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தடையங்கம்   

 

 

மதன்னாப்பிரிக்க தமிழர்களின்  

தமிழ் தாகம்!! 
 

 

இன்று நோம் பர லோக அறியும் வதன்னோப்பிரிக்க 

தமிழர்களின்  ரலோறு 1860ம் ஆண்டில் 

வதோடங்குகின்றது. வதன்னோப்பிரிக்கோவின் நோட்டல் 

(Natal) பகுதியில் தமிழ் மக்களின் குடிவயற்றம் 

என்பது நோட்டல் கரும்புத்வதோட்டத்வதோடு 

வநருங்கிய வதோடர்பு உளடயது. 

வதன்னோப்பிரிக்கோவின் வபரும்போண்ளம 

இனக்குழுவினரோகிய சூலு(Zulu) இனமக்கள் 

கரும்புத்வதோட்டங்களில் பணிபுரி ளதத் தவிர்க்க 

ஆரம்பித்து விட்ட நிளலயில் அங்கு பணிபுரிய 

அப்வபோளதய பிரித்தோனிய கோலணித்து  ஆட்சிக்கு 

மோற்று மனித ைத் வதள  என்பது 

அத்தியோ சியமோகிப் வபோன சூழலில் அ ர்கைது 

போர்ள  வதன்னிந்தியோள  வநோக்கிச் வசன்றதன் 

அடிப்பளடயில் வதன்னிந்தியோள ச் வசர்ந்த  உடல் 

உளழப்பு வதோழிலோைர்களைத் வதன்னோப்பிரிக்கோ 

வகோண்டு வசல்லும் முயற்சி வதோடங்கியது.  

 

1800ம் ஆண்டு  ோக்கில் அமுல் படுத்தப்பட்ட 

ஒப்பந்த அடிப்பளடயிலோன வதோழிலோைர்கள் 

வதோடர்போன சட்டம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்வறோரு 

இடத்திற்கு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பளடயில் 

வதோழிலோைர்களைக் வகோண்டு வசல் ளத 

சோத்தியப்படுத்தியிருந்தது.  இந்தியோவில் அப்வபோது 

நடப்பில் இருந்தது  பிரித்தோனிய கோலணித்து  

ஆட்சி. ஆக, பிரித்தோனிய அரசு அப்வபோளதய 

இந்திய கோலணித்து   அரசுடன் வசய்து வகோண்ட 

ஒப்பந்தத்தின் படி வதன்னோப்பிரிக்கக் கோடுகளை 

வ ட்டி கரும்புத்வதோட்டம் உரு ோக்க 

வதன்னிந்தியோவிலிருந்து வதோழிைோைர்களைக் 

வகோண்டு வசல் து என முயற்சி வமற்வகோண்டது.
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இந்தியோவின்  ைங்களை இங்கிலோந்திற்கு 

ஏற்றுமதி வசய் து என்பளத அப்வபோளதய  

கோலணித்து  அரசு 

நளடமுளறப்படுத்தியிருந்தது. இங்கிலோந்தின் 

உணவுப் வபோருட்களின் பற்றோக்குளறளய 

நி ர்த்தி வசய்ய கோலணித்து  நோடுகளின் 

 ைங்கவை வபருமைவு ஏற்றுமதி 

வசய்யப்பட்டன. வபோருட்களை எப்படி 

தங்கள் வதள களுக்குப் பயன்படுத்திக் 

வகோண்டனவரோ அவத வபோல மனிதர்களையும் 

தமது வபோருைோதோர  ைத்திளனப் வபருக்க 

பிரித்தோனிய அரசு பயன்படுத்திக் வகோண்டது. 

இதன் அடிப்பளடயில் தோன் பல 

வதோழிலோைர்கள், அதிலும் குறிப்போக 

வதன்னிந்திய வதோழிலோைர்கள் மலோயோ, 

சிங்ளக, பர்மோ, வமோரிஷியஸ், பிஜி தீவுகள் 

வபோன்ற நோடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

வசய்யப்பட்டனர்.  இப்படித்தோன் 

வதன்னோப்பிரிக்கோவின் நோட்டல் பகுதிக்கும் 

வதன்னிந்தியர்கள் குடிவயற்றம் ஆரம்பித்தது.  

 

1860 ஆண்டு அப்வபோளதய  மட்ரோஸிலிருந்து 

16 ந ம்பர்  டர்பன் துளறமுகத்ளத 

 ந்தளடந்த கப்பலில் முதல் வதன்னிந்திய 

மக்கள்  ந்து வசர்ந்தனர்.  இ ர்கள் 

மூன்றோண்டுகோல ஒப்பந்ததில் 

ளகவயழுத்திட்டு வதோழிலுக்கோக 

வகோண்டு ரப்பட்ட வதன்னிந்திய மக்கள். 

இ ர்களில் மிக அதிக எண்ணிக்ளகயில் 

இருந்த ர்கள் தமிழர்கள். இதளன அடுத்து 

வதோடர்ந்து வதன்னோப்பிரிக்கோ  ந்த தமிழ் 

மக்களில் பலர் திரும்பிச்வசல்லோத நிளலயில் 

வதன்னோபிரிக்கத் தமிழர்கள் என்ற ஒரு தனி 

இனவம ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உரு ோகியது. 

 

வதன்னோப்பிரிக்கத்தமிழர்களின் தமிழ் தோகம் 

என்பது அைப்பறியது. தங்கள் வமோழி என்பது 

நோைளடயில் புழக்கத்ளத விட்டு மளறந்து 

விட்டளத உணர்ந்து தங்கள் வமோழிளயயும், 

பண்போட்ளடயும் மீட்வடடுக்க வ ண்டும் 

என்று மிக்க ஆர் த்துடன் அண்ளமய 

கோலத்தில் பல்வ று முயற்சிகளில் 

இறங்கியிருக்கின்றனர் வதன்னோப்பிரிக்கத் 

தமிழர்கள். தமிழிளசளய புறந்தள்ளும் நிளல 

மோறி பல முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் தமிழிளசவய 

ஆக்கிரமிக்கும் நிளலளய இங்கு 

கோண்கின்வறோம். வகோயில்கள், தமிழ் 

சடங்குகள், தமிழ்  ோழ்வியல் முளறகள் 

ஆகிய ற்றில் மிகுந்த ஈடுபோடு வகோண்டு 

வமன்வமலும் தங்கள் போரம்பரிய 

விழுமியங்கள் மளறந்து கோல ஓட்டத்தில் 

நீர்த்துப் வபோய்விடக் கூடோது என்பதில் 

இ ர்கள் க னத்துடன் வசயல்படுகின்றனர். 

பல்வ று வதன்னோப்பிரிக்க 

தமிழ்ச்சங்கங்களும்  தமிழ் இயக்கங்களும் 

வசய்யும் வசள களை நிச்சயம் 

போரோட்டித்தோன் ஆகவ ண்டும். அதிலும் 

குறிப்போக உலகத் தமிழ் பண்போட்டு 

இயக்கத்தின் வதன்னோப்பிரிக்கக் கிளையின் 

தமிழ்ச்வசள யோனது அைப்பறியது; 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

தமிழ் வமோழி வதன்னோப்பிரிக்கோவில் 

கோலூன்ற வ ண்டுவமன்றோல் அதற்கு 

முக்கியமோகத் வதள ப்படு து தகுதியோன 

தமிழ்ப்போடங்கவை; அப்போடங்களை 

முளறயுடன் நடத்த  தகுதி வபற்ற 

தமிழோசிரியர்கள்; என அடிப்பளட 

வதள ளயக் கண்டறிந்து இத்வதள ளயப் 

பூர்த்தி வசய்யும்  ளகயில் முயற்சி 

வமற்வகோண்டு தமிழோசிரியர்களுக்கோன 

ஓரோண்டு பயிற்சிளயச் வசய்து 

முடித்திருக்கின்றது இந்த இயக்கம். இதன் 

 ழி 43 மோண ர்கள் தம்ளம தகுதி வபற்ற 

தமிழோசிரியர்கைோக உரு ோக்கிக் வகோள்ை  ழி 

அளமத்துக் வகோடுத்திருக்கின்றது இத்திட்டம். 

இத்திட்டத்தின் பின்னனியில் இருந்து அதளன 

இயக்கும் மோவபரும் சக்தியோக விைங்குப ர் 

திரு. மிக்கி வசட்டி அ ர்கள். வபோருைோதோர 

ஆதரவு, திட்ட அளமப்பு, மோண ர்களுக்கும் 

அளமப்பிற்கும் ஆதரவு என பல்முளனயில் 

வசயல்படும் இ ர் ஒரு அசோத்தியமோன  

மனிதர். வதன்னோப்பிரிக்கத் தமிழ் மக்களுக்கு 

கிளடத்திருக்கும் ஒரு  ரப்பிரசோதம் இ ர் 

என்பது மிளகயோன கூற்று அல்ல.  

 

மகோத்மோ கோந்தியடிகள் தன்  ோழ்நோளின்  20 

ஆண்டு கோலங்கள் வதன்னோப்பிரிக்கோவில் 

 சித்த ர். மகோத்மோ கோந்தியடிகளுக்கு 

விடுதளல உணர்ள  ஊட்டிய ர்களில் 

ஒரு ரோக அறியப்படும் தில்ளலயோடி 

 ள்ளியம்ளம பிறந்த நோடு வதன்னோப்பிரிக்கோ. 

அங்கு அப்வபோது எவ் ளகயில் தமிழ் 

உணர்வு இருந்தவதோ அதில் சிறிதும் 

குளறவில்லோது,  தமிழ் உணர்வ  தமிழரின் 

தன்மோனத்திற்கு அளடயோைம் என 

வதன்னோப்பிரிக்க தமிழர்கள் தீவிரமோக தமிழ் 

முயற்சிகளில் தம்ளம ஈடுபடுத்திக் வகோண்டு 

 ருகின்றனர். இ ர்கள் அளன ரின் 

ஊக்கமும் நோளுக்கு நோள் வபருக வ ண்டும். 

இ ர்கைது முயற்சிகள் அளனத்தும் வ ற்றி 

வபற வ ண்டும். வதன்னோப்பிரிக்கத் 

தமிழர்கள் தமது இன்ளறய நிளல 

வபோலல்லோது நன்கு தமிழில் எழுதவும் 

வபசவும் கற்ற ர்கைோக  ைர்ச்சி வபற 
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வ ண்டும் என்று தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை  ோழ்த்துகின்றது!  

 

அட்ளடப்படக்குறிப்பு: மகோத்மோ கோந்தியடிகள் தோம் வதன்னோப்பிரிக்கோவில் தங்கியிருந்த சமயத்தில் 

தங்கி இருந்த  சர்வ ோதயோ இல்லத்தின் முன்பகுதியில் ஒரு அச்சு ஆளலளய உரு ோக்கி நடத்தி 

 ந்தோர். 1903ம் ஆண்டில் வதோடக்கப்பட்ட அந்த அச்சு ஆளலயின் புளகப்படவம  இச்சஞ்சிளகயின் 

அட்ளடப்பகுதிளய அலங்கறிக்கின்றது. 

 

 

அன்புடன் 

சுபாஷிணி 

 

 

இந்த இதழில் ..... 
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பாரதத்தின் பிற ோநிைங்களில் 

தமிழர் குடிமயற்றம்  
 

திவாகர் 

 

இருபதோம் நூற்றோண்டில் வ ள்ளையர்கள் 

ஆண்டவபோதும் சரி, அதற்குப் பிறகு 

சுதந்திரமளடந்த இந்தியோவிலும் சரி, வ ளல 

இல்லோ திண்டோட்டம் என்ற ஒன்று மக்களைப் 

போடோய்ப் படுத்தியதோல் எங்வகல்லோம் 

வ ளல இருக்கின்றவதோ எங்வகல்லோம் 

 ோழ் ோதோரத்துக்கு சந்தர்ப்பங்கள் 

வதோன்றுகின்றனவ ோ எங்வகல்லோம் 

வசன்றோல் உளழப்போல் பசிளய வ ல்லலோம் 

என்று வதோன்றியவதோ அங்வகல்லோம் மக்கள் 

வமோழி வபதமில்லோமல் குவியத் 

வதோடங்கினர் என்பளத யோரும் 

மறுக்கமுடியோதுதோன். ஆனோல் இக்கட்டுளர 

இப்படி சமீபகோலங்களில் நளடவபற்ற 

மோற்றங்களை விட்டு சற்று ஆழமோக 

திரும்பிப்போர்க்கவ ண்டும் என்ற வநோக்கில் 

எழுதப்பட்டது. முக்கியமோக தமிழர்கள் 

இடமோற்றம் அதுவும் தமிழ் வபசப்படும் தமிழ் 

மோநிலத்ளத விட்டு போரதத்தில் மற்ற 

மோநிலங்களில் தமிழர்கள் குடிவயற்றம் எப்படி 

ஏற்பட்டிருக்கலோம் என்றும் ஆரோயப்பட்டு 

எழுதப்பட்டதோகும். 

 

உலகிலுள்ை பண்ளடய குடி இனங்களில் 

கோலம் கோலங்கைோக 

ஏற்பட்டுக்வகோண்டிருக்கும் மோற்றத்ளத 

தன்னுள்  ோங்கிக்வகோண்டு அதனோல் 

புத்துணர்ச்சி வபற்று வமன்வமலும் வபருளம 

வபற்று  ோழும் குடி தமிழ்க்குடி ஒன்றுதோன் 

என்று மிகத் ளதரியமோக வசோல்லவ ண்டும். 

தமிழர்களின் வதோற்றத்ளதக் கோலக் கணக்குக் 

வகோண்டு நிச்சயமோகக் கணக்கிடமுடியோது. 

அ ர்கள் எந்தப் பகுதியில் முதலில் 

வதோன்றினோர்கள் என்பளதயும் நம்மோல் 

இன்னமும் வநர்த்தியோக 

விைக்கமுடியவில்ளல. கடலோல் அழிந்த 

குமரிக்கண்டத்தில் தமிழர்கள் 

வதோன்றினோர்கள் என்று வபோது ோக 

நிறு ப்பட்டோலும், குமரிக்கண்டம் என்பது 

ஆப்பிரிக்கோள யும் ஆஸ்திவரலியோள யும் 

மத்தியில் இந்வதோனிஷியோள யும் 

இளணத்துக் கோணப்பட்ட பூமி என்று பல 

தன்னோர் க் கட்டுளரகள் 

வ ளியிடப்பட்டோலும் நிறு ப்படோத 

வசய்திகளை நோம் இக்கட்டுளரயில் வகோண்டு 

 ரப்வபோ தில்ளல. தற்வபோதுள்ை தமிழக-

வகரை  பூமிவய தமிழர்கள் வதோன்றிய பூர்  

நிலம் என்ற  ழக்ளகவய தமிழர் வசோந்த 

பூமியோக ஏற்றுக்வகோண்டு, இப்படி தம் வசோந்த 

பூமியிலிருந்து பிற இடங்களுக்கு இடம் 

வபயர்ந்த  ரலோற்ளற மட்டும் க னிப்வபோம். 

 

சங்கத் தமிழ் வசோல்லும் 

குமரிமுளனயிலிருந்து திருவ ங்கடம்  ளர 

உள்ை நிலப்பரப்பில் ஆதியில் நிலங்களின் 

தன்ளமக்கு ஏற்ப தமிழர்கள்  ோழ்ந்தோலும், 

தங்கள் நோகரீகத்ளத தங்கள் வசோந்த 

பூமியிலிருந்து வகோண்வட 

 ைர்த்துக்வகோண்டும் வமன்ளமப்படுத்திக் 

வகோண்டும்  ோழ்ந்தோலும் இன்ளறய 

போரதத்தில் பிற இடங்களிலும் சங்ககோலம் 

வதோட்வட தங்கள் இனப்வபருக்கத்ளதக் 

வகோண்டு வசன்றோர்கள் என்வற வசோல்லலோம். 

அவத வபோல இன்ளறய வதன்னக 

வமோழிகைோன கன்னடம், வதலுங்கு, துளு 

(மளலயோைத்ளதயும் தமிளழயும் 

தற்வபோளதக்குப் பிரித்துப் போர்க்கவில்ளல. 

கோரணம் தமிழின் மிகப்வபரிய தோக்கத்ளதக் 

வகோண்ட வமோழியோக மளலயோைம் உள்ைது) 

ஆகியள களில் தமிழின்  ழக்கமோன 

அைவில் வபசப்படும் சோதோரணச் வசோற்கள் 

கலந்து மக்கள்  ோயோல் 

வபசப்படும்வபோதுதோன் தமிழர்கள் 

இங்வகல்லோம் குடிவயறி இருக்கிறோர்கள் 

என்பது விைங்கும். இந்தச் வசோற்களைப் பற்றி 

அதிகமோன அைவில் கட்டுளரகள் 

 டிக்கப்பட்டுள்ைன. உதோரணமோக, துளு 

நோட்டிலும் (வமற்குக் களடவயோர மங்களூர் 

உடுப்பி வபோன்ற இடங்கள்) அவத வபோல 

வதன் கலிங்கநோட்டில் (இன்ளறய  டகிழக்கு 

ஆந்திரோ) மக்கைோல் வபசப்படும் சோதோரண 

வபச்சு  ழக்கில் கூட தமிழுக்வக தனிப்பட்ட 

உரிளமயோன பல வசோற்கள் அந்தந்த 

வமோழிகவைோடு கலந்து விட்டளதயும் 

அ ர்களிடத்தில் நோம் வபசும்வபோது 

சோதோரணமோகவ  அறியலோம். 

உதோரணத்துக்கோக உயரமோன 

மளலக்குடிவயற்றத்துக்கோக வசல்லும் 

ஆரம்பப்பகுதிளய தமிழில் அடி ோரம் 

என்றளழப்பது சகஜம்தோன். இன்ளறக்கும் 

வதன் கலிங்கத்து மளலகளின் கீழ்ப்பகுதிளய 

அடி ோரம் அல்லது அடவி ரம் என்வற 

அளழக்கிறோர்கள். இது உதோரணத்துக்குச் 

வசோல்லப்பட்டதுதோன். தமிழர்கள் எந்தந்த 

சமயங்களில் இப்படி குடிவயற்றம் 

மோறினோர்கள் என்பளத சற்று விைக்கமோகக் 

க னிக்கலோம். 

 

தமிழர்கள், பற்பல ஆண்டுகைோகவ  கடும்  

உளழப்போளிகைோகத்தோன் இருந்ததோக தமிழர் 
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பற்றிய ஆரோய்ச்சிகள் வசோல்லுகின்றன். 

இன்ளறக்கும் கூட கர்நோடகத்திலும் 

ஆந்திரத்திலும் கிரோளனட் கு ோரிகளில் 

ஏரோைமோன அைவில் தமிழர் குடும்பங்கள் 

இந்தத் வதோழிலில் ஈடுபட்டுள்ைன. 

இன்ளறக்கும் கூட கிரோளனட் ஏற்றுமதி 

இந்தியோவிலிருந்து மிக அதிக அைவில் 

ஐவரோப்பிய நோடுகளுக்கும் கீளழ ஆசிய 

நோடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியோகிறது என்பதும் 

அந்த ஏற்றுமதி வபரிய அைவில் நளடவபற 

தமிழர்கள்தோம் முன்னணியில் இருக்கிறோர்கள் 

என்பதும் எத்தளன வபர் அறிந்தோர்கவைோ நோம் 

அறிவயோம். (ஒருவ ளை பளழய 

நோவைடுகளில் வகோத்தடிளம மீட்கப்பட்டனர் 

என்ற சிறு வசய்திகள் படித்திருப்வபோருக்கு 

இள  ஞோபகம் இருக்க ோய்ப்புண்டுதோன்.) 

தமிழர்கள் மூன்றுவிதமோக வசயல்திறன்களில் 

சிறந்து விைங்கினோர்கள்.  

 

பண்ளடய கோலத்தில் இரும்பு உற்பத்தி மிக 

அதிக அைவில் சக்கரக்வகோட்டம் (இன்ளறய 

பல்சோர் மோ ட்டம், சட்டிஸ்கர் மோநிலம்) என்ற 

நகரத்ளதச் சூழந்த கோடுகளில் நளடவபற்றது. 

பதிவனோரோம் நூற்றோண்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்திலும் மத்தியிலும் இந்த 

சக்கரவகோட்டத்தில் மிகப் வபரிய இரண்டு 

யுத்தங்கள் நளடவபற்றன. ரோவஜந்திர வசோழன் 

கோலத்தில் (கி.பி 1012-1042) நளடவபற்ற ஒரு 

யுத்தம் அங்குள்ை இரும்புச் சுரங்கங்கள் 

வசோழர்கள்  சம் முழுளமயோக சிக்கு தற்குக் 

கோரணமோக இருந்தது. இரும்பு என்பது மக்கள் 

 ோழ்க்ளகயில் மிக முக்கியமோன அங்கமோக 

அளமந்து விட்ட கோலகட்டத்தில் இந்த 

இரும்புச் சுரங்கங்களை வசோழ அரவச தங்கள் 

 சம் ள த்திருந்ததற்கோன பல ஆதோரங்களை 

சரித்திர ஆய் ோைர்கள் பல ஆண்டுகைோகவ  

கண்டறிந்துள்ைனர். இரும்புச் சுரங்கங்களில் 

தமிழர்கவை வ ளல வசய்தனர். தமிழர்கவை 

கோ ல் கோத்தனர். ரோவஜந்திர வசோழனுக்குப் 

பிறகு குவலோத்துங்க வசோழன் (கி.பி 1070-1120) 

கோலத்திலும் இந்த இரும்புச் சுரங்கங்களைத் 

தக்க ள த்துக் வகோள்ை இன்வனோரு முளற 

ஒரு யுத்தம் நடந்ததோக  குவலோத்துங்கன் 

வமய்க்கீர்த்தியில் ஒரு  ரி உள்ைது. ஆனோல் 

கோலம் வசல்ல வசல்ல இந்தச் சுரங்கங்கள் 

மத்திய இந்தியோவின் உள்ை வ று பல 

அரசர்களின் கட்டுப்போட்டுக்குள்ளும், பிறகு 

தில்லி சுல்தோன்களின் கட்டுப்போட்டிலும் 

 ந்து விட்டது. ஆனோல் பத்து, பதிவனோரோம் 

நூற்றோண்டில் குடிவயறிய தமிழ்த் 

வதோழிலோைக்குடும்பங்கள் நிளலயோக 

அங்வகவய தங்கள்  ோழ்க்ளகளயத் வதோடர 

ஆரம்பித்துள்ைனர். வீரர்களுக்குத்தோன் 

எப்வபோதுவம இடமோற்றம் உண்டோகுவம தவிர 

வதோழிலோைப் வபருமக்களுக்கு ஏது 

இடமோற்றம். வமலும் ஒரு வதோழிலில் தம் 

திறளமளயக் கோண்பிக்க முற்பட்டுவிட்டோல், 

அதன் சிறப்புத் தன்ளமயோல் எந்த இடத்தில் 

தங்கள் வதோழிளலச் வசய்கிவறோவமோ 

அங்வகவய தங்கிவிடும் பழக்கம் எல்லோக் 

குடியினரிடத்திலும் உண்டு. இப்படியோக 

கூட்டம் கூட்டமோக அனுப்பப்பட்ட 

தமிழ்க்குடும்பங்கள்தோம் இன்ளறக்கும் 

பிஜித்தீவி கரும்புத் வதோட்டங்களிலும், 

மவலஷிய ரப்பர் வதோட்டங்களிலும், 

இலங்ளக வதயிளலத் வதோட்டங்களிலும் 

வ ர்விட்டு மரமோகி ஆலமோகி நின்று 

விட்டளத யோர்தோம் மறுக்கமுடியும். அவத 

வபோலத்தோன் அன்ளறக்கு சக்கரக்வகோட்டக் 

கோடுகளிலும் வமலும்  டக்வக நீண்ட கனிமச் 

சுரங்களிலும் வ ளலக்கோகச் வசன்ற 

தமிழர்கள் அங்வகவய நிரந்தரமோகத் 

தங்கிவிட்டனர். 

 

ஆனோல் கோலம் வகோடுளமயோனது. பின்  ந்த 

கோலங்கள் இரும்புக்கோக எத்தளனவயோ 

வபோர்களை சந்தித்தன. வபோர்களை 

நடத்திய ர்கள் இந்திய சிற்றரசர்கள் 

மட்டுமல்ல, துருக்கியில் இருந்து  ந்து 

நம்ளம ஆண்ட துருக்கர்களும் அதற்குப் 

பின்னர்  ந்த ஐவரோப்பியர்களும் கூட. 

சுரங்கங்களில் உள்ை வதோழிலோைர்கள் 

பிளழப்பு அவ் ை ோகப் 

போதிக்கப்படோவிட்டோலும் அ ர்கைது 

பரம்பளர பழக்க ழக்கங்கள் கோலத்தோல் 

மோறுபட ஆரம்பித்தன. இந்தக் கலோசோர 

மோற்றம் தமிழனின்  ோழ்க்ளக முளறளயயும், 

வமோழிளயயும் போதித்தது என்று கூட 

வசோல்லலோம். 

 

பீஹோர், மத்தியப்பிரவதசம், சட்டிஸ்கர் 

வபோன்ற மோநிலங்களில் தமிழ்க்கடவுைோன 

முருகர்  ழிபோடுகள் நீண்டகோலமோக இருந்து 

 ருகின்றன. பின்னோல்  ந்த களதகள் 

முருகளன  டநோட்டுக் குமோரசு ோமியோக 

ஆக்கினோலும் தமிழனின் தளலக் கடவுள் 

முருகளன என்றும் தமிழர்களின்  ோரிசுகள் 

மறக்கவில்ளல என்பதற்கோன சோன்றுதோன் 

இது. இன்று அ ர்கள் அந்த மண்ணின் 

ளமந்தர்கைோக மோறிப்வபோனோலும் முருக 

 ழிபோடு ஒன்வற அ ர்களை இன்னமும் 

தமிழகத்தின் வ ளர மிகப் பலமோக அ ர்கள் 

மனதில் ஊன்றியிருக்கிறது என்று 

வசோன்னோலும் மிளக அல்ல. 
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அவத வபோல ஆந்திரத்தில் வ று  ளகயோன 

நிளலயில் தமிழர்கள் குடிவபயர்ந்தனர். கி.பி. 

நோன்கோம் நூற்றோண்டிலிருந்து ஏழோம் 

நூற்றோண்டு  ளர ஆந்திரம் முழு தும் 

வபோயர்கள் எனும் மளல ோழ் இனத்தின் 

கட்டுப்போட்டுக்குள் இருந்தது. இந்த 

வபோயர்கள் மிகவும் உன்னத நிளலயில் 

இருந்ததோக அ ர்களைப் பற்றிய சரித்திரம் 

வசோல்கிறது. வமலும் இ ர்கள்  டநோட்டில் 

உள்ை கோசியில் வ தம் பயின்று, புரிநூல் 

தரித்து அ ர்கள் வ தக் வகோள்ளககளை ஏற்று 

அள களை மளல ோழ் மக்களிடம் 

பரப்பு தற்குக் கோரணமோக இருந்தனர். 

மடிவபோயோ என்ப ர் மடிசர்மோ என்று வபயர் 

மோறியதற்கோன ஆதோரங்களும் ஆந்திர 

சரித்திரத்தில் உள்ைன. ஆனோல் எட்டு, ஒன்பது 

நூற்றோண்டுகளில்  ந்த சோளுக்கிய 

 ம்சத்தினர் ஆந்திரத்ளத இரண்டோகப் பிரித்து 

கீளழச் சோளுக்கியம் என ஆந்திரக் கிழக்குப் 

பகுதிளயயும் வமளலச் சோளுக்கியம் என 

இன்ளறய வமற்கு ஆந்திரம், கர்நோடகம், 

மகோரோட்டிரத்தின் வதன்பகுதிளயயும் ஆை 

ஆரம்பித்தனர். இ ர்கள் வ த மதத்ளத 

முளறயோகப் பரப்ப வகோவில்களை அதிகம் 

கட்ட ஆரம்பித்தனர். 9ஆம் நூற்றோண்டில் ஐந்து 

வபரும் சி ன் வகோவில்கள் ஆந்திரத்தில் 

எழுப்பப்பட்டு இன்றும் பஞ்சரோமம் 

ஸ்தலங்கள் என்ற வபயருடன் சிறப்போக 

வபோற்றப்படுகின்றன. 

 

சரி, இள  எதற்கோக வசோல்கிவறோம் என்றோல் 

வ தபோடங்கள் வசோல் தற்கு வபோயர்கள் 

ஏற்கத்தக்க ர் இல்ளல என்று கீளழச் 

சோளுக்கிய ரோஜோக்கள் அந்த இனத்து 

மக்கவைோடு யுத்தம் வசய்ததோகவும் கலிங்கம் 

முதல் இன்ளறய ஓங்வகோல்  ளர நீண்ட 

நோட்கைோக நடந்த சண்ளடகளில் வபோயர்கள் 

வீழ்த்தப்பட்டளதயும் ஏகப்பட்ட 

வசப்புப்பட்டயங்கள் பளறசோற்றுகின்றன. 

இந்த சமயத்தில் தமிழகம் மட்டுவம கல்வி 

வகள்விகளில் சிறந்து விள்ங்கியதோல் 

கல்வியறிவு வபற்ற வ த விற்பன்னர்கள் பலர் 

குடும்பம் குடும்பங்கைோக ஆந்திர வதசத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்டனர், என்றும் அ ர்களுக்குத் 

வதோதோக ஆங்கோங்வக வகோவிலக்ள் 

கட்டப்பட்டு அ ர்கள் பரோமரிப்பில் நிலங்கள் 

நி ந்தமோகவும் விடப்பட்டதற்கு 

வசப்புப்பட்டயங்கள் ஏரோைமோகக் 

கிளடத்துள்ைன.. இன்ளறய குண்டூர், 

கிருஷ்ணோ, கிழக்கு வகோதோ ரி, வமற்கு 

வகோதோ ரி, விசோகப்பட்டண  மோ ட்டங்களில் 

இந்தத் தமிழ் அந்தணர்கள் குடிவயற்றம் 

நடந்தளதயும் குவலோத்துங்கனின் வசப்புப் 

பட்டயம் உறுதி வசய்கிறது. கோஞ்சி 

பரமோச்சோரியோர் தனது வதய் த்தின் குரல் 

புத்தகத்தில் இளதப் பற்றிக் 

குறிப்பிடும்வபோது, இ ர்கள்  டநோட்ளடச் 

வசர்ந்த அந்தணர்கள் இல்ளல என்றும் 

சோமவ தம் கற்ற தமிழ் அந்தணர்கள்தோம் 

என்றும் உறுதி வசய்கின்றோர். இன்ளறக்கும் 

இந்தத் தமிழர்கள் தங்கள் குடிப்வபயரோக 

’திரோவிட’ என்ற வபயளர 

ள த்துக்வகோண்டுள்ைோர்கள். தமிளழ 

திரோவிடவமோழி என்று  டநோட்டோர் 

பல்லோண்டுகைோக எழுதி  ரு து 

அளன ருக்கும் வதரியும். ஆனோல் இந்த 

திரோவிட குடும்பத்தோர் பல்லோயிரக்கணக்கில் 

ஆந்திரோவில் இருந்தும், தம் முன்வனோர் 

அளன ரும் தமிழர்கவை என அறிந்தும் தம் 

வமோழிளய மட்டும் மறந்துவபோயினர்.. இன்று 

அதற்கோக  ருத்தப்படும் பல குடும்பங்கள் 

இங்கு உள்ைன என்றோலும் கோலம் எனும் 

கோலன் வசய்த வகோலம் இது என்று 

வசோல்லலோமோ அல்லது முன்வனோர்கள் 

முயலோததோல்  கோலத்தின் மோற்றத்தில் 

தமிழ்வமோழிளய நழு விட்டக் 

வகோடுளமளய என்று நம் முன்வனோர்கள் மீது 

பழிளயப் வபோடுவ ோமோ? 

 

அவத வபோல ள ண த்ளதப் பரப்பு தற்கோக 

நோதமுனி எனும் ள ண ப்வபரியோர் – 10ஆம் 

நூற்றோண்டிளனச் வசர்ந்த ர், இ ர் 

ள ண மதத்தின் ஆதி குரு 

எனப்வபோற்றப்ப்படுப ர். அ ர் ள ண  

மதத்ளதத் தனிப்பட்ட  ளகயில் 

பரப்பு தற்கோக பல ள ண க் 

குடும்பங்களை தமிழகத்திலிருந்து ஆந்திரோ 

முழு தும் அனுப்பி ள த்தோர். இப்படி ஒரு 

ள ண க் குடும்பத்துக்கு நிலம் நி ந்தம 

வசய்யப்பட்டதற்கோன இன்ளறய பிரகோசம் 

மோ ட்டம் கோரம்வசடு வ ணுவகோபோலசு ோமி 

வகோயிலில் கல்வ ட்டுக் குறிப்பு ஒன்று 

எடுத்துக் கோட்டுகிறது, இன்றும் ஆந்திரத்தின் 

களடக்வகோடியில் உள்ை ஸ்ரீகூர்மம், 

சிம்மோசலம் வகோயில்களில் கூட இந்த 

ள ண க்குடும்பங்கள் நூற்றுக்கணக்கில் 

உள்ைன. அ ர்கைோல் தமிழ் 

வபசமுடியவில்ளல என்றோலும், 

வகோயில்களில் தமிழ்ப்பிரபந்தங்கள் 

போடு ளத  ழக்கத்தில் இன்னமும் 

ள த்துள்ைனர் என்பது இங்வக 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

அவத வபோல வஜயங்வகோண்டோர் தோன் போடிய 

கலிங்கத்துப் பரணியில் இன்ளறய ஒடிஷோ-

ஆந்திர எல்ளலயில் தமிழ்வீரர்கள் 
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கலிங்கத்வதோடு நளடவபற்ற வபோரில் வ ற்றி 

கிளடத்ததும், கலிங்க வீரர்களைத் வதடித் 

வதடிப் பிடிக்ளகயில் கலிங்க வீரர்கள் மோறு 

வ டம் பூண்டு தோம் புத்தர்கள், தோம் 

வதலுங்கர்கள், தோம் அர வமோழி வபசும் 

தமிழர்கள் என்று வசோல்லித் தப்பித்தனரோம். 

அர ம் என்றோல் தமிழ்வமோழி என்பதும் 

அ ர்கள் அந்த மண்ணின் ளமந்தரோக 

மோறினோலும் அர வமோழிளயப் வபசியதோல் 

அர ர்கள் என்வற அளழக்கப்பட்டதோக அந்தச் 

வசய்தி வசோல்கிறது. இது பதிவனோன்றோம் 

நூற்றோண்டுச் வசய்தியோகும். 

 

 டநோடுகளில் தமிழர் குடிவயற்றம் பல 

நூறோண்டுகைோகவ   ணிக நிமித்தமோக 

நளடவபற்று  ந்தது. உத்தரப்பிரவதசத்தில் 

உள்ை கன்வனோசி நகரத்துக்கு ரோவஜந்திர 

வசோழர் கோலத்தில் சில 

சிங்கைக்குடும்பங்களும், 

தமிழ்க்குடும்பங்களும் அனுப்பப்பட்டன 

என்று இலங்ளக மஹோ ம்சத்தினர் 

எழுதியுள்ைோர்கள். இதற்கு ஆதோரத்தக ல்கள் 

வசோழநோட்டில் உண்டு. ரோவஜந்திரர் 

இலங்ளகளய முழு தும் தங்கள் ஆட்சியில் 

வகோண்டு  ந்த வபோது, இலங்ளகக்கு 

கன்வனோசி மன்னர் உதவியதோகக் கல்வ ட்டுச் 

வசய்திகள் உள்ைன.  இன்ளறக்கும் தமிவழ 

அறியோத பீஹோர் தமிழர்கள் போடலிபுத்திரம் 

என்கிற போட்னோவிலும் ரோஞ்சியிலும் 

ஏரோைமோன அைவில்  சித்து  ருகிறோர்கள். 

 ணிகர்கள் குடிவயறு து என்பது கோலம் 

கோலமோக நளடவபறும் நிகழ்ச்சிகள்தோன்.  

 

தமிழ்  ணிகர்கள் ஆந்திரத்தின்  டபகுதியில் 

குடும்பஙவைோடு  சித்தளதயும், அப்படி ஒரு 

குடும்பம் சிம்மோசலம் வகோயிலுக்கோக ஒரு 

வபரு நிலத்தில் வதோட்டத்ளத  ைர்த்து, அந்த 

நந்த னத்ளத நி ந்தமோக (தோனம்) 

அளித்தளதயும் ஒரு தமிழ்க்கல்வ ட்டு 

வபசுகிறது. எங்வகோ ஆந்திரோவில் 

 டவகோடியில் உள்ை இந்தக் வகோயில் பற்றிய 

முதல் கல்வ ட்டு கூட தமிழ்தோன் என்பது 

ஆச்சரியமோன விஷயம்தோவன. அத்வதோடு 

வபருநிலம் ஒன்றிளன ஒரு தமிழ்  ணிகன் 

தோனம் வசய்தோன் என்றோல் அ ன் இன்னும் 

எத்தளன வபரிய இடங்களை அந்தச் 

சமயத்தில் தன்  சத்தில் ள த்திருந்தோவனோ.. 

அ ளனப் வபோல பல தமிழ்  ணிகர்களும் 

அங்கு இருந்ததோக திரு பி.சுந்தரம், ஆந்திர 

பல்களலக் கழகப் வபரோசிரியர் 1963 இல் ‘தி 

ஹிண்டு’ பத்திரிளகயில் ஒரு வபரிய 

கட்டுளரயோகவ   டித்திருக்கிறோர். 

 

தமிழர் குடிவயற்றம் குழுமங்கைோகத்தோன் 

நளடவபற்றன. இந்தக் குழுமங்கள் 

வ ளிநோடுகளைப் வபோறுத்தமட்டில் 

சங்கங்கள் ள த்து தங்களுக்குள் ஒற்றுளமளய 

 ைர்த்துக்வகோண்டதற்கோன உதோரணங்கள் 

வ கு ோக நமக்குக் கிளடக்கவில்ளல. 

ஆனோல் அவத சமயத்தில் தமிழ்  ணிகர்கள் 

கடல்கடந்த வ ளிநோடுகளில் எண்வபரோயம், 

ஐந்நூற்ற ர் என்று தங்கள் சமூகத்துக்கோகவ  

சங்கங்கள் அளமத்தள  பற்றிய கல்வ ட்டுச் 

சோன்றுகள் அந்தந்த நோடுகளில் 

கிளடத்துள்ைன. இந்தியத் திருநோட்டில் 

தமிழகம் தவிர்த்து பிற மோநிலங்களில் உள்ை 

சங்கங்களைப் பற்றிய பளழய தக ல்கள் 

ஏதும் கிளடக்கவில்ளல என்றோலும் இன்ளறய 

வபரிய நகரங்களில் உள்ை தமிழர்கள் 

எப்வபோதுவம சங்கம் ள த்துக் வகோண்டு 

கோலத்துக்கு ஏது ோக வசயல்பட்டது 

வதரிய ருகிறது. 

