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தலையங்கம்:  தமிழர் மரபுவளத்லத மீட்டெடுப்ப ோம் 

வணக்கம் 

 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 2001ம் ஆண்டு 
அதிகாரப்பூர்வமாகத் ததாடங்கப்பட்டது. 
ததாடக்கம் முதல் படிப்படியாகத் தமிழர் 
வரலாறு, தமிழ் தமாழி சார்ந்த ஆய்வு, 

ஓளலச்சுவடிகள் மற்றும் பழம் நூல்கள் 
பாதுகாப்பு எனத் ததாடர்ந்து பல்வவறு 
உலகைாவிய தமிழ் நடவடிக்ளககள் இந்த 
அறக்கட்டளையினால் வமற்தகாள்ைப்பட்டு 
வருகின்றன. அந்த வளகயில், நீண்ட 
நாட்கைாகத் தமிழகத்தின் இஸ்லாமிய 
விழுமியங்களையும், வரலாற்றுச் 
தசய்திகளையும், ஆவணங்களையும் பதிவு 

தசய்யும் ஒரு முயற்சி ததாடக்கப்பட வவண்டும் என்ற எண்ணம் எமக்கு இருந்து 
வந்தாலும் அதற்குத் தகுந்த வாய்ப்பும் கால அவகாசமும் அளமயப்தபறாமல் இருந்து 
வந்தது. 
 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வமற்தகாண்டு வரும் ததாடர்ச்சியான வரலாற்று 
ஆவணப்பதிவு நடவடிக்ளககைில் தமிழக கிராமப்புற சடங்குகள், நாட்டார் 
ததய்வங்கள், நாட்டார் தசவ்வியல் பாடல்கள், ளசவ ளவஷ்ண ஆலயங்கைின் 
பதிவுகள், சமண வரலாற்றுப் பதிவுகள், கிறித்துவ வதவாலயங்கள் குறித்த பதிவுகள், 

ஐவராப்பியர்கைின் தமிழக வரலாற்று ஆவணங்கள் ததாடர்பான ஆய்வு, 

கல்தவட்டுக்கள், ஓளலச்சுவடிகள், வாய்தமாழிப்பதிவுகள், இந்திய வரலாற்றில் 
ஐவராப்பிய அறிஞர்கைின் ஆய்வுப் பங்கைிப்புகள் உள்ைிட்ட பரந்து பட்ட வரலாற்றுப் 
பதிவுகைின் ததாடர்ச்சியில், இப்தபாழுது தமிழக இஸ்லாமியர்கைின் பண்பாட்டுப் 
பதிவுகளையும் இளணத்துள்வைாம். இந்த முயற்சி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் 
ததாடர்ச்சியான தமிழர் வரலாற்று மின்னாக்க முயற்சிகைில் சிறப்பிடம் தபறுவதாக 
அளமகின்றது. இந்தச் சிறப்பு வளலப்பக்கத்திளன வம மாதம் ததாடங்கிவனாம். 
http://thf-islamic-tamil.tamilheritage.org/ 
 

இஸ்லாமிய வரலாற்றுச் சின்னங்கள், ஆவணங்கள் வபான்றவற்றின் பங்கு இல்லாமல் 
தமிழக வரலாற்றுப் பதிவுகளுக்கான முயற்சிகள் முழுளமதபறாது. இந்தியாவில் படி 
எடுக்கப்பட்ட கல்தவட்டுக்கைில் அரபு, பர்சியன் கல்தவட்டுக்களும் இடம்தபறுகின்றன. 
இஸ்லாமிய விழுமியங்கள் எனும் வபாது பள்ைிவாசல்கள், தர்காக்கள், உணவு, 

வாழ்வியல் சடங்குகள், தமாழிவைம் மற்றும் நிளனவுச் சின்னங்கள் ஆகியன 
முக்கியத்துவம் தபறுகின்றன.  
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தமிழில் எழுதப்பட்ட பல இஸ்லாமிய நூல்கள் உள்ைன. பிரித்தானிய நூலகத்தின் 
ஆசிய நூல்கள் பகுதியில் கிளடக்கின்ற தமிழ் நூல்கைில் இஸ்லாமியத் தமிழ் 
நூல்களும் அடங்கும் என்பதளன பலரும் அறியாது இருக்கலாம். இந்த நூல்களும் 
மின்னாக்கம் தசய்யப்பட்டு அவற்ளறயும் தமிழ் ஆய்வாைர்கைின் பார்ளவக்குக் 
தகாண்டு வர வவண்டும் என்பவத நம் அவா. 
 
 
 

கடந்த சில நூற்றாண்டுகைில் ஐவராப்பியர்கைின் ததன்னிந்திய வருளகயின் வபாது 
அவர்கள் தங்கள் நாடுகளுக்குக் தகாண்டு தசன்ற அரிய விளலமதிக்க முடியா 
அரும்தபாருட்கைில் ஏராைமான தமிழ் நூல்களும் அடங்கும். அப்படிக் தகாண்டு 
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தசல்லப்பட்ட நூல்கள் ஐவராப்பாவின் சில குறிப்பிடத்தக்க நூலகங்கைிலும், 

ஆர்க்ளகவ்கைிலும் மிகப் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன. அத்தளகய ஒரு முக்கிய 
ஆவணப் பாதுகாப்பகம் தான் பாரீசில் இருக்கும் பிரான்ஸ் வதசிய நூலகம். அங்குள்ை 
நூல்கைில் அரியத் தமிழ் நூல்களைப் பார்ளவயிட சிறப்பு அனுமதி தபற்று 
பதிளனந்து சுவடி நூல்களை மின்னாக்கம் தசய்துள்வைாம். தமிழர்கள் எழுதிய பளன 
ஓளலச்சுவடிகள் என்பவதாடு தமிழகம் வந்த பிரஞ்சுக்காரர்கள் அவர்கள் பார்த்த 
விடயங்களை தாவம தமிழ் கற்று தமிழிலும் பிரஞ்சிலும் எழுதிய நூல்களும் 
இவற்றுள் அடங்கும். 
 

 
 
 

ஓளலகளை தீயில் எரித்துக் தகாளுத்தியும், ஆற்றில் விட்டு அழித்த தமிழ் மக்கைில் 
சிலரது தசயல்பாட்வடாடு ஒப்பிடுளகயில் தமிழகம் வந்த கிறுத்துவ பாதிரிமார்கள் 
சிலரது தமிழ் நூல்கள் மீதான ஆர்வமும் சிந்தளனயும் பாராட்டுதலுக்குரியது. அந்த 
வளகயில் தமிழகத்துக்கு தவைிவய அதிலும் குறிப்பாக ஐவராப்பிய நூலகங்கைில் 
பாதுகாக்கப்படும் இத்தளகய நூல்களைப் பற்றிய தசய்திகளை தபாது மக்களும் 
அறிந்து தகாள்ளும் வளகயில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை எமது முயற்சிகளைத் 
ததாடர்வவாம் எனத் ததரிவித்துக் தகாள்வதில் மகிழ்கின்வறாம்.  

 
 

அன்புடன் 

முளனவர்.க.சுபாஷிணி 
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இந்த இதழில் ... 

மின்தமிழ் பமலெ - கோட்சி: 10; ஜூலை - 2017 
இந்த இதழில் “தமிழர் மரபுவளத்லத மீட்டெடுப்ப ோம்” 

(மின்தமிழில் ஏப்ரல் 16, 2017 - ஜூளல 15, 2017 வளர பதிவான பளடப்புகைின் ததாகுப்பு) 
 
தமிழர் மரபுவைத்ளத மீட்வபாம்  - தளலயங்கம் .....முளனவர் சுபாஷிணி  (பக்கம்: ii) 
 
1.  புத்தரும் சோம் ோனும் .....இராம.கி.  (பக்கம்: 1) 
2.   ோரிபவட்லெ .....ப. பாண்டியராஜா  (பக்கம்: 3) 
3.  கட்சி எனும் தூய தமிழ்ச் டசோல் .....நூ.த.வலா.சு.  (பக்கம்: 6) 
4.  நம் ியூர்-பகோ ி- குதியில் டதோல்ைியல் தெயங்கலளத்பதடி ஒரு  யணம் .....து. சுந்தரம்  (பக்கம்: 9) 
5.   ோண்டியன் டநடுமோறனின் இலளயோன்புத்தூர்ச் டசப்ப டு .....து. சுந்தரம்  (பக்கம்: 23) 
6.  சுந்தரபசோழ ோண்டியனின் பசரமங்கைம் வட்டெழுத்துக் கல்டவட்டுகள் ....து.சுந்தரம்  (பக்கம்: 29) 
7.  அமரம்ப ட்டில் இருக்கும் வழிப்ப ோக்கர் மண்ெ க் கல்டவட்டு .....கல்தவட்டுத்தகவல்  (பக்கம்: 35) 
8.  சனீிவோசநல்லூர் குரங்கநோதர் திருக்பகோயில் கல்டவட்டு .....கல்தவட்டுத்தகவல்  (பக்கம்: 38) 
9.  பமல் ோடி  ள்ளிப் லெக் பகோயில் கல்டவட்டு .....கல்தவட்டுத்தகவல்  (பக்கம்: 44) 
10. டதோட்ெ மளூர்க் பகோவில் கல்டவட்டு .....கல்தவட்டுத்தகவல்  (பக்கம்: 47) 
11. மூன்றோம் குபைோத்துங்கன் .....கி. காளைராசன்  (பக்கம்: 54) 
12. கிரோதன் .....கி. காளைராசன்  (பக்கம்: 57) 
13. சிலைகள் வடிக்கும் முலற .....பழளமவபசி  (பக்கம்: 61) 
14. தமிழக நோட்டுப்புறப்  ோெல்கள் ....முளனவர்.சுபாஷிணி  (பக்கம்: 62) 
15. எம் சி ரோசோ அவர்கள் எழுதிய கிண்ெர்கோர்ட்ென் நூல் .....தகௌதம சன்னா  (பக்கம்: 63) 
16. ஜனன மரண ரிஜிஸ்திரோர் ஆ ிஸ் .....வகா. தசங்குட்டுவன்  (பக்கம்: 71) 
17. ஊட்டியில் பமோயோற்றின் மீது அலண கட்ெத் பதலவயோ? .....வததமாழி  (பக்கம்: 73) 
18. டசன்லனக்கு அருபக   ழலமயோன ஃ ோசில் இலைகள் .....சிங்கதநஞ்சம் சம்பந்தம்  (பக்கம்: 77) 
19. ஊடறண்டணய் .....பழளமவபசி  (பக்கம்: 82) 
20. ட ோருள் ட ோதிந்த  ழலமகள் .....பழளமவபசி  (பக்கம்: 83) 
21. கோட்ெம்மோவின் கோதல் .....மு.பார்த்தசாரதி, விகடன்  (பக்கம்: 86) 
22. இலணயத்தமிழ் வளர்ச்சி  ற்றிய பக ிஎம்ஜி - கூகுள் ஆய்வறிக்லக .....வததமாழி  (பக்கம்: 91) 
23. அடமரிக்க தமிழ்த்திருவிழோ 2017 .....பழளமவபசி  (பக்கம்: 97) 
24. ரோட்சஸம் .....கவிக்வகா அப்துல்ரகுமான்  (பக்கம்: 106) 
25.  ற்று வரவு .....கவிக்வகா அப்துல்ரகுமான்  (பக்கம்: 111) 
26. மனத்தின் ஈரம் வற்றிய சமூகம் .....தகௌதம சன்னா  (பக்கம்: 113) 
27. அறபநோன்பு .....பழளமவபசி  (பக்கம்: 115) 
28. அம்மூவனாரின் அழகிய தமிழ்நலெ .....ருத்ரா இ.பரமசிவன்  (பக்கம்: 116) 
29. ஓலைத்துடிப்புகள் .....ருத்ரா இ.பரமசிவன்  (பக்கம்: 119) 
30. கோந்தள் டநகிழும் கடிவிரல் .....ருத்ரா இ.பரமசிவன்  (பக்கம்: 122) 
 
      தமிழ் மரபு அறக்கட்ெலளயின் டவளியீடுகள் (பக்கம்: 124)
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1.  புத்தரும் சோம் ோனும் ..... 

-- இராம.கி.  

 
புத்தருக்குச் சாம்பான் என்ற 
விதப்புப்தபயரில்ளல. எந்தநூலிலும் அப்தபயளரக் 
குறிப்பிட்டு நான் கண்டதில்ளல. ஆனால் 
சாம்பான் என்பதற்கு கருப்பு, சாம்பல் நிறத்தான் 
என்ற தபாருளுண்டு. (சம்பாதி/சாம்பாதி என்ற 
புகார் நகரப் தபயரும் கருப்பு என்ற தபாருைிற் 
கிளைத்தது தான். நாகர் என்ற தபயர்ச் தசால்லும் 
கருப்பிற் கிளைத்தது தான். அளத வவறிடத்திற் 
வபசுவவன். வபசவவண்டும். அதன் தாக்கம் உலகந் 
தழுவியது.) ஒரு வவளை கருங்கல்லிற் தசய்த 
சிளலயின் நிறங்கருதி சாம்பான் என்ற தபயர் 
ஏற்பட்டிருக்கலாம். அல்லது சாமண்/சமண்/சமன் 
என்பதும் சாம்பான் என்றாகி இருக்கலாம். 

சமணம் என்ற தசால்  வவதமறுப்பு தநறிகள் எல்லாவற்றிற்கும் முதலிற் 
தபாதுப்தபயராகவவ இருந்தது. அதில் அற்றுவிகம் (ஆசீவிகம்), தசயினம், புத்தம் 
ஆகிய மூன்றுவமயுண்டு. பின்னால் அற்றுவிகமும் புத்தமும் தமிழகத்தில் 
அழிந்தபிறகு சமணம் என்ற தசால் தசயினளரவய குறித்தது. 
 
சாதாரணம், சாமாண்யம்/சாமான்யம் என்று தசால்கிவறாவம, அளவ சாத்தாரன், 
சாமன்/சாமண்  என்ற தசாற்கைிற் கிளைத்தளவ தான்.  இந்தக்காலத்தில் 
குப்பன்/சுப்பன் என்ற தபயரில்லாத தபாதுமகனுக்கு இட்டுக்கட்டிப் தபயரிடுவது வபால, 
ஒரு காலத்தில் நாவலந்தீவு எங்கணும் சாத்தன், சமணன் என்ற தபயர்கள் நிலவின. 
சாத்தன் என்ற தசால்லிற்கு அப்படிதயாரு தபாதுப்தபாருளை நீலவகசி தசால்லும். 
 
சாத்தன்>சாத்தாரன்>சாத்தாரனம்>சாத்தாரணம் = சாத்தன் ததாடர்பான விதயம் = 
தபாது விஷயம் 
சமண்>சமணம்>சாமணம்>சாமாண்யம்.  = சமணன் ததாடர்பான விதயம் = தபாது 
விஷயம் 
 
இவ்விரு தசாற்களுவம இருபிறப்பிச் தசாற்கள். னகரமும்  ணகரமும் 
ஒன்றிற்தகான்று வபாலியாய்ப் பயன்பட்டு மாறிமாறித் திரிவுகளை உண்டாக்கி 
யுள்ைன. கி.மு.650 ததாடங்கி 1000/1500 ஆண்டுக்காலத்திற்கு வவததநறிளய 



[2] 
 

வமல்தட்டுக் குடியினவர தபரிதும் வபாற்றினர். மற்றவர் வவதமறுப்பு தநறிகளைவய 
தபரிதுஞ் சார்ந்திருந்தார். தபாதுமக்கள் வதவாரக் காலந்ததாட்வட சிறிது சிறிதாக 
வவததநறிப்பட்ட சிவதநறி, விண்ணவதநறிக்கு மாறினர்.  பற்றி(பக்தி)யியக்கத்தின் 
விளைவு அது. புத்தர் சிளலகளும், அறிவர் சிளலகளும் தீர்த்தங்கரர் சிளலகளும் 
தூக்கிதயறியப்பட்டன. ஒதுக்கப்பட்டன.  ஊருக்கு தவைிவய தங்கிப் வபான 
ஐயனாராகின. (ஐயனார் வகாயில்கள் ஒருகாலத்தில் வவதமறுப்புக் வகாயில்கள். 
அவற்றுள் புத்தர் சிளலவயா,  ஆதிநாதர், வநமிநாதர், பார்சுவர், மகாவரீர் வபான்ற 
தீர்த்தங்கரர் சிளலவயா, மற்கலி வகாசாைர் அல்லது  பூரணகாயவர் சிளலவயா 
ஐயனார்/சாத்தனார் என்ற தபயரிலிருக்கும்.)  ஐயனார் வகாயில்கைின்  தாக்கம் 
பாண்டிநாட்டில் மட்டும் தங்கிப்வபானது. வசாழநாட்டிலும், ததாண்ளடநாட்டிலும் 
தபரிதும் அழிந்துவபானது.  இன்றும் பாண்டிநாட்டிலும் அளததயாட்டிய வசாழநாட்டுப் 
பகுதிகைிலும் (இன்னுந் தள்ைி நடுநாட்டுப் பகுதியிலும்) ஐயனார் வகாயில்களுக்குக் 
கூட்டம் வந்துதகாண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் சிவதநறிவயாடு  சமதானம் 
தசய்துதகாண்டு அங்தகாரு இலிங்கத்ளத பதியளவத்து வழிபாட்ளடத் 
ததாடர்ந்துதகாண்டிருப்பார். இந்தச் சமதானவம இக்வகாயில்களை விட்டுளவத்தது. 
ஆனால் ஐயனாவர வகாயிலில் நடுநாயகமாய் இருப்பார்.  இச்சமயநிளலகள் இன்றும் 
முளறயாக ஆயப்படாதிருக்கின்றன. (தபருங் கற்கட்டுமானங்கள் இல்லாத 
இக்வகாயில்கள் கைிமண்ணாலும்,   ஊரிற்கிளடக்கும் கற்கைாலும்,  காளரகைாலும் 
கட்டப்பட்டிருக்கும். இவற்ளறப் வபணிப் பாதுகாக்கப் தபாதுமக்களை விட்டால் 
யாரிருக்கிறார்? சபரிமளல வபால ஒன்றிரண்டு புறனளடகள் வவண்டுமானால் 
தசல்வத்திற் புரைலாம்.) காலவவாட்டத்தில் நிளனவுகள்/மரபுகள் மங்கிப்வபாகலாம். 
 
 

 
இராம.கி. 
poo@giasmd01.vsnl.net.in 
http://valavu.blogspot.com 
 
 



[3] 
 

2.   ோரிபவட்லெ ..... 

--  .  ோண்டியரோஜோ  

 
தமிழ்நாட்டின் சில மளலவயாரக் கிராமப்புரங்கைில் முயல்பவட்லெ என்ற ஒரு 
வழக்கம் இருந்துவருகிறது. இளதச் சிலர்  ோரிபவட்லெ என்றும் கூறுவர். 
அண்ளமயில் தபரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இத்தளகய முயல்வவட்ளடத் திருவிழா 
நளடதபற்ற தசய்தி 17-4-2017 அன்று தினமலர் தசன்ளனப் பதிப்பில் பக்கம் 11-இல் 
‘முயல்வவட்ளடத் திருவிழா – தபரம்பலூரின் விவனாதம்’ என்ற தளலப்பில் 
தவைியாகியுள்ைது. அதன் இளணப்பு கீவழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
[http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1753142] 
 
இந்தச் டசய்தியின் சோரோம்சம் இதுதோன்: 
ஆண்டில் ஒருநாள், சில கிராமத்து மக்கள் கம்பு, குத்தீட்டி வபான்ற ஆயுதங்களை 
எடுத்துக்தகாண்டு மளலயடிவாரத்துப் பக்கம் தசல்வர். அங்கு ஒரு திறந்த 
தவைிளயத் வதர்ந்ததடுத்து, அளதச் சுற்றி மூன்று பக்கங்கைில் முள்வவலி அளமப்பர். 
அதன்பின்னர், சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கும் பகுதிகைில் புதர்களைக் கம்புகைால் 
அடித்து அவற்றில் இருக்கும் முயல் வபான்ற குறுவிலங்குகளை வவட்ளடநாய்கைின் 
உதவியுடன் விரட்டத்ததாடங்குவர். ஆங்காங்வக நிற்கும் ஆட்கள் தம் பக்கம் 
ஓடிவரும் விலங்குகளை வவலி அளமத்த பக்கம் திருப்பி விரட்டுவர். இறுதியில் 
அளனவரும் ஒன்றாகக் கூடி வவலிப்பகுதியின் வாளய அளடத்து, உள்வை 
மாட்டிக்தகாண்ட விலங்குகளைப் பிடிப்பர். இதுவவ பாரிவவட்ளட. பின்னர் அவர்கள் 
ஊருக்குள் வந்து அந்த விலங்குகளை அடித்துச் சளமத்து ஒன்றாகச் சாப்பிடுவர். 
 

 

http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1753142
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இந்த நிகழ்ளவ ‘விவனாதம்’ என்று தினமலர் குறிப்பிடுகிறது. ஆயினும் இப் பழக்கம் 
ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகைாகத் தமிழகத்தில் நிலவி வருகிறது என்பளதச் சங்க 
இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறிகிவறாம். 
 
தபரும்பாணாற்றுப்பளட இத்தளகய  ோரிபவட்லெ ஒன்ளறக் குறும்படமாய் 
விவரிக்கிறது. 
 
    பகல்நாள் 
    பகுவாய் ஞமலிதயாடு ளபம்புதல் எருக்கித் 
    ததாகுவாய் வவலித் ததாடர்வளல மாட்டி 
    முள் அளரத் தாமளரப் புல் இதழ் புளரயும் 
    தநடுஞ்தசவிக் குறுமுயல் வபாக்கு அற வளைஇ 
    கடுங்கண் கானவர் கடரு கூட்டுண்ணும் – தபரும். 111-116 
 
இதன் ட ோருள்: பகற்தபாழுதில், பிைந்த வாளயயுளடய நாய்களுடன் பசிய 
புதர்களை அடித்து, குவிந்த இடத்ளதயுளடய வவலியில் பிளணக்கப்பட்ட வளலகளை 
மாட்டி, முள்ளுள்ை தண்டுகளையுளடய தாமளரயின் புறவிதளழப் வபான்ற நீண்ட 
காதுகளையுளடய சிறிய முயல்களை வவறு வபாக்கிடம் இல்லாதவாறு வளைத்துப் 
பிடித்து, கடுளமயான கானவர் காட்டில் கூட்டாகச் வசர்ந்து உண்ணும் என்பது இதன் 
தபாருள். 
 
இன்ளறக்கும் நடக்கும் இந்த நிகழ்வு ஈராயிரம் ஆண்டுகைாகவவ இந்தத் 
தமிழ்மண்ணில் நிகழ்ந்துவருகிறது என்பது நமக்குத் ததரியாமற் வபானதுவவ 
விவனாதம்!!! 
 

_________________________________________ 
 

முயல் பவட்லெ திருவிழோ: ட ரம் லூரில் விபனோதம் 
 
தபரம்பலூர்: தபரம்பலூர் மாவட்டத்தில், 23 கிராமங்கைில் முயல் வவட்ளட எனும் 
விவனாத திருவிழா வநற்று நடந்தது. 
 
    தபரம்பலூர் மாவட்டத்தில், ஆண்டுவதாறும், சித்திளர முதல் ஞாயிற்று கிழளம, 
முயல் வவட்ளட எனும் விவனாத திருவிழா நடப்பது வழக்கம். எசளன, குரும்பலூர் 
உட்பட, 23 கிராமங்கைில், முயல் வவட்ளட திருவிழா, வநற்று நடந்தது. வமற்கண்ட 
கிராமங்கைில், வடீ்டுக்கு ஒரு ஆண் வதீம், அந்தந்த கிராமத்தின் மாரியம்மன் 
வகாவில்கள் முன், வநற்று காளல, 7:00 மணியைவில் கூடினர். பின், அம்மனுக்கு 
சிறப்பு பூளஜகள் நடந்தன. வகாவில் பூசாரிக்கு அருள் வந்து, வவட்ளடக்கு தசல்லும் 
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திளச மற்றும் வவட்ளடயின் வபாது, கிளடக்கும் முயல்கைின் எண்ணிக்ளக குறித்து, 
குறி தசால்லப்பட்டது. ததாடர்ந்து, சிறுவர்கள், வாலிபர்கள், தபரிவயார் என, 50க்கும் 
வமற்பட்வடார், குத்தீட்டி, உருட்டுக்கட்ளட, வவட்ளட நாய் ஆகியவற்றுடன் 
வவட்ளடக்கு கிைம்பினர். மாளல, 4:00 மணி வளர, வவட்ளடயில் ஈடுபட்டு, 
வவட்ளடயாடிய முயல்களுடன், குறிப்பிட்ட பகுதியில் கூடினர். அவர்கைது குடும்ப 
தபண்கள், அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் புத்தாளடயுடன், அப்பகுதிக்கு தசன்றனர். 
வவட்ளடக்கு தசன்ற அளனவரும் குைித்து, புத்தாளட அணிந்து, வவட்ளடயாடிய 
முயல்களை, குச்சிகைில் வதாரணம் வபால் ததாங்க விட்டு, வமைதாைங்களுடன் 
ஆடிப்பாடியபடி, ஊர்வலமாக வகாவிலுக்கு வந்தனர். வவட்ளடயில் கிளடத்த 
முயல்கள் மற்றும் ஆடு ஆகியளவ, சாமிக்கு பளடயல் தசய்யப்பட்டது. முயல் 
மற்றும் ஆட்டு கறி பங்கு பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்தவாரு குடும்பத்துக்கும் வழங்கப்பட்டது. 
 
    துளறமங்கலம் கிராமத்ளத வசர்ந்த வசாளல கூறியதாவது: பல ஆண்டு 
காலமாக, இத்திருவிழா சித்திளர மாதம் தகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 
வவட்ளடயாடிய முயளல, சாமிக்கு பளடயலிட்டு பூளஜ தசய்த பின், அளத 
உண்பதால், குழந்ளத பாக்கியம் கிளடக்கும்; உடல் வநாய்கள் நீங்கும், மும்மாரி 
மளழ தபாழிந்து நாடு தசழிக்கும் என்ற நம்பிக்ளகயிலும், இத்திருவிழா 
காலங்காலமாக நடத்தப்படுகிறது. இத்திருவிழாவில், சாமிக்கு பலியிடப்படும் முயல் 
மற்றும் ஆடு ஆகியவற்றின் ரத்தத்ளத பூசாரி குடித்து சாமியாடுவார். அப்வபாது, 
தபண்களும், ஆண்களும் தளரயில் படுத்து, கும்பிட்டு தகாள்வர். பூசாரி 
ஒவ்தவாருவராக தட்டி எழுப்பி, அவர்கைின் வவண்டுதல் குறித்தும், நிளறவவறுமா, 
நிளறவவறாதா என்பது குறித்தும் குறி தசால்வார்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.  
 
    ref: http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1753142 
 

 
 
Dr. Pandiyaraja  
pipiraja@gmail.com 
http://sangamconcordance.in/ 
 

http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1753142
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3.  கட்சி எனும் தூய தமிழ்ச் டசோல் ..... 

-- நூ.த.பைோ.சு.  

"கட்சி" 
 
சங்கநூல்கைில் கட்சி எனும் தசால்லின் பயன்பாடுகள் பற்றி நுண்ணிதாய் அறிய ஓர் 
முற்றிய ததாகுப்பு இருத்தல் தகும் எனும் எண்ணத்தில் ததாகுக்கப்பட்ட நிரல் இது.  
எல்லாவற்றிலும் கூட்டம் அல்லது ஓர் இனம் ஒன்றாய்  வசர்ந்த நிளல எனத்தான் 
தபாருள் தகாள்ளுதல் சிறப்பாகும் என்பது என் கருத்து.  
 
கள் எனும் பன்ளமஈறு ததாடர்புளடயது (வவர்) 
 
சங்கப்பாடல்கைிவலவய ‘கட்சி' என்ற தசால் பறளவகள் (மயில், அன்றில்) 
விலங்குகள் (மடமா(ன்)) ஆகியவற்றிற்குப் புகலிடம் என்ற தபாருைில் புழங்குகிறது 
என்ற கருத்து தபாருந்தும். பல (மயில்கள்-குறும்பூழ்) வசர்ந்துள்ை கூட்டு 
நிளலதன்ளன மட்டும் குறிக்கும் எனலாம்.  
இந்நாைில் உள்ை இடம் எனும் தபாருள் நீங்கிய நிளலயில் (அரசியல்) கட்சி எனும் 
தபாருள் மிகவும் தகுந்த வடிவத்தில்தான் பயனில் உள்ைது என்பதும் தமய்வய. 
 
அலளக யன்ன தவள்வவர்ப் பலீிக் 
கலவ மஞ்ளஞ கட்சியில் தைரினும்                    
கடும்பளறக் வகாடியர் மகாஅ ரன்ன 
தநடுங்களழக் தகாம்பர்க் கடுவன் உகைினும் 
[235 மளலபடுகடாம்] 
 
வைரிைம் பிள்ளை தழீஇக் குறுங்காற் 
களறயணற் குறும்பூழ் கட்சிச் வசக்கும்           
வன்புல மிறந்த பின்ளற தமன்வறான் 
மிதியுளலக் தகால்லன் முறிதகாடிற் றன்ன 
[ 205 தபரும்பாணாற்றுப்பளட] 
 
வல்வாய்க் கவணின் கடுதவடி ஒல்தலன           
மறப்புலி உரற வாரணம் கதற 
நனவுறு கட்சியின் நன்மயில் ஆல 
மளலயுடன் தவரூஉம் மாக்கல் தவற்பன் 
[15 அகநானுறு 392] 
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உச்சி நின்ற உவவுமதி கண்டு 
கட்சி மஞ்ளஞயின் சுரமுதல் வசர்ந்த 
சில் வளை விறலியும் யானும் வல்விளரந்து 
[5 புறநானூறு 60]        
 
எற்படு தபாழுதின் இனம்தளல மயங்கிக் 
கட்சி காணாக் கடமான் நல்வலறு                           
மடமான் நாகுபிளண பயிரின் விடர்முளழ 
[10  புறநானூறு 157]             
 
தவட்சிக் கானத்து வவட்டுவர் ஆட்டக்                     
கட்சி காணாக் கடமா நல்வலறு 
கடறுமணி கிைரச் சிதறுதபான் மிைிரக் 
[1 புறநானூறு 202] 
 
தநருப்பி னன்ன தசந்தளல யன்றில்                          
இறவி னன்ன தகாடுவாய்ப் வபளடதயாடு 
தடவின் ஓங்குசிளனக் கட்சியிற் பிரிந்வதார் 
ளகயற நரலு நள்தைன் யாமத்துப் 
[குறுந்ததாளக 160] 
 
தபாய்படு அறியாக் கழங்வக தமய்வய 
மணிவளரக் கட்சி மடமயில் ஆலும்நம் 
மலர்ந்த வள்ைியம் கானம் கிழவவான்     
[அயிங்குறுநூறு 250]                    
 
வவங்ளக வ ீஉகும் ஓங்கு மளலக் கட்சி 
மயில் அறிபு அறியா மன்வனா 
பயில் குரல் கவரும் ளபம் புறக் கிைிவய     
[நற்றிளண 13]                   
 
வள் இதழ் தநய்தல் கூம்ப புள் உடன் 
கமழ் பூம் தபாதும்பர்க் கட்சி வசர 
தசல் சுடர் மழுங்கச் சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் 
[நற்றிளண 117] 
         
வசவணான் இளழத்த தநடுங் காற் கழுதில் 
கான மஞ்ளஞ கட்சி வசக்கும் 
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கல் அகத்தது எம் ஊவர தசல்லாது   
[நற்றிளண 276]            
 
 
இதர, 
 
"ைகர" 
தமய் ஈற்று  விளன வழி 
விளன  பிறந்த தபயர் 
 
ஆள்   ஆட்சி 
மீள்   மீட்சி 
நீள்   நீட்சி 
திரள்   திரட்சி 
ததருள்  ததருட்சி 
மருள்   மருட்சி 
 
இளணயான, 
 
"ணகர" 
தமய் ஈற்று  விளன வழி 
விளன  பிறந்த தபயர் 
 
காண்   காட்சி 
மாண்   மாட்சி 
வசண்   வசட்சி   
 
 

 
நூ த வலா சு (நூ.த.வலாக சுந்தரம்) 
மயிளல 
selvindls61@gmail.com 
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4.  நம் ியூர்-பகோ ி- குதியில் டதோல்ைியல் 
தெயங்கலளத்பதடி ஒரு  யணம் ..... 

-- து. சுந்தரம்  

 
முன்னுலர: 
அண்ளமயில், திருப்பூருக்கு உறவினர் ஒருவரின் திருமண நிகழ்ச்சிக்குச் 
தசன்றிருந்வதன். அங்கு என் தநருங்கிய உறவுக்கார இளைஞர் - என்னுளடய 
கல்தவட்டுகள் ததாடர்பான வதடல்களை நன்கு அறிந்தவர் - தாம் வகாபியிலிருந்து 
பயணப்பட்டுத் திருப்பூர் திரும்பும் வழியில் நம்பியூருக்கு அருகில் வபாத்தம்பாளையம் 
என்னும் ஊரில் அளமந்துள்ை தபருமாள் வகாயிலில் கல்தவட்டு ஒன்ளறப் 
பார்த்ததாகத் தகவல் ததரிவித்தார். உடவன அதளனப் பார்க்கும் ஆவல் மிகவவ, 
வகாளவயிலிருந்து நம்பியூர் தசல்ல முடிவாயிற்று. பயணத்தில் ததால்லியல் 
ஆர்வலர்கைான நண்பர்களையும் உடன் அளழத்துச்தசல்ல எண்ணி ஓரிரு 
நண்பர்களுக்குத் தகவல் தந்வதன். வகாளவப்பகுதியில் இருக்கும் நண்பர்கள் 
இருவருக்கு வர இயலவில்ளல. அவர்கைில் ஒருவர் அவினாசியில் 
ஆசிரியப்பணியில் இருக்கும் இரவமஷ் அவர்கள். அவர், ஏற்தகனவவ இந்தக் 
கல்தவட்ளட வநரில் பார்த்து ஆய்வு தசய்திருக்கிறார். எழுத்துகைின் ததைிவின்ளம 
காரணமாகக் கல்தவட்டுச் தசய்திளய முழுளமயாகப் படிக்கவில்ளல என்று அவர் 
படித்த அைவில் கல்தவட்டு வரிகளை எனக்கு மின்னஞ்சலில் அனுப்பியிருந்தார் 
(அவற்றின் துளண தகாண்டு கல்தவட்டு மீைாய்வு தசய்யப்பட்டது.) 
 
