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சில�பதிகார� 
 ( அைட�கல� காைத)

தமிழி� ேதா�றிய �த� கா�ப�ய� சில�பதிகார� ஆ��. 
இ�கா�ப�ய�ைத இய�றியவ� இள�ேகாவ�க� ஆவா�. 
��தமி�கா�ப�ய�, ��ம�க� கா�ப�ய� என� பல சிற��க� 
இ�கா�ப�ய���� உ��. ��� கா�ட�க��   ��ப� காைதக�� 
ஐ�தாய�ர�ெதா� அ�கைள�� ெகா�ட� இ���. 

அைட�கல� காைத 
ம�ைர� கா�ட�தி� ஊ��கா� காைத ம��� ெகாைல�கள� காைத 
ஆகியவ���கிைடேய அைட�கல� காைத இட�ெப���ள�. ம�ைர 
நக�வல�, பா��ய� அரசைவய�� ேகாவல� ம�தான� பழி,ேகாவல� 
ெகா�ல�ப�த� ஆகிய நிக��க��� இைடேய க�ணகி 
வ���தினராக ஓ� இ�ல�தி� த�க ைவ�க�ப�கிறா�. அைட�கல� 
ேத� வ�ேவாைர� ேப�� �ைறகைள வ�வ��கிற� அைட�கல� 
காைத. 
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�� மா�த�க�

மா�� கண�ைகய� 

ெப� வண�க�க� 

ேகாவல� 

சாரண�க� 

ப��ன�ேநா�ப�க� 

ேதவ மா�த�க�

�த� 

�ர���ைக வானவ� 

இ�திர� 

மண�ேமகைல 

இய�கி

க�ணகி�� ேகாவல�� 
இவ�க� கா�ப�ய�தி� �த�ைம�  கைதமா�த�க� ஆவ�. கணவ� 
மைனவ� ஆன ேகாவல�� க�ணகி�� ெப� வண�க�கள�� 
ப��ைளக� ஆவ�. இ�லற வா�வ�� ஏ�ப�ட கச��ண��க� ப������ 
காரணமாகிய�.ேகாவல� மாதவ��ட� இைண�� வா��� அ��� 
ஊட� ஏ�பட ம���� க�ணகி�ட� இைணகிறா�. �திய வா�� 
ெதாட�க ெபா�ளாதார� ேதைவ எ�பதனா� ைகய���ள சில�ைப 
ம�ைர��� ெச�� வ��� வர� தி�டமி�கி�றன� த�பதிய�. 

க��திய�க� 
இவ� சமண சமய� சா��த� ெப� �றவ�யாவா�. சாைல வசதிக�� 
தகவ� ெதாட��� சாதன�க�� இ�லாத அ�கால க�ட�தி� க�ணகி 
ேகாவலன�� ம�ைர� பயண���� வழி��ைணயாக இ��தவ� 
க��திய�க� ஆவா�. ேகாவல� இன� சா��த மாத�ய�ட� ேகாவல� 
ம���   க�ணகிைய வ���தினராக� த�க ைவ�க ஏ�பா� ெச�கிறா�. 

வ���ேதா�பலி� சிற�� 
'தவ�தா� அைட�கல� தா�சிறி� ஆய��� 
மிக�ேப� இ�ப� த�� '
என அைட�கல� த�தலி� சிற�ைப மாத�ய�ட� எ���� ��கிறா� 
க��திய�க�. த�க இட�� உ�ண உண�� த�த� ம��ம��; 
அவ�கைள ந�ன ��� �ள��ப��� ,க�க��� ைம த���, ��தலி� 
மல�கைள� ���,�ய ஆைடகைள அண�வ���� க�ணகிைய� 
தாயாக� தா�க ேவ��� எ�கிறா�. பசி�தவ�க���� 
உய��ன�க���� உணவள���� ேப��ப உல���� ெச�ற சாயல� 
ம��� அவ�ைடய மைனவ� ஆகிேயா�� வா�வ�யைல வ�வ��பத� 
�ல� வ���ேதா�பலி� சிற�� �ல�ப��த�ப�கிற�.

மாடலமைறேயா� 
தைல�ெச�காண� எ�ற ஊைர� சா��த இவ� ேவத மரப�ன� ஆவா�. 
ெபாதிய மைல, �ம�� ெப���ைற ஆகிய இட�க���� ெச�� 
க��திய�க� த�கிய���த சமண� ப�ள�ைய அைடகிறா�. அ�� 
ேகாவலைன� கா�� அவ� க��திய�கள�ட� ேகாவலன�� சிற��க� 
பலவ�ைற� ப��வ�மா� வ�வ��கி�றா�.

