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இதழ் ததாகுப்பு: மததமாழி

தலையங்கம்: ததொல்ைியல் ஆய்வொல் நம் ததொன்லை
அறிவவொம்

வணக்கம்.
தமிழகத்திற்கும் உலகின் ஏனைய
பாகங்களுக்குமாை கடல்வழிப்பயணம் என்பது
பன்னைடுங்காலமாகத் னதாடர்வது. ஐர ாப்பியர்களும்
அர பியர்களும் தான் கடல் வழிப்பானதனய ஆட்சி
னசய்தவர்கள் என்றும், தமிழர்களுக்குத் தம் நாட்டினை
விட்டுத் தூ

நாடுகளுக்குச் னசல்வது புதிய

முயற்சிரய, என்ற தவறாை சிந்தனையாைது, உலகில்
நிகழ்ந்த வ லாற்றுச் சம்பவங்கனை அறியாரதார்
னகாண்டிருக்கும் தவறாை கருத்தாகும்.
இன்னறக்கு 4,000 ஆண்டு வாக்கில் னதன் கிழக்கு ரநாக்கிச் னசன்ற
தமிழ்மக்கள் இந்ரதாைிசியா, பாப்புவா நியுகிைி, ஆஸ்திர லியா, நியூசிலாந்து
மற்றும் இந்தியப் னபருங்கடலில் உள்ை தீவுகைிலும் தங்கள் தடம்
பதித்துள்ைைர். இன்று இப்பகுதிகைில் வாழும் பூர்வ குடி மக்கைினடரய
நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்ற பல்ரவறு வனகப்பட்ட ஆய்வுகள் இவ்வனகப்
பயணங்கைின் வழி தமிழகத்திலிருந்து கடல்வழியாக

இவர்கள்

னசன்றிருக்கக்கூடும் என்ற அனுமாைங்கனை உறுதி னசய்வைவாக உள்ைை.
ததொல்ைியல் ஆய்வுகள் தொன் தைிழகத்தின் பண்லைய நொகரிகத்தின்
வயதிலைக் கண்ைறிய நைக்கிருக்கும் ஒவே சொதைம்.
தமிழகத்னதப் னபாறுத்தவன

அதன் கடற்கன ப் பகுதிகள்

குறிப்பிடத்தக்க துனறமுகப் பகுதிகனைக்னகாண்டிருந்தை என்பனதக்
காணமுடிகின்றது. னதாண்டி, பட்டணம், முசிறி, அரிக்கரமடு, வசவசமுத்தி ம்,
ம க்காணம், கான க்காடு/குடிக்காடு, காவிரிப்பூம்பட்டிைம், அழகன்குைம்,
னகாற்னக ரபான்றனவ சங்ககாலத்து துனறமுகப் பட்டிைங்கைாகத் திகழ்ந்தை.
ஆைால் கால ஓட்டத்தில் அ சியல் மாறுபாடுகைிைால், இயற்னக
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சீற்றத்திைாலும், சமூக நினல மாற்றங்கைிைாலும் இந்தப்பகுதிகள் அதன்
சிறப்னபயும் வைத்னதயும் இழந்து இன்று முக்கியத்துவம் அற்ற பகுதிகைாக
மக்கைால் அறியப்படும் நினலனயக் காண்கின்ரறாம்.

ஆயினும் இத்தனக நிலப்பகுதிகைில் சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும்
சான்றுகனை அடிப்பனடயாகக் னகாண்டும், இன்று சாதா ணமாக
அப்பகுதினயக் காணும் ரபாது கினடக்கின்ற பண்னடய னதால்லியல்
சின்ைங்கள் மற்றும் மக்கைின் வாழ்வியல் கூறுகனை உற்று ரநாக்கும்
ரபாதும் அப்பகுதிகள் ஆ ாய்ச்சிக்குட்படுத்தப்பட ரவண்டிய பகுதிரய என்ற
சிந்தனை நிச்சயம் ஏற்படும். இப்படி அனடயாைப்படுத்தி ஆ ாய முற்படும்
ரபாது தமிழர் நாகரிகத்தின் னதான்னமனய அறிந்து னகாள்ை உதவும்
சான்றுகள் பல கினடப்பது சாத்தியப்படும்.
கீ ழடியில் நிகழ்த்தப்பட்ட னதால்லியல் ஆய்வுகள் பல தனடகனைக்
கடந்து மூன்றாம் கட்டத்னத முடித்துள்ைது. அங்கு இைி ஆய்வு னசய்ய
ஒன்றுமில்னல என்ற கருத்துக்கு எதி ாக மீ ண்டும் அப்பகுதியில் அகழ்வாய்வு
னசய்யப்படாமல் விடுபட்டுப் ரபாை பகுதிகனையும் னசய்ய ரவண்டும் என்ற
கு ல் ஓங்கி ஒலிக்கத்னதாடங்கி உள்ைது. இந்த நினலயில் அண்னமய
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காலத்தில் தமிழகத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட மிக முக்கிய அகழ்வாய்வாக
அழகன்குைம் ஆய்வு திகழ்கின்றது.

இ ாமநாதபு ம் மாவட்டத்தில் உள்ை அழகன்குைத்தில் இந்த ஆண்டு
ரம மாதம் அகழ்வாய்வுப் பணினயத் தமிழக னதால்லியல் துனற னதாடங்கி
னவற்றிக மாகச் னசயல்படுத்தி முடித்துள்ைது. இந்த ஆய்வின் ரபாது 52
இடங்கைில் குழிகள் ரதாண்டப்பட்டை என்றும் அதில் சங்ககாலத்து
கட்டுமாைங்கள் சுடுமண் பாண்டங்கள், தமிழி எழுத்து னபாறித்த
மண்பாண்டங்கள், மணிகள் எை ஏறக்குனறய 13,000 னதால்லியல் சின்ைங்கள்
கண்னடடுக்கப்பட்டை என்பதும் அனவ தமிழகத்திற்கும் ர ாமாைியர்களுக்கும்
ஏனைய நாடுகளுக்கும் இருந்த வணிகத் னதாடர்பினை உணர்த்துவதாகவும்
இருக்கின்றை என்பனதயும் அறியுக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
அழகன்குைத்தில் னவற்றிக மாக ஆய்வினை நடத்தி முடித்த தமிழக
னதால்லியல் துனறரய, ரதங்கி நிற்கும் கீ ழடி அகழ்வாய்வுப் பணிகனையும்
முன்னைடுக்க ரவண்டும் என்பனதத் தமிழ் ம பு அறக்கட்டனை
வலியுறுத்துகின்றது.
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தமிழகத்தின் னதான்னமயாை தத்துவங்கைில் ஒன்று சமணம். சமணச்
சுவடுகனை அனடயாைம் கண்டு அவற்னறப் பற்றிய வ லாற்றுச்
னசய்திகனைச் ரசகரித்து அவற்னற ஒரு பி த்திரயக வனலப்பக்கத்தில்
உள்ை ீடு னசய்து னவக்க ரவண்டும் என்ற தமிழ் ம பு அறக்கட்டனையின்
எண்ணமும் இந்த மாத னதாடக்கம் நினறரவறியது. http://jainism.tamilheritage.org/
என்ற வனலப்பக்கம் இதுவன

நாம் னவைியிட்டுள்ை பதிவுகனையும்

கட்டுன கனையும் உள்ைடக்கிய வனகயில் ஆய்வுத்தைத்தில்
ஈடுபடுரவாருக்குப் பயைைிக்கும் வனகயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
தமிழ் ம பு அறக்கட்டனையின் னதாடரும் னசயல்பாடுகைில் இனணந்து
னகாள்ளுங்கள். உங்கனை அன்புடன் வ ரவற்கின்ரறாம்!
அன்புடன்

முனைவர்.க.சுபாஷிணி
அக்ட ாபர் 15, 2017
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இந்த இதழில் “ததொல்ைியல் ஆய்வொல் நம் ததொன்லை அறிவவொம்”

(மின்தமிழில் ஜூனல 16, 2017 - அக்ரடாபர் 15, 2017 வன

பதிவாை பனடப்புகைின் னதாகுப்பு)

உள்ளைக்கம்
ததொல்ைியல் ஆய்வொல் நம் ததொன்லை அறிவவொம்

— முனைவர். சுபாஷிணி

1.

அந்தியூர்ப் பகுதியில் னதால்லியல் தடயங்கள்

3.

மறுதால்தனல பி ாமி கல்னவட்டும் சமணர் கற்படுக்னககளும்

2.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

— து. சுந்த ம்

ஊத்துக்குைிப் பகுதியில் னதால்லியல் தடயங்கள்
கள்ைிகுடி கல்னவட்டு

— கல்னவட்டுத் தகவல்

திருவாரூர் னகாடுங்னகக் கல்னவட்டு
வ ீ க்னக என்னும் சதிக்கல்

காஞ்சியில் பல்லவர்கால பாணியில் அனமந்த கற்றைிகள்
மாைம்பாடி அருள்மிகு நாகநாத ஸ்வாமி திருக்ரகாயில்
தா ாபு ம்-ரகாட்னடயும் ரகாட்னடக் ரகாயிலும்

கங்னகனகாண்டரசாழபு ச் சலுப்னபயும் சாளுக்கியரும்

அர பியர் வணிகமும் இந்திய ரமனலக் கடற்கன யும்
னசதாப்ரபட்னட மனறமனலயடிகள் பாலம்
ரகாழியூர்க் கனதகள்
வட்டா
வட்டா

வழக்கு: திருனநல்ரவலி ரபச்சு வழக்கு

சாயர்பு த்தில் வாழும் னநசவுக்கனல

ன ானசட்டா ஸ்ரடான்
தீதும் நன்றும் பிறர்த

— னசல்வன்

— பழனமரபசி

——
——
——
——
——

மனலயாைி பழங்குடி மக்கைின் இடப்னபயர்வும் ரதாற்றத் னதான்மங்களும்

— ம. னசல்வபாண்டியன்

50
57
69
73
87
95

118

——

— நட ாஜன் ஸ்ரீதர், சந்தி ரமாகன்

45

——

——

வா ா - இயற்பியலாைரின் பார்னவயில்

——
——
——

112
125
136
143
147
149
153
158
164
172
180
187

Kavari in Tirukkuṟaḷ and Sangam Texts — முனைவர். நா. கரணசன்

——

201

கவினத: னகாடுவரி முதனல குனட தண் துனறய

——

212

கவினத: எங்கிருந்தாவது ஒரு புயல்

33.

— சுர ஷ்குமார்

43

106

——

— நூ த ரலா சு

36

——
——

— து. சுந்த ம்

30.
32.

——

— முனைவர். சுபாஷிணி

— ரதனமாழி

கவிமணி ஒரு வ லாற்றாய்வாைர்

——

— ஆரமாஸ் நவன்
ீ
இனைய ாஜா

அந்தியூ ன் பழனமரபசி நினைவில் ஊ கவியல்
னபயரில் என்ை இருக்கிறது?

——

— து. சுந்த ம்

வழக்கு: ரவலூர்—திருவண்ணாமனல ரபச்சு வழக்கு

39

——

— து. சுந்த ம்

பழந்தமிழ்ப் பாடல்கைாக உன கா ர் காட்டும் விடுகனதகள்

கவினத: பைிங்கத்து அன்ை பல் காய் னநல்லி

31.

— நூ த ரலா சு

— நூ த ரலா சு

— ரதனமாழி

——

——

— நூ த ரலா சு

குன்று முட்டிய குரீஇயும், குறிச்சி புக்க மானும்

22

——

——

— நூ த ரலா சு

ii

1

——

——

— து. சுந்த ம்

— து. சுந்த ம்

——

——

— து. சுந்த ம், நூ த ரலா சு

— து. சுந்த ம்
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1. அந்தியூர்ப் பகுதியில் ததொல்ைியல் தையங்கள்
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
அண்னமயில் ஜூன் 18-ஆம் நாள், திருப்பூர் மாவட்டம் அந்தியூர்ப் பகுதியில்

னதால்லியல் தடயங்கள் சிலவற்னறக் காண ஒரு பயணம் ரமற்னகாண்ரடாம்.
நண்பர் னதன்னகாங்கு சதாசிவம் தாம் பார்த்திருந்த ஒரு வட்னடழுத்துக்
கல்னவட்னடப் படிக்கும் முயற்சியாக என்னை அனழத்திருந்தார்.

ரகானவயிலிருந்து அவரும் நானும் புறப்பட்டு சத்தியமங்கலத்தில் வ லாற்று
ஆய்வாை ாை திரு. இ ாமசாமி அவர்கனையும், வ லாற்று ஆர்வலர்

ஃபவுசியா அவர்கனையும் இனணத்துக்னகாண்டு அந்தியூர் னசன்ரறாம்.
அந்தியூன

அடுத்துள்ை தாமன க்கன

என்னும் ஊரில் ரமலும் ஒரு

வ லாற்று ஆர்வல ாை நந்தீசுவ னும் அவ து நண்பர் மாரதசுவ னும்
எங்களுடன் இனணந்துனகாண்டைர். அப்பயணத்தின் பகிர்வு இங்ரக.
ைலைப்பொலதயில் பயணம்:
வழியில் பசுனம

அந்தியூர்-பர்கூர் சானலயில் னதாடங்கிய பயணம் சிறிது ரந ம் வன

மனலப்பானதயில் நீடித்தது. மனலப்பானதக்ரக உரிய வனைவுச் சானலயும்,
இருபுறமும் பசுனமக் காடும், சத்தியமங்கலம் பகுதியின் பச்னச மடிப்புகளுடன்
னதரிந்த மனல அடுக்குகளும் கண்ணுக்கும் உள்ைத்துக்கும் அழகு ரசர்த்தை.
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எந்ரந மும் எதிர்னகாள்ை ரவண்டிவரும் யானைகைின் உலா ஒரு புறம்

அச்சம் ரசர்த்தது. இருப்பினும் அப்பகுதி மக்கள், இந்த நாள்கைில் பகலில்

இப்பகுதியில் யானைகைின் நடமாட்டம் இல்னல எை உறுதியாகக் கூறரவ
அச்சம் ஒதுக்கிப் பயணம் னதாடர்ந்ரதாம். அக்கூற்று னமய்யாயிற்று. ரபாகும்

வழியிலும் திரும்பும் வழியிலும் யானைகனை நாங்கள் சந்திக்கரவயில்னல.
வறட்டுப்பொலளயம் அலண:
ரபாகும் வழியில், வறட்டுப்பானையம் என்னும் பகுதியில் ஒரு சிறிய
அழகாை அனணயினைக் காண ரநர்ந்தது. இது ரபான்ற

பயணங்கைின்ரபாதுதான் சிறு சிறு அனணகைின் இருப்னப அறியும் நினல
ஏற்படுகிறது. தமிழகத்தில் உள்ை பல்ரவறு அனணகள், நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகள்,
நீர்க்கால்கள் ரபான்றவற்னறப் ரபணும்-ரமம்படுத்தும் வழிவனககனை
நீர்ரமலாண்னமயில் வல்ல அறிஞர்கள், னபாறியாைர்கள் ஆகிரயாரின்
துனணனகாண்டு அ சு என்ைனவல்லாம் னசய்ய இயலும் எைனவாரு
சிந்தனையும் எழுந்தது.

வறட்டுப்பானையம் அனணப்பகுதி

தொைலேக்கலே:
வழியில் தாமன க்கன

என்னறாரு ஊர். னபயருக்ரகற்றவாறு ஒரு தாமன க்

குைம் இருந்தது. இனலகளும் பூக்களும் நீர்ப்ப ப்பில் படர்ந்து அழகாகக்
காட்சியைித்தது.
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தாமன க்குைம்

மூங்கில் ைேங்கள்:
தாமன க்கன க்கு அப்பால், பானத முழுதும் இரு புறங்கைிலும் ஓங்கி
உயர்ந்த மூங்கில் ம ங்கள் கண்னகாள்ைாக் காட்சி.
மூங்கில் ம ங்கள்
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வதவர்ைலை பந்தீசுவேர் வகொயில்:

ரதவர் மனல என்னும் ஊரில் உள்ை பந்தீசுவ ர் ரகாயிலில் இருக்கும் ஒரு

வட்னடழுத்துக் கல்னவட்னடக் காணும் இலக்கில், ரதவர் மனலனய அனடந்து
ரகாயிலுக்குச் னசன்ரறாம். ஊர், மனலயின் ரமல் அனமந்திருக்கவில்னல.
சமனவைிப்பகுதிதான். ரகாயில், னபரியனதாரு ப ப்புடன் சுற்றுச் சுவருடன்

பழனமயாைனதாரு ரதாற்றத்துடன் கூடிய கற்றைியாகக் காட்சியைித்தது.
திருப்பணி நனடனபற்றுக்னகாண்டிருந்தது. கருவனறயும் அதனையடுத்து
அர்த்தமண்டபமும் இருந்தை. அர்த்தமண்டபத்திலும் ஒரு வாயில்

காணப்பட்டது. ஜகதி, முப்பட்னடக்குமுதம் ஆகிய உறுப்புகளுடன் எைிய
அதிட்டாைத்னதக் னகாண்டிருந்தது. "கருடகம்பம்"

எை அனழக்கப்படும் ஒரு

விைக்குக் கம்பமும், சிறியனதாரு நந்தி மண்டபமும் உள்ைை. நந்தி

மண்டபத்தில் இரு நந்திச் சிற்பங்கள் உள்ைை. அவற்றில் ஒன்று பழனமத்
ரதாற்றத்தில் இருந்தது. அர்த்தமண்டபச் சுவரில் ரதவ ரகாட்டம் ஒன்றும்
காணப்பட்டது. ரதவரகாட்டத்தின் இரு புறங்கைிலும் பாம்புப் புனடப்புச்
சிற்பங்கள் உள்ைை. மற்னறாரு சுவரில் ஆனமச் சிற்பம் உள்ைது.

மதிற்சுவரின் ஒரு பகுதியில் உச்சியில் பழனமயாை திருவாசி ரபான்ற
அனமப்பில் காணப்படும் வட்டக் கட்டுமாைம் புலப்பட்டது.
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இலறவன்- பந்தீசுவேர்:
ரகாயிலில் எழுந்தருைியுள்ை இனறவன் னபயர் பந்தீசுவ ர்.
இலிங்கத்திருரமைி. இப்னபயர் சற்றுப் புதுனமயாக இருந்தது. இப்பகுதி

தமிழகத்தின் பகுதியாக இருப்பினும் கருநாடகத்துடன் மிகுந்த னதாடர்புனடய
ஒரு பகுதி. கன்ைட னமாழி ரபசும் மக்கள் ரபாசைர் (ன
உனடயார்

ாய்சைர்), னமசூர்

ஆகிய அ சர்கைின் காலத்தில் புலம் னபயர்ந்தவர்கைின்

வழியிைர் இருக்கும் பகுதியாகத் னதரிகிறது. ரகாயிலில் நாம் சந்தித்தவர்கள்

தமிழ் கலந்த கன்ைடம் ரபசிைர். ரகாயில், ரமற்னசான்ை அ சர்கள் காலத்தில்
கட்டப்னபற்றிருக்கக் கூடும். கல்னவட்டுச் சான்றுகனைத் ரதடரவண்டும்.
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வேபத்திேர்
ீ
வழிபொடு:
வ ீ பத்தி ர்

இலிங்கத்திருரமைி இருக்கும் கருவனறக்கு னவைிரய, அர்த்தமண்டபத்தில்
வ ீ பத்தி ரின் சிற்பம் வழிபாட்டில் உள்ைது. வ ீ பத்தி ர் வழிபாடு,
கருநாடகத்தில் விசயநக ப் ரப

சின் காலத்திலிருந்து சிறப்பாைனதாரு

இடத்னதப் னபற்றிருந்தது. வ ீ பத்தி ருக்குத் தைிக்ரகாயில்கள்

அனமக்கப்பட்டிருப்பனதக் காண்கிரறாம். அவ்வனகயில் இக்ரகாயிலிலும்

வ ீ பத்தி ர் வழிபாடு இருப்பதால் கன்ைட அ சர்கள் காலத்தில் இக்ரகாயில்
கட்டப்னபற்றிருக்கலாம் என்னும் கருத்து வலுப்னபறுகிறது. சத்தியமங்கலம்
பகுதி கருநாடகத் தாக்கம் உள்ை பகுதி என்பதில் ஐயமில்னல. இரு

னககளுடன் காணப்படும் வ ீ பத்தி ரின் வலக்னகயில் தடித்த னபரிய வாளும்,

இடக்னகயில் னபரிய வில்லும் உள்ைை. தனலயில் இருப்பது க ண்ட மகுடம்
எைத் ரதான்றுகிறது. மார்புப் பகுதி, னக,கால்கள் ஆகிய பகுதிகைில் நினறய
அணிகலன்கள் உள்ைை. சிற்பத்தில் னசதுக்கப்பட்டுள்ை அணிகளுக்குரமரல,
மார்பில் ஆ ங்களும், கால்கைில் தண்னடகளும் அணிவித்திருக்கிறார்கள்.
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கீ ரழ பீடம், ரமரல திருவாசி எை முழு அைவில் ரவனலப்பாட்டுடன்

கற்சிற்பம் அழகாக அனமந்துள்ைது. அருகிரலரய, னசப்புத்தகட்டிைால்
புனடப்புருவமாகச் னசய்யப்பட்ட வ ீ பத்தி ர் உருவங்களும்

னவக்கப்பட்டுள்ைை. அவற்றில் வ ீ பத்தி ருக்கு இரு னககளுக்குரமல்

காட்டப்னபற்றுள்ைை. இந்தச் னசப்புருவங்களுக்கு அருகில் ஓர் ஆயுதத்னத

னவத்திருக்கிறார்கள். ஒரு நீண்ட ரகாலுடன் ஒரு வனைதடினய (Boomerang)
இனணத்ததுரபான்ற ரதாற்றத்தில் இந்த ஆயுதம் அனமந்துள்ைது.
வ ீ பத்தி ர்-னசப்புருவம்- வனைதடி ஆயுதத்துடன்

வேபத்திேரும்
ீ
“சதி”யும்:
தட்சன் தான் நடத்திய அசுவரமத ரவள்விக்குச் சிவனை அனழயாதிருந்தும்
சக்தி, ரவள்விக்குச் னசன்றதும், தட்சன் சக்தினய இழிவுபடுத்தியதும், அதன்
வினைவாகச் சக்தி தன்னுள்ைிருக்கும் "ரயாகாக்ைி" என்னும் னநருப்பில்
தன்னை மாய்த்துக் னகாண்டதும், சிவன் சீற்றமுற்று தட்சயாகத்னத
அழிப்பதற்காக வ ீ பத்தி ன

உருவாக்கியதும் னபரும்பாலும் அனைவரும்

அறிந்த னதான்மக்கனத. இக்கனதயில் தட்சைின் மகைாை சக்தினயச் சதி
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என்னும் னபய ால் குறிப்பது கருதத்தக்கது. சதி தன்னைத் தீயில்

மாய்த்துக்னகாள்வதாரலரய உடன் கட்னடரயறும் (தீப்பாய்ந்து மாயும்)
சமுதாய வழக்கத்துக்குச் “சதி” என்னும் னபயர் அனமந்தது ரபாலும்.
வ ீ பத்தி ர் முக்கண்ணுனடய சீற்றக்கடவுள். மீ னசயுடன் நினறய
அணிகலன்களுடன் காணப்படும் ரதாற்றமுள்ைவர்.

கல்தவட்டும் தசய்தியும்:
ரகாயிலின் ஒரு பக்கச் சுவரின் ரதவரகாட்டத்துக்குக் கீ ரழ தன யில் ஒரு

பலனகக் கல்லில் கல்னவட்டு காணப்படுகிறது. தன க்குரமல் ஆறு வரிகள்
னதரியும்படியுள்ை ஒரு கல்னவட்டு. ஆறு வரிகளும் ஐந்து

ரநர்ரகாடுகளுக்கினடயில் எழுதப்பட்டுள்ைை. ரகானவயில் உள்ை
இ ாசரகசரிக் கல்னவட்டிலும், ஆலத்தூர் சமணக்ரகாயிலில் இருக்கும்

திருக்கைிற்றுப்படிக் கல்னவட்டிலும் இது ரபாலரவ ரகாடுகளுக்கினடயில்

எழுத்து வரிகள் னபாறிக்கப்பட்டுள்ைனதக் குறிப்பிடலாம். தன க்குக் கீ ழுள்ை
கல்லின் பகுதியிலும் எழுத்துகள் இருக்கக் கூடும். ரகாயில் திருப்பணி

நினறவுற்றதும் முழுக்கல்னலரய னவைிரய எடுத்து னவப்பதாகக் ரகாயிலார்
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கூறிைர். தன க்கு ரமரல இருக்கும் எழுத்துகனை முழுனமயாகப் படிக்க
இயலவில்னல. ”ஸ்ரீ” என்னும் எழுத்ரதாடு

னதாடங்கும் கல்னவட்டில்

”அருைவிட்டார்”, “பட்டா கனுக்கு” எை ஓரிரு னதாடர்கள் மட்டுரம படிக்க
இயன்றது. கல்னவட்டின் னசய்தியும், கல்னவட்டின் காலமும் இன்ைனதைத்

னதரியவில்னல. முழுக் கல்னலயும் ரதாண்டினயடுத்த பின்ைர் கல்னவட்டு
மீ ைாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படரவண்டும்.

தொைலேக்கலேயில் நடுகற்சிற்பங்கள்:
தாமன க் கன . வைச்ச க அலுவலகம் உள்ை ஊர். ஊருக்கு னவைிரய, ஒரு
காலத்தில் பசுனமயாை வினை நிலங்கைாயிருந்த ஒரு பகுதி. தற்ரபாது
“பார்த்தீைியம்” னசடிகள் கண்ணுக்னகட்டிய னதானலவு புதர்க்காடாய்
மண்டிக்கிடந்தை. அவற்றுக்கினடயில் ஒரு நனடப்பயணம். மூன்று
நடுகற்சிற்பங்கள் ஒர

இடத்தில் காணப்பட்டை. மூன்றுரம அடுக்கு நினல

நடுகற்கள். இப்பகுதி கன்ைட நாட்டின் சாயனலக்னகாண்டுள்ைது என்பதற்கு
இந்த நடுகற்கரை சான்று. மூன்று அடுக்குகைில் புனடப்புச்

சிற்பங்கனைக்னகாண்டுள்ை நடுகற்கள் கருநாடகப் பாணினயச் ரசர்ந்தனவ.
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தமிழகப்பாணியில் இவ்வாறு இல்னல. முதல் (கீ ழ்) அடுக்கில் நடுகல்

யாருக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ைரதா அந்த வ ீ ைின் சிற்பமும், இ ண்டாம்

அடுக்கில் வ ீ ன் ரமலுலகம் னசல்கின்ற காட்சியும், மூன்றாவது அடுக்கில்
வ ீ ன் ரமலுலகம் னசன்றுவிட்டனதக்குறிக்கும் வனகயில் சிவலிங்கமும்
நந்தியும் வடிக்கப்பட்டிருக்கும்.
முதல் நடுகல்:
இங்ரக, முதல் நடுகல் ஒரு புலிகுத்திக்கல். முதல் அடுக்கில்

கால்நனடகனைக் காக்கும் பணியில் புலியுடன் ரபா ாடும் வ ீ ைின் சிற்பம்.
இ ண்டாம் அடுக்கில், ரதவமகைிரின் உருவங்கள். வ ீ னை அவர்கள்

ரமலுலகத்துக்கு அனழத்துச் னசல்வதன் குறியீடு. மூன்றாவது அடுக்கில்
சிவலிங்கமும் நந்தியும்.

இேண்ைொம் நடுகல்:
இ ண்டாம் நடுகல்லில் முதல் அடுக்கில் வ ீ ன் ஒருவன் கானையின்

னகாம்னபப் பிடித்துள்ைதுரபால் சிற்பம். இது கானையுடன் ரபாரிடுவனதக்

குறிக்க வாய்ப்பில்னல. மாடுபிடிச் சண்னட என்னும் னதாறுப்பூசலில் வ ீ ன்
ஈடுபட்டனதக் குறிக்கலாம். இ ண்டாம் அடுக்கில் ரதவமகைிர். மூன்றாம்

அடுக்கில் ரமலுலகம் னசன்றுவிட்ட வ ீ ரை சிவலிங்கத்னத வழிபடும் காட்சி.
வ ீ ைின் வலமும் இடமும், நிலவும் கதிரும் னபாறிக்கப்பட்டுள்ைை.
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வழக்கமாகக் கல்னவட்டுகைில் காணப்னபறும் “சந்தி ாதித்தவன ” என்னும்
னதாடரின் குறியீடு.

மூன்றொம் நடுகல்:
மூன்றாம் நடுகல்லில் முதல் அடுக்கில் னபண் ஒருத்தி, புலியுடன்

சண்னடயிடும் காட்சி. னபண்ணுக்கு எடுத்த அரிதாை புலிகுத்திக் கல்.

இ ண்டாம் அடுக்கில் ரதவ மகைிர். மூன்றாம் அடுக்கில் சிவலிங்கமும்
நந்தியும்.
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அந்தியூர்-சிவன் வகொயில்:

அந்தியூரில் உள்ை சிவன் ரகாயிலில் இனறவன் னசல்லீசுவ ர், இனறவி
னசல்லீசுவரி. கருவனற, அர்த்தமண்டபம், முன்மண்டபம் ஆகிய
அனமப்புகளுடன் உள்ை ரகாயில். ரவச

விமாைம் (வட்ட வடிவில் உள்ைது).

அதிட்டாைப்பகுதியில் ஜகதி என்னும் உறுப்பு தன க்குக் கீ ழ் மனறந்துள்ைது.
அதனையடுத்து முப்பட்னடக் குமுதம் உள்ைது. குமுதத்னதயடுத்து ஒரு
கண்டம், ஒரு பட்டினக, மீ ண்டும் ஒரு கண்டம், இறுதியில் தாமன

இதழ்முனை னகாண்ட ரவதி என்னும் உறுப்புகரைாடு பாதபந்த அதிட்டாைம்
என்னும் வனகயில் அதிட்டாைம் அனமந்துள்ைது. சுவர்கைில் அழகாை

ரதவரகாட்டமும், ரதவரகாட்டத்துக்கு இருபுறங்கைிலும் அழகாை தூண்களும்
அனமந்துள்ைை. சுவர்ப்பகுதியின் இறுதியில் கர்ணகூடுகளும், அவற்றுக்கு
ரமரல யாைி வரினசயுடன் கற்றைியின் ”பி ஸ்த ம்” என்னும் உறுப்பு

முடிவுறுகிறது. அதற்குரமல் னசங்கல், சுனத ஆகியவற்றாலாை கிரீவம்,
சிக ம், கலசம் ஆகிய விமாை உறுப்புகள் உள்ைை.
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கல்தவட்டுகள்:
இக்ரகாயிலில் மூன்று கல்னவட்டுகள் பதிவாகியுள்ைை. இரு கல்னவட்டுகள்,
னகாங்குப்பாண்டியன் வ ீ பாண்டியனுனடய காலத்னதச் ரசர்ந்தனவ.
மூன்றாவது உம்மத்தூர் அ சர் வ ீ நஞ்ச ாயர் காலத்தது.
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முதல் கல்தவட்டு-கண்ைொளர்க்கு உரிலைகள்:
இக்கல்னவட்டு னகாங்குப் பாண்டிய அ சன் வ ீ பாண்டியைின் பதினைந்தாம்
ஆட்சியாண்டில் னபாறிக்கப்பட்டது. காலம் கி.பி. 1280. வழக்கமாகக்
னகானடகனைப் பற்றிப் ரபசும் கல்னவட்டாக அனமயாமல், 13-ஆம்

நூற்றாண்டில் னகாங்கு நாட்டில், வட னகாங்கில் நிலவிய சமுதாயச் சூழனல
எடுத்துக்காட்டும் வண்ணம் அனமந்திருப்பது இக்கல்னவட்டின் சிறப்பாகும்.

சில சமுதாயத்திைருக்குச் சில உரினமகள் மறுக்கப்பட்டிருந்தை. அவ்வாறு

உரினமகள் மறுக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திைர்தாம் கண்மாைர்கள். கம்மாைர்,
பஞ்சகம்மாைர் என்று தற்ரபாது அனழக்கப்படும் இச்சமுதாயத்திைர்க்குக்
காலுக்குச் னசருப்பு அணிந்துனகாள்ளும் உரினமயில்னல. தம்முனடய
வடுகளுக்குக்
ீ
கான

(சாந்து) பூசிக்னகாள்ை உரினமயில்னல. தம் வடுகைில்
ீ

நனடனபறும் நன்னம தீனம நிகழ்வுகைின்ரபாது சங்கு ஊதவும், ரபரினக

னகாட்டுவித்துக் னகாள்ைவும் உரினமயில்னல. இந்த உரினமகனை வழங்கி
அ சன் ரந டியாக வாய்னமாழி ஆனண பிறப்பிக்கிறான். உடன், ஆனண
ஓனலயில் எழுதப்படுகிறது. அ சன் ரந டியாக ஆனண பிறப்பித்தல்
கல்னவட்டுகைில் காணப்னபறும் சில னசாற்னறாடர்கள் வாயிலாக

உணர்த்தப்னபறும். “நாம்”, “நம்ரமானல”, “னசான்ரைாம்” ரபான்றனவ அனவ.
இக்கல்னவட்டின் படிகள் ஒர

ரந த்தில் ரபரூர், குடிமங்கலம், கரூர், கடத்தூர்,

னமாடக்கூர், பாரியூர், அவிைாசி ஆகிய ஊர்கைிலும் உள்ைை என்பது ரமலும்
ஒரு சிறப்பு. இவ்வாறு பல ஊர்கைின் ரகாயில்கைிலும் கல்னவட்டுகைில்
இந்த ஆனண னபாறிக்கப்பட்டதைின்றும், வடனகாங்னகச் ரசர்ந்த வடகன

நாட்டில் இருந்த கண்மாைர்கள், தங்கள் உரினமக்காக அ சைிடம் ரபா ாடி
முனறயிட்டு உரினமனயப் னபற்றார்கள் எைக் கருதரவண்டியுள்ைது.

14

கல்தவட்டின் பொைம்:
1

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ த்ரிபுவைச் சக்ேவத்தி

வகொவைரின்லை தகொண்ைொன்

வைதகொங்கில் வைகலேைொட்டில் கண்ைொளற்கு
தங்களுக்கு நன்லை தின்லைக்கு இேட்லைச்

வபரிலகயுள்ளிட்ைைவுங் தகொட்டுவித்துக் தகொ
2

பதிைஞ்சொவது

சங்கும் ஊதி

ள்ளவும் தொங்க(ள்) புறப்பை வவண்டுைிைங்களுக்கு (பொ)தேலை
வகொத்துக்தகொள்ளவும்

தங்கள் வடுகள்
ீ
சொந்திட்டுக்தகொள்ளவும்

தசொன்வைொம் இப்படிக்கு நம்வைொலை பிடிபொைொகக்தகொண்டு

சந்த்ேொதித்யவலே தசல்வதொக தங்களுக்கு வவண்டும்ைிைங்க
3

ளிவை கல்ைிலும் தசம்பிலும் தபொறித்துக் தகொள்ளுவொேொகவும்

இேண்ைொம் கல்தவட்டு-சந்தியொ தீபம் தகொலை:
இக்கல்னவட்டு னகாங்குப் பாண்டிய அ சன் வ ீ பாண்டியைின் பதினைான்றாம்
ஆட்சியாண்டில் னபாறிக்கப்பட்டது. காலம் கி.பி. 1276.

சந்தியா தீபம்

எரிப்பதற்காகப் பத்துப் பணம் னகானடயாக அைிக்கப்பட்டனதக் கல்னவட்டு
னதரிவிக்கிறது. கல்னவட்டில் அந்தியூர் வடகன

நாட்டுப்பிரிவில் இருந்தது

என்னும் குறிப்புள்ைது. ரமலும், ந ம்பர் என்னும் சமூகத்திைர் இருந்த
னசய்தியும் உள்ைது. இந்த ந ம்பர்கைில் நாட்டுக் காமிண்டன் மற்றும்
காமிண்டன் பதவியிலிருந்த இருவர் னகானடயைித்துள்ைைர்.
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மூன்றொம் கல்தவட்டு-சைொதிக்கு நிைம் தகொலை:
இக்கல்னவட்டு உம்மத்தூர் அ சர் வ ீ நஞ்ச ாயர் காலத்தது. காலம் கி.பி. 1500
ன ௌத்திரி வருடம். னபான்ைாங்கட்டியார் ரவங்கடநாதர் என்பவருக்குச்
சமாதியிட நிலம் வாங்கிச் சமாதி எழுப்பி, அந்நிலத்னதச் னசல்லீசுவ ர்

ரகாயிலுக்குக் னகானடயாக அைித்த னசய்தினயக் கல்னவட்டு னசால்கிறது.
சமாதியாைனதக் கல்னவட்டு “ரயாகம் ஆனகயில்” எைக்குறிப்பிடுகிறது.
கல்தவட்டுகளின் நிலை:
கல்னவட்டுகைின் இன்னறய நினல நமக்கு அைிப்பது வருத்தரம. ஒரு

கல்னவட்டுகூட முழுதும் படிக்கும் வனகயில் இல்னல. எழுத்துகைின் மீ து
பல ஆண்டுகைாகக் காவி வண்ணம் பூசப்பட்டதால் எழுத்துகள்

மனறந்துவிட்டை. சுனதயும் னசங்கல்லும் னகாண்டுள்ை கட்டுமாைத்தில்
னவள்னைச் சுண்ணரமா காவிச் சுண்ணரமா பூசுதல் வழக்கம். கல்

கட்டுமாைத்தின்மீ து எவ்விதப்பூச்சும் பூசாமல் விட்டுனவத்தரல அதன்
னமய்யாை அழனகயும், சிற்பச் சிறப்புகனையும், கல்னவட்டுகைின்

முழுனமனயயும் எடுத்துக்காட்டவல்லது. ஆைால், பல ரகாயில்கைில் இந்த
வழிமுனற பின்பற்றப்படுவதில்னல. கண்மாைர் கல்னவட்டினை நூலில்

கண்டரதாடு சரி. ரநரில் படித்து மகிழ இயலவில்னல. ஓரிரு னசாற்கள்
பார்னவயில் பட்டை. மகாபா தக் கனதயில், வைவாசத்தின்ரபாது

கண்ணனுக்குச் ரசாறு கினடக்கவில்னல; ரசாற்றுப்பருக்னக மட்டுரம
கினடத்தது என்பதுரபால.

அந்தியூரில் ஒரு வேபத்திேர்
ீ
வகொயில்:
சிவன் ரகாயிலுக்கருகிரலரய ஒரு வ ீ பத்தி ர் ரகாயில் காணப்பட்டது.
வ ீ பத்தி ர் வழிபாடு இப்பகுதியில் இருந்துள்ைனம பற்றிய சான்றினை
முன்ைர

ரதவர்மனலக் ரகாயிலில் கண்டிருக்கிரறாம். அந்தியூரில் ஒரு

தைிக்ரகாயிரல காணப்பட்டது. எைினமயாை கற்றைி. கருவனற,

அர்த்தமண்டபம் ஆகியவற்றில் சுவர்ப்பகுதியில் அன த்தூண்கள் உள்ைை.
கருவனற விமாைம் சற்ரற மாறுபட்டிருந்தது. வட்ட வடிவிலாை ரவச

விமாைத்துடன் சானல அனமப்பும் கலந்த ஒரு கலனவயாை ரதாற்றம்.
அறநினலயத்துனறயில் பணியாற்றும் திரு. தணிகாசலம் என்பவர்-

ரகாயில்கைின் பழனம, வ லாறு பற்றிய ஆர்வமுள்ைவர்- புறக்கணிக்கப்பட்ட
இக்ரகாயினல முயற்சினயடுத்துப் ரபணிவருகிறார்.
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நடுகல் சிற்பம்:
மாரியம்மன் ரகாயில் மண்டபம் ஒன்னற இடித்ததைால் கினடத்த

கற்றூண்கனைச் சிவன் ரகாயிலின் முன்புறத்துள்ை திறந்த னவைியில்
குவித்து னவத்திருக்கிறார்கள். இந்தக் குவியலுக்கினடயில் ஒரு வ ீ ைின்
நடுகல் சிற்பமும் காணப்பட்டது.

னதால்பழங்காலக் கல்திட்னடயும் இ ாஜகம்பைத்தாரின் மாலக்ரகாயிலும்:
அந்தியூர்-சத்தி சானலயில், அந்தியூன

அடுத்துள்ை ரதாப்பூரில்

சானலக்கருகிரலரய ஒரு மாலக்ரகாயில் காணப்பட்டது. மாலக்ரகாயிலின்

இந்தப்பதிவு நிகழாமரல ரபாயிருக்கும். ஏனைைில், நாங்கள் பயணம் னசன்ற
“கார்” இனதக்கடந்து னசன்றுவிட்ட நினலயில், குவியலாக நின்ற கல் தூண்கள்
னநாடிப்னபாழுதில் வ லாற்று ஆர்வலர் ஃபவுசியா அவர்கைின் கண்கைில்
பட்டுவிடரவ நாங்கள் வண்டினயப் பின்னுக்குக் னகாண்டுவந்து பார்க்க

ரநரிட்டது. ஈர ாடு மாவட்டப்பகுதியில் நாயக்கர் இைத்தார், இறந்துரபாை தம்
உறவிைர் நினைனவப் ரபாற்றும் வனகயில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில்

நினைவுக்கல எழுப்பி வழிபடுகிறார்கள் (இறந்தவர்கனைப் புனதத்த அல்லது

எரியூட்டிய இடம் ரவறு; நினைவுக்கல் எழுப்புகின்ற இடம் ரவறு). இந்த இடம்
மாலக்ரகாயில் என்று அனழக்கப்படுகிறது. முன்ைர் ஒருமுனற, பவாைி

வட்டத்தில் கை ஆய்வுக்குச் னசன்றரபாது, சின்ைப்புலியூர் என்னும் சிற்றூரில்
18

இத்தனகய மாலக்ரகாயினலப் பார்த்த நினைவு வந்தது (அதன் ஒைிப்படம்
கீ ரழ காண்க). ரதாப்பூரில், நாம் பார்த்த மாலக்ரகாயில் இ ாஜகம்பைத்தார்
குலத்தவர்க்குரியது. மிகப்னபரியனதாரு ப ப்பில் நூற்றுக்கணக்காை

நினைவுக்கற்கள். இதில் உள்ை சிறப்பு என்ைனவைில், இந்த மாலக்ரகாயினல,
இங்ரக முன்ைர

இருந்தனதால்பழங்காலக் கல்திட்னடனயான்னறச் (DOLMEN)

சுற்றி அனமத்திருக்கிறார்கள். னபருங்கற்கால

நினைவுச் சின்ைம் இருப்பது

னதரியாமரலரய, அந்த ம னபப் ரபணும் வனகயில் மாலக்ரகாயினல

அனமத்திருப்பது தற்னசயல் என்றாலும் னபாருத்தமாை ஒன்ரற. பழங்காலத்து
எைிய கருங்கற்களும், புதிய பைபைப்பூட்டிய தற்காலத்துக் கருங்கற்களும்

கலந்து காணப்பட்ட நினைவுக்கற்கைின் இனடயில் எழுத்துப் னபாறிக்கப்பட்ட
ஒரு கல் பார்னவனயக் கவர்ந்தது. உடன் னகாண்டுனசன்ற னமதா மாவினை
அக்கல்மீ து பூசியபின்ைர் எழுத்துகள் னதைிவாகத் னதரிந்தை.
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கல்தவட்டின் பொைம்:

1

சொஷைம் க

3

ைல்ைக்கொள்

2
4

ல் வபொட்ைது
1904 வ

5

ருஷம் ைொ

6

ர்கழி ைீ

8

ஞ்சள் நொயக்

10

நொயக்கன்

7
9

27 உ ைஞ்

கனூர் சூே

11

ைகன் பட்

13

ச நொயக்க

12
14

ைகொர் கஞ்
ன் கல்

முடிவுலே:
அந்தியூன

னமயப்புள்ைியாகக் னகாண்டு சுற்றியுள்ை பகுதிகைில், நாங்கள்

ரகள்விப்பட்ட சில னசய்திகைின் அடிப்பனடயில், நாங்கள் ரமற்னகாண்ட

னதால்லியல் தடயங்கைின் ரதடல் பயணம் எங்களுக்கு மிகுந்த நினறனவத்
தந்தது என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்னல. னகாங்குப்பகுதியின் னதான்னமத்
தடயங்கனை இயன்றவன

னவைிக்னகாணரும் எங்கள் விருப்பமும்

முயற்சியும் னதாடர்கின்றை.

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. துலே சுந்தேம், கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் ரகானவ.
(doraisundaram18@gmail.com); அனல ரபசி: 9444939156
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2. ஊத்துக்குளிப் பகுதியில் ததொல்ைியல் தையங்கள்
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
அண்னமயில், ரகானவனயச் ரசர்ந்த அரசாக் என்னும் இனைஞர்,

ஊத்துக்குைியில் இருக்கும் பழங்காலக் கிணறு ஒன்னறப் பார்னவயிட்டு அது
பற்றிய கருத்துச் னசால்லரவண்டி ஊத்துக்குைிக்கு அனழத்துச் னசன்றார்.

ஊத்துக்குைியில் னகத்தமனல முருகன் ரகாயிலுக்குச் னசல்லும் பானதயில்
சானலரயா த்திரலரய இந்தக் கிணறு அனமந்துள்ைது. கிணறு பல காலமாக
நீரின்றிப், னபாறுப்பறியா மக்கைால் குப்னப னகாட்டுமிடமாக மாற்றப்பட்டு
வந்துள்ைது. அண்னமயில், இப்பகுதியில், சுற்றுச் சூழல், இயற்னக உணவு,

இயற்னக ரவைாண்னம ஆகிய துனறகைில் ஈடுபாடு னகாண்ட இனைஞர்

குழுனவான்று, மக்கைினடரய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நல்ல பணிகனைச்
னசய்து வருகின்றது. அக்குழுவிைர், ரமற்படி கிணற்னறக் கண்ணுற்று,

குப்னபகனை முழுதும் அகற்றியரதாடு இதன் வ லாறு பற்றி அறிந்து

னவைிப்படுத்தும் முயற்சியும் ரமற்னகாண்டு வருகின்றைர். தற்ரபாது, கிணறு
தூய்னமயாகக் காணப்படுகிறது. மனழ னபய்தபின் சிறிது நீரும்
காணப்படுகிறது.

பழங்கிணறு-படிக்கிணறு:
இக்கிணற்றின் ஒட்டுனமாத்தத் ரதாற்றரம இதன் பழனமனய எடுத்துக்
காட்டுகிறது. கிணறு முழுதும் கல்கட்டுமாைத்னதக் னகாண்டுள்ைது.
”படிக்கிணறு” (STEP-WELL) என்னும் வனகனயச் ரசர்ந்தது.

வடநாட்டில் குஜ ாத்,

இ ாஜஸ்தான், மகா ாட்டி ம், மத்தியப்பி ரதசம் ஆகிய மாநிலங்கைிலும்,
கருநாடகத்தில் விஜய நக

அ சின் தனல நக ாய் விைங்கிய

படிக்கிணறு வனகக் கிணறுகள் உள்ைை. னமாத்த எண்ணிக்னக

ம்பியிலும்

பத்துக்கு

ரமல் இ ா எைத்னதரிகிறது. இனவ, எண்ணற்ற படிகனைக்னகாண்ட
வடிவனமப்புக்கும், அழகாை கட்டிடக் கனலக்கும் ரபர் னபற்றனவ.
தமிழகத்தில் இத்தனகய படிக்கிணறுகள் மிகவும் குனறவாகரவ
காணப்படுகின்றை.

திருச்சி மாவட்டம் இலால்குடி வட்டத்தில் திருனவள்ைனற என்னும் ஊரில்
உள்ை படிக்கிணறு “நாலுமூனலக் கிணறு” என்றும், “ஸ்வஸ்திகா கிணறு”
என்றும் அனழக்கப்னபறுகின்றது. கல்னவட்டில் இக்கிணறு “மாற்பிடுகு

னபருங்கிணறு” என்று குறிக்கப்படுகிறது. இது பல்லவ மன்ைன் தந்திவர்மன்
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காலத்தில் கம்பன் அன யன் என்பான் னவட்டுவித்தது. மற்னறான்று

மயிலாடுதுனறயில் உள்ை குைம் ஒன்று படிக்கிணறு வடிவத்னத ஒத்துள்ைது.

ஊத்துக்குளிப் படிக்கிணற்றின் சிறப்பு:
தமிழகத்தில் உள்ை ரமற்குறித்த திருனவள்ைனற மாற்பிடுகுப்
னபருங்கிணற்னற (கி.பி. 9-ஆம் நூற்றாண்டு-பல்லவர் காலம்)

ஒத்த

வடிவனமப்பில் ஊத்துக்குைிக் கிணறும் அனமந்திருப்பது ஒரு சிறப்பு.
திருனவள்ைனறக் கிணற்றில் னமயத்தில் சது மாக உள்ை

கிணற்றுப்பகுதினயச் சுற்றிலும் நான்கு பக்கங்கைில் படிகரைாடு கூடிய
நான்கு வழிகள் கீ ழிறங்கிச் னசல்லும் வனகயில் அனமக்கப்பட்டுள்ைது.
ஊத்துக்குைிக் கிணற்றுக்கு ஒர
ரவற்றுனம தவி

ஒரு வழி மட்டுரம உள்ைது. இந்த

இ ண்டுரம ஒத்த ரதாற்றத்னதக் னகாண்டுள்ைை.

இ ண்டிலுரம, கிணற்றின் சுற்று வடிவ விைிம்பின் (எல்னலச் சுவர்)

ரமற்பகுதியில் சது ப் ப ப்பாயில்லாமல் உருள் வடிவம் னகாண்டுள்ைது.

இனதப் பார்க்னகயில், தஞ்னசப் னபருங்ரகாயிலின் அதிட்டாைப்பகுதியில்
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உள்ை உருள் குமுதப்பனடயின் ரதாற்றம் நினைவுக்கு வரும். அழகாை
கட்டுமாைம்.

ஊத்துக்குளிப் படிக்கிணறு-பை வதொற்றங்கள்

கிணற்றுக்குள் வவலைப்பொடுள்ள தூண்கள்:
திருனவள்ைனறக் கிணற்றின் சுற்றுவடிவ விைிம்புகள் சிற்பங்கள்

எனவயுமின்றி னவற்று விைிம்புகைாயுள்ைை. ஆைால், ஊத்துக்குைிக்

கிணற்றின் விைிம்புகள் சிற்பங்கனைக்னகாண்டிருக்கின்றை. சது ப்பகுதியின்
நான்கு விைிம்புகைிலும் நான்கு நந்திச் சிற்பங்களும், நுனழவு வாயிலின்

விைிம்புகள் இ ண்டில் இ ண்டு யாைிச் சிற்பங்களும் உள்ைை. இனவ தவி ,
தன யிலிருந்து முதன்முதலாய்க் கீ ழிறங்கும் நுனழவுப்பகுதியில் இ ண்டு
யானைச் சிற்பங்கள் உள்ைை. கிணற்றின் உள்பகுதியில், ரவனலப்பாடுகள்

அனமந்த இரு தூண்களும் அவற்றின் குறுக்ரக விட்டம்ரபால் கிடத்தப்பட்ட
ஒரு கல்லும் ரசர்ந்து ஒரு ரதா ணவாயில் ரபாலத் ரதாற்றம் அைிக்கும்
அனமப்பும் காணப்படுகிறது. இந்தத் தூண் ரதா ணம், கிணற்றின் ரமல்
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பகுதியில் நீன

இனறப்பதற்காக அனமக்கப்பட்ட ஏற்றத்னதத் தாங்கிக்

னகாண்டுள்ைது. ஏற்றத்தின் கினடமட்டக் கல்துண்டுகள் தூண்கனையும்

தாண்டி நீண்டுள்ைை. கிணற்றின் இரு பக்கங்கைில், தன யிலிருந்து ரந டியாக
இறங்கும் வண்ணம் ஆறு னபரிய கற்கள் னசருகப்பட்டுள்ைை. தூண்கள்,

அடிப்பகுதியில் சது ம், நாகபந்தம், பதிைாறு பட்னடகள் னகாண்ட சித்தி க்
கண்டக் கால்கள், கலசம், தாடி, தாமன , பலனக ஆகிய கட்டடக்கனலக்

கூறுகனைக் னகாண்டுள்ைை. தூணின் உச்சியில் யாைி முகம் காணப்படுகிறது.
தூணின் சது ப்பகுதியில் அன்ைம், சிங்கம், சூலம் ரபான்ற புனடப்புச்

சிற்பங்கள் உள்ைை. இது ரபான்ற தூண் ரவனலப்பாடு திருனவள்ைனறக்
கிணற்றில் இல்னல.

கிணற்றின் உட்புறச் சுவர்கள் முழுதும் ஆங்காங்ரக சிறு சிறு புனடப்புச்
சிற்பங்கள் னசதுக்கப்பட்டுள்ைை. மைித முகம், நின்ற நினலயில் மைித

உருவம், வணங்கும் நினலயில் மைித உருவம், லிங்கம், பூதகணத்தின் முகம்,
பிள்னையார், குட்டினய ஏந்திய கு ங்கு, குத்துக்காலிட்ட நினலயில் சிங்க

உருவம், மீ ன் உருவம், ஆனம உருவம், நாயும் பன்றியும் இனணந்த உருவம்,
யாைி, தைித்த ஒரு நாயின் உருவம், இ ண்டு யானைகள் ரபாரிடும் காட்சி
ஆகியனவ புனடப்புச் சிற்பங்கைாய் உள்ைை.
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புலைப்புச் சிற்பங்கள் சிை
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கிணற்றின் கொைம்:
ஊத்துக்குைிக் கிணறு கி.பி. 17-ஆம் நூற்றாண்டில் நாயக்கர் காலத்தில்
கட்டப்பட்டுள்ைது. எைரவ, நானூறு ஆண்டுகள் பழனம வாய்ந்தது.
இலளஞர்களின் நற்பணி:
ஊத்துக்குைிக் கிணறு, முன்ரப னதால்லியல் துனற சார்ந்த ஆய்வர்கைால்

பார்னவயிடப்பட்டுள்ைது. ஆைால், நானூறு ஆண்டுப்பழனமயுள்ை இக்கிணறு
பற்றி மக்கள் அறிந்துனகாள்ளும் வனகயில் னசய்திகள் னவைியாகவில்னல
என்ரற ரதான்றுகிறது. கிணற்றின் வ லாற்றுச் சிறப்பு மக்கனை

எட்டரவண்டும். இதன் சிறப்புணர்ந்து ஊர் மக்கள் இக்கிணற்னற முனறயாகப்
பாதுகாத்து, எதிர்வரும் சந்ததியிைர்க்குக் னகாண்டு ரசர்க்கரவண்டும்.
கிணறு, ப ாமரிப்பின்றிப் புறக்கணிக்கப்பட்டுக் குப்னப னகாட்டுமிடமாகக்
கிடந்த அவல நினலயில், “இயல்வானக” என்னும் னபயரில் இயங்கும்
இனைஞர் அணியிைர், னபரும் முயற்சினயடுத்து நான்னகந்து முனற

கிணற்னறத் தூய்னமப்படுத்தி இன்னறக்குள்ை நினலக்குக் னகாணர்ந்துள்ைைர்.
அவர்கரைாடு இனணந்து பணியாற்றியவர்கள் “பசுனம வைம்” என்னும்
மற்னறாரு குழுவிைர் ஆவர். பள்ைிக் குழந்னதகளும் இந்தப் பணியில்

ரசர்ந்துனகாண்டைர் என்பது சிறப்பு. வ லாற்னற னவைிப்படுத்த ஆர்வம்
னகாண்டுள்ை இவர்கள் பா ாட்டப்படரவண்டியவர்கள்.
வைலும் சிை ததொல்ைியல் தையங்கள்:
ரகானவ நண்பரும் வ லாற்று ஆர்வலருமாை பாஸ்க ன் அவர்கள், தாம்

ஊத்துக்குைிப் பகுதியில் பயணம் ரமற்னகாண்டரபாது, கல்திட்னட, கல்வட்டம்
ஆகிய னபருங்கற்காலச் சின்ைங்கள் இருப்பனதக் கண்டதாகச் னசான்ைது
நினைவுக்கு வந்தது. அவரிடம் னதானலரபசியில் ரபசி, அச்சின்ைங்கள்

இருக்குமிடத்னதப் பற்றி அறிந்துனகாண்டபின், அவற்னறப்பார்க்க முடிவு

னசய்து, என்னை அனழத்துவந்த ரகானவ அரசாக்குடனும் இயல்வானகக்
குழுனவச் ரசர்ந்த அரசாக், அழரகசுவரி, ஈர ாட்னடச் ரசர்ந்த, இயற்னக
ரவைாண்னபாருள் அங்காடி நடத்தும்

னஜகதீசன் ஆகிரயாருடனும்

பயணப்பட்ரடாம். மாடுகட்டிப்பானையம் என்னும் ஊர்ப்பகுதியில் ரமரல

குறிப்பிட்ட னபருங்கற்காலச் சின்ைங்கனைக் காணுவது ரநாக்கம். உடன் வந்த
அனைவருக்கும் வ லாற்று எச்சங்கைாக இன்றும் காணப்படும்

னபருங்கற்காலச் சின்ைங்கள் பற்றிய அறிமுகம் இல்னல. அவர்களுக்கு

அவற்னறப் பற்றிய சில னசய்திகள் இங்கு பகிர்ந்துனகாள்ைப் படுகின்றை.
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தபருங்கற்கொைச் சின்ைங்கள்:
இன்னறக்கு இ ண்டாயி ம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர், சங்ககாலம் அல்லது
வ லாற்றுக் காலம் என்று குறிப்பிடப்னபறும் காலத்துக்கு முன்ைர்

தமிழகத்தில் இரும்புப் பயன்பாடு விைங்கிய காலகட்டத்தில் மக்கைின்

வாழ்வியலில், இறந்ரதார் நினைவாக ஈமச் சின்ைங்கனை அனமத்து வழிபடும்
ம பு இருந்துள்ைது. இறந்தவர்கனை ரந டியாக மண்ணில் புனதக்கும்

வழக்கம் அப்ரபாது இருக்கவில்னல. இறந்தவர்கைின் உடனலக் குறிப்பிட்ட
ஒரு னவைியில் இடுவதுதான் வழக்கமாக இருந்தது. இயற்னகச் சூழலில்

விலங்குகளும், பறனவகளும் உடனலத் தின்று முடித்தபின்ைர், எலும்புகனைக்
னகாணர்ந்து புனதவிடத்தில் புனதப்பர். இறந்ரதார் பயன்படுத்திய சிறு

னபாருள்கனையும் அந்தப் புனதவிடத்திரலரய னவப்பர். புனதவிடத்தின்
அனடயாைம் னதரியரவண்டி அனதச் சுற்றிலும் னபரும் பலனகக்

கற்பானறகனை நான்கு பக்கங்கைிலும் நிறுத்தி, அதன் ரமற்பகுதினயப்

னபரியனதாரு பலனகக் கல்னலக் னகாண்டு மூடிவிடுவர். முகப்புப் பகுதியில்,
முழுதும் மூடாமல் வாயில் ரபான்று திறப்பு இருக்கும்படி

அனமத்திருப்பார்கள். இந்த அனமப்பு, கல்திட்னட எைப்படும். தன யின் ரமல்
பகுதியில் திட்னட ரபான்று இருப்பதால் இது கல்திட்னட. ஆங்கிலத்தில்
“DOLMEN” என்பார்கள். இறந்தவர்கள் ஆவி வடிவில் இருந்து நன்னமயும்

வைமும் ரசர்ப்பார்கள் என்பதாை ஒரு நம்பிக்னகயின்பால் எழுந்த வழக்கம்.