 
சத்தியிலிருந்து, ஆசிரியர் பணியிலிருக்கும் ஃபவுசியா வந்திருந்தார். இவர், வரலாறு, 
ததால்லியல் புலங்கைில் மிகுந்த ஈடுபாடும் கற்றல் விருப்பும் தகாண்டவர். தனிவய, 
தமக்குத் ததரிந்த இடங்களுக்குப் பயணம் வமற்தகாண்டு வரலாற்றுச் தசய்திகளைத் 
ததாகுத்து ளவத்திருப்பவர். இவருளடய நண்பர் வகாபிளயச் வசர்ந்த சிவக்குமார் 
என்னும் இளைஞர்; ததாழில் முளறயில் வணிகத்ளத ஏற்றிருந்தாலும் வரலாற்று 
ஆர்வமுளடயவர். இத்துளறயில் ஈடுபட்டுத் தம்ளம வமம்படுத்திக் தகாள்ைவவண்டும் 
என எண்ணிக் தகாண்டிருந்தவருக்குச் தசயல்வடிவில் ஒரு ததாடக்கமாக இப்பயணம்  
அளமந்தது. நம்பியூரில் நாங்கள் மூவரும் சந்தித்துப் வபாத்தம்பாளையம் 
பயணப்பட்வடாம். 
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ப ோத்தம் ோலளயம் ட ருமோள் பகோயில்: 
 

வகாயிலின் வதாற்றம் 

 
 
 

வரலாற்று ஆர்வலர்கள்-வகாயில் நிர்வாகியுடன் 
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வபாத்தம்பாளையம், அவினாசி-வகாபி சாளலயில் நம்பியூருக்கும் வசவூருக்கும் 
இளடயில் அளமந்திருக்கும் ஒரு சிற்றூர். சாளலயிலிருந்து வமற்வக பிரியும் ஒரு 
சிறிய சாளலயில் பத்து நிமிடப்பயணத்தில் தபருமாள் வகாயிளல அளடயலாம். 
வகாயிலின் தபயர், வவணுவகாபாலசாமி வகாயில். பாமா, ருக்குமணி ஆகிய 
இளறவியளர இருபுறமும் தகாண்டுள்ை வவணுவகாபாலன். அகன்றததாரு 
வைாகத்ளதப் தபற்றிருந்த வகாயில்  வடிவில் சிறியது. ஒரு சிறிய கருவளறயும் 
அளதயடுத்து ஓர் அர்த்தமண்டபமும் உள்ைன. கருவளற கல்கட்டுமானத்தால் ஆனது. 
கருவளறயின்வமல் ஒருதை விமானம். வகாயில் கட்டிடக்களலயில் நாகர விமானம் 
எனக் குறிக்கப்படும் சதுர வடிவம் தகாண்டது. விமானத்தின் தைப்பகுதியில் நான்கு 
புறமும் நடுவில் வகாட்டமும், அதன் இருபுறமும் சில புளடப்புச் சிற்பங்களும் 
உள்ைன. அவற்றில், மனித உருவங்களும் , யாளன வபான்ற விலங்கு உருவங்களும் 
காணப்படுகின்றன. விமானத்தின் நான்கு புறச்சரிவுகைிலும் மகர வதாரணங்கள் 
உள்ைன. விமானத்தின் உச்சியில் கலசம். வழக்கமாகச் தசங்கல்லால் அளமயும் 
விமானம் வபாலன்றி, இது காளரயால் மட்டுவம கட்டப்பட்டது எனக் வகாயில் 
தானத்தார் கூறினார். வகாயில் முழுதும் காவி வண்ணப் பூச்சு. அர்த்தமண்டபத்ளத 
அடுத்துள்ை முன்மண்டபம், சுற்றுச் சுவரால் மூடப்பட்ட மண்டப அளமப்ளபக் 
தகாண்டுள்ைதல்ல; தற்கால அளமப்பில், இரும்புக்குழல் கம்பங்களும், வமவல 
வவயப்பட்ட உவலாகக் கூளரயும் தகாண்டது. 
 

நிளனவுக்கல் சிற்பம் 
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முன்மண்டபத்தில் அர்த்தமண்டப வாயிலின் வலப்புறமாக, வடக்கு வநாக்கிய 
நிளலயில் ஒரு நிளனவுக்கல் சிற்பம் காணப்படுகிறது. சிறிய வமளடதயான்றில் 
இச்சிற்பம் நிறுத்தப்பட்டுள்ைது. ஓர் ஆணின் உருவமும், ஒரு தபண்ணின் உருவமும் 
தகாண்ட சிற்பம். வகாயில் கட்டுவித்தவராயிருக்கக் கூடும்; அல்லது வகாயிலில் 
திருப்பணி தசய்தவராய் இருக்கக் கூடும். மளனவியருடன் உள்ைார். ஆணின் 
சிற்பத்தில், ஆணின் வலக்ளகயில் வசகண்டி எனப்படும் இளசக்கருவியும், 
இடக்ளகயில் சங்கும் காணப்படுகின்றன. தபண் சிற்பம், இரு ளககளைக் கூப்பி 
வணங்கும் நிளலயில் காணப்படுகிறது. ளவணவச் சிறப்புச் சின்னங்கைான சங்கும், 
ஆழியும் (சக்கரம்) ஆண், தபண் இருவரின் வதாள்ப்பகுதிகைில் தசதுக்கப்பட்டுள்ைது 
குறிப்பிடத்தக்கது. ஆண், தபண் இருவரும் கழுத்து, ளககள், கால்கள் ஆகியவற்றில் 
அணிகலன்கள் பூண்டிருக்கிறார்கள். இருவருவம கால்கள் வளர ஆளட 
அணிந்துள்ைனர். ஆளட மடிப்புகள் வகாடுகைால் புலப்படும்படி தசதுக்கப்பட்டுள்ைது. 
இருவரின் கால்களுக்கு நடுவில் அளமந்த இளடதவைியில், ஒரு காளை மாட்டுச் 
சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ைது. சிற்பத்தில் வடிக்கப்பட்டவர், கால்நளடச் சமுதாயத்ளதச் 
வசர்ந்த இளடயராய் இருக்கலாம் என்ற கருத்ளத இக்காளை மாட்டுருவம் 
சுட்டுகிறது. புளடப்புச் சிற்பமாக இருப்பினும், பலளகக் கல்லில், சிற்பங்கைின் 
கழுத்துப்பகுதியிலும், இளடப்பகுதியிலும் சிறு சிறு துளைகள் இருப்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. சிற்பங்கைின் வடிவளமப்பு பிற்காலத் வதாற்றம் தகாண்டிருப்பதால், 
சிற்பத்தின் காலம் 19-ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி என்று தகாள்ைலாம். 
 
 ைலகக்கல் கல்டவட்டு: 
அர்த்தமண்டபத்தினுள், ததன்வமற்கு மூளலயில், ஒரு பலளகக் கல் 
நிறுத்தப்பட்டுள்ைது. அதில்தான் கல்தவட்டு தபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. கல்தவட்டின் வமல் 
பாதிப்பகுதியில் புளடப்பு உருவங்களும், கீழ்ப்பாதிப் பகுதியில் எழுத்துகளும் உள்ைன. 
நாயக்கர் ஆட்சிக்காலத்திலிருந்து கல்தவட்டுகைில் கதிரும், நிலவும் தசதுக்கப்படும் 
வழக்கம் உள்ைது. தசய்யப்பட்ட தன்மம் (தகாளட), கதிரும் நிலவும் உள்ைவளர 
அழியாது, இளடநிறுத்தம் இல்லாது ததாடரவவண்டும் என்னும் கருத்தின் 
குறியடீாகவவ இது தகாள்ைப்படுகிறது. கல்தவட்டு வாசகத்திலும் 
“சந்திராதித்தியவளர”  என்ற ததாடர் இளதக்குறிக்கும். இவ்வழக்கத்ளததயாட்டி, 
இக்கல்தவட்டின் தளலப்பகுதியில் இரு ஓரங்கைில் கதிரும் நிலவும் 
தசதுக்கப்பட்டுள்ைன. நடுப்பகுதியில், ளவணவக் குறியடீான திருமண் (நாமம்) 
உருவம் உள்ைது. அடுத்த நிளலயில், ஆழியும் சங்கும் ஒரு படீத்தின் மீது 
நிறுத்தப்பட்டதுவபால் தசதுக்கப்பட்டுள்ைன. இவ்வுருவங்களுக்குக் கீழ், பத்து வரிகள் 
தகாண்ட எழுத்துப்தபாறிப்பு உள்ைது. எழுத்து தமாழியும், தசாற்களைச் சரியாகக் 
ளகயாளும் திறளமயும் இல்லாத ஒரு கல்தச்சர் எழுத்துகளைப் 
தபாறித்திருக்கவவண்டும். காரணம், பிளழயான தசாற்கள். எழுத்துகைின் 
வரிவடிவமும் திருத்தமாக இல்ளல. கல்தவட்டு வரிகைில் காலக் குறிப்பு 
எதுவுமில்ளல, சர்வதாரி வருடம் என்பளதத் தவிர. கல்தவட்டின் எழுத்தளமதி, 
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சர்வதாரி என்னும் ஆண்டுக்குறிப்பு ஆகியன தகாண்டு, கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 1888 
ஆகலாம் எனக் கருத வாய்ப்புள்ைது. எனவவ, நிளனவுக்கல்லின் பழளமயும், 
கல்தவட்டின் பழளமயும் இருநூறு ஆண்டுகளுக்குள் அளமகின்றன. வகாயிலின் 
பழளமளயயும் இருநூறு ஆண்டுகள் அைவில் நிளலநிறுத்தலாம்.  
 
 

கல்தவட்டுப்பாடம்: 
 
1     சுமணயன சிலை (சல ?) 
2     சறுவதரி வருச 
3     ம் அப் ிலச மதம் 
4     15 பததி டசல்ைி 
5     ன குப் யி மள் 
6      ோகோயி சி 
7     (லை?) வய்த ன்ம 
8     முதல் ட ரு ம் 
9     த(க)ன டகோ ோல் 
10   ...............ப் ெ 
 
முன்னவர குறித்தவாறு, 
கல்தவட்ளட எழுதியவர் 
தமாழியறிவுக் குளறபாடு 
தகாண்டவராக 
இருக்கவவண்டும் ஏதனனில், 
தசால்லவந்த வசதி என்ன 
என்பளதச் சரியாக எழுதத் 
ததரியவில்ளல என்பளத 
வமவல கல்தவட்டின் வாசகம் 
தரும் குழப்பத்திலிருந்து 

உணரலாம். சர்வதாரி என்னும் தசால் தமிழ் ஆண்ளடக்குறிக்கும் வடதசால். அதளன 
தமிழ்வடிவத்தில் “சருவதாரி” என எழுதலாம். ஆனால், இங்வக, இளடயின “ரி” 
எழுத்து, வல்லின “றி”  என்பதாக மாற்றப்பட்டுள்ைது. வமலும், “தாரி” என்னும் தநடில், 
“தரி”  என எழுதப்பட்டுள்ைது. முதல் வரியில் ”சு ம ண ய ன”  ஆகிய எழுத்துகள் 
எந்தப்தபாருளையும் தரவில்ளல. முதல் வரியின் இறுதிச் தசால், “சளப” என்றும், 
“சிளல”  என்றும் படிக்கும் வளகயில் குழப்பமாக எழுதப்பட்டுள்ைது. “மாதம்”  என்பது 
“மதம்”  என எழுதப்பட்டுள்ைது. ”குப்பயி”, “பாகாயி”  ஆகிய தசாற்கள் 
காணப்படுகின்றன.  மீண்டும் ”சிளல”  என்று தபாருள்படும்படி ஒரு ததைிவற்ற 
தசால். “ளவத்த”   என்னும் தசால்ளல “வய்த” என்று எழுதியிருப்பதாக நாம் யூகம் 
தகாள்ளுமாறு ஒரு தசால் மயக்கம். இவதப்வபான்று,  “முதல் வபரு”  என்பதன் 
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தபாருள் ததைிவாகவில்ளல. “தகாபால” (வகாபால)  என்னும் தசால், இளறவனின் 
தபயரான “வவணுவகாபால”  என்பளதக் குறிக்கிறதா, இல்ளல, “தனவகாபால்”  
என்னும் வவதறாரு ஆள் தபயளரக் குறிக்கிறதா என்பதும் மிகுந்த ஐயத்ளத 
எழுப்புகிறது. முதல் வரி, “சுவாமி சிளல” என்று ஊகிக்கும்படியாகவும் உள்ைது. 
முடிவாக, கல்தவட்டு, இளறவனின் சிளலளயச் தசய்து தகாடுத்தது பற்றிவயா, 
வகாயிலுக்குச் தசய்த ஏவதாதவாரு தன்மத்ளதப்பற்றிவயா கூறுகிறது எனக் 
தகாள்ைலாம். அந்தச் தசயல் நளடதபற்ற ஆண்டு சர்வதாரி என்பது மட்டும் 
ததைிவாகிறது. அறுபது ஆண்டுகள் தகாண்ட தமிழாண்டுகைின் சுழற்சியில், கி.பி. 
1888, கி.பி. 1828 ஆகிய இரு ஆண்டுகைில் சர்வதாரி ஆண்டு அளமகிறது. இவ்விரு 
ஆண்டுகைில் ஓர் ஆண்டிளனக் கல்தவட்டின் காலமாகக் தகாள்ைலாம். 
 
தும் ிக்லக ஆழ்வோர்: 
தும்பிக்ளக ஆழ்வார் என்னும் விநாயகளரப்பற்றி இளணயத்தில் (விக்சனரி) 
காணப்பட்ட தசய்தி இங்கு தரப்படுகிறது. 
 

தும்பிக்ளக ஆழ்வார் 

 
"இந்து சமயக் வகாட்பாடுகைில் விநாயகளர வணங்காமல் எந்தச் தசயளலயும் 
தசய்யக்கூடாது. எடுத்த காரியம் தவற்றிகரமாக முடிய விநாயகளர 
வழிப்பட்வடயாகவவண்டும். விநாயகர் சிவதபருமானின் மகன். தீவிரமாகத் 
திருமாளல வழிபடும் ளவணவர்கள் சிவன் ததாடர்புளடய எளதயும் 
தகாண்டாடமாட்டார்கள். ஆனால் இந்து சமய தநறியின்படி ஒரு காரியத்ளத 
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ததாடங்கும்வபாது விநாயகளர வழிபடுவது கட்டாயம். இந்த நிளலயில் ளவணவர்கள் 
விநாயகளரவய ளவணவ சமய சம்பந்தப்பட்டவராக்கி, விநாயகர், கணபதி 
என்தறல்லாம் அளழக்காமல் ' தும்பிக்ளக ஆழ்வார்' என்று ளவணவப் தபயரிட்வட 
வணங்கினார்கள். தபரும்பாலும் விநாயகரின் திருவுருவத்ளத வழிபடாமல் தசால்லும் 
மந்திரங்கைில் அவளர வவறு தபயர்கைால் தகாண்டாடுவர். சில சந்தர்ப்பங்கைில் 
திருவுருவம் வதளவதயன்றால் விநாயகருக்குத் திருநீறு (விபூதி) அணிவிக்காமல் 
ளவணவ முளறப்படி திருமண் (நாமம்) இட்டு வணங்குவார்கள். சில ளவணவக் 
வகாயில்கைில் விநாயகளர இந்தக் வகாலத்தில் மிக அரிதாக இன்றும் 
காணலாம்..எனினும் இந்த வழக்கம் தற்காலத்தில் ளவணவர்கைிளடவய தபரிய 
அைவில் நளடமுளறயில் இல்ளல என்வற தகாள்ைலாம்..” 
 
இத்தளகய பிள்ளையாரின் சிற்பம் இக்வகாயிலில் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
ஒரு தனிச் சன்னதிளயக் கட்டி அதில் ளவணவப்பிள்ளையாளர எழுந்தருைச் 
தசய்திருக்கிறார்கள். பிள்ளையாருக்கு இரு ளககள் மட்டுவம உள்ைன. ஒரு ளகயில் 
சங்கும், மற்தறாரு ளகயில் ஆழியும் ஏந்தியிருக்கிறார். 
 

ஒண்டி முனியப்பன் வகாயில் 
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அடுத்து, நாங்கள் தசல்ல வவண்டிய இலக்கு, வகாபி-சத்தி சாளலயில், பங்கைாப்புதூர், 
தூக்கநாயக்கன்பாளையம் ஆகிய ஊர்களுக்கு அருகில் உள்ை மத்தாைக்வகாம்பு 
என்னும் இடம். வபாகும் வழியில் பங்கைாப்புதூர்ச் சாளலயின் ஓரத்திவலவய ஒரு 
முனியப்பன் வகாயில். ஒண்டிமுனியப்பன் என்னும் தபயருளடய இந்தக் காவல் 
ததய்வம் நாட்டார் வழிபாட்டு மரபில் நீண்ட காலமாக இங்குள்ைது. கிராமத்து 
மக்கைின் நம்பிக்ளகத் ததய்வமும் கூட. அவருக்கு  ஏன் ஒண்டி முனியப்பர் என்று 
தபயர்? காரணம் ததரியவில்ளல. ஒற்ளறயாய் இருப்பது காரணமாகலாம். பல 
வகாயில்கைில், ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட முனியப்பன் சிளலகளைக் காண்கிவறாம். 
இப்பகுதி மக்கள் தம் உள்ைக்கிடக்ளகளய வவண்டுவகாைாக முனியப்பனிடம் 
ளவக்கிறார்கள். வவண்டுவளத நிளறவவற்றித்தரும் ஆற்றல் தபற்றவர் முனியப்பன் 
என்று மக்களுக்கு அளசயாத நம்பிக்ளக. 
 

உருவாரம் 

 
 
கிராமத்து எைிய மக்கள் தம் எைிய விருப்பங்கள் நிளறவவறவும், தம் அன்றாட 
வாழ்வில் எதிர்தகாள்ளும் இடர்கள் நீங்கவவண்டியும் முனியப்பனிடம் 
வநர்ந்துதகாண்டு, வநர்த்திக் கடன் கழிக்கும் பாங்கில், மண் தபாம்ளமகளைச் தசய்து 
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வகாயில் வைாகத்தில் ளவத்து வழிபடுகிறார்கள். இப்தபாம்ளம உருவங்களை 
உருவாரம் என்று அளழக்கிறார்கள். நிளறய மனித உருவங்கள்; தபரியவர்கள், சிறார் 
ஆகிவயாரின் உருவங்கள். கால்நளடகள், நாய்கள் ஆகியவற்றின்  உருவங்களும் 
உள்ைன. அவற்றின் ஊறுகளையும் முனியப்பன் களைகிறார். பாம்ளபக் கண்ட அச்சம் 
விலகப் பாம்புப்தபாம்ளமகள். கால்கைின் ஊறு களையத் தனிவய தபாம்ளமக் 
கால்கள். படிப்பு வரவவண்டிப் புத்தகத்துடன் மாணவன் தபாம்ளம. ஒரு மரத்தில் 
இரும்புச் சங்கிலிகள். அளவ எளதக்குறிக்கின்றன எனத் ததரியவில்ளல. 
 
மத்தோளக்பகோம்புப்  ிள்லளயோர்:  
 

விநாயகர் வகாயில் 

 
 
மத்தாைக்வகாம்பில் ஒரு புதுளமயான பிள்ளையார் வகாயில் தகாண்டிருக்கிறார். 
பழளமயான அரசமரத்தடியில். மத்தாைக்வகாம்பு விநாயகர் என்னும் தபயருடன் 
விைங்கும் இந்த விநாயகர் சிற்பம் புதுளமயானது; மாறுபட்டது. இரு ளககளுடன் 
திகழும் விநாயகர் தம் இடது ளகயால் ”ட” வடிவில் உள்ை தும்பிக்ளகளயத் 
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தாங்கிப்பிடித்திருக்கிறார். நீள்வட்ட வடிவில் தளல; ஆளனமுகத்தில், 
ஆளனச்தசவிளயக் காணவில்ளல. தசவிப்பகுதியிலிருந்து சரியும் வதாள்பட்ளடகள் 
இரண்டும் பருத்தும், ளககள் இரண்டும் தமலிந்தும் காணும் முரணிய வதாற்றம். 
உருண்டும் திரண்டும் வழக்கமாய்க் காணப்படும் “குண்டு வயிற்”ளறக் காணவில்ளல. 
சதுரவடிவில் புளடத்த வயிற்றுப்பகுதி. வயிற்ளற ஒட்டி, மடித்த குள்ைக் கால்கள்.  
 
 

மத்தாைக்வகாம்பு விநாயகர் 

 
 
தும்பிக்ளக இல்ளலதயனில் அது ஒரு பிள்ளையார் சிற்பம் என நம்ப இயலாது. சிற்ப 
வவளலப்பாடுகள் எளவயுமின்றி வடிக்கப்பட்ட ஒரு பழங்கற்சிளல. அழகு இங்கு 
முதன்ளமயல்ல; “நான் தும்பிக்ளகளயக் ளகயில் பிடித்துக்தகாண்டிருக்கிவறன். அளத 
மட்டும் பார்; நீ நம்பிக்ளகளய விடாமல் பற்றிக்தகாள்”  என்று தசால்லாமல் 
தசால்லும் குறிப்பின் உருவம்தான் இந்தப் பிள்ளையார். 
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மத்தாைக்வகாம்புச் சுளனநீர்க் குைம் 

 
 
 
மத்தாைக்வகாம்பில், பிள்ளையார் வகாயிலுக்கருகில் ஒரு சிறிய குைம் உள்ைது. 
உண்ளமயில், இது குைமல்ல. இயற்ளகயாய் அளமந்த ஒரு நீரூற்று. ஐந்நூறு 
ஆண்டுகைாய் வற்றாமல் ஊற்தறடுத்து வரும் நீர் நிளல. குைம் வபால் வதங்கிப் 
பின்னர் வழிந்து அடுத்துள்ை வாய்க்கால் வழிவய தவைிவயறி, வாநி 
(பவானி)யாற்றுடன் கலக்கிறது. இந்த நீரூற்று பற்றி, தூ.நா. பாளையம் வரலாற்று 
ஆராய்ச்சியாைர் இராமசாமி அவர்கள் ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன்வப 
நாைிததழான்றில் தசய்தி தவைியிட்டுள்ைார். அச்தசய்தியில் அவர், அங்வக 
படிக்கட்டுகைில் கல்தவட்டு காணப்படுவதாகவும், கல்தவட்டு படிக்கப்படும்வபாது 
வமலும் சில தசய்திகள் ததரியவரும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். ஆசிரியர் பவுசியா 
அவர்களும் முன்பு இங்கு வந்திருந்தவபாது கல்தவட்ளடக் கண்டிருக்கிறார். 
கல்தவட்ளடப் படிக்கும் ஆவலிவலவய நாங்கள் தற்வபாது இங்கு வந்வதாம். 
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மத்தாைக்வகாம்பு நீரூற்று- நாைிதழ்ச் தசய்தி 
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குைத்துப் படிக்கற்கைில் கல்தவட்டு 
 

 
 
 
குைத்தின் படிக்கட்டுகைில் உள்ை இரண்டு கற்கைில் எழுத்துகள் காணப்பட்டன. 
கற்கைின் வமற்பரப்பு தசம்ளமப்படுத்தப்படாமல், கரடு முரடாக இருந்த 
நிளலயிவலவய அவற்றின்மீது எழுத்துகளைப் தபாறித்திருக்கிறார்கள். எனவவ, 
கற்கைில் இயல்பாய் இருக்கும் பள்ைங்கைினூவட எழுத்துகளும் இருப்பதால், 
எழுத்துகள் புலப்படவில்ளல. சுண்ணப்தபாடிளய நீரில் குளழத்து, கற்கைின்மீது பூசிக் 
காயவிட்டபின், ஓரைவு எழுத்துகள் புலப்பட்டாலும் கல்தவட்டு வாசகங்களை 
முற்றாகப் படிக்க இயலவில்ளல. சில தசாற்களை மட்டும் படிக்க இயன்றது. 
நீரூற்ளறச் சுற்றியும் படிக்கட்டுகள் அளமத்துக் தகாடுத்துக் குைம்வபால் 
கட்டிக்தகாடுத்தவர் யார் என்பளதக் கல்தவட்டு ததரிவிக்கிறது. தூக்கநாயக்கன் 
பாளையத்ளதச் வசர்ந்த மூக்கண்ண கவுண்டர் என்பவர் இந்தப் பணிளயச் 
தசய்துள்ைார். 
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முடிவுலர: 
மத்தாைக்வகாம்பு பிள்ளையார் வகாயிளலயும், நீரூற்ளறயும், கல்தவட்ளடயும் பார்த்து 
முடித்ததும், இப்பகுதியின் ததால்லியல் தடயங்களைத் வதடி வமற்தகாண்ட  எங்கள் 
பயணம் நிளறவுற்றது. பயண இறுதியில், தூ.நா. பாளையத்தில், வரலாற்று 
ஆராய்ச்சியாைர் இராமசாமி அவர்களையும் சந்தித்துப் வபசிவனாம். அவர், மத்தாைக் 
வகாம்பு பற்றி அவர் தவைியிட்ட நாைிதழ்ச் தசய்திளயக் காண்பித்தார். 
 
 
 

 
து.சுந்தரம் 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் வகாளவ. 
doraisundaram18@gmail.com 
அளல வபசி : 9444939156
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5.   ோண்டியன் டநடுமோறனின் இலளயோன்புத்தூர்ச் 
டசப்ப டு ..... 

-- து. சுந்தரம்  

 
இச்தசப்வபட்ளடப் பற்றி ஆவணம்-2007 இதழில் தவைியான விரிவான 
ஆய்வுக்கட்டுளரயில் உள்ை முதன்ளமச் தசய்திகள் இங்கு குறுக்கமாகத் 
தரப்படுகின்றன. 
 
1 .  அழகிய தசய்யுள் நளடயுடன் ததாடக்கத்திலும் முடிவிலும் வடதமாழிச்  
சுவலாகங்கள். நடுவில் தமிழ்ப்பகுதி. சுவலாகங்கள் கிரந்த எழுத்துகைாலும், 
தமிழ்ப்பகுதி வட்தடழுத்துகைாலும் எழுதப்பட்டுள்ைன. 
 
2.  தசப்வபடு தநடுமாறன் ஆட்சிபுரிந்து நூறாண்டுகள் கழித்து எழுதப்பட்டது. 
 
3.  மன்னனின் வவறு தபயர்கள்: மாறவர்மன் அரிவகசரி, வசந்தன் மாறன் அரிவகசரி, 
பராங்குசன், தநல்வவலி தவன்ற நின்றசீர் தநடுமாறன், கூன்பாண்டியன். 
 
4.  திருஞானசம்பந்தரின் காலத்தவன். 
 
5.  தசப்வபட்டின் காலம் கி.பி. 676 ஆகலாம். தநடுமாறனின் 36-ஆம் ஆட்சியாண்டு. 
 
6.  தசப்வபட்டில் இவ்வரசனின் தந்ளத தபயர் “ஜயந்தவர்மன்” என்றுள்ைது. கட்டுளர 
ஆசிரியர்கள் இப்தபயளரச் “தசழியன் வசந்தன்”  என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். 
 
(இக்கட்டுளர ஆசிரியர் குறிப்பு:  ஜயந்தன் என்னும் வடதமாழிப்தபயர் தமிழில் 
வசந்தன் என்று மருவி வழங்குவது கருதத்தக்கது.  இது வபான்ற மற்தறாரு அரசன் 
தபயர் நிளனவுக்கு வருகிறது. ததால்லியல் துளறயின் “வகாயம்புத்தூர் மாவட்டக் 
கல்தவட்டுகள்” நூலில், தகாங்குநாட்ளட ஆண்ட வரீவகரைர் அரசர்கைில் ஒருவனாக 
அதிசய வசாழன் வரீநாராயணன் என்பவனின் தபயர் குறிப்பிடப்படுகிறது. அரசனின் 
தபயரில் “அதிசயம்” எப்படி வந்தது? இந்த ஐயம், இக்கட்டுளர ஆசிரியர், உடுமளல-
மூணாறு சாளலக்கருகில் அளமந்துள்ை தைிஞ்சி என்னும் ஓரூரில் பார்த்த 
கல்தவட்டில், இவ்வரசனின் தபயர், கிரந்த எழுத்தான “ஜ”  கலந்து “அதிதஜயவசாழன் 
வரீநாராயணன்”   என்று எழுதப்பட்டிருந்தளதப் படித்தவபாது நீங்கியது.) 
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7.  இச்தசப்வபட்டில், பாண்டியர் கால உக்கிரன்வகாட்ளடப்பகுதியில் உள்ை கைக்குடி 
என்னும் ஊர் குறிப்பிடப்படுகிறது. 
 
8.  வசாழநாட்டுப் பிராமணன் நாராயணபட்ட வசாமயாஜி என்பவனுக்குப் பாண்டியன் 
பிரமவதயமாக அைித்த ஊர் ஆசி நாடு என்னும் சிறு நாட்டுப்பிரிவில் இருந்தது. ஆசி 
நாட்டில் ஆதிக்கம் தசலுத்திவந்த கம்பளல என்னும் மறக்குடித் தளலவளன தவன்று 
அவனுளடய நிலத்ளதக் தகாளடயாக அைித்தான். 
 
9.  வமற்தசான்ன ஆசிநாடு இன்ளறய வகாவில்பட்டி, சங்கரன்வகாயில் வட்டப் 
பகுதியாகும். இளையான்புத்தூர் இப்பகுதியில் இருந்திருக்கலாம். 
 
10.  மறக்குடி மக்கைின் நிலங்களை அரசனின் வநரடிக் கண்காணிப்பில் உள்ை 
ஊர்கைாக மாற்றிப் பிராமணர்க்கு வழங்கியவபாது அதற்கு மறக்குடித் 
தளலவர்கைிடமிருந்து எதிர்ப்புத் வதான்றியது. அதளன முறியடித்து தநடுமாறன் 
பிரமவதயத்ளத ஏற்படுத்தியுள்ைான். மறக்குடி மக்கள் பிராமணர்களுக்கு எதிராகக் 
கிைர்ந்ததழுந்து பிரமவதயங்களுக்குரிய அரச ஆவணங்களை அழிக்கிறார்கள். 
இந்தக்கிைர்ச்சி, தைவாய்புரச் தசப்வபட்டில் “மறக்வகடு”  என்று குறிப்பிடப்தபறுகிறது. 
இத்தளகய மறக்வகட்டினால் ஆவணங்களை இழந்தவர்கள் மீண்டும் உரிளம வகாரி 
எழுதியதன் காரணமாகவவ, அரசனின் ஆட்சிக்கு நூறாண்டுகள் கழித்து இந்த 
ஆவணம் எழுதப்பட்டுள்ைது. 
 
11.  ஆவணத்ளதச் தசப்வபட்டில் தபாறித்து நிளறவவற்றும் “ஆணத்தி”  (அதிகாரி)யின் 
தபயர் அண்டநாட்டுக் குண்டூர்க் கூற்றத்துச் குமரன் தாயன் வடதரன் ஆகும். 
குண்டூர்க் கூற்றம் இன்ளறய ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியாகும். 
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ஆவணம்-2007 இதழ் - கட்டுளர  ஒைிப்படங்கள் பகிர்வு 
கல்தவட்டுப் படங்கள்: திருவாைர்கள் து. சுந்தரம், கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், 
வகாளவ;  மயிளல நூ.த.வலாக சுந்தரம். 
 
 
 
 

 
து.சுந்தரம் 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் வகாளவ. 
doraisundaram18@gmail.com 
அளல வபசி : 9444939156
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6.  சுந்தரபசோழ ோண்டியனின் பசரமங்கைம் வட்டெழுத்துக் 
கல்டவட்டுகள் .... 

-- து.சுந்தரம்  

 
முன்னுலர: 
திருவாங்கூர் ததால்லியல் வரிளச என்னும் கல்தவட்டியல்* நூளலப் 
படித்துக்தகாண்டிருக்ளகயில், இரு வட்தடழுத்துக்கல்தவட்டுகள் கருத்ளத ஈர்த்தன. 
திருவாங்கூர் அரசின்கீழ் பத்மநாபபுரம் வகாட்டத்தில் அளமயும் இரணியல் 
வட்டத்தில் அளமந்துள்ைது வசரமங்கலம் என்னும் சிற்றூர். அங்குள்ை 
விண்ணகரத்தில் வகாயிலின் அதிட்டானப்பகுதியில் உள்ை இரு கல்தவட்டுகள் 
பற்றிய தசய்திகளை இங்வக பகிர்ந்துதகாள்கிவறன். 
 
 
I. பசரமங்கைம் விண்ணகரம்: 
வசரமங்கலம் விண்ணகரக் வகாயில் கருவளற அதிட்டானப் பகுதியில் உள்ை 
வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டுகள் இரண்டும் சளடயவர்மன் சுந்தரவசாழ பாண்டியனின் 
ஆட்சிக்காலத்தளவ. 
 
சுந்தரவசாழபாண்டியன்: 
கங்ளகயும் கடாரமும் தகாண்ட முதலாம் இராவசந்திரனுக்கு மூன்று ஆண்மக்கள்.  
இராசாதிராசன், இராவசந்திரன், வரீராவசந்திரன் ஆகிவயார். இராவசந்திரனின் 
மளறவுக்குப் பிறகு இம்மூவரும் ஒருவருக்குப் பின் ஒருவராகப் பட்டத்துக்குவந்து 
ஆட்சி தசய்தார்கள். இராவசந்திரன் இறப்பதற்கு முன்னவர, பாண்டி மண்டலத்ளதக் 
காக்கும் தபாறுப்ளப ஓர் இைவரசனுக்குக் தகாடுத்திருந்தான். அவன், சளடயவர்மன் 
சுந்தரவசாழ பாண்டியன் என்னும் தபயவராடு மதுளரயினின்றும் அரசு புரிந்துவந்தான். 
இந்தச் சுந்தரவசாழன், வமவல குறிப்பிட்ட மக்கைில் ஒருவனா அன்றி வவறானவனா 
என்பது விைங்கவில்ளல என்று டாக்டர் வக.வக.பிள்ளை அவர்கள் தம் நூலில் 
குறிப்பிடுகிறார். இவர்கவையன்றி இராவசந்திரனுக்கு வவறு ஆண்மக்களும் இருந்தனர் 
என அவர் கூறுவதிலிருந்து இந்த இைவரசர்கைில் ஒருவனாகச் 
சுந்தரவசாழபாண்டியன் இருக்கக்கூடும். ஆக, ஒரு வசாழ இைவரசன், பாண்டிய 
நாட்ளட ஆளும் தபாறுப்ளபப் தபற்றான் என்பது ததைிவு. அவன் இயற்தபயர் 
சுந்தரவசாழனாயிருக்கக் கூடும். பாண்டிய நாட்டு மக்களுக்குத் தம் அரசன் ஒரு 
பாண்டியனாக இருக்கிறான் என்ற எண்ணத்தில் உள்ைத்தைவில் ஒரு 
பாதுகாப்ளபயும், அணுக்கத்ளதயும் அைிக்கவவண்டும் என்ற உைவியல் 
அடிப்பளடயில், அந்த இைவரசனுக்குப் “பாண்டியன்”  என்னும் அளடதமாழிளயத் 
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தந்தவதாடல்லாமல் பாண்டிய மன்னர்கைில் பட்டப்தபயர்கைில் ஒன்றான 
”சளடயவர்மன்” என்னும் தபயளரயும் தந்து  வசாழரின் வமலாண்ளம ததாடர்கிறது 
(ஜடாவர்மன், ஜடிலவர்மன் ஆகியன வடதமாழி ஒலிப்பில் உள்ை தபயர்கள்). முதற் 
வசாழபாண்டியன் இவவன. 
 
முதல் கல்தவட்டு: 
முதல் கல்தவட்டு, சளடயவர்மன் சுந்தரவசாழபாண்டியனின் பத்ததான்பதாம் 
ஆட்சியாண்டில் தவட்டப்பட்டது. நீண்ட வரிகள் மூன்று தகாண்டது. கல்தவட்டின் 
பாடம் கீழ் வருமாறு: 
 
கல்தவட்டுப்பாடம் 
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வகாச்சளடயவன்மரான ஸ்ரீசுந்தரவசாழபாண்டிய வதவர்க்கு   யாண்டு 
பத்ததான்பதாவது வசாழமண்டலத்தில் அருதமாழிவதவ  வை(நா)ட்டு புறங் 
 
2 கரம்ளப நாட்டு முக்களரயான மும்முடிவசாழபுரத்து இருக்கு(ம்)   சங்கரபாடியான் 
கழனி (தவண்ணிவயன்) றம்பி  திருதவாற்ளறச் வசவக மாயலட்டிவயன் இராசராச 
தத(ன்)னாட்டு வசரமங்கலத்து வதவர் ததன்திருவரங்கமுளடயார்(க்)குச் 
 
3 சந்திராதித்தவல் நின்தறரிய ளவச்ச தராவிைக்கு தவள்ைிக்வகாலால் நிளற அறுபது 
இவ்விைக்கு திருதவாற்ளறச் வசவகன் என்பது சந்திராதித்தவல் நின்தறரியும்படித் 
திருதவாற்ளற வசவக மாயலட்டி ளவச்ச திருநந்தாவிைக்கு 
 
கல்தவட்டுச் தசய்திகள்: 
தகாளடயும் தகாளடயாைியும் 
வசரமங்கலத்தில் இருக்கும் விண்ணகரக் வகாயிலுக்கு, நிளலயாக எரியும் 
நந்தாவிைக்கு தகாளடயாக அைிக்கப்படுகிறது. தகாளடயாைி திருதவாற்ளறச் வசவக 
மாயலட்டி என்பவன். இவனுளடய இயற்தபயர் தகாடுக்கப்படவில்ளல. ஆனால், 
இவன் வசாழமண்டலத்ளதச் வசர்ந்த சங்கரபாடியான் கழனி தவண்ணி என்பவனின் 
தம்பியாவான். அண்ணனும் தம்பியும் எண்தணய் வணிகச் தசட்டிகள் பிரிளவச் 
வசர்ந்தவர்கள். தகாளடப்தபாருள் நின்தறரியும் நந்தாவிைக்கு. இவ்விைக்கு, 
தராவிைக்கு என்னும் வளகளயச் வசர்ந்தது. தரா என்பது தசம்பும் காரீயமும் வசர்ந்த 
உவலாகக்கலளவ. எனவவ, தராவிைக்கு, இந்த உவலாகக் கலளவயில் தசய்யப்பட்ட 
விைக்காகும். 
 