 

ஆனோலும் இப்படி பளழயகோலத்தில் 

குடிவயறிய தமிழ் மக்கள் தங்கள் 

 ோரிசுகளைப் பற்றிவயோ, அ ர்களுக்கு 

வமோழிப்பற்று வகோடுக்கோமல் மளறந்தது 

பற்றிவயோ நோம் இனியும் வபசிக் 

வகோண்டிரோமல் தற்கோலத்தில் இப்படி 

குடிவயறும் தமிழ்க் குடும்பங்கள் மற ோமல் 

தம் பிள்ளைகளுக்கு வதனினும் இனிய 

தமிழறிள  எப்போடுபட்டோ து 

புகட்டவ ண்டும். அன்று அப்படிக் 

குடிவயறிய தமிழர்கள் வசய்த பிளழளய 

நோமும் வசய்யலோமோ.. இன்று முவனோர்களைச் 

சுட்டிக்கோட்டி த று வசய்துவிட்டோர்கவை 

என்று நோம் சுமத்தும் அ ப்வபயர் நோளைய 

இளையதளலமுளறயினரோல் நமக்கும் 

ஏற்படக்கூடோது அல்ல ோ.. 

 

நோவுக்கினிய நம் இனிய தமிழ் வமோழிளய நம் 

வசல் ங்களுக்குத் தந்து நோம் வபருளம 

வகோள்வ ோம். இளத இந்தப் புத்தோண்டு 

உறுதிவமோழியோக ஒவ்வ ோரு தமிழ்க்குடியின் 

தளல னும் தளலவியும் வமற்வகோண்டோல் 

அதுவ  அ ர்கள் தம்  ோழ்நோளில் 

வமோழிக்குச் வசய்த வபரும் வசள யோகும்… 

 

 

  
நோடகக் களலஞர், எழுத்தோைர்.  
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ேமைசிய இந்துக் 

மகாயில்களின் மதய்வங்கள்  
 

மதமோழி 

 

எங்கும் நீக்கமற நிளறந்திருக்கும் வதய் ம் 

என்ற வசோல் ழக்கிளன வசயல்படுத்த 

எங்வகங்கும் வகோயில்களை அளமப்பது 

தமிழர் மரபோக இருக்கிறது. மளல உச்சிகள், 

கடற்களரகள், குைக்களரகள், ஆற்றங்களரகள் 

மட்டுமல்ல, நளடபோளதகளையும் நோம் 

விட்டு ள த்ததில்ளல. 

தமிழக மக்கள் வதோன்று வதோட்டு 

 ழிபோட்டில் உள்ை வதய் ங்களுக்கு 

மட்டுமின்றி, வ ளிநோட்டிலிருந்து  ந்து 

பரவிய மதங்களுக்கும்  ழிபோட்டிற்கோக 

ஆலயங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ைனர். ஆலயங்கள் 

கலோச்சோர ளமயமோக மட்டுமின்றி 

மோனுடவியலின் பிரதிநிதியோக மனிதர்களின் 

 ோழ்வியல்  ரலோற்ளறயும் எடுத்துளரக்கிறது. 

ஓரிடத்தின் வகோயில்களின் தன்ளமளயக் 

வகோண்டு அங்கு  ோழும் மக்களை, அ ர்கைது 

பின்புலத்ளத நோம் அறியலோம். கோட்டோக, 

இந்தியக் கடற்களரவயோர நகர்களில் 

 ந்திறங்கிய வமளலநோட்டு கிறிஸ்து ர்களின் 

தோக்கத்தினோலும் வபோதளனகைோலும் 

அம்மதத்ளதத் தழுவிய கடல் சோர்ந்து  ோழ்ந்த 

மீன ர்களில் பலர் கிறிஸ்து ர்கைோகவும் 

அ ர்கள்  ணங்கும் வத ோலயங்களையும் 

நோமறிவ ோம். 

 

அது வபோல நம் நோட்டின் மதங்களும் 

கிழக்கோசிய, வதன்கிழக்கோசிய நோடுகளிலும் 

பரவியுள்ைளத அங்குள்ை புத்த மத 

 ழிபோட்டினோலும், இந்து மதக் 

வகோயில்கைோலும் அறிவ ோம். அவ் ோறு 

பரவிய இந்துமதத்தின் வகோயில்களைக் 

வகோண்டும் அங்கு வசன்று  ோழ்ந்த 

இந்தியர்களின், தமிழர்களின் 

பின்னணிளயயும் அறியலோம். 

கம்வபோடியோவில் உள்ை அங்வகோ ோர்ட் 

வகோயில் உரு ோகிய கோலத்தில் அங்கு  ோழ்ந்த 

இந்தியர்களின் பின்னணி, இக்கோல மவலசியோ, 

சிங்கப்பூர் ஆகிய நோடுகளில் உள்ை 

இந்தியர்களின் பின்புலம் வபோன்ற ற்ளற 

அ ர்கள்  ழிபடும் கடவுள்களின் 

வகோயில்களைக் வகோண்டும் நோம் அறிந்து 

வகோள்ைலோம். 

 

ேமைசிய மகாயில்கள் 

தமிழர்களின் சிறுவதய் ங்களும் 

வபருந்வதய் ங்களும்: 

தமிழகத்தின் சமய  ைர்ச்சியில் 

கோலப்வபோக்கில் நிகழ்ந்த மோற்றங்களில், 

இரண்டோயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் 

 டபுலத்திலிருந்து  ந்து பரவியிருந்த சமண 

புத்த மதங்கள் மளறந்து, மற்றுவமோரு 

 டபுலத் தோக்கத்தினோல் நலி ளடந்திருந்த 

இந்து மதம் அரசர்களின் ஆதரவு வபற்று 

மறுமலர்ச்சி அளடந்தது. ஏற்கனவ  

தமிழ்நோட்டில் இருந்த பண்ளடய  ழிபோட்டு 

முளறகளையும், வதய் ங்களையும் 

உள்ளிழுத்து மறுமலர்ச்சி அளடந்த 

இந்துமதம் தன்ளன உறுதிப் படுத்திக் 

வகோண்டது. 

 

பண்ளடய தமிழர்களின்  ழிபோடு தங்கைது 

மூதோளதயளர வதய் ங்கைோக  ணங்கு தோக 

இருந்தது. இந்த ஆதிகோல  ழிபோட்டுத் 

வதய் ங்கள் பிற்கோலத்தில் 

சிறுவதய் ங்கைோகக் குறிப்பிடப்பட்டனர். 

இந்த மரபு  ழி வதய் ங்களும்,  ழிபோட்டு 

முளறகளும் தளலமுளற தளலமுளறயோக 

நோட்டுப்புற போமர மக்களின் பண்போடோக 

இருக்கிறது. மோறோக, வபருந்வதய் ங்கள் 

வ தங்கள் கூறும் புரோண வதய் ங்கைோ ர். 

சுருக்கமோகக் கூறின், சமூகத்தின் அடித்தட்டு 

மக்கைோல்  ழிபடப்படும் வதய் ங்கள் 

சிறுவதய் ங்கைோகவும், வமல்தட்டு மக்கைோல் 

 ழிபடப்படும் வதய் ங்கள் 

வபருந்வதய் ங்கவைன்றும் அறியப்பட்டு 

 ருகிறது. இந்த  ழிபோட்டின் 

அடிளயவயோற்றி இள  முளறவய 

நோட்டுப்புற சமயவமன்றும், 

வபருஞ்சமயவமன்ற பிரிவுகைோகவும் 

 ழங்கப்பட்டு  ருகிறது (முளன ர் 

ஒ.முத்ளதயோ, தமிழ் இளணயக் கல்விக் 

கழகம்). 

கிரோமங்களை இருப்பிடமோகக் வகோண்டு, 

நோட்டுப்புற மக்களின் மரபு  ழி  ந்த 

சிறுவதய் ங்கள் (1) ஒரு தனிப்பட்ட வீட்டிற்கு 

உரிய வதய் மோகவ ோ, (2) ஒரு குலத்திற்கு 

உரிய வதய் மோகவ ோ (ஒவர மூதோளதயர்  ழி 

 ந்த குடும்பக்களுக்குரிய), (3) ஓர் 

இனத்திற்குரிய வதய் மோகவ ோ 

(சோதிப்பிரிவு), (4) ஊர்த்வதய் மோகவ ோ 

அல்லது (5) வபரும்போன்ளமவயோர்  ணங்கும் 

(வ குசனத் வதய் ம் என்றும் 

குறிப்பிடப்படும்) வதய் மோகவ ோ இருப்பர். 

இச்சிறு வதய் ங்களில் வபரும்போவலோர் 

வபண்வதய் ங்கைோ ர்.  

வபண்வதய் ங்களிலும் தோய்வதய் ங்கவை 

அதிகம், கன்னித் வதய் ங்களும் உண்டு. ஆண் 
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வதய் ங்களை விட வபண்வதய் ங்கள் சக்தி 

 ோய்ந்த ர்கைோகக் கருதப்படுகின்றனர், இந்த 

 
 

நம்பிக்ளகளய "சக்தி இருந்தோல் வசய், சக்தி 

இல்ளலவயல் சி வன என்று இரு" என்ற 

பழவமோழியின்  ோயிலோகவும் அறியலோம் 

என்கிறோர் முளன ர் ஒ.முத்ளதயோ. 

 ைளமக்கும் வசழுளமக்கும் 

அளடயோைமோகவும்,  லிளமக்கும் 

திறளமக்கும் குறியீடோகவும் 

வபோற்றப்படுப ர் வபண் வதய் ங்கள். 

 ணங்கினோல் நன்ளமயும், 

 ணங்கோவிட்டோல் தீளமயும் ஏற்படும் என்ற 

நம்பிக்ளகயுடன்  ழிபடப்படும் வபண் 

சிறுவதய் ங்களில் குறிப்பிடத்தக்க ர்கள் 

மோரியம்மன், கோளியம்மன், முத்தோலம்மன், 

சீளலக்கோரியம்மன், திவரௌபளதயம்மன், 

நோச்சியம்மன், வபச்சியம்மன், கண்டியம்மன், 

வீருசின்னம்மோள், உச்சிமோகோளி, 

மந்ளதயம்மன், வசோளலயம்மன், ரோக்கோச்சி, 

எல்ளலயம்மன், அங்கோைம்மன், வபச்சி, 

இசக்கி, வபரோச்சி, ஜக்கம்மோ வபோன்ற வபண் 

வதய் ங்கள். 

மளழத்வதய் மோக, மளழ தந்து 

உயிர் ைங்களைக் கோப்பதோகக் கருதப்வபறும் 

மோரியம்மன், வகோட்ளட மோரியம்மன், 

இருக்கன்குடி மோரியம்மன், வீரபோண்டி 

மோரியம்மன் என்ற பல்வ று வபயர்களிலும் 

அறியப்படு துண்டு. தமிழகம் முழு தும் 

மோரியம்மன்  ழிபோடு பரவி இருந்தோலும் 

வதன் மோநிலங்களில் மோரியம்மன்  ழிபோடு 

அதிகம். 

 

சங்க இலக்கியங்களில் போளல நிலத்தின் 

வதய் ம் வகோற்றள யோக குறிப்பிடப்படும் 

கோளியம்மனின் வகோயில் இல்லோத 

கிரோமங்கவை இல்ளல என்று கூறுமைவுக்கு 

அடுத்துப் பர லோக  ணங்கப் படும் ஒரு 

வதய் ம் கோளியம்மன். வ தங்கள் 

குறிப்பிடும் வகோப ஆவ சம் வகோண்டு 

தீய ர்களைத் தண்டிக்கும் கோளிவய இந்தக் 

கோளியம்மன் ஆ ோர். சிறுவதய் ங்களில் ஆண் 

வதய் ங்கள் சிறுபோன்ளமயினவர. இ ர்கள் 

வபரும்போலும் கோ ல் வதய் ங்கைோக 

ஊருக்குப் புறத்வத வகோயில் வகோண்டிருப்பர். 

ஊர்த் வதய் ங்கைோகவ ோ, கோ ல் 

வதய் ங்கைோகவ ோ  ணங்கப் வபறும் 

ஆண்வதய் ங்களில் (1) முதன்ளம 

வதய் ங்களும், அ ர்களுக்கு உறுதுளணயோன 

உள்வைோர் பரி ோரத் வதய் ங்கைோகக் 

கருதப்படும் (2) துளணளமத்வதய் ங்களும் 

உண்டு. முதன்ளம வதய் ங்கைோக அய்யனோர், 

முனீஸ் ரன், சுடளல மோடன், அண்ணன்மோர் 

சோமி, மதுளரவீரன், கருப்பசோமி வபோன்ற 

வதய் ங்கள்  ணங்கப் படுகின்றனர். 

கூடமுளடய அய்யனோர், வசங்குைத்து 

அய்யனோர், வகோக்குைத்து அய்யனோர் என்ற 

வபயர்களில்  ணங்கப் படும் ஐயனோர் 

 ழிபோடு தமிழக கிரோமங்களில் பர லோக 

அதிகம் உண்டு. மோயோண்டி, மோடசோமி, 

சளடயோண்டி வபோன்வறோர் துளணளமத் 

வதய் ங்கைோ ர். 

 

குைம் ஏரிவபோன்ற நீர்நிளலகளில் அருகில் 

மிகச்சிறு வகோயில்களில், அல்லது ஊருக்கு 

வ ளிவய வகோடிய ஆயுதங்கள் ளகயிவலந்தி 

மண்குதிளர வபோன்ற 

 ோகனங்களுடன்இருக்கும் 

சிறுவதய் ங்களின் வதோற்றம் அச்சம் 

தரு தோகவும், உரு த்தில் 

வபரியள யோகவும் இருக்கும். பூசோரிகள் 

வகோண்டு பூளசகள் நிகழ்த்தி, பலி வகோடுத்து 

 ணங்கப்படும்  ழிபோட்டு முளறகள் 

வகோண்ட சிறுவதய் ங்கள் என்வபோர் வதோன்றி, 

 ோழ்ந்து, மக்களைக் கோத்து, அ ர்கள் 

நலனுக்கோக தங்கள் இன்னுயிளர 

விட்ட ர்கள் ஆ ர். 

கோலப்வபோக்கில் சிறுவதய் ங்கள் 

வபரும்போன்ளமயினர்  ணங்கும் 

http://3.bp.blogspot.com/-TwWiavF9cxk/Um9xKx6tvvI/AAAAAAAAFlc/gsAJ96jGYO0/s1600/Mal3.jpg


 
 

10 

வதய் ங்கைோக மோற்றப்பட்டு பிறகு 

வபருந்வதய் ங்களின்  டி வம இ ர்கள் 

என்று அளழக்கப்படுகின்றனர். நோட்டுப்புறச் 

சிறுவதய்   ழிபோடுகளில் நிகழ்ந்து  ரும் 

இந்த மோற்றங்கள் வதய் ங்களின் 

வமல்நிளலயோக்கம் (sanskritization) எனச் 

சுட்டப்படுகிறது. கோட்டோக, 'மோரியோயி' என்ற 

சிறுவதய் ம், 'மோரியோத்தோ' என்ற 

வபரும்போன்ளமயினர்  ணங்கும் வதய் மோக 

மோறுதலளடந்து, பிறகு 'ஸ்ரீவகௌமோரியம்மன்' 

என்ற வபருந்வதய் மோக 

வமல்நிளலயோக்கப்படுகிறது. அது வபோன்வற 

'கோளியோயி' என்ற சிறு வதய் ம், 'கோளியோத்தோ' 

என்று மோற்றமளடந்து, பிறகு 'ஸ்ரீகோளீஸ் ரி' 

என்ற வபயருடன் வபருந்வதய் மோக 

வபரும்போன்ளமயினர்  ணங்கு தற்கு 

வமல்நிளலயோக்கம் வபறுகின்றது. அதளனத் 

வதோடர்ந்து ஆகம முளற  ழிபோட்ளடக் 

வகோண்டு  ணங்கும் முளறகளும் 

வதோடர்கிறது. வபரிய வகோபுரம் உள்ை 

வகோயில்களும் எழுப்பப்பட்டு, பலி 

வகோடுத்தல் வபோன்ற நிகழ்வுகள் வகோயிலுக்கு 

புறத்வத நடத்தப்படுகிறது. 

 

 
 

அக்கடரச் சீடேயின் அம்ேன்கள் 

 

பத்வதோன்பதோம் நூற்றோண்டின் து க்கத்தில் 

மவலசியோவிற்கு குடிவபயர்ந்த ர்கள், 

வதோட்ட வ ளலகளுக்கோக ஆங்கிலயர்கைோல் 

அளழத்து  ரப் வபற்ற ர்களில் 

வபரும்போவலோர் இந்தியர்கள், அதிலும் 

குறிப்போகத் தமிழர்கள் (பரதன் குப்புசோமி, 

2006; போர்பரோ வ ஸ்ட் 2009). இ ர்களில் 

வபரும்போவலோர் உழவு வபோய்த்ததோல் பஞ்சம் 

பிளழக்க கூலி வ ளல வசய்ய வசன்ற 

நோட்டுப்புற மக்கைோ ோர். அந்நிய மண்ணில் 

தங்கள்  ழிபோட்டிற்கோகத் வதோன்று வதோட்டு 

பின்பற்றிய கடவுள்களுக்கு வகோயில் 

அளமத்தனர். அதனோல் அக்வகோயில்கள் 

தமிழக மண்ணில் வபரும்போன்ளமயோக 

அளமந்திருக்கும் சி ன், விஷ்ணு, போர் தி, 

மீனோட்சி வபோன்ற வபருந்வதய் ங்களின் 

வகோயில்கள் வபோலன்றி, நோட்டுப்புற மக்கள் 

 ழிபட்ட சிறு வதய் ங்கைோன மோரியம்மன், 

கோளியம்மன், முனீஸ் ரன் வபோன்ற 

வதய் ங்களின் வகோயில்கைோக இருப்பது 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது (சுபோஷிணி 

ட்வரம்மல், 2013). 

 

இத்தக ளல வமலும் ஆழ்ந்து வநோக்க 

விரும்பி மவலசிய இந்து வதய் ங்களின் 

வகோயில்களின் பட்டியல் விக்கிபீடியோவில் 

இருந்து தரவிறக்கப்பட்டு, வகோயில்களின் 

வதய் ங்களின் வபயர்கள் வகோண்டு 

பகுக்கப்பட்டது [மவலசிய மண்ணின் 

 ைர்ச்சிக்கு தமிழக இஸ்லோமியர் 

வபரும்பங்கு ஆற்றியிருந்தோலும், இந்த 

கட்டுளரயின் வநோக்கத்தின் கோரணமோக 

அத்தமிழர்களின் பின்புலத்ளத அறியத்தரும் 

அ ர்கைது  ழிபோட்டுத்தலங்கவைோ 

தக ல்கவைோ தவிர்க்கப்பட்டுள்ைது]. இது 

வபோன்று தற்கோல நிளலயிளனக் கடந்தகோல 

நிகழ்வுகளின்  ரலோற்றுத் தரவுகள் துளண 

வகோண்டு அறிந்து வகோள்ளும் ஆய்வு 

“ ரலோற்று ஆய்வு” (Retrospective Observational 

Study) என்ற முளறயோகும். 

தரவுகளின் படி மவலசிய மண்ணில் ஆண் 

வதய் ங்களின் வகோயில்களின் 

எண்ணிக்ளகயும் வபண் வதய் ங்களின் 

வகோயில்களின் எண்ணிளகயும் சம அைவில் 

அளமந்திருக்கிறது. ஆனோல் 

சிறுவதய் ங்களின் வகோயில்களின் 

எண்ணிக்ளக அைவில் 58 விழுக்கோடும், 

வபருந்வதய் ங்களின் வகோயில்களின் 

எண்ணிக்ளக அைவில் 42 விழுக்கோடோகவும் 
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இருக்கிறது. வமலும் ஆழ்ந்து வநோக்குளகயில் 

அதிக வகோயில்கள் இருப்பது 

 
 

மவலசிய வகோயில்கள் 

 

மோரியம்மனுக்வக (30%) என்பது வதரிகிறது. 

அடுத்தடுத்த இடங்களில் வதோடர்ந்து இடம் 

வபறுபள  முருகன் வகோயில்களும் (19%), 

முனீஸ் ரன் வகோயில்களும் (10%), 

கோளியம்மன் வகோயில்களும் (10%), 

பிள்ளையோர் வகோயில்களும் (7%) ஆகும். 

உத்வதசமோக, இரண்டு வகோயில்களில் ஒன்று 

சிறு வதய் ங்களின் வகோயிலோகவும், மூன்று 

வகோயில்களில் ஒன்று மோரியம்மன் 

வகோயிலோகவும் அளமந்திருக்கிறது. 

மோரியம்மன் மற்றும் கோளியம்மன் வகோயில்கள் 

கூட்டோக 40% வகோயில்கைோக அளமந்து 

நோட்டுப்புற சிறுவதய் ங்கைோன 

வபண்வதய் ங்களின் வகோயில்கள் அதிகம் 

இருப்பது வதரிகிறது. இ ற்வறோடு 10% 

முனீஸ் ரன் வகோயில்களையும் கணக்கில் 

வகோண்டோல் சிறுவதய் ங்களின் வகோயில்கள் 

போதிக்கும் வமல் வபரும்போன்ளமயோக 

இருப்பது வதளி ோகத் வதரிகிறது. 

 

தரவுகள் அளிக்கும் இந்துக்வகோயில்களின் 

தக ல்கள், மவலசியோவிற்கு பத்வதோன்பதோம் 

நூற்றோண்டில் புலம் வபயர்ந்த 

உளழப்போளிகளில் வபரும்போன்ளமவயோர் 

தமிழக கிரோம மக்கள் என்ற தக ளலவய 

ஒத்திருக்கிறது. மவலசியோவின் புகழ் வபற்ற, 

நீண்ட கோலமோக  ழிபோட்டில் இருக்கும் 

வகோயிலும் வகோலோலோம்பூரில் மோரியோம்மன் 

வகோயிவல. வகோலோலோம்பூரின் ளசனோ டவுன் 

அருகில் இருக்கும் இப்புகழ் மிக்க, பழளம 

 ோய்ந்த ஸ்ரீ மகோமோரியம்மன் வகோயில் 1873 

ஆண்டு திரு. தம்புசோமி பிள்ளை அ ர்கைோல் 

வதோற்றுவிக்கப்பட்டது. பிள்ளைக் 

குடும்பத்தினரின் தனிப்பட்ட இக்வகோயில் 

பிறகு 1920களில் அளன ரும்  ணங்கிப் 

பயன் வபரும் வகோயிலோக மோற்றப்பட்டு, 

தற்வபோழுது ஒரு அறங்கோ ல் குழுவின் 

வமற்போர்ள யில் நிர் ோகிக்கப்படுகிறது. சிறு 

வசங்கல் வகோயிலோக இருந்த இக்வகோயில் 

இடம்மோற்றப்பட்டு 1973 இல் வகோபுரம் உள்ை 

புதிய வகோயிலோக கட்டப்பட்டுள்ைது. 

மவலசியோவில் நீண்ட கோலமோக  ழிபடும் 

இந்துக்வகோயிலோக உள்ைது இந்த ஸ்ரீ 

மகோமோரியம்மன் வகோயிலின் சிறப்பு. 

 

 

 

புத்தாண்டு பிறக்குது ! 
சி. மஜயபாரதன், கனைா 

 

 

புத்தோண்டு பிறக்குது ! நமக்கு 

புத்தோண்டு பிறக்குது ! 

கடந்த ஆண்டு ஓடுது, ஆயினும் 

தடம் இன்னும் இருக்குது ! 

வித்ளதகள் சிறக்கணும் ! 

வ ளலகள் வபருகணும் ! 

வீணர்கள் வதறணும் ! 

சித்தர்கள் பிறக்கணும் ! 

பித்தர்கள் வதளியணும் ! 

யுக்திகள் கூர்ளம ஆகணும் ! 

சண்ளடகள் குளறயணும் ! 

சோதிகள் வசர்ந்து  ோழணும் !  

சமய இனத்தர் ளகவகோர்த்து  சிக்கணும் ! 

வபோ ரி உருண்ளட ஆச்சு பூத உலகம் ! 

திறளமகள் ஒன்றோய்  லுக்கணும்  

 றுளம குன்றி  ரு ோய் வபருகணும். 

மின்சக்தி வபருகி யந்திரம் ஓடணும். 

வ ைோண்ளம விருத்தி ஆகணும் ! 

பஞ்சம் குளறய மிஞ்சி விளையணும் !  

லஞ்ச மனிதர் அஞ்சி அடங்கணும் ! 

வதசப் பற்று நமக்குள் ஊறணும் ! 

வதச விருத்தி குறிக்வகோள் ஆகணும் ! 

வதச மக்கள் வநசம் வபருகணும் ! 

விடுதளல நோடு சீரோய்த் தளழக்க,   

கடளமகள் முடிக்கணும்; நோட்டுப் 

வபோறுப்புகள் ஏற்கணும் !   

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ERMEFP9tAVE/Um9xRx4ZGJI/AAAAAAAAFlk/JXFFStRCKoY/s1600/Mal1.jpg
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வள்ளுவரின் மபாதும ாக்கும் 

சேயாதீதமும் 
 

ேமைசிய அறிஞர் ைாக்ைர்.கி.மைாக ாதன் 

 

வள்ளுவரின் சேயாதீதம் – ஆதிபகவன்: 

 

இனி திருகுறளின்  முதல் அதிகோரத்திற்கு 

வபோருள் கூறப்புகும் முன், உலக  ரலோற்றில் 

சிறப்புமிக்க இப்வபருநூலின் சில தனிச் 

சிறப்புக்களை எடுத்துளரப்பது மிகவும் 

வதள ப்படும் ஒன்று. அதில் முதலோக நோம் 

இந்நூளல அறத்துப்போல் வபோருட்போல் 

கோமத்துப்போல் என்ற ோறு முப்போல் நூலோக 

கருததப் படு து ஏற்புளடத்தோ? என்ர வகள்வி 

எழுகின்றது. இது பிற்கோலத்தில் உளரயோசியர் 

யோவரோ ஒரு ர் பிளழயோகத் தந்த போகுபோடு 

என்று வதரிகின்றது. இது திருகுறளிற்கும் சங்க 

இலக்கியப் பண்போட்டிற்கும் உள்ை 

வநருங்கியத் வதோடர்ளப கோட்டோது 

வபோகின்றது. 

 

முப்பால் பாகுபாடு யாருடையது? 

 

இந்தப் போகுபோடு மிகப் பழளமயோனது 

என்றோலும் பிளழயோன ஒன்றோகவ ப் 

படுகின்றது, முதலில் நோம் க னிக்க 

வ ண்டியது முதல் அதிகோரம் கடவுள் 

 ோழ்த்து அல்ல-  இளற ளனப் வபோற்றித் 

துதித்து நூல் இனிவத முடிய இளற னது 

அருளைவ ண்டிப் போடு து அல்ல.  மோறோக 

இங்கு இளற ளனப் பற்றி  ஆய்ந்து பல  

வமய்ஞோனக் கருத்துக்களை வதரிவிக்கும் ஓர் 

அதிகோரமோகும்.   ஆக இதளன ‘இளறயுண்ளம 

அதிகோரம்’ என்று கூறுதல் வபோருந்தும் 

 

வமலும் இந்நூளலவய வதோல்கோப்பிய மரபு 

 ழி  ந்து இன்னும் பல புதுளமகளையும் 

வசய்யும் நோன்கு திளணகள் வகோண்டுள்ை ஓர் 

வபருந்நூல் என்று வகோள் வத வபோருந்தும் 

 

எவ் ோறு எனின் கூறுவ ோம் 

 

கோமத்துப்போல் உள்ைபடிவய கோமத்ளதப்பற்றி 

அல்லோது கோதல் அன்பிளனப் பற்றியது ஆகும். 

வதோல்கோப்பியத்தின் ‘ஐந்திளண 

அன்பிளனவய” கோதல் என்று கணித்து அதன் 

ஆழத்ளதவயல்லோம் ஓர் அழகிய நோடகம் 

வபோல் விைக்கு தோகும். ஆகவ  இந்த 

கோமத்துப்போளல நோம்  ள்ளு ர் கருத்துப்படி 

‘அகத்திளண’ என்று கூறு வத ஒக்கும். 

 

இவதப்வபோன்றுதோன் வபோருட்போல் என்பதும் 

இது வதோல்கோப்பிய மரபில்  ரும் புறத்திளன 

யோகும். 

 

இவ்வாமறனின் அறத்துப்பால் தான் யாது? 

 

இது அகத்திளணயும் அல்ல புறத்திளணயும் 

அல்ல, மோறோக அ ற்றோல் எழக்கூடிய 

சங்கோலப் புறத்திளணயில் புளதந்து கிடந்த  

வமலோன வமய்யறிவுச் சிந்தளனயின்  

உகத்திளணயோகும். உகத்திளணயோ து 

வமய்யுணர்வுத் வதடளல அடிப்பளடயோக 

வகோண்ட இல்லறம் என்றும் துற றம் என்றும் 

இயங்கும்  ோழ்க்ளகயோகும் 

 

சங்க இலக்கியத்தில் கணியன் பூங்குன்றனோர் 

கூறும் ‘யோது ஊவர யோ ருங் வகளிர்’ 

முதுகண்ணன் சோத்தனோர் கூறும் ‘உண்டி 

வகோடுத்வடோர் உயிர் வகோடுத்வதோவர” என்பன 

வபோன்ற வமய்யறிவு விசோரளன சோர்ந்த 

ஒழுக்கமோகும், இத்தளகயப் புல ர்கள் 

 ோழ்ந்த  ோழ்ளகயோகும். 

 

திரு ள்ளு ர் இதளன தனிவயோருத் 

திளணயோக  டித்து ஓர் புரட்சி வசய்கின்றோர். 

 

இனி இதனோல் எழு வத ‘சி த்திளண’ எனக் 

கூற ரும் ‘வசம்வபோருள்’ எனும் 

இளற ளனப் பற்றிய ஞோன விசோரளனயின் 

ஒழுக்கமோகும். இது இளறயுண்ளமயும் 

இளற னது குணங்களும் கருதப்படும் ஓர் 

திளணயோகும் 

 

இந்தத் திளணவய பிறகோலத்தில் இளற 

நம்பிக்ளகளய  ற்புறுத்தி எழுந்த பத்தி 

எழுச்சியின் வித்தோக  அளமந்துள்ைது. இதன் 

விருத்திவய பத்தி இயக்கத்தின் எழுச்சிக்கு 

வித்திட்டு போரதம் எங்கும் பரவி 

இளற ளனப் வபோற்றிப் புகழும் 

 ோழ்க்ளகவய  ோழ்க்ளகயோக ஓர் புரட்சி 

வசய்து இளறயுண்ளமளய ஏற்கோத  

உலகோயதம் சோங்கீயம் புத்தம் வபோன்ற 

சமயங்களின் வீழ்ச்சிக்கு வித்திட்டது. 

 

இனி திரு ள்ளு ர் இளறயுண்ளம 

 ோழ்க்ளகளய  ோழ்ந்த ர் எனினும்  சமயச் 

சோர்பு அற்வற விைங்கியுள்ைர். சமயங்களில் 

சோர்பு சமயங்கள் என்றும் சோர் ற்ற சமயநிளல 

என்றும் இரு ளக உண்டு.  சோர்புச் சம்யங்கள் 

ஓர் மளறநூளலவயோ புத்தன் தீர்த்தங்கரர் 

வபோன்ற மகோன்களின்  ோக்குகளைவயோ 

யோரோலும் எழுதப்படோத வ தங்கவை 

வமய்ய்ளம பயக்கும் என்ற நம்பிக்ளகயில் 
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எழுந்துள்ை பிரமோணியம்    ளச ோகமங்களை 

ள ண  ஆகமங்களை சுருதி ஆதோரமோக் 

வகோண்ட சம்யங்கள் எல்லோம் சர்புச் 

சமயங்கள் ஆகும். (sectarian religions) 

 

இவ் ோறோன சோர்புச் சமயங்களில் பட்டு 

சிளறயுண்டு கிடக்கோது வமய்யுணர்தளலவய 

அடிப்பளடயோகக் வகோண்டு  அறிவியல் 

முளறயில் வமய்ஞோனத்ளதவய வதடி 

வசல்லும் நூலிய அறிவியல்  ோழ்க்ளகவய 

 ோழ்க்ளக என  ோழ்ந்த ர் திரு ள்ளு ர் 

என்பதின் அ ர் அழகிய சமயதீதர் ஆகின்றோர். 

 

இந்த சமயோதீதத்ளத பிறகோல ளச சித்தோந்த 

மரபும் வபோற்றி  ைர்த்துள்ைது. 

 

இவ் ளகயிவலவய திரு ள்ளு ரின் 

வபோதுவநோக்ளகப் புரிந்துவகோண்டு முதல் 

அதிகோரத்ளத சி த்திளணயின் 

‘இளறயுண்ளம’ அதிகோரமோகக் வகோண்டு 

உளரளய விரிப்வபோம் 

 

திரு ள்ளு ரின் ‘சி த்திளண’ எனும் பகுதி 

‘இளறயுண்ளம’ அதிகோரம் எனும் ஒவர 

அதிகோரத்ளதக் வகோண்டுள்ைது என்று 

வகோண்டு நம் உளர விைக்கம் வசல்லும். 

 

 

 
 

மின்தமிழ் உறுப்பினர், மவலசிய அறிஞர் 

டோக்டர்.கி.வலோகநோதன் அ ர்கள் இம்மோதம் 

இயற்ளக எய்தினோர். மவலசிய கல்வி 

அளமச்சிலும், பின்னர் மவலசிய அறிவியல் 

பல்களலக்கழகத்தில் உைவியல் துளற 

வபரோசிரியரோகவும் பணிபுரிந்து ஓய்வு 

வபற்ற ர் இ ர். தமிழ் ஆய்வுகளிலும் 

தன்ளன முழுளமயோக ஈடுபடுத்திக் 

வகோண்ட ர். சுவமரியத் தமிழ் ஆய்வுகளில் 

மிகுந்த நோட்டம் வகோண்ட ர். அன்னோரின் 

மளறவுக்கு  ருந்துகிவறோம், தமிழ் மரபுக் 

கட்டளை தனது அஞ்சலிகளைத் வதரிவித்துக் 

வகோள்கிறது. 

 

வாழ்க்டகடய அதன் மபாக்கில் 

ஏற்று வாழமவண்டும் 
 

மேகைா இராேமூர்த்தி 

 
 

 

நவரந்திரர் வகட்கும் மனித  ோழ்க்ளக சோர்ந்த 

அருளமயோன வகள்விகளும் அதற்குக் 

குருவத ரின் வபோருள்வசறிந்த பதில்களும் ... 

ஓர் உளரயோடல்  

 

நவரந்திரர்: (சலிப்புடன்) சற்றும் ஓய்வில்லோத 

 ளகயில்  ோழ்க்ளக மிகவும் பரபரப்போக 

உள்ைவத சு ோமி! 

 

இரோமகிருஷ்ணர்: வதோடர்ந்த வ ளலகள் 

உன்ளன ஓய் ற்ற னோக ஆக்கலோம் நவரன்! 

ஆனோல் பயனுள்ை வ ளலகளை மட்டும் நீ 

வதர்ந்வதடுத்துச் வசய்தோல் வதள யோன ஓய்வு 

உனக்குத் தோனோகக் கிளடக்கும். (புன்னளக 

பூக்கிறோர்!) 

 

நவர: இப்வபோவதல்லோம்  ோழ்க்ளக ஏன் 

மிகவும் சிக்கல் நிளறந்ததோக உள்ைது? 

 

இரோம: ஆரோய்ச்சி வசய் ளத விடுத்து 

 ோழ்க்ளகளய அதன் வபோக்கில் ஏற்று ோழப் 

பழகு! அதுவ  சிக்களலத் தீர்க்கும்  ழி!  

 

நவர: பின்பு ஏன் நோம் எப்வபோதும் 

மகிழ்ச்சியற்ற ர்கைோகவ  இருக்கிவறோம்...? 

 

இரோம: க ளலப்படு ளதவய (உன்) 

 ழக்கமோக ள த்துக்வகோண்டோல் மகிழ்ச்சி 

எங்கிருந்து  ரும் நவரன்? (மீண்டும் 

குருவத ர் முகத்தில் புன்னளக!) 

 

நவர: சு ோமி! நல்ல ர்கவை எப்வபோதும் 

துன்புறு தற்கு என்ன கோரணம்? 

 

இரோம: தங்கத்ளதப் புடம்வபோட்டுத்தோன் 

ஒளி(ர்)விடச் வசய்ய முடியும்! ள ரத்ளதயும் 

உரசித்தோன் தூய்ளமயோக்க முடியும்; 

அதுவபோல் நன்மக்கள் சில வசோதளனகளுக்கு 

(இளற னோல்) 

http://4.bp.blogspot.com/-245fPS6DLuo/VL2jMwdF8BI/AAAAAAAAIUI/Sd1pB_Wd0Ow/s1600/life+is+to+live.jpg
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உட்படுத்தப்படு ோர்கவையன்றித் துன்பத்தில் 

உழலமோட்டோர்கள் நவரன்! அந்த அனுப ம் 

அ ர்கள்  ோழ்ள க் 

களிப்புளடயதோக்குவமயன்றிக் 

கசப்புளடயதோக்கோ!  

 

(சுடச்சுடரும் வபோன்வபோ வலோளிவிடுந் 

துன்பஞ்  

சுடக்சுட வநோற்கிற் ப ர்க்கு. என்ற குறள் 

கருத்து இங்கு ஒப்புவநோக்கி மகிழத்தக்கது.) 

 

நவர: (வியப்புடன்) என்ன...!!! இத்தளகய 

(வசோதளனயோன) அனுப ம் பயனுள்ைவத 

என்றோ கூறுகின்றீர் ஐயோ? 

 

இரோம: ஆம்...நவரன்! அதில் ஐயவமன்ன? 

அனுப ம் எனும் ஆசிரியர் சற்வற 

கடுளமயோன ர்...கண்டிப்போன ர்! முதலில் 

வதர்வு நடத்திவிட்டுப் பின்பு போடங்களைக் 

கற்றுத்தரு துதோன் அ ரது  ழக்கம்!  

 

நவர: (க ளலயுடன்) குருவத ோ! பல்வ று 

பிரச்சளனகள் நம்ளமத் துரத்து தோல் 

 ோழ்வில் எளத வநோக்கிப் 

வபோய்க்வகோண்டிருக்கின்வறோம் என்பவத 

புரிபடமோட்வடன் என்கிறவத? 

