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பாரசீக<ைடயஆசிய!* காலகட#தி4 �ல6ெபய-(த =த-க� நா� தி<6ப!ய)
ப>றி?6, நா� தி<6ப!யவ-க� ெஜ<சேல6 நக"4 ேம>ெகா@ட சAக வள-�சி�
பண!க�, ம>�6 உ� க�மாண� பண!க� ப>றி?6 கட(த வார6 பா-#தி<(ேதா6. 

அ(த ேநர#தி4 இ+ேர4 ேதச#தி* அரசிய4, ஆசி ேபா*றன எ*னேவா
பாரசீக<ைடய ைககள%ேலதா* இ<(த) எ*றாD6, சAகEதியாக இ+ேரலிய

சAக ம>�6 மத# தைலவ-கேள ம/க� ம#திய!4 அதிக அதிகார�கைள?6, ெச8வா/ைக?6
ெப>றி<(தா-க�. 

பாரசீக ஆசி எ*ப) கி.� 538 6ஆ@��த4 கி.�.331 வைர 'மா- 200 வ<ட�க� ந��#த). 

பாரசீக<ைடயஆசிய!* ெபாF) இ+ேரலி4(பல+த�ன#தி4)காண�பட இ(த நிைல, அ(த
ஆசிைய# ெதாட-() அ�7 இட6ெப>ற கிேர/க ஆசிய!* ெபாF)6, ேராம ஆசிய!* ெபாF)6
நிலவேவ ெச
த). 

பாரசீக ஆசிைய# ெதாட-() கிேர/க ஆசி கி.�.331 �த4 கி.�. 323 வைர 'மா- 8 வ<ட�கG6, 
ெதாலாமிய<ைடய (Pholemy) ஆசி/கால6 கி.�. 3016ஆ@��த4 1986ஆ@�வைர 103 
வ<ட�கG6, ெசD/கிய (Seleucus) ஆசி/கால6 கி.�.1986ஆ@��த4 1436ஆ@�வைர)  45 
வ<ட�கG6, ம/கேபய- ஆசி/கால6 (கி.�.166 �த4 143வைர) 'மா- 23 வ<ட�கG6, 
க+ேமான%ய- (Hasmonean) ஆசி/கால6 கி.�. 143 �த4 103 வைர) 40 வ<ட�கG6, ெதாட-(தன. 

இ(த ஆசிகள%* ெபாF) =த-க� ஒ< சில ச(த-�ப�கைள# தவ!ர ெப<மள0 மத ம>�6 சAக�
'த(திர�கைள அ�பவ!#ததாகேவ வரலா�I�கி*ற). 

இ(த அ*ன%ய ஆசி கால#தி4 இ+ேரலிய மத# தைலவ-க�, சAக# தைலவ-கG/7 ம/க�
ம#திய!4 காண�பட ெச4வா/7, அதிகார6 எ*பனவ>றி4 வ!கித�க� ச>�I�/ 7ைற(தாD6, 
=த-க� ேநர�யாக06, மைற�கமாக06 =த-களாேலேய க��ப�#த�ப�6 நிைல காண�படேவ
ெச
த).

இ<(த ேபாதிD6 அ*ன%ய ஆசிய!4 ஒ< இன6 ந�@ட கால6 இ<�ப) எ*ப) அ(த இன6 தன)
தன%#)வ#ைத இழ�பத>7 காரணமாகேவ இ</76 எ*பைத =த-கள) வரலா� ெவள%�ப�#தி
நி>கி*ற).

எ*னதா* அ*ன%ய- ஆசி எ*ப) பல சDைககைள வழ�கினாD6, மத� 'த(திர�கைள
அ�ம#தாD6, அ*ன%ய ஆசிய!4 ஒ< இன6 ந�@டகால6 வாF6 ச(த-�ப6 ஏ>படா4, அ(த
இன6 பல சிைத0கைள� ச(தி�பெத*ப) தவ!-/க��யா)தா*. 

இத>7, உலகி4 க��பா�D6, ஒ>�ைமய!D6, தன%#)வ#திD6 நிக"4லாத ஒ< இன6 எ*�
பரவலாக/ க<த�ப�கி*ற =த இன6Iட வ!திவ!ல/க4ல.

