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தலையங்கம்:  நெய்தல் ெிைத்தில் நதொடரும் வொழ்க்லக 
ப ொரொட்டங்கள் 

 
 

               2017ன் இறுதி வாரங்கள் தமிழ் மக்களைப் 
பெறும் துயரத்தில் வழீ்த்திய வாரங்கைாகக் கழிந்தன. 
இயற்ளக சீற்றத்தால் மின்சாரம் இல்லாமலும், குடிநீர் 
இல்லாமலும் ஒரு வாரத்திற்கும் மமலாகத் தமிழகத்தின் 
குமரிமாவட்ட மக்கள் துன்ெத்தில் வாடினர். ஆழ்கடலுக்கு 
மீன் ெிடிக்கச் பசன்ற தங்கள் குடும்ெத்தினர் என்று வருவர், 
திரும்ெி வருவார்கைா வரமாட்டார்கைா, என்ற அச்சத்மதாடு 
துடித்தனர் இம்மக்கள். இவர்கைின் அச்சம் நிரந்தரமானது 

என்ெளதப் ெளறசாற்றுவதாக மீட்புப் ெளடயினரும் ெலனின்றி திரும்ெிய மசாகம் 
தான் நிகழ்ந்துள்ைது. ஓகிப் புயல் இம்மக்களை மிக மமாசமாகப் ொதித்ததும், 
நூற்றுக் கணக்கானவர்கள் இன்று வளர காணாமல் மொயிருப்ெதும், திரும்ெி 
வராதவர்களை இறந்தவர்கைாக அறிவித்து கடல் நீரிமலமய தர்ப்ெணம் பசய்ததும் 
அண்ளமக் கால அழிக்க முடியாத மசாகங்கள். 

 
               ென்பனடுங்காலமாக 
தமிழ்ப் ெண்ொட்டில் பநய்தல் நிலத்தின் 
ெங்கைிப்பு அைப்ெரியது. ஆனால் 
தற்காலத்தில் பநய்தல் நில மக்களைப் 
ெற்றின புரிதலும் அறிதலும் மற்ற நில 
மக்களுக்கு மிகக் குளறவாகமவ 
இருக்கின்றது. தமிழகத்தின் 
வணிகப்பொருட்களுக்கு உலகம் 
முழுவதும் கடல்வழித்தடங்களைக் 

கண்டுெிடித்து உலகம் முழுளமயும் பகாண்டு மொய் மசர்த்த பெருளம பநய்தல் 
நில மக்களுக்மக உள்ை தனிச்சிறப்பு. 
 
               பநய்தல் நில மக்கள் இல்லாமல் மொயிருந்தால் தமிழகப் 
ெண்ொட்டு விழுமியங்கள் உலகின் ெல ொகங்களுக்குப் மொய் மசர்ந்திருக்காது 
என்ெது நிதர்சனமான உண்ளம. காலங்கள் மாறி சமூக பொருைாதார அளமப்புகள் 
மாறிய சூழலில், கடல் உணவுப் பொருட்களை ெிடிப்ெவர்கைாகவும், 
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முத்துக்குைிப்ெவர்கைாகவும், உப்பு காய்ச்சுெவர்கைாகவும் இறுதியாகக் 
கடமலாடிகைாகவும் பநய்தல் நில மக்கள் இன்று இருக்கின்றனர். 
 
               தற்மொது கடமலாடி பதாழில் முற்றிலுமாக பநய்தல் நில 
மக்கைிடமிருந்து மளறந்து மொய் விட்டது எனலாம். ஆழ்கடல், மற்றும் 
களரமயார மீன் ெிடி பதாழிளலத் தவிர மற்ற கடல் சார்ந்த பதாழில்கள் தமிழகக் 
கடமலாரங்கைில் சிதறிய வளகயில் சிறு சிறு கிராமத்து குழுக்கைின் பதாழிலாக 
இருந்து வருகின்றது. இந்த வழீ்ச்சியின் காரணமாக பவைி உலகத்துத் பதாடர்புகள் 
குளறந்து மொய் இம்மக்கைின் மீதான ொராமுகம் அதிகரித்துள்ைது. 
 
               இயற்ளக சீற்றங்கைான ஆழிப்மெரளலகள், புயல்கள் பெருமளழ 
சீற்றங்கள் ஆகியவற்றினால் உடனடியாகவும் மநரடியாகவும் ொதிக்கப்ெடுகின்ற 
மக்கள் இம்மக்கமை.  
 
               2017ம் ஆண்டு 
கிறிஸ்மஸ் ெண்டிளகளயக் 
பகாண்டாடவில்ளல இக்கடமலார 
மக்கள். ெிறந்த புத்தாண்டும் 
இம்மக்களுக்கு பவைிச்சம் 
காட்டுமா என்ெது மகள்விமய. 
தமிழகக் கடமலார மக்கைின் 
நலளன எண்ணிப் ொர்த்து நம் 
ஒவ்பவாருவராலும் இயன்ற 
ஏதாவது ஒரு நற்ெணிளய 
இம்மக்களுக்கு நாம் பசய்ய மவண்டும் என்ெளதத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 
மகட்டுக் பகாள்கின்மறாம். 
 
               தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இக்காலாண்டிதளழ ஓகிப் புயலால் 
ொதிக்கப்ெட்டு வாடும் அளனத்துத் தமிழக கடற்களரமயார மக்களையும் நிளனவு 
கூறும் வளகயில் அவர்களுக்காக அர்ப்ெணிக்கின்மறாம்! 
 
அன்புடன் 
முளனவர். சுொஷிணி 
 



 

 
 

இந்த இதழில் ... 
மின்தமிழ் பமலட - கொட்சி: 12; ஜனவரி - 2018 

 “நெய்தல் ெிைத்தில் நதொடரும் வொழ்க்லக ப ொரொட்டங்கள்” 
(மின்தமிழில் அக்மடாெர் 16, 2017 - ஜனவரி 15, 2017 வளர ெதிவான ெளடப்புகைின் பதாகுப்பு) 

 
 
 

உள்ளடக்கம் 
 

தலையங்கம்:  நெய்தல் ெிைத்தில் நதொடரும் வொழ்க்லக ப ொரொட்டங்கள்  —— ii 

1.           தூத்துக்குடி பநய்தல் நில மக்கள் - சங்கு குைித்தல் —  முளனவர்.க.சுொஷிணி —— 1 
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1.   தூத்துக்குடி நெய்தல் ெிை மக்கள் - சங்கு குளித்தல் 

— முலனவர்.க.சு ொஷிணி 
 
 

               ொண்டிய நாடு 
முத்துளடத்து என்கின்ற மிக நீண்ட 
கால ெழபமாழியின் ஆணிமவர் 
இன்ளறக்கும் இருக்கின்ற இடம் 
தூத்துக்குடி. ொண்டியநாட்டின் 
முத்துக்கள் எகிப்திய, மராமானிய நகரம் 
வளர வணிகம் பசய்யப்ெட்டன 
என்கின்ற வரலாற்றுப் பெருளமக்கு 
பசாந்தமான இடம் அன்ளறய ொண்டிய 
நாட்டின் மிக முக்கியமான 
துளறமுகப்ெகுதியாக இருந்த பகாற்ளக, 
பதாண்டி, தூத்துக்குடி எனலாம்.  
பநய்தல் நில மக்கைில் கடமலாரக் 

குடிகைின் மீன்ெிடிப்ெவர்களைப்மொல ஆழ்கடலில் முத்தும், சங்கும் எடுப்ெதில் 
தூத்துக்குடி கடமலார மக்கள் அன்றும் இன்றும் முன்னணியில் இருக்கின்றார்கள். 
 
               ஆனால் வரலாற்றுப் பெருளமளயயும் பொருைாதார வைத்ளதயும் 
ஒரு மசர உருவாக்கித் தந்த இக்கடல் குடிகைின் வாழ்வில் முன்மனற்றம் 
இல்ளல. தூத்துக்குடியில் பதமரஸ்புரம் மற்றும் தூத்துக்குடிளயச் சுற்றியுள்ை 
கிராமங்கைில் வசிக்கும் மக்கைின் முதன்ளமத் பதாழில் மீன் ெிடித்தலும் கடலில் 
மூழ்கி சங்பகடுத்தலுமம. இந்தச் சங்குகள் அழகு சாதனப்பொருட்கைாகவும் 
வழிொட்டுப் பொருட்கைாகவும் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 
 
               இத்தளகய பொருட்களை எடுப்ெதற்காக ஆழ்கடலில் மூழ்கிப் ெணி 
பசய்யும் இந்த முக்குைிப்ெவர்கள் ெடும் துன்ெமும் துயரங்களும் கணக்கில் 
அடங்காதளவ. பதாடர்ந்து கடல் நீரில் மூழ்கி இருப்ெதினால் கடலின் 
அழுத்தத்தினாலும் கடல் உப்பு நீரின் அரிப்ெினாலும் அவர்கைின் உடல் 
விளரவிமலமய நசிந்து முதுளமயளடந்து விடுகிறார்கள். 40 வயதிற்குமமல் 
அவர்கள் நடமாடத்தகுந்த மனிதர்கைாக இருக்க முடியவில்ளல. இயற்ளக தரும் 
தண்டளன இதுபவன்றாலும் பசயற்ளகயாக அவர்களுக்குத் துன்ெம் மநர்கின்றது . 
முக்குைிக்கும் மொது அவர்கள் ெயன்ெடுத்துகின்ற நீர் மூழ்கி உெகரணங்கள் 
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மொதிய ொதுகாப்மொடு இல்ளல. தரமற்றளவயாகவும் ொதுகாப்பு 
அற்றளவயாகவும் இருப்ெதினால் கடலிமலமய மாண்டவர்களும் உண்டு. 
மீண்டவர்கைில் ெலர் உடல் உறுப்புக்களை இழந்து ஊனமுற்மறாராக வாழும் 
நிளலயும் இருக்கின்றது. 
 
               கடலின் தாக்கத்தினால் நிரந்தர மநாயாைிகைாக மாறியிருக்கின்ற 
இக்கிராம மக்களுக்குப் மொதிய மருத்துவ உதவி அைிக்க மவண்டிய 
அளமப்புகமைா இவர்களைக் கண்டு பகாள்வதில்ளல. தன்னார்வத்மதாடு 
உதவக்கூடிய ஒரு சில அளமப்புக்களை இவர்கள் நாடுகிறார்கள். ஆயினும் 
அதுவும் எட்டாக்கனியாகமவ உள்ைது. 
 

 
 
இப்ெதிவின் பதாடர்புளடய விழியப் ெதிவிளன  
https://www.youtube.com/watch?v=IwGDUPR0hmY&feature=youtu.be காணலாம். 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: முளனவர்.க.சுொஷிணி (ksubashini@gmail.com) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IwGDUPR0hmY&feature=youtu.be%20
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2.   ஓலைச்சுவடியில் தமிழ்ப்புத்தொண்டு  

— ருத்ரொ இ. ரமசிவன் 
 
 

 
 
விசும்ெின் விரியிளழத் மதாளகயன்ன  
மஞ்சின் வரிபகாடு ஓவுெல காட்டி 
விடியல் இன்று கலித்மத ஆர்த்தது. 
குரல்கதிர் ெரிதி கடல் எனும் ெழனம் 
உழுதது கண்மட நனிகைி உற்று 
நனந்தளலப் ெடப்ளெ நடந்மதன் ஆங்கு. 
அலவன் வரிய மயிரிய மணற்கண் 
எழுதிய மொன்ம எழுத்துக்கள் ஊர  
கண்மடன் "தமிழ் வாழிய" என்மற! 
ஆழிமகள் அடிபயாற்றித் தந்த  
அனிச்சம் தூவிய பமன்னளக அளலயும் 
அழிக்க ஒண்ணா அன்பொடு தடவி 
வாழ்த்தும் வாழ்த்தும் ஈண்டு ஓர் 
"தமிழ்ப்புத்தாண்டு! தமிழ்ப்புத்தாண்டு!"அஃதின் 
விண் இமிழ் நுண் ஒலி எங்கணும் மகட்கும். 
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மகள்மின்! மகள்மின்! மின் தமிழ் நண்ெர்காள்! 
மண்ணும் விண்ணும் மற்றும் எல்லா 
மலர்தளல உலகம் யாவும் இது மகட்கும். 
தமிழ் வாழ்க! தமிழ் வாழ்க! 
தமிழ் என்பறன்றும் வாழ்கமவ! 
 
 
______________________________________________ 
 
அருஞ்நசொற்ந ொருள்: 
 
மஞ்சின் வரி — மமகத்தின் ெடிமக்கீற்றுகள் 
ஓவு — ஓவியம் 
குரல்கதிர் — கதிர்க்கற்ளறகள் 
ெழனம் — வயல் 
நனந்தளல ெடப்ளெ — விரிந்த பவைியும் பநய்தல் சார்த்த வனமும் 
அலவன் வரிய — நண்டுகள் நடந்த வரிச்சுவடுகள் 
மயிரிய மணற்கண் — பமல்லிய இளழகளை ஏற்ெடுத்தினார் மொன்ற 
கடற்களரயின் (ெட்டு)மணல் ெடர்ந்த இடம் 
எழுதிய மொன்ம — எழுதினாற் மொலும் உள்ை காட்சி 
ஆழிமகள் அடிபயாற்றி — கடல்மகள் அடிபயடுத்து நடந்து 
அனிச்சம் தூவிய பமன்னளக அளலயும் — அனிச்ச மலர்கள்  தூவியளதப்மொன்ற 
பமல்லிய நளக புரிந்து வரும் அளலகள் 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: ருத்ரா இ.ெரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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3.   ந ொங்கபைொ ந ொங்கல்!  

— இரொம.கி. 
 
 

 
 
     பொங்களலப் ெற்றிக் மகட்டால், சட்படன்று ெலரும் "தமிழர் திருநாள், 
உழவர் திருவிழா, நன்றி பசால்லும் மநரம்" என்று பசால்லப் புகுவார்கள். அப்ெடிச் 
பசால்வது ஒருவளகயில் சரிதான்; ஆனால் அது முழுளமயில்லாத, 
ஒருெக்கமான, ெக்கமளடச் (approximate) பசய்தியாய் அளமந்து விடும். 
முழுளமயாய்ச் பசால்ல, சரியானெடி அறிய, இன்னும் பகாஞ்சம் ஆழப் மொக 
மவண்டும். குறிப்ொக "ளத முதல் நாைில் இவ்விழாளவ ஏன் ளவத்தார்கள்?" 
என்ற மகள்விக்கு விளட காண மவண்டும். மமலும், இந்த விளடகாணலின் 
முதற்ெடியாக, சூரியளனப் புவி சுற்றும் சாய்ந்த நீள்வட்டத்ளதப் (inclined ellipse; 
இளதப் புவியின் ெரிப்பு மண்டிலம் என்றும் பசால்லுவது உண்டு. ெரிதல் = 
பசல்லுதல்) புரிந்து பகாள்ை மவண்டும். அளதப் புரிந்து பகாண்டால் தான், 
நம்முளடய ெருவங்கைின் காரண கருமங்கள், ெண்டிளககைின் உட்கருத்து, 
மொன்றளவ புலப்ெடும். பொங்கல் விழா பதாடங்கிய காலம், அதன் பவைிப்ொடு, 
அந்த விழா முற்காலத்தில் எளதக் குறித்திருக்கும் என்ற காலமாற்றத்தில் 
ஏற்ெட்ட மவறுொடுகளை இங்கு பசால்ல முற்ெடுகிமறன். 
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    சூரிய நாள்காட்ளடப் (நாள்காட்டு> நாள்காட்டம்> நாக்ஷத்திரம்> நக்ஷத்ரம் = 
star) புவிமயாடு மசர்ந்து ெல மகாள்கள் வலந்து (வலத்தல் = to revolve) 
பகாண்டிருக்கின்றன. இந்த வலந்ளதகைின் (planets) வலம், கிட்டத்தட்ட ஒமர 
தைத்தில் தான் நடக்கிறது. இந்தச் சுற்று வலயத்ளத ”ஏகமலாடி” என்று 
வானியலிற் பசால்லுவர். (ecliptic; வலந்ளதகள் ஏகி ஓடும் தைம் ஏகமலாடி; ஏகுதல் 
= பசல்லுதல்; ஏகமலாடிளய ஞாயிற்று மண்டிலம் என்றும் பசால்லுவது உண்டு.) 
இந்த ஏகமலாடியில் வலக்கும் மற்ற மகாள்கமைாடு நம்முளடய புவிளயத் 
பதாடர்புறுத்தும் முகமாக, இன்பனாரு வட்டத்ளதயும் வானியலில் கற்ெித்துச் 
பசால்லுவார்கள். அது மவறு ஒன்றும் இல்ளல; புவிக் மகாைத்திற் கற்ெிக்கும் 
ஞால நடுவளரளயமய (terrestrial equator;), பதாளலவிற் பதரியும் வானவரம்பு (horizon) 
அைவுக்குப் பெரிது ெடுத்தி, அளத வான் நடுவளரயாய் (celestial equator) 
உருவலித்துக் காட்டுவதாகும். இந்த வான் நடுவளரளய, இன்பனாரு விதமாய், 
விசும்பு வலயம், விசும்பு வட்டம் என்றும் பசால்லுவதுண்டு. 
 
    விசும்பு வட்டம் என்ெது புவியின் தன்னுருட்மடாடு (self-rotation) 
பதாடர்புளடயது; ஏகமலாடி என்ெது எல்லாக் மகாள்களும் சுற்றும் ஒரு வலயத் 
தைம். இந்த விசும்பு வட்டம், ஏகமலாடி என்ற இரு வட்டங்களும் 
ஒன்ளறபயான்று ஒருக்கைிப்ொய் (obliquity) பவட்டிக் பகாள்கின்றன. (சிவகங்ளக 
வட்டாரத்தில் ”ஒருக்கைித்தல்/ ஒருக்கணித்தல்” என்று புழங்கும் விளனச்பசால் 
”சாய்ந்து இருத்தல்” என்ற பொருளைக் காட்டும். ”ஒருக்கைித்துப் ெடுத்தான்” 
என்றால், ”மல்லாக்கப் ெடுக்காமல் பகாஞ்சம் திரும்ெிக் கிளடமட்டத்திற்குச் - 
horizontal - சாய்ந்தாற்மொல் ஒருெக்கமாய் உடம்ளெ ளவத்துப் ெடுப்ெது” என்று 
பொருள் பகாள்ளும்) இத்தளகய ஒருக்கைிப்ெின் காரணமாய், மகாளடயும் (summer), 
வாளடயும் (winter), இளடமய ெசந்தமும் (ெச்ளசயாய்ப் ெசிய இருப்ெது ெசந்தம்; 
spring; இளத ஒலிப்பு மாற்றி ெ/வ மொலியில் வசந்தம் என்று இன்று 
பசால்லுகிமறாம்.), கூதிரும் (இளலகள் கூம்ெி உதிர்வது கூதிர்; autumn; கூதிருக்கு 
அப்புறம் நீளும் முன்ெனிக் காலத்தில் அடிக்கும் காற்று கூதல்) எனப் ெருவங்கள் 
மாறி மாறி வருகின்றன. அதன் விளைவால் மகாளடயில் பவக்ளகயும், 
வாளடயில் குைிரும் நம்ளம வாட்டுகின்றன. குைிருக்கு அவ்வைவு ெழகாத 
(ஆனால் பவக்ளகளய எப்ெடியும் பொறுத்து விடலாம் என்று ெழகிய) தமிழர், 
"குைிர்காலம் குளறயாதா?" என்று எதிர்ொர்ப்ெது இயற்ளகமய. ெருவச் சுழற்சியின் 
காரணத்தால், குைிர் அதிகமாய் இருக்கும் நாமை, "குைிர் இனிக் குளறயப் 
மொகிறது" என்று உணர்த்தும் நாைாகும். அந்த நாள் வரும் மொது, "இனிமமல் 
வரப் மொவது மகிழ்வான காலம், வாட்டுகின்ற குைிர் பதாளலந்து மொகும்" என்று 
தமிழர் கைி பகாண்டு விழா எடுப்ெது இயற்ளகமய. 
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    இப்ெடி ஒரு நீண்ட ெின்புலத்ளத எடுத்துச் பசால்லுவது பொங்கல் விழாவின் 
அடிப்ெளடளயச் பசால்லுதற்குத் தான். 
 
    ஆண்டின் ஒவ்பவாரு ெருவ காலத்திலும், ெகலும் இரவும், ஒமர அைவுப் 
பொழுதாக 12 மணி மநரம் இருப்ெதில்ளல. மகாளடயில் ெகல் நீளுகிறது; 
வாளடயில் இரவு நீளுகிறது. ஆனாலும் ஆண்டின் இரண்மட இரண்டு நாட்கைில் 
மட்டும், ெகலும் இரவும் (=ஒமர அைவுள்ை) ஒத்த நாட்கைாக அளமகின்றன. அந்த 
நாட்களை ஒக்க நாட்கள் (equinoxes) என்மற மமளலயர் அளழக்கின்றனர். மற்ற 
நாட்கைில் ெகமலா, இரமவா, ஒன்று மற்பறான்ளறக் காட்டிலும் அதிக மநரம் 
வியலுகிறது. (அதாவது ெகல் குளறந்து இரவு நீண்மடா, அல்லது ெகல் நீண்டு, 
இரவு குளறந்மதா, இருக்கின்றன). இப்ெடிப் ெகலும் இரவும் ஒன்மற மொல ஒக்க 
இருக்கும் மார்ச்சு 22 - ஆம் நாளைப் ெசந்த ஒக்க நாள் (spring equinox) என்றும், 
பசப்டம்ெர் 23 - ஆம் நாளைக் கூதிர் ஒக்க நாள் (autumn equinox) என்றும் 
பசால்லுவார்கள். 
 
    இது மொக, நீள்வட்டத்தில் பசல்லும் புவியில் இருந்து சூரியனின் 
பதாளலளவ அைந்தால், மமமல கூறிய இரண்டு ஒக்க நாட்கைில் மட்டும் 
நடுவார்ந்த தூரம் (median distance) இருக்கும். மற்ற நாட்கைில் எல்லாம், புவிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இளடமய உள்ை தூரம் கூடிமயா, குளறந்மதா, வரும். இப்ெடிக் 
கூடுதல், குளறச்சல் வரும் மொது, வலயத்தின் ஓரிடத்தில் 
மட்டும்,இருப்ெதிமலமய அதிக தூரமாகவும், வலயத்தின் இன்பனாரு இடத்தில், 
இருப்ெதிமலமய குளறந்த தூரமாகவும் அளமயும். இருப்ெதிமலமய கூடிய தூரமாய் 
புவியும் சூரியனும் அளமயும் நாளைப் ெனி முடங்கல் என்றும் (winter solistice; 
முடங்கல் = அளமதல்; முடங்கிப் மொதல்; மாட்டிக் பகாள்ளுதல்; ெனிக் காலத்தில் 
அளமதல் - திசம்ெர் 22-ம் நாள்), அண்ளமத் தூரத்தில் புவியும் சூரியனும் 
அளமயும் நாளை மவனில் முடங்கல் என்றும் (summer solistice; மவனில் = 
பவய்யிற் காலம் - சூன் 22ம் நாள்) நாம் பசால்லுகிமறாம். 
 
    புவிக்கு தன்னுருட்டம் (self-rotation), வலயம் (revolution) என்ற இரு இயக்கங்கள் 
மொக, கிறுவாட்டம் (gyration; ெம்ெரம் மொன்ற ஆட்டம்) என்னும் இன்மனார் 
இயக்கமும் இருக்கிறது. அளதப் புவியில் இருந்து புரிந்து பகாள்வதற்கு மாறாக 
இந்த ஒக்க நாட்கைின் இயக்கமாய்ப் புரிந்து பகாள்ளுவது இன்னும் எைிதாக 
இருக்கும். அதாவது, ஒவ்மவார் ஆண்டும் பசல்லச் பசல்ல இந்த ஒக்க நாட்கள் 
சிறிது சிறிதாக முன் நகர்ந்து பகாண்டிருக்கின்றன. (மமமல பசான்ன மார்ச்சு 22, 
திசம்ெர் 22 என்ெளவ இந்தக் காலத்தில் நிகழ்ெளவ; ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னால், அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், அளவ இமத நாட்கைில் 
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நிகழ்ந்தளவ அல்ல.) இந்த ஒக்கநாட்கைின் இயக்கத்ளத முற்பசலவம் (precession; 
precede = முன்பசல்லு) என்று வானியலில் கூறுவார்கள். 
 
    இந்தக் காலத்தில் ெசந்த ஒக்கநாள் என்ெது மீன (pisces) ஓளரயில் விழுகிறது 
(=ஏற்ெடுகிறது). கூடிய விளரவில், இன்னும் ஐந்தாண்டுகைில் கி.ெி. 2012 - ல் அது 
அஃகர (aquarius) ஓளரயின் பதாடக்கத்தில் வந்து விழும். அப்ெடி விழும் மொது, 
புதிய உகத்திற்கு நாம் மொகிமறாம் (உகம் = ஒன்று மசரும் காலம்; 
உகம்>யுகம்>yuga என்ற வடபமாழியில் பசால்லுவார்கள்.) என்று 
வரலாற்றாசிரியர்கள் பசால்லுகிறார்கள். அமத மொல, வரலாற்றின் 
முன்காலத்திற்கு முற்பசலவத்தின் துளண பகாண்டு மொனால், ஒரு காலத்தில் 
ஏப்ரல் 14 -ல் மமழ ஒளரயின் பதாடக்கத்தில் (மமஷ ராசி) இந்த ஒக்க நாள் 
விழுந்திருக்கும். அதாவது ஒரு காலத்தில் மமழத்தில் விழுந்த ெசந்த ஒக்க நாள் 
இன்று 24 நாட்கள் முன்மனமய மீனத்தில் மார்ச்சு 22-ல் நிகழ்கிறது. இது மொல 
முற்பசலவத்தின் நகர்ச்சியால், கூதிர் ஒக்கநாள், ெனி முடங்கல், மவனில் 
முடங்கல் ஆகிய மற்றளவயும் 24 நாட்கள் முன்தள்ைிப் மொகின்றன. அதாவது 
அக்மடாெர் 15ல் விழ மவண்டிய கூதிர் ஒக்கநாள் பசப்டம்ெர் 23-மலமய நடக்கிறது. 
சனவரி 14ல் நடக்க மவண்டிய ெனிமுடங்கல் திசம்ெர் 22 -இலும், சூளல 14ல் 
நடக்க மவண்டிய மவனில் முடங்கல் சூன் 22 -இலும் நடக்கின்றன. 
 
    இந்த முற்பசலவம் என்ற இயக்கம் மாந்த வாழ்க்ளகயில் ஒரு நீண்டகாலத் 
தாக்கத்ளத ஏற்ெடுத்துகிறது. வரலாற்றில் ெருவங்களைக் குறிக்கும் எந்தக் 
குறிப்ளெயும், முற்பசலவம் பகாண்டு உரசிப் ொர்த்துப் புரிந்து பகாள்ைமவண்டும். 
பமாத்தமாய் ஒரு முழு முற்பசலவம் முடியக் கிட்டத்தட்ட 25783 ஆண்டுகள் 
ஏற்ெடுகின்றன (அைவு மகால்கள் நுணுக நுணுக, இந்த முற்பசலவு இயக்கத்தின் 
நடப்புக் காலமும் துல்லியப் ெட்டு வருகிறது). 25783 ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக் 
பகாண்டால், ஒரு ஓளரயில் (உகத்தில்) 25783/12 = 2148.58 ஆண்டுகள் என்ற ஒரு 
ெருவ காலம் அளமயும். இந்தப் ெருவகாலத்ளத உகம் (=யுகம்) என்று 
பசால்லுகிறார்கள். உகம் உகமாய் மாந்த வாழ்க்ளக மாறுகிறது என்ெது இப்ெடித் 
தான். இப்பொழுது மீன உகத்தில் இருக்கும் நாம் அடுத்து ஐந்மத ஆண்டுகைில் 
அஃகளர உகத்திற்குள் நுளழயப் மொகிமறாம்; 
 
    இந்திய வானியலில் முற்பசலவம் என்ற அயனத்ளதயும், வலயம், 
தன்னுருட்டு ஆகியவற்ளறயும் மசர்த்து இயக்கங்களைக் கணக்கிடும் முளறக்கு 
”உடன் அயன முளற” (உடன் = சக என்று வடபமாழியில் அளமயும்; சக அயன 
முளற = sayana method) என்று பெயர். மமளலயர் பெரும்ொலும் இந்த முளறயில் 
தான் காலங்களையும்க் கணிக்கிறார்கள். மாறாக, முற்பசலவம் என்ற அயனத்ளத 



 9 

முற்றாகக் கழித்து மற்றவற்ளறப் ொர்ப்ெது நில்லயன முளற (nirayana method) 
எனப்ெடும். இந்திய வானியலில் முற்பசலவத் திருத்தம் (precession correction) 
பகாண்ட நில்லயன முளற என்ெமத விதப்ொகப் ெின்ெற்றப்ெடுகிறது. 
 
    நில்லயன முளறயின் ெடி, ளத மாதத்தில் இருந்து ஆனி மாதம் வளர 
இருக்கும் சூரியத் மதாற்ற நகர்ச்சிளய வட பசலவு (=உத்தர அயனம்) என்றும், 
ஆடி மாதத்தில் இருந்து மார்கழி மாதம் வளர இருக்கும் சூரியத் மதாற்ற 
நகர்ச்சிளய பதன் பசலவு (=தக்கண அயனம்) என்றும் பசால்லுவார்கள். நில்லயன 
முளறயின்ெடி, பதன்பசலளவ முடித்துக் பகாண்டு, வடபசலளவச் சூரியன் 
பதாடங்குவது ளத முதல் நாைில் தான். அமத பொழுது இந்தக் காலத்தில் உடன் 
அயன முளறயின்ெடி, வடபசலவு பதாடங்குவது திசம்ெர் 22 ஆகும். இங்மக 
கூறும் கால மவறுொடு முற்பசலவத்தால் ஏற்ெடுவது. 
 
    இன்பனாரு விதமாய்ப் ொர்த்தால், சனவரி 14/15ல் நடக்க மவண்டிய ெனி 
முடங்கல், ஒரு நாள் முன் மொய் சனவரி 13/14ல் நடக்க, 25783/365.25636556 = 
70.587672, ஆண்டுகள் ஆக மவண்டும். இந்த அைளவ ளவத்துக் பகாண்டு, பவறும் 
முழு நாட்கைாய்ப் ொர்க்காமல், இன்னும் நுணுக்கமாய் நாட்கள், மணி, நுணுத்தம் 
என்று கணக்குப் மொட்டால், இன்று திசம்ெர் 22ல் நடக்கும் ெனி முடங்கல், 1722 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சனவரி 14-மலமய நடந்திருக்கும் என்று புலப்ெடும். 
அதாவது கி.ெி.285-க்கு அண்ளமயில் ெனிமுடங்கல் என்ெது, பொங்கல் நாைில் 
நடந்திருக்கும். 
 
    அந்தப் பொழுதில், நில்லயன முளறயும், உடன் அயன முளறயும் ஒமர 
கணக்ளகக் காட்டும். இன்பனாரு வளகயிற் பசான்னால், இந்திய அரசின் 
அதிகாரக் கணக்கின் ெடி, முற்பசலவத்தின் நடப்புச் சுற்று பதாடங்கிய ஆண்டு 
கி.ெி. 285 ஆகும். 
 
    இந்திய வானியலில் முற்பசலவத்தின் நடப்புச் சுற்று பதாடங்கிய நிளலளய 
நிளனவு ெடுத்தி, ”ெசந்த ஒக்க நாளும் மமழ விழுவும் கி.ெி.285 இல் ஒன்று 
மசர்ந்திருந்தன” என்று பசால்லுவார்கள். (ஒருக்கைித்த விசும்பு வட்டத்தில் மமழ 
ஓளர பதாடங்கும் நாளை மமழ விழு என்றும், துளல ஓளர பதாடங்கும் நாளைத் 
துளல விழு என்றும் பசால்லுவது வானியல் முளற. மளலயாைத்தில் மமழ 
விழுளவ மமஷ விஷு என்றும், துளல விழுளவத் துலாம் விஷு என்றும் 
பசால்லுவார்கள்.) 
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    மமலவிழு, துளல விழு ஆகியவற்ளறச் பசான்னது மொலமவ, “பொங்கல் 
நாள்” என்ெது ஒரு காலத்தில் (அதாவது கி.ெி.285ல்) ”ெனிமுடங்களலச் சுட்டிக் 
காட்டிய ெண்டிளக” என்ெது இதுவளர பசான்ன விைக்கத்தால் புலப்ெடும். 
ெனிமுடங்களலக் பகாண்டாடுவதன் மூலம், "அந்த நாளுக்கு அப்புறம் இரவு 
குளறந்து ெகல் நீளும், இனிமமல் மகிழ்ச்சி பொங்கும், ெனி குளறயும், சூரியன் 
பநடு மநரம் ெகலில் இருப்ொன், இனிமமலும் வடீ்டிற்குள் அடங்கியிருக்க 
மவண்டாம்" என்று உணர்த்துகிமறாம். பதற்கு மநாக்கிப் மொய்க் பகாண்டிருந்த 
கதிரவன் இனித் திரும்ெி வந்து வடக்கு மநாக்கி வரத் பதாடங்குவதற்காக, 
அவனுக்கும் இளறவனுக்கும் நன்றி பசால்லும் ஒரு விழா தான் இந்தப் பொங்கல் 
விழா. 
 
    அந்த அடிப்ெளடளயப் ொர்க்கும் மொது, பொங்கல் விழா என்ெது சங்கம் 
மருவிய காலத்தில் தான் முதலில் ஏற்ெட்டிருக்க மவண்டும் என்று ஊகிக்கிமறாம். 
இதற்கு ஏற்றாற் மொல சங்க இலக்கியத்தில் (கி.ெி.285க்கு முந்திய இலக்கியத்தில்) 
எங்கணுமம ெனிமுடங்களல ஒட்டி எழுந்த பொங்கல் விழா ெற்றிய குறிப்பு ெதிவு 
பசய்யப் ெடமவ இல்ளல. அப்ெடியானால் ”பொங்கல் விழாளவ கி.ெி.285 ற்கு முன் 
தமிழர் என்ன பசால்லிக் பகாண்டாடினர்?” என்ற மகள்வி எழுகிறது. 
 
    அந்தக் மகள்விக்கான விளடளய, விழாளவக் பகாண்டாடும் முளறயிலிருந்து 
புரிந்து பகாள்ைலாம். பொங்கலின் மொது சிவன், விண்ணவன் என்று எந்தச் 
சமயத்தின் பதான்மக் களதகளும் ஊமட கலந்து பசால்லப் ெடுவதில்ளல. 
பொங்கலுக்கான ெளடயல் என்ெதும் பவட்ட பவைியில் சூரியனுக்குக் கீமழ 
அைிக்கப் ெடுகிறது. அறுவளட முடிந்து பெற்ற புத்தரிசி, கரும்பு, மஞ்சள், 
ெனங்கிழங்கு, நம்முளடய பகாடிவழிக் காய்கறிகள் (குறிப்ொக அவளர, புடளல, 
கத்திரி, வாளழ, சர்க்களர வள்ைிக் கிழங்கு, கருளணக் கிழங்கு மொன்றளவமய 
அன்று ளவக்கப்ெடும். மமளலயர் காய்கறிகளை இந்தப் ெளடயமலாடு 
ளவப்ெளதத் தவிர்ப்ொர்கள்), பவல்லம் ஆகியவற்மறாடு தான் ெளடயல் 
இடப்ெடுகிறது. விழாவிற்கு முன்னால், வடீ்ளடத் தூய்ளம பசய்து, முடிந்தால் 
பவள்ளையடித்து, மகாலமிட்டுச் பசய்யும் ஒவ்பவாரு மவளலயிலும் கூடச் 
சமயஞ் மசராத ஈடுொமட இருக்கும். விழாவின் மொது பசய்யும் "பொங்கமலா, 
பொங்கல்" என்ற கூப்ொடு கூட நல்லது நடக்க மவண்டும் என்ற எதிர்ொர்ப்ளெமய 
குறிக்கிறது. 
 
    இத்தளகய குறிப்புக்கள் அத்தளனயும், இந்த விழாளவத் தமிழர் என்னும் 
இனக்குழு (tribe) பதாடர்ொன விழா என்று பதைிவாக உணர்த்துகின்றன. இந்த 
விழாவின் நளடமுளறளயப் ொர்த்தால், பமய்யியற் சமயங்கள் (religions emphasizing 
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philosophy) தமிழகத்தில் நிளலபகாள்ளுவதற்கு முன்னாலிருந்மத, இனக்குழு 
வழிொடுகள் நிலவிய மொமத, இந்த விழாக் பகாண்டாடுவது பதாடங்கியிருக்க 
முடியும், ஆனால் மவறு எளதமயா அது குறித்திருக்க மவண்டும் என்று புரிந்து 
பகாள்ளுகிமறாம். ”அந்த மவறு எது?” என்ெது அடுத்த மகள்வி. 
 
[இன்ளறக்கும் கூட இனக்குழு வழிொடுகள் எல்லாமம, குறிப்ொக அய்யனார் 
மகாயில்கள், அம்மன் மகாயில்கள், கருப்ெண சாமி மகாயில்கள் ஆகியவற்றில் 
நடக்கும் - tribal worships - எல்லாம் பொங்கலிட்டுப் ெளடயல் இடுவது (இது 
பெரும்ொலும் கறியாகவும், ஓமராவழி மரக்கறியாகவும் இருக்கும்), மாவிைக்கு 
ளவப்ெது என இயற்ளகயைவிமலமய இருப்ெளத ஓர்ந்து ொர்த்தால் நான் 
பசால்லுவது புரியும்.] 
 
[இந்த இடத்தில் பகாஞ்சம் இளடவிலகல். பொதுவாக, பமய்யியற் சமயங்கள் 
நம்மூரில் கைப்ெிரர் ஆட்சிக்கு அப்புறமம நிளலத்தன. அதுவளர நம்மூரில் 
விரவியளவ இனக்குழுச் சமயங்களும் (tribal religions), வடபுலத்தில் இருந்து வந்த 
பசயினம், புத்தம் (இவற்மறாடு இங்மக பெரிதும் ெங்கைிக்கப் ெட்ட ஆசீவகம்), 
மவதபநறி ஆகியளவயுமம. 
 
    மூன்றாம் நூற்றாண்ளடச் மசர்ந்த மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகத்திற்கும் 
(மாணிக்க வாசகரின் காலம் ெற்றிப் ெலர் மவறுெடக் கூடும். என்னுளடய 
இன்ளறயப் புரிதல் கி.ெி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு தான்), ஐந்தாம் நூற்றாண்ளடச் 
மசர்ந்த திருமந்திரத்திற்கும்ம முன்னால் சமய வளரொட்ளடச் பசால்லும் நூல்கள் 
தமிழில் ஏற்ெடாதமத பமய்யியற் சமயங்கள் தமிழர் வரலாற்றில் ெின்னால் 
ஓங்கியளவமய என்ெளத உணர்த்தும். அமத பொழுது சிவன் மகாயில், 
விண்ணவன் மகாயில் மொன்றளவ சங்க காலத்திலும் இருந்திருக்க முடியும். 
ஆனால் அளவ ஏமதா ஒரு பமய்யியளலச் (சித்தாந்தத்ளதச்) சுட்டிக் காட்டின 
என்று பசால்லமுடியாது. (என்னுளடய புரிதலின் ெடி மாணிக்க வாசகமர தமிழில் 
எழுந்த முதல் சிவபநறி பமய்யியற்காரர்.) 
 
    மகாயிளலக் குறிக்கும் பசாற்கள், குறிப்ொக ஆலயம் என்ற பசால் ஆல 
மரத்து பவைி என்ற பொருளையும், அம்ெலம் என்ற பசால் திறந்த பவைி 
என்ெளதயும், மகாட்டம் என்ற பசால் கூடுகின்ற இடம் என்ற பொருளையுமம 
காட்டுகின்றன. எல்மலாரும் பெரிதாக இன்று ெயன்ெடுத்தும் மகாயில் என்ற பசால் 
கூட "இளறவன் வடீு" என்று இன்ளறக்கு வலிந்து கூறப்ெடும் பொருளைக் 
காட்டிலும், மகாவுகிற இல் = மகாவில் என்று பொருள் பகாள்ளுவது சிறப்ொக 
இருக்கும் என்று மதான்றுகிறது. மகாத்தல்/மகாவுதல் என்ற விளனச்பசால்லிற்கு 
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ஒன்றுமசர்த்தல் என்மற பொருள் அளமகிறது. ஊரில் உள்ைவர் ஒன்று கூடும் 
இடம் மகாவில் என்ற பொருள் இந்த விளனச்பசால்லின் அடிப்ெளடயில் 
இயல்ொக வருகிறது. ஆக ஆலயம், அம்ெலம், மகாட்டம், மகாவில் என்ற இந்தச் 
பசாற்கள் எல்லாமம இனக்குழுப் பொருள்களைமய தருகின்றன. 
 
    அந்த வளகயில் சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் இளற வழிொடுகள் எல்லாம் 
பவறுமம இனக்குழு வழிொடுகைாகமவ இருக்கின்றன. அவற்றில் மீநிளலச் சமயப் 
பொருள்கள் பொதுவாக அளமவதில்ளல. [பெரும் ஆதன் (=ெரமாத்மா), உயிர் 
ஆதன்(=ஜவீாத்மா), ெதி - ெசு - ொசம் மொன்று விைக்கம் பசால்லும் 
பமய்யியல்கள் எழுவதற்கு முன்னமம இருந்த பொருளை நான் இங்கு சுட்டிக் 
காட்டுகின்மறன்.] தமிழகத்துள் சங்க காலத்திற்குச் சற்று முன்னால் நுளழந்த 
வடபுலத்து மவத பநறியும் கூட முதலில், மவத பநறியின் வழி மவள்வி 
நடத்துவது, மவண்டுதல், அவி பசாரிதல் என இனக்குழு வழிொட்ளடமய 
காட்டுகிறது. இந்த மவத பநறி தமிழ்நாட்டில் ஏற்ெடுத்திய தாக்கம் ெற்றிப் 
ெலவிதமான தவறான புரிதல்கள் தமிழ் இளணயத்தில் உலவுகின்றன. அளதப் 
ெற்றி இந்தக் கட்டுளரயில் நான் மெச முற்ெடவில்ளல. மவறு ஒரு பொழுது 
ொர்க்கலாம். 
 
    இந்த இனக்குழு வழிொட்ளடக் மகள்வி மகட்டு வாதப் ெடுத்துவதின் மூலம், 
உலகாய்தம், பசயினம், புத்தம், ஆசீவகம் மொன்றளவ கலகச் சமயங்கைாய் 
(polemic religions) நம்மூரில் எழுந்தன. அவற்றிற்கு விளட பசால்லும் முகத்தால், 
எதிர்விளனயாக, வடநாட்டில் உெநிடதங்களும், தமிழகத்தில் மாணிக்க 
வாசகராலும், திருமூலராலும், திருவாசகமும், திருமந்திரமும் எழுந்தன. 
திருவாசகத்திற்கு முந்திய பமய்யியற் பசய்திகளை நான் தமிழில் கண்டதில்ளல.] 
 
    ”சரி, கி.ெி.285-க்கு முன்னால், இந்த விழா எதுவாக இருந்திருக்கும்?” என்ெளத 
இனிப் ொர்ப்மொம். 
 
    கி.ெி.285 கால அைவில் தான், நம்மூரில் ஆண்டு ஒன்ளற நான்கு 
ெருவங்கைாய்ப் ெிரிக்கும் ெழக்கம் பெரிதும் புழக்கத்திற்கு வந்தது. சங்க 
இலக்கியம் முழுதிலும் இந்த நான்கு ெருவக் காலம் குறிப்ெிடாதது வியப்ொக 
இருக்கிறது. மாறாகப், ெின்ெனி பதாடங்கி, இைமவனில், முதுமவனில், கார், கூதிர், 
முன்ெனி ஈறாக ஆறு பெரும்பொழுதுகள் ( = இருதுப் ெருவங்கள்) 
குறிப்ெிடப்ெடுகின்றன. 
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    இப்ெடிப் ெின்ெனியில் ஆண்ளடத் பதாடங்குவதற்கு சங்க 
இலக்கியத்திலும்,வடபமாழி சாற்றங்கைிலும் சான்றுகள் இருக்கின்றன. 
பதால்காப்ெிய வழக்கத்தின் ெடி காரில் இருந்து ஆண்டு பதாடங்கியதும் 
புலப்ெடுகிறது. இைமவனிலிற் பதாடங்கியது சங்க காலம் முடியும் மொமத 
ஏற்ெட்டிருக்க மவண்டும். (சிலம்ெில் இந்திரவிழா இைமவனிலில் பதாடங்குகிறது.) 
 
    எந்தபவாரு சூரிய ஆண்டுத் பதாடக்கமும் (tropical year beginning) ெனிமுடங்கல், 
மவனில் முடங்கல், இரு ஒக்க நாட்கள் என்ற நான்கு நாட்கைில் தான் பதாடங்க 
முடியும். அவற்றில் ஒக்க நாட்கள் என்ெளவ வானியல் அறிவு கூடிய காலத்தில் 
கணக்கிட்டுப் ொர்த்மத அறிய முடியும். ஆனால் முடங்கல் நாட்கமைா பவறும் 
குச்சியின் நிழளல ளவத்மத அறிந்து விட முடியும். 
 
    இனக் குழுக்கைாய் வாழ்ந்த காலத்தில் கூட மநரம் என்ெது நிழளல ளவத்மத 
கண்டறியப் ெட்டது. இந்திய வானியலில் சாய் என்ற பசால் நிழலின் வழி 
வானியல் ெடித்த வரலாற்ளற நமக்கு உணர்த்தும். (சாய் என்ெது வடபமாழியில் 
jya என்று ஒலிபெயர்ப்ொகும்; வடபமாழியில் இந்த ஒலிபெயர்ப்புச் பசால்லுக்குப் 
பெண்ணின் மார்பு வளைவு என்ற பொருள் இருந்தளதக் கண்டு, அரபு வழி 
கிமரக்கம் மொன மொது, sine என்ற பசால்பலடுக்கும். தமிழனின் சாய் எப்ெடிமயா 
திரிந்து இன்று மமளல நாடுகைிற் sine ஆகி நிற்கிறது.) 
 
    ெின்ெனியில் ஆண்ளடத் பதாடங்குவது என்ெது சூரியனின் வட பசலவில் 
இருந்து பதாடங்குவதற்கு இளணயானது. அப்ெடியானால் ளதமுதல் நாள் 
பொங்கல் விழாளவக் குறிப்ெதற்கு முன்னால் ஆண்டுத் பதாடக்கத்ளதக் குறித்தது 
என்ற பொருளைமய ஏரணத்தின் மூலம் நாம் பெறுகிமறாம். ஏமதா ஒரு 
காரணத்தால், நாள்காட்டுகைில் இருந்து இந்திய வானியலில் ஓளரகளுக்கு நகர்ந்த 
காலம் கி.ெி.285. அமத காலத்தில் தான் இப்மொளதய முற்பசலவச் சுற்றும் 
பதாடங்கியிருக்கிறது. ஆறு பெரும்பொழுதுகளுக்கு மாறாய் நான்கு ெருவங்களைப் 
மெசும் ெழக்கமும் மதான்றியிருக்கிறது. கைப்ெிரர் ஆட்சி தமிழகத்தில் 
நிளலத்ததும் இமத காலமம. இன்னும் இது ெற்றி ஆய்வு பசய்யப்ெட மவண்டிய 
பசய்திகள் ெலவும் இருக்கின்றன. 
 
    பெரும்பொழுதுகளுக்கு மாதங்கள் குறிப்ெிடும் மொது இந்தக் காலத்தில் 
(மாசி,ெங்குனி), (சித்திளர, ளவகாசி), (ஆனி, ஆடி), (ஆவணி, புரட்டாசி), (ஐப்ெசி, 
கார்த்திளக), (மார்கழி, ளத) என்று ஆறு இருமாதங்களைக் குறிப்ெிடுவார்கள். 
இத்தளகய இன்ளறயப் புரிதளல மீண்டும் முற்பசலவம் பகாண்டு உரசிப் 
ொர்த்தால், ஒவ்பவாரு இருதுளவயும் 24 நாட்களுக்கும் மமல் முன்தள்ைிப் ொர்க்க 
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மவண்டும். அப்ெடித் தள்ளும் மொது, ெின்ெனி என்ெது சங்க காலத்தில் (ளத, மாசி) 
என்ற மாதங்களையும், இைமவனில் என்ெது (ெங்குனி, சித்திளர) மாதங்களையும், 
முதுமவனில் என்ெது (ளவகாசி, ஆனி) மாதங்களையும், கார் என்ெது (ஆடி, 
ஆவணி) மாதங்களையும், கூதிர் என்ெது (புரட்டாசி, ஐப்ெசி)மாதங்களையும், 
முன்ெனி என்ெது (கார்த்திளக, மார்கழி) மாதங்களையும் குறித்திருக்க மவண்டும். 
அப்ெடியானால், ஆண்டுத் பதாடக்கம் என்ெது ளத முதல் நாமை என்ெது புரியும். 
 
    ெிறகு எப்ெடி ஆண்டு/ஆட்ளட என்ற பசால் எழுந்தது? மமழ ஓளர என்ெது 
ஆடு என்ற உருளவக் குறிக்கும் ஓளரமய. ஆட்டின் வழி ஏற்ெட்ட பசாற்கள் 
ஆண்டு, ஆட்ளட என்ெளவ. ஆடு தளலயாக எண்ணப் ெட்டது பநடுநல் 
வாளடயில், 
 
திண்ணிலை மருப் ின் ஆடுதலை யொக 
விண்ணூர்பு திரிதரும் வஙீ்குநசைல் மண்டிைத்து 
முரண்மிகு சிறப் ிற் நசல்வபனொடு ெிலைஇய 
உபரொகிணி ெிலனவனள் பெொக்கி ----- 
 
என்று குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. உறுதியாக பநடுநல் வாளட என்ெது கி.ெி.285க்கு 
முன்னர் எழுந்த ொட்மட ஆகும். 
 
    அப்ெடியானால், இரண்டு விதமான ஆண்டுத் பதாடக்கங்கள் (ஒன்று ளதயில் 
பதாடங்குவது, இன்பனான்று சித்திளரயில் பதாடங்குவது) இந்த நாவலந்தீவில் 
இருந்திருக்கின்றன. பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாய், ளதத்திங்கள் என்ெது ஆண்டுத் 
பதாடக்கம் என்ற குறிப்பு ஒழிந்து, அமத பொழுது, ெளழய நிளனவுகளைக் 
குறிக்கும் முகத்தான் சூரியப் ெளடயமலாடு அது அளமந்து மொனது; அமத 
காலத்தில், பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாய் சித்திளரத் பதாடக்கமம ஆண்டுத் பதாடக்கம் 
ஆயிற்று மொலும். 
 
    சூரியன் மமழத்தில் நுளழவமத இன்ளறயத் தமிழர் புரிதலில் ஆண்டுப் ெிறப்பு. 
அமத மொல சூரிய மானத்தின் ெடி, சூரியன் ஓர் ஓளரயில் இருந்து இன்மனார் 
ஓளரக்குப் மொவமத மாதப் ெிறப்ொகும். சூரிய மானப் பெயர்கைான, மமழம் 
(=மமயம்>மமஷம்), விளட (ரிஷெம்), ஆடளவ (மிதுனம்), கடகம், மடங்கல் 
(=சிளகயம்>சிம்ஹம்), கன்னி, துளல(=துலாம்), நைி (விருச்சிகம்), சிளல (தனுசு), 
சுறவம் (மகரம்), கும்ெம், மீனம் என்ற பெயர்களைமய மளலயாைத்தார் மொலத் 
தமிழரும் புழங்கினால் நன்றாக இருக்கும். [இப்பொழுது சூரியச் சந்திரமானப் 
பெயர்கைான சித்திளர, ளவகாசி, ஆனி, ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்ெசி, 
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கார்த்திளக, மார்கழி, ளத, மாசி, ெங்குனி ஆகியவற்ளறமய ெயன்ெடுத்துகிமறாம். 
ெளழய கல்பவட்டுக்கைில் ஞாயிற்று மாதங்களும் (காட்டாக மகர ஞாயிறு), 
திங்கள் மாதங்களும் (ளதத் திங்கள்) ெதிவாக்கப் ெட்டிருக்கின்றன.] 
 
    இன்மறா, மமளலயரின் தாக்கத்தால் மீண்டும் ெனிமுடங்கலுக்கு இளணயான 
சனவரி 1 பதாடக்கத்ளத ஆண்டுத் பதாடக்கமாய்க் பகாள்ளும் மொக்கு 
அதிகரித்திருக்கிறது. மாதங்களைக் கூட சூரிய மாதங்களைமயா, சூரியச் சந்திர 
மாதங்களைமயா பசால்லாமல் மமளலயர் மாதங்களை ளவத்மத பசால்லும் 
ெழக்கமும் கூடி வருகிறது. ஒரு 20, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட மார்கழி 
மாதத்து இளசவிழா என்று தான் பசால்லக் மகட்டிருக்கிமறாம்; இன்ளறக்கு 
"டிசம்ெர் சீஸன்" என்றால் தான் ெலருக்கும் விைங்குகிறது. காலத்தின் மகாலம் 
ொருங்கள்! 
 
    கட்டுளரளய முடிப்ெதற்கு முன்னால் ஒரு மவண்டுமகாள். 
 
    பொங்கல் விழாவில் "சூரியன் வடக்கு மநாக்கி நகர்வதற்கு நன்றி 
பசால்லுகிமறாம்" - அவ்வைவு தான். அந்த நன்றி, சமயம் சாராத, பொது இளறப் 
பெயருக்குப் மொகிறது. பொங்கலும் ெளடயலும் பமய்யியற் சமயம் சாராதளவ. 
என்ளனக் மகட்டால், இந்த விழா எந்தச் சமயத்தவரும் ெழகக் கூடிய விழா. 
[திருமவாணம் என்ற விழாளவக் கூட ெல சமய பநறியினரும் மகரைத்தில் 
பகாண்டாடுகின்றனர். மாவலி மீண்டும் தங்கள் வடீ்டிற்கு வந்து மகிழ்ச்சிளயத் 
தருவான் என்று எண்ணுகிறார்கள். இன்ளறக்குத் திருமவாணம் தமிழகத்தில் 
பகாண்டாடவில்ளல என்றாலும் அது உறுதியாகத் தமிழர் ெண்டிளக தான்; 
மாவலியும், பெருங்கலாதனும்(>பெருகலாதன்>ப்ரகலாதன்; ஆதன் என்ெமத அவன் 
மசர அரசன் என்ெளத நமக்கு உணர்த்தும்) நம் தமிழ் அரசர்கள் தான். சங்க 
இலக்கியத்தில் ெல இடங்கைில் திருமவாணம் நம்மூரில் - குறிப்ொக மதுளரயில் - 
பகாண்டாடப் ெட்டதற்குச் சான்றுகள் இருக்கின்றன. ெழந்தமிழகத்தில் ஒரு 
ெகுதியான மகரைத்தில் மட்டுமம இப்பொழுது திருமவாணம் பகாண்டாடப் 
ெடுகிறது.] 
 
    பொங்களலப் பொதுவாய்த் தமிழர் பகாண்டாடுவதற்கு என்ன தயக்கம், இதில் 
சமயம் எங்மக வந்தது, என்று புரியவில்ளல. பொங்கல் பகாண்டாடுவதால், 
சிவனும் மகிழ்வான்; விண்ணவனும் மகிழ்வான்; மதவனும் மகிழ்வான்; 
அல்லாவும் மகிழ்வார்; இயற்ளகயும் சிறக்கும். நண்ெர்கமை! பகாஞ்சம் ஓர்ந்து 
ொருங்கள். 
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ந ொங்கபைொ ந ொங்கல்! 
 

 
(குறிப்பு: இது பூங்கா வளலயிதழுக்காக, அவர்கள் மகட்டுக் பகாண்டதின் மெரில், 10 
ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதிய கட்டுளர. என்னுளடய வளலப்ெதிவில் மசர்த்து 
ளவப்ெதற்கும், ெின்னூட்டு இருந்தால் மறுபமாழிக்கவும் மவண்டி, அங்கு 
ெதியப்ெட்டது.) 
 
 
ெடம் உதவி: விக்கிப்ெடீியா 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Preparation_of_Pongal.jpg 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: இராம.கி. <poo@giasmd01.vsnl.net.in> 
http://valavu.blogspot.com 
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4.   நகொங்கர்புளியங்குளம் கல்நவட்டுக்களும் சமணர் சின்னங்களும்  

— முலனவர். க.சு ொஷிணி 
 
 

 
 
               பகாங்கர்புைியங்குைம். ெண்ளடய தமிழ் மக்கைின் பதால் மரபுகள் 
பதாடர்ச்சியாக இன்றும் மெணப்ெட்டு வரும் ஒரு முக்கிய வரலாற்றுச் சிறப்புப் 
பெற்ற ெகுதி. இன்று காண்ெதற்குப் ொளறயும் புதர்களும் தாமன இருக்கின்றன 
என நிளனப்மொர் உள்மை பசன்று ொர்த்தால் வைமான தமிழர் பதால் ெழம் 
மரபுகள் இன்று உயிர்ப்புடன் இங்குத் பதாடர்வளத அறியலாம். 
 
               மதுளரயின் திருமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ை ஒரு சிற்றூர் 
பகாங்கர்புைியங்குைம். மதனிக்குச் பசல்லும் சாளலயில் மதுளர காமராசர் 
ெல்களலக்கழகத்ளத அடுத்து அளமந்துள்ைது இந்தச் சிற்றூர். மதுளரயிலிருந்து 
ஏறக்குளறய 15 கி.மீ தூரத்தில் உள்ைது இவ்வூர். 
 
               ெசுளம மாறாத வளகயில் இப்ெகுதி அளமந்திருக்கின்றது. இங்கு 
வாழும் மக்கள் சிறிய வளகயில் ெயிர் விவசாயம் பசய்து வாழும் விவசாயிகள். 
நாகமளல ொளற ெகுதிக்குச் பசல்வதற்குக் கீமழ நாட்டுப்புற வழிொடு 
நளடபெறும் மாயன் மகாயில் ஒன்று இங்குள்ைது. உருவங்கள் அற்ற வளகயில் 
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பசங்குத்தான ஒரு  கல்லிளன மட்டுமம ளவத்து வழிெடும் மரபு இங்குள்ைது. 
மிகப் ெழளமயான வழிொட்டுக் கூறுகள் மாற்றமளடயாத நிளலயில் இன்றும் 
பதாடர்வதாக இந்த வழிெடு தலம் அளமந்திருக்கின்றது. 
 
               ஒரு பசங்குத்தான கல்ளல ளவத்து அக்கல்ளலக் கடவுைாக 
உருவகித்து மாளலகள் பூளசப் பொருட்கள் ளவத்து வழிொடு நடத்தப்ெடுகின்றது. 
இந்த மாயன் வழிொட்டிளன நிளனக்கும் மொது நம் சிந்தளனயில் பதன் 
அபமரிக்காவில் குறிப்ொக பமக்சிமகா, குவாட்டமாலா மொன்ற நாடுகைில் 
இன்ளறக்கு 4000 ஆண்டு வாக்கு எனக் கணக்கிடப்ெடும் மாயன் கலாச்சாரம் 
நிளனவுக்கு வரலாம். ெண்ளடய மரபுகைில் இருக்கும் ெல சடங்கு முளறகைில் 
இத்தளகய ஒற்றுளமகளை அதிகம் காணலாம். இளவ ஆராயப்ெட மவண்டியளவ. 
 
               அத்மதாடு சங்ககால இலக்கியத்தில் நாம் அறியும் மாமயான் என்ற 
கடவுைின் ஒரு கூராக இது அளமய வாய்ப்ெிருக்கலாம் என்ெதும் ஆராயப்ெட 
மவண்டியமத. 
 
               இங்குள்ை மாயன் மகாயிலுக்கு வடகிழக்குப் ெகுதியில் 
இறந்மதாளர எரிக்கும் ஒரு சுடளல இருக்கின்றது. இங்கு மக்கள் இறந்தவர்களைக் 
பகாண்டு வந்து எரித்து சாம்ெளலயும் எலும்புத் துண்டுகளையும் எடுத்துச் 
பசல்லும் மரபு இன்றும் பதாடர்கின்றது. 
 
               இந்தக் மகாயிலுக்கு ெின்னால் உள்ை ொளறயில் தான் 
இன்ளறக்கு 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சமண முனிவர்கள் தங்கியிருந்து 
ெள்ைிக்கூடங்களை அளமத்து கல்வியும் களலயும் பசழிக்கச் பசய்துள்ைனர். 
அவர்கைின் வாழ்விடமாக இங்குள்ை குளகத்தைம் அளமந்திருக்கின்றது. அங்கு 
முனிவர்கள் தங்க இடம் அளமத்துக் பகாடுத்த நல்லுள்ைங்கைின் பெயர்களை 
ெண்ளடய தமிழ் எழுத்துக்கைில் கல்பவட்டாகப் பொறித்து ளவத்துள்ைனர். 
 
               உள்ை நாகமளலத்பதாடர் ொளறகைின் மமற்ெகுதியில் 60க்கும் 
மமற்ெட்ட சமண கற்ெடுக்ளககள் உள்ைன. அங்கு பசல்வதற்குக் 
கீழ்ப்ெகுதியிலிருந்து ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ை ெடிகைில் ஏறிச்பசல்லமவண்டும். 
 
               இங்கு அப்ொளறயிளனச் பசதுக்கி வரிளச வரிளசயாக 
ெடுக்ளககளை அளமத்திருக்கின்றனர்.  இது இயற்ளகயான குளகத்தைமாகும்.  
இக்குளகயின் முகப்புப் ெகுதியில் காடி என அளழக்கப்ெடும்  நீர்வடி விைிம்பு 
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அளமக்கப்ெட்டுள்ைது. அதன் மமல் சுவற்றுப் ெகுதியில் பெரிய அைவில் 
பசதுக்கப்ெட்ட தமிழி (ெிராமி) எழுத்துக்கள் பகாண்ட வாசகங்கள் உள்ைன. 
 
முதல் கல்நவட்டின்  ொடம்: 
குறநகொடு  ிதவன் உ ச அன் உ றுவ(ன்) 
 
               இதன் பொருள், உெசன் ஆகிய உெறுவன் என்ெவரால் இக்குளக 
பகாடுக்கப்ெட்டது. உெசன் என்ெது சமய ஆசாரியன் என்னும் பொருள்ெடும். 
உெறுவன் என்ெது ஆட்பெயர். குற என்னும் பசால் கூளற என்னும் பொருைில்  
இக்குளகளயக் குறிப்ெது. பகாடுெிதவன் என்ெளதக் க் பகாடுப்ெித்தவன் என்று 
பகாள்ைல் மவண்டும். 
 
2ம் கல்பவட்டு முதல் கல்பவட்டிலிருந்து இரண்டடி தூரத்தில் அமத 
ொளறப்ெகுதியில் பவட்டப்ெட்டுள்ைது.  
 
இரண்டொம்  கல்நவட்டின்  ொடம்: 
குறு நகொடல்கு ஈத்தவன் நசற் அதன் ஒன் 
 
               குறு என்ெது கூளர என்றும், பகாடல் என்ெது பகாடுத்தல் என்றும், 
குஈத்தவன் என்ெளத குயித்தவன் எனக் பகாண்டு குளகளயச் பசதுக்கியவன் எனப் 
பொருள் பகாள்ைல் மவண்டும். இறுதியில் உள்ை இரண்டு குறியடீுகள்  பொன் 
என்ெளதக் குறிப்ென. 
 
மூன்றொவது கல்நவட்டுப்  ொடம்: 
 ொகன் ஊர் ப ரொதன்  ிடன் இத்தபவந ொன் 
 
               ொகனூளரச் மசர்ந்த மெராதன் ெி(ட்)டன் பகாடுத்த பொன் என்ெது 
இதன் பொருள். மவ பொன் என்ெளத பவண்பொன் எனக் பகாள்ைலாம். ொகனூர் 
என்ெது இம்மளலயின் ெின்புறம் உள்ை நிலப்ெகுதியாகும். ெிடன் என்ெது ெிட்டன் 
என்னும் ஆள் பெயராகக் பகாள்ைல் மவண்டும்.ொகனூமர இன்ளறய 
மசாழவந்தான் எனவும் பகாள்ைலாம். 
 
இக்கல்பவட்டுக்கள் மூன்றும் கி.மு.2ம் நூற்றாண்ளடச் மசர்ந்தளவ. 
                
               இக்கல்பவட்டின் மமற்குப் ெகுதியில் ொளறயின் மமல் சிறிய 
தீர்த்தங்கரர் திருமமனி பசதுக்கப்ெட்டுள்ைது. அதன் கீழ் ஸ்ரீ அச்சணந்தி பசயல் 
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எனும் வட்படழுத்துக் கல்பவட்டு உள்ைது. இது கி.ெி. 9-10ம் நூற்றாண்ளடச் 
மசர்ந்தது. 

 
              பகாங்கர்புைியங்குைம் 
இன்ளறக்கு ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு 
முற்ெட்ட காலகட்டத்தில் சமண 
முனிவர்கள் தங்கி வாழ்ந்து 
கல்விச்சாளலகளை அளமத்து 
சமண பநறி தளழக்கச்பசய்த ஒரு 
முக்கிய இடமாகும். ெக்திகாலத்தில் 
சமண சமய வழீ்ச்சிக்குப் ெின்னர் 
மீண்டும் கி.ெி.9ம் நூற்றாண்டு 
வாக்கில் அச்சணந்தி முனிவர் 

ஏற்ெடுத்திய சீரிய நடவடிக்ளககைினால் இப்ெகுதியில் மீண்டும் சமணம் 
தளழத்மதாங்கியது. அதன் சான்றாக இருப்ெது தான் நாம் இன்று காணும் 
தீர்த்தங்கரர் சிற்ெமும் அதன் கீழ் பவட்டப்ெட்டுள்ை கல்பவட்டுகளுமாகும். 
 
               இந்த முக்கியப் புராதனச் சின்னத்ளதப் ெற்றி அக்களற பகாள்ைாத 
சுயநலவாதிகள் இங்மக ொளற உளடப்புப் ெணிகளைத் பதாடங்கி சில ெகுதிகளை 
மசதப்ெடுத்தி விட்டனர். ஆயினும் இது தடுக்கப்ெட்டு, இன்று 
பகாங்கர்புைியங்குைம் புராதனச் சின்னங்கள் நாம் ொர்த்து நம் வரலாற்றின் 
ெழளமளய நிளனத்துப் பெருளமபகாள்ளும் வளகயில் இங்குள்ைன. 
 
               இங்கு வந்து பசல்மவார் தங்கல் பெயர்களை கீறியும், 
கற்ெடுக்ளககளைச் சிளதத்தும் இச்சின்னங்களை அழிப்ெது மவதளனக்குரிய 
விசயமாகும். இளவ நம் பசாத்துக்கள் என்று மனதில் உணர்ந்தால் இவற்ளறச் 
மசதப்ெடுத்தும் எண்ணம் மனதில் எழாது. இதளன மனதில் பகாண்டு இந்த வைம் 
மிக்க ெகுதிளய நமது ொரம்ெரியச் சின்னங்கைில் ஒன்பறன உணர்ந்து பெருளம 
பகாள்மவாம். 
 
குறிப்பு: மாமதுளர, ொண்டிய நாட்டு வரலாற்று ஆய்வு ளமயம் 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: முளனவர்.க.சுொஷிணி (ksubashini@gmail.com) 
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5.   கல்ைொபுரம்  ொலற ஓவியங்கள்  

— து.சுந்தரம் 
 
 
வொணவரொயர் அறக்கட்டலள வரைொற்று உைொ 

மகாளவ-வாணவராயர் அறக்கட்டளை சார்ொக மாதந்மதாறும் ஒரு 
வரலாற்று உலா நிகழ்வு நளடபெற்றுவருகிறது. அவ்வளகயில், பசன்ற 22-10-2017 
ஞாயிறன்று உடுமளலப் ெகுதியில் கல்லாபுரம் அருகில் ொளற ஓவியங்களைக் 
காணச் பசன்றிருந்மதாம். அண்ளமயில், ெழநிளயச் மசர்ந்த நாராயணமூர்த்தி 
என்னும் ஆய்வாைர் உடுமளலப் ெகுதியில் பதான்ளமயான ொளற 
ஓவியங்களைக் கண்டறிந்து பசய்தி பவைியிட்டிருந்தார். அந்த வரலாற்றுத் 
பதான்ளமளய மநரில் ொர்த்த ெயணம் குறித்த ெதிவு இங்மக 
ெகிர்ந்துபகாள்ைப்ெடுகிறது. 
 
 யணம் நதொடங்கியது 

எங்கள் ெயணம் காளலயில், மகாளவயிலிருந்து பதாடங்கியது. பவவ்மவறு 
ெணியிலும் பதாழிலிலும் இருப்ெவர்கள், ெணிளய நிளறவு பசய்தவர்கள், கல்லூரி 
மாணவர்கள், இல்லத்தரசிகள் எனப் ெல்வளக மக்களும் வரலாற்று ஆர்வம் 
காரணமாகக் கலந்துபகாண்டனர். ஏறத்தாழ நாற்ெது மெர். மகாளவயிலிருந்து 
உடுமளல பசன்றதும் அங்கு உடுமளலப்ெகுதி ஆய்வாைர் உடுமளல இரவி 
என்ொர் எங்களுடன் இளணந்துபகாண்டார். உடுமளலயிலிருந்து கல்லாபுரம் 
பசல்லும் சாளலயில் ெயணம். 
 
கல்ைொபுரம்-வரைொற்றுப்  ின்னணி நகொண்ட ஊர் 

உடுமளலப்ெகுதி, ெழங் பகாங்குநாட்டின் இருெத்து நான்கு 
நாட்டுப்ெிரிவுகளுள் ஒன்றான களரவழி நாட்டில் அளமந்திருந்தது. உடுமளலக்கு 
மிக அருகில் இருக்கும் ெழநி, பகாங்குநாட்டின் ளவகாவி நாட்டில் இருந்தது. 
களரவழி நாட்டில் கல்லாபுரம் அளமந்திருந்தது. கி.ெி. 13-ஆம் நூற்றாண்ளடச் 
மசர்ந்த பகாங்குச் மசாழன் விக்கிரம மசாழனின் கல்பவட்டில் களரவழி நாட்டுக் 
கல்லாபுரமான விக்கிரம மசாழ நல்லூர் என்னும் குறிப்பு காணப்பெறுகிறது. 
 
சங்கிராம நல்லூர் மசாமழசுவரர் மகாயில் கல்பவட்டு (A.R. No.145/1909) 
 
    1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ த்ரிபுவெச்சக்ரவத்தி பகொபெரிந் 
    2 லம நகொண்டொந் கண்டந் கொவெொெ சிவ த்த 
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    3 னுக்கு  ெம் ஓலை குடுத்த டியொவது கலரவழி 
    4 ெொட்டுக் கல்ைொபுரமொன விக்ரமபசொழ ெல்லூ 
    5 ரில் ெொம் இவனுக்கு இட்ட ..... ஒந்றுக்கு ெி 
    6 ைமொவது 
 

13-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்ெிருந்து இன்று வளர கல்லாபுரம் என்னும் 
இயற்பெயளரக் பகாண்டிருந்த இவ்வூர் 13-ஆம் நூற்றாண்டில் விக்கிரமமசாழனின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் அவன் பெயரால் விக்கிரமமசாழ நல்லூர் என்னும் சிறப்புப் 
பெயர் பகாண்டிருந்தது என்ெளதக் கல்பவட்டு வாயிலாக அறிகிமறாம். 
 
மதகடிப்புதூர் 

கல்லாபுரம் சாளலயில், தமிழக நீர்வை ஆதாரத்துளற, உலக வங்கி 
நல்ளகயின் உதவியுடன் மமற்பகாண்ட ”நீர்வை நிலவைத் திட்ட”த்தின் கீழ் 
வடிநிலப்ெணியாகப் ெளழய வாய்க்காளலச் சீரளமத்த இராம குைம் வாய்க்கால் 
குறுக்கிட்ட இடத்தில் மெருந்துப் ெயணத்ளத நிறுத்திமனாம். அது மதகடிப்புதூர் 
என்னும் பெயருளடய ெகுதி. பெயருக்மகற்றவாறு, அந்த இடத்தில் வாய்க்காலில் 
ஒரு மதகு கட்டியிருந்தார்கள். அருமக, வயலில் ஒரு ெகுதியில் பநற்ெயிரின் 
நாற்றங்காலில் சிலர் மவளல பசய்துபகாண்டிருந்தனர். மதகுக்கு அருகில் இரண்டு 
சிறுமிகளும் ஒரு சிறுவனும் வயல் நீரில் நண்டு ெிடிக்கும் விளையாட்டில் 
கைிப்புற்று ஈடுெட்டிருந்தனர். ஆவல் மமலிட அவர்களை அளழத்து நண்ளடக் 
காட்டச் பசால்லி, அவர்கள் காட்ட, அளதப்ொர்த்து அச்சிறார்கைின் கைிப்ெில் 
நானும் ெங்கு பகாண்மடன். ெசுளம வயல்கைின் ெக்கம் பசன்று ெல நாைாயின. 
ெள்ைிப் ெருவத்தில், புக்பகாைியூர் அவினாசியில் சுந்தரர் முதளலவாய்ப் 
ெிள்ளைளய மீட்ட தாமளரக்குைத்தில் மீன் ெிடித்த நிகழ்வு, நிளனவுக் கைத்தில் 
(நிளனவுக்குைத்தில் என்றும் பசால்லலாம்) மமபலழுந்தளதத் தடுக்க 
இயலவில்ளல. அங்கிருந்த முதிய உழவர் ஒருவர், இங்குக் காணும் மதகு 
நடுமதகு என்றும் இன்னும் இரு மதகுகள்  இப்ெகுதியில் இருப்ெதாகவும் 
பசான்னார். வாய்க்காலும், மதகுகளும் மசர்ந்து மதகடிப்புதூர் என்னும் பெயருக்குச் 
சான்று ெகர்ந்தன. ெகலுணளவ இந்த வாய்க்கால் களரயில் அமர்ந்து உண்டுவிட்டு, 
ஓவியங்கள் இருக்கும் மளலப்ொளற மநாக்கிப் ெயணமாமனாம். 
 
