
தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனித ந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விமையிலைநாப் ெநா்நூல வழங்கும் திட்த்தின்கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை

நைலநிமை இரண்நாம் ஆணடு

அ்றவியலும் 
இந்தியப் ெணெநாடும்
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தமிழ்நாடு அரசு

முதலெதிப்பு - 2019
திருத்திய ெதிப்பு - 2020

(புதிய ெநா்த்திட்த்தின் கீழ 
சவளியி்ப்ெட் நூல)

ைநாநிைக் கலவியியல ஆரநாய்ச்சி ைறறும் 
ெயிறசி நிறுவனம்
© SCERT 2019

ெநா்நூல உருவநாக்கமும் 
சதநாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ெநா்நூல ைறறும் 
கலவியியல ெணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச்ெநாக்கம்

II

விறெமனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 
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ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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III

இந்தியக் குடிறைப் பணி முதனறைத் ததர்வில் அைவியல்

பபொதுப்படிப்புகள் : IV அைவியல், ஒருங்கிறைந்த பண்புகள் ைற்றும் திைனகள்

அைவியல் ைற்றும் ைொனுடத் பதொடர்புகள்

ைனிதச் செயலெநாடுகளில 
அ்றவியல ெநாரந்த 
இன்றியமையநாத கூறுகள், 
அவறம்றத் தீரைநானிக்கின்்ற 
செயலகளும் விமைவுகளும்; 
அ்றவியலின் ெரிைநாணங்கள்; 
தனியநாள் சதநா்ரபு ைறறும் 
செநாது ைக்கள் சதநா்ரபு ெநாரந்த 
அ்றவியல கருத்துகள்.

ைொனுட விழுமியங்கள்

சி்றந்த தமைவரகள், ெமூக 
சீரதிருத்தவநாதிகள், நிரவநாகிகள் 
ஆகிநயநாரின் வநாழவில 
்ம்செற்ற நிகழவுகளிலிருந்து 
செ்றக்கூடிய ெட்றிப் 
ெடிப்பிமனகள் வநாழவியல 
ைதிப்புகமை வைரத்சதடுப்ெதில 
குடும்ெம், ெமூகம் ைறறும் கலவி 
நிறுவனங்கள் ஆகியவறறின் 
ெங்கு.

•  உள்ை்க்கம், அமைப்பு, செயலதி்றன்: 
சிந்தமனயிலும் ்்த்மதயிலும் 
ைனப்ெநான்மையின் தநாக்கமும்   
சதநா்ரபும்: அ்றம் ைறறும் 
அரசியல ெநாரந்த ைனப்ெநான்மை: 
ெமூகத்தநாக்கமும் தூண்லும்.

குடிறைப் பணிக்கொன நொடடமும் 
அடிப்பறட விழுமியங்களும்
•  ந்ரமை, ்டுவுநிமைமை, ஒருெநால 

நகநா்நாமை, செநாதுப் ெணியில அரப்ெணிப்பு, பி்றரநிமையில 
தன்மன மவத்துப் ெநாரத்தல, ெகிப்புத் தன்மை, ்லிவம்ந்த 
பிரிவினர மீது கனிவு.

பையப்பொடடு நுண்ைறிவு
கருத்தநாக்கங்கள் அவறறின் ெயன்ெநாடு ைறறும் 
ஆளுமகயிலும் நிரவநாகத்திலும் அதமனச் 
செயலெடுத்துதல.

•  உைக, இந்திய அைவிைநான அ்றவியல 
சிந்தமனயநாைரகள் ைறறும் தத்துவவநாதிகளின் 
ெங்களிப்புகள். 

•  செநாது/குடிமைப்ெணி விழுமியங்கள் ைறறும் 
செநாதுநிரவநாகத்தில அ்றம்: நிமைமையும் 
பிரச்மனகளும்: அரசு ைறறும் தனியநார நிறுவனங்களில 
அ்றவியல ெநாரந்த கவமைகளும் குழப்ெங்களும்: 

•  அ்றவியல வழிகநாடடு மூைங்கைநாகத் திகழும் ெட்ங்கள், 
விதிகள், ஒழுங்குமும்றகள் ைறறும் ைனச்ெநாடசி: 
செநாறுப்புணரவும் அ்றம் ெநாரந்த ஆளுமகயும்: 
ஆளுமகயில அ்றவியல ைறறும் ஒழுக்கவியல 
வலுப்ெடுத்துதல.

•  ென்னநாடடு உ்றவுகள், நிதி வழங்கல ைறறும் நிறுை 
ஆளுமகயில அ்றம் ெநாரந்த பிரச்சிமனகள்.

•  ஆளுமகயில ந்ரமை: செநாதுச்நெமவ குறித்த 
கருத்தநாக்கம்: ஆளுமக ைறறும் ந்ரமைக்கநான 
தத்துவநாரத்த அடிப்ெம்.

•  அரெநாங்கத்தில தகவல ெகிரவும் சவளிப்ெம்த் 
தன்மையும், தகவல அறியும் உரிமை, அ்றம் ெநாரந்த 
விதிகள், ்்த்மத விதிகள்.

•  குடிைக்கள்ெட்யங்கள், ெணிப்ெணெநாடடு நெமவ 
வழங்குதலின் தரம்,  செநாது நிதிப் ெயன்ெநாடு, 
ஊழலுக்சகதிரநான ெவநாலகள். 

நைறகண் கூறுகள் குறித்த தனியநாள் ஆய்வு அடிப்ெம் 
ெநாரந்த வினநாக்கைநாக அமையும்.

ைநாணநாக்கரகளின் ைனப்ெநான்மை ைறறும் அணுகு மும்றமய 
அைந்தறியும் வமகயில இத்தநாளில வினநாக்கள் அமையும். 
செநாதுவநாழவில ஒழுங்கு, ந்ரமை ஆகியவறம்றக் 
கம்ப்பிடிப்ெதில ஏறெ்க்கூடிய சிக்கலகமை எதிரசகநாள்ளும் 
தி்றன், ெமுதநாயத்தில நிகழக்கூடிய ெலநவறு சிக்கலகளுக்குத் 
தீரவு கநாணும் தி்றன் ஆகியவறம்ற அைந்தறியும் வமகயிலும் 
வினநாக்கள் அமையும். இவவமகயநான வினநாக்கள், தனியநாள் 
வநாழவில ்்ந்த நிகழவுகளின் அடிப்ெம்யில நகடகப்ெடும். 
கீழக்கநாணும் ெகுதிகமை உள்ை்க்கியதநாக இத்தநாள் அமையும்.

ைனப்பொனறை 
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வாழ்வியல் கூறுகளின் சிறந்த வவளிப்ாடாகத் திகழும் அறத்்்தயும் ்ண்ாட்டயும் 
கருபவ்ாருளாகக் வகாணடு, நற்ணபுக்ள வி்்தக்கும் 

வ்டடகமாய் இப்ாடநூல்

கறறல் நநாக்கஙகள்
்ாடபவ்ாரு்ள வ்ையறுக்கும் 

குறிக்நகாள்கள்

நு்ைவு வாயில்
்ைநது்டட ்ாடக்கருத்தின் 

அறிமுகம்

உஙகளுக்குத் வ்தரியுமா?
புதிய வெய்திகளின் 

அறிவுச்சுைஙகம்

நி்றவு்ை
்டித்்த ்ாடபவ்ாருளின் 

வ்தாகுபபு

இ்ையச்வெயல்்ாடு
்ாடம்ொரந்த இ்ைய 

வளஙகள் 

வி்ைவுக்குறியீடு
இ்ையவழி வி்ைவுத் 

துலஙகல்

க்லச்வொறகள்
உலகளாவிய ்யன்்ாடடின் 

ஆக்கச்வொறகள்

 ்ார்வ நூல்கள்
அறி்வ விரிவு வெய்யும்   

கருவூலம்

்ாடநூலில் உள்ள வி்ைவு குறியீட்டப (QR Code) ்யன்்டுத்துநவாம்! எப்டி?
 •  உஙகள் திறன்ந்சியில், கூகுள் playstore /ஆபபில் app store வகாணடு QR Code ஸநகனர வெயலி்ய இலவெமாகப ்திவிறக்கம் வெய்து 

நிறுவிக்வகாள்க.
 •  வெயலி்யத் திறந்தவுடன், ஸநகன் வெய்யும் வ்ாத்்தா்ன அழுத்தித் தி்ையில் ந்தான்றும் நகமைா்வ QR Code-இன் அருகில் வகாணடு 

வெல்லவும்.
 •  ஸநகன் வெய்வ்தன் மூலம் தி்ையில் ந்தான்றும் உைலி்யச் (URL) வொடுக்க, அ்தன் விளக்கப ்க்கத்திறகுச் வெல்லும்.

அைவியலும் 
இந்தியப் 

பண்பொடும்

IV
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ப�ொருளடக்கம்

வ.எண்.  பாடத்தலைப்புகள் ப.  எண் மா்தம்

1 இநதியப ்ண்ாடடின் இயல்புகள் 1 ஜூன

2 நவறறு்மயில் ஒறறு்ம 18 ஜூன

3 நவ்தகாலப ்ண்ாடு 35 ஜூறை

4 இநதியப ்ண்ாடும் ெமயஙகளும் 57 ஆகஸ்ட

5 இநதியப ்ண்ாடடிறகுப ந்ைைசுகளின் வகா்ட 86 ஆகஸ்ட, 
பெப்டம்பர்

6 ்க்தி இயக்கம் 149 அக்தடொபர்

7 ெமூக -  ெமய சீரதிருத்்த இயக்கஙகள் 173 அக்தடொபர்

8 நயாகம் உைரத்தும் வாழ்வியல் வநறிகள் 195 நவம்பர்

9 இநதியப ்ண்ாடும் சுறறுச்சூைலும் 222 நவம்பர்

10 உலகிறகு இநதியப ்ண்ாடடின் வகா்ட 238 டிெம்பர்

மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

V
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1

நுழைவு வாயில்

உலக நாடுகளுள் ஒன்ான இந்தியா, 
வளமையும், பெருமையும் மிககதாக 
விளங்குகி்து. அதன பெருமைககுச் சி்ப்பு 
சேரப்ெது இந்தியப் ெணொடாகும். இப்ெணொடு 
தனிச்சி்ப்புமடயது, ெமைமைமயயும், 
ெணொட்டுப் ொரம்ெரியதமதயும் பகாணடது. 
உலகளாவிய ெணொட்டுக கூறுகமளத 
தனனிடதசத பகாணடும், உலகிலுள்ள ைற் 
நாடுகள் பினெற்ததகக வமகயிலும் சி்ப்புறறு 
விளங்குவது இந்தியப் ெணொடாகும். 

இப்ொடப்ெகுதி, ெணொடு அதன 
விளககம், வமரயம்கள், இந்தியப் 
ெணொட்மட அறிய உதவும் பதானமைச் 
ோனறுகள், ெணொட்டின இயல்புகள், அதன 
சி்ப்புக கூறுகள், ெணொட்டுக கல்வியினால் 
நாம் அமடயும் ெயனகள் ஆகியவறம் அறிய 
உதவும் வாயிலாக அமைகின்து. 

பணபாடு – ச�ால் விளக்கம்
“ெணெடு“ எனனும் தமிழ்ச் 

போல்லிலிருந்சத ெணொடு 

சதானறியது. ெணெடுததுதல் எனெதறகு 
பேம்மைப்ெடுததுதல் அல்லது சீரெடுததுதல் 
எனெது பொருள். ெணெடுததுதல் எனனும் 
போல் வைககு, நிலதமதப் ெணெடுததுவதறகும், 
உள்ளதமதப் ெணெடுததுவதறகும் 
ெயனெடுததப்ெடுகி்து. 

‘Cultura‘ என் இலததீன போல்லுககுச் 
சூைலுககு ஏற் வளரச்சி (In conditions suitable 
for growth) எனறு பொருள். இச்போல்லின 
திரிசெ ‘Culture‘ என ஆங்கிலததில் 
கூ்ப்ெடுகி்து. இருெதாம் நூற்ாணடின 
பதாடககததில், 1937இல் ‘Culture‘ எனனும் 
போல்லுககு இமையாகப் ‘ெணொடு‘ எனனும்  
தமிழ்ச் போல்மல டி. சக. சிதம்ெரநாதனார 
ெயனெடுததியதாகப் செராசிரியர  
எஸ். மவயாபுரியார குறிப்பிடுகி்ார. 

பணபாடு - வழையழை்கள்
ெணொடு எனெது ெணெட்ட, 

ெககுவப்ெட்ட, சீரான, சநரிய வழியில் 
பேல்லும் ஒழுககவியல் சகாட்ொடாகும். 
இனறு நாம் ெணொடு எனனும் போல்லால் 
குறிப்பிடுவமத நம் முனசனாரகள் ெணபு, 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	ெணொடு எனனும் போல்லின பொருமள அறியச்பேயதல்.

�	ெணொட்டிறகுரிய வமரவிலககைதமதப் புரிந்துபகாள்ளச் பேயதல்.

�	இந்தியப் ெணொட்மட பதானமைச்ோனறுகள் வழியாக அறியச்பேயதல்.

�	ெணொட்டின இயல்புகமள அறிந்துபகாள்ளவும், அவறம்ப் பினெறறிச் சி்ந்த
ெணொளரகளாக உருவாகச் பேயதல்.

�	இந்தியப் ெணொட்டின சி்ப்புகமளயும் பெருமைகமளயும் அறியச்பேயது, அவறம்ப் 
சொற்வும் ொதுகாககவும் பேயதல்.

இந்தியப் பணபோட்டின் 
இயல்புகள்1

அலகு
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2 இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

இலககியங்கள், ெைபைாழிகள், விடுகமதகள், 
முதுபைாழிகள், இமே, நாடகம், நாட்டியம், 
பேந்தமிழ், பகாடுந்தமிழ் அமைப்புகள், 
வளரச்சிகள் ஆகியவறறிலும் காைலாம். 
சைலும், ஓவியககமல, சிறெககமல, 
கட்டடககமல ஆகியவறறிலும் அவரவரின 
ெணொடு பவளிப்ெடும். 

வோழ்வியறகளஞ்சியம்: “ைககள் 
தமலமும் தமலமும்யாகக குழுவாகச் 
சேரந்து கற் நடதமத மும்களும், 
ெைககங்களும், ைரபுகளும் சேரந்தசத ெணொடு“.

ஆஙகில அகரோதி: “ெயிறசி, அனுெவம் 
ஆகியவறறினமூலம் உடல், உள்ளம், உைரவு 
ஆகியன அமடயும் வளரச்சிசய ெணொடு“.

பணபாடு பற்றிய அறிஞர்களின் வழையழை

விவேகானந்தர்

“ெணொடு அல்லது 
கலாச்ோரம் எனெது, 
ேையம், ொரம்ெரியம், 
ப ெ ா ரு ள ா த ா ர ம் 
ஆகியவறம்கபகாணடு 
நிரையிககப்ெடுகி்து“.

- விநவகோனந்்தர்

வ்தேவேயப் 
பாோணர்

“ெணெடுவது ெணொடு. 
ெணெடுதல் எனெது 
சீரெடுதல் அல்லது 
திருந்துதல். திருந்திய 
நிலதமதப் ெணெட்ட 
அல்லது ெணெடுததப்ெட்ட
நிலபைனறும், திருந்திய 
தமிமைப் ெணெட்ட 
பேந்தமிழ் எனறும், 
திருந்திய உள்ளதமதப் 

ெணெட்ட உள்ளபைனறும் போல்வது வைககம்.“ 

- ந்தவந�யப் போவோணர்

“ெணொடு எனெது, பொதுவாக 
நாகரிகததில் அடங்கியதாகும். காலப்சொககில் 
ைககள் தம் வளரச்சியின ைனநல ஆககசை 
ெணொடாகப் பெயர பெறுகின்து“.

- செ. வவத்தியலிஙகம்

ெணபுமடமை, ோல்பு, ோல்புமடமை, 
ோன்ாணமை சொன் போறகளால் 
குறிப்பிட்டுள்ளனர. இச்போறகள் பவவசவறு 
இடங்களில் சவறு சில ெணொட்டுடன 
பதாடரபுமடய பொருள்கமளக குறிததாலும், 
ெல இடங்களில் ெணொட்மடசய குறிககி்து. 
கலிதபதாமகயில், ‘‘பணசபனப்படுவது 
போடறிந்து ஒழுகு்தல்“ எனறும், வள்ளுவததில், 
“பணபுவடயோர்ப் பட்டுணடு உலகு“ எனறும் 
குறிப்பிடப்ெடுகின்ன.  ெணொடு உமடசயாமரச் 
ோனச்ார எனறும், ஒழுககமுமடசயார
எனறும், ைாேற் காட்சிகமள உமடசயார
எனறும் தமிழிலககியங்கள் குறிப்பிடுகின்ன.

ெணொடு எனெது, ஓர இனததாரின 
பகாள்மககள், சகாட்ொடுகள், சநாககங்கள், 
வாழ்கமகமும்கள், ெைககவைககங்கள், 
ேமூகச்ேட்டங்கள், ேையங்கள், 
வழிொட்டுமும்கள், களவு, கறபு, அக, 
பு்ததிமைைரபுகள், இலககியைரபுகள், 
அரசியலமைப்புகள், ஆமட, அணிகலனகள், 
திருவிைாககள், உைவுமும், 
பொழுதுசொககுகள், விமளயாட்டுகள் ஆகிய 
எல்லாவறம்யும், தனனுள்ளடககியசத 
ெணொடாகும் .

ஓர இனததாரின ெணொட்மட 
அறிந்துபகாள்ள எழுததிலககியங்கள் 
ெயனெடுவமதப் சொல, நாட்டுப்பு் 
இலககியங்களும் ெயனெடும். அதமன 
நாட்டுப்பு்ப் ொடல்கள், நாசடாடி 

ெணொடு எனெது, விழுமியங்களின 
பதாகுதி. அது கமல, இலககியம், ேையம், 
ேமூக நிறுவனங்கள் ைறறும் தனிைனிதச் 
பேயல்ொடுகள் மூலம் பவளிப்ெடுகி்து. 
(Culture is a characteristic way of life, inspired by 
fundamental values, according to which people live.)

ெணொடு எனெது, ைனிதனின அகம். 
அமத, பவளிப்ெடுததினால் நாகரிகம். 
(Culture is the state of inner Man. His ex-
ternal expression is Civilisation.) நாகரிகம் 
ைாறுதலுககு உள்ளாகும். ெணொடு, 
நிமலதது நிறகும்.
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3இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

ெணொடு எனெது, ைககளால் 
ஆககப்பெற் கருவி. இந்த 
ஊடகதமதகபகாணசட ைககள் அவரகளின 
சதமவகமள நிம்வு பேயது பகாள்கின்னர“.

- மோலிநனோசுககி

“ெணொடு எனெது ைககள் அமனவரும் 
கூட்டாகச் சேரந்து பேயறெடும்சொது 
உணடாகும் நடதமத மும்களின சேரைைாகும். 
இஃது, அந்தந்தச் ேமூகததிறகு ைட்டுசை உரியது; 
உயிரியல் நிமலயில் ைரபுரிமையாக வராதது“.

- ஆடம்ென் ஓபல்

“ெணொடு எனெது, சீரிய வாழ்வுமும். 
இவவாழ்வுமும், ைககள் நம்பிகமக 
மவததுள்ள அடிப்ெமட ைதிப்பீடுகளினால் 
ஊககுவிககப்ெடுகி்து“.

- நக. எம். முன்ஷி

“தனிச் சி்ப்புககூறுகள் நிம்ந்த தனி 
இனச் ேமுதாயததினரின ெணபுகசள ெணொடு 
எனக குறிப்பிடததககனவாகும்“.

- அசமரிகக மோனிடவியலோளர்கள்

இந்தியப் பணபாடழடை அறிய உதவும் 
சதான்ழமைச் �ான்று்கள்

இந்தியநாடு ெணொட்டுச் சி்ப்புமிககது. 
அமனவராலும் சொற்ததகக வமகயில் 
காைப்ெடும் அதன ெணொட்டுக கூறுகமள 
அறிந்துபகாள்வதறகுப் ெல ோனறுகள் 
உதவுகின்ன. இந்தியப் ெணொட்மட அறிய 
உதவும் ோனறுகளில் இலககியங்கள், 
பதால்பொருள்கள் ைறறும் அயல்நாட்டவர 
குறிப்புகள்  மிகவும் ெயனுள்ளதாக உள்ளன.

இலககியச் �ான்று்கள்
ஒவபவாரு காலககட்டததிலும் நடந்த 

நிகழ்வுகமள அறிந்துபகாள்ள இலககியங்கள் 
துமைபுரிகின்ன. அதனால்தாம் அமவ, 
காலக கணைாடிகள் எனச் சி்ப்பிததுக 
கூ்ப்பெறுகின்ன. நம் ெணொட்டுக கூறுகளின 
சி்ந்த வாயில்களாக இலககியங்கள் 
அமைந்துள்ளன எனில், அது மிமகயாகாது. 

“ைனிதன ேமுதாயததில் 
ஓர அங்கததினன. 
இந்நிமலயில் அவன 
அமடந்துள்ள அறிவு, 
நம்பிகமக, கமல ஒழுககக 
சகாட்ொடுகள், ேட்டம், 
ெைகக வைககங்கள் 
ஆகியவறம் தனனுள் 

அடககிய ஒரு முழுமையான பதாகுப்செ 
ெணொடு“.

- ஈ. பி. சடயலர்

ைககளின சிந்தமனயும், பேயலும், 
நடவடிகமகயும் ஒவசவார இனததவரிடமிருந்து 
சவறுெட்டுக காைப்ெடுவது ெணொடாகும்.

- ரூத் சபனிடிகட்

“அவரவர அன்ாடப் ெணிகமள 
சநரமையான ைனநிமலயுடனும், 
சநரமையான சநாககுடனும், ைகிழ்ச்சியுடனும் 
பேயவதில்தான ெணொடு மிளிரகி்து“.

- வோல்நடர்

“ெணொடு எனெது, இயறமகயினமீதும் 
தனமீதும் ைனிதன பகாணடிருககும் 
கட்டுப்ொடு, ைனிதனுமடய உமட, ஆயுதங்கள், 
கருவிகள், ைம்விடம், ஆனமிகம், பைாழி, 
இலககியம் சொன்வறம் உள்ளடககியது“.

- எல்வுட் மறறும் பிசரௌன்

“ைனிதன தனனுமடய சதமவகமளயும் 
விருப்ெங்கமளயும் நிம்சவறறிக பகாள்ள
உருவாககிய கருவி ெணொடு“.

- சி. சி. �ோர்த்

வேத்யூ ஆர்னால்டு

“ஒ ரு வ ர 
த ம் கு ை ந ல ன க ம ள
நிரப்புவதிலும், தம்மைச் 
சூழ்ந்த ேமுதாயததின 
ந ல ன க ம ள ப் 
செணுவதிலும், செரவா 
பகாணடிருககும் நிமல 
ெணொடாகும்“.

- நமத்யூ ஆர்னோல்டு

ஈ. பி. டெயலர்

XII Ethics_Lesson 1.indd   3 16-03-2020   14:38:48



4 இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

ஆகிசயாரின தததுவப் ொரமவ ெறறியும் 
எடுததுமரககின்ன. சைலும் வானநூல், 
ைருததுவம், பைாழிநூல் சொன்வறறில் 
அவரகள் பெறறிருந்த பேல்வாகமகப் ெறறியும் 
கூறுகின்ன. சவள்விகளின வமககமளயும், 
இல்ல், து்வ்ததாரின வாழ்கமக
பநறிமும்கமளயும் நனகு விவரிககின்ன. 

2. இதி்கா�ங்கள்
இந்தியாவின இருபெரும் 

இதிகாேங்களாக, இராைாயைமும், 
ைகாொரதமும் விளங்கின. இவறறின 
வாயிலாக நாசடாடிகளாக வாழ்ந்த 
ஆரியரகள், தங்களுகபகனக குடியிருப்புகமள 
ஏறெடுததிகபகாணடு வாழ்ந்தமைமய 
அறியமுடிகி்து. அககால அரசியல், ேமுதாயப் 
சொராட்டங்கள், நகர வாழ்கமக, வரிகள், 
தணடமனகள், ெல்சவறு ைாந்தரகளின 
வாழ்கமக மும்கள் ஆகியவறம்யும் 
அறியமுடிகி்து. பினசவத காலததில் சதானறிய 
‘நானகு வருைமும ‘் இககாலததில் வலிமை 
பெற்ன.

3. தருமை �ாத்திைங்கள்
வரலாறறுச் ோனறுகளாகவும், 

ெணொட்டுச் ோனறுகளாகவும், தருை 
ோததிரங்கள் விளங்குகின்ன. ைனு, யஜன 

ைனித வாழ்கமகமயப் 
பிரதிெலிததுககாட்டும் காலக 
கணைாடிசய இலககியம், ஆதலால், 
காலததின சகாலதமத அந்தந்தக 
கால இலககியங்களில் காைலாம்  

– ஜி. ஈ. படபரபவலியான

(Literature is allusive; each book is root-
ed in the soil of the time when it was written  

- G. E. Trevelyan)

இலககியச் ோனறுகமள எட்டுப் 
பிரிவுகளாகப் ெகுததுக காைலாம். அமவ 
பினவருைாறு:

1. வவதங்கள்
இலககியச் ோனறுகளில் மிகவும் 

பதானமை வாயந்தமவ சவதங்கள். ரிக, யஜூர, 
ோைம், அதரவைம் ஆகிய நானகு சவதங்களும் 
அககாலததில் பினெற்ப்ெட்ட ேடங்கு, 
மும்கமள விளககியுள்ளன. 

சவதங்கள் ைறறும் பிராைைங்கள், 
ஆரியரகளின வழிொடு, நம்பிகமககள் 
ெறறியும் ஆரணயங்கள், உெநிடதங்கள் 
முதலியன அககால ஞானிகள், து்விகள் 

வே்தஙகள்

இதிகாசஙகள்

புராணஙகள்

சேண 
நூல்கள்

்தனி 
இலக்கியஙகள்

ோட்டுப்புற 
இலக்கியஙகள்

இலக்கிய 
சான்றுகள்

டபளத்்த 
சேய 

இலக்கியஙகள்

்தருே 
சாத்திரஙகள்
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ெரவியிருந்தமத ைணிசைகமல முதலான 
காப்பியங்கள் வாயிலாக அறிலாம்.

5. �மைண நூல்்கள்
ேைை நூல்கள், ஆகை சிததாந்தங்கள் 

எனறும் அமைககப்ெடுகின்ன. இமவ
அங்கங்களாகப் ெகுககப்ெட்டுச் ேைை ேையக 
சகாட்ொடுகமள விளககுகின்ன. ேைை ேையம் 
சுசவதம்ெரர, திகம்ெரர என இரு பிரிவாகப் 
பிரிந்தாலும் ஒவபவாரு பிரிவிலும் சி்ந்த 
நூல்கள் சதானறின. தமிழில் எழுதப்ெட்ட 
சீவக சிந்தாைணி, சிலப்ெதிகாரம் முதலான 
ெல்சவறு காப்பியங்களும், இலககை நூல்களும் 
ேைைததின தததுவங்கமள அறிய உதவுகின்ன. 

6. தனி இலககியங்கள்
ேங்ககால இலககியங்களான 

ெததுப்ொட்டு, எட்டுதபதாமக ஆகியவறறின 
வாயிலாகத தமிைரகளின ெணொட்டுச் 
சி்ப்புகள் பவளிப்ெடுததப்ெட்டுள்ளன. 

வால்கியர, விஷ்ணு, பிரகஸ்ெதி, நாரதர 
ஆகிசயார எழுதியவறம்சய தருை ோததிர 
நூல்கள் எனகிச்ாம். இந்நூல்களின 
வாயிலாக நீதி, தணடமன வைங்கப்ெட்ட 
மும்கள், அககாலச் ேட்டதிட்டங்கள், ேமுதாய 
அமைப்புகசகற் பநறிமும்கள் ஆகியவறம் 
அறியமுடிகி்து. 

ெதிபனண கீழ்ககைககு நூல்களுள் 
ெதிபனாரு நூல்கள் அ்ககருததுகமள
வலியுறுததுகின்ன. ‘உலகப்பொதுைம ‘் என 
அமனவராலும் சொற்ப்ெடும் ‘திருககு்ள்‘, 
எககாலததுககும் ஏறபுமடயதாய உலக 
ைககளின வாழ்வியலுககு உகந்த அ்பநறிகமள 
எடுததுமரககி்து. ேைைமுனிவரகளால் 
ொடப்பெற் ‘நாலடியார‘ எனனும் நூலும் 
அ்ககருததுகமள பவளிப்ெடுததுகி்து. 
அ்பநறிச்ோரம் எனனும் நூல், ெணொட்டுக 
கருததுகமளப் புலப்ெடுததுகி்து. 
ஔமவயாரின நீதிநூல்களுள் ஆததிசூடி 
குறிப்பிடததககதாகும். இது ைககள் 
பினெற்ததகக ெணொட்டுக கூறுகமள 
எளிய ஓரடிப் ொடலாக பவளிப்ெடுததுகி்து. 
அவருமடய பி் நீதிநூல்கள், வாழ்வில் சொற் 
சவணடிய அ்பநறிகமள வலியுறுததுகின்ன.

4. சபௌத்த �மைய இலககியங்கள்
புததரின அறிவுமரகமளயும் 

கருததுகமளயும் எடுததுமரப்ெமவ பெளதத  
ேைய இலககியங்களாகும். ொலி, பிராகிருதம் 
ஆகிய பைாழிகளில் இமவ எழுதப்ெட்டுள்ளன. 
பெௌதத ேைய நூல்கள் முப்பிரிவாக உள்ளன. 
அமவ சுத்்த பீடகம், வி�ய பீடகம், அபி்தம்ம 
பீடகம் எனெனவாகும். சுதத பீடகம், புததரின 
அறிவுமரகமளக கூறுகி்து. விநய பீடகம், 
பெௌதத து்விகளுககான ேட்டதிட்டங்கள், 
ஞான ஒழுகக மும்கள் ஆகியவறம்ப்ெறறிக 
கூறுகி்து. அபிதம்ைபீடகம், புததரின 
தததுவங்கமள மிகச்சி்ந்த மும்யில் 
ஏழு ெடலங்களில் விரிததுமரககி்து. 
மிலிந்்தபோன்்ோ, லலி்தவிஸ்தரோ, வவபுல்ய 
சூத்திரஙகள், ந�த்திபிரகர்ணம், நப்தக 
உபந்தெம் சொன்மவ இச்ேையததின பி்  
நூல்களாகும். தமிழ்நாட்டில் பெௌதத ேையம் 

புைநானூற்றின் வாயிலா்க 
சவளிப்படும் வமைலும் சில 
பணபாடடுச் ச�ய்தி்கள் 
பின்வருமைாறு:
�	10 வமக ஆமடகள், 28 வமக 

அணிகலனகள், 67 வமக உைவுகள் 
ெறறிய குறிப்புகள்

�	கமடசயழு வள்ளல்களின 
பகாமடததி்ம், ொைர, வி்லியர, 
கூததர சொனச்ாரின கமலததி்ம்

�	ொரதப்சொரினசொது, உதியன 
சேரலாதன எனனும் ைனனன, 
வீரரகளுககு உைவு பகாடுததமை

�	இ்ந்தவமரத தாழியில் மவததுப் 
புமதததல், நடுகல், கைவர 
இ்ப்பிறகுப் பின, ைங்மகயர 
அணிகலனகமளக கமளதல், 
மகம்மை சநானபு சநாற்மை, 
உடனகட்மட ஏ்ல்.
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இமவயாவும் ெணொட்டுச் சி்ப்புகமள 
பவளிப்ெடுததுகின்ன.

8. நாடடுப்புைப் பாடைல்்கள்
�	காலததால் ைாறுெடாத ெணபுகள், 

ஒவபவாரு நாட்டிலும் உள்ளன. நம் 
நாட்டிலும் கடவுள் நம்பிகமக, ொவச் 
பேயல் பேயவதறகு அஞ்சுதல், ேையபநறிப் 
ெறறு சொன்மவ எககாலததுககும் 
உரியனவாக உள்ளன.

�	ைககளின வாழ்கமகயில் தாலாட்டுப் 
ொடல்கள்முதல், ஒப்ொரிப் ொடல்கள்வமர, 
அமனதது நிகழ்வுகளும் நாட்டுப்பு்ப் 
ொடல்களில் எதிபராலிககின்ன. 
நாட்டுப்பு் ைககளது உைரவுகமளயும் 
ொடல் புமனயும் ஆற்மலயும் கறெமன 
வளதமதயும் நாம் இப்ொடல்களில் 
காைலாம். 

�	ப த ா ல் க ா ப் பி ய ர  கு றி ப் பி டு ம் 
‘ ெ ண ை த தி ‘ எ ன ெ து  ெ ா ை ர ர 
ொடல்கமளக குறிததது. ெமைமையான 
ொடல்களிலுள்ள பொருமளசய
தனககுப் ொடுபொருளாககபகாணடு, 
ொட்டும் உமரயும் சொனறு 
பேயயப்ெடுவனவறம்ப் ெணைததி 
என்னர. ெண + நததி = ெணைததி 
எனெது, ெணமை விரும்புவது எனப் 
பொருள்ெடும். (ெண= ொடல்)

நாட்டுப்பு் ைககள், இயறமகமயத
பதயவைாகப் சொறறியுள்ளனர எனெதறகு 
எடுததுககாட்டாகப் பினவரும் ொடமலக 
கூ்லாம்.

‘சந்திரரர சூரியரர

சாமி பகவாரே

இந்திரரர வாசுரேவா

இபப மழை பபயயரவணும்

மந்ழேயிரே மாரியாயி

மழேரமே மாயவரர

இந்திரரர சூரியரர

இபப மழை பபயயரவணும்‘

எட்டுதபதாமகயுள் ஒன்ான அகநானூறறின 
வாயிலாகத தமிைர திருைை மும்கமளப்ெறறி 
அறிந்துபகாள்ள முடிகி்து. ‘யாதும் ஊசர 
யாவரும் சகளிர‘ எனனும் பொதுமை 
சநாககதமதப் பு்நானூறும், அனபின சி்ப்மெ
ஐங்குறுநூறும், இல்ல் வாழ்வில் சைறபகாள்ள 
சவணடிய விருந்சதாம்பும் ெணபு, பெரிசயாமர 
ைதிததல், வறுமையிலும் பேம்மை சொன் 
ெணபுகமள நறறிமையும், ைாரகழி சநானபு 
குறிதத பேயதிகமளக கலிதபதாமகயும் (59) 
குறிப்பிட்டுள்ளன. 

7. நாடடுப்புை இலககியங்கள்
ஏட்டில் எழுதா இலககியங்கள் 

எனப் சொற்ப்ெடுெமவ நாட்டுப்பு் 
இலககியங்களாகும். இமவ, ஒரு நாட்டு 
ைககளின வரலாறு, நாகரிகம், ெணொடு, 
ெைககவைககங்கள் சொன்வறம் 
எடுததியம்புகின்ன. ‘இலககியஙகள், 
கோலஙகோட்டும் கணணோடிகளோக விளஙக, 
�ோட்டுப்பு்ற இலககியஙகள் ெமு்தோய 
வளர்ச்சிவயககோட்டும் கோலக கணணோடிகளோக 
விளஙகுகின்்றன‘ எனறு, செராசிரியர சு. 
ேகதிசவல் தைது ‘நாட்டுப்பு் இயல் ஆயவு‘ 
எனனும் நூலில் கூறுகி்ார.

நாட்டுப்பு்வியமலக குறிககும் Folklore 
என் போல்மல, 1846இல் வில்லியம் 
ஜான தாைசு எனெவர உருவாககினார. 
‘பழஙகோலப் பணபோட்டின் எச்ெம்  
(Cultural Survival) �ோட்டுப்பு்றவியல்‘ எனெது 
அவரது கருததாகும்.

நாட்டுப்பு் இலககியங்கள், ைககளின 
நம்பிகமககள், பதயவ வழிொடுகள், 
திருவிைாககள், விமளயாட்டுகள், ைருததுவ 
மும்கள் முதலானவறம் அறிந்துபகாள்ள
உதவுகின்ன. இவவமக இலககியங்களில் 
ொடல்கள், கமதகள், கமதப்ொடல்கள், 
ெைபைாழிகள், விடுகமதகள், புராைக
கமதகள் சொன்மவயும் அடங்கும். 
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அரிச்ேந்திரன நாடகக கமதமயப் ொரதததால்  
அவரதம் வாழ்நாள் முழுதும் வாயமைமயக
கமடப்பிடிகக உதவியது. 

விககிரைாதிததன கமதகள், ெஞ்ே 
தந்திரக கமதகள், ைரியாமத ராைன கமதகள், 
பதனாலிராைன கமதகள், இராயர அப்ொஜி 
கமதகள், புததர ஜாதகக கமதகள், அகெர 
பீரொல் கமதகள், ைதன காைராேன கமதகள், 
சொன்மவ சில நாட்டுப்பு்க கமதகளாக 
உள்ளன. 

நாடடுப்புைக ்கழதப்பாடைல்்கள்
கமதமயப் ொடலாகப் ொடுவசத 

கமதப்ொடல். குறிப்பிட்டபதாரு ெணொட்டில், 
குறிப்பிட்டபதாரு சூைலில் ஒரு ொடகசரா, 
ஒரு குழுவினசரா சேரந்து, ைககள்முன 
எடுததுமரதது இமேயுடன நிகழ்ததுகின் 
ொடசல கமதப்ொடலாகும். இவவமகக 
கமதப்ொடல், ஒசர ஒரு கமதமயகபகாணசடா, 
ெல உள்கமதகமளகபகாணசடா அமையலாம். 
இப்ொடல்கள், ைககளின செச்சுவைககிசலசய 
அமைந்திருந்தன. 

காப்பியங்கள் சதானறுவதறகு 
மூலககாரைைாகக கமதப்ொடல்கள் 
அமைந்துள்ளன. இதிகாேத துணுககுகள், 
கிராை சதவமதகளின கமதகள், ேமூகக 
கமதகள், வரலாறறுக கமதகள் ஆகியன 
கமதப்ொடல்களாக இடம்பெறுகின்ன.

கமதப்ொடலுககுத தமிழில் ‘அம்ைாமன‘ 
எனறும் பெயருணடு. சிலப்ெதிகாரததில் 
‘அம்ைாமன‘ என் போல் முதனமுதலாகக 
மகயாளப்ெட்டுள்ளது. கமதப்ொடல் நானகு 
ெகுதிகமளக பகாணடுள்ளது. இம்வமன 
வழிெட்டுப் ொடமலத பதாடங்குவது 
கோப்பு அல்லது வழிபோடு. தனககுப் ொடம் 
போனன குருவுககு வைககம் பேயது 
ொடுவது குரு வணககம். பினனர, நடந்த 
நிகழ்மவக கமதப்ொடலாகப் ொடுவது 
வரலோறு. இறுதியாகக கமத சகட்சொரும், 
ைறச்ாரும் கடவுளர அமனவரின அருளும் 
பெறறு வாழ்க என வாழ்ததுவது வோழி. 
இந்நானகும் நாட்டுப்பு்க கமதப்ொடல்களில் 
இடம்பெறுகின்ன.

ேமூக நிகழ்வுகளில், ேமுதாயததில் 
உள்ள அமனவரும் கூடிப் ொடும் ொடல்கமளக
பகாணடாட்டப் ொடல்கள் எனெர. திருைை 
நிகழ்பவானறில் ொடப்ெடும் ொடபலானறு 
பினவருைாறு:

பிளழளை பதிோறும் பபற்றுப

பபருவாழ்வு வாழ்ந்திருஙகள

மககள பதிோறும் பபற்று

மஙகளைமாய வாழ்ந்திருஙகள

ஆலரபால ேழைத்து

அருகுரபால ரவரூன்றி

நேமுடரே எலோரும்

ஞாேமுடன் வாழ்ந்திடுவீர்.

இவவாறு, ைககளின வாழ்வில் 
ஒவபவாரு நிகழ்விலும் ொடப்ெடும் நாட்டுப்பு்ப் 
ொடல்கள், அவரகளின ெணொட்டுச் 
சிந்தமனகமள பவளிப்ெடுததுகின்ன.

நாடடுப்புைக ்கழத்கள்
இந்திய நாட்டில் ெல்சவறு இடங்களில் 

வாழ்ந்த பதால்ெைங்குடிைககள், உலகதமதப் 
ெறறியும், உலகதசதாற்தமதப் ெறறியும், 
கமதகளாகப் புமனந்துள்ளனர. இமவசய
காலப்சொககில் கறெமனக கமதகளாகவும், 
இதிகாேங்களாகவும், புராைங்களாகவும் 
சதாற்ம் பெற்ன. ெைங்காலச் ேமுதாயதமத 
அறிய இவவமகக கமதகள் நைககு 
உதவுகின்ன. 

‘பொருள் ைரபில்லாப் பொயம்பைாழி 
யானும் பொருபளாடு புைரந்த நமகபைாழி 
யானும்‘ எனனும் பதால்காப்பிய நூறொ, 
ெைங்காலததிசலசய கமதகள் வைககிலிருந்தன 
எனெமதச் சுட்டுகின்து.

பொழுதுசொககிறகாக உருவாககப்ெட்ட
கமதகள், வளரும் குைந்மதகளுககு நனபனறி 
ஊட்டுவதறகாக நீதிககமதகளாகவும் 
சதாற்ம் பெற்ன. ைராட்டிய வீரர சிவாஜி, 
இளம்வயதில் தம் தாயிடம் சகட்ட கமதகசள 
அவர சி்ந்த வீரராக உருவாக உதவின. 
அணைல் காந்தியடிகள், தம் இளம்வயதில் 
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‘திவன விவ்தத்்தவன் திவன அறுப்போன், விவன 
விவ்தத்்தவன் விவன அறுப்போன்‘, ‘முறபகல் 
செயயின் பிறபகல் விவளயும்‘ சொன் 
ெைபைாழிகள் நல்பலணைம் பகாணடு, 
அ்பநறியில் வாைசவணடியதன சதமவமய
எடுததுமரககின்ன.

ெைபைாழிகள், ைககளின 
வாழ்கமகசயாடு பினனிப்பிமைந்துள்ளன. 
உணெதறகுமுன இமலயில் உப்பு இடுவதும், 
உணட வீட்டுககு இரணடகம் (தீங்கு) 
பேயயககூடாது எனெமத உைரததுவதறகு 
‘உப்பிட்டவவர உள்ளளவும் நின‘ எனனும் 
ெைபைாழி சதானறியது. சைலும், 
‘நெோறறுககுமுன் உப்பு, நபச்சுககுமுன் 
பழசமோழி‘ எனெது ெைங்கால வைககில் 
இருந்தது. அககாலததில், ெஞ்ோயததுகளில் 
ஊரததமலவர ெைபைாழிமயச் 
போல்லிவிட்டுததான வைககு ெறறி ஆராயத 
பதாடங்குவார. அணைன, தம்பிககுள் 
ஏசதனும் சிககல் என ஒரு வைகமக ஆராயத 
பதாடங்குமுன, ‘கரும்பு கட்நடோடு இருந்்தோல், 
எறும்போல் ஒன்றும் செயய முடியோது ‘ எனறு 
போல்லிவிட்டுததான செேத பதாடங்குவார. 
இதனால், தங்களுககுள் ேணமடயிட்டுக 
பகாள்ளும் அணைன, தம்பிகள் ைனந்திருந்தி, 
ஒறறுமையுடன வாழ்வதறகுப் ெைபைாழிசய 
துமை பேயவதாய அமைந்திருந்தது.

ெைபைாழியும், பொனபைாழியும் 
பவவசவ்ானமவ. சி்றந்்த கருத்வ்தச் 
செோல்வது சபோன்சமோழி. உயர்ந்்த பணபோட்வட 
வலியுறுத்துவது பழசமோழி. ெைபைாழியிலும் 
எதுமக, சைாமன நயங்கள் உள்ளதால், 
அமவ சகட்சொர ைனததில் ஆைைாகப் 
ெதிந்துவிடுகின்ன. நைது ெணொட்டுககுச் 
சி்ப்புச் சேரப்ெது, முதிசயாரகமள ைதிததல் 
எனனும் ெணொகும். முதிசயார இருககும் 
வீட்டில் கலகம் ஏறெடாது எனறும் அவரகள் 
குடும்ெ ஒறறுமைமயப் ொதுகாப்ொரகள் 
எனறும் ெைபைாழிகளில் கூ்ப்ெட்டுள்ளது. 
‘மூத்ந்தோர் செோல் முது ச�ல்லிககனி‘ 
என் ெைபைாழி, மூதசதாமர ைதிகக 
சவணடும் எனனும் நல்ல ெணொட்மட
வலியுறுததுகின்து.

முததுப்ெட்டன கமத, நல்லதங்காள் 
கமத, காததவராயன கமதப்ொடல், 
வீரொணடியக கட்டபொம்மு ொடல், 
ெஞ்ேொணடவர வனவாேம், கானோகிபு ேணமட, 
சுடமலைாடன கமத, வில்லுப்ொட்டு சொன்மவ 
சில வரலாறறுக கமதப்ொடல்களாகும். 

கமதப்ொடல்களில் அககாலச் 
ேமுதாயநிமல புலப்ெடுகி்து. ெைங்குடி 
ைககளின நம்பிகமககள், ெைககவைககங்கள், 
ஆகியவறம் அறிந்துபகாள்ள முடிகி்து. 
ைாந்தரின உயரந்த ெணொட்டுக கூறுகமளயும், 
ேமூகததின சீரசகடுகமளயும் இப்ொடல்கள் 
விளககுகின்ன. இமவ, வீரகாவியங்களாகச் 
சிததிரிககப்ெடுகின்ன. இப்ொடல்களில் 
இடம்பெறும் கமதைாந்தரகள், ைம்வுககுப்பின 
பதயவங்களாகப் சொற்ப்ெடுகின்னர. 

பைசமைாழி்கள்
உலக பைாழிகள் அமனததிலும் 

ெைபைாழிகள் உள்ளன. பதானமைககாலம் 
முதல் வைங்கிவரும் இப்ெைபைாழிகள், 
ைககளின ெணொட்டு உயரமவக 
கைககிட்டுககாட்டும் அளவுசகாலாக 
விளங்குகின்ன. இககாலததில் ைககமளக
கட்டுகசகாப்ொக மவப்ெதறகு அ்நூல்களும் 
ேட்டதிட்டங்களும் உள்ளன. ஆனால், 
இமவ எதுவுசை இல்லாத பதானமைக 
காலததில், கட்டுகசகாப்ொன நனபனறியில் 
ைககமள வாைமவப்ெதறகுப் ெைபைாழிகசள 
அடிப்ெமடயாக அமைந்தன.

ஒழுககசை ேமூகப் ெணபுகளுள் 
தமலசி்ந்தது விளங்குகி்து. ேமுதாயததில் 
ைககள் நல்பலாழுககததுடன வாைசவணடும் 
எனெமத, ‘ஒழுககம் உயர்வு்தரும், 
ஒழுககம் உயர்குலத்தினும் உயர்வு‘ 
சொன் ெைபைாழிகள் உைரததுகின்ன. 
பி்ருககுக பகாடுதது உதவசவணடும் 
என் நறெணபிமனப் ‘பழுத்்தமரமும் 
செழித்்தசெல்வமும் பசியோற்றநவ‘ எனனும் 
ெைபைாழி உைரததுகி்து. விருந்சதாம்ெலின 
ெணமெ, ‘அன்நபோடு அளிககும் கஞ்சி, 
அறுசுவவ உணவவ மிஞ்சும்‘ என் ெைபைாழி 
விளககுகி்து. ‘சகடுவோன் நகடு நிவனப்போன்‘, 
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வாழ்வியல் அனுெவங்களின அடிப்ெமடயில் 
சிந்திததுள்ளனர. வானதமத ஆைாகவும், 
பூமிமயப் பெணைாகவும், முழுநிலமவ 
(பெௌரைமி) வாழ்வின குறியீடாகவும், 
ைதிைம்மவ (அைாவாமே) இ்ப்பின 
குறியீடாகவும் கருதினர. சூரியமனயும் 
ேந்திரமனயும் ொம்பு விழுங்குவதால், 
கிரகைம் நிகழ்வதாகத பதானைக கமத 
வைங்குகி்து. வானவில்மலக கடவுளின ைந்திர 
வில்லாகக கருதுகின்னர. ைமை மிகுதியாகப் 
பெயயும்சொது, இந்த ைந்திர வில் சதானறினால் 
ைமை நினறுவிடும் எனப் புராைககமத 
கூறுகி்து.

ோனவில் 

அமனதது உயிரினங்களும், 
பவள்ளததால் அழிககப்ெட்டுப் பினனர, 
கடவுளால் மீணடும் ெமடககப்ெட்டன. 
இது சொன் கருததுருவாககம் உள்ள 
புராைககமதகள் உலபகங்கும் உள்ளன. 
நாட்டுப்பு்த பதயவங்கள், ைககமளவிட 
ஆற்ல் பெற்மவ. ைனிதப் ெணபுகள் 
பகாணடமவ. ைனித உருவில், ைககசளாடு 
இமைந்து வாழ்ெமவ. அவரகளுககு 
ஏறெடும் இனனல்களுககுத தீரவுகாை 
உதவுெமவ என் கருததுருவாககம் 
புராைககமதகளில் மிகுதியாகக 
காைப்ெடுகின்ன. இமவ, நாட்டுப்பு் 
ைககளின நம்பிகமககள், பதயவ வழிொடுகள், 
ேையச் ேடங்குகள், ெைககவைககங்கள் 
ஆகியவறம் உைரததுகின்ன. அறிவியல் 
காலததுககு முறெட்ட பேயதிகமள 
அறிந்துபகாள்வசதாடு, ேமூகப்ெணொட்டு 
வரலாறம் மீட்டுருவாககம் பேயயவும் 
இமவ ெயனெடுகின்ன.

ஆகசவ, ெைபைாழிகள் நாட்டின 
ெணொட்மடயும், நாகரிகதமதயும், 
வரலாறம்யும் உள்ளடககிய கருததுக 
கருவூலங்களாகத திகழ்கின்ன.

புைாணங்கள்
ெணமடய பதால்கமதகமளசய

புராைங்கள் எனகிச்ாம். இமவ கறெமன 
கலந்து இருந்தாலும், இந்தியப் ெணொட்மட
அறிந்துபகாள்ள உதவுகின்ன. மவதீக 
ேையததின வளரச்சி, அதன தததுவங்கள், 
உருவ வழிொடுகள், மூடநம்பிகமககள், 
ோததிரங்கள் சொன்வறம்ப் புராைங்கள் 
வாயிலாக அறியமுடிகி்து. நம் நாட்டிலுள்ள 
சகாயில்கள், அவறறில் நமடபெறும் விைாககள், 
ைககள் பினெறறும் சநானபுகள், ேடங்குகள், 
ஆகிய யாவும் புராைங்கமள அடிப்ெமடயாகக 
பகாணடமவசய. வாயு புராைம், விஷ்ணு 
புராைம், ைச்ே புராைம், பிரம்ை புராைம், 
ெவிஷிய புராைம் முதலியன அவறறுள் 
சிலவாகும். 

புராைக கமதகள் குறிததுப் ெல்சவறு 
அறிஞரகள் வமரயம் தந்துள்ளனர. 
ஈ. பி. படயலர எனொர. ‘புராைக கமதகள், 
தங்கமள உருவாககிய முனசனாரகள் 
ெறறியும் ெயனெடுததுசவாமரப் ெறறியும் 
கூறுகி்து‘ எனகி்ார. ைாகஸ்முல்லர என் 
அறிஞர, ‘ஒவபவாரு புராைமும் ஏசதா ஓர 
உணமைமயக கூ் விமைகி்து எனறு 
குறிப்பிடுகி்ார. 

புராைங்களில் இயறமக கடந்த 
கமதகள் இடம்பெற்ன. கடவுளரகள், 
சதவரகள், விலங்குகள், ெ்மவகள் ஆகிய 
ெல்சவறு உயிரினங்கமளப் பிமைதது 
இயககுகின் கமதகசள, புராைங்கள் 
எனப்ெட்டன. அறிவியல் வளரச்சியில்லாத 
காலததில் ைாந்தர எதிரபகாணட சிககல்கள், 
முரணொடுகள், இயறமகமீது பகாணட 
அச்ேம் ஆகியவறறுககுத தீரவு காணும் 
கருவியாகப் புராைககமதகள் அமைந்தன. 

இயறமகயாக நமடபெறும் 
நிகழ்வுகளான சூரியகிரகைம், 
ேந்திரகிரகைம் சொன்வறம்த தங்கள் 
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தனமன ைாறறிகபகாள்ளும். ஆனால், 
ெணொடு ைாற்ததிறகு உட்ெட்டாலும் தன 
அமடயாளதமத விட்டுச்பேல்லும் எனெமத 
உைரமுடிகி்து.

3. �வடமுவ்ற வோழ்விறகுப் பயன்படு்தல்

அன்ாட நமடமும் வாழ்வில் ெணொடு 
உறுதுமையாக இருககி்து. தனி ைனிதமனயும் 
ேமுதாயதமதயும், முனசனறறுவதறகு உதவும் 
குறிகசகாள்கமள அமடயவும் ெணொடு 
வழிபேயகி்து. 

4. முழுவளர்ச்சிககு உ்தவு்தல்

ஒரு ைனிதனின முழுமையான வளரச்சி 
எனெது உடல் ைறறும் உள்ளம் ோரந்தது. 
இவவிரணமடயும் பெறுவதறகுப் ெணொடு 
உதவுகி்து. இதனமூலம், ேமுதாயததில் 
உள்ளவசராடு இைககைாக வாழும் 
ெணபிமனயும் இயறமகசயாடு பொருந்தி 
வாழும் இயல்பிமனயும் பெறறுச் சி்ந்த 
குடிைககளாகத திகை, இந்தியப் ெணொடு 
உதவுகி்து.

5. அனுபவ அறிவு

ஒரு தமலமும்யினர தைககு முந்மதய 
தமலமும்யினரிடமிருந்து கறறுகபகாணட 
வாழ்வியல் தி்னகமளயும், வாழ்கமக 
மும்கமளயும் தங்களின பேம்மையான 
வாழ்வியலுககுப் ெயனெடுதத அனுெவ 
அறிவு உதவுகி்து. இதன வாயிலாக இந்தியப் 
ெணொட்டின இயல்புகமள இனம்ய 
இளந்தமலமும்யினர புரிந்துபகாள்ள
முடிகி்து.

இந்தியப்பணபாடடின் சிைப்புக கூறு்கள்
இந்தியப்ெணொடு பதானமையானது. 

ெனமுகததனமை பகாணடது. ெல 
நூற்ாணடுகளாகப் ெல்சவறுெட்ட 
ேமூகங்கமள, ேையங்கமளச் ோரந்த ைககள் 
நல்லிைககததுடனும், ஒறறுமையுடனும் 
வாழும் சூைமலக பகாணடது. ெல வரலாறறு 
அனுெவங்களிலிருந்தும், ெல்சவறு 
நிகழ்வுகளிலிருந்தும், இனம்யப் ெணொடு 
பெ்ப்ெட்டுள்ளது. 

ைகாபுராைம், கந்தபுராைம், விநாயகப் 
புராைம், ொகவதம் சொன்மவ புராைக 
கமதகளுள் சிலவாகும்.

இந்தியப் பணபாடடின் இயல்பு்கள்
ஒவபவாரு ேமுதாயததுககும் 

குறிப்பிட்ட ெணொட்டு இயல்புகள் உள்ளன. 
அமவ, காலங்காலைாகப் பினெற்ப்ெடும் 
ைரபுகள், ேமுக நல்லிைககக பகாள்மககள், 
ெைககவைககங்கள், கற்ல் நிமலகள் 
ஆகியவறம்க பகாணடுள்ளன. சைலும், 
ெனபனடுங்காலைாகக கமடப்பிடிததுவரும் 
வாழ்வியல் ெணபுகசளாடு கால 
ைாற்ததிறகு ஏறெப் புதிதாக உருவாககிக 
பகாள்ளப்ெடும் வாழ்வியல் ெணபுகமளயும் 
பு்ககணிப்ெதில்மல. அதனால்தான, ெணொடு 
பநகிழ்வுத தனமையுமடயதாய விளங்குகி்து. 

ேமுதாயததிலுள்ள ஒவபவாருவரும் 
உயரந்த எணைங்களுடனும், சி்ந்த 
பகாள்மககளுடனும் வாைசவணடும் எனெசத 
ெணொட்டின அடிப்ெமட சநாககைாகும். ைனித 
நடதமதயில் ைாற்தமதயும், பெருமைமயயும் 
உணடாககுவது ெணொடு. சைலும், அவனது 
சதமவகமளயும் நிம்வு பேயகி்து. இந்தியப் 
ெணொட்டின குறிப்பிடததகக இயல்புகள் 
பினவருைாறு:

1. நிவலத்்த ்தன்வம 

ெணொட்டுச் சி்ப்புககுப் பெருமை 
சேரப்ெது, அதன நிமலதத தனமையாகும். பு் 
வளரச்சி எனக குறிப்பிடப்ெடும் நாகரிகம், ைாறும் 
தனமையுமடயது. ஆனால், அக வளரச்சியாகிய  
ெணொடு எனறும் ைா்ாதது. ்தவலமுவ்ற 
்தவலமுவ்றயோக ஒரு ெமு்தோயத்தினரிடமிருந்து 
அடுத்்த ெமு்தோயத்துககுக சகோணடு 
செல்லப்படுவது, பணபோநடயோகும்.

2. ச�கிழுந் ்தன்வம

ெணொடு பநகிழும்தனமை பகாணடது. 
ஏசதனும் ஒனம் விடாப்பிடியாகப் 
ெறறிகபகாள்ளாைல், சூழ்நிமலககு 
ஏற்ாறசொல் வமளந்துபகாடுககும் 
தனமையுமடயது. நாகரிகம் எந்த நிமலயிலும், 
எந்த சநரததிலும் முழுமையாகத 
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எ டு த து க க ா ட் ட ா க , 
எகிப்தில் மிகப்பெரிய 
அளவில் உருவாககப்ெட்ட
‘ பி ர மி டு க ள் ‘ 
இககாலததில் மீணடும் 
உ ருவாககப்ெடவில்மல. 
ஆனால், நம் 
இந்தியப் ெணொடு 
பதானமை மிககது. காலங் காலைாக 
ஒரு தமலமும்யினரிடமிருந்து அடுதத 
தமலமும்யினருககுக பகாணடு 
பேல்லப்ெடுவதால் எனறும் நிமலபெறறு 
அழியாததனமை பகாணடு விளங்குகி்து. 

�கிப்புத்தன்ழமையும் நல்லிணக்கமும்
இந்திய நாட்டில் ெல்சவறு ேையம், 

பைாழி, இனம், ெைககவைககம், நம்பிகமக 
எனப் ெல சவறுொடுகள் காைப்ெட்டாலும் 
அவனவரும் இந்தியர் என்னும் ஒறறுவம 
உணர்வவ நமநலோஙகச் செயவது, அ்தன் 
பணபோட்டுச் சி்றப்போகும். நாட்மடப் 
ொதுகாப்ெதில் ஒறறுமையுடன பேயல்ெடும் 
எணைம், நல்லிைககததிறகு வழிவகுககி்து. 
ஒருவருகபகாருவர விட்டுகபகாடுதது வாழும் 
உயரந்த எணைம், ேகிப்புததனமைமய
உருவாககி அமனவமரயும் ஒனறிமைந்து 
பேயல்ெட மவககி்து.

மைனிதவநயம்
தம்மிடம் பி்ர அனபுகாட்டசவணடும் 

எனறு எணணுவதுசொல், தாமும் பி்ரிடதது 
அனபு பேலுததசவணடும் என் இரகக 
உைரசவ ைனிதசநயததிறகு அடிப்ெமடயாகும். 
இததமகய ைனப்ெககுவம் பகாணடவமரசய
ெணொடுமடசயார எனப் சொறறுவர. இனம், 
பைாழி, ேையம் ஆகியவறம்க கடந்து 
ஒவபவாருவரும் பி்ரிடம் அனபு பேலுதத 
சவணடும் என் உயரிய ைனிதசநயப் 
ெணபும், பொதுமைமய வரசவறகும் ெணபும், 
இந்தியப்ெணொட்டுககு சைலும் சி்ப்மெத
தருகின்ன.

இனம்யப் ெணொட்டுப் ெரவல்களின 
தனமையும் அளவும் முந்மதய காலங்கமளவிட 
மிகசவகைாக வளரந்துவிட்டன. தகவல்பதாடரபு, 
இமையம், ைககளின ஊடகங்கள் சொன் 
நவீனத பதாழில்நுட்ெங்கள் சொன்வற்ால் 
ெணொடு வளரச்சி பெறறுள்ளது. நம் 
இந்திய நாட்டிறகுப் பெருமையும் சி்ப்பும் 
சேரககும் இனறியமையாத ெணொட்டுச் 
சி்ப்புககூறுகளாவன:

ஆன்மி்க அடிப்பழடை
இ ந் தி ய ப் ெ ண ெ ா ட் டி ன 

ஆணிசவராக ஆனமிகம் விளங்குகி்து. 
ஆனைசநய ஒருமைப்ொட்மட உைரததி, 
இம்ததனமை பெறுவமத இந்தியப்ெணொடு 
வலியுறுததுகி்து. இந்தியாவிலுள்ள
ஆலயங்கள்யாவும் ெகதி இயககததின 
பெருமைமயப் ெம்ோறறுகின்ன. நம் 
நாட்டில் ெல ேையங்கமளப் பினெறறுசவாரும் 
வாழ்கின்னர. அவரகளின நம்பிகமக, 
ெைககவைககம், வழிெடும் மும் ஆகியமவயும் 
சவறுெடுகின்ன. ஆயினும், அமனததுச் 
ேையங்களும் உடல், உள்ளம், ஆனைா 
ஆகியவறறின தூயமைமய வலியுறுததுகின்ன. 
அழிவுககுக காரைைாக விளங்கும் ஆமேமய
விட்படாழிததுத தூய இம்யுைரமவப் 
புரிந்துபகாள்ளச் பேயகின்ன. தருைம், 
தருைபநறி, ைறுபி்வி, அவதாரக சகாட்ொடு 
சொன்வறம்ப் பு்ககணிககாைல் 
சொறறுகின்ன. ‘ஒனச் குலம், ஒருவசன 
சதவன‘ திருமூலரின கூறறுப்ெடி  
ஒறறுமையுைரவுடன வாைச்பேயகின்ன. 
ஆகசவ, ேையமும் ெணொடும் ஒனச்ாடு 
ஒனறு பினனிப் பிமைந்துள்ளன. “எல்லாரும் 
இனபுறறிருகக நிமனப்ெதுசவ அல்லாைல் 
சவப்ானறும் அறிசயன ெராெரசை“எனறு 
தாயுைானவர கூறுவது, ஆனைசநயததின 
உயரசிந்தமனயாகும்.

அழியாத்தன்ழமை
உலகில் சி்ந்த ெணொட்டுக கூறுகமளக

பகாணடனவாகக கிசரககம், சராம், ொபிசலான, 
எகிப்து, ொரசீகம் ஆகியவறம்க கூறுவர. 

்தாயுோனேர்
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தரமைம்
இப்பிரெஞ்ேம் இயங்கி பகாணடிருப்ெசத 

தரைததின அடிப்ெமடயிசலயாகும். பி்ருககு 
உதவுவது (வறியவருககு) தமிழில் அ்ம், ஈமக 
எனப் பொருள் பகாள்ளப்ெடுகி்து.

அகிம்ழ�
பகால்லாமை எனெசத அகிம்மேயாகும். 

எணைம், போல், பேயல் இமவகளின மூலம் 
பி்ருககுத துனெம் பேயயாமை.

�ாந்தம்
ைன நிம்ைதிசய ோந்தைாகும். ைன 

நிம்ைதிசய ைன அமைதிககு வழிவகுககி்து. 
ஒருவன இம்வனிடததில் தனமன 
அரப்ெணிககும்பொழுது ோந்தம் கிமடககி்து.

�வ்காதைத்துவம்
ைனித ேமூகததில் அமனவரும் 

ேசகாதரசர. எல்லாரும் ஓரினம், எல்லாரும் 
ஓரநிம் எனெது தம் ேசகாதரததுவதமத 
எடுதது இயம்புவசதயாகும்.“யாதும் 
ஊசர யாவரும் சகளிர“, என் கணியன 
பூங்குன்னாரின கருததும் இதுசவ.

்கருழண
பி் உயிரகளிமடததுக காட்டும் அனசெ 

கருமை. ைரம், பேடி, பகாடி, புழு, பூச்சி, 
விலங்கு சொன் அமனதது உயிரகளிடததும் 
பேலுததப்ெடும் ‘இரககசை‘ கருமையாகும்.

பணபாடும் நா்கரி்கமும்

நா்கரி்கம்
ைனித வாழ்வின பதாடகக காலைாகிய 

ெமைய கறகாலம், புதிய கறகாலததில் ைன 
வளரச்சி ைறறும் அறிவு வளரச்சி இல்லாைல் 
விலங்குகமளப் சொல ைனிதன வாழ்ந்தான
ெமைய கறகாலததில் கரடுமுரடான கறகமளக
கருவிகளாக ெயனெடுததினான. புதிய 
கறகாலததில் கூரமையும், வழுவழுப்பும் 
உமடய கறகமளக கருவிகளாகப் ெயனெடுதத 

தத்துவகவ்காடபாடு்கள்
இந்தியப் ெணொட்டின சி்ப்புககு, 

அதன தததுவக கருததுகளும் சகாட்ொடுகளும் 
வலிமை சேரககின்ன. ெமைமை வாயந்த 
ெணொட்டுச் சி்ப்புமிகக நம் இந்திய நாட்டில் 
ஞானிகள், முனிவரகள், ரிஷிகள், சிததரகள் 
முதலான அருளாளரகளின உயரசிந்தமனகள் 
பினெற்ப்ெட்டு வருகின்ன. ைனிதனின 
பு்ச்சிந்தமனமயயும் அகச்சிந்தமனமயயும் 
தூயமைப்ெடுததி, அவறறின வளரச்சிககு 
தததுவக கருததுகள் உதவுகின்ன. 

சவதங்கள், உெநிடதங்கள், காவியங்கள், 
புராைங்கள், ெகவதகீமத சொன் தததுவ 
ைம்கள் ைனிதப் ெணொட்டின சி்ப்புகமள 
பவளிப்ெடுததுகின்ன. ேைைம், பெௌததம், 
கிறிததுவம், இஸ்லாம் முதலிய ேையங்களில் 
சதானறிய ெகதி இலககியங்கள் தததுவததின 
ைம்பொருமள விளககிச் போல்கின்ன. 
“நமன்வமயோன சிந்்தவனகள் எல்லோப் 
பகுதிகளிலிருந்தும் �ம்மிடம் வரட்டும்“ எனறு 
‘ரிக சவதம்‘ கூறுகி்து. அதறசகறெ அமனததுப் 
ெணொடுகளிலும் உள்ள நல்ல கருததுகமள 
உள்வாங்கி, உலக அரங்கில் உயரந்து நிறெது 
நம் இந்தியப் ெணொடாகும். 

அழிவில்லாத மைதிப்பீடு்களின் நிழல

அன்பு
ஒருவர மீது ஒருவர பேலுததும் 

ொேசை அனபு எனப்ெடும். இஃது இரககம், 
ெரிவு, கருமை சொன் ெல போறகளால் 
அமைககப்ெடுகின்து. அருளின அடிப்ெமடசய
அனொகும்.

�த்தியம்
ேததியம் எனெது உணமை 

எனப்ெடுகி்து. உள்ளததிலிருந்து வருவது 
உணமைபயனவும், வாயிலிருந்து வருவதால் 
வாயமை எனவும் அமைககப்ெடுகி்து. 
உடலால் வருவது பையமை. இம்மூனம்யும் 
உள்ளடககிய போல் ேததியைாகும்.
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பு்வளரச்சி நாளுககு நாள் வளரச்சியமடந்து 
வருவமதக காணகிச்ாம்.

பணபாடு – நா்கரி்கம் – ஒற்றுழமை – 
வவற்றுழமை்கள்

நாகரிகமும் ெணொடும் ஒனச்ாடு 
ஒனறு பதாடரபுமடய இரு ைாறுெட்ட கூறுகள் 
எனலாம். நாகரிகம் எனெது பு்வளரச்சிமயக 
கூறுகின்து. ெணொடு எனெது 
அகவளரச்சியாகிய ஆனமிக உயர வளரச்சிககு 
உறுதுமையாக அமைகி்து.

ைனித வாழ்வின இரு அடிப்ெமடக
கூறுகள் மும்சய உடலும் உயிரும் 
ஆகும். இதில் நாகரிகதமத உடல் எனலாம். 
பு்தசதமவகளின வளரச்சியால் ஒரு 
நாடு இனறுள்ள சூைலில் வாழ்வின 
எல்லாத தும்களிலும் உலகப்புகழ் 
பெறறு முதலிடதமதப் பெ்லாம். அந்நாடு 
அமடந்துள்ள அறிவியல்தும், பதாழில்தும் 
ைறறும் ெல்சவறு கணடுபிடிப்புகள் அந்நாட்டு 
ைககளின வாழ்கமகத தரதமத உயரததலாம். 
பதாழில் வளரச்சியால் பொருளாதார உயரவும் 
ஏறெடலாம். இவவளரச்சிகள் அமனததும் 
பு்வளரச்சியாகும்.

ெணொடு உயிருககு இமையானது. 
இப்ெணொடு ைககளின அகவளரச்சியாகும். 
ைககள் ைனதில் சதானறி ஒளிரகின் உயர 
குைங்களின பதாகுப்ொகும். இச்சீரிய 
ெணொடு ைககளின எணைம், போல், பேயல் 
இவற்ால் பவளிப்ெடுகி்து. ைனித வாழ்வில் 
பு் வளரச்சிககிமடசய அகவளரச்சியாகிய 
ஒழுககம், ெணிவு,வாயமை, தூயமை, இரககம் 
ைனிதசநயம் முதலான அகவளரச்சிக 
கூறுகளின பேயல்ொசட ‘ெணொடு‘ எனலாம்.

எனசவ ‘உடலினறி உயிர அமையாது‘ 
எனெதறசகறெ நாகரிகமும் ெணொடும் 
ஒனறுடன ஒனறு பதாடரபுமடய இரு 
அடிப்ெமடக கூறுகள் எனலாம்.

வவற்றுழமை்கள்
�	நாகரிகம் பு்வளரச்சி – ெணொடு 

அகவளரச்சி.

முறெட்டான. இதிலிருந்து ைனிதரிமடசய 
ெடிப்ெடியான அறிவு வளரச்சி சதானறியமத 
அறியலாம்.

இததமகய ைனிதன அடுதது 
உசலாகங்கமள அறிந்து உசலாகங்களால் ஆன 
கருவிகமளப் ெயனெடுததினான. பதாடககததில் 
சவட்மடயாடிசய வாழ்ந்த ைனிதன ெடிப்ெடியாக 
கால்நமட வளரப்பு, ெயிரத பதாழில், பநேவுத 
பதாழில் என ெல பதாழில்களில் ஈடுெட்டான. 
பொருளாதார முனசனற்ததால் வேதியான 
வீடுகமள அமைதது வாைத பதாடங்கினான. 
சைலும் தன பு்வாழ்மவச் சி்ப்ெமடயச் 
பேயயும் ஆமட, அணிகலனகள், ஒப்ெமனப் 
பொருள்கள், உைவு வமககள், ொததிரங்கள் 
வானளாவிய சகாபுரங்கள், ைாட ைாளிமககள், 
அைகிய பநடுஞ்ோமலகள், ஊரதிகள், 
பதாழிறோமலகள், வாபனாலி, பதாமலசெசி, 
பதாமலககாட்சி, மினனஞ்ேல் சொன் 
தும்களில் வளரச்சியமடந்துள்ளான. 
எனசவ ைனிதன தன அன்ாடத சதமவகளின 
அடிப்ெமடயில் வாழ்கமக வேதிகமள 
பெருககிக பகாணடான. இப்பு்த சதமவகளின 
வளரச்சிசய நாகரிக வளரச்சிசயயாகும்.

ஜம்புவகஸேரர் வகாயில்

நா்கரி்கம் –ச�ால் விளக்கம்
நாகரிகம் என் போல் நகர எனனும் 

போல்லடியாகப் பி்ந்தது. நகர + அகம் – நகரம் 
– நகரிகம் –நாகரிகம். சிறறூர ைககளினும்
நகர ைககள் பு்வாழ்விறகுரிய வேதிகள் 
அமனததும் பெறறு விளங்குெவரகள். நகர 
வாழ்கமகசய நாகரிக வாழ்கமக எனெது 
கருதது. நாகரிகம் நகரும் தனமையுமடயது. 
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நாகரிகததிறகும் ெணொட்டிறகு 
மிமடசய சவறுொடுகள் காைப்ெடினும் சி்ந்த 
பு் வாழ்கமகமய அடிப்ெமடயாகக பகாணட 
நாகரிகம் இல்மலபயனில் சி்ந்த ெணொட்மடக
காை இயலாது. அமைதியினமை, அச்ேம், 
குைப்ெம், பொ்ாமை, பூேல், உடலிலும், 
உள்ளததிலும், முதிரச்சியற் நிமல அல்லது 
ஒவவாதநிமல காைப்ெட்டால் ெணொடு 
வளரச்சிமயக காை முடியாசதா அசத நிமல 
தான நாகரிக வளரச்சிககும் ஏறெடும்.

சுருங்கககூறின ெணொடாகிய 
அகவளரச்சியின அடிப்ெமடயில் ஆனை 
சவட்மகமய நிம்வு பேயது பகாணடு 
பு்வளரச்சியாகிய நாகரிகக கூறுகளில் 
சி்ந்தனவறம் ஏறறு அல்லாதனவறம் நீககி 
வாழ்ந்தால் இவவுலக வாழ்கமக இனிதாகும். 
எடுததுககாட்டாக இனறு அணு ேகதித 
தும்யில் பெரும் ைாறுதலும் வளரச்சியும் 
ஏறெட்டுள்ளது. இந்த வளரச்சிமய மினேகதி 
ைறறும் ெல்சவறு நலப் ெணிகளுககு 
ெயனெடுததலாம். ைா்ாக அணுேகதிமய 
அழிவிறகு ெயனெடுதத சவணடாம்.

வவற்றுழமையில் ஒற்றுழமை
நம் நாட்டில் ெல்சவறு பைாழி செசுசவார

வாழ்கின்னர. இனம், பைாழி, ேையம், உைவு, 
உமட, ெைககவைககம், வாழிடம், பதாழில், 
விைாககள், வழிொடுகள் சொன்மவ 
சவறுெட்டாலும் தாம் இந்தியர எனனும் 
உைரவில் அமனவரும் ஒறறுமையுடன 
வாழ்கின்னர. இததமகய ெணொட்டுச் சி்ப்பு, 
‘சவறறுமையில் ஒறறுமை‘ எனனும் கருதமத 
பவளிப்ெடுததுகி்து. 

பணபாடடுக ்கல்வியின் பயன்்கள்
இந்தியநாட்டின ெணொட்டுக 

கூறுகமளயும், சி்ப்புகமளயும் 
இளந்தமலமும்யினருககுக பகாணடு 
சேரப்ெதில், கல்வி நிறுவனங்கள் 
பெரும்ெங்காறறுகின்ன. ெணொடு 
குறிதத விழிப்புைரமவ ஏறெடுததியும் 
அதமனப் ொதுகாககும் மும்கமளயும் 

�	பு்வளரச்சிமயக குறிககும் நாகரிகததின 
காலதமத, தனமைமய அளவிட்டுக 
கூ்லாம். ஆனால் சூழ்நிமலகளுககு 
ஏறெ ைாறுெடுகின் அகைாற்தமத 
ஏறெடுததும் ெணொட்மட அளவிட 
முடியாது.

�	நாகரிக வளரச்சி சவகைானது. ெணொடு 
ஒரு மும்யான சீரான வளரச்சிமயக
பகாணடது.

�	நாகரிக ைாற்ங்கள், வளரச்சிகள் 
உலகில் எந்த நாட்டில் எந்த இடததில் 
எறெட்டாலும் அவறம் எவவித கடினமும் 
இல்லாைல் எளிதாக எல்சலாரும் 
அறிந்து பினெற்லாம். ெணொடு எனெது 
மிகுந்த முயறசியின அடிப்ெமடயில் 
ைனம் ஒனறியவரகள், ஒருமிததக 
கருததுமடயவரகள் ைட்டுசை பினெற்க 
கூடியது. 

தகவல் பதாடரபு ோதனங்களின 
ெயனொடு இப்ெரந்த உலகின எந்தப் 
ெகுதியிலும் ைா்ாத ஒனறு. ைாற்ங்கமள
உடனுககுடன அறிந்து பினெற்லாம். 
ைா்ாக கமலகள், இலககியங்கள், 
ேையகசகாட்ொடுகள் ஆகிய 
அககசகாட்ொடுகளில் ஒவபவாரு நாட்டிறகும் 
இனததிறகும் இமடசய சவறுொடுகள் 
நிலவுகின்ன. எனசவ அவறம் ஏறகுமிடதது 
சவணடியன, சவணடாதனவறம் ஆராயந்து 
சைறபகாள்ள சவணடியுள்ளது.

வேற்றுமேயில் ஒற்றுமே காணும் இநதியா
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5. இயறவகநயோடு இவயந்து வோழச்செய்தல்

நம் முனசனாரகள் இயறமகமயத
பதயவைாகப் சொறறியும் இயறமக 
உைவுமும்கள், இயறமக ைருததுவ 
மும்கள் ஆகியவறம்க கமடப்பிடிததும் 
பநடுநாள் சநாயினறி வாழ்ந்தனர எனெமத 
நம் சவதங்களும் புராைங்களும் பதளிவாகக 
குறிப்பிட்டுள்ளன. உணநவ மருந்து மருந்ந்த 
உணவு என் தமிைரின வாழ்வியல் ொரமவ 
இங்கு சநாககததககது. ஆகசவ, இவறம்க 
கறகச்பேயது, இயறமகசயாடு இமயந்த
வாழ்மவப் பினெற்ச் பேயயலாம். இதனமூலம், 
நம் இந்தியப்ெணொட்டின பதானமைச் சி்ப்மெ
அறிவதறகும், ெமைமையில் புதுமைமய 
இமைததுச் சீரிய வாழ்வு வாழ்வதறகும் 
ெணொட்டுக கல்வி உதவுகி்து.

நிழைவுழை

இந்திய நாட்டின ெணொட்டுச் சி்ப்மெ
அறிந்துபகாள்வதறகு அடிப்ெமடயாக, 
இப்ொடப்ெகுதி அமைந்துள்ளது. இந்தியப் 
ெணொட்மட அறிந்துபகாள்ள உதவும் 
பதானமைச் ோனறுகள் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளன. 
இந்தியப் ெணொட்டின கூறுகள், சி்ப்பியல்புகள், 
ெணொட்டுககல்வியின ெயனகள் ஆகியனவும் 
சுட்டிககாட்டப்ெட்டுள்ளன.

இமளய ேமுதாயததினர, நாட்டின 
சி்ந்த குடிைககளாக விளங்குவதறகு இந்தியப் 
ெணொடு வழிகாட்டுகி்து. அததமகய இந்திய 
நாட்டின ெணொட்டுச் சி்ப்புகமள அறிந்து 
பகாள்வசதாடு ைட்டுைல்லாைல் அவறம்ப் 
சொறறிப் ொதுகாககச் பேயவதும் நம் 
கடமையாகும்.

எடுததுமரககின்ன. இனி ெணொட்டுக 
கல்வியினால் எனபனனன ெயனகள் 
விமளகின்ன எனெமதப் பினவரும் 
தமலப்புகளில் காணசொம். 

1.  வோழ்வின் உறுதிப்சபோருள்கவள 
அறியச்செய்தல்

அ்ம், பொருள், இனெம், வீடு எனென 
வாழ்வின உறுதிப்பொருள்களாகும். அவறம் 
அறிந்து, அ்வாழ்வு வாை ெணொட்டுக கல்வி 
உதவுகி்து.

2. வோழ்வியல் உணவமகவள அறியச்செய்தல்

பி்மர ைதிததல், மகம்ைாறு கருதாது 
உதவுதல், எந்நிமலயிலும் வாயமைமயக
கமடப்பிடிததல், ேகிப்புத தனமையுடன 
விட்டுகபகாடுதது வாழ்தல் சொன் ெல 
வாழ்வியல் உணமைகமள அறிவதறகுப் 
ெணொட்டுக கல்வி உதவுகி்து.

3.  ெரியோன  ச�றிமுவ்றகவளப்  பின்பற்றச் செய்தல்

வாழ்வியல் பநறிமும்கள், ெணெட்ட 
வாழ்கமக வாை உதவுகின்ன. தாம் பேயயும் 
பேயல்களில் ேரி எது, தவறு எது என ஆராயந்து, 
தவ்ான பேயல்கமளத தவிரததும் ேரியான 
பேயல்கமள சைறபகாணடும் வாை உதவுகி்து. 

4.  சிககல்களுககுத் தீர்வு கோணச்செய்தல்

ேமுதாய நிகழ்வுகளில் காைப்ெடும் 
சிககல்களுககுத தீரவுகாணும் ஆற்மலப் 
ெணொட்டுக கல்வி தருகி்து. திருககு்ள் 
முதலான அ்நூல்களில் அரசியல், 
பொருளாதாரம், ைருததுவம் சொன் ெல 
கருததுகள் அமைந்துள்ளன. இந்நூல்கமளக
கறெதனால், பிரச்ேமனகளுககு எளிதாகத தீரவு 
காைச் பேயயலாம்.
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1 6 இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

பயிறசி
I. ெரியோன விவடவயத் ந்தர்ந்ச்தடுத்து எழுதுக.

1.  “ைனிதன தனனுமடய சதமவகமளயும் விருப்ெங்கமளயும் நிம்சவறறிகபகாள்ள உருவாககிய 
கருவிசய ெணொடு”  எனக கூறியவர 

அ) ஆடம்ேன ஓெல் ஆ) வால்சடர இ) சி. சி. நாரத ஈ) ஈ. பி. படயலர

2. ேரியாகப் பொருததப்ெட்டுள்ள விமடககுறிப்மெத சதரந்பதடுகக.

அ) காப்பியம் - (1) திருககு்ள்

ஆ) ெதிபனணகீழ்ககைககு  - (2) ைணிசைகமல

இ) இதிகாேம் - (3) அதரவைம்

ஈ) சவதம் - (4) ைகாொரதம்

அ) அ – 1, ஆ – 3, இ – 4, ஈ – 2 ஆ) அ – 3, ஆ – 4, இ – 1, ஈ – 2

இ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4 ஈ) அ – 2, ஆ – 1, இ – 4, ஈ – 3

3.  கீழ்ககாணும் கூறம்யும் அதறகுரிய விளககதமதயும் ெடிததுச் ேரியான விமடககுறிப்மெத 
சதரந்பதடுகக.

 கூறறு: ‘கரும்பு கட்சடாடு இருந்தால், எறும்பு ஒனறும் பேயயாது‘ எனெது, நாட்டுப்பு்ததில் வைங்கும்
ஒரு ெைபைாழியாகும்.

விளககம்: ஒறறுமையுடன வாழ்ெவரகமள யாராலும் பிரிககமுடியாது.

அ) கூறறு ேரி, விளககம் தவறு. ஆ) கூறறு தவறு, விளககமும் தவறு

இ) கூறறு ேரி, விளககமும் ேரி.  ஈ ) கூறறு ேரி. விளககம் சொதுைானதனறு

4. ைனு, யஜனவால்கியர உள்ளிட்சடார எழுதிய பதாகுப்பு நூல்கள்

அ) சவதநூல்கள்  ஆ) உெநிடதங்கள் 

இ) தருை ோததிரங்கள் ஈ) ஆரணயகங்கள்

5. ஆகை சிததாந்தங்கள் என்மைககப்ெடுெமவ

அ) ேைை நூல்கள் ஆ) பெௌதத நூல்கள் 

இ) இஸ்லாமிய நூல்கள் ஈ) பஜாராஸ்டிரிய நூல்கள்

6. கீழ்ககாணும் கூறறுகமளப் ெடிததுச் ேரியான விமடமயத சதரந்பதடுகக.

கூறறு 1: பு்வளரச்சி எனக குறிப்பிடப்ெடும் நாகரிகம், ைாறும் தனமையுமடயது.

கூறறு 2: அகவளரச்சி எனக குறிப்பிடப்ெடும் ெணொடு, ைா்ாத தனமையுமடயது.

அ) கூறறு 1, 2 ேரியானமவ. ஆ) கூறறு 1 ேரி, கூறறு 2 தவறு.

இ) கூறறு 1, 2 தவ்ானமவ.  இ) கூறறு 1 தவறு, கூறறு 2 ேரி.

7. ‘‘ெைங்காலப் ெணொட்டின எச்ேம், நாட்டுப்பு்வியல்“ எனறு கூறியவர

அ) சு. ேகதிசவல் ஆ) வில்லியம் ஜான தாைசு

இ) ரூத பெனிடிகட்  ஈ ) ைாலிசனாசுககி
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1 7இந்தியப் பணபபாட்டின் இயல்புகள்

 8. ேரியாகப் பொருததப்ெட்டுள்ள விமடககுறிப்மெத சதரந்பதடுகக.

  அ) விடுகமத - 1)  அம்ைாமன
  ஆ) ொைரர ொடல் - 2)  பொருள் ைரபில்லாப் பொயம்பைாழி
  இ) கமதப்ொடல் - 3)  ெணைததி
  ஈ) நாட்டுப்பு்க கமத - 4)  பிசி

  அ) அ – 1, ஆ – 2, இ – 3, ஈ – 4 ஆ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 2, ஈ – 1
  இ) அ – 2, ஆ – 1, இ – 4, ஈ – 3  ஈ ) அ – 4, ஆ – 3, இ – 1, ஈ – 2

 9. ‘சைனமையான சிந்தமனகள் எல்லாப் ெகுதிகளிலிருந்தும் நம்மிடம் வரட்டும்‘ எனறு கூறும் சவதம்
  அ) ரிக  ஆ) யஜுர இ) ோைம் ஈ) அதரவைம்

 10 தவ்ான இமைமயத சதரந்பதடுகக.
  அ) தமிைர திருைை மும்  - அகநானூறு
  ஆ) ைாரகழி சநானபு  - கலிதபதாமக
  இ)அனபின சி்ப்பு  - பு்நானூறு
  ஈ) வறுமையிலும் பேம்மை - நறறிமை

 II. குறுவினோ

 1. ெணொடு எனனும் போல்லுககு வாழ்வியறகளஞ்சியம் தரும் விளககம் யாது?
 2. இந்தியப் ெணொட்மட அறிய உதவும் ோனறுகமளக குறிப்பிடுக.
 3. ஏட்டில் எழுதா இலககியங்கள் எனக குறிப்பிடப்ெடுவன யாமவ? ஏன அவவாறு குறிப்பிடப்ெடுகின்ன?
 4. பதால்காப்பியர குறிப்பிடும் ‘ெணைததி‘ எனெதன பொருள் யாது?
 5. கமதப்ொடல்கள்வழி பவளிப்ெடும் ெணொட்டுக கூறுகள் யாமவ?
 6. நாகரிகம் – வமரயறுகக.

 III. சிறுவினோ
 1. ைககளின ெணொட்டு உயரவுககுப் ெைபைாழிகள் எவவாறு உதவுகின்ன? எடுததுககாட்டுகள் தருக.
 2. ெணொடு எனெதறகு ஈ. பி. படயலரும் சைதயூ ஆரனால்டும் தரும் வமரயம்கள் யாமவ? 
 3.  கமதகள் பொழுதுசொககுககு ைட்டுைல்ல; நனபனறிகமள வளரததுகபகாள்ளவும் உதவுகின்ன 

எனெமத எடுததுககாட்டுகளுடன விளககுக.
 4. பு்நானூறு புலப்ெடுததும் ெணொட்டுச் பேயதிகள் யாமவ?
 5. புராைக கமதகளுககு எடுததுககாட்டு தருக. 
 6. இந்தியப்ெணொட்டின சி்ப்பு கூறுகள் யாமவ ?

 IV. ச�டுவினோ
 1. ெணொடு குறிதது அறிஞரகள் கூறும் வமரயறுகளுள் எமவசயனும் ஐந்து எழுதுக.
 2.  இந்தியப் ெணொட்மட அறிய உதவும் பதால்பொருள் ோனறுகள் யாமவ? அவறறுள் எமவசயனும் 

இரணமட விளககுக.
 3.  ேமூகப் ெணொட்டு வரலாறம் மீட்டுருவாககம் பேயவதில், புராைககமதகளின ெங்கிமன விவரிதது 

எழுதுக.
 4. இந்தியப் ெணொட்டின குறிப்பிடததகக இயல்புகள் யாமவ?
 5. ெணொட்டுககல்வியின ெயனகள் யாமவ?

 6. ெணொட்டிறகும் நாகரிகததிறகும் உள்ள சவறுொடுகள் யாமவ?
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1 8

நுழைவு வாயில்

இந்தியாவில் ம�ாழி, இனம், 
ச�யம், நிறம், வாழிடச்சூழல் ப�ானற 
�ல்பவறு பிரிவுகளால் �ககள் 
பிரிந்திருந்்ாலும் இந்தியர் எனற உணர்வு 
அனனவனையும் ஒனறினணககிறது. 
உலகளவில் மிகபம�ரிய �ககளாட்சி 
நாடாக இந்தியா சிறந்து விளஙகககாைணம்; 
பவற்றுன�யில் ஒற்றுன�காணும் இந்திய 
�ககளின �னப�ானன�பயயாகும். 
இந்தியாவில் ம�ாழியும், கலாச்சாைமும், 
�ழககவழககஙகளும், விருந்ப்ாம்�ல் 
முனறகளும் மிகச்சிறப�ாகப 
பின�ற்றப�டுகினறன. நம் �ககள் 
உயிரிைககதன் (ஜீவகாருணியம்) முககிய 
பநாகக�ாகக மகாண்டு வாழந்்வர்கள். 
வர்த்�ான �காவீைர், மகௌ்�புத்ர், 
ஆழவார்கள், நாயன�ார்கள் ஆகிபயாருனடய 
பகாட்�ாடுகள் உயரிய ஆனமிகதன்பய 
பநாகக�ாகக மகாண்டு �ககளிடம் 
ப�ாதிககப�ட்டன.

எண்ணற்ற அதிசயஙகனளத
்னனகதப் மகாண்டது இந்தியா எனறு 
கூறும் புகழமிகக வைலாற்று அறிஞர் எ.எல். 
�ாஷம் (A.L. Basham) அவர்கள் “அதிசயம் 
அதுதான் இந்தியா” (The wonder that was India) 
எனறும் குறிபபிட்டுள்ளார். இந்நூல் இந்திய 
கிைா� �ககளின சடஙகுகள், சம்பிை்ாயஙகள் 
�ழம்ம�ருன�னயப �னறசாற்றுகினறது. 

இந்தியாவிலுள்ள அனனததுக 
கிைா�ஙகளில் ஒவமவாரு கிைா�ததிற்கும் 
ஒரு ்னிததுவம் உண்டு என�ன்யும் நாம் 
அறிபவாம் என�து அனனவரும் அறிந்்ப். 

உலகில் காணும் �ல்பவறு நாகரிகப 
�ண்�ாடுகளின ஒனறினணபன� இஙகு 
காணலாம். உலகளவில் இந்தியா ஏழாவது 
மிகபம�ரிய �ைந்து விரிந்் �னழன�யான 
நாடாகும். இந்நாடு 28 �ாநிலஙகனளயும் 
9 யூனியன பிைப்சஙகனளயும் மகாண்டு 
திகழகிறது. 2011-ஆம் ஆண்டு �ககள்ம்ானக
கணகமகடுபபின�டி இந்திய �ககள் ம்ானக
121 பகாடிககு ப�ல் உள்ளது. 

கற்றல் ந�ாககஙகள்

�	ம�ாழிகளின ஒற்றுன�னயயும் அவற்றின ்னன�னயயும் அறிந்து மகாள்ளு்ல்.

�	�ண்�ாட்டு ஒற்றுன�ககான அடிப�னடக காைணஙகனள அறிந்து மகாள்ளு்ல்.

�	�ல்பவறு �ககளினடபய காணப�டும் ம�ாழி, ச�யம், சமூக ம�ாருளா்ாை 
பவற்றுன�கனள அறிந்துமகாள்ளு்ல்.

�	�ல்பவறு பவற்றுன�களுககினடபய அைசியல், சமூக, �ண்�ாட்டு ஒற்றுன�கனள புரிந்து 
மகாள்ளு்ல்.

�	�ண்�ாட்டுப �ாைம்�ரியதன்ப �ாதுகாப�்ன அவசியதன் புரிந்து மகாள்ளு்ல்.

நேறறுமையில் ஒறறுமை
2

அலகு
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1 9வேற்றுமையில் ஒற்றுமை

வவற்றுழைக் கூறுகள்

நிலவியல் வவற்றுழைகள்
இந்தியா, வடகபக இ�ய�னலமு்ல் 

ம்ற்பக கனனியாகு�ரிவனை �ைந்து 
விரிந்து காணப�டும் மிகபம�ரிய ஒரு 
நாடாகும். இ�ய�னல, இந்தியானவ 
ஆசியககண்டததிலிருந்து பிரிககிறது. 
இந்தியாவின ப�ற்பக அைபிககடல், கிழகபக 
வஙகாள விரிகுடா, ம்ற்பக இந்து �கா 
சமுததிைம் ஆகிய மூனறு �ககம் 
கடலாலும் ஒருபுறம் நிலப�ைப�ாலும் 
சூழப�ட்டுள்ள்ால் இந்தியானவத தீ�கற்� 
நாடு என அனழககிபறாம். இந்தியத 
துனணககண்டததின இயற்னக அன�பபினனப 
ம�ாருத்வனையில் எண்ணிலடஙகா்
பவற்றுன�கனள நாம் காணமுடிகிறது. 
இந்தியாவின காலநினல, ்ட்�மவப�நினல, 
�னழபம�ாழிவு, �ண்வனககள் �ற்றும் 
மசடிமகாடிகளில் பவற்றுன�க கூறுகள் 
நிலவுகினறன.  

இந்தியாவின வட�குதி குளிர்காலததில் 
குளிர் அதிக�ாக இருந்்ாலும், �னி்ன வாழபவ 
இயலா் அளவுககு உனற�னி நினலனயக
மகாண்டிருககவில்னல. குளிர்மிகுந்் காஷ்மீர் 
ப�ானற �குதிகளில் �ககள் வாழக காைணம் 
அஙகு நிலவும் �ருவநினலககு ஏற்றவாறு ் ம்ன�
�ாற்றிகமகாண்டப்யாகும். இன்த ்விை, 

கஙழக நதி
2008 ஆம் ஆண்டு 

இந்தியாவின ப்சிய நதியாகக கஙனக 
அறிவிககப�ட்டது. இந்தியாவின 
நீள�ான நதி, புனி்�ான நதி, மிக அதிக 
எண்ணிகனகயிலான துனண நதிகனளப 
ம�ற்றுள்ள நதி எனறு �ல சிறபபுகனளக 
கஙனகநதி ம�ற்றுள்ளது.

நாம் இந்தியர் என�தில் ம�ருமி்ம் 
மகாள்வ்ற்குப �ல காைணஙகள் இருந்்ாலும், 
நம் நாட்டில் நிலவும் பவற்றுன�யில் 
ஒற்றுன� எனனும் �ண்பு்ான ்னலசிறந்து 
காணப�டுகிறது. நம்மினடபய இருககும் 
பவறு�ாடுகபள ஒருவர், �ற்றவர்மீது ஆர்வமும் 
அககனறயும் மசலுததுவ்ற்குக காைண�ாக 
அன�கினறது.

இந்தியா முழுவதும் ம�ாதுவாகப 
பின�ற்றப�டுகினற ப்சியகமகாடி, ப்சிய 
சினனம், ப்சிய கீ்ம், ப்சிய �றனவ 
ப�ானறனவ பவற்றுன�யில் ஒற்றுன�னய
நினலநாட்டும் காைணிகளாகத திகழகினறன.

வவற்றுழையில் ஒற்றுழை வழையழை :-
நம்நாடு நிலவியல் அன�பபு, 

இனம்,ம�ாழி, இலககியம், ச�யம், 
சமு்ாய அன�பபு, ம�ாருளா்ாைம், 
வாழகனகச்சடஙகுகள், �ாைம்�ரியஙகளால் 
பவறு�ட்டகூறுகனளக மகாண்டிருந்்ாலும் 
‘இந்தியர்’ எனற ஒருன�ப�ாட்டு உணர்வு 
�ககளிடம் உள்ளது. இ்னனபய பவற்றுன�யில் 
ஒற்றுன� எனகிபறாம். இவவுயரிய பகாட்�ாபட
இந்தியப �ண்�ாட்டின ்னிச்சிறபபு எனலாம்.

ஆசியாவின் இத்ாலி இந்தியா
புவியியலாளர்கள் இந்தியானவ 

இத்ாலி நாட்படாடு ஒபபிடுகினறனர். 
ஐபைாப�ாவிலுள்ள இத்ாலி, ஒரு 
தீ�கற்� நாடாகும். அந்நாட்டின கிழகபக 
எரிததிரியன கடலும், ப�ற்பக ்ஸகான 
கடலும், ம்ற்பக நனனிலக கடலும், 
வடகபக அபினனன �னலத ம்ாடரும் 
உள்ளது. இத்ாலியின ம்ற்பக சிசிலித 
தீவு உள்ளதுப�ால இந்தியாவின அருகில் 
இலஙனகத தீவு உள்ளது. 
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இன வவறுபாடு
இந்தியாவில் ஆரியர்களது வருனகககு 

முனனபை, சிந்து நதிககனைப �குதியில் ஹைப�ா 
�ககள் வாழந்்்ற்கான சானறுகள் ந�ககு 
கினடததுள்ளன. சிந்து கஙனக ச�மவளிகளில் 
ஆரியர்கள் வாழந்து வந்்ன் பவ்ஙகள் 
கூறுகினறன. சஙககால இலககியஙகள், 
்மிழர் �ண்�ாடு மிகவும் ம்ானன�யானது 
எனறு ம்ரிவிககினறன. இந்தியாவின 
வடப�ற்குப �குதியில் �ாைசீகர்கள், 
கிபைககர்கள், சாகர்கள், குஷாணர்கள், 
ஹுணர்கள் ஆகிபயார் குடிபயறினர். கி.மு 
5 ஆம் நூற்றாண்டிபலபய இந்தியா �ல 
இனஙகனளயும் அதிக �ககள் ம்ானகனயயும் 
ம�ற்றிருந்்து எனறு வைலாற்றின 
்ந்ன் ஹெந�ாந�ாட�ஸ்(Herotototus) 
குறிபபிடுகிறார். இனடககால இந்திய 
வைலாற்றில் அபைபியர்களும், 
துருககியர்களும், �ஙபகாலியர்களும், 

இந்தியாவின பவறு எந்்ப �குதியிலும் �ககளின 
அனறாடச் மசயல்கனளப �ாதிககும் நினலயில் 
காலநினலயில்னல எனலாம். இவவாறு �னி்ன 
வாழச் சா்க�ான �ருவநினலகனளக மகாண்ட
நாடு இந்தியா எனலாம்.

ஒரு நாட்டின ம�ாருளா்ாை வளர்ச்சிககு 
அந்நாட்டின �ருவநினலபய அடிப�னடயாகும். 
இந்தியாவில் வள�ான கடற்கனைகள் 
அயல்நாட்டு வாணிகததிற்கும், மசழிப�ான 
ச�மவளிகள் உள்நாட்டு வாணிகததிற்கும், 
ம�ாருளா்ாை முனபனற்றததிற்கும் 
காைண�ாகினறன. ஒவமவாரு நிலப�குதியும் 
அன�விட அன�பபில் பவறு�ட்டுள்ளது 
எனறாலும், ம�ாருளா்ாை வளர்ச்சிக குறியீடு 
சீைாகபவ உள்ளது. பகைள நிலப�குதியில் மிளகு 
உள்ளிட்ட பிற வாசனன ம�ாருள்களும், ப�ற்கு 
வஙகாளம், ்மிழநாடு ப�ானற நிலப�குதியில் 
மநல்லும், குஜைாத, �காைாஷ்டிைா �குதியில் 
�ருததியும், �ஞசாபில் பகாதுன�யும், 
�ததியபிைப்சததில் �ருபபு வனககளும், 
அஸ்ாமில் ப்யினலயும், கர்நாடகாவில் 
காபபியும் அதிக�ாகப �யிரிடப�டுகினறன. 
இனவகபள இந்தியாவின ம�ாருளா்ாை 
வளர்ச்சிககுப ம�ரிதும் துனணபுரிகினறன. 

அஸ்ஸாம் - தேயிலல

பீடபூமிகள் என�னவ �னழ குனறந்்
உயர் நிலஙகளாகும். இப�குதியில், கனி� 
வளஙகளும் சில பவளாண் ம�ாருட்களும் 
வினளகினறன. பசாட்டாநாகபூர் பீடபூமியில் 
கனி� வளஙகளும், �ாளவ பீடபூமியில் 
தினனப ம�ாருட்களும், ்ககாண பீடபூமியில் 
�ருபபு வனககளும், எண்மணய் விததுககளும் 
அதிக�ாக உற்�ததி மசய்யப�டுகினறன. 

இந்திய இனஙகள்
1. காஷ்மீர், �ஞசாப, இைாஜபு்னம்

ஆகிய �குதியில் உள்ளனவ.
இந்ப்ா – ஆரிய இனம்.

2. ்மிழகம், ஆந்திைம், ன�ய 
�ாநிலஙகள், பசாட்டா நாகபூர் 
�குதிகளிலும் வாழும் திைாவிட
இனம்.

3. அஸ்ாம் பந�ாள எல்னலயில்
வாழும் �ஙபகாலிய இனம்.

4. ஐககிய �ாநிலஙகள், பீகார்
�குதிகளில் வாழும் ஆரிய-திைாவிட
இனம்

5. வஙகாளம், ஒட்டைப்சம் (ஒடிசா)
�குதியில் வாழும் �ஙபகால் -
திைாவிட இனம்.

6. �ைாட்டியப �குதியில் வாழும்
�ககள் சிந்திய - வடப�ற்கு
எல்னலபுறததில் வாழும் துருககிய
– இைானிய இனம்
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மைாழி வவறுபாடுகள்
ம�ாழி என�து, �னி்ன ் �து உள்ளதது 

உணர்வுகனளப பிறருககு உணர்த் உ்வும் 
மிகச்சிறந்் ஒரு கருவியாகும். இ்னனபய 
language is the vehicle of communication எனறு 
அஹெர் குந�ாம்பி (Aber crombie) குறிபபிடுகிறார். 
ப�ச்சும், எழுததும் �னி் குலததிற்குக கினடத் 
மிகபம�ரிய மகானடயாகும். �னி்ருனடய 
ம�ாழிகளில், ஓவியம், னக அனசவும் 
குறியீடுகளாகப �யன�டுகினறன. இவவாறான 
ஒலிகனள எழுதது வடிவ�ாக �ாற்ற முடியும் 
– ஆனால், னசனககனள அவவாறு �ாற்ற 
முடியாது. �னி்ருனடய ம�ாழிகளில் 
இககுறியீடுகள் மசாற்கள் எனறும், அவற்னறக 
னகயாளுவ்ற்கான விதிகள், இலககணஙகள் 
எனறும் அனழககப�டுகினறன.

நம் நாட்டின 2011-ஆம் ஆண்டில் 
�ககள்ம்ானக கணகமகடுபபின�டி, 
ம�ாத் �ககள்ம்ானக 121 பகாடிககு 

ப�ல் உள்ளது.  இவர்கள் 780ககும் ப�ற்�ட்ட 
ம�ாழிகனள ப�சி வருவ்ாக PLSI (People’s 
Linguistic Survey of India)  ம்ரிவிககிறது.  
இககணகமகடுபபு 2010ககும் 2013ககும் 
இனடயில் எடுககப�ட்டது.  1961 ஆம் ஆண்டில் 
ப்ாைாய�ாக 1650 ம�ாழிகள் இருந்்்ாகவும் 
ஒவபவார் ஆண்டிற்கும் �ததிற்கு ப�ற்�ட்ட 
ம�ாழிகள் அழிந்துவருவ்ாகவும் இந்நினல 
ம்ாடர்ந்்ால் இனனும் நூறு ஆண்டுகளுககுப 
பிறகு, இந்் எண்ணிகனக ஐந்நூறுககும் 
குனறவாகலாம் எனறு இககணகமகடுபபு 
ம்ரிவிககிறது.

இந்திய �ககள் �ல்பவறு ம�ாழிகனளப 
ப�சுகினறனர். ஒரு லட்சததிற்கும் 
ப�லான �ககள் ப�சும் ம�ாழிகள் 33 
உள்ளன. �ழஙகாலததில் இந்தியாவின 
�ல �குதிகளில் பிைாகிரு் ம�ாழியும், 
ச�ஸகிரு் ம�ாழியும் �யன�டுத்ப�ட்டன. 
ச�ஸகிரு் ம�ாழி வடஇந்திய ம�ாழிகளின 
்ாயாகக கரு்ப�டுகிறது. ச�ஸகிரு்ம் 
�ற்றும் வடஇந்திய ம�ாழிகனள 
எழு் நதே�ாகரி எனனும் எழுதது 
வடிவம் �யன�டுத்ப�டுகிறது. இந்தி, 
�ைாததி, குஜைாததி, �ஞசாபி, காஷ்மீரி, 

முகலாயர்களும் இந்தியாவிற்கு வந்து 
ஆட்சி மசய்்னர். நவீனகால இந்திய 
வைலாற்றில் ப�ார்ச்சுகீசியர், டச்சுககாைர்கள், 
ஆஙகிபலயர்கள், பிமைஞசுகாைர்கள் 
மு்லிபயார் இந்தியாவில் வணிகபநாககில் 
குடிபயறினர். இ்ன அடிப�னடயில், �ாக�ர் 
வின்ஹசன்ட ஆர்தர் ஸ்மித்(Vincent Arthur 
Smith) இந்தியானவப ெல “இனஙகளின் 
அருஙகாடசியகம்“ எனறு குறிபபிட்டுள்ளார். 

இந்தியாவில் வாழும் �ல்பவறு 
இனஙகனளச் பசர்ந்் �ககளின வாழவியல் 
மநறிமுனறகபள இந்தியப �ண்�ாட்டிற்கான 
அடித்ளதன்த தீர்�ானிககினறன. இ்ன 
அடிப�னடயிபலபய வலின�யான �ண்�ாடு 
கட்டன�ககப�ட்டுள்ளது. ஒவபவார் 
இனமும் ்னகபகயுரிய ்னித்னன�னயக 
மகாண்டுள்ள்ால், இந்தியா பவற்றுன�யில் 
ஒற்றுன� காணும் நாடாகத திகழகிறது. 

இந்தியாவில் �னலவாழ 
�ழஙகுடியின�ககளின �ண்�ாட்டுப 
�ாைம்�ரியம், ம்ானன�யான வைலாற்னறப 
பிைதி�லிககினறது. அவர்கள் மகாண்டாடும் 
விழாககள் அவர்களின �ாைம்�ரியதன் 
மவளிப�டுததுகினறன. அவர்களின 
உனழபபும், திறனும் பிறருககு வியபபூட்டும் 
வனகயில் அன�ந்துள்ளன. ப்ாடர்கள், 
இருளர்கள், குறும்�ர்கள் ப�ானற 
�ழஙகுடியின �ககள் ்மிழகததின 
ம்ானன�யின அடித்ள�ாக உள்ளனர். 
இம்�ககளின ம�ாருளா்ாை நினலககும் 
�ற்ற �ககளின ம�ாருளா்ாை நினலககும் 
பவறு�ாடுகள் உள்ளன.

பழங்குடியினர்
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வட இந்திய ம�ாழிகள் �ல இந்ப்ா 
- ஆரிய ம�ாழிக குடும்�தன்ச் சார்ந்்னவ. 
�ஞசாபி, சிந்தி, ஹிந்தி, உருது, குஜைாததி, 
வஙகாளம், ஒரியா காஷ்மீரி, ச�ஸகிரு்ம் 
ப�ானற ம�ாழிகனள இந்திய �ககள் 
ம�ரும்�ானன�யினர் ப�சுகினறனர். 
உயர்கல்வி நினலயில் ம�ரும்�ாலும் ஆஙகிலம் 
�யிற்று ம�ாழியாக உள்ளது. ஆஙகிலம் 
்விை பிமைஞசும�ாழி �ாண்டிச்பசரியிலும், 
ப�ார்ததுககீசியம�ாழி பகாவாவிலும் 
ப�சப�டுகினறன. இவவாறு நம்நாட்டில் 
�ல்பவறு�ட்ட ம�ாழிகனளக காணமுடிகிறது. 

சைய வவறுபாடு
இந்திய �ககள்ம்ானக கணகமகடுபபு 

2011-இன�டி இந்தியாவின ம�ாத் 
�ககள்ம்ானக 121.09 பகாடி எனவும், இதில் 
79.80% இந்துககளும், 14.23% இஸலாமியர்களும், 
2.30% கிருததுவர்களும், 1.72% சீககியர்களும், 
0.07% ம�ௌத்ர்களும், 0.37% ச�ணர்களும் 
இந்தியாவில் வாழவ்ாக புள்ளி விவைம் 
ம்ரிவிககிறது. இந்தியாவில் வாழும் �ககள் 
அனனவரும் �ல்பவறு ச�யஙகனளப
பின�ற்றி வருகினறனர். இந்து, ம�ௌத்ம், 
ச�ணம், இஸலாம், கிறிததுவம், சீககியம் 
�ற்றும் �ார்சியம் ப�ானற ச�யஙகள் இந்திய 
�ககளால் பின�ற்றப�டுகிறது. இவற்றில் இந்து 
ச�யம், ம�ௌத் ச�யம், ச�ண ச�யம் �ற்றும் 
சீககிய ச�யம் ஆகிய நானகு ச�யஙகளும் 
இந்தியாவில் ப்ானறியனவயாகும்.

சமயச் சினனங்்கள்

உருது �ற்றும் வஙகாளம் ஆகியனவ 
வடஇந்தியாவில் ப�சப�டும் மு்னன�யான 
ம�ாழிகளாகும். வடகிழககு இந்தியாவில் 
அஸ்ாமி ம�ாழி ப�சப�டுகிறது. ்மிழ, 
ம்லுஙகு, கனனடம், �னலயாளம் ஆகிய 
ம�ாழிகள் ம்னனிந்தியாவில் ப�சப�டும் 
மு்னன�யான ம�ாழிகளாகும். �ழஙகுடி 
�ககள் ப�சும் �ல ம�ாழிகளுககு 
எழுததுவடிவம் இல்னல. ஆஙகிபலயரின 
இருநூறு ஆண்டுகால ஆட்சிககுப பினனர், 
இந்தியாவில் ஆஙகில ம�ாழி ம�ாதுவான 
இனணபபு ம�ாழியாகப �யன�டுத்ப�ட்டு 
வருகிறது. இத்னன ம�ாழிகள் இருபபினும் 
22 ம�ாழிகள் �ட்டுப� இந்திய அைசால் 
அதிகாைபபூர்வ�ாக அஙகீகரிககப�ட்ட 
ம�ாழிகளாகும். 

�னி்ப �ண்�ாட்டில் ம�ாழி என�து 
ஒர் இனணபபுக கருவியாக �யன�டுகினறது. 
ஏமனனில் ம�ாழி்ான ஒருவருககு ஒருவர் 
கருததினனப �ரி�ாறிக மகாள்ளும் கருவியாகப 
�யன�டுகிறது. இந்தியாவில் ப்சிய ம�ாழி, 
இனணபபு ம�ாழி, வட்டாை ம�ாழி ப�ானறனவ 
ப�சப�டுகினறன.

ம�ாழி, அன்ப ப�சுகினற இனததின 
அறிவியல், கனல, வைலாறு, சமூகநினல, 
�ழகக வழககஙகள், ஒழுகக மநறிகள் �ற்றும் 
எண்ணஙகள் ப�ானற �ல வாழவியல் 
கூறுகனளயும் �ண்�ாட்டு நினலகனளயும் 
தீர்�ானிககிறது.

இந்திய ஹைாழிகள்

இந்திய அைசியலன�பபில் 22 
ம�ாழிகள் அட்டவனண ம�ாழிகளாக 

அஙகீகரிககப�ட்டுள்ளன. அனவ  
1. அஸ்ாமி 2. ம�ஙகாலி 3. ப�ாபடா
4. படாகரி 5. குஜைாததி 6. இந்தி 7. கனனடம்
8. காஷ்மீரி 9. மகாஙகணி 10. ன�திலி
11. �னலயாளம் 12. �ணிபபூரி 13. �ைாததி
14. பந�ாளி 15. ஒரியா 16. �ஞசாபி
17. ச�ஸகிரு்ம் 18. சாந்்லி 19. சிந்தி 20. ்மிழ
21. ம்லுஙகு 22. உருது ஆகியனவயாகும்.
இம்ம�ாழிகளில் ்மிழம�ாழிபய மிகவும் 
�னழன�யான்ாகும்.
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வி்�ான பவளாண்�யிர்கள் இந்தியா 
முழுன�ககும் வினளவிககப�டுவதில்னல. 
ம�ாருளா்ாைக மகாள்னகயின அடிப�னடயில் 
கலப்புப்ஹொருளாதா�க ஹகாள்மகமயப் 
பின�ற்றும் நாடாக இந்தியா திகழகிறது. 
இபம�ாருளா்ாைக மகாள்னக அைசு, �ற்றும் 
்னியார் துனறகளின �ஙமகடுபன�க 
குறிபபிடுகிறது. ்னிந�ர் வரு�ானப� ஒரு 
குடும்�ததின ம�ாருளா்ாை வளர்ச்சினயத 
தீர்�ானிககிறது. அவவடிப�னடயில் 
�ககளினடபய ம�ாருளா்ாை அடிப�னடயில் 
ஏனழ, �ணககாைன, மு்லாளி, ம்ாழிலாளி 
எனற பவற்றுன�கள் நிலவுகினறன. 

ஒற்றுழைக் கூறுகள்

நிலவியல் அழைப்பில் ஒற்றுழை
ஆசியக கண்டததின �ததிய 

ம்ன�குதியில் அன�ந்் நாடு இந்தியா. இது 
வடககு ம்ற்காக 3214 கிபலா மீட்டர் நீளமும், 
கிழககு ப�ற்காக 2933 கிபலா மீட்டர் அகலமும் 
மகாண்டுள்ளது. இந்தியாவின நிலவியல் 
அடிப�னடயில் ச�மவளி நிலஙகள் (விவசாய 
நிலஙகள்) மிகுதியாக உள்ளன. 

அயல்நாட்டவர்கள் இந்திய 
நிலப�குதிகனள ஒபை நாடாகக கருதி வந்்னர். 
‘ஹிந்த‘ எனற ம�யர் ‘சிந்து‘ எனற நதியின 
ம�யரிலிருந்து ம�றப�ட்டது. கிபைககர்கள் 
மு்னமு்லில் அறிந்் �குதி சிந்து நதி �ாயும் 
�குதி என�்ால் இததுனணக கண்டதன் 'சிந்து' 
எனறு அனழத்னர். ம்ாடககககாலததில் 
�ாைசீக, கிபைககப �னடமயடுபபுகளின 
வினளவால் இந்தியா, இந்துஸ்ானம் எனற 
ம�யர்கள் உருவாயின. சிந்து என�ன் 
அவர்கள் 'ஹிந்து' எனறு உச்சரித்ார்கள். 
இ்னனத ம்ாடர்ந்து இனடககாலததில் வந்் 
அபைபியர்களும் ந�து நாட்னட ‘ஹிந்துஸ்தான்’ 
எனறு அனழத்னர் .

நிலவியல் கூறுகளின அடிப�னடயில் 
அத்னகய பவற்றுன�கள் காணப�டினும், 
புைாண காலந்ம்ாட்பட ந�து நாடு “ொ�த 
�ாடு” எனற ம�யரினனக மகாண்டுள்ளது. 
வடஇந்தியானவயும், ம்னனிந்தியானவயும் 

�ககள் ம்ானக அடிப�னடயில் 
ஜம்மு - காஷ்மீரில் இஸலாமிய 
ச�யதன்ச் சார்ந்்வர்கள் அதிக அளவில் 
வாழகினறனர். அருணாச்சலப பிைப்சம், 
மிபசாைம், ப�காலயா ப�ானற வடகிழககு 
�ாநிலஙகளில் கிறிததுவ ச�யத்வர்கள் 
ம�ரும்�ானன�யாக வாழகினறனர். �ஞசாப 
�ாநிலததில் சீககியர்கள் ம�ரும்�ானன�யாக 
வாழகினறனர். �ற்ற �ாநிலஙகளில் இந்துககள் 
ம�ரும்�ானன� ச�யத்வைாக வாழகினறனர். 
அவைவர் ச�யததிற்கான வழி�ாட்டுத 
்லஙகனள அன�ததுகமகாண்டும், 
திருவிழாககனளக மகாண்டாடியும் 
ஒற்றுன�யாக வாழந்து வருகினறனர். 

சமு்ாய அழைப்பில் வவற்றுழைகள்
வட இந்திய �ககளின வாழகனக 

முனறயில் இருந்து ம்னனிந்திய �ககளின 
வாழகனகமுனற பவறு�ட்டுள்ளது. ஒவமவாரு 
�ாநிலததிலும் உணவு, உனட, அணிகலனகள், 
�ழகக வழககஙகள் ப�ானறனவ �ாறு�ட்டு 
இருப�ன்க காண்கிபறாம். ஆனட 
அணிகலனகள் அணியும் முனற, உணவு 
முனற ஆகியவற்றில் பவற்றுன�கள் 
காணப�டுகினறன. 

மபாருளா்ாை வவற்றுழைகள்
உலகளவில் ம�ாருள்கனள

வாஙகும் திறன அடிப�னடயில் நானகாவது 
இடததில் இந்தியா உள்ளது. நிலததின 
்னன�கபகற்�ப �யிர்கள் வினளகினறன. 
�ஞசாப �ாநிலததின ம�ாருளா்ாை 
நினலனயயும் அ்ன வளர்ச்சி, ச�நினல, 
வீழச்சி ஆகியவற்னறக பகாதுன�யின 
உற்�ததிபய தீர்�ானிககிறது. அப்ப�ால் 
ப�ற்கு வஙகாளததில் மநல்லும் சணலும், 
குஜைாத, �காைாஷ்டிைா �ாநிலஙகளில் 
�ருததியும், �ததியபபிைப்சம், கர்நாடகா 
ப�ானற �ாநிலஙகளில் �ருபபு வனககளும், 
எண்மணய் விததுககளும், பகைளாவில் 
வாசனனத திைவியஙகள் ப�ானறனவ 
அந்்ந்் �ாநிலஙகளின ம�ாருளா்ாை 
வளஙகனளத தீர்�ானிககினறன. ஒபை 
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அலுவலக ம�ாழியாக �ாைசீக ம�ாழி, நீண்ட 
மநடுஞசானலகள் ப�ானறவற்னற உருவாககி, 
இந்தியா முழுன�ககும் அைசியல் ஒற்றுன�னய 
நினலநாட்டினார்கள். ஆஙகிபலயர்கள் 
நாடுமுழுன�ககும் ம�ாதுவான இையில்�ான், 
்�ால் ்ந்தித துனறனய ஏற்�டுததி ஒற்றுன� 
உணர்னவ வளர்த்னர். 

சைய ஒற்றுழை
ச�யஙகளின அடிப�னடயில் 

மகாண்டாப�டும் திருவிழாககள் �ககனள 
இந்தியர்களாக ஒனறினணககினறன. 
ச�யபவறு�ாடுகனள �றந்து �ககள் 
ஒவமவாருவரும் ்ஙகளுககுள் வாழததுகனளப 
�ரி�ாறிகமகாள்கினறனர். ச�ய விழாககனளக 
மகாண்டாட, ச�யஙகனளக கடந்து உ்வி 
மசய்கினறனர். ச�ததுவம், சபகா்ைததுவம், 
ப்சப�ற்று ப�ானறவற்னற �ககளினடபய 
�ைபபும் கருவிகளாக திருவிழாககள் 
திகழகினறன. ச�ய விழாககள் �ட்டுமினறி 
�ண்�ாடு  அடிப�னடயில் மகாண்டாடப�டும் 
விழாககளும் �ககள் �னதில் ஒற்றுன�னய 
வின்ககும் காைணிகளாகத திகழகினறன. 
கிைாமிய விழாககள், ச�யஙகளின அடிப�னடயில் 
இருந்்ாலும், �ண்�ாட்டு வனகயிலான 
ஒற்றுன�னய �ககள் �னதில் வின்ககினறன. 
�ஞசாப �ாநிலததில் நனடம�றும் குரு�ானக 
ஹெயந்தி, ்மிழநாட்டில்  �ாகூர் தர்காவில் 
நனடம�றும் கந்தூரி விழா, நேளாஙகண்ணி 
ைாதா ஆலயக ஹகாடிநயற்றவிழா, சிககல் 
சிஙகா�நேலர் ஆலயக கந்தசஷ்டிவிழா 
ப�ானறவற்றில் ச�யஙகனளக கடந்து அனனதது 
ச�யத்வருப� கலந்து மகாள்கினறனர். 

சைய விைாக்கள்
இந்தியாவில் �ல்பவறு விழாககள், 

ச�யஙகள் அடிப�னடயில் ஒற்றுன�யுடன 
மகாண்டாப�ட்டு வருகினறன. இந்து 
ச�யத்வர் தீ�ாவளி, நவைாததிரி, சிததினைத 
திருவிழா, ஸ்ரீஇைா�நவமி, னவகுண்டஏகா்சி, 
விநாயகர்சதுர்ததி, �காசிவைாததிரி, 
கும்�ப�ளா, �ாசி�கம், ன்பபூசம், 
கார்ததினகதீ�ம், கிருஷ்ணமஜயந்தி ப�ானற 

விந்திய சாதபூைா �னலதம்ாடர்கள் பிரித்ாலும் 
இந்தியானவப ொ�தக கண்�ம் எனபற 
வழஙகுகிபறாம். இ்ன அடிப�னடயில் ்ான 
�ாை் நாட்னட, �ாை் �ா்ாவாக அனனவரும் 
மகாண்டாடுகிபறாம்.

விந்திய சஸாத்பூரஸா மலலத் தேஸாடர்்கள் 

அைசியல் ஒற்றுழை 
�ண்னடய ்மிழர்கள் �ண்�ாட்டில் 

சிறந்து விளஙகினர் என�ன்ச் சஙக கால 
இலககியஙகளாகிய எட்டுதம்ானகயும், 
�ததுப�ாட்டும் உணர்ததுகினறன. இந்தியாவின 
�னழன�யான, உயர்வான �ண்�ாபட, அ்ன 
ஒற்றுன�ககும் வைலாற்றிற்கும் பினனணியாக 
அன�ந்துள்ளது. அககாலததில் சாதி, 
ச�ய பவற்றுன�கள் காணப�ட்டாலும் 
அந்நியர்கனள எதிர்ப�தில் இந்தியர்கள் 
ஒனறு�ட்டனர். இ்ன காைண�ாக அைசியல் 
�ற்றும் �ண்�ாட்டு ஒற்றுன� இந்திய 
ப்சதன் வலின�மிகக ப்ச�ாககியது எனறு 
ஜவஹர்லால் பநரு ்ான எழுதிய  'Discovery of 
India' எனற நூலில் கூறியுள்ளார். �னனர்கள் 
இந்தியா முழுன�ககும் மவற்றி மகாண்டு ஆட்சி 
மசய்்ன�யால் இைாஜாதிைாஜன, அதிைாஜன, 
ஏகைாட், சாம்ைாட் ப�ானற �ட்டஙகனளப 
ம�ற்றுச் சீரும் சிறபபு�ாக ஆட்சிபுரிந்்ன�னய 
அறிய முடிகிறது. ம�ௌரியப ப�ைைசில் 
அபசாகர், முகலாயப 
ப�ைைசர்களில் அக�ர், 
ஔைஙகசீப ப�ானபறார் 
இந்தியா முழுன�ககும் ஒபை 
�ததிய நிர்வாக அன�பன� 
ஏ ற் � டு த தி ன ா ர் க ள் . 
நாடு முழுன�ககும் 
ம�ாதுவான சட்டஙகள், 
ம�ாது நாணயஙகள், 

மஸாமனனர் 
அதசஸா்கர்
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நம்புகினறனர். இத்னகய விழாககனள 
ஒற்றுன�யுடனும், �கிழச்சியாகவும் 
அனனவரும் மகாண்டாடுவ்ால் இந்தியா 
சைய சார்ெற்ற �ாடு என�ன் உலகிற்கு 
நினலநாட்டுகிறது.

இந்தியாவிலுள்ள ச�யஙகளில் 
ஒருக�வுள் பகாட்�ாடு, ஆன்ைாவின் 
அழியாத்தன்மை, அேதா�க நகாடொடுகள், 
கர்ைவிமனக பகாட்�ாடுகள், வீடுநெறு 
ப�ானற எல்லா நினலகளிலும் இந்தியச் 
ச�யஙகள் ஒததிருப�ன் அறிய முடிகிறது. 
ச�யச்சடஙகுகளிலும், �ழககவழககஙகளிலும் 
அடிப�னடயான ்னன�கள் ஒனறாகபவ 
உள்ளன. ம்னனிந்தியர்கள் வடகபக உள்ள 
காசிககு புனி்ப�யணம் ப�ற்மகாள்வதும், 
ே� இந்தியர்கள் ஹதறநக உள்ள
இ�ாநைஸ்ே�த்திறகுப் புனிதப்ெயணம் 
நைறஹகாள்ேதும், �ைது �ாடடின் சைய ைறறும் 
ெண்ொடடு ஒறறுமைமய ஹேளிப்ெடுத்துகி்றது. 

னவதீக ச�யமநறியில் சிவன, விஷ்ணு 
ப�ானற கடவுளர்கனள வணஙகுவதும் 
இைா�ாயணம், �கா�ாை்ம் ப�ானற 
வீைகாவியஙகனளப ப�ாற்றுவதும், பவ்ஙகள், 
�கவதகீன், புைாணஙகள் ப�ானறவற்னறப
புனி்�ாகக கருதுகினற �னநினல இந்தியா 
முழுன�ககும் ஒனறாகபவ உள்ளது.

இந்துககள், ்ர்காவிற்கும் 
ப்வாலயததிற்கும் மசனறு வழி�டுவது 
இந்தியாவின ச�ய ஒற்றுன�னயக
காட்டுகிறது. இந்திய �ககள் பிற ச�ய 
�ககளின நம்பிகனகனள �திதது, 
ஒருவருகமகாருவர் அனபு மசலுததி, 
ஒற்றுன�யுடன வாழ இந்திய அைசியலன�பபுச் 
சட்டம் வழிவனக மசய்கிறது. பிற ச�ய �ககள், 
்ஙகளுககுரிய இனறவழி�ாட்டுத ்லஙகனள 
அன�ததுகமகாண்டு வழி�டவும், உரின� 
வழஙகுகிறது. ச�யமும், ச�யததிருவிழாககளும் 
�ககள் �னதில் அறமநறிப�ண்புகனளயும், 
ஒழுககமநறிகனளயும் வளர்ககினறன. 

இலக்கியம்
இந்தியா இலககியஙகளின் 

கருவூலைாகத் திகழகிறது. பவ்ஙகள், 

விழாககனளக மகாண்டாடுகினறனர். 
்மிழகததில் மகாண்டாப�டும் ம�ாஙகல்விழா 
வடஇந்தியாவில் �கைசஙகைாந்தி எனற 
ம�யரில் மகாண்டாப�டுகிறது.

கிறிததுவர்கள், கிறிஸது�ஸ 
விழானவக மகாண்டாடுகினறனர். 
இஸலாமியர்கள் மிலாடி நபி, ைம்ஜான, �கரீத 
ப�ானற �ண்டினககனளயும், ம�ௌத்ர்கள் 
புத்பூர்ணி�ா, ச�ணர்கள் �காவீர்மஜயந்தி, 
சீககியர்கள் குருநானகமஜயந்தி ப�ானற 
விழாககனளயும் மகாண்டாடுகினறனர். 
இவவிழாககனளக மகாண்டாடும் அனனதது 
ச�ய �ககளும், தூய அனபு, சகிபபுத 
்னன�, உண்ன�யான �கதி ஆகியவற்றின 
மூலம் இனறவனன அனடய முடியும் எனறு 

்கந்தூரி விழஸா

தேளஸாங்்கண்ணி

்கந்ே சஷ்டி விழஸா
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நூல்கள் இந்தியாவின �ல ம�ாழிகளில் 
ம�ாழிம�யர்ககப�ட்டுள்ளன. சஙகைர், 
இைா�ானுஜர், கபீர், குருநானக �ற்றும் 
னச்னயர் ப�ானபறார்களால் எழு்ப�ட்ட 
்ததுவ பகாட்�ாடுகள் இந்தியா முழுன�ககும் 
பின�ற்றப�ட்டு வருகினறன. 

ஆழவார்களின �ாடல் ம்ாகுப�ான 
ந ா ல ா யி ை த தி வ ய ப பி ை � ந் ் மு ம் 
நாயன�ார்களின ப்வாைப�ாடல்களும் 
ம்ாடர்ந்து �ாடப�ட்டு வருகினறன. இத்னகய 
இலககியப �னடபபுகள், இந்தியர்களினடபய 
ஒற்றுன�னயயும், ஒருன�ப�ாட்டினனனயயும் 
வளர்ககினறன. எனபவ்ான, இந்தியா 
இலககியஙகளின கருவூல�ாக திகழகினறது.

பணபாட்டில் ஒற்றுழை
இந்தியாவில் �ல்பவறு இனதன்ச் 

சார்ந்் �ககள் ஒற்றுன�யுடன வாழந்து 
பவற்றுன�யில் ஒற்றுன� எனற உயரிய 
�ண்�ாட்னட உலகறியச் மசய்துள்ளனர். 
�ண்�ாடு என�து ஒட்டு ம�ாத் �ககளின 
�ண்�ட்ட சமு்ாயததின வினளபவயாகும். 
ம�ாழி, இலககியம், ச�யம், ்ததுவம், 
நனடமுனறகள், �ைபுகள், �ாைம்�ரியம், 
நம்பிகனககள், ஒழுகககபகாட்�ாடுகள், 
நுண்கனலகள் �ற்றும் கட்டடககனலயின 
வாயிலாக �ண்�ாட்டில் ஒற்றுன�னய 
உணைமுடிகிறது. எனபவ �ண்�ாடு என�து 
�னமுகத்னன� வாய்ந்் வாழகனகயின 
மநறிமுனறயாகும்.

இந்தியப�ண்�ாட்னட மவளிப�டுததும் 
இலககியஙகளில், ஓபை சீைான �ண்�ாட்டுக 
கூறுகள், சிந்்னனகள் இருப�ன்க 
காணமுடிகிறது. ந�து நாட்டிலுள்ள
அனனதது ச�யததினரும் அவைவருககுரிய 
�ண்டினககனளக மகாண்டாடுவ்ன 
மூலம், �ண்�ாட்டு ஒற்றுன�னய 
மவளிப�டுததுகிபறாம். இப�ண்�ாடு, 
�ல �ாற்றஙகனளக கடந்து வந்்ாலும் 
விட்டுகமகாடுத்ல், வந்ப்ானை வாழனவத்ல், 
சகிபபுத்னன� ப�ானற �ண்புகளால் 
இனறுவனை சின்வுறா�ல் வளர்ந்து வருவது 
குறிபபிடத்ககது. 

�கா�ாை்ம், இைா�ாயணம், �கவதகீன், 
விவிலியம், திருககுைான �ற்றும் திருககுறள் 
ப�ானற நூல்கள் பிற இந்திய ம�ாழிகளிலும் 
கினடககபம�றுகினறன. காளி்ாசரின 
ப�கதூ்ம் �ற்றும் சாகுந்்லம் ஆகிய 

்கஸாசி

இரஸாதமஸேரம்

அறுவழைத திருவிைாக்கள்
ந�து நாடு முழுவதும் 

விவசாயிகள் மகாண்டாடும் அறுவனட 
திருவிழாககள் ந�து �னழன�யான 
நாகரிகம், �ண்�ாடு, �ழககவழககஙகள், 
ப்சிய ஒருன�ப�ாடு ஆகியவற்னற 
உலகிற்கு எடுததியம்புகினறன.  
்மிழகததில் ம�ாஙகல் விழா 
அறுவனடத திருவிழாவாகக 
மகாண்டாடப�டுவது ப�ானறு கர்நாடகா, 
குஜைாத, �காைாஷ்டிைா, பீகார் ஆகிய 
�ாநிலஙகளில் �கைசஙகைாந்தியாகவும், 
பகைளாவில் ஓணம் �ண்டினக, �ததிய 
பிைப்சததில் மலாஹரி, �ஞசாபில் 
ன�சாகி, அசாமில் ப�ாஹாலி பிஹு, 
வஙகாளததில் ந�னனா எனறு �ல்பவறு 
ம�யர்களிலும்  அறுவனட திருவிழாககள் 
மகாண்டாடப�டுகினறன.
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பவறு�ட்டாலும் அனவ இந்தியர் எனற 
ஒருன�ப�ாட்னட வலியுறுததுகினறன. 

சூரியனஸார் த்கஸாயில் - த்கஸானஸார்க்

மைாழி ஒற்றுழை
ந�து நாட்டில் �ல்பவறு ம�ாழிகள் 

�ல்பவறு �ாநிலஙகளில் வாழும் �ககளால் 
ப�சப�டுகினறன. ஒவமவாரு ம�ாழிககும் 
அ்ற்மகன ்னியாக இலககண, இலககிய ம�ாழி 
வளம் உண்டு. ம�ாழிகள், ப�சும் வி்த்ால் 
பவறு�ட்டாலும், ந�து நாட்டின �னழன�யான 
�ண்�ாட்னடயும் �ககளின உணர்வுகனளயும் 
பிைதி�லிககும் கருவியாகப �யன�டுகினறன. 
�ாலி, பிைாகிரு்ம், ச�ஸகிரு்ம் ப�ானற 
ம�ாழிகள், �ழஙகால வடஇந்திய �ககளால் 
ப�சப�ட்டன. ம்னனிந்தியாவிலும் 
இம்ம�ாழிகள் ச�ண, ம�ௌத்த துறவிகளால் 
�ைப�ப�ட்டன. இம்ம�ாழிகளில் எழு்ப�ட்ட 
இலககியஙகள் அறகபகாட்�ாடுகனளயும், 
�னி்ப�ண்புகனளயும் வலியுறுததின.

மசவ்வியல் சிைப்பு
ம்ானன�, ்னித்னன�, 

ம�ாழிகளின ் ாய், மசால்வளம், இலககிய 
இலககண வளம், சிந்்னனவளம், 
கனலவளம், �ண்�ாட்டுவளம் 
இவற்றுடன �னனாட்டு ம�ாழியாக 
விளஙகும் ் னன�னயப ம�ற்ற ம�ாழிபய 
ஹசவ்வியல்ஹைாழி எனப�டும்.

இப் காலககட்டததில் ்மிழ 
ம�ாழியிலும் அறம், ம�ாருள், இன�ம், வீடு  

பைக்கவைக்கஙகள் ைற்றும் பாைம்பரியம்
இந்தியப �ாைம்�ரியம் 

�ற்றும் �ழககவழககஙகள் மிகவும் 
ம்ானன�யானனவ. இது இனம், ச�யம், 
ம�ாழி ப�ானற பவறு�ாடுகனளக கடந்்து, 
ப�லும் விருந்ப்ாம்�ல், ஈனக, நட்பு, அனபு, 
ம�ாதுநலம், நீதி, நனனடதன், உண்ன�, 
அன�தி, ச�யநம்பிகனக, உயிரிைககம், 
ம�ரிபயானைப ப�ாற்று்ல், ம�ற்பறார், 
ஆசிரியர்கனள �தித்ல், சகிபபுத்னன� 
ப�ானற பின�ற்றத்கக உயரிய நற்�ண்புகனள 
வலியுறுததுகினறன. ப�ற்கூறிய நற்�ண்புகள் 
யாவும் ந�து �ழககவழககஙகனளயும் 
�ண்�ாட்டினனயும் �ாதுகாகக உ்வுகினறன. 

கழல ைற்றும் கட்ைைக்கழல
இந்தியக கட்டடககனலயின வளர்ச்சி  

ம�ரும்�ாலும் ச�யத ம்ாடர்புனடய்ாகும். 
�ல்லவர்காலதது �ா�ல்லபுைச் சிற்�ஙகள் 
காஞசி னகலாசநா்ர் பகாயில், னவகுந்் 
ம�ரு�ாள் பகாயில், ்ஞனச பீைகதீஸவைர் 
பகாயில், �துனை மீனாட்சியம்�ன பகாயில், 
திருவைஙகம் அைஙகநா்ர் பகாயில், 
திருவில்லிபுததூர் ஆண்டாள் பகாயில், 
ப�ானறனவ �ழஙகால ம்னனிந்திய 
கட்டடககனலககுச் சிறந்் சானறுகளாகும்.

வடஇந்தியாவில் மு்னமு்லாக 
ஸதூபி எனற கட்டட அன�பபு முனற 
அறிமுகப�டுத்ப�ட்டது. சாஞசி, சாைநாத 
உள்ளிட்ட �ல இடஙகளில் �னழன�யான 
ஸதூபிகள் காணப�டுகினறன. �ாைசீகக 
கட்டடப�ாணியில் �சூதிகள் கட்டப�ட்டன. 
பூரி மஜகநா்ர் பகாயில், பகானார்க சூரியனார் 
பகாயில், காசி விஸவநா்ர் பகாயில், காஷ்மீரில் 
உள்ள னவஷ்ணவப்வி பகாயில், ்ாஜ�ஹால், 
மடல்லி மசஙபகாட்னட ப�ானறனவ 
வடஇந்தியக கட்டடககனலககு சிறந்் 
சானறுகளாகும். 

வடஇந்தியாவில் இந்துஸ்ானி 
இனசயும், ம்னனிந்தியாவில் கர்நாடக 
இனசயும் �ககனள ஒனறினணககும் 
கருவிகளாகத திகழகினறன. ஒவமவாரு 
�ாநிலததிற்கும் உரிய நடனஙகள் 
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திைாவிை மைாழிக் குடும்பம்
ஹதன்தி�ாவி� 
ஹைாழிகள்

�டுத்தி�ாவி� 
ஹைாழிகள்

ே�தி�ாவி� 
ஹைாழிகள்

்மிழ, 
�னலயாளம், 
கனனடம், 
குடகு, துளு, 
ப்ாடா, 
பகாத்ா, 
மகாைகா, 
இருளா.

ம்லுஙகு, 
பகாண்டி, 
பகாயா, 
கூயி, கூவி, 
பகாலாமி, 
�ர்ஜி, க்�ா, 
பகாண்டா, 
நாயககி, 
ம�ஙபகா, 
முண்டா.

குரூக, 
�ால்ப்ா, 
பிைாகுய்.

இலக்கிய ஒற்றுழை
உலக மசம்ம�ாழிகளில் ஒனறான ் மிழ 

ம�ாழியில் எழுத்ப�ட்ட ம்ால்காபபியம், 
திருககுறள், நாலடியார், நான�ணிககடினக, 
இனனாநாற்�து, ம�ரியபுைாணம், 
கம்�ைா�யாணம், சீறாபபுைாணம், இபயசு 
காவியம் ப�ானற இலககியஙகளில் ம�ாழி 
வளதன்க காணலாம். இந்நூல்கள் அறவியல் 
பகாட்�ாடுகனள முனனிறுததுகினறன. 
இைாஷ்டிைகூடர்கள் காலததில் கனனட 
ம�ாழியில் எழு்ப�ட்ட கவிைாஜ�ார்ககம், 
விஜயநகைபப�ைைசு காலததில் ம்லுஙகு 
ம�ாழியில் எழு்ப�ட்ட 'ஆமுக்ா�ால்ய்ா' 
ப�ானற இலககியஙகள் அந்்ந்் ம�ாழிகளின 
வளன�னய எடுதது இயம்புகினறன.

உைல் அழைப்பில் ஒற்றுழை
ஆரியர்கள், கிபைககர்கள், சாகர்கள் 

ஆகிபயார் இந்தியாவின மீது �னடமயடுத்னர். 
இவர்கள் சிவந்் ப�னினயயும், நீல�ான கண் 
விழிகனளயும் மகாண்டிருந்்னர். மி்�ான 
குளிர்ப�குதியான வடகிழககிந்தியாவில் வாழந்் 
�ககள் சிவந்் உடல் அன�பன�யும், குள்ள�ான 
ப்ாற்றதன்யும் மகாண்டிருககினறனர். 
ம்னனிந்தியாவில் வாழும் �ககள் �ாநிற 
ப�னினயயும், நடுத்ை�ான ப்ாற்றதன்யும் 
மகாண்டிருககினறனர். உடலன�ப�ாலும் 
உணவு �ற்றும் �ழககவழககஙகளாலும் ் ாஙகள் 

ஆகிய நற்கருததுகனள வலியுறுததும் 
இறவாபபுகழ மகாண்ட எண்ணற்ற 
இலககியஙகள் இயற்றப�ட்டன. 
திருவள்ளுவைால் இயற்றப�ட்ட திருககுறள், 
உலகப்ஹொதுைம்ற எனறு அனழககப�டுகிறது. 
ம்ால்காபபியம், ்மிழரின வாழவியனல 
உலகிற்கு உணர்ததுகிறது. 

ம்னனிந்தியாவில் மூத் திைாவிட 
ம�ாழியிலிருந்து கனனடம், �னலயாளம் ஆகிய 
ம�ாழிகள் ப்ானறின. இம்ம�ாழிகளிலும் 
புகழம�ற்ற �ல இலககியஙகள் இயற்றப�ட்டன. 
இனவ ம்னனிந்திய �ககளின �ண்�ாடு 
வாழவியல் மநறிமுனறகள் ப�ானறவற்னற 
உலகிற்கு உணர்ததுகினறன. 

�ண்னடய ச�ஸகிரு் இலககியஙகள் 
அைாபிக �ற்றும் �ாைசீக ம�ாழிகளில் 
ம�ாழிம�யர்ககப�ட்டன. இந்நினல
ம�ாழிகளுககினடபயயான ஒற்றுன�னய 
நினலநாட்டுகிறது. இந்தியாவின வானவியல், 
கணி்ம், அறிவியல், ்ததுவநூல்களும், 
ப�ற்காசிய நாடுகளில் ம�ாழிம�யர்ககப�ட்டன. 
ஐபைாபபியரின வருனகககுப பினனர் ஆஙகிலம் 
இந்தியாவின ஆட்சி ம�ாழியாககப�ட்டது. 
திருககுறள், திருவாசகம் ப�ானற ஒப�ற்ற 
்மிழ நூல்கள் ஆஙகில ம�ாழியில் 
ம�ாழிம�யர்ககப�ட்டன. இனவ உலக 
�ககளால் விரும்பி �டிககப�ட்டன. இந்தியரும் 
ஆஙகில ம�ாழினயக கற்று ப�ற்கததிய 
்ததுவஙகனளயும், இலககியஙகனளயும் ்ஙகள் 
ம�ாழியில் ம�ாழிம�யர்த்னர். லிட்டன பிைபு 
எழுதிய The Secret Way எனற நூனலத ்மிழில் 
'இ�கசிய ேழி' எனற ம�யரில் �பனான�ணியம் 
சுந்்ைனார் ம�ாழிம�யர்ததுள்ளார். 
இைாஜாைாம்ப�ாகனைாய், சுவாமி விபவகானந்்ர் 
ஆகிபயாரின ்ததுவஙகள் ப�னலநாட்டு 
ம�ாழிகளில் ம�ாழிம�யர்ப�ானது. 

விடு்னலககுப பினனரும் 
பிறம�ாழிகளில் உள்ள சிறந்் நூல்கள் 
ம�ாழியாககம் மசய்யப�ட்டுள்ளன. எனபவ 
இந்தியாவின �ண்�ாட்டு வாழவியல் 
முனறகள், புவியியலன�பபு ப�ானறவற்னற 
மவளிப�டுததிய ம�ாழிகள் அைசியல் ஒற்றுன� 
ஏற்�டவும் வழிவகுத்ன.
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்ஙகளின வீைமசயல்கனள நினலநாட்டினர். 
இவர்களுனடய மசயல்களும் ந�து �ண்�ாட்டு 
ஒற்றுன�னய வளர்த்ன என�ன்யும் 
அறியமுடிகிறது. 

ஒவை சீைான நிரவாகம்

மஸாமனனர் அக்பர்

நம்நாட்னட ஆட்சி மசய்்
ம�ௌரியர்கள், குப்ர்கள், 
மு க ல ா ய ர் க ள் , 
ஆ ங கி ப ல ய ர் க ள் 
ப�ானபறார் ்ாஙகள் 
ஆட்சி மசய்்  காலததில் 
அ ன ன த து 

�ாகாணஙகனளயும் ஒனறினணதது, ஒபை 
சீைான ஆட்சியன�பபினால் நிர்வாகம் 
மசய்்னர். இந்் சீரிய நிர்வாக அன�பபு 
இந்தியாவின �ண்�ாட்டு ஒற்றுன�ககு 
விததிட்டது எனலாம்.

மைாழியும் சையமும்
�ழஙகாலததில் ்மிழும், 

வடம�ாழியும், ்ற்காலததில் ஆஙகிலமும், 
இந்தியும், ்மிழும் �ண்�ாட்டு ஒற்றுன�னயப
ப�ணிவளர்ககத துனணபுரிகினறன. 
இலககியஙகள், காபபியஙகள், புைாணஙகள், 
இதிகாசஙகள் என அனனததும் இந்திய 
ம�ாழிகளில் ம�ாழி ம�யர்ககப�ட்டன. 
மூலகருததுககனளக மகாண்டு ்த்ம் 
�ண்�ாட்டிற்பகற்� எழு்ப�ட்டன. 
இைா�ாயணம் வடம�ாழியில் வால்மீகி 
முனிவைாலும், இந்தியில் துளசி்ாசைாலும், 
்மிழில் கவிச்சககைவர்ததி கம்�ைாலும் 
இயற்றப�ட்டன்க காண்கிபறாம். இந்் 
மூவருப� மூலநூலின ன�யககருதது 
�ாறா�ல் ்த்ம் �ண்�ாட்டிற்கு இணஙக 
ம்ாடர்புனடய மசய்திகனளக கூறியுள்ளனர். 
இவற்றின மூலம் இந்தியாவில் �ண்�ாட்டு 
ஒற்றுன�னய நினலநாட்ட முடிகிறது. 
உலகிலுள்ள �ல்பவறு ச�யஙகளுககும் 
நினலககளனாகத திகழும் இந்து 
ச�யம் �ககளின ஆனமிக வாழவிலும், 
அகச்சிந்ன்யிலும் உயரிய ஒற்றுன�னய
ப�ணி வளர்கக துனணபுரிகினறன. 

வாழும் �குதிகபகற்� பவறு�ட்டிருந்்ாலும், 
இந்தியர் எனற ஒற்றுன� உணர்வுடன இந்தியப 
�ண்�ாட்னட பின�ற்றி ஒற்றுன�யுடன வாழந்து 
வருகினறனர். 

சமு்ாய அழைப்பில் ஒற்றுழை
ம்ாடககக காலததிலிருந்ப் சமு்ாய 

அன�பபில், ம்ாழில் �ற்றும் ம�ாருளா்ாை 
அடிப�னடயில் பவற்றுன�கள் இருந்்ாலும், 
வாழவியலிலும், அன்மயாத் �ண்�ாட்டு 
நினலகளிலும் ஒபை �ாதிரியான ் னன�னயபய
இந்திய �ககள் மகாண்டிருககினறனர். �ல்பவறு 
வி்�ான சமூக பவறு�ாடுகள் இருந்்ாலும் 
அவற்னற �றந்து இயற்னகச் சீற்றஙகள் 
ப�ரிடர் நிகழும் ப�ாது ஒருவருகமகாருவர் 
்ஙகளினடபயயான பவற்றுன�கனள �றந்து 
இந்தியர் எனற ஒற்றுன�யுடன உ்வி மசய்து 
வாழந்து வருகினறனர்.

சமூகததில் ம்ாழில்கள் கட்டன�பன�ப 
ம�ாருத்வனையில் இனனார்ககு 
இனன ம்ாழில் எனறநினல �ாறி, யார் 
பவண்டு�ானாலும் எந்்த ம்ாழினலயும்  
மசய்யலாம் எனற நினல வந்துள்ளது. இந்நினல 
சமூக ஒற்றுன�னயப �னறசாற்றுகினறது.

இந்தியப் பணபாட்டு ஒற்றுழைழய 
வளரக்க துழைபுரியும் காைணிகள்

நம்நாட்டின உயரிய பகாட்�ாடாகிய 
'பவற்றுன�யில் ஒற்றுன�' எவவாறு மிளிர்கிறது 
என�ன் அறிந்ப்ாம். இனி ஒற்றுன�னய
நினலநாட்டுகினற காைணிகனளப �ற்றிக 
காண்ப�ாம்.

அைசரகள்
இந்தியப ம�ருநாட்னட ஆட்சிபுரிந்து 

வைலாற்றில் சிறபபிடம் ம�ற்ற ப�ைைசர்களான  
அபசாகர், சந்திைகுப்ர், சமுததிைகுப்ர், அக�ர் 
ப�ானறவர்களாவர். இவர்கள் �ண்ணானசக
காைண�ாக இந்தியாவின ம�ரும்�குதினய 
மவற்றிமகாண்டு ஆட்சி புரிந்்னர். �ல்பவறு 
சிற்றைசுகனள ஒனறாக இனணதது இந்தியானவ 
ஒபை குனடயினகீழக மகாண்டுவந்்னர். 
அைசர்கனளத ம்ாடர்ந்து வீைர்களும் 
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மசல்லும் நல்லிணகக �னப�ானன� 
உனடயவைாய் வாழ பவண்டும்.

“பி்றப்ஹொககும் எல்லா வுயிர்ககும்“ 
எனற வள்ளுவரின வாககிற்கிணஙக எவவி் 
பவறு�ாடும் கரு்ா�ல் அனனவனையும் 
ச��ாகக கருதி �ழக பவண்டும். அவர்களின 
இன� துன�ஙகளில் �ஙகு மகாள்ள பவண்டும். 
குறிப�ாகத ்னனால் இயனற உ்வினய 
�ற்றவர்களுககுச் மசய்ய பவண்டும். பிற 
ச�யத்வர்களின உணர்வுகனள �திதது 
நடகக பவண்டும். “எம்ைதமும் சம்ைதம்“ எனற 
�ைந்், ச�ய உணர்வு பவண்டும். “ஒன்ந்ற குலம், 
ஒருேநன நதேன்“ எனற உயரிய பகாட்�ாட்டினன 
நனடமுனற வாழவில் பின�ற்ற பவண்டும். 

நாட்டுப�ற்று மிககவைாய் ‘நாடு ந�ககு 
எனன மசய்்து என�ன்க கரு்ா�ல் நாம் 
நாட்டிற்கு எனன மசய்ப்ாம்‘ எனற உணர்வுடன 
நாட்டின நலனுககுப 
�ாடு�ட பவண்டும். ந�து 
அறினவயும், ஆற்றனலயும் 
நம் நாட்டிற்குப 
�யன�டுத் பவண்டும். 
உலகின அனனததுத 
துனறகளிலும் நம்நாடு 
வளம் வாய்ந்்்ாகத திகழ 
நாம் ஒவமவாருவரும் 
�ாடு�ட பவண்டும். 

வ்சியச் சின்னஙகள்
இந்தியாவின ப்சியக 

மகாடியாக ்ர்�ச்சககைததுடன கூடிய 
மூவர்ணகமகாடியும், ப்சியப�ாடலாக 
�ககிம் சந்திை சட்டர்ஜி இயற்றிய வந்ப் 
�ா்ைம் எனற �ாடலும், ப்சிய கீ்�ாக 

வபாக்குவைததும் மசய்தித ம்ாைரபும்
ஆஙகிபலயர் ஆட்சிககாலததில் 

மகாண்டுவைப�ட்ட இருபபுப�ான்கள், 
்�ால், ்ந்தி முனற, ம்ானலப�சி, வாமனாலி, 
வினைவான ்கவல் ம்ாடர்பிற்கு விததிட்டன. 
இனவயாவும் �ககளின �யண பநைதன்க 
குனறத்து. இ்னால் �ககள் �ல இடஙகளுககு 
எளி்ாக மசனறு வந்்னர். இனவ �ககளின  
�ண்�ாட்டு ஒற்றுன�ககு விததிட்டது 
எனவும்  வளர்ந்து வரும் நவீன காலததில் 
அறிவியல் ம்ாழில்நுட்�ததின காைண�ாக 
ம்ானலககாட்சி, கணினி, மினனஞசல் பசனவ, 
ம்ானலநகலி, குறுஞமசய்தி, புலனம் �ற்றும் 
முகநூல் இவற்றின �யன�ாடுகனள அறிந்து, 
ப�லும் ஒருவருடன ஒருவர் மநருஙகிய 
ம்ாடர்பு மகாண்டு வாழந்து வருகினறனர்.

வைலாறும் நாட்டுப்பற்றும்
ம�ாதுவாக வைலாற்று �ைபுகனள ந�து 

இலககியஙகள் மூலம் அறிகிபறாம். வைலாற்று 
�ைபுகனள அறிந்து நாமும் ந�து �ண்�ாட்டு 
ஒற்றுன�ககு உறுதுனண புரிகிபறாம். விடு்னல 
இயகக வைலாற்னற அறிந்து நாட்டுப�ற்று 
மிககவர்களாய் வாழ பவண்டும் எனற 
உணர்வு ப�ம்�டுகிறது. எனபவ �ண்�ாட்டு 
ஒற்றுன�னய ந�து வைலாற்று அறிவு, 
நாட்டுப�ற்று, ப்சிய உணர்வு ஆகியவற்னற  
வளர்ககத துனணபுரிகினறன.

பணபாட்டுப் பாைம்பரியதழ்ப் 
வபணிக்காத்ல்

“நேறறுமையில் ஒறறுமை காண்ெநத” 
இந்தியரின அடிப�னடக பகாட்�ாடு என�ன் 
�ககள் உணை பவண்டும். இ்னன எ்ார்த்�ாய் 
உணர்ந்து, நாம் நம் ஒற்றுன� உணர்னவ 
ப�ார் �ற்றும் இயற்னகப ப�ரிடர்களான 
புயல், மவள்ளம், பூகம்�ம் ப�ானற இயற்னகச் 
சீற்றததினப�ாது உலகறியச் மசய்கிபறாம். 
இத்னகய மநருககடி காலஙகனளத ்விர்தது, 
அன�தி காலததிலும், அனறாட வாழவிலும், 
அனபு, அன�தி, சபகா்ை �னப�ானன�, 
ஒற்றுன�, பிற ச�யத்வனை அைவனணததுச் 

இரவீந்திரநஸாத் ேஸாகூர்

மயில்
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இனறு உலக அைஙகில் 
பவண்டப�டுவது ‘சைாதானம்‘ ஆகும். 
எத்னகய பவற்றுன�களுககும், உயர்வு, 
்ாழவுகளுககும் இடம் ்ைா�ல், ச�ா்ான 
உணர்வுடன விட்டுகமகாடுதது வாழபவண்டும். 
‘உலக அன�திபய உயர்வுககு வழி‘ என�ன் 
அனனவரும் உணர்ந்து அ்ற்கு அயைாது 
�ாடு�டபவண்டும். ச�ா்ான வாழவிற்கு 
அடிப�னட சபகா்ைததுவ �னப�ானன�யாகும். 
இவவாறாக, நாமும் நம் பவற்றுன�கனளக 
கனளந்து சபகா்ை �னப�ானன�யுடன 
ஒற்றுன�யாக வாழபவண்டும். 

முபபலட அணிேகுபபு

நிழைவுழை

புவியியல் அன�பபு அ்னனமயாட்டிய 
�ககளின வாழகனக முனற, �ல்ைப�ட்ட 
�ழககவழககஙகள், ச�ய நம்பிகனககள், 
ம�ாழி, உணவு, உனடகள் ப�ானறவற்றால் 
�ககள் பவறு�டுகினறனர். இருபபினும் 
இந்தியர்  ப்சிய உணர்வினால் 
ஒனறு�டுகினறனர். �னி்பநயம், ச�யஉணர்வு, 
சபகா்ைததுவம், நட்பு, சகிபபுத்னன� 
ப�ானறனவ இந்தியர்கனள ஒருன�ப�ாட்டுடன 
வாழச் மசய்கினறன. ப்சியசினனஙகள், 
ப்சியகமகாடி �ற்றும் ப்சியகீ்ம் ப�ானறனவ 
ப்சிய ஒருன�ப�ாட்னட வளர்ககினறன. 
'ஒன்றுெட�ால் உண்டு ோழ்வு' எனற உணர்வு 
இந்திய ஒருன�ப�ாட்டிற்கு வலின� பசர்ககிறது. 
இந்் உணர்வு்ான ஆஙகிபலயரிடமிருந்து 
நாம் விடு்னல ம�றக காைண�ாக அன�ந்்து  
எனலாம்.

இைவீந்திைநாத ்ாகூர் இயற்றிய ஜனகன �ன 
எனற �ாடலும், இந்திய அைசியலன�ப�ால் 
அஙகீகரிககப�ட்டுள்ளன. இனவ �ட்டுமினறி 
ப்சியப �றனவயாக �யிலும், ப்சிய விலஙகாக 
புலியும், ப்சிய �ை�ாக ஆல�ைமும் இந்திய 
அைசால் ஏற்றுகமகாள்ளப�ட்டுள்ளன. 

வ்சியத திருவிைாக்கள்
இந்திய ப்சிய திருவிழாககள், 

�ககளினடபய சாதி, ச�யம், இனம், ம�ாழி, 
வட்டாை பவற்றுன�கனள கடந்து இந்தியர் 
எனற ஒற்றுன� உணர்னவ ஏற்�டுததுகினறன. 
ஒவமவாரு ஆண்டும் ஆகஸட் 15-ஆம் 
நாள் மகாண்டாடப�டும் சு்ந்திை தினவிழா, 
ஜனவரி 26-ஆம் ப்தி மகாண்டாடப�டும் 
குடியைசுதினவிழா, அகபடா�ர் 2-ஆம் நாள் 
மகாண்டாடப�டும் ப்சத்ந்ன் காந்தியடிகள் 
பிறந்் தினவிழா, நவம்�ர் 14-ஆம் நாள் 
மகாண்டாடப�டும் �ண்டி் ஜவகர்லால் 
பநருவின பிறந்்நாள் விழா, ஜனவரி 12-ஆம் 
நாள் மகாண்டாடப�டும் ப்சிய இனளஞர் 
தினவிழா(விபவகானந்்ர் பிறந்் நாள்) 
ஆகியனவ இந்தியர் எனற உணர்வுடன 
மகாண்டாடப�ட்டு வருகினறன.  

புலி

ஆலமரம்
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ெயிறசி
சரியான விம�மயத் நதர்ந்ஹதடுத்து எழுதுக.

1. உலக நாடுகளின �ைப�ளவில் ஏழாவது ம�ரிய நாடு

அ) இந்தியா ஆ) சீனா இ) அம�ரிககா ஈ) ைஷ்யா

2. ம�ாருததுக.

அ. ்மிழநாடு - 1) �ருததி ஆ. குஜைாத - 2) மநல்

இ. கர்நாடகா - 3) ப்யினல ஈ. அஸ்ாம் - 4) காபி

அ) அ-2, ஆ-1, இ-4, ஈ-3 ஆ) அ-3, ஆ-4, இ-1, ஈ-2

இ) அ-4, ஆ-1, இ-2, ஈ-3 ஈ) அ-3, ஆ-1, இ-4, ஈ-2

3. பினவரும் கூற்னறயும் அ்ன காைணதன்யும் �டிதது, வினடககுறிபன�த ப்ர்ந்ம்டுகக.