அடுத்து இன்னைாரு வனகச் சின்ைங்கைில், புனதவிடத்னதச் சுற்றிலும் னபரும்
னபரும் உருண்னடக் கற்கனை வட்டமாக அடுக்கி அனடயாைப்படுத்துவர். இது
கல்வட்டம் எைப்படும். ஆங்கிலத்தில் இதனை “CAIRN CIRCLE” என்பார்கள். இந்த
நினைவுச் சின்ைங்கைில் னபரிய னபரிய கற்கள் பயன்பட்டனம கருதி
இவற்னறப் னபருங்கற்சின்ைங்கள் அனழக்கிறார்கள்.
பைியம்பள்ளியில் கல்திட்லைகள்:
மாடுகட்டிப்பானையத்னத ரநாக்கி னதாட்டம்பட்டி வழியாகப் பயணம்
னசய்யும்ரபாது, மாடுகட்டிப்பானையம் ஊன

னநருங்கும் முன்ைர

சானலப்பிரிவு காணப்பட்டது. அங்கு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின்

ஒரு

பைியம்பள்ைி ஊ ாட்சி நீருந்து நினலயக் கட்டிடமும் அருகில் உயர்நினல

நீர்த்னதாட்டியும் இருந்தை. அந்த இடத்தில் சானலரயா ம் இரு கல்திட்னடகள்
புலப்பட்டை.

முதல் கல்திட்லை:
முதல் கல்திட்னடயில், சானலயிலிருந்து பார்க்கும் ரநர்ப்பார்னவயில், சாய்ந்த
நினலயில் சுவர்ரபால இனணந்த இ ண்டு பலனகக் கற்களும், அதன் ரமல்
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ஒரு மூடு கல்லும் புலப்பட்டை. சற்று அருகில் னசன்று அடுத்த பக்கத்னதப்
பார்னவயிடுனகயில் அது, கல்திட்னடயின் திறப்பு வாயில் என்பது

புலப்பட்டது. மூன்றாவது பக்கத்னதப் பார்க்னகயில், அங்கு, சுவர்ரபால
ஒழுங்காை பலனகக் கற்கள் காணப்படவில்னல. சற்று ஒழுங்கற்ற இ ண்டு
பானறக்கற்கள் சாய்ந்த நினலயில் காணப்பட்டை. நான்காவது பக்கத்னதச்

சரியாகப் பார்க்கனவாண்ணா நினலயில் சிறு சிறு ரவப்ப ம ங்களும் புதர்ச்
னசடிகளும் மூடியவாறு காணப்பட்டது. கனலந்துரபாை நினலயில் கற்கள்
இருப்பதாகத் னதரிந்தது.

29

கல்திட்லைக்குள் ஒரு நடுகல்:
முகப்பிலுள்ை வாயிலுக்கருகில் னசன்று பார்த்தால் ஒரு வியப்பாை காட்சி.
ஆண் உருவம் ஒன்றும், னபண் உருவம் ஒன்றும் புனடப்புச் சிற்பமாகச்
னசதுக்கப்பட்ட ஒரு நடுகல் சிற்பத்தின்

அழகாை ரதாற்றம். ஆணின்

உருவம், இடப்புறமாகக் னகாண்னட முடிந்து, மீ னசயுடன் காணப்படுகிறது.

னசவிகைிலும், மார்பிலும் அணிகலன்கள் உள்ைை. னககைிலும் ரதாைிலும்

வனைகள் உள்ைை. இனடயில் ஆனடக்கச்சு உள்ைது. வலது னகயில் ஒரு
நீண்ட வாைினைத் தன யில் ஊன்றியவாறு வ ீ ன் நிற்கிறான். அவைது

இனடயிலும் ஒரு குறுவாள் காணப்படுகிறது. அவைது இடது னக னதாங்கிய
நினலயில் காணப்படுகிறது. வி ல்கைில் ரமாதி ங்கள் னதரிகின்றை.
னபண்ணின் உருவம் வலப்புறமாகக் னகாண்னட முடிந்து தனலயில்

அணிகலன்கரைாடு காணப்படுகிறது. கழுத்திலும் இனடயிலும் அணிகலன்கள்
உள்ைை. னககைில் வனைகள் உள்ைை. னககைில் எனதயும்

ஏந்தியிருப்பதாகத் னதரியவில்னல. வலது னகனய மடக்கியவாறு
உயர்த்தியும், இடதுனகனய ரந ாகத் னதாங்கவிட்டும் நிற்கிறாள். இனடயானட
கீ ரழ கால்வன

காணப்படுகிறது. கால்கைில் கழல்கள் உள்ைை. வ ீ னுக்கு

மட்டும் எடுக்கப்பட்ட நடுகல்லாக இருப்பின் னபண்ணின் னககைில்

மதுக்குடுனவ ஒன்று காணப்படுவது வழக்கம். இங்கு அவ்வாறில்லாமல்
ஆண், னபண் இருவர் சிற்பங்கள் ஒன்றாகக் காணப்படுவதால், இது ஒரு

சதிக்கல்லாக இருக்கக்கூடும். அல்லது மனைவிரயாடு காட்டப்னபற்ற வ ீ ைின்
நடுகல்லாக இருக்கக்கூடும்.
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இேண்ைொம் கல்திட்லை:
இ ண்டாம் கல்திட்னடயிலும் நான்குபுறமும் பலனகக்கல் சுவர்களும்,

முன்புறம் திறப்பு வாயிலும் உள்ைை. இங்கும் ஒரு நடுகல் சிற்பம் உள்ைது.
அது னவைிப்புறத்தில் சாய்க்கப்பட்ட நினலயில் னவக்கப்பட்டுள்ைது. இதிலும்
ஆண், னபண் உருவங்கள் உள்ைை. உருவங்கள் னதைிவாக இல்னல. ஆனட,
அணிகள் புலப்படுகின்றை. னபண்ணின் இடப்புறம் காலடியில் ஒரு சிறிய
மைித உருவம்ரபால் ரதான்றுகிறது. அது ஒரு குழந்னதயின்

உருவமாயிருக்குரமா என்னும் ஓர் ஐயத்னத ஏற்படுத்துகிறது.
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ைொடுகட்டிப்பொலளயம் தபருங்கற்கொைச் சின்ைங்கள்:
அடுத்து, பைியம்பள்ைியிலிருந்து மாடுகட்டிப்பானையம் ஊன

ரநாக்கிப்

பயணப்பட்ரடாம். ஓரிரு கி.மீ . னதானலவில் ஊர் இருந்தது. அங்கு சிலரிடம்
கல்வட்ட அனமப்னப எடுத்துச் னசால்லி, அவ்வாறு ஏரதனும் கற்சின்ைங்கள்
உள்ைைவா எைக்ரகட்ரடாம். சிலர் சானலயிலிருந்து சற்றுத்தள்ைியிருந்த
இ யில் பானதக்கருகில் னபருங்கற்கள் காணப்படுவதாகக் கூறரவ அங்கு
னசன்று பார்த்ரதாம். கல்வட்டங்கள் இருந்ததற்காை தடயங்கள் அங்கு
இருந்தை. இ யில் பானத அனமக்கும் பணியில் நினறயக் கற்கள்

கனலக்கப்பட்டுச் சிதறல்கைாக இருந்தை. னபரும்பாலும் கல்வட்டங்கைில்
காணப்னபறும் கற்கள், ஓர் ஒழுங்கு முனறயில் வடிக்கப்பட்ட உருண்னடக்
கற்கைாக அனமயும்

இங்கு அவ்வாறாை உருண்னடக் கற்கள்

காணப்படவில்னல. ஒழுங்கற்ற வடிவில் னபருங்கற்கள் இருந்தை.

கல்வட்டத்தின் ஒரு முழுத்ரதாற்றம் அங்கு எங்களுக்குக் கிட்டவில்னல.
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இேயில் பொலதக்கருகில் தபருங்கற்களின் எச்சங்கள்

கல்வட்ைங்கள்:
அங்கிருந்து அகன்று, விஜயமங்கலம் சானலயில் சற்றுத் னதானலவு
னசன்றதுரம, சானலரயா ம் வலது புறத்தில் ஒரு காட்சி எங்கனைப்
னபருவியப்பில் ஆழ்த்தியது. சானலரயா

ரவலிக்கப்பால், னசடிகரைா

புதர்கரைா இன்றிச் னசம்மண் நிலம் ஒன்று கண்முன்ைால் ப ந்துகிடந்தது.
அந்த நிலத்தில் கல்வட்டங்கள் இ ண்டு மூன்று, சினதயாமல் வட்ட

வடிவத்துடன் அருனமயாகத் ரதாற்றமைித்தை. அந்த நிலப்ப ப்பிற்குள்

னசல்ல இயலாதவாறு தார்ச்சானலக்கருகில் னநடுகவும் னநருக்கமாை ரவலி
இருந்தது. எைரவ, நாங்கள் ரவலினய ஒட்டி நடந்துனசன்று ஒரு வட்னட
ீ

அனடந்ரதாம். வட்டு
ீ
உனடனமயாைர்தாம் அந்த நிலத்துக்கு உனடயவரும்.
அவரிடம் ரபசி, அவருனடய ஒப்புதரலாடு அவர் திறந்துவிட்ட

ரவலித்திறப்பினுள் நுனழந்துனசன்று கல்வட்டங்கனைப் பார்னவயிட்ரடாம்.
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கல்வட்ைங்கள்

ஆட்டுப்பட்டியின் அழகொை வதொற்றம்

மூன்று கல்வட்டங்கள் நல்ல நினலயிலும், ஒரு கல்வட்டம்
அன வட்டப்பகுதியாகச் சினதவுற்றும், மற்னறான்று கற்கள் சிதறிய
நினலயிலும் காணப்பட்டை. நிலத்தில், ஒரு

ஆட்டுப்பட்டி அழகாகக்

காட்சியைித்தது. நிலத்து உனடனமயாைர் னபயர் மரகசுவ ன். அவருனடய
பாட்டன் காலத்திலிருந்து அந்தக் கல்வட்டங்கள் இருந்துள்ைை என்றும்,

நிலத்னதப் பண்படுத்தும் ஒவ்னவாரு முனறயும் கல்வட்ட அனமப்புகனைச்
சினதக்காமல் விட்டுனவத்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியது எங்களுக்கு மிக
வியப்னபயும் மகிழ்ச்சினயயும் ஒருரச

அைித்தது. அத்தி பூத்தாற்ரபால் ஒரு

சிலர் இதுரபான்ற நன்னமயாைர்கைாயிருக்கின்றைர்.
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கல்வட்ைங்கள்

னதாடர்ந்து இக்கல்வட்டங்கனை இன்றுள்ைவாரற ரபணரவண்டும் என்னும்

ரகாரிக்னகரயாடு அவருக்கு நன்றியும் வாழ்த்தும் னசால்லி வினடனபற்ரறாம்.
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. துலே சுந்தேம், கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் ரகானவ.
(doraisundaram18@gmail.com); அனல ரபசி: 9444939156
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3. ைறுதொல்தலை பிேொைி கல்தவட்டும் சைணர்
கற்படுக்லககளும்

— முலைவர். சுபொஷிணி
திருனநல்ரவலி மாவட்டம் பானையங்ரகாட்னடக்கு வடகிழக்ரக 9 கி.மீ
னதானலவில் சீவலப்ரபரி என்ற ஊரில் மறுதால்தனல என்ற சிறு குன்று

உள்ைது. தாமி ப ணி, கடைாநதி, சிற்றாறு ஆகிய மூன்று நதிகள் இவ்வூரின்
அருகில் இனணகின்றை. இவ்வூரில்

உள்ை சிறு குன்றுகைில் ஒன்றில்

ரமற்குப் பகுதியில் பஞ்சபாண்டவர் படுக்னக என்றனழக்கப்படும்
இயற்னகயாய் அனமந்த குனகத்தைம் ஒன்றுள்ைது.

முைிவர்களுக்னகன்று அனமக்கப்பட்ட கற்படுக்னககள்

இதில் சமண

காணப்படுகின்றை.

இங்குள்ை கல்னவட்னட முதன் முதலாக 1906ம் ஆண்டில் அப்ரபானதய
னநல்னல மாவட்ட ஆட்சித்தனலவர் ன
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னமடு என்பவர் கண்டறிந்தார்.

குனகத்தைத்துப் பானறயின் னநற்றிப் பகுதியில் னபரிய எழுத்துக்கைில்
ஒருவரியில் இக்கல்னவட்டு னபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. சில எழுத்துக்கள்

ஏறக்குனறய 40 னச.மீ உய ம் உள்ைனவ. இக்கல்னவட்டின் காலம் கி.பி.1ம்
நூற்றாண்டாகும்.

"தவண்கொஸிபன் தகொடுபித கல்கஞ்சைம்"
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னவண்காசிபன் என்பவன் இங்குள்ை குனகத்தைத்தில் ஒரு கட்டட அனமப்பு
அனமத்துக் னகாடுத்துள்ைான் என்பது இதன் னபாருைாகும்.

சமஸ்கிருதத்தில் "கஞ்சைம்" என்பது ஒருவனக ரகாயில் அனமப்னபக்
குறிக்கும். பைபைப்பாக்கப்பட்ட னவண்கலத் தகட்னடயும் குறிக்கும்.

இக்கல்னவட்டில் படுக்னக அல்லது ஏரதா ஒரு கட்டடப் பகுதினயக்

குறிக்கிறது எைக் னகாள்ைலாம். காசிபன் என்ற னசால்லில் உள்ை "சி" என்ற
எழுத்து அரசாகன் பி ாமி எழுத்தாகும்.
இத்னதாடரில் உள்ை எழுத்துக்கள் ஒர

சீ ாக இல்லாமல் னபரிதாகவும்

ஒழுங்கற்ற முனறயிலும் னபாறிக்கப்பட்டுள்ைை. தன ப்பகுதிக்கும்

கல்னவட்டுப் பகுதிக்குமினடயில் சுமார் 40 அடி இனடனவைி அனமந்துள்ைது.
இந்த சிறு குன்றின் அருகிரலரய உள்ை மனலப்பகுதியில் பாகுபலியின்
சிற்பம் ஒன்றும் உள்ைது. பாகுபலியின் சிற்பம் இன்று சாஸ்தாவாக மாற்றம்

கண்டு சாஸ்தா னதய்வ வழிபாடு இன்று நனடனபறுகின்றது. இப்பகுதி மக்கள்
குலனதய்வ வழிபாடு னசய்யும் இடமாகவும் இப்பகுதி அனமந்திருக்கின்றது.

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: முனைவர். சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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4. கள்ளிகுடி கல்தவட்டு
— கல்தவட்டுத் தகவல்

முலைவர் கி. கொலளேொசன்:
திருப்பணிகள் னசய்து வரும் இ ாமநாதபு ம் னமய்யன்பரிடம் இருந்த ரகாயில்
திருப்பணிகள் னதாடர்பாை படங்கைில் திருவாடானண வட்டம் கள்ைிகுடியில்
உள்ை அருள்மிகு உத்தமபாண்டீசுவ ர்

ரகாயில் கல்னவட்டு படமும் ஒன்று

கினடத்தது. கல்னவட்டின் படம் கீ ரழ னகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.

திருவொைொலண வட்ைம் கள்ளிகுடியில் உள்ள
அருள்ைிகு உத்தைபொண்டீசுவேர்

வகொயில் கல்தவட்டு

படம் உதவி: முனைவர் கானை ாசன்
கல்தவட்டு ஆேொய்ச்சியொளர் திரு துலே
கல்னவட்டுப்படம் னதைிவாக உள்ைது.
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சுந்தேம், வகொலவ:

கல்தவட்டின் பொைம்:

1 ததொளிப்ப வில்ைவர் தசம்பியர் வி
2 ..றப் பணிய இருவநைி அளவு தைொ

3 ச நொைக ைன்ைிவளே ைணிமுடிசூடி வி

4 ல் ைொைக்குளக்கீ ழ் ைதுலேக் வகொைியி (பொ)
5 திருவொய் தைொழிந்தருளிைபடி இத்வதவற்
6 ம் ஆண்டு முதல் அந்தேொயம் உள்பை

7 டும் நிைந்தக்களுக்கு இன்ைொட்டு ..(லக)
குறிப்பு:

முதல் மூன்றுவரிகளும்

பாண்டிய அ சைின் னமய்க்கீ ர்த்தி வரிகள்.

வில்லவர்(ரச ர்), னசம்பியர் (ரசாழர்), இருவரும் பணியுமாறு தன் ஆனணச்
சக்க த்னத நடாத்துகின்றவன் என்னும் னபாருள் அனமகிறது.

ஆைால்,

அ சன் யான ன்பது னதரியவில்னல (இவ்வாறாை கல்னவட்டுகைில்
சுட்டப்னபறும் அ சன
னதாகுப்பு

னமய்க்கீ ர்த்தி வழிரய இைம் காண னமய்க்கீ ர்த்திகைின்

ஒன்று இன்றியனமயாதது).

அ சன் ரகாயிலின் இனறவர்க்குக் னகானடயாக அந்த ாயம் ரபான்ற
வரிகைின் வருமாைத்னத அைிப்பதாகக் னகாள்ைலாம். மாடக்குைத்தின்
மதுன க் ரகாயிலில் அ சன் வற்றிருந்து
ீ

வாய்னமாழி ஆனணயிடுகிறான்.

ரகாயிலுக்கு ரவண்டும் நிமந்தங்களுக்கும் ஏற்பாடு னசய்கிறான்.
கல்னவட்டில் னபரும்பாலும் 'நிவந்தம்' என்பது

நிமந்தம் என்ரற

எழுதப்படுகிறது. நிபந்தம் என்னும் னசால்லும் காணப்படுவதுண்டு.
முலைவர் நொ. கவணசன்:
கல்னவட்டில், ரகாயிலி(ல்)

என்பது ரகாலியி(ல்) எை

பினழயாக வந்துள்ைது. பாண்டியன் மதுன
நிவந்தம் னகாடுத்துள்ைான்.

இடவல மாற்றமாகப்

அ ண்மனையில் இருந்து

திரு. நூ.த.வைொக சுந்தேம்:
இக்கல்னவட்டுப்படிப்பு

(னபாது ஆண்டு 1190 -1218

ஆட்சி புரிந்த)

சனடயவர்மன் குலரசக பாண்டியன் என்ற மன்ைைின்

னமய்க்கீ ர்த்தி ஆகும்

எை அறிய முடிகின்றது. மதுன த் திட்டத்தில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ை
ரசாழர் னமய்க்கீ ர்த்திகள் னதாகுப்பில்

பாண்டிய-

(http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0134.html) முழு னமய்க்கீ ர்த்தினயயும்
காணலாம். அவ்வரிகள் கீ ரழ:
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1.9 சலையவர்ைன் குைவசகே பொண்டியன் (1190 - 1218) - 3
1.9.3 (14)
ஸ்வஸ்திஸரீ

பூவின் கிழத்தி ரமவிவற்
ீ றிருப்ப
ரமதிைி மாது நீதியிற் புண

வயப்ரபார் மடந்னத சயப்புயத் திருப்ப
மாக்கனல மடந்னத வாக்கிைில் விைங்கத்
தினசயிரு நான்கும் னசயிலா னவறிப்ப
மனறனநறி வை

- 5

மனுனநறி திகழ

அறனநறிச் சமயங்கள் ஆறும் தனழப்பக்

காைில் ரவங்னக வில்லுடன் னதாடர்ந்துற
மீ ைம் கைகாசலத்து வற்
ீ றிருப்ப

எண்கிரி சூழ்ந்த எழுகடல் எழுனபாழில்

னவண்குனட நிழற்ற னசங்ரகால் நடப்பக்

- 10

னகாடுங்கலி நடுங்கி னநடும்பிலத் ததொளிப்ப
வில்ைவர் தசம்பியர் வி ாடர் ம ாடர்

பல்லவர் தினறயுடன் முனறமுனற பணிய
ருரநமி யைவும் ஒருரநமிரயாங்க

- 15

ன்ைமுதாகிய யலினச நாடகம்
மன்ைி வை

மணிமுடி சூடி

விைங்கு கதின ாைி வ ீ சிம்மா சைத்து
கற்பகநிழற்கிழ் கனலவல்ரலார் புகழ்

மன்ைவர்ரதவியர் வணங்கி நின்ரறத்தும்

- 20

அன்ை னமன்ைனட அவைி முழுதுனட
யானைாடும் வற்றிருந்
ீ
தருைிய

மாமுதல் மதிக்குலம் விைக்கிய ரகாமுதல்
ரகாச்சாடய பன்ம ாை திரிபுைச்
சக்க வர்த்திகள் ஸரீகுலரசக

ரதவர்க்கு

- 25

யாண்டு பதின்முன்றாவதின் எதி ாமாண்டு . . .
12 வரியில் காணும்

"ததொளிப்ப வில்ைவர் தசம்பியர்"

எை முடியும் வரி

தான் மிக மிகத் னதைிவாக இந்த மன்ைனைத்தான் ஐயமின்றிக்
காட்டுகின்றது. சனடயவர்மன் குலரசக

பாண்டியனுக்கு மூன்று விதமாக

னமய்க்கீ ர்த்திகள் உண்டு அதைில் இது மூன்றாவது விதம் ஆகும்.
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__________________________________________________________________________________
தகவல் வழங்கிவயொர்:
முனைவர் கி. கானை ாசன் (kalairajan26@gmail.com),
கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு துன

சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com),

முனைவர் கரணசன் (naa.ganesan@gmail.com),

திரு. நூ.த.ரலாக சுந்த ம் (selvindls61@gmail.com)
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5. திருவொரூர் தகொடுங்லகக் கல்தவட்டு
— கல்தவட்டுத் தகவல்

திருவொரூர் ருணவிவைொசை ஈசுவேர் தகொடுங்லகக் கல்தவட்டு

படம் உதவி: முனைவர் கானை ாசன்
கல்தவட்டு ஆேொய்ச்சியொளர் திரு துலே

சுந்தேம், வகொலவ:

கல்னவட்டுப் படம் படிப்பது சற்றுக் கடிைமாக இருந்தது. படித்தவன யில்

அதன் பாடம் கீ ரழ தந்துள்ரைன். உய த்தில் கல்னவட்டு எழுதப்பட்டுள்ைரத
ஒழியச் சிறப்பாை னசய்தி இல்னல. நிலக்னகானடனயப் பற்றிய னசய்தி
கூறப்பட்டுள்ைது.

கல்தவட்டுப்பொைம்:

1 .......கவும் இவ்வூர் தவள்ளொளன்.........................

2 ஞ்ஞூறும் இந்நிைம் ஒன்றலேக்கும் இத்வதவர் பண்ைொேத்வத
கிலேயத் திேவியமும்

3 ... சிகொைணி வளநொட்டு வவளொநொட்டு ப்ேஹ்ைவதயம்
(கலள?)ச் சொத்தந்குடி ஸலபவயொ(ம்)

4 ....நிைம் தொங்கள் வவண்டுங் குடிகளுக்கு (ஊர்)க்கொைொல்
அடுத்து முதைொந தநல்

5 ............................திருவமுது........ இருநொழியொக ....
6 .........யும் ........த்து................நில்ம்
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குறிப்புகள் :

சிவப்பு லையில் கொட்ைப்தபற்றலவ கிேந்த எழுத்துகள்.
கல்னவட்டு நிலக்னகானட பற்றியது. ஒரு னவள்ைாைன் னகாடுத்த
னகானடயாகலாம்.

இ ண்டாம் வரியில் உள்ை “ஞ்ஞூறும்” என்பது “ஐஞ்ஞூறும்” என்பதன்
குனறவடிவம். ஐந்நூறு குழியாக இருக்கலாம்.
நிலம் ஒன்றன

என்பது ஒன்றன

மா -நிலமாக இருக்கலாம்.

னகானட நிலம், பி மரதயச் சனபயிைர் விற்ற நிலமாக இருத்தல்ரவண்டும்.
நிலத்னத விற்றுக் கினடத்த னபாருள் ரகாயிலின் கருவூலத்தில்
(பண்டா த்ரத)

ரசர்க்கப்படுகிறது. "கின யத்தி வியம்” என்னும் னதாட ால்

இது விைக்கம் னபறுகிறது.
இத்ரதவர் என்பது

ரகாயிலின் இனறவன க் குறிக்கும்.

பி மரதயத்தின் னபயர் மூன்றாவது வரியில் சாத்தன்குடி என்னும்
பகுதிப்னபயரில் சுட்டப்னபறுகிறது.

இந்தப் பி மரதய ஊர் ரசாழ நாட்டின்

சத்திரிய சிகாமணி வை நாட்டில் ரவைாநாடு என்னும் நாட்டுப்பிரிவில்
இருந்தது.

னகானட நிலத்னத (ரவண்டும்) உழுகுடிகளுக்குக் னகாடுத்து உழவால் வந்த

வினைச்சலில் ரகாயிலின் அமுதுபடிக்காக னநல் அைந்து த ப்படரவண்டும்.
னநல்லின் அைவு இரு நாழி குறிக்கப்படுகிறது. ஊரில் வழக்கிலிருக்கும்

அைவு கருவியாை ஊர்க்காலால் னநல் அைக்கப்படரவண்டும். கால் என்பது
னநல் அைக்கும் கருவினயக்குறிக்கும். இக்கருவிகள் ஊருக்குப் னபாதுவாக
ஒன்றும், ரகாயிலுக்குப் னபாதுவாக ஒன்றும் எைப்

பலவாறு அனமயும்.

கருவிகளுக்குத் தைிரய னபயரும் அனமவதுண்டு. இ ாச ாசன் கால்,

ஆடவல்லான் கால் ஆகிய னபயர்கள் கல்னவட்டுகைில் காணப்படுகின்றை.
தமிழ்நாடு அ சு னதால்லியல் துனறயிைரின் “திருவாரூர் மாவட்டத்

னதால்லியல் வ லாறு” என்னும் நூலின் குறிப்புப்படி, திருவாரூர் வட்டம்
சத்திரிய சிகாமணி வைநாடாகவும், ரவைாநாடாகவும் இருந்துள்ைது.
__________________________________________________________________________________
தகவல் வழங்கிவயொர்:
முனைவர் கி. கானை ாசன் (kalairajan26@gmail.com),
கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு துன

சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com),
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6. கல்ைலண ஆஞ்சவநயர் வகொயில் கல்தவட்டு
— து. சுந்தேம், நூ த வைொ சு
முன்னுலே:
இனணயக் குழுக்களுள் ஒன்றாை மின்தமிழ் குழுவின் உறுப்பிைர் திரு.
நூ.த.ரலாக சுந்த ம் அவர்கள்

ஒரு கல்னவட்டுப் படத்னத னவைியிட்டு அதன்

பாடத்னதப் படித்துத் தருமாறு ரகட்டிருந்தார். அந்தக் கல்னவட்டு, பல

சுனவயாை னசய்திகளுக்கு அடித்தைமாய் இருந்தது. அது பற்றிய ஒரு பகிர்வு
இங்ரக.

படம் னதரிவு: மயினல நூ த ரலா சு
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கல்ைலணயில் ஓர் ஆஞ்சவநயர் வகொயில்:
கல்லனண வ லாற்றுப் புகழ்னபற்றது. ரசாழ மன்ைன் கரிகாலன் கட்டியது.

கல்லனணயில் ஆஞ்சரநயர் ரகாயில் ஒன்று உள்ைது. அக்ரகாயிலின் ஒரு
மூனலயில் காணப்படும் கல்னவட்டு ஒன்று வ லாற்றுச் சிறப்புனடயது. கி.பி.
1804-ஆம் ஆண்டு, கல்லனணயில் இருக்கும் ஒரு மதகு ஆங்கிரலயர்
ஒருவ ால் னசப்பைிடப்பட்ட னசய்தினய அக்கல்னவட்டு னசால்கிறது.
கல்ைலணக் கல்தவட்டு:
கல்னவட்டின் படத்னதக் கீ ரழ காணலாம். கல்னவட்டு ஆங்கிலம், தமிழ் ஆகிய
இரு னமாழிகைிலும் னபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. முதல் ஏழு வரிகள்
ஆங்கிலத்திலும், அவற்னற அடுத்து ஐந்து வரிகள் தமிழிலும்
எழுதப்பட்டுள்ைை. கல்னவட்டின் பாடம் வருமாறு:

அ) ஆங்கிைக் கல்தவட்டின்
பொைம்:

1 Repaird this COLLING

2 LAH & Erected the 268
3 Upright Stones

4 By Capt. J.L. Calddel
5 A.D. 1804
ஆ)

தைிழ்க் கல்தவட்டின்

பொைம்:

1 1804 இல் - த.ே

2 ேொச (?) - தகவுணர்
3 தைண்ைொேவற்க

4 ள் உத்திேவுப்படி

5 க்கி ைகண ச- ேொச -வை
6 ம்பன் தெம்சு
7.......................

படம் னதரிவு: மயினல நூ த ரலா சு
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(?) ை

கல்தவட்டின் தசய்திகள்:
ஆங்கிலக் கல்னவட்டு, கி.பி. 1804-ஆம் ஆண்டில் கல்லனணயின் மதகு ஒன்னற
ஆங்கிரலய ாை காப்டன் ரஜ.எல். கால்னடல் என்பவர் னசப்பைிட்டதாகக்
கூறுகிறது. னசப்பைிடும் பணியின்ரபாது 268 கற்கள் சீ னமத்து

னவக்கப்பட்டை என்பதாகக் கல்னவட்டுக் குறிப்பின் வாயிலாக அறிகிரறாம்.
ஆங்கிலக் கல்னவட்டில் மதகு என்பதற்கு ஆங்கிலச் னசால்னலப்
பயன்படுத்தாமல் தமிழ்ச் னசால்லாை “கலிங்கு” என்பது

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது சிறப்பாைனதான்று. அனத ஆங்கில எழுத்துகைால்

”கலிங்” என்று எழுதியுள்ைைர். “கலிங்கு” என்னும் னசால் மதனகக் குறிக்கும்.
இச்னசால், கல்னவட்டுகைில் மிகுதியாகப் பயின்றுவரும் னசால்லாகும்.
ஆங்கிலக் கல்னவட்டில் எழுத்துப்பினழ இருப்பனதக் காணலாம்.

தமிழ்க் கல்னவட்டு வரிகைிலிருந்து, முழுனமயாை னசய்தினய அறிய

இயலாது. னசாற்னறாடர்கள் முழுனமயாைதாக இல்னல. கி.பி. 1804-ஆம்

ஆண்டு குறிக்கப்பட்டுள்ைது. மதகு னசப்பைிடுதல் பற்றிய னசாற்னறாடர்கள்

இல்னல. அ சு ஆனணயின்படி என்னும் னதாடர் மூலம் னசப்பைிடும் பணி
அ சு ஆனணயின்படி நினறரவற்றப்பட்டது. என்பது அறியப்படுகிறது. தமிழ்க்
கல்னவட்டில், ஆங்கில அதிகாரியின் னபயர் முழுனமயாைதாக இல்னல.
அவருனடய னபயரின் முன்னைாட்டாகவுள்ை “ரஜ” என்னும் எழுத்தின்

விரிவாை “ரஜம்சு” என்பது குறிக்கப்பட்டுள்ைது. 1800 கைில் “ரஜ” என்பது

ரபான்ற னநடில் எழுத்துகனைக் குறிலாகரவ எழுதும் வழக்கம் இருந்துள்ைது.
முதல் வரியின் இறுதி எழுத்துகளும், இ ண்டாம் வரியின்
” ாச” என்னும் எழுத்துகளும், னசன்ற நூற்றாண்டு வன

முதலில் உள்ை

மூத்த வயதிைர்

எழுதும் வழக்கப்படி “மகா- ாஜ= ாஜ-ஸ்ரீ” என்பது ரபான்ற ஒரு னதாடன க்
குறிப்பதாகலாம். 2, 3 , 4

வரிகைில் உள்ை

“னகவுணர்னமண்டா வற்கள்”

என்பது, ”னகவர்ண்னமண்(ட்)டா வர்கள்” என்பதன் பினழயாை வடிவம் என்று
கூறலாம்.

ரமம்பன் என்னும் னசால், ”ரகப்டன்” என்பனதக்குறிப்பதாகலாம்.

ஐந்தாம் வரியில் காணப்படும் னதாட ாை “மகண ச- ாச-” என்பது, மீ ண்டும்
“மகா- ாஜ= ாஜ-ஸ்ரீ” என்பனதனயாத்த ஒரு னதாட ாகலாம்.
ஆஞ்சவநயர் வகொயிைின் பின்ைணி:
கல்லனணனயச் னசப்பைிடும் பணியின்ரபாது, 19-ஆவது திறப்பில் நனடனபற்ற
பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ைது. எத்துனண முயன்றும் பணினய முடிக்க

இயலவில்னல. ஆங்கிரலய அதிகாரி ஒரு கைவு கண்டிருக்கிறார். கைவில்
காட்சியைித்த ஆஞ்சரநயர், 19-ஆவது திறப்புக்கருகில் தமக்கு ஒரு ரகாயில்
எழுப்புமாறும் அந்தத் திறப்னபத் தாம் காத்துத் தருவதாகவும்
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னசால்லியிருக்கிறார். அதிகாரி அனதப் னபாருட்படுத்தாமல்

பணினயத்னதாடர்ந்துள்ைார். ஓரிரு நாட்கைில், கு ங்குகள் சில குழுவாக

அவன த் தாக்கிய நிகழ்வு நடந்துள்ைது. அவருக்கு வந்த கைவு ரமஸ்திரி
ஒருவருக்கும் வந்துள்ைது. பணியின்ரபாது ஓரிடத்தில் ரதாண்டியதில் அங்கு
ஓர் ஆஞ்சரநயரின் திருரமைி கினடத்துள்ைது. அதன் பிறரக, ரகாயில்
கட்டப்பட்டுள்ைது. ஒவ்ரவார் ஆண்டும், ரவைாண்னமக்காக

இவ்வனணயிலிருந்து நீர் திறந்துவிடப்படும்ரபாது, இந்த ஆஞ்சரநயருக்குப்

பூனசகள் நனடனபறுவதும், ஒவ்ரவார் ஆண்டும் பயிர் வினைந்ததும் முதல்
னநற்கதின

ஆஞ்சரநயருக்குப் பனடயலிட்டுப் பூனச நனடனபறுவதும்

வழக்கம்.
தசன்லை தசயிண்ட் ெொர்ஜ் கதீட்ேலும் வெ.எல். கொல்தைல்லும்:
னசன்னையில் கதீட் ல் சானலயில் அனமந்திருக்கும் னசயிண்ட் ஜார்ஜ்

கதீட் னலக் கட்டியவர் ரஜம்ஸ் எல். கால்ட்னவல் என்பவ ாவர். கி.பி. 1815இல் முதன் முதலாக இக்கிறித்தவக்ரகாயில் வழிபாட்டுக்காகத்

திறந்துனவக்கப்பட்டது. 200 ஆண்டுகனைத் தாண்டிய இக்ரகாயினலக் கட்டிய
ரஜம்ஸ் கால்ட்னவல், இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 20-27 ரததிகள் அடங்கிய

னசன்னை வா க்னகாண்டாட்டங்கைின்ரபாது நினைவு கூ த்தக்கவர். இந்த
ரஜம்ஸ் கால்ட்னவல்லும், கல்லனணனயச் னசப்பைிட்ட ரஜம்ஸ்
கால்னடல்லும் ஒருவ ாயிருக்கக் கூடுமா? ஆய்வுக்குரியது.
31-08-2017 அன்று இலணத்த புதிய தசய்தி:
முனைவர் நா.கரணசன் (

ூஸ்டன்)

அவர்கள் ரஜம்ஸ்.எல். கால்ட்னவல்

பற்றிய னசய்திகனைப் பகிர்ந்துள்ைார். அதன் அடிப்பனடயில் இக்கட்டுன
ஆசிரியர், னசயிண்ட் ஜார்ஜ் கதிட் னலக் கட்டியவரும் கல்லனணனயச்
னசப்பைிட்டவரும் ஒருவர

என்று கருதி இப்புதிய னசய்தி

இனணக்கப்படுகிறது. கால்ட்னடல் என்னும் ஆங்கிலப்னபயர் இதுவன
ரகள்விப்பட்டி ாத, எங்கும் படித்தி ாத னபயர் என்பனதயும் இங்கு
கருதரவண்டும்.
ரஜம்ஸ் எல். கால்ட்னவல் என்னும் னபாறியாைரின் முழுப்னபயர் ரஜம்ஸ்
லில்லிரமன் கால்ட்னவல் (JAMES LILLIMAN CALDWELL) என்பதாகும். 1799-ஆம்

ஆண்டில் திப்பு சுல்தான் மீ து ஆங்கிரலயர் பனடனயடுத்து நடந்த ரபாரில்
(ரபாரில் திப்பு இறந்துபடுகிறார்) கலந்துனகாண்டு காயமுற்றவர். பின்ைர்,
கல்லனணனய ‘சர்ரவ’ னசய்து 1804-இல் கல்லனணனய ரமம்படுதிைார்.
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அதன்பிறகு, னசன்னையில் னசயிண்ட் ஜார்ஜ் கதீட் னல வடிவனமத்தார். 1858இல் ‘னஜை ல்’ என்னும் உயர்பதவி னபற்றார். 1863-இல் மனறந்தார்.

இக்கருத்தில் வ லாற்றுப்பினழ ரநர்ந்துள்ைதாகக் கருதும் வ லாற்று
ஆய்வாைர்கள் தகுந்த சான்றுகனை முன்னவக்கும்ரபாது கருத்துகள்

மாறக்கூடும். வ லாற்னறச் னசப்பைிடத் னதாடர்ந்த ஆய்வுகளும் ரதனவ.
ஆய்வு முடிவுக்ள் மாறுவதும் இயல்பு.
துலண நின்றலவ :
1 www.Columbuslost.com (https://www.columbuslost.com/Temples/Hanuman-Temple-inside-a-Damin-Kumbhakonam/info) & http://devrajbandla.photoshelter.com/image/I0000TLhINGvhwIw
2 An Anglican treasure –Article by Sriram V. The Hindu-April 24, 2015.
நன்றி :

முனைவர் திரு.நா.கரணசன்,

ூஸ்டன்.

__________________________________________________________________________________
தகவல் வழங்கிவயொர்:
கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு துன

சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com),

திரு. நூ.த.ரலாக சுந்த ம் (selvindls61@gmail.com)
முனைவர் கரணசன் (naa.ganesan@gmail.com)
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7. வேக்லக
ீ
என்னும் சதிக்கல்
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
இ ண்டு ஆண்டுகளுக்குமுன், திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி

வட்டத்திலிருக்கும் ரசவூரில் “திைமலர்” நாைிதழின் திருப்பூர்ப் பகுதிச்
னசய்தியாைர் மரகஷ் அவர்கள் தாம் பார்த்திருந்த ஒரு நடுகல்
சிற்பத்னதப்பற்றித் தந்த தகவலின் அடிப்பனடயில், கட்டுன

ஆசிரியரும்

அவிநாசினயச் ரசர்ந்த வ லாற்று ஆர்வல ாை னஜயசங்கரும் ரசவூரில் கை
ஆய்வு ரமற்னகாண்டைர்.

தவட்ைப்பட்ை ஒரு லகயின் சிற்பம்:
ரசவூர்-புைியம்பட்டிச் சானலயில் ஒழுங்குமுனற விற்பனைக்கூடத்துக்கு

அருகில் சானலரயா ம், “திைமலர்” னசய்தியாைர் குறிப்பிட்ட அந்த நடுகல்
சிற்பம் இருந்தது. இது 13.4.2014 அன்று னவக்கப்பட்ட நடுகல். ரததி,
நடுகல்லில் னபாறிக்கப்பட்டிருந்தது. கருங்கல்லில் ரநர்த்தியாகச்

னசதுக்கப்பட்ட சிற்பத்துடன் கூடிய னநடிய பலனகக்கல். சந்தி ன் மற்றும்

சூரியன் ஆகியவற்றின் உருவங்கள் கல்லின் உச்சிப்பகுதியில் னசதுக்கப்பட்டு,
அதன் கீ ழ்ப்புறம் இரு னபண்கள் மலர்னகாண்டு பூசிக்கும் ரதாற்றத்தில் ஒரு
சிவலிங்கமும் அதன் கீ ழாக உயர்த்திய நினலயில் ஒரு னகயும்
னசதுக்கப்பட்டிருந்தை.

ைக்களிலை வழங்கும் தசய்தி:
அங்குள்ை மக்கைிடம் இந்த நடுகல்னலப்பற்றிக்ரகட்டரபாது, அவர்கள்

னசான்ைதாவது: இந்த நடுகல்லில் காணப்படுவதுரபாலரவ சிற்பங்கள்
னசதுக்கப்பட்ட பழங்கால நடுகல் ஒன்று முன்பு இங்கு சானலரயா ம்

இருந்தது. ச க்குந்து ஊர்தினயான்றால் அது தாக்குண்டு உனடந்து ரபாைது.
உனடந்த துண்டுகனை ஆற்றில் எறிந்துவிட்டைர். பழனமயாை நடுகல்

திப்புசுல்தொன் கொைற்றதொகும். வ ீ ன் ஒருவன் னக னவட்டுப்பட்ட நினலயில்
இறந்துபடுகிறான். அவன் நினைவாக, னகனய முன்ைினலப்படுத்தி

எழுப்பப்பட்ட நடுகல். பழங்கல்லில் இருந்தவாரற உருவங்கனை அனமத்து,
தற்ரபாது இக்கல் எழுப்பப்பட்டுள்ைது.

மக்கள் சொைிக்கல் என்று அனழத்து

வழிபடுகின்றைர். பழங்கல் பாதுகாக்கப்படவில்னலரய என்னும் வருத்தம்
ரதான்றிைாலும் அதன் நினைனவக் காக்கின்ற முயற்சியாகப் புதியனதாரு
கல்னலயாவது பழனமயின் கருத்து மனறயாமல் இருக்கும் வண்ணம்
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நாட்டியுள்ைைர் என்பது ஆறுதல் தருகிறது. பழங்கல்ைின் கொைம் கி.பி. 18ஆம் நூற்றொண்டு ஆகும்.

வசவூர் நடுகல்

ைீ ளொய்வு:
ரமற்படி நடுகல்லில், வ ீ ைின் உருவம் எதுவும் காணப்படாததும், னக மட்டுரம
னமயப்படுத்தப்பட்டுள்ைதும், இந்நடுகல் வழக்கத்துக்கு மாறாயுள்ை ஒரு

நடுகல் என்ற எண்ணத்னத ஏற்படுத்தியரதாடல்லாமல், மீ ைாய்வு ரநாக்கில்
கருத்துகனைத் ரதடரவண்டும் என்ற எண்ணத்னதயும் வலுவாக்கியது.

நடுகல்லில் காணப்படும் னக ஓர் ஆணின் னகயல்ல. னபண்ணின் னக.
னகயில் வனையல்கள் காணப்படுகின்றை. வ ீ ர்களுக்கு எடுக்கப்படும்

நடுகற்கைில், குறிப்பாகக் னகனய மட்டும் புனடப்புச் சிற்பமாகக் னகாண்ட

நடுகல் பற்றிய னசய்தி ரகள்விப்பட்டி ாத ஒன்று. எைரவ, இந்த நடுகல் ரவறு
வனகயிைதாக இருக்கரவண்டும்; இதுபற்றி மக்கைினடரய வழங்கும்

னசய்திகள் சரியாைனவயாக இருக்கவாய்ப்பில்னல. இந்தக்ரகாணத்தில்
ரதடுதல் னதாடர்ந்த ரவனையில், 1918-ஆம் ஆண்டின் ததொல்ைியல்

ஆண்ைறிக்லகயில் ஒரு குறிப்பு, ரமற்படி நடுகல்னலப்பற்றிய னதைினவத்
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தந்தது. 1917-ஆம் ஆண்டு, ஆந்திேப்பகுதியில் அைந்தபூர் ைொவட்ைத்தில்

வைவவொலு என்னும் ஊரில் வகொட்லைக்கருகில் ஒரு சதிக்கல் கல்தவட்டு
கண்டறியப்பட்டுப் பதிவாைது பற்றி எழுதப்பட்டிருந்தது.
வேக்லக
ீ
(HERO-HAND) என்னும் சதிக்கல்:
தபனுதகொண்ைொ என்னும் ஊரில், இ ாமரதவ நாயக்கன் என்பான் இறந்ததும்,
அவன் மனைவி கங்காசாைி என்பவள் தீப்பாய்ந்தாள். அவளுனடய

இச்னசயனலப் னபருனமப்படுத்தும் வனகயில், திப்ப நாயக்கன் என்பவன் ஒரு
நந்தவைத்னத அனமத்து அதன் முன்பாக ஒரு வேக்லக
ீ

(HERO-HAND)

நடுகல்னல நிறுவிைான். இச்னசய்தினயக் னகாண்ட கல்தவட்டு கன்ைை
தைொழியில் எழுதப்பட்டுள்ைது. கல்தவட்டின் கொைம் கி.பி. 1405.
குற்றாலத்னதச் ரசர்ந்த தசொ. சந்திேவொணன் என்பவர், தம்முனடய

“தைிழகத்தில் சதி” என்னும் ஆய்வுக்கட்டுன யில் குறிப்பிடுவதாவது: உடன்
உயிர் விடும் பழக்கம் மன்ைரில் னதாடங்கி அனைவரிடமும்

பன்னைடுங்காலம் இருந்துள்ைது. தீப்பாய்ந்த அம்மன், மானலயிட்ட அம்மன்,

பாவானடக்காரி (பூவானடக்காரி, பூ=தீ ) என்று பலவாறு வணங்கப்படும் னபண்
னதய்வங்கள் இவ்வாறு உடன் உயிர் நீத்த “சதி”ப் னபண்கரை. கணவரைாடு
சுமங்கலியாகச் சுவர்க்கம் புகுதல், சமுதாயம் ”சதி”ப்னபண்கனைத்

னதய்வமாகப் ரபாற்றுதல் ஆகிய நம்பிக்னகயின் அடிப்பனடயில் “சதி”
என்னும் ம பு சமுதாயத்தில் னதாடர்ந்தது.

தமிழகத்தில் னபரும்பாலும், லகயில் வொள் பிடித்த நிலையில் ஆணின்
உருவமும், பூச்தசண்டு, கண்ணொடி, குங்குைச்சிைிழ், அல்ைது பழம்

வபொன்றவதொர் உருண்லைப்தபொருலளக் லகயில் பிடித்த நிலையில்
தபண்ணின் உருவமும் னபாறிக்கப்பட்ட சதிக்கற்கள் காணப்படுகின்றை. சில

சதிக்கற்கைில் கல்னவட்டுப் னபாறிப்பும் உண்டு. னபாறிப்புகைில் ”கணவலைப்
பிரியொதொள்”, “துலணவலைப் பிரியொதொள்” ஆகிய னதாடர்கள்

காணப்படுகின்றை. ஆளுருவங்கரை அன்றி, ஒருசில மங்கலப்னபாருள்கைால்
உணர்த்தியும் சதிக்கற்கள் அனமவதுண்டு. ஒரு தபண்ணின் வைது லக,

வதொளிைிருந்து “ை” வடிவம் வபொை உயர்த்திக்கொட்ைப்பட்டு, பூணிடப்பட்ட
கம்பத்தில் அந்தக்னக இனணக்கப்பட்டுக் காணப்படுவதுண்டு. னசன்னை

அருங்காட்சியகத்தில் இது ரபான்ற கம்பங்கள் உள்ைை. இக்கம்பங்கள் உள்ை
இடங்கள், ”வேைொத்தி”
ீ
என்னும் னபயரில் அனழக்கப்படுகின்றை. ஒரு
கல்னவட்டு “வதொளும் லகயும் தகொடுத்த கம்பம்” என்று
இலதக்குறிப்பிடுகிறது.

52

இந்திய அளவில் சதிக் கற்கள்:
இறந்த கணவைின் கொலைத் தழுவியவொறு “சதி”
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இந்திய அைவில், இந்தியாவின் னமய மாநிலப்பகுதி, குஜ ாத், ாஜஸ்தான்
ஆகிய மாநிலங்கைில் சதிக்கற்கள் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றை.

இவ்விடங்கைில் னபரும்பாலும், சதிக்கற்கள் ஓரிரு அடுக்குகள் னகாண்டதாக
உள்ைை. ரமல் அடுக்கில், ஒரு னபண்ணின் னக புனடப்புச் சிற்பமாக

வடிக்கப்பட்டிருக்கும். னசங்ரகாணத்தில் (90 பானக) மடித்த நினலயில்

ரதாளும், னசங்குத்தாக உயர்த்திய நினலயில் முன்னகயும் காணப்படும். சில
ரபாது, னபண் தன் னகயில் னபருவி லுக்கும் முன்வி லுக்கும் இனடயில்

எலுமிச்சம் பழனமான்னற ஏந்தியிருப்பாள். னகக்கு ரமற்புறம், நிலவும், கதிரும்
வடிக்கப்பட்டிருக்கும். சில ரபாது, நிலவு, கதிர் ஆகியவற்ரறாடு பூச்னசண்டு,
ரதங்காய் ஆகியை காணப்படும். அருகில் சிவலிங்கம் இருப்பதும் உண்டு.
இன்னைாரு அடுக்கில், வ ீ ன் வானைாடு நின்ற நினலயிலும், அவைருகில்

அவன் மனைவி (சதி) நின்ற நினலயிலும் இருப்பது ரபான்ற ரதாற்றம். சில
ரபாது, மற்றுனமாரு அடுக்கில், வ ீ ன் குதின யின் மீ து அமர்ந்த நினலயில்
(ரபார்க்காட்சினய உணர்த்துவது) இருப்பது ரபான்ற ரதாற்றம். வ ீ ைின்
தனலக்குரமல் குனட இருந்தால், அவன் அ சைாகரவா அல்லது

பனடத்தனலவைாகரவா இருப்பான். இறந்துரபாை கணவைின் கானலத்
தழுவிய நினலயில் மனைவி இருப்பதாக வடிக்கப்பட்ட சதிக்கற்களும்

உள்ைை. ”சதி”ப்னபண்னண வணங்குகின்றவர்களுக்கு அவள் நலமும், வைமும்
ரசர்ப்பாள் என்பது மக்கள் நம்பிக்னக.
கருநொைகத்தில் சதிக்கற்கள்:

சாம ாஜநகர் சதிக்கல்ரதாளும் னகயும் னகாடுத்த கம்பம்-னகயில் ஏந்திய
எலுமிச்னச
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கருநாடகத்தில் வ ீ க்கற்கள் என்னும் நடுகற்கனைப்ரபாலரவ சதிக்கற்கள்
என்னும் நடுகற்கள் மிகுதியும் காணப்படுகின்றை. னசன்ற ஆண்டு
நண்பர்கரைாடு “

ம்பி” என்னும் விஜயநக ம் னசன்றரபாது, சொைேொெ நகேம்

என்னும் ஊருக்கு நாலுகல் னதானலவில் சானலரயா ம் ஒரு நடுகல்னலப்

பார்த்ரதாம். மகிழுந்னத நிறுத்தி அதனை ஒைிப்படம் எடுத்துக்னகாண்ரடாம்.

அப்ரபாது அது ஒரு நடுகல் என்ற னபாதுக்கருத்து மட்டுரம மைதில் நின்றது.

ரசவூர் நடுகல்னல மீ ைாய்வு னசய்னகயில், சாம ாஜநக த்து நடுகல், “வதொளும்
லகயும் தகொடுத்த கம்பம்” என்ற வலகலயச் வசர்ந்த “சதிக்கல்” லுக்குச்
சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்பது உண ப்பட்டது. இந்தச் சதிக்கல் சினதவு
ஏதுமின்றித் னதைிவாை புனடப்புச் சிற்பங்கனைக் னகாண்டுள்ைது. ”சதி”

என்னும் ம புப்படி, உயிர் நீத்த னபண்ணின் வனைகள் அணிந்த ”ட” வடிவக்
னக; அக்னக பினணக்கப்பட்ட, ரவனலப்பாடுகரைாடு காணப்படும் கம்பம்;

இறந்து பட்ட வ ீ னைத் ரதவமகைிர் விண்ணுலகத்துக்கு அனழத்துச் னசல்லும்
காட்சி; வ ீ ன் விண்ணுலகு அனடந்தனதக் குறிப்பால் உணர்த்தும் சிவலிங்க
வழிபாடு; நடுகல்லின் கீ ழ்ப்பகுதியில் “சதி”ப் னபண்னண வணங்குகின்ற

னபண்மக்கள் ஆகிய அனைத்துக் கூறுகளும் இச்சிற்பத்தில் உள்ைை. இந்தச்
சதிக்கல்லில் ”சதி”ப்னபண் தன் னகயில் னபருவி லுக்கும் முன்வி லுக்கும்
இனடயில் எலுமிச்சம் பழனமான்னற ஏந்தியிருப்பது சிறப்பாை கூறு.

சதிக்கற்களில் உள்ள உருவங்கள் உணர்த்தும் உள்ளுலறக் கருத்துகள்:
சதிக்கற்கைில் காணப்னபறும் புனடப்புச் சிற்ப உருவங்கள் பல கருத்துகனை
உணர்த்துவதாக அனமகின்றை. நிலவு, கதிர், சிவலிங்கம் ஆகியனவ சுவர்க்கம்
என்னும் விண்ணுலனகக் குறிப்பை. னபண்ணின் னகயில் உள்ை வனை,

“சதி”ப்னபண்னண வணங்குரவாருக்கு அவள் அருளும் ஆசினயக்குறிக்கும்.
வசவூர் நடுகல்லும் சதிக்கல்வை:
ரமற்குறித்த னசய்திகைின் அடிப்பனடயில், ரசவூரில் காணப்படும் நடுகல், ஒரு
சதிக்கல் என்பது னதைிவாகிறது. நடுகல்லில் ரமற்பகுதியில் நிலவும், கதிரும்
காணப்படுகின்றை. அதனை அடுத்து, இரு னபண்கள் சிவலிங்க வழிபாடு

னசய்யும் காட்சி உள்ைது. அதனை அடுத்து, வனை அணிந்த “சதி”ப்னபண்ணின்
னக. வேக்லக
ீ
(HERO-HAND) என்னும் சதிக்கல்ைின் உள்ளைக்கத்லதக்

தகொண்டுள்ளதில் ஐயைில்லை. திப்புசுல்தான் காலத்னதச் ரசர்ந்த ஒரு
சதிக்கல்லின் மூல நடுகல்லாை அரியனதாரு னதால்லியல் சின்ைத்னத நாம்
இழக்க ரநர்ந்தது வருத்தமைித்தாலும், வியப்னப அைிக்காது. கா ணம்,
னதால்லியல் சார்ந்த எவ்வைரவா எச்சங்கனை அவற்றின் அருனம

அறியாதார் அழிப்பதும், அருனம அறிந்தவர் அவற்னற அழிவிலிருந்து காக்கும்
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வழியறியாது விழிப்பதும் னதாடர்ந்து நனடனபறுகின்றைரவ. னதால்லியல்

துனறயும், அ சும் அக்கனற னகாள்ைரவண்டும். ரசவூரின் வ ீ க்னக வனகச்
சதிக்கல்லின் மூலவடிவத்னத மறந்துரபாகாமல் நினைவூட்டும் வண்ணம்
அரத வடிவில் படினயடுத்ததுரபால் மற்னறாரு நடுகல்னல மக்கள் அரத
இடத்தில் னவத்து வழிபடுவனதப் பா ாட்டிரய ஆகரவண்டும்.
நன்றி:

1. இனணயம் வழி பார்த்த ஓர் ஆய்வுப்பதிவு.
The iconography of Sati: An Archaeological study of sati memorial Pillars of Central Asia-by Ameeta
Singh, Sarojini Naidu Govt. Girls College, Bhopal.
2.

தமிழகத்தில் சதி-ஆய்வுக்கட்டுன -.சந்தி வாணன்.

3.

இனணயத்தில் கினடத்த படங்களுக்காக.

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு து.சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com)
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8. கொஞ்சியில் பல்ைவர்கொை பொணியில் அலைந்த
கற்றளிகள்

— நூ த வைொ சு
என்னுனடய 77 வது பிறந்த நாள் வழிப்பாட்டில் இம்முனற காஞ்சியில் உள்ை
ரகாயில்கனைக் னகாண்ரடன் (13.08.17). அன்று
வரினசயில் "தசொக்கீ சுவேர்"

எடுத்த படங்கைின்

ரகாயிலும் உள்ைது. இருப்பிட வன படங்கள்

னவத்துள்ரைன் காண்க.
இக்ரகாயிலுக்கு

நான் னசன்ற ரபாது

வழிபாடு ரந ம் கடந்துவிட்டபடியால்,

வழினய மூடிவிட்டு காக்கி உனடயணிந்த ரகாயில்

காவற்கா ர்

எங்கனை

உள்ரை விடவில்னல (ரவறுசிலர் னசன்றுதான் வந்தார்கள்; அவர்கள்
காமாட்சியம்மன்

ரகாயில் நிருவாகத்துடன் னதாடர்புனடயவர் ரபாலும்!!!).

ஏறக்குனறய 8 அடி ஆழப்
சிறிய

பள்ைத்தில் பல்லவர் கால கற்றைி பாணி ஒக்கச்

ரகாயில் கூகுைில் வன பட னதாகுப்பில் இருப்பிடத் தகவலில்

உள்ைது. ஆைால் படம்

இதுவன

யாரும்

ரபாடவில்னல நான்

குறுநினல

உதவியாைன் எனும் நினலயில் முயலுரவன். திைமும் ஆயி க்கணக்கில்

காமாட்சி அம்மனை வழிபடுரவார் சில ாவது இது என்ை ஓர் ரகாயில் எை
இதனைப்பார்க்க முயலக்கூடும். உள்ரை னசல்லாததால் ஒரு படம் தான்
உள்ைது.
தசொக்கீ சுவேர் வகொயில்
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மாடத்துச் சிற்பங்கைில் ஆனட புனைந்துள்ைதால் வழிபாட்டில் உள்ைதாகத்
னதரிகின்றது. காமாட்சி அம்மன் ரகாயிலின்

னவைிச்சுற்று னதருவில்

அக்கிைி மூனலயில் சரியாக கிழக்குப்பார்த்த முகமாக உள்ைது.

காமாட்சி

அம்மன் ரகாயிரல கிழக்கும் பார்க்காது ரமற்கும் பார்க்காது ஈசாை மூனல
(மகத ரதசம், புத்தரின் நாடு பார்க்கின்றது). ஏனைைில், அது ஒருகாலத்தில்
புத்த பள்ைியாக
ரவங்கடசாமி).

இருந்தது (பார்க்க: "னபௌத்தமும் தமிழும்", மயினல சீைி
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ரமலும், இந்த காமாட்சி அம்மன் ரகாயிலுள் ஓர் தூணில் உள்ைனதக் காட்டி
இதுதான் ஆழ்வார்கள் பாடிய திவ்யரதசம் என்கின்றைர். அதுரபால,

உலகைந்த னபருமாள் ரகாயிலில் மூன்று திருமாலின் திவ்வியரதசங்கள்
இருக்கின்றதாகக் குறுங்ரகாயில்களும் காட்டியுள்ைைர்.

