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ஏப்ரல் - 2018
“ததாைர்ந்திடும் வளர்ந்திடும் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளயின் தமிழ்ப்பணிகள்”

முன்னட்டைப் பைம்: தமிழக அரசின் உலகத்தமிழ்ச்சங்கத்தின் 2016ம் ஆண்டிற்கான தமாழியியல் விருது
தபறும் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளத் தடலவர் முடனவர் சுபாஷிணி

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள தவளியீடு
http://www.tamilheritage.org/

இதழ் ததாகுப்பு: மததமாழி

தலையங்கம்: ததொடர்ந்திடும் வளர்ந்திடும் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலளயின் தமிழ்ப்பணிகள்
வணக்கம்.
சித்திரைரை வைவவற்கும் இதழாக
இந்தக் காலாண்டிதழ் மலர்கின்றது.
தமிழர்களின் வவர் நிலமான
தமிழகத்தில் ததாடரும் பல சமூக
இன்னல்கரள அறிகின்வறாம். ஒன்ரற
அடுத்து மற்தறான்றாகச் சவால்விடும்
இப்பிைச்சரனகரள எதிர்த்துப்
தபாதுமக்களும் அரமப்புக்களும் தசய்யும்
வபாைாட்டங்களும் அவற்றில் எழும் எதிர்
குைல்களும் ததாடர்கின்றன.
இந்திைாவின் ஏரனை பிற பகுதிகளில் தபண் குழந்ரதகள் பாலிைல்
வன்தகாடுரமக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் தகால்லப்படும் தகாடூைம் நிகழ்கின்றது.
மதம், சாதி, இன வவறுபாட்டின் வக்கிைத் தன்ரமைின் தவளிப்பாடாக
இத்தரகை தகாடூைச் தசைல்கள் எளிை மக்கரளத் தாக்கிச் சீைழிக்கின்றன.
உலகளாவிை அளவில் வாழும் நம் தமிழ் உறவுகளுக்கு இது ஆழமான மன
வலிரைவை ஏற்படுத்துகின்றது. அன்பு, அறம், வநர்ரம, உண்ரம, நீதி ...
இரவ இழந்த சமூகமாக மாறிவிட்வடாமா? வவர் அழுகிை மைமாக
மாறிவிட்டதா நம் தாய்நிலம்? இந்தக் வகள்விகளுக்கிரடவை ததாடர்கின்றது
நம் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரளைின் வைலாற்று மற்றும் தமிழ் தமாழி
ததாடர்பான தசைல்பாடுகள்.
2018ம் ஆண்டின் ததாடக்கத்ரத வைவவற்கும் வரகைில் ததாடர்ச்சிைாக
மவலசிைாவிலும், தமிழகத்திலும், ஒடிசாவிலும் பல தசைல்பாடுகள்
நிகழ்ந்தன. அரவ குறிப்பாக:
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தமிழகக் கல்லூரிகளில் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரளைின் வைலாற்றுப்
பாதுகாப்பு ததாடர்பான தசாற்தபாழிவு, சந்திப்பு நிகழ்வுகள், தமிழகத்தின்
பல்வவறு பகுதிகளில் நிகழ்த்தப்பட்ட களப்பணி ஆய்வுகள், மாநாடுகள்
கருத்தைங்கங்கள், குமாைபாரளைத்தில் நிகழ்ந்த முதலாம் உலக மைபு மாநாடு;
ஒடிசாவில், கலிங்கம், சமணம், தபௌத்தம், ரசவம் ஆகிை மதங்கள்
பற்றியும், ததால் பழங்குடி இன மக்கள் பற்றிைதுமான ஆய்வுகள்;
புவவனஷ்வர் தமிழ்ச்சங்கத்தில் ஒன்று கூடும் நிகழ்ச்சி; சிந்து சமதவளி
நாகரிகம் ததாடர்பான தகவல் வசகரிப்புக்கள்;
மவலசிைாவின் தசர்டாங் வட்ட தமிழ் இலக்கிை நிகழ்வு, கிள்ளான்
நகைத் தமிழ் இலக்கிை நிகழ்வு, உலகத்தமிழ் பண்பாட்டு இைக்க ஆய்வுச்
தசாற்தபாழிவு நிகழ்வு.
குறிப்பிடத்தக்க வரகைில் இவ்வாண்டு ததாடக்கம் சீரிை முைற்சிகள்
சில முன்தனடுக்கப்பட்டன.
கிரள உருவாக்கப்பட்டது.

திருச்சிைில் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரளைின்
தமிழகத்தின் பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி (திருச்சி),

தசந்தமிழ் கல்லூரி (மதுரை), அய்ைநாடார் கல்லூரி (சிவகாசி) ஆகிை மூன்று
கல்வி-ஆய்வு அரமப்புக்கள் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரளயுடன் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் தசய்தன. தமிழ் வைலாற்று ஆய்வுப் பணிகள் தசம்ரமைாக
நரடதபறும் வநாக்கத்ரத முன் ரவத்து இந்த நடவடிக்ரககள்
வமற்தகாள்ளப்பட்டன.
தமிழர், தமிழகம், தமிழ் தமாழி, மற்றும்
வைலாறு ததாடர்பான முைற்சிகள் சீரிை வரகைில்
முன்தனடுக்கப்பட வவண்டிை சூழல் இருக்கின்றது.
இதரனக் கருத்தில் தகாண்டு தமிழக அைசிற்குத்
தமிழ் மைபு அறக்கட்டரள உடனடிைாக
தசய்ைப்பட வவண்டிைனவாக நாம் கருதும்
பரிந்துரைகரள முன்ரவத்திருந்வதாம். இந்தப்
பரிந்துரைகள் அடங்கிை வகாப்பிரன

தமிழகத்தின்

தமிழ் வளர்ச்சித்துரற மற்றும் ததால்லிைல்

iii

அரமச்சரை வநரில் சந்தித்து வழங்கி அவற்ரற உடனடிைாகச் தசைல்படுத்த
வவண்டிை அவசிைத்ரத முன்ரவத்து அத்வதரவகரளத் ததளிவுபடுத்தி,
கலந்துரைைாடி, அவற்ரறச் தசைல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ரககரள
வமற்தகாள்ளுமாறு வகட்டுக் தகாண்வடாம்.
இந்த ஆண்டு உலதகலாம் பைந்து வாழும் தமிழ் மகளிருக்கான
வமம்பாட்டிரன ரமைமாக ரவத்துத் ததாடங்கப்பட்ட ஐரை அரமப்பு
என்றததாரு அரமப்பின் முதலாம் உலக மகளிர் மாநாடு
மவலசிைத்தரலநகர் வகாலாலம்பூரில் நிகழ்ந்தது. அந்த நிகழ்வின்
தசைல்பாடுகரள வாழ்த்திைவதாடு இம்மாநாட்டின் சில தசைல்பாடுகரளத்
தமிழ் மைபு அறக்கட்டரள உடன் இருந்து தசைல்படுத்திைது என்பதில்
தபருரம தகாள்கின்வறாம்.
நம் ஆய்வுத் தளம் தபரிது. நம் நடவடிக்ரககள் மிக விரிவாக வளர்ந்து
வருகின்றன. உலக நாடுகளில் எங்தகங்கு தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்றனவைா
அங்தகல்லாம் தமிழர் வைலாற்றுத் தடங்கள் உள்ளன. காலப்வபாக்கில் அரவ
சுவடுகள் இழந்து மரறந்து விடும் அபாைம் உள்ளரத நாம் பார்க்கத்
தவறிவிடக்கூடாது. இதரனக் கருத்தில் தகாண்டு தமிழர் வாழும்
நிலங்களிதலல்லாம் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரளைின் கிரளகரள அரமக்கும்
முைற்சிரை நாம் சீரிை வரகைில் இவ்வாண்டு ததாடக்கம் தசைல்படுத்த
உள்வளாம்.
தமிழர் வைலாறு குறுகிை நிலப்பைப்பில், குறுகிை ஆய்வுப் புலத்தில்
மட்டும் நிகழ்வதால் பைவனதுமில்ரல. உலதகங்கும் பைவிக் கிடக்கும் தமிழர்
ததான்ரமரை அவற்றின் சுவடுகள் மரறயும் முன்வன ததாழில்நுட்பத்தின்
உதவி தகாண்டு பதிந்து

பாதுகாப்வபாம். தமிழர் பண்பாட்டின் தபருரமரைத்

தைமான, திடமான ஆய்வுகளின் வழி உலகறிைச் தசய்வவாம்.
அன்புடன்
முரனவர்.க.சுபாஷிணி
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இந்த இதழில் ...

மின்தமிழ் மமலட - கொட்சி: 13; ஏப்ரல் - 2018
“ததாைர்ந்திடும் வளர்ந்திடும் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளயின் தமிழ்ப்பணிகள்”
(மின்தமிழில் ஜனவரி 16, 2018 - ஏப்ைல் 15, 2018 வரை பதிவான பரடப்புகளின் ததாகுப்பு)

உள்ளடக்கம்
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தலையங்கம்: ததொடர்ந்திடும் வளர்ந்திடும்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் தமிழ்ப்பணிகள்
தமிழக அரசிற்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள முன்லவத்த பரிந்துலரகள்
― முனைவர்.க.சுபாஷிணி
உைக ஐலய ஒன்றுகூடல்
― முனைவர்.க.சுபாஷிணி
யொழ்ப்பொணத்தில் உைகத் தமிழ் பண்பொட்டுப் தபருவிழொ
― முனைவர். சுபாஷிணி
கல்தவட்டில் அரசியல்
― தேம ாழி
திருவொடொலைக் ககொயில் கல்தவட்டுகள்
― முனைவர் கி. கானைராசன்
வருவொரொ நம் இரொஜரொஜர்
― ாரிராஜன்
ககொயிலின் விமொைங்கள்
― நூ.ே.த ா.சு.
யொளி
― இரா .கி.
திருவொைங்கொடு இரத்திைசலப
― தசசாத்திரி சிறீேரன்
குன்ைத்தூர் அஸ்தகிரீசுவரர் குலடவலர ககொயில்
― முனைவர்.க.சுபாஷிணி
உைககொடி லகைொசகர் லசவத்தைத்தின் பண்லடய தபருஞ்சிற்பங்கள்
― நூ.ே.த ா.சு.
இரொகமசம்
― இரா .கி.
கொளகமகப்புைவரும் பொண்டியநொட்டுச் சிவத்தைங்களும்
― தேம ாழி
பொண்டியர் ஆட்சியில் தகொங்குநொடு
― து.சுந்ேரம்
பொைமலை
― து.சுந்ேரம்
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16 . நடுகல்லும் நடுகல் வழிபொடும்
― து.சுந்ேரம்
17 . அரவக்குறிச்சிப் பகுதியில் ததொல்லியல் தடயங்கள்
― து.சுந்ேரம்
18 . ஆதி மனிதர்கள் வொழ்ந்த அத்திரொம்பொக்கம்
― சிங்கமெஞ்சம் சம்பந்ேம்
19 . அல்லிக்குழி கைலவக்கல் பொலறகள்
― சிங்கமெஞ்சம் சம்பந்ேம்
20 . பலழய பொைொற்றின் கழிமுகம்
― சிங்கமெஞ்சம் சம்பந்ேம்
21 . அன்லை மீைொம்பொள் சிவரொஜ் ஆற்றிய தலைலமயுலர
― மீைாம்பாள் சிவராஜ்
22 . பொரதிதொசன் கதசீயக் கவிஞரொ ?
― சி. மஜயபாரேன்
23 . ஆகரொவில்லில் கலைஞர்...
― தகா.மசங்குட்டுவன்
24 . விகவகொைந்தர்: புத்தர் ஓர் உன்ைத மனிதர்
― சி. மஜயபாரேன்
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1. தமிழக அரசிற்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள
முன்லவத்த பரிந்துலரகள்
― முலைவர்.க.சுபொஷிணி

இன்ரறை காலகட்டத்தில் தமிழர், தமிழகம், தமிழ் தமாழி, மற்றும்
வைலாறு ததாடர்பான முைற்சிகள் சீரிை வரகைில் முன்தனடுக்கப்பட
வவண்டிை சூழல் இருக்கின்றது. இதரனக் கருத்தில் தகாண்டு தமிழக
அைசிற்குத் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரள உடனடிைாக தசய்ைப்பட
வவண்டிைனவாக நாம் கருதும் பரிந்துரைகரள முன்ரவத்திருந்வதாம். இந்தப்
பரிந்துரைகள் அடங்கிை வகாப்பிரன

மார்ச் 2, 2018 அன்று தமிழகத்தின்

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் ததால்லிைல் துரற அரமச்சர் மாண்புமிகு

மாஃபா

பாண்டிைைாஜன் அவர்கரள வநரில் சந்தித்து வழங்கி அவற்ரற உடனடிைாகச்
தசைல்படுத்த வவண்டிை அவசிைத்ரத முன்ரவத்து அத்வதரவகரளத்
ததளிவுபடுத்தி, கலந்துரைைாடி, அவற்ரறச் தசைல்படுத்துவதற்கான
நடவடிக்ரககரள வமற்தகாள்ளுமாறு வகட்டுக் தகாண்வடாம்.
உைகத் தமிழ் மரபு மொநொட்டில் தமிழக அரசிடம் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலள வழங்கிய மகொரிக்லககள்!!
அன்புரடை மாண்புமிகு முதலரமச்சர் அவர்களுக்கு,
வணக்கம்.
உலகத் தமிழ் மைபு மாநாட்டின் மூலமாகத் தமிழக அைசுக்குத் தமிழ்
மைபு அறக்கட்டரளைின் சார்பாகவும், தமிழகத்தின் வைலாற்றின் மீ து
அக்கரற தகாண்வடாரின் சார்பாகவும் பின்வரும் வகாரிக்ரககரள மாண்புமிகு
தமிழக முதல்வருக்கும், மாண்புமிகு துரறசார் அரமச்சர்களுக்கும்
முன்ரவப்பதில் தபருரம தகாள்கிவறாம்.
1. தமிழகத்தின் வைலாற்றுப் தபருரம என்பது உலகளாவிை அளவில்
அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ள நிரலைில் பன்னாட்டு அரமப்புகளும், ஆைாய்ச்சி
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நிறுவனங்களும் தமிழக வைலாற்ரற ஆய்வு தசய்வதற்கான ஊக்கம்
தபற்றுள்ளன. உலகின் பலநாடுகளில் உள்ள பல்கரலக் கழகங்களில்
தமிழ் ஆய்வு இருக்ரககள் உருவாக்கப்பட்டு வருவது இதற்கு மிக
முதன்ரமைான சான்றாகும். இம்முைற்சி ததாடைப்பட வவண்டும்
என்பவதாடு தமிழின் ததான்ரமரையும் தபருரமரையும் தசால்லும்
நூல்கள் பலவவறு உலக தமாழிகளில் தமாழிதபைர்ப்பு தசய்ைப்பட
நடவடிக்ரககள் தசைல்படுத்தப்பட வவண்டும்.
2. தமிழகத்தின் வைலாற்றுத் ததாடர்பான சான்றுகளான கல்தவட்டுப்
படிகள், சிரலகள், காசுகள், ஓரலச்சுவடிகள், நூல்கள், தவளிைீடுகள்
மற்றும் அைசு சார்ந்த ஆவணங்கள் ஆகிைன இன்றும் உலகில் பல
நாடுகளில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அரவ இன்னும் முரறைாக
நமது ஆய்வுக்குப் பைன்படுத்தப்படவில்ரல. வமலும், அவற்ரறப்
தபறுவதற்கான முரறைான அைசு வழிகாட்டல்களும், உதவிகளும்
உருவாக்கப்படவில்ரல என்பரத மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்
அவர்களின் கவனத்திற்கு முன்ரவக்கிவறாம். தங்களது வமலான
ஆட்சிைில் இதற்கான தீர்வு கிரடக்கும் என நம்புகிவறாம். எனவவ
இப்பிைச்சிரனக்குத் தீர்வு காண வவண்டுமாைின் தமிழகத்தின்
பல்கரலக் கழகங்கவளாடு உலகின் பலநாடுகளில் உள்ள
அருங்காட்சிைகங்கள், ஆவணக் காப்பகங்கள் மற்றும்
பல்கரலக்கழகங்கவளாடு உடன்பாடுகள் வமற்தகாள்ளப்பட வவண்டும்.
அதன் மூலம் முன் குறிப்பிட்ட தமிழகத்தின் வைலாற்றுத் தைவுகரள
நாம் எளிதாகப் தபற முடியும்.
3. தமிழகத்தின் தமிழ் மற்றும் வைலாற்றுத் துரற புலப்படிப்புகள் இன்னும்
சர்வவதசத் தைத்திற்கு உைர்த்தப்பட வவண்டிை வதரவ இருக்கிறது. பல
நாடுகளில் அத்துரற முழுரமைான அறிவிைல் துரறைாக
அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவவ அத்துரறகள் வமம்படுத்தப்பட
வவண்டுமாைின், வைலாற்றுத் துரற, தமிழ்த்துரற, தமாழிைிைல் துரற,
மானுடவிைல் துரற, நாட்டுப்புறவிைல் ஆகிைனவற்றிற்கு
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ஒருங்கிரணந்த இரைரப உருவாக்க வவண்டும். இதன் மூலம் பிற
பல்கரலக் கழகப் படிப்புகளுடன் நாம் சர்வவதசத் தைத்திரன எட்ட
முடியும் என்பரத மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மற்றும் துரறசார்
அரமச்சர் தபருமக்களின் வமலான கவனத்திற்கு தகாண்டு வருகிவறாம்.
4. கல்லூரிகளில் உள்ள வமற்கண்ட துரறகளின் மாணவ
மாணவிைரிரடவை தசய்முரறப் பைிற்சிைில் உள்ளுர் அருங்காட்சிைக
பைாமரிப்பு என்பது வசர்க்கப்பட வவண்டும். அப்படிச் வசர்க்கப்படுமாைின்
தமிழகத்தின் வட்டாைங்கள் அளவில் அருங்காட்சிைகங்கரள உருவாக்க
முடியும். தமிழகத்தின் எல்லாக் கரல, வாழ்விைல் மற்றும் வைலாற்றுச்
சின்னங்கரள அடுத்த தரலமுரறகளுக்கும் உலகத்திற்கும் தகாண்டு
வசர்க்க முடியும். இந்த வட்டாை அருங்காட்சிைகங்கரளக்
கல்லூரிகளிவலா அல்லது அைசு மற்றும் தனிைார் பள்ளிகளிவலா ஒரு
சிறிை இடத்தில் அரமப்பதின் மூலம் உருவாக்கலாம் என்பரத
மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்குக் வகாரிக்ரகைாக
முன்ரவக்கிவறாம். கடந்த ஈைாண்டுகளில் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரள
வழிைாக சில கல்லூரிகளிலும் தனிைார் பள்ளிகளிலும் இந்த
அருங்காட்சிைகத் திட்டத்ரதத் தன்னார்வமாகச் தசைல்படுத்தி
வருகிவறாம் என்பரத இங்வக பதிவு தசய்வதில் மகிழ்கிவறாம்.
5. மாறிவரும் மின்னணு ஊடக உலகில் நமது வைலாற்றுச் சான்றுகரள
பாதுகாப்பது எளிதாகி வருகிறது. இத்ததாழில்நுட்பத்ரதப் பைன்படுத்தி
ஒருமுரற மின்னாக்கம் தசய்து பதிவவற்றிவிட்டால் அது உலகம்
முழுரமக்கும் நம்மால் தகாண்டு வசர்க்க முடியும். அந்த வரகைில்
ஓரலச் சுவடிகள், அரிை நூல்கள் மற்றும் வைலாற்று ஆவணங்கரள
மின்னாக்கம் தசய்வதற்கான பைிற்சிகள் மாணாக்கர்களுக்கு அளிக்கப்பட
வவண்டும். தமிழகத்தில் உள்ள ரசவ, ரவணவ சமண மடங்களிலும்
மற்றும் ஏரனை சமை அரமப்புக்களிலும் பல நூறு ஆண்டுகளாகப்
பாதுகாத்து வைப்படும் ஓரலச்சுவடிகரளயும் ரகதைழுத்து
ஆவணங்கரளயும் மின்னாக்கம் தசய்யும் முைற்சிகள் ததாடங்கப்பட
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வவண்டும். இரவ அரனத்தும் தமிழக அைசின் சார்பில் Centralized Tamil
Heritage Virtual Platform உருவாக்கப்பட்டு அதன் வழி அரவ தபாது மக்கள்
பார்ரவக்குக் கிரடக்கும் வரக தசய்ைப்பட வவண்டும் என்பரத
மாண்பரம முதல்வர் அவர்களிடம் வவண்டுவகாளாக
முன்ரவக்கிவறாம்.
6. இந்திைாவில் கிரடத்திருக்கும் கல்தவட்டுகளில் எழுபது
சதவிகிதத்திற்கும் வமலானரவ தமிழகம் ததாடர்பானரவ என்பரத
ஆய்வுகள் உறுதி தசய்துள்ளன. ஆைினும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள
கல்தவட்டுகள் நமது ஆய்வாளர்களுக்கு இன்னும் முழுரமைாகக்
கிரடக்கவில்ரல. உதாைணத்திற்கு ரமசூர் வதசிை ததால்லிைல்
காப்பகத்தில் உள்ள தமிழகம் ததாடர்பான கல்தவட்டுக்கள் இன்னும்
நமக்குக் கிரடக்கவில்ரல. அங்கு படிதைடுக்கப்பட்டரவ அழியும்
நிரலைில் உள்ளன, அரவ மின்னாக்கம் தசய்ைப்பட்டால் நமது
அறிஞர்கள் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிரடக்கும். எனவவ மாண்புமிகு
தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அதற்கு ஆவண தசய்யுமாறு வகட்டுக்
தகாள்கிவறாம்.
7. தமிழகத்தில் பாதுகாப்பற்று இருக்கும் வைலாற்று ஆதாைங்கரளயும்,
சின்னங்கரளயும் பாதுகாக்க மக்களிரடவை விழிப்புணர்ரவ
ஏற்படுத்துவதுடன், மணாக்கர்கரள அதில் ஈடுபடுத்த வவண்டிைதும்
அவசிைமாகின்றது.
8. உலகின் பலநாடுகளில் தற்வபாது கவனத்ரத ஈர்க்கக்கூடிை சுற்றுலா
வகாட்பாடு, அதாவது Heritage Tour அல்லது Cultural Tour என்பதாகும்.
ஒருங்கிரணக்கப்பட்ட அருங்காட்சிைகங்கள், சுற்றுலாத்தலங்கள்
மட்டுமின்றி மக்கள் பண்பாட்ரட வநைடிைாக அறியும் தபாருட்டு
அவ்வரக சுற்றுலாக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதற்குக் குறிப்பாக
ஐவைாப்பா மற்றும் ததற்காசிை நாடுகளில் தபரும் எதிர்பார்ப்பு
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இருக்கிறது. எனவவ Heritage Tour என்பதில் நாம் கவனம்
தசலுத்துவதற்கு நமது பணிகள் உதவிைாக இருக்கும்.
9. வட்டாை அருங்காட்சிைகங்களில் கிைாம ரகவிரனப் தபாருட்கள்
மட்டுமின்றி, மக்கள் பண்பாட்டு நடவடிக்ரககளான பாடல்கள்,
நடனங்கள், கரதகள் மற்றும் நிகழ்த்துக் கரலகளில் விழிைப்
பதிவுகளின் (வடிவைா)
ீ
படிகள் ரவக்கப்பட வவண்டும். அதற்குத் தமிழ்
மைபு அறக்கட்டரள இதுவரை தவளிைிட்டுள்ள மற்றும் தவளிைிட
உள்ள விழிைப்பதிவுகரளத் தமிழக அைசு பைன்படுத்திக் தகாள்ளலாம்
என்பரதத் ததரிவிப்பதில் மகிழ்கின்வறாம்.
10. கல்தவட்டு, ஓரலச்சுவடி வாசிப்பு என்பது தற்வபாது கல்லூரிகளின்
தமிழ்த்துரறகளில் ஒரு பாடமாக இல்லாத நிரல இருக்கின்றது. இந்த
நிரல நீடித்தால் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் கல்தவட்டுக்கரளயும்
ஓரலச்சுவடிகரளயும் வாசிக்கும் திறன் பரடத்வதார் இல்லாத நிரல
உருவாகும் அபாைகைமான சூழல் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு என்பதால்
கல்லூரிகளில் துரணப்பாடமாக அல்லது பட்டைப் பாடமாகத்
ததால்லிைல் பாடத்ரத அறிமுகம் தசய்யும் முைற்சிரைத் தமிழக அைசு
முன்தனடுக்க வவண்டும். இதற்கான பாடத்திட்டத்ரதத் தைாரிக்கும்
முைற்சிைில் தமிழ் மைபு அறக்கட்டரள ஈடுபட்டுள்ளது என்பரதயும்,
அவற்ரறத் தமிழக அைசுடன் இரணந்து தசைலாற்ற விருப்பம்
தகாண்டுள்வளாம் என்பரதயும் ததரிவித்துக் தகாள்கின்வறாம்.
இவண்,
முரனவர்.க.சுபாஷிணி
நிறுவனர் - தரலவர், தமிழ் மைபு அறக்கட்டரள
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2. உைக ஐலய ஒன்றுகூடல்
― முலைவர்.க.சுபொஷிணி

தபண்களுக்தகன ஒரு மாநாடு . . .
அது தபண்கரளச் சிறப்பித்த ஒரு மாநாடு . . .
ஆளுரம நிரறந்த தபண்களுக்கு விருது வழங்கிச் சிறப்பித்த ஒரு மாநாடு . .
ஆய்வுலகில் ஈடுபட்டிருக்கும் தபண்கரள வமலும் ஊக்குவித்த ஒரு மாநாடு .
ஆம். முதலாம் உலக ஐரை மாநாடு கடந்த 17.03.2018 அன்று மவலசிைத்
தரலநகர் வகாலாலம்பூரில் நரடதபற்றது.
தமிழகம், இலங்ரக, மவலசிைா, தஜர்மனி, சுவிட்சர்லாந்து, துபாய், வட
அதமரிக்கா ஆகிை நாடுகளிலிருந்து தபண் ஆளுரமகள் இந்த
ஆய்வுக்கருத்தைங்கில் வந்து கலந்து தகாண்டனர். இரணைத்தின் வழிவை
நல்ல தசைல்பாடுகரள முன்தனடுக்கலாம்; திறரமைாக நிகழ்வுகரள
ஏற்பாடு தசய்து அதரன தவற்றிகைமானதாகச் தசைல்படுத்திக் காட்டலாம்
என்பதற்கு உதாைணமாக இந்த மாநாடு நரடதபற்றது.
ஈைாண்டுகளுக்கு முன்னர் கடல் ஆய்வாளர் ஒரிசா பாலு அவர்களால்
துவக்கப்பட்டு, இரணைவழி ஒருங்கிரணக்கப்பட்டுச் தசைல்படும் குழு “ஐரை
வாட்சப் குழுமம்”. ஆய்வுத் தளத்தில் இைங்கும் தபண்கரள ஒருங்கிரணத்து
தபண்களின் அளப்பறிைச் சக்தி, ஆக்ககைமான தசைல்பாடுகரளயும் தைமான
ஆய்வுகரளயும் முன்தனடுக்க ஒரு அரமப்பு வதரவ எனச் சிந்தித்து
இக்குழுமத்ரதத் ததாடக்கிைதால் இன்று உலகின் 145 நாடுகளிலிருந்து
உறுப்பினர்கரளக் தகாண்ட ஒரு குழுமமாக இக்குழு தசைல்பட்டு
வருகின்றது. இக்குழுமத்தின் முதல் ஆய்வு மாநாட்டில் தபண்
ஆய்வாளர்கவள முற்றும் முழுதுமாக வழங்கிை 23 கட்டுரைகரளக் தகாண்ட
ஒரு ததாகுப்பு நூல் “தீ இனிது” என்ற தபைருடன் ஆய்வுக்கருத்தைங்கம்
நரடதபற்ற நாளில் தவளிைிடப்பட்டது.
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இந்த ஆய்வுக்கருத்தைங்கத்ரத இந்திைத் தூதைகத்தின் கரல கலாச்சாைப்
பிரிவுத் தரலவர் திரு.அய்ைனார் அவர்கள் ததாடக்கி ரவத்தார். தமிழ் மைபு
அறக்கட்டரளைின் தரலவர் முரனவர் க. சுபாஷிணி வழிநடத்த,
வபைாசிரிைர்.நா.கண்ணன் திறனாய்வு தசய்ை, வபைாசிரிைர் அைங்க மல்லிகா
முரறப்படுத்த, திரு.ஒரிசா பாலு தநறிப்படுத்த இந்த ஆய்வுக் கருத்தைங்கம்
மிகச் சிறப்பாக நரடதபற்றது.
தபண்கள் ததாடர்பான, தபண்கள் சந்திக்கும் பிைச்சரனகள், தபண்
ஆளுரமகள் பற்றின, தபண் சாதரனகரள விளக்கும், வைலாற்று,
சமூகவிைல், மானுடவிைல், ஊடகவிைல் எனப் பன்முகத்தன்ரமைில்
அரமந்த கட்டுரைகரள ஆய்வாளர்கள் முன் ரவத்தனர். அவற்றில் சில
கட்டுரைகரளப் பற்றிை சிறிை குறிப்புக்கவளாடு அரவ தசால்லும்
தசய்திகரளக் காண்வபாவம!
முரனவர் அைங்க மல்லிகா ”ஔரவயும் தபௌத்த மீ ளாய்வும்” என்ற
தரலப்பில் ஒரு ஆய்வுக் கட்டுரைரை இந்த ஆய்வு மாநாட்டிற்காக
வழங்கிைிருந்தார். தமிழகத்தின் எத்திைாஜ் மகளிர் கல்லூரிைின்
தமிழ்த்துரறைில் இரணப்வபைாசிரிைைாகவும், அக்கல்லூரி மகளிர் ரமைத்தின்
இைக்குநைாகவும் தபாறுப்பில் இருப்பவர் இவர்.
தனது கட்டுரைைில் இவர், மக்கள் இைற்ரகவைாடும் சமூகத்வதாடும்
இரணந்து வாழ்வதற்குரிை அறதநறிகரள தவவ்வவறு காலகட்டங்களில்
வாழ்ந்த உலகச் சிந்தரனைாளர்களான சாக்ைட்டீஸ், பிவளட்வடா,
அரிஸ்டாட்டில், காண்ட், தஹகல் முதலிை அறச்சிந்தரனைாளர்கவளாடு
வள்ளுவர் சிந்திக்கத்தக்கவர் என்று குறிப்பிட்டு அவர்களூவட தபண்பாற்
புலவைான ஒளரவைாரும் இரணத்துக் தகாள்ளப்பட வவண்டிைவர் எனக்
குறிப்பிடுகின்றார்.
நல்ைொலரக் கொண்பதும் நன்மற நைமிக்க
நல்ைொர்தசொற் மகட்பதும் நன்மற நல்ைொர்
குணங்கள் உலரப்பதுவும் நன்மற, அவமரொடு
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்மற (மூதுலர-8)
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தபௌத்தத்தின் ஐவரக சீலங்கரளக் கரடப்பிடித்து வாழும் தநறிரை
ஒளரவைின் இந்த வமற்குறிப்பிட்ட தசய்யுள் நன்கு தவளிப்படுத்துகின்றது.
தமிழ்ச்சூழலில் புத்தர் கற்பித்த தபௌத்த அறக்கருத்துக்கள் ஒளரவைின்
எழுத்துக்களிலும் பின்பற்றப்பட்டிருப்பரதயும் இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை முன்
ரவக்கின்றது. எவ்வுைிர்க்கும் துன்பம் தைாத நிரனவுகளும் தசாற்களும்,
தசைல்களும் பஞ்ச சீலங்களாகிை தபாய்ைாரம, களவாரம, கள்ளுண்ணாரம,
காமம் தகாள்ளாரம, தகாரல தசய்ைாரம என்ற ஐந்ரதயும் மனதில்
தகாண்டு அறத்துடன் வாழ வழி வகுத்த தபௌத்தக் கருத்துக்கரள
ஒளரவைார் தன் ஆத்திச்சூடி, தகான்ரறவவந்தன், மூதுரை எனப் பிரித்து
விளக்குவரத இவ்வாய்வுக் கட்டுரை ததளிவு படுத்துகின்றது. ஒளரவ தமிழ்
இலக்கிை சங்கப்பாடல்களில் 59 பாடல்கரளப் புறநானூறு, அகநானூறு,
நற்றிரண, குறுந்ததாரக ஆகிை நூல்களில் வழங்கியுள்ளார். அவற்றில் 33
புறப்பாடல்களும் 26 அகப்பாடல்களும் அடங்கும்.
எது அறம்? எது அறமல்ல? எது நல்லது? எது தகட்டது? என்ற
வாதமும் நவனத்திறனாய்வுக்கு
ீ
அடிப்பரட தத்துவங்களாகக்
காணப்படுகின்றன. இக்கட்டுரைைில் ஆசிரிைர், அவைாத்திதாசர் ஒளரவரை
அம்பிகாவதவி எனக் குறிப்பிடுவரத விளக்கி அதற்கான சான்றுகரள முன்
ரவக்கின்றார். ஒளரவைின் இலக்கிைக் கருத்திைரல அறம் சார்ந்த
சிந்தரனகவளாடு விளிம்பு நிரலைில் வாழும் மக்களுக்கான விடுதரல
வைலாற்றின் மறு உருவாக்கக் கருத்திைரல அவைாத்திதாசர் சிந்தரன
வழிைாக இந்திை வைலாற்ரற மாற்ற, இந்திைத் ததான்ரமகளில் ஒன்றான
தபௌத்தத்ரத ஒளரவைார் தமிழகதமங்கும் எடுத்துச் தசன்று அறப்புைட்சிரை
விரதத்திருக்கின்றார். என தன் கருத்ரத இவ்வாய்வுக் கட்டுரைைின் வழி
பதிந்திருக்கின்றார் முரனவர் அைங்க மல்லிகா.
வகாைம்புத்தூரைச் வசர்ந்த ஸ்ரீசக்தி தபாறிைிைல் மற்றும் ததாழில்நுட்பக்
கல்லூரிைில் கணிப்தபாறி அறிவிைல் துரறைில் உதவிப் வபைாசிரிைைாகப்
பணிைாற்றும் சிந்திைா லிங்கசாமி, “பழந்தமிழ்ப் தபண்களின் அைசிைல் மற்றும்
நிர்வாகத்திறன்” என்ற தரலப்பில் தமிழ் மண்ணிற்கும் தகாரிைாவிற்கும்
உள்ள ததாடர்பிரனயும் அத்ததாடர்பு உருவாகக் காைணமாைிருந்த ஒரு
தபண்மணிரைப் பற்றியும் தனது ஆய்வுக் கட்டுரைைில் எழுதிைிருக்கின்றார்.
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கடல் பைணம் வமற்தகாண்டு ஒரு அைசிைாக, நாட்டின் தரலவிைாக
நிர்வாகம் தசய்த ஆய்வவளிர் நாட்டு தமிழ்ப்தபண் தசம்பவளத்தின் நிர்வாகத்
திறரன ஆைாயும் வரகைில் இக்கட்டுரை அரமந்திருக்கின்றது.
பழந்தமிழ்ப் தபண்களின் வைத்ரத
ீ
மீ ட்தடடுத்து, அவர்களின் ஆளுரமத்
திறன், விவவகம், துணிச்சல், வைம்,
ீ
வபான்ற குணங்கரள இக்கால தபண்கள்
கற்றுக் தகாண்டு துணிச்சலுடன் தசைலாற்ற வவண்டிைரத இக்கட்டுரைைின்
வழி கட்டுரைைாசிரிைர் முன் ரவக்கின்றார்.
தஞ்ரசைில் உள்ள தமிழ்ப்பல்கரலக்கழகத்தின்
ஓரலச்சுவடித்துரறைின் முரனவர்பட்ட ஆய்வாளர் வவ.வைகா, ததாட்டி
நாைக்கர் வாழ்க்ரக முரற என்ற கட்டுரைரை வழங்கினார். தனது
கட்டுரைைில் இவர் ததாட்டி நாைக்கர்கள் எனப்படும் வசலம் அருவக
சிற்றூரில் வாழும் ஒரு சமூகத்தில், தபண்களின் நிரலரைப் பற்றி விவரித்து
இவ்வாய்வுக் கட்டுரைரை சமர்ப்பித்தார்.
இச்சமூக மகளிர் இன்றும் ைவிக்ரக அணிவதில்ரல. தபண்கள்
ைவிக்ரக அணிவது ஒரு ததய்வக்குற்றம் என்ற மூட நம்பிக்ரகரைப்
பின்பற்றுபவர்களாக இவர்கள் இன்றும் இருப்பரத வநைடி களப்பணி வழிைாக
இவர் பதிவு தசய்துள்ளார். தமிழகத்தில் உள்ள ஏரனை
சமூகத்தவர்களிரடவை உள்ளது வபாலவவ தபண்களுக்கான சில உரிரமகள்
தரட தசய்ைப்பட்டிருப்பரத இவைது ஆய்வுக் கட்டுரை
தவளிச்சப்படுத்துவதாக உள்ளது. அவற்றுள் சில.


