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கி.�. 6276ஆ;� ெநேபாலா எ*கி*ற அரச* �திய பாப!ேலாைன(த9ேபாைதய
ஈரா/) உ?வா/கினா*. மிக06 பல6 மி/க ஒ? இராAயமாக உ?வா/க�பட
பாப!ேலா* இராAய6 அய4 ேதச�கைள த*�ட* இைண#)/ெகா;�, ஈ�
இைணய9ற ஒ? இராஜயமாக# த*ைன உ?வா/கி/ெகா�B6 கனவ!ைன#
தனதாக/ ெகா;�?(த).

அ(த ேநர#தி4 Cத இராAயமான) (த9ேபாைதய இ+ேர4 ேதச6) ேயாசியா எ*கி*ற அரசன%*
ஆDைகய!* கீF ஒ? பல6மி/க 'த(திர நாடாகேவ இ?(த). 

Cேதயாவ!976 எகி�)/76 இைடய!4 வழைமயான��க4. இ+ேர4 அரசனான ேயாசியா
ெகாGச6 அவசர�ப� எகி�) மH) பைடெய�#)� ெச4ல, அ�7 நைட ெப9ற ச;ைடய!4 ேயாசியா
அரச* ெகா4ல�ப�வ!�கி*றா*.

ேநர�� ச;ைடய!4 இ+ேரலி* அரச* இற()வ!ட, இ+ேரலிய� பைடக� ேதா4வ! அைட(), 
ெகா4ல�படவ-க� ேபாக மி7தியாேனா- ேவ� வழிய!4லாம4 எகி�தி* ம;ண* பா-ேவா*
ேநேகாவ!ட6 சரணைட(தா-க�.

இ+ேர4 மிக06 இல7வாக எகி�திட6 வ �F(த).

இ+ேரலி4 தன/7 ேதாதான ஒ? ெபா6ைமஆசிைய உ?வா/கிய எகி�), இ+ேர4 ேதச#ைத
தன) மைற�க ஆDைகய!* கீF ெகா;� வ(த). இ+ேர4 ேதச6 மாதாமாத6 ஒ? ெதாைக
க�ப#ைத எகி�) ேதச#தி97 க�, எகி�தி* ஒ? சி9றர' நிைல/7 வ() ேச-(த). 

எகி�தி* சி9றரசாக மாறிய!?(த இ+ேரலி4 தன) ெபா6ைம அரசனாக ேயாயா/கீ6 எ*பவைன
(இவ* ேயாசியாவ!* மக*) எகி�) அரசாசி நியமி#த). Cத-க� ெகாGச6�ரடாட/கார-க�
எ*றாI6, மிக06 �#திசாலிக�. 'த(திர வ!?6ப!க�.  எகி�தி* ப!�ய!4 இ?() தம) ேதச#ைத
�9�மாக வ!�வ!/76 ேநா/ேகா�, இரகசியமாக சில கா
 நக-#த4கைள ேம9ெகா;டா-க�-
இ+ேரலிய இைளஞ-க�: 

தம) அரச* பலவ �னமானவ* எ*ப)6, எகி�தி* ெசா9ப� நட�பைத# தவ!ர அவ�/7 ேவ�
வழிய!4ைல எ*ப)6 இ+ேரலிய ம/கB/7 ந*றாகேவ ெத"J6. ஆனாI6, கால6 கன%J6
ெபாD), அ4ல) எகி�) பலவ �னமைடJ6 ஒ? ச"யான ச(த-ப#தி4 எகி�தி* க��பா�4 இ?()
இ+ேர4 ந��கிவ!டதாக அறிவ!/கலா6 எ*ற ேநா/கி4 இரகசியமாக தம) பல#ைத
அதிக"#)/ெகா;�?(தா-க� இ+ேரலிய-க�. 

இ(த இட#தி4 ஒ? வ!டய#ைத# ெதள%0ப�#த வ!?6�கி*ேற*.

அதாவ), எகி�தி* கீF Cேதயா (இ+ேர4) இ?/கி*ற) எ*றா4, எகி�திய ேபா- வ �ர-க�
இ+ேரைலஆ/கிரமி#) நி*றா-க� எ*� அ-#த6 இ4ைல. Cேதயாவ!4 Cத ேபா-வ �ர-க�தா*
நி*�ெகா;�?(தா-க�. Cத-க�தா* அைன#ைதJ6 நி-வகி#)6;ெகா;�?(தா-க�. ஆனா4
மாதா மாத6 ஒ? க�ப#ைத Cேதயா (இ+ேர4) எகி�)/7 வழ�கேவ;�6. எகி�தி* கீேழேய
இ+ேர4 ேதச6 இ?/கி*ற) எ*பத9கான ஒ?அைடயாள6தா* இ).