=த இன#தின) தன%#)வமான ெமாழியானஹி�K ெமாழிய!* தன%#)வ�6, ஆFைம?6 ப>றி
�*ெனா< அ#தியாய#தி4 நா6 பா-#தி</கி*ேறா6. அ�ப��பட இ(த# தன%#)வமாக ெமாழிய!*
வள-�சிைய அ*ன%ய ஆசிய!* ெபாF) =த இன6 இழ/76 ஒ< அவல நிைல உ<வான) எ*ப)
இ�7 7றி�ப!ட#த/க).

�தலாவதாக =த-க� பாப!ேலான%ய-களா4 சிைற�ப!�/க�ப� பாப!ேலா* ேதச#தி>7
அ�ைமகளாக அைழ#)� ெச4ல�பட ெபாF), அ�7 வழ/க#தி4 இ<(த அேரமிய ெமாழிைய
(Aramic Language)  க>�/ெகா�ளேவ@�ய ஒ< LMநிைல ஏ>பட).

அ�7அ�ைம#தன#தி4 இ<(த த6ைம வ!�வ!#)/ ெகா�வத>76, வ!யாபார நடவ�/ைககள%4
ஈ�ப�வத>76, இ(த ெமாழிைய க>கேவ@�ய ஒ< நி-�ப(த6 �ல6ெபய- இ+ேரலிய-கG/7
உ<வான).

ஆர6ப#தி4 த6ைம அ�ைமகளாக அைழ#)� ெச*ற எஜமான-கள%* ெமாழி எ*கி*ற Eதிய!4
அேரமிய ெமாழிைய/ க>ற =த-க� கால�ேபா/கி4 தம) இ<��/காக06, வள-�சி/காக06, 
வ!யாபார நடவ�/ைககG/காக06, அ(த அ*ன%ய பாைசைய க>�/ெகா�ள# தைல�படா-க�. 
ஒ< ச(த-�ப#தி4 அேரமிய ெமாழிைய க>�/ெகா�வ) ஒ< நாகEகமாகேவ �ல6 ெபய- =த-கள%*
இைளய தைல�ைறய!ன- ம#திய!4 மாற ஆர6ப!#தி<(த). 

ப!*நாகள%4 ெஜ<சேல6 தி<6ப!ய =த-க�; இ(த அேரமிய ெமாழிைய?6 த6�ட* இ+ேரD/7
எ�#) வ(தி<(தா-க�.
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கால�ேபா/கி4 =த-கள%* தா
ெமாழியானஹி�K ெமாழி/7 அ�#ததாக - அ4ல)ஹி�K/7
இைணயாக� பய*ப�#த�ப�6; ஒ< ெமாழியாகேவ அ*ன%ய ெமாழியான அேரமிய ெமாழி =த-க�
ம#திய!4 மாறிய!<(த). 

இேதேபா*�தா* கிேர/க-கGைடயஆசி/கால#தி4 ந�@ட கால6 =த ேதச6 இ<(த). 

கிேர/க ஆசி எ*ப) =த-கG/7 அதிக 'த(திர#ைத/ ெகா�#த ஒ<ஆசி/காலமாக இ<(த). 
மகா அெல/சா@ட- ம>�6 அவ<ைடய தளபதிகள%* ஆசி/கால6 எ*� 'மா- 200 வ<ட�க�
கிேர/க அ4ல) கிேர/க6 சா-(த ஆசிய!* கீM =த-க� இ</கேவ@�ய LMநிைல ஏ>பட).

இ(த� LMநிைல எ*ப), கிேர/க ேமாழிய!* தா/க6 =த-கள%* வாM/ைகய!4 பா"ய அளவ!4
ஏ>பட/ காரணமாக அைம(த). 

கிேர/க அரசனான மகா அெல/சா(த<ைடய ச"#திர#ைத ஆரா
கி*ற ெபாF), கிேர/க
ெமாழிைய?6, கிேரா/க கலா�சார#ைத?6 அவ- ெச*ற இட�கள%ெல4லா6 பர�ப!யதாக
காண�ப�கி*ற).