குலகத்தளம் பெொக்கி 

மதகடிப்புதூர் வாய்க்காலிலிருந்து கிளைத்துச் பசல்லும் மண்ொளதயில் 
(இட்மடரிப் ொளத என்றும் கூறுவதுண்டு) சிறிது மநரம் நடந்து பசன்மறாம். 
வழியில், ஆங்காங்மக அவளரச் பசடிகள் ெயிரிட்டிருந்தார்கள். இட்மடரியின்  
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முடிவில், கருமவல மரங்கள் அடர்ந்த ஒரு பதாகுப்பு காணப்ெட்டது. வனச் 
சூழ்நிளலளய நிளனவூட்டியது. அளதக்கடந்ததும் ொளத ஒற்ளறயடிப்ொளதயாக 
மாற்றம் பெற்றது. அதனூமட சற்று மநரம் நடந்த ெின்னர் ொளதயின் வடிவம் 
மளறந்து, காலடியில் ொளறக்கற்களும், ெக்கப் ெகுதிகைில் கள்ைி மொன்ற சிறு 
மரங்களும் காணப்ெட்டன. ஆங்காங்மக, சரிந்த ொளறப்ெரப்புகள். கால்கள் இடறி 
விடாமல் கண்ணும் கருத்துமாக அடிபயடுத்து ளவக்கமவண்டிய சூழ்நிளல. சில 
இடங்கைில் நம்ளமக் குனிந்து ளகயூன்ற ளவக்கும் ொளறச் சரிவுகள்; ொளற 
இடுக்குகள். அளர மணிக்கூறு இவ்வாறான ெயணம். முடிவில் குளகத் தைத்ளத 
அளடந்மதாம். 

குலகத்தளமும் ஓவியங்களும் 
குளக, ஒரு விரிந்த குளடயின் ொதி வடிவத்தில், கடல் ெரப்ெில் ஒரு 

நீண்ட அளல தளல உயர்த்திக் களரமநாக்கிக் கவிந்து வரும் மதாற்றத்தில் 
காணப்ெட்டது. நீண்ட குளக. மமற்ெரப்ெில் ஆங்காங்மக சில மதன் கூடுகளும், 
குருவிக்கூடுகளும். குருவிக்கூட்டினுள் குருவிக்குஞ்சுகளை உண்ணும் 
மநாக்கத்தில் ொம்புகள் வந்துமொனதன் அளடயாைமாகப் ொம்புகள் உரித்த 
சட்ளடகள் ெறளவக்கூடுகளை ஒட்டித் பதாங்கிக்பகாண்டிருந்தன. குளகயின் 
கூளரப் ெகுதியில் ொளறயில் பவள்ளை நிறத்தில் (WHITE OCHRE) வளரயப்ெட்ட 
சிறு சிறு ஓவியங்கள் நிளறய இருந்தன. 
 
ஓவியம்-1  குழு ெடனம் 

சிறு வடிவங்களைக் பகாண்ட ஓவியங்களுக்கிளடயில், அளனத்து 
ஓவியங்களுக்கும் தளலயாகக் காணப்ெட்டது ஒரு மெமராவியம். மற்ற சிறு 
ஓவியங்கைில் இல்லாத ஒரு அழகும் மநர்த்தியும் இந்த ஓவியத்தில் இருந்தன. 
ஓவியத்தில் ெதிமனழு மனித உருவங்கள். ஒரு விலங்குருவம். நமது 
ொர்ளவயில், வலப்ெக்கம் காணப்ெடும் மனித உருவங்கள் ெதிபனான்று. அவற்றில் 
எட்டு உருவங்கள் பெரியவர்கள்; மூவர் சிறார்கள்; இடப்ெக்கம் காணப்ெடும் மனித 
உருவங்கள் ஆறு. இவர்கள் அளனவர்க்கும் நடுவில் ஓர் ஆட்டின் உருவம் 
வளரயப்ெட்டுள்ைது. ஆணும் பெண்ணுமாகக் கலந்திருக்கும் இவ்வுருவங்கள் 
ளகமகாத்து ஆடிக்பகாண்டிருக்கின்றன. ெயண ஏற்ொட்டாைரான பதால்லியல் 
ஆய்வாைர் இரா.பஜகதீசன் அவர்கள், இந்த ஓவியம் ஒரு வழிொட்டு நிகழ்ளவக் 
குறிக்கிறது என்றார். வழிொட்டுக்கான சடங்கில் ஆடு ெலியிடப்பெறுகிறது. மக்கள் 
குழுவாக நடனமாடுகிறார்கள். அருளமயானமதார் ஓவியம். இரா.பஜகதீசன் 
அவர்கள் குறிப்ெிடும்மொது, "சங்க இலக்கியங்கைில் மவலன் பவறியாடல் மொன்ற 
வழிொடு கூறப்ெட்டுள்ைது. பவற்றியின் காரணமாக எல்லாரும் மசர்ந்து ஆடுகின்ற 
ஆட்டம் இங்மக குளக ஓவியமாகியுள்ைது. கரூரில் பகாங்கர்கள் ஆடும் ஆட்டம் 
ெற்றிய குறிப்பு சங்க இலக்கியத்தில் உள்ைது. அது மொலமவ, இளற வழிொட்டு  
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மரெில் மனிதளரப் ெலியிட்டு வழிெடும் மரபும், ெளகவளரப் ெலியிட்டு வழிெடும் 
மரபும் இருந்துள்ைன. ெின்னாைில், மனிதரின் இடத்தில் தாம் வைர்க்கும்  
கால்நளடகளைப் ெலியிட்டுள்ைார்கள். இது காட்டுப்ெகுதியாக இருந்தமொது, 
கால்நளட பதாடர்ொன மொர் அல்லது மவட்ளட ஆகிய நிகழ்வுகைில் தமக்குத் 
மதளவயானளவ கிளடக்கமவண்டும் என்னும் மவண்டுதலுக்காகப் ெலி பகாடுத்தல் 
நளடபெற்றிருக்கக்கூடும். அந்த வளகயில், இங்மக குழு நடன ஓவியத்தில் ஆடு 
காட்டப்ெட்டுள்ைது” என்று குறிப்ெிட்டார். 
 
ஓவியம்-2: சதிக்லக 

மற்பறாரு ஓவியத்தில், பெரியதாக ஒரு ளக மட்டும் வளரயப்ெட்டுள்ைது. 
ளக, பெண்ணின் ளகளயக் – குறிப்ொக வளைக்ளக – குறிப்ெதாகும். ளக என்ெது 
சதிக்கல் வளகளயச் சார்ந்த நடுகற்கைில் காணப்ெடும் ஒன்று. வரீக்ளக என்று 
பதால்லியலில் குறிப்ெிடுகிறார்கள். உடன் கட்ளட ஏறிய பெண்டிளர வழிெடும் 
பசயளலக் குறிக்க காட்டப்ெடுவது ளகயாகும்.  இங்குள்ை சதிக்ளக உருவம் 
உடன்கட்ளட ஏறிய பெண்ணின் வழிொட்டிடத்ளதக் குறிக்கலாம். குழு நடன 
ஓவியத்ளத இந்தப் பெண்ளணத் பதய்வமாக வழிெடும் காட்சியாகக் கருதலாம். 
 சதிக்ளக ஓவியம் (ெடம்-உதவி ஆதிளர சின்னசாமி (முக நூல்) 
 
ஓவியம்-3: ப ொர்க்கொட்சி 

மொர் வரீன் ஒருவன் வில்பலடுத்து மவபறாருவன் மீது அம்பு எய்வதுமொல் 
ஓர் ஓவியம் காணப்ெடுகிறது. மற்றவன் குதிளரமீது இருப்ெதாகக் கருதலாம். 
முதல் வரீனின் உருவத்துக்குக் கீமழ இன்பனாரு வரீனும் வில் பகாண்டு 
தாக்குவது மொல் வளரயப்ெட்டுள்ைது. 
 
ஓவியம்-4: வழி ொடு 

ஓர் ஓவியத்தில், ஒரு கட்டம் வளரயப்ெட்டு அதனுள் குதிளர மீதமர்ந்த 
வரீனின் உருவம் காட்டப்ெட்டுள்ைது. இக்கட்டத்துக்கு மமற்புறம், பெரிய உருவம் 
ஒன்று வளரயப்ெட்டுள்ைது. இது கடவுள் வழிொட்ளடக் குறிப்ெதாகலாம். மனித 
உருவத்ளதவிடப் பெரிதாக ஓர் உருவம் வளரயப்ெடுவது பதய்வ உருவத்ளதக் 
குறிக்கமவ. பெரிதாக இருக்கும் உருவங்கைில் யாளனயின் உருவமும் 
காணப்ெடுகிறது. இப்ெகுதி ஆளன மளலயின் அருகில் இருப்ெளதக் 
கருதிப்ொர்க்கலாம். இக்குளக ஓவியங்களைக் கண்டறிந்த நாராயணமூர்த்தி 
அவர்கள் ெழநிக்கருகில் உள்ை ஆண்டிப்ெட்டி மளல என்று குறிப்ெிட்டதால், 
ெலரும் இக்குளகயின் இருப்ெிடத்ளதச் சரியாகக் கண்டறிந்து ஓவியங்களைக் 
காண இயலவில்ளல. 
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உடுமளலளயச் மசர்ந்த பதன்பகாங்கு சதாசிவம் என்னும் ஆய்வாைர், 
பெரிதும் முயன்று இக்குளகயின் இருப்ெிடத்ளதக் கண்டதால், மகாளவக் 
குழுவினர் மமற்ெடி ொளற ஓவியங்களைக் கண்டு மகிழும் வாய்ப்பு ஏற்ெட்டது. 
 

சில ஓவியங்களை இனம் காண இயலவில்ளல. இவ்மவாவியங்களைத் 
பதால்லியல் துளறயினர் முளறயாக ஆய்ந்து இவற்றின் விைக்கங்களையும், 
இவற்றின் காலத்ளதயும் பவைிக்பகாணரும் வரலாற்றுச் பசய்திகளை எதிர்ொர்த்து 
நிற்மொம். 
 
ெொயக்கர் கொை வொய்க்கொல்  ொைம் 

ொளற ஓவியங்களைப் ொர்த்து முடிந்ததும் கல்லாபுரத்ளதக் கடந்து 
திருமூர்த்திமளல அளணப்ெகுதியில் காட்சிக்கு ளவத்திருக்கும் தைி 
ொளையக்காரர்கைின் நிளனவுக் கற்சிற்ெங்களைக் காணப்புறப்ெட்மடாம். 
கல்லாபுரம் இந்தப்ெகுதியிமலமய மிகச் பசழிப்ொன ெகுதி. நீர்வைத்தால் பநல்வைம் 
பெருகும் நிலங்கள். வழியில் உழமவாட்டும் அழகான காட்சிகள். அருகிமலமய, 
நீண்ட ொலம் மொன்ற கட்டுமானம் ஒன்று காணப்ெட்டது. ஆனால் அது ொலம் 
அன்று. நீளர எடுத்துச் பசல்லும் ஒரு வாய்க்கால் தளரமட்டத்திலிருந்து 
உயர்த்தப்ெட்டு அளமக்கப்ெட்டிருந்தது. கல்லாபுரத்தின் அந்த இடத்தில் தளரவழிச் 
பசல்லும் வாய்க்கால், தாழ்வான ெகுதிளயக் கடந்து பசல்வதற்காகத் தளர 
மட்டத்திலிருந்து உயர்த்தி எழுப்ெப்ெட்டு மீண்டும் கிளட மட்டத்தில் பசல்லும் 
வளகயில் அளமக்கப்ெட்டுள்ைது. உடுமளல ஆய்வாைர் இரவி அவர்கள், இந்த 
வாய்க்கால் கட்டுமானம் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நாயக்கர் காலத்தில் 
கட்டப்பெற்றது என்னும் பசய்திளயச் பசான்னார். 
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தளி  ொலளயப் ட்டு-ெிலனவுச் சிற் ங்கள் 
அடுத்து நாங்கள் திருமூர்த்திமளல அளணக்குச் பசன்மறாம். அளண 

கட்டியமொது சுற்றும் இருந்த சில கிராமங்கைில் தைி ொளையக்காரர்கைின் 
வரலாற்று எச்சங்கைாகத் திகழ்ந்த நிளனவுச் சிற்ெங்களை இங்மக ொதுகாப்ொக 
ஒரு மமளடயில் ெதித்து ளவத்துள்ைனர். காண்ெதற்கு அருளமயானளவ. (ெடம் 
உதவி ராஜா ராமசாமி (முகநூல்) 
 
தூக்குமரத்பதொட்டக் கல்நவட்டும் எத்தைப்  ெொயக்கரும் 

அடுத்து நாங்கள் பசன்ற இடம் தைியில் இருக்கும் தூக்குமரத்மதாட்டம். 
ஜல்லிப்ெட்டிக்கும் தைிக்கும் இளடயில் அளமந்துள்ைது இந்தத் 
தூக்குமரத்மதாட்டம். இங்குள்ை ஒரு கல்பவட்டு தனிச் சிறப்புப் பெற்றது. 
ஆங்கிமலயன் ஒருவளனத் தைி ொளையப்ெட்டின் எத்தலப்ெ நாயக்கர் தூக்கிலிட்ட 
இடம் என்று கருதப்ெடுகிற இடத்தில் இருக்கும் கல்பவட்டு. தைி என்னும் ஊர், 
வரலாற்றுச் சிறப்புளடய ஓர் ஊராகும். ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டின் ெிற்ெகுதியில், 
ஆங்கிமலயருக்கு எதிராக அப்மொதிருந்த ொளையக்காரர்கள் மொரிட்டார்கள். 
ொஞ்சாலங்குறிச்சிளய ஆண்டுவந்த கட்டபொம்மன், வஞ்சளனயால் 
ஆங்கிமலயரால் 16-10-1799 அன்று தூக்கிலிடப்ெட்டான். அவன் தம்ெி ஊளமத்துளர 
மற்ற ொளையக்காரர்கமைாடு மசர்ந்து பவள்ளையளர எதிர்த்துப் மொரிட்டமொது 
தைி ொளையக்காரர் மளலயாண்டி பவங்கிடுெதி எத்தலப்ெ நாயக்கரும் 
மசர்ந்துபகாண்டார். 1801-ஆம் ஆண்டு ெிப்ரவரி 2-ஆம் நாள் பதாடங்கி நூற்று 
நான்கு நாள்கள் நளடபெற்ற மொரில் ஊளமத்துளரக்கு ஆதரவாக 14 
ொளையக்காரர்களை ஒன்றிளணத்து அதற்குத் தளலளமமயற்றவர் இந்த 
எத்தலப்ெ நாயக்கர், எத்தலப்ெ நாயக்களர அடக்குவதற்காக அப்மொளதய 
ஆங்கிமலய அரசு தந்திரமாக ஒரு தூதுக்குழுளவ அவளரச் சந்திக்க 
அனுப்ெிளவத்தது. கட்டபொம்மனின் நண்ெரான எத்தலப்ெ நாயக்கர், 
கட்டபொம்மளனச் சதியால் தூக்கிலிட்டதற்கு எதிர்விளனயாகத் தனது ெளட 
வரீர்களை அனுப்ெி ஆங்கிலத் தூதுக்குழுத் தளலவளன மட்டும் தனிமய ளகது 
பசய்து அவளனத் தூக்கிலிட்டார். 
 

பவள்ளையர் இந்தியளரத் தூக்கிலிடும் பசயலுக்கிளடயில், இந்தியர் 
ஒருவர் பவள்ளையளனத் தூக்கிலிட்ட துணிவான அருஞ்பசயல புரிந்தவர் 
என்னும் பெருளம எத்தலப்ெ நாயக்கருக்கு உண்டு.   
 
கல்நவட்டுச் நசய்தி 

கல்பவட்டு தனியார் ஒருவரின் மதாட்டத்தில் அளமந்துள்ைது. சிலுளவக்கல் 
ஒன்று நின்ற நிளலயிலும், அதன்கீழ், கல்பவட்டு பொறிக்கப்பெற்ற ஒரு  
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கற்ெலளக தளரயில் கிடத்தப்பெற்ற நிளலயிலும் காணப்ெடுகின்றன. மகாளவ 
பூ.சா.மகா களல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கல்பவட்டியல் ெட்டயப்ெடிப்புப் 
பொறுப்ொசிரியர் மற்றும் இளணப்மெராசிரியர் ச.இரவி  அவர்கள் 
இக்கல்பவட்ளடப் ெடித்துச் பசய்தி பவைியிட்டுள்ைார். அவர் கூற்றிலிருந்து : 



 33 

 
“திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமளல வட்டத்திற்குட்ெட்ட கிராமம் தைியில்  

ஆங்கிமலயர் ஒருவளரத் தூக்கிலிட்டதற்கு ஆதாரமாகக் கல்பவட்டு 
கண்டறியப்ெட்டுள்ைது. அதளனப் ெடிக்க முயற்சித்த மொது அது ‘அந்திளர பகதி’ 
அல்லது ‘எங்கிளர பகதி’ என்னும் ஆங்கிமலயரின் அடக்கம் பசய்யப்ெட்ட சமாதி 
எனக் கண்டறியப்ெட்டது.” 
 
நாங்கள் மநரில் ொர்த்தமொது கல்பவட்டின் ொடம் ெின்வருமாறு காணப்ெட்டது. 
 
கல்நவட்டின்  ொடம்: 
                                I N ( R I ) 
1         1801 வரு. (ஆபுரி)ல் மீ 23 
2         உ வியொழ கிழலம வலர 
3         க்கும் நசல்ைொ நென்ற 
4         துன்முகி வரு. சித்திலர மீ (..) 
5         3 உ தஞ்லச ெகரத்தி 
6         ைிருந்த அந்திலர நகதிஷ் 
7          றங்கி யிரு த்பதழு வ 
8         யதில் நதய்விகமொகி அ 
9         டங்கின சமொது + I H S 
 
கல்பவட்டின் உச்சியில் I N R I  என்று எழுதப்ெட்டுள்ைது.  இது Jesus Nazarenus Rex 
Judaeorum என்னும் இலத்தீன் பமாழித் பதாடரின் குறுக்க வடிவம். ஆங்கிலத்தில் “J” 
என்ெது இலத்தீனில் “I”  என்ெதாக அளமயும். இதன் பொருள் ”நாசமரத்தின் இமயசு 
யூதர்கைின் அரசர்” என்ெதாகும். வட பசால்லின் “ஜ”  ஒலிப்பு, தமிழ் பமாழியில் 
”ய”  என்ெதாக ஒலிப்ெளதக் கருதிப்ொர்க்க. தமிழுக்கும் இலத்தீனுக்கும் இளடயில் 
ஓர் ஒற்றுளம. அரசு என்னும் தமிழ்ச் பசால் அளரசு என்று திரிதளல விைக்கும் 
தமிழறிஞர் மதவமநயப்ொவாணர், இந்தச் பசால்தான் இலத்தீன் பமாழிக்குச் 
பசன்று “பரக்ஸ்”  எனத்திரிந்து வழங்குவதாகக் குறிப்ெிடுவார். கல்பவட்டின் 
இறுதியில் ஒரு சிலுளவக்குறியும் அளதத் பதாடர்ந்து I H S என்னும் 
எழுத்துகளும் காணப்ெடுகின்றன. இது Iesus Hominum Salvator என்னும் இலத்தீன் 
பமாழித் பதாடரின் குறுக்க வடிவம். ஆங்கிலத்தில் “J”  என்ெது இலத்தீனில் “I”  
என்ெதாக அளமயும் என்ெளத முன்னமர கண்மடாம். இதன் பொருள் ”மாந்த 
இனத்ளதக் காக்கும் இமயசு”  என்ெதாகும். 
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கல்நவட்டு கூறும் நசய்திகள் 
கி.ெி. 1801-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 23-ஆம் நாள் (தமிழாண்டு துன்முகி, 

சித்திளர மாதம்) தஞ்ளசளயச் மசர்ந்த ெறங்கி அந்திளர பகதிஷ் (Andre Katie/Andrew 
Katie) என்ெவன் (இருெத்மதழு வயதினன்) இறந்துெட்ட (பதய்விகமாகி அடங்கின) 
சமாதி இது என்னும் பசய்தி கல்பவட்டு வாயிலாக அறியப்ெடுகிறது. கல்பவட்டில் 
தூக்கிலிடப்ெட்டதாகமவா, தூக்கிலிட்டவர் எத்தலப்ெ நாயக்கர் என்ற குறிப்மொ 
இல்ளல. எனமவ, ஆங்கிமலயளரத் தூக்கிலிட்டதற்கு இக்கல்பவட்டு ஆதாரம் 
என்று கூறவியலாது. பசவி வழிச் பசய்திகள், ஆங்கிமலயன் தூக்கிலிடப்ெட்டான் 
என்ெதாகவும், தூக்கிலிட்டவர் எத்தலப்ெ நாயக்கர் என்ெதாகவும் அளமகின்றன. 
இளத உறுதிப்ெடுத்த மவறு சான்றுகள் – எடுத்துக்காட்டாக, பமக்கன்சி 
ஆவணங்கள் மொன்றளவ -  மதளவப்ெடுகின்றன. இந்த நிளலயில், ஆய்வாைர் 
உடுமளல இரவி அவர்கள், கல்பவட்டுள்ை இந்த இடம் (தூக்குமரத்மதாட்டம்) 
எத்தலப்ெ நாயக்கர் தூக்கிலிடப்ெட்ட இடமாகும் என்பறாரு கருத்ளதச் பசான்னார். 
இந்தச் பசய்திக்கும் தகுந்த சான்றுகள் மதளவப்ெடுகின்றன. வரலாற்றுப் 
மெராசிரியர் மகாளவ இைங்மகாவன் அவர்கள் மற்பறாரு கருத்ளத 
முன்ளவக்கிறார். 1799-இல் கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்ெட்டெின்னர், 1801-1802 
காலகட்டத்தில்  ஆங்கிமலய அரசுக்பகதிராக ஒரு கூட்டளமப்பு ஏற்ெடுத்தப்ெட்டது. 
இதில், ொளையக்காரர்கள், மருது ொண்டியர், கட்டபொம்மனின் சந்ததிகள், 
திப்புவின் சந்ததிகள், ஆங்கிமலய அரசுக்குப் ெளக நாடான ெிரஞ்சு அரசு ஆகிமயார் 
ஒன்றிளணந்து எதிர்க்கிறார்கள். அந்த வளகயில், தைி ொளையப்ெட்டுக்கு உதவிய 
ெிரஞ்சுக்காரர் ஒருவர் இறந்ததற்காக இந்தச் சமாதியும் கல்பவட்டும் 
எழுப்ெப்ெட்டிருக்கலாம். வரலாற்றுப் மெராசிரியரின் இக்கருத்து ஆய்வு மநாக்கில் 
கருதற்ொலது. கல்பவட்டு ஆங்கிமலயர் ளவத்திருந்தால் ஆங்கிலத்தில் 
இருந்திருக்கமவண்டும். தமிழில் கல்பவட்டு அளமவதால் இைங்மகாவன் 
அவர்கைின் கருத்து முன்னிளல பெறுகிறது. இறந்து மொன ெறங்கியின் பெயரான 
பகதிஷ் என்ெது ெிரஞ்சுப் பெயர்மொலத் மதாற்றமைிக்கிறது. இப்பெயர், 
ெிரஞ்சுப்பெயர்தானா என்ற ஐயம் நீக்கப்ெடல்மவண்டும். 
 
எத்தைப்  ெொயக்கரின் வரைொறு-ெொட்டொர் புலனவுகள்? 

1988-ஆம் ஆண்டு, தைிளயச் மசர்ந்த சுந்தரசாமிக் கவுண்டர் என்ெவர், “கீர்த்தி 
வரீன் எத்தலப்ென் வரலாறு”  என்னும் தளலப்ெில் நூல் பவைியிட்டுள்ைார். 
அதில், தைியில் திருமூர்த்தி மளலச் சாரலில், சரக்கூட ஆசிரமம் ஒன்ளற 
1970கைில் அளமத்துத் துறவு வாழ்க்ளக மமற்பகாண்ட மயாகி இராமசாமி 
அவர்களுக்கு மநர்ந்த ஒரு நிகழ்விளன அடிப்ெளடயாகக் பகாண்டு எத்தலப்ெ 
நாயக்கரின் வரலாற்ளற எழுதியுள்ைார். எத்தலப்ெ நாயக்கனின் பமய்க்காப்ொைன் 
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சின்ளனயன் என்ெவனின் ஆவி, ெல இரவுப்மொதுகைில்  மயாகி அவர்கள் முன்பு 
மதான்றி எத்தலப்ெ நாயக்கன் வரலாற்ளறச் பசான்னதாக நூல் விரித்துளரக்கிறது. 
 
ஆங்கிமலயர்கள், தைி ொளையக்காரர் எத்தலப்ெ நாயக்கருடன் சமாதானமாகப் 
மொவபதன ஒரு சிறு தூதுக்குழுவுடன் தைிக்கருகில் வந்து 
மகாட்ளடத்தைெதியிடம் எத்தலப்ெ நாயக்களரக் கண்டு மெசமவண்டும் என்று 

தூதுத் தகவல் அனுப்ெியமொது, நாயக்கர் இதளன ஒரு 
சதிபயன நிளனத்து வரீர்களை அனுப்ெி ஆங்கிமலயத் 
தூதுவளனப் ெிடிக்கச்பசய்து தூக்கிலிடச் பசய்தார். 
இதற்கு எதிர்விளனயாக ஆங்கிமலயர் தைி மீது இரவு 
மநரத்தில் ெரீங்கித் தாக்குதல் நடத்தினர். எத்தலப்ெ 
நாயக்கரின் தம்ெியும், அரண்மளனப் பெண்டிர் 
அளனவரும் இறந்துெடுகின்றனர். எத்தலப்ெ நாயக்கர் 
தாம் வணங்கும் ஜக்கம்மா சிளலயருகில் இருக்கும் 
சுரங்கப்ொளத வழிமய பவைிமயறித் தன்னுணர்வின்றி 
திருமூர்த்திமளல மமல் பசன்றார். அங்கு அவளரக்கண்ட 
முதுவர் குடியினர், அவர் ளககாட்டியதிளசயில் அவளர  
அகத்தியம்ொளற என்னுமிடதில் விட்டு அகன்றனர். 

அவளரத் மதடி அளலந்த பமய்க்காப்ொைன் சின்ளனயனுக்கு எத்தலப்ெ 
நாயக்கரின் குரலில் ”பதற்மக மளலக்குப்மொகிமறன் வந்து மசர்” என்னும் ஒலி 
மகட்டது. முதுவர் உதவியுடன் அகத்தியம் ொளற பசன்ற சின்ளனயன், நாயக்கர் 
அங்கு உயிமராடு வடீுமெறுற்றார் என உணர்ந்தான். கனத்த குட்ளடயான, நீண்ட 
தாடியுளடய ஒரு முனிவர் சின்ளனயளன எதிர்பகாண்டு, “நீ இன்னும் இருநூறு 
ஆண்டுகள் தூல உடலில் இருந்து இளறவனடி மசர்வாய்” என்று பசான்னதால் 
ஆவி வடிவில் மயாகி இராமசாமிளயச் சந்தித்து எத்தலப்ெ நாயக்கரின் 
வரலாற்ளறச் பசான்னதாக நூல் விரிகிறது. ஆனால், தைி ொளையப்ெட்டின் 
வரலாறும், எத்தலப்ெ நாயக்கரின் வரலாறும் இன்னும் முற்றாகச் சான்றுகமைாடு  
நிறுவப்ெடவில்ளல என்மற கருதமவண்டியுள்ைது. 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: 
து.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ (doraisundaram18@gmail.com) 
அளலமெசி : 9444939156. 
 
 



 36 

6.   நகொங்குெொட்டுக் கல்நவட்டுகள் - நவள்ளலூரும் லகக்பகொளப் 
 லடயும்  

—  து.சுந்தரம் 
 
 
முன்னுலர: 
 கல்பவட்டுகளைத் மதடிச் பசய்திகளை பவைியிடும் ெணி ெற்றிப் 
மெசிக்பகாண்டிருக்ளகயில், அண்ளமயில் அறிமுகமான மகாளவ நண்ெர் திரு. 
தமிழ்மாணிக்கம் அவர்கள் ஒரு பசய்திளயச் பசான்னார். பவள்ைலூரில் காசி 
அப்ெச்சி மகாயில் என அளழக்கப்ெடும் ஒரு மகாயிலில் நடுகல் சிற்ெம் ஒன்றிளன 
மூலவராக வணங்கிவருகிறார்கள்; அமத மகாயிலில் ஒரு தனிக்கல்லில் 
கல்பவட்டு ஒன்று உள்ைது. அச்பசய்தியின் அடிப்ெளடயில் கட்டுளர ஆசிரியர் 
பசன்ற 26-08-2017 அன்று, வரலாற்று ஆர்வலர்கைான நண்ெர்கள் ொஸ்கரன், 
மீனாட்சிசுந்தரம் ஆகிமயாருடன் காசி அப்ெச்சி மகாயிலுக்குச் பசன்று கல்பவட்ளட 
ஆய்வு பசய்தார். 
 
கொசி அப் ச்சி பகொயில்: 

பவள்ைலூர் ஊரின் எல்ளலயில், 
இளடயர்ொளையம் சாளலயில், 
சாளலயின் ஓரத்திமலமய 
அளமந்துள்ை ஒரு சிறு மகாயில்தான் 
காசி அப்ெச்சி மகாயில். மவப்ெ 
மரங்களுக்கிளடயில், எைிளமயான 
சிபமண்ட் தளரயுடன் கூடிய சிறு 
வைாகம். ஒரு புறம் மமளடமமல் 
வறீ்றிருக்கும் ெிள்ளையார். இன்பனாரு 
புறம் ஒரு சிறிய அளறளயக் கருவளறயாகக் பகாண்டுள்ை காசி அப்ெச்சி 
மகாயில். மூன்றாவதாக நாம் கண்டறிந்த கல்பவட்டுக் கல். காசி அப்ெச்சி 
மகாயில் கருவளறயில் மூலவராக இருப்ெது ஒரு நடுகல் சிற்ெம். 
 
புைிகுத்திக்கல்பை வழி டு நதய்வம்: 
 மகாளவப்ெகுதியில் கால்நளடகைின் ெட்டியில் காவல் ெணியில் ஈடுெட்ட 
வரீர்கைில், கால்நளடகளைத் தாக்கவருகின்ற புலிகளுடன் சண்ளடயிட்டுக் 
பகான்று தானும் இறந்துெடுகின்ற வரீனுக்கு எடுக்கப்ெட்ட நிளனவுக்கற்கள் 
நிளறய உள்ைன. அவ்வளக நடுகல் ஒன்ளற இப்ெகுதியில் மகாயிலாக்கியுள்ைனர். 
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நடுகல் வரீன், காசி அப்ெச்சி என்னும் பெயரில் வழிெடப்ெடுகிறான். வழக்கமாகக் 
காணும் புலிகுத்திக்கல் சிற்ெத்தின் கூறுகமை இங்கும் காணப்ெடுகின்றன.  

 
வரீன் தன் வாளைப் புலியின் வாய்ப்ெகுதியில் ொய்ச்சுகிறான். புலி தன் 
ெின்னங்கால்கைில் நின்றுபகாண்டு, முன்னங்கால்கைால் வரீளனத் தாக்கும் 
நிளலயில் உள்ைது. அதன் வால் உயர்ந்து நிற்கிறது. வரீன் அணி பசய்யப்ெட்ட 
தளலப்ொளக அணிந்திருக்கிறான். தளலப்ொளகயில் குஞ்சலம் காணப்ெடுகிறது. 
பெரிய பசவிகளும் காதணிகளும் நன்கு புலப்ெடுகின்றன. இளடக் கச்ளசயுடன் 
ஆளட அளமந்துள்ைது. ெளடயமலாடு வழிொடு நடக்கிறது. 
 
வொதப் ிள்லளயொர் பகொயில்: 
 மமளடளயமய மகாயிலாகப் பெற்ற ெிள்ளையார், வாதப்ெிள்ளையார் என 
இங்குள்ை மக்கைால் அளழக்கப்ெடுகிறார். மக்கள் தம்முளடய வாத மநாய் 
நீங்கமவண்டி இப்ெிள்ளையாளரயும் அருகில் அளமந்துள்ை கல்பவட்டு எழுத்துகள் 
உள்ை தனிக் கல்ளலயும் மசர்த்து வணங்குகிறார்கள். 
 
கல்நவட்டு: 
 மூன்றடிக்குள் உயரம் பகாண்ட ஒரு தனிக்கல். நீள் சதுர வடிவம் 
பகாண்டது. உச்சிப் ெகுதியில் மட்டும் வளைவாக வடிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
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எழுத்துகைின் ெதிமனாரு வரிகள் காணப்ெடுகின்றன. மகாடுகள் பசதுக்கப்ெட்டுக் 
மகாடுகளுக்கிளடயில் எழுத்துகள் எழுதப்ெட்டுள்ைன. கல்லின் தளரப்ெகுதியில்  

 
தளரக்குக் கீமழ மமலும் சில வரிகள் இருக்கமவண்டும். அந்தப் ெகுதியில்தான் 
கல்பவட்டுச் பசய்தி முடிவளடகிறது எனக் கருதலாம். ஏபனனில், வழக்கமாகக் 
கல்பவட்டுகைின் முடிவில் காணப்ெடும் “இது ெந்மாமகச்வர ரளக்ஷ” என்னும் 
இறுதித் பதாடர், இக்கல்பவட்டில், கல்லின் ெக்கவாட்டுப் ெகுதியில் 
பொறிக்கப்ெட்டுள்ைன. கல்லின் ெருமன் சிறியது. எனமவ, மூன்று சிறு வரிகைில் 
“ெந்மாமக(ச்வ)ர இரக்ளக்ஷ” என்னும் பதாடர் எழுதப்ெட்டுள்ைது. 
 
கல்நவட்டின்  ொடமும் கொைமும்: 
 கல்பவட்டின் ொடம் கீழ் வருமாறு. கி.ெி. 12-14-ஆம் நூற்றாண்டுக் 
காலகட்டத்ளதச் மசர்ந்த தமிழ் எழுத்துகைால் எழுதப்ெட்டுள்ைது. 

கல்பவட்டின் முகப்புப் ெகுதி 
1         (ஸ்வஸ்தி)ஸ்ரீ 
2         நவள்ளலூர் ஆளு 
3         லடயொர் நதன் 
4         னூரொண்டொர் தி 
5         ருக்குளம் ந  
6         ரிய ெொச்சியொ(ர்) 
7         வொரம்ம் இ 
8         (து)  அன்னதொ 
9         (ெ) சிவபுரியி(ல்) 
10        ந ொற்பகொயிற் 
11        லகக்பகொளர் 
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கல்பவட்டின் ெக்கவாட்டுப் ெகுதி 
 
1          ந்மொபக 
2         ர இரக் 
3         லை 
 
கல்நவட்டுச் நசய்திகள்-ஓர் ஆய்வு: 
 கல்பவட்டுகள் “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ’  என்னும் 
மங்கலத் பதாடருடன் பதாடங்குவது வழக்கம். 
அவ்வாமற இக்கல்பவட்டும் பதாடங்குகிறது. 
ஆனால், கல்பவட்டின் காலத்ளதக் கணிக்க 
உதவும் வளகயில், அரசனின் பெயமரா, 
ஆண்டுக்குறிப்மொ காணப்ெடவில்ளல. 

”பவள்ைலூர் ஆளுளடயார்”  என்ெது பவள்ைலூரில் மகாயில் பகாண்டிருக்கும் 
இளறவளனக் குறிக்கும் பொதுத்பதாடர். ”ஆளுளடயார் பதன்னூராண்டார்”  
என்னும் பதாடர், ஊருடன் இளணத்து வழங்கும் இளறவனின் சிறப்புப் பெயளரக் 
குறிக்கும்.  அந்த வளகயில், பதன்னூரின் இளறவன் என்ெது உணரப்ெடும். எனில், 
பவள்ைலூருக்குத் பதன்னூர் என்று மற்பறாரு பெயரும் உண்டு என்ெது 
புலனாகிறது. இதற்குச் சான்றாகப் ெின்வரும் கல்பவட்டுகளைக் குறிப்ெிடலாம். 
 
    1 - கல்பவட்டு எண். 213 (பகாங்குநாட்டுக் கல்பவட்டுகள்-மகாயம்புத்தூர் 
மாவட்டம்-நூல்.) 
வரி 
14 ஆளுளடயா 
15  ர் பதன்னூர்ப் 
16  ெதியுைாற்கு ஒரு 
 
    2 - கல்பவட்டு எண். 214 (பகாங்குநாட்டுக் கல்பவட்டுகள்-மகாயம்புத்தூர் 
மாவட்டம்-நூல்.) 
வரி  
10   ண்டு மவைிலூர் 
11    த் பதன்னூர் நக் 
12   கனார்..... 
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    3 - கல்பவட்டு எண். 216 (பகாங்குநாட்டுக் கல்பவட்டுகள்-மகாயம்புத்தூர் 
மாவட்டம்-நூல்.) 
வரி  
3  .......மெரூர்நாட்டு 
4  பவள்ைலூர் ஆளுளடயார் 
5   பதன்னூராண்டார் மகாயிற் 
 
 கல்பவட்டில், “அன்னதொன சிவபுரியில்”   என்னும் பதாடர் காணப்ெடுகிறது. 
அன்னதான சிவபுரி என்ெது பவள்ைலூருக்கு வழங்கிய மற்பறாரு பெயராகும். 
இதற்குச் சான்றாகப் ெின்வரும் கல்பவட்ளடக் குறிப்ெிடலாம். 
 
    4 - கல்பவட்டு எண். 212 (பகாங்குநாட்டுக் கல்பவட்டுகள்-மகாயம்புத்தூர் 
மாவட்டம்-நூல்.) 
வரி  
6   மெரூர் நாட்டு அன் 
7   னதான சிவபுரியான 
8  பவள்ைலூர்... 
 
 காசி அப்ெச்சி மகாயில் கல்பவட்டில், ”ந ொற்பகொயிற் லகக்பகொளர்”  
என்னும் பதாடர் உள்ைது. இத்பதாடர், ளகக்மகாை வரீர்களைக் பகாண்ட 
ெளடயினளரக் குறிக்கும். கி.ெி. 10-ஆம் நூற்றாண்டுச் மசாழர் காலக் 
கல்பவட்டுகைில் குறிப்ெிடப்ெடும் ெல்வளகப் ெளடயினரில் ளகக்மகாைர் 
ெளடயினரும் ஒருவர். “ந ொற்பகொயில்”  என்னும் ஒருவளகச் சிறப்பு 
அளடயாைத்ளத அல்லது ெட்டத்ளதச் சிலருக்கு அரசர் வழங்கியிருத்தல் 
மவண்டும். ஏபனனில், மமற்பசான்ன ெளடயினர் அல்லாது மக்கட்குடிகள் 
சிலருக்கும் இந்தப் ெட்டம் இளணந்து வருவளதக் கீழ்க்காணும் கல்பவட்டு 
வரிகள் பதைிவாக்குகின்றன. 
 
1) பசய்யாறு வட்டம்-திருமவாத்தூர் மவதபுரீசுவரர் மகாயில் கல்பவட்டு. (க.பவ. 
எண். 112/ பதால்லியல் துளற ஆண்டறிக்ளக 102/1900.) 
“ந ொற்பகொயில் லகக்பகொளப் ந ரும் லடயர்க் குடி” 
 
2) திருவண்ணாமளல வட்டம்-பசங்கம் ரிஷமெசுவரர் மகாயில் கல்பவட்டு. (க.பவ. 
எண். 118/ பதால்லியல் துளற ஆண்டறிக்ளக 106/1900.) 
“ந ொற்நகொற்ற லகக்பகொளரும்” 
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3) காஞ்சிபுரம் வட்டம்-பசவ்வல்லிமமடு கயிலாசநாதர் மகாயில் கல்பவட்டு. (க.பவ. 
எண். 45/ பதால்லியல் துளற ஆண்டறிக்ளக 42/1900.) 
“இக்மகாயிலில் ந ொற்பகொயில் ஆசொரி எழுத்து” 
    மகாயில், பகாற்றம் ஆகிய பசாற்கள் அரசு, அரசர், அரண்மளன 
ஆகியவற்மறாடு பதாடர்புளடயன என்ெது கருதத்தக்கது. 
 
 நமது பவள்ைலூர்க் கல்பவட்டிலும் இந்தப் ”பொற்மகாயில்”  அளடபமாழி 
பெற்ற ளகக்மகாைர் குறிப்ெிடப்ெடுகின்றனர். முதன்ளமச் மசாழர் ஆட்சியில் 
வழங்கிய இச்சிறப்புப் பெயருளடய ளகக்மகாைர், பகாங்குச் மசாழர் ஆட்சியில், 
பகாங்குப்ெகுதியிலும் கி.ெி. 12-14-ஆம் நூற்றாண்டுகைில் இருந்துள்ைனர் என்ெது 
புலனாகிறது. சிறப்புப் ெளடப்ெிரிவினரான ளகக்மகாைர் பவள்ைலூரில் 
இருந்துள்ைனர் என்ெது, பவள்ைலூர் ஊரின் முதன்ளமளய, சிறப்ளெக் காட்டுகிறது 
எனலாம். ஏபனனில், பவள்ைலூர், மெரூர் நாட்டுப்ெகுதியில் சிறப்புப் பெற்ற ஒரு 
வணிக நகரமாக இருந்துள்ைது; வணிகப் பெருவழியில் அளமந்திருந்தது; 
உமராமானிய வணிகர்கள் பவள்ைலூர் வழியாக வணிகம் பசய்துள்ைனர்; 
உமராமானிய நாணயங்கள் இங்கு ஏராைமாகக் கிளடத்துள்ைன. குறு 
நிலத்தளலவனான ஒரு மவைிரின் தளல நகராக இருந்துள்ைது. அதன் 
காரணமாகமவ “மவைிலூர்”   எனப் பெயர் பெற்ற இந்நகரம் “பவள்ைலூர்”  எனத் 
திரிந்திருக்கமவண்டும் எனத் பதால்லியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
 கல்பவட்டில் ”பதன்னுராண்டார் திருக்குைம் பெரியநாச்சியார் வாரம்”  என 
வரும் பதாடர், மகாயிளலச் மசர்ந்த திருக்குைத்தால் பெறப்ெடும் வருவாய், 
நாச்சியார் என்னும் அம்மனுக்கு மவண்டிய வழிொட்டுச் பசலவினங்களுக்குப் 
ெயன்ெட்டிருக்கக் கூடும் என்ெளதத் பதரிவிப்ெதாகத் பதால்லியல் அறிஞர் திரு. 
பூங்குன்றன் கருதுகிறார். 
 
நதன்னூர் ஆண்டொர் -  பதனசீுவரர் – மொற்றம்: 
 பதன்னூர் என்னும் ெழம்பெயர் பகாண்ட ஊரில் மகாயில்பகாண்ட  
இளறவர் பதன்னூர் ஆண்டார் என வழங்கப்பெற்றார். காலப்மொக்கில், 
ெழம்பெயர்கள் பெருஞ்சமயத்துத் தாக்கத்தினால் வடபமாழிப் புளனவு பெற்றுத் 
தம் ெழளமளய இழந்தன. எடுத்துக் காட்டாக, பதன்பகாங்கில் கடத்தூரில் 
மருதமரத்துடனான பதாடர்ொல் “மருதுளடயார்”  என்று பெயரளமந்த இளறவன் 
“மருதீசர்” என்றும், ெின்னர் “அர்ஜுமனசுவரர்”  என்றும் மாற்றுப்பெயரால் 
அளழக்கப்பெற்றது வடபமாழித் தாக்கத்தால்தான். ”அர்ஜுனம்” என்ெது மருத 
மரத்ளதக்குறிக்கும் வடபமாழிச் பசால்லாகும். இவ்வாமற, பதன்னூராண்டார்,  
மதனசீுவரர் ஆனார். அதற்மகற்ெப் புளனவுகள் ஏற்ெட்டிருக்கமவண்டும். ”தினமைர்”  
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ெொளிதழின் இலணயதளமொன “பகொயில்கள்”  என்னும் தளத்தில், ”பதன் 
ஈயினொல் பூஜிக்கப் ட்டதொல் மூைவருக்கு பதனஸீ்வரர் என்ற ந யர் வந்தது”  
என்னும் நசய்தி கொணப் டுகிறது. இது புலனபவ அன்றி பவநறன்ன? 
 
அன்னதொன சிவபுரி-ந யர்க்கொரணம்: 
 நமது பவள்ைலூர்க் கல்பவட்டில் அன்னதான சிவபுரி என்னும் பெயர் 
உள்ைது. இப்பெயர் பவள்ைலூருக்கு எவ்வாறளமந்தது என்ெது ஆய்வுக்குரியது. 
ஆனால், ”பவள்ைலூர் ஆளுளடயார்” எனக் குறிப்ெிடும் கல்பவட்டு, ”அன்னதான 
சிவபுரியில் பொற்மகாயில் ளகக்மகாைர்” என்றும் குறிப்ெிடுவதால், மகாயில் 
அளமந்திருந்த ெகுதி பவள்ைலூர் என்றும், ளகக்மகாைர் இருந்த ெகுதி 
(பவள்ைலூர் நகரத்தின் மவபறாரு ெகுதி) அன்னதான சிவபுரி என்றும் 
வழங்கியிருக்கமவண்டும் எனக் கருதலாம். 
 
தமிழறிஞர் ரா.ெி. மசதுப்ெிள்ளையவர்கள் தம்முளடய “ஊரும் மெரும்”  நூலில், 
”அன்னதொனத்தொல் அழியொப் புகழ் ந ற்ற 
வள்ளல் ஒருவரது ஞொ கச் சின்னமொக இவ்வூர் விளங்குகின்றது என்று 
கூறைொகும். ”  
என்று குறிப்ெிடுகிறார். எனமவ, வள்ளலூர் என் து நவள்ளலூர் என மருவியது 
என் ர். 
 
நவள்ளலூருக்கு இன்நனொரு ந யர்: 
 பவள்ைலூருக்கு இன்பனாரு பெயரும் உண்டு என்ெது பதரியவந்துள்ைது. 
அண்ளமயில், இங்குள்ை கரிவரதராசப்பெருமாள் மகாயிலில் திருப்ெணிகள் 
பசய்யப்பெற்றுக் குடமுழுக்கு நடந்மதறியது. அப்மொது கருவளற விமானத்தின் 
ஜகதிப்ெளடயில் கல்பவட்டுகள் புலப்ெட்டன. அதில் ஒரு ெகுதியில், 
பவள்ைலூருக்கு ”அதிரொசரொசச் சருப்ப திமங்கைம்”  என்று பெயர் ளவத்த 
பசய்தி காணப்ெடுகிறது. அதிராசராசன் (அதிராஜராஜன்) என்ெவன் வரீமகரை 
அரசன். அவனது ஆட்சிக்காலம் கி.ெி. 1069-1092.  அவளன அடுத்து வந்த 
அரசர்கைின் ஆட்சிக்காலத்தில், பவள்ைலூளரப் ெிராமணர் குடியிருப்ொக 
ஆக்கியிருக்கலாம்.  ிரொமணர் குடியிருப்பு “சதுர்பவதி மங்கைம்”  என்று 
அலழக்கப் ட்டது. சிை கல்நவட்டுகளில், “சருப்ப திமங்கைம்”  எனவும் 
 யின்றுவரும். 
 
பமற் டி கல்நவட்டின்  குதியின்  ொடம்: 
1         ட்டு .......(ஸ்ரீ க்ருஷ்ண)  ட்ட ப ொலமயொஜியொர்.............. 
2         க்களுக்கு .......ப ரூர் ெொட்டு நவள்ளலூரொன அதிரொசரொசச் 
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3         சருப்ப திமங்கைம் என்று தங்களுக்கு (பவண்டு)  ிரொமண(ர்) 
4         .....குளத்துக்கு ெொன்நகல்லை ஆவது கீழ் ொற்நகல்லை 
5         ............................................................................................................ 
 

 
கொசி அப் ச்சி பகொயில் கல்நவட்டின் முழுச்நசய்தி: 
 பவள்ைலூரில் அன்னதான சிவபுரியில் இருக்கும் பொற்மகாயில் 
ளகக்மகாைர் ெளடயினர், பவள்ைலூர் சிவன் மகாயிலில் எழுந்தருைியிருக்கும் 
இளறவன் பதன்னூர் ஆண்டாருக்குத் திருக்குைம் அளமத்துக் பகாடுத்துள்ைனர் 
என்ெதாகவும், குைத்தின் வருவாய் அம்மன் வழிொட்டுச் பசலவினங்களுக்குப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடமவண்டும் எனக் கல்பவட்டு எழுதிளவத்துள்ைனர் என்ெதாகவும் 
பகாள்ைலாம். இந்தத் தன்மத்ளதக் மகாயிலின் நிருவாகத்தில் இருக்கும் 
ெந்மாமகசுவரர் கண்காணித்துப் ொதுகாக்கக் கடளமப்ெட்டவர் ஆவார் என்று 
கல்பவட்டு பதரிவிக்கிறது. 
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முடிவுலர: 
 பவள்ைலூர், ெழங்காலத்தில் ென்முகச் சிறப்புகளைப் பெற்ற ஒரு நகரமாக 
இருந்துள்ைளம புலப்ெடுகிறது. மகாளவ என்னும் மகாவன்புத்தூர் உருவாவதற்கு 
முன்னமர கிமரக்க வணிகர்கள் வந்து மொன நகரமாக இருந்துள்ைது. கி.ெி. முதல் 
நூற்றாண்டைவிமலமய பவைிநாட்டு வணிகத்பதாடர்புளடயதாய் விைங்கிற்று என 
அறிகிமறாம். இங்கு, ெிராமணச் சதுர்மவதி மங்கலம் ஒன்று இருந்துள்ைது 
என்ெளதயும் அறிகிமறாம். 
 
________________________________________________________________________ 
 
பதாடர்பு: து.சுந்தரம் <doraisundaram18@gmail.com> 
கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 
அளலமெசி :  9444939156. 
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7.   நதொல்ைியல் தடயங்கலளத்பதடி-சொலைப்புதூர்  

— து.சுந்தரம் 
 
 
முன்னுலர: 
          நண்ெர் துளர ொஸ்கரன், தாம் ெதிளனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
ொர்த்திருந்த சில ெழங்மகாயில்களை நிளனவு கூர்ந்து, அவற்ளற இப்மொது 
பசன்று ொர்க்கலாமா என்று அண்ளமயில் மகட்டிருந்தார். பதால்லியல் 
தடயங்களைத் மதடும் ஆர்வத்தால் ஒப்புக்பகாண்மடன். நீண்ட நாள்களுக்குப் 
ெின்னர் இக்மகாயில்கைின் நிளனவு வந்த காரணம் ெற்றிக் மகட்டமொது அதன் 
ெின்னணிளயக் கூறினார். ெதிளனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், மளலமயற்றப் 
ெயிற்சி பெற்ற நண்ெர்கள் சிலர் மகாளவயில் ஒரு குழு அளமத்து 
இயங்கிவந்தார்கள். அப்மொது, குழுளவச் மசர்ந்த ஒருவர், சாளலப்புதூர் அருகில் 
விண்ணிலிருந்து வழீ்ந்த எரிகற்கள் கிளடப்ெதாகக் கூறமவ, குழு நண்ெர்கள் சிலர் 
அவற்ளறப் ொர்ப்ெதற்காகச் சாளலப்புதூர் பசன்றுள்ைனர்.    அந்நிகழ்ளவக் 
குழுவினருள் ஒருவரான சின்ன சாத்தன் என்ொர் தாம் எழுதிய “வனவலம்”  
என்னும் நூபலான்றில் ”விண்கற்களைத் மதடி ஒரு ெயணம்” என்னும் 
கட்டுளரயில் எழுதியிருக்கிறார். அதில், ெயணத்தின்மொது ொர்த்த ஓரிரு 
ெழங்மகாயில்கள் ெற்றிய குறிப்பும் காணப்ெடுகிறது. அந்த நூளல அண்ளமயில் 
ொர்க்க மநர்ந்த நண்ெர் துளர ொஸ்கரன் மீண்டும் அங்குச் பசன்று ொர்க்கும் 
விளழவால் என்ளன அளழத்துள்ைார். பசன்ற 11-11-2017 அன்று, நண்ெரும், நானும் 
சாளலப்புதூர் மநாக்கிப் ெயணம் மமற்பகாண்மடாம். அதன் ெகிர்வு இங்மக. 
 
 யணம்: 
          ெல்லடம்-உடுமளல சாளலயில் அளமந்துள்ைது சாளலப்புதூர். அங்மக, 
சாளலமயாரத் மதநீர்க் களடயில், பதாகுப்ொக இருக்கும் ெழங்மகாயில்கைின் 
இருப்ெிடம் ெற்றிக் மகட்டறிந்மதாம். சாளலப்புதூரிலிருந்து கிழக்மக ெிரியும் 
வண்டித் தடத்தில் எங்கள் நளடப் ெயணம் பதாடங்கியது. நண்ெர், கல்லூரியில் 
தாவர இயலும் ெடித்தவர். ெறளவகளைக் கண்டறியும் முளறளயயும் 
கற்றிருக்கிறார். எனமவ, ெயணத்தின்மொது வழியில் பசடிகளைப் ெற்றிப் 
மெசிக்பகாண்டும் சில பசடிகளை இனம் கண்டு காண்ெித்துக் பகாண்டும் வந்தார். 
அண்ளமக்கால மளழப்பொழிவினால், வண்டித்தடம் ஒரு மண்ொளத. இரு 
புறமும் பசடிகளும் பசடிகளுக்கப்ொல் மசாைப்ெயிரும் சூழ்ந்து ெசுளம கூட்டின. 
நகரத்தின் ஒலி, காற்று மாசுகைினின்றும் நமக்கு விடுதளல அைித்த ஓர் அழகான 
சூழல். 
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          ொளதயில் ஒரு சில இடங்கைில், ெயிர் நிலங்கைின் எல்ளலயாக 
நிற்கும், கற்கைாலான சுற்று மவலிச்சுவர். சிறு சிறு கற்கள்; பநருக்கமாக அடுக்கிச் 
சுவராக்கியிருந்தார்கள். இவற்ளற “நரிக்கல்”  எனக்குறிப்ெிடுவர் என்று நண்ெர் 
பதரிவித்தார். ொளதயின் இரு புறங்கைிலும் ெல்மவறு பசடிகள். நண்ெர் 
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மவலிப்ெருத்தி என்று ஒரு பசடிளயக் காட்டினார். இன்பனாரு பசடிளயச் சூரல் 
பகாடி எனச்பசான்னார். சூரல் பகாடிளய (பசடி?) இப்மொதுதான் நான் காண்கிமறன். 
இந்தச் சூரல் பகாடி மிகுந்து காணப்ெட்டதால் சூரலூர் என்று தற்மொதுள்ை 
சூலூரின் பெயர் வழங்கியது என்று பதால்லியல்-கல்பவட்டு அறிஞர் பூங்குன்றன் 
அவர்கள் குறிப்ெிட்டது நிளனவுக்கு வந்தது. கல்பவட்டுகைிலும் சூரலூர் என்மற 
சுட்டப்பெறுகிறது. பெயர் பதரியாத ஒரு காட்டுச் பசடியில், ஊதா வண்ணத்தில் 
மலர் ஒன்று பூத்திருந்தது ஓர் அழகான காட்சி. மவலிக்கல்லின் மீது ஓர் ஓணான் 
தளலளயத் தூக்கி நின்றுபகாண்டிருந்தது. 
 
பகொயில் வளொகம்: 
          ெதிளனந்து நிமிட நளடக்குப் ெின்னர் ஒரு மகாயில் வைாகத்ளத 
அளடந்மதாம். அங்மக நாளலந்து மகாயில்கள் காணப்ெட்டன. மகாயில்கள் ெற்றிக் 
மகட்டறிய அங்மக எவரும் இல்ளல. ஒன்றில் பெரிய குதிளரயின் உருவத்தின் 
அடிப்ெகுதியில் இருந்த தற்காலத்துக் கல்பவட்டு, அது, களரயாம்ொளையம் 
மதுளர வரீன் மகாயில் என்றது. கல்பவட்டில் காணப்ெட்ட துந்துெி ஆண்டு 1982-
ஐக் குறிக்கும். மற்பறாரு மகாயில் ெத்ரகாைியம்மன் மகாயில் என்று ெின்னர் 
அறிந்மதாம். இக்மகாயிலின் விமானம் சாளல அளமப்ளெக் பகாண்டிருந்தது. 
இரண்டு அடுக்கு கிரீவப்ெகுதியில் சிற்ெ மவளலப்ொடுகள் இன்றி, பவறுளமயான 
சுவர்கமை காணப்ெட்டன. உச்சியில் மூன்று கலசங்கள். மகாயிலின் முன்புறத்தில் 
உள்ை கல்லாலான விைக்குக் கம்ெம் தவிர்த்து கருவளற, மண்டெம் ஆகியன 
பசங்கல் கட்டுமானம். முழுதும் சுண்ணம் பூசப்பெற்று பவண்ளம நிறத்தில் 
காணப்ெட்டது. ெழங்மகாயிலின் ஓரிரு கற்கள் மண்ணில் கிடந்தன. ஒரு 
மரத்தடியில், ெலளகக் கல் ெரப்ெின்மீது மூன்று சிறு கற்கள், இரு பெரிய கற்கள் 
என ஐந்து கற்கள் ெதிக்கப்பெற்றிருந்தன. எவ்விதச் சிற்ெச் பசதுக்கல்களும் 
இல்லாமல் இயல்ொய்க் கற்களை ஐந்து, ஏழு என வரிளசயாய்ப் ெதித்து ளவத்து 
வழிெடும் வழக்கம் நாட்டுப்புறங்கைில் நம் காணும் காட்சிகளுள் ஒன்று. இது 
ெற்றி சக்தி ெிரகாஷ் என்ெவர் தம் முக நூலில் கீழ்க்கண்டவாறு ெதிவிட்டுள்ைார்: 
 
        ”பகாங்குப் ெகுதியில் பெருவாரியான ஊர்கைில் இன்றைவிலும் மக்கைால் 
வணங்கப்ெடும் ஒரு பதய்வம்தான் "பொட்டுசாமி". இந்த பொட்டுசாமி நமது 
பதான்ம வழிொடான நடுகல் வழிொட்டின் நீட்சியாகக் கருதலாம். 
பகாங்குப்ெகுதிகைில் பொட்டு சாமிளய ஊர் மந்ளதயிலும், குலபதய்வக் 
மகாவில்கைிலும், ெிள்ளையார் மாரியம்மன் மகாவில்களுக்கு நடுவிலும், 
நடுகற்கைின் அருகிலும் காணலாம். 
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          பொட்டுசாமிளய 1,3,5,7,9 என வரிளசயாகக் கூர்ளமயான கற்களை 
நட்டு வழிெடுவர் . சில இடங்கைில் அதற்கு பவள்ளையடித்தும் , சிவப்பு கருப்பு 
இட்டும் வழிெடுகின்றனர் . பெரும்ொலும் தனிமமளட அளமத்து அதன்மீது 
ளவக்கப்ெட்டுள்ைது.” 
 
          இங்மக ஐந்து கற்கைின் வழிொட்டு வடிவமும் பொட்டுசாமியாகலாம். 
மகாயில் வைாகத்தில் விைக்குக் கம்ெத்துடனும், சிங்க ஊர்திச் சிற்ெத்துடனும் 
கூடிய இன்பனாரு அம்மன் மகாயிலும், மமலும் மூன்று சன்னதிகள் பகாண்ட ஒரு 
வரிளசயும் இருந்தன. இந்த வைாகம் முழுதும் ெல மகாயில்கள் இருந்தும் 
பதான்ளமச் சான்றுகமைா, கல்பவட்டுகமைா இல்லாதது எங்கள் ெயண 
மநாக்கத்துக்குப் ெயன் விளைவிக்கவில்ளல. 
 
பமற்கு சலடயம் ொலளயம் கண்டியம்மன் பகொயில்: 
          அடுத்து, ஓர் இருெது நிமிட நளடயில், பதன்னந்மதாப்பு ஒன்ளறச் 
சுற்றிச் பசன்ற மண்ொளதயில் நடந்தும் ஓர் ஆற்றுப்ெள்ைத்ளதக் கடந்தும் பசன்ற 
ெின்னர் நாங்கள் பசன்றளடந்தது கண்டியம்மன் மகாயில். இது, 
சளடயம்ொளையம் மூவர் கண்டியம்மன் மகாயில் என்றும், தளல கண்டியம்மன் 
மகாயில் என்றும் இரு பெயர்கள் பகாண்டிருக்கிறது. மகாயில் வைாகத்தில் 
முதன்ளமயாக விைங்கும் கண்டியம்மன் மகாயிமலாடு, ெஞ்சகன்னியர் சன்னதி, 
விநாயகர் சன்னதி என இரு சிறு மகாயில்கள். கண்டியம்மன் மகாயிலின் 
கருவளற விமானம் ஒரு தைக் கிரீவத்துடனும் சாளல அளமப்ளெக் பகாண்ட 
சிகரத்துடனும் காணப்ெடுகிறது.. நாயக்கர் காலக் கட்டுமானங்களுக்குப் ெின்னர் 19-
ஆம் நூற்றாண்டின் காலத்துக் கட்டுமானச் சாயல் எனலாம். இவ்வளகக் மகாயில் 
விமானங்கைில் தைச் சிற்ெங்கைின் (சுளதச்சிற்ெங்கள்) மவளலப்ொடுகைிலும் 
உருவங்கைிலும் அழமகா, திருத்தமமா காணப்ெடுவதில்ளல. மனித உருவச் 
சிற்ெங்களும் இயல்புக்கு ஒவ்வாத நீைங்கைில் ளககளையும், கால்களையும் 
பகாண்டு காட்சியழகு சிறிதுமின்றிக் காணப்ெடுகின்றன. சாளலச் சிகரத்தின் ஒரு 
புறம், மடியில் மளனவிளய இருத்திய மதாற்றத்தில் விநாயகர் சிற்ெம் உள்ைது. 
மற்பறாரு புறம் மூன்று முனிவர்கைின் சிற்ெங்கள். ஒரு முனிவர் புலித்மதாலின் 
மீது அமர்ந்திருக்கிறார். புலித்தளல நன்கு புலப்ெடுகிறது. மற்பறாரு புறம் 
மகரமதாரணத்தின் நடுவிலும் ஒரு முனிவர் சிற்ெமம காணப்ெடுகிறது. விமானச் 
சிற்ெங்கைில் முனிவர்கைின் உருவங்களைத் தவிர கடவுைர்கைின் உருவங்கள் 
இல்லாதது வியப்புக்குரியதாகும். 
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ெடுகல்லும் சதிக்கல்லும்: 
          மகாயில் வைாகத்தில் கண்டியம்மன் தவிர மமலும் இரண்டு சிறிய 
கருவளற விமானங்கள் உள்ைன. ஒன்று ெஞ்சகன்னியர் சன்னதி என்று 
பூளசயாைர் தண்டொணி கூறினார். ஆனால், கருவளறயில் ஐந்து கன்னியர் 
சிற்ெங்கள் இல்ளல. மூன்று ஆண் உருவச் சிற்ெங்களும், இரண்டு பெண்ணுருவச் 
சிற்ெங்களும் காணப்ெடுகின்றன. வரீர்கள் இருவரின் நிளனவாக எழுப்ெப்ெட்ட 
நடுகல்லும், வரீர்கைின் மளனவிகைின் சதிக்கல்லும் மசர்ந்த ஒரு பதாகுதியாக 
இச் சிற்ெங்களைக் கருதலாம். நாயக்கர்காலச் சிற்ெங்கள். வரீர்கைில் ஒருவர் தன் 
வலப்ெக்கத்தில் வாளைத் தளரயில் ெதித்துளவத்தவாறு ளககூப்ெி வணங்கும் 
நிளலயில் உள்ைார். இன்பனாரு வரீர் தம் இடக்ளகளயத் பதாளடயில் 
ெதித்தவாறும் வலக்ளகயில் ஒரு மதுக்குடுளவளயப் ெிடித்த நிளலயிலும் 
காணப்ெடுகிறார்கள். மூன்றாவதாக ஒரு வரீர் தண்டம் மொன்ற ஒன்ளறத் 
தளரயில் ெதித்துளவத்தவாறு ளககூப்ெி வணங்கும் நிளலயில் உள்ைார். 
இவருளடய இளடக்கச்சில் குறுவாள் காணப்ெடுகிறது. ஆண்கள் இடப்புறமாகவும், 
பெண்கள் வலப்புறமாகவும் பகாண்ளட முடிந்துள்ைனர். ஆண், பெண் அளனவரும் 
காதணிகளும், கழுத்தணிகளும் அணிந்திருக்கிறார்கள். அளனவரது ஆளட 
அளமப்ெிலும் அழகுறக் காட்டப்ெட்டுள்ைன. பதால்லியல் தடயங்களைத் மதடி 
வந்த எங்கள் ெயணத்தில் முதன் முளறயாக ஒரு நடுகல் தடயம் கிளடத்ததில் 
மகிழ்ச்சியும் நிளறவும் ஏற்ெட்டன. 
 
கல்நவட்டு: 
          பூளசயாைர், எழுத்துகள் உள்ை இரண்டு துண்டுக் கற்களைக் காட்டினார். 
எழுத்துகள் இருக்கும் ெக்கம் கீழ்ப்புறமாகத் தளரயில் மளறந்தவாறு இருக்கமவ 
அவற்ளறப் புரட்டித் திருப்ெிமனாம். முதலில் புதிய கல்பவட்டு கிளடத்த என் 
மகிழ்ச்சி மளறந்தது. காரணம், இந்தக் கல்பவட்ளட நானும் நண்ெர் பதன்பகாங்கு 
சதாசிவமும் 03-10-2013 அன்று ஒரு மாளல மநரத்தில் வந்து ொர்த்துச் 
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பசன்றுள்மைாம். எழுத்துகள் மிகவும் சிளதந்து மொனளமயால் ெடிக்க 
இயலவில்ளல. இருப்ெினும் ெளழய ஒைிப்ெடங்கள், இப்மொது எடுத்த 
ஒைிப்ெடங்கள் ஆகியவற்ளற ஒப்ெிட்டுப் ொர்த்ததில் சில எழுத்துகள் அடங்கிய 
ொடத்ளதக் கீமழ தந்துள்மைன். 
கல்நவட்டுப் ொடம் 
முதல் துண்டுக்கல்: 

1 ண்ண 
2 பசொழன் 
3 ......... 
4 ஊரு (ட) 
5 லடயரொ 
6 கிய நச 
7 ெொயனொ 
8 ர் (ற்) அ 
9 ண்ண 
10 யனொ 
11 கு (ள) 
12 மகன் 
13 த்நதொ 
14 ம் 

 
இரண்டாவது துண்டுக்கல்: 

 
1 ........ 
2 .......... 
3 ெொனொ ட 
4 ............ெ 
5 ............. 
6 ன 
7  ற ட ய 
 
          மமற்ெடி கல்பவட்டுப்ொடத்திலிருந்து 
பதைிவான பசய்திகள் எளவயும் 
புலப்ெடவில்ளல. எனினும், “உளடய”,  
“நாயனார்”,  ”ஊரு”  “மகன்”  மொன்ற சில 

பசாற்களைக்பகாண்டு யூகமாகப் பொருள் பகாண்டால், மசாழன் என்னும் சிறப்புப் 
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பெயர் பகாண்ட ஒருவன் மகாயிலுக்குக் பகாளட அைித்துள்ைான் எனலாம். 
“நாயனார்”  என்ெது சிவன் மகாயில் இளறவளனக் குறிக்கும் பசால். ஆனால் 
இங்மக அம்மன் மகாயிலில் கல்பவட்டு உள்ைது. மவபறங்காவது இடத்திலிருந்து 
இக்கற்கள் பெயர்த்துக் பகாண்டுவரப்ெட்டனவா என்னும் ஐயமும் எழுகிறது. 
 
          கண்டியம்மன் மகாயிளலப் ொர்த்துவிட்டுத் திரும்பும் வழியில், 
ஆற்றுப்ெள்ைத்தில் சிறு சிறு ொளன ஓட்டுச் சில்லுகள் கிளடத்தன. ஆங்காங்மக, 
இரும்புக்கசடுகைின் (Iron slag) துண்டுகள் கிளடத்தன. ொளனமயாட்டுச் சில்லுகள், 
வரலாற்றுக்கு முந்ளதய பெருங்கற்காலத்துப் பொருள்கைாக அறியப்ெடுவதால் 
இப்ெகுதியில் ெழங்கால வாழ்விடமமா, ஈமக்காமடா இருந்திருக்கமவண்டும் எனக் 
கருதலாம். இரும்புக் கசடுகள் கிளடப்ெதால் இப்ெகுதியில், இரும்ளெ உருக்கி 
ஆயுதங்கள் பசய்யும் பதாழில் நளடபெற்றிருக்கலாம் எனவும் கருதலாம். வழியில் 
யாமரா ெிடுங்கிபயறிந்த ஒரு காந்தள் பசடிளயக் காண மநர்ந்தது. சற்மற 
வாடியிருந்தாலும் அதன் அழகு மங்காத அழகு. 
 
அனுமந்தப் ந ருமொள் பகொயில்: 

 
 
          ெகல் இரண்டு மணிக்கு மமல் ெகலுணளவ முடித்த ெின், 
மதநீர்க்களடயில் சந்தித்த சிலரிடம் மெசியதில் பெரியெட்டியில் ெழங்மகாயில் 
உள்ைபதனச் பசய்தி கிளடத்தது. பெரியெட்டி பசன்மறாம். அங்கு ஒருவர் சுட்டிய 
பெருமாள் மகாயிலுக்குச் பசன்மறாம். உப்ொற்றின் களரமயாரம் மகாயில் 
அளமந்திருந்தது. அநுமந்தப் பெருமாள் மகாயில் என்ெது பெயர். ஆனால், 
மகாயிலின் பெயர் பசால்ல ஒரு பெயர்ப்ெலளக கூட இல்ளல. மகாயிலுக்குள் 
குறிப்ெிடும்ெடியாகக் கல்பவட்டுகள் இல்ளல. ஒமர ஒரு எழுத்துப் பொறிப்பு 
எங்களுக்குக் கிட்டியது. மகாயிலின் பதற்குச் சுற்றில் மமளட மீது வறீ்றிருக்கும் 
ஒரு நாகச் சிற்ெம். சற்மற பெரிதாக இருந்தது. நாகத்தின் உடல் வளைவுகள் 
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மூன்றுடன் தளலப்ெகுதியில், காைிங்க நர்த்தனத்ளத நிளனவூட்டும் வளகயில் 
கண்ணனின் ஆடுகின்ற மதாற்றத்துடன் காணப்ெட்டது. சதுரப் ெடீத்தின் 
ளமயப்ெகுதியில் ஒரு மனித உருவமும் அதளனச் சுற்றிலும் உள்ை 
இளடபவைியில் சில எழுத்துகளும் காணப்ெட்டன. “அனுமந்”  என்னும் இறுதிச் 
பசால் ெடிக்க இயன்றது. இதன் பதாடர்ச்சியாக, நாகத்தின் ெக்கப்ெகுதியில், 
ெடீத்தில் சில எழுத்துகள் பொறிக்கப்ெட்டிருந்தன. அவற்ளறப் ெடிக்க இயன்றது. 
முழுப்ொடமும் கீழ் வருமாறு: 
 

 
கல்நவட்டு 

கல்நவட்டுப்  ொடம்: 
1 அனுமந் 
2 த ரொம 
3 ர் பூசொரி 
4 நசன்ன 
5 ந ருமொ 
 6 ள் தொசன் 
7 மகன் ரங் 
8 கொ தொசன் 
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          கல்பவட்டின் எழுத்துகள் மிகவும் ெிற்காலத்து எழுத்துகள். 20-ஆம் 
நூற்றாண்படழுத்துகள். பசன்னப் பெருமாள் தாசன் என்ெவனின் மகன் ரங்க தாசன் 
என்ெவன் அளமத்துக் பகாடுத்த நாக சிற்ெம் என்ெது கல்பவட்டுச் பசய்தி. 
இக்மகாயிளலப்ொர்த்த ெின்னர் ஊர் திரும்ெ நினத்தமவளை, பெரியெட்டி 
ஊருக்குள்மைமய ொழளடந்த ஒரு மகாயில் உள்ைபதனத் பதரியவந்தது. அதுவும் 
ஒரு பெருமாள் மகாயில். 
 
ந ரிய ட்டிப் ந ருமொள் பகொயில்: 
          பெரியபதாரு வைாகம். கல்லும் மண்ணும் கலந்து கட்டப்பெற்ற சுற்றுச் 
சுவர். வைாகத்தின் ளமயத்தில் ொழளடந்த நிளலயில், கருவளற, 
அர்த்தமண்டெம், முன்மண்டெம் ஆகிய மூன்று கட்டுமானங்களைக் பகாண்ட 
பவைிப்புறத்மதாற்றம். நுளழவு மண்டெத்தின்  (முன்மண்டெம்) கதவு 
பூட்டியிருந்தது. ெத்தடிக்கும் மமலான உயரமுள்ை ஆறு கல் தூண்கள் 
முன்மண்டெத்தின் முன்புறம் நின்றுள்ைன. வடக்குத் திருச்சுற்றில் இரண்டு 
நிலத்தடிக் கட்டுமானங்கள் காணப்ெட்டன. கட்டுமானத்தின் மூல வடிவம் 
முற்றாய்க் களலந்து பவறும் பசங்கற்கூடாகக் காட்சியைித்தது. ஒன்று கிணறு 
மொலத் மதாற்றமைித்தது. இன்பனான்று நிலவளறச் சுரங்கம் 
மொலத்மதாற்றமைித்தது. (ெின்னால் பதரிய வந்த பசய்தி என்னபவனில் அளவ 
இரண்டும் சிங்கமுகம் பகாண்ட மகாயிலின் தீர்த்தக் கிணற்றின் இரு ெகுதிகள்).  
பூட்டப்பெற்ற கதவின் வழிமய ொர்த்தமொது உள்மை ஒரு விைக்பகாைி பதரிந்தது. 
 