தா6 ஒ? 'த(திர ேதசமாக இ?�பைதேய Cத-க� அைனவ?6 வ!?6ப!னா-க�. எகி�)/7
க�ப6க� எகி�தின) சி9றரசாக Cேதயா(இ+ேர4) இ?�பைத Cத-க� வ!?6பேவ இ4ைல. 

அதனா4தா* அவ-க� இரகசியமாக தம) பல#ைத அதிக"#தப� ஒ? ச"யான ச(த-�ப#ைத
எதி-பா-#)/ கா#)/ெகா;�?(தா-க�.      

கைத இKவா� ெச*�ெகா;�?/ைகய!4, கி.�.6056ஆ;��/கிய தி?�ப6 ஒ*�அ(த�
ப!ரா(திய#தி4 நைடெப9ற). ப!ரா(திய வ4லர'/ கன0கேளா� நக-() ெகா;�?(த பாப!ேலா*
இராAய6 எகி�ைத ேதா9க�#த).

இதனா4 அ)வைர எகி�)/7 க�ப6 ெசI#தி/ெகா;�?(த Cேதயா ேதச6(இ+ேர4 ேதச6)
தானாகேவ பாப!ேலா* ஆசிய!* கீF சி9றரசாக வ?6 நிைல உ?வான).

எகி�திட6 இ?() த6ைம வ!�வ!#)/ெகா�ள� ச(த-�ப6 பா-#)/ெகா;�?(த Cத-க�, எகி�)
பாப!ேலான%ட6 ேதா4வ!J9ற இ(த� ச(த-�ப#ைத� பய*ப�#தி, த6ைம ஒ? 'த(திர நாடாக
அறிவ!/76 ேநா/க#ேதா� நக-ெவ�/க ஆர6ப!#தா-க�.

அ�ெபாD) இ+ேரைல(Cேதயா) ஆசிெச
)ெகா;�?(த ேயாயா/கி6 அரச�/7
பாப!ேலான%ய-கைள� பைக#)/ெகா�வதி4 அ#தைனஉட*பா� கிைடயா).

பாப!ேலான%ய-க� ஒ? பர(த இராஜய/ கனவ!4 இ?�பவ-க�. அ(த ேந#தி4 மி7(த பல#ைத
பாப!ேலான%ய-க� ெகா;�?(தா-க�. எனேவ அவ-கைள வலி(திD#)� ெபா?தி/ெகா�வ), 
Cேதயாவ!97 ந4லத4ல எ*� எKவளேவா Lறி�பா-#தா-.
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Cத இைளஞ-கB6, மத# தைலவ-கB6 அத97 உட*படவ!4ைல.

'பய(த�ெகா�ள% ராஜா" எ*� ேயாயா/கீைம எ�ள%நைகயாட# ெதாட�கிவ!டா-க�. கட0�
Cத-கைள/ கா�பா- எ*� ந6ப!/ைக ைவ/காம4, ேதைவய!4லாத காரண6Lறி/ெகா;�?�பதாக
ேயா/கியா அரசைன� சா�ய)ட* அவைன கட0� ந6ப!/ைகய!4லாதவ* எ*�6 79ற6 'ம#த#
ெதாட�கிய!?(தா-க�.

ேவ�வழிய!4லாம4 பாப!ேலான%ய?/7 மாதா மாத6 அ���6 க�ப#ைத நி�#தினா- ேயாயா/கீ6
ம*ன*.

இ) நைடெப9ற) கி.�. 598 இ4. அ(த ேநர#தி4 பாப!ேலா* ேதச#தி* அரசனான இ?(தவ*
ேந�கா#ேந�சா-. அவைன� ெபா�#தவைர Cேதயா சி9றரச- தம/7 க�ப6 தர ம�#தைத, தம)
இராஜய#தி97 எதிராக அவ-க� கலக6 ெச
வதாகேவ அவ* ேநா/கினா*. உடேன ெப?6
பைடJட* Cேதயாைவ ேநா/கி� �ற�படா*;.

அ(த ேநர#தி4 பாப!ேலான%ய-கB/7 இ?(த மாெப?6 பல#தி*�*னா4 Cத-களா4 நி*�ப!�/க
��யவ!4ைல. சீ/கிரமாகேவ ேதா4வ! அைட()வ!டா-க�. ெஜ?சேல�/7 ெவள%ேய நைடெப9ற
ச;ைடய!4 Cேதயா அரசனான ேஜாயா/கீ6 ெகா4ல�ப�வ!ட, அவன%* மக* தைலைமய!னான
பைடய!ன- ெஜ?சேல6 ேகாைட/7� ப)�கி/ெகா;டா-க�.