கூற்று – 1 : பீடபூமிகள் என�னவ �னழ குனறந்் உயர்நிலஙகளாகும்.

கூற்று – 2 : கனி� வளஙகளும் சில பவளாண்ம�ாருட்களும் இப�குதிகளில் வினளகினறன.

அ) கூற்று - 1 சரி, கூற்று - 2 ்வறு ஆ) கூற்று - 1 ்வறு, கூற்று - 2 சரி

இ)  கூற்று - 1, கூற்று - 2 இைண்டும் சரி ஈ)  கூற்று – 1, கூற்று - 2 இைண்டும் ்வறு

4. சரியாகப ம�ாருந்தியுள்ளவற்னறத ப்ர்ந்ம்டுகக.

அ) அஸ்ாம்  - �ஙபகாலிய இனம்

ஆ) �ைாட்டியப �குதி  –  ஆரிய திைாவிட இனம்

இ) வஙகப்சம் – இைானிய இனம்

ஈ) காஷ்மீர் – துருககிய இனம்

5. பினவரும் கூற்றுகளில் சரியானவற்னறத ப்ர்ந்ம்டுகக.

அ) கிபைககர்கள் மு்னமு்லில் அறிந்் �குதி, கஙனகப �குதியாகும்.

ஆ) கிபைககர்கள் இந்தியானவ இந்துஸ்ான எனறனழத்னர்.

இ) கிபைககர்கள் சிந்துமவளிப �குதியில் ்�து ப�ைைனச உருவாககினர்.

ஈ) கிபைககர்கள் மு்னமு்லில் அறிந்்து சிந்துநதி �ாயும் �குதியாகும்.

6. ம�ாருததுக.

அ) �ஞசாப - ஓணம்

ஆ) ்மிழநாடு - ப�ாஹாலி பிஹு

இ) பகைளா - ன�சாகி

ஈ) அஸ்ாம் - ம�ாஙகல்

7. இந்திய அைசியலன�பபுச் சட்டம் அஙகீகரிததுள்ள ம�ாழிகளின எண்ணிகனக

அ) 17 ஆ) 20 இ) 22 ஈ) 19
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 8. ம�ாருந்்ா் இனணனயச் சுட்டுக.

  அ) கிழககுத திைாவிட ம�ாழி  - க்�ா  ஆ) நடுததிைாவிட ம�ாழி - ம்லுஙகு

  இ) வட திைாவிடம�ாழி - குரூக  ஈ) ம்னதிைாவிட ம�ாழி - ்மிழ

 9. இந்திய ப்சிய �ை�ாக அஙகீகரிககப�ட்டுள்ளன்த ப்ர்ந்ம்டுகக.

  அ) �னன�ைம் ஆ) ஆல�ைம் இ) ம்னனன�ைம் ஈ) அைச�ைம்

 10. ்வறான கூற்னறச் சுட்டிககாட்டுக.

  அ) அகபடா�ர் 2ஆம் நாள், காந்திமஜயந்தி விழாவாகக மகாண்டாடப�டுகிறது.

  ஆ) நவம்�ர் 14ஆம் நாள் குழந்ன்கள் தின விழாவாகக மகாண்டாடப�டுகிறது.

  இ) அகபடா�ர் 5ஆம் நாள் ஆசிரியர் தின�ாகக மகாண்டாடப�டுகிறது.

  ஈ) ஜனவரி 12ஆம் நாள் ப்சிய இனளஞர் தின விழாவாகக மகாண்டாடப�டுகிறது.

 II. குறுவினா

 1. இந்தியானவத தீ�கற்� நாடு என அனழககக காைணம் எனன ?

 2. ்மிழகததின �ழஙகுடியின �ககள் யாவர் ?

 3. �ண்னடய ்மிழர்களின �ண்�ாட்னட எடுததுனைககும் இலககியஙகனளக குறிபபிடுக.

 4. வடதிைாவிட ம�ாழிகள் யானவ ?

 5. இந்தியப ம�ருநாட்னட ஆட்சிபுரிந்து, வைலாற்றில் சிறபபிடம் ம�ற்ற அைசர்கள் யாவர் ?

 6. இந்தியாவில் காணப�டும் �னழன�யான ஸதூபிகள் யானவ ?

 III. சிறுவினா

 1. கஙனக நதியின சிறபபுகள் யானவ ?

 2. இந்தியாவில் மகாண்டாடப�டும் அறுவனடத திருநாள்கள் யானவ ?

 3. இந்தியானவப“�ல இனஙகளின அருஙகாட்சியகம்“ எனக கூறக காைணம் எனன ?

 4. வட இந்தியாவில் ப�சப�டும் மு்னன�யான ம�ாழிகள் யானவ ?

 5. இந்தியாவில் ப்ானறிய ச�யஙகள் யானவ ?

 6. இந்தியாவில் மகாண்டாடப�டும் முககிய திருவிழாககள் யானவ ?

 7. வட இந்தியக கட்டடககனலககு எடுததுககாட்டுகள் ்ருக.

 IV. ஹ�டுவினா

 1. இந்தியாவில் காணப�டும் நிலவியல் பவற்றுன�கள் குறிதது எழுதுக.

 2. இந்தியாவில் காணப�டும் ம�ாழிபவறு�ாடுகள் யானவ ?

 3. இந்தியாவில் மகாண்டாடப�டும் ச�ய விழாககள் �ற்றித ம்ாகுதம்ழுதுக.

 4. “இலககியஙகளின கருவூல�ாக, இந்தியா திகழகிறது“ – இககூற்னற நிறுவுக.

 5. இந்தியப �ண்�ாட்டு ஒற்றுன�னய வளர்ககத துனணபுரியும் காைணிகள் யானவ ? விளககுக.
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இழையச்மசயல்பாடு 

இந்தியஸாவின தேசிய சினனங்்கள் இலையபபக்்கத்தின உரலி : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdac.tamil

படிகள்
1. கீழக்்கஸாணும் உரலி/விலரவுக்குறியீடலடப பயனபடுத்தி, இச்தசயல்பஸாடடிற்கஸான

இலையபபக்்கத்திறகுச் தசல்்க. 
2. அந்ேபபக்்கத்தில் இந்தியஸாவின தேசிய சினனங்்கள் தேஸானறும்.
3. ்ஙகளுக்குத வ்ழவயான சின்னதழ்த ம்ாடும்வபாது,  அந்்ச் சின்னததிற்கான

விளக்கஙகள் திழையில் வ்ான்றும்.

இந்தியாவின் வ்சிய 
சின்னஙகள் குறிதது அறிவவாைா?

வவற்றுழையில் ஒற்றுழை

* படங்்கள் அலடயஸாளத்திறகு மடடுதம.

மசயல்பாட்டின் படிநிழலக்கான பைஙகள் :

படி 1 படி 2 படி 3
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நுழைவு வாயில்

இந்தியாவில் சிந்துவெளிப் 
பணபாட்டிற்குப் பின் வெல்ொக்குப் வபற்றுத் 
திகழந்்தது, வெ்தகாலப் பணபாடு ஆகும். 
வெ்தஙகளின் அடிப்படையில் சுமார் 
கி.மு. (வபா.ஆ.மு.) - 1500ஆம் ஆணடு 
காலகட்ைத்தில் ஆரியர்களால் இப்பணபாடு 
பரவியது. வெ்தஙகள், அெற்றின் ஒப்பற்்ற 
வெறிகள், ்தத்துெஙகள் வபான்்றடெ 
இந்தியப்பணபாட்டின் வ்தாைக்ககால 
அடையாளமாக இருந்்ததுைன், ெவீன 
இந்தியாவின் ெளர்ச்சிக்கும் அடித்்தளமிட்ைன. 
கூட்டுக் குடும்பமுட்ற, கிராம ொழக்டகமுட்ற, 
இயற்டகடய ெழிபடு்தல் ஆகியடெ ஆரியர்கள் 
அறிமுகப்படுத்திய சி்றப்புப் பணபாட்டுக் 
கூறுகளாகும். பிற்கால ஆன்மிக ெளர்ச்சியில், 
வெ்தகாலப் பணபாடு முக்கியப் பஙகாற்றியது.

சப்த சிந்துவும், ஆரிய வர்த்தமும்
ஆரியர்களின் பூர்வீகம் எது என்பது 

பற்றி, ெரலாற்று ஆசிரியர்களால் அறுதியிட்டுக் 

கூ்றமுடியவில்டல. ஆனால் பாரசீகத்தின் 
ெழிபாட்டுக் கூறுகளும், ரிக்வெ்தத்தில் 
கூ்றப்பட்ை ெழிபாட்டுக் கூறுகளும் 
வபாருந்தியுள்ளன. மத்திய ஆசியாவிலிருந்து 
இந்தியாவின் ெைவமற்குப்பகுதியில் உள்ள 
டகபர், வபாலன் கணொயகள் ெழியாக 
ஆரியர்கள் மு்தன்மு்தலில் குடிவயறிய பகுதி 
சப்தசிந்து ஆகும். ெப்்தசிந்து என்்ற வொல்லிற்கு 
‘ஏழு ெதிகள் பாயும் பகுதி‘ என்று வபாருள். 
சிந்து, ஜீலம், சீனாப், ராவி, பியாஸ், ெட்வலஜ், 
ெரஸ்ெதி ஆகிய ஏழு ெதிகள் பாயும் பகுதிவய 
சப்தசிந்து என்று அடைக்கப்படுகின்்றது. பி்றகு, 
ஆரியர்கள் இந்தியாவின் கஙடகச்ெமவெளியில் 
குடிவயறினர். அப்பகுதி 'ஆரிய வர்த்தம்' 
எனப்பட்ைது. எனினும், அணடமயில் கிடைத்்த 
வ்தால்வபாருள் ஆராயச்சிகளின் மூலம் 
ஆரியர்கள் டகபர், வபாலன் கணொயகள் 
ெழியாகக் குடிவயறியெர்கள் என்்ற 
வகாட்பாட்டை மறுத்து பல அறிஞர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

ெப்்தசிந்துப் பகுதியில், பல்வெறு 
இனக்குழுக்களாகப் பிரிந்திருந்்த ஆரியர்கள் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	வெ்தகாலத்ட்த அறிெ்தற்கான ொன்றுகள் பற்றி அறி்தல்.

�	முன் வெ்தகால அரெர்களின் ஆட்சிமுட்ற, ெமூக, வபாருளா்தார, ெமய நிடலகடளப் பற்றி 
அறி்தல்.

�	பின் வெ்தகால அரெர்களின் ஆட்சி முட்ற, ெமூக, வபாருளா்தார, ெமய நிடலகடளப் பற்றி 
அறி்தல்.

�	இதிகாெஙகளான இராமாயணம், மகாபார்தம் இந்தியப் பணபாட்டிற்கு ஆற்றிய பணிகள் 
பற்றி அறி்தல்.

�	புராணஙகளின் பணபாட்டு முக்கியத்துெம் பற்றி புரி்தல்.

நவ்தகோலப பணபோடு
3

அலகு
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இந்தியாவின் அரசியல், ெமூக, வபாருளா்தார 
ெமய நிடலகடள ரிக் வெ்தம் குறிப்பிடுகி்றது. 
ரிக் வெ்தம் சுமார் கி.மு 1200 - ஆம் ஆணடில் 
வ்தான்றியிருக்கலாம் என்று மோகஸ்முல்லர 
மற்றும் ஐவராப்பிய அறிஞர்கள் கூறுகின்்றனர்.

யஜுர வவ்தம் (பினவவ்தகாலம்)
‘யோஜ்‘ என்்ற ெமஸ்கிரு்தச் வொல்லிருந்து 

யஜுர என்்ற வொல் வ்தான்றியது. இ்தற்கு யோகம் 
என்று வபாருள். இந்நூலில் பாதிக்கு வமற்பட்ை 
பகுதிகள் உடரெடையில் அடமந்துள்ளன. 
இவெடிப்படையில், சமஸ்கிரு்த்ததின் 
மு்தல் உரை�ரை என்று இவநவ்தம் 
அரைககபபடுகி்றது. மிகச் சி்றப்பு ொயந்்த 
'ருத்ரம்' (வெயயுள்) இதில் இைம் வபற்றுள்ளது. 
வெள்வி வெயயும் முட்ற, அசுெவம்தயாகம், 
இராஜசூய யாகம், ெமயச் ெைஙகுகள் ஆகியடெ 
பற்றியும் இவவெ்தம் கூறுகி்றது. இவவெ்தம் 
ெடைமுட்ற ெைஙகுகள் மற்றும் வெள்விக்கான 
பாைல்கடளக் வகாணடுள்ளது. இது சுகல 
யஜுரநவ்தம், கிருஷ்ண யஜுரநவ்தம் என்்ற இரு 
பிரிவுகடளயும், ொற்பது அத்தியாயஙகடளயும் 
வகாணடுள்ளது.

சாமவவ்தம்
‘ொமம்‘ என்்ற இன்னிடெ அடிப்படையில் 

பாைப்வபற்்ற்தால் இவவெ்தம், ொமவெ்தம் 
என்்றடைக்கப்படுகி்றது. இடெ, வ்தயெம், 
வொமயாகம் ஆகியடெ பற்றிக் கூறுகி்றது. இடெ 
ெடிவிலான வெ்தமந்திரஙகடளக் கூறுகி்றது. 
ஆரியர்களின் இடெயார்ெத்திற்குச் சி்றந்்த 
எடுத்துக்காட்ைாக, இவவெ்தம் திகழகி்றது. 
இதில் 1549 பாைல்கள் இைம்வபற்றுள்ளன.

அ்தரவண வவ்தம்
இவவெ்தத்தில் உச்ொைனம், மாந்திரீகம் 

வபான்்றெற்்றால் தீய ெக்திகடள வெல்லலாம் 
என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. வெ்தகால 
மருத்துெமுட்றகள் பற்றிய கருத்துகளும் 
இவவெ்தத்தில் உள்ளன. மந்திரம் உச்ெரிக்க 
வெணடிய முட்றகள் பற்றிய பாைல்களும் 
இவவெ்தத்தில் உள்ளன. இவவெ்தத்தில் 
20 பகுதிகளும் 731 பாைல்களும் உள்ளன. 

கால்ெடை வமயப்பட்தத் வ்தாழிலாகக் 
வகாணடிருந்்தனர். இெர்கள் இந்தியாவின் 
கிைக்கு, ெைகிைக்குப் பகுதி வொக்கிப் 
படிப்படியாக இைம்வபயரத் வ்தாைஙகினர். 
அ்தன்பின், கஙடகச் ெமவெளிப்பகுதியில் 
நிடலயானவ்தாரு ொழக்டகடய 
ொைத்வ்தாைஙகினர். 

வவ்தகால்தழ்தப பற்றி அறிய உ்தவும் 
சானறுகள்

'வவ்தம்' சசால் விளககம் 
‘வி்த‘ என்்ற ெமஸ்கிரு்த 

வெர்ச்வொல்லிலிருந்து 'நவ்தம்' என்்ற வொல் 
வ்தான்றியது. இ்தற்கு 'அறிவுககளஞ்சியம்' 
என்று வபாருள். வெ்தஙகள் வமாத்்தம் 
ொன்கு ெடகப்படும். அடெ ரிக், யஜுர், 
ொமம், அ்தர்ெணம் ஆகும். இடெ 
முற்கால வெ்தம் (ரிக்), பிற்கால வெ்தஙகள் 
(யஜுர், ொமம், அ்தர்ெணம்) எனப்படும். 
இ்தன் அடிப்படையிவலவய வெ்தகாலம் 
முன்வெ்தகாலம், பின்வெ்தகாலம் என்று 
இருவெறு பிரிொகப் பிரிக்கப்படுகி்றது. 

வெ்தகால இலக்கியஙகளான, 
பிைோம்ணஙகள், ஆரணயகஙகள், உபநிை்தஙகள் 
ஆகியெற்ட்றக் வகாணை்தாகும். இதிகாெஙகள், 
புராணஙகள் மு்தலியன வெ்தகாலத்ட்தப் பற்றி 
அறிெ்தற்கான ொன்றுகளாகத் திகழகின்்றன. 

ரிக வவ்தம்
இந்தியாவின் பணடையகால 

ெரலாற்ட்ற அறிய உ்தவும் மு்தன்டமயான 
ொன்று, 'ரிக்' வெ்தம் ஆகும். இவவெ்தம் 10 
மணைலஙகடளயும் 1028 பாைல்கடளயும் 
வகாணைது. 'ரிக்' என்்ற வொல்லிற்குத் 
துதி்த்தல் அல்லது வழிபைல் என்பது வபாருள். 
இட்றெடனத் துதிப்பாைல்களால் பாடி 
ெணஙகுெ்தற்குரிய ெழிகடளக் கூறுகி்றது. 
அக்னி, பிரஜாபதி, ருத்ரன், ெருணன், 
மித்ரன், இந்திரன் வபான்்ற வ்தயெஙகடள 
முன்வெ்தகால மக்கள் ெழிபட்ை்தாக ரிக் வெ்தம் 
கூறுகி்றது. இவவெ்தத்தில்்தான் ‘கோய்ததிரி 
மந்திைம்‘ இைம்வபற்றுள்ளது. பணடையகால 
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வெறிகள் மற்றும் ்தத்துெக் கருத்துகள் 
அைஙகிய கருத்துப்வபட்ைகம் என்றும் 
ஆரணயகஙகள் அடைக்கப்படுகின்்றன. 
வெ்தகாலப் பணபாட்டின் உன்ன்த நிடலடய 
இடெ எடுத்துக்காட்டுகின்்றன.

உபநிட்தஙகள்
வெ்தஙகளின் ொரவம ‘உபநிை்தம்‘ என்று 

அடைக்கப்படுகி்றது. உபநிை்தம் ( உபநிஷத்) 
என்்ற வொல்லிற்கு “அருகில் அமரந்து நகடைல்” 
என்று வபாருள். பிரம்மச்ொரியான மாணென் 
்தன் குருவின் அருகில் பயபக்தியுைன் அமர்ந்து 
அறிடெப் வப்ற வெணடுவமன்பட்தவய இது 
ெலியுறுத்துகி்றது. உபநிை்தஙகள், கைவுள், 
ஆன்மா, உலகம், கர்மவிடன, வீடுவபறு 
வபான்்ற கருத்துகடள ஆராயந்து வ்தளிொன 
விளக்கஙகடள உலகிற்கு அளிக்கின்்றது. 

வெ்தத்்தத்துெத்தின் விளக்கஙகடளக் 
கூறும் உபநிை்தஙகள், பல்வெறு காலஙகளில் 
ொழந்்த பல்வெறு ரிஷிகளால் (குரு) 
வ்தாகுக்கப்பட்ைடெயாகும். இடெ வமாத்்தம் 
108 ஆகும். அெற்றில் பத்து உபநிை்தஙகள் 
முக்கியமான்தாகக் கரு்தப்படுகின்்றன. 
அடெ 1) ஈவொபநிை்தம் 2) கீன உபநிை்தம் 
3) முணைகஉபநிை்தம் 4) மாணடூக்ய உபநிை்தம்
5) ஐத்வரய உபநிை்தம் 6) ட்தத்ரியஉபநிை்தம்
7) பிரெவனாபநிை்தம் 8) கவ்தாபநிை்தம்  
9) ொந்வ்தாக்கிய உபநிை்தம் 10) பிருக்தாரணயக
உபநிை்தம் ஆகியனொகும்.

பிரக தரண்ய உபநிடதம் ககய்யழுத்து பிரதி

வமற்கூறிய பத்து உபநிை்தஙகளுக்கு 
ஆதிெஙகரர், இராமானுஜர், வித்யாரணயர், 
ஆனந்்ததீர்த்்தர் ஆகிவயார் உடர 
எழுதியுள்ளனர். முகலாய இளெரெர் 
்தாராஷுவகா என்பெர் உபநிை்தஙகள் 

இவவெ்தம் ‘பிைம்மநவ்தம்‘ என்றும் 
அடைக்கப்படுகி்றது.

உபவவ்தஙகள்
உபவெ்தஙகள் ொன்கு 

ெடகப்படும். அடெயாென

1. ஆயுர்வெ்தம் - இது மருந்து,
மூ லி ட க க ட ள ப்  ப ற் றி
குறிப்பிடுகி்றது.

2. ்தனுர்வெ்தம் - இது வபார்க் 
கடலடயப் பற்றிக் குறிப்பிடுகி்றது.

3. காந்்தர்ெவெ்தம் - இடெ, ெைனம்
ஆகிய நுணகடலகடளப் பற்றிக்
குறிப்பிடுகி்றது.

4. சில்பவெ்தம் - இது கட்ைைக்
கடலடயப் பற்றி விெரிக்கி்றது.

பிராமணஙகள்
வெ்தஙகளுக்கான விளக்க உடரகவள 

பிராமணஙகள் எனப்படுகின்்றன. ஆரியர்கள் 
வெள்விச் ெைஙகுகள் வெயயும் முட்றகடளயும், 
ெழிபாட்டு முட்றகடளயும், அெற்றிற்கான 
விளக்கஙகடளயும் பிராமணஙகள் 
குறிப்பிடுகின்்றன. வெ்தஙகடள ஓதுபெர்களின் 
கைடமகடளயும், பிராமணஙகள் 
குறிப்பிடுகின்்றன. இடெ வெ்தஙகளிலுள்ள
துதிப்பாைல்களுக்குரிய உடரெடை நூல்கள் 
எனப்படுகின்்றன. 

ஆரணயகஙகள்
'ஆைணயம்' என்்ற வொல்லிற்குக் ‘கோடு‘ 

என்று வபாருள்'. காடுகளில் இட்றயருள் 
வ்தடித் ்தெம் வெய்த முனிெர்களால் 
எழு்தப்பட்ை இலக்கியஙகள் ஆரணயகஙகள் 
எனப்படுகின்்றன. வெள்விடயச் வெயய 
இயலா்த முதிவயார்கள், து்றவிகள் ஆகிவயாரின் 
வபா்தடனகள் இதில் முக்கியத்துெம் 
வபறுகின்்றன. வெள்விடயவிை அடமதியான 
தியானவம, மிகவும் வமலானது என்று 
ஆரணயகஙகள் ெலியுறுத்துகின்்றன. அநுபூதி 
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்தன்னிச்டெயாகச் வெயல்பைமுடியாமல் 
வெயய, ஆவலாெடனக் குழு  ஏற்படுத்்தப்பட்ைது. 
நிலஙகள் மன்னனுக்கு மட்டுவம 
வொந்்தமான்தல்ல, அெரது இனக்குழுவிற்குச் 
வொந்்தமானது. ஆனால், பிற்காலத்தில் 
இனக்குழு மன்னடன வ்தர்ந்வ்தடுக்கும் 
நிடலமாறி அரெப்ப்தவி பரம்படரப் ப்தவியானது. 
மன்னனின் முடிசூட்டுவிைா மக்களால் முக்கிய 
விைாொகக் வகாணைாைப்பட்ைது.

முனவவ்தகால அரசனின ஆவலாசகரகள்
முன்வெ்தகாலத்தில் அரெனுக்கு 

நிருொகத்தில் உ்தெ புவராகி்தர் என்்ற 
அரெகுரு, வெனானி என்்ற படைத்்தடலெர், 
கிராமணி என்்ற கிராமநிர்ொக அதிகாரி 
ஆகிவயார் வகாணை ஆவலாெடனக் குழு 
ஏற்படுத்்தப்பட்ைது. முன் வெ்தகாலத்தில் 
ெசிஷைர், விஸ்ொமித்திரர், வபான்வ்றார் 
்தடலசி்றந்்த அரெகுருொகத் திகழந்்தனர். 
அரெடெயின் விைாக்கடளக் வகாணைாடுெது 
மு்தல், அரென் வபாருக்கு வெல்லும் ொள் எது 
என்பட்தக் கணித்து வொல்லு்தல் ெடரயிலான 
திட்ைத்ட்த இெர்கள் ெகுத்்தனர். 

பழடகளின அழமபபு
முன் வெ்தகாலத்தில் அரெரின் 

படைகள் சி்றப்பாக நிருெகிக்கப்பட்ைன. 
்தனது இராணுெத்தின் வமலாணடமப் 
பணியில் மன்னர் ்தாவம முழு கெனத்ட்தயும் 
வெலுத்தினார். காலாட்படையும், வ்தர்ப்படையும் 
அரெரின் படைகளில் அதிக முக்கியத்துெம் 
வபற்்றன. வபார்க்காலஙகளில் இரணடு, 
மூன்று, ொன்கு குதிடரகள் பூட்டிய வ்தர்கடள
மன்னர்கள் பயன்படுத்தினர். மன்னரும் 
அெரது படைவீரர்களும் வபார்க்களத்தில் வில், 
அம்பு, ஈட்டி, வெல் வபான்்ற ஆயு்தஙகடளப் 
பயன்படுத்தினர்.

முன வவ்த கால நீதிமுழை
மன்னவன நீதி ெைஙகும் முட்றக்குத் 

்தடலென். நிருொகத்தில் மன்னன் நீதி 
ெைஙக புவராகி்தர்கள் அெருக்கு உ்தவினர். 
திருடு்தல், வகாள்டளயடித்்தல், ெழிப்பறி 

சிலெற்ட்றப் பாரசீக வமாழியில் 
வமாழிவபயர்த்துள்ளார். 

முனவவ்தகால அரசழமபபு மற்றும் ஆட்சி 
முழை

முன்வெ்தகால அரசு, பல்வெறு 
இனக்குழுக்களின் அரொகும். 
அவவினக்குழுக்களின் அரசு, குறிப்பிட்ை 
நிலப்பகுதிடய ஆட்சி வெய்தது. ஒவவொர் 
இனக்குழுவும், ்தத்்தம் ஆட்சிப்பகுதிக்குத் 
்தடலெடனத் வ்தர்ந்வ்தடுத்்தன. 
அவவினக்குழுக்களின் ்தடலென், அரென் 
ஆொன். அென் இனக்குழுக்களால் 'இைோஜன்' 
என்்றடைக்கப்பட்ைான். கிராமஙகளில் ொழந்்த 
குடும்பஙகள், குலஙகள் எனப்பட்ைன. அ்தன் 
்தடலென் குலோ, குலோபதி என்்ற பல வபயர்களில் 
அடைக்கப்பட்ைான்.

்தமது  குடிமக்கடளக் காப்பது மன்னரின் 
கைடமயாகும். ்தமது கைடமயிலிருந்து 
்தெறிய மன்னடன ப்தவியிலிருந்து 
இனக்குழுவெ திரும்ப அடைத்துக் வகாள்ளும். 
அரெனின் அன்்றாைப் பணிகளின் எல்டல 
ெடரயறுக்கப்பட்ைது. மன்னனின் அதிகாரம், 
அெரது கைடமயின் எல்டல, விதிமுட்றகள் 
ஆகியடெ இைோஜ்ய்தரமம் எனப்பட்ைது. அரென் 

இந்தியப்பணபாட்டு ெளர்ச்சியின் 
உச்ெவம உபநிை்தஙகள் என்று 
அமுர்-டி-ரின் வகார்ட் என்பெர் 
கூறுகி்றார். வஜர்மானியரான 
வஷாபன்வஹாெர், கஜினிமுகமதுவின் 
அடெப்புலெர் அல்வபருனி 
ஆகிவயாரும் உபநிை்தஙகடளப் 
புகழந்து கூறியுள்ளனர். பிற்கால 
இந்தியத்்தத்துெஙகள் யாவும் 
உபநிை்தஙகளிலிருந்வ்த எழுந்்தன. 
ஆதிெஙகரர், இராமானுஜர் ஆகிவயாரின் 
்தத்துெஙகடள இன்்றளவும் 
லட்ெக்கணக்கான மக்கள் வபாற்றுெ்தற்கு 
அடெ உபநிை்தக் கருத்துகடளக் 
வகாணடிருப்பவ்த காரணம் என்று 
வின்ைர்நீட்ஸ் புகழந்து கூறுகி்றார்.
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வெயவலா, குைந்ட்தத் திருமணவமா ெைக்கில் 
இல்டல.

முன் வெ்தகாலத்தில் ெமூக நிடலடயப் 
வபாருத்்தெடர, வ்தாழிலின் அடிப்படையில் 
ெமு்தாய பிரிவுகள் இருந்்தன என ரிக் வெ்தத்தின் 
பத்்தாெது மணைலத்திலுள்ள 'புருஷசூக்்தம்' 
என்்ற பாைல் கூறுகி்றது. அவைவர சமூகம் 
சசய்த ச்தோழில்களின்  அடிப்படையில், �ோன்கு 
பிரிவுகளோக பிரிககபபடடிருந்்தன. 

முன வவ்தகால சபணகளின நிழல
வெ்தகாலச் ெமூகத்தில் ஆணகளுக்கு 

நிகராக வபணகள் மதிக்கப்பட்ைனர். ஆணகளுக்கு 
நிகராகப் வபணகள் வபாதுநிகழச்சிகளிலும், 
அரெ ெடப விொ்தஙகளிலும், கலந்து 
வகாணைனர். அபலோ, நகோசோ, விஸ்வவோைோ, 
நலோபமு்தைோ வபான்்ற வபணகள் கல்வி, 
வகள்விகளில் சி்றப்பான நிடலயில் இருந்்தனர். 
திருமணம், தூயடமயான ெமயச் ெைஙகாகவும், 
புனி்தமாகவும், பிரிக்க முடியா்த ஒன்்றாகவும் 
மதித்துப் வபாற்்றப்பட்ைது. வபற்வ்றாரின்  இடெவு 
மற்றும் மணப்வபணணின் இடெவு வபற்வ்ற
திருமணம் ெடைவபற்்றது. அரெ குடும்பத்தில் 
சுயம்ெரத் திருமணமுட்ற ெைக்கத்திலிருந்்தது. 
இக்கால மகளிர், அறிவும், பணபாடும் ஒருஙவக 
அடமயப்வபற்்றெராக விளஙகினர். மணமக்கள் 
அக்னிடய ொட்சியாகக் வகாணடு ெலம் 
ெரு்தல், திருமணத்தில் முக்கிய நிகழொகக் 
கரு்தப்பட்ைது. 

முன வவ்தகாலக கல்வி நிழல
முன் வெ்தகாலக் கல்விமுட்ற, 

மனப்பாை முட்றயிலான கல்வி முட்றயாகும். 
அ்தாெது, துதிப்பாைல்கடள ொயெழிவய 
ஒப்புவிப்ப்தாகும். எழுத்ட்தவிை ஒலி 
முக்கியமான்தாகக் கரு்தப்பட்ைது. இக்காலக் 
கல்வியானது, இருவி்தமான குறிக்வகாள்கடள 
டமயமாகக் வகாணடு வெயல்பட்ைது. அ்தன்படி, 

்தன்டனத்்தாவன அறிந்துவகாள்ளு்தல். 
மனக்கட்டுப்பாட்டின் மூலம் அறியாடம 
யிலிருந்து விடுபடு்தல்; அவொறு விடுபை 
ஆன்மிகத்தின் ெழிடய ொடு்தல்.

வெய்தல், பசுடெக் கைத்து்தல் வபான்்றடெ 
வபருஙகுற்்றஙகளாகக் கரு்தப்பட்டு, அத்்தடகய 
குற்்றஙகடளச் வெயவ்தார் கடுடமயாகத் 
்தணடிக்கப்பட்ைனர்.

சழபகள்
முன் வெ்தகாலத்தில் அரெனுக்கு, 

நிருொகத்தில் உ்தெ, வி்தோ்தோ, சபோ, சமிதி 
வபான்்ற ெடபகள் இருந்்தன. வி்தா்தாவில் ஆண, 
வபண ஆகிய இருபாலரும் முக்கியத்துெம் 
வபற்்றனர். இச்ெடபயில் கடல நிகழச்சிகளும் 
ெமய விொ்தஙகளும் ெடைவபற்்றன. ெபா என்பது, 
மூத்வ்தார் ெடபயாகும். பலதுட்றகளிலும் 
சி்றந்து விளஙகிய அனுபெமிக்க அறிஞர்கள், 
இச்ெடபயில் இைம் வபற்றிருந்்தனர். அரெனுக்கு 
இெர்கள் ஆவலாெடனகடளயும் கூறினர். ெமிதி 
என்பது வபாதுமக்களின் பிரதிநிதிகள் வகாணை 
ெடபயாகும். இம்மூன்று ெடபகளில் ெமிதிவய 
அதிகாரமிக்க்தாகும். இது ஆட்சி நிருொகத்தின் 
அதிகார டமயமாகத் திகழந்்தது. இம்மூன்று 
ெடபகளும் அரெனுக்கு ஆவலாெடனகடள 
ெைஙகிய்தன் மூலம், சி்றப்பான நிருொகத்திற்கு 
ெழி ெகுத்்தன எனலாம்.

முன வவ்தகாலச் சமூக நிழல
முன் வெ்தகாலத்தில் குடும்பவம 

ெமூகத்தின் அடிப்படையாக இருந்்தது. 
குடும்பத்தின் ்தடலெனான ்தந்ட்த கிருகபதி 
எனப்பட்ைார். கிராம ொகரிக அடிப்படையிலான 
ஆரிய ெமூகத்தில் ஆணெழி மரபிற்கு, 
அதிக முக்கியத்துெம் ்தரப்பட்ைது. குடும்பத் 
்தடலெர் இ்றந்்தாவலா, வொயொயப்பட்ைாவலா, 
குடும்பத்தின் மூத்்த ஆண ொரிசு, குடும்பப் 
வபாறுப்டப ஏற்று ெைத்்தவெணடும். பல 
குடும்பஙகள் வெர்ந்்த பகுதி, கிைோமம் 
எனப்பட்ைது. கிராமத்தின் ்தடலெர் 'கிைோமணி' 
எனப்பட்ைார். ஆரிய மக்கள் ெமூகம், கூட்டுக் 
குடும்ப ொழக்டக முட்றடயப் பின்பற்றியது. 
அரெக்குடும்பஙகடளத் ்தவிர, வபரும்பாலும் 
ஒரு்தார மணமுட்றவய ெைக்கத்திலிருந்்தது. 
முன் வெ்தகாலச் ெமூகத்தில் வபணணடிடம 
முட்றவயா, 'ெதி' என்்ற உைன்கட்டைவயறு்தல் 

XII Ethics_Lesson 3.indd   39 16-03-2020   14:42:45



4 0 வேதகாலப் பணபாடு

வபான்்ற உவலாகஙகளாலும் ஆபரணஙகள் 
வெயயப்பட்ைன. முன் வெ்தகால மக்கள் 
அணிந்்த கா்தணி கர்ணநசோபனோ எனப்பட்ைது. 
ஆணகடளப் வபால் வபணகளும் டக, கால்களில் 
அணிகலன்கடள அணிந்திருந்்தனர். டக 
ெடளயல்கள், சிலம்பு வபான்்றடெகளும் முன் 
வெ்தகால ஆபரணஙகளில் முக்கியத்துெம் 
வபற்்றன. வபணகள் டகப்பட்டைகள், 
கணுக்காலில் அணியும் அணிகலன்கள் 
வபான்்றெற்ட்ற அணிந்திருந்்தனர்.

முன வவ்தகாலப சபாருளா்தார நிழல

வேதகால கால்நகட வேயத்தல

முன்வெ்தகால மக்கள் 
கால்ெடைகளுைன் ஒவவொரு பகுதியிலுள்ள 
வமயச்ெல் நிலஙகடளத் வ்தடி அடலந்்தனர். 
கால்ெடைகளின் எணணிக்டகடய 
டெத்வ்த அெர்களின் வபாருளா்தார மதிப்பு 
நிருணயிக்கப்பட்ைது. முன் வெ்தகால மக்கள் 
டெத்திருந்்த கால்ெடைகள் பணைமாற்றுமுட்ற 
அடிப்படையில் வியாபாரப் வபாருளாகவும் 
பயன்படுத்்தப்பட்ைன. பசுக்கள், குதிடரகள், 
ஆடுகள் வபான்்றடெ முன் வெ்தகால 
மக்களால் ெளர்க்கப்பட்ைன. கால்ெடைகடளக் 
கெர்ெ்தற்காகவெ வபார்கள் ெைத்்தப்பட்ை்தாக 
ரிக் வெ்தம் கூறுகி்றது. கோவிஸ்தி என்்ற 
வொல் பசுக்கடளத் வ்தடி அடலபெர்கடளக் 
குறிக்கி்றது. பசுக்களின் உரிடமயாளர் நகோம்த 

ஆன்மிகக் கல்விடயப் வபாதிக்கும் 
குருமார்களுக்குப் பயிற்சியளித்்தல்; 
அவெடிப்படையில் முன் வெ்தகாலக் 
கல்வியானது மாணெர்களின் உைல், உயிர், 
உள்ளம் ஆகியெற்றின் ெளர்ச்சிக்கு ெழி 
ெடக வெய்தது. இவவெ்தகாலக் கல்வியின் 
குறிக்வகாள் 'வபரறிவு' மற்றும் 'ஆன்ம விடு்தடல' 
வபான்்றெற்ட்ற அடைெ்தாகும்.

முன வவ்தகால்ததின சபாழுது வபாககுகள்
மு ன் வ ெ ்த க ா ல த் தி ல் 

ெைனமாடு்தல், இடெ, வெட்டையாடு்தல், 
வ்தர்ப்பந்்தயம் வபான்்றடெ முக்கியமான 
வபாழுதுவபாக்குகளாகத் திகழந்்தன. முரசு, 
்தாடர, மத்்தளம், யாழ, புல்லாஙகுைல் 
வபான்்றடெ இடெக் கருவிகளாகத் திகழந்்தன. 

முன வவ்தகால மககளின உணவு மற்றும் 
உழடகள்

முன்வெ்தகால மக்கள் எளிய ொழக்டக 
முட்றடய வமற்வகாணைனர். வகாதுடம, 
பார்லி மு்தலான ்தானியஙகள், பைெடகள், 
பால் மற்றும் பால் வபாருள்களான ்தயிர், 
வெய, வெணவணய அெற்றுைன் இட்றச்சி 
வபான்்றெற்ட்ற உணைனர். வ்தன் அெர்களின் 
உணவில் வெர்க்கப்பட்ைது. இமயமடலயில் 
இருந்்த முஜோவ்த என்்ற பகுதியிலிருந்து 
ெளரும் ஒருவி்தச் வெடியிலிருந்து நசோம, சுைோ 
ஆகிய பானஙகடளத் ்தயாரித்து அருந்தினர். 
யாகஙகளிலும் இத்்தடகய பானஙகள் முக்கிய 
இைம்வபற்்றன. முன் வெ்த கால மக்கள் பருத்தி, 
கம்பளி, விலஙகுகளின் வ்தால் ஆகியெற்்றாலான 
ஆடைகடள அணிந்்தனர். ஆடைகடள ொெஸ், 
பரி்தோனோ, வஸ்திைம் வபான்்ற வபயர்களில் 
அடைத்்தனர். வமலாடை 'அதிவோசஸ்' எனவும், 
கீைாடை 'நிவி' எனவும் அடைக்கப்பட்ைன. 
ஆடைகளில் ்தஙக வெடலப்பாடுகள் 
வெயயப்பட்ைன. அைகிய பூவெடலப்பாடுகள், 
ெணணச்ொயஙகள் முக்கியத்துெம் வபற்்றன.

முன்வெ்தகாலத்தில் மக்கள் 
்தஙகத்்தாலான அட்டிடக, காப்பு, ஒட்டியாணம், 
கா்தணிகள், கழுத்்தணிகள், வபான்்ற 
ஆபரணஙகடள அணிந்்தனர். வெள்ளி, 
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முன வவ்த காலச் சமயநிழல
முன் வெ்தகாலத்தில் மக்கள் 

இயற்டகடய டமயப்படுத்திச் ெமய 
ெம்பிக்டகடயக் வகாணடிருந்்தனர். அ்தன்படி 
இக்காலத்தில் மூன்று ெடகயாகக் கைவுள்கடள 
ெடகப்படுத்தினர். 

1. விணணுலகத் வ்தயெஙகள்

2. ொயுமணைலத் வ்தயெஙகள்

3. மணணுலகத் வ்தயெஙகள்

இந்திைன், வோயு, மோருதி, பரஜனியன் 
ஆகிவயாடர அணைவெளிக் கைவுளராகவும், 
வரு்ணன், அஸ்வினி, சூரியன், சோவி்தரி, 
மி்தைன், பூஷன் ஆகிவயாடர ொயுவெளிக் 
கைவுளராகவும், பிரு்தவி, நசோமன், அகனி 
ஆகிவயாடர மணணுலகக் கைவுளராகவும் 
முன்வெ்தகால மக்கள் ெழிபட்ைனர்.

இந்திரடனப் பற்றி ரிக் வெ்தத்தில் சுமார் 
250 பாைல்கள் உள்ளன. இந்திரனுக்கு அடுத்்த 
நிடலயில் அக்னி முன்வெ்த கால மக்களால் 
ெழிபைப்பட்ைார். ரிக் வெ்தத்தில் அக்னி பற்றி 
200 பாைல்கள் உள்ளன. வ்தெர்கடளயும் 
மக்கடளயும் இடணக்கும் இடணப்புப் பாலமாக 
அக்னிடய ெழிபட்ைனர். இந்திரனுக்கும், 
அக்னிக்கும் அடுத்்த நிடலயில் ெருணடன 
முன் வெ்தகால மக்கள் ெழிபட்ைனர். 

அதிதி, உஷஸ் (விடியலின் கைவுள்) 
வபான்்ற வபண கைவுளர்களும் இவவெ்தகால 
மக்கள் ெழிபட்ைனர் என்று ரிக்வெ்தம் 
கூறுகி்றது. ரு்தைன் என்்ற சிென் பற்றியும், 
சில குறிப்புகள் வெ்த இலக்கியஙகளில் 
காணப்படுகின்்றன. மோருதி ெலிடமயின் 
கைவுளாக ெழிபைப்பட்ைார். முன் வெ்தகால 
மக்கள் ெைத்தும் வெள்விகளில் இந்திரனுக்கும், 
அக்னிக்கும் அதிக முக்கியத்துெம் ்தரப்பட்ைது. 
பால், வெய, ்தானியஙகள், இட்றச்சி, 
வொமபானம் வபான்்றெற்ட்ற முன் வெ்தகால 
மக்கள் இட்றெனுக்கு டெத்துப் ெழிபாடு  
வெய்தனர்.

கிராம வ்தயெ ெழிபாடும் முன் 
வெ்தகால மக்களால் பின்பற்்றப்பட்ைது. 
ெம்பிக்டகப் பணபிற்கு சோை்தோ, 
வகாபப்பணபிற்கு மன்யூ ஆகிவயார் 

எனப்பட்ைார். (சமஸ்கிரு்த்ததில் நகோ என்்றோல் 
பசு, ம்த என்்றோல் ரவ்ததிருபபவர) அைர்ந்்த 
காடுகடளத் திருத்திய முன் வெ்தகால மக்கள், 
அெற்ட்ற வெளாணடம நிலஙகளாக மாற்றினர். 
கால்ெடைகளுக்குத் வ்தடெயான தீெனஙகளின் 
மூலப்வபாருட்கடளயும், வகாதுடம, பார்லி 
வபான்்ற ்தானியஙகடளயும், பருத்தி, 
எணவணயவித்துக்கள் வபான்்றெற்ட்றயும் 
அெர்கள் பயிரிட்ைனர்.

வெளாணடம வெயயக்கூடிய நிலம் 
நஷ்தைோ என்்றடைக்கப்பட்ைது. கருஷி (Krishi) 
என்்ற வொல் உைடெக்குறிக்கி்றது. விெொயி 
சோரகனி எனப்பட்ைார். விட்தத்்தல், அறுெடை 
வெய்தல் பற்றியும் முன்வெ்தகால மக்கள் 
அறிந்திருந்்தனர். எருதுகடள நுகத்்தடியில் 
இடணத்து நிலத்ட்த ென்கு உழுது 
வெளாணடம வெய்தனர். நீர்ப்பாெனத்திற்குரிய 
நீர், கிணறுகள், கால்ொயகள், ஏரிகள் 
மூலம் வப்றப்பட்ைது. மக்கள் வபரும்பாலும் 
மடைடயவய ெம்பியிருந்்தனர்.

ரிக் வெ்தத்தில் குறிப்பிைப்படும்  
அயஸ் என்்ற வொல், வெம்பு வபான்்ற 
உவலாகஙகடளக் குறிப்பிடுகி்றது. கரமைோ 
என்்ற வொல் உவலாக வெடலப்பாட்டுத் 
வ்தாழில்கடளச் வெயவொடரக் குறிப்பிடுகி்றது. 
மாட்டுெணடியில் ஓரிைத்திலிருந்து 
மற்வ்றார் இைத்திற்குச் வென்று ொணிகம் 
வெயயும் ெணிகர்கள் போணி எனப்பட்ைனர். 
வெெவுத்வ்தாழில், ்தச்சுத்வ்தாழில், மட்பாணை 
உற்பத்தித் வ்தாழில் வபான்்றடெயும் 
முக்கியத்துெம் வபற்்றன. ெணிகத்தின் 
வபரும்பகுதி நிலெழியாகவெ ெடைவபற்்றது. 

குஜைோ்த அருகில் பகவோன்புைோ என்்ற 
இைத்தில் ெடைவபற்்ற அகழொராயச்சியில் 
முன் வெ்த காலத்ட்தச் வெர்ந்்த 
மட்பாணைஙகள் கிடைத்துள்ளன. இ்தன் மூலம் 
மட்பாணைஙகடள உற்பத்தி வெயெதில் முன் 
வெ்தகால மக்கள் வ்தர்ச்சிவபற்றிருந்்தனர் 
என்று அறிய முடிகி்றது.
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1. ்தரும சூத்திரம் – ஆரியர்களின்
ெம்பிக்டககடளக் குறிப்பிடுகின்்றது.

2. வரௌத்்த சூத்திரம் – இது யாகஙகள்
மற்றும் ெைஙகுகள் வெயயும் முட்றகடளக்
குறிப்பிடுகின்்றது.

3. கிருஹய சூத்திரம் – இது ஆரியர்களின்
ொழக்டக முட்றடயக் குறிப்பிடுகின்்றது.

ஸ்மிருதிகள்
“இடெ உயர்ந்்த உள்ளஙகளின் 

சிந்்தடனத் வ்தாகுப்புகள்“ சூத்திரஙகள், ்தரும 
ொஸ்திரஙகள், இதிகாெஙகள், புராணஙகள் 
என்பன ஸ்மிருதிகளாகும். இடெ எழு்தப் 
வபற்்றடெ. இதில் ்தரும ொஸ்திரம் என்பது ெட்ைம், 
ெமு்தாய ெடைமுட்றகடள விெரிக்கின்்றன. 
பல்வெறு ொதிக் கைடமகடளயும், பல்வெறு 
நிறுெனஙகடளயும் (அடமப்புகடள) 
விளக்குகின்்றன. ெடைமுட்ற ொழவில் 
குற்்றம், குற்்றஙகளுக்குரிய ்தணைடன முட்ற, 
குைந்ட்த ்தத்வ்தடுப்பு(adoption), மரபுரிடமயாகச் 
வொத்ட்தப் வபறும் ெட்ை உரிடமகள் 
வபான்்றடெ இெற்றுள் விெரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பினவவ்தகால ஆட்சிமுழை
இவவெ்தகாலத்தில் இந்திய 

நிலப்பரப்பு, மூன்று வபரும் பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்்தது. அடெ

1. ஆரியவர்த்தம் (கஙடகச் ெமவெளிப் பகுதி
மற்றும் ெை இந்தியா)

2. ம்தய ந்தசம் (மத்திய இந்தியா)

3. ்தடசி்ணப்தம் (வ்தன்னிந்தியா)

இம்மூன்று பகுதிகளிலுள்ள
அரசுகள் ஜனோ, ஜனப்தோ வபான்்ற 
வபயர்களில் அடைக்கப்பட்ைன. அரெர்கள் 
மிகுந்்த அதிகாரஙகடளப் வபற்றிருந்்தனர். 
பின்னர் ஏற்பட்ை பரந்து விரிந்்த அரசுகளின் 
உருொக்கம், ்தடலென் அல்லது அரெனின் 
வபருஞவெல்ொக்டகயும் அதிகாரத்ட்தயும் 
அதிகப்படுத்தி அெடன ெல்லாட்சியாளனாக 
வெளிப்படுத்தியது. அரெர்களும் 
இனக்குழுக்கள் மற்றும் சிற்்றரெர்கள் மீது 
்தஙகளின் அதிகாரத்ட்தச் வெலுத்தினர். அரென் 

கைவுளராக ெழிபைப்பட்ைனர். இந்திரடனக் 
காடளயாகவும், சூரியடனக் குதிடரயாகவும் 
உருெகப்படுத்தும் ெழிபாட்டு முட்றயும் 
முன்வெ்தகால மக்களால் பின்பற்்றப்பட்ைது. 
ரிக்வெ்தத்தில் கூ்றப்பட்ை இரட்டையர் 
துதிப்பாைல்கள் ்தயா, பிருத்வி, வித்ரா, 
ெருணன், அஸ்வினி, வ்தெட்தகள் ஆகிய 
கைவுளர்கள் பற்றிக் கூறுகின்்றன. சூரியடன 
மனமுருகி ெழிபடும் துதிப்பாைலான காயத்ரி 
மந்திரம் முக்கியத்துெம் வபற்்றது. 

பின வவ்தகாலப பணபாடு 

இலககியஙகள்
ரிக்வெ்தத்ட்தத் வ்தாைர்ந்து ொம, 

யஜுர், அ்தர்ெண வெ்தஙகளும் இலக்கியச் 
வெறிவுமிக்க பிராமணஙகள், ஆரணயகஙகள், 
உபநிை்தஙகள் வ்தான்றிப் பணபாட்டை
உயர்ெடையச் வெய்தகாலவம பின் 
வெ்தகாலமாகும்.

வவ்த அஙகஙகள்
வெ்த அஙகஙகளான 

இலக்கியஙகள் ஆறும் வ்தான்றி 
ெளர்ச்சியடைந்்தன.

1.  சிடரச - எனப்படும் ஒலியியல்
2.  கல்பம்-எனப்படும் ெைஙகியல், ெமய

ஒழுக்கம்
3.  வி ய ோ க ை ்ண ம் - எ ன ப் ப டு ம்

இலக்கணம்
4.  நிருக்தம்-எனப்படும் வொல்லாக்க 

விளக்கம்
5. நஜோதிைம்-எனப்படும் ொனநூல்
6.  சந்்தம்-எனப்படும் சீர் என்்ற

ஆ்றாகும்.

ஆரியர்கள் காலத்தில் எழுத்துமுட்ற 
இல்லாடமயால் மனப்பாைமாகவெ 
இலக்கியஙகடளப் பயின்்றனர். நிடனொற்்றல் 
ெழியாக ெரும் அறிவுக் கருவூலமாக ெந்்தடெ 
சூத்திரஙகள். இடெ வெ்தஙகளின் ஒரு பகுதி 
அல்ல. வெ்தஙகவளாடு வெருஙகிய உ்றவுடையடெ. 
இடெ மூன்று ெடகப்படும். அடெயாென.
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வெற்றிவபற்்ற ொட்களில் வெய்த யாகவம 
இராஜசூய யாகம் ஆகும்.

அசுவவம்தயாகம்
'அசுவம்' என்்ற ெைவமாழிச் வொல் 

குதிடரடயக் குறிக்கும். அரெனின் பட்ைத்துக் 
குதிடர எஙவகல்லாம் ்தஙகு ்தடையின்றி 
ஓடுகி்றவ்தா அப்பகுதிகள் அடனத்தும் 
அரெனது ஆட்சிக்குட்பட்ை பகுதியாக 
கரு்தப்பட்ைது. இவவெற்றிடய யாகம் ெளர்த்துக் 
வகாணைாடுெது அசுெவம்தயாகமாகும்.

வாஜவபயயாகம்
ொஜவபயம் என்பது, வ்தர்ப்பந்்தயத்ட்தக் 

குறிக்கும். இத்வ்தர்ப்பந்்தயத்தில் அரென் 
வெலுத்தும் வ்தவர வெற்றிவபறும். இந்்த 
யாகஙகடளப் பற்றி ச்தப்த பிைோம்ணம் என்்ற 
நூல் விளக்குகி்றது.

பின வவ்தகாலச் சமூக நிழல
பின் வெ்தகாலச் ெமூகம், ெர்ணாசிரம 

முட்றச் ெமூகமாகக் காணப்பட்ைது. 
அம்முட்றயின்படி மக்களிடைவய 

1. பிராமணர்

2. ெத்ரியர்

3. டெசியர்

4. சூத்திரர் ஆகிய ெமூகப் பிரிவினர்
இருந்்தனர்.

பிராமணரகள்
கல்வி கற்பது, ெமயச் ெைஙகுகள் 

வெயெது, வெகுமதிகடளப் வபறுெது, 
ெமு்தாயத்திற்கு ெல்ெழி, உலக ென்டமக்காக 
இட்றெடன தியானிப்பது இெர்களது 
ொழவியல் ஒழுக்கமாகும் .

ச்ததிரியரகள்
ொட்டை ஆள்ெதும், ொட்டைக் காப்பதும் 

இெர்களுக்குரிய கைடமகளாகும். இெர்கள் 
வீரம் வபாருந்தியெராகவும் ஆளுந்்தன்டம 
உடைவயாராகவும் திகழந்்தனர். ்தன்னலம் 

ஆட்சி வெய்த ஒவவொரு பகுதியின் வபயரும், 
இனக்குழுவின் வபயரும் ொளடைவில் அது 
அெர்கள் ஆட்சி வெய்த பகுதியின் வபயராக 
மாற்்றப்பட்ைது. பிரவ்தெத்ட்தக் குறிக்கும் 
‘இைோஷடிைம்’ என்்ற பகுதிடயப் பின் வெ்த 
காலத்தில் மிகச் சி்றந்்த மன்னர்களான பரிஷ்த, 
ஜனநமஜயன் வபான்வ்றார் ஆட்சிவெய்தனர். 
பாஞொலப் பகுதிடய ஆட்சி வெய்த பிைவோஹன 
சஜயவலி, பின் வெ்தகாலத்தின் ்தடலசி்றந்்த 
மன்னராகத் திகழந்்தார்.

முன் வெ்தகாலத்தில் வெல்ொக்கு 
வபற்றிருந்்த வி்தா்தா, ெபா, ெமிதி ஆகிய ெடபகள் 
பின் வெ்த காலத்தில் வெல்ொக்கிைந்்தன. அவ்த 
வெரத்தில் அடமச்ெரடெ ஏற்படுத்்தப்பட்ைது. 
அதில் புநைோகி்தர (அரெகுரு), சம்ஹைஹ்தரி 
(கருவூல அதிகாரி), பகதூகன் (ெரி ெசூலிப்பெர்), 
சு்தன் (வ்தவராட்டி), ஷக்தரி (அரணமடனக் 
காெல் அதிகாரி), கிைோமணி (கிராமத்தின் 
்தடலென்), நசனோனி (படைத்்தளபதி), சைபதி 
(நூறு கிராமஙகடள ஆள்பெர்), சடசிவன் 
(அடமச்ெர்) வபான்வ்றார் முக்கியத்துெம் 
வபற்றிருந்்தனர்.

மக்களின் ெருமானத்தில் ஆறில் 
ஒரு பஙகு அரசுக்கு ெரி வெலுத்்தப்பட்ை்தாக  
அ்தர்ெண வெ்தம் கூறுகி்றது.

அரெனுக்கு அடமச்ெரடெ மட்டுமின்றி 
அலுெலர்கள் நிருொகத்தில் உ்தவி வெய்தனர். 
அரெனின் கிராம நிருொக முட்றகடளக் கிராம 
ெடபகவள வமற்வகாணைன. இச்ெடபகள் 
உள்ளூர் ெைக்குகடள விொரடண வெயது 
தீர்ப்பு கூறின.

அரெர் ்தன் அதிகாரத்ட்தயும், 
வெல்ொக்டகயும், நிடலொட்ை யாகஙகடள 
வமற்வகாணைார். அெற்றில் இைோஜசூயயோகம், 
அசுவநம்தயோகம், வோஜநபயயோகம் வபான்்றடெ 
முக்கியமானடெயாகும்.

இராஜசூயயாகம்
அரென் ்தன் வெல்ொக்டகத் வ்தாைர்ந்து 

நிடலொட்ை ஆணடின் முக்கிய ொட்களான  
அெரது பி்றந்்தொள், திருமணொள், வபாரில் 
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மக்கடளப் வபற்வ்றடுத்துக் கல்வி புகட்டி 
ென்னிடல அடையச் வெய்தல், அெர்களுக்கு 
மணம் வெயவித்து ெல்ொழவு ொைச் 
வெயெதுமான காலம் இருபத்ட்தந்துக்கு 
வமற்பட்டு ஐம்பது ெயதிற்கு உட்பட்ை
காலமாகும். 

வனபபிரஸ்்தம்
இல்ல்ற ொழவில் கைடமகடள 

முட்றயாகச் வெயது முடித்்தபின் காட்டிற்குச் 
வென்று ்தெ ொழவிடன வமற்வகாள்ளு்தல். 
வபாருளாடெடய முற்றும் து்றத்்தலும், 
பாெபந்்தஙகளிலிருந்து படிப்படியாக 
விடுபடு்தலும் இக்காலத்தில் ஆற்்ற வெணடிய 
கைடமகளாகும். சுருஙகக் கூறின் இந்நிடல 
து்றெ்ற ொழக்டகக்கு ஆயத்்தப்படுத்து்தல் 
ஆகும். ஐம்பது ெயதிற்குவமல் எழுபத்ட்தந்து 
ெயதுக்கு உட்பட்ை காலமாகும்.

சந்நியாசம்
பந்்த பாெஙகளினின்று விடுபட்டுத் 

்தன்டன ெருத்தித் து்றவு வமற்வகாள்ளு்தல் 
ஆகும். இக்காலத்தில் இைம்விட்டு 
இைம்வென்று, இல்ல்ற ொழக்டகடயத் து்றந்து, 
கைவுடளத் தியானிப்பதும், ்தான் அறிந்்த 
உணடமகடளயும் நீதிகடளயும் மக்களுக்கு 
உபவ்தசிப்பதும் ஆகும். ெமய ொழவில் 
மக்கடள ஈடுபைச் வெய்தல்‘ முற்றும் து்றந்்த 
நிடலவய‘ ெந்நியாெமாகும். இது எழுபத்ட்தந்து 
ெயதிற்கு வமற்பட்ை காலமாகும்.

குடும்ப வாழ்வும் மண முழையும்
பின் வெ்தகாலத்தில் குடும்ப முட்றயில் 

புதிய மாற்்றஙகள் ஏற்பட்ைன. இ்தன்படி 
பின் வெ்த காலத்தில் குைந்ட்தத் திருமணம் 
ெைக்கிலிருந்்தது. ொதியக் கட்டுப்பாடுகள் 
அதிகரித்்தன. கலப்புத் திருமணஙகளும் 
அதிகரித்்தன. முன்வெ்தகாலத்ட்தவிை 
மிக அதிகமாகச் ெமூகத்திலும், 
குடும்பத்திலும் ஆணாதிக்கம் அதிகரித்்தது. 
பல்தாரத் திருமணமுட்ற முன்டப விை 
அதிகரித்்தது. எணெடகத் திருமணமுட்ற 
ெைக்கிலிருந்்தாலும் பிைஜோப்தயம் என்்ற 

கரு்தாமல் பி்றடரக் காக்கும் கைடம உணர்வு 
மிக்கெர்களாக திகழந்்தனர்.

ழவசியரகள்
ொணிகத்திலும், வபாருளா்தார  

ெைெடிக்டககளிலும் ஈடுபாடு உடையெர்கள். 
வெர்டமயாக ொணிகம்வெயது அ்றெழியில் 
வபாருளீட்டுெட்தக் குறிக்வகாளாகக் வகாணடு 
ொழந்்தனர்.

சூ்ததிரரகள்
மு்தல் மூன்று பிரிவினர்களுக்கும் 

வெணடிய பணிகடளச் வெயெது இெர்களது 
பணிகளாகும். ்தமக்கு இைப்பட்ை பணிடய 
நிட்றவெற்றி முடித்்தனர்.

ஆசிரம முழை
மனி்தனின் நிட்ற ொழவு என்பது நூறு 

ஆணடுகளாகக் கரு்தப்பட்ைது. அ்தனாவலவய, 
வபரிவயார்கள் ஆசீர்ெதிக்கும்வபாது 
ெமஸ்கிரு்தத்தில் “ஸ்தமானம் பெது“ ெ்தம் – 
என்்றால் நூறு – நூ்றாணடுகள் ொழொயாக! 
என்று ொழத்துகின்்றனர். இந்நூற்்றாணடுக்கால 
ொழவு ொன்கு பகுதிகளாக அல்லது 
நிடலகளாகப் பிரிக்கப்படுகி்றது. இ்தடன 
ஆசிரமம் என்று குறிப்பிட்ைனர். அடெ முட்றவய

1. பிரம்மச்ெரியம்

2. கிருகஸ்்தம்

3. ெனப்பிரஸ்்தம்

4. ென்னியாெம்

பிரம்மச்சரியம்
்தன்னைக்க நிடல அல்லது மாணெப் 

பருெம் என்பது ஆசிரியர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு, 
அெர்களுக்குப் பணிவிடைகடளச் வெயது, 
பயின்று, ெமயச் ெைஙகுகடளச் வெயது, 
ென்னைத்ட்த உடையெராய திகழும் மாணெப் 
பருெவம பிரம்மச்ெரியமாகும்.

கிருகஸ்்தம்
இல்ல்ற ொழவில் ஈடுபட்டு அ்றம் 

பி்றைாமல் ்தான ்தர்மஙகடளச் வெயது ொழ்தல், 
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நூல் கூறுகி்றது. ஆணடுக்கு இரு வபாகச் 
ொகுபடி வெயயும் முட்றடய பின் வெ்தகால 
மக்கள் பின்பற்றினர். பின் வெ்தகால 
மக்கள் வெல் பயிரிட்ை்தற்கான ஆ்தாரஙகள் 
அஸ்தினாபுரத்தில் கிடைத்துள்ளன. பின் 
வெ்தகால மக்களின் ெமயச்ெைஙகுகளில் அரிசி 
முக்கியத்துெம் வபற்்றது.

வெளாணடமக்கு அடுத்்த நிடலயில், 
வெெவுத்வ்தாழில் முக்கியத்துெம் வபற்றுள்ளது. 
பருத்தி, கம்பளி ஆகியெற்்றால் ஆடைகள் 
்தயாரிக்கப்பட்ைன. கரபசோ என்்ற வொல்லால் 
பருத்தி அடைக்கப்பட்ைது. ஆடைகடள வெயயும் 
வெெொளர்கள் வரனோ என்்றடைக்கப்பட்ைனர். 
மட்பாணைஙகள் உற்பத்தியும் பின் 
வெ்தகாலத்தில் முக்கியத்துெம் வபற்்றது. 

கால்ெடைகளான ஆடுகள், 
வெம்மறியாடுகள், பசுக்கள், எருதுகள் 
வபான்்றெற்ட்ற ெளர்க்கும் வ்தாழிலும் 
மக்களால் வமற்வகாள்ளப்பட்ைது. ஒருெனிைம் 
இருக்கும் கால்ெடைகடள டெத்வ்த அெனது 
வெல்ெம் நிர்ணயிக்கப்பட்ைது. கால்ெடை 
வமயத்்தல் வெளாணடமயின் துடணத் 
வ்தாழிலாகக் கரு்தப்பட்ைது. அஷைகரணி 
எனப்பட்ை காவ்தாரம் துடளயிைப்பட்ை 
பசுக்களுக்கு அதிக மதிப்பிருந்்தது. யாடனகள், 
அெற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி அ்தர்ெண 
வெ்தம் குறிப்பிடுகி்றது.

பின் வெ்தகாலத்தில் வில், அம்பு 
வெயவொர், கயிறு திரிப்வபார், வ்தாலாடை 
வெயவொர், கல்லுடைப்வபார், உவலாக 
வெடல வெயவொர், ெலடெ வெயவொர், 
முடித்திருத்துவொர், மருத்துெர் வபான்்ற பல 
பிரிவினர் ொழந்்தனர். பிஸ்கோஜ் எனப்பட்ை 
மருத்துெர், வப்தோ எனப்பட்ை முடி திருத்துவொர் 
முக்கியத்துெம் வபற்்றனர். ராஜஸ்்தானில் 
நக்தரி என்்ற இைத்திலிருந்்த சுரஙகத்திலிருந்து 
பின் வெ்தகால மக்கள் ்தாமிரத்ட்தப் வபற்்றனர். 
்தஙகம், வெள்ளி வபான்்ற உவலாகஙகளின் 
பயடன அறிந்திருந்்தனர்.

பின் வெ்தகாலத்தில் பணைமாற்று 
முட்றயிலான ொணிபம் ெடைவபற்்றது. 
இம்முட்ற பிைபனோ என்றும் அடைக்கப்பட்ைது. 
ஸ்ைஸ்தின் என்்றடைக்கப்பட்ை வெல்ெந்்த 

நிச்ெயிக்கப்பட்ை திருமணமுட்றவய ெமூகத்்தால் 
மதிக்கப்பட்ைது.

பின்வெ்தகாலத்தில் எணெடக 
திருமண முட்றகள் ெைக்கிலிருந்்தன. 
அடெயாென,

1. பிரம்மம், 2. பிரஜாபத்யம், 3. வ்தயெம்,
4. அர்ஷம், 5. காந்்தர்ெம், 6. அசுரம், 7. டபொெம்,
8. இராட்ெெம்.

சபணகள் நிழல
வபணகள்நிடல முன் வெ்தகாலத்ட்த 

ஒப்பிடும்வபாது, பின் வெ்தகாலத்தில் 
்தாழந்திருந்்தது. வபணகளுக்குக் கல்வி கற்கும் 
உரிடம, வொத்துரிடம, வீட்டிற்கு வெளிவய 
ெடைவபறும் வபாது விைாக்களில் பஙவகற்கும் 
உரிடம, கணெடனத் ்தாவன வ்தர்ந்வ்தடுக்கும் 
உரிடம ஆகியடெ மறுக்கப்பட்ைன. 
வபணகளின் கற்புவெறி வபாற்்றப்பட்ைது. அரெ 
குடும்பத்தினருக்கும், உயர்குடி வபணகளுக்கும், 
அடனத்து உரிடமகளும் கிடைத்்தன. 
அக்குடும்பஙகடளச் வெர்ந்்த கோரகி, ரம்தநையி 
வபான்்ற வபணகள் கல்வி வகள்விகளில் சி்றந்து 
விளஙகினர்.

பின வவ்தகாலப சபாருளா்தார நிழல
பின் வெ்தகாலத்தில் வெளாணடமவய

முக்கியத் வ்தாழிலாக இருந்்தது. 
அைர்ந்்த காடுகள் அழிக்கப்பட்டு, அடெ 
விடளநிலஙகளாக மாற்்றப்பட்ைன. 
இவவிடளநிலஙகளில் வெல், வகாதுடம, 
பார்லி வபான்்றடெ பயிரிைப்பட்ைன. வெல் 
விரிஹி என்்ற வொல்லாலும், பார்லி யவோ என்்ற 
வொல்லாலும் குறிப்பிைப்பட்ைன. இயற்டக 
உரமிடும் முட்ற, வபருஙகலப்டபடயக் 
வகாணடு உைவு வெயயும் முட்ற வபான்்றடெ 
பின்வெ்தகாலத்தில் அறிமுகப்படுத்்தப்பட்ைன. 
இப்வபருஙகலப்டபகளில் ஆறு, எட்டு, 
பன்னிரணடு, இருபத்துொன்கு என்்ற 
எணணிக்டகயில் எருதுகடளப் பூட்டி உைடெ 
வமற்வகாள்ளும் ெைக்கம் இருந்்தது. பின் 
வெ்தகால மக்கள் நிலத்ட்த உைவு வெயயும் 
முட்றயிடனப் பற்றி 'ச்தப்த பிைோம்ணம்' என்்ற 
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4 6 வேதகாலப் பணபாடு

ஆனமாவும் பிரம்மமும்
ஆன்மா உயிரின் அழியா்த 

அடிப்படைக்கூறு. இவவுணடமடய
உபநிை்தஙகள் எற்றுக்வகாள்கின்்றன. 
உபநிை்தஙகள் ெைஙகுகடளயும் 
வெள்விகடளயும் ஏற்கவில்டல. ‘ஆன்மாவின் 
முக்கிய குறிக்வகாள் அழிெற்்ற பரப்பிரம்மத்ட்த
அடைெது‘. இட்த உபநிை்த ொக்கியமான 
“்தத்ெமஸி“ “நீ ்தான் அது“ என்பதும் அகம் 
பிரம்மாஸ்மி “ொன் பிரம்மம்“ என்பதுமாகும். 
இவவெ்தகாலத்தில் இப்வபருணடமடய
அடைய உலக ஆடெகளும் ஆணெமுவம 
்தடைகளாக உள்ளன என்்ற கருத்து நிலவியது.

விழன, வீடுவபறு, மறு பிைவி
இக்காலத்தில் அெரெர் வெயகின்்ற 

விடனக்வகற்ப ொழவு அடமயும் என்்ற கருத்து 
நிலவியது. விடனயாெது �ல்விரன, தீவிரன 
என இருெடகப்பட்ைது. இவவிரு விடனகளில் 
இருந்து விடுபட்டு, வீடுவபற்ட்ற அடைெவ்த 
இன்றியடமயா்தது எனக்கரு்தப்பட்ைது. 
இந்நிடல அடையா்தெருக்குச் 
வெயவிடனக்வகற்ப மறுபி்றவி உணடு என்்ற 
வகாட்பாடு இருந்்தது.

இவொறு பின்வெ்த காலத்தில்  
மக்களின் ொழக்டக முட்றகள் ெமய, ்தத்துெக் 
வகாட்பாடுகள் அக்கால மக்களின் பணபாட்டுக் 
கருவூலஙகளாக அடமந்திருந்்தன.

இதிகாசககாலப பணபாடு
பின் வெ்த காலத்திற்குப் பி்றகு 

ஆரியர்களின் ொழவியடலப் பைம் பிடித்துக் 
காட்டுெது ெமஸ்கிரு்த வமாழியில் எழு்தப்பட்ை
இதிகாெஙகளான இராமாயணமும், 
மகாபார்தமும் ஆகும். இராமாயணம் வோல்மீகி 
என்பெராலும், மகாபார்தம் நவ்தவியோசர 
என்பெராலும் இயற்்றப்பட்ைன. இடெ 
கி.மு.500 -க்கும் கி.மு.200-க்கும் இடையில் 
வ்தான்றியிருக்கக்கூடும் என வமக்வைானால்டு 
என்்ற ஐவராப்பிய அறிஞர் கூறுகி்றார். 
மகாபார்தம் ஆரியர்களுக்கிடைவயயான 
பூெல்கடள விெரிக்கின்்றது. இவவிரு 
இதிகாெஙகளும் அக்காலத்தில் இந்தியாவில் 

ெணிகர்கள் டெசியராக இருந்்தனர். அெர்கள் 
கணஙகள், சிரணிகள் வபான்்ற ொணிகச் 
ெஙகஙகடள ஏற்படுத்திக் வகாணைனர். மக்களின் 
ெரி மூலவம அரசு ெடைவபற்்ற்தாக அ்தரவ்ண 
நவ்தம் கூறுகி்றது. ொெடன திரவியஙகள், 
ெர்க்கடர, ்தந்்தம், வமல்லியதுணிகள் வபான்்ற 
வபாருள்கடளப் பின் வெ்தகால மக்கள் 
அவரபியா, பாரசீக ெடளகுைா, இந்வ்தாவனஷியா 
வபான்்ற பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி வெய்தனர். 
அயல்ொட்டு ொணிகத்தில் நிஷகோ, ச்தமோனோ 
வபான்்ற ொணயத்துணடுகள் பின் வெ்த 
காலத்தில் முக்கியத்துெம் வபற்்றன.

பின வவ்தகாலச் சமய நிழல
இக்காலத்தில் ெைஙகுகள், ஆன்ம

்தத்துெக் வகாட்பாடுகள் து்றவுநிடல 
வபான்்றடெ ெமய ொழக்டகயில் 
மாற்்றஙகடளத் வ்தாற்றுவித்்தன. பின் 
வெ்தகால மக்கள், “பிரம்மா“ “விஷணு“ “சிென்“ 
மும்மூர்த்திகடள ெணஙகினர். 

்தவம்
இவவெ்தகால மக்கள் மனத்ட்தயும், 

ஆன்மாடெயும் தூயடமப்படுத்்த ்தெம் 
வபருந்துடண புரிெ்தாகக் கருதினர். 
வபரறிடெயும், மனி்த ஆற்்றலுக்கு அப்பாற்பட்ை 
நிடலடயயும் அடைய ்தெம் உ்தவுெ்தாகக் 
கருதினர். எனவெ, ்தெம் வெயெது 
சி்றப்பான்தாகக் கரு்தப்பட்ைது. 

்த்ததுவம்
பின் வெ்தகால மக்களின் ெழிபாட்டில் 

ெைஙகுகளுைன் ்தத்துெக் கருத்துகளும் 
வபருகின. ஆன்மா, இட்றென், ெரகம், மறுபி்றவி, 
கர்மவிடன, வொர்க்கம், வீடுவபறு வபான்்றடெ 
இெர்களின் ்தத்துெத்தில் இைம்வபற்்றன. 
மக்கள் இத்்தடகய ்தத்துெக் கருத்துகடள 
உணர்ந்து பின்பற்றி ெற்கதியடைந்்தனர். 
அரெர்களும், ஆட்சியாளர்களும் இதில் 
ஈடுபாடு வகாணடிருந்்தனர். வமலும், 
இத்்தத்துெக் கருத்துகள் ெளர இெர்கள் 
துடண புரிந்்தனர்.
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ஆகிவயார் பதினான்காணடுகள் ெனொெம் 
வமற்வகாள்கின்்றனர். இராெணனின் ்தஙடக 
சூர்ப்பனடக இராமன்மீது வகாணை கா்தலால் 
சீட்தடய இராெணன் கெர்ந்து வென்்றான். 
இ்தற்கிடையில் சூர்ப்பனடகயின் மூக்கிடன 
இராமனின் ்தம்பி லட்சுமணன் அறுத்்தாகவும் 
கூ்றப்படுகி்றது. இராெணனால் கைத்்தப்பட்ைத் 
்தன் மடனவி சீட்தடயப் பல்வெறு இைஙகளில் 
இராமனும், அெர் ்தம்பி லட்சுமணனும் வ்தடினர். 
கிட்கிந்ட்தப் பகுதியின் அரெனாகிய ொலியின் 
ெவகா்தரன் சுக்ரீென், ொயு-அஞெடன ்தம்பதிகளின் 
ொனர புத்திரன் அனுமன் ஆகிவயார் உ்தவியாக 
இருந்்தனர். சீட்த இலஙடகயில் இராெணனின் 
காெலில் அவொகெனத்தில் சிட்ற டெக்கப்பட்ைட்த
அனுமன் கணைறிந்்ததுைன் இராெணனின் 
அடெக்வக வென்று அெடன எச்ெரித்துவிட்டு 
சீட்த இருக்குமிைத்ட்த இராமனிைம் கூறினார். 
இராெணனின் ்தகா்த வெயடல வெறுத்்த அென் 
ெவகா்தரன் வீைணன் அெடன விட்டுப் பிரிந்து 
இராமனிைம் ்தஞெமடைந்்தான். அ்தன்பின் 
இராமனின் படை இலஙடகக்குச் வென்று 
இராெணடன வபாரில் வென்று ்தன் மடனவி 
சீட்தடய மீட்ை்தாக இராமாயணம் கூறுகி்றது.

இராமாயணம் கூறும் வாழ்வியல் மற்றும் 
பணபாட்டு செறிகள்
�	இராமன், ்தெர்தன் என்்ற அவயாத்திய 

மன்னனுக்கு மகனாகப் பி்றந்்தாலும் 
ஆைம்பர ொழக்டக, இளெரெனுக்குரிய 
அதிகாரப் வபாக்கு இெற்ட்ற விரும்பாமல் 
எளிய ொழக்டக ொழந்்தார். ொ்தாரண 
மக்களுக்குரிய அடனத்து துன்பஙகடளயும் 
அனுபவித்்தார். ்தமது ொட்டின் குடிமக்கடள 
மிகவும் வெசித்்தார். எவவளவு உயரந்்த 
நிரலயில் இருந்்தோலும் பணிவு சகோள்ளு்தல் 
அவசியம். அதுநவ, நமன்ரமரய்த ்தரும் 
என்்ற வோழ்வியல் பணபோடடு ச�றிரய 
இைோமோய்ணம் உ்ணர்ததுகி்றது. 

�	்தன் குலகுருொன ெசிஷைர், ்தன் ொழவின் 
குரு (குருகுல ொழவு) விசுொமித்திரர் 
ஆகிவயாரிைம் இராமன் கற்றுக் வகாணை 
வி்தம் ஆசிரியர - மோ்ணவர உ்றவுமுர்ற 
எவவோறு இருகக நவணடுசமன்ப்தறகோன 
முன்னு்தோை்ணமோக்த திகழ்கி்றது.

நிலவிய அரசியல், ெமூக, வபாருளா்தார, 
ெமய நிடலகடளப் பற்றிய குறிப்புகடளக் 
வகாடுக்கின்்றன. 

இராமாயணம்
இ வ வு ல கி ல் 

ப ண ப ா ட் ட ை
வ ெ ளி ப் ப டு த் தி யு ள் ள 
இ ல க் கி ய ங க ளு ள் 
இ ர ா ம ா ய ண ம் 
்த ட ல சி ்ற ந் ்த ்த ா க க் 
க ரு ்த ப் ப டு கி ்ற து . 
ம க ா வி ஷ ணு வி ன் 
அெ்தாரமான இராமனுக்கும் மிகச்சி்றந்்த 
சிெபக்்தனான இராெணனுக்கும் இடைவய 
நிலவிய வபாராட்ைஙகளும், இவவிருெருக்கும் 
இடைவயயான வபார்களும் இராமாயணத்தில் 
முக்கியத்துெம் வபறுகின்்றன. சையு ெதிக்கடரயில் 
வகாெல ொட்டின் ்தடலெகரான அவயாத்திடய
ஆட்சி வெய்த ்தெர்தனுக்குக் நகோசரல, 
சுப்ததிரை, ரகநகயி ஆகிய மடனவியர் 
இருந்்தனர். ்தன் மகன் பர்தன், ொட்டை ஆட்சி 
வெயய வெணடுவமன டகவகயி விரும்பினாள். 
ஏற்வகனவெ ்தெர்தன் ்தனக்குக் வகாடுத்்த 
ொக்குறுதிடயத் ்தக்க வெரத்தில் பயன்படுத்திய 
டகவகயி, அவயாத்தியின் மன்னனாகப் பர்தன் 
முடி சூட்ைப்பைக் காரணமானாள்.

இராமன் மிதிடலயின் மன்னன் 
ஜனகரின் மகளான சீட்தடயச் சிவ்தனுசு 
என்்ற வில்லுடைக்கும் வபாட்டியில் பஙவகற்று 
வெற்றிவபற்றுத் திருமணம் வெயது வகாணைார். 
ொல்மீகி இராமாயணத்தில் சீட்த மகாவிஷணுவின் 
மடனவி மகாலட்சுமியின் அெ்தாரமாகப் 
வபாற்்றப்படுகி்றார். இராமன் மற்றும் அெரது 
மடனவி சீட்த, இராமனின் ்தம்பி லட்சுமணன் 

 ொல்மீகி எழுதிய இந்நூடல கவிச்ெக்கரெர்த்தி 
கம்பர் ்தமிழில் கி.பி. (வபா.ஆ.) 12ஆம் 
நூற்்றாணடில் கம்பராமாயணம் என்்ற நூலாக 
வமாழி வபயர்த்்தார். கம்பர் வ்தாைக்கத்தில் 
இந்நூலிற்கு இட்ைவபயர் இராமாெ்தாரம் 
என்ப்தாகும். இவ்த நூடல துளசி்தாெர் 
என்பெர் இராமெரி்தமானஸ் என்்ற வபயரில் 
ஹிந்தியில் வமாழி வபயர்த்்தார்.

ோலமீகி
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பக்தியும் அன்பும் வகாணை நிகழவு 
வெகிழச்சியானது. அவொகெனத்தில் 
சீட்தயிைம், ்தான் இராமனின் தூ்தன் 
என்பட்த நிருபிக்க ்தன் மார்டபப் பிளந்து 
மனத்தில்(இ்தயத்தில்) இராமடன பூஜித்்த 
நிகழவிடனக் காட்டிய அனுமனின் வெயல் 
கைவுள் மீது பக்தன் சகோணடிருககும் 
உணரமயோன அன்பும் பகதியும் 
வீடுநபறறிறகு வழி என்னும் வோழ்வியல் 
ச�றிரய உ்ணர்ததுகின்்றது.

�	பி்றர மரனவிரய ந�சிபபவன் 
யோைோக இருந்்தோலும் அவனுககும் 
அவன் வம்ச்ததின் அழிவிறகும் 
அதுநவ கோை்ணமோகிவிடும் என்ப்தற்கு 
இராெணனின் வெயவல உ்தாரணம். 
இராெணன் சீட்த மீ்தான வமாகத்்தால் 
அழிந்்தான் என்்ற உணடம இராமாயணம் 
மூலம் உணர்த்்தப்படுகி்றது.

�	பதினான்காணடுகள் ெனொெம் முடிந்து 
அவயாத்திக்குத் திரும்பிய இராமடன 
அெரது ்தம்பி பர்தன் ெரவெற்்ற நிகழவு, 
ப்தவி ஆடெ ்தனக்கில்டல என்்ற பர்தனின் 
வபருந்்தன்டமடயயும் எந்்தப ப்தவியும் 
யோருககும் நிரலயோன்தல்ல என்்ற 
வோழ்வியல் ச�றிரயயும் இைோமோய்ணம் 
�மககுக குறிபபிடுகி்றது.

�	சீட்தடய இராெணன் கைத்தித் ்தன் 
அரணமடனயின் அருகில் உள்ள 
அவொக ெனத்தில் சிட்ற டெத்்தவுைன் 
்தாஙகள் வெயெது ்தெறு என அெனுக்கு 
அென் மடனவி மணவைா்தரி அறிவுடர 
கூறித் திருத்்த முயன்்றாள். இந்்த நிகழவு 
்தவறு சசயயும் க்ணவரன்த திரு்த்த 
நவணடியது மரனவியின் கைரம என்்ற 
வோழ்வியல் பணபோடடு ச�றிரய �மககுப 
உ்ணர்ததுகி்றது.

இவொறு இராமாயணம் பல ொழவியல் 
வெறிகடள மக்களுக்குப் வபாதிக்கி்றது.

மகாபார்தம்
வெ்தஙகளில் காணப்படும் கருத்துகள் 

யாவும் மகாபார்தத்தில் இைம்வபற்றிருப்பது 
இ்தன் சி்றப்பிற்குச் ொன்்றாகும். வெ்தவியாெர் 

�	்தெர்தன் ்தன் மகன் இராமடன
ெனொெம் வெய என உத்்தரவிட்ைதும் 
மறுப்வபதுமின்றி இராமன் காட்டுக்குச் 
வென்்ற நிகழவு, ்தந்ர்தயின் வோககிறகு ஒரு 
மகன் எவவோறு மதிபபளிகக நவணடும்? 
எவவோறு மகன் ்தந்ர்தககுக கடடுபபடடு 
�ைகக நவணடும்? என்்ற வோழ்வியல் 
பணபோடடு ச�றிரயப நபோதிககி்றது.

�	இராமனுக்கு முட்றப்படி கிடைக்கவெணடிய 
அவயாத்தியின் அரெப் ப்தவிடயத் ்தன் 
்தம்பி பர்தனுக்கு விட்டுக்வகாடுத்்த வெயல், 
பர்தன் மீது இராமன் வகாணடிருந்்த 
ெம்பிக்டகடயயும் ெவகா்தரப்பாெத்ட்தயும் 
வெளிக்காட்டுகி்றது. சநகோ்தைரகளுககுள் 
விடடுக சகோடுககும் மனபபோன்ரம
நவணடும். ப்தவிககோகோகச் சணரையிடடு 
� ோ ட டி ல்  அ ர ம தி யி ன் ர ம ர ய
ஏறபடு்த்தககூைோது என்்ற உயரந்்த 
வோழ்வியல் பணபோடடு ச�றிரயக 
கூறுகி்றது.

�	 ்தனக்குக் கிடைத்்த அரெப் ப்தவிக்குரிய 
அரியடணயில் ்தான் அமராமல் 
இராமனின் போதுரகரய (காலணி) 
அ்தன் வமல் டெத்து அரொட்சி வெய்த 
பர்தனின் வெயல், அென் இராமனின் 
மீது வகாணடிருந்்த பணிடெயும், அரெ 
வெறிமுட்றகளின்படி ்தான் ொட்டை 
ஆளத்்தகுதியற்்றென் என்்ற உணடம 
நிடலடய அென் உணர்ந்்தட்தத் 
வ்தரிவிக்கின்்றது. ப்தவி ஒருவருககு்த 
்தகுதியின் அடிபபரையில் மடடுநம 
வைநவணடும் என்்ற வோழ்வியல் ச�றிரய 
இைோமோய்ணம் உ்ணர்ததுகி்றது.

�	 அணணனின் மடனவிடயத் ்தாயக்கு 
நிகராக பாவிப்பது இந்தியப்பணபாடு 
ஆகும். ்தன் அணணன் இராமனின் 
மடனவியான சீட்தடய, இராமனின் ்தம்பி 
லட்சுமணன் ்தாயாகவெ பாவித்்தான். 
சபணகரள்த ்தோயோக மதி்ததுப 
நபோற்றநவணடும் என்்ற வோழ்வியல் 
ச�றிரய இைோமோய்ணம் உ்ணர்ததுகி்றது.

�	ொயு-அஞெடன ்தம்பதிகளின் மகனான 
அனுமன், இராமன் மீது அளெற்்ற 
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இட்றத்்தத்துெஙகடளயும், ஒழுக்கஙகடளயும் 
கிடளக்கட்தகள் மூலம் உணர்த்தும் இந்நூல் 
ெமது பணபாட்டை வெளிப்படுத்துகி்றது. 

மகாபார்தம் உணர்ததும் வாழ்வியல் 
செறிகள்
�	அரெனிைம் ெற்பணபு இல்டலவயன்்றால் 

அெனும் வகட்டு, அெனது ொடும் 
வகட்ைழியும் என்ப்தற்குத் ்தருமனின் 
ொழவெ உ்தாரணம் ஆகும். ெகுனியுைன் 
சூ்தாடி வெல்ெஙகடளவயல்லாம் இைந்்த 
அென் ்தன் ொட்டையும் இைந்்தான்.

�	உைல் ெலிடம வகாணை ஒருென் 
அ வ ெ லி ட ம ட ய ம ட் டு ம் 
ட ெ த் து க் வ க ா ண டு  எ து வு ம் 
வெயயமுடியாது. சி்றந்்த சிந்்தடனயுைன் 
கூடிய மனெலிடம அெசியம் என்று 
பீமனின் ொழக்டகடய மற்்றெர்க்கு 
ஒரு ொழக்டக வெறியாக மகாபார்தம் 
கூறுகி்றது.

�	துவராணரின் ்தடலசி்றந்்த மாணெர்களில் 
அர்ஜுனன் வில்வித்ட்தயில் சி்றந்்த வீரன் 
மட்டுமின்றி மிகச்சி்றந்்த விவெகியாகவும் 
இருந்்தார். வீைம், விநவகம், குரு பகதி, 
இர்ற பகதியுடைவயாருக்கு வெற்றிவமல் 
வெற்றி கிடைக்கும் என்்ற ொழவியல் 
வெறிடய அர்ஜுனன் ொழக்டக மூலமாக 
மகாபார்தம் உணர்த்துகி்றது.

�	சூரியன்-குந்திவ்தவி ்தம்பதியின் 
மகனாகப்பி்றந்து, அெர்களாவலவய
பு்றக்கணிக்கப்பட்டு, வ்தவராட்டி ஒருெரால் 
ெளர்க்கப்பட்ை கர்ணன் மிகச்சி்றந்்த 
வீரரும், வகாடைெள்ளலுமாொர். ்தன் 
தி்றடமயால் துரிவயா்தனின் ஆ்தரடெப் 
வபற்று அஙக ொட்டு மன்னனாக்கப்பட்ைார். 
துரிவயா்தனன் தீய குணமுடையெனாக 
இருந்்தாலும், வெஞவொற்றுக்கைடனத் 
தீர்க்க குருவஷத்திரப் வபாரில் 
(அர்ஜுனடன எதிர்த்து ெடைவபற்்ற 
வபாரில்) கர்ணன் வீரமரணமடைந்்தார். 
்தன் �றகு்ணம், சகோரை்ததி்றரன
� ல் ல வ ர  மு ன் ந ன ற ்ற ்த தி ற கு ப 
பயன்படு்த்தலோம் தீநயோரகளிை்ததில் 

என்பெரால் எழு்தப்பட்ை
நூல் மகாபார்தம் ஆகும். 
பாணைெர்கள் ஐந்து 
வபருக்கும் வகௌரெர்கள் 
நூறு வபருக்குமிடைவயயான 
வபாராட்ைத்ட்த இந்நூல் 
விளக்குகி்றது. ்தருமன், 
வீமன், அர்ஜுனன், 
ெகுலன், ெகாவ்தென் ஆகிய ஐெரும் பஞ்ச 
போணைவரகள் என்்றடைக்கப்படுகின்்றனர். 
துரிவயா்தனன், துச்ொ்தனன் உள்ளிட்ை நூறு 
வபரும் சகௌைவரகள் எனப்படுகின்்றனர். 
பஞெ பாணைெர்களில் மூத்்தெனான 
்தருமன் ெகுனியுைன் சூ்தாடித் வ்தாற்று, 
்தான் வெர்த்்த வெல்ெஙகடளச் ெகுனியிைம் 
இைந்்தான். ்தன் மடனவி பாஞொலிடயயும் 
பந்்தயமாக டெத்துத் ்தருமன் சூ்தாட்ைத்தில் 
இைந்்தான். துரிவயா்தனனின் வொல் வகட்டுப் 
பாஞொலிடயத் துச்ொ்தனன் ெடபயிவலவய
துகிலுரிந்்தான். பாஞொலி, ்தன் மானம் காக்க, 
கைவுளான கணணடனப் பிரார்த்திக்கி்றாள். 
கணணனும் அெளுக்கு அருள்பாலித்து 
துச்ொ்தனன் அெளது ஆடைகடளக் 
கடளயக்கடளய வ்தாைர்ந்து கணணன் 
அருளால் அவொடை நீளமாகிக்வகாணவை 
வபான்தால் துச்ொ்தனன் வொர்ெடைகி்றான். 
பாஞொலிடய அெமானப்படுத்திய 
வகௌரெர்கடளப் பாணைெர்கள் ஐெரும் 
கணணன் அருவளாடும், உ்தவிவயாடும் 
குருவஷத்திர வபாரில் பழிொஙகிய நிகழடெ 
மகாபார்தம் கூறுகி்றது.

மகாபார்தம் இந்தியாவின் ஈடு 
இடணயற்்ற இருவபரும் இதிகாெஙகளில் 
ஒன்று, 18 பருெஙகள் ஒரு லட்ெம் வெயயுள்கள் 
வகாணை மிகப்வபரிய நூலாகும். ெமஸ்கிரு்த 
வமாழியில் எழு்தப்பட்ை இந்நூடலத் ்தழுவி 
வில்லிப்புத்தூரார் வில்லிபார்தம் என்்ற வபயரில் 
்தமிழில் எழுதினார். மகாபார்தத்தில் பஞெ 
பாணைெர்களின் மடனவியான பாஞொலியின் 
க்தாப்பாத்திரத்ட்த டமயமாக டெத்து மகாகவி 
சுப்பிரமணிய பாரதியார் 'போஞ்சோலி சப்தம்' 
என்்ற நூடல எழுதினார். மூ்தறிஞர் ராஜாஜி 
'வியோசர விருந்து' என்்ற நூடல மகாபார்தத்ட்த
டமயமாகக் வகாணடு எழுதினார். 

வேதவி்யாசர்
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ச�றியோக விளககுகி்றது. அர்ஜுனனின் 
ஆசிரியராக இருந்்த துவராணாச்ொரியார் 
குருவஷத்திரப்வபாரில் அெனது வெற்றிக்கு 
உ்தவினார்.

�	்தன் ெவகா்தரன் திரு்தராஷடிரனுக்கு 
விதுரன் கூறிய அறிவுடரகளின் வ்தாகுப்வப 
விதுைநீதி எனப்படுகி்றது. 

�	ெகுனி ்தன்னுடைய சூழச்சியால் 
வகௌரெர்களுக்கும் பாணைெர்களுக்கும் 
இடைவய வபார் ஏற்படுத்திய வெயலால் 
்தாவன அழிந்்தான். இ்தன் மூலம் ்தருமத்தின் 
ொழவு்தடன சூது கவவும் இறுதியில் 
்தருமம் வெல்லும் என்பது புலனாகி்றது.

�	அ ர் ஜஜூ ன னு க் கு க்  க ண ண ன் 
கூறிய அறிவுடரகளின் வ்தாகுப்பு 
பகெத்கீட்தயாகும். இந்நூல் இந்துக்களின் 
ஒப்பற்்ற புனி்த நூலாகப் வபாற்்றப்படுகி்றது. 
மனி்த ொழவிற்குத் வ்தடெயான 
ஒப்பற்்ற ொழவியல் மற்றும் பணபாட்டு 
வெறிகடளப் பகெத்கீட்த கூறுகி்றது.

மனி்த ொழடெ வெறிபடுத்்தவெ 
மகாபார்தம் எழுந்்தது எனலாம். அ்றெழியில் 
ெைக்கவும், மனி்தடனச் சிந்திக்கடெக்கவும் 
வெயகி்றது. ொன்வ்றார்கள் இன்பத்ட்தயும், 
துன்பத்ட்தயும் ஒன்்றாக எணணுெர். 
எப்வபாதும் அ்றெழிடயக் டகவிைக்கூைாது 
என்றும் 'கைரமரயச் சசய; பலரன எதிர 
போைோந்த' என்்ற ொழவியல் ்தத்துெ வெறிடய 
மகாபார்தம் வெளிப்படுத்துகி்றது. 

புராண காலபபணபாடு
காப்பியஙகளுக்குப் பின் இந்தியாவின் 

பணபாட்டைச் சி்றப்படையச் வெய்தடெ 
புராணஙகள் ஆகும். புராணஙகள் 
உபநிை்தஙகடளப் வபால படைடமயானடெ 
என்று கூ்றப்படுகி்றது. புராணஙகளின் 
வ்தாற்்றமும், அெற்றின் காலமும் பலொ்றாகக் 
கூ்றப்படுகின்்றன. 

புராணம் சசால் விளககம்
புைோ்ணம் என்்ற வொல் ெமஸ்கிரு்த 

வமாழியிலிருந்து வப்றப்பட்ை்தாகும். இ்தற்குப் 

�றபணபுரையவரகளின் சசயலோனது 
விைலுககிர்ற்த்த நீரநபோலோகும் என்்ற 
கரு்தது கர்ணனின் வோழ்கரக மூலம் 
மகோபோை்த்ததில் உ்ணர்த்தபபடுகி்றது. 

�	பீஷமர், துவராணர் ஆகிய இருெருவம
சி்றந்்த ஆசிரியர்கள். ஆனால், துச்ொ்தனன் 
பாஞொலியின் துகிலுரித்்தவபாது அெடனத் 
்தடுக்காமல் வெடிக்டக பார்த்்த்தாலும், 
துரிவயா்தனனுக்கு உ்தவிய்தாலும், 
குருவஷத்திரப் வபாரில் அர்ஜுனனால் 
பீஷமர் வ்தாற்கடிக்கப்பட்ைார். ஓர 
ஆசோன் ்தனககு்த ச்தரிந்்த கரலரய்த
தீயவரககுப பயன்படு்ததிய்தன் விரனரய 
பீஷமர அனுபவி்த்தோர என்்ற வோழ்வியல் 
பணபோடடு ச�றிரய மகோபோை்தம் �மககு்த 
ச்தரிவிககின்்றது.

�	்த ர ல சி ்ற ந் ்த  கு ரு வ ோ ல் 
எ ்த ்த ர ன  ம ோ ்ண வ ர க ர ள யு ம் 
�றபணபுரையவரகளோக மோற்றமுடியும் 
என்்ற உயரிய ்த்ததுவ்தர்த்த 
துநைோ்ணோச்சோரியர வழி நின்று 
மகோபோை்தம் வோழ்வியல் பணபோடடு 

அ)  பி்றர நபோறறும்நபோது மகிழ்ச்சியும், 
தூறறும்நபோது வரு்த்தமும் 
அரையோமல் யோர இருககி்றோரகநளோ 
அவரகநள பணடி்தரகள் ஆவர.

ஆ)  அைஙகிபநபோன பரகரய்த தூணடி 
வளரககககூைோது. 

இ)  அ தி க ம்  ந ப சு ப வ ை ோ ல் 
சபோருடசசறிவுைனும் புதுரமயுைனும் 
 நபச முடியோது. 

ஈ)  போ்ணஙகளோல் படை புண ஆறிவிடும்; 
ஆனோல், சகோடிய வோர்தர்தகளோல் 
சசோல்லபபடை சிந்்தரனயோகிய புண 
எபநபோதும் ஆ்றோது.

உ)  அதிக அகந்ர்த, அதிக நகோபம் 
ஆகியரவ சபருஙகுற்றம் ஆகும். 
இதுநபோன்்ற அறிவுரைகள் 
மகோபோை்த்ததில் விதுைநீதியோக 
இைம்சபறறு வோழ்வியல் பணபோடடு 
ச�றியோக அரமந்துள்ளன.
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�	உலகப்படைப்பின் விரிவும், ஒடுக்கமும் 
(அணைப்படைப்பிற்குக் கீழுள்ள படைப்பு)

�	சூரியகுல, ெந்திரகுல அரெர்களின் ெம்ெ 
விளக்கம் (அரெப் பரம்படரகளின் பட்டியல்)

�	ஆதி ெம்ொெழி (பரம்படர ெம்ொெழி)

புராணஙகளின எணணிகழகயும் 
எழுதியவரும்

வெ்தவியாெர் என்்ற முனிெர் 
புராணக் கட்தகடளத் வ்தாகுத்்தார் என்றும், 
புராணஙகடள எழுதியெரும் இெவர என்்ற 
மற்வ்றாரு கருத்தும் நிலவுகி்றது. புராணஙகளின் 
வ்தாகுப்டப உலகிற்குத் வ்தளிவுபடுத்தியெர். 
சு்தபுைோணிகர எனக் கூறுகின்்றனர்.

பிரம்மா, விஷணு, சிென் ஆகிய மூன்று 
கைவுளர்களும் மற்றும் அக்னி, சூரியன் 
வபான்்ற கைவுளர்களும் வெ்தஙகளிலும், 
காப்பியஙகளிலும் வபெப்பட்ைனர். எனவெ, 
புராணஙகள் மும்மூர்த்திகளின் அடிப்படையில் 
சிெபுராணம், விஷணுபுராணம், பிரம்மபுராணம் 
எனப் பிரிக்கப்பட்ைன.

புராணஙகள் வமாத்்தம் பதிசனடடு 
ஆகும். அெற்றில் சிெபுராணம் பத்து, 
விஷணு புராணம் ொன்கு, பிரம்ம புராணம் 
இரணடு, அக்னி மற்றும் சூரியன் ்தலா ஒரு 
புராணம் என்று பதிவனட்டுப் புராணஙகளும் 
ெடகப்படுத்்தப்பட்டுள்ளன.

சிவ புராணஙகள் ப்தது
சிெ புராணஙகள் பத்தும் 

சிெவபருமானின் வபருடமகடளக் கூறுகின்்றன. 
அடெயாென

1. சிெபுராணம் (எ) ொயு புராணம்

2. பவிஷய புராணம்

3. மார்க்கணவைய புராணம்

4. இலிஙக புராணம்

5. ெராக புராணம்

6. மத்ெய புராணம்

7. ஸ்கந்்தப் புராணம்

8. கூர்மபுராணம்

பரைரம எனப்வபாருள். புராணத்தில் 
படைய வ்தயெக்கட்தகள், ெரலாற்றுச் 
வெயதிப் பட்டியல்கள், மரபுடரக் வகாடெகள் 
ஆகியடெ அைஙகியுள்ளன. வமலும், ஆன்மிக 
உணர்டெப் வபறுெ்தற்கான ெமயம், ்தத்துெம், 
வயாகம், அநுபூதி வெறிகள் வபான்்றெற்ட்றப் 
பற்றிய உடரயாைல்கள் நிரம்பிய அறிவுக் 
கருவூலமாகவும் புராணஙகள் திகழகின்்றன.

புராணஙகள் எழு்தபபட்ட காலம்
புராணஙகள் எப்வபாது வ்தான்றின என்று 

அறுதியிட்டுக் கூ்ற இயலாது. புராணக் காலம் 
கி.பி.300லிருந்து கி.பி.1000த்திற்கு உட்பட்ைது 
என்று ஆர்.எஸ். ெர்மா குறிப்பிடுகி்றார். கி.பி. 
ொன்காம் நூற்்றாணடிற்கும், கி.பி. (வபா.ஆ.)
ஆ்றாம் நூற்்றாணடிற்கும் இடைப்பட்ை 
காலம் புராணஙகளின் காலம் என்று வெறு 
சிலர் கருதுகின்்றனர். இப்புராணஙகளில் 
மிகவும் படைடமயான்தாகக் கரு்தப்படும் 
ொயு புராணம் கி.பி.ொன்காம் நூற்்றாணடில் 
எழு்தப்பட்டிருக்க வெணடும் என்்ற கருத்து 
நிலவுகி்றது.

புராணஙகள் எழு்தபபட்ட்தன வொககம்
மனி்த ொழவியலில் ்தத்துெ 

உணடமகள் பாமரர்கள் புரிந்துவகாள்ள
கடினமானடெயாக இருந்்தன. எனவெ, அடெ 
பாமரர்கடளயும் எளிடமயாகச் வென்்றடையும் 
ெடகயில் நீதிக் கட்தகள் ெடிவில் 
வ்தாகுக்கப்பட்ைன. அவொறு வ்தாகுக்கப்பட்ை 
கட்தகள் ொழவில் வபருணடமகடள 
அடனெருக்கும் உணர்த்தின. இக்கருத்துகவள 
உணடமடய வெளிக்வகாணர்்தல் 
என்்ற அடிப்படையில் புராணஙகளாகத் 
வ்தாகுக்கப்பட்ைன. 

புராண்ததிற்குரிய பணபுகள்
புராணம் ஐந்து ெடகப் பணபுகடளக் 

(பஞெ லட்ெணஙகடள) வகாணை்தாகக் 
கூ்றப்படுகி்றது. அடெ 

�	அக்காலச் ெம்பெஙகள் (ெரலாறு)

�	படைப்பு (அணைப்படைப்பியல்) 
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1. சூரிய புராணம்

2. கல்கி புராணம்

3. துர்ொெ புராணம்

4. கபில புராணம்

5.  ெந்திவகஸ்ெர புராணம்

6. பசுபதி புராணம்

7. கவணெ புராணம்

8.  ெனத்குமார புராணம்

9. ொசிஷை புராணம்

10. பராெர புராணம்

11. பிருகத்்தர்ம புராணம்

12. மானெ புராணம்

13. காளிகா புராணம்

14. ெரசிம்ம புராணம்

15. பார்க்கெ புராணம்

16. கம்ப புராணம்

17. பராண புராணம்

18. முத்கலா புராணம்

புராணஙகளின வொககம்
புராண இலக்கியமானது ஆழந்்த 

இந்து ெமயக் கருத்துகடளக் வகாணை்தாகவும் 
பருப்வபாருள் ்தத்துெமாகவும், அறிவியலாகவும் 
வபாற்்றப்படுகி்றது. சமயம், ்த்ததுவம், அறிவியல் 
இரவ சம்மந்்தமோக சவளிபபடை பைஙகோல 
மககளின் வோழ்கரக நிகழ்ச்சிகரளயும் 
அவறறில் புரியோ்த கடினமோன கரு்ததுகரளயும் 
மிகச் சுரவயோகவும், உவமோன, 
உவநமயஙகளின் மூலமும் விளககி மககளின் 
மன்ததில் பதியச் சசயவது புைோ்ணஙகளின் 
முககிய ந�ோககமோகும்.

 வெ்தக் கட்ைடளகளான ‘உணடம 
வபசு’ (ஸ்த்யம் ெ்த), ்தருமத்ட்தச் வெய ( ்தர்மம் 
ெர) என்பனெற்ட்ற நீதிக்கட்தகள் மூலம் 
விளக்கிக் கடைப்பிடிக்கச் வெய்தன. ொழடெச் 
சீர்படுத்துெதும் ெமய ஞானமும், கைவுள் 

9. ொமன புராணம்

10. பிரம்மாணை புராணம் ஆகியனொகும்.

திருமாலின் வபருடமகடளக் கூறும் 
ொன்கு புராணஙகள் விஷணு புராணம் 
எனப்படுகி்றது. அடெயாென. 

1. டெணெம் எனப்படும் விஷணு புராணம்

2. பாகெ்தம் எனப்படும் பாகெ்த புராணம்

3. ொரதீயம் எனப்படும் ொர்த புராணம்

4. காருைம் எனப்படும் கருைபுராணம்
ஆகியடெயாகும்.

பிைம்ம புைோ்ணஙகள் - பிரம்மாவின் 
வபருடமடய இரணடு புராணஙகள் 
கூறுகின்்றன. அடெயாென

1. பிரம்மம் எனப்படும் பிரம்ம புராணம்

2. பதுமம் எனப்படும் பத்ம புராணம்
ஆகியடெயாகும்.

வமலும், அக்னியின் வபருடமடயக் 
கூறும் ஆகநனயம் எனப்படும் அக்னி 
புராணமும், சூரியனின் வபருடமடயக் கூறும் 
பிைரம வர்த்தம் எனப்படும் பிரடம ெர்த்்த 
புராணம் வபான்்றடெயாகும். 

்தமிழ்ப புராணஙகள்
பிற்காலத்தில் ்தமிழில் வ்தான்றியடெ 

்தமிழப்புராணஙகள் என்்றடைக்கப்படுகின்்றன. 
சிெவபருமான் மனி்த உருவில் வ்தான்றி, 
சிெனடியார்களுக்குத் தீட்டெ அளித்தும், 
துயரஙகடளப் வபாக்கவும் வெய்தார். 
அெரது இச்வெயல்கடளத் திருவிடளயாைல் 
எனவும், இெற்ட்ற இனிய ்தமிழில் ொன்கு 
புராணஙகளாக சுொமி சிொனந்்தர் கூறுகி்றார். 
அடெ முட்றவய சிவபுைோ்ணம், சபரிய புைோ்ணம், 
சிவபைோககிைமம், திருவிரளயோைறபுைோ்ணம் 
என்பனொகும்.

பதிவனண புராணஙகடள மகா 
புராணஙகள் என்றும் அடைப்பர். 
இெற்ட்றத் ்தவிர பதிவனட்டு புராணஙகள் 
உபபுராணஙகளும் உள்ளன. அடெயாென,
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்தன்னம்பிக்டக ஆகிய குணஙகடள 
ெளர்த்துக் வகாள்ளவெணடும். 
இக்குணஙகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக 
இராமன், கணணன், அர்ஜுனன், அனுமன், 
ெபரி, கவஜந்திரன் வபான்்ற பாத்திரஙகள் 
படைக்கப்பட்டுள்ளன.

�	இத்்தடகய ெல்ல நூல்கடளப் 
படிப்ப்தன் மூலம் ெல்ல குடிமக்கள் 
உருொக்கப்படுகி்றார்கள். அரிச்ெந்திர 
ொைகத்ட்தப் பார்த்து மகாத்மா 
காந்தியும், புராணக் கட்தகடளக் வகட்டு 
இராமகிருஷணரும், விவெகானந்்தரும், 
வீர சிொஜியும் சி்றந்்த மனி்தர்களாக  
உருொன்தாக ெரலாறு கூறுகின்்றது. 
வபாதுொக மக்கள் ்தம் ொழவின் உயரிய 
வெறிகடள எளி்தாகப் புரிந்துவகாணடு, 
பின்பற்்ற உ்தவுென புராணஙகவள 
என்்றால் அது மிடகயாகாது.

�	

கண்ணபபர்

ொயன்மார்களுள் 
ஒ ரு ெ ர ா ன 
திணணனார், ்தம் 
இ ட ்ற ப க் தி 
மி கு தி ய ா ல்
சி ெ வ ப ரு ம ா னி ன் 

கணணில் இருந்து ெழியப் வபற்்ற 
இரத்்தத்ட்த நிறுத்்த, ்தம் ஒரு கணடணப் 
வபயர்த்து டெத்்த்தாகவும், வமலும், 
மற்வ்றாரு கணணிலிருந்து இரத்்தம் ெர, 
உைவன மறு கணடணப் வபயர்த்து அப்பி 
இட்றெனின் துயடரப் வபாக்கிய்தால் 
கணணப்பர் எனப் வபயர்வபற்்ற்தாகவும் 
அறிகிவ்றாம்.

ெவீன கால்ததிற்கு வவ்தஙகளின 
ஏற்புழடழம

வெ்தஙகளில் கூ்றப்பட்டுள்ள அரிய 
உணடமகள் இன்ட்றய உலகில் அறிவியல் 
உணடமகவளாடு மிகவும் ஏற்புடைய்தாய 
காணப்படுகின்்றன. வமலும், இன்ட்றய 
ொழவின் அடிப்படைப் பணபாட்டுக் 
கூறுகடளயும் பிரதிபலிக்கின்்றன.

�	புவியின் ெயது, விணவெளியின் 
எல்டலகள், சூரியனின் உட்பகுதி, 

பக்தியும் கலந்்த வ்தயவீக உணர்விடனத் 
்தருெதும் புராணஙகளாகும்.

புராணஙகளின இனறியழமயாழம
புராணஙகள் படைடமொயந்்தடெ 

என்றும், ெமயக் கருத்துகடள மட்டுவம 
பிரதிபலித்்தன எனவும் வகாள்ளு்தல் ்தெறு. 
புராணஙகள் ொழவின் பல்வெறு நிடலகளில் 
மக்களுக்குப் பயன்படும் அரிய உணடமகடள 
எளிடமயாக ஏற்றுக் வகாள்ளும் ெணணம் 
கூறியுள்ளன.

�	புராணஙகளில் குறிப்பிைப்படும்  
வ்தயெஙகள் அெற்றின் அெ்தாரஙகள் 
மூலம் நிகழத்திய அருஞவெயல்கடளக் 
கூறுகின்்றன. அத்துைன் அரசியல், 
மருத்துெம், ெைஙகுகள், ெமூக 
விதிமுட்றகள், வெ்தாந்்தம், ்தத்துெம், 
ெமயம் என்்ற பல்வெறு நிடலகளுக்கு 
நீணை விளக்கஙகடளத் ்தருகின்்றன.

�	பணடைய ொகரிகத்தின் சி்றப்புக் 
கூறுகள் எனப்வபாற்்றப்படும் உறுதிப் 
வபாருள்களாகிய அ்றம், வபாருள், இன்பம், 
வீடு ஆகியெற்ட்றப் பற்றித் வ்தளிொன 
கருத்துகடளத் ்தருகின்்றன.

�	படைப்பு, அநுபூதிவெறி விஷணு 
புராணத்தில் கூ்றப்படும் “பரமாத்மாவிற்கு 
வமலானது எதுவுமில்டல” என்்ற 
உயரிய கருத்துகள் புராணஙகளில் 
இைம்வபற்றுள்ளன. 

�	கர்ம விடனகளிலிருந்தும், அெற்றின் 
விடளவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, அடமதி 
வபறுெ்தற்கான ெழிமுட்றகடளப் 
புராணஙகள் கூறுகின்்றன.

�	அக்கால மக்களின் ொழக்டகமுட்ற, அரசு 
முட்ற வபான்்றெற்ட்ற அறிய வபருந்துடண
புரிகின்்றன.

�	புராணஙகள் கைவுள் எஙகும் இருக்கி்றார், 
அெருக்குப் பல திருொமஙகள் உணடு, 
மனி்த இ்தயத்தில் கைவுள் இருக்கி்றார் 
என்்ற கருத்ட்த விளக்கிக் கூறுகின்்றன. 
பக்்தன், ெத்தியம், ்தருமம், புலனைக்கம், 
வ ்த ய ெ ப க் தி ,  ெ கி ப் பு த் ்த ன் ட ம , 
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வபாதுமக்களின் கைடமபற்றிவயல்லாம் 
வெ்தஙகள் விளக்கியுள்ளன. இத்்தடகய 
வமன்டம வபாருந்திய வெ்தத்ட்தக் 
கற்றுணர்ந்து, ெம்ொழவில் பின்பற்றி 
உயர்ெவ்த மனி்த ொழவின் குறிக்வகாளாக 
இருக்கவெணடும்.

வெ்த உபநிை்தஙகடள ஏற்கும் ெனா்தன 
்தர்மம் என்கி்ற இந்து ம்தத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ை 
நூல் மட்டுவம புனி்த நூலாக அடமயவில்டல. 
வெ்தம், உபநிை்தம், பகெத்கீட்த, புராணஙகள், 
இதிகாெஙகள் என்்ற நீணை பட்டியவல உணடு. 
ஒவவொன்றும் மனி்த இயல்புகளுக்குத் ்தக்கபடி 
ொழக்டக வெறிமுட்ற மற்றும் ்தத்துெஙகடளப் 
வபாதிக்கி்றது. வெ்தஙகளில் யாகஙகளும் 
ெைஙகுகளும் முக்கியத்துெம் வபற்்றன. 
உபநிை்தஙகளில் எளிதில் புரிந்துவகாள்ள
முடியா்த ்தத்துெ உணடமகள் காணப் 
படுகின்்றன. எனவெ, உபநிை்தஙகடள 
அடனெரும் புரிந்துவகாணடு, ெடைமுட்ற
ொழக்டக வமற்வகாள்ள பகெத்கீட்த, 
புராணஙகள் மற்றும் இதிகாெஙகள் 
ெழிகாட்டுகின்்றன. 

நிழைவுழர

இந்தியப்பணபாட்டிற்குக் கிராம 
ொழக்டகமுட்ற, கூட்டுக்குடும்பமுட்ற
வபான்்றெற்ட்றக் வகாடையாகத் 
்தந்்தது வெ்தகாலப் பணபாைாகும். 
சிந்துவெளி ொகரிகத்தின் படைடமயான 
வெளாணடமமுட்ற வெ்தகாலத்தில் ்தான் புதிய 
பரிணாம ெளர்ச்சி வபற்்றது எனலாம். அரென், 
அரெடமப்பு, நிருொக முட்ற, வபான்்றடெ 
புதிய ெளர்ச்சிவப்ற வெ்தகாலவம வித்திட்ைது. 
இந்திய இலக்கிய ெளர்ச்சிடய வெ்தகாலவம 
வ்தாைஙகிடெத்்தது. கிவரக்கர்கள், அவரபியர்கள், 
துருக்கியர்கள், ஐவராப்பியர்கள் இந்தியாடெ 
ஆட்சி வெய்தாலும், இந்தியப்பணபாட்டிற்கு 
அடித்்தளம் அடமத்்தது வெ்த காலப் 
பணபாைாகும்.

ொனநூல் பற்றிய கருத்துகடள வெ்தஙகள் 
கூறியுள்ளன. இடெ அடனத்தும் 
இன்ட்றய அறிவியல் உலகில் ஏற்றுக் 
வகாள்ளப்பட்ை உணடமயாகும்.

�	ஆயுர்வெ்தம் எனப்படும் மருத்துெ இயல், 
்தனுர்வெ்தம் எனப்படும் வபார்க்கடல, 
காந்்தர்ெ வெ்தம் எனப்படும் நுணகடல 
ஆகிய மூன்றும் வெ்தஙகளாலும், 
இதிகாெஙகளாலும் விளக்கப்படுகின்்றன. 
இன்ட்றய அறிவியல் கணடுபிடிப்புகளும் 
இ்தடன ஏற்றுக் வகாள்கின்்றன.

�	ஆயுர்வெ்த மருத்துெம் என்்ற முட்ற
ஆன்மிகத்ட்தயும் மருத்துெத்ட்தயும் 
இடணக்கி்றது.

�	மூலிடக மருத்துெம் பற்றிய வ்தளிொன 
அறிடெ ஆயுர்வெ்தம் கூறுகி்றது.

�	உவலாகவியல் பற்றிய கருத்துகள் 
வ ெ ்த ங க ளி ல்  வ ்த ளி ெ ா க க் 
கூ்றப்பட்டுள்ளன.

�	காலக் கணக்கிற்கு உ்தவும் கணி்த அறிவும் 
வெ்தத்தில் கூ்றப்பட்ை அறிொகும். 

�	விணவெளியில் காணப்படும் பல்வெறு 
கிரகஙகள், ெட்ெத்திரஙகள் பற்றி 
விளக்கமான வெயதிகள் வெ்தத்தில் 
கூ்றப்பட்டுள்ளன.

�	நியாய-டெவெடிகம் என்்ற ்தத்துெம் அணு 
விஞஞானம், அணுவின் அடமப்டபயும், 
்த ன் ட ம ட ய யு ம் ,  ஆ ற் ்ற ட ல யு ம் 
குறிப்பிடுகி்றது.

�	வெ்தத்தில் இந்தியாவின் இருப்பிைம் 
பு வி யி ய ல்  ெ ல் லு ெ ர் க ள ா ல் 
கூ்றப்பட்டுள்ள அட்ெ, தீர்க்க வரடககள் 
பற்றி கூ்றப்பட்டுள்ளன. கிரகணஙகள் 
ெடைவபறும் காலத்ட்த முன் கூட்டிவய 
கணக்கிடும் கடலடய வெ்தஙகள் 
விளக்கிக் கூறுகின்்றன. 

�	்தனிமனி்த ொழக்டக, ெமூகொழக்டக, 
்தனிமனி்தன் ெமூகத்தில் எப்படி 
ெ ை ந் து வ க ா ள் ள  வ ெ ண டு ம் , 
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5 5வேதகாலப் பணபாடு

பயிறசி
சரியோன விரைரய்த ந்தரந்ச்தடு்தது எழுதுக.

1. ரிக் வெ்தத்திலுள்ள வமாத்்தப் பாைல்களின் எணணிக்டக

அ) 1025 ஆ) 1028 இ) 1100 ஈ) 1000

2. ஆரியர்களின் இடெயார்ெத்திற்குச் சி்றந்்த எடுத்துக்காட்ைாக உள்ள வெ்தம்

அ) ரிக்  ஆ) யஜுர் இ) ொமம் ஈ) அ்தர்ெணம்

3. வபாருத்துக

அ. ஆயுர்வெ்தம் - 1. வபார்க்கடல

ஆ. ்தனுர்வெ்தம் - 2. இடெ, ெைனம்

இ. காந்்தர்ெ வெ்தம் - 3. சிற்பம், கட்ைைக்கடல

ஈ. சில்ப வெ்தம்  - 4. மருத்துெம்

அ) அ-4, ஆ-1, இ-2, ஈ-3 ஆ) அ-2, ஆ-3, இ-4, ஈ-1

இ) அ-3, ஆ- 4, இ-1, ஈ-2 ஈ) அ-1, ஆ-2, இ-3, ஈ-4

4. உபநிை்தஙகளில் சிலெற்ட்றப் பாரசீக வமாழியில் வமாழிவபயர்த்்த முகலாய இளெரெர் 

அ) ஷாஷுஜா ஆ) ்தாராஷுவகா இ) மூரத் ஈ) ்தொர்பக்்ஷ்

5. கீழக்காணபனெற்றில் வபாருந்்தா்த இடணடயக் கணைறிக.

அ) ெபா – மூத்வ்தார் அடெ ஆ) ெமிதி – ெமய விொ்த அடெ

இ) வி்தா்தா – மக்கள் பிரதிநிதிகளின் அடெ ஈ) வெனானி – இளெரெர்

6. “ெமஸ்கிரு்தத்தின் மு்தல் உடரெடை“ என்று அடைக்கப்படும் வெ்தம்

அ) ரிக் ஆ) யஜுர் இ) ொமம் ஈ) அ்தர்ெணம்

7. கீழக்காணபனெற்றுள் பின்வெ்தகாலத்திற்குப் வபாருந்்தா்த கூற்ட்றச் சுட்டிக்காட்டுக.

அ) வெளாணடமவய முக்கிய வ்தாழில் 

ஆ) அரெ குடும்பப் வபணகளுக்கு மட்டுவம கல்வி கற்க ொயப்பு 

இ) ்தஙகம், வெள்ளி வபான்்ற உவலாகஙகளின் பயன்பாடு அறியாடம 

  ஈ) வீடுவபறு அடையா்தெருக்குச் வெயவிடனக்வகற்ப மறுபி்றவி உணடு

8. கீழக்காணும் கூற்ட்றயும் காரணத்ட்தயும் படித்துச் ெரியான விடைடயக் கணைறிக.

கூற்று: ொல்ெடக வெ்தஙகளுள் ொமவெ்தம் காரணப்வபயராக அடமந்துள்ளது.

காரணம்: ‘ொமம்‘ என்்ற இடெயின் அடிப்படையில் பாைப்பட்ை்தால், அது ‘ொம‘ வெ்தமாயிற்று.

அ) கூற்று ெரி, காரணம் வபாருத்்தமான்தன்று ஆ) கூற்று, காரணம் இரணடும் ெரி.

இ) கூற்று, காரணம் இரணடும் ்தெறு. ஈ) கூற்று ்தெறு, காரணம் ெரி.

9. இராமாயணத்ட்த இராமெரி்தமானஸ் என்்ற வபயரில் இந்திவமாழியில் வமாழி வபயர்த்்தெர்

அ) துக்காராம் ஆ) மீராபாய இ) துளசி்தாெர் ஈ) ொமவ்தெர்
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5 6 வேதகாலப் பணபாடு

10. வபாருத்துக

அ. வெ்தஙகள்  - 1) 108

ஆ. உபநிை்தஙகள் - 2) 18

இ. புராணஙகள் - 3) 4

ஈ. இதிகாெஙகள்  - 4) 2

அ) அ-4, ஆ-2, இ-1, ஈ-3 ஆ) அ-3, ஆ-1, இ-2, ஈ-4

இ) அ-4, ஆ-1, இ-2, ஈ-3 ஈ) அ-3, ஆ-4, இ-2, ஈ-1

II. குறுவினோ

1. ரிக் வெ்தம் –ெடரயறுக்க.

2. முன்வெ்தகால நீதிமுட்றடயக் கூறுக ?

3. அசுெவம்தயாகம் என்்றால் என்ன ?

4. ஆசிரம நிடலகள் – ெடரயறுக்க.

5. விதுரநீதி கூறும் அ்றக்கருத்துகள் யாடெ ?

6. புராணம் என்்றால் என்ன ?

7. ்தமிழப் புராணஙகள்பற்றிச் சிறுகுறிப்பு ெடரக.

III. சிறு வினோ

1. ெப்்தசிந்துக்களின் வபயரிடனக் குறிப்பிடுக.

2. முன்வெ்தகால அரெடமப்பு, ஆட்சிமுட்ற குறித்து நீவிர் அறிென யாடெ?  

3. பின்வெ்தகாலச் ெமயநிடல பற்றிக் குறிப்பு ெடரக.

4.  “ொழவியல் மற்றும் பணபாட்டு வெறிகளின் இருப்பிைமாக இராமாயணம் திகழகி்றது“ இக்கூற்ட்றப்
புலப்படுத்துக.

5. ஐெடகப்பணபுகள் எனப் புராணம் எெற்ட்றக் கூறுகி்றது?

IV. ச�டுவினோ

1. உபநிை்தஙகள் பற்றி விெரித்து எழுதுக.

2. முன்வெ்தகாலத்துைன் பின்வெ்தகாலத்தின் வபாருளா்தார நிடலடய ஒப்பிடுக.

3.  கர்ணன், அர்ஜஜூனன் ஆகிவயாரின் ொழக்டக நிகழவுமூலம் மகாபார்தம் உணர்த்தும் பணபாட்டு 
வெறிகடளப் பட்டியலிடுக.

4. முன்வெ்தகாலத்தின் ெமயநிடலபற்றித் வ்தாகுத்வ்தழுதுக.

5.  மக்களுக்குப் பயன்படும் அரிய உணடமகடள எளிடமயாக எடுத்துக் கூறுென புராணஙகள் –
இக்கூற்ட்ற வமயப்பிக்க.
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நுழைவு வாயில்

இந்தியப்பண்பபாட்டு உயர்வுக்கு 
அடிப்படையபாகத் திகழ்வன சமயஙகளபாகும். 
நபாட்டுமக்களின் ்பழக்க்வழக்கஙகள், 
்வபாழவியல்முடைகள், மனப்பக்கு்வம், 
ஆன்மிக அறிவு ப்பபான்ை்வறடைச் சமயஙகபள 
தீர்மபானிக்கின்ைன. எது நல்்லது? எது ககட்ைது? 
என்்படைத் கைளிவு்படுத்தும் சமயஙகள், 
அ்வர்களுக்கு ்வபாழவின் கமயபக்பபாருடள 
உணர்த்துகின்ைன. இட்வ மக்களுக்கு அைம், 
க்பபாருள், இன்்பம் ஆகிய்வறடைவிை வீடுப்பபை 
அ்வசியமபானது என்று ்வலியுறுத்துகின்ைன. 
கைவுள் நம்பிக்டக மட்டுமின்றிச் சமூக 
்பணிகடளயும் சமயஙகள் ஊக்குவிக்கின்ைன. 
உ்லகின் ஒபே ்பேம்க்பபாருள் ’கடவுள்’ என்று 
இட்வ கூறுகின்ைன. ்பேம்க்பபாருள் ஒன்பை 
என்ைபாலும், ஒவக்வபாரு சமயத்ை்வரும்  
ஒவக்வபாரு முடையில் அப்பேம்க்பபாருடள 
்வழி்படுகின்ைனர்.

சமயம் - சசால் விளக்கம்
ைமிழறிஞர்கள் ’சமயம்’ என்ை

கசபால், ’சமம’ என்ை கசபால்லிலிருந்து 

பைபான்றியைபாகக் குறிபபிடுகின்ைனர். 
’சமமத்தல்' என்ைபால் சடமயலுக்கு 
பைட்வயபான மூ்லபக்பபாருள்கடளக் 
ககபாணடு சடமக்கும்ப்பபாது, உண்பைறகுப 
்பக்கு்வப்படு்வதுப்பபா்ல, சமயத்தில் இடணயும் 
மனிைன் சமய கநறிகடள பின்்பறறும் 
மனப்பக்கு்வம் அடைகிைபான் எனக் கருை்லபாம். 
Religion என்ை ஆஙகி்ல கசபால் Religio என்ை 
இ்லத்தீன் கசபால்லிலிருந்து க்பைப்பட்ைது. இதில் 
இரு கசபாறகள் அைஙகியுள்ளன. Re (திரும்்ப) 
ligion (ககபாணர்ைல்). அைபா்வது கட்டுணை 
ஆன்மபா மீணடும் இடை்வடன அடைைல் என 
க்பபாருள்்படும்.

சமயத்தின் ந�ாக்கம்
சமயம், மனிைடன 

அ ை க ந றி ப ்ப ட் ை ்வ ன பா க் கு கி ை து ; 
அன்புடைய்வனபாக்குகிைது; அடமதிக்கு 
்வழி்வகுக்கின்ைது; கட்டுப்பபாட்டுைன் இருக்கச் 
கசயகிைது; அடனத்துக்கும் பம்லபாக மனிைடன 
மனிைனபாக மபாறறுகிைது. ைன்டன உணரும்்படி 
கசயது, ைன்னிைம் உள்ள அன்ட்ப உ்லகிறகு 
உணர்த்தி உ்லக உயிர்கடளப ்பபாதுகபாக்கின்ைது. 
பமலும், சமயச்சைஙகுகள் மூ்லம் 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	சமயம் - க்பபாருள்விளக்கம் அறிைல்.

�	சமயஙகளின் பநபாக்கம் ்பறறி அறிைல்.

�	இந்துசமயம் ்பறறியும், அச்சமயத்தின் ்பண்பபாட்டுக் ககபாடை ்பறறியும் கைரிந்து 
ககபாள்ளுைல்.

�	சமணசமயம் மறறும் அச்சமயத்தின் ்பண்பபாட்டுக் ககபாடை ்பறறி கைரிந்து ககபாள்ளுைல்.

�	இஸ்லபாமிய, கிறித்து்வ சமயத்தின் ்பண்பபாட்டைப புரிந்துககபாள்ளல்.

�	இந்தியப்பண்பபாட்டிறகுச் சமயஙகளின் ககபாடை ்பறறி கைரிந்து ககபாள்ளுைல்.

இந்தியப் பணபோடும் 
சமயஙகளும்4

அலகு
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5 8 இந்தியப் பணபபாடும் சமயங்களும்

இந்து என்னும் சசால்லின் ச�ாருள்
இந்து அல்்லது 'ஹிந்து' என்ை கசபால்ட்ல

ஹிம்+து எனப பிரிக்க்லபாம். ஹிம் – ஹிம்டசயில், 
து–துக்கிப்ப்வன் எனப க்பபாருள்்படும். ஓர் உயிர் 
எந்ை கபாேணத்தினபா்லபா்வது துயேப்படு்வைபாக 
இருந்ைபால், அத்துயேத்டைத் ைனக்பகற்பட்ை 
துயேமபாகக் கருதி, அகறை முன் ்வரு்ப்வபன
இந்து ஆ்வபான். அப்பணபுமிக்க மக்கடளக் 
ககபாணை சமயபம இந்து சமயமபாகும். 

இந்து சமயம், சனோ்தன ்தருமம், நே்த 
சமயம், மேதிக சமயம் ப்பபான்ை ்பல்ப்வறு 
க்பயர்களபால் அடழக்கப்படுகிைது. ‘சனோ்தன 
்தருமம்‘ என்ைபால் 'அழிவில்்லபாை நிட்லயபான 
அைம்' எனப்படும். இது ப்வைஙகடள 
அடிப்படையபாகக் ககபாணடு இயஙகு்வைபால் 
’நே்தசமயம்’ என்றும், ப்வைகநறிகடளயும் 
சபாத்திேஙகடளயும் டமயமபாகக் 
ககபாணடுள்ளைபால் மேதீக சமயம் எனவும் 
அடழக்கப்படுகிைது.

இந்து சமயத்தின் அடிப�ழை
இந்துசமயத்தின் அடிப்படைக் 

பகபாட்்பபாடு கைவுடள அடை்வைபாகும். 
எல்்லபா்வறடையும்விை இ்வர் பம்லபான்வேபாக 
இருப்பைபால், கைவுடளப ்பேம்க்பபாருள் 
என்று இந்து சமயம் கூறுகிைது. கைவுள் 
்படைத்ைல், கபாத்ைல், அழித்ைல் என்னும் 
முத்கைபாழில்கடளயும் கசயகிைபார். 
்படைக்கும்ப்பபாது அ்வர் பிரம்மன் 
என்றும், கபாக்கும்ப்பபாது விஷ்ணு 
என்றும், அழிக்கும்ப்பபாது சிேன் என்றும் 
அறியப்படுகிைபார். இந்ை க்வவப்வறு மூன்று 
கைபாழில்கடளச் கசயயும் ்பேம்க்பபாருடளபய
மும்மூர்த்திகள் என்று கூறுகின்ைனர். ஆன்மபா, 
விடனப்பயன், மறுபிைபபு, வீடுப்பறு ப்பபான்ைட்வ
இந்துசமயத்தின் அடிப்படை கருத்துகள் ஆகும்.

ஆன்மா (உயிர்)
ஆன்மபா உைலுைன் ்வபாழும்ப்பபாது 

ஜீ்வபாத்மபா என்ைடழக்கப்படுகிைது. அஃது 
அழிவில்்லபாைது. உடலுககு அழிவு உணடு; 
ஆன்மோவிறகு அழிவில்மலை என்று இந்துசமயம் 
குறிபபிடுகிைது.

மனிைனின் கட்ல உணர்வுகளுக்கு ்வடி்வம் 
ககபாடுக்கப்படுகின்ைது. அ்வனது ஆன்மிகப 
்பயணத்திறகு உந்துை்லபாக அடமகிைது. 
மனிைர்களது அறிவுப ்பசிக்குத் ைத்து்வக் 
பகபாட்்பபாடுகள் மூ்லம் உண்வளிப்பது சமயபம 
ஆகும்.

இந்திய சமயங்கள்
இந்தியபாவில் இந்து, சமணம், க்பௌத்ைம், 

சீக்கியம் ப்பபான்ை சமயஙகள் பைபான்றின. பமலும் 
இஸ்லபாம், கிறித்து்வம், க�பாேபாஸடிரியம் 
ப்பபான்ை சமயஙகள் இந்தியர்களபால் 
ஏறறுக்ககபாள்ளப்பட்டு பின்்பறைப்படுகின்ைன. 

நமது ்பண்பபாட்டில் சமயஙகள் 
கசல்்வபாக்குைன் இன்ைளவும் விளஙகுகின்ைன. 
இந்தியபா, ்ப்ல சமயஙகளின் ைபாயகமபாகும். 
இவ்வபாறு சமய ப்வறறுடமயில் ஒறறுடம 
கபாண்பபை இந்தியபாவின் ைனித்ை 
அடையபாளமபாகும். 

இந்து சமயம்
இந்தியபாவில் பைபான்றிய சமயஙகளில் 

முைன்டமயபானது இந்துசமயமபாகும். இஃது, 
உ்லகச் சமயஙகளுள் கைபான்டமயபான 
சமயமபாகக் கருைப்படுகிைது. க்பரும்்பபா்லபான 
இந்துக்கள் இந்தியபாவிலும் பந்பபாளத்திலும் 
்வசிக்கின்ைனர். பிை சமயஙகடளபப்பபால் 
அல்்லபாது, இந்து சமயத்டைத் பைபாறறுவித்ை்வர் 
என்று எ்வருமில்ட்ல. ்பல்ப்வறு ்வடகயபான 
நம்பிக்டககள், சைஙகுகள், சமயநூல்கள் 
என்்பன்வறடை உள்்வபாஙகி உரு்வபான ஒரு 
சமயபம, இந்து சமயமபாகும். 

இந்து என்னும் சசால்லின் ந�ாற்றம்
கிபேக்கர், அேபாபியர், ்பபாேசீகர் ப்பபான்ை

அயல்நபாட்டினர், ்பபாேை நபாட்டைச் சிந்து ஆறறின் 
க்பயேபால் (ஸிந்து) ஹிந்து என்று அடழத்ைனர். 
அது நபாளடைவில் ஹிந்து என்று மபாறியது. 
இது ைமிழில் இந்து என்று ்வழஙகப்படுகிைது. 
இபக்பயர் இந்திய துடணக்கணைமபாகிய 
நி்லப்பேபபு மட்டுமின்றி, இஙகு ்வபாழகின்ை 
மக்கள், ்பண்பபாடு ப்பபான்ை்வறறிறகும் 
இ்வர்களது சமயத்திறகும் க்பயேபாகி உள்ளது.
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�	முன்நனோர் ேழிபோடு (பித்ருயக்ஞம்) 
இைந்ை மூைபாடையர்கள் கைய்வஙகளபாக 
உள்ளனர் எனக் கருதி அ்வர்கடள ்வழி்பை 
ப்வணடும்.

�	உயிரினஙகள் ேழிபோடு (பூையக்ஞம்) 
கசடி, ககபாடி, மேம், வி்லஙகு, உள்ளிட்ை 
அடனத்து உயிரினஙகடளயும் கைவுளபாகக் 
கருதி அ்வறறுக்கு உணவு அளித்துப 
ப்பணப்வணடும்.

�	மனி்த ேழிபோடு (மனுஷயயக்ஞம்) 
அைப்வபாடேயும், துைவிகடளயும் ்வணஙகி 
உைவிை ப்வணடும்.

இந்து �ர்மம்
இந்து சமயம் ஒவக்வபாரு இந்துவுக்கும் 

ைனிமனிை கைடமகள் (ஆசிேம ைர்மம்), சமூகக் 
கைடமகள் (்வர்ணபாஸேம ைர்மம்) என இரு 
கைடமகடள ்வலியுறுத்துகிைது. 

1. ்தனிமனி்த கடமமகள் (ஆசிரம ்தர்மம்)

மனிை ்வபாழக்டகயின் நபான்கு 
்படிநிட்லகளில் ஒவக்வபாரு கபா்லத்திலும் 
அ்வன் ஆறைப்வணடிய கைடமகடளப ்பறறி 
கூறுகிைது. அட்வ பிரம்மசசரியம், கிருகஸ்தம்,  
ேனப்பிரஸ்தம், சன்னியோசம். இட்வ 
்படிப்படியபாக மனிைன் ்வபாழவு முழுடம க்பை 
ஏற்படுத்ைப்பட்ைட்வயபாகும். 

2.  சமூகக கடமமகள் (ேர்்ோஸரம
்தர்மம்)

இந்துசமயம் ஒவக்வபாரு மனிைனும்
அ்வன் சபார்ந்துள்ள சமூகத்திறககனச் 
சி்ல கைடமகடள ஆறைப்வணடும் எனக் 
குறிபபிடுகிைது. அைன் அடிப்படையில் சமூகம் 
நபான்கு பிரிவுகளபாகப பிரிக்கப்பட்டிருந்ைது. 
அட்வயபா்வன

பிரோம்ர், சததிரியர், மேசியர், சூததிரர் 
ஆ்வபார். இட்வ சமூகத்திறகபான கைபாழில் 
கைடமகபளயபாகும். இ்வறறில் உயர்வு ைபாழவு 
கிடையபாது. 

்கர்மா (விழை�யன்)
்பபா்வம், புணணியம் என கர்மபா 

இரு்வடகப்படும். உயிர்கள் விடனப்பயனின் 
அடிப்படையில் கசய்லபாறறுகின்ைன. அைனபால், 
அவவிடனப்பயனின் அடிப்படையிப்லபய
அ்வர்களின் ்வபாழக்டக நிகழவுகள் 
அடமகின்ைன. 

புைர் சென்மம் (மறுபி்றபபு)
மறுபிைபபு உணடு என்று இந்துசமயம் 

நம்புகிைது. பமலும் இைபபு என்்பது, பிைபபுக்குச் 
கசல்லும் ்வழியபாகும். அ்வே்வர்கள் கசயை 
்பபா்வ, புணணியத்தின் அடிப்படையில் 
மறுபிைவி உணடு என்று நம்்பப்படுகிைது. 
கைபாைர்ந்து பிைவிச்சக்கேம் சுழன்றுககபாணபை 
இருக்கும், ஆன்மபா வீடுப்பறு அடையும்ப்பபாது 
பிைவிச்சக்கேத்தின் சுழறசி நிறகும் என்றும் 
நம்்பப்படுகிைது.

வீடுந�று (நமாடசம்)
இந்துசமயத்தின் ்வபாழவியல் 

உறுதிபக்பபாருள்களில் இறுதியபானது வீடுப்பறு 
ஆகும். விடனப்பயனில் ்பறறின்றித் தியபாக 
மனப்பபான்டமயுைன் ்வபாழந்ைபால் மறுபிைவி 
எடுக்க ப்வணடிய நிட்ல ்வேபாது. இதுப்வ 
வீடுப்பறு அல்்லது பமபாட்சம் எனப்படுகிைது. 
உயிர்களின் மறுபிைவியறை நிட்லடய இது 
குறிபபிடுகிைது. 

இந்து சமயம் மனிைடன 
இயறடகயிலிருந்து பிரிக்க முடியபாை ஒன்ைபாகக் 
கருதுகிைது. இந்ை உணடமயின் அடிப்படையில், 
இந்து சமயத்ை்வர் ஐந்து கைடமகடள 
ப்வள்வியபாக கசயயக் கைடமப்பட்டுள்ளனர். 
அட்வ

ஐந்து நவள்வி்கள்- (�ஞச யக்ஞம்)
�	த்தயே ேழிபோடு (பை்வயக்ஞம்) கைவுடள

நபாள்பைபாறும் ்வழி்படுைல் ப்வணடும்.

�	நே்தம் ஓது்தல்  (பிேம்மயக்ஞம்) 
நபாள்பைபாறும் ப்வைஙகடளயும், 
அைநூல்கடளயும் ஓதுைல் ப்வணடும்.
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பமலுள்ள ஆவுடை என்னும் விரிந்ை்பகுதி 
சி்வ்பபாகம் (3)அைன் பமல் உள்ள ்பகுதி 
விஷணு்பபாகம் என்னும் மூன்று ்பகுதிகடளக் 
ககபாணைது.

ழவணவம்
விஷணுட்வ முழுமுைற கைவுளபாகக் 

ககபாணை சமயம், மே்ேமோகும். 
(ட்வஷண்வம்) இச்சமயத்டைப பின்்பறறும் 
மக்கள், ட்வண்வர் எனப்படுகின்ைனர். 
விஷணு ்பேமபாத்மபா, நபாேபாயணன், திருமபால், 
கிருஷணன் ப்பபான்ை ்பல்ப்வறு க்பயர்களபால் 
ப்பபாறைப்படுகிைபார்.

விஷ்ணு உருவம்
விஷணுவின் உரு்வ அடமபபு, 

நபான்கு டககடளக் ககபாணைது. டககளில் 
சஙகுச் சக்கேம், கைபாயுைம், ைபாமடே ஆகியன 
கபாணப்படும். இட்வ முடைபய, ்வபானம், கபாறறு, 
தீ, நீர் ஆகிய ைத்து்வஙகடள உணர்த்துகிைது. 
அ்வைபாேம் என்்பது, கைவுள் ைன்னிட்லயிலிருந்து 
உயிரினஙகளின் பிைப்பபாகக் கீழிைஙகுை்லபாகும். 

விஷ்ணுவின் �த்து அவ�ாரங்கள்
�	மச்ச அ்வைபாேம் (மீன்)

�	கூர்ம அ்வைபாேம் (ஆடம)

�	்வேபாக அ்வைபாேம் (்பன்றி)

�	நேசிம்ம அ்வைபாேம் (சிஙகத்ைட்ல + மனிை 
உைல்)

�	்வபாமன அ்வைபாேம் (குள்ள மனிை ்வடி்வம்)

�	்பேசுேபாம அ்வைபாேம் (மனிை உரு்வம்)

�	்ப்லேபாம அ்வைபாேம் (மனிை உரு்வம்)

�	ேபாம அ்வைபாேம் (மனிை உரு்வம்)

�	கிருஷண அ்வைபாேம் (மனிை உரு்வம்)

�	கல்கி அ்வைபாேம் (மனிை உரு்வம்)

இவஅ்வைபாேஙகள் அறிவியல் 
முடைப்படி உயிரினஙகளில் ்பரிணபாம 
்வளர்ச்சிடய விளக்குகின்ைன என்லபாம். 

விஷணுவின் ்வபாகனம் கருைன் 
ஆகும். இது, ப்வைஙகளின் அடையபாளமபாகக் 

அறுவழ்கச் சமயங்கள்
 இந்து சமயம் முடைபய மசேம், 

மே்ேம், கோ்ோபதயம், தகௌமோரம், 
சோக்தம், தசௌரம் என ஆறு பிரிவுகடள 
உள்ளைக்கியைபாகும்.

ழசவம்
சி்வடன முழுமுைற 

கைவுளபாகக்ககபாணடு ்வழி்படுகிை சமயம் 
மசேமோகும். இச்சமயத்டைப பின்்பறறுப்வபார் 
டச்வர் என்ைடழக்கப்படுகின்ைனர். டச்வ 
சமயம் பதி, பசு, போசம் என்னும் மூன்று 
க்பபாருள்கடள அடிப்படையபாகக் கூறி, 
அட்வ மூன்றும் கைபாைக்கமும் முடிவுமின்றி 
அழியபாமல் இருப்பட்வ எனக் கூறுகிைது. 
இைனபால் இச்சமயத்திறகு “முப்தபோருள் 
உணமம” என்ை ப்வறுக்பயரும் உள்ளது.

1. பதி

டச்வம், கைவுடளப ’்பதி’ என்று 
கூறுகிைது. ்பதி என்ைபால் ைட்ல்வன் என்று 
க்பபாருள். சி்வன் உரு்வமபாகவும், அரு்வமபாகவும், 
அருவுரு்வமபாகவும் உள்ளபார் என்று கூறுகிைது.

2. பசு

டச்வசித்ைபாந்ைம், உயிடேப ’்பசு’ எனக் 
குறிபபிடுகிைது. உயிர்கள் எணணறைட்வ, 
நிட்லத்திருப்பட்வ என்ை ைத்து்வத்டை இது 
கூறுகிைது.

3. போசம்

ஆண்வம், கன்மம், மபாடய ப்பபான்ை
இச்டசகடளக் கைக்கும்ப்பபாது, உயிர் 
இடை்வடன அடைய இயலும் என்று கூறுகிைது.

சிவன்
டச்வர்கள் சி்வடன உரு்வ நிட்லயிலும், 

அரு்வநிட்லயிலும் ்வழி்படுகின்ைனர். 
சி்வனுடைய உரு்வநிட்லகளில் நைேபாசர் ்வடி்வம் 
குறிபபிைத்ைக்கது. இவ்வடி்வத்தில் நைனம் 
ஆடும் நிட்லயில் சி்வன் கபாணப்படுகிைபார்.

சி்வனுடைய அரு்வ ்வடி்வமபாகச் 
சி்வலிஙகம் கருைப்படுகிைது. அது (1) 
நி்லத்திறகுள் உள்ள ்பகுதி பிேம்ம ்பபாகம் (2) 
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ச்கௌமாரம்
முருகடன முழுமுைறகைவுளபாகக் 

ககபாணடு ்வழி்படுகின்ை சமயம் தகௌமோரம் 
ஆகும். இச்சமயத்தினர் ககௌமபாேர், ஸகந்ைர் 
என அடழக்கப்படுகின்ைனர். முருகன் எனத் 
ைமிழகத்தில் ்வணஙகப்படும் குமேன், மயிட்ல 
்வபாகனமபாகவும், பச்வட்லக் ககபாடியபாகவும் 
உடைய்வர். முருகன் ைமிழக்கைவுளபாகவும் 
கருைப்படுகிைபார். சஙக இ்லக்கியஙகள் 
முருகடனச் நசநயோன் என்று குறிபபிடுகின்ைன. 
குன்று இருக்கும் இைகமல்்லபாம் குமேன் 
இருக்கும் இைமபாக நம்்பப்படுகிைது. உ்லகில் 
எஙககல்்லபாம் ைமிழர்கள் ்வசிக்கிைபார்கபளபா, 
அஙககல்்லபாம் முருகக்கைவுளுக்குக் 
பகபாயில்கள் கட்ைப்பட்டுள்ளன. மப்லசியபாவில் 
உள்ள ்பத்துமட்ல முருகன் சிற்பம் சிைபபு 
மிக்கது. 

பத்துமலல முருகன்- மலலசியா

சாக�ம்
’சகதி’ என்ை க்பண கைய்வத்டை 

முழுமுைற கைவுளபாகக் ககபாணடு ்வழி்படுகிை 
சமயம் சபாக்ைமபாகும். இச்சமய மக்கள் 
சோக்தர் என்று அடழக்கப்படுகின்ைனர். சக்தி, 
்பணபுகளுக்கு ஏற்பப ்பல்ப்வறு ்வடி்வஙகளில் 
கபாட்சியளிக்கிைபார். இ்வர் சிஙகத்தின் மீது 
வீறறிருக்கிைபார். சினஙககபாணை உரு்வத்துைன் 
விளஙகும் சக்திடய ்வழி்படு்வபை கபாளி 
்வழி்பபாைபாகும். இக்கபாளிடயப(ககபாறைட்வ) 

கருைப்படுகிைது. கருைன் தபரிய திருேடி 
என்றும் அனுமன் சிறிய திருேடி என்றும் 
ட்வண்வர்களபால் அடழக்கப்படுகிைது.

ழவணவப பிரிவு்கள்
ட்வண்வ சமயத்தில் ேடகமலை, 

த்தன்கமலை என்னும் இேணடு பிரிவுகள் 
உள்ளன. ட்வண்வக் ககபாள்டககடள 
இேபாமபானு�ர் கநறி்படுத்தி விளக்கியுள்ளபார். 
அ்வருக்கு பின்்வந்ை்வர்களிடைபய
ககபாள்டககடள விளக்கு்வதில் கருத்து 
ப்வறு்பபாடு எழுந்ைது. இவப்வறு்பபாடு ்வைகட்ல, 
கைன்கட்ல என்ை இரு பிரிவினர் பைபான்ைக் 
கபாேணமபானது.

்வைகட்லப பிரிவினர் 
நே்தோந்்தந்தசிகரின் ககபாள்டககடளயும், 
கைன்கட்லப பிரிவினர் மண்வபாள மபாமுனிகளின் 
ககபாள்டககடளயும் பின்்பறறுகின்ைனர்.

ேடகமலை 
(கோஞ்சிபுரம்)

த்தன்கமலை 
(ஸ்ரீரஙகம்)

1 திருமண 
அணியும்ப்பபாது 
்பபாைமின்றி 
அணி்வர்.

திருமண 
அணியும்ப்பபாது 
்பபாைமிட்டு அணி்வர்.

2 ப்வைஙகபள 
முைன்டமயபானது 
என்்பர்.

 நம்மபாழ்வபாரின் 
்பபாைல்கபள
முைன்டமயபானது 
என்்பர்.

3  ப்வள்விகளுக்கு 
முக்கியத்து்வம் 
அளிப்பர்.

ப்வள்விகள் 
இன்றியடமயபாைது 
அன்று என்்பர்.

்காணா�த்யம்
இது கண்பதிடய முழுமுைற 

கைவுளபாகக் ககபாணடு ்வழி்படும் 
சமயமபாகும். இச்சமயத்டைப பின்்பறறும் 
மக்கள் கோ்ோபதயர்கள் என்று 
அடழக்கப்படுகின்ைனர். கண்பதி எல்்லபாத் 
கைய்வஙகளுக்கும் முைன்டமயபான்வேபாகக் 
கருைப்படுகிைபார். ்பக்ைர்கள், பிள்டளயபாடேப
ப்பபாறறிப ்பபாடிய பின்னபே, ஏடனய 
கைய்வஙகடள ்வழி்படும் மேபு உள்ளது. இ்வர் 
மூஷிகத்டை ்வபாகனமபாகக் ககபாணடுள்ளபார்.
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சசௌரம்
கசௌேம் என்்பது, சூரியடன 

முழுமுைற கைவுளபாகக்ககபாணடு ்வழி்படுகிை 
சமயமபாகும். இைடனப பின்்பறறுப்வபார் 
தசௌரர் என்ைடழக்கப்படு்வர். சூரியன் ஏழு 
குதிடேகள் பூட்ைப்பட்ை பைரில் அமர்ந்திருப்பபார். 
சூரியனுக்கு நன்றிகூறும் விைமபாகப்வ நபாம் 
க்பபாஙகல் ்பணடிடகடயக் ககபாணைபாடுகிபைபாம்.

இந்து சமய இலககியங்கள்
ஒவக்வபாரு சமயத்திறகும் முக்கியமபான 

சமய நூல்கள் உள்ளன. இந்து சமயத்திறகும் 
ப்வைம், ஆகமம், பைபாத்திேம், சபாத்திேம், 
இதிகபாசம், புேபாணம் எனப ்ப்ல நூல்கள் உள்ளன.

நவ�ங்கள்
’நே்தம்’ என்ை கசபால்லுக்கு அறிவுக் 

களஞ்சியம் என்று க்பபாருள். ப்வைஙகள் 
நபான்கு அட்வ, ரிக், ய�ுர், சபாம, அைர்்வண 
ப்வைம் என்்பன்வபாகும். ரிக் ்படழடமயபான 
ப்வைமபாகும். “மந்திரஙகளின் அரசி” எனப 
ப்பபாறைப்படும் கபாயத்ரி மந்திேம் ரிக் ப்வைத்தில் 
இைம்க்பறறுள்ளது. ப்வைஙகளின் கைபாகுபபு 
சம்கிடைகள் ஆகும். பிேபாமணஙகள் என்்பட்வ 
யபாகஙகளில் கசயயப்வணடிய சைஙகுகள் 
்பறறிக் கூறும் நூ்லபாகும்.

உ�நிை�ங்கள் (உ�நிஷத்)
உ்பநிஷத் என்ை கசபால் குருவின் அருகில் 

சீைன் அமர்ந்து அ்வரின் உ்பபைசஙகடள 
பகட்ைறிைட்லக் குறிபபிடுகிைது. இட்வ 
்பணடைய இந்திய ைத்து்வ இ்லக்கியமபாகும். 
ப்வைஙகளில் இட்வபய இறுதியபானட்வ. 
எனப்வ ப்வைபாந்ைம் என்றும் கூைப்படுகிைது.

அழிவில்்லபாை கமயபக்பபாருள் ஒன்று 
உணகைன்ைபால் அைன் சு்பபா்வம் என்ன? 
அதுைபான் கைவுளபா? இவவு்லகம் எப்படி 
பைபான்றியது? ப்பபான்ை பகள்விகடள உ்பநிைைம் 
எழுபபுகிைது.

எடையும் ஒபே முடிந்ை முடி்வபாகச் 
கசபால்லிவிைபாமல், பகள்விகடள எழுபபு்வதும் 

்பபாட்லநி்லக் கைவுளபாகச் சஙககபா்ல மக்கள் 
்வழி்பட்ைனர். சக்தி, கிேபாமஙகளில் மக்கள் 
மனப்பபான்டமக்கு ஏற்ப கிேபாம பை்வடையபாக 
்வழி்பைப்படுகிைபார்.

மரபு ச�யவங்கள்
கிேபாமஙகளில் மக்களின் 

்வபாழக்டக முடைக்கு ஏற்ப ்பல்ப்வறு 
கைய்வஙகடள ்வழி்படுகின்ைனர். அட்வ 
மேபு கைய்வஙகள், சிறுகைய்வஙகள் 
என்றும் நபாட்ைபார் கைய்வஙகள் என்ை 
க்பயேபாலும் அடழக்கப்படுகின்ைன.

இந்ைச் சிறுகைய்வ ்வழி்பபாட்டில் 
கிேபாம கைய்வஙகள் முக்கியத்து்வம் 
க்பறுகின்ைன. இட்வ ஊருக்கு ஊர் 
ப்வறு்பட்டு கபாணப்படுகின்ைன. 
இதில் ஆண, க்பண கைய்வஙகள் 
இடணயபான மதிபபுககபாணைட்வ. 
க்பரிய பகபாயில்களில் இல்்லபாது மேத்ைடி, 
திைந்ைக்வளிகள் ப்பபான்ை இைஙகளில் 
எளிடமயபாகப்வ கபாணப்படுகின்ைன.

ைன்னுடைய ஊடே, 
கபால்நடைகடள, கணமபாய நீடே, 
க்பணகடள, அறு்வடைப ்பயிடே 
கபாக்கும்ப்பபாதும், ப்பபாரில் இைந்ை 
ஆணகடளயும், ஊருக்கபாகவும், 
குடும்்பத்திறகபாகவும், கண்வபனபாடு 
உயிர்நீத்ை க்பணகடளயும் கிேபாமபபுை 
மக்கள் கைய்வஙகளபாக ்வழி்பட்டு 
்வருகின்ைனர்.

ஐயனபார், முனீஸ்வேர், 
சுைட்லமபாைன், கருப்பசபாமி, 
கபாத்ை்வேபாயன், மதுடேவீேன் ப்பபான்ை
ஆண கைய்வஙகளும், முத்ைபா்லம்மன், 
க்பரியநபாச்சி, இசக்கியம்மன், 
மபாரியம்மன், கபாளியம்மன் ப்பபான்ை க்பண 
கைய்வஙகளும் ்வணஙகப்படுகின்ைன. 
மக்கள் உரு்வமில்்லபாை இயறடக 
சக்திகள் ப்பபான்ை்வறடையும் கைய்வமபாக 
்வழி்படுகின்ைனர். 
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முடைகயன க்பபாருள் கூறு்வர். 
மசேததிருமும்றகள் ்பன்னிேணைபாகும். 
இ்வறடைத் கைபாகுத்ை்வர் �ம்பியோணடோர் 
�ம்பி ஆ்வபார். ஒன்று முைல் ஏழு ்வடேயி்லபான 
திருமுடைகள் பை்வபாேம் எனப்படும். 
அ்வறடை முடைபய திருஞபான சம்்பந்ைர், 
திருநபாவுக்கேசர், சுந்ைேர் ஆகிய மசேமூேர் 
அருளினர்.

எட்ைபாம் திருமுடையபான 
திருேோசகதம்த மோணிககேோசகரும், 
ஒன்்பது, நபாயன்மபார்கள் எழுதிய ஒன்்பைபாம் 
திருமுடையும், ்பத்ைபா்வது திருமுடையபான 
திருமந்திரதம்தத திருமூலைரும் 
இயறறினர். கபாடேக்கபா்லம்டமயபார் உட்்பை 
்பன்னிரு்வர் ்வழஙகியட்வ ்பதிபனபாேபாம் 
திருமுடையபாகும். பசக்கிழபார் அருளியது, 
தபரியபுரோ்ம் அல்லைது திருதத்தோணடர் 
புரோ்மோகும். இது ்பன்னிேணைபாம் 
திருமுடை என்ைடழக்கப்படுகிைது; அக்கபா்ல 
நபாயன்மபார்களின் ்வே்லபாறடைக் கூறுகிைது.

�ாலாயிரத்திவயபிர�ந்�ம்

நாதமுனிகள்

ட்வண்வ சமயத்தில், 
விஷணுட்வத் ைமிழப 
்பபாமபாட்லகளபால் ்வழி்பட்ை 
்பன்னிரு ஆழ்வபார்கள் 
அருளியட்வ, �ோலைோயிரத 
தி வ ய பி ர ப ந் ்த ம ோ கு ம் . 
்பன்னிரு்வரில் க்பண
ஆழ்வபார் ஆணைபாள் 
ஒரு்வபே. இ்வர் 

“சூடிகதகோடுத்த சுடர்கதகோடியோள்” என்றும் 
புகழப்படுகிைபார். நபா்லபாயிேத்திவய 
பிே்பந்ைத்டைத் கைபாகுத்ை்வர் �ோ்தமுனிகள் 
ஆ்வபார். 

ழசவ சித்�ாந்� சாத்திரங்கள்
டச்வ சித்ைபாந்ை சபாத்திேஙகள் 14 

ஆகும். இ்வறடை தமயகணட சோததிரஙகள் 
என்்பர். இ்வறறில் ைட்ல சிைந்ைது சி்வஞபான 
ப்பபாைமபாகும். இந்நூட்ல இயறறிய்வர் 
கமயகணை பை்வேபா்வபார். இதில் டச்வ சித்ைபாந்ை
கமயயியல் கருத்துகடளக் கபாண்லபாம். 

மபாறறுத்ைத்து்வஙகடள க்வளிக்ககபாணர்்வதும் 
உ்பநிைைத்தின் ைனிச்சிைப்பபாகும்.

மனிைன் பைபான்றிய கபா்லம் முைப்ல 
சமயம் பைபான்றியது என்லபாம். சமயபம 
மனிைனின் ்வபாழக்டக. சமயத்தின் 
மூ்லமபாகத்ைபான் மனிைன் ைன் ஆன்மபாவின் 
உணடம நிட்லடயயும் ்வபாழக்டகயின் 
்பயடனயும், மனத்தின் ஆனந்ைத்டையும், 
முழுடமயபான அடமதிடயயும், நிட்லத்ை 
ைன்டமடயயும் க்பைமுடியும்.