வசாழப் வபரரசில் இருந்த நாட்டுப்பிரிவுகள் 
கல்தவட்டில் இரண்டு நாட்டுப்பிரிவுகள் குறிப்பிடப்தபறுகின்றன. தகாளடயாைி 
வசாழமண்டலத்து அருதமாழிவதவ வைநாட்டில் புறங்கரம்ளப நாட்ளடச் வசர்ந்தவன். 
புறங்கரம்ளப நாடு, தற்வபாதுள்ை மன்னார்குடிக்குத் ததற்கும், பட்டுக்வகாட்ளடக்குச் 
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சற்று கிழக்கிலும் அளமந்த ஒரு பகுதி எனத்ததரிகிறது. வசாழர் ஆட்சியின்கீழ் 
இருந்த மளலமண்டலத்துச் வசரமங்கலம் இராசராச ததன்னாட்ளடச் வசர்ந்திருந்தது. 
 
வசாழர் சமுதாயத்தில் ததாழில் மற்றும் பணி 
வசாழர் ஆட்சியில் வணிகத்தில் ஈடுபட்ட தசட்டிகள் இருந்துள்ைனர். இவர்கள், 
ஐந்நூற்றுவர் என்னும் வணிகக் கூட்டளமப்பின் உறுப்பினர் குழு ஆவர். சங்கரபாடி 
என்பது அக்காலத்தில் இருந்த எண்தணய் வணிகக் குழுவிளனக் குறிக்கும். 
மாயிலட்டி என்பது தசட்டிகளுக்குக் தகாடுக்கப்படும் ஒரு பட்டப்தபயராகும். 
வணிகத்தில் சிறப்புப் தபயளரப் தபற்ற தகாளடயாைி, வணிகத்தில் ஈடுபடவில்ளல 
எனத் ததரிகிறது. வசாழப்பளடயில் பணியாற்றியவன் என்பளத “ஒற்ளறச்வசவகன்”  
என்னும் ததாடர் சுட்டுகிறது. ”ஒற்ளறச்வசவகர்” என்னும் இராணுவதபயர், பாண்டியர் 
கல்தவட்டுகைிலும் (மாறன் சளடயன், வரீபாண்டியன் ஆகிவயார் கல்தவட்டுகள்) 
காணப்படுகிறது. ஒற்ளறச்வசவகர் என்னும் ததாடர் ஒற்றாடல் பணியில் ஈடுபட்ட 
பளடவரீர்களைக் குறிப்பதாகக் தகாண்டால், கல்தவட்டில் அத்ததாடர் ”ஒற்றச் 
வசவகன்”  என்வறா அல்லது “ஒற்றுச்வசவகன்” என்வறா குறிப்பிடப்படவவண்டும். 
ஆனால், கல்தவட்டில் “ஒற்ளறச்வசவகன்” என்று இருப்பதால் ஒற்றாடவலாடு 
ததாடர்பு படுத்த இயலாது. 
 
[கட்டுளர ஆசிரியர் குறிப்பு :  ஒற்ளறச்வசவகர் பற்றிய ஒரு குறிப்பு, ததால்லியல் 
துளறயின் 1909-ஆம் ஆண்டறிக்ளகயில் காணப்படுகிறது. அக்குறிப்பின்படி, 
[“எபிகிராஃபியா இண்டிகா”  ததாகுதி 7-பக்கம் 141 ] முதலாம் பராந்தகனின் 33-ஆம் 
ஆட்சியாண்டில் “மளலயாண ஒற்ளறச்வசவகர்” என்னும் தபயரில் ஒரு வசாழப்பளடப் 
பிரிவு [REGIMENT] இருந்துள்ைதாகவும், அப்பளடப்பிரிவின் தளலளமப் தபாறுப்பில் 
இருந்தவன் முதலாம் பராந்தகனின் புதல்வர்கைில் ஒருவனான “அரிகுல வகசரி” 
ஆவான் என்பதாகவும் தசய்தி உள்ைது. எனவவ, வமற்படி கல்தவட்டில் 
குறிப்பிடப்படும் தகாளடயாைி, முதலாம் பராந்தகன் காலம் முதல் சுந்தர 
வசாழபாண்டியன் காலம் வளர இயங்கிவந்த “மளலயாண ஒற்ளறச்வசவகர்” 
பளடளயச் வசர்ந்தவன் என்று புலனாகிறது. முதலாம் பராந்தகனுக்கு உத்தம சீலி 
என்தறாரு மகனும் உண்டு. உத்தமசீலி, அரிகுலவகசரி ஆகிய இரு இைவரசர்களும் 
தனித்தனிவய அரசபதவியில் இருந்து ஆட்சி தசய்யவில்ளல என்பதும், அதன் 
காரணமாகவவ திருவாலங்காட்டுச் தசப்வபட்டில் வசாழ அரசரின் குடி வழியில் 
[GENEALOGY] இருவர் தபயரும் விலக்கப்பட்டுள்ைன என்பதும் 1909-ஆம் ஆண்டறிக்ளக 
தரும் கூடுதல் தசய்தியாகும்.] 
 
சுசீந்திரம் வகாயில் கல்தவட்டுகைிலும் வசனாபதி, பளடத்தளலவர், தண்டநாயகன் 
ஆகிய இராணுவப் பதவிப் தபயர்கள் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
இக்கல்தவட்டில் குறிக்கப்படும், தகாளடயாைியின் தளமயனான கழனி தவண்ணி 
என்பான் சுசீந்திரம் விண்ணகரக் வகாயில் கல்தவட்டிலும் குறிக்கப்தபறுகிறான். 
அக்கல்தவட்டும் இவத சுந்தரவசாழ பாண்டியனின் காலத்தது. வமற்படி கழனி 
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தவண்ணி என்பான், அக்கல்தவட்டில், மதுராந்தகப் வபரளரயன் என்னும் சிறப்புப் 
தபயரில் குறிக்கப்தபறுகிறான். வசாழ அரசில் உயர் அதிகாரிகளுக்குக் 
தகாடுக்கப்தபறும் சிறப்புப் தபயர் “வபரளரயன்”  என்பதாகும். குடித்ததாழிலால் 
எண்தணய் வணிகனாயினும் வசாழ அரசில் கழனி தவண்ணி 
தபரும்பதவியிலிருந்தளம கருதத்தக்கது. 
 
ஆள்கள் தபயரில் அரண்மளன, சிம்மாசனம், மண்டபம் மற்றும் தகாளடப்தபாருள் 
அரண்மளன, மண்டபம், சிம்மாசனம் ஆகியவற்றுக்கு அரசர்கைின் தபயர்கள் 
சூட்டப்பட்டுள்ைளதக் கல்தவட்டுகைில் காண்கிவறாம். அதுவபாலவவ, 
நிவந்தங்களுக்கும், தகாளடப்தபாருட்களுக்கும் அரசன் மற்றும் தகாளடயாைிகைின் 
தபயர் சூட்டப்படுவதுண்டு. எடுத்துக்காட்டாக, அவிநாசி சிவன் வகாயிலின் சந்தி 
வழிபாட்டுக்கு தண்ணாயக்கன் வகாட்ளட (இன்ளறய வழக்கில் டணாயக்கன் 
வகாட்ளட)த் தண்டநாயக்கன் சிதகரகண்டன் என்பவன்  அைித்த  நிவந்தம் அவன் 
தபயரால் சிதகரகண்டன் சந்தி என்று வழங்கிற்று. அவத வகாயிலில், வரீபாண்டியன் 
திருவவாலக்க மண்டபம் என்தறாரு மண்டபம் இருந்துள்ைது.  இங்வக, வசரமங்கலக் 
கல்தவட்டில், தகாளடப்தபாருைான நந்தாவிைக்குக்கும் ஒரு தபயர் இடப்படுகிறது. 
இப்தபயர் தகாளடயாைியின் தபயளரக்தகாண்டு, ”திருதவாற்ளறச்வசவகன்”  எனக் 
கல்தவட்டில் குறிக்கப்படுகிறது. 
 
வசாழர் காலத்தில் வழங்கிய நிறுத்தல் அைளவ 
வசாழர் காலத்தில் தசப்புத்திருவமனிகள், விைக்குகள், கலன்கள் ஆகியவற்றின் எளட 
கல்தவட்டுகைில் குறிக்கப்படும்வபாது “பலம்”  என்னும் அைவு காணப்படுகிறது. 
இக்கல்தவட்டில், தகாளடப்தபாருைான விைக்கின்  எளட அறுபது பலம் என்று 
குறிக்கப்படுகிறது. தவள்ைிக்வகால் என்னும் ஒரு வளக நிறுக்கும் வகால் 
பயன்பாட்டில் இருந்தளத அறிகிவறாம். 
 
இரண்டாம் கல்தவட்டு: 
இக்கல்தவட்டு சுந்தரவசாழபாண்டியனின் ஆறாவது ஆட்சியாண்டில் தவட்டப்பட்டது. 
வகாயிலுக்குச் தசாந்தமான நிலங்கள் சில முதுகுடி தசந்தில் ஆயிரவவதவன் 
என்பானுக்குக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. அவன், அந்நிலங்களைக்தகாண்டு  ஈட்டும் 
வருவாயில் கடளம என்னும் நிலவரியிளனச் தசலுத்தவவண்டும். இந்தப் 
தபாறுப்பிலிருந்து அவன் விலகினால் அதற்குப் புளண ஏற்பவன் (SURETY) 
வசரமங்கலத்ளதச் வசர்ந்த மன்றாடியான இளறயான் ஆச்சன் என்பவன். தவறினால், 
அரசனுக்கு ஆறு கழஞ்சுப் தபான் தண்டமாகச் தசலுத்தவவண்டும். இப்படி உடன்பட்டு 
இருவரும் ளகதயழுத்திட்டு ஒப்பந்த ஆவணத்ளத ஊர்ச் சளபயார்க்குக் 
தகாடுக்கிறார்கள். 
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கல்தவட்டின் பாடம்:  
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வகாச்சளடயவன்மரான ஸ்ரீசுந்தரவசாழ பாண்டியவதவர்(க்)கு யாண்டு 
ஆறாவது ததன் திருவரங்கமுளடயார் வகாவிலில் முதுகுடி தசந்தில் ஆயிரவ 
 
2 (வத)வன் மன்றுமாறி வபாகில் தன்கட(ளம) ஆக இளற புளணபடுவவன் இவ்வூர் 
மன்றாடி 
 
3 இளறயான் ஆச்சன்வனன் இப்படி அன்தறன்(எ)ல் அன்றாடு வகாவினுக்கு 
அறுகழ(ஞ்)சு தபான் படுதவாதாக 
 
4 ஒட்டி தீட்டு தசலுத்துவதாக ஒட்டி ளகய்த்தீட்டுக் குடுத்வதாம் இவ்விருவவாம் 
வசரமங்கலத்து ஸளபயார்க்கு 
 
5 இப்படி அறிவவன் 
 
இக்கல்தவட்டில் ”மன்றுமாறி வபாகில்”  என்னும் ததாடர் குறிப்பிடத்தக்கது. மன்று 
என்பது ஊர்ப்தபாதுவிடம். வழக்குகள் முளறயிடப்படும் இடமாகவும், தீர்க்கப்படும் 
இடமாகவும் இது அளமயும். ”மன்றுமாறி வபாகில்” என்பது, ”மன்றில் 
ஒப்புக்தகாண்டதற்கு மாறாக  நடந்துதகாண்டால்” எனப் தபாருள் தரும் எனலாம்.  
தீட்டு என்பது ஒப்பந்த ஆவணத்ளதக் குறிக்கும். ளகய்த்தீட்டு என்பது 
ளகதயழுத்திடுவளதக் குறிக்கும். ஒட்டி என்பது உடன்படுவது என்னும் தபாருள் 
தகாண்டது. ”அன்றாடு வகா”  என்னும் ததாடர், கல்தவட்டு சுட்டும் காலத்தில் ஆட்சி 
தசய்கின்ற அரசன் என்று தபாருள் தரும். 
 
 
II. டதன் திருவரங்கமுலெயோர் பகோயில்: 
வசரமங்கலம் கல்தவட்டில், வசரமங்கலத்தில் உள்ை விண்ணகரக் வகாயில் (தபருமாள் 
வகாயில்), ததன் திருவரங்கம் என்று குறிக்கப்படுகிறது. பக்திப் தபருக்கு நிளறந்த 
அடியார்கைாக இருக்கும் மக்கள், தபருங்வகாயில்கைின் தபருளமயின் தாக்கத்தால் 
தாம் வாழுகின்ற ஊரில் எழுப்பப்பட்டுள்ை வகாயிளலயும் தபருளமப் படுத்தும் 
உணர்வவாடு, தம் ஊர்க்வகாயிளல அப்தபருங்வகாயிலின் ஈடாகவவா அன்றிச் 
சாயலாகவவா கருதி அதன் தபயரிவல வழங்குவர். எனவவதான், ததன்னாட்டில் பல 
“ததன்காசி”களும், தமிழகத்தில் பல ”ததன் திருப்பதி”களும் காணப்படுகின்றன. 
திருவரங்கமும் இவற்வறாடு வசர்ந்தவத. வசரமங்கலத்துக் கல்தவட்டில், அவ்வூர் 
விண்ணகரக்வகாயில் “ததன் திருவரங்கமுளடயார் வகாவில்”  எனக் குறிப்பிடப்படுவது 
இவ்வளக மரபில் அளமந்ததாக இருக்கவவண்டும். 
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7.  அமரம்ப ட்டில் இருக்கும் வழிப்ப ோக்கர் மண்ெ க் 
கல்டவட்டு  

-- கல்டவட்டுத்தகவல்  

 

 

 
 
 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சிறதீபரும்புதூர் சிப்காட் ததாழிற்வபட்ளடயில் அமரம்வபடு 
என்ற ஊருக்கருகில் சாளலவயாரத்தில் வழிப்வபாக்கர்கள் தங்குவதற்காகக் 
கட்டப்பட்ட பழங்காலக் கற்றைி மண்டபம் காணப்படுகிறது. இடிந்து சிளதந்த 
நிளலயில் தகாடுங்ளக, சிற்ப வவளலப்பாடுகளுடன் காணப்படும் இக்கட்டுமானத்தில்  
பிற்கால நாயக்கர்கள்  காலத்ளதச் வசர்ந்த கல்தவட்டு ஒன்று உள்ைது.  
இதனிலிருந்து ததரிவது பழங்கால சாத்து, வணிகப்பாளதகள், சிறுபாளதகள் மற்றும் 
வகாயில்களை இளணக்கும் பாளதகளைக் தகாண்வட நவனீ சாளலகளும் 
கட்டளமக்கப்பட்டுள்ைன என்பவத...! 
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கல்டவட்டின்  ோெம்: 
1    சோைிவோகன 
2    ன்  ிறந்த ௲ 
3   ௬ ௱ ௪ ௰ ௩ ௵ 
4    த்லதக்கு டச 
5    ல்லும்  ைவ 
6    வருஷம் அர் 
7    ப் சி மோசம் 
8   ௨ ௰ ௯ ௳ பசோ 
9    மவோரம் யிப் 
10    டி டகோத்த 
11   சு  தினத்தில் 
12   சவள பவளோ 
13   ளரில் அமரம் 
14   ப ட்டு மூறத்திய 
15   ப்  முதைியோர் 
17   குமோரன் நயினி 
18   யப்  முதைியோர் அ 
19   வர் குமோரன் 
20   ரோசப்  முதைியோர் டச 
21   ய்வித்த தற்மம் 
22   மண்ெ ம் ௳  
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சாலிவாகன  வருஷம் 1643 (௲ ௬ ௱ ௪ ௰ ௩ ௵) என்பது ஆங்கில ஆண்டு  1721. 
இவ்விரு ஆண்டுகளும்  "பிலவ" என்னும் தமிழ் ஆண்வடாடு தபாருந்துகிறது.  
 
ஐப்பசி = அர்ப்பசி (என எழுதப்பட்டுள்ைது). ஐப்பசி மாதம் 29 ஆம் வததி 
திங்கட்கிழளம  (௨ ௰ ௯ ௳ வசாமவாரம் ), என்பது  ஆங்கில ஆண்டின்  தபாது 
ஆண்டு  1721 - நவம்பர் - 10-ஆம் நாள். 
 
சவுைி விற்கும் வவைாைர் எடுத்த மண்டபம். சவைி (> ஜவுைி) தமிழ்ச்தசால் எனக் 
காட்டும் அரிய கல்தவட்டு. மூர்த்தியப்பன் என்ற தபயர் மூறத்தியப்ப என 
எழுதப்பட்டுள்ைது, ரகரம் றகரமாக எழுதுதல் உண்டு. புள்ைி (விராமம்) தமய்கைின் 
வமல் உள்ை கல்தவட்டு. 
 
கல்தவட்டு தரும் தசய்தி:  சாலிவாகன சகாப்தம் 1643 பிலவ ஆண்டு ஐப்பசி 29 ஆம் 
நாள் திங்கட்கிழளம என்னும் சுபதினத்தில் சவை வவைாைர் குல அமரம்வபட்டு 
மூர்த்தியப்ப முதலியாரின் குமாரன் நயினியப்ப முதலியார் என்பவரது குமாரன் 
ராசப்ப முதலியார் தசய்வித்த தர்ம மண்டபம். 
 
கல்தவட்டுப் படங்கள் தகாடுத்தவர் தசன்ளன வசவாஸ் திரு.பாண்டியன்,  
தகவல் தந்தவர்  திரு. யுவராஜ் அமிர்தபாண்டியன்.  
கல்தவட்டு விைக்கங்கள் அைித்தவர்கள் திருவாைர்கள் து. சுந்தரம், கல்தவட்டு 
ஆராய்ச்சியாைர், வகாளவ;   
மயிளல நூ.த.வலாக சுந்தரம்;  
முளனவர் கவணசன் ஹூஸ்டன். 
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8.  சனீிவோசநல்லூர் குரங்கநோதர் திருக்பகோயில் 
கல்டவட்டு ..... 

-- கல்டவட்டுத்தகவல்  

 
இளடக்கால வசாழர்கள் தளலதயடுக்கக் காரணமானவன் பரவகசரி விசயாலய 
வசாழன். இவனது மகன் ஆதித்த வசாழன் வமற்வக சகயாத்திரிமளல முதல் கிழக்வக 
கீழ்க்கடல் வளர காவிரியின் இரு களரகைிலும் எண்ணற்ற சிவாலயங்களைக் 
கட்டுவித்தான். இவளனப் வபாலவவ இவனது மகன்  பராந்தகனும் ளசவப்பணியாக 
கற்றைிகள் உருவாக்கியவன்.  வசாழர்காலக் வகாயில்களுள் ஒன்று 
திருக்தகாருக்குத்துளற மகாவதவர் வகாயில்  எனக் கல்தவட்டுக்கள் குறிக்கும் 
வகாயில்.  தற்வபாது இக்வகாயில் சீனிவாசநல்லூர் குரங்கநாதர் திருக்வகாயில் என 
அளழக்கப்படுகிறது.  இக்வகாயிலின் காலம்   முதலாம் பராந்தகனின் காலம் 
என்றும், அவனது தந்ளத ஆதித்தனின் காலம் என்றும்  இரு வவறு கருத்துகள்  
ததால்லியல் ஆய்வாைர்கைால் முன் ளவக்கப்படுகிறது. 
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திருச்சி வசலம் சாளலயில் முசிறி தாண்டியதும் வரும் சிறிய அழகான 
காவவரிக்களர கிராமம் சீனிவாசநல்லூர். முக்கிய சாளலயிலிருந்து சற்று ஒதுங்கி 
நிற்கும் குரங்கநாதர் வகாயில் பராந்தக வசாழர் காலத்துக் களலக் கருவூலம்.  இது 
தமிழகத்திலுள்ை வசாழர்கால வகாயில்களுள் சிறப்பான வவளலப்பாடுகள் 
அளமந்துள்ை சிறிய வசாழர் கால கட்டுமானம். 
 
இக்வகாயிலில் காணும் கல்தவட்டின் படம் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. இது  பிற்கால 
குவலாத்துங்கன் காலத்துக் கல்தவட்டா? அல்லது பராந்தக  வசாழன் காலத்துக் 
கல்தவட்டா என்று திரு. துளர சுந்தரம் ஐயா படித்துக்கூறினால் நலமாயிருக்கும். 
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கல்டவட்டு ஆரோய்ச்சியோளர் திரு துலர  சுந்தரம், பகோலவ:  
 
கல்தவட்டின்  பாடம் கீழ் உள்ைவாறு: 
 
1 .....வர்ம்மற்கு யாண்டு 3 ஆவது ப்ரஹ்மவதயம் .......... 
2  .......ளற தபருமானடிகளுளடய இளறயிலி வதவதா 
3............தபருமானடிகளுக்குத் திரள் .....வமல் 
4 ...........தவண்....று அளரயர் ஆசாரகாந்த ப்ரஹ்மாதிராஜர் 
5 ...........மங்கலத்து மூலபருளடயார்க்குச் தசால்ல் இம்மூலபருளடயாரும்  
6 ........பணித்து வாரிகம் ளவத்து ளவய்க்கப்பட்ட வாரிகரும் கணக்கு(ம்) 
7..............இளறயிலி வதவதானமாக நிலங்களை நிவந்தஞ்தசய்தபடி  
திரு 
8 ............நானாழியா.............பத்ததட்டுக்கு...........மூன்று தபான் ..க்கு 
நிசதம் அரிசி  
9 நானாழியினுக்கு நிலன் ஆலஞ்தசய் நான்கு மாவும் எல்ளல ஒரு 
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மா நிலன்  
10 ........நஞ்தசய் ஒரு மாவளரயும் தநய்யமுது.......ஆழாக்காக நிசதம்  
11 .....காழாக்கினுக்கு நிலன் நாவற..... தசய் இரண்டு மாவும் தசம்புணி 
12  ............மாவும் திருவாராதிளன தசய்யும் ப்ராஹ்மணன் ஒருவனுக்கு கணத்தார் 
13  .....(நஞ்)தசய் எட்டுமாவில் வமக்களடய ... வளர முந்திரிளகய் 
14 ...(கு) நிசதம் பதிதனட்டுக்கு நிசதம் எண்ளண உழக்காழாக்கினுக்கு...  
15  மூன்று மாக்காணி அளரக்காணி முந்திரிளகயும் அர்ச்சநாவபாகம் 
16 .............பணி தசய்ய நிலன் தசம்புணி வாரம் நான்கு மாவும்  
மருதஞ்தசய்  
17 ...........மாவும் நிகைிகதனாட்ளடக் கூறு இரண்டு மாவில் ததற்களடய 
18  ஸ்ரீபலி எழுந்தருளும்வபாது பிடிவிைக்கினுக்கு எண்ளண உழக்கினுக்கு 
19 .......கூறு இரண்டு மாவில் வடக்களடய ஒரு மாவும் உவச்சு 
மத்தைி மூ 
20  ன்றும் கரடிளக ஒன்றும் தாைம் ஓரளணயும் .....ஒன்றும்  
வசகண்டிளக ஒன்றும்  
21  ஆக எழாள் தகாண்டு முட்டாவமய் தகாட்ட தகாடுங்தகாடு  
இட்வடரிக்கு வமக்கும் ஆற்றுக் 
22  குளலக்கு வடக்கும் வாத்தளலக்கு கிழக்கும் தபருவாய்க்காலுக்குத் 
ததற்கும்  
23  ஆக இந்நடுவுபட்ட நிலன் உண்ணிலதமாழிவின்றியும் இததனாடு 
மளடந்த .. 
24  ..............ஒரு மாவும் ததன்னூர் மூன்று மாவும் காைம் இரண்டு ஊத  
குரங் 
25  கன் வசக்கல் காலும் அரசங்கல் ஒரு மாவளரயும் 
 
 
குறிப்பு: 
சிவப்பு வண்ண எழுத்துகள் கிரந்தம்.  
 
வரி 5 -    மங்கலம் என்று வரும் தசால் “மவகந்திர மங்கலம்” என்ற தசால்லின் 
பகுதியாக இருக்கலாம். 
மூலபருளடயார் என்பார் வகாயில் நிருவாக சளபயினர் ஆவர். சதுர்வவதி 
மங்கலத்துச் சளபயார், தபருங்குறி என்று அளழக்கப்பட்டளதப் வபான்று 
சதுர்வவதிமங்கலத்துக் வகாயில் சளபயினர் மூலபருளடயார் என அளழக்கப் 
தபற்றிருக்கலாம். மூலபருளட என்பது ”மூல பரிஷத்”என்னும் சமற்கிருதச் தசால்லின் 
தமிழ் வடிவமாகலாம். (பரிளட என்றும் திரிந்து வழங்கும்). 
வரி 6 -   பணித்து - ஆளணயிட்டு.  வாரிகம்=வாரியம். (குழு).தவவ்வவறு 
பணிகளுக்கு தவவ்வவறு வாரியங்கள் அளமக்கப்பட்டுப் பணிகள் வமற்பார்ளவ 
தசய்யப்பட்டன. 
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வரி 12 -  திருவாராதிளன=திருவாராதளன. பூளச.கணத்தார் என்பார் கிராம 
சளபகைில் ஒன்று. 
வரி 15 - அர்ச்சநாவபாகம் - வகாயில் பூளசச் தசலவுக்காக விடப்படும் நிலம். 
வரி 18 - ஸ்ரீபலி = விக்கிரகங்களுக்கு நாள்வதாறும் ளவக்கும் உணவு.  பிடி விைக்கு-
பிடிளய உளடய விைக்கு. 
வரி 19 - உவச்சு-  வகாயிலில் மத்தைம் முதலியன தகாட்டும் இளசக்களலஞர்கள் 
உவச்சர் என அளழக்கப்பட்டனர். அவர்தம்  பணி உவச்சுப்பணி ஆயிற்று. 
வரிகள் 19,20,24 - சில இளசக்கருவிகைின் தபயர்கள் வருகின்றன. மத்தைி, கரடிளக, 
தாைம், வசகண்டிளக, காைம். (வசகண்டிளக இன்றும் உள்ைது. தாைம், இரு ளககைில் 
இரு தட்டுகள் தகாண்டு ஒலிக்கப்படும் ளகத்தாள்ம். இன்றும் உள்ைது. ஓரளண 
என்பது இளணளயக் குறிக்கும்.) 
வரி 21, 22 - ஆற்றுக்குளல-ஆற்றின் களர. வாத்தளல - வாய்த்தளல என்பதன் 
திரிபு.தளல மதகில் இருந்து ததாடங்கும் வாய்க்காளலக் குறிக்கும். 
வரி 25 - வசக்கல் - வயக்கல் என்பதன் இன்தனாரு வடிவம்.    பண்படுத்திய 
(திருத்திய) நிலத்ளதக் குறிக்கும்.        
                                    
 
கல்டவட்டுச் டசய்தி: 
வகாயிலுக்கு நிலம் தகாளடயாக அைிக்கப்படுகிறது. இன்னின்ன நிவந்தங்களுக்காக 
இன்னின்ன நிலங்கள் என வளரயளற தசய்து ஆளண (அரசனின்?) வழங்கப்படுகிறது. 
ஆளணயின் தசய்திகள் மூலபருளடயார்க்குச் தசால்லப்படுகின்றன. மூலபருளடயார் 
அடுத்து ஆளணயிடுகிறார்கள். இளத  “மூலபருளடயாரும் பணித்து”  என்னும் 
ததாடர் குறிக்கிறது. (பணித்து=கட்டளையிட்டு.). மூலபருளடச் சளபயார், பல்வவறு 
நிவந்தப்பணிகளுக்கும் வாரியம் அளமக்கின்றனர். வாரியத்து உறுப்பினர் (வாரிகர்)  
தசயல்படுகிறார்கள். தகாளட, தகாளடச்தசலவுக்கான நிலங்கள் ஆகிய குறிப்புகள் 
ஊர்க்கணக்கருக்கும் தரப்படுகின்றன என்று ததரிகிறது. தகாளட நிலங்கைின் 
விவரங்கள் அவற்றின் எல்ளலகவைாடு தசால்லப்படுகின்றன. இவ் எல்ளலகைின் 
நடுவு பட்ட நிலம் தகாளட நிலம். நிலங்கைின் பரப்பு, மா, முந்திரிளக ஆகிய  
அைவடீுகைால் குறிக்கப்படுகின்றன. கல்தவட்டில் (வரி-24,25) குரங்கன் வசக்கல் என்று 
வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு நிலத்தின் தபயரில் ”குரங்கு” என்னும் தசால் 
உள்ைது. 
 
 
நிவந்தங்கள்: 
1  திருவமுது -  நாள்வதாறும் வகாயிலில் இளறவற்குப் பளடக்கும் திருவமுதுக்கு 
வவண்டிய தசலவுக்கு நிலம் மற்றும் தபான் முதலாகிறது. 
2 தநய்யமுது 
3 திருவாராதளன (பூளச) தசய்யும் பிராமணன் ஒருவனுக்கு உணவு. 
4 வகாயில் பூளச (அர்ச்சநா வபாகம்) 
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5 ஸ்ரீபலி - (இந்நிகழ்ச்சி இன்றும் வகாயில்கைில் நளடதபறுகிறது). 
6 பிடி விைக்கினுக்கு எண்ளண. 
7 உவச்சுப்பணி தசய்யும் ஏழு ஆள்களுக்கு.  
 
யுவராஜ் தந்த கல்தவட்டுப் படத்தின் தசய்தியுடன் மயிளல நூ த வலாகசுந்தரம் 
அைித்த ததால்லியல் துளறயின் 1904-ஆம்   ஆண்டறிக்ளக க.தவ.எண். 596  தசய்தி 
இந்தக்  கல்தவட்வடாடு முற்றிலும் தபாருந்துகிறது. அரசர் தபயர் ததைிவாகக் 
காணப்படாவிட்டாலும், ஆட்சியாண்டு  மூன்று (தமிழ் எண்ணில் குறிக்கப்பட்டுள்ைது) 
என்பது ததைிவாகக் காணப்படுகிறது. நிவந்தங்கைின் குறிப்புகளும் நாம் 
படித்தவற்வறாடு  முற்றும் தபாருந்துகின்றன. அளரயர் ஆசாரகாந்த ப்ரஹ்மாதிராஜர்  
என்பாரின் தபயளரயும் சரியாக இனம் கண்டுள்வைாம்.  ஓரைவு முழுச் தசய்தியும் 
கிளடத்துள்ைது. இது ராஜராஜ வசாழன் காலத்துக் கல்தவட்டு. 
 
No 596 of the Annual Report on Epigraphy 1904/No 3 of the South Indian Inscriptions vol XIII – On the 
north wall of the temple – Written in Tamil in 25 lines – incomplete – dated to some regnal year of the 
Chola king Rajakesarivarman (Rajaraja I), approximately to 987 CE  – Records on the orders of the 
araiyar Acharakanta-Brahmadhiraja, the mulaparadai of Mahendramangalam, a brahmadeya, constituted a 
new variyam (committee) consisting of a kanakku and certain members to take stock of tax free 
devadana lands belonging to the temple of Tirukkutakkutturai-Perumanadigal in the village and to make 
provisions for the various services in the temple. The details of allocation of fields for each services are 
elaborately given. It is said that provisions was made for seven persons to play music during the sribali 
service three for mattali, one for Karadigai, one for talam, one for padagam and one for segandigi. 
 
யுவராஜ் அமிர்தத பாண்டியன் அவர்கைின் ததாடர்ந்த முயற்சிகளுக்கும். 
நூ.த.வலா,சு.ஐயா அவர்கைின் வதடல் திறனுக்கும்  நன்றி தசால்லவவண்டும். 
கல்தவட்டுப்படித்தலில் என் பயிற்சியும்  வமம்பட்டது எனலாம். நன்றி. 
 
 --- கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் திரு துளர  சுந்தரம், வகாளவ. 
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9.  பமல் ோடி  ள்ளிப் லெக் பகோயில் கல்டவட்டு ..... 

-- கல்டவட்டுத்தகவல்  

 
 
வமல்பாடி கல்தவட்டு. இவ்விடம் தபான்ளன (அ) நிவா ஆற்றின் களரவமல் 
அளமந்துள்ைது. இது 'அரிஞ்சய வசாழனின் பளடவடீு'. அரியூர் துஞ்சிய வதவர் 
என்றும் குறிக்கப்படுபவர். அவர் நிளனவில் இராசராசன் இங்தகாரு வகாவிளலக் 
கட்டினான் (படங்கள் தமிழ்வாணன் தைத்தில் இருந்து). 
 

 
 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் திரு துளர  சுந்தரம், வகாளவ: 
 
கல்தவட்டுப் படம் அழகாக உள்ைது. ஆற்றூர்த்துஞ்சிய வதவரான  அரிஞ்சய 
வசாழருக்கு முதலாம் இராசராசன் எடுப்பித்த 'பள்ைிப்பளடக் வகாயிலாகும்'. 
தசய்தியில் குறிப்பிட்டதுவபாலப் பளடவடீல்ல. 
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கல்டவட்டின்  ோெம்: 
 
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ திருமக்ள்ப ோைப் ட ருநிைச்டசல்வியுந்த 
2 னக்பக யுரிலம பூண்ெலம மனக்டகோளக் கோந்தளூர்ச்சோ 
3 லை கல்மறுத்தருளி பவங்லகநோடுங் கங்க ோடியும் னு ளம்  
4  ோடியுந்தடிலக ோடியுங் குெமலை நோடுங் டகோல்ைமுங் கைிங்கமும் 
5 எண்டிலச புகழ்தர வழீ மண்ெைமுமிரட்ெ  ோடிபயழலரயிைக்கமுந்திண்டி 
6 றல் டவன்றித் தண்ெோற்டகோண்ெ தன்டனழில் வளர் வுழிடயல்ைோ 
7 யோண்டுந்டதோழுதலக விளங்கும் யோண்பெ டசழியலரத் பதசுடகோ 
8 ள் ஸ்ரீ  பகோரோஜரோஜ ரோஜபகஸரி வர்மரோன ஸ்ரீ ரோஜரோஜ பதவற்கு யோண்டு 
9 ...ஆவது ஜயங்டகோண்ெ பசோழமண்ெைத்துப் ட ரும் ோணப் ோடித் தூஞோட்டு 
10 பமற் ோடியோன ரோஜோச்ரயபுரத்து ஆற்றூர்த்துஞ்சின பதவற்குப்  ள்ளி லெ 
11 யோக உலெயோர் ஸ்ரீ ரோஜரோஜ பதவர் எடுப் ித்தருளின திருவறிஞ்சசீ்வரத்து 
12 மஹோபதவற்கு டவண்குன்றக்பகோட்ெத்து மருதோட்டு டவள்ளோளன் அ...வோக் 
13 கி (மு)த்தி கண்ெபனன் லவத்த திரு நந்தோ விளக்கு ஒன்றினுக்கு 
14 (லவத்த) சோவோ மூவோப்ப ரோடு டதோண்ணூற்றோறுங் லகக்டகோண்டு 
15 நி(சதம்) உழக்கு டநய் ரோஜ பகசரியோல் சந்திரோதித்தவற் அட்டு....பநன்  
                                                               இரோசோச்ரயபுரத்து  
16 இலெயன் ஏணி டகங்கோதிரபநன் 
+ 
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குறிப்பு:   சிவப்பு வண்ண எழுத்துகள் கிரந்தம்.  
1. முதல் ஏழு வரிகள் முதலாம் இராசராசனின் தமய்க்கீர்த்தி வரிகள். முதலாம் 
இராசராசனின் கல்தவட்டு என்பதனால், தஞ்ளசப்தபருவுளடயார் வகாயிலில் உள்ைது 
வபாலவவ மிக அழகாக தவட்டப்பட்ட எழுத்துகளைக்  காண்கிவறாம். தஞ்ளசளயக் 
காட்டிலும் சற்று மிளகயான வளைவுகளை எழுத்துகள் தகாண்டுள்ைன. வடதசாற்கள் 
வரும் இடங்கள் மட்டுவம என்றில்லாமல் ”ந்த”, ”ந்தா”, ”ந்ததா”, “க்க”, “க்வக”, “க்கு” , 
“க்வகா”  என ஒற்தறழுத்துச் சந்திகள் வருமிடங்கைிலும் கிரந்தக் கூட்தடழுத்துகளை 
நிளறயப் பயன்படுத்தியுள்ைனர்.  தமிழ் எழுத்துகளைத் தவிர்த்துள்ைனர். இது 
அரிதாகக் காணப்படுவது. “வூழி” (ஊழி)  என்பது பிளழயாக ”வுழி” என 
எழுதப்பட்டுள்ைது. 
 