 

இரோம: (நவரளனக் கூர்ந்து வநோக்கிய ரோய்) 

நவரன்...என்ன இது?  ோழ்க்ளகளய 

எப்வபோதும் வ ளிப்புறமோகவ  நின்று 

போர்ப்பளதத் தவிர்த்துச் சற்வற 

உள்முகமோகவும் வநோக்கப் பழகு! உன் கண்கள் 

உனக்கு அக்கோட்சிளயயும், உன் இதயம் நீ 

பயணிக்கவ ண்டிய போளதளயயும் கோட்டும்!  

 

நவர: (சற்வற தழுதழுத்த குரலில்) நோம் 

சந்திக்கும் வதோல்விகள் நம்ளம வ தளனயுறச் 

வசய்து சரியோன போளதயில் நம் பயணத்ளதத் 

வதோடரவிடோமல் வசய்துவிடுமோ ஐயோ? 

 

இரோம: இல்ளல நவரன் இல்ளல! வ ற்றி 

என்பது மற்ற ர்கைோல் அைவீடு 

வசய்யப்படு வத! ஆனோல் உன் மனத்தின் 

நிளறள / திருப்திளய முடிவு வசய்ப ன் 

நீவய அல்ல ோ? (இதன் மூலம் குருவத ர் 

நவரந்திரருக்கு உணர்த்து தோய் நோன் 

விைங்கிக்வகோண்டது... ோழ்வில் ஒவ்வ ோரு 

மனிதனும் தன்னிளறவு அளட வத 

முக்கியம்; மற்ற ர்கைோல் அைவிடப்படும் 

வ ற்றிளயக் குறிள த்து அ ன் 

ஓடவ ண்டிய அ சியமில்ளல என்பவத!) 

 

நவர: (சிந்தித்த ண்ணம்) ஐயோ!  ோழ்வின் 

கடினமோன தருணங்களிலும் வசோர்வுறோது நம் 

குறிக்வகோளைத் தக்கள த்து அதன்  ழி 

நடப்பது எங்ஙனம்? வகோஞ்சம் 

வதளிவுபடுத்துங்கள்! 

 

இரோம: நவரன்! எப்வபோதுவம கடக்க 

வ ண்டிய தூரத்ளத எண்ணிக் க ளலயும் 

கலக்கமும் வகோள்ைோமல் இது ளர நீ 

கடந்து ந்த தூரத்ளத எண்ணிப் வபருமிதம் 

வகோள்! நீ வபற்றள களை எண்ணி மகிழ்! 

த றவிட்டளத எண்ணித் தைரோவத! 

 

நவர: (வகள்விகளின் வபோக்ளகச் சிறிது மோற்றி) 

மக்களிடம் நீங்கள் கண்டு வியக்கும் குணம் 

எது என்று கூறுங்கள்? 

 

இரோம: சிரித்தபடி...அ ர்கள் துன்புறும் 

வ ளையில் “எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ் ைவு 

சிரமங்கள் தருகிறோய்?” என்று இளற னிடம் 

வகள்வி வகட்டுப் புலம்புகின்றனர்; அதற்கு 

மோறோக மகிழ்ச்சியோக இருக்கும் வ ளையில் 

“எனக்கு மட்டும் ஏன் எத்தளன மகிழ்ச்சி?” 

என்று வகள்வி வகட்பதில்ளல!  

 

(இவத கருத்தத்ளதத்தோன் நம்  ள்ளு ப் 

வபரோசோன் சிறிது மோற்றி, ”இன்பம்  ரும் 

வ ளையில் அளத நன்ளமயோகக் கருதும் 

மனிதன், துன்பம்  ரும் வ ளையில் மட்டும் 

து ளு வதன்?” என்கிறோர். 

 

நன்றோங் கோல் நல்ல ோக் கோண்ப ர் 

அன்றோங்கோல் 

அல்லற் படு  வத ன்.) 

 

நவர: (புத்துணர்ச்சி வகோண்ட ரோய்) நல்லது 

குருவத ோ!  ோழ்க்ளகளயச் சிறப்போக 

 ோழ் தற்கு  ழிவயோன்று வசோல்லுங்கள்! 

 

இரோம: கடந்த கோலத்ளத நிளனந்து 

கலங்கோமல், நிகழ்கோலத்ளதத் துணிவுடனும் 

எதிர்கோலத்ளத அச்சமின்றியும் 

எதிர்வகோள் வத  ோழ்க்ளகளயச் சிறப்போய் 

 ோழ் தற்கோன  ழிவயன்று நோன் 

நிளனக்கிவறன் நவரன்! 

 

நவர: இறுதியோக ஒவர ஒரு வகள்வி ஐயவன! 

சில வ ளைகளில் நம் பிரோர்த்தளனகளுக்கு 

(இளற னிடமிருந்து) பதில் 

கிளடப்பதில்ளலவய ஏன்? 

 

இரோம: (நவரனின் கண்களை ஆழமோக 

வநோக்கியபடி) பதில் கிளடக்கோத பிரோர்த்தளன 

என்று எதுவுவம இல்ளல!  ோழ்க்ளக என்பது 
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எளிதோக விளடகோணக் கூடிய புதிவரயன்றித் 

தீர்வுகோண வ ண்டிய பிரச்சளன அன்று! 

 ோழும் விதத்ளத ஒரு ன் சரியோக 

அறிந்துவகோண்டுவிட்டோல்  ோழ்க்ளக மிகவும் 

அற்புதமோனவத! என் வசோற்களின் நம்பிக்ளகக் 

வகோள் நவரன்! (என்று கூறியபடி நவரளன 

அன்வபோடு அளணத்துக் வகோள்கிறோர் 

குருவத ர்.) 

(வகள்விகள் நவரந்திரருளடயள யோக 

இருப்பினும் அதற்கோன குருவத ரின் 

விளடகள் மோந்தர்கள் அளன ருக்குவம 

 ோழ்க்ளக  ழிகோட்டியோக 

அளமந்திருக்கின்றன!) 

உளரயோடளல  வமோழியோக்கம் வசய்த ர் 

வமகலோ இரோமமூர்த்தி 

 

 

 

 
 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மின்னோக்கப் 

பணிகளில் ஒன்றோக மின்பதிப்புகைோக 

மோற்றப்பட்டு  ரும் "நோடோர் குலமித்திரன்" 

சஞ்சிளகயில் இருந்து வதோகுக்கப்பட்ட 

வசன்ற நூற்றோண்டின் தக ல்கள் ...  

வதோகுத்து  ழங்குப ர்: மதமோழி 

 

மபரியாரின் மபட்டி 
 

அருப்புக்வகோட்ளட கோங்கிரஸ் மோநோட்டிற்கு 

 ந்திருந்த தமிழ்நோடு கோங்கிரஸ் கட்சியின் 

வசயலோைரோன “ஈவரோடு ஸ்ரீமோன் ஈ. வ . 

ரோமசோமி நோயக்கர்” என்றளழக்கப்பட்ட 

வபரியோருடன் அக்வடோபர் 31, 1922 அன்று 

மோளல 8 – 9 மணி  ளர நோடோர் குலமக்களில் 

சிலர் ஒரு வநர்கோணலில் பங்கு வபற்றோர்கள்; 

அப்வபோழுது நோடோர்குல மக்கள் எழுப்பிய 

வகள்விகளுக்கு வபரியோர் உளரத்த பதில்கள் 

சுருக்கமோக இக்கட்டுளரயில் 

வதோகுக்கப்பட்டுள்ைது. இது அக்கோல தமிழக 

நிகழ்வுகளை பிரதிபலிக்கும் ஒரு ஆ ணம் 

என்ற வகோணத்தில்  ழங்கப்படுகிறது: 

 

_________________ 

வசன்ளன கோங்கிரஸ் பிரிவில் நோடோர் 

இனத்த ரின் எண்ணிக்ளக ஒரு நூளறக் கூட 

எட்டவில்ளல. உங்களுக்கு கோங்கிரசின் மீது 

நம்பிக்ளக ஏற்படும்படி கோங்கிரசின் 

நட டிக்ளக இல்லோதது இதற்வகோர் 

கோரணமோக இருக்கலோம். தற்வபோழுது நடந்த 

மதுளர வதன்கோசி மோநோடுகளுக்குப் பிறகு 

நிளலளம மிகவும் வமோசமோனதோக எனக்குத் 

வதோன்றுகிறது. 

 

இந்நிளலக்கு அடிப்பளடக்கோரணமோன 

ஊழல்களை நோன் வ ளியில் வசோல்ல 

விரும்பவில்ளல. நிளலளமயின் தீவிரத்ளத 

நோன் சரியோகக் கணிக்கோததோல், மூன்று நோன்கு 

அதிகமோன  ோக்குகளினோல் நோடோர்களைப் 

பற்றிக் வகோண்டு ரப்பட்ட தீர்மோனம் * 

வதோல்வியளடந்துவிட்டது. 

 

 
 

பஞ்சமர்கள் வகோவிலில் நுளழய ஒப்புதல் 

கிளடக்கும்  ளர நோடோர்களும் வபோறுளம 

கோத்து, பிறகு அளன ரும் வகோவிலுக்குள் 

நுளழய வ ண்டும் என்று கூறு து சரியல்ல. 

அது நோடோர் குல மக்களை ளநயோண்டி 

வசய் தற்கு ஒப்போகும். 

 

வசன்ளன மோநிலத்தின்  டக்கு 

மோ ட்டங்களை விட வதன்மோ ட்டங்களில் 

சோதிக்கோழ்ப்புணர்வும் கண்மூடித்தனமும் 

அதிகமோக இருக்கிறது.  டமோ ட்டங்களின் 

சில பகுதிகளில் நோடோர்குலத்ளதயும்விட 

தோழ்ந்த குலம் என்று கூறப்படுப ர்கள் 

வகோவிலுக்கு நுளழயத் தளட இல்ளல. 

http://www.vallamai.com/wp-content/uploads/2015/03/periyar2.jpg
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ஆனோல் நோடோர்குல மக்களை தளட வசய்யும் 

வதற்கு மோ ட்ட மக்களின் இந்த 

மனநிளலக்குக் கோரணம் புரியவில்ளல. 

எனது கட்டுப்போட்டில் இருக்கும் 18 

வத ஸ்தோனங்களில் பஞ்சமர் என்று 

ஒதுக்கப்படுப ரும் கூட வகோவிலுக்குள் 

வசல்ல நோன் முயற்சி எடுத்துக் 

வகோண்டிருக்கிவறன். அரசோங்கம்  ழங்கிய 

வபருளமமிகு “ரோவ்பகதூர்” பட்டங்களைப் 

வபற்வறோர் என் முயற்சியின் குறுக்வக 

நிற்கிறோர்கள். ஆனோல் விளரவில் நிளலளம 

மோறும் என்று வதரியும் அறிகுறிகள் 

சில ற்றினோல் நோன் மகிழ்ச்சி அளடகிவறன். 

 

சமீபத்தில் நோன் திருச்வசந்தூர் வகோவிலுக்குச் 

வசன்ற வபோழுது வமலோளடளய நீக்கிவிட்டு 

உள்வை நுளழயும்படி வகட்டுக் 

வகோள்ைப்பட்வடன். ஆனோல், நோன் வகோவில் 

உள்வை வசன்ற வபோழுது வபோலீஸ் கோ லர் 

தளலயில் வதோப்பி, இடுப்பில் கச்ளச, கோலில் 

பூட்ஸ் ஆகிய ற்ளற அணிந்து நின்று 

வகோண்டிருக்கிறோர். இது நம் மக்களுக்கு 

ஏவனோ கண்ணில் படவில்ளல. இளதத்தோன் 

பக்தியின் குருட்டுத்தனம் என்று நோன் 

குறிப்பிடுகிவறன். இதற்குப் பிறகு பக்தியின் 

அடிப்பளடயில் மட்டுவம என் வமலோளடளய 

எடுக்கச் வசோன்னோர்கள் என்று எப்படி நோன் 

வபோருள் வகோள் து? 

உயர்வு தோழ்வு எண்ணங்களும், 

அதன்வபோருட்டு சண்ளடகளும் தமிழக 

வதன்பகுதியில்தோன் அதிகம் இருப்பது கண்டு 

என் மனம் க ளல அளடகிறது. 

இள வயல்லோம் அடிவயோடு ஒழிந்து 

சமத்து ம் ஏற்படோத ளர நம் நோட்டிற்கு 

சுதந்திரம் கிளடக்கோது. அப்படி கிளடத்தோலும் 

அது நிளலக்கோது. 

 

அந்நியர்கள் நம்ளம ஆட்சி வசய்யும் 

நிளலக்குக் கோரணம் நோவம. அ ர்களை 

வ ளிவயற்று தும் நம் ளகயில்தோன் உள்ைது. 

இதளனக் கருத்தில் வகோண்வட நோனும் 

திரு ோைர்  ரதரோஜுலு நோயுடு அ ர்களும் 

குளறந்தது இரண்டு மோதங்கைோ து 

வதன்னகத்தின் இப்பகுதியில் பணியோற்ற 

எண்ணியுள்வைோம். 

 

கோங்கிரசோர் நோடர்களின் உரிளம பற்றி 

மோநோடுகளில் வபசுகிறோர்கவைோ இல்ளலவயோ, 

ஆனோல் நோட்டின் சுதந்திரம் கிளடக்க தங்கள் 

நளடமுளறகளில் நல் ழிளயக் களடபிடிக்க 

வ ண்டும். தங்கள் வசயல்களில் 

வநர்ளமயின்றி, நோடர்களின் உரிளமகளைக் 

கருத்தில் வகோள்ைோது, அ ர்களுக்கோக தங்கள் 

வகோள்ளககளை விட்டுக் வகோடுக்கோவிட்டோல் 

கோங்கிரசின் வசய்ளகயில் வநர்ளம இல்ளல 

என்றோகிறது. வநர்ளம இல்லோவிட்டோல் 

இயக்கத்தில் வ ற்றி கோண இயலோது. இந்த 

நிளலளமளய நீட்டிப்பதில் பயனில்ளல. 

கோங்கிரசில் உள்வைோன்று ள த்து 

புறவமோன்று வபசும் மக்கள் இருக்கிறோர்கள். 

நோடோர்களுக்கு எதிரோக வபோலிக்கோரணங்கள் 

கூறு தும், நோடர்குல தீர்மோனம் பற்றி 

தங்களுக்கு தளடவயோன்றுமில்ளல என்றும், 

ஆனோல், மற்ற ர்கள்தோன் அ ர்கள் 

விருப்பத்திற்குத் தளட வசய் து வபோல 

வபசுப ர்களை நோனறிவ ன். ஆனோல் 

இ ர்களின் எண்ணிக்ளகயில் வ கு சிலவர. 

இ ர்களைப் வபோருட்படுத்தக் கூடோது.  

 

நோட்டுக்கு உளழப்பளதக் கடளமயோகக் 

வகோண்டுள்ை உண்ளமயோன நோட்டுப் 

பற்றுள்ை ர்களும் கோங்கிரசில் உள்ைனர். 

நோடோர்குல மக்களில் சிலர் சில நோட்களுக்கு 

முன்னர் சமத்து ம் மறுக்கப்படும் இந்துக் 

வகோவிலில் நுளழய முற்பட்ட வசயளல 

நோனறிவ ன். உங்களுக்கோக எந்த உதவியும் 

வசய்ய நோன் தயோரக உள்வைன், ஆனோல் 

தற்வபோளதய நிளலளம உதவிகரமோக 

இல்ளல. அந்நியர் ளகயில் ஆட்சி 

இருக்கும் ளர, நமக்கு இதில் வ ற்றி 

கிளடக்கோது. இந்தியர்கள் ளகயில் ஆட்சி 

கிளடக்கும் ளர வ ற்றி  ோய்ப்பு குளறவு, 

ஆனோல் நம் ளகயில் அதிகோரம் கிளடக்கும் 

நோள் வநருங்குகிறது என்பது என் கருத்து. 

சுதந்திரம் வபறு து உடவன 

கிளடக்கோவிட்டோல் அது வ கு கோலத்திற்கு 

தள்ளிப் வபோய்விடும். ஆகவ , அன்பு 

நோடோர்குல நண்பர்கவை அதனோல் நீங்கள் 

இந்தியோவின் சுதந்தரத்திற்கோகப் 

போடுபடுங்கள். 

 

ஸ்ரீனி ோசய்யங்கோர் உங்கள் ஆதர ோைர்தோன் 

என்பது எனக்கு நன்கு வதரியும். உங்களுக்கும் 

அ ளரப்பற்றித் வதரியும். ஆனோல், மதுளர 

மோநோட்டில் சூழ்நிளலக்கு ஏற்ப 

முடிவ டுக்கும் நிளல ஏற்பட்டுவிட்டது. 

அதற்கோக அ ளரக் குளற வசோல் தில் 

பயனில்ளல. நோடோர்களைப் பற்றிக் 

வகோண்டு ந்த தீர்மோனம் வதோற்றுப் 

வபோனதில் அ ர் வ ண்டுவமன்று உங்களுக்கு 

எதிரோக நட டிக்ளகயில் இறங்கவில்ளல 

என்பதோக நோன் கருதுகிவறன். நோடோர்குல 

மக்களின் தியோகங்கள் குறிப்பிடத்தக்கது. 

நீங்கள் மட்டும் இது வபோன்ற 

சமூகக்குளறகளை எதிர்வகோள்ைோமல் 

இருந்திருக்க வநர்ந்திருந்தோல் சிறந்த 
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நோட்டுப்பற்றுள்ை ர்கள் என்ப ர் 

நீங்கைோகத்தோன் இருப்பீர்கள். 

உங்கைது மனக்குளறகளை கடந்த 15 

ஆண்டுகைோகவ  நோனறிவ ன். அளதப்பற்றி 

பலமுளற வபசியும் உள்வைன். வபோதுமக்கள் 

வசள யில் ஈடுபட்டபிறகு கடந்த இரண்டு 

மூன்று ஆண்டுகைோக உங்களுடன் நன்கு 

பழகும்  ோய்ப்பும் கிளடத்துள்ைது. 

உங்களிடம் நோன் நன்றியும் நல்வலண்ணமும் 

வகோண்டுள்வைன். இது முகத்திற்வகதிரில் 

கூறும் வ றும் புகழ்ச்சி உளர அல்ல. ஆனோல், 

நீங்கள் எப்படி நிளனத்துக் வகோண்டோலும் சரி. 

உங்களிடம் பல நல்ல குணங்கள் உள்ைன. 

எல்லோ ற்றிற்கும் வமலோக உள்ை நல்ல 

குணம் நீங்கள் வசோன்ன வசோல் மோறது 

இருப்பது. 

 

இதற்குச் சோன்றோக ஒரு நிகழ்ள க் கோட்ட 

விரும்புகிவறன். நோன் மதுவிலக்குக்கு எதிரோக 

வபோரோடிய வபோழுது “கள் குத்தளக” எடுக்கும் 

நோடர்கள் சிலரிடம் நோட்டின் நலத்திற்கு 

முன்னுரிளம அளித்து குத்தளக எடுப்பளதத் 

தவிர்க்கும்படி வ ண்டிக் வகோண்வடன். 

அ ர்களும் என் வ ண்டுவகோளை ஏற்றனர். 

ஒருமுளற இதற்கோக நோடோர் ஒரு ளர அணுகி 

என் வ ண்டுவகோளை ள க்கச் 

வசன்றவபோழுது, அரசு 144 தளட விதித்து, 

அந்த சட்டத்தின் கீழ் என்ளன ஊளர விட்டு 

வ ளிவயறச் வசோன்னோர்கள். எனினும், அந்த 

நோடோர் எனக்கு ஆறுதல் வசோல்லி, நோன் வபச்சு 

மோறமோட்வடன், உங்கள் அறிவுளரப்படி 

குத்தளக எடுக்க மோட்வடன் என்று கூறி 

என்ளனத் வதற்றி அனுப்பி ள த்தோர். 

அ ர் வசோன்ன வசோல்ளலக் கோப்போற்றி 

குத்தளகயும் எடுக்கவில்ளல என்று நோன் 

மகிழ்ந்வதன். ஆனோல், அந்தக் குத்தளகளய 

வ ைோைர்களில் சிலரும், கவுண்டர்களில் 

சிலரும் எடுத்த வபோழுது  ருத்தமுற்வறன்.  

 

இறுதியோக நோன் உங்களுக்குச் வசோல்ல 

விரும்பு து, சமீபத்திய நிகழ்வுகளின் 

கோரணமோக மனம்  ருந்தி கோங்கிரஸ் மீது 

வ றுப்பு வகோள்ைோதீர்கள். இயன்றோல் 

கோங்கிரஸ் உறுப்பினரோகுங்கள். முதலில் 

நோட்டிற்கும் பிறகு உங்கள் சோதிக்கும் 

முக்கியத்து ம் வகோடுங்கள். 

உங்களை என்றும் நோன் நிளனவில் 

வகோள்வ ன், எனக்கு நீங்கள் வகோடுத்த 

மரியோளத மகிழ்ச்சிளய அளிக்கிறது. உங்களை 

மீண்டும் சந்திக்க விரும்புகிவறன். திருப்பூரில் 

நடக்கவிருக்கும் கோங்கிரஸ் மோநோட்டிற்கு 

உங்களில் ஒருசிலரோ து  ரவ ண்டும் என்று 

விருப்பத்துடன் அளழக்கிவறன். 

_________________ 

 

* இத்தீர்மோனம் வதோடர்ந்து  ந்த திருப்பூர் 

மோநோட்டில் நிளறவ றியது என்று இந்த 

இதழிவலவய மற்வறோரு வசய்தி அறிவிக்கிறது. 

ஆனோல் அப்வபோழுது தீர்மோனத்ளத 

நிளறவ ற்ற ஏற்பட்ட தளடகளையும், 

மோநோட்டில் நடந்த கூச்சல் குழப்பங்களையும், 

தீர்மோனத் தளடக்கு போமரகள்தோன் கோரணம் 

என்று பழிவபோட்ட கற்றறிந்த கோங்கிரஸ் 

உறுப்பினர்களின் உண்ளம குணத்ளதயும் 

கண்ட நோடோர்குல மக்கள், தீர்மோனம் 

நிளறவ றியும் மகிழ்ச்சி அளடயோதளத, அந்த 

இதழின் 4  து பக்கத்தில் “குளிக்கப் வபோன 

இடத்திலோ வசற்ளறப் பூசிக்வகோள் து” என்ற 

தளலப்பின் கீழ் வ ளியிடப்பட்ட 

வசய்திவயோன்று குறிப்பிடுகிறது. 

_________________ 

 

வபரியோரின் வநர்கோணல் தக ல் இடம் வபற்ற 

பத்திரிக்ளக: 

நோடோர் குல மித்திரன், பதிப்பு: ந ம்பர் 11, 

1922 , மலர் 4: இதழ் 8, பக்கம் எண்: 2 – 3 

‘தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை’மின்னோக்கம் 

வசய்துள்ை இந்த இதளழ இந்த சுட்டியில் 

கோணலோம் 

மற்றும் பல ‘நோடோர் குல மித்திரன்’ 

பத்திரிக்ளகயின் மின்னோக்கங்களின் 

வதோகுதிளய 

“தமிழ் மரபு நூலகம்”  ளலத்தைத்தில் 

கோணலோம். 

 

 

ேமனாசக்தியின் ேகிடே 
 

 

வஹவுட் என்னும் ஐவரோப்பியர் கல்கத்தோ 

வடலிகிரோப் பத்திரிக்ளகக்குக் வகோடுத்த 

தக ல் 

_________________ 

 

சில வியத்தகு நிகழ்வுகள் அவ் ப்வபோழுது 

இந்தியோவில் நிகழ்கின்றன. அறிவியலுக்கு 

அப்போற்பட்ட இந்த நிகழ்வுகளை விைக்கவும் 

 ழியில்ளல.  

 

மூன்று மோதங்களுக்கு முன் நோன் 

வகோள யிலிருந்து திருச்சிக்கு 

வதோடர் ண்டியில்  முதல்  குப்பில் பயணம் 

வசய்த வபோழுது எதிர்வகோண்ட புதுளமயோன 

வியக்கள க்கும் நிகழ்விது.    

 

http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Nov-2NKM.pdf
http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Nov-2NKM.pdf
http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
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இரண்டோம்  குப்பில் உடல்முழு தும் 

திருநீறு அணிந்து, நீண்ட சளடமுடியுடனும் 

கண்களிலும் முகத்திலும் ஒளி துலங்க, 

பற்றற்ற  ளக என்று வசோல்லக்கூடிய  

போர்ள யிளனக்  வகோண்ட துறவி ஒரு ளரக் 

கோண வநர்ந்தது.   

 

நிளலயத்தில்  ண்டியில் ஏறுமுன்னவர 

அ ளர நோன் போர்த்திருந்வதன். பயணச்சீட்டு 

இன்றி  ண்டியில் நுளழந்த ளர 

பயணச்சீட்டு வசோதளன  வசய்ப ர் வ ளியில் 

இறக்கி விட்டுக் வகோண்டிருந்தளதப் போர்த்த 

நிளனவிருந்தது. இப்வபோழுது மீண்டும் 

அ ளர  ண்டியினுள் கண்டதும் பக்தி 

நிளறந்த ர் யோவரோ அ ருக்கோக பயணச்சீட்டு 

 ோங்கிக் வகோடுத்து உதவினோர்கள் வபோலும் 

என எண்ணிக் வகோண்வடன்.  

 

சற்றுக் கழித்து வசோதளன வசய்ப ர் அ ரிடம் 

ஏவதோ சர்ச்ளசயில் இறங்கவும் ஏற்பட்ட சத்தம் 

என் க னத்ளதக் க ர்ந்தது. . துறவி  

பயணச்சீட்டு  இல்ளல என்று தளலளய 

மட்டுவம அளசத்து  உணர்த்தினோர், 

 ோய்திறந்து  மறுவமோழி அளிக்கவில்ளல.  

இதற்குள் வ டிக்ளக போர்க்கவ ன ஒரு 

கூட்டமும்  வசர்ந்துவிட்டது.   வகோபமுற்ற 

சீட்டு பரிவசோதகரோல் மீண்டும் துறவி  

 ண்டியிலிருந்து இறக்கிவிடப்பட்டோர். 

நோனும் அத்வதோடு அந்த வசயலுக்கு 

முடிவ ற்பட்டது என்றுதோன் நிளனத்வதன்.  

 

ஆனோல், நடந்ததவதோ வ று.  அத்துறவி 

நளடவமளடயில் நின்றுவகோண்டு  ண்டிளய 

முளறத்துப் போர்த்த ோவற  இருந்தோர்.   ண்டி 

புறப்படும் வநரம்  ந்தது.  புறப்படும் 

மணியும் அடித்தோகிவிட்டது.  ண்டிளய 

இயக்கத் வதோடங்கினோர்கள். ஆனோல், 

எவ் ைவு முயன்றும் வதோடர்  ண்டி 

நகரவில்ளல.  நிளலய ஊழியர்கள் 

பரபரப்போக அங்குமிங்கும் ஓடிக் 

வகோண்டிருந்தோர்கள்.   

 

இயந்திரக் வகோைோறோக இருக்கும் என்று 

எண்ணி அந்த என்ஜிளன நீக்கிவிட்டு 

வ வறோண்டு வபோறுத்த நினத்தோலும், 

தண்ட ோைத்தில் இருந்து அளத நகர்த்தவும் 

முடியவில்ளல. அப்வபோழுது சிலர் துறவிளய 

வ ளிவயற்றியதோல் அ ர்  ண்டிளய 

நிறுத்திவிட்டோர் என்று நிளலய அதிகோரியிடம் 

கூறவும் அ ர் சிரித்தோர்.  இதற்குள்  இயந்திரப் 

பரிவசோதளனயில்  ண்டியில் பழுவதோன்றும் 

இல்ளல என்ற தக லும் கிளடத்தது. 

பளழயபடி இயக்க முற்சித்தவபோழுதும், 

நீரோவி மட்டும் வ ளிவயறியவத ஒழிய  ண்டி 

நகரவ யில்ளல.  

 

வ று ழியின்றி நிளலய  அதிகோரி துறவிளய 

அணுகி வபசத் து ங்கினோர். துறவி தோன் 

வபோக வ ண்டிய இடத்திற்குத் வதள யோன 

பயணச் சத்தத்திற்கோன  பணம் 

தன்னிடமில்ளல என்றும், தனக்கு யோரும் 

துன்பம் தரோமல் தோன் விரும்பும் இடத்திற்குப் 

பயணம் வசய்ய உத வ ண்டும், அவ் ோறு 

உறுதியளித்தோல்  ண்டிளய தளட 

வசய்யமோட்வடன்  என்று ளசளகயோல் 

வதரிவித்தோர்.  வ று ழியின்றி 

வதோடர் ண்டியின் அதிகோரிகள் இளசவு 

வதரிவித்தனர்.  

 

துறவியும் அ சரமின்றி அளமதியோக தோன் 

முன்னர் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்வக வசன்று 

அமர்ந்துவகோண்டு, இனி  ண்டி 

புற்றப்படலோம் என்ற வதோரளணயில் 

ளசளகயோல்  அனுமதி  ழங்கினோர். அந்தக் 

குறிப்பின்படி அதிகோரி குழுலூதி, வகோடிளய 

அளசத்ததும் ஓட்டுனர்  ண்டிளய 

இயக்கினோர், என்ன வியப்பு  ண்டியும் நகரத் 

து ங்கியது.  

 

_________________ 

 

நோடோர் குல மித்திரன், 1922ம் ஆண்டு டிசம்பர் 

11 அன்று  வ ளி ந்த  இதழ்  (மலர் 4 - இதழ் 

11) தந்த வசய்தி. 

 

 

1921 ஆம் ஆண்டின் தமிழகத் 

மதாழிைாளர் புள்ளிவிவரம் 
 

  

1922ம் ஆண்டு டிசம்பர் 1  ஆம் வததி 

வ ளி ந்த நோடோர் குல மித்திரன் மின் 

சஞ்சிளக (மலர் 4 - இதழ் 10)  இதழில் 

வ ளியோன, தமிழகத்ளதப் பற்றிய கருத்ளதக் 

க ரும் புள்ளிவி ரங்களின் வதோகுப்பு ... 

_________________ 

 

லோகூர் ச. வபோ என்ப ர் எழுதிய கட்டுளர 

வசன்ளன மோகணத்தின் வதோழில் நிளல 

பற்றிய புள்ளிவி ரங்கள் 1922ம் ஆண்டு 

டிசம்பர் 1 ஆம் வததியன்று வ ளி ந்த 

இதழில் தரப்பட்டுள்ைன: 

1921 ஆண்டு மக்கட்வதோளக 

கணக்வகடுப்பின்படி ...14% மக்கள் மட்டுவம 
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வதோழிற்சோளலகளை  நம்பி  ோழ்க்ளக 

நடத்தினோர்கள்  

வநசவுத் வதோழிலில் ஈடுபட்டிருந்த ர்  

எண்ணிக்ளக 14,06,286 

 

வதோழில் நிறு னங்கள்: 

2105 வதோழில் நிறு னங்கள் மட்டுவம 

வசன்ளன மோகோணத்தில் இருந்தன. இ ற்றில், 

13,06,270  ஆண்களும்; 41,269 வபண்களும் 

பணிபுரிந்தனர். 

இந்தியத் வதோழிலோளிகளில் 14  யதிற்கு 

உட்பட்ட ர்களில் 6,353 சிறு ர்களும்,   5,362 

சிறுமிகளும் அடங்கு ர். 

இத்வதோழிலோைர்களில் 1,389 வபர் 

ஐவரோப்பியரும் ஆங்கிவலய இந்தியர்களும் 

ஆ ோர்கள். 

வசன்ளனயின் அரசுக்குட்பட்ட 

வபோர்க்கருவிகள் வதோழிற்சோளலயில் 

வபோறுப்புள்ை நிர் ோகப் பதவியில் இந்தியர் 

ஒரு ர் கூட இல்ளல  

 

வதோழிற்சோளல உற்பத்தி பற்றிய வமலும் 

விரி ோன தக ல்கள்: 

கோப்பி வதயிளல வபோன்ற 

வதோட்டப்பயிர்களின் உற்பத்தி 

பத்தோண்டுகளில் மும்மடங்கு வபருகியது. 

91 சுரங்கங்களும் அ ற்றில் மோங்கனிசும், 

ளமகோவும் அதிகம் வ ட்டி எடுக்கப்பட்டன.  

இச்சுரங்கங்களில் 6,665 வதோழிலோைர்கள் 

வ ளல  வசய்தனர்.  அ ர்களில் 14 

 யதிற்குட்பட்ட சிறு ர்கள் 352 வபரும், 235 

சிறுமிகளும் அடங்கு ர்.  

 

வநசவுத் வதோழில் நிறு னங்கள் வமோத்தம் 441; 

இ ற்றில் 33,871 ஆண்களும், 13,750 

வபண்களும் பணிபுரிந்தனர்; இ ர்களில் 14 

 யதிற்குட்பட்ட சிறு ர்கள் 2,115 வபரும், 

1,894 சிறுமிகளும் பணி புரிந்தனர்.  

 

இத்வதோழிற்சோளலகளில் ... 

பருத்தி எடுக்கும் வதோழிலுடன் 

வதோடர்புளடய நிறு னங்களின் எண்ணிக்ளக 

228ம்; அ ற்றில் பணி வசய்த ஆண்களின் 

எண்ணிக்ளக 6,707 என்றும், வபண்களின் 

எண்ணிக்ளக 5,075 ம் ஆகும், 14 

 யதிற்குட்பட்வடோரின்  எண்ணிக்ளக 177.  

பிவரஞ்சு நோட்ளட வசர்ந்த ஒரு ரும், 

கிரக்கர்கள் இரு ரும், நோன்கு ஜப்போனியரும், 

ஐந்து சுவிச்சட்சர்லோந்து பணியோைர்களும் 

இத்வதோழிற்சோளலகளில் பணி புரிந்தனர்.  

நூல்நூற்கும், துணி வநய்யும்  

வதோழ்ற்சோளலகளின் எண்ணிக்ளக 115 ம், 

இ ற்றில் 23,439 ஆண்களும், 6,167 

வபண்களும் பணிபுரிந்தனர்.  இ ர்களில் 14 

குட்பட்வடோரின் எண்ணிக்ளக 3,377. 

நிர் ோகப்பணியிலும், உயர் பதவிகளிலும் 

இருந்வதோரில் ஒரு அவமரிக்கர் இரண்டு 

பிவரஞ்சுக்கோரர், இரண்டு டச்சுக்கோரர்களும் 

அடங்கு ர். 

 

ளகத்தறிகளின்  எண்ணிக்ளக 1,69, 403.  

தஞ்ளச, வசலம் பகுதிகளில் விளசநோடோத் 

தறிகள் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன.  

21,525 வபர் வ ளல வசய்யும் மோநகரோட்சி 

வதோழில் நிறு னங்கள் 53 இருந்தன.  வதோல் 

பதனிடும் வதோழிற்சோளலகள் 84 ம், 

அளதவயோட்டி ய எலும்பளரக்கும் 

ஆளலகளும் 4,674 வபருக்கு 

வ ளல ோய்ப்பளித்ததுள்ைது.  நவீன 

 ளகயில் அளமக்கப்பட்ட 7 சோர்க்களரத் 

வதோழிற்சோளலகளும் வசன்ளன மோகோணத்தில் 

இருந்தன. 

 

குறிப்பிடப்பட்ட அளனத்து 

வதோழிற்சோளலகளிலும், நிர் ோகத்திலும், 

உயர்பதவியிலும் இருந்த ர் யோ ரும் 

அந்நியர்கவை, இ ர்கள் லோபத்தில் பங்கு 

வபரும் முதலோளிகைோகவும் இருந்தனர்.  

அங்கு பணிபுரிந்த இந்தியர்கள் 

கூலிகைோகவும், குமோஸ்தோ, வமஸ்திரி 

வதோழில்களில் இருந்தனர். உடல் 

உளழப்ளபத் தந்த இ ர்கள் யோ ருக்கும் 

லோபத்தில் பங்கு இல்ளல.  

வசன்ளன மோகோணத்தின் வதோழில் ோய்ப்பு 

உயரவ ண்டுமோனோல் அதற்கு அரசின் 

நட டிக்ளகயும், இப்பகுதியில்  சிக்கும் 

வசல் ந்தர்களும் முயற்சித்தோல் 

முன்வனறலோம் என லோகூர் ச. வபோ என்ப ர் 

எழுதிய கட்டுளர தக ல்கள் தருகிறது.  

_________________ 

 

தக ல் தந்துதவிய இதழ்: 

1922ம் ஆண்டு டிசம்பர் 1  வ ளி ந்த 

முதலோ து  இதழ் (மலர் 4 - இதழ் 10). 

 

 

1921 ஆம் ஆண்டு மசன்டன 

ோகாணத்தின் கல்விநிடை ேற்றும் 

மபண்கல்விநிடை  பற்றிய 

புள்ளிவிவரங்கள் 

_________________ 

 

நோடோர் குல மித்திரன் - 1923 - ஜன ரி  

மோதத்தின் 1  து இதழ்  ழங்கும் தக ல் 

 _________________ 
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1921 வசன்ளன மோகோண மக்கட்வதோளகயின்  

(4,27,94,155 - ஜனசங்ளக)  கணக்வகடுப்புபடி  

படிக்கத் வதரிந்த ர் எண்ணிக்ளக 36,67,737  

(8.5%). நோன்கு வகோடி தமிழர்களில் 

ஏறக்குளறய பத்தில் ஒரு ர் மட்டுவம 

படிக்கத் வதரிந்த ர்.  

 

ஆண் வபண் , மணமோன ர்,  மதப் பின்னணி 

பற்றிய மக்கட்வதோளக  வி ரங்களும் 

வகோடுக்கப்பட்டுள்ைன.  கிறிஸ்து  நோடர்கள் 

(சுமோர் இரண்டு லட்சம் வபர்), கிறிஸ்து ர்கள் 

என்ற பிரிவுக்குள் கணக்வகடுக்கப் 

க்கபட்டுவிட்டதோகவும், நோடோர் குலத்துடன் 

வசர்க்கப்படவில்ளல என்பதும் வமலதிகத் 

தக ல்.  வசன்ளன மோகோண கணக்வகடுப்பின் 

படி நோடோர்களின் எண்ணிக்ளக 6,52,652 .  இவத 

ஆறளர லட்சம் எண்ணிக்ளகயில் உள்ை 

நோடர்கள் தமிழகம் தவிர்த்து உலகில் பிற 

இடங்களிலும் இருப்பர் எனவும், எனவ  ஆக 

வமோத்தம் உலகைோவிய அைவில் 13 லட்சம் 

நோடர்கள் இருக்கக்கூடும் என்ற கணிப்பு 

கூறப்படுகிறது.   

 

வசன்ளன மோகோண  ோழ் நோடோர்களில்  

படிக்கத் வதரிந்த ர் எண்ணிக்ளகயும்  பத்தில் 

ஒரு ர் என்ற விகிதவம, மோகோண 

நிளலளயவய  இது ஒத்திருக்கிறது.   