 - டைத்திரிய உ்பநிைைம்

ஆ்கமங்கள்
சமய ்வழி்பபாட்டு முடைகபள ஆகமஙகள் 

எனப்படும். இட்வ மனத்டை ஒருமுகப்படுத்திக் 
கைவுடள அடைய ்வழிகபாட்டுகின்ைன. சரிடய, 
கிரிடய, பயபாகம், ஞபானம் ஆகிய ்வழிகளில் 
இடைநிட்லடய அடைய்லபாம் என ஆகமஙகள் 
உடேக்கின்ைன. டச்வ ஆகமஙகடளப பின்்பறறிச் 
சிேோசசோரியோர்கள் மசேக நகோயில்களில் 
அர்ச்சகர்களபாகவும், போஞ்சரோதர ஆகமஙகடளப
பின்்பறறி ட்வண்வக் பகபாவில்களில் ‘�ம்பி’ 
(்பட்ைபாச்சபாரியபார்) எனப்படும், சபாத்ைேை
ஸ்ரீட்வஷண்வர்கள் அர்ச்சகர்களபாகவும் 
்பணியபாறறுகின்ைனர். 

ழசவ ஆ்கமங்கள்
சி்வ ்வழி்பபாட்டின் முக்கியத்து்வம், 

சி்வபா்லயம் அடமக்கும் விைம், பூடச 
முடைகள், சி்வபாச்சபாரியபார்கடளத் 
பைர்ந்கைடுக்கும் முடை ப்பபான்ை்வறடை 
விளக்கும் டச்வ கநறிகபள டச்வ
ஆகமஙகளபாகும். இவ்வபாகமஙகள் 
இேணடு க்பரும்பிரிவுகளபாகவும், 28 
உட்பிரிவுகளபாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

திருமுழ்ற்கள்
ைமிழில் திருமுடை என்்பைறகுத் ைம்டம 

அடைந்ை்வர்கடளச் சி்வபமயபாக்குகின்ை 

XII Ethics_Lesson 4.indd   63 16-03-2020   14:45:52



6 4 இந்தியப் பணபபாடும் சமயங்களும்

அசித்து எனப்படும் சைத்பைபாடும் 
எபப்பபாதும் பசர்ந்திருக்கிைபார். ்பேமபாத்மபாப்வ
நிட்லயபான்வர். சுைந்திேம் உடைய்வர். சித்தும், 
அசித்தும் அ்வடே சபார்ந்திருப்பட்வ. ஆசபாரிய 
அன்பு, ஸருதி, ஸமிருதி – நம்பிக்டக, பமபாட்ச
விருப்பம், உ்லக ஆடச அறுத்ைல், ைர்மசிந்ைடன, 
ப்வை்பபாேபாயணம், சபாது, சஙகமச்பசர்க்டக 
முை்லபான்வறைபால் கர்ம ்பந்ைத்டைவிட்டு முக்தி 
க்பை்லபாம். ’சத்’ என்னும் உயிர், அசித் என்னும் 
உைலுைன் இடண்வைபால் ்பேமபாத்மபா ஒன்ைபாகப்வ 
கபாணப்படுகிைது. பரமோதமோ, ஜீேோதமோ, உலைகம் 
இம்மூன்றிறகும் பிரிகக இயலைோ்த ஒரு பந்்தம் 
இருககி்றது என்று இரோமோனுஜர் கூறினோர். 

3. துமே்தம்

இந்கநறிடயப ்பேபபிய்வர் மததுேர் 
ஆ்வபார். இ்வருடைய ைத்து்வக் பகபாட்்பபாடு 
துட்வைமபாகும். துவி என்ைபால் இேணடு 
என்று க்பபாருள்்படும். அைபா்வது பிே்பஞ்சமும், 
்பேமபாத்மபாவும் ப்வைபானட்வ. ்பேமபாத்மபா 
ைனி, மறைட்வ அதில் பசேபாைட்வ என்்பைபாம். 
்பேமபாத்மபா, ஜீ்வபாத்மபா, �ைவு்லகம் – இட்வ 
எ்வேபாலும் உணைபாக்கப்பைபாை நித்தியப 
க்பபாருளபாகும். உ்லகம் ஒரு பைபாறைம் அன்று. 
சுைந்திேம் இடை்வனுக்கு மட்டும் உணடு. 
கருமத்டை நீக்கினபால் வீடுப்பறடை அடைய்லபாம் 
என்்பபை இ்வேது பகபாட்்பபாைபாகும். 

கீழ� உணர்த்தும் �ான்கு மார்க்கங்கள்
இந்து மைத்தில் ஆன்மிக்வழிகள் 

சபாைனம் என்ைடழக்கப்படுகின்ைன. இடை்வடன 
அடையும் ்வழிபய மபார்க்கமபாகும். அ்வறறுக்குப 
்பல்ப்வறு ்வடகயபான சபாைனஙகள் உைவுகின்ைன. 
்பக்வத்கீடை இடை்வடன அடைய நபான்கு 
மபார்க்கஙகடளக் கபாட்டுகிைது. அட்வயபா்வன

1) ஞோன மோர்ககம், 2) இரோஜ மோர்ககம் 3) கர்ம 
மோர்ககம் 4) பகதி மோர்ககம் என்பனேோகும்.

1. ஞோனமோர்ககம்

அ றி வு க் கூ ர் ட ம யு ட ை ய ்வ ர் க ள் 
நல்்லடையும், ககட்ைடையும் அறிந்து என்றும் 
நிட்லத்திருப்படையும், விடேவில் அழிந்து 
விடு்வடையும் சிந்தித்து உணரும் ஆறைல் 
உடைய்வர்கள். இவ்வறிவின் துடணககபாணடு 

நவ�ாந்� ச�றி்கள்

ஆதிசஙகரர்

ப்வைபாந்ை கநறிகள் 
முடைபய அதமே்தம், 
வி சி ஷ் ட ோ த ம ே ்த ம் , 
துமே்தம் என்்ப்வன்வபாகும்.

1. அதமே்தம்

அ த் ட ்வ ை 
ப க பா ட் ்ப பா ட் ட ை 
உ ்ல கி ற க ளி த் ை ்வ ர் 

ஆதிசஙகரர் ஆ்வபார். இ்வர் பகேளபாவில் 
உள்ள ’கோலைடி’ என்னும் ஊரில் பிைந்ைபார். 
சஙகேர் க்பௌத்ை, சமண சமயஙகளின் 
எழுச்சியபால் குன்றிப ப்பபாயிருந்ை இந்து 
சமயத்திறகு புத்துயிர் ஊட்டினபார். இ்வர் 
இந்தியபா முழு்வதும் ்பயணம் கசயது 
சிருஙநகரி, பூரி, துேோரமக, நஜோஷி ப்பபான்ை
இைஙகளில் அத்ட்வை மைஙகடள நிறுவி 
இந்து சமயத்திறகு அரும் கைபாணைபாறறினபார்.

அத்ட்வைம் என்்பது இேணடு 
அல்்ல ஒன்பை என்்பைபாகும். (அ-இல்ட்ல, 
துட்வைம்- இேணடு) பிேம்மமும் ஆன்மபாவும் 
இேணைல்்ல, அட்வ ஒன்பையபாகும் எனப 
க்பபாருள்்படும்.

உ்லகில் பிேம்மம் ஒன்டைத் ைவிே, 
கபாணப்படுகின்ை அடனத்தும் க்வறும் 
மபாயத்பைபாறைஙகபள. ஜீ்வபாத்மபா, ைபான் 
பிேம்மம் என்்படை உணர்ந்து ்பறைறை கசயல் 
புரி்வைனபால் பிேம்மமபாக மபாைமுடியும் என்்பபை 
அத்ட்வைமபாகும். ஞபான மபார்க்கத்தின்்வழி 
பிேம்மத்டை அறிய விடழைப்ல அத்ட்வைம் 
எனச் சஙகேர் ்வலியுறுத்துகிைபார். 

2. விசிஷ்டோதமே்தம்

விசிஷைபாத்ட்வைக் கருத்டைக் கூறிய்வர் 
இரோமோனுஜர் ஆ்வபார். இ்வர் திரு்வேஙகத்தின் 
ைட்லடம ஆச்சபாரியேபாகப க்பபாறுபப்பறைபார். 
இந்தியபா முழு்வதும் ட்வண்வத்டைப 
்பேபபு்வதில் தீவிேமபாக ஈடு்பட்ைபார். 
இந்துக்களிைம் நி்லவிய சபாதி ப்வறறுடமடயக் 
கடளய முற்பட்ைபார். பிேம்மம் ஒரு்வபே, அ்வர் 
சத்து என்றும், பிேம்மம் என்றும், ஈஸ்வேன் 
என்றும் விஷணு என்றும் க்பயர் க்பருகிைபார். 
அ்வர் சித்து என்னும் ஆத்மபாவுைனும், 

XII Ethics_Lesson 4.indd   64 16-03-2020   14:45:52
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இந்துசமய விைாக்கள்
இடை்வனது ்பரிபூேண அருள் 

்பக்ைனுக்குக் கிடைக்கும் என்்படை நிடனவூட்ை, 
விழபாக்கள் ககபாணைபாைப்படுகின்ைன. 
இவவிழபாக்கள் மக்கள் மனத்தில் அன்பு, 
இேக்கம், ஈடக, மனிைபநயம் முை்லபான 
நற்பணபுகடள ்வளர்த்து ஆன்மீக அறிட்வப 
க்பருக்கி, ்வளமபான ்வபாழக்டக ்வபாழ 
உைவுகின்ைன. இந்துக்கள் ககபாணைபாைக்கூடிய 
விழபாக்களில் விநபாயகர் சதுர்த்தி, ந்வேபாத்திரி, 
தீ்பபா்வளி, கந்ை சஷடி, திருகபார்த்திடக, 
சி்வேபாத்திரி, மபாசிமகம், ்பஙகுனி உத்திேம், 
சித்திேபாக்பௌர்ணமி, ட்வகபாசி விசபாகம், ஆனி 
திருமஞ்சனம், ஆடிபூேம், பிேபைபாஷம் ப்பபான்ை
விழபாக்கடளச் சிைப்பபாகக் ககபாணைபாடி 
்வருகின்ைனர்.

சத்தியத்டையும், முழுடமயபான 
்பேம்க்பபாருடளயும், பைடும் ்வழிபய 
‘ஞபானமபார்க்கம்‘ எனப்படும். நல்்லறிவுக்கு 
்வழிகபாட்டு்வன முடைபய ப்வைபாந்ைஙகள், 
உ்பநிைைஙகள், ்பக்வத்கீடை ஆகியனவும், 
இேமணமகரிஷி, அேவிந்ைர், ைபாயுமபான்வர் 
மறறும் திருமூ்லர் ப்பபான்ை ஆன்பைபார்களின் 
உ்பபைசஙகளபாகும். 

2. இரோஜ மோர்ககம்

மனிைன் சுய உணர்வுைன் உைம்பு, 
மூச்சு, மனம், இ்வறடைக் கட்டுப்படுத்தி, 
ஒழுஙகு்படுத்தி ைனக்குள்பள ஒளிந்து கிைக்கும் 
சக்திகடளத் தூணடி க்வளிப்படுத்து்வது இேபா� 
மபார்க்கம் எனப்படும். “ஓம்” என்னும் பிேண்வம் 
இஙகு ்வழி்பைப்படுகிைது.

3. கர்ம மோர்ககம்

்வபாழக்டகயில் மனிைன் கசயகின்ை 
ஒவக்வபாரு கசயலிலும் இேணடு விைமபான 
்பயன்கள் இருக்க ப்வணடும்.

�	அச்கசயல் அ்வனுடைய கைய்வ ்பக்திடய 
்வளர்க்க ப்வணடும்.

�	அச்கசயலினபால் சமுைபாயத்திறகு ்பயன் 
கிடைக்க ப்வணடும். 

சமுைபாயத்தின் அஙகத்தினேபாகிய 
ஒவக்வபாரு்வரும் ைத்ைம் கைடமகடள 
முடையபாகவும், திைடமயபாகவும் ஆறறு்வபை 
கர்ம மபார்க்கம் ஆகும்.

4. பகதி மோர்ககம்

கைவுள்மீது ்பக்தி ககபாணை மனிைன் 
அகந்டைடய ஒழித்து, சிறுடமடய ைவிர்த்து, 
தியபாகம் அன்பு, ்வபாயி்லபாக உயரிய நிட்லடய
அடை்வபை ்பக்தி மோர்ககமோகும்.

“நீ எது்வபாக விரும்புகிைபாபயபா
அது்வபாகப்வ மபாறிவிடுகிைபாய” எனக் 
கீடை குறிபபிடுகிைது. நறகுணஙகடளக் 
ககபாணை ்பேம்க்பபாருடள ்வணஙகும்ப்பபாது 
நபாமும் நறகுணஙகடள ககபாணை்வேபாகப்வ 
மபாறிவிடுகிபைபாம்.

�்கவத் கீழ�
இது, மபாக்பரும் இதிகபாசமபான 

மகபா்பபாேைத்தின் ஒரு ்பகுதியபாகும். ்பக்வத் 
கீடை என்்பைறகுக் கைவுளின் ்பபாைல் என்று 
க்பபாருள். இஃது எழுநூறு ஸப்லபாகஙகள் 
்பதிகனட்டு அத்தியபாயஙகளபா்லபானது.

மகபா்பபாேைத்தில் குருபஷத்ேப 
ப்பபார் கைபாைஙகும் முன் எதிேணிடய
்பபார்ட்வயிட்ை அர்�ுனன் அஙபக 
அ்வனது உைவினர்கள், நண்பர்கள், 
குரு ப்பபான்பைபார் இருப்பைபால் ப்பபாரிை 
மறுத்ைபார். இடைக்கணை அ்வேது 
பைபேபாட்டியபாக ்வந்ை ்பக்வபான் 
ஸ்ரீகிருஷணர், ைருமத்திறகபாகப 
ப்பபாரிடும்ப்பபாது உைவுமுடைகள் 
குறுக்கிைக்கூைபாது ப்பபான்ை 
அறிவுடேகடள ்வழஙகினபார்.

கீடை அர்�ுனனுக்கு மட்டும் 
கூைப்பட்ைைன்று; மனிைர்கள் 
அடன்வருக்குமபானது என இந்து சமயம் 
நம்புகிைது. ஏகனனில், இது கடவுளோல் 
மனி்தனுககு ேழஙகப்படட்தோக 
�ம்பப்படுகி்றது .
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புேபாணஙகள் ப்பபான்ைட்வ இந்தியபாவிறகு 
மட்டுமல்்லபாது உ்லகிறபக ்வழஙகப்பட்ை 
ககபாடைகளபாகும்.

�	பயபாகபா என்னும் அறபுைமபான அறிவியல் 
உணடமடய, மிகபக்பரிய ககபாடையபாக 
இந்து சமயம் உ்லகிறகு அளித்துள்ளது. 

�	க ட் ை ை க் க ட ்ல ,  சி ற ்ப க் க ட ்ல , 
ஓவியக்கட்ல, இடசக்கட்ல இ்வறறில் 
மனிைனின் ஆன்மிக உணர்வுகள் 
க்பபாதிந்து கிைக்கின்ைன என்்படை 
உ்லகிறகுக் கபாட்டிய சமயம், இந்து 
சமயபமயபாகும். 

�	உரு்வ ்வழி்பபாட்டுமுடை, வீடுப்பறு 
அடை்வறகபான அைகநறி பகபாட்்பபாடுகள் 
அத்ட்வைம்,  விசிட்ைபாத்ட்வைம், 
துட்வைம், டச்வ, சித்ைபாந்ை கநறிகள் 
ப்பபான்ை ைத்து்வக்பகபாட்்பபாடுகடளயும் 
இந்தியப்பண்பபாட்டிறகு அளித்திருப்பது 
இந்து சமயம்ைபான் என்்பதில் சிறிதும் 
ஐயமில்ட்ல.

சமணம்

மகாவீரர்

இந்தியபாவின் ்பழம்க்பரும் 
சமயஙகளுள் சமண 
சமயமும் ஒன்ைபாகும். 
இந்திய மக்களபால் 
இ ச் ச ம ய ம் 
பி ன் ்ப ற ை ப ்ப டு கி ை து . 
இ ரு ்ப த் தி ந பா ன் கு 
தீ ர் த் ை ங க ே ர் க ளி ன் 
ப்பபாைடனத் கைபாகுபப்ப

‘சம்மோகும்'. சம்ம்தம், மஜன ம்தம், அருக 
ம்தம், பிணடி ம்தம், நிகணட ம்தம் என்று ்ப்ல 
க்பயர்களபால் அடழக்கப்படுகிைது. ஜீனரின் ்வழி 
கசல்்ப்வர்கள் ட�னர் – சமணர் எனப்பட்ைனர். 
ஜீன் என்்பது ஜீத் என்ை ்பகுதியின் அடியபாகப 
பிைந்ைது. ஜீத் என்்பைறகு க�யித்ைல், 
க்வறறிக்பறுைல் என்று க்பபாருள். ஜீனர் என்ைபால் 
பு்லன்கடள க்வறறி கணை்வர். அைபா்வது, ைனது 
மனத்டையும், க்பபாறிகடளயும் அைக்கி க்வறறி 
கணை்வர்கள் என்்பது க்பபாருளபாகும். அத்ைடகய 
ஜீனர்கடளக் ககபாணை சமயபம சமண 
சமயமபாகும்.

இந்து சமயத்தின் ச�ருழம்கள்
�	இந்துசமயம் கபா்லத்ைபால் மிகவும் 

கைபான்டமயபானது. அஃது உ்லககஙகும் 
்பேவி இருந்ைடை நவீன கபா்ல ஆயவுகள் 
மூ்லம் அறியமுடிகிைது.

�	இந்துசமயத்தில் இைம்க்பறறுள்ள
முக்கியக்கருத்துகள் பிை சமயஙகளிலும் 
இைம்க்பறறுள்ளன. 

�	இந்துசமயம் பிை சமயஙகடள 
இ ழி வு ்ப டு த் ை பா ம ல் ,  அ ்வ ற றி ன் 
பகபாட்்பபாடுகடள மதித்து அே்வடணத்துச் 
கசல்கிைது.

�	 இந்து சமயத்தின் மீது ்பல்ப்வறு 
ைபாக்குைல்கள் நிகழந்ைப்பபாதும் அது 
ைபாழபாமல் உயர்ந்து திகழகிைது.

�	இந்துசமயம் க்வறும் நம்பிக்டக
உ ண ர் ப ்வ பா டு  நி ன் று வி ை பா ம ல் 
நம்பிக்டககளுக்கபான அறிவியல் 
கபாேணஙகடளயும் ைன்னகத்பை ககபாணைது.

�	மனிை உணர்வுகடளக் கட்டுப்பபாட்டுக்குள் 
உட்்படுத்ைபாது சுைந்திேமபாக ்வபாழும் 
உரிடமடய ்வழஙகுகிைது. நமது 
சமூகஙகளில் கட்டுப்பபாடு நி்லவினபாலும் 
சமயத்தில் அளப்பரிய சுைந்திேம் 
்வழஙகப்படுகிைது.

�	 இல்்லைத்தில் இருபபினும் துை்வைத்தில் 
இருபபினும் நல்்வபாழவின் ்வபாயி்லபாக 
வீடுப்பறு அடைய்லபாம் எனக்கூறுகிைது.

�	மக்கள் கசயை நல்விடன தீவிடனகளுக்கு 
ஏற்ப மறுபிைவி உணகைனக் கூறி, 
மக்களின் ்வபாழட்வ கநறிப்படுத்தித் 
துன்்பமறை ்வபாழக்டகக்கு ்வழிகசயகிைது.

இந்தியப�ண�ாடடிறகு இந்து சமயத்தின் 
ச்காழை
�	இந்து சமயத்தில் கபாணப்படும் இல்்லைம், 

மனிைபாபிமபான உணர்வு, சகிபபுத்ைன்டம, 
உயர்ந்ை ஆன்மிகக் பகபாட்்பபாடுகள் 
ப்பபான்ைட்வ இந்தியப்பண்பபாட்டின் 
அடையபாளமபாகத் திகழகின்ைன.

�	இ ந் து ச ம ய  இ ்ல க் கி ய ங க ள பா ன 
ப்வைஙகள், உ்பநிைைஙகள், இதிகபாசஙகள், 
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தீர்த்�ங்கரர்்கள் 
தீர்த்ைஙகேர் என்ைச் கசபால்லிறகுப  

பி்றவிப் தபருஙகடமலைக கடந்்த ஞோனி என்று 
க்பபாருள். கைய்வத் ைன்டமயும், கமயயுணர்வும் 
க்பறை தீர்த்ைஙகேர்கள் மக்கள் மனத்தில் உள்ள 
அறியபாடம ்பறறிய அஞ்ஞபானமபாகிய இருடள 
அகறறி, ஆன்ம ஒளி வீசிக் கடேபயறறு்ப்வர்கள் 
ஆ்வர். சமண சமயத்தில் 24 தீர்த்ைஙகேர்கள் 
பைபான்றியைபாகக் குறிபபிடு்வர். முை்லபா்வது 
தீர்த்ைஙகேர் ரிஷபர் என்்ப்வேபா்வபார். 23 ஆ்வது 
தீர்த்ைஙகேேபான போர்சே�ோ்தர் ்பறறியும் 24 
ஆ்வது தீர்த்ைஙகேேபான ேர்த்தமோனர் என்ை 
மகோவீரர் ்பறறியும் அறியமுடிகிைது. ்வர்த்ைமபான 
மகபாவீேபே சமண சமயத்திறகுப புத்துயிர் 
அளித்து அடைச் கசம்டம்படுத்திச் சீரிய 
அடமபபுடையைபாக்கினபார்.

சமண சமயபபிரிவு்கள்
சமண சமயத்தில் திகம்பரர், சுநே்தம்பரர் 

என்ை இருக்பரும் பிரிவுகள் உள்ளன. 

திகம்பரர் – திக் + அம்்பேர் – திக் என்ைபால் 
திடச, அம்்பேம் என்ைபால் ஆடை = திடசகடளபய
ஆடைகளபாக அணி்ப்வர்கள் எனப க்பபாருள்்படும். 
(ஆடைபய அணியபாை்வர்கள்)

சுநே்தம்பரர் –சுப்வைம் + அம்்பேம் 
( சுப்வைம் – க்வள்டள, அம்்பேம் – ஆடை) 
க்வணணிை ஆடை அணி்ப்வர்கள் என 
க்பபாருள்்படும்.

தீர்த்தஙகரர் இயககியேர்கள் (மூலை தபண த்தயேஙகள்) சின்னம்
1. ஆதிநபாைர்(ரிஷ்பர்) சக்கபேஸ்வரி கபாடள
2. அஜிைநபாைர் ஆஜிை்ப்லபா யபாடன
3. சம்்ப்வனநபாைர் துரிைபாரி குதிடே
4. அபிநந்ைநபாைர் கபாளி (்வச்சே சபாருஙக்லபா) குேஙகு
5. சுமதிநபாைர் முகபாகபாளி சிகபபு ்வபாத்து
6. ்பத்ம பிே்பர் சியபாமபா ைபாமடே ம்லர்
7. சு்பபார்க்க்வநபாைர் சபாந்தி ஸ்வஸதிகபா
8. சந்திேபிே்பபா பருகுடி (�ூ்வபா்லபா மபாலினி) சந்திேன்
9. புஷ்பைந்ைர் சைபாரி முைட்ல
10. சிை்லநபாைர் மபானவி (கந்ைர்ப்ப) கற்பகமேம்
11. ஸபேயபாம்சின்நபாைர் ககௌரி கபாணைபாமிருகம்
12. ்வசுபூஜயர் கருையக்கி க்பண எருடம
13. விம்லநபாைர் ட்வபேபாதி ்பன்றி
14. அனந்ைநபாைர் அனந்ைமதி முள்ளம்்பன்றி
15. ைர்மநபாைர் மபானவி ்வஜேபாயுைம்
16.  சபாந்திநபாைர் முகபாமபானிசி மபான்
17. குந்துநபாைர் வி�யபா ஆடு
18. அைநபாைர் வி�யபாபைவி மீன்
19. மல்லிநபாைர் ஆ்பேபாஜிைபா க்லசம்
20. மனிசுவிேைர் ்பகுரூபினி (கபாேைத்ைபா) ஆடம
21. நமிநபாைர் சபாமுணடி(கந்ைபாரி) நீ்லத்ைபாமடே
22. பநமிநபாைர் அம்பிகபா (துஸமபாணதினி) சஙகு
23. ்பபார்ச்வநபாைர் ்பத்மபா்வதி ்பபாம்பு
24. ்வர்த்ைமபான மகபாவீேர் சித்ைபாக்கியபா சிஙகம்

வர்த்�மாை ம்காவீரர்
இ்வேது இயறக்பயர் ்வர்த்ைமபானர். 

இ்வபே சமண சமயத்தின் கமடசி தீர்த்தஙகரர் 

ஆ்வபார். பைைலின் விடள்வபாயச் சுகஙகடளத் 
துைந்து, துை்வைம் பமறககபாணைபார். 
்பன்னிேணடு ஆணடுகள் கைந்து ரிஜுபோலிகோ 
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4. கசபாத்துகள் பசர்த்ைட்ல விடுைல் – 
்பறறுகளிலிருந்து விடு்பைல் (Abarigraha)

5. ைன்னைக்கம் - பிேம்மச்சரியம் 
(Brahamacharya)

சமணக ச்காள்ழ்க்கள்
சமண சமயத்தின் மிக உயர்ந்ை ககபாள்டக

“சியோதேோ்தம்” அல்்லது அந�கோந்்தேோ்தமோகும். 
ஒபே க்பபாருள் ்ப்ல இயல்புகள் க்பபாருந்தியைபாய 
இருப்பபை அபநகபாந்ை்வபாைம் எனப்படும். 
ஒபே க்பபாருள் ்பல்ப்வறு பகபாணஙகளில் 
்பபார்க்கும்ப்பபாது அபநக இயல்புகள் உள்ளைபாகக் 
கபாணப்படுகிைது. எபக்பபாருடளக் குறித்தும் 
திட்ை்வட்ைமபான முடி்வபான கருத்திடன 
க்வளியிை முடியபாது என்்பபை இைன் 
விளக்கமபாகும். 

எடுத்துக்கபாட்ைபாக, இேபாமன் 
என்்ப்வன் ஒரு்வனுக்கு மகன் என்ைபால் 
இன்கனபாரு்வனுக்கு ைந்டையபாகவும், 
மூன்ைபாம்வனுக்கு அணணன் அல்்லது 
ைம்பியபாகவும், நபான்கபாம்வனுக்கு 
மபாமபானபாகவும் இருக்க்லபாம். பமலும் ஒரு்வன் 
மறை்வனுக்கு நண்பனபாகவும் ப்வறு ஒரு்வனுக்கு 
்படக்வனபாகவும் கபாட்சியளிக்கிைபான். 
இவ்வபாறு ஒவக்வபாரு க்பபாருடளயும் 
அபநகக்பகபாணஙகளில் ்பபார்ப்பது ‘அந�கோந்்த 
ேோ்தம்’ எனப்படும். ஒரு க்பபாருள் ஏழு்வடகயபாக 
இருக்க்லபாம் என ்வபாதிடு்வது சியோதேோ்தமோகும். 

சமணர்களின் அடிப்படைக் 
பகபாட்்பபாடுகளபாக இன்னபா கசயயபாடம, 
அருளுடைடம, ககபால்்லபாடம, பு்லபால் 
மறுத்ைல் ஆகிய நபான்கும் இடணந்ை
அகிம்டசபய சமணத்தின் டமயக் கருத்ைபாகும். 
சமண சமயத்தின் ்வபாழவியல் கநறிகள் 
(ந்வ்பைபார்த்ைஙகள்) என்ைடழக்கப்படுகின்ைன. 
அட்வயபா்வன

1. ஜீேன் – நல்விடன, தீவிடன அகறறித்
ைபானபாகப்வ அடனத்டையும் உள்ளது
உள்ள்படி அறியும் ஜீ்வன்.

2. அஜீேன்- உைப்லபாடு கட்டுணை நிட்லயில் 
இன்்ப, துன்்பஙகடளத் துயப்பட்வ.

என்னும் இைத்தில் ’சோல்’ மேத்தினடியில் 
மகேல்யோ எனப்படும் உயரிய ஆன்மீக 
ஞோனதம்த அடைந்ைபார். அைன் பிைகு மகபாவீேர் 
என அடழக்கப்பட்ைபார். கஙடகச் சமக்வளியில் 
குறிப்பபாக மகைம், பகபாச்லம் ப்பபான்ை ்பகுதிகளில் 
சமண சமய கருத்துகடளப ்பேபபினபார். 

சமணக ந்காட�ாடு்கள் 
விடனப ்பயனிலிருந்து விடுைட்ல 

க்பறறு, நறகதி அடை்வபை சமணத்தின் முக்கிய 
பநபாக்கமபாகும். இச்சமயம் கைவுள் ககபாள்டக
அ்வசியமில்ட்ல என்று கருதுகிைது. வீடுப்பறு 
அடைய மூன்று மணிகடளக் கடைபிடிக்க 
ப்வணடும் என்று கூறுகிைது. 

மும்மணி்கள் (திரி ரத்திைங்கள்)
1. �ன்னம்பிகமக – வீடுப்பறறிடன அடைய

மகபாவீேர் ப்பபாதித்ை ைத்து்வஙகளில் 
முழுடமயபான நம்பிக்டக ககபாள்ள 
ப்வணடும். இதுப்வ நல்்ல நம்பிக்டக (சம்யக 
்தரிசனம்) என்்பர்.

2. �ல்லைறிவு – இந்ை உ்லகத்டை யபாரும்
்படைக்கவில்ட்ல. இது இயறடகயபாகத்
பைபான்றியது என்ை முழுடமயபான அறிவு
க்பை ப்வணடும். அது நல்்லறிவு (சம்யக
ஞோனம்) எனக் கூைப்படுகிைது.

3. �றதசயல் – ககபால்்லபாடம, க்பபாய 
ப்பசபாடம, திருைபாடம, கசபாத்து 
பசர்க்கபாடம, கறபுடைடம ஆகிய ஐந்து 
நறகசயல்கடளயும் பின்்பறைப்வணடும். 
இட்வ (சம்யக சரிததிரம்) எனப்படுகிைது.

சமண சமயத்தில் ஐந்து ச�ரும் ந�ான்பு்கள் 
(அல்லது) �ஞச மஹாவிர�ம்

அகிம்ழச
1. எவவுயிர்க்கும் தீஙகிடழக்கபாடம – 

அகிம்டச (Ahimsa)

2. உணடமப்பசுைல் – ்வபாயடம (Satya)

3. திருைபாடம – பிைர் க்பபாருடளக் க்வேபாடம
(Asteya)
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சமண சமயத்தின் �த்துவங்கள் 
உ்லகம் அழியக்கூடியப க்பபாருளபாலும், 

அழியபாத்ைன்டமயபாலும் ஆத்மபாக்களபாலும் 
(Jiwas (or) souls) உரு்வபானைபாகும். மனிைன் 
மட்டுமன்றி வி்லஙகுகள். ைபா்வேஙகள் 
மறறும் கல்லுக்கும் உயிர் இருப்பைபாகக் 
நம்்பப்படுகிைது. உயிர்கள் மீணடும் மீணடும் 
பிைக்கின்ைன. அைறகுக் கபாேணம் உயிர்கள் 
கசயயும் விடனயும் (karma) விடனப்பயனுபம 
(samskara) ஆகும். தூயடமயபான உயிர், 
விடனப்பயனபால் கடை்படிந்திருக்கிைது. 
விடனப்பயன்கடளக் கடளய கடுடமயபான 
ை்வ ்வபாழட்வ பமறககபாள்ள ப்வணடும். 
ைன்டன உணடமயில் உணர்ந்ை்வபன 
ஜீ்வ முக்தி அடைந்ை்வனபா்வபான் என்று 
சமணத்ைத்து்வஙகள் கூறுகின்ைன.

சம்ம் கூறும் ஐந்து ேமகயோன அறிவு 
நிமலைகள்

1. மனம் மறறும் பு்லன்களபால்
கிடைக்கும் அறிவு – (Mati Jnana)

2. சமண நூல்கள் மூ்லமும், துைவிகள்
மூ்லம் கிடைக்கும் அறிவு – (Sruthi
Jnana)

3. கைந்ை கபா்லம், எதிர்கபா்லம்
கைபாட்லவில் உள்ள்வறடைப ்பறறிய
அறிவு – (Avadi Jnana)

4. அடுத்ை்வர் மனத்தில் உள்ள்வறடை 
அறி்வது – (Mana prayaya-jnana)

5. அடனத்துப ்பந்ைஙகளும் விடனயபால்
ஏற்பட்ை ைடைகள் நீஙகிய பிைகு,
ஆன்மபாவிறகுக் கிடைக்கும்
முழுடமயபான உணடமயபான அறிவு
– (Kevala-jnana) டக்வல்யபா.

சமண சங்கம் 
மகபாவீேரின் சீைர்களுள் முக்கியமபான்வர் 

பதரபோகு ஆ்வபார். அ்வரின் சீைர்கள் 11 ப்பர் எனக் 
கூறு்வர். சபாதி, ஆண, க்பண ப்வறு்பபாடின்றி 
சீைர்கள் பசர்த்துக் ககபாள்ளப்பட்ைனர். அ்வர்கள் 

3. புணணியம் – நல்க்லணணம், நல்்லகசயல்,
நல்்லகசபால் இ்வறைபால் விடள்பட்வ.

4. போேம் – தீய எணணம், தீய கசயல், தீய
கசபால் இ்வறைபால் விடள்பட்வ.

5. ஊறறு (ஆசிேமம்) – உயிரிகள் கசயை
புணணிய ்பபா்வஙகளுக்பகற்பப ்பயன்கள்
்வந்து பசரும்.

6. தசறிப்பு – (சம்்வளர்) – மனம், ்வபாக்கு,
கபாயஙகடள அைக்கி நல்விடன தீவிடன
உயிடே ்வந்து அடையபாமல் ைடுக்கும்.

7. உதிர்ப்பு – இரு விடனகளும் உயிருைன்
பசேபாமல் ைடுத்ைபின்பு, எஞ்சிய
விடனகடள நீக்கும்.

8. பந்்தம் – சிந்டை, கசபால், கசயல்,
ஐம்பு்லன்கள் ஆகிய்வறைபால் உணைபான
விடனகள் உயிபேபாடு க்லப்பது ்பந்ைம்.

9. நமோடசம் – ஐம்பு்லன்களின்
ஆடசகடளயும் அைப்வ அழித்து, இரு
விடனகளிலும் நீஙகி உயர்ந்ை வீடுப்பறு
அடை்வது பமபாட்சமபாகும்.

சமணம் கூறும் து்றவி்களுக்காை
வாழ்வியல் ச�றி்கள் 
1. சமணத் துைவிகள் கடுந்துை்வை (Tapas) 

்வபாழக்டக பமறககபாள்ள ப்வணடும்.

2. எளிடமயபான ்பறைறை நிட்லடய (celibacy)
பமறககபாணடு உ்லக ்வபாழக்டகடயத்
துைக்கப்வணடும்.

3. அடிக்கடி உணணபா பநபான்பு இருந்து
இறுதியில் முழுப்பட்டினி (starvation)
இருந்து உயிர் துைக்கப்வணடும்.

4. தீஙகிடழயபாடமடயத் (Ahimsa) ைஙகளின்
்வபாழவில் ஒவக்வபாரு நபாளும் கட்ைபாயம்
கடைபபிடித்பை ஆகப்வணடும்.

5. மூக்டகத் திடேயிட்டு (veil) மூடிக் ககபாள்ள
ப்வணடும்.

6. மயில் பீலிடய எபக்பபாழுதும் ட்வத்திருக்க
ப்வணடும். ைஙகளின் ்பபாைம்்பட்டு சிறு
உயிரினஙகள் கூை இைக்கக்கூைபாது என்்பது
சமண சமயம் கூறும் துைவிகளுக்கபான
்வபாழவியல் கநறிகளபாகும்.
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இ்லக்கியஙகடளயும் ைத்து்வஙகடளயும் 
அளித்துள்ளனர். 

்கழல
சமணக் கட்ைைக்கட்ல என்்பது இந்தியக் 

கட்லயுைன் இடணந்ைது. இேபா�ஸைபானின் 
மவுணட அபுவிலுள்ள தில்ேோரோ நகோயில் 
புகழக்பறை ஒன்ைபாகும். இது பசபா்லஙகி ்வம்ச 
மன்னர்களபால் கட்ைப்பட்ைது. 

ரனகபூர் தஜயின் நகோயில் 
இது ஆதி�ோ்தர் நகோயிலைோகும். 
இகநகோயில் பழுப்பு நி்ற பளிஙகுக 
கறகளோல் கடடப்படடது. 1444 மோர்பிள் 
தூணகமளக தகோணடது. ஒவதேோரு 
தூணும் கமலைநுணுககததுடன் 
ேடிேமமககப்படடமே. இது நசத 
்தர்னோஷோ என்பரோல் மன்னர் 
ரோனோகும்போவின் உ்தவியுடன் 
கடடப்படடது.

கர்நபாைக மபாநி்லத்தில் உள்ள 
சிே்வணக்ப்லககபா்லபாவில் உள்ள நகோமதீஸேரர் 
சிமலை ஒபே கல்்லபால் கசதுக்கப்பட்ை 
உ்லகிப்லபய மிகபக்பரிய சிட்லயபாகும். இது 
57-அடி உயேம் ககபாணைைபாகும். அது போகுபலி 
என்ை க்பயேபாலும் அடழக்கப்படுகிைது. இது 
கஙக ்வம்சத்து மன்னரின் ்படைத்ைள்பதியபான 
சோமுணடரோயோ என்்ப்வேபால் நிறு்வப்பட்ைது. 
உையகிரியில் உள்ள புலிககுமக, எல்ப்லபாேபா
இந்திர சமப ப்பபான்ைட்வ குறிபபிைத்ைக்கட்வ.

லகாமதீஸ்வரர்

நிர்கிேந்ைர்கள் (நிர்கிந்ைர் – ைடளகளிலிருந்து 
விடு்பட்பைபார்) எனப்பட்ைனர். 

சமண சமய இலககியங்கள் 
சமணப புனிை நூ்லபான ஆகமசித்தோந்்தம் 

என்்பது 12 அஙகஙகடளக் ககபாணைது. அது 
அர்த்ை மகதி என்னும் ்பபாலி கமபாழியில் 
எழுைப்பட்ைது. இட்வ உடேநடையும் 
கசயயுள் நடையும் க்லந்ைட்வயபாகும். கல்ப 
சூததிரம் என்னும் நூல் பதரபோகு என்னும் 
சமணத்துைவியபால் எழுைப்பட்ைது. இது 
தீர்த்ைஙகேர்களின் ்வபாழக்டக ்வே்லபாறடைப 
்பறறிக் கூறுகிைது. 

ைமிழில் உள்ள நூல்களபாகிய 
சி்லப்பதிகபாேம், சீ்வகசிந்ைபாமணி, ்வடளயபா்பதி, 
யபாப்பருஙக்லக்கபாரிடக, நன்னூல், நபா்லடியபார், 
நபான்மணிக்கடிடக, ்பழகமபாழி ப்பபான்ைட்வ
சமணர்களின் ்படைபப்பயபாகும். பமலும் 
இந்தி, கு�ேபாத்தி, மேபாத்தி, கன்னைம், 
சமஸகிருைம் ப்பபான்ை்வறறிலும் சமணர்கள், 

சமண சமய மா�ாடு
மு்தல் சம் சமய 

மோ�ோடு - இம்மபாநபாடு கி.மு.
(க்பபா.ஆ.மு.) 3-ஆம் நூறைபாணடில் 
்பபாைலிபுத்திே நகரில் ஸதூ்ல்பத்திேர் 
ைட்லடமயில் நடைக்பறைது. 
இஙகு சமண சமய நூல்களபான 12 
அஙகஙகள் கைபாகுத்ைளிக்கப்பட்ைன. 
இம்மபாநபாட்டில் சமண சமயம் 
ஸப்வைபாம்்பேர், திகம்்பேர் என்று இரு 
பிரிவுகளபாகப பிரிந்ைது. 

இரணடோேது சம் சமய 
மோ�ோடு - இம்மபாநபாடு ்வல்்லபி நகரில் 
பை்வபாதி க்ேஷமர்மனபா என்்ப்வர் 
ைட்லடமயில் கி.பி.(க்பபா.ஆ)512 - ஆம் 
ஆணடு நடைக்பறைது. இதில் சமண 
சமய நூல்களபான 12 அஙகஙகள், 12 
உ்பஅஙகஙகள் ஆகியட்வ இறுதி 
கசயயப்பட்ைன.
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பகபாமதீஸ்வரின் முழுஉரு்வச் சிட்ல
சிே்வணக்ப்லபகபா்லபா என்னுமிைத்தில் 
ஒபே கல்லில் கசதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

�	கு்வபாலியருக்கு அருகில் உள்ள
்பபாடைகளில் மிகபக்பரிய அளவில் 
கசதுக்கப்பட்ை சிற்பஙகளும், உையகிரி, 
எல்ப்லபாேபா, அதிகும்்பபா ஆகிய 
இைஙகளிலுள்ள சிற்ப ப்வட்லப்பபாடுகளும் 
சமண சமயச்சிற்பக் கட்லக்கு 
எடுத்துக்கபாட்ைபாகும். 

�	்ப்வபுரியிலுள்ள பகபாயில், இேபா�கிரி 
மறறும் அபுமட்லயில் உள்ள 
தில்ேோரோநகோயில் , சித்தூர் சமணக் 
பகபாபுேம் ப்பபான்ைட்வ, சமணர்களின் 
கட்ல, கட்ைைக்கட்லயின் சிைபபிடன 
எடுத்துக்கபாட்டுகின்ைன. 

�	சமணம் அகிம்டசடய ்வலியுறுத்தியைபால் 
வி்லஙகுகள் ்பலியிைப்படு்வது குடையத் 
கைபாைஙகியது . 

ச�ௌத்�சமயம்
இந்தியபாவில் பைபான்றிய ்படழடமயபான 

சமயஙகளில் இதுவும் ஒன்று. �ப்பபான், 
சீனபா, ககபாரியபா, இ்லஙடக, ைபாய்லபாந்து, 
மியபான்மர் ப்பபான்ை நபாடுகளில் இச்சமயம் 
க்பரும்்பபான்டமச் சமயமபாக விளஙகுகின்ைது. 
இக்கபா்லச்  சமூகத்தில் நி்லவிய மூைநம்பிக்டககள், 
சைஙகுகள், சிக்க்லபான நடைமுடைகள், 
ஏறைத்ைபாழவுகள் ப்பபான்ைட்வ க்பௌத்ை 
சமயம் பைபான்ைக் கபாேணமபாயிறறு. புத்ைரின் 
ஆளுடமயும், எளிடமயபான ககபாள்டககளும், 
மன்னர்களின் ஆைேவும் கிடைத்ைடமயபால் 
க்பௌத்ை சமயம் எளிதில் ்பேவியது என்லபாம். 
க்பௌத்ைம் என்்பது புத்ைரின் ப்பபாைடனகளின் 
அடிப்படையில் அ்வேபால் பைபாறறுவிக்கப்பட்ை 
சமயமபாகும். இது சோககிய ம்தம் என்றும் 
அடழக்கப்படுகிைது. க்பௌத்ை சமயமபானது 
போலிதபௌத்தம், திருமம்றதபௌத்தம், 
த்தன்னோடடுப் தபௌத்தம், ந்தரேோ்தம் மறறும் 
ஸ்தவிரேோ்தம் என்றும் ்ப்ல க்பயர்களபாலும் 
அடழக்கப்படுகிைது.

்ப்வஙக�பா ஆதிநபாைர் சிட்ல (ம.பி) 
ப்பபான்ைட்வயும், இேபா�ஸைபான், ்பந்ைல்கணட் 
ப்பபான்ை இைஙகளில் சமணக் கட்லயின் 
சிடைவுகள் கபாணப்படுகின்ைன. 

ைமிழநபாட்டில் கழுகுமமலை, மதுமர, 
சித்தன்னேோசல், சீயமஙகலைம், கோஞ்சிபுரம், 
எண்ோயிரம், நமல்சித்தோமூர் ப்பபான்ை
இைஙகளிலும் சமண தீர்த்ைஙகேர்களின் 
புடைபபுச் சிற்பஙகளும் சமணப ்படுக்டககளும் 
கபாணப்படுகின்ைன.

இந்தியப�ண�ாடடிறகுச் சமண சமயத்தின் 
ச்காழை 
�	கல்வி மறுக்கப்பட்ை்வர்களுக்கு சமணக் 

கல்வி ப்பபாதிக்கப்பட்ைது. 

�	சமணசமயத்தின் இ்லக்கியமபான 
ஆகமசித்ைபாந்ைம் 12 அஙகஙகடளக் 
ககபாணைது. இந்நூல் 'அர்த்தமகதி' என்ை 
்பபாலிகமபாழியில் பை்வபாதி என்்ப்வேபால் 
திருத்தியடமக்கப்பட்ைது. 

�	பிேபாகிருைம், ்பபாலி, ைமிழ ஆகிய 
கமபாழிகளில் ்ப்ல இ்லக்கியஙகள் 
்படைக்கப்பட்ைன. ைமிழில் நன்னூல், 
சீ்வகசிந்ைபாமணி, ்வடளயபா்பதி, நபா்லடியபார் 
ப்பபான்ை நூல்கடள அளித்ை்வர்கள் 
சமணர்கபள ஆ்வர். 

�	்வை கமபாழியிலும் இ்லக்கணம், 
அகேபாதி, குறியீட்டுமுடை (exicography) 
மறறும் கணிைம் ஆகிய துடைகளில் 
இ்வர்களுடைய ்பணி சிைப்பபானைபாகும். 

�	சமண சமயக் கட்லகளில் கட்ைைக்கட்ல
மிகவும் சிைபபு ்வபாயந்ைது. இ்வர்கள் 
ஸதூபிகள், பகபாயில்கள் ப்பபான்ை்வறடைக் 
கட்டினர். பகபாயிலில் முழு உரு்வச் 
சிட்லடயயும் ட்வத்து ்வழி்பட்ைனர். 

பகபாபமைகபா என்ை திகம்்பே சமணத் 
துைவியின் புகடழ உ்லகறியச் 
கசயயப்வ பகபாமதீஸ்வேர் சிட்ல 

உரு்வபாக்கப்பட்ைது.
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புத்�ம� ச்காள்ழ்க்கள் 
�ோன்கு ஆரியசததியஙகள் - �ோன்கு 

நபருணமமகள் (Four Noble Truths) 

1) இவவு்லக ்வபாழக்டக துன்பமயமோனது.
பநபாய, பிணி மூபபு, சபாக்கபாடு ஆகிய துன்்பஙகள் 
நம்டமத்கைபாைர்ந்து ககபாணடிருக்கின்ைன.

2) ைபான் இன்்பமபாக ்வபாழப்வணடும் என்ை
ைன்ன்ல ஆமசநய துன்்பத்திறகுக் கபாேணம்.

3) ைன்ன்ல ஆமசகமள விடதடோழித்தோல் 
துன்்பஙகள் அைப்வ நீஙகும்.

4) எணேமக �ல்ேழிகமள 
பமறககபாணைபால் ஆடசகடள ஒழித்து, 
துன்்பஙகளிலிருந்து விடு்பட்டு, நிர்்வபாணம் 
(கமயயறிவு) என்னும் உயரிய நிட்லடய
அடைய்லபாம்.

அஷ்ைாங்க மார்க்கம் - எடடு �ல்வழி்கள்-
(Eight Fold Paths)

க்பௌத்ை சமயத்தில் உ்லகத்தின் 
அடமபபிறகு முக்கியத்து்வம் 
ககபாடுக்கப்பைவில்ட்ல. மபாைபாக, மனிைனின் 
ஒழுக்க நடைமுடைகளுக்பக முக்கியத்து்வம் 
ககபாடுத்துள்ளது. ஆடசபய துன்்பத்துக்குக் 
கபாேணம் என்று கூறினபால் மட்டும் ப்பபாைபாது. 
அடை அகறை ப்வணடிய ்வழிடயயும் 
கபாட்ை ப்வணடும். எனப்வ துன்்பத்டைப
ப்பபாக்கு்வைறகபாகப புத்ைர் கபாட்டியட்வபய
எண்வடக நல்்வழிகளபாகும். 

அட்வ பின்்வருமபாறு:

1. நன்னம்பிக்டக (Right Faith)
2. நல்க்லணணம் (Right Thought)
3. நல்்வபாக்கு (Right Speech)
4. நறகசயல் (Right Action)
5. நல்்வபாழக்டக (Right Livelihood)
6. நன்முயறசி (Right Effort)
7. நறசிந்ைடன (Right Mindfullness)
8. நல்தியபானம் (Right Concentration)

வாழ்வியல் இழைவழி அல்லது மத்திய 
மார்க்கம் (Golden Path)

க்பௌத்ை சமயத்தில் அதிகம் உணடு 
உைஙகி ்வபாழும் இன்்ப ்வபாழக்டகக்கு இைமில்ட்ல. 

புத்�ர்

புத்தர்

இ்வரின் இயறக்பயர் 
சித்தோர்த்தர். இ்வர் 
இன்டைய பந்பபாள நபாட்டில் 
கபி்ல்வஸதுவில் உள்ள 
லு ம் பி னி ்வ ன த் தி ல் 
சு த் ப ை பா ை ன ரு க் கு ம் 
மபாயபாபைவிக்கும் மகனபாகப 
பிைந்ைபார். அ்வேது ைபாய 
ம பா ய பா ப ை வி யி ன் 
மேணத்திறகுப பிைகு 

சிறைன்டன தகௌ்தமிபிரஜோபதி என்்ப்வேபால் 
்வளர்க்கப்பட்ைபார். எனப்வைபான், தகௌ்தமர் என 
அடழக்கப்பட்ைபார். சபாக்கிய ்வம்சத்டைச் 
சபார்ந்ை்வர் என்்பைபால் “சோககியமுனி” என்றும், 
கமய ஞபானம் க்பறைைபால் ஆன்மிகத்துடையில் 
புத்தர் எனவும் அடழக்கப்படுகிைபார்.

புத்தகயா

புத்ைர் ஒருநபாள் நகர்்வ்லத்தின்ப்பபாது 
கணை �ோன்கு கோடசிகள் அேரது ்வபாழட்வ 
மபாறறின என்லபாம். ்வயது முதிர்ந்ை மனிைன், 
பநபாயபாளி, பிணம், துைவி ப்பபான்ை்வர்கள் 
்படும் துன்்பத்டைக்கணடு அைடனப ப்பபாக்க 
்வழிகபாண முயன்ைபார். இைனபால் அடனத்டையும் 
துைந்து துைவியபானபார். கமயயறிட்வத் 
பைடிப ்பயணம் கசயைபார். ’கயோ’ என்னும் 
இைத்தில் ப்பபாதிமேத்ைடியில் (அேசமேம்) 
அறிக்வபாளி (ஞபானம்) க்பறைபார். நீணை 
தியபானத்தின் விடள்வபாக ஞபானம் க்பறைைபால் 
புத்ைர் என அறியப்பட்ைபார். ைமது முைல் 
உடேடய சபாேநபாத்திலுள்ள மோன் பூஙகோவில் 
நிகழத்தினபார். அது ்தர்மசககர பரிேத்தனோ 
அல்்லது சடடசசககரம் எனப்படுகிைது.
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து்றவ்றத்�ார் பின்�ற்ற நவணடிய ஐந்து 
ஒழுக்கங்கள் 
1. ஆைல்்பபாைல்களில் ்பஙகுககபாள்ளபாடம

2. நறுமணபக்பபாருள்கள் ப்பபான்ை 
ஆ ை ம் ்ப ே ப க ்ப பா ரு ட் க ட ள ப
்பயன்்படுத்ைபாடம

3. அகபா்லத்தில் உணணபாடம

4. ஆைம்்பேப ்படுக்டககளில் உைஙகபாடம

5. கசல்்வத்டை பசர்த்து ட்வத்துக் 
ககபாள்ளபாடம

உணணபாமல் உைஙகபாமல் ைன்டனத் ைபாபன 
்வருத்தி ்வபாடுைலும் கூைபாது என்ை பகபாட்்பபாட்டை 
்வலியுறுத்தியது. கடுடமயபான நிட்லப்பபாட்டைத் 
ைவிர்த்து எளிய ்வழியில் நறகதி அடைய 
ப்வணடும் என்கிைது. இதுப்வ இடை்வழி அல்்லது 
(மத்திய மபார்க்கம்) என அடழக்கப்படுகிைது.

ச�ௌத்�த்தின் சில ந்காட�ாடு்கள்
க்பௌத்ைம் மனிை இனத்டை 

ஒட்டுகமபாத்ைமபாக அைகநறிப்படுத்து்வதிப்லபய
க்பரிதும் முடனந்துள்ளது. புத்தர், கடவுள் 
இருப்பம்த ஏறகவும் இல்மலை. மறுககவும் 
இல்மலை. நமலும் கடவுள், உயிர், சடஙகு 
பறறி ேமரயறுததுக கூ்றவில்மலை. ைம்டம
்வழி்படும்்படியும் கூைவில்ட்ல. ைமது 
கருத்துகடள நல்்வபாழக்டகக்கபான ்பபாடையபாக 
மட்டும் ்வழஙகினபார்.

நிர்வாணம்:- (சமயயறிவு)
ஆடசடய அகறறு்வபை மகபாநிர்்வபாணம் 

என சுத்ைபீைகம் கூறுகிைது. பிைபபு, இைபபு 
ப்பபான்ை துன்்பஙகளிலிருந்து விடு்பட்டு, 
நிர்்வபாண நிட்லடய அடைய எண்வழி 
மபார்க்கஙகடளப பின்்பறை ப்வணடும் என 
பீைகஙகள் குறிபபிடுகின்ைன. 

்கர்மவிழை
கர்மவிடன பகபாட்்பபாட்டிலும், 

மறுபிைபபிலும் புத்ைர் நம்பிக்டகக் 
ககபாணடிருந்ைபார். விடனப்பயனிலிருந்து 
யபாரும் ைப்பமுடியபாது என்ைபார். இல்்லைத்ைபாரும் 
துை்வத்ைபாரும் பின்்பறை ப்வணடிய ்பத்து 
ஒழுக்கஙகள் ்பறறியும் க்பௌத்ைத்தில் 
கூைப்பட்டுள்ளது.

இல்லை்றத்தோர் பின்பற்ற நேணடிய ஐந்து 
ஒழுககஙகள்

1. பிைர் க்பபாருள் விரும்்பபாடம

2. க்பபாயயபாடம

3. ககபால்்லபாடம

4. பிைன் மடன விடழயபாடம

5. கள்ளுணணபாடம

ச�ௌத்� சமய மா�ாடு்கள்
மு்தல் தபௌத்த சமய மோ�ோடு; 

இரோஜகிருகததில் மகோகசபர் 
்தமலைமமயில் அஜோ்தசதருவின் 
ஆடசிககோலைததில் �மடதபற்றது. 
இம்மோ�ோடடில் புத்தரின் 
நபோ்தமனகளுககு ேடிேம் ்தரப்படடது.

இரணடோேது தபௌத்தசமய 
மோ�ோடு; மேசோலி என்்ற இடததில் 
சபோசமிகோ ்தமலைமமயில் கோலைநசோகன் 
ஆடசிககோலைததில் �மடதபற்றது.

மூன்்றோம் தபௌத்த சமய மோ�ோடு; 
போடலிபுததிரம் என்்ற இடததில் தமோககோலி 
புத்ததிசோ ்தமலைமமயில் அநசோகர் ஆடசிக 
கோலைததில் �மடதபற்றது. இம்மோ�ோடடில் 
தபௌத்த ்தததுேவிளககஙகமளக
கூறும் அபி்தம்மபீடகம் என்்ற நூல் 
த்தோகுககப்படடது.

�ோன்கோம் தபௌத்த சமய மோ�ோடு; 
குந்்தல்ேனம் (கோஷ்மீர்) என்்ற இடததில் 
ேசுமிததிரர் ்தமலைமமயில் கனிஷ்கர் 
ஆடசிககோலைததில் �மடதபற்றது. 
இம்மோ�ோடடில் தபௌத்தசமய நூல்களின் 
(பீடகஙகள்) விளககஉமரயோன 
விபோஷஙகள் த்தோகுககப்படடன. 
இம்மோ�ோடடில் தபௌத்த சமயம் 
மகோயோனம், ஹீனயோனம் என்று இரு 
பிரிவுகளோகப் பிரிந்்தது.
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மகோேம்சம், தீபேம்சம் என்ை ்பபாலிகமபாழி 
நூல்கள் இ்லஙடகடயச் சபார்ந்ைட்வயபாகும். 
ஜோ்தகக கம்தகள் - புத்ைரின் முறபிைபபு 
அ்வருடைய ்வபாழவில் நிகழந்ை சம்்ப்வஙகடள 
அடிப்படையபாகக் ககபாணடு எழுைப்பட்டுள்ளன. 
ந்தரோகம்தகள் க்பௌத்ைபிக்குகள் மூ்லம் 
எழுைப்பட்ைது. ந்தரி கம்தகள் க்பௌத்ைப 
பிக்குணிகளபால் எழுைப்பட்ைது. ைமிழகமபாழியில் 
மணிபமகட்ல, வீேபசபாழியம், குணை்லபகசி 
ப்பபான்ைட்வ க்பௌத்ை சமய ்படைபபுகளபாகும். 

ச�ௌத்� சமயத்தின் பிரிவு்கள்
க்பௌத்ை சமயம் கனிஷகேது ஆட்சிக் 

கபா்லத்தில் ஹீனயோனம், மஹோயோனம் என 
இரு பிரிவுகளபாகப பிளவுப்பட்ைது. ஹீனயபானம் 
என்ைபால் சிறிய ேோகனம் எனவும், மகபாயபானம் 
என்ைபால் தபரிய ேோகனம் எனவும் க்பபாருள்்படும். 
இேணடும், புத்ைடேக் குறித்தும் அ்வர்ைம் 
ககபாள்டககள் குறித்தும் ப்வறு்படுகின்ைன.

ச�ௌத்� இலககியங்கள்
க்பௌத்ை இ்லக்கியஙகள் க்பரும்்பபாலும் 

போலி தமோழியில் எழுைப்பட்ைன. க்பௌத்ை 
சமயத்தின் புனிைநூல் ’திரிபீடகம்’ என 
அடழக்கப்படுகிைது. திரிபீைகம் என்ைபால் மூன்று 
கூமடகள் எனப க்பபாருள்்படும்.

அட்வ முடைபய

சுத்த பீடகம் : புத்ைரின் ப்பபாைடனகள் 
அைஙகிய கைபாகுபபுகள் 

வினய பீடகம் : ஆண, க்பண துைவிகள் 
கடைபபிடிக்க ப்வணடிய விதிமுடைகள்

அபி்தம்ம பீடகம் : க்பௌத்ை ைத்து்வ 
விளக்கஙகள்

இட்வ ்பல்ப்வறு கபா்லஙகளில் 
கைபாகுக்கப்பட்ைது. ேடடக கோமினி அபயன் 
என்ை இ்லஙடக மன்னர் கபா்லத்தில்ைபான் நூல் 
்வடி்வம் க்பறைன என மகபா்வம்சம் என்னும் 
க்பௌத்ை நூல், பீைகஙகள் ்பறறிக் குறிபபிடுகிைது. 

ஹீனயோனம் மகோயோனம்
புத்ைருக்கு உரு்வ ்வழி்பபாடு இல்ட்ல புத்ைருக்கு உரு்வ ்வழி்பபாடு உணடு
வீடுப்பறு அடை்வைறகபாகத் துை்வைம் 
சிைந்ைது என்கிைது.

துை்வைத்டை ்வலியுறுத்ைவில்ட்ல

ைன் முயறசியிப்லபய ஒரு்வன் கமயயறிவு 
க்பை ப்வணடும் என்கிைது.

ப்பபாதிசத்து்வர்களின் துடணபயபாடுைபான் 
கமயயறிட்வ அடைய முடியும் என்கிைது.

்பபாலிகமபாழிக்கு முக்கியத்து்வம் 
அளிக்கப்பட்ைது.

சமஸகிருைகமபாழிக்கு முக்கியத்து்வம் 
அளிக்கப்பட்ைது.

ஆன்மபா உணடு என நம்்பவில்ட்ல. ஆன்மபாட்வ நம்புகிைது.
புத்ைரின் கருத்துகடளப க்பரிதும் 
கடைபபிடிக்கிைது.

இந்து சமயம் ப்பபான்று சைஙகுகள் கசல்்வபாக்கு 
மிகுந்து கபாணப்படுகிைது.

சென் ச�ௌத்�ம்
க்பௌத்ைத்தின் ஒரு ்வழிமுடைபய 

க�ன்க்பௌத்ைமபாகும். இது ைனி சமயமல்்ல. 
க�ன் என்ை சீனகமபாழிச் கசபால்லின் 
க்பபாருள் தியபானம் என்்பைபாகும். க�ன் 
எடை ப்பபாதிக்கிைது என்ைபால் ஏதுமில்ட்ல 
என்்பபை ்பதில். இைன் க்பபாருள் நீ நீயபாக 
இரு என்்பபை ஆகும். 

பின்னர் ேஜரோயனம் என்ை பிரிவும் 
பைபான்றியது. ்வஜேபாயனம் என்ைபால் மேர 
ேோகனம் என க்பபாருள்்படும். அது க்பௌத்ைத்தில் 
மபாந்திரீக பயபாகத்டை ்பரிந்துடேத்ைது. 
திக்பத், பூட்ைபான் ப்பபான்ை நபாடுகளில் கடைப 
பிடிக்கப்படுகிைது.

ச�ௌத்� சங்கம்
புத்ைரின் ககபாள்டககடள ்பேபபிய 

சமய நிறு்வனஙகபள சஙகம் எனப்பட்ைது. 
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சமய கட்லச்சின்னமபாகும். க்பௌத்ை 
கட்ைைக்கட்லக்கும், சிற்பக்கட்லக்கும் 
உன்னைமபாக இது திகழகிைது. இஙகுத் ைஙகம், 
க்வள்ளி, ைந்ைம், மேம் ப்பபான்ை்வறறி்லபான 
க்பௌத்ைச் சிற்பஙகள் கசதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

லபாராபுதூர் ஸதூபி

�ாயலாந்து
ைபாய்லபாந்து, க்பௌத்ைச் சிற்பஙகளின் 

உடைவிைமபாகவும் க்பௌத்ை பூமியபாகவும் 
கருைப்படுகிைது. இஙகு க்பௌத்ைச் சிற்பக்கட்ல
கைபாைர்ந்து ்வளர்ச்சியடைந்து ்வருகிைது.

இலஙழ்க
மபாமன்னர் அபசபாகர் கபா்லத்தில் 

இ்லஙடகயில் க்பளத்ை சமயம் ்பேப்பப்பட்ைது. 
கி.பி.(க்பபா.ஆ) நபான்கபாம் நூறைபாணடைச் 
பசர்ந்ை, சுணணபாம்புக் கல்்லபால் ஆன புத்ைரின் 
நின்ைபகபா்ல சிற்பம் இ்லஙடக அனுேபாைபுேம் 
அருஙகபாட்சியத்தில் ட்வக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியப�ண�ாடடிறகு, ச�ௌத்� சமயத்தின் 
ச்காழை்கள் 
�	இன்று உ்லகப க்பருஞ்சமயஙகளில் 

ஒன்ைபாக க்பௌத்ை சமயம் திகழகிைது. 

க்பௌத்ை சஙகத்தில் புத்ைேது ைர்மம் 
ப்பபாதிக்கப்பட்ைது. ஆணதுைவிகள் பிககுகள் 
என்றும் க்பண துைவிகள் பிககுணிகள் என்றும் 
அடழக்கப்பட்ைனர். இச்சஙகத்தில் குடும்்ப 
உறுபபினர்களுக்கும் இைம் அளிக்கப்பட்ைது. 
அ்வர்கள் உபோசகர்கள் எனப்பட்ைனர்.

ச�ௌத்�க ்கடைைக்கழல
புத்ைர், ப்பபாதிசத்து்வர் இ்வர்களின் 

நிடனவுச் சின்னஙகளின்மீது கல்்லபால் 
கட்ைப்பட்ை ஸதூபிகள் ப்பபான்ை கட்ைைக்கட்லகள், 
விஹபாேஙகள், நிடனவுச் சின்னஙகள் 
ஆகிய்வறறில் அழகிய ப்வட்லப்பபாடுகபளபாடு 
புத்ைரின் ்வபாழக்டக ்வே்லபாறுகள் 
க்பபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. குடகக்பகபாயிட்ல
உரு்வபாக்கிய்வர்களும் இ்வர்கபளயபா்வர். பர்கூத, 
சோஞ்சி, அமரோேதி ப்பபான்ை இைஙகளிலுள்ள 
ஸதூபிகளும், கன்நஹரி, கோர்நலை ப்பபான்ை 
இைஙகளிலுள்ள குடகக்பகபாயில்களும், க்பௌத்ை 
சமயச் சிற்பக் கட்லயிடனப ்படைசபாறறும் மிகச் 
சிைந்ை கட்லச் சின்னஙகளபாக விளஙகுகின்ைன. 
கனிஷகர் கபா்லத்தில் ைபான் “கோந்்தோரக கமலை“ 
பைபான்றியது.

புத்ைசமயம் இந்தியபாவில் 
பைபான்றியைபால், இந்தியப்பண்பபாட்டின் 
ைனித்ைன்டம க்வளிநபாடுகளிலும் ்பேவியது. 
க்பௌத்ைபிக்குகளும், அறிஞர்களும், க்பௌத்ை 
சமயத்டைப ்பேப்ப க்வளிநபாடுகள் கசன்ைப்பபாது, 
இந்தியப்பண்பபாட்டையும் ைஙகபளபாடு 
ககபாணடு கசன்ைைபால் சீனபா, மஙபகபாலியபா, 
மஞ்சூரியபா, ககபாரியபா, �ப்பபான், ்பர்மபா, 
சபா்வகம் சுமத்திேபா, இந்பைபாசீனபா ப்பபான்ை
நபாடுகளில் இந்தியப்பண்பபாடு ்பேவியது. 
க்பௌத்ை சமயத்டைத் ைழுவிய அந்நியர்கள் 
புணணிய பூமியபான, ப்வறறுடமயில் ஒறறுடம 
கணை இந்தியபாவிறகுப புனிைப்பயணம் 
பமறககபாணைைபாலும், இந்தியப்பண்பபாட்டின் 
சிைபபு பமலும் க்வளிநபாட்டில் ்பே்வக் 
கபாேணமபாயிறறு.

ொவா
�பா்வபாவிலுள்ள நபோரோபுதூர் 

ஸதூபி ஆசியபாவிப்லபய சிைந்ை க்பௌத்ை 

ச�ௌத்� �ல்்கழலக்கை்கங்கள்
1. நபாளந்ைபா 2. விக்ேமசீ்லபா 3. ஓைபாந்ைபுரி
4. பசபாமபுேபா 5. �கத்ைபா்லபா 6. ்வல்்லபி
ஆகியட்வ இந்தியபாவிலிருந்ை க்பௌத்ை 
சமய ்பல்கட்லக்கழகஙகளபாகும். 
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நபாடுகளுைன் உைவு ஏற்பட்ைது. இது 
மிகபக்பரிய ்பண்பபாட்டுப ்பபா்லமபாகத் 
திகழகிைது.

சொராஸ்டிரியம்
க�பாேபாஸடிரிய சமயத்டைத் 

பைபாறறுவித்ை க�பாேஸைர் என்்ப்வரின் 
க்பயேபாப்லபய அடழக்கப்படுகிைது. இது 
’மஸ்தோத�றி’ என்றும் போர்சி சமயம் என்றும் 
அடழக்கப்படுகிைது. க�பாேபாஸடிேர், ஈேபானிய 
மக்களின் நம்பிக்டகயின்்படி இடைத்தூைர் 
ஆ்வபார். ஸபி்ததம என்ை இயறக்பயர் ககபாணை 
இ்வர் இடை்வடனத் ைரிசித்ை பிைகு ்தஙக 
ஒளி எனப க்பபாருள்்படும் க�பாேபாஸடிேர் என 
அடழக்கப்பட்ைபார். 

அகூரமஸதா

அகூரமஸ்�ா  
(உயிரும், உள்ளமும் எைப ச�ாருள்)

க�பாேபாஸடிேர் ்வலியுறுத்திய 
கைய்வபம அகூரமஸ்தோ. சூரியன் – கநருபபு 
– ஒளி ஆகிய்வறறின் உரு்வமபாக, மஸைபா 
கைய்வம் உள்ளது.  நல்்லட்வ – தீயட்வ 
என்்ப்வறறிறகு இடைபயயபான கைபாைர்
ப்பபாேபாட்ைபம க�பாேபாஸடிரிய சமயத்தின் 
டமயமபான கருத்ைபாகும்.

சமயக ச்காள்ழ்க்கள் 

இழ்றவன் 
்படழடமயபான மை நம்பிக்டகயின்்படி, 

்பபார்சிக்கள் முைலில் ்ப்ல கைய்வஙகடள 
்வழி்பட்ைனர். க�பாேபாஸடிேர் இடைக் 
கணடித்து அகூேமஸைபா என்னும் ஒரு கைவுள் 

�	வி ்ல ங கு க ட ள  ்ப லி யி டு ம் 
ககபாடியப்பழக்கத்டை க்பௌத்ைர்கள் 
க்வறுத்ைனர். கைவுடள மனிை்வடிவில் 
்வணஙகினர்.

�	க்பௌத்ை விகபாேஙகளின் பிேதி்பலிபப்ப
டச்வ, ட்வண்வ சமயத்ைபாரின் 
மைபா்லயப்பணிகளில் எதிகேபாலிக்கிைது. 

�	்பபாலி, ைமிழ ப்பபான்ை கமபாழிகளில் க்பௌத்ை
இ்லக்கியஙகள் அதிகமபாக எழுைப்பட்ைன. 
கு ண ை ்ல ப க சி ,  ம ணி ப ம க ட ்ல , 
வீேபசபாழியம் உட்்பை ்ப்ல இ்லக்கியஙகள் 
ைமிழில் இயறைப்பட்டு க்பௌத்ைத்தின் 
ககபாடைகளபாக திகழந்ைன. 

�	மகபா்வம்சம், தீ்ப்வம்சம் ப்பபான்ை 
இ்லஙடக க்பௌத்ை நூல்கள் ்பழஙகபா்ல 
இந்திய, இ்லஙடக ்வே்லபாறடை அறிய 
உைவுகின்ைன. 

�	கபாந்ைபாேக்கட்ல, மதுேபாக்கட்ல ்பபாணிகள் 
க ்ப ௌ த் ை ம்  இ ந் தி ய பா வி ற க ளி த் ை
ககபாடைகளபாகும். 

�	புத்ைரின் உயர்ந்ை அைக்பகபாட்்பபாடுகள், 
ககபாள்டககள் ப்பபான்ைட்வ இந்தியப 
்ப ண ்ப பா ட் டி ன்  அ டி த் ை ள ம பா க த் 
திகழகின்ைன.

�	ட ்வ தி க  ச ம ய த் தி ற க க தி ே பா ன 
மறுபபியக்கமபாக மட்டுமல்்லபாமல், அது 
சமுைபாய மபாறைத்டையும் ஏற்படுத்தியது. 
புத்ைர் சபாதி ப்வறு்பபாட்டைக் கணடித்ைபார்.

�	அடித்ைட்டு மக்களுக்கு புரியபாை 
சபாத்திேஙகளுக்கு எதிேபாக, மக்களுக்குப 
புரியக்கூடிய ்வபாழவியல் ்வழிகபாட்டியபாகப 
க்பௌத்ை சமயம் திகழகிைது.

�	க ்ப ௌ த் ை ப ம  மு ை ன் மு ை லி ல் 
கட்ைடமக்கப்பட்ை ஓர் அடமபபு முடைடய 
உரு்வபாக்கியது. அைன் விடளப்வ சஙகம், 
அச்சஙகஙகள் கல்விடய அடனத்து 
பிரிவுக்கும் ககபாணடு பசர்த்ைது. 
நபாளந்ைபா, ைட்சசீ்லம், விக்கிேமசீ்லம் 
ப்பபான்ை ்பல்கட்லக் கழகஙகள் உ்லகப 
புகழக்பறைன.

�	க்பௌத்ைம் க்வளிநபாடுகளுக்குப 
்பேவியைபால் சீனபா, இ்லஙடக ப்பபான்ை
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�	கநருபபுக் பகபாயில் ்வழி்பபாடு 
பின்்பறைப்படுகிைது. வீடுகளில்கூைத் 
தீடயமூட்டி, கநருபட்ப உணைபாக்கித் 
கைய்வமபாக ்வழி்பபாடு கசயகின்ைனர். 

�	்பபார்சிக்கள் இைந்துவிட்ைபால் அ்வர்கடள 
எரிக்கப்வபா, புடைக்கப்வபா கசயயபாமல் 
அடமதிபகபாபுேம் என்னும் இடுகபாட்டுப 
்பகுதிகளில் வி்லஙகுகள் மறறும் 
்பைட்வகளபால் உணண கசயகின்ைனர். 
ஆனபால், ைறப்பபாது இதில் மபாறைஙகள் 
கபாணப்படுகின்ைன. 

இந்தியப �ண�ாடடிறகுப �ார்சி்களின் 
ச்காழை்கள்
�	க்வளிநபாட்டிலிருந்து ்வந்திருந்ைபாலும் 

இந்தியப ்பண்பபாட்டைச் சிடைக்கபாை்வபாறு 
நம் நபாட்டு ்பண்பபாட்டுைன் ஒன்றிடணந்து 
்வபாழகின்ைனர். 

�	இந்தியர்கள் என்ை உணர்வுைபன 
நபாட்டுப்பறறுைன் திகழகின்ைனர். 

�	இந்தியபாவில் குறிபபிைத்ைக்க ஓர் கைபாழில் 
சமூகமபாக உருக்வடுத்துத் கைபாழில் 
அைத்துைன் ்வபாழகின்ைனர்.

�	்பபார்சி (க�பாேபாஸடிய சமய) இயக்கஙகள் 
19 –ஆம் நூறைபாணடில் இந்திய சமூக 
சீர்திருத்ைத்தில் முக்கியப ்பஙகபாறறின. 

�	ைபாைபா்பபாய கநௌபேபாஜி, கநௌபேபாஜி 
்பர்டூன்ஜி ஆகிபயபார் இந்திய விடுைட்லப
ப்பபாேபாட்ைத்தில் முக்கியப ்பஙகபாறறினர். 

இஸ்லாம்

இஸ்லாம் விளக்கம்
இஸ்லபாம் என்்பது ஓர் அேபுச் கசபால். 

அைன் க்பபாருள் ்பணிைல், சேணடைைல், 
கீழப்படிைல் என்ை மூ்லக்கூறுகடள 
உள்ளைக்கியது. இஸ்லபாம் என்ை கசபால்லின் 
பநர்பக்பபாருள், அடமதி என்்பைபாகும். ஒரு்வன் 
உைட்லயும், உள்ளத்டையும் அல்்லபாவிைம் 
்பணி்வபாக ஒப்படைக்கும்ப்பபாது அடமதிடயப 
க்பறுகிைபான் எனபக்பபாருள்்படும். அல்்லபாவின் 
விதிமுடைகளுக்கு ஏற்பப ்பணிந்து 

்வழி்பபாட்டை நிட்ல நிறுத்தினபார். இடை்வன் 
நிகேறை்வர், கசபார்க்கம், பூமி அடனத்டையும் 
்படைத்து இயறடக முழுடமக்கும் டமயமபாக 
விளஙகுகின்ைபார். 

உயிர் 
இன்்பத்திறகும் துன்்பத்திறகும் உயிபே 

கபாேணம். நல்லுயிர் வீடுப்பறடை அடையும் 
என்ைபார். 

வீடுந�று
உயிர்கள் வீடுப்பறு அடைய 

மூன்று கட்ைடளகடள க�பாேபாஸடிரியம் 
குறிபபிடுகின்ைது. 

�	நறசிந்ைடன (ஹீமபாைபா)

�	நறகசபால் (ஹிக்ைபா)

�	நறகசயல் (ஹீ்வர்ஷைபா)

இட்வ மூன்றும் இடை்வனபால் 
கணகபாணிக்கப்பட்டுத் தீர்பபு ்வழஙகப்படும். 
சிந்ைடன, கசபால், கசயல் இம்மூன்றும் க்பறை 
புனிைமபான ஒரு்வபன வீடுப்பறு அடைய 
முடியும் என்கிைது. 

சென்ட அவஸ்�ா
இந்நூல் அகூேமஸைபா்வபால் 

அருளப்பட்ைைபாக நம்்பப்படுகிைது. இபபுனிை 
நூல் க�பாேபாஸைரின் சீைேபான விஸ்தபோ மூ்லம் 
உ்லகத்திறகுக் கிடைத்ைது. 

‘அ்வஸைபா‘ என்ைபால் புத்ைகம். க�ன்ட் 
எனில், கட்ைடளகள் எனப க்பபாருளபாகும். 
‘க�ன்ட்‘ அ்வஸைபா என்ைபால் கடடமளகள் 
அடஙகிய புத்தகம் என்்பது க்பபாருள். இபபுத்ைகம் 
அ்வபாஸைபா கமபாழியில் பஹலைவி எழுத்துகளில் 
எழுைப்பட்ைது. 

�ார்சிக்களின் �னித்� அழையாளங்கள்
�	்பபார்சிக்கள் இந்தியபாவின் ஏடனய 

மக்கபளபாடு க்லந்து ்வபாழந்ை ப்பபாதிலும் 
அ்வர்களின் ்பண்பபாடும் சமய ்வழி்பபாட்டு 
முடையும் க்பரிதும் ்பபாதிபபின்றித் 
ைனித்பை கபாணப்படுகின்ைது. 
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என்்பது இஸ்லபாமின் அடிப்படை நம்பிக்டக. 
இம்றததூ்தர்கள் (�பிமோர்கள்). உ்லகின் மு்தல் 
இம்றததூ்தர் ஆ்தோம். இறுதியோன இம்றத தூ்தர் 
முகமது �பி என இஸ்லபாம் நம்புகிைது. 

விதி
விதி என்்பது அறிவுக்கு அப்பபாற்பட்ைது. 

அைன் புரிைல் இடை்வனுக்கு மட்டுபம உணடு 
என்்பபை இசு்லபாமின் ஆழந்ை நம்பிக்டகயபாகும். 
விதிடயப ்பறறிச் சிந்திப்படைபயபா அடைப்பறறி 
ைர்க்கம் கசய்வடைபயபா குேபான்மறுக்கிைது. 

்கைழம்கள் 
ைன்சமயத்ை்வர் கணடிப்பபாகக் 

கடைபபிடிக்க ப்வணடிய கைடமகள் என 
ஐந்டைக் குறிபபிடுகிைது. இட்வ “இஸலைோததின் 
ஐந்து தூணகள்” என அடழக்கப்படுகின்ைன. 

அட்வயபா்வன

1. கலிமபா

2. கைபாழுடக

3. பநபான்பு

4. ஸக்கபாத்

5. ஹஜ

்கலிமா (உறுதிசமாழி)
அல்்லபாஹ் ஒரு்வபே, முகமது நபி அ்வேது 

இடைத்தூைர் என முழு நம்பிக்டக ககபாணடு 
உறுதிகமபாழி ககபாடுப்பது, முைல் கட்ைபாயக் 
கைடமயபாகும். 

இழ்றவணக்கம் (�மாஸ்) ச�ாழுழ்க
ஒவக்வபாரு இஸ்லபாமியரும் தினமும் 

ஐந்துமுடை இடை்வடனத் கைபாழுடக கசயய 
ப்வணடியது, இேணைபா்வது கைடமயபாகும். 
கமக்கபாவில் உள்ள புனி்த கோபோமே பநபாக்கி 
்வணஙக ப்வணடும். 

ந�ான்பு
ஒவக்வபாரு ்வருைமும் இஸ்லபாமிய 

நபாட்கபாட்டியின்்படி ேம்லபான் மபாைத்தில் பநபான்பு 
இருப்பது, மூன்ைபா்வது கைடமயபாகும். சூரிய 

கசயல்்படு்ப்வர்கள், இஸ்லபாமியர்கள் ஆ்வர். 
பமறகபாணும் ்பணபுகடளப க்பறறிருப்ப்வன் 
எந்ை இனத்டையும், சமூகத்டையும், நபாட்டையும், 
கு்லமேட்பயும் பசர்ந்ை்வனபாக இருபபினும் 
அ்வன் ஒரு முஸலிம் என அபுல் – அ்லபா – 
கமௌருடி கூறுகிைபார். 

மமககா

இஸ்லபாம் இேணடு அடிப்படை 
மூ்லபாைபாேஙகடளக் ககபாணடுள்ளது.

1. அல்்லபாவின் ப்வைம் (குர் ஆன்)

2. முகமது நபி (ஸல்) அ்வர்கள் 
அறிமுகப்படுத்திய மபார்க்கம் (ஹதிஸ).

மு்கமது �பி
இஸ்லபாம் சமயத்தின் தீர்க்கைரிசியபாக 

முஸலிம்களபால் ஏறறுக்ககபாள்ளப்பட்ை்வர் 
முகமது நபி ஆ்வபார். இ்வர் கமக்கபாவில் 
அபதுல்்லபா – அமீனபா என்ை ைம்்பதியருக்கு
மகனபாயப பிைந்ைபார். கதீ�பா என்ை கசல்்வ 
சீமபாட்டிடய மணந்ை பிைகு, கமக்கபா நகேத்திறகு 
அப்பபால் இருந்ை ஹீரோ என்ை குடகயில் ை்வம் 
கசயைபார். அபப்பபாது இடைதூைேபாகிய கோபிரில் 
பைபான்றி, அல்்லபாவின் புனிை ்வபார்த்டைகளபாகிய 
உணடமகடள அ்வரிைம் கூறினபார். இைன் 
கைபாகுபப்ப இஸ்லபாமியத்தின் புனிை நூ்லபான 
திருககுரோன் ஆகும். 

ந்காட�ாடு்கள் 

்கைவுள் (அல்லாஹ்)
கைவுள் ஒரு்வபே, அ்வபே அல்்லபாஹ். 

அ்வடேத் ைவிே, ப்வறு கைவுள் இல்ட்ல 
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இேம்�பான், ்பக்ரீத், மி்லபாடிநபி ப்பபான்ை
்பணடிடககள் இஸ்லபாமியர்களபால் சிைப்பபாகக் 
ககபாணைபாைப்படுகின்ைன. 

இந்தியப�ண�ாடடிறகு இஸ்லாம் 
சமயத்தின் ச்காழை
�	இடை்வன் முன் அடன்வரும் சமம் என்ை

பகபாட்்பபாடு, இஸ்லபாம் சமயத்தின் முக்கிய 
ககபாடையபாகும். 

�	இந்தியப்பண்பபாட்டின் ஒறறுடமக்கு, 
முஸலீம் அறிஞர்கள் சூபி இயககதம்தக 
ககபாடையபாக ்வழஙகி, இந்து முஸலிம் 
ஒறறுடமடய நிட்லநபாட்டினர்.

�	சூபி இயக்கத்தின் மூ்லம் சபாதி 
ஒழிபபு, மூைநம்பிக்டககளுக்கு முடிவு 
கட்டுைல், சமத்து்வம், சபகபாைேத்து்வம் 
ப்பபான்ை ககபாள்டககள் நமது 
இந்தியப ்பண்பபாட்டிறகு ்வழஙகப்பட்ை
்வேபபிேசபாைமபாகும்.

�	இ ்வ ர் க ள து  க ட ்ல ய ம் ச ம பா ன 
பூச்சித்திே, டையல் ப்வட்லப்பபாடுகள், 
பூ ப ்வ ட ்ல ்ப பா டு க ள்  அ ட ம ந் ை 
மணிமணை்பஙகள், உப்லபாகம் மறறும் 
ைஙக ப்வட்லப்பபாடுகள் ப்பபான்ை கவின்மிகு 
கட்லகள் இந்தியப்பண்பபாட்டிறகுப 
க்பருடம பசர்ப்பைபாக அடமந்ைது.

�	விடளயபாட்ைேஙகஙகள் (கைல்லியிலுள்ள
க்பபேபாஷபா பகபாட்்லபா)  நகே 
நுடழ்வபாயில்கள் (டஹைேபா்பபாத் 
சபார்மினபார்) பூந்பைபாட்ைஙகள் (ஆக்ேபா- 
ஷபாலிமபார்த் பைபாட்ைஙகள்) அேணமடனக் 
பகபாட்டைகள் (கைல்லி கசஙபகபாட்டை) 
மசூதிகள் (கைல்லி-�ும்மபா மசூதி, முத்து 
மசூதி) கட்ைைக்கட்ல (ஆக்ேபா- ்பபைபபூர் 
சிக்ரி, உ்லக அதிசயஙகளுள் ஒன்ைபான 
ைபாஜமஹபாலில் பியூட்ேபா டியூேபா என்ை 
முடையபால் ஆக்கப்பட்ைது. ்வணணகறகள், 
ஓடுகள் ப்பபான்ை்வறைபால் உரு்வபாக்கப்பட்ை 
க்பபாருள்கள் ஆகியட்வ இந்தியப 
்பண்பபாட்டின் சிைபபுக் கூறுகளபாகத் 
திகழகின்ைன.

உையம் முைல் அஸைமனம் ்வடே உணவு, 
நீர் எதுவும் எடுத்துக்ககபாள்ளுைல் கூைபாது. 
இந்பநபான்பு ஒரு மபாைம் கடைபபிடிக்கப்படுகிைது.

ஸக்காத் (ச�ாருள் �ாைம்)
ஸக்கபாத் எனப்படு்வது கட்ைபாய க்பபாருள் 

ைபானம். இஃது இஸ்லபாமின் நபான்கபா்வது 
கைடமயபாகும். ஒவக்வபாரு இஸ்லபாமியரும் 
ைமது கசல்்வத்தில் ஒரு ்பஙகிடன ஆணடுக்கு 
ஒருமுடை எளிபயபார்களுக்கு ைபானம் ்வழஙக 
ப்வணடும்.

ஹஜ் (புனி�ப �யணம்)
ஒவக்வபாரு இஸ்லபாமியரும் ைமது 

்வபாழநபாளில் ஒரு முடையபா்வது, கமக்கபா
நகரிலுள்ள கபா்பபாட்வத் ைரிசிப்பது இஸ்லபாமின் 
ஐந்ைபா்வது கைடமயபாகும். 

இஸ்லாமியப பிரிவு்கள் 
இடைத்தூைேபான கபாபிரில் அல்்லபாவின் 

்வபார்த்டையபாக முகமது நபியிைம் கூறியடை 
ஏறகும் சன்னிப்பிரிவும், அல்்லபாவின் 
புனிை்வபார்த்டைகடள ஏறறு, அடைப பின்்பறறி, 
இடைத்ைன்டமடய அடைந்ை தீர்க்கைரிசி 
எ்வபேபா அ்வடே மைத்ைட்ல்வர், அைபா்வது, 
இமபாம் என ஏறறுக்ககபாணடு ்வழிநைத்தும் 
ஷியோ பிரிவும் இஸ்லபாமிய சமயத்தில் ஏற்பட்ை 
இருபிரிவுகளபாகும். 

இஸ்லாமியப �ணடிழ்க்கள்

இரம்ான் மதாழுலக
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கிறித்�வ சமய விைாக்கள்

ல்வளாஙகண்ணி லத்வாலயம

ஏசு கிறிஸது பிைந்ை நபாளபான 
டிசம்்பர் 25- ஆம் நபாள் ஒவப்வபார் ஆணடும் 
கிறிஸதுமஸ தினமபாகக் ககபாணைபாப்படுகிைது. 
பமலும் புனிை க்வள்ளி, ஈஸைர், 
ஆஙகி்லப புத்ைபாணடு ப்பபான்ை விழபாக்கள் 
ககபாணைபாைப்படுகின்ைன. விழபாக்களின் மூ்லம் 
அன்பு, நட்பு, சபகபாைேத்து்வம், சமத்து்வம் ஆகிய 
நற்பணபுகடள ்வலியுறுத்துகின்ைன. 

கிறித்துவ சமயத்தின்  �ணி்கள்
1. ஆைே்வறபைபார் இல்்லஙகள், முதிபயபார்

கபாப்பகஙகடள நிறுவி பசட்வ புரிகின்ைன.

2. க்வள்ளம், பூகம்்பம், ்பஞ்சம் ப்பபான்ை
இயறடகச் சீறைஙகளின்ப்பபாது நி்வபாேணப
்பணிகடள கசயது ்வருகின்ைன.

3. இச்சமயக்குழுக்கள் நபாகைஙகும் 
மருத்து்வமடனகடள நிறுவி, ந்ல்வபாழவுப 
்பணிகடளச் கசயது ்வருகின்ைன.

4. ்பட்டிகைபாட்டிகளிலும் கல்விக்கூைஙகள்
நிறுவி இ்ல்வசக்கல்வி, உணவு,
உடைவிைம் ்வழஙகியும் ஒழுக்கம்,
கட்டுப்பபாடு நீதிப்பபாைடனகடளயும் புகட்டி
்வருகின்ைன.

5. இக்குழுக்கள் ்வட்ைபாே கமபாழிகடளக்
கறறுப ்பல்ப்வறு நூல்கடள ஆஙகி்லத்தில்
கமபாழி க்பயர்த்து, இந்திய கமபாழி
்வளர்ச்சிக்கும், இ்லக்கிய ்வளர்ச்சிக்கும்
கைபாணைபாறறியுள்ளன.

6. இச்சமயக் குழுக்களபால் இஙகு அச்சுப
க்பபாறி இயந்திேம் அறிமுகப்படுத்ைப்பட்ைது.

�	இந்தியப ்பண்பபாட்டின் சிைபபுக்கூறுகளபாக 
விளஙகும் இயறகணிைம், ்வபானநூல், 
மருத்து்வம், கணிைம் (Algebra) ப்பபான்ை 
நூல்கள் அபேபியர் மூ்லம் ஐபேபாப்பபா 
முழு்வதும் ்பேவி, இந்தியபாவின் 
க்பருடமடய பமப்லபாஙகச் கசயைது.

�	யுனோனி என்ை மருத்து்வ முடைடய 
இந்தியபாவிறகு இஸ்லபாமியர்கள் 
அறிமுகப்படுத்தினர். 

கிறித்துவம்
உ்லகம் முழு்வதும் 

க்பரும்்பபான்டமயபான நபாடுகளில் 
்பேவியிருக்கும் சமயம் கிறித்து்வமபாகும். 
கிறித்து்வம் என்்பது கிறிஸது அைபா்வது 
ஏசுகிருஸது என்ை இயறக்பயரிலிருந்து 
க்பைப்பட்ை கசபால்்லபாகும். ஏசுகிறிஸதுவின் 
உயர்ந்ை பகபாட்்பபாட்டு அம்சஙகடளக் குறித்துக் 
கூறு்வது கிறித்து்வம் என்லபாம். 

ஏசுகிறிஸ்து
கிறித்ை்வத்தின் முன்பனபாடி 

ஏசுகிறிஸது ஆ்வபார். இ்வடே ஜீஸஸ என்றும் 
அடழப்பர். இ்வர் இஸபேல் நபாட்டில் உள்ள 
தபதலைநஹம் என்னும் இைத்தில் ப�பாசப - 
கன்னிபமரியின் குழந்டையபாகத் பைபான்றினபார். 

சமயகந்காட�ாடு்கள்
மனிை உயிர்கள் இடை்வன்மீது 

இையபபூர்்வமபாகவும், தூய எணணத்துைனும் 
அன்பு கசலுத்ைப்வணடும் எனவும், 
்பேப்லபாகத்தில் இருக்கும் ்பேமபிைபா அல்்லது 
கசபார்க்கம் என்்படை அடைய அன்பு, நீதி, 
கைடம ப்பபான்ை்வறடைக் கடைபபிடித்து 
ஒழுகப்வணடும் என்்பதும் கிறித்து்வ 
சமயத்தின் ககபாள்டக எனக் கூைப்படுகிைது. 
எனப்வ, அன்பு, கைவுள், நீதி, நம்பிக்டக 
ப்பபான்ைட்வ முக்கியக் பகபாட்்பபாடுகளபாகக் 
திகழகின்ைன. பமலும், உ்லகத்தில் ப்பசப்படும் 
்வபார்த்டைகள் யபாவும் இடை்வடனபய
சபார்ந்ைது என்்பதும் கிறித்து்வ சமயத்தின் 
பகபாட்்பபாைபாகும். கிறித்து்வக் பகபாட்்பபாடுகள் 
அைஙகிய புனிை நூல் ட்பபிள்(விவிலியம்) 
ஆகும். 

XII Ethics_Lesson 4.indd   80 16-03-2020   14:45:55



8 1இந்தியப் பணபபாடும் சமயங்களும்

�	குருநபானக் கபீர் ப்பபான்பைபார் கருத்துக்கள் 
மக்களிைம் ்வேப்வறட்ப க்பறைது. 

�	்பக்தி இயக்கஙகளின் கசல்்வபாக்கு.

்பல்ப்வறு அந்நியப ்படைகயடுபபுகள் 
்பஞ்சபாப ்வழியபாகப்வ நடைக்பறைன. இது 
்பஞ்சபாப மக்களின் ்வபாழவில் மிகபக்பரிய 
ைபாக்கத்டை ஏற்படுத்தியது. இைனபால் அ்வர்கள் 
ைனித்ை அடையபாளத்துைன் வீேம் கசறிந்ைப 
பிரிவினேபாகவும் பைபான்ை கபாேணமபாக 
அடமந்ைது.

குரு�ாைக கி. பி. (ச�ா. ஆ) 1469-1538)

குருநானக

சீக்கிய சமயத்டை நிறுவிய்வர் 
குரு�ோனக ஆ்வபார். இ்வர் 
ஒருநபாள் “தபயன்” என்னும் 
ஆறறில் நீேபாடிக் 
ககபாணடிருந்ைப்பபாது ஆன்மிக 
ஞபானம் க்பறைபார். இ்வர்
அடனத்து மக்களுக்கும் 

க்பபாது்வபான ஒரு சமயகநறிடய உரு்வபாக்க 
எணணியைன் விடள்வபாகத் பைபான்றியபை 
சீக்கிய சமயமபாகும்.

குரு �ாைககின் ந�ா�ழை்கள்
�	கைவுள் ஒரு்வபே.

�	அடனத்து மனிைர்களும் சமமபான்வர்கள், 
சபாதி ப்வறு்பபாடு கூைபாது.

�	இேபாமன், கிருஷணன், முகமது நபி 
ப்பபான்பைபார் இடை்வனின் தூைர்கள் 
என்ைபார்.

�	உரு்வ ்வழி்பபாடு கசய்வைபாப்லபா, பநபான்பு 
இருப்பைபாப்லபா, புனிை ை்லஙகளுக்கு 
கசல்்வைபாப்லபா எந்ைப புணணியமும் 
கிடைக்கபாது. உைன் இருப்ப்வர்களுக்கு 
உைவுஙகள், ஏடழகளுக்குக் ககபாடுஙகள் 
அதுப்வ இடை்வடன அடையும் ்வழியபாகும். 

�	பநர்டமயபான ்வழியில் பிைடே
ஏமபாறைபாமல் க்பபாருளீட்டுஙகள். 

சமயகச்காள்ழ்க்கள்
சீக்கிய சமயக் ககபாள்டககள் குர்மத, 

குர்்தர்ஷன் என்று பிரித்து  விளக்கப்படுகிைது. 

இவ்வபாறு கிறித்து்வத் கைபாணடு 
நிறு்வனஙகள் கல்வி ்வளர்ச்சிக்கும் சமூக ந்ல 
்வபாழவுக்கும் ்ப்ல அரிய ்பணிகடளச் கசயது 
்வருகின்ைன.

கிறித்துவ சமயத்தின் ச்காழை
�	கிறித்து்வம், சமயப ்பணி மட்டுமின்றிச் 

சமூக பசட்வயிலும் க்வனம் கசலுத்தியது. 
கல்வி நிட்லயஙகள், கல்லூரிகள், 
மருத்து்வமடனகள் ப்பபான்ைட்வ
மக்களிைம் மிகப க்பரிய ்வேப்வறட்பப 
க்பறைன. 

�	கிறித்து்வச் சமயப ்பேப்பபாளர்கள் 
ம ை ப ்ப ணி ட ய  ம ட் டு மி ன் றி , 
இ்லக்கியத்திறகும் பசட்வயபாறறினர். 
கோல்டுதேல் , திேபாவிை கமபாழிகளின் 
ஒபபி்லக்கணம் என்ை நூட்ல  
எழுதினபார். ஜி.யூ.நபோப், திரு்வபாசகம் 
மறறும் திருக்குைடள ஆஙகி்லத்தில் 
கமபாழிக்பயர்த்ைபார். வீரமோமுனிேர் 
(தபஸகி) எழுதிய ்பேமபார்த்ைகுரு கடைகள் 
ப்பபான்ைட்வ குறிபபிைத்ைகுந்ைட்வ. 

�	இந்தியப ்பண்பபாட்டை பமறகு்லகப 
்பண்பபாட்பைபாடு இடணத்ைதில் கிறித்து்வ 
சமயம் முக்கியக் ்பஙகபாறறியுள்ளது. 
எனினும் கிறித்து்வம் இந்தியப்பண்பபாட்டின் 
சி்ல ்பழக்க ்வழக்கஙகடளயும் ைம்முள் 
இடணத்துக் ககபாணைது. 

சீககிய சமயம்
சீக்கியம் என்்பது, ’சீக’ என்ை ்பஞ்சபாபி 

்வபார்த்டையில் இருந்து பைபான்றியது. ’சீக’ 
என்ைபால் ’சீடர்’ அல்்லது பின்்பறறு்ப்வர் 
எனபக்பபாருள். இந்தியத் துடணக்கணைத்தில் 
15-ஆம் நூறைபாணடில் இறுதியில் பைபான்றியச் 
சமயமபாகும். சீக்கியர்கள் ைஙகள் சமய 
குருட்வப பின்்பறைப்வணடும். அ்வர்கபள, 
சீக்கியர்களின் ்வழிகபாட்டிகளபா்வர்.

சீககிய சமயம் ந�ான்்றக ்காரணங்கள்
�	சமூக அடமபபில் நி்லவிய 

ஏறைத்ைபாழவுகள்.
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கைபாகுத்ைபார். ’கடவுளின் தசோல்’ என்ை க்பயேபால் 
இந்நூல் ்வழஙகப்படுகிைது. இது குர்முகி எழுத்து 
்வடி்வத்தில் உள்ளது. ைறப்பபாது குரு கிேந்ைசபாகிப 
என்ை க்பயேபாலும் ்வழஙகப்படுகிைது. இைறகுக் 
“குருவின் கசபால்“எனபக்பபாருள்.

சீககிய சமயத்தின் �னித்� 
அழையாளங்கள்

10ஆ்வது குரு்வபான 
குருபகபாவிந்த்சிங, சீக்கியர்களின் 
சின்னஙகளபாகக் கீழக்கபாண்பன்வறடை 
அறிவித்ைபார்.

“்பஞ்ச கபாக்கர்” என்னும் ஐந்து 
அடையபாளஙகள் (5K 's)

1. பகஷ -  க்வட்ைப்பைபாைமுடி

2. கஙக -  மேத்ைபா்லபான சீபபு

3. கச்சபாகஹேபா -  அடேக்கபால்சட்டை

4. கேபா -  இரும்புக் டக்வடளயல்

5. கிர்்பபான் -  குறு்வபாள்

குருத்துவாரா
சீக்கியர்களின் ்வழி்பபாட்டுத் ை்லஙகள் 

குருத்து்வபாேபாக்கள் என அடழக்கப்படுகின்ைன. 
குருத்து்வபாேபாக்கள் என்ை கசபால்லிறகுக் குருட்வ 
அடையும் ்வழி என்று க்பபாருள். அஙகு ஆதிகிேந்ைம் 
ட்வக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் லைோஙகர் என்னும் 
சம்பந்தி உணவுக் கூைஙகளும் அடமந்திருக்கும்.

சீககிய சமயத்தின் இரு பிரிவு்கள்

அமிர்தசரஸ மபாறலகாயில்

குர்மத என்்பது சீக்கிய சமயத்டையும், குர்்தர்ஷன் 
என்்பது சீக்கிய ைத்து்வத்டையும் குறிக்கும். 
ஒழுக்கம், ்பணிவு, பநர்டம, ைருமம், உணடம, 
கருடண ப்பபான்ைட்வ இ்வர் ப்பபாைடனகளில் 
முக்கிய இைம் க்பறைன. இடை்வனின் 
க்பயடே எபப்பபாதும் உச்சரித்ைல், உை்லபாலும், 
உள்ளத்ைபாலும் குருவிறகு கீழப்படிந்து நைத்ைல் 
ப்பபான்ைட்வ சீக்கியர்களின் முக்கிய கைடமயபாகும். 
இடை்வனின் திருநபாமஙகடள இனிய ்பபாைல்களபால் 
இடசயுைன் ்பபாடி இையத்டைத் தூயடம கசயய  
ப்வணடும் என்்பது இ்வேது ககபாள்டகயபாகும். 

்கைவுள் (சத்�ாம்)
கைவுள் ஒரு்வபே, அ்வர் இேணைபாகப்வபா, 

மூன்ைபாகப்வபா ்ப்ல்வபாகப்வபா இல்ட்ல. அ்வர் 
்வடி்வமறை்வர் எனினும் அ்வேது ஓளி 
அடனத்து ்படைபபுகளிலும் உள்ளும், புைமுமபாக 
விளஙகுகின்ைது. அ்வர் ஏக – ஓம்கோர என 
அடழக்கப்படுகிைபார்.

குரு
சீக்கிய சமயத்தில் குருவின் மூ்லமபாக 

மட்டுபம கைவுளின் அருடளப க்பைமுடியும் 
எனக்குறிபபிடுகிைது. குருட்வக் கைவுளுக்கு 
அடுத்ை நிட்லயில் உள்ள சக்தியபாகக் கருதுகிைது.

வீடுந�று
சீக்கிய சமயத்தில் “ஸச், கணை, 

சூன்ய,” ப்பபான்ை ்ப்ல க்பயர்களபால் வீடுப்பறு 
குறிக்கப்படுகிைது. வீடுப்பறு என்்பது, மனிைன் 
கைவுளபாக மபாறுகின்ை இடைநிட்லடயக் 
குறிப்பைபாகும். உணடமயபான ்வபாழக்டகயின் 
மூ்லம் மனிைன் வீடுப்பறு அடையமுடியும் என 
இச்சமயம் கூறுகிைது.

புனி� நூல் ஆதிகிரந்�ம்
குருநபானக்கின் ப்பபாைடனகளும் 

்வழி்பபாட்டுப்பபாைல்களும் ்வபாய்வழியபாகப்வ 
இருந்ைன. அடை சீக்கிய சமயத்தின் 5 ்வது 
சமயகுரு அர்�ுன்சிங ஆதிகிரந்்தம் என்ை க்பயரில் 

XII Ethics_Lesson 4.indd   82 16-03-2020   14:45:55



8 3இந்தியப் பணபபாடும் சமயங்களும்

�	அன்பு, ககபாடை, சகிபபுத்ைன்டம, 
சைஙகுகடள மறுத்ைல் ப்பபான்ை்வறடை 
இச்சமயம் ப்பபாதிக்கிைது. 

�	இந்தியப்பண்பபாட்டு அடையபாளஙகடள 
அந்நியர்களிைமிருந்து ்பபாதுகபாத்து, 
இன்றும் அ்வறடைப ப்பபாறறு்வது சீக்கிய 
சமயமபாகும். 

�	இன்று உ்லகின் ்பல்ப்வறு 
நபாடுகளில் ்வபாழும் சீக்கியர்கள், 
இந்தியப்பண்பபாட்டின் க்பருடமகடளப 
்படைசபாறறுகின்ைனர். இஙகி்லபாந்து, 
அகமரிக்கபா ப்பபான்ை நபாடுகளில் 
இ்வர்களின் ்வழி்பபாட்டுத் ை்லஙகள் 
உள்ளன.

நிழ்றவுழர

சமயஙகள் மனிை்வபாழவின் 
அடித்ைளமபாக அடமகின்ைன. 
இந்தியப்பண்பபாட்டை ்வடி்வடமத்ை இந்து, 
சமணம், க்பௌத்ைம், இஸ்லபாம், சீக்கியம் 
ப்பபான்ை சமயஙகள் மக்களிைம் அன்பு, 
ககபாடைத்ைன்டம, ஒழுக்கம், சகிபபுத்ைன்டம, 
பைசியஒருடமப்பபாடு ப்பபான்ை்வறடைப 
ப்பபாதித்து நல்்வழி்படுத்துகின்ைன. சமயஙகளின் 
்வளர்ச்சியபால் இந்தியபாவில் இடச, ஓவியம், 
நைனம், சிற்பம், கட்ைைக்கட்ல ப்பபான்ைத் 
துடைகள் ்வளர்ச்சி க்பறறு்வருகின்ைன. 
சமயஙகபள மக்களின் ைனிமனிைக் கைடம, 
சமூகக் கைடம ப்பபான்ை்வறடைக் கறபித்து 
அ்வர்கடள நல்்வழி்படுத்துகின்ைன.

சீக்கிய சமயத்தில் இரு பிரிவுகள் 
கபாணப்படுகிைது. அட்வ 1. நபாம்ைபாரி, 2. நிேஙகபாரி 
ஆகும்.

�	ந பா ம் ை பா ரி  ( கு ரு வி ை மி ரு ந் து 
்வபார்த்டைகடளப க்பறை்வர்கள்) – 
நிறுவிய்வர்:்பபா்பபா ேபாம்சிங

�	நிேஙகபாரி (உரு்வமறை இடைக்ககபாள்டக) 
– நிறுவிய்வர்: ்பபா்பபா ையபாள்ைபாஸ

்கால்சா அழமபபு
’கோல்சோ’ என்ைபால் ’தூயமம’ எனப 

க்பபாருள். இதில் பசரு்ப்வர்கள் அகபாலி 
(இை்வபாை்வன்) என அடழக்கப்பட்ைனர்.

்பத்ைபா்வது குரு பகபாவிந்ைசிங 
இவ்வடமபட்பத் பைபாறறுவித்ைபார். ஒன்்பைபா்வது 
குரு பைக்்பகதூடே முக்லபாய அேசர் ஔேஙகசீப 
ககபான்ைைபால், பகபா்பமடைந்ை பகபாவிந்த்சிங 
சீக்கிய சமயத்தினடே இேபாணு்வ அடமப்பபாக 
மபாறறினபார். இதுப்வ கபால்சபா எனப்படுகிைது. 

இந்தியப �ண�ாடடிறகுச் சீககிய 
சமயத்தின் ச்காழை்கள்
�	இந்து, இஸ்லபாமிய ஒறறுடமபய சீக்கிய 

சமயத்தின் முக்கியக் ககபாடையபாகும். 
இந்தியபாவின் ்பன்முகப ்பண்பபாட்டிறகுச் 
சீக்கிய சமயம் ஓர் அடையபாளமபாகத் 
திகழகிைது. 

�	க டு ட ம ய பா ன  ப ்ப பா ே பா ட் ை
்வபாழக்டகமுடைடயக் ககபாணை 
இனமபாை்லபால், இ்வர்கள் நபாட்டுப்பறறுைன் 
இந்திய இேபாணு்வத்தில் முக்கியப ்பஙகு 
்வகிக்கின்ைனர்.
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பயிறசி
சரியோன விமடமயத ந்தர்ந்த்தடுதது எழுதுக.

1. ‘Religio‘ என்்பது எந்ை கமபாழியிலிருந்து க்பைப்பட்ை கசபால்

அ) கிபேக்கம் ஆ) இ்லத்தீன் இ) ஆஙகி்லம் ஈ) ்வைகமபாழி

2. டச்வசமயத் ைத்து்வத்தின்்படி ‘்பசு‘ என்்பது, இைடனக் குறிக்கும்.

அ) உைல் ஆ) கன்மம் இ) உயிர் ஈ) மபாடய

3. கீழக்கபாணும் கூறடையும் அைன் விளக்கத்டையும் ்படித்துச் சரியபான விடைக்குறிபட்பத் பைர்ந்கைடுக்க.

கூறறு: ‘அத்ட்வைம்‘ என்்பைறகு இேணடு அல்்ல, ஒன்பை என்்பது க்பபாருள்.

விளக்கம்: பிேம்மமும் ஆன்மபாவும் இேணைல்்ல, அட்வ ஒன்பை என்்படை அத்ட்வைம் ்வலியுறுத்துகிைது. 

அ) கூறறு சரி, விளக்கம் ை்வறு ஆ) கூறறு, விளக்கம் இேணடும் சரியபானட்வ

இ) கூறறு ை்வறு, விளக்கம் சரி  ஈ) கூறறு, விளக்கம் இேணடும் ை்வைபானட்வ 

4. க்பபாருந்ைபாை இடணடயச் சுட்டிக்கபாட்டுக.

சமயம்  ேழிபடப்படுபேர்

அ) கபாணபா்பத்யம் - கண்பதி 

ஆ) ககௌமபாேம் - சந்திேன்

இ) சபாக்ைம் - சக்தி 

ஈ) கசௌேம் - சூரியன்

5. பின்்வரு்வன்வறறுள் மகபாயபானத்திறகுப க்பபாருந்ைபாை கூறடைக் கணைறிக.

அ) புத்ைருக்கு உரு்வ ்வழி்பபாடு உணடு

ஆ) துை்வைம் ்வலியுறுத்ைப்பைவில்ட்ல

இ) ்பபாலி கமபாழிக்கு முைன்டம அளிக்கப்பட்ைது

ஈ) ஆன்மபா உணடு என நம்புகிைது

6. மந்திேஙகளின் அேசி எனப்படு்வது

அ) கபாயத்ரி மந்திேம் ஆ) ய�ுர் ப்வை மந்திேம்

இ) உ்பநிைைம் ஈ) சம்ஹிடைகள்

7. சரியபாகப க்பபாருத்ைப்பட்டுள்ள விடைக்குறிபபுகடளக் கணைறிக.

சமயம் புனி்த நூல்

1. க்பௌத்ைம் - ஆதிகிேந்ைம்

2. இஸ்லபாம் - திருக்குேபான்

3. சமணம் - திரிபீைகம்

4. க�பாேபாஸடிரியம் - க�ன்ட் அ்வஸைபா

அ) 1, 2 சரியபானட்வ ஆ) 2, 3 சரியபானட்வ இ) 1, 4 சரியபானட்வ  ஈ) 2, 4 சரியபானட்வ

8. கீடை உணர்த்தும் மபார்க்கஙகளின் எணணிக்டக

அ) ஒன்று ஆ) இேணடு இ)  மூன்று ஈ) நபான்கு

9. ஜீனர் என்ை கசபால்லின் க்பபாருள்

அ) பு்லன்கடள அைக்கியபாள்்ப்வர் ஆ) திடசகடள ஆடைகளபாக அணி்ப்வர்

இ) பிைவிப க்பருஙகைட்ல நீந்து்ப்வர்  ஈ)  க்வணணிை ஆடை அணி்ப்வர் 
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8 5இந்தியப் பணபபாடும் சமயங்களும்

10. க்பபாருத்துக.

அ. அகிம்டச - 1. பிேம்மச்சரியம்

ஆ. ்வபாயடம - 2. தீஙகிடழக்கபாடம

இ. அஸபையம் - 3. உணடமபய ப்பசுைல்

ஈ. ைன்னைக்கம் - 4. திருைபாடம

அ) அ - 3, ஆ - 4, இ - 2, ஈ - 1 ஆ) அ - 3, ஆ - 1, இ - 4, ஈ - 2

இ) அ - 2, ஆ - 3, இ - 4, ஈ - 1 ஈ) அ - 4, ஆ - 1, இ -2, ஈ – 3

குறுவினோ

1. சமயம் என்ைபால் என்ன ? சிறுகுறிபபு ்வடேக.
2. ஐந்து ப்வள்விகள் (்பஞ்சயக்ஞம்) ்பறறிக் குறிபபு ்வடேக.
3. அறு்வடகச் சமயஙகள் யபாட்வ ?
4. துட்வைம் – சிறு குறிபபு ்வடேக.
5. ்பஞ்ச மஹபாவிேைம் என்்பட்வ யபாட்வ ?
6. திரிேத்தினஙகள் என்்பட்வ யபாட்வ ?
7. புத்ைர் கூறிய நபான்கு ப்பருணடமகடளக் குறிபபிடுக.
8. க�ன்ட் அ்வஸைபா குறிபபு ்வடேக.
9. கலிமபா என்ைபால் என்ன ?

10. குருநபானக்கின் ப்பபாைடனகள் யபாட்வ ?

சிறுவினோ

1. இந்து என்ை கசபால்லின் க்பபாருள் யபாது ? இச்சமயத்தின் ப்வறு க்பயர்கடளக் குறிபபிடுக.
2. டச்வ சமயத்தின் முபக்பரும் உணடமகள் யபாட்வ ?
3. விஷணுவின் ்பத்து அ்வைபாேஙகள் யபாட்வ ?
4. ஆகமஙகள் – குறிபபு ்வடேக.
5. சமண சமயம் கூறும் ஒன்்பது ்வபாழவியல் கநறிகள்(ந்வ்பைபார்த்ைஙகள்) யபாட்வ ?
6. க்பௌத்ை சமயத்தின் அஷைபாஙக மபார்க்கஙகள் யபாட்வ ?
7.  க்பௌத்ைசமய மபாநபாடுகள் யபாருடைய ஆட்சிக்கபா்லத்தில் நடைக்பறைன? அம்மபாநபாடுகளில் நடைக்பறை 

நிகழவுகள் யபாட்வ?
8. கிறித்து்வ சமயக் பகபாட்்பபாடுகள் யபாட்வ ?
9. இஸ்லபாம் சமயத்தின் பிரிவுகள் யபாட்வ ?

10. இந்தியப ்பண்பபாட்டிறகுச் சீக்கிய சமயம் அளித்ை ககபாடைகடளக் குறிபபிடுக.

த�டுவினோ

1. இந்தியப ்பண்பபாட்டிறகு இந்து சமயத்தின் ககபாடைகள் ்பறறி வி்வரிக்க.

2. இந்தியப்பண்பபாட்டிறகு சமண சமயத்தின் ககபாடைகள் ்பறறி வி்வரிக்க.

3.  க்பௌத்ை சமயத்தின் இருபிரிவுகளபான மகபாயபானத்திறகும்  ஹீனயபானத்திறகும் உள்ள ப்வறு்பபாடுகடளப 
்பட்டியலிடுக. 

4. மேபு கைய்வஙகளுக்கு அளிக்கப்பட்ை இன்றியடமயபாடம குறித்து எழுதுக.

5. இந்தியப ்பண்பபாட்டிறகு இஸ்லபாமிய சமயத்தின் ககபாடைகள் யபாட்வ ?

6. கிறித்ை்வ சமயத் கைபாணடு நிறு்வனஙகளின் ்பணிகள் யபாட்வ ?
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நுழைவு வாயில்

இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மு்தல் 
ப்பரரசான ம�ௌரியப ப்பரரசு காலததிலிருந்து 
கலல, கட்ட்டககலல, ஆடசிமுலை 
ப்பானைவறறில் வியககத்தகக முனபனறைம் 
ஏற்பட்டது. ப�லும், புதிய ஆடசிமுலைலயத 
ம்தா்டங்கி லவத்தனர். குப்தப ப்பரரசு, ம�ௌரியப 
ப்பரரசுக கூறுகலை விரிவு்படுததுவதில் முககிய 
்பங்காறறியது. இந்தியப்பண்பாடடிறகும் 
இந்து ச�யததிறகும் அைப்பரிய ்பணியிலன 
ஆறறியுளைது. குப்தர்களின அறிவியல்பநாககு 
இனலைய அறிவியல் வைர்ச்சிககு 
விததிட்டன. குஷாணர்கள காலததில் 
ம்பௌத்த ச�யமும், கலல, கட்ட்டக கலலயும் 
உலகநாடுகளுககுப ்பரவியது. சாளுககிய 
நாடடிலிருந்து ்தமிழகததில் கண்பதி வழி்பாடு, 

காணா்பதயம் எனை புதிய ச�யபபிரிவாக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ்பல்லவர்கள 
குல்டவலரக பகாயில்கள, ஒறலைககல் 
இர்தங்கள ஆகியவறலை உருவாககி, 
இந்தியப்பண்பாடடுப ்பாரம்்பரியதல்தப 
்பாதுகாத்தனர். இவர்களுககுபபின வந்்த 
பசாழர்கள ஆடசிமுலை, கலல, கட்ட்டககலல, 
இலககியம், ச�யச் சகிபபுத்தனல�
ப்பானைவறலைப ்பரபபுவதில் �றைப 
ப்பரரசுகளுககு முனபனாடியாகத திகழந்்தனர். 

பிறகாலப ்பாணடியர் காலததில், 
ம்பாருைா்தாரததில் வியககத்தகக முனபனறைம் 
ஏற்பட்டது. வாணி்பக குழுககள, அயல்நாடடு 
வாணி்பம் மூலம் உளநாடடு வருவாலயப 
ம்பருககின. இனறு நாம் பின்பறறும் அைலவ 
மு ல ை க ளு க கு (Me a s u r e m e n t) மு ன ப ன ா டி , 
்பாணடியர் கால அைலவகபை ஆகும். 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	ம�ௌரியப ப்பரரசு- ஆடசிமுலை, சமூக, ம்பாருைா்தார, ச�ய, கலல, கட்ட்டககலல 
ஆகியவறலைப ்பறறி �ாணவர்கள அறி்தல்.

�	குஷாணர்கள, குப்தர்கள கால ஆடசிமுலை, சமூக ம்பாருைா்தார, ச�யநிலல, கலல, 
கட்ட்டககலல ்பறறி �ாணவர்கள அறி்தல்.

�	சாளுககியர்கள, ்பல்லவர்கள, பசாழர்கள, ராஷ்டிரகூ்டர்கள, பிறகாலப ்பணடியர்கள, 
ம�ாயசாைர்கள கால ஆடசிமுலை �றறும் அவர்களின சமூக, ம்பாருைா்தார, ச�ய, 
கலல, கட்ட்டககலல, ்பண்பாடடுக மகால்ட ்பறறி �ாணவர்கள அறி்தல்

�	ம்டல்லி சுல்்தானியர்கள கால ஆடசிமுலை, சமூக, ம்பாருைா்தார, ச�ய, கலல, 
கட்ட்டககலல, ்பண்பாடடுக மகால்ட ்பறறி �ாணவர்கள அறி்தல்

�	்பாமினி, விஜயநகர அரசுகள கால ஆடசிமுலை �றறும் அவர்களின சமூக, ம்பாருைா்தார, 
ச�ய, கலல, கட்ட்டககலல, ்பண்பாடடுகமகால்ட ்பறறி �ாணவர்கள அறி்தல்

�	முகலாயப ப்பரரசு கால ஆடசிமுலை, சமூக, ம்பாருைா்தார, ச�ய, கலல, கட்ட்டககலல, 
்பண்பாடடுகமகால்ட ்பறறி �ாணவர்கள அறி்தல்.

இந்தியப் பணபோட்டிறகுப் 
நபரரசுகளின் ககோடை5

அலகு
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8 7இந்தியப் பணபபாட்டிற்குப் பபரரசுகளின் ககபாடை

உ்தவி மசயய 12 உறுபபினர்கள மகாண்ட ஒரு 
குழு இருந்்தது. ம�ௌரியப ப்பரரசு நானகு 
ம்பரும் �ாகாணங்கைாகப பிரிககப்பட்டது. 
்தடசசீலம், உஜஜயினி, ப்தாசாலி, சுவர்ணகிரி 
ஆகிய நகரங்கள அம்�ாகாணங்களின 
்தலலநகரங்கைாக விைங்கின. 
'மகோமோத்திரரகள்' எனைலழககப்பட்ட 
ஆளுநர்கள இம்�ாகாணங்கலை ஆடசி 
மசய்தனர். அரசனுககு உ்தவ அல�ச்சரலவக
குழு ஒனறு இருந்்தது. அதில் புபராகி்தர் 
(அரசகுரு), பசனாதி்பதி (்பல்டத்தலலவர்), 
சனனி்தத்தா (கருவூல அதிகாரி), சம்�ர்்தர் 
(வரி வசூல் மசய்பவர்), பிரதி�ாரா (�னனனின 
்தனி உ்தவியாைர்), பிரசஸ்தா (காவல்துலைத 
்தலலவர்), நியாயாதீஷ் (்தலலல� நீதி்பதி), 
அந்்த்பாலா (எல்லலபபுைப ்பாதுகாவல் அதிகாரி), 
ம்பௌர் (்தலலநகர ஆளுநர்), அதவர்வம்சிகா 
(ம்பண ்பாதுகாவல் அதிகாரி), துர்கக்பாலா 
(பகாடல்டப ்பாதுகாவல் அதிகாரி) ஆகிபயார் 
முககிய இ்டம் வகித்தனர். 

�ாகாண வருவாயததுலை அதிகாரி 
'ரோஜுகரகள்' எனப்பட்டனர். ம�ௌரிய 
�ாகாணங்கள ்பல �ாவட்டங்கைாகப 
பிரிககப்பட்டன. அம்�ாவட்டங்கலை 'ஸ்ோனிகர' 
எனை ்தலலல� அதிகாரியும் நிருவகித்தார். 
�ாவட்ட ஆடசியருககு உ்தவ யுக்ரகள் எனை 
துலண அதிகாரிகள இருந்்தனர்.

நகரங்களின நிருவாகதல்தக 
கணகாணித்த அதிகாரி �கரிகோ எனப்பட்டார். 
நகரத்தலலல� அதிகாரிகளின ்பணிகள 
்பறறி ம�கஸ்தனிஸ, மகௌடில்யர் ஆகிபயார் 
குறிபபிடடுளைனர். ம�ௌரியர்களின 
்தலலநகரான ்பா்டலிபுததிரம் ்தலா ஐந்து 
உறுபபினர்கலைக மகாண்ட ஆறு குழுககைால் 
நிருவகிககப்பட்டது. கிரா� நிருவாகதல்தக 
கிரோமணி எனை அதிகாரி கவனித்தார். ்பதது 
மு்தல் ்பதிலனந்து கிரா�ங்கலைச் பசர்தது 
நிருவகித்தவர் 'நகோபன்' எனப்பட்டார்.

பழை நிருவாகம்
்பல்ட நிருவாகதல்தச் 'நேனோதிபதி' எனை 

்தலலல�த்தை்பதி கவனித்தார். யாலனப்பல்ட, 
குதிலரப்பல்ட, ப்தர்ப்பல்ட, காலாட்பல்ட ப்பானை 

ராஷ்டிரகூ்டர்கள, ம�ாயசாைர்கள காலததில் 
கனன்டம�ாழி �று�லர்ச்சி ம்பறைது. முகலாயப 
ப்பரரசின நிருவாகக கூறுகபை ்தறகால 
இந்தியாவின பிர்கா, ்பஞசாயதது ப்பானை 
நிருவாக முலைககு காரண�ாகும். 

5.1 ம�ௌரியர் காலப் பணபாடு
்பழங்கால இந்தியாவின ஆடசிமுலை, 

சமூக, ம்பாருைா்தார, ச�ய நிலலகளின 
வைர்ச்சிககும், நுணகலலகளின 
உருவாககததிறகும், ம�ௌரியர்கபை
அடித்தைமிட்டனர். ம�ௌரிய �னனர்களுள 
சந்திரகுப்தர், பிந்துசாரர், அபசாகர் ஆகிபயார் 
இந்தியப்பண்பாடடிறகு அளித்த மகால்ட
குறிபபி்டத்தககது.

சான்றுகள் 

சாணக்கியர்

ம � ௌ ரி ய ர் க ளி ன 
ஆடசிலயப ்பறறி அறிய 
ககௌடில்யர (சாணககியர்) 
எழுதிய அரத்்ேோஸதிரம், 
விேோக்த்்ர எழுதிய 
முத்ரோ ரோட்ேேம், ந்வி 
ேந்திரகுப்்ம், கிபரககப 
்பயணி கமகஸ்னிஸ 
எழுதிய இணடிகோ, 

�காவம்சம், தீ்பவம்சம் ப்பானை ம்பௌத்த 
நூல்கள, �ா�னனர் அபசாகரின கல்மவடடுகள, 
நாணயங்கள ப்பானைலவ சானறுகைாக 
உளைன.

ம�ௌரியர்களின் ஆட்சிமுழை
அரத்்ேோஸதிரம் எனை நூல் 

ம�ௌரியர்களின ஆடசிமுலை குறித்த 
்தகவல்கலைத ம்தரிவிககிைது. இந்நூல், 
ம�ௌரிய ஆடசிமுலையின ‘பவ்தம்‘ 
எனப்படுகிைது. அர்த்தசாஸதிரம், �னனனின 
நிருவாகமுலை எவவாறு இருகக பவணடும் 
எனை வலரயலைலயத ்தருகிைது. நாடடில் 
்தர்�தல்தயும் நீதிலயயும் நிலலநாட்ட 
பவணடியது �னனனின க்டல�யாகும். 
அரசனின இகக்டல�கள இரோஜய ்ரமம் 
எனப்பட்டது. அரசனுககு நிருவாகததில் 
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்பல்டகள முககியததுவம் 
ம்பறைன. கிபரகக 
நாட்டறிஞர் பிளினி(Pliny) 
என்பவர் ம�ௌரியர்களின 
்பல்டயில் ஆறு லடசம் 
க ா ல ா ட ்ப ல ்ட யி ன ரு ம் , 
மு ப ்ப ்த ா யி ர ம் 
கு தி ல ர ப ்ப ல ்ட 
வீரர்களும், ஒன்ப்தாயிரம் 
யாலனப்பல்டவீரர்களும், எட்டாயிரம் 
ப்தர்ப்பல்டவீரர்களும் இருந்்த்தாகக 
குறிபபிடுகிைார். க்டற்பல்ட �றறும் 
ப்பாககுவரதது நிலலப்பல்ட ஆகியலவயும் 
இருந்்தன. பசனாதி்பதியின கீழ ்பல்டகலை 
ஆயு்கரஅத்யக்ோ எனை அதிகாரிகள 
ப�ற்பார்லவயிட்டனர்.

நீதி �ற்றும் காவல் நிருவாகம்
ம�ௌரியர் கால நீதி�னைங்கள ்பறறிக 

மகௌடில்யர், ்த�து நூலில் குறிபபிடடுளைார். 
ம�ௌரியர் காலததில் நிறுவப்பட்ட 
உரில�யியல் நீதி�னைங்கள ்ரமஸ்ோனியம் 
எனறும், குறைவியல் நீதி�னைங்கள 
கணைக நேோ்னஙகள்(Civil Court) எனறும் 
அலழககப்பட்டன. நீதி்பதிகள ்தர்�ாதிகாரி 
எனைலழககப்பட்டனர்.

வருவாய் நிருவாகம் 
நிலவரிபய மு்தனல�யான வரியாக 

இருந்்தது. விலைச்சல் வருவாயில் ஆறில் ஒரு 
்பங்கு, வரியாக விதிககப்பட்டது. நீர்ப்பாசன 
வரி, ்ப்டகுவரி, வனவரி, சுரங்கவரி எனறு 
்பலவரிகள விதிககப்பட்டன. அயல்நாடடு 
வாணிகதல்த முலைப்படுததும் வி்த�ாகச் 
சுங்கவரி விதிககப்பட்டது. நிலவரி போகோ எனை 
ம்பயரிலும், ்பழங்கள மீ்தான வரி பலி எனை 
ம்பயரிலும் அலழககப்பட்டன.

ஒற்ைர்முழை
ம�ௌரிய �னனர்கைான சந்திரகுப்த 

ம�ௌரியர், பிந்துசாரர் ஆகிபயார் 
ஒறைர்கலை(Spy) நியமிதது நாடல்டக
கணகாணித்தனர். அபசாகர் ஒறைர் முலைலயப 

்பரவலாககினார். ம�ௌரியர் கால ஒறைர்கலைக 
கு்புருஷரகள் எனைலழத்தவர் மகௌடில்யர் 
ஆவார்.

ம�ௌரியர்கள் காலச் சமூகநிழல
ம�ௌரியர்கள காலததில், சமூகததில் 

நிலவியிருந்்த வர்ணாஸர�முலை ப�லும் 
வலுவல்டந்்தது. இந்தியாவில் அமலகசாந்்தரின 
்பல்டமயடுபபிறகுப பினனர், கிபரககர்கள
இந்தியர்களு்டன திரு�ண உைவு லவததுக 
மகாண்டனர். இ்தனால் இந்ப்தா – கிபரககம்
எனை புதிய சமூகப பிரிவு ப்தானறியது. 
இ்தனால் கிபரககப ்பண்பாடடுக கூறுகள 
இந்தியப்பண்பாடடுக கூறுகளு்டன 
ஒனறிலணந்்தன. ம�கஸ்தனிஸ என்பவர் 
இந்தியச் சமூகததில் ்தததுவஞானிகள, 
ப்தாட்டககாரர்கள, கால்நல்ட வைர்பப்பார், 
லகவிலனஞர்கள, இராணுவ வீரர்கள, 
கணகாணிப்பாைர்கள, �திபபீட்டாைர்கள
ஆகிய ஏழு பிரிவினர் இருந்்த்தாகக 
குறிபபிடுகிைார். ம�ௌரியர் காலததில் 
புகழம்பறறிருந்்த ்தடசசீலப்பல்கலலககழகம் ்பல 
கல்வியாைர்கலையும், ஆடசியாைர்கலையும் 
உருவாககியது. ம�ௌரியர் காலததில் 
ஆணாதிககச் சமூகம் வலுபம்பறைது. ஆனால், 
உயர்குடிப ம்பணகள, சுயம்வரம் உளளிட்ட 
உரில�கலைப ம்பறறிருந்்தனர். ்பருததி, கம்்பளி 
ப்பானை ஆல்டகலையும், ்தங்கம் மவளளியால் 
ஆன  அணிகலனகலையும் �ககள அணிந்்தனர்.

ம�ௌரியர்கள் கால மபாருளாதார நிழல
பவைாணல� முககியத ம்தாழிலாக 

இருந்்தது. விலைச்சல் அடிப்பல்டயில் 
�ககள மீது ்பருவ �றறும் ஆணடு வரிகள 
விதிககப்பட்டன. அரசின விவசாயப 
்பணலணகலை 'சித்தியக்ோ' எனை அதிகாரி 
நிருவகித்தார். நியோரகஸ (Nearchus) எனை கிபரககர் 
ம�ௌரியர் கால லகதம்தாழில்கள, �ட்பாண்ட 
உற்பததித ம்தாழில் ப்பானைலவ ்பறறிப புகழந்து 
குறிபபிடுகிைார். ம்பணகள ்பல்பவறு வி்த�ான 
கா்தணிகலை அணிந்்த்தாகவும், உற்பததி 
மசய்த்தாகவும் அரரியன் (Arrian) என்பவர் 
குறிபபிடுகிைார். கனி� வைங்கள நிலைந்திருந்்த 

பிளினி
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‘ேந்திரபோஸடி‘ எனை இ்டததில் அவருககுக 
பகாயில் கட்டப்பட்டது.

ேல்நலேகனம் - இது ச�ணததுைவிகள 
பின்பறறும் உணணா பநானபு 
முலையாகும். ்தம் வாழலவத ்தா�ாகபவ 
முடிததுக மகாளை விரும்பும் 
ச�ணததுைவிகள வ்டதிலசலய
பநாககி உணணாபநானபிருந்து 
உயிர்நீங்கும்வலர கடுந்்தவம் மசயவல்த 
இந்பநானபு முலை குறிபபிடுகிைது.

கி.மு. (ம்பா.ஆ.மு.) 261 இல் நல்டம்பறை 
கலிஙகப்நபோர மவறறிககுபபின அபசாகர், 
உ்பகுப்தர் எனை ச�யததுைவியால் ம்பௌத்த 
ச�யததிறகு �ாறைப்பட்டார். இவர் ம்பௌத்த 
ச�யதல்தயும் அைககருததுககலையும் ்பரப்ப 
்ரமமகோமோத்திரரகள் எனை அதிகாரிகலை 
நியமித்தார். ம்பௌத்த ச�யதல்த �ககளின 
ச�ய�ாகப ்பரபபுவதில் ஈடு்பட்டார். ்தன 
்தலலநகரான ்பா்டலிபுததிரததில் கமோககோலி 
புத்்திேோ என்பவர் ்தலலல�யில் அபசாகர் 
மூனைாவது புத்தச�ய �ாநாடல்டக
கூடடினார். திம்பத, சீனா, ்பர்�ா ப்பானை 
நாடுகளுககுப ம்பௌத்த ச�யதல்தப ்பரப்பத 
துைவிகலை அனுபபினார். இலங்லகயில் 
ம்பௌத்த ச�யதல்தப ்பரப்ப ்தன �கன 
�பகந்திரலனயும், �கள சங்கமிததிலரலயயும் 
அனுபபினார். ம்பௌத்த ச�யம் உலக ச�ய�ாக 
�ாறைப்படுவதில், அபசாகர் முககிய ்பங்கு 
வகித்தார். ்தாமும், புத்தரின வாழவு்டன 
ம்தா்டர்புல்டய லும்பினி, ரும்மிணடி, நீகலிவா, 
கயா, குசிநகரம் ஆகிய இ்டங்களுககுச் மசனறு 
வழி்பட்டார். அபசாகர் ்பரபபிய அவரது 
பகாட்பாடுகள அநேோக ்ம்மம் எனப்பட்டன. 
அ்தன்படி ஒவமவாருவரும் கல்டபபிடிகக 
பவணடியலவ. 

�	்தாய ்தந்ல்தககுப ்பணிவில்ட மசய்தல். 
அகிம்லசலயக கல்டபபிடித்தல், 
உணல�லய பநசித்தல், ஆசிரியர்கலைப 
ப்பாறறு்தல், உைவினலர �திபபு்டன 
ந்டதது்தல்

இ்ட�ான பசாட்டாநாகபூர் பீ்டபூமியிலிருந்து 
மவடடிமயடுககப்பட்ட இரும்பு, மசம்பு, 
மவளளி ப்பானை உபலாகங்கலைக 
மகாணடு ஆயு்தங்களும், அணிகலனகளும் 
்தயாரிககப்பட்டன. உபலாக பவலல மசயபவார், 
்தச்சுபவலல மசயபவார். மீனபிடித ம்தாழில் 
மசயபவார் ப்பானபைார்கள சமூகநிலலயிலும், 
ம்பாருைா்தார நிலலயிலும் முககியததுவம் 
ம்பறறிருந்்தனர். சுரங்கத ம்தாழிலல அரபச 
ஏறறு ந்டததியது.

வணிகர்கள ்தங்களுககுள ‘ஸநரனி’ 
எனை வணிகக குழுககலை ஏற்படுததிக 
மகாண்டனர். ்தடசசீலம், மகௌசாம்பி, 
்பா்டலிபுததிரம், உஜஜயினி ப்பானை நகரங்கள, 
ம�ௌரியர் கால முககிய வணிக ல�யங்கைாகத 
திகழந்்தன. ்ோமிரலிப்தி எனை துலைமுகம் 
சிைபபு ம்பறறிருந்்தது. ்பருததி, கம்்பளியாலான 
ஆல்டகள முததுகள ப்பானைலவ ஏறறு�தி 
மசயயப்பட்டன. ்தங்கம், மவளளி ப்பானைலவ 
இைககு�தி மசயயப்பட்டன. வணிகர்கள கிரீஸ, 
சிரியா, எகிபது ப்பானை நாடுகளு்டன வாணி்ப 
உைவு லவததிருந்்தனர். வணிகப ்பரி�ாறைததில் 
‘நிஷகோ’ எனை ்தங்க நாணயமும், �யில், குனறு, 
வைர்பிலை ம்பாறிககப்பட்ட ‘பனோ’ எனை மவளளி 
நாணயமும், கரேபனோ எனைலழககப்பட்ட 
மசபபு நாணயமும் வழககததிலிருந்்தது.

ம�ௌரியர்கள் கால ச�யநிழல
இந்து, ச�ணம், ம்பௌத்தம் ஆகிய 

ச�யங்கலை �ககள பின்பறறினர். 
இந்துககளி்டததில் உருவ வழி்பாடடு முலை 
அதிகரிககத ம்தா்டங்கியது. கிருஷ்ணர்,  சிவன, 
இந்திரன ப்பானை க்டவுலை �ககள வழி்பட்டனர். 
கங்லக, யமுலன ப்பானை நதிகலைத ்தாயாகக 
கருதி �ககள வழி்பட்டனர். சந்திரகுப்த 
ம�ௌரியர், ்பதர்பாகு எனை ச�ணததுைவியால் 
ச�ணததிறகு �்த�ாறைம் மசயயப்பட்டார். 
அ்தன பிைகு அரசப்ப்தவிலயத துைந்து நாடு 
முழுவதும் ச�ண ச�யதல்தப ்பரபபினார். 
அவர் ்தறப்பால்தய கர்நா்டகததிலுளை 
சிரவணகபலேநகோலேோ (ல�சூருககருகில்) 
எனை இ்டததில் உணணா பநானபிருந்து 
உயிர் துைந்்தார். அவரது �லைவுககுபபின  
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நுணகழலகள்
 ஸதூபிகள, லசததியங்கள, விகாரங்கள 

ப்பானைலவ ம�ௌரியர் கால கட்ட்டக கலலயில் 
முககியததுவம் ம்பறைன. இைந்்தவர்கள 
(ம்பௌத்த ஞானிகள, ம்பௌத்த ச�யதல்தப 
பின்பறறிய அரசர்கள) நிலனவாக எழுப்பப்பட்ட 
வட்ட வடிவக குவி�ா்டம் மகாண்ட கட்ட்டங்கபை
ஸதூபிகள் எனப்பட்டன. ம்பௌத்தர்களின 
தியானக கூ்டங்கள ‘டேத்தியஙகள்‘ 
எனப்பட்டன. ம்பௌத்த குரு�ார்களின விடுதிகள 
‘விகோரஙகள்’ எனப்பட்டன. ம�ௌரியர்கள 
ஸதூபிககலை அல�ப்பதில் அதிக ஆர்வம் 
காடடினர். அவர்கள காலததில் ஸதூபிகள 
கட்டப்பட்டன.

சாஞ்சி ஸ்தூபி

சசத்தியங்கள்

வி்காரங்கள்

இவறறில் அபசாகர் காலததில் 
ப்பா்பால் அருபக 'ேோஞ்சி' எனை இ்டததில் 
கட்டப்பட்ட ஸதூபி புகழம்பறை்தாகும். 

�	ச�யச் ச்டங்குகலைத ்தவிர்ப்பது்டன, 
தி ரு வி ழ ா க க ளி ல்  வி ல ங் கு க ள 
்பலியி்டப்படுவல்தத ்தடுத்தல்.

�	்தர்�யாததிலர ப�றமகாணடு ்தர்�தல்தப  
்பரபபு்தல்

�	்ப ணி ய ா ை ர் க ல ை யு ம் , 
லகதிகலையும், அரசின அதிகாரிகள 
�னி்தாபி�ானதது்டன ந்டதது்தல்.

�	�னனலரயும், பிரா�ணர்கலையும், 
சானபைார்கலையும் ப்பாறறு்தல்

�	ச�ய சகிபபுத ்தனல�லயக கல்டபிடித்தல்

�	ப்பாலரத்தவிர்ததுத ்தர்�ததினவழி 
ந்டந்து, வாழவில் மவறறி ம்பறு்தல் 
ப்பானைவறலைக கல்டபபிடிககபவணடும் 
எனைார். 

இலக்கியம்
ம�ௌரியரின ஆடசிககாலததில் 

ச�ஸகிரு்தம், ்பாலி, பிராகிரு்தம் ப்பானை 
ம�ாழிகள வ்ட இந்தியா முழுதும் சிைபபுப 
ம்பறறிருந்்தன. ்தமிழ ம்தனமுலனயில் 
வழககிலிருந்்தது. இந்திய கிழககுப ்பகுதியில் 
பிராகிரு்த ம�ாழிபய அரசாங்க ம�ாழியாக 
இருந்்தது. இலககியததிறகுச் ச�ஸகிரு்தமும், 
ப்பச்சுவழககிறகுப ்பாலி ம�ாழியும் 
�ககளி்டததில் எளில�யாகக லகயாைப்பட்டன.

கமௌரியக கோலேத்தின் இலேககியப் 
படைப்புகள்

மகௌடில்யர்  – அர்த்த சாஸதிரம்
்பதர்பாகு  – கல்்பசூததிரம்

வியாககரணம்
வயாதி  – (இலககணம்)
்பாணினி  – அஸ்டதயாயி
சு்பந்து  – வாசவ்தத்தா நாடடிய
 ்தாரா (நாடடிய கலல)
பிங்கலர்  – சந்்த சூததிரங்கள
வா�னர்  - காவியலங்கார 

 சூததிரவிருததி   
சிலாலின கிருசாஸவர் - நா்டக சூததிரங்கள
ம்பௌத்த ச�யநூல்  - திரிபீ்டகங்கள
பவ்தாந்்த நூல்கள  - கிருஹய சூததிரம்
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முககியததுவம் வாயந்்த்தாகும். இததூணின 
அடிப்பகுதி கவிழந்்த நிலலயில் உளை 
ஒரு ்தா�லர �லர் அல்லது �ணி ப்பால் 
காணப்படுகிைது. அ்தறகு ப�ல் நானகு 
சககரங்கலைப ்பககவாடடில் மகாண்ட வட்ட 
வடிவ முரசு ப்பானை அல�பபு காணப்படுகிைது. 
்தர்� சககரம் எனறு அலழககப்படும் 
அந்்தச் சககரங்களில் 24 ஆரங்களும் நானகு 
்பககங்களிலும் சிங்கம், குதிலர, எருது �றறும் 
யாலன உருவங்களும் காணப்படுகினைன. 
முரசின ப�ல்்பகுதியில், நானகு சிங்கங்கள
ஒனலைமயானறு பினபுைம் ஒடடி நிற்பதுப்பால்  
அல�ந்துளைன. ம�ௌரியர்கால புகலழ 
மவளிப்படுததும் இந்்தக கலலப்பல்டபபு, 
ந�து நாடடின ப்தசிய சினனததிலும், ரூ்பாய 
பநாடடுகளிலும் �றறும் நாணயங்களிலும் 
இ்டம்ம்பறறுளைது. ்தர்�சககரம் நம் 
ப்தசியகமகாடிலய அலங்கரிககினைது.

ேோர�ோத் கறறூண: இககறறூணில் 
யாலன, திமிலு்டன கூடிய எருது, குதிலர, 
சிங்கம் ஆகிய விலங்குகளின உருவங்கள 
ஓடும் நிலலயில் ம்பாறிககப்படடுளைன. 
இலவ மூலம் புத்தரின வாழவில் 
ந்டந்்த நானகு முககிய நிகழவுகள 
குறிபபி்டப்படுகினைன. அலவ

�	யாலன – புத்தரின அனலன
� ா ய ா ப ்த வி  க ன வி ல் 
மவளலையாலனலயக கண்டல்த
நிலனவு்படுததுகிைது.

�	எருது – இைவரசர் சித்தார்த்தரின 
(புத்தர்) இைல�ககால ஆலசகலைத 
ம்தரிவிககிைது.

�	குதிலர – சித்தார்த்தர் (புத்தர்) 
ஆ ல ச க ல ை த  து ை ந் து , 
அ ர ண � ல ன ல ய வி ட டு 
ம வ ளி ப ய றி ய  நி க ழ ல வ க
குறிககிைது.

�	சிங்கம் – சாககியர்களின
சினன�ாக விைங்கும் இது, புத்தரின 
சா்தலனகலைக குறிககிைது.

இந்்த ஸதூபி அ்டர்மவணசாம்்பல் 
நிைககறகைால் கட்டப்பட்டது. இது 121½ 
அடி அகலம், 77½ அடி உயரமும் மகாண்டது. 
இ்தன நானகு ்பககங்களிலும் உயர�ான 
நுலழவாயில்கள அல�ககப்படடுளைன. 
இததூணகள யாவும் சிற்பககலலககுச் 
சிைந்்த எடுததுககாடடுகைாகும். கல்லாலான 
ஸதூபிகலையும், குலகக பகாயில்கலையும் 
கட்ட்டங்கலையும் ம�ருபகறறிப ்பை்பைப்பாக 
இனறும் கணணாடிப்பால் மினனும் வலகயில் 
மசயதுளைனர். 

அபசாகர் ்தம்முல்டய ஏழாவது தூண 
கல்மவடடில் “்தர்��ானது மநடுநாள வாழும் 
ம்பாருடடு எங்மகல்லாம் கறறூணகளும், 
கற்பாலைகளும் காணப்படுகினைனபவா 
அங்மகல்லாம் ்தர்�ம் ஆலணகள 
ம்பாறிககப்படுவ்தாக“ எனறு கூறியுளைார். 
ஆகபவ, ்பல இ்டங்களில் காணப்படும் 
தூணகளின அல�பல்பயும், இ்டதல்தயும் 
கருதி, அங்மகல்லாம் கல்மவடடுகலைப 
ம்பாறிககச் மசய்தார். சாஞசி ஸதூபிலயப 
பின்பறறி �றமைாரு ஸதூபி இலங்லகயிலுளை 
அனுரா்தபுரததில் கட்டப்பட்டது. சாரநாத, 
மலௌரியாநந்்தனகர், இராம்பூர்வா ப்பானை 
இ்டங்களில் எழுப்பப ம்பறைக கறறூணகள 
சிைப்பானலவயாகும். இததூணகளில் 
திமிலு்டன கூடிய எருது, சிங்கம், ப்பானை 
உருவங்கள ம்பாறிககப்படடுளைன.

ம�ௌரியர் கால கழல, கட்ைைக்கழல

சாரநாத் ்கற்றூண்
ம�ௌரியர்கள ்தங்கள கலல, 

கட்ட்டககலலயால் மிகவும் புகழம்பறைனர். 
ேோர�ோத்தில் காணப்படும் கறறூண வரலாறறு 
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்பாலி (எளிய �ககள ப்பசும் ம�ாழி) 
ப்பானை ம�ாழிகளின வைர்ச்சிககும் 
முககியததுவம் மகாடுத்தனர். 

�	மகௌடில்யரின அர்த்தசாஸதிரம், 
இலககண நூலான வியாககரணம் ப்பானை 
நூல்கள இந்தியப்பண்பாடடிறகு ம�ௌரியர் 
காலததில் வழங்கப்பட்ட மகால்டகைாகும்.

�	அபசாகரின ்தர்�கபகாட்பாடுகைான 
அகிம்லச, சததியம், ்தலய(இரககம்), ்தானம் 
ப்பானைலவ இந்தியப்பண்பாடடிறகு 
வழங்கப்பட்ட பிை மகால்டகைாகும். 

5.2 குஷாணர்காலப் பணபாடு
குஷாணர்கள எனப்பார் யூச்சி 

எனை �ரல்பச் சார்ந்்தவர்கள. இவர்களின 
காலம் இந்தியப்பண்பாடடு வரலாறறில் 
கட்ட்டககலலயில் சிைபபுறறு விைங்கிய 
கால�ாகும். இம்�ரபின ்தலலசிைந்்த 
�னனர் கனிஷகர ஆவார். இவரது காலததில் 
இந்தியப்பண்பாடடில் கோந்்ோரககடலேயும் 
(Gandhara Art), ம்பௌத்த ச�யமும் வைர்ச்சி 
ம்பறறிருந்்தன. 

சான்றுகள்
�	குஷாணர்கள கால வரலாறலை அறிவ்தறகு 

அவர்கள மவளியிட்ட நாணயங்கள 
சானறுகைாக அல�ந்துளைன.

�	ம்பௌத்த ச�யநூலான �காவி்பாஷம், 
குஷாணர்களின ச�ய நிலலலயப ்பறறித 
ம்தரிவிககிைது.

�	காந்்தாரககலல, குஷாணர்களின 
கலலலயயும்,  ்பண்பாடல்டயும் 
மவளிப்படுததுகிைது.

�	சீனப்பயணி யுவானசுவாங்கின 
்பயணககுறிபபுகள, குஷாணர்களின 
காலவரிலசலய அறிந்துமகாளை 
உ்தவியாக உளைன.

முக்கிய அரசர்கள்
�	மு்தலாம் காடபீசஸ, குஷாண (�ரல்பத 

ப்தாறறுவித்தவர்)

�	கனிஷ்கர் (புகழம்பறை �னனர்)

�	வாசுப்தவர் (கல்டசி �னனர்)

பராபர்குச்க

அபசாகர் �றறும் அவரது ம்பயரன 
்தசர்தன ஆகிபயாரால் அவர்களுககுக 
மகால்டயாக அளிககப்படடுளை 
்பரா்பர்குலககள நம் நாடடின ்பாரம்்பரியச் 
சினனங்களில் ஒனைாகத திகழகினைன.

இந்தியப்பணபாட்டிற்கு ம�ௌரியர்களின் 
மகாழை
�	ம�ௌரியர்களின ஆடசி முலையில் 

ல�ய அரசு, ்தலலல�ச் மசயலகம், 
�ாநில அரசுகள, நிதி, நீதி நிருவாகம், 
ம்பாதுப்பணிததுலை, நகராடசி முலை 
ப்பானைலவ ந�ககு அளிககப்படடுளை 
மகால்டகைாகும்.

�	்தடசசீலம், உஜஜயினி, காசி ப்பானை 
ம�ௌரியர் கால ்பல்கலலககழகங்கள 
இனறும் ந�து இந்தியப்பண்பாடடு 
ல�யங்கைாகச் சிைந்து விைங்குகினைன.

�	இந்து்தர்�க பகாட்பாடுகலையும் அனபு, 
அஹிம்லச ப்பானை ம்பௌத்த ச�ய 
மநறிகலையும் மவளிநாடுகளில் ்பரபபி, 
இந்தியப்பண்பாடடிறகுப ம்பருல� 
பசர்த்தவர்கள ம�ௌரியப ப்பரரசர்கபை
ஆவர்.

�	ம�ௌரியர்கள கல்வி, கலல, இலககிய 
வைர்ச்சியில் கவனம் மசலுததியது 
ப்பானறு, பிராகிரு்தம் (ஆடசிம�ாழி) 
ச�ஸகிரு்தம் (இலககியம�ாழி) 
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மசல்வாககுப ம்பறறிருந்்தன. இவர்கள 
ச�யபம்பாலைலயக கல்டபபிடித்தனர். 
இககாலததில்்தான, �காயான ம்பௌத்த 
ச�யததின ம�ாழியாகச் ச�ஸகிரு்தம் 
இருந்்தது. இந்து ச�யததிறகு நிகராகப ம்பௌத்த 
ச�யமும் வைர்ச்சி ம்பறறிருந்்தது. 

நான்காவது மபௌதத ச�ய �ாநாடு
இபம்பௌத்த ச�ய �ாநாடு, 

காஷ்மீரிலுளை குந்்தல் வனததில் வசுமித்திரர 
்தலலல�யில் நல்டம்பறைது. அஸவபகாசர் 
முனனிலல வகித்தார். இம்�ாநாடடில் 
ம்பௌத்தக பீ்டகங்களுககான விைகக உலர 
ம்தாகுககப்படடுளைது. இவவிைககவுலர 
விபோஷஙகள் எனப்பட்டன. ப�லும், �காயான 
ம்பௌத்த கருததுகலைப ்பரப்ப மநறிமுலைகள 
வகுககப்பட்டன. புத்த ச�யம் இருபிரிவுகைாகப 
பிரிந்்தது. (ஹீனயானம் – �காயானம்) 
ஹீனயானதல்தப பின்பறறியவர்கள 
�காவி்பாஷம் எனை ம்பௌத்த ச�ய ்தததுவ 
நூலல மசபபுப ்பட்டயததில் எழுதினர். 
இவர்கள ம்பௌத்த ஸதூபிகலை எழுபபினர். 
�காயானம் �ததிய ஆசியா, சீனா, ஜப்பான 
ஆகிய நாடுகளிலும், ஹீனயானம் இலங்லக, 
்பர்�ா, ்தாயலாந்து �றறும் ம்தனகிழககாசிய 
நாடுகளிலும் ்பரவின. 

ம�ாழியும் இலக்கியமும்
குஷாணர்கள காலததில் 

ச�ஸகிரு்தம�ாழி மசல்வாககுப 
ம்பறறிருந்்தது. இவர்கள காலததில் ்பல 
ச�ஸகிரு்த நூல்கள எழு்தப்பட்டன. 
அஷ்வபகாஷரால் எழு்தப்பட்ட புத்்ேரி்ம், 
கேௌந்்ர�ந்்ம் ச�ஸகிரு்த ம�ாழியில் 
எழு்தப்பட்டலவயாகும். �ோகோரஜுனர எழுதிய 
மத்தியமிகசூத்திரம், வசுமிததிரர் எழுதிய 
�காவி்பாசசரிததிரம் ப்பானை நூல்கள 
இககாலத்தலவயாகும்.

கழல, கட்ைைக்கழல
கனிஷ்கர், ம்பஷாவர் எனை நகரில் 

ஸதூபிகலை எழுபபினார். கனிஷ்கபுரம் 
(புருஷபுரம்) எனை புதிய நகலர நிர்�ாணித்தார். 

குஷாணர்களின் ஆட்சி முழை
அரசபன நாடடின ்தலலவனாக 

விைங்கினார். அரசர்கள மநகசுவரன், 
ந்வபுத்திரன் ப்பானை விருதுப ம்பயர்கலைச் 
சூடடிகமகாண்டனர். அரசனுககுப பின 
மூத்த �கன அரசனாவது பி்றஙகடை (வாரிசு) 
உரில�யாகும். ்பரந்்த ப்பரரசு ேத்ரப்புகள், 
அகோரோ, ஜனப்ோ, ந்ேோ எனை ்பல பிரிவுகைாகப 
பிரிககப்பட்டது. �துரா, காசி, மகௌசாம்பி, 
அபயாததி ஆகிய ்பகுதிகள சிைபபுறறு 
விைங்கின. �காபசனாதி்பதி என்பவர், 
நிருவாகததில் முககிய இ்டம் வகித்தார்.

சமுதாயம்
குஷாணர் கால சமு்தாயததில், 

வருணாசிர�முலை நல்டமுலையில் 
இருந்்தது. இருபபினும், சமு்தாயததில் ்பல 
்தரப்பட்ட ம்தாழிலாைர்களும் வணிகர்களும் 
இருந்துளைனர். சமூகததில் ம்பணகள உயர்ந்்த 
நிலலயில் காணப்பட்டனர். வீரக கழலணி்தல், 
லகயில் கங்கணம் கடடு்தல், கா்தணி 
ப்பானைவறலை ஆணகள அணிந்திருந்்தனர். 
�றப்பார் மசய்தல் �றறும் உ்டல் வலில�லய
வைர்ககும் விலையாடடுகள விலையா்டப்பட்டன.

மபாருளாதார நிழல
நாடடின முககிய ம்தாழிலாக 

பவைாணல� விைங்கியது. பவைாணல� 
சார்ந்்த பிை ம்தாழில்களும் வைர்ச்சி 
ம்பறறிருந்்தன. குஷாணர்கள காலததில் 
உளநாடடு வாணிகமும், அயல்நாடடு 
வாணிகமும் ்தல்டயினறி ந்டந்்தன. உபரா� 
நாடடு்டன ந்டந்்த வணிகத்தால் அந்நாடடுத 
்தங்கம் இந்தியச் சந்ல்தகளில் மிகுதியாகக 
காணப்பட்டன. இந்தியாவின �ஸலீன துணி, 
பராம் நாடடில் மிகுதியாக விற்பலனயாயிறறு. 
ம்தாழிறகழகங்களும், வாணிகககழகங்களும் 
மசயல்்பட்டன. இவவணிகக குழுவின 
்தலலவனாகப பிரமுக என்பவர் மசயல்்பட்டார்.

ச�யநிழல
குஷாணர் காலததில் ம்பௌத்தச�யம், 

இந்துச�யம், ச�ணச�யம் ஆகியலவ 
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�துரா கழலபாணி

்காந்ாரக்்கசல

்தறப்பால்தய உததிரபபிரப்தசததிலுளை 
�துரா எனனுமி்டததில் ப்தானறி வைர்ந்்த 
கலலபய �துராகலலயாகும். ம்தா்டககக 
காலததில் �துரா கலல்பாணி, உளநாடடு 
கலலநயதது்டன வைர்ச்சி ம்பறைது. புத்தரது 
உருவங்களில் குறிப்பாக அவரது முகம் 
ஆனமிகப ம்பாலிவு நிலைந்து காணப்பட்டது. 
இத்தலகய ம்பாலிவு காந்்தாரககலலச் 
சிற்பங்களில் இல்லல எனலாம். இவவலகக 
கலல்பாணியில் அல�ககப்பட்ட சிவன, 
்பார்வதி, விஷ்ணு, லடசுமி ப்பானை 
க்டவுைர்களின உருவங்கள, �துராவில் 
கலலநயதது்டன மசதுககப்பட்டன. யகசினிகள, 
அபசரஸகள ஆகிய உருவங்கள �துரா 
கலல்பாணியின சிைபபுககு எடுததுககாட்டாகத 
திகழகினைன.

இந்தியப்பணபாட்டில் குஷாணர்களின் 
மகாழை
�	குஷாணர்கள காலததில் ம்பௌத்த 

ச�யம் சீனா, ஜப்பான, ம்தன கிழககாசிய 
நாடுகளில் ்பரவியது.

�	இந்தியாவில் காந்்தாரககலல, �துராகலல 
ப்பானைலவ புதி்தாகத ப்தானறின. 

�	்பாலிம�ாழிககு ்பதிலாகச் ச�ஸகிரு்த 
ம�ாழியில் ்பல நூல்கள இயறைப்பட்டன. 

கனிஷ்கர் காலததில் காந்்தாரககலலயும் �துரா 
சிற்பககலலயும் சிைபபுப ம்பறறு விைங்கின.

காந்தாரக்கழல

மதுரா ்கசலபாணி
காந்்தாரப்பகுதியில் ப்தானறி 

வைர்ந்்த கலலபய காந்்தாரககலலயாகும். 
இந்தியச் சிற்பககலலயும் கிபரககககலலயும் 
ஒனறிலணந்து உருவான கலலபய கோந்்ோரககடலே 
ஆகும். இக கலல காந்்தாரப ்பகுதியில் ப்தானறி 
வைர்ந்்த்தால் இபம்பயர் ம்பறைது.

காந்தாரக்கழலயின் சிைப்பம்சஙகள்
�	�னி்த உருவததில் ்தலசகள, மீலச, சிலக 

ம்தரியும்்படி உருவதல்த வடித்தல்.

�	்தடித்த ஆல்டகள அவறறின �டிபபுகள 
ம்தரியும்்படி வடிவல�த்தல்.

�	அழகான சிற்பங்கள, அழகான 
ஆ்பரணங்கள �றறும் சிற்ப நுணுககங்கள 
மூல�ாக கருததுகலை உணர்தது்தல்.

�	இககலலயின முககிய கருபம்பாருள, 
‘சிற்பககலல வாயிலாகபவ �காயான 
ம்பௌத்த ச�யக பகாட்பாடுகலைப 
்பரபபு்தலாகும்‘. 

�	நினை வடிவில் புத்தரது சிலல(Mathura Art) 
வடிவல�ககப்படடிருத்தல்.

�	காந்்தாரக கலலயில் சிலலயின ்தலலககுப 
பினனால் வட்ட வடிவ ஞான ஒளிலய 
இ்டம்ம்பைச் மசய்தல்.
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விசாக்தத்தர், காளி்தாசர் ஆகிபயாரின 
இலககியங்களும், அலகா்பாத கறறூண 
கல்மவடடு, ம�ஹபராலி இரும்புததூண 
ப்பானைலவ சீனப்பயணி ்பாஹியானின 
‘நபோநகோகி‘ எனப்பட்ட ்பயணககுறிபபுகளும், 
நாணயங்கள �றறும் வரலாறறுச் சினனங்களும் 
குப்தர்கலைப ்பறறிஅறிவ்தறகான 
சானறுகைாகத திகழகினைன.