 
 
          மகாயிளலப்ெற்றிய பசய்திகளைத் பதரிந்துபகாண்ட ெிறமக ஊர் 
திரும்ெமவண்டும் என்னும் ஆவலில் அருமக மகட்டறிந்து மகாயிலின் ெரம்ெளரப் 
பூளசயாைளரக் காணச் பசன்மறாம். பெரியெட்டிக்கருகில் உள்ை 
கள்ைப்ொளையத்தில் அவரது இருப்ெிடம். ஐம்ெத்பதான்ெது அகளவயுள்ை 



 55 

பூளசயாைர் ஸ்ரீநிவாச ஐயங்கார். இவரது முன்மனார்கள் ஆதித்திருபவள்ைளற 
மசாழியர் வழி வந்தவர்கள். திருபவள்ைளறயிலிருந்து இடம் பெயர்ந்து 
வந்தவர்கள். அவர் கூறிய பசய்திகள் இங்மக. மகாயிலின் பெயர் அரங்கநாதப் 
பெருமாள் மகாயில். மகாயிலுக்கு நிளறய மானிய நிலங்கள் இருந்துள்ைன. 
தற்மொது மிகக் குளறந்த அைவில் நிலம் உள்ைது. அருகில் உள்ை ஆமந்தக்கடவு 
ஜமீன் நிலக்பகாளட பகாடுத்துப் புரந்துபகாண்டிருந்தது. மகாயிலின் அன்றாட 
வழிொடுகள் எளவயும் நளடபெறுவதில்ளல. மமற்ெடி ஸ்ரீநிவாச ஐயங்காரின் 
தந்ளதயார் காலத்திலிருந்மத பூளசகைின்றியும் தக்கப் மெணுதலின்றியும் மகாயில் 
அதன் அழளக இழந்து நிற்கிறது. 
 
          மகாயிலின் உள்மை கருவளற முதலிய இடங்கள் பெரும்ொலும் 
மரத்தால் ஆன கட்டுமானங்களைக் பகாண்டளவ. மகாயிலின் உள்மை யாரும் 
பசல்வதில்ளல. சிதிலமளடந்த மரக்கட்டுமானங்கைால், எந்மநரத்திலும் அளவ 
கீமழ வழீும் அச்சச் சூழ்நிளல. இருப்ெினும், பூளசயாைர் சிறுவயது 
முதற்பகாண்மட உள்ை ெழக்கம்பகாண்டு நாள்மதாறும் காளலயில் மகாயிலின் 
உள்மை விைக்மகற்றி வருகிறார். மகாயில், புதுப்ெிக்க முன்வரும் புரவலளர எதிர் 
மநாக்கிக் மகாயில் காத்திருக்கின்றது. 
 
ஆங்கிபையர் கொைத்து ஆவணம்: 
          ஸ்ரீநிவாச ஐயங்கார் 1863-ஆம் ஆண்டு ஆங்கிமலயர் ஆட்சிக்காலத்ளதச்  
மசர்ந்த ஒரு நில ஆவணத் தாளைக் காட்டினார். இனாம் ஆளணயம் (INAM 
COMMISSION)  வழங்கிய நிலமானியம் ெற்றியது. மமற்ெடி அரங்கநாதர் மகாயிலுக்கு 
வழங்கப்ெட்டது. TITLE DEED என்னும் தளலப்ெில் வழங்கப்ெட்ட இவ்வாவணத்தில் 
மகாயில் என்ெதற்குப் “ெமகாடா”  (PAGODA)  என்னும் பசால் ஆைப்ெட்டுள்ைது 
குறிப்ெிடத்தக்கது. 1919-ஆம் ஆண்டு ெதிவு பசய்யப்ெட்ட பசாத்துப்ெத்திரம் 
ஒன்ளறயும் காட்டினார். 
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முடிவுலர: 
          பெருமாள் என்றாமல பசல்வமுள்ை கடவுள் என்னும் சூழலில், புதுக் 
மகாயில்களை எழுப்ெ நிளனக்கும் பெரும் பசல்வர்கள் ஒன்றிளணந்து இது 
மொன்ற மகாயில்களுக்குப் புத்துயிர் வழங்கலாம். 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
பதாடர்பு: து.சுந்தரம் 
கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 
அளலமெசி :  9444939156.  
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8.   பகொலவ கிழொரின் கொைடித்தடத்தில்  

— து.சுந்தரம் 
 
 
முன்னுலர: 
          நண்ெர் துளர.ொஸ்கரன் ஒரு வரலாற்று ஆர்வலர்; ெசுளம மெணும் 
சூழலியலாைர். அவர் அண்ளமயில் மெசியில் அளழத்து, “பதால்லியல் 
தடயங்களைத் மதடும் ெயணங்கைில் மகாளவயின் புறவூர்ப் ெகுதிகைில் 
சுற்றிக்பகாண்டிருக்கிறரீ்கமை, மகாளவயின் நகரப் ெகுதியிமலமய பதால்லியல் 
எச்சமான புலிகுத்திக்கல் என்றளழக்கப்ெடும் ஒரு நடுகல் சிற்ெம் ொர்க்கப்ெடாமல் 
உள்ைது பதரியுமா?”  எனக் மகட்டமொது மிகுந்த வியப்பு ஏற்ெட்டமதாடல்லாமல் 
அளதப் ொர்க்கமவண்டும் என்னும் ஆவலும் மிகுந்தது. அவளரயும், இதழியலாைர் 
நண்ெர் ஒருவளரயும் உடன் அளழத்துக்பகாண்டு கட்டுளர ஆசிரியர் நடுகல் 
சிற்ெம் இருக்கும் இடத்துக்குச் பசன்றார். நடுகல் சிற்ெத்ளத ஆய்வு பசய்து 
மமலும் ெல தரவுகளைத் துளணயாகக் பகாண்டதில் புலப்ெட்ட பசய்திகள் 
இக்கட்டுளரயில் ெதிவு பசய்யப்ெடுகின்றன. 
 
பகொலவ ெகரத்தின் லமயப் குதியில் ஒரு புைிகுத்திக்கல்: 
          மகாளவ. மக்கள் கூட்டமும், வண்டிகைின் பநரிசலும் கலந்த ஆரவாரம் 
நிளறந்த பதாழில் நகரம். நகரத்தின் ளமயப்ெகுதிளயத் பதாட்டு அளமந்திருக்கும் 
ெகுதி உக்கடம். இங்கு அளமந்துள்ை ஒரு குைம் வாலாங்குைம். இக்குைத்தின் 
பதன்களரளய ஒட்டியுள்ை புறவழிச்சாளலயில் பதன்களரச் சரிவில்தான் நாங்கள் 
ொர்க்க விரும்ெிய நடுகல் சிற்ெம் அளமந்துள்ைது. சாளலயின் சரிவில் கீழிறங்கிச் 
பசன்றதும் ஒரு சிறிய திடல் காணப்ெட்டது. திடல் அல்லது பவைி என்னும் 
அப்ெகுதி ஒரு பெரிய அரசமரத்ளதச் சூழ்ந்திருந்தது. மரத்தடியில் அந்தப் 
புலிகுத்திக்கல் இருந்தது. 
 
புைிகுத்திக்கல்-ெடுகல்: 
          ஏறத்தாழ நாலளர அடி உயரத்தில் மூன்றடி அகலத்தில் முக்காலடிப் 
ெருமன் பகாண்ட தடித்த ெலளகக்கல்லில் வடிக்கப்ெட்டிருந்த புலிகுத்திக்கல் 
சிற்ெம் ஒரு மமளடயில் நிறுத்தப்ெட்டிருந்தது. மமளடளய அணுக இரண்டு 
ெடிக்கற்களும் இருந்தன. மமளடளயச் சுற்றிலும் நான்கு ெக்கங்கைில் 
கற்றூண்களை நட்டு அவற்ளற வளலக்கம்ெி மவலியால் இளணத்து அரண் 
பசய்திருந்தனர். ஒரு பசவ்வக வடிவில் நின்றிருந்த அப்ெலளகக்கல்லின் சுற்று 
விைிம்புகள் புளடப்பு நிளலயில் அளமக்கப்ெட்டுச் சிற்ெத்பதாகுதிக்குச் 
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சட்டமிட்டாற்மொலச் பசதுக்கப்ெட்டிருந்தது. உச்சிப்ெகுதியின் இரு முளனகள் 
சற்மற வளைவாக வடிக்கப்ெட்டிருந்தது. ெலளகக்கல்லின் உட்ெரப்பு இரு 
அடுக்குகைாகப் ெிரிக்கப்ெட்டிருந்தன. ெிரிவுப்ெகுதியிலும் சட்டம் மொன்ற விைிம்பு 
உள்ைது. கீழடுக்கில், வரீன் ஒருவன் ஈட்டியால் புலிளயக் 
குத்திக்பகாண்டிருப்ெதுமொல் ஒரு சிற்ெம். வரீனின் முகம் முன்புறமாக நம்ளம 
மநாக்கியவாறு அளமந்துள்ைது. முகத்தில் கண்கள், மூக்கு மொன்றளவ 
பதைிவாகப் புலப்ெடவில்ளல. மழுங்கியிருக்கிறது. அவனுளடய கால்கைின் நிளல 
முன்புற மநாக்கில் இல்லாமல் ெக்கவாட்டில் புலிளய எதிர்பகாள்ளும் மகாணத்தில் 
உள்ைது. வரீன் தன் தளல முடிளய அவனது வலப்புறத்தில் பகாண்ளடயாக 
முடிந்துள்ைான். பசவிகைில் காதணிகள் உள்ைன. கால்கைில் கழல் 
அணிந்திருப்ெதாகக் காணப்ெடுகிறது. இளடயில் அளரயாளட அணிந்துள்ைான். 
இளடக்கச்சில் குறுவாள் காணப்ெடுகிறது. கீழாளட முழங்கால் வளர உள்ைது. 
எதிரில் புலியின் உருவம், அவனது உயரத்துக்குச் சமமாகத் தன் 
ெின்னங்கால்களைத் தளரயில் ஊன்றி நின்று, முன்னங்கால்கைால் வரீளனத் 
தாக்கியவாறு காணப்ெடுகிறது. புலியின் வால் மமற்புறமாக உயர்த்திய நிளலயில் 
உள்ைது. பெரும்ொலான புலிகுத்திக்கல் சிற்ெங்கைில் புலியின் வால் 
உயர்த்தியவாறு காட்டப்பெறுவமத வழக்கம். இந்த அளமப்பு, புலியின் சீற்றத்ளதக் 
குறிக்கவந்தது. புலியின் உடல் நீைமாகக் காணப்ெடாததும், அதன் தளல சற்றுப் 
பெரிதாகக் காணப்ெடுவதும் குறிப்ெிடத்தக்கது. பதாடர்ந்த எண்பணய்ப் பூச்சின் 
காரணமாகச் சிற்ெங்கைின் நுணுக்கமான வடிவளமப்பு புலப்ெடவில்ளல. 
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நடுகல்லின் மமலடுக்கில், இரண்டு பெண்கள் ளககளைக் கூப்ெி வணங்கிய 
நிளலயில் நின்றுபகாண்டிருக்கும் சிற்ெம் காணப்ெடுகிறது. இருவரும் தங்கள் 
தளல முடிளய இடப்புறமாக முடிந்திருக்கின்றனர். காதில், கழுத்தில், ளககைில், 
காலில் அவர்கள் அணிந்திருக்கும் அணிகள் பதைிவாகப் புலப்ெடவில்ளல. 
அவர்கைது ஆளட அளமப்பும் புலப்ெடவில்ளல. காரணம் முன்னமர குறித்தவாறு, 
சிற்ெங்கைின் மமல் பதாடர்ந்து பூசிய எண்பணய்ப்பூச்மச. வணங்கிய நிளலயில் 
உள்ை இரண்டு பெண்கைின் சிற்ெம், வரீன் மமலுலகம் பசன்றளதக் குறிக்கும். 
இவ்வளக அடுக்குநிளல நடுகல் சிற்ெ அளமப்பு, நாயக்கர் ஆட்சிக்காலத்தில் 
கருநாடகத்திலிருந்து ெின்ெற்றிய ொணியாகும். தமிழகத்தில், தமிழகப்ொணியில் 
நிறுவப்ெட்ட நடுகற்கைில் இந்த அடுக்குகள் இரா. 
 
ெொட்டொர் வழி ொடும் ெடுகல்லும்: 
          நடுகல் வழிொடு பதான்றுபதாட்டு இருந்து வருகின்றது. மொரில், 
பூசலில் இறந்து ெடும் வரீனுக்கு வரீக்கல் என்னும் நடுகல் எடுக்கப்ெடுவது 
வழக்கம். சங்ககாலப் ொடல்கைில் நடுகல் ெற்றிய பசய்திகள் நிளறயக் 
காணப்ெடுகின்றன. கால்நளடகமை பசல்வமாகக் கருதப்ெட்ட காலங்கைில், 
கால்நளடகளைக் காத்தல் பெரும்ெணியாயிருந்தது. கால்நளடகளைக் 
கவர்வதிலும், அவற்ளறக் காத்தலிலும் வரீர்கள் மொரிடுதல் இயல்ொன சமூக 
நிகழ்வாயிருந்தது. அது மொலமவ, கால்நளடகளைக் காட்டு விலங்குகைினின்றும் 
காப்ெதற்காகக் காவல் வரீர்கள் விலங்குகமைாடு சண்ளடயிட்டு விலங்குளைக் 
பகால்லுதலும், சண்ளடயின்மொது வரீர்கள் இறந்துெடுதலும் மிகுதியாக 
நிகழ்ந்தன. இவ்வளக வரீர்களுக்கும் நடுகல் எடுப்ெித்து நாட்டார் வழிெடும் மரபு 
நாயக்கர் காலம் வளர பதாடர்ந்தது. 
 
மதுலர வரீன் சொமி: 
          உக்கடம் நடுகல்லும், இவ்வளகயில் வழிெட்டுவந்துள்ைதாகக் 
கருதலாம். ஒரு வளகயில், வழிொடு காரணமாகமவ இந்த நடுகல் இதுவளர 
அழிவுக்குட்ெடாமல் ஒரு பதால்லியல் எச்சமாகப் ொதுகாக்கப்ெட்டுவந்துள்ைது. 
நடுகல்லின் அளமவிடத்தில் ஒரு குடியிருப்புப் ெகுதி உள்ைது. இங்கிருந்த ஒரு 
இசுலாமியப் பெண்மணி ஒருவர், இந்த நடுகல் சிற்ெம் மதுளர வரீன் சாமி 
என்னும் பெயரால் வழிெடப்ெட்டு வருவதாகவும், அருகிமலமய இருப்ெதால் 
நாள்மதாறும் அப்பெண்மணி அவ்விடத்ளதப் பெருக்கித் தூய்ளம பசய்து, ஒரு 
கற்பூரத்ளதயும் ஏற்றி ளவப்ெதாகவும் கூறியது அவரது நல்பலண்ணத்ளதயும், மத 
நல்லிணக்கத்ளதயும் நமக்கு உணர்த்தியது. 
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பகொலவயும் பகொவன்புத்தூரும்: 
          பகாங்குநாட்டின் மகாளவப்ெகுதி ெண்ளடய நாள்கைில், மளல சார்ந்த 
குறிஞ்சி நிலத்ளத அரணாகக் பகாண்ட காடு சூழ்ந்த முல்ளல நிலமாக இருந்த 
காரணத்தால், கால்நளட வைர்ப்புச் சமுதாயமம மமமலாங்கியிருந்தது. வைமான 
மவைாண்ளம இல்ளல. இளடக்காலக் பகாங்குச் மசாழரின் ஆட்சியின் கீழ் 
இப்ெகுதி வந்த ெின்னமர மவைாண்ளம பசழிப்புற்றது. பகாங்குச் மசாழர் ஆட்சிக்கு 
முன்புவளர மகாளவப்ெகுதி முன்னிளலயில் ஒரு நகரப்ெகுதியாக் 
இருந்திருக்கவில்ளல. மகாளவக்கருகில் அளமந்துள்ை மெரூமர பெரியபதாரு 
நகரமாக இருந்தது. பகாங்குநாட்டின் இருெத்து நாலு நாட்டுப்ெிரிவுகைில் மெரூர் 
நாடும் ஒன்றாக இருந்தது. மகாளவப்ெகுதி, காடுகள் சூழ்ந்த ெகுதியாகவும், 
கால்நளட வைர்ப்புப் ெகுதியாகவும் இருந்துள்ைது. ெின்னமர, பகாங்குச்மசாழர் 
காலக்கல்பவட்டுகைின்ெடி, கி.ெி. 10-ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் ெின்னர் மகாவன்புத்தூர் 
என்று புதியதாக ஓர் ஊர் அளமக்கப்ெட்டதாகவும், அது மெரூர் நாட்டில் 
இருந்ததாகவும் பசய்தி காணப்ெடுகிறது. காடழித்து ஊராக்கப்ெட்ட மகாவன்புத்தூர், 
நாயக்கர் காலத்திலும், காடுகள், கால்நளட வைர்ப்பு, கால்நளடகளை 
விலங்குகைிடமிருந்து காத்தல் ஆகிய கூறுகளைக் பகாண்டிருந்தது. எனமவ, 
மமற்ெடி உக்கடம் புலிகுத்திக்கல் நாயக்கர் காலத்தில் எழுப்ெப்ெட்ட நடுகல்லாகும். 
 
உக்கடம் புைிகுத்திக்கல்ைின் கொைம்: 
          இந்த நடுகல்லின் காலத்ளத, இளதப் ொர்ளவயிட்ட 
வரலாற்றுப்மெராசிரியர் திரு. இைங்மகாவன் அவர்கள், இந்நடுகல் நாயக்கர் 
காலத்ளதச் மசர்ந்தது எனத்பதரிவித்துள்ைார். எனமவ இந்நடுகல், கி.ெி. 16-17 –ஆம் 
நூற்றாண்ளடச் மசர்ந்ததாகும். 
 
பகொலவ கிழொரும் உக்கடம் புைிகுத்திக்கல்லும்: 
          மமற்ெடி உக்கடம் புலிகுத்திக்கல் ெற்றிக் மகாளவ கிழார் என்னும் 
பெயரில் அறியப்ெடுகிற மகாளவயின் வரலாற்றிளன ஆய்வு பசய்த சி.எம். 
இராமச்சந்திரன் பசட்டியார் அவர்கள் தம்முளடய ”இதுமவா எங்கள் மகாளவ”  
நூலில் குறிப்ெிட்டுள்ைார் என்ெது குறிப்ெிடத்தக்க பசய்தி. அவர் கூற்றிமலமய 
அக்குறிப்ளெக் காணலாம்: 
 
“ஊராரின் ொதுகாப்ெிற்காகப் புலியுடன் மொர்புரிந்த வாலிெனுளடய உடளலக் 
கிராமப் பொது இடத்தில் புளதத்துவிட்டு அவளனப்மொல் ஒரு கல்லுரு அளமத்து 
ஊர்ப்பொது இடமான அக்குைக்களரயின் பதன்சரிவில் நட்டுப் பூளச பசய்தார்கள். 
இப்மொது அவ்வரீனின் கல் அமத இடத்தில் நிற்கிறது. இப்மொதும் சில 
தடளவகைில் அதற்குப் பூளச நடப்ெதுண்டு. ஒரு வாலிென் புலியுடன் 



 62 

மொர்புரிந்ததும் அவன் அடக்கமானதும் அடங்கிய சமாதிக்கருகில் இரண்டு 
பெண்கள் கும்ெிடுவதும் அக்கல் சிளலயில் பசதுக்கப்ெட்டிருக்கிறது.” 

 
முடிவுலர: 
          ெல ஆண்டுகளுக்கு முன்மெ, மகாளவ கிழார் உக்கடம் நடுகல்ளல 
அறிந்துளவத்திருக்கிறார். ஆனால் அது, வரலாறு பதரிந்துபகாள்ை 
விரும்புெவர்களுக்கு இதுவளர புலப்ெடாமல் இருந்துள்ைது. அதன் அளமப்பு, 
இருப்ெிடம் ஆகியளவ அவர் ொர்த்தவாமற இருப்ெதும் அவருளடய காலடித் 
தடத்திமலமய நாங்கள் மகாளவ நகர ளமயப்ெகுதியில் இந்தப் புலிகுத்திக்கல்ளலக் 
கண்டறிந்ததும் ஒரு வியப்ொன நிகழ்மவ. 
 
 
________________________________________________________________________  
பதாடர்பு: து.சுந்தரம் <doraisundaram18@gmail.com> 
கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 
அளலமெசி :  9444939156. 
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9.   தூங்கொலன மொடம்  

— நூ த பைொ சு., ெரசிங்கபுரத்தொன் 
 
 
——   நூ த பைொ சு 
முன்னுலர:  
    தமிழகத்தில் உள்ை மகாயில்கைின்  மதாற்ற அளமப்ெில், சில மகாயில்கள்  
தூங்கொலன விமொனம் / கஜப் ிரஷ்டம்   என வழங்கப்ெடும்  இளவ யாளனயின் 
ெின்ெகுதி மொன்ற அளமப்பு உளடய மகாயில்கள்.  தூங்காளன மாடம்  அளமப்பு 
ெிற்காலத்ததாகத்தான் உள்ைன.   
 
    இவ்வளக பெரும்ொலும் வட தமிழ் நாட்டில் உள்ைன. பதாண்ளட நாட்டிற்மக 
உரியது எனக்கூறும் அைவிற்கு மிக அதிகமாகத் தமிழகத்தின் வடெகுதியில் 
காணப்ெடுகின்றது இந்தத் தூங்காளனமாடம் அளமப்பு.  ஏறக்குளறய 400 
ஆண்டுகளுக்கு முற்ெடாத  ெணிகைாகத் பதரிகின்றது.  அதாவது ஏறக்குளறய 400 
ஆண்டுகளுக்கு முன் அளமயவில்ளல  என்மென்.  கிட்டத்தட்ட 100 மகாயில்கள் 
இவ்வளகயில் காணலாம். பசன்ளனயிமலமய 7 க்கு மமல் உள்ைன.  
 
    இதனில் மிகப்ெழளமயானது திருத்தணி வரீட்மடசுவரர் மகாயில். மற்றும் 
சிறிய அளமப்பு மவறுொட்டுடன் காண்ெது காஞ்சியில் உள்ை சுரஅமரசுவரர் 
மகாயில். இக்மகாயிலும் இவ்வளக  அளமப்ளெக் பகாண்டுள்ைது. அதாவது  
காவித்துளை மொல் (கிட்டத்தட்ட  STATE BANK அளடயாைம்). 
 
தூங்காளன மாடம்  எனில் இங்கு ெடுத்து தூங்குகின்ற யாளன எனும் பொருள் 
கிளடயாது. 
தூங்கு  = உயரத்தில் உள்ை (தூக்கு >> தூக்கணாங்குருவி>> பதாங்கல்) 
குமலாத்துங்கன் = குலத்ளத உயர்ச்சி பசய்தவன் 
அமநக(து) தங்காெதம் = இமயமளலத்பதாடரில் உள்ை மதவாரப் 
ொடல்பெற்றத்தலம் 
கயிலாயமளலமய வணங்கப்ெடுவதுமொல் அந்தத் பதாடரில் உள்ை ெலமவறு 
(அமநகம்) மளலயுச்சிகளும் கடவுைாகக் பகாள்ைப்ெடும் நிளல (ஏகம் ஒருளம, 
அமநகம் ென்ளம).  காஞ்சியில் கயிலாய நாதர் மகாயில் அருமகதான் கச்சி 
அமனகதங்காெதம் எனும் மதவாரப் ொடல்பெற்றத்தலம் உள்ைது. 
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பகொயில் கட்டிட அலமப்பு  ற்றி சிை கருத்துக்கள்: 
    வானத்திலிருந்து ொர்த்தால் சிவலிங்க வடிவில் மதாற்றம் பகாள்ளும் 
வளகயில் இக்மகாயில்கைின் கருவளறக் கட்டப்ெட்டுள்ைது. இளவ யாவும் 
மமலிருந்து ொர்க்கும் பொது சிவலிங்கவடிவில் மதான்றும் சிவன் மகாயில்கைாகும் 
(இதற்கு இளணயாக மயிளலயில் உள்ை கிருத்துவ மதவாலயத்திளன கழுகுப் 
ொர்ளவயில்   மமலிருந்து ொர்த்தால் சிலுளவயாகத் பதரியும் என்ெளதயும் 
நிளனவில் பகாள்ைலாம்). 
 
    மகரை மகாயில்கைிலும் கழுகுப்ொர்ளவ சிவலிங்க கருவளறகள் அளமப்ெில் 
ெல மகாயில்கள்  உள்ைன. அதான்று கருநாடகத்தில் உள்ை சாரதா ெடீ 
மகாயிலளமப்பும் இவ்ளவகத்தமத. தூங்காளன மாடக்மகாயில்கள் அளமப்ெில் 
இன்னும் நிளறயக் மகாயில்கள் உள்ைன.  
  
முன்குடுமிஈசுவரர்,  ந ொன்விலளந்த களத்தூர் 
இக்மகாயில் பதால்லியல் துளற  மமற்ொர்ளவயில் உள்ைது . 

 
 
வரீட்படசுவரர் பகொயில்+ திருத்தணி  
மிகப்ெளழய களடநிளல ெல்லவர்கள் காலத்துப்ெணி பதால்லியல் துளற 
மமற்ொர்ளவயில் உள்ைது,  விமானமம கருங்கல்லால் ஆனது.   
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ந ொழிச்சலூர் பகொயில் 
பசன்ளன ெல்லாவாராம் மமற்கு, பசன்ளன விமான தைம் பதன் மகாடிக்கும் 
பதற்கு. 

 
 
திருக்கள்ளில் பகொயில் 
மதவாரப் ொடல்பெற்றத்தலம்,  தமிழ்நாட்டில் வட மகாடி பெரியொளையம் அருகு 
(மமலும் வடக்கு ஆந்திரத்தில் காைத்திதான் பதாண்ளட நாடு) 

 
__________ 

 
தூங்கொலன மொடக் பகொயில்களின் இருப் ிடங்கள்  
——   ெரசிங்கபுரத்தொன். 

மாமல்லபுரத்தில் ெஞ்ச ொண்டவர் ரதம் என தற்பொழுது வழங்கப் பெரும் 
இடத்தில் உள்ை யாளன சிற்ெம் அளனவரும் அறிந்தமத.  இவற்றில்  நகுலன் / 
சகாமதவன் ரதம் தூங்காளன விமானம் கட்டுமானத்ளத உளடயது.  
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ெல்லவர் கால முதல் கட்டுமான மகாயில் எனப்ெடும் கூரம் சிவன் மகாயில் கூட 
கஜப்ெிரஷ்டம்   தான். 
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தமிழகத்தில் உள்ை மகாயில்கைின் வரலாறு மதடும் முயற்சியில் தூங்காளன 
விமானம் /    கஜப்ெிரஷ்டம்   என வழங்கப்ெடும் யாளனயின் ெின்ெகுதி மொன்ற 
அளமப்பு உளடய மகாயில்களை ெட்டியலிட்டு google map ல் குறித்துள்மைன். 
 

 

 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yYKNNBSGo1a0sB7dCfzC5w4DYegjnnPI&ll=13.3875699
80678185%2C83.19741252292829&z=6 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: 
நூ த மலா சு (மயிளல நூ.த.மலாக சுந்தரம்) <selvindls61@gmail.com> 
நரசிங்கபுரத்தான் <jaisureshkumar@gmail.com> 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yYKNNBSGo1a0sB7dCfzC5w4DYegjnnPI&ll=13.387569980678185%2C83.19741252292829&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yYKNNBSGo1a0sB7dCfzC5w4DYegjnnPI&ll=13.387569980678185%2C83.19741252292829&z=6


 68 

10.  பெமி என்ற நசொல்ைின் ந ொருள் விளக்கம்  

— முலனவர் ெொ. கபணசன் 
 
 

     "நிலந்தவ உருட்டிய மநமி மயாரும் சமங்கண் கூடித் தாம்மவட் 
ெவ்மவ" என்று புறநானூற்றுப் ொடல் ஒன்று  மவந்தரின் ஆட்சிச் 
சக்கரத்ளதயும் ;  
    "பூண்வளனந் தன்ன பொலஞ்சூட்டு மநமி"  என்று குறுந்பதாளகப் 
ொடபலான்று பொன்னால் ஆகிய விைிம்ளெ உளடயத் மதரின் 
சக்கரத்திளனயும்;  
    "பொன் அணி மநமி வலங்பகாண்டு ஏந்தி" என்று ெரிொடல் 
ொடபலான்று திருமால் தனது வலது ளகயில் ஏந்திய சக்கரத்ளதயும் 
குறிக்கும்.  
 
    பொதுவாக, மநமி என்ெது வட்டவடிவம் பகாண்டவற்ளறக் குறிப்ெதுடன் 
பூமி, கடல், களணயாழி, சக்கரவாகம் எனும் ெறளவ, சக்கராயுதனாகிய 
திருமால், தீர்த்தங்கரர் இருெத்துநால்வருள் ஒருவரான மநமிநாதளரயும் 
குறிக்கவும் ெயன் பகாள்ைப்ெடுவதுண்டு. 
 
    மநமி என்ற பசால்லின் மதாற்றம் அதன் பெயர்ச்பசால், விளனச்பசால் 
பொருள் குறித்து முளனவர் நா. கமணசன் பகாடுக்கும் விைக்கம்தளன 
இனி காண்மொம்.   

——————————— 
 

பெமி 
~ முளனவர் நா. கமணசன் ~ 

 
முறம் அல்லது சுைளகக் பகாண்டு உமி, ெதர், கல் மொன்றனவற்ளறப் 

ெிரிப்ெதில் ெல விளனகள் உள்ைன. நகொழித்தல், புலடத்தல், நதள்ளுதல், 
பெம்புதல் மொன்ற பசயல்ொடுகள் அடங்கும் (https://ta.wikipedia.org/wiki/முறம்). 
  

புளடத்தல் = அடித்தல்.  புளடத்தல் என்றால் தானிய மணிகளைத் தூக்கி 
மமமல வசீி, கீமழ முறத் தட்டில் வழீுமாறு பசய்தல்.  ஒருபுளட புளடத்தான் 
என்ெதுமொன்ற உலகியல் வழக்கங்களை மநாக்குக. புளடத்தல் = அடித்தல். 
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பதள்ளுதல் = பதறித்தல். ெிரிந்த ெதடு, சிறுகல், குப்ளெ மொன்றவற்ளற 
பவைிமய பதறித்து அகற்றுதல். பதள்ளுதல் = பதறித்தல். 
 
    பொன்னினும் பவள்ைி யானும் ெைிங்கினும் புலவன் பசய்த 
    நன்னிறக் கலத்திற் கூர்வா ணட்படன வாக்கிச் மசடி 
    மின்னனா ரைித்த மதறற் சிறுதுைி விரலிற் பறள்ைித் 
    துன்னிவழீ் கைிவண் மடாச்சித் பதாண்ளடயங் கனிவாய் ளவப்ொர். 
    http://www.tamilvu.org/slet/l41d0/l41d0sn3.jsp?x=82  

புலவன் பசய்த நல் நிறக் கலத்தில் - கம்மப் புலவனாற் பசய்யப்ெட்ட நல்ல  
ஒைிளயயுளடய கலங்கைில், கூர்வாள் நட்படன வாக்கி அைித்த - கூரிய  வாளை 
நட்டாற்மொல வார்த்துக் பகாடுத்த, மதறல் - மதுவில், சிறு துைி  விரலில் பதள்ைி 
- சிறிய துைிளய விரலாற்பறாட்டுத் பதறித்து, துன்னி வழீ்  கைிவண்டு ஓச்சி - 
பநருங்கி வழீும் மதுமயக்கத்ளதயுளடய வண்டுகளை  ஓட்டி, கள்ளுண்ொர் 
அதளன விரலாற்பறாட்டுப் பூச்சி, வண்டுகளை பதறித்து நீக்கிப் ெின் 
குடித்தலுக்கான  அழகான வர்ணளனளயப் ெரஞ்மசாதி முனிவர் மரபுச்பசய்யுைில் 
ெதிந்துள்ைார். 
 
நதள்ளு- (1) To sift, as grain; பகாழித்தல். Colloq. (2). [M. teḷḷuka.] To sift gently in a 
winnowing fan; புளடத்தல். (3) To waft, as the sea; to cast upon the shore; 
அளலபகாழித்தல். கரிமருப்புத் பதள்ைி நறவந் திளசதிளச ொயும் (திருக்மகா. 128). 
 
பெம்புதல்:  தமிழில் மநம்பு- என்னும் விளனச்பசால் பதலுங்கில் மநமு- 
எனப்ெடுகிறது. Ref. MTL. மசந்துகிணற்றில் மநமி மீது கயிற்ளற இட்டு 
குடமமா,வாைிமய கீமழ பசலுத்தி, நீளர பமாண்டு மமமல நீர் மசந்துகின்றனர். நீர் 
இளறக்கும்மொது, உருள்மநமி தன் அச்சில் வலம்புரியாகவும், இடம்புரியாகவும் 
சுழலும். இச் பசயல்தான் த்ராவிட பமாழிகைில் மநம்புதல்/மநமுதல் என்ற 
விளனச்பசால் ஆகும் (https://www.youtube.com/watch?v=_afbxTenEzc). 
 

 
ெடம் உதவி- நன்றி: ெழளமமெசி 
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முறத்தில் பெண்கள் தானியம் மநம்பும்மொதும், மமல் இருந்து ொர்த்தால், 
மசந்துகிணத்து மநமி மொலமவ, வலம்புரியாகவும் (clockwise), இடம்புரியாகவும் (anti-
clockwise) சற்பற மாறிமாறிச் சுழற்றுவது காணலாம். 
 

குதிளர பூட்டிய மதர்கைின் சக்கரத்தில் மநமி (felloe or felly) 

 

 
Max Sparreboom, Chariots in the Veda, 1985, E. J. Brill, Leiden 

pg. 130 
"The spoked chariot-wheel consisted of a felloe (nemi) with a rim (pavi), with spokes (ara) fitted in 

holes of the nave (naabhi) and it was secured in its place by a linch-pin (aaNi)." 
 
தியானத்தில் ஆழ்ந்த தீர்த்தங்கரர்களுக்குக் கல்பவட்டுகைில் முதலில் ஆழ்வார் 
என்று பெயர். ஆழ்-தல் “to sink" > ஆணி (=lynch pin) என்னும் தமிழ்ச் பசால் 
மவதத்தில் இருக்கிறது. ஆர், அர- = தண்டு. தாமளரத்தண்டு = ஆர், அர-. 
தாமளரத்தண்டின் மமல் பூ விரிகிறது. அர-விரிந்த > அரவிந்த. எனமவ, இவுைிச் 
சாரட்டுகைில் ஆணி மொலமவ, அர ‘spoke' பதால்தமிழ் என்க. மநம்பு-/மநமு- 
விளனச்பசால் (உ-ம்: ) தானியத்ளத மநம்புவதும், அமத மொல கிணற்றில் 
மநமியின் பசயல்ொடும் ொர்த்மதாம். எனமவ தான், மநமி = framework for well-rope 
(pulley). 
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குவி/குமி, சவரி/சமரி(=கவரி/கமரி, சாமளர), மகாமணம்/மகாவணம், 
உமணர்/உவைம், கமளல/கவளல (ஏற்றத்தின் சால்) ... மொல மநம்பு-/மநமு- > 
மநவு- > நாவுதல் (அ) நாம்புதல் என்றும் வழங்குகிறது. 
 

    ”உமியும் தவிடும் நீக்கிய ெின்னர் சுைகின் அடிப்ொகத்தில் 
தங்கியிருக்கும் அரிசிளய இடதுெக்கமுள்ை இன்பனாரு சாக்கில் 
தட்டுவார்கள். ெட் ெட்-என்று சுைளகத் தட்டி அளனத்து அரிசிளயயும் 
ஒன்று மசர்த்து மிக லாவகமாக அவர்கள் சாக்கில் பகாட்டும் அழமக 
தனி. இப்ெடிமய அடுத்தடுத்து குற்றப்ெட்ட அரிசி-உமிக் கலளவளய 
எடுத்து, உமி தவிடு நீக்கி அரிசிளய எல்லாம் தனிமய 
மசர்த்துளவப்ொர்கள். 
 
    இதற்குள் பநல்குத்திய அக்காமார் தம் மவளலளய முடித்து, 
முந்தாளனயால் முகத்ளத அழுத்தித் துளடத்துக்பகாண்மட அத்ளத 
ெக்கத்தில் வந்து அமர்வார்கள். அவர்களுக்குச் பசம்பு நிளறய 
தண்ணரீ் பகாண்டுவந்துபகாடுப்ொர் அம்மா. இருவரும் மடக் மடக்-
என்று குடித்துச் பசம்ளெக் காலிபசய்வர். “அடுத்து என்ன பசய்ய” 
என்றும் மகட்ெர். “நான் பொடச்சுப்மொட்ட அரிசிய நல்லா மநம்ெி 
ளவயி. ஒத்தக் கல்லு இருக்கக்கூடாது" என்று ஒரு அக்காவிடம் 
அத்ளத கூறுவார். அடுத்தவரிடம், “நீ அவ மநம்ெிக்பகாடுக்கறதக் 
பகாழிச்சுப்மொடு” என்ொர். அப்ெப்ெ நாவிக்க. எல்லாக் 
குருளணளயயும் அந்தச் சட்டியில பகாட்டிளவயி. பொடிக்குருளண 
மகாழிக்கு ஆகும். என்ொர். மநம்புதல், பகாழித்தல், நாவுதல் எல்லாம் 
சுைளகக் ளகயாளுவதில் பவவ்மவறு வழிகள். அரிசியினின்றும் 
கல்ளலப் ெிரித்பதடுக்க, குருளண எனப்ெடும் குறு பநாய்ளயத் 
தனிமய ெிரிக்க என்று ெல்மவறு முளறகள். இறுதியில் 
மணிமணியாக முழு அரிசி ஒரு ெக்கம், குருளண ஒருெக்கம், 
கல்லும் கழிவும் ஒருெக்கம், தவிடு ஒரு ெக்கம், உமி ஒரு ெக்கம் 
என அந்தப் ெகுதிமய நிளறந்துவிடும்.” (மெரா. ெ. ொண்டியராஜா, 
3/31/2015). 

 
மநம்- என்ற தாதுவில் இருந்து மநமு-/மநம்பு- என்றும், மநமி என்ற 
பெயர்ச்பசால்லும் மதான்றியுள்ைன. 
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எழுத்மதாளசகளை உருவாக்குவதற்காக நாக்கு அளலபகாழித்துக் பகாண்டிருக்கும் 
வாயுறுப்பு. ஆதாவது, மநவிக்பகாண்மட/மநமிக்பகாண்மட > நாவிக்பகாண்மட 
இருக்கும் நாவு. 
 
நவ்வி என்றால் மான், முக்கியமாகப் பெண் மான். ஏபனனில், தன் இனநிளரக்கு 
ஆெத்து வருகிறமதா என தளலளயத் தூக்கி மநம்ெிக்பகாண்மட/நாவிக்பகாண்மட 
அங்குமிங்கும் ொர்த்துக்பகாண்டு புல்மமயும் ெண்ெினதால், நவ்வி என்ெது 
ெண்ொகுபெயர். (மகாளவ:பகாவ்ளவக்காய், ... மொல, நாவிக்பகாண்டிருப்ெது நவ்வி. 
எப்பொழுதும் பவைிமய பதரியுமாறு நாவு(நாக்கு) இருப்ெதால் நாய் (நாஇ - 
பதால்காப்ெியம்) என்கிமறாம். நாயாட்டு என்றால் மவட்ளடயாடல். 
 
ஆகமவ, மநமி என்ெது வட்டவடிவில் சுழலும் ெண்ளெ, சுழலும் தன்ளம 
பகாண்டவற்ளறக் குறிப்ெதாகக்  பகாள்ைலாம். 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: முளனவர் நா. கமணசன் <naa.ganesan@gmail.com> 
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11.  இலறயில்  

— நூ த பைொ சு 
 
 
    உயரத்தில் யாளனகள் பநருங்கமுடியாமல் கட்டப்ெட்ட மகாட்ளடகள் 
காட்டினர் அக்காலத்து அரசர்கள். ெளகவர் நாட்டிளனப்  ெிடித்தவன்  அவர்கைில் 
அரண் அளமப்ெிளன இடித்துத் தள்ைி விடுவான். அத்துடன்  அப்மொபதல்லாம் 
கட்டிட அளமப்பும் கூட கிளடயாது. காட்டு விலங்குகளுக்காக இயற்ளகயாக 
மவலிகளை வைர்த்து அதனுள் இருப்ெர். மாற்றான் (ஆநிளற பகாள்ளுதல் மீட்டல்) 
மொர்த்பதாடுத்தால் அவனது அரளண அழித்து எள்ளும் பகாள்ளும் விளதத்து 
விடுவானாம். ெிற்காலத்துக் கட்டிடங்களை யாளனகளைக் பகாண்டு இடித்துத் 
தள்ைாமல் இருக்க, யாளனகள் ஏறமுடியாத சிறு சிறு குன்றுகள் மீது மிக உயர்ந்த 
மதில்களும் அதளன பநருங்க முடியாத அளமப்புகளும் மதான்றின. 
 
மொரிற்குப் ெயன்ெடும் யாளன ஏறமுடியாதெடி ொதுகாப்ெிற்காக கட்டப்ெட்ட 
இளறயில்; இளற இல் =மன்னன் இருப்ெிடம் 
ஏயில் (எயில்) =மகாட்ளட  (ஏ எனும் பசால் உயரம் பதாடர்புளடய பசால் (ஏணி, 
ஏனாதி, ஏகம்ெம் , ஏனுகு (யாளன பதலுகு) 
 
    மகாச் பசங்கணான் எனும் மசாழ மன்னன் காவிரிக்களரயில் யாளன எைிதில் 
ஏற்கமுடியாத மகாட்ளடகளை = அதாவது மகாயில்களை (மகா  = இளறவன் 
மற்றும் பதய்வம்) கட்டிக் பகாண்டதாக வரலாறு உண்டு. திருப்ெனந்தாள் மொன்று 
ெளன மரத்தினடியிமலா ஆரூர் அறபநறி தண்டளல நீள் பநறி மொன்று  நாட்டின் 
பெருவழிகைில் வழிெடும் இடங்கள் அளமந்தன என்ெளத அவற்றின் பெயர்கமை 
காட்டும். 
 
"பெருக்காறு சளடக்கணிந்த பெருமான் மசரும் 
பெருங்மகாயில் எழுெதிமனா படட்டும் மற்றுங் 
கரக்மகாயில் கடிபொழில்சூழ் ஞாழற் மகாயில் 
கருப்ெறியல் பொருப்ெளனய பகாகுடிக் மகாயில் 
இருக்மகாதி மளறயவர்கள் வழிெட் மடத்தும் 
இைங்மகாயில் மணிக்மகாயில் ஆலக் மகாயில் 
திருக்மகாயில் சிவனுளறயுங் மகாயில் சூழ்ந்து" 
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எனும் மதவாரத்தில் ெலவளக  மகாயில்களை அளமந்தளம காணப்ெடுகின்றது 
(பொது ஆண்டு 650 ொடல்).  ெின்னாைில் கட்டிட அளமப்பு அகழி என்பறல்லாம் 
பெருகி உள்ைது.  ஒன்றுக்குள் ஒன்று என சிதம்ெரம்  ஸ்ரீரங்கம் மொல் 4- 5 
ெிரகாரங்கள் எனவும் வைர்ந்தது (அபமரிக்காவின் ொதுகாப்பு அளமப்ொன 
பெண்டகன்  இதன் ெிரதி). பவறும் மன்னன் இல்லமாக இருந்தால்தாமன 
இடிக்கின்றனர். அதனால் மகாட்ளடயும்,  எல்மலாரும் வணங்கும் இளறவன் 
மகாயிலாக மாற்றினர். ஆனால் மதளவப்ெடும் ெளடகள் தங்கும் (BARRACKS) 
பகாட்டில்கைாகிவிடும். பவறும் கருங்கல்லாலான பதய்வத்துக்காக உயர்ந்த 
மதில்கள் மிக உயர்ந்த கதவுகள் கட்டப்ெடவில்ளல. பகாடிமரமும் அரசனது 
பகாடிகட்டி அறிவிக்கும் முயல்வு அவ்வைமவ. மயாகநிளல குண்டலினி 
முதுகுத்தண்டுமொல் காண்ெது எல்லாம் பவறும் ஏமாற்று மவளலயாக 
(கப்சாலாஜி)  மளட மாற்றிக்காட்டும் கற்ெளன முயற்சி நிளல. 
 
    இராசராசன் காலத்து இருந்த தனித்துவம் பெருளமெற்றி எழுந்த 
தஞ்ளசக்மகாயில் இளறவன் கருவளறயில் மமலாகக் கட்டப்ெட்டது. ெின்னாைில் 
ொண்டியர்கள் விசய நகரத்தார் நாயக்கர் காலத்தில் பவைிமதிலில் நாற்புறமும் 
உயரத்திலிருந்து மவவுொர்க்கக் கட்டப்ெட்டன (மமற்கத்திய நாடுகைில் உயரத்தில் 
bunkers அளமத்து மநாட்டம் விடுவார் என்ெதன் முன்மனாடி). எங்பகல்லாம் 
மகாயிலால் உள்ைனமவா அளவபயல்லாம் குறு மன்னர்கைின் மகாட்ளடகமை. 
இளவ அளமக்கப்ெட்டுள்ை இடம்  startegic location ஆக  இருப்ெளதத்தான்  
காண்கின்மறாம்.  அதாவது பெரும் ஆற்றிளனக் கடக்கும் பெருவழியில் 
மளலக்கணவாய் வாயிலில் (திருவண்ணாமளல) அளமப்ெர். திருவரங்கம் 
காவிரியின் தீவில் உள்ைது.  
 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: நூ த மலா சு (மயிளல நூ.த.மலாக சுந்தரம்) <selvindls61@gmail.com> 
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12.  சங்கம்  

— இரொம.கி. 
 

—— 1 —— 
 
    பமாழிவைர்ச்சி என்ெது, ஒரு சிக்கிலா நூற்கண்ளட நீைவலிப்ெதுமொல் 
எண்ணுற்று (quantify) நிகழ்வதில்ளல. காலமாற்றத்தில் பமாழிமெசுமவார் 
எண்ணிக்ளக கூடக்கூட எழுத்து, பசால்,  பொருள், யாப்பு, அணி மொன்றவற்றில் 
பமாழிமாற்றம் ஏற்ெடலாம். ஓரிட விதப்பு (specialized) வழக்கு இன்மனாரிடத்துப் 
புரியாது மொகலாம். ஒருபசால்-ெலபொருள், ெலபசால்-ஒருபொருள் தன்ளம 
பமாழியில் மிகுத்து வரலாம் இதுவளரயிலாத பொருட்ொடுகள் கூட ஒரு 
பசால்லிற்கு ஏற்ெடலாம். ('நாற்ற'ப்பொருள் இற்ளறத்தமிழில் மாறியமத?) 
பமாழிவைர்ச்சி பதரியா விடில் பசால்மதாற்றம் எப்ெடிபயன முடிவுபசய்வதில் 
முரண்வரலாம். பமாழித்பதானியும் இடத்திற்கிடம் மாறும். (ஈழம், பதன்ொண்டி, 
பகாங்கு, வடதமிழகத் பதானிகள் மவறானளவ).  பமாழிக்கிளைகைின் இத்தளகய 
இயல்பு மவறுொட்ளடத் தான் இயல்பமாழிக் கிளைப்பென்றும் முரணியக்க 
பமாழிவைர்ச்சி (dialectic language development) என்றுஞ் பசால்கிறார். 
 
    20ஆம் நூற்றாண்டிபலழுந்த ”சங்கவிலக்கியச்” பசாற்கூட்டின் மதாற்றம்ெற்றி 
சில மாதங்கள்முன் மின்தமிழ்க்குழுவில் ஓர் உளரயாட்படழுந்தது. பசாற்கூட்ளட 
முதலில் யார்பசான்னார் என்ெது ஒரு விதயபமனில் ”சங்கச்”பசால்லிற்கு மரபுப் 
ெின்புலத்தில் தமிழ்மவர் சுட்டுவது இன்பனாரு விதயம். தமிழ் மொலும் 
பமாழிகைில் பசால்லின் பொருட்ொடுகள் ஒன்றிலிருந்து இன்பனான்பறன 
பவவ்மவறு காலங்கைில் சரம்மொல் எழும். (சில பொருட்ொடுகள் சரத்தில் 
விலகித் மதான்றின, ஒன்றிற்கு மமலும் சரங்கள் உண்படன்மறா, பசய்யப்ெடும் 
அலசலில் தவபறன்மறா பொருைாகும். "சங்கப்" ெின்புலம் பதரிந்துபகாள்ளுமுன் 
தமிழ், ொகத, சங்கத பமாழிகைின் ஊமடவரும் இளடயாற்றத்ளதத் 
பதரிந்துபகாள்வது மதளவயானது. 
 
    தமிழிற் ெயனுறும் சில பசாற்கைின் மமமலாட்ட வடபமாழித்மதாற்றங் கண்டு, 
அவற்றின்மவர் சங்கதத்தில் உள்ைபதனத் தமிழரிற் ெலரும் கருதுகிறார். 
இக்கருதுமகாைின் ெின்னுள்ை தரகுவருக்கப்புரிதல், தமிழர் ெண்ொட்டுத்தைத்ளத 
அவ்வைவு ஆள்கிறது. ”பமய்யியலா? அறிவார்ந்த உளரயாடலா? ெளழய 
அறிவியற் கருத்தா? சங்கதத்திலிருந்மத மாநிலங்களுக்குப் மொகும்” என 
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இந்தியாபவங்கணும் பசால்லப்ெடுகிறது. இளதமறுப்மொர் குமுகாயத்தில் 
ஒதுக்கப்ெடுகிறார். மாநில பமாழிகளுக்கும், சங்கதத்திற்குமான இருவழிப் 
மொக்குவரத்ளதப் ெலருமுணர்வதில்ளல. இத்தளனக்கும் ெழங்களலஞர், 
பதாழில்முளனமவார் மாநிலபமாழிகைிமலமய தத்தம் வித்ளதகளை மாணவர்க்குச் 
பசால்லிக்பகாடுத்தார். ெல களலச்பசாற்கைின் மவர்கள் வட்டாரபமாழிகைிற்றான் 
உள்ைன. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மமல் ெரிமாற்றபமாழியாய் (exchange language) 
மவளலபசய்த சங்கதம் இவற்ளறத்தான் ெல்மவறு இந்திய வட்டாரங்கைிலிருந்த 
ெடித்தமக்கைிளடமய ெரப்ெியது. இருந்தாலும் ெல பசாற்கைின் ஊற்று 
சங்கதபமன்மற பசால்லப்ெடுகிறது. ஒருமுளற மின்தமிழ் மடற்குழுவில் 
“வடபமாழி என்ெது சங்கதமா?” என்ற மகள்விளய திரு.ொனுகுமார் மகட்டு 
குழுமக்கருத்தறிய விளழந்தார். அவர்மகள்வி கீமழ: 
---------------------------------------- 
    பதால்காப்ெியத்தில் “வடபமாழி” என்ெதற்கு சங்கதம் (சமஸ்கிருதம்) என்மற 
நிளறய உளரயாசிரியர் எழுதிச்பசன்றுள்ைார். ஆனாலும் சில அறிஞர் (குறிப்ொக, 
கார்த்திமகசு சிவத்தம்ெி, பத.பொ.மீ) அளதப் ெிராகிருதபமன்மற பொருள்பகாள்வார். 
http://tamilvu.org/courses/degree/a051/a0514/html/a051452.htm. ”பதால்காப்ெியர் காலத்திருந்மத 
தமிமழாடு மிகபநருங்கிய பதாடர்பு பகாண்ட பமாழி சமஸ்கிருதபமனப்ெடும் 
வடபமாழியாகும். பதால்காப்ெியர் வடக்கிலுள்ை பமாழிெற்றிப் பொதுவாக 
வடபசால்பலனக் குறிப்ெிடுவார். அதனால் இச்பசால் ெிராகிருதம், ொலியாகிய 
பமாழிகளையும் குறிப்ெதாக மவண்டுபம”ன்று பத.பொ.மீ. குறிப்ெிடுவார். 1. 
உண்ளமயில் வடபமாழிபயன்ெது சங்கதம் மட்டும் தானா? அல்லது ொகதம் 
மசர்த்மத, பொருள் பகாள்ை மவண்டுமா? 2. அப்ெடிச்மசர்த்மத பொருள்பகாள்ை 
மவண்டுபமனில், கிளடத்த கல்பவட்டுகைின்ெடி தமிழுக்கும், ொகத்திற்கும் 
மட்டுமம கி.மு கல்பவட்டுக்கள் இருக்கின்றன. சங்கதக் கல்பவட்மடா, 
மிகப்ெிந்தியது. பதால்காப்ெியபமழுந்த காலம் கி.மு.என்றால், அக்காலத்தில் 
சங்கதக் கல்பவட்டுக்கைில்ளல. அதிகாரப்பூர்வ சங்கதக் கல்பவட்டின் காலம் 
கி.ெி.150ஆம் நூற்றாண்டு. எழுத்தில்லாத பமாழிக்கு இலக்கணம் 
ெளடக்கமுடியுமா?" 
---------------------------------------- 
    ெலருக்கும் இக்மகள்வி எழலாம். சங்கதக் கட்சியார் ெலருங் கவனமாய், 
ொகதச்சங்கத ஊடாட்டம் ஒதுக்கி, ”சங்கதம் தாய் ொகதம் மகபை”னத் 
தளலகீழ்ப்ொடம் ெடிப்ொர். பொ.உ.மு. 1000-200 இல், குறிப்ொய், சனெதக்காலத்தில் 
(பொ.உ.மு.1000-600), வடக்மக ொகதமம ெரந்தது. கத்துவளதக் கத்தம்>கதம். 
ஈழப்மெச்சில் களதத்தல், மெசுதளலக்குறிக்கும். ொ+கதம்= ெரவற்மெச்சு. இளதப் 
பெருகதம் (prakrit), மாகதம்/மாகதி என்றுஞ் பசால்வார். தமிளழத் 
தனித்துச்பசால்வதில் எத்தளன அருகளதயுண்மடா, அது ொகதத்திற்குமுண்டு. 
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அகண்ட மகதப்மெரரசின் கிளை வழக்குக் கலளவயாய் (முகலாயப் 
மெரரசிபலழுந்த இந்துத்தானி மொல்) சம்+கதம் எழுந்தது. சங்கதத்தின் திருந்திய 
பமாழி பசங்கதம் (பசம்+கதம்). இந்துத்தானியில் எழுந்த சர்க்காரி இந்திமொல் 
இளதக்கருதலாம். சங்கதமும் பசங்கதமும் ஒமர பமாழியின் 2 வழக்குகள். 
இன்மறா மெச்சுபமாழியின்றி, ஏட்டுச்பசங்கதத்ளதச் சங்கதமாய்க் பகாள்கிறார். 
அதிற்றான் குழப்ெமம! (மெச்சுத்தமிழின்றிச் பசந்தமிழ் மட்டும் எஞ்சினால் எப்ெடி?) 
 
    ஒருபமாழிக்கிளைகள், கால இளடபவைியால், வட்டாரப்மொக்குவரத்து 
இல்லாததால், நுட்ெியல் ெரிமாறாததால், பொருைியல், வணிக, ஆட்சித் 
தாக்கங்கைால், அரசியல் குமுக நளடமுளறயால், தனித்தனி பமாழிகைாகலாம். 
2000/3000 ஆண்டில் தமிழுக்கும் அதுநடந்தது. அருவத்தமிழ் பதலுங்காகி. 
பகாங்கணத்தமிழ் துளுவாகி. கங்கர்தமிழ் கன்னடமாகி, மசரலத் தமிழ் 
மளலயாைமாகி, எழுத்து/பசால்/பொருைில் சிச்சிறிதாய்மாறிப் 
ெங்காைிபமாழிகைாயின. ”இவ்விடங்கைிற்புழங்கிய தமிழிலிருந்மத, 
இளவமதான்றின” என்ெளதமறுத்து, பநாதுமலாய்ச் (neutral) சில ஆய்வாைர் முந்து / 
பதாடக்கத் திராவிடம் (proto-/early Dravidian) என்றாலும், நான் அப்ெடிச்பசய்மயன். 
தயங்காது திராவிடத்ளதத் தமிழியபமன்மென். நானறிந்தவளர முந்து திராவிடம் 
95/98 % தமிமழ. இளத ஏற்கமறுப்மொமர முந்து திராவிடக் களதெடிப்ொர். 
[அமதபொழுது, அறிவுப்புலப்மொட்டியில், கல்விச்சாளல அரசியலால் (academic 
politics) எழும் ’முந்து திராவிடம்’ புரிந்துபகாள்கிமறன். பமாழித்பதாடர்ச்சி, விதப்பு, 
நுணுக்கம் மொன்றவற்றில் நமக்பகவ்வைவு உரிளமயுண்மடா, அமதயுரிளம 
ெழந்தமிழ்ச் மசய்கைான மற்ற திராவிட பமாழிகளுக்குமுண்டு.]      
 
    ொகதத்திலும் ொளஷ (இதுவும் ’மெச்சு’ம் ஒன்மற; பொ.உ.மு.1500-1200 கைில், 
மவதபமாழி, வழக்குபமாழிப் ெங்கைிப்ெில், இற்ளற இலாகூர் சுற்றி சந்தசு/ொளஷ 
பமாழிபயழுந்தது. பொ.உ.மு.500 இல் இதற்மக ொணினி இலக்கணஞ்பசய்தான்), 
மராட்டி (ெடித்தான-Paithan பமாழி.), மாகதி (2500 ஆண்டுகள்முன் ெிம்ெிசாரன் 
பதாடங்கி நந்தர், மமாரியர், சுங்கர், கனகபரனப் ெலர்புரந்த, மெச்சுபமாழி. மதரவாத 
இலக்கியப்ொலி இதிற்கிளைத்தது. மகாயானமமா பொ.உ.500கைில் சங்கதங்கலந்த 
ொலியில் பதாடங்கி முடிவில் சங்கதத்திற்மக வந்தது), அருத்தமாகதி (மகததின் 
வடக்மக வச்சிரம் புழங்கிய, மகாவரீர் மெசிய, பமாழி. திகம்ெரச்பசயினம் 
இன்றுமிளதக் காப்ொற்றும். சுமவதாம்ெரம் சங்கதங்கலந்த அர்த்தமாகதிக்கு 
மாறியது), அங்கபமாழி (வங்கத்தின் முந்ளதபமாழி), கூர்ச்சரி (குசராத்தியின் 
முந்ளதவடிவம்), சூரமசனி [வடமதுளரயின் மெச்சுபமாழி. இதன்கீழ்வந்த 
காடிமொலியின் (அங்காடிப்மெச்சின்) திரிந்தவடிவமம நடுவணரசின் 
முற்றாளுளமயாற்ெரவும் இந்தி, ளமதிலி (ெகீார் மிதிளலயிற் ெரவிய மெச்சு. 
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இந்தித் தாக்கத்தில் குன்றியது), அவந்தி, காந்தாரி மொன்ற வழக்குகளும் 
வடக்மகயுண்டு. இவற்ளறத் தனிபமாழிகபைன்று பசால்லவிடா அைவிற்கு 
ஆங்காங்மக ஏமாற்றும் நடக்கிறது. 
 
    2500 ஆண்டுகளுக்கு முன் வடக்மக ொகதர், பதற்மக தமிழபரனக் கிடந்த 
நாவலந்தீவில், விண்டம்>விந்தம்>விந்தியம் வளரயில் தமிழாட்சியிருந்தது. 
(விள்ைல்>விண்டல்=ெிரித்தல். விண்டமளல தமிழ் வரலாற்மறாடு பதாடர்புற்றது. 
அதுமவ பவள்ங்+கடம்>பவங்கடம்>மவங்கடம் (பவள்+து=பவட்டு; கடம்=மளல) 
என்றானது. (மவங்கடத்ளதமய மவங்குன்றம்>மவகுன்றம்> ளவகுண்டபமன்று 
பதலுங்கின்வழி ளவகுண்டமாக்கினார். விண்டம், மவங்கடத்தின் ெளழய 
அளடயாைங்களை பவங்காலூர்க் குணாவின் “தமிழரின் பதான்ளம” என்ற 
பொத்தகவழி அறியலாம். அந்நூலின் எல்லா வளரவுகளையும் நான் 
ஒப்ொவிடினும் ெடிக்கமவண்டிய நூபலன்மற பசால்மவன். இளதமய 
”வடமவங்கடம் பதன்குமரி ஆயிளடத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகபம”ன்று 
பதால்காப்ெியர்காலப் ெனம்ொரனார்ொயிரங் குறிக்கும். அப்புறம் என்ன முந்து 
திராவிடம்? ஆழ்ந்துமநாக்கின், தமிழாட்சி, மூமவந்தர் எல்ளலகளைவிடப் பெரியது. 
(இன்றுந் தமிழின் ஆட்சிபயல்ளல, தமிழ்நாட்ளடவிடப் பெரியது.) 
 
    ெழவிலக்கியத்ளத அலசின், விண்டத்தின் பதற்குநாடுகள் ெற்றி வடவருக்கு 
பநடுங்காலந் பதரியாதது புரியும். விண்டப்ெிரிப்ளெ பொ.உ.மு.500-200கைில் 
மமாரியரும், பொ.உ.மு. 230-பொ.உ..220 கைில் (இற்ளற ஔரங்காொதின் அருமக 
மகாதாவரிப் ெடித்தானத்தில் எல்ளலயதிகாரிகைாய் அரசாண்ட) 
நூற்றுவர்கன்னருமம முதலிலுளடத்தார். ’பமாழிபெயர் மதயபம’ன்ற 
மாமூலனாரின் சங்கச்பசாற்பறாடர் மூலமும், நாணய இருபுறங்கைில் 
இருபமாழிகைில் அச்சடித்ததாலும், கன்னராட்சியில் தமிழும் ொகதமும் ஆண்டது 
புரிெடும். இந்தியவரலாற்றில் வடபுல/பதன்புல நாகரிக, ெண்ொட்டு ஊடாட்டமறியக் 
கன்னராட்சிளய உறுதியாக ஆயமவண்டும். இளதயறியாத தனித்தமிழ் ஆர்வலர், 
நூற்றுவர் கன்னளரக் குளறத்துப்மெசுவார். “வடுகபரனும்” கண்மணாட்டம் நம் 
கண்ளண மளறத்துவிடக்கூடாது. 
 
    தாய்வழி உறவுற்ற அவர்நாட்டில் அகநானூறு மொலமவ ’அகம்எழுநூறு 
(கஹசத்தளச; ’கதாசத்தளச’ என்றுஞ்பசால்வர்.)’ என்ற நூபலழுந்தது. தமிழரிளட 
ெரவிய பெருங்களத (உஞ்ளச உதயணன் களத) கன்னரளவயில் எழுந்தது. 
மவதபநறி/மறுப்புபநறிகளை ஒருமசரப்புரந்ததும் கன்னர் கல்பவட்டுக்கைிற் 
புலப்ெடும். இவர்நாட்டின் வழிதான் பசயினமும், புத்தமும் பதற்கு நுளழந்தன. 
பதன்னக அற்றுவிகம் (ஆசீவிகம்) வடக்மக பசன்றது. தமிழகம்மொல் 
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சமயப்பொளற இங்குமிருந்தது. மகதம்மொகும் பதன்னகச் சாத்துகள் 
ெடித்தானம்வழி பசன்றன. தவிரக் கன்னர், மசரரின் மமளலத் துளறமுகங்கள் 
மமளல வணிகத்திற்கும், மசாழ, ொண்டிய, கலிங்க, மகதரின் கீளழத் 
துளறமுகங்கள் பதன்கிழக்காசிய வணிகத்திற்கும் கால்மகாலின. ெல்மவறு 
ஒற்றுளமகள் பகாண்ட கன்னருக்கும் தமிழர்க்குமான நட்ளெச் சிலப்ெதிகாரம் 
மெசும். (இச்சான்றுகளை மறுத்துத் தமிழர் வரலாற்ளறக் குளலக்க முற்ெடுமவாமர 
சிலம்ளெப் புதினபமன்ொர். கூடமவ பகாங்குவஞ்சிளய குடவஞ்சிமயாடு 
குழப்புவார்).. 
 
    கன்னராட்சியின் பதன்கிழக்கிற் ொகதமும், அருவத்தமிழும் ஊடிப்ெிறந்தது 
ெழந்தமிழருக்கு வடுகாயும், ொகதர்க்குத் பதலுகு/பதனுகாயும் ஆனது; 
[பதல்/பதன்/பதற்கு) இளதத் தக்கணம் என்றுஞ் பசால்வர். ’திரிகலிங்கின்’ திரிவு 
’பதலுங்பக’ன்ெதற்கு ஆதாரமில்ளல.] வடுகு/பதலுகுப் பெயர் விளையாட்மட 
பமாழியுண்ளம காட்டும். கன்னர், ெிந்ளதச்சளுக்கர் பதாடர்ொல், ஒருகாலத்தில் 
கன்னடமும் வடுபகனப் ெட்டது. தமிழ்ப்ெலுக்கின்ெடி ெடகரும் வடகமர. 
சிலம்ெிற்ெயிலும் ’பகாடுங்கருநாடர்’ என்ெது, ”பகாடுகிய (தமிழ்)மெசும் 
கருநாடளரக்” குறித்தது. [பகாடுகு = வளைவு, திரிவு. எதிலிருந்து பகாடுகியது?- 
என்றுமகட்டால், பொ.உ.மு.80கைில் உருவான ெழங்கன்னடத்தின் பதாடக்கம் 
புரியும். இப்ெடிக் மகள்வி மகட்க நாம் தயங்குகிமறாம்.] ஒருகாலத்தில் 
மளலயாைிகள்  தமிழ்த்பதான்ளம மெசத்தயங்குவர். இன்மறா சங்கப்ெின்புலத்ளத 
அவருஞ் பசால்கிறார். நாம் மகள்விமகட்கக் மகள்விமகட்கக் கன்னடரும் இளத 
ஏற்றுக்பகாள்வார். இந்திபயதிர்ப்ளெ இப்பொழுது புரிந்துபகாள்கிறாமர? 
 
    வரலாற்மறாட்டத்தில், பதற்மக தமிழர் சுருங்க, பதலுங்கரும்/கன்னடரும் 
விரிய, மவங்கடப்பொருள் சிச்சிறிதாய் மாறியது. முதற்பொருைான 
விண்டமளலளயக் குறியாது, வடபெண்ளண ஒட்டி பவய்யில் பகாளுத்தும் 
இராயலசீளமளய இரண்டாம் பொருைாய்க் குறிக்கத்பதாடங்கியது. 
மவம்+கடம்=மவங்கடம்= பவய்கடபமன்ொர் ந.சுப்புபரட்டியார். இன்று இதுவும் மாறி 
மூன்றாம் பொருைில் திருமளலளய மவங்கடபமன்கிறார். ஏற்கனமவ கடத்திற்கு 
மளலப்பொருள் உண்படனில் (காடு, ொளலநிலவழி என்ற பொருள்களுமுண்டு) 
மவங்கடாசலபமன இன்மனார் அசலம் (மளல) எப்ெடிவந்தது? இந்த.அசலச்மசர்ப்மெ, 
திருமளல=மவங்கடம் என்ெளதப் ெிந்ளதப்புரிதலாய்க் காட்டும். (விண்டமளலயில் 
விண்டுமகாயிலுண்டா?- ஆயமவண்டிய மகள்வி.) தமிழக வடகிழக்கின் உள்ை 
ஓரமளல சங்ககாலத்தில் எப்ெடி நமக்கு முழு வடக்பகல்ளலயாகும்? 
காலங்காலமாய்த் தமிழ்நிலமும், சிந்தளனயுஞ் சுருங்கி, காலப்ெிறழ்ச்சியிட் 
பொருட்ெிறழ்ச்சியாகி இதுமவ உண்ளமபயன நாம் மயங்கிக்கிடக்கிமறாம். 
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    சங்ககாலத்தில் கடற்ெக்க ஆந்திரம் பெருங்காடு. (அதனுள் சாளலமொட்டு 
வடக்மகமொனது, மெரரசுச்மசாழர் காலத்தில்.) சங்ககாலத்தில் வடக்மககிய 
சாத்துகள் இராயலசீளமயின் மவங்கடங் கடந்து ெடித்தான (>ளெத்தான்) வழி, 
தக்கணப்ொளதயில் மகதம் மொயின. சங்கநூல்கைில் நூற்றிற்குப்ொதி 
ொளலப்ொட்டுகமை. (தக்கண, உத்தரப் ொளதகைறியாது இந்தியத் பதான்ளம 
புரியாது. தமிழாய்வும் விைங்காது. தமிழறிஞர் என்றிளத உணர்வாமரா அன்மற 
முன்நகர முடியும். இல்லாவிடிற் குண்டுசட்டிக்குள் குதிளரமயாட்ட மவண்டியது 
தான்.) ொளல தாண்டி வடக்மக மகதம் மொகாது, பதன்கிழக்கு, மமற்கு 
நாடுகளுடன் கடல் வாணிகஞ் பசய்யாது, தமிழகம் வைரவில்ளல, நம் ’அகமும் 
புறமும்’ ஆழ்ந்துபசால்வளத எப்மொது புரிந்து பகாள்மவாம்.? பொருைியல் புரியாது 
வரலாறு புரியுமா? 
 
    ெல்மவறு கிளைபமாழி கலந்து ொணினிக்கப்புறம் கி.மு.300கைில் வடமமற்கின் 
ொஷாளவ (சந்தஸ்) அடிப்ெளடயாக்கிச் சங்கதம் (கலப்புபமாழி) எனும் 
எழுதாக்கிைவிளயப் ெடிப்ொைிகள் உருவாக்கினர். ொணினி சங்கதப்பெயளரப் 
ெகரவில்ளல. ெிற்காலத்தில், குப்தரின் ஆட்சிபமாழியாகிச் சங்கதம் 
பசங்கதமானது. குப்தவரசு பெற்ற அகல்வைர்ச்சியில் வட்டார இலக்கியங்கள் 
சங்கதம் பெயர்க்கப்ெட்டன. (ெஞ்சதந்திரம், பெருங்களத மொன்றளவ 
குப்தர்காலத்தில் சங்கதம்வந்த பமாழிபெயர்ப்புகள்.) வட்டாரபமாழிகளைச் 
சிச்சிறிதாய்ச் சங்கதம் விழுங்கிப் ெரவியது. காைிதாசன்முதல் ெல்மவறுபுலவர் 
குப்தர் அளவயிற் சங்கதவிலக்கியம் ெளடத்தார். (குப்தரும், ஓரைவு ெல்லவரும் 
இல்லாது மொயிருந்தால் இன்று சங்கதம் இல்ளல.) பொ.உ.150கைில் ொகத 
எழுத்தால் (பெருமி; brahmi) இளத எழுதினார். பொ.உ.9-10 ஆம் நூற்றாண்டில் 
பெருமி நகரியானது. பவவ்மவறு அரசுகைின் எழுத்துமுளறகள் பவவ்மவறு 
காலங்கைில் இதுமொல் மதான்றின. 
 
    சாதவாகனரின்கீழ் அதிகாரிகைான ெல்லவர் இராயலசீளமயிலிருந்து 
இறங்கிவந்து வடதமிழக ஆட்சிபகாண்டார். இவராட்சியில் ொகதம் பகாஞ்சங் 
பகாஞ்சமாய் பவைிமயறிச் சங்கதப் புழக்கங் கூடியது. தமிபழழுத்திலிருந்து 
கிரந்தம் உருவாக்கிச் சங்கதபமழுதினார். கிரந்தம், நகரிபயழுத்திற்கும் முந்தியது. 
இவ்வரலாற்ளறக் கூடத் தமிழர் மறந்தார். கிரந்த ஆர்வலரும் மெசக்காமணாம். 
இதுமொன்ற நம் உரிளமகளை ஒருெக்கம் விட்டுக்பகாடுத்து, இன்பனாருெக்கம் 
”கிரந்தத்திலிருந்து தமிபழழுத்துப் ெிறந்தபத”ன்று தளலகீழ்ப்ொடம் ஓதுவார். 
மவபறான்றுமில்ளல இருக்க இடங்பகாடுத்தாற் ெடுக்க இடங்மகட்ெது வாடிக்ளக. 
பவற்றிபெற்மறார் வரலாபறழுதுவதுமொல் எல்லாவற்றிற்கும் சங்கதமம ஊற்பறன 
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இன்று மாறி உளரக்கிறார். (மீண்டும் குப்தர்காலத்ளதக் பகாண்டுவர எண்ணுகிறார் 
மொலும்.) 
 
    வடபமாழி என்ெது இடத்ளதளவத்துப் பெயரிட்ட பசால். வடபுலத்தின் 
பதாளலவிலுள்ை நமக்கு அது ”வடக்கிருந்த/இருக்கும் பமாழி” அவ்வைவு தான். 
குப்தர் காலத்தில் மட்டுமம இது சங்கதம். சங்க காலத்தில் இது பெரிதும் ொகதம்; 
ெடித்மதார்வழிச் சிறுொன்ளமயிற் ொஷா/சந்தஸ். வரலாற்றுப்பொருள் 
காலத்திற்மகற்ெ மாறியது. நாைாவட்டத்தில் ெல்லவர் தாக்கத்தில் ொகதப்புரிதல் 
குளறந்தது. ெின் ஏற்ெட்ட கருத்துமாற்றத்ளதச் சங்ககாலத்திற் பகாண்டுமொய் 
வலிந்துபொருள்பகாள்வது தவறு. அக்காலத் பதன்னகபமாழி, தமிமழ. இன்றுள்ை 
மற்ற பதன்பமாழிகள் அக்கால வட்டாரக் கிளைபமாழிகள் ஆக இருந்தன. 
(இன்மறா, பதன்பமாழிபயனத் தமிளழப் பொதுப்ெடச் பசால்வது தவறு.)  
 