2. இராசராசனின் ஆட்சியாண்டு கல்தவட்டில் ததைிவாகக் காணப்படவில்ளல. 
 
3. ததாண்ளட மண்டலம் முழுதும் ஜயங்தகாண்ட வசாழ மண்டலம் எனக் 
கருதுகிவறன். தூஞாட்டு என்பது தூ(ய்)நாட்ளடக் குறிக்கும். வமற்பாடி, இந்தத் தூய் 
நாட்டில் இருந்தது. வமற்பாடிக்கு “ராஜாச்ரயபுரம்”  என்னும் சிறப்புப் தபயர் இருந்தது. 
சாளுக்கியளர தவன்றதால் இராசராசன் தபற்ற சிறப்புப் தபயர் “ராஜாச்ரயன்”  
என்பதாகலாம். 
 
4. தகாளட, நந்தாவிைக்கு. தகாளடக்கு வவண்டும் முதலாகத் ததாண்ணூற்றாறு 
ஆடுகள் ளவக்கப்படுகின்றன. தகாளடயாைி தவண்குன்றக்வகாட்டத்ளதச் வசர்ந்த  
மருதாடு நாட்ளடச் வசர்ந்த முத்திகண்டன் என்ற தவள்ைாைன். ஆடுகள்,  
தகங்காதிரன் என்னும் இளடயன் வசம் ஒப்பளடக்கப்படுகின்றன. அவன், 
நாள்வதாறும் (நிசதம்) ஓர் உழக்கு தநய் வகாயிலுக்கு அைிக்க(அட்டுதல்)வவண்டும். 
இவ்விளடயன் வமல்பாடி ஊரினன். 
 
5. ”ராஜவகசரி”  என்னும் தபயரால் அளமந்த முகத்தல் அைவுக் கருவி இருந்தது.  
 
கல்தவட்டுப் படங்கள் மற்றும் தகவல் தந்தவர்  கல்தவட்டு ஆர்வலர் திரு. 
வசசாத்திரி சிறதீரன் 
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10. டதோட்ெ மளூர்க் பகோவில் கல்டவட்டு ..... 

-- கல்டவட்டுத்தகவல்  

 
 ததாட்ட மளூர் (Dodda Mallur) கருநாடகத்து 
இராமநகர மாவட்டத்தின் சன்னப்பட்டண 
வட்டத்தில் அளமந்த ஒரு சிற்றூர். மளூர் 
கண்வ ஆற்வறாரம் அளமந்துள்ைது. இவ்வூர் 
இராமபிரவமய சுவாமி, அரவிந்தவல்லித் 
தாயார் அவதாடு அம்வபகளு நவநீத 
கிருஷ்ணன் வகாவில்களுக்குப் புகழ்தபற்றது.  
தபங்களூருவில் இருந்து 60 கி.மி. 
ததாளலவில் தபங்களூரு ளமசூரு 
தநடுஞ்சாளலயில் அளமந்துள்ைது.  
சன்னபட்டணாவில் இருந்து 3 கி.மி. 
ததாளலவுதான். 
 
இந்த அப்பிரவமயர் வகாவில் 11 ஆம் 
நூற்றாண்டில் வசாழ வவந்தன் இராவசந்திர 
சிம்மனால் கட்டப்பட்டது என்கிறது வரலாறு. 
பளட நடத்திய வசாழப்  பளடத்தளலவன் 
அப்பிரவமயன் நிளனவில் இப்தபயர் 
சூட்டப்பட்டது.  

 
 

இங்கத்து நம்பிக்ளக - பிள்ளைப்வபறு 
இலா இளணயர் இங்கு வந்து 
உண்ளமயான ததாழுதவலாடு 
வவண்டுதளல ளவத்தால் அவர் 
வவண்டுதல் நிளறவவறும் - 
விளரவில் அவர் ஒரு பிள்ளை 
தபறுவர். அதற்கு நன்றியறிதலாகத் 
திருவுண்ணாழியில் தவள்ைித் 
ததாட்டில் கட்டித் ததாங்கவிடுவர். 
அவர்கள் குழந்ளதக் கண்ணனுக்கு 
தவண்தணய்க் காப்பும்  இடுவர். இது 
ஒரு கண்தகாள்ைாக்காட்சி. 
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அண்ளமயில் இக்வகாவிலில் எடுத்த படத்தில் தமிழ் எழுத்தில் அளமந்த இரு 
கல்தவட்டு. இது இவ்வூர் ஒருகாலத்வத தமிழ்ப் பகுதியாய் இருந்ததற்குச் சான்று. 
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கல்டவட்டு ஆரோய்ச்சியோளர் பகோலவ, திரு துலர  சுந்தரம்: 
 
கல்தவட்டின் ஒைிப்படம் சற்றும் ததைிவில்ளல, ஒரு சில தசாற்களை இனம் காண 
முடிந்தது. 
 
வகாயிலில், அமுதுபடிக்காக நிலம் தகாளடயாக அைிக்கப்பட்ட தசய்தி உள்ைது. 
நிலத்தின் நான்கு பக்க எல்ளலகளைப் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ைன. 
 
கல்தவட்டின் காலம், அரசன் தபயர், தகாளடயைித்தவன் பற்றிய தசய்தி ஆகியன 
இல்ளல. 
 
கல்தவட்டில் படித்த தசாற்கள்: 
வரி 2  (வோய்க்)கோலுக்கு கிழக்கும் 
வரி 3  நிைத்து இந்நோற் ோற்டகல்லைக்கு 
வரி 4  ..........................பமல் ோற்டகல்லை 
வரி 5 ....   குழி............ 
வரி 6 ....................அமுது டிக்கு விட்ெ.... 
வரி 7  வோய்)க்கோலுக்கு 
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முலனவர் கோலளரோசன் அளித்த டதோட்ெ மளூர்க்  பகோவில் கல்டவட்டுப் 
 ெங்களும் அவற்றுக்கு  கல்டவட்டு ஆரோய்ச்சியோளர் பகோலவ, திரு துலர  
சுந்தரம்,  அளித்த கல்டவட்டுப்  ோெங்களும்: 
 

 
[23] 

 
கல்தவட்டுப்பாடம்  (கல்தவட்டு படம் 23) 
 
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ .... (அதி) ரோபஜந்த்ர... 
2 ....அப் ிரபமய விண்ணகர்... 
3 ....அப்ரபமய விண்ணகர்.... 
4 க்கு ணோங்கள் விற்றுக்குடுத்த நி(ைம்) 
5  த்து...................... 
6 .....ைிக்கு மோ .........அறுமோவும் 
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[24] 
 

 
கல்தவட்டுப்பாடம்  (கல்தவட்டு படம் 24) 
  
1 அப் ிரபமய .......பகோயில்லும் ட ருமோள்.. 
2 ..ல் ட ோைியூட்ெோபை  சந்திரோதித்தவற் டசல்ைக்கெவ 
3 ...ணோண்ெோபநன் யித்தருமத்துக்கு (அ)ழிவு நிலநப் வ(ர்) 
4 ஊரோர் இத்திருநந்தோவிளக்கு ...... 
5 .ைத்தோல் .......(அறம்) ......... 
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[25] 

 
 
கல்டவட்டுப் ோெம் (கல்டவட்டு  ெம் 25) 
  
1 ...........கோணியோ .... ல்ை 
2 டியோர் லகயில்லும் குடுத் 
3 ..............யிந் நம் ிமோர் லகய்(யிலும்) 
4 ..........டகங்லகக்கலரயி(ல்) குரோற் சு... 
5 ..........ெோந் யிட்ெ தி(ரு)க்க....... 
6 .........................(துலணயில்லை) 
 
குறிப்பு:  சிவப்பு வண்ண எழுத்துகள் கிரந்தம். 
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டசய்திகள்: 
1. வகாயிலின் தபயர் அப்பிரவமய விண்ணகரம் என்பது உறுதியாகிறது. 
 
2. அரசன் தபயர் கிரந்த எழுத்துகைில் உள்ைது. “ராவஜந்த்ர”  என்பது ததைிவு. ஆனால், 
”ராவஜந்த்ர”  என்பதன் முன்னர்  உள்ை கிரந்த எழுத்துகள் “அதி”  என்பதாகப் 
புலப்படுகிறது. உறுதி தசய்ய இயலவில்ளல. எனவவ, வசாழ அரசன் முதலாம் 
இராவசந்திரன், இரண்டாம் இராவசந்திரன், அதிராவசந்திரன், மூன்றாம் இராவசந்திரன் 
ஆகிவயாருள் ஒருவர் ஆகலாம். வசாழப்பளடத்தளலவன் அப்பிரவமயன் எந்த 
அரசனின் கீழ் பணி புரிந்தான் எனத்ததரிந்தால் அரசனின் தபயளரயும் 
உறுதிப்படுத்தலாம். ஆனால், வசாழ அரசருள் இராவசந்திர சிம்மன்  யார்? 
 
3.  முதல் கல்தவட்டில், வகாயிலுக்கு நிலக்தகாளட அைிக்கப்பட்ட தசய்தி உள்ைது. 
தகாளட நிலத்தின் ஒரு பகுதி ஆறு மா அைவுளடயது. ஊரார், ஊர் நிலத்ளத 
விற்றுக் தகாடுத்திருக்கிறார்கள் எனக் கருதலாம். விளல தகாடுத்து வாங்கிய  
தகாளடயாைி அளதக் வகாயிலுக்குக்  தகாளடயாக அைிக்கிறார். 
 
4.  இரண்டாம் கல்தவட்டில், வகாயிலுக்கு நந்தாவிைக்தகரிக்க, ஒரு முதல் (CAPITAL)  
ளவக்கப்படும் தசய்தி உள்ைது. முதல் வாயிலாகப் தபறக்கூடிய  வட்டி (தபாலியூட்டு)  
யிலிருந்து, விைக்கு எரிக்கப்படுகிறது. இந்த நந்தாவிைக்கு எரிதளல ஊரார் 
கண்காணிக்கவவண்டும் என்று தகாள்ைலாம். இந்த தருமத்துக்கு அழிவு நிளனப்பவர் 
பாவத்ளத அளடவர் எனக் கல்தவட்டு சுட்டுகிறது. 
 
5. மூன்றாம் கல்தவட்டில், வகாயிலுக்கு ஒரு தகாளட அைிக்கப்படும் தசய்தி உள்ைது. 
தகாளட இன்னததனத் ததரியவில்ளல. ஆனால், தகாளடக்கான தபாருள் வகாயிலின் 
நம்பிமார் ளகயில் தகாடுக்கப்படுகிறது. சிவன் வகாயில் பூளசப்பணியில் இருப்பவர் 
சிவப்பிராமணர் எனவும், விண்ணகரக் வகாயில் பூளசப்பணியில் இருப்பவர் நம்பிமார் 
எனவும் கல்தவட்டுகள் குறிக்கின்றன. “தகங்ளகக் களரயில் குராற்பசு”  என்னும் 
ததாடர், தகாளடக்கு ஊறு தசய்பவர், கங்ளகக்களரயில் குரால் பசுளவக் தகான்ற 
பாவத்ளத அளடவார்கள் (குரால் பசு=கபிளல நிறப்பசு) எனக்குறிப்பிடுகிறது.  
கல்தவட்டின் இறுதியில் “துளணயில்ளல”  என்தறாரு ததாடர் காணப்படுகிறது. 
“அறத்ளத மறவாதீர்; அறமல்லது உயிர்க்குத் துளணயில்ளல”  என்பதாக இளதப் 
தபாருள்தகாள்ைலாம். “அறமறவற்க”  என்னும் ததாடளரச் சில கல்தவட்டுகைில் 
கண்டிருக்கிவறன். சரியான எடுத்துக்காட்டு கிளடக்கும்வபாது வமலும்  பகிரலாம்.   
 
 
கல்தவட்டுப் படங்கள் மற்றும் தகவல் தந்தவர்கள்  கல்தவட்டு ஆர்வலர் திரு. 
வசசாத்திரி சிறதீரன், முளனவர் காளைராசன்.  
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11. மூன்றோம் குபைோத்துங்கன் ..... 

-- கி. கோலளரோசன்  

 
திருவோைங்கோட்டில் மூன்றோம் 
குபைோத்துங்கன் (காலம் கி.பி. 1178-1218) 
 
கும்பவகாணம் அருவக 
திருபுவனத்திலிருந்து கிழக்வக நான்கு கல் 
ததாளலவிலுள்ை ஓர் ஊர் திருவாலங்காடு 
ஆகும்.  இத்திருவாலங்காட்டில் உள்ை 
சிவாலயம் குவலாத்துங்கன் காலத்தில் 
ஏற்றம் தபற்று திகழ்ந்ததாகும்.  இது 
இம்மன்னனால் பல திருப்பணிகள் 
தசய்யப்பட்டு சிறப்பளடந்தது. 
 
ஸ்ரீ வடவாராண்வயசுவரர் எனும் 
இத்திருக்வகாயில் திருவாடுதுளற ஆதீன 
அருைாட்சியில் இயங்கி வருகின்றது. இத் 
திருக்வகாவிலினுள் இடம் தபற்றுள்ை 
குவலாத்துங்கனின் உருவச்சிளல 
இதுவளர நமக்கு கிளடத்துள்ை 
உருவச்சிளலகைின் வரிளசயில் களலச் 
சிறப்பால் முதன்ளமயாக 
மதிக்கப்படுவதாகும்.  
 
திருவாலங்காட்டுப் படிமத்தில் மாமன்னன் 
தன் கூப்பிய கரங்கைால், மார்பில் 
வரீவாள் ஒன்றிளன அளனத்துள்ைான்.  
எழில்மிகு இச்சிளலக்கு மகுடமாகத் 
திகழ்வது முடிவபாட்ட தகாண்ளடக்கு 
வமல் திருவடிகள் இரண்டிளனச் சுமந்து 
நிற்பவத ஆகும். தாடி மீளசகள் திகழ, 
மார்பில் உத்திராக்க மாளலகள் அணி 

தசய்ய பல மடிப்புகளுடன் நீண்ட ஆளட உடுத்தி நிற்கிறான்.  மாவரீன் ஒருவன் 
ளசவ தசம்மலாய் கயிளலநாதனின் திருவடிகளைச் சுமந்து நிற்கும் இக்வகாலக் 
காட்சியில் இதுவளர வவறு எந்த ஒரு மன்னனது சிளலயும் நமக்குக் 



[55] 
 

கிளடக்கவில்ளல.  திருவாலங்காடு ஆலயத்தில்  குவலாத்துங்கனின் இடதுளகக் 
கக்கத்தில் உளடவாள் உள்ை அளமப்பு  சிறப்புளடயது. 
 
இத்தளகய வகாலத்தில் தனது சிளலளயப் பளடத்துக் தகாண்ட குவலாத்துங்கனின் 
தபருளம சாதாரண ஒன்றா?  பன்னிரு திருமுளறகைில் திருவிளசப்பாவிளன 
வகுத்த கண்டராதித்த வசாழர் சிவபாதவசகரன் எனத் தன்ளனக் கூறிக் தகாண்ட 
முதலாம் இராசராசவசாழன் திருத்ததாண்டர் மாக்களத எழுதச் தசய்து 
தில்ளலயம்பலக் கூத்தனின் தபாற் பாதங்கைாகிய தாமளரமலளர தமாய்க்கின்ற 
வண்டு தான்தான் எனக் கூறிக் தகாண்ட இரண்டாம் குவலாத்துங்கன் ஆகிய 
மாமன்னர்கைின் அடிச்சுவட்ளடப் பின்பற்றியவன் அல்லவா இவன்? 
 
அதனால்தான் தனது உருவச்சிளலயில் சிவனடிகளை தன்னுளடய தளலயால் 
தாங்கும் வகாலம் தபற்றான். பா ததாடுப்பவராகவும் பாதவசகரராகவும், 
பாதகமலங்களை தமாய்க்கும் வண்டுகைாகவும் தங்களை தபருளமப் படுத்திக் 
தகாண்ட வசாழர்கைின் வழிவந்த இம்மன்னன் சிவதபருமானின் திருவடிகளைத் தன் 
தளலவமல் சூடிக் தகாண்டு சிளலயாக திருவாலங்காட்டில் நிற்பளதக் காணும் 
வபாது.... 
“நளனந்து அளனய திருவடி என் தளலவமல் ளவத்தாய் 
நல்லூதரம் தபருமானார் நல்லவாவற“ 
என்ற அப்பர் தபருமானின் நல்லூர் பதிகமும், திருச்சிராப்பள்ைி வலிதாங்குர 
பல்லவவசுவர கிருகத்தில் சிவதபருமானின் திருவடிகளை தன் தளலயால் 
தாங்குகிவறன் என்று கல்தவட்டுப் பாக்கைால் கூறி அவ்வாவற தாங்கிச் சிளலயாக 
நிற்கும் மவகந்திர வபாத்தளரயனின் சிற்பமும் நம்முன் வதான்றி தமிழகத்தில் 
ததான்றுததாட்டு நிலவும் ஒரு பண்பு நலளன நம் நிளனவிற்குக் தகாணர்கின்றன. 
 
(திருவாலங்காட்டுக் வகாயிற்சுற்றில் உள்ைபடி) 
 
குருசாமி ஸ்ரீ காசிஸ்ரீ பச்ளசக்காவடி அவர்கைது தளலளமயில் அறுபளட வடீ்டிற்கான 
பாதயாத்திளர தசன்ற வபாது துன்முகி ளவகாசி 2ஆம் நாள் (15.05.2016) ஞாயிற்றுக் 
கிழளம திருவாலங்காட்டில் வழிபாடு தசய்யும் வபறு கிளடக்கப் தபற்வறன்.  
அப்வபாது பார்த்து வணங்கியளத இப்வபாது பதிவு தசய்கிவறன். 
 
வமலும், மூன்றாம் குவலாத்துங்கனின் சிளலகள் தமிழகத்தில், 
கீழக்குறுக்ளகயிலும் 
(http://aalayamkanden.blogspot.com/2012/03/where-short-hands-grew.html) 
திருவிளட மருதூரிலும் 
(https://www.quora.com/How-did-the-Chola-dynasty-meet-its-doom) 
காணக் கிளடக்கின்றன. 
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                            கீழக்குறுக்ளக                     திருவிளட மருதூர் 
 

 
முளனவர் கி.காளைராசன் 
kalairajan26@gmail.com 
http://kalairajan26.blogspot.in/ 
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12. கிரோதன் ..... 

-- கி. கோலளரோசன்  

 
 புதுக்வகாட்ளட மாவட்டம் ஆவுலெயோர் பகோயில் அடியார்கைால் சிறப்பித்துப் 
வபசப்படும் வகாயில். 
 
இத்திருத்தலத்தில், சமயக்குரவர் நால்வருள் ஒருவரான மாணிக்கவாசகப் 
தபருமானுக்குச் சிவதபருமான் குருவாக வந்து குருந்ளத மரத்தின் அடியிலிருந்து 
உபவதசம் வழங்கியருைினான் என்கிறது புராணம்.  இத்தலத்தில் உள்ை ஆத்மநாதர் 
(ஆவுளடயார்) வகாயில் ததற்குப் பார்த்தது.  சிவலிங்கம் இருக்காது. படீம் (ஆவுளட) 
மட்டுவம இருக்கும்.  இதனால் இக்வகாயிளல ஆவுளடயார் வகாயில் என்கின்றனர்.  
அன்ளன வயாகாம்பாளுக்கு உருவம் இல்ளல.  பாதங்கள் மட்டுவம உண்டு.  
இவ்வாறு பார்வதி பரவமசுவரர் அருவமாகவவ காட்சியருளுகின்றனர்.  
மாணிக்கவாசகப் தபருமாவன உற்சவராக உள்ைார்.  எல்லாத் திருவிழாக்களும் 
மாணிக்கவாசகப் தபருமானுக்வக நடக்கின்றன. 
 
இக்வகாயிலில் உள்ை சிற்பங்கள் அளனத்தும் மிகவும் நுணுக்கமானளவ.  அதி 
அற்புதமானளவ.  இச்சிற்பங்களுள் மிகவும் அபூர்வமான சிற்பமாக அதீதமான சிற்ப 
வவளலப்பாடுகளுடன் இரண்டு சிற்பங்கள் உள்ைன.   இச்சிற்பங்கள் இரண்ளடயும் 
கம்பிவளல கட்டிப் பாதுகாப்பாக ளவத்துள்ைனர்.  அதில் “கிரோத பவெடமோடு 
கிஞ்சுகவோய் அம்லமயுென் அர்ச்சுனர்க்குப்  ோசு தம் டகோடுத்தல்“ என்று 
எழுதப்பட்டுள்ைது. 
 
கிரோதன்: 
கிராதன் தளலமுடியில் சூரிய சந்திரர் உள்ைனர்.  தநற்றிப் பட்ளடயில் சிறிய 
சிவலிங்கங்கள் வரிளசயாக உள்ைன.  தநற்றியில் நீரு இல்ளல.  தநற்றிக் கண் 
உள்ைது.  மீளச உள்ைது.  காது வைர்க்கப்பட்டு அதில் குண்டலங்கள் 
ததாங்குகின்றன. காைிக்கு உள்ைது வபால் வகாளரப் பற்கள் கடவாய்ப் பகுதியில் 
உள்ைன.   உயிர்ப்பலி ஏற்றல், மாமிசம் உண்ணுதல் முதலான ததய்வங்களுக்வக 
இவ்வாறான வகாளரப் பற்கள் இருக்கும்.  கழுத்தில் ஒற்ளற உத்திராட்சம், இடது 
ளகயில் கடகம் அணிந்து வகடயம் ஏந்தியுள்ைார். வலதுளக மணிக்கட்டுக்குக் கீவழ 
பட்டி, தகாளல வாள், மார்பில் மணிமாளலகளும்  பூணூலும் உள்ைன.  இடுப்புக்குக் 
கீவழ முழங்காலுக்கு வமவல கபால மாளல. இடுப்பில் பூதம் பதித்த இளடவார் 
(ஒட்டியாணம்).  தபருமாளுக்வக இதுவபான்ற பூதம் உள்ை இளடவார் இருக்கும்.   
இடது கால் தளரயில் ஊன்றியிருக்க, வலதுகாலால் முயலகளன(?)த் தளலயில் 
மிதித்துக் தகாளலவாைால் தநஞ்சுக்கூட்டுக்குக் கீவழ குத்திச் சாய்த்துள்ை நிளல. 
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கிரோதன் 

  

 
கிஞ்சுகவோய் அம்மன் 
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கிஞ்சுகவோய் அம்மன்: 
"கிஞ்சுக வாயவள்" - முருக்கம்பூப்வபான்ற உதட்ளடயுளடய உமாவதவி என்பது 
தபாருள். சர்வ அலங்காரத்துடன் தகாண்ளட.  தநற்றியில் அழகாக நாமம்.  கண் 
புருவத்திற்கு வமல் புருவத்திற்கு ளம தடவிய ஒப்பளன.  ஒவ்தவாரு காதிலும் 
மூன்று தபரிய வதாடுகள்.  கழுத்வத ததரியாமல் ஆபரணம், மணிமாளலகள்.  
மாராப்பு அணியாத மார்புகள்.  வலதுளகயில் பளனவயாளலக் கூளட. விரல்கைில் 
நீண்ட  நகங்கள். இடது ளகயில் காப்புகளும் வளையல்களும், விரல்கைில் வமாதிரம்,   
இடுப்பில் ஒட்டியாணம், சர்வ அலங்கார ஆளட,  முழங்காலுக்குக் கீவழ பட்ளட,  
காலில் தண்ளட,   கால்விரல்கைில் மிஞ்சி. 
 
சிறிதைவும் ஈவு இரக்கமில்லாமல் தகாளலத் ததாழில் தசய்யும் வவடுவளன 
கிராதகன் என்பர்  என்று தபாருள் கூறுவர்.   ஆனால் இச்சிலைலயக் கிரோதகன் 
எனக் குறிப் ிடுவது தவறு.  "கிரோதன்" என் துபவ  சரி. சிவனின் இருபத்ளதந்து 
மவஹசுவர மூர்த்தங்களுள் ‘கிராத’ மூர்த்தமும் ஒன்று  (இருபத்ளதந்து மவஹசுவர 
மூர்த்தங்கள்: சந்திரவசகரர், உமாமவகசர், ரிஷபாரூடர், ஸபாபதி, கல்யாணசுந்தரர், 
பிக்ஷாடனர், காமாரி, காலாரி, த்ரிபுராரி, ஜலந்தராரி, மாதங்காரி, வரீபத்ரர், ஹரி 
அர்த்தர், அர்த்தநாரீசுரர், "கிராதர்", கங்காைர், சண்வடசாநுக்ரஹர், நீலகண்டர், சக்ர 
ப்ரதர், கஜமுகாநுக்ரஹர், வஸாமாஸ்கந்தர், ஏகபாதர், ஸுகாசீனர், தக்ஷிணாமூர்த்தி, 
லிங்வகாத்பவர்).  இந்த்ரகீல பர்வதத்தில் தவம் புரிந்த அர்ஜுனருக்கு சிவதபருமான் 
கிராத வடிவில் வதான்றிப் பாசுபத அஸ்த்ரம் அைித்தார் என்பது மஹாபாரதச் தசய்தி. 
 
வகாயிலில் இச்சிற்பத்தின் அருவக “கிராத வவடதமாடு கிஞ்சுகவாய் அம்ளமயுடன் 
அர்ச்சுனர்க்குப் பாசுபதம் தகாடுத்தல்“ என்று எழுதி ளவக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
ஆனால், கிராதனிடம் பாசுபத ஆயுதம் வபான்றததாரு ஆயுதம் எளதயும் 
காணவில்ளல.  வமலும், கிராதன் அருகில் அர்ச்சுனன் வபான்று யாரும் காட்டப்பட 
வில்ளல.  
 
அர்ச்சுனனுக்குப் பாசுபத ஆயுதம் வழங்க வந்த சிவதபருமான் பன்றிவமல் அம்பு  
எய்திருப்பார்.  ஆனால் இச்சிற்பத்தின் அருவக பன்றிவயதும் காட்டப்பட வில்ளல.  
வமலும் வாைால் ஒரு மனிதளனவய தகான்றிருப்பது வபான்று காட்டப்பட்டுள்ைது. 
 
எனவவ இந்த அரியச் சிற்பம் கிராதன் அல்ல என நிளனக்கத் வதான்றுகிறது. வமலும், 
வகாயிலில் இருந்த நிருவாகிகளுக்கு இதுபற்றி ஏதும் ததரியவில்ளல. 
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திருலவக்குண்ெம் 
அருள்மிகு கள்ள ிரோன் திருக்பகோயிைில் கிரோதன் சிற் ம் 

 

  
 
இந்தக் வகாயிலின்  அரியச் சிற்பங்களை வாழ்வில் ஒருமுளறவயனும் வநரில் 
தசன்று பார்க்க வவண்டும். 
 
 

 
முளனவர் கி.காளைராசன் 
kalairajan26@gmail.com 
http://kalairajan26.blogspot.in/ 
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13. சிலைகள் வடிக்கும் முலற ..... 

--  ழலமப சி  

 

 
 
மண்சிளலகளைச் தசய்யும் வபாது கீழிருந்து வமல்வநாக்கிச் தசய்வதும், கல்லில் 
சிளலகள் வடிக்கும் வபாது வமலிருந்து கீழ்வநாக்கிச் தசய்வதும் தமிழர் மரபு.  
 

தமிழர் கலைகலளப் ப ோற்றுபவோம்!  
தமிழர் மரல  மீட்டெடுப்ப ோம்!! 

 

 
பழளமவபசி 
pazamaipesi@gmail.com 



[62] 
 

14. தமிழக நோட்டுப்புறப்  ோெல்கள் .... 

-- முலனவர்.சு ோஷிணி  

 
இளசயும் தசால்லும் கலந்து வருவதுதான் பாடல். தமிழர் பாரம்பரியத்தில் வாழ்வின் 
எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் பாடல்களை இட்டுக் கட்டிப் பாடும் வழக்கம் ததான்று 
ததாட்டு இருந்து வந்துள்ைது. தமிழர் நாட்டார் வழக்காற்றியலில் உள்ை பாடல்கள் 
தான் எத்தளன எத்தளன?  அவற்ளற எல்லாம் நாம் இன்று விரும்பி ரசிக்காமல் 
ஒதுக்கி விட்வடாம் என்று தான் தசால்ல வவண்டியிருக்கின்றது. நாட்டார் 
வழக்காற்றியல் என்பது ஒரு தனித்துளற. தமிழகத்ளதப் தபாறுத்தவளர வபராசிரியர் 
வானமாமளல, வபரா.ஆ.சிவசுப்பிரமணியன், வபரா.ததா.பரமசிவன் வபான்வறாரின் 
ஆய்வுகள் இத்துளறக்கு பலமும் வைமும் வசர்ப்பனவாக இருக்கின்றன. வமலும் சில 
சிறந்த ஆய்வுகளும் அவ்வப்வபாது தவைிவருகின்றன  என்றாலும் கூட, விரிவான 
வளகயில் பதிவு தசய்து ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட வவண்டிய கைம் இது. தமிழகத்திவல 
கூட நாட்டார் வழக்காற்றியளலப் பாடமாக ளவத்திருக்கும் பல்களலக்கழகங்களை 
விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம் என்ற நிளலவய இருக்கின்றன. 
 
நம் குடும்பங்கைில் இன்றும் கூட அங்தகான்றும் இங்தகான்றுமாக அவ்வப்வபாது 
இவ்வளகப் பாடல்களைப் பாடுவவார் இருப்பார்கள். அவர்களைப் பாடச் தசய்து 
பதிவுகள் தசய்து அப்பாடல்கைில் வரும் தசாற்களை ஆய்வு தசய்வதும், களத 
வர்ணளனகளை ஆய்வு தசய்வதும் தமிழ் மக்கள் பண்பாட்டிளன அறிந்து தகாள்ை 
நாம் தசய்யக்கூடிய  மானுடவியல் ஆய்வுகைில் ஒன்றாக அளமயும்.  பாடல்களை 
இட்டுக் கட்டி பாடும் வபாது நாட்டுப்புறக்களலஞர்கள் தசால்லும் களதகள் 
ஒன்றுக்தகான்று மாறுபடுவளதக் காணலாம். சில பாடல்கள் வழி வழியாய் வந்த 
தசய்திகளைக் கூறும். சில  பாடல்கள் தற்கால நிகழ்விளனக் கூறும். இளவ 
எதுவாகினும், ஒரு தசய்தியானது பாடல் வழியாகப் பதியப்படும் நிகழ்வாகவவ 
நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் அளமகின்றன. 
 

தமிழர் கலைகலளப் ப ோற்றுபவோம்!  
தமிழர் மரல  மீட்டெடுப்ப ோம்!! 

 
முளனவர்.சுபாஷிணி 
ksubashini@gmail.com 
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15. எம் சி ரோசோ அவர்கள் எழுதிய கிண்ெர்கோர்ட்ென் நூல் . 

-- டகௌதம சன்னோ  

 
எம்.சி. ராஜா (07.06.1885 – 28.08.1945) என்று 
அளழக்கப்பட்ட மயிளல சின்னத் தம்பி ராஜா 
அவர்கைின் தபயர் ஒரு காலத்தில் இந்திய 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்கைின் மந்திரச் தசால்லாக 
இருந்தது. குமரி முதல் டில்லி வளர அவரது புகழ் 
பரவி இருந்தது. ஆனால் தகடுவாய்ப்பாக 
வரலாற்றின் ஏடுகைிலிருந்து அவரது தபயர் 
மங்கிப்வபாகும் அைவிற்கு ஓர் இருட்டடிப்பு நடந்தது 
ஏன் என்பளத ஆய்விற்கு உட்படுத்த வவண்டிய 
காலமிது. 
 
எம்.சி.ராஜா அவர்கள் இந்தியாவில் நன்கு 
அறியப்பட்ட, சமுகப் புரட்சிளய முன்தனடுத்த 
தளலவர் என்று ஏற்றுக்தகாள்வதற்கு பளழயத் 
தளலமுளறக்கும், அதளனப் பின்ததாடர மறுக்கும் 

இன்ளறய தளலமுளறக்கும்கூடத் தயக்கம் இருக்கலாம். ஏதனனில் புரட்சியாைர் 
அம்வபத்கர் அவர்கள் மட்டுவம தபரும்பாலும் அறியப்பட்டுள்ை நிளலயில், அவருக்கு 
முன்னர் அரசியல் பணிகளைத் ததாடங்கி, பின்னர் அவவராடு சமகாலத் தளலவராய் 
அறியப்பட்டதால் இந்தக் குழப்பமான வரலாற்று மயக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ைது. 
அளதத் தீர்க்கும் விதமாக கிளடத்துள்ைச் சான்றுகைில் ஒன்ளற இங்வக தருகிவறன்.. 
 
தளலவர் எம்.சி.ராஜா அவர்களைப் பற்றி Pioneer Allahabad  என்ற இதழ் 12.02.1930 
அன்று பின்வருமாறு எழுதியது : 
 
'எம்.சி.ராஜா அவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்ளமயின் எதிரி. சமுதாயப் புரட்சியாைர். அவர் 
தம் இனத்ளதக் காப்பற்ற வந்த வரீர். தாழ்த்தப்பட்வடாரின் தளலசிறந்த வழிகாட்டி. 
அழுத்தப்பட்ட தம் மக்களுக்காக அயராது வபாராடியவர். தடுமாறும் சமுதாயத்தின் 
ஒப்பற்ற நண்பர். தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை விழிப்புற ளவத்த முதன்ளமயானத் 
தளலவர்'' 
 
அலகாபாத்தில் தவைியிடப்பட்ட தசய்திகள் மட்டுமல்ல இப்படி பலவிதமானச் 
தசய்திகள் அக்கால இதழ்கைில் ஏராைமாக விரவிக் கிடக்கின்றன. ஆய்வாைர்கைின் 
பார்ளவக்குக் காத்துக் கிடக்கின்றன. 
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1858ஆம் ஆண்டு நடந்த புரட்சியில் பங்வகற்ற மயிளல சின்னத்தம்பி அவர்கள், 
1887இல் உருவாக்கப்பட்ட ஆதிதிராவிடர் மகாஜன சளபயின் தசயலாைராக 
இருந்தவர். இந்த முன்வனாடித் தளலவரின் மகனாகப் பிறந்ததினால் தாவனா 
என்னவவா ராஜா அவர்கள் தம் தந்ளதளய மிஞ்சினத் தளலவராக, அகில 
இந்தியாவும் வபாற்றும் தளலவராக உயர்ந்தார். தம் கடின உளழப்பால் நிளலத்தார். 
 
எனினும் கிளடத்தச் சான்றுகளை ஒருங்கிளணத்துப் பார்க்கும் வபாது தமது 
முப்பதாவது வயதிற்குள்ைாகவவ ததன்னகம் முழுதும் அறியப்பட்டத் தளலவராக 
ராஜா அவர்கள் விைங்கினார். 1916 முதல் அவரது அரசியல் முயற்சிகள் மிகுந்த 
முக்கியத்துவம் தபறத் ததாடங்கியிருந்தன. ஏதனனில் மாதபரும் தளலவராக இருந்த 
அவயாத்திதாசப் பண்டிதர் 1914ல் மளறந்துவிட்டிருந்தார். மற்தறாரு மாதபரும் 
தளலவரான தரட்டமளல சீனிவாசம் அவர்கள் இன்னும் ததன்னாப்பிரிக்காவிவலவய 
இருந்தார். எனவவ அந்த இளடதவைிளயச் சமூக அரசியல் பாரம்பரியம் மிக்க 
குடும்பத்திலிருந்து வந்த ராஜா அவர்கள் நிரப்பினார் என்றால் அது மிளகயாகாது. 
 