பாஹியானின் குறிப்புகள்
இந்தியாவிறகு வந்்த 

மு்தல் சீனப்பயணி ்பாஹியான 
ஆவார். இவர் ம்பஷாவர், காசி, கயா 
உளளிட்ட இ்டங்களுககுச் மசனறு 
்பார்லவயிட்டார். இவர் இந்தியாவில் 
9 ஆணடுகள ்தங்கியிருந்்தார். 
்பா்டலிபுததிரததில் 3 ஆணடுகளிருந்து 
ச�ஸகிரு்த ம�ாழிலயயும், ம்பௌத்த 
இலககியங்கலையும் கறைார். இவருல்டய 
குறிபபுகள இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின 
கால அரசியல், சமூக, ம்பாருைா்தார ச�ய 
நிலலகலைப ்பறறிக கூறுகினைன.

ஆட்சிமுழை
குப்தப ப்பரரசர்கள ்பர� ்பட்டாரகா, 

�காராஜாதிராஜா, ்பரப�ஸவரா, 
சாம்ராட ப்பானை விருதுப ம்பயர்கலைச் 
சூடடிக மகாண்டனர். ப்பரரசருககுக கீழ 
மு்தலல�ச்சர், ்பல்டத்தலலவர் உளை்டககிய 
அல�ச்சரலவயும் இருந்்தது. இந்்த 
அல�ச்சர்கள அரசனுககு ஆபலாசலன 
வழங்கினர். குப்தர் காலததில் கு�ார�ாதயர்கள
எனை வருவாயததுலை உயரதிகாரிகள ்பறறியும் 
�காசந்திவிகர�ா எனை மவளியுைவுத 
துலை அல�ச்சர் ்பறறியும் குப்தர் காலக 
கல்மவடடுககள கூறுகினைன. நீதிததுலை 
�றறும் ராணுவததுலையில் ம்பாறுபபு வகித்த 
அல�ச்சர்கலை முலைபய ்தண்டநாயகர், 
�கா்தண்டநாயகர் எனை ம்பயர்கைால் 
குறிபபிட்டல்த அலகா்பாத கறறூண கல்மவடடு 
மூலம் அறியமுடிகிைது. குப்தர்களகால 

�	கனிஷ்கர் காலததில், நாடு அலனதது 
துலைகளிலும் முனபனறைம் அல்டந்்த்தால் 
இவலர இரணைோம் அநேோகர 
எனைலழத்தனர். 

�	இந்து ச�யம், ம்பௌத்த ச�யம் �றறும் 
பிைச�யங்களும் வைர்ச்சி ம்பறைன.

�	இககாலததில் புத்தரது உருவ சிலலகள 
நினை நிலலயில் வடிககப்பட்டன.

�	இச்சிலலயின ்தலலககுப பினனால் 
வட்டவடிவ ஞானச்சு்டர் இககாலம் மு்தல் 
மசதுககப்பட்டது. இம்முலை பிறகாலததில் 
இந்துக க்டவுைர் சிலல உருவாககததில் 
பின்பறைப்பட்டது. 

5.3 குப்தர்கால பணபாடு
கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 3-ஆம் நூறைாணடின 

இறுதியில் குப்தபப்பரரசு ஸ்ரீகுப்்ர 
என்பவரால் ப்தாறறுவிககப்பட்டது. மு்தலாம் 
சந்திரகுப்தர், மு்தலாம் சமுததிரகுப்தர், 
இரண்டாம் சந்திரகுப்தர், மு்தலாம் 
கு�ாரகுப்தர் ப்பானபைார்கள இபப்பரரசின 
சிைந்்த �னனர்கைாகத திகழந்்தனர். 
இந்தியப்பண்பாடடிறகுக குப்தர்கள ்பல 
வலகயிலும் உ்தவினர். ஆடசிமுலை, 
சமூக, ம்பாருைா்தார, ச�ய, நுணகலலகள, 
இலககியங்கள, அறிவியல் ம்தாழில்நுட்பம் 
ப்பானை ்பல்பவறு வலகயான ்பண்பாடடுக 
கூறுகளில் ்தங்களின முததிலரலயப
்பதிததுளைனர். 

சான்றுகள் 

மமஹ்ராலி இரும்புத்தூண்
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சிைபபுப ம்பறறுத திகழந்்தன. வங்காைம், 
பீகார், உததிரபபிரப்தசததின ம்பரும்்பாலான 
்பகுதிகள, �னனரின பநரடி நிருவாகததின 
கீழ மசயல்்பட்டன. குப்தர்கள ஆடசி முலை 
வாகா்டகர்கள, காலச்சூரிகள, சாளுககியர்கள, 
ராஷ்டிரகூ்டர்கள ப்பானபைார்ககு 
முனபனாடியாகத திகழந்்தது எனலாம். 
குப்தபப்பரரசின ்பல்பவறு நிருவாக முலைகலை 
இவர்கள பின்பறறினர். 

பழை நிருவாகம்
குப்தர்கள காலததில் காலாட்பல்ட, 

குதிலரப்பல்ட, ப்தர்ப்பல்ட, யாலனப்பல்ட ஆகிய 
்பல்டகள இருந்்தன. �னனரால் சிைப்பாக வழி 
ந்டத்தப்பட்ட இப்பல்ட நிருவாகம் குப்தர்களின 
மவறறிககுக காரண�ாகத திகழந்்தது. 
காலாட்பல்டயின ்தலலவர் போலேோதிகிருதியோ 
எனைலழககப்பட்டார். குதிலரப்பல்டத 
்தலலவர் நேனோதிபதி எனைலழககப்பட்டார். 
ராணுவக கி்டங்குகளின ்தலலல� அலுவலகம் 
ரணபந்்கோ எனப்பட்டது. 

�காபிரதி�ாரா எனை அரண�லனக
காவலர்களும், கதய்த்பகி்தா எனை அரச 
சல�யலலைக கணகாணிப்பாைரும் முககிய 
இ்டம் ம்பறைனர். அ�ாதயா, சச்சிவா ப்பானை 
அலுவலர்கள நிருவாக அதிகாரிகைாகப 
்பணியாறறினர். ஒறைர்கலைக மகாண்ட உைவு 
அல�பபு துைோகோ எனைலழககப்பட்டது. 

சமூக நிழல
குப்தர்கால சமூகநிலல சிைந்து 

விைங்கியது. குடும்்பங்கள கூடடுககுடும்்ப�ாக 
இருந்்தன. வர்ணாஸர�முலை 
அடிப்பல்டயிலான குப்தர்களகால சமூகததில், 
்பல்பவறு ம்தாழிறபிரிவு �ககளும் 
வாழந்்தனர். உயர்குடியினர்கள சமூகததில் 
அலனதது உரில�கலையும் ம்பறறிருந்்தனர். 
ம்பணகள உயர்ந்்த நிலலயில் லவதது 
�திககப்பட்டனர், இவர்கள கல்வியறிவு 
ம்பறறுச் சமூகததில் சிைந்து விைங்கினர். 
ஆசேோரயோ எனப்பட்ட ஆசிரியர்களுககுச் 
சமூகததில் உயர்ந்்த �திபபிருந்்தது. ம்பணகள 
கா்தணிகள, கழுத்தணிகள, வலையல்கள 

குதிலரப்பல்டத ்தலலவர், மகோஅஸவபதி 
எனைலழககப்பட்டார்.

அலகாபாத கற்றூண கல்மவட்டு
இககல்மவடடு அரிபசனர் 

என்பவரால் 33 வரிகளில் 
ம்பாறிககப்பட்டது. இதில் மு்தலாம் 
சமுததிரகுப்தரின ப்பார் மவறறிகள, 
்பல்டததிைன ஆகியலவ ்பறறியும், குப்த 
ப்பரரசின ஆடசி எல்லலகள ்பறறியும் 
குறிபபி்டப்படடுளைன.

குப்தர்களின் ஆட்சிப் பிரிவுகள்
குப்தர்களின ப்பரரசு ப்தசம் அல்லது புகதி 

எனை ம்பயர்கலைக மகாண்ட �ாநிலங்கைாகப 
பிரிககப்பட்டது. இம்�ாநிலங்கலை உபோரிகோ 
எனை ஆளுநர்கள ஆடசி மசய்தனர். இவர்கள 
ப்பரரசரால் ப்தர்ந்ம்தடுககப்பட்டனர். உ்பாரிகா 
�றை அதிகாரிகலை நியமித்தார். உபோரிகோ 
�ாநில நிருவாகதது்டன யாலனப்பல்ட, 
குதிலரப்பல்ட வீரர்கலையும் ்பல்டததுலை 
நிருவாகதல்த �ாநில அைவில் நிருவகித்தார். 
பலாக்பாலா எனை அலுவலலரப ்பறறி ஈரன 
எனை கல்மவடடுச் மசயதி குறிபபிடுகிைது. 
�ாநிலங்கள விஷயம் எனை �ாவட்டங்கைாகப 
பிரிககப்பட்டன. இவறலை ஆடசி மசய்தவர்கள 
விஷய்பதிகள எனப்பட்டனர். இவர்கள �ாநில 
ஆளுநரால் நியமிககப்பட்டனர். 

�ாவட்டங்கள பூமி, ்ப்தாகா, பீ்டா 
ப்பானை ்பல்பவறு வி்த ஆடசிபபிரிவுகைாகப 
பிரிககப்பட்டன. இவறலை ஆயுக்தகா, �க்தரா 
ப்பானை அதிகாரிகள ஆடசி மசய்தனர். 
�க்தராவின கீழ எடடு உறுபபினர்கலைக 
மகாண்ட குழு மசயல்்பட்டது. இரண்டாம் 
சந்திர குப்தர் காலததில் பஞ்ே மணைலி 
எனை குழு�தல்தப ்பறறிய குறிபபுகள 
சாஞசிக கல்மவடடில் காணப்படுகினைன. 
�ாவட்ட அைவிலிருந்து, ஆபலாசலனக 
குழு விஷய்பதிகளுககு நிருவாக முலையில் 
ஆபலாசலன கூறியது. இககுழுவிறகு அதயக்ா 
எனறு ம்பயர். கிரா�ப ்பஞசாயததுகளும் 
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ப்பானை நாடுகபைாடு அயல்நாடடு வாணி்பம் 
நல்டம்பறைது. 

ச�ய நிழல
குப்தர்கள காலததில் இந்து ச�யம் 

முழுல�யல்டந்்தது. ச�ண ம்பௌத்த 
ச�யங்களும் �ககைால் பின்பறைப்பட்டன. 
்தசாவ்தாரக கல்தகள ப்பானைவறலைக 
பகட்டறிந்்த �ககளுககு, இந்து ச�யததின 
மீது மிகுந்்த �திபபு ஏற்பட்டது. புராணங்கள, 
இதிகாசங்கள ஆகியலவ கல்தகைாகக 
கூைப்பட்டன. 

கங்லகச்ச�மவளிப ்பகுதிகலைப 
்பாஹியான எனை சீனப்பயணி, ‘பிரோமணரகளின் 
பூமி‘ எனறு குறிபபிடடுளைனர். குப்த �னனர்கள
ம்பரும்்பானல� இந்துவாக இருந்்தாலும் ச�ய 
சகிபபுத ்தனல�யு்டன வாழந்்தனர்.  

இந்து ச�யததில் புதிய ஆனமீக 
நம்பிகலககள குப்தர்கள காலததில் ப்தானறின. 
�காவிஷ்ணுவின வாகன�ாகக கரு்டலனயும் 
வணங்கினர். ்பாகவ்தம் எனை ம்பயரில் 
��ாவிஷ்ணு வழி்பாடும் லடசுமி வழி்பாடும் 
புதிய ச�யச் ச்டங்குகளு்டன வ்ட இந்தியா 
முழுவதும் ்பரவின. 

��ாவிஷ்ணுவின ்தசாவ்தாரக 
கருததுகள, �ககளில்டபய மிகுந்்த மசல்வாககு 
ம்பறறிருந்்தன. ப�லும், இரா�ாயணததின 
நாயகனான ‘இரா�லன‘ �ககள க்டவுைாக 
வழி்பட்டனர். சிவ வழி்பாடும் �ககைால் 
பின்பறைப்பட்டது. வாகா்டக, க்டம்்பவம்ச 
�னனர்கள சிவ வழி்பாடல்டப ம்பரிதும் 
பின்பறறினர். ்பாசு்ப்தம் எனை சிவ வழி்பாடடுப 
பிரிவு வ்ட இந்தியாவில் ்பரவியது. பிரம்�ன, 
சூரியன, கார்ததிபகயன, கபணசன, துர்கலக, 
சரஸவதி ப்பானை க்டவுைரும் �ககைால் 
வழி்ப்டப்பட்டனர். ்பசு, ்பாம்பு (நாகவழி்பாடு) 
ப்பானை விலங்குகலையும் �ககள 
வழி்பட்டனர். கங்லக, யமுலன ப்பானை 
நதிகலையும் புனி்த�ாகக கருதி வழி்பட்டனர். 
பிரம்�ா, விஷ்ணு, சிவன எனை மும்மூர்ததி 
வழி்பாடும், இந்திரன, வருணன, எ�ன ப்பானை 
க்டவுைர் வழி்பாடும் சிைபபுபம்பறறிருந்்தன. 
காசி, பிரயாலக ப்பானை இ்டங்கள புணணியத 

ப்பானைவறலை அணிந்்தனர். ்தங்கம், மவளளி 
ப்பானைவறறினாலான ஆ்பரணங்களுககும் 
�ககளில்டபய ம்பரும் வரபவறபு இருந்்தது. 
ப்பார்கலகதிகள, க்டனாளிகள, சூ்தாட்டததில் 
ப்தாறைவர்கள அடில�ப்படுத்தப்பட்டனர்.

குப்தர்கள் கால மபாருளாதார நிழல
குப்தர்கள காலததில் பவைாணல�பய

முககிய ம்தாழிலாக விைங்கியது. மநல், 
பகாதுல�, ்பார்லி ப்பானை ்தானியங்கள 
்பயிரி்டப்பட்டன. விலைச்சல் �றறும் நிலததின 
்தனல� அடிப்பல்டயில் நிலம் ஐந்து 
வலககைாகப பிரிககப்பட்டது. நீர்ப்பாசனததிறகு 
முககியததுவம் ்தரப்பட்டது. ஜலநிர்க�ா எனை 
வடிகால்கள மூலம் நீர்ப ்பாசனப ்பகுதிகளுககு 
அனுப்பப்பட்டது. சு்தர்சன ஏரி குப்தர்கள கால 
நீர்ப்பாசனததில் முககிய இ்டம் பிடித்தது. 
விலைச்சலில் ஆறில் ஒரு ்பங்கு �ககளி்டமிருந்து 
வரியாகப ம்பைப்பட்டது. அவவரி போகோ 
எனப்பட்டது. கரோ எனை வரி, கிரா�ங்களில் 
வாழபவார் மீது விதிககப்பட்டது. ஹிரணயோ 
எனை வரி, ்தங்க நாணயங்கள லவததிருபப்பார் 
மசலுததும் வரியாகும். குப்தர்கள காலததில் 
சிைந்து விைங்கிய உபலாகத ம்தாழில், சுரங்கத 
ம்தாழில் ்பறறிய மசயதிகலை வராகமிகிரர், 
காளி்தாசர் ஆகிபயார் குறிபபிடடுளைனர். 
இககாலததில் பீகாரிலிருந்து இரும்புப 
்படிவுகளும் ராஜஸ்தானிலிருந்து மசம்புப 
்படிவுகளும் கண்டறியப்பட்டன. 

வணிகர்களுககுள வணிக, சிநரஷடி, 
ேோரத்்வஹோ எனை மூனறு பிரிவினர் 
இருந்்தனர். சார்த்தவா�ா இலா்பம் பவணடி 
ஊமரங்கும் வாணிகம் மசய்தனர். வணிக, 
சிபரஷ்டி எனப்பார் உளளூர் வணிகர்கைாவர். 

உஜஜயினி, காசி, லவசாலி, கயா, 
பிரயாலக (அலகா்பாத) �துரா ஆகிய இ்டங்கள
குப்தர்கள கால முககிய வணிக ல�யங்கைாகத 
திகழந்்தன. கங்லக, கிருஷ்ணா, காவிரி, 
பிரம்�புததிரா ஆகிய நதிகள உளநாடடு நீர்வழி 
வாணிகததிறகுப ்பயன்பட்டன. கல்யாண, 
புபராச், காம்ப்ப, ்தாமிரலிபதி ஆகிய துலைமுகப 
்பகுதிகளிலிருந்து அபரபியா, ்பாரசீகம் 
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ச�ண ச�யம்
ச�ணச�யம் �துரா, வல்லபி, உ்தயகிரி 

ப்பானை இ்டங்களில் மசல்வாககு ம்பறறிருந்்தது. 

இலக்கியம்
குப்தர் காலததில் ்பல கவிஞர்கள 

்பல்பவறு வலகயான இலககியங்கலைப 
்பல்டதது வ்டம�ாழியில் புதிய �று�லர்ச்சிலய 
ஏற்படுததினர். 

�	காளி்தாசர் – சாகுந்்தலம்,
விககிரப�ார்வசியம்,

 �ாைவிகாகனிமிததிரம்,  
ரகுவம்சம், கு�ாரசம்்பவம்,  

 ப�கதூ்தம், ரிதுசம்�ாரம்.

�	விசாக்தத்தர்  – முதரா ராக்ஸம், 
 ப்தவி சந்திரகுப்தம்.

�	வாதஸயாயனர் – கா�சூததிரம்

�	வராகமிகிரர்  – பிருகத சம்கில்த

�	சந்திரர் – சந்திராச்சாரிய
வியாககரணம்

�	அ�ரர்  – அ�ரபகாசம்

�	வாக்பட்டர் – அஷ்்டாங்க சங்கிரக, 
அஷ்்டாங்க கிரு்தய 
சம்ஹில்த (�ருததுவம்)

�	ஆரிய்பட்டர்  –  கணி்த நூல்கள, 
 வானவியல்

�	சா�ண்டகர்  –  நீதிசாஸதிரம்

�	வீரபசனர்  - வியாகரணம் 

அறிவியல் மதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி
குப்தர்கள காலததில் அறிவியல் 

ம்தாழில்நுட்பம் ்படிப்படியாக வைர்ச்சி 
ம்பைத ம்தா்டங்கியது. ஆரியபட்ைர குப்தர்கள 
காலததில் வாழந்்த ்தலலசிைந்்த அறிஞராவார். 
இவர் கணி்தம், வானவியல் ப்பானை துலைகளில் 
சிைந்து விைங்கினார். இவர் ஆரியபட்டீயம் 
எனை நூலல எழுதினார். ஒனறு மு்தல் 
ஒன்பது வலரயிலான எணணிறகு முனனும் 
பினனும் சுழியதல்தப (0) ்பயன்படுததும் முலை 
இவரால் கணடுபிடிககப்பட்டது. கணி்தததில் 
இயறகணி்தம் (Algebra), வர்ககமூலம் 

்தலங்கைாகக கரு்தப்பட்டன. புனி்தத 
்தலங்களுககு யாததிலர மசல்லும் வழககம், 
�ககளில்டபய ்பரவலாக இருந்்தது. 

குப்தர்கள காலததில் இந்து ச�யம் 
ம�ச்பப்டாமியா ்பகுதிகளிலும், ஜாவா, 
சு�தரா, ப்பார்னிபயா ஆகிய ம்தனகிழககாசிய 
நாடுகளிலும் ்பரவியது. 'குப்்ரகள் 
கோலேம் இந்தியச கேவ்வியல் கடலேகளின் 
கோலேம்' எனைலழககப்படுகிைது. இந்துக 
க்டவுைர்களுககுக பகாயில்கள கட்டப்பட்டன.

பாலிததீவு
குப்த ப்பரரசில் இந்துச�யம் 

இந்தியாவிலிருந்து ்பாலிததீவிறகுப 
்பரவியது. இந்தியப்பண்பாடும் 
விழாககளும் இனைைவும் அங்குளை 
�ககைால் பின்பறைப்படடு வருகினைன. 
கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 7–ஆம் நூறைாணடில் 
இந்தியப்பண்பாடு சிைபபுறறு 
இருந்்த்தாகச் சீனப்பயணி இடசிங், ்த�து 
குறிபபில் குறிபபிடுகிைார்.

மபௌதத ச�ணச�யஙகள்
குப்தர்கள காலததில், இந்து ச�யம் 

மசல்வாககு ம்பறறிருந்்தாலும் ம்பௌத்தமும், 
ச�ணமும் �ககைால் பின்பறைப்படடு வந்்தன. 
வங்காைம், பீகார், உததிரபபிரப்தசம் ஆகிய 
்பகுதிகளில் ம்பௌத்த ச�யம் மசல்வாககு்டன 
திகழந்்தது. வசுபந்து எனை ம்பௌத்த ச�ய 
அறிஞலர மு்தலாம் சமுததிரகுப்தர் 
ஆ்தரித்தார். புத்தபகாசர் எனை இலங்லக 
நாடடுப ம்பௌத்தச�ய அறிஞர், குப்தர்காலததில் 
புகழம்பறறிருந்்தார். காஷ்மீர், காந்்தாரம் 
ப்பானை ்பகுதிகளில் இந்து ச�யமும், 
ம்பௌத்த ச�யமும் மசல்வாககு ம்பறறிருந்்தன. 
அஜந்்தா, எல்பலாரா குலக ஓவியங்களும் வ்ட 
இந்தியாவில் ஸதூபிகளும் ம்பௌத்த ச�யதல்த 
�ககள பின்பறறிய்தறகான ஆ்தார�ாகத 
திகழகினைன.
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�	வி�ானதது்டன கூடிய (இரண்டாம் �ாடி) 
்தடல்டயான கூலர மகாண்ட சதுரக 
பகாயில்கள

�	வலைபகாடடுக பகாபுரம் (சிகரம்) 
மகாண்ட சதுரக பகாயில்கள

�	மசவவக வடிவிலான பகாயில்கள

�	வட்ட வடிவகபகாயில்கள

இகபகாயில்கள வ்ட இந்தியாவில் நாகர 
கட்ட்டககலலப ்பாணியிலும் ம்தனனிந்தியாவில் 
திராவி்டக கட்ட்டககலலப ்பாணியிலும் பினனர் 
கட்டப்பட்டன.

திபயாகர் எனை இ்டததில் ்பஞசயா்தன 
முலைப்படி �காவிஷ்ணுவின ்பதது 
அவ்தாரங்கலை ல�யப்படுததித ்தசாவ்தாரக 
பகாயில் கட்டப்பட்டது. ப�லும், அங்கு சாந்தி 
நா்தர் எனை ச�ணததுைவிககு பகாயிலும், 
ஜ்பல்பூர் அருகில் திகாவா எனை இ்டததில் 
�காவிஷ்ணுவிறகுக பகாயிலும் கட்டப்பட்டன. 
பூ�ரா எனை இ்டததிலும், நச்சனககு்தாபரா 
எனை இ்டததிலும் நகரப ்பாணியில் பகாயில்கள 
கட்டப்பட்டன. கானபூர் அருகில் பி்தார்கன 
எனை இ்டததில் மசங்கறகைால் கட்டப்பட்ட 
பகாயில், குப்தர்களின கட்ட்டக கலலககுச் 
சானைாகத திகழகிைது. குப்தர்கள காலததில் 
கட்டப்பட்ட பகாயில்களில் நானகுவலக 
�ண்ட்பங்கள இ்டம்ம்பறறிருந்்தன. குப்தர்களின 
ம்பரும்்பாலான பகாயில்கள �ுணர்களின 
்பல்டமயடுபபினப்பாது இடிககப்பட்டன. 
ராஜகிருகம், சாரநாத ப்பானை இ்டங்களில் 
அழகிய ம்பௌத்த ஸதூபிகள அல�ககப்பட்டன.

சிற்பக் கழல
குப்தர்கள காலததில் சிற்பககலல 

சிைபபுறறிருந்்தது. �துராவில் குப்தர்கள 
காலததில் அல�ககப்பட்ட புத்தர் சிலலயில் 
கிபரககக கலலயின சாயல் உளைது. சாரநாததில் 
நினை வடிவிலுளை புத்தர் சிலல சிைப்பாக 
அல�ககப்பட்டது. சாரநாத கலல ்பாணி 
இந்தியாவில் மிகச் சிைந்்த்தாகக கரு்தப்படுகிைது. 
இது கனிஷ்கர் காலததின காந்்தாரக கலலலய 
நிலனவூடடுகிைது. விஷ்ணு, கார்ததிபகயர், 
துர்கலக, நாகர் ப்பானை க்டவுைர்களுககுச் 

ப்பானைவறலை இவபர கண்டறிந்்தார். 
சூரியலனப பூமி வலம் வருகிைது எனறும், 
பகாளகளின சுழறசிலயப ்பறறியும் 
குறிபபிடடுளைார்.

ம�ஹ்ராலி இரும்புத தூண
குப்தர் காலததில் 

எழுப்பப்பட்ட ம�ஹபராலி இரும்புத 
தூண இனறு வலர ்பல்பவறு 
இயறலக சீறைங்களுககில்டபயயும் 
துருபபிடிககா�ல் உளைது. இது 
குப்தர்களின உபலாகக கலலககுச் சிைந்்த 
சானைாகத திகழகிைது.

குப்தர் காலததில் வாழந்்த �றபைார் 
அறிவியல் ப�ல்த வராகமிகிரர் ஆவார். இவர் 
'பிருகத்ேம்ஹிட்' எனை நூலல எழுதினார். 
இவர் விணமவளி, பகாளகள, ்தாவரங்கள, 
நிலஅல�பபு ப்பானைவறலைப ்பறறியும் 
குறிபபிடடுளைார். அஸவசாஸதிரததில் 
கால்நல்டகளுககு ஏற்படும் பநாயகள 
்பறறியும் அவறறிறகான சிகிச்லச முலைகள 
்பறறியும் குறிபபி்டப்படடுளைன. சரகர் 
புகழம்பறை �ருததுவராகத திகழந்்தார். 
இவர் ேரகேம்ஹி்ோ எனை �ருததுவ 
நூலல எழுதினார். ்தனவந்திரி என்பவர் 
குப்தர்கள காலததில் வாழந்்த ்தலலசிைந்்த 
ஆயுர்பவ்த �ருததுவ ப�ல்தயாவார். இவர் 
�னி்தனுககு ஏற்படும் பநாயகள ்பறறியும் 
அ்தறகான சிகிச்லச முலைகள ்பறறியும் 
குறிபபிடடுளைார். 

கட்ைைக்கழல
குப்தர்களகால கட்ட்டங்கள �றறும் 

பகாயில்கள பினவரும் ஐந்து வலகயான 
சிைப்பம்சங்களு்டன காணப்படுகினைன.

அடவயோவன

�	்தடல்டயான கூலர மகாண்ட சதுரக 
பகாயில்கள
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இழசக்கழல 
குப்்ரகள் கோலேம் இடேயும், �ைனமும் 

கேழித்ந்ோஙகிய கோலேமோகும். குப்தர்கள 
இலசககலலககுப ப்பரா்தரவு ்தந்து, இலசக 
கலலஞர்கலை ஊககுவித்தனர். �த்தைம், 
யாழ, சங்கு ப்பானை இலசககருவிகலைப 
்பயன்படுததினர். குப்த �னனரான மு்தலாம் 
சமுததிரகுப்தர் வீலணவாசிப்பது ப்பானறு 
உருவம் ம்பாறித்த நாணயங்கள காணப்பட்டன. 
இ்தனமூலம், இவர் இலசககலலககு ஆ்தரவு 
்தந்்தார் எனறு அறியமுடிகிைது.

நைனக்கழல
திருவிழா பநரங்களில், பகாயில்களில் 

ந்டன நிகழச்சிகள ந்டத்தப ம்பறைன. 
அரசலவயிலும் ந்டனங்கள இ்டம்ம்பறைன. 
ந்டனககலலஞர்கள ஊககுவிககப்பட்டனர். 
ந்டனககலலககும் குப்தர்கள ப்பரா்தரவு 
்தந்்தனர். 

நாைகக்கழல
சாகுந்்தலம், ரகுவம்சம், கு�ாரசம்்பவம், 

ப�கதூ்தம் ஆகியலவ காளி்தாசர் இயறறிய 
நா்டகங்கைாகும். ப்தவிசந்திரகுப்தம், 
மகௌமுகி�பகாதசவம் ப்பானை நா்டகங்களும் 
நல்டம்பறைன. எனபவ, இவர்களின 
காலம் இந்திய வரலாறறில் ஒரு முககிய 
காலகட்ட�ாக அறிஞர்கைால் கரு்தப்படுகிைது; 
மசவவியல்கலலகளின காலம் எனவும் 
ப்பாறைப்படுகிைது. 

இந்தியப்பணபாட்டிற்குக் குப்தர்களின் 
மகாழை
�	�ததிய அரசு நிருவாகத துலைகள, 

�ாநில அரசு நிருவாகத துலைகள, 
�ாவட்ட ஆடசிமுலை, நகர �றறும் கிரா� 
நிருவாக சல்பகள ப்பானைலவ இந்திய 
்பண்பாடடிறகுக குப்தர்கள வழங்கிய 
மகால்டகைாகும்.

�	க ா ளி ்த ா ச ரி ன  ச ா கு ந் ்த ல ம் , 
விககிரப�ார்வசியம், இரகுவம்சம், 
கு�ாரசம்்பவம், ப�கதூ்தம் �றறும் 

சுடு�ணணால் மசயயப்பட்ட சிற்பங்கள 
சிைப்பான பவலலப்பாடுல்டயனவாகும். 
உ்தயகிரி பகாயிலிலுளை �காவிஷ்ணுவின 
வராக அவ்தாரச் சிற்பமும், திபயாகர் 
பகாயிலிலுளை ்தசாவ்தாரச் சிற்பங்களும், 
்பரதபூர் பகாயில்களிலுளை சிற்பங்களும் குப்தர் 
காலததில் சிைபபு ம்பறைலவயாகும். 

லசவ, லவணவ (்பாகவ்த) ச�ய 
நம்பிகலககளும் ்தததுவங்களும் பகாயில்களில் 
சிற்பங்கைாக வடிவல�ககப்பட்டன. பி்தாரி 
எனை இ்டததிலுளை ஸகந்்த குப்தரின ஒறலைக 
கறறூண சிைப்பாக வடிவல�ககப்பட்டது. சிவன, 
விஷ்ணு, ரா�ன, கிருஷ்ணன ஆகிய க்டவுைரின 
சிலலகள அழகாகவும் பநர்ததியாகவும் 
இவர்கள காலததில் வடிககப்படடுளைன.

ஓவியக்கழல

அஜந்ா ஓவியம்

குப்தர்கள காலததில் அஜந்்தா, 
்பாக(குவாலியர் அருகில்) ஆகிய இ்டங்களில் 
ஓவியங்கள அழகுை தீட்டப்பட்டன. 
அஜந்்தாவிலுளை 16, 17-ஆவது குலக 
ஓவியங்கள புத்தரின வாழகலக வரலாறலைக 
கூறுகினைன. ப்பாதிசததுவர்களின 
ஓவியங்களும் அழகிய ்பைலவகளின 
ஓவியங்களும் சிைபபுப ம்பறறிருந்்தன.

யுமனஸபகா(UNESCO) (ஐககிய 
நாடுகளின கல்வி, அறிவியல் 
�றறும் கலாச்சார நிறுவனம்), 

1983ஆம் ஆணடில் அஜந்்தா குலகலய உலகப 
்பாரம்்பரியச் சினன�ாக அறிவித்தது.
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ஐப�ாபல கல்மவடடு ஆகியலவ சாளுககிய 
வம்சதல்தப ்பறறி அறிய உ்தவும் சானறுகைாக 
உளைன.

ஆட்சி முழை
�னனபர நாடடின ்தலலவராவார். 

அவருககு உ்தவ அல�ச்சரலவ இருந்்தது. 
நாடு ்பல �ாகாணங்கைாகப பிரிககப்பட்டது. 
�ாகாணததின ்தலலவராக ஆளுநர் 
நியமிககப்பட்டார். சாளுககிய வம்சததில் 
�னனர் ்ப்தவி ்பரம்்பலரப ்ப்தவியாக 
அங்கீகரிககப்ப்டவில்லல; ்தந்ல்தககுப பின 
மூத்த �கன ஆடசிககு வரும் நிலலயில்லல. 
அணணன இைந்்த பின, ்தம்பி அரியலணபயறும் 
வழககம் இருந்்தது என்பது இவவம்சததின 
சிைப்பம்ச�ாகும். �னனர்கள ப்பார்ககலல 
�டடுமினறி �னுசாஸதிரம், ்தர்�சாஸதிரம், 
பவ்தங்கள ப்பானைவறலையும் அறிந்திருந்்தனர். 
சாளுககியர்களின ஆடசி சிைபபுகலை 
மவளிப்படுததும் வலகயில் �காராஜன, 
சதயாசிராயன, ஸ்ரீ பிருததி வல்லவன, 
்பரப�ஸவரன ப்பானை ்பட்டங்கலை �னனர்கள
சூடடிக மகாண்டனர். அரசர்கள சிைப்பாக ஆடசி 
மசய்தல்த ஹிரக்த�ளளி எனை மசபபுப ்பட்டயம் 
கூறுகிைது. சாளுககிய இைவரசிகள �ாநில 
ஆளுநர்கைாக நியமிககப்பட்டனர். அரசர், 
ஆளுநர், ்தலலல� அல�ச்சர், அ�ாததியா 
எனை வருவாயததுலை அல�ச்சர், ச�கர்த்தா 
எனை கருவூல அல�ச்சர் ஆகிபயார் ்பறறி 
ஐப�ாபல கல்மவடடுகள குறிபபிடுகினைன.

ஐ்�ா்ல ்கலமவெட்டு

்பல இலககிய ்பல்டபபுகள குப்தர்காலக 
மகால்டயாகும். 

�	ஆரிய்பட்டரின ‘கணி்தநூல்‘, வானவியல், 
வாக்பட்டரின அஷ்்டாங்க சங்கிரகம் 
( � ரு த து வ ம் )  வ ர ா க மி கி ர ரி ன 
்ப ஞ ச சி த ்த ா ந் ்த க ம்  ( வ ா ன வி ய ல் ) 
ச ந் தி ர ரி ன  ச ந் தி ர ா ச் ச ா ரி ய 
வியாககரணம் (இலககணம்) �றறும் 
அ�ரரின நிகணடு ப்பானை நூல்கள 
இந்தியப்பண்பாடடு �றறும் அறிவியல் 
வைர்ச்சிககுக குப்தர்கள அளித்த 
மகால்டயாகும்.

�	குப்தர் கால நீதிததுலை, இனலைய 
நீதிததுலை வைர்ச்சிககு முனபனாடியாகத 
திகழகிைது. 

�	குப்தர் காலததின ச�யச்சார்்பறை 
ஆடசிமுலையானது, ்தறப்பால்தய இந்திய 
்பணமுக ்பண்பாடடிறகு அடிபகாலியது 
எனலாம். 

�	குப்தர்கால குலகக பகாயில்கள
�றறும் கடடு�ானக பகாயில்கள கலல 
வைர்ச்சிககும், ச�யவைர்ச்சிககும் சிைந்்த 
எடுததுககாடடுகைாகத திகழவது்டன 
இந்தியப்பண்பாடடு வைர்ச்சிககும் 
துலண புரிந்்தன. 

�	சாரநாத, �துரா, அஜந்்தா, எல்பலாரா, 
்பாக (Bagh) ப்பானை இ்டங்களில் 
உளை சிற்பங்கள, ஓவியங்கள 
ப்பானை கலல நுட்பங்கள யாவும் 
இந்தியப்பண்பாடடின சிைந்்த கூறுகைாக 
விைங்குகினைன. எனபவ, 'குப்்ர கோலேம் 
கேவ்வியல் கடலேகளின் கோலேம்' எனறு 
அலழககப்படுகிைது.

5.4 சாளுக்கியர் காலப் பணபாடு
ம்தனனிந்தியாலவ ஆடசிபுரிந்்த சிைந்்த 

அரச வம்சங்களுள சாளுககிய வம்சமும் 
ஒனைாகும். மு்தலாம் புலிபகசி, இரண்டாம் 
புலிபகசி ஆகிபயார் இவவம்சததின சிைந்்த 
�னனர்கைாகத திகழந்்தனர். பில்�ணர் 
எழுதிய விகரமோஙகேரி்ம் எனை நூல் 
சீனப்பயணி யுவானசுவாங்கின சியூககி 
எனைலழககப்படும் ்பயணக குறிபபுகள, 
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அலவககு வருலக புரிந்்தார். இவர் சாளுககிய 
நாடடில் �காயானம், ஹீனயானம் ஆகிய 
பிரிவுகலைப பின்பறறும் ம்பௌத்தர்கள 
வாழந்்த்தாகக குறிபபிடடுளைார்.

கட்ைைக்கழல
சாளுககியர்கள, கலலவைர்ச்சிககு 

முககிய ்பங்காறறியுளைனர். பகாயில்கலைக 
கடடுவ்தறகு அவர்கள பவசர கலல்பாணிலயப 
பின்பறறினர். ஐப�ாபல, ்பா்தாமி, ்பட்டா்டககல் 
ஆகிய இ்டங்களில் சாளுககியர்களின 
கடடு�ானக பகாயில்கலைக காணலாம். 
அஜந்்தா, எல்பலாரா, நாசிக ஆகிய இ்டங்களில் 
இவர்கைது குல்டவலரக பகாயில்கள உளைன. 
்பா்தாமி குலககபகாயிலும் இவர்கைது 
காலகட்டததில் உருவாககப்பட்டது. ஐப�ாபல 
நகரில் 70 பகாயில்கள சாளுககியர்கள 
காலததில் கட்டப்பட்டன. இ்தனால், இந்நகரம் 
நகோயில் �கரம் என அலழககப்பட்டது. 
ஐப�ாபல நகரில் ச�்தைக கூலரயு்டன நிலைய 
தூணகலைக மகாணடு கட்டப்படடுளை லடகான 
பகாயிலும், ஒரு ம்பௌத்த லசததியதல்தபப்பால 
(லசததியம் ம்பௌத்தர்களின தியானக கூ்டம்) 
அல�ககப்பட்ட துர்கலகயம்�ன பகாயிலும், 
�ுச்சி�ல்லிககுடிகபகாயிலும் புகழ ம்பறைலவ. 
ஐப�ாபல அருகிலுளை ம�குடி எனை 
இ்டததிலுளை ச�ணர் பகாயிலும் அழகாக 
அல�ககப்படடுளைது.

ஐப�ாபல நகரம்ப்பால் ்பா்தாமி எனை 
இ்டததிலும் சாளுககியர்கள ்பல பகாயில்கலைக 
கடடினர். அவறறில் முகதீஸவரர் பகாயிலும், 
ப�லககுடடி சிவன பகாயிலும் அவறறின 
கட்ட்டககலல நுணுககத்தால் புகழ ம்பறைன.

பட்்ா்க்்கல

ப்பரரசு ்பல பிரிவுகைாகப 
பிரிககப்பட்டது. அலவ விஷயம், ராஷ்டிரம், 
நாடு, கிரா�ம் ஆகியலவயாகும். விஷய்பதி, 
ச�ந்்தா, கிரா�ப்பாகி, மபத்ரோ ஆகிய 
அதிகாரிகள அரசனுககும் ஆளுநருககும் 
நிருவாகததில் உ்தவினர். ச�ந்்தா என்பவர்கள 
நிலபபிரபுககைாவர். கிரா�ப்பாகி கிரா� 
நிருவாகதல்தக கணகாணித்தார். அவருககுக 
கர்ணா எனை கணககர் உ்தவினார். விஷயா 
எனப்பட்ட �ாவட்டததின ்தலலவர் விஷய்பதி 
ஆவார். �காஜனம் எனப்பட்ட கிரா� 
�ககளகுழு, கிரா�ங்களின சட்டம் ஒழுங்லக 
்பரா�ரிதது வந்்தது.

சமூக நிழல
சாளுககியர்கள காலததில் 

சமூக�ானது வர்ணாசிர� முலையின்படிபய 
இருந்்தது. ஆனால், சாதிய பவறறுல�கள 
காணப்ப்டவில்லல. உயர்குடிப ம்பணகள 
உரில� ம்பறறுக காணப்பட்டனர்.

மபாருளாதார நிழல
சாளுககியர்கள காலததில் 

பவைாணல� முககியத ம்தாழிலாக இருந்்தது. 
மநசவு, உபலாக, ்தச்சுத ம்தாழிலாைர்கள
சிைபபி்டம் ம்பறறிருந்்தனர். காவிரி, நர்�ல்த
நதிகைால் வைம்ம்பறை நிலங்களில் உற்பததி 
மசயயப்பட்ட ்தானியங்கலை வணிகர்கள வ்ட 
இந்தியாவிறகுக மகாணடு மசனறு விற்பலன 
மசய்தனர்.

ச�ய நிழல
இந்து, ச�ணம், ம்பௌத்தம் ஆகிய 

ச�யங்கலைப பின்பறறும் �ககள 
இருந்்தனர். சாளுககிய �னனர்கள ச�ய 
சகிபபுத்தனல�லயப பின்பறறினர். இரண்டாம் 
புலிபகசியின ஆடசிககாலததில் இந்து, ச�ண 
ம்பௌத்த ச�யங்களும் வைர்ச்சி ம்பறைன. 
இரண்டாம் புலிபகசியின அலவயிலிருந்்த 
ரவி கீரத்தி எனை அறிஞர் ச�ண ச�யதல்தப 
பின்பறறினார். ஐப�ாபல கல்மவடல்டப 
ம்பாறித்தவரும் இவபரயாவார். சீனப ்பயணி 
யுவானசுவாங் இரண்டாம் புலிபகசியின 
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நகரில் உளை குலககபகாயிலில் அழகிய 
ஓவியங்கள தீட்டப்பட்டன. சாளுககிய �னனன 
�ங்கபைசன கடடிய அரண�லனயிலும் 
ஓவியங்களஇ்டம்ம்பறறுளைன.

சாளுக்கியர்களின் பணபாட்டுக் மகாழை
�	சாளுககியர்கள ச�ய சகிபபுத 

்தனல�லயக கல்டபபிடித்தனர். 
இந்து , ம்பௌத்தம், ச�ணம் ப்பானை 
ச � ய த தி லி ரு ந் ்த  அ றி ஞ ர் க ல ை 
ஆ்தரித்தனர்.

�	இரண்டாம் புலிபகசி ்தலலசிைந்்த கலல, 
இலககிய புரவலராகத திகழந்்தார். 
இவருல்டய அலவபபுலவரான ரவிகீர்ததி 
ஐப�ால் கல்மவடல்டப ம்பாறித்தார். 
இககல்மவடடு இரண்டாம் புலிபகசியின 
மவறறிச் சிைபபுகலையும், அரசியல், 
சமூகம், ம்பாருைா்தார, ச�ய நிலலலயயும் 
குறிபபிடுகிைது. 

�	சாளுககியர்கள ஐப�ால் நகரில் 70-
ககும் ப�ற்பட்ட பகாயில்கலைக கடடினர். 
இந்நகரம் சாளுககிய நாடடின பகாயில் 
நகரம் எனறு அலழககப்படுகிைது. 

�	காஞசிபுரததின லகலாசநா்தர் பகாயிலலப 
ப்பானறு கட்டப்பட்ட விரு்பாக்ர் பகாயில், 
சாளுககியர்கள அளித்த ்பண்பாடடுக 
மகால்டயாகும். 

5.5 இராஷ்டிரகூைர்காலப் பணபாடு
இராஷ்டிரகூ்டர் கி.பி. (ம்பா.ஆ.)  

6 மு்தல் 10-ஆம் நூறைாணடுவலர இந்தியாலவ 
ஆண்ட அரச �ரபினர் ஆவர். கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 
7-ஆம் நூறைாணடில் கில்டத்த, நிலக மகால்ட
குறித்த மசபபுப ்பட்டயப� இவர்களின ஆடசி 
்பறறி ந�ககுக கில்டத்த மு்தல் ஆவண�ாகும்.

ஆட்சிமுழை
நாடடின எல்லா துலைகளுககும் அரசபன 

்தலலவன. ்பட்டதது இைவரசன ்தகுதியின 
அடிப்பல்டயிபலபய ப்தர்ந்ம்தடுககப்பட்டான. 
அரசர், ்தம் நிருவாக வசதிககாக 
அல�ச்சரலவலய ஏற்படுததினார். ப்பரரசு 
ராஷ்டிரம், விஷயம், புகதிகள எனப பிரிககப்படடு 

்பா்தாமி அருகில் ஒபர இ்டததிலுளை 
நானகு குல்டவலரக பகாயில்கள, கலல 
நயதது்டன அல�ககப்பட்டன. அவறறின 
சுவர்களும், தூணகள ்தாங்கும் �ண்ட்பங்களும், 
க்டவுைர் �றறும் �னி்தர்களின அழகான 
சிற்பங்கள ப்பானைலவயும் இககுல்டவலரக 
பகாயில்களில் இ்டம்ம்பறறுளைன.

சாளுககியர்கள காலததில் 
பட்ைோைககல் எனை இ்டததில் ்பததுக 
பகாயில்கள கட்டப்பட்டன. இவறறில் ஆறு 
பகாயில்கள திராவி்ட கலல ்பாணியிலும் நானகு 
பகாயில்கள வ்ட இந்தியக கலல ்பாணியிலும் 
கட்டப்பட்டன. வ்ட இந்தியக கலல ்பாணியில் 
கட்டப்பட்ட ்பா்பநா்தர்பகாயில் சிைப்பான 
கலல நுணுககங்களு்டன அல�ககப்பட்டது. 
திராவி்டக கலல ்பாணியிலல�ந்்த 
சங்கப�ஸவரர் பகாயிலும், விரு்பாக்ர் 
பகாயிலும் சிைபபுப ம்பறைலவயாகும். 
விரு்பாக்ர் பகாயிலலக கடடுவ்தறகுக 
காஞசிபுரததிலிருந்து சிறபிகள மசனைனர் 
என்பது குறிபபி்டத்தககது. காஞசிபுரததிலுளை 
லகலாசநா்தர் பகாயில் ப்பானபை 
இகபகாயிலும் கட்டப்பட்டது. ்பட்டா்டககல் 
நகரில் பகாயில்கலை அல�த்த கட்ட்டக 
கலல வல்லுநர்களுககுத திரிபுவனசேோரியோ 
(மூவுலலகயும் உருவாககியவன) எனை ்பட்டம் 
வழங்கப்பட்டது.

விரு்பாக்ர் பகாயிலின அடித்தைக 
கடடு�ானததின்படி கட்டப்பட்ட 
்பா்பநா்தர் பகாயிலில், இரா�ாயணததின 
முககிய காடசிகள சிற்பங்கைாகச் 
மசதுககப்படடுளைன. பரவதி ஓவஜா 
என்பவர் இகபகாயிலின கருவலைலய 
வடிவல�த்தார் எனறு இங்குளை கனன்ட 
கல்மவடடு குறிபபிடுகிைது.

ஓவியக்கழல
ஓவியக கலலயில் சாளுககியர்கள, 

வாகா்டகர்கள எனை அரச வம்ச கலல 
்பாணிலயப பின்பறறினர். விஷ்ணுவின 
்தசாவ்தாரங்கள சாளுககியர்கைால் 
ஓவியங்கைாக வலரயப்பட்டன. ்பா்தாமி 
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கனன்ட நூலல எழுதியுளைார். இவர்கள 
வ்டம�ாழிலயப ம்பரிதும் ஆ்தரித்தனர். 
நலிசம்பு எனை நூலலத திருவிகர�ன 
என்பவர் எழுதினார். �ாைாயூ்தா என்பவர் 
கவிர�ஸயம் எனை நூலலயும் எழுதினார். 
்பம்்பா என்பவர், கனன்ட ம�ாழிக கவிஞர்களுள 
்தலலசிைந்்தவராவார். ம்பானனா எனை 
�றமைாரு கவிஞர் சாந்திபுராணம் எனை 
நூலலயும் எழுதினார்.

இராஷ்டிரகூைர்களின் கழலப்பணி

எல்்லாரா

எல்லாரா ச்கலாசநா்ர் ்்காயில
எல்பலாராவிலுளை லகலாசநா்தர் 

பகாயில் �காராஷ்டிரா �ாநிலததில் 
அல�ந்துளைது. இகபகாயில், மு்தலாம் 
கிருஷ்ணர் காலததில் ்பாலைலயக
குல்டந்து உருவாககப்பட்ட்தாகும். 
இகபகாயில் ்ககோணப் போட்ற படிவு 
எனறு அறியப்படும் �காராஷ்டிராவின 
எரி�லலப ்பாலை உருவாககங்கள மகாணடு 
உருவாககப்படடுளைது. ‘இந்தியக கலல 
வரலாறறில் ஈடிலணயறை ம்பாககிஷ�ான‘ 
இகபகாயில் கடடு�ான பகாயில் ப்பானபை 
மசதுககப்பட்ட அழகிய ஒறலைக கறைளி 
குல்டவலரக பகாயிலாகும். இவவலக 
குல்டவலரகளில் மிக ம்பரிய்தான ஏம்தனஸின 
புகழமிகக ்பாததினன கடடு�ானததின 
�ரல்பயும், அ்தலனவி்ட ஒனைலர �்டங்கு 
உயரதல்தயும் உல்டய்தாகும். இகபகாயிலின 
மவளிமுறை�ானது, 276 அடி நீைமுல்டய்தாய 
அல�ந்துளைது. �ரபுப்படியான கல்கடடு�ான 

ஆடசி மசயயப்பட்டது. இராஷ்டிரததின ்தலலவர் 
ரோஷடிரபதி எனறு அலழககப்பட்டார்.

ச�யநிழல
இராஷ்டிரகூ்டர் காலததில் லசவமும், 

லவணவமும் ம்பரும்்பாலான �ககைால் 
பின்பறைப்பட்டன. இவர்களின முததிலரகளில் 
சிவன அ�ர்ந்திருககும் காடசியும், கரு்டனின 
உருவமும் காணப்படுகினைன. துலேோபோரம், 
இரணயகரப்பம் ப்பானை இந்து ச�ய விழாககள 
மகாண்டா்டப்பட்டன. ச�ண ச�யமும், இந்து 
பகாயில்களும் சிைபபு்டன வைர்ச்சி ம்பறைன.

மபாருளாதாரநிழல
இராஷ்டிரகூ்ட அரசர்களுககுப 

்பல துலைகளிலிருந்து வருவாய 
கில்டத்தது. ்தம் ப�லாணல�லய
ஏ ற று க ம க ா ண ்ட வ ர் க ளி ்ட மி ரு ந் து ம் , 
காடுகள, நிலங்கள மூல�ாகவும் வரிகள 
வசூலிககப்பட்டன. விலைநிலததிறகு 
வசூலிககப்பட்ட வரி உத்்ரஙகம் 
எனைலழககப்பட்டது. இது விலைச்சலில்1/4 
வசூலிககப்பட்டது. (நானகில் 1 ்பங்கு)

இலக்கியஙகள்
ச�ணபசனர் ஆதிபுரோணம் எனை 

நூலலயும், �காவீர ஆச்சரியார் என்பவர் 
கணி்த சாரசம்கிரகம் எனை நூலலயும், 
கததியானர் அநமோகவிருத்தி எனை நூலலயும் 
எழுதியுளைனர். இராஷ்டிரகூ்ட அரசன 
அப�ாகவர்ஷன கவிரோஜமோரககம் எனனும் 

ஜீன்சனர்
இவர் புகழம்பறை ச�ண 

அறிஞர் ஆவார். இவர் ்பார்சவநா்தரின 
வாழகலக வரலாறலையும் ச�ண 
ப்பா்தலனகலையும் ம்தாகுததுப 
்பார்சவபூ்தயா எனை நூலாக எழுதினார். 
இவர், புகழம்பறை இராஷ்டிரகூ்ட 
�னனரான மு்தலாம் அப�ாகவர்ஷரின 
ஆசிரியராவார்.
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ஓவியங்கள சிைபபு வாயந்்தலவ. ப�லும் 
சிவன, ்பார்வதி, முருகன, கண்பதி ஆகிபயாரின 
ஓவியங்களும் வலரயப்படடுளைன.

இந்தியப்பணபாட்டிற்கு 
இராஷ்டிரகூைர்களின் மகாழை
�	எல்பலாராவிலுளை லகலாசநா்தர் 

பகாயில், �காராஷ்டிராவிலுளை 
எலிம்பண்டா குலககள ப்பானைலவ 
உலகப ்பாரம்்பரியச் சினன�ாக 
அங்கீகரிககப்பட்ட இ்டங்கைாகும்.

�	இராஷ்டிர கூ்டர்கள சுவர்ணா, திரம்�ா 
எனை ்தங்க நாணயதல்தயும், மவளளி 
நாணயதல்தயும் மவளியிட்டனர்.

�	இ வ ர் க ளு ல ்ட ய  க ா ல த தி ல் 
ஒறலைககல்லில் வலரயப்பட்ட 
குலக ஓவியங்கள சிைந்்தலவயாகக 
கரு்தப்படுகினைன.

�	இவர்கள ச�யப ம்பாலையு்டன
இருந்்த்தறகுச் சானறுகைாகக குலககளில் 
இந்து, ச�ண ச�யச் சிற்பங்கலைக 
காணலாம்.

�	இவர்கள காலததில் வ்டம�ாழி 
இலககியங்களும், கனன்டம�ாழி 
இலககியங்களும் வைர்ச்சி ம்பறைன.

5.6 ம�ாய்சாளர்காலப் பணபாடு
இனலைய கர்நா்டக �ாநிலததிலுளை 

ல�சூர் ்பகுதிலய ஆடசி மசய்தவர்கள 
ம�ாயசாைர்கள ஆவர். இவர்களுல்டய 
்தலலநகரம் மு்தலில் நேோேவூரிலும் பின 
�ைப்படடுககும் �ாறைப்பட்டது. இம்�ரபில் 
நிர்்பகா�ா கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 1026 – 47 மு்தல் 
மூனைாம் வீர ்பல்லாைர் (கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 1292 – 
1343 வலரயிலான �னனர்கள ஆடசி புரிந்்தனர். 
ருதர்பட்டா எனை கவிஞர் இரண்டாம் வீர 
்பல்லாைரால் ஆ்தரிககப்பட்டார். இவருல்டய 
குறிபபுகள அரசியல்நிலல, சமூக, ம்பாருைா்தார, 
ச�யநிலலகலைப ்பறறி குறிபபிடுகினைன.

பகாயில் ப்பானபை நானகு அடிப்பல்டப 
்பகுதிகலைக மகாண்டது. இகபகாயிலில் 
பகாபுரதது்டன கூடிய நுலழவுவாயில், நந்தி 
�ண்ட்பம், ம்பரிய அைவிலான தூணகள 
உளை முக�ண்ட்பம், வி�ானதது்டன கூடிய 
கருவலை ப்பானைலவ அல�ந்துளைன. 

எலிமபணைா குழக
எலிம்பண்டா குலககள மும்ல்ப 

துலைமுகததிலிருந்து 10 கி.மீ ம்தாலலவில் 
அரபிக க்டலில் தீவாக அல�ந்துளைன. 
ம்பரிய யாலனயின சிற்பங்கலைக கண்ட 
ப்பார்ச்சுகீசியர்கள இததீவிறகு எலிகபணைோ 
தீவு (Elephenda Caves) எனப ம்பயரிட்டனர். 
எலிம்பண்டா குலகககுக காராபுரி எனை ்பலழய 
ம்பயரும் உணடு. இககுலகயின ப�றகூலரலய
ஒரு கறறூண ்தாங்கி நிற்பதுப்பால், குல்டந்து 
இருப்பது இககுலகயின ்தனிச்சிைப்பாகும். 
குலகககுள உளை சுவரில் சிவன, விஷ்ணு, 
பிரம்�ா ஆகிய மூம்மூர்ததிச் சிற்பங்கள ஒபர 
கல்லில் மசதுககப்படடுளைன. இலைவனின 
முதம்தாழிலலக குறிககும் ்பல்டத்தல், 
காத்தல், அழித்தல் ஆகிய குண இயல்புகலைக 
மகாண்ட �பகசுவரமூர்ததியின சிற்பம்  
அழகுமிகக்தாகும்.

ஓவியக்கழல

எலிமபண்்ா குச்க ்்காயில
எல்பலாராவில் உளை ஒவியங்கள 

ம்பௌத்தச�ய ஓவியங்கைாகும். லகலாசநா்தர், 
்தசாவ்தார பகாயில்களில் காணப்படும் 
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ப்பானை ்பணபுகலை மவளிப்படுததும் 
வணணம் அல�ககப்படடுளைன. இவவலக 
சிற்பங்கள மோககல் எனை ஒரு வலக கல்லால் 
உருவாககப்பட்டலவ. 

�ள்படு

�ள்படு ்்காயில
ம�ாயசாைர் அரசர்களின 

்தலலநகரம் �ைப்படு (துவாரசமுததிரம்) 
ஆகும். �ைப்படடில் அல�ந்துளை 
ம�ாயசாபைஸவர் பகாயில் பக்தபராஜா 
என்பவரால் கட்டப்பட்டது. இகபகாயிலில் 
உளை சிற்ப பவலலப்பாடுகள, தூணகள, கட்ட்ட 
அல�பபு ம�ாயசாைர் கால கட்ட்டககலலககுச் 
சிைந்்த எடுததுககாட்டாக விைங்குகினைன. 
இகபகாயிலில் காணப்படும் ப்பாருககுத ்தயாரான 
நிலலயிலிருககும் ப்பார்வீரர்கள, இர்தங்கள
ப்பானைலவ கலலநயததிறகு எடுததுககாட்டாக 
அல�ந்துளைன. பக்தாரீஸவரர் பகாயில் 
க்ய்வீக ஆபரணம் எனைலழககப்படுகிைது. 
இகபகாயிலின அலனததுப ்பகுதிகளிலும் 
காணப்படும் நுணணிய சிற்ப பவலலப்பாடுகள 
வியபபிறகுரியலவ. 

மசன்னக் ்கசவன் ்காயில் (்பளூர்)

மசன்ன ்்கசவென ்்காயில

ஆட்சிப்பிரிவுகள்
ம�ாயசாைர்கள ்தம்முல்டய நிருவாக 

வசதிககாக நாடு, விஷயம், கம்்பணா, ப்தசம் எனறு 
பிரிதது ஆடசி மசய்தனர். ஒவமவாரு �ாகாணமும் 
�காபிரா்தனா, நீதி நிருவாகம் ‘்தண்டநாயகா‘ 
என்பவரின கீழ மசயல்்பட்டன. 

கழல கட்ைைக்கழலக்கு ஆற்றிய மதாணடு
இககாலததில் கட்டப்பட்ட பகாயில்கள 

நடசததிர வடிவாகபவா (அ) ்பல பகாணங்கள 
மகாண்டலவயாகபவா விைங்குகினைன. 
உச்சியில் பூந்ம்தாடடி ப்பானை அலங்கார 
பவலலப்பாடு மகாணடு காணப்படுகிைது. ்பல 
கட்ட்டங்களில் ஒனறு, இரணடு (அ) நானகு 
பகாபுரங்கள காணப்படுகினைன.

்பளூர் (்பளூர்) ்காயில்

்பளூர் ்்காயில

ம�ாயசாளர் அரசு சின்னம்

ப்பளூர் மசனனகபகசவா 
பகாவிலில் எங்கு பநாககினும் சிற்பங்கள 
காணப்படுகினைன. இகபகாயிலில் �ா்தனிககச் 
சிற்பங்கள உயிருளை �னி்தர்கலை ப்பானபை 
காணலாம். ம�ாத்தம் 42 �ா்தனிகக சிற்பங்கள 
காணப்படுகினைன. ஒவமவாரு சிற்பமும் 
பகா்பம், ம்பருல�, �கிழச்சி, துககம், அனபு 
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கல்யாணம் எழுதிய அரீஸவரன, அரிச்சந்திரா 
காவியம் எழுதிய இராகவாங்கன ஆகிபயார் 
வீரலசவர்கைாவர். 

ம�ாய்சாளர்களின் இந்தியப்பணபாட்டுக் 
மகாழை
�	ம�ாயசாைர்களின அலனததுக 

பகாயில்களிலும் கர்ப்பகிருகம், �ண்ட்பம், 
முக�ண்ட்பம் காணப்படுகினைன.

�	ம�ாயசாைர் கால கட்ட்டககலல நடசததிர 
வடிவ கட்ட்டககலலயாகும். 

�	ந்டனம், நா்டகம், இலச ப்பானைவறறிறகு 
முககியததுவம் அளித்தனர். 

�	்பகதி இலககியவாதிகைான இரா�ானுஜர், 
�ததுவர் ஆகிபயார் ம�ாயசாைர்கள
காலததில் வாழந்்தவர்கள. �ததுவர் 
எழுதிய ரிக்பாஷ்யம் இககாலததில் 
எழு்தப்பட்டது. 

�	கனன்ட ம�ாழியில் சிைபபுப ம்பறை 
�ரி�ரர், ராகவங்கா, ஜனா ப்பானபைார் 
இககாலததில் வாழந்்தவர்கள

�	இககாலததில் வீரலசவம் சிவ வழி்பாடடுப 
பிரிவு வைர்ச்சி ம்பறைது.

�	ம�ாயசாைர்களின நிருவாக அல�பபு 
்பஞசபிர்தான எனப்பட்டது. இதில் 
ஐந்து அல�ச்சர்கள இ்டம்ம்பறைனர். 
பிறகாலததில் சிவாஜி ஆடசியில் 
அஷ்்டபிர்தான முலை மகாணடு வருவ்தறகு 
இதுபவ முககிய காரண�ாக அல�ந்்தது 
எனலாம்.

�	யுமனஸபகாவால் அங்கீகரிககப்பட்ட 
புரா்தனச் சினனங்கைாகப ப்பளூர், 
�ைப்படு பகாயில்கள உளைன. இலவ, 
ம�ாயசாைர்களின கலலப ்பண்பாடடிறகு 
எடுததுககாடடுகைாகத திகழகினைன. 

5.7 பல்லவர்காலப் பணபாடு
ம்தாணல்ட �ண்டலப ்பகுதிகலை ஆடசி 

மசய்தவர்கள பிறகாலப ்பல்லவர்கைாவர். 
சிம்�விஷ்ணு, மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன, 
மு்தலாம் நரசிம்�வர்�ன, இராஜசிம்�ன, 
மூனைாம் நந்திவர்�ன ப்பானபைார் சிைந்்த 
்பல்லவ �னனர்கைாவர்.

ப்பளூரில் உளை விஜயநாராயணன 
பகாயில் (மசனனகபகசவன பகாயில்) விஷ்ணு 
வர்த்தன என்பவரால் கட்டப்பட்டது. இகபகாயில் 
்பச்லச, கருநீலநிை �ாககல் எனப்படும் நுண 
�ணற்பாலைக கறகலைப ்பயன்படுததிக 
கட்டப்பட்டது. 

பஸ்தி�ள்ளி பார்சுவநாதர்
்பார்சுவநா்தருககாக ்பஸதி�ளளியில் 

ச�ணர் பகாயில் கட்டப்பட்டது. இங்குளை 
தூணகலை �ாயாஜால தூணகள எனலாம். 
இலவ நம்முல்டய உருவதல்தப பிரதி்பலிததுக 
காடடும் ்தனல� உல்டயன.

்கசவன் ்காயில் – ்சாம்நாதபூர்
ம�ாயசாைர்களின கலலப்பாணிககுச் 

சானைாக பசாம்நாதபூரில் உளை 
பகாயிலலக கூைலாம். இகபகாயில் 
ஸ்ரீரங்கப்பட்டணததிலிருந்து 20 ல�ல் 
ம்தாலலவில் உளைது. இகபகாயில் திரிகுைேலேம் 
எனைலழககப்படும் மூனறு சனனதி பகாயில் 
ஆகும். 

பவசரா கலலப்பாணியில் கட்டப்பட்ட 
லடசுமிநரசிம்�ன பகாயில், நுகு�ளளி பகாயில், 
ஈஸவர பகாயில் (அரிபகசரி) ப்பானைலவ 
ம�ாயசாைர் கால கட்ட்டககலலககு சிைந்்த 
எடுததுககாடடுகைாகும். 

ம�ாழி
ம�ாயசாைர்கள கனன்ட ம�ாழிககு 

முககியததுவம் அளித்தனர். இவர்கள காலததில் 
கனன்ட ம�ாழியில் ்பல இலககியங்கள 
ப்தானறின. ச�ஸகிரு்த ம�ாழியும் 
வைர்ச்சிம்பறறிருந்்தது. 

இலக்கியஙகள்
விஷ்ணுவர்த்தனால் ஆ்தரிககப்பட்ட 

நாகச்சந்திரா எனை ச�ணர், இரா�ாயணம் 
எழுதினார். இராசாததியன கணி்த 
நூறசட்டங்கலைச் மசயயுடகைாககினார். 
பநமிசந்திரன எனை ச�ணர் லீலாவதி எனனும் 
மு்தல் புதுல�க கல்தலய எழுதினார். இவர்கள 
அலனவரும் ச�ணர்கள ஆவர். கிரிஜா 
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்பகுதிலய ஊரார் என்பவரும் சிறறூர்கலை 
‘ஆழவார்’ எனப்பட்ட அலவயினரும் ஆடசி 
மசய்தனர். �னனர் அறிவிககும் ஆலணகலை 
ம்பாது�ககளுககு அறிவிப்பது நாட்டார்களின 
முககியப ்பணியாகும். இவவாலண ‘அட்ற 
ஓடலே’ எனப்பட்டது.

சிறறூர்கபை ஆடசிப பிரிவின கல்டசி 
அங்க�ாகும். இச்சிறறூர்கள பிரம்�ப்தயச் 
சிறறூர்கள, ப்தவ்தானச் சிறறூர்கள எனறும் 
அலழககப்பட்டன. ஒவமவாரு சிறறூரிலும் 
கிரா�சல்பபய கிரா�ப ்பணிகலை 
ப�றமகாண்டன.

நீதிமுழை
்பல்லவர்கள காலததில் 

நகரங்களிலிருந்்த அைங்கூறும் அலவயங்கள 
அதிகரணஙகள் எனைலழககப்பட்டன. இ்தன 
்தலலவர் அதிகரணிகர் �றறும் அதிகரண 
ப்பாசகர் எனப்பட்டனர். இவர்கள நீதி 
வழங்குமி்டம் அதிகரண மணைபம் எனப்பட்டது. 
சிறிய ஊர்களிலிருந்்த நீதிச்சல்ப ‘கரணம்’ 
எனப்பட்டது. இ்தன ்தலலவர் கரணத்தார் 
எனப்பட்டார். ்பல்லவர் கால நீதி�னைங்கள
சாடசி, ஆவணம், அயலார் சாடசி ஆகிய மூனறு 
ஆ்தாரங்களின அடிப்பல்டயில் வழககுகலை 
விசாரித்தன. ்தலலல� நீதி�னைம் 
‘் ருமோேனம்’ எனப்பட்டது. இஃது அரசரின 
பநரடிககணகாணிபபில் இருந்்தது. �னனபர 
்தலலல� நீதி்பதியாகவும் மசயல்்பட்டார். 
்பல்லவர் காலததில் விதிககப்பட்ட 
அ்பரா்தங்கலைப ்பறறி நந்திவர்�ப 
்பல்லவனின காசககுடி மசபப்படுகள 
கூறுகினைன. நமல்நிடலே நீதி�னைங்களில் 
விதிககப்பட்ட அ்பரா்தங்கள ‘கரண்ணைம்’ 
எனவும் கீழ்நிடலே நீதி�னைங்கைால் 
விதிககப்பட்ட அ்பரா்தங்கள ‘அதிகரண 
்ணைம்’ எனறும் அலழககப்பட்டன.

பழையழ�ப்பு
்பல்லவ �னனர்கள யாலனப்பல்ட, 

குதிலரப்பல்ட, காலாட்பல்ட, ப்தர்ப்பல்ட, 
க்டற்பல்ட ஆகிய ஐவலகப ்பல்டகலைக 
மகாணடிருந்்தனர். ்பல்லவர்களின 

சான்றுகள்
காசககுடி மசபபுப்பட்டயம், மு்தலாம் 

�பகந்திரவர்� ்பல்லவனின �த்தவிலாச 
பிரகசனம், மூனைாம் நந்திவர்�லனப
்பறறிய நந்திககலம்்பகம் ப்தவாரப ்பா்டல்கள, 
சீனப்பயணி யுவானசுவாங்கின குறிபபுகள, 
ஆம்பூர் �றறும் ஒலிககூரிலுளை வீரககறகள, 
�ா�ல்லபுரததுப ்பஞச்பாண்டவ இர்தங்கள, 
க்டறகலரகபகாயில், குல்டவலரக பகாயில்கள 
ஆகியலவ பிறகாலப ்பல்லவர்கலைப ்பறறி 
அறிய உ்தவும் சானறுகைாகத திகழகினைன.

ஆட்சிமுழை
்பல்லவ நாடடின ்தலலவர் 

�னனராவார். அவர் ‘இலை’, ‘பகான‘ ஆகிய 
ம்பயர்களில் அலழககப்பட்டார். நீதி, 
நிருவாகம், இராணுவம் ப்பானைவறறிககு 
அரசபர ்தலலவனாக இருந்்தார். அரசனுககு 
ஆபலாசலன வழங்க அல�ச்சரலவககுழு 
இருந்்தது. இவவல�ச்சரலவ ‘மந்திரிமணைலேம்’ 
எனப்பட்டது. அல�ச்சர்களுககுப ‘பிரம்மரோஜன்’ 
‘நபரடரயன்’ ப்பானை ்பட்டபம்பயர்கள 
வழங்கப்பட்டன. அரசனுககு உ்தவியாகத ்தனி 
ஆபலாசகர், வாயில் காபப்பார், ்பட்டய எழுத்தர், 
காரணிகர், ்தமிழ�ாணிககம் பிளலைக காப்பான 
எனை கருவூலக காப்பாைர், மகாடுககாபபிளலை 
எனை நனமகால்டகளுககான அதிகாரி, 
அதிகருணீகர் ஆகிபயார் இருந்்தனர். 
ப�லும் வருவாயததுலை, நிலவரிததுலை, 
நிலஅைலவததுலை, காவல்துலை, வனததுலை, 
இராணுவததுலை எனப ்பல்பவறு துலைகைாகப 
பிரிதது நிருவகிககப்பட்டன.

்பல்லவ நாடு ்பல ராஷ்டிரங்கைாகப 
(�ண்டலம்) பிரிககப்பட்டது ராஷ்டிரங்கள, 
பகாட்டங்கைாகவும் (வைநாடுகள) 
பகாட்டங்கள நாடுகைாகவும், நாடு 
ஊர்கைாகவும் பிரிககப்பட்டது. ்பல்லவர்களின 
நிருவாகததின கீழ 24 பகாட்டங்கள இருந்்தன. 
ராஷ்டிரிகர் என்பவர் �ாநில ஆளுநராகத 
திகழந்்தார். நாடு என்பது சிறறூர்கலைவி்டப 
ம்பரிய்தாகவும் பகாட்டங்கலைவி்டச் 
சிறி்தாகவும் இருந்்தது. இ்தலன ஆடசி மசயப்தார் 
‘நாட்டார்’ எனைலழககப்பட்டனர். ஊர் எனை 
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ச�யநிழல
லசவம், லவணவம், ச�ணம் ஆகிய 

ச�யங்கள �ககைால் பின்பறைப்பட்டன. 
திருஞானசம்்பந்்தர், திருநாவுககரசர், சுந்்தரர் 
ப்பானபைார் ்தமிழகம் முழுவதும் லசவ 
ச�யதல்தப ்பரபபினர். �ககளும் இவர்களின 
்பா்டல்கலையும், ப்பா்தலனகலையும் 
பின்பறறினர், ம்பாயலகயாழவார், பூ்தத்தாழவார், 
ப்பயாழவார் திரு�ழிலச ஆழவார், 
திரு�ங்லகயாழவார் ப்பானபைார் லவணவ 
ச�யததின கருததுகலைப ்பரபபினர். சப்த�ா்தர், 
�றறும் பஜஷ்்டா ப்தவி வழி்பாடுகளும் சிைபபு 
ம்பறறிருந்்தன. சாக்தம் எனை சகதிவழி்பாடு, 
மகௌ�ாரம் எனை முருகவழி்பாடு, மசௌரம் 
எனை சூரிய வழி்பாடு ப்பானை வழி்பாடடு 
முலைகள இருந்்தன. இககாலததில்்தான
கோணோபத்யம் எனை கண்பதி வழி்பாடு, 
சாளுககிய நாடடிலிருந்து ்பல்லவ நாடடிறகு 
அறிமுக�ாயிறறு. இவர்கள காலததில் 
இந்து ச�யததில் அறுவலக வழி்பாடுகள 
நல்டமுலையில் இருந்்தன.

லசவ, ச�ண ச�யத்தார்களில்டபய
அடிககடி ச�ய கருதது ப�ா்தல்கள
இருந்து வந்்தன. காஞசிபுரம், வளளி�லல, 
ம்பானனூர், திருககாடடுப்பளளி, மசந்்தலல, 
திருப்பாதிரிபபுலியூர் ப்பானை இ்டங்களில் 
ச�ணர்கள வசித்தனர். ்பல்லவ நாடடில் 
ம்பௌத்த ச�யமும் �ககைால் பின்பறைப்பட்டல்த 
சீனப்பயணி யுவானசுவாங்கின ்பயணக 
குறிபபுகளிலிருந்து அறிகிபைாம். ப�லும், 
காஞசியில் 100 ம்பௌத்த �்டங்களும் 
1000 ம்பௌத்தததுைவிகளும் இருந்்த்தாக 
இககுறிபபுகள ம்தரிவிககினைன. ப்பாதி�ங்லக, 
்பலழயாலை, நாகப்படடினம் ப்பானை 
இ்டங்களில் ம்பௌத்தச�யம் மசல்வாககு 
ம்பறறிருந்்தது.

மபணகள் நிழல
்பல்லவர் காலததில் ம்பணகள 

உயர்வாகக கரு்தப்பட்டனர், ச�யததிலும், 
பகாயிற்பணிகளிலும் அவர்கள 
ஈடு்பட்டனர். ம்பணகளுககுச் மசாததுரில� 
இருந்்தது. அரசியர், அரசகுலப ம்பணகள 

்பல்டவலில�, ப்பார் முலை ப்பானைலவ 
்பறறிக கூரம் பட்ையம் ம்தரிவிககிைது. 
்பல்லவர்களின ப்பார்ககருவிகள ்பறறி நவலூர 
பட்ையம் கூறுகிைது. ்தங்களின வலில�யான 
க்டற்பல்டயால் மு்தலாம் நரசிம்�வர்�ன, 
்தம் நண்பன �ானவர்�னுககாக இலங்லக 
மீது ்பல்டமயடுதது மவனைார். இராஜசிம்� 
்பல்லவனும் ்தம் க்டற்பல்ட வலில�யால் 
இலடசததீலவ மவனைார்.

சமூகநிழல
்பல்லவர் காலச் சமூகததில் 

வர்ணாசிர� முலை பின்பறைப்பட்டது. 
பிரா�ணர், சததிரியர், லவசியர், சூததிரர் 
எனை நானகு பிரிவுகள சமு்தாயததில் 
இருந்்தன. சமூக அல�பபில் இந்து 
சாஸதிரக பகாட்பாடுகள முககியததுவம் 
ம்பறைன எனறு மு்தலாம் ்பரப�ஸவரனின 
கூரம் ்பட்டயமும், நந்திவர்�னின 
காசககுடிப்பட்டயமும் குறிபபிடுகினைன. 
உழவர்கள, வணிகர்கள, கலலஞர்கள, 
ம்பாறமகால்லர், கரு�ார், ்தச்சர், மீனவர், 
லகவிலனஞர்கள, கால்நல்ட வைர்பப்பார் 
உட்ப்ட ்பல பிரிவினர் ்பல்லவர் கால 
சமு்தாயததில் வாழந்்தனர்.

பிரம்� ்தயஙகள்
நானகு பவ்தங்கலையும் 

கறறுத ப்தர்ந்்த அந்்தணர்களுககு, 
அரசன மகால்டயாக வழங்கும் 
நிலம் பிரம்மந்யம் எனப்படும். 
இந்நிலங்கள இலையிலி நிலங்கைாக 
வழங்கப்படுவ்தால், அந்்தணர்கள 
இந்நிலததிறகு வரி மசலுததுவதிலிருந்து 
விலககளிககப்பட்டனர்.

வணிகர்கள ்தங்களுகமகனச் சுந்சி, 
�ோனோந்சிகன், ஐந்நூறறுவர ப்பானை 
ம்பயர்களில் வாணிகக குழுககலை ஏற்படுததிக 
மகாண்டனர். நானா ப்தசிகன எனை குழு 
மவளிநாடுகளு்டன வாணிகததில் ஈடு்பட்டது. 
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ஆகியவறறின ம்பரும்்பகுதி ்தமிழம�ாழியிலும் 
இ்டம்ம்பறறிருந்்தது. 

�	பசர�ான ம்பரு�ாள நாயனார் – 
ஞானவுலா, ம்பானவணணதது அந்்தாதி, 
மும்�ணிக பகாலவ

�	கங்கநாடடு �னனன மகாங்கு பவளிர் – 
மகாங்கு பவளிர் �ாககல்த (ம்பருங்கல்த)

�	மூனைாம் சிம்�வர்�ன – சிவத்தளி 
மவண்பா

�	ப்தாலா ம�ாழிதப்தவர் – சூைா�ணி

�	ம்பருந்ப்தவனார் – ்பார்த மவண்பா

�	திருஞான சம்்பந்்தர், அப்பர், சுந்்தரர் 
– ப்தவாரம் �றறும் ‘நந்திககலம்்பகம்
(3 ஆம் நந்திவர்�லனப ்பறறியது) 
முதம்தாளைாயிரம் (மூபவந்்தர்கலைப 
்பறறியது), �றறும் இலககண 
நூல்கைாக சங்கயாபபு ்பாடடியல் நூல், 
�ாபுராணம் ப்பானைலவ இககாலதல்தச் 
சார்ந்்தலவயாகும்.

கட்ைைக்கழல
்பல்லவர்கள கால கட்ட்டககலல 

மூனறும்பரும் பிரிவுகைாகப பிரிககப்பட்டது. 
அலவ:

1. குல்டவலரக பகாயில்கள - 
மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன ்பாணி

2. ஒறலைககல் ர்தங்கள -
மு்தலாம் நரசிம்�வர்�ன ்பாணி

3. கடடு�ானக பகாயில்கள - 
ராஜசிம்�ன ்பாணி, நந்திவர்�ன ்பாணி 

குழைவழரக் ்காயில்கள்
ம்தனனிந்திய வரலாறறில் 

மு்தல்முலையாகப ்பல்லவ �னனரான மு்தலாம் 
�பகந்திரவர்�ன காலததில், �லலகலைக 
குல்டந்து பகாயில்கள உருவாககப்பட்டன. 
இலவ குடைவடரக நகோயில்கள் எனப்பட்டன. 
�ண்டகப்படடு, ்பல்லாவரம், வல்லம், 
�ா�ணடூர், �பகந்திரவாடி, சீய�ங்கலம், 
்தைவானூர், திருச்சி ஆகிய இ்டங்களில் 
மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன காலததில் 

பகாயிற்பணிகளில் ஈடு்பட்டனர். 
பகாயில்களுககு நிவந்்தங்களும் அளித்தனர். 
மநசவுதம்தாழில், பூவிறைல், ்பால்விறைல் 
ப்பானை வியா்பாரததில் ம்பணகள ஈடு்பட்டனர். 

மபாருளாதார நிழல
்பல்லவர்கள காலததில் பவைாணல� 

முககிய ம்தாழிலாக விைங்கியது. �ககள மீது 
இருவலகப்பட்ட வரிகள விதிககப்பட்டன. 
அவறறில் மு்தல் வலக விலைச்சலில் ஆறில் 
ஒரு ்பங்கு வரிலய கிரா� அதிகாரிகள 
வசூல் மசயது அரசி்டம் மசலுததினர். 
இரண்டாவது வலக உளளுர் அைவில் 
வசூலிககப்பட்டது. இவவரி கிரா�ததின 
அடிப்பல்டத ப்தலவகலைப பூர்ததிமசயய 
்பயன்படுத்தப்பட்டது.( நீர்ப்பாசனம்,பகாயில் 
விைகபகறறு்தல் ப்பானைவறறிறகு) கால்நல்ட
வைர்பப்பார், திரு�ண வீட்டார், �ட்பாண்டம் 
மசயபவார், மநசவுதம்தாழில் மசயபவார் 
ஆகிபயாரும் அரசிறகு வரி மசலுததினர்.

வாணிகததில் ம்பாதுவாகப 
்பண்ட�ாறறுமுலை நல்டமுலையிலிருந்்தது. 
அப்த பநரததில் ்தங்கம், மவளளி நாணயங்களும் 
புழககததிலிருந்்தன. ்பருததிஆல்டகள, 
நறு�ணபம்பாருடகள, விலலயுயர்ந்்த 
கறகள,மூலிலககள ப்பானைலவ ஜாவா, 
சு�தரா, கம்ப்பாடியா, இலங்லக, சீனா, ்பர்�ா 
ஆகிய நாடுகளுககு ஏறறு�தி மசயயப்பட்டன. 
�ா�ல்லபுரம் முககிய துலைமுக நகர�ாக 
விைங்கியது. ்தலலநகரான காஞசிபுரம் முககிய 
வாணிக ல�ய�ாகத திகழந்்தது.

இலக்கியஙகள்
்பல்லவர்கள காலததில் ்தமிழிலும், 

வ்டம�ாழியிலும் இலககியங்கள 
இயறைப்பட்டன. ்பல்லவ �னனனான மு்தலாம் 
�பகந்திரவர்�ன மத்்விலேோே பிரகேனம் 
எனை வ்டம�ாழி நா்டக நூலல எழுதினார். 
ப்பா்தயானர் என்பவர் ்பாகவஜீகம், ்தணடின 
என்பவர் ்தசகு�ார சரி்தம், அவந்திசுந்்தரி 
க்தச்சாரம், சர்வநந்தி என்பவர் பலாகவி்பாகம் 
ப்பானை நூல்கலை வ்டம�ாழியில் இயறறினர். 
அவர்்தம் கல்மவடடுகள, ்பட்டயங்கள 
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ஆகிபயார் சிலலகள மசதுககப்படடுளைன. 
்பஞச்பாண்டவ ர்தங்களில் பநர்ததியானதும், 
அைவில் ம்பரியதும் ்தர்�ராஜர்த�ாகும். 
இது சதுர வடிவிலான அடித்தைதல்தயும், 
மூனைடுககு வி�ானதல்தயும் 
மகாணடுளைது. பீ�ர்தம் மசவவக 
வடிவிலான அடித்தைதல்தயும் மூனைடுககு 
வி�ானதல்தயும் மகாணடுளைது. �ரி�ரர், 
பிரம்�ா, விஷ்ணு, ஸகந்்தர் (முருகன), சிவன, 
அர்த்தநாரிஸவரர், கங்கா்தரர் ஆகிபயாரின 
சிற்பங்கள அழகுை மசதுககப்படடுளைன. 
இங்குளை ர்தங்களில் சிறியது திமரௌ்பதி ர்தம் 
இது துர்கலகககு அர்ப்பணிககப்பட்ட்தாகும்.

மாமலலபுரம் திறந்மவெளிப் பாசற

�ா�ல்லபுரததில் திைந்்தமவளிப 
்பாலையில் மசதுககப்படடுளை சிற்பங்கள, 
கலல மவளிப்பாடடில் முககிய�ானலவயாகும். 
இவறறில் கங்லக நதி ஆகாயததிலிருந்து 
இைங்கிவரும் கங்கா்தரர் காடசி, சிற்ப�ாகச் 
மசதுககப்படடுளைது. இது ்பகீர்தன 
்தவம் அல்லது அர்ஜுனன ்தவம் எனறும் 
அலழககப்படுகிைது.

கட்டு�ானக்்காயில்கள்
்பல்லவ �னனான ராஜசிம்�ன

இவவலகயிலான கட்ட்டககலலப ்பாணிலய 
அறிமுகப்படுததினார். இ்தன்படி, கறகள
மசதுககப்படடு அவறலைக மகாணடு கருவலை, 
அ்தன ப�ல் வி�ானம், அர்த்த�ண்ட்பம், 
முக�ண்ட்பம், சுறறுபபுைச்சுவர் ப்பானைலவ 
ஏற்படுத்தப்பட்டன.

குல்டவலரக பகாயில்கள உருவாககப்பட்டன. 
பகாயில்கள கடடும் கலலயில் வல்லவனாக 
இருந்்த்தால் மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன 
‘நேத்்கோரி’ எனைலழககப்பட்டார். மோமல்லேன் 
எனைலழககப்பட்ட மு்தலாம் நரசிம்�வர்�ன 
காலததில், �ா�ல்லபுரததில் குல்டவலரக 
பகாயில்கள கட்டப்பட்டன. இகபகாயில்களு்டன 
இர்தங்கள உருவாககப்பட்டன. இவர் காலதது 
�ண்ட்பங்களில் காணப்படும் தூணகளில் 
சிங்கம் முனனங்கால்களில் நினறு, 
பினனங்கால்களில் அ�ர்ந்துளைது ப்பாலக 
காணப்படுகிைது.

ஒற்ழைக்கல் ரதஙகள்

பலலவெர் ்கால சிங்கமு்கத்தூண்

மு்தலாம் நரசிம்�வர்�னின 
சா்தலன �ா�ல்லபுரததில் ஒறலைககல்லால் 
மசதுககப்பட்ட ர்தங்கலை உருவாககிய்தாகும். 
ஒபர இ்டததில் அல�ககப்பட்ட ஐந்து 
ர்தங்கள பஞ்ேபோணைவ ர்ஙகள் எனறு 
அலழககப்படுகினைன. 

அலவயாவன 

1) திமரை்பதிர்தம்

2) அர்ச்சுனர்தம்

3) பீ�ர்தம்

4 ) ்தர்�ராஜர்தம்

5) நகுல, சகாப்தவ ர்தம் ஆகியலவயாகும்.

அர்ச்சுனர்தததில் கலலநுணுககதது்டன 
சிவன, விஷ்ணு, மிதுனா, துவார்பாலகர் 
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்படல்டகலை உல்டய நனகு ம�ருகூட்டப்பட்ட 
சிவலிங்கமும் அல�ந்திருப்பது ்பல்லவர்கால 
சிற்பககலலயின ்தனிச்சிைப்பாகும். இககாலச் 
சிற்பங்களில், உயிபராட்டதல்தயும் இயகக 
நிலலலயயும் காணலாம். ்தமிழகததில் 
மு்தனமு்தலில் அரசர், அரசியரின முழு உருவச் 
சிற்பங்கள மசதுககப்பட்டதும் இவர்கைது 
காலதல்தபய சாரும். �ா�ல்லபுரததில் 
காணப்படும் ஒறலைககல் சிங்கம், யாலன, குரங்கு 
ப்பன்பார்ககும் காடசி, �கிஷாசுர�ர்ததினியின 
ப்பார்கபகாலக காடசி, திமரௌ்பதி ர்தததில் 
காணப்படும் சிற்பங்கள, பகாவர்த்தனகிரிலயக 
கணணன ்தாங்கிப பிடிககும் காடசி ஆகியலவ 
சிற்பங்கைாகச் மசதுககப்படடுளைன. இலவ, 
்பல்லவர்களின சிற்பககலலச் சிைபபுகலை 
எடுததியம்புகினைன.

இழசக்கழல
்பல்லவர்கள இலசககலலககு ஊககம் 

அளித்தனர். சித்தம் ந�சிவாய எனத ம்தா்டங்கும் 
குடுமியான�லல இலசககல்மவடடு 
்பல்பவறு வி்த�ான இலச நுணுககங்கலையும் 
இராகங்கலையும் ்பறறிக குறிபபிடுகிைது. 
உருத்திரோசேோரியோர என்பவரின �ாணவனான 
்பல்லவ �னனன மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன, 
்பரிவாதினி எனை வீலணலய மீடடுவதில் 
வல்லவனாக இருந்்தார். இ்தனால், இவருககுச் 
‘ேஙகீரணேோதி’ எனை விருதுபம்பயர் கில்டககப 
ம்பறைது. வாதய விதயா்தரன, ஆப்தாதய ்தம்புரு 
ஆகிய விருதுப ம்பயர்கலை இராஜசிம்�ன 
ம்பறறிருந்்தார். (ஆப்தாதய எனை வீலணலய
வாசிப்பதில் வல்லவன)

யாழ, குழல், கினனரி, மகாககரி, 
வீலண, ்தகலக, முழவம், ம�ாந்ல்த, 
மிரு்தங்கம், �த்தைம், துந்துபி, ்தமுருகம், துடி, 
்தாைம், உடுகலக, மகாடுமகடடி, ்தத்தலம், 
கு்டமுழா, முரசம் ஆகிய இலசககருவிகள 
்பயன்படுத்தப்பட்ட்தாகத ப்தவாரப்பா்டல்கள
கூறுகினைன. இலச நுணுககங்கலைப 
்பறறிக குடுமியான �லல இலசககல்மவடடு 
குறிபபிடுகினைது.

ஐ.நா.வின யுமனஸபகா அல�பபு, 
1984 ஆம் ஆணடு �ா�ல்லபுரததிலுளை 
பகாயில்கலை உலகப ்பாரம்்பரியச் 
சினன�ாக அறிவித்தது. �ா�ல்லபுரம் 
இந்தியாவின முககிய சுறறுலாத 
்தலங்களில் ஒனைாகத திகழகிைது.

�ா�ல்லபுரம் கைற்கழரக் ்காயில்

சவெகுண்் மபருமாள் ்்காயில - ்காஞ்சிபுரம்

இகபகாயில் இராஜசிம்�ன காலததில் 
மூனறு கருவலைகளு்டன கட்டப்பட்டது. சிவன, 
விஷ்ணு ஆகிய க்டவுைர்களுககுத ்தனித்தனிபய 
கருவலைகள அல�ககப்படடுளைன. 
விஷ்ணுவின கருவலைப ்பகுதியில் சுறறுச்சுவரின 
மவளிப்பககமும், சுறறுச்சுவரிலும் 
புல்டபபுச் சிற்பங்கள மசதுககப்படடுளைன. 
ம்தனனிந்தியாவிலுளை கடடு�ானக 
பகாயில்களில் இதுபவ மு்தனல�யான்தாகக 
கரு்தப்படுகிைது. இகக்டறகலரக பகாயில், 
்பாலையில் மசதுககப்பட்ட நானகு அடுககுகலைக 
மகாணடுளைது. காஞசி முதப்தஸவரர் 
பகாயில், கூரம் ம்பரு�ாள பகாயில், திருத்தணி 
வா்டா�ல்லீஸவரர் பகாயில், குடி�ல்லம் 
்பரப�ஸவரர் பகாயில் ப்பானைலவ 
நந்திவர்�னகாலக பகாயில்கைாகும்.

சிற்பக்கழல
்பல்லவர்கைது சிற்பங்களில் 

ம்பரும்்பாலானலவ புல்டபபுச் சிற்பங்கைாகும். 
அவர்கைது கடடு�ானக பகாயில்களில் 
நேோமோஸகந்் புடைப்புச சிற்பமும், 16 
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ப்பாதிககும் இ்ட�ாகவும், வ்டம�ாழி கறபிககும் 
கூ்டங்கைாகவும் திகழந்்தன. காஞசியில் கல்வி 
கறை ்தர்�்பாலர் நாைந்்தா ்பல்கலலக கழகததின 
ப்பரசிரியராகப ்பணிபுரிந்்தார். 

‘’கல்வியிற கலரயிலா்த காஞசி�ா 
நகர்” எனறு, காஞசிபுரததின கல்வி நிலலலய 
அப்பர் புகழந்து ்பாடியுளைார். பகாயில்கள, 
�்டங்கள, அகர�ாரங்கள ப்பானைலவ கல்வி 
ல�யங்கைாகத திகழந்்தன. காஞசிலகலாசநா்தர் 
பகாயிலில் சிற்பம், ஓவியம், இலச ந்டனம், 
நா்டகம், இரா�ாயணம், �கா்பார்தம் ப்பானைலவ 
கறபிககப்பட்டன. காஞசியில் இருந்்த ம்பௌத்தக 
கல்வி நிறுவனங்கள ‘கடிலக‘ எனைலழககப்பட்டன.

பல்லவர்களின் பணபாட்டுக் மகாழைகள்
�	்தமிழ இலககியமும் வ்டம�ாழி 

இலககியமும் ஒருங்பக சிைபபுப ம்பறைன.

�	்தமிழ இலககிய வைர்ச்சிககு 
நாயன�ார்கள, ஆழவார்கள ம்பரும் 
்பங்காறறினர், இ்தனால் லசவமும் – 
லவணவமும் ்தலழதப்தாங்கின.

�	கலம்்பகம் எனை சிறறிலககியப ்பகுதி 
புதிய்தாகத ப்தானறியது. இவவிலககிய 
வலகககு நந்தி கலம்்பகம் சிைந்்த 
எடுததுககாட்டாகும். 

�	திராவி்ட கலல ்பாணியிலல�ந்்த 
பகாயில்கள, பிறகாலச் பசாழர்கால 
கட்ட்டககலலககு முனபனாடியாகத 
திகழந்்தன.

�	்பல்லவ �னனர்கள கலல, 
இ ல க கி ய ங் க ல ை  ஆ ்த ரி க கு ம் 
புரவலர்கைாகத திகழந்்தனர்.

�	சப்த�ா்தர், பஜஷ்்டாப்தவி ப்பானை 
ம்பண ம்தயவ வழி்பாடடுமுலை சிைபபு 
ம்பறறிருந்்தன. 

�	குல்டவலரக பகாயில்களும், ஒறலைககல் 
ர்தங்களும் இவர்கள காலததில் 
ஏற்படுத்தப்பட்டன.

�	காண்பதீயம் எனை கண்பதி வழி்பாடு, 
இவர்கள காலததில் ்தமிழகததில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

நைனம், நாைகக்கழல
காஞசிபுரம் லவகுந்்தப ம்பரு�ாள 

பகாயிலின சுவர் சிற்பங்கள, காஞசி 
லகலாசநா்தர் பகாயில் சிற்பங்கள, ஓவியங்கள 
ப்பானைலவ ்பல்லவர்கள கால ந்டனககலலயின 
சிைபல்பக கூறுகினைன.

ந்டனககலலயு்டன நா்டகககலலயும் 
சிைபபுப ம்பறறிருந்்தது. ்பல்லவ�னனன மு்தலாம் 
�பகந்திரவர்�னின மத்்விலேோே பிரகேனம் 
எனை வ்டம�ாழி நா்டகநூல் ச�யக கருதப்தாடு 
�ககளின வாழகலக முலைலயயும் கூறுகிைது. 

ஓவியக்கழல

்காஞ்சிச்கலாசநா்ர் ்்காயில - ்காஞ்சிபுரம்
காஞசிலகலாசநா்தர் பகாயில், 

்பலன�லல ்தாைகிரீஸவரர் பகாயில் 
ப்பானைவறறின சுவர்களிலும், தூணகளிலும் 
மிக அழகிய வணண ஓவியங்கள 
காணப்படுகினைன. மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன 
ஓவியககலலயில் வல்லவனாக இருந்்த்தால் 
‘சித்திரகோரப்புலி’ எனை விருதுபம்பயர் ம்பறைார். 
பிரானஸ நாடல்டச் சார்ந்்த மு.பவ துபமரயல் 
என்பவர் ்பல்லவர் காலதது ஓவியங்கலைக 
கண்டறிந்து மவளிப்படுததினார். காஞசி 
லகலாசநா்தர் பகாயிலில் காணப்படும் 
சிற்பங்கள ந்டராஜரின ்பல்பவறு ந்டனக 
பகாலங்கலை மவளிப்படுததுகினைன.

கல்வி
்பல்லவர் காலததில் காஞசி ்பாகூர், 

்பழம்்பதி ப்பானை இ்டங்களில் கல்விக 
கூ்டங்கள இருந்்தன. இலவ உயர்கல்வி 
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ம�ய்க்கீர்ததிகள்
ம�யககீர்ததி என்பது, அரசனின 

புகழுககுரிய சா்தலனகலை விைககிக கூறும் 
ஆவண�ாகும். இலவ மு்தலாம் இராஜராஜ 
பசாழன காலததில் முககியததுவம் ம்பறைன. 
இவருககுப பின வந்்த பசாழ �னனர்கள, ்தங்கள
சா்தலனகலைக குறிபபிடும் அரச ஆவண�ாக 
இவறலை உருவாககினர்.

ஆட்சிப் பிரிவுகள்
பசாழப ப்பரரசு, ஒன்பது 

�ண்டலங்கைாகப பிரிககப்படடிருந்்தது. 
பசாழபப்பரரசின சிறிய பிரிவு கிரா�ம் ஆகும். 
்பல கிரா�ங்கள மகாண்டது நாடு எனவும் 
்பல நாடு மகாண்டது வைநாடு எனவும், ்பல 
வைநாடுகள மகாண்டது ஒரு �ண்டலம் 
எனவும் அலழககப்பட்டன. 

்சாைர் காலதது �ணைலஙகள்
பசாழர் காலததுப ப்பரரசு ஒன்பது 

�ண்டலங்கைாகப பிரிககப்பட்டது.

�	பசாழ �ண்டலம் – திருச்சி, ்தஞலச 
்பகுதிகள

�	இராஜாராஜ ்பாணடி �ண்டலம் – 
்பாணடிய நாடு

�	மஜயங்மகாண்ட பசாழ �ண்டலம் – 
ம்தாணல்ட நாடு

�	மும்முடி பசாழ �ண்டலம் – 
இலங்லக

�	முடிமகாண்ட பசாழ �ண்டலம் – 
கங்கப்பாடி

�	நிகரிலி பசாழ �ண்டலம் – 
நுைாம்்பாடி

�	அதிராஜராஜ பசாழ �ண்டலம் – 
மகாங்கு நாடு

�	�லல �ண்டலம் – பகரைம்

�	பவங்லக �ண்டலம் – கீலழ 
சாளுககிய நாடு

5.8 ்சாைர்காலப் பணபாடு
்பழந்்தமிழநாடல்ட ஆண்ட 

மூபவந்்தர்களுள ஒருவர் பசாழர்கைாவர். 
காவிரிப ்பகுதியில் மநல் மிகுதியாக விலைந்்த 
நாடு பசாழ நாம்டனப்பட்டது. ‘பசாழ நாடு 
பசாறுல்டதது‘ என்பது முதும�ாழி. எனபவ, 
‘பசாறுல்டத்த நாடு‘ பின பசாழ நா்டாகியது. 
கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 9 -ஆம் நூறைாணடிறகுப பிைகு 
வலில� ம்பறறு விைங்கிய பசாழ�னனர்கள
பிறகாலச் பசாழர்கள எனப்படுகினைனர். இந்திய 
வரலாறறில் மு்தலாம் இராஜராஜ பசாழனும், 
அவரது �கன மு்தலாம் இராபஜந்திர பசாழனும் 
குறிபபி்டத்தகக பசாழ �னனர்கைாவர். 
இவர்களுல்டய எல்லல வ்டகபக ஒடிசா 
வலரயிலும், கிழககில் ஜாவா, சு�தரா,  
�பலசியா வலரயிலும் ம்தறபக �ாலததீவுகள 
வலரயிலும் ்பரந்து விரிந்திருந்்தது.

க்டல் க்டந்து க்டற்பல்ட மூலம் 
மவறறிமகாண்டவர்கள பிறகாலச் 
பசாழர்கபையாவர். இவர்கைது மகாடியில் 
புலிச்சினனம் இ்டம் ம்பறறிருந்்தது. 
இராபஜந்திரபசாழனது காலததில் 
வ்டஇந்தியாவிலுளை கங்லக வலர 
்பல்டமயடுததும், கப்பற்பல்ட மூல�ாக �லாய 
தீ்பகற்பததிலுளை க்டாரம், ஸ்ரீ விஜயம் வலர 
மசனறும் மவறறி கண்டது. 

சான்றுகள்
பிறகாலச் பசாழர்களின வரலாறலை 

அறிந்துமகாளவ்தறகு வரலாறைாசிரியர்கள 
மவங்லகயா, உல்ச், கிருஷ்ணசாஸதிரி 
ஆகிபயார்கள ம்தாகுத்த கல்மவடடுகளும், 
அனபில் ்பட்டயங்கள, திருவாலங்காடடுச் 
மசபப்படுகள, கரந்ல்த மசபப்படுகள, 
ஆலன�ங்கலம் மசபப்படுகள, மலய்டன 
மசபப்படுகள ப்பானைலவயும் சானறுகைாகத 
திகழகினைன. ப�லும் இலககியங்கள, 
ம�யககீர்ததிகள, நாணயங்கள, 
கட்ட்டககலல, சிற்பககலல, ஓவியககலல, 
்படி�ககலல மு்தலியனவும் பசாழர்களின 
ஆடசிமுலைலயப ்பறறி அறிய உ்தவும் 
சானறுகைாக உளைன. 
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முலையின மூலம் சல்ப உறுபபினர்கள 
ப்தர்ந்ம்தடுககப்பட்டமுலைகள ்பறறி 
விைகக�ாகக கூைப்படடுளைன.

சழப உறுப்பினராவதற்குத தகுதிகள்
�	உறுபபினராவ்தறகுக கால்பவலி நிலம் 

மசாந்்த�ாக இருகக பவணடும்.

�	மசாந்்த நிலததில் வீடு இருகக பவணடும்.

�	35 வயது மு்தல் 70 வயதிறகுள 
நிரம்பியவராக இருத்தல் பவணடும்.

�	ப வ ்த ங் க ள ,  பு ர ா ண ங் க ள 
கறறுதப்தர்ந்்தவராக இருககபவணடும். 

�	ஒரு முலை உறுபபினராய இருந்ப்தார், 
அடுத்த ஐந்து ஆணடுககுப பிைபக 
உறுபபினராக முடியும்.

்தர்ந்மதடுக்கும் முழை 

கு்்வொசல முசற

ஊர் ்பல குடும்புகைாகப(Ward) 
பிரிககப்படும். ஒவமவாரு குடும்பிலும் 
்தகுதியுல்டயவர்களின ம்பயர்கலைப ்பலன 
ஓலலயில் எழுதி அ்தலனக கு்டததில் 
இடுவார்கள. ப்தர்்தல் நாைனறு அககு்டதல்தச் 
சல்பபயார்முன நனைாகக குலுககிய பின, 5 
வயதுககுட்பட்ட சிறுவலனக கு்டததிலுளை 
ஓர் ஓலலலய எடுககச் மசயவர். அதில், யார் 
ம்பயர் வருகிைப்தா, அவலரபய உறுபபினராகத 
ப்தர்ந்ம்தடுப்பர். இவவாறு, சல்பயின 
உறுபபினர்கள கு்டபவாலல முலையால் 
ப்தர்ந்ம்தடுககப்பட்டனர். 

்சாைர் ஆட்சி முழை
பசாழர்கள முடியாடசி முலைலயப 

பின்பறறினார்கள. �னனர்கள ்தங்களுககுப 
பிைகு பு்தல்வர்களில் மூதப்தாருககு இைவரசர் 
்பட்டம் சூடடினர். பசாழ �னனர்கள
முடிசூடடி அரச உரில�ம்பறும் நனனாளில் 
சககரவர்ததிகள, திரிபுவன சககரவர்ததிகள, 
இராஜபகசரி வர்�ன, ்பரபகசரி வர்�ன, 
இராஜாதி ராஜன, ப்பானை ்பட்டங்கலைச் 
சூடடிக மகாண்டனர். �னனரின கீழ மசயல்்பட்ட 
அதிகாரிகள சிறு்னம் �றறும் கபருந்்னம் 
என அலழககப்பட்டனர். இவர்களில்

�	திருவாய பகளவி  - அரசனின 
ஆலணகலை மவளியிடு்பவர்

�	திரு�ந்திர ஓலல நாயகம் - அரசின 
ஆலணகலை ஓலலயில் எழுது்பவர்

�	கரு�விதிகள - ஆலணகலை நாடடின ்பல 
இ்டங்களுககுக மகாணடு மசல்்பவர்.

�	புரவுவரி திலணக கைத்தார் - நிலவரிக 
கழகம்

�	வரிபம்பாத்தகக கணககு- ்தணிகலக 
அதிகாரி

�	திருமுகக கணககு – அரண�லனக 
கணககாைர்

�	நாடுவலக மசயவார் – விலை நிலததின 
்தரதல்தப பிரிப்பவர்

�	நாடு காவல் அதிகாரி – நாடடில் 
அல�திலய நிலலநாடடு்பவர்.

ப்பானபைார் அரசலவயில் 
இ்டம்ம்பறறிருந்்தனர்.

கிரா� ஆட்சிமுழை
பசாழர் காலததில் கிரா� ஆடசிமுலை 

சிைபபுப ம்பறறிருந்்தது. கிரா� சல்ப 
உறுபபினர்கலைத ப்தர்ந்ம்தடுககும் முலை, 
அ்தன மசயல்்பாடுகள குறிதது உததிரப�ரூர் 
கல்மவடடில் குறிபபி்டப்படுளைது. 

குை்வாழல முழை
மு்தலாம் ்பராந்்தகன காலததில் 

ம்பாறிககப்பட்ட கல்மவடடில் கு்டபவாலல 
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சிறைரசனின �லனவி கங்காப்தவியார் 
தீககுளித்த மசயதியும், இராசராச ப்பரரசனின 
்தாயாரும் சுந்்தர பசாழனின �லனவியு�ான 
வானவன �ாப்தவியார் உ்டனகடல்ட ஏறிய 
மசயதியும் திருவாலங்காடடு மசபப்படடில் 
குறிபபி்டப்படடுளைது.

மபாருளாதார நிழல
பவைாணல� மசயபவார் சமு்தாயததின 

முககிய ந்பராகக கரு்தப்பட்டனர். இவர்கலைச் 
சித்திரநமழிய கபரிய �ோட்ைோர எனறு 
குறிபபிட்டனர். வணிகம் மசயபவார் வாணியர் 
எனறு அலழககப்பட்டனர். இவர்கள காலததில் 
நகரத்தார், �ணிககிரா�த்தார், வலஞசியர், 
நானாப்தசிகள, திலசயாயிரதது ஐந்நூறைாவர் 
எனறு ்பல வணிக குழுககள இருந்்தன. 

கல்வி
பசாழர்காலததில் ்தமிழ �றறும் 

ச�ஸகிரு்த ம�ாழியில் கல்வி ப்பாதிககப்பட்டன. 
பகாயில்கள கல்விக கூ்டங்கைாகத திகழந்்தன. 
மு்தலாம் ்பராந்்தகன பவ்த ்பா்ட சாலல 
ந்டததுவ்தறகாக, �ானயம் அளிததுளை 
மசயதிலயக கா�பபுல்லூர் கல்மவடடு 
்பகர்கினைது. மு்தலாம்இராஜராஜன காலததில் 
பவ்தங்கலையும், இலககணங்கலையும் 
கறபிககும் ஆசிரியரின ்தகுதிகலை 
அணியூர் கல்மவடடு குறிபபிடுகிைது. 
இராபஜந்திரன காலததில் பவ்தங்கலைப 
ப்பாதிககும் கல்விககூ்டங்கள திரிபுவனம், 
எணணாயிரம், திருமவாறறியூர், பவம்்பந்தூர் 
ப்பானை இ்டங்களில் இருந்்தன. பிறகாலச் 
பசாழர்கள காலததில் ்தமிழிலககியம் அ்தன 
உச்சதல்த அல்டந்்தது. இைவாப புகழ ம்பறை 
்தமிழிலககியங்கள இவர்கள காலததில் 
இயறைப்பட்டன. அலவ

இலக்கியம்
�	ஔலவயார் -  ஆததிசூடி, 

மகானலைபவந்்தன, நல்வழி, மூதுலர 

�	பசககிழார் - ம்பரியபுராணம் அல்லது 
திருதம்தாண்டர் புராணம்

பழைகள்
க்டல் க்டந்்த நாடுகலைக 

லகப்பறறியவர்கள பசாழர்கபை. எனபவ, 
பசாழப ப்பரரசில் ஆறைல்மிகக ்தலரப்பல்ட, 
யாலனப்பல்ட, கப்பற்பல்ட ஆகியன இருந்்தன. 
மு்தலாம் இராசராசன, மு்தலாம் இராபசந்திரன 
ஆகிபயார் காலததில் ‘மூன்று டக மகோநேடன‘ 
எனை சிைபபுப ்பல்ட இருந்்தது. அப்பல்ட 
உளநாடடிலும், மவளிநாடடிலும் மவறறிகலைப 
ம்பறறுத ்தந்்தது. 

சமுதாய வாழக்ழக
பசாழர்கால சமூகததில் சாதிமுலை 

குறிபபி்டத்தகக இ்டதல்தப ம்பறறிருந்்தது. 
பசாழர்காலததில் அந்்தணர், வணிகர், 
மவளைாைர், ்பல்டவீரர் ்தவிர அவரவர் 
மசயயும் ம்தாழிலின அடிப்பல்டயில் ்தனித்தனி 
சாதிகைாகப பிரிககப்பட்டனர். உயர்ந்ப்தார் 
்தாழந்ப்தார் எனை பவறு்பாடுகள நிலவின.

பசாழ�னனர்கள அந்்தணர்களுககு 
பிரம்�ப்தயம், சதுர்பவதி�ங்கலம் ப்பானை 
இலையிலி நிலங்கலைக மகாடுததுக 
பகாயில்களில் ்பணிய�ர்ததினர். இவர்கள 
ம்பறை நிலங்கள இட்றயிலி நிலேஙகள் 
எனப்பட்டன. �ககளுககு பவ்தங்கலை விைககி 
உலரபப்பாருககு பவ்தவிருததி, ்பார்தககல்த 
கூறுபவார்ககு ்பார்தவிருததி, புராணங்கலை 
உலரபப்பாருககு புராண விருததி ப்பானை 
நிலங்கள ்தான�ாக வழங்கப்பட்டன. பகாயில் 
்பணிகளும் அவறறின அைககட்டலைகளும் 
அந்்தணர்களி்டப� ஒப்பல்டககப்பட்டன. 
இவறலை ஏறறு ந்டதது்பவர்களுககு 
‘மூலேப்பருடைநயோர‘ எனறு ம்பயர். 

மபணகள் நிழல
சமூக வாழகலகயில் ம்பணகள உயர்ந்்த 

இ்டதல்தப ம்பறறிருந்்தனர். ‘ஒருவனுககு 
ஒருததி‘ எனை நியதி நல்டமுலையில் இருந்்தது 
கணவலர இழந்்த ம்பண பிரிவாறைா�ல் 
உ்டனகடல்ட ஏறுவல்தப்பறறிச் சில 
கல்மவடடுகள குறிபபிடுகினைன. மு்தலாம் 
்பராந்்தகன ஆடசிக காலததில் வீரச்பசாழ 
இைங்பகாபவள எனை மகாடும்்பாளுர் 
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ச�யம்
பசாழர் லசவச�யதல்தச் 

சார்ந்்தவர்கைாக இருந்்தனர். இவர்கள 
காலததில் லசவச�யம் உயர்ந்்த 
நிலலயிலிருந்்தது. லவணவமும் சிைபபுப 
ம்பறறிருந்்தது. லசவ, லவணவ �்டங்களும் 
பகாயில்களும் அல�ககப்பட்டன. 
இம்�்டங்களில் உணவிடு்தல், விைகபகறை 
எணமணய வழங்குவது, பநாயககு �ருததுவம் 
மசயவது ஆகியன ப�றமகாளைப்பட்டன. 

கட்ைைக்கழல
பசாழப ப்பரரசின ம்தா்டககக 

கால கட்ட்டங்கள மிகவும் குலைவாகபவ 
காணப்படுகினைன. திருககட்டலை எனனும் 
இ்டததிலுளை சுந்்தபரஸவரர் பகாயில், 
நார்த்தா�லலயில் உளை விஜயாலய 
பசாழீஸவரம் பகாயில், மகாடும்்பாளுரிலுளை 
மூவர் பகாயில் என்பன குறிபபி்டத்தககன. 
இனறும் நிலலதது நிறகும் பசாழர்கால 
பகாயில்கள கறைளிகைால் ஆனலவ. 

தஞழச பிரகதீஸ்வரர்்காயில்

பிர்கதீஸ்வெரர் ்்காயில - ்ஞ்சச

இகபகாயில் மு்லேோம் இரோஜரோஜ 
நேோழனோல் கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 1003-ஆம் 
ஆணடில் ம்தா்டங்கி, கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 1010-
ஆம் ஆணடில் கடடி முடிககப்பட்டது. 
்தஞசாவூரில் உளை ்தஞலசப ம்பருவுல்டயார் 
பகாயில், (பிரகதீஸவரர் பகாயில்) பசாழர்கள 
காலததில் மிகவும் முககியததுவம் வாயந்்தது. 
பசாழர் கால கட்ட்டககலலயின முதிர்ச்சிலய 

�	கம்்பர் - கம்்பரா�ாயணம், ஏமரழு்பது, 
ச்டபகா்பரந்்தாதி, சரஸவதி அந்்தாதி, 
இலககுமி அந்்தாதி, சிலல எழு்பது

�	புகபழந்திபபுலவர் - நைமவண்பா

�	ஒட்டககூத்தர் - மூவருலா, பிளலைத 
்தமிழ (குபலாததுங்க பசாழன)

�	மஜயங்மகாண்டார் - 
கலிங்கததுப்பரணி

�	கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்  - 
கந்்த புராணம்

ப்பானை நூற்பல்டபபுகள பசாழர்கால 
இலககியததிறகுப ம்பருல� பசர்ப்பலவயாகும்.

மூவருலா
உலா எனை சிறறிலககிய 

வலகலயப பின்பறறி ஒட்டககூத்தரால் 
இயறைப்பட்ட நூல் மூவருலா ஆகும். 
விககிர�பசாழன, இரண்டாம் 
குபலாததுங்கபசாழன, இரண்டாம் 
இராஜராஜபசாழன ஆகிய மூனறு பசாழ 
�னனர்கலைப புகழந்து ்பாடிய்தால், 
இந்நூல் மூவருலா எனப்பட்டது.

நம்பியாண்டார் நம்பி என்பவர் லசவத 
திருமுலைகலைத ம்தாகுத்தார். ப�லும், 
லசவ ச�யச் சாததிரங்கள ்பதினானகு 
நூல்களும் பசககிழார் காலதல்தத ம்தா்டர்ந்து 
இயறைப்படடுளைன. 

ப்பரரசு முழுவதும் பகாயில்களிலும், 
�்டங்களிலும் திருப்பாலவ, திருமவம்்பாலவ
ஓ்தப்பட்டன. லசவ சித்தாந்்த நூல்களும் 
இககாலதப்த �லர்ந்்தன. ம�யகண்டார் 
சிவஞானப்பா்தம் எனை நூலல இயறறினார். 
வாகீச முனிவரின ஞானாமிர்்தம், 
திருவியயலூர் உயயவந்்த ப்தவநாயனார் 
எழுதிய திருவுந்தியார். அருளநந்தி 
சிவாச்சாரியார் எழுதிய சிவஞானசிததியார், 
உ�ா்பதி சிவாச்சாரியாரின எடடு நூல்கள 
பசாழர்காலததில் இயறைப்பட்டன.
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உட்பகுதியில் ம்தறகில் ந்டராசர் பகாயிலும், 
வ்டககில் சணடிபகசுவரக பகாயிலும் 
ப�றகில் சு்டரி லிங்கமும் அல�ந்துளைன. 
அம்�னுககுத ்தனிக பகாயில் அல�ந்துளைது. 
இவவூரில் இவர் ஏற்படுததிய ஏரி, பசாழ கங்கம் 
எனப்பட்டது. 

தாராசுரம் - ஐராவ்தஸ்வரர் ்காயில்
இகபகாயில் இரண்டாம் இராசராசன 

காலததில் கட்டப்பட்ட பகாயிலாகும். 
இதில் சககரங்கலை அல�ததுத ப்தலர
இழுததுச் மசல்வது ப்பானை கல்ப்தர் 
அல�ககப்படடுளைது. இககட்ட்டதல்த 
உறறு பநாககினால் நாகரம், திராவி்டம், 
பவசரம் ஆகிய மூனறு கலல்பாணிகலை 
உளை்டககியுளைல்தக காணலாம். 
இகபகாயிலின வி�ான சுவர்களில் 63 
நாயன�ார்களின வாழகலக வரலாறறுச் 
சிற்பங்கள இ்டம் ம்பறறுளைன. 

ஐராவெ்்ஸ்வெரர் ்்காயில - ்ாராசுரம்

திரிபுவனம் – கம்பக்ரசுவரர் ்காயில் 
மூனைாம் குபலாததுங்கன ்பாணடியலர 

மவனறு, �துலரயில் திரிபுவன வீரதப்தவன 
எனை ்பட்டம் சூடடிய்தன விலைவாக 
இகபகாயிலல கடடினான. 

சிற்பக்கழல
பசாழர்காலச் சிற்பங்கள, 

பகாயில் சுவர்களிலும் தூணகளிலும் 
காணப்படுகினைன. ம்பாதுவாகச் சிவன 
பகாயில்களில் கருவலையின ப�றகுப 
்பகுதியில் லிங்பகாத்பவர், ம்தறகுப ்பகுதியில் 

இகபகாயில் மவளிப்படுததுகிைது. பசாழர்கால 
கட்ட்டககலலயின �ணி�கு்ட�ாக இகபகாயில் 
திகழகிைது. 90 அடி அகலம் 90 அடி நீைமுல்டய 
கருவலைககுப�ல் நிலததிலிருந்து 216 அடி 
உயரமுல்டய வி�ானதல்தக மகாண்டது. 
இ்தலன ‘இரோேரோேன் ்ககணநமரு‘ என்பர். 
இ்தன ம்பாருள க்ன்னகத்தின் இமயமடலே 
எனறும் இரோஜரோநஜஸவரம் எனறும் 
அலழககப்படுகிைது. 

்தஞலசப ம்பருவுல்டயார் 
பகாயில் என்ப்தன வ்டம�ாழியாககப� 
பிரகதீஸவரர் பகாயில். 
இகபகாயில் ம்தா்டககக காலததில் 
இராஜராபஜஸவரம் எனறும் ்தஞலசப 
ம்பருவுல்டயார் பகாயில் எனறும் 
�ராடடிய �னனர்கள காலததில் 
பிரகதீஸவரம் எனறும் அலழககப்பட்டது. 
இகபகாயிலின நந்தி ஒபர கல்லால் ஆனது. 
்தஞலசப ம்பரியபகாயிலில் ஆயிர�ாவது 
ஆணடுவிழா 2010 மசப்டம்்பர் 25 –ஆம் 
நாள சிைப்பாக நல்டம்பறைது.

கஙழகமகாணை்சாைபுரம்

்கஙச்க ம்காண்் ்சாழபுரம் ்்காயில

மு்தலாம் இராபஜந்திர பசாழன ்தனது 
கங்லக மவறறியின நிலனவாக உருவாககிய 
கங்லகமகாண்ட பசாழபுரததில் கடடிய பகாயில், 
கங்லகமகாண்ட பசாழீஸவர பகாயில் எனறு 
அலழககப்படுகிைது. இகபகாயிலின வி�ானம் 
150 அடி உயரமுல்டயது. இகபகாயிலின 
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இலசக கலலஞர்களுககுத திருத்தாண்டகம் 
எனை நிலம் அளிககப்பட்டது. 

இந்தியப்பணபாட்டிற்குச் ்சாைர்களின் 
மகாழை 
�	�னனருககு வாரிசு இல்லா்தப்பாது, 

அரச குடும்்பம் சார்ந்்த/சாரா்த ஒருவர் 
�னனராகத ப்தர்ந்ம்தடுககப்பட்டமுலை, 
நல்லாடசிககு சிைந்்த ஓர் 
எடுததுககாட்டாகும். 

�	கி ர ா � ச ல ்ப உ று ப பி ன ர் க ல ை க 
கு்டபவாலலமுலையில் ப்தர்ந்ம்தடுககப 
்பட்ட ப்தர்்தல் முலையானது, 
இந்தியப்பண்பாடடிறகுச் பசாழர்கள
நல்கிய சிைந்்த மகால்டயாகும். 

�	பசாழர்காலததில் மகாணடு வரப்பட்ட 
குடும்புகளமுலை, ்தறகால கிரா� ஊராடசி 
உறுபபினர்களுககு அடிப்பல்டயானது. 

�	பசாழர் காலததில் நிலங்கள அைககப்படடு 
்தரம் வாரியாக வரிவிதிககப்பட்டது. 
மு்தலாம் இராஜராஜ பசாழன நிலம் 
அைந்து ்தரம் பிரித்த்தால் ‘உலேகளந்் 
நேோழன்‘ எனறு புகழப்பட்டார்.‘

�	ஐம்ம்பரு �றறும் ஐஞசிறு காபபியங்கள, 
இலககண நூல்கள, நிகணடுகள 
ப்பானைலவ ்தமிழ இலககியப 
்பல்டபபிறகும் இந்தியப்பண்பாடடிறகும் 
சிைந்்த மகால்டகைாகும். 

�	நா்தமுனிகள ம்தாகுத்தளித்த நாலாயிரத 
திவவிய பிர்பந்்தம், பசாழர் காலததில் 
வழங்கப்பட்ட சிைந்்த இலககியக 
மகால்டயாகும். 

�	குபலாததுங்க பசாழப ப்பபரரி, இராபசந்திர 
பசாழப ப்பபரரி ப்பானைலவ பசாழர் 
காலததில் மவட்டப்பட்ட ஏரிகைாகும். 

�	ஆசிரியர்கலைத ப்தர்ந்ம்தடுககும் 
முலையும் அவர்களின ்தகுதியும் 
க்டல�யும் ்பறறிச் பசாழர்கால 
கல்மவடடில் குறிபபி்டப்படுகிைது. 

�	ப ச ா ழ ர் க ா ல த தி ல்  ப வ ்த க க ல் வி 
�றறும் �ருததுவககல்வி ப்பானைலவ 
இந்தியப்பண்பாடடிறகு அளித்த 
நனமகால்டயாகும். 

்தடசிணாமூர்ததி, வ்டகபக பிரம்�ா ஆகிபயாரின 
சிற்பங்கள அல�ககப்படடுளைன. 

படி�க்கழல
கல்லில் சிலல வடித்தல்தப ப்பானறு 

உபலாகங்களினால் வார்பபுச் சிலலகள 
உண்டாககப்படடு வழி்பாடு மசயயப்பட்டது. 
அலவ மசம்பு, மவணகலம், மவளளி 
ப்பானைவறைால் வடிவல�ககப்பட்டன. ந்டராசர் 
சிலல, பசாழர் காலச் மசபபுத திருப�னிகளில் 
்தலல சிைந்்ததும் உலகப புகழம்பறைது�ாகும். 

ஓவியக்கழல
பசாழர்கள காலததில் 

்தஞலசபகாயிலின கருவலைச் சுவரில் 
காணப்படும் ஓவியங்கள மிகச் 
சிைபபுல்டயனவாகும். அவறறில் 
்தடுத்தாடமகாண்ட சுந்்தரர் வரலாறும் 
சிவம்பரு�ான புலிதப்தால்மீது அ�ர்ந்துளை 
லகலாயக காடசியும், சுந்்தரர் மவளலை 
யாலனமீது அ�ர்ந்து மசல்லும் காடசியும் 
மிகவும் சிைப்பான்தாகும். 

நைனக்கழல
சி்தம்்பரம், ்தஞலச, காஞசி ப்பானை 

பகாயில்களில் காணப்படும் ந்டன �ாந்்தர்களின 
சிற்பங்களும், ம்பரியபுராணம், கம்்பரா�ாயணம் 
காடடும் ந்டனககலலயும் பசாழர்கால 
ந்டனககலலககுச் சானைாகும். பசாழர் கால 
ந்டனக கலலஞர்களுககு மோணிககம், கோவிதி, 
்டலேகநகோலி, ஆகிய ்பட்டங்கள வழங்கப்பட்டன. 

இழசக்கழல
பசாழர்கால இலசககலலயில் 

ஆயச்சியர் குரலவ குறிபபி்டத்தககது. 
ஏழு்பணகலை �ாறி�ாறிப்பாடி இலச 
எழுபபு்பவர், ந�சிவாயா என்பல்த �ாறறி 
உச்சரிதது ஓலசநயம் காடடிப்பாடுவர். 
இதுபவ ஆயச்சியர் குரலவ எனபம்பறும். 
கலிங்கததுப்பரணி, சீவகசிந்்தா�ணி, 
ம்பரியபுராணம் , திருவிலசப்பா மு்தலியன சிைந்்த 
இலசப்பா்டல்கைாகும். ப்தவாரப்பா்டல்கலை 
ஓ்தவும் திருப்பதிகங்கலை விணணபபிககவும் 
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்பயன்படும் முலனமயதிர்ப�ாகர், ம்தனனவன 
உ்தவிகள எனை ்பல்டபபிரிவுகளும் இருந்்தன. 
்பல்டப்பாசலைலயக கணகாணிககும் அதிகாரி 
ஆரோய்சசி �ோயகம் எனப்பட்டார். 

நீதிததுழை
பிறகாலப ்பாணடியர்களின நீதிததுலை 

‘் ருமோேனம்‘ எனைலழககப்பட்டது. அ்தறகு 
அரசபர ்தலலவராக இருந்்தார். உளைாடசி 
அல�பபுகள (ஊரலவ) குறைங்கள ம்தா்டர்்பாக 
விசாரலண மசய்தன. ஊரலவ நிராகரித்த 
வழககுகள அரசலவககுக மகாணடு 
மசல்லப்பட்டன.

ஊராட்சி முழை (உள்ளாட்சி முழை) 
்பாணடியர்களின ஆடசியில் உளைாடசி 

அல�பபுகள வலில� ம்பறறுத திகழந்்தன. 
இதில் மூனறு வலக சல்பகளிருந்்தன. 

�	பிரா�ணர்கள இருந்்த பிரம்�ப்தயச் சல்ப 

�	பிரம்�ப்தய�ல்லா்த ஊர்களிலிருந்்த சல்ப 

�	வணிகர்கள வாழந்்த நகரசல்ப

ப�றகாணும் சல்பகலைப ்பறறி, 
மோனூர கல்மவடடு குறிபபிடுகிைது. சல்ப 
உறுபபினர்கள ‘கு்டபவாலல‘ முலையில் 
ப்தர்ந்ம்தடுககப்படடுத ்தகுதிகபகற்ப வாரியப 
்பணிகளில் நியமிககப்பட்டனர். 

சமூக நிழல
்பாணடியர்கள காலததில் அரசர், 

அந்்தணர், வணிகர், பவைாைர் ஆகிய நானகு 
பிரிவு �ககள வாழந்்தனர். �ைவர், ்தச்சர், 
ஆயர், மகால்லர், �ருததுவர், மநசவாைர், 
முததுககுளிபப்பார் ப்பானை பிைபிரிவு 
�ககளும் வாழந்து வந்்தனர். மு்தலாம் 
�ாைவர்�ன காலததில் அந்்தணர்களுகமகன 
அகர�ாரங்கள எனை குடியிருபபுகள 
ஏற்படுத்தப்படடு, அ்தறகு அவனி நவந்் 
ேதுரநவதி மஙகலேம் எனறு ம்பயரி்டப்பட்டது. 

பிறகாலப ்பாணடியர்கள காலததில் 
முததுககுளித்தல் முககிய ம்தாழிலாக 
இருந்்தது. க்டலில் மூழகி முததுக குளிபப்பார் 
மிகுதியாயிருந்்தனர். வணிகர்கள வாழந்்த 

5.9 பாணடியர்காலப் பணபாடு 
பிறகாலப ்பாணடியர்கள கி.பி.

(ம்பா.ஆ)12-ஆம் நூறைாணடின இறுதியில் 
மு்தலாம் சல்டயவர்�னின ்தலலல�யில் 
எழுச்சி ம்பறைனர். மு்தலாம் �ாைவர்�ன 
சுந்்தர்பாணடியன, மு்தலாம் சல்டயவர்�ன 
சுந்்தர்பாணடியன, மு்தலாம் �ாைவர்�ன 
குலபசகர ்பாணடியன ஆகிபயார் பிறகாலப 
்பாணடியவம்சததின சிைந்்த �னனர்கைாகத 
திகழந்்தனர். பகாபம்பருஞசிங்கனின வயலூர் 
கல்மவடடு, பிறகாலப ்பாணடியர்கலைப ்பறறி 
அறிய உ்தவும் சானைாக உளைது. 

ஆட்சி முழை
பிறகாலப ்பாணடியப ப்பரரசு �ண்டலம், 

வைநாடு, ஊர் எனறு மூனறு பிரிவுகைாகப 
பிரிககப்பட்டது. கல்மவடடுச் சானறுகள 
�துபரா்தய வைநாடு, ஸ்ரீவல்ல்ப வைநாடு, 
்பராந்்தக வைநாடு, சுமி்தரணவைநாடு ஆகிய 
வைநாடுகலைப ்பறறிக குறிபபிடுகினைன. 
நாடடின ்தலலவன �னனன ஆவார். 
�னனனுககு ஆடசியில் உ்தவுவ்தறகு 
மகோமந்திரர எனப்பட்ட அல�ச்சரலவ 
இருந்்தது. ்பல்டத்தலலவர் பசனாதி்பதி 
எனறும், அலனததுப ்பல்டகளுககும் 
ம்பாதுவான ்தலலவர் மகோேோமந்்ன் எனவும் 
அலழககப்பட்டனர். ப�லும், ்பல அரண�லனப 
்பணிகலைக கணகாணித்தவர்கள 
அகப்பரிவர மு்தலி, திருவாசல் மு்தலி 
எனைலழககப்பட்டனர். 

வரிவசூல் மசயவ்தறகுப புரவுவரித் 
திடணககளத்து முககவட்டி எனை வருவாய 
அதிகாரி நியமிககப்பட்டார். ்தலலல� அதிகாரி 
திடணககள�ோயகம் எனைலழககப்பட்டார். வரி 
நிர்ணயம் மசயபவார் நாடு வலக மசயபவார் 
எனவும் வரித்தண்டல் மசய்த அதிகாரி ‘மு்தலி‘ 
எனவும் அலழககப்பட்டனர். 

பழைப்பிரிவுகள்
பிறகாலப ்பாணடியர்கள யாலனப்பல்ட, 

குதிலரப்பல்ட, ப்தர்ப்பல்ட, காலாட்பல்ட ஆகிய 
நானகு ்பல்டபபிரிவுகலைப ம்பறறிருந்்தனர். 
இவறலைத ்தவிர அவசர காலததில் 
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�	ம்பண வீட்டார் �ண�கனுககுச் சீ்தனம் 
்தந்து திரு�ணம் மசயயும் வழககம் 
இருந்்தது. 

�	ம்பணகள பகாயில்களிபலபய ்தங்கி, 
இலைப்பணி மசய்தனர். 

�	்பதினமூனறு வயதுல்டய ஆண�கன, ்தன
்தாயககுத ்தன உலழபபில் ம்பாருளீடடி 
உணவளித்தான. ்தந்ல்தயின உலழபபில் 
அவன வாழவில்லல.

கல்வி
பிறகால ்பாணடியர் காலததில் 

பவ்த்பா்டசாலலகள இருந்்தன. 
இப்பா்டசாலலகளில் ்பணியாறறிய 
ஆசிரியர்களுககு ‘பட்ைவிருத்தி‘ எனை விருதும் 
‘ேோலேநபோகம்‘ எனை �ானியமும் வழங்கப்பட்டன. 
அந்்தணர்கள ந்டததிய ்பா்டசாலலகள கடிடக, 
வித்யோஸ்ோனம் எனைலழககப்பட்டன. 
இங்குக கணி்தம், பவ்தம், ்தததுவம், ச�யம் 
ப்பானைலவ ப்பாதிககப்பட்டன. �ாணவர்களின 
ஒழுககம், கடடுப்பாடு ப்பானைவறறிறகுக 
கல்விச் சாலலகள முககியததுவம் அளித்தன. 
லசவ சித்தாந்்த வல்லுநர்கள சிவகங்லக 
�ாவட்டம் திருப்பததூர் �்டததில் ்தங்கிப ்பா்டம் 
கறபித்தனர். ஸ்ரீவல்ல்பப ம்பருஞசாலல எனை 
உயர்கல்விக கூ்டம் கனனியாகு�ரியிலும், 
காந்்தளுர் சாலலயிலும் (திருவனந்்தபுரம்) 
நிறுவப்பட்டன. �ாணவர்களுககு இலவச 
உணவு வழங்க நில்தானம் அரசர்கைால் 
வழங்கப்பட்டன. இவர் காலததிலிருந்்த 
நூலகங்கள 'ேரஸவதி பணைோரஙகள்' என 
அலழககப்பட்டன. சி்தம்்பரம், பசரன�ாப்தவி 
ப்பானை இ்டங்களிலும் நூலகங்கள இருந்்தன. 
்தமிழ வைர்ச்சிககுப ்பாணடியர் ப்பரா்தரவு 
்தந்்தனர். 

மபாருளாதார நிழல
மநசவுத ம்தாழில் மிகச்சிைப்பாக 

நல்டம்பறைது. மநசவாைர்கள ்தங்கள 
வரு�ானததிறபகறைார்ப்பால் ்தறியிலை, 
்பஞசுபீலி ஆகிய வரிகலைச் மசலுததினர். 
நானாப்தசிகன, �ணிககிரா�ம், 
திலசயாயிரதது ஐந்நூறறுவர், 

்பகுதிகள நானாப்தசிகபம்பருந்ம்தரு, 
ஐந்நூறறுவர்ம்பருந்ம்தரு எனைலழககப்பட்டன. 
ஆலயங்களுககுத திருப்பணி மசயவதிலும் 
வணிகர்கள ஈடு்பட்டனர். பவைாைர்கள 
பவைாணல�த ம்தாழிலலச் மசய்தனர். 
இவர்கள ்தங்கலை பூமிபுத்திரரகள் எனறும், 
நாடடு �ககள எனறும் அலழததுக மகாண்டனர். 
நிலககிழார்களும் பவைாைர்களும் இலணந்்த 
சமூகப பிரிவு சித்திரநமழி கபரிய �ோட்ைோர
எனப்பட்டது. ஏர் உழவர்கள ‘நமழிச கேல்வம் 
‘ எனப்பட்டனர். ்பதிமனடடு வலகயான 
ம்தாழில்கலைச் மசயபவார் ‘இர்கோரரகள்‘ 
எனப்பட்டனர். 

பிறகாலச் சமூகநிலல ்பறறி 
�ார்கபகாப்பாபலா �றறும் வாசப ஆகிய 
அயல்நாடடுப்பயணிகள பினவரும் 
மசயதிகலைத ்தங்கள குறிபபுகளில் ்பதிவு 
மசயதுளைனர். அலவயாவன:

�	்பாணடிய நாடடில் வாழும் �ககள 
்பசுககலைப ப்பாறறி வணங்குவர். 

�	்தங்களின வீடடிலனச் சுத்த�ாக 
லவததிருந்்தனர். வீடடின ்தலரகலைச் 
சாணத்தால் ம�ழுகிச் சுத்தப்படுததினர்.

�	உயர்வு-்தாழவினறி அலனவரும் 
்தலரயிபலபய அ�ர்ந்்தனர்.

�	சா்தாரண �ககளின ஆல்டகள 
எளியனவாகவும் அரச குடும்்பததினரின 
ஆல்டகள ஆ்டம்்பர�ாகவும் இருந்்தன.

�	குளித்த பிைபக காலல உணவுணணும் 
்பழககதல்த ப�றமகாண்டனர்.

�	�து அருந்து்தல் ம்பருங்குறை�ாகக 
கரு்தப்பட்டது. அவவாறு �து 
அருந்திவிடடுப ப்பசுபவாரின வாககிலனப 
புைககணித்தல் சமூக �ர்பாயிறறு

�	ம்பணகள சமூகததில் உயர்ந்்த நிலலயில் 
இருந்்தனர். 

�	அரசகுலப ம்பணகள பகாயில்களுககாக 
நிலங்கலைத ்தான�ாக வழங்கினர். 

�	�ார்கழி �ா்தம் விடியறகாலலயில், 
ம்பணகள வீடடு வாசலில் பகாலமிடடு 
பநானபிருந்்தனர்.
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காணிகக்டன ஆகிய ம்பயர்களில் 
அலழககப்பட்டது. இவர்கள காலததில் 
புதுககளிடகப் பணம், அன்்றோை �றபுதுககோசு, 
்னபோலேன்குளிடக ஆகிய நாணயங்கள 
வாணிகததில் ்பயன்படுத்தப்பட்டன.

�ாைவர்�ன குலபசகரப 
்பாணடியன சீன அரசன குபைாயகானு்டன 
நடபுைவு மகாணடிருந்்தார். அ்தன 
காரண�ாக அவர் கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 1281-
இல் ஒரு தூதுக குழுலவச் சீனாவிறகு 
அனுபபினார். 

ச�யநிழல
லசவம், லவணவம் ப்பானை 

ச�யங்கள �ககைால் பின்பறைப்பட்டன. 
இககாலததில்்தான ம�யகண்டப்தவர், 
சிவஞானப்பா்தம் எனை நூலல எழுதினார். 
கி.பி.(ம்பா.ஆ)13 ஆம் நூறைாணடில் லசவ 
சித்தாந்்த �்டங்கள எற்படுத்தப்பட்டன. 
திருமநல்பவலி மநல்லலயப்பர் பகாயிலில் 
லசவ சித்தாந்்த நூல்கலை ஓதுவ்தறகாகப 
்பதிமனாரு துைவி ஓதுவார்கள (்த்பஸவிகள) 
அ�ர்த்தப்பட்டனர் எனறு இரண்டாம் 
�ாைவர்�ன சுந்்தர ்பாணடியனின கல்மவடடு 
கூறுகிைது. இததுைவிகள

�	ப்தவசந்்தான�்டம்

�	்பட்டவீர சந்்தான�்டம்

�	திருவாரூர் �்டம்

�	பிடசா�்டம்

�	�துலர �்டம்

�	அழகிய நாயக சந்்தான �்டம் (மநல்லல) 
ஆகியவறலைச் பசர்ந்்தவர்கைாவர்.

்பாணடிய �னனர்கள காலததில் 
லவணவ ச�யமும் சிைபபுப ம்பறறிருந்்தது. 
இவர்களில் சுந்்தர்பாணடியன லவணவ 
ச�யதல்த ஆ்தரித்தார். இவரது 
பகாயில் திருப்பணிகலை விைககும் 
வலகயில் ‘நகோயிகலேோழுகு‘ எனை நூலும் 
மவளியி்டப்பட்டது. திருலவகுண்டம் எனை 

நகரத்தார்சல்ப, அஞசவணணத்தார் 
ஆகிய வாணிகச்சங்கங்கள
குறிபபி்டத்தககலவயாகும். சீனா, இலங்லக, 
பந்பாைம், சு�தரா, அபரபியா, ஏ்டன 
ப்பானை நாடுகளு்டன பிறகாலப ்பாணடிய 
நாடடு வாணிகர்கள வாணிகம் மசய்தனர். 
நவ�ணிகள, மிகவும் அரிய வலகக கறகள, 
மிைகு, இலவங்கம், ஏலம், கிராம்பு, மூலிலககள, 
உணவு ்தானியங்கள ப்பானைவறலை 
ஏறறு�தி மசய்தனர். அஞசுவணணத்தார் 
எனை இஸலாமிய வணிகக குழுவினர் 
நாகப்படடினததில் ்தங்கி வாணிகம் மசய்தனர். 
இவர்கள மூல�ாகபவ அபரபிய நாடடிலிருந்து 
குதிலரகள இைககு�தி மசயயப்பட்டன. 
்பாணடிய நாடடில் குதிலர வியா்பாரம் மிகச் 
சிைப்பாக நல்டம்பறை்தாக �ார்கபகாப்பாபலா, 
வாசப ஆகிய அயல்நாடடுப்பயணிகள ்த�து 
குறிபபுகளில் ்பதிவுமசயதுளைனர். 

நிலவரிபய நாடடின முககிய வருவாய 
ஆகும். ம�ாத்த வருவாயில் ஆறில் ஒரு ்பங்கு, 
வரியாகப ம்பைப்பட்டது. இைஞசிலனப ப்பறு, 
உழுதுககுடி, ்பாடிகாவல், ்தட்டாரப்பாட்டம், 
இல்டமவளி, ம்பானவரி, ்தறிககிலை, மசககிலை 
ப்பானை வரிகளும் ்பாணடியர்கள காலததில் 
வசூலிககப்பட்டன.

ஐந்து வணணததார்
ஐந்து வலக 

வணணபம்பாருளகலை விற்பலன 
மசய்த இஸலாமிய வணிகர், ‘ஐந்து 
வணணத்தார்‘ என அலழககப்பட்டனர். 
இவர்கள ்பாணடிய நாடடில் 
தீ்தாண்ட்தானபுரததிலும், பசாழ 
நாடடிலுளை நாகப்படடினததிலும் ்தங்கி 
வாணி்பம் மசய்தனர். 

நிலங்கள முலையாக அைககப்பட்டன. 
நிலங்கலை அைப்ப்தறகுக குடி்தாங்கி, 
அருளநீதி ஊர்கபகால் எனை அைவுபகால்கள 
்பயன்படுத்தப்பட்டன. நிலவரி க்டல�, 
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�ணி�ண்ட்பம், சனனதி, முனபகாபுரம் 
ப்பானைலவ கட்டப்பட்டன. 

சிற்பக்கழல
திருப்பரங்குனைததில் காணப்படும் 

பசா�ாஸகந்்தர், திரு�ால், துர்கலக, கண்பதி 
ஆகிபயாரின சிற்பங்களும், நரசிம்�ர், வராகர், 
ந்டராஜர் ப்பானபைாரின சிற்பங்களும் 
முககியததுவம் ம்பறைன. �துலர, திருமநல்பவலி, 
ம்தனகாசி, சி்தம்்பரம் ப்பானை இ்டங்களில் 
உளை சிற்பங்களும் சிற்பககலலககுச் சிைந்்த 
எடுததுககாடடுகைாகத திகழந்்தன. பிறகாலப 
்பாணடியர்களின இறுதி காலச் சிற்பங்கள 
விஜயநகர அரசு காலச் சிற்பங்களு்டன 
ஒததிருந்்தன.

வார்ப்புக்கழல
உறசவ மூர்ததிகள �றறும் ஆழவார்கள, 

நாயன�ார்களின மசபபுப்படி�ங்கள, சி்தம்்பரம் 
ந்டராசரின சிலல ப்பானைலவ வார்பபுககலல 
வைர்ச்சிககுச் சிைந்்த எடுததுககாடடுகைாகும். 

நைனக் கழல

சதுரத்்ாண்்வெத் திருக்்்காலம்

ந்டனககலலஞர்கள அரண�லனயிலும், 
ப்தவரடியார் பகாயில்களிலும் ந்டனம் ஆடினர். 
ந்டனககலலயின சிைபபு �றறும் அ்தன 
வைர்ச்சியிலனக பகாயில்களில் காணப்படும் 
ந்டனச்சிற்பங்கள மூலம் அறியலாம். 
சி்தம்்பரம் �றறும் திருப்பரங்குனைததில் உளை 
ந்டராஜரின ேதுரத்்ோணைவத் திருகநகோலேம் 
ந்டனக கலலககுச் சிைந்்த எடுததுககாட்டாகத 
திகழகிைது. 

இ்டததில் உளை ம்பரு�ாள பகாயில் 
பகாபுரதல்தச் சுந்்தர்பாணடியன கடடினார். 
இவபர திருப்பதியிலுளை ஏழு�லலயான 
பகாயிலுககுப ம்பானனாலான கலசதல்தச் 
மசயவித்தார். சல்டயவர்�ன குலபசகரப 
்பாணடியன, விககிர� ்பாணடியன, மு்தலாம் 
�ாைவர்�ன மு்தலிய �னனர்களும் 
லவணவத திருத்தலங்களுககு நிவந்்தம் 
அளித்தனர். திருவிழாககள நல்டம்பை உ்தவி 
மசய்தனர். அபகாபில �்டம், வான�ா�லல 
�்டம் ப்பானை லவணவ �்டங்கள சிைபபுப 
ம்பறைன. ்தர்�கீர்ததி என்பவர், பிறகாலப 
்பாணடியர்கள காலததில் வாழந்்த ம்பௌத்த 
ச�ய அறிஞராவார். 

மநலசலயப்பர் ்்காயில

கட்ைைக்கழல
பிறகாலப ்பாணடியர் காலததில், 

பகாயில் கட்ட்டககலலயிலன விரிவாககும் 
புதிய அல�பபு முலைகள ம்தா்டங்கின. 
மவளிபபுைததில் உயர்ந்்த அைவிலான 
பகாபுரங்கள, கருவலை, அர்த்த �ண்ட்பம், 
�கா�ண்ட்பம், சுறறுபபுைப பிரகாரங்கள, 
்பல தூணகலைக மகாண்ட �ண்ட்பங்கள
ப்பானைலவ எழுப்பப்பட்டன. இககாலக 
பகாயிலின நுலழவாயிலில் உயர்ந்்த 
பகாபுரங்கலை எழுபபி, கட்ட்டககலலயில் 
புதிய �ாறைதல்த ஏற்படுததினர். சி்தம்்பரம், 
ஸ்ரீரங்கம் ப்பானை இ்டங்களிலுளை 
பகாயில்களில் துலணக பகாயில்கலையும், 
�ண்ட்பங்கலையும் பகாபுரங்கலையும் 
கடடினர். �துலர மீனாடசியம்�ன பகாயில், 
திருமநல்பவலி மநல்லலயப்பர் பகாயில், 
ம்தனகாசி அழகர் பகாயில் ப்பானைலவ 
குலபசகரப ்பாணடியர் காலததில் 
சிைப்பல்டந்்தன. இவறறில் அர்த்த �ண்ட்பம், 
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இந்திய ஆடசிமுலையில் கலாச்சார �ாறைதல்தக 
மகாணடுவந்்தது. கி.பி.(ம்பா.ஆ)1206 மு்தல் 
கி.பி1526 வலர ஐந்து �ரபினர் ஆடசி மசய்தனர். 
இவர்களுல்டய ஆடசியில் ச�யம் சார்ந்்த 
ஆடசி நல்டமுலைப்படுத்தப்பட்டது. ச�யமும் 
அரசியலும் இவவாடசி எனை நாணயததின 
இரு்பககங்கைாகும். சுல்்தான என்பது, 
முஸலீம் ஆடசியாைர்கள சூடடிக மகாண்ட 
்பட்டபம்பயராகும். இவர்கள ம்பயரைவுககுக 
கலி்பாவிறகுக கடடுப்பட்ட அரசர்கைாகத 
திகழந்்தனர். 

சான்றுகள்
ம்டல்லி சுல்்தானியர்கள காலதது 

இலககியங்கள அககால வரலாறலை அறிய 
ஆ்தார�ாக உளைன. அல்ம்பருனி எழுதிய 
்தாரிக-உல். ஹிந்து, �ாசன நிசாமி எழுதிய ்தாஜ 
– உல்-�ாசீர், மின�ஜ – சிராஜ – உஸ எழுதிய
்த்பகத –இ-நாசீரி, அமீர்குஸரு எழுதிய ‘துகைக
நா�ா‘ ப்பானை நூல்கள அககால �னனர்கள, 
வரிலச �ககள வாழகலக நிலல, ்பண்பாடு 
ப்பானைலவ ்பறறி அறிய உ்தவுகினைன.

இல்டககால இந்தியாவிறகு வருலக புரிந்்த 
அயலவர்களின ்பயணககுறிபபுகள அரசியல், 
முனபனறைம், சமூக – ்பண்பாடடு வரலாறு 
்பறறிக குறிபபிடுகினைன. இபின ்பதூ்தாவின 
்பயணக குறிபபுகள, ம்டல்லி �றறும் �துலரயில் 
வாழந்்த �ககளின வாழகலக நிலலயிலன 
விைககுகிைது. அபதுர் ரசாக ்தனனுல்டய 
்பயணக குறிபபில் ம்தனனிந்திய �ககளின 
வாழகலக, அவர்களின நிலல, ்பண்பாடடு நிலல 
ஆகியவறலைப ்பறறிக குறிபபிடுகிைார். ப�லும் 
�ார்கபகாப்பாபலா, நிகபகாபலா பகாணடி, 
்பார்ப்பாசா, ்பயஸ ஆகிபயாரின குறிபபுகளும் 
குறிபபி்டத்தககலவயாகும். “்தமிழக கூ்டல் 
நகர்“ எனறு �துலரலயச் சிவகாசி மசபப்படு 
புகழகிைது. 

ஆட்சிமுழை

ழ�ய அரசு
ல�ய அரசு அதிகாரக குவியல் 

முலையில் அல�ககப்பட்ட்தாகும். ல�ய 

இழசக்கழல
இலசககலல இவர்கள காலததில் 

முககியததுவம் ம்பறைது. வீர�த்தைம், 
�த்தைம், திபிலல, பச�ககலம், திருச்சினனம் 
ப்பானை இலசககருவிகள யாவும் 
பகாயிறசிற்பங்களில் காணப்படுவதின மூலம் 
்பாணடியர் இலசலயப ப்பாறறி வைர்த்தனர் 
என்பல்த அறிய முடிகிைது. 

நாைகக்கழல
்பாணடிய �னனர்கள

நா்டகககலலலயப ப்பாறறி வைர்த்தனர். 
பகாயில்களில் நா்டகங்கள நிகழத்தப்பட்டன. 
அழகிய போணடியன் கூைம் எனறு நா்டக 
அரங்கம் அலழககப்பட்டது. நா்டகததில் 
நடிபப்பாருககுக ‘கூத்துககோணி‘ 
வழங்கப்பட்டன. ஆ்டல் �களிருககு 
‘் டலேகநகோல்‘ எனை ்பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 
‘சாந்திககூதது‘ ‘விபனா்தககூதது‘ என இரு 
வலகக கூததுகள இருந்்தன எனறு ஆததூர் 
பகாயில் கல்மவடடு குறிபபிடுகினைது.

இந்தியப்பணபாட்டிற்குப் பிற்காலப் 
பாணடியர்களின் மகாழை
�	பகாபுரக கட்ட்டககலலயில் புதிய 

�ாறைங்கலைக மகாணடுவந்்தனர்.

�	கல்விச் சாலலயில் இலவச உணவு்டன
�ாணவர்களுககு அரச நிருவாகப ்பயிறசி 
அளித்தனர். 

�	சரஸவதி ்பண்டாரம் ப்பானை நூலகங்கள 
ஏற்படுத்தப்பட்ட்தன மூலம் பவ்தங்கள, 
புராணங்கள ்பயிறறுவிககப்படடு, 
இந்தியப்பண்பாடடு வைர்ச்சிககுப 
ம்பரிதும் துலண புரிந்்தன. 

�	்பாணடியர்கள காலததில் இலச, ந்டனம், 
ஓவியம், சிற்பம் ப்பானை நுணகலலகள 
வைர்ச்சி ம்பறைன. 

5.10 மைல்லி சுல்தானியர்காலப் பணபாடு
இந்திய வரலாறறில் ம்டல்லி 

சுல்்தானியர்களின ப்தாறைமும், வைர்ச்சியும் 
புதிய ்பரி�ாணதல்தக மகாடுத்தது. இம்�ாறைம் 
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்தங்கினர். இஸலாமிய �்த�ாறை�ல்டந்்த 
இவர்கள புதிய முஸலீம்கள் எனறும் ்பார்சியர் 
எனறும் அலழககப்பட்டனர். துருககியர், 
அபரபியர்கள, அபிசீனியர்கள, எகிபதியர்கள 
ஆகிபயார் ஆடசி வகுபபினராக இருந்்தனர். கி. 
பி. 13-ஆம் நூறைாணடில் மூனறு வலகயான 
ஆடசி வகுபல்பச் பசர்ந்்த பிரபுககள இருந்்தனர். 
அவர்கள 1) கானகள 2) �ாலிககுகள 3)அமீர்கள 
ப்பானபைார்கைாவர். 

மபணகள் நிழல
அரச குடும்்பததுப ம்பணகளும், உயர் 

வகுபபினப ம்பணடிரும் கல்விகறறு, சில அரச 
சலுலககளு்டன மசல்வாககு ம்பறறிருந்்தனர். 
இஸலாமியப ம்பணகள பர்ோ முட்றடயப் 
பின்பறறினர். சமு்தாயததில் கீழநிலல �ககள 
கிரா�ங்களில் கணவருககுக கடடுப்படடும் 
விவசாயத ம்தாழில்களுககு உ்தவியாகவும் 
இருந்்தனர். ்பல ம்பணகள குடிலசத 
ம்தாழில்களில் சிைபபுறறிருந்்தனர். 

மபாருளாதாரம்
சுல்்தானகளின ஆடசிக காலததில் 

நானகு பிரிவுகைாக நிலம் பிரிககப்பட்டது. 
அலவ:

இக்தா (Igta) –  இ ந் நி ல ங் க ள
அதிகாரிகளுககு ஊதியததிறகுப ்பதிலாக 
வழங்கப்பட்டன 

காலிசா(Kalisa)  –  அரச நிலங்கள
(ல�ய அரசின கடடுப்பாடடிலுளை நிலங்கள)

�ரபு வழி ஜமீன்தார் நிலங்கள – 
சுல்்தானுககுக கடடுப்பட்ட நிலங்கள.

இனாம் – ச � ய 
அைககட்டலைகளுககு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள 
ப்பானைலவ 

அலாவுதீன் கில்ஜியின் அஙகாடி சீர்திருததம்
அலாவுதின கில்ஜி அங்காடிச் 

சீர்திருத்த முலைலய அறிமுகப்படுததினார். 
இ்தன்படி ம்பாருளகள நியாய�ான முலையில் 
விறகப்பட்டன. அங்காடி விற்பலனயாைர்கள, 
எல்ட குலைவாக விறைாபலா, அதிக விலலககு 

அரசின ்தலலவர் சுல்்தான ஆவார். இவரி்டம் 
சட்டம், நீதிததுலை, ராணுவத ்தலலல� ப்பானை 
அதிகாரங்கள இருந்்தன.

ஆட்சிப் பிரிவுகள்
இக்ோ என்பது ஆடசியில் முககிய பிரிவாக 

இருந்்தது. இக்தா ஷிககுகைாக(�ாவட்டம்) 
பிரிககப்பட்டன. ஷிககுகளின ்தலலவர் 
ஷிக்தார் ஆவார். ஷிககுகளுககு அடுத்த பிரிவு 
்பர்கானா(வட்டம்) ஆகும். ்பர்கானாவிறகு 
அடுத்த நிலலயில் கிரா�ங்கள இருந்்தன. 
இராணுவததுலை அதிகாரி ்தன ஆடசிககுட்பட்ட 
்பகுதியில் சட்டம், ஒழுங்லக நிலல நிறுதது்தல் 
இவரது க்டல�யாகும். 

அழ�ச்சர்கள்
சுல்்தான ்தன க்டல�கலை 

நிலைபவறறுவ்தறகாகவும், அவருககுத 
்தகக ஆபலாசலனகள வழங்கவும் 
அல�ச்சர்களதுலணபுரிந்்தனர். 

1. நயிப -சுல்்தான - சுல்்தானுககு அடுத்தவர். 
ஆனால், எல்லா உரில�கலையும் ம்பறைவர்

2. வாசீர் –  நிதி அல�ச்சர்

3. அரிஸ – இ. �ா�லிக  – ்தலலல�த ்தை்பதி

4. திவான இனஷா - மசயதி �றறும் ஆவணக
காப்பகம்

5. திவானி ரிசாலத - ச�யததுலை

6. ்தலலல� காஸி - நீதித துலைத ்தலலவர்

7. ்பாரித-ஐ-மு�லிக - உைவுததுலை

இவர்களினறி பவறு்பல அதிகாரிகளும் 
சுல்்தானுககு உ்தவியாக இருந்்தனர். 

சமுதாயம்
முக�து பகாரிபயாடு வந்்த 

துருககியர் இந்தியாவில் குடிபயறினர். 
அவர்கலைத ம்தா்டர்ந்து குதபுதீன ஐம்பககின 
்பல்டமயடுபபினப்பாது வந்்த துருககியர் 
குர்தியார், மசாராசனர்கள, கில்ஜிகள 
ப்பானபைார் இந்தியாவில் ்தங்கினர். �ங்பகாலிய 
்பல்டமயடுபபினப்பாது, ்பலர் இந்தியாவில் 
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ச�யம்
ம்டல்லி சுல்்தானியர்கள காலததில் 

இந்து சமு்தாயததின மீது, இஸலாமிய 
ச�யததின ்தாககம் இருந்்தது. இஸலாமிய 
ச�யச் சட்டப்படி இந்துககள �ாறறு 
ச�யத்தவர்கள, இந்துககள மீது கஜசியோ 
எனை வரி விதிககப்பட்டது. (ச�யவரி) இ்தனால் 
இந்துககள ்தனில�ப ்படுத்தப்பட்டனர். 
ம்பபராஸ துகைக – சிககந்்தர்பலாடி ப்பானபைார் 
�்த�ாறைதல்த மவகுவாக ஊககுவித்தனர். 

இலக்கியம்
சுல்்தானகளின ஆடசிககாலததில் 

அரசாங்க உ்தவியு்டன கவில்த, உலரநல்ட, 
இலககியம் ப்பானைலவ வைர்ச்சி ம்பறைன. 
குறிப்பாக வரலாறு சார்ந்்த இலககியததிறகுச் 
சிைபபி்டம் அளிககப்பட்டது. ம்டல்லி சுல்்தானகள 
்தததுவம், நா்டகம், �ருததுவம், பசாதி்டம் ்பறறிய 
நூல்கள எழு்தப்படுவல்த ஆ்தரித்தனர். இந்தி 
வங்காைம், �ராததி, ்பஞசாபி, ்தமிழ, ம்தலுங்கு, 
கனன்ட, �லலயாை ம�ாழிகளில் பிராந்திய 
இலககியங்களும் இயறைப்பட்டன. 

அமிர்குஸ்ரு 
அபுல் �ாசன யாமினித குஸரு எனை 

இயறம்பயர் மகாண்ட இவர் மிகச்சிைந்்த 
கவிஞராகவும் இலச வல்லுநராகவும் 
திகழந்்தார். இவர் ்பாரசீக ம�ாழிக கவிஞராகத 
திகழந்்தார். அலாவுதீன கில்ஜி ்பறறி எழுதிய 
்ோரிக-இ-அலேோய் எனனும் நூல் மிகச் சிைந்்த 
நூலாகும். இந்நூல் அலாவுதீலனப ்பறறிய 
மசயதிகள, அங்காடிச் சீர்திருத்தங்கள, 
நிருவாகத திைன, �ககளின வாழகலகநிலல 
்பறறிக குறிபபிடுகினைது. இவர் எழுதிய ்பாரசீக 
ம�ாழி கவில்த ‘கஜல்‘ எனை புதிய இலச 
ம்தா்டங்குவ்தறகு வழிபகாலியது. 

இபின் பதூதா
அபு அபதுல்லா முக�து இபின்பதூ்தா 

எனை இயறம்பயர்மகாண்ட இவர், முக�து பின 
துகைக காலததில் இந்தியாவிறகு வருலக புரிந்்தார். 
இவருல்டய ்பயணக குறிபபுகள ‘கரகிலேோ‘ எனறு 
அலழககப்படுகினைன. இககுறிபபுகள முக�து 

விறைாபலா கடுல�யாக ்தணடிககப்பட்டனர். 
அலனதது அங்காடிகளிலும் ஒபர  
விலலயில் கலப்ப்ட�றை ம்பாருளகள 
விற்பலன மசயயப்பட்டன. ேகோனோ–இ-மணடி 
அங்காடிகலை நிருவகித்தார். 