ஏகாம்பர சுவ ர்

ரகாயிலிலும் ஓர் மூனலயில் ரமனடயில் ஓர் படிமம் னவத்து அனதயும்

திவ்யரதசம் என்கிறார்கள். காமாட்சி அம்மன் ரகாயிலின் ரமற்குப்புறமாகச்
னசன்றால் (சிறு வழி), கும க்ரகாட்டம் அனடந்து விடலாம்.

அங்கு முருகன்

ரகாயிலில் காஞ்சி கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் இயற்றிய கந்தபு ாணம்
அ ங்ரகறிய மண்டபம் உள்ைது.

காஞ்சியில் பல்லவர்கால பாணி கற்றைிகள்

பற்பலவற்றினை யாரும்

பார்ப்பதில்னல. காஞ்சி னகலாச நாதர் ரகாயில், னவகுந்த னபருமாள் ரகாயில்
ஆகியவற்னறயாவது பலரும் பல்லவர்கால பாணியுனடய அரிய ரகாயில்கள்
எை அறிந்து பார்க்கவாவது வருகின்றைர்.

ஆைால், ரகாடானுரகாடி

மக்கைில் ஏறக்குனறய பல்லவர்கால பாணியில், அரத காஞ்சியில் உள்ை
கீ ழ்க்கண்ட ரகாயில்கனை

99.99% அறியார்.

அந்த ஊரில் னதாடர்ந்து

பல்லாண்டுகள் வாழ்பவரும் கூட இவற்றின் அருனம அறியார்.
சில கற்றைிகள் பற்றி இங்கு
காண்க.

அவ்வழி

னவத்தல் தகும் எனும் நினலயில், இவற்னறக்
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Siva Shrines In India and Beyond Part-2, Rao Bahadur Pammal Sambandha
Mudaliar, 1946

என்ற நூலில் காணப்படும்

ரமலும் சில தகவல்கள் கீ ரழ:

1. ைொதங்வகசுவேர் வகொயில் :காஞ்சீபு ம் கஸ்பாவுக்கு னவைியில் உள்ைது, னவகுண்டப் னபருமாள்
ரகாயிலுக்குத் னதன்ரமற்கில், மருத்துவ மனைக்குப்

ரபாகும் வழியில்

உள்ைது; கர்ப்பக்கி கம் மகாபலிபு ம் ரகாயினலப் ரபான்றது. நந்திவர்மன்

எனும் பல்லவ அ சைால் சற்ரறறக்குனறய எட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்
பட்டதாம். இக்ரகாயிலும் முக்தீசுவ ர் ரகாயிலும் ஒர மாதிரியாக

இருக்கின்றை. இங்கு மணற் கல்லாலாய சிற்பங்கள் இருக்கின்றை.
னகலாசநாதர் ரகாயிலுக்கு முற்பட்டனதன்பர். சிறிய ரகாயில்; ரமற்குபார்த்தது.
மாதங்க முைிவர் பூசித்த படியால் மாதங்ரகசுவ ர் எைப்னபயர் னபற்றதாம் ;
இங்கு ரதவி சந்நிதியில்னல.
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2. ஐேொவவதசுவேர் வகொயில் :ாஜ வதிக்குக்
ீ
கிழக்கில் கச்ரசசுவ ர் ரகாயிலுக்குச் சமீ பத்தில் வடக்கில்

உள்ைது. ஒரு தந்தத்னத இழக்க ஐ ாவதம் ப மசிவத்னதப் பூசித்து அத்தந்தம்
னபற்ற ஸ்தலம். பல்லவ கட்டிடம் , எட்டாம் ஆண்டின் கனடசியில்

கட்டப்பட்டது. மிகவும் சிறிய ரகாயில். ரகாயில் பூர்த்தியாக வில்னல.
ஐேொவவதசுவேர் வகொயில்
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ஐேொவவதசுவேர் வகொயில்
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ஐேொவவதசுவேர் வகொயில்

3. முக்தீசுவேர் வகொயில் :இது ஒரு பனழய பல்லவா லயம், னவகுண்டப் னபருமாள் ரகாயிலுக்கு
அருகிலுள்ைது, இ யில் நினலயத்திற்குப்

ரபாகும் பானதயில் மாதங்ரகசுவ ர்

ரகாயிலுக்கு வடக்கிலுள்ைது, நந்திவர்மன் காலத்து கல்னவட்டு இங்கு

ஒன்றுைது. இதன் பூர்வகப்
ீ
னபயர் தர்மமகாரதவி ஆலயம், தர்மமகாரதவி
எனும் பல்லவ அ சியால் கட்டப்பட்டது ரபாலும். சுமார் 1200 -

வருடங்களுக்கு முற்பட்ட கட்டடம் ; சிலர் இனதக் னகலாச நாதர்

ரகாயிலுக்கு முற்பட்டனதன்று எண்ணுகின்றைர். ரகாயில் சிறியது. ஈசாை
ரதவனத பூசித்த ஸ்தலம்.
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முக்தீசுவேர் வகொயில்
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4. சுேகரீசுவேர் வகொயில் :ரகாயிற் கட்டடத்தின் தன யனமப்பு, அக நாழினகனய (கருப்பக்கிருகத்னத)யும்
அதன் முன்புறத்தில் சிறிய இனடகழினயயும் உனடயது. கருப்பக்கிருகத்னதச்
சார்ந்தஇனடகழிக்கு இனடநாழினக (அர்த்த மண்டபம்) என்பது னபயர்.

அகநாழினக (கருப்பக்கிருகம்) னபரும்பாலும் சது மாை அனமப்புனடயது.

மிகச் சில, வட்ட வடிவமாக இருக்கும். காஞ்சிபு த்துச் சு கரீசுவ ர் ரகாயிலின்
தன யனமப்பு வட்டவடிமாை அகநாழினக னகாண்டது (தமிழர் வைர்த்த அழகு
கனலகள், மயினல சீைி ரவங்கடசாமி).

சுேகரீசுவேர் வகொயில்

"மாதங்ரகசுவ ர் ரகாயில்"

(மாதங்கம் = யானை; இங்கு ஐ ாவதம்); மற்றும்

"ஐ ாவரதசுவ ர் ரகாயில்" -- மாதங்க+ஈசுவ ர் = மாதங்கரகசுவ ர் (வடனமாழி
புணர்ப்பு = அ

ஆ முன் இ ஈ வ

ஓர் ஏ ரதான்றும்) எைரவ ஒர

ஊரில்

மாதங்ரகசுவ ர், ஐ ாவரதசுவ ர் ரகாயில் எை இரு பழம் ரகாயில்கனைக்
காணமுடிகின்றது.

சிலப்பதிகா த்தில் காவிரி பூம்பட்டிைத்தில் இந்தி ைின்

ஐ ாவதம் என்கிற னவள்னை யானைனய மக்கள் வழிபட 'னவள்னையானைக்
ரகாட்டம்' இருந்துள்ைது (பார்க்க: "அம ர் தருக்ரகாட்டம், னவள்னையானைக்
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ரகாட்டம்"- சிலப்பதிகா ம், கைாத்திறம் உன த்த கானத, 9).

முக்தீசுவ ர் ரகாயில், சு கரீசுவ ர் ரகாயில் இனவ எல்லாம்
ரகாயில், னவகுந்த னபருமாள் ஆலயம் ரபால

இனவயன்றி,

னகலாச நாதர்

னதால்லியல் துனறயிைரின்

ப ாமரிப்பில் உள்ைை.
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. நூ.த.ரலாக சுந்த ம் (selvindls61@gmail.com)
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9. ைொைம்பொடி அருள்ைிகு நொகநொத ஸ்வொைி திருக்வகொயில்
— நூ த வைொ சு

ரகாயில் நிர்வாகத்தால் புை னமப்பு என்ற னபயரில் சினதக்கப்பட்ட ரகாயில்
தான் மாைம்பாடி அருள்மிகு நாகநாத ஸ்வாமி திருக்ரகாயில். அதன்
சினதக்கப்பட்ட பகுதிகைின் சில புனகப்படங்கள்.
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__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. நூ.த.ரலாக சுந்த ம் (selvindls61@gmail.com)
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10. தொேொபுேம்-வகொட்லையும் வகொட்லைக் வகொயிலும்
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
ரகானவ வாணவ ாயர் அறக்கட்டனையிைர் நடத்திவரும் வ லாற்றுச்

சுற்றுலா நிகழ்ச்சியாகக் கடந்த 28-05-2017 அன்று தா ாபு ம் பகுதியில் உள்ை
னதால்லியல் மற்றும் வ லாற்றுச் சிறப்புள்ை இடங்கனைக் காணச்
னசன்றிருந்ரதாம். அதுபற்றிய ஒரு பகிர்வு இங்ரக.
தொேொபுேம்:
தா ாபு ம். னகாங்குநாட்டின் வ லாற்றுச் சிறப்புப் னபற்ற ஒரு பழனமயாை
ஊர். ரகாயமுத்தூர் உருவாவதற்கு முன்புவன

தா ாபு ம்தான்

தனலநக ாயிருந்தது. தா ாபு த்தின் பழனமனயச் ரசாழ அ சன் முதலாம்
ப ாந்தகரைாடு னதாடர்புப் படுத்தலாம். ஏனைைில், முதலாம் ப ாந்தகன்

னபய ால் தா ாபு த்துக்குப் ப ாந்தகபு ம் என்னறாரு னபயர் இருந்ததாகக்
கல்னவட்டுச் சான்றுகள் உள்ைதாகத் னதால்லியலாைர்கள் குறிப்பிட்டுள்ைைர்.
அதன் பின்ைர், இவ்வூருக்கு இேொெேொெபுேம் என்ற னபயர் வழங்கியது.

இனடயில், இவ்வூருக்கு இேொெைவகந்திேபுேம் என்ற னபயர் இருந்துள்ைது எை
அறிஞர் னவத்தியநாதன் குறிப்பிட்டுள்ைார். அதற்காை கல்னவட்டுச் சான்றும்
உள்ைனதை அவர் கூறியுள்ைார். இப்ரபாது கல்னவட்டு இல்னல.

இவற்றுக்கினடயில், தா ாபு த்துக்கு விைொைபுேம், விைொைபுரி ஆகிய
னபயர்களும் இருந்ததாகத் னதான்மப்புனைவுகள் (Myth) கூறுகின்றை.
கங்கர்கள் கொைத்தில் தொேொபுேம்:
கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில், கங்கர்கள் னகாங்குநாட்னட ஆட்சி
னசய்தரபாது, கங்கரின் தனலநக ாக ஸ்கந்தபு ம் என்ற ஊர் இருந்தது. இது
பற்றிக் னகாங்குமண்டல சதகத்தில் குறிப்புள்ைதாகத் னதரிகிறது. இந்த

ஸ்கந்தபு ம் எந்த ஊர் என்று னதரியாத நினலயில் பல ஊகங்கள் உலவிை.
தா ாபு மும் ஸ்கந்தபு மாக இருக்கலாம் என்று கருதப்பட்டது. டணாயக்கன்
ரகாட்னட, திருமுருகன் பூண்டி ஆகிய ஊர்களும் இவ்வாரற கருதப்பட்டை.
தொேொபுேம்-ஓர் அடிக்கீ ழ்தளம்:
தா ாபு த்துக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. இனடக்காலத்தில், இவ்வூர் ஓர்

அடிக்கீ ழ்தைமாக இருந்துள்ைது. வணிகர்கள் னபருவழியில் பயணம்

னசன்றரபாது அவர்கைின் பாதுகாப்புக்காகப் பனடகள் தங்கியிருந்த இடரம
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அடிக்கீ ழ்தைம் என்றனழக்கப்பட்டுள்ைது. இதற்காை கல்னவட்டுச் சான்று
இருந்தரபாதிலும், இவ்வூர்க் கல்னவட்டுகைில் குறிப்பு இல்னல.

திருமுருகன்பூண்டிக் ரகாயில் கல்னவட்டிலும், னபான்ைிவாடிக் ரகாயில்
கல்னவட்டிலும் சான்றுகள் உள்ைை. னபான்ைிவாடிக் கல்னவட்டு கீ ழ்வருமாறு:
1 ......ஸ்வஸ்திஸ்ரீ திரிபுவைச் சக்கேவத்திகள் ேொ
2 வசன்திேவதவன் யொண்டு பதிை

3 ஞ்சொவது இேொசேொசபுேத்து அடிக்கீ ழ்த்தள
4 த்து விலைய ..........

க.னவ. எண்; 146- இந்தியக் கல்னவட்டு ஆண்டறிக்னக 1967-68.
இவ்வூர் வணிகர்கள் னபான்ைிவாடி, னகாழிஞ்சிவாடி ஆகிய ஊர்க்

ரகாவில்களுக்குக் னகானடயைித்த னசய்திகள் உள்ைை. இச்னசய்திகைின்
அடிப்பனடயில், தா ாபு ம், வணிகப் னபருவழினயான்றில்

அனமந்திருந்தனமயும், வணிகச் சிறப்பு னபற்ற நக மாய் இருந்தனமயும்
னபறப்படுகின்றை. இனடக்காலத்தில், னகாங்குநாட்டில் இருந்த ஒன்பது

மாநகர்கைில் தா ாபு மும் ஒன்று என்பது இவ்வூரின் மற்னறாரு சிறப்பு.
வகொட்லைவைடும் உத்தேவேேொகவப்
ீ
தபருைொள் வகொயிலும்:
தா ாபு த்தில் ரகாட்னடரமடு என்னும் இடத்தில் அனமந்திருந்த உத்த
வீ

ாகவப் னபருமாள் ரகாயிலுக்குச் னசன்ரறாம். ரகாயிலுக்குள்ரைரய ஒரு

பழனமயாை கருவனறரயாடு கூடிய ரகாயில் அனமப்பு உள்ைது. அதில் ஆதி
ரகசவப்னபருமாள் என்னும் இனறவர் இருக்கிறார். உத்த
னபருமாள் ரகாயினலப் னபாறுத்தவன

வ ீ ாகவப்

இந்த ஆதிரகசவப் னபருமாள்தான்

மூலவர். இக்ரகாயில் கட்டிட அனமப்பு பழனமயாைது. ரகாட்னட பற்றிய
னசய்திகள் இனடக்காலக் கல்னவட்டுகைில் குறிப்பிடப்படவில்னல.

கல்னவட்டுகைில் இக்ரகாயிலின் னபயர் உத்தம ாகவப் னபருமாள் என்னும்

இனறவன் னபய ால் சுட்டப்னபறுகிறது. இங்குள்ை கல்னவட்டுகைில் இ ண்டு
மட்டுரம இக்ரகாயினலச் சார்ந்தனவ. மற்றனவ, ரவறு எங்ரகா இருந்தனவ;
இங்கு னகாணர்ந்து பதிக்கப்பட்டனவ. கல்னவட்டுத் துனற இவற்னறப் பதிவு
னசய்திருந்தரபாதிலும், இனவ முன்பு எங்கிருந்தை என்ற குறிப்னபப்
பதிக்கவில்னல.
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கல்தவட்டுகள்:
ரகாயில் திருப்பணிகைின்ரபாது சுவர்கைில் பல மாறுதல்கள் நிகழ்ந்துள்ைை.
ஆங்காங்ரக இனடச் னசருகல்கைாகச் சில துண்டுக்கல்னவட்டுகள்
காணப்படுகின்றை. இனவ, இக்ரகாயிலுக்குரியை அல்ல என்பது

இக்கல்னவட்டுகைின் பாடங்கைிலிருந்து (வாசகம்) னதரியவருகிறது. ஒரு
கல்னவட்டில், தா ாபு த்துக்குப் னபருந்னதானலவில் உள்ை உடுமனலப்

பகுதியில் அனமந்திருக்கும் தைிஞ்சினயச் ரசர்ந்த வணிகர்கள் னகானட
னகாடுத்த னசய்தி காணப்படுகிறது. இரத ரபான்ற பாடங்கள் னகாண்ட

கல்னவட்டு குண்டடம் ரகாயிலிலும் இருந்துள்ைது. ஆைால், தற்ரபாது
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அக்ரகாயிலில் கல்னவட்டுகள் எனவயுமில்னல. எைரவ, குண்டடம் ரகாயில்
கல்னவட்டு இக்ரகாயிலில் னவக்கப்பட்டிருக்கலாம். கன வழி நாட்டு

(தற்ரபானதய உடுமனலப்பகுதி) ஏழூர் என்னும் ஓர் ஊர் அழிந்துரபாைதாகக்
குறிப்புகள் உள்ைை. அவ்வூன பற்றிய குறிப்பு இக்ரகாயில் கல்னவட்டில்
காணப்படுகிறது. இக்ரகாயிலுக்குரியனவயாக இ ண்டு கல்னவட்டுகரை
உள்ைை என்று முன்ைர

குறிப்பிட்ரடாம். அவற்றில் ஒன்று, விஜயநக

அ சர்

காலத்னதச் ரசர்ந்தது. அதில், இக்ரகாயிலுக்குக் னகானடயாகக் னகாழுமம்-

சங்கி ாம நல்லூரில் நிலம் அைிக்கப்பட்டுள்ை னசய்தி உள்ைது. மற்னறாரு
கல்னவட்டு, வ ீ நஞ்ச ாய உனடயார் காலத்தது. அதில், இங்கு ஒரு
னதப்பக்குைம் தாைமாகக் னகாடுத்த னசய்தி உள்ைது. இவ்விரு

கல்னவட்டுகைின் அடிப்பனடயில், இக்ரகாயிலும், ரகாட்னடயும்

விஜயநக ர்/நாயக்கர் காலத்தில் உருவாைனவ எைக்கருதலாம்.

ரவற்றிடங்களுக்குரிய கல்னவட்டுகள் இங்குக் காணப்படுவதால், அவ்வாறாை
ரவற்றிடங்கைிலிருந்து னகாணர்ந்த கற்கனைக் னகாண்டு ரகாயிலும்
ரகாட்னடயும் கட்டப்பட்டை என்று கருத இடம் உண்டு.
தைக்கன்சி, புக்கொைன் – ஆங்கிவையர்கொைக் குறிப்புகள்:

இக்ரகாயினலப் பற்றி னமக்கன்சி குறிப்பிட்டுள்ைார். கி.பி. 1800-இல் புக்கொைன்
இங்கு வந்துள்ைார். அவர் தம் பயணக்குறிப்பில் தா ாபு ம் ரகாட்னடனயப்
பற்றி எழுதியுள்ைார். னகஜட்டியர் குறிப்பில், ஐதர் அைி இக்வகொட்லைலய

அழித்ததொகக் குறிப்புள்ளது. கி.பி. 1804-இல் ைீ ண்டும் இங்குக் வகொட்லை
ஹுக்ளி என்னும் ஆங்கிவைய ஆட்சியொளேொல் கட்ைப்பட்ைது. அதன்பிறரக,
தா ாபு ம் ரகானவ மாவட்டத்தின் தனலநக ாைது. 1828-ஆம் ஆண்டு வன
ரகானவயில் நீதிமன்றம் இருக்கவில்னல. ரகானவக்காை நீதிமன்றம்

தா ாபு த்தில்தான் இயங்கியது. தகொங்குநொட்டிவைவய முதன்முதைில்

கத்வதொைிக்கர் வகொயில் கி.பி. 1609-இல் இவ்வூரில்தொன் கட்ைப்தபற்றது.
மதுன னய னமயமாகக் னகாண்டுதான் கிறித்தவம் னகாங்கு நாட்டில்
ப வியது என்று ஆய்வாைர்கள்

கருதுகின்றைர். இங்கு முதன்முதலில்

கத்ரதாலிக்கக் ரகாயில் கட்டப்பட்ட் னசய்தி ரமற்படி கருத்துக்கு மாற்றாக

விைங்குவது ஆய்வுக்குரியது. லகபீ து என்னும் ஆவணங்களில் தொேொபுேம்,
துக்கடி தொேொபுேம் என்று குறிக்கப்தபற்றுள்ளது
வகொட்லையுள்ள இைத்லதக் குறிக்கும்.

துக்கடி என்பது

சைணத் தையங்கள்-ஆஞ்சவநயர் வழிபொடு:
இங்குள்ை கருப்ப ாயன் ரகாயிலுக்கருகில் சமணத் தீர்த்தங்க ர்கைின்

சிற்பங்கள் இருந்துள்ைைவாகக் கூறப்படுகிறது. தா ாபு த்தில், நவ ஆஞ்சரநயர்
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ரகாயில்கள் உள்ைை. விஜய நக ர் காலத்தில்தான் தமிழகத்தில் ஆஞ்சரநயர்
வழிபாடு வந்துள்ைது.

தொேொபுேம்-தபயர்க்கொேணம்:
தா ாபு த்தின் மிகப் பழனமயாை னபயர் ப ாந்தகபு ம் என்பது. இ ாஜ ாஜபு ம்
என்பது இனடக்காலக் கல்னவட்டுகைில் காணப்படும் ரசாழர்காலப்னபயர்.

இப்னபயர் நாைனடவில் தா ாபு ம் என்று மருவியது. இரத இ ாஜ ாஜபு ம்
என்னும் னபயர் தஞ்னச மாவட்டத்தில் தா ாசு ம் எை மருவியுள்ைது.

விழுப்பு ம் மாவட்டத்திலுள்ை மற்னறாரு இ ாஜ ாஜபு ம், ாதாபு ம் என்று
மருவியுள்ைது. ரவறு ரவறு பகுதிகைில் சிறு மாற்றங்களுடன் னபயர்

மருவியதற்கு அவ்வப்பகுதிகைின் மக்கைின் ரபச்சு னமாழியில் நிகழும்

ரவறுபாரட கா ணம். தா ாபு த்துக்கருகில் உள்ை தில்லாபுரி என்னும் ஒரு

சிற்றூரில் தில்லாபுரியம்மன் ரகாயில் வைாகத்தில் இருந்த ஒரு பிற்காலக்
கல்னவட்டில் (கி.பி. 16-ஆம் நூற்றாண்டு),

...................... தகொங்கு வஞ்சி விைொை புே
ம் ேொசேொசபுேம்

விைொதபுேம் நலேயனூர் ைொ

டு ..............
என்று குறிக்கப்படுகிறது. தா ாபு த்துக்கு வஞ்சி என்னும் னபயரும்

இருந்துள்ைது என்பனத அறிகிரறாம். கரூருக்கும் வஞ்சி என்னும் னபயர்
வழங்கியுள்ைது. னகாங்கு நாட்னடச் ரச ர் னகப்பற்றியரபாது ரச நாட்டு
வஞ்சியின் னபயன

அடினயாற்றிக் கரூருக்கும் வஞ்சி என்னும்

அனடனமாழினயத் தந்துள்ைைர். ”கருவூேொை வஞ்சி” என்பது வழக்கு.
வகொயிைில் உள்ள தகவல் பைலகச் தசய்தி (தைபுேொணம்):
னகாங்கு நாட்டின் 24 நாடுகைில் ஒன்றாை நன யனூர் நாடு

னகாங்குநாட்டுக்ரக தனலநகர். பு ாண காலத்தில் பாண்டவர்கள் தனலமனறவு
வாழ்க்னக வாழ்ந்தது வி ாடபு ம் என்னும் தா ாபு ம். ரசாழர், பண்டியர்,
ரபாசைர் (ன

ாய்சைர்), விஜய நக

அ சர், மதுன

நாயக்கர் ஆகிரயார்

தா ாபு த்னத ஆட்சி னசய்துள்ைைர். னகாங்கு நாட்டு அ ச ாக ஆட்சி

ஏற்பவர்கள் இக்ரகாவிலில் முழுக்கிட்ட (”அபிரஷகம்”) பிறரக ஆட்சினயத்
னதாடங்குவார்கள். கடத்தூர், னகாங்கூர், னகாழுமம் ஆகிய ஊர்கைில்

இக்ரகாயிலுக்குக் னகானட நிலங்கள் இருந்துள்ைை. அந்நியர் பனடனயடுப்பால்
ரகாயில் முழுதும் சினதந்தரபாது, கி.பி. 1387-இல் விசய நக

இ ண்டாம்

அ சர் கருவனற, அர்த்தமண்டபம், மகாமண்டபம் ஆகியவற்னறக்

கட்டியுள்ைார். கி.பி. 1321-இல் இக்ரகாயில் சமணப்பள்ைியாக இருந்ததற்குச்
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சான்று உள்ைனதை வ லாற்று ஆய்வாைர்கள் கூறுகின்றைர். கி.பி. 2-ஆம்

ஆண்டில் (கி.பி. 2-ஆம் நூற்றாண்டில்?) கங்கர் என்ற இ ட்னடயர் னகாங்கு
வஞ்சி வி ாடபு த்னத ஆட்சி னசய்துள்ைைர். கங்கர் ஆட்சி னசய்ததால்
கந்தபு ம் என்று னபயர்னபற்றது. (ஆசிரியர் குறிப்பு:

தலபு ாணம் என்பது,

னசவிவழித் னதான்மப் புனைவுகனை உள்ைடக்கியது. சில பு ாணங்கைில்
வ லாற்றுண்னமகள் இப்புனைவுக் கனதகளுள் மனறந்து கிடக்கவும்

வாய்ப்புள்ைது. தக்கச் சான்றுகைாலும், ஏ ணமுனறகைாலும் (Logical) னமய்யாை
வ லாற்றுச் னசய்திகள் னவைிப்படக்கூடும்.)
துண்டுக் கல்தவட்டுகள்
கல்னவட்டு-1
பாடம் :

1 (ை)ங்கைத்து ஸலபவயொம் தபரி
2 ..ஸ உள்ளிட்ைொற்கு இத்திரு ந

கல்னவட்டு-1

குறிப்பு: ஒரு சதுர்ரவதிமங்கலத்தின் சனபயான ப் பற்றிய குறிப்பு
காணப்படுகிறது.
கல்னவட்டு-2
பாடம் :

1 (நொ)ட்டு ப்ேஹ்ைவதசம் ஸ்ரீ ..ெொ.....

2 (வகொ)யில் சிவப்ேொஹ்ைணர்களில் திரு(க்கு)..
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கல்னவட்டு-2

குறிப்பு: ஒரு பி மரதயம் (பி ாமணர்க்குக் னகானடயாகத் தந்த ஊர்)
குறிப்பிடப்படுகிறது.
கல்னவட்டு-3
பாடம் :

1 (நி)ைத்துக்கு கிழக்

2 இ ைொன்கு எல்லை
3 (கு)ம் இவர்கள் புகொ
கல்னவட்டு-3

குறிப்பு: நிலத்தின் நான்கு எல்னல பற்றிய குறிப்பு, ஒரு நிலக்னகானடனயக்
குறிக்கும்.
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கல்னவட்டு-4
பாடம் :

1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ த்ரிபுவைச் சக்கேவத்தி
2 ைொர்க்கு தபொக்கலூர்க்கொல் (நொ)
3 நொள்படிக்கும் திருபணிக்கும்

4 (பைம்) நத்தவரி ைண்ைைமுத...
கல்னவட்டு-4

குறிப்பு: திரிபுவைச்சக்க வத்தி என்னும் னபயரில் தா ாபு ம் பகுதியில் உள்ை
கல்னவட்டுகள் னகாங்குச் ரசாழர்கள் வ ீ ாரசந்தி னையும்,

குரலாத்துங்கனையும் குறிக்கும். னபாங்கலூர்க்கால் நாடு குறிக்கப்னபறுகிறது.
ரகாயிலின் நாள் (அமுது) படிக்கும் திருப்பணிகளுக்கும் னகானடயாகச் சில
வரிகைிைின்றும் கினடக்கப்னபறும் வருமாைம் அைிக்கப்படுகிறது. நத்தவரி,
மண்டலமுதல்னமப்ரபறு என்பனவ அந்த வரிகைாகும்.
கல்னவட்டு-5
பாடம் :

1 ...யொழ்வியொை பிள்லள

2 (ய)க்கி மூன்று சைொலக அச்சு
3 ..கம் தசல்வதொகவு இ த
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கல்னவட்டு-5

குறிப்பு : னகானட ஒன்று மூன்று காசு வடிவில் னகாடுக்கப்படுகிறது.

அக்காசிைின்றும் னபறப்படும் னபாலினச (வட்டி) னகானடனய நினறரவற்றப்
பயன்படுகிறது. 11-13 நூற்றாண்டுகைில் புழக்கத்திலிருந்த ஸ்ரீயக்கி சலானக
அச்சு என்னும் நாணயம் இங்ரக குறிப்பிடப்னபறுகிறது.
கல்னவட்டு-6
பாடம் :

1 ..ை நலேயனூர் நொட்டுப்பிேொந்த(க)

2 .ப்புக்கும் திருைலை விளொகத்துக்கும்

3 .ததன்பொற்தகல்லை கீ லழ வொசல் (வபொ)
4 (அ)முதுபடி சொத்துப்படி பைபடி நிைந்த..
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கல்னவட்டு-6

குறிப்பு : நன யனூர் நாட்டுப் பி ாந்தக(பு ம்) குறிக்கப்படுகிறது. இப்னபயர்
இ ாச ாசபு த்னதக் (தா ாபு ம்) குறிப்பதாகும். ரகாயிலுக்கு அமுதுபடி,
சாத்துப்படி ஆகியவற்றுக்காக நிலக்னகானட அைிக்கப்படுகிறது.
ரமற்படி துண்டுக்கலனவட்டுகைின் வாயிலாகத் தா ாபு த்துக்

ரகாட்னடக்ரகாயினலப் பற்றிய னசய்திகள் னதைிவாகவில்னல. னகாங்குச்
ரசாழன் வ ீ ாரசந்தி ன் கல்னவட்டுகள் இ ண்டு, னகாங்குப்பாண்டியன்
வ ீ பாண்டியன் கல்னவட்டு ஒன்று, விசயநக

அ சர் கல்னவட்டு ஒன்று,

நாயக்கர் காலக் கல்னவட்டு ஒன்று, னமசூர் உனடயார் காலக் கல்னவட்டு
ஒன்று எைத் னதால்லியல் துனறயால் பதிவு னசய்யப்பட்ட ஆறு

கல்னவட்டுகளும் தற்ரபாது ரகாயிலில் காணப்படவில்னல. ஒற்னறத்

துண்டுக்கற்கைில் காணப்படும் கல்னவட்னடழுத்துகள் மட்டுரம உள்ைை.

னபரும்பாலாை ரகாயில்கைில், ஆங்கிரலயர் காலத்திலும், பின்ைர் 20-ஆம்
நூற்றாண்டின் முதற்பாதிவன யிலும் பதிவு னசய்யப்பட்ட
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கல்னவட்டுகனைல்லாம் காலப்ரபாக்கில் ரகாயில்கள் புதுப்பிக்கப் படும்ரபாது
முனறயாகக் காக்கப்படாமல் அழிந்து ரபாயிை என்பது அவலம்.
பதிைொறு கொல் ைண்ைபம்:
ரகாட்னடக் ரகாயிலாை உத்த

வீ

ாகவப் னபருமாள் ரகாயிலுக்கு மிக

அருகிரலரய ஒரு பழங்கால மண்டபம் காணப்படுகிறது. சுற்றிலும் ரவறு
கட்டுமாைங்கள் எனவயுமின்றித் தைித்து நிற்கும் இம்மண்டபம் நாயக்கர்
காலப் பாணியில் பதிைாறு கால்கள் னகாண்டு அனமந்துள்ைது. தூண்கள்
சற்ரற சாயத்னதாடங்கியுள்ைை. ரமற்கூன யின் கற்கள் சற்றுக்

கனலந்துரபாயுள்ைை. ரமற்கூன யில் னசடிகளும் கற்றானழயும் முனைத்து,
இன்னும் சற்றுக்காலத்தில் இடிந்து விழக்கூடிய நினலயில் காணப்படும் இந்த
மண்டபத்னதப் பற்றிச் சரியாை னசய்திகள் இல்னல. மண்டபத்தின்

அதிட்டாைப்பகுதியின் கட்டுமாைக் கற்கள் கட்டிலிருந்து விலகி, ஜகதி, உருள்
குமுதம் ஆகிய பகுதிகைின் துண்டுக் கற்கள் சிதறுண்டு கிடந்தை.
அவ்வாறாை

துண்டுக் கற்கைில் எழுத்துகள் காணப்படரவ, கல்னவட்டு

ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சிரயாடு சுற்றிச் சுற்றி வந்து ஆய்ந்து பார்த்தைர்.
மண்ரணாடு கிடந்தனமயால் எழுத்துகள் முதல் பார்னவயில் படிக்க

இயலவில்னல. ஆர்வலர் ஒருவர் அருகிலுள்ை வட்டிலிருந்து
ீ
கடனல மாவு
வாங்கிவந்து கற்கைின் மீ து ரதய்த்துப் பார்க்னகயில் எழுத்துகள் படிக்கும்
வனகயில் னதரிந்தை.

பதிைொறுகொல் ைண்ைபம்
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ைண்ைபக் கல்தவட்டுகள்
கல்னவட்டு-1
பாடம் :

ன் ணொயக்கர் நலேனூர் நொட்டு ப்ேஹ்ைவதசம் ஸ்ரீ
ைறு நிைத்திவை பஹுதொன்ய வருஷத்து முதல்

கல்னவட்டு-1

கல்னவட்டு-2
பாடம் :

கொரியம் நலேயனூர் நொட்டு ப்ேஹ்ைவதசம் ஸ்ரீ உலை
ம் தநல்லும் வபொை வழியும் பை உபொதியும் ஊ

வதொம் இ ைிைம் இேண்டு ைொவுக்கும் வரும் வை
வய பிடிபொைொகக் தகொண்டு தசம்பிலும் சிலை
கல்னவட்டு-2
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கல்னவட்டு-3
பாடம் :

ஆதிவகசவப் தபருைொளுக்கு தொை.. அடிலையு(ஞ்)
ம் சுவடியிலும் கழித்துத் தந்வதொம் இதற்க்கு சந்த்ேொ

கல்னவட்டு-3

கல்னவட்டு-4
பாடம் :

புறத்து அைந்த ........(பட்ைருக்கு)

நொள் முதைொக இ நிைத்துக்கு வரும் நி தசயிப்பொன் (இம்)
தொம் இம்ைரியொதிக்கு நம் சுவடியிலும் கழித்து

றயிைியொக தன்வதொம் யி ைரியொதி நொன் யிவ(ரு)
கல்னவட்டு-4
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குறிப்பு: ரமரலயுள்ை நான்கு கல்னவட்டுகைின் பாடங்கனை ஆய்ந்து

பார்க்னகயில், இக்கல்னவட்டுகள் இம்மண்டபத்துக்கு உரியைவல்ல என்பது

புலைாகிறது. ”நன யனூர் நாட்டு ப் ஹ்மரதசம் ஸ்ரீ உனட...” என்னும் னதாடர்,
நன யனூ நாட்டுப் பி மரதசம் ஸ்ரீ உனடயபி ாட்டிச் சதுர்ரவதி மங்கலம்

என்னும் னகாழிஞ்சிவாடினயக் குறிக்கும். இது னகாழிஞ்சிவாடி னசாக்கநாதர்
ரகாயில் கல்னவட்டுகைின் வாயிலாக அறியப்படுகிறது. எைரவ,

இக்கல்னவட்டுகள் னகாழிஞ்சிவாடிக் ரகாயிலுக்குரியை எைக் கருதலாம்.
மூன்றாம் கல்னவட்டில், ரகாட்னடக் ரகாயிலின் மூலவ ாை

ஆதிரகசவப்னபருமாள் னபயர் வருவதால் இக்கல்னவட்டு ஆதிரகசவப்
னபருமாள் ரகாயிலுக்கு அைிக்கப்பட்ட னகானட பற்றியது எைலாம்.

இக்கல்னவட்டுகைின் எழுத்தனமதி னகாண்டு இனவ கி.பி. 13 அல்லது 14-ஆம்
நூற்றாண்னடச் ரசர்ந்தை எைக் கருதலாம். இக்கல்னவட்டுகைில்

நிலக்னகானட பற்றிய னசய்தி வருகிறது. இனறயிலியாக (வரி நீக்கம்) நிலம்
அைிக்கப்படுகிறது.

நன்றி : னசய்திகள் உதவி: முனைவர் இ ா.னஜகதீசன் அவர்கள், வாணவ ாயர்
அறக்கட்டனை, ரகானவ.
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு து.சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com)
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11. விெயநகேர் ஆட்சியில் தகொங்குநொடு
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
23-09-2017 அன்று, ரகானவ வாணவ ாயர் அறக்கட்டனை சார்பாக, ”விஜய நக ர்
ஆட்சியில் னகாங்கு நாடு” என்னும் தனலப்பில் முனைவர். னஜ.
னசௌந்த

ாஜன் அவர்கள் னசாற்னபாழிவாற்றிைார். இவர் னசன்னைப்பல்கனலப்

ரப ாசிரியர். யு.ஜி.சி. நல்னகயில் விஜய நக ர் கட்டடக் கனல பற்றி ஆய்வு
ரமற்னகாண்டவர். அவருனடய உன க் கருத்துகள் இங்ரக
பகிர்ந்துனகாள்ைப்படுகின்றை.

இந்தியக் கட்ைைக்கலை – ஒரு முன்வைொட்ைம்:
இந்தியக் கட்டடக்கனல சிந்து சமனவைிப் பண்பாட்டில் னதாடங்குகிறது. கி.மு.
2250 முதல் இந்தப் பண்பாடு னதாடங்குகிறது. 1919-1922 காலகட்டத்தில் ஜான்
மார்ஷல் அகழாய்வு னசய்ததில் கட்டடங்கைின் கூறுகள் னவைிப்பட்டை.

ஆைால், அனவ “CIVIL ARCHITECTURE” வனகனயச் ரசர்ந்தனவ. ரகாயில் கட்டடக்
கனலக்காை சான்றுகள் எனவயும் கிட்டவில்னல.

ப்பா, னமாகஞ்சதார ா

ஆகியை பாக்கிஸ்தான் பகுதிகள். ரநருவின் அறிவுன யால், 500 இடங்கைில்
ரமற்ப ப்பு ஆய்வுகள் நடந்தை. கட்டட அடித்தைத்தின் எச்சங்களும்,
தூண்கைின் எச்சங்களும் கினடத்தை. அடுத்து, அரசாகர் காலத்தில்
னசத்தியங்கள் (புத்தர் ரகாயில்கள்)

முதல் கி.பி. 3-ஆம் நூற்றாண்டு வன

கட்டப்னபற்றை. கி.மு. 3-ஆம் நூற்றாண்டு
கட்டுமாைங்கள் நினறய ஏற்பட்டை.

சா நாத், சாஞ்சி, கயா, நாைந்தா, அம ாவதி, பூம்புகார் ஆகிய இடங்கள்

குறிப்பிடத் தக்கனவ. அரசாகைின் மகனும், மகளும் இலங்னக னசல்லும்ரபாது
புகாரில் விகான யில் வழிபட்டுள்ைைர். னஜைத்துக்கும் பல்ரவறு இடங்கைில்
ரகாயில்கள். கி.பி. 4-ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்ைர், பக்தி இயக்கம்
வைர்ச்சியுற்றரபாது ரகாயில்கள் கட்டப்னபற்றை. கி.பி. 5-8

நூற்றாண்டுகைில்

குனகத் தைக் கட்டுமாைங்களும் (NATURAL CAVERNS) , குனடவன க் ரகாயில்

கட்டுமாைங்களும் ஏற்பட்டை. இவ்வனகக் கட்டுமாைங்கள் சாளுக்கிய ால்
னதாடங்கப்னபற்றை.

தைிழகத்தில் கட்ைைக் கலை:
பல்லவர்களும், முற்காலப் பாண்டியர்களும், ரசாழர்களும் னதாடர்ந்தைர்.
கட்டடக் கனல மூன்று வனகயிைது. தி ாவிடம், ரவச ம், நாக ம். தி ாவிடம்
னதன்ைகத்துக்குரியனவ. மற்ற இ ண்டும் வடநாட்டுக்குரியனவ.
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னதன்ைகத்தில், விஜயநக ப் ரப

சு உருவாைரபாது, அவர்களுனடய கட்டடக்

கனலப்பாணி, பல்லவர், பாண்டியர், ரசாழர் ஆகிரயாரின் ம பு அல்லது
பாணினயச் ரசர்த்து ஒரு புது வைர்ச்சியாக உருனவடுத்தது.
விெய நகர் அேசு – உருவொதல்:
விஜய நக ம் (அ சு) கி.பி. 1334-இல் உருவாைது.

ரி

ஆகிரயா ால். சங்கமச் சரகாத ர்கள். விஜய நக ம் ரப
கி.பி. 1358 முதல் கி.பி. 1667 வன

ர், புக்கர்

சாக உருனவடுத்தது.

னதன்ைிந்தியா முழுதும் ஆளுனக. சங்கம,

சாளுவ, துளுவ, அ வடு
ீ ஆகிய நான்கு அ சர்குடிகள் இப்ரப
னசய்தைர்.

னச ஆட்சி

தில்லியிலும், தக்கணத்திலும் சுல்தான்கைின் ஆட்சியில், இந்துப் ரப

சாை

விஜயநகர் மீ து சுல்தான்கைின் தாக்குதல் னதால்னலகள். அகமது நகர்,

ரகால்னகாண்டா, பிஜப்பூர், பிதார் ஆகிய நான்கு சுல்தான்கள், அனைத்துப்
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பக்கங்கைிலிருந்தும் ஒருங்ரக வன்னமயாகத் தாக்கியதில்

ஈடுனகாடுக்கமுடியாமல் விஜய நகர் வழ்ந்தது.
ீ
இந்த நான்கு சுல்தான்களும்
பாமிைி சுல்தான்கள் என்னும் னபாதுப்னபயர் னகாண்டவர்கள். ரபார்

நனடனபற்ற இடம் தனலக்ரகாட்னட. இ ாபர்ட் சினவல், விஜய நகர் அ சு,

சுல்தான்கைால் அழிக்கப்படாதிருந்தால், ஒரு மிகப்னபரிய வலுவாை, இந்திய
நாடு முழுனமனயயும் ஆைத்தக்க அ சாக உருனவடுத்திருக்கரவண்டியது
என்று குறிப்பிடுகிறார். விஜய நகர் அ சின் அழிவு பற்றி

ROBERT SEWELL, “THE

FORGOTTEN EMPIRE” என்னும் தம்முனடய நூலில் விரிவாக எழுதியுள்ைார்.
விெய நகேக் கட்ைைக் கலை:
விஜய நக க் கட்டடக் கனல, மூவனகயில் முன்ைர் இருந்தவற்னறவிட
வைர்ச்சியுற்றது எைலாம். அனவ CIVIL ARCHITECTURE, RELIGIOUS ARCHITECTURE,

MILITARY ARCHITECTURE. ரகாயிற்கட்டடக் கனலயில், விஜய நக ப் பாணியில்

புதிய அனமப்பு மண்டபங்கள். 16 கால், 100 கால், 1000 கால் மண்டபங்கள் எைப்
பல்ரவறு மண்டபங்கள் கட்டப்னபற்றை. இனவ, உற்சவ மண்டபங்கள், நாட்டிய
மண்டபங்கள் எைப் பலவனகயாைனவ. னமாத்தம் 14 வனககள் உள்ைை.

ரகாயில்கைில் முன்பில்லாத கட்டுமாைங்கைாகக் குைங்கள், ரகாபு ங்கள்
ஆகியை எழுந்தை.
கட்டப்பட்டை.

ம்பியில் நினறயக் ரகாயில்கள் னபரிய அைவில்
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ம்பி 26 கி.மீ . ப ப்புனடயது. இயற்னக அ ண் னகாண்டது. மூன்று

பக்கங்கைில் மனலக்குன்றுகள், நாலாவது பக்கம் துங்கபத்தின

ஆறு. MILITARY

ARCHITECTURE - FORTIFICATIONS வனகயில் ரகாட்னடகளும், மதில்களும், அகழிகளும்
விஜய நகர் அ சு காலத்தில் கட்டப்னபற்றை.
ஹம்பி

மதுன , தஞ்னச, னசஞ்சி ரபான்று எட்டு நாயக்கர் அ சுகள் விஜய நகர் அ சின்
கீ ழ் இயங்கியரபாது இவ்வாறாை ரகாட்னடகள் னபருகிை. ரகாயில்
தூண்கைில் இனசத்தூண்கள், ஒர
தூண்கள், யாைித் தூண்கள்

கல்லில் ரவனலப்பாடுகரைாடு கூடிய

ஆகியை புதியதாகத் ரதான்றிை. அதிட்டாைப்

பகுதியில், யாைி வரிகள், யானை வரிகள் ஆகியனவ நினறய இருந்தை.
இ ாமாயணக் கனதக் காட்சிகள் சிற்பங்கைாக வடிக்கப்பட்டை. இரத
காட்சிகள் ரகாயில் சுவர்கைில் ஓவியங்கைாகவும் வன யப்பட்டை.
சிவபு ாணம், விஷ்ணு பு ாணம் ஆகிய நூல்கைிலிருந்து காட்சிகள்

எடுத்தாைப்பட்டுத் தூண் சிற்பங்கைாக வடிக்கப்பட்டை. ரகாபு ங்கள் 11, 13

நினல மாடங்கனைக்னகாண்டு உயர்ந்து நின்றை. இனவ இ ாய ரகாபு ங்கள்
எைப்னபயர் னபற்றை.
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ம்பியில் உள்ை அ சியர் குைிக்கும் குைம், தாமன

மகால் (LOTUS MAHAL) ,

ஆகியனவ CIVIL ARCHITECTURE வனகனயச் சார்ந்தனவ. தாமன
HOUSE ரபான்றது.

மகால், GUEST

அேசியர் குளிக்கும் குளம்

இக்கட்டடத்தில் தற்ரபாதுள்ை குைிர் சாதை அனமப்பு, கட்டுமாைத்திரலரய

உள்ைடங்கியது. தூண்கள், சுவர் ஆகியவற்றின் பூச்சு, கண்டசர்க்கன , முட்னட,
சுண்ணாம்பு ரபான்ற பத்து வனகப் னபாருள்கள் னகாண்ட சாந்துக்

கலனவயால் ஆைது. எைரவ, எப்ரபாதும் குைிர்ச்சி நிலவும் அனமப்பு.
ம்பியில் உள்ை யானைக் கூடங்கள்(யானைக்னகாட்டடி), அ சு

இயந்தி த்துக்காை நிருவாகக் கட்டிடங்கரை எை அறிஞர்கள் கருதுகின்றைர்.
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தொைலே ைகொல்

யொலைக் கூைங்கள்
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கட்டிடங்கள் உய மாகக் கட்டப்பட்டை. இந்த உய ம், காற்று, ஒைி, குைிர்ச்சி
ஆகியவற்றுக்குக் கா ணமாய் அனமகிறது. ரகாபு ங்கைின்மீ து கட்டப்படும்
சுனதக் கட்டுமாை ரவனலப்பாடுகள் ஆயி ம் ஆண்டுகள் நினலக்கும்

தன்னமயுனடயனவ. விஜயநகர் காலத்தில் வ ீ பத்தி ர், காைி, துர்க்னக ஆகிய
கடவுைர்கைின் ரகாயில்கள் மற்றும் சிற்பங்கள் தைிச் சிறப்புள்ைனவ.

ரலபாக்ஷி வ ீ பத்தி ர் ரகாயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. சிருங்ரகரியில் உள்ை
ரகாயில், கட்டடக்கனலகள் பல இனணந்து கட்டப்பட்டது. ரகாயில்கைில்
ரதர்கள் விஜயநகர் காலச் சிறப்பு அனடயாைங்கள். அதுரபாலரவ,

ரகாயில்கைில் ஓவியங்களும். ரகாயிற்சுவர்கள், ரமற்கூன கள் ஆகியவற்றில்
ஓவியங்கள் வன யப்பட்டை. இ ாசி ஓவியங்கள் குறிப்பிடத்தக்கனவ.
விெய நகர் ஆட்சியில் நொயக்கர்களின் தைி ஆட்சி:
விஜய நகர் ஆட்சியின் னபரும்ப ப்பின் நிர்வாகம், ஆங்காங்ரக நாயக்கர்கனை
நியமித்து அவர்கனைச் சுதந்தி மாக ஆட்சி னசய்ய அனுமதித்ததைால்
சிறப்புற நனடனபற்றது எைலாம். இல்னலனயைில், னபரியனதாரு

நிலப்ப ப்னபச் னசம்னமயாக விஜய நகர் னமயத்திலிருந்து அ சு ஆளுனக,
கட்டுப்பாட்டில் னவத்திருக்க இயலாது. எட்டு நாயக்கர்களுக்குத் தைி

உரினமகள் தந்தைர். நாயக்கர்கைின் வருவாயில் ஒரு பகுதி விஜய நகர்
அ சுக்கு. விஜய நக

அ சு ரகட்கும்ரபானதல்லாம் நாயக்கர்கள் பனடயுதவி

அைிக்கக் கடனமப்பட்டவர்கள். னகாங்கு நாடு, மதுன
வந்தது. மதுன

நாயக்கர் ஆட்சியின் கீ ழ்

நாயக்கர் ஆட்சியின் காலம் கி.பி. 1529-1736 ஆகும். திருமனல

நாயக்கர் குறிப்பிடத்தக்கவர். இவ து ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 1623-1659. நாயக்கர்

ஆட்சியில், னகாங்குநாட்டில் னபரும் ரகாயில்கள் எழுந்தை; சீ னமக்கப்பட்டை.
அவிைாசி, ரபரூர், பவாைி, தா மங்கலம் ஆகிய ஊர்க்ரகாயில்கள்

குறிப்பிடத்தக்கனவ. விஜய நகர் ஆட்சியின் னதாடக்கத்தின்ரபாது னதலுங்கு
னமாழியிைர் தமிழகத்தில் குடிரயறியதும், பின்ைர் னதாடர்ந்த நாயக்கர்
ஆட்சியில் கன்ைட னமாழி மக்கள் னகாங்கு நாட்டில் குடினபயர்ந்ததும்
நிகழ்ந்தை. நாயக்கர் ஆட்சிக்கு முன்ரப, கி.பி. 13-ஆம் நூற்றாண்டில்
ன

ாய்சைர் ஆட்சியில் கன்ைட மக்கள் னகாங்குப்பகுதியில் குடினபயர்ந்த

நிகழ்ச்சியும் உண்டு. ரகானவ, சத்தி, ஈர ாடு, ரகாபி, ரசலம், நாமக்கல் ஆகிய
பகுதிகைில் கன்ைட மக்கள் குடினபயர்ந்தைர். னகாங்குப்பகுதி

பழங்காலந்னதாட்டு பருத்தி வினைந்த இடமாதலால் அனதச் சார்ந்த
ஆனடத்னதாழில் (னநசவு) னபருமைவில் வைர்ந்தது. SILK ROAD என்று
வணிகத்தில்

குறிப்பிடுவார்கள். ரகானவயில் ROBERT STANES என்பவர்

இத்னதாழிலின் முன்ரைாடி எைலாம்.
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விஜய நக ர் காலத்தில், தமிழ் அல்லாத மாற்று னமாழியாைர்கள் தமிழுக்கு

வைம் ரசர்த்துள்ைைர். நாலாயி ப்பி பந்தம் நாயக்கர் காலத்தில் தமிழகத்தில்

மிகுதியும் ப வியது. நாயக்கர் காலச் சுவர் ஓவியங்கைில், ஓவியங்கைின் கீ ழ்
தமிழ் எழுத்துகைால் சிறு குறிப்புகள் எழுதப்பட்டை. பு ாணக்கனத பற்றிய
ஓவியங்கைில் இவ்வாறு விைக்கக் குறிப்புகனைக் காணலாம்.
விஜய நக

அ சர்கள் இந்துக் கடவுைர்கனை வணங்கும் பற்றாைர்கைாக

இருப்பினும், சமயப் னபானற னகாண்டவர்கள். பிற சமயங்கனைப்

புறக்கணியாமல் அனணத்துச் னசல்லும் இயல்பிை ாயிருந்தைர். பிஜப்பூரில்,
விஜயநக ர் தர்கா கட்டியுள்ைைர்.

விெய நகே ஆட்சி-தகொங்குப் பகுதி:
னகாங்குநாட்னடப் னபாறுத்தவன , கல்னவட்டுச் சான்றுகள் வாயிலாக மூன்று
அ சர்கள் அறியப்படுகிறார்கள். வ ீ நஞ்ச ாயர், வ ீ சிக்க ாயர், பி தாப
ரி

ாயர் ஆகிரயார். விஜய நக ர் ஆட்சிக்காலத்தில் னகாங்குப்பகுதியில்

கல்வி வைர்ச்சியுற்றது. இலக்கியங்கள், சமற்கிருதத்திலும் னதலுங்கிலும்
இயற்றப்பட்டை. னகாங்கு மண்ணின் – தமிழகத்தின் -

தமிழ் னமாழி

புறக்கணிக்கப்பட்டது னதைிவு. கல்னவட்டுகைில், பி சஸ்தி என்னும்
னமய்க்கீ ர்த்திகள் னதலுங்கு னமாழியிரலரய அனமந்தை.

படங்கள் உதவி: விக்கிப்பீடியா
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு து.சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com)
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12. கங்லகதகொண்ைவசொழபுேச் சலுப்லபயும் சொளுக்கியரும்
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
தஞ்சாவூரில் இயங்கிவரும் னதால்லியல் கழகம், ஒவ்னவாரு ஆண்டும்

னதால்லியல் கருத்த ங்கம் ஒன்னறத் தமிழகத்தின் முதன்னமயாை பல்ரவறு
ஊர்கைில் நடத்திவருகின்றது. தமிழகம் முழுதுமுள்ை பல்ரவறு பகுதிகைில்

உள்ரைார், தம் ஊர்ப்பகுதியின் வ லாற்றிடங்கள் அன்றிப் பிற ஊர்ப்பகுதிகைின்
வ லாறு பற்றியும் ஓ ைவு னதரிந்துனகாள்ை இக்கருத்த ங்கங்கள் துனண

னசய்கின்றை. னபரும்பாலும், வ லாற்று ஆர்வலர்கள் முதன்னம ஊர்கனைப்
பற்றி வ லாற்றடிப்பனடயில் னசய்திகனைத் னதரிந்து னவத்திருப்பார்கள்.

ஆைால், முதன்னம ஊர்கனை ஒட்டியுள்ை பகுதிகைின் உள்ளூர் வ லாற்றுச்
னசய்திகனையும் நாட்டார் வ லாற்றுச் னசய்திகனையும் னதரிந்துனகாள்ை
அவர்களுக்கு வாய்ப்பில்னல. அவ்வாறாை வாய்ப்பினை ரமற்னசான்ை
கருத்த ங்கங்கள் தருகின்றை. அண்னமயில் ஜூனல மாதம்
கங்னகனகாண்டரசாழபு த்தில்

நனடனபற்ற னதால்லியல் கருத்த ங்கில்

கலந்துனகாண்டரபாது, கருத்த ங்க விழாக்குழுவிைர்

கங்னகனகாண்டரசாழபு த்தின் புறவூர்ப் பகுதினயான்றுக்கு அனழத்துச் னசன்று
காட்டிைார்கள். முதலாம் இ ாரசந்தி ன் எடுப்பித்த கங்னகனகாண்டரசாழ

ஈசுவ ம் என்னும் னபரிய ரகாயினலப் பற்றிச் சற்று அறிந்திருக்கும் நமக்கு,

இ ாரசந்தி ரசாழன் ரபாரில் னவன்ற சாளுக்கியர ாடு னதாடர்புள்ை ஒரு சில
னசய்திகனைத் னதரிந்துனகாள்ளும் வாய்ப்பும் இப்பயணத்தால் கிட்டியது. அது
பற்றிய ஒரு பகிர்வு இங்ரக.
சலுப்லப-அழகர்வகொயில்:
கருத்த ங்கப் பார்னவயாைர்கள், கங்னகனகாண்டரசாழபு த்திலிருந்து இரு
ரபருந்துகள் மூலம் அனழத்துச் னசல்லப்பட்ரடாம். பயணத்தில்,

முன்னுன யில் கூறியவாறு கங்னகனகாண்டரசாழபு த்னதச் சுற்றிலுமுள்ை

புறவூர்கை வந்தை. கருவாலப்பர்ரகாயில், சத்தி ம், குண்டனவைி, னகால்லாபு ம்,
இனையனபருமாள் நல்லூர், மீ ன் சுருட்டி ஆகிய ஊர்கள். சிறிய கி ாமத்துச்
சானலகள். இருபுறமும் பசுனமயாை வயல்னவைிகனை எதிர்பார்த்தால்

ஏமாற்றரம. நீரில்னல; அதைால் வயல்களும் இல்னல. “யூகலிப்டஸ்” என்னும்
னதல ம ங்களும், சவுக்கு ம ங்களும் , முந்திரி ம ங்களும் சானலயின்

இருமருங்கிலும் ஆங்காங்ரக காணப்பட்டை. எைினமயாை கி ாமங்கள். ஆள்
நடமாட்டமின்றி, அ வமின்றிக் காணப்பட்டை. நீர்நினலகைாை குைங்கனை
95

வறண்ட குழிகைாய்க் கண்டரபாது, கல்னவட்டுகைில், ஆயி ம் ஆயி ம்

கலங்கைாய் னநல் குவித்த இனடக்காலச் ரசாழரின் ஊர்கனைப்பற்றிப் படித்த
னசய்திகள் நினைவுக்கு வந்து னநஞ்னச வருத்திை. இனையனபருமாள்
நல்லூன

அடுத்து அழகர்ரகாயில் என்னும் இடத்னத அணுகிரைாம்.

மதுன யில் ஓர் அழகர்ரகாயில் ரபால இங்கும் ஓர் அழகர்ரகாயிலா என்னும்
வியப்பு ஏற்பட்டது. ஆைால், இந்த அழகர்ரகாயில், னவணவக்ரகாயில் அல்ல
என்றதும் வியப்பு கூடுதலாைது.

இது ஒரு சித்தர் சமாதியுற்ற இடம்.

ரதா ணவாயிலாகக் கட்டியிருக்கும் நுனழவாயில். "அருள்ைிகு ஸ்ரீ
துறவுவைல் அழகர் திருக்வகொயில்-சலுப்லப"

என்னும் தனலப்னபழுத்து.

கருத்த ங்கின் உள்ளூர்ச் னசயல ாய் இயங்கிய திரு.ரகாமகன் என்பார்,
இக்ரகாயினலப் பற்றிய சில னசய்திகனைக் கூறிைார்.
சலுப்லப -

துேவுவைல் அழகர் வகொயில் – முகப்பு

சலுப்லப-தபயர்க்கொேணம்:
ரகாயில் அனமந்திருக்கும் இடம் சலுப்னப என்னும் னபயரில் அனமந்த
கி ாமம். இ ாரசந்தி ரசாழன் சாளுக்கியன

னவற்றினகாண்டதால் இப்பகுதி,

ரசாழநாட்டின் சளுக்கியகுைநொசைி ைண்ைைம் என்னும் னபயர் னபற்றது.
இப்னபயரின் முதற்பகுதிரய சுருக்கப்னபய ாய் அனமந்து சளுக்கி என்று

வழங்கிற்று. நாைனடவில், சளுக்கி, சலுப்பி என்றாகிப் பின்ைர் சலுப்னப எைத்
திரிந்து நினலத்துப்ரபாைது.
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துறவுவைல்:
துறவுரமல் என்பதற்காை விைக்கம் புதுனமயாைது. துறவி ஒருவர் இறந்து

சமாதியாைதால் “துறவு” என்னும் னசால்னலாட்டு வந்தது எை நினைத்ரதாம்.
அது பினழயாைது. “துேவு” என்பரத சரியாை னசால்; துேவு என்பது

கிணற்லறக் குறிக்கும் தசொல். து வு என்பது மக்கள் வழக்கில் இன்றும்
உயிர்ப்புடன் இருக்கும் னசால்ரல. ”ரதாப்பும் து வும்” என்னும் னதாடர் நாம்
அறிந்த ஒன்று. கல்னவட்டுகைிலும் து வு என்னும் னசால் காணப்படுகிறது.