'மா- T*�மாத�க� ெஜ?சேல6 ேகாைடைய�9�ைகய!�?(த பப!ேலான%ய-கள%ட6
கைடசிய!4 இளவரச�6 ம9ைறய�/கிய+த-கB6 சரணைட(தா-க�: 
அவ-க� அைனவ?6 உடன�யாகேவ நா�கட#த�படா-க�:

அ#ேதா� ெஜ?சேல6 நகர#தி4 இ?(த ெகாGச6 திடகா#திரமான ஆ;க�, நிறைமசாலிகளான
இைளஞ-க�, அழகான இள6 ெப;க�, ப�#தவ-க� எ*� பல?6 பப!ேலான%ய-களா4
சிைற�ப!�/க�ப� பப!ேலா* ேதச#)/7/ ெகா;�ெச4ல�படா-க�.

அ(த ேநர#தி4 ஒ? பர(த இராஜய/ கனவ!4 இ?(த பப!ேலான%ய-க� ெப?6பைடைய ெஜ?சேலமி4
�ட/கிைவ/க வ!?6பவ!4ைல. தம) ந6ப!/ைக/7� பா#திரமான சிேத/கியா எ*பவைன
Cேதயாவ!97 சி9றரசனா/கிவ!�, ஒ? சிறிய பைடையJ6 அ�7 நி�#திைவ#)வ!�, தம)
ராAய வ!+தர�� படல#ைத# ெதாடர அ�கி?() கிள6ப!னா-க� பப!ேலான%ய-க�.

ஆனாI6 Cத இைளஞ-கB6, மத# தைலவ-கB6; வ!�வதாக இ4ைல. பப!ேலான%ய-களா4
நியமி/க�பட திேதா/கியா அரைச உ��ேப#தி, உ'�ேப#தி, கைடசிய!4 அைனJ6
பாப!ேலான%ய-கB/7 எதிராக கிள-(ெதௗைவ#)வ!டா-க�.

பாப!ேலா* ம*ன* ேந�கா#ேந�ச?/7 ேகாப6 உ�ச#தி97 வ(த). இ+ேரலிய?/7 எதிராக ஒ?
பாட6 ப��ப!/கேவ;�6 எ*�Lறி ஒ? ெப?6 பைடJட* மH;�6 எ?சேலைம ேநா/கி வ(தா*.

கி.�.586 6ஆ;� ேந�கா# ேந�ச"* தைலைமய!லான பாப!ேலான%ய� பைடக� மிக T-/கமாக
ெஜ?சேல6 நக?/7� �7(தன. ெஜ?சேல6 நகர�6, Cத-கள%* ேதவாலய�6 Vைறயாட�ப�
�9றாகேவ அழி/க�படன. 

க;ண!4 பட Cத-க� அைனவைரJ6 ெகா�ைமயா/ ெகாைல ெச
தா-க� பாப!ேலான%ய-க�. பல-
பாப!ேலா�/7 ைகதிகளாக/ ெகா;�ெச4ல�ப�, பல ேதச�கB/76 அ�ைமகளாக
வ!9க�படா-க�.  �9றாகேவ சிதற�/க�படா-க�.

ெஜ?சேலமி4 இ?(த திடகா#திரமான இைளஞ-க�, க4வ!மா*க�, அழகான ெப;க� ஒ*�
ெகா4ல�படா-க� அ4ல) அ�ைமகளாக பாப!ேலா�/7 ெகா;� ெச4ல�படா-க�. 
ெஜ?சேலமி* மH) பைடெய�#த பாப!ேலான%ய-க� அ(த நகர#ைத கிட#தட�9றாகேவ
அழி#)வ!�, அ�கி?() ெவள%ேயறினா-க�. இ+ேர4 எ*ற Cேதயா ேதச6 '�காடா

மாறிய!?(த). தி?6ப!ய இட6 எ4லா6 ப!ண வாைட. எ"() நாசமாகிய வாFவ!ட�க�. �9றாகேவ
அழி/க�பட பய!- நில�க�. அ�7 எ)0ேம மிGசிய!?/கவ!4ைல.

பாப!ேலா�/7 எதிரான ஒ? �ரசி ப9றி Cத-க� இன% கனவ!I6 நிைன/க��யாத அளவ!97
ஈ�ெச
ய��யாத நாச#ைத அ(த ேதச#தி97 வ!ைளவ!#)வ!�?(தா-க� பாப!ேலான%ய-க�.  
Cேதயாவ!4 எGசிய!?(தவ-க� வாழ வழிய!4லாம4 ப�ண!�சாைவ எதி-ெகா�B6 நிைல/7#
த�ள�படா-க�.