அலாவுதின கில்ஜி நில ப�லாணல�, 
நில அைலவ �றறும் நிலவரி வசூல் முலைலய 
ஒழுங்கு்படுததினார். முக�துபினதுகைக 
நிலவரிலய அதிக�ாக உயர்ததினார். ம்பபராஸ
துகைக நீர்ப்பாசன வசதிகலைப ம்பருககி, 
விவசாய வைர்ச்சிககான முயறசிகலை 
ப�றமகாண்டார்.

மதாழில்கள்
பவைாணல� முககிய ம்தாழிலாக 

கரு்தப்பட்டாலும் பிை ம்தாழில்களும் 
வைர்ச்சியல்டந்்தன. விலலயுயர்ந்்த கறகள 
உல்டய ஆ்பரணங்கள மசய்தல், மநசவு, சாயம் 
ப்தாயத்தல், காலிகபகா அச்சிடு்தல் ப்பானை 
துணி சார்ந்்த ம்தாழில்கள, மசம்பு, பித்தலை, 
இரும்பு ப்பானை உபலாகம் சம்்பந்்தப்பட்ட 
ம்தாழில்கள, ப்தால்ம்தாழில்கள, கப்பல் 
கடடும் ம்தாழில் ப்பானை ம்தாழில்களும் 
வைர்ச்சியல்டந்்தன. 

உள்நாட்டு, மவளிநாட்டு வாணிகம்
உளநாடடு வர்த்தகம் சந்ல்தகள மூலம் 

நல்டம்பறைது. அரிசி, சர்ககலர, மவணமணய
ப்பானை ம்பாருடகலைச் பசாழ �ண்டலததுககு 
அனுபபினர். ஆகரா முககிய வர்த்தக ல�ய�ாக 
விைங்கியது. மவளிநாடடு வாணிகம் 
வ்டப�றகுக கணவாயகள மூலம் நல்டம்பறைது. 
லாகூரும், முல்்தானும் வாணிக ல�யங்கைாக 
திகழந்்தன. க்டல்வழி வாணிகததின 
மூலம் ஆகராவிலிருந்்த ்பல ம்பாருடகள 
உலகின ்பல ்பகுதிகளுககு அனுப்பப்பட்டன. 
காஷ்மீரததிலிருந்து, குங்கு�பபூ, சால்லவ, 
ஆகராவிலிருந்து நீலச்சாயம் ப்பானைலவ 
ஏறறு�தி மசயயப்பட்டன. அலாவுதீன 
கில்ஜி விவசாய, வர்த்தககமகாளலக 
மூலம் விவசாயதல்தயும், வர்த்தகதல்தயும் 
நவீன�ாககிச் ேந்ட்ப் கபோருளோ்ோரத்ட் 
உருவாககினார். 
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�	பிரம்�ாண்ட�ான வலைவுகள(Arche) 
இவர்கள காலததில் கலல நுட்பதது்டன
எழுப்பப்பட்டன.

குதுப்மினார்

குதுப்மி்னார்

்பளளிவாயில்களில் ம்தாழுலகககுக 
கூவி அலழப்பவர்களுககு மூயோசின் எனறு 
ம்பயர். இவர்கள ்பளளிவாயில் அருகில் 
இருந்்த உயர்ந்்த பகாபுரங்களிலிருந்து கூவி 
அலழத்தனர். இந்்த உயர்ந்்த பகாபுரங்கலை 
மினோர என்பர். இககட்ட்டததிறகுக 
கலலயழகு கூட்ட வாயிலில் இரு�ருங்கிலும் 
இருபகாபுரங்கள அல�த்தனர். ம்டல்லியில் 
உளை குதுபமினார் குத்புதீன் ஐபககோல் கட்டத 
ம்தா்டங்கப்படடு இல்துமிஷ காலததில் கடடி 
முடிககப்பட்டது. இ்தன உயரம் 232 அடியாகும். 
இது சிவந்்த �ணறகறகைால் கட்டப்பட்டது. 
இதில் குரானிலுளை இலைவசனங்கள 
மசதுககப்படடுளைன. யுனஸபகாவால் கி.பி. 
(ம்பா.ஆ.) 1993 –இல் இது உலகப ்பாரம்்பரிய 
சினன�ாக அறிவிககப்பட்டது. 

அலாய் தர்வாசா
அலாவுதீன கில்ஜி காலததில் 

கட்டப்பட்டலவயாகும். இது மசல்சக –  
துருககியர் கலல்பாணியில் கட்டப்பட்டலவ 
யாகும். மிக உயர�ான ப�ல்டயில் இருந்து 
மசம்�ணற கறகைாலும், மவளலைச் சலலவக 
கறகைாலும் உருவாககப்பட்ட இககட்ட்டம் 

பின துகைக கால அரசியல் சமூக, ம்பாருைா்தார 
�றறும் ச�யநிலல ்பறறிக குறிபபிடுகினைன. 
தினமும் சிலர் லககால்களில் விலங்கி்டப்படடு 
அலவககுக மகாணடு வரப்படு்தல், 
துனபுறுத்தப்படு்தல் ப்பானைலவ நல்டம்பறை்தாக 
இவர் குறிபபிடுகிைார். இந்தியாவில் காணப்பட்ட 
்பல்பவறு ்பழககங்கள, புது வழககாறுகள ்பறறியும் 
குறிபபிடுகிைார். சதி எனனும் உ்டன கடல்ட ஏறும் 
்பழககம் இந்துககளில்டபய காணப்பட்டல்த
விைககுகிைார். கடி்தங்கலை ஓர் இ்டததிலிருந்து 
�றபைார் இ்டததிறகு மகாணடு மசனை 
ஓட்டககாரர்கலைப ்பறறியும் குறிபபிடுகிைார். 

கழல கட்ைைக்கழல
இந்திய இஸலாமியக கலலயின 

ஒருங்கிலணபப்ப ம்டல்லிசுல்்தானிய 
கலல கட்ட்டககலல எனறு ம்பர்கூசன 
குறிபபிடுகினைார். இந்தியக கலலயில் 
இஸலாமிய கலல கலந்்தல�ககுப ்பல 
காரணங்கள குறிபபி்டப்படுகினைன. 
அலவயாவன:

�	து ரு க கி ய ர் க ள  இ ந் தி ய க 
லகவிலனஞர்கலையும் ்தச்சர்கலையும் 
்பயன்படுததினர்

�	இந்துககள �றறும் ச�ணர்களின 
பகாயில்கலை அழிதது அவறறின 
கடடி்டங்களின மீது ்பல கட்ட்டங்கலைக 
கடடினர்.

�	சி ல  இ ந் து க ப க ா யி ல் க ல ை 
�சூதிகைாக �ாறறினர். எனபவ, 
சுல்்தானகள கலல்பாணியில் இந்தியக 
கலல்பாணிலயக காணமுடிகிைது. 

சுல்தானியர் கால கட்ைைஙகளின் 
சிைப்பம்சஙகள்
�	தூணகள, உயர்�ாடிகள, �லர் 

பவலலப்பாடுகள ஏராை�ாக இருந்்தன.

�	முகடுகள உயர�ாகவும், ச��ான 
அைவிலும் அல�ககப்படடுளைன.

�	முன சுவர்கள ்தாழவாகவும் 
பினனால் உளை கட்ட்டங்களுககுப 
ம்பாருத்த�ாகவும் அல�ந்திருககினைன.
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�	இந்தியாவில் திராவி்ட கலல்பாணி 
வைர்ச்சி குலைந்து இந்ப்தா – அராபிக 
கலல வைர்ச்சி ம்பறைது.

�	அலாவுததின கில்ஜியின காலததில் 
ேகரோ(Chahra)  எனை ்படடியல் 
முலையும், ்ோக எனை குதிலரகளுககுச் 
சூடுப்பாடும் முலை (அரச விலங்குகள 
என்ப்தறகு அல்டயாை�ாக) அங்காடி 
சீர்திருத்தமும், ்தறகால உணவுத துலை 
அதிகாரி ்பணியி்டங்களுககு மிகச் சிைந்்த 
மகால்டயாகும்.

�	பவைாணல� முலைலய ப�ம்்படுத்த, 
முகம்�து பின துகைக ஏற்படுததிய துலை 
திவான-இ-பகாஹி ஆகும்.

�	ம்டல்லியில் உளை பிபராஷ்ஷா பகாடலா 
ல�்தானம், ஆகரா நகரம் �றறும் அழகிய 
பூங்காககள இவர்கள காலததிறகு 
எடுததுககாடடுகைாகும். 

�	பிபராஷ் துகைக ஆடசிகாலததில் 
ப வ ல ல வ ா ய ப பு  அ லு வ ல க ம் 
உருவாககப்பட்டது. 

�	பிபராஷ் துகைக காலததில் அனால்த
�றறும் லகம்ம்பணகளுககு நல 
வாழவுத துலை (திவானி மகயரத) 
உருவாககப்பட்டது.

�	ம்டல்லி சுல்்தானியர் ஆடசியில் ம்பண
அரசாளவது (ரசியா சுல்்தானா) இந்து, 
இஸலாமிய ஆடசி �ரபில் �ாறைதல்த 
உருவாககின.

�	ம்டல்லி சுல்்தானியர்கள மவளியிட்ட 
ந ா ண ய ங் க ள  பி ற க ா ல த தி ல் 
மவளியி்டப்பட்ட நாணயங்களுககு 
முனபனாடியாகத திகழந்்தன. 

5.11 விஜயநகரகால பணபாடு
ஹரிஹரர, புககர எனை இரு 

சபகா்தரர்கள மோ்வ வித்யோரணயர
என்பவரின உ்தவிமகாணடு 1336இல் 
துங்க்பததிரா நதிககலரயில் விஜயநகரப 
ப்பரரலச உருவாககினர். இபப்பரரசு சு�ார் 
நானகு நூறைாணடுக காலம் ம்தனனக 
வரலாறறில் ம்பரும் சா்தலனகலைப புரிந்்தது 

அருகில் காணும்ப்பாது வணணங்களின 
பகாபபுகைாகக காணப்படுகினைது. 

அலாய ்ர்வொசா

முக�து பின துகைககிறகுப பின 
வந்்த பிபராஸ துகைக கட்ட்டபபிரியர், 
கட்ட்டககலலபவந்்தர். இவர் காலததில் 1200 
�லர்வனங்கலை டில்லிலயச் சுறறி அல�த்தார். 
இவலர பூங்கா பிரியர், நீர்ப்பாசனததின ்தந்ல்த
எனைலழப்பர். 

பிபராஷா துகைக பிநரோஷோபோத் 
எனனும் நகலர அல�த்தார். இந்நகருககுள 
பிபராஸ ஷா பகாடலா எனனும் அரண�லனக
பகாடல்ட உளைது.

இந்தியப்பணபாட்டிற்கு மைல்லி 
சுல்தானியர்கள் பஙகளிப்பு
�	அமிர்குஸரு கவாலி எனை இலச 

்பாணியில் சித்தார், காயல் ப்பானை 
இலசககருவிகலைக கண்டறிந்்தார் 
இந்ப்தா – அபரபிய சங்கீ்தக கலலகள 
ஒனறு்படடு இந்துஸ்ோனி எனை 
சங்கீ்த�ாகப புது வடிவம் ம்பறைது.

�	ம்டல்லி சுல்்தான காலததில் பகாரா, 
சானம் ப்பானை புதிய ராகங்கலையும், 
இந்து �றறும் ஈரானிய முலைகலை 
ஒனறிலணதது குவோலிஸ எனை புதிய வலக 
ம�ல்லிலசகளும் உருவாககப்பட்டன.

�	பிபராஸ துகைக ஆடசிக காலததில் 
ரோக்ரபன் எனை இந்திய இலச நூல் 
்பாரசீக ம�ாழியில் ம�ாழியாககம் 
மசயயப்பட்டது. 
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்பாரசீகப ்பயணி அப்துரரேோக ப்பானை ்பயணிகள 
விஜயநகர காலச் சமூக, ம்பாருைா்தார 
நிலலலயப ்பறறி ்தங்கைது ்பயணககுறிபபுகளில் 
விவரிததுளைனர். 

ஆட்சிமுழை
விஜயநகரப ப்பரரசின கீழ ஆடசிததுலை 

நனகு சீரல�ககப்படடிருந்்தது. வாரிசுரில� 
நிருவாகம், நீதி, சட்டம் ஆகியவறறில் அரசர் 
முழு அதிகாரம் ம்பறறு விைங்கினார். 
்பரம்்பலர வழககததிலிருந்்தது. சில ச�யம் 
அரியலணலயக லகப்பறறிக மகாளளும் 
வழககமும் இருந்்தது, ப்பரரசு ்பல 
�ண்டலங்கைாகவும், �ண்டலங்கள ்பல 
நாடுகைாகவும், நாடு ஸ்தலங்கைாகவும், ஸ்தலம் 
்பல கிரா�ங்கைாகவும் பிரிககப்படடிருந்்தன. 
ஒவமவாரு �ண்டலமும் �ண்டபலஸவரர் 
எனை ஆளுநரின கீழ மசயல்்பட்டது.

சமூக வாழக்ழக
சமூகததில் பிரா�ணர், சதரியர், 

லவசியர், சூததிரர் எனை நானகு பிரிவுகள 
இருந்்த்தாக அல்லசானி ம்பத்தணணா ்தனது 
�னுசரி்தததில் குறிபபிடடுளைார். ்படடு, 
்பருததி ஆல்டகலை �ககள அணிந்்தனர். 
ந்டனம், இலச, �ல்யுத்தம், சூ்தாட்டம், பசவல் 
சணல்ட ப்பானைலவ இவர்கைது ம்பாழுது 
ப்பாககுகைாகும்.

ச�யம்
சங்க� �ரபினர் லசவர்கைாகத 

திகழந்்தனர். விருப்பாக்ர் அவர்களின 
குலம்தயவம் �றை �ரல்பச் பசர்த்தவர்கள 
லவணவர்கள. எல்லா அரசர்களும் பிை 
ச�யங்கள மீது சகிபபுத்தனல�யு்டன
ந்டந்து மகாண்டனர். �ககள அலனவரும் 
ச�யச் சு்தந்திரம் ம்பறறு திகழந்்தனர் 
என ப்பார்ச்சுகீசியப ்பயணி ்பார்ப்பாசா 
குறிபபிடுகிைார்.

�களிர் நிழல
ம்பணகள ்பலழல�யில் அதிக நம்பிகலக

மகாணடிருந்்தனர். அரசகுலபம்பணகள

எனலாம். இபப்பரரலச சங்க�, சாளுவ, துளுவ, 
ஆரவீடு வம்சததினர் ப்பாறறி வைர்த்தனர். 
இந்துச�யம், பகாவில்கள, கலாச்சாரங்கலைப 
்பாதுகாப்ப்தறமகன இபப்பரரசு 
ஏற்படுத்தப்பட்டது எனறு வரலாறைாசிரியர்கள 
குறிபபிடுகினைனர். 

விஜயநகர விளக்கம்
ம்பரிஸ்டாவின கூறறுப்படி – 

மூனைாம்வல்லாைப்தவன ்தம் நாடடின 
வ்டககு எல்லலலய இஸலாமிய 
்பல்டமயடுபபுகளினறிக காப்ப்தறகுத 
துங்க்பததிலர நதியின ம்தனகலரயில் 
்தம்முல்டய �கன வீரவிஜயவல்லாளின 
ம்பயரில் விஜயநகரதல்த அல�த்தார் 
எனவும் இந்நகரப� பிறகாலததில் 
விருபோட்ேபுரம், நஹோேப்பட்ைணம், 
வித்திய �கரம், விஜய �கரம் என 
அலழககப்படுகிைது.

சான்றுகள்
விஜய நகர கால இலககியச் சானறுகள 

வ்டம�ாழி, ம்தலுங்கு, கனன்டம், ்தமிழ 
ஆகிய ம�ாழிகளில் காணப்படுகினைன. 
கிருஷணந்வரோயரின் ஆமுக்மோல்ய்ம், 
கஙகோந்வி எழுதிய மதுரோவிஜயம், அல்லேேோனி 
கபத்்ணணோவின் மனுேரி்ம் ப்பானைலவ 
விஜயநகரப ப்பரரலசப ்பறறி அறிவ்தறகான 
முககிய சானறுகைாகும். 

விஜயநகர ஆடசிகாலதல்தப ்பறறி 
அறிய, �ம்பியில் உளை விரு்பாக்ர் பகாயில், 
ம்பனுமகாண்டா, சந்திரகிரி, பவலூர், மசஞசி 
ஆகிய இ்டங்களில் காணப்படும் பகாடல்டகளும், 
திருவணணா�லல, சி்தம்்பரம், �துலர, 
திருப்பதி ப்பானை இ்டங்களில் காணப்படும் 
பகாபுரங்களும் முககிய ம்தால்ம்பாருள 
சானறுகைாகத திகழகினைன. 

விஜயநகரப ப்பரரசுககுப ்பல்பவறு 
அயல்நாடடுப ்பயணிகள வருலக புரிந்்தனர். 
ம�பராகபகா நாடல்டச் சார்ந்்த இபின்பதூ்ோ, 
மவனிஷியப ்பயணி நிகநகோநலேோ நகோணடி, 
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பவைாணல�பய நாடடின முககிய 
ம்தாழிலாகக கரு்தப்பட்டன. நீர்ப்பாசனதல்தப 
ம்பருகக எரிகள, கால்வாயகள, துங்க்பததிரா 
ஆறறின குறுகபக ்தடுப்பலணகள 
அல�ககப்பட்டன. ்பல்பவறு ம்தாழில்கள 
சிைந்து விைங்கின. நில வருவாயத துலை 
அ்வோநன எனறு அலழககப்பட்டது. கர்நூல், 
அனந்்தபபூர், �ாவட்டங்களில் லவரச் 
சுரங்கங்கள இருந்்தன. விஜயநகரம் புகழமிகக 
ஒரு வர்த்தக ல�ய�ாகத திகழந்்தது. ்தங்க 
நாணயம் வரோகன் எனைலழககப்பட்டது. 
இந்நாணயங்களில் கனன்ட, ப்தவநாகரி 
எழுததுகள ம்பாறிககப்படடிருந்்தன. லவணவச் 
ச�யச்சினனங்களும் ம்பாறிககப்படடிருந்்தன. 

�ல்பார் க்டறகலரயில் ்பல 
துலைமுகங்கள இருந்்தன. அவறறில் 
கணணனூர் மிக முககிய�ான துலைமுக�ாகும். 
இததுலைமுகததில் அபரபியா, ்பாரசீகம், 
ம்தனஆபபிரிககா ப்பார்ச்சுககல் நாடுகளு்டன 
வாணிகத ம்தா்டர்பு இருந்்தது. ்பருததி, ்படடு, 
நறு�ணப ம்பாருடகள, அரிசி, மவடியுபபு, 
சர்ககலர ப்பானைலவ முககிய ஏறறு�தி 
ம்பாருளகைாகும். குதிலரகள, முதது, 
மசம்பு, ்பவழம், ்பா்தரசம், சீனததுப்படடு, 
மவல்மவட துணிகள மு்தலியலவ இைககு�தி 
மசயயப்பட்டன. கப்பல் கடடும் ம்தாழில் 
வைர்ச்சியல்டந்திருந்்தது.

நீதி முழை
்தண்டலனகள ்தரு�சாஸதிரங்களின 

அடிப்பல்டயில் அல�ந்திருந்்தன. கிரா�ங்களில் 
கிரா�தது �காஜனங்கள ்தலலல� வகித்த 
நீதி�னைங்களும், பகாயில்களில் ஸ்தானிகர்கள 
வழங்கிய பகாயில்நீதி�னைங்களும், 
வி ய ா ்ப ா ர நீ தி � ன ை ங் க ளு ம் 
வழககததிலிருந்்தன. சிவில் வழககுகள, 
ஆவணம், சாடசி, வாககுமூலததின 
அடிப்பல்டயில் தீர்பபு அளிககப்பட்டன. 
அரச துபராகததிறகு மிகக மகாடிய 
்தண்டலனயாக நஞசு மகாடுப்பதும், 
கணகலைக குரு்டாககுவதும் இருந்்தது. 
பகாயில் மசாததுகலைத திருடியவருககு உ்டல் 

கல்வியிற சிைந்து விைங்கினர். கு�ார 
கம்்பணரின �லனவி கங்காப்தவி, �றறும் 
�னனம்�ா, திரு�லம்�ா ஆகிபயார் 
அககாலததில் புகழ வாயந்்த ம்பண்பாற 
புலவர்கள ஆவர். ஆலயங்களுககுச் பசலவ
மசயய �களிர் இருந்்தனர். ப்தவ்தாசிமுலை 
வழககததிலிருந்்த்தாகவும், அரசகுடும்்பங்களில் 
்பல்தார�ணம் வழககததிலிருந்்த்தாகவும் 
சதிவழககம் ம்பருல�யாக கரு்தப்பட்ட்தாகவும் 
ப்பார்ச்சுகீசியப ்பயணி நூனிஸ விைகக�ாக 
கூறியுளைார். 

விஜய நகர அரசு சின்னம்
விஜய நகர அரசசினனம் வராகன 

ஆகும். வராகன என்பது திரு�ாலின 
வராக அவ்தாரதல்த குறிபபிடும் 
வலகயில் இவர்கைால் பின்பறறிப ்பட்ட 
அரச சினன�ாகும். இம்�னனர்களில் 
ம்பரும்்பாலபனார் லவணவர்கைாவர்.

மபாருளாதார நிழல

விஜய நகர நாணயஙகள்
விஜய நகர அரசர்கள வரோகன் 

எனை ்தங்கநாணயதல்த அதிகைவில் 
மவளியிட்டனர். ்தங்கத்தாலான 
இந்நாணயங்களில் இந்து 
ம்தயவஉருவமும், கோடள, யோடன, 
கணைகபருணைோ எனை கற்பலன 
்பைலவயும் இ்டம்ம்பறறிருந்்தன. 
ப�லும் பகநகோைோ எனை நாணயமும் 
புழககததிலிருந்்தது. 

XII Ethics_Lesson 5.indd   130 16-03-2020   14:56:44



131இந்தியப் பணபபாட்டிற்குப் பபரரசுகளின் ககபாடை

இவர்கள மசய்த ம்தாழிலுககு இட்றயிலி 
நிலேஙகள் வழங்கப்பட்டன. ்பரம்்பலர 
்பரம்்பலரயாக இந்நிலங்கள அனு்பவிததுக 
மகாணடு கிரா� �ககளுககுச் பசலவகள 
புரிந்்தனர். விவசாயிகள அறுவல்டக
காலங்களில் �கசூலின சிறு ்பகுதிலய 
இவர்களுககு அளிப்பதும் உணடு. இம்முலை, 
கிரா� அல�பபுகைாகிய கிரா� சல்பகள 
�லைவ்தறகுக காரணங்கைாக இருந்்தன. 

கல்விக் கூைஙகள்
கிரா�ங்களில் திணலணப ்பளளிகள 

மூலம் அடிப்பல்டக கல்வி கறபிககப்பட்டது. 
புத்தகங்களும், காகி்தங்களும் ்பயன்பாடடில் 
இல்லா்த காலததில் �ணலின மீது 
எழுதுவதும் வாயப்பாடடிலன �னப்பா்டம் 
மசயவதும் வழககததிலிருந்்தன. ப�ானவர் 
எனனுமி்டததில் ஆண பிளலைகளுககு 
்பளளிகளும் ம்பண பிளலைகளுககு ்பளளிகள 
மசயல்்பட்ட்தாக இபின்பதூ்தா குறிபபிடுகிைார்.

லவணவக பகாயில்களில் 
பவ்தங்கலையும், பிர்பந்்தங்கலையும், பவ்தாந்்த 
சாததிரங்கலையும் ்பாராயணம் மசயவ்தறகுக 
கிருஷ்ண ப்தவராயர் ஆடசியில் நிலங்கள 
்தான�ாக அளிககப்பட்டன. வானநூல், 
பசாதி்டம், �ருததுவம் மு்தலிய கலலகலையும் 
விஜயநகர அரசர்கள ஆ்தரித்தனர். பவ்தங்கள, 
சாததிரங்கள, புராணங்கள ஆறுவலகயான 
்தர்சனங்கள மு்தலியவறறில் புலல�ம்பறை 
ஆதித்தராயன எனை அந்்தணருககுத 
ப்தவராயபுரம்(விருஞசிபுரம்) எனை கிரா�தல்த 
�ல்லிகார்ச்சுனராயர் ்பட்ட விருததியாக 
அளிததுளைார். 

இலக்கியஙகள்
விஜயநகர �னனர்களின 

ஆடசிககாலததினப்பாது, வ்டம�ாழியிலும் 
�றை திராவி்ட ம�ாழிகளிலும் இலககியம் 
வைர்ச்சி ம்பறைது. விஜய நகர அரசர்கள ச�ய 
பவறறுல� ்பாரா�ல் இலககியததில் புலல� 
ம்பறை சானபைார்கலை ஆ்தரித்தார்கள. இந்து 
ச�யததில் ஆழந்்த ்பறறுளை இரண்டாம் 
�ரி�ரப்தவர், �ோனோரத்் ரத்தினமோடலே 

உறுபபுகள குலைத்தல் ப்பானை கடுல�யான 
்தண்டலனகளவழங்கப்பட்டன. 

நாயன்கார முழை
விஜயநகர ஆடசிககாலததில் 

ப்தாறறுவிககப்பட்ட நாயனகார முலை 
ம்தனனாடடில் நிலவிய கிரா� சுயாடசி 
முலையின அடிப்பல்டலயத ்தகர்ந்து எறிந்்தன. 
பசாழ �னனர்கள காலததில் நிலவிய 
கணநபோகம், ஏகநபோகம் எனை இருவலகயான 
நிலவுல்டல� உரில�கள இருந்்தன. கணப்பாக 
நிலங்கள அலனததும் படைப்பறறு நிலங்கைாக 
�ாறைப்படடு நாயககர்களுககு வழங்கப்பட்டன.  
நில �ானிய முலையில் ்பல்டப்பறைாக 
நிலங்கலைப ம்பறறுக மகாண்ட நாயககர்கள
வரிவசூல் மசயவதிலும் ்பல்ட வீரர்கலைத 
திரடடுவதிலும் ஆர்வம் மகாண்டனர். இவர்கள 
�னனருககுத ப்தலவயான ்பல்டகலைக 
மகாடுததும் உ்தவினர். 

ஆயக்காரர் முழை
கி.பி. 15-ஆம் நூறைாணடின இறுதியில் 

ம்தனனிந்தியாவில் ப்தாறறுவிககப்பட்ட 
முலை ஆயககோரர முலை (அ) கிரா� 
அதிகாரிகள முலையாகும். இலவ விஜய 
நகர அரசர்கைால் அல�ககப்பட்டது. கிரா� 
அரசியல் அல�பபுகைான சல்பகள, ஊர், நாடு 
மு்தலியலவகள �ாறைப்படடு இம்முலைப்படி 
ஆயககாரர் எனை அதிகாரிகளும், கிரா�த 
ம்தாழிலாைர்கள மகாண்ட அல�ப்பாக 
�ாறியது. விஜயநகர ஆடசிககாலததில் ஏரி 
வாரியம், ப்தாட்டவாரியம், ்பஞசவார வாரியம் 
ப்பானைவறலைக கர்ணம் என்பவர் மசயய 
பவணடியிருந்்தது. இவரி்டம் கிரா�ததில் 
உளை நனமசய, புனமசய நிலங்கள, ப்தாபபுகள, 
சுடுகாடு, ப�யச்சல் நிலங்கள, நிலவரி ப்பானை 
்தகவல்கள அ்டங்கிய அட்டவலண (அ) அைஙகல் 
எனறும் புத்தகமும் சிட்ைோ எனை குறிபப்படும் 
இருந்்தது. 

ஆயககாரர்கபைாடு பசர்ந்து கிரா� 
�ககளுககுச் பசலவ புரிவ்தறகு புபராகி்தர், 
ம்பாறமகால்லர், ்தச்சர், குயவர் ப்பானை 
ம்தாழிலாைர்களும் நிய�னம் ம்பறைனர். 
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�ண்ட்பங்களும், ்பரிவாரத ம்தயவங்களுககு 
ஏற்பச் சிறு பகாயில்களும், அம்�னுககுத ்தனிக 
பகாயில்களும் அல�ககப்பட்டன. குதிலர 
�ண்ட்பங்களும், வசந்்த�ண்ட்பங்களும் 
காணப்படுகினைன. ஆயிரங்கால் �ண்ட்பத 
தூணகளில் முன கால்கலை தூககிப 
்பாயந்து மசல்வது ப்பானை குதிலரகளும், 
யாளிகளும் காணப்படுகினைன. தூணகளின 
உச்சியில் அலங்காரதது்டன ம்தாங்குகினை 
்தா�லர ம�ாடடு ப்பானை அல�பபுகளும் 
காணப்படுகினைன. தூணகளில் காணப்படும் 
�ோகபந்்ம் எனை அல�பபு விஜய நகர 
ஆடசிககாலததில் பின்பறைப்பட்டது. கூடு 
எனை கடடு�ானததில் வலரயப்பட்ட மசடி, 
மகாடிகலை இககாலத தூணகளில் காணலாம்.

ஓவியக்கழல
விஜயநகர ஆடசிககாலததின 

ஓவியககலலச் சிைபல்பக காஞசிபுரம், 
திருவணணா�லல, திருவாரூர், திருவரங்கம், 
கும்்பபகாணம், உததிரப�ரூர், திருமவறறியூர், 
சி்தம்்பரம், �துலர, அழகர்பகாயில், 
பகாவில்்படடி, ஸ்ரீவில்லிபபுததூர், 
ஸ்ரீலவகுண்டம் ப்பானை இ்டங்களில் 
காணலாம். 

விருபாக்ஷர் ்காயில்

விருபாக்ஷர் ்்காயில

ம�ாயசாைர் காலததில் கட்டப்படடுக 
கிருஷ்ணா ப்தவராயர் ஆடசிககாலததில் 
ம�ருகூட்டப்பட்டது. பகாயிலின ப�றகுப 
்பகுதியில், கர்ப்ப கிரகமும் அம்�ன சந்நிதியும், 
்பரிவார ம்தயவங்களின பகாயில்களும் உளைன. 
துங்க்பததிரா நதிககலரயிலிருந்து சிறிய ஒரு 
பகாபுர வாயிலின வழியாக இகபகாயிலுககுள 

எனை வ்டம�ாழி நூலல இயறறிய இருகப்ப 
்தண்டநா்தர் எனை ச�ண ச�யதல்தச் 
பசர்ந்்தவலர ஆ்தரிததுளைார். அதலவ்த 
பகாட்பாடடில் ்பறறுளை அப்பயய தீடசி்தலர 
லவணவ ்பறறுளை இரண்டாம் பவங்க்டப்தவர் 
ஆ்தரித்தார். 

கு�ார கம்்பணருல்டய அரசியார் 
கஙகோந்வி மதுரோவிஜயம் எனை நூலலயும், 
இரோம பத்திரோம்போள், இரகு�ோ் ஆப்யூ்யமும், 
திருமலேோம்போள் வர்ோம்பிகோ பரிணயம் 
எனை நூலலயும் இயறறியுளைனர். 
இவர்கள இலககியச் மசல்வம் ்பல்டத்த 
அரசிகைாவர். விஜய�கரப் நபரரசின் ஆட்சியில் 
க்லுஙகு கமோழி மறுமலேரசசியடைந்்து 
எனலேோம். கிருஷ்ணப்தவராயர் அலவயில் 
அஷைதிககஜஙகள் எனப்பட்ட எடடுப 
புலவர்கள இருந்்தனர். கிருஷ்ணப்தவராயபர 
உஷா்பரிணயம், ஜாம்்பவதி கல்யாணம் ஆகிய 
நூல்கலை இயறறியுளைார். 

�	அல்லசானி ம்பத்தணணா 
(ஆந்திரக கவி பி்தா�கர்) - �னுசரி்தம்

�	நந்தி திம்�ணணா - ்பாரி ஜா்த்ப கரணமு

�	துர்ஜாதி - காைததி �காதமியம்

�	பிங்காலி சூரனனா - பிர்பாவதிபிரதயும்

�	ம்தனாலிரா� கிருஷ்ணர் - விக்ட கவி

�	�்தகிரி �ல்லார்ணா - இராஜபசகர 
சரிததிரமு

�	�யலாராஜீ்பதரடூ - ரா�புதயாமு

�	இரா�ராஜபூஷணர் - வசுசரிததிரம் 

ப்பானபைார் புகழம்பறைவர்கைாகத 
திகழந்்தார்கள.

கட்ைைக்கழல
விஜயநகர ஆடசிககாலததில் 

கலலநயதது்டன பகாயில்கள கட்டப்பட்டன. 
பசாழ �னனர்கள காலததில் பகாயிலின 
கர்ப்பகிரகததின ப�லுளை வி�ானப� 
சிைந்து விைங்கியது. அந்நிலல�ாறி 
பகாயில்களில் நல்டம்பறும் வழி்பாடுகளும், 
திருவிழாககளுககு ஏற்ப கல்யாண 
�ண்ட்பங்களும், நூறறுககால், ஆயிரங்கால் 
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நூறைாணடில், இங்குக கட்டப்பட்ட விட்டாலா 
சுவாமி பகாயில்களும், �சாரா இரா�சுவாமி 
பகாயில்களும் சிைபபுபம்பறைலவயாகும். 
்த ல ல க ப க ா ட ல ்ட ப ப ்ப ா ரி ல் (ம ்ப ா . ஆ 1 5 65) 
அழிககப்பட்ட இந்நகரம் உலக ்பாரம்்பரியச் 
சினன�ாக யுகனஸநகோவோல்(UNESCO) 
அங்கீகரிககப்படடுளைது. 

�சாரா இரா�சுவாமி ்காயில்

�சாரா ்்காயில

்பாரசீக ம�ாழியில் ஹேோரோ என்்றோல் 
ஓரோயிரம் எனப் கபோருள்படும். �சாரா 
இரா�சுவாமி பகாயிலில், இரா�ாயணம் 
ம்தா்டர்புல்டய காடசிகள அதிக�ாக 
காணப்படுகினைன. இரா�ாயணததிலும், 
்பாகவ்தததிலும் வரும் கல்தகலைச் 
சிற்ப வடிவில் இங்பக காணலாம். ரிஷி 
சிருங்பகரிமுனிவர், புததிர காப�டடி யாகம் 
மசயவது, ்தா்டலகலய இரா�ன மகால்வது, 
இரா�ர், சீல்த, இலககுவன ஆகிய மூவரும் 
கங்லக நதிலயக க்டப்பது, சீல்தலயத தூககிச் 
மசனை இராவணலனத ்தடுப்ப்தறகு ஜ்டாயு 
ப்பார்புரிவது ப்பானை காடசிகலையும் இங்குக 
காணலாம்.

விஜயநகர ஆடசிககாலததில் சிைப்பாகக 
மகாண்டா்டப்பட்ட �காநவமி திருவிழாக 
காடசிகள ்பாகவ்தததில் கூைப்படும் கிருஷ்ண 
்பகவானுல்டய திருவிலையா்டல்கள
ப்பானைலவ இங்குக காணப்படுகினைன. 

வரமுடியும். கிழககிலுளை பகாபுரம் புைங்குவிந்்த 
(convex) முலையில் கட்டப்படடுளைது.

வி ஜ ய ந க ர க ா ல த து க 
குதிலர �ண்ட்பங்கள, திருவரங்கம் 
அரங்கநா்தர்பகாயிலிலும், காஞசி 
வர்தராஜர்பகாயிலிலும், பவலூர் 
ஜலகணப்டஸவரர் பகாயிலிலும் 
காணப்படுகினைன.

குதிசர மண்்பம்

�ம்பி

�ம்பி

விஜயநகர ஆடசிககாலததில் 
்தலலநகர�ாக இந்நகரம் விைங்கியது. 
்பனனாடடு வாணிகத ்தை�ாகவும் விைங்கியது. 
விஜயநகர ஆடசிககால சில்தப்பாடுகள 
இந்நகரில் காணப்படுகினைன. கி.பி.16 ஆம் 
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்காபுரஙகள்
விஜயநகர அரசர்கள ்தமிழநாடடில் 

காணப்படும் பகாயில்கலை விரிவு்படுததி 
ஆயிரங்கால் �ண்ட்பம், நூறறுககால் 
�ண்ட்பங்கள, திருககுைங்கள, 
இராஜபகாபுரங்கள மு்தலியவறலை 
உருவாககினர். காஞசிபுரததில் ஏகாம்்பரநா்தர் 
பகாயில் பகாபுரதல்தயும், காை�ஸதி, 
திருவணணா�லல அருணாசபலஸவரர் 
பகாபுரங்களும் கிருஷ்ண ப்தவராயர் 
காலததில் கட்டப்பட்டன. சி்தம்்பரம் ந்டராஜர் 
பகாயிலில் வ்டககுக பகாபுரம் இவர்கள 
காலததில் கட்டப்பட்டது. விஜயநகர அரசர்கள 
காலததில் அல�ககப்பட்ட பகாபுரங்கள 
'இரோயநகோபுரஙகள்' எனைலழககப்படுகினைன. 
இவர்கள காலதது பகாபுரங்கள, ஒன்பதுமு்தல் 
்பதிபனாரு ்தைங்களவலர எழுப்பப்பட்டன. 
ப�லும் ச�யம்சாராக கட்ட்டங்கள கட்டப்பட்டன. 

இந்தியப்பணபாட்டிற்கு விஜயநகரப் 
்பரரசின் மகாழை
�	விஜயநகர ஆடசியாைர்கள ஐபராப்பாவில் 

நிலவி வந்்த நில�ானிய முலைலயத 
ம்தனனகததில் �ோயன்கோர முட்றயோக 
அறிமுகப்படுததினர்.

�	விஜயநகர ஆடசியாைர்கள இரா�நவமி, 
புத்தாணடு ப்பானை ்பணடிலககளுககு 
முககியததுவம் மகாடுத்தனர்.

�	்தமிழகததில் ம்தலுங்கு ம�ாழி ்பரவவும், 
ம்தலுங்கு இலககியம் வைரவும் முககிய 
காரண�ாக இருந்்தார்கள.

�	தி ரு ப ்ப தி  தி ரு � ல ல யி லு ள ை 
ம வ ங் க ்ட ா ச ல ்ப தி  ப க ா யி ல ல 
நவீனப்படுததியது்டன �லலயில் 
்பால்தகலைச் சீரல�த்தது இவர்கள 
மசய்த முககிய ்பணியாகும்.

�	வ்டஇந்தியாவிலிருந்தும் இஸலாமியப 
்ப ல ்ட ம ய டு ப ்ப ா ை ர் க ளி ்ட மி ரு ந் து ம் 
்பலழல�யான இந்தியப்பண்பாடடுக 
கூறுகைான பகாயில்கள, கலலகள 
ப்பானைவறலைப ்பாதுகாத்தது இவர்கள 
்பண்பாடடிறகுத ்தந்்த மகால்டயாகும்.

திருவிைாக்கள்
விஜய நகர ஆடசிககாலததில் முககிய 

திருவிழாககைாக �காநவமி, தீ்பாவளி, 
�கரசங்கராந்தி, யுகாதி, கார்ததிலகத திருவிழா, 
கல்யாண உறசவம், சிவராததிரி, திருவாதிலரத 
திருவிழா, ரா�நவமி, லவகாசிவிசாகம், 
கிருஷ்ணமஜயந்தி, ஏகா்தசி, �ார்கழிநீரா்டல், 
்தசமி �காஉறசவம் ப்பானை முககிய 
திருவிழாககள மகாண்டா்டப்பட்டன.

விட்ைலர் சுவாமி்காயில்

விட்்லர் சாமி ்்காயில

�ராடடிய ்பகுதியில் கிருஷ்ண ்பகவாலன 
விட்டலர், விடப்டா்பா, ்பாணடுரங்கன எனை 
ம்பயர்களு்டன வழி்பட்ட முலைககு (வித்தலர்) 
விட்ைலேர வழிபோடு எனறு ம்பயர். இகபகாயிலில் 
�கா�ண்ட்பததில் 12 அடி உயரமுளை 56 
தூணகள எழுப்பப்படடுளைன. தூணகளில் 
உச்சிப்பகுதியின அடுககுப ப்பலழகளில் 
நாக்பந்்தமும், ்தா�லர ம�ாடடுகளும் 
காணப்படுகினைன. இங்குளை �கா�ண்ட்பம் 
திராவி்டக பகாயில் அல�பபுககலலககு ஓர் 
அணிகலன ப்பால் விைங்குகிைது எனறு ம்பர்ஸி 
பமரௌன குறிபபிடுகிைார்.

திருவெண்ணாமசல ்்காபுரம்
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அழ�ச்சர்குழு
�	வகில்-உஸ சுல்்தான – நாடடின துலணத

்தலலவர்

�	வசீல் குல் - அல�ச்சர்களின 
்பணிலயப�ற்பார்லவயிடு்பவர்

�	அமீர்-இ. ஜும்லா - நிதியல�ச்சர்

�	வசீர்-இ. அஸரப - மவளியுைவு அல�ச்சர்

�	நசீர் - நிதிததுலை அல�ச்சர்

�	ப்பஷ்வா - அரசப ்பல்ட ம்பாறுப்பாைர்

�	மகாதவால் - காவல் துலைத ்தலலவர்

�	ச்தர்-இ. ஜ�ான - ்தலலல� நீதி்பதி

ப்பானை எடடு அல�ச்சர்கலைக 
மகாணடு ஆடசி புரிந்்தனர். இம்முலை 
பிறகாலததில் �ராடடிய ஆடசியாைர்களுககு 
முனனு்தாரண�ாகத திகழந்்தது.

�ாநில நிருவாகம்
அலாவுதின �ாசன ்பா�னஷா ்பாமினி 

அரலச ஆேோனோபோத், க்ௌலே்ோபோத் பீரோர, 
பீைோர என நானகு மு்தனல� பிரிவுகைாகப 
பிரித்தார். நிருவாகதல்த ஆளுநர்கள ந்டததினர். 
முக�துஷாவின காலததில் ப்பரரசு ்ரப்புகள் 
எனை ்பகுதிகைாகப பிரிககப்படடு ஆடசி புரிந்்தனர். 
்தரபபுகள சர்ககார்கைாவும், சர்ககார்கள 
்பர்கானாககைாகவும், ்பர்கானாககள 
கிரா�ங்கைாகவும் பிரிககப்பட்டன. ஆடசியின 
அடிப்பல்ட அலகு கிரா�ம் ஆகும். 

சமூக நிழல
்பாமினி அரசு இந்து-இஸலாமிய 

ச�யங்களின இலணப்பாக இருந்்தது. சமூகததில் 
பவைாணல� மசயபவார், மநசவாைர்கள, 
உபலாக பவலல மசயபவார், லகதம்தாழில் 
மசயபவார் ப்பானபைார் முககிய இ்டம் வகித்தனர்.

வருவாய்ததுழை
முக�து கவான எனனும் அல�ச்சர், 

நிலங்கலை அைந்து எல்லலகலை நகர, 
கிராமிய நிலங்களின எல்லலகள எனச் 
சரியாகக கணககிடடு, அ்தலன அரசுக 
குறிபப்படடில் இ்டம் ம்பைச் மசய்தார். ஒவமவாரு 

�	இவர்கள காலததில் பகாயில்களில் மிக 
உயர்ந்்த இராயபகாபுரங்கள கட்டப்பட்டன.

�	ப க ா யி ல் க ளி ல்  தி ரு ச் சு ற று க ள 
(பிரகாரங்கள) எணணிகலக ம்பருகின. 

�	கல்யாண�ண்ட்பம், குதிலர�ண்ட்பங்கள, 
யாளி�ண்ட்பங்கள, ஆயிரங்கால் 
�ண்ட்பங்கள எழுப்பப்பட்டன. 

5.12 பாமினிஅரசின் காலப் பணபாடு
அலேோவுதீன் ஹோேன் போமன்ஷோ 

எனைலழககப்பட்ட �ாசனகங்கு ்பாமினி 
அரலசத ப்தாறறுவித்தார். இவர் ம்டல்லி 
சுல்்தான முக�துபின துகைக ஆடசியிலிருந்து 
்தனலன விடுவிததுகமகாணடு, சு்தந்திர 
அரலச நிறுவினார். ்பாமினி அரசின ்தலலநகர் 
குல்பரககோ ஆகும்.

சான்றுகள்
்பாமினி அரலசப ்பறறி 

அறிந்துமகாளவ்தறகுக கனன்டம், 
ம்தலுங்கு, ்தமிழ ஆகிய ம�ாழிகளிலுளை 
கல்மவடடுகளும், ச�ஸகிரு்த ம�ாழியிலுளை 
மசபபுப்பட்டயங்கள, இலககியச் சானறுகள 
பகாயில்கள, அரண�லனகள, பகாடல்டகள 
ஆகிய ம்தால்லியல் சானறுகளும் உ்தவுகினைன. 
ப�லும், அயல்நாடடுப ்பயணிகைான 
இபின்பதூ்தா, அபதுர்ரசாக, நிகிடின, நூனிஸ 
ஆகிபயாரின குறிபபுகளும் ்பாமினி அரலசப 
்பறறி அறிய உ்தவுகினைன.

பாமினி அரசின் நிருவாகம்

ழ�யஅரசு
்பாமினிசுல்்தான அரசின நிருவாகமுலை, 

இஸலாமிய ஆடசிமுலைலய முன �ாதிரியாகக 
மகாணடிருந்்தது. �னனர் அலனதது 
அதிகாரங்கலையும் மகாணடிருந்்தார். சுல்்தான 
அல�ச்சர்களின கருததுப்படி, நிருவாகதல்த 
ந்டததி வந்்தார். ்பாமினி சுல்்தான கலீபோவின் 
ப�னல�யான அதிகாரதல்த ஏறைார்.
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ல�்தானம் வி்தானததின கிழககு, வ்டககு, ம்தறகு 
விளிம்புகளில் இ்டம்ம்பறறிருககும் உருலை 
வடிவ வி்தானதது்டனகூடிய அழகும், வலைவு 
அணி நல்ட்பால்த அல�பபு மிக அகல�ாகவும் 
உளைன. இலவ ்பாமினி கட்டககலலககுச் 
சிைந்்த சானைாக அல�ந்துளைன.

்கால்மகாணைா ்காட்ழை

்்காலம்காண்்ா்்காட்ச்

இரோஜோகிருஷணந்வ் எனை 
காகததிய அரசரால் கட்டப்பட்ட பகாடல்ட 
ஆகும். இகபகாடல்ட இருந்்த ்பகுதி 
முகம்�து நகர் எனப்பட்டது. குதுபஷா 
வம்சததின ்தலலநகர�ாக விைங்கியது. 
பகாடல்டயின ஒலிஅல�பபு அடிப்பல்டயில் 
இது சிைந்்த கட்ட்டககலலயின அம்ச�ாகும். 
இகபகாடல்டயின உயர்ந்்த்பகுதி ்பாலாஹிசார் 
எனைலழககப்படுகிைது. பீரங்கிகள, அரச 
அரண�லனகள, அலைகள, �சூதிகள உட்ப்ட 
நானகு சிறிய பகாடல்டகளும் இ்தனுள 
அ்டங்கும். இகபகாடல்டயின நுலழவாயில் 
்பப்த்தர்வாசா எனைலழககப்படுகிைது. 17-ஆம் 
நூறைாணடில் பகால்மகாண்டா ஒரு சிைந்்த 
லவரச் சந்ல்தயாக திகழந்்தது. 

்கால் கும்பாஸ் �சூதி
கர்நா்டகா �ாநிலததில் பீஜபபூர் 

�ாவட்டததில் உளை அ்டககத ்தலக 
கட்ட்டம் ஆகும். இது ்ககோண சுல்்ோனகம் 
கட்ட்டககலல ்பாணியில் கட்டப்பட்டது 
பகால்கும்்பாஸ கனசதுர வடிவ கட்ட்ட�ாகும். 
ஒவமவாரு ்பககமும் நீைம், அகலம் �றறும் 
உயரம் 47.5 மீட்டர் ச��ாகக மகாணடுளைது. 
இந்்த அ்டககத்தலம் உலகின மிகபம்பரிய 
ஒறலை அலை இல்டமவளிகள மகாண்ட்தாகும். 

�ாநிலததிலும் அரசருகமகன நிலங்கள 
ஒதுககப்பட்டன. அலவ கோேோ-இ-சுல்்ோனி 
எனப ம்பயரி்டப்பட்டன. அரசிறகு நிலங்கள 
மூலம் வருவாய கில்டககபம்பறைது.

கல்வி
்பாமினி சுல்்தானகள கல்வியில் ஆர்வம் 

உல்டயவர்கைாகத திகழந்்தனர். இவர்கள ்பல 
்பளளிகள ம்தா்டங்கினார்கள. முஜாஹித ஷா 
என்பவர் ஆ்தரவறைவர்களுககு ஒரு ்பளளிலய 
ஏற்படுததினார். குல்்பர்ககா, பீ்டார் ப்பானை 
இ்டங்களில் கல்விக கூ்டங்கள நிறுவப்பட்டன. 
சுல்்தான பிபராஷ் ஷா இலையியல், அறிவியல், 
ஜிபயாமிதி, கணி்தம், ஆகியவறறில் புலல� 
ம்பறறிருந்்தார். அரபு, ்பாரசீகம் ப்பானை 
நாடுகளிலிருந்து கல்வியாைர்கலை வரச் 
மசயது �ககளுககுக கல்வி ப்பாதித்தார்.

்பாரசீகததில் பிைந்்த முக�து கவான 
்பாரசீக ம�ாழியிலும், கணி்தததிலும் புலல� 
ம்பறைவராகத திகழந்்தார். ப�லும், சிைந்்த 
கவிஞராகவும் �றறும் எழுத்தாைராகவும் 
விைங்கினார். பீ்டாரில் �்தராசாலவ எனை 
்பளளிலய நிறுவி அதில் ம்பரிய நூலகதல்த 
அல�த்தார். அதில் 3000 லகமயழுததுப பிரதி 
நூல்கள இ்டம்ம்பறறிருந்்தன எனறு ்பதிவு 
மசயயப்படடுளைது.

கட்ைைக்கழல
்பாமினி அரசர்கள காலததில் 

கட்ட்டங்கள மிகுந்்த எணணிகலகயில் 
கட்டபம்பறைன. குல்்பர்காவில் 
கட்டப்பட்ட ஜாமி�சூதி ்பாரசீக முஸலீம் 
லகவிலனஞர்கைால் கட்டப்பட்ட்தாகும். 
இவர்கள காலததில் கட்டப்பட்ட 
பகால்மகாண்டா, பகால்கும்்பாஸ ப்பானைலவ 
மிகச் சிைந்்த கட்ட்டங்கைாகும்.

குல்பர்காவின் ஜாமி �சூதி
இம்�சூதி மு்தலாம் முக�துஷா 

காலததில் ம்தா்டங்கப்படடு, கி.பி(ம்பா.ஆ) 1367 
- இல் முடிககப்பட்டது. இம்�சூதி 63 அலர 
பகாைவடிவக குவி�ா்டங்கள மகாண்ட வி்தான 
அல�ப்பால் முறறிலும் மூ்டப்படடுளைது. ல�ய 
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அடிப்பல்டயாகும். ்பாமினி சுல்்தானகள ்பரந்்த 
�னப்பானல�யு்டன விைங்கினர். ்பாமினி 
சுல்்தானகள ஆடசிக காலம், இந்தியககலல, 
கட்ட்டககலல ப்பானைவறறில் �ாறைதல்த 
உருவாககியது எனலாம்.

பாமினி அரசு அளிதத மகாழை
�	்பாமினி அரசு காலததில் எணணறை 

�சூதிகள, நூலகங்கள கட்டப்பட்டன. 
ம்தனனிந்தியாவில் �்தராசாககள மூலம் 
முஸலீம்களுககு மு்தனமு்தலில் கல்விலய 
கறபித்தவர்கள இவர்கபை ஆவர்.

�	முக�து கவானின நிருவாக 
சீர்திருத்தங்கள பிறகால இஸலாமிய 
சுல்்தானுககு முனபனாடியாகத 
திகழந்்தன.

�	குல்்பர்ககாவில் உளை ஜிம்�ா 
�சூதி, பகால்மகாண்டா பகாடல்ட 
பகால்கும்்பாஸ கட்ட்டம் ஆகியலவ 
இந்திய கட்ட்டகலலககுப ்பாமினி அரசின 
மகால்டயாகும். 

�	நில�ானிய முலைப்படி ம்தனனிந்தியாவில் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட மு்தல் இஸலாமிய அரசு 
இதுவாகும்.

�	மு்தலாம் முக�து ஷாவின சீர்திருத்தங்கள
பிறகால ்பாமினி சுல்்தானகள �றறும் 
�ராததியர்களுககு முனபனாடியாகத 
திகழந்்தன. 

5.13 முகலாயர்காலப் பணபாடு
்பா்பர் என்பவரால் கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 1526 

ஆம் ஆணடில் இந்தியாவில் முகலாயப ப்பரரசு 
ப்தாறறுவிககப்பட்டது. �ு�ாயூன, அக்பர், 
ஜ�ாங்கீர், ஷாஜ�ான, ஔரங்கசீப ஆகிபயார் 
முகலாயர்களின முககிய �னனர்கைாவர். 
இவர்களின ஆடசி முலை, சமூக, ம்பாருைா்தார, 
ச�ய நிலல, நுணகலலகள ப்பானைவறறில் 
வியத்தகு முனபனறைங்கள ஏற்பட்டன.

சான்றுகள்
்பா்பர் எழுதிய சுயசரில்தயான போபர 

�ோமோ, அவரது �கள குல்்ப்தான ப்பகம் 

இககட்ட்டததின ல�யததிலிருந்து 
சா்தாரண�ாகப ப்பசினாலும் அலனததுப 
்பகுதிகளுககும் ம்தளிவாகக பகடகும்்படி 
ஒலியல�பபு இருப்பது இ்தன சிைப்பம்ச�ாகும்.

்்காலகும்பாஸ் சமாதி

தக்காண சுல்தானகக் கழல
்பாரசீக கட்ட்டககலலலய ல�ய�ாகக 

மகாணடு, ்பாமினி சுல்்தானகள
கட்ட்டங்கலைக கடடினர். இககலலயில் 
வட்டவடிவ கட்ட்டங்கள, கனசதுர வடிவ 
கட்ட்டங்கள கட்டப்பட்டன. இககலலபய 
்தககாண சுல்்தானகக கலலயாகும்.

ஒவியக்கழல

முணுமுணுக்கும் அரஙகம்
பீஜபபூரிலுளை பகால்கும்்பாஸ

முணுமுணுககும் அரங்கம் எனை 
சிைபல்பப ம்பறறுளைது. ஏமனனில், 
இங்குளை அரங்கததின ஒரு மூலலயில் 
நினறு, ம�ல்லப ப்பசினாபல அ்தன 
எதிமராலிலய எதிர்முலனயில் 
துல்லிய�ாகக பகடக முடியும் எனை 
கட்ட்டககலல அல�பபு முலையில் 
கட்டப்பட்டது.

பீஜபபூரில் கட்டபம்பறை இபராகீம் 
மரௌஸாவிறகும், அக�த நகரிலுளை ்பார்பாக 
ஆகியவறறிறகும் ்தககாண சுல்்தானகக கலலபய 
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முகலாயப ப்பரரசின நிலவருவாய 
முலைலய அக்பர் வலரயறுத்தார். ராஜா 
ப்தா்டர்�ால் எனை நில வருவாயத துலையின 
ஆபலாசலனயின்படி, ஜபதி எனை முலைலய 
அக்பர் மசயல்்படுததினார். விலைச்சலின 
அடிப்பல்டயில் நிலங்கள கபோலேோஜ, பகரௌதி, 
ேசேோர, போன்ேோர ஆகிய நானகு பிரிவாகப 
பிரிககப்படடு, வரி வசூல் மசயயப்பட்டது.

பழை நிருவாகம்
முகலாய �னனர்கள குதிலரப்பல்ட, 

காலாட்பல்ட, பீரங்கிப்பல்ட, க்டற்பல்ட, 
யாலனப்பல்ட ஆகிய ்பல்டகலைப 
ம்பறறிருந்்தனர். �னசப்தாரி எனை முலைலய 
அக்பர் அறிமுகப்படுததினார். இம்முலையின்படி 
்பல்டகள முலைப்படுத்தப்பட்டன. குதிலரப்பல்ட 
வீரர்கள 'சில்நலேஷ்ோ' எனப்பட்டனர்.

�ன்சப்தாரி முழை
கி.பி(ம்பா.ஆ) 1571 –ஆம் ஆணடு 

அக்பர் ஏற்படுததிய ்பல்டநிருவாக முலை 
�னசப்தாரி முலையாகும். ‘�னசப‘ எனை 
அரபுச் மசால்லுககு ‘் ரம்‘ அல்லது ‘் குதி‘ 
எனறு ம்பாருள. ்பதது மு்தல் ்பத்தாயிரம் 
வலரயிலான ்தரவரிலச அடிப்பல்டயில் 
வீரர்கள பிரிககப்பட்டனர்.

சமூக நிழல
இந்துககள, இஸலாமியர்கள மகாண்ட 

புதிய சமூகக கட்டல�பபு முகலாயர்கள காலததில் 
நிலலம்பறைது. இந்துககளில் ரஜபுததிரர்கள, 
பிரா�ணர்கள வணிகர்கள ப்பானபைார் 
உயர்ந்்த நிலலயிலிருந்்தனர். இவர்கள ்தத்தம் 
ம்தாழில்கலைச் சிைப்பாகச் மசய்தனர். ப்பார் 
வீரர்கள, �்தகுரு�ார்கள லகவிலனஞர்கள, 
உபலாகத ம்தாழில் மசயபவார், சமூகததில் 
முககிய இ்டம் ம்பறைனர். இஸலாமியர்களின 
அரசு நல்டம்பறை்தால் அபரபிய, துருககிய, 
�ங்பகாலிய, அபிசீனிய, ஆபகானிய முஸலீம்கள 
முககியததுவம் ம்பறைனர். பஷகச்தாஸ எனப்பட்ட 
இந்திய முஸலீம்களுககுச் சமூகததில் உயர் 
�திபபு இருந்்தது. 

எழுதிய ஹுமோயூன் �ோமோ, அபுல்்பாசல் 
எழுதிய அயினி அகபரி, அகபர �ோமோ ஆகிய 
நூல்களும் ்டாவர்னியர், ம்பர்னியர், �னூச்சி 
ஆகிய மவளிநாட்டவர்களின குறிபபுகளும், 
்பப்தபூர்சிகரி, ்தாஜ��ால், ஜும்�ா �சூதி, 
ம்டல்லி மசங்பகாடல்ட ப்பானை கட்ட்டங்களும் 
முகலாயர்கலைப ்பறறி அறிவ்தறகான 
சானறுகைாகத திகழகினைன.

ஆட்சிமுழை
ப்பரரசு எனப்பட்ட ்பரந்்த 

நிலப்பரபல்ப ஆடசி மசய்த �னனர் ‘்பாதுஷா’ 
எனைலழககப்பட்டார். 

1. வகீல் -  ்தலலல� அல�ச்சர்

2. திவானி ஆலா  -  நிதியல�ச்சர்

3. மீர்்பக்ஷி – இராணுவத ்தலலவர்

4. ச்தர் –உஸ-சுடூர் -  ச�யததுலை அல�ச்சர்

5. கான-இ-சா�ன  - உயர் அரண�லன 
அலுவலர்

6. ்தலலல� காஸி  -  ்தலலல� நீதி்பதி
ஆகிபயார் ஆவர். 

பிை அல�ச்சர்களும் இவர்களின கீழ 
்பணியாறறினர். 

1. ்தபராகா-இ-்தாக - மசௌகி -  ஒறைர் துலைத
்தலலவர், 

2. மீர்-ஐ-அடிஷ் - பீரங்கிப ்பல்டத்தலலவர்

3. மீர்-ஐ- ்ப�ரி - சிறுகப்பற்பல்டத ்தலலவர்

4. மீர்்பார் - காடுகளின ம்பாறுப்பாைர்

5. மீர்ப்தாசக -  அலவச்ச்டங்குகளின 
ம்பாறுப்பாைர்

நிலவருவாய்

ல�ய அரசின எடடுவலக 
வருவாயகள 1) நிலவரி 2) சுங்கவரி  
3) அன்பளிபபு 4) அககசாலல 5) ஸகாத
6) வாரிசறை �னசப்தார் மசாதது 7) உபபு வரி
8) கர்காணா மூலம் ம்பைப்பட்ட வருவாய
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ஆசிய நாடுகளுககு ஏறறு�தி மசயயப்பட்டன. 
ஜவுளி ஏறறு�தி ல�ய�ாகச் பசாழ �ண்டலக 
க்டறகலர திகழந்்தது. காஷ்மீர் சால்லவகள, 
கம்்பைவிரிபபுகள, ஆ்டம்்பரப ம்பாருடகள 
ப்பானைவறறின விற்பலன ல�ய�ாகக குஜராத 
திகழந்்தது. காரீயம், மசம்பு, ப்பார்ககுதிலரகள, 
்தந்்தம் ப்பானைலவ இைககு�தி மசயயப்பட்டன.

ம்டல்லி, ்பனாரஸ, சூனார் ஆகிய 
இ்டங்களில் அழகிய �ட்பாண்டங்களும், 
குஜராத ்பகுதிகளில் ்பருததி ஆல்டகளும் 
்தயாரிககப்பட்டன. இலவ அயல் 
நாடுகளுககு ஏறறு�தி மசயயப்பட்டன.

அக்பர் காலததில் ஆயிரததிறகும் 
ப�ற்பட்ட கர்ககாணாககள எனை 
ம்தாழிறசாலலகள ஏற்படுத்தப்பட்ட்தாக 
அபுல்்பாசல் கூறுகிைார். இந்தியப 
்பருததியால்டகலைச் சீனா, ஜப்பான, ்பாரசீக, 
எகிபதிய, அபரபிய, ஐபராபபிய வாணிகர்கள 
விரும்பி வாங்கினர். 

ப்பரரசு சு்பாககள எனை 
�ாநிலங்கைாகவும், சு்பாககள சர்ககார்கள
எனை �ாவட்டங்கைாகவும், சர்ககார்கள
்பர்கானாககள எனை வட்டங்கைாகவும் 
பிரிககப்பட்டன. சு்பாககள எனை �ாநிலங்கலைச் 
சுநப்ோர என்பவர் ஆடசி மசய்தார். அவருககு 
உ்தவ திவான எனை �ாநில நிதியல�ச்சர், �ாநில 
ச்தர் எனை ச�யததுலை அல�ச்சர், �ாநில ்பக்ஷி 
எனை வழககு அலுவலர், மகாதவால் எனை 
நகரச் சிைபபு நிருவாக அலுவலர் ப்பானபைார் 
மகாண்ட �ாநில அல�ச்சரலவ மசயல்்பட்டது. 
சர்ககார்கலை ்பாஜ்தார் என்பவரும், 
்பர்கானாககலை ஷிக்தார் என்பவரும் ஆடசி 
மசய்தனர். பிடிகக்ஷி, ம்பாட்தார், அ�ால் குஜார் 
ப்பானை அலுவலர்கள �ாநில, �ாவட்ட அரசு 
நிருவாகததிறகு உ்தவினர்.

ச�யநிழல
முகலாயர்கள காலததில் இஸலாமிய 

ச�ய அடிப்பல்டயிலான அரசு நல்டம்பறைது 
எனைாலும் அக்பர் ச�ய சார்்பறைவராகபவ 
இருந்்தார். ரஜபுததிரர்களு்டன மகாணடிருந்்த 

�களிர் நிழல
சமூகததில் ஆணாதிககம் 

முககியததுவம் ம்பறைாலும் ரஜபுததிர, 
முகலாய அரசகுலப ம்பணகளுககு 
அடிப்பல்டககல்வி �றறும் ச�யம் சார்ந்்த 
கருததுககள ப்பாதிககப்பட்டன. இககாலப 
ம்பணகள குழந்ல்தத திரு�ணமுலையால் 
்பாதிககப்பட்டனர். வி்தலவகள �று�ணம் 
அங்கீகரிககப்ப்டவில்லல.

கல்வி
இந்துககளுககு எனறு ம்தா்டககக 

கல்வி நிறுவனங்களிலும், ்பா்டசாலலகளிலும் 
அரசகுடும்்பததினருககு அரண�லனயிலும் 
கல்வி ்பயிறறுவிககப்பட்டது. மக்ப், 
ம்ரேோ எனை உயர் கல்வி நிறுவனங்களும் 
இஸலாமியர்களுககுக கல்விலயப ப்பாதித்தன. 
்பனாரஸ, நாதியா, அபயாததி, �துரா, 
அலகா்பாத, உஜஜயினி ப்பானை இ்டங்களில் 
இந்துககளுககான கல்வி நிறுவனங்கள 
இருந்்தன. ம்டல்லி, ஆகரா, ்பப்தபூர்சிகரி, லாகூர் 
ஆகிய இ்டங்களில் இஸலாமிய உயர்கல்வி 
நிலலயங்கள இருந்்தன. ்பாரசீக ம�ாழி 
அரசலவ ம�ாழியாகவும் இஸலாமியக கல்வி 
முலையின ்பயிறறு ம�ாழியாகவும் இருந்்தது.

மபாருளாதார நிழல
முகலாயர்கள காலததில் பவைாணல� 

முககிய ம்தாழிலாக இருந்்தது. பகாதுல�, 
மநல், ்பருபபு வலககள, ்பார்லி, ்பருததி, கரும்பு, 
அவுரி, எணமணய விததுககள ஆகியலவ 
்பயிரி்டப்பட்டன. ்பதிபனழாம் நூறைாணடில் 
புலகயிலல, �ககாச்பசாைம் உருலைககிழங்கு, 
மிைகாய ப்பானை பவைாணல�ப ்பயிர்கள 
இவர்கள காலததில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 
அயல்நாடடு வாணிகததில் ஈடு்பட்ட 
வணிகர்கள ‘நேத்’ �றறும் ‘நபோரோ’ எனறும், 
உளநாடடு வாணிகததில் ஈடு்பட்ட வணிகர்கள 
‘்பானிக’ எனறும், ம�ாத்த ்தானிய வாணி்பததில் 
ஈடு்பட்ட வணிகர்கள ‘பஞ்ேோரோககள்’ எனறும் 
அலழககப்பட்டனர். வ ங் க ா ை த தி ல் 
சர்ககலர, அரிசி, ம�ல்லிய �ஸலின துணிகள, 
்பட்டால்டகள உற்பததி மசயயப்படடு �ததிய 
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கடடுவதில் ்பாரசீக ்பாணி பின்பறைப்பட்டது. 
அக்பர் காலததில் �ு�ாயூனிறகுக கல்லலை, 
்பப்தபூர் சிகரியில் ்பல அழகிய கட்ட்டங்கள, 
புலந்்தர்வாசா (்பப்தபூர் சிகரியின நுலழவாயில்) 
ப்பானைலவ கட்டப்பட்டன. அக்பருககுபபின 
ஆடசிககு வந்்த ஜ�ாங்கீர், சிககந்்தரா எனை 
இ்டததில் அக்பரின கல்லலைலயக கடடினார்.

்ாஜம�ால

ஷாஜ�ான காலததில் முகலாயக 
கட்ட்டககலல அ்தன புகழின உச்சதல்த 
அல்டந்்தது. இவரது கோலேம் முகலேோயக 
கட்ைைககடலேயின் கபோறகோலேம் 
எனைலழககப்பட்டது. ஷாஜ�ான காலததில் 
கட்டப்பட்ட மிகச்சிைந்்தக கட்ட்டம் ்தாஜ��ால் 
ஆகும். இது அர்ஜு�ன ்பானு ப்பகம் எனை 
இயறம்பயர் மகாண்ட அவரது �லனவி 
மும்்தாஜ ��ாலின நிலனவாக ஆகராவில் 
யமுலன நதிபயாரததில் கட்டப்பட்டது. 
இந்திய, ்பாரசீக, ஆபகன, துருககி, உளளிட்ட 
நாடுகளின கட்ட்டககலல வல்லுநர்கள 
்தாஜ ��ாலின கடடு�ானப ்பணியில் 
ஈடு்படுத்தப்பட்டனர். ்தாஜ��ாலின 
கடடு�ானப ்பணிலய ஒருங்கிலணததுத 
்தந்்தவர் உஸ்ோத் அகமதுலேஹோவரி 
என்பவராவார். ்தாஜ��ாலின 
கடடு�ானப ்பணிலய சாதுல்லாகான 
எனை அதிகாரி ப�ற்பார்லவயிட்டார். இது 
மவளலைப்பளிங்குக கறகைால் கட்டப்பட்டது. 
இப்பளிங்குக கறகள ம�கர்கரானா எனை 
்பகுதியிலிருந்து ம்பைப்பட்டன. இதிலுளை 
அழகிய பூ பவலலப்பாடுகளுககு பியட்ரோடியூரோ 
எனறு ம்பயர். ம்டல்லியில் மசங்பகாடல்ட, 
ஜும்�ாசூதி ப்பானைலவயும் ஷாஜ�ான 
காலததில் கட்டப்பட்டன. ப�ாதி�சூதி 
முதது�சூதி, திவானிகாஸ, திவானி ஆம் 

நடபின காரண�ாகக கி.பி 1563-இல் புனி்தப 
்பயணிகள மீ்தான வரிலயயும் கி.பி 1564-இல் 
இஸலாமியரல்லாப்தார் மசலுததிய ஜிசியா 
எனை வரிலயயும் நீககினார். இந்துககளின 
தீ்பாவளிப ்பணடிலகலயக மகாண்டாடினார். 
இந்துககளி்டததில் ேதி முட்ற, கஜளஹோர எனை 
முலைகலை (இந்துபம்பணகள தீககுளிககும் 
முலை) எதிர்த்தார். கி.பி.  (ம்பா.ஆ.) 1575 இல் 
இ்பா்ததகானா எனை ச�ய பிரார்த்தலன �றறும் 
விவா்தக கூ்டதல்த நிறுவிய இவர் கி.பி. (ம்பா.ஆ.) 
1579ல் ்தவறு்ப்டா ஆலணலய மவளியிட்டார். 

ச�ய விவகாரததில் �னனர் 
்தவறிலழகக�ாட்டார் எனறு �னனர் 
மவளியிடும் அறிவிபப்ப ்தவறு்ப்டா 
ஆலணயாகும்.

இந்து, இஸலாம், கிறித்தவம், 
ச�ணம் உளளிட்ட ்பல ச�ய அறிஞர்களு்டன
கலந்துலரயா்டலில் அக்பர் ஈடு்பட்டார்.

இவவுலரயா்டலில் புருபஷாத்தம், ப்தவி 
(இந்து�்தம்), ம�கர்ஜிராணா (மஜாராஸடிரிய 
�்தம்) அகவாவி்பா, �ானசபரட (கிறிததுவ�்தம்) 
ஹிர விஜய சூரி (ச�ண �்தம்) ஆகிபயார் ்பங்கு 
ம்பறைனர். உலரயா்டலின விலைவாக அக்பர் தீன் 
இலேோகி (ம்தயவீக ச�யம்) எனை புதிய ச�யதல்தத 
ப்தாறறுவித்தார். அக்பர் இந்து, இஸலாம், 
சீககிய ச�யத்தவலரச் ச��ாக ந்டததினார். 
சீககியர்களு்டன நல்லுைவு மகாணடிருந்்த்தன 
அல்டயாை�ாக அவர்களுககுப ம்பாறபகாயில் 
(அமிர்்தசரஸ) கட்ட நிலம் ்தான�ாக 
வழங்கப்பட்டது. ஜ�ாங்கீர், ஷாஜ�ான, 
ஔரங்கசீப ஆகிபயார் ச�ய விவகாரங்களில் 
அக்பலரபப்பால் ்தாராை �னதது்டன 
மசயல்்ப்டா்த்தால், இஸலாமியரல்லா்த 
�ககளின ஆ்தரலவ இழந்்தனர். 

கட்ைைக்கழல
்பா்பர், �ு�ாயூன ஆகிபயார் 

காலதல்தவி்ட அக்பர், ஷாஜ�ான 
காலததில்்தான கட்ட்டககலல வைர்ச்சிம்பறைது. 
மசங்கறகைாலான கட்ட்டங்கள அக்பர் 
காலததில் கட்டப்பட்டன. கட்ட்டங்கள 
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ஷாஜகான காலததில் இலசககலலஞர்கள 
ஊககுவிககப்பட்டனர். 

ஓவியக்கழல
மீர டேயது அலி, அப்துல் ேமது ஆகிய இரு 

ஓவியர்கள. �ு�ாயூனால் ்பாரசீகததிலிருந்து 
இந்தியாவிறகு அலழததுவரப்பட்டனர். அக்பர் 
காலததில் இந்்த ஓவியர்கள புகழ ம்பறைனர். 
்பல்பவறு இலககிய �றறும் ச�ய நூல்களுககு 
உருவங்கள (வலரயப்பட்ட ஓவியம்) மூலம் 
விைகக�ளிககும் ்பணிலய அக்பர் ம்தா்டங்கி 
லவத்தார். பஸவோன், மிஸகினோ, ் ஸவந்த் ஆகிய 
ஓவியக கலலஞர்கலையும் ஆ்தரித்தார்.

இவரது காலததில் இரா�ாயணததிலும், 
�கா்பார்தததிலும் இ்டம்ம்பறறுளை 
கருததுகளும், காடசிகளும் ஓவியங்கைாகத 
தீட்டப்பட்டன. �ம்சா நா�ா எனை ஓவியத 
ம்தாகுபபு உருவாககப்பட்டது. இதம்தாகுபபில் 
ஆயிரததிறகு ப�ற்பட்ட ஓவியங்கள 
இ்டம்ம்பறறிருந்்தன. ஓவியர்கள நீலம், சிகபபு 
ஆகிய வணணங்கலைத ்த�து ஓவியங்களில் 
மிகுதியாகப ்பயன்படுததினர். ஜ�ாங்கீர் 
காலததில் ஓவியககலல அ்தன புகழின உச்சிலய 
அல்டந்்தது. அபுல்�சன, பிஷன்தாஸ, �து, 
ஆனந்த, பகாவர்்தன, உஸ்தாத �னசூர் ஆகிய 
ஓவியர்கள இவர் காலததில் புகழம்பறறுத 

ப்பானைலவயும் இவரது காலததில் கட்டப்பட்ட 
பிை கட்ட்டங்கைாகும்.

மசங்்காட்ச்

இலக்கியஙகள்
‘் ோரிக இ ரஷீதி’ எனை நூலல மிர்சா 

ல�்தர் என்பவர் எழுதினார். இந்நூல் ்பா்பர் 
�ு�ாயூன ஆகிபயார் ்பறறிய ்தகவல்கலைத 
்தருகிைது. நிஜாம் உததீன ்பக்ஷி என்பவர் 
எழுதிய ்த்பாகத –இ- அக்பரி எனை நூல் 
அக்பரின ஆடசிமுலைலயக குறிபபிடுகிைது. 
முகலாய �னனரான ஜ�ாங்கீர் துசுக- இ- 
ஜ�ாங்கீரி எனை சுயசரில்த நூலல எழுதினார். 
அபதுல்�மீதுலாகூரி எழுதிய ‘்பாதுஷா 
நா�ா’ எனை நூலும், இனாயதகான எழுதிய 
‘ஷாஜ�ான நா�ா‘ எனை நூலும் ஷாஜ�ானின 
ஆடசிக காலதல்தப ்பறறிக குறிபபிடுகினைன. 
மிர்சா முகம்�துகான எழுதிய ஆலம்கீர் நா�ா 
எனை நூல் ஓைரங்கசீபபின ஆடசிக காலதல்தப 
்பறறிக குறிபபிடுகிைது.

்தாஜ��ாலல உலகப ்பாரம்்பரியச் 
சினன�ாக யுமனஸபகா (UNESCO) கி.பி. 
(ம்பா.ஆ.) 1983-இல் அங்கீகரிததுளைது.

இழசக்கழல
முகலாய �னனரான அக்பர் 

ஆடசிககாலததில் இலசககலல 
முககியததுவம் ம்பறைது. �ககோரோ எனை 
இலசக கருவிலய வாசிப்பதில் அக்பர் 
வல்லவராகத திகழந்்தார். இவரது அரசலவலய
மியோன்்ோன்நேன் எனை இலசககலலஞர் 
அலங்கரித்தார். ஜகாங்கீர் �றறும் 

போபர�ோமோ - இந்நூல் ்பா்பரால் 
துருககி ம�ாழியில் எழு்தப்பட்டது. 
்பா்பர் ்த�து இைல�ககாலம், ்தாம் 
சந்தித்த மவறறிகள, ப்தால்விகள 
ப்பானைவறலையும் அககாலதல்தய 
இந்திய சமூக, ச�ய நிலலலயயும், 
்தாவரங்கள விலங்குகள ்பறறியும் 
இந்நூலில் குறிபபிடடுளைார். இந்நூலல 
அக்பரின பவணடுபகாளுககிணங்க 
அபதுல் ரஹீம் ்பாரசீக ம�ாழியில் 
ம�ாழிம்பயர்த்தார். வில்லியம் எர்ஸகின, 
மலய்டன ஆகிபயாரால் இந்நூல் 
ஆங்கிலததிலும், ்பாமவடடி - பகார்டலி 
என்பவரால் பிமரஞசு ம�ாழியிலும் 
ம�ாழி ம்பயர்ககப்பட்டது.
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�	காஷ்மீரிலுளை நிஷத்பாக, லாகூரிலுளை 
ஷாலி�ார் ப்தாட்டம், ்பஞசாபபிலுளை 
்பங்கபசார் ப்தாட்டபபூங்கா ஆகியலவ 
இந்தியாவிறகு முகலாயர்களின 
மகால்டயாகும். அலவ இனைைவும் 
நிலலததுளைன.

�	ஜ�ாங்கீரின நீதிச் சங்கிலி முலை பிறகால 
நீதி வழங்கும் முலைககு வழிபகாலியது 
எனலாம். 

நிழைவுழர

ம�ௌரியர்கள காலததில் கல்வி, 
ஆடசிமுலை, ்பண்பாடு, நுணகலலகள 
ப்பானைலவ வியத்தகு வைர்ச்சிலயப ம்பறைன. 
அபசாகர் காலததில் ்பரப்பப்பட்ட ம்பௌத்தம், 
ஆசிய நாடுகளில் ்பரவி இந்தியாவின 
்பண்பாடல்ட உலகிறபக ்பலைசாறறியது. 
குப்தர்கள காலததில் இந்துச�யம் �று�லர்ச்சி 
ம்பறை்தாலும் கலல, கட்ட்டககலல, அறிவியல் 
ப்பானைவறறில் வியத்தகு முனபனறைம் 
ஏற்பட்ட்தாலும் இககாலம் இந்தியாவின 
மசவவியல் காலம் எனைலழககப்பட்டது. 
குஷாணர்கள காலததில் காந்்தாரக கலலயின 
சிைப்பம்சங்கள, இந்தியக கலலயில் ்தாககதல்த 
ஏற்படுததின. சாளுககியர்கள, ்பல்லவர்கள 
ப்பானபைார் காலததில் இலககியங்கள, 
கட்ட்டககலலகள வைர்ச்சியல்டந்்தன. 
பசாழர்கள காலததில் இலககியம், கலல, 
கட்ட்டககலல, ப்பானைவறறில் வியத்தகு �ாறைம் 
ஏற்பட்டது. பசாழர்கைது கிரா� ஆடசிமுலை, 
இனலைய உளைாடசி நிருவாகததிறகுச் சிைந்்த 
எடுததுககாட்டாகத திகழகிைது. ்பாணடியர்கள 
காலததில் லசவ, லவணவ ச�யங்கள 
முககியததுவம் ம்பறைன. விஜயநகர காலததில், 
நாயனகார, ஆயககார முலை கிரா� வைர்ச்சிககு 
அடித்தை�ாக அல�ந்்தது. உலக அதிசயங்களில் 
ஒனைாகத திகழும் ்தாஜ��ால் முகலாயர்களின 
கட்ட்டககலல நுட்பததிறகுச் சானைாகத 
திகழகிைது. முகலாயர் காலததில் கட்டப்பட்ட ்பல 
கட்ட்டங்கள, இந்தியாவின கட்ட்டககலலயின 
சிைபல்ப உலகிறகு எடுததியம்புகினைன. 
இவவாறு ப்பரரசுகள இந்தியப்பண்பாடடிறகு 
வியத்தகு மகால்டகலை அளிததுளைன.

திகழந்்தனர். அரசன, அரசியர், அரசலவ, 
பவடல்டயாடு்தல், ப்பார்ககாடசிகள, விலங்குகள 
ப்பானைலவ இவர்கள வலரயும் ஓவியங்களில் 
முககியததுவம் ம்பறைன. கேருநகடுகள் (ஆல்்பம்) 
்தயாரிககும் முலையும் முகலாயர்கள காலததில் 
உருவாககப்பட்டன. ஓவியககலலயின மீதுளை 
ஆர்வத்தால் ்பாரசீகததிலிருந்து மீர்லசயது 
அலி, அபதுல் ச�து ஆகிய இரு ஓவியர்கலை 
�ு�ாயூன அலழததுவந்்தார். இவவிருவரும் 
அக்பர் காலததில் புகழ ம்பறைனர். 

முகலாய �னனரான ்பா்பரால் 
இந்தியாவில் மு்தனமு்தலில் 
பீரஙகிப்படை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
இது இந்தியாவின ்பல்டயல�பபில் 
புதிய �ாறைதல்த உருவாககியது. 
இவரது துலுகமோ எனை ப்பார் முலை 
�ராததியரின மகாரில்லாப ப்பார் 
முலைககு அடிப்பல்டயாக அல�ந்்தது.

இந்தியப்பணபாட்டிற்கு முகலாயர்களின் 
மகாழை
�	முகலாயர்கள காலததில் அபரபிய ்பாரசீக, 

துருககிய ம�ாழிகள வைர்ச்சி ம்பறைன. 

�	அக்பரது நிலவருவாய முலை, ஜபதிமுலை 
பிறகாலததில் இந்தியாலவ ஆண்ட 
ஆங்கிபலயர்களின நிலவருவாய 
முலைககு முனபனாடியாகத திகழந்்தது. 

�	அக்பர் அலவயில் குவாலியலரச் 
பசர்ந்்த இலசக கலலஞரான ்தானபசன 
இ்டம்ம்பறறிருந்்தார். பிறகாலததில் எழுந்்த 
இந்திய இலசயின ்பரிணா� வைர்ச்சிககு 
இவர் விததிட்டார்.

�	ஜ�ாங்கீரின �லனவியான நூர்ஜ�ான 
பராஜா இ்தழகைாலான வாசலன 
திரவியதல்த அறிமுகப்படுததினார். 
முகலாயர்களின வாணிகததில் 
இததிரவியம் முககியததுவம் ம்பறைது.

�	பிரியாணிலயயும், ல�்தாவினாலான 
உணவு வலககலையும் முகலாயர்கள 
அறிமுகப்படுததினர். 
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பயிறசி
ேரியோன விடைடயத் ந்ரந்க்டுத்து எழுதுக.

1. ம�ௌரியர் காலததில், உரில�யியல் நீதி�னைம் இபம்பயரால் அலழககப்பட்டது

அ) கண்டக பசா்தனங்கள ஆ) ்தரு�ஸ்தானியம் இ) ்தரு�சானம் ஈ)  ரண்பந்்தகர்

2. சரியாகப ம்பாருத்தப்படடுளை வில்டககுறிபல்பத ப்தர்ந்ம்தடுகக.

அ. ்பாணினீ - 1. அஸ்டதயாயி ஆ. வயாதி - 2. வியாக கரணம்

இ. ்பதரா்பாகு - 3. கல்்ப சூததிரம் ஈ. மகௌடில்யர் - 4. அர்த்த சாஸதிரம்

அ) அ - 4, ஆ - 3, இ - 2, ஈ - 1 ஆ) அ - 1, ஆ - 2, இ - 3, ஈ - 4

இ) அ - 2, ஆ - 1, இ - 3, ஈ - 4 ஈ) அ - 3, ஆ - 2, இ - 1, ஈ – 4

3. நாகார்ஜுனரால் எழு்தப்பட்ட நூலலத ப்தர்ந்ம்தடுகக.

அ) புத்த சரி்தம் ஆ) �காவி்பா சரிததிரம் இ) �ததியமிக சூததிரம்  ஈ)  மசௌந்்தர நந்்தம்

4. நானகாவது ம்பௌத்த ச�ய �ாநாடு நல்டம்பறை இ்டதல்தக குறிபபிடுக.

அ) காஷ்மீர் ஆ) இராஜகிருகம் இ) ்பா்டலிபுததிரம் ஈ) லவசாலி

5. குப்தர் காலததில் முககிய வணிகல�ய�ாக விைங்கிய இ்டங்களுள ஒனறு.

அ) பிரயாலக ஆ) புபராச் இ) காம்ப்பா ஈ) ்தாமிரலிபதி

6. பினவரும் கூறறுகளில் ஆரிய்பட்டருககுப ம்பாருந்்தால்தச் சுடடிககாடடுக.

அ) கணி்தததிலும் வானவியலிலும் சிைந்து விைங்கிய அறிஞர்

ஆ) பகாளகளின சுழறசிலயப்பறறிக குறிபபிட்டவர்

இ) இயறகணி்தம், வர்ககமூலம் ப்பானைவறலைக கண்டறிந்்தவர்

ஈ) சரகசம்ஹி்தா எனை �ருததுவ நூலல எழுதியவர்

7. பினவருவனவறறுள பகாயில் நகர�ாகச் சுட்டப்படுவல்தத ப்தர்ந்ம்தடுகக.

அ) ஐப�ாபல ஆ) ்பா்தாமி இ) ்பட்டா்டககல் ஈ) அஜந்்தா

8. இராஷ்டிராகூ்டர்கள காலததில் விலைநிலததிறகு விதிககப்பட்ட வரி

அ) ்பாகா ஆ) ்பலி இ) து்டாகா ஈ) உத்தரங்கம்

9. ம�ாயசாைர்களின நிருவாக அல�பபிறகு வழங்கப்பட்ட ம்பயலரக கண்டறிக.

அ) அஸ்டபிர்தான ஆ) நவபிர்தான இ) ்பஞசபிர்தான ஈ) ்தசபிர்தான

10. ம்பாருததுக.

அ. குல்டவலரக பகாவில்கள - 1. நந்திவர்�ன ்பாணி

ஆ. ஒறலைககல் ர்தங்கள - 2. கிருஷ்ணப்தவராயர்

இ. கடடு�ானக பகாவில்கள - 3. மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன

ஈ. இராயபகாபுரங்கள - 4. மு்தலாம் நரசிம்�வர்�ன

அ) அ - 1, ஆ - 2, இ - 3, ஈ - 4 ஆ) அ - 2, ஆ - 4, இ - 1, ஈ - 3

இ) அ - 3, ஆ - 1, இ - 4, ஈ - 2 ஈ) அ - 4, ஆ - 3, இ - 2, ஈ – 1
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11. பினவரும் கூறலையும் காரணதல்தயும் ்படிததுச் சரியான வில்டககுறிபல்பத ப்தர்ந்ம்தடுகக.

கூறறு: மு்தலாம் �பகந்திரவர்�ன ‘சங்கீரணசாதி‘ எனை விருதுபம்பயர் ம்பறறிருந்்தார்.

காரணம் : அவர், ்பரிவாதினி எனை வீலணலய மீடடுவதில் வல்லவர்.

அ) கூறறு �டடும் சரி ஆ) காரணம் �டடும் சரி

இ) கூறறு, காரணம் இரணடும் ்தவறு ஈ) கூறறு, காரணம் இரணடும் சரி

12. “கல்வியிற கலரயிலா்த காஞசி�ா நகர்“ எனறு கூறியவர்

அ) திருநாவுககரசர் ஆ) திருஞானசம்்பந்்தர் இ) சுந்்தரர் ஈ) வளைலார்

13.  மு்தலாம் இராஜராஜன காலததில் பவ்தங்கலையும் இலககணங்கலையும் கறபிககும் ஆசிரியரின 
்தகுதிகலைக கூறும் கல்மவடடு,

அ) கா�பபுல்லூர் ஆ) அணியூர் இ) திரிபுவனம் ஈ) எணணாயிரம்

14. பிறகாலப ்பாணடியர்கள்பறறி அறிய உ்தவும் கல்மவடடுச் சானறுகள

அ) உததிர ப�ரூர் ஆ) வயலூர் இ) �ா�ணடூர் ஈ) ்தாராசுரம்

15. ்பாணடியர் காலததில் நூலகததிறகு வழங்கப்பட்ட ம்பயர்

அ) சாலப்பாகம் ஆ) ்தரு�ாசனம் இ) சரஸவதி ்பண்டாரம்  ஈ)  ்பட்ட விருததி

16. பினவருவனவறறுள ்தவைாகப ம்பாருந்தியுளை இலணலயச் சுடடுக.

முகலாயர் கால ஆடசிமுலை

அ) வகீல் - ்தலலல� அல�ச்சர்

ஆ) திவானி ஆலா - நிதியல�ச்சர்

இ) மீர்்பக்ஷி - இராணுவத ்தலலவர்

ஈ) கான-இ-சா�ன - ்தலலல� நீதி்பதி 

17. அமிர்குஸரு எழுதிய ்பாரசீக ம�ாழி கவில்த

அ) கஜல் ஆ) மரகிலா இ) ்தாரிக – உல் – ஹிந்து ஈ) ்தாஜ – உல் – �ாசீர்

18. விஜயநகர காலததில் வருலகபுரியா்த, அயல்நாடடுப ்பயணிலயத ப்தர்ந்ம்தடுகக.

அ) இபின ்பதூ்தா ஆ) நிகபகாபலா பகாணடி இ) அபதூர் ரசாக ஈ) சர்்தா�ஸ பரா

19. பகால்மகாண்டா பகாடல்டலயக கடடியவர்

அ) கிருஷ்ணப்தவராயர் ஆ) இராஜ கிருஷ்ணப்தவ

இ) இரண்டாம் கிருஷ்ண ப்தவராயர் ஈ) இரண்டாம் கிருஷ்ணப்தவ

20. ம்பாருததுக.

அ. ்பா்பர் - 1. ஷாஜகானநா�ா

ஆ. குல்்ப்தன ப்பகம் - 2. ்பா்பர் நா�ா

இ. அபுல் ்பாசல் - 3. �ு�ாயூனநா�ா

ஈ. இனாயதகான - 4. அக்பர்நா�ா

அ) 4, 2, 1, 3 ஆ) 4, 1, 2, 3 இ) 3, 2, 1, 4 ஈ) 4, 2, 1, 3
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21. பீரங்கிலய மு்தனமு்தலில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுததிய முகலாய �னனர்

அ) ்பா்பர் ஆ) �ு�ாயூன இ) அக்பர் ஈ) ஜகாங்கீர்

22. ்தாஜ�காலின கடடு�ானப ்பணிலய ஒருங்கிலணத்தவர்

அ) சாதுல்லாகான ஆ) உஸ்தாத அக�துல�ாவரி

இ) உஸ்தாக அலி  ஈ)  ல்பராம்கான

23. முகலாயர் கால ஓவியங்களில் அதிக�ாகப ்பயன்படுத்தப்பட்ட வணணங்கள

அ) நீலம், ்பச்லச ஆ) சிவபபு, �ஞசள இ) நீலம், சிவபபு ஈ) சிவபபு, கருபபு

24. சீககியர்களுககு அமிர்்தசரஸில் ம்பாறபகாவில் கடடுவ்தறகு, நிலதல்தத ்தான�ாக வழங்கியவர்

அ) ்பா்பர் ஆ) �ு�ாயூன இ) ஷாஜகான ஈ) அக்பர்

25. முகலாயர் காலததில் நீதிசங்கிலி முலை அறிமுகப்படுததியவர்

அ) அவுரங்கசீப ஆ) ஷாஜகான இ) ஜ�ாங்கீர் ஈ) அக்பர்

26. ம்பாருததுக.

அ) பசாழ �ண்டலம் - பகரைா

ஆ) மஜயங்மகாண்ட பசாழ �ண்டலம் -  இலங்லக

இ) மும்முடிபசாழ �ண்டலம் - திருச்சி, ்தஞலச

ஈ) �லல �ண்டலம் - ம்தாணல்டநாடு

27. மு்தலாம் சமுததிரகுப்தரின ப்பார் மவறறிகள, ்பல்டததிைன்பறறிக குறிபபிடும் கல்மவடடு.

அ) அலகா்பத தூண ஆ) சாரநாத

இ) ஐப�ாபல ஈ) அபசாகரின ்பாலைக கல்மவடடு

குறுவினோ

1. சல்பலகனம் எனைால் எனன ?

2. அபசாகரின 7-ஆம் தூண கல்மவடடு மசயதி யாது ?

3. காந்்தாரககலல எனைால் எனன ?

4. காளி்தாசரின நா்டக நூல்கள யாலவ ?

5. பிரம்�ப்தயம் எனைால் எனன ?

6. ்பல்லவர் கால கட்ட்டககலலககு எடுததுககாடடுகள ்தருக.

7. கம்்பர் எழுதிய நூல்கள யாலவ ?

8. ்பாணடியர் கால லசவ�்டங்கள இரணல்டக கூறுக.

9. விஜய நகரப ப்பரரசு யாரால் எபம்பாழுது ப்தாறறுவிககப்பட்டது ?

10. கிருஷ்ண ப்தவராயர்  இயறறிய நூல்கள யாலவ ?

11. ்பாமினி காலததில் கட்டப்பட்ட சிைபபு வாயந்்த கட்ட்டங்கள யாலவ ?

12. �ு�ாயூனால் ்பாரசீகததிலிருந்து அலழததுவரப்பட்ட ஓவியர்கள யாவர்?
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13. பியடராடியூரா எனைால் எனன ?

14. ்தககாண சுல்்தானக கலல ்பறறி நீவிர் அறிவன யாலவ ?

15. இராயபகாபுரங்கள எனைால் எனன ?

சிறுவினோ

1. சாரநாத கறறூண - குறிபபு வலரக.

2. �துரா கலல ்பாணி ்பறறி எழுதுக.

3. குஷாண�ரபின முககிய �னனர்கள யாவர் ?

4. காந்்தாரக கலலயின சிைப்பம்சங்கள யாலவ ?

5. குப்தர் கால இலககியங்கள நானலகக கூறுக.

6. ்பஞசபிர்தான - குறிபபு வலரக.

7. ்பல்லவர் கால கூரம் ்பட்டயம் ம்தரிவிககும் மசயதிகள யாலவ ?

8. ்பல்லவர் கால கட்ட்டககலல பிரிவுகள யாலவ ?

9. ்பல்லவர் கால இலசககருவிகள யாலவ ?

10. பிறகாலச் பசாழர்கள ்பறறி அறிய உ்தவும் ஆ்தாரங்கள யாலவ ?

11. கு்டபவாலல முலை எனைால் எனன ?

12. ம்டல்லி சுல்்தானியர் கால நிலபபிரிவுகள யாலவ ?

13. மரகிலா எனைால் எனன ?

14.  ‘நீர்ப்பாசனததின ்தந்ல்த‘, ‘பூங்கா பிரியர்‘ எனறு அலழககப்பட்ட ம்டல்லி சுல்்தானிய �னனர் யார்? ஏன 
அவவாறு அலழககப்பட்டார்?

15. விஜய நகரப ப்பரரசு காலததில் வருலக புரிந்்த அயல் நாடடு ்பயணிகள யாவர் ?

16. நாயனகரமுலை எனைால் எனன ?

க�டுவினோ

1. இந்தியப்பண்பாடடிறகு ம�ௌரியர்களின மகால்டகள யாலவ ?

2. குப்தர்கள காலம் இந்திய வரலாறறில் மசவவியல் காலம் எனறு அலழககப்படுவது ஏன ?

3. ்பல்லவர்கால கலல, கட்ட்டககலல ்பறறி எழுதுக.

4. பசாழர்கள கால இலககியங்கள யாலவ ?

5. இந்தியப்பண்பாடடிறகு விஜய நகர அரசின மகால்டகள யாலவ ?

6. ம்டல்லி சுல்்தானிய கால ஆடசிமுலைலய விவரிகக.

7. இந்தியப்பண்பாடடிறகு முகலாயர்களின மகால்டகள யாலவ ?
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147இந்தியப் பணபபாட்டிற்குப் பபரரசுகளின் ககபாடை

இழணயச்மசயல்பாடு 

இநதியப் ்பரரசு்களின வெரலாற்றுக்்கா்ன இசணயப்பக்்கத்தின உரலி : 
http://www.tamilvu.org/ta/tdb-tdbindex-tdbindex-09-340506

படிகள்
1. கீழக்்காணும் உரலி/விசரவுக்குறியீட்ச்ப் பயனபடுத்தி, இசமசயலபாட்டிற்்கா்ன இசணயப்

பக்்கத்திற்குச மசல்க.  இது ்மிழ இசணய ்கலவிக் ்கழ்கம் பக்்கத்திற்குச மசலலும்.
2. அஙகு, ஒருபக்்கம் பலவெச்கப்பட்் மசல்கள் விருப்பத்்்ர்வு்க்ளாடு ்்ானறும். 
3. தஙகளுக்குத ்தழவயான இைதழதத மதாட்டு, அழதக்  குறிதது ்�லும் அறிந்து மகாள்க.

வணணப் பைஙகள் கணழணக் கவரும்.

இந்தியாவின் பலவழகப்பட்ை
வரலாற்ழை ஒ்ர இைததில் மதரிந்து 

மகாள்்வா�ா ?

இந்தியப்பணபாட்டிற்குப் ்பரரசுகளின் மகாழை

* ப்ங்கள் அச்யாளத்திற்கு மட்டு்ம.

மசயல்பாட்டின் படிநிழலக்கான பைஙகள் :

படி 1 படி 2
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1 4 8 இந்தியப் பணபபாட்டிற்குப் பபரரசுகளின் ககபாடை

இழணயச்மசயல்பாடு 

்மிழ நாட்டில உள்ள திருத்்லங்களுக்்கா்ன இசணயப்பக்்கத்தின உரலி : 
http://www.tamilvu.org/ta/stream-culgal-html-index-279642

படிகள்
1. கீழக்்காணும் உரலி/விசரவுக்குறியீட்ச்ப் பயனபடுத்தி, இசமசயலபாட்டிற்்கா்ன இசணயப்

பக்்கத்திற்குச மசல்க.   இது ்மிழ இசணயக் ்கலவிக் ்கழ்கம் பக்்கத்திற்குச மசலலும்
2. அஙகு, ஒருபக்்கம், பலவெச்கப்பட்் விருப்பத்்்ர்வு்க்ளாடு ்்ானறும்

எ.டு. திருத்்லங்கள், திருவிழாக்்கள்
3. அதில் திருததலதழதத மதாட்டு, அழதக்  குறிதது ்�லும் அறிந்து மகாள்ளலாம். வணணப்

பைஙகள் கணழணக் கவரும்.

தமிழ நாட்டிலுள்ள  
திருததலஙகழளப் பற்றி 
அறிந்து மகாள்்வா�ா ?

இந்தியப்பணபாட்டிற்குப் ்பரரசுகளின் மகாழை

* ப்ங்கள் அச்யாளத்திற்கு மட்டு்ம.

மசயல்பாட்டின் படிநிழலக்கான பைஙகள் :

படி 1 படி 3படி 2
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நுழைவு வாயில்

மனிதன் மனிதனை 
நல்வழிப்படுத்து்வதற்கு, இந்துசமயம் ்பல்்வறு 
நநறிமுனைகனை உரு்வாக்கித் தந்துளைது. 
இந்நநறிமுனைகள மனிதனின் உளைம், 
சிந்தனை, நசயலதிைன் ஆகிய்வற்றிற்்கற்்ப 
்்வறு்படுகின்ைை. அ்வர்வர் மைநினைக்கு எந்த 
நநறி எளியது, இனியது என்று ்தான்றுகிை்தா 
அதனைப பின்்பற்றி நல்வழி அனையைாம். 
இத்தனகய ்பை நநறிகளுள மிகச் சிைப்பாகக் 
கருதப்படு்வை 1) ்பக்திநநறி 2) கருமநநறி  
3) ஞாைநநறி 4) ்யாக நநறி ஆகியை்வாகும்.
இந்நநறிகளுள மிகவும் எளினமயாைது 
்பக்திநநறியாகும். 

இனை்வனிைத்தில நாம் நசலுத்தும் 
‘ஆழந்த அன்்்ப‘ ்பக்தி எைப்படுகிைது. ்பக்தி 
என்ை நசால ‘பஜ்’ என்ை நசாலலிலிருந்து 
்தான்றியதாகக் கருதப்படுகிைது. இதற்கு 

‘்வழி்பாடு‘ என்று ந்பாருள. ்மலும் ்பக்தி 
என்்பது, உளைார்ந்த அன்்்பாடு இனை்வனை 
்வழி்படுதல என்ை ந்பாருனைத்தரும். எை்்வ, 
்பக்திநநறி ஆன்மிகத்னத அடிப்பனையாகக் 
நகாணைது எைைாம். 

்பக்திநநறிக்கு அடிப்பனையாகத் 
திகழ்வை சமயஙகைாகும். எலைாச் 
சமயஙகளுக்கும் ந்பாது்வாை நகாளனககள 
உணடு. மனிதனுக்குப பிைப்பால மட்டு்ம 
உயர்விலனை என்று எலைா சமயஙகளும் 
கூறுகின்ைை. சைஙகுகள, சம்பிரதாயஙகள 
மனிதர்களுக்குத் ்தன்வயிலனை. 
இனை்வன்மீது தூய ்பக்தி நகாளளுத்ை 
்வாழவின் சிைந்த ்வழியாகும். தூய ்பக்தியும் 
ஆழந்த நம்பிக்னககளும் ்பக்தி மார்க்கத்தின் 
்காட்்பாடுகைாகும். இந்தப ்பக்தி்ய அன்பு, 
எளினம ்்பான்ை்வற்னைப ்்பாதித்து, மனிதன் 
வீடு்்பறு அனைய ்வழி்வகுக்கிைது.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	்பக்தியின் விைக்கம், ்வனககள ஆகிய்வற்னைப புரிந்துநகாளளுதல

�	்பக்தி இயக்கம் ் தான்ைக் காரணஙகள, ்பக்தி இயக்கத்தின் சீரிய தன்னம ் ்பான்ை்வற்னைத் 
நதரிந்துநகாளளுதல

�	நாயன்மார்களின் சமயப்பணி மற்றும் தமிழப்பணி ஆகிய்வற்னை அறிந்து நகாளளுதல

�	ஆழ்வார்களின் சமயப்பணி மற்றும் தமிழப்பணி ஆகிய்வற்னை மாண்வர்கள
அறிந்துநகாளளுதல

�	இனைக்காை இந்தியாவின் ்பக்தி இயக்க ஞானிகள ்பரபபிய ்பக்திக் ்காட்்பாடுகனைப 
புரிந்துநகாளளுதல

�	சூபியிசம் அதன் தன்னமகள ்பற்றிப புரிந்துநகாளளுதல

�	நாத்யாகா ்பற்றி மாண்வர்கள நதரிந்து நகாளளுதல

பகதி இயககம்
6

அலகு
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1 5 0 பக்தி இயக்்கம்

�	பிை சமயஙகளில காணப்பட்ை சமத்து்வக் 
்காட்்பாடுகள, இந்து சமயத்தில 
பு ை க் க ணி க் க ப ்ப ட் ை ்வ ர் க ன ை யு ம் 
க்வர்ந்தை. 

பக்தி இயக்்கத்தின் சீரிய தன்ழமை
�	்பல்்வறு ்வடி்வஙகளில கைவுனை 

்வணஙகிைாலும் அன்வ அனைத்தும் 
‘கைவுள ஒரு்வ்ர‘ என்று ்பக்தி இயக்கம் 
ந்வளிக்காட்டியது.

�	நதளி்வாை ஆன்மிகக் ்காட்்பாடுகள, 
முனையாை ்பக்திநநறி ஆகிய்வற்றின் 
்வாயிைாக, ஒழுக்கமாை ்வாழக்னகனய 
்மற்நகாள்ப்வர்கள, வீடு்்பற்னை
அனையைாம் என்று ்பக்தி இயக்கம் 
்வலியுறுத்தியது. 

�	இனை்வனை அனைய நல்வழிகாட்ைலும், 
நலலு்ப்தசமும் ்வழஙகும் குருவின் 
துனண அ்வசியம். 

�	கைவுளின் முன் அனை்வரும் சமம், 
மனிதர்களினை்ய பிைப்பால உயர்வு 
தாழவிலனை என்்பனத உணர்த்துகிைது.

�	சமூகத்தில நிைவிய சாதி 
்்வறு்பாடுகள, மூைப்பழக்க்வழக்கஙகள 
ஒழிக்கப்படு்வதற்குப ்பக்தி இயக்கம் 
காரணமாயிற்று.

�	்பக்தி இயக்கஞானிகள, ்்வத 
இைக்கியஙகனை ்வட்ைார நமாழியில 
நமாழிந்பயர்த்ததன் மூைம் அ்வற்னைப 
்பாமர மக்களும் அறியும்்படி நசயதைர்.

�	ஒற்றுனம உணர்வு, சமய நலலிணக்கம் 
ஆகியன்வ ்வலினமந்பை, ்பக்தி இயக்கம் 
ந்பரும் ்பஙகாற்றியது. 

�	்பக்தி நநறினயப பின்்பற்று்வதன் மூைம் 
மக்களினை்ய மை அனமதி ஏற்்பட்ைது.

�	மக்கள ஒவந்வாரு்வரும் மற்ை்வர்களின் 
இன்்ப, துன்்பஙகளில எவவித 
்்வற்றுனமயுமின்றிப ்பங்கற்ைைர். 

�	இனை்வனிைம் ்பக்தன், தன்னை்ய 
அ ர் ப ்ப ணி க் கு ம்  ச ர ண ா க தி த் 
தத்து்வக்்காட்்பாடு ்பக்தி இயக்கத்தால
்வலுபந்பற்ைது. 

பக்தியின் வழ்க்கள்
்பக்தி இரு்வனகப்படும் அன்வ 

1) அ்பர்பக்தி 2) ்பர்பக்தி என்்பதாகும்.
இவவிரு்வனககளும் ்பக்தனின் இரு்்வறு்பட்ை 
மைநினைனயப பிரதி்பலிக்கின்ைை.

�	அபரபகதி:- ்பக்தன் நதளிவிலைாமல 
குறுகிய சிந்தனையுைன் குறிபபிட்ை ஒரு 
கைவுனை மட்டு்ம ்வழி்பாடு நசய்வது 
அ்பர்பக்தி ஆகும். தன் சுயநைத்னத்யா, 
தன்னைச் சார்ந்்தாரின் சுயநைத்னத்யா
னமயப்படுத்தி, ஒரு்வன் ்பக்தி என்ை 
ந்பயரில மற்ை்வர்கனை ந்வறுக்கிைான். 
தான் ்வழி்படும் நதய்வத்னதயும், 
்வழி்பாட்டு முனைனயயும் தவிர பிை 
நதய்வத்னதயும், ்வழி்பாட்டு முனைனயயும் 
அ்பர்பக்தியிைர் ஏற்்பதிலனை. 

�	பரபகதி:-  இந்நினையில ்பக்தன் 
அனைத்துத் நதய்வஙகனையும் 
்வழி்படு்வதுைன் ்பக்தியின் உயர்ந்த 
நினையில நசயல்படுகிைான். உைகம் 
தழுவிய அன்பு நநறி்ய ்பர்பக்தியாகும். 
இவவிரு நநறிகளும் நதான்றுநதாட்டு 
்வந்தன்வயாகும். 

பக்தி இயக்்கம் ததான்்றக் ்காரணங்கள்
�	இந்து சமயம், தன் நசல்வாக்னக

்படிப்படியாக இழக்கத் நதாைஙகியது.

�	உயர் குடியிைராகக் கருதப்பட்ை்வர்கள, 
பிை பிரிவிைரிைம் ்பாகு்பாடு காட்டிைர்.

�	சமண, ந்பௌத்த சமயஙகள இந்து 
சமயத்தில காணப்பட்ை சைஙகுகனை 
ந்வறுத்தை. எளிதாக ஏற்றுக் 
நகாளைக்கூடிய நநறிகனை எடுத்துக் 
கூறிப பின்்பற்ைச் நசயதை.

�	சமயக் ்காட்்பாடுகள, ்பாமர மக்கள
புரிந்துநகாளளும்்படி அனமயவிலனை.

�	பிை சமயத்த்வர்கள ந்வளிப்பனையாக 
அறிவித்துச் நசயல்பட்ை ‘ஒரு கைவுள 
்காட்்பாடு‘, ‘உைகில பிைந்த்வர்கள
அனை்வரும் உைன் பிைந்்தா்ர‘ என்ை 
நகாளனககள மக்கனைக் க்வர்ந்திழுத்தை. 
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மாணிக்க்வாசகர் -  8-ஆம் திருமுற்ற - 
திருவோசகம்

திருமாளினகத்்த்வர், ்சந்தைார் மற்றும் 
அருைாைர்கள ்பாைலகள. - 9-ஆம் திருமுற்ற - 
திருவிறசபபோ, திருபபல்்ோண்டு

திருமூைர் - 10-ஆம் திருமுற்ற - திருமந்திரம்

திரு்வாை்வாயுனையார், ்பட்டிைத்தடிகள, 
கானரக்காைம்னமயார், நம்பியாணைார் நம்பி 
்பாைலகள - 11-ஆம் திருமுற்ற - ந�ோத்திரப 
போடல்கள்

்சக்கிழார் - 12-ஆம் திருமுற்ற - 
பபரியபுரோணம்.

திருஞானசம்பநதர்
்சாழநாட்டில சீர்காழியில 

சி்வ்பாத இருதயர் என்்பாரின் மகைாகத் 
திருஞாைசம்்பந்தர் பிைந்தார். தமது மூன்ைா்வது 
்வயதில, இனைவி உமா்தவியாரால 
ஞாைப்பால ஊட்ைபந்பற்ைார். னச்வ சமயத்னதப
்பரப்ப, இ்வர் தமிழகத்தின் ்பை இைஙகளுக்குச் 
சுற்றுப்பயணம் ்மற்நகாணைார். ்வைநமாழி 
்்வதஙகளின் முக்கிய கருத்துகனைத் தாம் 
இயற்றிய ்பக்திப ்பாைலகளில ்பயன்்படுத்திைார். 
இந்த அடிப்பனையில ்்வதத்தின் சாரஙகள 
தமிழில நகாணடு்வரப்படு்வதில முக்கியப 
்பஙகாற்றிைார். ்த்வாரத்தில முதல மூன்று 
திருமுனைகனைப ்பாடியுளைார். இ்வர் 
சமணர்கனை ந்வன்று னச்வசமயத்னத 
நினைநாட்டிைார்.

திருஞான சம்பநதரின் அற்புதங்களா்கக் 
கீழக்்காணும் நி்கழவு்கழளச் ழசவ 
மைரபுவழிச் சசய்தி்கள் கூறுகின்்றன. 
அழவயாவன:
�	மயிைாபபூரில இைந்த ந்பணணின் 

எலும்ன்ப எடுத்து ந்பணணுரு்வாக்குதல.

�	சம்்பந்தர் ்பதிகத்தால திருமனைக்காடு 
(்்வதாரணயம்) சி்வாையத்தின் கதவுகள 
திைக்கப்படுதல.

�	தி ரு ் ்வ ா த் தூ ரி ல  ( ந ச ய ய ா று ) 
ஆண்பனைனயப ந்பண்பனையாக்குதல. 

�	ஞாைநநறி, கர்மநநறி, ்யாகநநறி 
ஆகிய நநறிகனைவிைப ்பக்திநநறி்ய 
சிைந்தது என்ை ஆன்மிகக் கருத்து 
்வலியுறுத்தப்பட்ைது.

�	கைவுனை இனைவிைாது ்வழி்பை்்வணடும், 
அ்வரின் திருநாமத்னத ஓதுதல ்்வணடும் 
என்ை நன்நைறினயப ்பக்தி இயக்கம் 
்பரபபியது.

�	துைவிகைால ்பக்திநநறினயப ்பரப்ப 
ஏற்்படுத்தப்பட்ை மைஙகள ்பக்தி 
இயக்கத்தின் ்காட்்பாடுகைால 
முனைப்படுத்தப்பட்ைை.

நாயன்மைார்்கள்
னச்வ சமயத்னதப பின்்பற்றிச் சி்வ 

்வழி்பாட்னையும், தமிழ நமாழினயயும் 
்வைர்த்த 63 சி்வைடியார்கள, ‘நாயன்மார்கள‘ 
எைப்பட்ைைர். இ்வர்கள ்பல்்வறு 
காைஙகளில ்பல்்வறு ்பகுதிகளில 
்வாழந்த்வர்கள. இ்வர்களுள திருநாவுக்கரசர். 
திருஞாைசம்்பந்தர். சுந்தரர், மாணிக்க்வாசகர் 
ஆகிய நால்வர் சமயோசசோரியோரகள் 
என்றும் றசவ சமயக குரவரகள் என்றும் 
அனழக்கப்பட்ைைர். ்த்வாரத் நதாகுபபில 
முதல எட்டுத் திருமுனைகனை இ்வர்கள
்பாடியுளைைர். நாயன்மார்களின் ்பாைலகனைத் 
நதாகுத்த்வர் நம்பியாணைார் நம்பி 
என்்ப்வரா்வார். பிற்காைச் ் சாழர்கள காைத்தில 
்வாழந்த ்சக்கிழார் 63 நாயன்மார்களின் 
்வாழக்னக ்வரைாற்னைத் நதாகுத்து அருளிைார். 

இத்நதாகுப்்ப ந்பரியபுராணம் 
அலைது திருத்நதாணைர்புராணம் 
என்ைனழக்கப்படுகிைது. இ்வர்கள, தம் 
எளிய ்வாழக்னகமுனையால, தியாக 
மைப்பான்னமயால மக்களிைம் அன்புநநறி, 
அருளநநறியினைப ்பரபபிய்வர்கள ஆ்வர். 

பன்னிரு திருமுழ்ற்கள்
திருஞாை சம்்பந்தர் -  1, 2,3 திருமுற்றகள் 

(திருககறடககோபபு)

திருநாவுக்கரசர் -  4,5,6 திருமுற்றகள்

சுந்தரர் - 7-ஆம் திருமுற்ற

ந�வோரம்}
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அனழக்கப்பட்ைார். சம்்பந்தரால அபபர எைவும் 
அனழக்கப்பட்ைார். சூனை்நாயால தாக்கப்பட்ை 
இ்வர், தம் ச்காதரி திைக்வதியாரால 
சமணத்திலிருந்து னச்வ சமயத்திற்கு 
மாற்ைப்பட்டு சூனை்நாய நீஙகபந்பற்ைார். 
்பை அற்புத நசயலகளுக்குப பின், ்பலை்வ 
மன்ைன் முதைாம் ம்கந்திர்வர்மனைச் 
சமணத்திலிருந்து னச்வத்திற்கு மாற்றிைார். 
்பல்்வறு சி்வாையஙகளுக்குச் நசன்று, 
்பதிகஙகள ்பாடி, னச்வ சமயத்னதயும் 
தமிழிைக்கியத்னதயும் ்வைர்த்தார்.

திருநாவுக்்கரசரின் அருஞசசயல்்கள்
�	திருமனைக்காட்டில அனைக்கப்பட்டிருந்த

சி்வாையக் கதவினைப ்பதிகம்்பாடி 
திைந்தார். 

�	்பலை்வ மன்ைன் முதைாம் 
ம்கந்திர்வர்மன், இ்வனரச் சுணணாம்பு 
நீற்ைனையில ன்வத்தும், விஷம் 
நகாடுத்தும், யானைனய விட்டு 
இைைச்நசயதும், கலலில கட்டி கைலில 
எறிந்தும் நகாடுனமப்படுத்திைார். 
ஆைால, சி்வைருைால அத்தனை 
நகாடுனமகளிலும் திருநாவுக்கரசர் 
உயிர் பினழத்தார். பிைகு உணனமயறிந்த
ம ன் ை ் ை ச ம ண த் தி லி ரு ந் து 
னச்வத்திற்கு மாறிைார். பின், 
இம்மன்ைன் திருப்பாபுலியூரில இருந்த 
சமணப்பளளினய இடித்து, அக்கற்கனைக் 
நகாண்ை திரு்வதினகயில குண்பர 
ஈஸ்வரம் என்ை சி்வாையத்னதக் கட்டிைார். 

�	திருத்தூஙகானை மாைத்தில தமது 
்தாளில ரிஷ்ப, சூை முத்தினரகனைப 
ந்பாறித்தார்.

�	அபபூதி அடிகைாரின் மகனைப ்பாம்பு 
தீணை, சி்வைருைால திருநாவுக்கரசர் 
அவவிஷத்னத நீக்கி அருளிைார்.

�	திருன்வயாற்றில சி்வந்பருமானின் 
னகைாயக் காட்சினயக் கணடுகளித்தார்.

திருநாவுக்்கரசரின் சமையபபணி
இ்வருனைய ்பக்தி நநறி ‘நதாணடுநநறி‘ 

எைப்படுகிைது. ஆையத்திற்கும், மக்களுக்கும், 

�	திருக்நகாளைம்புதூரில ்பதிகம்்பாடி 
ஓைத்னத ஓைச்நசயதல. 

�	ன்வனகயாற்று நீரினை எதிர்த்்தாடும்்படி 
நசயதல.

�	்பாணடிய நாட்டிற்குச் நசன்று, மாை்வர்மன் 
அரி்கசரினயச் சமணத்திலிருந்து 
னச்வத்திற்கு மாற்றியதுைன் சமணர்கனை 
அைல்வாதம், புைல்வாதம் ஆகிய்வற்றில 
ந்வற்றி ந்பறுதல.

�	மதுனரயில ் ்பாதிமஙனக என்ை இைத்திற்கு 
நசன்று, ந்பௌத்தர்கனை ்வாதத்தால 
ந்வலலுதல. இது்்வ ந்பௌத்தர்கள
்பைனரப ந்பௌத்தத்திலிருந்து னச்வ
சமயத்திற்கு மாைக் காரணமாயிற்று.

திருஞாை சம்்பந்தரின் ்பாைலகள 
இனசத்தமிழின் ்வைர்ச்சிக்கு உதவுகின்ைை. 
இ்வர் தம் ்பக்திமார்க்கத்னதக் னகயாணை 
நிகழவு ‘ஞோனமோரககம்‘ எைப்படுகின்ைது.

சி்வந்பருமான் ்பற்றிக் கீழக்காணும் 
நசயதிகனை இ்வரது ்பாைலகள கூறுகின்ைை. 

அழவயாவன:
�	சி்வந்பருமா்ை முழுமுதற்கைவுள

�	அ்வர் பிைபபு, இைபபு இலைாத்வர்

�	உைகத்திலும் உயிர்களிைத்திலும் 
ஒன்ைாகவும், ்்வைாகவும், உைைாகவும் 
இருப்ப்வர்.

�	உயிர்களின் பிைவிப பிணினயத் தீர்ப்ப்வர்.

�	தம்னம ்வந்தனை்வர்களின் இன்ைலகனை  
நீக்கி, வீடு்்பறு தரு்ப்வர்

�	தாம் இன்புறு்வது்்பால, பிை 
உயிர்கனையும் இன்புைச் நசய்ப்வர்.

�	தம்னம (சி்வனை) எந்்நரமும் நினைக்கும் 
மைப்பாஙனகத் தரக்கூடிய்வர்.

திருநாவுக்்கரசர்
மருளநீக்கியார் என்ை இயற்ந்பயர் 

நகாணை இ்வர், திருமுனைப்பாடி நாட்டில 
திரு்வாமூரில புகழைார் - மாதினியார் 
தம்்பதியிைருக்கு மகைாகப பிைந்தார். சமண 
சமயத்னதத் தழுவிய பிைகு �ருமநசனர என்றும் 
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தமது நிழல என்கிைார். அந்த அடிப்பனையில 
இ்வர் ்பாடிய ்பாைல 

மாசில் வீணையும் மாணை மதியமும்

வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்

மூசு ேண்டண்ற த�ாயணகையும் வ�ான்றவெ

ஈசன எநணெ இணையடி நீழவை

சுணணாம்பு நீற்ைனையிலிருந்து 
ந்வளி்யறிய பின், இப்பாைலிலிருந்து இ்வர் 
சி்வந்பருமானின் மீது நகாணடிருந்த ்பற்னை
அறியமுடிகிைது.

சுநதரர்
இ்வர், சனையைார் - இனசஞானியார் 

ஆகி்யாருக்கு மகைாகப பிைந்த்வர். 
இைனமயி்ை்ய சி்வ்பக்தியிலும் 
தமிழப்பற்றிலும் சிைந்து விைஙகிைார். 
இ்வரது திருமணத்தின்்்பாது, இனை்வன் 
அடினம ஓனைனயக் காட்டி இ்வனரத் 
தடுத்தாட்நகாணைார். ்பக்தி மார்க்கத்தில 
‘சகமோரககம்‘ என்ை நட்பு மார்க்கத்னதப 
பின்்பற்றிைார். இனை்வனை்ய 
தம்்தாழராகக் கருதியதால ‘�ம்பிரோன் 
ந�ோழர‘ என்ைனழக்கப்பட்ைார். இ்வர் 
்த்வாரத்தின் ஏழாம் திருமுனைனயப 
்பாடியுளைார். இ்வருனைய ்பதிகஙகள ஆழந்த 
இனை்பக்தினயயும், தமிழின் இைக்கியச் 
சிைபன்பயும் ந்வளிப்படுத்துகின்ைை. 
இ்வர் திருத்நதாணைத் நதானகனயயும் 
அருளிைார். இந்நூல 60 தனியடியார்கனையும், 
9 நதானகயடியார்கனையும் ்பற்றிக் 
குறிபபிடுகிைது. பிற்காைத்தில இந்நூனை 
மூைமாகக் நகாண்ை ்சக்கிழாரால 
ந்பரியபுராணம் இயற்ைப்பட்ைது. சித்த்வமைம் 
என்ை இைத்தில இனை்வனின் திரு்வடி 
சூட்ைபந்பற்ை இ்வர் தமிழகத்தின் ்பை 
இைஙகளுக்குச் நசன்று சி்வாையஙகளில 
்பதிகஙகனைப ்பாடியுளைார்.

சுநதரரின் அருஞசசயல்்கள்
�	ந ா க ப ்ப ட் டி ை ம்  அ ரு ் க 

திருக்குணனையூரில இ்வர் நநலமனை 
ந்பற்ைார்.

நதாணடு நசய்வதன் மூைம் சி்வைருனைப 
ந்பைைாம் என்ைார். ்பாழனைந்து காணப்பட்ை 
சி்வாையஙகனையும், அ்வற்றின் 
சுற்றுபபுைத்னதயும் தூயனமப்படுத்த 
உழவோரபபறட என்ை குழுன்வ 
அக்காைத்தி்ை்ய ஏற்்படுத்திைார். இதன் 
மூைம் திருநாவுக்கரசர் ்பக்தி நநறிக்குத் 
ப�ோண்டு வடிவம் நகாடுத்தார். “என் கைன் 
்பணி நசயது கிைப்ப்த” என்ை கருத்னதத் 
நதரிவித்ததன் மூைம் னச்வ சமயத்தின் 
்வைர்ச்சினய அடுத்த கட்ைத்திற்குக் நகாணடு 
நசன்ைார். திருபபூந்துருத்தியில ஒரு னச்வ
மைத்னத நிறுவிைார். 

்வைம் என்ை நசாலலிற்கு 
ஆைமரத்தடி என்று ந்பாருள. 
்காயிலின் ஆைமரத்தடியில ஓம் 

என்ை பிரண்வ மந்திரத்துைன் நனைந்பறும் 
பூனச்ய ்வைதளிபூனச என்்பார் உ.்்வ. 
சாமிநாதர்.

திருநாவுக்்கரசர் தமிழிலக்கியத்திற்கு 
ஆற்றிய பணி

திருநாவுக்கரசர் ்த்வாரத்தில 4, 5, 
6 – ஆம் திருமுனைகனைப ்பாடியுளைார். 
இ்வர் தாணைகம் என்ை இைக்கிய ்வனகனயக் 
னகயாணைதால ‘�ோண்டகநவந்�ர‘ என்று 
அனழக்கப்பட்ைார். இ்வர் நாகப்பட்டிைம் அரு்க 
திருபபுகலூர் என்ை இைத்தில முக்தியனைந்தார். 
இ்வர் னச்வ சமய ்வைர்ச்சிக்கும் தமிழ 
்வைர்ச்சிக்கும் உதவும் ்வனகயில ்பதிகஙகனைப 
்பாடியுளைார். தம் ்பதிகஙகளில, ்பத்து ்வனகப 
்பணகனைப ்பயன்்படுத்தியுளைார். இ்வர் 
எழுதிய ‘�ோமோரககும் குடியல்ந்ோம்‘ என்று 
நதாைஙகும் ்பாைல பிற்காைத்தில மகாகவி 
்பாரதியார் அச்சமிலனை அச்சமிலனை 
அச்சநமன்்பதிலனை்ய என்ை ்பாைல
எழுதக் காரணமாக அனமந்தது எைைாம். 
சி்வந்பருமானைத் தவிர, ்்வறு யாருக்கும் 
தான் தனை்வணஙகு்வதிலனை என்று தம் 
்பாைலகளில ்பாடியுளைார். சி்வந்பருமான் 
தம்முள இருப்பதால நரகத்னதயும், எமனையும் 
ஒரு ந்பாருட்ைாக்்வ தாம் கருது்வதிலனை 
என்று கூறிைார். இனை்வனின் திரு்வடி்ய 
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சுநதரரின் பதி்கங்கள் மூலம் அறியலாகும் 
சசய்தி்கள்
�	சி்வந்பருமா்ை எலைா உயிர்களுக்கும் 

தனை்வர்.

�	அருனை்ய நசல்வமாக உனைய்வர்.

�	பிைபபிலைாத அ்வர் பிைவிப பிணினயயும் 
தீர்ப்ப்வர்.

�	தான், இன்ை தன்னம என்று உயிர்கைால 
அறியப்பைாத்வர். 

�	ஓராயிரம் ்்பரும் உனைய்வர். 

�	ஆண, ந்பண எை எந்த ்வடி்வமும் 
இலைாத்வர்

�	சி்வைடியார் நசயயும் பினழகனைப 
ந்பாறுத்துக் நகாள்ப்வர்

மைாணிக்்கவாச்கர்

மாணிக்கவாச்கர்

திரு்வாதவூரில பிைந்து 
்வரகுணப ்பாணடியன் 
என்ை மன்ைனிைம் 
அனமச்சராக இருந்த்வர். 
தி ரு ப ந ்ப ரு ந் து ன ை யி ல 
குரு்வருள ந்பற்றுத் 
தி ரு வ ோ ச க ம் , 
திருகநகோறவயோர ஆகிய 
நூ ல க ன ை 

இயற்றியுளைார். னச்வ சமயத்தின் சிைபன்பப 
்பரப்ப, தமிழகத்தின் ்பை ்பகுதிகளுக்குச் நசன்று 
்பதிகம் ்பாடிைார். சி்வந்பருமா்ை 

�	தி ரு ப பு க லூ ரி ன்  ந ச ங க ல ன ை 
ந்பான்ைாக்கிைார்.

�	தி ரு மு து கு ன் ை த் தி ல  இ ன ை ்வ ன் 
அளித்தந்பான்னை ஆற்றில ்்பாட்டுத் 
திரு்வாரூர் கமைாைய குைத்தில 
எடுத்துக்நகாணைார்.

�	திருந்வாற்றியூரில சஙகிலியானரயும், 
திரு்வாரூரில ்பரன்வ நாச்சியானரயும் 
மணந்தார்.

�	திருன்வயாற்றில காவிரி நீரின் 
ந்வளைத்னதத்தடுத்து ்வழிவிை ்பதிகம் 
்பாடிைார்.

�	அவிநாசியில முதனை்வாய பிளனைனய 
மீட்ைருளிைார். சுந்தரர், தம்னமச் 
சி்வந்பருமானின் அடினம என்று 
கூறுகிைார். அ்வருனைய இக்கருத்னதப 
பின்்வரும் ்பாைல குறிபபிடுகிைது.

பிதொபிண்ற சூடித�ருமாவே அருளாளா

எதொனம்ற ோவெநிணேக் கினவ்றன மேததுனணே

ணேதொய த�ணணைத தென�ால் தேணதைய 
நல்லூர் அருள்துண்றயுள்

அதொவுேக் கைாளாயஇனி அல்வைன எேைாவம

�ா்டல் எண: 7.1.1

சப�விடஙகத்�்ஙகள்: ்சாழநாட்டில நாயன்மார்கைால ்பாைலந்பற்ை ஏழு சி்வத்தைஙகள
சபதவிைஙகத் தைஙகள எைப்படுகின்ைை. அன்வ:

�்ம் விடஙகர இற்ற �டனம்

1. ஆரூர்(திரு்வாரூர்) வீதி விைஙகர் அஜ்பா நைைம்
2. திருநளைாறு நகரவிைஙகர் உன்மத்தநைைம்
3. திருநானககா்ராகணம்(நானக) சுந்தரவிைஙகர் வீசிநைைம்
4. திருகாைாயில (திருக்கார்வாசல) ஆதிவிைஙகர் கூக்குைநைைம்
5. திரு்காளிலி(திருக்கு்வனை) அ்வனிவிைஙகர் பிருஙக நைைம்
6. ்வாயமூர் (திரு்வாயமூர்) நீைவிைஙகர் கமை நைைம்
7. திருமனைக்காடு (்்வதாரணயம்) பு்வைவிைஙகர் ஹம்ச்பாதநைைம்
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இனை்வன் மீது ஆனண ்கட்ை
ந்பரிய்வர், எம்னம என்ைதைால மற்ை ந்பாது 
மாதர்கனையும் என் மைத்திைாலும் தீண்ைன் 
என்று கூறி விைகிைார். மாதர் மீது ன்வத்த
காதனை அை்்வ துைந்து இனை்வன் மீது 
ன்வத்த ்்பரன்பினைப ந்பரிதாய மதித்ததால 
இ்வர் ்்பாற்ைப்பட்ைார். இவவிரதத்னத இனிது 
்்பணிய இ்வரது இனை அன்பின் திைத்னத, 
உைகிற்கு அறிவித்து இனை்வன் அருள 
புரிந்தான். உைக இன்்பஙகளில இனையின்்ப்ம 
ஏற்ைமுனையது என்்பனத, இ்வரது ்வரைாறு 
நமக்கு விைக்குகிைது. 

முதன்னமயாை கைவுள என்ை கருத்னத்ய தன் 
்பக்திமார்க்கமாகக் நகாணைார். சி்வந்பருமா்ை 
்பஞசபூதமாக இருப்ப்வன். எஙகும் 
நினைந்திருப்ப்வன் என்்பனதப பின்்வரும் தமது 
்பதிகத்தின் மூைம் உணர்த்துகிைார்.

ோோகி மணைாகி ேளியாகி ஒளியாகி

ஊோகி உயிராகி உணணமயுமாய இனணமயுமாயக்

வகைாோகி யான எேது (என(று) அேர் அேணரக் கூதொட்டு

ோனஆகி நின்றாணய என தசால்லி ோழ்ததுேவே

(�ா்டல் எண: திருோசகைம் -14)

மைாணிக்்கவாச்கரின் அருஞசசயல்்கள் 
�	திலனையில ந்பௌத்தர்கனை ்வாதத்தில 

ந்வன்ைார்

�	ஊனமபந்பணனணப ்்பசுமாறு நசயதார்

�	நரிகனைப ்பரி (குதினர)கைாக்கிைார்

�	ன்வனக நதினய ந்வளைப ந்பருக்நகடுக்கச் 
நசயதார்.

�	பிட்டுக்கு மண சுமந்து பிரம்்படி்பட்ைார்.

மைாணிக்்கவாச்கரின் பாடல்்களின் 
வாயிலா்க அறியலாகும் சசய்தி்கள் 
�	சி்வன் முன்னைப ்பழம்ந்பாருட்கும் 

முன்னைப ்பழம்ந்பாருள 

�	பிைரால இன்ை தன்னமயன் எை 
அறியமுடியாத்வன்

�	ஆண,ந்பண என்ை ்வடிவிலைாத்வன்; 
ஆக்கல, காத்தல, அழித்தல, மனைத்தல, 
அருைல என்ை நதாழிலகனைச் நசய்ப்வன்.

�	உயிர்களின் பிைபன்ப நீக்கு்ப்வன்

�	பிைபபு இைபபு இலைாத்வன்

திருநீல்கணடர்
திருநீைகணைர் திலனையில ்வாழந்த்வர். 

இைனமயும் அருந்ததிக்கு நிகராை கற்புமிக்க 
மனைவியிருந்தும், இன்்பத் துனையில எளியராய 
்பரத்னத்பால நசன்று ்வந்தார். அனதக் கணை 
அ்வர் மனைவியார், “தீணடுவீராயின் எம்னமத் 
திருநீைகணைநமன்ைார்“.

திருவோசகம்: மாணிக்க்வாசகர் எழுதிய 
ஒப்பற்ை னச்வ நூல திரு்வாசகம். இந்நூல 
எட்ைாம் திருமுனையாகும். இந்நூலில 
51 திருப்பதிகஙகளும் 656 ்பாைலகளும் 
உளைை. சி்வபுராணம், கீர்த்தித் திரு 
அக்வல, திரு்வணைப்பகுதி, ்்பாற்றித்திரு 
அக்வல என்று நான்கு ந்பரும் ்பகுதிகனைத் 
திரு்வாசகம் நகாணடுளைது. ஜி.யூ.்்பாப 
என்ை ்மனைநாட்டு அறிஞர் இந்நூனை 
ஆஙகிைத்தில நமாழிந்பயர்த்துளைார். 
“திருவோசகத்திறகு உருகோர, ஒரு 
வோசகத்திறகும் உருகோர” என்ை முதுநமாழி 
இந்நூலின் ந்பருனமனய உணர்த்துகின்ைது. 
இந்நூல, இனையாகிய ்பரம்ந்பாருனை 
நாடு்ப்வர்கள ந்பை்்வணடிய 
்்பரியலபுகள, அ்வற்னை ்வைர்க்கும் 
முனைகள, அருள ்்வட்னக நகாளளுதல, 
அருனைப ந்பறுதல, ்பக்தினயப ந்பருக்கி 
இனை்வ்ைாடு இரணைைக்கைத்தல ஆகிய 
நினைகனைக்கூறுகிைது. 

புலைாகிப பூைாய…… என்ை ்பாைல 
்வரிகள ்பல்வனக உயிரிகளின் ்பரிணாம 
்வைர்ச்சினய விரி்வாகக் கூறுகின்ைை. 
‘மானுைப பிைபபினுள மாதா உதிரத்து 
ஈரமில கிருமி நசறிவினில பினழத்தும்‘ 
எைத் நதாைஙகும் ்பாைைடிகள 
கருவியல(Embrology) அறின்வ நன்கு 
நதரிவிக்கின்ைை. 
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ஒன்னைத் திைமும் சி்வந்பருமானுக்கு 
அர்ப்பணம் நசய்வனதயும் ்வழக்கமாகக் 
நகாணடிருந்தார். ஒருநாள ஒரு மீன் 
மட்டு்ம கினைக்கிைது. (சி்வந்பருமானின் 
திருவினையாைலகளில இதுவும் ஒன்று) 
அம்மீனையும் சி்வனுக்்க அர்ப்பணம் 
நசயத அதி்பத்த நாயைார் சி்வைருள 
ந்பற்ைதாகவும் னச்வ மரபு்வழிச் நசயதிகள 
கூறுகின்ைை. ்வறுனமயிலும் ்பசியிலும் ்வாடிய 
ந்பாழுதும் தான் பிடித்த ஒற்னை மீனைக்கூை 
சி்வந்பருமானிற்கு அர்ப்பணம் நசயது 
இனையருள ந்பற்ைார்.

்கணணபப நாயனார்
 திணணன் என்ை இயற்ந்பயர் 

நகாணை்வர். இ்வர் நாணன், காைன் 
ஆகி்யா்ராடு ்்வட்னையாைச் 
நசன்ை்்பாது சி்வலிஙகம் ஒன்னைக் கணடு, 
அச்சி்வலிஙகத்திற்கு நீரால அபி்ஷகம் 
நசயதும், மைர்கள, இனைகனைக் நகாணடு 
அர்ச்சனை நசயது இனைச்சினய லிஙகத்திற்குப 
்பனைத்தும் ்வந்தார். இதனைக் கணை 
அந்தணர் ஒரு்வர், திணணனின் நசயனகனய
எதிர்த்தார். திணணனின் உணனமயாை 
்பக்தினய அந்தணனுக்கு உணர்த்த விரும்பிய 
சி்வந்பருமான், சி்வலிஙகத்தின் கணணிலிருந்து 
குருதி ்வரச்நசயதார். அனதக் கணை திணணன் 
தன் இரு கணகனையும் பிடுஙகி, அந்த 
லிஙகத்தின் மீது ன்வத்துப ந்பாருத்தியதால, 
கணணப்பன் என்று சி்வந்பருமாைால 
அனழக்கப்பட்ைனதயும், அ்வருக்குச் சி்வைருள 
கினைத்தாகவும் னச்வ சமய மரபு ்வழிச் 
நசயதிகள கூறுகின்ைை.

்காழரக்்கால் அம்ழமையார்
புனித்வதி என்ை இயற்ந்பயர் 

நகாணை்வர். கானரக்காலில பிைந்து ்பரமதத்தன் 
என்்ப்வனர மணந்தார். இ்வர் சி்வத்நதாணடிலும் 
சிைந்து விைஙகிைார். இ்வர் இனசத்தமிழால 
இனை்வனை ்வணஙகிைார். தமிழுக்கு ‘அந்�ோதி’ 
என்ை இைக்கியமுனைனய அறிமுகம் நசயதார். 
அறபு�த் திருவந்�ோதி, திருவோ்ஙகோட்டு 
மூத்�த்திருபபதிகம், திருவிரட்றட மணிமோற் 

சமைய்பசபாருள் நாயனார்
 இ்வர் சி்வைடியானரப ்்பான்று 

மாறு்்வைம் பூணடு்வந்த முத்தநாதனை 
்வர்்வற்று அ்வனிைம் உ்ப்தசம் ந்பைக் 
காத்திருந்தார். ஆைால அ்வன் தன் 
புத்தகபன்பயினை அவிழப்பது ்்பான்று 
அதிலிருந்த ஆயுதத்தால இ்வனரத் 
தாக்கிய்்பாதும் சி்வைடியார் ்்பால
்வந்ததன் காரணத்தால, அப்்பாதும் உைலில 
ரத்தத்துைன் சி்வநமைக்கூறி அ்வனைத் 
நதாழுது நின்ைதிலிருந்து சி்வைடியார்கனைச் 
சி்வைாக்்வ கருதும் இ்வரது உயர்ந்த 
்பணபு ந்வளிப்படுகிைது. இ்வனர ‘பவல்லுமோ 
மிகவல்் பமயபபபோருளுககு அடிநயன்‘ என்று 
திருத்நதாணைத்நதானக கூறுகிைது.

அதிபத்தநாயனார்
அதி்பத்தர் என்ை நசாலலிற்குச் 

சிைந்த ்பக்தர் என்று ந்பாருள. இ்வர் 
திருநானகக்கா்ராகணம் (நாகப்பட்டிைம்) 
என்ை ஊரில பிைந்த்வர். இைனம முத்ை 
சி்வந்பருமானின் மீது ஆழந்த ்பக்தி 
நகாணடிருந்தார். தாம் பிடித்த மீன்களில 

அதி்பத்தர் இனை்வனுக்கு தஙகமீனை 
அர்ப்பணிக்கும் விழா - நாகப்பட்டிைம் 
காயா்ராகண சு்வாமி ் காயிலில ஆ்வணி 
மாதம் இவவிழா நனைந்பறுகிைது. 
அன்று அதி்பத்தர் உற்ச்வர் சினைனய 
ஒரு கட்டுமரத்தில எழுந்தருைச் 
நசயகிைார்கள. கட்டுமரத்தில உற்ச்வர் 
கைலுக்குள மீன்பிடிக்கச் நசலகிைார். 
அப்்பாது மீை்வர்கள ்வனையில 
தஙகமீனை ன்வத்து கட்டி கைலில 
பிடித்தது ்்பான்று கூறு்வார்கள. இது 
அதி்பத்தர் தஙகமீனைப பிடித்ததாகக் 
நகாளைப்படும். அவ்்வனையில 
சி்வந்பருமான் கைற்கனரயில 
எழுந்தருளும்்்பாது தஙகமீனை 
அ்வருக்குப ்பனைத்துப பூனச நசய்வார்கள. 
இறுதியில சி்வந்பருமான் அதி்பத்தருக்கு 
முக்தி தரும் நிகழவு நனைந்பறும். 
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பு்றச்சநதானம்
்பரஞ்சாதி முனி்வரிைம் 

நமயகணை்த்வரும், நமயகணை்த்வரிைம் 
அருணந்தி சி்வமும், அருணந்தி சி்வத்திைம் 
மனைஞாை சம்்பந்தரும் ஆன்மிக அறிவு 
ந்பற்ைைர். நமயகணை ்த்வர் சிவஞோனநபோ�ம் 
என்ை நூனையும், அருணந்தி சி்வாச்சியாரியார் 
சிவஞோன சித்தியோர, இருபோ இருுஃபது ஆகிய 
நூலகனையும், உமா்பதிசி்வம் சி்வபபிரகாசம் 
முதலிய ’சித்�ோந்� அஷடகம்’ என்ை எட்டு 
நூலகனையும் எழுதிைர்.

நாயன்மைார்்களின் சமையத் சதாணடு
�	்பக்தி நநறினய ்வைர்க்க, நாயன்மார்கள 

ந்பருந்துனண புரிந்தைர்.

�	தி ரு ந ா வு க் க ர ச ர்  ் ்ப ா ன் ை 
நாயன்மார்கள சமயப்பணிக்்க தம்னம 
அர்ப்பணித்ததுைன் சமூகப ்பணியும் 
நசயதைர். ஆையஙகளின் தூயனமயிலும், 
சமயச் சைஙகுகளுைன் குைமுழுக்கு 
நைத்து்வதிலும் நாயன்மார்கள முக்கிய 
்பஙகு ்வகித்தைர்.

�	ஆண, ந்பண சமத்து்வத்னதச் னச்வ
சமயத்தில நிை்வச்நசயததன் மூைம் 
சமூகத்திலும் சமத்து்வம் நிை்வ 
்வழிகாட்டிைர்.

�	னச்வ சமய நநறிமுனைகனையும் 
அ்வற்னைப பின்்பற்ை ்்வணடிய 
்வழிமுனைகனையும் நாயன்மார்கள 
தமிழகநமஙகும் ்பரபபிைர்.

�	நாயன்மார்களின் சி்வ ்வழி்பாட்னைப
பின்்பற்றி்ய, கர்நாைகாவில பசவர 
லிஙகாயத் என்னும் புதிய சமயப பிரின்வத் 
்தாற்றுவித்தார். இனைக்காைத்தில 
இ்வரது சீைர்கள இந்தியா முழு்வதும் 
சி்வ ்வழி்பாட்னைப ்பரபபிைர். இந்த 
அடிப்பனையில சி்வ ்வழி்பாடு 
தமிழகத்திலிருந்்த ்வை இந்தியாவிற்குச் 
நசன்ைது.

�	நாயன்மார்கள னச்வ சமயத்னத 
்வைர்த்ததுைன் தமது ்பதிகஙகைால 
தமிழநமாழினயயும் ்வைர்த்தைர். 

்்பான்ை நூலகனை அருளிைார். கண்வன் 
ஒரு நாள நகாடுத்தனுபபிய மாம்்பழத்னதச் 
சி்வைடியார்க்குப ்பனைத்துவிட்ைார். அந்த 
மாம்்பழத்தினை கண்வன் ் கட்க, இனை்வனிைம் 
்்வணடி மாம்்பழத்னதப ந்பற்ைார். இந்நிகழவு 
கானரக்காலில மோஙகனித் திருவிழோவோக 
ஒவ்்வார் ஆணடும் நகாணைாைப்படுகிைது. 

மைஙழ்கயர்க்்கரசியார்
கானரக்காைம்னமயானரப ்்பாை

இ்வரும் ஒரு ந்பண நாயன்மார் ஆ்வார். 
திருஞாைசம்்பந்தனர திருமனைக்காட்டிலிருந்து 
்பாணடிய அரசன்வக்கு அனழத்ததில இ்வ்ர 
முக்கிய ்பஙகு ்வகித்தார். திருஞாைசம்்பந்தர், 
்பாணடிய மன்ைைாை தம் கண்வன் மாை்வர்மன் 
அரி்கசரினயச் சமணத்திலிருந்து னச்வத்திற்கு 
மாற்ை இ்வ்ர காரணமா்வார்.

இழசஞானியார்
சுந்தரின் தாயாராை இ்வர், சி்வைருள 

ந்பற்ை ந்பணமணியா்வார். சுந்தரர் 
இனைநநறிப்படி ்வைர்க்கப்பட்ைதில இ்வருக்கு 
முக்கிய ்பஙகுணடு. 

 சநதனாச்சாரியார்்கள்
நமயகணைார், அருணந்தி 

சி்வாச்சாரியார், மனைஞாைசம்்பந்தர், 
உமா்பதிசி்வம் ஆகிய நால்வரும் 
ச ந் த ை ா ச் ச ா ரி ய ா ர் க ள
என்ைனழக்கப்படுகின்ைைர். ‘சந்�ோனம்’ என்ை
நசாலலிற்கு ்வம்சா்வழி, ்பரம்்பனர என்று 
ந்பாருள்படும். சந்தாைம் அகச்சந்தாைம், 
புைச்சந்தாைம் என்று இரு ்வனகப்படும்.

அ்கச்சநதானம்
அகச்சந்தாைத்தார் கயினைமனையில 

்வாழ்்வாரா்வர். இ்வர்கள ஸ்ரீகணை 
்பரமசி்வனிைம் சி்வஞாை உ்ப்தசம் 
ந்பற்ை்வர்கள. நந்தி்த்வர், சைற்குமாரர், 
சத்தியஞாை தரிசைஙகள, ்பரஞ்சாதியார் 
ஆகி்யார் அகச்சந்தாை பிரின்வ 
சார்ந்த்வர்கைா்வர்.
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ஆழவோரகளின் கோ்ம் – ஆழ்வார்கள 
அ்வதரித்த காை அடிப்பனையில 1) 
முற்காைத்த்வர்கள 2) இனைக்காைத்த்வர்கள 3) 
பிற்காைத்த்வர்கள என்று மூன்று நினைகளில 
பிரிக்கப்படுகின்ைைர்.

முற்்காலத்தவர்்கள்
ந்பாயனகயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், 

்்பயாழ்வார், திருமழினசயாழ்வார் ஆகி்யார் 
முற்காை ஆழ்வார்கள ஆ்வார்.

இனைக்காைத்த்வர்கள – நம்மாழ்வார்,
மதுரகவியாழ்வார், குை்சகராழ்வார், 
ந்பரியாழ்வார், ஆணைாள ஆகி்யார் 
இனைக்காைத்த்வரா்வர்.

பிற்்காலத்தவர்்கள்
நதாணைரடிப ந்பாடியாழ்வார், 

திருப்பாணாழ்வார், திருமழினசயாழ்வார் 
ஆகி்யார் பிற்காைத்த்வர்கைா்வர்.

1. சபாய்ழ்கயாழவார்
காஞசிபுரத்தில திருந்வஃகா என்ை ஊரில 

ய்தாத்தகாரி என்ை திருமால ்காயிலின் 
ந்பாற்ைாமனரக் குைத்தில ்தான்றிைார். 
இதைால ந்பாயனகயார் என்ைனழக்கப்பட்ைார். 
திருமாலின் னகயிலுளை ்பஞசசன்யம் என்ை 
திருச்சஙகின் அ்வதாரமாக அ்வதரித்தார். 
ஆழந்த இனைநினைனயப ்்பாதித்ததால 
ந்பாயனகயாழ்வார் எைப்பட்ைார். இ்வர் 
திருமாலின் ்பத்து அ்வதாரஙகனைப ்பற்றிய 
்பாசுரஙகனை இயற்றிைார். இ்வர் ்பாடிய 
்பாசுரஙகள நாைாயிரதிவயபபிர்பந்தத்தின் 

தமிழிைக்கியத்னத இந்தியா முழு்வதும் 
்பரபபிைர்.

�	நாயன்மார்கள ்பல்்வறு சாதிப 
பிரிவுகனைச் சார்ந்த்வர்கள; ஆைால, சாதி 
்்வறு்பாடின்றி இனை்வனை ்வழி்பட்ைைர். 
இதைால கைவுளின் முன் அனை்வரும் 
சமம் என்ை சமூகக் ்காட்்பாடு ்வலுபந்பை 
இ்வர்கள காரணமாயிைர்.

�	நாயன்மார்களின் சமூக நல்வாழவுப 
்பணிகள, ஆையப ்பணிகள ஆகியன்வ 
மக்கள மைத்தில ஆன்மிக மற்றும் சமூகச் 
்சன்வ உணர்ன்வ ்வைர்த்தது.

�	்பக்தி இயக்கத்தில புதிய ்காட்்பாடுகைாை 
ஞ ா ை  ம ா ர் க் க க் ் க ா ட் ்ப ா டு , 
நதாணடு மார்க்கக்்காட்்பாடு, நட்பு 
மார்க்கக்்காட்்பாடு ்்பான்ைன்வ ்தான்ை 
இ்வர்கள காரணமாயிைர்.

�	தமிழகத்தின் ்பண்பாட்னைப ்பாதுகாக்க
இ்வர்கள ்பல்்வறு விழாக்கனைக் 
நகாணைாடிைர். அயலநாடுகளில 
னச்வ மரபு ்பர்வ, மன்ைர்கள உதவிைர். 
பிற்காைச் ்சாழர்கள னச்வ சமயத்னத 
இைஙனக உட்்பை ்பை நாடுகளில ்பரபபிைர். 
இதைால தமிழர் ்பண்பாடும், னச்வ மரபும் 
அயலநாடுகளில ்பரவியதன் மூைம் உைக 
ஆன்மிக நநறிக்கும் எடுத்துக்காட்ைாகத் 
திகழந்தைர்.

ஆழவார்்கள்
இனை்வனின் அருள ந்வளைத்தில 

ஆழந்து கிைப்ப்வர்கள, இனை்வனின் அன்பிலும் 
இன்்பத்திலும் மூழகி இருப்ப்வர்கனை ஆழ்வார் 
எைப்பட்ைைர். திருமாலின் புகனழயும், 
தத்து்வத்னதயும் ்வாழவிய்ைாடு ந்பாருத்தி, 
நாடு முழு்வதும் ்பரபபிய்வர்கள. ன்வண்வ 
மரபுப்படி சிந்னதயின் அடிப்பனையில 
திருமானைப ்பற்றிய ஆழந்த ்தைலகள 
நகாணை்வர்கள. திராவிை ்்வதநமை 
்்பாற்ைப்பட்ை நாைாயிரதிவயபபிர்பந்தத்னத 
அருளியதால திரோவிடோசசோரியோரகள் என்றும் 
அனழக்கப்பட்ைைர். இ்வர்கள நமாத்தம் 
்பன்னிரு்வரா்வர்.

மஙகைாசாசைம் என்்பது 
ன்வண்வத் திருத்தைஙகளில 

்பக்திப்பாைலகனை இயற்றி அங்க்ய 
இனை்வன் முன் அரங்கற்று்வதாகும். 
தமிழகத்தில மஙகைாசாசைம் 
நசயத்வர்களில ந்பாயனகயாழ்வா்ர 
முதன்னமயாை்வராகக் கருதப்படுகிைார்.

XII Ethics_Lesson 6.indd   158 16-03-2020   15:01:19



159பக்தி இயக்்கம்

நகாண்ைன். எம்ந்பருமானை எணணி, 
இன்்பத்தால உருகுகின்ை உளைத்னத்ய
எணநணயயில இட்ை திரியாக்கிக் நகாண்ைன். 
நன்ைாக மைமுருகி ஞாை ஒளியாகிய 
விைக்னகத் திருமாலுக்காக ஏற்றி்ைன் என்்பது 
இப்பாைலின் கருத்தாகும்.

3. தபயாழவார்
இ்வர் நசன்னையிலுளை மயிைாபபூரில 

பிைந்த்வர். திருமாலின் ஐந்து ஆயுதஙகளில 
ஒன்ைாை �ோந்�கம் என்ை ்வாளின் அம்சமாகக் 
கருதப்படுகிைார். இ்வர் ்பாடிய ்பாசுரஙகள 
மூன்்றோம் திருவந்�ோதி ஆகும். திருமாலின் 
மீது மிகுந்த ்பக்தி நகாணடு மைம் ்சார்ந்து, 
கண சுழன்று, அழுது, சிரித்து, ஆடிப்பாடி 
்்பயபிடித்தார் ்்பாை, இனை்வனைத் 
நதாழுது மகிழந்ததால ்்பயாழ்வார் 
என்ைனழக்கப்படுகிைார். இ்வருனைய ்பாசுரஙகள 
மூைம், எலைா்வற்றிற்கும் சரியாைது எது என்ை
தீர்வு துைசிமானையணிந்த திருமாலிை்ம
உளைது என்ைார்.

4. திருமைழிழசயாழவார்
இ்வர் நதாணனை நாட்டில திருமழினச 

என்ை ஊரில பிைந்த்வர். திருமாலின் சு�ரசன 
சககரத்தின் அம்சமாகக் கருதப்படுகிைார். 
்்பயாழ்வாரிைம் உ்ப்தசம் ந்பற்ை
இ்வர் ்வைர்பபுப ந்பற்்ைாருக்குப பிைந்த 
கணிககண்ணன் என்்ப்வனர தம் சீைராகக் 
நகாணடு காஞசிபுரம் நசன்று, அதைருகிலுளை 
திருந்வஃகா என்ை இைத்திலுளை திருமானைத் 
தரிசித்தார். அதன் பிைகு கும்்ப்காணம் நசன்று 
அஙகுளை திருமானையும் தரிசித்தார். இ்வர் 
பகதிசோரர, திருமழிறசபிரோன், குடமுககிறபு்வர 
என்று ்பை ந்பயர்களில அனழக்கப்படுகிைார். 
இ்வர் அருளிய நூலகள 1) �ோன்முகன்
திருவந்�ோதி 2) திருசசந்� விருத்�ம் ஆகியன்வ 
ஆகும்.

5. நம்மைாழவார்
இ்வர் ்பாணடிய நாட்டிலுளை ஆழ்வார் 

திருநகரி என்ை ஊரில பிைந்த்வர். இ்வர் 
நான்கு ்்வதஙகனைத் தமிழில ்பாடியதால 

மு�ல் திருவந்�ோதி எைப்படுகின்ைது. 
இத்திரு்வந்தாதி நூறு ்பாைலகனைக் நகாணைது. 
இ்வர் ்பை ன்வண்வத் திருத்தைஙகளில 
மஙகைாசாசைம் நசயதுளைார்.

இ்வர் தம் இயலபுகனையும், ்பக்தினயயும் 
முதல திரு்வந்தாதியில கூறுகிைார். இ்வர் தான் 
பிைர்ந்பாருனை விரும்்பமாட்்ைன், குணத்தால
தீய்வருைனும். கீழக்குணமுனைய்வருைனும் 
்சரமாட்்ைன். தான் யாருக்கும் எந்தத் தீஙகும் 
இனழக்க மாட்்ைன். திருமானைத் தவிர 
்்வநைந்த இனை்வனையும் ்வழி்பைமாட்்ைன் 
என்று கூறுகிைார். உயர்ந்த ன்வண்வ 
சமயத்தின் தத்து்வக் கருவூைஙகைாகப 
ந்பாயனகயாழ்வாரின் ்பாைலகள
திகழகின்ைை. ்பன்னிரு ஆழ்வார்களில இ்வ்ர 
முதன்னமயாை்வராகக் கருதப்படுகிைார். 

2. பூதத்தாழவார்
 மாமலைபுரத்தில குருக்கத்தி மைரில 

்தான்றிைார். இ்வர் அஙகுளை ஸதை 
சயைப ந்பருமானைப புகழந்து ்பாடிய பிைகு 
காஞசிபுரம் நசன்று அஙகுளை திருமானைப 
புகழந்து ்பாடிைார். தமினழ இ்வர் ஞோனத்�மிழ 
என்று புகழந்து ்பாடுகிைார். இ்வர் ்பாடிய நூறு 
்பாசுரஙகள நாைாயிரதிவயபபிர்பந்தத்தில 
இரணைா்வது திரு்வந்தாதியாகப 
்்பாற்ைப்படுகின்ைை. திருமால மீதாை ்பக்தியும், 
தமிழ மீதாை ்பக்தியும் இ்வரது இரணடு 
கணகைாகத் திகழந்தை. இ்வர் திருமாலின் 
னகயிலுளை நகௌ்மாதகி என்ை கனதயின் 
(ஆயுதம்) அம்சமாகக் கருதப்படுகிைார். அன்பு, 
சிந்தனை இ்வற்ைால இ்வர் ஞாைத்னதப ந்பற்ை
நினைனயப பின்்வரும் ்பாைைால அறியைாம்.

“அனவ� ெகைளியா, ஆர்ேவம தநயயாகை,

இனபுருகுஞ் சிநணெ இடுதிரியா – நனபுருகி

ஞாேச் சு்டர்விளக்கு ஏற்றிவேன நாரைற்கு

ஞாேத ெமிழ் புரிநெ நான” (நா. தி.பி: 2182)

எை விைக்குகிைார். அறின்வப ந்பருக்கும் 
தமினழ விரும்பிய நான் அன்ன்ப்ய அகைாக 
எணநணய, திரி முதலிய்வற்னைத் தாஙகும் 
கருவியாக அனமத்து அறி்வாகிய சுைர்விைக்னக
ஏற்றி்ைன். ஆனசனய நநயயாக்கிக் 
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இனைத்நதாணடு்ம சிைந்தை என்னும் 
்நாக்கில ன்வண்வ அடியார் ஆைார். 

‘ஆோெ தசல்ேதது அரம்ண�யர்கைள் ெற்சூழ 

ோோளும் தசல்ேமும் மணைரசும் யான 
வேணவ்டன

வெோர் பூஞ்வசாணைத திருவேங்கை்டச் 
சுணேயில்

மீோயப் பி்றக்கும் விதியுண்டவயன ஆவேவே’ 

என்று நாைாளும் மன்ைைாக 
இருப்பனதவிைத் திரு்்வஙகைச்சுனையில மீைாக 
இருத்த்ை ் மல என்று திரு்்வஙகைப ந்பருமாள 
மீதுளை தமது ஈடு்பாட்னை ந்வளிப்படுத்துகிைார். 
இ்வர் இனை்வனைக் குழந்னதயாகப ்பாவித்துப 
்பாடியுளைார். “அடியாரும் ்வாை்வரும் 
அரம்ன்பயரும் கிைந்தியஙகும் ்படியாயக் கிைந்துன் 
்ப்வை்வாயக் காண்்ப்ை” எைக் குை்சகரர் 
்பாடியதால இன்றும் திருமால ்காயிலகளில 
உளை கரு்வனையின் ்படி, “கு்நசகரபபடி“ எைக் 
கூைப்படுகின்ைது. இ்வர் இயற்றிய ்பாசுரஙகள 
பபருமோள் திருபமோழி ஆகும்.

8. சபரியாழவார்
ந்பரியாழ்வார் திருவிலலிபுத்தூரில 

பிைந்த்வர். இ்வருக்கு விஷணுசித்�ன், 
பட்டரபிரோன் ஆகிய ந்பயர்களுமுணடு. இ்வர் 
ந்பருமானைத் தமது குழந்னதயாகக் கருதிப 
்பாசுரஙகள ்பாடிைார். இப்பாசுரஙகளின் 
அனமபன்பப பின்்பற்றி்ய பிற்காைப 
பிளனைத்தமிழ இைக்கியஙகள ்தான்றிை 
எைத் தமிழ அறிஞர்கள கூறு்வர்.