தபண்கள் ரசக்கிளில் தசல்லும் வழக்கம் இல்ரல.



தபண் பூப்தபய்திைதும் அவளுக்தகன்று தனி வடு
ீ ரவத்து அங்கு அவள்
தனிரமப்படுத்தப்படுகின்றாள். மாதவிடாய் முடிந்த பின்னவை
வட்டிற்குள்
ீ
வை அப்தபண் அனுமதிக்கப்படுகின்றாள்.



பூப்தபய்திை தபண் ைவிக்ரக அணிைத்தரட உள்ளது. இது ததய்வக்
குற்றமாகின்றது.



தபண் தரலரைப் பின்னி சரட வபாட்டுக் தகாள்ளக்கூடாது.
தகாண்ரட தான் வபாட்டுக் தகாள்ள வவண்டும்.
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பிற ஆடவர்கள் வட்டிற்கு
ீ
வந்தால் தபண்கள் அப்வபாது வட்டினுள்
ீ
நுரழைக் கூடாது. அவர்கள் தசன்ற பின்னவை வட்டிற்குள்
ீ
வை
வவண்டும்.



தபண்கள் ைவிக்ரக வபாடாமல் இருப்பதால் பல தபாது இடங்களுக்குச்
தசல்லத் தைங்குகின்றனர். வசரலரை சுற்றிக் தகாண்டு கூனிக் குறுகி
அமர்ந்திருக்கின்றனர்.
இச்சமூகத்தில் உள்ள இவ்வரக மூட நம்பிக்ரககளினால் தபண்கள்

கல்வி அறிவு இன்றியும் தவளி உலக அனுபவம் இன்றியும் முன்வனற்றம்
காண முடிைாது தவிப்பரத கட்டுரைைாசிரிைர் தனது ஆய்வுக் கட்டுரைைில்
விளக்கிைிருக்கின்றார்.
தமிழகத்தின் பாத்திமா கல்லூரி முரனவர் பட்ட ஆய்வாளைான
வச.சவலாமி இைாஜரீகம் “ஜானகி ஆதிநாகப்பனின் ஆளுரமத்திறன்” என்ற
தரலப்பில் ஒரு கட்டுரை வழங்கிைிருந்தார். பத்மஸ்ரீ ஜானகி அவர்கள் 1925ம்
ஆண்டு தபப்ைவரி மாதம் 25ஆம் வததி வகாலாலம்பூரில் பிறந்தவர். இந்திை
சுதந்திை விடுதரலக்கான வபாைாட்டம் தரலதூக்கிைிருந்த வபாது வநதாஜி
சுபாஷ் சந்திைவபாசின் பரடைில் தன்ரன இரணத்துக் தகாண்டு
அப்பரடைின் துரணத்தளபதிைாகப் தபாறுப்வபற்றுக் களமிறங்கி வபாைாடிை
தபண்மணிைாவார். பர்மா இந்திைா எல்ரலைில் நிகழ்ந்த வபாரில் இவர்
களத்தில் இருந்து தசைலாற்றினார்.
இந்திைாவிற்கு தவளிவை பத்மபூஷன் விருதுதபற்ற முதல் தபண்மணி
இவர் என்ற சிறப்பும் இவருக்குண்டு. 1946ம் ஆண்டு மவலசிை இந்திைர்
காங்கிைரச அதன் முதல் தரலவர் ஜான் திவி அவர்கள் ததாடங்கிை வபாது
அவருடன் இரணந்து தசைலாற்றினார். மவலசிை நாடாளுமன்றத்தின்
வமலரவ உறுப்பினைாகி மவலசிை இந்திைர் காங்கிைசின் மகளிர் பகுதி
சார்பில் வமலரவ உறுப்பினைாகவும் இவர் வசரவைாற்றினார் என்பரத
ஆய்வாளர் தமது கட்டுரைைில் குறிப்பிடுகின்றார். தமது கணவர் டான்ஸ்ரீ
ஆதிநாகப்பனுடன் இரணந்து தமது இறுதி மூச்சு உள்ளவரை இவர்
தபாதுத்ததாண்டாற்றினார்.
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தன் இளம் வைதில் வதசிை இைாணுவத்தில் வசர்ந்து ஜான்சிைாணி
பரடைில் துரணத் தளபதிைாக பதவி உைர்வு தபற்றவர்; மன உறுதியும் மன
வலிரமயும் நாட்டுப்பற்றும் தகாண்ட தபண்மணிைாக உதாைண மகளிைாகத்
திகழ்ந்தார் என்பரதக் கட்டுரை ஆசிரிைர் தமது கட்டுரைைில் சிறப்பாக
வழங்கியுள்ளார்.
ஐரை சிவசித்ைா,

“சின்னப்பிள்ரள -

தமிழக கிைாமப்புறப் தபண்களின் தன்தனழுச்சி
வைலாறு” என்ற தரலப்பில் ஒரு
கட்டுரைரை வழங்கிைிருந்தார். எழுதவும்
வாசிக்கவும் ததரிைாத ஒரு கிைாமத்துப்
தபண்பிள்ரள தான் சின்னப்பிள்ரள. இவர்
தன் முைற்சிைால் நட்ட விரத இன்று
ஆலமைமாகச் தசழித்து வளர்ந்து பல கிைாம
மகளிருக்கு உதவும் கைமாக விரிந்திருக்கின்றது. “தன்” என்ற ஒரு
அறக்கட்டரளரை நிறுவி ஆறு லட்சம் உறுப்பினர்களுடன் இன்று இந்த
அரமப்பு தசைல்பட்டு வருகின்றது. இந்திைாவின் 12 மாநிலங்களில்
தற்சமைம் இந்த அரமப்பு கிரளவிட்டுப் பைவி விரிந்திருக்கின்றது. இந்தக்
களஞ்சிைத்தின் இன்ரறை வசமிப்பு 281 வகாடி இந்திை ரூபாய் என்பரதக்
கட்டுரை விவரிக்கின்றது.
சின்னப்பிள்ரள கள்ளந்திரி என்ற கிைாமத்தில் பிறந்தவர். 18 வைதில்
திருமணம். புல்லுச்வசரி கிைாமத்திற்கு வருகின்றார். சில
பண்ரணைார்களுக்குச் தசாந்தமாக இருக்கும் விரளநிலங்களில் வவரல
தசய்து கூலித் ததாழிலாளிைாக அவர் வாழ்க்ரக ததாடர்கின்றது. 1990
வாக்கில் இத்தரகை கூலித்ததாழிலாளிகளின் வமற்பார்ரவைாளைாக இருந்த
வபாதிலும் தன் சக ததாழிலாளர்களுக்கு வவண்டிை உரிரமகரளப்
தபற்றுத்தை வவண்டும் என்ற முரனப்புடன் தசைல்படத்ததாடங்கினார். அந்தச்
சூழலில் அந்தக் கிைாமத்திற்கு திரு.வசிமரல அவர்கள் வருகின்றார்கள். இவர்
கிைாமப்புற வமம்பாட்டிற்காகப் பணிபுரிந்து தகாண்டிருப்பவர். அவைது
வழிகாட்டுதலுடன் சின்னப்பிள்ரள வசமிப்புத் திட்டத்ரத ததாடங்குகின்றார்.
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முதலில் 20 தபண்கள், மாதம் 20 ரூ முதலீட்டில் ஆைம்பித்த இந்த
முைற்சி படிப்படிைாக கிைாமம் கிைாமமாக விரிவரடந்தது. இந்த முைற்சி
தவற்றிைரடை முக்கிைக் காைணமாக இருந்தது சின்னப்பிள்ரளைின் வநர்ரம,
உதவும் மனம், எதிர்காலத்ரதப் பற்றிை தூைவநாக்குச் சிந்தரன மற்றும்
இதில் உறுப்பினர்களாக தம்ரம இரணத்துக் தகாண்ட தபண்களின் கடும்
உரழப்பும் நம்பிக்ரகயும் தான். இப்படி படிப்படிைாக வளர்ந்து இன்று பல
கிைாமப்புற தபண்களின் வாழ்க்ரகத் வதரவகளுக்கு நிழல் தரும் குரடைாக
இருக்கின்றது இந்த “தன்” அரமப்பு. சின்னப்பிள்ரளைின் வசரவரைப்
பாைாட்டி இந்திைப் பிைதமர் மத்திை அைசின் விருதான “ஸ்த்ரீசக்திபுஷ்கர்”
விருதிரன 1999ம் ஆண்டு வழங்கினார் என்பது தபருரமைளிக்கும் தசய்தி
அல்லவா.
அடுத்து நாம் காணவிருப்பது
கடந்த ஆண்டு மதத்தீவிைவாதிகளால்
படுதகாரல தசய்ைப்பட்ட தகௌரி
லங்வகஷ் பற்றிை ஒரு கட்டுரை.
தமிழகத்தின் எத்திைாஜ் மகளிர்
கல்லூரிைில் உதவிப்வபைாசிரிைைாகப்
பணிைாற்றும் ஐரை முரனவர்.
கு.உமாவதவி “தகௌரி லங்வகஷின்
தாய்தமாழி தார்மீ கம்” என்ற கட்டுரைைின் வழி இந்த ஆளுரமைின் தன்
தாய்தமாழி சார்ந்த தசைல் பாடுகரள விவரிக்கின்றார்.
தகௌரி கர்நாடகா மாநிலத்தில் 1962ம் ஆண்டு பிறந்தவர். 1985ம் ஆண்டு
முதல் 1990 வரை தி ரடம்ஸ் ஆஃப் இந்திைா இதழில் பணிைாற்றிைவர்.
நவன
ீ
கன்னட எழுத்தாளர்களின் முன்வனாடிகளில் ஒருவரும் லங்வகஷ்
என்ற பத்திரிக்ரகரைத் ததாடக்கிைவருமான ப்ைகதி ைங்காவின் மகள்.
ஆங்கிலக் கல்விரை கற்றவர். தன் தந்ரதைின் மைணத்திற்குப் பிறகு
லங்வகஷ் பத்திரிக்ரகரை நடத்தும் தபாறுப்பிரன ஏற்றுக் தகாண்டார்.
ஆங்கில வழிக்கல்வி கற்றவருக்குக் கன்னட தமாழி பத்திரிக்ரகரை
நடத்துவது, அதிலும் தகாள்ரக மாறாத வரகைில் திறம்பட நடத்துவது என்ற
சவால் இருந்தது. விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆகினும் தன் தாய்தமாழி மீ து
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தகாண்ட தீவிை ஈடுபாட்டினாலும், சமூக அநீதிகரள எதிர்த்து குைல் தகாடுக்க
வவண்டும் என்ற கடப்பாட்டுடனும் தனது பணிரைத் தீவிைமாக
முன்தனடுத்தார் தகௌரி லங்வகஷ். கன்னட தமாழிரைக் கற்கத் ததாடங்கிை
இவர், தன் பத்திரிக்ரக வாைிலாக 850 க்கும் வமற்பட்ட திரை-புத்தக
விமர்சனங்கள், சுைவைலாறு கட்டுரைகள், விரளைாட்டுத் ததாடர்பான
கட்டுரைகள் என எழுதிைிருக்கின்றார். தாய்தமாழிப் பற்று, தாய்தமாழி
அரடைாளம், தாய்தமாழி வபணுதல் என்ற வரகைில் தனது கருத்துக்கரள
முன் ரவத்து மிகத் தீவிைமாக தசைலாற்றிைவர் இவர்.
இந்திைா எப்படி இருக்க வவண்டும் என்பதன் பிைதிநிதிைாக தகௌரி
மதச்சார்பற்றவைாக, ஜனநாைகத்தில் நம்பிக்ரக தகாண்டவைாக தன்
தசைல்பாடுகரளத் ததாடர்ந்தார்.
தாய்தமாழிைில் கற்கும் வபாது ஏற்படும் புரிதல் ஆழமானது.
ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட தமாழிகரளக் கற்கும் திறன் ஒவ்தவாருவருக்கும்
இருக்கின்றது. தாய்தமாழிரை மறந்தவர்களாக இருப்பது தபருரமைல்ல.
எனக்குத் தமிழ் ததரிைாது என ஆங்கிலத்தில் தசால்லிச்சிரிக்கும் பலரை நாம்
இன்று காண்கின்வறாம். அது தாழ்வு மனப்பான்ரமயுடன் கூடிை ஒரு வித
உளவிைல் பிைச்சரனவை. எந்த வைதிலும் ஒரு தமாழிரைக் கற்க
விரும்புவவார் முைற்சி தசய்தால் நிச்சைம் கற்றுக் தகாள்ள முடியும். அதிலும்
ஒருவர் தனது தாய்தமாழிரை இளம் வைதில் கற்க வாய்ப்பு
கிரடக்கவில்ரலதைன்றால் மனம் தளைாது முைற்சித்தால் நிச்சைம் தமாழித்
திறரனப் தபறலாம். தன் தாய்தமாழிைில் சீரிை பங்காற்றலாம் என்பதற்குக்
தகௌரி லங்வகஷ் ஒரு உதாைணமாகத் திகழ்கின்றார் என்பரத
இக்கட்டுரைைின் வழி ஆசிரிைர் முன்ரவக்கின்றார்.
அடுத்த கட்டுரை தமௌனமாகப் தபண்கள் அனுபவித்து வரும் பாகுபாடு,
அதனால் ஏற்படும் சமூக வலிகள் பற்றி வபசுகின்றது. ஐரை
கி.உமாமவகஸ்வரி “தமௌனப் தபருங்கடல்” என்ற தரலப்பில்
சமூகப்பார்ரவரை ஆழமாகத் தன் கட்டுரைைில் முன்ரவக்கின்றார். தபண்
சமத்துவம், பாைதி கண்ட புதுரமப்தபண் என்தறல்லாம் நாம்
வபசிக்தகாண்டிருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் நம் தமிழ்ச்சமூகத்தில்
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தபண்கரளத் ததாடர்ந்து வரும் சில தகாடுரமகளின் சுவடுகரள ஒதுக்கித்
ததள்ளிவிட்டுச் தசல்ல முடிைாதல்லவா?
இந்தக் காலகட்டத்திலும் விதரவகள் என அரடைாளப்படுத்தப்பட்டு
அவமானங்கரளயும் இன்னல்கரளயும் அனுபவிக்கும் தபண்கள் நம்மில்
இருக்கவவ தசய்கின்றனர். அப்படி விதரவ என அரடைாளமிட்டு
அரழக்கப்படுவவார் அனுபவிக்கும் வலிகள் பன்முகத்தன்ரம தகாண்டரவ.
தனிரம தரும் வவதரன, தபாருளாதாைச் சார்பு நிரல, உலகம் என்ன
தசால்லுவமா என எதிலும் பைம், பதற்றம், பாலிைல் ரீதிைான பிைச்சரனகள்,
பழரமவாத சமூகம் தரும் தாக்கம், குடும்ப சுரம என இவற்ரற அடுக்கிக்
தகாண்வட வபாகலாம். சமூகத்தில் மரனவிரை இறந்த கணவரன சடங்கு
ரீதிைாக நம் சமூகம் ஒதுக்குவதில்ரல. ஆனால் கணவரன இழந்து
விட்டாவலா விதரவ என்ற ஒரு பட்டம் தாவன கிரடத்து விடுகின்றது.
இந்தக் காலத்திலும் கூட மங்கல காரிைங்களிலிருந்து விலக்கப்பட்டவளாக
அத்தரகை தபண்கள் வாழ்கின்றார்கள். ஆதலால், நம் சமூகத்தில் “விதரவ”
என்ற தசால்லாடவல

புழக்கத்திலிருந்து நீக்கப்பட வவண்டும் என்ற கருத்ரத

முன் ரவக்கின்றார் கட்டுரை ஆசிரிைர்.
இப்படி பல்வவறு வகாணங்களில் தபண்களின் சமகால சமூக,
தபாருளாதாை சிந்தரனகரள ஆய்வுத் தகவல்கரள முன் ரவக்கும்
வரகைில் உலக ஐரை மாநாட்டில் கட்டுரைகள் பரடக்கப்பட்டன. தபண்
என்பவளது உலகம் ஆண் வரைைறுக்கும் அல்லது சமூகம் கட்டரமக்கும்
எல்ரலகளுக்குள் முடங்கி விடுவதல்ல; மாறாகப் தபண் தன் ஆற்றரல
தவளிப்படுத்தி திறரமயுடன் தசைல்பட்டால் உலரக ஆளலாம் என்ற ஊக்க
மந்திைத்ரத வழங்கிை நிகழ்வாக இந்த உலக ஐரை மாநாடு நரடதபற்று
முடிந்தது. ஒரு தபண்ணுக்கு பலம் அவள் தபரும் கல்வியும் அவள் மன
உறுதியும் தான். ததளிந்த சிந்தரனயும், சீைான கருத்துக்களும்,
தன்ரனப்பற்றிை சரிைான புரிதலும் தகாண்ட தபண்கள் சாதரனகரளச்
தசய்வதாைாகப் பரிமளிக்கின்றனர்.
தபண்கள் என்றால் பாதுகாக்கப்பட வவண்டிைவர்கள். தபண்கரளப்
பற்றிப் வபசினால் அது அவர்களது பலகீ னத்ரத முன்ரவத்து எழுப்பப்படும்
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நிகழ்வுகளுக்கு எழும்பும் எதிர்விரனகளும் தசைல்பாடுகளும் எனக் காண்பது
ஒரு வித கண்வணாட்டம். இது இன்ரறை அளவில் இன்னமும் ததாடர்கின்ற
ஒரு வதரவ என்பரத மறுப்பதற்கில்ரல.

ஆனால் இக்காலத்

தமிழ்ப்தபண்கள் பல்வவறு துரறகளில் தங்கள் திறரமகரள வளர்த்துக்
தகாண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். வடு
ீ என்ற நான்கு சுவர்களுக்குள்
முடங்கிவிடுபவர்களாக இவர்கள் தம்ரம அரடைாளப்படுத்திக்
தகாள்பவர்களல்ல. தன்ரனயும் வளர்த்துக் தகாண்டு, தன் குடும்பத்ரதயும்
அைவரணத்துக் தகாண்டு, தன் குடும்ப தபாருளாதாைத் வதரவகரளயும்
முன்தனடுத்துச் தசைல்படுத்தும் தசைல்திறன் மிக்வகாைாக இக்காலப்
தபண்கள் வளர்ச்சி கண்டிருக்கின்றனர்.
வகாலாலம்பூரில்
நரடதபற்ற முதலாம் உலக
ஐரை மாநாட்டில் ஆய்வுக்
கட்டுரைகள் வழங்க வந்த
தபண்டிர் பலர் சமூகப்
பார்ரவரைக் தகாண்ட
ஆளுரமகளாகத் தம்ரம
வளர்த்துக் தகாண்டிருப்பவர்கள்.
அவர்கள் பரடத்த கட்டுரைகள்
தபண் இனத்தின் பல்வவறு வகாணங்கரள ஆய்வுப்பூர்வமாக அலசுவதாக
அரமந்திருந்தது.
அைலகத்திலிருந்து வந்து கலந்து தகாண்டு பங்களித்த
ஆய்வாளர்களுடன் மவலசிைாவின் கல்விக்கழகங்கள் சிலவற்றிலிருந்தும்
ஆசிரிைர்களும் ஆய்வு மாணவர்களும் திைளாகப் பங்கு தகாண்டு
பைன்தபற்றனர். பல நாடுகரளச் சார்ந்த மகளிர் இதுவரை வாட்சப் குழுமம்
வாைிலாக மட்டுவம சந்தித்தவர்கள் வநரிவல சந்தித்து ஒருவருக்தகாருவர்
நட்பு பாைாட்டி மகிழ்ந்தனர்.
தபண்கள் எனப் வபசத்ததாடங்கினால் பிைச்சரனகள் தாவன முன்
நிற்கின்றன என்ற கருத்திற்கு மாற்றாக இருந்தது இந்த ஆய்வுக் கருத்தைங்க
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நிகழ்வு. ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தரனகள் ஒலித்தன. ஆக்கப்பூர்வமான நட்புச்
சூழல் விரதக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில். இது வளர்ந்து ஆலமைமாகி
விழுதுகள் விட்டு வளரும்.
இந்த அரமப்பின் அடுத்த மாநாடு ஐவைாப்பாவில் நரடதபறும் என்ற
நற்தசய்தியும் இந்த மாநாட்டில் வழங்கப்பட்டது. இந்த அரமப்பில் இரணந்து
வமலும் தம் திறரன வமம்படுத்திக் தகாள்ள விரும்பும் மகளிர், ஐரை
மலர்விழி பாஸ்கைன் அவர்கரள +60166236471 என்ற வாட்சப் எண் வழி
ததாடர்பு தகாண்டு தம்ரம இரணத்துக் தகாள்ளலாம்.

மகளிர் மமன்லம கொக்கும் இந்த ஐலய குழுமத்திற்கு என்
நல்வொழ்த்துகள்!

________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

முரனவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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3. யொழ்ப்பொணத்தில் உைகத் தமிழ் பண்பொட்டுப்
தபருவிழொ
―முலைவர். சுபொஷிணி

இலங்ரகைின் ைாழ்ப்பாணத்தில் நரடதபறும் உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு
இைக்கத்தின் கரல பண்பாட்டுப்
தபருவிழாவிற்கு எனது
நல்வாழ்த்துக்கரளத் ததரிவித்துக்
தகாள்கிவறன். உலகத் தமிழ்
பண்பாட்டு இைக்கத்தின்
துரணச்தசைலாளர் என்ற
வரகைிலும், உலகத் தமிழ் மைபு
அறக்கட்டரளைின் தரலவர்
என்கின்ற வரகைிலும், மாநாட்டில்
கலந்து தகாள்ளும் அறிஞர்
தபருமக்களுக்கும், வபைாளர்களுக்கும்,
உலகத் தமிழ்ச் தசாந்தங்களுக்கும்
என்னுரடை அன்பிரனயும்
வாழ்த்துக்கரளயும் ததரிவித்துக்
தகாள்கின்ற இத்தருணத்தில்
இப்தபருவிழாவிற்கான எனது
தசய்திைாக பின்வரும் கருத்துக்கரள
முன்ரவக்கிவறன்.
வங்கக்கடல் பைப்பின் ஒரு முரனைில் வாழும் தமிழர்கள் உலக
சமுதாைங்கவளாடு வபாட்டிைிட்டும், இரைந்தும் உலகளாவிை தமது
தபருவாழ்ரவ கட்டரமத்துக் தகாள்ளவவண்டிை காலத்தில் நாம் இன்று
இருக்கின்வறாம். தமிழகம், இலங்ரக ஆகிை இரு பகுதிகளின் ஊடாக
மட்டுவம உலகத்துக்கான தமிழர் பார்ரவ கட்டரமக்கப்படும் நிரல இனி
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வரும் காலத்தில் நீடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குரறவு. உலகின் பல
பாகங்களில் தமிழர்கள் குடிவைறி புதுவிதமான உலரகப் பரடப்பதில்
முன்னணிைில் நிற்கிறார்கள். அப்படிப் பார்க்கின்ற வபாது தமிழகம், இலங்ரக
, மவலசிைா, சிங்ரக, கனடா, வட அதமரிக்கா, ஆஸ்திவைலிைா, ஐவைாப்பிை
நாடுகள், ததன்னாப்பிரிக்கா, தமாரிஷிைஸ், ரீயூனிைன் தீவுகள், ஆகிை
நாடுகளிலுள்ள தமிழர்களிரடவை ஒருங்கிரணப்பு உருவாகி உலகத்தமிழர்
பண்பாடு கட்டரமக்கப்படும் என உறுதிைாக நம்புகிவறன்.
வமலும், தமிழகம் மற்றும் இலங்ரகைிலிருந்து உலகிற்குக்
காட்டப்படும் பண்பாட்டு அரடைாளங்கள் இன்னும் சீர்தூக்கிப்பார்க்கவவண்டிை
அவசிைம் இருக்கின்றது. சாதி, மற்றும் அது உருவாக்கிை ஏற்றத்தாழ்வுகரள
உலகிற்கான பண்பாடாக இனிவமலும் தமிழர்களால் முன்ரவக்க முடிைாது.
அரத வநைடிைாகவவா அல்லது மரறமுகமாகவவா தமிழர்கள் முன்தனடுத்துச்
தசல்வார்கவளைானால் உலக அைங்கில் தமிழினம் தனிரமப்படுவதற்கான
வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கின்றது. மாறாக, நமது ஆதித்தமிழர் மைபில் இருந்த
சமத்துவ பண்பாட்டுக் கூறுகரளவை உலகிற்கான நமது அரடைாளமாக நாம்
முன்ரவக்க வவண்டும். தமிழ் மைபிரனத் ததாடர்ந்து
ஆய்வுக்குட்படுத்திவரும் எம் வபான்ற ஆய்வாளர்கள் உலகின் பல
பகுதிகளுக்கும் பைணம் தசய்து தமிழ் பண்பாட்டின் அரடைாளங்களின் மூல
வடிவங்கரளக் கண்டறியும் முைற்சிைில், புதிை தவளிச்சங்கள் இப்வபாது
கிரடத்திருக்கின்றன.
கிழக்காசிை நாடுகளின் பண்பாடுகரளக் கட்டரமத்ததில் பண்ரடை
கால தமிழர்கள் மிகப் தபரும் பங்காற்றிைிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற
ஆச்சரிைப்படத்தக்க உண்ரமகரள இந்த உலகம் உணர்ந்து தகாள்ளும் நாள்
தவகு தூைம் இல்ரல. கிழக்காசிை நாடுகளில் தமிழர்கள் கூலிகளாகவும்
தகாத்தடிரமகளாகவும் தாம் வபாய் வசர்ந்தார்கள் என்கின்ற அண்ரமை
வைலாறு ஒரு சிறு அளவிலான உண்ரம மட்டுவம. ஆனால் இைண்டாைிைம்
ஆண்டுகளுக்கும் வமலாகத் தமிழர்கள் உருவாக்கிை கிழக்காசிை பாரதகளின்
வழிவைதான் நாம் இன்னமும் பைணித்துக் தகாண்டிருக்கின்வறாம். இது
சீனர்கள் உருவாக்கிை பட்டுசாரலகரள விட மிக நீண்டதும்
மிகப்பரழைதுமானதுமாகும். இந்தத் தமிழச் சாரலகள் கிழக்காசிைா
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மட்டுமன்றி வமற்கு வநாக்கி ஐவைாப்பிை, ஆப்பிரிக்க எல்ரலகள் வரை
வபாைிருக்கின்றன என்கின்ற வைலாற்று உண்ரமரை உங்களிடம் இந்த
வாழ்த்துச் தசய்தி வழிைாகப் பகிர்வதில் மகிழ்ச்சிைரடகின்வறன்.
வருங்காலத்தில் நமது தற்காலத்து மத அரடைாளப் பார்ரவகரள
விலக்கி ஒரு மதச்சார்பற்ற, சாதிசார்பற்ற

பண்பாட்டிரன முன்னிறுத்தும்

வைலாற்றுப் பார்ரவரைத் தமிழர்கள் முன்தனடுப்பார்கவளைானால் உலக
பண்பாட்ரடக் கட்டரமப்பதில் நாம் முன்வனாடிகளாக இருக்க முடியும் என்ற
உண்ரமரை உைத்துச் தசால்ல முடியும். எனவவ முன் நிபந்தரனகளின்றியும்
முன்சாய்வு இன்றியும் நாம் கடந்த காலத்ரதயும் நிகழ்காலத்ரதயும்
எதிர்காலத்ரதயும் முன்தனடுப்வபாம் என்ற அரறகூவவலாடு இந்தப்
தபருவிழாவிற்கு எனது வாழ்த்துக்கரளயும் அன்ரபயும் ததரிவித்துக்
தகாள்கிவறன்.

அன்புடன்
முரனவர்.க.சுபாஷிணி
துரணச்தசைலாளர்; உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இைக்கம்
தரலவர்; தமிழ் மைபு அறக்கட்டரள

~ 19 ~

4. கல்தவட்டில் அரசியல்
―மததமொழி

தமிழக வைலாற்ரற ஆய்வு தசய்தவரும், உலகத் தமிழ் ஆைாய்ச்சி
நிறுவனத் தரலவைாகவும் இருந்த மரறந்த ஜப்பானிைத் தமிழறிஞர்
தநாவபாரு கைஷிமா தமிழ்ச் சமூகத்தின் வாழ்வுமுரறரை
அறிந்துதகாள்ளும் தசய்திச் சுைங்கமாகவவ தமிழகம் தந்த கல்தவட்டுச்
தசய்திகரளக் கருதினார்.

சமூகம் எப்படி இைங்கிைது, எப்படி மாறிைது

என்பது ததரிைாமல் ஒரு நாட்டின் அைசிைல் வைலாற்ரறயும் ஆட்சி
வைலாற்ரறயும் புரிந்துதகாள்ள முடிைாது என்னும் தகாள்ரகயுடன்
கல்தவட்டுச் தசய்திகரள ஆய்வுக்குப் பைன்படுத்தி இரடக்காலச் வசாழ
சமூகத்ரதப் பற்றிை ஆய்வுகள் தசய்தவர் தநாவபாரு கைஷிமா. அவர் தமிழ்
ஆய்வில் இக்கால அைசிைல் தாக்கம் தசலுத்துவரத விரும்பாதவைாகவும்
இருந்தார்.

கடந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்து நாளிதழுக்கு அளித்த

தசவ்வி ஒன்றில்

'கல்தவட்டிைல் குறித்த அறிரவ வளர்த்துக்

தகாள்ளவிட்டால், இந்த நாட்டின் பண்ரடை அல்லது இரடக்கால
வைலாற்ரற ஆய்வு தசய்ை முடிைாது' என்று கவரலயுடன் எச்சரித்தார்.
தமிழகத்துடன், தமிழக பல்கரலக்கழக ஆய்வுகளுடனும் 1960கள்
முதற்தகாண்டு அவர் ததாடர்பு தகாண்டிருந்த கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில்,
பல்கரலக்கழக கல்தவட்டிைல், ததால்லிைல் மற்றும் வைலாற்று ஆய்வுகள்
மிகவும் வமாசமான நிரலக்குச் தசன்றுள்ளதாக அவர் கருதினார்.

அத்துடன்

மத்திை அைசின் ததால்லிைல் துரறைான ஆர்க்கிைாலஜிக்கல் சர்வவ ஆஃப்
இண்டிைா (ASI) நிறுவனத்தின்

தரலவர் ததால்லிைல் ஆய்வுப் பின்புலம்

தகாண்ட வல்லுநர் என்று இருந்த நிரலரம மாறிைதும், அக்கரறைற்ற
நிரலைில், இரடைில் பல ஆண்டுகள் ததால்லிைல் பின்புலம் இல்லாத
ஐ.ஏ.எஸ். பட்டம் தபற்ற இந்திை ஆட்சிப் பணிைாளர்கள் வழிநடத்தலில்
துரறரை

ஒப்பரடத்த நிரலயும் பின்னரடவுக்குக்

அவைது கருத்து.
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காைணம் என்பது

அவ்வாவற, தமிழகத்தில் உள்ள

ததால்லிைல் துரறைின்

கிரளைலுவலக நிரலயும் உள்ளது. ததால்லிைல் துரறசாைா இந்திை ஆட்சிப்
பணிைாளர்கள் வமலாண்ரமைின் கீ ழ் கவனிப்பாைன்றி, வதரவக்கு ஏற்றவாறு
புதிை ததால்லிைல் துரற ஆய்வாளர்கரளயும் பணிக்கு அமர்த்தாத
தசைல்கவள பின்னரடவுக்குக் காைணம்.

ஊட்டிைில் 1962 இந்திைத்

ததால்லிைல் துரறைின் தரலரம அலுவலகம் இருந்த காலத்தில் நான்
கண்ட

சிறப்பான நிரல இன்று இல்ரல.