நோடோர்குல வபண்களில்  நூறில் ஒரு ர் 

மட்டுவம படிக்கத் வதரிந்த ர். வமோத்தம் 2500 

ஆங்கிலம் படிக்கத் வதரிந்த நோடோர்குல 

மக்களில் வபண்களின் எண்ணிக்ளக வ றும்  

88  மட்டுவம.,  

 

1901 மற்றும் 1911 மக்கவதோளக 

புள்ளிவி ரங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் போர்க்கும் 

வபோழுது 1901 இல் 1000 த்தில் 1 வபண்(கள்) 

படித்திருந்தனர் என்ற நிளல,  

அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில்...1911 இல் 1000 

த்தில் 7 நோடோர் குல வபண்கள் படித்திருந்தனர் 

என்று  உயர்ந்திருந்தது.   

ஆனோல் இது அதற்கடுத்த பத்து ஆண்டுகளில், 

1921 இல்  1000  த்தில் 15  நோடோர் குல வபண்கள் 

படித்த ர் என்ற அைவிற்கு உயர்ந்திருப்பதோக 

புள்ளிவி ரம் வகோடுக்கப்படிருக்கிறது.   

 

எனினும்  நூறு  நோடர்குல வபண்களில் ஒரு ர் 

மட்டுவம படித்த ர் என்பவத ஒரு 

நூற்றோண்டிற்கு முன்னர் தமிழக நோடர்குல 

வபண்களின் கல்விநிளல என்பது  ருந்தத் 

தக்க புள்ளிவி ரம்.  இவத நிளலதோன்  

மற்றகுல வபண்களுக்கும் என்பளதயும் 

எளிதில் நோம் கணிக்கலோம்.   

 

நோடோர்குல வபண்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

திருமணமோன ர்கள், 

திருமணமோன ர்களிலும்  ஏறக்குளறய 

மூன்றில் ஒரு பங்கினர்  ளகம்வபண்கள். 

அதோ து,  நூற்றில் 14 நோடோர் குல வபண்கள் 

ளகம்வபண்கள். இளத வபண்களின் பரிதோப 

நிளல என்கிறது நோடோர் குலமித்திரன்.  

வபண்களைவிட ஆட ர் எண்ணிக்ளக 

குளற ோக இருப்பதற்கு நோடோர்கள் பலர் 

வதோழில் நிமித்தமோக அயல்நோடு 

வசல்லும்வபோழுது குடும்பத்ளதயும் அளழத்து 

வசல்லோததும் ஒரு கோரணம் என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது.  

 

நோடோர்களில் வபரும்போவலோர் வி சோயம், 

ளகத்வதோழில்,  ணிகம் என்று  ோழ் ோதோரம் 

வகோண்டு இருப்பதோகவும் 

குறிப்பிடப்படுகிறது.  வ ளல போர்ப்ப ர் 

எண்ணிக்ளக குளறவு என்றும் அதிலும் 

நோடோர்களில்  உயர் அதிகோரி என்ற நிளல  

இல்லோது இருப்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.  

கல்விநிளலயங்கள் அதிகரித்தும், கல்வியின் 

வதள  பற்றி பர லோக அறிவுறுத்தப்பட்டும்  

நோடோர்குல கற்வறோர் எண்ணிக்ளக  ருத்தம் 

தரு தோக உள்ைதோக இந்த இதழ் 

அறிவிக்கிறது.  வபற்வறோர்களை நோடோர்குல 

முன்வநற்றத்ளதக் கருத்தில் வகோண்டு 

பிள்ளைகளின் கல்வியில் அதிக அக்களற 

கோட்டும்படி வகட்டுக் வகோள்ைப்பட்டுள்ைது.  

 

 _________________ 

 

நோடோர் குல மித்திரன் - 1923 - ஜன ரி  

மோதத்தின் 1  து இதழ்  ழங்கும் தக ல். 

 

 

துப்பாக்கிக் கவுண்ைர் 
 

முடனவர் கி. காடளராசன் 

 

 உதயவபருமோள் கவுண்டர் (எ) துப்போக்கிக் 

கவுண்டர் வீர ரலோறு 

 

17ம் நூற்றோண்டின் இறுதியில் தமிழகத்தின் 

வதன்வமற்கு பகுதியில் உள்ை வகோங்குநோடு 

என்று அளழக்கப்படும் பகுதியில் தர்மபுரியில் 

பிறந்த ர் உதயவபருமோள் கவுண்டர். 

 

வெள்ளையரின் பளையில் கவுண்ைர் 

வெள்ளையர் பளையில் சேர்ந்து 

சுமார் 10 ஆண்டுகைாக துப்பாக்கி 
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சுடுதல். துப்பாக்கி. வெடிகுண்டு. சதாட்ைா 

தயாரித்தல், ஆகியெற்றில் திறளம மிக்கெராக 

விைங்கினார். அதனால் அெளர உைன் 

பணிபுரிந்தெர்கள் துப்பாக்கி கவுண்ைர் 

என்சற அளைத்தனர். 

 

  

 

 

 

காளையார் சகாயில் அருள்மிகு 

காளீசுெரர்  சகாபுர ொயிலில் 

துப்பாகிக் கவுண்ைர் சிளை, மற்றம் அெர் 

சுட்டு வீழ்த்திய கரடி சிளை. 

 

 

    வெள்ளையர் பளையில் சேர்ந்து 

இருந்தாலும் இயல்பாகசெ நாட்டுபற்று 

மிக்கெராக இருந்ததால் வெள்ளையர்கள் 

நம்ளம அடிளமப்படுத்துெது 

பிடிக்கவில்ளை. எனசெ, ேகவீரர்களிைம் 

வெள்ளையர்களை எதிர்ப்பது ேம்பந்தமாக 

நாட்டுபற்ளற ஊட்டினார். இளத அறிந்த 

வெள்ளையர்களின் சமல் அதிகாரிகள் 

உதயவபருமாள் கவுண்ைளர வகால்ை திட்ைம் 

தீட்டினர். ஆனால் அெர்களின் திட்ைத்ளத 

அறிந்த உதயவபருமாள் கவுண்ைர் அங்கிருந்த 

சிை வெள்ளையளர துப்பாக்கியால் சுட்டு 

வகான்றுவிட்டுஅங்கிருந்து வெளிசயறினார். 

அச்ேமயத்தில் சிெகங்ளக சீளமயில் வீர 

மங்ளக செலுநாச்சியார் வெள்ளையர்களை 

எதிர்த்து சபார் புரிந்து ெருெளத தமது உற்ற 

நண்பர்விருப்பாச்சி சகாபாை நாயக்கர் மூைம் 

ஏற்கனசெ கவுண்ைர் அறிந்து 

இருந்ததால், விளரந்து சிெகங்ளக சீளம 

சநாக்கி பயணம் ஆனார்.அந்த ேமயத்தில் 

சிெகங்ளக சீளமயில் மருது ேசகாதரர்கள் 

ஆட்சி நிர்ொகம் வேய்து 

ெந்தார்கள். செலுநாச்சியார் அெர்கள் உைல் 

நைக்குளறொல் விருப்பாச்சி 

சகாட்ளையில் தங்கியிருந்தார். 

 

சிெகங்ளக சீளையில் கவுண்ைர் 

        சிெகங்ளக சீளமயின் காளரக்குடி 

கைனிொேல் பகுதிக்கு ெந்து சேர்ந்த 

உதயப்வபருமாள் கவுண்ைர், ேக சபாராளிகள் 

மு்ைம் அன்ளன செலுநாச்சியார் சகாபாை 

நாயக்கரின் விருப்பாச்சி சகாட்ளையில் தங்கி 

இருப்பளத அறிந்த கவுண்ைர் ராணியாளர 

ேந்திக்க விருப்பாச்சி சகாட்ளைக்கு வேன்றார். 

 

வீரமங்ளகளயச் ேந்தித்த 

கவுண்ைரிைம், “பிரதானிகைான மருது 

ேசகாதரர்களுைன் சேர்ந்து நீ பணிபுரிய 

செண்டும்” என்றும், சமலும்“சிெகங்ளக 

சீளமக்கு வகௌரி ெல்ைப உளையணத்சதெர் 

தான் எனது சுவீகார புத்திரன் என்றும, அெளர 

சதடி கண்டுபிடித்து இந்த ஓளை நறுக்ளக 

ஒப்பளைக்க செண்டும்” என்றும் கட்ைளை 

இட்ைார். ராணியாரிைம் இருந்து 

ஓளைளய வபற்றுக்வகாண்டு, 

ராணியாரிைமம் சகாபாைநாயக்கரிைமம் 

விளைவபற்றுக்வகாண்டு, அங்கிருந்து 

புறப்பட்டு சிெகங்ளக சீளம ெந்த கவுண்ைர் 

மருது ேசகாதரர்கள் பளையில் சேரத் தருணம் 

எதிர்பார்த்து காத்துக்வகாண்டிருந்தார். 
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ைருதிருெருைன் கவுண்ைர் 

வபருமளையின் காரணமாக 

மறெமங்கைம் கண்மாய் உளைப்பு ஏற்பட்டு 

மக்கள் திரண்டு உளைப்ளப 

அளைத்துக்வகாண்டு இருந்தனர்.  

மருதிருெரும் அங்கு ெந்து 

மக்களை உற்ோகப்படுத்திக்வகாண்டு 

இருந்தனர். இந்த வேய்தி அறிந்து, 

மக்களைக் காப்பாற்றும் வபாருட்டு அங்கு 

வேன்ற உதயவபருமாள் கவுண்ைர், பம்பரமாக 

சுைன்று தீவிரமாக தன்ளன 

ஈடுபடுத்திக்வகாண்ைார். கண்மாய் உளைப்பு 

ேரிவேய்யப்பட்ைதும், மக்கள் அளனெரும் 

மகிழ்ந்திருந்த ேமயம், வபரியமருது 

அங்கு கூடிஇருந்த மக்களை பார்த்து, “யார் 

இந்த கண்மாயில் நீந்தி 

அக்களரக்கு வேல்கிறார்கசைா அெர்களுக்கு 

விரும்பும் ேன்மானம் 

ெைங்கப்படும்” என்று அறிவித்தார். மருது 

ேசகாதரர்கள், பளையில் சேர இது தான் தக்க 

தருணம் என உணர்ந்த கவுண்ைர் ேற்றும் 

தாமதியாமல் கைல் சபால் விரிந்து கிைந்த 

கண்மாயில் குதித்து அக்களரக்கு வேன்றதுைன் 

திரும்பியும் நீந்தி ெந்து சேர்ந்தார்.  

  

      அதிேயித்து நின்ற வபரியமருது, 

கவுண்ைளர அளைத்து  “யார் நீ” என்று 

சகட்ைார். தான் தர்மபுரிளய சேர்ந்தென் 

என்றும் தனது வபயர் உதயவபருமாள் 

கவுண்ைர் என்றும், துப்பாக்கி சுடுெதில் 

சிறந்தென் என்பதால் என்ளன 

அளனெரும் துப்பாக்கி கவுண்ைர் என்று 

அளைப்பார்கள் என்றும் 

வோன்னார். வபரியமருது உதயவபருமாளை 

பார்த்து “நீ துப்பாக்கி சுடுெதில் ெல்ைென் 

என்றால் அசதா அங்குொனத்தில் பறந்து 

வேல்லும் ெல்லூறுளெ சுட்டு வீழ்த்து 

பார்க்கைாம்” என கூறினார். உைசன தனது 

துப்பாக்கிளய வகாண்டு ஒசர 

சதாட்ைாவில், அந்த பறளெளய வீழ்த்தி 

காட்டினார். கவுண்ைரின் திறளமளய கண்டு 

வியந்த வபரியமருது அெரது பணி நமக்கு 

சதளெப்படும் என்று எண்ணியொறு, உனக்கு 

என்ன பரிசு செண்டும் என்று  சகட்ைார். 

“எனக்கு பரிசு எதுவும் செண்ைாம். என்ளன 

தங்கைது பளையில் சேர்த்துக்வகாண்ைால் 

சபாதும்” என்று உதயவபருமாள் கவுண்ைர் 

கூறிய பதிளை சகட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி 

அளைந்த வபரியமருது உைனடியாக 

சின்னமருதுவிைம் நமது பளையில் துப்பாக்கி 

பளைபிரிவு ஒன்ளற ஏற்படுத்தி அதற்கு 

உதயவபருமாள்கவுண்ைளர தைபதியாக்க 

உத்தரவிட்ைார். சமலும் உதயவபருமாள் 

கவுண்ைளர திருப்பாச்சேத்தி அம்பைகாரராக 

அறிவித்து திருப்பாச்சேத்தியில் 

வேன்று தங்கும்படி கூறினார். தமது எண்ணம் 

நிளறசெறிய மகிழ்ச்சியுைன் 

அளத ஏற்றுக்வகாண்ை உதயவபருமாள் 

கவுண்ைர், தனது மளனவி வபான்னாயி 

மற்றும் மகன்கள் ஆறுமகம், உதயவபருமாள் 

ஆகிசயாருைன் திருப்பாச்சேத்தியில் 

தங்கினார்.சமலும், ஊர் பிரச்ேளனகளை சபசி 

தீர்க்கவும், சபாராளிகளை தயார் வேய்யவும் 

தனது வீட்டின் அருகிசைசய ேவுக்ளக ஒன்று 

அளமத்தார்.அந்த பகுதி 

இன்றும் “கவுண்ைெைவு“ என்று 

அளைக்கப்படுகிறது. 

 

 மருது ேசகாதரர்கள் 

இட்ை உத்தரவுப்படி, ேத்திரபதி சகாட்ளையில் 

துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியும் தாராமங்கைத்தில் 

துப்பாக்கிகள் வெடிகுண்டு தயாரிக்கும் 

வதாழிற்ோளைளயயும் ஏற்படுத்தி 

உதயவபருமாள் கவுண்ைர் சிறப்பாக 

நைத்திெந்தார். வெள்ளையர்களைசுட்டுவீழ்த்

த வெறி வகாண்டு இருந்த உதயவபருமாள் 

கவுண்ைர் தினமம் குைக்களரக்கு வேன்று, 

கண்ணில் படும் வெள்ளை வகாக்குளை சுட்டு 

வீழ்த்தி தனது வெறிளய தீர்த்துக்வகாண்ைார். 

 

வீரைங்ளகயின் ைளைவு 

25.12.1796ல் வீரமங்ளக 

செலுநாச்சியாரின் மளறவிற்கு பிறகு, 

ராணியாரின் சுவீகார புத்திரன் வகௌரிெல்ைபர் 

அறந்தாங்கி பகுதியில் பதுங்கி 

ொைசெண்டிய கட்ைாயத்திற்கு ஆைானார். 

 

ஊளைத்துளரக்கு அளைக்கலம் வகொடுத்ததும் 

பொளையங்ககொட்ளை கபொரும் 

     அதன்பின்னர், திருவநல்செலி சீளமயில் 

வீரபாண்டிய கட்ைவபாம்மளன 

வெள்ளையர்கள் தூக்கிலிட்ைனர். கட்ைவபாம்

மனின் குடும்பத்தாளரயும் வெள்ளையர்கள் 

சிளற ளெத்தனர்.  அங்கிருந்து தப்பி ெந்த 

ஊளமத்துளர சிெகங்ளக சீளமளய அளைந்து 

மருதுேசகாதரர்களிைம் அளைக்கைமாகி 

நைந்த விபரங்களை கூறினார். மனம் 

செதளனயுற்ற வபரியமருது உைனடியாக 

சின்னமருதுளெயும் உதயவபருமாள் 

கவுண்ைளரயும் அளைத்து, சதளெயான 

பளைவீரர்களை அளைத்துக்வகாண்டு 

திருவநல்செலி சீளமக்குச் 

வேன்றுபாளையங்சகாட்ளை சிளறயில் 

அளைக்கப்பட்டிருக்கும்  கட்ைவபாம்மனின் 

குடும்பத்தாளர காப்பாற்றி ெரும்படி 

உத்தரவிட்ைார். நடுஇரவில்பாளையங்சகாட்
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ளைளய அளைந்த வீரர்கள் நாட்டு 

வெடிகுண்டுகளை வகாண்டு திடீர் தாக்குதல் 

நைத்தி, கட்ைவபாம்மனின் குடும்பத்தாளர 

காப்பாற்றி சிெகங்ளக சீளமக்கு அளைத்து 

ெந்தனர்.  

 

ைருது சககொதரர்கள் மீது வெள்ளையரின் 

ககொபம் 

 ஊளமத்துளரக்கு அளைக்கைம் 

வகாடுத்ததுைன் பாளையங் சகாட்ளையிலும் 

மருது ேசகாதரர்கள் தாக்குதல் நைத்தியதால், 

வெள்ளையர்கள் மருது ேசகாதரர்கள் 

மீது சகாபம் வகாண்ைனர். மருதிருெரும் 

இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு, 

வெள்ளையர் ஆதிக்கத்ளத மழுளமயாக 

எதிர்க்க மடிவுவேய்தனர். இதனால் 

உதயவபருமாள் கவுண்ைர் தனது துப்பாக்கிக்கு 

செளை ெந்தளத எண்ணி, இனி 

குைக்களரயில் வகாக்குகளை 

சுை செண்டியதில்ளை, பரங்கியர் தளைளய 

சுட்டு வீழ்த்தைாம் என அகமகிழ்ந்தார்.  

  

திருப்பொச்கசத்தி கபொர் 

7.6.1801ஆம் ஆண்டு திருப்பூெணம் 

திருப்பாச்சேத்தி ெழியாக 

இராமநாதபுரம் பகுதிக்கு சமஜர் கிசர 

தளைளமயிைான வெள்ளையர் பளை 

ெருெளத அறிந்த உதயவபருமாள் கவுண்ைர் 

தனது ேக சபாராளிகளுைன் 

திருப்பாச்சேத்திக்கு 

சமற்சக 1 ளமல் வதாளைவில் இரு 

கண்மாய்கள் இளணயும் இைத்தில் மரங்கள் 

அைர்த்தியாக இருந்த பகுதியில், 

மளறந்திருந்து தாக்கும் “வகாரில்ைா 

சபார்” மளறயில் திடீர்தாக்குதல் 

நைத்தினார். இந்த ேண்ளையில் சமஜர் கிசர 

சுட்டு வகால்ைப்பட்ைார். தைபதி நாகின் 

ஈட்டியால் தாக்கப்பட்டு 

காயமளைந்தார். வைப்டினன்ட் 

ஸ்டுு்ெர்டு தாளை எழும்பு மறிந்து பைத்த 

காயமளைந்தார். சமலும் வெள்ளையர் 

பளையில் 15 சபர் வகால்ைப்பட்ைனர். 

 

பரங்கியர் பளை அத்துைன் 

புறமதுகிட்டு ஓடியது. இந்த தாக்குதல் 

குறித்து “வெல்ஸ்”  என்னும் வெள்ளையர் 

தைபதி தனது ளைரியில்குறிப்பு எழுதி 

ளெத்துள்ைார். இந்த சபாரில் வெற்றி வபறக் 

காரணமாக இருந்த உதயவபருமாள் 

கவுண்ைரின் வீரத்ளதப் பாராட்டி அெருக்கு 

திருப்பாச்சேத்தி சிென் சகாயிலில் சிளை 

ளெக்க  வபரியமருது உத்தரவிட்ைார். 

(சமற்படி சிளை திருப்பாச்சேத்தி 

சிொையத்தில் மருகன் ேன்னதியில் உள்ைது). 

 

கர்னல் அக்னியூவின் ககொபம் 

திருப்பாச்சேத்தியில் நைந்த சபார் 

ேண்ளை குறித்து தகெல் அறிந்த 

கர்னல் அக்னியூ, மருது ேசகாதரர்களை 

அழிப்பசத எனது மதல் செளை என்று, 

சிறுெயல் சநாக்கி தனது பளையுைன் 

புறப்பட்ைார். இளத அறிந்த மருது 

ேசகாதரர்கள் தமது பளையுைன் சிறுெயலில் 

இருந்து காளையார்சகாயில் சகாட்ளைக்கு 

வேன்றனர். சிறுெயல் ெந்த அக்னியூ 

தளைளமயிைான பளை ஏமாற்றம் 

அளைந்தது.சிறுெயலில் 

இருந்து காளையார்சகாயில் ெளர அைர்ந்த 

காட்டு பகுதியாக இருந்ததால், பீரங்கிகளை 

வகாண்டு வேல்ை ஏதுொக ோளை அளமக்கும் 

பணியில்  வெள்ளையர் பளை ஈடுபட்ைது.  

  

அக்னியூவின் வெள்ளை கரடி 

மருது ேசகாதரர்கள் தமது பளைளய 

உதயவபருமாள் கவுண்ைர் தளைளமயில் 

காட்டு பகுதிக்கு அனுப்பினர். வகாரில்ைா 

சபார் மளறயில் வெள்ளையர் பளைளய 

தாக்கினர். அந்த ேமயத்தில் அங்கிருந்த கர்னல் 

அக்னியூளெ உதயவபருமாள் 

கவுண்ைர் துப்பாக்கியால்,குறிபார்த்து 

சுட்ைார். அப்சபாது, அக்னியூ ெைர்த்த 

வெள்ளை கரடி குறுக்சக ெந்து பாய்ந்து 

அக்னியூளெ காப்பாற்றி தன் 

உயிளரமாய்த்துக்வகாண்ைது. சகாபம் 

வகாண்ை அக்னியூ பீரங்கிளய உதயவபருமாள் 

பக்கம் திருப்ப 

உத்தரவிட்ைான். வநாடிப்வபாழுதில் 

உதயவபருமாள் கவுண்ைர் 

செறுதிளேக்கு வேன்று தனது துப்பாக்கி 

தாக்குதளை நைத்தினார். 

 

வகௌரிெல்லபளர சந்தித்த கவுண்ைர் 

அந்த ேமயத்தில், சிெகங்ளக சீளமக்கு 

உரிளம சகாரிய வகௌரிெல்ைபளர 

மன்னராக அறிவித்து வெள்ளையர்கள் 

வகௌரிெல்ைெளர தங்களுைன் 

ளெத்துக்வகாண்ைனர். செறு ெழியின்றி 

வெள்ளையர் பளையில் ெந்த 

வகௌரிெல்ைபளர யார் எனத் 

வதரியாததால், மதலில் குதிளரளயச் சுட்டு 

வீழ்த்தினார்.  தமிழ் மன்னர் சபான்ற 

சதாற்றத்தில் குதிளரயில் வீற்றிருபெர் யார் 

என அருகில் இருந்தெர்களிைம் 

உதயவபருமாள் கவுண்ைர் விோரித்தசபாது, 

அெர்தான் மன்னர் வகௌரிெல்ைபர் என 

அறிந்ததும், நிராயுதபாணியாக நின்ற 
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வகௌரிெல்ைபரிைம், ராணி செலுநாச்சியார் 

வகாடுத்த ஓளை நறுக்ளக ஒப்பளைத்து 

விட்டு, அடுத்த கணசம அங்கிருந்து 

புறப்பட்டு வேன்றுவிட்ைார்.  

 

ஒன்றும் புரியாத நிளையில், 

நிராயுதபாணியான தம்ளம வகால்ைாமல் 

ஏசதா ஓளைளய வகாடுத்துவிட்டு 

வேல்கிறாசன இந்த வீரன் என்று எண்ணிய 

வகௌரிெல்ைபர், அந்த ஓளைளய பிரித்து 

பார்த்தசபாது ராணி செலுநாச்சியார் தன்ளன 

சுவீகார புத்திரன் என்று அதிகாரம் 

அளித்திருப்பளத அந்த ஓளை மூைம் 

அறிந்து பூரிப்பளைந்த வகௌரிெல்ைபர் 

உதயவபருமாள் கவுண்ைருக்கு தனது மனதார 

நன்றிளய வதரிவித்துக்வகாண்ைார். 

 

1801 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட், வேப்ைம்பர் 

ஆகிய இரண்டு மாதங்கள் சிறுெயலில் 

இருந்து காளையார்சகாயில் ெளர 

வெள்ளையர் பளை 

ோளை அளமத்தனர். இந்த இரு மாதங்களும் 

வெள்ளையர் பளையும் 

மருதுேசகாதரர்கள் பளையும் நைத்திய 

துப்பாக்கி ேண்ளையில் இரு தரப்பினருக்கும் 

உயிர்சேதம் அதிகமானது.     1801ம் ஆண்டு 

அக்சைாபர் மாதம் 1ந்சததி வெள்ளையர் 

பளை மன்சனறி காளையார்சகாயிளை 

அளைந்ததும், கர்னல் அக்னியூ, கர்னல் இன்ஸ், 

கர்னல் ஸ்பிதா ஆகிசயார் வியூகம் அளமத்து 

காளையார்சகாயில் சகாட்ளைளய தாக்கினர். 

 

ைொவீரனின் வீரைரணம் 

உதயவபருமாள் கவுண்ைரின் 

செண்டுசகாளின்படி.  மருது 

ேசகாதரர்கள் தளைமளறொகினர்.  மருதுப

ளை உதயவபருமாள் கவுண்ைர் தளைளமயில் 

காளையார்சகாயில் சகாட்ளையிலிருந்து 

வெள்ளையர் பளைளய எதிர்த்துத் தாக்குதல் 

நைத்தினர். கர்னல் அக்னியூ, தனது வெள்ளைக் 

கரடிளய சுட்டுக் வகான்ற உதயவபருமாள் 

கவுண்ைர் சகாட்ளையிலிருந்து சபார் 

நைத்துெளத அறிந்ததும், தனது பீரங்கிளய 

வகாண்டு தாக்கும்படி உத்தரவிட்ைான்.  

 

அெனது உத்தரவின்படி நைந்த 

பீரங்கி தாக்குதலில், வெள்ளையர் பளைக்கு 

சிம்ம வோப்பனமாக 

திகழ்ந்த  துப்பாக்கி கவுண்ைர் என்று 

அளைக்கப்பட்ை உதயவபருமாள் கவுண்ைர் 

வீரமரணம் அளைந்தார். பிணக்குவியலின் 

நடுசெ காளையார்சகாயில் சகாட்ளையில் 

நுளைந்த வெள்ளையர் பளைக்கு ஏமாற்றசம 

மிஞ்சியது. மருதிருெளர பிடிக்க 

மடியவில்ளை. 

 

சிெகங்ளக அரண்ைளனயில் வகௌரிெல்லபர் 

5.1.01801 ஆம் ஆண்டு சிெகங்ளக 

அரண்மளன புதுப்பிக்கப்பட்டு ஆஸ்தான 

மண்ைபம் அைங்கரிக்கப்பட்டு, சுத்தம் 

வேய்யப்பட்ை சிம்மாேனத்தில் 

சமைொத்தியங்கள் மந்திரம் மைங்க 

வீரமங்ளக செலுநாச்சியாரின் 

சுவீகாரபுத்திரன் 

வகௌரிெல்ைபர் அரியாேனத்தில் அமர்ந்து 

பதவிஏற்றார். 

 

உதயவபருைொள் கவுண்ைருக்கு சிளல 

வகௌரிெல்ைபர் பதவி ஏற்றதும் மதல் 

ஆளணயாக, சிெகங்ளக வதப்பக்குைத்தின் 

சமல் களரயில் வகௌரி வினாயகர் ஆையம் 

அளமக்கவும், வதன்களரயில் தனது 

வதய்ெத்தாய் வீரமங்ளக செலுநாச்சியாரின் 

மாளையீடு மீது ஆையம் அளமக்கவும், 

வெந்தியூர்காட்டில் தான் தனித்து 

நின்றசபாது. தம்ளம தாக்காமல் 

விட்டு. ராணியார் எப்சபாசதா வகாடுத்த 

ஓளைளய கைளம தெறாமல் தன்னிைம் 

ஒப்பளைத்த உதயவபருமாள் கவுண்ைருக்கு 

அெர் வெற்றியூர் காட்டில் கர்னல் 

அக்னியூவின் வெள்ளை கரடிளய சுட்ை 

நிகழ்ச்சிளய நிளனவுபடுத்தும் விதமாக 

காளையார்சகாயிலில் உதயவபருமாள் 

கவுண்ைர் வீரமரணம் அளைந்த இைத்தில் 

சிளை அளமக்கவும்உத்தரவிட்ைார். அதன்படி 

அருள்மிகு வோர்ணகாளீஸ்ெரர் சகாயில் 

நுளைவு ொயிலில் உதயவபருமாள் கவுண்ைர் 

வெள்ளைகரடிளய சுட்ைபடி சிளை 

அளமக்கப்பட்ைது. 

 

வகாங்கு சீளமயில் பிறந்து 

வெள்ளையளர எதிர்க்க செண்டும் என்ற ஒசர 

சநாக்கத்தில் சிெகங்ளக சீளமயில் 

திருப்பாச்சேத்தியில் அம்பைகாரராக இருந்து, 

தன் மளனவி மக்களை பிரிந்து 

காளையார்சகாயில் சபாரில் வீரமரணம் 

அளைந்த உதயவபருமாள் கவுண்ைரின் 

ொழ்க்ளக சபார்மளனயில் துெங்கி, 

சபார்மளனயிசைசய மடிந்தது. 

 

அதன்பின்னர், மருது ேசகாதரர்கள் 

இருெரும்வெள்ளையர்களிைம்  பிடிபட்ை

சபாது, தாங்கள் மானியமாக அளித்தளத 

திரும்பப் வபறக்கூைாது என்ற அெர்களின் 

செண்டுசகாளின்படி, மருது ேசகாதரர்கைால் 

உதயவபருமாள்கவுண்ைருக்கு அளிக்கப்பட்டி
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ருந்த அம்பைகாரர் பட்ைமம், மானிய 

கிராமங்களையும் வகாண்டு அெரது மளனவி 

வபான்னாயி தன் மகன்களை ெைர்த்து, 

அெர்களை அறப்பணியில் 

ஈடுபடுத்த மற்பட்ைார். 

 

உதயவபருைொள் கவுண்ைரின் ெொரிசுகள் 

உதயவபருமாள் கவுண்ைரின் 

மகன்களுக்கு பிள்ளை பட்ைம் ெைங்கப்பட்டு, 

அெர்கள் ஆறுமகம்பிள்ளை, உதயவபருமாள் 

பிள்ளை என்சற 

அளைக்கப்பட்ைனர். அத்துைன் திருப்பாச்சேத்

தியில், பிள்ளைமார் இனத்திசைசய மணம் 

மடித்து, அெர்களுளைய ொரிசுகள் பத்து 

தளைமளறயாக பிள்ளைமார் 

ேமதாயத்தினராகசெ திருப்பாச்சேத்தியில் 

ொழ்ந்து ெருகின்றசபாதிலும், 

ஊர்மக்கைால் கவுண்ைபுரத்தார் என்சற 

அளைக்கப்படுகிறார்கள். 

 

கவுண்ைபுரத்தொரின் அைப்பணி    

உதயவபருமாள் கவுண்ைரின் மகன்கள் 

ஆறுமகம்பிள்ளையும் 

உதயவபருமாள்பிள்ளையும் அறப்பணியில் 

தீவிரம் காட்டினர்.திருப்பாச்சேத்தியில் உள்ை 

மருசநாக்கும் பூங்குைலி உைனாய 

திருசநாக்கிய அைகிய நாதர் திருக்சகாயிலில் 

சுற்றுச்சுெர், சகாட்ளை ொேல் 

கட்டினர். சமலும் வினாயகர் ேன்னதி, மருகன் 

ேன்னதி, ளபரெர் ேன்னதி  சகாயில்களை 

புனரளமப்பு வேய்துள்ைனர். இதற்கான 

ஆதாரமான கல்வெட்டு சமற்படி சகாயிலின் 

கிைக்கு ொேல் மன்மண்ைபத்தில் இன்றும் 

உள்ைது. சமலும் யாத்திளர ெருபெர்கள் 

தங்குெதற்கு மைமம் 

கட்டிஉள்ைனர். வபாதுமக்கள் ெேதிக்காக 

ரயில்செ துளறக்கும், காெல்துளறக்கும் 

இைம் விட்டு உதவியுள்ைனர். 

 

சமலும், உதயவபருமாள் கவுண்ைரின் 

ொரிசுகள் வதான்றுவதாட்டு இன்று 

ெளர, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ளதபூேத்திருநாள் 

அன்று அன்னதானமம், 

நெராத்திரி விைாவின் இறுதி நாைான 

விஜயதேமி அன்று     அம்பாள் குதிளர 

ொகனத்தில் கவுண்ைபுரத்தார் மைத்தில் 

எழுந்தருளி, பின் அங்கு கவுண்ைரின் 

ொரிசுகைான கவுண்ைபுரத்தார் ோர்பாக 

அம்மனுக்கு சிறப்பு பூளஜ அைங்காரம் 

வேய்யப்பட்டு, மைத்திலிருந்து புறப்பட்டு 

மகரசநான்பு வபாட்ைலில் வேன்று அம்பு 

விடும் நிகழ்ச்சியும் ஆண்டு சதாறும் சிறப்பாக 

நளைவபற்று ெருகிறது.  

 உதயப்வபருைொள்கவுண்ைர் பற்றிய ஆெண 

நூல்கள் 

1.   காளையார்சகாயில் ம.சேகர் 

எழுதிய “வீரம் விளைந்த சிெகங்ளக 

சீளமயின் வேம்மண்”. 

2.   சதே விடுதளையும் தியாகசுைர்களும் 

புத்தகத்தில் ம.ஜீெபாரதி அெர்கள் 

எழுதிய “துப்பாக்கி கவுண்ைன்” என்ற 

கட்டுளர. 

3.   சதசிய விடுதளையில் வகாங்குநாட்டினரின் 

பங்கு என்ற புத்தகத்தில், 

ஈசராடு புைெர். வே.ராசு அெர்கள். தஞ்ளே 

தமிழ்பல்களைக்கைக கல்வெட்டியல் துளற 

தளைெர் (ஓய்வு) எழுதிய துப்பாக்கி கவுண்ைர் 

என்ற உதயவபருமாள் கவுண்ைர் 

என்றகட்டுளர. 

4.   மத்தமிழ் அறிஞர் ைாக்ைர். களைஞர் 

அெர்களின் வதன்பாண்டி சிங்கம். 

5.   வேெல்குைம்புைெர் அ.ோ.குருோமி 

அெர்கள் எழுதிய மாவீரர் மருதுபாண்டியர். 

6.   மீ.மசனாகரன் எழுதிய மருதுபாண்டிய 

மன்னர்கள். 

7.   வெல்ஸ் ளைைரி ொல்யூம் 1. பக்கம் 81.82 

8.   திருப்பாச்சேத்தி சிொையத்தின் கிைக்கு 

ொயில் மன்மண்ைபத்தில் உள்ை கல்வெட்டு. 

 

  

 

திருப்பொச்கசத்தியில் கவுண்ைபுரத்தொர்கைொல் 

நைத்தப்படும் விழொக்கள் 

 

1.   ளதப்பூேத்திருநாளில் அன்னதானம் 

நைத்துதல். 

2.   மாசிமாதம்டூகைாpவிைாடூசிொையத்திலுள்

ை உதயப்வபருமாள் கவுண்ைர் அெர்களின் 

திருஉருெசிளைக்கு மரியாளத வேய்து பின் 

ளெளக ஆறு வேன்று குைவதய்ெ ெழிபாடு 

வேய்தல். 

3.    சித்திளரமாதம் அைகியநாயகிஅம்மன் 

சகாயில் 

திருவிைாவில், மதல்நாள் (சித்திளர1ம்சததி) 

http://3.bp.blogspot.com/-a6mO2rpWT2w/VP66phEo78I/AAAAAAAATKg/iZMTM_VMbCc/s1600/001%2Bx.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-a6mO2rpWT2w/VP66phEo78I/AAAAAAAATKg/iZMTM_VMbCc/s1600/001%2Bx.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-a6mO2rpWT2w/VP66phEo78I/AAAAAAAATKg/iZMTM_VMbCc/s1600/001+x.jpg
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மதல்திருக்கண்மரியாளத, அம்மன் 

சிம்மொகனத்தில் அைங்காரம் வேய்தல், 

பிரோதம் ெைங்குதல், துண்டு அணிவித்தல். 

4.    மதுளர சித்திளர திருவிைாவிற்கு வேல்லும் 

பக்தர்களுக்கு 10 நாட்கள் நீர்சமார் ெைங்குதல். 

5.    ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

நெராத்திரி விைாவின் இறுதி நாைான 

விஜயதேமி அன்று     அம்பாள் குதிளர 

ொகனத்தில் கவுண்ைபுரத்தார் மைத்தில் 

எழுந்தருளி, பின் அங்கு கவுண்ைரின் 

ொரிசுகைான கவுண்ைபுரத்தார் ோர்பாக 

அம்மனுக்கு சிறப்பு பூளஜ அைங்காரம் 

வேய்யப்பட்டு, மைத்திலிருந்து புறப்பட்டு 

மகரசநான்பு வபாட்ைலில் வேன்று அம்பு 

விடும் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நளைவபற்று 

ெருகிறது. 

6.    ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்சைாபர் 5 ஆம் 

சததி கவுண்ைபுரம் பங்காளிகளின் 

பாட்ைனார் மாவீரன் உதயப்வபருமாள் 

கவுண்ைர் என்ற துப்பாக்கி கவுண்ைர் 

நிளனவுநாள் வகாண்ைாடுதல். 

7.    காராைருளைய அய்யனார்சகாயில் 

புரவிஎடுப்பு விைாவில் மதல் குதிளர 

அரண்மளனக்கும் (சிெகங்ளக ேமஸ்தானம் 

சதெஸ்தானம்) அடுத்தது கிராம கணக்கில் 

மதல் குதிளரயும், மதல் மரியாளதயும் 

கவுண்ைபுரத்தாருக்கு வகாடுக்கப்படுகிறது. 

சைர்ப்பணம்         

 

 
 

இந்திய விடுதளை செள்வியில் தமது 

இன்னுயிளர மண்ணுக்குத் தந்து வீரமரணம் 

அளைந்த பை ஆயிரம் வீரர்களில் ஒருெரான 

உதயவபருமாள் கவுண்ைர் என்ற துப்பாக்கி 

கவுண்ைரின் ொழ்க்ளக ெரைாற்ளற 

அளனெருக்கும் வதரியப்படுத்த அெரது 

ொரிசுகைான நாங்கள் எடுத்துள்ை இந்த 

மயற்சிக்கு ஒத்துளைப்பு தந்த அளனத்து நல்ை 

உள்ைங்களுக்கும் திருப்பாச்சேத்தி 

உதயப்வபருமாள் கவுண்ைர் என்ற துப்பாக்கிக் 

கவுண்ைரின் ொரிசுகள் 

நன்றிளய ேமர்ப்பிக்கின்சறாம். 

 

மானாமதுளர சுொமிஜி அம்மா இெர்கைது 

மன்னிளையில், 

திருப்பாச்சேத்தி அருள்மிகு ேப்பாணி கருப்பர் 

சகாயிலில் ளெத்து 

4 மார்ச் 2015 அன்று கவுண்ைரின் ொரிசுகள், 

கவுண்ைர் பற்றிய வேய்திகளை 

மளனெர் கி. காளைராேனிைம் ெைங்கினர். 