—— 2 —— 
 
    ஒருபசால் தமிபழனில், ”சங்கவிலக்கியத்தில் இதுவுண்டா?” எனக் மகட்கும் 
விந்ளதப்ெழக்கஞ் சிலரிடமுண்டு. அப்ெடிக் மகட்ெது தவறில்ளல. ஆனால் 
”நாலுமவதங்கைிற் குறிப்ெிட்ட பசால்லுண்டா?” எனச் சங்கதம் மநாக்கிக் மகட்டு 
நான் ொர்த்ததில்ளல. இருக்குமவதந் பதாடங்கி பொ.உ.400வளர வந்த சங்கிளத 
(ஸம்ஹித); ஆரணம் (ஆரண்யக), பெருமானம் (ப்ராஹ்மண), உள்வநிற்றம் 
(உெநிஷத) என எல்லாவற்ளறயும் மவத இலக்கியம் என்றாக்கி, பொ.உ.1400 
வளரயுள்ை மகாொரதம், இராமாயணம், காைிதாசம், புராணங்களையுஞ் மசர்த்துக் 
”குறித்த பசால்” எங்கு வந்தாலும் அளதச் சங்கதம் என்ெது எப்ெடிச் சரியாகும்? 
பெரும் ’ெக்தி’யில் சங்கத இலக்கியக் காலத்ளத இப்ெடி அகட்டுவது ெற்றிக் 
மகள்விமய எழாது. சங்கவிலக்கியங்களுக்கு மட்டும் மனத்தளடபயழும். எவ்வைவு 
முடியுமமா, அவ்வைவிற்குச் சங்க இலக்கியப் ெரப்ளெக் குளறத்துக் காலத்ளதப் 
ெின்நகர்த்துவார்; கல்பவட்டு, ொளனப்பொறிப்புக்களையும் உடனளழப்ொர். 
ஒப்ெிலக்கிய ஆய்வு ொர்க்கலாபமனில் அந்தப் ெருப்பும் இவரிடம் மவகாது. 
சங்கதத்திலிருந்மத தமிழ் copy எனக் காரணமின்றிச் பசால்லிச் சண்டித்தனமும் 
பசய்வார். ஒரு கண்ணிற் சுண்ணாம்பு; இன்பனாரு கண்ணில் விைக்பகண்பணய். 
அவ்வைவு தான். 
 
    (இத்தளனக்கும் தமிழிற் ொளனப்பொறிப்பு பொ.உ.மு.490 இல் பதாடங்கியது; 
இளதயுஞ் சிலர் பூசி பமழுகிச் பசயினத்ளதத் துளணக்குக் கூப்ெிடுவர். (பசயின 
நூல்கள் எழுத்தானது பொ.உ.மு. 200 க்கு அப்புறமம. ொர்க்க: The Jaina sources of the 
History of Ancient India - Jyotiprasad Jain. Munshirm Manoharlal publishers. அதுவளர அவரும் 



 82 

மனப்ொடமம பசய்துவந்தார்.) பசயினத் துறவிகைால் தமிழகத்தில் எழுத்துப் 
ெரவியபதன்ெது உளரயாசிரியரால் பநடுநாள் ெரவிய பதான்மம். உருப்ெடி ஆதாரம் 
அதற்கில்ளல. இத்பதான்மம் 20 ஆம் நூற்றாண்டுக் கல்பவட்டியலுக்குஞ் பசன்றது. 
அற்றுவிக (ஆசீவிக) இயலுளமகளை முற்றபவாதுக்கி, எல்லாம் பசயினபமன்ெது 
ஒருவித முன்முடிமவ. (மெரா.க.பநடுஞ்பசழியனும், குணாவும் விடாது வினவ, 
கல்பவட்டாைர் சற்று பசவிமடுக்கிறார்.) என்ளனக் மகட்டால், சங்ககாலக் 
கல்பவட்டுக்கைில் மீைாய்வு மதளவ. (பசயினத் தாக்கத்ளத யாருங் 
குளறக்கவில்ளல.) இதுவளர கிளடத்த தரவுகைடிப்ெளடயில் தமிழிமய 
முதலானது. பெருமிக் கல்பவட்டுக்கள் ெிந்ளதயன. தமிழியும், பெருமியும் (Brahmi) 
ஒன்பறனச் பசால்ல முற்ெடுவதும் குழப்ெவாதமம. எல்லாமநரமும் வறட்டுத்தனம் 
மெசினாபலப்ெடி? சங்கதக்கல்பவட்மடா பொ.உ.150 இல் தான் எழுந்தது.) 
 
    இன்பனாரு சிக்கலுமுண்டு. சங்கதக் காப்ெிய மரபுகளையும், ெரதநாட்டிய 
சாற்றத்ளதயும் முன்மனாடியாக்கி, அதன்வழி தமிழ்த்திளணகள் எழுந்ததாய்ச் 
பசால்லி, 9ஆம் நூற்றாண்டில் ெிற்ளறப்ொண்டியர் ஆளணயில் 5/6 plagiarist புலவர் 
room மொட்டு ஓர்ந்து, “மாமூலனார், கெிலர், ெரணபர”ன்று கற்ெளனயில் 
புலவர்பெயர் உருவாக்கி, பெருத்த ஏமாற்றுத் திட்டபமாடு சங்கதநூல்களைப் 
ெடிபயடுத்துச் சங்கநூல் ெளடத்ததாய் பநதர்லாந்துப் மெரா. எர்மன் தீக்கன் 
ஆதாரமில்லாது ‘ஞானங்’ கூறுவார். உடன் தமிழருந் தண்டனிட்டு 
“சாஷ்டாங்கமாய்க்” கீமழ விழுவார். இதற்கு உறுதுளணயாய், சங்கத ஆடி 
விழும்ெமம (mirror ெிம்ெம்) தமிபழன நம்மூர் இரா.நாகசாமியுங் கூறுவார். 
அவருக்குஞ் சிலர் “ததாஸ்துப்” மொடுவார். இவற்ளற மறுத்துச் பசான்னால், 
சற்றும் வாதச் சமமற்று (assymmetrical), ”தமிழ் ஓதிகைா? தாழ்வு மனத்தர், பவறியர்” 
எனும் உைத்தாக்கலும் அவ்வப்மொது நடக்கும். ”யார் பவறியர்?” என்ெதில் அறிவு 
தடுமாற ளவத்துவிட்டால், அதிகார வருக்கம் ஆர்ப்ொட்டமிடலாமம? சங்கதம்-
தமிழ் அறிவுய்திகள் (Intelligentia) இளடமய வாதாடுவபதன்ெது (அதன்ெகுதி 
’சங்கச்’பசால் ெற்றிய வாதம்) இப்மொபதல்லாம் பசன்ளனயில் நடக்கும் 
நீர்க்குழாய்ச் சண்ளடமொல் ஆகிவிட்டது.  
 
    இன்பனாரு மவடிக்ளக பதரியுமமா? சங்க இலக்கியங்கள், தமிழுக்காக 
முன்மனார்ெளடத்த அகரமுதலிகைல்ல. அற்ளறத்தமிழில் 100 பசாற்கபைனில் 
அத்தளனயும் சங்க இலக்கியத்துள் வருமா, என்ன? (சங்க இலக்கியங்கள் 
ெலவற்ளறப் ெலவாறாய் அழித்மதாமம?) அளவ பசால்லா நிகழ்வுகள், 
நளடமுளறகள், பசால்லாட்சிகளுண்டு. (காட்டாகச் சங்கிற்கிளணயான 
ெிறபசாற்கமை சங்க இலக்கியத்தில் பெரிதும் ெயின்றன. பதாடக்க 
இலக்கியங்கைில் ’சங்கு’ குளறந்மத வரும். ஆனாற் மெச்சுவழக்கிமலா சங்மக 
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இன்றுள்ைது. மற்ற “இலக்கியச்பசாற்கள்” ெழகமவயில்ளல. விந்ளதயல்லவா?) ெல 
பசாற்கள் ெிற்கால இலக்கியங்கைிற் ெதிவாகலாம். (பெயர், விளன, இளட, உரி 
என) எவற்ளறப் பெய்யமவண்டுமமா அவற்ளறக்பகாண்ட சங்கப்ொடல்கைில் 
உள்ைடக்கம் பெரிமத தவிர, அவற்றின் பசாற்பறாகுப்பு அவ்வைவு பெரிதல்ல. 
தாமறிந்த பசாற்களைக் பகாணர்ந்து பகாட்டுவதும் சங்கப்புலவர் குறிக்மகாைல்ல. 
ொடல் பதாகுத்மதாரும் அவற்ளற நாடித் பதாகுக்கவில்ளல. (சங்க இலக்கியத்தில் 
ஒருபசால் வந்துள்ைதா?- என்ற மகள்விக்கு விளடதரும் முகமாய், மெரா. 
ொண்டியராஜாவின் sangam concordance மொல இன்று தான் சிலர் பசாவ்வளற/software 
மூலஞ் பசய்கிறார்.) 
 
    ஒருபசால்லின் சங்கவிலக்கியப் புழக்கத்ளத ஏரணத்மதாடு 
தமிழ்க்கிடுக்கியரிடம் (critics) நிறுவுவதிலுஞ் சிக்கலுண்டு. பொது இயலுளமகளைப் 
(possibilities) ொர்க்கமாட்டார். குறிப்ெிட்ட வட்டாரப்புழக்கம் ெிடித்துக்பகாண்டு, 
மற்றவற்ளற ஒதுக்குவார். மெச்ளசயும், எழுத்ளதயும் பொருத்திக்காணார். 
ஒருபொருள் குறிக்க 4 பசாற்கைிருந்தால் மரபுகருதி ஒருபசால் ொடல்கைில் 
திரும்புவளத “stock phrases" என்று மகலிபசய்து ’மற்றளவ கடன், குறிப்ொய்ப் 
ொகதம்’ என்ொர். (சங்கதப்மெச்சு சிலரிடம் அருகிவிட்டது.) தமிழிலிருந்து ொகதம் 
ஏன் கடன்வாங்கக்கூடாது?- என்ெதற்கு இவரிடம் விளடகிளடயாது. விளனச்பசால் 
இருப்ெின் அதன்வழி உருவான பெயர்ச்பசால்ளல ஏற்கார். பெயர்ச்பசால்லிருப்ெின் 
உள்ைிருக்கும் ஊற்று விளனச்பசால்ளல ஏற்கார். இளட, உரிச்பசாற்களுக்கும் 
இவரிடஞ் சிக்கலுண்டு. விகுதி -பெயர்த்பதாடர்பு பசான்னால் அளத ஏற்கமறுப்ொர். 
ஆண்ொற் பெயரிருந்தால் பெண்ொற் பெயரில்ளலபயன்ொர். பமாத்தத்தில் 
”மவண்டாத மருமகள் ளகெட்டாற் குற்றம், கால்ெட்டாற் குற்றம்.” 
 

நான் விளையாட்டிற்குச் பசால்லவில்ளல. ஒருசமயம் ctamil மடற்குழுவில் 
மெரா. பசல்வக்குமார் ”அச்சி” என்ற பசால் தமிழில் அம்மாளவக் குறிக்குபமன்றார். 
நானும் அளதமயற்று ”தமிழ்மன்றம்” மடற்குழுவில் ”அத்தன்/அச்சன் இருந்தால் 
அத்தி/அச்சிபயன்று பெண்ொற்பசால் இருக்குமம?” என்மறன். ”ctamil" குழுவிமலா 
சிலர் ‘கிளடயாபத’ன்று சாதித்தார். அமதபொழுது புருஷபவனுஞ் சங்கத ஆண்ொற் 
பசால்லிற்கு புருஷிபயன்ற பெண்ொற்பசால்ளலப் பொதுவானபதன இவமர 
”மின்தமிழ்” மடற்குழுவிற் கற்ெித்துச்பசான்னார். (சங்கதம் நன்குபதரிந்த 
இன்பனாருத்தர் ”புருஷி” என்ற பசால் சங்கத இலக்கியத்துள் இல்ளலபயன்றார்.) 
எங்மக ஒருவனுக்கு ஒருவபைன்று பசால்லிப்ொருங்கமைன்? புருஷிளயப் 
ெரிந்துளரத்தவமர ஏற்கமாட்டார். ’ஒருத்தி மட்டுமம’ என்று அடம்ெிடிப்ொர். தமிழ் 
இவருக்குத் பதரிந்ததல்லவா? அப்ெடியானால் ’ஒருத்தன்’ என்னாவது? 
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பமாத்தத்தில் தான்ெிடித்த முயலுக்கு மூன்மற கால். இப்ெடித்தான் தமிழ்-சங்கத 
முன்னுரிளம வாதங்கள் நடக்கின்றன.  
 
    2000 ஆண்டுகள்முன் பெரிதான ொகதமும் தமிழும் ெல களலச்பசாற்களைச் 
சங்கதத்திற்கு அைித்துள்ைன. பசாற்ெிறப்ெியல் ெலருக்கும் பதரியாக்காரணத்தால், 
ெல சங்கதச் பசாற்கைினடியில் தமிழ்மவர் இருப்ெதும். அளவ வடபூச்சுப் பெற்ற 
இருெிறப்ெிகள் என்ெதுந் பதரிவதில்ளல. (காட்டாகத் தமிழ் உணவும், சங்கத 
அன்னமும் தமிழ் மவரால் பதாடர்புற்றளவ.) பதரியாதளத ஏற்க உறுதி மவண்டும். 
அறிவியற்புலளம பெற்றதாமலமய அறிவியற்பசால்லின் மவர் எங்பகனச் 
பசால்லமுடியுமமா? அகழாய்வுமொலளமயும் பசாற்ெிறப்ெியல் ஒரு தனித்துளற. 
ெலகாலம் ஆழ்ந்தவளரயும் வழுக்கிவிடும். புதுப் ெழஞ்பசய்திகள் பதரிளகயில் 
இதுவளரகட்டிய மகாட்ளட சீட்டுக்கட்டாகும். அண்ளமயில் “தமிழிற்ளகயாளும் 
ெிரெஞ்சம், சக்தி, அக்கினி, உஷ்ணம், பூமி, சூரியன், சந்திரன், வாயு, விஞ்ஞானம் 
மொன்ற பசாற்கைின் மவர் வடபமாழி” என ஒரு பெரியவர் அடம்ெிடித்தார். 
ஆழ்ந்துொர்த்தால், பெருவியஞ்சம்>ெிரெஞ்சம், சத்தி>சக்தி, அழனி>அக்னி, 
உருநம்>உஷ்ணம், பும்மி>பொம்மிக் கிடப்ெது பூமி (புடவி மொன்ற பசால்), 
சுள்>சுர்>சூரன்>சூர்யன் = சுள்பைன எரிப்ெவன், சாந்து>சந்து>சந்தன்>சந்த்ரன் = 
குைிர்ச்சியானவன், வாயில்வருங் காற்று வாயு, ஞாதலில் வருவது ஞானம்” என்று 
புலப்ெடும். ”தமிழ் விஞ்ஞானம் ளகயாளும் இச்பசாற்கள் தமிழ்மவர் பகாண்டளவ” 
என்ெதும் பெரியவருக்குப் புரிந்திருக்கும். ஆனால் சங்கதத்தின் மமலுள்ை ெற்று 
அவர் மொன்றவளரச் சிந்திக்கவிடாது பசய்கிறது. 
 
    இமதமொற் பூருவ நுண்ணாய்ந்ளத 
(நுண்ணாய்ந்ளத>நூணாய்ஞ்ளச>mimaamcai=investigation), உத்தர நுண்ணாய்ந்ளத, 
சார்ங்கம்(>சார்ங்க்யம்>சாங்க்யம்>caankyam=எண்ணியம்), ஓகம்(>மயாகம்>yoogam), 
யாயம்>ஞாயம்(>ஞ்யாயம்>ந்யாயம்>nyaayam), விதத்திகம் 
(>விமதத்திகம்>விமதஷிகம்>விமஷஷிகம்>visheeshikam), என்ற 6 பதரியனங்களைச் 
(பதரியன>பதரிசன>தர்சன> dharsana) சங்கதம் பெரிது என்மொர் விதந்துமெசுவார். 
பகாஞ்சம் பொறுளமயும், நீண்டமநரமும், ெரந்தமனப்ொன்ளமயும் இருந்தால் 
இவற்றின் அடியிலுள்ை தமிழ்ப்புலங்களை விைக்கமுடியும். அதற்கு மாறாய், 
எல்லாஞ் சங்கதம் என மூடுமனங்பகாண்டால் அப்புறம் என்பசய்வது? ”சரி, 
எல்லாமம ெின் தமிழா?”- என்றுமகட்டால் "அதுவுமில்ளல. (இப்ெடி நான் 
பசால்வதால் தனித்தமிழார் கவலுறுவார்.) இரண்டிற்கும் பகாடுக்கல் 
வாங்கலுண்டு. சற்று ஆழக்கவனியுங்கள்” என்மென். 2 பசம்பமாழிகைில் சங்கதமம 
மமடு, தமிழ் ெள்ைபமனும் ஓரப்ொர்ளவ சரியில்ளல. இரண்டிற்கும் இளடமய ஒரு 
சமநிலம் மவண்டும். 
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    ”தமிழ்ச்பசாற் ெிறப்ளெ ெலரும் ெலவிதங் காட்டுகிறாமர? இவற்றில் 
பநல்பலது? ெதபரது? ஏரணமுளற எது?” என நண்ெர் நா.கண்ணன் ஒருமுளற 
மகட்டார். எைிதில் மறுக்கக்கூடிய உலகு தழுவிய உன்னிப்புச் பசாற்ெிறப்பு (folk 
etymology), ’கதா காலாட்மசெப் பெௌராணிகர்’ மொல் பசாற்களைப் பொருைிலா 
ஒற்றளசகைாய்ப் ெிரித்துப் பொருள்பசால்லல் ஆகியனவற்ளறக் கண்டு 
அரண்டுவிட்டார் மொலும். பநல்லின் இறுகியொல்ெிடிப்ளெக் கண்டுபகாள்ை 
பவறுஞ் பசால்பலாலிப்புப் ெற்றாது, மரபு, வரலாறு, இலக்கியம், இலக்கணம், 
ஏரணபமனப் ெல்மவறு மகாணங்கைில் பசால்ளல அலசமவண்டும். 
ஆழப்ொர்த்தால், பசாற்ெிறப்ொய்விற்கு பசயினத்திற் பசால்வது மொல் 
’அமநகாந்தப்’ ென்முளனப் ொர்ளவ கட்டாயந் மதளவ. இவ்வைவு நீண்ட ெின்புலப் 
புரிதமலாடு ’சங்கத்திற்கு’ வருமவாம். 
 

—— 3 —— 
 
    ’சங்கத்’திற்குச் சங்கதமூலங் காட்டுவதிலுஞ் சிக்கலுண்டு. மமானியர் 
வில்லியம்சின் ெடி, அதர்வண மவதம் [அருத்த சாற்றம் (Arthasastra) மவதங்களைத் 
த்ரய ீஎன்ெதால் அதர்வணக் காலம் பொ.உ.மு. 300க்கு அப்புறமம], மகாொரதம் 
[பொ.உ.300/400இல் எழுத்துற்றது. http://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharata], ொகவத புராணம் 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavata_Purana பொ.உ 800-1000. சிலர் ~பொ.உ.600 என்ெர்] 
ஆகியவற்றிற்கு முன்னால் மதடினால் ”சங்கத்”திற்குச் சங்கதத்தில் 
மநரடிப்பொருைில்ளல. இருக்குமவத (~பொ.உ.மு.1200) வழியிற் ொர்த்தாலும் 
சுற்றிவளைத்மத பொருள்வரும். ஆயினும், தமிழ் - சங்கதப் ெரிமாற்றங்களுக்குச் 
சங்கத மூலங் காட்டச் சிலர் விளழகிறார்; ஒமர நிலத்து 2 
பமாழிக்குடும்ெங்கைிளடமய எழுதா வரலாற்றின் முன்னும் பசாற்கள் 
ெரிமாறியிருக்கலாமம? அவற்ளற எப்ெடிக் கணக்கிடுவது? எழுத்துப் ெயன்ொட்ளட 
மட்டும் ளவத்து ’இது இம்பமாழி’ என்று பசால்ல வலுத்த ஆதாரம் 
மதளவயில்ளலயா? அளவயின்றிச் ’சங்கம்’ சங்கதவழி எழுந்து, தமிழிற் 
கடபனன்று பசால்வது எப்ெடி? 2 பமாழிக்குடும்ெங்களுக்கும் இது 
பொதுவாகலாமம?. ஆய்வு வலுப்ெடும் வளர இதுமொன்ற பசாற்களைத் 
பதாகுப்ெளதத் தவிர்த்து மவறு ஏமதனும் வழியுண்டா? 
 
    தமிழ்வழி ொர்த்தால், ’சங்கத்திற்கு’ 3 பொருட்களுண்டு. முதலாவது வளைவுப் 
பொருள். இதன்வழி உருவான பசாற்கள்: சங்கு, 9 குமெர நிதிகளுள் ஒன்று, 
ளகவளை, பநற்றி, குரல்வளை, ளகக்குழி, களணக்கால், அழகு ஆகியளவ. 
இரண்டாவது கூட்டப் பொருள். இதன்வழி ஈறாறு கூடுமிடம், ஆறு கடமலாடு 
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கூடுமிடம். மசர்க்ளக, அளவ, புலவர்கூட்டம், முச்சங்கங்கள், பசயின புத்த 
சங்கங்கள், அன்பு, புணர்ச்சி முதலிய பசாற்கைளமயும். மூன்றாவது கூட்ட 
நீட்சியான எண்ணிக்ளகப் பொருள். இதன்வழி எழுந்தளவ: இலக்கங்மகாடி, 
ெளடயிபலாரு பதாளக என்ென. இனி பநய்தல் வழி வந்த வளைவுப் பொருளைப் 
ொர்ப்மொம். பசாற்ெிறப்ெினுள் மநமர பசல்லாது, ெலவிடங்கைிலிருந்து பதாகுத்த 
ெளழய பநய்தற் பசய்திகளைமய முதலிற் பசால்கிமறன். சற்று நீைம்தான். 
பொறுத்துக் பகாள்க! 
 
    70000 ஆண்டுகளுக்குமுன் ஆப்ெிரிக்காவிலிருந்து அமரெியா, இரான் வழி, 
ெழங்குடி மாந்தர் (Homosapiens Sapiens) இந்தியாவினுள் நுளழந்ததாய் இசுபென்சர் 
பவல்சின் (Spencer wells) ஈனியலாய்வு பசால்லும். Y குருமிய (Chromosome) 
அளடயாைப்ெடி இவளர M130 என்ொர்; 1,50,000 ஆண்டுகள் முன் இந்தியா நுளழந்த 
அத்திரம்ொக்க நிமிர்ப்புமாந்தனிலும் (Homo Erectus) இவர் மவறுெட்டவர். 
”இந்பநய்தலார் (coastal people) மெசியது தமிழா?” என்ெது பதரியாது. ஆனால் 
உறுதியாக ஏமதாபவாரு பமாழிளய இவர் மெசினாபரன்மற இற்ளற அறிவியல் 
பசால்கிறது. (தமிழ் இங்மக உருவாகி இருக்கலாம். அளதபயல்லாஞ் பசால்லச் 
சரியான தரவுகள் நம்மிடமில்ளல. ஆனாலும் இன்று தமிழ்மெசுமவாரின் மரபுகள் 
ெல ெழங்குடிக் கூறுகளைக் பகாண்டுள்ைது உறுதி.) இந்தியாவுள் நுளழந்து இவர் 
குமரிமசர்ந்தது ஏறத்தாழ 2000 ஆண்டுகளுக்குள் இருக்கலாம். இவரிருப்ளெ 
உறுதிபசய்யும்ெடி இற்ளறக்கு 35000 ஆண்டுகள் முந்ளதய பதால்லியலளடயாைம் 
இலங்ளகயிற் கிளடத்தது. 
 
    இந்தியாவிலும் இவரிருப்ளெ உறுதிபசய்வதாய், 2001 அக்மதாெரில் விழுப்புரம் 
மாவட்டக் கடற்களரயில் 1 கி.மீ தள்ைிய ’ஓளட’பயனுமூரில் இரும்புக்காளர 
மத்திளகக்குள் (ferricrete matrix; ferruginous and concrete matrix.-இரும்பு மண்ணூறலும் 
காளரயுஞ்மசர்ந்து கற்காளரமொல் அளமயும் மத்திளக) புளதந்துகிடக்கும் 
குழந்ளதயின் தளலப்ெடிமம் (fossil) கிளடத்தது. ொளறயுளடத்து, 
மண்ளடமயாட்ளட எடுக்கவியலாக் காரணத்தால் மநராத (indirect) முளறயில் 
ஆய்வுகள் நடந்தன. தளலப்ெடிமத்தின் காலம் பெரும்ொலும் மீப்பெரும் 
ெனிக்காலத்தின் (Pleistocene epoch) நடுவில் அளமயலாபமன்மற இவ்வாய்வின் 
முடிவு பசால்கிறது. அப்ெடிபயனில் ஏறத்தாழ இற்ளறக்கு 70,000 ஆண்டுகளுக்கு 
முந்ளதய தளலப்ெடிமம் இதுவாகும். ஆக ஈனியல் முடிவிற்கும், பதால்லியல் 
ஆய்விற்கும் முரணில்ளல. 
 
    இப்ெழங்குடிமாந்தமர, ஏறத்தாழ 55000 ஆண்டுகள்முன் (ெர்மிய, தாய்லந்திய, 
கம்மொடிய, இந்பதாமனசியா மசர்ந்த) சுந்தாலந்து (Sundaland) வழி 
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உதிரிக்குடும்புகைாய் (100 கி.மீக் கடற்ெயணந் தவிர) நளடயாய் நகர்ந்து, வடக்கு 
ஆத்திமரலியாவளர மொய்ச்மசர்ந்தார். இவமர இற்ளற ஆத்திமரலியப் 
ெழங்குடியாரின் முன்மனாராவார். ஒருவளகயிற் ொர்த்தால் ஈனியல்வழி 
தமிழருக்கும், ஆத்திமரலியப் ெழங்குடிகளுக்கும் பெருத்த உறவுள்ைதாம். 
(மதனிளயச் மசர்ந்த நம்மூர் விருமாண்டி ெற்றிப் ெலரும் அறிந்திருப்ொர்.) 
இற்ளறக்கு 9000 ஆண்டுகள் முன்னுங்கூட ஆத்திமரலியப் ெழங்குடிகளுக்கும் 
தமிழருக்கும் இளடமய இரண்டாவது முளற கலப்பு ஏற்ெட்டிருக்கலாபமன்று 
அண்ளம ஈனியலாய்வுகள் பசால்கின்றன. இதுவளர நம்மூர் அறிவியலார், 
பமாழியியலார் யாரும் இந்த ஆய்வுகளைத் பதாட்டுப் ொர்க்கவில்ளல. 
குமரிக்கண்டம் என்ற, அறிவியற் சான்றுகள் அதிகமில்லாத, 19ஆம் நூற்றாண்டுத் 
மதற்றத்திமல ஆழ்ந்துகிடக்கிறார். (நானும் ஒருகாலத்தில் அப்ெடியிருந்மதன். 
இப்பொழுது மாற்றுக் மகாணத்ளத நாடுகிமறன். அழிந்துமொன குமரிநிலம் என்ெது 
மவறுபசய்தி. அது உறுதியாய் நடந்தது.) ஆப்ெிரிக்காவில் பநய்தலார் விட்டுவந்த 
பதாடர்புகளையும் எத்திமயாப்ெியா, மசாமாலியா மொன்ற இடங்கைில் 
மதடமவண்டும். மாந்தவியல் (anthropology) வழியான ஆய்வுகளும் பதாடரமவண்டும். 
 
    அடுத்தபசய்தி இந்தியப்பெருங்கடலின் ஆழம்ெற்றியது. 16500 ஆண்டுகள்முன் 
130/140 மாத்திரிகள் (metres) கடலாழங்குளறந்து இந்தியக்கடற்களர இன்னுந்தள்ைிக் 
கடலுைிருந்தது. பவதணமாற்றத்தில் (climate change) ெனிப்ொளறகளுருகிக் 
கடலுயர்ந்தது. அப்மொது சிலவிடங்கைிற் கூடவும், சிலவற்றில் குளறந்தும், 
இந்தியநிலம் அழிந்தது. குமரியின்பதற்மக 250 கி.மீவளர நிலமழிந்ததுண்டு. 
இதுமொல் கடலுயர்ந்ததால், ெழங்குடிமாந்தன் இந்தியத்துளணக்கண்டத்துள் 
வந்துமசர்ந்த தடயங்கள் பெரிதும் அழிந்துமொய், முன்பசான்ன ’வரலாற்றிற்கு 
முந்ளதய’ தமிழக, இலங்ளகத் தடயங்கள் பதாடர்ெின்றி உள்ைன. 
எண்ணிக்ளகயிற் கூடுமுன் இந்தியப் ெழங்குடிகள் பநடுங்காலம் பநய்தலில் 
வாழ்ந்திருக்கலாம் என்மற பசால்ல மவண்டியுள்ைது. தவிர, தீவக்குளறயின் 
திளணபயாழுங்கால் நருமளதக் கழிமுகந் தாண்டித் பதற்மக வந்தால், பநய்தலும், 
குறிஞ்சியும், முல்ளலயும் சில அயிரமாத்திரிகள் (கி.மீ.) அகலத்திமலமய 
பநய்தளலயடுத்து இருப்ெதால், ஒரு திளணயிலிருந்து இன்பனாரு திளணக்குத் 
தாவிப் மொதலும், மாறி மாறி நகர்வதும் அவ்வைவு கடினமல்ல. பதன்னிந்திய 
மமற்குக்களரயின் பூமகாை அளமப்பு அப்ெடியிருக்கிறது. இது இயற்ளக நமக்குக் 
பகாடுத்த வரம். 
 
    ஒவ்பவாரு திளணயாக மக்கள் நகர்ந்தாபரன இடதுசாரி ஆய்வாைர் பசால்வர். 
ஆனால் எல்லாத் திளண வாழ்க்ளககளும் சமகாலத்தில் இருந்திருக்கலாபமன 
இப்பொழுது சிந்திக்க மவண்டியுள்ைது. இசுபென்சர் பவல்சின் மதற்றஞ்பசால்லும் 
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பநய்தல் முகன்ளம, (குறிஞ்சி. முல்ளல, மருதம், பநய்தபலன்று ெடித்துவைர்ந்த) 
நம்மூர் ஆய்வாைருக்கு, குறிப்ொகக் குமரிக்கண்டபமனும் ஒருமுளனயாருக்கும், 
மவதம், சங்கதபமனும் மறுமுளனயாருக்கும் மெரதிர்ச்சி தரலாம். ஈனியலாய்ளவ 
முடிந்தமுடிவாய்க் பகாள்ைாவிடினும் அறிவியல் அடிப்ெளடயில் இளதநான் 
பெரிதாய்க் கருதுமவன். திராவிடபமாழியார் 8000 ஆண்டுகள்முன் இரான், 
ெலுச்சித்தான், சிந்துசமபவைி வழி பதற்மக வந்தாபரனும் Dravidian Descent 
மதற்றத்ளத விட Coastal Descent and subsequent Dravidian Ascent எனும் மாற்றுத்மதற்றம் 
மாந்தவியல், பதால்லியல் தடயங்களுக்குப் பெரிதும் சரியாய்ப் பொருந்துகிறது. 
இதன் பநைிவு சுழிவுகளையும் என் புரிதளலயும் மவபறாரு கட்டுளரயில் 
விைக்குமவன். 
 
    ஆயிரமாண்டுகைில் மமற்கிலிருந்து பதற்கு சுற்றிக் கிழக்குக்கடற்களர 
வழிநடந்த மாந்த நகர்ச்சியில் பநய்தலாருக்கு கடமலாடமலாடு கூடிய பநய்தற் 
ெட்டறிவு சிச்சிறிதாய்க் கூடியிருக்கலாம். அதனால், புளண, கலம், ஓடபமனப் 
ெல்மவறு ஏந்துகள் வடிபவடுத்தன. இத்தளன வடிவுகள் இக்கடற்களரப் 
ெகுதியிபலழ, மமற்பசான்ன திளணகள் அருகிருந்ததும் காரணமாகும். காட்டாய், 
ஆற்றுக் கழிமுகத்தில் விளையும் மகாளரப்புற்கட்ளடக் கடலிலிட்டால் 
மிதந்ததுகண்டு, ெிளண>புளண பசய்யமுற்ெட்டார். [பகாடு>மகாடு>மகாளர எனச் 
பசால்பலழும். தமிழ்நாட்டிற் ெலவிடங்கைில் - பசன்ளனப் ெள்ைிக்கரளண, 
சிதம்ெரம்-சீர்காழிவழி பகாள்ைிடந்தாண்டிய ளதக்கால், திருபநல்மவலி-
பசங்மகாட்ளடச் சாளலயில் மசரன்மாமதவிக்கு முந்ளதயப் ெத்தமளட- எனப் 
ெலெகுதிகைிற் மகாளர பசழித்துவைர்கிறது. மமற்குக் கடற்களரயிலும் 
மகாளரகளுண்டு. சிந்தாறு கடலிற் மசருமிடத்திலும் இளவ வைர்ந்தன. கனம், 
மகால், சன்னம், நாணல் எனக் மகாளரகைிற் ெல விதப்புகளுண்டு. உமலாத்தல் 
மொன்ற சிந்துபவைித் துளறமுகத்தில் இதுமொன்ற புளணகள் 
பசய்யப்ெட்டிருக்கலாம். நம்மூர்க் மகாளரகளை ளவத்து ஆழமான ஆய்வுகளும், 
பசய்துொர்த்துப் ெிளழதவிர்க்கும் முயற்சிகளும் எழமவண்டும்.] 
 
    மகாளரக்கட்டுகளைப் ெிளணத்தது புளண. அகம் 186-12 இல் பகாழுங்மகால் 
மவழத்துப் புளணளய ெரணர் பசால்வார். பகாழுங்மகால் மவழம்= பகாழுத்த 
பகாறுக்கம்புல் தட்ளட (கரும்ெிற்கும் மவழம் என்றதாற் குழம்புகிமறாம் 
பவள்ளைநார்த் தட்ளட மவழமாகும்.) 38 இடங்களுக்கு மமல் புளணெற்றிய சங்கக் 
குறிப்புகளுண்டு. (எகிப்து, சுமமரியா, சிந்து, அசிரிய, ொெிமலானிய. பொனசீிய, 
அசுபடக், மாய, இங்க்கா, ஈசுடர்தீவு, ொலினசீியப் ெழம்நாகரிகங்கைிற் புழங்கிய) 
மகாளரப்புற் கட்டுகைாலான. reed-ship, read boat மொன்றமத நம்மூர்ப் புளண. 
அழகன்குைத்தில் கண்படடுத்த ஓட்டுச்சில்லிற் கீறிய ஓவியமும் இப்புளணளயக் 
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காட்டியது. மமற்பசான்ன நாடுகைிபலல்லாம் புளணநுட்ெியல் தனித்தனியாய் எழ 
வாய்ப்ெில்ளல. அமதபொழுது முதலில் எங்பகழுந்தது? அறிமயாம். இவற்ளறக் 
கட்டும் நுட்ெம் இன்று சிலநாடுகைில் மட்டுமம எஞ்சியுள்ைது. எகிப்திய, சுமமரிய, 
இங்க்கா சான்றுகளைக் காண்ளகயில் 100மெர் ெயணஞ்பசய்யவும், பெருஞ்சுளம 
பகாண்டுபசல்லவும் புளணநுட்ெியல் உதவியது புரிகிறது. ஒருகாலத்தில் 
இவற்ளறக்பகாண்டு மாந்தர் பெருங்கடளலயுங் கடந்திருக்கலாம். இற்ளறக்கப்ெல் 
நுட்ெியல்கூடப் புளணயிலிருந்மத வைர்ந்திருக்கலாம். 
 
    அடுத்தது கல்லப்(=மதாண்டப்)ெட்ட கலம்/ dug-out canoe. கடற்களரயில் 
உயர்ந்துவைர்ந்த மரந்மதாண்டி உருவாகிய பதாள்ளையும், பதாண்டலும், 
மதாணியுங்கூடத் ”மதாண்டற்” பொருைின. குயவன் மதாண்டியதும் மதாண்டிமய. 
கைிமண்மதாண்டிக் குடஞ்பசய்யவும், மரந்மதாண்டி கலஞ்பசய்து நீர்கடக்கவும் 
முடிந்தது. உண்கலன், பகாள்கலன், அணிகலன், ெளடக்கலன், அளறகலன், 
பமன்கலன் என்று பொருட்ொடு விரிந்தது. கலபமன்ற பசால் வைர்நிளலயிற் dug-
out canoeளவ மட்டுங்குறியாது, ெல்வளகக் கடமலாடங்களைக் குறித்தது. 
மதாணியும், புளணயும் கலந்துபசய்த ஓட(raft) நுட்ெியல் வந்தது. அதற்கப்புறம் 
அடித்தண்மடாடு (பநஞ்பசலும்புகளைப் மொன்று) இருெக்கம் மரச்சட்டம் 
பொருத்திக் குவியும் கூட்டுச்சட்டம் வந்தது. (கூட்டிற்கும் hull ற்கும் பசாற்பொருட் 
பதாடர்புண்டு. நம்மூர் சீளர> சீளலமய sail ஆனது. கப்ெல் நுட்ெியல் ெற்றிய 
உலகின் ெல்மவறு பசாற்களுக்கும் தமிழுக்குமான ஆழ்பதாடர்ளெப் ொவாணர் 
பசால்வார்: இச்பசாற்களை விரித்தால் அளவ தனிக்கட்டுளரயாகும்.) 
 
    முடிவாக (பநஞ்சாங் கூட்ளடத் தளசகைாலும், மதாலாலும் மூடுவது மொல்) 
நீர்நுளழயாத ெடி மரப்ெலளககளை இளழத்துப் பொருத்தி, கயிறு, மர ஆணிகைாற் 
(இரும்ொணிகள் அப்புறம்) கூட்ளட மூடி/ கவ்வி/கப்ெிச் பசய்யும் கப்ெல் நுட்ெியல் 
உலபகங்கும் ெரவியது (”கப்ெல்” என்ற பசால் எழுந்தவளக இப்மொது புரிகிறதா?) 
பொதுவாக மரத்தில் கல்லியபதன்றும், விதப்ொக மரச்சட்டங்கைின் மமற் 
கப்புகளை ளவத்துமூடும் நுட்ெியலாற் கப்ெல் பசய்யப்ெட்டது. 
குளறக்பகாண்ளமயால் (carrying capacity), மரத்மதாணி நுட்ெியல் பெரிதும் 
வைரவில்ளல. தமிழருக்கும் கப்ெல்நுட்ெியலுக்குமான பதாடர்பு வரலாற்றில் 
ெலவிடங்கைில் பவைிப்ெட்டது. பொ.உ.1421 இல் சீனமவந்தர் ஆளணயால் 
உலளகச்சுற்ற முற்ெட்ட சீன மாநாய்கன் பசங்ஃமகா தன் கலங்களுக்கான ஏவளல 
(order) மகாழிக்மகாட்டிற் பகாடுத்து, ஓராண்டு அங்கு தங்கி தனக்கு மவண்டியெடி 
கப்ெல்பசய்து மொனானாம் ஏன் இங்குவந்து கப்ெல் பசய்யமவண்டும்? திறளம 
கருதித் தாமன? (வாஸ்மகாடகாமாவும் இங்மக வந்திறங்கினான்.) 
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    சாலியாற்றங்களரயும் அதனருகு மசரர் பதாண்டியும் பதைிந்த கப்ெல் 
நுட்ெத்தால் சிறப்புற்றன மொலும். (மசரலர்>மகரைர் அப்மொது வட்டாரத்தமிமழ 
மெசினார்.) பதாண்டி>மதாண்டியும், மதாணியும், கப்ெலுஞ் பசய்ததால் பதாண்டி 
என்றபெயர் அத்துளறக்கு ஏற்ெட்டிருக்கலாம். (ஒருசிலர் பதாள்ைப்ெட்ட நிலபமனப் 
பொருள்பகாள்வர். அச்சிந்தளன பொருத்தமில்லாதது.) ெல்மவறுவிதமாய் ஆய்ந்து 
ொர்த்தால், மசரரின் ெழந்பதாண்டி, பெரும்ொலும் மகாழிக்மகாட்டிற்கு மிக அருகில் 
இருந்திருக்கலாம். ென்னாட்டுக் கடல்நுட்ெக் களலச்பசாற்கள் தமிழ்மூலம் 
காட்டுபமன்று முன்பசான்மனன். (நுட்ெந் பதரிந்மதாரின் பசால் உலபகங்கும் 
ெரவாதா? இந்ளதயிமராப்ெிய பமாழிகைின் ”ship” நம் கப்ெமலாடு s மசர்த்துத் 
தமிழ்த்பதாடர்பு காட்டும். Old English scip "ship, boat," from Proto-Germanic *skipam (cognates: 
Old Norse, Old Saxon, Old Frisian, Gothic skip, Danish skib, Swedish skepp, Middle Dutch scip, 
Dutch schip, Old High German skif, German Schiff), "Germanic noun of obscure origin" [Watkins]. 
Others suggest perhaps originally "tree cut out or hollowed out," and derive it from PIE root *skei- 
"to cut, split.") 
 

—— 4 —— 
 
     கப்ெல் நுட்ெத்திற்கும் பநய்தல் வாழ்க்ளகக்குமான இளடயாற்றம் 
ஒருெக்கமிருக்க, கடற்களரகைிற்கிடக்கும் பதால்ெழங் கடலுணவு எச்சங்கைின் 
அகழாய்வுச்பசய்திகளை இன்பனாரு ெக்கம் ொர்ப்மொம். கடலுணவின் ெரிமானம் 
அகன்றது. .ஆப்ெிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவழி ஆத்திமரலியா மொய்நகர்ந்த 
பநய்தலார் ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள் முதலுயிரி (Protozoa), புளரயுடலி (Porifera), 
குழிக்குடலி (Coelentterata), பமல்லுடலி (Mollusca), கணுக்காலி (Arthropoda), தண்டுளட 
(Chordata) ஆகிய பொலியங்களைச் மசர்ந்த ெல்மவறு உயிரிகளையுண்டார். (Phylum; 
பொலிதல்=மதான்றிமிகுதல். கணமும் பொலியமும் ஒமரபொருைன.) 
இவற்றில்தான் மீன், நண்டு, இறால், கடல்நத்ளத மொன்ற உயிரிகளுண்டு. 
 
    கடல் நத்ளதகளும் நில நத்ளதகள் மொன்று முதுகிற் கூடுகளைக் 
பகாண்டளவ [அகட்டுக்காலி (gastropoda; அகடு=வயிறு) வகுப்ெிலுள்ை நிலநத்ளதகள் 
தம் வயிற்ளறமய கால்மொல் ஆக்கி முன்தள்ைி நகர்வதால் நத்ளதப்பெயர் 
ஏற்ெட்டது. நுந்துவது தமிழில் முன்தள்ளைக் குறிக்கும். ) இவற்றின் கூடுகள் 
வடீுகைாய்த் மதாற்றமைிக்கும். பமல்லுடலி வளகயில் துருவளலக்(Turbinella) 
குடும்ெஞ் மசர்ந்த துருவளலப் புருவபமனும் (Turbinella pyrum) கடல்நத்ளதயும் (sea 
snail with a gill and an operculum, a marine gastropod mollusk in the family Turbinellidae. 
இளதமய சங்குயிரி என்கிமறாம்), இன்னும் நால்மவறு கடல்நத்ளதகளும் 
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(நத்திலிகள் எனும் nautilusகள் அவற்றிபலாரு வளக) கூடமவ இறாலும் 
பதன்னிந்தியக் கடற்களரயில், குறிப்ொகத் தமிழகத்தில், இளணந்மத வைர்கின்றன.    
 
    இந்தியாவில் கச்சு (130கி.மீ நீைம்), மகரைம் (65கி.மீ), தமிழகம் (720கி.மீ), 
ஆந்திரம் (மகாதாவரிக் கழிமுகம்) வளர சங்குயிரி வைர்கிறது. (ஆந்திரத்தில் 
சங்குயிரியின் வைர்ச்சி குளறந்தது.) குறிப்ொக, வழுவழுப்ொன, ஆழமில்லாத, 
வண்டல்கலந்த கடல்மணற்ெகுதியில் (கடலுள் ஏறத்தாழ 16 கி.மீ அகலம்வளர), 
ெவைப்ொளற/கடற்ொசிப் ெகுதிகைில் சங்குயிரி வைர்கிறது. கடந்த 5000 
ஆண்டுகைில் மமற்பசான்ன ெகுதிகள் தவிர்த்து மவறிடங்கைில் இது வைர்வதாய்த் 
பதரியவில்ளல. கடலிற் களரந்த உப்புச் சுண்ணாம்மெ திளரந்துமொய் ெஙீ்கான் 
ெடிகமாகிச் சுரித்துச் சங்குக்கூடாகிறது. The shell surface is strong, hard, shiny, and 
somewhat translucent, like porcelain. இந்தச் சங்குக்கூடுகளும், சிப்ெிகளும், 
கிைிஞ்சல்களுமம பநய்தற்ெகுதியில் சுண்ணாம்புத் மதளவக்கான இயல்பொருட்கள் 
ஆகும். 
 
    2 ெரிமானத்தில் புரிச்சுருளவ (spiral curve) எப்ெடியளமயுமமா, அதுமொல் 
முப்ெரிமானத்தில் 3 சங்குப்புரிகள் ஒன்றிற்குள் இன்பனான்றாயளமயும். நத்ளத, 
புரிகளுள் ெதுங்குவதும் பவைிவருவதுமாய் தன் மசமத்ளத (safety) நிளலநிறுத்திக் 
பகாள்ளும் .(கடல்நந்ளதயின் குறுக்குபவட்ளடப் புரி>spiral என்ொர். மதாற்றம் 
புரியாது நாமும் ஆங்கிலச்பசால் ளகயாளுமவாம்.) சங்கில் இடம்புரி, வலம்புரி, 
சலஞ்சலம், ஐஞ்சுன்னபமன 4 வளகயுண்டு. புரியும் சலமும் (சுல்>சல்>சலம்), 
சுன்னமும் (சுல்+நம்=சுன்னம்) சுற்று, சுரி, சுழிகளைக் குறிக்கும். (பசாற்ெிறப்புத் 
பதரியாது சிலர் சலஞ்சலம், ஐஞ்சுன்னத்ளதச் சங்கதம் என்ொர். ஐஞ்சுன்னத்ளதப் 
ொஞ்சசன்யபமனச் சங்கதத்தில் பமாழிபெயர்ப்ொர்.) 
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    புரி/புரியத்திற்மக (pyrum) சங்குப்பொருளுண்டு. (கடிளகச் சுற்றாய்) வலமிருந்து 
இடமாகப் புரிகபைழுந்தால் இடம்புரிபயன்றும். (எதிர்க்கடிளகச் சுற்றாய்) 
வலபமழுந்தால் வலம்புரிபயன்றுஞ் பசால்வர். இடம்புரிகமை எைிதிற் கிட்டும். 
பெருதளகப் (Probability) ெடி, 1000 இடம்புரிகளுக்கு 1 வலம்புரி கிட்டும். (ஒரு 
வலம்புரிக்கு 1000 இடம்புரி விளலயுண்டு.) சலம்புரி = சங்கு. சலம் = நீர்வட்டம்; 
முத்துக்குைிக்கும் துளற. சலஞ்சலம் 4 புரிகைானது; வலம்புரியினும் அரிது. 1000 
வலம்புரிகளுக்கு 1 சலஞ்சலம் கிட்டும். 5 புரிகள் பகாண்ட ஐஞ்சுன்னம் இன்னும் 
அரிது. 1000 சலஞ்சலங்களுக்கு 1 ஐஞ்சுன்னம் கிட்டுமாம். சலஞ்சலம், ஐஞ்சுன்னம் 
இன்று கிளடப்ெதாய் யாருங் கூறுவதில்ளல. 
 
    கம்பு>கம்புள், கவடு>மகாடு, சுரிமுகம், நத்து>நத்ளத, நந்து>நந்தம், நாகு, 
ெணிலம், வளை மொன்ற பசாற்களும் சங்ளகக்குறித்தன. பகாற்ளகயருமக 
கடலுைழிந்த, சங்குநிளறயக் கிளடத்தவூர் கவாடபுரம் ஆகும். (மமற்குறித்த 
இலக்கியச் பசாற்கள் மெச்சுவழக்கின்றி சங்மக இன்று வழக்குள்ைது.)  
”விைங்குபகாடி நந்தின் வஙீ்கிளச” என்ற சிலம்பு 26:203 வரியால் நந்பதன்ற பசால் 
சங்கிற்கு இளணயாய்ப் ெயன்ெட்டதும், சங்மகாளச தமிழர்வாழ்வில் இருந்ததும் 
விைங்கும். நுகும் (முன்தள்ளும்) விளன, நுகு>நுகல்>நகபலன விரியும். நகல்தல் 
நகர்தலாகி move ற்கு இளணயாய்ப் ெயன்ெடுத்துகிமறாம். நகலும் உயிரி 
நகலியாகும். நாகு>நாவு>நாவாய் = துடுப்ொல் முன்தள்ளும் கப்ெல். 
நாகுதல்>நாவுதளல ஒட்டிப் ெல பசாற்கள் தமிழிலுள்ைன. அவற்ளற இங்கு 
விரிக்கின் பெருகும். 
 
    ஆங்கில snail என்ெது நகலியின் திரிமவ. snail (n.) Old English snægl, from Proto-
Germanic *snagila (source also of Old Saxon snegil, Old Norse snigill, Danish snegl, Swedish snigel, 
Middle High German snegel, dialectal German Schnegel, Old High German snecko, German Schnecke 
"snail"), from *snog-, variant of PIE root *sneg-"to crawl, creep; creeping thing" (see snake (n.)). The 
word essentially is a diminutive form of Old English snaca "snake," which literally means "creeping 
thing." Also formerly used of slugs. Symbolic of slowness since at least c. 1000; snail's pace is 
attested from c. 1400. 
 
    வைர்ச்சிபெறாச் சங்குகளைச் சங்குப்பூக்கபைன்றும் இைநாடுகபைன்றுஞ் 
பசால்வர். கடல்நீரில் முக்குைித்துச் சங்குபுரட்டி எடுத்துவருவது 
சலம்ெல்>சலப்ெலாகும். சலம்புமிடம் சலாெம். ெரந்து கிடக்கும் சங்கு, முத்து 
விளையிடங்கள் ”ொர்” என்றுஞ் பசால்லப்ெடும். கடல்நத்ளதக் கறிளய அதன் 
பமன்தளச காரணமாய்ப் ெச்ளசயாகவும், சளமத்துஞ் சாப்ெிடுவர். மிஞ்சும் 
கழிவுகளும், கடல்தாவர வழிப் பெற்ற பொருள்களுமான சங்கு, மீபனலும்புகள், 
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ெல்மவறு உயிரிமயாடுகள், சிப்ெிகள், கிைிஞ்சல்கள், முத்து, ெவைம், மொன்ற 
பொருள்களையும் தூக்கிப் மொடாது, பசய்துொர்த்துத் ெிளழதவிர்க்கும் (trial and error) 
முளறயில் ெளடக்கலன், உண்கலன், பகாள்கலன், அணிகலபனனப் புதுப்ெயன் 
வடிவுபகாண்ட பொருள்களை ெழங்குடிமாந்தர் பசய்தார். 
 
    அப்ெடிச் பசய்ததின் முதற்ெடியாக்கமம, ஓய்வுமநரத்தில் சங்கின் உச்சிவழி 
துளையிட்டு [by cutting a hole in the spire of the shell near the apex] ஓளசபயழுப்ெி 
மற்மறாளர அளழத்ததாகும். இன்றும் நாட்டுப்புற வாழ்வில், ெிறப்பு, திருமண, 
ெிறவிழா, இறப்பு நிகழ்வுகைில் மற்மறாளரயளழக்கச் சங்கு ெயன்ெடும். 
ெழங்காலக் குடியிருப்புகைில் நாட்டுப்புறங்கைில் 6 மணிக்குச் சங்கூதுவதும் 
உண்டு. இன்றும் ெலவூர்கைில் மின்சங்கூதுவர். (தமிழமராடு ஈனியலுறவுபகாண்ட 
ஆத்திமரலியப்ெழங்குடிகைின் நடுவிலும் சங்கூதும் ெழக்கமுண்டு.) ஒரு காலத்தில் 
கப்ெமலாட்டத்திலும் ஒருங்குமுயற்சிக்குக் கடமலாடிகளை அளழக்கச் சங்மக 
ெயன்ெட்டது. மொர்பதாடங்கவும் சங்மக ெயன்ெட்டது. இற்ளற வளீைக்கு (whistle) 
மாறாய்ச் சங்கு ெயனாகியது. ”சங்மக முழங்கு” என்ற கூவல் பவற்றானதல்ல. 
 
    பநய்தல்வாழ்க்ளகயிற் சங்கு மட்டுமல்ல முத்தும் ெவைமுங்கூடக் 
கிளடத்தன. சிப்ெியில் மட்டுமின்றி, கடல்நத்ளத மொன்ற பமல்லுடலிகைிலும் 
முத்து ெிறக்கும். இவ்வுயிரிகளுக்குள் ஒரு நுண் குருளண புகுந்து உறுத்துளகயில் 
உமிழ்நீர்சுரந்து குறுளணமமல் பதாடர்ந்துெடிந்து சுண்ணாம்புப்ெடிகமாகி 
உருள்முத்தாய் (முள்>முட்டு>முத்து) மாறி வைரும். மு>நு திரிவில் முத்ளத 
நுத்பதன்றுஞ் பசால்வர். நுத்து> நித்து>நித்தில் ஆகும். வரலாற்றுவைர்ச்சியில் 
நித்தில்>நிதில்>நிதியாகிச் பசல்வத்ளதக் குறித்தது. அக்காலத்தில் முத்மத சங்க 
நிதியானது. (ொண்டியர்க்குப் பெரிதாயும் மசரர்க்குச் சிறிதாயுங் கிளடத்தது.) ெவைம் 
ெதுமநிதி ஆயிற்று. (மசாழநாட்டில் ெவைம் அதிகம் கிளடத்தது.) கடலிற் 
மசாழி/கவரி/கவறு மொன்றளவமய 3 நாடுகைிலும் சிறுநாணயங்கைாயின. மாளழ 
கிளடத்து நாணயம் அச்சடித்தது பநடுநாட்கள் கழித்மதயாகும். (நாணயம் என்ற 
சிந்தளனகூட பநய்தலில் பதாடங்கியிருக்கலாம்.) இதுமொக மமற்குத்பதாடர்ச்சி 
மளலயின் கிழக்குச் சாரலில் ெல்மவறு வளகக் கனிமங்கள் கிளடத்த களத 
இன்னும் பெரியது. (ொண்டியர்/மசரரின்) முத்து, (மசாழரின்) ெவைம், (பகாங்கின்) 
மணிகள், (மகாலாரின்) தங்கம், (மசர்வராய மளலயின்) கனிமபமனத் தமிழகத்தில் 
வைமான பொருைியல் வைர எல்லா வாய்ப்புக்களும் அளமந்தன. நாகரிகம் 
எழுமைவிற்குப் ெழங்குடி மாந்தர் இங்மகமய பநடுங்காலம் தங்கியிருந்தார். 
ஆனால் நாகரிகம் என்பறழுந்தது என்ெது சரியாய்த் பதரியாது. 
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    பநய்தல் நாகரிகம் ெடிப்ெடியாக வைர்ந்து மற்ற திளணகளுக்கும் ெரவியது. 
பெருத்த ஆளமமயாமட குடிளசக் கவிப்ொயிற்று. பெருமீன்கைின் மதால்கள் 
ெல்மவறு ஆளடகளுக்குப் ெயன்ெட்டன. கடற் ொசிகள் சாப்ொட்டிற் மசர்ந்தன. 
பெருமீனின் விலாபவலும்ளெத் தூக்கி எறிந்தால் சக்கரம்மொற் சுழலும் 
வளைதடியானது. (மாலவன் ளகச் சக்கரபமன்றவுடன் ஓவியர் பகாண்ளடயராஜு 
வளரந்த சக்கரப் ெடிளமளய நம்மிற் ெலரும் எண்ணிக்பகாள்கிமறாம். 
ஆய்வுமநாக்கிற் ொர்த்தால், கடிமதாச்சி பமல்ல எறியும் ளகக்கு வாகாயும், 
தூக்கிபயறிந்தால் ொர்ப்மொருக்குச் சக்கரம்மொல் மதாற்றந்தருவதும் வளைதடிமய. 
இவ்வியலுளமளய யாரும் எண்ணாதுள்மைாம். பெருமாைின் ளகச்சக்கரம், 
பெரும்ொலும் வளைதடியாக இருக்கலாம்.) பெருத்த எலும்புகமை பநய்தலிற் 
குண்டாந்தடிகைாயின. ஈட்டிகளும் சூலங்களும் எலும்ெின் ஒடிப்ொலும் 
கல்லுளடப்ெதாலும் பெறப்ெட்டன. வாள்தவிர்த்து நம்மூரில் பசால்லப்ெட்ட 
எல்லாக் பகாளலக்கருவிகளுக்கும் முதன்ளம இயல்பொருள் (raw material) 
எலும்ொக இருந்ததிருக்கலாம். கல்ளலயும், இரும்ளெயும் ெின்னர் 
ெழகியிருக்கலாம்.  
 
    பநய்தல் நாகரிகத்திற் கிளைத்த அடுத்த ஆயுதம் வில்லாகும். பெருமீன்கைின் 
(ஒல்லியான) மார்பெலும்புகளை (கற்றாளழக்கயிறு மொன்ற) நரற்கயிற்றாற்கட்டி 
கல்முளன அம்புகளைப் பொருத்தி இளதச் பசய்திருக்கலாம். எைிதிபலாடியும் 
இவ்வளக வில்கைிலிருந்து சிலகாலங்கழித்து ஆற்றுக்கழிமுகங்கைில் வைரும் 
ெிரம்புத்தடியால் (Calamus rotang; முன்கூறிய ெள்ைிக்கரளண, ளதக்கால், ெத்தமளட 
மொன்றவற்றில் இதுவும் வைர்கிறது. மகரைத்திலும் வைரலாம்.) புதுவளக 
வில்களைச்பசய்தார்; இன்னுங்காலஞ்பசல்ல மளலயில்வைரும் திண்மூங்கில்கள் 
(solid banboos; மகரைம்/தமிழ்நாடு எல்ளலயில் உள்ை ஆளனமுடியில் வைரும் 
Arundinaria densifolia and Arundinaria walkeriana. எல்லா மூங்கில்களும் திண்மூங்கில்கள் 
அல்ல. ெல மூங்கில்கைின் கணுக்கள் (nodes) கூடானளவ) பகாண்டுபசய்தார். 
 
    மமலுங் காலங்கழித்து பஞளம (Anogeissus latifolia. இதற்கு Dhavala என்ற சங்கதப் 
பெயருண்டு.) மரக்கிளைகளை மநராக்கிச் பசய்தார். (சங்கநூல்கைில் 9 
பவள்பஞளமக் குறிப்புகளுண்டு). அடுத்து வில்ளலச் பசய்யக் 
குங்கிலியமரத்திற்கும் (Shorea robusta. இளத யா/ஆச்சாமவாடு சிலர்குழப்புவர். 
யா/ஆச்சா = Hardwickia binata) தாவினார். பதற்மக குங்கிலியம் வைர வாய்ப்புக் 
குளறவு. வடக்கு வணிகத்திற்றான் அது வரமவண்டும். வடக்கிலிளதச் 
சாலமரபமன்ொர். மகதத்தின் வடெகுதிகைில் நன்றாகமவ வைர்ந்தது.) முடிவில் 
உள்ளூர் பவண்மருதிற்கும் (Terminalia arjuna; சங்கதத்தில் Kukubha என்ெர்) 
வந்துமசர்ந்தார். பநய்தளலபயாட்டி மற்ற திளணகைில் இத்தளனயும் கிளடத்த 
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காரணத்தால், எண்ணிக்ளக கூடுமைவிற்கு பநய்தலில் ெழங்குடிகள் பநடுநாள் 
வாழ்ந்திருக்கலாம். 
 
    கத்தி/வாள் எனும் ஆயுதம் பநடுநாட் கழித்து, இரும்ளெக் கண்டுெிடித்த 
ெின்னர் முல்ளலவாழ்க்ளகயில் நுளழந்தெின் எழுந்து குமுகமாற்றத்திற்குக் 
காரணமானதுமொல் பதரிகிறது. (பசம்பு சிலவிடங்கைிற் கிளடத்தது. பசம்புக்குப் 
ெின்தான் இரும்பு வந்தபதன்ெது தமிழகத்ளதப் பொருத்தவளர ஒருவளக 
வறட்டுவாதமம. இக்காலத் பதால்லியலார் ெலருமிளதக் மகள்வி மகட்கிறார்). 
ஆயுதங்கள் மொக, மெச்சிற்குப்ெின் எழுந்த எழுத்ளதயும் கூட பநய்தல் நிலத்தாமர 
முதலிற் ெழகியிருக்கலாம். (எல்லாமம குறிஞ்சி என்ெளத நாம் மகள்விமகட்க 
மவண்டும்.) தாளழ, கடற்களரப் ெளனமயாளல வழியாகப் எழுத்துப்ெழகுவதற்கும் 
பநய்தலில் வழிகளுண்டு. இவ்வைவு பதாளலவு நான்பசால்லக் காரணம் 
பநய்தல்நிலத்தாளர பவறும் மீனவபரன நம்மிற்ெலர் குளறத்துமதிப்ெிடுவமத. 
குறிஞ்சி/முல்ளல/.மருதத்தின் பெருளமமய நம்மூரில் ெலவிடங்கைில் 
மெசப்ெடுகின்றன. ஆனால், பநய்தலின் இயலுளமளயக் காணும் மாற்றுக்மகாணம் 
ஏன் உண்ளமயாய் இருக்கக்கூடாது? 
 

—— 5 —— 
 
    இனிச் சங்பகன்ற பசால்லின் பசாற்ெிறப்ெிற்கு வருமவாம். வரலாற்றுக் 
கண்மணாட்டத்திற் ொர்த்தால் சங்கின் வளைவுப் பொருமை முதலிபலழ 
வாய்ப்புண்டு. வளைவுப்பொருள் பகாண்ட சுல்பலனும் மவர்ச்பசால்லில் கிளைத்த 
நூற்றுக்கணக்கான பசாற்களை இன்றும் நாம் ெயன்ெடுத்துகிமறாம். சுல்>சுள்>சுழி, 
சுழி>சுரிதல்>சுரித்தல்; சுரிகுழல், சுரிளக, சுரிதகம், சுரிந்து, சுரிப்புறம்=சங்கு, நத்ளத, 
சுரிமுகம்= சுழித்தமுகமுளடய சங்கு, சுரிகுழல், சுரியாணி, சுருங்கு, சுருக்கு, 
சுருட்டு, சுருளண, சுருள், சுலவுதல், சுழல், சுளுக்கு, சுறட்டுக் மகால், சுறு> சுற்று> 
சுத்து எனப் ெல பசாற்கள் நிளனவிற்கு வருகின்றன.  சங்ளகயும் அதன் 
பதாடர்ொன சக்கு, சக்கரம், சகடம் தவிர்த்த மற்றவற்ளற இங்கு நான் 
விைக்கவில்ளல. அப்ெடிச்பசய்தால் கட்டுளர நீளும். 
 
    சுல்க்கு> *சல்க்கு> சக்கு என்ெது வட்டப் பொருளையும், உருண்ளடப் 
பொருளையுந் தரும். சக்கு>பசக்கு= வட்டமாய்ச் சுற்றி எள்பநய் ெிழிவிக்கும் 
இயந்திரம். (அகரச்பசாற்கள் எகரத்தில் பதரிவது ெல பசாற்கைில் நடந்துள்ைது. 
ெரு>பெரு.) வட்டப் பொருமை இச்பசால்லில் முகன்ளம. வட்டமாய்ப் பூக்கும் 
பூஞ்சாைம்/பூஞ்சணமும், உருண்ளடக்கண்ணும் சக்பகனப்ெடும். (முகத்தின்வழி 
ொர்ப்ெதற்குக் கண், மீன்மொல் மதாற்றமைித்தாலும், கண்ணுறுப்ளெத் தனிமய 
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எடுத்துப் ொர்த்தால் அது உருண்ளடமய.) சக்கான ெலாப்ெழம் சக்ளகப்ெழம். 
மளலயாைத்தில் இதுமவ ெரவலாய்ப் புழங்கும். (நீளுருண்ளட ஆயினும் 
சக்ளகயின் பெயர் அப்ெடித்தான்.) குண்டுமுல்ளல சக்ளகமுல்ளல எனப்ெடும். 
உடல்வலியற்றுக் குண்டாய்ப் ெருத்தவன் சக்ளகயன் எனப்ெடுவான். (யாழ்ப்ொண 
அகராதி). உருண்ளடயில் இருந்து மிகுதிப் பொருள் வரும். ”மளழ சக்ளகயாய்ப் 
பெய்கிறது.” 
 
    சக்கிற் பெரியது சக்கம். இதற்கும் வட்டப் பொருளுண்டு. சக்கத்தின் நீட்சி 
சக்கடம். சக்கடவண்டி என்ெது மமற்கூடில்லாத கட்ளடவண்டி. நாட்டுப்புறங்கைில் 
மவைாண் ஊடாக இன்றும் சக்கடவண்டி புழங்குகிறார். சக்கடவண்டி 
சக்கரவண்டியாகவும் திரியும். சக்கரத்ளதச் சங்கதம் உள்வாங்கிச் சக்ரமாக்கும். 
(சக்ரமம முதபலன்மொர், மமமல பசான்ன மற்றபசாற்களை ஒதுக்கிவிடுகிறார். 
சிக்கமல இங்கு தான் உள்ைது. பவறுமம ஒற்ளறச்பசால்ளலப் ொர்த்து 
முன்னுரிளமகளைச் பசால்லமுடியாது. பமாத்தக் கூட்டத்ளதயும் ொர்த்மத 
பசால்ல மவண்டி யுள்ைது. அதனாற்றான் இராம.கி.யின் கட்டுளரகள் 
நீைமாயுள்ைன.) சக்கு>சக்கம்>சக்கடம்>சக்கரம்>சக்ரம். சக்கடமிருந்தால் ”*சக்கடு” 
இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதன்ெயன்ொடு நமக்குத் பதரியவில்ளல. 
அதன்பதாகுதியான சகடும், சகடமும் ”சக்கரம், வண்டி”பயன்ற பொருட்ொடுகைில் 
இன்றும் ெயிலப்ெடுகின்றன. சக்கு>*சக்கடு>சகடு>சகடம். அம் ஈற்றிற்கு மாறாய் ஐ 
எனும் ஈற்ளறச்மசர்த்து சகளட என்ற பசால் உருவாகி, வண்டிளயக் குறித்தது. 
 
[சகடு-சகளட-சகடம் என்ற பசால்லிளண மொலமவ உருள்-உருைி-உருைம் என்ற 
இளணயுமுண்டு. இங்கும் முதற்பசால் சக்கரத்ளதயும், 2,3 ஆம் பசாற்கள் 
வண்டிளயயும் குறித்தன. எப்ெடிச் மசாைம்> மசாழம் என்ெது பதலுங்கில்மொய் 
டகரம் ஆகி (மசாடம்; பதலுங்குச் மசாடர்) இன்னும் வடக்மகமொய்த் தகரமாய்த் 
திரிகிறமதா, அதுமொல் உருைம்>உருடம்>(உ)ருதம் என்றாகி உகரபவாலி மளறந்து 
அகரபவாலிமயறி ரதமாகும். (தமிழரில்ெலரும் ரதமும் மதரும் மவறானளவ 
என்பறண்ணுகிறார். இரண்டும் ஒருபொருட்பசாற்கள் தாம்.) ரதத்ளத ஒட்டி 
இந்ளதயிமராப்ெியச் பசாற்கள் ெலவிருக்கின்றன. இன்னும்ொர்க்கின், 
சக்கரத்திற்கும் மமளலபமாழிகைின் chariot, car க்குங்கூட ஆழ்பதாடர்புண்டு. 
(மூலந்பதரியாது சிந்தளன மயங்கிய நிளலயில், முரளணப் மெசாது, car ஐச் 
சகளட/சகடம் என்றளழக்க நம்மில் எத்தளனமெர் முன்வருவர்? மரமொடு 
இவற்ளறப் பொருத்தாவிடின், சுற்றிவளைத்துக் காலகாலமும் மகிழுந்ளதப் 
புழங்கமவண்டியதுதான்; அன்மறல் காளரக் கடன்வாங்கி எழுதமவண்டியதுதான்.] 
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    சக்கின் பமல்மலாளசச் பசால் சங்கு. சங்கிற் பெரியது சங்கம். 
சக்கு>சங்கு>சங்கம். வடிவியலில் 360 ொளகயில் சுற்றிவரும் மொது ஒமர நீை 
ஆரங் பகாண்டிருந்தாற் கிளடக்கும் வடிவம் வட்டமாகும். சக்கரம் வட்டவடிவம். 
இதில் வளைச்பசலுத்தம் (turning process) மட்டும் நளடபெறுகிறது. மாறாக 
ஒவ்பவாரு ொளகக்கும் வளைச்பசலுத்தபமாடு ஆரநீைமும் சீராகக் கூடுபமனில், 
வளைச்பசலுத்தம்+ ஆரநீட்டம் ஆகிய பசலுத்தங்கைால் புரிச்சுருளவ (spiral curve) 
உருவாகும். சங்கு என்ெது முப்ெரிமானப் புரிச்சுற்றில் எழுந்தது. அடிப்ெளடயில் 
வட்டம், மூடிய சுற்று. புரிச்சுருளவமயா மூடாச் சுற்று. உயிரியலில் சங்குயிரியின் 
அஃகில்பநக்காடிளயப் (DNA; Deoxytibo Nucleic Acid/ அஃகிலரெ பநற்றுக் காடி) 
பொறுத்து, இடம்புரி, வலம்புரி, சலஞ்சலம், ஐஞ்சுன்னம் என்று ெல்மவறு வளகச் 
சங்குகள் விளையும். நம் விரலிற் காணும் வரிகைில் [வரிளகமய சங்கதத்தில் 
(வ்)மரளகயானது.] கூட ஒருவளக சங்காயும். இன்பனான்று சக்கரமாயும் 
அளமயலாம். 
 
    இதுவளர சங்கின் வளைப்பொருள் ொர்த்மதாம். குமெரநிதிகளைச் மசர்ந்த 
சங்கநிதி (முத்து), ெவைநிதியும் சங்மகாடு பதாடர்புற்றளவ தான். சங்ளக 
அறுத்துப்பெற்ற ளகவளையும், சங்கு மொல் வளைவு பகாண்ட பநற்றியும், 
சங்ளகப் மொல் ஓளசபயழுப்பும் துளைபகாண்ட குரல்வளையும், சங்கு மொல் 
வலக்ளக, இடக்ளககளைப் ெிடித்துக்காட்டுவதால் அளமயும் உள்ைடங்கிய 
ளகக்குழியும், காலிற் சங்கு பொருத்தியதுமொல் அளமயும் களணக்காலும் என 
எல்லாமம சங்மகாடு மரபு வரிதியாய்த் பதாடர்புற்றன. முடிவில் அழபகனும் 
பொருளும் சங்கின் பவண்ளம கருதி ஏற்ெட்டது. சங்கு நிளறயக் கிளடத்த 
இடங்கைில் நிலவிய வட்டார பமாழிச்பசால் இந்தியா எங்கணும் ெரவி 
நிளலக்குமா? சங்கதப்பெயர் நிளலக்குமா? சங்கு தமிழில்ளலபயன்ெது எப்ெடிச் 
சரியாகும்? கடளல விட்டுப் பெரிதும் தள்ைிவைர்ந்த, ெடித்தவரிளடமய 
மட்டுமிருந்த, சங்கதத்திலா “சங்பகன்று” பெயரிடுவார்? இனிச் சங்கு ெற்றிய, 
பொ.உ. 6 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முந்ளதய, இலக்கியச் பசால்லாட்சிகளைப் 
ொர்ப்மொம்.. 
 
ந ருங்கடல் நவண்சங்கு கொரணமொப் ப ணொது 
இருங்கடன் மூழ்குவொர் தங்லக - இருங்கடலுள் 
முத்தன்ன நவண்முறுவல் கண்டுருகி லெவொர்க்பக 
ஒத்தனம் யொபம யுளம். 
 
என்ற கணிமமதாவியாரின் திளணமாளல நூற்ளறம்ெதில் 33.ஆம் ொடமல 
நானறிந்தவளர சங்கின் மநரடிப் ெயன்ொட்டிற்கு முதற்சான்று. சிலப்ெதிகாரத்தின் 
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காலம் பொ.உ.மு.75 என்று என்’ சிலம்ெின் காலம்” நூலில் நிறுவிமனன். அதில், 
”ெளகயணங்காழியும் ொல்பவண்சங்கமும், ெணில பவண்குளட” என்று வரும் 
(11:43). சிலம்பு பொ.உ. 5 ஆம் நூற்றாண்படன்ெளத நான் ஒப்புவதில்ளல. 
 
”தத்துெீர் அலடகலரச் சங்கு உழு நதொடுப் ின் 
முத்துவிலள கழனி முரிநசம்  வளநமொடு” 
 
என்ற ந ொ.உ.400 கலளச் பசர்ந்த மணிபமகலையின் 8: 3-4 ஆம் வரிகள் சங்கின் 
நதொடர்  யன் ொட்லட உறுதிநசய்யும். 
 
‘சங்கறுப்  நதங்கள் குைஞ்சங் கரர்க்கங் பகதுகுைம் 
 ங்கமுறச் நசொன்னொல்  ழுதொபமொ - சங்லக 
அரிந்துண்டு வொழ்பவொம் அரனொலரப் ப ொை 
இரந்துண்டு வொபழொ மினி‘ 
 
என்ெது நக்கீரர் ொடியதாகச் பசால்லப்ெடும் ொடல். இதன்காலம் பதரியாது. 
ெிறவாயாக்ளகப் பெரிமயானாகிய சிவபெருமானுக்கும் சங்கரபனனும் பெயருண்டு. 
ஏளனயக்கடவுைர் எமதாபவாரு தாய் வயிற்றில் ெிறந்தவராம். ெிறவாயாக்ளகப் 
பெரிமயானுக்குக் குலமில்ளலயாம். சுடளலப்பொடி பூசிப் ’ெிச்சாஞ்மதகி’யாகிக் 
கொலத்தில் ெிச்ளசபயடுத்து உண்ெதாகப் புராணங்கள் பசால்லும். நக்கீரர் 
ெின்னிரண்டு அடிகைில் சிவனின் இரந்துண்டுவாழும் பசயளலக் குறிப்ெிட்டு 
”நாங்கள் சங்ளக அரிந்துண்டு வாழ்மவாமமயன்றி உம்மொல் இரந்துண்டு 
வாமழாபம”னச் பசான்னதாய் இப்ொடல் கூறும்.   
 