”கி்டக்கில் தொட்டில் கிழிய உணெததிடும்

எடுததுக் தகைாள்ளில் மருங்ணகை யிறுததிடும்

ஒடுக்கிப் புல்கில் உெரதவெ �ாயநதிடும்

மிடுக்கிைாணமயால் நான தமலிநவென நங்கைாய ”

எைத் திருமாலின் குழந்னதச் 
நசயல்பாட்னைத் தாயின் நினையிலிருந்து 
எணணிப ்பாடுகிைார். திருபபல்்ோண்டு, 
பபரியோழவோர திருபமோழி ஆகிய ்பாசுரஙகனைப 
்பாடியுளைார். 

�மிழ பசய� மோ்றன் எைப்படுகிைார். 
திருவிருத்தம், திருவோசிரியம், பபரிய 
திருவந்�ோதி, திருவோயபமோழி ஆகிய நூலகனை 
இயற்றிைார். இந்நூலகள ரிக், யஜுர், சாம, 
அதர்்வண ்்வதஙகளுக்கு இனணயாைன்வ 
என்று ன்வண்வ சமய அறிஞர்கைால 
கருதப்படுகின்ைை. இ்வரின் இயற்ந்பயர் 
சடநகோபன், குடிபபயரமோ்றன் ஆகியை்வாகும். 
சிைபபுப ந்பயர்கள குருகூர�ம்பி, வகுளோபரணன், 
பரோஙகுசன், கோரிமோ்றன், வழுதிவள�ோடன் 
என்்ப்வைாகும். 

6. மைதுர்கவியாழவார்
இ்வர் ்பாணடிய நாட்டின் திருக்்காளூர் 

என்னும் ஊரில பிைந்தார். இைம் ்வயதி்ை்ய
கவினத்பாடும் திைனம ந்பற்ை்வராதைால 
மதுரகவி எைப புகழப ந்பற்ைார். ்யாக 
நினையில இருந்த நம்மாழ்வானரக் கணை 
மதுரகவி “இவர எல்்ோமறிந்� ஞோனி” என்்பனத 
உணர்ந்தார். பின்ைர் அ்வனர்ய குரு்வாக 
ஏற்றுக்நகாணைார். இனை்வனைப ்பாைாமல தம் 
குரு்வாகிய நம்மாழ்வானர்ய இனை்வைாகக் 
நகாணடு ‘கண்ணிநுண் சிறு�ோம்பு’ என்ை 
்பாசுரத்னதப ்பாடியுளைார். 

7. குலதச்கர ஆழவார்
இ்வர் ்சரநாட்டில ‘திரு்வஞனசக்கைம்’ 

என்னும் இைத்தில அரச குைத்தில 
பிைந்த்வர். அரச ்பதவினயவிைப ்பக்தியும் 

நம்மாழ்வார் – நம் ஆழ்வார்: 
“நம்மாழ்வார் ஒரு நாட்டிற்்கா, ஒரு 
சமயத்திற்்கா, ஓர் இைத்திற்்கா 
மட்டும் உரிய்வர் அலைர். அ்வர் எலைா 
நாட்டிற்கும், எலைா சமயத்தார்க்கும், 
எலைா இைத்தார்க்கும் உரிய்வர்; 
எலைாரும் ‘நம்மாழ்வார்‘ என்று ் ்பாற்றும் 
ஒரு ந்பரியானர அளித்த தமிழநாட்னை
மைத்தால நினைக்கி்ைன்; ்வாயால 
்வாழத்துகி்ைன்; னகயால நதாழுகி்ைன்“

– திரு.வி.க
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இதைால ‘நதாணைரடிபந்பாடி’ என்று ந்பயர் 
ந்பற்ைார். திருமனைப ்பாசுரத்தில ்பை நீதிக் 
கருத்துகனைக் கூறுகிைார்.

ஊரிவைன கைாணி இல்ணை உ்றவு மற்த்றாருேர் இல்ணை

�ாரில்நின �ாெ மூைம் �ற்றிவைன �ரம மூர்ததி

கைாதராளி ேணைவே ! என கைணைவே ! கைெறுகினவ்றன

ஆருளர் கைணளகைண அம்மா! அரங்கைமா நகைர் உளாவே! 

இதில தமக்குக் கைவுனைத் 
தவிர, ்்வறு துனணயிலனை என்று 
குறிபபிடுகிைார். இ்வர் இயற்றிய ்பாசுரஙகள 
திருமோற், திருபபள்ளிபயழுசசி எை 
அனழக்கப்படுகின்ைை. “திருமனை அறியாதார் 
திருமானை அறியாதா்ர” என்ை முதுநமாழி 
இபபிர்பந்தத்தின் ந்பருனமக்குச் சான்ைாகும்.  

11. திருபபாணாழவார்
இ்வர் ‘திருச்சினய அடுத்துளை 

உனையூரில பிைந்த்வர். இ்வர் இயற்றியது 
அம்னோதிபிரோன் போசுரஙகள் ஆகும். 
இப்பாசுரஙகள திரு்வரஙகத்து அரஙகனின் 
அழனக வி்வரிக்கிைது. 

“தகைாண்டல் ேணைணேக் வகைாேை 
   ோயதேணதைய

உண்ட ோயனஎன னுள்ளம் கைேர்நொணே

அண்டர் வகைான அணியரங்கைன எனஅமுதிணேக்

கைண்ட கைணகைள் மற்த்றானறிணேக் கைாைாவே” 

12. திருமைஙழ்கயாழவார்
இ்வர் ்சாழ நாட்டில திரு்வாலி 

திருநகரியில பிைந்த்வர். ்சாழ மன்ைனிைம் 
்பனைத்தை்பதியாக இருந்து ்பை ்்பார்களில 
ந்வற்றி ந்பற்று (்பரகாைன்) எதிரிகளுக்கு 
எமன் என்ை சிைபபுப ந்பயர் ந்பற்ைார். 
இ்வனரச் சிைபபிக்க விரும்பிய மன்ைன் 
திருமஙனக நாட்டிற்கு மன்ைராக்கி ‘திருமஙறக 
மன்னன்’ என்னும் ந்பயனரச் சூட்டிைான். 
இ்வர் இயற்றியன்வ பபரிய திருபமோழி, 
திருககுறுந்�ோண்டகம், திருப�டுந்�ோண்டகம், 
திருபவழுககூறறிருகறக, சிறிய திருமடல், 
ந்பரிய திருமைல ஆகியை்வாகும். 

9. ஆணடாள்
ந்பரியாழ்வார் தமது நந்த்வைத்தில 

துைசிச் நசடியின் அருகில கணநைடுத்து 
்வைர்த்த ந்பண குழந்னத்ய ஆணைாள என்்பர். 
இ்வருக்குப ந்பரியாழ்வார் சூட்டிய ந்பயர் 
நகோற� �ோசசியோர. ்கானத, ந்பருமாளுக்குத் 
நதாடுக்கப்பட்ை மைர் மானைகனைத் 
தாம்சூடி அழகு்பார்த்தபின், ந்பருமாளுக்கு 
அளித்ததால சூடிகபகோடுத்� சுடரகபகோடி எை 
அனழக்கப்பட்ைார். 

திருமாலமீது நகாணை அன்ன்பயும் 
காதனையும் இ்வர் ்பனைபபுகளில 
காணமுடிகிைது. இ்வர் திருபபோறவ, 
�ோசசியோர திருபமோழி முதலிய ்பாசுரஙகனைப 
்பனைத்துளைார். ்பணனைய தமிழகத்தில 
திருமணமாகாத ந்பணகள மார்கழி மாதத்தில 
்பான்வ ்நான்பு ்மற்நகாள்வர். இதனை 
அடிப்பனையாகக் நகாணடு திருப்பான்வனய 
ஆணைாள இயற்றிைார். மார்கழி மாதத்தில 
இப்பாசுரஙகள ன்வண்வத் திருத்தைஙகளில 
இன்றும் ்பாைப்படுகின்ைை. இ்வரது ்பாைலகள 
நாயக – நாயகி ்பா்வத்னத உணர்த்துகின்ைை.

’ஆழிமணழக் கைணைா ஒனறு நீ ணகை கைரவேல்

ஆழியுள் புக்கு முகைநது தகைாடு ஆர்தவெறி

ஊழி முெல்ேன உருேம் வ�ால் தமயகைருதது

�ாழியந வொளுண்ட �தமநா�ன ணகையில்

ஆழி வ�ால் மினனி ேைம்புரி வ�ால் நின்றதிர்நது

 ொழாவெ சார்ங்கைம் உணெதெ சரமணழ வ�ால்

ோழ உைகினில் த�யதி்டாய நாங்கைளும்

மார்கைழி நீரா்ட மகிழ்வெவைார் எம்�ாோய’.

எை மனழ, கருக்நகாணடு ந்பாழி்வனதத் 
தமது ்பாசுரஙகளில காட்சிப ்படுத்தியுளைார்.

10. சதாணடரடிப சபாடியாழவார்
இ்வர் கும்்ப்காணத்திற்கு 

அருகிலுளை திருமணைஙகுடி என்னும் 
ஊரில பிைந்த்வர். ‘விபர�ோரோயணர’ என்்பது 
இ்வருனைய இயற்ந்பயராகும். திரு்வரஙகம் 
நசன்று நந்த்வைம் அனமத்து அரஙகநாதப 
ந்பருமாளுக்குத் நதாணடு புரிந்து ்வந்தார். 
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்தன்வயற்ைது; எை்்வ, மறுபிைவியற்ை
நினை ்்வணடும் அதற்குத் 
திருமாலின் அருள ்தன்வ என்று 
ஆழ்வார்கள எடுத்துக்கூறி மக்கனை 
நல்வழிப்படுத்திைர்.

�	ஆ்யபபணிநய சமூகபபணிககு 
அடிபபறட என்ை உயரிய தத்து்வத்னத 
ஆழ்வார்க்ை ஏற்்படுத்திைர்.

�	ஆழ்வார்களின் சமய, சமூகப்பணி்ய
பிற்காைத்தில, இராமானுஜர் ்வழியாகப 
்பக்தி இயக்கம் ்வைஇந்தியாவில 
்பர்வ ்வழி்வகுத்தது எைைாம். அந்த 
அடிப்பனையில ஆன்மிகம், மற்றும் சமூக 
அரும்்பணிகள தமிழகத்தில ்தான்றி, 
அதன் பிை்க ்வைஇந்தியாவிற்குச் நசன்று, 
்பக்தி இயக்கமாக உச்சநினையனைந்தை.

�	ஆழ்வார்கள உரு்வ ்வழி்பாட்டில மிகுந்த
நம்பிக்னக நகாணடிருந்தைர். இது ்பாமர 
மக்கனை நல்வழிப்படுத்த உதவியது.

இழடக்்கால இநதியாவில் பக்தி இயக்்கம்

ஆச்சாரியர்்கள்

திருவரங்கம் அரங்கநாதர் க்காயில்

ன்வண்வ ஆச்சாரியர்கள என்்்பார், 
கைவுளமீது நகாணை அன்பின் உணர்வுகனை 
அை்வழியில விைக்கிய்வர்கள ஆ்வர். ன்வண்வ 
்பக்தி தனழக்க ஆழ்வார்கள காரணம் எனில, 
ன்வண்வ நனைமுனையும் தத்து்வமும் ்தான்ை
ஆச்சாரியர்க்ை காரணமாக இருந்தைர். 
ஆச்சாரியர்கள ்வைநமாழி, தமிழநமாழி ஆகிய 

தமிை்கப பணபாட்டிற்கு ஆழவார்்களின் 
ச்காழட
�	ஆழ்வார்கள தாஙகள இயற்றிய 

்பாசுரஙகள மூைம் ன்வண்வ ்பக்தி 
இயக்கத்னத, மக்களினை்ய ்பரபபிைர். 
்வ ா ழ வி ய லி ல  ்ப க் தி ந ந றி ன ய 
இனணப்பதிலும் முக்கிய ்பஙகாற்றிைர். 

�	தமிழிைக்கிய ்வைர்ச்சிக்கு ஆழ்வார்களின் 
்பஙகளிபபு ்்பாற்ைத்தக்கது.

�	ன ்வ ண ்வ  ச ம ய த் ன த த் 
தமிழமயமாக்கியதில ஆழ்வார்களின் 
்பஙகு மகத்தாைது.

�	ஆழ்வார்களின் ஆன்மிகக் ்காட்்பாடுகள, 
தத்து்வஙகள தமிழகத்தில சஙககாைத் 
திருமால ்வழி்பாட்டு முனைனயச் சிை 
மாற்ைஙகளுைன் ்பரபபி, ன்வண்வ சமய 
மறுமைர்ச்சிக்கு வித்திட்ைைர்.

�	தமிழகத்தில சாதி, சமய ் ்வறு்பாடுகனைக் 
கைந்த ஆன்மிகம், இனைக்காைத்தில ்வைர 
ஆழ்வார்க்ை வித்திட்ைைர்.

�	ஆழ்வார்கைால அக இைக்கியஙகளுக்குப 
புதிய ்வடி்வம் தரப்பட்ைது. அதன்்படி்ய 
கைவுனை்ய கண்வைாக, மகைாக 
நண்பைாக நினைக்கும் மைநினை 
்வைர்ந்தது. 

�	இனை்வனிைம் சரணாகதி அனையும் 
தத்து்வத்னதப ்்பாதித்த்வர்கள 
ஆழ்வார்க்ையா்வர்.

�	தமது ்பாசுரஙகள மூைம் ்பக்திநநறியுைன் 
இனசக்கனை, நாைகக்கனை, நைைக்கனை 
்வைர்ச்சியனைய ஆழ்வார்கள உதவிைர்.

�	்்வதஙகள, உ்பநிைதஙகள,புராணஙகள, 
காபபியஙகள உளளிட்ை ்பை்வற்னை
மக்களின் நமாழியாை தமிழி்ை்ய
ஆழ்வார்கள விைக்கிக் கூறிைர்.

�	ஆழ்வார்களின் ்வழி்பாட்டுமுனை, 
சமூகத்தில ்பை மாற்ைஙகனைக் 
நகாணடு்வந்தது.

�	உைக இன்்பஙகள நினையற்ைன்வ; 
பிைபபு, இைபபு எலைா உயிர்களுக்கும் 
ந்பாது்வாைன்வ.  ந்பாருைானச 
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மாண்வர்களிைம் கூறிைார். நியோயத்�த்துவம், 
நயோக இரகசியம் ஆகியன்வ இ்வர் இயற்றிய 
நூலகைாகும். 

இராமைானுஜர்

இராமானுஜர்

இ ர ா ம ா னு ஜ ர் 
திருபந்பரும்புதூரில பிைந்த்வர். 
இ்வர் ஆை்வந்தாரின் மாண்வர். 
பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு உனர 
எ ழு தி ை ா ர் . 
தி ரு க் கு ரு ன க பி ர ா ன் 
பிளனைனயக் நகாணடு 
திரு்வாய நமாழிக்கு 

‘ஆைாயிரப்படி‘ உனர எழுதிைார்.

இ்வர் யமுைாச்சாரியார் மற்றும் 
திருக்்காட்டியூர் நம்பிகளிைமிருந்து மனை 
ந்பாருைாகிய திருந்வட்நைழுத்னதக் கற்ைார். 
இதனை அனை்வரும் அறியும்்படி ்காபுரத்தின் 
மீ்தறி நின்று உரக்க நமாழிந்தார். இ்வர் 
விசிஷடோத்றவ�த் தத்து்வத்னத ்தாற்றுவித்த்வர். 
இந்தியத் தத்து்வஙகளில விசிஷைாத்ன்வதம் 
மட்டு்ம தத்து்வத்துைன் ்பக்தினயயும் 
இனணத்துளைது. இ்வர் எழுதிய நூலகள 
்்வதாந்தசாரம், ்்வதாந்ததீ்பம், நவ�ோந்�
சஙகிரகம், ஸ்ரீபோடியம் (ஸ்ரீபோஷயம்), கீ�ோபோடியம் 
(கீ�ோபோஷயம்), கத்யதிரயம் சரணோகதி கத்தியம், 
திருவரஙக கத்தியம், றவகுண்ட கத்தியம் 
என்்பை்வாகும். இராமானுஜரின் காைத்திற்குப 
பின் ன்வண்வம் வடகற ,் ப�ன்கற் எை இரு 
பிரிவுகைாகப பிரிந்தது. 

ஆலய நுழைவு தபாராட்டத்தின் 
முன்தனாடி

ஆைய்வழி்பாட்டில அனைத்து 
மக்கனையும் ்பங்கற்கச் நசயய, 
இராமானுஜர் முதன் முதலில ஆைய 
நுனழவுப ்்பாராட்ைத்னத நைத்திைார். 
இ்வர் நதன்னிந்திய சமூக மற்றும் 
சமயச்சீர்திருத்தத்தின் முன்்ைாடிகளில 
ஒரு்வராகக் கருதப்படுகிைார்.

இருநமாழிப புைனமயும் ந்பற்றிருந்தைர். 
ஆழ்வார்களின் ்பாசுரஙகளில ந்பாதிந்துளை 
ன்வண்வத் தத்து்வக் கருத்துகனை விைக்கி, 
்்வதத்்தாடு ஒபபீடு நசயது உனர 
எழுதியுளைைர். 

மைணிபபிரவாளநழட
மணி என்்பது முத்துமணி. 

பிர்வாைம் என்்பது ்ப்வைமணி. 
ந்வணணிை முத்துமணினயயும், சி்வந்த 
்ப்வைமணினயயும் ்சர்த்து ்கார்த்தார் 
்்பால அனமந்தது மணிபபிர்வாைம். 
அது்்பாை தமிழச்நசாற்களும்  
்வைநமாழிச் நசாற்களும் கைந்து 
எழுதப்பட்ை உனரநனை்ய மணிபபிர்வாை 
நனை எைப்பட்ைது.

இவவிைக்க உனரகளின் வினை்வால 
்வைநமாழியும், தமிழநமாழியும் கைந்த 
மணிபபிரவோள�றட புதிதாகத் ்தான்றியது. 
ன்வண்வம் தனழக்கப ்பாடு்பட்ை்வர்களுள 
�ோ�முனிகள், ஆளவந்�ோர, நவ�ோந்� ந�சிகர, 
பிள்றள ந்ோகோசசோரியோர, இரோமோனுஜர 
ஆகி்யார் குறிபபிைத்தக்க்வர்கள ஆ்வர். 
ஆழ்வார்கள விட்டுச்நசன்ை ்பணினயத் 
நதாைர்ந்து நசயத ந்பருனம ஆச்சாரியர்கனை்ய 
சாரும். 

நாதமுனி்கள்
இ்வர் காட்டுமன்ைார்்காயிலில 

பிைந்த்வர். தமது ஊர்க்்காயிலில இரு்வர் 
திரு்வாயநமாழிப ்பாசுரஙகள ்பாடியனதக் 
்கட்ைார். அப்பாைலகளமீது நகாணை ஈர்ப்பால
நம்மாழ்வரிைம் இருந்து பிர்பந்தஙகனைப 
ந்பற்ைார். இ்வர், ஆழ்வார்களின் 
பிர்பந்தஙகளுக்கு இனச அனமத்து அளித்த்வர் 
ஆ்வார். இ்வ்ர நாைாயிரதிவயபபிர்பந்த 
்பாசுரஙகனைத் நதாகுத்த்வர் ஆ்வார். 

நாதமுனிகள ்பக்தி ்யாகத்னதத் 
தம் மாணாக்கர்களுக்குக் கற்பித்தார். 
ன்வண்வத்னதயும் பிர்பந்தத்னதயும் ்பரபபும்்படி 
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நூலகள “சரவமூ்ம்” என்ை தனைபபில 
நதாகுக்கப்பட்ைை. ஹரி என்ை கைவுளின் 
உணனமத்தன்னமனய அறிய முயற்சிப்பது 
ஒவந்வாரு்வரின் கைனம என்ைார். தன் ்பக்திக் 
்காட்்பாடுகனை னமயமாக ன்வத்து மத்து்வர் 
37 நூலகனை எழுதியுளைார்.

சஜயதீர்த்தர் 
மத்து்வருக்குப பின் அ்வருனைய 

சிந்தனைகனைப ்பரபபிய அ்வரது சீைரா்வார். 
இ்வர் ்்வதாந்த சூத்திரஙகளுக்குப "்பாஷயம்" 
என்ை விைக்கவுனரனய எழுதிைார். 
பஜயதீரத்�ர திகோசசோரியோ என்றும் 
அனழக்கப்பட்ைார். அத்ன்வதத்னத உரு்வாக்கிய 
ஆதிசஙகரருக்கு வசஸபதி மிஸரோ (அத்ன்வதப 
்பரப்பாைர்) எவ்வாறு முக்கிய்மா அ்த்்பால
மத்து்வருக்கு நஜயதீர்த்தர் முக்கியமாை்வர் 
என்று ்பக்தி இயக்கத்த்வர்கள கூறுகின்ைைர். 
ஆன்மிகம் நதாைர்்பாை ஆழந்த அறிவு அ்வரிைம் 
இருந்தது. வ�வோலி என்ை நூனை எழுதிய இ்வர் 
மத்து்வரின் 18 நூலகளுக்கும் விைக்கவுனர 
எழுதியுளைார். 

நஜயதீர்த்தரின் நியாயசுதா என்ை
நூலிற்கு பு்வைகிரியில பிைந்த
இராக்்வந்திரர் விைக்கவுனர

எழுதிைார்.

இராமைானநதர் 
நதன்னிந்தியான்வயும் 

்வைஇந்தியான்வயும் தமது 
்பக்திநநறியின் மூைம் 
இனணக்கும் ்பாைமாகத் 
திகழந்த்வர். அைகா்பாத் 
என்ை இைத்தில பிைந்த 
இ்வர் இராமானுஜரின் 
வி சி ஷ ை ா த் ன ்வ த க் 
்காட்்பாட்னை நன்கு கற்று 
அ்வனர்ய தமது குரு்வாகக் நகாணை்வர். 
இராமர், சீனத ்வழி்பாட்னையும், தமது 
நகாளனகனயயும் இந்தி நமாழியில ்பரபபிைார். 
இ்வர் சாதி முனைனயயும் குைப பிரிவுகளின் 

‘ஆன்மா்்வ ்பரம்ந்பாருளின் சாரம்‘ என்று 
கூறிய இராமானுஜர், அறி்வாகவுளை ஆன்மா 
மாற்ைமனை்வதிலனை என்ைார். இனை்வனை்ய 
தஞசமனைந்து அ்வனை முற்றிலும் 
சரணனைத்ை விசிஷைாத்ன்வதம்(பிர்பத்தி 
மார்க்கம்) என்று இராமானுஜர் கூறிைார். 
இராமானுஜர் திருச்சியின் ஒரு்பகுதியாை 
திரு்வரஙகத்தில அரஙகநாத சு்வாமி ்காயிலில 
இறுதி்வனர இனைப்பணி நசயதார்.

நிம்பார்க்்கர்
இராமானுஜருக்குப பிைகு புகழந்பற்ை

்பக்தி இயக்க ஞானி நிம்்பார்க்கர். இ்வர் 
்வைஇந்தியாவில தன் ்பக்திக் கருத்துகனைப 
்பரபபிைார். மகாவிஷணுவின் அ்வதாரமாை 
கிருஷணர், இரானத ஆகி்யா்ர ்பரம்ந்பாருள 
என்ைார். இராதாகிருஷணனர அனைய ஆழந்த 
்பக்தி அ்வசியம் என்ைார். உத்திரபபிர்தசத்தில 
இ்வருனைய இராதாகிருஷண ்வழி்பாட்னைப
்பைர் பின்்பற்றிைர். இ்வருனைய நகாளனக 
நப�ோநப�ம் என்று அனழக்கப்படுகிைது. 

மைத்துவர் 
இ்வர் கர்நாைகத்தில 

உடுபபி மா்வட்ைத்தில 
கலயாணபூர் என்ை
இைத்தில பிைந்த்வர். 
இ்வர் மஹாவிஷணு, 
ைட்சுமி அ்வதாரத்னதத் 
தம் ்பக்திக் ்காட்்பாட்டின் 
ஆதாரமாகக் நகாணை்வர். 
இ்வர் நதன்னிந்தியாவின் 
்பை ்பகுதிகளுக்குச் நசன்று தம்முனைய 
்பக்திக் ்காட்்பாட்னைப ்பரபபிய்வர். இ்வர் 
அறிமுகப்படுத்திய ்பக்திக் ்காட்்பாடு துன்வதம் 
எைப்படுகிைது. துறவ�ம் என்்ற பசோல்லிறகு 
இருறமக பகோள்றக என்று ந்பாருள. 
(்பரம்ந்பாருள ஒன்்ை; அ்வனர அனைய 
மக்களின் முயற்சிகள ்பல்்வைாைன்வ). 
ஆதிசஙகரரின் அத்ன்வதம், இராமானுஜரின் 
விசிஷைாத்ன்வதம் ஆகிய்வற்றிலிருந்து 
இக்்காட்்பாடு மாறு்பட்ைது. மத்து்வரால 
எழுதப்பட்ை துன்வத ்்வதாந்த 

மத்துவர்

இராமானநதர்
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பசவர் 
கர்நாைகாவில ்தான்றிய ்பச்வர், 

சாளுக்கிய மன்ைனிைம் அனமச்சராகப 
்பணியாற்றிைார். ‘சி்வந்பருமா்ை முழுமுதற் 
கைவுள‘ என்்பனத இ்வரது ்பக்திநநறி 
்வலியுறுத்தியது. சாதிப ்பாகு்பாடுகள, சமயச் 
சைஙகுகள, உரு்வ ்வழி்பாடு ஆகிய்வற்னைக் 
கனையப ்பாடு்பட்ைார். இது்்வ ்மாட்சம் 
அனையும் ்வழி என்று கூறிைார்.இ்வரது 
சமயத்னதப பின்்பற்று்ப்வர்கள புைால 
உணணுதல, மது அருந்துதல ்்பான்ை்வற்னைப
புைக்கணிக்க ் ்வணடுநமன்றும் அப்பழக்கஙகள 
ஒழிக்கப்பை ்்வணடுநமன்றும் கடுனமயாக 
நி்பந்தனை விதித்தார். குழந்னதத் திருமணத்னத 
எதிர்த்த இ்வர் விதன்வகள மறுமணத்னத 
ஆதரித்தார். இ்வனரப பின்்பற்று்ப்வர்கள 
வீரறசவரகள் (லிஙகோயத்துகள்) 
என்ைனழக்கப்படுகின்ைைர். நதியின் 
சஙகமத்தனை்வன் என்று சி்வந்பருமானைப 
்பச்வர் ்்பாற்றுகிைார். அனைத்து பிரிவிைரும் 
இ்வரது சமயப பிரிவில இனணந்தைர். 
தமது ்்பாதனைகனைக் கன்ைை நமாழியில 
்பரபபிைார்.

நாமைததவர்
மகாராஷடிராவின் ்பணைரிபுரத்தில 

பிைந்த நாம்த்வர் "விந�ோபோ" என்ை ்பக்திக் 
்காட்்பாட்னைப பின்்பற்றிைார். ்பல்்வறு 
இைத்த்வர்கனைத் தமது சீைராக்கிக் நகாணைார். 
இ்வரது கருத்துகள ‘மகோரோஷடிர�ஙகம்‘ 
எைப்பட்ைது. சாதினய, உரு்வ ்வழி்பாட்னை, 
ந்பாருைற்ை சைஙகுகனை ்வன்னமயாக 
எதிர்த்தார். உணனமயாை ்பக்தியும், கைவுள 
்வழி்பாடும் இ்வரது முக்கிய நகாளனகயாகும். 

்கபீர் 

்கபீர்

இ ர ா ம ா ை ந் த ரி ன் 
புகழந்பற்ை சீைர்களில 
ஒரு்வர். நதாைக்கம்  
முத்ை இந்து முஸலீம் 
ஒற்றுனமனய ்வைர்த்த்வர். 
கைவுள ஒரு்வ்ர என்று 
்்பாதித்த இ்வர் 

்்வறு்பாடுகனையும் ந்வறுத்தார். அன்்பாை
உளை்ம இனை்வனின் இருபபிைம் என்றும், 
கைவுளுக்கு முன் ஆண, ந்பண, உயர்ந்்தார், 
தாழந்்தார் எை ்்வறு்பாடு கினையாது 
என்றும் கூறிைார். அன்்பாை உளைம் நகாணை 
எ்வரிைத்திலும் இனை்வன் இருக்கிைார் என்று 
கூறிய இ்வர் ்பல்்வறு சமூகப பிரிவுகனைச் 
்சர்ந்த ்பன்னிரு்வனரச் சீைராக்கிக் நகாணைார். 

இராமைானநதரின் சீடர்்கள்
1. கபீர் - முஸலீம் நநச்வாளி

2. ராயதாசர் - நசருபபு னதக்கும்
நதாழிைாளி 3. ்சைா - முடிதிருத்தும் 
நதாழிைாளி 4. சாதைா - மாமிசம் 
ந்வட்டு்ப்வர் 5. தன்ைா - ஜாட் இைக் 
குடியாை்வர் 6. நரஹரி - ந்பாற்நகாலைர் 
7. ஃபி்பர் - இரஜபுத்திர இை்வரசர் 8.
ஆைந்தைந்தர் 9. சுர் சுராைந்தர் 10. சூர் 
ஆைந்த் 11. சர்கரி 12. ்பத்யா்வதி

வித்யாபதி
இ்வர் தம் ்பக்திப ்பாைலகள மூைமும் 

கவினதகள மூைமும் ்வஙகாைப ்பகுதிகளில 
சி்வ ்வழி்பாட்னைப ்பரபபிய்வர். புருஷ்பக்சா 
என்ை நீதி்்பாதனைக் கனதகனை எழுதிய 
இ்வர், னமதிலி நமாழியில ்காரக்ச விஜயா 
என்ை நாைக நூனையும் எழுதிைார்.

ஞாதனஷவர்
இ்வர் மகாராஷடிராவில ்பக்தி இயக்கத்னதப
்பரபபிய்வர். இ்வரது ்பக்திக் ்காட்்பாடுகள 
‘மகோரோஷடிர �ரமம்‘ எைப்பட்ைது. ்பக்வத் 
கீனதயின் விைக்கவுனரயாக "ஞோநனஷவரி" 
என்ை நூனை எழுதிைார். அத்ன்வத 
சித்தாந்தத்னத விைக்கும் ‘அம்ருதானு்ப்வ‘ 
என்ை நூனையும் எழுதிய இ்வர் மகாராஷடிரம் 
முழு்வதும் நசன்று தமது ்பக்திக் 
்காட்்பாடுகனைப ்பரபபிைார்.
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சமமாகக் கருது்ப்வ்ர உணனமயாை ்பக்தர் 
என்று கூறிய குருநாைக், ஞானிகளின் 
கலைனைகளுக்குச் நசல்வதா்ைா, கடுந்த்வம் 
நசய்வதா்ைா மட்டு்ம இனையருள 
ந்பைமுடியாது. அைத்தூயனமயற்ை இவவுைகில 
மைத்தூயனமயுைன் ்வாழ்ப்வ்ர இனையருள 
ந்பைமுடியும் என்று கூறிைார். இ்வருனைய 
்்பாதனைகள அைஙகிய நதாகுபபு ஆதிகிரந்தம் 
ஆகும். இது்்வ சீக்கிய சமயத்தின் புனித 
நூைாகும். சீக்கிய சமயத்தின் முதல 
குரு்வாை இ்வனரப பின்்பற்றி, ஒன்்பது சீக்கிய 
சமயகுருமார்கள இ்வரது ்்பாதனைகனை 
உைகறியச் நசயதைர்.

வல்லபாச்சாரியார் 
இ்வர் காசியில பிைந்து 

நதன்னிந்தியாவிற்கு ந்பற்்ைாருைன் 
குடிந்பயர்ந்தார். விஜயநகரப ்்பரரசின் 
தனைசிைந்த மன்ைராை கிருஷண்த்வராயரின் 
அன்வக்குச் நசன்று, கிருஷண ்வழி்பாட்டின் 
அ்வசியத்னத எடுத்துனரத்தார். அதன்பின் 
்வாரணாசிக்குச் நசன்று, ்பை ஆணடுகள 
அங்க்ய தஙகியிருந்து, கிருஷணர் 
்வழி்பாட்னைப ்பரபபிைார். மக்களினை்ய 
நிைவிய சமூக ஏற்ைத்தாழவுகனை அகற்ைப 
்பாடு்பட்ைார். முக்தியனைய கிருஷணர் 
்வழி்பாட்்ைாடு கூடிய உைகியல ்வாழவு 
அ்வசியம் என்ைார். ‘புஷடிமோரககம்‘ என்ை 
ஆன்மிகக் ்காட்்பாட்னை உரு்வாக்கிைார். 
இ்வருனைய ்பக்தி மார்க்கம் சுத்� அத்றவ�ம் 
எைப்படுகிைது. இ்வர் ்வைநமாழியிலும், பரிஜ்  
(Parji) நமாழியிலும் நூலகனை எழுதிைார். 

இ்வர் உரு்வாக்கிய கிருஷண ்பக்திப 
்பாைலகள இன்றும் இராஜஸதான், குஜராத் 
்பகுதிகளில ்பாைப்படுகின்ைை. உணர்ச்சி மிகுந்த 
ஆழந்த இனை ்பக்தினய இ்வரது ்பாைலகள 
ந்வளிப்படுத்துகின்ைை. சுநபோதினி, சித்�ோந்�
ரகசியோ ஆகிய நூலகனையும் இ்வர் எழுதிைார்.

ழசதன்யர்
 ்வஙகாைத்தில பிைந்த இ்வர் தம் 25-ஆம் 

்வயதி்ை்ய துைவியாை்வர். இ்வர் ஸ்ரீறச�ன்ய
மகோபிரபு என்றும் அனழக்கப்பட்ைார். சிைந்த 

‘இரோமனும் இரஹீமும் ஒன்ந்ற, கிருஷணரும் 
கரீமும் ஒன்ந்ற‘, அல்்ோவும் ஈஸவரனும் ஒன்ந்ற 
என்று மக்களுக்குப ்்பாதித்தார். இந்துவும் 
முஸலீமும் ஒ்ர களிமணணால நசயயப்பட்ை 
இரு்்வறு ்பானைகள ்்பான்ை்வர்கள என்ைார். 
மைத்தூயனமயிலைாமல கஙனகயில 
நீராடு்வதா்ைா, கலைாைாை உரு்வஙகனை 
்வணஙகு்வதா்ைா, ்நான்பிருந்து நமக்கா
நசல்வதா்ைா எந்தப ்பயனுமிலனை என்று 
கபீர் ்்பாதித்தார். இ்வருனைய ்்பாதனைகளில 
உயர்ந்தது, இந்து - முஸலீம் நமயயுணர்வுக் 
்காட்்பாடுகளும், உயர்ந்த மரபுத் 
தத்து்வஙகளும் ஆகும். இ்வர் சமயச் 
சைஙகுகனையும், மூைநம்பிக்னககனையும் 
எதிர்த்தார். அன்புநநறினயப பின்்பற்றி, இந்து - 
முஸலீம் ஒற்றுனமக்கு வித்திட்ைார். கபீருனைய 
்பாைல நதாகுபபு ந�ோஹோககள் எைப்படுகிைது. 

குருநானக் 
்பஞசாபில உளை ைாகூர் 

மா்வட்ைத்தில தால்வணடி என்ை இைத்தில  
கி. பி. (ந்பா. ஆ) 1469 –ஆம் ஆணடில பிைந்த 
குருநாைக் இைம்்வயதி்ை்ய சமயநநறியில 
நாட்ைம் நகாணைார். கபீனரத் தமது குரு்வாக 
ஏற்றுக்நகாணை இ்வர், கடவுள் ஒருவநர என்று 
கூறிைார். நைலலி சுலதானியர் காைத்திலிருந்த 
இந்து - முஸலீம் சமய ந்வறுபன்பத் தணிக்கும் 
ந்பாருட்டுதம் ்பக்திக் நகாளனகனய ்வகுத்துக் 
நகாணைார். அதைடிப்பனையில, பிற்காைத்தில 
அ்வர் சீக்கிய சமயத்னதத் ்தாற்றுவித்தார். 
இந்துப புராணஙகனையும் இஸைாமியர்களின் 
புனிதநூைாை குரானில உளை கருத்துகனையும் 
்படித்த இ்வருக்கு, இந்து - முஸலீம் ்்வற்றுனம 
்பயைற்ைது எைத் ்தான்றியது. உரு்வமற்ை ஒ்ர 
கைவுனை ்வணஙகுமாறும் ்தன்வயற்ை சமயச் 
சைஙகுகனைத் தவிர்க்குமாறும் குருநாைக் 
்்பாதித்தார். ்ஙகர என்ை உணவுக் கூைத்னத
நிறுவி, சம்பந்தி உண்வருந்தும் முனைனயத் 
நதாைஙகி ன்வத்தார்.

அைம் நினைந்த ்வாழன்வப 
பின்்பற்றுமாறும், பிை ்காட்்பாடுகளின் 
மீது சகிபபுத்தன்னம காட்டுமாறும் தமது 
்்பாதனையில கூறிைார். எலைானரயும் 
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்பணிவுைன் சூர்தாசர் மறுத்தார். அக்்பரின் 
அன்வயில கிருஷண ்பக்திப ்பாைனைப 
்பாடிய சூர்தாசர் மதுரா, நகௌஹாட் ஆகிய 
நகரஙகளுக்குச் நசன்று கிருஷண ்பக்தினயப 
்பரபபிைார். கிருஷணர் மீதாை ரானதயின் 
காதனை விைக்கிக் கூறும் ரோ�ோ வல்்பி என்ை 
்பக்திப பிரின்வத் ்தாற்றுவித்தார். 

மீராபாய் 

மீராபாய்

இரஜபுத்திர அரச 
குடும்்பத்னத சார்ந்த இ்வர், 
ன்வண்வ சமய மரபில 
்வ ை ர் க் க ப ்ப ட் ை ா ர் . 
கிருஷணரிைம் மிகுந்த 
ஈடு்பாடு குழந்னதப்பரு்வம்
முத்ை ஏற்்பட்ைது. தமது 

கருத்துக்கனை ்வட்ைார நமாழியாை பரிஜ் 
நமாழியில ்பரபபிைார். பிைபபு, இைபபு என்னும் 
சுழற்சியினின்று விடு்பட்டுப ்்பரின்்ப நினைனய 
அனைய, கிருஷண ்பக்தி அ்வசியம் என்ைார். 
இ்வரது ்பக்திப்பாைலகள இனினமயாைன்வ. 
்பக்திநநறினய சுன்வயாை ்பாைலகள மூைமாகப 
்பரபபிைார். எளிய ்பக்தியும் நம்பிக்னகயு்ம 
வீடு்்பற்றினை அனைய நல்வழி என்ைார். 
பிைப்பால எ்வரும் உயர்ந்த்வரிலனை. 
உயர்வுக்குக் காரணம் அ்வர்வரது நசயலக்ை 
என்று கூறிைார்.

குரு ராம்தாசர் 

சிவாஜியும் 
இராமதாசரும்

ம க ா ர ா ஷ டி ர ா ன ்வ ச் 
்சர்ந்த இ்வர் சத்ர்பதி 
சி்வாஜியின் ஆன்மிக 
குரு்வாக விைஙகிைார். 
சாதாரண மக்களும் 
்வாழக்னகத் தத்து்வத்னத
அறியும் ்வனகயில 
‘�சநபோ�ோ‘ என்ை நூனை 
எழுதிைார். சமூக 
சமத்து்வத்திற்கு இராம 

்வழி்பாடு, அனுமன் ்வழி்பாடு ஆகிய்வற்னைப
்பரபபு்வதன் மூைம் உத்வ முடியும் என்ைார். 
்பக்வான்ராம் என்்ப்வனரத் தம் குரு்வாகக் 
நகாணடு மகாராஷடிரம் முழு்வதும் ராம 

நமாழியறின்வயும், இைக்கிய அறின்வயும் 
ந்பற்ை்வர். கிருஷணர் மீதாை ்பக்தி்ய 
முக்திக்கு ்வழி என்று ்்பாதித்த்வர். அன்பு, ்பக்தி 
ஆகிய நநறிகளின் மூை்ம ்பரம்ந்பாருைாை 
கிருஷணனர அனைய முடியும் என்ைார். 
சமூகத்தில நிைவிய சாதி, சமய ் ்வறு்பாடுகனை 
எதிர்த்த இ்வர் மனிதரில ஏற்ைத்தாழவு 
கினையாது. கிருஷணரின் முன் அனை்வரும் 
சமம் என்று கூறிைார். கிருஷண ்பக்தி 
நதாைர்்பாை இ்வரது தத்து்வம் ‘அசிந்திய நப�ோ 
நப�ம்‘ எைப்படுகிைது. 

துளசிதாசர்
்காஸ்வாமி துைசிதாஸ 

என்ைனழக்கப்பட்ை இ்வர் ன்வண்வ சமயத்தின் 
மீது ஆழந்த நம்பிக்னக நகாணடிருந்தார்.  
்வை இந்தியாவில இராம்வழி்பாட்டு, 
முனைனயப ்பரபபியதுைன் இராமாயணத்னத 
ராமசரித மாைஸ என்ை ந்பயரில இந்தி 
நமாழியில நமாழியாக்கம் நசயதார்.  இ்வர், 
விைய்பத்திரிக்கா, கீதா்வளி, ் தாகா்வளி, ்பார்்வதி 
மஙகள, ஜாைகி மஙகள ஆகிய நூலகனை 
இயற்றிைார்.  இ்வருனைய ்பனைபபுகளில மகன் 
தம் ந்பற்்ைார்க்கு ஆற்ை ்்வணடிய கைனம, 
ஒரு மாண்வன் தம் குருவிற்கு புரிய ்்வணடிய 
கைனம ஒரு அரசன் தம் குடிமக்களுக்கு புரிய 
்்வணடிய கைனம ்்பான்ைன்வ முக்கியத்து்வம் 
ந்பற்றுளைை.

சூர்தாசர்
கிருஷணர், ரானத ்வழி்பாட்டில 

ஈடு்பட்டுப ்பக்தி இயக்கத்னதப ்பரபபிய்வர். 
கிருஷணனர ்வழி்படு்வ்த முக்திக்கு ்வழி என்று 
கருதிைார். இ்வர் "ஆகரோவின் போரறவயற்ற 
கவிஞர" எைப்பட்ைார். சூர சோகர, சோகித்ய 
ரத்னோ ்்பான்ை நூலகனையும் எழுதிைார். 
இ்வர் ்பாடிய கிருஷண ்பக்திப ்பாைலகள ்வை 
இந்தியாவின் ்பக்தி மார்க்கத்தில மாந்பரும் 
தாக்கத்னத ஏற்்படுத்திை. முகைாயர்களின் 
மாமன்ைர் அக்்பர், தம்னமப புகழந்து ்பாடுமாறு 
சூர்தாசனரக் ்கட்டுக்நகாணைார். ஆைால, 
கிருஷணனரப புகழந்து ்பாடிய ்வாயால 
யானரயும் புகழந்து ்பாைமாட்்ைன் என்று 
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சமயநூல கூறும் சமயச் சைஙகுகனைப 
புைக்கணித்தது, சாதி, சமய ்்வறு்பாடுகனை 
எதிர்த்தது, அனச்வ உணவு, உயிர்கனைப 
்பலியிடுதல ்்பான்ை்வற்னையும் புைக்கணித்தது. 
" இனை்வனை மைக் கணணால அழகு 
ஆராதனை ்வடி்வமாகக் காண்ப்த சூபியிசம்" 
என்று ்க.டி. ்பார்க்வா குறிபபிடுகிைார்.

சூபியிசத்தின் ததாற்்றம்
சூஃபி என்ை நசால சஃ்பா என்ை 

நசாலலிலிருந்து ்வந்தது. இதற்குத் "தூய" என்்பது 
ந்பாருைாகும். ஒழுக்கமாை தூய நநறிகளுனைய 
்வாழக்னகனய ்வலியுறுத்துகிைது. 
இஸைாமிய சமயத்தில தாராை ஆன்மிகத்னத 
னமயப்படுத்திய ்காட்்பாட்னைக் கூறுகிைது. 
இதன் மூைம் இந்து முஸலீம் ஒற்றுனமனயச் 
சூபிக்கள நினைநாட்டிைர்.

சூபியிசத்தின் பிரிவு்கள்
சூபியிசத்தில ்பக்தியின் 

அடிப்பனையில ஐந்து பிரிவுகள 
உளைை. அன்வயா்வை: 1) சிஸதி  
2) சுக்வார்தி 3) கு்வாதிரி 4) நக்சா்பந்தி
5) ஷாதாரி ஆகியன்வயாகும். 
இபபிரிவுகள இந்தியாவில இந்து மற்றும் 
இஸைாமியப ்பண்பாட்டு இனணபபிற்குப 
்பாைமாகச் நசயல்பட்ைை. 

கு்வாஜா நமாயனுதீன் சிஸதி, 
்ஷக்ஃ்பரீத், ்ஷக் நிசாமுதீன் அவுலியா 
ஆகி்யார் புகழந்பற்ை சூபி ஞானிகள ஆ்வர். 

சூபியிசத்தின் முதன்ழமையான 
ச்காள்ழ்க்கள்
�	கைவுள ஒரு்வ்ர

�	உைகம் இனை்வனின் பிரதி்பலிபபு

�	மனிதர்களுக்குச் ்சன்வ நசய்வ்த
உயரிய ஆன்மிகம்

�	அன்்்ப கைவுள, அச்சம் தவிர்க்கும் 
நசாற்கனைவிை அச்சம் தவிர்க்கும் 
நசயலக்ை முக்கியம்

்வழி்பாட்னையும், சமத்து்வக் ் காட்்பாடுகனையும் 
்பரபபிைார்.

குரு ராம்தாஸ மீது அை்வற்ை அன்ன்பக் 
நகாணடிருந்த மராத்திய மன்ைன் சத்ர்பதி 
சி்வாஜி உரு்வாக்கிய ்பகுதி சஜஜன்காட் 
என்்பதாகும். இச்நசாலலிற்குத் 
துைவிகளின் ்காட்னை என்று ந்பாருள.

ஏக்நாதர் 
இ்வர் மகாராஷடிர மாநிைத்தில 

ன்பத்தான் என்னும் ஊரில பிைந்த்வர். 
சிறு்வயதி்ை்ய கிருஷண்பக்தி மிகுந்து 
காணப்பட்ைார், அனைத்து பிரிவிைனரயும் 
்நசித்தார்.

துக்்காராம்
 மகாராஷடிராவில பிைந்த இ்வர் சி்வாஜி, 

ஏக்நாத் ஆகி்யாரின் சமகாைத்த்வர். ்பக்தியின் 
மூைமாகத் தம் ்்பாதனைகனைப ்பரபபிைார். 
விஷணுன்வ விட்ட்ோ என்ை ந்பயரில ்வழி்பட்டுத் 
தம் நகாளனககனை ்வடி்வனமத்தார். தம் 
ஆன்மிகக் ்காட்்பாட்டின் னமயமாக ்பந்தர்பூர் 
என்ை இைத்னதத் ்தர்ந்நதடுத்தார். இ்வர் 
மராத்தி நமாழியில ்பாடிய ்பாைல ‘அபஙகம்‘ 
என்ை ந்பயரில அனமக்கப்பட்ைது. இ்வருனைய 
்பாைல நதாகுபபு கீரத்�றன எைப்பட்ைது. 
இனசப ்பாைலுைன் கூடிய ்பக்தியின் மூைம் 
மக்கனை ஒருஙகினணக்க முயன்ைார். ்்வத 
்்வளவிகள, சைஙகுகள, புனிதப ்பயணஙகள, 
உரு்வ ்வழி்பாடு ்்பான்ை்வற்னை நிராகரித்தார். 
கைவுள்பற்று, மன்னிக்கும் ்பக்கு்வப்பட்ை 
மைநினை, மைஅனமதி ஆகிய்வற்னைப
்்பாதித்தார். சமத்து்வம், ச்காதரத்து்வம் 
்்பான்ை ்காட்்பாடுகனையும் ்பரபபிைார்.

சூபியிசம்
சூபியிசம் - என்்பது அன்பு, ஆழந்த 

அறிவு, அைநநறி ்வழி்பாட்னை மட்டு்ம நகாணை 
இஸைாமின் ்பக்திப பிரிவு ஆகும். இஸைாமிய 
மதத்னத அடிப்பனையாகக் நகாணடு ்பக்திச் 
சீர்திருத்தஙகனைப ்பரபபியது. இஸைாமிய 
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நசயல எைவும் இது கருதப்படுகிைது. 
்யாகாவில ்பல்்வறு முனைகள இருந்தாலும் 
சிைபபுமிக்க ்யாகமுனை நாத்யாகா்வாகும்.

நாத தயா்கா
இனை்வனை ்வழி்படும்்்பாது, குரல 

நாணகளின் மூைம் மந்திரஙகனை ஒலியாக 
எழுபபி ராகத்துை்ைா, சபதமாக்்வா, 
மைத்திற்குள்ை்யா ்பாடி ஆன்மா, 
உைல, மைம் ஆகிய மூன்னையும் ஒன்ைாக 
இனணக்கின்ை நசய்ை நாத்யாகா எைப்படும்.

நாததயா்காவினால் ஏற்படும் பயன்்கள்
நாத்யாகா ்பயிற்சினய 

்மற்நகாள்வதால, பிராணம் என்ை உயிராற்ைல
அதிகரிக்கிைது. மை அனமதி ந்பற்று உைல
நைத்னதப ்்பணு்வதற்கு உதவுகிைது.

�	தீர்க்க முடியாத மைப பிரச்சனைகனைத் 
தீர்க்கிைது.

�	்வைது மற்றும் இைப்பக்க மூனைப 
்பகுதியின் நசயல்பாட்னைச் சமன்நசயது, 
மை அழுத்தத்னதக் கட்டுப்படுத்தித் 
தனையிலைா உைக்கம் ஏற்்பை உதவுகிைது.

�	ந ா ை மி ல ை ா ச்  சு ர ப பி க ளி ன் 
நசயல்பாட்னைத் தூணைச் நசயகிைது.

�	சுயந்வளிப்பாட்னை னதரியத்துைன் 
ந்வளிப்படுத்திப ்்பசுகின்ை ஆற்ைனைத் 
தருகிைது.

�	சமூகத்தில தூணைப்படுகின்ை த்வைாை 
நிகழவுகளிலிருந்து மனிதன் விடு்பை
உதவுகிைது.

�	தனிமனிதனின் ஒட்டுநமாத்த உைனையும் 
புரிந்துநகாணடு நசவித்திைன் அதிகரிக்க
உதவுகிைது.

�	நசவிபபுைன் புரிதனை முழு உைல 
க்வனிபபிற்கு ஏது்வாக்குகிைது (இனசக்குத் 
தகுந்த உைைனசவுகள)

�	நைவுநினைனய அதிகரிக்கச் நசயகிைது 
(்பாைலுக்்கற்ை உைல அனசவுகனை 
நினைவில ன்வத்து ஆைல அனசன்வ 

�	இனை்வனை அனைய மனிதன் உைகப ்பற்று, 
்பாசஙகளிலிருந்து விடு்பை ்்வணடும்.

�	அனை்வரு்ம அன்்்ப உரு்வாை 
இனை்வனின் குழந்னதகள என்ை கருத்னத 
ஏற்க ்்வணடும்.

சூபியிசத்தின் தாக்்கம்
�	சமூகம் மற்றும் சமயத்தில தாராைமயக் 

கருத்துகள உரு்வாக ்வழி்வகுத்தது.

�	மனித்நயத்துைன் கூடிய ்தசப்பற்று, 
சமயப்பற்று ்்பான்ை்வற்னை மக்களிைம் 
்வைர்த்தது. 

�	சூபியிசத்னதப பின் ்பற்றி்யார் , 
ஆதர்வற்்ைார், விதன்வகள, ஏனழகள, 
்்பான்்ைாருக்கு ்சன்வ நசயதைர். 
அதைால, ஆன்மிக உணர்ன்வயும் 
மக்களிைத்தில நகாணடு்வந்தைர்.

�	இனச, இைக்கியம், கட்ைைக்கனை, 
்வட்ைாரநமாழிகள, புதிய சமய முனைகள 
்்பான்ைன்வ இ்வர்கைால ்வைர்ச்சி 
ந்பற்ைை.

�	இந்தியாவில ்பன்முகப்பண்பாடு ்பர்வ 
அடித்தைமிட்ைது சூபி இயக்கமாகும்.

இந்துஸதாைத்தின் ்பைன்வ எைப்பட்ை 
அமீர்குஸரு சிைந்த கவிஞராகவும் சூபியிச 
ஞானியாகவும் திகழந்தார். ்பாரசீக, பிரஜ 
(Parji) நமாழிகளில இனசபபுைனம ந்பற்ை 
இ்வர் கு்வாலிஸ என்ை இனச முனைனய 
உரு்வாக்கிப ்பயன்்படுத்திைார். சிதார் 
என்ை இனசச் கருவினய உரு்வாக்கிைார். 
சூபியிச ்வழி்பாடு முனை மக்களினை்ய 
்பர்வ, இனச முக்கியப ்பஙகாற்றியது. 

நாத தயா்கா

தயா்கா
்யாகா என்்பது நம் முன்்ைார்கைாை 

ஞானிகளும், முனி்வர்களும், சித்தர்களும் 
பின்்பற்றிய ஒரு ்வாழவியல நநறியாகும். 
உைனையும், உயினரயும் ஒன்ைாக இனணத்து 
்பரம்ந்பாருளுைன் ஒன்றினணயச் நசயயும் 
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�	சம்பந்தி உணவுமுனை, ஆைய ்வழி்பாட்டில 
சம உரினம ்்பான்ைன்வகனைச் சீர்திருத்த 
முனையில ்பக்தி இயக்கம் முன்நைடுத்தது.

�	இந்து - முஸலீம் ஒற்றுனமக்குப ்பாடு்பட்ை
்பக்தி இயக்கம் மன்ைர்களுக்கு ஆன்மிக 
நம்பிக்னக ்வைரக் காரணமாைது.

�	மக்களினை்ய ஆன்மிக நம்பிக்னக
்வைரவும், சமூக நை்வடிக்னககளில 
அ்வர்கனைப ்பங்கற்கச் நசயயவும் ்பக்தி 
இயக்கம் ்வழி ்வகுத்தது.

�	மக்களினை்ய அைக்்காட்்பாடுகள 
அடிப்பனையிைாை ்வாழவியல நநறிகனை 
்வைர்க்க ்பக்தி இயக்கம் உதவியது.

�	இந்து மக்களினை்ய ்பக்தி இயக்கத்திற்குக் 
கினைத்த ்வர்்வற்்பாைது பிற்காைத்தில 
இந்தியா மதச்சார்்பற்ை, ஒன்று்பட்ை 
நாைாக, மாறு்வதற்கு ்வழி ்வகுத்தது.

நிழ்றவுழர

இந்தியாவில சமயம், சமூகம், 
இைக்கியம் ஆகிய்வற்றிற்குப ்பக்தி இயக்கம் 
மிகுந்த நதாணைாற்றியுளைது. சமணம், 
ந்பௌத்தம், இஸைாம் சமயஙகள ்்வகமாகப 
்பரவிய காைத்தில இந்து சமயத்தின் 
மறுமைர்ச்சிக்கும் இவவியக்கம் வித்திட்ைது. 
்்வதஙகளின் தத்து்வம் நமாழிந்பயர்க்கப்பட்டு, 
மக்களிைம் நசன்ைனைய, ்பக்தி இயக்கம் 
காரணமாயிற்று. சமூகத்தில நிைவிய 
்்வற்றுனமகள கனையப்பட்டு, கைவுள 
முன் அனை்வரும் சமம் என்ை ்காட்்பாடு 
்பர்வவும், சமூகத்திலுளை மூைநம்பிக்னககள 
அகைவும் ்பக்தி இயக்கம் அடித்தைமிட்ைது. 
்பக்தி இயக்கச் சிந்தனைக்ை பிற்காைத்தில 
சமூக சமய சீர்த்திருத்த இயக்கஙகள உரு்வாக 
்வழி்வகுத்தை எைைாம்.

ந ்வ ளி ப ்ப டு த் து ம்  த ன் ன ம ன ய
்மம்்படுத்துதல)

�	தன்னையறிதல என்ை நினைனய 
்மம்்பட்ைதாக்க உதவுகிைது.

�	ஒரு்வர் தனித்திருக்காமல நதயவீகத் 
தன்னமயுைன் இனணந்திருக்கும் 
விழிபபுணர்ன்வ ஏற்்படுத்துகிைது.

�	்பாலிைப ்பாகு்பாட்டுத் தன்னமனய 
ந டு நி ன ை ப ்ப டு த் து கி ை து  ( ந ை ை 
அனசவுகள, அபிநயஙகள மூைம்)

பக்தி இயக்்கத்தின் விழளவு்கள்
நாடுமுழு்வதும் ்பரவிய ்பக்தி 

இயக்கத்தால ்பல்்வறு வினைவுகள ஏற்்பட்ைை
அன்வ

�	்பக்தி இயக்கத்தின் மூைம் ஆழ்வார்கள, 
நாயன்மார்கள,  இராமானுஜர், 
இராமாைந்தர், கபீர், குருநாைக் உளளிட்ை 
்பைரது ்்பாதனைகளும், ்பக்தி நநறிகளும் 
மக்கனைக் க்வர்ந்தை.

�	விசிஷைாத்ன்வதம், துன்வதம், சுத்த
அத்ன்வதம் ்்பான்ை ்பக்திக்்காட்்பாடுகள 
இந்து சமயத்தில புதிய சீர்திருத்தத்னத
உரு்வாக்கிை.

�	்பக்தி இயக்கத்தின் வினை்வாகப ்பஞசாபில 
கபீரின் சீைர் குருநாைக் என்்ப்வரால 
சீக்கிய சமயம் ்தாற்றுவிக்கப்பட்ைது.

�	சமய, சாதி ்வன்முனைகள குனைந்து சமூக 
நலலிணக்கம் ஏற்்பைத் நதாைஙகிய நிகழவு 
்பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய வினைவுகளில 
ஒன்ைாகும்.

�	்வட்ைாரநமாழிகளின் ்வைர்ச்சியும், 
கனை, கட்ைைக்கனை ்்பான்ை்வற்றின் 
்வைர்ச்சியும் ்பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய 
வினை்வாகும்.

�	்காயிலகளில அறு்பத்துமூன்று 
நாயன்மார்களின் சினைகளும், ்பன்னிரு 
ஆழ்வார்களின் சினைகளும் அழகுை 
அனமக்கப்பட்ைை.
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பயிறசி
சரியோன விறடறயத் ந�ரந்ப�டுத்து எழுதுக.

1. அறு்பத்துமூன்று நாயன்மார்களின் ்வரைாற்னைக் கூறும் நூல

அ) திருவினையாைற் புராணம் ஆ) காஞசிபபுராணம் இ) கந்தபுராணம்  ஈ) ந்பரிய புராணம்

2. உழ்வாரப ்பனைனய அனமத்த்வர்

அ) திருஞாை சம்்பந்தர் ஆ) சுந்தரர் இ) திருநாவுக்கரசர் ஈ) மாணிக்க்வாசகர்

3. திரு்வாசகத்னத ஆஙகிைத்தில நமாழிந்பயர்த்த்வர்

அ) ஜி.யு.்்பாப ஆ) சீகன்்பாலக் இ) காலடுந்வல  ஈ) வீரமாமுனி்வர்

4. கீழக்காண்பை்வற்றுள சுந்தரருக்குப ந்பாருந்தாத கூற்னைக் குறிபபிடுக.

1) தம்பிரான் ்தாழர் என்ைனழக்கப்பட்ைனம

2) சனையைார் – இனசஞானியாருக்கு மகைாகப பிைந்தனம

3) திருபபுகலூரில நசஙகலனைப ந்பான்ைாக மாற்றியனம

4) நரிகனைப ்பரிகைாக மாற்றியனம 

5. பின்்வரும் கூற்னையும் காரணத்னதயும் ்படித்துச் சரியாை வினைக்குறிபன்பத் ்தர்ந்நதடுக்க.

கூற்று: இனை்வைருைால திணணன், கணணப்பைாக மாறிைார்.

காரணம்:  சி்வந்பருமான் கணகளில ஏற்்பட்ை ்பழுதினை நீக்கு்வதற்காகத் தம் கணகனை அபபியதால,
கணணப்பர் என்ைனழக்கப்பட்ைார்.

அ) கூற்று சரி, காரணம் த்வறு. ஆ) கூற்று, காரணம் இரணடும் த்வறு

இ) கூற்று, காரணம் இரணடும் சரி.  ஈ) கூற்று த்வறு, காரணம் சரி.  

6. ந்பாருத்துக.

அ.  நாச்சியார் திருநமாழி -    1. திருமஙனகயாழ்வார் 

ஆ.  ந்பருமாள திருநமாழி - 2. நம்மாழ்வார்

இ. திரு்வாயநமாழி - 3. ஆணைாள

ஈ.  ந்பரிய திருநமாழி - 4.  குை்சகர ஆழ்வார்

அ)  அ - 2,  ஆ - 1, இ - 4, ஈ - 3 ஆ) அ – 3, ஆ - 4, இ - 1, ஈ - 2

இ) அ - 4, ஆ - 1, இ - 2,  ஈ - 3 ஈ) அ - 3, ஆ - 4, இ - 2, ஈ - 1

7. பின்்வரும் கூற்றுக்குப ந்பாருந்தக்கூடிய வினைக்குறிபன்பக் கணைறிக.

‘தமிழ நசயத மாைன்‘ என்று நம்மாழ்வார் அனழக்கப்பைக் காரணம்,

அ) எலைாச் சமயத்திற்கும் உரிய்வராகத் திகழந்தனம

ஆ) நால்வனக ்்வதஙகனையும் தமிழில ்பாடியனம

இ) மாைன் என்னும் குடிபந்பயருைன் விைஙகியனம

ஈ) திரு்வாயநமாழி, திருவிருத்தம் ்்பான்ை ்பக்தி நூலகனை இயற்றியனம
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8. விபரநாராயணர் என்ை இயற்ந்பயர் நகாணை்வர்

அ) ந்பாயனகயாழ்வார் ஆ) ்்பயாழ்வார்

இ) பூதத்தாழ்வார் ஈ) நதாணைரடிப ந்பாடியாழ்வார்

9. ந்பாருந்தும் இனணனயத் ்தர்ந்நதடுக்க.

1) மத்து்வர் - ்வத்வாலி

2) ஞா்ைஷ்வர்  -  ஞா்ைஷ்வரி

3) நஜயதீர்த்தர் - ்்வதாந்த சஙகிரகம்

4) இராமானுஜர் - சர்்வமூைம்

10. அக்்பரின் அன்வயில இைம்ந்பற்றிருந்த ்பக்தி இயக்க ஞானி 

அ) கபீர் ஆ) சூர்தாசர் இ) மீரா்பாய ஈ) குருநாைக்

சிறுவினோ

1. அ்பர்பக்தி என்ைால என்ை ?

2. கானரக்காைம்னமயார் ்பற்றிக் குறிபபு ்வனரக.

3. மஙகைா சாசைம் ்பற்றிச் சிறுகுறிபபு ்வனரக.

4. ்பர்பக்தி என்ைால என்ை ?

5. ்வைதளி பூனச என்ைால என்ை ?

6. நாத்யாகா என்ைால என்ை ?

குறுவினோ

1. சுந்தரரின் ்பதிகஙகள மூைம் அறியும் நசயதிகள யான்வ ?

2. நிம்்பார்க்கர் யார் ? இ்வரது ்பணிகள யான்வ ?

3. சூபியிசத்தின் முதன்னமக் நகாளனககள யான்வ ?

4. புைச் சந்தாைம் என்ைால என்ை ?

5. ஞா்ைஷ்வர் குறிபபு ்வனரக.

6. வீரனச்வர்கனை ஏன் லிஙகாயத்துகள என்று அனழத்தைர் ?

ப�டுவினோ

1. ்பக்தி இயக்கம் ்தான்ைக் காரணஙகள யான்வ ?

2. திருநாவுக்கரசரின் அருஞநசயலகனை விைக்குக.

3. நாயன்மார்களின் சமயத் நதாணடுகனைக் கூறுக.

4. நாத ்யாகாவின் ்பயன்கள யான்வ ?

5. ்பக்தி இயக்கத்தின் வினைவுகள யான்வ ?

XII Ethics_Lesson 6.indd   172 16-03-2020   15:01:21



173

நுழைவு வாயில்

கி.பி.(ப�ொ.ஆ.) 7-ஆம் நூற்ொண்டுமுதல் 
17-ஆம் நூற்ொண்டுவரை இந்தியொவில் �க்தி 
இயக்்கங்கள் ததொன்றின. இவ்வியக்்கங்கள் 
இரைக்்கொல இந்திய வைலொறறில் சமூ்க மறறும் 
சமய மறுமலர்ச்சியில் முக்கிய �ங்கொறறின. 
இதன் பதொைர்ச்சியொ்க வங்கொளத்தில் சமூ்க-
சமயச் சீர்திருத்த இயக்்கம் இைொஜொைொம் 
தமொ்கன்ைொய் என்�வைொல் பதொைங்கப�ட்டு, 
அதன்பின் இந்தியொ முழுவதும் �ல சீர்திருத்த 
இயக்்கங்கள் ததொறறுவிக்்கப�ட்டு, சமூ்க - சமய, 
மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்ைன. 

பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் 
இந்தியாவில் ததானறிய சமூக-சமயச் 
சீர்திருதத இயககஙகள்:

இந்தியாவின நிழை
ஆஙகிதலய ஆட்சியில் இந்திய 

அைசர்்களுக்கிரைதய நிருவொ்கத்தில் �ல 

சீர்த்கடு்கள் ்கொணப�ட்ைன. இந்தியர்்கள் 
தமரலநொட்டு நொ்கரி்கத்ரதப பின்�றறினர். 
கிறித்துவ சமயப�ைபபுக் குழுவினர்்களும், 
இந்திய ஆட்சியொளர்்களும், இந்தியரின் 
பமொழி்கரளயும், இலக்கியங்கள், �ண்�ொடு, 
்கரல்கள் த�ொன்்வறர்ப த�ொறறினர். 
ஆனொல், அதன் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்்கவில்ரல. 

18-மறறும் 19-ஆம் நூற்ொண்டு்களில் 
இந்தியொவின் சமூ்கநிரல உல்க 
நொடு்களுக்கிரையில் பின்தஙகியிருந்தது. 
குறிப�ொ்க அைசியல், ப�ொருளொதொை, சமூ்க, 
சமய, �ண்�ொடு, இலக்கியம், ்கல்வி த�ொன்்
துர்்களில் வளர்ச்சி ப�்வில்ரல, 
ஏறப்கனதவ இருந்த வளர்ச்சி �டிப�டியொ்கக் 
குர்ந்து ப்கொண்தை பசன்்து. நம் மக்்களின் 
அறியொரம, அன்னிய ஆட்சியொளர்்களின் 
த�ைொரச த�ொன்்ரவ நம்நொட்டுக் ்கரல்கள் 
அழியக் ்கொைணமொயிறறு. புறறீசல்த�ொல 
�ைர்ந்த தமரலநொட்டு நொ்கரி்கம், நம்முரைய 
�ண்�ொட்ரை ம்க்்கச் பசய்தது. எனினும், 

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	19-ஆம் நூற்ொண்டில் சமூ்க - சமய சீர்திருத்த இயக்்கங்கள் ததொன்்க் ்கொைணங்கரள
அறிதல்

�	பிைம்ம சமொஜக் த்கொட்�ொடு்கள் அவறறின் சமூ்க - சமயப �ணி்கள் �றறி அறிதல்
�	ஆரிய சமொஜத்தின் த்கொட்�ொடு்கள் அவறறின் சமூ்க சமயப �ணி்கள் �றறிப 

புரிந்துப்கொள்ளுதல்
�	ஸ்ரீஇைொமகிருஷண இயக்்கத்தின் சமூ்க மறறும் ்கல்வித் பதொண்டு்கள் �றறித் 

பதரிந்துப்கொள்ளுதல்
�	19ஆம் நூற்ொண்டின் சமூ்க-சமய சீர்திருத்தவொதி்களின் �ங்களிபபு �றறித் 

பதரிந்துப்கொள்ளுதல் 

சமூக -  சமய சீர்திருத்த 
இயககஙகள்7

அலகு
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தமழைநாட்டுக கல்வி
இந்தியொவில் ஆஙகிலக்்கல்வி அறிமு்கம் 

பசய்யப�ட்ைதொல் தமரலநொட்டு ்கருத்து்களொன 
ஜன�ோயகம், சு்தந்திரம், சமததுவம், 
ந்தசியஉணர்வு த�ொன்்ரவ தமதலொஙகின. 
கி.பி (ப�ொ.ஆ.) 1835-ஆம் ஆண்டு மமககோநே 
பிைபுவின் (Macaulay) முயறசியொல் ஆஙகிலம் 
இந்தியொவில் �யிறறு பமொழியொக்்கப�ட்ைது, 
கி.பி (ப�ொ.ஆ.) 1854 ஆம் ஆண்டு சோர்ேஸ் 
உட்(Charles wood) அறிக்ர்கயின் �டி கல்கத்தோ, 
பம்போய், மசன்ன ஆகிய இைங்களில் 
�ல்்கரலக்்கழ்கங்கள் ததொறறுவிக்்கப�ட்ைன. 
இப�ல்்கரலக்்கழ்கங்கள் வொயிலொ்க, 
ஆஙகில வழிக்்கல்வி இந்தியர்்களுக்குப 
�யிறறுவிக்்கப�ட்ைன. இதன் விரளவொ்க 
தமரல நொடு்களுக்குக் ்கல்வி ்கற்கவும், 
�ணி நிமித்தமொ்கவும், பவளிநொடு பசன்று 
இந்தியொ திரும்பியவர்்கள், தங்கள் நொட்டின் 
சமூ்க நிரலரமரய அறிந்து மக்்களுக்கு 
விழிபபுணர்ரவ ஏற�டுத்த முற�ட்ைனர்.

கிறிததுவ சமயப் பரப்புக குழுககளின 
தாககம்

இந்தியொவில் கிறித்துவ சமயப�ைபபுக் 
குழுக்்கள் ்கல்வி நிறுவனங்கரள நிறுவி, அதன் 
மூலம் தங்கள் சமயத்ரதயும், �ண்�ொட்ரையும் 
புகுத்தின. இக்குழுக்்கள் இந்து சமயத்தில் 
உள்ள குர்�ொடு்கள், மூைநம்பிக்ர்க்கள் 
மறறும் சமுதொய ஏற்த்தொழ்வு்கரளக் ்கரளய 
முற�ட்ைன. 

அறிவியல் ்தாழில் நுட்பம்
19-ஆம் நூற்ொண்டில், 

இந்தியொ உல்கநொடு்களின் அறிவியல் 
பதொழில்நுட்�த்ததொடு இரணந்திருந்தது. 
இதனொல், முறத�ொக்குச் சிந்தரன, 
ப�ொருளொதொைம், பதொழில்துர் த�ொன்்
நிரல்களில் முன்தன் தவண்டும் என்்
ஆர்வம் தமதலொஙகியிருந்தது. (எ.்கொ.) 
பதொரலத் பதொைர்பு, த�ொக்குவைத்துத் 
துர்்களில் ஏற�ட்ை முன்தனற்ம் மறறும் 
உல்க நொ்கரி்க மொற்ங்கள் இந்தியொவில் 
மொற்த்ரத ஏற�டுத்தின.

19-ஆம் நூற்ொண்டில் தமரலநொட்டுக் 
்கல்வி �யின்்தன் விரளவொ்க நமது  
�ண்�ொடு, இலக்கியம் த�ொன்்ரவ மீண்டும் 
துளிர்த்து எழுவதறகு �டித்த இரளஞர்்கள் 
முயறசி பசய்தொர்்கள். எனதவ தீண்ைொரம, 
உைன்்கட்ரை ஏறுதல் (சதி), ப�ண்சிசுக் 
ப்கொரல, �ர்தொமுர், ததவதொசிமுர், 
ஆைவர் ்கைல்்கைக்்கொரம, இன்னபி் 
மூைப�ழக்்க வழக்்கங்கரளக் ்கரளய சமூ்க, 
சமயத்தில் �ல இயக்்கங்கள் ததொன்றின. 
இக்்கொலத்ரததய சமூக-சமய விழிப்புணர்வுக 
கோேம் என்கித்ொம்.

சமூக-சமய சீர்திருதத இயககஙகள் 
ததான்க காரணஙகள் 

அரசியல் ஒறறுழம
ஆஙகிதலய ஆட்சியின் விரிவொக்்கக் 

ப்கொள்ர்க, இந்திய மன்னர்்களிரைதய 
அைசியல் ஒறறுரம ஏற�ைக் ்கொைணமொ்க 
அரமந்தது. ைல்பஹெளசி ்கொலத்தில் ப்கொண்டு 
வைப�ட்ை வொரிசு இழபபுக்(Doctrine of Lapse) 
ப்கொள்ர்கயினொல் �ொதிக்்கப�ட்ைவர்்கள், 
மீண்டும் தத்பதடுக்கும் உரிரம ப்கொண்டுவை 
�ொடு�ட்ைனர். இந்து வோரிசு ்ததம்தடுககும் 
சட்்டத்்த மொறறி அரமத்ததின் விரளவொ்க, 
இந்து அைசர்்கள் ஒன்றிரணந்து தமது 
நொட்டின் �ண்�ொட்ரைக் ்கொப�ொற் ஆஙகிதலய 
அைசுக்கு எதிைொ்க ஒன்று திைண்ைனர். 

இந்திய ்சய்திததாள்கள்
இந்தியொவில் அச்சு இயந்திைம் 

ஐதைொபபியர்்களொல் அறிமு்கம் பசய்யப�ட்ைதொல் 
பசய்தித் தொள்்கள் மறறும் வொை இதழ்்கள் 
பவளிவந்தன. �ல்தவறு பமொழி்களில் 
பசய்தித்தொள் மறறும் புத்த்கங்களும் 
அச்சிைப�ட்ைன. அமிர்்தபஜோர் பததிரிககோ, 
தி இந்து, சுந்தசமிததிரன, இந்தியோ, நகசரி, 
மரோத்தோ த�ொன்் பசய்தித்தொள்்கள் நம் நொட்டின் 
�ண்�ொட்ரை அறிந்துப்கொள்ள உதவியொ்க 
அரமந்தன. 
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ஆனந்்தததிறகும் வழிகோட்டி” என்் நூரல 
பவளியிட்ைொர். இைொஜொைொம்தமொ்கன்ைொய் 
வொழ்க்ர்கயில் திருபபுமுரனயொ்க அரமந்தரவ
கி.பி. (ப�ொ.ஆ.)1811-ஆம் ஆண்டு நைந்த தன் 
அண்ணனின் மரனவிக்கு நைந்த சதி என்கின்் 
உைன்்கட்ரை ஏறுதல் நி்கழ்தவயொகும்.

 ை ொ ம் த ம ொ ்க ன் ை ொ ய் 
என்�வருக்கு ‘இரோஜோ‘ என்் 
�ட்ைம் அளித்தவர், மு்கலொய அைசர் 

இைண்ைொம் அக்�ர் ஷொ (1806-1835) ஆவொர். 
இதன்பின் இவர் இரோஜோரோம்நமோகனரோய் 
என்று அரனவைொலும் அரழக்்கப�ட்ைொர். 

பிரம்ம சமாஜததின ததாற்ம் 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1828

பிைம்ம சமொஜத்ரதத் ததொறறுவித்தவர் 
இரோஜோரோம்நமோகனரோய் ஆவொர். இவர் 
இந்து சமயத்தில் ்கொணப�ட்ை �ல்தவறு 
மூைநம்பிக்ர்க்கரள நீக்்க �ொடு�ட்ைொர். 1815-இல் 
இவர் ்கல்்கத்தொவில் ஆதமியசபோ்வத 
ததொறறுவித்தொர். இதுதவ பின்னர் 1828-இல் 
பிைம்மசமொஜமொ்க மொறியது. இச்சமொஜம் 
இந்துசமயத்தில் உள்ள சமூ்க சீர்த்கடு்கரளயும் 
மூைநம்பிக்ர்க்கரளயும் ்கரளந்து “ஒநர 
க்டவுள்“ என்் ப்கொள்ர்கயின் அடிப�ரையில் 
ப�ொது சமயத்தில் நம்பிக்ர்கரய ஏற�டுத்தியது. 

பிரம்ம சமாஜததின தகாட்பாடுகள்
‘தூய உள்ளமும் தூய வொழ்வும் உய்யும் 

வழி‘ என்�தத பிைம்ம சமொஜத்தின் அடிப�ரை 
தத்துவமொகும்.
�	இச்சங்கம் ஒநர க்டவுள் சஙகம் என்று 

அரழக்்கப�ட்ைது.
�	ஒ ரு ்க ை வு ள்  ப ்க ொ ள் ர ்க ர ய 

நிரலநொட்டுவதத இதன் முக்கிய 
தநொக்்கமொகும். 

�	�ல்கைவுள், ்கர்ம விதி, மறுபி்பபு 
முதலியவறர் ஏற்கவில்ரல.

�	இர்வன் மனித குலத்திறகுப 
ப�ொதுவொனவர். அதத த�ொன்று சமயமும் 
மனித குலத்திறகுப ப�ொதுவொனது.

அயல் நாட்்டவரின பஙகளிப்பு
மோகஸ்முல்ேர் (Max Muller) மறறும் 

வில்லியம் நஜோனஸ் (william Jones) த�ொன்த்ொர் 
இந்தியொவின் ்கைந்த ்கொல �ண்�ொடு்கரள 
மறு உயிர்பிப்பு பசய்தனர். இந்தியொவின் 
�ொைம்�ரிய நூல்்கரளக் ்கறறுணர்ந்து இந்தியப 
�ண்�ொட்டுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தனர். 
அவர்்கள் இலக்கியம், சமயம் சொர்ந்த நூல்்கரள 
தமற்கத்திய பமொழி்களில் பமொழிப�யர்பபு 
பசய்தனர். இஃது உல்களவில் வைதவறர�யும், 
அஙகீ்கொைத்ரதயும் ப�றறுத்தந்தது. �டித்த 
இந்தியர்்கள் தங்கள் நொட்டின் �ண்�ொட்ரை
அறிந்து ப்கொண்ைனர். அவர்்கள் தமற்கத்திய 
நொ்கரி்கத்திறகு எதிைொ்க இந்திய நொ்கரி்கத்ரத
தமம்�டுத்த விரும்பினர்.

பிரம்ம சமாஜம்

இராஜாராம் தமாகனராய்  
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1772 – 1833

இராஜாராம் 
ம�ாகனராய்

19-ஆம் நூற்ொண்டில் 
ச மூ ்க - ச ம ய ச் 
சீ ர் தி ரு த் த வ ொ தி ்க ளி ல் 
மு த ன் ர ம ய ொ ன வ ர் 
இரோஜோரோம்நமோகனரோய் 
ஆவொர். இவர் கி.பி. 
(ப�ொ.ஆ.) 1772 -இல் 
வங்கொளத்தில் பி்ந்தொர். 
ரவதீ்க இந்து குடும்�த்தில் 
பி்ந்தவைொயிருந்தும் தமது 

15-வது வயதில் ‘உருவ வழிபோடு 
ம்்றநூல்களின கருததுககு எதிரோனது, 
மோ்றோனது ‘என்று வங்கபமொழியில் எழுதி 
பவளியிட்டு, எல்லொருரைய ்கவனத்ரதயும் 
்கவர்ந்தொர். உல்க சமயங்கரளப �றறி அறியவும் 
சமயங்களின் த்கொட்�ொடு்கரள அறியவும், 
சமயங்கள் ததொன்றிய இைங்கரளக் ்கொணவும், 
உல்க பமொழி்கரளக் ்கற்றிந்தொர். இவர் 
அைொபிக், �ொைசீ்கம், சமஸ்கிருதம், வங்கம், 
ஆஙகிலம், பிபைஞ்சு, இந்தி, இலத்தீன், கிதைக்்கம் 
மறறும் ஹீபரு த�ொன்் பமொழி்கரளக் ்கற்ொர். 
கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1820-இல் இதயசுவின் 
த�ொதரன்கரளத் தி்னொய்வு பசய்து 
இதயசுவின் ப்கொள்ர்க்கள், “அ்மதிககும் 
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்பண்சிசுக்காழை
வைலொற்ொசிரியர் ்கர்னல் ைொட்(Col Tod) 

கூறறுப�டி, ப�ண் குழந்ரத்கள் பி்ந்தவுைன் 
ப்கொன்று விடும் வழக்்கம் இைொஜபுத்திை 
குடும்�த்தில் ்கொணப�ட்ைது. இைொஜபுத்திைர்்கள் 
குறிபபிட்ை தங்கள் குலப பிரிவுக்குள்தளதய
திருமணம் பசய்துப்கொண்ைனர். மற் 
பிரிவில் மணம் பசய்விக்கும் (அ) பசய்து 
ப்கொள்ளும் �ழக்்கமில்ரல. தங்களது குல 
மைபு இைத்தத்ரதத் தூய்ரமயுரையதொய் 
ரவத்துக்ப்கொள்ள அதி்க ப�ண் குழந்ரத்கள் 
பி்ந்தொல் ப்கொன்று விடுவொர்்கள். இது 
நொளரைவில் ப�ண் குழந்ரத பி்ந்தொதல
ப்கொன்று விடும் �ழக்்கமொ்க மொறியதொ்கக் ்கர்னல் 
ைொட் குறிபபிடுகி்ொர். 1795-இல் வங்கொளத்தில் 
ப�ண்சிசு ப்கொரலக்கு தரைச் சட்ைம் ப்கொண்டு 
(வஙகம் ம�றிமு்்றப்படுததும் சட்்டப்படி 1795 
XXI-இன பிரிவு) வைப�ட்ைது.

பைதார மணம்
இந்தியச் சமுதொயத்தில் ஓர் 

ஆண் �ல ப�ண்்கரள மணத்தல் 
�ைவலொ்கக் ்கொணப�ட்ைது. இம்முர்ரய 
இைொஜொைொம்தமொ்கன்ைொய் ்கடுரமயொ்கச் 
சொடினொர். ரவதீ்க இந்துக்்கள் �லதொை 

�	பிைம்மசமொஜக் த்கொட்�ொட்டின்�டி, ஆத்ம
�லம்ப�றும் எவரும் இர்பநறியில் 
நிற�ர். இந்பநறியில் உயர்வு தொழ்வு 
இல்ரல.

�	பி ை ம் ம ச ம ொ ஜ ம்  எ ந் த ப வ ொ ரு 
உருவ வழி�ொட்டிலும் நம்பிக்ர்க
ப்கொள்ளவில்ரல. 

�	பிைம்மசமொஜத்தின் உறுபபினர்்கள் 
“பிரநமோககள்” என்்ரழக்்கப�ட்ைனர். 
இவர்்கள் வழி�ட்ை ்கைவுளுக்கு ப�யதைொ, 
சிரலதயொ கிரையொது.

பிரம்ம சமாஜததின சமூக பணிகள்

சதி (உ்டனகட்ழ்ட ஏறுதல்)
்கணவன் இ்ந்ததும் மரனவி ்கணவரின் 

சிரதயில் �ொய்ந்து இ்க்கும் நி்கழ்ச்சிதய சதி (அ) 
உ்டனகட்்்ட ஏறு்தல் என்்ரழக்்கப�டுகி்து. 
இந்தியொவில் அந்நியர் �ரைபயடுபபு 
்கொலத்திலிருந்து இப�ழக்்கம் இருந்து வந்தது. 
இதரன இந்தியொரவ ஆண்ை ஆப்கொனிய 
சுல்தொன்்கள், மு்கலொய மன்னர்்கள் மறறும் 
த�ொர்ச்சுகீசிய ஆளுநைொன அல்பு்கர்க் ஆகிதயொர் 
இப�ழக்்கத்ரத தடுக்்க முற�ட்ைனர்.

இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய் சதிரய 
எதிர்த்து கி.பி (ப�ொ.ஆ.) 1818-இல் தீவிை சமூ்க 
இயக்்கத்ரதத் பதொைஙகி சதி, சொத்திைங்களுக்கும் 
மர்்களுக்கும் மொ்ொனபதன்றும், மரனவி 
இ்ந்தொல் ்கணவன் உைன்்கட்ரை ஏ்ொமொலிருப�து 
த�ொல், ்கணவன் இ்ந்தொல் மரனவி மட்டும் 
உைன்்கட்ரை ஏறுவது எவ்வர்கயில் நியதி என்று 
த்கட்டு ப�ண் சமத்துவத்திற்கொ்கப த�ொைொடினொர், 
வில்லியம் ப�ண்டிங பிைபு இந்தியொவின் தரலரம
ஆளுநைொ்கப �தவி வகித்த த�ொது சதிக்குத் 
தரைச்சட்ைம் ப்கொண்டு வைப�ட்ைது. அதன்�டி  
கி.பி. (மபோ.ஆ.) 1829 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 
4 எண் XVII ன படி) சதி தண்ைரனக்குரிய 
குற்மொகும் என்று அறிவிக்்கப�ட்ைது. ஆனொல், 
ரவதீ்க இந்துக்்கள் இச்சட்ைத்திறகு எதிைொ்க 
இஙகிலொந்து �ொைொளுமன்்த்தில் முர்யிட்ைனர். 
இைொஜைொம்தமொ்கன்ைொய் சட்ைத்ரத ஆதரித்தும் 
பசயல்�டுத்துமொறும் வொதிட்ைொர். சட்ைம் 
நிர்தவற்ப�ட்டு, இந்திய சமுதொயத்தில் 
ப�ரும் மொற்த்ரத ஏற�டுத்தியது.

ஆஙகில கிழக்கிந்திய 
ஆட்சியில் கிறித்துவ சமய �ைபபுக் 
குழுவினர், வில்லியம்நகரி 

தரலரமயில் வங்கொளத்தில் சதிரய 
ஒழிக்்க முயறசி தமறப்கொண்ைனர். கி.பி 
(ப�ொ.ஆ) 1815 மறறும் கி.பி(ப�ொ.ஆ.) 
1818-ஆம் ஆண்டு்களில் வங்கொளத்தில் 
அதி்க அளவில் சதி ஒழிபபு முயறசி்கள் 
நரைப�ற்ன. வில்லியம் த்கரி (William 
Carey) மறறும் இரோஜோரோம்நமோகனரோய் 
முயறசியினொல் வங்கொள மொ்கொணத்தில் 
கி.பி(ப�ொ.ஆ.) 1829-ஆம் ஆண்டில் சதி 
ஒழிக்்கப�ட்ைது. கி.பி(ப�ொ.ஆ.) 1861-இல் 
விக்தைொரியொ ம்கொைொணி ஆட்சிக்்கொலத்தில் 
இந்தியொ முழுவதும் இக்ப்கொடிய 
சமூ்கப�ழக்்கம் தரை பசய்யப�ட்ைது. 
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பிைம்ம சமொஜம் எல்லொ மதத்திலும் 
உள்ள மூைக்்கருத்து்கரள பவறுத்தொலும் 
மதங்கரளதயொ, ்கைவுரளதயொ, பவறுக்்கதவொ 
மறுக்்கதவொ இல்ரல. எல்லொ மதத்ரதயும் 
�றறி இைொஜொைொம்தமொ்கன்ைொய் ஊன்றிக் 
்கறறு உண்ரமரயத் பதளிந்தொர். இவர் 
'இநயசு�ோ்தரின கட்்ட்ை' என்் நூலில் 
ஏசுநொதரின் ஒழுக்்கங்கரளயும், அன்�ொன 
வொழ்க்ர்கரயயும், அரனவருக்கும் ஏற் 
ப்கொள்ர்க்கரளயும் �ொைொட்டுகி்ொர். இஸ்லொமிய 
மதத்திலுள்ள ஒதை ்கைவுள் ப்கொள்ர்கரயப
த�ொறறுகி்ொர். இந்து மதத்திலுள்ள உருவ 
வழி�ொட்டு முர்்கரளயும் ்கர்மவிதி, மறுபி்பபு, 
உயர்வு, தொழ்வு ஆகியவறர் பவறுக்கி்ொர். 
ஆனொல் அதனிைமுள்ள ஆத்மசொந்திரயப 
த�ொறறுகி்ொர். 

இராஜாராம் தமாகனராய்ககுப்பின பிரம்ம
சமாஜததின ்சயல்பாடுகள்

இ ைொ ஜ ொ ைொம் த ம ொ்க ன் ைொ ய்க் கு பபி ன் 
பிைம்மசமொஜம் சமூ்கத்திறகுப ப�ரும் 
பதொண்ைொறறியது. விதரவத் திருமணத்ரத 
விரிவு�டுத்த, தீவிை இயக்்கத்ரதத் 
ததொறறுவித்தவர், ஈஸ்வரசந்திர விதயோசோகர் 
ஆவொர். இலட்ச்கணக்்கொன விதரவ்கள், 
மறுமணத்திறகு ஆதைவு அளித்தொர். இதன் 
�யனொ்க கி.பி. (மபோ.ஆ.) 1856-இல் வி்த்வகள் 
மறுமணச் சட்்டம் ப்கொண்டு வைப�ட்ைது. 
நகசவசந்திரமசன என்�வர் முயறசியொல் 
கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1872-இல் சி்பபு திருமண 
சட்ைம் நிர்தவற்ப�ட்ைது. இச்சட்ைம் 
குழந்ரதத் திருமணத்ரதயும், �லதொைத் 
திருமணத்ரதயும் தண்ைரனக்குரிய குற்ம் 
என்்து. கி.பி.(ப�ொ.ஆ.) 1901-இல் �தைொைொ
அைசு குழந்ரதத் திருமணத் தடுபபுச் சட்ைத்ரத
ப்கொண்டுவந்தது. கி.பி (ப�ொ.ஆ.) 1930-இல் 
இந்திய அைசொல் 'சோர்தோச்சட்்டம்' (Saradha Act 
1930) ப்கொண்டுவைப�ட்டு ப�ண்ணின் திருமண 
வயது, 14-ஆ்க உயர்த்தப�ட்ைது. பண்டி்தகோர்நவ
என்�வர் பூனொவில் விதரவ ப�ண்்களுக்ப்கன 
இல்லத்ரத நிறுவினொர். ப�ண்ணுரிரம்கரள
�ொது்கொக்்க, �டிப�டியொ்கப �ல சட்ைங்கள் 
ப்கொண்டு வைப�ட்ைன.

மணத்திறகு ஆதைவளித்து அவரிைம் 
வொதிட்ைனர். ஒரு வயிறறில் பி்க்கும் ஆணுக்கும் 
ப�ண்ணுக்கும் பசொத்து, வொழ்வுமுர், 
�ண்�ொடு முதலியவறறில் சமஉரிரம உண்டு 
என்�தரன வலியுறுத்தி இவறறிறகுச் சொன்்ொ்க, 
தவத நூல்்கரள தமறத்கொள் ்கொட்டினொர். 
எனினும், முழுரமயொன சட்ைம் வருவதறகு 
நொம் �ல்கொலம் ்கொத்திருக்்கதவண்டியிருந்தது. 

விதழவ மணம், குைந்ழதத திருமணம்
மரனவி இ்ந்தொல் ்கணவனின் 

மறுதொைத்ரத ஏறறுக்ப்கொள்ளும் சமுதொயம், 
்கணவன் இ்ந்தொல் மரனவி மறுமணம் 
பசய்து ப்கொள்வரத ஏன் ஏற்கக்கூைொது என்று 
இைொஜொைொம்தமொ்கன்ைொய் வொதிட்ைொர். எனதவ, 
ப�ண்்கள் மறுமணம் பசய்து ப்கொள்வரத
ஆதரித்தொர். இைொஜொைொம்தமொ்கன்ைொய் 
இ்பபிறகுப பின் குழந்ரதத் திருமணத்தொல் 
�ொதிக்்கப�ட்டு ்கணவரன இழந்த 
இைம்மபண்கள் ்கம்்ம ந�ோனபோல் 
�ொதிக்்கப�ட்ைவர்்களுக்கு 1856-இல் வி்த்வ 
மறுமணச்சட்்டம் (widow Remarriage act 1856) 
ப்கொண்டுவைப�ட்ைது. இச்சட்ைப�டி, ்கணவரன 
இழந்த ப�ண்்கள் மறுமணம் பசய்வதறகும் 
சு�நி்கழ்ச்சி்களில் �ஙத்கற�தறகும் உரிரமப 
ப�ற்னர். 

பிரம்ம சமாஜததின சமயப்பணிகள்
இச்சமொஜத்ரதச் சொர்ந்ததொர் 

ஒரு்கைவுள் வழி�ொட்ரைத்தொன் 
பின்�ற்தவண்டும். இர்வரன இரு 
ர்க்களொல் மட்டுமன்றி இதயத்தொலும் 
வழி�ைதவண்டும். ஒன்த்குலம் ஒருவதன 
ததவன் என்றும், மக்்கள் அரனவரையும் 
சத்கொதை சத்கொதரியொ்க வொழதவண்டுபமன்று 
இவர்்கள் வலியுறுத்தினொர்்கள். இந்து 
சமயத்ரதவிட்டு வில்கொமல் அதததநைத்தில் 
தமரலநொட்டில் ததொன்றிய நல்ல 
்கருத்து்கரளயும் ஏறறுக்ப்கொண்டு, �ைந்த 
உணர்வுைன் பசயல்�ை, பிைம்மசமொஜம் 
விரும்பியது. இச்சமொஜம் மக்்களுக்கு �யனற் 
சமுதொய �ழக்்கவழக்்கங்கரளச் சட்ைத்திறகுப 
பு்ம்�ொனது என்று சொடியது.
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்கைவுளின் குழந்ரத்கள் என்றும், அரவ 
க்டவுளுககுக கீழப்படி்தல் நவண்டும் என்�தும் 
தயொனந்தரின் ்கருத்து்களொகும்.

தயானநத சரஸ்வதி

ஆரியசமொஜம், ்தயோனந்்த 
ச ர ஸ் வ தி ய ோ ல் 
கி . பி (ப � ொ . ஆ )18 75-இ ல் 
த த ொ ற று வி க் ்க ப � ட் ை து . 
இவருரைய இயறப�யர் 
மூல்சஙகர் (Mulsankar). 
இவர் ்கத்தியவொரில் உள்ள 
மூர்வி என்னுமிைத்தில்
கி.பி(ப�ொ.ஆ.) 1824-இல் 

பி்ந்தொர். மதுைொவிறகுச் பசன்று அஙகு சுவொமி 
விைஜொனந்தரின் சீைைொனொர். தவத நூல்்கரள 
ஆழ்ந்து �டித்தொர். கி.பி (ப�ொ.ஆ.) 1875-இல் 
�ம்�ொரய தரலரம இைமொ்கக் ப்கொண்டு ஆரிய 
சமொஜத்ரதத் பதொைஙகினொர். பி்கு அது 
லொகூருக்கு மொற்ப�ட்ைது. இவர் 
தவதநூல்்கரள பமொழிப�யர்த்தொர். அவறர்ச் 
சததியோர்த்தபிரகோஷ் இந்தியிலும், தவத 
�ொஷயங்கள், யஜுர் தவதம் த�ொன்்வறர்ச் 
சமஸ்கிருதத்திலும் பமொழிப�யர்த்தொர். 
தவதங்களின் �குதி்களொன பிைொமணங்கள், 
சம்ஹிரத்கள் மறறும் உ�தவதங்களில் 
்கொணப�டும் ்கருத்து்கதள ஆரிய சமொஜத்தின் 
்கருவூலங்களொகும். தமற்கத்திய அறிவொலும், 
�ண்�ொட்ைொலும் சிறிதும் மொற்ம் ப�்ொதவர். 
“நவ்தஙக்ை ந�ோககிச் மசல்” (Go Back to Vedas) 
என்�ரதத் தொை்க மந்திைமொ்கக் ப்கொண்ைவர். 
அவர், தம் வொழ்நொரள தவதசமயத்ரதப
�ைபபுவதிலும் இந்து சமய, சமுதொயப 
�ணி்கரளச் பசய்வதிலும் ஈடு�ட்ைொர்.

ஆரிய சமாஜததின தகாட்பாடுகள்: 
�	அரனவரும் ்கைவுளின் குழந்ரத்கள் 

என்�தொல் அவர்்களிைம் சொதி, சமய, 
இனதவறு�ொடு்கள் ப்கொண்டிருப�து 
அர்த்தமற்தொகும்.

�	தியொனம், தன்னலமற் நறபசயல்்கள் 
மூலமொ்கவும் ்கைவுளின் அருரளப
ப�்முடியும்.

�	இர்வன் எஙகும் நிர்ந்தவன். அவனுக்கு 
முதலும் இல்ரல; முடிவுமில்ரல.

இராஜாராம் தமாகனராய் - மதிப்பீடு
இவர் ஒரு சமுதொயச் சீர்திருத்தவொதி 

மட்டுமல்லொமல், சி்ந்த நொட்டுப�றறு 
உரையவைொ்கவும் தி்கழ்ந்தொர். இவரை இந்து 
சமயத்்தச் சீர்திருததிய மசம்மல், இந்திய 
மறுமேர்ச்சியின ்தந்்்த, இந்தியோவின 
விடிமவள்ளி, இந்திய ந்தசியததின முனநனோடி, 
இந்தியோவின புததுேகச்சிறபி என்றும் 
த�ொறறுகின்்னர். மக்்களிரைதய, அைசியல் 
விழிபபுணர்ரவத் ததொறறுவிக்்க முயன்்ொர். 
இந்தியருக்குத் தொய்பமொழிப�றறும் 
தன்னம்பிக்ர்கயும் வளை சம்வோதமகௌமுகி 
(கி.பி(ப�ொ.ஆ.) 1821) என்னும் வங்கபமொழி 
வொைப�த்திரிர்கபயொன்ர்த் பதொைஙகினொர். 
�ொைசீ்க வொைப�த்திரிர்கயொன(Mirat-ul-Akbar) 
மிைொத்-உல்-அக்�ர் என்் �த்திரிர்கரயத் 
பதொைஙகினொர். இவர் கி.பி (ப�ொ.ஆ.) 1833-ஆம் 
ஆண்டு பசபைம்�ர் 27-ஆம் நொள் பிரிஸ்ைலில் 
மர்ந்தொர். “இவர் உலகிதலதய நவீன 
முர்யில், முதன்முதலொ்கச் சமயஒறறுரம 
தநொக்கு உணர்ச்சியிரன உண்ைொக்்கப 
�ொடு�ட்ைொர்“ என்று வைலொற்ொசிரியர் 
சர்நமோனியர் வில்லியம் குறிபபிடுகி்ொர்.

உல்க மனிதொபிமொனத்ரத 
ஆன்மி்கம், அைசியல் ஆகியவறறுைன் 
இரணத்து “�ைந்த மனித சமயத்ரதக் 
்கண்ைவர் இைொஜைொம்தமொ்கன்ைொய்“ என்று 
வைலொற்ொசிரியர் சீல் என்�வர் குறிபபிடுகி்ொர். 
எனதவ இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்ரதயொகிய 
இைொஜொைொம்தமொ்கன்ைொய் இந்திய வைலொறறில் 
இவைது ்கொலத்தில் சமூ்கம், சமயம், அைசியல் 
ஆகிய துர்்களில் சீர்திருத்தம் மலைக் 
்கொைணமொ்கத் தி்கழ்ந்தொர். 

ஆரிய சமாஜம் கி.பி. (்பா.ஆ.) 1875

ஆரிய சமாஜம் –்சால் விளககம் 
‘ஆரியோ’ என்் சமஸ்கிருத பசொல்லின் 

ப�ொருள், ‘அறிவோர்ந்ந்தோர் அ்மப்பு‘, (Noble 
Society) மறறும் ‘்கைவுளின் குழந்ரத’ (Arya means son 
of God) என்�தொகும். அரனத்து ஆன்மொக்்களும் 
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�	ஒருவன் மறுபி்பபு, ்கர்மவிதி ஆகியவறறில் 
நம்பிக்ர்க ப்கொள்ளதவண்டும்.

�	பசொர்க்்கமும் நை்கமும் இபபுவியில்தொன் 
உள்ளன. நொம் பசய்யும் பசயல்்கதள 
அவறர்த் தீர்மொனிக்கின்்ன என்�து 
ஆரிய சமொஜத்தின் நம்பிக்ர்கயொகும்.

ஆரிய சமாஜததின சமுதாயப் பணிகள்
�	“ம்்ற மசழித்த �ோந்ட எம்மநகஸ்வரன 

வீடு“ இதரன வணஙகுததல இ்்றவ்ன 
வணஙகு்தல் என்று தயொனந்தர் கூறினொர். 
‘இந்தியோ இந்தியருகநக‘ (India for Indians) 
என்று கூறிச் சமுதொய விழிபபுணர்ரவ 
ஏற�டுத்தினொர். 

�	�ல ந்கைங்களில் ஆசிைமங்கள் 
நிறுவப�ட்டு ஆண், ப�ண், குழந்ரத்கள் 
த�ணிப �ொது்கொக்்கப�ட்டுக் ்கல்வியறிவு 
அளிக்்கப�டுகி்து.

�	ஆ ரி ய ச ம ொ ஜ ம்  தீ ண் ை ொ ர ம , 
சொதிப�ொகு�ொடு்கள், குழந்ரதத்திருமணம் 
த�ொன்்வறர் எதிர்த்தது.

�	ஆரிய சமொஜம் ஆண்்கரளயும், 
ப�ண்்கரளயும் சமுதொயத்தின் இரு 
்கண்்களொ்கதவ ்கருதியது.

�	விதரவ்கள், ்கணவனொல் ர்கவிைப�ட்ை
ப�ண்்களுக்கு ஆதைவற் இல்லங்கள் �ல 
அரமக்்கப�ட்டுள்ளன. இவர்்களுக்குத் 
பதொழிற்கல்வி அளித்து வொழ்விறகுத் 
ததரவயொன வருமொனத்ரதத் தொதம 
ஈட்டிக்ப்கொள்ள வழிவகுக்கின்்ன.

�	பதொண்ைர்�ரையின் மூலம் குடிநீர்வசதி, 
மருத்துவ வசதி, தயொ்கொ த�ொன்்வறர் 
வழஙகுதல்.

�	சமுதொயத்தில் மி்கவும் தீயப�ழக்்கமொ்கக் 
குழந்ரதத் திருமணம் இருந்தது. இதனொல் 
எண்ணற் ப�ண்்கள் இளம்வயதிதலதய 
விதரவயொகும் நிரல ஏற�ட்ைது. 
இந்த நரைமுர்ரய இவ்வியக்்கம் 
முறறிலுமொ்க எதிர்த்தது.

�	இந்து சமுதொயத்தில் ்கொணப�ட்ை
�லதொைமணத்ரத ஆரியசமொஜம் 
பதொைர்ந்து எதிர்த்துள்ளது.

�	இர்வன், ஆத்மொ, பிைகிருதி 
ஆகிய மூன்றும் ஒன்றுக்ப்கொன்று 
பதொைர்புரையன. 

�	ஆன்மொ அழியொது, ஆன்மொ பி்ப�தும் 
இல்ரல, இ்ப�தும் இல்ரல, ்கைவுரளப
த�ொன்த் ஆன்மொவும் நிரலயொனது.

�	ஆன்மொவின் �யணம் முடிவற்து. இது 
�ல்தவறு பி்பபு மறறும் இ்பபு்களின் 
மூலம் தமன்ரமயரைகி்து.

�	தீ�ம் ஏறறுதல் என்�து, அதன் ஒளியின் 
எதிர்்கொலத்தில் நறபசயல்்கரளச் 
பசய்வதறகுத் திட்ைமிைலொகும்.

�	இர்வனிைம் தமது குர்்கரள முர்யிை 
எந்தபவொரு பிைதிநிதியும் ததரவயில்ரல.

�	உலகிலும், அண்ைக்த்கொள்்களிலும் 
எல்லொப�ரைபபு்களிலும் எஙகும் 
்கொணப�டும் ்கைவுரளப பரபிரம்மம் 
என்கித்ொம்.

�	மனம், வொக்கு, உைல் ஆகியவறறில் தூய்ரம 
தவண்டும். தநர்வழியில் பசல்வத்ரத
தசர்த்து தநர்ரமதயொடு வொழ்�வர்்களும், 
ஆசிரியர்்களும், ப�றத்ொர்்களும், 
பநறி தவ்ொத ஆட்சியொளர்்களும், 
தூயவொழ்வு நைத்து�வர்்களும் மண்ணில் 
வொழும் விண்ணவர்்கள் ஆவர். 
இவர்்கள் இர்வதனொடு தநைடியொ்க 
ஐக்கியமொனவர்்கள், இவர்்கள் வொழும் 
வழி்கதள அ்வழி்களொகும்.

�	ஆணும் ப�ண்ணும் சரிநி்கர் சமம். 
ஆன்மொவிறகு �ொலின தவறு�ொடு்கள் 
கிரையொது.

�	அ்வழியில் வொழ்�வர்்கள் துதித்தல், 
தியொனித்தல், தயொ்கத்தில் மூழ்குதல் 
ஆகிய நறபசயல்்களொல் இர்வரன 
அரைவொர்்கள். இதன் முடிவில் தன்னில் 
இர்வரனயும், இர்வனில் தன்ரனயும் 
்கொணலொம்.

�	புனிதப�யணம், த்கொயில்வழி�ொடு, 
விழொக்்கரளக் ப்கொண்ைொடுதல் 
முதலியரவ ததரவயற்ரவபயன்்ொலும் 
மனப�க்குவம்ப�் இரவயொவும் துரண
நிறகின்்ன. 
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சுவாமி தயானந்த சரஸவதி – மதிப்பீடு
சுவொமி தயொனந்தர் சி்ந்த சமூ்க 

சீர்திருத்தவொதி்களுள் ஒருவைொவொர். 
இவர் ்கைந்த ்கொலப�ண்�ொட்டிறகும் 
நி்கழ்்கொலப�ண்�ொட்டிறகும் �ொலமொ்கத் 
தி்கழ்ந்தொர். தவதசமயம், நொ்கரி்கம், �ண்�ொடு 
இரவ மூன்ர்யும் உலகிதலதய சி்ந்தரவயொ்க
இவர் ்கருதினொர். இவர் சுயைொஜ்ஜியம் என்று 
கூறி விடுதரல உணர்ரவ மக்்களிரைதய 
ததொறறுவித்தொர். இக்்கருத்து பிற்கொலத்தில் 
'சுயரோஜ்ஜியம் எனது பி்றப்புரி்ம' என்் 
தில்கரின் கூறறுக்கு அடிப�ரையொ்க அரமந்தது.

“சதயநமவ மஜயந்த” என்்
சமஸ்கிருத பசொல்லின் ப�ொருள் 
வோய்்மநய மவல்லும் என்�தொகும். 

இவ்வொர்த்ரத முண்்டக உபநி்ட்தததிலிருந்து 
எடுக்்கப�ட்டுள்ளது.

வோய்்மநய மவல்லும் என்னும் 
தயொனந்தரின் தொை்கமந்திைம் அகிம்ரச 
முர்யில் த�ொைொடிச் சுதந்திைம் ப�் இந்தியரை 
ஆயத்தப�டுத்தியது. ஆரிய சமொஜத்ரத 
நிறுவிய 8 ஆண்டு்களிதலதய இவர் இயறர்க 
எய்தினொர். இவைது மர்வுக்குப பி்கு  
ஆரியசமொஜம் இருபிரிவு்களொ்கப பிரிந்தது. 
இவர் இந்துசமயத்தின் மோர்ட்டின லூ்தர் என்று 
அரழக்்கப�ட்ைொர். இவரை 19-ஆம் நூற்ொண்டில் 
ததொன்றிய இந்திய மறுமேர்ச்சியின ்தந்்்தமயன 
இைவீந்திைநொத் தொகூர் த�ொறறுகி்ொர். 

இராமகிருஷண பரமஹம்சர் 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1836 -1886

இரா�கிருஷ்ண 
பர�ஹம்சர்

இைொமகிருஷணர் கி.பி. 
(ப�ொ.ஆ.) 1836-ஆம் 
ஆண்டு பிபைவரி 18-ஆம் 
நொள் ்கல்்கத்தொவில் உள்ள 
ஹெுக்ளி நதிக்்கரையில் 
கமர்புககூர் என்் 
இைத்தில் பி்ந்தொர். 
இவைது இயறப�யர் 
க்டோ்தரசட்்டர்ஜி ஆகும். 

�	ஆரியசமொஜம் ததொன்றுவதறகுமுன் 
பி் சமயங்களுக்குச் பசன்் எவரும், 
மீண்டும் இந்து சமயக் த்கொட்�ொடு்கரள 
ஏறறு இந்துவொ்க மொ்முடியொத நிரல 
இருந்தது. சுததி இயககததின (Sudhi 
Movement) மூலம் பி் சமயத்தில் உள்ள 
இந்துக்்கரளத் தன் சமயத்தில் மீண்டும் 
இரணத்துக்ப்கொண்ைது. 

ஆரிய சமாஜததின ்சயல்பாடுகள்
இந்து சமயத்தில் நிலவி வந்த 

்கொலத்திறகுப ப�ொருந்தொதச் சைஙகு்கரளக் 
்கரளயவும், தவதசமயத்திறகுப புத்துயிர் 
அளிக்்கவும் முயறசி்கள் தமறப்கொள்ளப�ட்ைன. 
தவத்கொலச் சமூ்கத்தில் மி்கவும் நம்�த்தகுந்த 
பசய்தி்கள் உள்ளைஙகி இருப�தொல், அவறர் 
நூறறுக்்கணக்்கொன த�ொத்கர்்களும், து்வி்களும் 
நொடு முழுரமக்கும் �ைப� ஏற�ொடு்கள் 
பசய்யப�ட்ைன. சமஸ்கிருதம் மறறும் இந்தி 
பமொழி்களில் மக்்களுக்குப புரியும்வர்கயில் 
்கருத்து்கள் எடுத்துரைக்்கப�ட்ைன. 

கல்வி நிறுவனஙகழள உருவாககுதல்
இந்தியொவில் கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1886-ஆம் 
ஆண்டு லொகூரில் ஹென்ஸ்ைொஜ் தரலரமயில் 
தயொனந்த ஆஙகிதலொ தவதப�ள்ளி்கள் 
பதொைங்கப�ட்ைன. இச்சமொஜம், தயொனந்த 
ஆஙகிதலொ தவதப�ள்ளி்கரளயும் (DAV, 
Dayananda Anglo Vedic School) ்கல்லூரி்கரளயும் 
நைத்தி வருகின்்து. �ள்ளி, ்கல்லூரி்களில் 
மொணவ, மொணவி்கள் தனித்தனியொ்கக் 
்கல்வி �யிலவும், இரு�ொலரும் தசர்ந்து 
்கல்வி �யில்வதறப்கன, ்கல்வி நிறுவனங்கள் 
பசயல்�ட்டு வருகின்்ன. இந்நிறுவனங்களில் 
ஆஙகிலம் முதன்ரம பமொழியொ்கவும் இந்தி, 
சமஸ்கிருதம் இைண்ைொம் பமொழியொ்கவும் 
்கறபிக்்கப�டுகின்்ன. இதரன, தயொனந்த 
ஆஙகிதலொ தவதக்்கல்வி நிறுவனங்களின் 
தமற�ொர்ரவ அரமபபு (DAVCMC, Dayananda 
Anglo Vedic College managing Committee) நிர்வகித்து 
வருகி்து. இது ஓர் அைசுசொைொ நிறுவனமொகும். 
பிஜி, ந�போைம், மமோரீசியஸ், சிஙகப்பூர் த�ொன்் 
நொடு்களிலும் இந்த அரமபபு பசயல்�ட்டு 
வருகின்்து. 
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வகித்தொர், தவதொந்தத் 
தத்துவங்கரள தமற்கத்திய 
நொடுமுழுவதும் �ைபபி, 
ஏரழ எளிதயொருக்கு 
தசரவ பசய்யதவண்டும் 
என்் ப்கொள்ர்கரயக் 
ப ்க ொ ண் டி ரு ந் த ொ ர் . 
வி த வ ்க ொ ன ந் த ர் 
்கல்்கத்தொவில் கி.பி. 
(ப�ொ.ஆ.) 1863-இல் விஸ்வநொத் தத்தொ-
புவதனஸ்வரிததவிக்கு ம்கனொ்கப பி்ந்தொர்.

இ ை ொ ஜ த ய ொ ்க ம் , 
்கர்மதயொ்கம், �க்திதயொ்கம், 
ஞொனதயொ்கம் த�ொன்்வறறின் 

மூலம் தமொட்சத்ரத அரையலொம் என்று 
தமது நயோகம�றிகள் என்் நூலில்  
விதவ்கொனந்தர் கூறியுள்ளொர்.

இவைது இயறப�யர் �நரந்திர�ோத 
்தத்தோ, இவர் து்வியொ்க மொறியத�ொது 
தமது இயறப�யரை விநவகோனந்்தர் என்று 
மொறறிக்ப்கொண்ைொர். 

இவர் இளம்வயதிதலதய இரசக்்கருவி 
வொசிப�து, தியொனம் பசய்வது த�ொன்்
�யிறசி்கரள தமறப்கொண்ைொர். சமூ்கத்தில் 
நிலவிய சொதி, சமய �ொகு�ொடு மறறும் 
மூைப�ழக்்கங்கள் �றறிப �ல த்கள்வி்கள் 
மறறும் சந்தத்கங்கரள எழுபபினொர். இவர் 
தமற்கத்திய தத்துவங்கள், அளரவயியல்(Logic) 
மறறும் ஐதைொபபிய நொடு்களின் 
வைலொறு்கரளப �டித்தொர். த்கசவசந்திைபசன் 
தரலரமயில் இயஙகிய பிைம்மசமொஜத்தில் 
உறுபபினைொனொர். இைொமகிருஷணரை 
தநரில் சந்தித்து ஆசிபப�றறுத் தமது 
குருவொ்க ஏறறுக்ப்கொண்ைொர். அத்ரவத 
தவதொந்தத்தில் ஐந்து ஆண்டு்கள் �யிறசி 
தமறப்கொண்ைொர். இைொமகிருஷணர் 
இ்பபிறகுபபின், அவர் ப�யரில் மைம் 
மறறும் பதொண்டு நிறுவனங்கரளத் 
பதொைஙகினொர். விதவ்கொனந்தர் ஆன்மி்கப 
�யணம் தமறப்கொண்டு வொைணொசி, அதயொத்தி, 

இவர் தக்தனஷவைத்திலுள்ள ்கொளித்கொயில் 
பூசொரியொ்கப �ணிபுரிந்தொர். இக்த்கொயில் 
மி்கபப�ரிய பசல்வந்தைொன ைொணி ைொஸ்தமொனி 
என்�வைொல் ்கட்ைப�ட்ைது. துரணவியொர் 
சொைதொததவி அம்ரமயொர் இவருரைய 
சமயப�ணியில் உற்த்துரணயொ்க இருந்தொர். 
இவர் தயொனந்த சைஸ்வதியின் சம்கொலத்தவர் 
ஆவொர். 

இராமகிருஷணரின ஆனமிக கருததுகள்
இர்யனு�வம் அற் தத்துவ 

உரையொைல்்கரளத் தவிர்த்தொர். இர்வரன 
அரைய தவண்டுபமன்் ஏக்்கம், 
இர்வனிைத்தில் அன்பு இவறர்ப 
ப�்தவண்டும் என்�ரதயும், அரனத்துத் 
திருவுருவச் சிரல்களிலும் ஆண்ைவன் 
நிர்ந்திருப�ரதக் ்கொணலொம் என்�தும் 
இவருரைய ்கருத்தொகும். இர்வரன அரைய 
உருவ வழி�ொடு ஒரு வழி, அதுதவ முடிந்த 
முடிவு அன்று என்றும் கூறினொர். இவர் 
எல்லொச் சமயங்களின் சொைத்ரதயும் அறிந்து, 
உண்ரம்கரள உணர்ந்து, வொழ்ந்து ்கொட்டிய 
ஞொனி ஆவொர். இனிய நரையில் ்கரத்கள், நீதிக் 
்கரத்கள், அன்்ொை நி்கழ்ச்சி்கரள ரமயமொ்கக் 
ப்கொண்டு, சமய தத்துவக் ்கருத்து்கரள 
அரனவருக்கும் புரியும் வண்ணம் த�ொதித்தொர். 
நொம் தொ்கத்ரதத் தீர்க்கும் தண்ணீரை நீர், 
�ொனி, வொட்ைர் த�ொன்் �ல்தவறு பமொழி்களில் 
கூறினொலும் அரவ ஒதை ப�ொருரளக் 
குறிப�துத�ொல், இர்வன் அரி, அல்லொ, ஏசு, 
்கொளி, மொதொ த�ொன்் �ல்தவறு ப�யர்்களொல் 
அரழக்்கப�டுகின்்ொர் என்றுகூறி, உல்க 
ப�ொதுச் சமயத்திறகும், உல்க ஒறறுரமக்கும் 
வழிவகுத்தொர். எனதவ இைொமகிருஷணரை 
‘இ்்றவனும் மனி்தனும் கேந்்த வியத்தகு 
கே்வ‘ என விதவ்கொனந்தர் குறிபபிடுகின்்ொர் .

சுவாமி விதவகானந்தர் கி.பி. (்பா.ஆ)  
1863 – 1902
சுவொமி விதவ்கொனந்தர் தவதொந்தத் தத்துவத்தின் 
பசல்வொக்குமிக்்க ஆன்மி்கத் தரலவர்்களுள் 
குறிபபிைத்தக்்கவைொவொர். இந்திய மக்்களுக்கு 
ஆன்மி்க ஒளிரயப பு்கட்டுவதில் ப�ரும்�ஙகு 

சு்வாமி விம்வகானநதர்
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கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1892-இல் 
சுவொமி விதவ்கொனந்தரும் மன்னர் 
�ொஸ்்கைதசது�தியும் மதுரையில் 

சந்தித்தது வைலொறறுச் சி்பபுமிக்்கதொகும். 
இந்தச் சந்திபபுதொன், சுவொமி 
விதவ்கொனந்தர் அபமரிக்்க உல்க சமய 
மொநொட்டிறகுச் பசல்ல வழித்கொலியது 
எனலொம்.

அரனத்து மக்்களின் அன்ரனயின் 
ப�யைொல் நன்றி கூறுகித்ன் என்று கூறி 
அவைது உரையில் சமய ஒறறுரம, ஆன்மி்கம் 
த�ொன்்ரவ்கரள எடுத்துரைத்தொர்.

உேகில் எஙமகஙநகோ ந்தோனறுகின்ற ஓ்்டமயல்ேோம்

இறுதியில் க்டலில் மசனறு 

சஙகமோம் போன்மயி்னப் நபோனறுேநகோர்

பினபறறும் ்தன்ம யோநே

துஙகமிகு ம�றி பேவோய் ந�ரோயும்

வ்ைவோயும் ந்தோனறினோலும்,

அஙகு அ்வ ்தோம் எம்மபரும்! ஈறறில் உ்ன

அ்்டகின்ற ஆந்ற யனந்றோ! 

என்று மொநொட்டில் கூறி உல்க சமய 
ஒறறுரமரயத் பதளிவு�டுத்தினொர்.

இராமகிருஷண இயககம் கி.பி. (்பா.ஆ.) 
1897 (Ramakrisha mission) 

விதவ்கொனந்தர் 1896-இல் 
அபமரிக்்கொவில் உள்ள நியூயொர்க் ந்கரில் 
நவ்தோந்்த சஙகம் (Vedanta Society) என்் சமய 
மன்்த்ரதத் பதொைஙகினொர். பின் கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 
1897-இல் வங்கொளத்தில் உள்ள த�லூரில் 
இைொமகிருஷண இயக்்கம் பதொைங்கப�ட்ைது. 
இந்தியப �ண்�ொட்ரை உலப்கஙகும் 
�ைபபுவதத இதன் முக்கிய தநொக்்கமொகும். 
ஏழ்ரம மறறும் மூைநம்பிக்ர்க்கரள அ்தவ 
நீக்்கப �ொடு�டுவது இவ்வியக்்கத்தின் 
முக்கிய ப்கொள்ர்க்களொ்க இருந்தன. இந்த 
இயக்்கம் ஆன்மி்க வளர்ச்சியில் நொட்ைம் 
ப்கொண்தைொருக்குப �யிறசி அளித்து 

ஆக்ைொ, பிருந்தொவன் மறறும் ஆழ்வொர்்கள் 
வொழ்ந்த இைங்கரளத் தரிசித்தொர். தம் சுறறுப 
�யணத்தின்த�ொது அைண்மரன, குடிரச்கள் 
த�ொன்் இைங்களில் தஙகினொர். அரனத்துச் 
சமூ்க மக்்கரளயும் சந்தித்தொர். சமுதொயத்தில் 
ஏற்த்தொழ்வு மறறும் சொதிய தவறு�ொடு்கரளக் 
்கண்டித்தொர். இந்தியொரவ உயிருள்ள ஒரு 
ததசமொ்க உருவொக்்க தவண்டுபமன்்ொல், 
ததசிய புத்துயிர்பபு அவசியம் என்�ரத
உணர்ந்தொர். 1892–ஆம் ஆண்டு 
்கன்னியொகுமரிக்குச் பசன்று �ொர்யின் 
மீது அமர்ந்து தியொனத்ரதத் பதொைஙகினொர். 
அவர் அமர்ந்து தியொனம் பசய்த �ொர்தய
விதவ்கொனந்தர் �ொர் என்் ப�யரில் இன்றும் 
உள்ளது.

விதவகானந்தரும் சிகாதகா உைக சமய 
மாநாடும் (World Religious Conference)

விம்வகானநதரும் சிகாமகா உலக ச�ய �ாநாடும்

1893-ஆம் ஆண்டு பசபைம்�ர் 11-ஆம் 
நொள் அபமரிக்்கொவின் சி்கொத்கொ ந்கரில் உல்க 
சமய மொநொடு மதகுரு கிப்பனஸ் தரலரமயில் 
நரைப�ற்து. �ல்லொயிைக்்கணக்்கொன 
அபமரிக்்கர்்களும், ஆன்மி்க குருமொர்்களும், 
�ல சமயங்கரளச் தசர்ந்தவர்்களும் 
்கலந்துப்கொண்ைனர். அபத�ொது எல்லொரும் 
வியக்கும் வர்கயில், சொதி சமயங்கரளத் 
து்ந்து எனது அரு்ம அமமரிகக சநகோ்தர 
சநகோ்தரிகநை என்று தமது த�ச்ரசத் 
பதொைஙகினொர். உலகின் மி்க முக்கியமொன 
பசொறப�ொழிவு்களில் ஒன்்ொ்க இபத�ொதும் அது 
குறிபபிைப�டுகி்து.
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�	த ம ற கு வ ங ்க ொ ள த் தி லு ள் ள ச் 
சுந்தைவனப�குதியில் சூரிய ஒளிரயப 
�யன்�டுத்தி, மின்சொைம் உற�த்தி பசய்யும் 
திட்ைம் ததொன்றுவதறகு முக்கிய �ஙகு 
வகித்தது. 

�	இந்தியொ முழுவதும் பு்கழ்ப�ற் ்கல்வி 
நிறுவனங்கள், ்கல்லூரி்கள், பதொழிற்கல்வி 
�யிறசி ரமயங்கரள நிறுவிக் ்கல்வி 
வளர்ச்சிக்கு இன்றும் �ொடு�ட்டு 
வருகி்து. இவ்வொ்ொ்க, இைொமகிருஷண 
இயக்்கம் உலப்கஙகும் உயர்ந்த �ணி்கரள 
ஆறறிவருகி்து. 

விதவகானந்தரின ்பான்மாழிகள்:
�	உண்ரமதய தூய்ரமயொனது, உண்ரமதய 

அறிவு, உண்ரமதய �லம் என்று 
விதவ்கொனந்தர் இரளஞர்்களுக்குப 
த�ொதித்தொர்.

�	ப�ரும் சொதரன பசய்வதறகு மூன்று 
நிரல்கரளக் ்கைந்தொ்க தவண்டும் அரவ. 
ஏளனம், எதிர்பபு, அ்கங்கொைம் என்�ன.

�	உயிதைத�ொகும் நிரல வந்தொலும் 
ரதரியத்ரத விைொதத, நீ சொதிக்்கப 
பி்ந்தவன். துணிந்து நில், எரதயும் பவல்.

�	உண்ரமக்்கொ்க எரதயும் து்க்்கலொம்; 
ஆனொல் எதற்கொ்கவும் உண்ரமரயத் 
து்க்்கலொ்கொது.

�	ப�ொய்பசொல்லித் தபபிக்்க நிரனக்்கொதத, 
உண்ரமரயச் பசொல்லி மொட்டிக்ப்கொள். 
ஏபனன்்ொல், ப�ொய் வொழவிைொது, உண்ரம 
சொ்கவிைொது.

�	வீ ை ர் ்க த ள ,  ்க ன வு ்க ளி லி ரு ந் து 
விழித்பதழுங்கள்; தரள்களிலிருந்து 
விடு�டுங்கள்.

�	உைல் �லவீனத்ரததயொ, மன 
�லவீனத்ரததயொ உண்ைொக்கும் எரதயும் 
அணு்கக் கூைொது.

�	என்னிைம் வலிரமமிக்்க நூறு 
இரளஞர்்கரளத் தொருங்கள். நொன் 
வளமொன �ொைதத்ரத உருவொக்கிக் 
்கொட்டுகித்ன். 

அவர்்கரளக் ்கல்வி, சமய, சமுதொயப 
�ணி்கரளச் பசய்யவும் தவதொந்தக் 
்கருத்து்கரளப �ைப�வும் �ொடு�ட்டு வருகி்து. 

இராமகிருஷண இயககததின 
தநாககஙகளும் குறிகதகாள்களும்:
�	து்றவ்றம் மறறும் மனி்த நச்வநய இதன் 

முக்கிய தநொக்்கமொகும்.

�	தவதொந்தக் ப்கொள்ர்க்கள் அைஙகிய 
்கல்விரய அளித்தல்.

�	்கல்விதயொடு ்கரல்கள், அறிவியல், 
பதொழில்்கள் பி்வறர்யும் தமம்�ொடு 
அரையச்பசய்தல்.

�	ப�ொதுமக்்களுக்கு ்கல்விரயப பு்கட்டும் 
�ணியிரனத் பதொைர்ந்து பசய்தல் 

�	கிைொம முன்தனற்த்திறகுப �ொடு�டுதல்.

�	இவ்வியக்்கம் இனம், பமொழி, நொடு, சமய 
தவறு�ொடின்றி பூ்கம்�ம் பவள்ளம், தீ, 
பதொறறுதநொய் த�ொன்்ரவ ஏற�டும் 
்கொலங்களில் மக்்களுக்குச் தசரவயொறறுதல். 

இராமகிருஷண இயககததின சமூகத 
்தாண்டுகள்
�	இவ்வியக்்கம் ்கல்வி, உைல்நலம், 

கிைொமபபு் வளர்ச்சி, மரலவொழ்மக்்கள் 
முன்தனற்ம், இரளஞர் நலன் 
த�ொன்்வறறிற்கொ்கப �ொடு�ட்டுவருகி்து. 

�	இந்தியொ முழுவதும் மருத்துவமரன்கள், 
அ்க்்கட்ைரள்கள் நிறுவி, மக்்கள் 
நலன் ்கொக்கும் �ணி்கள், தொய்தசய் 
மருத்துவமரன்கள், முதிதயொர், 
ஆதைவறத்ொர் இல்லங்கள், பசவிலியர் 
�யிறசிப �ள்ளி்கள் த�ொன்்வறறின் மூலம் 
தசரவ பசய்து வருகின்்ன. 

�	இவ்வியக்்கம் தம் தநொக்்கங்கரள
நி ர ் த வ ற றி ,  எ வ ற ர ் 
விரும்�த்தக்்கபதனச் சிந்திக்கின்்ததொ 
அதறகுரிய சஞ்சிர்க்கரள, �ருவ 
இதழ்்கரள, நூல்்கரள, ஆண்டு 
பிைசுைங்கரள அச்சடித்துப �திபபித்து 
விற்ல் அல்லது இேவசமோக வழங்கல் 
த�ொன்் �ணி்கரளயும் பசய்து வருகி்து.
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�	�ழங்கொல சமயம் , இலக்கியம், தத்துவம், 
விஞ்ஞொனம் ஆகியவறர் ஆழ்ந்து ்கற்ல். 

�	இயறர்க நியதி்கரள ஆைொய்ந்து 
மனிதனுக்குள்தள மர்ந்து கிைக்கும் 
ஆன்மி்க ஆற்ல்்கரள பவளிக்ப்கொண்டு 
வருவதத இச்சர�யின் முக்கிய 
தநொக்்கமொகும்.

�	இந்து சமயக்த்கொட்�ொடு்களொன 
்கர்மவிரன, மறுபி்வி, ஆன்மொவின் 
அழியொத இயல்பு, தயொ்கநிரல்கள், 
்கைவுளின் அவதொைங்கள் த�ொன்்ரவ 
இந்துக்்களின் அ்கக்்கண்்கரளத் தி்க்்கச் 
பசய்தன.

�	அறிவியல் வளர்ச்சியொல் ஏற�ட்ை
தமரலநொட்டுப ப�ொருளொதொைக் 
த்கொட்�ொட்ரை வன்ரமயொ்கக் ்கண்டித்தது.

�	தவத்கொல ப�ருரம்கரள நி்கழ்்கொலத்தில் 
ப்கொண்டு வருவரததய தநொக்்கமொ்கக் 
ப்கொண்டு இயஙகியது.

�	இவ்வியக்்கம் சொதி, இனம், ஆண்-ப�ண் 
�ொகு�ொடு த�ொன்்வறர் எதிர்த்தது.

பிரம்மஞான சழபயின சமூகத்தாண்டுகள்
சொதிஒழிபபு, ப�ண்்கல்வி, 

நொட்டுவிடுதரல த�ொன்்வறறிற்கொ்க, 
நொடு முழுவதும் பசொறப�ொழிவு்கரள 
அன்னிப�சன்ட் நி்கழ்த்தினொர். இவருரைய 
வீைமிக்்க உணர்ச்சிமிக்்க பசொறப�ொழிவு்கள் 
‘இந்தியநன விழிதம்தழு’ என்னும் நூலொ்க 
பவளியிைப�ட்ைது. 1914-இல் ‘மபோது வோழவு’ 
என்னும் வொை பவளியீட்ரையும் பின் ‘�வ 
இந்தியோ’ என்் நொளிதரழயும் பதொைஙகினொர். 
இவ்விரு �த்திரிர்க்களும் �குத்தறிவு 
வொதங்கரளயும், மனிதொபிமொன அ்ங்கரளயும் 
எடுத்துக்கூறி இந்தியொவிறகுத் தன்னொட்சி 
தவண்டுபமன வலியுறுத்தின.

பிைம்ம ஞொனசர�யின் கிரள்கள் 
உலப்கஙகும் உள்ளன. கீரழ நொட்டுச் 
சமயங்களில் (இந்துசமயம், ப�ௌத்தசமயம்) 
்கொணப�டும் அறிவுக் ்கருவூலங்களின் மதிபர� 
பவளிக்ப்கொணை இச்சர� ப�ரும் �ங்கொறறியது. 
இச்சர� மர்வியல் ்கல்விப �ணிரய 

�	விழுமின, எழுமின குறிகநகோ்ை 
அ்்டயும்வ்ர நில்ேோது உ்ைமின, 
பி்ைது �ொைொட்டுக்கும் �ழிக்கும் பசவி 
சொய்த்தொல் ம்கத்தொன ்கொரியம் எரதயும் 
பசய்ய முடியொது என்று கூறினொர். 

பிரம்மஞான சழப (Theosophical Society) 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1875 

பிைம்மஞொன சர� பஹெலினொ 
ப�ட்தைொவ்னொ பிைோவோட்ஸ்கி அம்ரமயொரும், 
கர்னல் ஆல்கோட் என்�வரும் 1875-இல் 
அபமரிக்்கொவில் உள்ள நியூயொர்க் ந்கரில் 
நிறுவினர். இச்சர� திநயோஸ்நசோபி இயககம் 
என்றும் அரழக்்கப�டுகின்்து. இச்பசொல் 
கிதைக்்க வொர்த்ரத்களொன திநயோஸ், நசோபோஸ் 
என்் இரு பசொற்களின் பதொகுபத�யொகும். 
‘திதயொஸ்’ என்்ொல் ‘்கைவுள்’ என்றும் ‘தசொ�ொஸ்’ 
என்்ொல் ‘அறிவு’ என்றும் ப�ொருள்�டும். 
எனதவ, ்கைவுள் �க்தி மறறும் உண்ரம 
அறிரவப ப�றுவதற்கொ்கப பிைம்மஞொனசர� 
நிறுவப�ட்ைது. 1882-இல் இதன் தரலரமயிைம் 
பசன்ரன அரையொறில் பதொைங்கப�ட்ைது. 
இவ்வியக்்கத்தின் பவறறிக்கு அன்னிப�சன்ட் 
அம்ரமயொர் ப�ரிதும் உதவினொர். 
பின்னர் இவ்வியக்்கத்திறகுத் தரலரமப
ப�ொறுபர�யும் ஏற்ொர். 

அன்னிப�சன்ட் கி. பி. (ப�ொ. ஆ.) 
 1847 – ஆம் ஆண்டு அயர்லொந்தில் பி்ந்தொர். 
இவர் 1897 – ஆம் ஆண்டு இந்தியொ வந்தொர். 
1898 – ஆம் ஆண்டு ்கொசியில் மத்திய இந்துக் 
்கல்லூரிரயத் பதொைஙகினொர். பின்னொளில் அது 
�னொைஸ் இந்துப �ல்்கரலக்்கழ்கமொ்க வளர்ச்சிப 
ப�ற்து. சுயமரியொரதயும் நம்பிக்ர்கயும் 
ப�ருரமயும் ப்கொண்ைதொ்க எதிர்்கொலத்திலும் 
இருந்தது. அம்ரமயொர் உ�நிைதங்களின் 
அறிவுச்சொைம், கீரத, வீை்கொவியங்கள், 
புைொணங்கள், தர்மசொத்திைங்கள், ஸ்மிருதி்கள், 
்கரத்கள், பதொல்மைபு்கள் ஆகியவறர் இந்து, 
ப�ௌத்த சமயங்களிலிருந்து எடுத்து அதறகு 
மி்க எளிய உயர்ந்த விளக்்கங்கரள அளித்தொர். 

பிரம்ம ஞானசழபயின தநாககம்
�	உல்க சத்கொதைத்துவத்ரத வளர்த்தல்.
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�யனும் ப�்லொம். தமலும் இந்த ஊன் உைம்பு 
ஒளி உைம்�ொகி ஒளிரும் என்கி்ொர். மனிதரனத் 
துன்�த்திலிருந்து மீட்டு ஜீவகோருண்ய 
ஒழுககததின வழிநைத்தி, மனிதன் பதய்வ
நிரலரய அரையச் பசய்விப�தத 
சமைசசுத்தசன்மொர்க்்க சங்கத்தின் முக்கிய 
தநொக்்கமொகும்.

சொதி்களிதலொ மதங்களிதலொ 
த�தமுறறு அரலந்து வீதண அழியும் 
இந்த உல்கத்தவருக்கு ஆன்மதநய 
ஒருரமப�ொட்டுரிரம என்னும் சொதனத்ரதக் 
ப்கொண்டு வந்தவர். அரமதியொன இயறர்கரய
ஒட்டிய வொழ்வு ப�்வும் நிரலயொன 
அழியொத பமய்வொழ்வு ப�்வும் வழிவகுத்துக் 
ப்கொடுத்துள்ளொர்.

இராமலிஙக அடிகளாரின 
பழ்டப்புகள்
வள்ைேோர் பதிப்பித்த்வ

�	சின்மய தீபிர்க

�	ஒழிவிபலொடுக்்கம்

�	பதொண்ரை மண்ைலச் சத்கம்

உ்ர�்்டகள்

�	மனுமுர் ்கண்ை வொச்கம்

�	ஜீவ்கொருண்ய ஒழுக்்கம்

மசய்யுள் 

�	திருவருட்�ொ

இவர் �ொடிய ஆ்ொயிைம் 
�ொைல்்களின் திைட்டு, திருவருட்�ொ என்று 
அரழக்்கப�டுகின்்து. இஃது ஆறு 
திருமுர்்களொ்கப �குக்்கப�ட்டுள்ளது. 
இைொமலிங்க அடி்களொரின் தரலரமச் 
சீைைொனத் பதொழுவூர் தவலொயுதனொைொல் 
முதல் நொன்கு திருமுர்்கள் 
பவளியிைப�ட்ைன. பின்னர் ஐந்தொம், 
ஆ்ொம் திருமுர்்கள் பவளியிைப�ட்ைன.

வள்ளைாரின சமய ்நறிகள்
�	எவ்வுயிரையும் ப்கொல்லக்கூைொது

இந்தியொவில் மட்டுமின்றி தமரல நொட்டிலும் 
�ைவச்பசய்தது.

 பிைம்மஞொன சர� �ல ்கல்வி 
நிறுவனங்கரள நிறுவியுள்ளது. அவறறில் 
ஆல்கோட் நி்னவுப் பள்ளி (The Olcott Memorial 
School). ஆல்்கொட் நிரனவு இரைநிரலப �ள்ளி 
(The Olcott Memorial High School) த�ொன்்ரவயொகும். 
இஙகு மொணவர்்களுக்குக் ்கல்வி, சீருரை்கள், 
புத்த்கம், இலவச உணவு த�ொன்்ரவ
வழங்கப�டுகின்்ன. தமலும், �ொல்ய 
விவொ்கத்தரை, மதுவிலக்கு, அ்ம் சொர்ந்த சமயக் 
்கல்விரயப �ள்ளியில் த�ொதித்தல், ம்களிர் 
்கல்விரயப �ைபபுதல், எழுத்தறிவின்ரமரய 
அ்கறறுதல் மறறும் �ர்தொமுர்ரய ஒழித்தல் 
த�ொன்் அரும்�ணி்கரள இவ்வியக்்கம் பசய்து 
வந்தது. 

சமரச சுதத சனமார்கக சஙகம் 

இராமலிஙக அடிகளார் கி.பி. (்பா.ஆ.) 
1823-1874

இரா�லிஙக 
அடிகளார்

ஆன்மதநய ஒருரமப�ொடு 
எஙகும் தரழக்்க, 
இ வ் வு ல ்க ப ம ல் ல ொ ம் 
உண்ரம பநறி ப�றறிை 
எவருக்கும் இர்வன் 
ஒருவதை, எவ்விைத்தும் 
எவ்வுயிருக்கும் இலஙகும் 
சிவம் ஒன்த் அவதை 
அருட்மபருஞநசோதி என்று 
கூறினொர். திரு 

அருட்பிரகோச வள்ைேோர் என்று த�ொற்ப�டும் 
வைலூர் இைொமலிங்க அடி்களொர் 1823-அக்தைொ�ர் 
5-ம் நொள் இைொரமயொ - சின்னம்ரமயொருக்கு 
ஐந்தொவது ம்கனொ்கப பி்ந்தொர். சிறு வயதில் 
இருந்தத இர்வனொல் ஆட்ப்கொள்ளப ப�றறு 
நூறறுக்்கணக்்கொன அருட்�ொைல்்கரள 
அருளினொர். அவ்வொறு அருளிய �ொைல்்களின் 
பதொகுபத� திருவருட்போ ஆகும். வள்ளலொர் தொம் 
்கண்டு அரைந்த வழிரய நொம் எல்லொரும் 
ப�்தவ 1865 - இல் சமரச சுத்த சனமோர்கக 
சஙகத்்த நிறுவினொர். இச்சன்மொர்க்்க வழி 
மூலமொ்க நொம் ப�்தவண்டிய அரனத்து ஆன்ம 
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இளம் சமூகததினருககான ்நறிகள் 
�	நல்தலொர் மனத்ரத நடுங்கச் பசய்யொதத

�	�சித்ததொர் மு்கத்ரதப �ொர்த்திைொதத

�	குருரவ வணங்க, தயஙகி நிற்கொதத

�	பவயிலுக்கு ஒதுங்க, விருட்சம் அழிக்்கொதத

�	தொய் பமொழிரயத் தள்ளி நைக்்கொதத என்று 
கூறினொர். 

இ ை ொ ம லி ங ்க அ டி ்க ள ொ ர் 
மனிதருள்ளும் விலஙகு்களினுள்ளும் பசடி, 
ப்கொடி்களினுள்ளும் ஆத்மொவின் ஒளிரயக் 
்கண்ைொர். மர்்களொல் கூ்ப�டும் தவள்வி 
முர்்களும் மற் சைஙகு்களுமில்லொமல் 
அன்ப�னும் உள்ளத்தொல் ஆண்ைவரன 
அரையலொம் என்றும் அவன் ஒளிமயமொனவன் 
என்று கூறினொர். சொதி சமய தவறு�ொடின்றி 
சமைசசுத்தசன்மொர்க்்க தநொக்ர்க மக்்களிரைதய 
�ைவச் பசய்தொர்.

பி் சீர்திருததவாதிகள்

ஸ்ரீ நாராயணகுரு கி.பி. (்பா.ஆ.) 
1856 – 1928

ஸ்ரீ நாராய்ணகுரு

19-ஆம் நூற்ொண்டில் 
ததொன்றிய ஞொன 
கு ரு க் ்க ளி ல் 
நொைொயணகுருவும் ஒருவர். 
இவர் த்கைளொவில் உள்ள 
தி ரு வ ன ந் த பு ை த் தி ற கு 
அருத்க மசம்பழுந்தி 
கிைொமத்தில் பி்ந்தவர். 
ப�ொதுவொ்க, �ோனு ஆசோன 

என்று அரழக்்கப�ட்ைொர். ஆசோன என்்ொல் 
ஆசிரியர் என்று ப�ொருள்�டும். ஸ்ரீ 
நொைொயணகுரு திருக்கு்ள், ஈதசொ வொஸ்தயொ 
உ�நிைதம், ஒளிவில் ஒடுக்்கம் ஆகிய நூல்்கரள 
மரலயொளத்தில் பமொழிப�யர்த்துள்ளொர். 
அவைது ்கொலத்தில் வொழ்ந்த மக்்கள் இைண்டு 
பிரிவொ்க பிரிந்து வொழ்ந்து வந்தனர். அவர்்கள் 
அவர்ணர், சவர்ணர் என்றும் 
குறிபபிைப�ட்ைனர். அவர்ணர்்கள் ்கல்வி 
்கற்கக்கூைொது, சொஸ்திைங்கரளக் 
்கற்கக்கூைொது, த்கொயில்்கரள நிறுவக்கூைொது, 

�	எல்லொ உயிர்்களும் நமக்கு உ்வு்கதள, 
அவறர்த் துன்புறுத்தக் கூைொது.

�	சிறு பதய்வ வழி�ொடு கூைொது. அவறறின் 
ப�யைொல் �லியிடுதல் கூைொது.

�	�சித்தவர்்களுக்குச் சொதி, சமயம், இனம், 
பமொழி த�ொன்் தவறு�ொடு ்கருதொது 
உணவளித்தல் தவண்டும்.

�	்கைவுள் ஒருவதை அவர் அருட்ப�ருஞ்தஜொதி 
ஆவொர்.

�	மனித இனத்திறகுச் பசய்யும் பதொண்தை 
முக்திரய அரைவதற்கொன வழி.

�	இர்வரன அருட்ப�ருஞ்தஜொதியொ்க
உணர்ந்து, குறுகிய சமய எல்ரலக் 
த்கொடு்கரளக் ்கைந்து, சமய ஒருரமப�ொடு 
்கொணதவண்டும்.

�	இரசக்்கருவி்கள் தவிர்த்து மனம் 
ஒன்றிைல் தவண்டும்.

�	சன்மொர்க்்க ஒழுக்்கபநறி்களொன பசயல் 
ஒழுக்்கம், ஜீவஒழுக்்கம், ஆன்மஒழுக்்கம் 
த�ொன்்ரவ முக்கிய ஒழுக்்கங்களொகும்.

�	மனிதத் பதொண்ைொற்ல் மூலம் வொழ்வில் 
முழுப �யரனபப�றறு இர்தயொடு 
ஒன்்தவண்டும்.

�	சமயத்தில் சைஙகு்கள் ப�ொருளற்ரவ 
என்றுகூறி, ரவதீ்க முர்ரயத் தவிர்த்து 
வழி�ை தவண்டும்.

�	உருவ வழி�ொடும் கிைொம ததவரத்கள் 
வழி�ொடும் ததரவயற்ரவ.

சமூக ்நறிகள்
�	ச மூ ்க ப பி ரி வு ம்  ச ொ தி ப பி ரி வு ம் 

ப�ொருளற்ரவ, அறியொரமயின் 
பவளித்ததொற்ங்கரளச் சுட்டிக்்கொட்டி, 
சமூ்க அரமபபில் மொற்ம் 
ததரவபயன்்ொர்.

�	ஜீவ்கொருண்ய ஒழுக்்கம் மூலம் ஆன்மதநய 
ஒருரமப�ொட்ரை உல்கத்ததொர் 
அரையலொம் என்்ொர்.

�	மனிதப பி்வி்களிைத்தும் பி் 
உயிர்்களிைத்தும் அன்பு ்கொட்ைதவண்டும் 
என்்ொர்.
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வங்கொளத்தில் ஹீகளி போேததிறகு விதயோசோகர் 
போேம் என்று ப�யர் சூட்ைப�ட்ைது.

ஈஸ்வை சந்திை வித்தியொசொ்கரும், 
ம்கொததவ் ைொனதைவும் விதரவ்கள் 
மறுமணத்திறகு ஆதைவொ்க குைல் 
எழுபபினர். இந்நிரலயில் விதரவ்கள் 
மறுமணச்சட்ைம் 1856-இல் ைல்பஹெௌசி 
பிைபுவொல் ஏறறுக்ப்கொள்ளப�ட்டு 
்கொனிங பிைபு ஆட்சிக்்கொலத்தில் 
ந ர ை மு ர ் ப � டு த் த ப � ட் ை து . 
இதன்�டி, 1856 விதி எண் XV-ன் �டி 
இந்து வி்த்வகள் மறுமணச்சட்்டம் 
ப்கொண்டுவைப�ட்ைது. 

தஜாதிபா பூதை கி.பி. (்பா.ஆ.) 1827-1890

மஜாதிபா பூமல

தஜொதி�ொ பூநே மைொத்திய 
மொநிலத்தில் பூனொவில் 
பி ் ந் த வ ர் . 
பூ த் ப த ொ டு க் கு ம் 
கு டு ம் � த் தி ல் 
பி்ந்தரமயொல் பூதல 

என்று அரழக்்கப�ட்ைொர். இவர் புதவோர் பீத 
என்் இைத்தில் ப�ண்்கள் �ள்ளிரயத் 
பதொைஙகினொர். ஸ்்கொட்டிஷ �ள்ளியில் 
ஆசிரியைொ்கச் தசர்ந்த பூதல விவசொயி்களுக்்கொ்க
இைவு தநைப�ள்ளிரயத் பதொைஙகினொர். 
அரனத்துப பிரிவினருக்கும் ப�ொதுவொன 
அனொரத இல்லங்கரளத் ததொறறுவித்தொர். 
ஹண்்டர் ்கல்விக் குழுவிைம் 
தொழ்த்தப�ட்தைொருக்குக் ்கல்வி அளிக்்கப�ை 
தவண்டியதன் அவசியத்ரத வலியுறுத்தி 
அறிக்ர்க சமர்பபித்தொர். 1873-இல் 
சததியநசோ்தகசமோஜம் என்் அரமபர� 
ததொறறுவித்தொர். இதறகு உண்்ம அறியும் 
சஙகம் என்று ப�ொருள். இவ்வரமபபின் முக்கிய 
தநொக்்கம் ப�ண்்கல்வி, குழந்ரதத் 
திருமணத்ரதத் தரை பசய்தல், விதரவ்கள் 
மறுமணம், அனொரதப �ொது்கொபபு, அரனத்து 
மக்்களுக்கும் சமஉரிரம ப�்வும், மனித 
உரிரமரயப �ொது்கொக்்கவும், மக்்களுக்கு 
சமூ்கநீதி கிரைக்்கவும் வழிவர்க பசய்வதத 
இதன் முக்கிய தநொக்்கமொகும்.

பூரஜ்கரளச் பசய்யக்கூைொது என்் 
சவர்ணர்்களின் அைக்குமுர்க்கு முடிவு ்கட்ை 
நொைொயணகுரு உறுதி பூண்ைொர். எனதவ, 
திருவனந்தபுைத்திறகு அருகில் அருவிப்புரததில் 
நகோயில் கட்டி சவர்ணர்்கள் மட்டுதம 
பிைதிஷரை பசய்ய முடியும் என்் 
்கட்டுப�ொட்ரை உரைத்பதறிந்தொர். கி. பி. 
(மபோ.ஆ.) 1903-இல் �ோரோயண ்தர்மபரிபோேன 
நயோகம் என்் அரமபர� நிறுவி இதன் மூலம் 
ஆன்மி்கம், ்கல்வி, சமூ்கத்பதொண்டு ஆகிய 
�ணி்கரளச் பசய்துவந்தொர்.

ஸ்ரீ நாராயண குருவின சமூகத 
்தாண்டுகள்
�	ஈழவ சமுதொயத்தில் ்கொணப�டும் 

தீண்ைொரம முர்ரய ஒழித்து, அரனத்து 
சமூ்கத்ரதயும் சமநிரலப�டுத்தப 
�ொடு�ட்ைொர்.

�	எண்ணற் த்கொயில்்கரளக் ்கட்டி, 
அரனத்து மக்்கரளயும் வழி�ைச் 
பசய்தொர். 

�	சமுதொயப பிைச்சிரன்களொன திருமணச் 
சைஙகு்கள், மதவழி�ொட்டுமுர்ரய 
எதிர்த்துப த�ொைொடினொர். இவருரைய 
்கருத்து - ஒதை சொதி, ஒதை சமயம், மனித 
குலத்திறகு ஒதை ்கைவுள் என்�தொகும் (One 
caste one religion and one god for mankind).

ஈஸவர சந்திர விதயாசாகர் 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1820-1891

வங்கொளத்தில் சமூ்க-சமய 
மறுமலர்ச்சிரய ஏற�டுத்தியவர் ஈஸ்வர சந்திர 
விதயோசோகர் ஆவொர். 1820-இல் வங்கொளத்தில் 
பி்ந்தவர். இவர் எழுத்தொளர், தத்துவஞொனி, 
்கல்வியொளர் மறறும் சீர்திருத்தவொதியொ்கத் 
தி்கழ்ந்தவர். ப�ண்்களின் வொழ்க்ர்கத் 
தைத்ரத உயர்த்தப�ொடு�ட்ைவர். ப�ொதுவொ்க 
வங்கொளத்தில் ரவதீ்க இந்துக் குடும்�த்தில் 
்கொணப�ட்ை சமூ்கக் ப்கொடுரம்கரளஎதிர்த்தவர். 
1856-இல் ப்கொண்டு வைப�ட்ை விதரவ்கள் 
மறுமணச்சட்ைத்திறக்கு ்கொைணமொயிருந்தவர். 
இவர் வங்க அ்கைவரிரசரய மறு உருவொக்்கம் 
பசய்தொர். இவர் பு்கரழப த�ொறறும் விதமொ்க 
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கந்துகூரி வீதரசலிஙகம்  
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1848-1919

கநதுகூரி 
வீமரசலிஙகம்

 “ம்தலுஙகு மறுமேர்ச்சியின 
இயககததின ்தந்்்த“ 
என்று அரழக்்கப�ட்ைவர் 
இவர் 1848-இல் 
ஆந்திைொவில் உள்ள
ைொஜமுந்திரி என்்
இைத்தில் பி்ந்தவர். இவர் 
சமூ்க சீர்திருத்தவொதி 
மறறும் எழுத்தொளர் 
ஆவொர். ப�ண்்கல்வி, 

வைதட்சரண ஒழிபபு, விதரவத் திருமணம் 
த�ொன்்வறர் ஆதரித்துச் சீர்திருத்தங்கரளத் 
பதொைஙகி ரவத்தொர். ப�ண்்கல்விரய 
ஊக்குவிக்்க 1876-இல் ‘விநவகவர்ததினி’ என்் 
பசய்திதொரளத் பதொைஙகினொர். 1874-இல் 
ப�ொதுப�ள்ளிரய நிறுவி சமூ்க முன்தனற்ம் 
அரையச் பசய்தொர். 1908-இல் ஹித்்கொரினி 
�ள்ளிரயயும் பதொைஙகினொர். ஆந்திைொவில் 
விதரவ்கள் திருமணத்ரத 1881-இல் 
நைத்திரவத்தொர். 

ஈ.்வ. ராமசாமி கி.பி. (்பா.ஆ.) 1879-1973
தந்ரதப ப�ரியொர் என்று த�ொற்ப�ட்ை 

ஈ.பவ. ைொமசொமி 1879-ஆம் ஆண்டு பசபைம்�ர் 
17-இல் ஈதைொட்டில் பி்ந்தவர். குடியரசு, புரட்சி, 
விடு்த்ே த�ொன்் இதழ்்கள் மூலம் தமது 
சுயமரியொரதக் ப்கொள்ர்க்கரள பவளியிட்ைொர். 

ப�ரியொைொல் சுயமரியொரத 
இயக்்கம் 1925-இல் ததொறறுவிக்்கப�ட்ைது. 
இவ்வியக்்கத்தின் மூலம் மூைப�ழக்்க 
வழக்்கங்கரளச் சமூ்கத்திலிருந்து அ்கறறுவது, 
தீண்ைொரம, மூைநம்பிக்ர்க்கள், ப�ண்்கரளத் 
தொழ்வொ்க ்கருதும் மனநிரல த�ொன்்வறர் 
எதிர்த்து குைல் ப்கொடுத்தொர். ப�ரியொர் 1929 
முதல் 1932 வரை மதலசியொ, சிங்கபபூர், 
இலஙர்க, பிைொன்ஸ், பஜர்மனி, கிரீஸ் த�ொன்் 
நொடு்களுக்குப �யணம் தமறப்கொண்டு 
தம்முரைய சுயமரியொரதக் ப்கொள்ர்க்கரள
விளக்கிக்கூறினொர். இவருரைய சமுதொய 
�ங்களிபர�ப �ொைொட்டி யுனஸ்த்கொ (UNESCO) 
நிறுவனம் (1973) ப�ரியொரைப ‘புததுேக 

அதயாததிதாசப் பண்டிதர் 
கி.பி. (்பா.ஆ.) 1845-1914

அமயாத்திதாசப் 
பண்டிதர்

நவீன இந்தியொவின் 
சீ ர் தி ரு த் த வ ொ தி ்க ளு ள் 
அ த ய ொ த் தி 
த ொ ச ப � ண் டி த ரு ம் 
ஒருவைொவொர். இவர் 
த மி ழ் - ப � ௌ த் த 
ம று ம ல ர் ச் சி 
இ ய க் ்க த் ர த த் 
ததொறறுவித்தவர் ஆவொர்.
இவருரைய இயறப�யர் 

கோத்தவரோயன என்�தொகும். அத்ரவத 
த்கொட்டு�ொடு்களில் நம்பிக்ர்க ப்கொண்ைவர். 
வொழ்க்ர்கயின் நரைமுர்யில் உள்ள
சம்பிைதொயங்கரள எதிர்த்தவர். ப�ௌத்த 
சமயக் த்கொட்�ொடு்களொன அன்பு, ்கருரண, 
சத்கொதைத்துவம் த�ொன்்ரவ சமூ்கத்தில் 
மலைப �ொடு�ட்ைொர். 1907-இல் 
இைொயபத�ட்ரைரயத் தரலரமயிைமொ்கக் 
ப்கொண்டு அன்்றய கோேணோ மதிப்பில் ஒரு 
்பசோத் ்தமிைன என்் பசய்தித்தொரள
பவளியிட்ைொர். இச்பசய்தித்தொளில் ப�ௌத்தக் 
த்கொட்�ொடு்கள், அைசின் பசய்தி்கள், 
ப�ண்்கல்வி, வொனிரல, �ண்ைங்கள் விரல, 
விழிபபுணர்வுச் பசய்தி்கள் த�ொன்்ரவ
பவளியிைப�ட்ைன. பின் ஒரு ர�சொத் தமிழன் 
பசய்தித்தொள் ப�யர் மொற்ம் பசய்யப�ட்டுத் 
்தமிைன என்் ப�யதைொடு பவளிவந்தது. 
இச்பசய்தித்தொள் ப�ண்்கல்விக்கு 
முக்கியத்துவம் அளித்து ப�ண்சமுதொய 
முன்தனற்த்திறகுக் ்கொைணமொயிறறு.

அதயொத்திதொசப �ண்டிதர், வல்லக்்கொளத்தி 
 அதயொத்திதொசப �ண்டிதரிைம் (1836-1900) 
்கல்வி்கற்ொர். தமிழ், சித்த மருத்துவம், 
தத்துவம் ஆகியரவ �யின்்ொர். தம் 
குருவின்மீது ப்கொண்ை மதிப�ொல் 
்கொத்தவைொயன் என்் தமது இயறப�யரை 
அதயொத்திதொசர் என மொறறிக்ப்கொண்ைொர். 
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ப�ண்்களின் வொழ்க்ர்கத்தைம் உயர்ந்தது. 
(எ.்கொ.) ப�ண் சிசுக் ப்கொரல தடுபபுச் 
சட்ைம், விதரவமறுமணச் சட்ைம், �ர்தொ 
முர் ஒழிபபு மறறும் ப�ண்்களின் 
திருமணவயரத உயர்த்த �ல்தவறு 
சட்ைங்கள் ப்கொண்டுவைப�ட்ைன. இதில் 
1930-ஆம் ஆண்டு ப்கொண்டு வைப�ட்ை 
சொைதொச் சட்ைம் சமய சமூ்கச் சீர்திருத்த 
இயக்்கங்களுக்குக் கிரைத்த ஒட்டு பமொத்த 
பவறறியொகும்.

�	நம் நொட்டு இலக்கியங்கள், ்கல்பவட்டு்கள், 
நொணயங்கள் புரதப�ொருள் ஆய்வு்கள் 
மூலம் கிரைத்த ப�ொருள்்கரளக்ப்கொண்டு 
தமரலநொட்டு வைலொற்ொசிரியர்்கள் 
இந்திய வைலொறர் �ல ஆதொைங்களுைன் 
எழுதினொர்்கள். இரவ நம்நொட்டின் 
�ண்�ொடு உல்களவில் �ைவ முக்கிய 
்கொைணமொ்க அரமந்தன.

�	இந்திய நொட்டின் நுண்்கரல்களொன இரச, 
ஓவியம், சிற�ம், நொட்டியம், ்கட்ைைக்்கரல 
ஆகியவறர்ச் சமூ்க, சமயச் சீர்திருத்த 
இயக்்கங்கள் உல்கறியச் பசய்தன. நம் 
நொட்டின் நுண்்கரல்கள் தமரலநொட்டினர் 
மூலம் உல்களவில் �ைவின.

�	இந்தியர்்கள் அறிவியல் ஆய்வு்களில் 
ஈடு�ைத் பதொைஙகினர். ஆரிய�ட்ைர் 
எழுதிய ஆரியபட்டீயம் என்் நூல் 
அறிவியல் ஆைொய்ச்சிக்கு வித்திட்ைது.

�	சுதந்திைம், சமத்துவம், சத்கொதைத்துவம் 
த�ொன்் மனப�ொன்ரமக்குச் சீர்திருத்த 
இயக்்கங்கள் வித்திட்ைன. தனிமனிதச் 
சுதந்திைமின்ரம, பி்ப�ொல் உயர்வு, தொழ்வு 
த�ொன்் சமூ்கப பிைச்சரன்கரள நீஙகின.

�	இந்தியொவில் நரைப�றறு வந்த அறிவியல் 
ஆதொைமற் சமயச் சைஙகு்கரளயும் 
வழி�ொட்டு முர்்கரளயும் நீக்்க 
சமூ்க-சமயச் சீர்திருத்த இயக்்கங்கள் 
�ொடு�ட்ைன.