ராஜா அவர்கள் 1916ல் ஆதிதிராவிடர் மகாசன சளபக்குப் தபாதுச் தசயலாைராக 
வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். ததாடர்ந்த 1917ல் மாண்வடகு தசம்ஸ்வபார்டு அரசளமப்புக் 
குழுவிடம் ஒடுக்கப்பட்வடாருக்கான உரிளமகளை வலியுறுத்தி ஒரு மனுளவ 
அைித்து அளனவரது கவனத்ளதயும் கவர்ந்தார். அதனால் ததாடர்ந்து வந்த 
அளனத்து அரசியல் மாற்றங்கைிலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கைின் பிரதிநிதியாக, 
அவர்கைின் குரளல ஒலிக்கும் தளலவராக தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக 
உருதவடுத்தார். அதன்பலனாக 1919 ஆம் ஆண்டு அளமக்கப்பட்ட தசன்ளன 
மாகாணச் சட்டசளபயின் வமலளவ உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார். அக்காலத்தில் 
தீண்டத்தகாத மக்கைின் தளலவராக சட்டசளபயில் அடிதயடுத்து ளவத்த முதல் 
தளலவர் ராஜா அவர்கள்தான், அதுவுமின்றி நீதிக்கட்சியின் சார்பில் அளமக்கப்பட்ட 
முதல் அளமச்சரளவயில் பங்வகற்ற தீண்டத்தகாத சமூகத்தின் முதல் தளலவரும் 
ராஜா அவர்கள்தான். இந்தப் தபாறுப்புகைில் நின்று அவர் ஆற்றியச் சாதளனகளை 
பட்டியலிட்டால் அவர் எவ்வைவு தூரம் முன்வனாடியாக இருந்திருக்கிறார் என்பது 
விைங்கும். 
 
ததாடர்ந்து வந்த ஆண்டுகைில் அகில இந்திய ஒடுக்கப்பட்வடார் சம்வமைனம் 
அளமக்கப்பட்டதுடன் அதன் முதல் தசயலாைராகவும் ராஜா அவர்கள் விைங்கினார். 
அதனால் நாடு முழுவதும் பயணம் தசய்து ஒடுக்கப்பட்ட தீண்டத்தகாத மக்களை 
அரசியல் படுத்தி அவர்களை அளமப்பாக்கினார். அவரின் பணி தபருகியக் 
காரணத்தினால் 1930ல் ளமயச் சட்டசளபயான நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினராக 
நியமிக்கப்பட்டார். எனவவ நாடாளுமன்றத்தில் அடிதயடுத்து ளவத்த ஒடுக்கப்பட்ட 
மக்கைின் முதல் தளலவர் மட்டுமல்ல 1934ல் தற்காலிக சபா நாயகராக இருந்தவரும் 
ராஜா அவர்கள்தான். நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவபாது தீண்டாளமத் 
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ததாடர்பான மவசாதா ஒன்றிளன 1933ல் தகாண்டு வந்தார். ஆனால் ஏற்றுக் 
தகாள்ைப்படாமல் வபானது என்பது அவரின் கால சாதி இறுக்கத்ளத அப்பட்டமாகப் 
படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. இப்படி விரிவான தைத்தில் தமது பணிகளை 
முன்தனடுத்தக் காரணத்தினால் நாடு முழுதும் அறியப்பட்டத் தளலவராக அவர் 
விைங்கியது மட்டுமின்றி அவரது காலத்தில், பரந்த அடித்தைத்ளதக் தகாண்டிருந்த 
காங்கிரஸ் மற்றும் இசுலாமியக் கட்சிகளுக்கு இளணயாக தம்முளடய அரசியல் 
பயணத்ளத அவர் கட்டளமத்திருந்தார். 
ஆனால், வரலாறு அப்படிவய வபாகவில்ளல. அவர் முரண்பட வவண்டியக் 
காலத்ளதயும் அவருக்கு அைித்தது. 1930 ஆண்டு ததாடங்கிய வட்ட வமளச 
மாநாடுகைில் கலந்து தகாள்வதற்கான வாய்ப்பு அவருக்குக் கிட்டாமல் வபானது. 
ராஜா அவர்களை விட இளையவரான டாக்டர். அம்வபத்கருக்கும், மூத்தவரான 
தரட்டமளல சீனிவாசம் அவர்களுக்கும் கிட்டியது. இது ராஜா அவர்கைின் மனதில் 
தபரும் ஏமாற்றத்ளத உண்டாக்கியது. இதனால் அம்வபத்கர் அவர்களுடன் 
முரண்பட்டார். முரண்காட்சி என்னதவன்றால் மாநாடு ததாடங்கும் வளர 
தனிவாக்காைர் ததாகுதி பற்றினக் வகாரிக்ளகளய ராஜா அவர்கள் 
முன்ளவத்துக்தகாண்டிருந்தார். ஆனால் அம்வபத்கர் அதில் உடன்பாடு 
தகாள்ைாமலிருந்தார். ஆனால் அரசியல் வபாக்கின் தீவிரத்ளத உணர்ந்த அம்வபத்கர் 
தனிவாக்காைர் ததாகுதி வகாரிக்ளகயில் வதளவப்பட்ட மாறுதல்களைக் 
தகாண்டுவந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கைின் வகாரிக்ளகயாக மாற்றினார். ஆனால் 
அதுவளர இக்வகாட்பாடுகளை வலியுறுத்தி வந்த ராஜா அவர்கள் தாம் ஆதரித்த 
கருத்ளத மாற்றிக்தகாண்டு, எதிர்க்கத் ததாடங்கிவிட்டார். இதனால் 
தாழ்த்தப்பட்வடாருக்கான அரசியல் கைம் கடுளமயாகச் சூடுபிடித்தது. மாதபரும் 
இரண்டுத் தளலவர்கைின் வமாதலாக அது உருதவடுத்தது. இந்த வாய்ப்ளபப் 
பயன்படுத்தி பார்ப்பனயீச் சக்திகள் வமாதளலக் கூர்ளமப்படுத்தி, இருவருக்கும் 
இளடயிலான இளடதவைியிளனப் தபரிது படுத்தினார்கள். பத்திரிக்ளககளுக்கு 
மட்டுமல்ல அரசியல் கைத்திற்கும் அன்ளறக்கு நல்ல தீனியாக இருந்தது. 
 
இரண்டாம் வட்ட வமளச மாநாடு முடிந்த பிறகு, இரட்ளட வாக்குரிளம 
அம்வபத்கராலும் அவருக்குத் துளணயாக இருந்த தரட்டமளல சீனிவாசம் 
அவர்கைாலும் தபறப்பட்ட பிறகு, அளத ஒழிப்பதற்குக் காந்தி வமற்தகாண்ட 
முயற்சிகைால் நாவட வன்முளறச் சூழலில் சிக்கித் தவித்தது. தாழ்த்தப்பட்வடார் 
மீதான வன்முளறகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டன. இதனால் உருவானதுதான் பூனா 
ஒப்பந்தம் என்று எல்வலாருக்கும் ததரியும். இரட்ளட வாக்குரிளமளயக் ளகவிட 
அம்வபத்கர் மறுத்தக் காரணத்தினால் ஒட்டுதமாத்த இந்தியாவின் பார்ளவ 
மட்டுமல்ல, ஐவராப்பாவின் பார்ளவயும் அவர் மீது விழுந்தது. அம்வபத்கர் 
எடுக்கப்வபாகும் முடிவுதான் இந்தியாவின் தளலதயழுத்ளதவய தீர்மானிக்கும் 
என்பதால் உலகம் அவளரவய உற்று வநாக்கியது. அம்வபத்கர் முடிதவடுத்தார். பூனா 
ஒப்பந்தம் உருவானது. 
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இந்வநரத்தில் எழுந்த தகாந்தைிப்புகைில் கடும் மனவுளைச்சலில் ராஜா அவர்கள் 
இருந்தார். காங்கிரசாலும் பார்ப்பனயீச் சக்திகைாலும் தாம் ஏமாற்றப்பட்டளத 
உணர்ந்தவராய் தனிளமப்படுத்தப் பட்டிருந்தார். அவரது வகாட்பாடுகளுக்கு எதிராக 
அவவர நின்ற வகாலம்தான் அவளர மிகவும் தாக்கியிருக்க வவண்டும். அவரது 
அளமதி அவருக்கு வரலாற்றில் ஒரு வமாசமான பாத்திரத்ளத அைிக்கும் என்று 
அவர் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார். தன்னுளடய தசாந்த முயற்சியினால் அகில 
இந்தியாவிலும் இருக்கும் தீண்டத்தகாத மக்களுக்கு அரசியல் உரிளமகளைப் 
தபற்றுத் தர வவண்டும் என்று அவர் விரும்பியது நிளறவவறாமல் வபானது 
அவருக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்ளத அைித்தாலும். விளரவிவலவய தம்ளம அவர் 
மாற்றிக்தகாண்டார். ஆனால் இந்த முரண்பாடு நிளறந்த அந்தக் காலத்தில் ராஜா 
அவர்கள் டாக்டர். அம்வபத்கருடன் முரண்பட்டக் காரணத்தினால் வரலாற்றிலிருந்வத 
புறக்கணிக்கப்படும் அைவிற்கு அவர் மறக்கடிக்கப்பட்டார். உண்ளமயில் இந்த 
மறக்கடிப்பும் இருட்டடிப்பும் அந்த மாதபரும் தளலவருக்கு இளழக்கப்பட்ட 
வரலாற்றுக் குற்றம். 
 
ஏதனனில், ராஜா அவர்கள் அம்வபத்கவராடு நீண்டகாலம் முரண்படவில்ளல, 
விளரவிவலவய இருவரும் சந்தித்து, மனம்விட்ட வபசி தமது கருத்து 
வவற்றுளமகளைச் சரி தசய்து தகாண்டார்கள். அதன் பயனாக இருவரும் இளணந்து 
பல்வவறு பணிகளை முன்தனடுத்தனர். அந்த வநரத்தில் இரண்டாம் உலகப்வபார் 
வந்து மிைிர்ந்தத் தளலவர்கள் எல்வலாளரயும் மங்கச் தசய்து விட்டது. அதில் 
ராஜாவும் மங்கித்தான் வபானாதரன்றாலும், தன்னுளடய மளறவு வளர 
அம்வபத்கவராடு இளணந்து பணியாற்றினார் என்பதற்கு அம்வபத்கரின் எழுத்துக்களும் 
வபச்சுக்களுவம சாட்சி. 1945ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 28ஆம் நாள் எம்.சி.ராஜா 
என்ற மாதபரும் விடுதளலத் தளலவர் மளறந்த பிறகு  தலித் வரலாற்றுக் கைம் 
அவளர மறந்துவிடவில்ளல. ததாடர்ந்தது என்பவத உண்ளம. ஆனால் அவளர 
நிளனவு கூர்வது வசீ்சாக நளடதபறவில்ளல, மாறாக, அம்வபத்கரின் தத்துவத்தால் 
உத்வவகம் தபற்ற இயக்கங்கைின் எழுச்சியினால் மங்கிப் வபானது என்பவத உண்ளம. 
 
ராஜா அவர்களைப் பற்றின இந்த அறிமுகம் மிகச்சிறியது என்பளத நாம் குற்ற 
உணர்வவாடு ஒத்துக் தகாள்கிவறன். எனவவ அவர் விரிவாக தவைிக் தகாண்டுவரப்பட 
வவண்டும் என்பளத இங்வக அழுத்தமாக வலியுறுத்துகிவறன். அவர் வமற்தகாண்டப் 
பணிகளை விரிவாக மதிப்பிடக்கூடியத் தைம் இதுவல்ல என்றக் காரணத்தினால் 
இத்வதாடு நிறுத்திக் தகாண்டு, இந்த நூல் ளகயாளும் உள்ைடக்கத்திளனப் பற்றியும் 
அதன் வரலாற்று பாத்திரத்ளதப் பற்றியும் ஒரு சில வார்த்ளதகள் தசால்ல வவண்டும் 
என்று நிளனக்கிவறன். 
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ராஜா அவர்கள் கைத்திவல இறங்கி மக்களை அணிதிரட்டிய தளலவரும் வபாராைியும் 
மட்டுமல்ல, அவர் சிறந்த கல்வியாைர். கற்றறிந்த அறிஞர், எழுத்தாைர், கவிஞர் 
எனப் பன்முக ஆற்றல் தபற்றவர். தசன்ளன ராயப்வபட்ளடயிலுள்ை தவஸ்லியன் 
மிஷன் பள்ைிக்குக் கண்காணிப்பாைராக இருந்தார். பின்பு தசன்ளன கிறித்தவ 
கல்லூரியில் வபராசிரியராக பணியாற்றினார் என்பததல்லாம் அவர் சிறந்த 
கல்வியாைர் என்பளதக் காட்டும் சான்றுகைாகும். 
 
1997ல், தலித் சமூக அரசியல் வரலாற்ளறப் பற்றி நான் ஆய்வுகளை 
வமற்தகாண்டிருந்தவபாது, அறிஞர் அன்பு தபான்வனாவியம் அவர்களை அவரது 
இல்லத்தில் சந்திப்பது வழக்கம். அப்படியான ஒரு சந்திப்பில் அவர் என்னிடம் 
பகிர்ந்து தகாண்ட தசய்தியில் 'எம்.சி.ராஜா பல பள்ைிக்கூடப் புத்தகங்களை 
எழுதியிருக்கிறார்' என்று தசான்னார். ஆனால் அப்வபாது அந்த நூல்கள் பற்றி 
குறிப்பாக எளதயும் அவர் தசால்லவில்ளல. ஆனால், 1962ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 
தவைிவந்த அறவுளர எனும் மாத இதழில் அவற்ளறப் பற்றினக் குறிப்ளப 
தபான்வனாவியம் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார். 
 
ராஜா அவர்கள் பல பள்ைிப் புத்தகங்கைின் ஆசிரியராவார். சமுதாயத்ளததயாட்டி 
அவர் எழுதிய 'ஒடுக்கப்பட்ட இந்துக்கள்' என்ற நூல் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்வகார் 
வழிகாட்டியாக அளமந்தது என்றால் மிளகயாகாது. நம்ளம படீித்தக் தகட்ட 
வவளையால் அவர் எழுதியக் கவிளதகள் நமக்குக் கிளடக்கவில்ளல என்றாலும், 
அவர் ஒரு கவிதா உள்ைம் பளடத்தவர் என்பளத அவரது வரலாற்றிலிருந்து 
அறிகிவறாம். 
 

தபான்வனாவியம் அவர்கைின் இந்தக் 
குறிப்பு ஓர் ஒைிளய ராஜா அவர்களை 
ஆய்வு தசய்ய விரும்புவவாருக்கு 
வழங்கும். அந்த அடிப்பளடயில்தான் 
"கிண்ெர்கோர்ட்ென் ரூம்" என்ற 
தளலப்பிடப்பட்டு, எம்.சி.ராஜா 
அவர்கைாலும் ஆர்.ரங்கநாயகி அம்மாள் 
அவர்கைாலும் இளணந்து 
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு  மழளலயர் 
பள்ைிப் பாடநூலின் (Rajah, M. C.; 
Sreemathi R. RANGANAYAKI AMMAL (1930). 
KINDERGARTEN ROOM (Nursery Rhymes and 
Jingles, Kindergarten Games, Action, Marching, 
Kollattam and Kummi songs and Riddles.) TAMIL. 
Indian Publishing House) கவிளதகைில் 

உள்ை சில அம்சங்களைப் பார்ப்வபாம். 
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முதலில் இந்தக் கவிளதகளைப் படித்தவுடன் எனக்கு உருவான மனதவழுச்சிளய 
என்னதவன்று தசால்வது. விவரிக்க முடியாத மகிழ்ச்சி என் உள்ைத்ளத 
ஆட்தகாண்டது. ஏதனனில் இதிலுள்ை பல பாடல்கள் நான் சிறுவனாக இருந்தவபாது 
நானும் என்ளனதயாத்தவர்கைாலும் பாடப்பட்ட பாடல்கள். எங்களுக்கு எப்படி அந்தப் 
பாடல்கள் கிளடத்தனதவன்றால் எங்களுக்கு முன்பிருந்த தளலமுளற எங்களுக்குச் 
தசால்லித் தந்தளவ. அப்படி வழிவழியாக வந்தப் பாடல்களை மாதபரும் தளலவர் 
எம்.சி.ராஜா அவர்கள் வழங்கிய நூலில் படிக்கும் தபாழுது எனது உள்ைம் உவளகக் 
தகாள்கிறது. 
 
இதில் சிறப்பு என்னதவன்றால். மிக முக்கியமாக இரண்டுப் பாடல்கள் ஒரு 
குழந்ளதயாய் வபசத் ததாடங்குவதற்கு முன்வப தசால்லித் தரப்பட்டப் பாடல்கள் 
என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக 'ளக வசீம்மா ளகவசீு' (பாடல் .1), 
'சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு' (பாடல் .6) 'அகத்திக்கீளரப் புண்ணாக்கு'(பாடல் .19) அதிவல 
தகாஞ்சம் தநய்வாறு' ஆகியப் பாடல்கள். இந்தப் பாடல்கள் குழந்ளதகளை எைியப் 
பயிற்சிகளை தசய்யத் தூண்டுபளவ மட்டுமின்றி, மறக்க இயலாதப் பாடல்களும்கூட. 
இன்றும்கூட தாய்மார்கைால் தம்முளடய குழந்ளதகளுக்கு வழிவழியாய் கற்றுக் 
தகாடுக்கப்பட்டுவரும் பாடல்கைாகப் பரிணமித்துள்ைளவ. அதற்குக் காரணம் 
என்னதவன்றால் அப்பாடல்கைில் உள்ை எைிளமயும் இளசநயமும்தான். 
 
நூலில் உள்ை பாடல்கள் பல இன்றைவும் நகர்ப்புறச் வசரிப்பகுதிகைிலும் 
கிராமங்கைின் அளனத்துப் பிரிவு மக்கைிளடவயயும் புழக்கத்தில் இருக்கும் பாடல்கள். 
அதுவுமின்றி இன்ளறய பாட நூல்கைில் சிறிய தபரிய மாற்றங்களுடன் 
நிளலத்துவிட்டளவயும் இருக்கின்றன. குறிப்பாக சிலவற்ளறப் பட்டியலிடலாம்.. 
 
'நிலா நிலா ஓடிவா ! (பாடல்.2), 
 
காக்கா கண்ணுக்கு ளம தகாண்டு வா ! (பாடல்.20) ஆகியப் படல்களை இன்றும் பாட 
நூல்கைில் நாம் பார்க்க முடியும். 
 
சின்ன சின்ன ளக (பாடல்.3), 
 
உங்கம்மா என்தனன்ன வகட்டாள் (பாடல்.8), 
 
ஏழாங்காய் ஆட்டம் (பாடல்.10), 
 
ஒரு புட்டம் திருப்புட்டம் (பாடல்.12), 
 
பூ, பூ புைியாம்பூ (பாடல்.13) 
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நீ எங்வக வபானாய் (பாடல்.14), 
 
புல்வல புல்வல ஏன் மளறந்தாய் (பாடல்.22), 
 
காக்கா காக்கா எங்வக வபானாய் (பாடல்.23), தசாட தசாடாப் பழம் (பாடல்.28)'' ஆகியப் 
பாடல்களை இன்றைவும் குழந்ளதகைிடம் வகட்க முடியும். அவர்கள் விளையாடும் 
இடத்திற்குப் வபானால் கூட்டிளசப் பாடல்கைாய் அளவ பாடப்படுவளத நீங்கள் 
அறிந்து தகாள்ை முடியும். 
 
சில பாடல்கள் மிகச் சிறப்பு வாய்ந்தளவ, ஒரு முளற படித்தால் உடவன மனதில் 
பதிய கூடிய அைவிற்கு ஆற்றல் வாய்ந்தளவ. ஞாபகத்திறளன வசாதித்து அறிய 
விரும்புகிறவர்களுக்கு அவற்ளறப் பரிந்துளரக்க விரும்புகிவறன். குறிப்பாக. 
 
'பளன மரவம ! பளன மரவம! (பாடல்.26), 
 
தம்பி ! என்ன தசய்தாய் (பாடல்.27), 
 
ஈ – ஓ தகாழுத்தக் கன்வற ! என் வபளரச் தசால்லு ?(பாடல்.29)'' இந்தப் பாடல்கள் 
மிகுந்த இளச நயம் வாய்த்தளவ மட்டுமல்ல, ததாட்டுத் ததாடர ளவக்கும் எைிளம 
நிளறந்தளவ, அதனால் சட்தடன மனதில் பதிந்துவிடுகின்றன. குழந்ளதகள் சிலர் 
இந்தப் பாடல்கைின் உள்ைடக்கத்ளத மாற்றி, ஆனால் அவத ஓளச நயத்துடன் 
பாடுவளத நான் பலமுளற வகட்டிருக்கிவறன். இப்வபாதும்கூட..! 
 
சில பாடல்கள் திளர இளசக்குப் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ைன, குறிப்பாக – 'ஆராவரா 
ஆரிரவரா ! ஆராவரா ஆரிரவரா ! முத்வத பவழவம, முக்கனிவய சர்க்களரவய! 
(பாடல்.21)'' என்ற தாலாட்டு பாடல் இளையராஜா அவர்கைின் இளசயில் பாடலின் 
சில பல்லவிகள் பாடப்பட்டுள்ைன, அதுவுமின்றி 
 
'அரச மரத்துக் கிைி.. புன்ளன மரத்துக் கிைி என்ற (பாடல்.24),''பாடலும் திளர 
இளசயில் பயன்படுத்தப்பட்ட பாடல்தான். எனவவ எம்.சி.ராஜா அவர்களுக்கு 
இளசயில் நல்ல பரிச்சயம் இருந்திருக்க வவண்டும் என்று ததரிகிறது. நூலின் 
இறுதியில் வரும் பல பாடல்கள் எப்படிப் பாடப்பட வவண்டும் என்பதற்கு 
உதவியாகத் தமிழிளச ராகங்களும் உடன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. 
 
இப்படி இந்த நூலின் சிறப்ளபப் பற்றி விரிவாகப் வபசுவதற்கு மனம் விரும்பினாலும், 
வாசகர்களை ஒரு குழந்ளத அனுபவத்வதாடு படியுங்கள். ஒரு மாதபரும் அரசியல் 
தளலவர் குழந்ளதகளுக்கான நூலிளனப் பளடக்கும்வபாது எவ்வைவு கவனத்துடன் 
இருந்திருக்கிறார் என்பது புரியும். அவரது வமளதளமயும் விைங்கும். இந்த நூல் 
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மிகச்சிறியதுதான், தலித் குழந்ளதகளுக்கு மட்டும் என்ற குறுகிய வநாக்கமின்றி 
ஒட்டுதமாத்த குழந்ளதகளை வநாக்கி எழுதப்பட்டது என்பளதக் கூடுதலாக 
வலியுறுத்த விரும்புகிவறன். 
 
இறுதியாக இந்த நூலின் சிறப்ளபப் பற்றி தசால்வததனில்.. குழந்ளதயின் கல்வி 
என்பது இயற்ளகளயப் புரிந்து தகாள்ைவும், இயற்ளகளய வநசித்து வாழ்க்ளகளய 
அளமத்துக் தகாள்ைவும், தமது சுற்றத்தின் மீது அன்பு தகாள்ைவுமான ஒரு பரந்த 
பார்ளவளயக் குழந்ளதகளுக்கு கற்றுத் தரும் என்பவத இந்நூலின் சிறப்பு. எனவவ 
பள்ைிக்கூடத்தில் மட்டுமல்ல, குழந்ளதகளுக்கு வடீ்டில் தசால்லித் தரவும் ஏற்ற 
நூல். சிறிய நூலானாலும் கீர்த்தியில் குளறவற்ற இந்நூலிற்கு அணிந்துளர 
எழுதுவதில் தபருளம தகாள்கிவறன். 
 
இந்நூளலக் கண்டுபிடித்து, அளத இன்ளறயத் தளலமுளறக்குக் தகாண்டுவந்து 
வசர்க்க தபரும் முயற்சிதயடுத்து உளழத்துள்ை பாலாஜி அவர்கள் பாராட்டுக்குரியவர். 
வமலும், தலித் வரலாற்று ஆய்வில் சிகரங்களைத் ததாடவும், சாதிகைற்ற சமத்துவ 
சமுதாயம் பளடக்க அவரது முயற்சிகள் துளண நிற்கும். எனவவ பாலாஜி 
அவர்களுக்கு என்னுளடய பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துக்களையும் ததரிவித்துக் 
தகாள்கிவறன். நன்றி. 
 
 
 

 
ஜா. தகௌதம சன்னா 

g.sannah@gmail.com 
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16. ஜனன மரண ரிஜிஸ்திரோர் ஆ ிஸ் ..... 

-- பகோ. டசங்குட்டுவன்  

 
19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ததாடக்கம் என்பது, 
விழுப்புரம் நகரத்தில் வைர்ச்சி எட்டிப் பார்த்த வநரம் என்று தசால்லலாம். 
 
இந்தக் காலகட்டத்தில்தான் முன்சீப் வகார்ட், தாலுகா அலுவலகம், டவுன் வபாலீஸ் 
ஸ்வடஷன், சிளறச்சாளல மற்றும் ரிஜிஸ்திரார் ஆபிஸ் ஆகியளவ விழுப்புரத்தில் 
வதான்றின. இவற்றிற்கானக் கட்டடங்கள் ஒவர வைாகத்திற்கும் அளமக்கப்பட்டன 
என்பதும் கூடுதல் சிறப்பாகும். இதில் குறிப்பிடத்தகுந்தது "சப் ரிஜிஸ்திரார்" ஆபிஸ். 
 
தற்வபாது திரு.வி.க. சாளல என்றளழக்கப்படும், அப்வபாளதய கச்வசரி சாளலயில்  
1888இல் இந்த அலுவலகம் ததாடங்கப்பட்டது. நில ஆவணங்கள் ததாடர்பானப் பதிவு 
என்பததல்லாம் பின்புதான் இங்கு நடந்துள்ைன. ததாடக்கத்தில் இந்த அலுவலகத்தின் 
பணி பிறப்பு இறப்புகளைப் பதிவு தசய்வதாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. 
 
இதற்கு இப்வபாதும் அலுவலக வாயிலின் இருபுறமும் காணப்படும் கல்தவட்டுச் 
சான்றாகும். ஒருபுறம் உள்ை கல்தவட்டில் "சப் ரிஜிஸ்திரார் ஆபிஸ் விழுப்புரம்" 
என்று தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ைது. இன்தனாருபுறம் இருக்கும் 
கல்தவட்டில், "ஜனன மரண ரிஜிஸ்திரார் விழுப்புரம்" எனத் தமிழிலும் 
ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ைது. 
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காலப்வபாக்கில் எவ்வைவவா மாற்றங்கள்! 
 
பிறப்பு இறப்புப் பதிளவ நகராட்சி நிர்வாகம் ஏற்றுக் தகாண்டது. சப் ரிஜிஸ்திரார் 
அலுவலகம் நில ஆவணங்களைப் பதிவு தசய்தது.  விழுப்புரம் சார் பதிவாைர் 
அலுவலகம் 21ஆம் நூற்றாண்டில் இளண சார் பதிவாைர் அலுவலகமாகத் தரம் 
உயர்ந்தது.  கட்டடத்தில் முகப்பிலும்கூட மாற்றம் தசய்யப்பட்டுவிட்டது. தவைியில் 
இருந்து பார்த்தால் ஆங்கிவலய கட்டடப் பாணி ததரியாது (இளணப்பில் உள்ை 
கட்டடப் புளகப்படம் 2010ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டதாகும்). 
 
ஆனால், அந்தக் காலத்ளதத் ததரிந்து தகாள்ை உதவும் அந்த இரண்டு கல்தவட்டுகள், 
இளண சார் பதிவாைர் அலுவலகத்தின் வாயிலில் இப்வபாதும் நமக்குக் 
காட்சியைித்துக் தகாண்டிருக்கின்றன. 
 
 

 
வகா.தசங்குட்டுவன் 
ko.senguttuvan@gmail.com 
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17. ஊட்டியில் பமோயோற்றின் மீது அலண கட்ெத் 
பதலவயோ? ..... 

-- பதடமோழி  

 

 
 
“ஊட்டியின் வமாயாற்றின் ஒரு பகுதி பவானிசாகர் அளணக்கும், அதன் வடக்குப் 
பகுதி கர்நாடக எல்ளலயிலும் பாய்கிறது. கர்நாடகாவில் பாயும் நீரானது கபினி 
மற்றும் நுகு அளணகளைச் தசன்றளடகிறது. பின்னர் இரு அளணயிலிருந்தும் 
தவைிவயறும் நீரானது ஒன்றாக இளணந்து, டி.நரசிபுரா என்ற இடத்தில் காவிரியுடன் 
இளணந்து, மீண்டும் தமிழகத்திற்குள் நுளழகிறது. அதன்பிறகு ஒவகனக்கல் 
வழியாகத் தமிழகத்திற்குள் பாய்கிறது.” 
 
கடந்த சில நாட்கைாகத் தமிழக உழவர்களுக்கு உதவும் வளகயில் சிந்தித்த சிலர் 
தவைியிட்டுள்ை தகவல் இது. இவ்வாறு கர்நாடகாவில் பாயும் வமாயாற்றின் 
வழியாக கர்நாடகா பலன் அளடவதாகவும், இதனால் அவர்களுக்வக நாம்தான் நீர் 
தருகிவறாம் என்றும், அளத அவர்கள் தமிழகத்திற்குத் தரமறுக்கிறார்கள் என்றும், 
நாம் தகாடுக்கும் தண்ணளீர நமக்வக தகாடுக்காமல் கர்நாடகம் நம்ளம வஞ்சித்துக் 
தகாண்டுள்ைது என்றும், வமாயாற்றின் மீது நாம் ஓர் அளணளயக் கட்டிவிட்வடாம் 
என்றால் கர்நாடகா நீருக்காக நம்ளமக் தகஞ்சும் நிளல உருவாகிவிடும் என்றும், 
இந்த உண்ளம ததரிந்தும் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் தன்னலத்தின் காரணமாக 
இத்தீர்ளவ எடுக்கும் முயற்சிளய வமற்தகாள்வதில்ளல என்றும் பலமான கருத்துப் 
பரப்புளர பல சமூக வளலத்தைங்கைிலும் மாறி மாறிப் பகிர்ந்து தகாள்ைப்படுகிறது. 
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இளணயத்தின் சில “தசய்தித் தைங்களும்” கூட இவர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் 
சளைத்தவர்கைாகத் ததரியவில்ளல. ஆனால் இது உண்ளமயா, இதனால் தீர்வு 
கிளடக்குமா என்று ஒருவரும் அக்களற இன்றி வரும் தசய்திக்கு கருத்துப் 
பகிர்வதும் ததாடர்கிறது என்பதுதான் வியப்புக்குரியது. இத்தளகய வபாக்கிற்கு நன்கு 
கற்றவர்களும் விதிவிலக்கல்ல. 
 
 
பமோயோறும் அது  ோயுமிெங்களும்: 
 

 
 
நீலகிரியின் வடக்குப் பகுதியில் துவங்கி காடுகைின் வழிவயமட்டும் பாயும் 
வமாயாற்றின் நீைம் 100 கிமீ.க்கும் குளறவானது. இதில் சுமார் 25 கிமீ. கர்நாடகா 
எல்ளலக்குள் பாய்கிறது. முதுமளலக் காட்டின் வழியாகப் பாயும் இந்த 
வமாயாறுதான் அப்பகுதியின் வனவிலங்குகைின் வாழ்வாதாரம். வமாயாற்றுக்குக் 
கிளையாறுகள் எதுவும் கிளடயாது.  வமலும் வமாயாறு வபால துவக்கநிளலயில் 
உள்ை எந்த ஒரு ஆற்றிற்கும் கிளையாறுகளும் இருக்காது. இவ்வாறு நீலகிரியின் 
வடபகுதியில் பாயும் வமாயாறும், நீலகிரியின் ததன்பகுதியில் வகாயம்புத்தூர் 
மாவட்டத்தின் வமட்டுப்பாளையம், சிறுமுளக வழிவய பாயும் பவானி ஆறும் 
பவானிசாகர் நீர்த்வதக்கத்ளதத் தங்கள் நீரால் நிரப்புகின்றன. இதற்காக 
சத்தியமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ை தகாத்தமங்கலம் என்ற கிராமத்திற்கு அருகில் 
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பவானி திட்டம் மூலம் பவானிசாகர் அளணயும் கட்டப்பட்டு 33 வகாடி கன அடி 
வளர தண்ணரீ் வதக்கப்படுகிறது. 
 
வமாயாற்றின் பள்ைத்தாக்கில், வமாயாற்றின் வடகளர சத்தியமங்கலம், தளலமளல, 
தாைவாடி பகுதிகளை உள்ைடக்கிய காட்டுப் பகுதியும்; ததன்களர தகாடநாட்டுப் 
பகுதியும் தவவ்வவறு விலங்குகைின் இருப்பிடங்கைாகத் திகழ்கின்றன. வசாளலக் 
காடுகளைக் தகாண்ட குைிர் பிரவதசமான தகாடநாட்டுப் பகுதியில் வாழும் கருமந்தி, 
இருவாச்சிப் பறளவகள், பழுப்பு மரநாய், ஈ பிடிப்பான் பறளவ ஆகியன, வமாயாற்றின் 
வடக்கில் புதர் காடுகளைக் தகாண்ட தவப்பப் பிரவதசமான சத்தியமங்கலம் பகுதியில் 
கிளடயாது. இதுவவ இப்பகுதி இயற்ளகச் சூழலின் தனிச்சிறப்பு ஆகும். இருகளரயின் 
காட்டுவிலங்குகளும் வமாயாற்றிளன நம்பிவய வாழ்கின்றன. யாளனகள், புலிகள், 
கழுளதப் புலி, தவைிமான் ஆகிய நான்கு விலங்குகளும் வாழும் உலகின் ஒவர 
இடம் வமாயாற்றின் பள்ைத்தாக்கு. இது வமற்குத் ததாடர்ச்சி மளலயும் கிழக்குத் 
ததாடர்ச்சி மளலயும் இளணயும் காட்டுப்பகுதிகைில் ஒன்று. 
 
வமாயாற்றின் கிளையாறு வழியாக கபினி ஆற்றிற்கு நீர் கிளடக்கிறதா என்பதில் 
வகாளவ, ஈவராடு, நீலகிரி மாவட்டங்கைில் வாழும் மக்களுக்வக சரியான புரிதல் 
இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இளணயம் மற்றும் சமூக வளலத்தைங்கைின் 
மூலம் தசய்தி கிளடக்கும் தபாழுது அது உண்ளமதானா என ஆராய்ந்து பார்க்க அவத 
இளணயமும் நமக்குப் பலவழிகைில் உதவுகிறது. கூகுள் இளணயத்வதடலும், கூகுள் 
புவிவளரபடமும் ஒரு தசாடுக்கில் கணினித் திளரயில் தரவுகளை அள்ைித்தருகிறது. 
 
கூகுள் புவிவளரபடத்தில் வமாயாறு பாயும் தடத்ளதத் ததாடர்ந்து தசன்றால் 
வமாயாற்றுக்குக் கிளையாறு இல்ளல என்பதும், இல்லாத ஒரு கிளையாற்றின் 
வழியாக கபினியாறும் நீர் தபறவில்ளல என்பதும், வமாயாற்றில் அளணகட்டுவதால் 
கர்நாடகாளவ நாம் அடிபணியளவக்கமுடியாது என்பதும் ததைிவாகிறது. 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ை படங்கள் வழி உண்ளம அறியலாம். 
 