த� ��ேனா� கட�பயண�தி� த�தள��த ேபா� அவைர� 
பா�கா�த 'மண�ேமகைல' எ�ற ெத�வ�தி� நிைனவாக 
மாதவ���� ப�ற�த �ழ�ைத�� 'மண�ேமகைல' என� ெபய�   
���ய�. 
வேயாதிக அ�தண� ஒ�வைர யாைன ஒ�� தா�க �ைன�த 
ேபா� அ��தியவைர� த� உய�ைர� பணய� ைவ��� 
கா�பா��த�.
கீறி� ப��ைளைய� ெகா�றதனா� கணவைன� ப���� 
ெப���ய��� ஆளான அ�தண� ெப���காக ஏராளமாக 
தான த�ம�க� வாய�லாக அவ�த� பழிைய� ேபா�கி 
கணவ�ட� இைண�� வாழ வழிவைக ெச�த�. 
க���ள ெப�ண�� ம�� அவ� கணவ�ட� கள�க� க�ப���� 
பழி��ைர�த� கீ�மகைன� �த� ஒ�� உய�ைர� பறி��� 
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த���கிற�. இதனா� ��ப���� ஆளான அ�கீ�மகன�� 
தாயாைர அரவைண�த�. 

ேகாவல� க�ட கன� 
ேம��றிய ந�ப��கைள உைடய ேகாவல� த�ேபா� ஊ� வ��� ஊ� 
வ�த ��ப����� காரண� எ�ன என வ�னவ  அத��� தா� க�ட 
கனேவ காரண� என� ேகாவல� பதி�ைர�கிறா�. க�ணகி�� ஏ�ப�ட 
�ய� அறி�றி, த� ஆைடக� பறிேபாத�, எ�ைம�கடாவ�� ம�� ஊ��� 
ெச��த� என� தா� க�ட கன�� கா�சிகைள� ேகாவல� 
வ�ள��கிறா�.

 ேகாவல� சிற�� 
ப� மா�கைள வள��� பா� வள� ெதாழிைல ேம�ெகா��� இைடய�  
�ல� சா��த ம�கேள ேகாவல� என அைழ�க�ப�கி�றன�. 'இய�கி' 
எ�ற ெத�வ�ைத� பா�ேசா� பைட�� வண�க���யவ�க� 
இவ�க�. இவ�க�� ��த ெப�மண�யாக வ�ள��பவேர மாத� 
அவ�க� ஆவா�. இவ�ட� தா� க�ணகி வ���தினராக 
ஒ�பைட�க�ப�டா�. ஆநிைரகைள� கா��� ேப�� ேகாவல� 
வா��ைக ெம�ைமயான� த�ைம உைடய� என இ�ம�கள�� 
வா��ைக சிற�ப��க�ப�கிற�. 

 ம�ைர� ேகா�ைடய�� சிற��க� 
காவ�கா�, அகழி, வ��ெபாறி�  கட�, க�வ�ர� �ர�� உ� கவ� 
ெபாறி, ெகாதி�த எ�ெண�, சாண�ைத� ெபாழி�� மிடா�க�, ஆ� 
தைல அ����ெபாறிக�, ெந��ெகா��க�, க��ேகா�க�, தைல 
வா��� ஐயவ�� �லா�, க�கள�� �ைட, வ���� ஊசிக�, கி�சிலி, 
ப�றி� ெபாறிக� ம��� எ�,சீ��, கைணய�, எறிேகா�, ��த�, ேவ�, 
��வ�� தைலக� ஆகியன பதி�த கத� என ம�ைர� ேகா�ைடய�� 
சிற��க� வ�ண��க�ப�கிற�.

அைட�கல� காைத வாய�லாக
சில�பதிகார� ��� ெச�திக�

ேகாவல� தா� ெகா�ல�ப�ேவா� என அறியாத நிைலய�� 
��ற��ைறக� இ�லாத ம�ைர மாநக� �றி��� அதைன 
ஆ�ட ெத�னவன�� ஆ�சி� ெகா�ற� �றி��� 
க��திய�கள�ட� பாரா�� வ�ய�ப�. 

'சில�பதிகார�' கா�ப�ய� இய�றிய ஆசி�ய� 
இள�ேகாவ�க� சமண சமய�தவ� எ�றா�� 
இ�காைதய�� நிக��கள�� மாடலமைறேயா� உ�ள��ட 
அ�தண� �ல� சா��த கா�ப�ய மா�த� பல�� 
சி�த��க�ப�கி�றன�. 

 �ழ�ைத ப�ற�� வாலாைம நா� ந��கிய ப�ற� �ழ�ைத��� 
ெபய� ���� ப�பா�� நிக�� காண�ப�கிற�. 

சமண� ப�ள�கள�� இ�லற வா�� வா�ேவா� 
த�க��டா�. 

ப�தின�� ெப��� வா�� நா��� வான� ெபா��கா�; 
ேவ�த� ெகா�ற� சிைதயா�.
த�ம வா�� வா�ேவா� ப�றவ�� பய� அ��� ேப��ப 
உலைக அைடவ�.
ம�திம ேதச� வாரணவாசி நகைர� ேச��த உ�தரெகௗ�த� 
எ�பா� ப�றிய ெச�தி.
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