பாப!ேலான%ய� பைடெய��ப!*ேபா) த�ப!� ப!ைழ#த Cத-க� அைன#ைதJ6ஆர6ப#திலி?()
ஆர6ப!/கேவ;� இ?(த). ஆனாI6 அவ-களா4 அ)��யாமேலேய இ?(த). கீேழ வ!D(த
Cத-க� எD() நி9க �9பா�6 ெபாDெத4லா6, அய4 ேத�கள%4 இ?() வ(த ேவ� இன/
7Dம�க�, ெகா�ைளய-க�, Cத-க� மH) அ�ேம4 அ� அ�#தப�தா* இ?(தா-க�.

ெஜ?சேலமி4 எGசிய!?(த Cத-க� அ(த ேதச#தி97 ெசா(தமி4லாதவா-களாகேவ ப��ப�யாக
மாற ஆர6ப!#தா-க�.  Cத-கள%* ேதவாலய6�9றாகேவ தக-/க�பட நிைலய!4, Cத-கள%*
சTக# தைலவ-க�, மத# தைலவ-க� எ4லா6 ெஜ?சேலமி4 இ?() அக9ற�பட நிைலய!4, 

Cத-கள%* மத அ�Oடான�கைள ேம9ெகா�வத97/ Lட அ�7ஆள%4லாத நிைல ஏ9பட).

இதனா4 கால� ேபா/கி4 ெஜ?சேலமி4 எGசிய!?(த Cத-கள%4 ஒ? ெதா7திய!ன- மாத6 மாற06
தைல�படதாக பதி0க� ெத"வ!/கி*றன. Cத-கள%* ஒேர கட0� வழிபாடான யாேவ வழிபாைட/
ைகவ!�, அ*ன%ய ெத
வ ம9�6 வ!/கிரக வழிபா�கைள அவ-க� ேம9ெகா�B6 நிைல
உ?வான). Cத-கள%* கலா�சார6, அவ-கள) தன%#)வ6, எதி-கால இ?�� அைன#)ேம
அவ-கள) தாயகமான ெஜ?சேலமி4 ப��ப�யாக அழி()வ!�6 நிைல ஏ9பட).

இன% Cத-க� அKவள0தா* எ*ெறா? நிைல ெஜ?சேலமி4 ஏ9பட). இ(த இட#தி4 உ�கள%ட6
ஒ? ேக�வ! எழலா6. எதி-கால6 எ*கி*றைத�9றாகேவ ெதாைல#) வ!�?(த இ�ப�யான ஒ?
இ/கடான ச(த-ப#தி4 இ?() Cத-களா4 எ�ப� மHள��(த)?

பாப!ேலான%ய ஆ/கிரமி��6, இன அழி�ப!I6, அ�ைம வாF/ைகய!4 இ?()6 Cத-களா4 எKவா�
மHள��(த)? இ#தைன ெந?/க�கB/7 ம#திய!I6 Cத-களா4 த�கள) இன அைடயாள#ைத
எ�ப�# த/கைவ/க��(த)? இ(த/ ேக�வ!கB/கான பதி4 என/7� ெப"யஆ�ச"ய#ைத
ஏ9ப�#திய).

�ல6ெபய- தமிழ-கB/7 ச9� ந6ப!/ைகையஊ�வதாக06, அவ-கள) கடைமைய
உண-#)வதாக06 அைமகி*றதான அ(த� பதி4 ப9றி அ�#த வார6 பா-�ேபா6.

அறிவ$�த9க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல;ட*

வா ல;ட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆ;� நிைனவGசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவGசலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவGசலிJ6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யாF ேகாணா(ேதாட6

வா ப!ரா*+

தி 16 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப காசி�ப!�ைள இராசா

ப! 7�ப!ளா*

வா 'வ!+ல0சா*

தி 15 ஏ�ர4 2011

16ஆ;� நிைனவGசலி

ெப சி*ன#த6ப! கா�ேக+வர*

ப! ச�கர#ைத

வா உ?6ப!ரா


தி 15 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப �ரள%தர* சிவஞான6

ப! ேகா;டாவ!4

வா ேநா-ேவ

தி 14 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப சி*னத6ப! ேநச6மா

ப! ந�-ேவலி

வா ப!ரா*+

தி 12 ஏ�ர4 2011
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ப$�திய 5 ெச�திக�

ஐ.நாவ$/ ப;��ைரகைள நிராக;�க
5�யா� -ஹ=/ ெப�னா�ேடா

[ Monday, 18-04-2011, 03:13.37 PM ]

ஐ/கிய நா�கள%* நி�ண-7D
ப"()ைரகைள நிராக"/க
��யா) என ஐ/கிய ேதசிய/
கசிய!* ப)ைள மாவட
நாடாBம*ற உ��ப!ன-

ஹX* ெப-னா;ேடா ெத"வ!#)�ளா-.