சிறந்த முரறைில்

இத்துரறகரள மாற்றி அரமக்காவிட்டால் ததால்லிைல் கல்தவட்டிைல்
ஆகிைவற்றின் வாைிலாக பண்ரடை இரடக்கால இந்திை வைலாற்ரற அறிை
முடிைாத நிரல ஏற்படும் என்றக் கவரலரையும் அவர் தவளிப்படுத்தினார்.
தமிழ்பல்கரலக் கழகம் சமீ பத்தில்

ரமசூர்

ஆர்க்கிைாலஜிக்கல் சர்வவ

ஆஃப் இண்டிைாவுடன் இரணந்து சில எண்ணிம வடிவமாக்கும் பணிைில்
ஈடுபட்டதும், காலிைிடங்களில் புதிை பணிைாளர்கள் சிலரை நிைமித்தும்
நிரலரம மாறும் என்று தகாஞ்சம் நம்பிக்ரக தகாள்ள ரவக்கிறது என்றும்
கூறினார். அத்துடன், நிரலரமைில் முன்வனற்றம் ஏற்படாவிட்டால், இந்திைா
தனது வைலாற்றுக் கருவூலங்கரள இழக்கும் என்று அச்சப்படுகிவறன்.

அந்த

நிரலக்குச் தசன்றுவிட்டால் வைலாற்றுச் சான்றுகள் உதவிைின்றி
எண்ணங்கள், கருத்துக்கள் வகாட்பாடுகளின் அடிப்பரடைில் இந்திை
வைலாற்ரறக் கட்டரமக்க வநரும். இது மிகவும் கவரல தகாள்ள வவண்டிை
ஒரு நிரல என்றும் கூறினார்.
தமிழ்க் கல்தவட்டுகளின் மதிப்ரபத் தமிழர்கரளவிட,
இந்திைர்கரளவிட தவளிநாட்டவர்கவள உணர்ந்து அக்கரறயுடன்
பாதுகாக்கும் எண்ணம் தகாண்டிருப்பது ததரிகிறது. முதன்முதலில்
ததால்லிைல் துரற இந்திைாவில் துவங்கப்பட்டதும் ஆங்கிவலைர்
இந்திைாரவ ஆண்ட தபாழுதுதான், 1860-ம் ஆண்டு 'ஆர்க்கிைாலஜிக்கல் சர்வவ
ஆஃப் இண்டிைா' என்ற இந்திை ததால்தபாருள் ஆய்வகத் துரறரை
அதலக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் உருவாக்கினார். பிறகு ஆர்க்கிைாலஜிக்கல்
சர்வவ ஆஃப் இண்டிைாவின் கல்தவட்டிைல் பிரிவு 1886 இல் துவங்கப்பட்டு 150
ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன, சுமார் 73,000

கல்தவட்டுச் தசய்திகள் படிக்கப்பட்டு

இந்திை வைலாறு அறிைப்பட்டுள்ளது. ஆர்க்கிைாலஜிக்கல் சர்வவ ஆஃப்
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இண்டிைாவின் ததன்னிந்திைப் பிரிவு திைாவிடதமாழி கல்தவட்டுகள் மற்றும்
சமஸ்கிைத கல்தவட்டுகளுக்கான தபாறுப்ரபயும்; நாக்பூரில் இருக்கும்
வடஇந்திைப் பிரிவு பாைசீக அவைபிை கல்தவட்டுகளிலும் கவனம் தசலுத்தி
வருகின்றன. முதலில் தபங்களூரில் துவக்கப்பட்ட கல்தவட்டிைல்
அலுவலகம் ஊட்டிக்கு மாற்றப்பட்டு 1903 ஆண்டில் இருந்து
ஆண்டுவரை 63 ஆண்டுகள் ஊட்டிைில் இைங்கிைது.

1966

பிறகு அங்குப்

பணிபுரிந்த

கர்நாடகாரவச் வசர்ந்த தரலரம அதிகாரி

காைணமாக

தரலரமைகம் ரமசூருக்கு

எடுத்த முடிவின்

மாற்றப்பட்டுவிட்டதாகத்

ததரிகிறது. பின்னர் லக்வனாவிலும் தசன்ரனைிலும் கல்தவட்டிைல்
துரறைின் கிரள அலுவலகங்களும் துவக்கப்பட்டன.
தநாவபாரு கைஷிமாவின் வநர்காணலுக்கு இைண்டு ஆண்டுகள் கழித்து,
இந்து நாளிதழில் தவளிைான கல்தவட்டிைல் துரறைின் வமலாளர் டி ஆர்.
ைவிசங்கர் அவர்களின் வநர்காணலில் அவரும் நம்பிக்ரகயூட்டும் விதமான
தசய்திகரள முன்ரவக்கவில்ரல.

இன்ரறை சமூகத்தில் அதிக ஊதிைம்

தரும் பணிகரள விரும்பிச் தசல்லும் இக்காலத்

தரலமுரறைினர்

ததால்லிைல், வைலாறு, கல்தவட்டிைல் கல்விைில் ஆர்வமற்றவைாக இருப்பது
கல்தவட்டிைலின் எதிர்காலத்ரதக் வகள்விக்குறிைாக்கி உள்ளதாகக்
கூறியுள்ளார்.

வமலும்

பாதுகாக்காவிட்டால்
அழிக்கப்பட்டுவிடும்

அைசு தக்க நடவடிக்ரக எடுத்துப்

இப்தபாழுது உள்ள தபரும்பாலான கல்தவட்டுகள்
ஆபத்தும் உள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். ததால்லிைல்

தடைங்களின் அருரம அறிைாது வணிக வநாக்கில் மக்கள் அவற்ரறச்
சீைழிக்கும் நரடமுரற அதிகரிக்கிறது என்றும், இருப்பரவ அழியுமுன்னர்
இவற்ரறப் பதிவு தசய்து ஆவணப்படுத்த வவண்டிைத் வதரவயுள்ளதாகக்
குறிப்பிட்டார். வைலாற்று மைபு வளங்கரளப் பற்றிை விழிப்புணர்ரவ
மக்களுக்கு ஏற்படுத்தவும், பைவலாகப் பள்ளி கல்லூரி மாணவர் வரை
கல்தவட்டிைல் கல்விரைக்

தகாண்டு தசல்லவும் நடவடிக்ரககரள எடுக்க

வவண்டும் என்பதும் அவர் வகாணமாக இருந்தது. ஊதிைம் அதிகம்
கிரடக்கக்கூடிை ததாழில்நுட்பக் கல்விக்வக மாணவர்கள் முன்னுரிரம
அளிக்கும் தபாழுது கல்தவட்டிைல் கல்வி புறக்கணிக்கப்பட்டுவிடுகிறது
என்பதும் அவர் கருத்து.
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இவ்வாறு ததால்லிைல் துரறைில் தகுதியுள்வளார்கரள பணிக்கு
அமர்த்தாமல் பல காலிைிடங்கள் உள்ளன, தக்வகார் தரலரமைில் துரற
வழிநடத்தப் படவில்ரல என்று அைல்நாட்டுத் தமிழறிஞர் ஒருபுறமும்;
பணிக்குத் தகுந்த கல்தவட்டிைல் திறரமைாளர்கள் கிரடக்கவில்ரல, மக்கள்
வணிக வநாக்கில் ததால்லிைல் சான்றுகரள அழிக்கிறார்கள் என்று
ததால்லிைல் துரற கல்தவட்டிைல் தரலரம அதிகாரி காைணங்கரள
அடுக்கும் தசய்திகள் தவளிைாவது வைலாற்று ஆர்வலர்களுக்கு
கவரலைளித்து வருவது ஒரு வகாணம் மட்டுவம.
இவ்வரகைில் ததால்லிைல் ஆய்வு காணும்
கவரலரையும்

மிஞ்சிவிடுவது,

முடக்கம் தரும்

அழிந்து வரும் கல்தவட்டு படிகளின்

நிரல பற்றியும், தமாழி அைசிைல் காைணமாக கல்தவட்டுப் படிகளின்
மரறவது குறித்து தமிழக பத்திரிரககள் பன்னிரு ஆண்டுகளாகச் தசய்திகள்
தவளிைிட்டுக் தகாண்டிருக்கும் அதிர்ச்சி தரும் மற்தறாரு வகாணம்.
''கடந்த நூறாண்டுகளாகக் கண்டு பிடிக்கப்பட்டு வரும் கல்தவட்டுக்கள்,
படித்துப் பார்க்கப்பட்டு, அவற்றில் உள்ள விஷைங்கள் நூல்களாக
தவளிைிடப்படவில்ரல. படி எடுக்கப்பட்ட காகிதங்களும் சரிைான
பைாமரிப்பின்றி அழிந்து தகாண்டிருக்கின்றன'' என்று வைலாற்றாய்வாளர்களின்
குமுறல்கரள ஜூனிைர் விகடன் இதழின்
ஒன்று

2006 ஆண்டு தவளிைான கட்டுரை

குறிப்பிடுகிறது. அலிகார் முஸ்லிம் பல்கரலக்கழகத்தின் வைலாற்றுத்

துரறப்வபைாசிரிைர் டாக்டர் எஸ்.சாந்தினி பீ அவர்கள் அவர்கள்
வசகரிக்கப்பட்டுள்ள கல்தவட்டுப் படிகளில் தபரும்பான்ரமயும்
தமிழ்க்கல்தவட்டுச் தசய்திகவள என்பதால் இதில் தமிழர்கள் அதிக அக்கரற
தகாள்ளவவண்டிைத் வதரவைிருக்கிறது. கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப் படிதைடுக்கப்பட
கல்தவட்டுகள் ரமசூர்

தரலரமைகத்தில்

கடந்த நூறு ஆண்டுகளாகத் தக்க

முரறைில் பைாமரிக்கப் படாமல் இருக்கின்றன என்று கவரல ததரிவித்தார்.
கல்தவட்டுகளின் பைாமரிப்பு தசலவு அதிகரிப்பதாலும், கல்தவட்டுகளில்
60% தமிழ் என்பதால் மாற்றான் தாய் மனப்பான்ரமவைாடுதான் இந்திை
ததால்தபாருள் ஆய்வகம் நடந்து தகாள்கிறது. தமிழின்

60,000 க்கும்

வமற்பட்ட கல்தவட்டுகளில் 10,000 கல்தவட்டுகள் மட்டுவம 22 ததாகுதிகளாக
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தவளிைாகியுள்ளன. இவ்வாறு ததாகுதிகளாக தவளிைானரவ

ைாவும்

ஆங்கிவலைர் ஆட்சிைில் (1907 வரை) கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல்தவட்டுகள்.
தற்கால தமாழி அைசிைல், நதிநீர் அைசிைலில் தாக்கங்களில் வைலாற்று
ஆய்வாளர்களுக்கு ரமசூர் அலுவலகத்தில் ஆய்வுக்கு ஒத்துரழப்பு
கிரடக்கப்படுவதில்ரல, இந்த நிரல மாற்றப்பட நடவடிக்ரக வதரவ
என்கிறார்

டாக்டர் எஸ்.சாந்தினி பீ.

நூலாகத் ததாகுத்து அச்சிட அனுப்பப்படுவதும் கவனிப்பாைற்று
அங்வகவை வதங்கிவிடுகிறது, பிரழ சீர் பார்க்கவும் ஆளில்ரல.

துவக்கப்பட்ட

தசன்ரன கிரள அலுவலகத்திலும் படிகரளப் படிக்கவும் ஆள் பற்றாக்குரற.
இருப்பவர்களுக்கும் பணிைில் 20 ஆண்டுகளுக்கு வமலாகப் பதவி உைர்வும்
தகாடுக்கப்படாத நிரல.

கல்தவட்டிைல் ஆய்வகத் துரறரைவை

ததால்லிைல் துரறைில் இருந்து

தனிைாகப் பிரித்து விடும் திட்டத்தில்

கல்தவட்டிைல் துரறைில் காலிைான இடங்கள்

நிைப்பப்படவில்ரல, இரவ

அரனத்திற்கும் காைணம் தமிழ்க் கல்தவட்டுகள் அதிகம் என்பதும்,
ததன்னிந்திை வைலாற்றுக்கு

முக்கிைத்துவம் கிரடக்கக்கூடாது என்ற

குறுகிை எண்ணமும்தான் காைணம் என்று தபைர் குறிப்பிட விரும்பாத
ததால்லிைல் துரறரைச் சார்ந்த

ததன்னிந்திை

உைர் அதிகாரி

ஒருவர்

ஜூனிைர் விகடனில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இச்தசய்தி தவளிைானவுடன் ஆட்சிைில் இருந்த தமிழக முதல்வர்
கருணாநிதி ஊட்டிைில் இருந்து

ரமசூருக்கு மாற்றப்பட்டுவிட்ட

ததன்னிந்திை கல்தவட்டிைல் தரலரமைகத்ரத மீ ண்டும் தமிழகத்திற்வக
மாற்றவும், தசன்ரனைில் உள்ள கிரள அலுவலகத்ரத ஆய்வு நிறுவனம்
என்ற நிரலக்கு உைர்த்தவும் மத்திைில் இருந்த காங்கிைஸ் அைசுக்குக்
எழுதினர். அன்ரறை

மத்திை அைசின்

கடிதம்

காங்கிைஸ் தரலவர் வசானிைா

காந்தியும், துரறைின் மத்திை அரமச்சைாக இருந்த அம்பிகா வசானியும்
ரமசூர் தரலரம அலுவலகத்திற்குத் தமிழகம் வகாரிை மாற்றம் குறித்து
பரிந்துரை அனுப்பியுள்ளார்கள். இரத ரமசூர் தரலரம அலுவலகம் தட்டிக்
கழித்துவிட்டார்கள்.

ஊட்டிைின் தரலரம அலுவலகத்தில் கரடசி ைாகப்

பணிைாற்றிை கர்நாடகாரவச் வசர்ந்த

அதன் உைர் அதிகாரி,

தம்முரடை

வசதிக்காக அலுவலகத்ரத ஊட்டிைிலிருந்து ரமசூருக்குக் தகாண்டு தசன்று
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விட முடிந்தது.

ஆனால், மாநில மத்திை அைசுகளால் தசய்ை இைலவில்ரல

என்பரத எந்த வரகைில் வசர்ப்பது என்பதும் விைப்பாக இருக்கிறது.
ரமசூர் அலுவலகத்தில் இருக்கும் கல்தவட்டுப்படிகரள ததாகுக்க
விரும்பிை தமிழக அைசு அதற்காக சில லட்சங்கள் நிதிரை தமிழ்நாட்டின்
ததால்லிைல் ஆய்வகத்திற்கு (Tamilnadu State Dept of Archaeology -TNSDA) ஒதுக்கி
ரமசூர் அலுவலகத்திற்கு உதவ உத்திைவிட்டது. இந்த முைற்சிைின்
விரளவால் ஓைாண்டு கல்தவட்டுகள் ததாகுக்கப்பட்டன, ஆனால் இவ்வாறு
ததாகுத்துக் தகாடுத்தரத அச்சில் தகாண்டுவை ஆர்க்கிைாலஜிக்கல் சர்வவ
ஆஃப் இண்டிைாவிற்கு ஐந்தாண்டுகள் வதரவப்பட்டிருக்கிறது.
அடுத்த கட்டமாக ஏற்கனவவ படி எடுக்கப்பட்ட சுமார் 50,000 தமிழ்
கல்தவட்டுகரள எண்ணிம வடிவில் மாற்ற (Digitalistion) தமிழக அைசு எடுத்த
முைற்சிரைத் தட்டிக் கழிக்க முடிைாமல், தமிழகத்தின் தஞ்ரசப்
பல்கரலக்கழகத்துடன் இரணந்து ரமசூர் கல்தவட்டிைல் தரலரமைகம்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வபாட்டுக் தகாண்டது. இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட
ஓைாண்டு காலத்தில் கிழிந்துவபான படிகரளவை எட்டு மாதத்திற்கு ரமசூர்
தரலரமைகம் ஒட்டி ஒட்டி

சீர் தசய்து தகாண்டிருந்தது. அதனால், தமிழக

அைசு ஒதுக்கிை 25 லட்சத்தில் ரூபாய் 22 லட்சங்கரளப் பைன்படுத்த
முடிைாமல்

தமிழ் பல்கரலக்கழகம் அைசுக்வக திருப்பி அளித்தது என்று

டாக்டர்.எஸ்.சாந்தினி பீ

குறிப்பிட்டுளார்.

ஆனால் புரிந்துணர்வு

ஒப்பந்தத்ரதத் தஞ்ரச தமிழ் பல்கரலக்கழகம் முரறைாக பைன்படுத்திக்
தகாள்ளவில்ரல, விரைவில் தசைல்படாத நிரலக்கு ஆள் பற்றாக்குரறவை
காைணம் என்று ரமசூர் தரலரமைகத்தின் அதிகாரிகள் தஞ்ரச தமிழ்
பல்கரலக்கழகம்

மீ து குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். அத்துடன்

திறரமைானவர்கள் இல்லாமல் வபானதால் பணிைில் ஓய்வு தபற்றவர்கரளக்
தகாண்டு மிக தமதுவாகப் பணி ததாடர்வதால் பல காலம் ஆவதாகவும்,
இந்தநிரலக்கு மத்திை அைவச தபாறுப்பு எனவும் மத்திை அைரசயும் குற்றம்
சாட்டியுள்ளார்கள்.

இப்தபாழுது எண்ணிமப் படுத்தும் பணி தனிைாரிடம்

ஒப்பரடக்கப்பட்டுள்ளதாகத் ததரிகிறது.
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ரமசூர் தரலரமைகத்தில்

மட்டுமல்ல, கிரள அலுவலகமான

தசன்ரன ததால்லிைல் ஆய்வகத்திலும் பத்தாண்டுகளுக்கும் வமலாகப் பல
கல்தவட்டிைலாளர்கள் பணிைிடங்கள் நிைப்பப்படவில்ரல. ஒவ்தவாரு
ஆண்டும் ASI மற்றும் TNSDA சார்பில் ஒரு வருட பி.ஜி டிப்ளமா பைிற்சி
தபற்று தைாைாகும் கல்தவட்டிைல் மாணவர்களுக்கு

உரிைக் காலத்தில்

கல்தவட்டிைலாளர் பணி கிரடக்காத தபாழுது அவர்களும்
வவறுபணிகளுக்குச் தசல்ல வவண்டிை நிரலக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள்.
மார்ச், 2008 ல் ரமசூர் தரலரம அலுவலகம் வவதறாரு

புதிை

கட்டிடத்திற்கு இடமாற்றம் தசய்ைப்பட்ட வபாது அங்குப் படி எடுக்கப்பட்டு
ரவத்திருந்த பல நூறு தமிழ் கல்தவட்டுகள்

பதிப்பிக்கப்படாமவல அழிந்து

வபாய் விட்டதாகக் கூறப்பட்டது. கர்நாடகா அலுவலகத்தில் இவ்வாறு
அழிந்து வபாகும் தமிழ்க் கல்தவட்டுகளுக்கு தமாழி அைசிைல்தான்
அடிப்பரடக் காைணம்

என்பரதச் சைாசரி மக்கள் கூறுவதில்ரல,

கல்தவட்டு

ஆய்வாளர் தநல்ரல தநடுமாறன், டாக்டர்.எஸ்.சாந்தினி பீ வபான்ற
அத்துரறைின் வல்லுநர்கள்தான் வருத்தத்துடன் கூறுகிறார்கள்.
காழ்ப்புணர்வால் தமிழ்க் கல்தவட்டுகள் பைாமரிப்பின்றி
ஆவணப்படுத்தப்படாமல் வபாவது வகைளாவிலும் நிகழ்கிறது. அங்குக்
கிரடக்கும் தமிழ்க் கல்தவட்டுகரளக் வகைள அைசும் பதிப்பிப்பதில்ரல
ததால்லிைல் துரறவசமும் ஒப்பரடப்பதில்ரல என்று கல்தவட்டு ஆய்வாளர்
தநல்ரல தநடுமாறன் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
இதுநாள்வரை வசகரித்துரவக்கப்பட்ட 75 ஆைிைத்துக்கும் வமலான
தமிழ்க் கல்தவட்டுகளின் படிவங்கரளயும் , பாதுகாக்கவும் பைாமரிக்கவும்
தமிழ் ததரிந்த ததால்லிைல் அறிஞர்கரளப் பணிைில் அமர்த்தாத நிரலைில்,
அரவ

தமிழ்ப்பண்பாட்டின் மீ து தவறுப்பும்

தமாழிதவறியும் தகாண்ட

ததால்லிைல் துரற அலுவலர்களால் அழிக்கப்படுவதாகவும், ஆய்வாளர்கள்
ஆய்வுக்காக படிகரளக் வகட்கும்தபாழுது அனுமதி மறுக்கப்படுவதுடன் பல
காணாமல் வபாய்விட்டதாகக் கூறப்படுவதாகவும் மீ ண்டும் தசய்திகள்
ததாடர்ந்து சமீ பகாலம் வரை

தவளிைாகி வருகின்றன.

இருப்பரவ அழியும்

முன்னர் அவற்ரற அச்சில் தகாண்டுவைவும் எண்ணிம வடிவிலும்
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பாதுகாக்கும் அவசிைத்ரத ஆய்வாளர்கள் அைசிடம் முன்ரவத்தும்
வருகிறார்கள்.
தமிழ் தமாழிக் கல்தவட்டுகரளத் தவிை பிறதமாழி கல்தவட்டுகள்
அச்சிவலறும் பணி விரைவாக நடப்பதாகவும் அப்பணி வரும் பத்தாண்டுகளில்
முடிந்துவிடலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம்
தமிழ்க்கல்தவட்டுகள் திட்டமிட்டுப் புறக்கணிக்கப்படுவதாகத்தான் முடிவு
தசய்ை வவண்டிைிருக்கிறது.

கட்டுலரக்குத் துலணநின்றலவ:
1) Archaeological Survey of India, Government of India - Epigraphy Branch;
http://asi.nic.in/asi_epigraphical_sans_epibranch.asp
2) ஜப்பானிைத் தமிழறிஞர் தநாவபாரு கைஷிமா காலமானார், டாக்டர் இ.
அண்ணாமரல, 26 நவம்பர் 2015, பிபிசி தசய்தி நிறுவனம்;
http://www.bbc.com/tamil/global/2015/11/151126_noburuobit
3) ‘காவிரியும் வபாச்சு... கல்தவட்டும் வபாச்சு?’, 18/06/2006, ஜூனிைர் விகடன்;
https://www.vikatan.com/new/article.php?module=magazine&aid=78555
4) தமிழ் கல்தவட்டுகரள அழிக்கும் கர்நாடகா... கண்டு தகாள்ளாத தமிழகம்!
ஆர். ஷஃபி முன்னா, விகடன், 02/05/2013;
https://www.vikatan.com/news/coverstory/14440.html
5) ரமசூரில் அழிக்கப்படும் தமிழ் கல்தவட்டுகள் வைலாற்று ஆய்வாளர்கள்
அதிர்ச்சி, பிப் 04, 2018, தினமலர்; http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1951851
6) ‘Unless knowledge of epigraphy develops, no ancient or medieval history of this country can
be studied', Parvathi Menon, December 02, 2010, The Hindu;
http://www.thehindu.com/opinion/interview/lsquoUnless-knowledge-of-epigraphy-develops-no-ancient-ormedieval-history-of-this-country-can-be-studied/article15576712.ece
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7)‘Epigraphy staring at an uncertain future', R. Krishna Kumar, February 13, 2012, The Hindu;
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/epigraphy-staring-at-an-uncertainfuture/article2887483.ece
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: வததமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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5. திருவொடொலைக் மகொயில் கல்தவட்டுகள்
―முலைவர் கி. கொலளரொசன்

பாண்டிை நாட்டில் பாடல்தபற்ற தலங்கள் பதினான்கு.

அதில்

திருவாடாரனத் திருத்தலமும் ஒன்று (புவிைிடக் குறிப்பு: 9.783656, 78.919450).
திருவாடாரனைில் சுவாமிைின் தபைர் ஆதிதைத்வனசுவைர்.
ஞானசம்பந்தரின் பதிகமும், அருணகிரிநாதர் அருளிச்தசய்த திருப்புகழும்,
திரு உ.

வவ.

சா.

தபரிைபுைாணமும்,

அவர்களின்

திருத் தலங்கள் வைலாறும், வசக்கிழார்

திருவாரூர் சாமிநாத வதசிகர் இைற்றிை திருவாடாரனப்

புைாணமும் இக்வகாைில் உரறயும் இரறைின்
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சிறப்ரபக் கூறுகின்றன.

1) திருவொடொலை சுவொமி சந்நிதிக்கு அருமக மண்டபத்தின் தலரயில்
உள்ள கல்தவட்டு

முதல் கல்தவட்டின் பொடம்:
1 .....த்தொன் எழுத்து
2 ...எழுத்து பலடமுகமழ(கி)ய..
3 மதவன் தபொன்ைொண்டொன் தற்குறியு
4 த்தொன் எழுத்து வத்தரொய கங்கன் எழுத்து
5 (யொன் மபொ..)ழகியொள் தற்குறி
6 ருமொள் எழுத்து இன்ைொட்டுக்கு
7 தசொல்ை இப் ப்ரமொணம்

எழுதி

8 ட்டுக் கணக்கு கூத்தொடுவொன் வி
9 ன் மசைொவலரயன் எழுத்து

~ 30 ~

குறிப்பு: இது கல்தவட்டின் இறுதிப்பகுதி. சாட்சிக் ரகதைாப்பம்
இட்டவர்களின் விவைம். வதவன் தபான்னாண்டான், வத்தைாை கங்கன்,
(அ)ழகிைாள், (தப)ருமாள், வசனாவரைைன் வபான்வறார் ரகதைாப்பம்
இட்டுள்ளார்கள். இவர்களில், படிப்பறிவு தபறாதவர்கள் இருவர்; இவர்கள்
இருவரும் ரகதைாப்பம் இடாமல் தம்முரடை அரடைாளத்துக்தகன்று தம்
குறிகரள (கீ றல்கரள?) இட்டுள்ளார்கள. இரத “தற்குறி”

என்று

மூல

ஓரலகளிலும், கல்தவட்டுகளிலும் குறிப்பர். இதன் அடிப்பரடைிவலவை, இந்த
மைபு ததாடர்ந்து, இன்றும் எழுத்தறிவில்லாதவர்கரளத் “தற்குறி” என்று
வழங்கும் வழக்கு நிரலதபற்றுவிட்டது. தற்குறிப் தபண்மணி ஒருத்தி
சாட்சிக் ரகதைாப்பம் இட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. வகாவில் நிர்வாகத்தில்
ஏவதாதவாரு பணிைில் ஈடுபட்டவளாக இருக்கலாம். பிைமாண ஓரல
எழுதிைவன், நாட்டுக்கணக்கு (கணக்கன்) கூத்தாடுவான் என்பவன் ஆவான்.
ஒவ்தவாரு ஊருக்கும் ஊர்க்கணக்கு இருப்பர்; ஒவ்தவாரு நாட்டுப்பிரிவுக்கும்
ஒரு நாட்டுக்கணக்கு இருப்பர். நாட்டுக் கணக்கு இந்த ஆவணத்ரத
எழுதிைதாலும், சாட்சிக் ரகதைழுத்து பலர் இட்டதாலும், இக்கல்தவட்டு
குறிப்பிடும்

நிவந்தம் தபரிை அதிகாரி ஒருவைாவலா, அல்லது அைசனின்

வநைடி ஆரண மூலமாகவவா அளிக்கப்பட்டிருக்கவவண்டும் எனலாம்.
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2) அம்மன் சந்நிதியில் உள்ள பிள்லளயொருக்கு அருமக மண்டபத்தின்
தலரயில் உள்ள கல்தவட்டு

இரண்டொவது கல்தவட்டின் பொடம்:
1 ............(நொட்டு கீ ழ்)..
2 .... ...களப்பொளரொயன் எழுத்தத...
3 ..........ழகிய தபருமொளொை (வர)
ீ
4 ..

(திரு) வொடொலைத் தொ....கண்....

5 ..... முத.... யொர்....சிஷ்யப்ர....
6 ..........ல் விலைதகொண்ட ....
7 ..................
8 ......................
குறிப்பு: திருவாடாரன ஊர்ப்தபைர் காணப்படுகிறது. களப்பாளைாைன்
என்பவன் தபைரும் உள்ளது. தசய்திரைச் சரிைாக அறிை இைலவில்ரல.
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துண்டான கல்தவட்டுகள் தரைைில் பதிக்கப் தபற்றிருப்பதால்,
இதுவபான்ற கல்தவட்டுகள் நிரறைவவ இருந்திருக்கலாம் என்றும்,
அரவைரனத்ரதயும் புதுப்பித்வத இத்திருக்வகாைில் புனர்நிர்மாணம் தசய்ைப்
தபற்றுள்ளது என்றும் உணர்ந்து தகாள்ள முடிகிறது.

நன்றி:
கல்தவட்டுகரளப் படித்து உதவிைவர்
——

து.சுந்தைம், கல்தவட்டு ஆைாய்ச்சிைாளர், வகாரவ.

ததாடர்பு:

doraisundaram18@gmail.com அரலவபசி :

9444939156.

________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

முரனவர் கி. காரளைாசன்

kalairajan26@gmail.com

http://kalairajan26.blogspot.in/
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6. வருவொரொ நம் இரொஜரொஜர்
―மொரிரொஜன்

தஞ்ரசப் தபரிைவகாவில்,
இைாஜைாஜர் மற்றும் அவைது

வதவி

உலகமாவதவிைாரின்
திருவுருவச்சிரலகள்
களவாடப்பட்டது.

மீ ண்டும் இது

பைபைப்பான தரலப்புச் தசய்திைாய்
ஆகிவிட்டது.
என்ன சிரலகள்
ைார் எடுத்தது?
எப்தபாழுது

அரவ?

என்ன ஆதாைம்?

திருடு வபானது?

இப்தபாழுது எங்வக உள்ளது? அரத
மீ ட்க இைலுமா?

அவசிை சில

விபைங்கரள எளிரமைாகப்
பார்ப்வபாம்.
தஞ்ரச இைாஜைாவஜஸ்வைம்.
தபருவுரடைாருக்குப் பல
நிவந்தங்களும் வந்து குவிகின்றன.
அைசர், அைண்மரனப் தபண்டிர்,
பரடத்தரலவர்கள், அரமச்சர்கள், குடிமக்கள் என்று பலரிடம் இருந்து
நிவந்தங்கள் வந்து நிைம்பின.

தசப்பு படிமங்களும், பிைதிமமும் நிரறந்தன.

அவ்வாறு தகாடுத்தவர்களில் இவரும் ஒருவர்.

"தபாய்ரக நாட்டுக் கிழவன்

ஆதித்த சூரிைனான ததன்னவன் மூவவந்த வவளான்," இவரும் தன் பங்குக்குச்
தசப்புப் படிமங்கரளத் தானமாக அளித்தார்.
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சுந்தைர், பைரவ நங்ரகைார், சம்பந்தர் என்று நாைன்மார்களின்
படிமங்கரள எடுத்தார்.

இருந்தும் அவருக்கு ஒரு குரற.

எத்தரனவைா

அடிைார்களின் படிமங்கரள எடுத்தும், நிரறவில்ரல அவருக்கு.
வகட்டறிந்த அடிைார்களுக்குப் படிமம் எடுத்தாகி விட்டது.

கரதகளில்

ஆனால்,

கரதகளிலும், காப்பிைங்களிலும் கண்டும் வகட்டுமிைாத, பல உன்னத
சாதரனகளுக்குச் தசாந்தக்காைைாய் ஒருவர் உள்ளாவை.

பாைதவதசவம

தகாண்டாடும் ததன்கைிலாைமாய் தட்சிணவமருரவ இவ்வுலகிற்கு அளித்த
அடிைார்.

மக்களுக்கான மன்னனாய் வாழும் தபரும் அடிைார் அல்லவா

இவர்? இவருக்குப் படிமம் எடுக்காமல் இருப்பதா? எடுத்வத விட்டார்.
மாமன்னர் இைாஜைாஜ வசாழனுக்கும்,

பட்டத்தைசி வலாகமாவதவிக்கும் தசப்பு

படிமம் எடுத்வத விட்டார்.

தஞ்ரசப் தபரிைவகாவில் கல்தவட்டு. ( SSi vol. 2 No. 38.) தனது
தரலவரன தபரிைதபருமாள் எனக்குறிப்பிட்டு, இைாஜைாஜனுக்கும்
வலாகமாவதவிக்கும் எடுத்த படிமங்கரள பற்றி விரிவாகச் தசால்கின்றன.
படிமங்களின் நீளம் அகலம் உைைம், குறிப்பிட்டு அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட
தபான் முதலான ஆபைணங்கள் பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளது.

எத்தரனவைா

கனவுகளுடன், ஆரச ஆரசைாய், தபாய்ரகநாடு என்னும் சிறு கிைாமத்ரதச்
வசர்ந்த ததன்னவன் என்பவர் தன் மன்னனுக்காக எடுத்த இைாஜைாஜர் மற்றும்
வலாகமாவதவிைின் திருவமனிகள்...

இப்வபாது நம்மிடம் இல்ரல.

இருக்கின்றன இந்த இைண்டு சிரலகளும்?
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எங்வக
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தஞ்ரச மைாட்டிை அைசி காமாட்சிபாய் சாவகப் காலம் வரை,
வரை இந்த இைண்டு சிரலகளும் தஞ்ரசைிவல

கி.பி. 1875

இருந்துள்ளது.

இவ்வம்ரமைாரின் இறப்புக்குப் பிறகு மைாட்டிை அைச குடும்பத்தாரிரடவை
உரிரம பிைச்சரனகள் வதான்றின.

வழக்கு, விசாைரண என்று உச்சக்கட்ட

குழப்பம் நிலவிைது. அச்சமைத்தில் இச்சிரலகள் களவாடப்பட்டிருக்க
வவண்டும்.

அவற்றுக்குப்

பதிலாகப் வபாலிைாக இரு சிரல தசய்து,

அவற்றின்

பீடத்தில், "தபரிைவகாவில் ைாசா ைாவசந்திை வசாளைாசா " என்று

பிற்கால எழுத்தரமப்பில் எழுதி தபரிைவகாவிலில் ரவத்துள்ளார்கள்.
ததன்னவன் மூவவந்த வவளான் எடுத்த அந்த திருவுருவச் சிரலகள்
எங்வக? எந்தத் தகவலும் இல்ரல.
அகமதாபாத்தில்

வருடங்கள் கடந்தது.

குஜைாத்,

சாைாபாய் என்னும் தசல்வாக்கு மிகுந்த ஒரு வம்சம்

உள்ளது. அவர்களுக்குச்

தசாந்தமாய் தகளதம் சாைாபாய் என்னும் தபைரில்

ஒரு அருங்காட்சிைகம் ( காலிவகா மியூசிைம்) உள்ளது.
அங்குதான் இச்சிரலகள் இருப்பதாகவும், அவற்றின்

அளவு மற்றும்

வடிவம் அப்படிவை தஞ்ரச தபரிைவகாவிலின் கல்தவட்டுடன்
தபாருந்துவதாகவும்,

இதுதான் இைாஜைாஜர் மற்றும் உலகமாவதவி படிமம்

என்று அரனத்து வைலாற்று ஆய்வாளர்களும் சான்றுகளுடன்
உறுதிப்படுத்தினர்.