னசவி வழிச் னசய்தியின்படி, இப்பகுதி காடாக இருந்தரபாது துறவி ஒருவர்
இங்கு தவத்தில் இருந்தார். இந்த இடத்துக்கு அண்னமயில் ஒரு

னவணவக்ரகாயிலும், ஒரு பார்ப்பைச்ரசரியும் அனமந்திருந்தை. ஒரு

நாள்,

பார்ப்பைச் ரசரியிலிருந்து இரு பார்ப்பைப் னபண்கள் கிணற்றில் நீன டுக்க
வந்திருந்தரபாது, துறவிக்கருகில் காணப்பட்ட ஒரு குடம், இவர்கள்

பார்னவயில் னபான்ைிறமாகத் ரதாற்றம் த ரவ, அப்னபண்கள் அனத எடுக்க
முயன்றைர். தவ நினலயில் இருப்பினும், துறவி இந்நிகழ்ச்சினய

உள்ைறிவால் உணர்ந்ததும் தவம் கனலந்துரபாைது. துறவியின் சிைம்
அறமாய் எழுந்து அப்னபண்கனை அழித்தது. இறந்த னபண்கைிருவரும்
கிணற்றில் இ ண்டு தாமன

மலர்கைாய் மாறிைர். தவத்திைால் இனற நினல

எய்த இயலாது தவம் கனலந்துரபாைதால் துறவி னவறுப்புற்றுக் கிணற்றுள்
ஒன்றிப்ரபாகிறார். கால்நனட ரமய்ப்பர்கைின் கைவில் ரதான்றி தாம்
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மனறந்த கிணற்னற மூடி வழிபடரவண்டுனமன்று கூறுகிறார். அவ்வாரற,
கிணறு மூடப்பட்டுப் பீடம் அனமக்கப்பட்டு வழிபடுதல் நனடனபறுகிறது.

எைரவ, ரகாயில் கருவனறயில் உருவ வழிபாடு இல்னல. பீடம் மட்டுரம
உண்டு. துறவி, து வுரமல் அழக ாக வணங்கப்படுகிறார். இவ து வழிபாட்டுச்
சடங்குகைில் உயிர்ப்பலி இல்னல. ஆைால், இவ து காவல் னதய்வங்கைாை
வ ீ பத்தி சாமி, கருப்புசாமி ஆகிரயாருக்கு உயிர்ப்பலி நனடனபறுகிறது.
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யொலைச் சிற்பம்:
து வுரமல் அழக ாகிய சித்தருக்குப் பாதுகாப்பாக விைங்கும் யானையின்
சிற்பம் ஒன்று ரகாயிலின் எதிர்ப்புற வைாகத்தில், ஏறத்தாழ எழுபது அடி
உய த்தில் ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கிறது. சுடுமண்/சுனதச் சிற்பமாகலாம்.

பழனமயாை சிற்பம்தான். காலக்கணிப்புக்குச் சான்றில்னல. இந்த யானையும்,
ரகாவில் வைாகத்தினுள் உள்ை குதின யும் இ வில் ரவட்னடக்குப்

ரபாய்த்திரும்புவதாக நம்பிக்னக. யானைக்கு உதவியாக ஒரு நாயும் உண்டு.
ஒருமுனற, பலாக்கானயத் திருடவந்த கள்வனை நாய் குன த்து இருப்னபக்
காட்ட, யானை தன் துதிக்னகனகாண்டு கள்வனை வனைத்துப்பிடிக்கிறது.
இந்நிகழ்ச்சினய அழகுறக்காட்டும் சிற்பத்னதாகுதி நாட்டார் கனல

வண்ணத்துக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு. யானையின் கழுத்னதச் சங்கிலியும், சிறு
சலங்னக மணி ரகார்த்த கயிறும், சற்றுப் னபரிய மணிகள் ரகார்த்த கயிறும்
அணி னசய்கின்றை. யானையின் முதுகில் (பட்டுத்?) துணி ரபார்த்தப்னபற்று,
உடலின் இருமருங்கிலும் னபரிய மணிகள் (சங்கிலியால் இனணத்தனவ)

னதாங்குகின்றை. மணிகைின் கீ ழ் இனசக்கருவிகனை இனசத்த நினலயில்
பக்கத்துக்கு மூன்றாக ஆறு பூதகணங்கள் அல்லது மைித உருவங்கள்

காணப்படுகின்றை. யானையின் இடது கால் கள்வைின் கானல மிதித்துப்
பிடித்துத் துதிக்னகயால் வனைத்து னநருக்குகிறது. கள்வைின் காலருகில்
நாயும் பலாக்காயும் காணப்படுகின்றை.

யொலைச் சிற்பம்
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சளுக்கியக் கொளி:
இக்ரகாயிலின் சிறப்பு ஒன்றுண்டு. சாளுக்கியன
இ ாரசந்தி

னவற்றினகாண்ட

ரசாழன் சாளுக்கியரிடமிருந்து னகாண்டுவந்த காைிச் சிற்பம்

இக்ரகாயிலில் உள்ைது. ரகாயிலின் நுனழவுப்பகுதியிரலரய தைிக்

கருவனறயில் இச்சிற்பம் உள்ைது. எட்டுக்னககளுடன், எருனம அ க்கனைக்
னகால்லும் “மகிஷாசு

மர்த்தைி” யாக இக்காைி காட்சி தருகிறாள்.

வழக்கத்தில் எல்லாக் காைிச் சிற்பங்கைிலும் காலடியில் எருனமத்தனல

இருப்பதாகக் காட்டப்படும். ஆைால், இந்தச் சிற்பத்தில் எருனமத் தனலயும்
மைித உடலுமாக அ க்கன் காட்டப்படுகிறான். மைித உடலும், எருனமத்
தனலயும் இனணந்த சிற்ப அனமப்பு சாளுக்கியச் சிற்பக்கனல ம பிரல
காணப்படும் என்று திரு. ரகாமகன் சுட்டிக்காட்டிைார். கங்னகனகாண்ட

ரசாழபு த்தின் வடனவல்னலக் காைியாக இச்சிற்பம் வணங்கப்படுகிறது.
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டாக்டர் மா.இ ாசமாணிக்கைார், “ரசாழர் வ லாறு” என்னும் தம் நூலில்,
இ ாரசந்தி ரசாழன் தன் தனலநகரின் நான்கு புறங்கைிலும் நான்கு

காைிகனை நிறுத்திைான் என்றும், வடனவல்னலக் காைி சலுப்னபயிலும்,
னதற்னகல்னலக் காைி வ ீ ான ட்டி என்னும் கி ாமத்திலும் உள்ைதாகக்

குறிப்பிடுகிறார். கிழக்னகல்னலக் காைி னசங்கல்ரமடு என்னும் ஊரிலும்,
ரமற்னகல்னலக் காைி இனடக்கட்டு என்னும் ஊரிலும் உள்ைதாக “நம்ம

கங்னகனகாண்டரசாழபு ம் ரசாழநாடு” என்னும் முக நூல் குறிப்பு சுட்டுகிறது.
சளுக்கியக் கொளியும் எருலை அேக்கனும்
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அவகொேவேபத்திேர்-கருப்பேொயர்:
ீ
அடுத்துள்ை தைிக்கருவனறயில் னபரிய உருவத்துடன் அரகா வ ீ பத்தி ரின்
சிற்பம். பூனசயாைர் கூறியதுரபால், இருைில் வ ீ பத்தி ரின் கண்கள்

மின்ைிக்னகாண்டிருந்தை. வ ீ பத்தி ர் கருவனறக்கு முன்பாகரவ, கருப்ப ாயர்
சிற்பம் உள்ைது. வைாகத்தில் சுடுமண் சிற்பங்கைாகக் குதின ச் சிற்பங்கள்
காணப்படுகின்றை.

வேபத்திேர்
ீ

துேவு வைல் அழகர்-பீ ை வடிவில்:
ரகாயிலின் முதன்னமத் னதய்வமாக வழிபடப்படும் து வு ரமல அழகரின்
அனடயாைமாக னவள்ைித் தகடு ரபார்த்திய ஒரு பீடம் உள்ைது.
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சித்தரின் துேவுப் பீைம்

கைிங்கச் சிற்பங்கள்:
அடுத்து நாங்கள் னசன்ற இடம் னசங்கரமடு என்னும் ஊர்ப்பகுதி. இங்ரக,

இ ாரசந்தி ரசாழைின் னவற்றியின் அனடயாைமாகக் கலிங்க நாட்டிலிருந்து
னகாண்டுவ ப்பட்ட சிற்பங்கள் காட்சிக்கு னவக்கப்பட்டுள்ைை. னசந்நிற

மணற்கற்கைால் ஆை இச்சிற்பங்கள் கலிங்க நாட்டுக் கனலப்பாணிக்குச்

சிறந்த எடுத்துக்காட்டாய் விைங்குவை என்று னதால்லியல் துனற அறிவிப்புப்
பலனக னதரிவிக்கிறது. இன்னறய ஒரிசா மாநிலத்தின் வடபகுதிரய
அன்னறய கலிங்கநாடு.
வசொழர் கொளி:
இங்ரக, கலிங்கச் சிற்பங்கள் தவி , தைிச் சிறு ரகாயிலில் வணங்கப்படும்
ரசாழர் கனலப்பாணிக் காைியின் சிற்பத்னதக் காணும் வாய்ப்புப் னபற்ரறாம்.
ஓர் ஆள் உய த்துக்கும் ரமலாக ஓங்கி உயர்ந்து காணப்பட்ட காைிச் சிற்பம்
அருனமயாைனதான்று. தீக்கதிர் முடியும் (ஜ்வாலா ரகசம்), எட்டுக்னககளும்
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கைிங்கச் சிற்பங்கள்

னகாண்டவைாக ஆற்றல் வாய்ந்த ரதாற்றம். வலது கானலக் குத்திட்டு மடித்த
நினலயிலும் இடது கானல அ க்கைின் உடல்மீ து மிதித்த நினலயிலும்

னகாற்றனவ காணப்படுகிறாள். வலது னசவியில் “பிர தகுண்டலம்” என்று
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குறிப்பிடப்னபறுகிற, பிணத்னதரய காதணியாகக் னகாண்ட அரிய
ரதாற்றத்துடன் னகாற்றனவ காட்சி தருகிறாள்.

கங்னகனகாண்ட ரசாழபு த்னதச் சுற்றிலும் வ லாற்றுச் சுவடுகள்:

வ லாற்றுச் சுவடுகனைத் தம்மகத்ரத னகாண்ட பல ஊர்கள் கங்னகனகாண்ட
ரசாழபு த்தின் புறவூர்கைாக இன்றும் எஞ்சியுள்ைை. கடா ம்னகாண்டான்,
வ ீ ரசாழபு ம், வாைவன் நல்லூர், ரசாழன்மாரதவி, விக்கி மங்கலம்

(விக்கி மரசாழமங்கலம்), ஆயுதக்கைம், சுண்ணாம்புக்குழி, உள்ரகாட்னட,

யுத்தப்பள்ைம் ஆகியனவ அத்தனகய ஊர்கள். பல ஊர்கள், அ சர், அ சியர்

னபயன த்தாங்கியுள்ைை. பனடகளுக்கு ரவண்டிய ஆயுதங்கள் உருவாை ஊர்
ஆயுதக்கைம்; கட்டடங்கள் கட்ட சுண்ணாம்னபத் தந்தது சுண்ணாம்புக்குழி

என்னும் ஊர்; ரகாட்னட இருந்த இடம் உள்ரகாட்னட; ரபார் நிகழ்ந்த இடத்னத
நினைவூட்டுகின்ற யுத்தப்பள்ைம். வடநாடு ரநாக்கிச் னசன்ற னபருவழியில்
அனமந்த சத்தி ம் என்னும் ஊர் தங்குமிடமாகச் சத்தி ங்கனைக்

னகாண்டிருந்தது ரபாலும். கங்னகனகாண்ட ரசாழபு த்தின் மதிற்சுவர்கைின்
இடிபாடுகைிலிருந்து எடுத்த கற்கரை தற்ரபாதுள்ை அனணக்கன யில்
அனணகட்டப் பயன்பட்டை என்று கருதப்படுகிறது.

கங்னகனகாண்டரசாழபு த்தில் இருக்கும் மாைினகரமடு என்னும் பகுதியில்
அகழாய்வு நடத்தப்னபற்று, இ ாரசந்தி ைின் மாைினக(அ ண்மனை)

கண்டறியப்பட்டுள்ைது. ரமற்னசான்ை புறவூர்களுள் தகுதினபற்ற ஊர்கைில்

அகழாய்வு நனடனபற்றால் ரமலும் பல வ லாற்றுச் னசய்திகள் னவைிப்படும்
என்னும் சிந்தனைரயாடு கங்னகனகாண்டரசாழபு த்தின் புறவூர்கனைப்

பார்க்கச் னசன்ற எங்கள் பயணத்னதக் னகாற்றனவ முடித்துனவத்தாள்.
கட்டுன

ஆக்கத்துக்குத் துனண நின்றவர்க்கு நன்றி.

1.திரு. ரகாமகன், னபாறிஞர், கங்னகனகாண்டரசாழபு ம்

2. நம்ம கங்னகனகாண்டரசாழபு ம் ரசாழநாடு-முகநூல்

3. ரதவர்கைம்- வனலப்பூ
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு து.சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com)
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13. அவேபியர் வணிகமும் இந்திய வைலைக் கைற்கலேயும்
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
அண்னமயில், தஞ்னசத் தமிழ்ப் பல்கனலயின் னவைியீடாை “நிகமம்” என்னும்
நூனலப் படித்துக்னகாண்டிருந்தரபாது, அந்நூலில் ரமற்படிப் பல்கனலனயச்

ரசர்ந்த ரப ாசிரியர் முனைவர் வ.னசல்வகுமார்
ீ
என்பவர் எழுதிய ”தகைிசொ
தொள் ஆவணங்கள்” என்னும் ஆய்வுக்கட்டுன

ஈர்த்தது. வணிக வ லாற்று

ஆய்வுகனை உள்ைடக்கிய பல கட்டுன கைின் னதாகுப்பு நூரல “நிகமம்”. அது
பற்றிய ஒரு பகிர்வு இங்ரக.

”நிகமம்” என்னும் னசால் வணிகக்

குழுவிைன க் குறிப்பதாகும். தமிழ் நாட்டில் பல இடங்கைின் னபயர்கள்
னநகமம் என்றிருப்பனதக் காணலாம். நிகமம் என்பரத னநகமம் என்

மருவியுள்ைது. தமிழகத்தில், சமணக்குனகத்தைங்கைில் காணப்னபறும் தமிழ்த்
னதால்னலழுத்தாை தமிழியில் (தமிழ் பி ாமி) னபாறிக்கப்பட்ட, மாங்குைம்
கல்னவட்டில் “தவள் அலற நிகை(த்)வதொர்” என்னும் னதாடர் உள்ைது.

தமிழகத்தின் கடல்சார் வணிகம் பற்றிய னசய்திகளுக்கு அயல்நாடுகைில்

சான்றுகள் கி.மு. முதல் நூற்றாண்டைவிரலரய கினடத்துள்ைை. ரமற்படி
”தகைிசொ தொள் ஆவணங்கள்” என்னும் ஆய்வுக்கட்டுன , இனடக்காலத்

னதன்ைிந்திய வ லாற்னற (வணிக வ லாற்னற) அறிய உதவும் அர பிய
ஆவணங்கனைப் பற்றிக் கூறுகிறது.
தகைிசொ தொள் ஆவணங்கள்-Genizah manuscripts:
எகிப்து நாட்டின் பனழய னகய்ர ா நகரில், னபன்
எஸ் ா (Ben Ezra) என்னும் னபயரில் யூதர்கைின்

வழிபாட்டிடம் (யூதப்பள்ைி) (Synagogue) ஒன்றுள்ைது.
அங்கு, 1890-இல் இலட்சக் கணக்காை துண்டுத்

தாள் ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டை. இனவ
கடித ஆவணங்கள்.

ப்
ீ ரு, அ பு ஆகிய

னமாழிகைில் எழுதப்பட்டனவ. னகைிசா (Genizah)

என்பது யூதப்பள்ைிகைில் பனழய ஆவணங்கனைச்
ரசர்த்துனவக்கும் அனறனயக் குறிக்கும். இந்த
னகைிசா ஆவணங்கைில் இந்தியாவுடன்

னதாடர்புனடய வணிகர்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
உள்ைை. அவர்கைில், ஆபி காம் னபன் ஈஜு
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(Abraham Ben Yiju), மட்முன் பி.

சன் பந்தர் (Madmun B. Hassan Bundar) ஆகிரயார்

குறிப்பிடத் தக்கவ ாவர். இவர்கைின் கடிதங்கள்

ப்
ீ ரு னமாழியில் உள்ைை.

இவற்றில், இந்தியானவச் ரசர்ந்த நரகாடா இ மிஷ்ட் (Nakhodah Ramisht),

நம்பியார் என்பவர்கனைப் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ைை. ரமலும், ரமற்குக்

கடற்கன , குஜ ாத், கர்நாடகக் கல்னவட்டுகைில் சுட்டப்னபறும் பட்டணஸ்வாமி
எைப்படும் நக த்தனலவர் பற்றிய குறிப்புகளும் இந்த ஆவணங்கைில்
உள்ைை.

அனமரிக்க எழுத்தாை ாை அமிதவ் ரகாஷ், தம் பயண நூலில் அர பிய ாை

னபன் ஈஜு என்னும் கடல் வணிகன ப்பற்றி எழுதியுள்ைார். னபன் ஈஜு சில
காலம் இந்தியாவில் தங்கியிருந்துள்ைார். ரமனலக்கடற்கன யில் இவருக்கு
ஒரு னதாழிற்சானல இருந்துள்ைது. அஷு என்ற ஒரு நாயர் னபண்னண

மணந்துள்ைார். னபாம்மா (Bomma) என்னும் ஓர் அடினம அவருக்கு இருந்தார்.
இந்த அடினம, துளு நாட்னடச் ரசர்ந்தவர் எைக்கருதப்படுகிறது.

இவ்வணிகருனடய கடிதங்கள் கி.பி. 1132 முதல் கி.பி. 1149 வன
நிகழ்வுகனைக் கூறுகின்றை.

நடந்த

சன் பந்தர், ஏடன் துனறமுகத்தில் னபன்

ஈஜுவின் வணிகப்பி திநிதியாக இருந்தார்.
இந்திய வணிகர்கள் யொர்?
1) நம்பியொர்

னசல்வகுமார் அவர்கைின் கட்டுன யில், ரமற்படி இந்திய வணிகர்கனைப்

பற்றிய னசய்திகள் இல்னல. இந்திய வணிகர்கனைப் பற்றிய ரதடலில் சில
கூடுதல் னசய்திகள் கினடத்தை. னபன் ஈஜு,

சன் பந்தருக்கு எழுதிய கடிதம்

ஒன்றில், ஒரு னபாதி (வணிகப் னபாருள் னபாதி?)யினை நரகாடா

மிஷ்ட்டின்

கப்பலிலும், மற்னறாரு னபாதியினை நம்பியார் கப்பலிலும் அனுப்பியதாகக்

குறிப்பிடுகிறார். நம்பியார் என்னும் குடியிைர், நாயர் குடியிைன ப்ரபான்றவர்.
மலபார் பகுதியில், இனடக்காலத்தில், இக்குடியிைர் இருவரும்

னவசியன ப்ரபால் வணிகத்தில் ஒருரபாதும் ஈடுபட்டவ ல்லர். இவர்கள்,
தற்காப்புக் கனலயில் ஈடுபட்டவ ாவர். எைரவ, நம்பியார் என்பவர், மலபார்ப்

பகுதியிலிருந்துனகாண்டு கப்பல் உனடனமயாை ாய் னபன் ஈஜுவின் வணிகச்
னசயல்கைில் பங்கு னகாண்டிருக்க வாய்ப்பில்னல. மாறாக, நம்பியார்

மங்களூர்ப் பகுதியில் இருந்துனகாண்டு னபன் ஈஜுவுக்காக அவர் சார்பில்

இயங்கியவர் எைலாம். தற்ரபானதய “பிைாமி” என்பதுரபால. நம்பியார், நாயர்
வகுப்பிைர் கடல் பயணம் ரமற்னகாள்ைாதவர் என்பதும், அவர்களுக்குச்

சமற்கிருதம் அல்லாது அ பு னமாழி னதரிந்திருக்க வாய்ப்பில்னல என்பதும்
இந்தக் கருதுரகாளுக்கு வலு ரசர்க்கும். கூடுதலாக, நரகாடா என்னும்
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னசால்னலாட்டு இவர் னபயரில் இல்னல என்பதும், இ மிஷ்ட் என்பார் னபயரில்
மட்டுரம நரகாடா இனணந்துள்ைனதயும் ரநாக்கரவண்டும். இேண்பீர்

சக்கேவர்த்தி என்னும் வேைொற்றொளர், நவகொைொ என்னும் தசொல் “நகூைொ”,
“நொவித்தகொ” என்னும் தசொற்கவளொடு ததொைர்புலையது என்றும், இலவ
(நகூைர், நொவித்தகர்)

கப்பல் உலை+லையொளேொய் வணிகம்

தசய்தவர்கலளக் குறிப்பை என்றும் தம் ஆய்வில் நிறுவுகிறொர். (கட்டுன
ஆசிரியர் குறிப்பு:

நாவித்தகர் என்பது கப்பனல (ம க்கலத்னத)க் குறிக்கும்

“நாவாய்” என்னும் னசால்ரலாடு னபாருந்துவதாக உள்ைது கருதற்பாலது.)
2) நவகொைொ இேைிஷ்ட்
நரகாடா என்பது கப்பல் உனடனமயாை ாய் வணிகம் னசய்தவன க்

குறிப்பதால், நரகாடா இ மிஷ்ட் குஜ ாத் பகுதினயச் ரசர்ந்த இந்திய வணிகர்
எைக் கருதப்படுகிறது. ஒரு சில தாள் ஆவணங்கள் குஜ ாத்திய
எழுத்துகனைக் னகாண்டுள்ைை என்றும் கருதப்படுகிறது.
3) பட்ைணஸ்வொைி
பட்டணஸ்வாமி என்னும் னபயர் துனறமுகத் தனலவர் என்னும் ஒரு பதவிப்
னபய ாகலாம் என்று கருதப்படுகிறது. கருநாடகக் கல்னவட்டுகைில் இச்னசால்
பயில்கிறது என்னும் னசய்தியின் அடிப்பனடயில் கட்டுன

ஆசிரியர் சில

கன்ைடக் கல்னவட்டுகைிலும், ரவறு நூலாதா ங்கைிலும் ரதடுதனல

ரமற்னகாண்டரபாது சில னசய்திகள் கினடக்கப்னபற்றை. ரபாசைர்கள்
(ன

ாய்சைர்கள்) கருநாடகத்தில் இனடக்காலத்தில் கி.பி. 1346 வன

ஆட்சி

னசய்தவர்கள். அவர்கைது ஆட்சிக்காலத்தில் பட்டணஸ்வாமி என்னும் பதவி
இருந்துள்ைது. இப்பதவியில் இருந்ரதார், நக த் தனலவர்கைாய் (இன்னறய

“ரமயர்” பதவி ரபான்றது) இருந்துள்ைைர். இக்காலகட்டத்தில், நக ம் என்பது
வணிக நக ம் ஆகும். வணிகச் சந்னதகள் னகாண்டது.

நாைாரதசிகள்,

ஐந்நூற்றுவர் ரபான்ற வணிகக் குழுக்கள் தங்கி வணிகத்தில் ஈடுபட்ட
இடங்கள். துனறமுக நக ங்களும் இவற்றில் அடங்கும் எைலாம்.

வணிகத்னதாடர்புள்ை இந்த நக ங்கைின் தனலவர்கள் பட்டணஸ்வாமி எை

அனழக்கப்பட்டைர். இவர்கள் அ சுக்கும் வணிகர் குழுக்களுக்கும் பாலமாய்
இயங்கியவர்கள் எைலாம். வணிகத்தின் மூலம் கினடக்கப்னபறும் வரி

வருவாய், வணிகச் சந்னதகள் ஆகியவற்னற ரமற்பார்னவயிட்டைர் என்றும்
கருதப்படுகிறது.
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கன்ைைக் கல்தவட்டுகளில் பட்ைணஸ்வொைிகள்
1 சாம ாஜநக ம் வட்டம்-பசவாபு ம் கல்னவட்டு எண் : 236
ரபாசைர் : கி.பி 1316

காலம்-

கல்னவட்டு வரி 19,20

..பட்ைணசொைி தகம்பதசட்டிய
ைக ைொத தசட்டி ......

(னகம்பனசட்டியின் மகன் மாத னசட்டி)
2 சாம ாஜநக ம் வட்டம்-அ கலவாடி கல்னவட்டு எண் : 301 காலம்: கி.பி 1555
கல்னவட்டு வரி 4,5,6
வ ீ நஞ்ச ாய ம

ா ாய

குமா

ாத சிக்க ாயரு

ததேக்கணொம்பிய பட்ைணஸ்வொைி லபே தசட்டிய
மக திருமனலனசட்டியரிரக னகாட்ட கி ாம...

(உம்மத்தூர் அ சர் சிக்க ாயர் னத க்கணாம்பி

நகேத்தின் பட்ைணசொைி லபேதசட்டியின் ைகன்
திருமனல னசட்டிக்குக் னகாடுத்த கி ாமம்)
3 யைந்தூர் வட்டம்-யைந்தூர் கல்னவட்டு எண்: 5 காலம்: கி.பி. 1244
இது தமிழ்க் கல்னவட்டு.
கல்னவட்டு வரி 6

....பட்ைணசொைி ைகன் சொங்கண்...
4 யைந்தூர் வட்டம்-யைந்தூர் கல்னவட்டு எண்: 62 காலம் ரபாசைர் கி.பி. 1328
கல்னவட்டு வரி 43

ைொன்யவொகி பட்ைணஸ்வொைிகளு......
5 யைந்தூர் வட்டம்-கணிகனூ கல்னவட்டு எண்: 172 காலம்: கி.பி. 13-ஆம்
நூ.ஆ.

இது தமிழ்க் கல்னவட்டு

கல்னவட்டு வரி 4

.......பட்ைணசொைி திருவிளக்கொல் தபொன் மூன்றும்
லவத்தொர்

6 யைந்தூர் வட்டம்-அம்பைி கல்னவட்டு எண்: 210 காலம் ரபாசைர்: கி.பி. 1244
இது தமிழ்க்கல்னவட்டு
கல்னவட்டு வரி 6

பட்ைணசொைி ைகன் .....
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7 னகாள்ரைகாலம் வட்டம்-காமனகன
: கி.பி. 1366

கல்னவட்டு எண்: 57

விஜயநக ர் காலம்

கல்னவட்டு வரி 10,11,12
.....மாம்பள்ைி னமாட

ள்ைி, னகாங்க

பட்ைணத சைஸ்த நொைொவதசிகளு ...
பட்ைணஸ்வொைி ...

ைொம்பள்ளி, தைொைஹள்ளி, தகொங்கபட்ைணம் ஆகிய நகேங்களின்
நொைொவதசி

வணிகரும் பட்ைணசொைிகளும்
8 னகாள்ரைகாலம் வட்டம்-காமனகன
: கி.பி. 1354

கல்னவட்டு எண்: 62

விஜயநக ர் காலம்

கல்னவட்டு வரி 10,11,12
...ரமாடி

ள்ைி சிங்கண நல்லூ

பட்ைணஸ்வொைி ேொக்கண்ண

சிங்கண நல்லூரின் பட்ைணசொைி ேொக்கண்ண(ன்) என்பவர்
9 னகாள்ரைகாலம் வட்டம்-கு
கி.பி. 16-ஆம் நூ.ஆ.

ட்டி ன

ாசூர் கல்னவட்டு எண்: 76

காலம் :

கல்னவட்டு வரி 4,5

....ஆைம்பொடி பட்ைணஸ்வொைி நஞ்ச...

ஆைம்பொடி என்னும் நகேத்தின் பட்ைணசொைி. அவேது தபயர் “நஞ்ச” எைத்
னதாடங்குகிறது.
10

ுணசூர் வட்டம்-ம தூர் கல்னவட்டு எண்: 14 காலம்: கி.பி. 15-ஆம் நூ.ஆ.

கல்னவட்டு வரி 1

.... பட்ைணசொைி நொகி தசட்டி....
வைற்படி கல்தவட்டுகளின் தசய்திகள்:
ரமற்படி கல்னவட்டுகைிலிருந்து நக ங்கைின் தனலவர்கைாயிருந்த

பட்டணஸ்வாமிகைில் பலர் னசட்டிகள் என்னும் வணிகர்கள் என்பது

புலைாகிறது. ஒரு கல்னவட்டில், பட்டணஸ்வாமி ஒருவர் நாைாரதசி
வணிகருடன் ரசர்த்துக் குறிப்பிடப்படுகிறார் என்பனதயும் காண்கிரறாம்.

எைரவ, பட்டணஸ்வாமி என்னும் பதவியிலிருந்ரதார் வணிகக் குழுவிைன ச்
சார்ந்ரதார

என்பதாகக் கருதலாம். வணிக ாயிருப்பதைால், அவர் அ சுடன்

இனயந்து வணிக நடவடிக்னககனைச் சிறப்புறக் கண்காணித்திருக்கக் கூடும்
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என்பதும் புலைாகிறது. அ பு நாட்னடச் ரசர்ந்த கப்பல் உனடனமயாை ாை
வணிகர்கள், கருநாடகப்பகுதியில் தங்கள் வணிக நடவடிக்னககனை
நக த்தனலவர்கைாை பட்டணஸ்வாமிகைின் னதாடர்ரபாடு
ரமற்னகாண்டிருக்கரவண்டும் எைக் கருதலாம்.
நன்றி - துலண நின்றலவ:
1. The Mystery of Nambiyar Nakhuda (from website "Historic Alleys" by Maddy)
2. Sri Kshetra Hombuja (blog)

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் திரு து.சுந்த ம் (doraisundaram18@gmail.com)
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14. லசதொப்வபட்லை ைலறைலையடிகள் பொைம்
— நூ த வைொ சு

னசன்னை னசதாப்ரபட்னட (முன்ைர் இது சயீதுகான் ரபட்னட எை
அறியப்பட்டது என்பது விக்கிப்பீடியா மூலம்

னதரிகிறது) பகுதியில்

அனடயாற்றின் குறுக்ரக எழுப்பப்பட்ட பாலம் 1726 ல் கட்டப்பட்டது. இது
னசன்னையின் மிகப் பழனமயாை, நீைமாைபாலம் ஆகும்.
அறிந்திருப்பார்கள் எைலாம். இப்பாலத்தின் பனழய

இதனைச் சிலர

ஓவியங்கள் சிலவற்னற

இனணயத்தில் கண்ரடன். பலரும் அறிந்தி ார் எனும் கருத்தில் இங்கு
னவத்துள்ரைன்.

அவற்றுடன் கல்னவட்டுச் சான்றுகளுடன் முனறயாை

ஆவணங்கைிலிருந்து னபறப்பட்ட பதிவுகளும்

னவக்கப்படுகின்றது.

னசன்னை னசதாப்ரபட்னடயில் அனடயாறு ஆற்றின்ரமல், நீைமாை, வழக்கம்
ரபால்

நீர ாட்டத்திற்கு 90 பானகயில் குறுக்காகவும்

கட்டப்பட்ட பாலம் "மார்மலாங்கு பாலம்"

வடக்கு னதற்காகவும்

எை வழங்கப்பட்டது.

னபாது

ஆண்டு 1726 (உர ாம எண்ணில்: MDCCXXVI ) ஆண்டு எைக்குறிக்கப்பட்ட
கல்னவட்டு சான்றும் உள்ைது.

பழனமயாை இப்பாலம் புதுப்பிக்கப்பட்டு

இன்று 47 ஆண்டுகளுக்குரமல் ஆகின்றது.

னதால்லியல் துனறயிைர் வழி, னசன்னை மாநக க் கல்னவட்டு ஆவண எண்
208/1967 என்கின்ற நூலகதட்டுகைில் னவத்துள்ை, "னசன்னை" மாநக
கல்னவட்டுகள்" எனும் தனலப்புடன் முனைவர் இ ா. நாகசாமி

பதிப்பாசிரிய ாக, தமிழ்நாடு னதால்லியல் துனற னவைியீடாக 2009 இல்
வழிவந்த நூலில் கீ ழ்க்காணும் தகவல் னகாடுக்கப்பட்டுள்ைது
மாவட்டம்:

னசன்னை

ஊர்:

னசதாப்ரபட்னட

வட்டம்:

கல்னவட்டு:

னதன்னசன்னை
4*

பதிப்பு:

274 Antiques From Santhome & மயிலாப்பூர் பகுதி- II, பக்கம் 119

ஆண்டு:

கிபி 1726

னமாழி:
இடம்:

பா சீகம்

னசதாப்ரபட்னட பாலத்தின்

பதிக்கப்பட்ட கல்லில் உள்ைது
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கிழக்குப்பக்க சுவரில்

The Marmalong Bridge - William Hodges (1744–1797)
Yale Center for British Art
http://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/1666698
__________________________________________

The Armenian Bridge, near St.Thomas's Mount, Madras - 1798
Copyright : The British Library Board
http://www.rarebooksocietyofindia.org/postDetail.php?id=196174216674_10152469706471675
Plate 10 from the second set of Thomas and William Daniell's 'Oriental Scenery'. The old bridge on the
Adyar River was originally built in 1726 by an Armenian, as recorded by a Latin inscription on it, and has
been replaced by the Marmalong Bridge. The Little Mount in the distance is connected with the story of
the martyrdom of the Apostle St Thomas who went to India after the Crucifixion and lived there
periodically. It is crowned by a Portuguese church built in 1612.
__________________________________________
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Marmalong Bridge, Madras - Justinian Gantz (1802–1862)
http://www.artnet.com/artists/justinian-gantz/marmalong-bridge-madras-ct6JFpsGl6lmoaDsNzbZqw2
__________________________________________

Marmalong Bridge before the new one was constructed (1966) by Sridhar Venkataraman
__________________________________________

114

Maraimalai Adigal Bridge (Photo by R Muthusamy)
__________________________________________

ஆர்மீ ைிய நாட்னடச் ரசர்ந்த வணிகர்

"ரகாச பீடற்சு உசுகன்" (Coja Petrus Uscan)

என்பவர் மக்கைின் நன்னமக்காக இப்பாலத்னதக்காட்டியுள்ைதாய் இந்தக்
கல்னவட்டு குறிக்கின்றது.
மார்மலாங்கு பாலம்

அடிக்கல்

அ பி+இலத்தீன் னமாழிகைில்

1 HUNC PONTUM
2 EDIFIKARI JUSSIT
3 PRO BONO PUBLICO
4 COJA PETRUS USCAN
5 NATIONE ARMEN
6 ANNO SALVTIS
7 MDCCXXVI
________________________
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Plaque Commemorating the construction of Marmalong Bridge by Coja Petrus Uscan
(multinlingual inscriptions in Persian, Latin and Armenian)
__________________________________________

இப்பாலத்தின் ரபாக்குவ த்துக்காை ரசனவத் தகுதி குனறந்து வந்தரபாது,
னபாது ஆண்டு 1960 கைில்

மிகவும் புதிதாக

எை னபயருடன் மானபரும் பாலனமான்று
னபயருனடய

(பி ங்கிமனல)

"மனறமனல அடிகள் பாலம்"

"அண்ணாசானல" என்ற

(முன்ைர் ஆங்கிரலயர்கைால் ரகாட்னடக்கும்
மனலக்கும்

இனடரய

கட்டப்பட்டு, தற்கால மாநக ாட்சி வாகை

ப ங்கி**

அனமக்கப்பட்ட) மவுண்டு சானலயில்
பயணத்திற்கு 47 ஆண்டுகைாகப்

பயைில் உள்ைது.
* மற்ற மூன்று முனறரய

சிவன் (கா ணசுவ
ீ
ர்), திருமால்

(சீனுவாசப்னபருமாள்), விநாயகர் (சித்தி விநாயகர்) ரகாயில்கைில் காணப்பட்டு
படி எடுக்கப்படனவ
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** பி ங்கி என்றால் னவைிநாட்டிைர் எைப்னபாருள் இந்தியில் (பறங்கியர்
எைவும் தமிழில் வழங்கும்). சில விஷமிகள் பிருங்கி முைி எனும்
பு ாணங்கைில் காணும் கற்பனை னபயர்களுடனும் னதாடர்பு காட்ட
முயன்றுள்ைைர்.
படங்கள்:

கூகுள் ரதடலில் கினடத்தனவ

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. நூ.த.ரலாக சுந்த ம் (selvindls61@gmail.com)
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15. குன்று முட்டிய குரீஇயும், குறிச்சி புக்க ைொனும்
— நூ த வைொ சு

"னசன்னைப் பல்கனலக்கழகத் தமிழக ாதி பதிப்பாசிரியர், திரு. S.

னவயாபுரிபிள்னை, B.A.,B.L., அவர்கைால், பரிரசாதிக்கப்பட்டு திரு. S.

கைகசபாபதி பிள்னையவர்கைால் னவைியிடப் னபற்ற னதால்காப்பியப்
னபாருைதிகா

முதற்பாகம், பயிலும் பலர்க்கும் ரபருபகா மாக

விைங்குகின்றது. அதனை, ஊன்றிப் படித்து வருங்கால், அதனுட்
னபாருந்தாப் பாடங்கள் சில விைங்குவனதக் கண்ரடன். அப்பாடங்கனை
அவ்வாரற னகாள்ைின், உண்னமப் னபாருள் காணவியலாது குன்று

முட்டிய குரீஇப் ரபாலவும், குறிச்சிபுக்க மான் ரபாலவும், பயில்ரவார்

இடற்படுவர் ஆதலின், உண்னமப் பாடங் கனை னவைியிடின், அவர்க்கு
நன்னம பயக்கும் என்று கருதி இதனை எழுதலாரைன்."

என்று 'னதால்காப்பியப் னபாருைதிகா ப் பதிப்பா ாய்ச்சி' (தமிழ்ப் னபாழில் (13/5),
பக்கம்: 161-170; https://books.google.com/books/about?id=eUYkDwAAQBAJ) மற்றும்

'னதால்காப்பியப் னபாருைதிகா ப் பதிப்பா ாய்ச்சி' (https://ta.wikisource.org/s/8r4h)
ஆகிய கட்டுன கைில் புலவர் கா. ரகாவிந்தன்

குறிப்பிடுகிறார்.

"குன்று முட்டிய குரீஇப் ரபாலவும், குறிச்சிபுக்க மான் ரபாலவும், பயில்ரவார்
இடற்படுவர்" என்பதன் உட்னபாருள் படிக்கும் னபாழுது எைிதில்
விைங்குவதில்னல. அதனை அறியாமல் உவனமயின் சிறப்பும்
விைங்குவதில்னல.
"குன்று முட்டிய குரீஇப் வபொைவும், குறிச்சிபுக்க ைொன் வபொைவும்"
"குரீஇ"
குரீ இ- னசய்யுள்கைில் குருவி எனும் னசால்லின் நீட்டிய விைி
குரீ இ - இ க

நினல

உயிர் அைனபனட= அதாவது இயல்பாை தைது 2 னநாடி

ஒலிக்கும் ரீ ( ர்+ஈ) யின் கால அைவினைக் காட்டிலும் ஓர் னநாடி ரமலும்
நீட்டி ஒலிக்க இ எனும் ரமலும் ஓர் எழுத்து அடுத்து னவத்து
நினல காட்டும் னதால்காப்பிய இயல் ம பு.
அதற்கும்

ரமலும் ஒரு னநாடி (4 னநாடி) இக

ஒலி

நீட்டிக்க

னநடிலின்

ரவண்டுமாைாலும், இ ண்டு இ (இஇ) இட்டால் 4 னநாடிரந ம் நீட்டி
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ஒலிக்கலாம் என்பது னபறப்படும் னபாருள். ஆைால், இது பாடல் வரிகைில்
னபாதுவாகத் ரதனவப்படாது. உன
மாடு 'மாஆஆஆ' எைக் கூவிைது

நனடகைில் னகாள்ைலாம்.

பால் கறனவ

எைக்கூறல், அது மிக நீண்டு ஒலிக்கும்

நினலனய எழுத்திலும் காட்ட முடியக்கூடிய ஒரு நினலப்பாடு.
ஓர் முனற என் இைிய நண்பர், ரமனல நாட்டிைர், ஓர் பாடலில் 'ரஞஎ ' எை

ஓர் னசால் பயைில் வ , இதுபற்றி விைா னவக்க, அது அந்தப்பாடல் வரியில்
அதன் வழியில் ரநாக்க, ஓர் ஆட்டு இனடயன் தன்

ஆட்டு மந்னதனய

ஓட்டிச் னசல்லும் ரபாது எழுப்பும் 'ரபாலி ஒலிக்குறிப்பு' எைக்காட்டியது
மலரும் நினைவாகின்றது.

ரமலும், "குன்று முட்டிய குரீஇ" என்பது
சிறிரத கைிப்பாக (மண்வனக) உள்ை மணற்படுனககள் உள்ை,

சிறிரத உயர்ந்த = மண் அரித்னதடுத்த ஆற்றுப்படுனக சுவற்றிைில் சிலவனக
தவிட்டு நிறக் குருவிகள் னமைாக்கள் (கூடு) வனை
இருப்பிடம் ரதர்வு
மண்சுவற்றினை

கட்டி வாழும்.

னசய்து னகாண்டு தை இை பினணயுடன் வாழ

தன் அலகிைால் குத்திக்குத்தி வனை அனமக்கும்

னசயனலக் குறிக்கின்றது இவ்வடி.
ரவறு,

குன்று / குன்றம் எனும் னசால் சில இடப்னபயர்கைில் மிக்க தவறுதலாக
னபாருந்தாத நினலயில் உள்ைனம ரபால் காணலாம்.

அப்னபயர் எவ்வடி

(எப்படி) வந்தது என்பதனுக்கு எடுத்துக்காட்டு, முதுகுன்றம்
இது ஒரு ரவதா ணியம் ரபால் னபாருந்தாத

(விருத்தாசலம்-

வடனமாழி னமாழி

னசால்மாற்றம்). இந்த இடப்னபயர் அருகில் எந்தவிதமாை னபரு / சிறு
மனலரயா சிறு குன்ரறா

இல்லாதரபாது அவ்வடி முதுகுன்றம் எவ்வாறு

அனமயும் எை ஆய்ந்தரபாதுதான் விைங்கியனபாருள்

புற்று =

மிக மிக்க

உய மாகக் குன்றாக வைர்ந்துள்ை கன யான் புற்று அவற்னற நம்முன்ரைார்
மண்ணின் 5 னபரும்பூதங்கைில் எடுத்துக்காட்டாகக் னகாண்டு வணங்கி
வந்தைர் என்பது உண லாம்.

ரதவா த்தில் மூவர் முதலிகைாலும் பாடப்னபற்ற 'முதுகுன்றம்' எனும் தலம்
நடுநாட்டில் மணிமுத்தாறு எனும் ஓர் ஆற்றங்கன யில் 'அம்மணிகத்து
ஒவ்வூர்'.
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இன்றும் எல்லா ஊர்கைிலும் உள்ை கன யான் புற்றுகள் வணங்கப்படும்

னதய்வமாகி உள்ைது மறுக்கமுடியாத உண்னம அல்லவா? குன்று எனும்
னசால் மண் வனகயில் அதாவது கடிை கல் வனக அல்லாது, உயர்ந்து
காணும் ஓர் சுவரினுக்கு ஈடாை ஒன்றினணக்கக் குறித்தது.

இப்ரபாது 'மண்'

எனும் ஐந்து னபரு பூதங்கைில் ஒன்றாகும். மண்ணிற்கு அடுத்த ரபாட்டியாக
வந்துள்ைது இந்த விருத்தாசலம். மற்றனவ காஞ்சியம், திருவாரூர்,
திருஒற்றியூர், திருவான்மியூர் எை மிக நீளும்; நூற்றுக்கணக்கில்
எங்கிருந்தாலும்

புற்று வணங்கப் படுகின்றரதா அங்னகல்லாம்.
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இன்று நாம் 'னமைா' எைக்குறிப்பது ஓர் வனக 'குரீஇ'. அதாவது கண்ணின்
கனடயில் னம

குறுந்னதானக 72

தீட்டிய ரதாற்றம் காட்டும்

குருவி ஆகும் எை, கீ ரழ

பாடலில் காணலாம். ஆைால் நற்றினண 56 பாடலில்

னவைிப்பனடயாகரவ கண்ணகத்து எழுதிய எை வருவதால் அறிக.
குன்று முட்டிய குரீஇ யின் இைர் நிலைக்கொேணம்:
மிக வலினமக் குனறந்த மண் சுவர்கைில் = மண் அரித்த ஆற்றின்
சுவர்கைில் (Walls of Revin), குரீஇ க்கள் வனை

அனமத்து வாழும் ரபாது,

மனழனபய்தலாரலா, மிக்கு காய்ந்து விடுவதாரலா அவ்வனக மண் சுவர்கள்
இளுத்து விழ

(இைகி) வனைக்குள் மாட்டிக்னகாண்ரடா, ரவறுவிதமாகரவா

குஞ்சுகரைா, தாய் தந்னதப் பறனவகரைா உயிர்

நீக்க ரநரிடும். அதாவது,

தான் முற்றிலும் அறியாது தாைறிந்த கிட்டிய ஒன்றின் துனணனகாண்டு
அனமத்துக்னகாண்ட இல்லரம
எடுத்துக்காட்டு

தைக்கு சிலரபாது இட ாவது ரபால் என்பது

தாங்கும் னபாருள்.

திருவண்ணாமனல அருைாைர் இ மண மகரிசி அடுத்து வந்த ஓர் மடத்து
தமிழ் அறிஞர் இயற்றிய தமிழ் னவண்பா யாப்பிைில் அனமந்த தத்துவ
நூலில்

'சிலந்தி தான் பின்ைிய வனலயில் தாரை மடிவதுரபால்' எனும்

எடுத்துக்காட்டு

ரமலதற்கு இனணயாைது எைலாம். புறம் 19 பாடலில் இந்த

குரீஇ இைம் இடர்படுவனதப் பாடியுள்ைனமக் காண்க.
சங்க நூல்கைில், குரீஇ எனும்னசால்

கைவழி நாற்பதிலும், புறம் 19

பாடலிலும், நற்றினண 366 பாடலிலும் குன்று எனும் னசால்லுடன் இனணந்து
வருவது காண்க.

குரீஇப் பூனை குறுநறுங் கண்ணி - 72

குறிஞ்சிப்பாட்டு

பருவிரும்பு பிணித்துச் னசல்வ க் குரீஇத் - 80

னநடுநல்வானட

நின பனறக் குரீஇ யிைம் கானலப் ரபாகி - 11

அகநானுறு 303

னபருவன

அடுக்கத்துக் குரீஇ ஓப்பி - 5

அகநானுறு 388

*குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இைம் ரபால - 8
தூக்கணம் குரீஇத் தூங்குகூடு ஏய்ப்ப - 11

புறநானூறு 19
புறநானூறு 225

மனைஉனற குரீஇ க் கனறயணற் ரசவல் - 4
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புறநானூறு 318

கூம்பிய சிறகர் மனையுனற குரீஇ - 2

குறுந்னதானக 46

குரீஇ ஓப்புவாள் னபருமனழக் கண்ரண - 5

குறுந்னதானக 72

உள்ளூர்க் குரீஇத் துள்ளுநனடச் ரசவல் - 2

குறுந்னதானக 85

முடங்கல் இனறய தூங்கணங் குரீஇ - 5

குறுந்னதானக 374

கண்ணகத்து எழுதிய குரீஇப் ரபால - 4

நற்றினண 56

உள் இனறக் குரீஇக் கார் அணற் ரசவல் - 1
உள் ஊர்க் குரீஇக் கரு உனடத்தன்ை - 6

நற்றினண 181
நற்றினண 231

முதுக் குனறக் குரீஇ முயன்று னசய் குடம்னப - 9
எண்ணருங் குன்றிற் குரீஇயிைம் ரபான்றரவ

நற்றினண 366

கைவழி நாற்பது 7

'குன்று முட்டிய குரீஇப் ரபாலவும்' என்பனதப் பயன்னகாண்டவர்கைின்
பயன்பாட்டில் னபாதுவாக இடர்ப்படுதலுக்கு காட்ட வந்த ஓர் முதுனமாழி அது.
அவ்வைரவ அவ வர் தம் எடுத்துக்

காட்டுகளுக்கு

அவர்கைின் பயன்பாட்டில் நுணுகிக்

கூர்ந்து ரநாக்க, சாதா ண மக்கள்

சூழ்நினலகள்தான் ரவறு, ரவறு, ரவறு.

முதலில் அவர்தம் மைதில் பைிச்சிடும்

பயன் னகாண்ட

கருத்தினைத்தான் னவத்துள்ைைர்

என்பரதாடு, அவர்கள் கற்பனையாை ஒன்னற உலகத்தில் நடவாத ஒன்னற
தைக்கு துனணயாகக் காட்ட முன் நிறுத்துகின்றைர் என்பதுதான் தகும்
னமய்நினலயும் கூட.

மனலனயப்பார்த்து நாய் குன க்கின்றது என்பது ஓர் எடுத்துக்காட்டு வரி.
இது கற்பனையில் வினைந்தரதயன்றி எந்த நாயும் மனலனயப்பார்த்துக்
குன ப்பதில்னல, குன க்காது. குன த்தல் என்பரத கினடயாது.

அதுரபால்தான் குருவி எங்ரகயாவது பறந்து ரபாய் ஓர் குன்றின் மீ து
முட்டுமா? இதனை யா வது பார்த்ததுண்டா? இல்னல, இல்னல, இல்னல
அல்லவா? ஒரு கருத்னத நடக்காத ஒன்றினை நடந்ததாகக் காட்டுவது
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தன்கருத்தினுக்கு ஆத வாக வந்த ஓர் வனக கற்பனை எடுத்துக்காட்டு
அவ்வைரவ.

*இங்கு சங்கநூல்கைின் வரிகனை

னவத்திட்ரடன் அதைில்,

"குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இைம் ரபால" -- வரி எண்

8 - புறநானூறு 19

பாடல் வரியில் ஓர் குருவி தங்கியது பற்றியல்ல ஓர் முழு இைமும் (குரீஇ
இைம்) தங்குவதற்குக்

குன்றினை னகயாண்டனமக் காணலாம் ஏரதா

னதாடர்புனடயதுதான்.

இவ்வடி பழனமயாை ஆசிரிய து மட்டுமல்ல

பயித்தியமாக

முட்டியது பற்றியல்ல, மாறாக

தம்மிைம்

தங்குவது

ரகவல(சாதா ண) நினலயினைக் காட்டுவது அல்ல அல்ல அல்ல.
_________________________________________

"குறிச்சி புக்க ைொன்"
'குறிச்சி' என்பது குறவர்கள் வாழும் இடம்.

குறிஞ்சி என்றால் மனலயும் அது

சார்ந்த இடமும் ஆகும் என்பது நன்ரக அறிவர்.
ீ பழம் சங்க நூல்கைில்
குறிச்சி எனும் னசால்

காணவில்னல.

ரசக்கிழார் ரபான்ற 12-13 நூற்றாண்டு

புலவர் னபருமக்கைால் இயற்றப்பட்ட நூல்கைில்தான் குன்றக் குறவர்கள்
வாழ்விடமாகக் காண்கின்றது.

குறவர் இைத்தவர்களுக்கு பயிர்த்னதாழில் னபரிதும் னதரியாது, விலங்குகனை
ரவட்னடயாடி வாழ்வரத னபரும் வாழ்க்னக எைலாம்.
படிரபால் அனமத்த தட்டு வடிவ புலங்கைில்

மனலகைில் சிறு சிறு

தினை, வ கு, சானம முதலிய

சிறுதாைியங்கனையும் வினைவிப்பர். காட்டு விலங்குகைிலிருந்தது
பாதுகாத்து வாழ கூட்டங்கைாகரவ கூடி வாழ்வர்.
வாழ்விடம்

பாதுகாப்பிற்காக

பலரபாது இவர்கைின்

ஓர் ரவலி ரபான்ற மிக எைிதாை

அனமப்பினைக் னகாண்டதும் ஆகும்.
என்பார் ரசக்கிழார் னபருமான்.

இவ்வனக

வாழ்விடங்கனை 'குறிச்சி'

இந்த குறவர் நாளும் ரவட்னடரய னதாழிலாக, விலங்குகள் இயல்பாக வாழும்
இடங்களுக்கு ரதடிச் னசன்று ரவட்னட ஆடுவர்.
திரும்புவர்.

பின் குறிச்சிக்குத்

ரவட்னடயில் விற்பன்ை ாை அவர்கள் வாழ்விடத்திரலரய

அறியாது புகுந்து விட்ட மாைின் நினல

என்ைவாகும், தப்பித்தல் என்பது

நடவாது. இதனைக்காட்டரவ குறிச்சியில் புகுந்த மான் மிக எைிதாக

ரவட்னடயாடப்படுவது (இடர்ப்படுவது )நடக்கும் என்பனதக்காட்ட வந்தரத
அந்த முதுனசால் 'குறிச்சி புக்க மான்'.
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இனவ திருத்னதாண்டர் பு ாணம் அதைில், கண்ணப்பநாயைார் பு ாணம்
பகுதியில் காணலாம்:

இருங் குறவர் னபருங்குறிச்சி க்கு இனறவன் ஆய - 12.692

னகாண்ட சீர் விழவு னபாங்கக் குறிச்சினய வலம் னகாண்டார்கள் - 12.687
சினை மலர்க் காவுகள் ஆடி னசறிகுடிக் குறிச்சி சூழ்ந்த - 12.674
வில் னதாழில் விறலின் மிக்கான் னவஞ்சிை மடங்கல் ரபால்வான்
மற்றவன் குறிச்சி வாழ்க்னக மனைவியும் தத்னத என்பாள் 12.657

இவ்னவடுத்துக்காட்டுகைில் மிக்க னதைிவாக காைவர், ரவடர் வாழும் இடம்
குறிச்சி எை வழங்கப்பட்டனம காண்கின்ரறாம்.
இது ஓர்

உன கா ரின்

எடுத்துக்காட்டு முதுனசால் ஆட்சி, இதைில் உள்ை

இரு சூழ்நினலயும் ரவறு ரவறு வனகத்ததாயனத இனணத்துப் பயன்னகாண்ட
நினல

என்பனத அறியலாம்.

இவ்வாறாக இதற்கு விைக்கம் அைிப்பது, னசம்னமாழியாம் தமிழில் ஆய்வுக்கு
ஊன் அைித்தனமக்கு ஈடாகப் பழம் னசாற்கைின் மனற

நினலப்

னபாருள்கனைக் காட்ட ஓர் வாய்ப்பு அனமந்தது, ஓர் தமிழ் னமாழிசார்

மாநாட்டில் னவக்கப் படும் ரப ாைர் எை என் கருத்துன னய னவக்க வாய்ப்பு
அனமந்தனமக்கு நிக ாைது என்ரபன்.

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. நூ.த.ரலாக சுந்த ம் (selvindls61@gmail.com)

124

16. வகொழியூர்க் கலதகள்
— வததைொழி

னவதீக இந்து சமயமும், அதன் உட்பிரிவுகளும் எண்ணிலடங்கா பு ாணங்கள்
என்ற னதான்மப்புனைவுகைின் பிறப்பிடம். னதான்மப் புனைவுகைின் ரநாக்கம்
சமயப்பற்னற, இனறநம்பிக்னகனய வைர்க்கும் ரநாக்கில் சில வ லாற்று
நிகழ்ச்சிகனைக் கற்பனையுடன் இனணத்து, அவற்றில் சில
கலந்து மக்களுக்குக் கனதவடிவில் னகாடுப்பது.

நன்னைறிகனைக்

னவறும் கருத்துகைாகப்

படிப்பனதவிட கனதகள் வடிவில் னகாடுக்கப்படும் கருத்துகள் மக்கள்
நினைவில் தங்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒற்றுனமயாய் வாழரவண்டும் என்பனத வலியுறுத்த

ரவடைின் வனலயில் அகப்பட்ட பறனவகள் அனைத்தும் ஒன்றாகப் பறந்து

தப்பிவிடுவது, பிரிந்திருந்த கானைகள் சிங்கத்னத எதிர்னகாள்ை ஒற்றுனமயாக
அதனை எதிர்ப்பது, னவற்றி உறுதி எை நினைத்துத் தூங்கி ஓய்னவடுத்த
முயனல, மிக னமதுவாக ஊர்ந்ரத

னவற்றி கண்ட

ஆனமயின் கனத எைச்

சிறுவயதிலிருந்து பலகனதகள் நன்னைறிக் கனதகைாகப் படித்துள்ரைாம்.
சமயம் அடிப்பனடயில் உள்ை கனதகளும் நன்னைறிகனை நுனழத்துச்
னசால்லும் வனகயில் அனமக்கப்பட்டை.

எடுத்துக்காட்டாகத் தந்னத

னசால்

மீ றாத இ ாமன் அ சபதவினய விட்டு காட்டுக்குச் னசன்றது, எத்தனகய இடர்

ஏற்பட்டாலும் உண்னமனயரய ரபசிய அரிச்சந்தி ன், ஏனழ நண்பன் குரசலன்
தன்னைக் காணவந்த னபாழுது ரபதம் பா ாமல் நட்புப் பா ாட்டி, நண்பன்
னகாண்டு வந்த அவனல விருப்பத்துடன்

ஏற்று உண்ட கண்ணன், தைக்கு

வாழ்வைித்த கா ணத்திற்காக தன் சரகாத ர்கனையும் எதிர்த்துப் ரபாரிட்டக்

கர்ணன் என்ற கனதகளும் காட்ட விரும்பியது அது ரபான்ற நன்னைறிகரை.
இருப்பினும் காலப்ரபாக்கில் தங்கள் ரநாக்கங்கனை மக்கைின் மைதில்
திணிக்கும் ரநாக்கில் மைிதரநயத்திற்குப் புறம்பாை கனதகளும்
பு ாணங்கைில் இடம்னபறத் துவங்கிை.