 
கட்டுளரக்கான தகவல் தந்து உதவிய தைங்கள்: 
[1] Moyar River — https://en.wikipedia.org/wiki/Moyar_River 
[2] வமாயாறு — https://ta.wikipedia.org/s/h7k 
[3] ஒரு நதியின் வாக்குமூலம்: சத்தி, தகாடநாடு வனங்கைின் ஆதாரம் வமாயாற்றின்! 
[தி இந்து தமிழ் நாைிதழ்] — http://tamil.thehindu.com/opinion/columns/ஒரு-நதியின்-வாக்குமூலம்-
சத்தி-தகாடநாடு-வனங்கைின்-ஆதாரம்-வமாயாற்றின்/article7312241.ece 
[4] கருவூலம்: ஈவராடு மாவட்டம்! [தினமணி] — http://www.dinamani.com/weekly-
supplements/siruvarmani/2017/feb/18/கருவூலம்-ஈவராடு-மாவட்டம்-2651269.html 
 
*** 
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தபாய்த்தகவல் தவைிவந்த இளணயத்தைங்கள்: 
[1] வமாயாற்றில் அளண கட்டி, கர்நாடகாவுக்கு ஆப்பு ளவக்கலாம்! — 
http://www.channel42.in/tamil/tamilnadu-will-build-dam-in-moyar-river 
[2] ஊட்டியில் அளண கட்டினால் வபாதும் கர்நாடகா நம்மிடம் ளகவயந்தும் 
தண்ணரீுக்காக..! — http://www.manithan.com/news/20170406126217?ref=youmaylike1%7Cஊட்டியில் 
[3] தமிழக விவசாயிகள் தண்ணரீ், குடிநீர் பிரச்சளன தீர: கட்டப்படுமா வமாயாற்றின் 
அளண ? — http://tamilvarthamaani.in/2017/04/தமிழக-விவசாயிகள்-தண்ணரீ்/ 
[4] இந்த எடத்துல அளணய வபாட்டா கர்நாடகா நம்மகிட்ட தண்ணிக்கு தகஞ்சும் 
இனி! — http://tamil.nativeplanet.com/travel-guide/do-you-know-about-moyar-river-001082.html 
 
 
நன்றி: சிறகு 
 
 

 
வததமாழி 
themozhi@yahoo.com 
 
 

http://www.vallamai.com/wp-content/uploads/userphoto/182.thumbnail.jpg


[77] 
 

18. டசன்லனக்கு அருபக   ழலமயோன ஃ ோசில் இலைகள்  

-- சிங்கடநஞ்சம் சம் ந்தம்  

 

 
 ெம் – 1 

 
பல இலட்சம் பல வகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த உயிரினங்கைின் 
மிச்சங்களும் எச்சங்களும் அக்காலத்வத உருவான படிவப் பாளறகைில் பதிந்து 
கிடக்கின்றன. இளவ ஆங்கிலத்தில் ஃபாசில்  (FOSSIL) எனப்படுகின்றன. தமிழில், 
‘ததால்லுயிர் எச்சங்கள்’ எனலாம். எலும்புகள், பற்கள், கிைிஞ்சல்கள், சிப்பி ஓடுகள் 
வபான்ற கடினமான பகுதிகள் மட்டுமின்றி இளலகள், தண்டுகள் வபான்ற 
தமன்ளமயான பகுதிகளும் ஃபாசில்கைாகக் கிளடக்கின்றன (படம் - 1). 
 
உயிரினங்கைின் பரிணாம வைர்ச்சிளயப் பற்றி அறிந்து தகாள்வதற்கு 
மட்டுமல்லாமல் அளவ அடங்கியுள்ை பாளறகள் உருவான காலத்ளத அறியவும்,  
கனிமவைங்களை கண்டறியவும் ஃபாசில்கள் தபரிதும் உதவுகின்றன. 
 
தமிழகத்தின் கிழக்கு மாவட்டங்கள் பலவற்றில் ஃபாசில்களைத் தன்னகத்வதக் 
தகாண்ட படிவப்பாளறகள் கிளடக்கின்றன. அரியலூர் பகுதியில் காணப்படும் கடல் 
வாழ் உயிரினங்கைின் ஃபாசில்கள் உலகப் புகழ் தபற்றளவ. இங்வக காளர-தரணி 
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பகுதியில் உள்ை திறந்ததவைி கைிமண் சுரங்கங்கைில்  இளல ஃபாசில்களும் 
கண்டறியப்பட்டுள்ைன (படம் - 2&3). 
  

 
 ெம் - 2 

  

 
 ெம் - 3 
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தசன்ளனக்கு அருவக, தாம்பரத்திற்கு வமற்வக, சுமார் 15 வகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் 
உருவான  வமல் வகாண்டுவானா காலத்திய படிவப்பாளறகள் சற்வறறக்குளறய  
நூறு சதுர கி.மீ. பரப்பைவில் காணப்படுகின்றன (படம் - 4). 
 

 
 ெம் - 4 

 
மணற்கல் பாளறகளும் , கைிமண் பாளறகளும் இவற்றில் அடக்கம். இந்தப் 
பாளறகைில் அந்தக் காலத்தில் வாழ்ந்த ளசகவடாஃளபட்டா, ஃபிலிவகலஸ் வளகத் 
தாவரங்கைின் இளலகள் ஃபாசில்கைாகப்  பதிவாகியுள்ைன. இவற்றுள் 
ளசகவடாஃளபட்டா வளகளயச் வசர்ந்த டீவலாஃபிலம் தாவர இளலகவை அதிக 
அைவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. ஆற்றில் அடித்து வரப்படும் கைிமண், 
நீர்நிளலகைில் படியும் வபாது அந்த மண்வணாடு அடித்துக் தகாண்டுவரப்படும்  
இளலகளும் கைிமண்வணாடு வசர்ந்து படிகின்றன. நாைளடவில் கைிமண் இறுகி 
தகட்டிப்படும் வபாது  இளலகள் மக்கிப் வபானாலும் அளவ பதித்த சுவடுகள் 
அப்படிவய இருக்கின்றன. இந்தச் சுவடுகள் பார்ப்பதற்குப் பூ வபான்ற அளமப்பில் 
இருப்பதால், உள்ளூர் மக்கள், இளலஃபாசில் அடங்கிய கற்களை 'பூக்கல்' (படம் - 5 & 
6) என்று அழகாக அளழக்கிறார்கள். 
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 ெம் - 5 

 

 
 

 ெம் - 6 
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தாம்பரத்திற்கு வமற்வகயுள்ை மணிமங்கலம், வசாமங்கலம், பிள்ளைப்பாக்கம், 
குண்டுதபரும்வபடு, அமரம்வபடு , வல்லம், வல்லக்வகாட்ளட, அழகூர், வட்டம்பாக்கம் 
மற்றும் ஸ்ரீதபரும்புதூர்   பகுதிகைில் இளலஃபாசில்களும் தண்டுஃபாசில்களும் 
கிளடக்கின்றன. இளவ தபரும்பாலும் தவண்ளம மற்றும் மங்கலான தவண்ளம 
நிறத்திலுள்ை கைிமண் பாளறகைிவலவய உள்ைன. 
 
இளலஃபாசில்கள் அதிக அைவில் கிளடக்கும் இந்தப் பகுதியில், அபூர்வமாகக் கடல் 
வாழ் உயிரினங்கைின் ஃபாசில்களும் கிளடக்கின்றன. 
 
தசன்ளனப் தபருநகர், வரலாற்று முக்கியம் வாய்ந்த ஸ்ரீதபரும்புதூர் வபான்ற 
இடங்கைால் சூழப்பட்ட இந்த இடத்தின் சில பகுதிகளையாவது வதசிய நிளனவுச் 
சின்னங்கைாக அறிவித்துப்  பாதுகாக்க தமிழ்நாடு சுற்றுலா துளறயும்,  இந்திய 
புவியியல் ஆய்வுத் துளறயும் முன் வர வவண்டும். இல்ளலதயனில் இளவ இருந்த 
இடம் ததரியாமல் வபாய்விடும். 
 
 
 

 
Singanenjam 
singanenjam@gmail.com 
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19. ஊடறண்டணய் ..... 

--  ழலமப சி  

 
விைக்தகண்தணய் எனப்படும் 
ஆமணக்கு எண்தணய் வாழ்வில் 
இன்றியளமயாத அைவுக்குப் 
பலவற்றுக்கும் உதவக்கூடியது. 
எனவவதான் அகத்தியர் தசால்லிய 
'தாயில்லாதவருக்கு 
விைக்தகண்தணய்வய தாய்' என்பளத 
தாதயண்தணய் எனச் தசால்வதும், 
கண்கைில் இருக்கும் மாசு நீங்கி நல்ல 
பார்ளவ கிட்டுதமன்பளத, 'கண்ணுல 
விைக்தகண்தணய் ஊத்தீட்டு பாக்குறா 

பாரு' எனச் தசால்வதும் தமிழர் வழக்காறு. 
 
உரிய பருவத்தில் பூப்தபய்தாத தபண்மகளை 'இருசி' எனச் தசால்வதும், அத்தகு 
தபண்மகளை இைக்குவதற்கு விைக்தகண்தணய் பாவிப்பதும், விைக்குகளுக்கு 
ஆமணக்தகண்தணய் பாவிப்பதும், தசரிமானமற்று தமலிந்திருக்கும் குழந்ளதகள் 
நன்கு ஊற, தாய்ப்பாலுடன் விைக்தகண்தணய் கலந்து தகாடுத்து வர குழந்ளத நன்கு 
ஊறுதமன்பதால், இவ்வழக்கத்திற்கு ஊதறண்தணய் தகாடுத்ததலனச் தசால்லி 
ஊதறண்தணய் தகாடுப்பதும் தமிழர் மரபு. 
 

தமிழர் கலைகலளப் ப ோற்றுபவோம்!  
தமிழர் மரல  மீட்டெடுப்ப ோம்!! 

 

 
பழளமவபசி 
pazamaipesi@gmail.com 
 
 



[83] 
 

20. ட ோருள் ட ோதிந்த  ழலமகள் ..... 

--  ழலமப சி  

 

 
 

1. தங்கச் தசருப்பானாலும் தளலக்கு ஏறாது. 
2. தீயில் இட்ட தநய் திரும்ப வராது. 
3. நாடு கடந்தாலும் நாய்க்குணம் வபாகாது. 
4. வதவராடு வபாச்சுது திருநாள். தாவயாடு வபாச்சுது பிறந்தகம். 
5. ததய்வம் காட்டுவம தவிர ஊட்டாது. 
6. தசத்த பிணத்திற்கு அருவக இனி சாகும் பிணம் அழுகிறது. 
7. கடளலத் தாண்ட ஆளசயுண்டு, கால்வாளயத் தாண்ட கால் இல்ளல. 
8. கரும்பு கசப்பது வாய்க்குற்றம். 
9. கடன் வாங்கிக் கடன் தகாடுத்தவனும் தகட்டான்.  மரம் ஏறிக் ளக 

விட்டவனும் தகட்டான். 
10. காட்டிவல தசத்தாலும் வடீ்டிவல தான் தீட்டு. 
11. கூப்பாட்டால் சாப்பாடாகுமா? 
12. எரிகிற வடீ்ளட அவிக்க கிணறு தவட்ட நாள் பார்த்தது வபால, 
13. கும்பிட்ட வகாயில் தளல வமல் இடிந்து விழுந்தது வபால, 
14. சில்லளறக் கடன் சீரழிக்கும். 
15. தசாப்பனங்கண்ட அரிசி வசாற்றுக்கு ஆகுமா? 
16. உறவு வபாகாமல் தகட்டது, கடன் வகைாமல் தகட்டது. (எத்தளன தபரிய 

உண்ளம. வபாய் வந்து தகாண்டிருந்தால் தான் உறவு நிளலக்கும். தகாடுத்த 
கடளனக் வகட்டுக் தகாண்வட இருந்தால் தான் திரும்பக் கிளடக்கும்). 

17. அடி நாக்கில் நஞ்சும், நுனி நாக்கில் அமிர்தமுமா? (இன்று பலரும் 
இப்படித்தாவன இருக்கிறார்கள்?) 

18. ஆளன இருந்து அரசாண்ட இடத்தில் பூளன இருந்து புலம்பி அழுகிறது! 
(எல்லாம் காலத்தின் வகாலம்!) 
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19. அறப்படித்தவன் அங்காடிக்குப் வபானால் விற்கவும் மாட்டான், வாங்கவும் 
மாட்டான். (அதிகமாய் படித்தவர்கள் பலரும் இப்படித்தான்). 

20. உள்ை பிள்ளை உரளல நக்கிக் தகாண்டிருக்க மற்தறாரு பிள்ளைக்கு 
திருப்பதிக்கு நடக்கிறாள். (இருக்கிற குழந்ளதக்கு வசாறு வபாடாமல் அது 
உரலில் ஒட்டிக் தகாண்டிருக்கும் தானியத்ளத நக்கிக் தகாண்டிருக்கிறது. இந்த 
நிளலளமயில் அடுத்த பிள்ளை வவண்டும் என்று திருப்பதிக்கு வவண்டிக் 
தகாண்டு நடக்கிறாைாம். இப்படியும் இருக்கிறார்கள்). 

21. இறுகினால் கைி. இைகினால் கூழ். 
22. ஊன்றக் தகாடுத்த தடி மண்ளடளயப் பிைந்தது. (யாருக்கு உதவுகிவறாம் என்று 

சிந்தித்து உதவா விட்டால் இப்படித்தான்) 
23. எடுப்பது பிச்ளச. ஏறுவது பல்லாக்கு. (பலருளடய வபாக்கு இப்படித்தான் 

இருக்கிறது) 
24. எட்டி பழுத்ததன்ன? ஈயாதார் வாழ்ந்ததன்ன? (எட்டி பழுத்தாலும் அதன் 

கசப்பால் சாப்பிட உதவாது. கஞ்சனுக்கு எத்தளன தசல்வம் வந்தாலும் அதில் 
யாரும் பலன் அளடய முடியாது). 

25. விசாரம் முற்றினால் வியாதி. (கவளல அதிகமானால் வியாதியில் தான் 
முடியும்). 

26. ளபய தமன்றால் பளனளயயும் தமல்லலாம். (நிதானமாக சிறிது சிறிதாக 
தமன்றால் பளனளயக் கூட தமன்று விடலாம். அதாவது நிதானமாகத் 
ததாடர்ந்து தசய்து தகாண்வட இருந்தால் எத்தளன தபரிய காரியத்ளதயும் 
தசய்து முடித்து விடலாம்.) 

27. காற்றில்லாமல் தூசி பறக்காது. (தநருப்பில்லாமல் புளகயாது என்ற 
பழதமாழிக்கு இளணயான இன்தனாரு பழதமாழி) 

28. பண்ணின புண்ணியம் பலனில் ததரியும். (நாம் அனுபவிக்கும் பலன்களைப் 
பார்த்தாவல வசர்த்திருக்கும் புண்ணியம் எவ்வைவு என்பது ததரிந்து விடும்). 

29. பிடித்த தகாம்பும் ஒடிந்தது, மிதித்த தகாம்பும் முறிந்தது. (துரதிர்ஷ்டம் எப்படி 
எல்லாம் வசாதிக்கிறது என்பதற்கு அழகான பழதமாழி. ஒரு மரத்தில் ஏறி ஒரு 
தகாம்ளபப் பிடித்துக் தகாள்ளும் வபாது அது ஒடிந்து வபாக, கீவழ விழாமல் 
இருக்க இன்தனாரு தகாம்பில் காளல ளவத்து ஊன்றினால் அந்தக் தகாம்பும் 
முறிந்தால் எப்படி இருக்கும்?) 

30. பாடுபட்டுக் குத்தினாலும் பதரில் அரிசி இருக்காது. (பதர் என்பவத அரிசி 
இல்லாத தநல் தான். அதனால் என்ன தான் குத்தினாலும் அதில் அரிசி 
கிளடக்க வாய்ப்பில்ளல. மனிதனின் பயனில்லாத முட்டாள்தனமான முயற்சி 
குறித்துச் தசால்லும் பழதமாழி) 

31. இட்டததல்லாம் பயிராகாது. தபற்றததல்லாம் பிள்ளையாகாது. 
(விளதத்தததல்லாம் பயிராகி பலன் தருவதில்ளல. அது வபால 
தபற்றததல்லாம் பிள்ளையாகி நல்லபடியாக நம்ளமப் பார்த்துக் தகாள்ளும் 
என்று நிளனத்துவிட முடியாது). 
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32. களடந்த வமாரிவல குளடந்து தவண்ளணய் எடுப்பான். (தயிரில் தவண்தணய் 
எடுத்த பிறகு தான் வமாராகிறது. அந்த வமாரிவலவய மீண்டும் தவண்தணய் 
எடுக்கும் அைவு சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவர்களைப் பற்றி இந்தப்பழதமாழி 
தசால்கிறது). 

33. வாங்குகிற ளக அலுக்காது. (வாங்கிக் தகாண்வட இருப்பவர்களுக்கு அலுப்வப 
இருக்காது. லஞ்சம் வாங்கும் அதிகாரிகளுக்கும், அரசியல்வாதிகளுக்கும் 
என்வற தசால்லப்பட்ட தபாருத்தமான பழதமாழிவயா?) 

34. அடுத்த வடீ்டுக்காரவர பாம்ளபப் பிடியுங்க. அது அல்லித்தண்டு வபால 
ஜில்தலன்றிருக்கும். (என்ன சாமர்த்தியம் பாருங்கள்!) 

35. உயிவராடு ஒரு முத்தம் தராதவள், தசத்தால் உடன்கட்ளட ஏறுவாைா? 
36. அய்யாசாமிக்குக் கல்யாணம், அவரவர் வடீ்டில் சாப்பாடு. 
37. அவவன இவவன என்பளத விட சிவவன சிவவன என்பது நல்லது. 
38. அன்பான சிவனகிதளன ஆபத்தில் அறி. 
39. ஆகிறவன் அளரக்காசிலும் ஆவான்.  ஆகாதவனுக்கு ஆயிரம் தகாடுத்தாலும் 

விடியாது. 
40. ஆயிரம் உளடயான் அமர்ந்திருப்பான்,  அளரப்பணம் உளடயான் ஆடி 

விழுவான். 
41. ஆளன வமல் வபாகிறவளன சுண்ணாம்பு வகட்டால் கிளடக்குமா? 
42. இந்த எலும்ளபக் கடிப்பாவனன், தசாந்தப்பல்லுப் வபாவாவனன்? 
43. இந்தக் கூழுக்கா இத்தளன திருநாமம்? 
44. இளமக் குற்றம் கண்ணுக்குத் ததரியாது. 
45. இடுகிறவள் தன்னவள் ஆனால் முதல் பந்தியில் உண்டால் என்ன, களடப் 

பந்தியில் உண்டால் என்ன? 
46. உண்டு தகாழுத்த நண்டு வளையில் தங்காது. 

 
 படம்: இளணயத்திலிருந்து 
 

 

 
பழளமவபசி 
pazamaipesi@gmail.com 
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21. கோட்ெம்மோவின் கோதல் ..... 

-- மு. ோர்த்தசோரதி, விகென்  

 
 
''புருஷன் தசத்துட்டாரு... பூவும் தபாட்டுமா மினுக்குறானு வபசுவாங்க'' - தசருப்பு 
ளதக்கும் காட்டம்மாவின் களத! 
 
கட்டுளர: மு.பார்த்தசாரதி 
படங்கள்: குமரகுருபரன் 
தவைியடீு: விகடன் (இதழ்: வம 31, 2017) 
 
காளல பத்து மணி. அவசாக் நகர் நான்காவது பிரதான சாளல பரபரப்பாக இருக்கிறது. 
வநற்றிலிருந்து வபருந்துகள் சரியாக இயங்காததால் அலுவலகத்திற்குச் 
தசல்பவர்களும், தவைியூர் தசல்பவர்களும் தனியார் வபருந்துகைிலும் வஷர் 
ஆட்வடாக்கைிலும் முண்டியடித்து ஏறிக்தகாண்டிருக்க, எந்ததவாரு பதட்டமும் 
இல்லாமல் எதிரிலுள்ை பிைாட்பாரத்தில் நடந்து வருகிறார் காட்டம்மா .  
பருமனான உடல் வதாற்றம், கந்தல் வசளல, தநற்றியில் வட்டவடிவப் தபாட்டு 
இததல்லாவற்றிற்கும் வமலாக, சம்பந்தவம இல்லாமல் முதுகில் ஒரு காவலஜ் வபக் 
வபாட்டுக்தகாண்டு ஹாயாக  நடந்து வந்தவளர எல்வலாரும் ஆச்சரியத்வதாடு 
பார்த்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். ஆனால், அவவரா இளததயல்லாம் 
கண்டுதகாள்ைவவயில்ளல. வநராக அந்த பிைாட்பாரத்தில் கிடந்த பலளககளை 
ஒன்றாக வசர்த்து அதன்வமல் தார்ப்பாளய விரித்து அதில் உட்கார்ந்தார். உள்வை 
கிடந்த தசருப்புகளையும் ஷூக்களையும் தன் முன் எடுத்து ளவக்கிறார்.  
 
அறுந்த தசருப்புகளை எடுத்துக்தகாண்டு தசல்பவர்கைிடம்,  
“தசருப்பு ஒட்டுப்வபாட முப்பது, ஷுக்கு பாலிஷ் வபாட இருபது, புது தசருப்ப சுத்தி 
ஓரம் வக்க நாப்பது” என்று தன் வவளலயில் பிஸியாக இருப்பவளர அத்தளன 
எைிதில் பார்க்காமல் கடந்து வபாக முடியாது.  காட்டம்மா உட்கார்ந்திருக்கும் அவத 
இடத்தில்தான் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அவருளடய கணவர் கார் வமாதி 
விபத்துக்குள்ைானார். நாம் அவளரப் பார்ப்பளத கவனித்ததும் 
“வா ராசா, தசருப்பு தக்கனுமாயா. சுத்தி தச்சிறவா, அறுவது ரூவா ஆவும் சாமி” 
என்றவரிடம், நம்ளம அறிமுகப்படுத்திக் தகாண்டு “நான் தசருப்பு ளதக்க 
வரளலங்கம்மா” என்று தசான்னவுடவனவய, அருகில் கிடந்த பலளகளய 
எடுத்துப்வபாட்டு உட்காரச்தசான்னவர், “ஆயாவால இதான்யா முடியும் ஏதும் 
தநனச்சிக்காத” என்றபடிவய மீண்டும் தசருப்ளப ளதத்துக்தகாண்வட, வபச 
ஆரம்பிக்கிறார்.  
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“எம்வபரு காட்டம்மா, இந்தா 
பக்கத்துல இருக்குல்ல 
பஜனவகாயில் ததரு, அங்கதான் 
வாடக வடீ்டுல குடியிருக்வகன். 
அஞ்சர வருசம் ஆவப்வபாவுதுய்யா, 
அவரு தசத்துப்வபாயி. இந்தா இந்த 
எடத்துலவதன் உக்காந்து தசருப்பு 
தச்சிக்கிட்டு இருந்தாரு. அவரு 
வபாயிட்டாரு, நான் இங்க 
வந்துட்வடன்” னு தசால்லும்வபாவத 
அவர் குரல் தழுதழுத்தது. 

கண்கைிலிருந்து தபருக்தகடுக்கும் நீளர வசளல முந்தாளனயால் துளடத்துக் 
தகாண்டிருந்தவரிடம் ஆறுதல் வார்த்ளத தசால்லிவிட்டு அவளர திளச திருப்ப, 
'உங்களைப் பற்றி தசால்லுங்கவைன்' என்வறாம்.  
 
“ராயபுரத்துல தபாறந்து வைந்த 
தபாண்ணு நான். என்வனாட 
அப்பா, தசருப்பு தக்கிறவரு. 
ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் அப்பா 
களடக்கு வபாவவன். அவரு 
பக்கத்துலவய துண்ட விரிச்சு 
வபாட்டு என்ன படுக்க வப்பாரு. 
நான் தூங்காம அப்பா தசருப்பு 
தக்குறளதவய பாத்துட்டு 
இருப்வபன். அன்ளனக்கு நான் 
அப்பாக்கிட்ட கத்துக்கிட்ட 
ததாழில்தான் என் புருசன் 
தசத்துப்வபானதுக்கு அப்பறம் எனக்கு வாழ்க்ளகய தகாடுத்துருக்கு.  
என் புருசனும் தசருப்பு ளதக்கிறவருதான் தம்பி. இத்தினூன்டு வயசுலருந்வத 
எம்பின்னால சுத்திசுத்தி வந்துச்சு. பதிமூனு வயசுல நான் தபரிய மனுஷியானதும் 
ஓல குச்சில உக்கார வச்சிருந்த என்னய ஏவதவதா தசால்லி மயக்கி இழுத்துன்னு 
ஓடிட்டாரு. தவவரவம ததரியாத வயசுல அவரு வபச்சக் வகட்டு நானும் கூடப்வபாயி 
கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்வடன். திருவவற்காட்டுலதான் கல்யாணம்.  
களடயில் வருசக்கா மூணு புள்ளைங்க. களடசி புள்ைய ஆண்டவவன 
எடுத்துக்கிட்டான். பாவம் மூைக்காச்சல் வந்து தசத்துவபாயிடுச்சு. அப்வபால இருந்து 
மத்த தரண்டு புள்ளைங்களையும் கண்ணுக்குள்ை தவச்சி பாத்துக்கின்னாரு. என்னயும் 
அப்டித்தான். அதுங்க தரண்டும் வைந்து கட்டிக்குடுக்குற வளரக்கும் அவருக்கு 
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எம்வமல ஒவர லவுசுதான். நானும் அப்புடித்வதன் அவர பாத்தாவல தவக்கம் 
வந்துடும்.  

 
'தபாம்பைப்புள்ை 
வூட்டுலவய 
அடஞ்சிதகடக்காம, நாலு 
எடத்துல வபாயி எதனாச்சும் 
வவலய கத்துக்க புள்ை... 
அப்பதான் வாழ்க்கயில 
முன்வனற முடியும்' னு 
தசால்லுவாரு. 
அவருக்தகாசம் ஏஜன்சி 
வவலக்கு வபாயிக்கின்னு 
இருந்வதன். வாங்குற 
சம்பைத்துல ஒரு ரூவா 
அவருட்ட தகாடுத்தவத 

இல்ல. ஆனா, அவரு ததனக்கும் தகடக்குற காச தகாண்டாந்து 
ஏங்கிட்டவதங்தகாடுப்பாரு.  
 
நான் எப்பவாச்சும் களடக்கு 
வந்தா இங்க உக்காரவவ வுட 
மாட்டாரு. 'ஆம்பளைங்கள்லாம் 
இருக்குற எடம் புள்ை. 
நீதயல்லாம் இங்க வராத' ன்னு 
தசால்லி அம்பது நூற குடுத்து 
'ஒனக்கு புடிச்சத எதுனாச்சும் 
வாங்கித் துன்னுக்கிட்டிரு. நான் 
வவலய முடிச்சிட்டு 
வந்துடுவறன். வலடீஸ்லாம் 
வராட்டுல வந்து உக்காரக்கூடாது 
சரியா' ன்னு தகாஞ்சிக்கின்வன 
அதட்டுவாரு. ஆனா, இப்வபா ததனக்கும் நான் இங்கதான் உக்காந்துகின்னுருக்வகன்” 
என்கிறார் ஏக்கத்வதாடு. 
 
காட்டம்மாவின் காதல் வாழ்க்ளக அவ்வைவு அழகாக இருக்கிறது. பதிமூன்று 
வயதில் ஆரம்பித்த இவர்கள் காதல் இப்வபாது வளரயிலும் ததாடர்கிறது. தபண்கள் 
வராட்டில் வந்து உக்காரக்கூடாததன்று தசால்லிய துளரசாமி தன் ஆளச 
மளனவிளய சுயமாகவும் பகுத்தறிவவாடும் வாழப் பழக்கியிருக்கிறார். அதன் 
தவைிப்பாடுதான் இப்வபாதும் காட்டம்மா குங்குமப் தபாட்வடாடும் தளல நிளறய 
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பூவவாடும் தன்ளன எப்வபாதும் அலங்காரமாய் ளவத்திருக்கிறார். தன் மகனுக்கும் 
மகளுக்கும் திருமணமான பிறகும் கூட அவர்கள் நிழளல அண்டாமல் தசருப்பு 
ளதத்து பிளழக்கிறார். ஆனாலும், காட்டம்மா இப்வபாது வளர ஒரு ரூபாய் கூட 
தனக்காக வசர்த்து ளவப்பதில்ளலயாம்.  
 
இன்னாத்துக்குயா காச வசத்து வக்கனும், 
நாலக்கு ஒழக்க முடியாதுன்னு 
வருத்தப்படுறவன் ஒண்டிதான் இன்னக்வக 
காச வசத்து வப்பான். நான் ததனமும் 
ஒழக்கிறவ. எம்புருசன் இருந்தவளரக்கும் 
நான் வசத்துவச்சவத தகடயாது. வூட்டு 
வாடளகவலந்து, புள்ைகுட்டியல வைக்கறது 
ஒண்டிக்கும் அவவர பாத்துகினாரு. எனக்கு 
தர்ற காச வச்சிக்கிட்டு ராணிமாதிரி 
சுத்திக்கிட்டு இருந்வதன். புள்ைங்கை 
கட்டிக்குடுத்த தபறகும் நாங்க தரண்டு வபரும் 
லவ் வபர்ட்சுதான். எப்பவுவம சுதந்திரமா 
சுத்திக்கின்னு தகடப்வபாம். நாைக்கு 
அதுவவணுவம இதுவவணுவமன்னுலாம் 
வயாசிச்சவத இல்ல. 
இந்தா பாக்குற சனங்கள்லாம் புருசன் 
தசத்துப்வபாயி இத்தன வருசம் ஆவுது. 
இன்னும் தபாட்டு வச்சிக்கிட்டு மினுக்கிக்கிட்டு திரியுது பாருன்னு காது படவவ 
வபசுறாங்க. ஊரு வபசுவதங்கிறதுக்காக என்வனாட ஆசய நான் விட்டுக்தகாடுக்க 
முடியுமாய்யா. என்னப்தபாறுத்த வர எம் புருசன் இன்னும் எங்கூடவவதான் 
இருக்குறாரு. அதான் எப்வபாதும் நான் என்ன அலங்காரமா தவச்சிக்குவறன் ” என்ற 
வார்த்ளதகைில் ளவரமாய் மிைிர்கிறது உளழப்பும் தன்னம்பிக்ளகயும்.  
காட்டம்மா குடும்பத்தினர் வபசிக்தகாண்டிருக்கும்வபாவத நாம் தமல்ல 
காட்டம்மாவிடம் அன்ளறய சம்பவம் பற்றி வகட்வடாம், 
 
“முப்பது வருசமா அவரு இங்க இருந்துதான் தசருப்பு தச்சிக்கின்னு இருந்தாரு. 
கல்யாணம் முடிஞ்ச தபறவு என்னய இந்தப்பக்கவம வரக்கூடாதுன்னு தசான்னவரு, 
சாவப்வபாற அன்னக்கி காளலல வூட்லருந்து தகௌம்பும்வபாது, சும்மா இருந்தா 
கடபக்கம் வந்துட்டு வபாபுள்ைன்னு தசான்னாரு. நானும் பூக்களடக்கு வபாயிட்டு 
வந்துடுவறன்னு தசான்வனன்.  
 
நான் களடயாண்ட வரும்வபாது அவரசுத்தி தராம்ப கூட்டமா இருந்துச்சு. ஒடம்பு 
முழுக்க ரத்தத்வதாட அவரு உசுருக்கு துடிச்சிக்கின்னு தகடந்தாரு. பாத்த எனக்கு 
ஈரக்தகாலவய அந்துப்வபாச்சு. அடிச்சுபுடிச்சு ஒரு வண்டியில ஏத்திக்கின்னு 
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ஆஸ்பத்திரிக்கு வபாவனாம். ஒருநாள் முழுக்க உசுருக்கு வபாராடிட்டு தகடந்தவரு 
மறுநாவை கண்ண மூடிட்டாரு.  
 
யாவரா சின்னளபயம்வபால, காரு ஓட்டி கத்துகினானாம். அப்பதான் பிவரக்க 
புடிக்கத்ததரியாம கார இவருவமல ஏத்திட்டான். காருவவகமா வரும்வபாவத பக்கத்துல 
இருந்த பூக்காரம்மா கத்துனாைாம். குனிஞ்சுகின்வன தசருப்ப தச்சிக்கின்னு 
இருந்தவரு அளத கவனிக்கல. வண்டி ஓட்டி பழகுறவங்க சனங்க நடமாட்டம் 
இல்லாத ஏரியாவா பாத்து வபாயிருக்கலாம். அவவராட தகட்ட வநரம் அன்னக்கின்னு 
இருந்துருக்கு. அதுக்காக நான் தநதமும் வருத்தப்பட்டுக்கின்வன வூட்டுக்குள்ை 
அடஞ்சி தகடக்க முடியுமாய்யா. அப்புடி இருந்வதன்னா அவவர என்னய 
சபிச்சிடுவாரு.  
 
அவரு வபானதுக்கப்பறம் நான் கஷ்டப்படாத நாைில்ல, வபாகாத எடமில்ல. ஒரு 
எடத்துலயும் வவல தரமாட்வடன்னுட்டாங்க. எல்லா முயற்சியும் எடுத்த தபறவுதான் 
இங்க வந்து உக்காந்துட்வடன். என்கிட்டதான் என்வனாட அப்பனும் புருசனும் 
தசால்லிக்தகாடுத்த ததாழில் இருக்குல்வல. பின்ன இன்னாத்துக்கு நாம வவல வகட்டு 
ஒவ்தவாரு எடத்துக்கா அளலயனும்னு வயாசிச்சுதான்அவரு உக்காந்து தசருப்பு 
ளதச்சிக்கிட்டு இருந்த எடத்துக்வக வந்துட்வடன்.    
 
இங்கதான் அவரு ஏம்பக்கத்துலவய இருக்குற மாதிரி உணருவறன். அதனால, 
என்னாலயும் ததாழில நல்லபடியா பண்ணமுடியுது. தகடக்குறத வச்சு 
ஏம்புள்ைங்களுக்கும் தகாடுத்துக்கிட்டு, நானும் சந்வதாஷமா வாழுவறன்” 
தன்னம்பிக்ளகவயாடு வபசியவளர வியப்வபாடு பார்த்துவிட்டு அங்கிருந்து 
கிைம்பிவனாம். காட்டம்மா மீண்டும் அறுந்த தசருப்புகளைத் ளதத்துக் 
தகாண்டிருக்கிறார். 
 
 
 

  
http://www.vikatan.com/news/tamilnadu/89494-the-heartfelt-story-of-kaatamma-who-stitches-footwear-at-road-side.html  
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22. இலணயத்தமிழ் வளர்ச்சி  ற்றிய பக ிஎம்ஜி - கூகுள் 
ஆய்வறிக்லக ..... 

-- பதடமோழி  

 
"இளணயத்தில் அதிகம் பயன்படும் தமாழி 'தமிழ்'..! - கூகுள் சர்வவ முடிவு" என்பது  
விகடன் தந்த தசய்தி. 
 
வமவலாட்டமாகக் தகாடுத்த இத்தளலப்ளப  அப்படிவய தபாருள் தகாண்டால் அது 
தவறான முடிவுக்குக் தகாண்டு தசல்லும்.  இந்நாட்கைில்  இளணய  உலகில் 
ஆங்கிலத்ளத விட, ஸ்பானிஷ்  தமாழிளய விடவா தமிழ் அதிகம் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும் படிப்பவர் குழப்பம் தகாள்ைலாம்.  உலகைாவிய 
முளறயில் ஐவராப்பிய காலனி ஆதிக்க முளறயினால்  திணிக்கப்பட்ட தமாழிகள் 
வபாலன்றி,  தங்கள் நாட்டின்  அதிக மக்கள் ததாளகயாலும், தமாழி மறுசீரளமப்புக் 
தகாள்ளகயாலும்  அதிக மக்கள் வபசும் பண்ளடய தமாழிகைில் ஒன்றான எங்கள்  
சீன தமாழிளயவிடவா இளணயத்தில் அதிகம் பயன்படும் தமாழி தமிழ்? என்று 
சீனர்கள் தவகுண்டும் எழலாம்.  இளணயத்ளத தங்கைது  முழுக் கட்டுப்பாட்டில் 
ளவத்திருப்பதாக அவர்கள் தகாண்டிருக்கும் தபருளமளய விட்டுக் தகாடுக்க விரும்ப 
மாட்டார்கள்.   
 
விகடன் தகாடுத்த தகவல் கட்டுளரயின் மூலமான வகபிஎம்ஜி மற்றும் கூகுள் 
இளணந்து வமற்தகாண்ட ஆய்வின் அறிக்ளக*  (வழங்கிய நண்பர் முளனவர் நா. 
கவணசன் அவர்களுக்கு நன்றி),  தமிழர்கள்  ததாழில்நுட்பம்  வழங்கிய தாய்தமாழி 
பயன்பாட்டு வாய்ப்பிற்கு தவகு விளரவில் தங்களை தகவளமத்துக் தகாண்டளதக் 
காட்டுகிறது.  இந்த ஆய்வு பிற இந்திய தமாழியினரின் தகவளமப்பு, தாய்தமாழிவழி 
இளணயப் பயன்பாடு தகாள்ைல் ஆகியவற்ளறயும் தருவது தமிழர்களைப் பிற 
இந்திய தமாழியினருடன் ஒப்பிட உதவுகிறது.   
 