பைபைப்பு ததாற்றிைது.

இந்திைாகாந்தி ஒரு முரற தஞ்ரச வந்தவபாது அவைது கவனத்திற்கு
இவ்விடைம் தகாண்டு தசல்லப்பட்டது. அப்வபாரதை முதல்வர் எம். ஜி. ஆர்.
இச்சிரலகரள மீ ட்க முைற்சிகள் வமற்தகாண்டார், பலனில்ரல.
தமிழக முதல்வைாகக் கரலஞர் இருந்தவபாது,

அப்வபாரதை குஜைாத்

முதல்வர் நவைந்திை வமாடிைின் கவனத்திற்கு இவ்விடைத்ரதக் தகாண்டு
தசன்றார்.

வபச்சுவார்த்ரதைில் முன்வனற்றம் கண்டது.

இைாஜைாஜர் தன்

மரனவியுடன் தஞ்ரச திரும்புவார் என்று அரனவரும் காத்திருந்தனர்.
அப்வபாரதை கல்வி அரமச்சர் தங்கம் ததன்னைசு, தசைலர் இரறைன்பு,
குடவாைில் பாலசுப்ைமணிைன், ததால்லிைல் இைக்குநர் இைா.நாகசாமி
ஆகிவைார் குழுவாக குஜைாத் தசன்று
சந்தித்தனர்.

முதல்வர் நவைந்திை வமாடிரைச்

எல்லாம் சரிைாக நடந்தும் பைன் இல்லாமவல வபானது.
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ததால்லிைல் துரற இைக்குநர் திரு. நாகசாமி அவர்கள் இச்சிரலகள் தஞ்ரச
தபரிைவகாவிலுக்குச் தசாந்தமானது அல்ல என்று கூறிவிட்டாைாம்.

ஆகவவ,

குஜைாத் அருங்காட்சிைகம் அச்சிரலகரளத் தை மறுத்துவிட்டதாம்.

இப்படி

ஒரு தகவல் பைவிைது.

கரலஞர் எடுத்த அரனத்து முைற்சிகளும்

பலனற்றதாய் ஆைின.
இப்வபாது

மீ ண்டும் சிரல மீ ட்பு நிகழ்வுகரள

மாணிக்கவவல் அவர்கள் முன்தனடுக்கிறார்.
அவருக்குத் துரண நிற்கவவண்டும்.

ஐைா தபான்.

ஒட்டுதமாத்த தமிழகமும்

இைாஜைாஜரையும், பட்டத்தைசி

உலகமாவதவிரையும் வைவவற்கக் காத்திருப்வபாம்.

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: மாரிைாஜன் (marirajan93@gmail.com)

~ 38 ~

7. மகொயிைின் விமொைங்கள்
―நூ.த.மைொ.சு.

வகாைிலின் சுற்று தளம் தசவ்வக வடிவுரடைதாகவும், தூங்காரன
மாட விமானம்

தகாண்டதாகவும், படத்தில் காண்பது வபால

வகாைில்கள் அரமந்திருப்பதுண்டு.
பழங்காலத்திை

கருவரற

சிதிலமரடந்ததால்
தாங்கும்

வரகைில்

அரமக்கும்
நிரல

ஒரு

எனல்

உச்சிைில்

விமானமாகும்

ஆனதான

முைல்வு

வவண்டும்.

இருக்கும்

என்பரதயும்

வபால்

அல்லாது

வடிவாகக்

கட்டுமானம்

கருங்கல்லால்

ஆகாமல்

அந்நாரளை (current) புதுரம, தபருரம
தூங்காரன

இதுவாகலாம்,
அதான்று,

இைண்டாம்

மாடங்கள்

இதன் காைணம், வகாைிலின்

விமானம்

பின்னாளில்

சில

இது

தளம்தான்

கவனிக்க

மாடமாக
இது

ஓர்

தூங்காரன

வவண்டும்.
உள்ளது.
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சிறப்பு

இருநிரல

அடிமட்டத்திலிருந்வத

அரமைாமல்

விமானம்

பல

மட்டும்

தனி

மாடக்வகாைில்
மாட
தூங்காரன

தூங்காரன

இன்று

சாதாைண

மைத்தடிைில்

நிரலைில்

பிள்ரளைார்,

வழிபடுவதும்,

இதுவவ ஊர்மன்றம்

வபசுமிடம்

ஊர்த்தரலவர்

அறிவவாம்.

இவ்வரக

அதன்

கூரைகள்

தபாலிவுமிக்க

எனவும்

ஆகும்.

ஆனால்,

இவ்வரகத்தது

வழிபாட்டு

பரிணமித்தது
பல்லவர்கள்

ஆகாமல்

எனப்படுவதும்

எனும்

தசால்

உண்டு.

நன்வற

வமற்படும்வபாது
பின்

சிற்பங்களுடன்

கூடிைதாகவும்,

வைலாற்றுப்பாரத

குரடவரைக்வகாைில்கள்

வழிபாட்டுத்தலமாக

மட்டும்

ஆனால்

தகாடி,

வதி
ீ

ஊர்தி/வாகனங்களில்

வபாட்டிவபாடும்

எனவும்

இரவ

பதாரக

குரடவபான்ற

திருவாரனக்கா

வானம்/கூரை - தரலக்கு

விதொைம்

இருக்கும்.

நிரனவு

நாகரீகம்

விதானம்

அதன்

பைாமரிப்பு

மொலைதொழ் தசன்ைி வயிரமணித் தூணகத்து
நீ ை விதொைத்து நித்திைப் பூம் பந்தர்க்கீ ழ்
வொனூர் மதியம் சகடுஅலணய வொைத்து 50
- சிலப்பதிகாைம் 1 புகார்க் காண்டம் ;
பதிகம் 1 மங்கல வாழ்த்துப் பாடல்

இரறவன்

உண்டு.

சிலந்தியும்

தகாள்க.
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வகாைில்

விமானம்

வைலாற்றில்

மற்றும்

தசாற்களும்

நகைக்கூடிைரவைாகவும்

இன்றும்

'சவுடல்'

வகாைிலின்

விண்ணகர்

தற்காலிகமானரவ.

வபான்று

அரமப்புடன்

வமலுள்ள

வழங்கும்.

பந்தர்(ல்), கொவணம் எனும்

தாங்கும்.

சிலவநைங்களில்
உலா

உள்ளரம

இைல்பான

அரமத்த

முற்றும்

ததாடர்புரடைது.

அப்தபாருள்

என்பது

அரமத்து

ஊர்ப்தபாதுக்காரிைங்கள்

பின் தசங்கல்லாலும்,

கருங்கற்களால்

ஆல

வமரடமீ து

எனவும்

இடம்

அைச,

ஆகும்.

விமொைம்
அரமப்பு

சிரலகரள

சந்திக்குமிடம்

கவின்தபரு

ஊர்களில்

எனவும்

ஓரலகளாகவும்,

கற்றளி

எழுந்தரவ

அம்மன்

உள்ள

ைாரனயும்

குறித்துப் வபசுவரத

திருக்மகொயி ைில்ைொத திருவி லூருந்
திருதவண்ண ீ றணியொத திருவி லூரும்
பருக்மகொடிப் பத்திலமயொற் பொடொ வூரும்
பொங்கிதைொடு பைதளிக ளில்ைொ வூரும்
விருப்மபொடு தவண்சங்க மூதொ வூரும்

விதொைமும் தவண்தகொடியு மில்ைொ வூரும்
அருப்மபொடு மைர்பறித்திட் டுண்ணொ வூரும்
அலவதயல்ைொம் ஊரல்ை அடவி கொமட 6.95.5
- அப்பைடிகள்;
விதானம்
ஊைல்ல

அரமந்த

என்பது,

காட்டுவாசிகளாக

திருத்தாண்டகம்
வகாைில்கள்

நாகரீகம்
வாழும்

முதிைாது

இல்லாமல்
வாழும்

இருக்கும்

குடிகள்,

ஊர்

அதாவது

இடம் (அடவி காடு) என்பதாகும்

வவறு;
ASPIDAL, என்பது

தூங்காரன

மாட

அரமப்பின்

ஆங்கிலச்தசால்,

வடதமாழிைில் गजपृष्ाதकதर எனக்கட்டுகின்றது (https://shabdkosh.raftaar.in/).
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வாதபிக்வகாைில்
தூங்காரன

மாடம்

இப்படி
அதுவாகாது

வமவல

எனும்

புதுரமைாகத்

வகாைில்

வகாஷ்டங்களில்

அது

ஒரு

இைண்ரடயும்

அடித்தளம்

மகன்

தாங்கி

மிகுந்த

நான்குபுற

ஐைம்

சுவரினில்
ததன்முகன்

உருவங்கரள

குடந்ரத

அவர்தம்

உருவங்கள்

என்று

மாறினாலும்

வகாஷ்டத்தில்தான்

கணபதி எனும்

நாவகசுைர்

குடும்பம்/பைம்பரை

உள்ளன.

உள்ளது.

ரவப்பர்.

அதனால்

ஆனால்,

அப்படிக் காட்டவில்ரல.

கீ வழ உள்ளரவ - சில்பசாத்திைம்

வமலுள்ள

என்றால்

வசாழமன்னன்,

தந்ரத

இங்கு

சிறிவத

கரடபிடிப்பது

தனித்துவம்

பரடவடாகுவமா
ீ

கல்தவட்டுகள்

அல்லது

அரமப்பு.

துர்க்ரக,

ஆனால்,

உட்படத்

இது,

வகாஷ்டம்

ரவக்கும்

பிைம்மா/லிங்வகாத்பவர்,

இத்தரகைவத.

அரமப்பு.

தகாள்ரகரைக்

எனலாம்.

வபால்

தபண்கள்

சதுை

இருந்தால்தான்

இடரைத்தரும்
சன்னல்

ஒருவரகைில்

படத்தில்
ஒப்புக்காட்ட

தரும்
வந்த

ததாடர்புரடை தசாற்கள் :-

விளக்கங்கள்
நிரல
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ஒரு

மட்டுவம

தனி
ஆகும்.

மனிதர்
முதலில்

உள்ளது

கட்டிடம்

விளக்கம்.

பின்தான்

அதரன

ஒப்பு காட்ட

எனவவ, விளக்கம் என்பது இங்வக

விளக்கத்திலிருந்து

கட்டிடம்

'வி'மொைம்

வொைம்

உள்ள 'வி'

என்பது

விநொயகன்,

விபுைம்,

மபொன்றலவ சிை.

பின்

வந்தநிரலைில்

ஓர்

வந்தது.

அரமக்கப்படவில்ரல.

பறத்தல் ததொடர்புலடயது

வடதமொழி

இதைில்

முன்தைொட்டு(prefix) விதொைம்,

விக்கிரமன்,

விபூதி'

விமைன்,

விநொசம்

வடதமொழியில் சிைமபொது 'வகரம்'

'பகரொக'

வங்கொள குடொக்கடல் Bay of "Bengal" எழுத்தின் வடிமமும் கொண்க,
மிகச்சிறிமத மொற்றப்பட்டுள்ளது. 'व'

'ब' வயிற்றின் நடுவண் ஓர்

கிலடக்மகொடுமட்டும்.
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மொறும்.

அதான்று,
கிட்டுவதால்

ஓர்

அதற்கு

பலதபாருள்
(காமவதனு,

அங்காடிைில்
சிந்தாமணி

ஒவை
வபால்)

கூரைைின்
'விதான்'

கீ ழ்
எனவும்

தபைரிட்டுள்ளனர்.

படங்கள்: நன்றி இரணைப் பக்கங்கள்

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: நூ.த.வலா.சு. (மைிரல நூ.த.வலாக சுந்தைம்) (selvindls61@gmail.com)
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8. யொளி
―இரொம.கி.

"ைாளி மிருகம், தமிழரின் கற்பரனவளமா இல்ரல ததலுங்கு
மன்னர்களுரடைதா? தமிழருரடைதாய் இருப்பின் இலக்கிைத்தில் ைாளிபற்றி
குறிப்புள்ளதா?" என்றததாரு வகள்வி தசால்லாய்வுக்குழுவில் வகட்கப்படுவது.
இக்வகள்வி ஆழமானது. இதற்கு நீளமாகத்தான் விரடைளிக்கமுடியும்.
ைாளி, முதற்தசால்லல்ல. ஆளிவை முதல். ஆளல்/ஆள்தல் என்பது
அதிகாைங் குறிக்கும் விரன. ஆட்சி, ஆட்டம், ஆடதலன 100க்கும் வமற்பட்ட
தசாற்கரள ஆல்>ஆள் என்றவவர் உருவாக்கும். நிலத்ரத, வித்ரதரை
ஆள்பவன் ஆளன்/ஆளி. பரி 8-64 இல் முருகரனவை கூட ஆளிதைன்பார்.
இன்தனாரு வரகைில் ஆளி என்பது வதாழி, மரனவிரைக் குறிக்கும்.
நிலத்தரலவன் ஆளிைானது வபால் காடாளுஞ் சிங்கமும் ஆளிைானது.
ஆழ்ந்து பார்க்கின், விலங்குலகில் அைசனுக்கு இரணச்தசால் ஆளிவை.
ைாரனைளவிற்குப் தபருவிலங்ரகயும் அடித்துண்ணும் வலிதகாண்ட சிங்கம்
காட்ரட ஆள்வதாய் இந்திைப்புரிதலில் ஒரு ததான்மமுண்டு.
இன்று கூர்ச்சைம் வபான்ற இடங்களில் மட்டும் சிங்கம் வதிந்தாலும்,
சங்ககாலத்தில் நம்மூரிலுமுண்டு. (அரி, ஆளி, பூட்ரக, வைமா, மடங்கல்
என்று பல தபைர்களில் சிங்கம் சங்கநூல்களிற் வபசப்படும்). சிங்கம்
என்றதசால் சங்கநூல்களில் இல்ரலதான். ஆனால் சங்கநூலிற் பழகாது
மக்களிரட காலங்காலமாய்ப் புழங்கிவந்த தமிழ்ச்தசாற்கள் மிகப்பல.
சங்கநூற்கரள நான் அகைமுதலிகள்வபால் என்றுங் கருதிைதில்ரல.
அக்காலத் தமிழின் ஒருபகுதிரை மட்டுவம அரவ பதிவுதசய்தன. அவ்வளவு
தான். புலி மட்டுவம தமிழர் விலங்கு, சிங்கம் நமக்கு அைதலன
அறிைாரமைிற் கரதகட்டுவரதயும் நான் ஏற்பதில்ரல. 2000 ஆண்டுகளுக்கு
முந்ரதை விலங்குப் பைம்பரல, இன்றுவபாற் கருதுவது சரிைல்ல. சிங்கங்
குறித்து ஒருவசைப் புழங்கிை ைாளி, ஆளிைின் சங்கச் தசால்லாட்சிகரள
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இங்கு கீ வழ விவரிக்கிவறன். முதலில் நாம் காணப்வபாவது
தபரும்பாணாற்றுப்பரட 258-260 வரிகளில் வரும் ைாளி.
[ஓர் இரடவிலகல். . .

’முக’தவனும் தமிழ்ச்தசால்லிரட வழக்கம்வபால்

ைகைம்நுரழத்து ம்ருகதவனும் சங்கதச்தசால் கிரளக்கும். முக>ம்ருக>மிருக.
அரத மீ ளக் கடன்வாங்கி மிருகதமனத் தமிழிற்பைிலாது, முக>மக>மா என்ற
தமிழ்ச்தசால்ரலவை பைிலலாம். காண்க முகன்>மகன்>மான்;
முகள்>மகள்>மாள். ஆளிக்கு இன்னும்வவறு தபாருட்பாடுகளுண்டு.
குறிப்பிட்டுச் தசால்லத்தக்கது linseed ஐக் குறிக்கும் ஆளிவிரத. ஆளிதநய்
நம்மூரில் இல்லாவிடினும், குளிர்நாடுகளில் அது தபரிது. ஆளிநாரிற் தசய்த
ஆளித்துகிலும் (linen), எகிப்திைன், சுவமரிைன், பாபிவலானிைன், கிவைக்கம்
வபான்ற விடங்களில் தபரிது. நம்மூர் பருத்திக்கு மாற்றாய் பட்வடாடு
ஆளியும் பழந்தமிழகத்தில் இறக்குமதிைானது.]
பாட்டிற்கு வருவவாம்.
அணங்குலட யொளி தொக்கைின் பைஉடன்
கணம்சொல் மவழம் கதவுற்றொ அங்கு
எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சொக் கம்பலை
இப்பாடல் வரிகள் ”ைாரனக்கூட்டத்தில் இருந்ததவாரு ைாரனவமல்
மீ விலங்கு மூர்க்கமாய்த் தாவிப்பாயுஞ் சிங்கங் (”அணங்குரட ைாளி”) கண்டு
அச்சுற்று விரைந்வதாடும் ைாரனகள் வபால் கரும்புச் சாறுபிழி எந்திைங்கள்
விரைந்தரசந்து என்றுங் குரறைாத ஓரசரை எழுப்புகின்றனவாம். ைாளிகள்
தாக்க முடிவுதசய்தால், அணங்கு தம்வமல் ஏறிைதுவபால் எழுச்சியுற்று
இரைகளின்வமற் பாயுதமன்பது இங்கு தசால்லப்படும் தசய்தி. அததன்ன,
“அணங்குரட ைாளி” ?

அணங்குக் கருத்தீட்ரடப் புரிந்துதகாள்வதில் பல

தமிழறிஞர் தடுமாறியுள்ளார். தபண்முரலக் காம்பில் அணங்கு
இறங்குகிறததன்று கூடத் தவறாகப் தபாருள்தசால்வார். நானறிந்தவரை,
அணங்ரகச் சரிைாக, விரிவாக விளக்கிைவர் முரனவர் வி.எஸ்.ைாஜம்
மட்டுவம.
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நம் வாயுள் வமலிருப்பது அண்ணம். நமக்கு வமல்/முன் இருப்பவன்
அண்ணன். அண்ணுதல்/அணங்குதலுக்கு வமவலறுததலன்று தபாருள்.
ஆழ்ந்துபார்த்தால் ”அங்கு” எனும் ஈற்றில்முடியும் தமிழ்ச்தசாற்கள்
கணக்கற்றரவ. ”சுைம்” பற்றிச் தசால்லாத பாரலப்பாட்டுக்கவள இல்ரல (153
குறிப்புகள் சங்கநூல்களில் உண்டு, சங்கப்பாட்டுகளில் 50% க்கும் வமலானரவ
பாரலப்பாட்டுக்கவள.) சுைங்கம் தமிழ்ச்தசால்தலன தநாதுமலாருக்கு
உறுதிைாகச் தசால்லலாம். அணங்கும் அதுவபான்ற ஈறு தகாண்டவத.
அணங்கு பற்றிை 150 குறிப்புகளாவது சங்கநூல்களிற் காணலாம்.
சிலகுறிப்பிட்ட வநைங்களில் மனம்வபதலித்து, தன்ரனவை (கும்பிடும்
சாமி, அல்லது ஏற்கனவவ இறந்த ைாவைாதவாரு முன்னவதைன)
வவற்றாளாய்க்கருதி வபசவும் தசைற்படவும் ஒருவர் ததாடங்கினால்,
“என்னவாச்சு இவருக்கு? சாமிகீ மி வந்துருச்சா?” என்கிவறாமில்ரலைா?
இக்கால உளவிைலில் இரத மீ மாந்த நிரலதைன்றும், schizopherenic state களில்
ஒன்தறன்றும் தசால்வார். நம் ஆன்மாவிற்கு வமல் இன்வனார் ஆன்மா
ஏறிைதாய் உணைப்படும் இந்நிரலரை நாட்டுப்புறங்களில் (குறிப்பாகச்
சிவகங்ரகச்சீரமைில்) ”சாமி வந்தது” என்பார். ததன்பாண்டி நாட்டில் இது
வழரம. முருகனுக்குக் காவடி எடுத்துப்வபாகிறாவை? தசடிலில்
ததாங்குகிறாவை? ஐைனார்வகாைில், அம்மன்வகாைில் விழாக்களில், பூக்குழி
தநருப்பின்வமல் நடக்கிறாவை அததல்லாம் இந்தச் சாமிவந்த நிரலைில்
நடப்பது தான். (இவற்ரற அறிவிைல் பார்ரவைில் காண்பதும், படிைாதார்
பார்ரவைில் காண்பதும் அவைவர் உகப்பு.)
திருவிழாக்களிலும், முன்வனார்க்குப் பரடக்ரகைிலுங் கூடச், ”சாமி
வருவது” நடக்கும். இன்னார்க்கு மட்டுவம சாமி வரும் என்றில்ரல. நிகழ்விற்
கூடிை இருபாலரில் ைாவைா ஒருவர் நிகழ்ச்சிவைாடு ஒன்றி, மீ மாந்த உள
உந்தலில், மரறந்த முன்வனார் வபசுவது வபாவலா, ததாழப்படும் சாமிவை
வந்தது வபாவலா தசைற்படத் ததாடங்குவரதப் பலமுரற கண்டிருப்வபாம்.
அப்வபாது “சாமி வந்திருச்சு;” என்றுதசால்லி தபாதுமக்கள் நாடு, குமுகம்,
குடும்பதமன எதிர்காலம் பற்றிக் குறிவகட்பார். குறிநடக்குமா, நடவாதா
என்பது வவறுகரத. இன்ரறக்குநாம் “சாமி” என்பரதவை சங்ககாலத்தில்
“அணங்கு இறங்கிைதாய்ச்” தசான்னார். அணங்கு என்றதசால் தான் வழக்கில்
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மரறந்தது. 2000 ஆண்டுப் பழக்கம் இன்றும் நம் வாழ்வில் நீடிக்கிறது.
அணங்தகன்பது மாந்தர்வமல் மட்டுமின்றி, விலங்குகள்வமலும்
ஏறலாதமன்பது சங்ககால நம்பிக்ரக. அப்படித்தான், “அணங்குரட ைாளி”
என்ற தசால்லாட்சி பிறந்தது.

இன்றுவரை நம்மூர்க் வகாைில்களிலுள்ள ைாளிச்சிற்பங்கள்
பாய்ந்துதாக்கும் தபாதிரைவை (posture) தபரிதுங் காட்டும். அணங்ரக உணர்த்த,
ைாளிச் சிரலகளின் வாைிலிருந்து முறுக்கிை தண்தடான்று
தவளிவருவதாய்க் காட்டுவர். அரதப்பலரும் ைாரனத்துதிக்ரகவைாடு
ஒப்பிடுவர். உருவகம் புரிைாச் சிற்பிகள் அரதத் துதிக்ரகைாக
மாற்றிைதுமுண்டு. (ஆனால் உண்ரம மாறாது. பழஞ்சிற்பங்களிலும்
தவவ்வவறு சிற்பப்பள்ளிகளுண்டு. ஒருபள்ளிைின் விதப்ரப முழுச்
சிற்பக்கரலக்கும் தபாதுரமைாக்க முடிைாது. தமிழர்மனத்ரத ஆட்தகாண்ட
உறுப்பு துதிக்ரகைாகும். பிள்ரளைார்வமல் நாம்தகாள்ளும் ஈர்ப்பும்
துதிக்ரகைாற்றான் வந்தது.) ”வாைில் தவளிவருந் தண்டு” என்பது ஒருவித
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மீ மாந்த உள்ளரமரை (surrealistic) சிற்ப வழி உணர்த்தும் உத்தி. தண்டு
என்பது ைாளிவைாடு வசர்ந்த உள்ளரம (realstic) உறுப்பில்ரல.
தண்ரட/துதிக்ரகரை ஒதுக்கின், ைாளி, கற்பரனயுருவுமல்ல. அடிப்பரடைில்
அதுதவாரு பாயுஞ்சிங்கம்.
இதுவபான்ற கரலயுத்திகள் இன்றுங்கூட மீ மாந்த உள்ளரமதகாண்ட
வண்ணப்படங்களிலும் சிற்பங்களிலும் (surrealistic paintings/scluptures) தவளிப்படும்.
முகனப் (நவன/modern)
ீ
படங்களில் உணர்வு தவளிப்படுத்த படத்தில்வரும்
உருக்கரளச் சிரதப்பதும், இல்லாத அலங்காைங்கரள ஏற்றுவதுமுண்டு.
காட்டாக விகடன் நிறுவனம் தவளிைிடும் ”தடம்” இதழில் கரதப்பட
மாந்தரின் கழுத்து தபரிதும் நீட்டிக் காட்டப்படும். அதன்வழி வபசும்மாந்தரை
ஓவிைர் உணர்த்துகிறாைாம். நாரளக்கு இந்தப் படங்கள் 100 ஆண்டுகள்
கழித்துக்கிரடத்தால், தமிழர் நீண்டகழுத்துக் தகாண்டிருந்தார் என்று தசால்லி
விடுவவாமா? என்ன மடத்தனம்? தகாஞ்சம் பகுத்தறிவவாடு நாம்
புரிந்துதகாள்ள வவண்டாமா? உள்ளரமரை அப்படிவை அச்தசடுக்கும்
கரலக்கு மாறாய், உணர்வுகரள தவளிக் தகாணரும் உத்திகள்
எல்லாக்காலமும் இருந்துள்ளன. நம்மூர்க்வகாைில் ைாளிச்சிற்பங்களின்
வாய்களிலும் இதுவுண்டு. ைாளிைின் தகாடுைத்ரத தவளிப்படுத்தத் தண்டு
அரடைாளமானது. சீனத்து நீர்ப்பாம்பின் வழி 'திைாகன்' எனும் விலங்ரக
உருவகிக்ரகைில் இவதவபால் வாைில் தநருப்பு தவளிவருவதாய்ப்
படங்களிலும் சிற்பங்களிலுங் காட்டுவர். அந்தநருப்பும், ைாளித்தண்டும் மூர்க்க
உணர்ரவ தவளிப்படுத்துகின்றன. உணர்வு தவளிப்பாட்ரடயும், உள்ளரம
உறுப்ரபயும் நாம் குழப்பிக்தகாள்ளக் கூடாது. Art appeciation என்பது ஒரு
திறரம. அடுத்து தபாருநைாற்றுப்பரட 139-142 வரிகரளப் பார்ப்வபாம்.
ஆளி நன்மொன் அணங்குலடக் குருலள
மீ ளி தமொய்ம்பின் மிகுவைி தசருக்கி
முலைக்மகொள் விடொஅ மொத்திலர தெமரதரை
தலைமகொள் மவட்டம் களிறு அட்டொஅங்கு
சில்= நுண்ணிை துண்டு. இது இரழ, மைிைாகவும் இருக்கலாம்.
சிலிர்த்தல் = துளிர்த்தல். மைிர் துளிர்ப்பதும் சிலிர்த்தவல. உடம்பு சிலிர்த்தல்
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= மைிர்க்கூச்தசறிதல். சில்>சில்கு>சிலுக்கு= துரளைிற் புகுதல், மாட்டிக்
தகாள்ளுதல். சிலுக்கு>சிக்கு = எளிதில் சீவமுடிைா, தாறுமாறாய் மாட்டிை
வகசம். இதற்கு குடுமியும். உச்சிப்தபாருளும் தசால்வர். சிக்கு>சிக்ரக>சிரக.
சிக்கு>சிங்கு>சிங்கம் = சிரகயுள்ள ஆண்விலங்கு. இதுவவ சிங்கம்>சிம்ஹ என
வடக்வக தசால்லப்தபறும். சிரகைால் மதர்ப்புத் வதாற்றங் கிரடப்பதாய்
இந்திைத் துரணக்கண்டத்தில் பலருங் கருதுவர். சிங்கவம இன்று
தபாதுப்தபைர்.
சங்ககாலத்தில் அரி/ஆளி. நன்= நளினம். நங்ரக= தபண். நன்மான்=
தபண்விலங்கு. ஆளி நன்மான்= தபண்சிங்கம். ”ஆளி நன்மான் அணங்குரடக்
குருரள” = தாைின் அருகுள்ள சிங்கக்குட்டி. குருரள (girl என்ற
இந்ரதைிவைாப்பிைன் தசால் இதற்கிரண)= குட்டி (விதப்பாகப் தபண்குட்டி).
இங்கு புனிற்றிளங் கரிகாலனுக்கு உவரம தசால்வதால் குருரள
சிறுவரனக் குறிக்கிறது.
”பால்குடிமாறா மாத்திைத்து அணங்குரடக் குருரள, தன் தபருரமமிக்க
வதாளில் மிகுவலிதசருக்கித் தன் முதல்வவட்ரடைிற் களிற்ரறைடித்தது
வபான்ற” காட்சி இங்வக விவரிக்கப்படுகிறது. இச்சிங்கம் வபால்
இளரமமாறாக் கரிகாலன் களிறுவபான்ற தம்முறவுப் பரகவர்வமற்
பாய்ந்தானாம். இங்கும் ஆளி என்பது உள்ளரம விலங்வக. கற்பரனைல்ல.
அடுத்தது ஆரிைவைசன் பிைமதத்தனுக்குச் (இவன் மகத அைசதனன்வற நான்
எண்ணுகிவறன். வவறிடத்தில் வபசவவண்டும்) தசான்ன குறிஞ்சிப்பாட்டு 252-253
ஆம் வரிகள்.
அலளச்தசறி உழுலவயும் ஆளியும் உளியமும்
புழற்மகொட்டு ஆமொன் புகல்வியும் களிறும்
இதில் தகாரலதவறி மிகுந்த புலியும், ஆளியும், உளிைமும் (கைடியும்),
துரளக்தகாம்பு தகாண்ட காட்டுமாடுகளின் ஆணும், ஆண்ைாரனயும்
வபசப்படுகின்றன. இைல்விலங்குகவளாடு ஓர் கற்பரன விலங்கு வசர்த்துப்
வபசப்படுமா? கபிலர் வபான்ற தபரும்புலவர் அத்தரகை தவற்ரறச்
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தசய்வாவைா? எனவவ ஆளி என்றதசால் இந்திைாவில் தரசயும், எலும்புமான
உள்ளரம விலங்வக. இனி நற்றிரண 205, 1-5 வரிகரளப் பார்ப்வபாம்.
அருவி ஆர்க்கும் தபருவலர அடுக்கத்து
ஆளி நன்மொன், மவட்டுஎழு மகொள்உகிர்ப்
பூம்தபொறி உழுலவ ததொலைச்சிய, லவந்நுதி
ஏந்துதவண் மகொட்டு, வயக்களிறு இழுக்கும்
துன் அருங் கொைம் என்ைொய்,
”அருவி ஓரசதைழும் தபருங்குன்றின் அடுக்கத்தில் வவட்ரடைில்
வபாட்டிக்குவந்த தகாள்நகம்தகாண்ட, உடம்தபலாம் பூப்வபால் புள்ளிதகாண்ட
சிறுத்ரதரை அங்கிருந்து ததாரலத்த ஆளிநன்மான்.
தானடித்துக்தகான்ற, கூர்த்தந்தங்களுரடை வலிைைாரனரை
இழுத்துப்வபாகும் அருரமைான காடு” என்பது இதன்தபாருள். பூம்தபாறி
உழுரவ, இங்கு சிறுத்ரதரைக் குறிக்கும். ைாரனவவட்ரடைில்
சிறுத்ரதக்கும் ஆளிக்கும் இங்வக வபாட்டி நடந்திருக்கிறது. சிறுத்ரதரை
விைட்டி, ைாரனரைக் தகான்று, உணவாைிழுத்துப் வபானது கற்பரனைா?
உண்ரம விவரிப்பா? இன்னுமா இதில் ஐைம்? ஆளி என்பது ஆழ்ந்து
ஓர்ந்துபார்த்தால் சிங்கவம. (அந்த மைத்தில் வபைிருக்கிறது, இந்த மைத்தில்
பூதமிருக்கிறது என்வபாருக்வக கற்பரன விலங்குகள் உதிக்கும். அடுத்தது
அகம் 78, 1-6 வரிகள். . .
நைந்தலை கொைத்து ஆளி அஞ்சி
இைம் தலைத்தரூஉம் எறுழ்கிளர் முன்பின்
வரி ெிமிறு ஆர்க்கும், வொய்புகு, கடொத்து
தபொறிநுதற் தபொைிந்த வயக்களிற்று ஒருத்தல்
இரும்பிணர்த் தடக்லகயில் ஏமுறத் தழுவ
கடுஞ்சூல் மடப்பிடி நடுங்கும் சொரல்
”நிரறசூலிைான தபண்ைாரன அகன்றகாட்டில் ஆளிரைைஞ்சி,
தன்கூட்டத்ரத நாடிவந்து தழுவ, வண்டுகள்சுற்றி ஓரசதைழுப்ப,
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மதநீர்தசாட்ட, புள்ளிமிகுதநற்றி தபாலிந்திருக்க, வலிமிகுத்ததால்
முன்னும்பின்னும் அரசந்தபடிைிருக்கும் வைக்களிற்று ஒருத்தல் தன்
கருங்வகாங்கிலவு மைம்வபான்ற துதிக்ரகைால் ஏமமுறும்படி அரணக்கும்,
சாைல்” என்பது இதன்தபாருள். ஒருத்தல் = கூட்டத்தில் தனித்துச்
தசம்மாந்துததரியும் விலங்கு. இங்கு ஆண்ைாரன. ஏமம்= safety. ஆளிகண்டு
அஞ்சிை நிரறசூலிைாரனரை ஏமத்திற்காக வைக்களிற்று ஒருத்தல்
தழுவுகிறது. அதன்பின்னும் தபண்ைாரன நடுங்குகிறது. இதுவும் ஓர்
இைற்ரகவிவரிப்வப. இதில் கற்பரனைாளி எங்குவந்தது? ைாரனரைச்
சிங்கமடிப்பதும், தகால்வதுவம குறிப்பால் உணர்த்தப்படுகிறது. அடுத்தது அகம்
252, 1-4 வரிகள்.
இடம்படுபு அறியொ வைம்படு மவட்டத்து
வொள்வரி நடுங்கப் புகல்வந்து, ஆளி
உயர்நுதல் யொலைப் புகர்முகத்து ஒற்றி
தவண்மகொடு புய்க்கும்
புலிபற்றிை ஓர் அவதானம் தமிழகத்திலுண்டு. புலி எப்வபாதும் தனக்கு
வலப்பக்கத்து இரைரைவை பாய்ந்தடிக்குமாம். இடப்பக்க இரைரை
அடிக்காதாம். அப்படி அடிக்கவவண்டுதமனில் சுற்றிவந்வத தசய்யுமாம்.
அச்தசய்திவை இங்குவமவல தசால்லப்படுகிறது. (இரதப்வபாய் துணுச்சாரை
(dinasaur), அது இது என்று சிலர் தசால்வது அறிவிைலில் ஆழாத வபச்சு.
துணுச்சாரைகளின் காலத்தில் மாந்தருங் கிரடைாது, தமிழுங் கிரடைாது.
அவற்றின் மிச்சதசாச்சம் தான் இன்றுள்ள பறரவகள். உடலிைல் ததரிந்வதார்
இதற்கு விளக்கந்தைலாம். தமிழார்வலர் சற்று நிதானத்வதாடு,
விளக்கங்கரளக் கூறுமாறு வவண்டிக்தகாள்கிவறன்.) படுத்தல்= அடித்தல்
“இடம்படுப்ரப அறிைாத, வலம்படு வவட்ரடரை விரும்பும், வரிப்புலி
நடுங்கும்படி உள்வந்து, உைர்தநற்றி தகாண்ட ைாரனைின் புள்ளிமுகத்தில்
ஆளிைடித்து தவண்தந்தத்ரதப் பிய்க்குமாம்:” இந்த வரிகளில் வருவதும் ஓர்
இைல்விவரிப்வப. ஆளி என்பது ஒரு கற்பரன விலங்கல்ல. கற்பரன சிலரின்
மனத்திலுள்ளது. தபாதுவாகச் சங்கநூல்களில் மீ மாந்த/மீ விலங்குக் கற்பரன
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என்பது மிகக்குரறவு. (பிற்காலக் கற்பரனகரள முற்காலத்திற் தசலுத்துவது
சரிைல்ல.) அடுத்தது அகம் 381- 1-4
ஆளி நல்மொன் அணங்குலட ஒருத்தல்
மீ ளி மவழத்து தநடுந்தலக புைம்ப.
ஏந்தல் தவண்மகொடு வொங்கி, குருகு அருந்தும்
அஞ்சுவரத் தகுந ஆங்கண்,
”தனித்துச் தசம்மாந்துவரும் அணங்குரடை தபண்சிங்கம்,
குட்டிைாரனரைக் தகான்று அதன் முரளத்தந்தம் விலக்கி, சரதயுண்ணுவது
கண்டு, தநடுந்தளர்ச்சிவைாடிருக்கும் வலிைதபண்ைாரன புலம்பி
நிற்பரதக்கண்டு ைாருக்கும் அச்சம்வரும்படி அவ்விடம் இருந்ததாம்.” ஒரு
தாைின் குட்டிரை இன்தனாரு தனிப்தபண் சாப்பிடுகிறாள். இது தகாடிை
இைற்ரக. ஆனால் கற்பரனைல்ல. ைாளிரைக் கற்பரன விலங்தகன்வபார்,
எவ்வளவு தபரிை தகாடுரமரையும் ஒருமாதிரி sanitize தசய்துவிடுகிறார்.
தாமரைைிரலத் தண்ணைாய்
ீ
எவ்வுணர்வும் நம்ரமப் பாதிக்காது நாமும்
படித்து நகர்கிவறாம். சிங்கதமன ஆளிரை நகமுஞ் சரதயுமாய்
உணர்ந்தாற்றான் நமக்கது உறுத்துகிறது. அடுத்தது புறம் 207, 6-9 வரிகள்.
மீ ளி முன்பின் ஆளி மபொை
உள்ளம் உள்ளவிந்து அடங்கொது தவள்தளை
மநொவொமதொன் வயின் திரங்கி
வொயொ வன்கைிக்கு உைமரு மவொமர
”தாவனகனிைாத காைின்தபாருட்டு, உள்ளவிந்து அடங்காது, நம்வமல்
தவளிப்பட இைங்காதவனிடம் நின்றுதிைங்கி, வலிைவிலங்கின் முன்பின்
அரசயும் ஆளிவபால், உலமருகலாவமா?” என்பது இதன் தபாருள். ”கனிைாத
விலங்கின் தரசவவண்டிச் சிங்கம்தான் சுற்றிச்சுற்றிவரும். தாவன
கனிைாதவனிடம் நாம் வவண்டிநிற்கலாவமா?”. என்பது இங்வக புலவரின்
குறிப்பு. இரதப் படித்தபிறகுமா ஆளி ஒரு கற்பரன விலங்தகன்வபாம்?
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இவதவபால் சிலப்பதிகாைம் காட்சிக்காரதைில் “ஆளிைின் அணங்கும்,
அரிைின் குருரளயும்” என 48 ஆம் வரிைில் வருவதும் சிங்கவம. ஆளிைின்
அணங்தகன்பது தபண்சிங்கக் குட்டி, அரிைின் குருரள என்பது ஆண்சிங்கக்
குட்டி சில உரைைாசிரிைர் நிரனப்பதுவபால் இங்குவரும் ஆளி கற்பரன
விலங்கல்ல. அப்படிச் சிலர் கருதுவது இரடக்காலத்து வந்த சங்கத
ஊடாட்டத்தாலாகும். தமிழில் இருப்பரததைல்லாம் சங்கதவழி வந்ததாய்ச்
தசால்லும் வபாக்கு.
அடுத்து வவட்டுவவரிைில் தவட்சிப்புறநரடப்பாட்டின் ”தகாள்ளுங்
தகாடிதைடுத்துக் தகாற்றரவயுங் தகாடுமைமுன் தசல்லும்வபாலும்” என்ற 4
ஆம் வரிக்கு “ஆளிக்தகாடி உைர்த்துங் தகாற்றரவ” என அடிைார்க்கு நல்லார்
தபாருள்தசால்வார். தகாற்றரவக்குச் சிங்கக்தகாடிரைவை நம்மூரில்
கற்பிப்பார். சிங்கந்தான் அவளுக்கான ரவைம். (= wagon, வாகனம்;
அகைாதிகளில், சிலம்பில் பைனுற்ற இந்த ’ரவைம்’ எனும்
நற்றமிழ்ச்தசால்ரல அருள்கூர்ந்து பைனுறுத்துங்கள். மீ ண்டும் மீ ண்டும்
’வாகனம்’ வவண்டுமா)? (ஆளிவபாக ஆளரி என்றதசால் ஆண்சிங்கத்ரதயும்,
கூடவவ நைசிம்மரனயும் குறிக்க நாலாைிைப் பனுவலில் பைன்படும். ’வகாளரி’
என்பது சிங்கத்ரதக் குறிப்பதாய்ச் தசால்வர்.)
சங்க இலக்கிைங்கள் வபாக திருக்வகாரவைார், இரறைனார்
அகப்தபாருளுரை, சீவகசிந்தாமணி, கம்பைாமாைணம், நக்கீ ைவதவரின்
பதிவனாறாந் திருமுரற, தபரிைபுைாணம், திருக்குற்றாலத் தலபுைாணம் எனப்
பல்வவறு நூல்களிலிருந்தும் சான்றுகாட்டலாம். நான் புரிந்துதகாண்டவரை
இரவ எல்லாவற்றிலும் சிங்கப்தபாருவளயுண்டு. உரைகாைர்தசால்வதால்
மட்டுவம அவற்ரறக் கற்பரன விலங்குகளாய்ச் தசால்லமுடிைாது.
மூலங்கரளப் பார்த்தால் அப்படித் வதான்றவில்ரல. பாடல்களுக்குப் தபாருள்
தசால்வதில் உரைகாைர் பங்கு தபரிததனினும், அவர் தசால்வரத அப்படிவை
ஏற்கத் வதரவைில்ரல. மூலத்தின் ஒத்திரசவு பார்த்து ஏற்கலாம். இக்கால
அறிவிைல், நுட்பிைல் தசய்திகவளாடு தகாஞ்சமாவது தபாருத்திப் பார்க்கலாம்.
ஒவ்தவாரு காலகட்டத்திற்குமாய் ஒரு புரனவு இருக்காதா, என்ன?
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படித்துப் பார்த்தால், சங்ககாலப் புரனதவன்பது குரறந்த
அளவவாடிருக்கும். இரடக்கால, இக்காலப் புரனவுகவளா தறிதகட்டுப்
பறக்கும். (நாகரிகம் வளை, வளைக் கற்பரன கூடுவது எங்கும் இைல்பு.)
வவண்டுமானால், தசன்ரனரை அடுத்த வசாழிங்கநல்லூருக்கு வாருங்கள்.
அங்குள்ள தபருத்தங்கா (ப்ைத்ைங்க்ைா-தகாற்றரவ. சங்கத ைகை, ைகை, வகை
நுரழவுகளால் நாம் தடுமாற, நம்தசாற்கவள நமக்குப் புரிைாதபடி மாைங்
காட்டும். இங்வக திருமாலின் தங்ரகவை வகாைில் மூலத்தி) வகாைிலில் நாம்
நிரனத்துப்பார்க்காத அளவிற்குப் புதுப்புரனவுத் திருவமனிகரளச்
தசய்துரவத்திருப்பார். குறி தசால்வதும் அங்கு நரடதபறும். நாதளலாம்
கவலும் இற்ரறமாந்தர் “எத்ரதத் தின்றால் பித்தந் ததளியும்?”
என்றரலவதால், கூட்டமங்கு நிைம்பிவழியும். ”அந்த ைாகம், இந்த ைாகம்”என
விதவிதமாய் நரடதபறும். இரததைலாம், 1000/2000 ஆண்டுகளுக்கு
முந்ரதைக் கரதகதளன்று தசால்லிவிட முடியுமா? புதுப்புதுப் புரனவுகள்.
தவளிப்பாடுகள்.
இன்றுதாவன விைந்தரகப் (fantasy) படங்கள் நம்மூரில்
தபருத்துப்வபாைின? மக்கரள விைக்கரவக்க வதாட்டாத்தைணிகள்,
சாபுசிரில்கள், எந்திைன்கள், பாகுபலிகள், ஆன்வமற்றங்கள் (animation),
வரைகரல (graphics) முைற்சிகள், நகர்வுக்கட்டுரக (Motion capture). என்னதான்
இல்ரல இந்தக்காலத்தில்? விதம்விதமான நுட்பமுைற்சிகள் எழதைழ,
விைந்ரதக்கரதகள் நம்மிரட கூடத்தாவன தசய்யும்? ஆரி பார்ட்டார் வபான்ற
புதினங்கள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமின்றி எல்லாதமாழிகளிலும்
கூடிவருகின்றனவவ? புதினங்கரளச் தசய்வதிலும் மாரக உள்ளரம (magical
realism) என்ற புதுமுைற்சி கூடுகிறவத? புதினங்களின் வபாக்கிலும் கற்பரன
கூடுகிறவத?. 8000-22000-100000 என்று தசாலவம் தபருகிை மாபாைதம் 1500
ஆண்டுகளில் தபருவளர்ச்சி கண்டதல்லவா?. இன்வறா ”தவண்முைசு”
என்றதபைரில் தசைவமாகன் 16 நூல்கரள எழுதுகிறார். முடிக்கும்வபாது
எத்தரன நூல்கள் எழுதுவாவைா? தமாத்தத்தில் மாபாைதப் புரனவு அனுமார்
வால்வபால் வளர்ந்துதகாண்வட வபாகிறது.
ஆளிப் புரனவும் அப்படித்தான். சிங்கம்> (சிங்கம்+ைாரன) >
(சிங்கம்+ைாரன+நாகம்) > (சிங்கம்+ைாரன+நாகம்+அைசாளி) என்று
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விரிந்துதகாண்வட வபாகிறது. கற்பரனக்கு அளதவன்ன? இவற்ரறயும்
ைாவைாதவாருவன் கரததைழுதுவான், படதமழுதுவான்; சிரலவடிப்பான்.
அவற்ரறப்பற்றி நம் தகாள்ளு/எள்ளுப் வபைன்/வபத்திகளும்
வபசிக்தகாண்டிருப்பார்.
நான் தசால்லவந்தது மிக எளிது. ைாளிைின் ததாடக்கம் இைற்ரக
சார்ந்தது. பின் கூடிைது கற்பரன வளம். இதில் தமிழைசர்/ததலுங்கைசர்
என்பததல்லாம் முகன்ரமைில்ரல. சங்கத ஊடாட்டம் கூடிைதும்,
புைாணப்புளுகு கூடிைதுந்தான் காைணம்.
அைசாளி (=வல்லூறு)