—— 6 —— 
 
    70000 ஆண்டுப் ெழங்குடிகைின் மிச்சபசாச்சமாய்த் தமிழர் இருந்திருக்கலாம் 
என்று எண்ணுவதற்கு இன்றுமுள்ை சங்குப்ெயன்ொடும் விைக்கங்களும் ஒரு 
காரணமாகும். கூட்டம் பெரிதானெின், சங்கின் ெயன்ொடு ஓளசபயழுப்புவதற்குப் 
ெயன்ெட்டிருக்கலாம். ஒருமவளை கூட்டக்கருத்மத கூட இதன்வழி தான் 
எழுந்தமதா, என்னமவா?. விளரந்த நகரவாழ்வில் இன்றிது அரிதாகினும், 
பதன்ொண்டியின் நாட்டுப்புற வடீுகைில் பொங்கல் நாைில் தங்கள் வடீ்டிற் “ொல் 
பொங்குவளதச்” ஊராருக்குத் பதரிவிக்கச் சங்குமுழங்குவது நம்ளமச் சிந்திக்க 
ளவக்கிறது. ஓரிடத்திலிருந்து இன்மனாரிடத்திற்குக் குறுஞ்பசய்தி பதரிவிக்கச் 
சங்கூதுவதும் முரசளறவதும் பவள்ளைக்காரன்காலம் வளரயிலும் இங்கிருந்த 
ெழக்கம். கட்டபொம்மன் காளலயுணவு அருந்துமுன் திருச்பசந்தூரில் முருகனுக்கு 
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பூளசயாயிற்றா என்று நாளும் அறிய விளழவானாம். ஒரு கல்லிற்கு ஒருக்காய் 
பசந்தூரிலிருந்து ொஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு முரசளறவித்துச் சங்கும் ஊதுவராம். இது 
மொன்ற பசயற்ொடுகள் தமிழகத்தில் ஏராைம். ”குழந்ளத ெிறந்தமொது ஊதப்ெடும் 
முதற் சங்கம், திருமணத்தின்மொது ஊதப்ெடும் இரண்டாஞ் சங்கம், வாழ்நாள் 
முடிளகயில் ஊதப்ெடும் மூன்றாஞ் சங்கம்” ெற்றிப் ெட்டினத்தார் ொடுவார். 
 
முதற்சங் கமுதூட்டும்; நமொய்குழைொர் தம்லம 
ெடுச்சங்கம் ெல்விைங்கு பூட்டும் - கலடச்சங்கம் 
ஆம்ப ொ ததுவூதும்; அம்மட்படொ? இம்மட்படொ? 
ெொம்பூமி வொழ்ந்த தைம். 
 
    இதுமொன்ற பசயல்கள் வழக்கிலிருந்தளவ தாம். ெிறந்த ெிள்ளைக்கு 
சங்கின்வழி மருந்தூட்டுவதும் கூட அண்ளமக்காலம் வளர 
நாட்டுப்புறங்கைிலிருந்த ெழக்கமம. பநய்தலிலிருந்து மற்ற திளணகளுக்கு 
இதுமொன்ற சங்குப் ெயன்ொடுகள் விரிந்தன மொலும். ஆனால் சங்கின் 
கூட்டப்பொருள் பசாற்ெிறப்ெின்வழி ஏற்ெட்டதாபவன்ெது மவறுமகள்வி. 
அடிப்ெளடயில் இரு மவறு பசாற்ெிறப்ெில் உருவாகி ஒமர மாதிரி ஒலிக்குஞ் 
பசாற்கைாகமவ இளவ மதான்றுகின்றன. விரிவாய்ப் ொர்ப்மொம். 
 
    உம்முதபலனில் பொருந்துதல், கூடுதபலன்று பொருள் பகாள்ளும். ”அவனும் 
நானும், இனியனுமாய் ெள்ைிக்கூடம் பசன்மறாம்.” இங்மக உம் எனும் உருபு 
கூட்டப்பொருளைக் குறிக்கிறது. உம்>அம் என்றாகி, அம்முதலுங் கூடப் 
பொருந்தளலக் குறிக்கும். அம்>அளம; அளமதல் = பொருந்தல். பதலுங்கில் 
அம்முதல் என்ெது "ஒருபொருைின் மதிப்ெில் உடன்ெட்டு விற்றல்" என்று 
பொருள்பகாள்ளும். அம்முதலில் வந்தமத தமிழிலுள்ை சிறப்புச்பசால்லான 
அங்காடி. பதலுங்குச்பசால் பதரியாது மொயிருந்தால், அங்காடி எப்ெடி வந்தபதன 
நமக்குத் பதரியாமமல இருக்கும். உம்முதலின் முன்மன சகரம் மசர்த்தளமயலாம். 
சும்>சும்ளம என்ெது மிகுதிளயக் குறிக்கும். சும்ளமக்கு முந்திய ’சும்முதல்’ எனும் 
விளனச்பசால் (கும்முதளலப் மொல்) மிகுத்தளலக் குறித்திருக்க மவண்டும். 
[மிகுத்தலில் இருந்து கூட்டப்பொருளும் ெருத்தற் பொருளும் இயல்ொக வரும்.] 
சும்முதல் பதாடர்ொன பெயர்ச் பசாற்களைப் ெதிந்த அகரமுதலிகள் 
விளனச்பசால்ளலப் ெதிவாக்கவில்ளல. வியப்புறுகிமறாம்.] சும்ளமபயாட்டி, சுளம, 
சுமடு, சும்மாடு, சுமத்தபலன்று ெல்மவறு பசாற்களும் அகரமுதலிகைிற் 
ெதிவாகியுள்ைன. 
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    சம் என்ற பசால்லிலிருந்து சமபமன்ற பசால்லுபமழும். சமம்மொன்ற 
அடிப்ெளடச் பசால்ளலத் தமிழ் கடன் வாங்கியிருக்க வழியில்ளல. சம்முதல், 
சமத்தல், சமலுதல் = ஒன்ளறப் மொல் இன்பனான்றாய் ஒருங்கிருத்தல் 
என்ெதற்கான விளனச்பசால் இந்ளதயிமராப்ெியனிலும் மநரடியாயில்ளல. same 
என்ற பெயர்ச்பசால் மட்டுமம சுற்றிவளைத்துக் கூடுதல், உடனிருத்தல் பொருைில் 
எழுந்துள்ைது. உடன் இருப்ென ஒன்று மொல் இருக்க மவண்டுபமன்று புரிந்து 
பகாள்கிமறாம். 
. 
    perhaps abstracted from O.E. swa same "the same as," but more likely from O.N. same, samr 
"same," both from P.Gmc. *samon (cf. O.S., O.H.G., Goth. sama; O.H.G. samant, Ger. samt 
"together, with," Goth. samana "together," Du. zamelen "to collect," Ger. zusammen "together"), from 
PIE *samos "same," from base *sem- "one, together" (cf. Skt. samah "even, level, similar, identical;" 
Avestan hama "similar, the same;" Gk. hama "together with, at the same time," homos "one and the 
same," homios "like, resembling," homalos "even;" L. similis "like;" O.Ir. samail "likeness;" O.C.S. 
samu "himself"). O.E. had lost the pure form of the word; the modern word replaced synonymous ilk 
(q.v.). 
 
    இமத கருத்ளதச் சமபமன்ற பசால்ளல மட்டுமின்றி, இன்னும் ெல 
பசாற்களைச் மசர்த்து ஒட்டு பமாத்தமாக ’சமயம்’ என்ற தளலப்ெில் நண்ெர் 
ஆசீப்ெின் மவண்டுமகாளுக்கிணங்கி அவர்கைின் கானல் சிறப்ெிதழில் எழுதிமனன். 
ெின் அளத என் வளலப்ெதிவிலும் ெதிந்மதன். கீமழ சுட்டிகள் பகாடுத்திருக்கிமறன். 
 
http://valavu.blogspot.com/2006/03/1.html 
http://valavu.blogspot.com/2006/03/2.html 
http://valavu.blogspot.com/2006/03/3.html 
http://valavu.blogspot.com/2006/03/4.html 
http://valavu.blogspot.com/2006/03/5.html 
http://valavu.blogspot.com/2006/03/6.html 
 
    இக்கட்டுளரத் பதாடரிற் பசால்லியிருப்ெளத மீண்டுஞ் பசால்வதிற் 
பொருைில்ளல. எனமவதான் சுட்டிகள் பகாடுக்கிமறன். சமபமன்ற பசால்லிற்கு 
இளணயாகத் திராவிட பமாழிகள் ெலவற்றிலும் [சமம் - மளலயாைம், சம-
கன்னடம், ெடகர், சமமு-பதலுங்கு] பசாற்களுள்ைன. சமத்ளத ஒட்டிய ெல 
பசாற்களும் மற்ற திராவிடபமாழிகைிலுண்டு. அவற்றில் சிலவற்ளற ெர்மரா-
எபமமனாவும் ெதிவுபசய்துள்ைார். பவறும் ஒற்ளறச்பசால்ளல மட்டும் ொர்க்கும் 
ெழக்கத்ளத அருள்கூர்ந்து நிறுத்தித் பதாடர்புளடய ெல்மவறு பசாற்களைத் 
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திராவிட பமாழிகைிற் ொர்க்கப் ெழகுங்கள். இத்தளன பமாழிகைில் இக்கருத்தும், 
கருத்தின் வைர்ச்சியும் இருந்தால் அது முந்து திராவிடத்திலும் இருந்திருக்குபமன 
அறிவூகம் (intuition) பசால்லும். [முந்துதமிபழன நான்பசான்னால் 
முன்பசான்னதுமொல் ெலரும் ஏற்கார்.. பொதுவாகப் புகர் நிறத்தார், கருப்ெர் 
பசால்ளல மற்றதமிழர் மகட்ெதில்ளல :-)))] அப்ெடிப்ெட்ட முந்துதிராவிடக் 
காலத்தில் மவதபமாழி இந்தியாவினுள் நுளழயவில்ளல என்மற வரலாற்று 
பமாழியியல் பசால்கிறது. 
 
    அப்ெடியும் மீறி முந்துதிராவிடத்திலும், இந்ளதயிமராப்ெியத்திலும் 
ஒமரபொருைில் ஒருபசால் அளமயுமானால் அது ெழஞ்பசாற்கைின் மிச்சபசாச்சம் 
என்ெமத அறிவிற்குகந்தது. திராவிடபமாழிகளுக்கும், இந்ளதயிமராப்ெிய 
பமாழிகளுக்கும் இளடமய ஏமதா உறவு முந்து ெழங்காலத்தில் நாகரிகந் 
மதான்றுங் காலத்தில் இருந்திருக்கிறபதன்று கருதுமகாள் பகாண்டால் இதுமொல் 
ஒப்புளமகளை ஆராயலாம். [நான் அப்ெடிபயாரு கருத்துக்பகாண்டவன்.] மாறாக 
ஒப்புளமப்பொருள் பசால்லத் தமிழருக்குச் பசால் கிளடயாபதன்று 
அச்சடித்தாற்மொல் மவதமமாதி, ”வடபமாழிமமடு, தமிழ்ெள்ைம், மமட்டிலிருந்து 
ெள்ைத்திற்கு நீர்ொய்ந்தது” என்று கிைிப்ெிள்ளைமொல் கூச்சலிட்டு 
முட்டுச்சந்திற்குள் முன்னும்ெின்னும் மொய்வந்து பகாண்டிருக்கலாம். I take சமம் 
as common stock of Dravidian and Indo-European. Period. Such common stock is to be ascertained 
over a long period of research. முடிவாக same = சம என்மற நான் பகாள்ளுகிமறன். 
 
    சமம், சமன், சமல் என்ெளவ ெல்மவறு ஈறுகைில் முடியும் ஒருபொருட் 
பசாற்கைில், சமம் என்ெளதமய பெருவாரியாகப் ெயன்ெடுத்தி மற்ற இரண்ளடயும் 
இக்காலத் தமிழில் துறந்து பகாண்டுள்மைாம். கும்முதல் = கூடுதல் மொலமவ 
சம்முதல் = கூடுதல் என்ெதும் ெிறந்தது. கூடும்பொருட்கள் ஏமதா ஒருவளகயில் 
ஒமரமாதிரி இருக்கமவண்டிய காரணத்தால், ”ஒன்று மொலிருந்தல்” என்ற 
வழிப்பொருள் ெிறந்தது. முதற்பொருள் கூடுதமல. இரண்டாம் பொருமை 
ஒன்றுமொலிருத்தல். சம்மமாடு பதாடர்புளடய பசம்முதளலயும், அளதபயாட்டி 
பச, பசம், பசவ், பசய் மொன்ற முன்பனாட்டுக்களையும், அளவ உருவாக்கிய 
பசாற்களையும் இங்மக எண்ணிப்ொர்க்கலாம்.  
 
    அம்முதல் = பொருந்துதல்; அம்>அங்கு>அங்கம் = பொருந்திய உறுப்பு; 
கும்முதல் = குற்றுதல்; கும்>குங்கு = குன்றியது; கும்முதல்>பகாம்முதல் = 
குவிதல்; குங்கு>பகாங்கு = குவிந்த மமடான ெகுதி; மளலகளையும், 
குன்றுகளையும் ஒதுக்கி நிரவலாய்ப்ொர்த்தால் தமிழகத்தில் பகாங்குப் ெகுதிமய 
மமட்டு நிலம். சும்முதல்= பதாகுத்தல்; சும்>சுங்கு= ஆளடயின் பகாய்சகம்.. 
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சுங்குடிப்புடளவ. = சுங்கிய இடங்கைில் சாயம் மதாய்த்துப் புதுத்மதாற்றங் 
பகாண்ட புடளவ. இப்ெடிப் ெல்மவறு இளணகளைப்மொல், சம்முதல்= கூடுதல்; 
மசர்தல்; சம்>சங்கு>சங்கம்= கூட்டம் என்றபசால் எழுந்தது. 
 
    கூட்டப் பொருள் என்ெது ஈறாறு கூடுமிடம், ஆறு கடமலாடு கூடுமிடம் 
(சங்குமுகம். ஒரு தாலாட்டு வரி "சங்குமுகம் ஆடி சாயாவனம் ொர்த்து, 
முக்குைமும் ஆடி முத்திபெற வந்தாமனா" என்று மொகும். சங்குமுகத்ளதத் 
பதாகுத்துச் சங்கமமாக்கிச் சங்கதம் எடுத்துக்பகாள்ளும். அளதமீண்டுங் 
கடன்வாங்கிச் சங்கமித்தல் என்று சிலதமிழர் உருவாக்குவார்), மசர்க்ளக, அளவ, 
புலவர் கூட்டம், முச்சங்கங்கள், பசயின புத்த சங்கங்கள், அன்பு, புணர்ச்சி முதலிய 
ெல்மவறு பொருட்ொடுகளைக் குறிக்கும். சங்கபமன்ற பசால் தமிழிலக்கியத்தில் 
கூட்டப் பொருைில் முதன் முதல் ஆைப்ெட்டது. மணிமமகளலயின் (7.113-114) 
”வலம்புரிச் சங்கம் வறிபதழுந் தார்ப்ெ, புலம்புரிச் சங்கம் பொருபைாடு முழங்க” 
என்ற வரிகள் ஆகும். புலம்புரிச் சங்கம் என்ெது கூட்டபொருைில் அளமந்தது 
தான். இளதக்காட்டிக் கூட்டப்பொருைில் மணிமமகளலயின் காலத்திற்றான் 
’சங்கம்’ எழுந்தபதன்ெது பெருந்தவறு. முன்பசான்ன காரணங்கைால் சங்கத்திற்குக் 
கூட்டப்பொருள் முன்மெ ஏற்ெட்டிருக்கலாம்.    
 
    [(இளடவிலகலானாலும்) மணிமமகளலயின் காலம் ெற்றி இங்குச் 
பசால்லமவண்டும். சிலம்பும், மணிமமகளலயும் ஒமர காலத்தில் அடுத்பதழுந்த 
நூல்கபைன்மற ெலருங் பகாள்கிறார். அப்ெடிக்பகாள்வதால் தமிழர் வரலாறும், 
தமிழிலக்கிய வரலாறும் தடுமாறிப் புரிந்துபகாள்ைப்ெடுகின்றன. பெரும் 
ஆய்வாைாமர இதில் தடுமாறியுள்ைார். ஆழவாய்ந்தால் களத நடந்த 
காலத்திற்கருகில் 2,3 ஆண்டுகளுக்குள் சிலம்பு எழுந்திருக்கலாபமன்றும், அதில் 
வரலாறு மிகுதியாய், புளனவு குளறவாய் உள்ைளதயும் உணரலாம். என் 
ஆய்வின் ெடி சிலம்ெின் காலம் பொ.உ.மு.75 ஆகும். ”அளரசியல் ெிளழத்மதார்க்கு 
அறங்கூற்றாகும், உளரசால்ெத்தினிளய உயர்ந்மதாமரத்துவர், ஊழ்விளன 
உருத்துவந்து ஊட்டும்” என்ற உண்ளமகமைாடு, மசாழ, ொண்டிய, மசர 
இனக்குழுக்களை விதப்ொய்ப்ொராது பமாத்தத்தமிழரின் சிறப்ளெயும் 
மதசியமநாக்கிற் மெசவந்த நூல் அதுவாகும். தவிர, எல்லாச் சமயங்களையும் 
குளறயின்றி விரித்துப் மெசிய அந்நூளல பவறுமம பசயின சமயநூபலன்று 
குறுக்குவதும் சரியல்ல. 
 
    மணிமமகளலமயா, ஒருசில சிலம்புக் களதமாந்தளர தன் களதமாந்தராய் 
எடுத்துக்பகாண்டு அைவிற்கதிகம் புளனவுமசர்த்து ெல்மவறு காலநிகழ்வுகளைக் 
கலந்து, களதயாக்கிச் சிலம்ெிற்கு அப்புறம் 500 ஆண்டுகள் கழித்து (பெரும்ொலும் 
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பொ.உ.425 இல்) தமிழகத்தில் புத்தமுயர்ந்த கைப்ெிரர் காலத்து நூலாகும். 
(இதற்கீடாக பசயினப்பெருளம மெசும் நீலமகசிளயச் பசால்லலாம்.) எப்ெடி 
விக்கிரமனின் ’நந்திபுரத்து நாயகியும்’, கல்கியின் ’பொன்னியன் பசல்வனும்’ ஒன்று 
மற்றதின் பதாடர்ச்சியாய் அமதபொழுது தத்தங் காலங்கைில் மவறாய் 
எழுந்தளவமயா, அதுமொற் சிலம்ளெயும், மணிமமகளலயும் பகாள்ைமவண்டும். 
இளதச்பசய்யாது ஆய்வுக் குழப்ெத்தால் சிலம்ளெ வலிந்து கீழிழுத்துப் 
புதினபமன்ெது முற்றிலும் தவறானமொக்கு. இதுமொன்ற தவறு ஏறத்தாழ 100 
ஆண்டுகைாய் நடந்துவருகிறது.]  
 

—— 7 —— 
 
    சங்கபமன்ற பசால்லிற்கான பொருள்வரிளசயில், மூன்றாவதாய் அளமவது 
”கூட்டநீட்சியான” எண்ணிக்ளக. இதன்வழிப் பொருட்ொடுகள் "இலக்கங்மகாடி, 
ெளடயிபலாரு பதாளக" என்ென தமிழிய, வட இந்திய, மமளல பமாழிகைின் 
எண்ணுச்பசாற்கைிளடமய வியத்தகு ஓரிளமயிருப்ெதாகமவ நான் உணர்கிமறன். 
பசாற்கள் மவறாயினும், உள்ைிருக்கும் பசலுத்தமும் (process) பொருளும் (meaning) 
ஒன்றுமொற் காட்டும். தமிழிய பமாழிகளுக்கும் இந்ளதயிமராப்ெியனுக்கும் 
முன்பதாடர்பு இருக்குபமன நான்பசால்ல இதுவுபமாரு காரணம். தமிழில் எண்கள் 
எழுந்த வளக பசால்ல ஏராைம் உண்டு. அமதபொழுது இந்நீள்பதாடளர மமலும் 
நீட்டுவது முளறயல்ல என்ெதாற் சுருங்கச்பசால்கிமறன். முதற்கருத்தீடு ’ஒன்ளறப்’ 
ெற்றியது. 
 
    விலங்கியல், மாந்தவியல் அறிவின்ெடி, மாந்தனின் உணவுப்ெழக்கமம 
அவளனக் குரங்கிலிருந்து மவறுெடுத்தியது என்ெர். ெல்மவறு மாந்தக்குரங்குகைில் 
இளறச்சி சாப்ெிடத்பதாடங்கியவன் அவமன. ஒருகாலத்தின் அவன் மூளை 
கிடுகிடுபவன வைரத்பதாடங்கியதும் இளறச்சிசாப்ெிடத் பதாடங்கியதாற்றான். 
இன்ளறக்கு மரக்கறி உணளவ வலியுறுத்தும் ெலருக்கும் இது வியப்ொகலாம். 
ஆனால் உண்ளம அதுதான். ஒந்நு/ ஒந்து/ ஒண்டு/ஒண்ணு எனுஞ்பசாற்கள் 
(ஒன்னு/ ஒன்று ெின் ஏற்ெட்ட திருத்தங்கள்) பெரும்ொலும் வாயுட்புகும் 
இளறச்சியால் ஏற்ெட்டனமவா என்மற ஐயுற மவண்டியுள்ைது. ஊனிற்கும் 
ஊணிற்குமான எழுத்துப்மொலி இந்த ஊகத்ளத நமக்கு எழுப்புகிறது. இதன் 
விைக்கத்ளத இங்கு நான் கூறவில்ளல. மவறு பதாடரிற் ொர்க்கலாம். 
 
    இரண்படன்ெது ஊளன ஈரும், இரளும் விளனயில் எழுந்ததாய்த் 
மதாற்றுகிறது. துமி>துவி என வட இந்திய, மமளல பமாழிகள் ளகயாளும். 
(துமித்தலும் கூட ஈர்தமல.)  முன்பறன்ெது முன் வந்து காட்டும் மூ>மூக்கு, 
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நூ>நுதி>நுசி>நாசி, தூ>துயி>துதி (ஒருபொருட் பசாற்கள்) என்பறழுந்தது. 
(வடவிந்திய, மமளல பமாழிகள் வழக்கம் மொல் ரகரத்ளத உள்நுளழத்து 
துயிளயத் த்ரயி> three என்றாக்கும். உலகின் ெல ெழங்குடிகளும் (1,2, ெல) 
என்மறா, (1,2,3, ெல) என்மறா, எண்ணுவதில் மதங்கிநின்றார். இன்னுஞ் சிலகுடிகள் 
ளகவிரல் பகாண்டு, ஐந்பதனும் கருத்தீட்டுள் வந்தார். ஐ, ஐது, ஐந்து, பசய் 
என்றும் இளவ தமிழிற் பசால்லப்ெடும் அஞ்பசன்ெது ஐந்து>அய்ஞ்சின் 
மெச்சுவழக்கு. இன்னும் வைர்ச்சியளடந்மதார், 4,6,7,8 ஆகியவற்ளற ஊமட எண்ணி 
வைர்ந்துள்ைார். 
 
    நால்ளக என்ெது நலிந்த ளகளயக் குறிக்கும். ஐந்திற் குளறந்துமொன ளக. 
நால்ளக> நால்கு> நான்பகனத் திரியும். ளகயிலாத நால்/நாலும் ெழக்கத்தால் 4 
ஐக் குறிக்கும். ”ஆறு, ஏழு, எட்டு” என்ெளவ 1,2,3,5 என்ற அடிப்ெளடகளைக் 
பகாண்டு கூட்டப்பொருைில் எழுந்தன. சற்றுநீைமான அவற்றின் 
பசாற்ெிறப்புக்களை இங்கு நான் பசால்லவில்ளல. ’ெல’பவனுங் கருத்தும் 
முன்மனறிய ெழங்குடிகைிடம் இருந்துள்ைது. 10 எனும் அைவிற்கு 
எண்ணிக்ளகயில் முன்மனறியவர் புதுக்கற்கால நிளலயில் இருந்திருக்கலாபமன 
மாந்தவியற் குறிப்புகள் பசால்கின்றன. ெல என்ற பசால்ளல வளரயறுத்து 10 ஐக் 
குறித்தது சிந்தளன வைர்ச்சி தான். பதாடக்கத்தில் ெல், பவளுப்பு நிறத்திற் ெிறந்து, 
பொருள்நீட்சி பெற்று, வாய்ப்ெல் குறித்தது. மமலும் பொருள் நீட்சியில் 
ென்ளமளயக் (many) குறித்து, முடிவிற் ெல்து> ெஃது> ெத்து என்றாகி 10 ஐ 
வளரயறுத்தது. மமளலபமாழிகைின் ten னுங் கூடத் தந்தம்/ெல்ளலத் தான் 
குறித்தது. ஈளரந்து என்ெளதத் ’துவிபசய்’ ஆக்கி தச எனத்திரித்து வடபுலத்தில் 
ஆள்வர். 
 
    10 வந்தெின், 9 ஏற்ெடுவது இயல்பு. துவள்ந்து>துவண்டு மொன ெத்து, 
பதாண்ெதானது, பதாண்ெது>பதான்ெது>ஒன்ெது ஆயிற்று. பதாள்ளும் ஒள்ளும் 
ஒமரபொருைன. எப்ெடிக் ளகளயத் பதாகுத்து நால்/ நாலு, நான்ளகக் குறித்தமதா, 
அப்ெடித் துவள்>பதாள்>பதாண்டு என்ெது ஒன்ெளதக் குறித்தது. 
நமுத்தல்>நவுத்தல்>நவத்தலும் குளறளயச் சுட்டும். நவபமன்ற வடபுலச் பசால் 
அப்ெடிபயழுந்தது. இங்கும் பமாழிகைிளட ஒமர சிந்தளன பதன்ெடுவளதக் 
காணலாம். கூர்ந்துொர்த்தால், ஊனில் பதாடங்கி, ெின் ஈர்ந்து, அடுத்து மாந்தளர 
ளமயமாக்கி (anthropocentric) 3,5,10 ஆகிய எண்களைச் பசய்துள்ைார். எண்ணியற்ெடி 
இளவமய அடிப்ெளட எண்கள். இவற்ளற ளவத்மத, 4,6,7,8,9 என்ற வழிப்ெடு (derived) 
எண்களை உருவாக்கியுள்ைார். 
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    அடுத்தது நூறு. இளதச்பசய்ளகயில் மாந்த உறுப்புச் சிந்தளன 
மொதாமலானது. சில குடிகள் ளகவிரல் 10 ஐயும், கால்விரல் 10 ஐயுஞ் மசர்த்து 20 
எனும் அலளக உருவாக்கி எண் கட்டகம் numeric system) பசய்தார். (பதன்னபமரிக்க 
மாயன்கள் இவ்வளகயினர்.) சுமமரியர் மொன்மறார் 60 ஐ ளவத்து எண்ணுமுளற 
உருவாக்கினர். ஒரு மணிக்கு 60 நுணுத்தம், ஒரு நுணுத்தத்திற்கு 60துைிகள் என 
இன்றுஞ் பசால்கிமறாமம, அது சுமமரியர் வழி வந்தது. பெரிதும் 10 ஐ 
அடிப்ெளடயாகவும் சிறுொல் 60 ஐ அடிப்ெளடயாகவுந் தமிழர் பகாண்டார். ஒரு 
நாளுக்கு 60 நாழிளக. ஒரு நாழிளகக்கு 60 விநாழிளக என்ெதும் சுமமரியர் 
மாதிரிச் சிந்தளன தான். அமத பொழுது 10 இன் சிந்தளன தமிழரிடம் 
மளறயவில்ளல. இருெது, முப்ெது, ......எழுெது, எண்ெது என்று அளமவதும் நம் 
மரபு தான். 
 
    அடுத்த வைர்ச்சி மாந்தவுடலிலிருந்து புவியிற்காணும் கல், மண் என நகரத் 
பதாடங்கியது. உளடயக்கூடிய (கல் மொன்ற) ஏமதாபவான்ளறக் 
கீமழமொடுளகயில் ஒன்று ெலதாவதுமொல், வலிந்து கீழிட்டு 
நுறுக்கும்>பநாறுக்கும் மொது நூறாகிறது. முற்றிலும் அழிகிறது. நூபறனும் 
பசால்லிற்கு சங்க இலக்கியங்கைில் இப்பொருள் பநடுகவுள்ைது. நூறு>நீறு=பொடி. 
நுறுக்குவதற்கு இன்பனாரு பசால் சளதத்தல்> சதாய்த்தல். “மொட்டு 
சதாய்ச்சிட்டான்ொ” என இன்றுஞ் பசால்மவாம். சளதத்தலின் இன்பனாரு வடிவம் 
சாத்துதல். சளதத்தலிபலழுந்த வடபசால் சதம். சங்க காலத்தில் தமிழருக்கு 
வடக்மக (இற்ளற மராட்டியக் மகாதாவரிக் களரயில் ஔரங்காொது அருகில்) 
ெடித்தானத்ளதத் (Paithan) தளலநகராய்க் பகாண்ட நூற்றுவர்கன்னர் (ொகதத்தில் 
சதகர்ணி) ஆண்டார். தமிழகத்ளதயும் மகதத்ளதயும் வணிகத்தால், 
இளடயாற்றங்கைால், இளணத்தவர் இவமர. எதிரிகளை நூறும் அளடப்பெயளர 
இவர் பெற்றார். கன்னர் (= கருநர்) என்ெது மசரர்/மசாழர்//ொண்டியர் மொல் ஓர் 
இனக்குழு அளடயாைம். 
 
    தமிழிய, வடவிந்திய பமாழிகைிளடமய எண்கைில் இளணச்சிந்தளன 
நிலவியது பநடுகவும் உண்ளம. அளவ தனித்தனிமய மதர்ந்துபகாண்ட 
பசாற்கள்தாம் மவறு. மமளலச்பசால்லும் நூறுதல். சளதத்தல் மொலமவ 
அளமயும்..100 க்கான மமளலச்பசாற்கள் பகாத்துதற் கருத்தில் எழுந்தளவ. 
ஆங்கிலச் பசாற்ெிறப்ெியல் அகரமுதலி பொருள்கூறாது பவறுமம 
பசால்லிளணகளை மட்டுங் காட்டும். Old English hundred "the number of 100, a counting 
of 100," from Proto-Germanic *hundratha- (source also of Old Frisian hundred, Old Saxon hunderod, 
Old Norse hundrað, German hundert); first element is Proto-Germanic *hundam "hundred" (cognate 
with Gothic hund, Old High German hunt), from PIE *km-tom "hundred," reduced from *dkm-tom- 



 106 

(source also of Sanskrit satam, Avestan satem, Greek hekaton, Latin centum, Lithuanian simtas, Old 
Church Slavonic suto, Old Irish cet, Breton kant "hundred"), suffixed form of root *dekm- "ten. 
பகாத்துதலும் சாத்துதலும் ஒமரபொருள் பகாண்டளவ. சகரமும் ககரமும், 
ஹகரமும் மமளலபமாழிகைில் மொலிகள். ஒரு ெக்கம் ககரம் சகரமாக, 
இன்பனாரு ெக்கம் ககரம் ஹகரமாகும். பொருள் ஏமதா ஒன்றுதான். 
 
    நூபறன்ற எண்ணுப்பொருள் பசால்லாட்சி சங்க இலக்கியங்கைில் 
ெலவிடங்கைில் வந்துள்ைது. “நூற்றுப்ெத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறுெல் மவள்வி 
முற்றிய பவன்று” (திரு.155-156), “நூற்றிதழ்த் தாமளர” (ஐங்.20-2), ”ெதிற்றுக்ளக 
மதவலி நூற்றுக்ளக ஆற்றல்” (ெரி 3-40), “ளமயிரு நூற்றிளம உண்கண் மான்மறி 
மதாள் மணந்த ஞான்று ஐயிருநூற்று பமய்ந்நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் 
மணிமளழ தளலஇபயன” (ெரி 9-8,9,10), “நூற்றிதழ் அலரின் நிளர கண்டன்ன” 
(புறம் 27-2), ”புரிபுமமல் பசன்ற நூற்றுவர் மடங்க, வரிபுளன வல்வில் ஐவர் அட்ட” 
(கலி 104 57,58), “மறம்தளலக் பகாண்ட நூற்றுவர் தளலவளன” (கலி 52-2), 
“ென்னூறு அடுக்கிய மவறுெடு ளெஞ்ஞிலம்” (புறம் 62.10),”நூறுபசறு வாயினும் 
தமித்துப்புக் குணிமன” (புறம் 184.3) என்ென அளவயாகும். 
 
    அடுத்தது ஆயிரம். நுறுக்குவதற்கும் கீமழ, விடாது துவட்டி/தவட்டி 
எடுக்ளகயில் கல், தவடு>தவிடு பொடியாகிறது. தவட்டுதல் = சிறு 
பொடியாக்குதல். துளவயலும் சிறுபொடியாக்குவமத. என்ன? ஈரஞ் மசர்ந்து 
பொடியாக்குவது. தவட்டுதல்>தவடு>தவிடு என்ெதற்கும் மமளலபமாழிகைின் 
thousand ற்கும் பதாடர்புள்ைதுமொல் மதாற்றுகிறது; தவிடு பொடியாதல்; தவட்டுதல், 
பதன் மாவட்டங்கைில் சவட்டுதல் ஆகும். சவபடன்ெது வண்டல்மண்ளணயும், 
ஆற்றுமணளலயுங் குறிக்கும். (ஊபரலாம் காணும் ஆற்றுமணற் பகாள்ளை 
சவட்டுமணற் பகாள்ளைமய.) இமத ெருளமயில் ஆனால் கடற்களரயிற் கிடக்கும் 
மணல் சற்மற திரிந்து, உப்ளெயுணர்த்தி, சவடு>சவபரன அளழக்கப்ெடும். 
சவத்தமல சவர்த்தலாயிற்று. சவ்வு>சவ்விரம்>சவிரம்>சாவிரம்> சாயிரபமன 
இச்பசால் திரியும். கன்னடத்தில் சாயிரம் = ஆயிரம். (கன்னடச்பசால் 
பதரியாவிடின் ஆயிரத்தின் பசாற்ெிறப்ெறியத் தடுமாறியிருப்மொம்.) இதற்கு 
இளணயாய்த் தமிழில் அயிரம்/அயிளர = நுண்மணல், கண்ட சருக்களர. அயிர் = 
நுண்ளம. 
 
    சாயிரம்>சகயிரமாகி, ெின் சகஸ்ரமாகி, சங்கதத்திற் புழங்கும். இளதத் 
தளலகீழாய் ஓதி ”சகஸ்ரமம ஆயிரமாயிற்று” என்றும் சிலர் பசால்வர். 
சவட்டுதலின் பதாடர்ொன சவளுதல் = துவண்டு மொதல், சவித்துச் சவளலயான 
ெயிர் சாவி,. சவித்தழிந்த உடல் சவம். சாவட்ளட= சாவிப்ெயிர், சாம்ெிப்மொதல்> 
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சாவிப் மொதல்= ஒடுங்குதல் மொன்ற பசாற்களைப் ொராது இவர் பசால்கிறார். 
சளவத்தலின் இன்பனாரு பவைிப்ொடு அளவத்தல்; அரிசி குற்றளலக் குறிக்கும். 
அவல்= flattened rice. இவற்ளறயும் சங்கதத்தார் கவனிப்ெதில்ளல. ஆயிரம் 
தமிழில்ளலபயனில் இத்தளனயும் தமிழில்ளல என்றாகும். ஒரு பசால்ளலத் 
தனித்துப்ொராது, பசாற்பறாகுதியாய்ப் ொர்க்கும்ெடி நான்பசால்வது அதற்மக. 
ஆயிரம் மொலமவ இன்பனான்று அயிர்தம். சகஸ்ரத்ளத ஆயிரத்திற்கு ளவத்து, 
அயிர்தம்>அயுதத்ளத வடபுலத்தார் ெத்தாயிரத்திற்குப் ெயனுறுத்தினார். சாயிரம் 
புழங்காத தமிழமரா அயிர்தமும், ஆயிரமும் ஏறத்தாழ ஒன்றாய் ஒலிப்ெதால், 
குழப்ெந் தவிர்க்க, ெத்தாயிரபமன்கிமறாம். 
 
    ’ஆயிரம்’ ெழகிய சங்கச்பசால்லாட்சிகள் ”அளடயடுப்ெறியா அருவி ஆம்ெல் 
ஆயிரபவள்ைம் ஊழி வாழி, ஆத வாழிய ெலமவ”  (ெதி.63.19-21), “ஆயிரம் விரித்த 
ளகம் மாய மள்ை” (ெரி.3-42), ”ஆயிர அணர்தளல அரவவாய்க் பகாண்ட” (ெரி 3-59), 
“அந்தர வான்யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் இந்திரன் ஆடும் தளகத்து” (ெரி.தி.2-95-
96), ”சாலிபநல்லின் சிளறபகாள்மவலி ஆயிரம் விளையூட்டாக” (பொரு. 247-248), 
“பதாடுப்ெின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய” (மது 11), “ஆயிரபவள்ைம் வாழிய 
ெலமவ” (ெதி 21.38), “ஆயிரம்விரித்த அணங்குளட அருந்தளல” (ெரி 1.1),  மாசில் 
ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் பதாகூஉம்” (ெரி.3.22), “மின்அவிர் சுடர்மணி ஆயிரம் 
விரித்த களவநா அருந்தளலக் காண்ெின் மசக்ளக” (ெரி 13.27-28), “அணங்குளட 
அருந்தளல ஆயிரம் விரித்த” (ெரி.தி.1.79), “அணங்குளட வச்சிரத்மதான் ஆயிரம் 
கண் ஏய்க்கும்” (கலி.105.15), ”வைஞ்சால் துைிெதன் அறிந்து பொழிய மவலியாயிரம் 
விளைக நின் வயமல” (புறம் 391.19-21 என்ெனவாகும். ஆயிரபமன்ற எண்ணிற்கு 
மமற்ெட்ட பசால்லாட்சிகள் தமிழிற்குளறவு. ஆனால் இல்லாதில்ளல. 
நிகண்டுகைிலும், ஒருசில காட்டுக்கைிலுமுண்டு. (மறவாதீர். சங்க இலக்கியங்கள் 
அகரமுதலிகள் அல்ல.) 
 
    அயிர்தலுக்கும் கீமழ பநாய்வது பநாய்தலாகும். பநாய்>பநாசி, என்ெது 
ஆங்கிலத்தின் nice ஓடு இளணபகாண்டது. ”அந்த மண்ளணத் பதாட்டுப்ொர், 
பநாய்யாக இருக்கும்.” பநாய்தல், பநய்தல் என்று திரிந்து 100000 (=10^5) த்ளதக் 
குறிக்கும். இலவுதல்>இலகுதலும் பநாய்தளலக் குறிக்கும். இலகல்= பநாய்ம்ளம. 
இலகுதல் தன்விளன. இலக்குதல் ெிறவிளன.. இலக்கலிற் ெிறந்த இலக்கம், 
முற்றிலும் தமிமழ. இலக்கத்ளதச் சங்கதம் இலக்ஷ என்னும்.. ெிறகு, ”தமிழ் 
அங்கிருந்து கடன்வாங்கியது” என்ெர். ”பநய்தலும் குவளையும் ஆம்ெலும், 
சங்கமும் ளமயில் கமலமும் பவள்ைமும் நுதலிய பசய்குறி ஈட்டம் கழிப்ெிய 
வழுமுளற” என்று ெரி. 2.13- 15 ஆம் வரிகைிற் ெயிலும். ஆயிரத்திற்கு மமற்ெட்டு 
அடுத்தடுத்துயரும் எண்கைாய் கால எண்ணிக்ளக பசால்லப்ெடும். இலக்கமும் 
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(10^5) பநய்தலும் ஒன்பறன வடபுல நூல்களைப் ொர்த்மத அறிந்மதன். பநய்தளல 
வடக்பக ந்யுதபமன்ொர். (தமிழாய்வர் பகாஞ்சமாவது ொகதம், சங்கதம் ெடிக்க 
மவண்டும். நம்மூர்ச்சிந்தளன வடக்மக பெயர்ந்துகிடக்கிறது. மவரிங்மக 
விளைவங்மக. உண்ளமயறிய இப் ெடிப்பு கட்டாயந் மதளவ) பநய்தல், 
இலக்கத்மதாடு நூறாயிரமும் நம் வழக்கில் உண்டு. “நூறாயிரம் ளக ஆறறி 
கடவுள்” என்ெது ெரி. 3.43. 
 
    அடுத்தது மகாடி. நுணுகிய துகள்களைக் குவ்விக் குவிப்மொம். குவ்வியது 
குவலும்/குவளும். 10^7 எனும் எண்ணுணர்த்தி குவளை என்ற பெயர்ச்பசால் 
உருவாகும். (இதில் கூடிய எண்ணிக்ளக என்ற உட்பொருள் இதிலுள்ைது.) குவளை 
குவைியாகி பதலுங்கிற் குவடியாகி முடிவிற் மகாடியாகும். வடக்மக மகாடிமய 
புழங்கியது. ’குவளை’ அங்கில்ளல. தமிழில் இரண்டும் உண்டு. ஆனால் மகாடிமய 
மிகுதி. “ஒன்று ெத்தடுக்கிய மகாடிகளட இரீஇய பெருளமத்தாக நின் ஆயுள் 
தாமன” (புறம் 12.5-6), “மகாடியாத்து நாடுபெரிது நந்தும்” (புறம் 184-6), “மகாடிெல 
அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய” (புறம் 202-7) ஆகியளவ இதற்கான 
பசால்லாட்சிகள். (குவளை = மகாடி என்ற இளணளயத் தமிழருக்குப் 
புரியளவத்தவர் பசால்லறிஞர் இரா.மதிவாணன். (அவருளடய கட்டுளரளய 
அளடயாைங் காட்ட ெரணில் மதடிமனன். இப்மொது கிட்டவில்ளல. 
பதலுங்குபமாழி ெலவளகயில் ொகதத்திற்கும் தமிழுக்குமான ொலமம. 
நூற்றுவர்கன்னர் ஆட்சியில் ஏற்ெட்ட விளைவு இது.)   
 
    பநய்தல், குவளை என்றபசாற்கள் குவிந்த நுண்துகள்கைாய் 
காட்சியைித்தாலும், நீர்ப்பூக்கபைனும் மாற்றுப்பொருளுமுண்டு. அகப்ொட்டுக்கள் 
ெலவற்றில் அப்ெடிமய ஆைப்ெடும். அந்த  மிகுதிமய நம்ளம எண்ணுப்பொருள் 
காட்டவிடாது தடுக்கும்.) ஒவ்மவார் எண்ணுக்கும் ஏபழட்டு நிகர்ச்பசாற்களை மரபு 
கருதி மளறப்ொகப் புழங்குவது இந்தியாபவங்கணும் நளடமுளற யாகும். 
காட்டாக வானம்= 1, ளக= 5, திளச= 8, ளகத்திளச =  58. இப்ெடிப் ெல்மவறு 
பசாற்களையும் பசாற்கூட்டுகளையும் வட்டார மரபுக்மகற்ெப் புழங்குவர். 
குழூஉக்குறி புரியாமதார் விைங்காது நிற்ெர். [”நாலுமெர் பசால்வாங்க” என்ற 
மரபுப்மெச்சிற்கு ”நாலுதிளசயிலும் உள்ைவர் பசால்வர்” என்ெமத பொருள். ”4 
ஆட்கள் பசால்வர்” என்ெதல்ல.] இலக்கத்திற்கு பநய்தலும், மகாடிக்கு குவளையும் 
அளடயாைமாய்க் பகாள்ைப் ெட்டன. பநய்தளலயும், குவளையும் இப்ெடிப் 
புழங்கியெிறகு ஆம்ெளலயும், தாமளரளயயும் விட்டுளவப்ொரா, என்ன? ஆம்ெல், 
சங்கம், தாமளர என்ற எண்பசாற்களும் ெிறந்தன. 
 



 109 

    நூறுமகாடி = 10^9 என்ற எண்ளணக் குறிக்க ’ஆம்ெல்’ புழங்கியுள்ைது. 
அளவத்தல்ெற்றி முன்மன பசான்மனன் அல்லவா? அவல்மட்டுமின்றி அவபமன்ற 
பெயர்ச்பசால்லும் அதிற்கிளைக்கும். அதற்கும் மிக நுண்ணிய பொருளுண்டு. 
ஒருபொருளை அவத்திவிட்டால் (10^9 ெங்காக்குவது ெின் என்ன?) அழிந்துதான் 
மொகும். எனமவ அவத்திற்கு அழிவுப்பொருளும் வந்தது..அவம்>ஆம் எனத் 
பதாகும். ஆம்புதல், ஆமுதல் மொன்ற விளனகளை எழுப்பும். ஆம்ெல் 
மெச்சுவழக்கில் ஆம்ெ என்றாகும். சங்கதத்தில் ஆம்ப்ய ஆகி, மகரந்பதாளலத்து 
ஆப்ய என்றாகும். யகரமும் ஜகரமும் வடபசாற்கைில் ெலவிடங்கைிற் 
(மமளலபமாழிகைிலும் மொலி தான்) ஆப்ய என்ெது ஆப்ஜ ஆகும். வடநூல்கைில் 
இமதபொருைில் இச்பசால் புழங்கியது. இளதக் குமுதம்> குமுத> சமுத> சமுத்ர 
என்றுஞ் பசால்வார். வடபுலத்திலும் 10^9 என்ெமத இதன் பொருைாகும். ஆம் 
என்ெதற்கு நீபரன்ற பொருளுமுண்டு. பகாஞ்சங்பகாஞ்சமாய் எண்ணுப் புலம் 
கல்>மண்>மணல் என நீருக்குள் வந்துவிட்டது ொருங்கள். இன்பனாரு வளகயில் 
அம்ெல்>ஆம்ெல். அம்புதல்= கூம்புதல் என்ெதால் அல்லிளயக் குறிக்கும். அல்= 
இரவு. ெகலிற் கூம்ெி, இரவில் மலரும் அல்லிக்கு ஆம்ெல் பெயர் ஏற்ெட்டது. 
 
    அளட/இளல ெக்கத்தில் உள்ைது நீராம்ெல் பூ. அளடயடுப்ெறியா நீராம்ெல் பூ 
= 10^9. பூத்த வஞ்சி/ பூவா வஞ்சி என்ற இளணளய இங்கு எண்ணிக்பகாள்ளுங்கள். 
”அளடயடுப்ெறியா அருவி ஆம்ெல் ஆயிரபவள்ைம் ஊழி வாழி” என 
பசல்வக்கடுங்மகா வாழியாதளன ெதி.63.19-21 இல் கெிலர் அழகுறப்ொடுவார். 
”பநய்தலும் குவளையும் ஆம்ெலும், சங்கமும் ளமயில் கமலமும் பவள்ைமும் 
நுதலிய பசய்குறி ஈட்டம் கழிப்ெிய வழுமுளற” என்று ெரி. 2.13-15 ஆம் வரிகைில் 
அடுத்தடுத்த பெரிய எண்ணாய் ஓர் ஒழுங்குமுளற பதரியும். இதுவளர ொர்த்தெடி, 
பநய்தல்/ இலக்கம்/நூறாயிரம் = 10^5. குவளை/மகாடி = 10^7. ஆம்ெல்/நூறுமகாடி = 
10^9.  இனிச் சங்கத்திற்கு வருமவாம். இதன்மதிப்பு இன்னுங்கூட. 
 
    சங்குெற்றி முன்பசால்ளகயில் 1000 இடம்புரிச் சங்கிற்கு 1 வலம்புரிச் சங்கு 
கிளடக்குபமன்ற பெருதளக (probability) பசான்மனன். அதுமொல் 1000 வலம்புரிச் 
சங்கிற்கு 1 சலஞ்சலம். ஆயிரம் சலஞ்சலத்திற்கு 1 ஐஞ்சுன்னம். இளதப் 
பெருக்கிப்ொருங்கள். 1000* 1000* 1000 = 10^9 என்றாகும். இதற்குமமலும் இமத 
பெருதளகயில் ஓபரண் மவண்டுபமனில் அது 10^12 தான். சங்கபமன்ற 
பசால்லுக்கு இளதமய வழிப்பொருைாக்குவர். வடநூல்கைில் இமதபொருள் 
பசால்வர். 10^12 = 10^5 * 10^7 = இலக்கங் மகாடி. தமிழ் அகரமுதலிகைில், 
நிகண்டுகைில் இப்பொருளுள்ைது. இப்மொது புரிகிறதா, சங்கத்தின் 
எண்ணுப்பொருள்? அடுத்தது நூறுசங்கம் 10^14. இளத பவள்ைபமன்று 
குறித்திருக்கிறார். சங்கதத்தில் ஜலதி என்ெர். இதுவளர பசான்னதில் தாமளர 
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விட்டுப்மொனது. அது சங்கத்திற்கும் பவள்ைத்திற்கும் இளடப்ெட்டபதனப் ெரி. 2.13-
15 ஆம் வரிகள் பசால்லும். எனமவ ெத்துச்சங்கம் = 10^13 = தாமளர ஆகலாம். 
என்னால் உறுதியாய்ச் பசால்லமுடிய வில்ளல. மவறு ஏமதனும் விைக்கம் 
மதான்றினால் ெின்னர் பசால்கிமறன்.  
 

—— 8 —— 
 
    ’சங்கச்’ பசால்லிற்கான வளைவுப்பொருளையும், கூட்டப்பொருளையும், 
அவற்றின் ெடியாற்றங்களையும் இதுவளர ொர்த்மதாம். இனிக் கூட்டநீட்சியாய் 
எண்ணிக்ளகப்பொருள் ொர்ப்மொம். இதன்வழி. "ெளடயிபலாரு பதாளக" 
என்றபவாரு பொருள் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ைது. ெளடயும், ெளடத்பதாளகயும் 
எனப்ொர்த்தால் அது பெரியபுலனம். இதன் விவரங்கள் சங்கவிலக்கியங்கைில் 
மநரடி கிளடப்ெது அரிது. ஏபனனில் சங்கநூல்கள் அடிப்ெளடயில் அகப், புற 
நூல்கள். புறபமன்றாலும் கூடப் ெரணி நூல்கள் மொல் மொளர மநரடியாக 
விவரிப்ெனவல்ல. வடபுல நூல்களைச் சார்ந்மத இச்பசய்திகளை 
அணுகமவண்டியுள்ைது. இதனாமலமய தமிழ்நூல்கள் ெின்வந்தளவ என்று சிலர் 
கருதலாம். மவர்ச்பசாற்கள் ொர்த்தால் அப்ெடித் மதான்றவில்ளல. பொ.உ.மு.600 - 
பொ.உ.200 வளரக்கும் வடக்கிலும் பதற்கிலும் ெளடபதாடர்ொக ெல 
இளடயாற்றங்கள் இருந்ததாகமவ பசால்லமுடிகிறது. என்னால் முடிந்தவளர, 
ெளடத்பதாளகச் பசய்திகளை, கீமழ சுருங்கச் பசால்கிமறன். 
 
    மரஞ்பசடிகைின் தண்டுமொலமவ மாந்தனுக்கும் கால்களுண்டு. குத்திநிற்ெளத 
நட்டநிற்ெதாய்ச் பசால்வர். ’நளட’ச் பசாற்ெிறப்ளெ என்மறனும் நீங்கள் எண்ணிப் 
ொர்த்ததுண்டா? ஒருகாளல முன்நகர்த்திப் ெின்நட்டு, இரண்டாங்காளல 
முன்நகர்த்திப் ெின்நட்டு,, அடுத்தடுத்துத் பதாடர்வமத நடப்ெதாகும். இதிபலங்கு 
தவறினும் விழமவண்டியதுதான் ஆக, நடுவதில் விளைவது நளட. 70000 
ஆண்டுகள் முன் ஆப்ெிரிக்காவிலிருந்து நடந்துவந்து இந்தியத் துளணக்கண்டத்துள் 
மாந்தர் நுளழந்தார். இனி நிலம் ெடும் ொதத்திற்கு வருமவாம். நடந்துவந்த 
ொளதயிற் சுவடின்றி யாரும் நடக்கமுடியுமமா? ெடு>ெடி>ெதி என்ெது 
”ெதம்>ொதத்தின்” பதாடக்கம். ொதம் ெடுவதுமொல் மற்றபசயல்கைில் மாந்தர் 
ெடிவளதயும் ெடுதபலன்ொர். ெட்டுவ வாக்கியங்கைிற் (passive voice) இளதப் 
ெயன்ெடுத்துமவாம். ”பொத்தகம் என்னால் ெடிக்கப்ெட்டது”. தன்விளனயிலும் ’ெடு’ 
என்ெது துளணவிளனயாகும். ”அவன் பசயற்ெட்டான்”. ஒருவளகயிற் ொர்த்தால் 
ெடுதல் என்ெது கட்டகச்பசால் (systemic word). 
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    ஒரு மவட்ளடயில் 4 ஆட்கள் மொவதாய் ளவயுங்கள். ஆட்கமைாடு, 
ஆயுதங்கள் (ெளடக்கலன்கள்), துளணப்பொருட்கள் (தைமாடப் ெயனுறும் 
தைவாடம்). என எல்லாமுஞ் மசர்ந்தாற்றான் மவட்ளட ஆடமுடியும், 
குறிப்ெிட்டபசயளலச் சாதிக்கும் இளத மவட்ளடக் கட்டகபமன்மொம். இதுமொல் 
ெடுதளலச் பசய்யுங் கட்டகம் ெளட. இதுபவாரு பொதுளமச் (generic) பசால். 
மவட்ளட, நிலந்மதாண்டல், இன்பனாரு மாந்தக்கூட்டம் அழித்தல் என்ென 
எல்லாமும் ெளடச்பசயல்கமை. ஓர் இனக்குழுவின் நிளலப்பு என்ெது எப்மொது 
சிக்கலாகிறமதா, அப்மொது இனக்குழுவிற்காகப் ெளட ஏற்ெட்மட தீரும். 
நாைாவட்டத்தில் காவல், தாக்கல், அழிபவன்ற கண்மணாட்டங்கள் இதனுள் வரும். 
விலங்காண்டி காலத்திலிருந்து இன்றுவளர ெளடயைவு கூடியமத தவிர, கருத்தீடு 
மாறவில்ளல. 
 
    துளணக்கண்டத்தின் பநய்தலிலும், அடுத்தடுத்துள்ை திளணகைிலும் 
மாந்தநகர்ச்சிக்கு பநடுநாட்கள் நளடமய வழியானது. நளடக்கு அடுத்த நகர்ச்சி 
சகடங்கைால் விளைந்தது. விலங்காண்டி நிளலயிருந்து வைர்ந்தெின், 
குறிப்ெிடத்தக்க நுட்ெியல் மாற்றமாய்ச் சக்கரம், சகடம், சகளட, மதர், 
உருைம்>உருடம்>உருதம்>ரதம் மொன்றளவ குமுகத்தில் உருவாகின. இளவ 
எப்பொழுது எங்கு முதலில் உருவாகின என்ெது இன்னுந்பதரியாது. ஆனாற் 
சிந்துசமபவைியில் இளவயிருந்ததற்குச் சான்றுகளுண்டு. [பதாடக்கத்தில் 
காளைகமை சகடங்களை இழுத்திருக்கலாம். கால்>காள்>காளை; கால்நளடபயன 
இன்றும் பசால்லப்ெடுவமத ”காளைச்” பசாற்ெிறப்ளெக் காட்டும்]. இமத மொன்ற 
சான்றுகள் எகிப்திய, சுமமரிய நாகரிகங்கைிலும் கிளடத்துள்ைன. 
 
    பொ.உ.மு.9000-1800 வளர சிந்துசமபவைியில் குதிளரப் புழக்கம் இருந்தது 
மொல் பதரியவில்ளல. இத்தளனக்கும் ஆவ்க்கனித்தான், இரான், நடு ஏசியா 
மொன்ற மமற்கு நாடுகைில் குதிளர உலவியது. ஆரியருக்கும் 
குதிளரப்ெழக்கமுண்டு. இட்ளடட், மித்தனி மொன்ற நாகரிகங்கைில் குதிளர / 
குதிளரவண்டி பகாண்மட ஆரியர் முன்னிளலக்கு வந்தார். சிந்துபவைி நாகரிக 
முடிவில் குதிளரத் தாக்கம் இந்தியாவில் ஏற்ெட்டிருக்கலாம். ொரசீகம், அமரெியா 
மொன்ற நாடுகைிலிருந்து நிலம் மூலம் வடக்மகயும், நருமளதத் துளறகள் 
பதாடங்கி தீவகற்ெம் முழுதும் கப்ெல் மூலம் பதற்மகயும் குதிளரகள் 
இறக்கப்ெட்டன. இதன்ெின்னர் சுளம வண்டிகளைக் காளைகளும், மவக 
வண்டிகளைக் குதிளரகளும் இழுத்தன. இந்திய நாகரிகத்தில் பொ.உ.மு. 2000/1800 
க்கு அப்புறமம ெளடமவளலகளுக்குக் குதிளர ெயன்ெட்டது. குதிளரளயயும், 
வண்டிகளையும் இளணந்த ெின்னாற்றான் சாளலகைிற் கல்ளலப் ொவும் 
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ெழக்கமும், மமடுெள்ைம் இல்லாது சாளலகளை அளமக்கும் நுட்ெமும் 
இந்தியாவிற் ெரவியது. 
 
    இமதமநரத்தில் இந்தியாவில் யாளனகளும் மாந்தமவளலக்கு உதவியாய்ப் 
ெழக்கப்ெட்டு வந்தன. அவற்ளற ளவத்து எதிரிக் மகாட்ளடகளை அழிப்ெது 
பொ.உ.மு.2000க்கு முன்னாலும் இருந்திருக்கலாம். இப்ெழக்கம் எப்மொது 
ஏற்ெட்டபதன உறுதியாய்ச் பசால்லமுடியவில்ளல. பொ.உ.மு. 1800க்கு அப்புறம், 
சகடங்களும், யாளனகளும், குதிளரகளும் மொர் உத்திகைில் மசர்ந்து ெயன்ெடத் 
பதாடங்கின. மொளரபயாட்டிய இலக்கிப்பு முயற்சியில் (logistic effort. இலக்கு= 
குறிப்ெிட்ட இடம்; இலக்கிப்பு= குறிப்ெிட்ட இடத்திற்குக் பகாண்டுமொய்ச் மசர்த்தல்.) 
மதரும், யாளனயும் ஒன்றுமொல் கருதப்ெட்டன மதளர நகர்த்துவதும், யாளனளய 
நகர்த்துவதும் அவற்றின் எளட கூடக்கூட ஒமரயைவு மாந்தமுயற்சி 
பகாண்டளவயாகக் கருதப்ெட்டன. சதுரங்கத்திலும் கூட rook ஐச் சிலர் மதபரன்ெர். 
மவறு சிலர் யாளனபயன்ெர். இவற்றிற்கிளடமய ஒற்றுளமகளும் இருந்தன, 
மவற்றுளமகளும் இருந்தன. (இரண்ளடயும் நடத்துமவார் நம்மூரில் 
ஒமரமாதிரியாய்ப் ொகபரன்மற பசால்லப்ெட்டார்.) 
 
    ெளடயின் முதலலகு ெட்டி/ெண்டி/ெத்தி/ெந்தி என்றளழக்கப்ெட்டிருக்கலாம். 
(சரியான பசால் ஏபதன்று பசால்லமுடியவில்ளல.) இன்றும் ெட்டி என்ெது 
கால்நளடத் பதாகுதிளயயும், கால்நளடகள் கட்டும் இடத்ளதயும் குறிக்கிறது. 
(முல்ளலநில ஊர்கள் ெட்டிபயன அளழக்கப்ெட்டன.) ’ெண்டி’ வண்டிளயயும், 
யாளனளயயுங் குறித்தது. வடபுல நூல்கைிலும் (மமானியர் வில்லியம்சு 
அகரமுதலி, மகாொரதம், அல்பெருனியின் ெயணக்குறிப்புகள்), தமிழ் 
நிகண்டுகைிலும், அகரமுதலிகைிலும், இலக்கியங்கைிலும் குதிளரகட்டுந் துளற 
“ெந்தி” என்றளழக்கப்ெட்டது. 13 ஆம் நூற்றாண்டுமசர்ந்த பெரும்ெற்றப்புலியூர் நம்ெி 
எழுதிய திருவாலவாயுளடயார் திருவிளையாடற்புராணத்தில் இச்பசால் வரும். 
இக்கட்டுளரயில் இப்மொளதக்குப் ெட்டிபயன்மற ெயில்கிமறன். மற்றபசாற்களை 
ஆய்ந்து முடிவிற்கு வரமவண்டும். 
 
    மகாொரதப் ெடி ெட்டியில் 1 மதர், 1 யாளன, (மதளர/யாளன சுற்றி) 3 
குதிளரகள், ஒவ்பவாரு குதிளரளயயுஞ்சுற்றி 5 காலாள்கள் இருந்ததாய்ச் 
பசால்வர். குதிளரகளுக்கும் ஆட்களுக்குமான பமாத்தக் கணக்ளகச் சரியாய்ப் 
புரிந்துபகாள்ைமவண்டும். (அல்பெருனி இதில் தவறினார்.) 1 மதரிழுக்க 4 
குதிளரகபைனில் ெட்டியில் பமாத்தம் 4+3+3= 10 குதிளரகள் இருந்தன. ஆட்களைக் 
கணக்கிட்டால் தளலவன், முன்னால் யாளனப்ொகன், ெின்னால் துளண 
யாளனப்ொகன், தளலவன் மவல்வசீ யாளனமமலிருந்து உதவும் 2 வரீர், 
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யாளனமயாடு கீமழாடிவரும் உதவியாபைன 1 யாளனக்கு 6 மெருண்டு. இதுமொல் 
தளலவன், மதர்ப்ொகன், பமய்க்காவலன், தளலவனுக்குத் தைவாடம் 
பகாடுத்துதவும் 2 வரீர், மதர்ப்ெழுது ொர்க்கும் தச்சபனன 1 மதருக்கும் பமாத்தம் 6 
மெருண்டு. எனமவ மகாொரதப் ெடி, 1 ெட்டியில் 2*[6+3*(1+5)] = 48 ஆட்கைிருந்தார். 
மதர், யாளன, குதிளரகள், ஆட்கைின் விகிதம் (1:1:10:48). சனெதங்களுக்குச் 
சற்றுமுன்னிருந்த குரு, ொஞ்சால அரசுகைில் இது வழக்கம் மொலும். 
 
    மாறாகக் குடிலரின் அருத்தசாற்றப் ெடி ொர்த்தால், 1 மதர் அல்லது 1 
யாளனளயச் சுற்றி 5 குதிளரகள், 1 குதிளரசுற்றி 6 காலாட்கள் என்று வரும். 
இக்கணக்கின்ெடி மதர்: யாளன: குதிளரகள்: ஆட்கள் ஆகிமயாரின் விகிதம் 
1:1:(4+5):.2*[6+5*(1+6)] = (1:1:14:92) ஆகும். மகத அரசில் இதுமவ ெழக்கம் மொலும். 
(ொரதக் காப்ெியம் பொ.உ.மு. 1000-800 ஐ ஒட்டிய களதளயச் பசால்லும். 
அக்காப்ெியம் பொ.உ.மு.400 கைில் எழுதப்ெட்டு ெடிப்ெடியாக இளடச்பசருகல்கள் 
பெற்று பொ.உ.400 வளர எழுதப்ெட்டுக்பகாண்மட வந்தது. ெளட ெற்றிய விரிவான 
குறிப்புகள் பெரும்ொலும் இக்காலகட்டத்தின் ெிற்ெகுதியில் வளரயப் 
ெட்டிருக்கலாம்) ெட்டிக்கு மமலும் அக்காலத்தில் ெளடயணிகளுண்டு. இவற்ளறக் 
கீமழ பகாடுத்துள்மைன். சங்கதப் பெயர்கள் அளடப்புக்குறிக்குள் 
பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைன. தமிழ் விக்கிப்ெடீியாவில் சங்கதப்பெயர்கமை உள்ைன. 
தமிழ்ப்பெயர்களை பெருமாய்விற்கு அப்புறமம அளடயாைங் கண்டுபகாள்ை 
முடிந்தது. அவற்ளறக் கீமழ பசால்லியுள்மைன். 
 
3 ெட்டிகள்                  = 1 ெளடமுகம்   [மசனாமுகம். மகாொரதக் கணக்கு 
(3:3:30:144),                          அருத்தசாற்றக் கணக்கு (3:3:42:276)]; 
3 ெளடமுகங்கள் = 1 குழுமல்           [குல்ம.                மகாொரதக் 
கணக்கு (9:9:90:432),                          அருத்தசாற்றக் கணக்கு (9:9:126:828)]; 
3 குழுமங்கள்           = 1 கணம்               [கண,                    
மகாொரதக் கணக்கு (27:27:270:1296),                 அருத்தசாற்றக் கணக்கு 
(27:27:378:2484)]); 
3 கணங்கள்               = 1 வானி                [வாகினி.            
மகாொரதக் கணக்கு (81:81:810:3888),                  அருத்தசாற்றக் கணக்கு 
(81:81:1134:7452)]; 
3 வானிகள்               = 1 தாளன              [ப்ரிதனா            
மகாொரதக் கணக்கு (243:243:2430:11664)          அருத்தசாற்றக் கணக்கு 
(243:243:3402:22356)]; 
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3 தாளனகள்            = 1 குமம்                 [சமூ                     
மகாொரதக் கணக்கு (729:729:7290:34992)          அருத்தசாற்றக் கணக்கு 
(729:729:10206:67068)]; 
3 குமங்கள்               = 1 மசளன              [அனகீினி          
மகாொரதக் கணக்கு (2187:2187:21870:104976) அருத்தசாற்றக் கணக்கு 
(2187:2187:30618:201204)]; 
10 மசளன                 = 1 அக்கவானி.     [அக்பக்ஷௌகினி/அக்குமரானி]. 
 
    இக்கணக்ளக நிளனத்துப் ொர்க்கமவ திளகப்ொயுள்ைது. ஒரு மசளனயில் 2187 
யாளன/மதர்கபைன்ெது சாத்தார எண்ணிக்ளகயல்ல. 2187 யாளனகளைப் 
ெழக்கமவண்டுவதும் பெரிய மவளலமய. அருத்த சாற்றப் ெடி மநரடித் பதாடர்ெிலா 
ஆள்மெர் அம்பென இன்னும் ெலர் ெளடபயாட்டி மவளல பசய்திருப்ொர். பமாத்த 
நாமட எங்கு ொர்த்தாலும் ெளடமயமானது மொலும். ஏறத்தாழ 3 மசளனகளைக் 
குறிக்கும் 6000 யாளனகளை நந்தர் ளவத்திருந்தாபரன அபலக்சாந்தர் காலக் 
கிமரக்கக் குறிப்புகள் பசால்லும். [ெல்மவறு நாடுகளைப் ெிடித்த ெின்னால், 
அபலக்சாந்தர் சிந்தாற்றங்களரக்கு வந்தமொது, பெருமாண்ட நந்தர் ெளடயில் 6000 
யாளனகளுக்கு மமல் இருந்ததாகவும், கிமரக்கர் அளத பவல்லமுடியாபதன்று 
கருதியும், வடீுவிட்டு பதாளலவு வந்த தம் வரீர் ெல்மவறு மொர்கைாற் மசார்ந்தார் 
என்ெதாலும், ”இனியும் நகரமவண்டாம், ஊருக்குத் திரும்புமவாம்” என்மற 
அபலக்சாந்தர் முடிவு பசய்தானாம் மொகும் வழியில் ொெிமலானில் அபலக்சாந்தர் 
மநாய்வாய்ப்ெட்டு இறந்துமொனானாம்.] 
 
    நந்தளர பவன்று, மெரரசுருவாக்கிய மமாரியர் இன்னும் ஓரிரு மசளனகள் 
அதிகம் பகாண்டிருக்கலாம். மவந்தரின் கனவு மசளனயாற் கூடியது பொ.உ.மு.400- 
பொ.உ. 0 என்று பதரிகிறது. மமாரியருக்கு அப்புறம் சுங்கர், கனகரிடம் மசளனகள் 
குளறந்தன. மசளனயைவு ெளடபகாண்ட பசங்குட்டுவன் வடக்மக 
மொளகயிலிருந்த கனகர் நலிந்துமொனவர். (பசங்குட்டுவனுக்கு முன் தமிழ்மவந்தர் 
யாரும் மசளனகள் ளவத்திருந்தது மொல் பதரியவில்ளல.) தவிர, இந்தியாவில் 
எவரும் 10 மசளனகள் ளவத்திருந்ததாய் வரலாற்றிற் குறிப்புகைில்ளல. 
மமமலவரும் அக்கவானி மொன்றளவ முற்றிலுங் கற்ெளன உருவகங்கைாய் 
மதாற்றுகின்றன. உயர்வுநவிற்சியின் உச்சகட்டமாய் பகௌரவர் ெக்கல் 11 
அக்கவானிகளும், ொண்டவர் ெக்கல் 7 அக்கவானிகளும் மகாொரதத்திற் 
மெசப்ெடும். இத்தளகய ெளடளயக் குருச்மசந்திரம் தாங்கியிருக்குமா என்ெமத 
பெருங்மகள்வி. 
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    அடுத்தது அக்கவானி. மொர்நடுமவ ெளடயினருக்கு ஆளணயிடச் சங்கூதும் 
அைவிற்குப் பெரிதான வானி எனும்பொருைில் பெரும்ெளடயணிக்கு இப்ெடிப் 
பெயரிட்டார் மொலும். சங்கத்தின் முதற்குளற அங்கம். அங்கத்தின் வலித்த 
ஒலிப்பு அக்கம். சங்கம்>அங்கம்>அக்கம். வளைவுப்பொருைிலிருந்து 
கூட்டப்பொருளை முன்பகாண்டது மொல், சங்கிலிருந்து இங்கும் எண்ணிக்ளகப் 
பொருள் எழுந்தது. அக்கவானி என்ற பசால்மல கற்ெளனளயயுணர்த்தும். 
மகாொரதந் தவிர்த்து ’அபக்ஷௌகினி’ மவபறங்கும் ெயின்றது பதரியவில்ளல. சங்க 
இலக்கியங்கைில் தாளனமய பெரிதும் மெசப்ெடும். (தாளனக்குத் தண்டபமனும் 
பெயருமுண்டு.) தாளன ெயிலும் சங்கநூல்வரிகளைப் மெசினால் கட்டுளர நீளும். 
எனமவ மசளனமெசும் ெளழய நூல்வரிகளை மட்டும் இங்கு விவரிக்கிமறன். 
 
    ”இகல்மவந்தன் மசளன” என்ெது கலி 108 -1 இல் வரும் பசால்லாட்சி. 
சிலம்ெின் 19 ஆம் காளதமுடிவில் வரும் பவண்ொவில் ”விற்பொலியும் மசளன” 
என்ற கூற்று வரும். இவ்பவண்ொ ெிற்காலப் புலவரால் இளடச்பசருகப்ெட்டபதன 
மவங்கடசாமிநாட்டார், உளரயிற் கூறுவார். காளதகைின் இளடவரும் 
பவண்ொக்கள் இைங்மகா எழுதியதல்ல என்று “சிலம்ெின் காலம்” நூலில் நான் 
பசான்மனன். “வட்கர் மொகிய வான்ெனந் மதாட்டுடன் புட்ளகச் மசளன பொலியச் 
சூட்டி” என்ெது சிலம்பு 25 ஆம் காளதயின் 146-147 ஆம் வரிகள். ”தண்டத் 
தளலவரும் தளலத்தார்ச் மசளனயும் பவண்டளலப் புணரியின் விைிம்புசூழ் 
மொத” என்ெது சிலம்பு 26 ஆம் காளதயில் 80-81 ஆம் வரிகள். வஞ்சியிலிருந்து 
வடக்மககிய ெளடகள் கடல்விைிம்ளெத் பதாட்டுப்மொந்தனவாம். விடாது 
”பகாங்குவஞ்சிமய உண்ளம, குடவஞ்சி இல்ளல”பயனச் பசால்லிவரும் 
திரு.நா.கமணசன் இந்த இருவரிகளையும், மசளனயின் அைவுகளையும் ொர்த்தால் 
ஒருமவளை குடவஞ்சியின் இருப்பு அவருக்குப் புரியக்கூடும். 
 
    அமத 26 ஆம் காளதயில் பசங்குட்டுவன் நூற்றுவர் கன்னரின் சஞ்சயனுக்குச் 
(= தூதனுக்கு) பசால்வதாய் 162-165 ஆம் வரிகள் வரும். ”கூற்றங் பகாண்டுஇச் 
மசளன பசல்வது நூற்றுவர் கன்னர்க்குச் சாற்றி யாங்குக் கங்ளகப் மெர்யாறு 
கடத்தற்கு ஆவன வங்கப் பெருநிளர பசய்க தாம்” என்றுவரும். பசங்குட்டுவன் 
பவறுந்தாளனகளைக் பகாண்டிருந்த மன்னனல்லன். பெருஞ்மசளனகளைக் 
பகாண்டு, கனகளரப் பொருதுமைவிற்கு வடக்மக மொனவன். மமலும் சிலம்பு 
25ஆம் காளதயில் 191-194ஆம் வரிகள் ”தாழ்கழல் மன்னன் தன்திரு மமனி வாழ்க 
மசனா முகம் என வாழ்த்தி இளறஇகல் யாளன எருத்தத்து ஏற்றி அளறெளற 
எழுந்ததால் அணிநகர் மருங்பகன்” என்றுவரும். 
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    ”தம்பெருஞ் மசளனபயாடு பவஞ்சமம் புரிநாள்” என்ெது மணிமமகளல 8.59. 
இருபெரும் மன்னர் மணிெல்லவப் புத்தெடீிளகளய தாமம பகாள்வதற்காக 
தம்பெருஞ் மசளனகைால் சண்ளடயிட்டாராம் அடுத்து, மசர, ொண்டியரின் யாளன, 
மதர், குதிளர மாபவாடு, வயவர் நிரம்ெிய மசளனகமைாடு வஞ்சியிற் பொருதி 
மசாழன் காரியாற்று மாவண் கிள்ைி அளடந்த பவற்றி ெற்றி, 
 
வஞ்சியினிருந்து வஞ்சி சூடி 
முறஞ்நசவி யொலனயும் பதரும் மொவும் 
மறங்நகழு நெடுவொள் வயவரும் மிலடந்த 
தலைத்தொர்ச் பசலனநயொடு மலைத்துத்தலை வந்பதொர் 
சிலைக்கயல் நெடுங்நகொடி நசருபவற் றடக்லக 
ஆர்புலன நதரியல் இளங்பகொன் தன்னொல் 
கொரியொற்றுக் நகொண்ட கொவல் நவண்குலட 
வைிநகழு தடக்லக மொவண் கிள்ளி 
ஒளிநயொடு வொழி ஊழிபதொ றூழி. 
 