 

_________________ 

 

முளன ர் கி. கோளைரோசன் 

google.com/+KalairajanKrishnan 

http://kaalaiyarkovil.blogspot.in/ 

             

 

 

சிந்தடன களம்: படித்தால் 

மபரியாளாகி விடுவாய் 
 

வித்யாசாகர் 

 

ஒரு நூலகம் கட்டுதல் என்பது 

கோடளமப்பதற்கு சமம். கோடு வதோறும்  ைர்ந்த 

மரங்களைப்வபோல் நூலகம் நிளறந்தப் 

புத்தகங்கள் ஒவ்வ ோன்றும் ஆயிரமோயிரம் 

சிந்தளனயின் விளதகளைத் தோங்கிக் 

வகோண்டுள்ைளத படிக்கப் படிக்கவ  

உணரமுடியும். படித்தலில் கிளடக்கும் அறிவு 

சோதுர்யம் மிக்கது. படித்தலில்  ரும் வதளிவு 

 ோழ்ள  மிளிரள க்கத் தக்கது. படிப்ப ரோல் 

தோன் மனதுள் ஊக்கத்ளத விளதத்துக் 

வகோள்ைமுடிகிறது. நிளறயப் புரிந்து ஆழ்ந்து 

சிந்தித்து சட்வடன வதளிய படிப்வபோரோல் 

முடிகிறது. 

 

நடுத்தரத்தன்ளமளய மனதுள் நிளலக்கச் 

வசய்தல் படித்தலோல் ளக ரப்படு ளத 

வதோடர்ந்து படிப்வபோரோல் அறியமுடிகிறது. 

விளதத்தோல் விளையும் நிலம்வபோல 

படிப்பினோல் உதிக்கும் ஞோனம் 

வ ளிவயங்கும் நன்ளமயின் வ ளிச்சத்ளதப் 

பர ச்வசய்யும். மகிழ்ச்சிளய எதுவ ன்று 

அறியக்கூடிய அறிவுக்கூர்ளமளய படிப்பு 

http://google.com/+KalairajanKrishnan
http://kaalaiyarkovil.blogspot.in/
http://4.bp.blogspot.com/-CK5ihih8AGs/Uacuxyu_32I/AAAAAAAAMs4/Cnlh7VIsIOk/w178-h179/kalairajan%2BJPC.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-vNnHXdQJA4Q/VP660SahW6I/AAAAAAAATKo/g5h12wlGC5A/s1600/DSC_1579+x.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CK5ihih8AGs/Uacuxyu_32I/AAAAAAAAMs4/Cnlh7VIsIOk/w178-h179/kalairajan+JPC.JPG
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வமம்படுத்தும். அதன்வபோருட்டோக 

ஆயிரமோயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதோக 

சிந்தித்து நோம் தோள்களை புத்தகங்களை 

கண்டறியும்முன்னவர ஓளலயில் எழுதத் 

து ங்கிய நமது முன்வனோர்களையும் நோம் 

எடுத்துணர வ ண்டும். 

 

படித்தலின் இன்றியளமயோளமளய 

பின்வனோர் அறிய ஓளலயிவலனும் 

எழுதிள த்துச்வசன்ற முன்வனோர்களின் 

பிரயத்தனத்திற்குமுன் புத்தகங்களை 

அடுக்கிள த்துக் வகோண்டு அளதப் 

பிரிக்கோமவல கடந்துச்வசன்றுவிடும் நோம் நம் 

நிகழ்கோல நன்ளமயிளன வதோளலப்பவதோடு 

மட்டுமில்லோது எதிர்கோலப் பிள்ளைகளுக்கோன 

 ோழ்வியளலயும் மோற்றியளமக்கிவறோம் 

என்பளதயும் க னிக்கவ ண்டிய 

கட்டோயமுள்ைது. 

 

படிப்பு என்பது வ றும் புத்தகத்தில் 

படிப்பதில் மட்டுமில்ளல;  ோழ்க்ளகயின் 

சிறப்புகளை மனிதர்களின் மூலமும், 

தீளமயின் நன்ளமயின் விளைவுகளை 

அைவிட்டுப் போர்ப்பதிலும், நடப்புகளை 

அதனதன்வபோக்கில் அதனதளன க னித்து 

 ரு தன்மூலமும், இயற்ளகளய அகக்கண் 

திறந்துப் போர்ப்பதிலும், உள்வை உற்றுவநோக்கி 

வநோக்கி வ ளிளய இயக்கப் 

பழகு திலுவமன, ‘படிப்வபன்பது 

அளச திலும் அளசயோததிலுமோய் ஏகமோக 

இருந்தோலும், அந்த வமோத்த படிப்பிளனக்கோன 

முதலுரத்ளத இடு து புத்தகங்கவை. 

 

புத்தர்  ோசித்த ரிக் வ தத்திலிருந்து தோன், 

கோற்று ழி உள்வை பயணித்து கல்லுக்குள்ளும் 

இருக்கப்வபரும் கடவுளின் சக்திளய 

அறியமுடிந்தது. ஆய்ந்து ஆய்ந்து 

அறி தற்கோன முதல் புள்ளி 

புத்தகங்களிலிருந்து நமக்கு எளிதோக 

கிளடத்துவிடுகிறது. உலகம் முழுதும் 

சுற்றி ந்து எல்லோ ஊரிலும் மண்வணடுத்து 

அளத வமோத்தமோக கலந்து அதிலிருந்து ஒரு 

பிடி மண்வணடுத்து அந்த ஒரு பிடிக்குள் இந்த 

ஒய்யோர உலகத்ளதப் போர்க்கக் கிளடப்பதற்குச் 

சமம்தோன் சங்கிளி ழியோக  ந்த உலகைோவிய 

வமோத்த அறிவும் ஏவதோ ஒரு புத்தகத்தினுள் 

அடங்கிப் வபோதலும். 

 

அத்தளகய புத்தங்களை அடுக்கிள திருக்கும் 

ஒவ்வ ோரு அகமும் அறிவு விைக்வகற்றும் 

வகோவிலின்றி வ றில்ளல. நூலகத்திலிருந்து 

உரு ோன நிளறய வமளதகள் நம் 

நோட்டிலுண்டு, வ ளிநோடுகளிலும் உண்டு. 

இவ்வுலகம் ஒரு புள்ளியில் அடங்கத்தக்கது 

எனும் நம்பிக்ளக நமக்வகல்லோம் எவ் ைவு 

 லிளமயோனதோக உள்ைவதோ, அவதயைவு 

இந்த ஒரு பிறப்பின் அறிவினுள்வைோ அல்லது 

ஒரு பிறவியின் கோட்சிக்குள்வைோ 

அடங்கிப்வபோ தும் கூட இல்ளல இந்த 

உலகு. அத்தளனயத்தளன அற்புதங்களை 

இயற்ளக கோணுமிடவமல்லோம் அடக்கி 

ள த்திருக்கிறது. 

 

அண்ணோந்துப் போர்க்கும்  ோனத்திலும், 

அைந்திட இயலோது வியந்துவநோக்கும் 

கடலிடமும் வ வறன்ன சூழ்ச்சுமத்தின் 

ஈர்ப்பிருந்துவிடும் நமக்வகல்லோம்? கடளலப் 

போர்க்ளகயில் ஏவதோ ஒரு தோய்ப்போசம் வபோல 

மதிப்பும், அவதவநரம் எத்தளன எத்தளன 

மர்மங்களை அடக்கிக்வகோண்டுள்ை பயமும் 

நமக்கு  ரோமலில்ளலவய?  ோனத்ளத 

போர்த்துக்வகோண்வட இருக்கிவறோம் 

எல்ளலளய அறியவில்ளலவய? பூமிளய 

சுற்றிச் சுற்றி  ருகிவறோம் வமோத்தத்ளதயும் 

கோணவில்ளலவய? அவதல்லோம் ஏன் 

அத்தளனக் வகோடோன வகோடி மர்மங்களும், 

வியப்புகளும், நடப்புகளுவமன எல்லோம் 

சூழ்ந்துள்ை இப்பிரபஞ்சத்தின் ஒரு சிறிய 

புள்ளிதோன் நோம். நோம் அதத்தளனளயயும் ஒரு 

ளகயில் அடக்கிக் வகோள்ளும் முடுச்சிகளின் 

மூலத்ளத அறி வதனில் நம் ளகயினுள்ை பல 

புத்தகங்களை படித்துணரு தோல் அது 

முடியும். 

 

எனவ  வ ற்றிகளின் மூலத்ளத, வதோல்வியில் 

தோங்கும் பக்கு த்ளத, வதோல்விளய 

வ ன்வறடுக்கும் தந்திரத்ளத, வ ற்றி 

வதோல்வியின் சரிசமத்ளத இப்படி 

அளனத்ளதயும் வகோஞ்ச வகோஞ்சமோக 

 ோழ்வின் நகர்விற்வகற்ப படித்தறிய நம்மோல் 

இயலுவமனில் அதற்கு வபருதவியோய் 

அளம வத நூலகங்கள். 

 

நூலகங்களைப் பயன்படுத்தப் பழகுங்கள். 

வதருவின் ஓரத்தில் ஒரு மோங்கோய் மரம் 

 ைர்ந்து நோன்கு மோங்கணி ளகக்வகட்டும் 

தூரத்தில் வதோங்கினோல் பறித்துன்னவும், 

எட்டோத உயரத்தில் இருந்தோல் கல்வலறியவும் 

அறிவிருக்கும் நமக்கு; கோல்நடக்கும் 

தூரத்திலுள்ை அறிவுக் வகோயில்கைோன 

நூலகங்களை அவ் ப்வபோழுது அணுகி 

பயன்படுத்திக் வகோள்ளும் எண்ணம் ஏன் 

வபோது ோய் எல்வலோருக்கும் 

இருந்திருக்கவில்ளல? 
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சினிமோவிற்குப் வபோகவும், பூங்கோவிற்கு 

வசன்று விளையோடவும், மோளலவநரத்தில் 

சிற்றுண்டிக் களடகளுக்குச் வசன்று 

வசலவிடவும் முடிகிற நோம் நம் 

பிள்ளைகளுக்கு இல சமோக 

திறந்துள துள்ை நூலகத்திற்குச் 

வசல் ளதயும் இன்றியளமயோததோக எண்ணி 

பழக்கவ ண்டும். படிப்பளத புத்தகத்தின் 

 ழிவயவும் நம் பிள்ளைகளுக்கு நோம் 

சிறு யதிலிருந்வத பழக்கித் தரவ ண்டும். 

புத்தகம் என்பது அலமோரியில் 

ள த்துக்வகோள்ை பிறரோல் தரப்படும் 

பரிசுப்வபோருைோக மட்டும் பிள்ளைகள் 

அறிந்துள த்துக் வகோள்ைோதிருக்க’ 

அள களை படித்துணரும் பழக்கத்ளதயூட்டி, 

இலக்கிய அறிள  வபருக்கி, களலயின் 

கலோசோரத்தின் சோரம்சங்களை முன்வனடுத்து, 

நோளைய தளலமுளறயின் இன்ளறய 

முன்னுதோரண பிறப்புகைோகவ  நோம் 

 ோழயிருக்கிவறோம் என்பளத அறிவுணர 

வசோல்லித்தரவ ண்டும். 

 

எளதயும் கற்று அலசி ஆய்ந்து உலகின் 

நன்ளமக்வகன ஆவலோசித்து சிறந்தளத ஏற்று 

 ருத்தத்ளதயும் இன்னளலயும் தீர்க்கத் தக 

ஆற்றளல, ‘படிப்பதன்மூலமும் 

 ைர்த்துக்வகோள்ைமுடி ளத’ ஒவ்வ ோரு 

 ைர்ச்சியின் இளடயிலும் புகட்டி 

பிள்ளைகளை நோம் நளடமுளற அறிவ ோடு 

 ைர்க்கவ ண்டும். வநற்ளறய  ரலோற்ளறக் 

கண்டு இன்ளறய கோலத்து  ோழ்க்ளகளய 

நிமிர்த்திக்வகோள்ை புத்தகங்கள் உதவும் 

என்பளத அறியத்தரும் முதல்புள்ளி நமது 

 ைர்ப்பிலும்  ோர்த்ளதயிலுவமயுள்ைது. 

 

ஒவ்வ ோரு நூலகத்திற்குள்ளும் ஆயிரமோயிரம் 

மனிதர்களின் களதயும்  ோழ்வும் ஏக்கமும் 

இழப்பின் சு டுகளும் 

வகோட்டிக்கிடக்கிறவதன்பளத நம் 

பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துச் வசோல்லி 

பழக்கிவிட்டோல், அடுத்தநோள் நூலகம் வதடி 

அ ர்கைோகவ  வபோ ோர்கள். நல்லளத அதன் 

விளைவ ோடு அறிந்து, தீயளத அதன் 

விளைவ ோடு எச்சரிக்ளகயுறும் 

அைவிலுணர்ந்து தளன வசதுக்கி வசதுக்கி 

சுதந்திரப் பிறவியோக இம்மண்ணில் நம் 

குழந்ளதகள்  ைம் ர படிப்பிளன உதவும் 

என்பளத எடுத்துச் வசோல் து வபற்வறோரோகிய 

நமது கடளமயோகவ  முன்னிற்கிறது. 

 

அரிசி விளையும் ஒவ்வ ோரு விளைநிலத்தின் 

ஈரத்திலும் ஒரு வி சோயியின் 

வியர்ள யினுளடய ஈரம் மட்டுமில்ளல, 

கண்ணீரும் சுட சுட இருக்கிறது. இனிக்கும் 

பழங்களுக்குள்வை அந்தத் வதோட்ட 

முதலோளியின் சிரிப்பும் வ ளலக்கோரனின் 

அழுளகயும் ஏக்கமும் நிளறந்துகிடக்கிறது. 

விண்ணைந்து நிற்கும் அத்தளன கட்டிடங்கள் 

அழகழிய வீடுகள் என ஒவ்வ ோரு 

கல்லுக்குள்ளும் ஒரு களத  ளத  ோழ்க்ளக 

வகோட்டி அளடக்கப் பட்டிருக்கிறது. 

அதுவபோல் வகோடோனவகோடி வகள்வியும் 

பதிலுமோய் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் 

புத்தகங்களுக்குப் பின்வனயும் ஒரு 

பளடப்போளியின் கண்ணீரும் க ளலயும் 

அழுளகயும் ஏக்கமும்  லியும் உறுத்தலும் 

நிரோளசயோய் உளரந்துப்வபோயுள்ைது. 

அள களைவயல்லோம் துளடப்பதற்கு நோம் 

படிக்கவ ண்டும். இவதோ உன் அழுளக எனது 

சிரிப்பிற்கோன போளதளயக் கோட்டியுள்ைது 

போவரன்று அ ர்களுக்குக் கோட்டவ ண்டும். நீ 

வசலவிட்ட வநரத்தில் நோன் எனது 

அறிவுக்கண்ளண திறந்துக்வகோள்வ ன் 

க ளலயுரோவத என்று 

நம்பிக்ளகயூட்டவ ண்டும். 

 

புத்தகங்களை அடுக்கியுள்ை நூலகத்திற்கு 

ஆயுதபூளசயன்று வபோட்டு ள ப்பவதோடு 

நில்லோமல் அள களின் கனம் 

உணரோமலிருக்கும் அறிவு வநோக்கி ஒரு 

வசல்லக் குட்டு ள த்துக்வகோள்வ ோம். குட்டு 

 லித்த இடத்திலிருந்து இனி நூலகத்திற்கோன 

கதவுகள் வ கு ோய் திறக்கட்டும். 

புத்தகங்களின் ரசிக்கத்தக்க உள்பக்க 

நறுமணத்ளதப் வபோல நம்  ோழ்க்ளகயும் 

வசம்ளமயுற்று நல்வலண்ணத்தின் மணம் 

இனி உலவகங்கும் பர லோய் வீசட்டும். 

 

புத்தகதிற்குப் பின்வனயும் நூலகங்களின் 

பின்புறமும் நின்றழும் பளடப்போளிகளின் 

கண்ணீளர நம் படிக்கும் பழக்கத்ளதக் கூட்டிக் 

கூட்டி வமல்ல துளடப்வபோம். அ ர்களின் 

சிரிப்பினோல் இச்சமூகம் வதளிந்த சமூகமோய் 

அறிவு மிளிரும் மனிதர்கவைோடு கூடியதோய் 

அளமயட்டும். 

 

புத்தகங்கள்  ோழ்க.. அச்சிடுவ ோர்  ோழ்க.. 

எழுதுவ ோர்  ோழ்க.. எழுதியளத எடுத்தடுக்கி 

கோத்து நூலகமளமத்துத் தருவ ோர்  ோழ்க.. 

படிப்வபோரும் படிக்க பள்ளிக்கூடம் 

அளமத்வதோரும்  ோழ்க.. எல்வலோரும் படித்து, 

‘விடுதளலளய வபறும் அறிவ ோடும்’ தரும் 

அறிவ ோடும் இருந்து’ ஒவ்வ ோரு உயிரும் 

சிறந்வதோங்கி’ நன்னிலந்வதோறும் நலவம 

நலவம விளழயப் வபறுக.. 
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அண்ணோர்சாமி கடத 
 

மசல்வன்  

 

நம் ஊரில் அண்ணமோர் சோமி எனும் வபயரில் 

வபோன்னர்- சங்கர் களத பிரபலமோக 

இருப்பதுவபோலவும், பஞ்சபோண்ட ர் களத 

பிரபலமோக இருப்பது வபோலவும் சீனோவிலும் 

ஒரு அண்ணமோர் சோமி களத இருக்கிறது. 

வபோன்னர்- சங்கர் வபோல இந்த 

அண்ணமோருக்கும் வகோயில்கள் உள்ைன. 

சு ோரசியமோன இந்த அண்ணமோர்களின் 

 ரலோற்ளற வநட்ப்ளிக்ஸில் கண்டு ரசித்வதன். 

இ ர்கள்  ரலோற்ளறசிறிது போர்ப்வபோம். 

 

ஏழோம் நூற்றோண்டு ோக்கில் சீனோ இரு 

வபரரசுகைோக பிரிந்து கிடந்தது. சோங் எனும் 

சீனவபரரசு வமல் கிடோன்கள் 

(மங்வகோலியர்களின் மூதோளதயர்) 

பளடவயடுத்துத்வதோல்ளல 

வகோடுத்து ந்தோர்கள். சீன அரசரிடம் யோங் 

எனும் தைபதி பணிபுரிந்து  ந்தோர். ஒருமுளற 

பளடவயடுத்த யூலுவ் எனும் தைபதி 

தளலளமயிலோன மங்வகோலிய பளடளய 

முறியடித்து அந்த தைபதியின் தளலளய 

வ ட்டிவிடுகிறோர். வபோர்முடிவில் தைபதி 

உடல் கூட கிளடக்கோதோதோல் அ ரது மளனவி 

க ளலயில் இறக்கிறோர். இதனோல் 

வகோபமளடந்த தைபதியின் மகன் யோன் தன் 

தந்ளதளய இக்கதிக்கு ஆைோக்கின யோங் 

தைபதியின்  ம்சத்ளதக்கறு றுக்க சபதம் 

வசய்கிறோர் 

 

யோங்குக்கு ஏழு மகன்கள். ஏழுவபரும் 

மோவீரர்கள். இந்த சூழலில் சோங் அரசின் வமல் 

மங்வகோலியர்கள் யோன் தளலளமயில் 

மீண்டும் வபோர் வதோடுக்கிறோர்கள். அரசர் 

வகோளழயும், முட்டோளுமோன பிரபு போன் 

என்ப ர் தளலளமயில் ஒரு பளடளய 

அ ர்களுடன் வபோரிட அனுப்புகிறோர். 

போனுடன் வஜவனரல் யோங்கும் வபோருக்கு 

வசல்கிறோர் 

 
 

யோங் வீரமோக வபோரோடி வ ற்றிளய 

அளடயவிருக்கும் சூழலில் பிரபுபோன் 

முட்டோள்தனமோக பின் ோங்கிவிடுகிறோர். யோங் 

கைத்தில் இருந்து தப்பினோலும் கோயம்பட்டு 

மளலகுளக ஒன்றில் ஒளிந்துவகோள்கிறோர். 

அ ளர மீட்க ஏழு அண்ணமோரும் 

கிைம்புகிறோர்கள். அ ர்கள் முதலோம் 

அண்ணன், இரண்டோம் அண்ணன் என 

எண்கள் வபயரோவலவய 

அளழக்கப்படுகிறோர்கள் 

 

மங்வகோலியர் பளடளய து ம்சம் வசய்து 

தந்ளத இருக்கும் மளலகுளகளய 

அளடளகயில் அது மங்வகோலியர்கள் 

அ ர்களை பூண்வடோடு அழிக்க பின்னிய 

 ளல என்பளதப்புரிந்துவகோள்கிறோர்கள். 

குளகளய மங்வகோலியர் பளட சூழ்கிறது. 

ஏழோம் சவகோதரன் மட்டும் தப்பி பிரபு 

போனிடம் உதவி வகட்க வசல்கிறோன். ஆனோல் 

பளடளய அனுப்ப மறுக்கும் போன் ஏழோம் 

சவகோதரளன அம்புகளை 

ஏவிக்வகோன்றுவிடுகிறோர். தன் வகோளழத்தனம் 

வதரியகூடோது என்பதற்கோக இறந்தது 

மங்வகோலியவீரன் எனவும் கூறிவிடுகிறோர். 

 

சவகோதரர்கள் அறு ரும் மீண்டும் 

மங்வகோலியர பளடளய து ம்சம் வசய்தபடி 

குதிளரயில் தந்ளதயுடன் தப்புகிறோர்கள். 

நடந்த யுத்தத்தில் நூறு மங்வகோலியரும், 

இ ர்கள் எழு ரும் மட்டுவம 

மிஞ்சுகிறோர்கள். நூறுவபர் அடங்கிய பளட 

இ ர்களைத்துரத்துகிறது. 

 

தன்னோல் மகன்கள் உயிருக்கு ஆபத்து 

விளைந்த குற்ற உணர்வில் தைபதி யோங் 

தற்வகோளல வசய்துவகோள்கிறோர். அதன்பின் 

அ ரது உடளல தோயிடம் வசர்க்க தனயன்கள் 

சபதம் எடுக்கிறோர்கள். தன் தந்ளத உடல் 

எப்படி தன் தோயிடம் வசரவில்ளலவயோ 

அதுவபோல யோங்கின் உடலும் அ ர் 

மளனவியிடம் வசரோது என மங்வகோலிய 

தைபதி யோன் உறுதிபூணுகிறோர். 

 

அதன்பின் மங்வகோலியர் பளட வநருங்கவும் 

மூத்த அண்ணன் மற்ற தம்பிகளை 

அனுப்பிவிட்டு 100 வபளர எதிர்வகோள்கிறோர். 

சண்ளடயிட்டு வநரத்ளத கடத்தியபடி 

தம்பிகள் தப்ப  ழிகோண்கிறோர். ஆனோல் 

சண்ளட முடிவில் தைபதியோல் 

வகோல்லபடுகிறோர். 

 

இதன்பின் மீண்டும் மங்வகோலியபளட 

வநருங்க வநருங்க ஒவ்வ ோரு அண்ணனோக 

அ ர்களுடன் சண்ளடயிட்டு பிறதம்பிகள் 

தப்ப  ழிவசய்கிறோர்கள். களடசியில் 
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ஆறோ து அண்ணனும், மங்வகோலிய தைபதி 

இரு ரும் மட்டுவம எஞ்சுகிறோர்கள். 

 

சீன அரண்மளன அருவக வநருங்கவும் 

இரு ரும் வமோதுகிறோர்கள். கடுளமயோன 

வபோரில் ஆறோம் அண்ணன் சீனதைபதி 

யோளனக்வகோன்று வீழ்த்தி தோயிடம் தந்ளத 

உடளல வசர்க்கிறோர். அதன்பின் சீன 

தைபதியோக தந்ளத இடத்தில் அமர்ந்து 

மங்வகோலியளர விரட்டி சீனோள க்கோக்கிறோர். 

 

இக்களத 9 முதல் 13 நூற்ரோண்டு ளர 

 ோய்வமோழியோக பரவி சீனோவ ங்கும் 

புகழளடந்தது. ஒவ்வ ோரு ஊரிலும் இது 

வ று  டி ங்களில் வசோல்லபட்டு  ருகிறது. 

ஆனோல் இதில்  ரும் சீனத்தைபதி யோங்கும், 

அ ரது ஆறோம் மகனும் உண்ளமயில் 

 ோழ்ந்து சீனோள  மங்வகோலியர்களிடம் 

இருந்து கோப்போற்றிய ர்கள் எனத்வதரிகிறது. 

தைபதி யோங்கின் உடல் புளதக்கபட்ட 11ம் 

நூற்ரோண்டு வகோயில் சீனோவில் இன்னும் 

உள்ைது. கோண்க புளகப்படம் 

 

 
 

பின்னோளில் 16ம் நூற்ரோண்டு ோக்கில் 

இ ர்கள் களத நோ ல், நோடகம், கவிளத என 

பரவியது. பல திளரப்படங்களும், டிவி 

சீரியல்களும் எடுக்கபட்டன 

 

அண்ணன் தம்பி ஒற்றுளமயோக இருந்தோல் 

எளதயும் சோதிக்கலோம் என்பளதவய நம் ஊர் 

அண்ணமோர் சோமிகளும், பஞ்சபோண்ட ரும், 

சீனத்து அண்ணமோரும் கூறும் களதநீதி. 

 

 

டசத்தான் ஓதிய மவதம் 
 

மசல்வன்  

 

கிபி 1230ம் ஆண்டு ோக்கில் எழுதப்பட்ட, 

உலகின் எட்டோ து அதிசயமோக ஒரு 

கோலத்தில் கருதப்பட்ட, ளசத்தோனோல் 

எழுதப்பட்டதோக கருத்தபடும் வகோவடக்ஸ் 

கிகோஸ்( Codex Gigas) எனும் நூளலப்பற்றிய 

National Geographic டோக்குவமண்டரிளய இன்று 

போர்த்வதன் 

 

 
 

 

டசத்தான் ஏன் டபபிடள எழுதமவண்டும்? 

 

பண்ளடய வபோஹிமியோவில் (வரோவமனியோ) 

ஒரு (கிறிஸ்து ) கருந்துறவிகள் வமோனோஸ்ட்ரி 

இருந்தது. மிக, மிக தீவிர விரதம் 

எடுத்த ர்கவை இதில் துறவிகைோக 

வசரமுடியும். குளற ோக உண்போர்கள், 

குளற ோக உறங்கு ோர்கள், கடுளமயோக 

பிரோர்த்தளன வசய் ோர்கள், எந்த த றோன 

எண்ணமும் மனதில்  ரோமல் 

போர்த்துக்வகோள் ோர்கள். இவ்விரதங்களில் 

சிறுபிளழ வநர்ந்தோலும் தம்ளமவய 

சோட்ளடயடிக்கு உட்படுத்து து, கடுளமயோன 

முளறயில் மரணதண்டளன வபறு து என்பது 

வபோன்ற விதிகள் உண்டு. 

 

இதில் ஒரு துறவி ஒரு பிளழ வசய்த்தோல் 

அ ருக்கு மரணதண்டளன என முடி ோனது. 

அதோ து சு ரில் ள த்து உயிருடன் 

புளதத்துவிடும் தண்டளன. நோளை கோளலயில் 

தண்டளன நிளறவ ற்றம் எனும் நிளலயில் 

அசரீரியோக அத்துறவியிடம் கடவுள் "உலகின் 

மிகச்சிறந்த ஞோனம் அளனத்தும் இருக்கும் 

நூல் ஒன்ளற இரவுக்குள் எழுது தோக மற்ற 

துறவிகளிடம் கூறு. அப்படி வசய்தோல் உனக்கு 

விடுதளல கிளடக்கும்" என்றோர். துறவியும் 
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அவ் ோவற கூற "அது எப்படி ஒரு இரவில் 

அப்படி ஒரு நூளல எழுத முடியும்?" என மற்ற 

துறவிகள் வகட்டோலும் அதன்பின் அப்படி 

வசய்தோல் விடுதளல அளிப்பதோக 

ஒப்புக்வகோண்டோர்கள். இரவு முழுக்க எழுத 

ஆரம்பித்தும் நூளல எழுதி முடிக்க முடியோத 

நிளல. கடவுளை உதவிக்கு அளழத்தும் அ ர் 

 ரவில்ளல. அதனோல் வகோபத்தில் அத்துறவி 

ளசத்தோளன வ ண்டி "என் ஆன்மோள  

உனக்கு வகோடுத்துவிடுகிவறன். நூளல 

எழுதிக்வகோடு" என வ ண்டினோர். சோத்தோனும் 

அதன்பின் ஒவர இரவில் நூளல 

முடித்துக்வகோடுத்து அத்துறவிளய 

கோப்போற்றினோன். 

 

இதுதோன் அந்த நூளலப்பற்றிய வதோன்மம். 

இத்வதோன்மம் ஏன் பிறந்தது என 

ஆரோய்ளகயில் அதற்கோன கோரணங்கள் 

புலப்பட்டன. இந்த நூலில் உள்ை சோத்தோனின் 

படம் அக்கோலகட்டத்தில் மிகப் 

புதுளமயோனதோக இருந்தது. இதுவபோல 

தனியோக இருக்கும் ளசத்தோனின், 

அச்சமூட்டும் படம் அக்கோல ளபபிள்கள் 

எதிலும் இல்ளல. 

 

 

 

அதுதவிர நூளல எழுத அசோதோரண உளழப்பு 

வதள ப்பட்டது. அன்ளறய கோலகட்டத்தில் 

ஒரு பிளழ வநர்ந்தோலும் அந்த பக்கத்ளத 

வமோத்தமோக கிழித்துவிட்டு புதிதோக 

எழுதவ ண்டும். ளமளய தயோரிப்பது, 

வபப்பளர தயோரிப்பது எல்லோம் எழுத்தோைவர 

வசய்யவ ண்டும். சித்திரமும் அ வர 

 ளரயவ ண்டும். வபஜ் வல அவுட் எல்லோம் 

வசய்யவ ண்டும். வபப்பர் இல்லோத 

கோலகட்டத்தில் ஆட்டுத்வதோலில் சில புரோசஸ் 

வசய்துதோன் தோள் தயோரிக்கவ ண்டும். 

 

ஆக மிகப்வபரிய டீமோக தோன் அன்ளறய 

நூல்கள் எழுதபப்ட்டன. அதற்கு 

 ருடக்கணக்கில் கோல அ கோசமும் எடுத்தது. 

இத்தளன வபரிய ளசஸில் எந்த நூலும் அன்று 

கிளடயவும் கிளடயோது (நூல் எளட சுமோர் 100 

கிவலோ). ஆனோல் இந்த நூல் வமகோளசஸ் நூல், 

சித்திர வ ளலப்போடுகள் நிரம்பிய நூல், நூல் 

முழுக்க ஒரு ரோல் எழுதபட்டது என 

ளகவயழுத்ளத ஆரோய்ளகயில் 

வதரிந்தது...தவிரவும் நூலில் ளசத்தோன் உள்ை 

பக்கம் மட்டும் கருத்திருந்தது. பிறபக்கங்கள் 

வ ண்ளமயோக இருந்தன. 

 

டோக்குவமண்டரியில் இந்த புதிளர 

விஞ்ஞோனிகள் விடுவித்தளத கோட்டினோர்கள். 

முதற்கண் நூலில் ளகவயழுத்து ஆய்வு 

நடத்தபட்டது. அது நூளல எழுதிய ர் 

ஒரு வர என கோட்டியது. நூளல எழுத 

எத்தளன நோைோகும் என ஆரோய்ந்ததில் 

இரவு,பகல் ஒரு வசகண்டு ஓய்வ டுக்கோமல் 

எழுதி இருந்தோல் சுத்தமோக ஐந்து  ருடம் 

ஆகும் என வதரிந்தது. உறக்கம், ஓய்வு 

எல்லோம் வசர்த்தோல் 25- 30 ஆண்டுகளில் நூளல 

எழுதியிருக்க சோத்தியமுண்டு. 

 

அதன்பின் நூளல எழுதிய ர் வஹர்மன் என்ற 

போதிரியோர் (Herman the recluse) என்ற புதிரும் 

நூலின் களடசிபக்கத்தில் இருந்தது 

கண்டுபிடிக்கபட்டது. வபயளர லட்டினில் 

த றோக எழுதியிருந்ததோல் இத்தளன நோைோக 

யோரும் அளத கண்டுபிடிக்கவில்ளல.. ஆனோல் 

தனி அளறயில் இருந்த வஹர்மன் (Herman the 

recluse) என்பளத உயிவரோடு புளதக்கபட்ட 

வஹர்மன் என பலரும் த றோக 

புரிந்துவகோண்டதோல் இப்படி ஒரு களத 

எழுந்ததோக வதரிந்தது. வஹர்மன் தன் சர்ச்சுக்கு 

மிகப்வபரும் வகோளடளய அளிக்க விரும்பி 

இரவு, பகலோக தனி அளறயில் இருந்து நூளல 

எழுதி முடித்தோர். எழுதி முடித்ததும் நூல் 

இன்வனோரு சர்ச்சுக்கு நல்ல விளலக்கு 
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விற்கபட்டது. அந்த சர்ச்சில் அளத ஏசுவின் 

கல்லளர இருந்த மண் அருவக ள க்க 

அப்வபோது பிவைக் வநோய்  ந்து அந்த சர்ச்சில் 

பலரும் இறந்தோர்கள். ஆக நூலின் வபயர் வகட 

ஆரம்பித்தது. அதில் வபளய ஓட்டு து, 

பிசோளச ஓட்டு து வபோன்ற பல மோந்தீர்கங்கள் 

வி ரிக்கோப்ட்டிருந்தன. அதனோல் அன்ளறய 

வரோமோனிய மன்னர் அந்த நூளல 

எடுத்துவபோனோர். அ ர்  ோரிசின்றி இறந்தோர். 

அதன்பின் நூளல ஸ்வீடிஷ் பளடகள் 

ளகப்பற்றி ஸ்டோக்வஹோம் நகருக்கு வகோண்டு 

வசன்றன. இன்றூ ளர நூல் ஸ்டோக்வஹோம் 

நூலகத்தில் பத்திரமோக உள்ைது 

 

சாத்தான் பைம் ேட்டும் ஏன் கருப்பானது? 

 

நூல் வதோலில் எழுதபட்டது எனபபர்த்வதோம். 

வதோலின் வமல் வ யில் பட்டோல் அது 

கருக்கும். எட்டுநூறு ஆண்டுகளில் 

நூளலபோர்க்கும் யோரும் முதலில் போர்ப்பது 

சோத்தோன் படத்ளதத்தோன். பிற பக்கங்களை 

அ ர்களில் பலரும் வதோடக்கூட இல்ளல. 

அதனோல் வ யில் பட்டு சோத்தோன் பக்கம் 

இருந்த வதோல் கருத்துவிட்டது 

 

இதுவ  ளசத்தோன் எழுதிய ளபபிளின் 

சு ோரசியமோன களத. 

 

 

நின்னினும்  ல்ைன்! 
 

மேகைா ராேமூர்த்தி 

 

நண்பர்கவை! கோலஎந்திரத்தில் பயணித்துப் 

பத்வதோன்பது நூற்றோண்டுகளுக்கு முன்வன 

வசல்வ ோமோ…(கற்பளனயில்தோன்!) 

 

நோம் இப்வபோது தஞ்ளசக்கு அருகிலுள்ை 

’வ ண்ணிப் பறந்தளல’ எனும் இடத்திற்கு 

 ந்துவிட்வடோம். அவதோ அங்வக போருங்கள்! 

அங்வக வபோர்க்கைம் ஒன்று கோட்சியளிக்கிறது; 

கடும்வபோர் ஒன்று இப்வபோது அங்வக 

நளடவபற்றுக் வகோண்டிருக்கக் கோண்கிவறோம். 

 ோள்கவைோடு  ோள்களும் வ ல்கவைோடு 

வ ல்களும் வமோதி உண்டோக்கும் ஒலியும், 

வ யிலில் மின்னும் அ ற்றின் ஒளியும், 

இடியும் மின்னலும் தளரக்கு இறங்கி 

 ந்துவிட்டதோகவ  வதோற்றம் கோட்டுகின்றன! 

 

வபோரில் ஈடுபட்ட வீரர்களின் 

எண்ணிக்ளகவயோ அைவிடற்கரியது. 

வ ற்றிகண்ட வீரர்களின் வீரமுழக்கமும், 

புண்பட்டுத் தளரயில் சோயும் வீரர்களின் 

ஓலக்குரலும் ஒருங்கிளணந்து கடலின் 

இளரச்சளலப்வபோல் கோற்றில் 

ஒலித்துக்வகோண்டிருக்கின்றது. இவ் ைவு 

உக்கிரமோக அங்வக வபோர் புரிந்து 

வகோண்டிருப்ப ர்கள் யோர்…சற்று வநருங்கிச் 

வசன்று போர்ப்வபோமோ? 

 

அவதோ! ஒரு பக்கம் புலிக்வகோடி பறக்கிறது. 

கம்பீரமோக யோளனயின்மீது அமர்ந்து 

வபோர்புரியும் மன்னர் ஒரு ளரக் 

கோணமுடிகிறது. உற்சோகமும் 

இப்பகுதியில்தோன் அதிகமோக இருக்கக் 

கோண்கிவறோம். அது என்ன முழக்கம்? 

”மோமன்னர் கரிகோல்  ை ர்  ோழ்க!” அடடோ! 

இ ர்தோன் கரிகோல்  ை ரோ? இமயத்தில் 

புலிச்சின்னத்ளதப் வபோறித்த வபருவீரர் 

அல்லவரோ இ ர்? அவ்வீரர்கள் இ ர் குறித்துப் 

வபருமிதம் வகோள் தில் வபோருளிருக்கிறது! 

 

சரி…எதிர்ப்பக்கத்தில் வபோர்புரி து யோர் என்று 

அறிந்து ருவ ோம்! 

 

இங்வக விற்வகோடி பறக்கிறது! கம்பீரமும் 

அரசகளையும் வபோருந்திய ஒரு வீரபுருஷர், 

கரிய குன்றுவபோலிருக்கும் யோளனமீது 

அமர்ந்து கடும்வபோர் 

புரிந்துவகோண்டிருக்கின்றோர். இ ர் வசரர்குலத் 

வதோன்றல் என்று போர்த்தவுடன் வதரிகிறது. 

”இ ர் வபயவரன்ன?” 

 

”அஞ்சோவநஞ்சர் வபருஞ்வசரலோதர்  ோழ்க!” 

என்ற முழக்கமிடுகிறோர்கவை இவ்வீரர்கள்! 

”ஓ! இ ர்தோன் வபருஞ்வசரலோதரோ?” வீரத்தில் 

இ ர் கரிகோலருக்குச் சற்றும் 

குளறந்த ரல்லவ ! இ ர்கள் இரு ரும் 

புரியும் கடும்வபோரின் முடிவு யோதோயிருக்கும்? 