வபைைசுக் காலத்தில் அைசக்குறிைீடாய் மாறிைது.

(இற்ரற அதமரிக்க அைசின் குறிைீடும் அதுவவ.) ஆலுங் காைணத்தால் அது
எழவில்ரல. (ஆலல்= சுற்றல்; ஆலா= சுற்றிச் சுற்றிவரும் கடற்பறரவ)
நானறிந்தவரை, ஆளிக்கு பறரவப் தபாருள் எந்த நூலிலும்
தசால்லப்படவில்ரல. முதன்முதல் அரதப் பார்த்தது இன்றுவந்த
தசைவமாகனின் ”ஆரனக்கல் துளிச்தசாட்டு சாஸ்தா” என்ற பதிவவ
(http://www.jeyamohan.in/106894#.WojLwzbrbIU). இதிதலாரு சாமிைார் அகளி எனும்
பறரவபற்றிக் குறிப்பிடுவார். அகளி, ஆளிதைன்று திரிைலாம்.
உகள்>உவள்>உவரள என்பது தமிழில் எழக்கூடிை தசால்வல. (உவளல்=
உைைல் என்பது அகைமுதலிைிலுண்டு. ”உவரள” இல்ரல. ’உவணம்’ உண்டு.)
உவள்>உவண்>உவணம்= கழுகு, கருடன். உைைப் பறக்கும் வல்லூறு. உவரள
இந்ரதைிவைாப்பிைன் eagleக்கு இரணைாகலாம். ஆனால் வதாற்றந்
ததரிைவில்ரல என்வற இந்ரதைிவைாப்பிைன் தசாற்பிறப்பு அகைமுதலிகள்
தசால்லும். தபரிை கருநிறப் பறரவ என்வற அதற்குப் தபாருள்தசால்வார்.
தமிழில் கருளன்>கருடன், கள்>கழு>கழுகு, கழு>கழுளன் ஆகிை
தசாற்கதளல்லாம் தபாருள்வழி, கருநிறப்பறரவரைவை குறிக்கும்.
ஆளற்தபாருளின் நீட்சி. ஆளிகளுக்கு அைச ஒப்பீட்டில் எழுந்தது.
காடுலவும் விலங்குகளுக்குச் சிங்கம் ஆளிைானதுவபால், பறரவகரளயுஞ்
வசர்த்த தமாத்த விலங்குகளுக்கு அைசாளிைானது வபாலும். இக்கற்பரன,
ைாளிவைாடு வசர்வது இைல்பு தான். பல அைசுகளின் இலச்சிரனைாக அைசாளி
இருந்தது. அண்டவபைண்டம் என்பததல்லாம் இதற்கும் அதிகமான கற்பரன
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வளர்ச்சி. (அைசாளிைின் ததாடக்கம் ஆளி என்பவத. கற்பரன கூடாததன நான்
எப்வபாதுஞ் தசால்லவில்ரல. எது அடிப்பரட, எது வமதலாட்டு, எது கற்பரன
எனப்புரிந்துதகாள்ளுங்கள் என்வற வவண்டுகிவறன்.

.

முடிக்குமுன் ஆளி என்றதசால் ைாளிைானது பற்றிச் தசால்லவவண்டும்.
ஒருசிலர்க்கு இரதச் சங்கததமன்று தசால்லாவிடின் தரலதவடித்துவிடும்
வபாற் வதான்றுகிறது, இல்லாவிடில் இவரின் “ஜன்மம் சாம்பல்ைம்
அரடைாது” வபாலும். இவர்வபான்றவர் வமானிைர் வில்லிைம்சு
அகைமுதலிரைப் பார்த்து நிரலரைப் புரிந்துதகாள்ளவும் மாட்டார்.
நான்பார்த்த வரை, சங்கதத்தில் ”ைாளி, ைாடி, ைாதி” என்ற எச்தசால்லுக்கும்
இப்தபாருள் கிரடைாது. ”வ்ைாடி” என்வற முதற்தசால் காட்டுவார். (அதற்குச்
சிங்கதமன்ற தபாருளும் வைாது. ”தகாடூைவிலங்கு” மட்டுவம வரும்.)
’விைாலி/வ்ைாளி’ என்ற வடிரவத் திரிதசால்லாகவவ சங்கதங் காட்டும்.
வ்ைாடி என்பரத வி+அட் என 2 தசாற்களிலிருந்து எழுந்ததாய்க் காட்டுவார்.

व्याड
(H1) व्याड [p= 1036,3] [L=209669] mfn. (said to be fr. 3. वि+- √अड् ; cf. व्याल)
malicious , mischievous L. (with loc. , g. शौण्डा*वि)
(H1B) व्याड [L=209670]

m. a beast of prey MBh. R. Ma1rkP.

(H1B) व्याड [L=209671]

m. a snake L.

(H1B) व्याड [L=209672]

m. " a rogue " or " a jackal " (= िञ्चक) L.

(H1B) व्याड [L=209673]

m. N. of इन्द्र L.

வி என்பதற்கு ”பலதிரசகளில் பைந்த” என்று தபாருள்தசால்வர்.
இச்தசால் தமிழிலும் உண்டு. விய்தல்= விரிதல். விய்வம்>வியுவம்>விசுவம்
என்றால் விரிந்த வபைண்டதமன்று தபாருள். இதுவும் சங்கதம் வபாகும்.
விசுவநாததனன்று சிவனுக்குப் தபைர்தசால்கிவறாவம? விய்ைில் ததாடங்கும்
தமிழ்ச்தசாற்கள் 40/50 ஆவது உண்டு. ”அட்” என்பதற்குச் சரிைான தபாருரள
சங்கதத் தாதுபாடத்தில் நான் காண முடிைவில்ரல. endeavour என்ற
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தபாருரள அட் என்ற தசால்லின் தபாருளாய்ப் பார்த்வதன். இரவைிைண்டுஞ்
வசர்ந்து எப்படி விைாடிைாய் மாறிைததன்று புரிைவில்ரல. ைகை
உடம்படுதமய் தமிழிலுண்டு. சங்கதத்திலுண்வடா? வகள்விப்பட்டதில்ரல.
இங்வக கூட்டுச்தசால்லில் ைகை உடம்படுதமய் வந்துள்ளவத? சங்கதச்
தசால்லாைின், அது இைலுமா? ைாைாவது தசால்லுங்கள்.
விைாடிைிலிருந்து விைாளி வந்தததன்பது தரலகீ ழாகத்
வதடுவரததைாக்கும். தமிழுக்கும் பாகதத்திற்கும் ததலுங்வக இரடதமாழி
என்பார் பாவாணர். ’வசாழ’ என்ற தமிழ்ச்தசால் ததலுங்கில் ’வசாட’ ஆகும்.
சற்று கலிங்கம்வபானால் ’வசாை’வாகும். வடக்வக வசாட/வசாை எனவிைண்டும்
புழங்கும். இதுவபால் ள/ட/ை திரிவு பலதசாற்களில் உண்டு. விைாளிைிலிருந்து
விைாடி ஏற்படுவவத இைல்பான திரிவு. ததலுங்ரகயும் ஒடிைத்ரதயும்
உணைாவதாவை தரலகீ ழாய்ச் தசால்வர். விைாளிரைத் திரிதசால்லாய்
வமானிைர்வில்லிமசு ஏற்றுக்தகாண்டவத நமக்கு அதன் ஊற்ரறக் காட்டுகிறது.
விைாளிரை விய்+ஆளி என்று பிரித்தால் விரனத்ததாரக அதனுள் புகுந்து
விரளைாடுவது புரியும். விய்ந்த ஆளி, விய்கிற ஆளி, விய்யும் ஆளி.
இக்காலத் தமிழில் விய்தரலக் காட்டிலும் விைல்தவல விரழவவாம்.
விைல்ந்த ஆளி, விைல்கிற ஆளி, விைலும் ஆளி. ஆளிமான் காடுமுழுதும்
நகர்ந்துதகாண்வடைிருக்கும். தனக்கு உணவு கிரடக்கும் தபரும்பைப்பில்
பைந்துதகாண்வட இருக்கும். விைாளி நல்ல தமிழ்ச்தசால். சரி, ைாளி என்பது
எப்படி? ைாக்கல்/ஆக்கல், ைாக்ரக/ஆக்ரக, ைாடு/ஆடு, ைாண்டு/ஆண்டு,
ைாரம/ஆரம, ைாய்/ஆய், ைார்/ஆர், ைாறு/ஆறு, ைாரன/ஆரன என்ற
இரணகள் எப்படிைானவதா, அவத படிதான் தமிழில் இது காலகாலமாய்
இருக்கும் பழக்கம். இரத விய்ைாளி என்றாலும் விைாளி என்றாலுஞ்
சரிதான், வடக்வக இச்தசால் தான் வபாைிருக்கிறது.
அப்புறம் ”சிங்கம் சங்ககாலத்தில் தமிழகத்திலில்ரல”, என்றுசிலர்
தசால்வது கூரடச்வசாற்றுள் பூசனி மரறப்பது வபாலாகும். சிங்கதமன்பது
ஆளி மட்டுமல்லாது அரி, அறுகு, பூட்ரக, வைமா, மடங்கல் என்று பல்வவறு
தபைர்களில் சங்கநூல்களில் ஆளப்தபற்றுள்ளது. பூசனிரை மரறப்பவர் எந்த
விலங்கிைல் சான்ரற இங்கு காட்டியுள்ளார்? சும்மா, வபானவபாக்கில்
இப்படிச்தசான்னால் எப்படி? நான் சங்க நூல்கரள நம்புகிவறன். அதிலுள்ள
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தசய்திகள் அக்காலப் பட்டரககள் (facts), புரிதல் (understanding) என்வற
நம்புகிவறன். பட்டரககரள ஒதுக்கித் தான் புகலும் வதற்வற (theory)
சரிதைனும் கற்பரனவாதி நானல்ல. ைாளி பற்றிை என் ததாடர் முடிந்தது.
தபாறுரமயுடன் படித்த எல்லா நண்பருக்கும் என்நன்றி.

படம் உதவி:

http://www.wikiwand.com/en/Western_Chalukya_architecture

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: இைாம.கி. (poo@giasmd01.vsnl.net.in)
http://valavu.blogspot.com
.
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9. திருவொைங்கொடு இரத்திைசலப
―மசசொத்திரி சிறீதரன்

வவலூர் மாவட்டமும் திருவள்ளூர் மாவட்டமும் இரணகின்ற
பகுதிைில் இைைிலடிைில் இருந்து 5 கிவலாமீ ட்டர் ததாரலவில்
அரமந்திருப்பது தான் திருவாலங்காடு என்னும் ரசவத் திருத்தலம்.

ஐந்து

சரபகளுள் ஒன்றான இைத்தின சரப இதுவவ. இருபுறம் காவல் தகாண்ட
இைத்தின சரப வாைில்.

இது ஒரு பாடல்தபற்றத் தலம். இக்வகாைில் மிகப் பழரமைானது
என்றாலும் கூட கடந்த நூற்றாண்டில்

ரசவத் திருப்பணி என்ற தபைரில்

நகைத்தார் கற்சுவர்கரள வதய்த்து தமருவகற்றி (polish)

அதன் பழரமரை

மரறத்து உள்ளார்கள் என்பது எவைாலும் உணைமுடியும். இந்த நிகழ்வில்
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எத்தரனக் கல்தவட்டுகள் வதய்த்து அழிக்கப்பட்டன என்று ததரிைவில்ரல.
மைிலாடுதுரற மயூைநாதர் வகாைிலில் இப்படித் தான் வதய்த்து
அழித்துள்ளனர், திருநின்றவூர் இருதைாலீசுவைர் வகாைிலிலும் இப்படி
தமருவகற்றும் ஒரு பகுதிைாக கல்தவட்டுகரளத் வதய்த்துக்கரைத்து
அழித்துவிட்டனர்.

இைத்தினசரப வாைிரலத் வதய்க்காமல் விட்டுவிட்டதால்

அங்குக் கல்தவட்டுகள் பார்ரவக்குத் ததரிகின்றன. அவத வநைம் அந்த
இைத்தினசரப சுவருக்கு வநர் எதிர்ப்புறத்வத அரமந்த வடக்கு சுவரிலும்
கல்தவட்டுகள் காணப்படுகின்றன. மற்றபடி வகாைில் வாைிலின் உட்பகுதிைில்
இருபுறத்திலும் கல்தவட்டுகள் காணப்படுகின்றன.

வகாைில்தூண்களில் குறிப்பிட்டுச் தசால்லும்படி புரடப்புச்
ஏதும்

சிற்பங்கள்

இல்ரல. இரல, மைம், பூ ,ததய்வவடிவுகள் தாம் உள்ளன.

இக்வகாைிலிலும் விசைநகை ஆட்சிைில் குதிரை மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
அதில் ஒவைதைாரு சிற்பம் மட்டும் புைாண நிகழ்ரவ குறிக்கிறது.
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அைக்கர்

மதிமைங்கி அமிர்தம் உண்பரத மறந்து வமாகினிக்காக

ஏங்கித்தவிக்க

திருமால் வமாகினிைாக உருதவடுத்து வதவர்கரள மட்டும் அமிர்தத்ரத
உண்ண

அனுமதித்தவபாது அவர்களுக்கு மட்டும் ஏன் மதி

கிறுகிறுக்கவில்ரல? அவர்கள் உணர்வு அற்றவர்களா? என்ற வகள்வி
என்னில் பலகாலம் ஒலித்தபடிவை உள்ளது. சிரல வடித்த சிற்பிவை
கிறுகிறுத்து வபாய்தான் சிற்பம் வடித்துள்ளான் என்றால் வநரில்
வமாகினிரைக் கண்ட அைக்கர்கள் மட்டும் அரமதிைாகவா இருக்கமுடிைம்?
நீங்களும் அந்த வமாகினிரைக் காணுங்கவளன் ஒருகணம். அடுத்து வமாகினி
சிற்பம் உள்ள குதிரை மண்டபம்.
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இைைிலடி 5 கிவலாமீ ட்டர் ததாரலவில் இருப்பதால், அதிலும் அடிக்கடி
super fast local விடுவதால் சாதாைண கட்டணத்தில் இங்கு வைமுடிகிறது.
காரல 5.30 மணிக்கு தசன்ட்ைலில் ததாடங்கி 6.45மணிக்வக இைைில்
திருவாலங்காடு வந்துவிடுவதால் மக்கள் அதிக எண்ணிக்ரகைில்
இக்வகாைிலுக்குச் தசன்ரனைில்

இருந்து வருகிறார்கள். வவலூரில் இருந்தும்

வருகிறார்கள்.
https://www.google.co.in/maps/place/Kosasthalaiyar+River/@13.2995634,80.1086905,11z/data=!
3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3a527956dec6497b:0xb572296a37c13b17!8m2!3d13.2996017!4d80.2487789
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சிவன்வகாைில்கள் வதாற்றத்திலும், அளவிலும் மாலிைக்வகாவில்கரள
விடவும்

கம்பீைமாகவுள்ளன. அதிக கல்தவட்டுகரளயும்

தபற்றுள்ளன.

தபாதுவாக பண்டு அைசர்கள், வவந்தர்கள் வகாைில்கரள ஆறுபாயும்
இடங்களில் தான் ஊைரமத்து வகாைில் கட்டினார்கள். அந்தவரகைில்
பார்த்தல் இக்வகாவில் உள்ள ஊரில் ஏவதனும் ஒரு ஆறு பாைவவண்டும்
ஆனால் என்னவவா தகாசத்தரலைாறு தான்

சில கிவலா

மீ ட்டர் தள்ளிக்

கிழக்கில் பூண்டி அரண வநாக்கி ஓடுகிறது. பண்டு தகாசத்தரல இவ்வூர்
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அருவக ஓடிைிருக்க வவண்டும் என்று மட்டும் ஊகிக்க முடிகிறது.
ஏதனன்றால் எளிை மக்களிடம் காசு புழக்கம் இல்லாத பண்ரடக் காலத்தில்
வகாவிலின் தரடைற்ற இைக்கத்திற்கும், வகாைில் பணிைாளர்க்கும்
விரளநிலங்கரள ஒதுக்கி அதில் பைிர் தசய்து

கூலிைாக

பிரழத்துக்தகாள்ள

அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவற்றுக்கு நீர்ப்பாசனம் வதரவ என்பதால்

தான்

ஆற்றின் அருவக ஊர் அரமப்பும் , வகாவில் கட்டுமானமும் வமற்தகாள்ளக்
காைணம். தகாசத்தரல ஆறு பாயுமிடங்களில் 12க்கு வமற்பட்ட சிவன்
வகாைில்கள் அரமந்துள்ளன என்கின்றனர். இன்று திருவாலங்காட்டில்
வகாவிலுக்கு அருகில் அைசு கரும்பாரல அரமந்து உள்ளது. இருப்பினும்
இவ்வூரின் முதன்ரமத் ததாழில் வவளாண்ரமதான். தசன்ரனக்
வகாைம்வபடு, வில்லிவாக்கம் சந்ரதகளுக்கு இங்கிருந்து தான் அதிக
காய்கறிகள் அன்றாடம் தசல்கின்றன.

நிலக்தகாரடகள் குறித்த வகாைில்

கல்தவட்டுகளும் இங்குள்ளன.
கல்தவட்டு படம் -1

கல்தவட்டுப் பொடம்: கல்தவட்டு படம் -1
1

(மண்ட)ைத்து மணவிற்மகொட்டத்து மமன்மலைப் பலழய..

2 (ச)ண்மடசுரப் தபருவிலை ஆகத் திருநொமத்துக்கொணி
3 ...மகொைொைளந்து கண்ட குழி இருநூற்றுக்கும்
4 ர

மசொழர(ச)...க்கு விற்றுக்குடுத்துக் லகக்தகொ(ண்ட)
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விளக்கம்:
திருவாலங்காடு, மணவில் வகாட்டம், வமல்மரலப் பரழைனூர்
நாட்டுப்பிரிவில் இருந்த குறிப்பு இக்கல்தவட்டின் முதல் வரிைில்
காணப்படுகிறது.

வகாைிலுக்கு நிலங்கரளக் தகாரடைாக அளிக்கும்வபாது

(சில கல்தவட்டுக் குறிப்புகளில் உள்ளவாறு)

இரறவன்

தபைரில் உரிரம

பதிவு தசய்ைப்படும். இவ்வரக நிலங்கள், திருநாமக்காணி என்று வழங்கும்.
அதாவது, இரறவன் நாமம்; காணி=உரிரம.
இவ்வாறு, திருநாமத்துக்காணிைாக இருந்த வகாைில் நிலம் ஒன்று,ஏலத்தில்
விற்பரன தசய்ைப்படுகிறது. இந்த ஏல விற்பரன, சண்வடசுைப்தபருவிரல
என்று வழங்கப்படும். ஏலத்தின்

மூலம் கிரடக்கப்தபறும் உைர்வான ஒரு

விரலப்பணம் வகாைிலுக்கு அமுதுபடி, திருப்பணி, திருவிழா ஆகிை
தசலவினங்களுக்குப் பைன்படும். கல்தவட்டு, இவ்வாறான ஒரு
நிலத்ரதப்பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. நிலத்தின் அளவு, இருநூறு குழி. நிலம்,
இருநூறு குழி என்று ஒரு அளவட்டுக்
ீ
வகால் மூலம் அளக்கப்படுகிறது.
இவ்வரகைான அளவட்டுக்
ீ
வகால்கள், 12 அடிக்வகால், 16 அடிக்வகால், 18
அடிக்வகால் எனப்பலவரக இருந்தன. இக்வகால்களுக்குப்தபைர்கள்
சூட்டப்பட்டன என்றும் அறிகிவறாம். சில வகாைில்களில்,
கல்தவட்டுகளுக்கிரடைில், வகாலின் உருவம் தசதுக்கப்பட்டிருப்பரதக்
காணலாம்.

கல்தவட்டு படம் - 2
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கல்தவட்டுப் பொடம்: கல்தவட்டு படம் - 2
யுலடய (முழொன்)....ரொயன்
..........ட்லட (ஸ்ரீ) ..க்மகொ ...... கொச்யபன்
.....திருவொைங்கொடு..........(சொவொ) மூவொப்
கல்தவட்டு படம் - 3

கல்தவட்டுப் பொடம்: கல்தவட்டு படம் - 3
...ரொயன்

வடுகநொதன் ....நத

கொச்யபன் திருச்சிற்றம்பை பட்ட(னும்)
சொவொ மூவொப்தபரும் பசு (4?) இ
கல்தவட்டு படம் - 4
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கல்தவட்டுப் பொடம்: கல்தவட்டு படம் - 4
வரங்கில் அண்டமுற் ந...
பட்டனும் ஆத்மரயன்

ச
கல்தவட்டு படம் - 5

கல்தவட்டுப் பொடம்: கல்தவட்டு படம் - 5
......மகொட்டத்து ...
ண்டமுற் ந... மொந்த..
ஆத்மரயன் சந்த்ரமசகர (பட்டனும்)
கல்தவட்டு படம் - 6
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கல்தவட்டுப் பொடம்: கல்தவட்டு படம் - 6
...பலழயனூர் நொட்டு...
ளிய நொயநொர் திருமு(ன்)
(ப0ட்டனும் கொச்யபன் கொ..
திருமுன்பு லவத்த சந்(தியொ தீபம்)
கொ...பட்டனும்
விளக்கம்:
திருவாலங்காடு கல்தவட்டுகரளப்

படித்ததில் கிரடத்தரவ.

வகாைிலில் நந்தா தீபம் எரிக்கப் பசுக்தகாரட

அளித்தது பற்றிை கல்தவட்டு.

வகாைிலில் எழுந்தருளிை நாைநார் (இரறவர்) திருமுன்பு (கருவரறைில்)
நந்தா விளக்கு எரிப்பதற்காக (நான்கு?) பசுக்கள் தகாரடைளிக்கப்படுகிறது.
இப்பசுக்கள் சாவா மூவாப்தபரும்பசுக்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன.
கல்தவட்டுகளில் தகாரடைாகக் குறிக்கப்தபறும் ஆடு, பசு
ஆகிைவற்ரறச்”சாவா மூவா’” என்னும் அரடதமாழி தகாண்டு குறிப்பது
வழக்கம்.