என்று மணிமமகளல 19, 120-128 வரிகள் பசால்லும். இளவமொக, 
மசளனத்தளலவர் ெற்றி நாலாடியார் 3 ஆம் ொட்டும், மசளன, மசனாெதி ெற்றி 
நான்மணிக்கடிளக 52, 55 உம், கார்நாற்ெது 20 உம் கூறும். இக்கூற்றுகளைப் 
ொர்க்கும்மொது மசளனயைவிற்குத் தமிழர் ெளடதிரட்ட முடிந்தது 
பொ.உ.மு.200க்கும் அப்புறபமன்மற பதரிகிறது. பொ.உ.மு.462 க்கு அருகில் 
முதற்கரிகாலன் மசளனபகாண்டு ெளடபயடுத்து அசாதசத்துவின் மகன் 
உதயெட்டமனாடு பொருதினானா அல்லது ஒரு சில தாளனகளைக் பகாண்டு 
பொருதினானா என்ெது பதரியவில்ளல. மசளனகளுக்கான ஆள்-அம்பு வலுளவப் 
ொர்க்கும்மொது அவ்வைவு முந்ளதயகாலத்தில் பெருஞ்சண்ளட நடந்திருக்குமா 
என்றும் ஐயப்ெடமவண்டியுள்ைது. இமதமொல் தான் மகாொரதப் மொர்ச்பசய்திகளும் 
ெின்னால் மசர்க்கப்ெடளவமயா என்று ஐயுறுகிமறாம். ெளடகள் ெற்றி மவபறாரு 
கட்டுளரயில் விரிவாய்ப் ொர்க்கலாம். இதுகாறும் பசான்னவற்றால், வளைவு, 
கூட்டம், எண்ணிக்ளக எனும் 3 பொருள்கைின் வழிமய ொர்த்தால், சங்கம் என்ெது 
அடிப்ெளடயில் தமிழ்ச்பசால்லாகமவ பதரிகிறது. 
ெடம் உதவி: விக்கிெடீியா  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptunea_-_links%26rechts_gewonden.jpg 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: இராம.கி. <poo@giasmd01.vsnl.net.in> 
http://valavu.blogspot.com 
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13.  நதொல்கொப் ியமும் நமொழியியலும் 

— முலனவர். வ.ீ பரணுகொபதவி 
 
 
 இலக்கணம் என்ெது பமாழிளய பமாழியால் விைகுகின்ற ஒரு களல. 
நடனம்,  நாடகம், பொறியியல், விலங்கியல் மொன்ற ெளடப்புக்களை பமாழியால் 
விைக்குகின்மறாம். இங்கு பமாழிமவறு, அந்த ெளடப்புக்கள் மவறு. பமாழியால் 
பமாழிக்குப் புறத்து இருப்ெவற்ளற விைக்கலாம். பமாழிளய விைக்க 
மவண்டுமானால் என்ன பசய்வது, பமாழிளய பமாழியால் தான் விைக்க 
மவண்டும். அதுமவ  இலக்கணம் எனப்ெடும். இந்தப் ெணிளய ஏறத்தாழ 
இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னமர பதால்காப்ெியர் மிகச் 
பசம்ளமயாகச் பசய்திருக்கிறார். 
 
 பமாழிளய அறிவியல் மநாக்மகாடு ஆராய முற்ெடுவது ஆகும். பமாழிளயப்   
ெற்றிய உண்ளமகளைக் கண்டறிவளதமய தன் மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ை 
பமாழியியலாைன் தன் ஆய்வின், எல்ளலளய இலக்கண இலக்கியங்கமைாடு 
சுருக்கிக் பகாள்வதில்ளல. எங்பகங்கு பமாழி ெயன்ெடுகின்றமதா அங்பகல்லாம் 
இவன் ஆய்வு மநாக்கம் பமாழிளயப் ெின்ெற்றி ஊடுருவிப் ொய்கிறது என்கிறார் 
பொற்மகா (1973:128). 
 
 நாம் பெற்ற அறிளவபயல்லாம் பவைிப்ெடுத்த உதவும் ஒரு கருவி பமாழி. 
அந்த பமாழிளயப் ெற்றிய எல்லா உண்ளமகளையும் கண்டறிந்து வாங்கிப் 
ெல்மவறு ெயன்களைத் தருவதாக அளமவது பமாழியியல். 
  
 பமாழியியலாைர்கள் எல்மலாரும் இலக்கண இலக்கியங்களுக்கு மிகச் 
சிறந்த இடமைித்து, அதற்கு மமலும் குழந்ளத பமாழி, மெச்சு பமாழி, கிளை 
பமாழி ஆகியவற்றிற்கும் இடமைிக்கின்றார்கள். 
  
 பமாழியியலாைன் ஆய்வு இலக்கண இலக்கியங்கமைாடு நின்று 
விடுவதில்ளல. பமாழி எங்பகல்லாம் ெயன் ெடுகின்றமதா அங்பகல்லாம் 
பமாழியியலாைைின் ஆய்வு மநாக்கம் பமாழிளயப் ெின்ெற்றி அளமயும். 
 
 ஒைியும், பசால்லும், பதாடரும் இவற்றால் உண்டாகும் பொருண்ளமயும் 
உலக பமாழிகள் எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவானளவ. பமாழியியலில் இளவதான் 
இன்றியளமயாத இடம்  பெறுகின்றன. இவற்றின் துளனபகாண்டுதான் 
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பமாழியியல் ெல்மவறு ெடிப்ெியல்கமைாடு (Disciplines) பதாடர்பு பகாண்டு பசழித்து 
வைருகின்றது. 
 
 ஒலி, ஒலியளமப்பு, பசால், பசால்லளமப்பு, பதாடர், பதாடரளமப்பு, 
பொருண்ளம ஆகிய இளவபயல்லாம் ஒவ்பவாரு பமாழியிலும் காலத்திற்குக் 
காலம், இடத்திற்கு இடம் மாறிக் பகாண்டிருக்கின்றன. இடத்திற்கு இடம் ஒரு 
பமாழியிமலமய ஏற்ெடும் மாற்றங்கள் ெற்றியும், காலத்திற்குக் காலம் ஏற்ெடும் 
மாற்றங்கள் ெற்றியும் பமாழியியல் விைக்கம் அைிக்கின்றது. 
 
 திராவிட பமாழிகைில் காணப்ெடும் மிகப் ெழளமயான இலக்கண நூல் 
பதால்காப்ெியம். இந்நூல் கி.மு. மூன்றாவது நூற்றாண்டில் மதான்றியது என 
அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள். பதால்காப்ெியம் எழுத்து, பசால், பொருள், என்னும் 
மூன்று அதிகாரங்களைக் பகாண்டது. தமிழ் பமாழிக்கு இலக்கணம் கூறவந்த  
பதால்காப்ெியர் அம்பமாழியின் இலக்கணத்ளத எழுத்து, பசால், என்னும் இரண்டு 
அதிகாரங்கைில் விைக்கிச் பசால்லிப் ெின்னர் பொருள் அதிகாரம் என்னும் 
ஒன்ளறப் ெற்றி விைக்கிக் கூறுகிறார். 
 
 பமாழியியல் பமாழியின் அளமப்ளெ அக அளமப்பு புற அளமப்பு என்னும் 
இரு பெரும் ெிரிவுகைாகப் ெிரிக்கும் ஒலியியலும், பொருண்ளமயியலும் புற 
அளமப்ெிலும், ஒலியன்யியல், இலக்கணம் (உருெனியல், பதாடரியல்), 
உருபொலியனியல் அக அளமப்ெிலும் அளமயும். ஒலியியளலயும்  
பொருண்ளமளயயும் விைங்கிக்பகாள்ை புற உலகின் அறிவும் மதளவப்ெடும். 
எனமவ அளவ புற அளமப்ெில் அளமந்துள்ைன. ஒலியனியல், இலக்கணம், 
உருபொலியனியியல் இளவ ெற்றி அறிந்து பகாள்ை பமாழிெற்றிய அறிவு 
மட்டுமம மொதுமானது. எனமவ அளவ அக அளமப்ெில் அளமந்துள்ைன. 
 
 ஒரு பமாழியின் அளமப்ெிளன அறிய ஒலியியல் அறிவு மிகத் மதளவ. 
இளத ெண்ளட இலக்கண ஆசிரியர்களும் நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். 
எழுத்துக்களைப் ெற்றிக் கூறப் புகுந்த பதால்க்காப்ெியர் ெிறப்ெியல் என்ற இயல் 
ஒன்ளற ளவத்து அவ்வியலில் ெல்மவறு எழுத்துக்கைின் ெிறப்ளெப் ெல்மவறு 
நூற்ொக்கைின் வழி விைக்கிச் பசல்கிறார்.  
 
 ஒரு பமாழியில் காணப்ெடும் ெல்மவறு ஒலிகளை எழுப்ெப் ெல்மவறு மனித 
உறுப்புகள் உதவுகின்றன என்று இலக்கண ஆசிரியர்களும் பமாழியியலாைரும் 
கூறுகின்றனர். ஒலியுறுப்புகைில் (Speech Organs)  வயிற்றுப்ெகுதியும், 
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பதாண்ளடப்ெகுதியும், தளலப்ெகுதியும், சிறந்த ெங்கிளன வகுக்கின்றன. இதளன 
பதால்காப்ெியரும் 
    உந்தி முதலா முந்து வைி மதான்றித் 
    தளலயினும் மிடற்றினும் பநஞ்சினும் நிளல இ  
                 (பதால். ) 
என்று கூறுகின்றார். இன்ளறய ஒலியியலாைர்கள் கூறுகின்ற அைவிற்குத் 
பதால்காப்ெியத்தில் பதைிவு இல்லாமல் இருந்த மொதிலும் கூடப் ெல்மவறு 
ஒலிகைின் ெிறப்ளெச் சிறந்த முளறயில் கூறிச் பசன்ற பெருளம 
பதால்காப்ெியளரச் சாரும். 
 
 ஒலிகள் ெிறப்ெதற்குக் காரணமான உறுப்புக்கைாக பநஞ்சு (Lungs), மிடறு 
(Larynx),  தளல (Buccal Cavity), மூக்கு (Nasal Cavity),   என்ற நான்ளகயும் ெல், இதழ் 
மொன்றவற்ளறயும் பதால்காப்ெியர் கூறியுள்ைார். 
 
 பொதுவாக ஒலிகளை (Sounds)  இரண்டு வளகயாகப் ெிரிக்கல்லாம். அதன் 
அடிப்ெளடயில் ஒரு பமாழியில் காணப்ெடும் ஒலியன்களையும் உயிர், பமய் என 
இருவளகயாகப் ெிரிக்கலாம். இப்ெிரிவிளன பதால்காப்ெியத்திலும் 
காணமுடிகின்றது. பமாழியியலாைர்கள் உள்மையிருந்து வரும் காற்று 
எவ்விதமான தங்கு தளடயின்றி வாயின் வழியாக பவைிப்ெடும் பொழுது உயிர் 
எழுத்துக்கள் ெிறக்கின்றன என்ெர். எனமவ காற்று எவ்வாறு புறப்ெட்டமதா 
அவ்வாமற தங்கு தளடயின்றி வருவதால் உருவானளவ உயிபராலிகள் என்ெது 
பமாழியியல் பகாள்ளக. இதளன பதால்காப்ெியர்;    
    ென்ன ீருயிரும் தந்நிளல திரியா 
    மிடற்றுப் ெிறந்த வைியின் இளசக்கும் 
                ( பதால். எழுத்து. 84) 
எனக் குறிப்ெிட்டுள்ைார். எழுத்துக்கள் முப்ெது எனக் கூறிய பதால்காப்ெியர் 
அவற்ளற 
    ஒைகார இறுவாய்ப் 
    ென்ன ீபரழுத்தும் உயிபரன பமாழிெ 
                (பதால். எழுத்து. 8) 
எனவும் 
    னகர விறுவாய்ப் 
    ெதிபனண் எழுத்தும் பமய்பயன பமாழிெ 
                (பதால். எழுத்து. 9) 
எனவும் கூறித் தமிழ் எழுத்துக்களை இரு பெரும் ெிரிவுகைாகப் ெிரிக்கிறார். 
 



 120 

 ென்னரீுயிரும் தந்நிளல திரியா எனக் கூறுவதிலிருந்து உயிர் எழுத்துக்கள் 
எவ்வித தளடயுமின்றி, குறுக்கீடுமின்றி எனப் பொருள் பகாள்ைலாம். இக்கருத்து 
உயிர்கைின் ெண்பு ெற்றி  இன்ளறய பமாழியியலாைர் பகாண்டுள்ை கருத்துடன் 
பொருந்தி நிற்கிறது என்கிறார் அகத்தியலிங்கம் (1977:18). 
அவற்றுள்; 
    அ ஆ ஆயிரண்டங்காந் தியலும் 
    இ, ஈ, எ, ஏ ஐ பயன விளசக்கு 
    மப்ொ ளலந்து மவற்மறா ரன்ன 
    அளவதா 
    மண்ென் முதனா விழிம்பு லுளடய 
    உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒைபவன விளசக்கு 
    மப்ொ ளலந்து மிதழ் குவிந் தியலும் 
 
 உயிர் எழுத்துக்களை பதால்காப்ெியர் மூன்று வளககைாகப் ெிரிக்கின்றார். 
அளவ ‘அ’ ‘ஆ’ என்ெளவ ஒரு வளகயாகவும், ‘இ’,  ‘ஈ’, ‘எ’, ‘ஏ’, ‘ஐ’ என்ெனவற்ளற 
மவறு ஒரு வளகயாகவும், ‘உ’, ‘ஊ’, ‘ஒ’, ‘ஓ’, ‘ஒை’ என்ெனவற்ளற மூன்றாவது 
வளகயாகவும் ெிரிக்கின்றார். இவற்ளற முளறமய Open unrounded, Front unrounded, 
Back rounded    எனக்கூறலாம். இவற்றுள் உ, ஊ, என்ெளவ ெின்னுயிர் (Back Vowels)  
என்றும், இ, எ மொன்றளவ முன்னுயிர் (Front Vowels)  என்றும், அ, ஆ மொன்றளவ 
நடுவுயிர் (Central Vowels) என்றும் இன்ளறய பமாழியியலில் அளழக்கப் 
பெறுகின்றன. 
 

 
 

 பமய்பயழுத்துக்களை வல்பலழுத்து, பமல்பலழுத்து இளடபயழுத்து எனத் 
பதால்காப்ெியர் மூன்று வளகயாகப் ெிரிப்ொர். வல்பலழுத்துக்கும், 
பமல்பலழுத்துக்கும் இளடமயயுள்ை மவற்றுளம குளறவு. இரண்டும் ெிறக்கும் 
இடங்கள் (Point of articulation) ஒன்மற. இவற்ளற ஓரிட பமல்லினம் (Homorganic nasal)  
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என்று அளழப்ெர் க, ச, ட கரங்கைின் ெிறப்ெிளனக் கூறும் சூத்திரத்திமலமய ங, 
ஞ, ண காரங்கைின் ெிறப்ெிளனயும் கூறுகிறார் பதால்காப்ெியர். 
    பமல்பலழுத் தாறும் ெிறப்ெின் ஆக்கம் 
    பசால்லிய ெள்ைி நிளலயின வாயினும் 
    மூக்கினம் வைியிளச யாப்புறத் மதான்றும் 
                (பதால். எழுத்து. 100) 
 
 பதால்காப்ெியர் தம்முளடய நூலில் தமிழ் எழுத்துக்கள் எனக்குறிப்ெிடுவது 
தமிழ் ஒலியன்களை (Phonemes)  என்கிறார் அகத்தியலிங்கம் (1977:19). ெல்மவறு 
மாற்பறாலிகளை உள்ைத்தில் பகாண்டு அளவ தனி ஒலியன்கைாகாத தன்ளமளய 
முன்னிறுத்திமய எழுத்துக்கள் முப்ெது என்றார்.  
 
 பமாழியியல் கருத்துக்கள் வைராத நிளலயில் மொன்ற ஒலிகள் எல்லாம் 
தமிழில் இருக்கின்றது. ஆனால் க, ங, த மொன்றவற்ளற மட்டுமம தமிழ் 
இலக்கண ஆசிரியர்கள்  குறித்துள்ைனர் என்ற வினாவிற்கு விளடயிறுக்க 
முடியாத நிளலயிளனயும் இதளன உள்ைத்மத நிறுத்தி அளவ ஒலியன்கள் ஆகா 
என்ற எண்ணத்தில் தமிழ் எழுத்துக்கள் முப்ெது என்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு 
முன்னமர பதால்காப்ெியர் கூறிச் பசன்ற  நிலயிளனயும் மநாக்கின் தமிழ் 
இலக்கணப் ொரம்ெரியத்தின்  பெருளம நன்கு விைங்கும். கடல்,  தங்கம், அகம், 
மொன்ற பசாற்கைின்  ‘ககரம்’ வருவதும் அவற்றுள் முதல் பசால்லில் ஆங்கில 
எழுத்தாகிய ‘k’ என்ெளதப் மொன்று பமாழிக்கு முதலில் ககரம் மிக 
வல்பலாலியாகவும் ‘தங்கம்’ என்ெதில் ஙகரத்திற்குப் ெின்னால் வருகிற நிளலயில் 
‘g’  என்ற ஆங்கில ஒலிளயப் மொன்று இளசஒலியாகவும்   (Voiced) அகம் என்ற 
பசால்லில் ஆங்கில ஒலியான ‘h’  மொன்று இரண்டு உயிர் எழுத்துக்கைிளடமய 
உரபசாலியாக (Fricative)  வும் உச்சரிக்கப்ெடுகின்றது. இவ்வாறு இவ்பவாலிகள் 
தம்முள் ஒன்றி வருகின்ற இடத்தில் மற்பறான்று வராத நிளலளயத் துளண 
நிளல வழக்கு (Complementary Distribution) என்ெர் பமாழியியலாைர். இவ்வாறு வரும் 
ஒலிகள் அளனத்ளதயும் ஒமர ஒலியனாகக் பகாண்மட இல்க்கணம் அளமப்ெர் 
(அகத்தியலிங்கம் 1977:20). 
 
 பதால்காப்ெியர் ஒலியன், மற்பறாலி, துளணநிளல வழக்கு என்பறல்லாம் 
விைக்கிப் பொதுவான ஒரு பமாழிக் பகாள்ளகளய உருவாக்கவில்ளல எனினும், 
இக்பகாள்ளககளை உள்ைத்மத பகாண்டு தமிழ் எழுத்துக்களைப் ெற்றிக் கூறுவதில் 
அவருளடய ஒலியியல் (Phonetics) ஒலியனியல்  (Phonemics)  அறிவு நன்கு 
விைங்குகின்றது. 
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    எழுதப் ெடுதலின் எழுத்து என மரெிலக்கணத்திலிருந்து அறிய முடிகின்றது. 
இது மட்டும் தான் எழுத்தின்  இலக்கணமா? ெல், கல் என்ெளவ மவறுெட்ட 
பொருள் உளடயளவ எப்ெடி அறிந்து பகாள்ை முடிகின்றது. இரண்டு 
பசாற்கைிலும் அல் என்ெது ஒன்றாகமவ இருக்கின்றது. 
    ெல்   ப் அ ல் 
    கல்   க் அ ல் 
இங்கு பொருள் மவறுொட்ளட உணர்த்த ப், க் என்னும் இரு ஒலிகமை காரணமாக 
இருக்கின்றன. இலக்கணத்தில் இக்மகாட்ொடு இருந்த மொதிலும் பமாழியியமல 
இதளனத் பதைிவாக விைக்குகின்றது. பமாழியியல் மகாட்ொட்டின் ெடி எளவ 
பொருள் மவறுொட்டிற்கு அடிப்ெளடக் காரணமாக அளமகின்றனமவா அளவ 
ஒலியன்கள் எனப்ெடுகின்றன. இலக்கணத்தில் அளவ எழுத்துக்கள் 
எனப்ெடுகின்றன. 
 
 ஒரு பமாழியில் ெல ஒலிகள் இருக்கலாம். அளவ அளனத்தும் பொருள் 
மவறுொட்ளடத் தருவதில்ளல. குறிப்ெிட்ட சூழலில் வரும் மொது பொருள் 
மவறுொட்டிற்கு அடிப்ெளடயான ஒலியன் மாற்பறாலியாக மாறுகின்றது. 
பமாழியில் ஒட்டு பமாத்தமாகக் காணப்ெடுெளவ ஒலிகள்  (Phones) 
பொருள் மவறுொட்ளடத் தருெளவ  ஒலியன்கள் (Phonemes) 
சூழலால் கட்டுண்டு திரிெளவ மாற்பறாலிகள் (Allophones) 
 
 மரெிலக்கணத்தில் ஒலிகள், ஒலியன்கள், மாற்பறாலிகளுக்குச் சான்றுகள் 
காணப்பெறுகின்றன. குறில் இகரம், குற்றியலிகரம், குறில் உகரம், குற்றியலுகரம் 
என நான்கு ஒலிகள் காணப்ெடுகின்றன. 
 
 இவற்றில் ஒரு மாத்திளர அைவுளடய குறில் இகரமும், உகரமும் பொருள் 
மவறுொட்ளடத் தந்து தனித்தனி எழுத்து (ஒலியன்) ஆகின்றன. குற்பறழுத்து 
அல்லாத பநட்படழுத்து மற்றும் ெிறவளக எழுத்துத் பதாடர்ச்சிமயாடு 
பமாழியறீ்றில் வல்பலழுத்ளத ஊர்ந்து வரும் குறில் உகரம் குற்றியலுகரம் என்ற 
சார்பெழுத்து (மாற்பறாலி) ஆகத்திரிகின்றது. 
 
 இமத மொன்று அளசச் பசால் மியாவில் மகரத்ளத ஊர்ந்து வரும் (ம்+இ) இ 
குறுகி ஒலிக்கின்றது. இவ்வாறு குறுகும் குற்றியலிகரம் என்ற சார்பெழுத்து 
(மாற்பறாலி) ஆகின்றது.  
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 மரெிலக்கணங்கைில் குறிப்ொகச் பசால்லப்ெட்டளவ எல்லாம் பமாழியியல் 
விைக்கிக் கூறுகின்றது. பசால் இலக்கணத்திலும் பமாழியியல் மகாட்ொடுகைின் 
அடிப்ெளடயில் சில விைக்கங்களைப் பெறலாம். 
     
 பசால்லதிகாரம், 1. கிைவியாக்கம் 2. மவற்றுளமயியல் 3. மவற்றுளம 
மயங்கியல் 4. விைிமரபு  5. பெயரியல் 6. விளனயியல் 7. இளடயியல் 8. 
உரியியல் 9. எச்சவியல் என ஒன்ெது இயல்களைக் பகாண்டது. அவற்றுள் முதல் 
நான்கு இயல்கள் பதாடரியல் ெற்றியும், எஞ்சிய ஐந்து இயல்கள் உருெனியல் 
ெற்றியும் விைக்குகின்றது. பசாற்கைின் வருளக  (External distribution of words)  ெற்றி  
முதல் நான்கு இயல்கைிலும், பசாற்கைின் கட்டளமப்பு (Internal structure of the word) 
ெற்றி களடசி ஐந்து இயல்கைிலும் விைக்கப்ெட்டுள்ைன.  
 
 தமிழில் பசால், கிைவி என்றால் ஒமர ஒரு பொருளை உணர்த்தக் 
கூடியளதயும் (வா, மொ) ஒன்றிற்கு மமற்ெட்ட பொருண்ளமகளைக் குறிக்கும் 
உருபுகளைக் பகாண்ட பசால்ளலயும், (வா+ந்+ஆன்>வந்தான்) குறிக்கும். இங்கு ‘வா’ 
என்ெது ஒரு பொருள் தரக்கூடிய ஒர் உருபு, வந்தான் என்ெது பொருள்த் 
தரக்கூடிய மூன்று உருபுகளைக் பகாண்டது. 
    வா    -      அடிச்பசால் 
    ந்    -     இறந்தகால இளட நிளல 
    ஆன்    -     எண், ொல், இடம் காட்டும் விகுதி 
    பதால்காப்ெியர் குறிப்ெிடும் ெல விளனமுற்று விகுதிகள் ஒன்றிற்கு மமற்ெட்ட 
பொருண்ளமகளைச் சுட்டுவனவாக உள்ைன. ஒலி, ஒலியனியலில் ஒலி, ஒலியன், 
மாற்பறாலி என காணப்ெடுவளதப் மொன்மற உருெனியலில் உருபு, உருென், 
மாற்றுருென் என்னும் ொகுொடுகள் காணப்ெடுகின்றன. 
 
 மரெிலக்கணங்கள் இறந்த காலத்ளத உணர்துவதற்கு நான்கு 
இளடநிளலகளை பதாகுத்துக் கூறுகின்றன. 
    தடற பவாற் றின்மன ஐம்ொல் மூவிடத்து 
    இறந்த காலந் தருந் பதாழில் இளடநிளல    
                (நன். 142) 
த், ட், ற், இன் என்ென இறந்த காலத்ளத உணர்த்தும் என்ெது விைக்க 
பமாழியியல் ஆகும். 
-த்-    பசய்தான்    பசய் + த் + ஆன் 
    பகாய்தான்    பகாய் + த் + ஆன் 
-ட்-         உண்டான்    உண் + ட் + ஆன் 
    கண்டான்    காண் + ட் + ஆன் 



 124 

-ற்-        பசன்றான்     பசல் + ற் + ஆன் 
    தின்றான்    தின் + ற் + ஆன் 
-இன்-    மெசினான்    மெசு + இன்+ ஆன் 
    வருந்தினான்  வருந்து +இன்+ஆன் 
     இந்நான்கு இறந்தகால இளடநிளலகைில் அடிப்ெளடயானளவ  த், இன் 
என்ற இரண்மட. த் என்னும் இறந்த கால இளடநிளலயின் மவறுெட்ட 
வடிவங்கமை -ட்-, -ற்- என்ென. மரெிலக்கணங்கள் இறந்த கால விளனமுற்றுகைில் 
இருப்ெவற்ளறப் ெகுத்து விைக்குகின்றார்கள். பமாழியியலாைர்கள் இவற்றிற்கு 
மமலும் சில விைக்கங்களைக் கூறுகின்றார்கள். 
 
 -த்-, -ட்-, -ற்- என்ென ஒர் அளமப்ெிலும் -இன்- என்ெது மவமறார் 
அளமப்ெிலும் இடம் பெற்றாலும் அளவ உணர்த்தும் பொருள் ஒன்மற, அஃது 
இறந்த காலம் என்ெதாகும். இங்கு அடிப்ெளட வடிவமான (தீணsீமீ யஷீீக்ஷீன)ீ -த்- 
குறிெிட்ட விளன அடிச்பசாற்கமைாடு இளணயும் பொழுது சூழலுக்கு ஏற்ெ வடிவ 
மாற்றம் பெறுகின்றன. 
    த்        > ட்    / {ண்,  ள்} 
    உண் +த்+ ஆன்        >  உண்டான் 
    ஆள் + த்+ ஆன்       >   ஆண்டான் 
        
    த்        > ற்     / { ள்,  ல்} 
    தின் + த் + ஆன்       >  தின்றான் 
    பகால் + த் +ஆன்     > பகான்றான் 
    அடிப்ெளட வடிவமான -த்- அடுத்து வரக்கூடிய ஒலியன் காரணமாக 
வடிவமாற்றம் பெறுவளத ஒலியன்னால் கட்டுண்ட மாற்றுருபு (Phonologically 
conditioned allomorph)  என பமாழியியலார் குறிப்ெிடுவர். 
 
 -இன்- என்னும் உருபும் இறந்த காலத்ளதக் காட்டக் கூடிய ஒர் 
இளடநிளலமய. இது பெரும்ொலும் குற்றியலுகர ஈற்று விளனயடிமயாடு 
வருவதால் இளத உருெனால் கட்டுண்ட மாற்றுருபு (Morphologically conditioned 
allomorph) எனக் குறிப்ெிடுவர். மரெிலக்கணத்தில் விைக்க நிளலயில் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ை த், ட், ற், இன் என்னும் இறந்த கால இளடநிளலகளை 
பமாழியியல் அடிப்ெளடயில் அவற்றின் வடிவ மாற்றத்திற்கானக் காரணங்களை 
விைக்கிக் கூறலாம். 
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 பதால்காப்ெியத்தில் உருபு, உருென், மாற்றுருபு என்ெனவற்றிற்கான 
விைக்கங்களும், களலச் பசால் ெயன்ொடும் காணப்ெட வில்ளலபயனினும் அளவ 
ெற்றிய பசய்திகள் ஆங்காங்மக காணப்ெடுகின்றன. 
     
 பதால்காப்ெியத்தில் பசால்லதிகாரம் பசால்லியளல மட்டுமல்லாது 
பதாடரியல் ெற்றிய ெல கருத்துக்களையும் விைக்குவதாகமவ அளமந்துள்ைது. 
     
 கிைவியாக்கத்தில் உள்ை 61 நூற்ொக்கைில் ஐம்ெதிற்கும் மமற்ெட்டளவ 
பதாடரியல் விைக்கங்களை அைிக்கின்றது என்ெது அகத்தியலிங்கனார் (1977 : 29) 
கருத்து. 
     
 கிைவியாக்கம் என்ற பதாடர் ெல கிைவிகைால் அதாவது பசாற்கைால் 
ஆக்கப்ெடும் பதாடர், வாக்கியம் ஆகியவற்ளறப் மெசுவது எனப் பொருள் தரும். 
கிைவியது ஆக்கம் என விரிந்து பசால்லினது பதாடர்ச்சி எனப் பொருள் 
உணர்த்தும். 
 
 எழுவாய்- ெயனிளலளய ஏற்கும் மொது ெயனிளல என்பனன்பன 
விகுதிகளை ஏற்கும் என்ெனவற்ளறத் பதால்காப்ெியர், 
    “ னஃகான் ஒற்மற ஆடூஉ அறிபசால்”         (488) 
    “ ைஃகான் ஒற்மற மகடூஉ   அறிபசால்”       (489) 
    “அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி 
      அப்ொல் மூன்மற ெலவறி பசால்மல”        (492) 
மொன்ற நூற்ொக்கைால் விைக்குகின்றார். இதளன பதால்காப்ெியர் ‘இளயபு’ என்று 
கூறாமல் ‘விகுதி’ என்மற சுட்டியிருக்கிறார். எழுவாய்- ெயனிளலக்குமிளடமய 
காணப்ெடும் பதாடர்ெிளன ‘இளயபு’ என்று பமாழியியலார் குறிப்ெிடுகின்றனர்.  
 
முடிவுலர: 
    ஒரு துளற ெற்றி துல்லியமாக அறிந்து பகாள்ை இன்பனாரு துளற ெற்றிய 
அறிவும் மதளவப்ெடுகின்றது. சார்ந்து ஆய்வு பசய்யும் மொது ெல பசய்திகளை 
மிக நுட்ெமாக ஆராய்ந்து அறிந்து பகாள்ை முடிகின்றது. ெல விைக்கங்களைப் 
பெற முடிகின்றது. அந்த வளகயிமல பமாழி ஆய்விற்கும் இரு மகாட்ொடுகள் 
உள்ைன. ஒன்று மரபு இலக்கணம் மற்பறான்று அறிவியல் பூர்வமாக பமாழிளய 
ஆராயும் பமாழியியல். ஒரு பமாழியின் அளமப்ெிளன மட்டுமம விைக்குவது 
மரெிலக்கணம். ஒட்டுபமாத்த பமாழிகைின் அளமப்ளெ விைக்குவது பமாழியியல். 
பமாழியியல் மநாக்மகாடு மரெிலக்கணங்களையும் உளரகளையும் மநாக்கும் மொது 
ெல அரிய பசய்திகளை அறிந்து பகாள்ை முடிகின்றாது. ெல விைக்கங்களைப் 
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பெற முடிகின்றது. இலக்கணம்  முழு ெழம். பமாழியியல் மதால் உரித்துக் 
பகாடுக்கின்றது. இலக்கணத்தால் உணர்த்த முடியாத சில கருத்துக்களை 
முழுளமயாக விைக்க பமாழியியல் துளண நிற்கின்றது. 
 
 
துலணநூற் ட்டியல்: 
1.   ச. அகத்தியலிங்கம்,1977        
பமாழியியல் - வாழ்வும் வரலாறும் 
க. புஷ்ெவல்லி, அளனத்திந்தியத் தமிழ் பமாழியியற் கழகம், அண்ணாமளல நகர் 
2.   ச. சுொஷ் சந்திரமொஸ், 2000        
பசால்லியல் ஆய்வுகள் 
பமய்யப்ென் தமிழாய்வகம், பசன்ளன 
3.  வ.ீ மரணுகா மதவி, 2010        
சாஸ்திரியாரின் பசால்லதிகார அணுகுமுளறயும் 
உருெனியல் மகாட்ொடும் 
பசந்தமிழ், (பதாகுதி :52, ெகுதி : 2, & பதாகுதி : 53, ெகுதி : 3) ெக். 7-12. 
4.  மகாதண்டராமன் பொன், 1973        
இலக்கண உலகில் புதிய ொர்ளவ 
   
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: 
முளனவர். வ.ீ மரணுகாமதவி 
தளகசால் மெராசிரியர் 
பமாழியியல் துளற 
மதுளர காமராசர் ெல்களலகழகம் 
மதுளர-21. 
<prof.renuga@gmail.com> 
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14.  ெிைவும் கதிரும் ப ொல் ெிலைத்திடும் எழுத்து  

— பதநமொழி 
 
 
     நிலவும் கதிரும் மொல் வாழ்க நின் புகழ் எனப் ொண்டியன் ெல்யாகசாளல 
முதுகுடுமிப் பெருவழுதிளயக் காரிகிழார் வாழ்த்தும் புறநானூற்றுப் ொடபலான்று 
உள்ைது.  சந்திர சூரியன் உள்ைவளர இக்பகாளட  நிளலக்கட்டும் என்று 
கூறுவளத ‘சந்திராதித்தவளர பதாடர்வதாக’ என கல்பவட்டுச் பசய்திகைிலும் 
காணலாம்.  நிலவும் கதிரும் மொல் நிளலத்திடும் எழுத்ளதப் ெளடத்த 
எழுத்தாைர்கைின் எண்ணிக்ளக மிகவும் குளறவு. ஒவ்பவாரு பமாழிக்கும் 
ஓரிருவர் மதறலாம்.  பெரும்ொலும் நிளலத்திடும் எழுத்தின் தகுதி 
எக்காலத்திற்கும்  பொருந்தும் அறிவுளரயாகமவ இருந்து வந்திருக்கிறது. 
அழகியல் இலக்கியங்கள் அத்தகுதி பெறுவது பசாற்ெம். 
 
     தனது வாழ்நாைில் ஒமர ஒரு நூல் மட்டுமம எழுதி வரலாற்றில் இடம் 
ெிடிப்ெது எழுத்ளத மூச்சாகக் கருதும் எந்த ஒரு எழுத்தாைருக்கும் இருக்கும் 
விருப்ெமம.  இத்தளகய வாழ்க்ளக எழுத்தாைர் யாவருக்கும் அளமவதில்ளல.  
நாம் யாபரன முகமறியாத வள்ளுவர் எழுதி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த 
திருக்குறளை நாம் அறிமவாம். இன்றும் உலகில் ெல பமாழிகைில் பமாழி 
பெயர்க்கப்ெடுகிறது.  இன்றும் அவர் நூல் பதாடர்ந்து ெதிப்ெில் இருக்கிறது. 
அக்காலத்தில் தமிழர் ஒவ்பவாருவரும் தம் வடீ்டில் ஒரு மலிவுவிளல 
திருக்குறள் ளகயடக்கப் ெதிப்ளெயாவது ளவத்திருப்ொர்கள். இன்றும் 
இளணயத்தில் ெல வளலத்தைங்கள் திருக்குறளைத் தாங்கி இருக்கிறது. தினம் 
ஒரு குறள் என்ற முயற்சி நடக்கிறது.  குறள்மளல என்ற திட்டம் துவங்கி 
குறள்கள் அளனத்ளதயும் கல்பவட்டில் பொறிக்கும்  முயற்சியிலும் இக்காலத் 
தமிழர் ஈடுெட்டுள்ைனர்.  வடஇந்தியரும் தமிழர் ஆதரளவப் பெரும் மநாக்கில் 
குறள் குறித்துப் ொராட்டுதல்களை பமாழிகிறார்கள்.  கங்ளகக் களரயில் 
வள்ளுவருக்கு இடமைிப்ெதாக உதட்டைவில் உறுதி கூறுகிறார்கள்.  எந்த ஒரு 
தமிழருக்கும், ெள்ைி பசல்லும் சிறுவர் உட்ெட ஓரிரு குறள்களை நிளனவில் 
இருந்து கூற இயலும். 
 
     மக்கள் மத்தியில் புகழ் பெற்ற ஓர் எழுத்தாைர்  எனில் அவர் திருக்குறளுக்கு 
உளர எழுதி பவைியிட்டிருப்ொர், ஒரு சிலர் தாமறிந்த ெிற பமாழியில் பமாழி 
பெயர்க்கவும் பசய்திருப்ொர்கள்.  அயல் நாட்டவர், உள்நாட்டவர், தமிழர், ெிற 
பமாழிளயத் தாய்பமாழியாகக் பகாண்ட தமிழார்வலர் எனப் ெலரும் இது மொன்ற 
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முயற்சிகளை முன்பனடுத்திருப்ெர். புகழ் பெற்ற எழுத்தாைர் ெட்டியலில் இடம் 
ெிடிக்க விரும்புெவர் தகுதி என்ற ஒரு எழுதப்ெடாத விதியாகவும் இது அளமந்து 
விட்டிருக்கிறது.  

     ெல உள்நாட்டு அயல் நாட்டு தமிழ்ச் 
சங்கங்கள் என்றால் திருவள்ளுவர் 
ெடமின்றி இருக்காது, திருக்குறள் 
ஒப்புவிக்கும் மொட்டி, வினாடிவினா எனப் 
ெல மொட்டிகளும் உலகத்தமிழர் அரங்கில் 
அரங்மகறி வருகிறது. தமிழ் என்றால் 
அதன் அளடயாைம் வள்ளுவர் என்ற 
நிளலளய எட்டி வள்ளுவன் தன்ளன 
உலகினுக்மக தந்த வான் புகழ் பகாண்ட 
தமிழ்நாடு என்று தான் ெிறந்த 
மண்ணுக்கும் பெருளம மசர்த்துச் 
பசன்றுள்ைார் குறள் மூலம் அறபநறி 

கூறிய வள்ளுவர். வள்ளுவர் யார் அவர் ெின்புலம் என்ன என்று உறுதியாகக் கூற 
இயலாத தடுமாற்றம் நம்மிடம் இருப்ெது மொல, அவர் எத்தளன நூல்கள் 
எழுதினார் என்ெளதயும் நாம் உறுதியாகக் கூற இயலாது.  அவர் திருக்குறள் 
பசய்து வரும் சாதளனயுடன் சில சமய நூல்கள் மட்டுமம மொட்டி மொட 
இயலும். 
 
     தமிழறிஞர் உ. மவ. சாமிநாளதயரின் ஆசிரியரும், 19-ம் நூற்றாண்டில் 
தமிழில் அதிக நூல்களை இயற்றியவர் என்ற புகழ் பெற்ற திரிசிரபுரம் 
மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம் ெிள்ளைளய ஒரு ஒப்ெிடுதலுக்காக எடுத்துக் 
பகாள்ைலாம்.  இவர் புராணங்கள், காப்ெியங்கள், ெிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள், 
அந்தாதி, கலம்ெகங்கள், மகாளவகள், எண்ணற்ற தனிப் புராணங்கள் என  சுமார் 
ஒரு லட்சத்துக்கும் மமற்ெட்ட ொடல்களை இயற்றியதாகக் கூறப்ெடுகிறது.  
ஆனால், இன்று ஒரு சராசரி இளைய தளலமுளற தமிழரிடம் மகட்டால் இவர் 
குறித்து ஒரு சில குறிப்புகளை அவரால் பகாடுக்க இயலுமா என்ெது ஐயமம. 
முதுளமளய மநாக்கிச் பசல்ெவர்கள் அவளர அறிந்திருந்தாலும் பெரும்ொமலாரால் 
அவர் எழுதிய ொடல் என ஒன்ளற தங்கள் நிளனவில் இருந்தும் பசால்ல 
இயலாது, அது மொல அவர் நூலில் இருந்து ஒரு ொடளல எடுத்துக் பகாடுத்தால் 
அது அவருளடயது என அளடயாைம் காட்டவும் இயலாது. இத்தளனக்கும்  
ெிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள் ெல இயற்றிய தமிழறிஞர் என்ெதால் ‘ெிள்ளைத் தமிழ் 
மீனாட்சி சுந்தரம் ெிள்ளை’ என்று சிறப்ெிக்கப்ெட்டவர். இவளர அளழப்ெித்து தமது 
ஊரின் மகாயில் மீது தலவரலாறு எழுத ளவத்துப் ெலரும் பெருளமப்ெட்டுக் 
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பகாண்ட அைவில் வாழ்ந்தவர். அவரது தமிழ்ப்ெணி ெரவலாக அறியப்ெட்டுப் 
பெயரும் புகழும் பெற்றிருந்த  தமிழறிஞர் இவர் என்ெது மிக விளரவில் 
மறக்கப்ெட்டு வருகிறது.  துணுக்குச் பசய்தி அைவிற்கு அவர் குறித்த தகவல்கள் 
பதரிந்து பகாள்ளும் நிளலக்கு அவர் வரலாறு மங்கி இருக்கிறது. 
 
     அவர் மட்டுமன்று, நாம் ஒவ்பவாருவரும் அறிந்த, ஆர்வத்துடன் 
வாரப்ெத்திரிக்ளககைில் ெடித்த ெல வணிக எழுத்தாைர்கள், அவர்கள் நூல்களைத் 
மதடித்மதடி வாங்கிப் ெடிக்கும் அைவிற்கு நம்ளமக் கவர்ந்தவர்கள், ெற்ெல 
நூல்களையும் கட்டுளரகளையும் எழுதி வந்த எழுத்தாைர்கள் ெலரும் 
காலப்மொக்கில் காணாது மொய் வருகிறார்கள். நாமறிந்த ெல 20 ஆம் நூற்றாண்டு 
எழுத்தாைர்கைின் வரலாறும் மங்கத் பதாடங்கியுள்ைது.  அளனவரும் அவர்கள் 
வாழ்ந்த காலத்தின் உலளகப் ெடம்ெிடித்து களதகைாகவும், கவிளதகைாகவும், 
கட்டுளரகைாகவும் நம் சிந்தளனயில் தாக்கத்ளத ஏற்ெடுத்தியவர்கமை. நம் 
இைளமக்கால வரலாற்றின் ஒரு ெகுதியாக அவர்கள் எழுத்து அளமந்திருந்தது.  
அவர்கள் எழுத்துகள் சில நம்ளமச் பசதுக்கியிருக்கும் அைவிற்கு நம் மமல் 
தாக்கமும் பகாண்டிருக்கும். 
 
     நம் ஒவ்பவாருவருக்கும் நம்ளமக் கவர்ந்த, பசன்ற நூற்றாண்டில் நம் 
சமகாலத்தில் வாழ்ந்த எழுத்தாைர் ஒருவளர அளடயாைம் காட்ட இயலும்.  
மாணவப் ெருவத்திமலமய எழுத்தாைராகப் புகழ் பெற்ற லக்ஷ்மி என்ற மருத்துவர் 
திரிபுரசுந்தரி எழுத்திற்காக வாரப்ெத்திரிக்ளக பவைிவந்த காலத்தில் காத்திருந்த 
கூட்டத்தினர் உள்ைனர்.  அவர் நூல்கள் திளரவடிவமும் பெற்று அவளரப் புகழின் 
உச்சியில் உயர்த்திய காலமும் உண்டு.  ஆனால் இன்ளறய இலக்கிய வட்டத்தின் 
இளைய தளலமுளறயினர் எத்தளனப் மெர் அவர் ெற்றி அறிவார்கள் என்ெளத 
நம்மால் கூற இயலாது.  ஆனால் அறிந்தவர் மிகக் குளறந்த அைவில் இருப்ெர் 
என்ெளத மறுப்ெின்றி ஒப்புக் பகாள்ளும் மனநிளலயில் நம்மில் ெலர் இருப்மொம். 
 
     இமத கருத்துகள் ெிறபமாழி எழுத்தாைர்களுக்கும் பொருந்தும். ஹாரி 
ொட்டளர விழுந்து விழுந்து ெடித்த சிறுவர்கள் இன்று வைர்ந்து பெரியவர் உலகில் 
நுளழந்து விட்டார்கள்.  அவர்கள் இைளமக்கால வாழ்வின் ஒரு ெகுதியாக 
விைங்கிய மஜ. மக. பரௌலிங் எழுதிய எழுத்துகள் அடுத்த தளலமுளறக்கு 
பசல்லுமா என்ெளத உறுதியாகக் கூற இயலாது.  தினம் தினம் நூற்றுக்கணக்கான 
எழுத்தாைர்கள் இளணயம் வழி எழுதத் துவங்கும்  பொழுது மொட்டியில் 
வருங்காலத்தில் அவரும் மளறந்து மொகலாம். கடந்த கால எழுத்தாைர்களை 
இலக்கியத்ளதப் ொடமாக எடுப்ெவர்கள் மட்டுமம அதிகம் அறிந்த நிளலயில் 
இருப்ொர்கள்.  
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     காலம் கடந்து வாழும் சாதளன ெளடக்கும் ஒரு எழுத்தின் இலக்கணம் 
என்ன என ஆராய முற்ெட்டால் முதலில் பதரிவது வள்ளுவர். குறள் என்ற ஒரு 
இலக்கியம் இன்றும் யாவருக்கும் பொருந்தும் கருத்துகள் ெலவற்ளறச் பசால்லிச் 
பசல்வதுடன், அக்கருத்துகளைப் பொன்பமாழிகள் மொல ஒருவர் தான் கூறும் 
கருத்ளத வலியுறுத்த மமற்மகாைாக எடுத்தாளும் எைிளமயுடன், நல்வழிப்ெடுத்தும் 
அறபநறியாக இருப்ெதும் காரணம் என்ெது பதரியும். என்றும் வாழும் எழுத்து 
சுருங்கச் பசால்வதுடன், எக்கால மக்கைாலும் தங்களுடன் இளணத்து 
அளடயாைம் காணப்ெட்டு, அதனால் ஏமதா ஒரு வழியில் ெயன் பகாள்ளும் 
வளகயிலும் அளமந்திருக்கத் மதளவ எனமவ நாம் முடிவு பசய்யலாம். 
 
 
நன்றி: இலக்கிய மவல் - ஐம்ெதாவது சிறப்ெிதழ் & FeTNA 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: மதபமாழி <jsthemozhi@gmail.com> 
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15.  திருக்குறளில் நுண்ந ொருள்  

— இநர. சந்திரபமொகன் 
 
 
முன்னுலர:- 
       “நுண்ணியம் என்ொர் அைக்கும்மகால் காணற்கால் 
        கண்ணல்லது இல்ளலெிற” 
இது குறிப்ெறிதல் அதிகாரத்தில் அளமச்சர் அறிவுறுத்தும் நுட்ெமான பசய்திகளை 
மன்னன் அறியக் கண்ளணத்தான் ெயன்ெடுத்துகின்றான் என்ெளத 
மமபலழுந்தவாரியாகப் பொருள் கூறுவர் பெருமக்கள். 
 
    ஆயினும் திருக்குறட்ொக்கள் பவைிப்ெளடயாகத் தளலப்புக்காக தரும் 
பொருளை விட நுட்ெமான பசய்திகளைத் மதடுெவர்களுக்கு நுண்பொருள்களை 
உருக்கி ளவத்திருப்ெதற்காகமவ வள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றியுள்ைார் 
என்ெளத பவைிக்பகாணர்வமத. இக்கட்டுளரயின் மநாக்கம், இக்குறட்ொவில் கூட 
என்ளனப்மொன்ற அறிவியற் காதலர்க்கு, கண்ளணக்கடந்து ஒரு உலகம் உள்ைது. 
அதன் மூலம் உயிர் அற்ற பொருள்கைில் குறிப்புக்களைக் கண்டு உணர, 
நுண்மணாக்கிகள் மதளவ. அவற்ளற வடிவளம என்று பசால்லியிருப்ெதாகமவ 
மதான்றுகின்றது. 
 
    காதலர்க்கு, காதலி அல்லது காதலன் பசயல்கள் ெல்மவறு பொருட்களை 
உணர்த்துவது மொல, அவரவர்கள் கண்களுக்கு மட்டும் விைங்கக்கூடிய 
நுண்பொருள்கள் நிளறந்தது திருக்குறள். மமலும் மதடுமவாம். 
 
மூைக்கூறுகளின் அறிவு:- 
 
    வஞ்சமனத்தான் ெடிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் 
    ஐந்தும் அகத்மத நகும் 
 
    இலம் என்று அளசயி இருப்ொளரக் காணின் 
    நிலம் என்னும் நல்ொன் நகும். 
 
    நிலம் நகும், பூதங்கள் ஐந்தும் நகும் என்று வள்ளுவர் உயிர்ப்பொருளுக்கான 
ெண்ெிளன, சடப்பொருள்களுக்கு இருப்ெதாக “நகும்” எனும் பசால்லால் 
குறிப்ெிடுகின்றார். 
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    நிலம், மூலக்கூறுகைின் பதாகுதியாகும். மூலக்கூறுகள் அடர் 
அடர்த்தியிலிருந்து குளற அடர்வு இடம் மநாக்கி நகரும். இது ெறளவகள் மற்றும் 
விலங்குகள் வலளசளய ஒத்து இருக்கிறது. எனமவ உயிரற்ற பொருள்களுக்கும் 
அறிவு இருக்கிறதாகக் கருதும் இயற்ெியலார் (Molecular Intelligence) அவர்கைின் 
கருத்துக்களுடன் ஒத்திருக்கின்றது. வைி மண்டலம், மகாள்கள், விண்மீன்கள் 
அளனத்தும் விண்ணில்   மிதக்கின்றது. எனமவ, அளவ ஒன்றனுக்பகான்று 
முரண்ெடாமல் இயற்ளக விதிகமைாடு நடந்துபகாள்வதும் இக்கூற்றுக்கு வலு 
மசர்க்கின்றது. 
 
திருவள்ளுவர் குறட் ொக்களில் ஐன்ஸ்டீன் கண்டு ிடிப்புகள் 
    திருக்குறைில் “எல்லாப் பொருளும் உை” என்ெது ஆன்ற அறிஞர்கைின் 
கூற்றாகும். அங்ஙனமாயின் அதில் தற்கால அறிவியல் கண்டுெிடிப்புக்களும் 
அடங்கி இருக்கக்கூடும் என்று ஆய்ந்மதார் எண்ணற்மறார். 1970க்குப் ெின் 
கண்டுெிடிக்கப்ெட்ட இயற்ெியல் கூறான “நாமனா பதாழில் நுட்ெத்தின்” 
அடிப்ெளடகள் திருக்குறைில் மலிந்துள்ைது என்ெளதப் ெல குறட்ொக்கைின் மூலம் 
நிறுவப்ெட்டுள்ைது (பசம்பமாழி மாநாட்டுக் கட்டுளரகள்). தவத்திரு குன்றக்குடி 
பதய்வசிகாமணி அடிகைார் அவர்கைின் உளர ஆழம், கூர்ளமயும் பசறிவும் 
மிக்கது என்று அந்த உளரயின் வாயிலாகத் தாம் கண்ட அரசியல் கருத்துக்களை 
ஒரு ஆய்வாைர் பதாகுத்திருந்தார். (மு.ெத்மா, திருக்குறள் ென்னாட்டு ஆய்வுக் 
மகாளவ, 2016, பதாகுதி 2 ெக்கம் 453). இக்கட்டுளரயில் 1945 உலகப் மொரில் 
கிட்லர் ெளட மதாற்ற நிகழ்ளவ அடிகைார். 
    “சிறுெளடயான் பசால்லிடம் மசரின் உறுெளடயான் 
    ஊக்கம் அழிந்துவிடும்” (497) 
என்ற குறள் பகாண்டு நிறுவியதும், பஜர்மனியின் பவற்றிளய 
    “மகடுஅறியாக் பகட்ட இடத்தும் வைம்குன்றா 
     நாடு என்ெநாட்டின் தளல” (736) 
என்ற குறள் பகாண்டு நிறுவியதும் நுட்ெமாகவும் என் சிந்தளனளயத் தூண்டும் 
வண்ணம் இருந்தது. 
 
    1945ல் நளடபெற்ற உலகப் மொருக்கு உரியச் பசய்திகள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன் என் ஐயன் திருவள்ளுவர் கூறியுள்ைார் என்ெது எனக்குள் பெருளம 
விளதத்தது. அதுமொன்று மநாெல் ெரிசுகள் பெற்ற சில கண்டுெிடிப்புக்கள் அல்லது 
அதன் சாரம் குறட்ொக்கைில் மளறபொருைாக இருக்கின்றதா என்று 
ஆராயமுற்ெட்மடன். அதில் கிளடத்த சில அற்புத இயற்ெியல் தத்துவங்களையும், 
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அதன் அடிப்ெளட புளதந்துள்ை குறட்ொக்களையும் இக்கட்டுளரயில் தந்துள்மைன். 
அளனவருக்கும் பதரிந்த குறட்ொக்கைில் பெரும்ொன்ளமச் பசய்திகள்  
 
அடங்கியுள்ைன என்ெது மு.வ., களலஞர் உளர மற்றும் தவக்திருஅடிகைார் 
கட்டுளரகள் பகாண்டு இங்கு ஆய்வு பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 
 
சொர் ியல் தத்துவம் 
    ஐன்ஸ்டீனின் சார்ெியல் தத்துவம் 20ம் நூற்றாண்டின் இளணயற்ற 
கண்டுெிடிப்பு. அதற்கான மநாெல் ெரிசு 1905ல் வழங்கப்ெட்டுள்ைது. ஐன்ஸ்டீன் 
இந்தக் மகாட்ொட்ளட நிறுவுவதற்கு மிகவும் உறுதுளணயான இரண்டு பசய்திகள் 
ெின்வருமாறு அளமந்துள்ைது. 
 
1.    இட நிளலயாளம    
2.    காலநிளலயாளம 
 
ஐன்ஸ்டீனின் சார்ெியல் பகாள்ளகயின்ெடி அளனத்து இயற்ளக விதிகளும் எல்லா 
இடத்திலும் பொருந்தும். நியூட்டனின் புவியரீ்ப்பு விளச மொன்று நிலவும், 
சூரியனும் அது அதற்கான ஈர்ப்புவிளச பகாண்டுள்ைது. ஓைியின் திளசமவகம் 
மாறிலி. ஓைியின் திளசமவகமம உலகில் மிக அதிகம். அதன் மவகம் ஒத்த 
மவகங்கைில் பசல்லும் பொருட்கைில் நீைம் நகராத் தன்ளமயின் நீைத்ளத விடக் 
குளறவாகத் பதரியும். அதன் நிளற அதிகரிக்கும். மநரம் மாறும் என்ற 
கண்டுெிடிப்புக்கள் சிறப்ொனளவயாகக் கருதப்ெடுகின்றது. 
 
    இனிநாம் அன்றாடம் ெயன்ெடுத்தும் குறட்ொக்கைில் இச்பசய்தி எவ்வாறு 
அளமந்துள்ைது என்ெளத நாம் காண்மொம். 
    “கண்பணாடு கண்ணிளன மநாக்பகாக்கின் வாய்ச்பசாற்கள் 
     என்ன ெயனும் இல” 
இக்குறைில் கண்ணால் காட்சிளயக் காணப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒைிப் ெரிமாற்றம், 
கண்பணாடு கண்ணிளன மநாக்குதல் இது மிகவிளரவில் அளமயும். ஒரு 
பநாடிக்கு 3,00,000 கி.மீ வளர ெயணிக்கும் ஒைி அளலளயப் ெயன்ெடுத்தும் மொது 
வாய்ச்பசாற்கள், அதாவது ஒலி அளலகைால் உருவான “வாய்ச் பசாற்கள்” என்ன 
ெயனும் இல. இன்ளறய Optical Communication” ஆப்டிக்கல் பதாடர்புகளுக்கு 
அடித்தைம் தரும் வளகயில் ஒைியின் மவகத்மதாடு பசய்தி ெரிமாற்றத்தில் ஒலி 
அளலகமைா, மவறுவளகயான மின், எலக்ட்ரான் ெரிமாற்றமமா மொட்டி மொட 
இயலாது. ஒைியின் மவகமம அதிமவகம் என்ற பசய்திகள் அடங்கியுள்ைது 
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உள்ைங்ளக பநல்லிக் கனி. கண்பணாடு கண் பசய்த மவளலளய ஒலி அளலகள் 
சுமக்கும் பசாற்கள் பசய்தது மொல் நிளனப்ெது அறியாளமமய ஆகும். 
 
அதனால் தான், 
    “வான்மநாக்கி வாழும் உலகுஎல்லாம் மன்னன் 
     மகால்மநாக்கி வாழும் குடி”   (544) 
மன்னனின் களடக்கண் மூலம் குடிமக்களுட்குப் ெல இன்ெம் தரப்ெடலாம் 
அதுமொன்று வானத்ளத மநாக்கி வாழும் மக்களுட்கு மளழ மொன்றதாகுமாம். 
எனமவ மநாக்கி என்ெதற்கு ஒைிளயப் ெயன்ெடுத்துதல் என்று நாம் பகாண்டால் 
ெல நுண்ணிய தகவல்கள் கிளடக்கும். உயிரினங்கள் வான் தரும் மளழ மநாக்கி 
வாழுகின்றன. ஒைிளயப் ெயன்ெடுத்துகின்றன. 
 
    “பொருள் கருவிகாலம் விளனஇடபனாரு ஐந்தும் 
     இருள்தீர எண்ணிச் பசயல்”  (675) 
அதாவது ஒரு காரியத்ளதத் துவக்கும் மொது 1)பொருள் 2)கருவி 3)காலம் 4)விளன 
5)இடம் என்ற 5 காரணிகளை ஒரு மசர நிளனந்து பதாடங்க மவண்டும். 
இக்குறட்ொவில் ளகப்பொருள், வசதிவாய்ப்புக்கள், அளதச் பசய்யும் கருவியாக 
யாளர நியமிக்கலாம், தகுந்த காலம் தானா? இதளனச் பசய்யமுடியுமா? 
இளதவிடச் சிறப்ொன இடம் உண்டா? என்று ஆய்ந்து பசய்தல் மவண்டும் என்ெது 
ஆன்மறார் தரும் விைக்கம். ஆயின் பொருள் என்ெளதப் ெருப்பொருள் (Matter) 
என்றும் கருவி என்ெது அதளன அைக்கும் கருவி (Instrument), எதளன 
அைக்கின்மறாமமா அளத விளன என்று பகாண்டு காலம், மநரம் (Time), இடம் (x, 
y,z) என்று பகாண்டு ஒரு மசாதளன பசய்மவாமானால் ெிளழ-இருள், பதைிவான 
விளட தீர வழி கண்டு பசய்தல் மவண்டும். 
 
    காலம் அைக்கும் மொது அதில் இடத்தால் ெிளழ வரும். இடத்ளத அைக்கும் 
மொது காலத்தால் ெிளழ வரும். 
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என்ற ளஹசன்ெர்க் கண்டுெிடிப்பு இக்குறட்ொவில் ஒைிந்துள்ைது துள்ைியமாய் 
பதரிகின்றது. 
    “எப்பொருள் யார்யார்வாய் மகட்ெினும் அப்பொருள் 
     பமய்ப்பொருள் காண்ெதறிவு” 
 
    “எப்பொருள் எத்தன்ளமத் தாயினும் அப்பொருள் 
     பமய்ப்பொருள் காண்ெதறிவு” 
என்ற குறட்ொக்கள் “இடன்” என்ெளத x, y, z  என்ெளத அைக்கும் மொது அதன் 
உண்ளம அைவிளனக் கண்டுெிடித்தல் அறிவு என்ற பசய்தி ஒைிந்துள்ைது. 
    “சமன்பசய்து சீர்தூக்கும் மகால்மொல் அளமந்பதாருொல் 
     மகாடாளம சான்மறார்க்கு அணி” 
 
    “மிக்கமிகு புகழ் தாங்குெமவாதற் மசர்ந்தார் 
     ஓற்கம் களடப்ெிடியா தார்” 
என்ற ஐந்திளண ஐம்ெது ொடல் வரிகைில் கூறியது மொல் தைர்ச்சிகளை ∆ x, ∆tக் 
கண்டுகளைய முற்ெடுதமல பமய்ப்பொருள் காணும் வழி. இதளன “Uncertainty 
Principle” நிளலயின்ளமக் பகாள்ளக என்று இயற்ெியலில் ெகர்வர். அதன் 
வழியிமலமய சார்ெியல் காணப்பெற்று, ஐன்ஸ்டீன் மநாெல் ெரிசு பெற்றார். எனின் 
வள்ளுவருக்கு அன்மறா அத்தளகய ெரிசு பகாடுக்கப்ெட்டிருக்க மவண்டும். நம் 
குளற நீக்கிய ஆன்மா “மகாத்மா”ஆக மாறுவது மொல் குளறகளைந்து நிளற 
பசய்யும் நல்லாசிரியராய் வள்ளுவர் திகழ்கின்றார். 
 
Will the Next War Be Fought Over Water? As soon as 2025, large parts of the world could 
experience perrennial water shortages, says Dr. Upmanu Lall, director of the Columbia Water Center 
and a leading expert on hydroclimatology, climate change adaptation, and risk analysis. 
 
    இந்தியாளவப் பொறுத்தமட்டில் மம மாதம் வந்துவிட்டால் ெல ொகங்கைில் 
நீர் மதளவ. சுளம ஊர்திகைில் ெல கிராமங்களுக்கு குடிநீர் எடுத்துச் பசல்ல 
மவண்டிய நிளலளம. மளழநீர் மசகரிப்பு, சுத்தமான குடிநீர், மொன்ற திட்டங்கள் 
நீர் மமலாண்ளமயின் இன்றியளமயாளமளயக் குறிக்கின்றன. அதிகப்ெடியான 
நிலத்தடி நீர் உெமயாகத்தினால் பூமிக்கடியில் உள்ை நீரின் அைவுகைில் மாற்றம் 
ஏற்ெட்டு, நீர் ெற்றாக்குளற ஏற்ெட வாய்ப்பு உள்ைதாக இன்ளறய விஞ்ஞானிகள் 
எச்சரிக்கின்றனர். ஆனால் இந்த முடிவிளன தங்கைின் அறிவியல் மதடல்கள், 
மசாதளனகள், கணினிகள் மூலம் ஆய்வுபசய்து கூறியுள்ைனர். நம் திருவள்ளுவர் 
2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இக்கருத்ளத எப்ெடிக்கூறுகிறார் என்று ொருங்கள். 
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    “வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 
     தான் அமிழ்தம் என்றுணரற்ொற்று.” 
வானிலிருந்து பெய்யும் மளழயினால் தான் உலகம் நிளலபெற்று உள்ைது. 
அதனால் அவ்வானத்து நீமர அமிழ்தமாகக் கருதப்ெடுகின்றது. 
 
    “அமிழ்தம்” சாவா மருந்து. அதற்கு ஒப்ொனது நீர். அது வானத்திலிருந்து 
பூமிக்கு வந்தது. அதளன அமிழ்தம் மொல் மசமித்து அளனவருக்கும் ெகிர்ந்தைிக்க 
மவண்டும். உயிர்கள் இந்த பூமியில் நீடித்து வாழ நீர் அவசியம் என்ெதும் அதளன 
அமிர்தமாய் மொற்றுவது உயிரின்கடளம என்கிறார் வள்ளுவர். 
    பநடுங்கடலும் தன் நீர்ளமகுன்றும் தடிந்பதழிலி 
    தான் நல்காதாகி விடின். 
மமகமானது மளழயாகப் பொழிந்து நீளரக் கடலில் பகாட்டாவிட்டால் பெரிய 
கடலும் நீர்வற்றிப்மொகும். இங்மக ஒரு ஐயம். கடல் நீர் ஆவியாகி மமகமாகிறது. 
மமகம் தன்னுளடய பசறிவிளனப் பெருக்கி தடித்து ஒரு குறிப்ெிட்ட அைவு 
பெருகியெின் மளழயாய் பகாட்டுகிறது. இப்பொழுது நாம் அதிகப்ெடியான நீளர 
சில இடங்கைில் பசலவு பசய்மதாமாயின், அந்த இடங்கைில் இருந்து ஆவியாகும் 
நீர் குறிப்ெிட்ட தடிமனுக்குப் பெருகுவது இல்ளல. நிலத்தடி நீளர அதிகமாகப் 
ெயன்ெடுத்தினால் மமகம் தடிக்காது. அத்தளகய நிளலயில் அழகிய மமகம் 
மளழயாவது இல்ளல. அப்ெடி தன்ளனத்தாமன பெருக்கிக் பகாள்ளும் மவளலளய 
மமகங்கள் பசய்துபகாள்ை வாய்ப்பு இன்றிப் மொனால் என்ன நடக்கும். விவசாயம் 
பசய்ய இயலாது மொகும். ெசிப்ெிணி பகாடுளம அதிகரிக்கும். உயிரின ஒழுக்கம் 
மாறுெடும். உலகம் இத்துன்ெங்கைால் உயிர்கள் மாயும். 
    “நீரின்றி அளமயாது உலபகனில் யார்யார்க்கும் 
    வானின்று அளமயாது ஒழுங்கு” 
ஒழுக்கம் விழுப்ெந் தரும். எனமவ மனிதன் நீளரப்மொற்றி ெயன்பசய்தல் 
மவண்டும். அதில் தான் உலக ஒழுங்கு அளமந்துள்ைது. எனமவ நீளரச் மசமிப்ெரீ் 
என்று திருவள்ளுவன் அன்மற கூறியுள்ைார் அழகாக. திருக்குறைில் மிகச்சிறந்த 
இயற்ெியல் கருத்துக்களை திருவள்ளுவன் வழங்கியுள்ைார் என்றால் 
மிளகயாகாது. 
 
முடிவுலர:- 
        “நீர் வான்நின்றது, ெின்னர் பூமி வந்தது” 
அதன் வரவால்தான் உயிர்கள் உருவாயின. பூமிளயப் புணர்ந்து உயிளரக் 
பகாணர்ந்தது நீர்.  பூமிக்கு உயிர் பகாடுத்த நீரும் ஒரு நாள் மரணிக்கும் என்ற 
நுண்ணிய பசய்தி பநடுங்கடலும் “தன் நீர்ளம குன்றும்” என்ற குறட்ொவில் 
மளறந்துள்ைது. பூமியின் ளமயப்ெகுதி பவப்ெமும், சூரியனின் பவப்ெமும் மசர்ந்து 
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கடல்நீர் ஆவியாகி மளழ பொழியும் வாய்ப்பு உருவாகிறது என்று தற்கால 
அறிவியலார் கண்டறிந்துள்ைனர். பூமியின் இரக்கக் குணத்தால்தான் கடல் 
இன்றும் இருந்து உயிர்காக்கின்றது என்ெது குறள்காட்டும் நுண்பொருள். நிலமகள் 
நகும் என்ற பசாற்கள் மூலம் மூலக்கூறுகள் அறிவுளடயன என்ற பசய்திளய 
வள்ளுவர் தருகிறார். 
 
    எனமவ குறள்பநறி வாழ்ந்து, மானுட ஒழுக்கத்தால் தமிழ் மண்பணாழுக்கம் 
மொற்றுமவாம். உலளகக்காப்மொம். 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: பர. சந்திரமமாகன் <rathinam.chandramohan@gmail.com> 
முதல்வர், ஸ்ரீ மசவுகன் அண்ணாமளல கல்லூரி, மதவமகாட்ளட. 
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16.  மறக்க இயைொத மொமன்னர் இரொசரொசன்!  

— அண்ணொமலை சுகுமொரன் 
 
 

இன்று சதயத்திருநாள் ! 
மாமன்னர் இராசராசனின் 1032வது சதய விழா !! 
மாமன்னர் இராசராசன்  அவதரித்தநாள் !!! 

 
சதயம் என்ெது இந்திய 

வானியலிலும் மசாதிடத்திலும் இராசிச் 
சக்கரத்தில் பசால்லப்ெடுகின்ற 
இருெத்மதழு நட்சத்திரக் மகாணப் 
ெிரிவுகளுள் 24 ஆவது ெிரிவு ஆகும். 
அது ஒரு பெருளமபெறுகிறது 
இராசராசன் அதில் ெிறந்ததால். 
 

இந்தியவரலாறு  
குப்தர்களையும்,பமௌரியர்களையும்  
விஜயநகர அரசர்களைப் ெற்றிச் 
பசால்லுமைவிற்கு  ராஜராஜ 
மசாழளனப் ெற்றிமயா, தமிழரசர்களைப் 

ெற்றிமயா அதிகம் பசால்வதில்ளல. ஆதாரங்கள் என்னமமா பகாட்டிக்கிடக்கிறது. 
 

தமிழில் பொருள் காண முடியாத பசாற்கைில் "மசாழ" என்ெதும் ஒன்றாகும். 
'நீர் சூழ்நாடு' என்ெது நாைளடவில் 'சூழநாடு', ெிறகு மசாழநாடு என 
மாறியிருக்கலாமமா என்று மதான்றுகிறது. மிகப் ெழளமயானது மசாழநாடு. 
இதளனப் ெற்றிய குறிப்புகள் மகாொரதத்திலும் அமசாகரது கல்பவட்டிலும் கூடக் 
காணப்ெடுகிறது.சூரிய குலத்தவர் என்று தங்களை அளழத்துக் பகாண்ட மசாழர்கள் 
சங்க காலத்திமலமய (கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டு பதாடக்கம் கி.ெி. 2ம் நூற்றாண்டு 
வளர) வாழ்ந்திருந்தாலும் அந்தக் காலகட்டத்தின் முடிவில் பதன்னாட்டு 
வரலாற்றிலிருந்மத காணாமல் மொய்விட்டிருக்கிறார்கள். ஆயினும் சங்கம் 
வைர்த்த இந்த இனத்தவர் குறுநில மன்னர்கைாக உளறயூர், ெளழயாளற மொன்ற 
ெளழய தளலநகரங்கைிமல பதாடர்ந்து வாழ்ந்தனர் என்ெதற்குச் சான்றுகள் 
உள்ைன.  சிெி, முசுகுந்தன், மனு, பசம்ெியன் என்று புராணங்கைில் அவர்கைின் 
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மரபு இடம் பெற்றிருக்கிறது. அதனால் தான் வரலாற்றில் இருந்து அவர்கள் 
விடுெட்டார்கைா என்று பதரியவில்ளல . 
 

இராசராச மசாழன் மசாழர்கைின் புகழ் பெற்ற மன்னர்களுள் மிக 
முக்கியமானவர் ஆவார். 'மசாழ மரெினரின் பொற்காலம்' என்று மொற்றத்தக்க 
வளகயில் ஆட்சி பசய்த இம்மன்னனின் ஆட்சிக்காலம் கி.ெி 985 முதல் கி.ெி 1012 
வளரயாகும். 
 

இராசராச மசாழனின் முப்ெதாண்டு ஆட்சிக்காலமம மசாழப் மெரரசின் 
வரலாற்றில் மிக முக்கியமாக விைங்கியது.  ஆட்சி முளற, இராணுவம், 
நுண்களல, கட்டடக்களல, சமயம், இலக்கியம் ஆகிய ெல்மவறு துளறகைில் புதிய 
எழுச்சிளயக் கண்ட மசாழப்மெரரசின் பகாள்ளககளை இவனுளடய ஆட்சியில் 
உருப்பெற்றளவமய ஆகும். 
 

அவரது ெிறந்த நாள்  - 943 ஐப்ெசி சதயம் நட்சத்திரம் (கி.ெி. 943) என்று 
மெராசிரியர் சி. மகாவிந்தராசனார் மற்றும் முளனவர் சி. மகா.பதய்வநாயகம் 
எழுதிய மசாழர் வரலாறு (ெக்கம் 102) எனும் நூல் குறிப்ெிடுகிறது. (உலகத் தமிழ் 
பசம்பமாழி மாநாட்டுச் சிறப்பு பவைியடீு) மமலும் மவறுெட்ட கருத்துக்களும் சில 
உண்டு. 
 

இராசராசன் சித்திளரத் திங்கள் சதய நட்சத்திரத்தில் ெிறந்தவர் என 
மன்னரது திருப்புகலூர் கல்பவட்டும் முதலாம் இராமசந்திர மசாழரின் 
எண்ணாயிரம் கல்பவட்டும் பசப்புவதாக முளனவர் சூ. சுவாமிநாதன் 
(கல்பவட்டாய்வாைர் இந்தியத் பதால்லியல் அைவடீ்டுத்துளற ளமசூர்) 
கல்பலழுத்தில் காலச்சுவடுகள் (ெக்கம் 38, 39) என்ற நூலில் குறிப்ெிடுகிறார். 
 