கிேர/க#தி* எF�சிய!* தா/க6 =த-கள%ைடேய?6 ஏ>படேவ ெச
த). அத>7 கவ-�சி, ஆசி
ெமாழி, ஆதி/க ெமாழி எ*ப) ஒ< காரண6 எ*றாD6, ம>ெறா< காரண�6இ</கேவ
ெச
கி*ற).

அெல/சா@ட"* பைடக� ேதச�கைள/ ைக�ப>றியப� நக-()ெகா@ேட இ<(த). அவர)
பைடய!4 இ<(த�தியவ-க�, காய�படவ-க�, ெதாட-() பயண6 ெச
��யாத நிைல ஏ>பட
ெபாF) அவ-கைள அ(த(த இட�கள%ேலேய வாழைவ�பத>காக படண�கைள க�வ!�
ெச*றா* அெல/சா@டா-. 

இேதேபா*ற ஒF�7க� இ+ேர4(பல+த�ன) ேதச#தி* பல இட�கள%D6; அெல�சா@ட"னா4
ெச
ய�பட�<(த).

அ#ேதா� கிேர/க-க� =த-கG/7 வழ�கிய பலவ!தமான சDைககள%னா4 கவர�ப�6 Iட, பல
இ+ேரலிய-க� கிேர/க கலா�சவார#ைத தFவ ேந"ட). 

இத* காரணமாக கிேர/க ெமாழி =த-க� ம#திய!4 மிக06 ப!ரப4ய6 அைடய ஆர6ப!#த). 

கிேர/க ெமாழிய!* தா/க6 எ(த அளவ!>7 =த-க� ம#திய!4 ஏ>பட) எ*றா4, கிறி+தவ-கள)
ைபப!ள%* �திய ஏ>பா� கிேர/க பாைசய!ேலேய எFத�ப�6 அளவ!>7 கிேர/க ெமாழி அ(த/
கால#தி4 ?த-க� ம#திய!4 ெச4வா/7 ெசD#திய!<(த).

கிறி+தவ-கள%* �ன%த Vலான ைபப!ள%* �திய ஏ>பா�4 ெமா#த6 27 �#தக�க� உ�ளன.

இைவக� அைன#)6 ெவ8ேவ� நப-களா4 ெவ8ேவ� ச(த-�ப�கள%ேலேய எFத�ப��ளன. 

இ(த� �#தக�க� அைன#)6 கிட#தட கி.ப!. 50 ஆ6ஆ@டளவ!ேலேய எFத�படதாக/
Iற�ப�கி*ற). இ(த 27 �#தக�கGேம Koine Greek  எ*ற கிேர/க ேப�'வழ/கிேலேய
எFத�ப��ள) 7றி�ப!ட#த/க). 

இ), அ(த/ காலகட#தி4 =த-க� ம#திய!4 அ*ன%ய ெமாழியான கிேர/க ெமாழி எ�ப�யான
தா/க#ைத ஏ>ப�#திய!<(த) எ*பத>7�/கியமான உதாரண6. 

அ*ன%ய ஆசி எ*ப), ஒ< இன#தி>7 எ*னதா* சDைககைள வழ�கினாD6Iட, அ(த
இன#தி* அைடயாள#ைத சிைத#)வ!�6 எ*பத>7 இ+ேரலிய-கள%* ெமாழி� சிைத0 ஒ< ந4ல
உதாரண6. 

கி.ப!. �தலா6 V>றா@டளவ!4 இ+ேரலிய-கள%*ஹி�K ெமாழி =த-கள%* ம#திய!4 இ<()
ெப"ய அளவ!4 மைறயஆர6ப!#தி<(ததாக ஆ
வாள-க� 7றி�ப!�கி*றா-க�. 

ெதாட- அ*ன%ய- ஆசிகள%4 கிட#தட�>றாகேவ அழி()வ!ட தம) ேதசிய ெமாழிைய
இ+ேரலிய-க� மW@�6 எ8வா� மWடா-க�? 

இ) ப>றி ெதாட-()வ<6 வார�கள%4 வ!"வாக� பா-�ேபா6. 

ெதாட<6...
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