�	பமொழித்துர்யில் வியக்்கத்தகு 
முன்தனற்ம் ஏற�ட்ைது. ஆஙகில 
இலக்கியத்தில் உள்ள புதினம், ்கவிரத, 

ம்தோ்ேந�ோககோைர்‘ ம்தனனிந்தியோவின 
சோகரடிஸ் எனப �ொைொட்டி விருது வழஙகியது.

ப�ரியொரின் முதலொவது சமுதொயப 
த�ொைொட்ைம் த்கைளொவில் உள்ள ்வககம் 
என்் இைத்தில் தீண்ைொரம ஒழிபபிற்கொ்கத் 
திருவொஙகூர் மன்னருக்கு எதிைொ்கப த�ொைொடி 
பவறறி்கண்ைொர். ்கலபபுத் திருமணத்ரதயும் 
சீர்திருத்த திருமணத்ரதயும் ஆதரித்தொர். 
ப�யருக்குப பின்னொல் வரும் சொதியின் 
ப�யரை ஒழிக்்கப �ொடு�ட்ைொர். ப�ரியொர் தமது 
�குத்தறிவு, சுயமரியொரதக் ்கருத்து்கரளப
�ைபபுவதற்கொ்கத் தமிழ்கபமஙகும் நொை்கங்கள், 
ஊர்வலங்கள், த�ொைொட்ைங்கள் ஆகியவறர் 
நைத்தினொர். ப�ரியொைொல் உருவொக்்கப�ட்ை 
சுயமரியொரதத் திருமண முர் எல்தலொைொலும் 
த�ொற்ப�ட்ைது. சமூ்கநீதி, சமத்துவம், 
ப�ண்்கல்வி, ப�ண்விடுதரல, வைதட்சரண
ஒழிபபு த�ொன்்வறறிற்கொ்கப த�ொைொடியுள்ளொர். 
ததவதொசி முர்ரய எதிர்த்துப த�ொைொடினொர். 
சமூ்கத்தில் சமத்துவம் ்கொண விரும்பினொர். 

சமூக சமயச் சீர்திருதத இயககஙகளின 
விழளவுகள்:
�	இந்திய நொட்டின் �ொைம்�ரியப 

ப�ருரம்கரள உல்கறியச் பசய்யும் 
வ ண் ண ம்  த வ த நூ ல் ்க ர ள யு ம் , 
தவதங்கரளயும், உ�நிைதங்கரளயும், 
சமஸ்கிருத பமொழியிலிருந்து தங்கள் 
ப ம ொ ழி யி ல்  த ம ர ல ந ொ ட் டி ன ர் 
பமொழிப�யர்த்தனர். இது நம் நொட்டின் 
உயரிய �ண்�ொட்ரை உல்கறியச் பசய்தது.

�	இந்து சமயத்தில் நிலவிவந்த �ல்தவறு 
சமூ்கத் தீரம்கள், மூைப�ழக்்க 
வழக்்கங்கள் மறறும் வழி�ொட்டு 
முர்்கள் த�ொன்்வறர் மக்்கள் அறியத் 
பதொைஙகினர். 19-ஆம் நூற்ொண்டில் 
நிலவிவந்த மி்கக் ப்கொடுரமயொன 
’சதி’ என்னும் உைன்்கட்ரை ஏறும் 
வழக்்கத்திறகுத் தரைச்சட்ைம் ப்கொண்டு 
வைப�ட்ைது.

�	ஆஙகிதலய ஆட்சிக் ்கொலத்தில் ப்கொண்டு 
வைப�ட்ை சமூ்கச் சட்ைங்கள் மூலம் 
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�	தயொனந்த சைஸ்வதியின் இந்தியொ 
இந்தியருக்த்க என்் முழக்்கம், ததசிய 
உணர்வு ததொன்் முக்கிய ்கொைணமொ்க 
அரமந்தது.

�	சுதந்திைப த�ொைொட்ைவீைர்்களும், 
இ ல க் கி ய வ ொ தி ்க ளு ம்  த த ொ ன் ் , 
இ ச் சீ ர் தி ரு த் த  இ ய க் ்க ங ்க ள் 
்கொைணமொயிறறு.

நிழ்வுழர

19, 20-ஆம் நூற்ொண்டு்களில் 
ஏற�ட்ை சமூ்க, சமயச் சீர்திருத்த 
இயக்்கங்களொல் இந்தியச் சமூ்கத்தில் 
மொப�ரும் முன்தனற்ம் ஏற�ட்ைது. சதி என்் 
உைன்்கட்ரைதயறுதல், குழந்ரதத் திருமணம், 
ப�ண்சிசுக்ப்கொரல, �லதொைமணம், �ொலின 
தவறு�ொடு, சொதி தவறு�ொடு த�ொன்் சமூ்கக் 
ப்கொடுரம்கள் இச்சீர்திருத்த இயக்்கங்களொல் 
்கரளயப�ட்ைன. கி.பி. (ப�ொ.ஆ.) 1829-ஆம் 
ஆண்டு ப்கொண்டுவைப�ட்ை சதி என்் உைன் 
்கட்ரைதயறுதல் ஒழிபபுச் சட்ைமும் கி.பி. 
(ப�ொ.ஆ.) 1856-ஆம் ஆண்டு ப்கொண்டுவைப�ட்ை 
விதரவ்கள் மறுமணச்சட்ைமும் இந்தியச் 
சமூ்க வைலொறறில் புதிய அத்தியொயத்ரத 
ஏற�டுத்தின. தமரல நொட்டுக் ்கல்வி, சமயம் 
பதொைர்�ொன பதளிவொன புரிதரல இந்திய 
மக்்களுக்கு இச்சீர்திருத்த இயக்்கங்கள் 
ஏற�டுத்தின. இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய், 
சுவொமி தயொனந்தர், வள்ளலொர், விதவ்கொனந்தர் 
த�ொன்த்ொரின் சமயக் த்கொட்�ொடு்கள் 
மக்்களின் வொழ்வியல் த்கொட்�ொடு்களொயின. 
ஆஙகிதலயர்்கரள எதிர்த்து ததசிய உணர்வு 
மக்்களுக்கு ஏற�ை இவ்வியக்்கங்கள் 
்கொைணமொயின. இந்தியர்்களிரைதய 
்கல்வியறிவு, அறிவியல் முர்யில் 
அணுகும் மனப�ொஙகு த�ொன்்ரவ ஏற�ை 
இவ்வியக்்கங்கள் ்கொைணமொ்க அரமந்தன. 
ஒன்று�ட்ை இந்தியொ 20 -ஆம் நூற்ொண்டில் 
நிறுவப�ை, இந்தச் சமூ்க சமயச் சீர்திருத்த 
இயக்்கங்கதள முக்கிய ்கொைணங்களொ்க 
அரமந்தன. 

நொை்கம் முதலொனரவ இந்திய பமொழி்களில் 
பமொழியொக்்கம் பசய்யப�ட்ைன. ஆஙகில 
முர்யில் பின்�ற்ப�ட்ை விமர்சனமுர் 
இந்திய பமொழி்களில் எதிபைொலித்தன. 
இலக்கியத்துர்யில் உல்கம் த�ொறறும் 
இலக்கிய தமரத்கள் உருவொயினர்.

�	1835-இல் பமக்்கொதல ்கல்விக் ப்கொள்ர்க 
உருவொவதறகும், 1854-இல் சொர்லஸ் 
உட் ்கல்விக் ப்கொள்ர்க உருவொவதறகும் 
அதனொல், நொடு முழுவதும் ஒதை 
மொதிரியொன ்கல்விமுர் �ைவலொவதறகும் 
19-ஆம் நூற்ொண்டின் சமூ்க–சமயச் 
சீர்திருத்த வொதி்கள் ஆஙகிதலயர்்களுக்கு 
உதவினர். இதனொல், தமற்கத்தியத் 
தத்துவங்களும், இலக்கியங்களும், 
அறிவியலும் தொய்நொட்டின் �ரழரமயொன 
வைலொறர்யும் இந்தியர்்கள் அறிந்தனர்.

�	ஆஙகிலபமொழி வளர்ச்சி ப�ற்ரதப
த�ொன்று வட்ைொை பமொழி்களும் வளர்ச்சி 
ப�ற்ன. வட்ைொை பமொழி்களில் புதிய 
சிந்தரன்களின் அடிப�ரையில் �ல 
இலக்கியங்கள் ததொன்றின.

�	விதவ்கொனந்தரின் ஆன்மி்கச் சிந்தரன்கள், 
ஐதைொபபிய நொடு்கரளக் ்கவர்ந்தன. 
இதன்்கொைணமொ்க சத்கொதரி நிதவதிதொ 
இவருரைய சீைைொனொர்.

�	இ ன் ர ் ய  இ ந் தி ய ொ வி ல் 
இந்தியர்்களிரைதய ததசிய உணர்வு, 
தொய்பமொழி உணர்வு, சமய சகிபபுத் தன்ரம, 
சமய சமத்துவத்திற்கொன த்கொட்�ொடு்கள் 
த�ொன்்வறர் இந்தியர்்கள் மனத்தில் 
விரதத்தது சமூ்க சமய சீர்த்திருத்த 
இயக்்கங்கதள ஆகும்.

�	இன்ர்ய நொ்கரி்க உலகில் மற் 
நொடு்கதளொடு �ல்தவறு துர்்களில் 
இந்தியர்்கள் உல்க நொடு்களுக்குச் சமமொ்க 
அறிவிலும் ஆற்லிலும் முன்தன் 
வழிவகுத்தது.

�	பதொழில்துர்யில் புதிய மொற்ங்கள் 
ஏற�ட்டு புதிய பதொழிறசொரல்களும், 
நூற�ொரல்களும் உருவொக்்கப�ட்ைன.
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பயிறசி
சரியோன வி்்ட்யத ந்தர்ந்ம்தடுதது எழுதுக.

1. 19-ஆம் நூற்ொண்டின் சமூ்க சமய சீர்திருத்தவொதி்களில் முதன்ரமயொனவர்

அ) சுவொமி விதவ்கொனந்தர் ஆ) இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய்

இ) பிளொவொட்ஸ்கி அம்ரமயொர் ஈ) தயொனந்த சைஸ்வதி

2. சரியொன விரைக்குறிபர�த் பதரிவு பசய்்க.

அ. பிைம்ம சமொஜம்  -  1. சுவொமி விதவ்கொனந்தர்

ஆ. ஆரிய சமொஜம்  - 2. இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய்

இ. இைொமகிருஷண இயக்்கம்  - 3. தயொனந்த சைஸ்வதி

ஈ. பிைம்ம ஞொனசர� - 4. பிளொவொட்ஸ்கி அம்ரமயொர்

அ) அ-2, ஆ-3, இ-1, ஈ-4 ஆ) அ-1, ஆ-2, இ-3, ஈ-4

இ) அ-2, ஆ-1, இ-3, ஈ-4  ஈ) அ-4, ஆ-3, இ-2, ஈ-1

3. சரியொ்கப ப�ொருத்தப�ட்டுள்ள இரணரயத் ததர்ந்பதடுக்்க.

ஆசிரியர்  இ்தழ

அ) ஜி. சுபபிைமணிய ஐயர் – விதவ்கவர்த்தினி

ஆ) இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய் –  சம்வொத் ப்கௌமுகி 

இ) ்கந்துகூரி வீைதசலிங்கம் –  நவ இந்தியொ

ஈ) அன்னிப�சண்ட் – தி இந்து

4. ப�ொருத்து்க.

அ. ஆத்மிய சர� - 1. ஆத்மைொம் �ொண்டுைங

ஆ. பிைொர்த்தரன சமொஜம் - 2. இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய்

இ. விதரவ்கள் மறுமணச்சட்ைம்  - 3. இைொமலிங்க அடி்களொர்

ஈ. சமைச சுத்த சன்மொர்க்்க சங்கம் - 4. ஈஸ்வை சந்திை வித்யொசொ்கர்

அ)  2, 1, 4, 3 ஆ)  2, 3, 1, 4 இ)  3, 1, 4, 2 ஈ)  4, 2, 3, 1

5.  பின்வரும் கூறர்யும், அதன் ்கொைணத்ரதயும் �டித்துச் சரியொன விரைக்குறிபர�த்
ததர்ந்பதடுக்்க.

கூறறு: இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய் ‘சதி‘ ஒழிய முக்கிய ்கொைணமொயிருந்தொர்.

 ்கொைணம்:  தன் அண்ணனின் மரனவிக்கு நைந்த சதிக்ப்கொடுரம இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய் 
வொழ்க்ர்கயில் திருபபுமுரனரய ஏற�டுத்தியது. 

அ) கூறறு சரி, ்கொைணம் கூறறிறகுச் சரியொன விளக்்கமன்று.
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ஆ) கூறறு சரி, ்கொைணம் கூறறிறகுச் சரியொன விளக்்கமொகும். 

இ) கூறறு தவறு, ்கொைணம் கூறறிறகுச் சரியொன விளக்்கமன்று.

ஈ) கூறறு தவறு, ்கொைணம் கூறறிறகுச் சரியொன விளக்்கமொகும்

6. விடு�ட்ை இைத்தில் சரியொன விரைக்குறிபர�த் ததர்ந்பதடுக்்க.

இயறமபயர் - அறியப்பட்்ட மபயர்

மூல்சங்கர் - தயொனந்த சைஸ்வதி      

நதைந்திை நொத் தத்தொ - விதவ்கொனந்தர்

 ்கைொதை சட்ைர்ஜி - இைொமகிருஷண �ைமஹெம்சர் 

 ்கொத்தவைொயன் – _______________

அ) திருவருட் பிை்கொச வள்ளலொர் ஆ) தந்ரத ப�ரியொர்

இ) அதயொத்திதொசப �ண்டிதர் ஈ) நொைொயணகுரு

7.  “மனிதரனத் துன்�த்திலிருந்து மீட்டு, வழிநைத்தி, பதய்வநிரலரய அரையச் பசய்வதத 
சமைச சுத்த சன்மொர்க்்கத்தின் முக்கிய தநொக்்கம்“என்று கூறியவர் 

அ) அதயொத்திதொசப �ண்டிதர் ஆ) இைொமலிங்க அடி்களொர் 

இ) தஜொதி�ொ பூதல   ஈ)  நொைொயணகுரு

8. சத்திய தசொதக் சமொஜம் என்் அரமபர� நிறுவியவர்

அ) ்கந்துகூரி வீதைசலிங்கம் ஆ) அதயொத்திதொசப �ண்டிதர்

இ) தஜொதி�ொ பூதல  ஈ) ஈஸ்வை சந்திை வித்யொசொ்கர்

9.  “உலகில் எஙப்கஙத்கொ ததொன்றுகின்் ஓரைபயல்லொம் இறுதியில் ்கைலில் பசன்று சங்கமொம் 
�ொன்ரமயிரனப த�ொன்று உலத்கொர் பின்�றறும் தன்ரமயொதல. .. . “ யொருரைய கூறறு?

அ) வள்ளலொர் ஆ) இைொமகிருஷண �ைம்ஹெம்சர்

இ) விதவ்கொனந்தர்  ஈ) தயொனந்த சைஸ்வதி

10. "இந்தியொ இந்தியருக்த்க" என்று முழஙகியவர்

அ) சுவொமி விதவ்கொனந்தர் ஆ) தயொனந்த சைஸ்வதி

இ) இைொஜொைொம் தமொ்கன்ைொய் ஈ) இைொம கிருஷண �ைம்ஹெம்சர்

குறுவினோ

1. பிைம்ம சமொஜத்தின் ததொற்ம் குறித்து எழுது்க.
2. இைொமகிருஷண �ைமஹெம்சர் �றறி எழுது்க.
3. ஸ்ரீ நொைொயண குருவின் சமூ்கத் பதொண்டு்கள் யொரவ ?
4. சமூ்க முன்தனற்த்திறகு அதயொத்திதொசப �ண்டிதரின் �ணி்கரள எழுது்க.
5. “பதலுஙகு மறுமலர்ச்சி இயக்்கத்தின் தந்ரத ்கந்துகூரி வீதைசலிங்கம்“ - இக்கூறர் நிறுவு்க.
6. ‘புத்துல்கத் பதொரலதநொக்்கொளர்‘ எனப ப�ரியொரை, யுபனஸ்த்கொ �ொைொட்ைக் ்கொைணம் என்ன?
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சிறுவினோ

1. பிைம்ம சமொஜத்தின் த்கொட்�ொடு்கள், சமூ்க – சமய மொற்த்திறகு வித்திட்ைன என்�ரத நிறுவு்க.

2. ஆரிய சமொஜத்தின் ்கட்ைரள்கள் யொரவ ?

3. இைொமகிருஷண இயக்்கத்தின் தநொக்்கங்கரளயும், குறிக்த்கொள்்கரளயும் எழுது்க.

4. வள்ளலொரின் சமய பநறி்கள் �றறி எழுது்க.

5. தஜொதி�ொபூதல ததொறறுவித்த ‘சத்தியதசொதக்சமொஜத்தின் தநொக்்கங்கரளக் குறிபபிடு்க.

ம�டுவினோ

1. சமூ்க – சமய சீர்திருத்த இயக்்கங்கள் ததொன்்க் ்கொைணங்கரள எழுது்க.

2. பிைம்ம சமொஜத்தின் சமூ்கத் பதொண்டு்கள் யொரவ ?

3. ஆரிய சமொஜத்தின் த்கொட்�ொடு்கள் யொரவ ?

4. இைொமகிருஷண இயக்்கத்தின் சமூ்கத் பதொண்டு்கள் �றறி எழுது்க.

5. சமூ்க சமய சீர்திருத்த இயக்்கத்தின் விரளவு்கள் யொரவ ?

XII Ethics_Lesson 7.indd   193 16-03-2020   15:03:26



1 9 4 சமூக - சமய சீர்திருத்த இயககஙகள்

இழணயச்்சயல்பாடு 

சீர்திருத்த இயககத்தலல்வர்களின இல்ணயப்பககத்தின உரலி :
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.leaders.
celebrities.history&hl=ta

படிகள்
1. கீழககாணும் உரலி/விலரவுககுறியீடலடைப் பயனபடுத்தி, இச்சயலபாடடிறகான

இல்ணயப் பககத்திறகுச ்சலக. 
2. இநதியாவின �று�லர்சசிககு கார்ண�ான தலல்வர்கலள அநதப் பககத்தில கா்ணலாம்.
3. அதில் ஆனமிகத தழைவர்கழளச் ்சாடுககி, அவர்களின பணிகழளககாணைாம்.

இந்தியாவின சமூக சீர்திருதததழதக 
்காண்டு வந்த தழைவர்கள் குறிதது 

அறிந்து ்காள்தவாமா ?.

சமூக சமுதாய சீர்திருதத இயககஙகள்

* படைஙகள் அலடையாளத்திறகு �டடும�.

்சயல்பாட்டின படிநிழைககான ப்டஙகள் :

படி 1 படி 2
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நுழைவு வாயில்

இயற்கையிலேலய மனிதனுக்கு 
இ்ைவ்ை ல�ோக்கிய உந்துதல் உள்ளது. 
அத்ை �மது முனலைோரகை்ளோகிய 
லயோகிகைளும், ஞோனிகைளும், முனிவரகைளும் 
மு்ைப்படுத்தி, �மது ்போரதத் திரு�ோட்டிறகு 
மட்டுமல்ேோது உேகைத்திறலகை இ்ைந�றியில் 
வோழ அளித்திருக்கும் நகைோ்ைதோன லயோகைோ. 
ஞோனிகைளும் லயோகிகைளும் முனிவரகைளும் 
மனிதப பிைவிப்பய்ை, மக்கைள 
அ்ையும் நி்ேகை்்ள, லயோகை மு்ையில் 
வடிவ்மத்துத் தந்துள்ளைர. லயோகைோ என்பது, 
முனிவரகைளுக்கும் ஞோனிகைளுக்கும் மட்டுலம 
உகைந்தது எனை கைருத்து மோறித் தறல்போது 
உேகிலுள்ள அ்ைத்து சமயத்்தச் சோரந்த 
மக்கை்ளோலும் பின்பறைப்படும் வோழ்வியல் 
கை்ேயோகை மிளிரந்துள்ளது.

ய�ாகா - ப�ாருள்
ய�ோகோ எனை சமஸ்கிருத நசோல்ேோைது 

யுஜ் (YUJ) எனை நசோல்லிருந்து லதோனறி லயோக் 
(YOKE) எனை நசோல்ேோகை மோறி இறுதியில் 
“லயோகைோ” (Yoga) எைப ந்பயரந்பறைது. யுஜ் மறறும் 
லயோக் எனை நசோறகைள “இ்ைத்தல்” எனறு 
ந்போருள்படுகினைை. இதில் இணைத்தல் என்பது,

�	உை்ேயும் மைத்்தயும் இ்ைத்தல் 
முதல் நி்ே

�	உை்ேயும் உயி்ரயும் இ்ைத்தல் 
இரணைோம் நி்ே

�	உயி்ரயும் இ்ைவ்ையும் இ்ைத்தல் 
மூனைோம் நி்ே

“ய�ாகா ப�ாருள்”
்பதஞசலி முனிவரின கூறறுப்படி லயோகைோ 

என்பது, “ய�ோகஹ சித்த விருததி நிய�ோ்தோ” 

கற்றல் ய�ோககஙகள்

�	மோைவரகைள லயோகைோ என்பதன ந்போரு்்ள அறிந்து நகைோளளுதல்.

�	லயோகைோ வ்ளரச்சியின வரேோறு, ்பதஞசலி கைோேத்திறகு முன, ்பதஞசலி கைோே லயோகைோ, 
்பதஞசலி கைோேத்திறகுப பின லயோகைோ எை வ்கைப்படுத்தி அறிந்து லயோகைோவின நி்ே்யயும் 
சிைப்பம்சத்்தயும் புரிந்து நகைோளளுதல்.

�	லயோகைோவின பிரிவுகை்்ளயும், இரோஜலயோகைத்தின எட்டு நி்ேகை்்ளயும் லவறு்படுத்தி 
அதன சிைபபியல்புகை்்ள அறிதல்.

�	லயோகைப்பயிறசி்ய லமறநகைோளளும்ல்போது, பின்பறைலவணடிய வழிகைோட்டு ந�றிகை்்ள
அறிந்து ஆசைப்பயிறசி மறறும் பிரோைோயோமம் ்பயிறசிகைளின �ன்மகை்்ள அறியச்நசயதல்.

�	லயோகைப ்பயிறசியில் குருவின லமன்ம்ய அறிதல். 

�	லயோகைப ்பயிறசியினல்போது, பின்பறைலவணடிய உைவுப்பழக்கை மு்ை்ய அறியச் நசயதல்.

�	லயோகைப ்பயிறசியிைோல் வி்்ளயும் வோழ்வியல் ந�றிமு்ைகை்்ளக் கைறறுைரந்து 
வோழ்க்்கையில் பின்பறைச் நசயதல்.

ய�ோகம் உைர்ததும் 
வோழ்வி�ல் ந�றிகள்8

அலகு
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மோைோகை, “தீ�ோ” எனறு குறிபபிைப்பட்டுள்ளது. 
தீரோ என்பதன ந்போருள, ‘்தனணனை 
உைர்்ந்த நிணை�ோகும்‘ (self realized state). 
லமலும், லவதஙகைளில் தியோைம் நசயயும் 
ல�ோக்கிலேலய லயோகைோ வி்ளக்கைப்பட்டுள்ளது. 
இதில் சூரியவைக்கைம் அனுதிை நிகைழ்வோகை
இருந்தது. யஜுர லவதத்தில் அனுயைோமோ, 
வ�யைோமோ எனனும் மூச்சுப்பயிறசி மு்ைகைள 
வி்ளக்கைப்பட்டுள்ளை.

உ�நிடதஙகள்
உ்பநிைதஙகைளில் லயோகைோ ்பறறிய குறிபபு 

உள்ளது. இவறறுள ்தத்ரிய உ்பநிைதத்தில் 
்பஞசலகைோச லகைோட்்போடு லயோகைோ என்பது, 
ல�ோயகை்்ளக் குைமோக்கும் மு்ை்ய  
குறிபபிடுகிைது. கீலைோ உ்பநிைதம், ஈஸோவஸ்ய 
உ்பநிைதம், ஸ்லவதோசுவர உ்பநிைதம் 
ல்போனை்வ ஆனமோவின ்பணபுகை்்ளயும், 
கைலதோ்பநிைதம் சமோதி அ்ையும் மு்ை்யயும் 
வி்ளக்குகிைது.

ஸ்மிருதி
லவதகைோேஙகைளில் எழுதப்பட்ை 

சமய விதிகைளின நதோகுப்போை ஸ்மிருதியில் 
ஒருவர பின்பறை லவணடிய ஒழுக்கை ந�றிகைள 
குறிபபிைப்பட்டுள்ளை. இவறறில் வோழ்வியல் 
்படிநி்ேகைளுைன தியோைம் மறறும் ஆசைப 
்பயிறசிகைளும் வி்ளக்கைப்பட்டுள்ளை. 

சமண சம�ம்
சமை சமயம், ‘மைம் மறறும் உைல் 

ஆனமோ்வ ல�ோக்கிப ்பயணிப்பது லயோகைோ‘ 
எனறு குறிபபிடுகிைது. 

ப�ௌதத சம�ம்
ந்பௌத்த சமயத்தில் லயோகைோ என்பது, 

தியோைமு்ைப ்பயிறசியோகும். 

�	்போவைோ(bhavana) என்பது, மை வ்ளரச்சி 
தியோைம்

�	ஞோைோ/தயோைோ என்பது மைத்தி்ை 
அ்மதியோகை ்வத்திருக்கும் தியோைம்

எனறு அ்ழக்கைப்படுகிைது. இதில் சித்த என்பது 
மைம்; விருததி என்பது மைச்சஞசேம்; நிய�ோ்தோ 
என்பது கைட்டுப்படுத்துதல். எைலவ, லயோகைோ 
என்பது மைம் மறறும் மைச்சஞசேத்்தக் 
கைட்டுப்படுத்துவதோகும்.

ய�ாகா வரலாறு மற்றும் வளர்ச்சி
லயோகைோ இந்தியோவின நதோன்மயோை 

வோழ்வியல் கை்ே. இஃது அறிவியல், 
உைல்�ேம், மை�ேம் மறறும் ஒழுக்கை 
ந�றிகை்்ள உள்ளைக்கிக் கைட்டுப்போட்டுைன 
அைத்்தப பின்பறறி வோழும் ந�றிமு்ைகை்்ள 
வி்ளக்குகிைது. ்பதஞசலி முனிவர லயோகைோ 
வ்ளரச்சிய்ைய அடித்த்ளம் அ்மத்தோர. 
எைலவ, இவர “�வீனை ய�ோகோவின முனயனைோடி“ 
எை அ்ழக்கைப்படுகிைோர. லயோகைக்கை்ே
வல்லு�ரகைள லயோகைோ வ்ளரச்சி்ய �ோனகு 
்படிநி்ேகைளில் வ்கைப்படுத்தியுள்ளைர. அ்வ 
மு்ைலய:

1. ்பதஞசலி கைோேத்திறகு முனபு லயோகைோ

2. ்பதஞசலி கைோே லயோகைோ

3. ்பதஞசலி கைோேத்திறகுப பினபு லயோகைோ

4. இன்ைய உேகில் லயோகைோ

�தஞசலி காலததிற்கு முன்பு ய�ாகா
வரேோறறு ஆயவின அடிப்ப்ையில், 

லயோகைோ சுமோர 5000 ஆணடுகைளுக்கு முனல்ப 
இந்தியோவில் லதோனறியது எைேோம். 
இக்கைோேக்கைட்ைத்்த ்பதஞசலி முனிவர 
கைோேத்திறகு முந்திய கைோேம் எனறும், 
இஃது இேக்கிய கைோேத்திறகு முன்போை 
லயோகைோ எனறும் அ்ழக்கைப்படுகிைது. 
இக்கைோேத்திலிருந்த, லவதஙகைள, உ்பநிைதஙகைள, 
ஸ்மிருதி, ந்பௌத்த சமயம், சமை சமயம், 
இதிகைோசஙகைள மறறும் புரோைஙகைளிலிருந்து 
லயோகைோ ்பறறிய நசயதிகைள அறியப்பட்டுள்ளை.

யவதஙகள்
ரிக்லவதம், யஜுரலவதம், சோமலவதம் 

மறறும் அதரவை லவதம் ல்போனை �ோனகு 
லவதஙகைளிலும் லயோகைோ எனை வோரத்்த 
ல�ரடியோகை ்பயன்படுத்தப்பைவில்்ே. 
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�தஞசலி கால ய�ாக வளர்ச்சி
வரேோறறு ஆயவுகைளின்படி கி.மு. (ந்போ. 

ஆ. மு) 500 முதல் கி.பி (ந்போ. ஆ) 800 வ்ரயுள்ள 
கைோேத்்தப ்பதஞசலி லயோகைோ வ்ளரச்சி நி்ே 
கைோேமோகைக் கைருதேோம். லயோகை வழிகை்்ள மனித 
இைத்திறகுத் தந்தவர ‘ஹி�ண�கர்்பர்’. அவற்ைச் 
சூத்திரஙகை்ளோக்கி ்வத்தவர மஹரிஷி ்பதஞசலி 
ஆவோர. ்பதஞசலி முனிவர ஆதிலசஷனின 
அவதோரமோகைக் கைருதப்பட்ைோர. இவரு்ைய 
தந்்த அத்தரி முனிவர, தோய லகைோணிகைோ ஆவோர. 
அத்தரியின பிள்்ள என்பதோல் ‘ஆததிய��ர்’ 
எனறும், லகைோணிக்கைோவின பிள்்ள என்பதோல் 
‘யகோணிகோபுததி�ர்’ எனறும் அ்ழக்கைப்பட்ைோர. 
்பதஞசலி முனிவர லயோகை மு்ைகை்்ளச் 
சூத்திரஙகைள மூேம் நவளிப்படுத்திைோர. இ்வ 
்பதஞசலி லயோகை சூத்திரஙகை்ளோகும். லயோகை சூத்திரோ 
எனனும் லயோகை சோஸ்திரம் 196 சூத்திரஙகை்்ள 
உள்ளைக்கியது. இது �ோனகு ந்பரும் 
அத்தியோயஙகை்்ளக் நகைோணைது. அ்வ மு்ைலய,

1. சமோதி ்போதம்

2. சோதை ்போதம்

3. விபூதி ்போதம்

4.  ் கைவல்ய ்போதம் 
என்பைவோகும்.

�ாணினி
்போணினி என்பவர சமஸ்கிருத ஆசிரியர 

ஆவோர. இவர தோம் எழுதிய அஸ்ோத�ோயி என்ற 
நூலில் லயோகைோ லமறநகைோளளும் மு்ை்யயும் 
அவறறின ்பயனகை்்ளயும் குறிபபிட்டுள்ளோர. 

இதிகாசஙகள்
இரோமோயைம் மறறும் மகைோ்போரதம் 

ல்போனை இதிகைோசஙகைளில், லயோகைோ ்பறறி 
வி்ளக்கைமோகைக் கூைப்பட்டுள்ளது. மகைோ்போரதத்தில் 
“நிய�ோ்த ய�ோகம்“ எனனும் லயோகை ந�றியில் 
மனித ஆனமோ ்பரமோத்மோவுைன இ்ைவது 
்பறறி வி்ளக்கைப்பட்டுள்ளது. இரோமோயைத்தில் 
ஒழுக்கை ந�றிகை்ளோை யோமம், நியமம் 
மறறும் தரமம் ல்போனை லயோகை ந�றிகைள 
குறிபபிைப்பட்டுள்ளை. லயோகைோவின மிகைச் சிைந்த 
புத்தகைமோை “ய�ோகவசிஸ்தோ” புரோை கைோேத்தில் 
எழுதப்பட்ைதோகும்.

�கவத கீழத
லயோகைோ என்பது, “தவத்்தக் கைோட்டிலும் 

சிைந்தது; ஞோை மு்ை்யக் கைோட்டிலும் 
லமேோைது; லவத தரமஙகை்்ளக் கைோட்டிலும் 
சிைந்தது என்பது ்பகைவத் கீ்தயின கூறைோகும்.

்ப்தஞ்சலி ய�ோக சூததி�ஙகளின விவ�ம்

அததி�ோ�ம் 
எண. ்தணைப்பு ந்போருள் சூததி�ஙகளின 

எணணிகணக

1.
சமோதி 
்போதம்

இயற்கைச் சூழ்நி்ேயில் தியோைம் எவவோறு 
நசயவது என்ப்த வி்ளக்குகிைது. 51

2.

சோதை 
்போதம்

உைல் தூய்ம, மைத்தூய்ம மறறும் 
ஐம்புேனகை்்ளக் கைட்டுப்படுத்தும் மு்ைகை்்ள 
வி்ளக்குகிைது.

55

3.

விபூதி 
்போதம்

லயோகைோவின ்பணபு �ேனகைள, மை ஒருஙகை்மபபு, 
தியோைம் லமறநகைோளளும் மு்ை, சூழ்நி்ே 
தியோைம் ல்போனைவற்ை வி்ளக்குகிைது. லமலும் 
�ம்்ம மீறிய ல்பரோறைல் இருக்கும் திைன (Super 
natural power) வி்ளக்கைப்பட்டுள்ளது.

56

4.

்கைவல்ய 
்போதம்

ஆனமோவில் முழு கைவைம் நசலுத்துதல் மறறும் 
்பல்லவறு வ்கையோை லயோகை நி்ேகைளும் அவறறின 
வி்ளக்கைஙகைளும் இவறறில் இைம்ந்பறறுள்ளை.

34

பதஞ்சலி முனிவர்
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மு்ைகைள மட்டுலம முதன்மயோைதோகை
கைருதப்படுகினைை.

1. ்பகதி ய�ோகம்

்பக்தி லயோகைம் என்பது �ோயனமோரகைளும், 
ஆழ்வோரகைளும் லமறநகைோணை ்பக்தி 
ந�றியோகும். எல்ேோம் இ்ைவன நசயல். 
அவனினறி ஓர அணுவும் அ்சயோது என்ப்த 
நவளிப்படுத்துவது ்பக்தி லயோகைமோகும். 
உேகில் உள்ள அ்ைத்துச் சமயஙகைளும் ்பக்தி 
லயோகைத்்தலய வலியுறுத்துகினைை. எல்ேோச் 
சமயமும் சமலம. மைத்்த �னனி்ேக்குக் 
நகைோணடு வருதலே சமயஙகைளின 
ல�ோக்கைமோகும். சமுதோயத்தில் அ்மதி 
வழியில் மைத்்த இ்ைவன்போல் ஈடு்படுத்த 
லதோறறுவிக்கைப்பட்ை்வலய சமயஙகை்ளோகும். 

2. கர்ம ய�ோகம்

மைத்்த முழுவதுமோகை ஈடு்படுத்திச்
சமுதோயத்தில் தம் நி்ேக்கு உகைந்த கைை்ம்யச் 
சிைப்போகைச் நசயல்்படுத்துவ்த, கைரமலயோகைம் 
எனறு கூறுவர. ஒருவர லமறநகைோளளும் 
நசயலில் த்ைகைள ஏற்பட்ைோலும் அவற்ைத் 
தகைரத்து, அச்நசயலில் நவறறி அ்ைவது கைரம 
லயோகைத்தின ல�ோக்கைமோகும். 

3. ஞோனை ய�ோகம்

ல்பரறிவு ந்பறுதலே ந்பரும் ஆறைல்
என்பது, ஞோை லயோகைத்தின லமன்ம்யக் 
குறிப்பதோகும். ஞோைலயோகைத்தின கைருபந்போருள, 
‘அறியவ க்வுள்‘. இதில் ்பல்லவறு நூல்கை்்ளக் 
கைறறு, ஒவநவோரு நசயலுக்கும் ஏன, ஏதறகு, 
எப்படி, எவவோறு எனறு ்பல்லவறு லகைளவிகை்்ள 
எழுபபி, ஆரோயந்து ்போரத்து, உண்ம நி்ே்ய
அறிந்து, நதளிந்து, உைரும் நி்ேலய, ஞோை 
லயோகைம் எைப்படும். 

4. �ோஜ ய�ோகம்

்பதஞசலி முனிவர லயோகை மு்ைகை்்ள, 
லயோகை சூத்திரஙகைளின அடிப்ப்ையில் 
எட்டு நி்ேகை்ளோகைப பிரித்து, அவற்ை 
அஷைோஙகைலயோகைம் எனனும் ரோஜலயோகைமோகை 
நவளிப்படுத்திைோர.

லமறகைணை ்பதஞசலி லயோகை சூத்திரஙகைள 
எட்டுப பிரிவுகை்ளோகைப பிரிக்கைப்பட்டு, அ்வ 
அஷ்ோஙகய�ோகம் அல்ேது �ோஜய�ோகம் 
எனறும் அ்ழக்கைப்படுகிைது.

இன்ழறை� உலகில் ய�ாகா
லயோகைோ ்பயிறசியின ்பயனகை்்ள 

1960-ஆம் ஆணடுவ்ர, உேகை மக்கைள 
அறிந்திருக்கைவில்்ே. தறல்போது, லயோகைோ 
அ்ைத்து �ோடுகைளிலும் பிர்பேம்ைந்துள்ளது. 
உேகை்ளவில் மக்கைளி்ைலய உைல்�ேத்தின 
முக்கியத்துவம், அ்மதியோை வோழ்க்்கை, 
உைல்�ேம் ல்போனைவறறில் விழிபபுைரவு 
ஏற்பட்டு, அ்ைத்து மனிதரகைளும் லயோகை 
மு்ைகை்்ளப பின்பறறி வருகினைைர. 
அ்ைத்து �ோடுகைளிலும் லயோகைோ ்பயிறசி 
்மயஙகைள அ்மக்கைப்பட்டு, லயோகைோ ்பயிறசி்ய 
லமறநகைோளகினைைர.

உேகை்ளவில் லயோகைோ புகைழ் ந்பறுவதறகு 
கைோரைமோை சுவோமி சித்தோைந்தோ,  
ஸ்ரீ கிருஷைமோச்சோரியோர. ஓலஷோ, மகைரிஷி, 
மலகைஷ லயோகி, லயோகி அரவிந்தோ, ஸ்ரீ B.K.S 
ஐயஙகைோர மறறும் லவதோத்ரி மகைரிஷி 
ல்போனைவரகை்ளது லயோகைோ ்பணி சிைபபுமிக்கைது.

 �ம் ்போரதத் திரு�ோட்டில் 
ஒவலவோர ஆணடும் ஜூன  
21-ஆம் �ோள அதிகை ்பகைல் ந்போழுதும், 

கு்ைந்த இரவுபந்போழுதும் நகைோணை �ோ்ளோகை 
உள்ளது. எைலவ, உேகை மக்கைளின கைவைத்்த 
இந்தியோவின்போல் ஈரக்கை, ஐக்கிய �ோடுகைள 
ச்்பயிைம் (UNO) சரவலதச லயோகைோ �ோ்ளோகை 
ஜூன 21 –ஆம் �ோ்்ள அறிவிக்கைலவணடும் 
எனறு இந்தியோ லவணடுலகைோ்்ள 
்வத்தது. இந்தியோவின லவணடுலகைோள 
ஏறறுக்நகைோள்ளப்பட்டு, உைக ய�ோகோ தினைம் 
2015ஆம் ஆணடு ஜூன 21 -ஆம் �ோளமுதல் 
உேநகைஙகிலும் கை்ைபிடிக்கைப்பட்டு வருகிைது.

ய�ாகாவின் பிரிவுகள் (Branches of Yoga)
லயோகை மு்ையில் ்பல்லவறு பிரிவுகைள 

இருந்தோலும், ்பக்தி லயோகைம், கைரம லயோகைம், 
ஞோை லயோகைம், ரோஜலயோகைம் எை �ோனகு 
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2. சத்தியம் - உண்ம

3. அஸ்லதயம் - திருைோ்ம

4. பிரம்மச்சரியம் - தனைைக்கைம்

5. அ்பரிக்ரஹம் -  அதிகைந்போருள 
லசரக்கைோமல் மகிழ்ச்சியோகை இருத்தல்.

திருமூைரின கூறறு - இ�மம்

க�ொல்ொன் க�ொய்கூறொன் �ளவி்ொன் எண்குணன்

நல்ொன் அடக�ம் உடடயொன் நடுசகசெய்ய

வல்ொன் �குந்துண்�ொன் மொசி்ொன் �ள�ொமம்

இல்ொன் இயமத் திடடநின்றொனே.

(திருமந்திரம் - �ொடல எண்:554)

ந்போருள்: நகைோ்ேத் நதோழில் 
நசயயோதவன, ந்போய நசோல்ேோதவன, பிைர 
ந்போரு்்ளத் திருடும் எணைம் இல்ேோதவன, 
எ்தயும் எணணிப்போரத்து ஆரோயந்தறியும் 
குைம் உ்ையவன, �ல்ே ்பணபுகை்்ள 
உ்ையவன, அைக்கை உைரவு்ையவன, 
�டுநி்ே தவைோது இருப்பவன, தோலை உணடு 
கைளிக்கைோது பிைரக்கும் தந்து ்பகுத்துணடு 
மகிழ்்பவன, மை மோசு அகைனைவன, கைள 
குடிக்கைோதவன, ந்பண பித்து இல்ேோதவன 
ல்போனை ்பணபுகை்்ளயு்ைவரகைள தீய்வ 
விேக்கிய �ல்ேலத நசயயும் லமேோை தவ 
ந�றியில் நிற்பவரோவோர

ய�ாகாவின் எட்டு நிழலகள் (அஷடாஙக 
ய�ாகம்)
1. இயமம்

2. நியமம்

3. பிரோைோயோமம்

4. ஆசைம்

5. பிரத்தியோகைோரம்

6. தோரைம்

7. தியோைம்

8. சமோதி

திருமூலரின் திருமந்திரததில் 
அஷடாஙக  ய�ாகம்
இமய நியமனம எண்ணி்ொ ஆதேம்

நயமுறு பிரொணொயொமம் பிரத்தி யொ�ொரம்

செயமிகு தொரடண தியொேம் செமொதி 

அயமுறும் அடடொங�ம் ஆவது மொனம.

(்போ்ல் எண - 552)

திருமூலர்

ந்போருள்: இ�மம், 
நி�மம், அளவில்ைோ 
ஆ்சனைம், �ைமிகக 
பி � ை � ோ ம ம் , 
பி � த � ோ க ோ � ம் , 
நவறறிமிகக ்தோ�ணி, 
தி�ோனைம், ்சமோதி 
ஆகி� எட்டும் ய�ோக 

உறுப்புகள் ஆகும். இணவய� அஷ்ோஙக 
ய�ோகஙகளோகும்.

இ�மம்
மைத்தில் உள்ள விரும்்பத்தகைோத 

எணைஙகை்்ள நீக்குவதறகைோை 
வழிமு்ைகை்்ள இயமம் நவளிப்படுத்துகிைது. 
இது சமூகைக் கைை்மகை்்ள வலியுறுத்தும் ஐந்து 
வ்கையோை பிரிவுகை்்ளக் நகைோணைது. அ்வ 
மு்ைலய,

1. அஹிம்்ச -  வனமு்ை
இல்ேோ்ம

நியமம் என்பது அறபுதமோை ஐந்து நசோந்த
கைை்மகை்்ள உள்ளைக்கியுள்ளது. அ்வ

நேௌச்சைம் - தூய்ம

சந்லதோசம் - திருபதி

த்பஸ் - கைணடிப்போை எளி்ம

ஸ்வோத்யோமம் -   தன்ைப ்பறறிய 
எளி்ம

ஈஸ்வரப  
்பரணிதோரம் -  இ்ைவனிைத்தில் ்பக்தி

ல்போனை கூறறின அடிப்ப்ையில் மைம், 
நமோழி, நமய இம்மூனறும் தூய்ம 
அ்ைவது திரிக�ை சுததி ஆகும்.
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�	கைோல்கை்்ள மைக்கி முதுகு தணடுவைத்்த 
ல�ரோகை ்வத்துத் த்ளரவோகை அமர 
லவணடும்.

�	இயற்கையோை மறறும் தனனிச்்சயோை 
சுவோசத்்த உறறுல�ோக்குதல் லவணடும்.

�	சீரோை சுவோசத்்தப ்பறறிய விழிபபுைரவு 
ந்பறுதல் லவணடும்.

�	உளசுவோசம் மறறும் நவளிசுவோசத்்த 
உைரதல் லவணடும்.

�	மூச்்சக் கைட்டுப்படுத்தோமல் மூக்கின 
துவோரத்தின வழியோகைச் நசல்லும் 
உளசுவோசக் கைோறைோைது குளிரச்சியோகைவும், 

நி�மம்
உைேோல் லமறநகைோள்ள லவணடிய 

கைட்டுப்போட்டுச் நசயல்கைளுக்கு நியமம் எனறு 
ந்போருள. 

திருமூைரின கூறறு - நி�மம்

“தூய்டம அருளஊண் சுருக�ம் க�ொடறகசெவடவ

வொய்டம நிட்டம வளரத்தன் மற்றுஇடவ

�ொமம் �ளவு க�ொட்எேக �ொண்�டவ

னநமி ஈரஐந்து நியமத்தன் ஆனம.

(திருமந்திரம் - �ொடல - 556) 

ந்போருள்: உள்ளத்தில் 
தூய்மயு்ையவலர உண்மயோை 
மைத்தூய்ம உ்ையவரோவோர. பிைர்போல் 
அருளு்ையரோகைவும், மூனறு லவ்்ளயும் 
உணைோமல், கு்ைந்த உைவு உண்பதிைோல், 
எவவ்ளவு இைரகைள லதோனறிைோலும் அவற்ைப 
ந்போறு்மயுைன ்கையோள்பவரோகைவும், 
நசம்்ம உ்ையவரோகைவும், பிைனம்ை 
ல�ோக்கைோத ல்பரோண்ம, கைோமம், கை்ளவு, நகைோ்ே
ல்போனைவற்ைத் தவிரத்து வோழ்க்்கை்ய 
�ைத்து்பவரோகை உள்ளவலர, நியமத்தன 
ஆகினைோர.

பிராணா�ாமம்
பிரோைோயோமம் எனை நசோல் “பி�ைம்” 

மறறும் “அ�மம்” எனை இரணடு நசோறகை்ளோல் 
உருவோைது. பிரைம் எனைோல் “உயிர மூச்சு” 
எனறும் அயமம் எனைோல் “கைட்டுப்படுத்துதல்” 
எனறும் ந்போருள்படும். எைலவ பிரோைோயோமம் 
என்பது, ‘உயிர் மூசண்சக கட்டுப்்படுதது்தல்‘ 
எனறு ந்போருள்படுகிைது.

சுவோசக்கைோற்ை ஒழுஙகு்படுத்துவலத 
பிரோைோயோமப ்பயிறசியின ல�ோக்கைமோகும். 
முகைத்திறகு வசீகைரமும், மைத்திறகுத் திைனும், 
உைலுக்கு உை்வ ஏறறுக் நகைோளளும் சீரை 
சக்தியும் கைோறைோல் தோன ஏற்படுகிைது.

I. பிராணா�ாமம் �யிற்சி முழறைகள்
இ�றணக�ோனை சுவோ்சம் (Natural breathing)

ஏறுதல பூர�ம் ஈகரடடு வொமத்தொல

ஆறுதல கும்��ம் அறு�த்தி நொ்தில

ஊறுதல முப�த் திரண்டதில னரசெ�ம்

மொறுதல ஒன்றின்�ண் வஞசெ�ம் ஆனம.

(திருமந்திரம் - ்போைல் -568)

ந்போருள்: இைப்பக்கை �ோசி வழிலய 
வந்துல்போகும் கைோறைோைது, இைகை்ே 
எைப்படும். வேது �ோசி வழிலய நசல்லும் 
கைோறறு பிஙகை்ே எைப்படும். உளளுக்கு 
இழுத்த்ே பூரகைம் எனறும் நவளியிடும் 
மூச்்ச லரசகைம் எனறும் மூச்்ச 
உளளிழுத்து நிறுத்த்ே கும்்பகைம் 
எனறும் திருமூேர கூறுகிைோர.

�	சு ழி மு ண னை :  பி ங கை ் ே யு ம் 
இைகை்ேயும் சமமோகை ஓடுவதறகுச் 
சுழிமு்ை எனறு ந்பயர.

�	சுழிமுணனை சுவோ்சம்: இைப்பக்கை 
மூச்சும், வேப ்பக்கை மூச்சும் ஒனறு 
லசரந்து இரணடு ்பக்கைத்திலும் 
சமமோகை மூச்சு உளல்ள 
நசல்வதறகுச் சுழிமு்ை சுவோசம் 
எனறு ந்பயர.

�	அ்ந்த�ககும்்பகம்: உளளிழுத்த 
சுவோசத்்த நிறுத்துதல்

�	்போகி�கும்்பகம் அல்ைது சூன�கம்: 
சுவோசத்்த நவளியிட்டு நிறுத்துதல்
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�	வேது �ோசி துவோரத்்த வேக்்கை 
கைட்்ைவிரலின மூேம் அ்ைத்து 
இைது �ோசித் துவோரத்தின மூேம் உள 
சுவோசத்்த லமறநகைோளளும்ல்போது 
1,2,3,4 எனை எணணிக்்கை நி்ைவு 
ந்பறும் ல்போது உள சுவோசம் நி்ைவு 
ந்பறுகிைது. 

�	இ ை ப ்ப க் கை  � ோ சி த் து வ ோ ர த் ் த 
லமோதிரவிரேோல் அ்ைத்து, வேப ்பக்கை 
�ோசித்துவோரத்திலிருந்த கைட்்ைவிர்ே 
எடுத்து 1, 2, 3, 4 எனை எணணிக்்கைக்கு 
நவளி சுவோசம் நி்ைவு ந்பறுகிைது. 

�	உள சுவோசமும் நவளி சுவோசமும் சமமோகை
அ்மந்திருக்கை லவணடும் இஃது ஒரு 
சுழறசி இலத ல்போனறு கு்ைந்தது மூனறு 
மு்ை இப்பயிறசி்ய லமறநகைோள்ள 
லவணடும். 

3. �ோடி ய்சோ்தனைோ அ்ந்த�க கும்்பகம் (உள் 
சுவோ்சதண்தத ்தகக ணவத்தல்) 

�	வேது �ோசி்ய அ்ைத்து, இைது �ோசியின 
மூேம் 5 எணணிக்்கைக்கு நமதுவோகை 
உளசுவோசத்்த லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	உளசுவோசம் நி்ைவு ந்பறும்ல்போது, 
இரணடு �ோசித் துவோரஙகை்்ளயும் 
அ்ைத்துச் சுவோசித்த கைோறறி்ை 
நு்ரயீரலில் 5 எணணிக்்கை அ்ளவிறகுத் 
தக்கை ்வக்கைலவணடும்.

�	வேது �ோசி துவோரத்்தத் திைந்து, 
நமதுவோை ஓர உளசுவோசத்்த 
லமறநகைோணை பிைகு 5 எணணிக்்கைக்குச் 
சீரோகை நமதுவோகை நவளிசுவோசத்்த 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	நவளிசுவோசம் நி்ைவு ந்பறும்ல்போது, 
இைது �ோசி துவோரத்்த அ்ைத்து, 
உைைடியோகை உளசுவோசத்்த வேது �ோசி 
துவோரத்தின மூேம் 5 எணணிக்்கைக்கு 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	இரணடு �ோசி துவோரத்்தயும் அ்ைத்து 
உளசுவோசத்்த 5 எணணிக்்கைக்குத் தக்கை 
்வக்கை லவணடும்.

�	இைது �ோசி துவோரத்்தத் திைந்து ஓர 
உளசுவோசத்்த நமதுவோகை எடுத்து, நவளி 

நவளிசுவோச கைோறைோைது நவப்பமோைதோகை 
இருக்கிைதோ எை உைரதல் லவணடும்.

நாடியசாதனா பிரண�ாமா (Nadi Shodhana 
Pranayama)
1. ்த�ோரிப்பு ்பயிறசி - 1 

�	்பத்மோசை நி்ேயில் அமரந்து முதுகுத் 
தணடுவைம் மறறும் த்ேப்பகுதி்ய 
ல�ரோகை ்வக்கை லவணடும். 

�	சிே மணித்துளிகைள உளமூச்சு மறறும் 
நவளிமூச்சி்ை லமறநகைோள்ள லவணடும். 

�	வேது ்கையின கைட்்ை விர்ே வேது 
�ோசி துவோரத்்த அ்ைத்துக் நகைோள்ள 
லவணடும். 

�	இைது �ோசித்துவோரத்தின மூேம் 
உளமூச்சு மறறும் நவளி மூச்்ச எடுத்து 
விைலவணடும்.

�	ஐந்து சுவோசம் நி்ைவு ந்பறை பிைகு, 
வேதுக் ்கையின கைட்்ை விர்ே 
எடுத்துவிட்டு வேக் ்கையின லமோதிர 
விரலின மூேம் இைது �ோசித்துவோரத்்த 
மூடுதல்லவணடும். 

�	வேது �ோசித்துவோரத்தின மூேம் உள மூச்சு 
மறறும் நவளிமூச்சு எடுக்கைலவணடும். 

�	வேக் ்கை்யத் த்ளரத்த லவணடும். இஃது 
ஒரு சுறறு. இ்தப ல்போனறு கு்ைந்தது 
மூனறு சுறறுகைள இப்பயிறசி்ய 
லமறநகைோள்ள லவணடும். 

நாடிச்சாதனா

2.  �ோடிய்சோ்தனைோ இ�ணடு ்பகக சுவோ்சப்்பயிறசி 
(Alternate Nostril Breathing)

�	இப்பயிறசியின மூேம் உளசுவோசம் 
மறறும் நவளி சுவோசத்தின அ்ள்வக் 
கைட்டுப்படுத்துதல். 
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�	�ோக்்கைக் கூடுமோை வ்ரயில் நவளிலய
நீட்ைலவணடும். 

�	�ோக்கின இரணடு ்பகுதி்யயும் சுழறறி, 
ஒரு குழோயல்போல் ்வக்கை லவணடும். 

�	 குழோய ல்போல் ்வத்த �ோக்கின 
மூேம், உளசுவோசத்்த லமறநகைோள்ள 
லவணடும். 

�	உளசுவோசம் நி்ைவுறை பிைகு, �ோக்்கை 
வோயினுள நகைோணடுவந்து, வோ்ய மூடி, 
நவளி சுவோசத்்த மூக்கின வழிலய 
நவளிவிை லவணடும். 

�	இஃது உைலுக்கு குளிரச்சி ஏற்படுத்துகினை 
பிரோைோயோமம். இதில் �ோக்கு 
மறறும் வோயின மூேம் உள சுவோசம் 
லமறநகைோளகினை ந்போழுது, குளிரந்த 
கைோறறு �ோக்கு மறறும் வோயப ்பகுதி மூேம் 
நசல்வ்த உைரேோம். 

சீததலி பிராணாயாமம்

சீதகரி பிரண�ாமா (Seetkari Pranayama) 
(”ஸ்ஸ்” என்றை ஓழசயுடன் �யிற்சி 
பசய�வும்) 
�	உை்ேத் த்ளரவோகை 

்வத்துக் கைோல்கை்்ள
மைக்கிப ்பத்மோசை 
நி்ேயில் அமர 
லவணடும். 

�	ல ம ல் ்ப ற கை ள , 
கீழ்ப்பறகை்்ள இேகுவோகை 
இ்ைக்கைவும். �ோக்்கைப 
பினபுைம் மடித்து, 
�ோக்கின நுனியோல் 
வோயின உட்்பகுதியில் உள்ள லமல் 
அணைத்்தத் நதோை லவணடும். 

சுவோசத்தி்ைச் சீரோகை 5 எணணிக்்கைக்கு 
நவளிலய விைலவணடும். இஃது ஒரு 
சுழறசியோகும். 

�	இலதல்போல் 3 சுழறசிகைள இப்பயிறசியி்ை 
லமறநகைோள்ள லவணடும். 

4. �ோடிய்சோ்தனைோ அ்ந்த� மறறும் ்போகி�க 
கும்்பகம்

�	வேது �ோசித்துவோரத்்த அ்ைத்து, இைது 
�ோசித்துவோரத்தின மூேம் உளமூச்சு 
எடுத்தல் லவணடும்.

�	உளசுவோசம் நி்ைவு ந்பறைபிைகு, இரணடு 
�ோசித்துவோரத்்தயும் அ்ைத்து, ஐந்து 
எணணிக்்கைக்கு உளசுவோசத்்த நி்ே 
நிறுத்துதல் லவணடும்.

�	வேது �ோசித் துவோரத்தின மூேம் நவளி 
சுவோசத்்த லமறநகைோள்ளலவணடும். 
நவளி சுவோசம் முழுவதுமோகை நி்ைவு 
ந்பறைபிைகு இரணடு �ோசித்துவோரத்்தயும் 
ஐந்து எணணிக்்கைக்கு மூடிவிைலவணடும்.

�	வேது �ோசித் துவோரத்தில் ஒரு 
நவளிசுவோசத்்த நி்ைலவறறியவுைன 
உளசுவோசத்்த ஐந்து எணணிக்்கைக்கு 
சீரோகை ்வக்கைலவணடும். இரணடு 
�ோசித் துவோரத்்தயும் மூடி, ஐந்து 
எணணிக்்கைக்கு உள சுவோசத்்த 
நி்ேநிறுத்த லவணடும்.

�	நவளி சுவோசத்்த இைது �ோசித் 
துவோரத்தின மூேம் ஐந்து 
எணணிக்்கைக்கு சீரோகை நவளியிட்டு, 
இரணடு �ோசித்துவோரத்்தயும் மூடி, 
ஐந்து எணணிக்்கைக்கு நவளிசுவோசம் 
நிறுத்தப்பை லவணடும். இஃது ஒரு 
சுறைோகும்.

�	இலதல்போல் கு்ைந்தது மூனறு சுறறு 
்பயிறசி லமறநகைோள்ள லவணடும். 

சீததலி பிராணா�ாமம் 
(Sheetali Pranayama) 
�	கைோல்கை்்ள மைக்கி, ்பத்மோசை நி்ேயில் 

அமரந்து, உை்ேத் த்ளரவோகை 
்வக்கைலவணடும். 

சீத்கரி பிரணயாமா
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ஆசனம்
ஆசைம் எனகினை சமஸ்கிருத 

நசோல்லுக்கு “அமரதல்”அல்ேது “உட்கைோருதல்” 
எனறும் உை்ேப ்பல்லவறு நி்ேகைளில் 
இருத்துதல் எனறும் ந்போருள. எைலவ, 
லயோகைோசைம் என்பது, உை்ேப ்பல்லவறு 
நி்ேகைளில் குனிந்து, வ்்ளந்து, நீட்டி, மடித்து, 
மைக்கிச் சுவோசத்்த மு்ையோகைப பின்பறறி, 
லமறநகைோளளும் உைற்பயிறசிலயயோகும். இதில் 
உை்ே குறிபபிட்ை லதோர்ையில் ்வத்து 
மைத்திறகும் உைலுக்கும் உறுதித்தன்ம 
நகைோணடு வருவதோகும்.

1. அமர்ந்த நிழல ஆசனஙகள்

�தமாசனம்
ந்போருள்: ்பத்மோசைம் எனை நசோல், 

‘்பத்மோ‘ எனை சமறகிருதச் நசோல்லிலிருந்து 
உருவோைது. ்பத்மோ என்பது, தோம்ர எனறு 
ந்போருள தரும். ்பத்மோசைம் என்பது உைல் 
தோம்ர வடிவில் (Lotus Pose) நி்ேநிறுத்தி 
லமறநகைோளளும் ஆசைமோகும். இது, 
‘கைமேோசைம்‘ எனறும் அ்ழக்கைப்படுகிைது.

�	்பறகைளுக்கு இ்ைலய நமதுவோகை நீணை 
மூச்்ச ஸ்ஸ் எனை ஓ்சயுைன உள 
இழுக்கை லவணடும். 

�	உள மூச்சு நி்ைவு ந்பறை பிைகு, வோ்ய 
மூடி �ோக்்கை லமேணைேத்தில் இருந்து 
எடுத்து, நமதுவோகைச் சுவோசத்்த மூக்கின 
மூேம் நவளிவிை லவணடும். 

�	இஃது ஒரு சுழறசி. இலத ல்போல் கு்ைந்தது 
ஐந்து சுழறசி லமறநகைோள்ள லவணடும். 

 பிரம்மாரி பிராணா�ாமா 
(Bhramari Pranayama) 

்பத்மோசை நி்ேயில் அமரவும். முதுகுத் 
தணடுவைம், கைழுத்துப்பகுதி ல�ரோகை இருக்கை 
லவணடும். தோ்ைகைள த்ளரவோகை இருத்தல் 
லவணடும். 

இரணடு ்கைகை்்ளயும் ்பக்கைவோட்டில் 
உயரத்தி, இரணடு முட்டிகை்்ளயும் மைக்கி, 
இரணடு ஆளகைோட்டி விரல்கை்்ள மைக்கி, கைோது 
துவோரத்தின �டுமை்ே மூை லவணடும். 

மூக்கின வழியோகை நீணை ந�டுமூச்்ச 
எடுத்து நவளிமூச்சி்ை நமதுவோகைக் 
கைட்டுப்படுத்தித் லதனீ ஒலி எழுபபுவ்தப ல்போே 
நமதுவோகை நவளி மூச்்ச விைலவணடும். இது 
ஒரு சுறறு ஆகும். இ்தபல்போல் கு்ைந்தது 
மூனறு சுறறு லமறநகைோள்ள லவணடும். 

திருமூலரின் கூற்று : ஆசனம்
வருந்தித் தவம்கசெய்து வொேவர ன�ொவொய்த் 

திருந்து அமரொ�திச கசெலவன் இவன்எேத்

தருந்தண் முழவம் குழலும் இயம்� 

இருத்தின்�ம் எய்துவர ஈசென் அருனள.

(திரும்நதி�ம் - ்போ்ல்: 634) 

ந்போருள் : ஆ்சனைஙகணள வருததித 
்தவம் ந்சய்து இ்தனைோல் இவவோ்சனை 
்பயிறசியுண்�வன ய்தவர்களின 
்தணைவன எனைக கூறும் வணைம், அரி� 
இனி� மத்தள ஒலியும், புல்ைோஙகுழல் 
ஒலியும் இண்சகக இண்றவன அருளோல் 
இன்பம் அண்வோன.

பிரம்மாரி பிராணாயாமா
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�	்பதறைம், ்பை்பைபபு, மைஇறுக்கைம் 
தவிரக்கைப்படுகிைது.

மச்சி�ாசனம் 
ந்போருள்: மச்சியோசைம் எனை நசோல், 

‘மச்சம்‘ எனை சமறகிருதச் நசோல்லிலிருந்து 
உருவோைது. மச்சியோ எனைோல் மீன எனறு 
ந்போருள. எைலவ, மச்சியோசைம் என்பது, 
மீன வடிவத்தில் (Fish Pose) உை்ே வ்்ளத்து 
லமறநகைோளளும் ஆசைமோகும்.

மச்சியா்சனம்

ந்சய்யும் முண்ற

�	முதலில் ்பத்மோசை மு்ையில் அமரதல்

�	நமதுவோகை பின்பக்கைமோகை மல்ேோந்த
நி்ேயில் சோயந்து நகைோள்ள லவணடும். 
இலத நி்ேயில் ்கைகைள இரண்ையும் 
பின்பக்கைமோகை இடுபபுக்குக் கீழ் இருக்கை 
லவணடும்.

�	கைழுத்து, மோரபு இவற்ை உயரத்தி முது்கை
வ்்ளக்கைவும்.

�	மூச்்ச உள இழுத்துத் த்ே்யப
பின்பக்கைம் வ்்ளத்து, உச்சந்த்ே்யத் 
த்ரயில் ்பதிய ்வக்கைவும். ்கைகை்ளோல் 
இருகைோல் ந்பருவிரல்கை்்ள பிடித்துக் 
நகைோணடு மூச்்ச நவளிலய விைவும்.

�	மூச்்ச ஐந்து மு்ை நவளிலய விட்ைவுைன 
இயல்பு நி்ேக்கு வரவும்.

்ப�னகள் :

�	இடுபபு, மோரபு, ்கை, லதோள்பட்்ை, 
தணடுவைம் ல்போனைவற்ை வலுந்பைச் 
நசயகிைது.

பதமா்சனம்

ந்சய்யும் முண்ற 

�	சமமோை த்ரயில் இரணடு கைோல்கை்்ளயும் 
நீட்டி அமரதல் லவணடும். 

�	இைது கைோ்ே இரணடு ்கைகை்ளோலும் 
பிடித்து,  நமதுவோகை மைக்கி, 
வேதுகைோல்லமல் ்வக்கை லவணடும். 
வேது கைோல் ்போதத்்த மைக்கி, இைதுகைோல் 
நதோ்ை மீது ்வக்கைவும். இரணடு 
கு தி கை ோ ல் கை ளு ம்  அ டி வ யி ற ் ை த் 
நதோட்டுக்நகைோணடு இருக்கைலவணடும். 
இரணடு கைோல் முட்டிகைளும் த்ர்யத் 
நதோைலவணடும். த்ே, கைழுத்து, 
முதுகுத்தணடு ஆகிய்வ ல�ரோகை இருக்கை 
லவணடும்.

�	்கைகைள இரண்ையும் முழஙகைோல் 
மூட்டுகைளின மீது ‘சின’ முத்தி்ரயில் 
்வக்கைலவணடும்.

�	ஐந்து இயல்்போை மூச்சுவிடும் ல�ரம் 
இருந்தபின முனநி்ேக்கு வரவும். பினபு 
கைோல்கை்்ள மோறறிய்மத்துப ்பயிறசி்ய 
லமறநகைோள்ளலவணடும்.

்ப�னகள்

�	தியோைம், பிரோைோயோமம், �ோடிசுத்தி 
ல்போனை ்பயிறசிகை்்ள லமறநகைோள்ள 
உகைந்த ஆசைம்.

�	மை ஒரு்மப்போடு ஏற்படுகிைது.

�	முதுகுத்தணடு ல�ரோகை அ்மவதோல் 
அடிவயிறு மறறும் உளளுறுபபுகைளின 
இயக்கைம் சீர்படுகிைது.
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்ப�னகள்

�	சரக்கை்ர ல�ோய வரோமல் தடுக்கிைது.

�	சிறுநீரகை பிரச்ச்ைகைள வரோமல் 
தடுக்கிைது.

�	அடிவயிறறின ந்பருக்கைத்்தக் (நதோப்்ப) 
கு்ைக்கிைது.

�	இடுபபு வலி, மூேவியோதி்யச் சரி 
நசயகிைது.

�	உைலில் ந�கிழ்வுத் தன்ம்ய 
லமம்்படுத்துகிைது.

�	ஜீரை சக்தி்ய அதிகைரிக்கிைது.

2. நின்றை நிழல ஆசனஙகள்
நினைநி்ேயில் நசயயும் ஆசைஙகை்ளோை

திரிலகைோை ஆசைம், ்போதஹஸ்தோசைம், 
தோைோசைம் ல்போனை்வயோகும். 

திரிச்காண ஆ்சனம்

திரியகாண ஆசனம்
ந்போருள்: திரிலகைோை ஆசைம் 

என்பது, ‘திரிலகைோை‘ எனனும் சமஸ்கிருதச் 
நசோல்லிலிருந்து உருவோைது. ‘திரிலகைோை‘ 
என்பதன ந்போருள, ‘முக்லகைோைம்‘ என்பதோகும். 
முக்லகைோை வடிவத்தில் உை்ே நிறுத்தும் 
ஆசைமோகும்.

ந்சய்யும் முண்ற

�	இரணடு கைோல்கை்்ளயும் 2 அடி தூரம் 
இருக்குமோறு அகைறறி நிறகைலவணடும்.

�	இரு ்கைகை்்ளயும் ்பக்கைவோட்டில் லமலே 
உயரத்தித் லதோளகைளுக்கு மட்ைமோகை 
்வத்துக்நகைோள்ளலவணடும்.

�	மூச்்ச விட்டுக்நகைோணடு இைப்பக்கைம் 
வ்்ளந்து இைது்கை விரல்கை்்ள
இைது்போதத்தின நவளிபபுைத்்தத் 
நதோடுமோறு ்வத்துக்நகைோள்ளலவணடும். 

�	வயிறறில் உள்ள அ்ைத்து 
உ ள ளு று ப பு கை ளி ன  ்ப ணி ் ய ச் 
நசம்்மயோக்குகிைது.

�	்தமஸ், ்தரோயடு, பிட்யூட்ைரி மறறும் 
பீனியல் சுரபபிகை்்ளத் தூணடி, ்பல்லவறு 
ல�ோயகைளில் இருந்து ்போதுகைோக்கிைது.

�	சுவோச மணைேத்்த விரிவ்ையச் நசயது, 
சுவோசக் லகைோ்ளோறுகை்்ள நீக்குகிைது.

�	கைழுத்துவலி நீஙகுகிைது.

�ச்சி யமாததாசனம்
ந்போருள் : ்பச்சி லமோத்தோசைம் எனை 

நசோல், ‘்பச்சிமோ‘ மறறும் ‘உத்தோைோ‘ எனை 
இரணடு சமஸ்கிருதச் நசோல்லிலிருந்து 
உருவோைது. ்பச்சிமோ என்பதன ந்போருள, 
உைலின பின்பகுதி. (Back of body) உத்தோைோ
என்பது, நீட்டுதல் அல்ேது நீட்சி எனறு ந்போருள. 
எைலவ, ்பச்சிலமோத்தோசைோ என்பது, அமரந்த 
நி்ேயில் முது்கை முன்பக்கைமோகை வ்்ளத்தல் 
(Seated forward bend) எைப ந்போருள்படும். 

பச்சி சமாததா்சனம்

ந்சய்யும் முண்ற

�	சமமோை த்ரயில் இரணடு கைோல்கை்்ளயும் 
நீட்டி அமரதல் லவணடும்.

�	்கைகைள ்பக்கைவோட்டில் இருக்கை லவணடும்.

�	மூச்்ச இழுத்த்படி இரணடு ்கைகை்்ளயும் 
பின்பக்கைமோகைக் நகைோணடு வந்து, ல�ரோகை 
த்ேக்கு லமல் உயரத்தவும் மூச்்ச 
நவளிவிட்ை்படி நமதுவோகை முன்பக்கைம் 
குனிந்து கைோல் முட்டிகை்்ள மைக்கைோமல், 
கைோல் ந்பருவிரல்கை்்ளப பிடிக்கைவும். 
ந�றறிப்பகுதி முழஙகைோ்ேத் நதோை
லவணடும். இந்த நி்ேயில் இயல்்போை 
ஐந்து சுவோசம் லமறநகைோணை பினபு முதல் 
நி்ேக்கு வரலவணடும்.
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�	குதிகைோல்கை்்ள உயரத்தி நினறு நகைோணடு 
மூச்்ச இழுத்துக் நகைோணலை இரணடு 
்கைகை்்ளயும் த்ேக்கு லமலே உயரத்த 
லவணடும்.

�	இலத நி்ேயில் ஐந்து அல்ேது ஆறு 
விைோடிகைள ல�ரம் இருந்து மூச்்ச 
விட்டுக் நகைோணலை ்கைகை்்ளயும், 
குதிகைோல்கை்்ளயும் இைக்கை லவணடும்.

்ப�னகள்

�	வ்ளரும் ்பருவத்திைர இப்பயிறசி்ய 
லமறநகைோளவதோல் உயரம் அதிகைரிக்கும்.

�	நு்ரயீரல் �னகு விரிவ்ைகிைது.

�	மோரபு ்பகுதி த்சகைள �னகு 
வலி்மபந்பறுகிைது.

�	நதோ்ை மறறும் குதிகைோல் த்சகைள 
வலி்மபந்பறுகிைது.

�	தட்்ை ்போதம் கு்ை்போடு சரி 
நசயயப்படுகிைது.

�	முழஙகைோல் வலி கு்ைகிைது.

�ாதஹஸ்தானம்
ந ்ப ோ ரு ள் : 

்போதஹஸ்தோசைம் எனை 
நசோல், ‘்போ்தோ‘ மறறும் 
‘ஹஸ்தோ‘ எனை சமஸ்கிருதச் 
நசோல்லிலிருந்து உருவோைது. 
்போதோ என்பது ்போதம் (Foot), 
ஹஸ்தோ என்பது ்கை 
(Hand) எைப ந்போருள்படும். 
எைலவ, ்போதஹஸ்தோசைம் 
என்பது ்போதமும் ்கைகைளும் 
இ்ைந்த ஆசைமோகும். 
்போதஹஸ்தோசைம் என்பது (Hand to Footpose) 
உை்ே முனலைோக்கி வ்்ளத்துப ்போதத்்தக் 
்கைகை்ளோல் இ்ைத்து நிறகும் நி்ேயோகும்.

ந்சய்யும் முண்ற

�	கைோல்கை்்ளச் லசரத்து ல�ரோகை 
நிறகைலவணடும்.

�	்கைகை்்ள வைக்கைம் நசோல்வதுல்போல் 
்வத்துக் கைணகை்்ள மூடிக்நகைோணடு, 
மைத்்தத் த்ளரவோகை ்வக்கை லவணடும்.

இந்த நி்ேயில் சிே வி�ோடிகைள
இருக்கைலவணடும். இந்நி்ேயில் 
மு கை ம ோ ை து ,  ல ம ல் பு ை ம ோ கை த் 
திருப்பப்பட்டு வேது்கை விரல் நுனி்யப
்போரக்கைலவணடும்.

�	பிைகு மூச்்ச இழுத்துக் நகைோணலை
உை்ே ல�ரோகை நிமிரத்திப ்ப்ழய 
நி்ேக்குக் நகைோணடு வரலவணடும்.

�	வேது ்கைவிரல் நுனியோல் வேது 
்போதத்தின நவளிபபுைத்்தத் நதோடுமோறு 
வேபபுைமோகை வ்்ளய லவணடும். 
இந்நி்ேயில் சிே வி�ோடிகைள இருந்து 
மீணடும் மூச்்ச இழுத்துக்நகைோணலை 
நிமிரலவணடும்.

�	இம்மோதிரி மூனறிலிருந்து ஆறுமு்ை 
நசயயலவணடும்.

்ப�னகள்

�	உைல் எ்ை்யக் கு்ைக்கை உதவுகிைது.

�	முதுகுவலி்ய நீக்குகிைது.

�	குழந்்தகைள உயரமோகை வ்ளரச்சி அ்ைய 
உதவுகிைது.

�	கைணுக்கைோல், முட்டி கைோல்கை்்ள வலுந்பைச் 
நசயகிைது.

�	சீரை மணைேத்்த வலுந்பைச் நசயகிைது.

�	உைலில் சமநி்ே்யச் சீர்படுத்துகிைது.

தாடாசனம்
ந்போருள்: ‘தோைோசைம்‘ 

எனனும் நசோல், சமஸ்கிருத 
நசோல்லிலிருந்து உருவோைது. 
‘தோைோ‘ என்பது, ‘ம்ே‘ 
(Mountain) எனறு ந்போருள. 
எைலவ, ‘தோைோசைம்‘ என்பது, 
உை்ே ம்ேல்போனை 
அ்மபபில் நிறுத்தும் 
நி்ேயோகும்.

ந்சய்யும் முண்ற

�	கைோல்கைள இரண்ையும் 
இ்ையோகை ்வத்துக் நகைோணடு 
நிறகைலவணடும்.

தாடா்சனம்

பாதஹஸதானம்
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(Grasshopper or Locusts) எனறு ந்போருள. நவட்டுக்கிளி 
ல்போல் உை்ே ்வக்கும் ஆசைமோகும்.

ந்சய்யும் முண்ற

�	முதலில் குபபுைப்படுத்துக் கைோல்கை்்ளச் 
லசரத்து, ல�ரோகை நீட்ை லவணடும்.

�	தோ்ை்யத் த்ரயில் ்படும்்படி ்வத்து, 
இரணடு ்கைகை்்ளயும் உைம்ல்போடு ஒட்டித் 
த்ரயில் ்வக்கை லவணடும்.

�	ந்பருவிர்ே உள்வத்து, விரல்கை்்ள 
மைக்கி, ஆதி முத்தி்ரயில் ்கைகை்்ளத் 
நதோ்ைக்கு அடியில் ்வத்து, மூச்்ச 
இழுத்துக் நகைோணலை முழஙகைோல்கை்்ள
மைக்கைோமல்,  இருகைோல்கை்்ளயும் 
முடிந்தவ்ர லமலே உயரத்தலவணடும்.

�	மூச்்ச அைக்கி அலதநி்ேயில் சிறிது 
ல�ரம் இருக்கைவும். பினபு மூச்்ச விட்ை்படி 
முதல் நி்ேக்கு நமதுவோகை வர லவணடும்.

்ப�னகள்

�	முதுகு, தணடுவைம், இடுபபுப்பகுதி, ்கை, 
கைோல் த்சகைள வலி்மபந்பறுகினைை.

�	உைல் �னனி்ே லமம்்படுகிைது

�	மேச்சிக்கைல் நீஙகுகிைது.

�	முதுகின பின்பகுதி வலி சரியோகிைது.

�	கைல்லீரல், கை்ையம், சிறுநீரகைம் 
ல்போனை்வ வலுவ்ைகினைை.

தனுராசனம் 

தனுரா்சனம்
ந்போருள்: தனுரோசைம் ‘தனுரோ’ எனனும் 

சமஸ்கிருதச் நசோல்லில் இருந்து உருவோைது. 
‘தனுரோ’ எனை வோரத்்தக்கு ‘வில்’ எனறு 
ந்போருள. எைலவ தனுரோசைம் என்பது உை்ே 

�	்கைகை்்ளத் த்ேக்கு ல�ரோகை உயரத்தி, 
உைம்்்பப பினபுைமோகை வ்்ளக்கைவும். 
பினபு நமதுவோகை நவளிமூச்்ச 
விட்டுக்நகைோணலை முன்பக்கைமோகைக் 
குனியவும். கைோல் முட்டிகைள இரணடும் 
வ்்ளயோமல் ல�ரோகை நிறகைலவணடும்.

�	இரணடு ்கைகைளின உள்ளங்கைகை்்ள
இரணடு கைோல்கைளின ்போதத்திறகு அடியில் 
்வக்கை லவணடும். மூச்்ச உள இழுத்துக் 
நகைோணலை உைலின �டுப்பகுதி்ய 
நமதுவோகை உயரத்த லவணடும்.

�	்கைகை்்ள நமதுவோகைப ்போதத்தின 
அடியில் இருந்து எடுத்து, மூச்்ச 
உளல்ள இழுத்துக் நகைோணடு, நிமிரந்து 
பினலைோக்கி வ்்ளந்து, முதல் நி்ேக்கு 
மீணடும் வரலவணடும்.

்ப�னகள்

�	ஜீரை மணைே உறுபபுகைளின 
நசயல்திை்ை லமம்்படுத்துகிைது.

�	கைல்லீரல், மணணீரல் மறறும் கை்ையம் 
இவறறின நசயல்திைன நசம்்ம 
அ்ைகிைது.

�	� ர ம் பு ம ண ை ே ம்  ம ற று ம் 
த்சமணைேஙகைளின ஒருஙகி்ைபபு 
லமன்மய்ைகிைது.

�	உைலின ந�கிழ்வுத்தன்ம அதிகைரித்துச் 
சமநி்ே சீர்படுகிைது.

3.  �டுததநிழலயில் பசயயும் ஆசனஙகள்
(Lying Postures)

சல�ாசனம்

்சலபா்சனம்

ந்போருள்: ‘சே்போசைம்‘ என்பது, ‘சேப‘ 
(Shalabh) எனை சமஸ்கிருதச் நசோல்லிலிருந்து 
உருவோைது. ‘சேப‘ என்பதறகு நவட்டுக்கிளி 
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ந்போருள்: புஜஙகைோசைம் ‘புஜஙகைோ’ எனை 
சமஸ்கிருத நசோல்லிலிருந்து உருவோைது. 
‘புஜங’ எனைோல் ்போம்பு (snake or serpent) ்பைம் 
எடுப்பதுல்போல் உை்ே நி்ேநிறுத்தும் 
ஆசைமோகும். 

ந்சய்யும்முண்ற

�	கைவிழ்ந்து ்படுத்த நி்ேயில் கைோல்கைள 
லசரந்து இருக்கை லவணடும். 

�	்கைகை்்ள மைக்கி உள்ளங்கைகை்்ள 
மோரபுக்கு அருகில் இருபுைத்திலும் 
்வத்துக் நகைோள்ளலவணடும். 

�	மூச்்ச இழுத்துக் நகைோணலை த்ே, 
கைழுத்து, மோரபுப்பகுதி்ய நதோபபுள வ்ர 
லமலே உயரத்தி பினலைோக்கி வ்்ளக்கை 
லவணடும். அடிவயிறு த்ரயில் ்பதிந்து 
இருக்கை லவணடும். 

�	மூச்்ச நவளிலயவிட்டு, ஐந்து இயல்்போை
மூச்சு ல�ரமிருந்து முதல் நி்ேக்குத் 
திரும்்ப லவணடும். 

்ப�னகள் 

�	கூன முதுகு ஏற்பைோமல் உைல் �னனி்ே 
லமம்்படுத்துகிைது. 

�	முதுகுவலி நீஙகுகிைது. 

�	மோரபு விரிவ்ைகிைது

�	நு்ரயீரல் பிரச்ச்ைகை்்ளச் சரிநசயது, 
அதிகை்ளவில் ஆக்சிஜ்ைச் சுவோசிக்கைச் 
நசயகிைது. 

�	�ரம்பு மணைேத்்தச் சீரோக்குகிைது. 

ஹாலாசனம் 

ஹாலா்சனம்

வில் ல்போனை அ்மபபில் நி்ேநிறுத்தும் 
ஆசைப ்பயிறசியோகும். 

ந்சய்யும்முண்ற

�	வயிறறின அடிப்பகுதி த்ரயில் ்படுமோறு 
்படுத்தல் லவணடும். 

�	இரணடு அல்ேது மூனறு மூச்சுகைளுக்கு 
உை்ேத் த்ளரவோகை ்வக்கைலவணடும். 

�	உளசுவோசத்்த எடுத்துக்நகைோணடு, 
கைோல்கை்்ளப பின்பக்கைமோகை மைக்கி, 
இரணடு கைணுக்கைோல்கை்்ளயும் இரணடு 
்கைகை்ளோல் பிடிக்கை லவணடும். 

�	மூச்்ச இழுத்துக் நகைோணடு த்ே, மோரபு, 
நதோ்ை மறறும் கைோல்்பகுதிகை்்ள ஒரு லசர 
உயரத்தி, உை்ே வில்ல்போனறு வ்்ளக்கை 
லவணடும். இலத நி்ேயில் ஐந்து 
இயல்்போை மூச்சு ல�ரம் இருந்து முன 
நி்ேக்கு வரலவணடும். 

்ப�னகள் 

�	உைல் ்பருமன கு்ைக்கைப்படுகிைது. 

�	சீரை மணைேம் வலி்மபந்பறறு உைல் 
வலுவ்ைகிைது. 

�	முதுநகைலும்பின இறுக்கைம் த்ளரத்தப்பட்டு 
வ்்ளயும் தன்ம அதிகைரிக்கைப்படுகிைது. 

�	கூன முதுகு சரிநசயயப்படுகிைது. 

�	ந்பணகைளுக்கு மோதவிைோய லகைோ்ளோறுகைள
சீரோகினைை.

�	சரக்கை்ர ல�ோ்யக் கைட்டுப்போட்டில் 
்வக்கிைது. 

குறிப்பு : இ்த� ய�ோய் உள்ளவர்கள், 
கர்ப்பிணிப் ந்பணகளும் இ்ந்த ஆ்சனைம் ந்சய்்தல் 
கூ்ோது. 

புஜஙகாசனம் 

புஜங்கா்சனம்
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சமஸ்கிருத நசோல்லில் இருந்து உருவோைது. 
்பவன எனைோல் கைோறறு, முத்தோ எனைோல் 
நவளிலயறறுதல் எனறு ந்போருள. எைலவ 
்பவைமுத்தோசைம் என்பது, குைலில் உள்ள 
கைோற்ை நவளிலயறறும் ஆசைமோகும். 

பவனமுததா்சனம்

ந்சய்யும்முண்ற

�	மல்ேோந்து ்படுத்துக் நகைோள்ள லவணடும். 

�	இரணடு முழஙகைோல்கை்்ள மைக்கி 
உைலேோடு ஒட்டி ்வத்துக் நகைோள்ள 
லவணடும். 

�	மூச்்ச இழுத்துக் நகைோணடு இரணடு 
கைோல்கை்்ளயும் ்கைகை்ளோல் இறுக்கைமோகைக் 
கைட்டிக் நகைோள்ளலவணடும். 

�	மூச்்சவிட்டுக் நகைோணலை த்ே்யயும், 
மோர்்பயும் உயரத்தி, முகைவோயக்கைட்்ை 
முழஙகைோல்கை்்ளத் நதோடும்்படி 
நசயயலவணடும். 

�	இந்த நி்ேயில் இருந்து ஐந்து மூச்சுகைள
விட்ை பின முதல் நி்ேக்கு வரலவணடும். 

்ப�னகள் 

�	ஜீரைமின்ம மறறும் மேச்சிக்கை்ே
நீக்குகிைது. 

�	வோயுக்லகைோ்ளோறுகை்்ள நீக்குகிைது. 

�	முதுகுத்த்ச்ய வலுந்பைச் நசயது 
முதுகுவலி்ய நீக்குகிைது. 

�	இைபந்பருக்கை மணைேத்்த வலி்மயுைச் 
நசயகிைது. 

�	மோதவிைோய பிரச்ச்ை்ய நீக்குகிைது. 

�	நஹரனியோ (குைல் இைக்கைம்) வரோமல் 
தடுக்கிைது. 

ந்போருள்: “ஹோேோசைோ” எனை 
சமஸ்கிருத வோரத்்தயில் இருந்து உருவோைது. 
இதன ந்போருள உழவு லமறநகைோள்ள உதவும் 
கைருவியோை ஏர கைேப்்ப ல்போனைதோகும் ஆகும். 
எைலவ ஹோேோசைம் என்பது ஏர வடிவத்தில் 
உை்ே நி்ேநிறுத்தும் ஆசைமோகும். 

ந்சய்யும் முண்ற

�	மல்ேோந்து ்படுத்துக் நகைோள்ள லவணடும். 

�	மூச்்ச இழுத்த்படி இரணடு 
கைோல்கை்்ளயும் ஒனறு லசரத்து 90 டிகிரி 
லமலே உயரத்தவும். 

�	இரணடு உள்ளங்கைகை்்ளயும் விரிபபில் 
அழுத்தி ்வக்கை லவணடும். 

�	த்ேக்கு லமல் கைோல்கை்்ளக் நகைோணடு 
நசனறு முது்கை வ்்ளத்துப ்போதத்்தத் 
த்ேக்கு பினபுைம் த்ரயில் ்வக்கை
முயறசி நசயயலவணடும். 

�	ஐந்து இயல்்போை மூச்சுவிடும் ல�ரம் இருந்து, 
பின ஆரம்்ப நி்ேக்கு வரலவணடும். 

்ப�னகள்

�	�ோ்ளமில்ேோச் சுரபபிகைள அ்ைத்தும் 
தூணைப்பட்டு அவறறின இயக்கைம் 
சீர்ைகிைது. 

�	சரக்கை்ர ல�ோய கைட்டுப்போட்டில் 
்வக்கைப்படுகிைது. 

�	தணடுவைம் வலி்ம ந்பறறு உைல் 
ந�கிழ்வுத்தன்ம ந்பறுகிைது. 

�	இைபந்பருக்கை உறுபபுகைளின நசயல்திைன 
அதிகைரிக்கிைது.

�	அதிகை உைல் எ்ை்யக் கு்ைக்கிைது. 

குறிப்பு: நஹர்னி�ோ, முதுகு 
்தணடுவ்ததின ்தட்டு விைகி�வர்கள், அதிக 
இ�த்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், கழுதந்தலும்பு 
்போதிககப்்பட்்வர்கள், தீவி� முதுகுவலி 
உள்ளவர்கள் இ்ந்த ஆ்சனைப் ்பயிறசிண� 
யமறநகோள்ளககூ்ோது. 

�வனமுததாசனம் 
ந்போருள்: ‘்பவைமுத்தோசைம்’என்பது 

்பவைோ மறறும் முத்தோ எனை இரணடு 
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�	சீரை மணைேத்தின ்பணி்யச் 
சீரோக்குகிைது. 

�	கைண மறறும் கைோதுகைளின பிரச்ச்ைகை்்ளச் 
சீரோக்குகிைது. 

�	ச ோ த ோ ர ை  மு து கு வ லி ் ய க் 
குைமோக்குகிைது. 

�	ஒற்ை த்ேவலியிலிருந்து விடுவிக்கிைது. 

�	முகைச் சுருக்கைத்்த நீக்கி முது்ம்யக் 
கு்ைக்கிைது. 

குறிப்பு: மு்தனமு்தலில் ்பயிறசி எடுப்்பவர் 
சுவரின அருகில் இரு்நது அல்ைது ்தனி�்பர் 
உ்தவியு்ன யமறநகோள்ளயவணடும்.

பிரத�ாகாரம் (உலக ஆழசயில் இருந்து 
விடு�டுதல்) 

பிரத்யோகைோரம் எனனும் பிரிவு �ம் 
ஐம்புேனகை்்ளப ்பயன்படுத்தி, மைத்்தப 
புைத்திலிருந்து நீக்கி, ஒருமுகைப்படுத்தி 
இதயத்தோம்ரயில் ஒருகைைம் நி்ே 
நிறுத்துவலதயோகும். ஐம்புேனகைளில் 
ஏற்படும் தூணை்ேத் தவிரத்து, மைத்்தக் 
கைட்டுப்படுத்தி ஒருநி்ேப்படுத்தும் 
நசயேோகும். இதில், இரணடு புருவஙகைளுக்கு 
இ்ைலய மைத்்த ஒருநி்ேப்படுத்தி 
நி்ே நிறுத்துதல். இரணடு புருவஙகைளுக்கு 
இ்ைலய உள்ள ்பகுதி ‘அஞை சக்ரோ’ (Ajna 
Chakra) அல்ேது மூனைோவது கைண எனறு 
அ்ழக்கைப்படுகிைது.

திருமூைரின கூறறு - பி�த�ோகோ�ம்

�ண்டு�ண்டு உளனள �ருத்துற வொஙகிடில

க�ொண்டுக�ொண்டு உளனள குணம்�் �ொண்ொம்

�ண்டுஉ�ந்து எஙகும் �ழமடற னதடிடய

இன்று�ண்டு இஙன� இருக�லும் ஆனம.

(திருமந்திரம் - �ொடல எண் :578)

கைணடு கைணடு உளல்ள கைருத்துை 
வோஙகிடில் – மைமோைது ஒரு நி்ேயில் 
இருப்பதில்்ே. அ்ேந்து நகைோணடிருக்கிைது. 
மரத்திறகு மரம் தோவும் குரங்கைபல்போே 
நவளிலய அ்ேயும் மைத்்த உளல்ள 
உைரலவோடு ந்போருத்தி இருக்கைச் நசயதோல் 

குறிப்பு: இ�த்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், 
்தணடுவ்ம் விைகி�வர்கள், கு்ல்புண 
உள்ளவர்கள், ய்பறுகோைம் மறறும் மோ்தவி்ோய் 
கோைஙகளில் உள்ளவர்கள் இ்ந்தப் ்பயிறசிண�ச 
ந்சய்�ககூ்ோது.

வி�ரீதகரினி 
ந்போருள்: ‘வி்பரீதோ’ 

எனனும் நசோல், சமஸ்கிருத 
நசோல்லிலிருந்து உருவோைது. 
‘வி்பரீதோ’ எனைோல் ‘த்ேகீழ்’, 
‘கைரினி’ என்பது நசயதல் 
எனறும் ந்போருள்படும். 
வி்பரீதகைரினி என்பது, 
த்ேகீழோகைச் நசயதல் எனறு 
ந்போருள. எைலவ வி்பரீதகைரினி 
என்பது, கைோல்கை்்ள லமலே 
உயரத்தி நிறகும் ஆசைமோகும்.

ந்சய்யும்முண்ற

�	த்ே மறறும் ்கை, கைோல்கைள வோைத்்தப 
்போரத்த்படி ்படுக்கை லவணடும். 

�	கைோல்கைள இரண்ையும் இடுபபுக்குச் 
நசஙகுத்தோகை 900 இல் ்வத்துக்நகைோணடு, 
்கைகை்்ள இடுபபுக்குத் து்ையோகைப 
பிடித்துக் நகைோள்ளலவணடும். 

�	த்ேயின பின்பகுதி உைலின 
� டு ப ்ப கு தி ல ய ோ டு  த ் ர யி ல் 
இருக்கைலவணடும். 

�	இலதநி்ேயில் ஒரு நிமிைம் சீரோகை
சுவோசித்துக் நகைோணடு இருக்கைலவணடும். 
பினபு மூச்்ச நவளிலய விட்டுக்நகைோணடு 
நதோைக்கை நி்ேக்கு வரலவணடும். 

்ப�னகள் 

�	இரத்த ஓட்ைத்்தச் சீரோக்குகிைது. 

�	மோதவிைோய கைோேஙகைளில் ஏற்படும் 
த்சபபிடிபபுகை்்ள நீக்குகிைது. 

�	சுருஙகிய கைணுக்கைோல்கை்்ளயும், 
ந வ ரி க் ல கை ோ ஸ்  � ர ம் பு கை ் ்ள யு ம் 
விடுவிக்கிைது. 

�	இ ை ப ந ்ப ரு க் கை ம ண ை ே த் தி ன 
நசயல்திை்ை அதிகைப்படுத்துகிைது. 

விபரீத்கரினி

XII Ethics_Lesson 8.indd   210 16-03-2020   15:06:10



211ய�ோகம் உணர்த்தும் வோழ்வி�ல் நெறிகள்

தியோை சித்தி ந்பறைவன 
இைமோைவைோவோன. தியோைம் ் கைகூடியவரகைள 
ஏவலுக்குத் லதவரும் மூவரும் கைட்டுப்படுவர 
என்பது ந்போருள. 

சமாதி
ரோஜலயோகைத்தின எட்டு நி்ேகைளில் 

சமோதி இறுதிநி்ேயோகும். சமோதி எனை 
சமஸ்கிருத நசோல்லிறகு ஒனறு்படுதல் அல்ேது 
ஒனறி்ைதல் எனறு ந்போருள. சமோதி நி்ேயில் 
ஒருவரது உைல் மறறும் ஐம்புேனகைள ஓயவு 
நி்ேக்கு வருகினைை. இது சுய விழிபபுைரவு 
ந்பறை அ்மதியோை உைரவு நி்ேயோகும். 
எைலவ சமோதி நி்ே என்பது, இைபபு அல்ே; 
உச்ச நி்ே அனு்பவமோகும்.

திருமூைரின கூறறு - ்சமோதி

�ொரியம் ஆே உ�ொதிடயத் தொன்�டந்து

ஆரிய �ொரணம் எழும்தன் �ொலஉற

ஆரிய �ொரணம் ஆய தவத்திடடத்

தொரஇயல தற்�ரம் னசெரதல செமொதினய

(திருமந்திரம் - �ொடல எண் : 639)

நகைோணடு நகைோணடு உளல்ள குைம் ்பே 
கைோைேோம். இதைோல் ்பே �ன்மகைள 
உணைோவ்த அறிய இயலும்.

தாரணம்
தோரைம் என்பது முதல் 

உளலயோகைமோகும். இதில் உருவ வழி்போட்்ை 
மைத்தில் இருத்தி அதன்போல் கைவைத்்த 
ஊனறி இருத்தல் ஆகும். உளலயோகைம் 
என்பது, உைம்பிறகு உளல்ள �மது மை 
ஒரு்மப்போட்்ைச் நசலுத்துதேோகும்.

திருமூைரின கூறறு - ்தோ�ைம்

நலவழி நொடி நமன்வழி மொற்றிடும்

கசெொலவழி யொளர சுருங�ொப க�ருஙக�ொடட

இலவழி யொளர இடமயவர எண்திடசெப 

�லவழி எய்தினும் �ொரவழி ஆகுனம.

(திருமந்திரம் - �ொடல எண் :637) 

ந்போருள்: �ல்வழியோகிய தோர்ைப 
்பயிறசியி்ை �ோடி, அம்மு்ைப்படி �ைக்கை யமன 
வரும்ல்போதும் அவன வரும்வழி த்ை்படும். 
தோர்ையோ்ளர லதவலேோகைத்தில் எஙகும் 
நசனறு வரும் புகைழி்ை ந்பறுவர.

தி�ானம்
தியோைம் என்பது மை்த ஒரு 

ந்போருளின மீது குவித்து, ஒருமுகைப்படுத்தும் 
நசயல் ஆகும். மைம் எஙகிருந்து புைப்படுகிைலதோ, 
அது புைப்படுகினை இைத்திலேலய மைத்்தக் 
நகைோணடுவந்து நி்ேநிறுத்திப ்பழகுவதோகும். 
மைம் என்பது �மது உயிரோறைல். உயிர 
சக்தியினு்ைய ்பைரக்்கை நி்ேதோன மைமோகை 
இருக்கிைது. அந்த மைத்்த உயிர லமலேலய 
ேயிக்கைச் நசயவது தியோைமோகும்.

திருமூைரின கூறறு - தி�ோனைம்

தூங� வல்ொரககும் துடணஏழ் புவேமும்

வொங� வல்ொரககும் வலிகசெய்து நின்றிடடுத்

னதங� வல்ொரககும் திடளககும் அமுதமும்

தொங� வல்ொரககுத் தொன்இடம் ஆனம.

(திருமந்திரம் - �ொடல எண் :638)

ஹதய�ாகா
ஹதலயோகைோவோைது லயோகைோ 

பிரிவுகைளில் ஒனறு. ‘ஹத’ என்பதன 
ந்போருள “ஆறைல்” (Force). இது உைல் 
நுட்்பத்தின ம்ைமுகை ஆறைல் எைப 
ந்போருள்படுகிைது.

ஹதலயோகைோ �மது உைலுக்கு 
வலி்மயும், ந்போலிவும் தூய்ம்யயும் 
ந்பறுவதறகுரிய ஓர உனைத 
சோதைமோகும். “ஹத” எனனும் 
நசோல்லில் உள்ள “ஹ” எனனும் 
எழுத்து சூரிய்ையும் “த” எனனும் 
எழுத்து சந்திர்ையும் குறிப்பதோகும். 
“ஹதலயோகைம்” என்பது சூரிய்ையும் 
சந்திர்ையும் இ்ைக்கினைது எனறு 
ந்போருள்படுகிைது. 
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1. பி�ோைமோ்சனைம் (நிணை : 1 )

விரிபபின மீது கிழக்குத் தி்ச ல�ோக்கிக் 
்கைகை்்ளக் கூபபி, �மஸ்கைோர முத்தி்ரயுைன
கைோல்கைள இரண்ையும் லசரத்து இயல்்போை
மூச்சுைன நிறகை லவணடும். 

2. ஹஸ்த உத்தோ்சனைம் (நிணை : 2)

மூச்்ச இழுத்துக் நகைோணலை ்கைகைள
இரண்ையும் த்ேக்குலமல் தூக்கி, உைல் 
்பகுதி்ய முட்டி மைஙகைோமல் பினலைோக்கி 
வ்்ளக்கை லவணடும். 

3. ்போ்த ஹஸ்தோ்சனைம் (நிணை : 3)

மூச்்ச விட்டுக்நகைோணலை கைோல்கை்்ள
மைக்கைோமல், முனபுைமோகைக் குனிந்து ்கைகை்்ளப
்போதஙகைளின ்பக்கைவோட்டில் த்ரயில் ்வத்துக் 
நகைோணடு ந�றறி முழஙகைோ்ேத் நதோை 
முயறசிக்கை லவணடும். 

4. அஸவ ்சஞ்சைோனை ஆ்சனைம் (நிணை : 4)

மூச்்ச விட்டுக்நகைோணலை வேது கைோ்ே 
எடுத்துப பினைோல் தளளி ்வக்கை லவணடும். 
இைது கைோ்ே இரணடு ்கைகைளுக்கு இ்ையில் 
்வத்து, முகைம் ல�ரோகைப ்போரக்கைலவணடும். 

5. ்பர்வ்தோ்சனைம் (நிணை : 5)

இைது கைோ்ே எடுத்துப பினைோல் 
வேது கைோலுைன லசரக்கைலவணடும். மூச்்ச 
விட்டுக்நகைோணலை ்கைகை்்ளயும், கைோல்கை்்ளயும் 
இருந்த இைத்திலிருந்து �கைரத்தோமல், இடுப்்ப 
லமலே தூக்கித், த்ே்யத் த்ர்ய ல�ோக்கிக் 
நகைோணடு வரும்ல்போது ்போதம் த்ரயில் 
்பதிந்திருக்கை லவணடும். கைவிழ்க்கைப்பட்ை ஆஙகிே 
எழுத்து V ல்போனறு இருக்கை லவணடும்.

6. அஸ்ோஙக �மஸகோ�ம் (நிணை : 6 )

மூச்்ச விட்டுக்நகைோணலை ்கைகை்்ள
�கைரத்தோமல் உை்ே முனபுைம், எடுத்துச் 
நசனறு ந�றறி, முழஙகைோல், மோரபு ஆகியவற்ை 
மட்டும் த்ரயில் ்படும்்படி நசயயவும். 
புட்ைஙகை்்ள லமலே உயரத்தி நிறுத்தவும். இரு 
உள்ளங்கைகைள, இரு்போதஙகைள, இருமுழுஙகைோல் 
மூட்டுகைள மறறும் ந�றறி, மோரபு ஆகிய 8 
்பகுதிகைள த்ரயில் ்பை லவணடும். 

உயிரகை்்ளப ்பறறியுள்ள ஆைவ 
மேத்தோல் உணைோகும் ஏழு துன்பஙகை்்ளத் 
தோணடி, ்பரம்ந்போருள சிந்த்ையில் ஒனறி, 
மு்ையோகை புேைைக்கி, லயோகை நிட்்ையில் 
தன்ை மைந்து, புைத்்த மைந்து இருப்பலத 
சமோதியோகும். 

சூரி� நமஸ்காரப் �யிற்சிகள் 
எல்ேோ உயிரகைளுக்கும் சூரியலை 

ஆதோரமோகும். லயோகைோசைத்தில் 
மு்ைப்படுத்தப்பட்டுள்ள சூரிய �மஸ்கைோரப 
்பயிறசிகை்்ள லமறநகைோணைோல், ்பல்லவறு 
்பேனகை்்ளப ந்பைேோம். சூரிய �மஸ்கைோரம் 
கைோ்ே, மோ்ேப ந்போழுதுகைளில் நசயயேோம். 

லயோகைோசைமும், பிரோைோயோமமும் 
இ்ைந்ததுதோன சூரிய �மஸ்கைோரம். இ்த 
ஆசைப ்பயிறசிகைளுக்கு முனபு நசயவதோல் 
உைலில் த்ளரவும், இறுக்கைமும், வி்ைபபும் 
நீஙகித் தயோர நி்ேக்கு நகைோணடு வருகிைது. 
இது 12 ஆசை நி்ேகை்்ளக் நகைோணை 
ஒரு சுழறசியோகும். இத்ை 3 மு்ை, 4 
மு்ை நசயயத் நதோைஙகி 12 மு்ை வ்ர 
நசயயேோம்.

நசயமு்ை வி்ளக்கைம் 

சூரி� நமஸ்காரததின் 12 நிழலகள் 

சூரிய நமஸ்காரம்
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இரணைோம் மு்ை நசயயும்ந்போழுது நி்ே 
4 மறறும் 9 -இல் கைோ்ே மோறறிச் நசயய 
லவணடும். 

ய�ாகப் �யிற்சியிழன யமற்பகாள்வதால் 
ஏற்�டும் நன்ழமகள் (Benefit of Yoga)

லயோகைோ என்பது உைல், மைம் மறறும் 
ஆனமோ்வ இ்ைத்தல் எனை ல்போதிலும் 
லயோகைோ்வக் கைறறுைரந்த வல்லு�ரகைள 
தஙகை்ளது ஆரோயச்சியின மூேம் லயோகைப 
்பயிறசியின �ன்மகை்்ளக் கீழ்க்கைோணுமோறு 
வ்கைப்படுத்துகினைைர. அ்வ:

�	உைலியல் �ன்ம [Physiological Benefits]

�	உ்ளவியல் �ன்ம[Psychological Benefits]

�	ல�ோய நீக்கும் மருத்துவப ்பயன [Therapeutic 
Benefits]

�	உைல் �ேப ்பயன[Physical Benefits]

உடலி�ல் நன்ழம [Physiological Benefits]
1.  உ்ல் உறுப்பு மண்ைஙகளில் ஏற்படும்

�னணமகள்

�	இரத்த ஓட்ை மணைேம் சீர்ைகிைது

�	த்ச மணைேம் வலி்மபந்பறுகிைது.

�	சுவோசத் திைன அதிகைரித்துச் சுவோச 
மணைேம் லமன்மய்ைகிைது.

�	�ரம்பு மணைேம் வலி்மபந்பறறு த்ச 
மறறும் �ரம்புகைளின ஒருஙகி்ைபபு 
வலி்மய்ைகிைது.

�	ஜீரை மணைேச் நசயல்்போடுகைள
லமன்மய்ைந்து உைல் வ்ளரச்சி சீரோகை
அ்மகிைது.

�	�ோ்ளமில்ேோச் சுரபபிகைளின சுரபபுத் 
தன்ம சீரோகை அ்மகிைது.

உளவி�ல் நன்ழம [Psychological Benefits]
�	எணைஙகைள சிதைடிக்கைப்பைோமல் மைம் 

ஒருநி்ேப்படுத்தப்படுகிைது.

�	மை இறுக்கைம், மை அழுத்தம், ்பை்பைபபு 
ல்போனை்வகைள ஏற்பைோமல் தடுத்து 
மை்போதிப்்பக் கு்ைக்கிைது.

7. புஜஙகோ்சனைம் (நிணை : 7) 

குபபுைப்படுத்த நி்ேயிலிருந்து மூச்்ச 
இழுத்துக்நகைோணலை ்கைகை்்ள முன்பக்கைமோகை 
ஊனறிப ்போம்பு ்பைம் எடுப்பதுல்போல் 
த்ே்யயும் மோரபுப ்பகுதி்யயும் லமலே 
தூக்கை லவணடும். அடி வயிறறுப ்பகுதி த்ரயில் 
இருக்கை லவணடும். 

8. ்பர்வ்தோ்சனைம் (நிணை : 8)

மூச்்ச விட்டுக்நகைோணலை ் கைகை்்ளயும் 
கைோல்கை்்ளயும் இருந்த இைத்திலிருந்து 
�கைரத்தோமல் இடுப்்ப லமலே தூக்கித் 
த்ே்யத் த்ர்ய ல�ோக்கிக் நகைோணடு 
வரவும். ்போதம் த்ரயில் ்பதிந்திருக்கை லவணடும். 
கைவிழ்க்கைப்பட்ை ஆஙகிே எழுத்து V ல்போனறு 
இருக்கைலவணடும். (இஙகு ஐந்தோம் நி்ே்ய
ஒபபிடுகை.)

9. அஸவ ்சஞ்சைோனை ஆ்சனைம் (நிணை : 9)

மூச்்ச இழுத்துக்நகைோணலை 
இைது கைோ்ே எடுத்துப பினைோல் தளளி 
்வக்கைலவணடும். வேது கைோ்ே இரணடு 
்கைகைளுக்கு இ்ையில் ்வத்து, முகைம் ல�ரோகைப 
்போரக்கை லவணடும். (�ோனகைோவது நி்ே்ய 
ஒபபிடுகை.)

10. ்போ்தஹஸ்தோ்சனைம் (நிணை : 10) 

மூச்்ச விட்டுக்நகைோணலை இைது 
கைோ்ே முன கைோலுைன இ்ைத்துக் கைோல்கை்்ள
மைக்கைோமல் முனபுைமோகைக் குனிந்து ்கைகை்்ளப
்போதஙகைளின ்பக்கைவோட்டில் த்ரயில் ்வத்துக் 
நகைோள்ளவும். ந�றறி முழுஙகைோ்ேத் நதோை 
முயறசிக்கை லவணடும். (மூனைோவது நி்ே்ய
ஒபபிடுகை.) 

11. ஹஸ்த உத்தோ்சனைம் (நிணை : 11) 

மூச்்ச இழுத்துக்நகைோணலை ் கைகை்்ளத் 
த்ேக்குலமல் தூக்கி, உை்ேப பினபுைமோகை
வ்்ளக்கை லவணடும். (இரணைோவது நி்ே்ய 
ஒபபிடுகை.) 

12. பி�ோைமோ்சனைம் (நிணை : 12)

நிமிரந்து நினறு இரு ்கைகை்்ளயும் 
கூபபியவோறு வைஙகிபபின உை்ே த்ளரத்திக் 
நகைோள்ளவும் (முதல் நி்ே்ய ஒபபிடுகை) 
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�	உைல் ்பருமன, அ்ைத்து வ்கை
ல�ோயகைளுக்கும் அடிப்ப்ையோகை 
வி்ளஙகுவதோல் நதோப்்ப ந்பருக்கைத்்தக் 
கு்ைக்கிைது.

�	்தரோயடு பிரச்ச்ைகைளுக்குத் தீரவு 
கி்ைக்கிைது.

�	சரக்கை்ர வியோதி்யக் கைட்டுப்படுத்துகிைது.

�	ஆஸ்துமோ எனனும் சுவோச ல�ோய 
குைமோகிைது.

�	ஆண்ம கு்ை்போடு நீஙகுகிைது.

�	ஒற்ைத் த்ேவலி, இரத்தக் நகைோதிபபு 
ல்போனைவற்ைக் குைமோக்குகிைது.

தி�ான �லன் திருமூலரின் கூற்று
நயேம் இரண்டும் நொசினமல டவத்திடடு 

உயரகவழொ வொயுடவ உளனள அடககித் 

துயரஅற நொடினய தூங� வல்ொரககுப 

�யன்இது �ொயம் �யம்இலட் தொனே.

(திருமந்திரம் - �ொடல :605)

ந்போருள்: கணகள் இ�ணண்யும் மூககு 
நுனியில் ணவதது, பி�ோைணனை உள்யள 
நிறுததித ந்தோ்ர்்நது நீஙகோ்த �ோடியில் 
அண்ச�ோது நிணைதது இருப்்பவர்களுககுச 
்சரீ�ம் அழியுயம என்ற ்ப�ம் கிண்�ோது. 
இதுயவ தி�ோனை ்பைன ஆகும்.

உடல் நலப் �லன் [Physical Benefits]
�	உைல் லதோறைப ந்போலிவுைன

கைோைப்படுகிைது.

�	உை்ேச் சுறுசுறுப்போகை இயஙகை 
்வக்கிைது.

�	லசோரவினறிச் நசயல்்பை உதவுகிைது.

�	உைலின சமநி்ே சீர்படுகிைது.

�	உைலின ந�கிழ்வுத் தன்ம அதிகைரிக்கிைது.

�	உைலில் லசோரவினறி நீணை ல�ரம் 
்பணிகை்்ளச் நசயய உதவுகிைது.

�	மைநவழுச்சி்யத் திைம்்பை ்கையோ்ள 
உதவுகிைது.

�	நிதோைத்்த இழக்கைோமல், சுயமோகைத் 
நதளிவோை சிந்த்ையுைன முடிவு 
எடுக்கும் திைன வ்ளரகிைது.

�	அனைோைப ்பணிகை்்ளச் சுறுசுறுப்போகைவும், 
புத்துைரவுைனும் நசயல்்பை உைல் மறறும் 
மைம் தயோரோகிைது.

�	மைம் ஒருநி்ேப்படுத்தப்பட்ை
நசயல்கைளின இேக்்கை அ்ைய 
உதவுகிைது.

�	நி்ைவோறைல் லமம்்படுகிைது.

யநாய நீக்கும் மருததுவப் ��ன் 
[Therapeutic benefits]
�	வோயுக் லகைோ்ளோறு, ஜீரைக் 

லகைோ்ளோறு மறறும் மேச்சிக்கை்ேக் 
குைப்படுத்துகிைது.

�	இ்ரப்்ப, குைல் ல�ோயகை்்ளத் தீரக்கிைது.

திருமூலரின் கூற்று: ய�ாகாசனப் 
�யிற்சியின் ��ன்
அஞசெேம்ன�ொன்று உடலஐஅறும் அந்தியில 

வஞசெ� வொதம் அறும்மத்தி யொேத்தில

கசெஞசிறு �ொட்யில கசெய்திடில பித்தறும்

நஞசெறச கசெொன்னேொம் நடரதிடர நொசெனம.

(திருமந்திரம் - �ொடல :727)

ந்போருள்: �மது உ்லில் இருககின்ற க்ப 
ய�ோ�ோனைது, மோணையில் ந்சய்�ப்்படும் 
ய�ோகோ்சனைப் ்பயிறசி�ோல் நீஙகும். 
�டுப்்பகலில் ய�ோகோப் ்பயிறசியிணனை 
யமறநகோண்ோல் வோ்த ய�ோய் தீரும். 
அதிகோணை ந்சய்�ககூடி� ய�ோகப் 
்பயிறசி�ோல் பித்த ய�ோய் தீரும். இவவோறு 
ய�ோகோ்சனைப் ்பயிறசி�ோல் க்ப ய�ோய், 
பித்த ய�ோய், வோ்தய�ோய் இணவ நீஙகும் 
என்பது மட்டும் அல்ைோது �ண�யும், 
கண்போர்ணவயில் ஏற்படும் குண்றகளும் 
நீஙகும் எனகி்றோர் திருமூைர்.
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கூடிய அறி்வ லமம்்படுத்தவும் இக்கை்ே 
உதவுகினைது. அழகிய முகைத்லதோறைப 
ந்போலி்வப ந்பைவும் வலயோதிகைத் 
லதோறைபந்போலி்வத் தளளிபல்போைவும் லயோகைக் 
கை்ேகைள உதவுகினைை.

ய�ாகா �யிற்சியிழன 
யமற்பகாள்ளும்ய�ாது, பின்�ற்றை யவண்டி� 
வழிகாட்டு பநறிமுழறைகள் 
[Guidelines for Practicing Yoga]

ந்போதுவோகை லயோகைோ ்பயிறசியில் ஆசைம், 
பிரோையோமம் மறறும் தியோைப ்பயிறசிகைல்ள 
அதிகை அ்ளவில் லமறநகைோள்ளப்படுகினைை. 
இவவ்கை லயோகைோப ்பயிறசிகை்்ள 
லமறநகைோளளும் ல்போது பின்பறை லவணடிய 
வழிமு்ைகைள:

�	அதிகைோ்ேயில் கைோ்ேக் கைைனகை்்ள 
முடித்துவிட்டுக் கைோறலைோட்ைம் உள்ள 
இைத்்தத் லதரவு நசயது ்பயிறசி்ய 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	சமமோை த்ரயில் துணடு அல்ேது 
விரிபபின லமல் ்பயிறசியி்ை 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	ஆசைப ்பயிறசி்ய லமறநகைோளளும் 
முனைர, த்சகைளுக்குச் சூலைறறும் 
்பயிறசியி்ை [Warming up Exercises] 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	முதனமுதலில் ஆசைப்பயிறசி்ய 
கைறறுக்நகைோள்பவரகைள எளி்மயோை ஆசைப 
்பயிறசிகை்்ள லமறநகைோள்ளலவணடும் [Simple 
to complex]

�	ஆசைப்பயிறசியி்ை லமறநகைோளளும்ல்போது, 
சுவோசத்்த உைரந்து உளமூச்சு மறறும் 
நவளிமூச்சு சுவோசத்துைன நசயய லவணடும்.

�	ஆசைப்பயிறசிகை்்ள மு்ையோகைக் 
கை ற று ை ர ந் த  ஆ ச ோ ன கை ளி ன 
வழிகைோட்டுதலின்படி ்பயிறசியி்ை 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	ஆசைப்பயிறசியி்ை உைவு உண்பதறகு 
முனைரும், உைவு உணைபின கு்ைந்தது 
மூனறு மணி ல�ரம் கைழித்லத லமறநகைோள்ள 
லவணடும்.

�	ல�ோய எதிரபபுச் சக்தி்ய ஏற்படுத்துகிைது.

�	உைல் ஆலரோக்கியம் லமம்்படுகிைது.

�	கைண்போர்வ கு்ை்போடு நீஙகுகிைது.

�	�ரம்பு த்ளரச்சி மறறும் நஹரனியோ 
கு்ை்போடு நீஙகுகிைது.

மனம் மற்றும் உடல் வளர்ச்சியில் 
ய�ாகாவின் �ஙகு

இன்ைய �வீை அறிவியல் 
கைோேத்தில், மனிதரகைளின மைபல்போக்குகைளும் 
எணைஙகைளும் முறறிலும் மோறு்பட்டு 
இயந்திரநி்ேயில் இயஙகிக் 
நகைோணடிருக்கினைை. இந்த இயந்திர 
உேகைத்தில், மனிதரகைள ந்போருட்நசல்வத்்தச் 
லசரப்பதிலேலய தம் வோழ்�ோளகை்்ளச் 
நசேவிடுகிைோரகைள. இதைோல் அவரகைள 
கை்ே, ்பண்போடு, �ோகைரிகைம் மறறும் 
ஆனமிகைம் ல்போனைவறறில் ஈடு்பைோமல் 
்பதறைமோை வோழ்க்்கை்ய வோழ்ந்து 
நகைோணடிருக்கிைோரகைள. இவரகைளின மைம் 
சிதறிச்சீரழியும் நி்ேயிலிருந்து, அதன 
ல்பரோறை்ே ஒனறு திரட்டி ஒருமுகைப்படுத்தி, 
இேக்்கை ல�ோக்கிச் நசலுத்தி, மை அ்மதி 
ந்பை உதவும் மிகைபந்பரிய கைருவியோகைத் தியோைம் 
வி்ளஙகுகிைது. 

�மது இந்திய லயோகைக்கை்ேயில் 
்பல்லவறு வ்கையோை உைற்பயிறசிகைள உள்ளை. 
அவறறில் லயோகைோசைம் இயற்கையோை, 
சிைந்த, ஒரு வோழ்வியல் கை்ேயோகும். 
இக்கை்ே, ஒவநவோரு தனி மனிதனுக்கும் 
�ேத்்தயும் மைத்தூய்ம்யயும் ந்பறறு 
வோழ உதவுகினைது. இவ ‘லயோகைக் கை்ேப
்பயிறசியோைது சோதி, சமயம், இைப ்போகு்போடினறி 
அ்ைவரோலும் லமறநகைோள்ளப்படும் 
�ல்வோழ்விறகு உகைந்த லயோகைமு்ைகை்ளோகும். 
அறிவியல் மு்ைப்படி லமறநகைோள்ளப்பட்ை 
லயோகைக்கை்ே ஆரோயச்சியோைது, மனிதரகை்ளது 
உைல் ந�கிழ்வுத்தன்ம்யயும் உைல்தகுதித் 
திை்ையும் லமம்்படுத்தி வருகிைது. 
மைம், குழப்பம் அ்ையோமலும், மை 
அழுத்தமில்ேோமலும் வோழ உதவுகிைது. 
ஐம்புேனகை்்ளக் கைட்டுப்படுத்தி, ஒழுக்கை 
ந�றியுைன வோழவும், நி்ைவோறைலுைன 
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�	ஆசைப்பயிறசிகை்்ள வி்ரவோகை 
நசயயக்கூைோது.

�	்பத்மோசைம் அல்ேது வஜ்ரோசைம் 
நி்ேயிலிருந்து பிரோைோயோமம் ்பயிறசி 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	�ோசிகை்்ளச் சுத்தம் நசயதபினைலர, 
பி ர ோ ை ோ ய ோ ம ப  ்ப யி ற சி யி ் ை 
லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	உளமூச்சும் நவளிமூச்சும் சம ல�ரத்தில் 
இருக்குமோறு ்பயிறசி நசயய லவணடும்.

�	கைோ்ே மோ்ே இருலவ்்ளகைளிலும் 
பி ர ோ ை ோ ய ோ ம ப  ்ப யி ற சி ் ய 
லமறநகைோள்ளேோம்.

�	உைலில் உள்ள உறுபபுகை்்ளத் த்ளரத்திக் 
கைணகை்்ள மூடித் தியோைத்்தத் நதோைஙகை 
லவணடும்.

�	சுவோசத்தின மீது கைவைத்்தச் நசலுத்தித் 
தியோைம் லமறநகைோள்ள லவணடும்.

�	ம ை ம்  ஒ ரு நி ் ே ப ்ப டு வ த ற கு க் 
கைருபந்போரு்ளோகை �ோம் வைஙகும் நதயவ 
வடி்வ அல்ேது பிடித்த உருவத்்த 
மைதில் ஒருநி்ேப்படுத்தி நிறுத்துதல் 
லவணடும்.

�	இ்ை மந்திரஙகை்்ள உச்சரித்துத் 
தியோைத்்த லமறநகைோள்ளலவணடும். 

�	ஒரு நி்ேப்படுத்திய பினபு, தியோை 
ல�ரத்்த அதிகைரிக்கைச் நசயய லவணடும்.

குருவின் யமன்ழம
ஞோனிகைளும், முனிவரகைளும் தம்மிைம் 

சீைரோகை வரும் மோைவரகைளின உைல், மைம், 
உயிலரோட்ைம் ல்போனைவற்ை லமம்்படுத்த 
்பல்லவறு மு்ைகை்்ளப பின்பறறி வந்தைர. 
லவத கைோேத்தில் கைல்வி “குருகுைம்” மு்ையில் 
கைறபிக்கைப்பட்ைது. அக்கைோேத்தில் கைல்வியின 
ல�ோக்கைம் ஆனம விடுத்ேலயயோகும். கைல்வி 
மு்ையில் நசவிவழியோகைச் சூத்திரஙகைள 
கைறபிக்கைப்பட்ைை. குருகுேக் கைல்வியில் குரு-சீைன 
உைவு ல்போறைத்தக்கைதோகை இருந்தது. மோதோ, பிதோ, 
குரு, நதயவம் எனை வரி்சயில் நதயவத்திறகு 
முன்போகை ்வத்து, குரு வைஙகைப்படுகிைோர. 

குருவின ஆசிலயோடும் லமற்போர்வயின கீழும் 
கைல்வி கைற்பலத சோேச் சிைந்ததோகும்.

குரு எனைோல் ‘ஒளி’ எனறு ந்போருள, 
இருளில் இருக்கும் மோைவனின மை்த 
நவளிச்சத்திறகுக் நகைோணடு வரு்பவர குரு 
ஆவோர. ஒரு மோைவன குருவிைம் 12 ஆணடுகைள 
கைல்வி கைறகைலவணடும். அதறகுப பிைகுதோன, 
குரு தைது நுட்்பஙகை்்ளச் சீைனுக்குக் கைறறுக் 
நகைோடுப்போர. புத்தரின வோழ்க்்கையில் குரு 
சிஷயன மு்ை மிகைவும் ல்போறைப்பைக்கூடியதோகை 
இருந்தது. புத்தரின சீைரகைள வோழ்க்்கையில் 
அதிகைம் நவறறி அ்ைந்தவரகை்ளோகைலவ 
கைோைப்பட்ைைர, அவரகைள மைத்்தத் 
தியோைத்தோல் நவறறி கைணடு இனறும் 
உேகைநமஙகும் ்பரவி இருக்கிைோரகைள. ஒரு 
மோைவன குருவிைம் கைறறுக் நகைோளவது 
மிகைவும் கு்ைவோகை இருந்தோலும், அவன கைறை 
கைல்வி வோழ்க்்கையில் எந்தச் சூழ்நி்ேயிலும் 
அவனுக்கு உதவியோகை அ்மயும். அவன 
கைைவிலும்கூை, குரு்வ மைக்கைமோட்ைோன. 
லயோகைக் கை்ேயில் உள்ள குருசிஷயன மு்ை, 
எந்தக் கைோேத்திலும் நதோைரந்து நகைோணலை 
இருக்கும்.

ய�ாகா �யிற்சியும் உணவு முழறைகளும்
�ோம் உட்நகைோளகினை உைவுப 

ந்போருளகைளில் ்பே லவதிப ந்போருளகைள 
உள்ளைஙகி இருக்கினைை. இந்த லவதிப 
ந்போருளகைள வ்ளரசி்த மோறைத்தின மூேம் 
உைல் வ்ளரச்சிக்கும் நசயல்்போட்டிறகும் 
லத்வயோை ஆறை்ே வழஙகுகினைை. 
உைவூட்ைமோைது உை்வ உளளிழுத்தல், 
நசரித்தல், உட்கிரகித்தல் மறறும் 
தனவயமோக்குதல் ல்போனை ்பல்லவறு 
நி்ேகை்்ள உள்ளைக்கியதோகும். எைலவ, 
உைவூட்ைம் என்பது �ோம் உணணும் உைவு 
எவவோறு உைலுக்கு ்பயனுள்ளதோகை மோறுகினைது 
எனை நசயல்்போட்்ைக் குறிப்பதோகும்.

ந்போதுவோகை உை்வத் லதரந்நதடுப்பது 
சு்வயின அடிப்ப்ையிலும், ஊட்ைச்சத்தின 
அடிப்ப்ையிலும், சமயம் மறறும் கைேோச்சோர 
அடிப்ப்ையிலும், உ்ளவியல் மறறும் 
சமூகைவியல் அடிப்ப்ையிலும் இவறறுக்கும் 
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லமேோகை அவரவர தம் ந்போரு்ளோதோர 
நி்ேயிலும் உைவுப ந்போருளகை்்ளத் 
லதரந்நதடுக்கினைைர. எைலவ, உைவு என்பது 
உைர்வத் தருவதோய அ்மய லவணடும். 

உணவின் வழககள்
கீ்ர, கைோயகைறி, ்பழஙகைள, 

தோனியஙகைள, லதஙகைோய, வோ்ழப்பழம் 
ல்போனை்வ இயற்கையில் கி்ைக்கும் 
உைவுபந்போருளகை்ளோகும். இவற்ை 
உைவோகை எடுத்துக் நகைோளவதோல் �ேம்  
லமன்மய்ைவதுைன ல�ோய எதிரபபு 
ஆறைலும் ந்பருகுகிைது. ்பச்்சக் கைோயகைறிகை்்ள 
உண்பதோல், �ோரசத்துகைளும் தோது உபபுகைளும், 
உயிரசத்துகைளும், உைலுக்கு ல�ரடியோயக் 
கி்ைக்கினைை.

லவரக்கைை்ே, எள, லதஙகைோய ல்போனை 
எணநைய வித்துகை்்ள மு்்ளகைட்டிச் 
சோபபிடும்ல்போது, கைருப்பட்டி அல்ேது நவல்ேம் 
லசரத்துச் சோபபிைலவணடும். மு்்ளகைட்டிய 
தோனியஙகை்்ளக் கைோ்ே உைலவோடுதோன 
உணைலவணடும். நதஙகு, மோ, ்பேோ, ந�ல்லி, 
ல்பரீச்்ச, இேந்்த, �ோவல், சபல்போட்ைோ, 
வோ்ழ, ்பப்போளி, மோது்்ள, நகைோயயோ, 
எலுமிச்்ச, சோத்துக்குடி, திரோட்்ச, தக்கைோளி 
ல்போனைவ்கையில் வரி்சப்படுத்தி, முதல் 
தரமோை்வகை்்ள அதிகைம் ்பயன்படுத்துவது 
மிகைச்சிைந்தது.

்பழஙகைள உயரவோகைச் 
நசோல்ேப்பட்ைோலும், சிே கிழஙகு வ்கைகை்்ளயும் 
உட்நகைோள்ளேோம் எைப ்ப்தோர்த்த சி்ந்தோமணி 
கூறுகிைது. அ்வ, மஞசள, இஞசி, கைரு்ைக் 
கிழஙகு ல்போனை்வகை்ளோகும். புேோல் உை்வத் 
தவிரத்துக் “கனிகணள உணய்போம், பிணிகணள 
நவல்யவோம்”.

ய�ாகாவும் அறைவி�லும்
லயோகைோவும் அைவியலும் ஒனலைோடு 

ஒனறு உள்ளோரந்த்வ. எைலவ, அைவிய்ேப 
பின்பறை லவணடுநமனைோல் லயோகைோ 
மு்ைகை்்ள அறிந்திருக்கை லவணடும். லயோகை 
மு்ைகை்்ளப பின்பறை, ்பதஞசலி முனிவரின 
லயோகை சூத்திரஙகை்்ளயும், திருமூேரின 

திருமந்திரத்்தயும், அடிப்ப்ையில் அ்மந்த 
அைந�றிகை்்ளயும் �ோம் பின்பறைலவணடும். 

�	அகிம்ண்ச: வனமு்ையில் ஈடு்பைோமல் 
மகைோத்மோ கைோந்தி ல்போல் அகிம்்ச்யப 
பின்பறறிச் நசயல்்படும் நி்ே்யக் 
குறிபபிடுகிைது.

�	்சததி�ம்: மைம், நமோழி, உைல் மூனறிலும் 
உண்ம்யப பின்பறறி, இ்ைவனின 
குைத்்தப ந்பறும் நி்ே ஏற்படுகிைது. 

�	அஸய்த�ம்: அஸ்லதயம் என்பதறகுத் 
“திருைோ்ம” எனறு ந்போருள. மனிதன 
தமக்கு உரி்மயில்ேோதவற்ைத் 
தனனுரி்மப்படுத்திக் நகைோள்ளக் கூைோது 
என்பலத திருைோ்ம. இதில், மைத்தோல்கூை 
பிைர ந்போரு்்ள அ்ையக் கூைோது எனை 
எணைம் உருவோகிைது.

�	பி � ம் ம ச ்ச ரி � ம் : ம னி த ன 
ஐம்புேனகை்்ளயும் தனைைக்கைத்துைன 
கைட்டுப்படுத்தி இச்்சகை்்ள ஒழித்து 
வோழும் அைந�றிப ்பணபு உருவோகிைது.

�	அ்பரிககி�ஹம்: அ்பரிக்கிரஹம் எனைோல் 
லத்வக்கு அதிகைமோை ந்போருளகைள 
லசரக்கைோமல் மகிழ்ச்சியோகை இருத்தல். 
இதில், வறு்மயிலும் ல�ர்ம; 
ஏழ்்மயிலும் உண்ம்யப பின்பறறி 
வோழும் அைந�றி ்பணபு உருவோகிைது.

�	நைௌச்சனைம்: நேௌச்சைம் என்பதறகுத் 
தூய்ம எனறு ந்போருள. இதில் உைல், 
உ்ை, இருபபிைத்்தச் சுத்தமோகை 
்வத்திருக்கும் ்பணபி்ை வ்ளரக்கிைது. 

�	்ச்நய்தோ்சம்: சந்லதோசம் என்பதறகு, 
அ்ளவறை ஆ்ச இல்ேோமல் 
கி்ைத்தவறறில் மைநி்ைவுைன 
மகிழ்ச்சியோகை வோழும் ்பண்்ப 
வ்ளரக்கிைது. 

�	்த்பஸ/்தவம்: த்பஸ் அல்ேது தவம் 
என்பது, உை்ே வருத்தி இன்பஙகை்்ளக் 
கு்ைத்துக் நகைோளவதும் ல�ோன்்ப 
லமறநகைோணடு எளி்மயோகை வோழும் 
்பண்்பயும் வ்ளரக்கிைது. 

�	ஸவோததி�ோமம்:  ஸ்வோத்தியோமம் 
என்பதறகுத் தன்ைப்பறறி அறிவது 
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�	விருந்லதோம்்பல் ்பணபு மறறும் 
விட்டுக்நகைோடுக்கும் மைப்போன்ம்ய 
வ்ளரக்கிைது.

�	லயோகைோப ்பயிறசியின மூேம் 
மோைவரின உைல் உறுபபுகை்்ள
ஆறைல் வோயந்ததோகைவும், புேனகை்்ளக் 
கைட்டுப்போடு உ்ையைவோகைவும், மைத்்த 
ஒரு நி்ேப்படுத்தவும், உைரவுகை்்ளச் 
சமநி்ேயிலும், சுவோசத்தி்ை 
ஒழுஙகு மு்ையிலும், அறிவி்ைப 
்பேமோைதோகைவும் மோறைமுடியும். லமலும், 
மோைவரகை்்ள அகைஙகைோரம், நவறுபபு 
ல்போனை தீய குைஙகைளிலிருந்து விடுவித்து, 
ஆத்மோவிறகுத் தூய்ம்ய அளிக்கிைது. 
லயோகைோ கைல்வியின மூேமோகை, கைைவுள 
்பக்தி, ந்பரியவரகைளிைம் மரியோ்த, 
நதோணடு மைப்போன்ம, �னைைத்்த, 
சமுதோயஅைம்,  தனிமனிதஅைம், 
விருந்லதோம்்பல்்பணபு, �ட்புைரவு ல்போனை 
�றகுைஙகை்்ள வ்ளரக்கை முடியும்.

�	லயோகைோ கைல்வி, மோைவரகைளி்ைலய
� ற ந ச ய ல் கை ் ்ள த்  த ் ை யி ன றி 
லமறநகைோள்ள வழிவ்கை நசயகிைது. 
உதோரைமோகை நசடிகைள, மரக்கைனறுகைள 
�டுதல், நசடிகைளுக்கு நீர வோரத்தல், 
்பை்வகைளுக்கும், எறும்புகைளுக்கும் 
உைவு அளித்தல், தம்்மவிைச் 
சிறியவரகைளிைத்தில் அனபு கைோட்டுதல், 
உதவி நசயதல் ல்போனை �ற்பணபுகை்்ள 
அவரகைளி்ைலய வ்ளரக்கை லயோகைோ கைல்வி 
து்ை புரிகினைது. மோைவரகைள மை்த 
ஒருமுகைப்படுத்தி, �ல்ேறிவு, ந்பறறு 
மைவ்ளரச்சி அ்ைந்து, கைை்ம உைரவு, 
�ோட்டுப்பறறு, கைோேந்தவரோ்ம எனை 
இேக்்கை நிரையித்துச் நசயல்்படுதல் 
ல்போனை வோழ்வியல் ந�றிகைள 
லமம்்படுகினைை.

எைப ந்போருள்படும். மனிதன தன்ைப 
்பறறி அறிவதில் ஒரு ்பகுதியோகை ஆனமிகைப 
புத்தகைஙகைள, லவத நூல்கைள, இ்ைவன்போல் 
்போைப்படும் லதோத்திரப்போைல்கைள மறறும் 
ஆனமிகை நசோறந்போழிவுகை்்ளக் லகைட்்பது 
ல்போனை �ற்பணபுகை்்ள வ்ளரக்கிைது.

�	ஈ ஸ வ � ப் ்ப � ணி ்த ோ � ம் :  இ த ற கு 
இ்ைவனிைத்தில் ்பக்தி அதிகைரித்தல் 
எைப ந்போருள்படும். இதைோல், 
மனிதனுக்கு ஏற்படும் அடிப்ப்ை 
இயற்கை லவட்்கைகை்ளோை ஆ்ச, லகைோ்பம், 
கைோமம் ல்போனைவற்ை அகைறறித் தன்ை 
இ்ைவனுக்கைோகை நதோணைோறறுதல் எனை 
்பண்்ப வ்ளரக்கிைது.

�	லயோகைோ ்பயிறசி லமறநகைோளளும் ஒருவர, 
தம் உைல் தகுதி்யப ல்பணிக்கைோத்து, 
மனித வ்ளத்்தயும் லதசப்பற்ையும் 
வ்ளரக்கை இயலும்.

�	்பணிவுைன கீழ்ப்படியும் தன்ம்யயும் 
ஒழுக்கைக் கைட்டு்போட்்ையும் வ்ளரக்கிைது.

�	லயோகைோ ்பயிறசி்யச் சகைமோைவரகைளுைன 
இ்ைந்து லமறநகைோளவதோல், அனபும் 
சலகைோதரத்துவமும் வ்ளரகினைை. 

�	கைடிைமோை ஆசைப ்பயிறசிகை்்ள 
லமறநகைோளவதோல் உைல் ்பேமும் 
சகிபபுத்தன்மயும் லமம்்படுகினைை.

�	சூரிய �மஸ்கைோரம் நசயவதோல், 
இயற்கை்ய ல�சிக்கும் ்பணபு வ்ளரகிைது.

�	தீயப ்பழக்கைஙகை்்ளத் தவிரத்து அைவழியில் 
நினறு, மகிழ்ச்சிகைரமோை வோழ்க்்கை 
வோழ்தல் எனனும் மைப்போன்ம்ய 
வ்ளரக்கிைது.

�	லயோகைப ்பயிறசிகை்்ள சகைமோைவரகைளுைன 
இ்ைந்து லமறநகைோளவதோல், தனைேம் 
கைருதோது பிைர �ேம் கைருதும் சமூகைவியல் 
்பணபுகைள லமம்்படுகினைை. 
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நிழறைவுழர

உேகை சுகைோதோர ்மயம்(WHO), 
உைல்�ேம் என்பது, ல�ோயிலிருந்து விடு்படுதல் 
என்பது மட்டுமல்ேோது உைல், மைம், சமூகை 
�ேம் ல்போனைவற்ைப ல்பணிக்கைோப்பதுமோகும் 
எை வி்ளக்குகிைது. ஒருவர, தம் உைலில் 
எவவித ல�ோயும் இல்ேோத நி்ேயுைன 
�ல்ே உைே்மப்்பப ந்பறறு �ேமுைனும்  

மை�ேத்துைனும் சமூகைத்தில் அ்ைவரிைமும் 
ஒழுக்கைந�றிகைல்ளோடு வோழும் மு்ை்ய லயோகைோ 
கைல்வி �மக்குக் கைறறுத்தருகிைது. லமலும், 
இந்தியோவின ்பண்போட்்ைப ல்பணிக் கைோக்கைவும் 
அைந�றிகை்்ள வோழ்வில் கை்ைபபிடிக்கைவும் 
லயோகைோ கைல்வி �மக்கு உதவுகிைது.

்பயிறசி
்சரி�ோனை விண்ண�த ய்தர்்நந்தடுதது எழுதுக.

1. இந்தியோவின நதோன்மயோை வோழ்வியல் ந�றிமு்ை_________

அ) தரக்கைவியல் ஆ) சித்தோந்தம் இ) லவதோந்தம் ஈ) லயோகைோ

2. லயோகைவழிகை்்ள மனித இைத்திறகுத் தந்தவர

அ) ஹீரணய கைர்பர ஆ) ஆதிலசஷன இ) அத்தரிமுனிவர இ) ்பதஞசலி முனிவர

3. முதனமுதலில் சரவலதச லயோகைோ திைம் நகைோணைோைப்பட்ை �ோள

அ) 25 ஜூன 2015 ஆ) 25 ஜூன 2016 இ) 21 ஜூன 2015 ஈ) 21 ஜூன 2016

4. ந்போருத்துகை.

அ. ்பக்திலயோகைம் - 1. அறிலவ கைைவுள

ஆ. கைரம லயோகைம் - 2. எல்ேோம் இ்ைவன நசயல்

இ. ஞோை லயோகைம் - 3. எட்டுப பிரிவுகைள

ஈ. ரோஜலயோகைம் - 4. நசயல்கைளின மூேம் இேக்்கை அ்ைதல்

அ)  அ - 3, ஆ - 4, இ - 2,ஈ -1 ஆ)  அ - 1, ஆ - 3, இ - 2, ஈ - 4

இ)  அ - 4, ஆ - 1, இ - 3, ஈ - 2 ஈ)  அ - 2, ஆ - 4, இ - 1, ஈ – 3

5. ந்போருத்துகை.

அ. அஹிம்்ச - 1. ந்போருள லசரக்கைோ்ம

ஆ. சத்தியம் - 2. திருைோ்ம

இ. அஸ்லதயம் - 3. உண்ம

ஈ. அ்பரிக்ரஹம் - 4. வனமு்ை இல்ேோ்ம

அ) அ - 4, ஆ - 3, இ - 2, ஈ - 1 ஆ) அ - 3, ஆ - 2, இ - 1, ஈ -4

இ) அ - 2, ஆ - 1, இ - 4, ஈ - 3 ஈ) அ - 1, ஆ - 4, இ - 3, ஈ – 2

6. தவைோை இ்ை்யச் சுட்டிக்கைோட்டுகை.

அ) நேௌச்சைம் - தூய்ம
ஆ) சந்லதோசம் - திருபதி
இ) த்பஸ் - ஆைம்்பரம்
ஈ) ஸ்வத்யோமம் - தன்ைப்பறறிய எளி்ம
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 7. இரோஜலயோகைத்தின இறுதிநி்ே _________ ஆகும்.

  அ) சமோதி ஆ) தியோைம் இ) தோரைம்  ஈ) வி்பரீதகைரினி

 8. தவைோகைப ந்போருத்தப்பட்டுள்ள  இ்ை்யச் சுட்டிக்கைோட்டுகை.

  அ) மச்சியோசைம் - மீன ல்போனை அ்மபபு

  ஆ) தோைோசைம் - ம்ே ல்போனை அ்மபபு

  இ) தனுரோசைம் - வில் ல்போனை அ்மபபு

  ஈ) வி்பரீத கைரினி - தோம்ர ல்போனை அ்மபபு

 9. ந்போருத்துகை.

  அ. ஏரவடிவம் ல்போனை உைல் லதோறைம்   -  1. சே்போசைம்

  ஆ. ்போம்பு ்பைம் எடுப்பதுல்போே உைல் லதோறைம் -  2. தனுரோசைம்

  இ. வில் ல்போனை அ்மபபில் உைல் லதோறைம் -  3. புஜஙகைோசைம்

  ஈ. நவட்டுக்கிளி ல்போனறு உைல் லதோறைம் -  4. ஹோேோசைோ

  அ) அ - 1, ஆ - 4, இ - 3, ஈ - 2 ஆ) அ - 2, ஆ - 1, இ - 4, ஈ - 3

  இ) அ - 3, ஆ - 2, இ - 1, ஈ - 4 ஈ) அ - 4, ஆ - 3, இ - 2, ஈ – 1

 10. கைோல்கை்்ள லமலே உயரத்தி நிறகும் ஆசைம் _________

  அ) வி்பரீதகைரினி ஆ) ்பவை முத்தோசைம் இ) சே்போசைம் ஈ) ்போதஹஸ்தோசைம்

சிறுவினைோ

 1. லயோகைோவின பிரிவுகைள யோ்வ?
 2. லயோகைோ / அஸ்ைோஙகை லயோகைோவின நி்ேகைள யோ்வ?
 3. பிரைோயமம் எனைோல் எனை?
 4. அமரந்தநி்ே ஆசைஙகைள யோ்வ?
 5. நினைநி்ே ஆசைஙகைள யோ்வ?
 6. சுழிமு்ை சுவோசம் யோது?

குறுவினைோ

 1. ்பக்தி லயோகைம் எனைோல் எனை?
 2. மச்சியோசைத்தின ்பயனகைள யோ்வ?
 3. ்போதஹஸ்தோைம் மனித வோழ்விறகுத் தரும் ்பயனகை்்ளக் குறிபபிடுகை.
 4. பிரோைோயோமத்தின ல�ோக்கைம் யோது?

ந�டுவினைோ

 1. லயோகைோ மு்ை மோைவரகைளுக்கு எவவ்கையில் ்பயனு்ையதோகை வி்ளஙகுகிைது?
 2. லயோகைோ சோஸ்திரம் கூறும் உைவு மு்ைகை்்ள விவரி?
 3. லயோகை மு்ைகைளின மூேம் வ்ளரக்கைப்படும் அைந�றிகை்்ள வி்ளக்குகை.
 4. லயோகைப ்பயிறசி லமறநகைோளவதோல் ஏற்படும் �ன்மகைள வ்கைப்படுத்துகை.
 5. சூரிய �மஸ்கைோரம் லமறநகைோளளும் நி்ேகை்்ளப ்படிநி்ேகைளுைன வி்ளக்குகை.
 6. எ்வலயனும் ஐந்து ஆசைஙகை்்ளச் நசயயும் மு்ைகை்்ள எழுதுகை.
 7. எ்வலயனும் ஐந்து பிரோைோயோமம் ்பயிறசிகைள லமறநகைோளளும் மு்ை்ய வி்ளக்குகை.
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இழண�ச்பச�ல்�ாடு 

சயா்கா்சனங்கள்  இணணயபபக்கததிற்கான உரலி : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yogaexercises.juliusapps

�டிகள்
1. கீழக்காணும் உரலி/விணரவுககுறியீடணடப பயனபடுததி, இச்்்சயலபாடடிற்கான

இணணயபபக்கததிறகுச் ்்சல்க. 
2. அஙகு சயா்கா்சனததிற்கான பலவித ்்சயலவிளக்கப படங்கள் ்்காடுக்கபபடடுள்ளன.
3. அழதப் �ார்தது நீஙகளும் பசயது �ார்க்கலாம்.

ய�ாகாசனஙகள் குறிதது 
அறிந்து பகாள்யவாமா ?

ய�ாகம் உணர்ததும் வாழ்வி�ல் பநறிகள்

* படங்கள் அணடயாளததிறகு மடடுசம.

பச�ல்�ாட்டின் �டிநிழலக்கான �டஙகள் :

�டி 1 �டி 2 �டி 3
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நுழைவு வாயில்

நாம் வாழும் உலகமானது, 
பஞ்சபூதஙகளின் ச்சர்க்கயால் உருவானது. 
சமலும், இவ்வுலகிலுள்ள உயிருள்ள மற்றும் 
உயிரற்்ற பபாருளகள அ்னத்திலுசம 
பஞ்சபூதஙகள நி்்றந்துள்ளன. எனசவ, இ்வ 
இல்லாத உல்க நம்மால் காண இயலாது. 

பஞ்சபூதஙகளின் ச்சர்க்கசய இவ்வுலக 
உருவா்ககம் என இந்தியத் தத்துவஙகளும் 
வலியுறுத்தியுள்ளன. 

பகுத்தறிவுள்ள மனித ்சமுதாயம், 
பஞ்சபூதஙகளு்ககும், உலகிலுள்ள மற்்ற 
உயிரினஙகளு்ககும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத 
வ்கயில், அவற்்்றப் புனிதமாக மதித்துப் 
சபாற்றி பாதுகா்ககசவண்டும் என்று 
இந்தியப்பண்பாடானது வலியுறுத்துகி்றது. 
சுற்றுச்சூழலின் அஙகஙக்ளாக இரு்ககின்்ற 
பரந்து விரிந்த காடுகள, வான்ளாவிய 
ம்லகள, குன்றுகள, பல்சவறு வ்கயான 
மரஙகள, தாவரஙகள, ப்சடிபகாடிகள, 
கடல்கள, ஆறுகள, நீரநி்லகள, புல்பவளிகள, 
மலரகள, விலஙகுகள, ப்ற்வகள, பூச்சி 
இனஙகள என இ்வ அ்னத்்தயுசம 
இந்தியப்பண்பாடானது இ்்றவசனாடு 
இ்ணத்து புனிதமாக வணஙகுகி்றது.  
இதன்மூலம் இந்தியப்பண்பாடானது 
இயல்பாகசவ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு 
அடிப்ப்டயாக வி்ளஙகுகி்றது என்பது 
பதளிவாகி்றது.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	சுற்றுச்சூழல் வ்ளரச்சியில் இந்தியப் பண்பாட்டின் பஙகி்ன அறிந்துபகாளளுதல் 

�	இந்தியரகள வாழ்வு இயற்்கசயாடு இ்யந்தது என்ப்த அறிதல்.

�	ம்ல, நதி, கடல், காடு சபான்்ற இயற்்க அ்மப்புக்்ளத் பதரிந்துபகாளளுதல்

�	பஞ்சபூதஙகச்ள சுற்றுச்சூழலு்ககு அடிப்ப்ட என்ப்தப் புரிந்துபகாளளுதல்

�	இயற்்க வ்ளஙக்்ளப் பாதுகா்கக அரசு சமற்பகாண்டுள்ள நடவடி்க்கக்்ளப் பற்றி 
அறிந்துபகாளளுதல்

�	சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடுகள – அவற்றிற்கான காரணஙகள ஆகியவற்்்றத் 
பதரிந்துபகாண்டு மாசில்லா பாரதத்்த உருவா்கக முயற்சி சமற்பகாளளுதல்.

இந்தியப் பணபோடும் 
சுறறுச்சூழலும்9

அலகு

உலகத்தாற்றம்
நிலம், நீர, பநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய 
ஐவ்க இயற்்கப் பபாருளக்்ள்க 
பகாண்டு இவ்வுலகம் சதான்றியது 
என்்ற கருத்்தத் பதால்காப்பியர 
பவளிப்படுத்தியுள்ளார. 

“நிலம், நீர், தீ, வளி, விசும்்போடு ஐந்தும்

கலந்்த மயககம் உலகம்“

என்று உலகத் சதாற்்றம் பற்றி அறிவியல் 
அடிப்ப்டயில் கூறியுள்ளார.
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223இந்தியப் பணபபாடும் சுற்றுச்சூழலும்

இ்யந்த வாழ்்வப் பற்றி அறிந்துபகாளவசத 
சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும்.

சுறறுச்சூைல் கல்வியின் ்தழவ
சுற்றுச்சூழலானது பஞ்சபூதஙக்ளால் 

உருவா்ககப்பட்டுள்ளது என்பது நாம் 
அறிந்தசத. இவற்றுள ஏசதனும் ஒன்றில் 
ஏற்படும் மாற்்றம், ஏ்னய அ்மப்புகளின் 
்சமநி்ல்யப் பாதி்ககி்றது. மாறிவரும் 
சுற்றுச்சூழல், பி்ற உயிரினஙக்்ள மட்டுமன்றி, 
மனித்னயும் ஒவ்பவாரு நாட்்டயும் 
பாதி்ககி்றது. ம்ககட்பதா்க பபரு்ககம், 
இயற்்க வ்ளஙகள கு்்றதல் சபான்்ற 
அ்னத்தும் சுற்றுச்சூழலு்ககு்கசகடு 
வி்்ளவிப்ப்வயாகும். எனசவ, சுற்றுச்சூழல் 
கல்வி அளித்தல், விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்துதல்  
சபான்்ற்வ தற்காலத்தின் இன்றிய்மயாத 
சத்வயாகும்.

இந்தியாவின் சுறறுச்சூைல்
இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் 

அம்்சஙகச்ள பண்பாட்்டத் தீரமானி்ககின்்றன. 
ம்லகள, காடுகள, நதிகள, கடல்கள சபான்்ற 
சுற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகளு்ககும் இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்கும் பநருஙகியத் பதாடரபுள்ளது. 
இதன் அடிப்ப்டயில், இந்தியாவின் 
பதன்பகுதி மிதபவப்பமண்டலப் பகுதியாகவும், 
வடபகுதி பவப்பமண்டலப் பகுதியாகவும் 
வி்ளஙகுகி்றது. நமது நாட்டின் இயற்்கப் 
பிரிவுகள சிந்துகங்கச் ்சமபவளி, த்ககாணப் 
பீடபூமி, கடற்க்ரச் ்சமபவளிகள என மூன்று 
பிரிவுக்ளாகப் பிரி்ககப்படுகின்்றன.

சிந்துகங்கச் ்சமபவளிகள, 
ப்ழ்மயான வட இந்தியப் பண்பாட்டின் 
்மயமாகத் திகழ்கின்்றன. சிந்துபவளி 
நாகரிகம், சிந்து மற்றும் அதன் து்ண 
நதிக்ளான ஜீலம், சீனாப், ராவி, பியாஸ், ்சட்பலஜ், 
்சரஸ்வதி ஆகியவற்றின் பகுதிகளில் சதான்றிப் 
பரவியது. சுற்றுச்சூழலு்ககு மிகுந்த முதன்்ம 
அளித்த சிந்துபவளி ம்ககள, மூடப்பட்ட பாதா்ள 
்சா்கக்ட, சநரான, வரி்்சயான ்சா்லகள, 
வீடுகள சபான்்றவற்றிற்கும் மு்ககியத்துவம் 
அளித்தனர. சவதகால ம்ககளும் கங்க 

இயற்கைக் கைாட்சிகைள்

சுறறுச்சூைல்
‘ஆயகோஸ்‘ என்்ற கிசர்ககச் ப்சால், ‘வீடு‘ 

எனப் பபாருளபடும். ‘ந�ோகோஸ்‘ என்்ற கிசர்ககச் 
ப்சால், ‘கற்்றல்‘ எனப் பபாருளபடும். ஆயகாஸ், 
சலாகாஸ் என்்ற இவ்விருப்சால்லும் இ்ணந்து 
‘யிநகோ�ஜி‘(Ecology) என்்ற ப்சால் உருவானது. 
உயிருள்ள்வயும், (Biotic) உயிரற்்ற்வயும் 
(Abiotic) அடஙகிய இயற்்கயின் பதாகுப்பிற்கு 
சூழ்மண்ட�ம் அல்லது சூழநில�த் த�ோகுப்பு 
(Ecosystems) என்று பபயர.

மனித வாழ்்க்க்ககு இன்றிய்மயாத்வ, 
சுவாசிப்பதற்குத் தூயகாற்று, பருகுவதற்குத் 
தூய்மயான நீர, ஊட்டச்்சத்துமி்கக உணவு 
சபான்்ற்வயாகும். இ்வ அ்னத்்தயும் 
பகாண்டசத தூய்மயான சுற்றுச்சூழலாகும்.

சுறறுச்சூைல் கல்வி விளககம்
சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது, 

“சூழநில�யியல்” (Ecology) என்்ற அறிவியல் 
பிரிவாகும். சுற்றுச்சூழல் கல்வி, தனிநபரு்ககும் 
மனிதச் ்சமுதாயத்திற்கும் சுற்றுச்சூழல் 
விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்துகி்றது. இஃது 
இயற்பியல், பண்பாட்டுச் சூழ்நி்ல பற்றிய 
விழிப்புணர்வ ஏற்படுத்துவசதாடு, 
இயற்்கயான வாழ்்க்கச் சூழ்நி்ல்ககு 
ஏற்பு்டயது என்ப்தயும் உணரச்ப்சயகி்றது.

ம்ல, நதி, கடல், சூரியன், ஆகாயம், 
காற்று, விலஙகினஙகள முதலியவற்்்றப் பற்றி 
அறிவதும், இவற்றில் மனிதனின் பஙகி்னப் 
பற்றித் பதரிந்து பகாளவதும் சுற்றுச்சூழல் 
கல்வியாகும். அதாவது, இயற்்கசயாடு 
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வயல் ்சாரந்த இடமும் மருதம் என்றும், 
கடலும் கடல்்சாரந்த இடமும் பநயதல் 
என்றும், மணலும் மணல்்சாரந்த இடம் 
பா்ல என்றும் அ்ழ்ககப்பட்டன. ்சஙககால 
மன்னரக்ளான மூசவந்தரகள சுற்றுச்சூழலின் 
அம்்சஙக்ளான நதிகள, கடல்கள, ம்லகள, 
வனஙகள சபான்்றவற்்்றப் பாதுகாப்பதற்கு 
முதன்்மயளித்ததுடன், அவற்்்றப் 
பாதுகாப்பதற்குத் தனிப்ப்டக்்ளயும் 
்வத்திருந்தனர.

நீரப்பா்சனத்தின் மு்ககியத்துவத்்த 
அறிந்த ்சஙககாலச் ச்சாழ மன்னனான கரிகால் 
வ்ளவன், கல்ல்ண்ய்க கட்டி, நீ்ரச் ச்சமித்து, 
சவ்ளாண்்ம்யப் பபரு்ககினான்.

சுற்றுச்சூழலின் அம்்சஙக்ளான 
ம்லகளிலிருந்து ஏரா்ளமான 
பயன்கள ம்ககளு்ககு்க கி்ட்ககின்்றன. 
ம்லப்பா்்றகச்ள அ்ககாலத்தில் சகாயில்கள, 
அரண்ம்னகள, கட்டடஙகள சபான்்ற்வ 
கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
காடுகளிலிருந்து கி்டத்த மூலி்ககள சநாய 
தீர்ககப் பயன்பட்டன.

மிக நீண்ட கடற்க்ர்ய்க
பகாண்டிரு்ககும் இந்தியாவில் கடல், கடலியல் 
வ்ளஙகள ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பிற்குப் 
பழஙகால ம்ககள மிகுந்த மு்ககியத்துவம் 
அளித்தனர. அ்ககால அயல்நாட்டு வாணிகம், 
கடல்வழிசய ந்டபபற்்றது. கிசர்ககம், சராம், 
்சாவகத்தீவு, ஈழம் உளளிட்ட பல நாடுகளுடன் 
்சஙககாலத் தமிழர, கடல்வழிசய வாணிகம் 
ப்சயதனர. கடற்க்ரச் ்சமபவளிப்பகுதியின் 
பதாழில்க்ளான முத்து்ககுளித்தல், மீன் 
பிடித்தல் சபான்்றவற்றின் வ்ளரச்சி்ககும் 
மு்ககியத்துவம் அளித்த்த நம்மால் 
அறிந்துபகாள்ள முடிகி்றது.

இ்ட்ககாலத்தில் வாழ்ந்த சித்தரகள, 
ஆழ்வாரகள, நாயன்மாரகள, ப்கதி இய்கக 
ஞானிகள சபான்ச்றார சுற்றுச்சூழலு்ககும், 
அதன் பாதுகாப்பிற்கும் மு்ககியத்துவம் 
அளித்துள்ளனர. இவரகள, தமது பாடல்களில் 
இயற்்க அம்்சஙக்ளான சுற்றுச்சூழல் 
கூறுக்்ளப் பஞ்சபூதத்துடனும் இ்்றவனுடனும் 
ஒப்பிட்டுப் பாடிப் சபாற்றியுள்ளனர. சகாயில் 

நதி, அதன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு 
மு்ககியத்துவம் அளித்தனர.

பமௌரியரகள காலத்தில் பகௌடில்யர 
எழுதிய ‘அரத்�சோஸ்திரம்‘ என்்ற நூல் 
வனவ்ளம், வனவ்ளத்தின் சத்வ, அவற்்்றப் 
பாதுகாப்பதன் அவசியம் சபான்்றவற்்்றப் 
பற்றி்க குறிப்பிட்டுள்ளது. மாமன்னர 
அச்சாகரின் கல்பவட்டுகளில் வனஙகள, 
அவற்்்றப் பாதுகா்ககும் மு்்றகள, 
பாதுகாப்பதின் சத்வ சபான்்ற்வ குறித்த 
ப்சயதிகள காணப்படுகின்்றன. கி.பி.
(பபா.ஆ) 5-ஆம் நூற்்றாண்டில் இயற்்றப்பட்ட
‘ய்கஞவால்கியஸ்மிருதி‘ மரஙக்்ள 
பவட்டுதல், தண்ட்ன்ககுரிய குற்்றம் என்க 
குறிப்பிட்டுள்ளது.

கஙழகநதி
கங்கநதி இமயம்லயிலுள்ள 
கஙசகாத்திரியில் பனியா்றாக 
உருவாகி்றது. இந்நதி, வஙகசத்சத்தில் 
பத்மாநதி என்றும் அ்ழ்ககப்படுகி்றது. 
இது, சவதகாலப் பண்பாட்டின் ்மயமாக 
வி்ளஙகுகி்றது. இந்த நதி சிவபபருமானின் 
்சடாமுடியிலிருந்து சதான்றியதாகப் 
புராணஙகளில் கூ்றப்பட்டுள்ளதால், 
சிவ்ன்க கஙகோ�ரர என்று 
அ்ழ்ககின்்றனர.