எனும் பரபரப்பு இப்வபோவத நமக்கும் 

வதோற்றிக்வகோள்கிறது. 

 

வபோர்க்கைத்திலிருந்து சிறிது விலகி, 

அவதோ…அந்தப் பளனமரத்தடியில் நின்று 

இந்தப் வபோளர நோமும் க னிப்வபோம்! 

 

கடுளமயோன வபோர் வதோடர்ந்து நீடிக்கின்றது. 

இவதோ…வபோரின் உச்சக்கட்டம் 

வநருங்கிவிட்டதோகக் கோண்கிறது. 

ஆம்…கரிகோலரும் வபருஞ்வசரலோதரும் 

வநருக்கு வநரோகவ  தத்தம் யோளனகளிலிருந்து 

ஒரு ளரவயோரு ர் எதிர்த்துப் வபோர்புரியகத் 

வதோடங்கிவிட்டோர்கள். ”என்ன 

நடக்கப்வபோகிறவதோ?” என்ற பதற்றத்தில் நம் 

இதயத்துடிப்பு எகிறுகின்றது. 
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இரு ர் வ ல்களும் ஒன்வறோவடோன்று வமோதி 

’டணோர் டணோர்’ என்று ஒலிவயழுப்புகின்றன. 

”அற்புதம்! அருளமயோன வ ற்வபோர்! ஆ! 

என்ன இது? கரிகோலர் வசரலோதரின் வ ளலத் 

தன் வ லோல் தட்டிவிட்டோவர! வசர 

மன்னனின் மோர்புக்குக் குறிள த்துத் தன்ளன 

வ ளலச் வசலுத்துகிறோவர! 

ஐவயோ…வசரமோனின் மோர்பில் வ ல் 

போய்ந்துவிட்டவத! அ ர் தன்யோளனயிலிருந்து 

கீவழ சோய்கிறோவர!” 

 

”நல்லவ ளை!” கீவழ நின்று வபோர் 

புரிந்துவகோண்டிருந்த அ ருளடய கோலோள் 

வீரர்கள் அ ளரத் தோங்கிப் பிடித்துவிட்டனர். 

 

வசோழர் பக்கத்திவலோ வ ற்றிமுழக்கம் 

விண்ளண எட்டுகிறது. ”கரிகோலர்  ோழ்க! 

பளக ருக்குக் கோலர்  ோழ்க!” என்ற 

முழக்கத்வதோடு வசோழவீரர்கள் வசரவீரர்களை 

ஓட ஓட விரட்டுகின்றனர். வசரர்பளடச் சிதறி 

ஓடுகின்றது. கரிகோலர் வ ற்றிக்களிப்வபோடு 

தன் போசளறக்குத் திரும்புகிறோர். 

 

ஆனோல் வபோர்க்கைத்திவலோ…மோர்பில் 

வ ல்போய்ந்து புண்பட்டுச் சோய்ந்திருக்கும் 

வசரர்வபருமோனின் அருகில் பத்துப் 

பதிளனந்து வீரர்கள் வ தளனவயோடு 

நின்றிருக்கின்றனர். வசரர் தன்மோர்பில் 

போய்ந்திருக்கும் வ ளலப் போர்க்கிறோர் அது 

குறித்து அ ர் க ளல வகோண்டோரில்ளல. 

ஆனோல், அதன் மறுமுளன அ ர் முதுகில் 

ஊடுருவியிருப்பளத உணர்கின்றோர். அதனோல் 

வபருவ தளனயும் அ மோனமும் 

வகோள்கின்றோர். அ ர் கண்கள் கலங்குகின்றன. 

 

“என் வீரத்திற்கு இப்படி ஓர் கைங்கமோ? 

வபோரில் புறமுதுகிட்டதுவபோல் அல்ல ோ 

புறப்புண் (முதுகில் ஏற்படும் புண்) 

ஏற்பட்டுவிட்டது! இனியும் நோன் உயிர் ோழ 

வ ண்டுமோ? என் குலத்திற்வக மோறோப் 

பழிளய ஏற்படுத்திவிட்வடவன!” என்று 

எண்ணித் துடிக்கிறோர். அ ருளடய 

கம்பீரமோன முகத்தில் கடுளமயோன 

வ தளனயின் சோளய படர்கின்றது. ஒரு 

முடிவுக்கு  ந்த ரோகத் தன் பக்கத்தில் 

க ளலவயோடு நின்றிருக்கும் வீரர்களைப் 

போர்க்கிறோர்.  

 

அ ர்களில் ஒரு ன், ”அரவச! ஊருக்குள் 

வசன்று மருத்து ர் யோளரவயனும் உடவன 

அளழத்துக்வகோண்டு  ருகிவறன்” எனக் 

கிைம்புகிறோன். அ ன் ளகளயப் பிடித்து 

நிறுத்திய வசரமோன், அ ளனக் கருளணவயோடு 

போர்த்து, ”வீரவன! என்மீது உனக்கிருக்கும் 

அன்பிளனக் கண்டு மகிழ்கிவறன். எனக்கு 

மருத்து ர் வ ண்டோம்; அதற்குப் பதிலோக நீ 

வ வறோர் உதவி வசய்யவ ண்டும்” என்கிறோர். 

 

அவ்வீரன் அ ர் முகத்ளதவய ஆ வலோடு 

போர்க்க அ வரோ, ”அன்பவன! ஊருக்குள் 

வசன்று தருப்ளபப்புல் வகோஞ்சம் 

வகோண்டு ந்து இப்வபோர்க்கைத்திவல பரப்பி 

நோன் அமர் தற்கோன ஆசனமோய் அளத ஆக்கு! 

வபோரில் புறப்புண்வபற்ற நோன் இனியும் 

உயிர் ோழ விரும்பவில்ளல;  டக்கிருந்து 

உயிர்த்துறந்து வீரவசோர்க்கம் புக 

விரும்புகிவறன்!” என்கிறோர். 

 

தன் கண்களில்  ழிந்த நீளரத்துளடத்துக் 

வகோண்டு ஏவதோ வசோல்ல  ோவயடுத்த 

அவ்வீரன், தம் அரசரின் வகோள்ளகளய 

மோற்று து கடினம் என்று மனத்துள் 

நிளனந்த னோய்க் கூற ந்தளதக் கூறோமவல 

தைர்ந்த நளடவயோடு அங்கிருந்து அகன்றோன். 

அடுத்து நடந்தள  தமிழரின் 

தன்மோனத்திற்கும் வீரத்திற்கும் என்வறன்றும் 

சோன்று பகர்பள யோக அளமந்துவிட்ட 

நிகழ்வுகள். ஆம்…தன் புறப்புண்ணுக்கு 

நோணிப் வபோர்க்கைத்திவலவய  டக்கிருந்து 

உயிர்த் துறந்தோன் வபருஞ்வசரலோதன். 

அ வனோடு அ ன் வீரர்கள் சிலரும் 

அவ் ோவற உயிர்த்துறந்து வீரவசோர்க்கம் 

ஏகினர். 

 

வசரன் இவ் ோறு உயிர்த்துறந்தளத அறிந்தோர் 

அவத ஊளரச் வசர்ந்த வபண்போற் புல ரோன 

‘வ ண்ணிக் குயத்தியோர்.’ தம்மரசனோன 

கரிகோலன் மீதும் வபருமதிப்பு வகோண்ட ர் 

அ ர். ஆயினும் வசரன் தன்முதுகில் 

புண்பட்டதற்கோக மனம் ருந்தி 

உண்ணோவநோன்பிருந்து உயிர்த்தியோகம் 

வசய்தது அ ளரப் வபரிதும் 

வநகிழ்த்திவிட்டது. அச்வசயல் அ ளனச் 

சுத்தவீரன் என்று வமய்ப்பித்துவிட்டளதயும், 

கரிகோலனினும் அ ளன உயர்ந்த னோகவும், 

நல்ல னோகவும் ஆக்கிவிட்டளதயும் 

உணர்ந்தோர் குயத்தியோர். 

 

வநவர தம்மரசனோன கரிகோற் வசோழளனக் 

கோணப் புறப்பட்டோர். அங்வக 

நோவைோலக்கத்தில் கம்பீரமோக வீற்றிருந்தோன் 

கரிகோலன். புல ளரக் கண்டதும் 

இன்முகத்வதோடு  ரவ ற்று ஆசனத்தில் 

அமர்த்திவிட்டு, ”வபருமோட்டி! வ ண்ணிப் 

வபோளரப் பற்றி அறிந்திருப்பீர்கவை…?” 
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தன்மீளசளய முறுக்கியபடிக் குயத்தியோளரப் 

போர்த்து அ ன் கம்பீரமோக வின , அ ரும் 

பதிலுக்குப் புன்னளகத்துவிட்டு, 

 

”நீர் வசறிந்த வபரிய கடலின்கண்வண 

மரக்கலத்ளதவயோட்டி வபோர்வசய்தற்குக் 

கோற்றின்துளண அ சியம் என்றறிந்து  ளிச் 

வசல் ளன (கோற்ளற) அளழத்துஏ ல் 

வகோண்ட  லிவயோன் மரபிலுள்வைோவன! 

(கடலில் இயங்கும் கோற்ளறக் கலஞ் 

வசலுத்துதற்குப் பயன்படுத்திக் வகோள்ளும் 

தந்திரத்ளத முதன்முதலிற் கண்ட ர் 

பண்ளடத் தமிழவர ஆ ர் என்பது 

குயத்தியோரின் இம்வமோழிகைோல் 

உறுதிப்படுகின்றது; சிலர் நிளனப்பதுவபோல் 

கோற்றின் திளசயறிந்து மரக்கலத்ளத முதலில் 

வசலுத்திய ர்கள் உவரோமோனியர் 

அல்லர்…தமிழவர என்பளத அறிக.) 

 

மதம் வபோருந்திய யோளனளயயுளடய கரிகோல் 

 ை வன! வபோர்வமற்வசன்று வபோரில் 

நின்னோற்றல் நன்கு வ ளிப்படுமோறு 

வ ன்ற வன! புது ரு ோளயயுளடய 

வ ண்ணிவயன்னும் ஊர்ப்புறத்வதயுள்ை 

வபோர்க்கைத்தில்,  உலகத்துப் புகழுக்குப் 

வபரிதும் போத்திரமோகும்  ண்ணம் 

தன்புறப்புண்ணிற்கு நோணி  டக்கிருந்த 

வசரர்வபருந்தளக நின்ளனவிட நல்ல ன் 

அன்வறோ?” என்று புல ர் கரிகோலளனப் 

போர்த்துக் வகட்க, அம்ளமயோளரச் சிறிதுவநரம் 

உற்றுப்போர்த்த ண்ணம் வயோசளனவயோடு 

அமர்ந்திருந்த கரிகோலன், பின்பு அ ளர 

நிமிர்ந்து போர்த்து ‘ஆம்!’ என்று 

தளலயளசத்தோன். 

 

வபோரில் வ ன்று கரிகோலன் வபற்ற புகழ் 

வ ற்றிப் புகழ்; வபோரில்வபற்ற 

புறப்புண்ணுக்கு நோணி உயிர்த்துறந்ததன் 

 ோயிலோய்ச் வசரன் வபற்றவதோ  ை னினும் 

விஞ்சிய வபரும்புகழ் என்பவத வ ண்ணிக் 

குயத்தியோரின் எண்ணம்; அதுவ  அ ர் 

போடலின் வபோருள். 

 

 ளியிரு முந்நீர்  ாவா மயாட்டி 

வளிமதாழி ைாண்ை வுரமவான் ேருக 

களியியல் யாடனக் கரிகால் வளவ 

மசன்றேர்க் கைந்தநின் னாற்றல் மதான்ற 

மவன்மறாய் நின்னினு  ல்ைன் அன்மற 

கலிமகாள் யாணர் மவண்ணிப் பறந்தடை 

மிகப்புக ழுைக மேய்திப் 

புறப்புண்  ாணி வைக்கிருந் மதாமன.  

 

(மவண்ணிக் குயத்தியார்: புறம்-66) 

 

தம்மரசன் முன்பு பிறிவதோர் அரசளன, அதுவும் 

தம்மரசனிடம் வபோரில் வதோல்விகண்ட 

அரசளனப் வபோற்றுதற்கு ஒரு புல ருக்கு 

எத்துளணத் துணிச்சல் வ ண்டும்! அஃது 

அந்நோளைய புலவ ோர்க்கு இருந்திருக்கிறது 

என்பதற்கு இப்போடல் சோன்றோகிறது.  ோழ்க 

புல ரின் அஞ்சோளம! 

 

(மீள்பதிவு - நன்றி:  ல்லளம) 

 

 

ஆைாடனயப்பர் ஆையம் - 

பாண்டிய ாட்டு பாைல் மபற்ற 

தைம் 
 

மசா.விடனதீர்த்தான் 

 

ஆடோளனயப்பர் ஆலயம் 

போண்டியநோட்டு போடல் வபற்ற தல ழிபோடு 

 

  

 

திரு ோடோளன அரசு களலக்கல்லூரி 

மணிவமகளல கோப்பியம் குறித்த பயிலரங்கில் 

உளரயோற்றச்வசன்றிருந்தவபோது 23.3..2015 

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4038.JPG?part=0.13&view=1&vt=ANaJVrH8hr6Tpv7aETx-EreFx1sEb_ahx-uSZ0qWmfsAs29x-WnEpX8FHdxALuDXrAPc-ZwrZiiqugHFbR8s1rju51z2TB7YhF4Z2d_5oofbHAv9n9RrCrs
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4038.JPG?part=0.13&view=1&vt=ANaJVrH8hr6Tpv7aETx-EreFx1sEb_ahx-uSZ0qWmfsAs29x-WnEpX8FHdxALuDXrAPc-ZwrZiiqugHFbR8s1rju51z2TB7YhF4Z2d_5oofbHAv9n9RrCrs
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4038.JPG?part=0.13&view=1&vt=ANaJVrH8hr6Tpv7aETx-EreFx1sEb_ahx-uSZ0qWmfsAs29x-WnEpX8FHdxALuDXrAPc-ZwrZiiqugHFbR8s1rju51z2TB7YhF4Z2d_5oofbHAv9n9RrCrs
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மோளல போண்டியநோட்டில் போடல்வபற்ற 

பதினோன்கு வகோவில்களில் ஒன்றோகிய 

ஆடோளனயப்பர் வகோவிலில் 

 ழிபட்டு ந்வதன். 

 

 

 
 

இரோமநோதபுரம் சமத்தோனத்தின் 

ஆளுளகக்குட்ட நகரத்தோர் திருப்பணியோன 

வகோவில் குடமுழுக்கு கோணவிருக்கிறது. 

அருளமயோன சிற்பத்வதோகுதிகள் நிளறந்த 130 

அடி ஒன்பதுநிளல வகோபுரத்திற்கு  ண்ணபூச்சு 

வ ளல பூர்த்தியோகவிருக்கிறது. 

 

 
 

 

1.ஆடோளனயப்பர், ஆதிரத்வனசு ரர், 

அஜகவஜசு ரர் என்று வபருமோன் 

அளழக்கப்படுகிறோர். நல்லவ ளை ஊர் 

அஜகவஜஸ் ரம் என்றில்லோமல் ஏழோம் 

நூற்றோண்டில் ஞோனசம்பந்தப்வபருமோன் 

அளழத்த ஆதியோன் உளற ஆடோளன  என்ற 

வபயரிவலவய திரு ோடோளன 

எனப்பதி ோகிவிட்டது. 

 

புரோணக்களத மிகவும் வபோருள்வபோதிந்தது. 

 ருணன் மகன்  ோருணி என்போன் 

துர் ோசமுனி ரின் வ ள்விக்கு இளடயூறு 

வசய்துவிடுகிறோன். வகோபத்திற்கு வபயர்வபோன 

துர் ோசர் மரபுக்குப்வபோருந்தோத வசய்ளக 

புரிந்ததோல் ஆட்டின் தளலயும் யோளனயின் 

உடலும்வகோண்ட வபோருந்தோ 

உரு மளடயுமோறு  ோருணிக்குச் சோபம் 

அளித்துவிடுகிறோர். ஆட்டின்  ோயோல் யோளன 

உடலுக்கு ஏற்ற ோறு உண்ணமுடியோமல் 

அ ன் பசிப்பிணியளடகிறோன். மணிவமகளல 

களதயில்  ருகிற கோயசண்டிளகயும் கூட ஒரு 

முனி ர் உண்ண ள த்திருந்த அருங்கனிளய 

அ ர் குளிக்கச்வசன்றிருந்தவபோது 

சிளதத்துவிடு தோல் தீரோப்பசி வநோய்க்கு 

ஆைோகும்படி முனி ருளடய 

சோபத்ளதப்வபறுகிறோள். பின்பு அமுதசுரபி 

உதவியோல் அ ள் பசிப்பிணிளய போரகம் 

அடங்கலும் பசிப்பிணி தீர்த்த போள யோகிய 

மணிவமகளல வபோக்குகிறோள். இங்கு  ோருணி 

சூர்ய தீர்த்தத்தில் மூழ்கி சி ளன  ழிபட்டுச் 

சோபவிவமோசனம் வபறுகிறோன். 

  

ஒரு ன் வபோருந்தோத வசய்ளக வசய்தோல் 

என்ன நிகழும் என்பளத இத்வதோன்மக் 

களதகள் உணர்த்தும் வசய்தியோக நோன் 

மோண ர் பயிலரங்கில் பகிர்ந்துவகோண்வடன். 

மோண ர்கள் படிக்கும் கோலத்தில் 

மோண ருக்குப் வபோருந்தோத வசயலில் 

ஈடுபட்டோல் துன்பப்படவ ண்டும் என்பளத 

உணர்த்திவனன். 

  

 

2.முன் மண்டபம் வித்தோரமோன கல்திருப்பணி. 

108 தூண்கள். வபரும்போலும் 

 டி ங்கள்,பூக்கள்,பறள கள் என்ற 

 ளகயில் பலநூறு புளடப்புச்சிற்பங்கள். 

தூண்களின்  ரிளசயும் ஒழுங்கும் 

அத்தூண்கள் தோங்கும் கல்பலளககளின் 

வ ளலப்போடும் க ர் ன.  

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4030.JPG?part=0.12&view=1&vt=ANaJVrFfcQ5rVgNit2bRMd38JpVybV8I2T8syaYAXRVwBGqLAGDiRJTb90yPScch4ohq9rjBCqsJXeDEsSltv-sIJnThHYqBleSjCdQk82fmuOPyyJRKJU4
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4064.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrHsg7rfkTzgVoi-OYaYKbDWv_MxJZOtn1XSsRBV3mcoAyHAVtZ4sOgA2QIoBu2u28tj6osRVbAV-GzZmYQNyLHnaxkkIUF-ztI5wWo886d9SgswdzA
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https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_3989.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrHKvQGM6dZ1fteY32Wz6ErfSw7zXCM2hnkKrgC6dSQ3iDB4KqPjsPYgXpUQ3rInQz81mvol_5EyIfTBk1SiRqDk-Dwr9e-s3JgTI_aLY6hr0ssqYqE
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_3989.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrHKvQGM6dZ1fteY32Wz6ErfSw7zXCM2hnkKrgC6dSQ3iDB4KqPjsPYgXpUQ3rInQz81mvol_5EyIfTBk1SiRqDk-Dwr9e-s3JgTI_aLY6hr0ssqYqE
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4005.JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrHNM0iNwYKjOgvtypg0OKf3KjxpuwRr2buwNYeVmyHgxPGrwge06IIGAXteWjKsoMr3xBh70qfGsAbQtXrFlMg4J613afsJQNIkdz4FmeABhzBpdmA
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4005.JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrHNM0iNwYKjOgvtypg0OKf3KjxpuwRr2buwNYeVmyHgxPGrwge06IIGAXteWjKsoMr3xBh70qfGsAbQtXrFlMg4J613afsJQNIkdz4FmeABhzBpdmA
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4013.JPG?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrGfJmBshTjCFZk3Er4FAYns-HgEyW2HHbLm359cOjqIELCh5HJXYeylkfOsjluiZ1uKGCNCG5DmsrvWDnHxzMQHMDpNWZGHpxi7KPU1Tu9y55q-q-Y
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4013.JPG?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrGfJmBshTjCFZk3Er4FAYns-HgEyW2HHbLm359cOjqIELCh5HJXYeylkfOsjluiZ1uKGCNCG5DmsrvWDnHxzMQHMDpNWZGHpxi7KPU1Tu9y55q-q-Y
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4014.JPG?part=0.8&view=1&vt=ANaJVrHQm0YXyo2T8mz16tT6-CYfhztPhyIOnOoRIHnUutt95m4DhAqFOuPyi0dRXTGLojuaCDJq5HmTjoxksI0nJK9yA2cOUjhlCuB1giBVQycSLqOsK2c
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4014.JPG?part=0.8&view=1&vt=ANaJVrHQm0YXyo2T8mz16tT6-CYfhztPhyIOnOoRIHnUutt95m4DhAqFOuPyi0dRXTGLojuaCDJq5HmTjoxksI0nJK9yA2cOUjhlCuB1giBVQycSLqOsK2c
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_3989.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrHKvQGM6dZ1fteY32Wz6ErfSw7zXCM2hnkKrgC6dSQ3iDB4KqPjsPYgXpUQ3rInQz81mvol_5EyIfTBk1SiRqDk-Dwr9e-s3JgTI_aLY6hr0ssqYqE
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4005.JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrHNM0iNwYKjOgvtypg0OKf3KjxpuwRr2buwNYeVmyHgxPGrwge06IIGAXteWjKsoMr3xBh70qfGsAbQtXrFlMg4J613afsJQNIkdz4FmeABhzBpdmA
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4006.JPG?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrH4a-yAmPmrY-XGrlskQ-VRk7Eg6Yjhb1qIBtz1OZIZgEwKxMDMSaj27ueYGrorsCuAb3dBkNVrrvgwEmG6K1D7AK7L2Y86TT2CkrTzU-nAcIuqgko
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4013.JPG?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrGfJmBshTjCFZk3Er4FAYns-HgEyW2HHbLm359cOjqIELCh5HJXYeylkfOsjluiZ1uKGCNCG5DmsrvWDnHxzMQHMDpNWZGHpxi7KPU1Tu9y55q-q-Y
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4014.JPG?part=0.8&view=1&vt=ANaJVrHQm0YXyo2T8mz16tT6-CYfhztPhyIOnOoRIHnUutt95m4DhAqFOuPyi0dRXTGLojuaCDJq5HmTjoxksI0nJK9yA2cOUjhlCuB1giBVQycSLqOsK2c
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4020.JPG?part=0.9&view=1&vt=ANaJVrEs54CUBy6etiN1UCsU69TExoNz73djtUoD1FHH8-RZLgdb-VDbVV4pHXwa7dx0CNr99wU9z3IB8WljUQFE8Nu5DsRQbulqxWkS5m6E_K2ssjmlqSI
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3.திருச்சுற்று மண்டபத்தில் அறுபத்துமூ ர் 

பத்தியில் ஒவ்வ ோரு அடியோருக்கும் வமவல 

சு ரில் அ ருளட  ண்ணத்திருவுரு ஓவியம் 

தீட்டப்பட்டுள்ைது வ வறங்கும் 

கோணக்கிளடக்கோதது. 

 

  

4.ஆலமர்வசல் னின் மண்டபம் அழகோன 

சிற்ப தூண்களுடன் கருங்கல் 

திருப்பணி.சனகோதி முனி ர்கள் நோல் ரும் 

 ரிளசயில் அமர்ந்துள்ைனர். 

 
  

 

5.இங்குள்ை முருகளன அருணகிரிநோதர் 

“ஆசோரபக்தியுடன் ஞோனோகமத்ளதயரு 

ைோடோளன நித்தமுளற வபருமோவை” என்று 

ஞோனம் வபற  ழிகோட்டிய வனனத் 

வதோழுகிறோர். 

 

 

 
  

  

6.ஆதிவரத்னசு ரர் என்ற திருப்வபயருடனும் 

அளழக்கப்படுகிற சிறிய இலிங்கத் திருவுரு 

இரத்தினம்வபோல விைக்வகோளியில் 

ஒளிவிடுகிறது. 

 

 

7.சு ோமியின் இடப்பக்கத்தில் கிழக்கு வநோக்கி 

முன்மண்டபம், சுற்றுப்பத்தி என்று பரந்த 

தனிக்வகோவிலில் அம்பிளக அன்போயி, 

அன்போயிர ல்லி, சிவனக ல்லி என்ற 

திருவபயர்கவைோடு அருைோட்சி வசய்கிறோள். 

 ல்லி என்றோள் வகோடி. அன்பு,சிவனகம் ஒரு 

வகோடியோகத்தழுவினோல் எவ் ைவு வபறு! 

 

  

8.இத்தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ை வபருமோளன 

மலரோல் அர்ச்சித்து மனதோல் சிந்தித்து நோ ோல் 

அ ன் புகழ்போட  ைவமல்லோம் வபருகும் 

என்பது உறுதிவயன திருஞோனசம்பந்தர் 

பதிகம் அருளியுள்ைோர். “வபோதினோர் புளனந்து 

ஏத்து ோர்தளம  ோதியோ 

விளனமோயுவம”என்பதும்”அங்ளக யோனுளற 

யோடோளன நோதளன தன்ளகயோல் 

வதோழுதுஏத்த ல்ல ர் மங்கு வநோய் 

பிணிமோயுவம” என்பதும் அ ருளடய 

திரு ோக்கு. 

 

 

 
 

   

திருக்வகோவில் படங்கள் 

பகிர்ந்துள்வைன்.  நண்பர்கள் ஆதிரத்வனசு ரர் 

என்னும் ஆடோளனஅப்பர், 

சிவனக ல்லித்தோயோர் அருள்வபற 

 ோழ்த்துகிவறன்.

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4028.JPG?part=0.10&view=1&vt=ANaJVrHC7dEpR0SuU_oBqwxxdQy-33c3X1Agz2HdEIxci593ZXDwaOi_ORUDZCAUJn-kCwPF3OvVmopDy9J98HLve3I05H66nnJ92Lpo3rDP_WVwzKHsGBs
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4033.JPG?part=0.11&view=1&vt=ANaJVrH-dp4dKqzENEBnAReB-SXN0giiqFWqp2SsyW4RjL1WZXfhRGNeaudVRzQ-snoQhCmeAPYp-mGBmveEV5B_9uP9UVA5zwiFTNUmAWyKd0psOsLnhxU
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4051.JPG?part=0.17&view=1&vt=ANaJVrHTlMawhbGW__fUImSvxX7Xec26i4Iqgo2SPqZliePusEAgJ_wAnidYBZc6tbLNm9pvKUEa9BuQCuE-nW2oIe1fr26ce9nxifBskh-oGe-grZMMK2M
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https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4049.JPG?part=0.16&view=1&vt=ANaJVrHZjyXORP8H20Uj-GQ6bD0_uAO6QELaT6Hpz1089EmQzD6kNb2LQSIzzUtGo70u8bPmy0WYGxEMBxBh0B6b8taK7mMBDlL7zPAfFuYKNHcpP8MqLw8
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4049.JPG?part=0.16&view=1&vt=ANaJVrHZjyXORP8H20Uj-GQ6bD0_uAO6QELaT6Hpz1089EmQzD6kNb2LQSIzzUtGo70u8bPmy0WYGxEMBxBh0B6b8taK7mMBDlL7zPAfFuYKNHcpP8MqLw8
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_3999.JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrEfmOYAbMsUQslIBhqp3usRBYBL3dEN6q7KXX2IlYxgCYyY2GckcsiPeyMC3X8pJ-22cVFP18toUVbhjMqo5ntUI5FOQbktBftWOt6xyVAvW78G0Kg
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4043.JPG?part=0.15&view=1&vt=ANaJVrFUY6yBq9QYQcThPJWfMgtAcxSjxheA6qr9MlwxIJCe9tRV20a4o8luxB_Cqy5oDHskF4Q4YE_uqQj0pYo8iq_xk4rWUyP-cvdPxi8dyiuw52dpNxA
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4043.JPG?part=0.15&view=1&vt=ANaJVrFUY6yBq9QYQcThPJWfMgtAcxSjxheA6qr9MlwxIJCe9tRV20a4o8luxB_Cqy5oDHskF4Q4YE_uqQj0pYo8iq_xk4rWUyP-cvdPxi8dyiuw52dpNxA
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4039.JPG?part=0.14&view=1&vt=ANaJVrEU5skQH7Zitj2OsPUqPW1ODU-Ijq_SGGGIPE0JOf38YP_Ae7Wb82OJ_iJ6zKyrdY9bdgWYyXTPX_5YQm6qbczHS9UiHocJetX4FyLO92IWId9uSy0
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4039.JPG?part=0.14&view=1&vt=ANaJVrEU5skQH7Zitj2OsPUqPW1ODU-Ijq_SGGGIPE0JOf38YP_Ae7Wb82OJ_iJ6zKyrdY9bdgWYyXTPX_5YQm6qbczHS9UiHocJetX4FyLO92IWId9uSy0
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4058.JPG?part=0.18&view=1&vt=ANaJVrHVRWkNAXf5S0L2D9aqm9N85QKcYDCbPkqwLrizsG5rFauWDQt86jydBpspMsF4KIKuPLVu2WQJhbY9VKj83QTXBH_YjW3gx4Z_ZVFb-GVeQ4CsPYU
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4058.JPG?part=0.18&view=1&vt=ANaJVrHVRWkNAXf5S0L2D9aqm9N85QKcYDCbPkqwLrizsG5rFauWDQt86jydBpspMsF4KIKuPLVu2WQJhbY9VKj83QTXBH_YjW3gx4Z_ZVFb-GVeQ4CsPYU
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4062.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrFMTwc4plF6w-rbYgix_OMvHCPMx8wyppoURCsXbGfCFxpvqP_lXe2_a7CS482UsJJ5iFer5uWLdvIinb65FRPGO4WdwCTG-CNY2tS_L0gkdzEy4L0
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4049.JPG?part=0.16&view=1&vt=ANaJVrHZjyXORP8H20Uj-GQ6bD0_uAO6QELaT6Hpz1089EmQzD6kNb2LQSIzzUtGo70u8bPmy0WYGxEMBxBh0B6b8taK7mMBDlL7zPAfFuYKNHcpP8MqLw8
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_3999.JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrEfmOYAbMsUQslIBhqp3usRBYBL3dEN6q7KXX2IlYxgCYyY2GckcsiPeyMC3X8pJ-22cVFP18toUVbhjMqo5ntUI5FOQbktBftWOt6xyVAvW78G0Kg
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4043.JPG?part=0.15&view=1&vt=ANaJVrFUY6yBq9QYQcThPJWfMgtAcxSjxheA6qr9MlwxIJCe9tRV20a4o8luxB_Cqy5oDHskF4Q4YE_uqQj0pYo8iq_xk4rWUyP-cvdPxi8dyiuw52dpNxA
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4039.JPG?part=0.14&view=1&vt=ANaJVrEU5skQH7Zitj2OsPUqPW1ODU-Ijq_SGGGIPE0JOf38YP_Ae7Wb82OJ_iJ6zKyrdY9bdgWYyXTPX_5YQm6qbczHS9UiHocJetX4FyLO92IWId9uSy0
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/c05c3d3fe4de63fc/IMG_4058.JPG?part=0.18&view=1&vt=ANaJVrHVRWkNAXf5S0L2D9aqm9N85QKcYDCbPkqwLrizsG5rFauWDQt86jydBpspMsF4KIKuPLVu2WQJhbY9VKj83QTXBH_YjW3gx4Z_ZVFb-GVeQ4CsPYU
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 டுவட்ை சீனர்கள் 
 

மசல்வன் 

 

19ம் நூற்றோண்டில் மவலயோவிலும் ப்ரிட்டிஷ் 

ஆட்சி இருந்தது. இந்திய ளகதிகளை 

அந்தமோனுக்கும், பர்மோவுக்கும் 

நோடுகடத்தியது வபோல மவலயோவில் 

வபோரோடிய சீனர்கள் சிலளர இந்தியோவுக்கு 

நோடுகடத்தினோர்கள் ப்ரிட்டிஷோர். அ ர்களை 

நீலகிரியில் சிளறயில் அளடத்தோர்கள். 

 

1868ம் ஆண்டு நீலகிரி வஜயிலில் இருந்த 

சீனர்கள் சிலர் வஜயிளல உளடத்துவிட்டு 

தப்பி ஓடினோர்கள். வபோலிஸ் சிலளர 

துரத்திப்பிடிக்க, சிலர் களடசி ர அகப்படவ  

இல்ளல. அதன்பின் ப்ரிட்டிஷ் அரசிடம் 

மன்னிப்பு வகட்டு சீன ளகதிகளை 

நீலகிரியிவலவய குடியமர்த்தியது ப்ரிட்டிஷ் 

அரசு. அ ர்களுக்கு நீலகிரி தமிழ்பளறயர் 

இனத்ளத வசர்ந்த வபண்களை திருமணமும் 

வசய்து ள த்தோர்கள் ப்ரிட்டிஷோர். இந்த 

தம்பதியினர் நீலகிரி மோ ட்டம் நடு ட்டம் 

முதல் கூடலூர்  ளர இருந்த பகுதிகளில் 

 சித்தோர்கள். 

 

இ ர்களை ஆரோய்ச்சி வசய்ய வசன்ற எட்கோர் 

தர்ஸ்டன் அ ர்களை புளகப்படம் எடுக்க 

 ரச்வசோல்லி அளழப்பு விடுத்தோர். 

 ழக்கமோக தர்ஸ்டன் இந்தியர்களுக்கு 

புளகப்படம் எடுக்க இரண்டு முதல் எட்டணோ 

 ளர வகோடுப்பது  ழக்கம். ஆனோல் சீனர்கள் 

"எங்களுக்கு கோசு வ ண்டோம். வபோட்வடோ 

வகோடுங்கள்" என 

வகட்டு ோங்கிக்வகோண்டோர்கள். 

 

அ ர்கைது குழந்ளதகள் தோயின் கருநிறமோக 

இல்லோமல் தந்ளதயின் மஞ்சள் நிறத்தில் 

இருந்ததோக தர்ஸ்டன் குறிப்பிடுகிறோர். 

இடுங்கிய கண்கள், தட்ளடமூக்கு என 

மங்வகோலிய சோயல் அக்குழந்ளதகளிடம் 

இருந்ததோம். கோலஓட்டத்தில் அக்குழந்ளதகள் 

நீலகிரியின் பளறயர் சமூகத்திவலவய 

கலந்துவிட்டோர்கள். அ ர்களை பின்னோளில் 

வதடிக்கண்டுபிடிக்க நடந்த முயற்சிகள் 

பலனளிக்கவில்ளல 

 

 

 

 

 

 

பிலிப்டபனின் தங்கத் தாரா 
 

மசல்வன் 

 

இன்று சிகோவகோவின் புகழ்வபற்ற பீல்ட் 

மியூசியத்தில் இந்த தங்கதோரோ 

சிளலளயக்கண்வடன். 

 

13ம் நூற்றோண்ளட வசர்ந்த இந்த சிளல 

முழுக்க தங்கத்தோல் ஆனது. சுமோர் 1.86 கிவலோ 

தங்கத்தோல் ஆன இச்சிளல மவலயோவின் 

மகோஜத் அரச  ம்சோ ளிளய வசர்ந்ததோக 

கருதபடுகிறது. இச்சிளலயில் இருக்கும் தோரோ 

எனும் வதவி பவுத்தத்தின் ஒவர வபண் 

வபோதிசத் ர். எடுத்த கோரியத்தில் வ ற்றி 

அளிக்க ல்ல வத ளத. 

 

தோரோ  ட இந்தியோவில் துர்க்ளகயின் 

 டி மோக கருதப்படுப ர். பவுத்தம் 

அதன்பின் இ ளர உள் ோங்கியது. 

 

20ம் நூற்றோண்டின் து க்கத்தில் 

பிலிப்ளபன்ஸில் ஆற்வறோரம் ஒரு எளிய 

வபண்மணி இத்தங்கதோரோ சிளலளய 

கண்வடடுத்தோர். அதன்பின் அந்த மோகோண 

பிலிப்ளபன்ஸ் க ர்னர் ளகக்கு இச்சிளல 

வசன்றது. பிலிப்ளபன்ஸ் க ர்னர் ஒரு 

வதங்கோய் கம்பனிக்கு பட்ட கடனுக்கோன 

இச்சிளலளய ளகமோற்றி விட்டோர். 

அத்வதங்கோய் கம்பனி இளத எக்ஸிபிஷனில் 

ள க்க பீல்ட் மியூஸிய கியூவரட்டரின் 

மளனவி 4000 வபவசோவுக்கு (பிலிப்ளபன் 

பணம்) 19208  ோக்கில் இளத  ோங்கி சிகோவகோ 

வகோண்டு ந்தோர் 

 

பிலிப்ளபன்ஸின் ஒப்பற்ற வதசிய சின்னமோக 

கருதப்படும் இச்சிளல இப்படி சிகோவகோ 

நகருக்கு  ந்து வசர்ந்தது. பிலிப்ளபன்ஸில் 

இதன் மோதிரிளய எக்ஸிபிஷனில் 

ள த்துள்ைோர்கள். 

 

பீல்ட் மிச்யுசியத்தில் 19ம் நூற்றோன்ளட வசர்ந்த 

பீஜோப்பூர் நளக ஒன்ளறயும் கோண வநர்ந்தது. 

ஆலிளல கண்ணன் சிரித்தபடி அதில் 

வீற்றிருந்தோன். 

https://scontent-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11096511_878792928845593_4675758170563558292_n.jpg?oh=b8681e1b6c4ddadb051db4aff39b1dd7&oe=55997862
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https://scontent-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11096511_878792928845593_4675758170563558292_n.jpg?oh=b8681e1b6c4ddadb051db4aff39b1dd7&oe=55997862
https://scontent-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/19519_878793005512252_4321482519203877981_n.jpg?oh=ceb987071532f1847035961867984b54&oe=55A2C6FA
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11096441_878793055512247_8335590660827567267_n.jpg?oh=f88c3c0c542290525d5992222a458c02&oe=55BC266D&__gda__=1437880804_5b47dd274db75b5b1c1102381ed83741
https://scontent-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11108945_878888645502688_6130342503454914515_n.jpg?oh=91ec0ac341799b72ee5f742953c248d9&oe=55A2F094
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ோமவாரி பழங்குடியினர் 

ஆயுதங்கள் 
 

மசல்வன் 

 

ஒப்பிட்டைவில் உலகில் மிக சமீபகோலத்தில் 

மனித குடிவயற்றம் நிகழ்ந்த பகுதி 

நியூசிலோந்து மட்டுவம. 