இனவ இக்கால மறுவாசிப்பில்,

உள்ரநாக்கத்துடன் சமூகத்தில் ஒரு சிலன

ஒடுக்கும் ரநாக்கில்

புனையப்பட்டனவ என்று அறியும் னபாழுது, இன்னறய சூழல் அவற்னற ஏற்க
மறுக்கும் மைப்பான்னமனயயும் ரதாற்றுவித்துவிடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக,
வர்ணாசி மக் னகாள்னககனை வலியுறுத்தும் ரநாக்கில், துர ாணன

மாைசீகக்

குருவாக மைதில் ஏற்றுக் னகாண்டு, சத்திரியர்கள் மட்டும் கற்க ரவண்டிய
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வில்வித்னதனயத் தாரை தன்முயற்சியில்

கற்று அதில் சிறந்து விைங்கிய

ஏகனலவைின் கட்னடவி னல காணிக்னகயாகக் ரகட்ட துர ாணரின்

னசய்னக, கற்னபச் ரசாதனை னசய்யும் ரநாக்கில் சீனத தீக்குைிக்க ரவண்டிய
கட்டாயத்னதக் காட்டும் கனத, குலனநறிகளுக்குப் புறம்பாகத் தவம் னசய்த
கா ணத்திற்காக இ ாமைால் னகால்லப்பட்ட சம்பூகன் ரபான்ற கனதகள்

கூறப்பட்டதன் ரநாக்கம் இக்கால வாசிப்பாைர்களுக்கு அதிர்ச்சினயத் தரும்.
தைபுேொணங்கள்:
இவ்வாரற, பு ாணங்கைின் வரினசயில் திருத்தலங்கைின் னபருனம கூறும்
தலபு ாணங்கள் எைப்படும் னதான்மப்புனைகனதகள் ஒவ்னவாரு
ரகாயில்களுக்கும் உண்டு.

இது ரகாயினலாழுகு, அதாவது ரகாயிலின்

னதான்ம வ லாறு கூறுதல் எை அறியப்படும்.

ரகாயினலாழுகுகள் னகாண்ட

னதான்மப்புனைவுகைில் ஊரின் வ லாறும் கலந்து இயற்றப்படுவதன்

ரநாக்கம் ரகாயில்கைின் பழம்னபருனமயினையும் வ லாற்றுச் சிறப்பினையும்
மக்களுக்கு விைக்குவதற்காக எடுக்கப்படும் ஒரு முயற்சி.
வ லாற்றுக் குறிப்புகளுடன்

இக்கனதகைில்

இயற்னகயில் நிகழ இயலாத நிகழ்வுகளும்

பினணந்திருப்பது வழக்கம்.
ரதவா ப்பாடல்கைில் பாடப்படும் பாடல்னபற்ற தலங்கள் என்ற முனறனய
ஒட்டி பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டனவ

திருத்தலபு ாணங்கள்.

எழுதப்படும்

பாடல்கள் ரகாயிலில் எழுந்தருைியுள்ை இனறவன், இனறவி ஆகிரயாரின்
அருட்னசயல்கள், அடியார்கனை ஆட்னகாண்ட முனற, ரதவர்கள் மற்றும்

முைிவர்களுக்குக் கருனணயுடன் துயர் தீர்த்த னசய்னககள் அதற்கு உதவிய
ரகாயிலின் குைம், ம ம், விலங்கு ஆகிய சிறப்புக்கனை எடுத்தியம்பும்.

மைிதர்கள் மட்டுமன்றி விலங்கிைங்கனையும் கடவுள் உய்வித்த கனதகளும்
பல உள்ைை.

ரமலும் இந்திய அைவிலாை இதிகாச

பு ாணக்கனதகைின்

சிற்சில பகுதிகள் குறிப்பிட்ட ஊர்கைில் நிகழ்ந்ததாகவும் காட்டப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாகப் பாண்டவர்கள் வைவாசம் இருந்த பகுதி, சீனதனயத் ரதடி
இ ாமன் னசன்ற வழியில் உள்ை இடங்கள் எை இந்துமதக் கனதகள்

இந்தியமண்ணில் பல பகுதிகளுடன் னதாடர்பு காட்டி இனணக்கப்படும்.

வசிட்டரும், அகத்தியரும், விசுவாமித்தி ரும் பல கால எல்னலகனையும்
கடந்து இந்தியாவின் பல பகுதிகைில் பயணித்திருப்பதும் வியப்பூட்டும்

வனகயில் அனமந்திருக்கும். இத்தனகய தலவ லாறு கூறும் னசய்திகனை,

ஐதீகங்கனை அடிப்பனடயாகக் னகாண்டு ரகாயில் வழிபாடு, பூனச, விழாக்கள்,
வி தங்கள், சாங்கியங்கள், சடங்குகள் ரபான்றனவயும்
ரமற்னகாள்ைப்படுகின்றை.
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ரகாயினலாழுகு இலக்கியங்கைின் ரதாற்றமும் வைர்ச்சியும் னபாது ஆண்டு

பன்ைி ண்டாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்திற்குப் பிறகு எைக் கருதப்படுகிறது.
தமிழில் னபரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி எழுதிய திருவினையாடற்பு ாணம்

இவ்வரினசயில் முதலாவது எைப்படுகிறது. இனடரய தலபு ாணங்கைின்
வைர்ச்சி சற்ரற னதாய்வனடந்தாலும், விஜயநக
ஆட்சியில்

நாயக்க மன்ைர்கைின்

தமிழகத்தில் மீ ண்டும் அனவ வைர்ச்சியனடந்தை.

நாட்டுப்

படலம், நக ப் படலம் ரபான்றவற்னற உள்ைடக்கி இலக்கியச் சுனவயுடன்,
குறிப்பிட்ட ஊரின்

இயற்னகயழகு பற்றியும், நிலவைம் பற்றியும், மக்கைின்

வாழ்க்னக பற்றியும் சிறப்பித்துச் மிகச் சிறந்த புலவர்கைால் பாடப்பட்ட

தலபு ாணங்கள் அவ்வூர் மக்கனைக் கவர்ந்தை, னபருனம னகாள்ைச் னசய்தை.
டாக்டர். உ.ரவ.சாமிநானதயரின் ஆசிரியரும், 19-ம் நூற்றாண்டில் தமிழில்
அதிக நூல்கனை இயற்றியவருமாை திரிசி பு ம் மகாவித்துவான்

மீ ைாட்சிசுந்த ம் பிள்னையவர்கள் (1815-1876) திருத்தலங்கைின் வ லாற்னற
விவரித்து ஏ ாைமாை தலபு ாணங்கள் பாடிைார்.
ரகாயில்களுக்கு இவ ால் திருத்தல
மக்கள்

தங்கள் ஊர்கைின்

வ லாறு பாடப்னபறுவனத அவ்வூர்

னபருனமயாகக் கருதியதாகவும் னதரிகிறது.

"தமிழ் ம பு

அறக்கட்டனை" நிறுவைம் தமிழக ரகாயில்கைின் தலபு ாணங்கனை தி ட்டும்
திட்டத்தின் கீ ழ் பல திருத்தலபு ாணங்கனை

(http://www.tamilheritage.org/thfcms/index.php/2008-09-27-01-35-50) ரசகரித்துள்ைது.
வ லாறும் புனைவும் கலப்பதால் இந்த இலக்கியங்கைில் னபாதுவாக

வழக்கில் உள்ை பல கனதகைின் சாயல்கள் அனமந்துவிடும். அத்துடன்
காலக்ரகாட்டில் அக்கனற னசலுத்தாமல் புனையப்பட்ட வ லாறுகள்
வ லாற்றுக் குழப்பத்னதயும் உருவாக்கும்.

கனதகனைப் பினணத்து ஒன்றின்

மீ து ஒன்று ஏற்றி கால எல்னலகனைப் பற்றிக் கவனல னகாள்ைாது திருத்தல
வ லாறுகள் புனையப்பட்டதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக

ரகாழியூர் என்னும்

உனறயூர் குறித்த தலவ லாற்றுக் கனதகனை அடுத்து நாம்

காணுரவாம்.

பீடார் உறந்னத என்ற ரகாழியூரின் தலவ லாற்றுக் கனதகள்:

ரசாழநாட்டின் மிகப்பழனமயாை தனலநகர் உறந்னத என்றனழக்கப்பட்ட
உனறயூர்.

சங்ககாலத்துத் தமிழ் நூல் னதாகுப்பாை பத்துப்பாட்டில் அடங்கிய,

கடியலூர் உருத்தி ங்கண்ணைார் இயற்றியப் பட்டிைப்பானல என்ற நூலில்,
"குைம் னதாட்டு வைம் னபருக்கி

பிறங்கு நினல மாடத்து உறந்னத ரபாக்கி
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ரகாயினலாடு குடி நிறீஇ

வாயினலாடு புனழ அனமத்து" ( பட்டிைப்பானல: 284-287)

எைக் கரிகாலன் காலத்திரலரய உறந்னத புதுப்பிக்கப் பட்டதாகப்
பட்டிைப்பானல கூறுகிறது.
உலறயூருக்குக் வகொழி அல்ைது வகொழியூர் என்ற தபயரும் உண்டு.

உலறந்லத, குக்கிைபுரி, வொேணபுரி, வொேணம், உேபுேம், திருமுக்கீ சுேம்,
நிகளொபுரி என்று வைலும் பை தபயர்களும் உலறயூருக்கு உண்டு.

வசவல் ஒன்று யொலைலயத் தைது கொல் நகங்களிைொலும் அைகிைொலும்
தகொத்திக் குதறி யொலையின் கண்கலளக் குருைொக்கி புறமுதுகிட்டு
ஓடுைொறு துேத்தி தவற்றிதகொண்ைதொல் வகொழியூர் என்ற தபயர்
ஏற்பட்ைதொகக் கூறப்படும்.

இக்கனதனய

இைங்ரகாவடிகைின்

சிலப்பதிகா த்திலும் காணலாம்.
"காவுந்தி னயனயயுந் ரதவியுங் கணவனும்

முறம் னசவி வா ணம் முன் சமம் முருக்கிய

புறஞ்சினற வா ணம் புக்கைர் புரிந்னதன்"(246-248)

(சிலப்பதிகா ம்/புகார்க் காண்டம்/10. நாடுகாண் கானத)

என்ற வரிகைில், தவத்தாரை மிக்க சிறப்பினையுனடய கவுந்தியடிகளும்

கண்ணகியும் ரகாவலனும், முறம் ரபாலுஞ் னசவியினையுனடய யானைனய
முன்ைர்ச் சமரிடத்துக் னகடுத்த, புறத்ரத சிறகினையுனடய ரகாழி என்னும்

நகரின்கண் விரும்பிப் புக்கார் எை இைங்ரகாவடிகள் ரகாழியூர் கனதனயயும்
குறிப்பிடுகிறார்.

உனறயூரில் வாழ்ந்தவர்கைாகப் பல சங்ககாலப் புலவர்கனையும் அவர்கள்
னபயரில் இருந்து நாம் அனடயாைம் காணலாம். ஏணிச்ரசரி முடரமாசியார்,
கதுவாய்ச் சாத்தைார், சல்லியங்கும ைார், சிறுகந்தைார், பல்காயைார்,

மருத்துவன் தாரமாத ைார், முதுகண்ணன் சாத்தைார் ரபான்ற புலவர்கள்
னபயருடன் உனறயூர் இனணந்ரத வரும்.

சிலப்பதிகா ம் பாடிய இைங்ரகாவடிகள் காலத்ரத, ரசாழர்களுக்கு உறந்னத,
பூம்புகார் எை இ ண்டு தனலநகர்கள் இருந்தை.

அவற்றில் ஒன்றாை

உறந்னத என்னும் உனறயூர், பண்னடயச் சிறப்பு நலிவுற்று
திருச்சி மாநகரின் ஒரு பகுதியாகிப்ரபாைது.

"மாட மதுன யும் பீடுஆர் உறந்னதயும்

கலினகழு வஞ்சியும் ஒலிபுைல் புகாரும்"(3-4)
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இக்காலத்தில்

(சிலப்பதிகா ம்/புகார்க் காண்டம்/8. ரவைிற் கானத) எைச் ரசாழர் தனலநக ாகப்
புகாரும், உறந்னதயும் இருந்தனதச் சிலப்பதிகா ம்
ரமலும்,

குறிப்பிடப்படுகிறது.

"............... பாணர்

னபதல் சுற்றத்துப் பசிப்பனக யாகிக்,

ரகாழி ரயாரை, ரகாப்னபருஞ் ரசாழன்"
(புறநானூறு - 212 பாடல்)

பாணரின் சுற்றத்திற்கு வழங்கி உதவுபவைாக இருக்கின்ற ரகாழியூரின்
ரகாப்னபருஞ்ரசாழன் எைப்

பிசி ாந்னதயார் பாடும் பாடனல புறநானூறு

காட்டுகிறது.

னகால்லி காவலன் கூடல் நாயகன்

ரகாழிக்ரகான் குலரசக ன்

னசால்லிைின் தமிழ் மானல வல்லவர்

னதாண்டர் னதாண்டர்க ைாவர

(னபருமாள் திருனமாழி 2ம் பத்து 10 ஆம் பாடல்)
என்ற னபருமாள் திருனமாழி பாடல் ரகாழியின் மன்ைவன் குலரசக ன் என்ற
னசய்தினயக் கூறுகிறது.

இைி ரகாழியூரின் திருத்தலவ லாறு என்று "108 - னவணவ திவ்யரதச ஸ்தல
வ லாறு" என்ற நூல் காட்டும் பகுதினயக் காணலாம்.
உலறயூர் என்னும் திருக்வகொழி:
" ரகாழியும் கடலும் ரகாயில் னகாண்ட

ரகாவலர

னயாப்பர் குன்றமன்ை

பாழியும் ரதாழுரமார் நான்குனடயர்

பண்டிவர் தம்னமயுங் கண்டறிரயாம்

வாழியர ா விவர் வண்ண னமன்ைில்

மாகடல் ரபான்றுைர் னகயில் னவய்ய

ஆழினயான் ரறந்திரயார் சங்கு பற்றி

அச்ரசா ஒருவர் அழகியவா" (1762)

(னபரிய திருனமாழி 9-2-5)
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னபரிய திருனமாழியில் திருமங்னகயாழ்வார், திருநானகயில் (நாகபட்டிைம்)
உள்ை

சுந்தர் ாஜப் னபருமாைின் ரப ழகாைது திருக்ரகாழியில் ரகாயில்

னகாண்டுள்ை னபருமாைின் அழகுக்கு

ஒப்பாைதாகும் என்று கூறுகிறார்.

வேைொறு:
(தலவ லாறு கூறும் இப்பகுதி, நூலில் உள்ைவாரற எழுத்து மாறாமல் இங்குக்
னகாடுக்கப்படுகிறது - [1])

உனறயூரில் தர்மவர்மாவின் வம்சத்தில் பிறந்த நந்தரசாழன் என்னும்
மன்ைன் மிகச் சிறந்த பக்திமாைாக அ ங்கனுக்குத் னதாண்டு

னசய்வதில் ரப வா னகாண்டவைாயிருந்தான். புத்தி ப்ரபறில்லாத
னபரும் கவனல மட்டும் அவன் னநஞ்னசவிட்டு நீங்காதிருக்கரவ

இதற்கும் ஸ்ரீ ங்கநாதரை பதில் னசால்லட்டும் என்று காத்திருந்தான்.
பக்தனுக்கருளும் ப ந்தாமன் னவகுண்டத்தில் இலட்சுமி ரதவினயக்
கனடக்கண்ணால் ரநாக்கி நந்தரசாழனுக்கு புத்திரியாகுமாறு அருை,
உனறயூரில் தாமன

ஓனடயில் தாமன ப் பூவில் குழந்னதயாக

அவதரிக்க ரவட்னடக்குச் னசன்ற நந்தரசாழன்

அம்மகனவக்கண்னடடுத்தான். கமல மலரில் கண்னடடுத்தனமயால்
கமலவல்லி என்று னபயரிட்டு அன்புடன் வைர்த்து வ ,

நானைாருரமைியும் னபாழுனதாரு வண்ணமுமாக வைர்ந்த கமலவல்லி
திருமணப் பருவம் எய்திைாள்.

ஒருநாள் ஸ்ரீன ங்கநாதன் குதின

மீ ரதறி பலாச வைத்தில் ரவட்னடக்கு

வந்ததுரபால் உலாவ , ரதாழிமாருடன் அப்பக்கம் வந்த கமலவல்லி,
எம்னபருமான் ரப ழனகக்கண்டு யார் இவர் எை வியந்தைள். தன்

ரப ழனக முழுவதும் எம்னபருமான் கமலவல்லிக்கு காட்டிமனறய,

காதல் ரமாகத்தில் பக்தி னவள்ைத்தில் கலக்கலாைாள் கமலவல்லி.
மகைின் நினலகண்டு என்ைனசய்வனதன்று னதரியாது மன்ைன்

தினகத்து சிந்தனையில் மூழ்கியிருக்க, அவன் கைவில் வந்த னபருமான்
குழந்னதப் ரபறில்லா நின் குனற தீர்க்கரவ யாம் திருமகனை

அனுப்பிரைாம். என் சன்ைதிக்கு அனழத்துக் னகாண்டுவா, ஏற்றுக்
னகாள்கிரறாம் என்று னசால்ல, மிகவியந்து மகனைப் பலவாறாய்
துதித்துப் ரபாற்றி நகன

அலங்கரித்து கமலவல்லினயத்

திருமணக்ரகாலத்தில் ஸ்ரீ ங்கம் அனழத்துவ , ரகாவிலினுள்

நுனழந்ததும் கமலவல்லி மண்ணில்புக்கு மனறந்து அ ங்கரைாடு

இ ண்டறக் கலந்தாள். ரசனை பரிவா ங்களுடன் இந்தக் காட்சினயக்
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கண்ட மன்ைன் தான் னபற்ற னபரும் ரபற்னற எண்ணி வியந்து

ஸ்ரீ ங்கத்திற்கு எண்ணற்ற திருப்பணிகள் னசய்து உனறயூர் வந்து

கமலவல்லி அழகிய மணவாைன் திருமண நினைவாக மானபரும்
ரகாவில் எழுப்பிைான். ஸ்ரீ ங்கநாதரை அழனகாழுகும் மாப்பிள்னையாக
வந்து திருமணம் னசய்து னகாண்டதால் அழகிய மணவாைன் ஆைார்
(இவர

மீ ண்டும் ஒரு முனற வயலாைி மணவாைன் ஆவார். அதனைத்

திருவாலி திருநகரி

ஸ்தல வ லாற்றில் காணலாம்).

இந்நிகழ்ச்சி நனடனபற்றது துவாப யுகத்தின் முடிவினலன்பர்.

கலியுகத்தில் ஒரு சமயம் இந்த உனறயூரில் மண்மாரி னபய்து
பட்டைம் முழுகிப்ரபாக அதன்பின் ரசாழ மன்ைர்கள் கங்னக
னகாண்டானைத் தனலநகர் ஆக்கி ஆண்டுவருங்கானல இந்த

உனறயூரில் ஒரு ரசாழ மன்ைைால் கட்டப்பட்ட ரகாவினலத்தான்
இப்ரபாது நாம் காண்கிரறாம். இவன் இக் ரகாவிலில் அழகிய
மணவாைனையும் (ஸ்ரீ

ங்கநாதைின் திருமணக்ரகாலம்) கமல

வல்லினயயும் பி திட்னட னசய்தான். இம்மன்ைைின் னபயர்
இன்ைனதன்றறியுமாறில்னல.

'இம்மன்ைைின் னபயர் இன்ைனதன்றறியுமாறில்னல' என்று னசால்ல

ரவண்டிய ஒரு சூழ்நினல, கற்பனைக் கனதகனை வ லாற்றுடன் ஒப்பிட்டு
சான்று காண முயலும் னபாழுது ஏற்படும் துய ன்றி ரவறில்னல.
துவொபேயுகத்தின் முடிவில் நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி என்றொல்,

கைைவல்ைியின் தந்லதயொை உலறயூர் நந்தவசொழன் பற்றிய குறிப்புகள்
சங்கப்பொைல்களில் ஏன் இைம்தபறவில்லை எை ஓரிருவருக்கு ஐயம்
வந்தொல் கூை வபொதுைொைது.

ஸ்ரீன ங்கநாதன் குதின

என்பதில் இருந்து, தற்கால குதின

மீ ரதறி வந்தார்

என்ற விலங்னக மக்கள்

அறிந்திருந்ததாகக் காட்டப்படும் நந்தரசாழைின் காலத்னத, இந்தியாவில்
குதின கள்

இருந்தி ாத காலமாை சிந்து சமனவைி நாகரிக காலத்திற்கும்

பிற்பட்ட காலத்திற்குத்

ஆண்டுக்கு முன் கி.மு.

தள்ைலாம். அதாவது இந்த நிகழ்ச்சினய

நாம் னகாள்ை ரவண்டும்.

னபாது

3,000 ஆண்டுகள் காலகட்டத்திற்குப் பின்ைர் எை
சிந்து சமனவைி நாகரிக காலம் என்பது

இந்தியாவில் குதின கள் அற்ற காலம் எை அறியப்படுகிறது, சிந்துசமனவைி
அகழகாய்விலும் குதின

இருந்ததற்காை தடயங்கள் இன்றுவன

கினடத்ததில்னல. அப்படி என்றொல், கி.மு. 3000 க்குப் பின்ைர் என்பதுதொன்
துவொபேயுகைொ?
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ரமலும், துவாப யுகத்தின் முடிவில் உனறயூரில்

நனடனபற்ற நிகழ்வாகக்

கூறப்படும் இரத கனத, திருவாலி திருநகரி வயலாைி மணவாைன் எை
மற்னறாரு கனதயிலும்

காட்டப் படுவதாகவும் னதரிகிறது.

ரமலும்

குழந்னதயற்றவர் ஒருவர், மாலவைின் அருைலால் அவருக்கு மகைாகத்
திருமகள் பிறக்கிறார், திருமானல அவள் மணக்க விரும்புவது,

திருவ ங்கத்திற்கு அவனை அனழத்துவ ச் னசால்லி மணமுடிக்கத் திருமால்
ரவண்டிக் னகாள்வது, திருவ ங்கக் ரகாவிலில் மணமகள்

இனறவனுடன்

இ ண்டறக் கலந்து மனறந்துவிடல் என்பது ரபான்ற நிகழ்வுகள்
அனைவருக்கும் னபரியாழ்வார் அவர் மகள்
நினைவூட்டும்.

தவறாமல்

ஆண்டாள் கனதனயயும்

ஒத்த சாயல் னகாண்ட கனதகள் திருத்தல னதான்மப்

புனைவுகைில் இருப்பதற்கு இத்தலவ லாறு சான்றாக அனமகிறது.
வைலும் சிை உலறயூர் தைவேைொற்றுக் கலதகள்:
இைவ சி கமலவல்லி, அவைது தந்னதயாகிய உனறயூன

தனலநக ாகக்

னகாண்டு ஆட்சி னசய்த ரசாழ மன்ைன் நந்தரசாழன், அவ து மாப்பிள்னை

திருவ ங்கம் அழகிய மணவாைன் குறித்த தலபு ாணக் கனதயுடன் ரமலும்
சில உனறயூர்க் கனதகளும் உள்ைை.
சிபிச் சக்க வர்த்தி இந்த உனறயூரிலிருந்து ஆட்சி புரிந்ததாகவும்

கூறப்படுவதுண்டு. மற்னறாரு கனதயில், ரசாழன் இைஞ்ரசட்னசன்ைி
உனறயூர்

மன்ைைாக இருந்த னபாழுது, இனறவைின் பூனஜக்கு னவத்திருந்த

மலர்கனை அ சி தனலயில் சூடிக்னகாண்டதால் இனறவன் சிைந்து இந்த
ஊன

அழித்துவிட்டதாகவும், இனறவன் சிைத்தால்

உனறயூர் அழிந்ததாக

மற்றுனமாரு தலவ லாறுமுண்டு.

கூறப்படும் இக்கனதயில்
சிவனும், சில சமயம்

னநருப்பு மாரி னபய்து

மனலக்ரகாட்னட இனறவன்

உனறயூர் னவக்காைி அம்மனும்

பலவனகயில்

தாயுமாைவ ாை

வருவதுண்டு.

உனறயூரில் னநருப்புமனழக்குப் பதிலாக மண்மனழ னபாழிந்ததாகவும்
கனதயுண்டு. மண்மனழ கனத பல ரவறுபாடுகளுடன் கூறப்படுகிறது.

இக்கனதகைில் ஒன்றில், நாகரலாகத்திலிருந்த னசவ்வந்தி மலர்ச்னசடி ஒன்று
சா மா முைிவ ால் உனறயூருக்குக்
ப ாமரிக்கப்படும் அவ து
பி ாந்தகன்

என்பவன்

னகாண ப்பட்டு இனறவனுக்காகப்

பூந்ரதாட்டத்தில் வைர்கிறது. பூவணிகம் னசய்யும்

இனறவன் பூனசக்காக உள்ை அம்மலர்கனைத்

திருடுவனதத் னதாழிலாகக் னகாள்கிறான்.
காணிக்னகயாகக் னகாடுத்து அவ து

அவற்னற அ சியாருக்குக்

நன்மதிப்னபப் னபறுகிறான். மலர்கள்

மனறவதன் உண்னமப் பின்புலம் அறிந்த முைிவர் உனறயூன
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ஆட்சி

னசய்யும் ப ாந்தகச் ரசாழ மன்ைைிடம்

முனறயிடுகிறார் (வன்ப ாந்தகன்

என்றும் இந்த மன்ைைின் னபயர் குறிப்பிடப்படுகிறது, அத்துடன்

இைஞ்ரசட்னசன்ைி என்று கூறப்பட்டவரும் இக்கனதயில் ப ாந்தகைாக
மாறிவிட்டார்).

மன்ைன் முைிவ து குனறக்குச் னசவிசாய்க்கவில்னல.

உள்ைம் னநாந்து இனறவைிடம் முனறயிடுகிறார் முைிவர். தைது அடியான
ரநாகனவத்த மன்ைைின் ரமல் சிைம் னகாண்ட திருசி மனல சிவன்,

அமர்ந்திருந்த கிழக்கு நினலயில் இருந்து ரமற்கில் உள்ை உனறயூன

ரநாக்கித் திரும்பியமர்ந்து உனறயூரில் மண்மனழ னபாழியச் னசய்கிறார்.
அ சன் உனறயூருடன் அழிகின்றான்.

கருவுற்றிருந்த அ சி புவைமாரதவி காவிரியில் தற்னகானல னசய்யக்
குதிக்கின்றாள்.

ஆைால், பார்ப்பைர் ஒருவ ால் காப்பாற்றப்பட்ட அ சி ஆண்

முழந்னத ஒன்னற ஈன்னறடுக்கிறாள், இக்குழந்னதரய ரசாழர்கைில் சிறந்த
மன்ைைாகக் கருதப்படும் திருமாவைவன் என்னும் கரிகால் ரசாழன்.
வாசனல இழந்த உனறயூர் மக்கள், அவர்கனை

வடு
ீ

எல்னலயம்மைாக காத்து

வரும் னவக்காைி அம்மைிடம் தஞ்சம் புகுந்தைர். அம்மன் தாயுமாைவரிடம்
சிைம் தவிர்த்து மக்கைிடம் கருனண காட்டும்படியாக ரவண்ட, சிவன் சிைம்
தணித்து மண்மாரினய நிறுத்திைார். வடின்றி
ீ
னவட்டனவைியில் துயருற்ற
மக்களுக்காக னவக்காைியம்மன், தானும் வாைத்னதரய கூன யாகக்

னகாண்டு, கூன யற்ற ரகாவிலில் குடியிருக்கத் னதாடங்கிைார் (உனறயூர்
னவக்காைியம்மன் ரகாவிலுக்கு கூன யில்லாத தலவ லாறு இது).

தங்கள் தவவலினமயால் கல்மனழயும், மண்மனழயும் னபய்வித்து சமணர்கள்
உனறயூன

அழித்தார்கள் என்பது ஒரு கனத.

ரவறுசில இலக்கியக் குறிப்புகளும் உள்ைை.

உனறயூர் அழிந்ததாக

சமணர் தவ வலினமயிைால்

கல்மனழயும் மண்மனழயும் னபாழியச் னசய்து உனறயூன
தக்காயப ணி கூறுகிறது.

அழித்தார்கள் எை

மனலனகாண் னடழுகுவார் கடல்னகாண் னடழுவார்
மினசவந்து சிலா வருணஞ் னசாரிவார்

நினலனகாண் னடழுவார் னகானலனகாண் னடழுவார்
இவறிற் பிறர் யாவர் நிசாசர (தக்கயாகப்ப ணி 70)

இப்பாடலின் னபாருனைக் னகாண்டு அபிதாைசிந்தாமணி

ஆசிரியர் உனறயூர்

மண்மாரி னபாழிந்ததில் அழிந்தது எை விைக்கம் தருகிறார் எைவும்
கருதப்படுகிறது.
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பேொந்தகச் வசொழைின் (கி.பி 907-953) தனலநக ம் உனறயூர் என்பது
உதவயந்திேச் தசப்வபடு அைிக்கும் தகவல்.

பின்ைர் முதைொம் ைொறவர்ைன்

சுந்த பொண்டியன்(கி.பி 1216 – 1235) உனறயூன யும் தஞ்னசனயயும்

தீக்கின யாக்கிைான் என்பது திருக்வகொயிலூர் கல்தவட்டு தரும் னசய்தி.
சங்க காலச் ரசாழ மன்ைர்களுள் காலத்தால் முதற்கண் னவத்துச்

சிறப்பிக்கப் னபறுபவைாை உருவப்பஃரறர் இைஞ்ரசட்னசன்ைி, "உருவப் பஃரறர்
இனைரயான் சிறுவன் தாய்வயிற் றிருந்து தாயம்" எய்திய

(னபாருந ாற்றுப்பனட: 130,132) கரிகால் வைவன் பிறப்பு குறித்த கனத,

தக்கயாகப்ப ணி னசய்தி, அபிதாைசிந்தாமணி சமணர் மண்மனழ குறிப்பு,
உதரயந்தி ச் னசப்ரபடு குறிப்பிடும் ப ாந்தகைின் தனலநகர் உனறயூர் என்ற

தகவல், தீயால் அழிந்த உனறயூர் குறித்த திருக்ரகாயிலூர் கல்னவட்டு னசய்தி
இனவயாவற்னறயும், வ லாறு குறிப்பிடும் வரினசயில் காலக்ரகாட்டில்
னகாள்ைாமல் இனணத்தனவ

உனறயூர் கனதகள், அதனுடன் உனறயூர்

ரசாழ மன்ைைின் மகைின் திருவ ங்கத் திருமணக் கனதனயயும்

இனணந்துள்ைனவ திருச்சிப் பகுதி ஊர்கைின் தலபு ாணக் கனதகள்.

இதில் ரகாழியூரின் தலவ லாறுகைில் ஒன்றாை, சிலப்பதிகா ம் காட்டும்
யானைனயத் து த்திய ரகாழியின் கனத மற்னறாருவடிவம்
மன்ைைாை ஆதித்த ரசாழனுடனும் இனணக்கப்படுகிறது.

பிற்கால ரசாழ

உனறயூன

ஆண்ட ஆதித்த ரசாழன் தன் பட்டத்து யானையின் மீ து வரும்ரபாது, வில்வ
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ம த்தின் நிழலில் மனறந்து இருந்த சிவன் உனறயூரின் ரமன்னமனய
மன்ைனுக்கு

உணர்த்த விரும்பி, அம் ம த்தின் கீ ழ் ரமய்ந்து னகாண்டிருந்த

ரகாழினய ரநாக்க, அது னவறினகாண்டு

னகாண்டு பட்டத்து யானைனயக்

குத்தி வழ்த்தியது.
ீ
இச்னசயனலக் கண்டு வியந்த ஆதித்த ரசாழன்
உனறயூருக்குக் ரகாழியின் வ ீ த்னதச் சிறப்பிக்க
னபயரிட்டான் என்கிறது இக்கனத.
கனதனயக் கூறும் சிற்பனமான்று

திருக்ரகாழி எைப்

ரகாழியும் யானையும் ரபாரிடும்

உலறயூர் பஞ்சவர்ணசொைி வகொயிைில்

னசதுக்கப்பட்டுள்ைது.
பேவகசரி விசயொைய வசொழைின் ைகன் ஆதித்த வசொழன் (கி.பி 871 - 907)
ஆட்சி புரிந்தது பிற்கொைம். ஆைொல் வகொழி யொலை கலத

சிைப்பதிகொேத்திவைவய இளங்வகொவடிகளொல் கூறப்படுகிறது என்பது
ஒன்வற தைபுேொணக் கலதகள் ததொன்ைப்புலைவுகளும் வேைொறும்
கைந்து இயற்றப்படுவலதக் கொட்டும் சொன்று.
துலணநூல்கள்:
[1] 108, னவணவ திவ்யரதச ஸ்தல வ லாறு, பக்கம் 54 - 57:
http://www.tamilvu.org/ta/library-l4211-html-l4211ind-141584
[2] திருச்சி மனலக்ரகாட்னட ஸ்ரீதாயுமாைவர், சக்தி விகடன் - 26.09.2007:
http://www.vikatan.com/news/article.php?aid=18882
படம் உதவி:
http://www.shivatemples.com/sofc/sc005.php
(http://4.bp.blogspot.com/-JUKuFxAD-Q0/UpItWGwUl2I/AAAAAAAAAH4/XeGCP__iMt4/s320/2.jpg)
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: வததைொழி (themozhi@yahoo.com)
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17. பழந்தைிழ்ப் பொைல்களொக உலேகொேர் கொட்டும்
விடுகலதகள்
— நூ த வைொ சு

பழந்தைிழ்ப் பொைல்களொக உலேகொேர் கொட்டும் விடுகலதகள் நச்சிைொர்க்கிைியர் உலே வழி கண்ை சிை . . .
புகுமுன்-முன்குறிப்பு:
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் னசவ்விய னமாழியாம் நம் தமிழுக்கு மதுன த்

திட்டம் எனும் பயன் மிகு மின்னூலகத் திட்டத்திற்காக நூற்றுக்கணக்காை
நூல்கனை பல்ரவறு நூலகங்கைில் ரதடிய நினலயில் கண்ட னபருநூல்
னதாகுப்புகைில், பல பழம் ஆசிரியர்கள் தம்
கண்ரடன்.

னதால்காப்பிய உன களும்

அவற்னறப் பார்க்கும் ரந ம், அவற்றின் ஊரட உன விைக்கும்

நினலயில் காட்டப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகைாக பற்பல
காட்டப்பட்டுள்ைை.

நூல்கைின் பாடல்கள்

அவற்றில் தற்காலம் யாவரும் னதாடர்பு

னகாள்நினலயில் பலவனக ஊடகங்கைில் கிட்டுவை நீங்கலாக, இனவ யாவும்
எந்தநூனலச் சார்ந்தனவ எை என்ைால் அறிய இயலா நினலயில் உள்ைை
எைப்பட்டைவற்னறத் னதாகுக்க னதாடங்கிரைன்.

ஆைால், எவர்க்கும்

எந்நாளும் ரநரும் தனடகள் இயற்னகயாக வந்து னதாகுப்புப் பணி ஒரு சிறு
தூ ரம னசன்றது.

'நச்சிைார்க்கு இைியைாரின் ரமற்ரகாள்கள் னதாகுப்பு'

எனும் தனலப்பின் ஓட்டம் நின்றது. இத்னதாகுப்பில் இைம் னதரியாத
நூல்கைின் பாடல்களுடன் நூற்பாக்களும் அடங்கும். அத்னதாகுப்பின்

முன்ரைாட்டமாக னவத்த பத்தினய இங்குக் காண்க. அதைில் நனகச்சுனவ
எனும் னமய்ப்பாட்டில் வருவைவற்றால் தமிழ் னமாழி மீ து சிலருக்கு ஆர்வம்
பிறக்கலாம் எனும் கருத்தில் னவக்கும் விடுகனதப்

பாடல்கள் இனவ.

வழங்கு பழம் சங்கநூல்கைில் வி வாது, தைிப்பாடல்கைாகரவா மற்றும்
யாரதா ஒரு பிற்கால நூல்தம்
ஈங்கு பனடக்கப் பட்டுள்ைை.

பாடல் வரிகைாகத் ரதான்றுவை மட்டும்

புறத்தி ட்டு, னபருந்னதானக, நீதித்தி ட்டு,

பன்னூல் தி ட்டு, தைிப்பாடல் தி ட்டு, சீட்டுக்கவித் தி ட்டு என்பை சில தி ட்டு
நூல்கள். அழிந்துபட்ட பல நூல்கைிைின்று ரமற்ரகாைாக ரமற்கண்ட தி ட்டு
நூல்கைில்

குனறயாக உதிர்ந்தைவாகக் கினடத்த னதான்னம வாய்ந்த

பாடல்கனைத் னதாகுத்து அவற்றின் சிற்சில கீ ற்றுக்கைாவது நமக்குக்
கினடக்கச் னசய்து னபரியனதாரு னதாண்டு புரிந்துள்ைை.
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இவ்வனகயில்

முத்னதாள்ைாயி ம், வனையாபதி, ரபால்வைவற்றின் பாடல்கள் சிற்சிலவாவது
கிட்டிைனம அறிந்திருப்பீர்.

பல உன ஆசிரியர்தம் ரமற்ரகாள்கள் வழி மட்டும் ரசர்மமாகரவ
காண்பவற்றில் ரமற்படி உன யில், நூல்னபயர் மட்டும்

அறிந்து, அவற்றின்

தைிப்பாக்கைாய் ஆைால் சிறுனதாகுதி அைவாவது ஆவை, அவ்வத்

தனலப்புகைில் பனடக்கப்பட்டு தகடூர் யாத்தின , னபரும்னபாருள்-விைக்கம்,
ஆசிரியமானல, குண்டலரகசிப் ரபால்வை (இனவ என்ைால்) மதுன
திட்டத்தில் பதியப்பட்டுள்ைை காணலாம்.

நச்சிைொர்க்கிைியர் உலேவைற்வகொள் பொைல்கள் திேட்டு - பகுதி 1:
கீ ழ்க்காணும் பாடல்கைில் அடியில் காணும் எண் எந்நூற்பாவின் கீ ழ்
ஆசிரியர் இப்பாடல்கனைக் காட்டிைார் என்பதனை காட்டும் குறிப்ரப.
இப்பாடல்கள் அனவ தாங்கு நூல்னபயர் அறியப்பட ரவண்டிய

தைிப்பாடல்கைின் அல்லது அவற்றின் வரிப்பகுதிகைின் னதாகுப்னபைரவ
னகாள்க. புகுநினலரயாரும் எைிதாகப் படிக்க சந்தி பிரிக்கப்பட்டை.
"நச்சிைார்க்கிைியைார் உன

வைம்" எை னபருந்னதாகுப்பாக கண்டை

நச்சிைார்க்கிைியர் உன யுள் காணும் ரமற்ரகாள்கள் சில...

ததொல்கொப்பியம் - தபொருளதிகொேம் - தசய்யுளியல்
(1)

அதைில் நூற்பொ 176,
"பிலற கவ்வி ைலை நைக்கும்"

[= யொலை (பிசி), ஒப்வபொடு புணர்ந்த உவைம்]

விைொ: இது எது எவ்வடி ???
விலை: எறும்பி
(2)

நூற்பொ 176 அதைிவைவய,
"முத்துப்வபொல் பூத்து முகிழில் கிளிவண்ணம்

தநய்த்(து) ஓர் குருதி நிறம் தகொண்டு வித்துதிர்த்து"
[=கமுகு (பிசி), ஒப்வபொடு புணர்ந்த உவைம்]
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விைொ: இது என்ை எப்தபொருலளக் கொட்டும் ???
விலை: பொக்கு
(3)

நூற்பொ 176 அதைிவைவய,
"நீ ேொைொன் பொர்ப்பொன் நிறம் தசய்யொன் நீ ேொடின் ஊேொடு நீ ரில் கொக்லக"
[=தநருப்பு (பிசி), வதொன்றுவது கிளந்த துணிவு]

விைொ: இது என்ை தபொருள் ???
விலை: தநருப்பு
(4)

நூற்பொ 180 அதைில்,
"குைத்தலையர் தசவ்வொயில் தகொம்(பு) எழுந்தொர் லகயின்
அைக்கிய மூக்கிைொர்

தொம்"

[=குஞ்சேம்-குறிப்புதைொழி, எழுத்தொலும் தசொல்ைலும் தபொருள்

அரியொவொகி

தபொருள் புறத்வத நின்றது]

விைொ: இது எது எவ்வடி ???
விலை: எறும்பி
"இந்நான்கு

பாடல்கைில் வரும் விடுகனதகளுக்கும் தமிழ்னமாழி புலனம

குனறவுள்ரைாரும் முயல்வதில் தவறில்னல.

வினட காண முயலலாம்.

எைினும் வினடகனை அங்ரகரய விைக்கம் பகுதியில் காண்க. இந்நாைில்
பலரும் வினட காண்பது மிக மிக அரிதாைதாகும்.

நானும் இடர்ப்பட்டவரை.

ஆைாலும் ஆசிரியர் காட்டிய குறிப்புவழி விைக்கம் அைிக்க
வல்லவைவற்னற

இங்கு னவத்துள்ரைன்

விளக்கம்:

(1) யொலை:
— "பினற கவ்வி";
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னவண்னம நிறத்துடன் னமல்லிய திங்கைின் பினறக் கீ ற்றுப்ரபால் வனைந்து
தன்

வாயிலிருந்து கிைம்பி னவைியாகி வருதலால்; அதனை யானை தைது

வாயிலால் கவ்வியது ரபால் ரதான்றுதல். இஃது, உருவகம்.

எந்த உயிரிைத்தாலும் கவ்வ முடியாத நிலவினை வாயிைில் பற்றுவதாகக்
காட்டுவது.

— "மனலநடக்கும்";
உருவில் னபரியதாகி கரிய நிறத்துடன் ஓர் சிறு குன்றுரபால் அனசந்த
நனடயில் வருதலால்; இதைில் இரு மு ண் னதானடகனை காணலாம்.
எங்கும் மனலரயா குன்ரறா

தைது நினலயிலிருந்து நக ாத ஒன்றினை

நடந்து வருவதாகக் காட்டுவது.

[[ரவறு:

னதன்ைிந்திய யானைக்கும் ஆப்பிரிக்க யானைக்கும் ரவறுபாடுகள் மூன்று:—
(i) அதன் காதுகள்— ஆப்பிரிக்க யானையின் ரமல் காது தனலயில் ரசரும்
இடம் கினடயாக னசன்று தனலயுடன் இனணயும்.
(னதன்ைிந்திய) யானையின்

ஆைால் தமிழகத்து

காதுகள் மைிதன ப்ரபால் 'ஒ'க

வனைந்த நினலயில் தனலயுடன் இனணயும்.

வடிவில்

(ii) அதன் னநற்றி— ஆப்பிரிக்க யானையின் னநற்றியின் ரமல்பகுதி இரு
பக்கமும் பந்துகள் ரபான்ற அனமப்பு குனறந்தும், சற்ரற பின் ரநாக்கிச்
சாய்ந்திருக்கும்.

ஆைால் தமிழகத்து யானையின் னநற்றியில் இருபக்கமும்

உருண்ட பந்துகள்ரபான்ற அனமப்புடன் சாய்த்து னநடிதாக சாய்த்து
காணும்.

உயர்ந்து

(iii) அதன் தந்தம்— ஆப்பிரிக்க இைத்திைில் ஆண் னபண் இரு பாலுக்கும்

தந்தம் உண்டு. ஆைால் தமிழக யானைக்கு சில ஆணிற்கு மட்டுரம தந்தம்
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வைரும்.

கினடயா.]]

ரமலும் சில னவ ம் பாயாது வைருமாம். னபண்களுக்குக்

(2) கமுகு:
— "முத்துப்ரபால் பூத்து முகிழில் கிைிவண்ணம் னநய்த்(து) ஓர் குருதி நிறம்
னகாண்டு வித்துதிர்த்து";
பாக்கு ம ம்

இதன் பூ

னவண்னமயாகப் பூத்து, பின் பச்னசநிற உருண்னட

காய்கைாகத் தி ண்டு, பின் அனவரய சிவந்த
ரபசப்படுகின்றது.

நிறத்னத அனடவது

[[ரவறு:

பாக்கு ம ம் பூக்கும் காலங்கைில் அதன் ரதாப்பிலிருந்து நல்ல மணம்
வசுமாம்.
ீ
இவ்வாறாக ஒரு மங்களூர் வாழ் னபண்மணி ஒருமுனற எைது
ரகானவ இ யில் பயணம்

ஒன்றில் காட்டியதும் உண்டு.]]

(3) தநருப்பு:
— "ஊ ாடு

நீரில் காக்னக";

நாளும் முத்தீ ரபணுதல் தம் னதாழிலாகக் னகாண்டவர் பார்ப்பைர்.

தீயுடரைரய நீங்கா னதாடர்புனடயவ ாதலால் அவர்கைின் னநருப்பு
பினணப்பிைால்

அவர் னபயர

னநருப்பினுக்கும் ஆகு னபய ாகியது.

அதாவது,

பார்ப்பான் என்றால் தீ = னநருப்பு,

நிறம் னசய்யான் = சிவந்த நிறமுனடயவன்,
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நீரும் னநருப்பும் எதின தி ாைது. ஒன்று இருக்குமிடம் மற்னறான்று கூடாது.
ஒருரவனை இ ண்டும் கலந்தால், அதாவது னநருப்பின் ரமல் நீர்
விழுந்தாரலா அல்லது

நீரில் னநருப்பு விழுந்தாரலா, னநருப்பு

காக்னகயாகிவிடுமாம். அதாவது, ஊ ாடு

நீரில் காக்னக என்பது, சிவப்பு நிறம்

மாறி கரிய நிறம் னபற்றுவிடும் என்று காட்டுகின்றது.

>[[ரவறு:
இந்த நூற்பா மனறமுகமாகப் பார்ப்பைர் னபாதுவாக மற்ற இைத்திைருடன்
கலக்கக்கூடாது. அப்படிக் கலந்தால் அவர்கள் கருநிறமுனடயவ ாகி தன்
பண்னப முற்றிலும் இழந்துவிடுவார் எைக்காட்ட இயற்றப்பட்டிருக்க
ரவண்டும்]]

(4) யொலை:
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— "குடத்தனலயர் னசவ்வாயில் னகாம்(பு) எழுந்தார் னகயின் அடக்கிய
மூக்கிைார்

தாம்";

யானைகளுக்கு நடு உச்சி தனலயின் இனடயில் கிண்ணம்ரபால் இரு குழி
ஒன்று உண்டு. னதருக்கைில் வரும் யானைகனை வினையாட்டாகச்

சிறுவர்கனை முதுகில் ஏற்றி அவரிடம் னபறும் சிறு காசுகனை யானை தைது
துதிக்னகயால் னபற்று த , பின் பாகன் னபற்று இந்தக் கிண்ணம்
ரபான்ற குழியில்தான் ரபாட்டுனவப்பனத நாளும் காணலாம்.
ஆக, குழி உனடயத்

என்பது குறிக்கிறது.
உனடயது

(குடம்)

தனலனய னபற்றது யானை என்பனத 'குடத்தனலயன்'
தைது சிவந்த வாயிலிருந்து எழும் இரு தந்தங்கனை

என்பனத 'னசவ்வாயில் னகாம்னபழுந்தான்' என்பது குறிக்கிறது.

யானை அதன் மிகத் திறனுடன் பயன்னகாள்ைவல்ல துகிக்னகயாைால்
பல்ரவறு பணிகனை னசய்து னகாள்ளும் திறனுனடயது என்பனத
அறிவர்.

அதன் முகத்தின் நுைியில்தான்

யாவரும்

அதன் மூக்கு உள்ைது. அதன்

வழிதான் உயிர் மூச்சுவிடுகின்றது. அதைால் னகயில் அடக்கிய மூக்கிைார்
என்றது இந்தப் புதிர்.
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. நூ.த.ரலாக சுந்த ம் (selvindls61@gmail.com)
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18. வட்ைொே வழக்கு: திருதநல்வவைி வபச்சு வழக்கு
— ஆவைொஸ் நவன்
ீ
இலளயேொெொ

திருனநல்ரவலி கி ாமப்புற விவசாயிகள் ரபச்சு வழக்கில் வரும் னசாற்கள்:
1. அடிதண்டா - பனழயகால ம க்கதவுகனை உட்பக்கமாக பூட்டப் பயன்படும்
இரும்பாலாை தாழ்ப்பாள்

2. ஆட்டு உ ல் - தாைியங்கனை இடிக்கப் பயன்படுத்தும் கல்லிைால் ஆை
னபாருள்

3. இன ப்னபட்டி - கிணற்றிலிருந்து தண்ணர்ீ இன க்கப் பயன்படும் வாைி

4. ஈருவலி - னபண்கள் தனலமுடியில் இருக்கும் ஈரு,ரபன் ரபான்றவற்னற
எடுக்கப் பயன்படுத்தும் ம த்தாலாை னபாருள்

5. உ க்குழி,எருக்கிடங்கு - ஆடு,மாடுகைின் கழிவுகனை உ மாகத்
ரதக்கினவக்கும் குழி,பள்ைம் ஆகும்

6. உ ப்னபட்டி - உ லில் தாைியங்கனை அன க்கும்ரபாது அனவ உ னல
விட்டுச் சிந்தாமல் இருக்க உ னல மூடும் மூடி

7. உனலமூடி - ரசாற்றுப் பானைனய மூடப்பயன்படும் ம க்குச்சியால் ஆை
முடி

8. ஊதி(சீட்டி) - சீழ்னக, விசில்

9. எருதுப்பனற - எருதுகனைக் கட்டி னவக்கும் அனற, னதாழுவம்
10. எறப்பு

- ஓனலக் குடினசகைில் ரமற் கூன யில் னபாருட்கள் னவக்கக்

குழிரபால் அனமத்த இடம்

11. ஏர்மாடு - வயல்னவைினய உழுவதற்குப் பயன்படும் மாடு
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12. ஓனலப்பாய் - பனைரயானலயில் னசய்யப்பட்ட பாய்
13. கங்காணி

- வயல் ரவனல னசய்யும் பணியாைர்கனைக் கண்காணிப்பவர்

14. கருக்குமட்னட - பனை ஓனலகனைத் தாங்கி நிற்கும் தண்டுப்பகுதி

15. கழுந்து - உ லில் தாைியங்கள் இடிக்கப் பயன்படுத்தும் சிறிய அைவிலாை
உலக்னக

16. காரவானல - பனைம த்தின் காய்ந்த ஓனல

17. கிண்ணிப்னபட்டி - பனை ஓனலயால் னசய்யப்பட்ட சிறிய கிண்ணம்
ரபான்றது

18. குனடவண்டி - மாடுகள் மி ண்டு மாட்டுவண்டி குனடசாய்தல்
19. கூறுவடி - அறுவனட னசய்யும் ஆட்கனைத் தனலனமரயற்று நடத்துபவர்
20. னகண்டி - சிறு குழந்னதகள் பால்,நீர் அருந்தப் பயன்படுத்துவது
21. னகவண்டி - மைிதர்கள் இழுக்கும் சுனம வண்டி

22. னகாங்கணி - விவசாயிகள் மனழயில் நனையாமல் இருக்கத் தனலயில்
ரபாட்டுக் னகாள்வது

23. னகாத்து - னநல் அறுவனட ரவனல னசய்தவர்களுக்கு சம்பைமாகக்
னகாடுக்கப்படும் னநல்மணிகள்

24. ரகாஸ்னபட்டி - வில் வண்டி ஓட்டுநர் அமரும் இடம்

25. சக்கடா வண்டி - னபாருட்கனைச் சுமக்க பயன்படும் மாட்டு வண்டி
26. ச ப்பள்ைி - கழுத்தில் அணியும் அணிகலன்(னநக்லஸ்)

27. சருவச்சட்டி - நீர் பிடித்து னவக்கப் பயன்படும் பாத்தி ம்
28. சால் ஓட்டுவது -

உழுது நீர் பாய்ச்சிய வயல் னவைினய சமன்படுத்துவது

29. சிப்பல் தட்டு - ரசாற்னற வடிக்கச் சிறிய ஓட்னடகள் அடங்கிய மூடி
30. சில்லாட்னட - பனைம

பானையின் ரமல் சுற்றியிருக்கும் தண்டுப்பகுதி

31. சினுக்குவாலி - னபண்கள் தனல முடியில் சிக்னகடுப்பதற்கு பயன்படுத்தும்
கம்பி

32. சும்மாடு - தனலயில் பா ம் சுமப்பவர்கள் துணினய சுற்றி தனல ரமல்
னவப்பனதக் குறிக்கும்

33. சுைவு - தாைியங்கனைப் புனடக்க பனைரயானலயால் னசய்யப்பட்ட
னபாருள்

34. னச ட்டாப்னப/னச ட்டகப்னப - ரதங்காய் முடியால் னசய்யப்பட்ட க ண்டி

35. தனலப்பாக்கட்டு - துண்டு ரபான்ற துணினயத் தனலப்பானகயாக கட்டுவது
36. தார்க்கம்பு - மாட்னட அடிக்கப் பயன்படுத்தும் சாட்னடக் கம்பு

37. தார்பாய்ச்சி கட்டுவது - விவசாய ரவனல னசய்யும்ரபாது ரவட்டி

அவிழ்ந்துவிடாமல் இருக்கக் கால்களுக்கு இனடரய னகாண்டு ரபாய்
முதுகுப்பக்கம் னசாருகிக் னகாள்வது
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38. திருவல் - தாைியங்கனை திரிக்கப் பயன்படும் கல்லால் ஆை னபாருள்

39. தீயிடுக்கி - விறகு அடுப்பில் விறகு எரியும்ரபாது அனத ஒழுங்கு படுத்த
பயன்படும் னபாருள்

40. துனவயல் - னகட்டி சட்ைி

41. ரதங்காய்ச்சில்லு- பாதி ரதங்காயில் பாதியாக னவட்டிய ரதங்காய் பத்னத
42. ரதாண்டி - சிறு குழந்னதகள் நீர் பிடிக்கப் பயன்படுத்தும் சிறிய குடங்கள்
43. நார்க்கட்டில் - பனைஓனல
னசய்யப்படும் கட்டில்
44. நார்ப்னபட்டி-

மட்னடனய உரித்து எடுக்கும் நாரில் இருந்து

பனைநாரில் னசய்த சிறிய னபட்டி

45. னநத்து - உளுந்து அறுவனடக்குத் தயா ாக இருப்பனதக் குறிப்பது
46. னநாங்கு - நுங்கு

47. ரநாக்கா - வண்டியுடன் மாடுகனை இனணக்கும் தடித்த ம க்கட்னட
48. பப்பாங்கி - வாகைங்கைின் ஒலிப்பான்(ஏர்

ார்ன்)

49. பயித்தங்கா - உளுந்து னசடியில் உளுந்து காயாக இருப்பனதக் குறிப்பது
50. பன்ைருவா - னநற்கதின

அறுவனட னசய்யப் பயன்படும் அரிவாள்

51. பாம்படம் - வரயாதிக னபண்கைின் காதணிகள்

52. பானையருவா - பனைம த்தின் பானைனய சீவப் பயன்படுத்தும் அரிவாள்

53. பிரிமனை - சாதம்,குழம்பு னசய்த பாத்தி ங்கள் தன யில் விழாமல் இருக்க
அடியில் னவக்கப்படும் னபாருள்

54. னபதா வண்டி- மாட்டு வண்டிகைில் ம ச்சக்க ங்களுக்கு பதிலாக லாரி
டயர்கள் உபரயாகப்படுத்தப் பட்டிருக்கும்
55. னபைி - பதநீர்

56. னபாட்டணம் - னபாட்டலம், பார்சல்
57. னபாட்டிக்கனட - சிறு கனடகள்

58. னபாறவாசல் - வட்டின்
ீ
பின்புற வாசல்
59. மம்பட்டி - மண்னவட்டி

60. மறுகால் பாயுது - குைத்திலுள்ை நீர் கால்வாய்க்கும் ரபாவனதக் குறிப்பது
61. முைவாட்டி - வடுகைில்
ீ
சனமயல் னபாருட்கனை னவக்கப் பயன்படுத்தும்
னபட்டி

62. மூக்கைாங் கயிறு - மாடுகைின் மூக்கில் ஊனணத்து கட்டப்பட்டிருக்கும்
கயிறு

ச டு என்றும் கூறுவர்

63. ரலாட்டா - தண்ணர்,காபி
ீ
ரபான்ற பாைங்கள் அருந்தப் பயன்படும் டம்ைர்
64. வட்டல் - சாப்பிடப் பயன்படும் தட்டு
65. வண்டிப் னபதா - வண்டி சக்க ங்கள்
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66. வண்ணான் தாழி - சலனவத் னதாழிலாைிகள் துணிகனை நனைத்து
னவக்கும் மண்பாண்டம்

67. வயக்காடு - வயல் னவைினயக் குறிப்பது
68. வில்வண்டி - பயணம் னசய்ய பயன்படும் மாட்டுவண்டி

69. னவங்கல உருைி - சனமயலுக்குப் பயன்படுத்தும் னவண்கலத்தால் ஆை
பாத்தி ம்

70. னவஞ்சைம் - குழம்பு
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: நுண்ணறிவாைன் ஆரமாஸ் நவன்
ீ
இனைய ாஜா
(https://www.facebook.com/amossr2)
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19. வட்ைொே வழக்கு: வவலூர்—திருவண்ணொைலை வபச்சு
வழக்கு

— சுவேஷ்குைொர்
ரவலூர் /திருவண்ணாமனல ரபச்சு வழக்கில் வரும் னசாற்கள்:
பல்லவர்

/ ரசாழர் /

/சுல்தான்கள்

பாணர் /சம்புவ ாயர் / ஓய்சாைர்
/கர்நாடக

கலனவயாகரவ உள்ைது.

எல்னலயில் இருப்பதாலும் வட்டா

1.

அண்னட னவட்டுதல் - வ ப்பின் ஓ ம் னவட்டுதல்

3.

அறபார்த்தால் - அறுவனட
ஆச்சா - முடிந்ததா

6.

உன

7.

தமிழ்

அருவாமனண - அரிவாள்மனண

4.
5.

அ சு

/ம ாட்டிய அ சு / நவாப் எைப் பல்ரவறு அ சாட்சிகைின்

வினைவும் ஆந்தி

2.

/ விஜயநக

ஆய்ப்ப - அகப்னப, க ண்டி

- தாைியங்கனைச் ரசமிக்கும் னபட்டி

கனட மடுக்குதல் - ஆடுகனை இ வில் வயலில் தங்க னவத்து அவற்றின்

கழிவுகனை உ மாக்குதல்
8.

கருக்கல் - கார்வாைம்

9.

கருக்கு மட்னட - பனை மட்னட

10.
11.
12.
13.
நீர்)

கலக்காய் - ரவர்க்கடனல

கல் சட்டி - பருப்பு கனடய ரதனவயாை சட்டி
கல்ரலாட்டு - கனைனவட்டி
கழிநாட்டு தண்ணர்ீ

- கழுநீர், மாட்டுக்கு னவக்கும் நீர் (சனமயல் கழிவு

14.

குடு கட்னட - பைம் காய்

16.

ரகவுரு - ரகழ்வ கு

15.
17.
18.

குட்னட - துண்டு

கூடு

சம்சாரி - இல்லான்

சீதைம் - ஜல ரதாஷம்

19.

னதாறடு - முறுக்னகக் காய் அறுக்கும் னகாக்கி

21.

ரநாம்புதல் - ரகழ்வ கில் இருந்து கல் எடுத்தல்

20.

நீச்ச தண்ணர்ீ - அரிசி வடித்த நீர்
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22.

ப னை - ப ண்

24.

பிரி விடுதல்

23.

பி மனை - பானை அடியில் விழாமல் னவக்கப் படும் ஓர் வனையம்
- னவக்ரகால் னகாண்டு கயிறு ரபால் திரித்தல்

25.

புனடத்தல் - அரிசி பருப்பில் கல் நீக்குதல்

27.

மக்கிைி - மக்கு (மற்கலி ரகாசலர் அழிப்பிைால் வந்தது)

26.
28.
29.
30.