ேம2� ப��க...

>�வர7, >�யக97 திைண�கள�தி/
கட7)ச%ீ* வழ+கலி�கான ப$ரா�திய
அ2வலக� மிக வ$ைரவ$9 வ7ன0யாவ$9

[ Monday, 18-04-2011, 09:33.35 AM ]

7�வர0 ம9�6 7�யக40
திைண/கள#தி* கட0�சீ�
வழ�76 ப!ரா(திய
அIவலகெமா*� மிக
வ!ைரவ!4 வ0ன%யாவ!4
திற/க�பட0�ள).

ேம2� ப��க...

இல+ைகய$9 க'ப� >A�க� ேகாேலா)ச
அரச ஆதரேவ காரண�: க ஜயD;ய

[ Monday, 18-04-2011, 09:16.10 AM ]

இல�ைகய!4 க�ப6 7D/க�
ேகாேலா�ச அரச ஆதரேவ
காரண6 எ*பதாக ஐ/கிய
ேதசிய/ கசிய!* ப!ரதி#
தைலவ- க? ஜயV"ய 79ற6

சா�J�ளா-.

ேம2� ப��க...

480 5/னா� (லி உ�'ப$ன�க�
வ$*வ$�க'பட7�ளன�

[ Monday, 18-04-2011, 07:59.16 AM ]

�ன-வாFவள%/க�பட
�*னா� வ!�தைல� �லி
உ��ப!ன-க� 480 ேப-
எதி-வ?6 23ஆ6 திகதி
வ!�வ!/க�பட0�ளதாக

�ன-வாF0ஆைணயாள- நாயக6 ப!"ேக�ய-
'த(த ரணசி�க ெத"வ!#)�ளா-. 

ேம2� ப��க...

இ�தியாவ$2�ள இல+ைகEதரக�தி/5/
ஆ�'பா%ட� - த+கபா2ைக�

[ Monday, 18-04-2011, 06:19.14 AM ]

உலக�

எகி'� மாஜி அதிப;/ ெசா���க� பறி5த9

[ Monday, 18-04-2011 04:10:18 ]

எகி�)�*னா� அதிப-
ேஹா+ன% �பார/கி* ேதசிய
ஜனநாயக/ கசி
கைல/க�படதாக06,
கசிய!* ெசா#)கைள

அரசிட6 ஒ�பைட/க ேவ;�6 எ*�6
ந�திம*ற6 உ#தரவ!��ள).

ெச�திகைள ப��க...

இ�தியா

3 ெசய�ைக ேகாFட/ ப$.எ�.எ9.வ$. 
ஏ7கைண 20ஆ� திகதி வ$�ண$9 பா�கிற�

[ Monday, 18-04-2011 01:39:18 ]

இ(திய வ!;ெவள%
ஆரா
�சி#)ைற
வ!Gஞான%க� கட(த �ச6ப-
மாத6 25-( திகதி
ஜி.எ+.எ4.வ!. ஏ0கைண

வ!;ண!4 ஏவ!னா-க�.

ெச�திகைள ப��க...

வ$ைளயா%*

ெபடேரஷ/ ெடன0� : இ�தாலிையவ 1I�தி
இ�தி'ேபா%��>5/ேனறிய� ரJயா

[ Monday, 18-04-2011 11:36:18 ]

மா+ேகாவ!4 ெபடேரஷ*
ேகா�ைப ெட*ன%+அைர
இ�தி�ேபா� நட(த). இதி4
ரOயா 5-6 ஆட/கண/கி4
இ#தாலிைய வ �F#திய).

ெச�திகைள ப��க...

ெதாழிK%ப�

அ9ச� வ$யாதிய$லி�� வ$*பட

[ Monday, 18-04-2011 09:29:18 ]

உட4 ெமலிவாக இ?�ப)
அழ7 தா*. அத9காக
சா�ப!டாம4 ப�ன%
கிட�பதா4 அ4ச- ேபா*ற
ேநா
க� ஏ9ப�கி*றன.

ெச�திகைள ப��க...

சின0மா

�ேரயாவ$�> க�டன�

[ Monday, 18-04-2011 01:25:18 ]
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