 

சுமோர் 1000  ருடங்களுக்கு முன்பு மோவ ோரி 

எனும் மோலினிசிய குடிகள் இங்வக 

குடிவயறினோர்கள். பூர்விகமோக அ ர்கள் 

கருது து ஹ ோகிகி எனும் இடம்..இது 

கற்பளனயோன இடம் எனவும், தற்வபோளதய 

ஹ ோயி எனவும் நடுவ  இருக்கும் பல 

பசிபிக் தீவுகள் இ ர்கள் பூர்விகமோக 

கருதப்படுகின்றன. 

 

மவ ோரி  பழங்குடிகள் கதோயுதத்ளத 

பயன்படுத்தி சண்ளடயிட்டனர். கற்கோல குடி 

என்பதோல் உவலோக ஆயுதங்கள் இல்ளல. மர 

களதகள் மட்டுவம. 

மண்ளடளய உளடக்க ஒரு  ளக களத. 

வதோளல கிழிக்க ஒரு  ளக களத. 

எலும்புகள், மூட்டுகளை உளடக்க ஒரு  ளக 

களத. 

கூட்டங்களில் அலங்கோரமோக அணிய ஒரு 

 ளக களத. 

இடுப்பில் அணிந்து close combat 

சண்ளடகளுக்கு பல  ளக குறுங்களதகள். 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

மோவ ோரி வமோழியில் இ ற்றிற்குப் வபயர் 

கடோ (Gata)
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ேகாத்ோ காந்தியின் ேரணம் 
 

சி. மஜயபாரதன் 

 

 

 

[1869-1948] 

அறப் வபோர் புரிய மனிதர் 

ஆதர வில்ளல வயனின் 

தனிவய நடந்து வசல் ! நீ 

தனிவய நடந்து வசல் ! 

- இரவீந்திரநோத் தோகூர் 

 

பூமியில் பிறந்த எ னும் மரணத்தின் 

பிடியிலிருந்து தப்ப முடியோது. மரணம் நம் 

எல்லோருக்கும் நண்பன். நமது நன்றிக்கு 

உரியது. எவனன்றோல் அது எல்லோ விதத் 

துயர்களிலிருந்தும் நமக்கு விடுதளல 

அளிக்கிறது. 

 

ேகாத்ோ காந்தி 

முடிவிைாக் கீர்த்தி மபற்றார்! புவிக்குள்மள 

முதன்டேயுற்றார்! 

 

கி.மு.399 இல் கிவரக்க வ தோந்த ஞோனி 

சோக்வரடிஸ் [Socrates] எழுபதோ து  யதில் 

விஷம் ஊட்டப் பட்டுத் தன் இனத்தோரோல் 

வகோல்லப் பட்டோர்! இரண்டோயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏசு நோதர் தன் 

இனத்தோரோல் கோட்டிக் வகோடுக்கப் பட்டு, 

வரோமோனியரோல் சிலுள யில் அளறயப்பட்டு 

வசத்து மடிந்தோர்! அடிளம  ோழ்வு ஒழித்த 

ஆப்ரகோம் லிங்கன் 1865 ஆண்டில் 

அவமரிக்கன், ஜோன் வில்கிஸ் பூத் என்ப னோல் 

சுடப்பட்டு உயிர் இழந்தோர்!  ஆஃப்ரிக்க 

அவமரிக்கர் விடுதளலப் பிதோ, மோர்டின் லூதர் 

கிங் வ ள்ளைக் கோரன் ஒரு னோல் 1968 இல் 

சுடப்பட்டு மோண்டோர்! மகோத்மோ கோந்தி 1948 

ஜன ரி 30 ஆம் நோள் மோளல 5 மணிக்குப் 

பிரோர்த்தளனக்குச் வசல்லும்  ழியில் இந்து 

மத வ றியன் ஒரு னோல் கண்முன் வநவர 

சுடப்பட்டு "வஹ ரோம்" என்று முணங்கிய 

 ண்ணம் மடிந்தோர்! 

 

உலக  ரலோறு மீள்கிறது [History repeats] ! பல 

நூற்றோண்டுகளுக் கிளடவய அந்த ஐந்து வபர் 

 ோழ்ந்த வபோதிலும், மனிதரோல் 

வகோல்லப்பட்ட அ ர்களிடம் ஒளிர்ந்த ஓர் 

அரிய ஒற்றுளம என்ன ? அளன ரும் மனிதப் 

பணிபுரிந்த உயர்ந்த மனிதோபிமோனிகள்! ஆயுள் 

உள்ை வபோது சோதித்தளத விட, அ ர்கள் 

மரணத்தின் பின் உலகுக்குப் வபோதித்தள , 

பிரமிக்கத் தக்கள ! 

 

ஏசு மகோன் சிலுள ச் சின்னம் இமயத்தைவு 

ஓங்கி  ைர்ந்து, உலகிவல மோவபரும் 

கிறிஸ்து  மதம் பர  ஆணிவ ரோனது. 

மோர்டின் லூதர் கிங் அவமரிக்கோவின் மகோத்மோ 

 ோனோர்! மகோத்மோ கோந்திளயப் பற்றி, 

'முடிவிலோக் கீர்த்தி வபற்றோய்! புவிக்குள்வை 

முதன்ளம யுற்றோய்!' என்று மகோகவி 

போரதியோர், கோந்தி உயிவரோடுள்ை வபோவத 

வபோற்றிப் புகழ்ந்தோர். அ ரது அமர  ோக்கு 

கோந்தியின் மரணத்துக்குப் பின், எத்தளகய 

வமய்வமோழியோய் ஆகி விட்டது! ஆனோல் 

வகோளல மரணத்தில் இறந்த ர் எல்வலோரும் 

முடிவில்லோக் கீர்த்தியும், புவிக்குள் 

முதன்ளமயும் அளட  தில்ளல! அந்தக் 

வகோணத்தில் போர்க்கும் வபோது, வகோளல 

வசய்யப் பட்ட இந்திரோ கோந்தியும், அ ரது 

மகன் ரோஜீவ் கோந்தியும், மகோத்மோ கோந்தியின் 

உன்னத மகிளமளயப் வபறவில்ளல! 

 

அகாை ேரணத்திற்கு அபூர்வ இரங்கல் 

அறிவிப்புகள்! 

மகோத்மோவின் மரணச் வசய்திளயக் வகட்டு 

1948 ஜன ரியில், "அகில உலகும் 

இந்தியோவுடன் வசர்ந்து  ருந்துகிறது" என்று 

அவமரிக்க ஜனோதிபதி ஹோரி ட்ரூமன் அ லச் 

வசய்தி அனுப்பி யிருந்தோர். கோந்தியின் 

முதற்வபோர்க் கைமோகிய வதன் ஆப்பிரிக்கோவி 

லிருந்து, அ ளர வ றுத்த தைபதி ஜோன் 

ஸ்மட் "நம்முடன் இருந்த ஓர் இை ரசர் 

பிரிந்து விட்டோர்"  என்று ஒரு புகழுளரளய 

அனுப்பினோர். இத்தோலியில்  ோட்டிகன் வபோப் 

போண்ட ர் ளபயஸ் XII தனது இரங்கல் 

வமோழியில், "கிறிஸ்து  மதத்தின் நண்பர், 

சமோதோனத்தின் சீடர் ஒரு ர் மளறந்தோர்" 

https://jayabarathan.files.wordpress.com/2008/12/mahatama-gandhi.jpg
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என்று எழுதி யிருந்தோர். ளசனோவும் 

இந்வதோவனசியோவும், "ஆசிய விடுதளலயின் 

முதல் மூல கர்த்தோ மோண்டோர்" என்று கூறி 

அதிர்ச்சி அளடந்தன. 

 

ஒன்றோன போரதத்ளதத் துண்டு படுத்திய 

அரசியல் வபோட்டியோைர் மகமதலி ஜின்னோ, 

தன் இரங்கல் உளரயில், "இந்து இனம் 

உண்டோக்கிய உன்னத மனிதருள் ஒரு ர், 

கோந்தி" என்றோர். மரணச் வசய்தி வகட்டு, 

இங்கிலோந்தில் லண்டன் மக்கள் கண்ணீர் 

விட்டனர். கோந்திளயப் பதிளனந்து 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லண்டனில் அ ர்கள் 

வநரோகப் போர்த்தளத வநஞ்சம் மறக்க வில்ளல! 

உலக மகோ யுத்தம் முடிந்த தறு ோயில் பல 

சம்ப ங்களைக் வகட்ட பிறகு அ ர்களை 

நிளலகுளலயச் வசய்த நிகழ்ச்சி கோந்தியின் 

வகோர மரணம்! கோந்திளய வ றுத்த 

வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்,  ருந்தற் கடிதம் அனுப்பி 

யிருந்தோர். எல்லோருக்கும் வமலோக, நோடக 

வமளத வபர்னோட் ஷோ கூறியது, சிந்திக்க 

ள ப்பது ! "நல்ல ரோக இருப்பது எவ் ைவு 

ஆபத்தோனது என்று கோட்டுகிறது, கோந்தியின் 

மரணம்" என்று ஷோ கூறினோர்.  ஜ ஹர்லோல் 

வநருவின் சவகோதரி விஜய லட்சுமி பண்டிட், 

மோஸ்வகோவில் புதிதோகத் திறக்கப் பட்ட 

இந்திய எம்பஸியில்  ருந்தல் பதிவுப் 

புத்தகத்ளத எடுத்து ள த்தோர். ஆனோல் 

ஸ்டோலின் வ ளித்துளற உறுப்பினர் ஒரு ர் 

கூடத் தன் வபயளர எழுதிக் கோந்தியின் 

மரணத்துக்கு  ருத்தம் வதரிவிக்க வில்ளல! 

 

ம ர்வழி எதுமவனத் மதரிந்தபின் மசய்யாேல் 

 ழுவுவது மகாடழத்தனம் 

இந்தியோ, போகிஸ்தோன் பிரிவிளன சமயத்தில், 

மளனவிமோர் கோமப் பலோத்கோரத்திற்கு 

இளரயோகும் வபோது, குழந்ளதகள் கண்முன் 

வகோளல வசய்யப்படும் வபோது, உறவினர் 

தளலகள் சீ ப்படும் வபோது, பழி ோங்க 

ஆய்தவமோடு ஓடும் இந்துக்களைத் தடுத்துப் 

வபோறுக்குமோறு, கோந்தி அகிம்சோ வ தம் 

வபோதித்தோர். "அகிம்சோ  ழித் தூதவர! 

வசோல்லுங்கள்! எப்படி இந்த நரகத்தில் 

 ோழ் து ? பஞ்சோபில் இந்துக்களைக் 

கண்டதும் முஸ்லீம் ஆட்கள் வகோளல 

வசய்யும் வபோது, ஆயுதத்ளதக் ளகவிட நீங்கள் 

எப்படிச் வசோல்லலோம் ? கசோப்புக் களட 

ஆடுகளைப் வபோல எங்கள் தளலகள் 

அறுபட்டுக் கூறுபட வ ண்டுமோ ?" என்று 

புலம்வபயர்ந்த கூட்டத்தோர் யோ ரும் 

கத்தினோர்கள்! "கோந்தி சோகட்டும்" என்று 

கூச்சலிட்டோர்கள்! 

வடல்லியில்  ோழும் கோந்தியின் முஸ்லீம் 

நண்பர்கள், "உயிருக்கு ஆபத்து என அறிந்தும் 

இந்தியோவிவல தங்கு தோ ? அன்றி 

எல்லோ ற்ளறயும் விட்டுவிட்டுப் 

போகிஸ்தோனுக்கு ஓடு தோ ?" என்று வகட்டோல், 

"ஓடிப் வபோகோமல் தங்கி மரண ஆபத்ளத 

ஏற்றுக் வகோள்ளுங்கள்" என்பது கோந்தியின் 

பதிலோக இருந்தது! வபோகப் வபோக, கோந்தியின் 

அறிவுளர, அ ளரப் பின்பற்றிய ருக்கும் 

பிடிக்க வில்ளல! எப்வபோதும் 

இஸ்லோமியருக்குப் பரிந்து, அ ர் வபசு து 

பலருக்கு வ றுப்பூட்டின! 

"முஸ்லீம்களுக்குப் பளக ன் எ வனோ, 

அ ன் இந்தியோவுக்கும் பளக ன். இந்தியோ, 

போகிஸ்தோன் இரண்டிலும் ஒருங்வக அளமதி 

நில ட்டும். நோம் ஒரு ளர ஒரு ர் 

பளக ரோக எண்ணக் கூடோது. இந்துக்கள் 

குர்ரோளனப் படிக்க வ ண்டும். முஸ்லீம் 

பக த் கீளதயின் உட்வபோருளை அறிய 

வ ண்டும். நமது மதத்ளத நோம் 

மதிப்பதுவபோல், மற்ற ர் மதங்களையும் 

மதிக்க வ ண்டும். உயர்ந்த கருத்துக்கள் உருது 

வமோழியில் இருந்தோ வலன்ன ? 

சமஸ்கிருதத்தில் இருந்தோ வலன்ன ? போர்ஸி 

வமோழியில் இருந்தோ வலன்ன ? அள  

எல்லோவம வமய்யோன வமோழிகள் தோன்! 

நமக்கும் உலகுக்கும் கடவுள் நல்லறிள த் 

தரவ ண்டும்." இள  கோந்தியின் 

அழுத்தமோன  ோர்த்ளதகள். 

 

காந்திடயக் மகால்ை பைவிதச் சதிகள் 

கோந்தி இஸ்லமியருக்குப் பரிந்து வபசு து, 

சிலருக்கு வ ப்பங் கோய்வபோல் கசந்தது! 

மகோரோஷ்ட்ரோவில் ரோஷ்ட்ரிய சு ய வச ோ 

சங்க [R.S.S.S] உறுப்பினர் பலருக்கு எட்டிக் 

கோயோய் இருந்தது. அ ர்கள் தூய இந்துக்கள்; 

மத வ றியர்கள். குறிப்போக பூனோள ச் வசர்ந்த 

நோதுரோம் வகோட்வச, நோரோயண் ஆப்வத ஆகிய 

இரு  ோலிபருக்கு கோந்தி பளக ரோனோர்! வதன் 

ஆப்பிரிக்கோவில் வ ளல முடிந்து 1915 இல் 

போரதம் திரும்பிய கோந்திளய, விடுதளலப் 

வபோரோட்டத்திற்கு இழுத்து  ந்த ரும், ஒரு 

மரோட்டியவர; அ ர்தோன் வகோபோல கிருஷ்ண 

வகோகவல! 1948 இல் சதி வசய்து அ ளரக் 

வகோன்ற னும் ஒரு மரோட்டியவன! 

அ ன்தோன் நோதுரோம் விநோயகக் வகோட்வச! 

முதலில் வகோட்வச முழுக்க முழுக்க கோந்திளய 

பின்பற்றினோன்! 1937 இல் கோந்தியின் 

ஒத்துளழயோளம இயக்கத்தில் பங்கு வகோண்டு, 

ளகதி வசய்யப் பட்டுச் சிளறக்குச் வசன்ற ன், 

வகோட்வச! பிறகு வகோள்ளக பிடிக்கோமல் 

அ ளர விட்டுவிட்டு ரோஷ்ட்ரிய சு ய வச ோ 

சங்க இந்து வபோரோட்டத் தைபதி வீர 
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சோ ர்க்களரப் பின் பற்றினோன். வீர சோ ர்க்கர் 

இந்து மதத்ளதக் கோக்க  ந்த கடவுளின் 

தூதரோகப் வபோற்றப்படும் ஒரு பட்டோளிய 

இந்து [Messiah of Militant Hindu]. சோ ர்க்கர் 

கோந்தியின் வகோள்ளக எல்லோ ற்ளறயும் 

எதிர்க்கும் ஓர் எவதச்ளச அதிகோரி! வமைண்ட் 

போட்டன் தனது இந்தியப் பிரிவிளனத் 

திட்டத்ளத, 1947 ஜூளல 3 இல் வ ளியிட்ட 

வபோது, அளதப் 'போரதத்தின் இருண்ட நோள்' 

என்று பளற சோற்றி, வீர சோ ர்க்கர் தனது பூரண 

எதிர்ப்புத் வதரிவித்தோர்! 

 

40 வகோடி [1948] இந்திய மக்களின் விதி, 

அப்வபோது கோந்தியின் ளகயில் இருந்தது! 

போரதக் கண்டம் இரு துண்டமோக 

வ ட்டுப்படப் வபோ ளத கோந்தி எப்வபோதும் 

எதிர்த்தோர்! 'என் இறந்த உடம்பு மீதுதோன், 

இந்தியோ பிரிவுபட வ ண்டும் ' என்று 

வ குண்டோர். 'இந்தியோ பிைவு பட்டோல் 

ஒழிய, இந்து முஸ்லீம் தனித் தனிவய 

சமரசமோய்  ோழ முடியோது' , என்பது 

ள ஸ்ரோய் வமைண்ட் போட்டனின் உறுதியோன 

எண்ணம். வநரு,  ல்லபோய்ப் பவடல், ரோஜோஜி 

ஆகிவயோர் மூ ரும் இந்தியோ இரண்டோய்ப் 

பிரி ளதத் தவிர வ று  ழியில்ளல என்று 

கோந்தியுடன்  ோதோடினர். 

 

கோந்தி போரதப் பிரிவிளனப் வபோரோட்டத்தில் 

வதோல்வி அளடந்தோர்! 'இந்தியோ இரண்டோகப் 

பிைக்கப் பட்டது. ஆனோல் கோந்தி உயிளரப் 

வபோக்கிக் வகோள்ை வில்ளலவய' என்று 

வகோட்வச ஆங்கோரம் அளடந்தோன். 'கோந்தியின் 

அகிம்சோ வ தம், இந்து மக்களைக் 

வகோளழயோக்கி, எதிர்க்கும் சக்திளய இழக்க 

ள த்து, எதிரிகள் முன் மண்டியிடச் வசய்து 

விட்டது! மோனத்ளதக் கோக்க இந்து மோதர்கள், 

கோம பலோத்கோர வ தளனயிலிருந்து தப்பிக் 

வகோள்ை, கிணற்றில் குதித்துத் தம் உயிளர 

மோய்த்துக் வகோள்கிறோர்கள்! பலியோனப் 

வபண்களுக்கு அது ஒரு வ ற்றி, என்று கோந்தி 

அ ர்கைது சோள ப் போரோட்டுகிறோர்! 

அப்படிப் பலியோகும் மோதர்களில் ஒருத்தி, 

அடுத்து என் தோயோக இருக்கலோம்' என்று 

வகோதித்தோன் வகோட்வச! 'போரத மோதோவின் 

சளதளயப் பசிக் கழுகுகள் உயிவரோடு 

கிழிக்கின்றன! நம் வபண்டிர் நடுத் வதருவில் 

கற்பழிக்கப் படு ளத, கோங்கிரஸ் அலிகள் 

வ டிக்ளக போர்த்துக் வகோண்டிருக்கின்றன! 

எத்தளன கோலம் வபோறுப்பது ? இதற்கு ஒவர 

முடிவு, கோந்திளயக் வகோல்ல வ ண்டும்' என்று 

வகோதித் வதழுந்தோன் வகோட்வச. இந்து மகோ 

சளபயில் கோந்திளயக் வகோல்ல பலவித சதித் 

திட்டங்கள், வீர சோ ர்க்கர் தளலளமயில் 

உரு ோகின! குழுச் சதியோைர்கள்: நோதுரோம் 

வகோட்வச, நோரோயண் ஆப்வத, வகோபோல் 

வகோட்வச, விஷ்ணு கோர்கோவர, மதன்லோல் 

போ ோ, இன்னும் சிலர். 

 

ேகாத்ோ காந்தியின் இறுதி உண்ணா விரதம் 

போரதப் பிரிவிளன ஒப்பந்தத்தில் 

போகிஸ்தோனுக்கு ஈடோகத் தர வ ண்டிய 55 

வகோடி ரூபோளய, போரத அரசோங்கம் பிடித்து 

ள த்துக் வகோள்ைப் வபோ ளத, கோந்தி அறவ  

வ றுத்தோர். அ ரது எதிர்ப்புத் தர்க்கம் 

வநருள யும், பவடளலயும் உடன்பட ள க்க 

முடியவில்ளல! இறப்பதற்கு 17 நோட்களுக்கு 

முன், 1948 ஜன ரி 13 ஆம் வததி கோந்தி, 

அதற்கோகத் தோன் உண்ணோ விரதத்ளதத் 

வதோடங்கப் வபோ தோக, பிர்லோ 

மோளிளகயிலிருந்து அறிவித்தோர். ஓரோண்டுக்கு 

முன்பு இந்து முஸ்லீம் படுவகோளலக் 

கலகத்ளத நிறுத்த, கோந்தி வநைகோலி வநோக்கித் 

தனியோகத் ளதரியமோகப் போத யோத்திளர 

வசய்தோர். அப்வபோது ரவீந்திர நோத் தோகூரின் 

ஒரு போடளலப் [தளலப்பில் உள்ைது] போடிக் 

வகோண்டு தன் உண்ணோ விரதத்ளதத் 

து ங்கினோர். 

 

 
 

சில நோட்கள் கழித்து இந்தியோவின் எல்ளல 

மோநிலத்திலிருந்து, போரதப் பிரிவிளனக் 

கலகத்தில் போடுபட்ட சில இந்துகளும், 

சீக்கியர்களும் கூக்குரலுடன் கோந்திளயக் கோண 

 ந்தனர். ஆறுதல் வமோழி கூறு  ந்த 

கோந்திளய, அ ர்கள் யோ ரும் உடவன திட்ட 

ஆரம்பித்தனர்! 'இது ளர எங்களைக் 

வகோடுளமப் படுத்தியது வபோதும். முற்றிலும் 

எங்களை நோச மோக்கி விட்டோர்! எங்களைத் 
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தனிவய  ோழ விடு! இமயத்தில் வபோய் 

ஓய்வ டு! ' என்று கோந்திளய வநோக்கிக் கூச்சல் 

வபோட்டனர். இக்கடுஞ் வசோற்கள் கோந்தியின் 

வநஞ்ளச ஊடுருவித் தோக்கின! அ ற்ளறக் 

வகட்டு கற்சிளலயோய் நின்று விட்டோர், கோந்தி! 

அ ரது வமலிந்த வமனி மீது ஒரு வபரிய 

போறோங்கல் விழுந்து எலும்பு வநோருங்கியது 

வபோல் உணர்ந்தோர்! பிறகு சில நோட்கள் 

வசன்றபின் வ று ஒரு கூட்டம்  ந்து, 

உண்ணோ விரதத்ளத நிறுத்துமோறுக் 

கோந்திளயக் வகஞ்சியது. அந்தக் கூட்டத்தில் 

இஸ்லோமியர், சீக்கியர், இந்துக்கள் எல்லோ 

இனத்த ரும் இருந்தனர். 

 

'இந்தியோவுக்கு அகிம்சோ  ழி இனி வதள  

இல்ளல என்றோல், நோன் இங்கு உயிர் 

 ோழ் திலும் பயனில்ளல! போரதத்தின் 

தளல ர்கள் ஒருநோள், இந்தக் கிழ னோல் நோம் 

பட்டது வபோதும்! நம்ளம விட்டு அ ன் 

ஒழிந்து வபோக மோட்டோனோ ? என்று கூறினோல் 

கூட நோன் ஆச்சரியப் படமோட்வடன்' என்று 

கோந்தி ஒருதரம் வசோல்லி யிருக்கிறோர். 

வமைண்ட் போட்டன் தம்பதியர் உண்ணோ 

விரதத்தில் கிடந்த கோந்திளயக் கோண  ந்தனர். 

'மளலளய மகமதிடம் வகோண்டு  ர, நோன் ஓர் 

உண்ணோ விரதம் எடுக்க வ ண்டி யிருக்கிறது! ' 

என்று கோந்தி நளகப்பூட்டி அ ர்களை 

 ரவ ற்றோர். கோந்தியின் வமலிந்து வபோன 

உடளலக் கண்டு, எட்வீனோ போட்டன் 

கண்களில் நீர் வபருகியது! ' ருத்தப் படோவத, 

எட்வீனோ, கோந்தி எளதச் வசய்ய 

விரும்புகிறோவரோ, அளதச் வசய்து 

வகோண்டிருக்கிறோர். அ ர் மிகுந்த மனத்திட 

முளடய வமலிந்த மனிதர்', என்று 

மளனவிளயத் வதற்றினோர் வமைண்ட் 

போட்டன். 

 

வகோபோல் வகோட்வச, தன் அண்ணன் நோதுரோம் 

வகோட்வசயிக்குக் வகோடுத்த  ோக்குப்படி, 

ஜன ரி 17 ஆம் வததி கோந்திளயக் வகோல்ல .32 

கோலிபர் ளகத் துப்போக்கியுடன், வடல்லிக்கு 

 ந்தோன். ஆனோல் அன்று அளத நிளறவ ற்ற 

அ னோல் முடியவில்ளல! 

 

கமைசியில் மபற்ற காந்தியின் மவற்றி! 

இறுதியில் போரத அரசோங்கம் 55 வகோடி 

ரூபோளயப் போகிஸ்தோனுக்குக் வகோடுக்க முன் 

 ந்தது! கோந்தி ஜன ரி 18 ஆம் வததி உண்ணோ 

விரதத்ளத நிறுத்தினோர். அன்ளறய 

பிரோர்த்தளன வசோற்வபோழிவில் வநரு 

வபசினோர், 'இந்திய விடுதளல நோன் கண்ட ஓர் 

ஒளிக்கோட்சி! ஆசியோவின் எதிர்கோலத்ளத என் 

மனதில்  ளரந்து ள த்வதன். ஆனோல் அந்த 

ஒளிக்கோட்சிளய அளித்த ர் ஓர் அரிய, எளிய 

மனிதர்! அ ளரக் கோப்போற்றச் வசய்யும் எந்தத் 

தியோகமும் அத்தளன வபரியதல்ல! அ ர் 

ஒரு ர்தோன் நம்ளம வமய்யோனக் 

குறிக்வகோளை வநோக்கி நடத்திச் வசல்ல 

முடியும். அது நம் குருட்டு நம்பிக்ளக 

இல்ளல!' 

 

அன்று கூட்டத்தில் கோந்தி வபசினோர், 'போரத 

நோடு இந்துக்களுக்கு மட்டுவம! அதுவபோல் 

போகிஸ்தோன் இஸ்லோமியருக்கு மட்டுவம! 

என்று கூறு து வபோல் முட்டோள்தனமோன 

எண்ணம் எதுவும் இருக்க முடியோது! இந்தியோ, 

போகிஸ்தோன் இரண்ளடயும் ஒருங்வக 

சீர்திருத்து து என்பது மிகவும் கடின மோனது! 

ஆனோல் நோம் மனம் ள த்து வசய்தோல், 

எதுவும் நிச்சயமோக முடியும்!' 

 

1947 ஜன ரி 20 ஆம் நோள் மிகப் பலவீனமுள்ை 

கோந்திளய, பிர்லோ மோளிளகப் பிரோர்த்தளன 

வமளடயில் ஒரு நோற்கோலியில் ள த்துக் 

வகோண்டு வபோய் அமர்த்தினர்! அப்வபோது 

இந்து மகோ சளபச் சதியினர் வகோளல 

ஆயுதங்கவைோடு கூட்டத்தினுள் நுளழந்தனர். 

மதன்லோல் போ ோ பற்ற ள த்த ளகவ டி எதிர் 

போரோத ோறு கூட்டத்தில் வ டித்தது. ஆனோல் 

கோந்தி உயிர் தப்பினோர். வபோலீஸ் போ ோள த் 

வதடிப் பிடித்துக் ளகதி வசய்தனர். 

கோந்தி இறப்பதற்கு முந்திய நோள் [ஜன ரி 29, 

1948] வியோழக்கிழளம, அ ர் அணு 

ஆயுதங்களைப் பற்றி இந்திரோ கோந்தியிடம் 

கூறியது: 'அணுகுண்ளட ஒருங்வக அவமரிக்கோ 

தவிர்க்க வ ண்டும். அகிம்சோ  ழிப் 

வபோரோட்டம் ஒன்ளற மட்டும் அணு 

குண்டுகள் அழிக்க முடியோது! அணுகுண்டு 

நம்ளமத் தோக்கும் வபோது, அச்சமின்றி நிமிர்ந்து 

நின்று வமல் வநோக்கிப் போர்த்து, 

விமோனிக்கோகப் பிரோர்த்திக்க வ ண்டு 

வமன்று, என்ளனப் பின்பற்று வ ோரிடம் நோன் 

கட்டோயப் படுத்துவ ன்.' மற்றும் ஒரு சமயம், 

'அகிம்சோ இயக்கம் ஒன்றுதோன் மனித 

இனத்தின் ளக சமுள்ை மோவபரும் சக்தி 

வபற்ற ஓர் ஆயுதம். வபரழிவுச் சக்தியுளடய 

எந்த யுத்த ஆயுதத்ளதயும் விட வபரியது, அது!' 

என்று வசோல்லியிருக்கிறோர். 

 

இரண்டோம் தடள  ஜன ரி 30 ஆம் வததி 

மோளல ஆப்வத, வகோட்வச இரு ரும் ளகத் 

துப்போக்கிளய மளறத்துக் வகோண்டு, 

கோந்தியின் பிரோர்த்தளன ளமதோனத்தில் 

நடமோடிக் வகோண்டிருந்தனர். அன்று வகோட்வச 

வ ற்றி அளடந்தோன்! கோந்திளயக் வகோன்ற 

சதிகோரனோய்ச் சரித்திரத்தில் இடம் வபற்றோன்! 
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1948 வம மோதம் 27 ஆம் வததி நோதுரோம் 

வகோட்வச, ஆப்வத, வகோபோல் வகோட்வச, 

சோ ர்க்கர் உள்பட எட்டுப் வபர் ளகதி வசய்யப் 

பட்டு சதி  ழக்குப் பல மோதங்கள் நடந்தது. 

 

 
 

முடிவில் நோதுரோம் வகோட்வச, ஆப்வத 

இரு ரும் வகோளலக் குற்றம் சோட்டப் பட்டு, 

ந ம்பர் 15 ஆம் வததி தூக்கிலிடப் பட்டனர்! 

வகோபோல் வகோட்வச, கோர்கோவர, போ ோ 

மூ ருக்கும் 12  ருட சிளறத் தண்டளன 

வகோடுக்கப் பட்டது! வபோதிய சோட்சி இல்லோது 

வபோனதோல், சோ ர்க்கர் உள்பட மற்வறோர் 

விடுவிக்கப் பட்டனர்! 

 

ஜாதி ேதங்கடளப் பார்ப்மபாம்! சகிப்மபாம் 

ேதிப்மபாம்! 

போரத அரசியல் நிர்ணயச் சட்டப்படி, இந்தியோ 

'மதச் சோர்பற்ற [Secular]' ஒரு குடியரசு. 

மகோத்மோ கோந்தி மதச் சோர்பற்ற ஒரு போரத 

நோட்ளட உரு ோக்கும் பணிக்வக உயிர் 

 ோழ்ந்தோர்; அளத இந்தியோவில் நிளலநோட்டப் 

வபோரோடியதில் அ ர் வதோல்வியுற்று 

மோண்டோர்! போரதச் சட்டங்கள்  ழக்கறிஞர் 

களுக்கும் நீதி மன்ற நீதிபதிகளுக்கும் 

மட்டுவம பயன்படும் கருவிகள்! போமர 

மக்கள், அரசியல்  ோதிகள், மத ோதிகள், 

மடோதிபதிகள் ஆகிவயோருக்கு, எழுதப் 

பட்டோலும் அ ர்கள் சட்டத்ளதப் பின்பற்று  

தில்ளல! இஸ்லோமிய மதம், கிறிஸ்து  மதம், 

சீக்கிய மதம், புத்த மதம், வஜயின மதம் 

இந்திய நோட்டில் பல நூற்றோண்டுகள் 

வ ரூன்றி, இந்து மதத்துடன் இளணந்து 

உலவி  ருகின்றன. ஆயிரக் கணக்கில் 

நம்மிளடவய ஜோதிகள் உள்ைன! பல்லோயிரம் 

ஆண்டுக் கோலம்  ைர்ந்து வ ரூன்றி விட்ட 

ஜோதிப் புற்றுவநோளய எந்த அறுள  

முளறயிலும், எத்தளன ஆண்டுகள் 

முயன்றோலும், அ ற்ளறப் போரத 

மண்ணிலிருந்து களை எடுக்க முடியோது! 

'எம்மதமும் சம்மதவம' என்று கோந்தியின் 

மரணம், நமக்கு அறிவுளர வசோல்லட்டும்! 

போரத நோடு இம்மதங்கள் ஒருங்வக தனித்து 

 ோழப் பல நூற்றோண்டுகள் இடம் வகோடுத்தது. 

எல்வலோருக்கும் இளணயோன சமரச 

 ோழ்ள த் வதோடர்ந்து, ஏன் போரதம் அளிக்கக் 

கூடோது ? 

 

 ட இந்தியோவில் இந்து மத வ றியர்கள், 

அடிக்கடிக் கிறிஸ்து க் வகோயில்களைத் 

தீயிட்டுக் வகோளுத்தியும், அங்குள்ை 

போதிரியோர்களைக் வகோளல வசய்தும் 

 ருகிறோர்கள்! தோழ்த்தப் பட்ட ஏளழ 

மக்களை, வமலினத்தோர்  ட நோட்டிலும், வதன் 

நோட்டிலும் படோத போடு படுத்தி  ருகிறோர்கள். 

போரத்திவல பிறந்து  ைர்ந்த புத்த மதத்தினளர, 

இந்து மத ோதிகள் பல நூற்றோண்டுகளுக்கு 

முன்வப நசுக்கி போரத நோட்டிலிருந்து விரட்டி 

விட்டதோல், மிஞ்சிய சிறுபோன்ளமயினர் 

இருக்குமிடம் வதரியோமல் முடங்கிக் 

கிடக்கிறோர்கள்! சீக்கியர் தனி நோடு வகோரிப் 

வபோரோடித் வதோல்ளல வகோடுத்துத் துன்புற்று, 

அ ர்கள் வகோட்டம் அடக்கப் பட்டு 

இப்வபோது சற்று அளமதி நிலவி  ருகிறது. 

 

கோந்தி ஏசு நோதளர மிகவும் வநசித்தோர். 'ஏசு 

நோதரின் 'மளலப் பிரசங்கம்' [Sermon on the 

Mount] கோந்திளயக் க ர்ந்த ஓர் அரிய 

 ோக்குளர! இந்து வ தங்கள் மட்டுவம வத  

 ோக்குகள் என்பளதக் கோந்தி ஒருவபோதும் 

ஒப்புக் வகோண்ட தில்ளல! அள  ஏன் 

ளபபிைோகவும், வகோரோனோகவும் இருக்கக் 

கூடோது ? என்று வகள்வி எழுப்பினோர். 'நீங்கள் 

கிறிஸ்து ர் இல்ளல', என்று ஒரு ர் 

குறிப்பிட்ட வபோது, கோந்தி வசோன்னோர், 'நோன் 

ஒரு கிறிஸ்டியன்! நோன் ஒரு இந்து! நோன் ஒரு 

முஸ்லீம்! நோன் ஒரு யூதன்!' அந்த ரீதியில் அ ர் 

மற்ற ர்களை விடத் தோன் ஒரு தகுந்த 

இந்தியன், என்று கோட்டிக் வகோண்டோர். 

'எனது ஆழ்ந்த நம்பிக்ளக இதுதோன்: 

இந்துக்கள், சீக்கியர், இஸ்லோமியர், கிறித்து ர் 

யோ ரும் ஒவர போரத மோதோவின் புத்திரர், 

புத்திரிகள். போரதத்திவலோ, போகிஸ்தோனிவலோ 

நடக்கும் எந்த விதப் படு வகோளலயும் கண்டு 

பலி ோங்க முற்பட்டு, நம் மக்கள் கடளம 

யிலிருந்து பிறழக் கூடோது! போகிஸ்தோனில் 

உள்ை எல்லோ இந்துக்களும், சீக்கியரும் 

வகோல்லப் பட்டோலும், இந்தியோவில் உள்ை ஓர் 

இஸ்லோமியச் சிறு பிள்ளைளயக் கோப்போற்ற 

நோம் முற்படவ ண்டும்!' என்பது கோந்தியின் 

 ோக்கு! 

 

இந்தியர் பலருக்குத் வதசப்பற்று குன்றி 

 ரு ளதக், கோஷ்மீரிலிருந்து கன்னியோ குமரி 
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முதல் பயணம் வசய்யும் எ ரும் கண்டு 

பிடித்து விடலோம்! வதசப்பற்று என்றோல், 

நோட்டு மக்கள், நோட்டு வமோழிகள், நோட்டுப் 

பண்புகள், பழக்க  ழக்கங்கள், நளடயுளட 

போ ளனகள் மீதுள்ை சகிப்புத்தன்ளம, 

மதிப்பு, நம்பிக்ளக ஆகிய ற்றின் மீது 

இந்தியர் கோட்டும் மனிதத் தன்ளம! அதற்கு 

மக்களிடம் மதச் சகிப்பு, இனச் சகிப்பு, ஜோதிச் 

சகிப்பு, மோநிலச் சகிப்பு, வமோழிச் சகிப்பு மிக 

மிகத் வதள ! மதச் சோர்பில்லோளம என்றோலும் 

இதுதோன் அர்த்தம்! போரதத்தின் பல 

பிரச்சளனகளுக்கு மூல கோரணம், இந்தியரிடம் 

குளறந்துள்ை, இந்தச் சகிப்பற்ற தன்ளமகவை ! 

'ஜோதிகள் இல்ளலயடி போப்போ! ஜோதி 

மதங்களைப் போவரோம்! மற்றும் வசப்பும் 

வமோழி பதிவனட் டுளடயோள், ஆயின் சிந்ளத 

ஒன்றுளடயோள்' என்று போரத மோதோள ப் 

பற்றிப் போரதியோர் போடியதற்கும் இதுதோன் 

அர்த்தம்! 'ஒன்று பட்டோல் உண்டு  ோழ்வு, 

ஒற்றுளம நீங்கின் அளன ர்க்கும் தோழ்வு' 

என்றும் நமக்குக் கூறினோர்! நோற்பது 

ஆண்டுகள் ஒன்றோக எல்லோ ஜோதியினரும், 

எல்லோ இனத்த ரும், எல்லோ மதத்தினரும் 

பிரிட்டீஷ் சோம்ரோஜியத்வதோடு வபோரோடி 

இந்தியோ மகத்தோன விடுதளலக் குறிக்வகோளை 

அளடய வில்ளலயோ ? 

 

ஒற்றுடே நீங்கில் அடனவர்க்கும் தாழ்மவ! 