இராசராசன் வரலாற்றில் பெற்றிருந்த சிறப்ளெ அவரது சிறப்புப் பெயர்கள் - 
42 குறிப்ெிடுகின்றன . 
  1. இராசகண்டியன் 
  2. இராசசர்வக்ஞன் 
  3. இராசராசன் 
  4. இராசமகசரிவர்மன் 
  5. இராசாச்ரயன் 
  6. இராசமார்த்தாண்டன் 
  7. இராமசந்திரசிம்மன் 
  8. இராசவிமநாதன் 
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  9. இரணமுகெமீன் 
10. இரவிகுலமாணிக்கன் 
11. இரவிவம்சசிகாமணி 
12. அெயகுலமசகரன் 
13. அருள்பமாழி 
14. அரிதுர்க்கலங்கன் 
15. பெரியபெருமாள் 
16. அழகியமசாழன் 
17. மும்முடிச்மசாழன் 
18. ெண்டிதமசாழன் 
19. நிகரிலிமசாழன் 
20. திருமுளறகண்டமசாழன் 
21. பசயங்பகாண்டமசாழன் 
22. உத்தமமசாழன் 
23. மூர்த்தவிக்கரமாெரணன் 
24. உத்துங்கதுங்கன் 
25. உய்யக்பகாண்டான் 
26. உலகைந்தான் 
27. பதலிங்ககுலகாலன் 
28. மகரைாந்தகன் 
29. மூர்த்தவிக்கரமாெரணன் 
30. மசாமழந்திரசிம்மன் 
31. மசாழநாராயணன் 
32. மசாழகுலசுந்தரன் 
33. மசாழமார்த்தாண்டன் 
34. ொண்டியகுலாசனி 
35. சிவொதமசகரன் 
36. சிங்கைாந்தகன் 
37. சத்துருபுஜங்கன் 
38. சண்டெராக்ரமன் 
39. ஜனநாதன் 
40. சத்திரியசிகாமணி 
41. கீர்த்திெராக்கிரமன் 
42. ளதலகுலகாலன் 
 
அரியளன அமர்ந்தநாள் - ஆடி மாதம் 22ம் நாள் 985வது வருடம் 18/07/985 
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ஆட்சி ஏற்ற வயது - 42ம் வயது 
தஞ்ளச பெரியமகாயில் கட்டியது - ஆட்சியாண்டு 25, 275ம் நாள் சனிக்கிழளம 
குடமுழுக்கு  பசய்த நாள் - 22/04/1010 (புனர்பூச நட்சத்திரத்தில்) 
இறந்த நாள் - 17/01/1014 (ஆட்சியாண்டு 29, மார்கழி மாதம் பூர்வெட்சம் சதூர்த்தசி 
திதி)  வாழ்ந்த கால வயது - 71 ஆண்டுகள் 
 

தஞ்ளச பெரியமகாயில் என்றும் ஒரு அதிசயமாகும்.  யுபனஸ்மகாவின் 
உலக ொரம் ெரிய நிளனவுச்சின்னங்கள் ெட்டியலில் இக்மகாயில் இடம் 
பெற்றுள்ைது.  உலக அைவில் இதன் கட்டிடக் களல சிறப்ளெ வியக்காத 
வல்லுநர்கமை கிளடயாது. இராசராச மசாழன் சிவபெருமானுக்கு ஆத்மார்த்தமாகக் 
கட்டிய (கி.ெி.985 - 1012) அரும்பெரும் ஆலயம் இது.  இங்குள்ை மூலவர் 
ெிரம்மாண்டமானவர், 13 அடி உயரம் உளடயவர். ஆவுளட மட்டும் 54 அடி 
சுற்றைவு உளடயது. மமல் ொணத்தின் சுற்றைவு மட்டும் 23 அடி. இவ்வைவு 
பெரிய லிங்கம் மவறு எங்கும் இல்ளல.  அம்ொள் 9 அடி உயரம் உள்ைவர். இந்த 
லிங்கம், மத்தியெிரமதச மாநிலம், நர்மதா நதிக்களரயிலுள்ை ஒரு 
மளலயிலிருந்து பகாண்டு வரப்ெட்டு ெிரதிஷ்ளட பசய்யப்ெட்டது. எனப்ெடுகிறது. 
 

முதலாம் இராசராசன் மூன்று வித பமய்க்கீர்த்திகளைக் ளகயாண்டாலும் 
'திருமகள் மொல' என்று பதாடங்கும் பமய்க்கீர்த்திளயமய எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து 
பெரும் அைவில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது. இவ்வளக பமய்க்கீர்த்தி இவனது ஆட்சியில் 
நளடபெற்ற முதற்மொளரக் குறிக்கும் வளகயில், 'காந்தளூர்ச்சாளல கலமறுத்த' 
என்ற ெட்டத்ளதக் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ  திருமகள் மொல பெருநிலச் பசல்வியுந் தனக்மகயுரிளம 
பூண்டளம மனக்பகாைக் காந்தளூர்ச் சாளலக் கைமறூத்தருைி மவங்ளக நாடும் 
கங்ளகொடியும் நுைம்ெொடியும் தடிளக ொடியும் குடமளல நாடும் பகால்லமும் 
கலிங்கமும் எண்டிளச புகழ்தர ஈழ மண்டலமும் இரட்டொடி ஏழளர இலக்கமும் 
திண்டிறல் பவன்றி தண்டால் பகாண்டதன் பொழில் வைர் ஊழியுள் எல்லா 
யாண்டிலும் பதாழுதளக விைங்கும் யாண்மட பசழிஞளர மதசுபகாள் 
ஸ்ரீமகாவிராஜராஜமகசரி ெந்மரான ஸ்ரீராஜராஜ மதவர். எத்தளன அழகாகத் தனது 
வரலாற்றின் முக்கிய நிகழ்வுகளை வரிளசப்ெடுத்தியிருக்கிறார் ொருங்கள். 
இன்னமும் தமிழர்கள் வரலாற்று அறிவு இல்லாதவர்கள் என்று ெழி 
சுமத்தப்ெடுகிறது. ெதிவுகள் என்னமமா மிகவும் உண்டு ஆனால் சரிவர 
ஆராயப்ெடவில்ளல. மாமன்னர் இராசராசன் ஆண்ட காலத்தில் நளடமுளறயில் 
இருந்த வரிகள் சில மசாழர் காலத்தில் மக்களுக்கு இடப்ெட்ட வரிகள். மக்கைின் 
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மதளவகள், மமகசனின் மதளவகள் இவற்ளற  நிளறமவற்ற அரசுக்குப் பொருள் 
மவண்டாமா? இமதா அரசின் வருவாய்க்கான வரிகள்: 
1. அங்காடிப் ெட்டம் 
2. இடப்ொட்டம் 
3. இளலக் கூலம் 
4. இரவுவரி 
5. இளற 
6. ஈழம் 
7. உல்கு 
8. ஊரிடுவரி 
9. எச்மசாறு 
10. ஏரிப்ொட்டம் 
11. ஓடக்கூலி 
12. கண்ணாலக்காணம் 
13. காமவரிக்களர வினிமயாகம் 
14. குசக்காணம் 
15. குடிளம 
16. சொவினிமயாகம் 
17. சித்தாயம் 
18. சில்லிளற 
19. சில்வரி 
20. பசக்கிளற 
21. தட்டார்ப் ொட்டம் 
22. தரகு 
23. தறியிளற 
24. நாடுகாவல் 
25. நீர்க்கூலி 
26. ொடிகாவல் 
27. பூட்சி 
28. மொர்வரி 
29. மரமஞ்சாடி 
30. மரவிளற 
31. மளன இளற 
32. மீன் ொட்டம் 
33. வண்ணாரப்ொளற 
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கடல் கடந்து வாணிகத்திலும் ஆதிக்கத்திலும் மகாமலாச்சிய மசாழர்கள் 
நீர்ப்மொக்குவரத்திலும் சிறந்து விைங்கினர். இமதா கி.ெி. 9 - 10ஆம் நூற்றாண்ளடச் 
மசர்ந்த மசந்தன் திவாகரம் என்னும் நூல் குறிப்ெிடும் கப்ெலின் பெயர்கள்: 
1. வங்கம் 
2. ொளட 
3. மதாணி 
4. யானம் 
5. தங்கு 
6. மதளல 
7. திமில் 
8. ொறு 
9. அம்ெி 
10. ொரி 
11. சதா 
12. ொரதி 
13. பநௌ 
14. மொதன் 
15. பதாள்ளை 
16. நாவாய் 
 

இவரின் பெருளமக்கு இன்னமும் ெல சிறப்புச்பசய்திகள் வரலாற்றில் 
பகாட்டிக்கிடக்கின்றன. ஆனால் முக்கிய ஒன்ளறக் குறிப்ெிடாமல் இருக்க 
முடியாது. அது ஒரு அறிவியல் அற்புதம் ! மசாழநாட்டின் நிலம் அளனத்ளதயும் 
துல்லியமாக அைக்கவும், அவற்றின் தரத்ளத நிர்ணயிக்கவும் குரவன் 
உலகைந்தான் இராசராச மாராயன் என்ெவன் தளலளமயில் இராசராசன் ஒரு குழு 
அளமத்தான். இக்குழு தனது ெணிளயக் குளறவறச் பசய்து அரசனின் ொராட்ளடப் 
பெற்றது. நிலத்ளத அைக்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ெதினாறு சாண் நீைமுளடய 
மகால் “உலகைந்தான் மகால்” என்றளழக்கப்ெட்டது. 
 

எந்தவித சாதனங்களும் கண்டறியாத அந்த காலத்திமலமய நிலத்ளத 
அைந்து தரம் ெிரிப்ெபதன்ெது ஒரு அசாதாரண ெணி, இதளன மிகவும் சீரிய 
முளறயில் சாதித்த மசாழராஜனின் மகுடத்தில் இந்த அரிய ெணி ஒரு ளவரம். 
 
உலகைந்தான் மகால் ெற்றிய சில விவரங்கள்: 
24 விரல் பகாண்ட முழம் - கிஷ்கு 
25 விரல் பகாண்ட முழம் - ெிரஜாெ மத்தியம் 
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26 விரல் பகாண்ட முழம் - தனுர் முஷ்டி 
27 விரல் பகாண்ட முழம் - தனுர் கிரஹம் 
28 விரல் பகாண்ட முழம் - ெிராச்யம் 
29 விரல் பகாண்ட முழம் - ளவமதகம் 
30 விரல் பகாண்ட முழம் - ளவபுல்யம் 
31 விரல் பகாண்ட முழம் - ெிரகீர்ணம் 
33” ஆங்கில அைவிற்குச் சமமானது கிஷ்கு முழமாகும். 
 

இத்தளனயும் பசய்த மாமன்னரின் சிளல இருக்குமிடம் அறிந்தால் 
வருத்தம் மிகும் .பெரியமகாவில் கட்டி முடிக்கப்ெட்டவுடன் அதற்கு நிர்வாக 
அலுவலராக இருந்த ஆதித்தன் பதன்னவன் மூமவந்த மவைாைன் என்ெவர் 
இராசராச மசாழனுக்கும் அவரது மளனவி மலாகமாமதவிக்கும் பசம்ெில் உருவச் 
சிளலகள் பசய்தார். இராசராச மசாழன் உயிருடன் இருக்கும் மொமத பசய்யப்ெட்ட 
இச்சிளலகள் இப்மொது குஜராத் மாநிலம் அகமதாொத்தில் உள்ை பகைதம் 
சாராொய் தனியார் அருங்காட்சியத்தில் ளவக்கப்ெட்டுள்ைது. 
 

இராசராசமசாழன் மளறந்த ெிறகு, அவருளடய பவண்கலச்சிளல ஒன்றும் 
வடிவளமக்கப்ெட்டது. அளத, ெிரகதீஸ்வரர் வதீி உலா பசல்லும்மொது முன்னால் 
எடுத்துச் பசல்ல மவண்டும் என்று ஆளண ெிறப்ெித்தார் ராமஜந்திர மசாழர். 
ெயெக்திமயாடு, ளககூப்ெியவாறு இருக்கும் இந்தச் சிளலயும் தற்மொது வடக்மக 
சாராொய் அருங்காட்சியகத்தில்  இருக்கிறது. 
 

இந்த அற்புத வரலாற்று முக்கியம் வாய்ந்த சிளலகளை மத்திய அரசின் 
உதவிமயாடு மீண்டும் தமிழக அரசு மீண்டும் தமிழ் மண்ணுக்குக் பகாண்டுவந்து 
தஞ்ளசக் மகாயிலில் ளவக்கமவண்டும்.இதுமவ மாமன்னர் இராசராசனுக்கு நாம் 
பசய்யும் நன்றி கூறல் ஆகும். 
 
 
அண்ணாமளல சுகுமாரன் 
 (30-10-2017) 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: அண்ணாமளல சுகுமாரன் (amirthamintl@gmail.com) 
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17.  குருபகொவிந்தரும் இரொமைிங்கரும்  

—  முலனவர். மைர்விழி மங்லகயர்க்கரசி 
 
 
    அக்மடாெர் மாதம் அகிம்ளச மாதம் என்றாற்மொல அடுத்தடுத்து 
அருைாைர்கைின் அவதாரத் தினங்கைால் நிளறந்திருக்கிறது. அக்மடாெர் இரண்டு 
காந்தி பஜயந்தி, அக்மடாெர் ஐந்து இராமலிங்கர் பஜயந்தி, அக்மடாெர் 7 (1708 
அக்மடாெர் 7) குருமகாவிந்த் குரு பூளஜ (மளறவு) என இரண்டு, மூன்று நாட்கள் 
இளடபவைியில் அருைாைர்கள் அவதரித்துள்ைனர். காந்தியடிகளை அருைாைர் என 
அளழக்கலாமா எனில் சமய ஆன்மிக அன்ெர்களை மட்டுந்தான் அவ்வாறு 
அளழத்தல் மரபு எனினும் அகிம்ளசயால் ஆங்கிமலயளரத் துரத்தியவரும், 
சர்மவாதயம் கண்டவரும், இராமராஜியத்ளத நிளலநிறுத்தப் ொடுெட்டவரும், 
தள்ைிவர்களை ஹரிசனங்கள் (இளறவனின் குழந்ளதகள்) என அளழத்து 
இன்ெங்கண்ட ஆன்மமநய காந்திமகாளன அருைாைர் என அளழப்ெதில் என்ன 
ெிளழயிருக்க முடியும் ? 
    
    ஆன்மமநய ஒருளமப்ொடு கண்டு சன்மார்க்கம் கண்டு பநறிப்ெடுத்தி பதளனச் 
சங்கம் அளமத்து பநறிப்ெடுத்திய இராமலிங்கர் ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டு 
அருைாைர். வாடிய ெயிளரக் கண்டமொபதல்லாம் வாடியது மட்டுமன்றி 
வடீுமதாறும் இரந்தும் ெசியறாது அயர்ந்த பவற்றளரக் கண்டுைம் துறத்தவர். 
இத்தளகமயாளரக் கணித்து உலகைாவிய அைவில் “உலகச் சிந்தளனயாைர்கள்” 
என்ற பெயரில் நூலாக்கிய இராெர்ட் எல். பஹல்மொர்னர் ெின்வருமாறு 
கருத்துளரக்கிறார். “மத்திய நூற்றாண்டுகைின் சிந்தளனப் புரட்சியாைர்கைின் 
சிந்தளன உருமாற்றம் குறிப்ொக ெதினாறு ெதிமனழாம் நூற்றாண்டுகைில் மண், 
மனிதர்கள், சமூகம், இயங்குதைம் இவற்றின் அடிப்ெளடயிமலமய 
ெளழயனவற்ளற மாற்றிப் புதிய முளறளமகளை இனங்கண்டு உளரத்தனர்” (‘The 
worldly philosohers’ - Robert L. Heilbroner IV edition -1972 - Simon and Schuster, Newyork, Page - 
25) என்ெது பொருத்தமம. 
    
    இந்து மற்றும் இஸ்லாமிய சமய ஒருளமப்ொடு கண்ட அருைாைராக 
ெதிமனழாம் நூற்றாண்டில் அவதரித்த குருமகாவிந்தர் விைங்குகிறார். சீக்கிய 
ஒன்ெதாவது மதகுருவாகக் பகாண்டாடப்ெட்டாலும் இவருக்குப் ெின்னமர சீக்கிய 
மதம் குருகிரந்தம் என்ற பெயரில் சீக்கியப் ெனுவல்களைப் பெறுகிறது. அளதத் 
பதாகுப்ெித்த ெணிளயக் குருமகாவிந்தர் பசய்தமதாடு மட்டுமல்லாமல் 
உருவவழிொட்டில் மிகப்பெரிய புரட்சிளயமய பசய்துள்ைார் எனக் கூறமுடியும். 
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அதுவளரக் கடவுைர் உருவங்கள், மதகுருமார்கைின் உருவங்கள் ஆராதிக்கப்ெட்டு 
வழிெடுதன்ளமளயப் பெற்றபதனின் இவமர மதநூலான குருகிரந்தத்திற்கு 
வழிெடுதன்ளமளய வகுத்துத்தருகிறார். ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டில் அமதமொல் 
இராமலிங்கரும் “அருட்பெருஞ்மசாதி” என்று கடவுைர் உருவத்ளத விடுத்து 
ஒைிளயக் குறியடீாக்கி வழிெடும் ஒைிவழிொட்ளட மஜாதி தரிசனத்ளதக் 
கூடியிருந்து கண்டு ஆன்மபநகிழ்வளடயும் புதுமார்க்கத்ளதக் கண்டறிந்து தந்தார். 
இவ்விருவரது மார்க்கங்களும் அவர்தம் காலத்துக்குப் ெின்னரும் இன்றுவளர 
பதாடர்ந்து வருவமத தனிச்சிறப்பும் அவரது பகாள்ளக பவற்றிபெற்றளத 
உணர்த்துதலுமாகிறது. 
    
    சீக்கியமதத்தின் சீரிய பநறிமுளறகளைக் ளகயிபலடுக்காது தனிமனித 
குருவழிொட்டில் சிக்கி ராம்ரஹமீ் மொன்றவர்கைால் ஹரியானா மாநிலத்தில் 
பசன்ற மாதம் நிகழ்ந்த கலவரங்களை நாமட கண்டு வியந்து கண்டனக்குரல்களை 
எழுப்ெியது என்ெளதயும் மனதிற்பகாள்ைமவண்டும். தனிமனிதத் துதி இவ்வாறு 
தீளமயில்தான் ஓர் எல்ளல கடந்து பசல்லும்மொது முடியும் என்ெளத 
உணர்ந்துதாமனா என்னமவா குருகிரந்தத்ளதப் பொற்மகாவிலின் கடவுள் நிளலக்கு 
ளவத்துப் புனிதப்ெடுத்தினார் குருமகாவிந்த்சிங். சீக்கிய மதத்தின் வாழும் குருவாக 
வழிெடுத்திய குருமகாவிந்த்சிங் ெஹீார் மாநிலம் ொட்னாவில் 1666ஆம் ஆண்டு 
டிசம்ெர் 22இல் ெிறந்தார். இராமலிங்கர் 1853 - விழுப்புரம் மாவட்டம் மருதூரில் 
தமிழ்நாட்டில் ெிறந்தார். 
    
    குருமகாவிந்தர் “அரெி, பெர்சியன், சமஸ்கிருதம் மொன்ற பமாழிகளைக் 
கற்றுத் மதர்ந்தவர்” (ெக்-8, தினமலர் நாைிதழ் - 07.10.2017 - மதுளர ெதிப்பு) என்னும் 
தகவல் அவர் ென்பமாழியாைர் என்ெளத உறுதிபசய்கிறது. இராமலிங்கரும் 
ஆங்கிலம், ெிபரஞ்சு, (ொண்டிச்மசரியில் வசித்த காலத்தில் அறிந்திருக்கக் கூடும் 
என்ொரும் உைர்) சமஸ்கிருதம் அறிந்தவராகத் திகழ்கிறார். தமிழ் தாய்பமாழி, 
சமஸ்கிருதம் தந்ளதபமாழி என திருவருட்ொ - உளரநளடப் ெகுதியில் அவர் 
கூறியிருப்ெது வியப்ெிற்குரியது. அவரது உளரநளடமய மணிெிரவாை நளடக்கான 
களடசிச் சாட்சியாகத் தமிழ் எழுத்திலக்கிய வரலாற்றில் இருந்திருக்கக் கூடும் 
என்று ஆய்வாைர்களை உறுதிப்ெடுத்த ளவக்கிறது. இராமலிங்கர் காலத்துக்குப் 
ெின்னமர மளறமளலயடிகள், நீதிக்கட்சி, மதவமநயப்ொவணர் மொன்மறாரால் 
தனித்தமிழ் இயக்கமும் தனித்தமிழ் நளடயும் சமஸ்கிருத ஒறுப்பும் 
நிகழ்ந்திருக்கிறது. 
    
    குருமகாவிந்தர் “குதிளரவாரி, ெலவளகத் துப்ொக்கிகள், ஆயுதங்கள் 
முதலியவற்ளறக் ளகயாள்வதில் சிறப்புப் பெற்று விைங்கினார்.” (ெக்-8, தினமலர்) 
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என்ற பசய்தி மதக ஆமராக்கியம், தற்காப்பு ஆகியவற்றில் அவர் பகாண்டிருந்த 
அக்களற முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 
    
    இராமலிங்கரும் மதக ஆமராக்கியம் ெற்றி சுத்த மதகம், ெிரவண மதகம், 
ஒைியுடம்பு ஆகியன குறித்துப்  மெசியுள்ைார். உடல்நலன் குறித்த அக்களறயில் 
மூலிளக மற்றும் ெயிரினங்கைின் ெயன்ொடு குறித்து மானுடர்களுக்கு 
உளரநளடப் ெகுதியில் தனித்த ெதிவிளனக் குறித்துள்ைார். கரிசலாங்கண்ணிப் 
பொடிளய அன்றாடம் உண்ணல் நலம் எனத் தானும் உண்டு ெிறருக்கு 
முன்மனாடியாக வழிகாட்டியும் விைங்கியுள்ைார். 
    
    குருமகாவிந்தரின் மதிப்புமிகு சிந்தளனகைாகத் தான் உருவாக்கிய சீக்கிய 
மார்க்கத்ளதப் ெின்ெற்றுெவர்களுக்கு ஒழுக்கமுளறகளை வகுத்துள்ைார். “மது 
அருந்தாளம, புளக ெிடிக்காளம, நாள்மதாறும் ஐந்துமுளற வழிெடுதல், 
வருமானத்தில் ெத்தில் ஒருெங்கு தானம், வட்டி வாங்காளம ஆகியவற்ளறக் 
களடப்ெிடித்து சீக்கியர் வாழமவண்டும்” என்று சிறந்த ெண்புகளையுளடய 
மானுடச்சமூகம் உருவாகக் கட்டளமத்துத் தந்துள்ைார். அதளனக் கட்டாயமாகப் 
ெின்ெற்றமவண்டும் என்றும் சட்டம் இயற்றித் தந்திருக்கிறார். 1708 அக்மடாெர் 
மாதம் ஏழாம்நாள் அவர் காலமானாலும் இன்றுவளர அவர் பகாள்ளககளை 
சீக்கியர் ெின்ெற்றி வருகின்றனர். இராமலிங்கரும், புலால் உண்ணக்கூடாது. உருவ 
வழிொடு கூடாது. ஒைி வழிொடு மமற்பகாள்ை மவண்டும். ஜவீகாருண்யமம 
மமாட்ச வடீ்டின் திறவுமகால். ெமராெகாரம், ெசிப்ெிணி மருத்துவம் மொன்ற 
பகாள்ளககளை வழியுறுத்தியுள்ைார். அவர் ெசியாற்றுக்காக அன்று ஏற்றிளவத்த 
பநருப்பு அளணயா அடுப்ொக இன்றும் வடலூர் சத்திய தருமச்சாளலயில்  
ெசித்மதாருக்கு அன்றாடம் உணவு சளமத்து வழங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது. 
    
    அதுவளர இருந்த வழிொட்டுத் தலங்கைினின்றும் தனித்துப் பொற்மகாயில் 
என்ெளத வடிவளமத்து அமிர்தசரஸ் நகரிமல சீக்கிய வழிொடு நடத்துகின்றனர். 
இந்தப் பொற்மகாயிளல 1469 -இல் ெிறந்த சீக்கிய சமய நிறுவனரான குருநானக் 
பமக்காவிற்குப் புனிதப்ெயணம் மமற்பகாண்டதன் ெின்னர் இந்து முஸ்லிம் 
இருசமயக் மகாவில் அளமப்புகளையும் இளணத்து வடிவளமத்ததாக 
இந்தியாவின் சிறந்த மகாயில்கள் (The Great Temples of  India - Ceylon and Burma Asian 
Educational Services - New delhi & Madras - 1988 - Page 43 - Slkm Temples) என்ற நூலில் 
சீக்கியக்மகாயில் என்ெதனுள் பொற்மகாயில் என்ற கட்டுளரயில் விரிவாகப் 
மெசப்ெட்டுள்ைது. 
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    லாகூரிலிருந்து முப்ெத்திரண்டு ளமல் தூரத்தில் பவள்ைியும் தங்கமும் 
கலந்து கட்டுமானம் அளமத்த மகாயிலாகவும் திகழ்கிறது. இந்துசமய 
மறுமலர்ச்சியாைரான கெரீின் சிந்தளனகைின் அடித்தைத்தில் குருநானக் அவர்கள் 
இந்து முஸ்லிம் மதக்மகாட்ொடுகளை இளணக்கமவண்டும் என்ற அடிப்ெளடயில் 
சீக்கியத்ளத உருவாக்கியதாகக் கருத இடமுள்ைது. 
    
    இராமலிங்கரும் அவர்காலத்மத தமிழகச் சூழலில் இருந்த இஸ்லாமிய, 
கிறித்தவ ஊடுருவாக்கச் சிந்தளனகைில் அவற்ளற இளணத்து வழிெடுதலத்ளத 
வடலூரில் நிர்மாணிக்கிறார் எனக் காணும்மொது வியப்பு மமலிடுகிறது. 
சத்தியஞானசளெ என்ெது அதுவளர தமிழகத்தில் இருந்த 
வழிெடுதலங்கைினின்றும் மாறுெட்டுப் புதிய நிர்மாணமாக அளமகிறது. 
எண்மகாண அளமப்ெில் சத்தியஞானசளெளய உருவாக்கி ஒைிவழிொட்ளட 
சமஸ்கிருதச் பசால்லாடல் ெிரமயாகத்தில் மஜாதி தரிசனம் என்ற முளறளமளய 
அமல்ெடுத்தினார். சிதம்ெரத்திலிருந்து சிலளமல்தூரத்தில் வடலூளர 
சத்தியஞானசளெளயத் மதர்வு பசய்தார். சிதம்ெரத்ளதப் பூர்வஞான சிதம்ெரம் 
என்றும் வடலூளர உத்தரஞான சிதம்ெரம் எனக்பகாண்டு அளமத்தார் என்ெது 
ெதிவு. 
    
    அமிர்தசரஸ் பொற்மகாயிலுக்கும் வடலூர் சத்தியஞான தருமச்சாளலக்கும் 
ஒரு ெமராெகார ஒற்றுளமயுள்ைது. வைாகத்துள் வருெவர்கள் ெசியாறிச் 
பசல்கின்றனர் எனும் பெருங்காருண்ய உெகாரமமயிது. 
    
    சீக்கிய நூலான குருகிரந்தமும் இராமலிங்கரின் திருவருட்ொவும் 
கருத்துநிளலயில் சில ஒருமொட்டுத்தன்ளம உளடயனவாக உள்ைன. குருகிரந்த 
ஜபுஜி (ஜபுஜி - ஜெம் - இளறவனுக்கு வணக்கம் பசலுத்துதல்) யுள் புலப்ெடாத 
கடவுைின் குணநலன்கள் நிரல்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 
    “அவர் உண்ளமயானவர் அவர் நாமம் உண்ளமயானது 
     ெளடப்பு உண்ளமயானது கடவுள் ெயமில்லாதவர் 
     எதிரிகள் இல்லாதவர், அன்பு நிளறந்தவர்    
    ெிறப்பு இறப்பு இல்லாதவர்” (ஜபுஜி சாகிபு - தமிழாக்கம், லூர்து சகாயராணி, 
முதுநிளலப்ெட்டயச் சான்றிதழ் ெடிப்பு ஆய்மவடு - 1998 - மதுளரக் காமராசர் 
ெல்களலக்கழகம்) என்றவாறு கடவுட்கருத்தாக்கம் சித்திரிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
    
    திருவருட்ொவில் இராமலிங்கர் கடவுளை, 
    “இயற்ளகயிமல ொசங்கள் ஒன்றும் இலார் குணங்கள் ஏதுமிலார் தத்துவங்கள் 
ஏதுமிலார் மற்மறார் பசயற்ளக இல்லார் ெிறப்ெில்லார் இறப்ெில்லார் யாதும் 
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திரிெில்லார் கைங்கமம இல்லார் தீளம ஒன்றும் இல்லார் வியப்ெற மவண்டுதல் 
இல்லார் மவண்டாளம இல்லார் பமய்மய பமய்யாகி எங்கும் விைங்கி 
இன்ெமயமாய் உயத்தரும் ஓர் சுத்த சிவானந்தசளெதனிமல ஓங்குகின்ற 
தனிக்கடவுள் ஒருவர் உண்மட கண்டீர்” (திருவருட்ொ - திருச்சிற்றம்ெலத் 
பதய்வமணி மாளல - 12) என்று கடவுள் ெண்புநலன்கள் உளரக்கப்ெட்டுள்ைன. 
    ஜபுஜி            -    திருவருட்ொ 
    உண்ளமயானவர்        -    பமய்மய பமய்யாகி எங்கும் விைங்குெவர் 
    அன்பு நிளறந்தவர்        -    அன்புருவாம் ெரசிவமம 
    ெிறப்பு இறப்பு இல்லாதவர்    -    ெிறப்ெிலார் இறப்ெிலார் 
    என்றவாறு குருகிரந்தத்து ஜபுஜியிலும் இராமலிங்கரின் திருவருட்ொவிலும் 
கருத்துகள் ஒத்த தன்ளமயினவாய் விைங்குவளதக் காணமுடிகிறது. 
 
    இளறயின் முளறளம குறித்துப் மெசும் மற்பறாரு இடமும் வியப்ெில் 
ஆழ்த்துகிறது. 
        “இளறமுளற என்ெதுதான் வாழ்க்ளக 
         இளறமுளறளமக்குள் வாழ்வதுதான் ஆசீர்வாதம் 
         இளறமுளறளமயால் உயர்வும் தாழ்வும் 
         இளறமுளறளமயால் சந்மதாசங்களும் துக்கங்களும் 
         இளறமுளறளமக்குள்மை ஒவ்பவாருவரும் வாழ்கின்றனர் 
         இளறமுளறளமக்கு பவைிமய எவரும் இல்ளல” 
            என்ெதாக ஜபுஜியில் இடம்பெற்றுள்ைது. அமத கருத்துடன் 
அருட்ொவின் வரிகள் ெின்வருமாறு அளமகின்றன. 
 
        “ொட்டுவித்தால் ொடுகின்மறன் ெணிவித்தால் 
            ெணிகின்மறன் ெதிமய நின்ளனக் 
         கூட்டுவித்தால் கூடுகின்மறன் குளழவித்தால் 
            குளழகின்மறன் குறித்த   ஊளண 
         ஊட்டுவித்தால் உண்கின்மறன் உறங்குவித்தால் 
            உறங்குகின்மறன் உறங்காபதன்றும் 
         ஆட்டுவித்தால் ஆடுகின்மறன் அந்மதா 
            இச்சிறிமயனால் ஆவபதன்மன” 
                (திருவருட்ொ - தற்சுதந்திரம்இன்ளம -  4) 
    மமற்குறித்த ொடல்கள் மனித வாழ்வின் அளனத்துமம இளறவிருப்ெின்ெடிமய 
இளறமுளறளமயாமல நளடபெறுகின்றன என்ெதற்குக் கட்டியங்கூறுவது மொல 
அளமத்திருப்ெளதக் காணமுடிகிறது. அப்ெடிமய பகாஞ்சம் இருெதாம் 
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நூற்றாண்டிற்கு நகர்ந்து வந்தால் ொரதியும் “யாதுமாகி நின்றாய் காைி எங்கும் நீ 
நிளறந்தாய் தீதுநன்ளமயாவும் உந்தன் பதய்வலீளலயன்மறா” என்கிறான். 
 
    எங்கிருந்தாலும் அருைாைர்கைின் ஆன்மா ஒன்றுமொல்தான் அனுெவங்களை 
உணர்கின்றனவா அன்றி ஆண்டவர் அவர்க்பகல்லாம் ஒன்மறமொல 
உணர்த்துகின்றானா ? யாபமான்றறிமயன் ெராொமம ! 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————————————— 
பதாடர்பு: இராம. மலர்விழி மங்ளகயர்க்கரசி (malarmangay64@gmail.com) 
தமிழ்த்துளறத் தளலவர், தியாகராசர் கல்லூரி 
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18.  தமிழ் நவளியீட்டுக் கழகம் . . .  

— பகொ.நசங்குட்டுவன் 
 
 
          அண்ளமயில், விழுப்புரம் மகாத்மா காந்தி ொடசாளலக்குச் பசன்ற 
நான், அதன் தாைாைர் திரு.பெ.சு.இல.இரவநீ்திரன் அவர்கைிடம் மெசிக் 
பகாண்டிருந்மதன். அப்மொது அவர், ெள்ைியின் நூலக அளறயிளன எனக்குக் 
காண்ெித்தார். அங்கு ஏராைமான நூல்கள் அடுக்கி ளவக்கப்ெட்டிருந்தன. 
அத்தளனயும், இரவநீ்திரன் அவர்கைின் தந்ளதயார் திருவாைர். 
பெ.சு.இலட்சுமணசுவாமி அவர்கள் இருெத்ளதந்து,  முப்ெது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
மசகரித்தளவ. 

 
          என் ொர்ளவயில் ெட்ட நூல்கைில் 
ஒன்று, “முற்காலச் மசாழர் களலயும் 
சிற்ெமும்”–எஸ்.ஆர்.ொலசுப்ெிரமணியம் 
அவர்கள் எழுதியது. ஏராைமானப் 
புளகப்ெடங்களுடன் 455 ெக்கங்கைில் 
பவைிவந்துள்ை அற்புதமான நூல். 1966 மார்ச்-
ல் முதற்ெதிப்ளெக் கண்ட இந்நூலின் விளல 
ரூ.9. 
 
          ஆனாலும், அதில் என் கவனத்ளதக் 
கவர்ந்தது, “தமிழ் பவைியடீ்டுக் கழகம், 
தமிழ்நாடு–அரசாங்கம்” என்றிருந்ததுதான். 
ஆமாம். தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் சார்ெில் 
தான் இந்நிறுவனம் இயங்கியிருக்கிறது.   
1962இல் நிறுவப்பெற்ற தமிழ் பவைியடீ்டுக் 

கழகம் 1966 வளர 136 நூல்களை பவைியிட்டுள்ைது. 
 
          1966ஆம் ஆண்டில் மட்டும், இந்த நிறுவனத்தின் சார்ெில் 
பொருைாதாரம், வரலாறு, அரசியல், உைவியல், தத்துவம், அறவியல், 
அைளவயியல், மானிடவியல், சமூகவியல், புவியியல், புள்ைியியல், விலங்கியல், 
பெௌதிகவியல், மருத்துவம், பொதுநூல்கள் எனப் ெல்மவறு தளலப்புகைில் 72 
நூல்கள் பவைியிடப்ெட்டிருக்கின்றன. 
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          இந்தியப் பொருைாதாரம் ெற்றி மட்டுமல்லாமல், இங்கிலாந்து 
பொருைாதார வரலாறு, அபமரிக்காவின் நவனீ பொருைாதார வைர்ச்சி, கிமரட் 
ெிரிட்டனில் பதாழில் வாணிெப் புரட்சி, கிமரக்க வரலாறு ஆகியளவ குறித்தும் 
நூல்கள் பவைியிடப்ெட்டுள்ைது இங்குக் குறிப்ெிடத்தக்கதாகும். 
 
          தமிழ் பவைியடீ்டுக் கழகத்தின் 101ஆவது பவைியடீான “முற்காலச் 
மசாழர் களலயும் சிற்ெமும்” நூலுக்கு அணிந்துளர வழங்கியுள்ை, அப்மொளதய 
தமிழக முதலளமச்சர் எம்.ெக்தவச்சலம் அவர்கள், “தமிளழ ஆட்சி பமாழியாக 
அரசாங்கம் ஏற்றுக்பகாண்ட ெிறகு, தமிழுக்கு ஆக்கம் மதடுகின்ற முளறயில், 
இன்னும் மகத்தான அைவில் தமிழில் நூல்கள் பவைிவர மவண்டும் என்ற 
கருத்தில் தமிழ் பவைியடீ்டுக் கழகம் நிறுவப்பெற்றது” எனத் பதரிவித்திருக்கிறார். 
 
          ெரவாயில்ளல நல்ல முயற்சிதான். இது எத்தளன ஆண்டுகளுக்குத் 
பதாடர்ந்தது எனும் விவரம் பதரியவில்ளல. 
 
          தமிழ்நாட்டில் காங்கிரசு அரசாங்கம், குறிப்ொக ெக்தவச்சலனார் 
அரசாங்கம் என்றதுமம மவறு மாதிரியான ெிம்ெங்கள்தான் நம்முன் வந்து 
நிற்கின்றன. ஆனாலும் இதுமொன்ற நல்ல காரியங்களும் தமிழுக்கு நடந்துதான் 
இருக்கிறது..!  
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: மகா.பசங்குட்டுவன் <ko.senguttuvan@gmail.com> 
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19.  ப சல் மிஷன்-மங்களூர்  

— து.சுந்தரம் 
 
 
முன்னுலர: 
    இளணயத்தில், வரலாறு, கல்பவட்டு பதாடர்ொன சில மதடுதல்கைின்மொது 
எதிர்ொராமல் சில பசய்திகள் ஈர்க்கின்றன. அவ்வாறான ஒரு மதடுதலின்மொது 
மங்களூரில் இருக்கும் ”மெசல் மிஷன்”  (BASEL  MISSION)  ெற்றிய ஒரு 
கட்டுளரளயக் கருநாடக வரலாற்றுக் கழகத்தின் பதாகுப்பு ஒன்றில் ொர்க்க 
மநரிட்டது. கட்டுளரளயப் ெடிக்கத் பதாடங்கியதுமம, ஒரு நாற்ெத்பதட்டு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனம் ொய்ந்துவிட்டது. மங்களூரின் ”மெசல் மிஷன்”  
(BASEL  MISSION) வைாகத்துக்கருகிமலமய நாம் மூன்று ஆண்டுக்காலம் 
தங்கியிருந்துள்மைாமம என்று ஒரு வியப்புக் கலந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று. 
ஆனால், மகிழ்ச்சிளயக் கடந்து, ஒரு கழிவிரக்க உணர்வு.  வரலாறு ெற்றிய 
இப்மொதிருக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வும், ஆர்வமும், மதடுதலும் அப்மொது 
இல்லாமல் எத்துளண மடளமமயாடு இருந்திருக்கிமறாம் என்று ஓர் ஏமாற்ற 
உணர்வு.  
 
    1970-ஆம் ஆண்டு. கல்லூரிப் ெடிப்ளெ முடித்த ெின்னர் ஒருங்கிளணந்த 
‘அஞ்சல்-பதாளலத்பதாடர்பு’த்துளறயில் எழுத்தர் ெணியில் மசர்ந்து மங்களூர் 
பசன்ற ஆண்டு அது. ெணிக்கு முன்பு, பெங்களூரில் இரண்டு மாதப் 
ெயிற்சியின்மொது அறிமுகமான நண்ெருடன் மங்களூரில் ‘ெல்மட்டா’  (BALMATTA)  
என்னும் இடத்தில் வாடளக அளறபயான்றில் உளறவிடம். 
தங்குமிடத்துக்கருகிமலமய ”மெசல் மிஷன்”  (BASEL  MISSION) அளமந்திருந்தது. 
அன்றாடம், இரவு உணவுக்காகத் தங்குமிடத்திலிருந்து ெல்மட்டா 
களடத்பதருவுக்குச் பசல்லமவண்டும். ”மெசல் மிஷன்”  (BASEL  MISSION) 
வைாகத்துச் சுற்றுச் சுவளர ஒட்டியிருந்த மண்ொளதயில் நடந்து 
பசல்லமவண்டும். ”மெசல் மிஷன்”  என்ெது பதரிந்திருந்தது. அது ஓர் இந்திய 
அளமப்ெல்ல; கிறித்தவச் சமயத்ளதச் சார்ந்த ஒரு பவைிநாட்டு அளமப்பு என்று 
பதரிந்திருந்தது. ஆனால், அந்த அளமப்பு எவ்வாறு இயங்குகிறது, என்பனன்ன 
ெணிகள் நளடபெறுகின்றன, வைாகத்தின் உள்மை பசன்று 
அறிந்துபகாள்ைமவண்டாமா என்ெதான சிந்தளனகள் எழாமமல காலத்ளதக் 
கழித்துவிட்டிருக்கிமறாம் என்று இப்மொது நிளனக்கிமறன். 
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    கருநாடக வரலாற்றுக் கழகக் கட்டுளரளய முழுதும் ெடித்மதன். அது கன்னட 
பமாழியில் எழுதப்ெட்ட ஒரு கட்டுளர. மங்களூரில் இருந்தமொது பமாழிப்புலளம 
மிகுதியாக ஏற்ெடாவிடினும், எழுத்துகைின் (லிெிகைின்) மீதான ஓர் ஈர்ப்பு, 
என்ளனக் கன்னட எழுத்துகளைக் கற்கத் தூண்டியது. ஓரைவு 
ெயிற்சிமயற்ெட்டதும், எழுத்தாைர் சிவராம காரந்த் அவர்கள் கன்னட பமாழியில் 
எழுதியிருந்த “அழித மமமல”,  “மூக்கஜ்ஜிய கனசுகளு”  ஆகிய இரு புதினங்களைப் 
ெடித்துக் களதகளைப் புரிந்துபகாண்மடன். (’அழிதமமமல’ என்னும் புதினத்ளதச் 
சித்தலிங்ளகயா என்ெவர் தமிழில் பெயர்த்திருந்தார். அளதயும் ெின்னாைில் 
ெடித்திருக்கிமறன். மூலத்தின் முழு உணர்ளவயும் தமிழில் மிக இயல்ொக – 
பமாழிபெயர்ப்பு என்னும் எண்ணமம மதான்றாதவளகயில் – மிக அழகாகப் 
ெளடத்திருந்தார். தளலப்பு ‘அழிந்த ெிறகு’.  அருளமயான ஒரு புதினம்.. அடுத்த 
புதினம் ‘மூக்கஜ்ஜிய கனசுகளு’. அஜ்ஜி என்ெது ொட்டிளயக் குறிக்கும் கன்னடச் 
பசால்; ’மூக2’  என்ெது ஊளமளயக் குறிக்கும் பசால். கனசு என்னும் கன்னடச் 
பசால் கனவு என்னும் தமிழ்ச் பசால்லின் திரிொதளலக் காணலாம். சிவராம 
காரந்தரின் எழுத்து நளட அழகானது). 
 
    ஆண்டுகள் நாற்ெத்மதழு கடந்துவிட்டபதன்றாலும், மங்களூரின் சில 
நிளனவுகள் மளறயவில்ளல. நாங்கள் தங்கியிருந்த ெகுதி ெல்மட்டா. எங்கள் 
அலுவலகம் ஹம்ெனகட்டா என்னும் ெகுதியில் அளமந்திருந்தது. 
தங்குமிடத்திலிருந்து அலுவலகம் மநாக்கி நடந்து பசல்மவாம். மொகும் வழியில், 
நகரின் புகழ் பெற்ற மமாத்தி மகால் ஓட்டல். புத்தம் புதிய, அகன்ற திளர 
பகாண்ட ”ெிைாட்டினம்” என்னும் பெயருளடய திளரயரங்கும் வழியிமலமய 
அளமந்திருந்தது. அடுத்து, மிலாக்ரஸ் (MILAGRES) மதவாலயம். அதன் வைாகத்ளத 
ஒட்டி எங்கள் அலுவலகக் கட்டிடம். மதவாலயத்தாருக்குரியது. எங்கள் 
அலுவலகம் தவிர வங்கி ஒன்று இயங்கியது என நிளனவு. அலுவலகத்திலிருந்து 
நடந்து பசல்லும் பதாளலவில் இரயில் நிளலயமும், பவண்லாக் (WENLOCK) 
மருத்துவமளனயும். இந்த மருத்துவ மளன 1848-ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்ெட்டது. 
கதிரி மஞ்சுநாதர் மகாயில் (சமணக்மகாயிலாக இருந்த இக்மகாயில் 
ளசவக்மகாயிலாக மாற்றம் பெற்ற வரலாறு அப்மொது பதரிந்திருக்கவில்ளல. 
சமண எச்சங்கள் இன்னும் உள்ைன எனத்பதரிகிறது), மங்கலாமதவி மகாயில் (இது 
கண்ணகிக் மகாயில் என்று கருதப்ெடுகிறது) ஆகிய மகாயில்கள் மங்களூரின் 
சிறப்பு மிகு அளடயாைங்கள். ெ3ந்தர் (கடளல ஒட்டிய துளற), உள்ைால் கடற்களர, 
களலயரங்கக் கட்டிடம், அதன் எதிமர பெரிய திடல் ஆகியன அடிக்கடி 
பசன்றுவந்த ஒரு சில இடங்கள். (களலயரங்கில் புல்லாங்குழல் களலஞர் மாலி 
அவர்கைின் குழலிளசளயக் மகட்க ஆவலுடன் பசன்றதும், மமளடயில் இளச 
நிகழ்ச்சி பதாடங்கிய ஒரு சில நிமிடங்கைிமலமய அவருளடய குடிப் ெழக்கத்தால் 
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நிகழ்ச்சி நின்றுமொனதும் நிளனவில் நின்றளவ. அப்மொது அவருடன் துளணயாக 
ஒரு பவைிநாட்டுப்பெண்மணி (மளனவி?) யும் இருந்தார்.) திடலில், ஏமதா ஒரு 
விழாவின்மொது மகட்ட, மதுளர மசாமு, சீர்காழி மகாவிந்தராஜன் ஆகிமயாரின் 
இளச நிகழ்ச்சிகளும், யக் ஷ கானமும் நிளனவில் அடக்கம். இன்பனான்றும் 
உண்டு. திளரப்ெடம் ெற்றியது. தமிழ்த் திளரயுலகின் புகழ் பெற்ற இயக்குநர் 
ொலச்சந்தர் தம் ஆசான் என்று கூறுமைவு பெயர் பெற்ற கன்னட இயக்குநர் 
புட்டண்ண கணகலின் திளரப்ெடங்களும், கிரீஷ் கார்நாடின் திளரப்ெடங்களும். 
முதன்முதலாகத் துளு பமாழியில் எடுக்கப்ெட்ட திளரப்ெடத்தின் ஒரு ொடல் 
காட்சியின் ெடப்ெிடிப்ளெ மநரில் ொர்த்த நிகழ்வு. அடடா! ஒைிப்ெடக் கருவி 
ஒன்றிருந்திருந்தால் ெல ஆவணங்கள் இப்மொது ளகவசம் இருக்கும். முன்னுளர 
நீண்டுவிட்டது. நிளனவுகைின் தாக்கம். 
 
ப சல் மிஷன்: 
    மெசல், சுவிட்சர்லாந்து நாட்ளடச் மசர்ந்த ஒரு நகரம். ெிரான்ஸ், பஜர்மனி 
ஆகிய இரு நாடுகைின் எல்ளலயில் ளரன் நதிக்களரயில் அளமந்தது. சுவிஸ் 
நாட்டின் 23 மண்டலங்கள் அல்லது உள்நாட்டுப் ெிரிவுகளுள் (CANTON) ஒன்றின் 
தளல நகர். வணிகம், கல்வி ஆகியவற்றின் ளமயம். 1815-ஆம் ஆண்டு. 
பநப்மொலியனின் காலம். இரஷ்யாவுக்கும், ெிரான்சுக்கும் இளடயிலான மொர் 
பதாடர்ொன அச்சம் எப்மொதும் நிலவிக்பகாண்டிருந்த சூழ்நிளல. மெசல் ஊரார் 
ஒன்றுகூடுகிறார்கள். மொரின் தாக்கமின்றி ஊர் காக்கப்ெடமவண்டும் என்னும் ஒமர 
மவண்டுதல். மவண்டுதல் நிளறமவறினால் கிறித்தவ இளறயியல் ெள்ைி ஒன்று 
(SEMINARY)  நிறுவப்ெடும். இவ்வாறு, 1816-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 16-இல் 
உருவானதுதான் ”பஜர்மன் இவாஞ்சலிகல் பசாளசட்டி”  (GERMAN EVANGELICAL 
SOCIETY)  என்னும் இளறயியல் கழகம். ெின்னர், மெசல் மிஷன் எனப்பெயர் 
மாற்றம் பெற்றது. பதாடக்கத்தில், சமயப் ெரப்புக்காக ஆப்ெிரிக்க நாட்டுக்கு மட்டும் 
பசன்ற ெரப்புநர்கள் நாைளடவில் மவறு நாடுகளுக்கும் பசல்லத்பதாடங்கினர். 
 
மங்களூரில் ப சல் மிஷன் (1834): 
    1834-ஆம் ஆண்டு, ஜான் கிறிஸ்மடாஃப் பலஹனர் (JOHN CHRISTOPH LEHNER), 
கிறிஸ்மடாஃப் லிமயானார்ட் க்பரனர் (CHRISTOPH LEONARD GRENER), சாமுபவல் 
பஹெிக் (SAMUEL HEBICH) ஆகிய மூவர் கள்ைிக்மகாட்ளட வழியாக மங்களூர் 
அளடந்து பசயல்ெடத் பதாடங்கினர். கருநாடகத்தின் பதன் கன்னடம், தார்வாடா, 
ெிஜாப்பூர் ஆகிய ெகுதிகைில் கல்வி, பதாழிற்சாளலகள் ஆகிய துளறகைில் 
தங்கள் ெணிளயத் பதாடங்கினர். மமற்கத்திய கல்வி முளற மதமாற்றத்துக்கு 
முதன்ளமயானது என்று கருதி மமற்கத்திய கல்வி முளறயில் கருத்ளதச் 
பசலுத்தினார்கள். மமமல குறிப்ெிட்ட பஹெிக் என்ொர், 1836-ஆம் ஆண்டு நான்கு  
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மாணவர்களைக் பகாண்டு ஆங்கிலப்ெள்ைி ஒன்ளறத் பதாடங்கினார். அடுத்த 
ஆண்மட, மமாக்லிங் (MOEGLING) என்ொர் தார்வாடாவில் ெள்ைிளயத் பதாடங்கினார். 
அடுத்தடுத்து, ஹுப்ைி, கடக், பகாடகு (குடகு) ஆகிய இடங்கைில் “ஆங்கிமலா 
பவர்னாகுலர் ெள்ைி”  என்னும் பெயரில் ெள்ைிகள் உருவாயின. 
 
 ள்ளிகள்: 
    மெசல் மிஷன் உருவாக்கிய ெள்ைிகள் வியத்தகு முளறயில் விரிவளடந்தன. 
ஒழுக்கம், பதாழிற்கல்வி ஆகிய இரண்டுக்கும் முதன்ளம அைிக்கப்ெட்டது. 1853-
இல் ஏறத்தாழ ஐம்ெது பதாடக்கப் ெள்ைிகள்; எட்டு உயர்நிளலப் ெள்ைிகள். 
மங்களூரில் பெல்மாண்ட் (BELMONT)  என்னும் ஒரு பெரிய மாைிளக கட்டப்பெற்று 
அங்கு மெசல் மிஷன் இயங்கியது. பெல்மாண்ட் என்னும் பெயர் நாைளடவில் 
மருவி, மிஷன் இயங்கிய அந்தப்ெகுதிக்கு ெல்மட்டா (BALMATTA) என்னும் பெயர் 
நிளலத்துவிட்டது. அங்மக பெல்மாண்ட் சர்ச் என்னும் பெயரில் ஒரு மதவாலயம் 
1862-இல் கட்டப்பெற்றது.  
 
    பதாடர்ந்து ஹுப்ைி, தார்வாடா ெகுதிகைிலும் மதவாலயங்கள் கட்டப்பெற்றன. 
பெல்மாண்ட் மதவாலயம் நூறாண்டுகளுக்குப் ெின்னர் 1962-இல் அதன் ெழளம 
மாறாமல் புதுப்ெிக்கப்ெட்டது. 
 
மதமொற்றங்கள்: 
    1842-ஆம் ஆண்டு வாக்கில் மதமாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருந்தன. அந்த ஆண்டில், 
ஆனந்தராவ் பகௌண்டின்யர் என்னும் ெிராமணர் கிறித்துவத்ளதத் தழுவினார். 
அவளரத் பதாடர்ந்து ெகவந்தராவ் பகௌசிக்,  முகுந்தராவ் பகௌசிக் ஆகிய இரு 
ெிராமணர்களும் மதம் மாறினர். இதற்குக் காரணமானவர் மமாக்லிங் (REV. 
MOEGLING) என்ொமர. ஆனந்தராவ், குடகுப்ெகுதிக்குச் பசன்று சமயப்ெரப்புப் 
ெணிளயக் ளகக்பகாண்டார். ’பஹாபலய(ர்)’, ’ெில்லவர்’  ஆகிய குலத்தவர் மதம் 
மாறினர். கன்னட பமாழியில் ‘பஹாபலயர்’  எனில், தமிழில் ‘பொபலயர்’  
என்றாகிறது. தமிழகத்தில் நாம் குறிப்ெிடும் புளலயமர இவர்கள் என்ெதில் 
ஐயமில்ளல. ெில்லவர் என்ெவர் வில் பகாண்டு மவட்ளடத் பதாழிலில் ஈடுெட்ட 
வில்லிகள் என்று கன்னடக் கட்டுளர எழுதிய ஆய்வாைர் குறிப்ெிடுகிறார். 
 
நதொழிற் யிற்சிகள் (1844): 
    மதமாற்றம் பெற்றவர்கள் சமுதாயத்தினரால் புறக்கணிக்கப் ெட்டதால் 
அவர்கைின் தற்சார்பு வாழ்க்ளகக்கு உதவும் ெல்மவறு பதாழிற்ெயிற்சிகளை 
பமட்ஸ் (REV. METZ) என்னும் பஜர்மானியப் ொதிரியார் வழங்கினார். குறிப்ொக 
பநசவுப்ெயிற்சி. இது நளடபெற்றது 1844-ஆம் ஆண்டு. 
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மங்களூர் ஓடுகள் (1865): 
    அடுத்து, ஓடுகள் பசய்தல். மங்களூர்ப் ெகுதியில் கும்ொரர் என்று வழங்கும் 
மண்ணாைர்கள் திகரி என்னும் சக்கரத்ளதக் பகாண்டு ளககைால் உருவாக்கிய 
நாட்டு ஓடுகளுக்கு மாற்றாக இயந்திரங்கள் பகாண்டு ஓடுகள் உருவாக்கும் 
பதாழிற்சாளலளய ெிபைொத் (PLEBOT) என்னும் பெயருளடய பஜர்மன் ொதிரியார்  
1865-ஆம் ஆண்டு மதாற்றுவித்தார். இவருளடய இயற்பெயர் ஜார்ஜ் ெிபைப்ஸ்ட் 
(GEORGE PLEBST) என்ெதாகும். மெசல் மிஷன் ஓட்டுத்பதாழிற்சாளல என்னும் 
பெயரில் அது பசயல்ெடத் பதாடங்கியது. (நாட்டு ஓடு என்னும் தமிழ் பமாழி 
வழக்ளக அப்ெடிமய கன்னட பமாழியில் “நாட ஓடு”  என்று கன்னட ஆய்வாைர் 
வழங்குவது குறிப்ெிடத்தக்கது. ெழங்கன்னடச் பசால் தமிளழ ஒட்டிமய இருந்தது 
என்ெதற்கு இதுமவ சான்று. ஓடு என்ெதற்குப் ெின்னர் வழங்கிய கன்னடச் பசால் 
பஹன்ச்சு என்ெதாகும்). 
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    நாள்மதாறும் ென்னிரண்டு பதாழிலாைிகைின் உளழப்ெில் ஐந்நூற்று அறுெது 
ஓடுகள் பவைிவந்தன. இந்த ஓடுகள் ஆப்ெிரிக்க, ஐமராப்ெிய நாடுகளுக்கு 
ஏற்றுமதியாயின. ெின்னர், ஐம்ெத்திரண்டு பதாழிற்சாளலகள்; ஆயிரக்கணக்கில் 
பதாழிலாைர்கள். 
 
ப சல் மிஷன்-அச்சுத்நதொழில் (1841): 
    மெசல் மிஷன் ெதிப்புத்பதாழிலிலும் இறங்கியிருந்தது. 1817-இல் ‘கன்னட 
பமாழியின் இலக்கணம்’  (A GRAMMAR OF THE KARNATA LANGUAGE)  என்னும் 
பெயரில் கல்கத்தாவிலிருந்து மெசல் மிஷன் ெதிப்ெித்த நூல் பவைியானது. 
பதாடர்ந்து, கன்னட பமாழிக்கான நிகண்டு, இலக்கியம் ஆகிய துளறகைில் 
நூல்கள் ெதிப்புப் பெற்றன. முதன் முதலில் கன்னட பமாழியில் கன்னட லிெியில் 
விவிலியத்ளத ஜான் ஹாண்ட்ஸ் (JOHN HANDS) என்ொர் நூலாக பவைியிட்டார். 
இது அப்மொளதய மதராசில் ”கமர்ஷியல் ெிபரஸ்”  என்னும் அச்சகத்தின் 
வாயிலாக அச்மசறியது. 1824-இல், பரவபரண்ட் ரீவ் (REV.REAVE) என்ெவரது 
முயற்சியால் ஆங்கிலம்-கன்னடம் அகரமுதலி ெதிப்ெிக்கப்பெற்றது. 1840-ஆம் 
ஆண்டு, பெங்களூரில் பவஸ்லி மிஷனரிளயச்  (WESLEY MISSIONARY)  மசர்ந்த 
காபரட் (GARETTE) என்ொர் அரசு அச்சகத்ளத நிறுவினார். இளதத் பதாடர்ந்து 1841-
இல் மெசல் மிஷன் அளமப்ெினரும் மங்களூரில் ”பஜர்மன் இவாஞ்சலிகல் மிஷன் 
ெிரஸ்”  (GERMAN EVANGELICAL  MISSION PRESS)  என்னும் பெயரில் அச்சகம் 
ஒன்ளற நிறுவினார்கள். கன்னட லிெியில் “துளு கீர்த்தளனகள்”  நூலாக 
பவைிவந்தது. 1843-இல் “மங்களூரு சமாச்சார”  என்னும் இதழ் பவைியாயிற்று. 
1859-இல் பகாங்கணி பமாழியில் கன்னட லிெியில் நூல்கள் பவைியாயின. மற்ற 
பமாழிகைிலும் பசய்தித் தாள்கள் பவைியாயின. பஜர்மன் மிஷனரிளயச் மசர்ந்த 
பரவ. குண்டர்ட் (REV.GUNDERT) என்னும் பமாழியியல் அறிஞர் மளலயாைம்-
ஆங்கிலம் அகர முதலிளய அச்மசற்றினார். அண்ளமயில் 2016-ஆம் ஆண்டு, 
மெசல் மிஷன் அச்சகம், 175 ஆண்டுகள் நிளறவிளனக் பகாண்டாடியுள்ைது. 

அச்சகம் 
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முடிவுலர: 
    ெல்லாயிரம் கற்கள் பதாளலளவக் கடந்து கிறித்தவ இளறயியல் ெரப்பு 
என்னும் மநாக்கத்தில் கருநாடகத்துக்கு வந்த மெசல் மிஷன் அளமப்பு 
ெலவளகப்ெட்ட சமுதாயப் ெணிகளை ஆற்றிக் கருநாடக வரலாற்றில் 
நீண்டபதாரு இடத்ளதக் பகாண்டுள்ைது என்ெதும் நூற்று எழுெத்ளதந்து 
ஆண்டுகளுக்கு மமல் நிளலத்து நின்று பசயலாற்றியுள்ைது என்ெதும் 
பெருஞ்பசயலாகும். 
 
ஒைிப்ெடங்கள் : இளணயத்திலிருந்து எடுக்கப்ெட்டளவ. 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: 
து.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ (doraisundaram18@gmail.com) 
அளலமெசி : 9444939156. 
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20.  அம்மொ - தமிழகத்தின் இரும்புப் ந ண் - நூல் விமர்சனம்  
— முலனவர்.க.சு ொஷிணி 
 

 
அம்மொ - தமிழகத்தின் இரும்புப் ந ண் 
முளனவர் சந்திரிகா சுப்ரமண்யன் 
ெதிப்பு: Giri Law Hause, Madurai, Tamil Nadu. 
 
 
          தமிழக அரசியல் தைத்தில் மிக 
முக்கியப்ெங்கு வகித்த ஒரு அரசியல் தளலவர் 
முன்னாள் தமிழக பஜயலலிதா அவர்கள். அவர் 
அரசியலுக்கு வந்த நாள் பதாடங்கி இவ்வுலளக 
விட்டு மளறந்த நாள் வளரயிலான அவரது 
ஒவ்பவாரு நடவடிக்ளககளும் பவகுவாக மக்கைின் 
கவனத்ளத ஈர்த்தளவ. பஜயலலிதா என்ற 

பெண்மணி ஒரு சாதாரண பெண்ணாக இருந்து, ெலரும் புகழும் நடிளகயாக 
வைர்ந்து, ெின்னர் தமது பதாண்டர்கைால் 'அண்ணி' என்றும் ெின்னர் 'அம்மா' 
என்றும் புதுப்ெரிமாணம் பெற்ற தகவல்களை இந்த நூல் வாசகர்கைாகிய நமக்கு 
வழங்குகின்றது.  
 
          நம்ளமச் சுற்றிலும் நடக்கும் ெல பசய்திகள் நாைளடவில் நமது 
நிளனவுகைிலிருந்து நீங்கி விடுகின்றன. பொதுவாக அவ்வப்மொது மெசப்ெடுகின்ற 
பசய்திகள் மட்டிலும் தளலதூக்கி அவ்வப்மொது தனது இருப்ளெக் காட்டும் மொது 
அளவ சிறிது மெசப்ெட்டு ெின் மீண்டும் நிளனவுத் தைத்தின் ெின் ெக்கத்திற்குச் 
பசன்று விடுகின்றன. பஜயலலிதா அம்ளமயாளரப் ெற்றிய நிளனவுகளும் 
அப்ெடித்தான். பஜயலலிதா என்றால் இன்று நமது நிளனவில் கண் முன்மன 
காட்சியைிப்ெது ஒரு நடிளக அரசியல்வாதியான ஒரு நிகழ்வும் ெின்னர் அவரது 
மரணமும், அதன் ெின்னனில் இருக்கும் மர்மங்களுமம. அம்மா என்று அளழத்து 
காலில் விழுந்து வணங்கியவர்களும் பஹலிகாப்டரில் ெறக்கும் மொதும் கீமழ 
விழுந்து வணங்கியவர்களும் கூட இன்று அவரது பெயளரக் கைங்கப்ெடுத்தும் 
முயற்சிகைில் இறங்கி விட்டனர். இந்தச் சூழலில் பசல்வி பஜயலலிதா 
அவர்கைின் வாழ்க்ளக சரிதத்தின் ெல முக்கியச் பசய்திகளையும் 
நிகழ்வுகளையும், சங்கடங்களையும், சாதளனகளையும், குற்றங்களையும், முடிச்சு 
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அவிழ்க்கப்ெடா மர்மங்களையும் பதாட்டுப் மெசுகின்றது முளனவர் சந்திரிகா 
சுப்ரமண்யன் அவர்கள் எழுதி யிருக்கும் இந்த நூல்.  
 
          ஸ்ரீரங்கத்தின் ரங்கசாமி ஐயங்கார் பெங்களூர் இந்துஸ்தான் 
ஏமராநாட்டிக்ஸில் மவளல கிளடத்து பசன்றமொது தனது குடும்ெத்ளதயும் உடன் 
அளழத்துச் பசல்கின்றார். அங்கு ளமசூரில் ெிரெல டாக்டர்.ரங்காச்சாரி மகன் 
பஜயராமுக்கு மகள் மவதாளவத் திருமணம் பசய்து ளவக்கின்றார். பஜயராம் 
மவதா தம்ெதியினருக்கு இரண்டு குழந்ளதகள். அவர்கைில் ஒருவர் தான் 1948ம் 
ஆண்டு ெிப்ரவரி 28ம் மததி ெிறந்த மகாமைவல்லி என்ற இயற்பெயர்பகாண்ட 
பஜயலலிதா. ெிறக்கும் மொது வசதியாக இருந்த குடும்ெம் ெின் தந்ளதயின் 
ஊதாரித்தனத்தால் மிகவும் கஷ்டப்ெடும் நிளலக்கு வந்தது. 
விமானப்ெணிப்பெண்ணாக இருந்த சித்தி அம்புஜா அன்று வித்யாவதி என்ற 
பெயரில் தமிழ்ச்சினிமா உலகில் நுளழந்தார். இரண்டு குழந்ளதகளையும் 
காப்ொற்ற மவதாவும் சினிமா துளறயில் காலடி எடுத்து ளவத்தார். சந்தியாவாக 
மாறினார். ெள்ைிப்ெடிப்ெிலும் நடனத்திலும் மிகத்மதர்ந்தவராக இருந்தார் 
மகாமைவல்லி. ெின்னர் ெடிப்ெடியாக திளரப்ெடம் , மமளட நாடகங்கள் என 
அவரது வாழ்க்ளக பதாடர்ந்தது. ஒய்.ஜி.ொர்த்தசாரதியின் ஆங்கில பமாழி 
நாடகத்தில் அப்மொது வாய்ப்பு வந்தது. The Hold truth, The House of the August Moon 
ஆகிய நாடகங்கைில் பஜயலலிதா நடித்தார். அப்மொது அவமராடு நடித்தவர்கைில் 
மசா வும் ஒருவர். இவர்கள் நட்பு அன்றிலிருந்து இறுதி வளர பதாடர்ந்தது. 
ெின்னர் கன்னட பமாழிப்ெடம் எனத்பதாடங்கி தமிழ்ப்ெட உலகில் மிக அதிக 
சம்ெைம் பெற்ற கதாநாயகியாகவும் வலம் வந்தவர்.  
 
          பஜயலலிதாவின் அரசியல் ெிரமவசம் எமதச்ளசயாக நடந்ததுதான் 
என்றாலும் தனது திறளமயினாலும் அறிவுக் கூர்ளமயினாலும் தனது இருப்ளெ 
அவர் தக்க ளவத்துக் பகாண்டார் என்மற கூறமவண்டும். தனது சமகாலத்து 
ஏளனய பெண் அரசியல்வாதிகைான, இந்திராகாந்தி அம்ளமயார், பெனாசீர் 
பூட்மடா மொன்று இவருக்கு அரசியல் குடும்ெப் ெின்னணி என்ெது 
அளமயவில்ளல. ஆனால் அதற்கும் மாறாகப் ெல குழப்ெங்கள் நிளறந்த குடும்ெப் 
ெின்னணிமய இருந்தது. ஆணாதிக்கம் நிளறந்த அரசியல் சூழலில் தனது இருப்ளெ 
நிளல நாட்டிக் பகாள்ை அவர் எடுத்த முடிவுகளும் பசயல்ெடுத்திய 
நடவடிக்ளககளும் அவரது பவகுவான நூல் வாசிப்பு தந்த ெரந்த விரிவான 
வாசிப்ெின் மூலமாகத்தான் அளமந்திருக்கும் என்ெதில் சந்மதகமில்ளல.  
 
          அம்ளமயார் பஜயலலிதா வாழ்வில் அவர் தாமன வலிந்து தனக்கு 
ஏற்ெடுத்திக் பகாண்ட கைங்கம் என்றால் அது அவர் தனது வைர்ப்பு மகனாக சில 
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காலம் தத்பதடுத்த சுதாகரனின் திருமணத்திற்காக அவர் பசய்த ெமடாமடாெமான 
மகாலாகலத் திருமண நிகழ்வு என்ெது மறுக்க முடியாதது. தன்ளன ஒரு 
மகாராணியாக நிளனத்துக் பகாண்டு அவரும் சசிகலாவின் குடும்ெத்தாருமாக 
அன்று பசய்தளவமய அவரது தாழ்விற்கு முக்கியக் காரணமாக அளமகின்றது. 
இன்றைவும் அம்ளமயார் பஜயலலிதாவின் வாழ்க்ளகயில் குறிப்ெிட்டுச் பசால்ல 
மவண்டிய கரும்புள்ைியாக இருப்ெது இந்த நிகழ்மவ. இதளன தன் வாழ்வில் அவர் 
மயாசித்துத் தடுத்திருந்தால் தமிழகம் மொற்றும் தாயாகத் தமிழ் மக்கள் ெலரால் 
அவர் மொற்றப்ெட்டிருப்ொர். அது நளடபெறாமல் மொனதற்கு அவமர 
முழுக்காரணம் என்று தான் பசால்லமவண்டும்.  
 
          தமிழகத்தில் மவபறந்த முதலளமச்சருக்கும் இல்லாத வளகயில் 6 
முளற முதலளமச்சர் ெதவிளய வகித்தவர் என்ற பெருளம அவருக்கு உண்டு. 
இவர் ஏற்ெடுத்திச் பசயல்ெடுத்திய நலத் திட்டங்கைால் ஏளழ எைியப் 
பெண்களுக்கு குறிப்ெிடத்தக்க அனுகூலங்கள் கிளடத்தளத மறுக்கவியலாது. 5 
ரூொயில் முழுச்சாப்ொடு என்று அம்மா உணவகம் பசயல்ெட்டமொது முதலில் 
மகலி மெசியவர்கள் கூட ெின்னர் அதளனப் ொராட்டித் தான் மெசினார்கள். 
கல்லூரி மாணவர்களுக்குக் மடிக்கணினி, பெண்களுக்கு ளசக்கிள், 
திருமணத்திற்குக் காசு, குழந்ளதப் மெறு நலன், இலவச மருந்தகங்கள் எனப் ெல 
நலன் திட்டங்கள் இவரால் அமல் ெடுத்தப்ெட்டன. இதனால் தான் இவரது 
இழப்ளெ நிளனத்து இன்றைவும் ஏளழப் பெண்கள் தங்கள் வடீ்டுப் பெண்மண 
இறந்து மொனது மொல நிளனத்து வருந்தினர்.  
 
          ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிளறந்த வாழ்க்ளகயில் சலிக்காமல் அலுக்காமல் 
முன்மனற்றப்ொளதளய மட்டுமம கருத்தில் பகாண்டு பவற்றிளய மநாக்கிமய 
தமது ெயணத்ளத அளமத்துக் பகாண்டவர் அம்ளமயார் பஜயலலிதா. தன் 
வாழ்வில் அவர் எல்லா மநரங்கைிலும் புத்தகம் வாசித்தவராகவும், மநரத்ளத 
முளறயாகப் ெயன்ெடுத்தியவராகவும் தனது பநருக்கமான வட்டத்தினரால் 
அறியப்ெடுகின்றார். தமிழ், ஆங்கிலம், பதலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மளலயாைம் 
எனப் ெல பமாழிகைில் ொண்டித்தியம் பெற்றவராகத் திகழ்ந்திருக்கின்றார். 
நாடாளுமன்ற உறுப்ெினராக ெணிமயற்ற ெின்னர் இவர் வழங்கிய முதல் உளரமய 
ெலரது கவனத்ளத ஈர்த்தது என்ெதும் குறிப்ெிடத்தக்கது.  
 
          இந்த நூலில் அம்ளமயார் பஜயலலிதாளவப் ெற்றி விருப்பு பவறுப்பு 
இல்லாமல் நூலாசிரியர் பசய்திகளை வழங்கியிருக்கின்றார். அதில் சிலவற்ளறக் 
குறிப்ெிட்டுச் பசால்லலாம்.  
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 நூலில் முழுளமயாக இடம்பெறும் 2 மெட்டிகள்  
 நாடாளுமன்ற உளர 
 இவரது மரணம் பதாடர்ொக சமூக வளலத்தைங்கைில் பொது மக்கைால் 

மகட்கப்ெட்ட மகள்விகைின் பதாகுப்பு  
 அப்மொமலாவில் இறுதி நாட்கள் - புள்ைி விவரத்துடன் மததி வாரியாக  
 பசாத்துக் குவிப்பு வழக்கின் முழு விெரங்கள் - நீதிெதி குன்ஹா அறிக்ளக, 

மமல்முளறயடீ்டுத் தகவல்கள்  
 பசாத்து குவிப்பு வழக்கு கால அட்டவளண  
 முழுளமயான பசாத்து விவரங்கள், பசாத்து மதிப்பு  
 அவர் பெற்ற விருதுகள் 

 
          நூல் ஆசிரியர் சந்திரிகா அவர்கள் பஜயலலிதா அம்ளமயாளர மநரில் 
சந்தித்து அவருடன் சில ெணிகைில் இளணந்து பசயலாற்றியவர் . சட்டத்துளற 
வல்லுநர் என்ெதால் இந்த நூளல மிகக் கவனமாக ஆதாரப்பூர்வமான 
தகவல்களை மட்டுமம திரட்டி நூலாக வழங்கியிருக்கின்றார்.  
 