இந்தக் கால்நரடகள்

இரடைர்களிடம் ஒப்பரடக்கப்பட்டு

வளர்வதால் இறப்புகள் வநர்ந்தபின்னும் புதிை கால்நரடகளின் பிறப்பால்,
அவற்றின் எண்ணிக்ரக குரறைாதிருக்கும் என்பதால், “சாவா மூவா”
என்னும் குறிப்பு தகாரடைாளி,

உைர் அதிகாரிகளில் ஒருவனாக

இருக்கவவண்டும். அவனுரடை முழுப்தபைர் கல்தவட்டில் புலப்படவில்ரல
எனினும், “யுரடை முழான்.... ைாைன் வடுகநாதன்

என்னும் துண்டுச்

தசாற்கள் தகாரடைாளி ஒரு தபரிை அதிகாரி என்று உணர்த்துகின்றன.
தகாரடப்தபாருட்கள், வகாைிலின் பூரச உரிரம தபற்ற சிவப்பிைாமணர்
தபாறுப்பில் தகாடுக்கப்படுகின்றன. அச் சிவப்பிைாமணர்கள், காச்ைப
வகாத்திைத்துத் திருச்சிற்றம்பல பட்டன், ஆத்வைை வகாத்திைத்து சந்திைவசகை
பட்டன்

முதலிவைார் ஆவர்.

இன்தனாருவர் தபைர் ததளிவாகத்

ததரிைவில்ரல. ஆனால், அவனும் காச்ைபன் வகாத்திைத்தான்
எனத்ததரிகிறது. திருவாலங்காட்டின் இருப்பிடம் பரழைனூர் நாட்டுப்பிரிவு
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எனத்ததரிகிறது.

இப்பரழைனூர் நாட்டுப்பிரிவு,

வமல்மரலப் பரழைனூர்

எனவும், மணவில் வகாட்டத்ரதச்வசர்ந்தது எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

நன்றி:
திரு. துரை சுந்தைம், வகாரவ. கல்தவட்ரட வாசித்துப்

தபாருள் கூறிைவர்.

பின் குறிப்பு:
மணவில் இன்று மணவூர் என்ற தபைரில் வழங்குகிறது
[https://en.wikipedia.org/wiki/Manavur]
இங்குள்ள வகாவிலிலும் கல்தவட்டுகள் நிைம்ப உண்டு என்று ததரிகிறது
[https://soki.in/manavoor-tiruvelangadu-thiruvallur]
அன்று மணவூரில் திருஆலங்காடு இருந்தது. இன்று திருவாலங்காட்டில்
மணவூர் அடங்கிவிட்டது.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: வசசாத்திரி சிறீதைன் (sseshadri69@gmail.com)
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10.

குன்ைத்தூர் அஸ்தகிரீசுவரர் குலடவலர

மகொயில்
―முலைவர்.க.சுபொஷிணி

மதுரை மாநகரில் உள்ள குரடவரை வகாைில்களில் ஒன்று
அஸ்தகிரீஸ்வைர் குரடவரை வகாைில். இது பாண்டிைர்களால் ஏறக்குரறை
கி.பி. 8ம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதாக அறிைப்படுகின்றது.
மதுரைைிலிருந்து சிவகங்ரகக்குச் தசல்லும் பாரதைில் வரிச்சியூர்
அருவக குன்னத்தூர் எனும் சிற்றூர் உள்ளது. முற்காலப் பாண்டிைர்
காலத்தில்,

அதாவது கி.பி 8-10ம் நூற்றாண்டு வாக்கில்

இந்த

ஊர்

குன்றத்தூர்க் குளக்கீ ழ் என்ற நாட்டின் பிரிவுக்குட்பட்ட பிைம்மவதை கிைாமமாக
விளங்கிைது.

இன்று குன்னத்தூர் மரல என இப்பகுதி அரழக்கப்படுகின்றது..

இந்த குன்னத்தூர் மரலைில் கிழக்கில் ஒரு குரடவரை சிவாலைமும்
வமற்வக ஒரு குரடவரை சிவாலைமும் என இைண்டு குரடவரைக்
வகாைில்கள் உள்ளன.

கிழக்கில் உள்ள குடிவரைக் வகாைிலில் உள்ள

சிவலிங்க வடிவிலான இரறவனுக்கு உதைகிரீசுவைர்
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எனப் தபைர். குன்றின்

கிழக்குப் பகுதிைில் சூரிைன் உதிப்பதால் சூரிைரன வநாக்கி கிழக்குப்பகுதி
வநாக்கிை வண்ணம் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் இக்வகாைில் உதைகிரீசுவைர்
குரடவரைக் வகாைில் என்றரழக்கப்படுகின்றது.
குன்னத்தூர் மரலைின் வமற்குப் பகுதிைில் சூரிைன் மரறயும் திக்ரக
வநாக்கிைவண்ணம் அரமக்கப்பட்டிருக்கும் சிவாலைத்திற்கு

அஸ்தகிரீசுவைர்

வகாைில் எனப் தபைரிடப்பட்டிருக்கின்றது. வகாைிலில் உள்ள சிவலிங்க வடிவ
இரறவன்

அஸ்தகிரீசுவைர்

குரடவரைக் வகாைில்களும்

என அரழக்கப்படுகின்றார்.

இந்த இைண்டு

முற்காலப் பாண்டிைர்களின் அட்சிைின் வபாது

பாண்டிைர்களால் அரமக்கப்பட்டரவ.
அஸ்தகிரீசுவைர்

வகாைிலின் அரமப்பு ஆைம்பக்கால வகாைில்

அரமப்பின் முைற்சிகரள தவளிப்படுத்தும் தன்ரமயுடன்
அரமந்திருக்கின்றன. இக்வகாைிலினுள் ஒரு சிவலிங்க வடிவம் மட்டுவம
உள்ளது. துவாைபாலகர்கள் சிற்பம் இக்வகாைிலில் இடம்தபற வில்ரல.
பரிவாை ததய்வங்களின் சிற்பங்களும் இக்வகாைிலில் தசதுக்கப்படவில்ரல.
இக்வகாவிலில் கல்தவட்டுக்கள் ஏதும் தபாறிக்கப்படவில்ரல. சிவலிங்க
வடிவ இரறவரன

வநாக்கிை வரகைில்

தவளிவை நந்தி சிற்பம் ஒன்று

ரவக்கப்பட்டுள்ளது. இது கி.பி.13 -14 வாக்கிலான சிற்பமாகும்.
இக்வகாைிலின் முகப்புப் பகுதிைில் ஒரு கட்டுமானக் வகாைிலின் மாதிரி
வடிவம் பாரறைிவலவை தசதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதரனக் காணும் வபாது ஒரு
வகாைில் அரமக்கும் பைிற்சி வமற்தகாள்ளப்பட்டு பின்னர் பாரறரைக்
குரடந்து இக்குரடவரைக் வகாைில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என்று
எண்ணத்வதான்றும் வரகைில் இந்த அரமப்பு உள்ளது.
அஸ்தகிரீசுவைர்

என்ற தபைர் தகாண்டுள்ள இக்குரடவரை வகாைிலின்

தமிழ்ப்தபைர் பற்றிை தகவல்கள் ஆைாைப்பட வவண்டிைரவ.
இக்வகாைில் தமிழக ததால்லிைல் துரறைினால் பாதுகாக்கப்படும் ஒரு
புைாதனச் சின்னமாக உள்ளது.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

முரனவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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11.

உைமகொடி லகைொசகர் லசவத்தைத்தின்

பண்லடய தபருஞ்சிற்பங்கள்
―நூ.த.மைொ.சு.

கிழக்கு இந்திைாவின் ஓர் மாநிலமான 'திரிபுைா' வில்,
பால* மன்னர்

11 நூற்றாண்டு '

பைம்பரைைின் பண்ரடை தபருஞ்சிற்ப இரற உருவங்கரள

"உனவகாடி" மாவட்டத்து ரகலாசகர் ரசவத்தலத்தில் காணலாம்.
மாமல்லபுைம் அருச்சுனன் தபசு எனும் தபரும்பாரறமுகப்பு தபாளிப்பு (basrelief) களுக்கு இரணைான தபரிை அளவினதாகவும் வனப்புடனும்
காணப்படுகின்றன.
உனவகாடி என்றால் வகாடிக்கு ஒன்று குரறவு என்பது தபாருள்.
பார்வதி ஓரிைவில் வகாடி சிரலகரளப் பரடக்குமாறு 'குல்லு கம்ஹார்' என்ற
சிற்பிக்கு ஆரணைிடுகிறார்.

ஆனால் எவ்வளவு முைன்றும் சிற்பிைால்

அக்கட்டரளரை நிரறவவற்றமுடிைாமல் வகாடிக்கு ஒரு சிற்பம்
குரறவாகவவ உருவாக்கப்பட்டதால் இச்சிற்பத் ததாகுதி உனவகாடி என்று
(வங்காள தமாழிைில்) அரழக்கப்படுகிறது என்பது தலவைலாறு.
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பாரறைில் தசதுக்கப்பட்ட புரடப்பு சிற்பங்களும், கல் சிற்பங்களும்
மிகப் தபரிைன. சுமார் 30 அடிரைவிட உைைமான, தநற்றிக்கண் உரடை
சிவனின் தரலைின் மீ து உள்ள சரடமுடி மட்டுவம பத்தடி
தகாண்டது. தரலைின்

உைைம்

இரு பக்கங்களிலும் வதவிைர் சிரலகள் உள்ளன.

சிங்கத்தின் வமல் அமர்ந்த துர்க்ரக அவர்களில் ஒருவர்.
தாழும் அருவிகளின் கீ வழதான் சரடமுடியுடன் கூடிை சிவரன, சீரிை
கரல உணர்வுடன் தபாளித்திருக்க வவண்டும்.

ஆனால், இந்நாளில் அருவி

சிறிவத விலகி பக்கத்தில் ஓடுகின்றது.
எதிரில்

அரைப்பகுதி தரைைில் புரதந்துள்ள நந்தி சிரலயும் உள்ளது.

விநாைகர், மாறன்கரண, கங்ரக தாங்கிை சரடமுடி, திரிபுைம் எய்த சிவன்,
காளி எனவும்

இரவ ைாவும் புைாணங்கரள விளக்குபரவ.

சிரலகளின் ததாகுப்பு அப்பகுதிைில்

ரசவ-காளி

காட்டுகிறது.
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ஆதலால், இச்

வழிபாடு இருந்தரமரைக்

இந்த மிக அரிை

ததால்லிைல் கல் சிற்ப வளாகம்

இந்திைத்ததால்லிைல் துரறைினால் பைாமரிக்கப்பட்டாலும்
விளம்பைப்படுத்தப்படாமல் உள்ளது.

இந்திை தபருநாட்டில் வபாக்குவைத்து

மிக மிகக் குன்றிை ஒதுக்குப்புறமாக அரமந்துள்ளதும் ஓர் இடர்பாடு தான்.
வமலும்,

UNESCO பட்டிைலின் கீ ழ் ததால்லிைல் வளாகத்ரதக்

தகாணர்ந்தாலும் சுற்றுலாத்துரற வளைலாம்.
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குறிப்பு:
*பால (= பால்) எனும் தசால்லிற்கு காப்பாற்றுபவன்/இரறவன்,
மன்னன் தரலவனின் கடரம/ததாழில்
ஆகும்

தனது

அதாவது ஓர்

நாட்டுக் குடிகரள ஓம்புதல்

(காட்டாக: வகா'பால்' = கறரவ மாடுகரள ஓம்புகின்றவன், தன'பால்'

= தசல்வத்திரன காப்பாற்றுகின்றவன், தைம் 'பால்' = அறத்ரதப் வபணுபவன் ,
மகி 'பால்'

' = தபண்கரளப் வபாற்றுபவன் என அறிைப்படும்). இன்றும் பால்

எனும் குடும்பப் தபைர்/பட்டப்தபைர் தகாண்வடார்
வங்காளத்திலும் அக்கம்பக்கத்து நாடுகளிலும் வாழ்கின்றனர்.
படங்கள்: நன்றி இரணைப் பக்கங்கள்

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: நூ.த.வலா.சு. / மைிரல நூ.த.வலாக சுந்தைம்(selvindls61@gmail.com)
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இரொமமசம்

12.

―இரொம.கி.

திருவாலவாயுரடைார் திருவிரளைாடல் புைாணம் 13 ஆம்
நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்தில் (~ கி.பி.1230) தசல்லிநகர்ப் தபரும்பற்றப்புலியூர்
நம்பிைால் இைற்றப்பட்டது. பிறவாைாக்ரகப் தபரிவைானின் 64
திருவிரளைாடல்கரள விவரிக்கும் நூல்களில் இதுவவ தமிழில்
முததலழுந்ததாய்த் ததரிகிறது. நம்பிைார் புைாணத்ரத ஏட்டுச்சுவடிைிலிருந்து
அச்சுநூலாக முதன்முதல் 1906 இல் தவளிைிட்டவர் உ.வவ.சா. ஆவார். அதன்
மறுபதிப்பு உ.வவ.சா. நூலகத்தால் 1972 இல் மீ ண்டும் தவளிைிடப்தபற்றது.
இதற்குமுன் முழுதாகவன்றி அங்குமிங்கும் உதிரி உதிரிைாய்ச் சில
தசய்திகரளத், வதவாைம், கல்லாடம், திருவாசகம் வபான்றவற்றில்
அறிைலாம். இதற்கப்புறம் எழுந்த பல நூல்களில் கி.பி. 1660 இல் எழுந்த
பைஞ்வசாதி முனிவரின் திருவிரளைாடற்புைாணமும் குறிப்பிட்டுச்
தசால்லவவண்டிைதாகும்..
அது என்னவவா ததரிைவில்ரல. பின்னவர் நூரலவை பலரும்
இக்காலத்திற் வபசுகிறார். ஆனால் உள்ள ீடு பார்த்தால், அக்காலச் தசய்திகரள
(குறிப்பாகப் பாண்டிைன் கடுங்வகான், அவனுக்கும் முந்ரதை களப்பாளர்
காலச் தசய்திகரள) அறிை பைஞ்வசாதிைார் நூரல விட நம்பிைார் புைாணவம
பைனுள்ளது. (இதன் pdf படிரை முரனவர் ழான்லுக் தசவ்விைார் எனக்கு
அனுப்பிரவத்தார். மாணிக்கவாசகர் காலம் பற்றிை என்னாய்விற்கு இந்நூவல
தபரிதும் உதவிைது.) தமிழறிஞரில் மிகப் பலர் நம்பிைார் புைாணத்தின்
பைன்பாட்ரட உணை மறுக்கிறார். என்ரனக்வகட்டால் திருவாலவாயுரடைார்
புைாணத்ரத

மீ ளாய்வது பைன்தரும். உருப்படிைாக ஆய்வுதசய்ைத் தான்

நம்மூரில் ஆளில்ரல. தமிழாய்வு தபரிதும் தளர்ந்துள்ளது. நானிங்வக
தசால்லவருவது வவறு.
உ.வவ.சா. தவளிைீட்டின் முகவுரைைில் பாண்டி நாட்டுத்
வதவாைத்தலங்களாய் 14 தலங்கரளக் குறிப்பிடும் தவண்பாதவான்று வரும்..
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கூடல் புைவொயில் குற்றொை மொப்பனூ
மரடகதநல் மவைி யிரொமமச - மொடொலை
ததன்பரங்குன் றஞ்சுழிய தறன்திருப்புத் தூர்கொலை
வன்தகொடுங்குன் றம்பூ வணம்
இங்கு காட்டப்படும்
எழும் வகள்விக்கு . . .

“இைாவமசத்தின் பரழை தபைதைன்ன?” என்று

இதன் விரடவைாடு ததாடர்புரடை மற்ற தசய்திகள்

பலருக்கும் பைன்படுதமன்று எண்ணி இங்வக பதிகிவறன். முதலில் ஈசம்
என்ற தசால்லின் தபாருளறிைவவண்டும். (சிவன்வகாைில்கள் பலவும்
ஈசதமன்வற தசால்லப்படும்.) ஈசதமன்பது திரசததாடர்பான தசால்.
திரசகள்பற்றிை என் பழந்ததாடரின் 3 ஆம் பகுதிைில்
(http://valavu.blogspot.in/2008/04/3.html) ஈந்து>ஐந்து>ஐந்திைம், கிழக்குத்திரச
குறிக்குதமன நிறுவிவனன்.
ஈந்து>ஈத்தின் ததாடர்பாய் ’ஈசம்’ எழுந்து, வடகிழக்ரகக் குறிக்கும்.
ஈசன்/சிவன் வடகிழக்குத் திரசக்கு உரிைவதனன்வற மரனைடிநூலில்
தசால்லப்படும். இந்திைப் தபருநிலத்தின் வடகிழக்கிற்றான்
குைிலாலுவ>கைிலாலுவ மரலயுள்ளது. சிவன் அம்மரலைில் உள்ளதாகவவ
தமிழரிற் பலரும் ததான்மஞ் தசால்வர். கைிலாைமன்றி ஈசன் திருவுரு
அரமந்த இடங்களும்/வகாைில்களும் கூட ஈசதமன்வற அரழக்கப்பட்டன.
ஈசத்ரதச் சங்கதம் வகைஞ் வசர்த்து ஈஸ்வமாக்கும். இவதவபால் ஈசரன
தமிழ்முரறப்படி மதிப்புக்கூட்டி ஈசைாக்கி சங்கத முரறப்படி ஈஸ்வைாக்குவர்.
ஈஸ்வரிலிருந்து தமிழ்முரறப்படி ஈஸ்வைம்>ஈச்சுைம் ஆகும். இப்படித் தமிழும்
சங்கதமும் மாறிமாறி ஊடாடிவை சிவன் வகாைில்களுக்கான தபைதைழுந்தது.
சங்கதம் பழகவவண்டாதமனில் ஈசவம நமக்குப் வபாதும்.
சிவனுக்தகனச் தசால்லப்படும் 12 வசாதிலிங்கங்களில் இைாவமசத்ரதத்
தமிழ்நாட்டிலும், வசாவமசத்ரதக் கூர்ச்சைத்திலும், நாவகசம், குசுவமசம்
வபான்றவற்ரற மைாட்டத்திலும், விசுவவசத்ரத உத்திைப் பிைவதசத்திலும்
தபாருத்துவர். இரவைத்தரனயும் ஈசதமன்று முடியுந் தலங்கள். அகைமும்
ஈகாைமுஞ் வசர்ந்து வடதமாழிப் புணர்ச்சிைில் ஏகாைமாகும். இதுவபாக,
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வித்தநாதம் (ரவத்ைநாதம்), வமநாதம்
ீ
(பீமநாதம்), திரிைம்பகதமன்ற 3
தலங்கள் மைாட்டத்திலும், திருப்பருப்பதம் (சிரீரசலம்) ஆந்திைத்திலும்,
ஓங்காைம், உஞ்ரச (உச்தசைினி) மத்திைப் பிைவதசத்திலும், வகதாைம்
உத்திைப்பிைவதசத்திலும் காட்டப்படும். இைாவமசத்தில் 2 இலிங்கங்கள் உண்டு,
முதல் இலிங்கம் மணலால் ஆனது. இைண்டாவது கல்லால் ஆனது.
முதலாவரதச் சீரத பிடித்துரவத்தாள் என்றும், இைண்டாவரத அனுமன்
வடக்கிருந்து தகாண்டுவந்தாதனன்றுஞ் தசால்லப்படும். (ததான்மக்கரதகள்
உண்ரமைா, இல்ரலைா என்ற சிக்கலுக்குள் நான் வபாகவில்ரல.
நம்புபவனுக்கு அரவ உண்ரம.)

இைாவமசக் வகாைில் வதவாைகாலத்தில் மிகச்சிறிவத. இன்றுள்ள
மண்டபங்கள், சுற்றாரலகள் எல்லாம் அன்றில்ரல. மிஞ்சிமிஞ்சிப் வபானால்
கருவரறரைச் சுற்றி ஒரு சுற்றாரல இருக்கும். 12 ஆம் நூற்றாண்டில்,
பாண்டிைரின் தாைாதிச் சண்ரடைில் ஊடுவந்த ஒரு சிங்கள மாமன், மன்னன்
பைாக்கிைம பாகுவவ பழங்வகாைிரல இடித்து இன்றுள்ள வகாைிலின்
அடிப்பரட அடரவ உருவாக்கினான் என்பர். (நாம் விரும்பினாலும்,
விரும்பாவிடினும், தமிழர்-சிங்களர் ஊடாட்டம் நம் வைலாற்றில்
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தநடுகவவயுண்டு. இரதத் தவிர்க்கமுடிைாது. அவனுக்கு நாம் தபண்
தகாடுத்வதாம், அவன் வட்டில்
ீ
தபண் எடுத்வதாம். அது ததாடர்கரத.)
வகாைில் இரறவர்தபைர் இைாமநாதர் (மணல் இலிங்கத்திற்கு அது
தபைர்.). அவருக்கு முன்னிருக்கும் கல் இலிங்கத்திற்கு இைாமலிங்கதமன்று
தபைர். (எத்தரன வபருக்குத் ததரியுதமன்று ததரிைவில்ரல.
இைாமசாமிதைனில் அது தபருமாரளக் குறிக்கும். இைாமநாததனனில்
சிவரனக் குறிக்கும். இவன் ”ைம்மிை”மானவனா? அன்றி இைாமனுக்கு நாதனா?
என்பது பார்ரவரைப் தபாறுத்தது. இரறவி தபைர் மரலவளர்
காதலி,(பருப்பத/பர்வத வர்த்தினி என்பது சங்கதவாக்கம்.). வகாைிலுக்குள்
உள்ள பல்வவறு நீர்நிரலகள் உப்புநீர் வமல் கூடியுள்ள நன்ன ீைால் ஏற்படுவது.
இன்று நம்மூர் ஐைர்கள் இங்கு கிரடைாது. பண்டாக்கள் என்னும் மைாட்டிைக்
குருக்கவளயுண்டு. இது வைலாற்றிவலற்பட்ட விசைநகை, மைாட்டிை, நாைக்கர்
தாக்கம் என்தறண்ணுகிவறன். இன்றுள்ள மண்டபங்கள் எல்லாம் இவர்களால்,
பின்வந்த வசதுபதிகளால், எழுந்தது. மூன்றாம் சுற்றாரல மிகப் தபரிது.
வகாைிலிற் கூட்டம் தசால்லிமாளாது. ஒவை இரைச்சல். அங்குமிங்கும் ஓட்டம்.
எங்கும் பார்த்தால் நீர்ச்சகதி.
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காசிக்கும், குமரிக்கும் (அப்படித்தான் வசாழர்காலக் கல்தவட்தடல்லாம்
தசால்கிறது) தசால்லப்பட்ட இரடயுறவு எப்படிவைா காசிக்கும்,
இைாவமசத்திற்குமாய் மாறி விட்டது. எப்தபாழுது மாறிைததன்பது சுரவைான
ஆய்வு. ஒருவவரள பாண்டிைைாட்சி முடிந்தபின் ஏற்பட்டவதா, என்னவவா?
வகாைிலுக்குள் இந்திவை இங்கு அன்றாட தமாழிைாய்த் ததரிகிறது. விரைவு
வண்டிகளில் நம்மூர்க்காைரை விட வடவர் கூட்டவம மிகுந்துள்ளது.
வகாைிலின் கிழக்குவாசலுக்குமுன் நீைாடுங்கடலில் குப்ரபகளும், மாசுகளும்
நிைவிக் கிடக்கின்றன. இரத ைாைாவது சரிதசய்தால் என்ன என்று
வதான்றுகிறது. ”ஸ்வட்ச் பாைத்” எங்கு வபாைிற்தறன்று ததரிைவில்ரல.
இன்னுங்கூட மைங்கரளநட்டுத் தீரவச் சற்று சரி தசய்ைலாம். வறட்சி
கூடிவருகிறது. தண்ணர்த்
ீ
தட்டுப்பாடு தபரிதாகவவயுள்ளது. வகாைிலில்
ததரிசனத்ரத முடித்தபின், அப்துல்கலாம் நிரனவகத்தில் கூட்டம் கூடுகிறது.
தீவின் தபாருளிைல் வளர்ச்சிைில் அதுதவாரு மாற்றம்.
வதவாைகாலத்தில் இைாவமசம் ஒரு தீவில்ரல. (ஏதனன்று கீ வழ
தசால்கிவறன்.) இைாமநாதபுைத்திலிருந்து கடலுக்குள் நீண்டுதசல்லும்
துருத்திைாகவவ அதுவன்று இருந்திருக்கலாம். துருத்திைின் முடிவில்
வில்வடிவில் பாதி முழுகியும் முழுகாதும் நிலமிருந்து அப்பக்கம் மன்னாரை
இரணத்தது. அரதவை வசது என்றார். மன்னாருக்கு அடுத்தது
திருக்வகதீச்சுைம். வில்வடிவின் ததாடக்கமான விற்வகாடிரை
தனுஷ்வகாடிதைன சங்கதத்தில் தபைர்த்துச் தசால்வார். (விற்வகாடிரைத்
ததால்முதுவகாடி என்று சிலர் தசால்லமுற்படுவது புைட்டு. அகநானூறு
தசால்வது இந்த இடமில்ரல. அது திருமரறக்காட்டிற்கு அருகிலுள்ள
வகாடிக்கரை. அரதப்பற்றி வவறு இடங்களில் நான் தநடுகப் வபசியுள்வளன்.
மீ ண்டும் இங்கு வபசிப் தபாரித்ததடுக்க வவண்டாதமன விடுக்கிவறன்.)
இன்று இைாவமச்சுைத்திலிருந்து விற்வகாடி வரை தமிழக அைசினர்
உருப்படிைான சாரல ஒன்ரறப் வபாட்டுள்ளார். ஒருமாதம் முன் இைாவமசம்
வபானவபாது இரதப் பார்த்வதன். விைந்துவபாவனன். இப்தபாழுது இைாவமசம்
வருவவார், தானிரை எடுத்துக்தகாண்டு விற்வகாடி வரை வபாய்வருகிறார்.
அடுத்தமுரற நீங்களும் வபாய்வாருங்கள். பார்த்து விைக்கவவண்டிை ஓரிடம்.
துருத்திக்குள் நடந்து தசன்று இந்திைமுரன ததாடும்வபாது, அங்கிருந்து வில்
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வளர்வரத நன்றாகவவ உணைமுடியும் , நாசா தவளிைிட்ட படத்திலும்
இரதப்பார்க்கலாம். இது மாந்தன் தசய்த வசது என்பரத மட்டும் நான்
ஏற்வகன். வானம் ததளிவாகி, பார்ரவ கூர்ரமைாகி, ரகைில்
வதாற்றப்தபருக்கி இருக்குமானால், அந்தப்பக்கக் வகாடிைில் நிலத்ரதப்
பார்க்கலாம்.

சம்பந்தர் காலத்தில், இன்றிருப்பரதவிட 2,3 மீ ட்டர்கள் கடலாழம்
குரறந்திருக்கும். துருத்தி இன்னும் சில கிவலாமீ ட்டர் நீண்டிருக்கும். தவகு
எளிதில் சம்பந்தர் வகதீச்சுைம் பார்க்கும் ததாரலவிற்குப் வபாைிருப்பார்.
இந்தப்பக்கத்திலிருந்து அவர் திருக்வகதீச்சுை விமானத்ரதக் கூடப்
பார்த்திருக்கலாம். ைார்கண்டார்? (இைாவமசம் அன்று தீவில்ரல என்று ஏன்
தசான்வனன்? தீவாைிருந்தால், படகு ரவத்தல்லவா இைாவமசம்
வபாைிருக்கமுடியும்? பின் அவதபடகில் திருக்வகதீசம் வபாக என்ன சிக்கல்?
ஆனால் அவர் வபாகவில்ரலவை? இங்கிருந்வத வகதீசத்திற்கும்
திருவகாணமரலக்கும் பதிகம் பாடிவிட்டாவை? இத்தரனக்கும் அருகில்
பாண்டிை அைசி மங்ரகைர்க்கைசியும், அரமச்சர் குலச்சிரறைாரும் கூட
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இருந்தாவை? அப்படிதைன்றால் என்ன தபாருள்? வகதீசத்ரத
விற்வகாடிைிலிருந்து பார்க்கமுடிந்தது. இரடைில் கடல். பிள்ரளரை
ரவத்துக்தகாண்டு இக்கு (risk) எடுக்க அைசியும், அரமச்சரும்
விரும்பவில்ரல. அவததபாழுது இைாமநாதபுைத்திலிருந்து நடந்வத, அல்லது
ஊர்திவழி நகர்ந்வத, இைாவமசம் வைமுடிந்தது என்று தாவன தபாருள்?
மைிரல சீனி வவங்கடசாமியும், 18 ஆம் நூற்றாண்டின் ததாடக்கம்
வரை, குறிப்பிட்ட விழாநாட்களில் இைாவமசத்து இைாமலிங்க ஊருலவரைத்
தூக்கிக்தகாண்டு இைாமநாதபுைம் இைாமலிங்க விலாசம் வரை வந்து, அங்கு
ஒருநாள் ரவத்திருந்து வகாைிலுக்கு மீ ண்டும் எடுத்துச்தசல்வதைன்று
ததளிவாக ஆதாைத்துடன் பதிவுதசய்வார். ஆகப் பதிதனட்டாம் நூற்றாண்டின்
ததாடக்கம்வரை இைாவமசம்

தீவல்ல. தவறும் துருத்தி. பார்த்தீர்களா?

இவ்வளவு தசான்வனன். இைாவமசத்தின் மறுதபைர் தசால்ல விட்வடவன?
ஒருகாலத்தில் எங்கள் அைசர்களின் குடும்பப் தபைர் வசதுபதி. அவர்கள்
வசதுக்கு ”பதி”. வசது என்பது முன்னால் தசான்வனவன அந்த விற்வகாடிக்கு
அப்புறம் உள்ள இைற்ரக இரண. வசதுள்ள ஊர் வசதூர். அந்த ஊருக்குப்
வபாகும் 2 விரைவுவண்டிகளின் ஒன்றின் தபைர் இைாவமசுைம் விரைவி,
இன்தனான்று வசது விரைவி. வசதுதான் அந்தவூரின் மாற்றுப்தபைர்.
இைாமநாதபுைச் சீரமைில் ைாரைக் வகட்டாலும் இம்மாற்றுப்தபைரைச்
தசால்வர்.
”வசதுரவ வமடுறுத்தி வதிதசய்வவாம்”
ீ
என்றான் பாைதி.
”வசடதனன்னப் தபாலிந்தது வசதுவவ” கம்பைா. வசதுப. 66
“வசதுவின் இைாமநாதரன நிறுவிை காரதரை” என்பது வசதுபு.அரவ.1
“வசதுகாவலன் திருவரண காவலன்” கல்லாடம்.
“வசதுபுைாணம்” என்பது 16 ஆம் நூற்றாண்டில் நிைம்பவழகிை வதசிகைால்
பாடப்தபற்ற இைாவமசுைப்புைாணம்.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: இைாம.கி. (poo@giasmd01.vsnl.net.in)
http://valavu.blogspot.com
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13.

கொளமமகப்புைவரும் பொண்டியநொட்டுச்

சிவத்தைங்களும்
―மததமொழி
இைட்டுற தமாழிதல் என்றாவல காளவமகப்புலவர் பாடல்கள்

என்று

தமிழிலக்கிைத்தில் முத்திரை பதித்தவர் கவி காளவமகம். பதிரனந்தாம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிைில் வாழ்ந்தவர் கவி காளவமகம் எனப் பல
வைலாற்றுக் குறிப்புகள் மூலம் அறிை முடிகின்றது [1].
எழுதிை

காளவமகப்புலவர்

பாண்டிை நாட்டில் உள்ள சிவத்தலங்கள் குறித்த பாடதலான்று

உண்டு. இப்பாடல் காளவமகப் புலவர்-தனிப்பாடல்கள் நூலில்
தகாடுக்கப்படுகிறது [2]. தமிழிலக்கிை மின்ததாகுப்புத் திட்டம் வழங்கும் கவி
காளவமகம் பாடல்கள் வரிரசைில் 117 ஆவது பாடலாகவும்
இடம்தபறுகின்றது [3].

கூடல், புைவொயில், குற்றொைம், ஆப்பனூர்
ஏடகம்தநல் மவைி, இரொமமசம், - ஆடொலை
ததன்பரங்குன்றம், சுழியல், ததன்திருப்புத் தூர், கொசி
வன்தகொடுங்குன் றம்,பூ வணம்.
(பாடல் - 117: சிவத்தலங்கள் / பாண்டிை நாட்டில் உள்ளரவ)
1.

கூடல் - மதுரை

2.

புனவாைில் - திருப்புனவாைில்

3.

குற்றாலம் - திருக்குற்றாலம்

4.

ஆப்பனூர் - திருவாப்பனூர்

5.

ஏடகம் - திருவவடகம்

6.

தநல்வவலி -

7.

இைாவமசம் - திருஇைாவமச்சுைம்

8.

ஆடாரன - திருஆடாரன

9.

ததன்பைங்குன்றம் - திருப்பைங்குன்றம்

திருதநல்வவலி

10. சுழிைல் - திருச்சுழிைல்
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11. திருப்புத்தூர் - திருப்புத்தூர்
12. காசி - ததன்காசி
13. வன்தகாடுங்குன்றம் - திருக்தகாடுங்குன்றம்
14. பூவணம் - திருப்பூவணம்;
என்னும் இரவ ைாவும் பாண்டிநாட்டுத் தலங்கள் ஆகும், என்பது
பாண்டிநாட்டுச் சிவத்தலங்கள் குறித்து இப்பாடல் தகாடுக்கும் குறிப்பு.
பாண்டிநாட்டுச் சிவத்தலங்கள் குறித்த இந்த தவண்பா, 1906-ஆம்
ஆண்டில் உவவசா பதிப்பித்த
திருவிரளைாடற்புைாணம்'

'திருவாலவாயுரடைார்

என்ற “பரழை திருவிரளைாடல்” புைாணத்தில்

இடம் தபறுகின்றது.

கூடல் புைவொயில் குற்றொை மொப்பனூ
மரடகதநல் மவைி யிரொமமச - மொடொலை
ததன்பரங்குன் றஞ்சுழிய தறன்றிருப்புத் தூர்கொலை
வன்தகொடுங்குன் றம்பூ வணம்
ஆனால், இது காளவமகப்புலவரின் பாடல் என்ற குறிப்பு உவவசா வின்
நூலில்

தகாடுக்கப்தபறவில்ரல என்பரதயும் கருத்தில் தகாள்ள வவண்டும்.

காளவமகம் இைற்றிைதாகப் பல தனிப்பாடல்கள் கிரடக்கப்
தபறுகின்றன என்று காளவமகப்புலவர் குறித்த ஆய்வாளர்கள்
குறிப்பிடுவதுண்டு [4].

இவ்விரு பாடல்களுக்கும் உள்ள வவறுபாடு; 12

ஆவதாகக் குறிக்கப்படும் சிவத்தலம்
வின் நூலில்

கொசி என்பது

கொலை என உவவசா

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வவறுபாடு.

பாண்டித் தலம் 14-ம் கூறும் தவண்பாவில் “காரளைார்வகாைில்” உள்ள
கானப்வபர் என்ற ஊர் “காரன” எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இன்ரறை

காரளைார்வகாைில்

என்றும்

அரழக்கப்பட்டது.