பிரிட்டீஷ் அரசோங்கம் போரத நோட்ளட 

அடிளமப் படுத்தினோலும், அது வசய்த நல்ல 

கோரியங்களும் உண்டு. துண்டுபட்டுப் வபோன 

பரத கண்டத்ளத ஒன்றோக்கியது பிரிட்டீஷ் 

அரசு! ஆங்கில வமோழி நம்மிளடவய பரவி 

யிருந்ததோல், போரத நோடு கல்வி, வதோழில், 

 ோணிபம், விஞ்ஞோனம், வ ைோண்ளம 

வபோன்ற எல்லோத் துளறகளிலும் முன்வனறி 

இருக்கிறது. இந்தியோவின் பதிவனட்டு 

வமோழிகள்  ைர்ச்சி வபற, ஆங்கில வமோழி 

உதவியோக இருந்திருக்கிறது. இந்திய 

நகரங்கள், வபரும்போன்ளம யோன ஊர்கள் 

ரயில் போளதகளில் இளணக்கப் பட்டு, 

ரயில்வதோடர்  ோகனங்கள் ஜோதி மதம் போரோது 

எல்லோ இனத்தோளரயும் ஒருங்வக ஏற்றிச் 

வசல்கின்றன. இந்தியத் தபோல், தந்தி 

நிளலயங்கள் ஜோதி மதம் போரோது, எல்லோ 

ஊர்களுக்கும் நமது கடிதங்களைப் பரிமோறி 

 ருகின்றன. இந்திய ரயில்வதோடர் 

 ோகனங்கள், ஆகோய விமோனங்கள் வபோன்ற 

சோதனங்களில் நோம் பயணம் வசய்யும் வபோது, 

ஜோதி, மதம், இனம் எளதயும் போர்க்கோமல், ஒரு 

வதச மக்கைோய் நடந்து  ருகிவறோம்! 

பன்வமோழி வபசும் பல்வ று இந்திய 

மக்களைப் பிளணக்கும் ஓர் இளணப்பு 

வமோழியோய் ஆங்கில வமோழியும் போரதத்தில் 

பணி வசய்து  ருகிறது! 

 

இப்வபோது அடிப்பளட ோத இந்துக்கள் மதப் 

வபோர்ள க்குள் புகுந்து வகோண்டு, 

இஸ்லோமியர், கிறிஸ்து ர், சீக்கியர் 

ஆகிவயோர்க்குத் வதோல்ளல வகோடுத்து 

 ருகிறோர்கள்.  அதனோல் நோட்டில் மீண்டும் 

மீண்டும் எழும் வகோளல போதக 

எதிர்ப்புகளுக்கும் இந்துக்கள் ஆைோகி 

 ருகிறோர்கள். 16 ஆம் நூற்றோண்டில் போபர் 

கட்டிய போப்ரி மசூதிளய அவயோத்தியோவில் 

1992 ஆம் ஆண்டில் இடித்துத் தளரமட்ட 

மோக்கிய பிறகு, அங்வக சில இந்துக்கள் ரோமர் 

வகோயில் கட்டப் புகு து ஒரு மோவபரும் 

பிரச்சளனக் குரிய மதச் சம்ப ம்! இரோமர் 

பிறந்த புண்ணிய பூமியோகக் கருதப்படும் 

அந்தத் தைத்தில் இந்துக்களுக்கும் 

இஸ்லோமியருக்கும் நிரந்தர மதப்வபோளர 

உண்டோக்கிப் பலரது குருதி வ ள்ைம் ஓடி 

விட்டது! இளதப் பற்றி மத்திய அரசியல் 

மந்திரி, உமோ போரதி அழுத்தமோகச் 

வசோன்னோரோம், 'போப்ரி மசூதி வதசீய 

அ மோனச் சின்னம்! ஓர் அடிளமச் சின்னம்! 

அது நமது வதசப்பற்ளறப் போதிக்கிறது! 

முகலோய சோம்ரோஜியத்ளதப் போரத வதசத்தில் 

நிளலநோட்டிய ஓர் ஆக்கிரமிப்போைன் போபர், 

வபயளரத் தோங்கி நிற்கிறது! மசூதி இடிப்பில் 

எந்த விதச் சதித் திட்டமும் இல்ளல! அது ஓர் 

அடிளமச் சின்னம், என்பது எனது உறுதியோன 

நம்பிக்ளக' என்று முழக்கினோரோம்! 

 

அப்படிப் போர்க்கப் வபோனோல், ஆக்ரோவில் 

உள்ை 'தோஜ் மஹோல்' ஓர் அடிளமச் சின்னம் 

இல்ளலயோ ? வடல்லியில் உள்ை 

'குதுப்மினோர்' கம்பம் ஓர் அடிளமச் சின்னம் 

இல்ளலயோ ? வமோம்ளபயில் பிரிட்டீஷ் 

அரசோங்கம் கட்டிய, 'இந்தியத் தளல  ோசல்' 

[Gateway of India] ஓர் அடிளமச் சின்னம் 

இல்ளலயோ ? ளசயத் அகமத் புகோரி உமோ 

போரதிளயத் தோக்கி, 'போப்ரி மசூதிளய ஓர் 

அடிளமச் சின்னம் என்பது இஸ்லோமியளர 

அ மோனப் படுத்து தோகும்! இஸ்லோம் 

மதத்ளத எடுத்துக் கோட்டும், ஓர் தனித்து ச் 

சின்னம் அது' என்று சீறினோர். இரோமர் பிறந்த 

பூமிக்கோக தீரோத இந்து முஸ்லீம் சண்ளடகள், 

வகோளலகள், தீவயரிப்புகள் ! 

மீண்டும்  ட நோட்டில் 2002 ஆம் ஆண்டில் 

'ரோம் ஆலயப் வபோர்' தளல தூக்கி யிருக்கிறது! 

இந்து முஸ்லீம் ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட 

மக்கள் ஒரு ளர ஒரு ர் தோக்கிக், வகோளல 

வசய்து பலி ோங்கிக் வகோண்டனர்!  

இறந்த ர்களில் முஸ்லீம் மக்கள் 
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எண்ணிக்ளக மிக அதிகம்! 

வபரும்போன்ளமயோன அடிப்பளட இந்து மத 

வ றியர்கள், தீங்கிளழக்கோத சிறுபோன்ளம 

முஸ்லீம் மக்கள் இல்லங்களைத் தீயிட்டு, 

அ ர்களை உயிவரோடு வகோளுத்தி 

யிருக்கிறோர்கள்! கோந்தி எந்த மதச் சண்ளடகள் 

நிகழக் கூடோ வதன்று தன் ஆருயிளரக் 

வகோடுத்தோவரோ, அந்த மதச் சண்ளடகள் 

போரதத்தில் இன்னும் ஓயவில்ளல ! இனியும் 

ஓயப் வபோ தில்ளல! 

 

கிறிஸ்து  ஆலயங்களைத் தீயிட்டுக் 

வகோளுத்திப் போதிரியோளரக் வகோன்ற வபோவதோ, 

போப்ரி மசூதிளய இடித்துத் தளரமட்ட 

மோக்கிய வபோவதோ, சங்கரோச்சோரியோர் வபோன்ற 

இந்து மதோதிபதிகள், இந்து மத 

வ றியர்களைக் கண்டிக்கவும் இல்ளல! 

தண்டிக்கவும் இல்ளல! ரோம ரோஜியத்ளத 

ஆதரித்த மகோத்மோ இருந்திருந்தோல், ரோம 

பூமிக்கோக மசூதி தகர்க்கப் படு ளதத் தடுத்து 

நிறுத்திக் கோப்போற்றி யிருப்போர்! கிறிஸ்து ர் 

புனிதக் வகோயில் எரிப்புகளையும், அருட் 

போதிரியோர் வகோளலகளையும் தடுக்க 

அறப்வபோர் நடத்தி யிருப்போர்! ஆனோல் கோந்தி 

சீடர்கள் என்று வசோல்லிக் வகோள்ப ரும், மதச் 

சோர்பற்ற போரத அரசின் ஆட்சியோைர்களும் 

வகோரக் வகோளலகளை, தீவயரிப்புகளை 

இன்னும் வ டிக்ளக போர்த்துக் 

வகோண்டிருப்பது அநோகரீகம், அ மோனம், 

அநியோயம், அறிவீனம்! 

 

வாழ்க நீ எம்ோன், இந்த டவயத்து  ாட்டில் 

எல்ைாம்! 

 

மகோத்மோ கோந்தி இன்னும் மோண்டு 

வபோகவில்ளல! அ ர் ஓர் உலக 

மனிதோபிமோனி! ‘மகோத்மோ’ என்னும் 

பட்டத்ளத கோந்திக்கு அளித்த ர், கவிவயோகி 

இரவீந்திரநோத் தோகூர். ‘உலக சரித்திரத்தில் 

மகோத்மோ கோந்தி புத்தர், ஏசுக் கிறிஸ்து 

ஆகிவயோருக்கு இளணயோன இடத்ளதப் 

வபறு ோர்’, என்று இந்தியோவின் களடசி 

ள ஸ்ரோய் வமைண்ட் போட்டன் கூறி 

யிருக்கிறோர்.   ரஷ்ய வமளத லிவயோ 

டோல்ஸ்டோய், விஞ்ஞோன வமளத ஆல்பர்ட் 

ஐன்ஸ்ளடன் கோந்தியின் ஆயுதமற்ற 

விடுதளலப் வபோரோட்டத்ளதப் 

போரோட்டியுள்ைோர்.  ஆஃப்ரிக்க அவமரிக்கர் 

விடுதளலப் பிதோ, மோர்டின் லூதர் கிங், 

கோந்தியின் அகிம்சோப் வபோரோட்ட முளறளயப் 

பின்பற்றினோர். ‘ ோழ்க நீ எம்மோன், இந்த 

ள யத்து நோட்டில் எல்லோம்’ என்று போரதியோர் 

போடியுள்ைது வபோல், மகோத்மோ கோந்தி பிற 

நோடுகளில் ‘மோதிரி மனிதரோய்’  மோந்தருக்கு 

 ழிகோட்டியோய் மளறமுகமோகப் பணி வசய்து 

வகோண்டிருக்கிறோர்!  ஆனோல் இந்தியோள  

விட்டு, அ ரது ஆத்மோ என்வறோ வபோய் 

விட்டது !  போழ்பட்டுப் பரிதபிக்கும் போரத 

வதசம் தன்ளன, இனி  ோழ்விப்பது எப்படி 

என்று விண்ணுலகிலிருந்து க ளலபட்டுக் 

வகோண்டிருக்கிறோர், மகோத்மோ கோந்தி! 

 

 
 

 

Mohandas Gandhi – Timeline: 

 

October 2, 1869: Birth of Mohandas Karamchand 

Gandhi 

1883: Gandhi and Kasturbai are married. 

1885: Death of Karamchand Gandhi, Gandhi's father 

September 4, 1888: Gandhi leaves for England to study 

law. 

June 10, 1891: Gandhi passes the bar exam in 

England. 

1891-1893: Gandhi fails as a lawyer in India. 

April 1893: Gandhi accepts commission to spend a 

year in South Africa advising on a lawsuit. 

Spring 1894: Gandhi elects to stay on South Africa, 

and founds the Natal Indian Congress. 

Spring 1896: Gandhi returns to India to collect his wife 

and children. 

December 1896: Gandhi returns to South Africa with 

his family. 

October 1899: Outbreak of Boer War (1899-1901) in 

South Africa. Gandhi organizes an ambulance corps 

for the British. 

1901: Gandhi returns to India to attend the Indian 

National Congress. G.K. Gokhale introduces him to 

nationalist leaders. 

1901-1906: Gandhi struggles toward Brahmacharya, 

or celibacy, finally ending his sexual activity in 1906. 

1904: Nationalists found the magazine the Indian 

Opinion, and soon print it on Gandhi's farm, the 

"Phoenix Settlement." 
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July 31, 1907: The Boer Republic Transvaal, now 

under the control of the British, attempts to register all 

Indians as members; Gandhi and others refuse to 

register. Their resistance efforts mark the first use of 

nonviolent non-cooperation by the Indian minority in 

South Africa, soon calledsatyagraha, or "soul-force." 

January 11, 1908: Gandhi is arrested and sentenced to 

two months in prison. 

October 10, 1908: Gandhi is arrested again, spends a 

month in jail. 

1909: Gandhi travels to London, pushing for rights of 

South African Indians. The Transvaal registration law 

is repealed. 

November 13, 1913: Indians in Natal and Transvaal, 

under Gandhi's leadership, march peacefully in protest 

of a racist poll tax and marriage laws. The marches 

continue through the winter. 

June 30, 1914: Gandhi and Smuts, the Prime Minister 

of the Transvaal, reach an agreement, ending the 

protests. 

July 18, 1914: Gandhi sails to England. 

August 1914: Gandhi arrives in England, just at the 

outbreak of World War I(1914-1918). 

January 9, 1915: Gandhi returns home to India, and 

receives a hero's welcome. 

May 25, 1915: Gandhi and his followers found 

Satyagraha ashram, the religiously-oriented communal 

farm where Gandhi, his family, and his followers will 

live. 

April 6, 1919: Nationalists hold a hartal, or day of 

fasting and prayer, in protest of the Rowlatt Act, which 

drastically curtails civil liberties in India. 

April 13, 1919: Amritsar Massacre; Under General 

Dyer, British troops slaughter Indian protesters. 

August 1, 1920: Gandhi calls for a period of non-

cooperation across India. 

March 10, 1922: Gandhi is arrested for sedition. 

March 1922-January 1924: Gandhi remains in prison. 

1924-1928: Gandhi avoids politics, focusing his 

writings on the improvement of India. 

1925: Despite his long absence from politics, Gandhi 

becomes President of the Indian National Congress. 

February-August 1928: Residents in the district of 

Bardoli protest high rents using methods of non-

cooperation inspired by Gandhi. 

January 26, 1930: Gandhi publishes the Declaration of 

Independence of India. 

March 2, 1931: Gandhi warns the Viceroy of his 

intention to break the Salt Laws. 

March 12-April 6, 1931: Gandhi leads his Salt March 

to the sea. 

May 5, 1931: Gandhi is arrested for violating the Salt 

Laws; non-cooperation movements break out across 

India. 

January 1931: British government yields to protests, 

releases all prisoners, invites a Congress 

representative to Britain for a Round Table Conference 

(the Congress asks Gandhi to be this representative). 

Autumn 1931: Gandhi participates in the Round Table 

Conference in Britain. 

December 28, 1931: Gandhi returns to India. 

January 4, 1932: Gandhi is arrested for sedition, and 

held without a trial. 

September 20-25, 1932: Gandhi fasts in prison to 

protest the treatment of untouchables. 

1934-38: Gandhi avoids politics, travels in rural India. 

1935: Government of India Act passes British 

Parliament and is implemented in India; it is the first 

movement toward independence. 

September 1939: World War II begins, lasting until 

1945. 

March 22, 1942: Sir Stafford Cripps arrives in India, 

presenting to the Indian National Congress a proposal 

for Dominion status (autonomy within the British 

Commonwealth) after the War. 

August 8, 1942: The Indian National Congress rejects 

the Cripps proposal, and declares it will grant its 

support for the British war effort only in return for 

independence. 

August 1942: Congress leaders are arrested; Gandhi is 

imprisoned in the Aga Khan's palace. 

February 10 to March 2, 1943: Gandhi fasts while 

imprisoned, to protest British rule. 

February 22, 1944: Death of Kasturbai 

May 6, 1944: Gandhi is released from the Aga Khan's 

palace. 

Summer 1944: Gandhi visits Muhammed Ali Jinnah in 

Bombay, but is unable to work out an agreement that 

will keep India whole. 

May 16, 1946: British Cabinet Mission publishes 

proposal for an Indian state, without partition; Jinnah 

and the Muslim League reject the proposal. 

March 1947: Lord Mountbatten arrives in India and 

hammers out agreement for independence and 

partition. 

August 15, 1947: Indian independence becomes 

official, as does the partition into two countries, India 

and Pakistan. 

August-December 1948: India dissolves into chaos and 

killings, as Hindus and Muslims flee for the borders of 

India and Pakistan. 

January 30, 1948: Gandhi is assassinated by Nathuram 

Vinayuk Godse, a Hindu nationalist.
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வாதாபி மகாண்ைான் 
 

மசல்வன் 

 

 

கிபி 600 முதல் 900  ளர வதன்னக  ரலோறு 

மூன்று வபரரசுகளின்  ரலோறோக இருந்தது. 

சோளுக்கியர், பல்ல ர் மற்றும் போண்டியர். 

 

சோளுக்கிய  ரலோறு புலிவகசியுடன் 

து ங்குகிறது. சோளுக்கியர்  டகர்நோடகத்தின் 

 ோதோபிளய தளலநகரோக வகோண்டு 

ஆண்ட ர்கள். போதோமி மரோட்டியத்துக்கு 

பக்கமோக இருப்பதோல் சோளுக்கியளர 

மரோட்டியர் என கூறுவ ோர் உண்டு. 

இருந்தோலும் சோளுக்கியர் கர்நோடகோள  

வசர்ந்த க்ஷத்திரிய  ம்சத்த ர்கள். 

கல்வ ட்டுக்களை கன்னடவமோழியிலும், 

சமஸ்கிருதத்திலும் எழுதினோர்கள். 

கர்நோடகத்ளதவசர்ந்த கடம்ப அரசின் 

சிற்றரர்கைோக இருந்த சோளுக்கியர்கள் முதலோம் 

புலிவகசி கோலத்தில் கடம்பர்களை 

அடித்துவிரட்டிவிட்டு 

ஆட்சிளயப்பிடித்தோர்கள். கிபி 540ம் ஆண்டு 

புலிவகசி மன்னர் ஆட்சிக்கு  ருகிறோர். 

 

ஆட்சிக்கு  ந்த புலிவகசி வசய்த முதல் 

வ ளல அஸ் வமத யோகம் வசய்தது. 

அஸ் வமத யோகம் வசய்தோல் அ ர் மோவபரும் 

சக்ர ர்த்தி எனப்வபோருள். அந்த 

யோகத்ளதவசய்து முடித்து சுற்று ட்ட 

சிற்றரசுகளை எல்லோம் தன் ஆட்சியில் 

வசர்த்துவிட்டு நிமிர்ந்தோல்  டக்வக 

 லிளமயோன ஹர்ஷரின் ரோஜ்யமும், வதற்வக 

பல்ல ரின் ரோஜ்ஜியமும் தோன் இருக்கிறது. 

இப்படி ஒரு வபரரளச உரு ோக்கிவிட்டு அ ர் 

இறக்க அ ர் மகன் இரன்டோம் புலிவகசி 

ஆட்சிக்கு  ருகிறோர். இரண்டோம் புலிவகசி 

மன்னர் சோளுக்கிய  ரலோற்றில் மிகபுகழ் 

வபற்ற ர். அ ர் ஆட்சிக்கு  ந்ததும் வதற்வக 

தன்போர்ள ளயத்திருப்புகிறோர். 

 

வகோசலம், கலிங்கம் எல்லோம் 

எதிர்ப்பின்றிசரணளடகின்றன. ஆந்திரோவில் 

வ ங்கிபகுதியில் தன் தம்பி 

விஷ்ணு ர்த்தளன ஆட்சியில் அமர்த்தி 

கீழசோளுக்கிய ஆட்சிளய ஏற்படுத்துகிறோர். 

அதன்பின் பல்ல ர்கள் வமல் 

பளடஎடுக்கிறோர். கோஞ்சிக்கு அருவக 15 ளமல் 

தூரத்தில் உள்ை புள்லலூரில் நடந்தவபோரில் 

மவகந்திர ர்மன் வதோற்றுப்வபோய் 

கோஞ்சிவகோட்ளடக்குள் பதுங்கிவகோள்கிறோர். 

வகோட்ளடளய முற்றுளகயிட்டு அது வீழும் 

சமயத்தில்  டக்வக நர்மளத ஆற்ளறகடந்து 

ஹர்ஷரின் பளடகள்  ரு தோக தக ல் 

கிளடக்க முற்றுளகளய முடித்துவகோண்டு 

புலிவகசி  டக்வக விளரகிறோர். 

வபரும்வபோருக்குபின்  டக்வக நர்மளத 

நதிக்களரயில் கிபி 620ம் ஆன்டு ோக்கில் 

ஹர்ஷளர வதோற்கடிக்கிறோர்.அதன்பின் 

குஜரோத், மரோட்டியம்,வகோ ோ எல்லோம் அ ர் 

ஆட்சியின்கீழ்  ருகிறது. வதற்வக 

மவகந்திர ர்மர் தப்பிபிளழத்த வபோதும், அது 

பல்ல ர்களுக்கு தீரோத அ மோனமோக 

மோறுகிறது 

 

புலிவகசி இப்படி ஹர்ஷர் முதல் பல்ல ர் 

 ளர இந்தியோவில் அளனத்து 

மன்னர்களையும் வ ன்று ஈடியளணயற்ற 

மன்னரோக விைங்குகிறோர். போரசிக மன்னர் 

குஸ்ரு அரண்மளனக்கு தூதர்களை 

அனுப்புகிறோர். அ ர்களும் புலிவகசி 

மன்னரின் அரண்மளனக்கு தூதர்களை 

அனுப்புகிறோர்கள். இந்த சூழலில் பல்ல  

நோட்டில் கிபி 630  ோக்கில் நரசிம்ம ர்மர் 

ஆட்சிக்கு  ருகிறோர். அ ர் ஆட்சிக்கு 

 ந்ததும் மீண்டும் புலிவகசி பளட 

எடுக்கிறோர். ஆனோல் இம்முளற பல்ல ர்கள் 

மணிமங்கலத்தில் நடந்த வபோரில் வ ற்றி 

வபறுகிறோர்கள். சோளுக்கியர் பளட வதோற்று 

ஓடவும், விடோத நரசிம்ம ர்மர் அ ர்களை 

 ோதோபி  ளர துரத்திச்வசல்கிறோர். கிபி 642 

 ோக்கில் நடந்த வகோர யுத்தத்தில்  ோதோபி 

வீழ்கிறது. புலிவகசி மன்னர் வபோரில் 

இறக்கிறோர். பல்ல ர்கள்  ோதோபியில் 

நிகழ்த்திய அழி ோல் அந்த நகர் அதன்பின் 

சோளுக்கியர் தளலநகர் ஆகவ  இல்ளல. 

 

அதன்பின் நரசிம்ம ர்மர் வசரர்கள், 

போண்டியர்கள், சிங்கைைர்கள், கைப்பிரர் என 

பலளர வ ன்று வதன்னகத்தின் இளணயற்ற 

மன்னர் ஆகிறோர். அழிவின் விழிம்பில் நின்ற 

சோளுக்கியவபரரசில் சிற்ரரசர்கள் ரோஜ்ஜியம் 

நடக்கிறது. இந்த சூழலில் இரண்டோம் 

புலிவகசியின் மகன் சோளுக்கிய 

விக்கிரமோதித்தன் தன் தோய் ழிப்போட்டன் 

கங்கமன்னர் துர்வினீதன் உதவியுடன் 

எதிரிகளை முறியடித்து சோளுக்கிய அரளச தன் 

கட்டுபோட்டில் வகோண்டு ருகிறோர். 

 

இப்வபோது நரசிம்ம ர்மர் இறந்து அ ரது 

மகன் இரன்டோம் மவகந்திர ர்மன் ஆட்சியில் 

இருக்கிறோர். வபோர் மூள்கிறது. போன்டியர் 

மோற ர்மனுடன் கூட்டணி ஏற்படுத்தி 

பல்ல ர் வமல் பளட எடுக்கிரோர் 

விக்கிரமோதித்தர். கங்கநோடு அருவக 
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நடந்தவபோரில் பல்ல ர்கள் வதோற்க 

பல்ல மன்னர் இரன்டோம் மவகந்திர ர்மர் 

உயிர்துறக்கிறோர். அ ர் மகன் 

பரவமச் ர ர்மன் ஆட்சிக்கு  ருகிறோர். 

ஆனோல் விக்கிரமோதித்தர் பளட கோஞ்சிளய 

வநருங்க பரவமஸ் ர ர்மர் உளறயூருக்கு 

ஓடுகிறோர். உளறயூர  ளர அ ளர 

விரட்டிவசல்கிறோர் விக்கிரமோதித்தர். திருச்சி 

அருவக வபரு ைநல்லூரில் போண்டியர்- 

சோளுக்கியர் கூட்டணி அணிதிரண்டு 

பல்ல ளர எதிர்வகோள்கிறது. 

 

மோவபரும் இக்கூட்டணிளய எதிர்வகோன்ட 

பல்ல ர் பளட வபரதிசயமோக வ ற்றி 

அளடகிறது. இந்த வ ற்றி  ரலோற்று 

ஆசிரியர்களுக்கு வியப்ளப அளிப்பதோகும். 

வபரும்வதோல்வி உறுதி என்ற நிளலயில் 

இருந்த பல்ல ர்கள் வபருவ ற்றி 

அளடகிறோர்கள். இப்வபோரின் இறுதியில் 

சோளுக்கிய விக்கிரமோதித்தன் படுவதோல்வி 

அளடந்து நிர் ோனமோகதப்பி ஓடியதோக 

பல்ல ரின் கல்வ ட்டு குறிக்கிறது. 

 

இதன்பின் விக்கிரமோதித்தனின் மகன் 

வினயோதித்தன், வபரன் விஜயோதித்தன் ஆட்சி 

நடக்கிறது. இ ர்கள் வதற்வக 

பளடஎடுக்கவில்ளல. அதன்பின் கிபி 733ம் 

ஆன்டு ோக்கில் இரண்டோம் விக்கிரமதித்தன் 

ஆட்சிக்கு  ருகிறோர்.இ ரது ஆட்சியின் 

வபோது சிந்து பகுதியில் அரபியர்கள் ஆட்சி 

ஏற்படுகிறது. அ ர்கள் வதன்னகத்தின் வமல் 

பளட எடுக்ளகயில் சோளுக்கிய 

விக்கிரமோதித்தர் அ ர்களை முறியடிக்கிறோர். 

 

அப்வபோது பல்ல நோட்ளட இரண்டோம் 

பரவமஸ் ரமர் ர் ஆள்கிறோர். இம்முளற 

கங்கமன்னர் எரியப்பர் உதவியுடன் 

சோளுக்கியர் பல்ல ர்கள் வமல் பளட 

எடுக்கிரோர்கள். வபோரில் பரவமச் ர ர்ம 

வகோல்லபட கோஞ்சி சோளுக்கியர்  சமோகிறது. 

முதல்முளறயோக சோளுக்கியர் பளட 

கோஞ்சியில் நுளழகிறது 

 

 ோதோபிளய எரியூட்டியதற்கு பழி ோங்கு ோர் 

என கருதபட்ட நிளலயில் கோஞ்சியின் 

வகோயில்கள், சிற்ப அழகுகள் விக்கிரமோதித்த 

மன்னரின் மனளதவகோள்ளைவகோள்கிறது. 

நகவரஷு கோஞ்சி என அளழக்கோப்ட்ட சிறப்பு 

மிகுந்த நகர் கோஞ்சி. அளத எரியூட்ட மனம் 

 ரோது ளகலோசநோதர் வகோயில் உள்ளிட்ட 

கோஞ்சிமோநகர வகோயில்களுக்கு ஏரோைமோன 

வபோன்ளன  ழங்கி, கோஞ்சி மக்களுக்கும் 

ஏரோைமோன தோனதருமங்களை வசய்து அளத 

ளகலோசநோதர் வகோயிலில் அளத ஒரு 

கன்னடகல்வ ட்டிலும் பதித்துவிட்டு 

 ோதோபிளய எரித்தற்கோன பழிளய இப்படி 

அன்போல் தீர்த்துவிட்டு பல்ல நோட்ளட 

விட்டு அகன்றோர் சோளுக்கிய விக்கிரமோதித்தர். 

 

 

பல்ைவர், மசாழர் 

காைத்தமிழகத்தில் நிைவிய 

ஜன ாயகம் 
 

மசல்வன் 

 

8, 9ம் நூற்றோண்டுகளில் மூன்று ளக கிரோம 

நிர் ோக அளமப்புகள் இருந்ததோக 

கல்வ ட்டுக்கள் குறிப்பிடுகின்றன 

 

ஊர் - அளனத்துசோதி மக்களும் நிலம் 

ள த்திருந்து நிர் ோகத்தில் பங்வகற்கும் கிரோம 

சளப 

 

சளப- பிரம்மவதயமோக பிரோமணர்களுக்கு 

வகோடுக்கபட்ட நிலங்களை ள த்திருப்வபோர் 

பங்வகற்கும் அளமப்பு 

 

நகரம்-  ணிகர்கள், ள சியர்கள் பங்வகற்கும் 

நிர் ோக அளமப்பு 

 

சில ஊர்களில் இ ற்றில் ஒன்று மட்டுவம 

இருக்கும், அல்லது சில வபரிய நகரங்களில் 

இரண்டு, மூன்று நிர் ோகச்சளபகள் இருக்கும். 

ஆனோல் சச்சரவின்றி ஒரு பிரச்சளனயோல் 

போதிக்கபடுவ ோர் அளன ளரயும் 

கலந்தோவலோசித்வத முடிவுகளை இச்சளபகள் 

எடுத்ததோகத்வதரிகிறது. இத்தளன சோதி 

அளமப்புகள் இருந்தவபோதும், 

சோதி ோரியோகபிரிந்திருந்தவபோதும் சச்சரவின்றி 

 யலுக்கு நீர்போசன வி கோரம், வகோயில் 

நிர் ோகம், தோனதருமம் உள்ளிட்ட பல 

வி ரங்களை இச்சளபகள் நிர் கித்து  ந்தன, 

இச்சளபகளில் உறுப்பினர்கள் எப்படி 

வதர்ந்வதடுக்கபடவ ண்டும், நிர் ோகம் 

எப்படி நடக்கவ ண்டும் என்பதற்கு எல்லோம் 

வதளி ோன விதிகள் இருந்தன 

 

ஒவ்வ ோரு கிரோமத்துக்கும் மகோஜனம் என 

அளழககப்ட்ட ஒரு ர் நிர் ோகியோக 

இருந்தோர். மகோஜனங்கள் கவுண்டர் என 

அளழக்கப்ட்ட தளல ர்களுக்கு 

கட்டுபட்டிருந்தோர்கள். அரசுஅதிகோரிகள் ஊர் 
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நிர் ோக சளபகளுடன் இளணந்வத 

வசயல்பட்டோர்கள். 

 

அரசு அதிகோரிகளுடன் ஊர் மக்கள் 

கீழ்க்கோணும் விஷயங்களுக்கு உத வ ண்டி 

இருந்தது. ஊரில் உப்ளப வ ட்டி எடுத்தல், 

சர்க்களர உற்பத்தி வசய்தல், 

வ ளியூர்த்திருடன் எ னோ து தப்பி ஓடி 

 ந்தோல் அளடக்கலம் தரோமல் 

பிடித்துவகோடுக்கவ ண்டியது. அதுவபோக அரசு 

அதிகோரிகளுக்கு மோட்டு ண்டி வகோடுப்பது, 

இரோத்தங்க இடமளிப்பது மற்றும் 

உணள யும் அளிக்கவ ண்டி இருந்தது. 

 

அதிகோரிகளுக்கு வகோடுக்கவ ண்டிய 

உணவுபப்ட்டியல்: 

அரிசி, போல், தயிர், புல் (மோட்டுக்கு), 

கோய்கறிகள் 

 

மக்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட  ரிகள் 

வீட்டு ரி 

வதோழில்  ரி 

சந்ளத  ரி 

சுங்க ரி 

நீதிமன்ற கட்டணம் 

 

இதுவபோக தண்ணீர் கட்டணம், பரோமரிப்பு, 

வகோயில், மருத்து மளன வபோன்ற ற்றுக்கு 

நன்வகோளட வகோடுக்கவ ண்டி இருந்தது. இது 

கட்டோயமில்ளலவயனினும் மக்கள் 

இ ற்ளறயும் ஆதரித்துப்பரோமரிக்கவ  

வசய்தனர் 

 

இந்த சளபகளை உள்ைடக்கி  ள்நோடு, 

மண்டலம் எனும் அளமப்புகள் இருந்தன. 

இப்வபோளதய மோ ட்டம் வபோன்ற 

அளமப்புகள் அள . நோட்டுக்வகோன் என 

அளழககப்ட்ட அதிகோரி அ ற்றின் 

நிர் ோகியோக இருந்தோர். 

 

நீதிமன்றங்கள் பல்லடுக்கு முளறயில் 

அளமந்தன. கிரோமப்பஞ்சோயத்து, ஜோதி சளப 

வபோன்றள  அடிமட்ட அைவில் நீதி 

 ழங்கின. வமல்முளறயீட்டுக்கு அதிகோரணம் 

என அளழககப்டட் நீதிமன்றங்கள் இருந்தன. 

நீதி சோஸ்திரங்களில் சிறந்வதோவர இ ற்றில் 

நீதிபதிகைோக் முடியுவமனினும் இ ற்றில் 

ஊழலும் நளடவபற்றதோக மவகந்திர ர்மன் 

தோன் எழுதிய மத்தவிலோஸபரிகஸத்தில் 

குறிப்பிட்டுப்பகடி வசய்துள்ைோன். 

 

மன்னனுக்கு அறிவுளர  ழங்க 

மந்திரிமண்டலம் எனும் அளமப்பு 

வசயல்பட்டு  ந்தது. ஆட்சிக்கு  ரும் 

மன்னர்கள் முந்ளதய மன்னன் பிறப்பித்த 

உத்தரவுகள், பரம்பளர உரிளமகள், தோனதரும 

சளபகள் ஆகிய ற்ளற அப்படிவய 

வதோடர் தோக உறுதிவமோழி அளித்தபின்னவர 

ஆட்சிவபோறுப்வபற்ரோர்கள். ஒரு நோட்ளட 

இன்வனோரு நோட்டு மன்னன் பிடித்தோலும் 

இத்தளகய நிர் ோக அளமப்புகளை 

களலத்துகுழப்பம் விளைவிக்க 

முயலவில்ளல. 

 

மன்னர்களின் அதிகோரவ றி எல்ளலமீறோமல் 

ஜோதி சங்கங்கள், குறுநில மன்னர்கள், 

பரம்பளரயோக பதவியில் இருக்கும் 

ஊர்தளல ர்கள், சளபகள் ஆகிவயோர் 

போர்த்துவகோண்டு ந்தோர்கள். அதனோல் 

பண்ளடய பல்ல ர், வசோழ, போண்டியர் 

ஆட்சியில் மன்னன் தன் நோட்டு மக்களுக்கு 

வதோல்ளல வகோடுக்கும் வபச்வச எழவில்ளல. 

இளடவிடோத பளடவயடுப்புக்கைோல் நோடு, 

நகரங்கள் ளகமோறினோலும் மக்களின் அன்றோட 

 ோழ்வின் அளமப்ளப மோற்றோமல் இம்முளற 

கோத்து  ந்தது. 

 

(நன்றி: A history of South India - நீலகண்ட 

சோஸ்திரியோர்) 

 

 

அறிவிப்பு: மின்தமிழில் 

கல்வ ட்டு  குப்பு 

பகுதியில் "கல்வ ட்டு 

எழுத்துகள் கற்வபோம்" என்ற 

வதோடர் பதிவுகளின் மூலம்  

திரு.  து. சுந்தரம்அ ர்கள் 

கல்வ ட்டுகளை எப்படிப் படிப்பது என்றப் 

போடங்களைத் து க்கியுள்ைோர்.   

 

 
சி ப்புக் கட்டத்தில் இருப்பளத "முக்கோல் 

திருப்பள்ளி" எனப் படிக்க விரும்புப ர்கள் 

இந்தப் பதிவுகளின் மூலம் கல்வ ட்டுகளைப் 

படிக்கக் கற்றுக்வகோள்ளும்  ோய்ப்பு 

உரு ோகியிருக்கிறது. திரு.  து. சுந்தரம் 

அ ர்களுக்கு நன்றி. 
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தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடளயின் மவளியீடுகள் 

ஜனவரி1  முதல்  ஏப்ரல் 15 வடரயிைான மவளியீடுகள் 

 

 

விழியப் பதிவுகள்: 

 

1. ேண்ணின் குரல் 20ம் நூற்றாண்டு ஆரம்ப காை ேைாயா மசய்திகள் 

2. ேண்ணின் குரல்: ோர்ச் 2015:ஸ்ரீ பகவான் ஆதி ாதர் ஆையம் - விழுப்புரம் 

ோவட்ைம் 

3. டதப்மபாங்கல் திரு ாள் சிறப்பு மவளியீடு (ேண்ணின் குரல் - 2015) - 

ஆடனேடை குடைவடரக்மகாயில் ஸ்ரீமயாக ரசிம்ேர் 

4. ேண்ணின் குரல்: ஜனவரி 2015:ோனாேதுடர ேண்பாண்ைங்கள் - குடிடசத் 

மதாழில் 

 

 

மின்னூல்கள்: 

 

1. THF Announcement: E-books update: 15/02/2015 *திருப்பரங்குன்றம் பற்றிய 

குறிப்புக்கள்* 

2. THF Announcement: E-books update: 11/01/2015 *பஞ்சாங்ககணனம்* 

3. THF Announcement: E-books update: 01/01/2015 *தமிழ்க்கூறும்  ல்லுைகம் -பகுதி 2 * 

 

 

மின்னிதழ்கள்: 

 

1.  ாைார் குை மித்திரன் - 1922 -  வம்பர் 1 வது இதழ்  

2.  ாைார் குை மித்திரன் - 1922 -  வம்பர் 2 வது இதழ்  

3.  ாைார் குை மித்திரன் - 1922 -  வம்பர் 3 வது இதழ்  

4.  ாைார் குை மித்திரன் - 1922 - டிசம்பர் 1 வது இதழ் 

5.  ாைார் குை மித்திரன் - 1922 - டிசம்பர் 2 வது இதழ்  

6.  ாைார் குை மித்திரன் - 1922 - டிசம்பர் 3 வது இதழ்  

7.  ாைார் குை மித்திரன் - 1923 - ஜனவரி 1 வது இதழ்  

 

 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/04/20.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/03/2015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/03/2015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/01/2015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/01/2015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/01/2014.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/01/2014.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/02/thf-announcement-e-books-update-15022015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/02/thf-announcement-e-books-update-15022015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/01/thf-announcement-e-books-update-11012015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/01/thf-announcement-e-books-update.html
http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Nov-1NKM.pdf
http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Nov-2NKM.pdf
http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Nov-3.pdf
http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Dec-1.pdf
http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Dec-2NKM.pdf
http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_1922Dec-3NKM.pdf.pdf
http://www.subaonline.net/thfebooks/-THF_1923Jan-1NKM.pdf
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எழுத்தொைர்கள்: 

சுபோஷிணி - ksubashini@gmail.com 

கி. கோளைரோசன் - kalairajan26@gmail.com 

வசல் ன் - holyape@gmail.com 

வசோ.விளனதீர்த்தோன் - karuannam@gmail.com 

தி ோகர்- venkdhivakar@gmail.com 

து. சுந்தரம் - doraisundaram18@gmail.com 

வதவமோழி - themozhi@yahoo.com 

வமகலோ இரோமமூர்த்தி - megala.ramamourty@gmail.com 

வித்யோசோகர் - vidhyasagar1976@gmail.com 

சி. வஜயபோரதன் - jayabarathans@gmail.com 
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