னபாம்ைாட்டி- இல்லாள்
மம்டி - மண்னவட்டி

ம க்காய் - ம க்கால், னநல் அைவிடும் அைவுரகால்
மாங்காய் னபத்னத - மாங்காய் துண்டு

31.

மாவு ருப்புதல் - இட்லி மாவு அன த்தல்

33.

முண்டகலப்னப - முனை மங்கிய கலப்னப (னபாதுவாக அறிவிலி எை

32.

மாைாவாரி - வாைம் வாரி

(மனழ நீர் மட்டும்)

திட்ட)
34.

னவக்கி - னவக்ரகால்

35.

ரவய்த்தல் - னநல் ரவகனவத்தல்

37.

ரஜாபி – சட்னடப்னப

36.

ஜாட்டி - சாட்னட

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: சுர ஷ்குமார் (jaisureshkumar@gmail.com)
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20. சொயர்புேத்தில் வொழும் தநசவுக்கலை
— முலைவர். சுபொஷிணி

னநசவுத்னதாழில் தமிழர் பண்பாட்டில்
முக்கிய அங்கம் வகிக்கும் கனல.

இன்ரறா பல்ரவறு கா ணங்கைிைால்
னநசவுத்னதாழில் புகழ் மங்கி

வருகின்றது. இைம் தனலமுனறயிைர்
னவவ்ரவறு துனறகைில் தங்கள்
ஆர்வத்னதச் னசலுத்தத்

னதாடங்கிவிட்டனமயால் னகத்தறி
ரபாடுதல் என்னும் கனல இன்று

படிப்படியாகக் குனறந்து மனறந்து
ரபாவது நிகழ்கின்றது.

சாயர்பு த்தில் னநசவுத்னதாழில்

பற்றிய ஒரு பதிவு னசய்வதற்குத்
தூத்துக்குடி னசன்றிருந்த ரபாது
புதிய அனுபவங்கள் எைக்குக்
கிட்டிை.

சாயர்பு த்தில் உள்ை ஓரிரு
னநசவுத் னதாழிற்சானலகள்
மட்டும் சில தறி

இயந்தி ங்கனைக் னகாண்டு
னசயல்பட்டு வருகின்றை.

ஆண்களும் னபண்களுமாகப்

பாகுபாடின்றி இத்னதாழினலச்
149

னசய்கின்றைர். னகயால் ரபாடும் தறி மட்டுமன்றி இன்று இயந்தி த்துடன்
இயங்கும் னநசவு இயந்தி ங்களும் வந்து விட்டை. இனவ ஒரு னகத்தறி
ரசனலரயா, னகலிரயா, துண்ரடா தயாரிக்கப்படும் ரந த்னத
வின வாக்குகின்றை.

சாயர்பு த்தின் ஒவ்னவாரு வடுகைிலும்
ீ
முன்ைர் ஒரு னநசவுத்தறி
இருந்திருக்கின்றது. ஆைால் இன்ரறா ஒரு சில வடுகைில்
ீ
அனவ

னசயல்படுத்தப்படாத சூழல் இருப்பதால் குழினய மூடி னநசவு இயந்தி த்னத
எடுத்து விட்டைர். ஒரு சில இல்லங்கைில்
இருக்கின்றை.

இன்றும் னநசவுத் தறிகள்

கி ாமத்திற்குள் நுனழயும் முன் எங்குப் பார்த்தாலும் பைிச்னசன்ற னசம்மண்

திடல்கள். பின்ைர் பசுனமயாை ம ங்கள். கி ாமத்திற்குள் நுனழந்ததும் சின்ை
சின்ை வடுகள்.
ீ
தூய்னமயாை னதருக்கள். ஆங்காங்ரக சின்ைச் சின்ை

ரதவாலயங்கள். வித்தியாசமாை காட்சியாக இது எைக்குத் ரதான்றியது.
நான் தங்குவதற்காக அந்தக் கி ாமத்தில் முக்கியமாைவர் னபரியவர் திரு.ஆ.ந
வாய்னம அவர்கைின் இல்லத்னத ஏற்பாடு னசய்திருந்தைர். பதிவுகள் முடித்து
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அங்குச் னசன்று ரசர்ந்தவுடன் அப்னபரியவருடனும் அவ து மனைவியுடனும்
அறிமுகம் னசய்து னகாண்ரடன். அவர்கள் வட்டின்
ீ
மாடிப்பகுதினய

முழுனமயாக நூலகமாக மாற்றியுள்ைைர். கணிைிகனை னவத்து கி ாமத்துக்
குழந்னதகள் வந்து பார்த்து படித்துச் னசல்ல இலவசமாக அனுமதிக்கின்றைர்.
அன்பு நினறந்த தம்பதியர்.

மறு நாள் கானலயில் அவ து தமிழ் ஆய்வுகள் பற்றியும் அக்கி ாமத்துப்
பி ச்சனைகள் பற்றியும் பல விசயங்கள் ரபசிரைாம். ரமலும் பல

நண்பர்களும் அங்கு வந்து கூடிைர். னநசவுத்னதாழினல வைர்ப்பதற்காகவும்
னகத்தறி பற்றிய விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தவும் முயற்சிகள்

ரதனவப்படுகின்றை எை இவர்கள் என்ைிடம் தகவல் பகிர்ந்து னகாண்டைர்.

னபரியவர் திரு.ஆ.ந வாய்னம அவர்கள் னநசவுத்னதாழினல அறிமுகம்

னசய்யும் ஒரு கூடம் ரபான்ற ஒரு கட்டிடம் ஒன்னற தன் னசாந்தச் னசலவில்
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கட்டியுள்ைார். அதில் பயிற்சி வகுப்புக்கள், னதாழில் முனைவர்களுக்காை
ஆரலாசனைகள் ரபான்றவற்னற நடத்தத் திட்டம் னவத்துள்ைார்.

சாயர்பு த்தில் சானலகைில் நான் சந்தித்த னபண்கள் என்ைிடம் அன்புடன்

ரபசிைர். நான் னசன்ற நாள் கிறிஸ்மஸ் பண்டினகக்கு முதல் நாள் என்பதால்
அன்று மானல அங்கிருந்த அனைத்துத் ரதவாலயங்கைிலும் விைக்குகள்
னபாருத்தப்பட்டு பாடல்கள், னஜபங்கள் னசாற்னபாழிவுகள் எை
ஒலினபருக்கியில் ரகட்டுக் னகாண்ரட இருந்தது.

இந்தப் பகுதியில் பாதிரியார் ஜி.யூ ரபாப் அவர்கள் உருவாக்கிய பள்ைிக்கூடம்
ஒன்றும் உள்ைது. அதில் கல்வி கற்று வாழ்வில் சிறந்த முன்ரைற்றம்

கண்டவர்கள் ஆயி த்திற்கும் ரமற்பட்ட மாணவர்கள் எைத் தயங்காமல்
கூறலாம்.

சாயர்பு த்தின் னநசவுத்னதாழில்
மட்டுமல்ல - தமிழகத்தின் பல
இடங்கைில் நனடனபறுகின்ற

னநசவுத்னதாழில் னபரும்பாலும்
பாதிக்கப்பட்டிருப்பனதயும்

இத்னதாழினல விட்டு மக்கள்
மாற்றுத் னதாழிலுக்குச்

னசல்வனதயும் காண்கின்ரறாம்.
இங்குத் தயாரிக்கப்படும்

னகத்தறி ரசனலகனைப் பார்த்த
ரபாது அனவ மிக அழகாக
இருப்பனத என்ைால் மறுக்கமுடியவில்னல. ஆைால் இப்ரபானதல்லாம்
னபண்கள் னகத்தறினய விரும்புவதில்னல என்பனதக் ரகட்கும் ரபாது

வருத்தம் ரமலிடுகின்றது. இத்னதாழினல வைர்க்க ரவண்டுனமன்றால் நாம்
னகத்தறி ஆனடகனை வாங்குவனத நனடமுனறப்படுத்த ரவண்டும்.
இதுவன

னகத்தறிகனைப் பற்றி ரயாசிக்காதவர்கள் இைிரமல் அவற்னற

வாங்கி அணிய முயற்சிக்கலாரம!
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: முனைவர். சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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21. அந்தியூேன் பழலைவபசி நிலைவில் ஊேகவியல்
— பழலைவபசி

வயலும் வொழ்வும்
உ ம்ரபால உடம்பிருக்க

உலக்னகப்ரபால னகயிருக்க
கைத்துரமட்டு காவல்விட்டு

கமனலரயற்றம் ஏறும்ரபாது

கனடக்கண்ணு பார்னவயாரல
சுண்டிரபாட்டு இழுத்தார

சண்டிமாடு அடக்கினவக்கும்

னசவனைக்கானை சின்னுமச்சான்!!
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__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: பழலைவபசி (pazamaipesi@gmail.com)
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22. தபயரில் என்ை இருக்கிறது?
— வததைொழி

னபயரில் என்ை இருக்கிறது?

ர ாஜாவிற்கு என்ை னபயர் சூட்டிைாலும்
அது நறுமணம் வசத்தான்
ீ
ரபாகிறது
என்று ரஷக்ஸ்பியரின் ர ாமிரயா
அண்ட ஜூலியட் பாடலுக்காை

விைக்கமல்ல நாம் பார்க்கப்ரபாவது.
'னமட் ாஸ் ஸ்ரடட்' என்ற னபயன

'தமிழ்நாடு' எை மாற்றரவண்டும் எை
இந்தியப் பா ாளுமன்றத்தில் கு ல்

னகாடுத்த தமிழக முதல்வர் அறிஞர்
அண்ணா எதிர்னகாண்ட

ரகள்விகனையும் அதற்கு அவர்

னகாடுத்த விைக்கங்கனையும் ஒரு மீ ள்பார்னவ னசய்யும் னபாழுது நமக்கு
இந்த வரிகள் நினைவில் நிழலாடும்.
தமிழுக்காகவும்

தமிழருக்காகவும்

ஜல்லிக்கட்டுக்காக நனடனபற்ற
வன யிலும் னதாடர்ந்து

தமிழர் கு ல் னகாடுப்பது

இந்நாள் னமரீைா கடற்கன ப் ரபா ாட்டம்

நடந்து வருகிறது.

னசன்ற நூற்றாண்டில்

தமிழுக்காகக் கு ல் னகாடுத்ததுடன் உயிரும் னகாடுத்தவர்கனைக் கண்டது
தமிழகம்.

அவர்கைில் ஒருவர் 'கண்டன் சங்க லிங்கைார்'. விருதுநகன ச்

சார்ந்தவரும், நாட்டுப்பற்று மிக்கவ ாைவருமாை
கட்சியின் தீவி

னதாண்ட ாக விைங்கியவர்.

சங்க லிங்கைார் காங்கி ஸ்

னசன்னை மாகாணத்திற்குத்

தமிழ்நாடு என்று னபயர் சூட்டுவதற்காகப் ரபா ாட்டம் நடத்தியது
னசல்வர் ம. னபா. சிவஞாைத்தின் 'தமிழ சுக் கழகம்'. இதுரவ
என்ற னபயர் மாற்றக் ரகாரிக்னகயின் முதல் எழுச்சினயாலி.
னகாடுத்த தாக்கத்தில்

"னசன்னை

சிலம்புச்

'தமிழ்நாடு'
அந்நிகழ்ச்சி

ாஜ்ஜியம் என்பனத மாற்றி ‘தமிழ்நாடு’

எைப் னபயரிடுதல் ரவண்டும்" என்ற ரகாரிக்னகனயயும் அதனுடன் ரமலும்
11 ரகாரிக்னககனையும் முன் னவத்து 27.07.1956 ல் விருதுநகர் ரதசபந்து
திடலில் உண்ணாவி தத்னதத் துவக்கிைார் சங்க லிங்கைார்.
ரகாரிக்னக குறித்து

இவர்

சட்டமன்ற விவாதங்கைில் பலமுனற

விவாதிக்கப்பட்டாலும் ஆக்கப்பூர்வமாக முடிவு எதுவும் மாநில அ சால்
எடுக்கப்படவில்னல.

சங்க லிங்கைார் முன்னவக்கும் ரகாரிக்னககைில்
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பத்து ரகாரிக்னககள் மத்திய அ சின் அதிகா த்தில் வருகிறது என்று
முதலனமச்சர் காம ாஜர் குறிப்பிட்டார்.

முதன்முதலில் ரதர்தலில் னவற்றி னபற்று சட்ட மன்ற உறுப்பிை ாகப் பதவி

ஏற்றிருந்த தி ாவிட முன்ரைற்றக்கழகத் தனலவர் அண்ணாதுன , காங்கி சின்
பா ாமுக

நடவடிக்னகயால் நம்பிக்னக

சந்தித்தார். அப்னபாழுது

இழந்திருந்த

சங்க லிங்கைான ச்

அவர் தைது ரகாரிக்னககனைக் குறிப்பாக தமிழ்நாடு

என்ற னபயர்மாற்றக் ரகாரிக்னகனய அண்ணாவாவது நினறரவற்ற ரவண்டும்
என்ற தைது விருப்பத்னத அண்ணாதுன யிடம் னவத்தார்.

தனலவர்கள் பலர்

சங்க லிங்கைா து உண்ணாவி தத்னதக் னகவிடுமாறு வற்புறுத்தியும்
னகாள்னகப்பிடிப்பின் கா ணமாக

மறுத்துவிட்டார் சங்க லிங்கைார்.

நலிவுற்ற அவர் தைது இறுதிச் சடங்குகனை னசய்யும் உரினமனய
னபாதுவுடனமக் கட்சித் ரதாழர்களுக்கு அைித்துவிட்டு, 76
உண்ணாவி தத்தின் வினைவாக உடல்நலிவுற்று

உடல்

நாட்கள் னதாடர்

13.10.1956 அன்று உயிர்

துறந்தார். அவர் மனறந்த 42 நாட்கள் கழித்து 24.11.1956 அன்று மாநில

சட்டமன்றத்தில் னசன்னை மாகாணம் என்பனத மாற்றி ‘தமிழ்நாடு’ எைப்
னபயரிட ரவண்டும் என்ற தீர்மாைம் னவக்கப்பட்டது.

'னமட் ாஸ்' என்பரத

வழக்கத்தில் அனைவரும் ப வலாக அறிந்துள்ை னபயர், இது ரபான்ற னபயர்
மாற்றம் குறித்து நாட்டின் பா ாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க ரவண்டும் எை
அ சு சார்பில் கூறிைார் அன்னறய னதாழில்துனற அனமச்சர் திரு.

ஆர்.னவங்கட ாமன். அனதத் னதாடர்ந்து மாநில அ சு னபயர் மாற்றத்
தீர்மாைத்னதத்

தள்ளுபடி னசய்தது.

சிலம்புச் னசல்வர் ம. னபா. சிவஞாைம் தனலனமயில் 25.12.1960 அன்று
ரகாகரல மண்டபத்தில் தமிழ்நாடு னபயர் மாற்றச் சிறப்பு மாநாடு

நனடனபற்று தமிழகத் தனலவர்கைின் ஆத னவப் னபற்றது. மாணவர்களும்
ஆர்வலர்களும் ரபா ாட்டத்தில் ஈடுபட்டு சினற னசன்று வந்தைர்.
ஆண்டு பிப் வரி மாதத்தில் நிதியனமச்சர் சி. சுப்பி மணியம்,

1961 ஆம்

"ரபா ாட்டத்னதக் னகவிடுங்கள். இந்தப் னபயர் மாற்ற விஷயம் பற்றி
னசன்னை சர்க்காரின் நினலனய

24-ஆந் ரததிக்குப் பிறகு சட்டசனபயில்

இருக்கலாம். அரதாடு, பிரிட்டிஷ்

ாணியார் னசன்னைக்கு வருனக தரும்

விைக்குகிரறன். அந்த முடிவு உங்களுக்குத் திருப்தி அைிக்கும் வனகயில்
சமயத்தில் இங்குப் ரபா ாட்டங்கள் நடப்பது நம் பண்புக்கு அழகல்ல.

ரபா ாட்டத்னத அடிரயாடு னகவிடாவிட்டாலும், ாணியார் விஜயம் னசய்யும்
திைங்கைிலாவது அனத நிறுத்தி னவக்கவும்" என்று தமிழ சுக் கழகத்தின்
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தனலவர்

திரு. ம. னபா. சி. யிடம் ரகட்டுக் னகாண்டார்.

ரவண்டுரகானை ஏற்றுக் னகாண்டு ஒத்துனழத்தார்.
"னசன்னை

சின்ைத்துன

அவரும்

ாஜ்யத்துக்கு தமிழ்நாடு என்று னபயரிட ரவண்டும்" என்று திரு.

24.2.1961 அன்று னகாண்டுவந்த தீர்மாைத்தின் மீ து சட்டசனபயில்

நடந்த விவாதத்திற்குப் பதில் அைித்தார் நிதியனமச்சர் சி. சுப்பி மணியம்,
"இைி தமிழில் குறிப்பிடும் ரபானதல்லாம் 'னசன்னை

ாஜ்ஜியம்' 'தமிழ்நாடு'

என்ரற அனழக்கப்படும்.

ாஜ்ஜியத்திற்குள் நனடனபறும் அ சாங்கக் கடிதப்

குறிக்கப்படும்.

ாஜ்யத்திற்கு னவைிரய எழுதும்னபாழுது

ரபாக்குவ த்துகள் அனைத்திலும் இைி 'தமிழ்நாடு' என்ற னபயர
ஆைால்

ஆங்கிலத்தில் 'னமட் ாஸ் ஸ்ரடட்' என்ரற குறிப்பிடுரவாம். அ சியல்
சட்டத்தில் ஆங்கிலத்தில், 'மத ாஸ் ஸ்ரடட்' என்ற னபயர்தான்
னபாறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அனத மாற்ற அ சியல் சட்டத்னதரய மாற்ற

ரவண்டும். அனத இப்ரபாது மாற்ற ரவண்டிய அவசியமில்னல" என்று

மாநில அ சின் முடினவ அறிவித்தார். இதனைச் னசயலாக்கும் விதமாக
மறுநாரை நிதிநினல அறிக்னகனய னவைியிடும்னபாழுது னசன்னை

ாஜ்ஜியம்

எைக் குறிப்பிடாது, "தமிழ்நாட்டின் நிதிநினல அறிக்னக" எை னவைியிட்டார்.
தமிழக மக்களும் தற்காலிகமாக சமாதாைமனடந்தைர்.

மறு ஆண்டு (26.02.1962) நடந்த ரதர்தலில் அண்ணாதுன

தைது காஞ்சீபு ம்

னதாகுதியிரலரய ரதால்வினயத் தழுவிைார். சட்டமன்றத்திற்குத்
னதரிவாகாமல் விட்டாலும்

பா ாளுமன்ற ரமலனவ உறுப்பிை ாகும்

வாய்ப்னபப் னபற்றார். பா ாளுமன்றத்தில் இந்திய சட்டவன ப்படி இைி
'னமட் ாஸ் ஸ்ரடட்' எை அனழக்காமல் 'தமிழ்நாடு' என்ற னபயர் மாற்றம்
னசய்ய ரவண்டும்

என்று 1963 ஆம் ஆண்டு ரம மாதம் பா ாளுமன்றத்தில்

னகாண்டுவ ப்பட்ட விவாதம் னதாடர்பாக
புகழ் வாய்ந்த ஓர் உன .

அவர் ஆற்றிய உன

வ லாற்றுப்

அதில் தைது தமிழ்ப்பற்னறயும், அறிவுக்

கூர்னமனயயும், வாதத்திறனமனயயும் முற்றிலும் னவைிப்படுத்தும் விதமாக
அவர் ஆங்கிலத்தில் னவத்தக் கருத்துகள் வியக்க னவப்பது. ஒரு
வழக்கறிஞரின் வாதத் திறனமனய ஒத்திருந்தது அந்த உன .

இம்மாற்றம் னசன்னை மாகாணத்தில் வாழும் னதலுங்கு, மனலயாைம், கன்ைட
மக்கைின் விருப்பத்திற்கு மாறாைது என்பது பா ாளுமன்ற விவாதத்தில்

குறிப்பிடப்படும் கருத்தாக இருந்தது. இது னபாருைற்றது, மாநில அைவில்
தமிழில் தகவல் பரிமாற்றம் னசய்பவற்றில் தமிழ்நாடு என்று 24.2.1961
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அறிவிக்கப்பட்டு, னதாடர்ந்து நிதியறிக்னகயும் தமிழ்நாட்டின்
நிதிநினலயறிக்னக என்ரற னவைியிடப்பட்டாகிவிட்டது.

பரிபாடல், பதிற்றுப்பத்து, சிலப்பதிகா ம், மணிரமகனல ரபான்ற இ ண்டாயி ம்
ஆண்டு காலத்திய பழந்தமிழ் இலக்கியங்கைிரலரய தமிழர் வாழும் பகுதி
தமிழர்கைின் நாடு என்றுதான்

குறிப்பிடப்படுகிறது. மாநிலத்தின் தனலநகர்

னபயரிரலரய மாநிலத்தின் னபயர் அனமய ரவண்டும் என்றால் இப்னபாழுது
அகமதாபாத் குஜ ாத்தின் தனலநக ாகவும், சண்டிகார் பஞ்சாபின்

தனலநக ாகவும் இருக்கிறது என்பனதக் கவைத்தில் னகாள்ை ரவண்டும்.

தனலநகர் னபயரில் மாநிலம் இருக்க ரவண்டும் என்றால் ரக ைா மாநிலம்
திருவைந்தபு ம் எைவும், ஆந்தி ா என்பது

ன

என்பது சண்டிகார் எைவும், குஜ ாத் மாநிலத்னத

த ாபாத் எைவும், பஞ்சாப்
அகமதாபாத் மாற்றம்

னசய்யத் ரதனவ ஏற்படும் என்றும் சுட்டிக்காட்டிைார்.

அவ து

பா ாளுமன்ற உன யின் மிக முக்கியமாை கருத்னதக் கவரும் வாதம்
பின்வருவது.

எம்.என். லிங்கம் என்ற உறுப்பிைர் (இவர் காங்கி ஸ் கட்சியின்
ரகாயம்புத்தூர் மக்கைனவத் னதாகுதி உறுப்பிைர்), "தமிழ்நாடு எைப் னபயர்
மாற்றிைால் நீங்கள் என்ை லாபம் அனடந்துவிடப்ரபாகிறீர்கள்?" என்று

ரகட்டார். “எைக்கு என்ை லாபம் என்றா ரகட்கிறீர்கள்? பா ாளுமன்றத்திற்கு
ரலாக்சபா என்றும், மக்கைனவக்கு
தனலவருக்கு

ாஜ்யசபா என்றும், குடிய சுத்

ாஷ்ட் பதி என்றும் னபயர் மாற்றம் னசய்திருக்கிறீர்கரை.

இதைால் நீங்கள் கண்ட லாபம் என்ை? அதைால் னமட் ாஸ் ஸ்ரடட் என்பனத
தமிழ்நாடு என்ற மாற்றுவதால் உங்களுக்கு என்ை இழப்பு? னபயர் மாற்றம்
என்னும் இந்தச் சிறு னதால்னலனய, தங்கைது னதான்னமயாை நிலத்தின்
னபயர் மீ ட்கப்படுவதில் ரகாடிக்கணக்காை தமிழர் னபறப்ரபாகும்
ஈடுகட்டாதா” என்ற எதிர்க்ரகள்வி எழுப்பிைார் அண்ணாதுன .

மைமகிழ்ச்சி

இந்தினய ஆட்சினமாழியாகத் திணிக்கப் பலமுனற முயன்று ரதால்வியுற்ற
மத்திய அ சு 1965 குடிய சு திைம் முதல் இந்தி ஆட்சி னமாழியாகும் எை
அறிவித்தது.

னவகுண்னடழுந்தைர் தமிழக மக்கள். மாநில அ சு

முன்னைச்சரிக்னக நடவடிக்னகயாகப் பல திமுக தனலவர்கனை சினறயில்

அனடத்தது. ஆைால் மாணவர்கள் (அன்றும்) ரபா ாட்டத்னத முன்னைடுத்துச்
னசன்றார்கள்.

இந்தித்திணிப்னப எதிர்த்துப் ரபா ாடிய அன்னறய மாணவர்

எழுச்சி மக்கைின் மைப்பான்னமயில் தாம் தமிழர் என்ற எண்ணத்னத நன்கு
ரவரூன்றச்

னசய்தது.

இன்னறய

ஜல்லிக்கட்டு எழுச்சி ரபான்ரற, அன்றும்
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மதுன யில் துவங்கிய எழுச்சி, மாணவர்கள்

காங்கி சா ால் தாக்கப்பட்ட

பின்ைர் சூறாவைியாய் சுழன்றடித்து தமிழக மாணவர்கனை வறுனகாண்டு
ீ
எழச் னசய்தது. சிதம்ப ம் அண்ணாமனலப்பல்கனலக்கழகத்தின் மாணவர்
இ ாரசந்தி ன்

ரபா ாட்டத்தில் உயிரிழக்க, னதாடர்ந்து ரவகம் னபற்று பல

தீக்குைிப்புகள், உயிரிழப்புகள், ரபா ாட்டங்கள், னகதுகள், சினறயனடப்புகள் எை
18 நாட்கள் உள்நாட்டுப் ரபார் ரபான்ற ஒரு

னகாதிநினலனய எட்டி

னவடித்துச் சிதறியது. பின்ைர் குடிய சுத் தனலவர் இ ாதாகிருஷ்ணன், இந்தி
ரபசாத மக்கள் விரும்பும் வன

ஆங்கிலம் இனணப்பு னமாழியாக நீடிக்கும்

என்று முன்ைர் பி தமர் ரநரு னகாடுத்த வாக்குறுதினய மீ ண்டும்
உறுதிப்படுத்திய பின்ைர

ரபா ாட்டம் ஓய்ந்தது.

காம ாஜர் திட்டம்

என்பனத முன்னமாழிந்து கட்சிப்பணியில் கவைம் னசலுத்தி வந்தார்
காம ாஜர்.

அவருக்குப் பின் தனலனமரயற்றவர்கள்

தாக்குப்பிடிக்கமுடியாமல் திணறி, மாணவர் மீ து ஏவிவிட்ட அடக்குமுனற
னதாடர்ந்து வந்த மாநிலத் ரதர்தலில் காங்கி ஸ் ஆட்சிக்குச் சாவுமணி
அடித்து சமாதியும் எழுப்பியது.
தமிழக வ லாற்றின் திருப்புமுனையாை 1967 ஆம் ஆண்டின்

னபாதுத்

ரதர்தலில் 133 னதாகுதிகைில் அறுதிப்னபரும்பான்னம னபற்று, உதயசூரியைாய்
உதித்னதழுந்த தி ாவிட முன்ரைற்றக் கழகம் தமிழக ஆட்சினயக்

னகப்பற்றியது. தமிழக முதல்வ ாகப் னபாறுப்ரபற்ற அறிஞர் அண்ணா, அந்த
சித்தின த் திருநாைாை 14.04.1967 அன்று
னசயலகம்” என்ற னபயர்ப்பலனகனய
திறந்து னவத்தார்.

“தமிழக அ சு தனலனமச்

னசன்னைக் ரகாட்னடயின்

முகப்பில்

னதாடர்ந்து, 18.07.1967 அன்று 'னசன்னை மாநிலம்

தமிழ்நாடு ஆகும்' என்ற அ சியல் தீர்மாைத்னத தமிழக சட்டமன்றத்தில்
முன்னமாழிந்தார் அறிஞர் அண்ணா.

‘இந்திய அ சியல் அனமப்புச் சட்டத்தில்

இந்த மாநிலத்தின் னபயன த் தமிழ்நாடு என்ற மாற்றியனமக்க ரவண்டும்
என்று இந்தியப் ரப

னச உறுதியாக ரகட்டுக் னகாள்வதுடன் அ சியல்

சட்டத்தில் ரதனவயாை திருத்தங்கனைச் னசய்ய நடவடிக்னக ரமற்னகாள்ை
ரவண்டும் என்றும் இந்த அனவ பரிந்துன
நினறரவற்றப்பட்டது.

னசய்கிறது" என்ற தீர்மாைம்

சட்டமன்றத் தனலவர் சி.பா.ஆதித்தைாரின் ஒப்புதனல

அண்ணா

னபற்ற

பின்ைர் அனைத்துக் கட்சி உறுப்பிைர்களும் அண்ணாவின் கு னலத்

னதாடர்ந்து “தமிழ்நாடு வாழ்க! தமிழ்நாடு வாழ்க! தமிழ்நாடு வாழ்க!” எை
மும்முனற முழங்கிைர். “இத்தீர்மாைம் ஒப்புக்னகாள்ைப்பட்டிருப்பது தமிழர்க்கு
– தமிழர் வ லாற்றுக்கு – தமிழ்நாட்டுக்குக் கினடத்த னபரும் னவற்றியாகும்.
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தமிழ்நாடு னபயர் மாற்றத்துக்காக உயிர் நீத்த தியாகி சங்க லிங்கைாருக்கு
நினைவுச் சின்ைம் எழுப்புவது ரபால் அவர் எண்ணம் ஈரடறிவிட்டது” எை
அறிவித்தார் முதல்வர் அண்ணாதுன . பா ாளுமன்றத்தில் னசன்னை

மாநிலத்திற்கு தமிழ்நாடு என்று னபயர் மாற்றுவதற்காை மரசாதா பின்ைர்
(23.11.1968 அன்று) நினறரவற்றப்பட்டது.

னபயர் மாற்றும் விழா 01.12.1968 அன்று ‘கனலவாணர் அ ங்கில்’ னகாண்டாட
ஏற்பாடு னசய்யப்பட்டது. னசன்னை மாகாணத்துக்கு தமிழ்நாடு எைப் னபயர்
மாற்றம் னசய்து உத்த விட்டு அது விழாவாக னகாண்டாடப் பட்ட அன்று

உடல்நலக் குனறவால் வாந்தியும் மயக்கமுமாகச் ரசார்ந்திருந்தார் அண்ணா.
மருத்துவர்கள் அந்த விழாவுக்குச் னசல்ல ரவண்டாம் எை எச்சரிக்க,

ரகாபத்துடன், "என் தாய்நாட்டுக்கு னபயர் சூட்டும் இந்த நாைில் ரபாகாமல்

உயிருடன் இருப்பனதக் காட்டிலும் இறப்பரத ரமல்!" என்றார். கனலவாணர்
அ ங்கில் விழா மிகச் சிறப்பாகக் னகாண்டாடப்பட்டது. அன்று
தமிழ்நானடங்கும்

தமிழ்நாடு னபயர் மாற்ற விழா னகாண்டாடப்பட்டது.

அந்த நாள்

தமிழன ன்றும், தாம் வாழும் நாடு தமிழ்நாடு என்றும்

தாம்

னபருமிதத்துடன் தமிழர் உலகத்திற்கு அறிவித்த நாைாக வ லாற்றில் இடம்
னபற்றது.

தகவல் னகாடுத்து உதவிய கட்டுன கள்:

1. அறிஞர் அண்ணாதுன யின் பா ாளுமன்ற உன . உதவி: தி ாவிட ரப னவ
2. திைத்தந்தி-வ லாற்றுச் சுவடுகள், திைத்தந்தி, இ ண்டாம் பதிப்பு, 2010
3. ஆைந்தவிகடன்-காலப்னபட்டகம்: 1926 முதல் 2000
பி சு ம் - 574, மூன்றாம் பதிப்பு, 2011
4. அறிஞர் அண்ணாதுன

வன ... , விகடன்

பிறந்தநாள் சிறப்பு பகிர்வு, விகடன், 16/09/2015

5. தியாகி சங்க லிங்கைார், பி.தயாைன், 2013.
படம் உதவி: தி.மு.க. தைம்

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: வததைொழி (themozhi@yahoo.com)
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23. கவிைணி ஒரு வேைொற்றொய்வொளர்
— து. சுந்தேம்
முன்னுலே:
கவிமணி ரதசிகவிநாயகம்பிள்னை ஒரு கவிஞ ாக அறியப்படுவரத நாம்
னபரிதும் காணுகின்ற நினல. ஆைால், அவர் சிறந்தனதாரு வ லாற்று

ஆ ாய்ச்சியாை ாகவும், கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாை ாகவும் விைங்கியுள்ைார்

என்பது மிகுதியும் னவைிச்சத்துக்கு வ வில்னல என்ரற கருதத்ரதான்றுகிறது.
ரப ாசிரியர் முனைவர் Y. சுப்ப ாயலு அவர்கள் கவிமணினயப் பற்றிப்
பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்:

”னபாதுவாக, கவிமணி ரதசிகவிநாயகம் பிள்னைனயக் கவிஞர் என்றுதான்

தமிழுலகம் அறியும். வ லாறு னதாடர்பாை அவர் கட்டுன கள் அவ்வைவாக
அறியப்படவில்னல. இவர் ரதர்ந்த கல்னவட்டாய்வாை ாக இருந்தார். பல
வ லாற்றுச் னசய்திகனை ஆழமாக ஆ ாய்ந்து ஆங்கில நனடயில் அவர்
னவைிப்படுத்தியுள்ைார்.”
அவ து வ லாறு/கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சிகள் பற்றிய ஒரு சிறிய பதிவு இங்ரக.
கவிைணி ைண்ைபம் – வதரூர்
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கவிைணி ைண்ைபம் அருகில் - அழகிய ைணவொள விநொயகர் வகொயில்

வகொயிைின் ைற்தறொரு வதொற்றம்
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கவிைணியின் விநொயகர் வணக்கம்

ைொணிக்கவொசகர் கொைம்:
மாணிக்கவாசகரின் காலத்னத அவ து கூற்றிலிருந்ரத அறியலாம்.
”மாணிக்கவாசகர் தமக்கு முன்பிருந்த அப்பர், சம்பந்தர், சுந்த ர் என்ற ரதவா
ஆசிரியர் மூவன யும் முனறரய குறிப்பிட்டுள்ைார் என்பது

அறியப்படுகின்றரதாடு, அவர் மூவருக்கும் பின்ைிருந்தவர் என்பதும்
னதைியப்படும்”

இதற்காக அவர் காட்டும் ரமற்ரகாள்கள் வருமாறு:
அப்பர் பற்றிய வைற்வகொள்

பணிவார் பிணிதீர்த் தருைிப் பனழய அடியார்க்குன்
அணியார் பாதம் னகாடுத்தி...

(திருவாசகம், திருச்சதகம், 89)

சூனல ரநானயத் தீர்த்த (பணி தீர்த்தருைி) னசய்தி, அடியார் முடியில் ஈசன்

தம் பாதம் னவத்த னசய்தி (அணியார் பாதம் னகாடுத்தி) ஆகிய நிகழ்ச்சிகள்
அப்பன யன்றி (பனழய அடியார்) ரவறு யாரிடத்தும் நிகழவில்னல என்னும்
கருத்தால் மாணிக்கவாசகர் காலத்னத நிறுவுகிறார்.
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சம்பந்தர் பற்றிய வைற்வகொள்

பண்சுமந்த பாடற் பரிசு பனடத்தருளும்
னபண் சுமந்த பாகத்தன்

(திருவாசகம், திருவம்மானை, 8)

பண்ணார் பாடலுக்கு இனறவன் னபாற்றாைம், முத்துச்சிவினக ரபான்ற
பரிசைித்தனம சம்பந்தன ரய குறிப்பை என்கிறார்.
சுந்தேர் பற்றிய வைற்வகொள்

பாற்றிரு நீற்னறம் ப மனைப்

ப ங்கருனணரயாடு னமதிர்ந்து

ரதாற்றினமய் யடியார்க் கருட்டுனற யைிக்கும்
ரசாதினய................

(திருவாசகம், எண்ணப் பதிகம், 6)

’னமய்யடியார்’, ‘எதிர்ந்து’ என்பனவ, சுந்த ரின் திருமணக் காலத்தில் அந்தணர்
ரகாலத்தில் ரதான்றி ஆரைானல காட்டி எதிர்வாதம் ரபசித்
தடுத்தாட்னகாண்ட னமய்யடியார்

சுந்தன யன்றி ரவறு யான க் குறிக்க

முடியும் என்பது கவிமணியின் ரகள்வி.

கல்தவட்டு ஆய்வு (சொசை ஆேொய்ச்சி)-1:
திருவிதாங்கூர் னதால்லியல் தனலவ ாய் இருந்தவர் ரகாபிநாத ாவ் அவர்கள்.
அவர், திருநந்திக்கன

னசப்ரபடு ஒன்றினைப் படித்துப் னபாருள்

னகாள்ளும்ரபாது ஓரிடத்தில் தவறியதாகக் கவிமணி எடுத்துக் கூறுகிறார்.
கவிமணியார் ரகாபிநாத ாவ் அவர்கனை ‘திரு. ரகாபிநநாத ாயர்’ என்று

குறிப்பிட்டு, இ ாய வர்கனை “ஒரு சிறந்த அறிஞர்; ஆ ாய்ச்சி வல்லுநர்; அரிய
காரியங்கனைச் சாதித்தவர். எைினும், அவர் தவறிய இடங்கள்

இல்லாமலில்னல. அவற்றுள் ஒன்னறக் கீ ரழ எடுத்துக்காட்டுகின்ரறன்.” என்று
குறிப்பிடுகிறார்.

னசப்ரபட்டு வரிகைில் முதல் மூன்று வரிகள் கீ ழ் வருமாறு: (ரகாபிநாத ாவ்

அவர்கள் படித்தவாறு). மீ தமுள்ை வரிகள் விரிவஞ்சிக் காட்டப்னபறவில்னல.

1. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ விக் மாதித்ய வ குணர்க்கு யாண்டு எட்டு பங்குைித்
திங்கள்

திருநந்திக்கன

இருந்து அடிகள்......................
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2. ங்க நாடு கிழவன் மகள் ஆய்குலமாரதவியாயிை

முருகஞ்ரசந்தினயத் திருவடி சார்த்த இவளுக்குக் குடியாக
அட்டிக்குடுத்த பூ

3. ள்ளுவ நாட்டு ரமற்ரகாட்டுப் பழங்ரகாப்பற்று னசங்கணர் வந்தடி பல
வினத பதினைங்கல வித்துப்பாடும் சாண்டன் தடி பலவினத

கவிமணி அவர்கள் னசப்ரபட்டின் னபாதுப்னபாருள் இன்ைனதன்று எழுதுகிறார்.
அதாவது, ‘னதங்க நாடு கிழவன் மகள் ஆய்குல மாரதவியாயிை முருகஞ்

ரசந்தினயத் திருவடி சார்த்த அவளுக்கு விட்டுக்னகாடுத்த 32 கலவித்துப்பாடு
னகாண்ட நிலத்னதப் பார்த்திப ரசக

பு த்துப் னபருமக்கள் ரமற்பார்னவ

னசய்துனகாள்வார்கைாக’ என்பது. ”திருவடி சார்த்த” என்பதன் னபாருனைச்

சரியாக உணர்ந்தால்தான் முருகஞ் ரசந்திக்கும் வ குணரதவர்க்குமுள்ை

னதாடர்பும், சாசைத்தின் ரநாக்கமும் னதைிவுபடும் என்கிறார் கவிமணி. திரு.
ரகாபிநாத ாய வர்கள் ‘திருவடி சார்த்தல்’ என்பதற்குத் ’திருமணம்

னசய்துனகாடுத்தல்’ எைக் கருத்து னகாண்டு, ‘வ குணனுக்கு முருகஞ் ரசந்தி
மணமுடிக்கப்பட்டாள்’ எைக் கூறுகின்றார். ஆைால், கவிமணி அவர்கள்,

னவணவர்கள் பயன்படுத்தும் ‘திருவடி ரசர்தல்’ என்னும் னதாடன ச் சுட்டி,
‘திருமாலின் திருவடிகைில் ரசர்தல் (இவ்வுலக வாழ்னவ நீத்தல்)’ எைப்
னபாருள்னகாள்கிறார். எைரவ, முருகஞ் ரசந்தி என்பவள் மணவாழ்னவ
னவறுத்துக் கன்ைினகயாகரவ இருந்து கடவுள் வழிபாட்டில் தன்னை

ஈடுபடுத்திக்னகாள்ை முனைவனதரய ‘திருவடி சார்த்த’ என்னும் னதாடர்
குறிக்கிறது என்றும், அ சன் அவ்வாறு அவனைக் கடவுைின் திருவடிகைில்

காணிக்னக னவத்து அவைது நல்வாழ்வுக்காக (னசலவுக்காக) நிலம் விட்டுக்
னகாடுத்திருக்கரவண்டும் என்று நிறுவுகிறார். தான் மணக்கப்ரபாகும்

னபண்ணுக்கு அ சன் நிலம் விட்டுக்னகாடுக்கரவண்டிய ரதனவ என்ை
என்பதாகக் ரகள்வி எழுப்புகிறார்.

ரமலும், னசப்ரபட்டு வரிகைின் இறுதியில் இ ண்டு எழுத்துகள் சினதந்து
ரபாயுள்ைனதச் சுட்டிக்காட்டி, சினதந்த இரு எழுத்துகனைச் சரியாக ஊகம்
னசய்து நி ப்புகிறார். திருத்தப்பட்ட பாடம் வருமாறு;

1.

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ விக் மாதித்ய வ குணர்க்கு யாண்டு எட்டு பங்குைித்

திங்கள் திருநந்திக்கன
2.

இருந்து அடிகள்....................(ர்னத)

ங்க நாடு கிழவன் மகள் ஆய்குலமாரதவியாயிை

முருகஞ்ரசந்தினயத் திருவடி சார்த்த இவளுக்குக் குடியாக
அட்டிக்குடுத்த பூ(மிவ)
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3.

ள்ளுவ நாட்டு ரமற்ரகாட்டுப் பழங்ரகாப்பற்று னசங்கணர் வந்தடி

பல வினத பதினைங்கல வித்துப்பாடும் சாண்டன் தடி பலவினத (நா)
முதைியொர் ஓலை ஆவணங்கள்-ஆய்வு:
ரவணாட்டுப்பகுதியில் வணிகத்னதாழிலில் ஈடுபட்டிருந்த நக த்தார், பின்ைர்
16-ஆம் நூற்றாண்டில் நக த்தார் நினலயிலிருந்து ரவைாண் நாட்டார்

தனலவர்கைாய் உருவாைார்கள். அப்ரபாது அவர்களுக்கு “முதலியார்”
என்னும் பட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கக் கூடும். (கட்டுன

ஆசிரியர் குறிப்பு:

இனடக்காலத்தில் ரசாழர் ஆட்சியில் அ சு/நாட்டு நிருவாகத்தில் இருந்த

தனலவர்கள் முதலி, பிள்னை ஆகிய சிறப்புப் னபயர்கனைப் னபற்றிருந்தைர்
என்பது கல்னவட்டுகள் வாயிலாகத் னதரியவரும் வ லாற்றுச் னசய்திகைாகும்.)
நாஞ்சில் நாட்டின் வடக்ரக அழகிய பாண்டிபு த்தில் வாழ்ந்த முதலியார்கள்
பாதுகாத்த 600 ஓனல ஆவணங்கைில் ரவணாட்டு அ சுடைாை னதாடர்பு
காணப்படுகிறது. இவ்ரவானல ஆவணங்கள் 17,18–ஆம் நூற்றாண்னடச்
ரசர்ந்தனவ. இவற்றில், நிலவரி, ரவைாண் குத்தனக, மதுன

நாயக்கர்

பனடனயடுப்பு, மடங்கள், ரகாயில்கள், கட்டாய உனழப்பு, சாதிச் சடங்குகள்,
அடினம முனற ஆகியனவ பற்றிய பல்ரவறு வ லாற்றுச் னசய்திகள்

உள்ைை. முதலியார் ஓனல ஆவணங்கைின் முதன்னமனய உணர்ந்த

கவிமணி அவர்கள், அவற்னறத் திருவைந்தபு ம் ஆவணக்காப்பகத்தில்
ரசர்த்துப் பாதுகாக்க ஏற்பாடு னசய்தார். ஒரு நூறு ஓனலகனைப்

னபயர்த்னதழுதி னவத்தார். அ சு னதாடர்பாை 19 ஓனலகனைக் ரக ை
ஆய்வுக்கழகத்தின் கட்டுன த் னதாகுப்பில் (Kerala Society Papers) னவைியிட்டு
வ லாற்றுலகுக்குத் னதரியப்படுத்திைார்.

ரமற்படி 600 ஓனல ஆவணங்களும் தற்ரபாது திருவைந்தபு ம்

ஆவணப்பாதுகாப்பு னமயத்தில் உள்ைை. கவிமணி அவர்கள் தம் குறிப்புகைில்
இவ்ரவானலகனை அழகியபாண்டியபு ம் னபரியவட்டு
ீ
முதலியார் வட்டு
ீ
ஆவணங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

இதில் சிறப்பாை கூறு என்ைனவைில், இவ்ரவானல ஆவணங்கள் மூன்று

வனகயில் எழுதப்பட்டனவ. தமிழ் னமாழி, தமிழ் எழுத்து; மனலயாை னமாழி,
தமிழ் எழுத்து; தமிழ் னமாழி, மனலயாை எழுத்து ஆகிய வடிவங்கைில்

எழுதப்பட்டனவ. இம்மூன்று வனக ஆவணங்கனையும் முனறயாக ஆய்ந்து
அனைத்னதயும் தமிழ் எழுத்து வடிவில் னபயர்த்த திறைாைர் கவிமணி
அவர்கள்.
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முதைியொர் ஓலைகள்

கவிைணி ைண்ைபத்தில் கவிைணியின் பைம்
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துலண நின்ற நூல்கள்:
1. கவிமணியின் உன மணிகள்-பாரி நினலயம் (மூன்றாம் பதிப்பு, ஜூனல,
1977.)

2. முதலியார் ஓனலகள்-அ.கா.னபருமாள்-காலச்சுவடு பதிப்பகம்.(முதல் பதிப்பு,
டிசம்பர், 2016.)
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: திரு. துலே சுந்தேம், கல்னவட்டு ஆ ாய்ச்சியாைர் ரகானவ.
(doraisundaram18@gmail.com); அனல ரபசி: 9444939156
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24. தேொதசட்ைொ ஸ்வைொன்
— தசல்வன்

1799ல் னநப்ரபாலியன் எகிப்தின் ரமல் பனட எடுக்கிறார். வ லாற்றில் மிகுந்த

ஆர்வமுனடய னநப்ரபாலியன் தன்னுடன் னபரிய வ லாற்றறிஞர்கள் குழானம
அனழத்துச் னசன்றார். எகிப்தில் உள்ை மம்மிகள், கனலப்னபாருட்கனை அவர்
ஆ ாய்ந்து, சித்தி ங்கள் தீட்டிைர். அப்ரபாது காமி ா இல்னல என்பதால்
சித்தி ங்கனை னவத்ரத ஆ ாயரவண்டியிருந்தது.

1799ல் ன ாசட்டா எனும் பகுதியில் தேொசட்ைொ ஸ்வைொன் எைப்படும்
கல்னவட்டு ஒன்னறக் கண்னடடுத்தார் னநப்ரபாலியன். உலக வ லாற்றின்

னமல்கல்லாை கண்டுபிடிப்பு ன ாசட்டா ஸ்ரடான். ஏனைைில் அதுநாள்வன

பண்னடய எகிப்தின் எழுத்துருவாை ஹீவேொக்ைிப்ஸ் எழுத்துருனவ யா ாலும்
படிக்க முடியவில்னல. அதைால் ஏ ாைமாை மம்மிகள், கல்னவட்டுக்கள்
கினடத்தும் யா ாலும் அனவ னசால்லும் னசய்திகனை அறிய முடியாது
எகிப்திய வ லாற்று ஆ ாய்ச்சிரய ஸ்தம்பித்த நினலயில் இருந்தது.
இந்நினலயில் ன ாசட்டா கல்னவட்டில்
1. பண்னடய எகிப்திய

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துரு (இது எகிப்திய

புர ாகிதர்கைின் னமாழி. இன்னறய சமஸ்கிருதம் ரபால)

2. மக்கைின் டிமாட்டிக் எழுத்துரு (மக்கைின் னமாழி. பி ாகிருதம் ரபால)
3. கிர க்க னமாழி

எை மூன்று னமாழிகைில் ஒர

னசய்தி கல்னவட்டாகச் சாசைம்

னசய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்தக் கல்னவட்னட னசதுக்கியவர் அன்னறய மன்ைர் ஐந்தாம் டாலமி.
பண்னடய பார ாக்கள் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்து கிர க்கர்கள் எகிப்னதக்
னகப்பற்றி ஆண்டுனகாண்டிருந்தைர். அப்படிப்பட்ட கிர க்க மன்ைர

ஐந்தாம்

டாலமி. ஆைால் கிர க்கர்கனை பார ாக்கைாக ஏற்க எகிப்தியர்கள் மறுத்த
நினலயில் தன் ஆட்சி அதிகா த்னதத் தக்க னவக்க தன் அருனம

னபருனமகள், தான் கடவுைின் அருள் னபற்றவர் மாதிரியாை னசய்திகனை
கல்னவட்டில் னசதுக்கி எகிப்தின் மூனல முடுக்னகங்கும் நாட்டிைார் ஐந்தாம்
டாலமி. இது னசதுக்கப்பட்ட காலம் கிபி 2ம் நூற்றாண்டு.
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ஏன் மூன்று னமாழிகள்?




மன்ைர் மற்றும் அதிகாரிகள் னமாழி கிர க்கம்
மக்கள் ரபசிய னமாழியாை டிமாடிக்

புர ாகிதர்கள், பூசாரிகள் ரபசிய னமாழியாை

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துரு

இந்த மூன்று னமாழிகைிலும் ஒர
தகவனல னசதுக்கியிருந்தார்

ஐந்தாம் டாலமி. இனதக் கண்டதும்
பின ஞ்சு வ லாற்று நிபுணர்கள்

ஆைந்த கூத்தாடிைர். ஏனைைில்
பண்னடய கிர க்க னமாழினய

அவர்கைால் படிக்க இயலும். அரத
னசய்தி எகிப்திய

ர
ீ ாக்லிப்ஸ்

னமாழியிலும் இருப்பதால் கிர க்க
னமாழினபயர்ப்னப னவத்து ,
எகிப்திய

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் னமாழி

னசால்லும் னசாற்கள் என்ை எை
எைிதில் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

அதன்பின் னசாற்கனை னவத்து எழுத்துருனவரய முழுனமயாக உருவாக்க
முடிந்தால் பண்னடய

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் னமாழினயப் படிக்க இயலும். அப்படி

மட்டும் படிக்க முடிந்தால் 5,000 ஆண்டுக்கால கல்னவட்டுகள், மம்மிகள்,

ரபபி ஸ் டாகுனமண்டுகள் எை எகிப்திை பண்னடய வ லாறு முழுக்க படிக்க
முடியும்.
சுருக்கைொகச் தசொன்ைொல்:
இதுமட்டும் நடந்தால் வ லாற்றியலின் மிக, மிகப்னபரும் னமல்கல்லாை
அரியக் கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும். நிலவில் மைிதன் காலடி எடுத்து
னவத்தது விண்ணியலில் எப்படிப்பட்ட சாதனையாக இருக்குரமா,
அதற்னகாப்பாை வ லாற்றுச்சாதனையாக இருக்கும்.
ஆைால் "ரமன் ப் ரபாசஸ், காட் டிஸ்ரபாசஸ்"
முதல்ரசாதனை ஆங்கிரலயர் வடிவில் வந்தது. னநப்ரபாலியன் எகிப்னதக்

விட்டு பி ான்ஸ் ரபாைதும் எகிப்தின் ரமல் பனட எடுத்து ன ாசட்டா கல்னல
திருடிக்னகாண்டு ரபாைார்கள் ஆங்கிரலயர்கள். இனதக் ரகள்விப்பட்ட
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னநப்ரபாலியன் கடுனமயாை ரகாபமனடந்தார். பின ஞ்சு வ லாற்று

அறிஞர்கள் கடும் வி க்தியில் ஆழ்ந்தார்கள். ஆைால் கல்லில் இருந்த
எழுத்துக்கள் பி தி எடுக்கப்பட்டிருந்ததால் அனத னவத்து ஆய்னவத்
துவக்கிைர். அரத சமயம் லண்டைில் ஆங்கிரலயரும் ஆய்னவத்

துவக்கிைார்கள். அப்ரபாது னநப்ரபாலியைின் பி ான்ஸ் உலக வல்ல சாக
ஆகியிருந்தது. பிரிட்டிஷ் சாம் ாஜ்யம் மட்டும் சனைத்ததா என்ை? அது
சூரியன் மனறயாத சாம் ாஜ்யமாக இருந்தது. இரு நாட்டு வ லாற்று
நிபுணர்களுக்கும் உலக வ லாற்றியல் துனறனய தனலகீ ழாகப்
பு ட்டிப்ரபாடும் அந்த மகத்தாை சாதனையாை

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருனவ

மீ ண்டும் கண்டுபிடிப்பது யார் என்பதற்காை ரபாட்டி நனடனபற்றது. இரு
வல்ல சுகளும் பணத்னத அள்ைிவசிை.
ீ
19ம் நூற்றாண்டின் மிகப்னபரும்
வ லாற்று ரமனதகள் அப்பணியில் ஈடுபட்டைர்.

ஆைால் எைிதாக முடிக்க முடியும் எை நினைத்த பணி எத்தனைச் சி மம்
எைப் பின்ைர் தான் னதரிந்தது.

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துரு சித்தி

எழுத்துரு.

அவற்றில் பறனவகள், சூரியன் ரபான்ற பல எழுத்துக்கள் காணப்பட்டை. நாம்
சூரியன் எை எழுதரவண்டுனமைில்

சூ ரி ய ன் எை எழுத்துக்கனைப்

பயன்படுத்துரவாம். அவர்கள் ஒரு சூரியனைரய வன ந்துவிடுவார்கள். ஆக
இது படிக்கக்கூடிய எழுத்துருரவ அல்ல எை வ லாற்றறிஞர்கள் நம்பத்
துவங்கிைர்.

(இடப்புற தாமஸ் யங், வலப்புறம் சாம்ரபாலின்)
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இந்தச் சூழலில் தாமஸ் யங் எனும் ஆங்கிரலயர் ஒரு புதுனமயாை படிக்கும்
முனறனயக் கண்டுபிடித்தார். அதாவது

கிர க்க னமாழினபயர்ப்பில் டாலமி எனும் னசால் எத்தனை முனற வருகிறது
எைப் பார்த்தார். 25 முனற வந்தது
அரதரபால

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருவில் 25 முனற வரும் னசால் எது எைப்

பார்த்தார். அப்படி ஒரு னசால் கினடத்தது. அப்ரபாது அது தாரை

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருவில் டாலமி என்பதாக இருக்கரவண்டும்?

இப்ரபாது டாலமிக்கு முன்பாக "மன்ைர் டாலமி" எைக் கிர க்கத்தில்
இருந்தால்

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருவில் இருக்கும் டாலமிக்கு முன்பாக

இருக்கும் வார்த்னதயும் மன்ைர் என்பதாகத் தாரை இருக்கரவண்டும்?

ஆக இப்படிக் கணக்குப்ரபாட்டு அவர் னமாழினபயர்க்கத் துவங்கிைார். நம்ப
முடியாத வனகயில் னவகுவின வில் னமாழினபயர்த்தும் விட்டார்.

அதன்பின்ைர் அனத சகாக்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் காட்டுனகயில் தனலயில்
இடி இறங்குவதுரபான்ற ரகள்வினய ஒருவர் ரகட்டார்

"பண்னடய எகிப்தியர்கள் இடமிருந்து வலமாக எழுதிை ா, அல்லது
வலமிருந்து இடப்புறமாக எழுதிை ா?"

யாருக்குத் னதரியும்? இடமிருந்து வலமாக எழுதுவதாக நினைத்துத்தான்

தாமஸ் யங் னமாழினபயர்த்திருந்தார். வலமிருந்து இடம் என்றால் அப்படிரய
அது தனலகீ ழாக மாறிவிடுரம?
பத்தாண்டு ரவனல இப்படி ஒர

தாமஸ் யங் கண்ணர்ீ வடித்தார்

ரகள்வியில் தன மட்டமாைனதக் கண்டு

அரத சமயம் பி ான்ஸில் ஜான் பி ான்ஸிஸ் சாம்ரபாலின் எை இன்னைாரு
வ லாற்று அறிஞர். அவர் மிகுந்த ஏனழ. அவ து வாழ்நாள் கைவு உலகம்
பிறந்தநாள் எது எைக் கண்டுபிடிக்கரவண்டும் என்பது. அவ து

காலகட்டத்தில் னபபிள்படி ஆதாம், ஏவாள் தான் முதல் மைிதர்கள். சார்லஸ்
டார்வின் அப்ரபாது பள்ைிமாணவன். அவ து பரிணாமவியல் ரகாட்பாடு
உருவாகரவ இல்னல. ஆக உலகம் ரதான்றிய முதல் வா த்திரலரய

மைிதர்கள் ரதான்றிவிட்டார்கள் எை நம்பிைார் சாம்ரபாலின். இப்படி இருக்க
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உலகின் முதல் எழுத்துரு எைக் கருதப்படும் எகிப்திய எழுத்துருனவப் படிக்க
முடிந்தால் அதன் காலகட்டம் னதரியும் அல்லவா? அனதத் னதரிந்தால்
உலகம் ரதான்றிய ஆண்டு எது எைக் கணித்துவிடலாரம?

இன்று ரவடிக்னகயாக இருந்தாலும் அன்று இந்த ஆர்வம் தான்
சாம்ரபாலினை உந்தியது. அவர் மிக வறிய நினலயில் பாரிசுக்குப் ரபாய்

ரமற்படிப்பு படிக்க முடியாத நினலயில் இருந்தார். அவ து சரகாத ர் அந்தச்
சூழலில் தான் உனழத்து அந்தக் காசில் தம்பினயப் படிக்க னவத்தார்.

பாரிசுக்குப் ரபாை சாம்ரபாலினுக்கு மிகப்னபரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

பி ான்சின் மிகப்னபரும் வ லாற்று அறிஞர்கள் எகிப்திய எழுத்துருனவப்
படிக்க முடியாது, அது வண்ரவனல
ீ
என்றார்கள். தாமஸ் யங்னக

பாடாய்ப்படுத்திை "இடமிருந்து வலமா, வலமிருந்து இடமா" பி ச்சனையும்

அவன த் தாக்கியது. ஆைால் இதற்கு தாமஸ் யங் கனடப்பிடித்தனத ரபால

அல்லாது மிக, மிக எைிய உத்தி ஒன்றின் மூலம் தீர்வுகண்டார் சாம்ரபாலின்.
"ஒரு னமாழி அத்தனை சீக்கி ம் அழியாது. எகிப்திய னமாழி இன்று இல்னல.
ஆைால் அதன் சரகாத

னமாழிகள் உயிருடன் இருக்கும். அந்தச் சரகாத

னமாழிகைின் இலக்கணம், எழுத்துக்கள் எல்லாரம எகிப்திய
னமாழினய ஒத்து இருக்கும். ஆக சரகாத

ர
ீ ாக்லிப்ஸ்

னமாழிகனைப் படித்தால்

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் னமாழினயப் படிக்கலாம்" எை மிக எைிய வழிமுனற

ஒன்னறக் கண்டுபிடித்தார் சாம்ரபாலின்.

இந்தினய னவத்து சமஸ்கிருதத்னத அறிவது ரபால இது
ஆைால்

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் னமாழிக்குச் சரகாத

னமாழிகள் எதுவுரம இல்னல.