தமிைர் பணபாடும் சுறறுச்சூைலும்
்சஙககாலத் தமிழகத்தின் த்லசி்றந்த 

புலவரகளில் ஒருவரான கபிலர, இயற்்கயின் 
அம்்சஙக்ளான காற்று, நீர, வானம், வனஙகள 
சபான்்றவற்்்றப் சபாற்றியுள்ளார. ்சஙககாலத் 
தமிழக ம்ககள, சுற்றுச்சூழலு்ககு அதிக 
மு்ககியத்துவம் தந்தனர. ஐவ்க நிலஙக்்ளப் 
பிரித்து, அவற்றின் சுற்றுச்சூழல், புவியியல் 
கூறுகள அடிப்ப்டயில் தமது பண்பாட்்ட 
வ்ரயறுத்தனர. இதனடிப்ப்டயில்,  
ம்லயும் ம்ல்சாரந்த இடமும் குறிஞசி 
என்்ற்ழ்ககப்பட்டது. காடும், காடு்சாரந்த 
இடம் முல்்ல என்்ற்ழ்ககப்பட்டது. வயலும் 
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ஆகிய மாநிலஙகளில் சமற்குறிப்பிட்ட 
ம்லத்பதாடரகள உள்ளன.

பழனி முருகைன் ககைாயில்

ம்லகள இந்தியப் பண்பாட்டில் சி்றப்பிடம் 
பபறுகின்்றன. ம்லவாழ் ம்ககளின் உணவு, 
உ்ட, உ்்றவிடம், பயன்படுத்தும் கருவிகள, 
பகாண்டாடும் விழா்ககள சபான்்ற்வ நமது 
நாட்டின் பதான்்மயான பண்பாட்்ட 
எடுத்தியம்புகின்்றன. ம்லவாழ் ம்ககள 
பயன்படுத்தும் சதன், பழஙகள, அரிசி 
சபான்்றவற்்றாலான உணவுகள சநாய தீர்ககும் 
தன்்ம பகாண்ட்வ. சமலும், ஆதிகால 
ம்லவாழ் ம்ககள ஈட்டி, சவல், வில், அம்பு 
ஆகியவற்்்ற ஆயுதஙக்ளாகப் பயன்படுத்தினர. 
அவற்்்ற்கபகாண்டு, விலஙகுக்்ள 
சவட்்டயாடி, அவற்றின் இ்்றச்சி்ய 
உண்டனர. 

இமயம்லத் த�ாடர்

குளிரகாலத்திலும் சகா்டகாலத்திலும் 
அவரகள அணிந்த உ்டகள, 
காலநி்ல்கசகற்்றவாறு அ்மந்திருந்தன. 
அவரகளின் வீடுகள மரத்தால் 

தூய்மப்பணி என்்ற அடிப்ப்டயில், 
சகாயில்க்்ளத் தூய்மப்படுத்தியதுடன் 
அதன் சுற்றுப்பு்றத்்தயும் மிகவும் தூய்மயாக 
்வத்திருந்தனர. அதன்மூலம், சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிற்கு இவரகளின் பஙகு அ்ளப்பரியது 
எனலாம்.

ஐசராப்பியர, இந்தியா்வ ஆட்சி 
ப்சயத காலத்திலும் சுற்றுச்சூழ்லப்  
பாதுகா்ககப் பல்சவறு ்சட்டஙகள 
ந்டமு்்றப்படுத்தப்பட்டன. இப்பகுதிகளில் 
ம்ககள பகாண்டாடும் விழா்ககள, அன்றுமுதல் 
இன்றுவ்ர சுற்றுச்சூழலு்ககும், இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்குமுள்ள சமன்்ம்ய 
வலியுறுத்துகின்்றன.

சுற்றுச்சூழலின் மு்ககிய அம்்சமான 
நதிகள, ம்ககளின் அடிப்ப்டத் சத்வகளுள 
ஒன்்றான நீ்ர வழஙகுகின்்றன. இந்நீசர, 
உயிரகள உயிரவாழ இன்றிய்மயாத 
சத்வயாக வி்ளஙகுகி்றது. சவ்ளாண்்ம, 
கட்டடம் கட்டும் பதாழில் உளளிட்ட பல 
பதாழில்களு்ககு நதிகளின் நீசர ஆதாரமாகத் 
திகழ்கி்றது. ஆகசவதான், அந்நதிக்்ள 
ம்ககள தாயாகப் சபாற்றும் பண்பாட்்ட 
இன்றுவ்ர க்டப்பிடித்து வருகின்்றனர. 
அதன் அடிப்ப்டயிசலசய பபரும்பாலான 
நதிகளு்ககுச் சிந்து, கங்க, நரம்த, 
காவிரி சபான்்ற பபண்களின் பபயசர 
சூட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு நதிகச்ள 
பண்பாட்டின் ்மயமாகத் திகழ்கின்்றன.

இந்திய மழலகள்
பரந்து விரிந்த ம்லத்பதாடரகச்ள 

நமது நாட்டின் பருவநி்ல்யத் 
தீரமானி்ககின்்றன. இமயம்லத் பதாடர, 
ஆரவல்லி ம்லத்பதாடர, விந்திய ்சாத்பூரா 
ம்லத்பதாடர, சமற்குத்பதாடரச்சி ம்லகள, 
கிழ்ககுத் பதாடரச்சி ம்லகள சபான்்ற்வ 
நமது நாட்டில் உள்ளன. ஜம்மு, காஷ்மீர, 
இமாச்்சலப் பிரசத்சம், உத்தரகாண்ட், சி்ககிம், 
சமற்கு வஙகா்ளம், அருணாச்்சலப் பிரசத்சம், 
மகாராஷ்டிரம், நாகலாந்து, சமகாலயா, 
கரநாடகம், தமிழ்நாடு, சகர்ளம், ஆந்திரம் 
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இம்ம்லகளில் கடவு்ளரகளு்ககு்க சகாயில்கள 
எழுப்பப்பபற்றுள்ளன.

பத்ரிநாத் ககைாயில்

ழவஷ்ணவ்தவி ்காயில்
இ்கசகாயில் காஷ்மீரிலுள்ள 
்வஷ்ணவசதவி ம்லயில் 
அ்மந்துள்ளது. இஙகுள்ள இ்்றவி 
்மோ�ோரோணி லைஷ்ணவி என்று 
அ்ழ்ககப்படுகி்றார. இ்கசகாயிலின் 
மூலவரு்ககு மற்ப்றாரு பபயர சிநரோபலி 
என்பதாகும். இ்கசகாயிலில் மகாகாளி, 
மகாலட்சுமி, ்சரஸ்வதி ஆகிய 
மூவரும் ஒசர இடத்திலிருந்து அருள 
பாலி்ககின்்றனர.

்ைஷ்ணைக�வி ககைாயில்

நதிகள்
இந்தியப்பண்பாட்டில் நதிகள 

அ்னத்்தயும் இ்்றவனாகவும், தாயாகவும் 
சபாற்றுகிச்றாம். கிருஷ்ணா, பிரம்மபுத்திரா 

உருவா்ககப்பட்டன. எளி்மயாக அ்ம்ககப்பட்ட 
அவ்வீடுகள, நல்ல காற்ச்றாட்டமான வ்சதிக்்ள 
பகாண்டிருந்தன. 

ம்லவாழ் ம்கக்ளால் 
பகாண்டாடப்படும் திருவிழா்ககள 
புகழ்பபற்்ற்வ. அரிய மூலி்ககள, 
யூகலிப்டஸ் எண்பணய சபான்்ற்வ 
ம்லப்பகுதியிலிருந்சத கி்ட்ககின்்றன. 
்சஙககாலத் தமிழகத்தில் ம்லப்பகுதியான 
குறிஞசிநிலத்தில் வாழ்ந்த ம்ககள, 
முருகப்பபருமா்ன்க கடவு்ளாக வழிபட்டனர.

ககை�ார்நாத் ககைாயில்

குலு, டாரஜிலிங, ்நனிடால், முப்சௌரி, 
பகா்ட்ககானல், உதகமண்டலம், ஏற்காடு 
சபான்்ற சகா்ட வாழிடஙகள ம்லகளமீது 
அ்மந்துள்ளன. இ்வ ம்ககளு்ககு 
இனி்மயான சுற்றுலாத் தலஙக்ளாகத் 
திகழ்வசதாடு மட்டுமல்லாமல், பண்பாட்சடாடு 
பதாடரபு்டய விழா்ககளின் ்மயமாகவும் 
வி்ளஙகுகின்்றன.

ம்லகளில் மனிதன் மட்டுமின்றிப்  
பி்ற உயிரினஙகளும் வாழ்கின்்றன. ம்லவாழ் 
ம்ககள, அப்பகுதியிலுள்ள விலஙகுக்்ள வீட்டு 
விலஙகுக்ளாகப் பழ்ககித் தமது சத்வ்ககுப் 
பயன்படுத்தினர. ம்லகளிலுள்ள அடரந்த 
வனப்பகுதிகள, முனிவரகள தவம் ப்சயயும் 
இடஙக்ளாகவும் இருந்துள்ளன. இமயம்ல, 
விந்திய ்சாத்பூரா ம்லகள, பழனிம்ல, 
திருசவஙகடம்ல, ்சாமுண்டி ம்ல 
சபான்்ற்வ மு்ககிய ஆன்மிகத் தலஙக்ளாக 
இன்்றவும் ம்கக்ளால் சபாற்்றப்படுகின்்றன. 
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புனிதமான நதியாகும். இந்நதி்கக்ரயில்தான் 
்வணவப் புனிதத் தலமான திருவரஙகம், 
்்சவத் தலமான மயிலாடுது்்ற ஆகிய்வ 
அ்மந்துள்ளன. இந்நதியில் நீராடுவ்த 
ம்ககள புனிதமாக்க கருதுகின்்றனர.

கும்ப்மளா
கும்பசம்ளா (கிண்ணத்திருவிழா) 
இந்து ்சமயத்தினரால் பன்னிரண்டு 
ஆண்டுகளு்ககு ஒருமு்்ற 
ந்டபபறுகி்றது. இவ்விழா அலகாபாத், 
ஹரித்துவார, உஜ்ஜயினி மற்றும் 
நாசி்க ஆகிய நான்கு இடஙகளிலுள்ள 
ஆற்றுப்படு்கயில் ந்டபபறுகி்றது.

கும்பசகாணத்தில் ந்டபபறும் 
்மகோ்மக விழோ, மயிலாடுது்்றயில் ந்டபபறும் 
காவிரி புஷகரம் சபான்்ற்வ புனிதமானதாக்க 
கருதப்படுகின்்றன. பநல்்ல மாவட்டம் 
தாமிரபரணி புஷ்கரமும், மது்ர மாவட்டத்தில் 
கள்்ளழகர ்வ்க ஆறறிலி்றஙகுைதும் 
புனிதமானதாக்க கருதப்படுகின்்றன. 

கிருஷ்ணாநதி புஷகரவிைா
கிருஷ்ணாநதி புஷ்கரலு என்று 
அ்ழ்ககப்படும் கிருஷ்ணாநதி புஷ்கர 
விழா 12 ஆண்டுகளு்கபகாருமு்்ற 
12 நாளகள பகாண்டாடப்படுகி்றது. 
சகாளகளின் சுழற்சி்ய ்மயப்படுத்தி 
இவ்விழா பகாண்டாடப்படுகி்றது. 

காடுகள்
இந்தியப்பண்பாட்டில் ம்லகளு்ககும், 

நதிகளு்ககும் அடுத்து சபாற்்றப்படுவன 
காடுக்ளாகும். பண்்டய தமிழகத்்த்க 
குறிஞசி, முல்்ல, மருதம், பநயதல், பா்ல என 
ஐவ்க நிலமாகப் பாகுபடுத்தினர. இவற்றுள 
முல்்ல என்பது, காடும் காடு ்சாரந்த பகுதி 
என்றும் அந்நிலத்திற்குரிய கடவுள திரு்மோல் 

சபான்்ற நதிகளு்ககு இ்்றவனின் பபய்ரசய
சூட்டியுள்ளனர. நதிகச்ளாடு இ்்றவனின் 
பபரு்ம்யயும் இ்ணத்து்க கூறுகின்ச்றாம். 

பிரம்மபுததிரா
பிரம்மபுத்திரா நதி ஆசியாவின் 
பபரியநதிகளில் ஒன்்றாகும்.  இந்நதி 
திபபத்திலுள்ள கயி்ல ம்லயில் 
ஸாங – சபா என்்ற பபயரில் சதான்றி 
அருணாச்்சல பிரசத்சத்தில் சியாங 
என்்ற பபயரில் நு்ழந்து ்சமபவளிப் 
பகுதி்ய அ்டகி்றது.  இந்நதி அஸ்ஸாம் 
மாநிலத்தில் துப்ரி நகர அருசக ்சந்சகாசு 
ஆறு இதனுடன் கூடுமிடத்திலிருந்து 
பதற்கு சநா்ககி வஙகா்ளசத்சத்தில் 
பாயகி்றது.  அஙகு இந்நதி ஜமுனா என்்ற 
பபயரில் அ்ழ்ககப்படுகி்றது.

இந்து்ககளின் புனிதத் தலமான காசி, 
கங்க நதிசயாரத்தில் அ்மந்துள்ளது. 
இஙகுள்ள விஸ்வநாதர ஆலயத்திற்கு 
வரும் ப்கதரகள கங்கயில் புனிதநீராடி 
வழிபடுகின்்றனர. திருமாலின் திருவடிகள 
கங்கயால் தூய்மப்படுத்தப்படுகி்றது 
என்று ம்ககள நம்புகின்்றனர. கங்கயும், 
யமு்னயும் இ்ணயும் பகுதியான 
அலகாபாத்தில், புகழ்பபற்்ற கும்பந்ம்ளோ
திருவிழோ பகாண்டாடப்படுகி்றது. சிவனின் 
த்லயில் கங்க உருவாகி்றது என்்ற 
ஆன்மிக நம்பி்க்க ம்ககளி்டசய இன்றும் 
உள்ளது. யமு்ன நதிசயாரத்தில் கண்ணன் 
சகாபியருடன் வி்்ளயாடினார என்றும், ்சரயு 
நதி்கக்ரயிலுள்ள அசயாத்தியில் இராமன் 
சதான்றினார என்றும் ம்ககள நம்புகின்்றனர. 
நரம்த நதியில் இரு்ககும் கூழாஙகற்கள 
சிவனின் ப்சாரூபஙக்ளாக்க கருதப்படுகின்்றன.

துஙகபத்ரா நதி்கக்ரயில் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட விஜயநகரப் சபரரசு 
பதன்னிந்தியப் பண்பாட்்டப் சபாற்றி 
வ்ளரத்தது. காவிரிநதி தமிழகத்தின் 
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அரசமரம்
அர்சமரம் இந்தியப்பண்பாட்டில் 
மு்ககிய இடம் வகி்ககி்றது. சிந்துபவளி 
நாகரிக ம்ககள இம்மரத்்த 
கடவு்ளாக வழிபட்டனர. புத்தர 
அர்சமரத்தின் (சபாதிமரம்) அடியில் 
ஞாசனாதயம் பபற்்றார. பகலிலும் 
இரவிலும் மனிதனு்ககுத் சத்வயான 
பிராணவாயு்வ பவளியிடுவதால், 
இம்மரம், ‘்மரஙகளின் அரசன்‘ என்றும் 
அ்ழ்ககப்படுகி்றது.

காடுகளில் வாழும் ம்ககள 
காடுக்்ளவிட்டு பவளிசயவந்து 
வாழவிரும்பவில்்ல. அவரகள காடுக்்ளசய
பதயவமாக வழிபடுகின்்றனர. காடுகச்ள 
நாட்டின் ப்சல்வஙகள என்ப்த உணரந்த 
பமௌரிய மன்னர அச்சாகர, நாபடஙகிலும் 
நிழல்தரும் மரஙக்்ள நட்டு இயற்்க்யப் 
சபணிப் பாதுகாத்தார. குப்தரகள இயற்்க்க 
காட்சிக்்ள ஓவியஙக்ளாகத் தீட்டியதன் 
மூலம், இயற்்க்ககு அவரகள பகாடுத்த 
மு்ககியத்துவத்்த அறிய முடிகி்றது. 
சீனப்பயணி யுவான் சுவாங குறிப்புகளில் விந்திய 
்சாத்பூரா்க காடுகளில் வாழ்ந்த “சபோரகள்” என்்ற 
ம்லவாழ்ம்ககள, மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தாரகள 
என்்ற குறிப்பு உள்ளது. ஆதிமனிதனின் முதல் 
வீடாக இருந்த்வ காடுகளில் உள்ள பபரிய 
மரஙகச்ளயாகும். இதன் அ்டயா்ளமாக 
அர்சமரத்்த ஒவ்சவார ஊரிலும் வ்ளரத்துப் 
பாதுகா்ககின்்றனர.

(“மணிநீரும் மண்ணும் மலலயும் அணிநிழல்

கோடும் உலையது அரண்” (குறள் எண்: 742) 

ஒரு நாட்டில் மணிசபால பதளிந்த 
நீரும், பரந்து விரிந்த நிலப்பரப்பும், வான்ளாவிய 
ம்லயும் அணி அணியாய நிழல் தர்ககூடிய 
அடரந்த மரஙக்்ள உ்டய காடும் 
அ்மயப்பபற்்றால் அதுசவ, அந்நாட்டிற்குப் 
பாதுகாப்பாக அ்மயும் என்கி்றார வளளுவர.

என்றும் அறிகிச்றாம். பதாட்கக காலத்தில், 
மனிதன் காடுகளில்தான் வாழ்ந்தான். நவீன 
காலத்தில் பல அறிவியல் முன்சனற்்றஙக்்ள்க
கடந்து, நவநாகரிக வாழ்்க்க வாழும் 
மனிதரகளு்ககி்டசய இன்றும் காடுகளில் 
மனிதரகள வாழ்ந்து வருகின்்றனர. ஒரு 
நாட்டின் மு்ககிய வ்ளஙகளில் இயற்்க 
வ்ளசம மு்ககியத்துவம் வாயந்ததாகும். 
இவற்றில் வனவ்ளம் மிக மு்ககியத்துவம் 
வாயந்ததாக்க கருதப்படுகி்றது. காடுகள, 
அ்னத்து உயிரினஙகளு்ககும் பயன்க்்ள
வழஙகுகின்்றன.

இந்தியா �ரு்மபூமி, புணணியபூமி, 
ஆன்மிகபூமி என்்ற பபயரக்ளால் 
அ்ழ்ககப்படுகி்றது. இதற்கு மு்ககிய 
காரணம் காடுக்ளாகும். அ்மதியான 
இ்ககாட்டுப்பகுதியில்தான் ரிஷிகள, 
முனிவரகள, மகான்கள, ஞானிகள  
சபான்்ற அ்னவரும் ஞானம்பபற்று, சவத 
உபநிடதஙக்்ள உலகிற்கு அளித்தாரகள. 
சவதஙகள, நான்குவ்க ஆசிரம தரமஙக்்ள
மனித இனத்திற்கு வழஙகியுள்ளன. அ்வ; 
பிரம்்மச்சரியம், கிரகஸ்�ம், ைனபிரஸ்�ம், 
சன்னியோசம் என்பனவாகும். வனபிரஸ்த 
நி்ல என்பது, காடுகளில் தவவாழ்்க்க 
சமற்பகாள்ள சவண்டுபமன்கி்ற 
இ்்றநி்லயாகும். இந்நி்ல்ய அ்டந்த 
சித்தரகள, வனப்பகுதியிசல பல்சவறு 
மரஙக்ளாக உருமாறி இருப்பதால், 
காடுகளிலுள்ள அ்னத்துத் தாவரஙக்்ளயும் 
இந்தியப்பண்பாடு புனிதமாகப் சபாற்றுகி்றது. 
�்மது ைோழவில் கோடுகள் குருகு�ஙக்ளோகவும், 
�ம் முனிைரகளின் ைோழவி்டஙக்ளோகவும், 
கல்வி பயிலும் இ்டஙக்ளோகவும் வி்ளஙகின. 
சிந்துபவளி ம்கக்ளால் மரவழிபாடு 
பின்பற்்றப்பட்டுள்ள்தயும் அறிகிச்றாம். 
சவத இல்ககியமான ்சம்ஹி்தகள, 
ஆரண்யகத்தில் காட்டில் தவம் 
சமற்பகாண்டவரகள க்டப்பிடி்கக 
சவண்டிய பநறிமு்்றக்்ளப் பற்றி 
விரிவாக்க கூறுகின்்றன. இராமாயணத்திலும் 
ஆரண்யகாண்டசம மு்ககியத்துவம் 
பபறுகி்றது.
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புற்கள, பூ்ககள, கனிகள என அ்னத்தும் 
சபாற்்றப்படுகின்்றன. இந்து ்சமயத்தில், 
ஒவ்பவாரு கடவு்்ளயும் ஒவ்பவாரு மரத்சதாடு 
ச்சரத்து வணஙகுகி்றாரகள. ஆலமரத்்தப் 
பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய கடவுச்ளாடு 
ச்சரத்து வணஙகுகி்றாரகள. சவப்பமரத்்தச் 
்ச்கதியாக வணஙகுகி்றாரகள. இது சிந்துபவளி 
காலம் முதல் ம்ககள மரஙக்்ள்க கடவு்ளாக 
நி்னத்து வணஙகிய்ம்ய உணரத்துகி்றது.

காட்டில் தவவாழ்்க்க சமற்பகாண்ட 
ரிஷிகள, ஞானிகள தாஙகள உணரந்த 
யாவற்்்றயும் இ்்றவடிவமாக்க கண்டனர. 
இராமாயணத்தில் இராமபிரான் பதினான்கு 
ஆண்டுகள காட்டில் வாழ்ந்ததால், காட்்டசய 
இ்்றவனாக இந்து்ககள கருதினர. சமலும், 
வனசதவ்தகள என்்ற்ழ்ககப்படும் 
காவல் பதயவஙகள இந்தியப்பண்பாட்டில் 
சபாற்்றப்படுகின்்றன. இவ்வனப்பகுதி்ய 
வனசதவ்த ஆட்சி ப்சயவதாக்க கருதுவதால் 
காட்டிலுள்ள எந்தப் பபாருளு்ககும் தீஙகு 
வி்்ளவிப்பதில்்ல. பல இடஙகளில், 
வனதுர்ககாசதவி காவல் பதயவமாக 
வழிபடப்படுகி்றார. இவ்வ்கயில் இந்தியச் 
சுற்றுச்சூழலு்ககு்க காடுகள து்ண நிற்கின்்றன 
என்பதில் ஐயமில்்ல.

மரஙகள்
மரஙகள, பூமி்ககு்க கி்டத்த வரஙகள. 

ஆதிமனிதனு்ககு அ்ட்ககலமாக இருந்த்வ
மரஙக்ளாகும். பசி்ககு உணவாக்க கனி, பிணி்ககு 
மருந்து, உ்றஙக உ்்றவிடம் சபான்்ற பல 
நன்்மக்்ளத் தரும் அமுதசுரபிக்ளாக மரஙகள 
திகழ்கின்்றன. ஆதிமனிதரகள இயற்்கசயாடு 
இ்ணந்திருந்தசபாது, சநாயற்்ற மகிழ்ச்சியான 
வாழ்்க்க வாழமுடிந்தது. பதாட்கக்ககாலத்தில் 
மனிதனின் ஆ்டக்ளாக இருந்த்வ 
இ்லகளும் மரப்பட்்டகளுமாகும். மரஙகள 
இல்்லசயல் ம்ழ ஏது? மண்ணில் உயிரகள 
ஏது? மனிதனு்ககு மகிழ்ச்சிதான் ஏது? 
அதனால்தான், மரஙக்்ள்க கடவுளக்ளாக 
மனிதரகள வழிபட்டனர. பயன்தரும் 
மரஙக்்ளயும், கனிதரும் மரஙக்்ளயும் 
தம் இருப்பிடத்திற்கு அருகிசலசய ்வத்துப் 
பாதுகாத்து வ்ளரத்தனர. மண்ணிலுள்ள 
அ்னத்து மரஙகளும் மனிதனு்ககு மகத்தான 
நன்்மக்்ளத் தந்துபகாண்டு இரு்ககின்்றன. 
மரஙகள, மனிதனு்ககு மட்டுமல்லாது 
விலஙகுகள, ப்ற்வகள என அ்னத்துவ்க 
உயிரினஙகளு்ககும் நன்்மக்்ளத் 
தருகின்்றன.

இந்தியப்பண்பாட்டில் மரம் 
மட்டுமல்லாது ப்சடிகள, பகாடிகள, 

சிப்நகோ இயககம்

இந்தியாவில், காடுகளிலுள்ள 
மரஙக்்ள பவட்டிச் ்சாய்ககும் 

ப்சயலு்ககு எதிராக முதல் எதிரப்பு்க 
குரபலழுப்பியவர, அம்ரி�ோந�வி என்்ற 
பபண்மணியாவார. அதற்காகத் தம் 
குடும்பத்சதாடு உயிர நீத்த முதல்நபராவார. 
இவர சஜாத்பூரு்ககு அருகிலுள்ள 
பகஜாரிலி கிராமத்்தச் ச்சரந்தவர. 
இவ்ரத் பதாடரந்து 1972-இல் பகுகு்ணோ 
என்பவரால் உத்திரப்பிரசத்ச மாநிலத்தில் 
சிப்நகோ இயககம் பதாடஙகப்பட்டது. 
சிப்சகா என்னும் இந்தி ப்சால்லு்ககு்க 
‘கட்டியல்ணத்�ல்‘ என்று பபாருள. இந்திய 
மாநிலஙகளில் உள்ள கிராம ம்ககள, 
காட்டிலுள்ள மரஙக்்ள பவட்டுபவரகளின் 
சகாடரி்யத் தடு்ககும்பபாருட்டு, 
மரஙக்்ள்க கட்டிப்பிடித்து்க காப்பாற்றும் 
ப்சயசல சிப்சகா இய்ககமாகும். இதன் 
மு்ககிய சநா்ககம், வனஙக்்ளப் 
பாதுகாப்பதாகும். இவ்விய்ககம் கரநாடகம், 
ராஜஸ்தான், இமாச்்சலப்பிரசத்சம் சபான்்ற 
மாநிலஙகளு்ககும் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
இத்னத் பதாடரந்து, காடுக்்ளப் 
பாதுகா்ககவும் சமம்படுத்தவும் 1988-ஆம் 
ஆண்டு இந்திய ைனகதகோள்லகலய மத்திய 
அரசு பவளியிடப்பட்டது.

சிபககைா இயக்கைம்
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வணஙகப்படுகின்்றன. இந்தியாவிலுள்ள 
அ்னத்து இந்து ஆலயஙகளிலும் உள்ள 
ஒவ்பவாரு மரமும் ஸ்��விருச்ச்மோகப் 
(நகோயில் ்மரம்) சபாற்்றப்படுகி்றது. 

பவற்றி்ல, து்ளசியி்ல, சவப்பி்ல, 
வில்வ இ்ல, அருகம்புல் சபான்்ற்வ 
மருத்துவ குணம் பகாண்ட்வ. இ்வ 
ஆன்மிகத்தில் மு்ககியத்துவம் பபறுகின்்றன.  
இ்வமட்டுமின்றி பவண்தாம்ர, ப்சந்தாம்ர 
சபான்்ற மலரகளும் வா்ழப்பழம், 
எலுமிச்்்சபழம், மாம்பழம், வி்ளாம்பழம் 
சபான்்ற்வ ஆன்மிகத்திலும் சித்த 
மருத்துவத்திலும் பயன்படுகின்்றன.  .

்சஙக இல்ககியஙகள சிவபபருமா்ன 
‘ஆல் அ்மர தசல்ைன்‘ என்று குறிப்பிடுகின்்றன. 
குலச்சகரஆழ்வார திருசவஙகடம்லயில் 
ப்சண்பகமரமாகப் பி்ற்ககசவண்டும் என்று 
சவண்டுகி்றார. திருச்ப்சந்தூரில் திருநீற்்்ற 
இ்லயில் ்வத்துதான் பிர்சாதமாகத் 
தருகி்றாரகள. தஞ்்சமாவட்டம் சூரியனார 
சகாயிலில் எரு்ககு இ்லயில்தான் 
தயிர்சாதம் பிர்சாதமாக வழஙகப்படுகி்றது. 
்சஙககால மன்னரகள, மரஙக்்ளத் தஙகள 
வாழ்்க்கசயாடு இ்ணத்துப் பாரத்தனர. 
சவப்பம் பூ பாண்டிய மன்னரகளின் சின்னமாகும். 
ஆத்திப்பூ ச்சாழ மன்னரகளின் சின்னமாகும். 
பனம்பூ ச்சர மன்னரகளின் சின்னமாகும். 
அர்சமரம் பதாண்்ட மண்டல மன்னரகளின் 
சின்னமாகும். தமிழகப் சபரர்சரகளின் 
சகாட்்ட வாயிலில், காவல்மரஙகள என்்ற 
பபயரில் பல மரஙகள நடப்பட்டிருந்தன. 
இம்மரஙக்்ள்க ‘கோைல்்மரம்‘ அல்லது ‘கடி்மரம்‘ 
என்்ற்ழத்தாரகள. இ்ககடிமரத்்த வீரரகள 
எப்பபாழுதும் காவல் காப்பாரகள. கடிமரத்்த 
மாற்்றான் வீழ்த்தினால், மன்னன் வீழ்ந்தான் 
என்பது பபாரு்ளாகும். இவ்வா்றாக மரஙகள 
மிகப் பழஙகாலத்திலிருந்து மனிதசனாடும், 
மனித நம்பி்க்ககச்ளாடும் முதன்்மயாக 
இருந்து வருகின்்றன. 

மரம் அ்னத்துச் ்சமயஙகளிலும் 
மு்ககிய இடத்்த வகி்ககி்றது. இந்து மதத்தில் 
கறபக விருட்சம் என்றும், கிறித்துவ மதத்தில் 
கிருஸ்து்மஸ் ்மரம் என்றும்(அறிவுமரம்) 

சுறறுச்சூைல் பாதுகாப்புச் சட்டம் 
1986
1972 - ஆம் ஆண்டு ஸ்டா்கசஹாம் 
மாநாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் 
பதாடரபாக நி்்றசவற்்றப்பட்ட
தீரமானத்திற்குச் ப்சயல்வடிவம் 
தரும்வ்கயில், இந்திய அரசு 
ப ா ர ா ளு ம ன் ்ற த் தி ல்  ்ச ட் ட ம் 
இயற்றியது. இதன்மூலம், மனித 
இனத்திற்கும், பி்ற உயிரினஙகளு்ககும், 
தாவரஙகளு்ககும், உ்ட்மகளு்ககும் 
்சட்டத்தின் வழியாகப் பாதுகாப்புச் 
ப்சயயப்பட்டுள்ளன.

�	தூய்மயான காற்று, நீர, நிலம் 
சபான்்றவற்்்ற வழஙகுதல்

�	குறிப்பிட்ட அ்ளவில் மாசுபடுத்ல்க 
கட்டுப்படுத்துதல்

�	உயிர்ககுத் தீஙகுவி்்ளவி்ககும் 
பபாருளக்்ளப் பாதுகாப்பான 
மு்்றயில் ்கயாளுதல்

�	ப ல் ச வ று ப கு தி யி ல் 
ப த ா ழி ற் ்ச ா ் ல க ள 
பதாடஙகுவ்தத் த்ட ப்சயதல்

�	விபத்துகள ஏற்படா வண்ணம் 
தகுந்த வழிமு்்றகள மற்றும் 
கு்்றக்்ளத் தவிர்கக முயற்சிக்்ள 
சமற்பகாளளுதல்.

தமிழகத்தில் சவப்பமரம் இல்லாத 
மாரியம்மன் ஆலயஙகள இல்்ல 
எனலாம். திருசவற்காட்டில் சவப்பமரத்்த 
அம்மனாக்க கருதி வழிபடுகி்றாரகள. 
வில்வமரம் சிவனு்ககு உகந்த மரமாதலால், 
ஒவ்பவாரு சிவாலயஙகளிலும் இம்மரத்்த 
வ்ளர்ககி்றாரகள. விநாயகசராடு அர்சமரமும், 
காஞசிபுரம் ஏகாம்பரநாதர ஆலயத்திலுள்ள 
மாமரமும் புனிதமாக வணஙகப்படுகின்்றன. 
சமலும் கடம்பமரம், புன்்னமரம், வன்னிமரம், 
ப்னமரம், பநல்லிமரம், பலாமரம் சபான்்ற 
மரஙகளும் பதயவஙகளு்ககு இ்ணயாக 
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இந்தியப்பண்பாட்டில் கடவுச்ளாடு 
ச்சரத்துப் ப்ற்வகளும் வணஙகப்படுகின்்றன. 
எடுத்து்ககாட்டாகப் ப்ற்வகளின் அர்சனாக்க 
கருதப்படும் கருடன், திருமாலின் வாகனமாகும். 
்வணவத் தலஙகளில் கருடாழ்வா்ரத்தான் 
முதலில் ப்கதரகள வணஙகுவாரகள. 
மது்ர மீனாட்சியுடன் கிளி்யயும், 
இலட்சுமியுடன் ஆந்்த்யயும், ்சரஸ்வதியுடன் 
அன்னப்ப்ற்வ்யயும் ச்சரத்து இ்்றவனாக 
வணஙகுகி்றாரகள. சமலும், தமிழ்்ககடவுள 
முருகப்பபருமானின் வாகனமாக மயி்லப் 
பார்ககும் முருகப்கதரகள, அத்னயும் 
முருகனாகசவ கருதி வணஙகுகி்றாரகள. 
்சனிபகவானின் வாகனம் காகமாகும். 
்சனி்ககிழ்ம சதாறும் காகத்திற்கு உணவளித்த 
பி்றசக, ப்கதரகள உணவு உண்பாரகள. சமலும், 
இந்து்ககளின் பண்டி்ககளில் முதலில் 
காகத்திற்கு உணவிட்ட பி்றசக உணவுண்ணும் 
பழ்ககம் இன்றும் ந்டமு்்றயில் 
உள்ளது. ஆகசவ, சுற்றுச்சூழலின் ஓர 
அஙகமாக வி்ளஙக்ககூடிய ப்ற்வகள 
இந்தியப்பண்பாட்டில் ப்கதியுடன் வணஙகப் 
படுகின்்றன.

விலஙகுகள்
பதாட்கக்க காலத்தில் எருது, பசு, 

குதி்ர, நாய, பன்றி உளளிட்ட விலஙகுக்்ள 
வ்ளரத்த மனிதரகள, அவற்்்ற இ்்றவனின் 
வாகனமாகவும் வழிபட்டனர. சிவனின் 
வாகனமாக்க கா்்ள அல்லது நந்தி, 
பரா்ச்கதியின் வாகனமாகச் சிஙகம், 
பிள்்ளயாரின் வாகனமாக மூஷிகம், 
திருமாலின் அம்்சமாக ஆதிச்சஷன் என்்ற பாம்பு, 
ஐயனாரின் வாகனமாக்க குதி்ர, ்பரவரின் 
வாகனமாக நாய, ஐயப்பனின் வாகனமாகப் 
புலி, எமனின் வாகனமாக எரு்ம, இந்திரனின் 
வாகனமாக யா்ன சபான்்றவற்்்ற இன்றும் 
ம்ககள வழிபட்டு வருகி்றாரகள. மீன், சிஙகம், 
ஆ்ம, பன்றி சபான்்ற உயிரினஙகள திருமாலின் 
பத்து அவதாரஙகளில் இடம் பபற்றுள்ளன. 
காஞசிபுரம் வரதராஜரசகாயிலில் பல்லி்யயும், 
இராஜஸ்தானிலுள்ள சகாயில்களில் 
எலிக்்ளயும், திருவா்ன்ககாவல் சகாயிலில் 
சிலந்தி்யயும் பதயவத்சதாடு ச்சரத்து ம்ககள 

பபௌத்தத்தில் நபோதி்மரம் என்றும் 
சபாற்றுகி்றாரகள. இஸ்லாம் ்சமயத்தில் 
முகமது நபி ‘நா்்ள உலகம் அழிவதாக 
இருந்தாலும், இன்்்ற்ககு மரம் நடுவ்த 
விட்டுவிடாசத‘ என்று மரத்தின் அவசியத்்த 
வலியுறுத்தியுள்ளார. ஆகசவ, மரத்தின் 
மதிப்்ப மனிதன் மட்டுமல்லாது ்சமயஙகளும் 
சபாற்றுவதால், இந்தியச் சுற்றுச்சூழலு்ககு 
மரஙகள பபரும்பஙகாற்றுகின்்றன என்று 
கூ்றலாம். 

ப்றழவகள்
காட்டில் வாழும் பலவ்க உயிரினஙகள 

அடரந்த காடுகளு்ககு அழகு ச்சரகின்்றன. 
இவ்வுயிரினஙகளு்கபகல்லாம் மகுடமாய 
இருப்ப்வ ப்ற்வகச்ள. அப்ப்ற்வகள 
பலவ்க்க கனிக்்ள உண்டு, அதன் 
எச்்சஙகளின் மூலம் வி்தகள மண்ணில் 
விழுந்து, மரஙக்ளாக வ்ளரகின்்றன. ஒரு ப்ற்வ, 
தம் வாழ்நாளில் ஆயிர்ககண்ககான வி்தக்்ள 
மண்ணிலிடுகி்றது. எனசவ, ப்ற்வகள, 
தாம்வாழ்ந்த காட்டு்ககு நன்றி ப்சலுத்தும் 
விதமாக காடுக்்ள நி்ல்ககச்ப்சயகின்்றன. 

“கோகலக குருவி எஙகள் சோதி-நீள் 

கைலும் மலலயும் எஙகள் கூடைம்“ 
எனறோர் போரதி. 

குருவி உட்பட எல்லாப் ப்ற்வக்்ளயும், 
விலஙகுக்்ளயும், மனித ்சமுதாயத்சதாடு 
இ்ணத்து்க பகாளளும் மனப்பாஙகு 
இந்தியப்பண்பாட்டின் இயல்பாகும். குழந்்தப் 
பருவம் முதற்பகாண்சட விலஙகுக்்ளயும், 
ப்ற்வக்்ளயும் சநசி்கக சவண்டும்; 
அவற்றிடம் அன்புகாட்ட சவண்டும் என்ப்தச் 

“சின்னஞ்சிறு குருவி்போ்ல-நீ

திரிந்து பறந்துவோ போபபோ“ - எனறு 
போரதி கூறுகிறோர்.

எனசவ, முதலில் நம்்மச் சுற்றியுள்ள 
சின்னஞசிறு உயிரினஙகளிடத்தில் நாம் 
காட்டும் உயிரசநயம் ்சமுதாயத்தில் மனித 
சநயமாக மலரும் என்பதில் ஐயமில்்ல. 
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திருசதசெந்தூர் முருகைன் ககைாயில்

முருகனின் அறுப்டவீடுகளுள 
கடற்க்ரசயாரம் உள்ள ஒசர தலம் 
திருச்ப்சந்தூராகும். இஙகுதான், சூரபத்மன் 
என்்ற அசுர்ன முருக்க கடவுள வதம் 
ப்சயததாக்க கருதப்படுகி்றது. இந்த நிகழ்்வ 
நி்னவு கூறும்வ்கயில் ஆண்டுசதாறும் 
கந்�சஷடிவிழோ சி்றப்பாக்க பகாண்டாடப்பட்டு 
வருகி்றது.

கடலு்ககடியிலுள்ள பவ்ளப்பா்்றகள 
மு்ககியமான இயற்்க வ்ளஙக்ளாகும். கடலில் 
கி்ட்ககும் முத்து வி்லமதிப்பு்டயதாக்க 
கருதப்படுகி்றது. எனசவ, கடல் பதயவமாக 
வழிபடப்படுகி்றது. “சமுத்திரரோஜன்“ என்்ற 
பபயரில் கடல் வணஙகப்படுகி்றது. ஆற்்்றத் 
தாயாகவும், கட்லத் தந்்தயாகவும் கருதுவது 
நமது பண்பாடாகும்.

பஞசபூதத தலஙகள்
ஆகாயம், பநருப்பு, நீர, காற்று, நிலம் 

ஆகிய ஐந்தும் பஞ்சபூதஙகள எனப்படுகின்்றன. 
பண்்ட்ககாலத்திலிருந்சத ம்ககள இவற்்்ற்க 
கடவு்ளாக வழிபட்டு வருகின்்றனர. இதன் 
அடிப்ப்டயில் ஆகாயத்திற்குச் சிதம்பரம் 
நடராஜர சகாயிலும், பநருப்பிற்குத் 
திருவண்ணாம்ல அண்ணாம்லயார 
சகாயிலும், நீரு்ககுத் திருவா்ன்ககாவல் 
ஜம்புசகஸ்வரர சகாயிலும், காற்று்ககு 
ஸ்ரீகா்ளஹஸ்தியிலுள்ள கா்ளஹஸ்தீஸ்வரர 
சகாயிலும், நிலத்திற்கு்க காஞசிபுரம் 
ஏகாம்பசரஸ்வரர சகாயிலும் பஞ்சபூதத் 
தலஙக்ளாக்க கருதப்பட்டு பண்பாட்டில் 
மு்ககியத்துவம் பபறுகின்்றன.

வணஙகுகி்றாரகள. இவ்வாறு விலஙகுகள, 
ப்ற்வகள உட்பட அ்னத்து உயிரகளுசம 
பதயவத்தன்்ம பபற்்ற்வ என்்ற ஆன்மிக்க 
கருத்்த இந்தியப் பண்பாடு எடுத்து்ர்ககி்றது.

இந்திய அரசியல்மப்புச் ்சட்டம் 
பிரிவு 51-A-இன் படி “காடு, ஏரி, ஆறு 
சபான்்ற இயற்்கச் சூழல்க்்ள 

சமம்படுத்துவதும் பாதுகாப்பதும், ப்ற்வ, 
விலஙகு சபான்்றவற்றிடம் அன்பு பாராட்டுவதும் 
அவற்்றால் ஏற்படும் நன்்மக்்ள உணரவதும் 
கரு்ண காட்டுவதும், ஒவ்பவாரு குடிமகனின் 
கட்மயாகும்.

க்டல்
பண்்டய காலம் முதசல, கட்லயும் 

கடலில் நீராடுவ்தயும் ம்ககள புனிதமாக்க 
கருதினர. இலங்கயில் இராவண்ன்க 
பகான்்ற இராமன் இராசமஸ்வரம் கடலில் 
நீராடித் தம் பாவத்்தப் சபா்ககி்க பகாண்டார
என்று நம்பப்படுகி்றது. ்சஙககாலத்தில் 
கடலும் கடல் ்சாரந்த பகுதியும் த�ய�ல் 
என்றும் அ்ழ்ககப்பட்டது. இப்பகுதி ம்ககள 
ைரு்ணலனக கடவு்ளாக வழிபட்டனர. 
பநயதல் நிலமான பூம்புகார பகுதியில் 
ந்டபபறும் இந்திரவிழா, ்சஙககாலத்தில் 
புகழ்பபற்றிருந்ததாகவும், ம்ககள கடலில் 
நீராடியதாகவும் சிலப்பதிகாரமும், 
மணிசமக்லயும் கூறுகின்்றன. கா்ககும் 
கடவு்ளான மகாவிஷ்ணு, பரந்தாமனாக 
லட்சுமிசதவியுடன் திருப்பாற்கடலில் பளளி 
பகாண்டுள்ளதால் கட்ல்க கடவு்ளாக 
்வணவரகள வழிபடுகின்்றனர. கடலில் 
இலட்சுமி சதான்றியதால் அவர க்டல்்மகள் 
என்றும் சபாற்்றப்படுகி்றார. சவதாரண்யம், 
சகாடிய்கக்ர, பூம்புகார, இராசமஸ்வரம், 
கன்னியாகுமரி, திருச்ப்சந்தூர சபான்்ற 
இடஙகளில் கடலில் நீராடுவ்தப் புனித 
நீராடலாக இன்றும் ம்ககள கருதுகின்்றனர. 
இவ்விடஙகளில் ஆடி, ்த மாத 
அமாவா்்சயன்று நீராடுவது, இந்து்ககளிடம் 
புனிதமாக்க கருதப்படுகி்றது.
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நம் வாழ்வு மட்டுமல்லாது நம் வருஙகாலச் 
்சந்ததியினர வாழ்வும் நலம்டயும் என்பதில் 
ஐயமில்்ல. 

மரபு வாழகழகயும் இயறழகயும்
நம் முன்சனாரகள, நமது மனித 

்சமுதாயத்திற்கு வழிவழியாகப் பல நன்்மகள 
தரும் ப்சயல்க்்ள்க கற்றுத் தந்துள்ளாரகள. 
மனிதன் கா்லயில் துயில் எழுந்ததுமுதல் இரவு 
உ்றஙகும்வ்ர அன்்றாடச் ப்சயல்பாடுகளு்ககு 
விதிமு்்றக்்ள வகுத்துள்ளாரகள. 
விடியற்கா்லயில் எழசவண்டும், கதிரவ்ன 
வணஙக சவண்டும், குளிரந்த நீரில் குளி்கக 
சவண்டும், தூய ஆ்ட அணிய சவண்டும், 
இயற்்க உண்வ உண்ண சவண்டும், 
அன்்றாட்க கட்மக்்ள உற்்சாகத்துடனும், 
ஊ்ககத்துடனும், ப்கதியுடனும் ப்சயயசவண்டும் 
என்று குறிப்பிட்ட பநறிமு்்றப்படி வாழ 
மனிதர்ககு்க கற்று்கபகாடுத்தாரகள. அ்ககால 
ம்ககள வானவியல் ்சாஸ்திரஙக்்ள நன்கு 
அறிந்திருந்தாரகள; பருவநி்லமாற்்றம், 
காலநி்லகளு்கசகற்பத் தஙகளு்டய 
வாழ்்க்க பநறிமு்்றக்்ள மாற்றிய்மத்து்க 
பகாண்டு நலமான வாழ்வு வாழ்ந்தாரகள, 
ஒவ்பவாரு மாதமும் அமாவா்்ச, பவுரணமி 
மற்றும் கிரகணத்தின் சபாதும் உண்ண 
சவண்டிய உணவுமு்்றகள, உபவா்ச 
மு்்றகள இ்வ அ்னத்துசம மனித உடல் 
ஆசரா்ககியத்சதாடு பதாடரபு்டயது என்ப்த 
அறிந்திருந்தாரகள; ம்ழ்ககாலம், குளிரகாலம், 
சகா்டகாலம் சபான்்ற காலஙகளில் 
எப்படிப்பட்ட உணவுவ்ககள உண்ண 
சவண்டும், எந்த உணவு வ்கக்்ள உண்ண்க 
கூடாது என்ப்தயும் அறிந்திருந்தாரகள. 
உணவு்ககாகத் தஙகள வசிப்பிடத்திசலசய 
காய, கனிகள, கிழஙகுகள, கீ்ரகள 
சபான்்றவற்்்ற அன்்றாடத் சத்வ்கசகற்பப் 
பயிரிட்டாரகள. மண்பாண்டஙகளில் 
்ச்மத்துண்ணும் பழ்ககமிருந்தது. ஒருநாள 
்ச்மத்த உண்வ மறுநாள ச்சமித்து ்வத்து 
உண்ணும் பழ்ககம் அவரகளு்ககு இல்்ல. 
ஆகசவ, பண்்டயம்ககள உணவிலும், 
உ்்றவிடத்திலும், நாகரிக வாழ்்க்கயிலும் 
இயற்்கசயாடு இ்யந்த எளிய வாழ்்வசய 
வாழ்ந்தாரகள என அறிகிச்றாம். 

இயறழக்யாடு இழயந்த வாழவு
இந்தியப் பண்பாட்டின் அடிப்ப்டயில் 

புழு, பூச்சி முதல் மனிதன் வ்ர அ்னத்து 
உயிரினஙகளு்ககும் நி்லயான மதிப்புமி்கக 
ஓர இடமுண்டு. மனிதன் வாழ்வதற்கு 
எப்படி உரி்ம உண்சடா, அ்தப்சபாலசவ 
து்ளசிச்ப்சடி்ககும், அருகம்புல்லு்ககும், 
வில்வமரத்து்ககும், நச்சுத்தன்்மயு்டய 
ஜீவராசிகளு்ககும் வாழ்வதற்கான 
உரி்மயுண்டு.

மனிதன் மதி்ககத் தகுந்தவனாக 
இருப்ப்தப்சபால, இயற்்கயின் 
ப்டப்புக்ளான கடல், நதி, காடு, ம்லகளும், 
உயிரினஙகளும் சபாற்்றத்த்கக இ்்றத்தன்்ம 
வாயந்தனவாக உள்ளன. இ்வய்னத்தும் 
தம்ககுள இரு்ககும் இ்்றயம்்சத்்த 
பவளி்ககாட்ட வல்ல்வ என்று 
இந்தியப்பண்பாடு எடுத்து்ர்ககின்்றது. 

புராணஙகளில் பசு்ககளும், 
யா்னகளும், பாம்பும், எலியும் கடவு்்ள 
வணஙகிப் பபரு்ம அ்டந்ததாக நாம் 
அறிகிச்றாம். இதன்மூலம், இயற்்கசயாடு 
இ்ணந்து மனிதன் வாழசவண்டும் 
எனப் பாரத பண்பாடு வலியுறுத்துகி்றது. 
இயற்்க்ய இயற்்கயின் சபா்ககில் 
விடுவது நலம். அத்ன சபாற்றுதல் நமது 
கட்மயாகும். மனிதன் தன்னு்டய அன்்ப, 
தன்னலமின்றி, சுற்்றத்்த மீறி, மனிதகுலம் 
முழுவதும் ப்சலுத்தசவண்டும். உயிருள்ள 
அ்னத்்தயும் சபாற்றிப் பாதுகாத்தல் 
சவண்டும். ப்டப்புகள அ்னத்்தயும் சநசி்கக 
சவண்டும். இத்னசய ைள்்ள�ோரும் “ைோடிய 
பயிலரக கண்டநபோத�ல்�ோம் ைோடிநனன்,” 
என்று மனம் வருந்தி கூறுகி்றார. இப்படிப் 
ப்டப்பு முழுவதிலுசம மனிதசநயத்்த்க 
கற்றுத்தருவது இந்தியப் பண்பாடாகும். 

நாம் எல்லாரும் விரும்புவதும் 
சவண்டுவதும் வாழ்்க்கயில் மகிழ்ச்சியாக, 
இன்பமாக இரு்கக சவண்டும் என்பதுதான். 
உடலும், உள்ளமும், நலமாகவும் வாழ்வு 
வ்ளமாகவும் இருந்தால் இன்பத்திற்கு்க 
கு்்றயிரு்ககாது. சுற்றுச்சூழ்லயும் 
பண்பாட்்டயும் நாம் பாதுகாப்சபாபமனில், 
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பபாருட்கள மற்றும் கடற்க்ரசயார 
எண்பணய சுத்திகரிப்பு நி்லயஙகள
ச ப ா ன் ்ற ் வ யு ம்  ம ா சு ்க க ் ்ள
ஏற்படுத்துகின்்றன.

�	ப ப ரு கி வ ரு ம்  ம ்க க ள ப த ா ் க ப் 
பபரு்ககத்தின் வி்்ளவாக்க காற்று, ஒலி 
சபான்்ற மாசு்ககளும் ஏற்படுகின்்றன.

சுறறுச்சூைழலப் பாதுகாப்பதில் 
மா்ணவர்கள் பஙகு
�	மாணவரகள தஙகள வகுப்ப்்ற்யயும், 

வி்்ளயாட்டு ்மதானத்்தயும் 
தூய்மயாக ்வத்திருத்தல் சவண்டும். 
இச்ப்சயல்பாடு அவரகளின் த்லயாய்க 
கட்மயாகும்.

�	ம்ககளபதா்கப் பபரு்ககத்தினால் 
ஏற்படும் வி்்ளவுக்்ள மாணவரகள 
உணரதல் சவண்டும். ம்ககளபதா்க்ய்க
கட்டுப்படுத்தும் வழிமு்்றகளபற்றி, 
ம்ககளி்டசய எடுத்து்ரத்தல் சவண்டும். 
சுற்றுச்சூழல்சகடு அ்டவதற்கு 
ம்ககளபதா்கப் பபரு்ககமும் ஒரு 
காரணம் என அறிந்திருத்தல் சவண்டும்.

�	'வீட்டு்ககு ஒரு மரம்' 'நட்டு 
மர்ககன்றுக்்ள்க காப்சபாம்' என்்ற 
அரசு எடு்ககும் நடவடி்க்ககளு்ககு 
ஒத்து்ழப்பு நல்கசவண்டும். புதிய 
காடுக்்ள உருவா்ககசவண்டும்.

�	‘மரம் நடுசவாம் ம்ழ பபறுசவாம்‘ 
எ ன் ப த ற் ச க ற் ப  ம ா ண வ ர க ள 
தஙகள வீட்டில் சிறுப்சடியாவது 
வ்ளர்ககசவண்டும். 

�	பு்க க்ககும் வண்டிகளின் 
பயன்பாட்்ட்க கு்்றத்தல் சவண்டும். 
அருகிலுள்ள இடஙகளு்ககு நடந்து 
ப்சல்லப் பழகசவண்டும். முடிந்தவ்ர 
மிதிவண்டிக்்ளப் பயன்படுத்துதல் 
நல்லது. 

�	மின்்ச்கதியின் பயன்பட்்ட முடிந்தவ்ர்க 
கு்்றத்து்க பகாள்ளசவண்டும். 

ஐ.நா. ்ச்ப 1992 –இல் சுற்றுச்சூழல் 
வ்ளரச்சி மாநாட்டு்ககு ஏற்பாடு 
ப்சயதது. இம்மாநாட்டில் உலக 

நாடுகள அ்னத்தும் கலந்து பகாண்டன. 
இதில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி்ய எல்லா 
நி்லகளிலும் பகாண்டுவரசவண்டும் என்று 
உறுதி எடு்ககப்பட்டது. இதற்கு “அஜண்டா-
21“(Ajantha) என்று பபாதுப் பபயரிடப்பட்டது. 
இதன் மூலம் கல்வி, பபாது விழிப்புணரவுப் 
பயிற்சி சபான்்றவற்்்றச் சுற்றுச்சூழ்ல 
சமம்படுத்த சவண்டிய காரணிக்ளாக்க 
பகாள்ளசவண்டும் என்று முடிவானது. சமலும் 
சுற்றுச்சூழல் கல்வி, கல்வி நிறுவனஙகளில் 
கட்டாயமா்ககப்பட்டது.

மாசுபடுதல்
மாசு என்பது சுற்றுப்பு்ற சூழலு்ககு சகடு 

வி்்ளவி்ககும் பபாருளக்்ளச் சுற்றுப்பு்றத்தில் 
பவளியிடுவதாகும். பபாதுவாக, மனிதனின் 
ப்சயல்பாடுக்ளால் சுற்றுப்பு்றத்திற்கு்கசகடு 
வி்்ளவி்ககும் பபாருளக்்ள மாசுபடுதல் 
அல்லது மா்ச்டதல் என்கிச்றாம்.

மாசழ்டய கார்ணஙகள்
இர்சாயனத் பதாழிற்்சா்லகள, 

எண்பணய சுத்திகரிப்பு நிறுவனஙகள, 
அணு்ககரு உ்ல்க கழிவுகள, எரிப்பான்கள, 
பிவிசி பதாழிற்்சா்லகள, கார உற்பத்தித் 
பதாழிற்்சா்லகள சபான்்றவற்றின் கழிவுகள  
சுற்றுச்சூழ்ல மா்ச்டயச் ப்சயகின்்றன.

�	வி ப த் து க ள  ஏ ற் ப டு ம் ச ப ா து 
அணு்ககரு உ்லகளும் எண்பணய்க
பகாப்ப்ரகளும் அதிக அ்ளவில் மாசி்ன
ஏற்படுத்துகின்்றன.

�	மு்ககிய மாசுப் பபாருளக்ளான 
குச்ளாரிசனட், ்ஹட்சரா காரபன்கள, 
உசலாகஙக்ளான பலட் (பபயிண்ட் 
உள்ள பபாருள) காட்மியம், குசராமியம், 
பபன்சீன் சபான்்ற்வ மாசு்கக்்ள
உண்டா்ககுகின்்றன.

�	இயற்்கப் சபரிடரகளின்சபாது, 
மாசுபடுதல் அதிக்ளவிலான பாதிப்்ப 
ஏற்படுத்துகின்்றது. பபட்சராலியப் 
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பபரு்ககவும் அரசு பல்சவறு ்சட்டஙக்்ள்க
பகாண்டுவந்துள்ளது.

�	1980 -இல் பகாண்டுவரப்பட்ட ‘காடுகள 
பாதுகாப்புச்்சட்டம்‘, வனஙகளிலுள்ள 
ம ர ங க ள  ப வ ட் ட ப் ப டு வ ் த த் 
த்டச்ப்சயகி்றது.

�	வனஙகள, உயிரினஙக்்ள்க காப்பாற்்ற 
அரசு ம்ககளு்ககு விழிப்புணர்வ 
ஏற்படுத்தி வருகின்்றது. எ.கா. 
சகர்ளாவில் ‘ஆநரோகய பச்லச‘ என்்ற 
மருத்துவத் தாவரத்தின் பய்னயறிந்து, 
பவப்பமண்டலத் தாவரவியல் பூஙகா 
ஆராயச்சி நிறுவனம், இயற்்க 
வ்ளஙக்்ளப் பாதுகா்கக முயற்சிகள 
எடுத்து வருகின்்றது.

�	ஸ் ட ா ்க ச ஹ ா ம்  அ றி ்க ் க ் ய
அடிப்ப்டயாக்க பகாண்டு, உலகில் 
பல நாடுகள தாமாக முன்வந்து 
சுற்றுச்சூழல் பதாடரபான ்சட்டஙக்்ள 
வ கு த் து ்க ப க ா ண் ட ன .  இ ந் தி ய 
அரசியல்மப்புச் ்சட்டம் 1976–
ஆம் ஆண்டு 42-ஆவது அரசியல் 
்சட்டத்திருத்தத்தின்படி, சுற்றுச்சூழ்லப் 
பாதுகாப்பது அரசு மற்றும் ம்ககளின் 
கட்ம என்று அறிவி்ககப்பட்டுள்ளது.

�	உயிரியல் பல்வ்க ்சட்டம் 2002-
இன்படி, ரிசயா–டி-பஜனிசராவில் 
உயிரியல் பல்வ்க மீதான ஐ.நா. 
உ ட ன் ப டி ்க ் க யி லு ம்  இ ந் தி ய ா 
்கபயாப்பமிட்டுள்ளது. இதன் சநா்ககம் 
உயிரியல் பல்வ்க பாதுகாப்பு அதாவது, 
காடுகளிலுள்ள தாவரஙகள, விலஙகுகள. 
நுண்ணுயிரிகள அவற்றின் மரபுப் 
பபாருளகள, அவற்றின் இயல்பான 
வழித் சதான்்றல்கள, தி்றன் ்சாரந்த அறிவு 
்சமன்பாடு சபான்்றவற்்்றப் பாதுகா்கக 
்சட்டம் பகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

�	பளளிகளசதாறும் சதசியப் பசு்மப்ப்ட
ஏற்படுத்தப்பட்டு,  மாணவரகள 
மூலம் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணரவு 
ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகி்றது.

�	அறிவியல் முன்சனற்்றத்தாலும் 
சத்வக்ளாலும் கண்டுபிடிப்புகள 
அதிகரித்துவிட்டன. இதன்காரணமாகத் 
பதாழிற்்சா்லகள பபருகிவிட்டன. 
இத்பதாழிற்்சா்லகள ஏற்படுத்தும் 
கழிவுகள சுற்றுப்பு்றத்்த மா்ச்டயச் 
ப்சயகின்்றன. எனசவ, சத்வக்்ள்க 
கு்்றத்து, எளிய வாழ்வு வாழப்பழகி்க 
பகாள்ளசவண்டும்.

�	சுற்றுப்பு்றத் தூய்ம பற்றிய 
விழிப்புணர்வ ம்ககளு்ககு்க பகாண்டுச் 
ப்சல்லசவண்டும்.

“சுத்தம் ்சோறு ்போடும்“

“கந்ல்தயோ்னோலும் கசககிக கடடு“

“கூழோ்னோலும் குளிததுக குடி”

சபான்்ற பழபமாழிகளின் பபாரு்்ள 
ம்ககளு்ககு உணரத்துதல் சவண்டும்.

�	நாம் மட்டும் தூய்மயாக இருந்தால் 
சபாதாது. நாம் வாழும் உலகத்்தயும், 
சுற்றுச்சூழ்லயும், தூய்மயாக 
்வத்து்கபகாள்ள சவண்டியது நமது 
கட்மபயன உணரதல் சவண்டும்.

�	உலகப் பூமி தினம், உலகச் சுற்றுச்சூழல் 
தினம், உலகச் சுகாதாரதினம் சபான்்ற 
தினஙக்்ள மாணவரகள பகாண்டாடி, 
அதன் மு்ககியத்துவத்்தப் பி்றரு்ககு 
எடுத்து்ர்கக சவண்டும்.

�	கு ப் ் ப க ் ்ள மு ் ்ற ய ா க 
அப்பு்றப்படுத்தும் வழிமு்்றக்்ள்க 
க்டப்பிடி்ககசவண்டும்.

�	பநகிழிப்(பி்ளாஸ்டி்க) பபாருளகளின் 
ப ய ன் ப ா ட் ் ட  மு ற் றி லு ம் 
தவிர்ககசவண்டும்.

�	நீ ர நி ் ல க ள  ம ா சு ப டு வ ் த த் 
தவிர்ககசவண்டும். 

இயறழக வளஙகழளப் பாதுகாகக அரசு 
எடுககும் ந்டவடிகழககள்:

அழிந்து வரும் வன உயிரினஙக்்ள்க
கா்ககவும், அவற்றின் எண்ணி்க்க்யப் 
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நிழ்றவுழர

இயற்்கயின் கூறுக்ளான ம்லகள, 
காடுகள, கடல்கள, ்சமபவளிகள, பீடபூமிகள, 
பா்லவனப்பகுதிகள சபான்்ற்வ பஞ்ச 
பூதஙகளின் இ்ணப்பாகும். இவற்்்ற 

பயிறசி
சரியோன வில்டலயத் ந�ரந்த�டுத்து எழுதுக.

1. ஆயகாஸ் என்பது எந்த பமாழிச் ப்சால் ?
அ) இலத்தீன் ஆ) பிபரஞசு இ) கிசர்ககம் ஈ)  ஸ்பானிஷ்

2. உலகச் சுற்றுச்சூழல் தினம் அனு்சரி்ககப்படும் நாள
அ) ஜூன் 5 ஆ) ஜூ்ல 5 இ) ஆகஸ்ட் 5  ஈ) ப்சப்டம்பர 5

3. ்வஷ்ணவசதவி சகாயில் இடம்பபற்றுள்ள மாநிலம் 
அ) காஷ்மீர ஆ) தமிழ்நாடு இ) இமாச்்சலப்பிரசத்சம் ஈ)  சி்ககிம்

3. பபாருத்துக.
அ. மகாமகம்  - 1. அலகாபாத்
ஆ. கும்பசம்ளா  - 2. மது்ர
இ. கள்ளழகர ஆற்றில் இ்றஙகும் விழா  - 3. மயிலாடுது்்ற
ஈ. காவிரி புஷ்கரவிழா -  4. கும்பசகாணம்
அ) அ - 2 ஆ - 3 இ - 4 ஈ - 1
ஆ) அ - 4 ஆ - 1 இ - 2 ஈ - 3
இ) அ - 3 ஆ - 4 இ - 1 ஈ - 2
ஈ) அ - 2 ஆ - 4 இ - 3 ஈ – 1

5. ---------- சிப்சகா இய்ககத்்தத் சதாற்றுவித்தவர
அ) சுனிதா நசரன் ஆ) பகுகுணா
இ) அனில் அகரவால் ஈ) அம்ரிதா சதவி

6. ்சஙக இல்ககியஙகளில் ‘ஆல் அமர ப்சல்வன்‘ என்று குறிப்பிடப்படுபவர
  அ) சிவபபருமான் ஆ) முருகப்பபருமான்  இ) மகாவிஷ்ணு  ஈ) பிரம்மா 

7. மத்திய சுற்றுச்சூழல் அ்மச்்சகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1962 ஆ) 1985 இ) 1972 ஈ) 1988

8. பபாருத்துக.
அ. பரா்ச்கதி  - 1. மயில்
ஆ. ஆதிச்சஷன் - 2. யா்ன
இ. முருகன் - 3. பாம்பு
ஈ. இந்திரன் -  4. சிஙகம்

உள்ளட்ககிய சுற்றுச்சூழலின் மா்சற்்ற 
தன்்மசய பூமியில் உயிரினஙகள 
வாழ்வதற்கு்க காரணமாகின்்றன. எனசவ, 
இவற்்்றப் பாதுகாப்பது நமது கட்மயாகும். 

XII Ethics_Lesson 9.indd   236 16-03-2020   15:07:54



237இந்தியப் பணபபாடும் சுற்றுச்சூழலும்

அ) அ - 3 ஆ - 4 இ - 1 ஈ - 2
ஆ) அ - 2 ஆ - 1 இ - 4 ஈ - 3
இ) அ - 4 ஆ - 2 இ - 1 ஈ - 3
ஈ) அ - 4 ஆ - 3 இ - 1 ஈ – 2

9. தவ்றான ப்சாற்ப்றாட்ரத் சதரந்பதடு்கக.
அ) பஞ்சபூதத் தலஙகளில் ஆகாயத்தின் அம்்சமாக வி்ளஙகுவது, சிதம்பரம் நடராஜர சகாயில். 
ஆ) நீரின் அம்்சமாக வி்ளஙகுவது, திருவா்ன்ககாவல் ஜம்புசகஸ்வரரசகாயில்.
இ) பநருப்பின் அம்்சமாக வி்ளஙகுவது, திருவண்ணாம்ல அண்ணாம்லயார சகாயில். 
ஈ) நிலத்தின் அம்்சமாக வி்ளஙகுவது, கா்ளஹாஸ்தி கா்ளாஹாஸ்திநாதர சகாயில்.

10. கந்த்சஷ்டி விழா, எந்த்க கடவு்ளரு்ககாக்க பகாண்டாடப்படுகி்றது?
அ) முருகன்  ஆ) ்ச்கதி இ)  திருமால் ஈ)  ஐயப்பன் 

குறுவினோ
1. உலகத் சதாற்்றம் பற்றித் பதால்காப்பியர கூறுவது யா்வ ?
2. சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்்றால் என்ன ?
3. மா்ச்டதல் என்்றால் என்ன ?
4. யிசகாலஜி (Ecology) – வி்ள்ககம் தருக.
5. சிப்சகா இய்ககம் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ள மாநிலஙகள யா்வ ?
6. மரத்திற்கும் ்சமயத்திற்கும் உள்ள பதாடரபி்ன்க கூறுக.

சிறுவினோ
1. இந்தியாவில் புகழ்பபற்்ற ம்லப் பிரசத்சஙகள அ்மந்துள்ள மாநிலஙகள யா்வ ?
2. ்வஷ்ணவசதவி சகாயில் - குறிப்பு வ்ரக.
3. சிப்சகா இய்ககம் என்்றால் என்ன ?
4. பஞ்சபூத தலஙகள என எவற்்்ற்க குறிப்பிடுகிச்றாம் ?
5. சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் சத்வ்ய்க குறிப்பிடுக.
6. இந்தியப் பண்பாட்டில் ம்லகளு்ககு அளி்ககப்படும் மு்ககியத்துவம் யாது ?
7. கும்பசம்ளா – சிறு குறிப்பு வ்ரக.
8. ஒரு நாட்டிற்கு அரணாகத் திகழ்வன குறித்து, வளளுவர கூறுவது யாது ?

த�டுவினோ
1. இந்தியப் பண்பாட்டில் ம்லகளு்ககு அளி்ககப்படும் சி்றப்பி்ன்க கூறுக.
2. இந்தியப் பண்பாட்டில் நதிகளு்ககு அளி்ககப்படும் மு்ககியத்துவத்்த விவரி்கக.
3. இந்தியப் பண்பாட்டில் காடுகள எவ்வாறு சபாற்்றப்படுகின்்றன?
4. இயற்்க வ்ளஙக்்ளப் பாதுகா்கக அரசு சமற்பகாளளும் நடவடி்க்ககள யா்வ ?
5. சுற்றுச் சூழ்லப் பாதுகா்கக மாணவரகள சமற்பகாள்ள சவண்டிய பஙகி்ன விவரி்கக.
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நுழைவு வாயில்

நமதுநாடு பழைழமயான பணபாடழடைத் 
தனனகத்்த ககாணடுள்ளது. வாழ்வியல் 
முழைகள, இலக்கியம், கணிதம், வானவியல், 
இழை, ஓவியம், நடைனம், சிறபம், கடடைடைக்கழல
்பானைவறறில் உலகிறகு முன்னாடியாகத் 
திகழ்கிைது. ்தசிய ஒருழமபபாடழடை 
ழமயபபடுத்தும், ஆனமிக உணர்வு, 
இந்தியாவின பலம் என சுவாமி விவவகானந்தர் 
குறிபபிடடுள்ளார். “உலகபகபாதுமழை“ 
எனைழைக்கபபடும் திருக்குைள, தமிைர் 
வாழ்வியல் மறறும் பணபாடடு கநறிகழ்ளக் 
கூறும் ைஙக இலக்கியம், இராமாயணம், 
மகாபாரதம், ககௌதம புத்தர் ்தாறறுவித்த 
கபௌத்தைமயம் ்பானைழவ, உலகிறகு 
இந்தியா வைஙகிய அ்ளபபரிய பணபாடடுக் 
ககாழடையாகும். 

இந்தியப் பணபாட்டின் மேன்ழேகள்
இந்தியப பாரம்பரியத்தின 

உயரியபபணபு ைகிபபுத்தனழமயும் 
பனமுகத்தனழமயுமாகும். யூதர்கள, 

கிறித்துவர்கள, முஸ்லீம்கள, பார்சிக்கள 
்பான்ைார் இந்தியாவில் குடி்யறி, இந்தியப 
பனமுகத்தனழமழய ஏறறுக்ககாணடு, 
இந்தியபபணபாடடுடைன தம்ழமயும் 
இழணத்துக் ககாணடைார்கள. மதநல்லிணக்க 
அடிபபழடையில் அழனத்துச் ைமயஙகளிலுமுள்ள 
நல்ல கருத்துகழ்ள ஏறறுக்ககாள்ளல், பிை 
ைமயத்தினருக்கும் மதிபபளித்தல் ்பானை 
உணர்வுகழ்ளத் தனனகத்்த ககாணடு, 
ைகிபபுத் தனழமயுடைன நடைபபது இந்தியர்களின 
தழலசிைந்த பணபாடைாகும்.

இந்திய ைமுதாயம், தருமம் 
எனை அைக்கருத்தின அடிபபழடையில் 
அழமந்துள்ளது. எல்லாச் ைமயஙகளும் எல்லா 
இனஙகளும் ைரிைமம். இஃது ஆண - கபண
ைமத்துவம் ்பானை சிைந்த ககாளழககழ்ளத் 
தனனுள ககாணடுள்ளது. நம் பணபாடு 
இயறழகயிலுள்ள அழனத்து உயிர்கழ்ளயும் 
உயிரறைழவகழ்ளயும் ்நசிக்கும் பணழபக் 
ககாணடுள்ளது. மரம், கைடி, ககாடி, நதி என 
எல்லாவறழையும் வணஙகும் பாஙகு, நமது 
உயரிய நறபணபுகழ்ள எடுத்துக்காடடுவதாய் 
அழமகிைது. 

கற்றல் வ�ாககஙகள்

�	இந்தியாவின பணபாடடு ்மனழமகள மறறும் அைக்்காடபாடுகள பறறி அறிதல்.

�	இந்தியாவின ஆனமிகம் அதன அடிபபழடையிலான ்யாகா பறறி அறிதல்.

�	இந்தியாவின பஞைசீலக் ககாளழக பறறிப புரிந்து ககாளளுதல்.

�	உலகிறகு இந்தியா அளித்த ககாழடைக்ளான கணிதம், வானவியல், மருத்துவம் பறறி 
கதரிந்து ககாளளுதல். 

�	இந்தியாவின கழல மறறும் கடடைடைக்கழல நுடபஙகழ்ளப பறறி புரிந்து ககாளளுதல்.

�	இந்தியப பணபாடடின ்மனழமகழ்ளயும், சிைபபுகழ்ளயும் அறிந்து பினபறைல்.

உலகிறகு இநதியப் 
பணபாட்டின் ககாடை10

அலகு
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ககாள்ள்வணடும். அதழன அழடைய, 
்வதஙகளில் கைால்லபபடடுள்ள வாழ்வியல் 
கநறிக்்காடபாடுகழ்ள முழையாகப பினபறறிடை 
்வணடும் எனறு நம் முன்னார்கள
அறிவுறுத்துகினைனர். 

த�ால்காப்பியரின் அறகமகாட்பாடு
க்தால்காப்பியர் அகத்திழணயியல் 

க்ளவியல், கறபியல், கபாருளியல் முதலிய 
அகபகபாருள ்காடபாடுகழ்ளயும், 
புைத்திழணயியல் மரபியல் பறறிய 
அைக்்காடபாடுகழ்ளயும் வைஙகியுள்ளார். 
பழைழமயான மரழப்ய பினபறைச் கைால்லும் 
பிற்பாக்கு எணணம் இல்லாத கதால்காபபியர், 
‘கடிக�ால் இல்டலக காலத்துப் படிவன’ 
எனக்கூறி பழைழமக்கும் புதுழமக்கும் பாலம் 
அழமத்தார்.

இதிகாசஙகளில் அறகமகாட்பாடு
வால்மீகி முனிவரால் எழுதபபடடை 

இராமாயணமும், வவ்தவியா�ரால் எழுதபபடடை 
மகாபார்தமும் இதிகாைஙக்ளாகும். 
இராமாயணம் ‘ஒருவனுககு ஒருத்தி’, 
‘கபரிவயாருககுக கீழப்படி்தல்’, ‘கறபுக�றி’, 
‘� ன்றிம ்ற வாடம’,  ‘பி்ற ன்ம ட ன
வ�ாககாதிருத்்தல்’, ‘உணடமவய கவல்லும்’ 
்பானை உயரிய அைகநறிக் ்காடபாடுகழ்ள 
உலகிறகு வைஙகியுள்ளது.

மகாபாரதம் அைம், கபாருள, 
இனபம், வீடு்பறு எனை மனிதன பினபறை 
்வணடிய நால்வழக ்நாக்கஙகழ்ளபபறறிக் 
கூறுகிைது. தனிபபடடைவர்களுக்கு உரிய சிைந்த 
குணஙகழ்ளயும், 'சூது வாழ்க்ழகக்குக் ்கடு', 
'மணணாழை ்வணடைாம்', 'தர்மம்கவல்லும்', 
'நனறிமைவாழம', 'ைகிபபுத்தனழம', 'தியாகம்', 
'கைஞ்ைாறறுக்' 'கடைனதீர்த்தல்' ்பானை 
அைஙகல் அழனத்ழதயும் இவ்வுலகிறகு 
எடுத்தியம்புகிைது.

சேண அறகமகாட்பாடுகள்
வர்த்்தமானமகாவீரர் ‘திரிரத்தினஙகள‘ 

எனை மும்மணிகழ்ளயும், வாழ்வியலுக்கான 
இல்லைக் ்காடபாடுகழ்ளயும், கர்மவிழன 

இந்தியப பணபாடடில் கடடைடைக்கழல, 
மிகச் சிைபபான இடைத்ழதப கபறறுள்ளது. 
எடுத்துக்காடடைாக எல்்லாரா குழகக்்காயில், 
அஜந்தா ஓவியம், குழடைவழரக்்காயில் 
(மகாபலிபுரம்), லிஙகராஜா ்காயில் 
(புவ்னஸ்வர்), சூரியனார் ் காயில் (் கானார்க்), 
நடைராஜர் ்காயில் (சிதம்பரம்), தஞழைப 
கபரிய்காயில் ்பானைவறழைக் கூைலாம். 
்மலும், சிறபஙகள, ஓவியஙகள, நடைனஙகள, 
நாடைகஙகள, இழை ்பானைவறறில் உலகிற்க 
முன்னாடியாக இந்தியபபணபாடு திகழ்கிைது. 

“உணழமயில்லா நிழலயிலிருந்து 
உணழமழயயும், இருடடிலிருந்து 
கவளிச்ைத்ழதயும், ஒழுக்கக் ்கடடிலிருந்து 
விடுதழலழயயும் கபறறுத் தரும் ஒரு ைாதனமாக 
அழமந்துள்ளது இந்தியப பணபாடைாகும் “. 

அறகமகாட்பாடுகள்
‘அ்றம்‘ எனை கைால்லுக்குச் 

ைான்ைார்கள பல்்வறு கபாருளகழ்ளக் 
குறிபபிடுகிைார்கள. தமிழ் இலக்கிய அகராதி, 
அைம் எனனும் கைால்லுக்கு புணணியம், 
்தருமம், வாழவியல் விதி, ஒழுககம் எனப பல 
கபாருளகழ்ளக் குறிபபிடுகினைது. 

“மனிதன தனக்ககன வழரயறுத்துக் 
ககாணடை ஒழுக்க முழைகளின நிழை வடிவ்ம 
அைம்“ என க. அரஙக�ாமி குறிபபிடுகினைார். 

‘ைனாதனதர்மம்‘ எனபதறகு 
முடிவில்லா அ்றம் எனறு கபயர். 
மனிதன இயறழக்யாடு ஒனறிய 

நல்வாழ்விறகு அடிபபழடையாக வி்ளஙகுவது த
 ர்ம்மயாகும். ைடைஙகுகழ்ளவிடை ஒழுக்க்ம
முக்கியம் எனறு தருமம் கூறுகிைது. மனிதனின 
குடும்பக்கடைழமகள ைமூகக்கடைழமக்ளாகப 
்பாறைபபடுகினைன.

நான்கு புருஷார்த�ஙகள்
வாழ்வின உறுதிப கபாருளக்ளான 

அைம், கபாருள, இனபம், வீடு ஆகிய 
நானழகயும் புருஷார்த்தஙகள எனறு 
அழைக்கி்ைாம். இவறறில் வீடு்பறழை 
அழடைவழத்ய மனிதன தம் குறிக்்கா்ளாகக் 

XII Ethics_Lesson 10.indd   239 16-03-2020   15:09:40



2 4 0 உலகிற்கு இந்தியப் பணபபாட்டின் க�பாடை

திருக்குைள நீதிநூல் மடடுமனறு; 
அஃது ஒரு வாழ்வியல் நூலாகும்; இயறைபபடடை 
காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு மடடுமினறி 
இந்நூறைாணடின புதிய தழலமுழையினருக்கும் 
வழிகாடடும் அைநூலாக வி்ளஙகுகிைது. 
வளளுவத்தின கபாருணழம, காலந்்தாறும் 
புதிய கருத்தாக்கஙகழ்ளத் தந்து இனம், கமாழி, 
நாடு எனை எல்ழலகழ்ளக் கடைந்து மனித 
வாழ்க்ழகழய வ்ளபபடுத்துகிைது. இவ்வாறு, பல 
சிைபபியல்புகள ககாணடை அைக்்காடபாடுகழ்ள 
உலகிறகுத் திருக்குைள வைஙகியுள்ளது. 

ஆன்மிகம்
ஆனமிகம் எனபது கபாதுவாகப 

‘புலன்கைந்த அனுபவநிடலயாகும்‘. மனிதன, 
தனனுள இருக்கும் ஆத்ம ஞானத்ழத 
உணர்வதுதான ஆனமிகமாகும். ஞானவயாகம், 
கர்மவயாகம் மறறும் பகதிவயாகம் எனபன 
ஒவ்்வார் உயிரும் அதன கர்ம விழனகளினபடி, 
அதன தற்பாழதய நிழலயினபடி, ஏறை 
வழிழயப பினபறறித் தமது குறிக்்கா்ளான 
வீடு்பறு அல்லது ஆனமாவின உணழம 
நிழலழய அறிவ்த ஆனமிகம் எனலாம். 

ைமயக் ்காடபாடுகளினபடி, 
உயிரினஙகள அழனத்தும் கதய்வீகத் தனழம
ககாணடைழவ எனலாம். கதய்வீகத்தின 
அஙகமாகத்தான இவ்வுலகம் அழமந்துள்ளது. 
அந்தத் கதய்வீகத் தனழமழய உணர்த்துவதுதான 
ஆனமிகமாகும். மனிதன இவ்வுலகில் 

்பானை அைக்்காடபாடுகழ்ளயும் ைமண 
ைமயத்தின மூலம் நமக்கு அளித்துள்ளார்.

தபள்த� அறகமகாட்பாடுகள்
ககௌ்தம புத்்தர் மனித வாழ்வில் 

கழடைபபிடிக்க ்வணடிய நால்வழக உயரிய 
உணழமகழ்ளயும், எணவழக பாழதகழ்ளயும் 
வகுத்தளித்துள்ளார். ்மலும், இல்லைத்தார், 
துைவைத்தார் கழடைபபிடிக்க ்வணடிய 
கநறிமுழைகழ்ளயும் வைஙகியுள்ளார். 

ஔழவயாரின் அறகமகாட்பாடுகள்
ஔழவயார் தமது ஆத்திசூடி, 

ககான்ட்றவவந்தன், மூதுடர, �ல்வழி ்பானை 
அைநூல்கள வாயிலாக வாழ்வியல் அைஙக்ளான 
கறபு, தர்மம், கல்வி, பிைருக்கு உதவும் 
மனபபானழம ்பானைவறழை எளிழமயாகக் 
கழடைபபிடிக்கும் ்நாக்கில் வி்ளக்கியுள்ளார். 
்மலும், நல்வழி எனை அைநூலில் ‘�ாதி 
இரணவை இதுவவ நீதி’, ‘வருவது வரும் 
வாைாவ்த’, ‘ஏர் பிடித்வ்தார்ககு இடணயில்டல’, 
‘பசி வந்தால் பத்தும் ப்றநது வபாகும்’ ்பானை 
உயர்ந்த அைக்கருத்துகழ்ள மனித ைமூகத்திறகு 
வைஙகியுள்ளார். 

திருககுறள் கூறும் அறகமகாட்பாடு

திருவள்ளுவர்

தமிைரின கபருழமழய 
உலகுக்கு உணர்த்திய 
அைநூல் திருக்குைள. 
இந்நூல் இரணடைாயிரம் 
ஆணடுகளுக்கு முன்ப 
்தானறிய தமிைரின 
ப ண ப ா ட ழ டை ப 
ப ழ ை ை ா ற று கி ை து . 

இந்நூலில் இடைம்கபறறுள்ள அைக்கருத்துகள 
நழடைமுழை வாழ்க்ழகயில் பினபறை ்வணடிய 
கநறிகழ்ள எடுத்துழரக்கினைன. 

திருவளளுவர், வாழ்வியல் கநறிழய 
அைம், கபாருள, இனபம் எனனும் மூனறு 
பகுதிக்ளாகப பிரித்துள்ளார். திருக்குைளின 
தத்துவ்ம அைவழியில் வாழ்ந்து, அைவழியில் 
கபாருள ்ைர்த்து, இனபமாக அைவழியில் 
வாழ்வ்தயாகும்.

‘எல்லாப கபாருளும் இதனபால் 
உ்ள‘ எனபதற்கறப திருக்குைளில் 
அைக்கருத்துகள நிழைந்துள்ளன. 

அழவ, உலக மக்கள அழனவராலும் 
ஏறறுக்ககாள்ளபடுவதால் இந்நூழலப பிை 
கமாழிகளிலும் கமாழிகபயர்த்துள்ளனர். 

கமாழிகபயர்ப்பு கமாழிகபயர்ப்பாளர்கள்

ஆஙகிலம் ஜி.யு.்பாப

இலத்தீன வீரமாமுனிவர்

கஜர்மன டைாக்டைர் கிகரௌல்

பிகரஞசு ஏரியல்
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2.  ஒருநாடு, பிைநாடடின எல்ழலகழ்ள
அத்துமீைக் கூடைாது.

3.  ஒருநாடு, பிைநாடடு உளவிவகாரஙகளில்
தழலயிடைக் கூடைாது.

4.  ைமத்துவ மறறும் ை்காதரத்துவ நலனுக்காகப
பாடுபடை்வணடும்.

5.  ைமாதான ைகவாழ்வு

பாணடுங ோநாடு - அணிமசரா 
இயககம்

இரணடைாம் உலகப்பார் முடிவில் 
அகமரிக்கா தழலழமயில் முதலாளித்துவ 
நாடுகள ஓரணியாகவும், ்ைாவியத்ரஷயா 
தழலழமயில் கபாதுவுடைழமக் 
ககாளழகழயக் ககாணடை நாடுகள 
மறகைாரு அணியாகவும் கையல்படடைன. 
இழவகளுக்குள, ஆயுதஙகழ்ள கபருக்கும் 
்பாடடியும் மழைமுகமாக நழடைகபறைது. 
இந்நிழலயில் இந்த இரு அணியிலும் 
இல்லாத நாடுகழ்ள ஜவஹர்லால் ்நரு 
தனது கவளியுைவுக்ககாளழகயின 
அடிபபழடையில் ஓரு புதிய அணிழய 
உருவாக்கினார்.

இந்நாடுகளின மாநாடு 
இந்்தா்னசியாவில் 1955-ஆம் ஆணடு 
ஏபரல் மாதம் 18முதல் 24 ஆம் ்ததி வழர 
பாணடுங நகரில் ஆசிய – ஆபபிரிக்க 
நாடுகளின மாநாடு கூடடைபபடடைது. 
இம்மாநாடடில் 29 நாடுகள கலந்து 
ககாணடைன. இந்தியாவின ைார்பாக 
ஜவஹர்லால் ்நரு, சீனாவின  
சூ-கயன-லாய், இந்்தா்னசியாவின 
சுகர்்னா, யுக்்காஸ்்லாவியாவின 
மார்ஷல் டிட்டைா, எகிபதின கர்னல் நாைர் 
ஆகி்யாரும் கலந்து ககாணடைனர் .

இந்திய வானவியல்
குபதர்கள காலத்தில் கணிதம், வானவியல், 
மருத்துவம், ்ஜாதிடைம் ்பானை துழைகளில் 
இந்தியா வ்ளர்ச்சி கபறறிருந்தது. இவர்கள 
காலத்தில் வாழ்ந்த ‘ஆரியபட்ைர்‘ வானவியல் 
மறறும் கணிதத்தில் சிைந்து வி்ளஙகினார். 
”ஆரிய சித்்தாந்தம்” எனை தமது வானவியல் 

இயறழக்யாடு இழணந்து வாழ்வ்த ஆனமிகம். 
இது்வ இந்தியப பணபாடடின ஆணி்வராகும்.

மயாகா
சுமார் ஐயாயிரம் ஆணடுகளுக்கு  

முன்ப நம் பாரத நாடடில் ்தானறிய 
பழைழமயான ‘வாழ்வியல் பயிறறு முழை‘ 
்யாகாவாகும். உடைல், மனம், அறிவு, உணர்வு 
ஆனமிகம் ஆகியவறறின வ்ளர்ச்சிக்கும் 
ைமனபாடடிறகும் உதவிடும் கழல
்யாகக்கழலயாகும். இஃது உடைழலயும் 
உள்ளத்ழதயும் நலத்துடைன ழவத்துப ்பாறறும் 
ஒழுக்கஙகழ்ளப பறறிய கநறியாகும். ‘் யாகா‘ 
எனபது, ஒரு ைமயம் அனறு; அஃது ஒரு 
கபருந்தத்துவம்; ஒரு கழல; ஓர் அறிவியல் 
மறறும் வாழ்க்ழக கநறிமுழையாகும். (Yoga in short, 
is not a religion but a great philosophy, an art, a science and a 
way of life)

்யாகநிழலயில்தான மறை 
உயிர்கழ்ளயும் தனனுயிர் ்பால்வ ்நசிக்க 
முடியும். இதழன்ய இராமலிஙக அடிகளார் 
ஜீவகாருணய ஒழுககம் எனைார். கிறித்துவ 
புனித நூலான ழபபிள “உன்டனப் வபால 
பி்றடரயும் வ�சி“ எனறு குறிபபிடுகினைது. 
இஸ்லாமிய புனித நூலான திருக்குரான “நீ 
பி்றரிைம் இரககம் காட்டினால் �ான் உன்னிைம் 
இருமைஙகு இரககமுடையவனாய் இருப்வபன்“ 
எனகிைது. இந்த ஆனம்நய ஒருழமபபாடடு 
உரிழம, ்யாகமுழைழய ்மறககாளவதால்  
அழடையமுடிகிைது. 

பஞசசீலக தகாள்ழக
ைமஸ்கிருத கமாழியில் ‘பஞ�’ எனைால் 

‘ஐந்து’, ‘சீலம்’ எனைால் ஒழுக்கம்(நறபணபுகள). 
என்வ, பஞ�சீலம் எனைால் ஐநது �றபணபுகள் 
எனபபடுகிைது. இஃது இந்திய கவளியுைவுக் 
ககாளழகயின ஓர் அஙகமாகத் திகழ்கிைது. 
பஞைசீலக் ககாளழகழய உலகிறகு அளித்தவர் 
ஜவஹர்லால் வ�ரு ஆவார். பஞைசீலக் ் காடபாடு, 
இந்தியபபணபாடடு உணர்ழவ அடித்த்ளமாகக் 
ககாண்டை உருவாக்கபபடடைது. 

1.  ஒரு நாடு மறை நாடடின ஒறறுழமழயயும் 
இழையாணழமழயயும் மதிக்க ்வணடும். 
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இந்தியா சிைந்து வி்ளஙகியிருந்தது எனபழத 
அறியமுடிகிைது. 

இந்தியச் தசயறழகக மகாள்கள்
இஸ்்ரா நிறுவனம் (ISRO), 

இந்தியாவின ைார்பில் ஆரியபடடைா, 
பாஸ்கரா, ்ராகிணி, ஆபபிள ்பானை 
கையறழகக் ்காளகழ்ளயும் IRS 
-1A,1B ஆகிய கதாழலயுணர்வு 
கையறழகக் ்காளகழ்ளயும் 
பாதுகாபபு அடிபபழடையிலான 
கையறழக ்காளகழ்ளயும் 
விணணில் கைலுத்தியுள்ளது. இந்தச் 
கையறழக்காளகளுக்கு இந்தியாவின 
வானவியல், கணித வல்லுநர்க்ளான 
ஆரியபடடைர் கபயரும் பாஸ்கரர் கபயரும் 
சூடடியது குறிபபிடைத்தக்கது. 

இந்திய ேரு்ததுவம்
இந்திய மருத்துவம், சிந்துகவளி 

நாகரிகம் காலந்கதாடடு வ்ளர்ந்திருக்க
்வணடும். ஆனால், ்பாதிய தகவல்களும் 
ஆதாரஙகளும் இல்லாழமயால், ஆயுர்்வதம் 
்தானறுவதறகுமுன, பைஙகுடியினர்களின 
மருத்துவம் இருந்திருக்கலாம். கி.மு.(கபா.ஆ.மு) 
எடடைாம் நூறைாணடுவழர, ்வதகால 
மருத்துவம் நழடைமுழையில் இருந்தது. 
அதனபின ஆயுர்்வத மருத்துவம் வ்ளர்ச்சி 
கபறறிருக்க்வணடும். கி.மு.(கபா.ஆ.) ஆைாம் 
நூறைாணடுக்கு முன்ப காம்பில்யா, வாரணாசி, 
தடைசீலம் ஆகிய இடைஙகளில் மருத்துவக் கல்வி 
நிறுவனஙகள இயஙகி வந்துள்ளன. 

இந்தியர்கள அறுழவசிகிச்ழை 
முழையில் மிகவும் ்தர்ச்சி கபறறிருந்தனர். 
வயிறறுப புைத்்தாலில் கைய்யபபடும் 
அறுழவசிகிச்ழை(Lab Parotomy), சிறுநீரகக் 
கறகழ்ள அகறறும் அறுழவ சிகிச்ழை(Lithicotomy), 
ஒடடுறுபபு அறுழவ சிகிச்ழை (Plastic Surgery) 
ஆகியவறறில் இந்திய மருத்துவர்களின 
பணிகள பாராடடுக்குரியழவயாகும். 

இந்தியா முழுவதும் இப்பாது 
ஆயுர்்வத – யூனானி மருத்துவர்கள 

நூலில், ‘உலகம் 
உருணழடையானது, பூமி 
தனது அச்சில் சுைலுவதால் 
இரவு, பகல் ஏறபடுகிைது‘ 
எனைார். இவர் சூரிய, 
ைந்திர கிரகணஙகள 
்தானை உணழமயான 
காரணஙகழ்ள வி்ளக்கிக் 
கூறியுள்ளார். ஆனால், 
்மழலநாடடு வானவியல் அறிஞர்கள
பிறகாலத்தில்தான இவ்வுணழமகழ்ள 
அறிந்தனர். ஆரியபடடைர் எழுதிய ‘ஆரியபட்டீயம்‘ 
எனை நூல் உலக்ம வியக்கும் வானவியல் 
நூலாகப ்பாறைபபடுகிைது.

வராகமிகிரர
இவர் ‘பஞ� சித்்தாநதிகா, ‘பிருகத் 

�ம்ஹி்தா’ முதலான ்ஜாதிடை, வானவியல் 
நூல்கழ்ளயும் எழுதியுள்ளார். ்மலும், ‘லகு 
ஜா்தகம்’, ‘பிரிக ஜா்தகம்’ ்பானை ்ஜாதிடை, 
வானவியல் நூல்கழ்ளயும் எழுதியுள்ளார். 
இவர் தம் நூல்களில் ்காளகள யாவும் மனித 
வாழ்்வாடு எவ்வாறு கதாடைர்பு ககாணடுள்ளன 
எனபழத வி்ளக்கிக் கூறியுள்ளார். 

பிரம்ேகுப்�ர
வானவியலிலும் கணிதவியலிலும் 

வல்லுநரான பிரம்மகுபதர், பிரம்மஸ்பு 
சித்்தாந்தம், காரணகணைாககடியகா 
முதலிய நூல்கழ்ள எழுதியுள்ளார். பல 
நூறைாணடுகளுக்கு முனன்ர புவி ஈர்பபு விழை 
பறறித் தமது நூல்களில் குறிபபிடடுள்ளார். 

பாஸகரர

பாஸ்கரர்

வானவியலிலும் கணிதத்திலும் 
சிைந்த வி்ளஙகிய அறிஞர் 
பாஸ்கரர். இவர், காரண 
குதூகலா எனை நூழலயும் 
்தட்கலிகத்தி எனை நூழலயும் 
எழுதியுள்ளார். இந்நூல்கள 
கிரகஙகளின இயக்கஙகழ்ளப 
பறறிக் கூறுகினைன. 

இதனமூலம் அக்காலத்தி்ல்ய வானவியலில் 

ஆரியபட்டர்
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உருவாக்கபபடடைது சித்தமருத்துவமாகும். 
இவர்கள எல்லாவழக ்நாய்தீர்க்கும் 
மருந்துகழ்ளயும், தாதுக்கழ்ளயும் 
்வதியியல் கபாருளகழ்ளயும் ஆராய்ந்து 
பயனுள்ளழவ எழவ, பயனறைழவ எழவ 
எனறு கணடைறிந்துள்ளனர். பாதரைத்ழத 
அடிபபழடையாகக்ககாணடு, நீணடை ஆயுளகபை 
இர�வா்த முட்றயில் மருந்து தயாரிக்கும் 
முழைழய அறிந்து ழவத்திருந்தனர். இது  
தமிழ்நாடடுக்கு உரித்தான மருத்துவ 
முழையாகும்.

திருமூலர், இடைககாைர், வபாகர், 
அகத்தியர், ப்தஞ�லி, ்தன்வநதிரி, 
மச�முனி மு்தலாவனார் பதிகனண 
சித்்தர்களுள் குறிபபிடைத்தக்கவர்கள.

பணழடைய கால 
ேரு்ததுவேழனகள்
�	ஆந்திரா – விஜயபுரி, நாகார்ஜஜுனா 

ககாணடைா

�	தமிழ்நாடு – தஞைாவூர், 
திருமுக்கூடைல், திரிபுரந்தகம், 
திருபபுகலூர், திருவரஙகம்

�	கர்நாடைகா – ககௌடியமடைம்

�	பீகார் – ஷிபாக்கனா மருத்துவமழன

�	்கர்ளா – ஆலபபூர், புலிமந்தாள, 
வயஙகழர,  கவள்்ளாடு, 
்ைாடடைானிக்கழர, குருவாயூர்

இந்தியக கணி�ம்

பிரம்மகுப்தர்

குபதர்கள காலத்தில் 
வாழ்ந்த ஆரியபடடைர், 
ஆ ரி ய ப ட டீ ய த் தி ல் 
வடடைத்தின பரபழபக் 
கணடுபிடிக்க உதவும்  

உணழமயான மதிபழப 
3.1416 எனத் துல்லியமாகக் 
கூறியுள்ளார். இலடைம், 

பயனபடுத்தி வரும் சிலாசித்து்வர் 
கமாகஞைதா்ராவில் கிழடைத்துள்ளது. 
இவ்்வர் வயிறு, குடைல், நுழரயீரல் 
்பானைவறறில் உருவாகும் ்நாய்கழ்ளயும் 
குணமாக்கும் தனழம உழடையது.

இந்திய ேரு்ததுவ வளரச்சி
கமௌரியர் ஆடசிக் காலத்தில் 

மருத்துவப பராமரிபபுக்கும், சுகாதாரத்திறகும் 
முனனுரிழம அளிக்கபபடடைது. முதி்யார், 
ஆதரவற்ைார், மாறறுத்திைனாளிகள  
ஆகி்யாருக்காக சிைபபு மருத்துவமழனகள 
இயஙகிவந்தன. கால்நழடைகளுக்ககனத் 
தனியாக மருத்துவமழனகளும் இருந்தன. 

வாக்படடைரின அஷைாஙக�ஙகிரகம், 
அஷைாஙகஹிரு்தயா எனனும் இரு 
மருத்துவ நூல்கள புகழ்கபறைழவயாகும். 
‘அஷைாஙகஹிரு்தயா’ எனை மருத்துவநூல், 
்நாய் தீர்க்கும்முழை, சுகாதாரம், உடைலுறுபபு 
அழமபபியல் அறுழவசிகிச்ழை, தாய்ழம 
மருத்துவம், கண மருத்துவம் பறறிக் 
குறிபபிடுகினைது. ைரகர் எழுதிய '�ரக�ம்ஹி்தா' 
எனனும் நூல் உடைல், உ்ள மருத்துவத்ழதயும், 
சுசுருதர் எழுதிய 'சுசுரு்த�ம்ஹி்தா' 
அறுழவசிகிச்ழை முழைழயப பறறிக்  கூறுகினைன. 

ஆயுரமவ� ேரு்ததுவம்

ஆத்ரயர்

கி . மு . ( க ப ா . ஆ . மு ) 
எடடைாம் நூறைாணடில் 
‘ஆத்வரயர்‘ எனை 
மருத்துவர் வாழ்ந்தார். 
அவர், தமது 
சீ டை ர் க ளு க் கு த் 
க த ா கு த் த ளி த் த 

ஆய்்வடுகளும், அக்னி ்வைர் எழுதிய ‘அகனி 
வவ� ்தந்தரா” எனை நூலும் ஆயுர்்வதம் பறறிக் 
கூறுகினைன. ஆத்்ரயர் ஆயுர்்வத 
மருத்துவத்ழதப பறறி வரிழையாக தம் 
ஆய்்வடுகளில் குறிபபிடடுள்ளார். 

சி்த� ேரு்ததுவம்
உயரிய பணபாடும், அறிவுத்திைனும், 

சிைந்த ஆறைலுடைனும் வி்ளஙகிய சித்தர்க்ளால் 
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புகுத்தபபடடைது. தமிழிழை, கர்நாடைக இழை, 
இந்துஸ்தானி இழை ஆகியழவ இந்தியா 
உலகிறகு அளித்த ககாழடைக்ளாகும். 

்தமிழிட� மூவர்

முத்துத்தாணடைவர், அருணாச்ைலக் 
கவிராயர், மாரிமுத்தாபபிளழ்ள

ஆகிய மூவரும் தமிழிழை மூவர் 
எனபபடுகினைனர். கிருதி எனபபடும் 
கீர்த்தழனகழ்ள ழமயபபடுத்தித் தமிழ்ப 
பாடைல்கழ்ளப ைரணம், பல்லவி, அனுபல்லவி 
ஆகிய இழையம்ைஙகளுடைன இயறறினர். 
இவர்களின தமிழ்பபணிழயப பாராடடித் 
தமிைக அரசு, சீர்காழியில் மணிமணடைபத்ழத 
அழமத்துள்ளது.

பஞசமுக வா்ததியம்

பஞ்சமு்க வாததியம

ப ை ங க ா ல த் 
க த ா ன ழ ம ய ா ன 
இ ழ ை க் க ரு வி க ளு ள 
பஞைமுக வாத்தியமும் 
ஒனறு. இது கவணகல 
வ ா ர் ப ப ா ல் 
உ ரு வ ா க் க ப ப ட டை 
உயரமான குடைமாகும்.
இதில் மூடைபபடடை ஐந்து 

வாய்கள இருக்கும். ஒவ்கவாரு வாயில் 
இருந்தும் தனித்துவமான இழை கவளிவரும். 
இது்வ, பஞைமுகவாத்தியமாகும். 
இவ்வாத்தியம் திருவாரூர் தியாகராஜர் 
்காயிலிலும், திருத்துழைபபூணடி 
பிைவிமருந்தீஸ்வரர் ்காயிலிலும் உள்ளது 
எனபது குறிபபிடைத்தக்கதாகும். 

தசவ்வியல் நடைனஙகள்

பர�நாட்டியம்
தமிழ்நாடடுக்குரிய சிைந்த நடைனஙகளில் 

முக்கியமானது பரதநாடடியம். இது, 
புராணவியல் அடிபபழடையில் பர்த முனிவரால் 
உருவாக்கபபடடைதால் ‘பர்தம்‘ எனப கபயர் 
கபறைது. மிகத்கதானழம வாய்ந்த இந்நடைனம், 
இந்தியாவிலும் கவளிநாடுகளிலும் புகழ் 
கபறறு வி்ளஙகுகிைது. 

்காடி ்பானை மிகபகபரிய எணகழ்ளச் 
சுருக்கமாகக் குறிபபிடும் வழகழய ஆரியபடடைர் 
பயனபடுத்தினார். இயறகணிதம் (Algebra) 
பயனபடுத்திய முதல் இந்தியர் இவ்ரயாவார். 

பிரம்மகுபதர் ஆறறிய மிகபகபரிய பணி 
பூஜயத்தின பயழன எடுத்துக்காடடியதாகும். 
இவர் குபதர் காலத்தில் வாழ்ந்த சிைந்த கணித 
்மழதயாவார். இவர் எழுதிய நூல், சித்்தாந்த 
சிவரான்மணியாகும். இதில் எணணியல், எழடை, 
ககாள்ள்ளவு, கூடடைல், கழித்தல், கபருக்கல், 
வகுத்தல், பரபபு, கனஅ்ளவு பறறியும் பூஜயம், 
இயறகணிதம் பறறியும் குறிபபிடடுள்ளார். 

நுணகழலகள்

இழச
இழை, மனித மனத்திறகு 

அழமதி தருவதாகும். இழையானது 
காலத்திற்கறைாற்பாலப பரிமாணத்ழதப
கபறறு வருகிைது. இயறழகயினின்ை முதல் 
இழை ்தானறியது எனலாம். இதழன ஓழை 
எனைழைபபர். அதனபினனர், இழை புதிய 
வ்ளர்ச்சிழயப கபறைது. இந்திய இழையின 
ைாரமாகத் திகழ்வது ைாம்வதமாகும். 
பிறகாலத்தில் ைாம ்வதத்ழதத் தழுவி, 
வடை இந்தியாவில் ்தானறிய இழைபபாணி 
இநதுஸ்்தானி இட� (Hindustani Music) 
எனபபடடைது. அ்த காலக்கடடைத்தில், 
கதனனிந்தியாவில் கர்�ாைக இட�(karnatic 
Music) புகழ் கபைத் கதாடைஙகியது. கம்ளரியர்கள, 
குபதர்கள ்பானை வடை இந்திய வம்ைாவழி 
மனனர்களும் தமிைகத்தில் ைஙககாலம்முதல் 
பிறகாலப பாணடியர்கள வழரயிலான 
மனனர்களும், இழைக்கழலழயயும் 
இழைக்கழலஞர்கழ்ளயும் ஆதரித்துள்ளனர். 
கி.பி.(கபா.ஆ.) பத்தாம் நூறைைாணடின 
இறுதியில், இஸ்லாமியர்களின இழை 
இந்தியாவில் கமல்ல கமல்ல பரவத் 
கதாடைஙகியது. இஸ்லாமியத் துைவிக்ளான 
சூபிக்கள குவாலிஸ் (Qualis Music) எனை 
இழைமுழைழய உருவாக்கிப பரபபினர். 
ஐ்ராபபியரின வருழகக்குப பினனர், 
வமறகத்தியஇட� (Western Music) இந்தியாவில் 
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க�களி
‘க்தகளி‘ ்கர்ள மாநிலத்தின 

பாரம்பரிய நடைனமாகும். இந்நடைனம், ்கர்ள 
மக்களின பணபாடடிழன எடுத்துக்காடடும் 
கதய்வீக நடைனக்கழலயாகும். கதகளி எனைால் 
‘கழதழய அடித்த்ளமாகக் ககாணடை ஆடுதல்‘ 
எனறு கபாருள. 'ஆட்ைககட்த' எனை மறகைாரு 
கபயரும் இதறகுணடு. இராமாயணம், 
மகாபாரதம் ்பானை காவியஙகளில் 
கைால்லபபடடை ைமயம் ைார்ந்த நிகழ்வுகள, 
இந்த நடைனத்திறகுக் கருபகபாரு்ளாக 
அழமகினைன. 

மோகினி ஆட்டைம்

்்மாகினி ஆட்டம

வமாகினி ஆட்ைம் ்கர்ளாவின 
பாரம்பரிய நடைனஙகளில் ஒனறு. ் மாகினி எனை 
கைால், ஓர் அைகான கபணகணனறும் ஆடடைம் 
எனைால் நடைனம் எனறும், கபாருளபடும். 
பாறகடைலிலிருந்து ்தானறிய அமிர்தத்ழதக் 
ககாடுக்கும் திருமாலின அவதாரம் 
்மாகினியாக ழமயபபடுத்தபடுவதால் 
்மாகினியாடடைம் எனறு கபயர் கபறைது.

குச்சிப்புடி
குசசிப்புடி ஆந்திரபபிர்தை மாநிலத்தில் 

உருவான நடைனமாகும். இபகபயர், ஆந்திர 
மாநிலத்தின கிருஷணா மாவடடைத்திலுள்ள 

பர்தநாடடியம

கரு�ாைக இட�யின் மூவர்

தியாகராஜர், சியாமா ைாஸ்திரிகள, 
முத்துசுவாமி தீடசிதர் ஆகி்யார் 

கர்நாடைக இழையின மும்மூர்த்திக்ளாவர். 
இவர்களுழடைய பாடைல்கள, பரதநாடடியத்திலும் 
ஆனமிக இழை நிகழ்வுகளிலும் முக்கியத்துவம் 
கபறுகினைன. திருவாரூரில் இவர்களுக்கு 
நிழனவிடைம் அழமக்கபபடடுள்ளது. 

பரதம் எனை கைால் ப - பாவம், ர - ராகம்,  
்த - ்தாளம் எனை மூனழையும் குறித்து நிறபதாகச் 
கைால்லபபடுகிைது. பாவம் உணர்சசிடயயும், 
ராகம் இட�டயயும் குறிககும் இவறறுடைன 
்தாளம் ்ைர்ந்த நடைன்ம பர்த�ாட்டியமாகும். 
வரலாறறு ்நாக்கில் இந்தியாவின கைவ்வியல் 
ஆடைல் வழகயில் ஒனறு பரத நாடடியமாகும். 
இந்த நடைனத்ழத ஆடுபவர்கள கபரும்பாலும் 
கபணக்்ள எனைாலும், ஆணகளும் இதழன 
ஆடுவதுணடு. சிவகபருமான ஆடும் நடைனம் 
‘்தாணைவம்‘ எனறு கைால்லபபடுகிைது. 
மகிழ்ச்சியின உச்சியில் அவர்  
ஆடும் நடைனம் ஆனந்த ்தாணைவகமன்றும், 
அழிக்கும் கடைவு்ளாக அவர் ஆடும் நடைனம் 
‘ருத்ர்தாணைவம்‘ எனறும் அழைக்கபபடுகிைது. 
்மலும், கபணகள கமனழமயான 
அழைவுகளுடைன ஆடும் நடைனம் ‘லாஸ்யம்‘ 
எனறும் அழைக்கபபடுகிைது.
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கரபா, �ாணடியா

ராஜபு்தனம ஓவியம

குஜராத் மாநிலத்தின பாரம்பரிய 
நடைனஙகள கர்பா மறறும் ்தாணடியாவாகும். 
இழவ நவராத்திரி விைாவின்பாது, கலாச்ைார 
உழடையணிந்து ஆடி மகிழும் நடைனஙக்ளாகும். 
இந்தியா மடடுமனறி, கவளிநாடுகளிலிருந்தும் 
நவராத்திரி திருவிைா நடைனஙகழ்ளக் காண, 
பலரும் நம் பாரத திருநாடடிறகு வருழக 
புரிகினைனர். 

இது ்பானறு பீகாரின பி்தஸிய �ைனம், 
்மறகு வஙகா்ளத்தின காத், ஜாத் �ைனஙகள், 
மகாராஷடிரத்தின ்தமாஸா, லாவனி ்பானை 
நடைனஙகளும் உலகிறகு இந்தியாவின 
பணபாடழடை எடுத்தியம்புகினைன. 

ஓவியககழல
இந்தியாவில் ஓவியக்கழல

இயறழகழய ழமயமாக ழவத்து 
்தாறறுவிக்கபபடடைது. பைஙகால மனிதர்கள 
இயறழகயின அம்ைஙக்ளான ்மகம், மழை, 
மரஙகள, விலஙகுகள, மனித உருவஙகள 
்பானைவறழைக் குழககளிலும், இைந்த 
விலஙகுகளின ்தால்களிலும் வழரந்தனர். 
கரித்துணடுகழ்ளத் கதாடைக்கக் காலத்தில் 
ஓவியம் வழரய பயனபடுத்தினர். பிறகாலத்தில் 
மனனர்கள ஆடசி நழடைகபறை்பாது, 
ஓவியஙகள பரிணாம வ்ளர்ச்சி கபறைன. 
இவர்களின காலத்தில் ்காயில்களின 
சுவர்களில் ஓவியஙகள தீடடைபபடடைன. வணணத் 
தூரிழககளுக்கு முக்கியத்துவம் தரபபடடைது. 

குசசிலாபுரம் எனை கிராமத்துடைன 
கதாடைர்புழடையது. 17-ஆம் நூறைாணடின 
இறுதிபபகுதியில் கதாடைஙகிய இக்கழல, இனறு 
இந்தியாவிலும் உலக்ளவிலும் ஆடைபபடடு 
வருகிைது.

யக்ஷகானம் (யசககானம்)

யக்ஷ்கானம

கர்நாடைகாவின மாநில நடைனமாகக் 
கருதபபடுவது யக்ஷகானமாகும். கி.பி. (கபா.ஆ.) 
16-ஆம் நூறைாணடுமுதல் இந்நடைனம் 
மக்க்ளால் விரும்பி பார்க்கபபடுகிைது. கர்நாடைக 
மாநிலத்தில், கபல்லாரி மாவடடைத்தில் 
குருங்காடு என்ைார் இடைமுள்ளது. அஙகுள்ள 
்ைாமசுந்தரர் ஆலயத்தில், இந்நாடடிய நாடைகம் 
அரங்கறைபபடடைதாக வரலாறறுத்தகவல்கள 
கதரிவிக்கினைன. இழை, உழரயாடை்லாடு 
கூடிய இந்நடைனத்தின மூலம் இராமாயணம், 
மகாபாரதத்தின முக்கிய காடசிகள, ைமணக் 
கழதகள, மக்களின ஆனமிக நம்பிக்ழககள 
்பானைழவ வி்ளக்கபபடுகினைன. 

ஒடிசி
ஒடிஸா மாநிலத்தின பாரம்பரிய நடைனம் 

ஒடிசி. இது ்காயில்களில் நழடைகபறறு வந்த 
ஒரு பாரம்பரிய நடைனக்கழலயாகும். 17-ஆம் 
நூறைாணடில் வகாட்டிப்புகழ எனபபடும் 
சிறுவர்கள இந்நடைனத்ழத கபணணுழடை தரித்து  
்காயில்களில் ஆடினர்.
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்பார் முழைகள ்பானைழவ இவ்்வாவிய 
உருவாக்கத்தின கருபகபாரு்ளாக அழமந்தன. 

்தஞ�ாவூர் ஓவியப் பாணி

கி.பி. (கபா.ஆ.) 17–ஆம் நூறைாணடில் 
தஞழை நாயக்க மனனர்கள காலத்தில் வ்ளர்ந்த 
இவ்வழக ஓவியஙகள, கி.பி பதிகனடடைாம் 
நூறைாணடில் மராடடியர்கள காலத்தில் 
புகழ்கபறைன. தஞழை மராடடிய மனனரான 
ைர்பாஜி காலத்தில் ஆந்திராவிலிருந்து 
தஞழைக்குக் குடி்யறிய ‘மூச்சி‘ (Moochy) 
எனை கபயர் ககாணடை ஓவியக்கழலஞர்கள 
பரம்பழரத் கதாழிலாக்வ இவ்்வாவியத்ழத 
வழரந்தனர். இவ்்வாவியர்கள புராணஙகளில் 
கூைபபடும் கடைவு்ளரின உருவஙகழ்ள 
ஓவியமாகத் தீடடினர். இவ்வழக ஓவியஙகளின 
பினபுல வணணம் கரும்பச்ழை, அடைர்நீலம், 
ஒளிர் சிவபபு ஆகியவறழைக் ககாணடிருக்கும். 

முகலாய ஓவியப் பாணி

கி.பி. (கபா.ஆ.) 16–ஆம் நூறைாணடில் 
முகலாயர்கள ஆடசிக் காலத்தில் 
்தானறி வ்ளர்ந்த ஓவியஙகள இவ்வழக 
ஓவியஙக்ளாகும். முகலாய மனனரான 
ஹஜுமாயூன ஆடசிக் காலத்தில் இந்தியாவில் 
பாரசீக பாணியிலான ஓவியஙகள வ்ளர்ச்சி 
கபைத் கதாடைஙகின. முகலாயர் கால ஓவியர்கள 
பாரசீக பாணியில் ஓவியஙகழ்ள வழரயத் 
கதாடைஙகி இந்திய ஓவியப பாணிழயயும் 
அத்னாடு இழணத்தனர். என்வ பாரசீக, 
இந்திய ஓவியப பாணிகளின இழணபபாக 
முகலாய ஓவியப பாணி அழமந்தது. முகலாய 
மனனரான ஜஹாஙகீர் ஓவியக்கழலக்கு 
முக்கியத்துவம் தந்ததுடைன சிைந்த ஓவியராகவும் 
வி்ளஙகினார். இவ்்வாவியஙகளில் அரைர், 
அரசியர், அரணமழனக் ககாணடைாடடைஙகள, 
அரைழவ நிகழ்வுகள, இயறழக காடசிகள, 
இ்ளவரைர் மறறும் இ்ளவரசியர் ஆகி்யாரின 
வீரச்கையல்கள ்பானைழவ முக்கியத்துவம் 
கபறைன. 

பவ�ாஹ்லி ஓவியப்பாணி

கி.பி. (கபா.ஆ.) 17–ஆம் நூறைாணடில் 
காஷமீரில் ராவி நதிக்கழரயில் அழமந்துள்ள 
ப்ைாஹ்லி எனை இடைத்தில் ்தானறி வ்ளர்ந்த 

பல்லவ மனனனான முதலாம் 
ம்கந்திரவர்மன ஓவியக்கழலக்குப ்பராதரவு 
தந்தார். ்தட்�ணசித்திரம் எனை ஓவிய நூலுக்கு 
உழர எழுதினார். இவர், இக்கழலயில் 
வல்லவராதலால் ‘சித்திரகாரப்புலி‘ எனை 
விருதிழனப கபறைார். 

காலத்திற்கறைார்்பால் நமது நாடடில் 
பல்்வறு ஓவிய பாணிகள ்தானறி வ்ளர்ந்தன. 
அழவயாவன, 

1. மதுபானி ஓவியஙகள

2. இராஜபுதன ஓவியபபாணி

3. தஞைாவூர் ஓவியபபாணி

4. முகலாய ஓவியபபாணி

5. ப்ைாஹ்லி ஓவியபபாணி எனபவாகும்.

மதுபானி ஓவியப் பாணி

பீகார் – ்நபா்ள எல்ழலயில் 
உள்ள மதுபானி எனை மாவடடைத்தில் 
இவ்்வாவியக்கழல ்தானறியதால் மதுபானி 
ஓவியஙகள எனப கபயர் கபறைது. நனகு 
கமழுகபபடடை மணசுவர்களில் இவ்வழக 
ஓவியஙகள அதிகமாக வழரயபபடடைன. 
தாவர இழலகளிலிருந்து கபைபபடும் 
ஒருவழகச்ைாறு நிைம்தரும் மூலபகபாரு்ளாகப 
பயனபடுத்தபபடடைது. இராமாயணத்தின 
முக்கியக் காடசிகள இவ்வழக ஓவியஙகளில் 
முக்கியத்துவம் கபறைன.

இராஜபு்தன ஓவியஙகள்

கி.பி. (கபா.ஆ.) 18–ஆம் நூறைாணடில் 
இராஜஸ்தான, மத்திய பிர்தைபபகுதிகளில் 
்தானறி வ்ளர்ச்சி கபறை ஓவியஙக்்ள 
இராஜபுதன ஓவியஙக்ளாகும். இந்த 
ஓவியஙகள சிற்ைாவியஙகள (Minature) 
எனைழைக்கபபபடடைன. இழவ கபரும்பாலும் 
அரணமழன மறறும் ்காடழடை சுவர்களில் 
வழரயபபடடைன. இவ்்வாவியம் வழரவதறகான 
நிைஙகள தாவரஙகளின ைாறு, சிபபி 
்பானைவறறிலிருந்து கபைபபடடைன. சிறிய 
வழக வணணத்தூரிழககள இவ்்வாவியம் 
வழரய பயனபடுத்தபபடடைன. அரைன, அரைழவ 
நிகழ்வுகள, மக்களின கதாழில், அரைனின 
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(கபா.ஆ.மு) மூனைாம் நூறைாணடில் கமௌரியர் 
ஆடசியில் கதாடைஙகி கி.பி. (கபா.ஆ.) 12-
ஆம் நூறைாணடில் பீகார், வஙகா்ளத்ழத 
ஆணடை பாலர், ்ைனர் ஆடசிவழர கதாடைர்ந்து 
வ்ளர்ச்சியழடைந்து வந்துள்ளது. இழதத் 
தவிர கபௌத்த ைமய கழலக்கூறுகள ஜாவா, 
தாய்லாந்து, இலஙழக, சீனா, ஜபபான, ககாரியா, 
பர்மா, திகபத், ்நபா்ளம் ்பானை ஆசிய 
நாடுகளிலும் பரவியுள்ளன. 

தபௌ்த�ச் சேய்தம�ாடு த�ாடைரபுழடைய 
நாடுகளும் கட்டைடைஙகளும்
ஜாவா -  ் பா்ராபுதூரில் உள்ள ஸ்தூபி

இலஙழக  -  அனுராதபுரம், கபாலனருவா

சீனா -  உலகி்ல்ய மிகபகபரிய 
கைபபுத் திரு்மனி

ககாரியா  - பாபச்சுைா

பர்மா -  பகானின ஆனந்த ்காயில்

்நபா்ளம் -  பாதனில் உள்ள தஙக விகாரம் 

குஷாணர் காலத்தில், லிஙகவழிபாடடின 
கதாடைர்ச்சியாக லிஙகத்ழத ஒருமுகத்துடைனும், 
நானகு முகத்துடைனும் பழடைத்து வழிபடும் 
மரபிழனக் ககாணடிருந்தனர்.

இந்திய வரலாறறில் சிறபக்கழலயின 
வியத்தகு வ்ளர்ச்சியிழன குபதர்கள கால 
சிறபஙகளின மூலம் நாம் அறியலாம். 
ைாரநாத்திலும், மதுராவிலும் புத்தருக்குச் 
சிழலகள வடிவழமக்கபபடடுள்ளன. 
தி்யாகர் எனனுமிடைத்தில் விஷணுவிறகுக் 
கற்காவில், வடைமதுராவில் உள்ள திருமாலின 
சிறபம், உதயகிரி குழகவாயிலில் உள்ள 

ஓவியக்கழலயாகும். இவ்வழக ஓவியஙகளில் 
புராணஙகளில் குறிபபிடைபபடடை கடைவு்ளர்களின 
உருவம் முக்கியத்துவம் கபறைது. 

இவ்வாறு, இந்திய வரலாறறில் 
ஓவியஙகள, இயறழகழயயும், கடைவுழ்ளயும், 
அரைர்கழ்ளயும், அரைழவ நிகழ்ச்சிகழ்ளயும் 
உலகிறகு உணர்த்துகினைன. 

அஜந்தா, எல்்லாரா, சித்தனனவாைல் 
்பானை இடைஙகளில் வழரயபபடடை 
ஓவியஙகள இந்திய ஓவியத்தின 

சிைபபுகழ்ள கவளிபபடுத்துகினைன. இலஙழக 
நாடடில் சிகிரியா எனை இடைத்திலுள்ள 
ஓவியஙகளில் இந்திய ஓவியஙகளின 
ைாயல்கள காணபபடுகினைன.

சிறபககழல
சிறபம் எனபபடுவது, ஒரு 

முபபரிமாணக் கழலப கபாரு்ளாகும். 
இது கடினமான அல்லது கநகிழ்வுத் 
தனழமயுள்ள கபாருளகளுக்கு உருவம் 
ககாடுபபதன மூலம் உருவாக்கபபடுகிைது. 
சிறபஙகழ்ள உருவாக்குபவர் சிறபிகயன 
அழைக்கபபடுகிைார்.

சிறபக்கழலயின வாயிலாக 
இந்தியாவின கதானழம வரலாறழையும் 
மக்களின பணபாடழடையும் அறிந்து ககாள்ள 
முடிகிைது. சிறபக்கழலழயபபறறி அறிந்து 
ககாளவதறகுத் கதால்கபாருளசினனஙகள, 
நாணயஙகள, கல்கவடடுகள, இலக்கியஙகள 
முதலியன ைானறுக்ளாக உள்ளன.

திருகநல்்வலி மாவடடைம், 
ஆதிச்ைநல்லூரில் நழடைகபறை 
அகழ்வாராய்ச்சியில் தாய்க்கடைவுளின, 
கைபபுத் திரு்மனிகள கணகடைடுக்கபபடடைன. 
இழவ அழனத்தும் பைந்தமிைகத்தில் 
உ்லாகத் திரு்மனிகள இருந்தன எனபழத 
எடுத்தியம்புகினைன. கமாகஞைதா்ராவில் 
கணகடைடுக்கபபடடை கவணகலத்தினால் 
கைய்யபபடடை நடைனமாதுவின உருவச்சிறபம், 
நமக்குச் சிந்துகவளி மக்களின 
சிறபக்கழலழயப பழைைாறறுகிைது. 
இந்தியாவில் கபௌத்த சிறபக்கழல, கி.மு.

தமிழ்நாடு பளளிக்கல்வித்துழையினகீழ் 

இயஙகும் பளளிகளில் ”க்தான்டமப் 

பாதுகாப்புமன்்றம்” கதாடைஙகபபடடு 

நம் பணபாடடு அழடையா்ளத்ழதயும் 

பாரம்பரியத்ழதயும் கதானழமழயயும் 

பாதுகாத்து வருகிைது.
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தி்யா்கர்

பபாம்மலாட்டம

கபாதுவாக இந்தியக் கடடைடைக்கழலழய
வடை இந்தியக் கடடைடைக் கழல, கதன 
இந்தியக் கடடைடைக்கழல எனறு இரு 
பிரிவாக பிரிக்கலாம். இந்த இரு கடடைடைக் 
கழலகளுக்கும் இழடையில் பல்்வறு 
விதமான ்வறுபாடுகள காணபபடுகினைன. 
கதனனிந்தியக் கடடைடைக்கழலயின சிைபபம்ைம் 
உயர்்காபுரஙகளும், சிறபஙகளும், 
மணடைபஙகளும், தூணகளு்மயாகும். 
இச்சிைபபுமிக்க ்காயில் கடடைழமபபுகள 
திடீகரனறு வந்தழவ அல்ல. இழவ, சுமார் 
1500 ஆணடு காலம் சிறிது சிறிதாக முன்னறி 
வந்துள்ளன. இந்தியக் கடடைடைக்கழல 
வ்ளர்ச்சிக்கு முதலில் வித்திடடைவர்கள 
கபௌத்தர்களும், ைமணர்களும் ஆவர். 
கமௌரியர்கள, இந்தியாவில் கபௌத்த 

திருமாலின வராக அவதார புழடைபபுச்சிறபம், 
பித்தார்கான்காயிலில் காணபபடும் 
புராணக்கழதகள கூறும் சுடுமண சிறபஙகள, 
தைாவதாரக் ்காயிலின நுழைவாயிலில் 
இருபுைமும் உள்ள கஙழக, யமுழன சிறபஙகள 
்பானைழவ குபதர் கால சிறபஙகளுக்குச் 
ைானறுக்ளாகத் திகழ்கினைன. 

இராஷடிரகூடைர் காலசிறபஙகள 
புகழ்கபறைழவயாகும். எல்்லாரா, 
எலிகபணடைா குழககளில் காணபபடும் ழபரவர், 
ழகலாயமழலழய இராவணன தூக்கும் 
காடசி, நடைனமாடும் சிவன, பாடைல் ்கடடு 
மகிழும் விஷணு மறறும் கலடசுமி சிறபஙகள 
இந்திய சிறபக்கழலயின ்மனழமழயப
்பாறறுகினைன.

இந்தியக கட்டைடைககழல

லிஙகராஜா மகாயில்
ஒடிைா மாநிலத்தின தழலநகரான 

புவ்னஸ்வரில் கி.பி.(கபா.ஆ.)11-ஆம் 
நூறைாணடில் கடடைபபடடை ்காயிலாகும். 
அனந்தவர்மன காலத்தில் இக்்காயில் 
கடடுவதறகான நிலம் ககாழடையாக  
வைஙகபபடடைது. இக்்காயிலின 
வழிபாடடுக்கூடைம் கஜக்்மாகனா 
எனைழைக்கபபடுகிைது. இக்்காயில் 
அழமந்துள்ள புவ்னஸ்வர் நகரம் 
ஒடிைாவின ்காயில் நகரம் எனறு 
அழைக்கபபடுகினைது.

மனித நாகரிக வ்ளர்ச்சியின சிைபபு 
கூறுகளில் ஒனறு, கடடைடைக்கழல. மனித 
இனத்தின பணபாடடிழன அவ்வினத்தின 
கழலயழமபபிழனக் ககாண்டை கணக்கிடைலாம். 
கடடைடைக்கழல சினனஙக்்ள மனித இனத்தின 
பல்்வறு கால வ்ளர்ச்சியிழன எடுத்துக் 
காடடுகினைன. இந்தியக் கடடைடைக்கழலயானது, 
கபரும்பாலும் அந்தந்தபபகுதிகழ்ளச் 
ைார்ந்த ைமூக பணபாடடின கவளிபபாடைாக 
அழமந்துள்ளது. 
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பிைநாடுகளுக்கு வழிகாடடியாகவும் 
திகழ்கினைது. ்ைாைர்காலத்தில் ஜனநாயக 
முழைபபடி” ‘‘குைவவாடல வ்தர்்தல் 
முட்ற“நழடைகபறறுள்ளழத உத்திர்மரூர் 
கல்கவடடு கூறுகிைது. இஃது இந்தியாவிறகு 
்மலும் கபருழம ்ைர்க்கிைது.

அறிவியல், இலக்கியம், அழமதி, 
மருத்துவம் ்பானை துழைகளில் உலகப 
புகழ்கபறை அறிஞர் கபருமக்கழ்ளக் 
ககாணடைது இந்தியாவாகும். ைர்.சி.வி.
இராமன, ஹர்்காவிந்தககாரானா, 
சுபரமணியம்ைந்திர்ைகர், கவஙகடராமன 
ராமகிருஷணன ்பானைவர்கள மருத்துவம் 
மறறும் அறிவியலிலும், இரவீந்திரநாத் 
தாகூர் இலக்கியத்திலும், அமர்த்தியாகைன 
கபாரு்ளாதாரத்திலும், அனழன கதரைாவுக்கு 
அழமதிக்காகவும் ்நாபல் பரிசு கபறறு 
இந்தியாவிறகுப புகழ் ் ைர்த்தனர். தாவரவியலில் 
கஜகதீஸ்ைந்திர்பாஸஜும், பூஜயத்தின மதிபழபப 
பரபபிய சீனிவாைஇராமானுஜமும், இழைக்காக 
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானும் விழ்ளயாடடுத்துழையில் 
விஸ்வநாதன ஆனந்த்தும் இந்தியாவின 
கபருழமழய உலகறியச் கைய்தனர்.

நிழறவுழர

உலக மக்களுக்கு அழமதி, ஆனந்தம், 
ைகிபபுத்தனழம மறறும் முழுழமயான 
வாழ்க்ழகழய ஏறபடுத்தித் தந்தது இந்தியப 
பணபாடடின மிகபகபரிய ககாழடையாகும். 
இந்தியப பணபாடடின மிகமுக்கிய 
கூறு “்தன்டன அறி்தல்” (Know Yourself) 
எனை வாழ்க்ழகயின குறிக்்காழ்ள 
அழடைவ்தயாகும். எவ்வ்ளவு கபாருள, 
கைல்வம் இருபபினும் ைாதாரண வாழ்க்ழக 
முழை (Simple Life) இயறழக்யாடு இழணந்த 
வாழ்வு, அழனத்துயிர்களும் இழைவனின 
அம்ைம், உலக மக்கள அழனவரும் ‘ஒ்ர 
குடும்பம்‘ எனை ககாளழகயும் உலகிறகு 
இந்தியா அளித்துள்ளது எனறு கைால்வதில் 
நாம் கபருழமயழடையலாம்.

கடடைடைக்கழலழயத் கதாடைஙகி ழவத்தனர். 
பினனர் வந்த குபதர்களும் ைமயம்ைார்ந்த 
்காயில்கழலழய வ்ளர்த்தனர். தமிைகத்தில் 
இபபணிழயத் கதாடைஙகியவர்கள 
பல்லவர்க்்ளயாவர். 

நாட்டுப்புறக கழலகள்
ஒரு நாடடின கழல மறறும் 

பணபாடு அச்ைமூகத்திழன கவளிபபடுத்தும் 
சிைந்த கருவியாகும். கழல எனபது 
கபாழுது்பாக்கிறகாக மடடுமனறித் தகவல் 
ஊடைகமாகவும், பணபாடடு ஊடைகமாகவும் 
திகழ்கினைது. கழல எனபது, மன 
உணர்வுகளின கவளிபபாடைாகும். குறிபபாக, 
நாடடுபபுைக்கழலகள நமது வாழ்விய்லாடு 
கதாடைர்புழடையழவ, நமது பாரம்பரியத்ழதப
கவளிபபடுத்துபழவ. இக்கழலகள, ைமூக 
வ்ளர்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் சிைந்த கருவியாக 
அழமந்துள்ளழம குறிபபிடைத்தக்கதாகும்.

நமது முன்னார்களின நம்பிக்ழககள, 
எணணஙகள, சிந்தழனகள, பைக்கவைக்கஙகள 
ஆகியவறழை நாடடுபபுைக் கழலகளின 
வாயிலாக அறிய முடிகிைது.

ம்லஷியா, சிஙகபபூர் ்பானை 
நாடுகளுக்கு தமிைகத்திலிருந்்த கரகாடடைம், 
காவடியாடடைம், அலகு குத்தியாடுதல் ்பானை  
கழலகள கைனைன. தமிைகத்திலிருந்்த 
ழதபபூைம், கபாஙகல் ்பானை பணபாடுச்ைார்ந்த
பணடிழககளும் அஙகுச் கைனறு, அஙகுள்ள 
தமிைர்க்ளால் ககாணடைாடைபபடுகினைன.

பிறதகாழடைகள்
உலகிறகு இந்தியா வைஙகிய 

ககாழடைகள அ்ளபபரியன. உலக அழமதிக்கும், 
மகிழ்ச்சிக்கும் ஊனறு்காலாய் அழமந்தது. 
்மலும், இது பல ககாழடைகழ்ள வைஙகியுள்ளது. 
நறுமணப கபாருளக்ளான மஞைள, ஏலக்காய், 
ைந்தனம், கிராம்பு ்பானை கபாருளகழ்ளயும், 
மருத்துவப கபாருடகழ்ளயும் கணடைறிந்து 
கவளிநாடுகளுக்கு ஏறறுமதி கைய்தது.

ஜனநாயக முழைபபடி ்தர்தழல 
நடைத்திப கபருழம கபறறுள்ள இந்தியா, 
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பயிறசி
�ரியான விடைடயத் வ்தர்நக்தடுத்து எழுதுக.

1. இந்தியப பணபாடடின ‘ஆணி்வர்‘ எனக் குறிபபிடைபபடுவது

அ) கழல ஆ) ஆனமிகம் இ) ்யாகா ஈ) மருத்துவம்

2. விடுபடடை இடைத்தில் ைரியான விழடைழயத் ்தர்ந்கதடுக்க.

1) ைரகர் – ைரகைம்ஹிதா 2) சுசுருதர் – சுசுருதைம்ஹிதா

3) அக்னி ்வைர் – அக்னி்வை தந்திரா 4) வாக்படடைர்    -    _________

அ) ஆயுர்்வதம் ஆ) அஷடைாஙகஹிருதயா

  இ) இரைவாதமுழை ஈ) யுனானி

3. பினவரும் கூறறுகளில் பிரம்மகுப்்தருககுப் கபாருத்தமில்லாதழதச் சுடடிக்காடடுக.

அ) இயறகணிதம் பயனபடுத்திய முதல் இந்தியர்

ஆ) பூஜியத்தின பயழன உலகுக்கு உணர்த்தியவர்

இ) சித்தாந்த சி்ரானமணி எனனும் நூழல எழுதியவர்

ஈ) குபதர் காலத்தில் வாழ்ந்த கணித்மழத

4. இந்திய இழையின ைாரமாகத் திகழும் ்வதத்ழதத் ்தர்ந்கதடுக்க.

அ) ரிக் ஆ) யஜூர் இ) ைாமம் ஈ) அதர்வணம்

5. பினவரும் கூறறுகழ்ளப படித்துச் ைரியான விழடைழயத் ்தர்ந்கதடுக்க.

கூறறு - 1: தமிழ்நாடடுக்குரிய சிைந்த நடைனஙகளுள ஒனறு பரதம்

கூறறு - 2: பரத முனிவரால் உருவாக்கபபடடைதால், இந்நடைனம்  பரதம் எனப கபயர் கபறைது.

அ) கூறறு 1, கூறறு 2 தவைானழவ ஆ) கூறறு 1 ைரி, கூறறு 2 தவறு

இ) கூறறு 1, கூறறு 2 ைரியானழவ   ஈ)  கூறறு 1 தவறு, கூறறு 2 ைரி

6. பினவரும் கூறழையும் காரணத்ழதயும் படித்துச் ைரியான விழடைக்குறிபழபத் ்தர்ந்கதடுக்க.

கூறறு :  பஞைமுக வாத்தியம் எனபது,  காரணபகபயராக அழமந்துள்ளது. ‘பஞை‘ எனைால், ஐந்து
எனபது கபாருள.

காரணம் : குடைம் வடிவத்திலுள்ள இவ்வாத்தியத்தில் மூடைபபடடை ஐந்து வாய்கள இருக்கும்.

அ) கூறறு ைரி, காரணம் ்பாதுமானதனறு ஆ) கூறறு, காரணம் இரணடு்ம தவறு

இ) கூறறு, காரணம் இரணடு்ம ைரி  ஈ ) கூறறு ைரி, காரணம் தவறு

7. வானவியலிலும் கணிதத்திலும் சிைந்து வி்ளஙகியவர்கழ்ளத் ்தர்ந்கதடுக்க.

1) ஆரிய படடைர் 2) வராகமிகிரர் 3) பிரம்மகுபதர் 4) பாஸ்கரர்

அ) 1, 2, 3 ைரியானழவ ஆ) 2, 3, 4 ைரியானழவ

இ) 1, 3, 4 ைரியானழவ ஈ )  1, 2, 4 ைரியானழவ 

8. ைரியாகப கபாருத்தபபடடுள்ள விழடைக்குறிபழபத் ்தர்ந்கதடுக்க.

அ) கதகளி - 1) ்கர்ளா  ஆ) யக்ஷகானம் - 2) பீகார்

இ) குச்சிபபுடி - 3) கருநாடைகா ஈ) பிதஸியம் - 4) ஆந்திரா

அ)  அ – 1,  ஆ – 2,  இ – 3,  ஈ - 4 ஆ) அ – 2,  ஆ – 3,  இ – 4,  ஈ – 1

இ)  அ – 4,  ஆ – 1,  இ – 2,  ஈ – 3  ஈ ) அ – 1,  ஆ – 3,  இ – 4,  ஈ – 2
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9. பினவரும் கதாடைருக்குப கபாருத்தமான வி்ளக்கத்ழதக் கணடைறிக.

முதலாம் ம்கந்திர வர்மன ‘சித்திரகாரபபுலி‘ எனறு அறியபபடுகிைார். காரணம்,

1) ஓவியக்கழலக்கு ஊக்கமளித்தார்

2) தடைணசித்திரம் எனை ஓவிய நூலுக்கு உழர எழுதினார்

3) சித்திரம் வழரவதில் வல்லவராக வி்ளஙகினார்

4) இதிகாை நிகழ்வுகழ்ள ஓவியஙக்ளாக வழரயச்கைய்தார்

அ) 1, 2, 3 ைரியானழவ ஆ) 1, 3, 4 ைரியானழவ இ) 1, 2, 4 ைரியானழவ ஈ ) 2, 3, 4 ைரியானழவ 

10. கபாருத்துக.

அ) ைர். சி. வி. இராமன -  1) கணிதம்

ஆ) இரவீந்திர நாத தாகூர் -  2) கபாரு்ளாதாரம்

இ) அமர்த்தியாகைன -  3) இலக்கியம் 

ஈ )  சீனிவாை இராமானுஜம் -  4) அறிவியல்

அ)  அ – 1,   ஆ – 2,  இ – 3,  ஈ – 4 ஆ) அ – 2,   ஆ – 1,  இ – 4,  ஈ – 3

இ) அ – 4,   ஆ – 3,  இ – 2,  ஈ – 1  ஈ  அ – 3,   ஆ – 4,  இ – 1,  ஈ – 2

சிறுவினா

1. ‘அைம்‘ எனை கைால்லுக்குத் தமிழ் இலக்கிய அகராதி கூறும் கபாருளகழ்ளக் குறிபபிடுக.
2. ‘ைனாதனதருமம்‘ எனைால் எனன?
3. இந்திய வானவியலுக்கு ஆரியபடடைர் அளித்த ககாழடை யாது?
4. பதிகனணசித்தர்களுள நால்வர் கபயழரக் குறிபபிடுக.
5. இந்தியக் கணிதவியலுக்குப பிரம்மகுபதர் ஆறறிய பஙகளிபழப எழுதுக.
6. ்மாகினி ஆடடைம் – குறிபபு வழரக.
7. குஜராத் மாநிலத்தின பாரம்பரிய நடைனஙகள யாழவ?
8.  இந்திய ஓவியக்கழலயின சிைபழப கவளிபபடுத்தும் இடைஙகளுள எழவ்யனும் இரணழடைக் குறிபபிடுக.
9. உத்திர்மரூர் கல்கவடடு குறிபபிடும் கைய்தி யாது?

10. லிஙகராஜா ்காவில் எஙகு அழமந்துள்ளது? அதன சிைபபு யாது?

குறுவினா

1. கதால்காபபியரின அைக்்காடபாடழடை வி்ளக்குக.
2.  ‘எல்லாப கபாருளும் இதனபால் உ்ள‘ எனச் சிைபபிக்கபகபறும் அைநூல் யாது? அதன சிைபபுகழ்ளப 

படடியலிடுக.
3. ‘பஞைசீலக் ககாளழக‘ – குறிபபு வழரக.
4. பஞைமுக வாத்தியத்தின சிைபபு யாது?
5. ‘யக்ஷகானம்‘ எந்த மாநிலத்தின நடைனமாகும்? அந்நடைனத்தினவழி வி்ளக்கபபடும் கருத்துகள யாழவ?
6. இந்திய ஓவியக்கழலக்கு முகலாய ஓவிய பாணியின பஙகளிபழப விவரிக்க.

க�டுவினா

1. உலகிறகு இந்தியப பணபாடடின ககாழடைகளுள ‘அைக்்காடபாடுகள‘ கபறுமிடைத்ழத வி்ளக்குக.
2. ‘் யாகப பயிறசியினால் ஆனம்நய ஒருழமபபாடடு உரிழம கபைமுடிகிைது‘ – இக்கூறழை நிறுவுக.
3.  இந்திய வானவியலிலும் கணிதவியலிலும் சிைந்து வி்ளஙகிய அறிஞர்கழ்ளயும் அவர்களின 

பஙகளிபழபயும் கதாகுத்து எழுதுக.
4. இந்திய மருத்துவம், உலகிறகு அளித்த ககாழடைகழ்ளப படடியலிடுக.
5.  ‘இந்தியாவின கதானழம வரலாறழையும் பணழடைக்கால மக்களின பணபாடழடையும் சிறபக்கழலகள 

வாயிலாக அறிந்துககாள்ளலாம்‘ – இக்கூறழை வி்ளக்குக.
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253உலகிற்கு இந்தியப் பணபபாட்டின் க�பாடை

இழணயச்தசயல்பாடு 

இந்தியாவின் ்கலல, ்கட்ட்டக்கலல இலையபபக்கததிற்கான உரலி : 
http://www.tamilvu.org/tdb/arts_tamildb/pdf/rkannan/11.parai_oviyam_
matturm_kugaikalai.pdf

படிகள்
1. கீழக்காணும உரலி/விலரவுககுறியீடல்டப பயன்படுததி, இசப்சயலபாடடிற்கான

இலையபபக்கததிறகுச ப்சல்க.
2. அந்்தபபக்கததில, இந்தியாவின் ்கட்ட்டக்கலலயின் சிறபலபத ப்தரிந்து ப்காள்்ளலாம.
3. �ஙகளுககு்த ம�ழவயான பகக்ததிறகுச் தசன்று, மேலும் அறிந்து தகாள்க.

இந்தியாவின் கழல ேறறும் 
கட்டைடைககழல பறறி அறிமவாோ?

உலகிறகு இந்தியப் பணபாட்டின் தகாழடை

* ப்டங்கள் அல்டயா்ளததிறகு ்மடடு்்ம.

தசயல்பாட்டின் படிநிழலககான படைஙகள் :

படி 1 படி 2
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Elephantry யானைப்பனை
Empire ப்பரரசு
Enormous அளப்பரியது
Epics காபபியஙகள்
Epigraphy கல்வெட்டியல
Ethnic இைக்குழு
Ethnic Museum இை அருஙகாட்சியகம்
Feudal System நிலமானியம்
Fine Arts நுணகனலகள்
Flexibility ்ெகிழ்வுதனனம
Franchise வொக்குரினம
Genealogy மரபியல
Green constant plants ்பசுனமமாறாத் 

தாவெரஙகள்
Harmony ெலலிணக்கம்
Human Environment மனிதச் சூழல
Humanity மனிதபெயம்
Iconography ்படிமவியல
Immigration குடிபயறறம்
Imperialism ஏகாதி்பத்தியம்
Individual duty தனிமனிதக்கைனம
Inscription கல்வெட்டு
Interregnum இனையாட்சி காலம்
Legacy மரபுரினம
Logical தருக்கவியல
Manuscript னக்யழுத்துபபிரதி
Meditation தியாைம்
Miniature சிறிய உருவெம்

Abiotic உயிரறறனவெ
Aboriginal ்பழஙகுடியிைர்
Administration நிருவொகம்
Adoption மகபவெறபு
Antiquity ்பழஙகால ்்பாருள்கள்
Archaeology ்தாலலியல
Architecture கட்ைைக்கனல
Architect கட்ைைக் கனலஞர்
Asceticism துறவெறம்
Autobiography சுயசரிதம்
Bhakti movement ்பக்தி இயக்கம்
Bio diversity ்பலலுயிரிைம்
Biotic உயிருள்ள
Bond ்பநதம்
Cavalry குதினரப்பனை
Cave Temple குனகக்பகாயில
Cemetery கலலனற
Chariortry பதர்ப்பனை
Chief tains குறுநில மனைர்கள்
Chronology காலவெரினச
Civilization ொகரிகம்
Contemporary சமகாலம்
Culture ்பண்பாடு
Custom ்பழக்கவெழக்கம் 
Detachment level ்பறறறற நினல
Diversity ்பனமுகத்தனனம
Document ஆவெணம்
Ecology சுறறுபபுறவியல

கலைச்சொறகள்
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Sati உைனகட்னைபயறுதல

Sculptor சிறபி
Sculpture சிற்பம்
Secular மதச்சார்்பறற
Sigillography முத்தினரயியல
Skyscrapers வொைளாவியக் 

கட்ைைக் கனல
Social duty சமூகக்கைனம
Soul ஆனமா
Spirituality ஆனமிகம்
Spread ்பரவெல
Superstition மூைெம்பிக்னக
The five elements ்பஞச பூதஙகள்
The five senses ஐம்புலனகள்
Therapeutic பொய் நீக்கும்
Tolerance சகிபபுத்தனனம
Topography நில அனமயியல  

(நில உருவெ இயல)
Tourism சுறறுலாவியல
Treasury கருவூலம்
Universe பிர்பஞசம்
Western Civilization பமனலொட்டு 

ொகரிகம்
Weather காலநினல
Western thoughts பமறகத்திய 

சிநதனைகள்
WHO உலகச் சுகாதார 

நிறுவெைம் 
Wisdom ஞாைம்
World Religious 
Conference 

உலக சமய மாொடு

Worship வெழி்பாடு
Western Education பமறகத்திய கலவி

Moanarchy முடியாட்சி
Modestly தனைைக்கம்
Monasteries மைஙகள்
Monotheism ஒரு கைவுள் 

பகாட்்பாடு
Natural calamities இயறனகப

ப்பரழிவுகள்
Natural resources இயறனக வெளஙகள்
Non-violence அகிம்னச
Numismatics ொணயவியல
Optimism ெனைம்பிக்னக
Origin பதாறறம்
Ornaments ஆ்பரணஙகள்
Passes கணவொய்
Philosophy தத்துவெம்
Physiological உைற ்சயலியல
Pilgrimage புனிதப ்பயணம்
Polytheism ்பல கைவுள் பகாட்்பாடு
Pranayama உயிர் மூச்னசக் 

கட்டுப்படுத்துதல
Psychological உளவியல 

்தாைர்்பாை
Reflection பிரதி்பலிபபு
Reform சீர்திருத்தம்
Reincarnation மறுபிறவி
Religious principle சமயக் பகாட்்பாடு
Renaissance மறுமலர்ச்சி
Reformist சமூகச் சீர்திருத்தவொதி
Rituals சைஙகுகள்
Sacrifice தியாகம்
Saint மகான
Salvation வீடுப்பறு
Sanity ெலலறிவு
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பொரலவை நூலகள்

1.  அறிவியல ்தாழில நுட்்ப வெரலாறு : Dr. தஙகசொமி
2.  ஆசாைா, பிராணயாமா, முத்ரா, ்பநதா, பீகார் பயாகா ்பாரதி, முஙகர் - சுவைொமி சத்தியொனநதொ 

சரஸவைதி (1997).
3. ஆக்்ப்பார்டின இநதிய வெரலாறு – Vol - II- V.A. ்மித் – தமிழ்ொட்டுப் பொடநூல நிறுவைனம்
4.  ஆபராக்கிய வொழ்வு - இரா. ஆணடியப்பன, (2001), பொரதி பதிப்பகம், ்சனலன – 17.
5. இநதுசமய இனணபபு – னசவெம், னவெணவெம் – ஆறுமுக ்ொவைைர
6. இநதியக் கனல வெரலாறு – ககொ. தஙககவைலு – தமிழ்ொட்டுப் பொடநூல நிறுவைனம்
7.  இநதியச் சமயஙகளும் தத்துவெஙகளும் அறிமுகம் துலர. சீனுசசொமி
8.  இநதியாவின சிறபபு வெரலாறு – R.C. மஜும்தொர, H.C. ரொய்சௌதுரி, K. தத்தொ, ்மொழியொககம் – 

தி.்வை.குப்புசொமி – தமிழ்ொட்டுப் பொடநூல நிறுவைனம்
9. இநதிய பதசியப ்பண்பாடு – Habid Hussian
10. இநதியப ்பண்பாடு ்பனழய ்பாைநூல -1996 தமிழ்ொட்டுப் பொடநூல கழகம்
11. இநதிய வெரலாறு - ககொ. தஙககவைலு
12. இநதியப ்பண்பாட்டு வெரலாறு – ். சுப்பிரமணியன
13. இநதிய வெரலாறு இரணைாம் ்பகுதி – கி.ர. அனுமநதன, ்.க. மஙகள முருககசன
14.  இராசராபசச்சுரம் – ்டன கொசி்ொதன  தமிழ ்ொடு அரசு ்தொலலியல துலை ்வைளியீடு
15.  சுறறுச் சூழலகலவி – த. சம்பத்குமொர – உதவிப் கபரொசிரியர
16.  சுறறுச்சூழல ்பாதுகாபபு – முலனவைர ்.க.மஙகளமுருககசன
17.  சுறறுச் சூழலகலவி – ABM மீனொகுமொரி கபரொசிரியர்
18.  டிலலி சுலதானியத்தின வெரலாறு Vol – I- T.R. ராமச்சநதிரன – தமிழ்ொட்டுப் பொடநூல 

நிறுவைனம்
19. தமிழ்க் பகாவிலகள் தமிழர் ்பண்பாடு - ்தொ. மு. பொஸகரத் ்தொணலடமொன
20. தத்துவெமும் ்பண்பாடும் – பொஸகரன.க
21. தமிழர் வெரலாறும் ்பண்பாடும் - ்ொ. வைொனமொமலை
22. தமிழர் ்பண்பாடும் தத்துவெமும் - ்ொ. வைொனமொமலை
23.  தமிழ்ொட்டு வெரலாறு – கசொழ ்பருகவைநதர கொைம் (கி.பி 900 முதல – 1300 வைலர) தமிழ 

வைளரசசி துலை ்வைளியீடு
24. தியாைபயாகம் -  S. ஜனொரத்தன, (2000), RKM எணைர் பினரச்,  ்சனனை -6.
25. திருமநதிரம் - ஞா. மொணிககவைொசகன ்பத்தாம் ்பதிபபு 2016 உமா ்பதிப்பகம்
26.  ்பஞசபூதப ்பாதுகாபபு – முலனவைர ச.மி. ஜொன்கனனடி
27. ்பண்பாட்டு மானிைவியல - பகதவைத்சை பொரதி
28.  ்பணனைய இநதியா D.D. பகாசாம்பி தமிழாக்கம் R.S. ொராயணன எனகிற S.R.N. சத்யா.
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29.  பிறகால பசாழர் சரித்திரம் – தி. லவை. சதொசிவை பணடொரத்தொர
30. புதிய கால இநதியவெரலாறு – சத்திய ்ொத அயயர  Vol III
31. ்்பௌத்தமும் தமிழும், சமணமும் தமிழும் – மயிலை சீனி. கவைஙகடசொமி
32.  வெை இநதிய வெரலாறு – (ஹர்்ஷரது மரணம் முதல கி.பி. 1206 வெனர) – தமிழ்ொட்டுப் பொடநூல

நிறுவைனம்
33. விஜயெகரப ப்பரரசின வெரலாறு – டொகடர. அ. கிருஷ்ணசொமி, தமிழ்ொட்டுப் பொடநூல நிறுவைனம்.
34.  பயாகாசைமும் இயறனக உணவும், தொமலர பப்ளிககஷன(Pvt Ltd), அருணாசல சாமிகணணு,

(2006) ்சனலன – 98.
35.  பயாகா – உைலெலம் மறறும் உைறகலவி - முலனவைர ச. பீட்டர ஆனநத், சம்யூத்தா (2016)

்பபளிபக்ஷன, பசலம்-04.
36.  A consise History of South India – Noberu Karashima Oxford press
37.  An Advanced History of India – R.C. Majumdar – Raychudhary – Trinity Press
38.  An Advanced History of India – R.C. Majumdar, Raychaudari, Trinity press
39.  Contemparary Indian Philosophy – Basant Kumar LAL.
40.  Evolution of Indian Culture – Luniya .B.L
41.  Evolution of Indian Culture – Pandey and Singh
42.  History of Ancient India – J.L Metha – Lotus Press
43.  History of Ancient India – L.P Sharma – Konark Publication
44.  History of Ancient India – V.D. Mahajan – Chand Publication
45.  History of Medieval India – 1000 – 1761 – L.P.Sharma – Konark Publications
46.  History of Medival India – Sathish Chandra
47.  History of Modern India – BL. Grover. Alka Metha (p.p 273-291)
48.  History of Religion – Pramod Thakur.
49.  http://mathi accademy.blog sport.com.
50.  http://www.tamilvu.org/library/nationalized/PDF
51.  Inidan cultural and Heritage – Binod Bihari Satpatay
52.  Oxford History of India –V.A Smith – Tamilnadu text book corporation publication
53.  Scott (2001) P.6 citing Harris Marvin (2001) Our kind; who we are where we came from. P.P

213-226.
54.  South Asian Politics and Religius – V.A. Smith
55.  The Cultural Heritage of India – DR. Sarvepalli Radha Krishnan/
56.  The Hidhu view of life – Dr. S. Rathakrishnan
57.  The Mughal Empire – Dr. A. L. Srivastava – Shiva Lal Agarwala & Co Pvt LTD, Agra
58.  The oxford history of India – V.A. Smith Vol III
59.  The Repressentation of Sati; by Robert. L; Hard Grave . Jr
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மேல்நிலை-இரண்டாம் ஆணடு - அறவியலும் இந்தியப் பணபடாடும்

பமலாய்வொளர் குழு
திரு. ம. கலியமூரத்தி,  
பமைாள் வெரலாறறுத்துனறத் தனலவெர், 
மாநிலக் கலலூரி, ்சனனை.

முலனவைர ்பொன. குமொர,
இனண இயக்குெர் (்பாைத்திட்ைம்)
மாநிலக் கலவியியல ஆராய்ச்சி மறறும் 
்பயிறசி நிறுவெைம், ்சனனை.

்பாைநூல வெலலுெர் குழு
முலனவைர  கக.  சம்பத்குமொர,  
பமைாள் ப்பராசிரியர்,  தத்துவெவியல துனற,  
்பச்னசயப்பன கலலூரி,  ்சனனை.

முலனவைர அப்பன இரொமொனுஜம், பமைாள் ப்பராசிரியர்,
தத்துவெவியல துனற, இராமகிருஷணா மி்ஷன 
விபவெகாைநத கலலூரி, னமலாபபூர், ்சனனை.

முலனவைர பி. எஸ. இரொகஜநதிரன,  
பமைாள் ப்பராசிரியர்,
பூம்புகார் கலலூரி, பமனலயூர், ொகப்பட்டிைம்.

முலனவைர ஏ. ்சலைப்்பருமொள், ப்பராசிரியர் மறறும் 
துனறத்தனலவெர், மானுைவியல துனற,  
புதுனவெப ்பலகனலக்கழகம், புதுச்பசரி.

ஒருஙகினணப்பாளர்
். இரொமலிஙகம், உதவிப ப்பராசிரியர், 
மாநிலக் கலவியியல ஆராய்ச்சி மறறும் 
்பயிறசி நிறுவெைம், ்சனனை.

ககொ. பொககியைட்சுமி, முதுகனல ஆசிரியர், 
வெ.உ.சி அரசிைர் பமலநினலப்பள்ளி, ஒட்ைபபிைாரம், 
தூத்துக்குடி.

்பாைநூல ஆசிரியர்கள்
முலனவைர ச. பீட்டர ஆனநத், விரிவுனரயாளர்,  
மாவெட்ை ஆசிரியர் கலவி மறறும் ்பயிறசி நிறுவெைம், 
உத்தமபசாழபுரம், பசலம்.

பொ. மைரவிழி, விரிவுனரயாளர்,  
மாவெட்ை ஆசிரியர் கலவி மறறும் ்பயிறசி நிறுவெைம், 
திருவூர், திருவெள்ளூர்.

கி. முரளி, தனலனம ஆசிரியர், அரசிைர் பமலநினலப்பள்ளி,  
ஆணடி்பநதல ்பைஙகுடி,  திருவொரூர்.

இரொ. ்ஜனகம்ஜயன, முதுகனல ஆசிரியர்,
அரசிைர் ஆணகள் பமலநினலப்பள்ளி,
்்பானபைரி, திருவெள்ளூர்.

கி. அனபழகன, முதுகனல ஆசிரியர்,
அரசிைர் பமலநினலப்பள்ளி, ப்பரளம், திருவொரூர்.

த. முத்து, முதுகனல ஆசிரியர்,
அரசிைர் பமலநினலப்பள்ளி, லாைாவெரம், 
திருவெணணாமனல.

ப. கவைதபுரீசன, முதுகனல ஆசிரியர், 
அரசிைர் பமலநினலப்பள்ளி, ஆழியூர், ொகப்பட்டிைம்.

தி. ஞொனகவைல , முதுகனல ஆசிரியர்,
அரசிைர் பமலநினலப்பள்ளி, ஓஙகூர், விழுபபுரம்.

்ர. ்கொளஞ்சி்ொதன, முதுகனல ஆசிரியர்,
அரசிைர் பமலநினலப்பள்ளி, கா. அம்்பாபூர், அரியலூர்.

வினரவுக் குறியீடு பமலாணனமக் குழு
இரொ. ்ஜக்ொதன, இ.நி.ஆ, ஊ.ஒ.ெ.நி.்பள்ளி,  
கபணசபுரம், ப்பாளூர், திருவெணணாமனல மாவெட்ைம்.

மு.சரவை்ணன, ்ப.ஆ, அ.ம.பம.நி.்பள்ளி, புதுப்பானளயம், 
வொழப்பாடி, பசலம்.

ம. முருககசன, ்ப.ஆ, ஊ.ஒ.ெ.நி. ்பள்ளி, 
்்பத்தவெலஙபகாட்ைகம், முத்துபப்பட்னை, திருவொரூர்

வைடிவைலமப்புக குழு 
ஒருஙகினணபபு
ரபமஷ முனிசாமி
்பக்க வெடிவெனமப்பாளர்
காமாட்சி ்பாலன ஆறுமுகம்,
அருண காமராஜ் ்பழனிசாமி 

தரக் கட்டுப்பாடு 
மபைாகர் ராதாகிருஷணன, ராபஜஷ தஙகப்பன 
்ஜராலடு விலசன. கி

தட்ைச்சு
ஆ. அ்வினி, ப்பாளூர்

கணினித் ்தாழிலநுட்்பம் 
்பா. ரூபி ்பாக்கியம் 
ஊ. ஓ. ெடுநினலப ்பள்ளி
பக. பக. ெகர் திருத்தணி

நூலக வெளம்
இரா. ்ஜயநதி, நூலகர் 
மாநிலக் கலவியியல ஆராய்ச்சி மறறும் 
்பயிறசி நிறுவெைம், ்சனனை.

இநநூல 80 ஜி.எ்.எம். எலிகணட் பமபலித்பதா தாளில  
அச்சிைப்பட்டுள்ளது. 
ஆப்சட் முனறயில அச்சிட்பைார்:
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