          கடந்த நூற்றாண்டின் ஆணாதிக்க அரசியல் சூழலில் அம்ளமயார் 
பஜயலலிதாவின் வாழ்க்ளக ெயணம் என்ெது முள் மவலிக்குள் எடுத்து ளவத்த 
அடிகைாகத்தான் அளமந்திருந்தன. எைிளமயான பெண்ணாக இருந்து 
கனவுக்கன்னியாக வைர்ந்து அரசியல் சாணக்கியம் கற்று, தன் தவற்றால் வழீ்ந்து 
மீண்டு வைர்ந்து தன் இறுதி நாள் வளர அரசியலில் இரும்பும் பெண்மணியாக 
வலம் வந்தவர் அம்ளமயார் பஜயலலிதா அவர்கள். இவர் விட்டுச் பசன்ற 
அ.தி.மு.க எனும் அரசியல் கட்சி இன்ளறய நடப்புச் சூழளலக் காணும் மொது 
மிகவும் ெின் தங்கிச் பசல்லும் அொயத்ளத பவைிக்காட்டுகின்றது. எம்.ஜி.ஆர், 
பஜயலலிதா என்ற இரண்டு சகாப்தங்கள் மட்டுமம அ.தி.மு.க என்ற இந்த 
அரசியல் கட்சிக்கு இருந்த ெலங்கள். அடுத்து வரும் இக்கட்சியின் பதாண்டர்கள் 
தங்கள் முன்னாள் தளலளமயின் பசயல் திறளமளயக் கருத்தில் பகாண்டு 
திட்டங்களையும் வியூகங்களையும் மக்கள் நலம் சார்ந்த பசயல்ொடுகளையும் 
முன்பனடுத்தால் மட்டுமம அ.தி.மு.க அரசியல் தைத்தில் பதாடர்ந்து 
நளடமொடலாம். 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: முளனவர்.க.சுொஷிணி <ksubashini@gmail.com> 
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21.  இலழநயடுத்தல் ( ிள்லளயொர் பெொன்பு) 
 — முலனவர் கி. கொலளரொசன் 
 
 

          வழிவழியாக, வாளழயடி 
வாளழயாக முன்மனார் பசய்த 
பசயல்களைத் பதான்று பதாட்டுச் 
பசய்து வருவளத மரபு என்கிமறாம்.  
மரபுகளைப் மெணிக்காப்ெதில் இந்தியர் 
அதிலும் குறிப்ொகத் தமிழர் தனியிடம் 
பெறுகின்றனர்.  தமிழருள்ளும் 
நாட்டுக்மகாட்ளட நகரத்தார் 
என்றளழக்கப்ெடும் நாட்டுக்மகாட்ளடச் 
பசட்டியார் சமூகத்தினர் தங்கைது 
முன்மனார்கள் பசய்து வந்தனவற்ளற 
அப்ெடிமய மாறாமல் இன்றைவும் 
களடப்ெிடித்து மரபுகளைக் காத்து 
வருகின்றனர்.‘ 
 
          இவ்வாறாக நாட்டுக் 
மகாட்ளட நகரத்தார் சமூகத்தினால் 
காலங்காலமாகக் களடப்ெிடிக்கப்ெட்டு 

வரும் ஒரு வழிொட்டு முளறதான் “ெிள்ளையார் மநான்பு“.  இவ்விழாவிளனப் 
“ெிள்ளையார் சஷ்டி“ என்றும் “இளழ எடுத்தல்“ என்றும் கூறுகின்றனர். 
 
          ெிள்ளையார் மநான்ெின் மொது வழிெடுவதற்கு என உள்ைங்ளகக்குள் 
அடங்கும் அைவிற்கு ஒரு பவள்ைியிலான ெிள்ளையாளரமரா அல்லது 
தங்கத்தினாலான ெிள்ளையாளரமயா ெிறந்தவடீ்டுச் சீராகக் பகாடுக்கின்றனர். 
அந்தப் ெிள்ளையாரின் ெின்புறத்தில் தங்கைது பெயர் முகவரிளயயும் (initials) 
பொறித்து ளவத்திருக்கின்றனர். 
 
          பெரிய கார்த்திளக என்றளழக்கப்ெடும் கார்த்திளக மாதம் கார்த்திளக 
நட்சத்திரத்தில் திருவண்ணாமளலயில் தீெம் ஏற்றப்ெடும் மறுநாைிலிருந்து 
ெிள்ளையார் மநான்பு விரதத்ளத ஆரம்ெிக்கின்றனர். ஒவ்பவாரு நாளும் நாள் 
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முழுதும் விரதமிருந்து மாளலப் பொழுது சாய்ந்ததும் ெிள்ளையாளர 
வழிெடுகின்றனர். 
 
          ஒவ்பவாரு நாள் வழிொட்டின்மொதும் புதுத்துண்டு அல்லது 
புதுமவட்டியிலிருந்து ஒரு சிறிய நூல் இளழளய எடுத்து ளவக்கின்றனர். இதளன 
“இளழபயடுத்தல்“ என்கின்றனர். இவ்வாறு 21 நாட்கள் இளழளய எடுத்து ளவத்து 
வழிெடுகின்றனர்.  இதனால் 21 சிறிய நூலிளழகள் மசர்ந்து விடுகின்றன.  இந்த 
இளழகளை ஒன்றாக்கி, வடீ்டில் உள்ைவர்கைின் எண்ணிக்ளகக்கு ஏற்றெடி ெல 
இளழகைாக நறுக்கி ளவத்துக் பகாள்கின்றனர். கருவுற்ற பெண்ணிற்கு ஒன்று 
என்றும் அவைது வயிற்றில் வைரும் ெிள்ளைக்கு ஒன்று என்றும் கணக்குப் 
மொட்டுக் பகாள்கின்றனர். ளகம்பெண்களை மட்டும் எண்ணிக்ளகயில் மசர்த்துக் 
பகாள்வதில்ளல.  எண்ணிக்ளகளய விடக் கூடுதலாகமவா குளறவாகமவா 
இளழளய நறுக்குவது இல்ளல. 
 
          21ஆவது நாள் முடியும் மொது சதயநட்சத்திரமும் சஷ்டி திதியும் 
ஒன்றாக வரும் நாள் இரவு ெிள்ளையாளர வழிெட்டு மநான்ெிளனப் பூர்த்தி 
பசய்கின்றனர். 21 நாட்களும் வழிெடாவிட்டாலும் களடசிநாள் அன்று நகரத்தார் 
அளனவரும் எங்கிருந்தாலும் தவறாது ெிள்ளையாளர வழிெட்டு இளழபயடுத்துக் 
பகாள்கின்றனர்.  பவைிநாட்டில்  உள்மைாரும் ஏமதனும் ஒரு இடத்தில் 
ஒன்றுகூடி இளழபயடுத்துக் பகாள்கின்றனர். 
 
          வாக்கப்ெட்டுச் (வாழ்க்ளகப்ெடுதல்) பசன்ற மகள் வடீ்டிற்குப் பொங்கல் 
தீொவைி  முதலான ெண்டிளககளுக்கு ெிறந்த வடீ்டிலிருந்து சீர் அனுப்புவர்.  
அதுமொல இந்தப் ெிள்ளையார் மநான்ெிற்கும் ெிறந்த வடீ்டிலிருந்து இந்தப் 
ெிள்ளையார் மநான்ெிளன மமற்பகாள்வதற்கான அளனத்துப் பொருட்களையும் 
ளவத்துச் சீர் அனுப்புகின்றனர். 
 
          குடும்ெத்தளலவன் (கணவன்), குடும்ெத் தளலவி (மளனவி) மற்றும் 
ெிள்ளைகள் அளனவரும் ஒன்றுகூடி வழிொட்டிற்கான மவளலகளைச் 
பசய்கின்றனர். ெிள்ளையார் மநான்பு அன்று, மாளல மநரம் வடீ்டிளனக் கழுவித் 
துளடத்துச் சுத்தம் பசய்து பூளசயளறயில் ஒரு பெரிய மகாலம் மொடுகின்றனர். 
அதன் ெின்னர் பூளசக்குத் மதளவயான கருப்ெட்டி அப்ெம், பொரி, அவல், எள்ளுப் 
பொரி முதலான 21வளக உணவுப் பொருட்களைப் ெிள்ளையாருக்குப் ெளடக்க 
எடுத்து ளவத்துக் பகாள்கின்றனர்.  இதில் ‘எள்ளுப் பொரி‘ விமசடம். 
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          பொங்கலன்று சர்க்களரப் பொங்கலும், தீொவைியன்று எண்ளணப் 
ெலகாரங்களும் சிறப்புளடயன.  ெிள்ளையார் மநான்ெில்  கருப்ெட்டியப்ெம் 
சிறப்புளடயது. கருப்ெட்டிளயக் காய்ச்சிப் ொகு எடுத்து அதில் அரிசிமாளவயும் 
மசர்த்து மாவுெிளசந்து அப்ெம் சுட்டு ளவத்துக் பகாள்கின்றனர்.  இவ்வாறு அப்ெம் 
சுடுவதற்கு எண்ளணய்ச் சட்டியில் மாளவ ஊற்றுவதற்கு முன்பு சங்கு 
ஊதுகின்றனர்.  பொங்கல் விழாவின் மொது, ொல் பொங்கி வரும்மொது சங்கு 
ஊதுமவாம், ெிள்ளையார் மநான்ெின்மொது சங்கு ஊதிய ெின்னமர அப்ெம் 
சுடுகின்றனர். 
 
          வடீ்டில் உள்ை ெழளமயான ஏடுகளை எடுத்து, அதில் சுற்றியிருக்கும் 
நூல்கயிற்ளறப் ெிரித்து, அந்த நூல்கயிற்ளற ெச்சரிசிளய அளரத்து எடுத்த 
மாவில் முக்கி எடுக்கின்றனர். அந்தக் கயிற்ளற (தும்பு) ஆளுக்கு ஒருெக்கமாகப் 
ெிடித்துக் பகாண்டு சுவரில் ஒட்டினார் மொல் ளவத்துக் பகாண்டு,  ஒரு 
ளகயினால் சுண்டி விடுகின்றனர்.  இவ்வாறாக பூளசயளறயில் உள்ை சுவரில் 
இரண்டு இடங்கைில் வடீு மொன்று மாக்மகாலம் மொடுகின்றனர். இதளனத் “தும்பு 
ெிடித்தல்“ என்று குறிப்ெிடுகின்றனர்.  தும்பு ெிடித்தல் மூலமாகச் சுற்றில் 
வடீுமொன்றபதாரு மாவுக்மகாலம் மொட்டுவிடுகின்றனர். 
 
          ஆவாரம்பூ, கண்ணுப்ெிள்ளைப்பூ (கண்ணுப்பூளைப்பூ), பநற்கதிர் 
இவற்ளறச் மசர்த்து ஒரு சிறிய ஆவாரங் குச்சியில் கட்டி இரண்டு பூச்பசண்டு 
தயார் பசய்து ளவத்துக் பகாள்கின்றனர்.  இந்த ஆவாரம்பூவில் பமாத்தம் 21 
உறுப்புகள் உள்ைன. 
 
அளதக் குறித்த ொடல் ஒன்று..... 
“ஏற்ற இறக்கம் இல்ைொத 
ஒக்கப்  ிறந்தவர் இருவர் 
உடன்  ிறந்தவர் மூவர் 
நசக்கச் சிவந்தவர் ஐவர் 
நசவ்வொலழப் ழம் மூன்று 
ெமரி வொலழப் ழம் ெொன்கு 
 ச்லசப்  ொம்புக்குட்டி ஒன்று 
 டநமடுத்த  ொம்புக்குட்டி மூன்று“  
என்று பமாத்தம் 21 உறுப்புகள் ஆவாரம்பூவில் உள்ைன. 
 
          குடும்ெத்தின் மூத்த பசட்டியார் தளலப்ொளக கட்டிக் பகாண்டு ளகயில் 
ஆவாரம்பூச் பசண்ளடப் ெிடித்துக் பகாண்டு வடீ்டுக்குள் வருகிறார்.  அவளரப் 
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ெின்பதாடர்ந்து வடீ்டில் உள்ை ஆண்களும் வடீ்டிற்குள் வருகின்றனர்.  மூத்த 
பசட்டியார் பூளசயளறக்குள் வந்து ெிள்ளையார் அருகில் மொடப்ெட்டிருக்கும் 
தடுக்கின் மீது அமர்ந்து பகாள்கிறார்.  ெிள்ளையார் கிழக்குப் ொர்த்தெடி 
இருக்கிறார். ெிள்ளையாளர (மமற்குப்)  ொர்த்தெடி, வயது மூப்பு அடிப்ெளடயில் 
எல்லா ஆண்களும் வரிளசயாகத் தடுக்கில் அமர்ந்து பகாள்கின்றனர்.   பெண்கள் 
உட்கார்வது இல்ளல. 
 
          வடீ்டில் உள்மைாரின் எண்ணிக்ளகக்கு ஏற்றெடி கருப்ெட்டிப் ொளகயும் 
அரிசிமாளவயும் ெிளசந்து பசய்த மாவினால் கூம்பு வடிவில் ெிள்ளையார் ெிடித்து 
ளவக்கின்றனர்.  இந்தப் ெிள்ளையார் பூளசளயச் பசய்யும் தளலவன் (பெண்கள் 
இளதச் பசய்யக்கூடாது) இந்தக் கருப்ெட்டிப் ெிள்ளையாரின் மீது 21 நூலிளழகள் 
பகாண்ட திரிளயப் மொட்டு பநய் ஊற்றி நுனி வாளழயிளலளய விரித்து ளவத்து 
அதன் நுனியில் பவள்ைி அகல் விைக்கு ளவத்து மலர்ச்பசண்டு சாற்றி, தீெம் 
ஏற்றி ளவக்கின்றனர். ெிள்ளையாருக்குப் பொரியினால் அெிமஷகம் பசய்கின்றர்.  
அெிமஷகம் பசய்யும் மொது சங்கு ஊதுகின்றனர்.  கருப்ெட்டி அப்ெம், பொரி, 
முதலான 21வளகப் ெலகாரங்களை நிமவதனம் பசய்து,  மதங்காய் உளடத்துப் 
ெழம் பவற்றிளல ொக்கு ளவத்துப் ெளடத்துத் தீெம் காட்டி வழிெடுகின்றனர். 
 
          வழிொட்டின் நிளறவாக, இந்த 
வழிொட்டிளன முன்னின்று பசய்யும் 
குடும்ெத் தளலவன், கூம்பு வடிவான 
ெிள்ளையாரின் உச்சியில் தீெம் எறிந்து 
பகாண்டிருக்கும் மொது மசாதியுடன் 
சுடமராடு ெிள்ளையாளர எடுத்து 
அப்ெடிமய தனது வாயினுள் மொட்டுக் 
பகாள்கிறார்.  அவர் ஒவ்பவாரு 
ெிள்ளையாராக எடுத்துக் பகாடுக்க, 
வடீ்டில் உள்மைார் அளனவரும் 
வரிளசயாக வந்து ெிள்ளையாளர 
பெற்றுக் பகாண்டு தீெத்துடன் தங்கைது 
வாயில் மொட்டுக் பகாள்கின்றனர்.  
நிளறவாக, ெிள்ளையாருக்கு என 
ஏற்றிளவக்கப்ெட்ட ெிள்ளையாளரயும் 
குடும்ெத் தளலவன் எடுத்து தனது 
வாயில் மொட்டுக் பகாள்கிறார்.  
வழிொடு நிளறவளடயும் மொதும் சங்கு 
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ஊதுகின்றனர்.  இந்த நிகழ்ச்சிளய “இளழபயடுத்தல்“ என்கின்றனர்.  இவ்வாறு 
இளழ எடுக்கும் மொது குடும்ெத்தினர் விநாயகர் அகவல் ெடிக்கின்றனர். 
 
          இவ்வாறாக இளழபயடுத்தல் என்றளழக்கப்ெடும் இந்தப் ெிள்ளையார் 
மநான்பு விழா இனிமத முடிவளடகிறது.  மநான்பு முடிவளடந்தவுடன், 
குடும்ெத்தார் அளனவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து ெட்சணங்களை உண்டு 
மகிழ்கின்றனர். 
 
          பூம்புகாரில் தங்கைது மூதாளதயர்கள் பசய்து வந்த வழிொட்ளட 
அப்ெடிமய இன்றைவும் தாங்கள் களடப்ெிடிப்ெதாகக் கூறுகின்றனர்.  ெிராமண 
சமூகத்தினர் ஆண்டுக்கு ஒரு முளற பூணூல் மொட்டுக் பகாள்வளதக் 
கட்டாயமாகக் களடப்ெிடிப்ெது மொல், நகரத்தார் சமூகத்தினர் இளழபயடுத்தளலக் 
கட்டாயமாகக் களடப்ெிடிக்கின்றனர். 
 
“மவழ முகத்து விநாயகளனத் பதாழ வாழ்வு மிகுத்து வரும் 
பவற்றி முகத்து விநாயகளனத் பதாழ மவண்டிய புத்தி மிகுந்து வரும் 
பவள்ளைக் பகாம்ென் விநாயகளனத் பதாழத் துள்ைிமயாடும் பதாடர்ந்த 
விளனகமை 
அப்ெம் முப்ெழம் அமுதுபசய் தருைிய பதாப்ளெ யப்ெளனத் பதாழவிளன யறுமம“ 
 
 
குறிப்பு: முளனவர்  வள்ைி அவர்கள் ெிள்ளையார் மநான்பு குறித்து அைித்த 
மெட்டி,  வள்ைி அவர்கள் பசால்லியெடி முளனவர் கி. காளைராசன் அவர்கைால் 
ெதிவு பசய்யப்ெட்ட கட்டுளர.  
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: முளனவர் கி.காளைராசன் <kalairajan26@gmail.com> 
http://kalairajan26.blogspot.in/   
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22.  தமிழகத்தின் கிரொமியக்கலைகள்  
— பதநமொழி 
 
 

ந ொய்க்கொல் குதிலர ஆட்டம் 
 
    அழகாக அலங்கரிக்கப்ெட்ட குதிளரக்கூடு ஒன்ளற இளடயில் கட்டிக் 
பகாண்டு, கால்கைில் ஒரு அடிக்கும் சற்று உயரமான மரக்கால்களைக் கட்டிக் 
பகாண்டு, அரசன் அரசி மொல அலங்கரித்துக் பகாண்டு, அவர்கள் குதிளர சவாரி 
பசய்து உலாப் மொவது மொலப் ொவளன பசய்து பகாண்டு ஆடும் ஆட்டமம 
பொய்க்கால் குதிளர ஆட்டம். பொய்யான மரக்காலில் ஏறி நின்று ஆடும் பொழுது 
கால்கைால் எழுப்ெப்ெடும் ஒலி குதிளரயின் குைம்பொலிளய ஒத்திருப்ெதாலும், 
குதிளரக் கூட்டினாலும் இந்த நாட்டுப்புறக்களல இவ்வாறு அளழக்கப்ெடுகிறது. 
 

 
 
    குதிளரக்கூடு எளட குளறத்ததாக இருக்கமவண்டும் என்ெதால் மூங்கில், 
காகிதக்கூழ், சாக்கு, துணி இவற்றால் வடிவளமக்கப்ெட்டிருக்கும்.  அழகிய 
வர்ணங்கள் பூசப்ெட்டு கண்ணாடித்துண்டுகள் பகாண்டு அலங்கரிக்கப் ெட்டிருக்கும்.  
இதளனத் மதாைின் வழி மாட்டி நாடாவால் பதாங்கவிட்டு, இளடயில் சுமந்து 
பகாண்டு ஆடுவர். இத்துடன் மரக்காலில் ஏறி சமன் பசய்து பகாண்மட அதனால் 
குைம்பொலி ஓளசளய  எழுப்ெிக் பகாண்டு குதிளரளயப் மொல துள்ைல் நளட 
மொடுவதற்கும், உலாப் மொவது மொல ஒய்யார நளட மொடுவதற்கும் பநடுநாள் 
ெழக்கமும் ெயிற்சியும் மதளவ.  மதுளரப் ெகுதியில் பொய்க்கால் கட்டாமல், 
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காலில் சலங்ளக மட்டும்  கட்டி ஆடும் வழக்கமும் உண்டு. அதளனப் 
பொய்க்குதிளரயாட்டம் என அளழப்ெர். பொய்க்கால் குதிளர ஆட்டத்திற்கு 
புரவியாட்டம், புரவிநாட்டியம் என்றப் பெயர்களும் உண்டு. 
 
    சிலப்ெதிகாரக் கடலாடு காளதப் ொடல்கைில் மரக்கால் கட்டிக் பகாண்டு, 
தன்ளனக் பகாற்றளவயாகப் ொவித்து மாதவி ஆடிய நடனக் குறிப்புண்டு. 
அவ்வாமற, தளலவன் தளலவிளய மணமுடித்துத் தருமாறு ஊராரின் 
கழிவிரக்கத்ளதப் பெறும் மநாக்கில் ெளனமடலால் உருவாக்கிய பொய்க்குதிளரக் 
கூட்ளட அணிந்துபகாண்டு ஊர்வலம் வரும்  மடமலறுதல் முளறளயத் 
பதால்காப்ெியம் ெதிவு பசய்துள்ைது. அக்காலத்தின் மரக்கால் ஆட்டமும், 
பொய்க்குதிளர ஏற்றமும் மவறுவளகயில்  ெரிணாம வைர்ச்சிபெற்று  
தற்காலத்தில் பொய்க்கால் குதிளர ஆட்டமாக உருவாகியுள்ைது எனக் கருதலாம்.  
 

 
 
    இன்ளறய குதிளரக் கூட்ளடக் கட்டிக்பகாண்டு ஆடும் நடன முளற தஞ்ளச 
மண்ணில் பசன்ற நூற்றாண்டில் மதான்றியது. திருளவயாற்றில் வாழ்ந்த 
இராமகிருஷ்ண நாயுடு என்ற தச்சர் இன்ளறய வழக்கில் உள்ை  பொய்க்கால் 
குதிளரக்கூட்ளட வடிவளமத்து, தஞ்ளச மராட்டிய இளசக்களலஞர்களை 
இளசயளமக்கச் பசய்து பொய்க்கால் குதிளரயாட்டத்ளத நளடமுளறயில் 
பகாண்டு வந்தார். முன்னர் மகாந்தைம் எனப்ெடும் இரட்ளட முகத்மதால் 
கருவியிளனக் பகாண்டு ெக்க இளசயளமத்த முளற ளகவிடப்ெட்டு, 
இந்நாட்கைில் ளநயாண்டி மமைத்தின் ெின்னணி இளசக்மகற்ெ 
நாட்டியமாடப்ெடுகிறது. குதிளரயாட்டத்தில் நடத்தல், ஓடுதல், குதித்தல், குனிதல், 
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நிமிர்தல், கால் தூக்கி ஆடுதல் ஆகிய அடவுகளைச் பசய்தவண்ணம் குதிளரக் 
கடிவாைத்ளதப் ெிடித்து முன்னும் ெின்னும் அளசந்து ஆடுவர். 
 
    மகாயிலும் சமூகமும் சார்ந்த களலயாக இக்களல வைர்ந்தாலும் இதற்குக் 
கரகம், காவடி மொன்ற வழிொட்டுக்களல என்ற ெின்னணி கிளடயாது. 
திருவிழாக்கைிலும் ஊர்வலங்கைிலும் மக்களை மகிழ்விக்க ஆடப்ெடுகிறது. 
இக்காலத்தில் சமய எல்ளலகளைக் கடந்து இஸ்லாமிய கிறித்துவ 
சமயவிழாக்கைில் மட்டுமின்றி, நாட்டுப்புறக்களல என்ற மறுமலர்ச்சி பெற்று 
மமளடயில் களலநிகழ்ச்சிகைிலும் நடத்தப்ெடுகிறது. குடும்ெக்களலயாக 
வைர்த்பதடுக்கப்ெட்ட இக்களலளயக் கற்க ெிறரும் ஆர்வம் பகாண்டாலும் 
இந்நாட்கைில் பொய்க்கால் குதிளரயாட்டக் களலஞர்கைின் எண்ணிக்ளக அருகி 
வருகிறது. 
 

கரகொட்டம் 
 
    தமிழர்கள் வாழ்வியமலாடும், வழிொடுகமைாடும் இளணந்த நாட்டுப்புறக் 
களலகைில் ஒன்று கரகாட்டம். மண்ணாமலா, பசம்பு, ெித்தளை, பவண்கலம், 
ஐம்பொன் மொன்ற உமலாகங்கைினாமலா உருவாக்கப்ெட்ட  சிறுகுடம் ஒன்று  
ஆட்டத்தின் மதளவக்மகற்ெ ெல வளககைில் மலர்கள், கிைி ஆகியன பகாண்டு  
ஒப்ெளன பசய்யப்ெடுகிறது. இவ்வாறு அலங்கரிக்கப்ெட்ட குடம், கலசம்  அல்லது  
கரகத்திளனத் தளலயில் ஏந்தி  கீமழ விழுந்து விடாமல் சமன் பசய்து  
இளசக்மகற்ெ  அடவுகள் ெிடித்து ஆடப்ெடும் ஆட்டம்  கரகாட்டம் என்று 
அளழக்கப்ெடுகிறது. 
 

 



 173 

 
    "வாணன் மெரூர் மறுகிளட நடந்து நீணிலம் அைந்மதான் ஆடிய குடமும்" 
எனச் சிலப்ெதிகாரத்தின்  கடலாடு காளத வரிகள் குறிப்ெிடும் மாதவி ஆடிய 
நடனங்கைில் ஒன்றான குடக்கூத்து கரகத்தின் முன்மனாடி எனவும் 
காட்டப்ெடுகிறது.  இலக்கியங்கள் கூறும் ஏழுவளகக் கூத்துகைில் ஒன்றாகவும்  
குடக்கூத்து வளகப்ெடுத்தப் ெடுகிறது. களலகளை வைர்த்பதடுத்த  தஞ்ளச 
மாவட்டத்தில், தஞ்ளசயின்  அளடயாைம் கரகாட்டம்.  தஞ்ளசயில் மட்டும் 1000 
கரகாட்டக் களலஞர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ெதாகவும் கூறப்ெடுகிறது. 
 

 
 
    கரகாட்டத்திற்கு முருக வழிொட்டின்  காவடியாட்டம் மொன்றபதாரு 
வழிொட்டுப் ெின்னணியுமுண்டு.  அம்மன் மகாவில் திருவிழாக்கைில், அம்மனின் 
நீராட்டத்திற்குக் குடங்கைில் நீபரடுத்து தளலயில் ஏந்தி ஊர்வலமாக வருமவார் 
அருள் வந்து ஆடும் வழக்கமுண்டு. இந்த நடனம்  நாைளடவில் இளசக்குத் 
தகுந்தவாறு அடவுகள் பசய்யும் கரகாட்ட நடன வழிொட்டு முளறயான சக்தி 
கரகமாக மாறியுள்ைது.  முன்னர் டம்மானம், தம்முறு மொன்ற இளசக்கருவிகளை 
இளசத்து ஆடும் ெக்தர்கைின் உக்கிரத்ளத அதிகரிக்கும் இளச இளசக்கப்ெடும் 
வழக்கமிருந்தது. 
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    நாைளடவில் ளநயாண்டி மமைம் ெக்க இளசக்கு மாற்றம் பெற்றுள்ைது 
கரகாட்டக்களல.   தஞ்சாவூர் ளநயாண்டி மமைத்திற்பகன்று  ஒரு நாட்டுப்புற 
இலக்கணமும் உண்டு.  ஒரு ளநயாண்டி மமைக்குழுவில் 2 தவில், 2 நாதஸ்வரம், 
1  ெம்ளெ, 1 கிடுகிட்டி இடம்பெறும். மாரியம்மன், காைியம்மன், முத்தாலம்மன் 
ஆகிய அம்மன் மகாயில் வழிொடுகைில் சக்திக் கரகபமடுத்தல் என்னும் சடங்கு 
தவறாமல் இடம்பெறும்.  நீர் நிரம்ெிய கலசத்தின் வாயில் மதங்காய் ளவத்து, 
கூம்பு வடிவில் மலர் பகாண்டு அலங்கரித்த கரகத்திளனக்  பகாண்டு வரும் 
பூசாரி அருள் வந்து ஆடுவது வழக்கம்.  அம்மன் விழா முடியும் வளர இந்தக் 
கலசமம அம்மனாக, சக்தி கரகமாக  வழிெடப்ெடும்.  ளத மாதம் துவங்கி  ஆடி 
மாதம் வளர விழாக்கள் பதாடரும்பொழுது கரகாட்டம் அவற்றில் இடம் பெறும். 
 
    இத்தளகய  வழிொட்டுமுளற தவிர்த்து, தளலயில் கரகம் ளவத்த கரகம் 
விழாத வளகயில்  ஏணிகைில் ஏறுவது இறங்குவது மொன்ற சில ெல 
வித்ளதகளையும் இளணத்து இரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் களலபயன்ற  
மற்பறாரு மகாணமும் கரகாட்டத்திற்கு உண்டு. இது  ஆட்டக் கரகம் எனவும் 
அளழக்கப்ெடும்.  பெரும்ொலான கரகாட்ட நடன வழக்கத்தில் உள்ைது தக்ளகயில் 
பசய்யப்ெட்ட ெச்ளசக்கிைிளய கலசத்தின் உச்சியில் பொருத்திய பூவால் 
அலங்கரிக்கப்ெட்ட பசப்புக்கரகமம. ஆட்டக் கரகத்தின் அளமப்பு மற்றும் 
அலங்காரத்ளத ளவத்துத் மதாண்டிக் கரகம், பசம்புக் கரகம், அடுக்குக் கரகம் 
என்ற ெல கரக வளககளும் உண்டு.  கால் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் 
கரகாட்டத்தில் 52 அடவுகள் இடம் பெற்றனபவன்றாலும்,  தற்பொழுது ஆடப்ெடும் 
கரகாட்டங்கைில் சுமார்  6 அடவுகள் மட்டுமம இடம்பெறுகின்றன. இந்நாைில் 
ெல்மவறுெட்ட பதாழில்முளற நடனக்களலஞர்களும் கரகாட்டத்ளத தங்கள் 
நடனத்தின் ஒரு ெகுதியாக அளமத்து மமளட நிகழ்ச்சிகைில் ஆட விரும்பும் 
நிளல ஏற்ெட்டுள்ைது. 
 
  
[ெடங்கள் உதவி: இளணயத்தின் காப்புரிளமயற்ற  ெடங்கள் ] 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: மதபமாழி <jsthemozhi@gmail.com> 
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23.  ெொய்க்கரச்லச  

—  ழலமப சி 
 
 
 இந்தகளதயப் புரிந்து பகாள்ை மவண்டுமானால், முதலில் நீங்கள் சீனிபவடி, 
இலட்சுமிபவடிகள் எப்ெடி மவளல பசய்கின்றன என்ெளத அறிந்து பகாள்ை 
மவண்டும். மருந்துப் பொருட்களை சரியான விகிதத்தில் கலக்கி, அதற்கு நடுமவ 
ஒரு திரிளயயும் ளவத்து தாள்கைால் நன்கு இறுகச்சுற்றப்ெட மவண்டும். 
பதன்னாட்டு மக்கள் நிரம்ெிய இளணயத்தில், இது குறித்து சகலத்ளதயும் 
அறிந்தவர்கள் இருப்ெர். சுருக்கமாகச் பசால்லின், கன்ெவுடபரனும் பொட்டாசியம் 
ளநட்மரட் எனும் மவதிப்பொருள் திரியின் மூலம் ெற்ற ளவக்கப்ெடும் பநருப்பு, 
காற்மறாடு மசர்ந்து விளனயாற்றி ளநட்ரசன் வாயுளவ உண்டு பசய்ய, அதன் 
மூலக்கூறுகள் பெருக்க, உயர் அழுத்தம் ஏற்ெட்டு இறுகச்சுற்றப்ெட்டிருக்கும் 
காகிதச்சுற்றிளனப் ெிைந்தடிக்க காளதக்கிழிக்கும் வண்ணம் மெமராளச 
உருபவடுக்கும். 
 
 நிற்க. மமமல குறிப்ெிட்டெடி சரியான விகிதத்தில் ளநட்மரட் 
கலக்கப்ெடாவிட்டாமலா அல்லது இதர மவதிப்பொருட்கைின் சமன்ொடு 
மாறிவிட்டாமலா, ெற்றளவக்கப்ெடும் பநருப்புத் தீண்டும் மொது இடம்பெறும் 
விளனயின் பசயல் மாறுெடும். பவடிக்காமல், புசுபுசுபவன்று குற்மறாளசளய 
எழுப்ெிக் பகாண்மட சற்றுத்பதாளலவு மொய் களடசியில் ஓய்ந்து ெடுத்துவிடும். 
இளத நாங்கள், ெட்டாசு குசுவுட்ருச்சுடாபவன்மொம். பவடிக்காது.. மமலும், நாய் 
தன்வாளல வவ்வவ்பவனக் கடித்துக் பகாண்மட நாலு சுற்றுச்சுற்றிவிட்டு 
‘ங்க்கவ்’பவனச் பசால்லிப் ெடுத்துக் பகாள்வளதப் மொல, சிலமவளைகைில் ஓரிரு 
பவடிகள் கரகரபவனச் சுற்றிச்சுற்றி வந்து ெின்னர் ‘பொடுக்’பகன்று சன்னமான 
சத்தத்மதாடு ெடுத்துவிடும் இளத நாய்க்கரச்சு நமுத்துமொச்சுறாபவன்மொம். 
 
 இப்ெடியான பவடிகளை, சரமாக அல்லாமல் தனிபவடியாக விடுவது 
உண்டு. இலட்சுமிபவடி, சரசுவதி பவடிபயல்லாம் கனமாக நிளறய இறுக்கத்துடன் 
பகட்டியான தாள்கைால் சுற்றப்ெட்டு ொர்ப்ெதற்மக திகிலூட்டக்கூடியதாக 
இருக்கும். இவற்ளற நுவாக்ரான், படமாக்ரான் தகரடப்ொவில் நுளழத்து 
திரிமட்டும் பவைிமய பதரியும்ெடி ெற்ற ளவக்க மவண்டும். அப்ெடிப் 
ெற்றளவக்கும் மொது பெருஞ்சத்தத்மதாடு டப்ொளவயும் வானத்தில் தூக்கியடித்து 
கூடுதலான ஓளசளய உண்டு பசய்யும். சீனிபவடி எனப்ெடுகிற பவடிகள்,, மலசான 
சிவப்புவண்ணத்தாைில் சுற்றப்ெட்டிருக்கும் இவற்ளற நுவாக்ரான் தகரத்தில் 
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ளவத்தால் தூக்கியடிக்காது. கனத்தின் காரணம், பவடிச்சத்தமும் குளறந்து 
மொகும். ஆகமவ, இவற்ளற பகாட்டாங்குச்சியின் கண்கைில் ஒன்ளற 
மநாண்டிவிட்டு, அதன் துளையில் திரிளய பவைிமய பதரியும் வண்ணம் ளவக்க 
மவண்டும். 
 
 மளழ ஈரம் இருக்குபமன்ெதால், கற்கள், ஆட்டாங்கல், அம்மி, உரல் 
மொன்றவற்றின் மீது ெட்டாசுநுளழக்கப்ெட்ட பகாட்டாங்குச்சிளய ளவத்துப் ெற்ற 
ளவக்க மவண்டும். 
 
 இப்ெடித்தான், காளல ஏழுமணி இருக்கும். வாணா மகாொல்சாமி நாய்க்கர் 
தூக்குப் மொசியில் ொல் வாங்கிக் பகாண்டு அந்த வதீி வழியாகப் 
மொய்க்பகாண்டிருந்தார். நாய்க்கர், பெரும் மகாெக்காரர். ளெயன்களுக்கு 
அவபரன்றால் பெரும்ெயம். அவர் வருவாபரன்று நாங்கள் 
எதிர்ொர்த்திருக்கவில்ளல. நாங்கள் எல்லாரும், ெசளன மகாயிலுக்கும் குருநாத 
வாத்தியார் வடீ்டு மதிற்சுவருக்கும் நடுமவ கும்ெலாக நின்று பகாண்டிருந்மதாம். 
ொண்டியனின் தம்ெி பசைந்தரன்தான், சீனிபவடிளயப் ெற்ற ளவக்கப் மொனான். 
’ஆராவது வர்றாங்கைா ொருங்டா’ என்றான். 
 
 சாமிநாதன் சாப்ொட்டுக்களட தங்கமவலன் சுற்றிலும் முற்றிலும் 
ொர்த்துவிட்டுச் பசான்னான், ‘ஆரும் வர்ல. நீ ெத்த பவக்கிலாம்’. 
 
 பசைந்தரனும் ளகயில் ளவத்திருந்த ஊதுெத்தியால், பகாட்டாங்குச்சிளய 
குருநாத வாத்தியார் வடீ்டு மதிலுக்கு பவைிமய இருக்கும், மதிற்சுவர் மீது 
மாட்டுவண்டிகள் இடிக்கா வண்ணம் நடப்ெட்டிருக்கும் அந்த முட்டாங்கல் மீது 
ளவத்து திரியில் பநருப்ெிளன ளவத்தான். 
 
 வழக்கத்துக்கு மாறாக அது உடமன பவடிக்கவில்ளல. ஒரு சில விநாடிகள் 
சற்றுக்கூடுதலான மநரத்ளத, எடுத்துக் பகாண்டிருந்தது. எங்களுக்கு அதன் 
ெக்கத்தில் மொகவும் அச்சம். அந்த இளடப்ெட்ட மவளையில், ெசளனமகாயிலுக்கு 
மறுெக்க வதீியிலிருந்து பவைிப்ெட்டு, ொல்ப்மொசிமயாடு வந்து பகாண்டிருக்கிறார் 
வாணாமகாொல்சாமி நாய்க்கர். எங்களுக்கா குளல நடுக்கம். எப்ெவுமம 
ஊர்ப்ளெயன்களைப் ொர்த்து மிரட்டலாக எளதயாவது பசால்லிவிட்டுப் மொவார். 
அன்று தீவாைி அல்லவா? நாய்க்கருக்கு மவபறன்னமவா மயாசளன. 
விறுவிறுபவன மவட்டிளய மடித்துக்பகாண்ட நிளலயில் ொல்ப்மொசிளய தூக்கிக் 
பகாண்டு ொண்டியனின் மைிளகக்களட முன்ொக எட்டி நளடளயப் மொட்டார். 
முட்டாங்கல் மமலிருந்த பகாட்டாங்குச்சிக்குள்ைிருந்த சீனிபவடி நாய்க்கரச்ளச 
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இடத் துவங்கியது.  கண்ணிளமக்கும் மநரத்தில், அவரின் கால்களுக்கிளடமய 
ஆட்டம் மொட்ட பகாட்டாங்குச்சி உசுபுசுபவன மமபலழுந்த வாக்கில் 
சரசரபவன்றது. 
 
 அங்கிருப்ெவர்கைிமலமய நான்தான்  மிகவும் இளையவன். முதலில் 
இராசமகாொல்தான் கத்தினான். ”மதங்காத்பதாட்டி நாய்க்கர் மவட்டிக்குள்ை  
பூந்த்துருச்சாட் இருக்கூ? மடய் ஓடுங்டா”. 
 
 இவன் மொட்ட சத்தமும் பகாட்டாங்குச்சியின் உரசலும் நாய்க்கருக்கு 
ெதட்டத்ளத உண்டுெண்ண, தூக்குப்மொசிளயப் மொட்டு விட்டு மவட்டிளய உதறத் 
தளலப்ெட்டார் நாய்க்கர். 
 
 வதீிமணலில் ொல்ப்மொசி கவிழ்ந்து மணல் ஈரத்தில் கலந்து 
பகாண்டிருக்கிறது வாங்கி வந்த ொல் முழுதும். அரக்கப்ெரக்க மவட்டிளய 
அவிழ்த்தவருக்மகா, தான் உள்ைாளட எதுவும் அணியாதளதப் ெற்றின கவளல 
இருக்கவில்ளல. உதறமலாடு உதறலாக உதறிக் பகாண்டிருந்தார். அம்மணத்ளதப் 
ொர்த்த ளெயன்கள்,எல்லாரும் பவலபவலத்துப் ெயந்து மொய், 
சந்ளதப்மெட்ளடக்குள் நுளழந்து உப்ெிலிமாரப்ென் ெட்டிக்குள் ஓடிப் மொய் 
கற்கைின் மளறவில் ஒடுங்கிக் பகாண்டனர்.. 
 
 ‘கண்டாமராலி ெசங்க, எங்கிட்டிமய மவளலயக் காமிச்சிட்டாங்டா 
ொண்டியா!”, ெசளன மகாயல் தாண்டி கரியூடு, டீச்சரம்மா வடீு, ஆலாமரத்தூர் 
இராசமகாெல் வடீ்டு வளரயிலும் ஓங்கி ஒலித்தது நாய்க்கரின் மெரலறல். 
 
________________________________________________________________________ 
பதாடர்பு: ெழளமமெசி <pazamaipesi@gmail.com> 
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24.  கவிலத: கொட்லடப்  ொர்  

—  ழலமப சி 
 
 

 
 
பவைிமய மொ 
காட்ளடப் ொர் 
குருவி 
பகாத்தித்தின்னும் 
அழளகப் ொர் 
மகாளரப் புல்லின் 
மலளரப் ொர் 
தடத்தின் குறுக்மகமவாடும் 
அணிளலப் ொர் 
தளலக்கு மமமல மொகும் 
ெட்டாம்பூச்சிளயப் ொர் 
பவடித்து 
விளதகளைத் துப்பும் 
காளயப் ொர் 
காற்றில் தவழும் 
பகாடிளயப் ொர் 
மொகிறமொக்கில் 
புணர்ந்து மொகும் 
தட்டான் ொர் 
மவலியில் பூத்திருக்கும் 
கள்ைிப்பூளவப் ொர் 
பவைியின் ஊடாய் 
விளதளயச் சுமக்கும் 
ெஞ்ளசப் ொர் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ஊர்ந்து பசல்லும் 
களரயான் ொர் 
பகாம்ெின் கீமழ 
பதாங்கும் அந்த 
கூட்ளடப் ொர் 
தாவிப் மொகும் 
முயளலப் ொர் 
கண்டங்கத்திரி 
முள்ளைப் ொர் 
தும்ளெச்பசடியின் 
இளலளயப் ொர் 
மரத்ளதக் பகாத்தும் 
பகாண்ளடலாத்தி ொர் 
இன்று இருக்கும் 
நாளை இருக்காது 
பவைிமய மொ 
காட்ளடப் ொர் 
காட்ளடப் ொர் 
____________________________________ 
பதாடர்பு: ெழளமமெசி 
<pazamaipesi@gmail.com> 
____________________________________ 
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25.  கவிலத: இலமபயொரத்தில்....  

— ருத்ரொ இ. ரமசிவன் 
 
 

 
 
"என்ன நடக்குது இங்மக?" 
நாம் இந்த தூசிப்ெடலங்கைில் 
இளம விரிக்கிமறாம். 
திடீபரன்று கருட புராணம் 
சிறகடித்துக்பகாண்டு ெறக்கிறது. 
"கும்ெி ொகம் கிருமி மொஜனம்" 
தூள் ெறக்கிறது. 
குற்றமும் தண்டளனயும் 
தராசுத்தட்டுகைில் 
தட தடக்கிறது. 
ொற்கடல் எனும் அரசியல் 
அளமப்ெின் 
ஷரத்துக்கள் 
களடயப்ெடுகின்றன. 
யார் அசுரர் ? யார் மதவர்? 
எதுவும் பதரியவில்ளல. 
எதுவும் மதறவில்ளல. 
ஜனநாயகச்  சிவனின் 
பதாண்ளடக்குள் நஞ்சு! 

பவைியில் சில அசுரர்கள் 
மதவர்கைின் மடியில் சில அசுரர்கள். 
பகாள்ளை உறிஞ்சலில் 
கார்ப்ெமரட்டுகைின் மகாளரப்ெற்கள் 
இவர்கைின்  எல்லா 
சந்நிதானங்கைிலும் 
தரிசனம் தருகின்றன. 
அமுத குடம் எனும் 
ஓட்டுப்பெட்டிக்குள் 
இன்னும் 
அளலயடித்துக்பகாண்டிருக்கிறது 
ொற்கடல் எனும் மொலியான 
ஒரு நச்சுக்கடல். 
சிவன் என்ன? அரி என்ன? 
ஊழல் சிந்தளனயில் 
உருண்டு திரண்டு 
வரும் 
அந்த பொருைாதாரப்மெயாளசகள் 
எந்தக்குரல் வளைளயயும் 
பநறிக்காமல் விடுவதில்ளல. 
சாதி மதங்கைின் 
சாக்காட்டு சாஸ்திரங்கள் 
"ஓட்டு"  சாஸ்திரங்களை 
ஓட ஓட விரட்டுகின்றன. 
அரசியல் சாசனத்தில் 
தனக்கு மவண்டியவாறு 
பொந்துகள் ஏற்ெடுத்திக்பகாண்டு 
பொல்லாத சாஸ்திரங்கள் 
மகுடம் சூட்டி வலம் வருகின்றன. 
ெணத்ளத மட்டும் கருப்பு என்று 
பசால்லி 
அமத கருப்புப்பொருைாதாரத்ளத 
பவள்ளையடித்து 
பவறும் நகப்பூச்சு பசய்தாலும் 
அந்த கூர்நகங்கைில் 
பசாட்டும் ரத்தம் எங்கும் பதரிகிறது. 
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தூங்கிக்கிடப்ெவர்கமை ..இந்த 
தூசிக்கடல் தாண்டி 
எதிர் நீச்சல் மொடுங்கள். 
உங்கள் விடியலுக்கு 
இன்னும் எத்தளன எத்தளன 
நூற்றாண்டுகள்  மவண்டுமமா  
பதரியவில்ளல? 
திடீபரன்று மசாம்ெல் முறித்து 
ெடுத்துக்கிடக்கும் 
மூடத்தனத்தின் இந்த ெழம்ொளய 
சுருட்டிபயறியுங்கள்! 
அமதா இளமமயாரத்தில் 
வருடும் 
ஒரு புத்தம் புதிய  
பூங்காளலயின் ஒைிக்கீற்றுகள்! 
 
 
_________________________________________ 

 

26.  கவிலத: வள்ளுவர்  ொடிய 
"கொனொ"ப் ொட்டு  

— ருத்ரொ இ. ரமசிவன் 
 
 
ஒண்ந ொருள் கொழ்ப்  இயற்றியொர்க்கு 
எண்ந ொருள் 
ஏலன இரண்டும் ஒருங்கு.....(குறள் 760) 
 
 
 

காசு மணி துட்டு ... 
இப்ெடி ஒரு கானாப்ொட்டின் 
பொருள் ஒலிக்கும் ெடி 
அன்மற "பொருள் "அதிகாரத்தில் 
ொடி இருக்கிறார் வள்ளுவர். 
 

அறம் பொருள் இன்ெத்துக்கு 
தூண்டில் மொடுங்கள். 
பொருள் மீன் சிக்கினால் மொதும். 
மற்றது தாமன வரும். 
 
எண்ணிப்ொர்த்து மகிழலாம் 
அறம் இன்ெம் எல்லாம். 
ஒரு ரூொய்க்குள் தான் பதரியும் 
ஒன்ெது உலகங்கள். 
 
காற்றின் சித்திரங்கள் 
அறமும் இன்ெமும். 
கரன்சியில் கட்டலாம் 
கணக்கற்ற இன்ெங்கள். 
 
சிவனும் விஷ்ணுவுமம 
கனக தாராவில் உன்ளன 
குைிப்ொட்டுவார்கள் 
கனமான உன் வங்கிக்கணக்கிற்கு. 
 

 
"தர்மம்" மொடுங்க சாமி என்று 
மகட்டவுடன் 
அவன் தட்டில் விழுவது 
காசுகள் மாத்திரமம. 
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இல்லாதவனும் திருடுகிறான். 
இருப்ெவனும் திருடுகிறான். 
கறுப்புப்ெணத்திற்கு வர்ணம் 
அடித்தால் 
அறம் பொருள் இன்ெம் வடீு. 
 
பெருமாள் மார்ளெமய 
மணிப்ெர்சு  ஆக்கினார் 
பலட்சுமிளய குடியமர்த்த. 
 
"பசார்க்கவாசல்"ொர்க்க  
மகாடி மக்கள் திரண்டனர். 
மகாடி ரூொயில் ளவரக்கிரீடம் ஒரு 
மகாடீஸ்வரர் உெயம். 
 
ஐம்பொறி இன்ெங்களுக்கும் 
இன்ெ ஊற்று 
பராக்கம் சுரக்கும் 
ளககைில் மட்டுமம. 
 
ஆகா! வண்ண வண்ண சீரியல் ளலட் 
சரங்கமைாடும் ெவனி வருகிறது 
சாமி சப்ெரத்துக்கும் சமமதரராய் 
"உண்டியல் பெட்டி" 
 
"ஜலம்" பதைித்து "மதாஷம்" 
நீக்கினால் 
மநாட்டுகள் கிழிந்து அல்லவா 
மொகும்? 
அழுக்மகாடு உக்கிராண அளற 
பசன்றது. 
அத்ளவதம் "பொருள்" புரிந்தது. 
 
 
_________________________________________ 

27.  கவிலத: கடவுள்கள்  

— ருத்ரொ இ. ரமசிவன் 
 
 

 
 
கடவுள் கனமானவர். 
ஆம் 
அது ஒரு சிலுளவயின் கனம். 
கடவுள் கூர்ளமயானவர் 
ஆம் 
உடம்ெில் ஆணிகள் 
அளறயப்ெட்டமொது 
பதரிந்தது. 
கடவுள் ரத்தமானவர். 
ஆம் 
அது அங்மக பெருகியமொது 
பதரிந்தது. 
அப்மொது அவர் பசான்னார். 
கடவுமை 
தான் என்ன பசய்கிமறாம் என்று 
இந்தக் கடவுள்களுக்மக 
பதரியாது. 
இவர்களை மன்னியும். 
இந்த வசனத்தில் 
ஒன்றல்ல 
மகாடி மகாடி கடவுள்கள் 
இருக்கிறார்கள். 
_________________________________________ 
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28.  கவிலத: ஆண்டொள்  

— ருத்ரொ இ. ரமசிவன் 
 
 

 
 
மகாவில்களை 
விட்டிறங்கி 
மூளல முடுக்பகல்லாம் 
இப்மொது ஒலிக்கிறாள். 
அவள் ெற்றிய 
பசால்ளலயும்  பொருளையும் 
உளரத்துப் ொர்ப்ெதில் 
பசால் தான் மதய்ந்து மொகும். 
அந்த பவைிச்சம் மளறயாது. 
 
ஒருவன் 
என்ளனக் கழுளத என்று 
பசால்லி விட்டுப்மொனான். 
அப்மொது நான் ஒரு கழுளத  தான். 
ஆயிரம் மெர் வந்து 
"உன்ளனக் கழுளத "என்று 
பசான்னானாமம 
என்று மகட்ட மொது 
நான் ஆயிரம் கழுளத ஆகிவிட்மடன். 
எறும்பு புற்ளற இமயமளல ஆக்கும் 
"ெஜளன" சத்தங்கைால் 
பசவிகள் கிழிவது தான் மிச்சம்! 

மகவலம் 
என்று ஒரு உெனிஷதம் இருக்கிறது. 
ளகவல்யம் என்ற பெயர்ச்பசால் 
ஆகி 
அது ெிரம்மம் மட்டுமம 
என்று விரித்து உளரக்கிறது. 
 ெிரம்மம் என்ன 
மகவலமாகி விட்டதா? 
மகமனான் (மகளணயன் ) 
என்மறார் உெனிஷதமும் உண்டு. 
ெிரம்மன் யார் என்று 
அது 
மகட்டுக்பகாண்மடயிருக்கிறது. 
அவன் என்ன மகணயனா? 
ஒரு கல் வந்து 
கல்லாக இருக்கும் 
கடவுைிடம் 
அர்ச்சளன பசய்யவந்தாலும் 
இந்தக்  கல்  அந்தக்கல்லிடம் 
"உன் மகாத்திரம்" 
என்ன என்று மகட்கிறது. 
ஆண்டாள் 
தன் விண்ணப்ெத்ளத 
ஆண்டவன் என்னும் 
அந்தப் பெருமாைிடம் 
அர்ச்சளனயாய் ளவத்திருந்தாலும் 
என்ன மகாத்திரம் 
என்ற மகள்வி தாமன வந்திருக்கும். 
அந்த மனபவைி உணர்ச்சியின் 
"பஹலூஸிமனஷன்" 
ஒரு ரசம் ெிழிந்த தமிழாய் 
நமக்குக் கிளடத்திருக்கிறது. 
தமிழின் வரப்ெிரசாதம் 
என்று நாம் கன்னத்தில் ஒற்றி 
வணங்குவதும் 
அற்புதம் தாமன. 
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கடவுளை 
"அஜாதம் அவர்ணம்" என்பறல்லாம் 
மொற்றிப் மொற்றி என்று 
ொடும்மொது 
அவன் ெிறப்பும் 
ஒரு மவரற்று தாமன பதாங்குகிறது. 
ெக்தி என்ெமத ெக்குவம் 
என்ெதன் மறு வடிவம் 
ெக்குவமற்ற ெக்திளய 
எப்ெடி அளழப்ெது? 
மவண்டாம்! 
இருட்டில் இருப்ெவர்கள் தான் 
தீவட்டிகள் தூக்கி அளலயமவண்டும். 
 
 
_________________________________________ 

 
 

29.  கவிலத: ஞொெி  

— ருத்ரொ இ. ரமசிவன் 
 
 

 
 
ஒரு தாடிமீளச. 
சமஸ்கிருத ஸ்மலாகங்கள் 

இளவபயல்லாம் மவண்டாமம 
"ஞானி" என்று 
மொட்டுக்பகாள்வதற்கு 
என்ெதாய் 
ஒரு தர்க்கத்தின் உருவகம் 
ஞாநி. 
சமுதாய எழுச்சி என்ெது 
மத்தாப்பு மொல் 
எரிந்து அவியும் கிைர்ச்சி அல்ல. 
அலங்காரம் அற்ற  
பசால் அடுக்குகள் மொதும். 
அதில் பதறிக்கும் மகள்விகள் 
மொதும். 
மகள்விகமை விளடகைாய் 
பகாப்புைிக்க ளவக்கும் 
மகள்விகள் அளவ! 
ஏமதா 
கி மு கால கட்டத்து 
சாக்ரடீஸ் ப்மைட்மடாக்கைின் 
அறிவின் விைாறுகள் 
நிளறய நிளறய  
அவர் ெத்திகைில் 
கனன்ற மொதும் 
சமூக நீதியும் 
சமூக நியாயமும் 
"சீரியல் ெல்பு"பவைிச்சங்கைின் 
புள்ைிவிவரக் க சிவில் 
கீற்றுகள் காட்டுவது மூலம் 
நவனீ வரலாற்றுப்ெக்கங்களை 
பொட்டில் அடித்தாற்மொல் 
நமக்குக் காட்டும் 
ஒரு சித்தாந்த மமளத அவர். 
இவர் விைக்கு ஏந்தியமொது மட்டுமம 
மற்றவர்கைின் 
அசிங்கங்கள் அம்ெலமாகிவிடும். 
இது 
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இவரது எழுத்து விைக்கின் 
குற்றம் அல்ல. 
ெத்திரிளககள் 
யாளரயாவது 
தாக்கமவண்டுபமன்றால் 
இவர் மெனாவுக்குள் 
ஒைிந்து பகாள்வார்கள். 
ஏபனனில் 
ெத்திரிளககளுக்கு 
அந்த ஊழளல விட  
அந்த ஊழல்காரர்கைின் 
உருவங்கள் கிழிக்கப்ெடமவண்டும் 
என்ெமத மநாக்கம். 
ஆனால் 
ஞானி 
எப்மொதுமம 
நியாயத்தின் ஊசி முளன. 
இந்த தந்திர ஆட்டங்கள் ஏதும் 
ஆடத்பதரியாத  
உண்ளமத்தீயின் சுடமரந்தி. 
களடசியாக  
குருமூர்த்தி அவர்களைப் ெற்றி 
அவர் சந்மதாஷமாகமவ 
விமரிசித்திருக்கிறார். 
"குரு"மூர்த்தி ("பவைிச்ச"மாகமவ) 
அம்ெலமாகி விட்டார் என்று. 
இதுமவ 
ஞானியின் நிப்புமுளன 
எவ்வைவு கூரியது 
என்று காட்டும். 
இவருக்கு 
கண்ணரீ் அஞ்சலி எழுதினால் 
மவடதாரிகமை 
பகாஞ்சம் எட்டி நில்லுங்கள் 
என்று தான் விமரிசனம் ளவப்ொர். 
சிறுநீரகக்மகாைாறுகள் 

சில மகாடீஸ்வரர்களுக்கு 
பவறும் சில்லளறத்பதாந்தரவுகள் 
தான். 
இவளர 
காவு பகாண்ட அந்த வியாதி 
பமௌனமாய் அவளர 
தின்று முடித்தளதக்கண்ட மொது 
அது நமக்கு 
ஒரு தாங்கபவாண்ணா அதிர்ச்சிமய! 
இவர் தன் உயிபரழுத்துக்களை 
ெத்திரிளககளுக்குக் பகாடுத்தார். 
தன் "பமய்" எழுத்துக்களை 
உயிர் காக்கும் மருத்துவ  
விஞ்ஞானத்துக்குக் பகாடுத்தார். 
மனிதம் எனும் 
பொருள் பொதிந்த  
பொன்பனழுத்துக்களைப் பொறி 
என்றால் 
அது "ஞானி"மய தான். 
 
ஆனாலும் 
இவர் இழப்பு 
சமுதாய அலசல்கள் 
இல்லாத காலி ெக்கங்களைத்தான் 
 
இனி நமக்குக் காட்டும். 
இந்தப் ெத்திரிளககள்... 
ரீம் ரீமாக அச்சில் 
ஓடிக்பகாண்டிருந்தமொதும். 
 
 
 
 
_________________________________________ 
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30.  கவிலத: ெடுகல்  ீைியும் 
ெொர்அரி கைமும் 

— ருத்ரொ இ. ரமசிவன் 
 
நடுகல் ெலீியும் நார்அரி கலமும் 
நுளரயத் தரூஉம் நறவக் காட்சியான் 
மவட்டுவன் யான் கூற்றம் பகாண்டு 
மொயினும் ஓர் ஊழ்  வந்து மீட்டிய 
காளல 
விண்ணின் இழிந்து ஓர் உயிருள் புகு 
தர 
மவந்துகடன் ஆற்றும் நளசமிக்கூர  
அகலம் ஆயிரம் அம்புகள் துளைக்க  
பவண்ணிப்ெறந்தளல வழீ்ெடுத்தாங்கு 
விண்ணும் பவைியும் ெரந்மதன் 
மன்மன! 
என்மன ொழ் இது? ஈனப்ெடுகுழி 
வழீ்ந்தார் ஈண்டு. சிளறய ெடர்ந்த  
சிலம்பும் புலம்பும்.எவன்பசயும்? 
இணரிளட ஊரும் அம்புல் எறும்ொய் 
மீள் தர ஆங்கு எவ்விளடயாயினும் 
மதாற்றிடும்  யான் நம் 
அருளமச்பசம்பமாழி 
காத்திடும் வல்லரண் ெளடபகாடு 
கிைர்பு 
எத்துளண வரினும் அமர்கடாம் 
உய்த்து 
பவல்குவன்  பவல்குவன் அதன்கண் 
உருபகழு ெிறப்ெின் மண்சுளவ 
தமிழ்ச்சுளவ 
நனிகூர் கைிபகாை யாண்டு ஒருநாள் 
மீள்குவன் மீள்குவன் காண்மின் 
மன்மன. 
______________________________________ 

 
குறிப்பு: வரீம் பசறிந்த மன்னர்கள் 
மொரில் இறந்த ெின் அவர்களுக்கு 
நடுகல் இட்டு மலர்கள் சூடி மயிற்ெலீி 
அணிவித்து மதுவும் ெளடத்து 
நிளனவு கூர்வதுண்டு.அளதக்குறித்து 
அருளமயானபதாரு ொடல் 
ெடித்மதன். "அதியமான் பநடுமான் 
அஞ்சி"யின் நடுகல் ெற்றி மனம் 
பவதும்ெி ஔளவயார் ொடியது. 
அதில்,  
"நடுகல் ெலீி சூட்டி நார் அரி 
சிறுகலம்..." (புறம் 232) 
 
என்ற வரிகள் மிகவும் நுட்ெமும் 
அழகும் பசறிந்து இருப்ெதாக 
எனக்குப்ெட்டன.அதன் உந்துதலில் 
உடமன நான் எழுதிய  
சங்கநளடச்பசய்யுட் கவிளத 
தான்மமமல 
நான்எழுதியிருக்கும்ொடல். 
 
இது நம் தமிழின் வழீ்ச்சிகண்டு மனம் 
பவதும்ெி ஒரு மன்னன் மறுெிறவி 
எடுத்தாவது அது எறும்ெின் 
ெிறவியாக இருந்தாலும் சரி 
தமிழ் மண்ளணக்காப்மென் என்று 
புறநானூற்று வரீம் பகாப்ெைிக்க  
அவன் கூறுவது மொல் எழுதப்ெட்ட 
ொடல். 
______________________________________ 
பதாடர்பு: ருத்ரா இ.ெரமசிவன் 
(ruthraasivan@gmail.com) 
_________________________________________ 
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள ெிகழ்வுகள் மற்றும் நவளியீடுகள் 
 
 
த.ம.அ.  ன்னொட்டுக் கருத்தரங்கம் - பூசொபகொ அர கிருஷ்ணம்மொள் மகளிர் 
கல்லூரி 
 
 மகாளவ பூசாமகா அர கிருஷ்ணம்மாள் மகைிர் கல்லூரித் தமிழ்த்துளறயும், 
மலாய்ப் ெல்களலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துளறயும், தமிழ்மரபு அறக்கட்டளை 
பஜர்மனியும் இளணந்து 5.12.2017 அன்று ென்னாட்டுக் கருத்தரங்ளக நடத்தியது. 
 

 
 இதில் ெல்களலக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகைிலிருந்து ெல மெராசிரியர்கள் 
மாணவர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உட்ெட 200க்கும் மமற்ெட்டவர்கள் கலந்து 
பகாண்டு ஆய்வரங்ளகச் சிறப்ெித்தனர். 
 
 கல்லூரி முதல்வர் முளனவர் எஸ். நிர்மலா அவர்கள் வரமவற்புளரயும், 
கல்லூரிச் பசயலர் நா. யமசாதா மதவி அவர்கள்  பதாடக்கவுளரயும் நிகழ்த்தினர். 
மலாய்ப் ெல்களலக்கழக ஆய்வியல் துளறப் மெராசிரியர் முளனவர் சு. குமரன் 
தளலளமயுளர ஆற்றினார். யாழ்ப்ொணப் ெல்களலக்கழக சமஸ்கிருதத்துளறத் 
தளலவர் சிறப்புளர ஆற்றினார். தளகசால் மெராசிரியர் தமிழ்மரபு அறக்கட்டளைச் 
பசயலர் முளனவர்.வ ீ. மரணுகாமதவி மகிழ்வுளர நிகழ்த்தினர். மகாளவ 
பகாங்குநாடு களல அறிவியல் கல்லூரித் தமிழ்த்துளறத்தளலவர் முளனவர் க. 
முருமகசன் அவர்களும், கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவி கவிதாயினி மீ. 
உமாமமகஷ்வரி அவர்களும் வாழ்த்துளர வழங்கினார்கள். கருத்தரங்கத்தின் 
நிளறவாக கல்லூரித் தமிழ்த்துளறத் தளலவர் இரா.சாந்தி அவர்கள் நன்றியுளர 
நவில விழா இனிமத நிளறவுற்றது. 
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 கருத்தரங்கின் ஆய்வுக்கட்டுளரகள் இரண்டு பதாகுப்புக்கைாக 
பவைியிடப்ெட்டன. 
 

       
 
 
 
 

அன்புடன் 
மெராசிரியர் முளனவர். வ.ீ . மரணுகாமதவி 
பசயலாைர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
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த.ம.அ.   ன்னொட்டுக் கருத்தரங்கம் - அய்ய ெொடொர் ஜொனகி அம்மொள் கல்லூரி 
 
 சிவகாசி, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தமிழ்த்துளற, 
மமலசியா, மலாயாப் ெல்களலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துளற, பஜர்மனி, தமிழ் 
மரபு அறக்கட்டளை ஆகியன இளணந்து  “உலகைாவிய தமிழ் - காலந்மதாறும் 
தமிழ் இலக்கியங்கைில் பொருண்ளமகளும் புதுளமகளும்” என்னும் தளலப்ெிலான 
ென்னாட்டு ஆய்வுக்கருத்தரங்கம்  07.12.2017, வியாழக்கிழளம அன்று 
நளடபெற்றது. 
 

 
 

 இக்கருத்தரங்கிளன அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தாைாைர் 
திரு. கி. அெிரூென் அவர்கள் குத்துவிைக்மகற்றி பதாடங்கி ளவத்து 
ஆய்வுக்மகாளவளய பவைியிட்டார். கல்லூரி முதல்வர் முளனவர் வ. 
ொண்டியராஜன் அவர்கள் கருத்தரங்கிற்கு தளலளமமயற்று தளலளமயுளர 
ஆற்றினார். இைங்களலத் தமிழ்த்துளறத் தளலவர் மற்றும் கருத்தரங்க 
ஒருங்கிளணப்ொைர் முளனவர் இரா.இைவரசு அவர்கள் வரமவற்புளர ஆற்றினார். 
மமலசியா, மலாயாப் ெல்களலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துளறப் மெராசிரியர் 
முளனவர் சு.குமரன் அவர்கள் கருத்தரங்க மநாக்கவுளர வழங்கினார். பசன்ளன, 
பசம்பமாழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் ெதிவாைர் முளனவர் முகிளல 
இராசொண்டியன் அவர்கள் சிறப்புளர ஆற்றினார். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைச் 
பசயலர், மதுளர காமராசர் ெல்களலக்கழக தளகசால் மெராசிரியர் முளனவர் 
வ.ீமரணுகாமதவி அவர்கள் ொராட்டுளர வழங்கினார். இலங்ளக, யாழ்ப்ொணப் 
ெல்களலக்கழகத்தின் சமஸ்கிருதத் துளறத்தளலவர் திரு. ச. ெத்மநாென் அவர்கள் 
வாழ்த்துளர வழங்கினார். முதுகளலத் தமிழ்த்துளறத் தளலவர் முளனவர் க. 
சிவமனசன் அவர்கள் நன்றியுளர வழங்கினார். 
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 இப்ென்னாட்டுக் கருத்தரங்கிற்கு ெல்மவறு நாடுகளைச் சார்ந்த 209 
ஆய்வாைர்கள் ஆய்வுக்கட்டுளரகளைச் சமர்ப்ெித்திருந்தனர். இைங்களலத் 
தமிழ்த்துளறத் தளலவர் மற்றும் கருத்தரங்க ஒருங்கிளணப்ொைர் முளனவர் 
இரா.இைவரசு, முதுகளலத் தமிழ்த்துளறத் தளலவர் முளனவர் க. சிவமனசன் 
மற்றும் தமிழ்த்துளறப் மெராசிரியர்கள் ென்னாட்டுக் கருத்தரங்கிற்கான 
ஏற்ொடுகளைச் சிறப்ொகச் பசய்திருந்தனர். 
 
 கருத்தரங்கின் ஆய்வுக்கட்டுளரகள் இரண்டு பதாகுப்புக்கைாக 
பவைியிடப்ெட்டன. 
 

   
 
 
அன்புடன் 
மெராசிரியர் முளனவர். வ.ீ மரணுகாமதவி 
பசயலாைர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
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த.ம.அ.   ன்னொட்டுக் கருத்தரங்கம் - நகொங்குெொடு கலை அறிவியல் கல்லூரி 
 
 பகாங்குநாடு களல அறிவியல் கல்லூரித் தமிழ்த்துளற, மலாயப் 
ெல்களலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துளற, பஜர்மனி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, 
பசன்ளன ந. சுப்புபரட்டியார் 100 அறக்கட்டளை, முளனவர் மா. ஆறுச்சாமி 
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியன இளணந்து நடத்திய ென்னாட்டுக் இருெதாம் 
நூற்றாண்டுத் தமிழ் இலக்கியங்களும் தமிழறிஞர்களும் என்னும் 
பொருண்ளமயிலான ென்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் 06.12.2017 அன்று கல்லூரியில் 
நளடபெற்றது.  
 

 
 

 
 
 மலாயாப் ெல்களலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துளறப் மெராசிரியர் 
முளனவர். சு. குமரன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராகப் ெங்மகற்றுச் 
சிறப்புளரயாற்றினார். அவர்தம் உளரயில், “மனித வாழக்ளகளய இயக்குவன 



 191 

இலக்கியங்கள் என்றும் இருெதாம் நூற்றாண்டில் மதான்றிய தமிழ் இலக்கியங்கள் 
புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கைின் வாழ்வியளல பவைிப்ெடுத்தின என்றும் குறிப்ெிட்டார். 
மமலும், இருெதாம் நூற்றாண்டு இலக்கியங்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கைின் 
இனமான உணர்வு, பெண்ணியச் சிந்தளன, கடந்தகால கண்ணரீ், காதல், வரீம், 
குடும்ெ அளமப்பு, அரசியல் நிளல, ெண்ொடு ஆகியவற்ளறப் ெதிவு பசய்துள்ைன” 
என்று குறிப்ெிட்டார். 
 
  இவ்விழாவில் பகாங்குநாடு களல அறிவியல் கல்லூரியின் பசயலர் 
மற்றும் இயக்குநர் டாக்டர் சி. ஏ. வாசுகி  அவர்கள் தளலளமயுளரயாற்றினார். 
பஜர்மனி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பசயலர் முளனவர் வ.ீ மரணுகா மதவி 
அவர்கள் மநாக்கவுளரயாற்றினார். இலங்ளக, யாழ்ப்ொணப் ெல்களலக்கழகத்தின் 
சமஸ்கிருதத்துளறத் தளலவர் கலாநிதி ச. ெத்மநாென் அவர்களும் கல்லூரி 
முதல்வர் முளனவர் மவ. ொலசுப்ெிரமணியம் அவர்கள் வாழ்த்துளர வழங்கினர். 
முன்னதாகத் தமிழ்த்துளறத் தளலவர் முளனவர் க. முருமகசன்  அவர்கள் 
வரமவற்புளரயாற்றினார். 
 
  இவ்விழாவில் 263 மெராைர்கள் எழுதிய ஆய்வுக் கட்டுளரகள் அடங்கிய 
ஆய்வுக்மகாளவ மூன்று பதாகுதிகைாக பவைியிடப்ெட்டது.  
 

   
 
கல்லூரிச் பசயலர் டாக்டர் சி. ஏ. வாசுகி அவர்கள் ஆய்வுக் மகாளவயின் முதல் 
பதாகுதிளய பவைியிட மலாயப் ெல்களலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துளறப் 
மெராசிரியர் முளனவர் சு. குமரன் அவர்கள் பெற்றுக் பகாண்டார். இரண்டாவது 
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பதாகுதிளய பஜர்மனி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பசயலர் முளனவர் வ.ீ 
மரணுகா மதவி அவர்கள் பவைியிட கலாநிதி ச. ெத்மநாென் அவர்கள் பெற்றுக் 
பகாண்டார். மூன்றாவது பதாகுதிளய ந. சுப்புபரட்டியார் 100 அறக்கட்டளையின் 
நிறுவனர் முளனவர் சு. இராமலிங்கம் அவர்கள் பவைியிட தவத்திரு சாந்தலிங்க 
அடிகைார் தமிழ்க் கல்லூரியின் மமனாள் தமிழ்ப்மெராசிரியர் சு. ஞானப்பூங்மகாளத 
அவர்கள் பெற்றுக்பகாண்டார். விழாவின் நிளறவில் தமிழ்த்துளற 
உதவிப்மெராசிரியர் முளனவர் க. ெழனிமவல் அவர்கள் நன்றி நவின்றார். 
 
  இலங்ளக, மமலயா உள்ைிட்ட அயல்நாடுகைில் இருந்தும் தமிழ்நாட்டின் 
ெல்மவறு ெல்களலக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகைிலிருந்தும் மெராசிரியர்களும் 
ஆய்வாைர்களும் பெருந்திரைாகப் ெங்மகற்றனர்.  
 
அன்புடன் 
மெராசிரியர் முளனவர். வ.ீ . மரணுகாமதவி 
பசயலாைர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 
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த.ம.அ.  லமயம் துவக்கம் -  ெொமக்கல், நசல்வம் கலை மற்றும் அறிவியல் 
கல்லூரி 
 
 நாமக்கல், பசல்வம் களல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் 29.12.2017 
அன்று  தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ளமயம் இனிதாகத் துவங்கப் பெற்றது.  
 
 கல்லூரியின் முதல்வர் முளனவர் ந. இராஜமவல் அவர்கள் ளமயத்ளதத் 
துவக்கி ளவத்து வாழ்த்துளர வழங்கி, மாணவர்கள் சிறப்ொகப் ெங்கைிக்க 
மவண்டியும் எடுத்துளரத்தார். தமிழ் இலக்கியவியல் முதுகளல முதலாமாண்டு 
மாணவர்கள்   கலந்துபகாண்ட இந்த நிகழ்வில், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைளயப் 
ெிரதிநித்து   தமிழ்க்குடியின் கலாச்சாரம், ெண்ொடு, பமாழி ஆகியவற்றின் 
பதான்ளம குறித்து  பசயற்குழு உறுப்ெினர் திருமதி. ெவைசங்கரி  
உளரயாற்றினார். 
 

 
 
 தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் திருச்சி ெகுதி பதாடர்ொைரும் தூயவைனார் 
கல்லூரியின் மெராசிரியர் சூளச அவர்கள் சிறப்பு பசாற்பொழிளவ வழங்கினார்  
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 பெப்ரவரி மாதம் 27ம் மததி இமத கல்லூரியில் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளையின் ென்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் ஒன்று நிகழ திட்டங்கள் 
பசயல்ெடுத்தப்ெட்டு வருகின்றன. 
 
 
அன்புடன் 
முளனவர்.சுொஷிணி 
தளலவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 

 

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் நவளியீடுகள் 

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் - மின்னூல்கள்: 
ஓளலச்சுவடி- தன்வந்திரி உடற்கூறு 
 
 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் - மண்ணின் குரல் மரபுக் கொநணொளிகள்:  
பகாங்கர்புைியங்குைம் தமிழி கல்பவட்டுக்களும் சமணர் சின்னங்களும் மாயன் 
வாழிொடும் 
 
தூத்துக்குடி பநய்தல் நில மக்கள் - ெகுதி 1 
 
தூத்துக்குடி பநய்தல் நில மக்கள் - ெகுதி 2 
 

 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2018/01/thf-announcement-e-books-update112018.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/10/blog-post_21.html
http://video-thf.blogspot.de/2017/10/blog-post_21.html
http://video-thf.blogspot.de/2018/01/1.html
http://video-thf.blogspot.de/2018/01/2.html
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