இந்தச் சூழலில் இதற்காை வினட பாரிசிரலரய சாம்ரபாலினுக்கு கினடத்தது.
ஆம் பாரிசில் எகிப்திய காப்டிக் கிறிஸ்தவர்கைின் சர்ச் ஒன்று இருந்தது.

அங்ரக ரபாை சாம்ரபாலின் காப்டிக் னமாழி எகிப்தின் மிகத் னதான்னமயாை
னமாழி எை அறிந்தார். அம்னமாழினயக் கற்றார்.

அதன்பின் காப்டிக் னமாழியின் எழுத்துரு, இலக்கணம், வார்த்னத அனமப்பு
ஆகியவற்னற னவத்து பண்னடய

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருனவ ஆ ாய்ந்தார்.

அதிசயிக்கத்தக்க வனகயில் அது னபாருந்திப்ரபாைது. காப்டிக் னமாழி என்பது
ர
ீ ாக்லிப்ஸ் னமாழியின் மக்கள் ரபசும் வடிவம் எைக் கண்டுபிடித்தார்

சாம்ரபாலின்.

176

அதன்பின்

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருனவ முழுக்க மீ ள் உருவாக்கம் னசய்து

பண்னடய எகிப்திய மன்ைன்

ாம்ரசஸ் என்பவ து னபயன

முதல்,

முதலாகப் பலத்த ஆ வா த்துக்கு இனடரய ஒரு கருத்த ங்கில் படித்துக்
காட்டிைார் சாம்ரபாலின்.
அங்ரக வந்த தாமஸ் யங் அவன ப் பா ாட்டிைார். தாமஸ் யங் கனடப்பிடித்த
கணிதவியல் முனறக்கு மாற்றாகத் தற்கால மக்கைின் வாழ்வியனல

ஆ ாய்ந்து தீர்வுகண்ட சாம்ரபாலிைின் அறிவுகூர்னமனய தாமஸ் யங்
னதாழில் ரபாட்டி, ரதச பக்தினய எல்லாம் தாண்டி பா ாட்டிைார்.

(

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துரு)

அதன்பின் எகிப்து னசன்று ஏ ாைமாை கல்னவட்டுக்கள், பானப ஸ்

டாக்குனமன்டுகனை படித்துக்காட்டி தன் எழுத்துரு ரவனல னசய்கிறது
என்பனத நிரூபித்தது மட்டுமல்லாது பண்னடய எகிப்தின் முழு

வ லாற்னறயும் கண்டறிந்தார் சாம்ரபாலின். 1500 ஆண்டுகளுக்குப் பின்ைர்
முதல் முதலாக

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருனவ மீ ண்டும் படிக்க முடிந்தது.

சுமார் ஐம்பது ரநாபல் பரிசுகள் னபறுவதற்கு ஒப்பாை வ லாற்றுச் சிறப்பு
வாய்ந்த கண்டுபிடிப்பு இது.

வ லாற்று அறிஞர் சாம்ரபாலின் தைி மைித ாக எகிப்து எனும் நாகரிகத்தின்

5000 ஆண்டுக்கால வ லாற்னற நமக்கு மீ ண்டும் கினடக்க னசய்தார். அதற்குக்
கா ணம் ஐந்தாம் டாலமி எனும் 14 வயது மன்ைன் எழுதிய னமாக்னகக்

கல்னவட்டு ஒன்ரற. உலகின் வ லாற்றில் ஒரு மானபரும் திருப்புமுனை
இப்படி மிக யரதச்னசயாக நிகழ்ந்தது.
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இது குறித்த ரமலதிக தகவல்கனை இக்கல்னல ரநரில் பார்த்த முனைவர்
சுபாஷிணி பகிர்ந்து னகாள்கிறார்:

எகிப்திய

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துருனவ வாசிக்க முடியாது ஆய்வுலகம்

தவித்துக் னகாண்டிருந்த ரவனையில் ஆய்வுலக அதிசயமாகக்

கினடத்ததுதான் ன ாரசட்டா கல் (Rosetta Stone). எகிப்தின் எல்லா இடங்கைிலும்
நினறந்திருக்கும் எழுத்து

ர
ீ ாக்லிப்ஸ். ஓவியங்கரை எழுத்துக்கள் என்ற

வனகயில் இனவ அனமந்திருக்கும்.

எத்தனைரயா ஆண்டுகைாக

ர
ீ ாக்லிப்ஸ் எழுத்துக்கனை வாசிக்க முடியானமயிைால் என்ை
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எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்ரற அறியமுடியாமல் ஆய்வுலகம் தவித்துக்
னகாண்டிருந்தது. இந்தப் பி ச்சனைக்கு வடிகாலாக அனமந்தது இந்த

ன ாரசட்டா கல். பார்ப்பதற்கு அது ஒரு னபரும் பானற ரபான்ற கல் தான்.
ஆைால் அதில் இருப்பரதா உலகின் மிக முக்கிய ஆவணம். இதில் உள்ை
னசய்தி மிகச் சாமாைியமாைதுதான் ஆைால் அதில் உள்ை எழுத்துருதான்
சிறப்பு னபற்றது. ஏனைைில் மூன்று னமாழிகைின் எழுத்துருக்கள் ஒர
கல்லில் ஒர

னசய்தினய வழங்கும் வனகயில் இந்தக் கல்

அனமக்கப்பட்டுள்ைது. கி.மு 196ல் 5ம் தாலமி முடிசூடிக்னகாண்ட நிகழ்னவ
இந்தக் கல்

ர
ீ ாக்லிப்ஸ், எகிப்திய டிரமாட்டிக் எழுத்துரு, கிர க்கம் ஆகிய

மூன்று னமாழி எழுத்துருக்கைில் காட்டுகின்றது. இதில் உள்ை கிர க்க,
எகிப்திய டிரமாட்டிக் எழுத்துருக்கனைக் னகாண்டு

ர
ீ ாக்லிப்ஸ்

எழுத்துக்கனை ஆய்வாைர்கள் உடரை னமாழினபயர்த்து ஒலினய அறிந்தைர்.
இதுரவ வினடகாணாது இருந்த பல எகிப்திய ஆ ாய்ச்சிகளுக்கு

வினடயைிக்கும் மந்தி க்ரகாலாக அனமந்தது. இந்த ன ாரசட்டா கல்
பிரித்தாைிய அருங்காட்சியகத்தில் தான் உள்ைது.
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு: னசல்வன் (holyape@gmail.com)
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25. தீதும் நன்றும் பிறர்தே வொேொ - இயற்பியைொளரின்
பொர்லவயில்

— நைேொென் ஸ்ரீதர், முலைவர். சந்திேவைொகன் தேத்திைம்
அடிப்பனட இயற்பியலின் வைர்ச்சி பல ரமம்பட்ட விைக்கங்கனை
உலகத்திற்கு வழங்கி வருகிறது. இயற்பியலின் வைர்ச்சி பல

னதாழில்நுட்பங்கனையும், அடிப்பனடத் ரதடலுக்காை பதில்கனையும் வழங்கி
வருகிறது. இயற்பியலின் வியத்தகுக் கணக்கீ டுகள் பல அடிப்பனட
உண்னமகனை உலகிற்குத் னதரியப்படுத்துகிறது. மிகப்னபரிய
பி பஞ்சத்திலிருந்து மிக நுண்ணியது வன

இயற்பியல் கணக்கீ டுகள்

னதைிவாை விைக்கங்கனைத் தருகிறது. சூரியக் குடும்பத்திற்கு அப்பால்
னசல்லும் ஆய்வாைாலும் அணுக்கனைப் பிரித்து ஆ ாயும் அடிப்பனடத் துகள்
ஆய்விலும் இயற்பியல் னபரும் னவற்றிகனைப் னபற்று வருகிறது. ரமலும்
ஈர்ப்பு அனலகள் வன

இயற்பியல் விைக்கம் அைித்தும் ஆய்வு முடிவுகைால்

நிரூபித்தும் வருகிறது. இந்த ஆய்வின் மூலம் கடவுள் துகள்

வன

கண்டறியப்பட்டுள்ைது. புறநானூற்றில் உள்ை தீதும் நன்றும் பிறர் த
என்பதன் இயற்பியல் விைக்கத்னத இங்கு ஆ ாய்ந்து உள்ரைாம்
முன்னுலே:

யாதும் ஊர

யாவரும் ரகைிர்

தீதும் நன்றும் பிறர்த

வா ா

ரநாதலும் தணிதலும் அவற்ரறா

சாதலும் புதுவது அன்ரற, வாழ்தல்

ன்ை

இைினதை மகிழ்ந்தன்றும் இலரம முைிவின்
இன்ைா னதன்றலும் இலரம, மின்னைாடு
வாைம் தண்துைி தனலஇ யாைாது

கல் னபாருது மி ங்கு மல்லல் ரபரியாற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புனணரபால் ஆருயிர்

முனற வழிப் படூஉம் என்பது திறரவார்

காட்சியில் னதைிந்தைம் ஆகலின், மாட்சியின்
னபரிரயான
சிறிரயான

வியத்தலும் இலரம,

இகழ்தல் அதைினும் இலரம. (புறம்: 129)
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வா ா

இந்தப் பாடலில் தீதும் நன்றும் பிற த

வா ா என்ற ஒரு வியத்தகு பாடல்

வரி உள்ைது. இங்கு ஒரு மானபரும் இயற்பியல் உண்னம னபாதிந்துள்ைது.
இந்த வரினய ஆய்வு னசய்யும்ரபாது ஒரு ரகள்வி எழுகிறது எவ்வாறு

ஒருவருக்கு ஏற்படும் தீனமயும் நன்னமயும் பிறன ச் சார்ந்து இருப்பதில்னல

எனும் ஒரு சிந்தனை வருகிறது. அவ வர்க்கு ஏற்படும் நன்னமயும் தீனமயும்
இவ்வாறு அவ வன ச் சார்ந்ரத உள்ைது என்னும் ஆழமாை ரகள்வியும்
வருகிறது. இதற்காை பதில் இயற்பியலின் குவாண்டம் இயக்கவியலில்
னபாதிந்துள்ைது. குவாண்டம் இயக்கவியல் அதனுள்ரை பல சிறப்புப்

ரபறுகனைப் னபற்றுள்ைது 1900 கைில் இருந்து னதாடங்கப்பட்ட குவாண்டம்
இயக்கவியல் ஆய்வுகள் இப்ரபாது னபரும் முன்ரைற்றம் னபற்றுள்ைது .

கரும்னபாருள் கதிரியக்க வினைவுகனை ஆ ாயும்ரபாது கண்டறியப்பட்ட

ஃரபாட்டான் புகழ்கைிலிருந்து குவாண்டம் இயக்கவியல் னதாடங்குகிறது

அதைடிப்பனடயில் பல ரகாட்பாடுகளும் பல ஆய்வு முடிவுகளும் குவாண்டம்
இயக்கவியல் பலப்படுத்தியுள்ைை. எைரவ குவாண்டம் இயக்கவியல் இந்தப்
பாடலுக்காை விைக்கத்னதயும் தருகிறது.
குவொண்ைம் சிக்கலும் கிளொஸிக்கல் சிக்கலும்:
இயற்பியலில் சிக்கல் கருதுரகாள்கள் மிகவும் அதிகமாக
விவாதிக்கப்படுகிறது.

கிைாஸிக்கல் சிக்கல் வண்ணத்துப்பூச்சி வினைவால் குறிப்பிடப்படுகிறது[1].
அதாவது வண்ணத்துப்பூச்சி இறகுகனை அனசக்கும்ரபாது இந்தப்

பி பஞ்சத்தில் பல வினைவுகனை இனணக்கிறது . பூமியில் பருவநினல

மாறுபாடுகளும் மற்ற இயக்க வினைவுகளும் இதுரபான்ற ஒன்றுடன் ஒன்று
னதாடர்புனகாண்ட அனமப்புச் சிக்கல்கைிைால் இனணக்கப்பட்டுள்ைது. ரமலும்

இந்தப் பி பஞ்சரம ஒன்ரறானடான்று அடிப்பனட கட்டனமப்பு வனலகைிைால்
பிண்ணப்பட்டுள்ைதாக உள்ைது. கிைாஸிக்கல் இயக்கவியல் குவாண்டம்

இயக்கவியனல விடச் சிறிது மாறுபாடுகனைக் னகாண்டுள்ைது. கிைாஸிக்கல்

இயக்கவியல் னபரிய னபாருட்கனைப் பற்றி ரபசிைாலும் மறுபுறம் குவாண்டம்
இயக்கவியல் அணுக்கைின் இயக்கவியனலயும் அனதத் தாண்டிய புலத்தின்
இயக்கவியனலயும் னதைிவாக விரித்துன க்கிறது. குவாண்டம்

இயக்கவியலில் சிக்கல்கள் என்பது பல பயன்பாடுகனைத் தற்ரபானதய

ரமம்பட்ட அறிவியலில் கண்டு வருகிறது. குவாண்டம் சிக்கல் ஐன்ஸ்டின்
மற்றும் அவ து சகாக்கைால்

எடுத்துன க்கப்பட்டது[5] .
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ஐன்ஸ்டின் அவ து குவாண்டம் சிக்கல் கருதுரகாைில் இரு ரவறுபட்ட

நினலகள் எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று னதாடர்பு னகாண்டு இயங்குகிறது
என்பனத விைக்கிைார். அதாவது ஒரு அனமப்பிலிருந்து பிரிந்த இரு
நினலகள் தைித்தைிரய இயங்கிைாலும் அனவ ஒன்றாக இனணந்து
இயங்குகிறது. ஒரு கூட்டனமப்பில் இருந்து ரவறுபட்ட த

சுழல் னகாண்ட

இ ண்டு நினலகள் பிரிவதாக எடுத்துக்னகாள்ைலாம் இவற்றில் ஒரு

குவாண்டம் நினலயில் அைவடுகள்
ீ
எடுப்பதாகக் னகாள்ைலாம். நினல

ஒன்றில் இவற்றின் தற் சூழல் அனமப்பு ரமல்ரநாக்கி இருப்பதாக அைவடு
ீ
னதரிய வருகிறது. மறுபுறம் இதன் இன்னைாரு நினல பல னதானலவு

பிரிந்திருந்தாலும் அதன் தற் சூழல் நினலனயக் கீ ழ்ரநாக்கி இருப்பதாக
அதனை அைவிடாமரலரய எைிதாகக் கூறிவிட முடியும்.

குவாண்டம் இயக்கவியலின் ஒரு அடிப்பனட கருதுரகாள் உண்டு அதாவது
ஒரு அனல இயக்க நிகழ்வினை அைவிடும்ரபாது அதன் அனல இயக்க
அனமப்பாைது பாதிக்கப்படுகிறது. எைரவ குவாண்டம் அனமப்புகைின்
அைவடுகள்
ீ
என்பது அவற்றில் உண்னமத் தன்னமனயப் பாதிக்கிறது.
அைவடுகள்
ீ
னசய்வதன் மூலம் அவற்றில் உண்னமத் தன்னமனய

புரிந்துனகாள்ை முடிவதில்னல. இந்தக் கூற்றுக்கு மாற்றுக் கருத்தாக

குவாண்டம் சிக்கல்கள் தீர்வாக அனமயும். தைித்தைிரய பிரிந்த இரு
ரவறுபட்ட நினலகைில் ஒன்றில் னசய்யப்படும் அைவடு
ீ ஆைது

மற்னறான்றில் அைவடு
ீ னசய்யப்படாத ரபாரத கண்டறிய முடிகிறது. இது
அந்த நினலயில் உண்னமத் தன்னமனய உறுதி னசய்கிறது. இந்த குவாண்டம்
சிக்கல் பயன்பாடு அைவில் பல புதிய த வுகனை னவைிப்படுத்துகிறது.

சமீ பத்திய இயற்பியல் வைர்ச்சி இந்த குவாண்டம் சிக்கல்கனைத் தகவல்
னதாடர்புகள் பயன்படுத்திக்னகாள்ை முடியும் என்பனத உறுதி னசய்கிறது.

உதா ணமாக குவாண்டம் சிக்கலில் னபறப்பட்ட 2 துகள்கள் 144 கிரலாமீ ட்டர்
னதானலவுகளுக்கு இனடயில் பகிர்ந்தைிக்கப் பட்டுள்ைது [2]. இரதரபால 1200
கிரலா மீ ட்டர்களுக்கு இனடயிலும் குவாண்டம் சிக்கல் மூலம்

தயாரிக்கப்பட்ட துகள்கள் பகி ப்பட்டுள்ைது. [3, 4]. இது ஒருபுறம் இருந்தாலும்
ஐன்ஸ்டின் கிைாஸிக்கல் இயக்கவியனல அடிப்பனடயாகக் னகாண்ட

மற்றுனமாரு கட்டுன யில் இனணப்பு பாலத்னதப் பற்றி ரபசியுள்ைார் .

அதாவது கிைாஸிக்கல் சிக்கலாை அனமப்பில் இனணப்பில் உள்ை இரு

னபரும் அனமப்புகள் இனடயில் இனணப்பு பாலம் ரபான்ற ஒரு அனமப்பு
இருப்பதாகக் கணக்கிட்டு இருந்தார். கிைாஸிக்கல் கணித முனறகைின்
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வன யறுக்கப்பட்ட இந்த நுட்பமாை கணக்கீ டுகள் குவாண்டம்
இயக்கவியலுக்கும் விரிவாக்கம் னசய்ய இயலும்.

அதாவது குவாண்டம் சிக்கலில் உருவாக்கப்பட்ட இரு

துகள்கள் அவற்றுக்கு

இனடயில் ஒரு பாலம் ரபான்ற அனமப்பினை னகாண்டிருக்கும். இது
ஐன்ஸ்டின் ர ாசன் பாலம் எைவும் வன யறுக்கப்படுகிறது[6]. இந்த

இனணப்புப் பாலம் மிக நுண்ணியதாகப் பிைாங்க் நீைம் னகாண்டதாக

மட்டுரம இருக்கும். ரமலும் இந்த அனமப்பு அந்தத் துகள்களுக்கு இனடயில்
மட்டுரம ஏற்புனடயதாக இருக்கும். எைரவ ஒரு அனமப்பிலிருந்து பிரிந்த
ஒன்றுடன் ஒன்று னதாடர்புனகாண்ட குவாண்டம் சிக்கல் அனமப்புகள்
எப்ரபாதும் அவற்றுக்கு இனடயில் ஒன்ரறாடு ஒன்று னதாடர்பில்

இனணந்திருக்கும். ஒன்றில் ஏற்படுத்தப்படும் பாதிப்பு மற்னறான்னறயும்
பாதிக்கும். ரமலும் குவாண்டம் இயக்கவியலின் யங் இ ட்னடப் பிைவு

ஆய்வு எைப்படும் மிகப்னபரும் ஆய்வு முடிவு ஒன்று உள்ைது. இந்த ஆய்வு

முடிவின்படி ஒரு துகள் அனலயாகவும் துகைாகவும் விைக்க முடிந்தது. இது
அனலத்துகள் ரகாட்பாடு எை அனழக்கப்படுகிறது. அனலத்துகள்
ரகாட்பாட்டின்படி ஒர
னசய்யமுடிகிறது. ன

துகள் அனலயாகவும் துகைாகவும் இருப்பனத உறுதி

ய்சன்னபர்க்கின் நினலயில்லாக் ரகாட்பாடு இதனை

உறுதி னசய்கிறது அதாவது துகைின் இரும்னபயும் உண்பனதயும் ஒர
ரந த்தில் கணக்கிட முடியாது.

மீ நினலகள் என்பதும் குவாண்டம் இயக்கவியலில் மற்றுனமாரு சிறப்பம்சம்
ஆகும். மீ நினலகள் கருத்துப்படி ஒரு நினலனய அைவட்டுக்கு
ீ
உட்படுத்தும்
முன்பு அதன் துல்லியமாை இருப்னபக் கணக்கிட இயலாது. அதாவது
கணக்கீ ட்டுக்கு முன்பு அது இருப்பும் இல்லானமயும் ஆை நினலயில்

உள்ைது. இனத ஸ்ர ாடிஞ்சர் பூனை ஆய்வு எைவும் விைக்க முடிகிறது.

இந்த ஆய்வுப்படி பூனையாைது ஒரு னபட்டிக்குள் கதிரியக்கத் தைிமத்தில்

இனணத்து னவத்து அனடக்கப்படுகிறது. கதிரியக்கத் தைிமத்தின் இயக்கம்
முன்ைர

அைவிடப்படுகிறது. அந்தப் னபட்டினய திறக்காத வன

பூனையாைது உயிர ாடு உள்ைதா இல்னலயா என்பனதத் னதரிவிக்க
முடியாது. அதாவது மூடி இருக்கும் வன

பூனையின் நினல என்பது இறந்த

மற்றும் உயிர ாடு இருக்கும் மீ நினல எை விைக்கமைிக்கப்படுகிறது. இந்த
ஆய்வு முடிவு குவாண்டம் இயக்கவியலின் னபரும் முன்ரைற்றத்னதக்
னகாடுத்தது [7].
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இரதரபால குவாண்டம் இயக்கவியலில் மற்றுனமாரு சிறப்பாை ரகள்வியும்
உண்டு இதனைப் பகுதி பி திபலிப்பு ரகள்வி அல்லது புதிர் எைவும்

குறிப்பிடுகின்றைர் இதன் விைக்கம் என்ைனவைில் ஒரு கண்ணாடித் தட்டில்
விழும் ஒைிக்கற்னற னபரும்பாலும் அதன் ஊரடப் பாய்ந்து னசன்றாலும் சிறு
பகுதி பி திபலிக்கப்படுகிறது. குவாண்டமாக்கலின் மூலம் ஒைிக்கற்னறகள்

அனைத்தும் ஃரபாட்டான் துகள்கள் என்று வன யறுக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக
விழும் ஃரபாட்டான்கைில் 4% பி திபலிக்கப் படுகிறது உதா ணமாக 100
ஃரபாட்டான்கள் வருனகயில் அவற்றின் நான்கு ஃரபாட்டான்கள்

பி திபலிக்கப்படுகிறது. ஃரபாட்டான் குழு வருனககைில் எவ்வைவு
ஃரபாட்டான்கள் பி திபலிக்கப்படுகிறது என்பது கணக்கிட முடியும் ஆைால்

அவ்வாறாை னவைிப்படும் பி திபலிக்கும் ஃரபாட்டான்கள் எனவயனவ எை
அறுதியிட்டுக் கூறமுடியாது. குவாண்டம் கணக்கீ ட்டியல் முனறகளும் 4%
பி திபலிப்பினை உறுதினசய்தாலும் னமாத்த எண்ணிக்னகயிலாை

ஃரபாட்டான்கைில் எந்த 4% ஃரபாட்டான்கள் பி திபலிக்கிறது என்பனதயும் ஏன்
அனவ மட்டும் சிறப்பாக பி திபலிக்கப்படும் நினலக்குச் னசல்கிறது
என்பனதயும் விைக்க முடிவதில்னல. [8].

குவாண்டம் தகவல்கள் என்பது ஒரு குவாண்டம் இயக்கத்தில் உள்ை

அடிப்பனட த வுகனை னபற்றுள்ைது. ஒரு அனமப்பில் உள்ை குவாண்டம்

தகவல்கள் எப்ரபாதும் அழிவது இல்னல. இது தகவல் அழிவின்னம விதினய
உறுதி னசய்கிறது[9]. தகவல் அழிவின்னம விதியின் படி குவாண்டம்
தகவல்கள் எந்த நினலயிலும் அந்த குவாண்டம் அனமப்பில்

இருந்துனகாண்ரட இருக்கும்.இந்தத் தகவல்கள் அந்தக் குவாண்டம்

அனமப்பின் இருப்பினையும் இயக்கத்னதயும் உறுதி னசய்கிறது. எத்துனணப்

னபாருட்கனையும் உள்ைிழுத்து அழிக்கக்கூடிய கருந்துனைகளுக்கு அருகிலும்
குவாண்டம் தகவல் அழிவின்னம விதி நினலனபறுகிறது. கருந்துனைகள்

தன்னை னநருங்கும் அத்துனணப் னபாருட்கனையும் தைது ஓர்னம புள்ைியுள்
அழித்துவிடுகிறது. ஆயினும் உள்ரை விழும் னபாருள்கைில் குவாண்டம்
தகவல்கள் அதைிலிருந்து

ாக்கிங் கதிர்வச்சு
ீ
மூலம் னவைிவருகிறது[10].

எைரவ குவாண்டம் தகவல்கள் பி பஞ்சத்தில் எந்த நினலயிலும் அழிவது
இல்னல. இதன் கா ணமாக ஒரு மைிதைின் அடிப்பனட குவாண்டம்

தகவல்கள் எப்ரபாதும் அழிவதில்னல. இந்த குவாண்டம் தகவல்களும்
அவைது நன்னம தீனமக்கு கா ணமாக அனமகிறது. இதுவும் தீதும் நன்றும்
பிறர் த

வா ா என்பனத நிரூபிக்கிறது. இவ்வாறாை விைக்கங்கைின் மூலம்

குவாண்டம் இயக்கவியல் அடிப்பனடயில் இயங்கும் அணுக்களும்
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அணுக்கூட்டங்களும் அடிப்பனடத் துகள்களும் ஏனைய அனல இயக்கங்களும்
ஒன்றுடன் ஒன்று னதாடர்புனகாண்டு கட்டுப்பாட்ரடாடு இயங்குகிறது என்பது
னதைிவாகிறது. எைரவ ஒருவரின் நன்னமக்கும் தீனமக்கும் அவருள்ரை
உள்ை குவாண்டம் தகவல்கரை கா ணமாக உள்ைது. இது மானபரும்
உண்னமயாை தீதும் நன்றும் பிறர்த

வா ா என்பனத விைக்குகிறது.

தீலைநன்லை:
எது தீனம மற்றும் எது நன்னம என்னும் ரகள்வியின் விைக்கமாகச்

சமீ பத்தில் வாழ்ந்த தத்துவஞாைி ரவதாத்திரி மகரிஷி (1911-2006) பின்வரும்
பதத்னத குறிப்பிட்டுள்ைார். ஒருவரின் னசயலால் தைக்ரகா பிறருக்ரகா
தற்காலத்திரலா பிற்காலத்திரலா துன்பம் வினையாத னசயல்கரை

நல்ல னசயல்கள் அல்லது நன்னம எைவும், அவ்வாறாக அனமயாத

னசயல்கள் தீய னசயல்கள் அல்லது தீனம எை வன யறுக்கப்படுகிறது [11]
முடிவுலே:
அடிப்பனட குவாண்டம் இயக்கவியல் என்பது நாம் புலன்கைால் காணும்

இயக்கங்கனை விடவும் மாறுபட்டதாக அனமகிறது. இயற்பியலாைர் ரிச்சர்ட்
னபய்ன்ரமன் "குவாண்டம் இயக்கவியல் மைிதைின் புரிதலுக்கு

அப்பாற்பட்டதாக உள்ைது"[12] என்று குறிப்பிட்டுள்ைார். அடிப்பனட குவாண்டம்
இயக்கவியல் பற்றிய னதைிவு வருனகயில் இயற்னக அனமப்னபயும் அதன்

இயக்கவியனலயும் ரமலும் அதன் ஆற்றல் நினலகனையும் புரிந்துனகாள்ளும்
தனகனம வ ப்னபறுகிறது. நாம் அனைவரும் இனணக்கப்பட்ட குவாண்டம்

வனலயனமப்பில் இனணந்து இருப்பதால் ஒருவருக்கு ஏற்படும் நிகழ்வுகள்
சமுதாய வனலயனமப்பிலும் பாதிப்பு தருகிறது ரமலும் குவாண்டம்

உண்னம தன்னம என்பது அவ வரின் உள்ைார்ந்த நினலப்புத்தன்னம யாக
இருப்பதால் ஒருவருக்கு ஏற்படும் நன்னமரயா தீனமரயா பிறர் மூலம்
வினைவதில்னல அவ வரின் உள்ைார்ந்த குவாண்டம் னமய் நினலரய
அதனைத் தீர்மாைிக்கிறது ரமலும் குவாண்டம் அறிவு எைப்படும் மிக

நுண்ணிய சிக்கலாை இயக்கச் சமன்பாடுகனைக் னகாண்ட அனமப்பு நினலயும்
ஒரு நிகழ்வின் ஓட்டத்தினை தீர்மாைிக்கிறது இவற்றில் அடுத்தடுத்து நிகழும்
நிகழ்வுகள் எவ்வாறு நடக்கின்றை என்பனதச் னசால்ல முடியுரம தவி

நடக்கின்றை என்பனத விைக்க முடிவதில்னல இதன்மூலம் அவ வரின்

ஏன்

நன்னமக்கும் தீனமக்கும் அவ வர் கா ணம் என்பது நுட்பமாக விைங்கிக்
னகாள்ை முடிகிறது எைரவ தீதும் நன்றும் பிறர் த
புலைாகிறது.
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26. ைலையொளி பழங்குடி ைக்களின் இைப்தபயர்வும்
வதொற்றத் ததொன்ைங்களும்

— முலைவர். ை. தசல்வபொண்டியன்
மைித இைத்தில் னதான்னமச் சமூகங்கைாய் விைங்குபவர்கள் பழங்குடி
மக்கள் (Tribes) ஆவர். பழங்குடிச் சமூக அனமப்பிலிருந்து தான் மைித

சமுதாயம் வைர்ச்சி னபற்று இன்னறய நினலனய எட்டியுள்ைது எைச்
சமூகவியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றைர்.

பழங்குடி மக்கைின் வ லாற்னற

ஆய்வு னசய்வதன் மூலமாக மைிதக் குலத்தின் னதாடக்கக் கால
வ லாற்னறயும் வைர்ச்சி நினலகனையும் அறிய முடியும்.

உலனகங்கிலும்

பல்ரவறு நாடுகைில் வாழும் பழங்குடி மக்கைின் வாழ்வியலில் ஒத்த பண்புக்
கூறுகள் காணப்படினும் அந்நிலப்ப ப்புகளுக்குரிய தைித்துவமாை பண்புக்
கூறுகனையும் பிரித்தறிய முடிகிறது.

தைிழகப் பழங்குடிச் சமூகங்கள்:
தமிழக அ சின் அட்டவனணச் சாதிகள் மற்றும் அட்டவனணப் பழங்குடிகள்

அமலாக்கச் சட்டப்படி (Tamilnadu SC and ST order (Amendment) Act., (1976) தமிழ்நாட்டில்
36 பழங்குடிச் சமூகங்கள் உள்ைை. அனவயாவை, அடியான், அ நாடன்,

இ வாைன், இருைர், ஊ ாைி, கணியன், கம்மா ா, காட்டு நாயக்கன், காடர்,
காணிக்கா ன், குறும்பர், குறிச்சன், குடியர்/மனலக்குடி, குறுமன், னகாச்சு ரவலன்,
னகாண்ட காபு, னகாண்ட ன ட்டி, னகா கர், ரகாத்தர், ரசாைகர், னதாதவர், பைியர்,
பள்ைியன், பள்ரையன், பணியன், மகாமலசர், மலசர், மனல அன யன்,
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மனலக்குறவன், மனலப் பண்டா ம், மனலயக் கண்டி, மனலயாைி,
மனலரவடன், மன்ைான், முதுவன், முடுவன் / முடுகர்.

2001 ம் ஆண்டின் குடிமதிப்புக் கணக்கின் படி தமிழகத்தின் னமாத்த மக்கள்
னதானக 62,405,679 ஆகும். இதில் தமிழகத்திலுள்ை 36 பழங்குடிச் சமூகங்கைின்
னமாத்த மக்கள் னதானக 6,51,321 ஆகும். இது தமிழகத்தின் னமாத்த மக்கள்
னதானகயில்1.0 விழுக்காடாகும்.

தமிழகத்திலுள்ை மனலயாைி பழங்குடி மக்கைின் னமாத்த மக்கள் னதானக
3,10,042 ஆகும். தமிழகப் பழங்குடி மக்கைின் மக்கள் னதானகயில் இது 47.6
விழுக்காடாகும். அதாவது தமிழகப் பழங்குடி மக்கைில், சற்னறாப்ப பாதி
அைவிைர் மனலயாைி பழங்குடி மக்கரை ஆவர்.
தமிழகப் பழங்குடிச் சமூகங்கனை மூன்று வனகயிைங்கைாகப் பிரித்துக்
காணலாம்.

(பக்தவத்சலபா தி, 2013 :40)

அ. ததொல் பழங்குடியிைர் (Aboriginal Tribes)
இம்மக்கள் வ லாற்றுக் காலத்திற்கும் முற்பட்டு தம் வாழிடங்கைில்

இடப்னபயர்ச்சி ஏதுமின்றி வாழ்ந்து வருகின்றைர். பழங்குடி சமய, வாழ்வியல்
கூறுகனைக் னகாண்டுள்ைைர். (காடர், ரதாடர், இருைர், பைியர், காட்டுநாய்க்கர்,
ரகாத்தர் ரபான்ரறார்).
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ஆ. முதுகுடியிைர் (Primitive Tribes)
இம்மக்கள் தம் வாழிடங்கைில் நீண்ட னநடுங்காலமாக வாழ்ந்து

வருகின்றைர். இவர்கைின் ரதாற்றத் னதான்மங்கைில் சாதியத்தின் முன்

வடிவம் காணப்படுகின்றது. (னதாதவர், ரகாத்தர், குறும்பர் ஆகிய மூவரும்
கடவுைின் வியர்னவத் துைிகைிலிருந்து பிறந்த உடன்பிறந்ரதார் எனும்
ரதாற்றத் னதான்மம்)
இ. பழங்குடியிைர் (Tribes)
ஏதாவது னநருக்கடிகைின் (அ சியல், வறுனம (பஞ்சம்), ரநாய்) கா ணமாக
சமனவைிப் பகுதியிலிருந்து மனலப்பகுதிகளுக்ரகா அல்லது ரவறு

பி ரதசத்துக்ரகா இடப்னபயர்ச்சி னசய்து அங்ரகரய தங்கிவிட்டவர்கள்

(மனலயாைி, முதுவர், பைியர், மனலப்பண்டா ம், கணியான், அடியான், குறுமன்,
னகா கர், காட்டு நாயக்கர், குறிச்சான் ரபான்ரறார்) பூர்வகத்தில்
ீ
வழிபட்ட னசவ
னவணவக் கடவுள்கனைத் தற்ரபாதும் வணங்கி வருகின்றைர். குறிப்பாக
மனலயாைி பழங்குடியிைரினடரய நிலப்பி புத்துவ அனமப்பு இன்னும்
நினலனபற்றுள்ைது.

இந்தியா முழுவதிலுமுள்ை பழங்குடி இைங்கைில், ‘65 சமூகங்கனை அழியும்

நினலயில் உள்ை பழங்குடிகள்’ எை மத்திய அ சு அறிவித்துள்ைது. அவற்றுள்
தமிழகத்திலுள்ை காடர், ரதாடர், இருைர், பைியர், காட்டு நாய்க்கர், ரகாத்தர்
ஆகிய ஆறு பழங்குடி இைங்களும் அடங்கும். சமூக, னபாருைாதா
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நினலயில்

இவ்விைங்கள் மிகவும் பின் தங்கியுள்ைை. இவர்கைது முன்ரைற்றத்திற்காக
அ சு பல திட்டங்கனைத் தீட்டிச் னசயற்படுத்தி வருகிறது.

தைிழகப் பழங்குடிகளின் வொழ்விைம்:
தமிழகப் பழங்குடிகள், தமிழ்நாட்டிலுள்ை 3834 கி ாமங்கைில் வாழ்ந்து
வருகின்றைர்.

தமிழ்நாட்டில் பழங்குடிகைின் வாழ்விடத்னத மூன்று

பகுதிகைாகப் பிரிக்கலாம். 1. மனலப்பகுதிகள், 2. அடிவா ப்பகுதிகள் 3.

சமனவைிப்பகுதிகள். னபரும்பான்னமயாை தமிழகப் பழங்குடிகள் மனலப்
பகுதிகைிரலரய வாழ்ந்து வருகின்றைர்.

கிழக்குத் னதாடர்ச்சி மனல, மற்றும்

ரமற்குத் னதாடர்ச்சி மனலகைில் அவர்கைது வாழ்விடம் அனமந்துள்ைது.
கிழக்குத் னதாடர்ச்சி மனலகைில்

(Eastern Ghats) வாழும் பழங்குடி இைங்கள்

ஒடிசா, னதலங்காைா, ஆந்தி ப்பி ரதசம், தமிழ்நாடு, கர்நாடகம் ஆகிய
மாநிலங்கைில் ப விக் காணப்படும் இத்னதாடர் வடக்கில் மகாநதிப்
பள்ைத்தாக்கில் னதாடங்கி னதற்கில் இ ாமநாதபு ம் மாவட்டத்தில்
னவனகயாறு வன

நீள்கிறது.

நீலகிரிக்கு அருகிலுள்ை மாயாறு

பள்ைத்தாக்குப் பகுதியில் ரமற்குத் னதாடர்ச்சி மனலகளுடன் இனணகிறது.
இம்மனலகைின் னமாத்தப் ப ப்பைவு 152,000 சது
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கிரலா மீ ட்டர்கைாகும்.

இந்தியாவில் கிழக்குத் னதாடர்ச்சி மனலகைில் சுமார் 60 பழங்குடி
இைத்தவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றைர்.

கிழக்குத் னதாடர்ச்சி மனலயின்

வடபகுதியில் (ஒடிசாவின் மகாநதி பள்ைத்தாக்கு, சத்தீஸ்கர், மத்தியபி ரதச
மாநிலங்கள், ஆந்தி

பி ரதசத்தின் பள்ைத்தாக்கு வன ) சுமார் 1.76 ரகாடி

பழங்குடி மக்களும், னதன்பகுதியில் (கிருஷ்ணா நதி பள்ைத்தாக்கிலிருந்து

நீலகிரி மனலத்னதாடர் வன ) சுமார் 20 லட்சம் பழங்குடி மக்களும் வாழ்ந்து
வருகின்றைர்.

தமிழ்நாட்டின் கிழக்குத் னதாடர்ச்சி மனல, அதன் அடிவா ப் பகுதிகள்,

சமனவைிப்பகுதிகைில் மனலயாைி, னகாண்டான ட்டி, குறிச்சான், குறுமன்,
ரசாைகர், ஊ ாைி, இருைர் ஆகிய 7 பழங்குடி இைத்தவர்கள் வாழ்ந்து
வருகின்றைர்.
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ஜவ்வாது மனல, ஏலகிரி மனல, கல்வ ாயன் மனல, ரசர்வ ாயன் மனல,

சித்ரதரி மனல, வாச்சாத்திமனல, ஜல்லூத்து மனல, ரகாதுமனல, கஞ்சமனல,
நக மனல, கடகமனல, பச்னசமனல, பாலமனல, னகால்லிமனல ஆகிய
அனைத்து மனலகைிலும் மனலயாைி பழங்குடிகரை னபரும்பாலும்
வாழ்கின்றைர்.

அதாவது மனலயாைிகள் அனைவரும் கிழக்குத் னதாடர்ச்சி

மனலகைில்தான் வாழ்கின்றைர்.

ரமற்குத் னதாடர்ச்சி மனலகைில்

(Western Ghats)வாழும் பழங்குடி இைங்கள்

குஜ ாத், மகா ாஷ்டி ா எல்னல னதாடங்கி மகா ாஷ்டி ா, ரகாவா, கர்நாடகம்,
ரக ைம், தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கைில் ப விக் காணப்படும் இத்னதாடர்
ரக ைத்தின் அகஸ்தியர் மனல வன

னதாடர்ச்சியாக நீள்கிறது.

இம்மனலகைின் னமாத்தப் ப ப்பைவு 160,000 சது

கிரலாமீ ட்டர்கைாகும்.

தமிழ்நாட்டின் ரமற்குத் னதாடர்ச்சி மனல, அதன் அடிவா ப் பகுதிகள்,
சமனவைிப்பகுதிகைில் 26-க்கும் ரமற்பட்ட பழங்குடி இைத்தவர்கள் வாழ்ந்து
வருகின்றைர்.

காடர், பணியர், னதாதுவர், குறும்பர், ரகாத்தர், இருைர், ரசாைகர்,

ஊ ாைி, காட்டு நாயக்கர், ஆகிரயார் நீலகிரி மனலப்பகுதியிலும்; குன்னூர்,
புனலயர், மனலரவடர், பைியர், பள்ைியன், பள்ரையன், மலசர், முதுவன்,
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முடுவன்/முடுவர், மன்ைான் ஆகிரயார் ஆனைமனல, பழைிமனல
பகுதிகைிலும் வாழ்ந்து வருகின்றைர்.
பழங்குடி ைக்களின் இைப்தபயர்வு:
பழங்குடி மக்கைினடரய பல்ரவறு கா ணங்கைால் இடப்னபயர்வுகள்
நிகழ்ந்துள்ைை. ஆதிமைிதன் தன் வாழ்வியல் ரதனவகளுக்காகவும், இயற்னக
இடர்கைிைாலும், பிற இைக்குழுக்களுடைாை ரமாதல்கைாலும், சமூக
விலக்கம் ரபான்ற இத

கா ணிகைாலும் இடம் னபயர்ந்தான். சமனவைிப்

பகுதிகைில் வாழ்ந்த சமூகங்கள் அ சியல், சமூக, னபாருைாதா

கா ணங்கைால்

மனலப்பகுதிகளுக்குச் னசன்று வாழத் தனலப்பட்டைர். காலப்ரபாக்கில்

அப்பகுதிகைிரலரய நினலத்து வாழ்ந்து வருகின்றைர். பல்ரவறு பழங்குடிச்
சமூகங்கைினடரய நிலவும் பழம புக் கனதகனைத் (Legends) னதாகுத்துக்

காணும்ரபாது னபரும்பான்னமயும் அ சியல் கா ணங்கைாரலரய இத்தனகய
இடப்னபயர்வு நிகழ்ந்திருப்பனத அறிய முடிகிறது.

இதனைரய,‘ஒருகாலகட்டத்தில் இந்தியப் பழங்குடிகைில் பலர் நக
வாழ்ந்தவர்கைாகவும் பின்ைர் அ சியல் சமுதாயக் கா ணங்கைில்

வாழ்க்னக

ஒதுக்கப்படும் பழங்குடிகைாக வாழ்ந்து வருபவர்கைாகவும்

காணப்படுகின்றைர்’ (பீ. நசீம்தீன், 1989:9) எைவும், `இப் பழங்குடி மக்கள் இடம்
னபயர்ந்து னசன்ற சூழல் வ லாற்று நூல்கைில் னபருவாரியாகப் பதிவு

னசய்யப்பட்டு வருகின்றை. பழங்குடி இை மக்கள் னபருவாரியாக மனலகைில்
வசித்து வருகின்றைர். இம்மக்கைில் சிலர் ஆ ம்பக் காலங்கைில் தாழ்ந்த

சமதை நிலங்கைில் வசித்து வந்தவர்கள் என்றும் அ சியல் கா ணங்கைால்
பயந்து மனலகைில் னசன்று குடிரயறிவிட்டைர் என்றும் ஆய்வாைர்கள்
கருதுகின்றைர்’ (சு. தாமன ப்பாண்டியன், 2008:36) எைவும் ஆய்வாைர்கள்
குறிப்பிடுகின்றைர்.

மன்ைான், முதுவர், ஆறுநாடன், காணிக்கா ர், பைியர், குறும்பர்,

மனலக்குறவர்கள், காட்டு நாயக்கர்கள், மனலரவடர்கள், குறிச்சன், னதாதுவர்கள்,
னகாண்டகாபு மற்றும் னகாண்டன ட்டி, இருைர்கள் ஆகிய பழங்குடிகள் இடம்
னபயர்ந்து னசன்று வாழும் வ லாற்னற ஆய்வுகள் வழி அறியமுடிகிறது.
‘மனலயாைி’ என்ற னசால் மனலகைில் வாழ்பவன் எைப் னபாருள்படும்.
‘மனலனய ஆள்பவர்’ என்ற னபாருைிலும் ‘மனலயாைி’ என்ற னசால்
வழங்கப்படுகிறது.

ரக ைாவிலுள்ை மனலயாைி மக்களுக்கும் இவர்களுக்கும்
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யானதாரு னதாடர்புமில்னல. இம்மக்கள் சமனவைிப் பகுதிகைிலிருந்து
மனலகைில் குடிரயறியவர்கைாவர்.

இவர்கள் காஞ்சிபு த்திலிருந்து இடம் னபயர்ந்த ‘கா ாை ரவைாைர்’ எைத்

தம்னமக் கூறிக்னகாள்கின்றைர். ‘கார்+ஆைர்=கார்ரமகத்னத ஆள்பவர்’ எைப்
னபாருள்படும். (க.ஆ., 05.01.2014, னசல்லமுத்து, 80, னபரியபக்கைம்) ‘எட்கர்

தர்ஸ்டன் தைது நூலில் மனலயாைிகள் என்ரபார் 15-ஆம் நூற்றாண்டின்

ரபாது ரபார் முதலிய கா ணங்கைால் காஞ்சிபு த்திலிருந்து இடம் னபயர்ந்த
ரவைாைர்கள்’ (எட்கர் தர்ஸ்டன், 1993:497) எைக் குறிப்பிடுகிறார்.

மனலயாைி பழங்குடியிைர் குறித்து தமிழ் னலக்சிகன் கூறும் கருத்துக்கள்

‘மனலயாைிகள், முகமதியர் னதன்ைாடு வந்தரபாது காஞ்சிபு த்தில் இருந்து
னசன்று ரசர்வ ாயன் மனலயிற் குடிரயறிய ரவைாைர் வகுப்பிைர்’ (தமிழ்
னலக்சிகன் 5.3110)

‘கா ாைர் என்பதற்குப் பழங்காலத்தில் இருந்த ஒரு மு ட்டுச்சாதியர், ரசலம்,

னதன்ைாற்காடு மாவட்டங்கைில் உள்ை மனலவாசிகைாை ஒரு ரவடச்சாதியர்’
(தமிழ் னலக்சிகன் 2. 885).

வதொற்றத் ததொன்ைங்கள்:
மனலயாைிகள் பற்றிய ரதாற்றத் னதான்மங்கைாக எட்கர் தர்ஸ்டன்
‘னதன்ைிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும்’ எனும் தன் நூலில் பின்வரும்
குறிப்புகனைத் தருகிறார்.

‘வசைம் ைொவட்ைக் லகவயடு – எச்.தை.பனு: ‘னதன்ைிந்தியாவில் முகமதியர்
ஆட்சி ரமரலாங்கியரபாது காஞ்சிபு த்திலிருந்து பத்துத் தனலமுனறகளுக்கு
முன்ைர் மனலப்பகுதியில் குடிரயறியவர்கள். காஞ்சினய விட்டுப் புறப்பட்டு
வரும்ரபாது மூன்று உடன்பிறந்ரதாருடன் இவர்கைின் முன்ரைார்கள்
வந்தைர்.

அம்மூவருள் மூத்தவன் ரசர்வ ாயன் மனலயிலும் இ ண்டாமவன்

னகால்லிமனலயிலும், இனையவன் பச்னசமனலயிலும் தங்கிைர்.
மனலயாைிகைின் னதய்வமாை கரி ாமன் காஞ்சியில் இருக்கப்

பிடிக்காதவைாகப் புதியனதாரு இடத்திற்குக் குடினபயர்ந்தான், அவனைப் பின்

னதாடர்ந்து வந்த னபரியண்ணன், நடுவண்ணன், சின்ைண்ணன் ஆகிய மூவரும்
தங்கள் குடும்பத்ரதாடு புறப்பட்டுச் ரசலம் மாவட்டத்திற்கு வந்து

னபரியண்ணன் ரசர்வ ாயன் மனலக்கும், நடுவண்ணன் பச்னசமனலகளுக்கும்,
அஞ்சூர் மனலகளுக்கும், சின்ைண்ணன் மஞ்சவாடிக்கும் னசன்று ரசர்ந்தைர்.
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திருச்சிேொப்பள்ளி ைொவட்ைத்லதச் வசர்ந்த ைலையொளிகளின் வதொற்றம் எப்.ஆர்.தஹைிங்வவ: இவர்கள் காஞ்சிபு த்னதச் ரசர்ந்த பூசாரியின்

சந்ததியிைர் ஆவர். அப்பூசாரி அந்நாட்டு மன்ைைின் உடன் பிறந்தவன். தன்
உடன்பிறந்தவைாை மன்ைனுடன் சண்னடயிட்டுக் னகாண்டு தன் மூன்று
மகன்களுடனும் ஒரு மகளுடனும் இப்பகுதிக்கு வந்து ரசர்ந்தான்.

இப்பகுதினய ஆண்டு வந்த ரவடர்களும் ரவைாைர்களும் புதிதாக வந்த
இவர்கனைத் தடுக்க முற்பட்டைர்.

எைினும் இருசா ருக்கும் இனடரய

ஏற்பட்ட சண்னடயில் புதிதாக வந்தவர்கள் னவற்றிவானக சூடி
மனலப்பகுதிகைில் ப வத் னதாடங்கிைர்.

னபரியண்ணன் னகக்ரகாைர்

சாதியிலிருந்தும், நடுவண்ணன் ரவடர் சாதியிலிருந்தும், சின்ைண்ணன்
ரதரவந்தி

குலத்தவ ாை பள்ைர் சாதியிலிருந்தும் னபண்கனை மணந்தைர்.

வை ஆர்க்கொடு ைொவட்ைக் லகவயடு கூறும் சவ்வொது ைலையில் வொழும்
ைலையொளிகள் தம் வதொற்றம் பற்றித் ததரிவிக்கும் விவேங்கள்:

காஞ்சிபு த்னதச் சார்ந்த கார்காத்த ரவைாைர்கள் தங்கள் னபண்கனைக்

கவர்ந்து னசன்ற ரவடர்கனைக் னகான்று இல்லங்களுக்குத் திரும்பிைர்.
இவர்கள் இறந்துவிட்டதாகக் கருதி இவர்கைது மனைவியர் விதனவக்

ரகாலம் பூண்டு சாவுச் சடங்குகனை நிகழ்த்திவிட்டிருந்த கா ணத்தால்
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சாதியிலிருந்து விலக்கப்பட்டவர்கைாக ஆகிவிட்டனத உணர்ந்தைர்.

இச்சூழ்நினலயில் இவர்கள் ரவடர் சாதி னபண்கனை மணந்தவர்கைாகச்
சவ்வாது மனலயில் குடிரயறிப் பயிர்த் னதாழிலில் ஈடுபட்டவர்கைாக
மனலயாைிகைின் மூதானதயர்கள் ஆகிவிட்டைர்.
ததன்ைொற்கொடு ைொவட்ை விவேக் குறிப்பு – பிேொன்சிஸ் - ததன்ைொற்கொடு
ைொவட்ைத்தில் வழங்கும் வழக்கு வேைொறு: இம்மனலகைில் ரவடர்கள்
வாழ்ந்து வந்தைர்.

அவர்கனை மனலயாைிகள் னகான்று அவர்கள் சாதிப்

னபண்கனை மணந்து னகாண்டைர்.

இவர்கள் சாதித் திருமணங்கைில் ரவடர்

சாதிக் கணவன் இறந்தபின் மணம் நிகழ்த்தப்படுகின்றது என்பனதக் குறிக்க
இன்றும் துப்பாக்கியினைச் சுடுகின்றைர் எைக் கூறுகின்றைர்.’ (எட்கர்
தர்ஸ்டன், 1993:497-501).

`தசன்லை ைொகொண பழங்குடிகளின் சமூக தபொருளொதொே நிலைலைகள்
பற்றிய அறிக்லக’ எனும் நூைில் அய்யப்பன் குறிப்பிடும் வதொற்றத்

ததொன்ைம்: ‘சாதி விலக்குக்கு உட்பட்ட னபரியண்ணன், நடு அண்ணன்,
சின்ைண்ணன் ஆகிய மூவரும் முனறரய னகக்ரகாைர், ரவடர், பள்ைர்
னபண்கனை மணந்து முனறரய கல்வ ாயன் மனல, பச்னசமனல,
னகால்லிமனலப் பகுதிகளுக்கு வந்து குடிரயறிைர்’ எை தர்ஸ்டன்
கூறியுள்ைனதச் சுட்டுகிறார் ( A. Ayyappan, 2000 : 143).

தைிழகப் பழங்குடி வழக்கொற்றியல் – கல்வேொயன் ைலைப் பழங்குடி

ைக்கள் எனும் நூைில் முலைவர் சி.நல்ைதம்பி குறிப்பிடும் வதொற்றத்
ததொன்ைம்: ‘காஞ்சிபு த்திலிருந்து விசயநக

மன்ைர்கைின் காலத்தில் இடம்

னபயர்ந்தவர்கள், பாலாற்னறக் கடந்து கல்வ ாயன் மனலப்பகுதியின்
எல்னலயில் அரியக் கவுண்டன் பானையப்பட்டு பகுதிமனலகைில்
குடிரயறிைார்கள்.

அவ்வாறு குடிரயறியவர்கள் அங்கிருந்து சவ்வாது மனல,

வத்தல்மனல, ரசர்வ ாயன் மனல, பச்னசமனல, னகால்லிமனல ரபான்ற
ஏனைய குன்றுகளுக்குச் னசன்று குடிரயறியிருக்கிறார்கள்.

ரமலும்,

முகலாயர்கைின் பனடனயடுப்பால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி மக்கள் கூட்டம்
காஞ்சிபு த்திலிருந்து பாலாற்னறக் கடந்து ஓடிச்னசன்று கல்வ ாயன்

மனலப்பகுதிகைிலும், பிற மனலப்பகுதிகைிலும் குடிரயறியிருக்கிறார்கள்.

ரபாரின் கா ணமாகக் குடிரயறியவர்கள் அங்குள்ை ரவடர்குலப் னபண்களுடன்
வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள்’. (சி. நல்லதம்பி, 2011: 30).
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‘தருைபுரி ைொவட்ைப் பழங்குடிகள்’ எனும் நூைில் தி. வகொவிந்தன்

குறிப்பிடும் வதொற்றத் ததொன்ைம்: ‘முன்னைாரு காலத்தில் காஞ்சிபு த்தில்
ஸ்ரீனவஷ்ணவ ரகாத்தி த்னதச் ரசர்ந்த கா ாைர் சிலர் வசித்து வந்தைர்.
இவர்கள் குலனதய்வம் கரி ாமன் என்னும் கரிவ த ாஜப் னபருமாள்.
குலனதய்வத்னத பூசாரிகள் (இருைர்) தூக்கிச் னசன்றைர்.

இந்தக்

சாமி கைவில்

ரதான்றி இச்னசய்தினயக் கா ாைருக்குத் னதரிவித்தது. கா ாைர் ஒன்றுகூடி
இனறவனைப் பி ார்த்திக்க இனறவன் அருள்னபற்று உற்சவன
எடுத்துச்னசன்ற பூசாரினயப் பின் னதாடர்ந்தைர்.

அவ்வாறு புறப்படும்னபாழுது

தங்கள் வட்டில்
ீ
நல்விைக்ரகற்றி, நினறகுடம் னவத்து ர ாஜாப்பூப் ரபாட்டு

இனறவனை வழிபட்டுத் தங்கள் மனைவியரிடம் தங்களுக்கு ஏதாவது தீங்கு
ரநர்ந்தால் நல்விைக்கு அனணயும், நினறகுடம் குனறயும், பூ வாடும் என்று
கூறிப் புறப்பட்டைர்.

அவர்களுடன் ஒரு நாயும் புறப்பட்டது.

பாலாற்றில் னவள்ைம் னபருகி வ ரவ, நாய் கன
வட்டிற்குத்
ீ
திரும்பியது.

வழியில்

கடக்க மாட்டாமல்

நாய் மட்டும் திரும்பி வ வும் தங்கள் கணவன்மார்

வ ாதனதயும் கண்ட னபண்கள், தங்கள் கணவன்மார் இறந்ததாகக் கருதித் தீ
வைர்த்து இறங்கிைர்.

இந்தச் னசய்தியும் சாமி மூலம் அவர்களுக்குத்

னதரிந்தது. ஆைாலும் தங்கள் னதய்வத்னத மீ ட்பதற்காக அவர்கள் ரமரல
பயணம் னசய்தைர்.

கரி ாமன் ரகாயிலில் (கல் ாயன்) பூசாரிகளுக்கும்

கா ாைர்கட்கும் ரபார் நடந்தது.

பூசாரிகள் இறந்தைர். னதய்வம் தான் அமர்ந்த

இடரம னபரிது என்று னசால்லிவிட்டதால் னதய்வத்துடன் கா ாைர்களும்

தங்கிவிட்டைர். பூசாரிகைின் மனைவிமார்கனைக் கா ாைர் மணந்தைர்.’ (தி.
ரகாவிந்தன், 1995: 24-25).

இத்னதான்மங்கைிலிருந்து னபறும் னசய்திகைின் அடிப்பனடயில் பின்வரும்
னபாதுவாை கருத்தினை எட்டலாம்.
வ.
எண்.

ைலையொளி

பழங்குடியிை

ைணம்புரிந்து தகொண்ை

தங்கிவிட்ை ைலைகள்

தபண்கள்

உைன் பிறந்வதொர்

1

னபரிய அண்ணன்

னகக்ரகாைர்குலப் னபண்கள்

கல்வ ாயன் மனல/

2

நடு அண்ணன்

ரவடர் குலப் னபண்கள்

பச்னசமனல

3

சின்ை அண்ணன்

பள்ைர்/ரதரவந்தி

னகால்லிமனல

னபண்கள்
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குலப்

ரசர்வ ாயன் மனல

இவற்னற உறுதி னசய்யும் விதமாகப் பல்ரவறு சடங்கியல் னநறிமுனறகள்
மனலயாைி பழங்குடி மக்கைின் வாழ்வில் காணப்படுகின்றை.

மனலயாைி

பழங்குடி மக்கைின் திருமண நிகழ்முனறயில் ஒவ்னவாரு உறவிைருக்கும்
னவற்றினல பாக்கு னவத்து திருமணத்திற்கு அனழப்பு னவக்கப்படுகிறது.
இதனை ‘பாக்கு பரி’ என்பர்.
னவக்கப்படுகிறது.

முதல் அனழப்பு நாட்டுக் கவுண்டனுக்கு

இ ண்டாவது அனழப்பு ஊர்க் கவுண்டன் மற்றும் ஊர்

மூப்பனுக்கு னவக்கப்படுகிறது, மூன்றாவது அனழப்பு அண்ணன் தம்பி பாக்கு
எை அனழக்கப்படுகிறது. கல்வ ாயன், பச்னசமனல, னகால்லிமனலகள்

இருக்கும் தினச ரநாக்கி தாம்பாைத்தில் னவற்றினல பாக்கு னவத்துக் காட்டி
திருமணத்திற்கு வருமாறு அனழப்பு விடுத்து வணங்கப்படுகிறது. அதன்
பின்ைர

மற்றவர்களுக்கு னவக்கப்படுகிறது.

30, னபரிய பழமனல).

(க.ஆ. 13.06.2010, அழகுமுத்து,

திருமணச் சடங்கின்ரபாது கூறப்படும் ‘ரவடன் னபாண்டாட்டி இைி கா ாைன்
(உழவன்) னபாண்டாட்டி’ என்பதிலிருந்து, இவர்கள் ரவடர் குலத்தவர்கனை
அழித்து அவர்களுனடய மனைவியன

மணம் புரிந்தது னதரியவருகிறது.