இந்த அறிக்ளகயில்,  இந்திய தமாழிகைில் மக்கள்ததாளக அடிப்பளடயில் அதிக 
அைவில் வபசப்படும் இந்தி, வங்காைம், ததலுங்கு, மராத்தி, தமிழ், குஜராத்தி, 
கன்னடம், மளலயாைாம் ஆகிய  தமாழியினர் மட்டுவம ஒப்பிடப்பட்டுள்ைனர். 
இந்திய தமாழிகைில் தட்டச்சுவதற்கு 11 தமாழிகளுக்கும், தமாழிதபயர்ப்பிற்கு 22 
இந்திய தமாழிகளுக்கும் கூகுள் வசதிகளை ஏற்படுத்தியுள்ைது. தமிழ் தமாழியினர் 75 
மில்லியன் எனவும் அவர்கைில் 40 மில்லியன் தமிழர் ஆங்கிலத்ளதவிடத் தமிழில் 
படிக்க, எழுத, உளரயாட விரும்புகிறார்கள் என்றும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.  இது 
இருவரில் ஒரு தமிழர் தாய் தமாழிளய முதன்ளம தமாழியாகப் பயன் தகாள்ை 
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விரும்புகிறார் என்று காட்டுகிறது  (மராத்தி -72% ; கன்னடம் - 70%; குஜராத்தி - 57%; 
மளலயாைம் -  55%; தமிழ் - 53%; வங்காைம்  52%; இந்தி -  49%; ததலுங்கு  - 44% ).  
வணிகம், வங்கி பயன்பாடு, தசய்தி, விைம்பரங்கள், அரசு வசளவகள், வகைிக்ளக, 
ததாளலத்ததாடர்பு சமூக வளலத்தை பங்கைிப்பு, பயனர் உருவாக்கும் பதிவுகள் 
ஆகியவற்றில் இந்த தமாழியினர் எவ்வாறு  பங்வகற்கிறார்கள்  என்று 
ததாகுத்தைிக்கிறது இந்த ஆய்வறிக்ளக.  
 

 
 
புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மக்கைிளடவய ஊடுருவிப் பரவுவளத விைக்கும் வகாட்பாடு 
மிக முக்கியமான ஒன்று. அந்த  புதிய கண்டுபிடிப்பு, அதளன அளடய உதவும் 
வழிமுளற, காலம், ஏற்றுக் தகாள்ளும்  சமூக மனப்பான்ளம ஆகியன  ஒரு 
கண்டுபிடிப்பின் பரவலின்   வவகத்ளத நிர்ணயிக்கின்றன. ("Diffusion of innovations" is a 
theory that seeks to explain how, why, and at what rate new ideas and technology spread. Rogers 
proposes that four main elements influence the spread of a new idea: the innovation itself, 
communication channels, time, and a social system. இதற்குக்  கூகுள் தகாடுக்கும்  
தமாழிதபயர்ப்பு: "புதிய கண்டுபிடிப்புகைின் பரவல் ஒரு வகாட்பாடாகும், அது 
எவ்வாறு, ஏன், புதிய விகிதங்கள் மற்றும் ததாழில்நுட்பங்கள் பரவியுள்ைன என்பளத 
விைக்க முற்படுகிறது. நான்கு முக்கிய கூறுகள் ஒரு புதிய வயாசளன பரவளல 
பாதிக்கும் என்று வராஜர்ஸ் முன்தமாழிகிறது: புதுளம தன்ளன, ததாடர்பு வசனல்கள், 
வநரம், மற்றும் ஒரு சமூக அளமப்பு".   கணினி தசய்த இந்த  தமாழி தபயர்ப்பு 
சிறப்பாக இல்ளல என்பளத மறுப்பதற்கில்ளல. ஆனாலும் கடந்த ஆண்டுகளைவிடப் 
தபாருளை புரிந்து தகாள்ை உதவும் விதத்தில் நல்ல  முன்வனற்றம் என்பளத ஒப்புக் 
தகாள்ை வவண்டும்). 
 
மூன்றில் இருவர் வட்டார தமாழியில் கிளடக்கும் தகவல் நம்பிக்ளகக்குரியது என்று 
கருதுகிறார்கள்.  பிற இந்திய தமாழியினருடன் ஒப்பிடும்தபாழுது தமிழர்கள் அதிக 
அைவில் இளணயத்தில் தங்கைது   தாய்தமாழிப் பயன்பாட்டிற்கு தங்களை 
தகவளமத்துக் தகாள்வதில் முதன்ளமயிடத்தில் (42%) இருக்கிறார்கள். இதளனப் பல 
பிரிவுகைில் விைக்குகிறது இந்த ஆய்வறிக்ளக. 
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தபரும்பான்ளமயானவர்  ஆங்கிலத்ளதவிட  தங்கள் தாய்தமாழியில் வரும் 
விைம்பரங்களைப் படித்து விளனயாற்றுகிறார்கள்.  இது இந்தி தமாழியில் அரசு 
தசய்திகளை, வசளவகளைக் குறித்து விைம்பரம் தசய்யும் நடுவண் அரசு தனது  
கவனத்தில் தகாள்ை வவண்டிய ஒரு முக்கியமான தகவல். இவ்வாறு தாய்தமாழி 
விைம்பரங்களுக்குச் தசயலாற்றுபவர்கைில் தமிழர் முன்னணியில் (97%) 
இருக்கிறார்கள்.  தபரும்பாலும் அளனத்துத் தமிழரும் தமிழில் படிக்க 
விரும்புகிறார்கள் என்பளத இது  காட்டுவதால், ஆங்கிலத்தில்  தங்கள் கருத்துகளை 
முன்ளவக்க விரும்புபவர் அதற்கு ஏற்ற மறுதமாழி கிட்டாவிட்டால் வருந்திப் 
பயனில்ளல (So, the lesson is: if you want to reach out, going native is the way to go, obviously).   
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இது வபான்ற தகவல்கைின் அடிப்பளடயில், அடுத்த நான்காண்டுகைில் தாய்தமாழி 
வழி இளணயவழிப் பயன்தகாள்வதில் நால்வரில் மூவர் என்ற அைவில் தமிழர் 
தம்ளம தகவளமத்துக் தகாண்டு முன்னணியில் இருப்பர் (கன்னடரும் அவ்வாவற  - 
74%; தமிழர் வபாலவவ தகவளமப்பில் முன்வனறி முன்னணியில்  இருப்பர்) என்று 
இந்த ஆய்வறிக்ளக கணிக்கிறது.  
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பிற இந்திய தமாழியினருடன் ஒப்பிடும் தபாழுது,  இப்தபாழுதும் அதிக அைவு 
தமிழர்  தசய்திகளைத் தாய்தமாழியில் படிப்பதில் முன்னணியில் இருக்கிறார்கள்,  
அடுத்த நான்காண்டுகளுக்குப் பிறகும் தமிழரில் அதிக விழுக்காட்டினர் 
தாய்தமாழியிவலவய தசய்திகளைப் படிப்பதில் முன்னணியில் இருப்பர் எனக் 
கணிக்கப்படுகிறது. ஒட்டுதமாத்தமாக  இந்தியாவின் வட்டார தமாழிகைில் தசய்தி 
தபறுவது ஆங்கிலத்தில் பயன் தபறுபவர் அைளவயும்  மிஞ்சிவிடப் வபாகிறது.  இது 
மிகவும் நல்லததாரு தசய்தி.  நிளறய வாசகர்கள் என்பது நிளறய எழுத்தாைர்கள், 
நிளறயத் தமிழ் இளணயத் தைங்கள், அதிக தமிழ்ப் பதிவுகள், உளரயாடல்கள் என்று 
விரிவளடயும் நிளலளய எட்டும். வரும் ஆண்டுகைில் 24 மில்லியன் இளணயவழி 
தமிழ்ப் பயனர் இருப்பார் என எதிர்பார்த்தால் அதன் வதளவக்வகற்ப பல இளணயத் 
தமிழ் பதிவுகள் நூல்கைாகவவா, கட்டுளரகைாகவவா, பல வித வாசகர்கைின் 
வதளவக்வகற்ப அதிகரிக்கவும் தசய்யும், இளணயவழி கலந்துளரயாடல்களும் 
அதிகரிக்கும்.  
 

 
 
 
அளனத்து தமாழியினருடன் ஒப்பிடும்தபாழுது தமிழர்  அரசியலில் அதிக ஆர்வம் 
காட்டி முன்னணியில் இருக்கிறார்கள். இந்தி தமாழியினருக்கு வட்டாரச் 
தசய்திகைிலும், வங்காைிகளுக்கு விளையாட்டுச் தசய்திகைிலும், குஜராத்திகளுக்குத் 
திளரப்படம் வகைிக்ளக தசய்திகைிலும் அதிக ஆர்வம் இருப்பதாகத் ததரிகிறது. 
இன்ளறய பயன்பாட்டின்படி  வட்டாரச் தசய்திகள் (63%), அரசியல் (61%), 
விளையாட்டுச் தசய்திகள்(45%)  என்ற வரிளசயில்  தமிழர்கைின் விரும்பி வாசிக்கும் 
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தசய்திகள் இருக்கின்றன. வகைிக்ளக திளரப்படம் ஆகிய தசய்திகைில் 44% தமிழர் 
மட்டுவம அக்களற காட்டுகின்றனர்.    
 
இந்த அறிக்ளக தகாடுக்கும் தகவளலப்  பயன்படுத்தி அதற்வகற்ப அரசுகள், வணிக 
நிறுவனங்கள், வங்கிகள், கல்வியாைர்கள் என யாவரும் தங்கள் வசளவகளை 
மக்கைிடம் தகாண்டு தசல்லத் திட்டமிட வவண்டும்.  பல அளலவபசி 
தசயலிகளையும் உருவாக்க வவண்டும். 
 
--- 
* Indian Languages –Defining India's Internet - KPMG 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/04/Indian-languages-Defining-Indias-Internet.pdf 
 
 
 
 

 
வததமாழி 
themozhi@yahoo.com 
 
 
 
 
 

http://www.vallamai.com/wp-content/uploads/userphoto/182.thumbnail.jpg
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23. அடமரிக்க தமிழ்த்திருவிழோ 2017 ..... 

--  ழலமப சி  

 

 
 
தகாட்டு முரவச, தமிவழாங்கிச் சிறக்குததன்று தகாட்டு முரவசதயன தபருமுரசு 
முழங்கவும், தவில், நாகசுரமுள்ைிட்ட இன்னபிற இளசக்கருவிகள் ஒலிக்கவும் வட 
அதமரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் வபரளவயின் முப்பதாவது ஆண்டு விழா, குறித்த 
வநரத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்வதாடும் அதமரிக்க நாட்டுப்பண்வணாடும் 
மின்னவசாட்டாவின் மினியாதபாலிசு நகரில் எழுச்சியுடன் துவங்கியது. 
அதளனயடுத்து, மங்கல இளசயிளன மின்னவசாட்டா தமிழ்ச்சங்கத்ளதச் சார்ந்த 
நுண்ணிளசக் கருவி மாணவர்கள், தத்தம் ஆசான்கைான வாத்தியகலாமணி 
சிலம்பரசன் கவஜந்திரன், நாகசுரக்களலஞர் இராமச்சந்திரன் தவங்கடசாமி 
ஆகிவயாருடன் இளணந்து அரங்வகற்றம் தசய்தனர். நிமிர்வு பளறயிளசக் களலஞர் 
சக்தி பளறயிளசளய அதிரவிட, சிலம்பம், கரகாட்டம் வபான்றளவ 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 
 
தநஞ்சக்கைிப்பினில் கூத்ளதச் வசர்க்கும் கனற் தபாருவை, ஆழ்நீரில் தவைிப்பட எழும் 
கதிவரதயன்கிற தமிழ்ப் வபாற்றுதலுடனான திருக்குறள் மளறவயாதளலத் ததாடர்ந்து, 
விழாவுக்கு வந்திருக்கும் விருந்தினர்கவைாடு தபருமுரசுப் தபருமுழக்கம் 
இளசக்கப்பட்டுச் சிறப்புத் வதாற்றமைித்தார் கயானா நாட்டுத் தளலளமயளமச்சரான 
மாண்புமிகு நாகமுத்து அவர்கள். 
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வபரளவத்தளலவரின் வரவவற்புளரளயத் ததாடர்ந்து, வபரளவ விழா மலரிளன 
எழுத்தாைர் சுகுமாரன், கவிஞர் சுகிர்தராணி ஆகிவயார் தவைியிட்டனர். ததாடர்ந்து 
சிகாவகா தமிழ்ச்சங்கத்தினர், ஐம்தபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் 
நாட்டியநாடகம் நிகழ்ச்சிளய அைித்தனர். கயானா நாட்டுத் தளலளம அளமச்சர் 
உளரயாற்றும் வபாது, கயானா நாட்டுத் தமிழர்கைின் பின்புலம், தமிழர்கைின் 
வமம்பட்ட ஒருங்கிளணப்பின் வதளவ, தபண்டிர் உரிளம குறித்தான விழிப்புணர்வு 
முதலானவற்ளறக் குறிப்பிட்டுப் வபசினார். புதுச்வசரிளயச் வசர்ந்த தமிழறிஞர் 
முளனவர் மு.இைங்வகாவன் தயாரித்த விபுலாநந்தர் ஆவணப்படம் கயானா நாட்டுப் 
பிரதமரால் தவைியிடப்பட்டது. 
 
மதிய உணவு இளடவவளைக்குப் பிறகு திளரக்களலஞரும் பலகுரல் 
வபசுகளலஞருமான சின்னிதஜயந்த் அவர்கைின் சிறப்பு நளகச்சுளவ நிகழ்ச்சி இடம் 
தபற்றது. ‘தமிழ்மரபுகள் மீட்கப்படுகின்றனவா? அழிக்கப்படுகின்றனவா??” எனும் 
தளலப்பில் திளரப்படக்களலஞர் வராகிணி அவர்கைின் தநறியாள்ளகயில் இடம் 
தபற்ற கருத்துக்கைம் நிகழ்ச்சி, பார்ளவயாைர்களுக்கிளடவய விறுவிறுப்ளபக் 
கூட்டியது. ததாடர்ந்து கடல்வழி ஆய்வாைர் ஒரிசா பாலு அவர்கைின் உளட இடம் 
தபற்றது. 
 

 
 
கவிஞர் சுகிர்தராணி அவர்கள் தளலளம வகிக்க, “தமிழ் வபாற்றும் தளலமுளறயும் 
தளழக்காவதா?” எனும் தளலப்பில் அதமரிக்கத் தமிழ்க்கவிஞர்கள் தம் கவிளதயால் 
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அரங்கத்ளதச் சிந்தளனக்காட்படுத்தினர். கவிளதகள் மிகக்கூர்ளமயாகவும் தபருத்த 
வரவவற்ளபயும் தபற்றன. 
 

விருத்தாசலம், கருவவப்பிலங்குறிச்சிக்கு 
கிழக்வக நான்கு ளமல்தூரம் தசன்றால், 
தவள்ைாற்றங்களரயின் இருக்கிறது 
கார்மாங்குடி. இப்பகுதிளய மன்னன் 
நவரந்திரன் ஆண்டு வந்தான். அவனுளடய 
மகன் சாரங்கதாரன். இைவயதுச் 
சாரங்கதாரளன, மன்னனின் இைவயது 
மளனவியான சித்திராங்கி என்பவள் 
விரும்புகிறாள். சிற்றன்ளனயின் 
விபரீதமான ஆளசளயத் ததரிந்து 
தகாண்ட சாரங்கதாரன் இளசவைிக்காது 
மறுக்கிறான். ஏமாற்றமுற்ற சித்திராங்கி, 
சாரங்கதாரளனப் பற்றிப் புறங்கூறி 
தண்டளனக்குள்ைாக்குகிறாள். அதன் 
விளைவாக, சாரங்கதாரனுக்கு கால் 
தவட்டப்படுகிறது. இத்தகு பின்னணிளயக் 
தகாண்ட ‘சாரங்கதாரன்’ நாடகமானது 
சிகாவகா தமிழ்ச்சங்கத்தினரால் 
நடத்தப்பட்டது. 
 
ததாடர்ந்து மின்னவசாட்டா 

தமிழ்ச்சங்கத்தினரின் மரபுக்களலகளை தவைிப்படுத்துமுகமாக பல களலநிகழ்ச்சிகள் 
வகாலாகலமாக இடம் தபற்று, அரங்கத்தில் தபரும் ஆரவாரத்ளத உண்டாக்கியது. 
ஐந்திளண பரதம், சதிராட்டம் எனச் சுட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சி அருளமயாக 
வடிவளமக்கப்பட்டிருந்தது. ததாடர்ந்து பளடப்பாைியும் இயக்குநருமான மிஷ்கின் 
உளரநிகழ்த்தினார். 
 
ததாடர்ந்து, இவ்வாண்டுக்கான அதமரிக்கத் தமிழ் முன்வனாடி விருது, காங்கிரசுவமன் 
இராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி, இளசயளமப்பாைர் கிைாரன்சு தஜய், தகவற்ததாழில்நுட்ப 
வல்லுநர் பழநி குமணன் ஆகிவயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. மின்னவசாட்டா 
தமிழ்ச்சங்கத்தினரால் வநர்த்தியாகத் தமிழில் எழுதப்பட்டு இளசயளமக்கப்பட்ட 
அதமரிக்கநாட்டுப்பண் பாடப்பட, அஃது எல்வலாரது வரவவற்ளபயும் தபற்றது. 
பண்ணிளச ஆய்வாைர் முளனவர் வகா.ப. நல்லசிவம் அவர்கைது தமிழிளசயில் பல 
பாடல்கள் தசவிக்கினிளமயாக அளமந்தன. 
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இரவு உணவுக்குப் பின்னர் அரங்கம் ஆர்த்ததழுந்து அதிர்ந்தது. மக்கைிளசப் பாடகர் 
தஜயமூர்த்தி அவர்கைின் இயக்கத்தில் பல கிராமிய, இனமான உணர்வுப் 
பாடல்களுக்கு பலதரப்பட்ட தமிழ்ச்சங்கத்தினர் ஒயிலாட்டம், தபாய்க்கால் 
குதிளரயாட்டம், மயிலாட்டம் வபான்ற கூத்துகைாட, கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி 
வநரம் அந்நிகழ்ச்சி இடம் தபற்றது. அடுத்து வந்த அதமரிக்கக் காங்கிரசுவமன் இராஜா 
கிருஷ்ணமூர்த்தி, தமக்கைிக்கப்பட்ட விருளதவயற்றுச் சிறப்புளரயாற்றினார். 
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அதமரிக்கத் தமிழ்த்திருவிழாவின் முதல் நாைினுளடய இறுதி நிகழ்ச்சியாக, 
வபராசிரியர் முளனவர் இராஜு அவர்கைின் தநறியாள்ளகயில் ‘மருதநாயகம்’ 
மரபுநாடகம் இடம் தபற்றது. நிகழ்த்துகளல வல்லுநர்கள்  பலர் பங்கைிப்புச் தசய்த 
இந்நிகழ்ச்சி தவகுவநர்த்தியாக வடிவளமக்கப்பட்டு, விழாவுக்குச் சிறப்புச் வசர்த்தது. 
இத்வதாடு, தமிழ்த்வதன,ீ குறள்வதன,ீ அதமரிக்கத் தமிழ் முளனவவார் மாநாடு 
உள்ைிட்ட பல நிகழ்வுகள், இளணயரங்குகைில் இடம் தபற்றன. 
 
திருவிழா வைாகம் முழுளமக்கும் மரபுக்களலகளைப் பளறசாற்றுமுகமாக, வடிவான 
பதாளககளும் இலச்சிளனகளும் இடம் தபற்றிருந்தளம வந்திருந்வதாளரக் கவர்ந்தது. 
முதல்நாள் நிகழ்ச்சிளயக் கண்டு கைித்த ஆர்வலர்கள், அரங்ளக விட்டுப் பிரிய 
மனமில்லாது விடுதிகளுக்குச் தசன்றளம நிகழ்ச்சிகைின் தரத்ளத எடுத்துக்காட்டியது. 
 
இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகளும் குறித்த வநரத்தில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, அதமரிக்க 
நாட்டுப்பண், மின்னவசாட்டா தமிழ் நுண்களல மாணவர்கைின் தவில், நாகசுரம், பளற 
உள்ைிட்ட மங்கலயிளச, திருக்குறள் மளறவயாதலுடன் துவங்கியது. அதளனத் 
ததாடர்ந்து மருத்துவர் அருைமுதன் அவர்கள் தமிழ் மரபின் வழியில் 
சித்தமருத்துவம் குறித்து எைிளமயாகப் வபசியளம தமிழ் ஆர்வலர்கைின் 
வரவவற்ளபப் தபற்றது. 
 
வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்சங்கமும் மின்னவசாட்டா தமிழ்ச்சங்கமும் நடத்திய 
இலக்கிய விநாடி வினா நிகழ்ச்சி, பல்லூடக நிகழ்ச்சியாக, ஒலி, ஒைி, இளச, காட்சி 
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எனப் பல பரிமாணத்துடன் நடந்வதறியது. பார்ப்வபாருக்கு இலக்கியத்தின் மீதான 
ஆவளலயும் ஈர்ப்ளபயும் ஊட்டியது. 
 
அறிஞர், குடியரசுத்தளலவர் அப்துல்கலாம் அவர்கைின் உதவியாைராகவும் 
மக்கள்நலப் பணியாைருமான தவ.தபான்ராஜ் அவர்கள், தம் கடந்த கால 
அனுபவங்கள், தமிழரின் வைர்ச்சி குறித்துப் வபசினார். 2017ஆம் ஆண்டுக்கான 
குறும்படப் வபாட்டி முடிவுகளை, குழுவினர் அறிவித்தனர். முதற்பரிசு ’திரள்’ பட 
இயக்குநர் குரு சுப்ரமணியத்துக்கும், இரண்டாம் பரிசு ’பகல் நட்சத்திரம்’ படத்திற்காக 
பிரவனீ் ராஜனுக்கும், மூன்றாம் பரிசு ‘சத்தமாக ஒரு நிசப்தம்’, ‘தபாழுது புலர்ந்தது’ 
ஆகிய படங்களுக்காக முளறவய தஜய் சீனிவாசன், ஹரிஹரன் சுவாமிநாதன் 
ஆகிவயாருக்கு வழங்கப்பட்டன. சிறப்பு பரிசாக, 'களற வகட்டது', 'திமில்', 'சாத்திரம் 
ஏதுக்கடி' ஆகியவற்றின் இயக்குநர்கள் சூர்ய நாராயணன், பிரவனீ் குமார், வசஷங் 
கல்வலா ஆகிவயார் பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் தபற்றுக் தகாண்டனர். குறும்படப் 
வபாட்டி நடுவர்கைாக திளரப்பட இயக்குநர்கள் மிஷ்கின் , சிம்பு வதவன், வபராசிரியர் 
சுவர்ணவவல் ஈஸ்வரன் ஆகிவயார் தபாறுப்வபற்றிருந்தனர். 
 

 
 
கவிஞர் சுகுமாரன், வி.ஐ.டி பல்களலக்கழக வவந்தர் விசுவநாதன் ஆகிவயார் 
சிறப்புளரயாற்றியளதத் ததாடர்ந்து நண்பகல் உணவுக்கு இளடவவளை விடப்பட்டது. 
இளடவவளைக்குப் பின்னர், நளகச்சுளவ மற்றும் பலகுரல் களலஞர் சின்னி தஜய்ந்த் 
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உளரயாற்றி அளவயில் கலகலப்ளப உண்டாக்கினார். தமிழ்ப் பள்ைி 
மாணவர்களுக்கிளடவயயான நாடைாவிய தமிழ்த்வதனபீ் வபாட்டியின் இறுதிக்கட்ட 
வபாட்டிகள், முக்கிய அரங்கின் வமளடயிவலவய இடம் தபற்றுப் பின்னர் தவற்றி 
தபற்ற மாணவர்களுக்குச் சிறப்பு விருந்தினர்கைான கவிஞர் சுகுமாரன், முளனவர் 
மு.இைங்வகாவன் முதலாவனார் பரிசைித்தனர். “உணவும் உழவரும்” என்ற 
நாடகத்ளத கான்சாசு நகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தினர் வழங்கினர். இதற்கிளடவய 
வபரளவயும் மின்னவசாட்டா தமிழ்ச்சங்கமும் உருவாக்கிய மாதங்காட்டி 
தவைியிடப்பட்டது. இதில் இடம்தபற்ற தமிழ்மரபுசார்க் களலநயமிகு படங்கள் 
தபருத்த வரவவற்ளபப் தபற்றன. 
 

உயர்கல்விக்கூடத்தில் தமிழ்தமாழிக்கான 
மதிப்படீுகளைப் தபறுவது குறித்தான 
வழிமுளற உளரயிளன அதமரிக்கத் 
தமிழ்க்கல்வி கழகப் தபாறுப்பாைர்கள் 
வழங்கினர். இதளனத் ததாடர்ந்து 
ஆர்வர்டு பல்களலக்கழகத்தில் 
தமிழுக்கான இருக்ளக அமர்வது குறித்த 
அறிவிப்பும் வவண்டுதலும் இடம் தபற்றது. 
ததாடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஒரிசா 
பாலு, வராகிணி, கார்த்திவகய 
சிவவசனாபதி, ததாழில் முளனவரும் 
நடிப்புக்களலஞருமான கிட்டி, வபராசிரியர் 
ஓபர்ஸ்ட் முதலாவனார் வதான்றிப் 
வபசினர். நிமிர்வு நிறுவனர் பளறயிளசக் 
களலஞர் சக்தியின் வழிகாட்டுதலில் 
இடம் தபற்ற நூற்று முப்பத்து மூன்று 
அதிகாரப் பளறமுழக்கம் அரங்கத்ளத 
அதிரச் தசய்தது. 
 
அவத ஊக்கமும் குதூகலத்துடன் 
வபரளவயின் உறுப்புச் சங்கங்கைின் 

‘சங்கங்கைின் சங்கமம்’ நிகழ்ச்சி, ஒவ்தவாரு சங்கமும் பதாளககள் 
ஆட்டப்பாட்டங்களுடன்  அணிவகுத்து வர இனிவத நளடதபற்றது. அறுசுளவ 
உணவுடன் கூடிய உணவு இளடவவளைக்குப் பின்னர், மக்கைிளசக் களலஞர் 
தஜய்மூர்த்தி, நிகழ்த்துகளல வல்லுநர் முளனவர் குமணராஜா, சூப்பர் சிங்கர்கள் 
ஸ்ரதா, நிரஞ்சனா, ராஜகணபதி, தநருப்புடா புகழ் அருண்ராஜா முதலாவனார் 
பங்குதபற்ற தமல்லிளச நிகழ்ச்சி வகாலாகலமாக இடம் தபற்றது. இந்நிகழ்ச்சியின் 
வபாது, தஜய்மூர்த்தி, குமணராஜா ஆகிவயாரின் பாடளல மீண்டும் பாடச்தசால்லிக் 
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வகட்டு ஆர்ப்பரித்தனர் தமிழர்கள். மண்ணின் களலக்கு மயங்காதவர் எவவராதயனும் 
விதமாக இருந்தது அக்காட்சிகள். 
 
தமல்லிளசக்கு நடுவவ, திருவிழாவின் ஒருங்கிளணப்பாைர் வமளடயில் வதான்றி, 
விழாவுக்கு உளழத்த அளனத்துத் தன்னார்வலர்களையும் குறிப்பிட்டு மனமார்ந்து 
நன்றி கூறினார். களலநயமிகு விழா முடிந்துவிட்டவததயனப் பிரிய மனமின்றி 
நகரத்து வதீிகைில் தசன்ற தமிழரின் மனத்தில் வதாய்ந்திருந்த தமல்லிய வசாகம், 
விழாவின் தவற்றிளயயும் விழுமியத்ளதயும் வபாற்றுவதற்கு அளடயாைமாய் 
இருந்தது. 
 
 
-- பழளமவபசி, மக்கள் ததாடர்புக்குழு, வட அதமரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் வபரளவ 
 
 
படங்கள்: 

 
 
1 .... http://images.biztha.com/…/Fe-TNA-3rd-July-0220…/i-mwgHSST/A 
2..... http://images.biztha.com/…/Fe-TNA-2nd-July-0120…/i-vW6mdGM/A.  
3......http://images.biztha.com/…/Fe-TNA-star-night-1s…/i-2Tx7qGg/A 
 
 

 

 
பழளமவபசி 
pazamaipesi@gmail.com 
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24. ரோட்சஸம் ..... 

-- கவிக்பகோ அப்துல்ரகுமோன்  

 

 
 
அப்துல் ரகுமான் எழுதிய நான்கு சிறுகளதகள் ஆனந்த விகடனில் 
தவைிவந்திருக்கின்றன. 'ராட்சஸம்' என்ற சிறுகளத 14.3.1993 ஆனந்த விகடன் 
இதழில் தவைிவந்தது. அந்தச் சிறுகளத.... 
 

ரோட்சஸம் 
  
தளலவர் ‘பார்ட்’ பார்ட்’டாய் வந்து இறங்கினார். தளலயிலிருந்து மார்பு வளர, 
மார்பிலிருந்து இடுப்பு வளர, இடுப்பிலிருந்து முழங்கால் வளர, முழங்காலிலிருந்து 
பாதம் வளர என்று நான்கு தபரிய வர்ணத் துண்டுகள். 
சாரம் முன்வப கட்டப்பட்டுவிட்டது. துண்டுகளை ஒட்டுப் வபாட்டுத் தூக்கி நிறுத்த 
வவண்டியதுதான் பாக்கி. 
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தபருமாைின் தளலளமயில் ஆட்கள் பம்பரமாய்ச் சுழன்று தகாண்டிருந்தனர். நாளை 
காளலயில் கூட்டம். விடிவதற்குள் முடித்தாக வவண்டும். அந்தப் பரபரப்பில் ஏற்பட்ட 
பதற்றமும் எரிச்சலும் அவருளடய ஏவல்கைில் ததரிந்தன. 
ளபயன் டீ தகாண்டுவந்து தகாடுத்தான். வவளலயிலிருந்து கண்களைப் 
தபயர்க்காமவல தபருமாள் டீளய வாங்கிக் குடித்தார். 
தபருமாள் பளழய தளலமுளறளயச் வசர்ந்தவர். தபரிய தபரிய 
தளலவர்களைதயல்லாம் அவர் பார்த்திருக்கிறார். அவர்களுக்தகல்லாம் இப்படி 
ராட்சஸக் கட்-அவுட்டுகள் வதளவப்படவில்ளல. அவர்கள் சுயமான விஸ்வரூபத்தில் 
உயர்ந்து, மக்கள் மனத்தில் பிரமாண்டமாக நின்றார்கள். அவர்களுளடய உயரம் 
தூரிளகயாலும் மரத்தாலும் ஆனதல்ல; அவர்களைத் தூக்கி நிறுத்தச் சாரமும் 
வதளவப்பட்டதில்ளல. 
“ஐயா...” என்ற குரலில் அவர் சிந்தளன களலந்தது. எதிரில் ஓர் இளைஞன். 
“நானும் கூடமாட ஒத்தாளச தசய்யட்டுமா?” 
“வவண்டாம் தம்பி... வபாதுமான ஆட்கள் இருக்காங்க...” 
“கூலி ஒண்ணும் வவணாங்க, சும்மா தசய்வறன். தளலவருன்னா எனக்கு உசுரு. 
அவருக்குக் கட்-அவுட் தவக்கறதிவல நானும் வசந்துக்கணும்னு ஆளசயா இருக்கு...” 
“ஓம் வபரு என்ன?” - தபருமாைின் வகள்வியில் தகாஞ்சம் வியப்பும் கலந்திருந்தது. 
“கபாலிங்க...” 
“சரி.. வபாய்ச் தசய்...” 
கபாலி உற்சாகமாக ஓடினான். சாரத்தில் கால்பகுதி கட்டப்பட்டு முடிந்திருந்தது. 
அவன் அந்தக் கால்கைில் விழுந்து வணங்கினான். எழுந்து பக்கத்தில் தளரயில் 
கிடந்த தளலவரின் முகத்ளத ஆளசவயாடு தடவினான். வளல வசீும் இந்தப் 
புன்னளக யாருக்கு வரும்..? அவனுக்குள் சுரந்த பயபக்தி முகத்தில் கசிந்தது. 
கபாலி கட்சிக்காரன் அல்ல. உண்ளமயான அர்த்தத்தில் அரசியலும் அவனுக்குத் 
ததரியாது. காட்டப்படுவளத நம்பும் இனம் அவன். தளலவர் கிழவியின் தளலளயத் 
தடவுவது, ஊனமுற்ற சிறுவனுக்குச் சக்கர வண்டி தகாடுத்து அவனுக்கு 
முத்தமிடுவது, தீ விபத்தில் வடீு இழந்தவர்களுக்கு உணவுப்தபாட்டலம், வவட்டி, 
வசளல தகாடுப்பது... இளததயல்லாம் படங்கைில் பார்த்து, ஏளழகளுக்காக உருகி 
உருகிப் வபசுவது, அவர்கள் உரிளமகளுக்காக வரீாவவசமாக முழங்குவது... 
இளததயல்லாம் வகட்டு, அவனுளடய இதயத்தில் ஒரு சிம்மாசனம் வபாட்டு அவளர 
உட்கார ளவத்திருந்தான். தசய்தித்தாள்கைில் காட்டப்படும் தவைிப்பக்கத்ளத மட்டுவம 
தரிசிக்கிறவன் அவன். தூண்டில் முள்ளை மளறக்கும் புழுளவ அளடயாைம் காணும் 
பக்குவதமல்லாம் அவனுக்கு இல்ளல. 
தளலவர் எங்வக வபசினாலும் அங்வக வபாய்விடுவான். ‘என் கண்ணின் மணிகவை!’ 
என்று அவர் ததாடங்கும்வபாது பரவசமாகி, தமய்சிலிர்த்து, விசிலடித்து ஆரவாரித்துக் 
ளகதட்டுவான். வதர்தல் காலத்தில் அவருக்காகப் பசி, தாகம் பார்க்காமல் வவளல 
தசய்வான். வபாஸ்டர் ஒட்டுவான்; சுவரில் எழுதுவான்; ஊர்வலம் வபாவான்; உரக்கக் 
வகாஷம் வபாடுவான்; அவளர யாராவது குளறத்துப் வபசினால், சண்ளடக்குப் 
வபாய்விடுவான். இதில் எத்தளனவயா முளற அடி உளத பட்டு ரத்தம் 
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சிந்தியிருக்கிறான். இளததயல்லாம் தளலவருக்குக் காணிக்ளகயாகவவ 
நிளனத்துக்தகாள்வான். வதர்தலில் தளலவர் தஜயித்துவிட்டால், தாவன 
தஜயித்ததுவபால் பட்டாசு தகாளுத்திக் கூத்தாடுவான். அந்த ராமனுக்குதான் ஓர் 
அணில் என்று அவனுக்கு நிளனப்பு. ஆனால், அவன் முதுகு எப்வபாதும், யாராலும் 
தடவிக் தகாடுக்கப்பட்டதில்ளல. அளத அவன் எதிர்பார்த்ததும் இல்ளல. 
ஆட்கள், இடுப்புப் பகுதிளயத் தூக்க வந்தார்கள். கபாலியும் அவர்கவைாடு வசர்ந்து 
ளகதகாடுத்தான். அந்தக் கனம் அவனுக்குச் சுளமயாகப் படவில்ளல. தளலவளரத் 
தூக்குகிவறாம் என்ற தபருளமயும் மகிழ்ச்சியும் அவன் முகத்தில் பைிச்சிட்டன. 
வநரம் ஆக ஆக, தபருமாளுக்குப் பதற்றம் அதிகரித்தது. தகாஞ்ச வநரத்துக்கு 
முன்னால்தான் அளமச்சர் ஒருவர் வந்து, வவகம் வபாதாததன்று தகட்ட 
வார்த்ளதயில் திட்டிவிட்டுப் வபானார். அவர் பரபரப்பாக ஆட்களை வவகப்படுத்தினார். 
அது கட்சிக் கூட்டம்தான். ஆனாலும் வமளட பந்தல் வவளலகைில் அரசாங்க 
அதிகாரிகள் பயபக்திவயாடு ஈடுபட்டிருந்தனர். அரசாங்க வாகனங்கள் இங்கும் அங்கும் 
புழுதி பறக்க ஓடிக்தகாண்டிருந்தன. 
 