“கானப்வபர்” என்றும் “காரனைம்பதி”

“கானப்வபர் எைிற் கடந்த உக்கிைப் தபருவழுதி” என்ற சங்க

கால வைலாற்றுக் குறிப்பும் உண்டு. பன்னிைண்டாம் நூற்றாண்டு எழுதப்பட்ட
பரழை திருவிரளைாடற்புைாணத்தில்,

கானப்வபர்

“காரனைம்பதி” என்றும்

குறிப்பிடப்படும் (திருவாலவா. 27, 31). ஆகவவ, காரன என்பது கானப்வபர்
என்பதன் மரூஉப் தபைைாகும்.
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வதவாை மூவர் முதலிகளான திருநாவுக்கைசர், திருஞானசம்பந்தர்,
சுந்தைர் என்வபாைால் பாடப்தபற்ற 14 பாண்டிநாட்டுத் வதவாைத்தலங்கள் என
அறிைப்தபறும் ஊர்கள் முரறவை: 1. மதுரை; 2. திருப்புனவாைில்;

3.

குற்றாலம்; 4. திருவாப்பனூர்; 5. திரு ஏடகம்; 6. திருதநல்வவலி; 7.
திருவிைாவமச்சுைம் ; 8. திருவாடாரன; 9. திருப்பைங்குன்றம் ; 10. திருச்சுழிைல்;
11. திருப்புத்தூர், 12. காரளைார் வகாைில்; 13. திருக்தகாடுங்குன்றம்
(பிைான்மரல); 14. திருப்பூவணம்.

இந்தப் பதினான்கு திருத்தலங்களும்

"பொண்டி பதிைொன்கு" எனவும் சிறப்பித்துக் கூறப்படுகின்றன.
இமத ஊர்கமள குமரகுருபரரின் மீ ைொட்சியம்லம குறம் என்ற பொடைிலும்;

கூடல்புன

வாைில்தகாடுங்
குற்றாலம்

ஏடகமா

டாரனதிருக்

கானப்வபர்

நன்னாடும்
திரிந்து

ரிரவமுதலாந்

ணாண்டதமிழ்ப்

பிறநாடும்

தலங்கள்

பாண்டி

என்னாடதாகக்

குறி தசால்லிக்

கழித்வததனன்

வவலி

சுழிைல்

திருப்புத்தூ

ளங்கைற்கண்

காடுமரலயுந்

குன்று

ஆப்பனூர் பூவணதநல்

இைாவமசந்
நாடிதைங்க

குன்றுபைங்

காலங்

குறவனுக்குங்

கஞ்சிவாைம்வம

- குமைகுருபைசுவாமிகள்
திருப்பூவணப் புரொணத்திலும்;

ததன்மதுரை பைங்குன்றந்திருவிைாவமச்சுைமாடாரனபுத்தூர்
பன்னுதமிவழடகதநல்வவலி பகர்குற்றாலமாப்பனூர்பார்
மன்னுபுனற்சுழிைல்புனவாைில் தகாடுங்குன்றதமழின் மருவுகாரன
தபான்மதில் சூழ் பூவணமும் தபாருந்துகின்ற புகழ்ப் தபாதிைப்
தபாருப்பனாடு (117)
கொலளயொர்மகொயில் புரொணத்திலும்;

ஆலவாய் கானப்வபரூைாடாரனபுனவாைில்குற்
றாலவமடகம்பைங்குன்றாப்பனூர்சுழிைலபுத்தூர்
மாலிைாவமச்சுைம்பூவணங்தகாடுங்குன்றுவவய்தநல்
வவலிைாந்தலமுறுப்பாவமைதுபாண்டிநாடு. (8)
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திருப்பூவணநொதருைொவிலும்;

“திருக் கங்ரக வார் சரடைார் ததன்பாண்டி நாட்டில்
இருக்குந் தலங்கள் பாடு என்னப் - தபருக்கம்
திகழ் பூவுலகில் சிவவலாகம் என்னப்
பகர்கூட

ஆலவாய் பாடி –-

பிறிக்கும்

மிக மால்

அடிைார் பிறவிக் கருவவர்

பறிக்கும் புனவாைில் பாடிக்

- குறிக்குமால்

சங்கந் திகிரி தன் நந்தும் மழு மான் எடுக்கு
நங்கள் குற்றால நகர்பாடித் -

தங்கு ஒருபால்

தபண்ரமத் திருக்வகாலப் தபம்மான் இனிது
உண்ரமத் திருவாப்பனூர் பாடித் -

உரறயும்

திண்ரம அற

வாட்டும் பிறவி வழி மறித்து ஞானவழி
காட்டுந் திருவவடகம் பாடி -

நாட்டின்

விைவு திருதவண்ணற்றின்
ீ
தமய்ைன்பர் கூட்டம்
பைவு திருதநல்வவலி
வசர் திருவி

பாடிப் -

பைவுமுரன

ைாகவன் முன் வசரனயுடன் கண்டுததாழச்

சார் திருவி ைாவமச்சைம் பாடி - ஏர் தரு தபாற்
தகாம்பைன்
நம்பைன்

நாடாரன

ஒரு கூறு இலங்குங் வகாலத்து

ஆடாரன நகர்பாடி -

வம்பர்

புைம் குன்ற வான் நரகதசய் தபான் மரல விற்தசல்வன்
பைங்குன்றம்

மாநகைம் பாடி -

உைங் தகாள்
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விரடக்கும்

சைம் உரகப்பார் வற்றிருக்கக்
ீ
காணி

பரடக்குந் திருச்சுழிைல் பாடிக் -

கிரடக்கும் அகத்து

ஆரச உரடச் சிற்சரபைில் ஐைன் திருச்சிலம்பின்
ஓரச

உரடத்

திருப்புத்தூர் பாடித் -

வதசுநலந்

தாங்கு திருத்வதர் வதிச்
ீ
ரசவ ஆகமம் வவதம்
ஓங்கு திருக் கானப்வபர் ஊர் பாடி -

வாங்குந்

தனிக் தகாடுங்குன்றம் அதன் தன்ரன எரித்தார்
பனிக் தகாடுங்குன்ற நகர் பாடித் -

ததானிக்கு மரறப்

பாவணம் பாடும் பைமன் திருக்வகாைிற்
பூவணம் பாடும் தபாழுதிவல -

நாவணங்கு

நாதன் புதல்வர் நவினான் மரறபாடக்
கீ த இரச கின்னைர் பாடக் காட்டப்படுகின்றன.

வகாதிலாச்”

வமற்கூறிைவாறு வதவாைப்பாடல்கள், மீ னாட்சிைம்ரம

குறம், திருப்பூவணப் புைாணம், காரளைார்வகாைில் புைாணம் மற்றும்
திருப்பூவணநாதருலா ஆகிைனவற்றில் காரளைார்வகாைில் தலம் பாண்டி
பதினான்கு

தலங்களில்

ஒன்றாகக் தகாடுக்கப்படுகிறது.

எவற்றிலுவம ததன்காசி இடம் தபறவில்ரல என்பரதக்

இரவ
கருத்தில் தகாள்ள

வவண்டும். வதவாைப்பாடல்களில் “ததன்காசி திருத்தலத்திற்குப் பாடல்கள்
ஏதும் கிரடக்கப்தபறவில்ரல“.
காரன

என்பது காசி என மாற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது. இது

பிற்காலத்தில் ஏடு எழுதிைவரின் குற்றமாகலாம். இதற்குக் காரன என்பதன்
தபாருள் குறித்த அறிைாரமயும் ஒரு காைணமாக இருக்கலாம். பிரழ
திருத்துவதாக நிரனத்து காசி என (ததன்காசிரைக் குறிப்பதாக பிரழைான
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புரிதல் நிரலைில்) ஏடு எழுதிைவர் மாற்றிைிருக்க வவண்டும் எனக்
கருதலாம்.

இது

பிற்காலப் பாடல் என்பதும் ததரிகிறது.

பாண்டிைர்கள்

மதுரைரை இழந்தபின் ததன்காசிைில் வாழ்ந்த பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்ட, 15
ஆம் நூற்றாண்டு காலத்ரததைாட்டிை பாடல் எனவும் கருத வழியுண்டு.
எண்ணிக்ரக மாறாமல் பிற்கால

இடத்தின் தபைர் நுரழக்கப்பட்டுள்ளது

பாடலின் காலம் பற்றிை குறிப்ரபயும் தகாடுக்கிறது. காரன என்பது காசி
என மாற்றப்பட்டதால் பாடலில் தரளதட்டுவதும் பிரழரை உறுதி
தசய்கிறது.

அத்துடன், பாடரல எழுதிை புலவர் கவி காளவமகம்தானா

அல்லது அவர் தபைரின் கீ ழ்

வரகப்படுத்தப்பட்ட தனிப்பாடலா இது

என்பதுவும் ஆய்விற்குரிைது

பொண்டிநொட்டுச் சிவத்தைங்கள் கூகுள் வலரபடத்தில்:
https://drive.google.com/open?id=1aa-Y5xmjsH6bgR8-hdb4kNjV7cpsirf0&usp=sharing
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படம்: https://lh3.googleusercontent.com/XCaYzfKBEVg/WotWJ4CXzcI/AAAAAAAAH2s/BqoW08euzXk5yvhgzJf9Z9nhVVJvSBSKACLcBGAs/s160
0/padal%2Bpetra%2Bthalam.jpg

கட்டுலரயில் இடம்தபற்ற பொண்டிநொட்டுச் சிவத்தைங்களின் புவியிடக்
குறிப்புக்கள்:
1. மதுரை (9.9195, 78.11934)
2. திருப்புனவாைில் (9.89416, 79.06361)
3. குற்றாலம் (8.9342, 77.2778)
4. திருவாப்பனூர் (9.92607, 78.12152)
5. திருவவடகம் (9.99539, 77.98885)
6. திருதநல்வவலி (8.71391, 77.75665)
7. இைாவமச்சுைம் (9.28762, 79.31292)
8. திருஆடாரன (9.78336, 78.91827)
9.

திருப்பைங்குன்றம் (9.88144, 78.07297)

10. திருச்சுழி (9.53456, 78.1999)
11. திருப்புத்தூர் (10.10847, 78.5973)
12. காரளைார்வகாைில் (9.84568, 78.63136)
13. திருக்தகாடுங்குன்றம்

(10.23611, 78.43886)

14. திருப்பூவணம் (9.82596, 78.25758)
----மற்றும் ...
ததன்காசி (8.95902, 77.31293)

குறிப்பு:
இக்கட்டுரை எழுத தகவல் தந்து உதவிை முரனவர் காரளைாசன், முரனவர்
நா. கவணசன், திரு. மைிரல நூதவலாசு, திரு. இைாம.கி. ஆகிவைாருக்கு நன்றி.
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துலணநூற் பட்டியல்:
[1] பாவலர் சரித்திை தீபகம், அ. சதாசிவம்பிள்ரள. பகுதி 2. தகாழும்புத்
தமிழ்ச்சங்க தவளிைீடு (பக்கம் – 97), 1979.
[2] காளவமகப் புலவர்-தனிப்பாடல்கள், புலியூர்க் வகசிகன், முதற் பதிப்பு :
டிசம்பர் 2010, பக்கம்: 108
[3] கவி காளவமகம் பாடல்கள், தமிழிலக்கிை மின்ததாகுப்புத் திட்டம் http://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0220.html
[4] திருமரலைாைனும் காளவமகப்புலவரும், வததமாழி, பிப்ைவரி 17, 2018, சிறகு
http://siragu.com/திருமரலைாைனும்-காளவமகப்/
[5] இைாவமசம், இைாம.கி. https://mymintamil.blogspot.com/2018/02/Ramesam-by-Ramaki.html

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: வததமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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பொண்டியர் ஆட்சியில் தகொங்குநொடு

14.

―து.சுந்தரம்

முன்னுலர:
வகாரவ வாணவைாைர் அறக்கட்டரள சார்பாக மாதந்வதாறும்
நரடதபறும் தசாற்தபாழிவுகளின் வரிரசைில் நவம்பர்,2017 மாதத்துக்கான
தசாற்தபாழிரவத் ததால்லிைல் அறிஞர் திரு தசா.சாந்தலிங்கம் அவர்கள்
நிகழ்த்தினார். அது பற்றிை ஒரு பதிவு இங்வக.
பொண்டியர் வரைொறு:
பாண்டிைர் வைலாற்ரறச் சரிைாகக் கணிக்க இைலாதவாறு குழப்பவம
காணப்படுகிறது. பாண்டிைர் பற்றிை வைலாற்ரற ஓைளவு 10-ஆம் நூற்றாண்டு
வரைைிலும் நிைல் படுத்தலாம். ஆனால், பிற்காலப் பாண்டிைர் வைலாற்ரறத்
ததளிவுற நிைல் படுத்துவது கடினம். காைணம், பாண்டிை அைசர்கள்
நாற்பத்ரதந்து வபர். அவர்களின் தபைர்கவளா ஆறு தபைர்களுக்குள் அடக்கம்.
வல்லப பாண்டிைன், விக்கிைம பாண்டிைன், வைீ பாண்டிைன், பைாக்கிைம
பாண்டிைன், குலவசகை பாண்டிைன், சுந்தை பாண்டிைன் என்னும் இந்தப்
தபாதுப்தபைர்களிவலவை வமற்தசான்ன நாற்பத்ரதந்து பாண்டிைர்களும்
குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். இந்த அைசர்களுக்குள் இருக்கும் உறவு, ஆட்சிைில்
இருப்பவர் ைார் என்பன பற்றித் ததரிந்துதகாள்வது கடினம். கல்தவட்டுகளில்
உள்ள குறிப்புகளிலிருந்து -குறிப்பாகக் வகாள் நிரலக் குறிப்புகளின்
துரணவைாடு - கல்தவட்டு அறிஞரும் தபாறிைாளருமான திரு. குடந்ரத
வசதுைாமன் அவர்கள் பாண்டிைரை ஓைளவு வரிரசப்படுத்தியுள்ளார்.
பொண்டியநொட்டுப் பழலம:
பாண்டிை நாவட பழம்பதி என்னும் ததாடர் பாண்டிை
நாட்டுப்பழரமரைச் தசால்லும். வைலாற்றுக்காலத்துக்கு முன்னவை பாண்டிைர்
வாழ்ந்திருப்பினும், அவர்கரளப் பற்றிை குறிப்புகள் அவசாகனின்
பாரறக்கல்தவட்டிலிருந்துதான் ததாடங்குகின்றன. கி.மு. 300க்கு முன்னவை
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மதுரைைில் பாண்டிைர் ஆட்சி இருந்துள்ளது. கி.மு. 300 ததாடங்கி, கி.பி. 1700
வரை ததாடர்ந்து ஆைிைம் ஆண்டுகளுக்கு வமல் ஆட்சிைில் இருந்த மைபு
பாண்டிைர் மைபு.
தகொங்குநொட்டின் வணிக வளம்:
தகாங்குநாட்டின் வணிக வளவம, தபரிை அைசர்கள் தகாங்கு நாட்ரடக்
ரகப்பற்றக் காைணம் ஆகும். உவைாமானிை வணிகர்கள் தகாங்கு வழிவை
தமிழகத்தில் வணிகம் வமற்தகாண்ட வைலாறு அரனவரும் அறிந்தததான்று.
தகாங்கு நாட்டில்,

கத்தாங்கண்ணி, கரூர், கலைமுத்தூர் ஆகிை இடங்களில்

தகால்லிப்புரற, மாக்வகாரத, தகால்லிரும்தபாரற ஆகிை தபைர்களரமந்த
உவைாமானிை நாணைங்கள் கிரடத்துள்ளன. கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டிவலவை
தமிழர்கள் எழுத்தறிவு தபற்றிருந்தார்கள் என்பரதக் தகாடுமணலில்
கிரடக்கப்தபற்ற பாரன ஓட்டு எழுத்துகளிலிருந்து அறிகிவறாம்.
தகொங்கு நொடும் பொண்டியரும்:
நாடு பிடிக்கும் வபைாரச எல்லா அைச மைபினர்க்கும் இருந்த ஒரு தபாது
இைல்பு. வசை நாடு, வசாழ நாடு, பாண்டிை நாடு ஆகிை தனி நாட்டைசர்கள்
வபால் தகாங்குநாட்டுக்குரிை தனி அைசர்கள்

இருந்ததில்ரல.

மூவவந்தர்களுவம, பல்வவறு காலகட்டங்களில் தகாங்குநாட்ரட அடிப்படுத்த
முைன்றார்கள். பின்னாளில், வபாசளர்களும் முைன்றுள்ளனர். தகாங்கு
நாட்ரட ஆட்சி தசய்த தகாங்குப்பாண்டிைர் பற்றிை குறிப்பு

பூலாங்குறிச்சிக்

கல்தவட்டில் முதன்முதலாகக் காணப்படுகிறது. பூலாங்குறிச்சிக் கல்தவட்டில்
பாண்டிைர் ததாண்ரடமான் பற்றிை குறிப்புள்ளது. தபாற்பரனக்வகாட்ரட
என்னும் ஊரின் நடுகல் கல்தவட்டும், பிைாமிக்கல்தவட்டும் தகாங்கர் பற்றிக்
கூறுகின்றன. வமற்படி நடுகல் கல்தவட்டுக் குறிப்வப தமிழகத்தில் பாண்டிைர்
பற்றிை முதற்குறிப்பு எனலாம்.
சங்ககாலப் பாண்டிைர்கள் தகாங்குப்பகுதிைில் ஆதிக்கம் தசலுத்திைது
பற்றிவைா அல்லது தகாங்கு நாட்டுடன் சங்ககாலப் பாண்டிைர் தகாண்டிருந்த
ததாடர்பு பற்றிவைா சான்றுகள் எரவயுமில்ரல. 7-ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 9-
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ஆம் நூற்றாண்டு வரைைிலான பக்தி மறுமலர்ச்சிக் கால இலக்கிைங்களில்
பாண்டிைர் குறிப்புகள் உள்ளன. கூன்பாண்டிைனின் மகன் வகாச்சரடைன்.
அவனது ஆட்சிக்காலத்தில் (கி.பி. 700-738) தகாங்குப்பகுதிரைக்
ரகப்பற்றிைிருக்கவவண்டும். வவள்விக்குடிச் தசப்வபட்டில் இவன் “தகாங்கர்
வகாமான் வகாச்சரடைன்”

என்று குறிப்பிடப்தபறுகிறான். இவனுரடை மகன்

இைாசசிம்மன் மழதகாங்கத்ரத அடிப்படுத்தினான் என்னும் குறிப்புள்ளது.
மழதகாங்கம் என்பது தகால்லிப்பகுதிைின் தகால்லி மழவர் ததாடர்பானது.
தகால்லிப்பகுதி வசை மைபின் அதிைமான் ஆண்ட பகுதி. பல்லவர்களும்,
வசைர்களும் அதிைவைாடு வசர்ந்து பாண்டிைரன (இைாசசிம்மரன) எதிர்த்துப்
வபாரிட்டனர். அவர்கரள தவன்று பாண்டிைன் மழதகாங்ரக ஆட்சி தசய்தான்.
மழதகாங்கில் பாண்டிைர் ஆட்சி கி.பி. 730 முதல் கி.பி. 768 வரை நிலவிைது.
அதன்பின்னர் ததாடர்ந்து பாண்டிைர் ஆட்சி நரடதபற்றதற்குச் சான்றுகள்
இல்ரல.
ஜடில பைாந்தகன் என்னும் பைாந்தக தநடுஞ்சரடைன் கி.பி. 768 முதல்
கி.பி. 815 வரை ஆட்சி தசய்த பாண்டிை அைசன். இவனுக்குத் தளபதிைாகவும்
அரமச்சனாகவும் திகழ்ந்தவன் மாறன் காரி என்பவன். இந்த மாறன் காரி,
கங்கரை தவன்று கங்க இளவைசி பூசுந்தரிரைப் பைாந்தக தநடுஞ்சரடைனுக்கு
மணமுடித்தான். பைாந்தக தநடுஞ்சரடைன், காஞ்சிவாய்ப் வபரூரில்
குன்றமன்னவதார் வகாைிரல (விண்ணகைத்ரத) எழுப்பினான் என்பது
வைலாற்றுக் குறிப்பு. கி.பி. 1190 வரை பாண்டிை நாடு வசாழரின் ஆட்சிைின்
கீ ழ் இருந்தது. இக் காலகட்டத்தில், பாண்டிைருக்கும் தகாங்குக்கும்
ததாடர்பில்ரல. 1190 முதல் 1216 வரை முதலாம் சரடைவர்மனின் ஆட்சி
பாண்டிைநாட்டில் அரமந்தது. 1216 முதல் 1238 வரை ஆட்சி தசய்த முதலாம்
மாறவர்ம சுந்தை பாண்டிைன் தகாங்குப்பகுதிைில் ஆதிக்கம்
தசலுத்திைிருக்கலாம். இவன் “அடல் மன்னன்”

என்று குறிப்பிடப்தபறுகிறான்.

இவன், தகாங்குப்பகுதிைில் ததன்தகாங்கு, வடதகாங்கு ஆகிை இரு
பகுதிகளின் அைசர்கள் தமக்குள் வபாரிட்டுக்தகாண்டிருந்தவபாது இருவரையும்
பாண்டிநாட்டுக்கரழத்துப் வபசி அவர்களுக்குள் இணக்கத்ரத ஏற்படுத்தி
இருவரையும் தனித்தனிவை ஆட்சி தசய்ை ரவத்தான்.

~ 95 ~

முதலாம் சரடைவர்மன் வைபாண்டிைன்
ீ
(கி.பி. 1253-1283) என்பவன்,
ததலுங்குச் வசாழரையும், தகாங்ரகயும் ஈழத்ரதயும் தவன்றதாகக்
குறிப்புள்ளது. அவரனத் ததாடர்ந்து இைண்டாம் சரடைவர்மன் வைபாண்டிைன்
ீ
தகாங்கில் ஆட்சி தசய்தான். இவன் இைாசவகசரி என்னும் பட்டப்தபைரைச்
சூட்டிக்தகாண்டவன். ததாடர்ந்து கி.பி. 1283 முதல் கி.பி. 1296 வரை விக்கிைம
பாண்டிைன் தகாங்குப்பகுதிைில் ஆட்சி தசய்தான். இைாசிபுைத்துக்
கல்தவட்தடான்று இந்த விக்கிைம பாண்டிைரனக் குறிப்பிடுகிறது.
தகொங்கில் பொண்டியர் பணிகள்:
கல்தவட்டுகளில் பல்வவறு தசய்திகளில் பாண்டிை நாட்டவர்
தகாங்குப்பகுதிைில் தசய்த பணிகள் பற்றிக் கூறுகின்றன. ஆரனமரல
ஆரனக்கீ சுவைர் வகாைிலில் உள்ள சுந்தைபாண்டிைன் கல்தவட்டு,
பாண்டிமண்டலத்தின் இருஞ்வசாணாடு (இருஞ் வசாழ நாடு) என்னும்
நாட்டுப்பிரிரவச் வசர்ந்த மண்ரணைார் வகாட்ரடைில் இருக்கும் வசனாபதி
சுந்தைப் தபருமாள் வாழ்வித்தாைான பல்லவைாைர் என்பவர் ஆரனக்கீ சுவைர்
வகாைிலில் தபற்ற நாச்சிைார் என்னும் அம்மன் வகாைிரல அரமத்தார் என்று
கூறுகின்றது. இக்கல்தவட்டில் குறிப்பிடப்தபறும் இருஞ்வசாழ நாடு என்னும்
பாண்டிைப்பகுதி தற்வபாதுள்ள சாத்தூர்ப் பகுதிைாகும். அடுத்து, அவிநாசிக்
வகாைிலில் உள்ள சுந்தைபாண்டிைன் கல்தவட்டு, பாண்டிமண்டலத்துத்
திருக்கானப்வபற்ரறச் வசர்ந்த அதரளயூர் நாடாள்வான் என்பவன் சந்திைா
தீபம் திருவிளக்தகான்று எரிப்பிக்கக் காசுக்தகாரட அளித்துள்ளான் என்று
கூறுகின்றது. இக்கல்தவட்டில் குறிப்பிடப்தபறும் திருக்கானப்வபறு என்னும்
பாண்டிைப்பகுதி தற்வபாதுள்ள காரளைார் வகாைில் பகுதிைாகும். வபரூர்க்
வகாைிலில் உள்ள வைபாண்டிைன்
ீ
கல்தவட்டு, பாண்டிமண்டலத்து இைணிை
முட்ட நாட்டுச் சிறுபாரல என்னும் ஊரைச் வசர்ந்த தபரிைான் தசாக்கன்
என்பவன் சந்திைவசகைர் தசப்புத்திருவமனிரை எழுந்தருளுவித்து, இந்தத்
திருவமனிக்கு அமுதுபடி தசய்ை, ஸ்ரீைக்கி பழஞ்சலாரக ஆரன அச்சு
என்னும் காசு எட்டிரனக் தகாரடைாக அளித்துள்ளான் என்று கூறுகின்றது.
இக்கல்தவட்டில் குறிப்பிடப்தபறும் இைணிைமுட்டநாடு என்னும்
பாண்டிைப்பகுதி தற்வபாதுள்ள அழகர்வகாைில் பகுதிைாகும். இடிகரை
வில்லீசுவைர் வகாைிலில் உள்ள சுந்தைபாண்டிைன் கல்தவட்டு,
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பாண்டிமண்டலத்து மிழரலக்கூற்றத்தில் ஓர் ஊரைச் வசர்ந்த தபருமாள்
என்பவர் அமுதுபடிக்காகப் பதிரனந்து காசுகள் தகாரடைளித்துள்ளார் என்று
கூறுகின்றது. இக்கல்தவட்டில் குறிப்பிடப்தபறும் மிழரலக்கூற்றம் என்னும்
பாண்டிைப்பகுதி தற்வபாதுள்ள அறந்தாங்கிப் பகுதிைாகும்.
பொண்டி நொட்டில் கல்வி:
வமற்படிக் கல்தவட்டுச் தசய்திகளில் குறிப்பிடப்தபறுகின்ற
தகாரடைாளர்கள் அரனவரும் பாண்டிை நாட்டில் தபரிை பதவிகளில்
அதிகாரிகளாகப் பணிைில் இருந்தவர்களாக இருக்கவவண்டும். பாண்டிை
நாட்டில் குறிப்பிட்ட சில ஊர்களில் கல்வி வமம்பட்ட நிரலைில்
அரமந்திருக்கவவண்டும் என்பது புலப்படுகிறது. இந்த ஊர்களில் கல்வி கற்று
அைசிைல் நிருவாகப் பைிற்சி தபற்றவர்கள் பாண்டிை அைசில் அதிகாரிகளாக
இருந்துள்ளனர் என்று அறிைப்படுகிறது. பாண்டி நாட்டுக் கல்தவட்டுகளில்
காணப்படும் முத்தூற்றுக் கூற்றம், மிழரலக் கூற்றம், கைவந்தபுைம்,
திருத்தங்கல், அண்டநாடு ஆகிை பகுதிகள் இவ்வரக ஊர்கவள. (கட்டுரை
ஆசிரிைர் குறிப்பு: ஆய் அைசன் கருநந்தடக்கன் ஆட்சிைில், பார்த்திவவசகைபுைம்
என்னும் ஊரில் காந்தளூர்ச் சாரலரை ஒத்த ஒரு கல்விச்சாரல இருந்தது
என்று தசப்வபட்டுச் தசய்தி ஒன்று கூறுவது இங்கு கருதத்தக்கது. இவ்வரகச்
சாரலகளில் பைின்றவர்கள் மூவவந்த வவளான் வபான்ற தபரும்
பட்டப்தபைர்கவளாடு அைசுப்பதவிைில் இருந்தார்கள் என்பது கல்தவட்டுகள்
தசால்லும் தசய்திைாகும்).
இலடக்கொைச் சமூக நிலை:
இரடக்காலத்தில் சில சமுதாை மக்களுக்குச் சில உரிரமக்
குரறபாடுகள் நிலவின. 7-ஆம் நூற்றாண்டில் பல்லவர் கலத்தில் ததாடங்கிப்
பிைாமணர்க்கு இருந்த உரிரமகள் மற்ற சமுதாைத்தினர்க்கு இருந்ததில்ரல.
உரிரமக் குரறைால் ஏற்பட்ட உைர்வு-தாழ்வு வவறுபாடுகள் காைணமாகக்
கி.பி. 1300-க்குப் பிறகு பல்வவறு சமூகக் குழுக்கள் எழுந்தன. சித்திைவமழிைார்,
முத்தரைைர், கம்மாளர் ஆகிை குழுவினர் தனித்து இைங்கித் தம் உரிரமக்
குரறகரளக் கரளயும் முைற்சிைில் ஈடுபட்டனர். மாயூைம் அருகில்
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ஆலங்குடிைில் கம்மாளர்கள் மாநாடு நடத்தியுள்ளனர். தகாங்கு நாட்டு
உடுமரலப்பகுதிைில் உள்ள கடத்தூர்க் வகாைில் கல்தவட்டில் பாண்டிைர்
ஆட்சிைில் கம்மாளர்களின் முரறைீட்டில், அைசன் அவர்களுக்குச் சில
உரிரமகரள வழங்கிைதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தங்கள் குடும்பத்தில்
நிகழும் நன்ரம தீரமகளின்வபாது இைட்ரடச் சங்கு ஊதுதல், வபரிரக
உள்ளிட்ட இரசக் கருவிகரளக் தகாட்டுதல், வடுகளுக்குச்
ீ
சாந்திட்டுக்தகாள்ளுதல், காலில் தசருப்பணிதல் ஆகிைரவ அந்த உரிரமகள்.
(ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தபான்ரன அைசனின் சைக்கில் – கருவூலத்தில் தசலுத்திை பின்னவை அைசன் இந்த உரிரமகரள வழங்கினான் என்பர்
ததால்லிைல் அறிஞர் திரு. பூங்குன்றன் அவர்கள்). மக்களிரடவை அடிரம
முரற இருந்தது. வகாைிலுக்கு அடிரமைைாக விளங்கிை வதவைடிைார்கள் ஒரு
குறிப்பிட்ட குலத்தவர் மட்டுவம அல்லர். கம்மாளர்களிலிருந்தும் வதவைடிைார்
வந்திருக்கிறார்கள்.
தகொங்கு நொட்டில் பொண்டியர் தடயங்கள்:
தகாங்கு நாட்டில் பாண்டிைர் காலக் வகாைில்கள் கூத்தம்பூண்டி,
தகாளிஞ்சிவாடி, விஜைமங்கலம் (நாவகசுவைர் வகாைில்) வசவூர் (சுந்தை
பாண்டிை விண்ணகைம்), வபரூர் (தபருமாள் வகாைில்) ஆகிைன. பாண்டிைர்
வகாைில் கரலப்பாணிைில் குறிப்பிடத்தக்கக் கூறாக விளங்குவது
அக்வகாைில்களில் உள்ள வதவ வகாட்டங்கள். அவற்றில் வகாட்டச் சிற்பங்கள்
இைா. பாண்டிைர் கரலப்பாணிச் சிற்பங்களில் ஒற்ரறக் கழுத்தணி மட்டுவம
காணப்படும். தகாங்கு நாட்டில் உள்ள தகாடுமுடி, “பாண்டிக் தகாடுமுடி”
என்வற வழங்குகிறது. இங்குள்ள வகாைிலில், திரிபுைாந்தகர்
தசப்புத்திருவமனியும், சதுை தாண்டவ நடைாசர் தசப்புத்திருவமனியும்
பாண்டிைர் காலச் தசப்புத்திருவமனிகளாகும். காலிங்கைாைன் கால்வாய்
பாண்டிைரின் தடைங்களில் ஒன்று. அண்ரமைில், வகாரவ வவடபட்டிக்
குளத்தில், நின்ற நிரல இைட்ரட மீ ன்களும் தசண்டும் உள்ள பாண்டிைர்
சின்னம் தகாண்ட மதகுக் கற்றூண்கள் கண்டறிைப்பட்டன.
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திரிபுைாந்தகர்

- தசப்புத்திருவமனி - தகாடுமுடி
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பொண்டியர் ஆட்சியின் இறுதி:
தமிழகத்தில் தநடிைததாரு காலம் தம் மைரபக் காட்டிை ஓர் அைசு
எனில் அது பாண்டிை அைசமைவபைாகும். 13-ஆம் நூற்றாண்டின் இரடப்பகுதி
அல்லது இறுதிப்பகுதிவை பாண்டிைர் ஆட்சிைின் முடிவு.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: து.சுந்தைம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்தவட்டு ஆைாய்ச்சிைாளர், வகாரவ.
அரலவபசி :

9444939156.
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பொைமலை

15.