கல்வ ாயன் மனல மனலயாைிகள் மத்தியிலும் இம்முனற வழக்கிலுள்ைது.’
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“மணமகளும் அவ து ரதாழியர்களும் ‘ரவடனை விட்டுக் கா ாைனைக்
னகப்பிடித்ரதாம் என்று கூறுகிறார்கள்’ (சி. நல்லதம்பி

2011:88).

பச்னசமனல மனலயாைிகைின் திருமணப்பந்தலுக்கு முன் ஓர் இரும்புக் கம்பி
நடப்படுகிறது.

ரவடர்கைின் தீய ஆவிகைின் னதாந்த விலிருந்து இது

பாதுகாக்கும் எை நம்பப்படுகிறது.

இத்ரதாற்றத் னதான்மங்கைிலிருந்து, ரபார் முதலிய கா ணங்கைால்

காஞ்சிபு த்திலிருந்து வந்த கா ாை ரவைாைர்கள், கல்வ ாயன்மனல,

பச்னசமனல, னகால்லிமனல பகுதிகைில் வாழ்ந்து வந்த பூர்வ குடியிைன
அழித்து அவ்விைப் னபண்கனை மணந்ததால் ரதான்றிய கலப்பிைத்தவர
மனலயாைி பழங்குடியிைர் எை அறியமுடிகிறது.

இந்த இடப்னபயர்ச்சி

நிகழ்னவரய தம் வ லாறாக இம்மக்கள் கூறி வருகின்றைர்.

இவற்னறனயாத்த கனதகளும் / னதான்மங்களும் தமிழ்நாடு /

இந்தியாவிலுள்ை பல்ரவறு சாதிகைிடத்தும் காணப்படுகின்றை.
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27. Kavari in Tirukkuṟaḷ and Sangam Texts
— Dr. N. Ganesan

Kavari in Tirukkuṟaḷ and Sangam Texts:
Dravidian word for Gauṛ bison and Tibetan yak
Dr. Nagamanickam Ganesan
Houston, Texas, USA
Abstract: In Tolkāppiyam, solitary male mammals of the forest are listed in sūtra, Tol. marapiyal 37.
Solitaires, called "oruttal", are those of deer, tiger, blackbuck, Nilgai antelope and gaur-buffalo roaming
the forest alone in their peak of adolescence. In addition, crocodiles are included. For the wild bison
(Gauṛ) and domestic buffalo, Tolkāppiyam gives the name, "kavari". Ancient Indians named Tibetan yak
also as "kavari" because of its resemblances with Gauṛ bison. Sangam texts such as Puṟanāṉūṟu and
Patiṟṟuppattu mention kavari, the Tibetan yak as well as aṉṉam, which are migratory geese superbirds
crossing the mighty Himalayas twice annually to reach South India and return. Tirukkuṟaḷ 969 states that
just as yak will die in the frigid weather of the Himalayas if it loses the thick fur coat, people will not
survive if they lose honor in Life. Indologists remark that kavari 'yak' and related camari 'yak's tail, used
as fan' do not have a clear etymology yet. This paper proposes a Dravidian source for these words
derivable from kōṭu and its transformed form, kavaṭi (DEDR 1325 and 2200). Both kōṭu and kavaṭi have
meanings, such as the branch of a tree, forked junction and horns of the cattle. Tribal people speaking
non-literary Dravidian languages still wear the horns of the wild buffalo, and in ancient Indus Valley,
deities are depicted with these horns. Several parallel examples are given to illustrate the transformation
from -ṭ- into –r- as occurred in kavaṭi > kavari. Finally, Gaurī, female Gauṛa bison in Rgveda and wife of
Varuṇa, is shown to be from Dravidian kavaṭi.

1.0 Classical Tamil Texts and North Indian Fauna
Ancient Sangam Tamil texts are well aware of North Indian places, their fauna and flora. They
often mention the rivers like the mighty Ganges and Yamuna, and they also describe the lofty Himalayas.
Mt. Potiyil, the abode of Avalokeśvara in Mahāyāna Buddhist texts, is mentioned. The Himalayas and
Mt. Potiyil are paired together in one breath to state the Northern and Southern ends of India. The barheaded geese and graylag geese coming to South India across the Himalayas during annual migrations are
portrayed vividly in Sangam texts as aṉṉam. The ancient poets often wondered about them staying in the
South only during winter, and never building nests or breeding in the South, but they go back to the
Himalayas to lay their eggs and raise their chicks only to return the following year. Taking the case of
crocodiles, five important words (ghaṛiyāl, kumbhīra, makara, nakar and viṭaṅkar) for crocodiles in the
Northern rivers, Indus and Ganges, are shown to be of Dravidian origin. The river, Yamunā’s name seems
to be derived from yāmai ‘turtle’ which is the symbol of that river, while Gharial crocodile, variously
called as viṭaṅkar/nakar/ghaṛiyāl is the symbol of the Ganges river.
Prof. Asko Parpola has derived both ghaṛiyāl and kumbhīra, the names of Gharial crocodile in Sanskrit
and Hindi, from Dravidian [1]. In Eastern Indian languages such as Bengali, Bihari, and Nepali, the name,
nakar (Cf. Tamil nakkar) is used for the gharial (pg. 417-418, [2]). Representations of makara in early
Indian art matches with the form of crocodiles very closely. The marsh crocodile (Crocodylus palustris)
lives throughout the Indian subcontinent. The makara (> magara in Hindi) crocodile does ‘high-walk’ for
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short distances when it comes to the banks of rivers and lakes. This makara/magara marsh crocodile has
four strong feet, and these are explicitly shown in the following Indus valley sign, and he connects the
sign with Proto-Varuṇa: “In Taittirīya Āraṇyaka 2,19, the heavenly crocodile is called "the lord of all
beings (bhūtānām adhipatir)", an appellation which further supports identification of this *kaṇ-kāṇi
'overseer' with the Harappan predecessor of Varuṇa.” Compare the Indus crocodile sign with the
pictogrammatic Chinese reptile radical sign, 豸 and in Japanese, the "reptile radical" ashinakimushi hen.
In English, the marsh crocodiles are called as “mugger” and dictionaries trace “mugger” ultimately to be
of Dravidian origin. The most important words for 'crocodile' in South Asian languages have a Dravidian
etymology. Austro-Asiatic, on the other hand, does not seem to have any relation to the terms for
'crocodile' used more widely in South Asia [3].
An entire decad of songs is in Tēvāram by Sundarar on the naked mendicant, Śiva enticing women. The
commentators explain that this chapter in Tēvāram refers to the episode vividly portrayed in Liṅgapurāṇa.
V. M. Subramania Aiyar wrote: “This decade was composed as the words of those ladies who fell in love
with the fascinating beauty of Civaṉ when he went begging and were afraid of coming into contact with
his form; this idea is mentioned by Cuntarar himself in the last verse.” It is important to note that in each
of the verses, Śiva is called Viṭaṅkar. Obviously, the Tamil term viṭaṅkar (cf. iṭaṅkar) cannot be split as
vi+ṭaṅka 'one made without the use of the chisel', which is just a folk etymology to assign a pure Tamil
word’s origin to Sanskrit. Like nīra ‘water’, nīla ‘blue color’ in all Indian languages from Dravidian, we
have alternation of –l-/-r- in vār- “to pour, to flow down, a long belt” etc., as vāl/vālam ‘tail of birds,
animals’. From the same root, with the loss of word-initial v-, āli- (< vāli-) is hailstones, rain drops. Some
more examples of v- loss: indu/vindu ‘drop, seed’, iṭi/viṭuku ‘thunder’, āli/vāli ‘rain drops’, aḷai/vaḷai
‘hole’, iḻutu/viḻutu ‘fat, ghee’. Similarly, viṭaṅkar ‘gharial’ loses the v- and is attested as iṭaṅkar ‘gharial’
in Sangam texts. Note that iṭi, āli-, aḷai, iṭaṅkar are in Sangam but their root words viṭi (= viṭuku, Pallava
royal title), vāli-, vaḷai, viṭaṅkar respectively are attested in post-Sangam period. The word, indu (<
vindu) is attested even in Rgveda itself. Without considering these root words beginning with v-, it is
impossible to explain the origin of these words in Sangam which is a rather small corpus. In old Tamil
texts, viṭai refers to the virile male of animals - bovids, caprids, antelopes, elephants. It is a verbal noun
from viṭai- 'to enlarge, to thicken, to stiffen up, to stand with pride’ (also viṟai-/viṭai-, cf. DEDR 5439)
[4].

Figure 1. Indus sign number 87 (Crocodile – identification by Parpola, [1])
In classical Tamil texts such as Puṟanāṉūṟu, Patiṟṟuppattu, Tolkāppiyam grammar and Tirukkuṟaḷ, the
word, kavari occurs with the meaning of buffalo, Indian bison or Tibetan yak. Some examples can be
given:
(1)

kavir tatai cilampil tuñcum kavari
parantu ilaṅku aruviyoṭu narantam kaṉavum
āriyar tuvaṉṟiya pēricai imayam
teṉṉaṅ kumariyoṭu āyiṭai
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maṉmīk kūṟunar maṟam tapak kaṭantē (Patiṟṟuppattu 11).
Yak sleeping on Himalayan slopes full of coral flower trees, dream of and chew the narantam grass
they ate, and of wide waterfalls from which they drank, in the well renowned Himalayas where Aryans
live. In the land between that mountain and southern Kumari, you have ruined the strength of arrogant
kin.
(2)

narantai naṟum pul mēynta kavari
kuvaḷai paim cuṉai paruki ayala (Puṟanāṉūṟu 132:4-5)

In the North, on the sky-high Himalayas, a yak enjoys eating oranges and grazes on narantam grass,
drinks from a nearby pool.
(3)

mayir nīppiṉ vāḻāk kavari māvaṉṉār
uyir nīppar māṉam variṉ (Tirukkuṟaḷ 969)

Just like the Tibetan yak perishing in the frigid weather of the Himalayas if it loses the thick fur
coat, people will not survive if they lose honor in Life. It is essential to maintain Honor at all costs.
Often, the classical texts use the word, kavari or veṇ-kavari (white kavari), the fur from Yak buffalo, as
the fan bristles waved in front of chieftains and deities, and used as decoration on the head of horses and
above the ears of elephants.
(1) vēntu vīcu kavariyiṉ pū putal aṇiya (Naṟṟiṇai 241:6)
(2) muracu uṭaic celvar puraviccūṭṭu
mūṭṭuṟu kavari tūkki (Akanāṉūṟu 156:1-2)
(3) kavari mucci kār viri kūntal (Patiṟṟuppattu 43:1)
The white kavari/cavari from yak-cow hybrids of Nepal are highly valued in Indian temples. These
hybrids themselves are called “cauri” in Nepal, and live in the transition zone between Tibetan yaks and
Indian cattle. In Tamil, cavari/cauri/camari/cāmarai (< kavaṭi/kōṭu) is a braid, fillet of hair, plaited hair,
bushy tail of the Tibetan yak used as false hair or set in decorated handle and used as a fly-flap or fan
before an idol or a great personage. Cauri hybrids are comparable to gaur-cow hybrids seen in the
sculptures of Indus Valley Civilization, and Sangam texts call these hybrids or gaur themselves as āmā
‘cow-like animal’.

Figure 2. Cauri, yak-cow hybrid in Nepal
Tolkāppiyam grammar uses the mammal name, kavari, with interesting semantics. “pulvāy puli uḻai
maraiyē kavari colliya karāmoṭu oruttal oṉṟum” (Tol. Poruḷ. Marapiyal). In this sūtra, the male solitary
animals of spotted deer, tiger, blackbuck, Nilgai antelope, gaur-buffalo and crocodile have a name:
oruttal. Later sutras mention another name for their males as ēṟu, and the females are called piṇai.
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2.0 Significance of Kōṭu ‘horn’ of bison and buffalo in ancient India
The ancient Dravidian people thought of the buffalo, especially in the wild, and its cultural equivalent,
the Indian gaur bison as ferocious and worthy of adulation. The Indus seals of Gharial crocodile as Master
of Animals display two bisons interlocking their horns, thus providing an artificial crown of horns to the
crocodile.

Figure 3. Crocodile god with Bisons providing horns (Mohenjadaro seal)
In another seal from Mohenjadaro, a little girl, wearing a ponytail and a skirt, is being thrown
outwards by a powerful buffalo (R. Mackay, 1938) [5]. The same girl seems to be shown five times on a
single seal from Banawali, with the intent to capture the ferociousness of battle and different stages in the
war. Indus seals often depict divinities with buffalo horns. In historical times, a bison head is seated on
the throne to denote Buddha, and in coins, it is shown as a royal symbol. Because of the high importance
assigned to the horns of the wild buffalo and bisons in Dravidian cultures, these bovids get their name as
kavari derivable directly from kōṭu ‘horn’. By similarity with the shape, size and color, Himalayan yaks
are named as kavari in Tamil. It is noteworthy that the prominent dorsal shape of both Indian gaur bison
and Himalayan yak are quite comparable.

Figure 4. Yak grazing (dorsal comparable with Gaur)

3.0 Gauṛa and Kavari – Related names of Indian bison and buffalo
Dravidian Etymological Dictionary entries, DEDR 1325 and 2200, show the relationship between
words, kōṭu and kavaṭu with almost identical semantic clustering. The meanings are horn, hump, fork like
branches of a tree or road junction, and bivalve shell-fish.
DEDR 2200 Ta. kōṭu (in cpds. kōṭṭu-) horn, tusk, branch of tree, cluster, bunch, coil of hair, line, diagram,
bank of stream or pool; kuvaṭu branch of a tree; kōṭṭāṉ, kōṭṭuvāṉ rock horned-owl (cf. 1657 Ta. kuṭiñai).
Ko. ko·ṛ (obl. ko·ṭ-) horns (one horn is kob), half of hair on each side of parting, side in game, log, section
of bamboo used as fuel, line marked out. To. horn, branch, path across stream in thicket. Ka. kōḍu horn,
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tusk, branch of a tree; kōr horn. Tu. kōḍů, kōḍu horn. Te. kōḍu rivulet, branch of a river. Pa. kōḍ (pl.
kōḍul) horn. Ga. ( ll.) kōr (pl. kōrgul) id. Go. (Tr.) kōr (obl. kōt-, pl. kōhk) horn of cattle or wild animals,
branch of a tree; ( . Ph. A. Ch.) kōr (pl. kōhk), ( .) kōr (pl. kōhku), ( a.) kōru (pl. kōẖku) horn; (M.)
kohk branch (Voc. 980); (Lu .) kogoo a horn. Kui kōju (pl. kōska) horn, antler. Cf. 2049 Ta. koṭi. DED
(N) 1824
DEDR 1325 Ta. kavar (-v-, -nt-) to separate into various channels, deviate, depart from instructions;
churn (or with 1340); (-pp-, -tt-) to branch off (as roads), fork, bifurcate; n. bifurcated branch (as of tree
or river), prong; kavarppu forking, bifurcation; kavarpu differing; kavaṭu branch of tree, forked branch,
separation, division; kavaṭṭi, kavaṭṭai fork of a branch, branching root; kavuṭṭi space between the thighs;
kavalai forking of branches, place where several ways meet; kavai (-pp-, -tt-) to fork (as a branch); n.
division, cleavage (as of hoof, a crab's claws), branch of a tree, forked stick, crossroads; kavam, kavvam
churning stick; kavvu fork of a branch or horn; kappu forked branch, branch, bough, cleavage, cleft; kappi
(-pp-, -tt-) to fork as a branch. Ma. kava forked branch, space between the legs; kavekka to stand astride;
kavaṭi pitch-fork; kavaṭṭa the forked branch of a tree; kavaram, kavar bifurcated branch or shoot, prong of
a pitch-fork; kavarikkuka to shoot forth as a forked branch; kavala place where two roads meet; kappu
bifurcated branch. Ko. kav forked stick, fork of branch; kavc go·l forked stick used as potholder; kavṛ
forked branch. To. kafyforked stick, double peak of a hill, hair of a god or of priest of ti·-dairy. Ka. kaval
to become bifurcated or forked, branch off; n. bifurcation, forked or lateral branch, forked stick, divided
state, couple, pair; kavate forked state; kavaḍu, kave = kaval n. Tu. kaba space between the fingers;
kabarů forked or lateral branch, forked stick; forked; kabe forked stick; cloven, forked; (B-K.) kappu fork
of a wooden post. Te. kava pair, couple; kavalu twins; kavvamu churning stick. Go. (S.) kava churning
stick (Voc. 596). Malt. kapli a pair of branches, horns or antlers. DED(S, N) 1113.
The leap-frogging game of kavaṭi, where the raider holds his breath while chanting "kavaṭi, kavaṭi".
The anti-raiders try to form "forks" around him and try to catch and overpower him. This is a national
sport in many Indian states, including Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
In Sangam poetry, there is a wild grass and grain called kavaṭi which does not yield good grains to eat.
In Sangam poems, and in later Imperial kings' times, when enemies are vanquished, donkeys were tied in
ploughs and the kavaṭi (Eleusine indica) and horsegram were sowed for planting. The intent is that the
enemy lands should go waste. Kavaṭi grains look like forks coming together at a point, and hence its
name. Kavaṭi is called veḷḷai varaku which is not productive as a food grain, but kēḻ varaku (= rāgi, E.
coracana) is an important food millet. Eleusine indica is closely related to Eleusine coracana (finger millet
or African finger millet), and the diploid E. indica is likely an ancestor of the allotetraploid E. coracana.
There are many examples in Dravidian where -ṭ- gets transformed into –r-. They include (i) nāḷam/nāṭi
‘vein, reed’ > nār/narampu, (ii) kōṭīra ‘crown’ > kurīra , a Vedic word from Dravidian according to F.B.J.
Kuiper (iii) galgala/kalkala ‘wheel’ ( umeria) > kakkaḷa/kakaṭa > cakaṭa/śakaṭa ‘wheel’, and by extension
means an ox-cart also. In addition, *kakkaṭa gives birth to cakkara ‘wheel’ in Dravidian (= cakra, in
Sanskrit). The phonemic Tamil script requires doubling –kk- to get the unvoiced pronunciation whereas –
k- is sufficient for it in Hindi-like phonetic scripts. Similarly, we see kavaṭi > kavari for bison, buffalo and
yak in Tamil and other Indic languages.
It is becoming increasingly clear that Indus civilization was not created by Munda community, and it
did not have Munda language speakers, as Munda linguistic expansion into Eastern Indian states like
Meghalaya or Orissa took place only 3500 years ago from South East Asia [6]. Many words exhibiting k-/
ś- relationship word-initially in Sanskrit can be shown to be from Dravidian and do not exhibit ancient
unda substratum in Bronze Age Indus civilization. Taking the case of kombu/kambu > śambu which
even today means shell-fish species like clams, oysters, bivalves, mussels that can be split into two just
like horns of cattle, forking branches. By comparison with the shape and black color of clams and
mussels, the jambu (< sambu) fruit is so named. A famous epithet of Śiva is “kapardin” having braids
split into half which directly follows from kavaṭi/kavari [7]. As in the change of śambu/sambu > jambu
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(Cf. jambu-dvīpa, [8]), the voicing of kavaṭi/kavari > gavaṛi/gauri “Indian bison” has happened in
Rgveda. It is to be noted that the Indo-Iranian term, gaura-khar as sveta-gardhabha “white onager or wild
asses” is different from gavaṛi/gauri < kavaṭi/kavari of Dravidian. Neither the buffalo nor the bison is
white or pale in color. In fact, in Tamil bhakti period literature, Gauri is said to be black in color which is
the natural color of buffalo and bison. In sum, gauri/kavari from kōṭu highlights the Dravidian cultural
significance attached to the powerful bovid mammals and has a long history in the twin classical
languages of India, i.e., Tamil and Sanskrit.
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28. கவிலத: பளிங்கத்து அன்ை பல் கொய் தநல்ைி
— ருத்ேொ இ.பேைசிவன்

"பானல பாடிய னபருங்கடுங்ரகா" அகநானுற்றில் "பானல"பற்றிய காட்சிகனை
மிக நுண்ணிய அழகுடன் பாடியிருக்கிறார். ஒரு பாடலில் (பாடல்
"பைிங்கத்து அன்ை பல் காய் னநல்லி," என்று னகாத்துக்னகாத்தாய்
(ரகாலிக்குண்டு)ரபாலக்
படம்பிடித்திருக்கிறார்.

காய்த்திருக்கும் அந்த அழனக அப்படிரய

எண்

5)

கண்ணாடி

நான் கல்லினடக்குறிச்சி தாமி ப ணி ஆற்றுக்குக் குைிக்கச்னசல்லுனகயில்
வழியில் உள்ை திருவாவடுதுனற "ஆதீை"த்ரதாப்பில் உள்ை னநல்லி ம த்தின்
னநல்லிக்காய் னகாத்துக்கனைக்கண்டு கிறங்கிப்ரபாய் நின்றிருக்கிரறன்.
"ரகாலி" வினையாடும் பருவம் அது. அந்த ஒவ்னவாரு னநல்லிக்காயும்

பைிங்கு ரகாலிக்காய் ரபாலத்ரதான்றும். கனடகைில் கண்ணாடி சீசாவில்

அழகு அழகு வண்ணங்கைில் பைிங்குக்ரகாலிக்குண்டுகள் விற்பார்கள். அதில்
ஆரறழு குண்டுகனை வாங்கி என் கால் சட்னடப்னபக்குள் பதுக்கிய பின்
தான் நிம்மதி னபறுரவன்.

முளிந்த ஓலை முலதயல் அம் கொட்டுப்
பளிங்கத்தன்ை பல் கொய் தநல்ைி

வைொட்டு இரும் பொலற ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப
உதிர்வை படூஉம் ....................

[அகநானுறு 5, ரச மான் பானல பாடிய னபருங்கடுங்ரகா, பானலத் தினண,

தனலவன் தன் னநஞ்சிடம் னசான்ைது]

"அந்த அழகிய பழங்காட்டின் பட்டுப்ரபாை ஓனம ம ங்கைினடரய னநல்லி
ம த்தின் பைிங்கு ரபான்ற னநல்லிக்காய் னகாத்துகள் அங்குள்ை உயர்ந்த

பானறயில் சிறுவர்கள் வினையாடும் கழற்காய்கள் ரபால உதிர்ந்து கிடக்கும்"
என்பரத அவ்வடிகைின் னபாருள்.
ஆம் இனத

என்னைப்ரபான்ற சிறுவர்களுக்காகரவ பாடியிருக்கிறார்.

அன்று அந்த அகநானூற்றுப்பாடலில் "பைிங்கத்து அன்ை பல் காய் னநல்லி,"
வரிகனைப்பார்த்ததும் "பானலபாடிய னபருங்கடுங்ரகா" எைக்காகரவ அந்த
வரினய மின்ைலாய் பாய்ச்சியதாய் உணர்ந்ரதன். அப்ரபாது உடரை
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"பைிங்கத்து அன்ை பல் காய் னநல்லி," என்ற தனலப்பில் எழுதிய
சங்கநனடச்னசய்யுட்

கவினதரய இது. இதில் தனலவிக்கு அந்த பைிங்கத்துக்

காய்கள் ஒவ்னவான்றிலும் தனலவைின் அன்புமுகம்

சுடர் விடுவதாகத்

ரதான்றுகிறது என்று ரதாழி னசால்லுகிறாள்.

பளிங்கத்து அன்ை பல் கொய் தநல்ைி
-- ருத் ா இ ப மசிவன்.

வவழம் பிழிதே புலை தபயர்ந்து

நீ ள் குடுைிப்தபருங்கல் சிவணிய வழ்ந்து
ீ
புல்ைிய பொசிலை இன் நீ ர் தைவ

சுரும்பும் ைொந்தி ைடி தகொண்ைொங்கு
அடுத்த வவழம் தூம்புக்லக நீ ட்டும்

சிறு கண் வியப்ப அதிே வியர்க்கும்

கொன் ைைி இருளிலை அவன் முகம் ஒளித்த
"பளிங்கத்து அன்ை பல் கொய் தநல்ைி"

ஊழ் ஊழ் உகுக்கும் வொல் நுதல் ைலழக்கும்!
உன்னுள் ஒைிக்கும் ைணி நொ நடுங்கும்

அவன் அணித்வதர் ஆண்டு அலசஇ வருதைை
தைன் பூஞ்வசக்லகயும் புண் ஆகியவதொ

புேள் தரு புேள் தரு நின் தபயர்ச் தசயைொல்.
நொகம் தந்த பொைிலழ கைிங்கமும்

சுடு நிலை தொளொ தவம்லையூட்டிய

வநொவு நுைங்கி அலறபடு அலறயில்

ஆயிேங்கண் கொட்டிய கிழி லை வொதைை
ஆற்றொது கிைந்தொள் அளியள் ஆங்வக.
தபொழிப்புலே:

ரவழம் பிழித

புனட னபயர்ந்து

நீள் குடுமிப்னபருங்கல் சிவணிய வழ்ந்து
ீ
புல்லிய பாசினல இன்

நீர் தடவ

சுரும்பும் மாந்தி மடி னகாண்டாங்கு
அடுத்த ரவழம் தூம்புக்னக நீட்டும்
சிறு கண் வியப்ப அதி

வியர்க்கும்
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தனலவன் னபாருள்ரதடி னசல்லும் காட்டுவழியில் குத்துக் குத்தாய்

முனைத்திருக்கும் கரும்புகள் அருகில் உள்ை ஒரு நீண்ட தி ண்ட னபருங்கல்
ஒன்று இடம் னபயர்ந்து அவற்றின் ரமல் விழுந்து னபாருந்தி நசுக்கியதால்
அருகில் உள்ை இனல தனழகைில் எல்லாம் இைிய நீர் இனழந்ரதாடியது.
அனத வண்டுகள் அருந்தி மயங்கிை. அருகில் வந்த ஒரு யானை தன்

தும்பிக்னகனய நீட்டிச் சுனவக்க முற்பட்டது. அந்த அடர்ந்த இருட்டு சூழ்ந்த
காட்டில் அது தன் சிறுகண் னகாண்டு வியந்து ரநாக்கி விதிர் விதிர்த்தது.

கான் மலி இருைினட அவன் முகம் ஒைித்த
"பைிங்கத்து அன்ை பல் காய் னநல்லி"

ஊழ் ஊழ் உகுக்கும் வால் நுதல் மனழக்கும்!

னபாருள் ரதடிச்னசல்லும் தனலவனைக் கற்பனையில் இக்காட்சிகைினடரய
காணும் தனலவி அங்ரக உள்ை ஒரு னநல்லிம த்துக்கினையில் பைிங்கு

உருண்னடகள் ரபால் ரதான்றும் அந்தக் னகாத்து னகாத்தாை னநல்லிக்காய்
ஒவ்னவான்றிலும் தனலவைின் சுடர் பூத்த முகத்னதக்கண்டாள். அவைது

னநற்றி முத்து முத்தாய் வியர்னவத்துைிகனை மனழரபால ஒவ்னவாரு கணம்
ரதாறும் உதிர்த்துப்னபாழியும்.

ரதாழி இப்படிச் னசால்லிக்னகாண்ரட ரபாகிறாள்.
ரகட்கிறாள்.
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ரமலும் தனலவியிடம்

உன்னுள் ஒலிக்கும் மணி நா நடுங்கும்
அவன் அணித்ரதர் ஆண்டு அனசஇ

வருனமை

னமன் பூஞ்ரசக்னகயும் புண் ஆகியரதா

"உன் உள்ைத்துள் உன் தனலவன் திரும்பி வருவது ரகட்கிறரதா? ரதரின்
மணியின் நானவாலி நடுங்க இரதா வந்து விட்டான் என்று காதல் ரநாயால்
நீ பு ண்டு பு ண்டு படுத்து னமல்லிய பூங்கட்டிலும் புண்ணாைரதா?"
ரமலும் அவள் நினல கண்டு துய த்துடன் கூறுகிறாள்.

பு ள் தரு பு ள்

தரு நின் னபயர்ச் னசயலால்.

நாகம் தந்த பாலினழ கலிங்கமும்

சுடு நினல தாைா னவம்னமயூட்டிய

ரநாவு நுடங்கி அனறபடு அனறயில்
ஆயி ங்கண்

காட்டிய கிழி னம

வானைை

ஆற்றாது கிடந்தாள் அைியள் ஆங்ரக.
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"கப்பலில் தருவிக்கப்பட்ட பால்ரபான்ற

அவள் னமல்லினழப்பட்டானடயும்

காதல் னவப்பம் தாங்காது துவளுகின்றரதா? அத்துணி பானறயில் அனறந்து
துனவக்கப்படும்ரபாது கந்தல் கந்தலாய் எப்படி ஆயி ம் கண் னகாண்டு

கிழிந்த கரும் வாைத்னதப்ரபாலக் கிடக்குரமா அது ரபாலஅவள் னநந்து
கிடந்தாள்"

படங்கள்: இனணயத்திலிருந்து
__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு:: கவிஞர் ருத் ா இ.ப மசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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29. கவிலத: தகொடுவரி முதலை குலை தண் துலறய
— ருத்ேொ இ.பேைசிவன்

தன் பொர்ப்பு தின்னும் தழல் குைிழ்

வதொைின் முதலை குலை தண் துலறய

குறிஎய்தி தநடுங்கங்குல் ைடி ததொலைத்து ைொய
உைல் உயிர் தின்னும் உயிர் உைல் தின்னும்
பிணி தந்து தகொள ீஇ யொங்கு தசன்றலை?
அம்பணத்தன்ை கவிழ் ஓலைப் புறத்து

அரிகுேல் குருகின் பேல் ஒைி ஒழுக்கத்து
வவங்லக வரித்த திண்கொல் ஓலை

அலசவுறு கொலை முேண்தே முேலும்

அதிர் ஒைி ஆர்க்க சிலற சிலற படுத்து
அைைேல் தசய்யும் அயற்சிலை வசரும்
எக்கர் ைருங்கின் கொட்சிகள் ஏய்க்கும்.

எரியுண்ை குவலளயன்ை அழிபடு நைன்கள்
ஆவி உண்ணும் அவிர்நிலை தீர்ப்பொய்.

ஒளி ஒளித்து ஊரும் முளிதபயர் ைஞ்சும்
கதிர் விழி ைலறக்கும் அடுவபொர் அட்ை

இரும்தபொலற தநஞ்சத்து தநக்கு வழ்த்து
ீ
தழீ இய வருதி!அழல்படு அளியள் யொவை
விளக்க உலே:
-- ருத் ா இ.ப மசிவன்

தன் பார்ப்பு தின்னும் தழல் குமிழ் ரதாலின்
னகாடுவரி முதனல குனட தண் துனறய

குறிஎய்தி னநடுங்கங்குல் மடி னதானலத்து மாய
உடல் உயிர் தின்னும் உயிர் உடல் தின்னும்
பிணி தந்து னகாை ீஇ யாங்கு னசன்றனை?
தன் குட்டிகனைரய தின்னும்முதனல.அது

னநருப்புக்குமிழிகளும் வனைந்த

வரிகளும் உனடயது.அந்த முதனலகள் குனடந்து நீ ாடும் குைிர்ந்த

நீர்த்துனறகள் உனடயவரை. இந்த நீண்டனநடும் இ வில் நீ வருவாய் எை
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காத்திருந்து (குறி எய்தி) தூக்கம் னதானலத்து மாய்ந்து ரபாக என் உயிர் என்
உடனலத் தின்கிறதா?என் உடல் என் உயின த்தின்கிறதா? எனும் ஒரு வித

ரநாயால் துன்புற்ரறன். அந்ரநானய எைக்கு தந்து விட்டு நீ எங்கு னசன்றாய்?

அம்பணத்தன்ை கவிழ் ஓனமப் புறத்து

அரிகு ல் குருகின் ப ல் ஒலி ஒழுக்கத்து
ரவங்னக வரித்த திண்கால் ஓனம
அனசவுறு கானல மு ண்த

மு லும்

அதிர் ஒலி ஆர்க்க சினற சினற படுத்து
அலம ல் னசய்யும் அயற்சினை ரசரும்
எக்கர் மருங்கின் காட்சிகள் ஏய்க்கும்.

ம க்கால் (அம்பணம்) எனும் ஒரு அைனவப்பாத்தி த்னத கவிழ்த்து

னவத்தாற்ரபால் அனசயாமல் கிடக்கும் னபரிய ஆனமயின் முதுகுப்புறத்தின்
ரமல் ஓயாமல் ஒலித்து கு ல் எழுப்பும் நான யின்அந்த ஒலி மனழயில்
ரவங்னக ம த்தின் வரிகள் ரபான்ற கானல உனடய ஆனம னகாஞ்சம்
அனசந்து னகாடுக்க அவ்ரவனை அந்த நான

ஆனமக்கு உயிர் இருக்கிறரதா

என்ற எண்ணத்தில் ரவறுபட்ட கு ல்கள் எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டம் னசய்து அங்ரக
மீ ண்டும் மீ ண்டும் பறக்கும். பிறகு பறந்து திரிந்து அருகில் உள்ை

ம க்கினைகைில் ரபாய் அமரும்.இத்தனகய மணற்கன த்திட்டுக் (எக்கர்)
காட்சிகள் நம் கண்கனை மயக்கும்.(அது ரபால் ஏமாற்றி னசல்லுவரத உன்
வழக்கம்).
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எரியுண்ட குவனையன்ை அழிபடு நலன்கள்
ஆவி உண்ணும் அவிர்நினல தீர்ப்பாய்.

ஒைி ஒைித்து ஊரும் முைினபயர் மஞ்சும்
கதிர் விழி மனறக்கும் அடுரபார் அட்ட

இரும்னபானற னநஞ்சத்து னநக்கு வழ்த்து
ீ

தழீ இய வருதி!அழல்படு அைியள் யாரை.
னமன்குவனை மலர் தீப்பற்றி எரிந்தால் எப்படியிருக்குரமா அது ரபால் என்
அழகு நலன்கள் சினதந்து அந்த னவப்பத்து ஆவி என்னை உண்ணும் அந்த
அவிந்துரபாகும் நினலயிலிருந்து எனைக்காப்பாய். பகலவன் ஒைினய
ஒைித்து ஒைித்து

ஊர்ந்து னசல்லும் குனழவாை ரமகங்கள் அக்கதி வைின்

கண் னபாத்தி வினையாடும்.ஆைால் அது அவன் என் மீ து னதாடுக்கும்

னகாடும் ரபார் ஆகும். இறுகிய பானற ரபான்ற உன் உறுதினய என்ைிடமா

காட்டுவது? உள்ைம் இைகிய பசுந்தைி ாய் என்ைிடம் வந்து என்னைத்தழுவிக்
னகாள்வாயாக.அைல் பட்ட நினலயில் துடிக்கும் எைக்கு அன்பினை
அருள்வாய்.

__________________________________________________________________________________
னதாடர்பு:: கவிஞர் ருத் ா இ.ப மசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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மைித னசவிகளுக்குள்

30. கவிலத:

நுனழவதும்

எங்கிருந்தொவது ஒரு

மறுபடியும்

புயல்

மைித நாக்குகைின்

— ருத்ேொ இ.பேைசிவன்

உமிழ்நீர் ரதாய்ந்து

கு லாக னவைிவருவதும்

தீட்ரடா தீட்டு என்றார்கள்.
அப்படினயன்றால்
அது

எவ்வைவு புைிதம் வாய்ந்ததாய்
இருக்கரவண்டும்?
மைிதர்கள்

அனத "அறிவு"ப்புலன் னகாண்டு
ஸ்பர்சிப்பரத

ஆபாசம் என்றார்கள்.

அனத "அஸ்பர்ஸ்ரயாகம்" என்று
ஒரு மாண்டூக ரிஷி

வறை வறை மந்தி ம் னசான்ைான்.
அது

அப்படிரய
எங்ரக எல்லாரமா ரபாைது.

அது

உள்ளூர்க்கா ன்

வாைத்திலிருந்து வந்து

அர்த்தம் ரதடரவ

விழுந்த

பயந்தார்கள்.

சுத்தமாை ஒலித்துண்டுகள்

னவைிரதசக்கா ர்கள்

என்றார்கள்.

அந்த னவங்காயத்ரதால்

ஒலி என்றால்

உரித்தார்கள்.

அனத ஏற்படுத்திய

இப்ரபாது எல்லாம் புரிந்தது.

கு ல் வனையின் தனசநார்கள்

மைிதனுக்கு மைிதன்

யாருனடயது

யுத்தம் புரிந்தது...

என்ற ரகள்விகள் எழுந்தை.

இவன் னசான்ைது அவனுக்கு

ரகள்விகள் ரகட்டு

அதர்மம்.

எச்சில் படுத்தாதீர்கள்

அவன் னசான்ைது இவனுக்கு

என்றார்கள்.

அதர்மம்.

அது

த்தம் பீறிட்டு
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வாைத்னதரய சிவக்க னவத்தது.

எங்கிருந்தாவது

கள் குடித்தது.

இவற்னற அடித்து னநாறுக்க!

ரசாமாச்னசடினய நசுக்கி நசுக்கி

ஒரு இர்மா புயல் ரவண்டும்

அனதரய ஒருவனுக்கு

ஊற்றி ஊற்றிக் னகாடுத்து

படம் உதவி: சமூக வனலத்தை

னவறி ரயற்றி யுத்தம்

பகிர்வு.

னசய்யச்னசால்லி

மந்தி ங்கள் குவித்தது.

_____________________________________
னதாடர்பு:: கவிஞர் ருத் ா

மக்கனைக் னகாத்து னகாத்தாய்

இ.ப மசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
_____________________________________

வஜ் ாயுதங்கள்

தனல னகாய்தது.

அடுத்தவன் அனணக்கட்டுகள்
னபாறானமயால்

அடித்து னநாறுக்கப்பட்டது.
னவள்ைம் மைித இைத்னத
பூண்டற்று ரபாகச்னசய்தது.

எல்லாம் "ஸ்ரலாகங்கைின்"
இன ச்சல்கைால்
தின

ரபாடப்பட்டை.

இந்த குட்டு உனடந்தனத
னதரிந்து னகாண்டவர்கள் மட்டுரம
கடவுைின் புத்தி ர்கள்.

இனத அறிய முற்படும்
மற்றவர்கள் காதுகைில்

ஈயத்னதக்காய்ச்சி ஊற்றுங்கள்
என்றார்கள்.

மைித சரித்தி த்தின்

அருவருத்த முகங்கனைக்
காட்டும்

அனவ இன்னும்
மைிதம் எனும்

னவைிச்சத்தின் மீ து

சடங்கு சம்பி ாயதங்கைின்
கல்லனறகைாய்

அழுத்திக்னகாண்டிருக்கின்றை.
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னபய்னயைப் னபய்யும் மனழ" எை

31. கவிலத: நண்பவை!

ஒரு ஈசிச்ரசர் கூட்டுக்குள்

நண்பவை! நண்பவை!

அனடந்து னகாள்ைாரத.

— ருத்ேொ இ.பேைசிவன்

வள்ளுவர் னசான்ை உயர்வு நவிற்சி
அணினய

உன் சமுதாய முக மூடி
ஆக்கிக்னகாள்ைாரத.

உைக்குப் பருப்பு சாம்பாரும்

கறிக்குழம்பும் அவள் சனமப்பது
இருக்கட்டும்!

சமுதாய எரிமனலக் குழம்னபக்கூட
அவள் அநாயசமாய்

சனமக்கத் னதாடங்கிவிட்டாள்
என்பனத எப்ரபாது புரிந்து
னகாள்ைப்ரபாகிறாய்?

உைக்கு அருகம்புல் மீ னச

னபண்ணியத்தின் உரினமக்கு ல்

வரும்ரபாது தான்

இது.

அவளும் "சனமந்து" நின்றாள்.

அது என்ை னபண்ணியம்?

ஆம்..

னபருங்கடலில்

மூைியாய் கிடக்கும் இந்த

துைினயத்ரதடிைால்

மண்ணுக்கு

அவரை தைினயாரு னபண்!

விழியின் இனமயுரிக்க

அவள் கடல் அனலகைின்

அவளும் சனமந்து நின்றாள்.

மூச்சாக நிற்கும்ரபாது

இந்தச் சமுதாயம் பக்குவமாகச்

ஓ! ஆண் ரதாழரை

சனமக்கப்பட

உன் காதல் பீலிகனைக்னகாண்டு

ஒரு "னபண்ணிய சீற்றம்"

அவனை

ரதனவப்படுகிறது.

வருடிக்னகாடுப்பனதக்காட்டிலும்

ஆண் நண்பரை

அவள் இதயச்சிமிழுக்குள்

உன் ஆழ்மைத்து ஆதிக்க

உதிக்கும் ஓ ாயி ம் சூரியன்களுக்கு

னவண்னகாற்றக்குனடகனை

முடிந்தால்

ஒதுக்கினவத்துவிட்டு

நீயும் உன் சிந்தனைகீ ற்றுகனை

இந்தச்சீற்றத்ரதாடு சங்கமம் ஆகு!

தழல் பூத்துக்னகாடு!

னபண் என்பவள் னவறும்

பத்தாம் பசலியாய்

கலித்னதானக அல்ல.

"னதய்வம் னதாழாள் னகாழுநற்

புலித்னதானகயும் தான்.

னதாழுனதழுவாள்
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ஒரு விடியலின் வ ீ விைிம்னப

32. கவிலத: ைைிதம்

அவள் ஒரு ரகாலம் ரபாட்டு

சுைர்க!

அந்தத் னதருவாசல் மட்டும் அல்ல

— ருத்ேொ இ.பேைசிவன்

உலகத்தின் எல்லா இருட்டு
மூனலகளுக்கும்

உயிர் னவைிச்சமாய் பட

முடியும்.

பாலியல் உறவுகனை விட
பாலியல் நட்ரப

நம் புதிய யுகத்னதப்
பனடத்துக்காட்டும்!

அறிவு நுட்பத்தின் ஆட்சியில்
னபண் எனும் ஆண்

ஆைப்பிறந்தவைாய் ஆகப்ரபாகும்
ஒரு பரிணாமம்

நடந்து னசல்.

உன் இனமரயா த்தின்

நிமிர்ந்து னசல்.

னவகு அருகில்

வாைம் மட்டுரம உன்னை

நங்கூ ம் இட்டுக்னகாண்டிருக்கிறது

இடிக்கும்.

பார்!

அப்ரபாதும் அந்த

நண்பரை! நண்பரை! நண்பரை!

வாைத்ரதாடு னகாஞ்சம் கிசு
கிசுத்துப்பார்.

படம் உதவி:
http://tamil.thehindu.com/migration_catalog/9
kucjr-ladies/ALTERNATES/FREE_160/ladies

அன்பும் அறிவுரம
இங்குக் கடல்கள்

இங்கு வாைங்கள்

இங்கு விண்னவைி மண்டலங்கள்
என்று னசால்லிப்பார்

_____________________________________
னதாடர்பு:: கவிஞர் ருத் ா

இப்ரபாது

இ.ப மசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
_____________________________________

வாைம் உன் காலடியில்.
உன் காலடிகள் ரதாறும்
அத்னவதம் தான்.

மாைிடத்துள் கடவுைர்கள்.
கடவுள் எனும் பாஷ்யம்
பல்லுயிர் ரநசரம.

இதில் னவட்டரிவாள்களுக்கும்
ரவல் கம்புகளுக்கும்
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இடமில்னல.

பூமி ஆைாலும்

முறிந்து ரபாகும்

நகர்ந்து னகாண்ரடதான் இருக்கிறது.

துப்பாக்கிகள் கூட

புளூட்ரடா ஆைாலும்

ரசாைத்தட்னடகரை.

நகர்ந்து னகாண்ரட இருக்கும்ரபாது

ரபன ாைியில்

நிற்கவும் னசய்கிறீர்கள்.

உலக மாைிடம் என்ற

தான்

சில்லனற மதங்கள்

அந்த இைர்ஷியா எனும்

னவறும் மூைித்தைமாை

அக ஈர்ப்பும் புற விடுப்பும்

இன ச்சல்கரை.

சமம் ஆகும் ஒரு புள்ைினய

உன் கடவுள் என் கடவுள்

கணிதப்படுத்துவதில் தான்

கூறு ரபாட்டு

தங்கள்

என்று ஜீவ அப்பத்னத

விஞ்ஞாைிகள்

தின்னும் கு ங்குகள் அல்ல

ஆயுட்காலங்கனைனயல்லாம்

நாம்.

னதானலத்து இருக்கிறார்கள்.

அது என்ை தான்

விருப்பு னவறுப்பு எனும்

அறிவின் நுண்ரணாக்கியிலும்

தீயாக உன்னைச்சூழ விடாரத!

என்று

உணர்ச்சிகள்

ஆய்வின் விண்ரணாக்கியிலும்

சிவ உருனவைி எனும்

உற்றுப்பார்த்துக்னகாண்ரட

சச்சிதாைந்தங்கள்

இருக்க ரவண்டும்.

எல்லா மக்களும்

இது தான்

எல்லா மக்களுக்குமாக

அதில் நசுங்கும்

ரவறு நனமச்சல்களுக்கு

என்று சமாதி கட்டும்ரபாது

வாழ்ந்து இன்புறுவரத.

சிற்னறறும்பின் கு ல்

இடமில்னல.

உன் காதுகைில் விழவில்னலயா?

எல்லா உயிர்கைின்

ஆம்..

ஊற்றுக்கண்ணும்

எத்தனை எத்தனைரயா?

அது திக்னகட்டும் பாயட்டும்.

அறிவு ஊர்ந்து னசல்லும் இடங்கள்

மைிதம் வழியாகத் திறக்கட்டும்.

அதன் தடம் னதரிந்தால் ரபாதும்.

மைிதம் வாழ்க!

மாய னசாப்பைங்களுக்கு

மைிதம் சுடர்க!
_____________________________________
னதாடர்பு:: கவிஞர் ருத் ா

வர்ணங்கள் பூசாரத!

கலக்கங்கனையும் அச்சங்கனையும்

இ.ப மசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
_____________________________________

கல்னவட்டுகள் ஆக்காரத..
நகர்ந்து னகாண்ரட இரு.
சூரியன் ஆைாலும்
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அழகிய படனமடுத்த

33. கவிலத: வகொே(க்)ப்பூர்

பி ம்மாண்டமாை

— ருத்ேொ இ.பேைசிவன்

இந்த நாகப்பாம்புகள் தான்.
முதலாைித்துவம்
எவ்வைவுக்கு எவ்வைவு
அழகாயிருக்கிறரதா

அவ்வைவுக்கு அவ்வைவு அது

மாைிட ஜைநாயகத்தின் நஞ்சு.
மைிதர்கரை

உங்கள் மதங்கள் எல்லாம்

இந்த நச்சுப்னபகனைத்தான்
கர்ப்பப்னபக்குள்

னவத்திருக்கின்றை.

இது என்ை ரகா ம்?

காவி மதங்களும்

சில லட்சங்கள் பாக்கி

அதில் தள்ளுபடியில்னல.

என்பதற்கா

இந்த மைிதப்பிஞ்சுகைின்

இந்தியாவின் னபரிய மாநிலத்தில்

கு ல் வனைகள்

நிகழ்ந்த

திருகப்படரவண்டும்?

எவ்வைவு னபரிய ரகவலம் இது?
னகாத்து னகாத்தாய்

மார்க்ஸ் னசான்ைார்

ஏழு எட்டு பத்து என்று

லாபம் ..லாபத்திற்கு ரமல் லாபம்

எழுபதுக்கும் ரமல்

(சூப்பர் ப் ாஃபிட்) தான்
இந்த அசு
த்தம்.

பிஞ்சு உயிர்கள் பலியாகிைரவ!

முதலாைித்துவத்தின்

இந்த எழுபத்திஒண்ணாவது
சுதந்தி

அதற்கு
மைித

திைத்னதக்னகாண்டாட

இப்படி ஒரு குரூ மாை

த்தம் குடிப்பரத

நிகழ்வு தான் நடக்க ரவண்டுமா?

தா ாைமய னபாருைாதா ம்.

(இப்ரபாது

மைிதர்கள் என்ை

)

சமுதாயங்கள் என்ை

நூற்றுக்கும் ரமல்

பலி

திைந்ரதாறும்

எல்லாவற்னறயும்

எமைின் பாசக்கயிறு

உறிஞ்சிவிடும் இந்த மிருகம்.

அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கைின்

உலகத்து நக ங்கைின்

கழுத்துக்கைிலா வசப்படரவண்டும்?
ீ

பைபைப்பாை கட்டிடங்கள்

அந்த டாக்டர் கஃபீல் அகமது

கூட

தைி முயற்சி எடுத்து
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எத்தனை உயிர்கனைக்
காப்பாற்றியிருக்கிறார்!
காழ்ப்புணர்ச்சியில்

அவருக்கும் கூட எத்தனை
னதாந்த வுகள்?
அவர் முன்

உங்கள் பா த

த்ைாக்கள் எல்லாம்

னவறும் கண்ணாடிக்கற்கள்.
மாய பிம்பம் பார்த்து
ஓட்டுகனை

னமட்ர ா நக த்து "கம்ரபாஸ்ட்
குப்னப" ரபால
குவிக்கும்

இந்திய குடிமகன்கரை!

மத சா ாயத்னதக் குடித்து
நீங்கள் மதி மயங்கியது ரபாதும்.
படம் உதவி: www.hindustantimes.com/

_____________________________________
னதாடர்பு:: கவிஞர் ருத் ா
இ.ப மசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
_____________________________________
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தைிழ் ைேபு அறக்கட்ைலள நிகழ்வுகள்
ைொணவர் ைேபு லைய நிகழ்வுகள்
— முலைவர். சுபொஷிணி

தைிழ் ைேபு அறக்கட்ைலள - சங்கேைிங்கொபுேம் அேசு ஆதிதிேொவிை நை
உயர்நிலைப்பள்ளி தைிழ் ைொணவர் ைேபு லைய நிகழ்வு:

சங்க லிங்காபு ம் அ சு ஆதிதி ாவிட நல உயர்நினலப்பள்ைி தைிழ் ைொணவர்
ைேபு லையமும், உசிலம்பட்டி

எழில் அறக்கட்ைலளயும் இனணந்து நடத்திய

ம க்கன்றுகள் நடும் விழொ, ைே விலதகலள வைற்கு ைலைத்ததொைர்
அடிவொேத்தில் தூவும் விழொ!
பள்ைி மாணவர்கைினடரய இயற்னக பாதுகாப்பு விழிப்புணர்ச்சினய
ரமம்படுத்தவும், ம

வினதகனைச் ரசகரிப்பது, ம ங்கனை நடுவது ரபான்ற

னசயல்கைில் ஆர்வத்னத ஈடுபடுத்தும் வனகயிலும் ஒரு நாள் நிகழ்வு ஒன்று
தமிழகத்தின் மதுன
சிற்றூரில்

மாவட்டம், ரபன யூர் தாலுகா, சங்க லிங்காபு ம் எனும்

உள்ை அ சு ஆதிதி ாவிட நல உயர்நினலப்பள்ைியில் 31.08.2017

ைதியம் 2:00 ைணிக்கு நிகழ்ந்தது. இந்த நிகழ்ச்சினயத் தமிழ் ம பு
அறக்கட்டனையின் பள்ைி மாணவர் ம பு னமயப் னபாறுப்பாைர் ஆசிரியர்
சி.மு.பாலச்சந்தர்

ஏற்பாடுகள் னசய்தார்.

தமிழ் ம பு அறக்கட்டனையும் எழில் அறக்கட்டனை உசிலம்பட்டி இனணந்து
மாணவர்கள் முயற்சியில்
ம க்கன்றுகள்

நடப்பட்டை.

னசயல்படுத்திய ம ம் நடும் விழாவில் 70

த.ம.அ சங்க லிங்காபு ம், மதுன

ஆதிதி ாவிடர் உயர் நினலப்பள்ைி மாணவர்

ம பு னமய னபாறுப்பாைர் திரு பாலச்சந்தர் ம க்கன்றுகனை நடும் விழா,
வினதப்பந்துகள் தூவும் விழானவச் சிறப்பாக னசய்திருந்தார்.

ஏப் ல் மாதம் னதாடங்கி கி ாமத்தில் பள்ைி மாணவர்கள் ரசகரித்து வந்த

சீனமக்கருரவல ம ங்கைின் வினதகளும் எரிக்கப்பட்டை. இந்த நிகழ்வுகைில்
பங்கு னபற்ற மாணாக்கர்களுக்குச் சான்றிதழ்கனை வழங்கிரைாம்.
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இந்த நிகழ்வினை

என் சார்பில் ரநரில் னசன்று த.ம.அ பி திநிதியாகக்

கலந்து னகாண்டு சிறப்பித்த முலைவர் வபேொசிரியர் வேணுகொவதவி

அவர்களுக்கு என் தைிப்பட்ட நன்றினயத் னதரிவித்துக் னகாள்கிரறன்.
அத்ரதாடு இந்த நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்திை ாகக் கலந்து னகாண்டு
சிறப்பித்த முலைவர் பசும்தபொன் அவர்களுக்கும்

எைது நன்றி.

நம்னமச்

இந்த நிகழ்வில் கலந்து னகாண்டு தலித் சமூகப் னபண்களுக்காை சட்டம்
னதாடர்பாை னசய்திகனைப் பகிர்ந்து னகாண்ட ரதாழர் எவிடன்ஸ் கதிர்
அவர்களுக்கும் எைது மைமார்ந்த நன்றி.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதுனகலும்பு ரபால உனழத்த ரதாழர் பாலச்சந்தர்
அவர்கைது பணி சிறப்பாைது. அவருக்கு எைது பி த்திரயக நன்றி.
னசன்ற ஆண்டு

டிசம்பரில் எைது ரந டி வருனகயின் ரபாது இங்குப் பள்ைி

அருங்காட்சியகத்னத

- அதாவது தாவ வியல் அருங்காட்சியகத்னதத்

துவக்கிரைாம். அதன் நீட்சியாக இப்ரபாது இந்த நிகழ்னவ
முடித்திருக்கின்ரறாம்.
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அன்புடன்

முனைவர். சுபாஷிணி

[தமிழ் ம பு அறக்கட்டனை]
னசப்டம்பர் 4, 2017
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பள்ளி அருங்கொட்சியகம்
— முலைவர். சுபொஷிணி

தமிழ் ம பு அறக்கட்டனை - பள்ைி அருங்காட்சியகம், மணலூர் அ சுப்பள்ைி
கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தமிழ் ம பு அறக்கட்டனையின் பணிகைில்

ஒன்றாக மதுன யில் மணலூர் , சங்க லிங்காபு ம் ஆகிய ஊர்கைிலுள்ை
பள்ைிகைில் மாணவர்கள் ப ாமரிக்கும் வனகயில் பள்ைி
அருங்காட்சியகங்கனைத் னதாடக்கிரைாம்.

அக்ரடாபர் 2017 இல் தைிழ் ைேபு அறக்கட்ைலளயின் வேைொற்றுப்
பொதுகொவைர் குழுவின் ைதுலேப் பகுதிலயச் சொர்ந்த தசல்வி
கிருத்திகொவின் ஏற்பாட்டில்

ரமலும் ஒரு அ சுப் பள்ைியில் ஒரு பள்ைி

அருங்காட்சியகம் னதாடங்கியுள்ரைாம்.
ஊேொட்சி ஒன்றிய அேசுப்பள்ளி, ைணலூர் கிேொைம், திருப்புவைம் ஒன்றியம்,
சிவகங்லக ைொவட்ைம். தலைலை ஆசிரியர் - திரு. வெொசப் அவர்கைின்
ஆத வுடன்,

னசல்வி. கிருத்திகா அவ து தைிப்பட்ட முற்சியில் இதுவன

ரசகரித்த பண்னடய னபாருட்கனைக் காட்சிப்படுத்தி இந்த
அருங்காட்சியகத்னதத் னதாடக்கியுள்ைார்.
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பள்ைி மாணவர்களும் இைி தங்கள் ரசகரிப்புக்கனைக் னகாண்டு வந்து
ரசர்த்து இந்த அருங்காட்சியகத்னத விரிவனடயச் னசய்வர்.

நம் முயற்சியில் ஆர்வத்துடன் பங்காற்றிய பள்ைி நிர்வாகத்திற்கும்

ஆசிரியர்களுக்கும் தமிழ் ம பு அறக்கட்டனையின் னநஞ்சார்ந்த நன்றி.
நிகழ்வில்

ம ங்களும் நடப்பட்டை. மாணவர்களுக்குத் த.ம.அ வின் ம பு

பாதுகாவலர் குழு மதுன

கிருத்திகா அரும்னபாருட்கள் பற்றி

விைக்கமைித்தார் . பள்ைி

அருங்காட்சியகம் னதாடங்கப்பட்டது.

அன்புடன்

முனைவர். சுபாஷிணி

[தமிழ் ம பு அறக்கட்டனை]
அக்ரடாபர்

14, 2017
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தமிழ் ம பு அறக்கட்டனையின் னவைியீடுகள்
தைிழ் ைேபு அறக்கட்ைலளயின் - ைண்ணின் குேல் ைேபுக் கொதணொளிகள்:
[http://video-thf.blogspot.de/]

ஜூனல 22, 2017: திருஆனைக்கா - சிவப்புச்ரசனல தாய்னதய்வ வழிபாடு
ஜூனல 29, 2017: னபருமுக்கல் கல்னவட்டுக்களும் னபருங்கற்கால குறியீடுகளும்
னசப்டம்பர் 09, 2017: வ லாற்று ஆய்வறிஞர் திவான்
னசப்டம்பர் 16, 2017: மறுதால்தனல பி ாமி கல்னவட்டும் சமணர் கற்படுக்னககளும்
னசப்டம்பர் 30, 2017: மருங்கூர் - சங்ககால நக ம்
அக்ரடாபர் 07, 2017: னநசவுத்னதாழிலும் னகத்தறியும்

தைிழ் ைேபு அறக்கட்ைலளயின் - ைின்னூல்கள்:
[http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/]

ஆகஸ்ட் 13, 2017: எழில சி கிைிரயாபாட் ா
ஆகஸ்ட் 20, 2017: Kindergarten Room - மழனலயர் பாடல்கள்
ஆகஸ்ட் 25, 2017: இனடயன்வயல் ரகாபாலமடத்துச் னசப்ரபடு
னசப்டம்பர் 02, 2017: னபர்ைார்ட் ஷாவின்

உன்ைத மைிதன் - தமிழில்

னசப்டம்பர் 22, 2017: காதல் நாற்பது - எலிஸனபத் பின ௌைிங் கவினதகள் - தமிழில்
அக்ரடாபர் 14, 2017: ரிஷபா ஆதிபகவன் - ஆதி ரபாதகர்

தைிழ் ைேபு அறக்கட்ைலளயின் - வேைொறு வகட்வபொம்..வலைதயொைி வழி!:
[http://thf-podcast.blogspot.com/]

ஜூனல 18, 2017: தாலியும் மஞ்சளும்
ஜூனல 19, 2017: பனழய குருமார்கள்
ஜூனல 23, 2017: வ லாறு காட்டும் னதப்பூசத் திருவிழா
ஆகஸ்ட்16, 2017: நில அபகரிப்பு பண்பாடு
ஆகஸ்ட் 18, 2017: னவதீகத்தின் இருண்டமுகம்

தைிழ் ைேபு அறக்கட்ைலளயின் - ைண்ணின் குேல் ைேபு ஒைிப்பதிவுகள்:
[http://voiceofthf.blogspot.de/]

அக்ரடாபர் 03, 2017: னகாங்கு தமிழ் - 1. பகட்டுக்கு இ வல்
அக்ரடாபர் 05, 2017: னகாங்கு தமிழ் - 2. பவைமணி
அக்ரடாபர் 07, 2017: னகாங்கு தமிழ் - 3. வண்டி
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