“இவங்களுக்தகல்லாம் தபரிசாக் 
காட்டணும். அதுவும் அவசரமா 
காட்ட ணும். ஜனநாயகம்கிறானுங்க... 
அளமச்சர்கள் ஜனங்களுளடய 
வசவகர்கள் என்கிறானுங்க... ஆனா, 
ஜனங்களைவிட, தான் ஒசத்தி... 
ஜனங்க தங்களை அண்ணாந்து 
பாக்கணும்.. தங்களை அற்பமா 
தநனச்சு கால்வல விழுந்து 
வணங்கணும்... கப்பம் கட்டணும்னு 
தநனக்கிறானுங்க... ததரியாத 
வதவளதளயவிட ததரிந்த அரக்கன் 
வமல்ங்கற ஜனங்க 
மனப்பான்ளமளய இவங்க நல்லா 
ததரிஞ்சு தவச்சிருக்கானுங்க. 
அதனாவல தங்களுளடய 
உருவத்ளத, முகத்ளத தசயற்ளகயா 
அசிங்கமா தபரிசாக்கி, பாமரர் 
மனசிவல பலவந்தமா திணிக்க 
முயற்சி பண்றாங்க. உருவத்ளதப் 

தபரிசா காட்டுனா தபரிய மனுஷன் ஆயிட முடியுமா? இது படங்களை நம்புற வதசம். 
அதனாவல எல்லாரும் படங்காட்ட றானுங்க.. தூத்வதறி...” - தபருமாள் காறித் 
துப்பினார். 
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தளலப்பகுதிளயப் தபாருத்திவிட்டு ஆட்கள் இறங்கிக்தகாண்டிருந்தார்கள். கபாலிக்கு 
உளடதயல்லாம் அழுக்காகி விட்டது. உடம்பில் அங்கங்வக சிராய்ப்பு. ஆனால், 
அவனுக்குக் களைப்வபா, வலிவயா ததரியவில்ளல. அவன் தூரத்தில் வபாய் நின்று 
பார்த்தான். தளலவர் வானைாவ உயர்ந்து அட்டகாசமாக, கம்பரீமாக 
நின்றுதகாண்டிருந்தார். பின்னால் இருந்த வகாயில் வகாபுரம்கூடத் ததரியவில்ளல. 
அளதவிட உயரமாக அளத மளறத்துக்தகாண்டு நின்றிருந்தார் தளலவர். அந்தப் 
புன்னளக... யாருக்கு வரும் அந்தப் புன்னளக? கபாலியின் உடம்தபல்லாம் பரவசம் 
பரவியது. அவன் ளகதயடுத்துக் கும்பிட்டான். 
“எவ்வைவு தசலவாகியிருக்கும்?” - யாவரா ஒருவன் வகட்டான். 
“ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்னு தசான்னாங்க...” 
“ஐம்பதாயிரமா? அடப்பாவிங்கைா... ஐம்பது குடும்பம் ஒரு மாசத்துக்குப் பசியில்லாம 
சாப்பிடலாவம... ராட்சஸன் மாதிரி அவ்வைளவயும் விழுங்கிக்கிட்டு நிக்கிறளதப் 
பாரு...” 
கபாலிக்கு இதயத்தில் ‘சுரீர்’ என்றது. வகாபத்வதாடு திரும்பிப் பார்த்தான். கட்ளடயும் 
குட்ளடயுமாக இருந்தவன்தான் அப்படிப் வபசிக்தகாண்டிருந்தான். 
கபாலி அவன்வமல் பாய்ந்தான். “எங்க தளலவரு ததய்வம்யா... அவளரப் வபாய் 
ராட்சஸன்னா தசால்வற?” என்று கத்தியபடி அவன் முகத்தில் குத்தினான். 
எதிர்பாராத தாக்குதலில் முதலில் நிளலகுளலந்து திளகத்துப்வபான அந்த ஆள், 
தன்ளனச் சமாைித்துக்தகாண்டு கபாலிளய ஓங்கி எட்டி மிதித்தான். கபாலி 
குளலந்துவபாய்க் கீவழ விழுந்தான். 
“இவனாடா ததய்வம்? ஏண்டா ததய்வம்ங்கற வார்த்ளதளய இப்படி அசிங்கப் 
படுத்துறஙீ்க... உன்ன மாதிரி முட்டாப் பசங்களுக்குத்தான்டா இவன் ததய்வம்...  
உடுத்த மறு வவட்டி இல்லாம இந்த ஊருக்கு வந்தவன்டா ஒங்க தளலவன். இப்வபா 
இந்த ஊர்வல பாதி அவனுக்குச் தசாந்தம்... எங்வகயிருந்துடா வந்தது இவ்வைவு 
பணம்? குடிளய ஒழிக்காம சாகமாட்வடன்னு கூவுறாவன ஒங்க தளலவன்... 
பினாமியிவல தரண்டு சாராயத் ததாழிற்சாளல இருக்குடா அவனுக்கு... உனக்குத் 
ததரியுமா? வசரிளய எல்லாம் ஒழிக்காம தூங்கமாட்வடன்னு வமளடதயல்லாம் 
முழங்குறாவன... அவன் எப்படி எங்க வசரிளய ஒழிச்சான் ததரியுமா? தனக்குப் தபட்டி 
தபட்டியா தகாண்டுவந்து கப்பம் கட்டறவன்  ஓட்டல் கட்டறதுக்காக, ஒரு 
வசரிளயவய தநருப்பு தவச்சுக் தகாளுத்த தவச்சவன்டா ஒங்க தளலவன்... அந்தத் 
தீயிவல வடீு, வாசல், குழந்ளதளயப் பறிதகாடுத்தவன்டா நான்...” - அந்த ஆள் 
தபாங்கி தவடித்துச் சிதறிக் தகாண்டிருந்தான். 
ளககலப்ளபப் பார்த்துப் பதறிக் தகாண்டு ஓடிவந்தார் தபருமாள். வம்பு எதுவும் 
வந்துவிடக் கூடாவத என்று, அந்த ஆளைச் சமாதானம் பண்ணி காலில் விழாத 
குளறயாகக் தகஞ்சி அவளன அனுப்பிளவத்தார். பிளழப்புக்குக் வகடு வரும் என்றால் 
எதவனாடும் சமரசம் தசய்துதகாள்ைப் பழகிவிட்டவர் அவர். கபாலிளயயும் 
சமாதானப்படுத்திவிட்டு அவர் வபாய்விட்டார். 
கபாலிக்கு இதயத்தில் வலித்தது. ‘இல்ளல... இல்ளல... இததல்லாம் உண்ளமயா 
இருக்க முடியாது... இருக்கக் கூடாது. அவன் எதிர்க்கட்சிக்காரனா இருப்பான்... தபாய் 
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தசால்றான்... தளலவர் இப்படிதயல்லாம் தசய்யமாட்டார்...’ -ஆனால், அவன் 
இதயத்திலிருந்த சிம்மாசனம் வலசாக ஆடத் ததாடங்கியது. 
கட்-அவுட்ளட அவன் நிமிர்ந்து பார்த்தான். ‘தளலவவர, இது உண்ளமயா? 
உண்ளமயா?’ என்று அவன் இதயம் அலறியது. 
காற்று ‘வஹா.. வஹா..’ என்று இளரயத் ததாடங்கியது. மரங்கள் வபயாடின. 
தளலவரின் அந்தப் புன்னளக தமதுவாக மளறந்தது. வாயின் இரண்டு பக்கத்திலும் 
வகாரப் பற்கள் முளைத்தன. முகம் விகாரமானது. 
கபாலி எழுந்து ஓடினான். “இல்ளல.. இது உண்ளம இல்ளல” என்று கட்-அவுட்டின் 
கால்களைப் பிடித்துக் தகாண்டு கதறினான். 
ஆளணக்குக் காத்திருந்ததுவபால், காற்று சீறிச் சினந்து ஆவவசமாகக் கட்-அவுட்ளட 
அளசத்தது. தகாஞ்ச வநரத்தில் கட்-அவுட் மடமடதவன்று இளரச்சலுடன் சரிந்து 
விழுந்தது. 
கட்-அவுட்டின் இடிபாடுகளை அகற்ற வந்தவர்கள், அதன் அடியில் ஒரு பிணத்ளதக் 
கண்டு திடுக்கிட்டார்கள். பிணம் ரகசியமாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டது. அந்த இடத்தில் 
சாட்சியாகக் தகாஞ்சம் ரத்தக் களற மட்டும் இருந்தது - ‘இது உண்ளமயா...? 
உண்ளமயா?’ என்ற தமௌனமான அலறவலாடு. 
காளலயில் கூடும் கும்பலின் காலடிகள் பட்டு அதுவும் மளறந்துவிடும். 
 
தவைியடீு: விகடன் (இதழ்: ஜூன் 2, 2017) 
 
 
 

  

http://www.vikatan.com/news/tamilnadu/91141-abdul-rahman-special-article.html 
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25.  ற்று வரவு ..... 

-- கவிக்பகோ அப்துல்ரகுமோன்  

 
 
இறக்கப்வபாகிறவவன! நில் 
கணக்ளக முடித்துவிட்டுப்வபா! 
 
வாழ்க்ளகதயல்லாம் 
பற்தறழுதியவவன! 
உன்பங்குக்கு ஒரு வரவாவது 
ளவத்துவிட்டுப்வபா! 
 
இந்த பூமிக்கு  
ஒரு பிச்ளசக்காரனாகவவ வந்தாய்! 
ஒரு கடனாைியாக 
சாகப்வபாகிறாயா? 
 
என்னுளடயததன்று 
நீ உரிளமதகாண்டாடும் எதுவும் 
உன்னுளடயதல்ல! 
 
உன் உடல் 
உன் தபற்வறாரிட்டபிச்ளச! 
 
உன் சுவாசம் 
நீ காற்றிடம்வாங்கிய கடன்! 
 
நீ சுளவத்த வாழ்க்ளக 
பல வதனகீ்கள் திரட்டிளவத்த 
வததனன்பளத அறிவாயா? 
 
பசித்தவபாததல்லாம் 
பூமியின்மார்பில் 
பால்குடித்தாவய! 
 
ஆயுள்முழுவதும் 

ஐந்துபிச்ளசப்பாத்திரங்கைில் 
வாங்கி உண்டாவய! 
 
எதற்காவது விளலதகாடுத்தாயா? 
வாடளகயாவது தந்ததுண்டா? 
நன்றியாவதுதசலுத்தினாயா? 
 
வமகத்தின் நீளரயும் 
சந்திரசூரியவிைக்குகளையும் 
பயன்படுத்தினாவய! 
 
கட்டணம்கட்டியதுண்டா? 
 
அனுபவங்கைின் 
திருமணங்களுக்குவந்து 
விருந்துண்டாவய! 
 
தமாய்தயழுதினாயா? 
 
சமூகம்கட்டிய 
கூளரகைின் அடியில் குடியிருந்தவவன! 
 
தீவிபத்துநடந்தவபாது 
உன்பங்குக்கு 
ஒருவாைிநீராவது வசீினாயா? 
 
உன் முன்வனாரின்நதிகைிலிருந்து 
உன்வயல்களுக்கு 
நீர்பாய்ச்சிக்தகாண்டவவன! 
 
தவள்ைம் களரயுளடத்தவபாது 
ஒருதட்டாவது 
மண்சுமந்தாயா? 
 
அறிமுகமில்லாதளககைால் 
கண்ணரீ்துளடக்கப்பட்டவவன! 
 
சகமனிதனின் 
ஒருதுைிக்கண்ணளீரயாவது 
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நீ துளடத்திருக்கிறாயா? 
 
யாவரா ஊற்றிய நீரால் 
புன்னளகபூத்தவவன! 
 
ஒரு காய்ந்த உதட்டிலாவது நீ 
புன்னளகளய மலர்த்தியிருக்கிறாயா? 
 
என்ன உறவு உன் உறவு? 
 
வாங்களலமட்டும்தசய்தாவய! 
தகாடுக்களலச்தசய்தாயா? 
 
எந்தக்ளகயாவலா 
சுடவரற்றப்பட்டவவன! 
 
ஒருவிைக்ளகயாவது நீ 
ஏற்றிவிட்டுப்வபாகவவண்டாமா? 
 
தமாத்தமாகச்தசத்துப்வபாகிறாய்! 
 
தகாஞ்சம் சில்லளறயாகவாவது 
நீ இங்வக இருக்கவவண்டாமா? 
 
மரணக்காற்றில் 
ஒரு விளைக்ளகப்வபால் 
அளணந்துவபாகாவத! 
 
ஓர் ஊதுவத்திளயப்வபால் 
தகாஞ்சம் நறுமணமாவது 
விட்டுவிட்டுப்வபா! 
 
உன் சாவில் சாம்பளலயல்ல 
தநருப்ளபவிட்டுச்தசல்! 
 
மண்ணில் ஒரு காயத்ளதயல்ல 
ஒரு மருந்ளதவிட்டுச்தசல்! 
 
ஒருதடயமுமில்லாமல் 

மளறவதற்கு தவட்கப்படு! 
குற்றவாைிதான் 
அப்படிச்தசய்வான். 
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26. மனத்தின் ஈரம் வற்றிய சமூகம் ..... 

-- டகௌதம சன்னோ  

 
காலத்தின் தனிளமளய 
கடந்து வபாக நீ தவறும் காற்றல்ல 
தகாதிக்கும் மனங்கைின் வடிகாலில் 
தவந்து மிதப்பது வவதளனகள் மட்டுமல்ல 
குமுறும் இதயங்கள் எப்வபாதும் 
ஓய்வறிவதில்ளல. 
 
மனம் திரிந்து அளலயும் 
தபருங்கூட்டத்தின் ஆயுதங்கள் 
தவறும் கத்தியில் மட்டும் தசய்யப்படவில்ளல. 
அதற்குச் சாதியும் மதமும் கத்திகள்தான்.. 
அதன் மனவம தகாளலக்கான ஆயுதங்கள்தான். 
 

 
 
தகாடுங்கனவுகளை மாய்க்கும் 
மந்திரக்வகால் இனி வாய்க்காது. 
தளரயில் காலூன்றி வமகங்களைக் கவரும் 
எத்தனத்ளத எக்காலமும் தசய் 
காற்று உன்ளனக் கைவாடும்முன். 
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மனத்தின் ஈரம் வற்றிய 
ஒரு சமூகத்தின் வகாரத்திளன 
இம்மண்ணில் விளதத்த மூத்வதார்களை 
வதடிப் பிடித்து அழி 
தடுக்கவரும் நிகழ்கால தகாடூரக் 
கரங்களைக் கழுவவற்று. 
 
சாதியின் ரத்த தநடியிளனயுன் 
ளககைில் பூச வரும் 
குருதித் வதாய்ந்த மனவநாயாைியின் மீது 
இரக்கம் தகாள்ைாவத… 
அவன் மனவநாயாைி மட்டுமல்ல... 
 
 
 
 

 
ஜா. தகௌதம சன்னா 

g.sannah@gmail.com 
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27. அறபநோன்பு ..... 

--  ழலமப சி  

 
 

 
 

மச்சுவடீ்டுப் ட ரியவர் 
 
ததற்குப் பார்த்திருக்கும் 
கிளையிணுக்கில் இருக்கும் ஓணான் 
தகாக்காணி காட்டவில்ளல என்வறன்! 
ஓ, ஓணான் தகாக்காணி காட்டுமா? 
தவட்டு மரத்ளத என்றார் தபரியவர்!! 
 
o0o0o0o0o 
 

அறபநோன்பு 
 
தற்தகாளலகளைத் தடுக்க 
தசாற்களுக்குத் தளடயாளண 
வகட்டு வநான்பிருக்கிறான் 
தமிழ்ச்சித்தன்!! 
 
o0o0o0o0o 
 

கல் யுகம் 
 
புத்தகத்ளதத் தாறுமாறாய் 
கிழித்ததறிந்தான் ஒருவன்! 

காற்றிற்கிளடத்த ஒருபக்கத்ளத 
ளகயில் ளவத்துக்தகாண்டு 
பிற பக்கங்களைத் வதடித்வதடி 
அளலகிறான் இன்தனாருவன்!! 
 
o0o0o0o0o 
 

கருத்தோெல் 
 
விளசப்பலளகயினூவட 
ஆவவசமாய் எறிந்த 
தசாற்கள் உளடந்து 
பிைவுபட்ட தருணத்தில் 
புறக்தகால்ளல மரவமறி 
தூக்கிலிட்டுக் தகாண்டன 
நிளனவுச் சுவடுகள்!! 
 
o0o0o0o0o 
 

புலனவிைக்கியம் 
 
நிழல்குறித்துப் வபசியதற்கு 
தவகுண்டு ஆர்ப்பரிப்பவனிடம் 
எப்படிச் தசால்லமுடியும்?! 
நிழவல கூடாததன்றால் 
அது இருைில்தான் 
வபாய் முடியுதமன்று!! 
 

 

 
பழளமவபசி 
pazamaipesi@gmail.com 
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28. அம்மூவனோரின் அழகிய தமிழ்நலெ ..... 

-- ருத்ரோ இ. ரமசிவன்  

 
அம்மூவனார் எழுதிய "தநய்தல் தசய்யுட்"கள் கடற்களரயின் அழளக மிக 
உயிர்ப்புடன் காட்டுகின்றன என்பளத சங்கத்தமிழ் ஆர்வலர்கள் நன்றாகவவ 
அறிவார்கள். 
 
"டவள்ளோங்குருகின்  ிள்லள டசத்டதனக் 
கோணிய டசன்ற மெநலெ நோலர".. 
 
என்ற இந்த இரண்டு வரிகள் அவர் தீட்டும் ஓவியம் ஏழு கடலும் தகாள்ைாது அளல 
தகாண்டு அதன் களல தகாண்டு அதன் மணல் தகாண்டு அதன் குருகும் சிறகும் 
குருகின் குஞ்சும் தகாண்டு தீட்டப்பட்ட உணர்ச்சிப்பிழம்பு. அந்த இரண்டு வரிகைில் 
வரும் "தசத்த" என்ற தசால் பலவிதமாய் தபாருள் தகாள்ைப்பட்ட வபாதும் "தசத்தவன் 
ளகயில் தவத்தளல பாக்கு "இன்றும் நாம் வழங்குகிவறாவம அந்த "தசத்த நிளலளய" 
தான் புலவர் மனத்தில் தகாண்டிருக்கிறார் என்று உளரயாசிரியர்கள் கருதுகின்றன. 
ததாை ததாை என்று அல்லது தத்தக்க தபாத்தக்க நளட தான் இங்கு குருகின் மட 
நளட எனக் குறிக்கப்படுகிறது.இருப்பினும் தன் குஞ்சு ததாளலந்தவதா (தசத்தவதா) 
என்ற துயரத்தில் அந்தத் தைர்நளட தவைிப்படுவதாகவும் தகாள்ைலாம். இன்னமும் 
நமக்குப் புரியவவண்டுதமன்றால் "தங்கப்பதக்கம்" திளரப்படத்தில் மிடுக்கு நிளறந்த 
அந்த அதிகாரி துயரம் தாங்காது தைர் நளடயிடுவளத நம் நடிகர் திலகம் நடந்து 
காட்டுவாவர அதுவும் நம் கண் முன் விரிகிறது. 
 
"தசத்ததன" என்ற தசால் மிகவும் அழகானது; நுண்ளமயானது. 
 
ஐங்குறுநூறு 151லிருந்து 160 வளரக்கும் உள்ை அத்தளன பாடல்கைிலும் அந்த 
தவள்ைாங்குருகின் பிள்ளை (குஞ்சு)யின் "மடநளட"அவ்வைவு தசறிவு மிக்கது. 
தளலவியின் காதல் "மடம்" அதில் காட்சி ஆக்கப்படுகிறது.தசத்த என்பதற்கு ஒரு 
பாடலில் மட்டுவம காணாமல் வபான அல்லது இறந்து வபாய் விட்ட குஞ்ளச வதட 
தைர தைர நளடயிட்டதாக அம்மூவனார் பாடுகிறார். மற்ற பாடல்கைில் "வபால" 
என்ற உவளம உருபாகத்தான் எழுதுகிறார். இருப்பினும் தசத்த என்ற தசால் "வபால" 
என்று வழங்கப்படுவதில் "சங்கத்தமிழின் தசால்லியல் முளற" ஒரு அறிவு 
நுட்பத்ளதயும் சிந்தளனத்திட்பத்ளதயும் தவைிப்படுத்துகிறது.  இறந்தவனுக்கும் 
இருப்பவனுக்கும் அப்படிதயன்ன வவறுபாடு வவண்டிக்கிடக்கிறது இங்வக என்ற ஒரு 
தத்துவ உட்குறிப்பு நமக்குப் புலனாகிறது.மக்களுக்கு ஊறு தசய்பவன் அல்லது எந்தப் 
பயனும் இல்லாதவன் அவன் உயிவராடு இருந்தாலும் "தசத்ளதயாருக்குள் 
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ளவக்கப்படும்" என்கிறார் வள்ளுவர்.இன்தனாரு குறைில் "உறங்குவது வபாலும் 
சாக்காடு" என்கிறார்.தபரும்பாலானவர்கள் இப்படி "நளடப்பிணங்கைாய்"(தசத்தவர்கள் 
வபால்) இருப்பதால் தாவன எல்லா பிரச்சிளனகளும் தீர்வு இல்லாமல் 
தத்தைிக்கின்றன.இங்வக "தசத்த" "வபால" என்ற இரு தசால்லும் ஒரு தபாருைில் 
இளழகிறது.எனவவ "தவள்ைாங்குருகின் பிள்ளை தசத்ததன"என்ற வரிகளைப்பற்றிவய 
தவள்ைம்வபால் சிந்தளன தபருகுகின்றது.அதனால் நான் எழுதிய 
சங்கநளடக்கவிளதவய இது. 
 
 

"டவள்ளோங்குருகின்  ிள்லள டசத்டதன.." 
 

 
 
 
பூவின் அவிழ்முகம் வநாக்கும் தாதுள் 
உயிர்தபய் அவிர்மளழ நளனயல் அன்ன  
தீயின் தீஞ்சுளவ நுண்ணிய வநாக்கும். 
நிலவின் பஞ்சு தவள்ைிய தவள்ைம் 
விண்ணின் பரளவ தவரூஉய் வநாக்கும். 
தவண்ணிப்பறந்தளல தளதயநூறி 
குருதி தபாத்திய அகல் அளற மன்று 
ஆயும் ஓர்க்கும் தன் வசய் வதடும் 
மறத்திளன உடுத்த மணித்திரள் அன்ளன 
முளலயின் வதக்கிய உயிர்ப்பால் அழிய  
மூசு மூச்சின் உடற்கூடு திரிய  
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கண்ணரீ் இழியும் கடுஞ்தசறி வதடல் 
அன்ன யாமும் அழல்குண்டு மூழ்கும். 
தவள்ைாங்குருகு பிள்ளை தசத்ததன 
மடநளட பயிலும் மடப்பத்தின் மாய்ந்து 
தவள்மணல் ஒற்றி விரிகுரல் வசீி 
அவன்விழி வதடும் விசும்பின் உயர்த்தும் 
தவறுங்ளக வசீ்சும் வானம் சிளதப்ப  
காணா ஒள்வாள் தசங்கடல் பாய்ச்சும். 
கதிர்மகன் இருந்தளல மளலயிளட வழீும். 
எக்கர் சிவக்கும்;யாழல் சிவக்கும்;அண்ணியநீரின் 
தபாறிநுளர நிழலும் சிவக்கும் கண்வண 
அயிளரப் பிஞ்சும் அழல்சிளற காட்டும். 
படுபரல் துளறததாறும் அவவன வநாக்கும். 
 
 
 
 

 
கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன் 
ruthraasivan@gmail.com 
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29. ஓலைத்துடிப்புகள் ..... 

-- ருத்ரோ இ. ரமசிவன்  

 

"கெவுள் வழங்கு லகயறு கங்குல்" 
 
 
வமவல கண்ட தசாற்தறாடர் தகாண்டிருக்கும் தபாருள் அகலமானது 
ஆழமானது.இயற்ளகயில் உள்ை மளறதபாருள் அவ்வப்வபாது அந்தந்தக் காட்சிகைில் 
உணர்த்தும் இயல்புகள் மனித சிந்தளனயில்  கடந்து உள் தசல்லும்; நிற்கும்.கடவுள் 
என்ற தசால் ததய்வம் என்று தபாருள் படுவளத விட இத்தளகய நுண்ளம வநாக்கிய 
இயற்ளக உணர்வுகள் தவைிப்படுவளத சங்கச்தசய்யுட்கைில் நிளறயவவ காணலாம். 
 
இருப்பினும் "ஓதல் அந்தணர் வவதம் பாட"என்ற வரிகவைாடு  
தபாறுத்திப்பார்க்கும்வபாது சங்கத்தமிழ்ப்புலவர்கைின் தமய்யறிவும் இளற 
உள்ளுணர்வும் எத்துளண நுண்மாண் நுளழபுலம் தகாண்டிருக்கிறது என்று புலப்படும். 
 
பிறமம் அதாவது முதல் பிறப்பும் அந்த முதல் அண்டப்தபாருளும் என்ன? என்ற 
வகள்விகைில் தான் வவதாந்தம் இன்னும்  இறுதியாக ஒரு முற்றுப்புள்ைி ளவக்க 
இயலாமலும் அல்லது ளவக்காமவலவய அளதத்வதடிக்தகாண்டிரு என்ற உட்குறிப்பில் 
அப்படிவய சிந்தித்துக்தகாண்டிரு என்றும் இருப்பதாக நாம் தகாள்ைலாம்.எனவவ 
ஊர்மக்கள் ஒட்டுதமாத்தமாய் தூங்கிக்கிடக்கும் அந்த இரவு தான் கடவுள் நிளல 
என்பதும் தத்துவ வல்லுநர்கள் கூறும் அந்த "தவறுளம" நிளல தான் கடவுள் 
தன்ளமளயக்காட்டும்  நிளல என்றும் நாம் புரிந்து தகாள்கிவறாம்.ளகயறு நிளல 
என்பது மிக மிக ஆழமான அருளமயான தசால்.கடவுள் திட உருவமாய் நம் முன் 
வதான்றி அருளும் வலிளமயில்லாத ஒரு "நிழல் இருள்"வதாற்றவம நம் ஆழ்துயில் 
நிளலயில் இருப்பது.இதில் பலப்பல வண்ணங்கள் காட்டும் 
வதாற்றமயக்கவம(ஹாலுசிவனஷன்) கடவுள் எனும் கருத்வதாட்டமாக 
இருக்கிறது.இளத தவைிப்படுத்திய ஓதல் ஆந்ளதயார் என்ற புலவரும் "ஓதல்" 
ததாழில் தசய்பவராக இருக்கலாம்.(ஆதனின் தந்ளதயார் அல்லது ஆதளன 
தந்ளதயாக தகாண்டிருப்பவர் என்றும் நாம் தகாள்ைலாம்) ஓதல் புரியும் ஆதனின் 
தந்ளதவய இப்புலவர் என்பவத சரியாக இருக்கும் என நிளனக்கிவறன்.ஓதல் 
ஓதம்...இதுவவ வவதம் ஆகியிருக்குவமா? தமிழ் நாட்டின் தற்வபாளதய ஓதுவார்கள் 
அந்த "ஓதல் ஆந்ளதயாரின்"சுவடு பற்றியவர்கைாக இருக்கலாம். 
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சரி. வபாகட்டும்.  இப்வபாது "தளலவி" தளலவவனாடு கைவு (காதல்) இளழந்ததில் 
ஊர்ப்பழியாகி அந்த சுடுதசாற்கள் (அலர்) அவளை மிகவும் துயர் உறச்தசய்து  
தபாறுக்க முடியாத நிளலயில் நள்ைிரவில் வானத்ளத உற்று வநாக்குகிறாள்.வானம் 
ஒைிளய அளடயாது அல்லது மளறக்கப்பட்டு வலிளமயற்ற(ளகயறு நிளலயில்) ஒரு 
இருள் பிண்டமாக ஒரு "உருதவைி மயக்கப்பிழம்பாக" பார்க்கிறாள்.இளதக் கடவுள் 
என்பது ஒரு வழக்கம் என்கிறார்வபால் இச்தசால் 
வழங்கப்படுகிறது.இந்தப்பின்னணியில் நம் சங்கதமிழ்ச்சுவடிகைில் அதிர்ந்து கிடக்கும் 
ஒரு வளகத்துடிப்புகளைவய இப்வபாது இயற்றியிருக்கிவறன்.  பாடல் இவதா. 
 
 

கெவுள் வழங்கு லகயறு கங்குல் 
 

 
 

வவங்ளக தகாழுவிய திண்கான் குறியில் 
வவங்ளக மார்பன் அன்தறாரு திங்கைில் 
தழீஇத் தந்த தண்சிளற நடுக்கம் 
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ஊன் உருக்கி என்பு முறுக்கிய தநடுமளலப் 
பாம்பாய் ஆவி சுற்றி அடுபிணி தசய்யும். 
தசருந்தி தாழ அந்துளற சிளனப்பூ 
தசயிர்த்தன்ன பயிர்க்கும் விழிதபாத்தி. 
ஆங்கவன் வநாக்கின் நாணிளரக் தகாைஇீ 
துடீஇய துடீஇய நீள் இரவு தகால்லும். 
கல் களன தசல்வன் காறி உமிழ்ந்தாங்கு 
புல்லிய ஊரின் பிணித்த ததருக்கூடல் 
அலரி படர்ந்து அறுவலி கூட்டும். 
கரும்பு பிழி எந்திரம் வாய்படு நிளலயின் 
ளநயக்தகாண்டு துவல்பட வழீும். 
தில்ளல தழுவுநர் முள் தகால் வநாதல் 
அன்ன அலரின் புண் படுத்தாங்கு 
அவியும் வாழும் புல்தலன தசத்து. 
"கடவள் வழங்கு ளகயறு கங்குல்" 
ஓதல் அந்தணர் தசால்லில் ஊழ்க்க  
பிணியா நின்று பிறள்தல் வபாலும் 
என் உடம்தபாடு அவன் ஆருயிர் ஒக்கும். 
திதளல அன்ன நிழற்தபாறி படர்ந்த 
தவள்தநடு வானம் களற கண்டாங்கு 
அலரி மூசும் அழல் தவங்காட்டின் 
அளலபடு புள்தைன  அழியும் என்கவிவன. 
எக்கர் ஞாழல் குவி இணர் உகுக்கும் 
தாதுண் தும்பியும் அலர் ஒலி தவரிக்கும். 
குவவு மணற் குடுமி வகாளவ வதாறும் 
குருகு உளட ஓளம ஓடு கிடந்தன்ன  
எவ்வம் படர்க்கும் எரி ஒலி அலவர. 
 
 
 
 

 
கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன் 
ruthraasivan@gmail.com 
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30. கோந்தள் டநகிழும் கடிவிரல் ..... 

-- ருத்ரோ இ. ரமசிவன் 

 
கோந்தள் டநகிழும் கடிவிரல் ... 

 
காந்தள் தநகிழும் கடிவிரல் தூஉய் 
ஐம்பால் வகுக்கும் தகாடுநிளல அன்ன  
அளலயின் அளலயின் தநைிதரும் நிளனவின் 
ஆரிளட மிதப்ப கைிகூர் வபாழ்தின் 
இன்னிளச ஏந்திவனன் வதாழி நீ ஓர்க! 
காலிளட ஆயிரம் கீற்றுகள் பிைக்கும் 
பண் அஃதின் அமிழ்தும் சுளவப்பாய் மன்வன!" 
 
 

 
 
ட ோருள் உலர: 
தளலவி தன் காந்தள் மலர் ஒத்த  தமல்லிய விரல்கைால் வகாதி வகாதி 
தன் கூந்தலில் வகிடுபிரித்த வபாது வளைவு வளைவுகைாய்இருக்கும் அந்த  
கூந்தற் சிக்கலில் ஈடுபட்டிருக்கிறள். அந்த கூந்த ளலப்வபாலவவ அளல அளலயாய் 
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அவள் மீது கவிழும் இனிய நினவுகைில் அவள் மிதந்து கைிப்புற்ற வபாது 
 "ஒரு தமல்லிளசளய இளழயவிட்வடவன! வதாழி அதளன நீ வகட்டாயா?" என்று 
அவள் தன் வதாழியுடன் வபசுவதாய் உணர்கிறாள்."அந்த இளச ஒலி காற்றினுள்ளும் 
ஆயிரம் கீற்றுகள் பிைக்கும்.அத்தளகய பாட்டின் அமுதத்ளதயும் நீ சுளவப்பாயாக" 
என்று மகிழ்ந்து கூறிக்தகாள்கிறாள். 
 
 
 
 

 
கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன் 
ruthraasivan@gmail.com 
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தமிழ் மரபு அறக்கட்ெலளயின் டவளியீடுகள் 

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்ெலளயின் - மின்னூல்கள்: 
[http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/] 

 இந்திய தமிழர்களின் நலக அணிகைன்களின் ட யர்கள் ( ிரஞ்சு டமோழி)  
 ஆதி திரோவிெர் வரைோறு, திரிசிரபுரம் ஆ.ட ருமோள்   ிள்லள 

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்ெலளயின் - மண்ணின் குரல் மரபுக் கோடணோளிகள்: 
[http://video-thf.blogspot.de/] 
 

 தமிழக நோட்டுப்புறப்  ோெல்கள்  
 குறத்தியோறு - டகௌதம சன்னோ ப ட்டி  
 குன்னத்தூர் குலெவலர - உதயகிரீசுவரர் சிவன் ஆையம்  
 திருபமோகூர் கோளபமகப் ட ருமோள் பகோயில் 
 திருமலை நோயக்கர் மகோல் கட்டிெக் கலையும் அருங்கோட்சியகச் பசகரிப்புக்களும் 
 அரிட்ெோ ட்டி குலெவலர சிவன்பகோயில் - ைகுலீசர் சிற் ம்  
 பசர்மன் மோணிக்கம் அரசு நடுநிலைப் ள்ளி - த.ம.அ நிகழ்வு  
 கரந்லத சமணப் ள்ளி  
 சுடுமண் வடிவங்கள்  
 திருவோலீஸ்வரம் : சிற் க் கலையும் பசோழப்ப ரரசும்  

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்ெலளயின்  - வரைோறு பகட்ப ோம்.. வலைடயோைி வழி!: 
[http://thf-podcast.blogspot.com/] 
 

 கல்டவட்டு டசோல்லும் நகரத்தோர் அறப் ணி  
 துபரோணோச்சோரியோர் விருது  
 நிகண்டு  
 ட ண் எனும் சுலமதோங்கி  
 தியோகதுர்க்கம் மலையம்மன் பகோயில்: ஒரு ஆய்வு   
 பசோழர் கோை சித்திலர திருவிழோக்கள்  
 டதோண்டூர் சங்ககோைக் கல்டவட்டு  
 குைடதய்வங்கள்  
 திரோவிெ இயக்க வரைோறு  

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்ெலளயின் - மண்ணின் குரல் மரபு ஒைிப் திவுகள்: 
[http://voiceofthf.blogspot.de/] 
 

 டவற்றிக்கனிலய எட்டிப் றிப்ப ோமோ? டதோெர் (1-6) 
 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2017/07/thf-announcement-e-books-update1472017.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2017/07/thf-announcement-e-books-update272017.html
http://video-thf.blogspot.de/
http://video-thf.blogspot.de/2017/04/blog-post_22.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/04/blog-post_24.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/04/blog-post_29.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/05/blog-post.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/05/blog-post_20.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/06/blog-post.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/06/blog-post_11.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/06/blog-post_25.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/07/blog-post.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/07/blog-post_15.html
http://thf-podcast.blogspot.com/
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/04/blog-post_17.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/05/blog-post.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/05/blog-post_3.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/05/blog-post_8.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/05/blog-post_12.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/05/blog-post_15.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/05/blog-post_16.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/05/blog-post_19.html
http://thf-podcast.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
http://voiceofthf.blogspot.de/
http://voiceofthf.blogspot.de/
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