―து.சுந்தரம்

முன்னுலர:
நண்பர் துரை.பாஸ்கைன், அவ்வப்வபாது கள ஆய்வு வமற்தகாள்ளச் சில
இடங்கரளப் பரிந்துரை தசய்வது வழக்கம். அவ்வாறான இடங்களுள்
ஒன்றுதான் பாலமரல. 16-01-2018 அன்று பாலமரலக்குப் பைணப்பட்வடாம்.
அது பற்றிை ஒரு பதிவு இங்வக.
பொைமலை-இருப்பிடம்:
வகாரவ-வமட்டுப்பாரளைம் தநடுஞ்சாரலைில் அரமந்துள்ள ஊர்
தபரிைநாைக்கன்பாரளைம். தபரிைநாைக்கன்பாரளைம் என்றதுவம நம்
நிரனவுக்கு வருகின்றவர் தி.சு. அவிநாசிலிங்கம் தசட்டிைார் அவர்கவள.
வழக்கறிஞர், விடுதரலப்வபாைாட்ட வைர்,
ீ
காந்திைவாதி, கல்விைாளர்,
அைசிைல்வாதி எனப் பன்முகம் தகாண்ட, தகாங்குநாடு தபருரமதகாள்ளும்
தபரிைார்களுள் ஒருவர். அவர் நிறுவிை இைாமகிருஷ்ண வித்திைாலைத்துக்கு
அருகிலிருந்து பிரியும் ஒரு கிரளச்சாரல வழிவை வகாவனூர் என்னும்
ஊரை அரடந்தால் அங்கிருந்து தசல்லும் மரலப்பாரத பாலமரலக்குச்
தசல்கிறது.
நண்பரும் நானும் வபருந்து ஒன்றில் பைணப்பட்டுப் தபரிைநாைக்கன்
பாரளைத்திலிருந்து வகாவனூர் தசன்வறாம். வகாவனூர் என்னும் ஊர் பழம்
வைலாற்றுடன் ததாடர்புரடைது. இருளர் என்னும் பழங்குடிகளின் தரலவன்
வகாவன். இவன் தபைைால் வகாவன்புத்தூர் என்னும் வகாரவ உருவானதாகக்
கருதப்படுகிறது. அவத தபைருரடை ஒரு தரலவன் தபைரில் இந்த
வகாவனூர் வழங்கிைிருக்கலாம். ஏதனனில், வகாவனூரை அடுத்துள்ள
குறிஞ்சி நில மரலப்பகுதிகள் பழங்குடிகள் வாழ்ந்த பகுதிகளாகும்.
வகாவனூரிலிருந்து பாலமரல தசல்ல வாடரக ஜீப்புகள் நிரறை
உண்டு. ஒரு பத்துவபர் கட்டணத்ரதப் பகிர்ந்துதகாண்டு பைணம்
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தசய்யும்படிைான ஏற்பாடு. வகாவனூரிலிருந்து பாலமரல வநாக்கிப் வபாகும்
மரலப்பாரத. மரலப்பாரதக்வக உரிை வரளவுகள். பாரதைின் இரு
மருங்கிலும் மரலச் சரிவுகள். அண்ரமக்கால மரழதபாழிவின் காைணமாக
மரலச்சரிவு மைங்கள் அடர்ந்து பசுரமைாகக் காணப்பட்டது. ஓரிைண்டு
இடங்களில் மைங்களற்ற பாரறப்பகுதி ததாரலவில் தவண்ரமைாகக்
காணப்பட்டது. விழிைக்காட்சி எடுக்காதது குரறைாகப் பட்டது.
ஜீப்புக்குள்ளிருந்து ஒளிப்படம் எடுப்பதற்குக்கூட ஓர் இரசவு கிட்டவில்ரல.
வநவை வகாைிரல அரடந்தபின்னவை ஒளிப்படக் கருவிரை தவளிவை
எடுத்வதாம்.
பொைமலை அரங்கநொதர் மகொயில்:
மரலவமல் ஒரு தபரிை சமதளப்பகுதிைில், நான்கு புறமும் மதில்
சூழ்ந்து, மூன்று நிரல தகாண்ட வகாபுைத்துடன் வகாைில் காட்சிைளித்தது.
வகாைிலின் முன்புறம் தகாங்குப்பகுதிக்வக உரிை கருட கம்பம் என்னும்
விளக்குத்தூணுடன் விளங்கும் சிறு மண்டபம். வகாைில் மிகப்
பழரமைானதாகக் கருதப்பட்டாலும், வகாைில் கட்டுமானம் அதன் பழரமரை
ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகள் பின்வனாக்கிக் காட்டுகிறது எனலாம். வகாைிலினுள்
கருவரற, அர்த்தமண்டபம் ஆகிை பகுதிகளில் கல்தவட்டுகள் எரவயும்
இல்ரல. தகாங்குப்பகுதிைில், பல இடங்களில், கால்நரட வமய்ப்பின்
பின்னணிைில் வமய்ச்சலுக்குச் தசன்ற ஆநிரைகள் எங்வகா ஓரிடத்தில்
தாமாகவவ பாரலச் சுைந்து திரும்பிைபின் பட்டிைில் பால் கறக்க இைலாத
நிரலரைக் கண்ணுறுவதும், பின்னர், காைணத்ரத ஆய்ரகைில் அந்த
ஆநிரைகள் தான்வதான்றி இரறயுருவங்களுக்குப் பாரலச் தசாரிவரத
அறிந்து அவ்விடங்களில் இரறவழிபாடு ததாடங்குவதும் ஆன தசவிவழிக்
கரதகள் நிரறை வழங்குகின்றன. ஒன்றுவபால, எல்லாக்வகாைில்களுக்கும்
இவ்வரகப் புரனவுப் பழங்கரதகள் (தலபுைாணங்கள்) வழக்கில் இருப்பது
எண்ணத்தக்கது. இதன் பின்னணிைில், கால்நரட வளர்ப்பும், பழங்குடிகளும்
இருப்பது, பழங்குடிகளின் இரறவழிபாட்டுத் தலங்களின் ததான்ரமரை
எடுத்துக்காட்டும். பாலமரலக் வகாைிலின் தலபுைாணத்திலும் வமற்தசான்ன
கரத, ஆதிவாசி என்னும் பழங்குடிைினர் ததாடர்புடன் குறிக்கப்படுகிறது.
கருடகம்பத்தில் எழுத்துப் தபாறிப்பு:
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கருடகம்பம்
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கருடகம்பம் கல்கட்டுமானம் தகாண்டது. சிறிை வமரட மண்டபத்தின்
நடுவில் கல்லாலான விளக்குத்தூண். நான்கு மண்டபத் தூண்கள். அவற்றில்
இரு தூண்களில் ஆண் சிற்பம் ஒன்றும், தபண் சிற்பம் ஒன்றும்
காணப்பட்டன. அரவ, இந்த கருடகம்ப மண்டபத்ரத நிறுவிைவர்களாக
இருக்கவவண்டும். கருட கம்பக் கட்டுமானத்தில் இவ்வாறு சிற்பங்கரள
வடிப்பது தபரும்பாலான வழக்கம். இந்தப் புரடப்புச் சிற்பங்களின்
வடிவரமப்பு, இந்தக் கட்டுமானம் நாைக்கர் காலத்துக்கும் சற்வற பிற்பட்டது
என்பரதக் காட்டிைது. விளக்குத் தூணின் அடிப்பகுதிச் சதுைங்களில் சங்கு,
சக்கைம் ஆகிைன புரடப்புச் சிற்பங்களாக உள்ளன. சங்குருவம் தசதுக்கப்பட்ட
சதுைப்பகுதிைில் இைண்டு வரிகளில் எழுத்துகள் காணப்பட்டன. முதல் வரி
படிக்கக் கூடிைதாக இருந்தது. இைண்டாவது வரிைில் எழுத்துகள்
புலப்படவில்ரல. எழுத்தரமதி பிற்காலத்துக்குரிைது. கல்தவட்டின் பாடம் கீ ழ்
வருமாறு:
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கருடகம்பத்தில் எழுத்துப் தபாறிப்பு
1 சருவசித்து வரு. சித்தி
2 (லர மீ )
சருவசித்து என்பது தமிழ்
ஆண்டுகளின் சுழற்சி ஆண்டுகள் அறுபதில்
ஒன்றான "சர்வஜித்து"

என்பதன் திரிபு.

"சர்வஜித்து" ஆண்டு, 1887 அல்லது 1947
ஆகிை ஆங்கில ஆண்டுகவளாடு
தபாருந்தும். கருட கம்பத்தின் கட்டுமானப்
பழரம, கல்தவட்டின் எழுத்தரமதி
ஆகிைவற்ரறக் தகாண்டு இதன் காலம் 1887
எனலாம்.
தகொங்கும் பழங்குடி மரபும்:
குறிஞ்சி நிலப்பகுதிரைச் சூழ்ந்த காடும் காடு சார்ந்த
முல்ரலநிலப்பகுதிகள் நிரறந்தது தகாங்கு நாடு. சங்க காலம் ததாட்டுப்
பல்வவறு குடிகளின் வாழிடப்பகுதிைாகக் தகாங்குநாடு திகழ்ந்துள்ளது.
வவட்ரடத் ததாழிரலயும், கால்நரட வளர்ப்ரபயுவம முதன்ரமைாகக்
தகாண்ட தகாங்கு மக்கள், மரழ நீரைச் சார்ந்து புன்தசய்ப் பைிர்கரள
விரளவித்தும் வாழ்ந்துள்ளனர். ததால்குடிகள் குழுக்களாகவும், பின்னர்
குடிகள் வளர்ச்சியுற்ற நிரலைில் வவளிர் வதாற்றமுவம இங்கு நிகழ்ந்த
அைசிைல். அடுத்துள்ள மன்னன், (முடியுரட) வவந்தன்

ஆகிை நிரலகள்

தகாங்குப்பகுதிைில் சங்க காலந்ததாட்டு அரமைவில்ரல. இரடக்காலத்தில்
வசாழரின் ஆளுரகைில் தகாங்கு நாடு வந்தபின்னவை, வசாழரின் கிரள
அைசர்களான தகாங்குச் வசாழரின் ஆட்சி இங்கு நிரலதபற்றது. அவர்
காலத்தில்தான், நன்தசய்ப் பைிர் வவளாண்ரம இடம்தபற்றுப் பழங்குடிகள்
வவளாண் சமூகத்துடன் இரணக்கப்தபற்றனர். அதுவரை வழக்கிலிருந்த,
பழங்குடிகளின் பழந்ததய்வ நாட்டார் வழிபாடு வசாழர்காலப் தபருந்ததய்வ
வழிபாட்டுடன் இரணக்கப்தபற்றது. இதன் அடிப்பரடைிவலவை, பாலமரலப்
பழங்குடிகள் வழிபட்டு வந்த சிறு ததய்வ வழிபாட்டிடம், பின்னாளில்
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தபருந்ததய்வ வழிபாட்டுக் வகாைிலாக உருதபற்றிருக்கக் கூடும் என்று கருத
இடமுண்டு. எனவவதான், பாலமரல அைங்கநாதர் வகாைிலின் வதாற்றம்
குறித்த வைலாற்றில் பாலமரலப் பழங்குடிகரளயும் இரணத்துக்
கூறுகிறார்கள். அவர்கள் (பழங்குடிகள்), அைங்கநாதரின் பாதுகாவலர்கள் என்று
கருதப்படுகின்றனர். வகாைில் திருவிழாவின்வபாது அவர்களுக்குத் தனிக்
கட்டரளகள் இருப்பதும் வமற்தசான்ன காைணத்தினால்தான். பழங்குடிகரளத்
தற்வபாது ஆதிவாசிகள் என அரழக்கின்றனர்.
ததப்பக்குளம்:
வகாைில் அரமந்துள்ள சமதளத்ரத அடுத்து, பள்ளமான ஒரு பாரத
கீ ழிறங்கிச் தசல்கிறது. அவ்வழிவை இருபது நிமிடப்பைணமாக இறங்கிச்
தசன்றால் ஓர் அழகான ததப்பக்குளம் உள்ளது. வழிைில் பாரததைங்கும்
துண்டுக் கற்கரளப் பாவியுள்ளனர். கற்கள் பாவப்பட்ட பாரதயும், அதன்
இருமருங்கிலும் இருக்கும் காட்டுச் தசடிகளும் காண அழகானரவ.
ததப்பக்குளம் பழங்காலக் கட்டுமானத்துடன் வதாற்றமளிக்கிறது. குளத்தின் நீர்
வதக்கப்படுகின்ற அடிப்பகுதி ஒரு நீண்ட சதுை வடிவில் அரமக்கப்பட்டு அதன்
தரலப்பகுதி (ததன்பகுதி) மட்டும் வட்டத்தின் வில் வடிவத்தில் வரளவாகக்
கட்டப்பட்டு அழகான வதாற்றத்ரதக் தகாண்டுள்ளது. வடபகுதிக்கு மிக
அருகில் ஒரு மண்டபம் (நீைாழி மண்டபம்?) உள்ளது. நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து
கிளம்பி நான்கு பக்கங்களிலும் படிக்கட்டுகள் அடுக்கடுக்காக அரமக்கப்பட்டு
வமவல நிலப்பைப்பில் சுற்றுச் சுவர்களுடன் குளத்தின் கட்டுமானம்
வநர்த்திைாக உள்ளது. சுற்றுச் சுவர்களின் மூன்று பக்கங்களில் மூன்று
திறப்புகள், கீ வழ இறங்குவதற்காக. குளத்தின் உட்பகுதிைில் வடவமற்கு
மூரலைில் ஆறு தூண்கவளாடு ஒரு மண்டபம். அதில் ஏழு கன்னிகளின்
சிரலத்ததாகுப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. குளத்துக்கு தவளிவை வட
கரைைில், பன்னிைண்டு தூண்களுடன் சற்றுப் தபரிதாக ஒரு மண்டபம்
உள்ளது. மண்டபங்கள் இைண்டும் மக்கள் புழக்கமின்றிப் பாழரடந்துள்ளன.
தமாத்தத்தில், ததப்பக்குளம் அதன் பழந்வதாற்றத்துடன், நூறு அல்லது
நூற்ரறம்பது ஆண்டுப்பழரமரை நிரனவூட்டுகிறது. அந்தக் காலகட்டத்தில்,
குளத்தின் பைன்பாடு மிகுதிைாக இருந்திருக்கும்.
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மண்டபத்துள் கன்னிமார் சிற்பம்
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சித்தர் பீ டம்:
ததப்பக்குளத்ரதப் பார்த்துவிட்டுத் திரும்பும் வழிைில் காட்டுச்
தசடிகரளயும் பறரவகளின் ஒலிகரளயும் பார்த்துக் வகட்டு மகிழ்ந்வதாம்.
நண்பர் தாவைவிைல் அறிந்தவர். தம் இளரமக் காலங்களில்,
மரலப்பகுதிகளில் மரலவைற்றப் பைிற்சிகளில் (TREKKING) பங்கு தகாண்டவர்.
எனவவ, அவர் "இது புல்புல் பறரவைின் ஒலி; இது மூக்குத்திப்பூ; இதன்
தபைர் ததா3ட்3ட3 தும்ரப."

என்தறல்லாம் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி

ரவத்ததில் விைப்பில்ரல.

சித்தர் பீடம்
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மீ ண்டும் வகாைில் இருக்கும் சமதளப்பகுதிக்கு வந்ததும், அங்கிருந்த
கிருஷ்ணானந்த சித்தர் பீடத்ரதப் பார்த்வதாம். நீலகிரிைில் ஹுலிக்கல்
கிைாமத்தில் 1913-இல் பிறந்து, இளம் வைதில் மனம் துறவு வழிரை நாட,
இமைமரலப்பகுதிைில் முப்பது ஆண்டுகரளக் கழித்துக் கிருஷ்ணானந்தா
என்னும் தபைரில் திரும்பிவந்து இந்தப் பாலமரலைில் தனிரமத் தவத்தில்
தங்கிைவர் 1983-இல் மரறந்தார் என்று இவைது வாழ்க்ரகக் குறிப்பு
கூறுகிறது. இவைது பிறப்பிடம் நீலகிரிைாதலால், நீலகிரிரைச் வசர்ந்த படுக
இனத்துத் தன்னார்வலர் சிலர் இந்த சித்தர் பீடத்ரதப் வபணி வருகின்றனர்.
ஓர் அரறைில் சித்தரின் படமும், மற்றுவமார் அரறைில் சித்தரின் சிற்ப
உருவமும் வழிபாட்டில் உள்ளன. தரைக்குக்கீ ழ் நிலவரறைில் திைான
அரறயும் உள்ளன. நுரழவு வாைிற்சுவரில் கன்னட எழுத்துகள் புலப்பட்டன.
கன்னட எழுத்துகரளப் படிக்க முடியும் என்னும் ஆர்வத்தால் அருகில்
தசன்று பார்த்வதன். அவ்தவழுத்துகள் கன்னட எழுத்துகளின் வடிவங்கரளப்
வபாலிருந்தாலும் எந்த எழுத்தும் முழுதாகக் கன்னட எழுத்வதாடு
தபாருந்தவில்ரல. அங்கிருந்த படுகப் தபண்மணி, இந்த எழுத்துகள் படுக
தமாழிைின் எழுத்துகள் என்று கூற, விைப்வபற்பட்டது. காைணம், துளு,
படுகு(படுக), குடகு, தகாங்கணி ஆகிை தமாழிகளுக்குத் தனி எழுத்துகள்
இல்ரல; கன்னட எழுத்ரதவை பைன்படுத்துகின்றனர். இந்த ஐைத்ரதக்
வகட்டவபாது அப்தபண்மணி, அண்ரமைில் ஓரலச்சுவடிகளிலிருந்து
கண்தடடுக்கப்பட்டதாகக் கூறி இங்குவந்த ஒருவர் இந்த (படுக) எழுத்துகளால்,
படுக தமொழியின் எழுத்துகள்
ஓம்
பூஜ்ய ஸ்ரீ
குரு கிருஷ்ணொைந்தய
நமஹ
என்று எழுதிச் தசன்றார் என்னும்
தசய்திரைச் தசான்னார். படுக
தமாழிக்கு எழுத்துகள்
கண்டறிைப்பட்டது

~ 109 ~

ஆய்வுக்குரிைது.

சித்தர்
இருளர் பதிகள்:
வகாைிலின் வகாபுை வாசலில் இருளர் குடிரைச் வசர்ந்த ஒரு
இரணைரைப் பார்த்துப்வபசிவனாம். அவர்களிடம் வபசிைதில் கிரடத்த
தசய்திகள்:

பாலமரலரைச் சுற்றிலும் ஏழு மரலக்கிைாமங்கள் உள்ளன.

அரவ, குஞ்சூர்பதி, தபரும்பதி, தபருக்ரகப்பதி, தபருக்ரகப்பதிப்புதூர்,
மாங்குழி, பசுமணி, பசுமணிப்புதூர் ஆகிைன. வமற்தசான்ன இரணைர்
குஞ்சூர்பதிரைச் வசர்ந்தவர்கள். கணவர் அைங்கசாமி; மரனவி காளிைம்மா.
கணவர் 75 அகரவரைக் கடந்தவர்; மரனவி 60 அகரவரைக் கடந்தவர்.
மரனவி வகாைில் வாசலில் பூ விற்பவர். கணவர் வவளாண் கூலி. இந்த ஏழு
மரலக்கிைாமங்களிலும் வசர்ந்து சற்தறாப்ப ஆைிைம் இருளர் குடிைினர்
வாழ்கின்றனர். இவர்களின் எல்லாத் வதரவகளுக்கும் பாலமரலவை ரமைம்.
குடிரமப் தபாருள் வழங்கும் அங்காடியும் இங்கு பாலமரலைில்தான்.
பாலமரலக் வகாைிலும், வகாைில் விழாக்களும் இவர்களுக்கு
வமன்ரமைானரவ; முதன்ரமைானரவ. வமற்தசான்ன இரணைரின்
இைண்டாம் தரலமுரறப் வபத்தி, கல்லூரிைில் படிக்கிறாள். தகாங்குச்வசாழர்

~ 110 ~

காலத்திலிருந்து (12-ஆம் நூற்றாண்டு முதல்) இன்றுவரைைிலும் நிகழ்ந்த
மாற்றம் இவ்வளவுதானா?

குஞ்சூர்பதி காளிைம்மாவிடம் அவர் வபசும் தமாழி ைாது எனக்
வகட்டவபாது, அவர் படுக தமாழி என்று தசான்னார். படுகரின் தமாழி படுகு.
வகாரவக்தகாங்குக்கும் நீலகிரிக்கும் வட பகுதிைாய் அரமந்த கருநாடப்
பகுதிைிலிருந்து புலம் தபைர்ந்தவர்களின் தமாழி வடுக (படுக)
தமாழிைாைிற்று. ஆதலால், தமிழ்ப்புலத்ரதச் வசர்ந்த இருளருக்குத் தமிரழ
வவைாகக் தகாண்டுள்ள ஒரு தமாழிதாவன இருக்கவவண்டும் என்று ஒரு
வகள்வி எழுகிறது. இது ஆய்வுக்குரிைது. காளிைம்மா, அவர் தமாழிரைப்
வபசிக்காண்பித்தவபாது, கன்னடம் கலந்த படுக தமாழிரை என்னால்
அரடைாளம் காண முடிந்தது. ஆனால், தமிழின் "அம்மா" என்பதற்கு அவர்
தமாழிைில் "அக்3கா3" என்றும், "அப்பா" என்பதற்கு அவர் தமாழிைில் "அம்மா"
என்றும் அவர் தசான்னது மிகவும் மாறுபட்டுத் வதான்றிைது.
குருவரிஷி மலை – குருடி மலை:
பாலமரலக் வகாைிலிலிருந்து பார்த்தால் எதிவை தநடிதுைர்ந்த ஒரு
மரல காணப்படுகிறது. இம்மரலைில் தங்கிைிருந்த முனிவர் ஒருவர்
தபைைால் குருவரிஷி மரல என்றரழக்கப்பட்ட மரல, காலப்வபாக்கில்
மருவி குருடிமரல என்று வழங்குவதாைிற்று. இந்த மரலைில், தபரிை
பாரற வபால அரமந்திருக்கும் ஓர் உச்சி, வமல்முடி என்னும் தபைைால்
அரழக்கப்படுகிறது. இந்த வமல்முடிைிலும் அைங்கநாதருக்கு ஒரு வகாைில்
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அரமந்துள்ளது. இது பற்றிச் தசன்ற 2017-ஆம் ஆண்டு "தினமணி"

நாளிதழ்

தவளிைிட்ட சிறப்பிதழில் தவளிைான தசய்திப்பகுதிரை இங்கு தருவது
தபாருத்தமாக இருக்கும்.
குருடிமரலத் வதாற்றம் – பாலமரலைிலிருந்து

மமல்முடி அரங்கநொதர் மகொயில் – "திைமணி" நொளிதழ்ச் தசய்தி:
கடல் மட்டத்திலிருந்து 3500 அடி உைைத்தில் உள்ள வமல்முடிரைப்
பாலமரல அடிவாைத்திலிருந்து நான்கு மணி வநை நரடப்பைணம் மூலம்
அரடைலாம். இங்கும் அைங்கநாதர் வகாைில் உள்ளது. பாரறப்படிக்கட்டுகள்.
வழிைில் தண்ணர்ீ வசாரல, வழுக்குப்பாரற ஆகிை இடங்களில் அரிை
மூலிரககள், தசடிகள். வகாைில் கட்டுமானம் நரடதபற்று வருகிறது.
வகாைிலுக்கருவக உள்ள "மல்ைொண்லடப் பொலற"ைிரனப் பழங்குடிகளும்
மற்றவரும் வணங்குகின்றனர். வவளாண்ரமப் பணி ததாடங்கும் முன் இந்த
"மல்லாண்ரடப்பாரற"ரை வழிபடுவது மைபு. (கட்டுரை ஆசிரிைர் குறிப்பு :
வவளாண் மைபில் மல்லாண்ரட வழிபாடு பற்றிக் கட்டுரை ஆசிரிைர் எழுதிை
கட்டுரை - "தாசபாரளைத்தில் மல்லாண்ரட" என்னும் தரலப்பில் உள்ளது.
தவளிைான நாள் 20-12-2015.) இக்வகாைிலிலிருந்து வடக்வக ஒரு மணி வநை
நரடப்பைணத்துக்குப் பின்னர் நாம் அரடயும் காட்சி முலை "நொடுகண்ட
மபொைி"

என்னும் தபைைால் அரழக்கப்படுகிறது. ஆங்கிவலைர்
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ஆட்சிைின்வபாது உருவாக்கப்பட்ட காஃபித்வதாட்டம் இன்றும் வமல்முடிைில்
உள்ளது.
குருவரிஷி மலையும் "ைொம்டன் உச்சி" யும் (LAMBTON'S

PEAK):

குருடிமரல என்று தற்வபாது வழங்கும் குருவரிஷிமரல,
ஆங்கிவலைர் காலத்தில் (1800களில்) LAMBTON'S PEAK என்னும் தபைரில்
வழங்கிற்று. வைலாற்றுச் தசய்திகரளப் பதிவிடும் – குறிப்பாகச் தசன்ரன
பற்றிை வைலாற்றுச் தசய்திகரளப் பதிவிடும்

-

எஸ்.முத்ரதைா அவர்கள்

2002-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 3 "ஹிந்து" நாளிதழில் பதிவிடும்வபாது வைலாற்றாளர்
திைவடார் பாஸ்கைன் அவர்கள் எழுதிை தசய்திரை வமற்வகாள் காட்டுகிறார்.
அது பின்வருமாறு:
லாம்டன் உச்சி

(இரணைத்திலிருந்து)
"வகாரவைிலிருந்து வமட்டுப்பாரளைம் வநாக்கிப் பைணம்
தசய்யும்வபாது, ஒரு மரலத்ததாடர் கண்ணில் படும். அதன் உச்சி (சிகைம்)
ஒரு முக்வகாண வடிவில் வதாற்றமளிப்பரதயும் பார்க்கலாம். இதுதான்
"லாம்டன் உச்சி". இங்கு நான் என் குழந்ரதகளுடன் மரல ஏறிச்
தசன்றுள்வளன். அப்வபாது ஒரு மரலச்சரிவு முழுதும் தவள்ரள நிற
மலர்கள் பூத்த மைங்கள் ததன்பட்டன. அது ஒரு ரகவிடப்தபற்ற
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வதைிரலத்வதாட்டம். பிரிட்டிஷார் அந்த மரலத்ததாடரை "லாம்டன்
மரலத்ததாடர்" என்ற தபைைால் குறித்தார்கள். 19-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி
வரை இந்த மரலத்ததாடரில் புலிகளும், சிறுத்ரதகளும், காட்தடருதுகளும்
மிகுந்திருந்தன. வதைிரலப்பைிர் தசழித்துவளைவில்ரல என்ற காைணத்தினால்
இந்த மரலத்ததாடரும் "லாம்டன் மரலத்ததாடர்" என்னும் தபைரை
இழந்தது. ஆனால், ஆவணங்களில் "லாம்டன் மரலத்ததாடர்"

என்வற

குறிப்பிடப்தபற்றுள்ளது. தற்வபாது "குருடிமரல" என்ற தபைைால் வழங்கும்
இம்மரலைின் உச்சி, தநடுந்ததாரலவிலிருந்தும் கண்ணில் படும் வரகைில்
உள்ளது. ஈவைாட்டிலிருந்து வகாரவ வநாக்கி வரும் வழிைிவலவை இந்த உச்சி
கண்களுக்குப் புலப்படுவது சிறப்பு. வானம் ததளிவாக இருந்த ஒரு நாளில்,
ஏற்காட்டில் "LADY'S

SEAT"

என்னும் முரனைிலிருந்து நாவன இரதப்

பார்த்திருக்கிவறன். வசலம் அைசிதரழப் (GAZETTEER) பார்க்கும் வரைைிலும்
"லாம்டன் உச்சி" ரைப்பற்றி நான் அறிந்திருக்கவில்ரல. அதன் பிறவக
அவ்வுச்சிரைப் பார்க்கும் முரனப்பு வந்தது."
வமவல "தினமணி"

நாளிதழ்ச் சிறப்பிதழில், வமல்முடிைில் காஃபித்

வதாட்டம் இருந்துள்ளதாகக் குறிப்பிடப்படும் தசய்தி,
வதைிரலத் வதாட்டக்குறிப்பிலிருந்து மாறுபடுகிறது.
ைொம்டன் உச்சி – தபயர்க்கொரணம்:
வில்லிைம் லாம்டன்

(இரணைத்திலிருந்து)
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திைவடார் பாஸ்கைனின்

லாம்டன் உச்சிக்கு அப்தபைர் வந்த காைணம் தபாருள் நிரறந்தது.
"தலஃப்டினண்ட் கர்னல்" வில்லிைம் லாம்டன் (Lieutenant-Colonel William Lambton
1753-1823) என்பார் ஒரு நிலவிைலாளர்; நிலம் அளக்கும் அறிவிைல் அறிஞர்.
பிரிட்டிஷ் பரடைிலிருந்து "தலஃப்டினண்ட்"

பதவி உைர்வு தபற்று 1796-ஆம்

ஆண்டு இந்திைா வந்தவர்; திப்பு சுல்தானுடனான நான்காம் ரமசூர்ப்வபாரில்
1799-ஆம் ஆண்டு கலந்துதகாண்டவர். வபாரில், வானவிைல் பற்றிை தம்
அறிவுத்திறத்தால் பலவரகைில் துரணைாய் இருந்தவர். தஜனைல் பார்ட்
(GENERAL BAIRD), திப்புவின் பரட முகாரம ஓர் இைவுப்தபாழுதில் தாக்கப்
புறப்படும்வபாது, நாள் மீ ன்களின் (நட்சத்திைங்கள்) இைக்கத்ரதக் தகாண்டு,
ஆங்கிலப்பரட தவறான திரசைில் தசல்வரதச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ரமசூரைக் ரகப்பற்றிைதும் அப்பகுதிரை அளவடு
ீ தசய்ைவவண்டிை ஒரு
திட்டத்ரத முன் ரவத்தவர். ஏற்தகனவவ, கர்னல் காலின் தமக்கன்சி
(COLONEL

COLIN MACKENZIE ) இது வபான்ற வவதறாரு அளவட்டுத்
ீ

திட்டத்ரதத் ததாடங்கிவிட்டதால், லாம்டனின் திட்டம் முதலில்
ஏற்றுக்தகாள்ளப்படவில்ரல. பின்னர், கிரளவ் பிைபுவால் ஒப்புரக
அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 1802-இல் லாம்டன், "முக்மகொண
அளவட்டியல்"
ீ

(TRIGONOMETRICAL SURVEY) என்னும் ததாழில் நுட்ப அளவட்டு
ீ

முரறைில் பணிரைச் தசன்ரன "தசைிண்ட் தாமஸ் மவுண்ட்"
பகுதிைிலிருந்து ததாடங்கினார். 1806-இல் குருடி மரல முரன
அளக்கப்பட்டது. இதன் காைணமாகவவ "ைொம்டன் உச்சி"

(LAMBTON'S PEAK)

என்னும் தபைர் குருடி மரலக்கு அரமந்தது.
லாம்டனின் முக்வகாண அளவடு,
ீ
உலகிவலவை மிகப்தபரிைததாரு
திட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. 1802-ஆம் ஆண்டு ததாடங்கிை அவைது
திட்டப்பணி நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து 1843-ஆம் ஆண்டு ஜார்ஜ்
எவதைஸ்ட்டால் (George Everest) நிரறவுற்றது. நிரறவில், எவதைஸ்ட்

முரன

உலகிவலவை உைர்ந்த சிகைம் என்னும் முடிவு எட்டப்தபற்றது. 2002-ஆம்
ஆண்டு லாம்டனின் "முக்வகாண அளவட்டிைல்"
ீ
திட்டத்தின் இருநூறாம்
ஆண்டு நிரறரவ நிரனவு கூரும் ஆண்டு.
என்னும் கருவி அரை "டன்"

அவர் பைன்படுத்திை THEODOLITE

நிரறயுரடைது; அரதத் தூக்கிக் ரகைாள

பன்னிைண்டு ஆள்கள் வதரவப்பட்டார்கள் என்பது விைப்பான தசய்தி.

~ 115 ~

THEODOLITE

கருவி

(இரணைத்திலிருந்து)
Frontline – Issue 9 Apr-May, 2002
He died to the cause at the age of 70, midway through his task, while surveying at a place
called Hinganghat in Maharashtra, where is situated his uncared-for grave, today no more than
a flat, weathered and battered piece of stone.
லாம்டன், தம் எழுபதாவது வைதில் மகாைாட்டிைத்தில் வார்தாவுக்கு
அருகில் "ஹிங்கன்காட்"

என்னுமிடத்தில் பணிைின்வபாது மரறந்தார். அங்வக

எழுப்பப்பட்ட அவருரடை கல்லரற இன்று ைாைாலும்
கண்டுதகாள்ளப்படாமல், காற்றாலும் மரழைாலும் தவைிலாலும் வமாதுண்டு
சிரதந்து கிடக்கும் ஒரு கல்லாகத்தான் இருக்கக் கூடும். மகாைாட்டிை அைசின்
ததால்லிைல் துரற இக்கல்லரறரைப் வபணி ரவத்துள்ளதா என்பது
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ததரிைவில்ரல. கல்லரறைின் படமும் - கல்லரறைில் கல்தவட்டும்
இருக்கலாம் - கல்தவட்டின் படமும் கிரடக்குமா?
முடிவுலர:
பாலமரலப் பைணத்தின்வபாது, ததால்லிைல் தடைங்கள் எரவயும்
கிரடப்பது அரிது என்னும் எண்ணத்வதாடுதான் பைணப்பட்வடாம்.
பழங்குடிகளின் வழிபாட்டுடன் ததாடர்புள்ளதாகக் கருதப்படும் அைங்கநாதர்
வகாைில் பழரமைானது என்றும், வகாைிலின் ததப்பக்குளம் பழரமைானது
என்றும் அறிந்து அவற்ரறப் பார்க்க எண்ணிச் தசன்ற எங்களுக்கு லாம்டன்
உச்சி பற்றிை வைலாற்ரற அறிந்துதகாள்ளும் வாய்ப்பு கிட்டிைது
மகிழ்ரவயும் நிரறரவயும் அளித்தது. "மசைம் அரசிதலழப் (GAZETTEER)
பொர்க்கும் வலரயிலும் "ைொம்டன் உச்சி" லயப்பற்றி நொன்
அறிந்திருக்கவில்லை."

என வைலாற்றாளர் திைவடார் பாஸ்கைவன

கூறிைிருக்ரகைில் தகாங்கு மக்கள் எத்துரண வபருக்குத் ததரிந்திருக்கும்?
எனக்கும் நண்பர் பாஸ்கைன் குறிப்பிடும் வரைைில் குருடி மரல என்னும்
தபைர் மட்டுவம ததரியும். வகாரவப்பகுதிைின் மற்றுதமாரு வைலாற்றுச்
தசய்திரைச் சிலருக்காவது தகாண்டுவசர்க்கும் வண்ணம்

இக்கட்டுரை

அரமவதில் மகிழ்ச்சி தகாள்கிவறன்.

துலண நின்றலவ:
1 WIKIPEDIA
2 FRONTLINE MAGAZINE – ISSUE 9, 2002.
3

kvijayendran.blogspot.in

4

THE HINDU METROPLUS , CHENNAI-JUN 03, 2002.

5 "தினமணி"

பாலமரல வதர்த்திருவிழா சிறப்பிதழ்-2017

___________________________________________________________
ததாடர்பு: து.சுந்தைம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்தவட்டு ஆைாய்ச்சிைாளர், வகாரவ.அரலவபசி :

~ 117 ~

9444939156.

நடுகல்லும் நடுகல் வழிபொடும்

16.

―து.சுந்தரம்

அண்ரமைில் தவளிைான நூல், “ததால்குடி-வவளிர்-அைசிைல்” என்பது.
எழுதிைவர் ததால்லிைல் அறிஞர் முரனவர் அை.பூங்குன்றன். நடுகற்கரளப்
பற்றிை விரிவானததாரு ஆய்வு நூல். அந்நூலில் ”ததாறுப்பட்டி” என்னும்
தரலப்பில்

உள்ள தசய்திகரளப் படித்துக்தகாண்டிருக்கும்வபாது, அரத

ஒட்டிச் சில தைவுகள் எனக்குக் கிரடத்தன. அரத இங்கு
பகிர்ந்துதகாள்கிவறன்.
நடுகல் வழிபொடு-ஓர் அறிமுகம்:
கால்நரட வளர்ப்புச் சமுதாைத்தில், வமய்ச்சல் நிலம் வவண்டிப் புலம்
தபைைவவண்டிவைற்பட்டது. வமய்ச்சல் வதடிக் குடிதபைரும் தன்ரம பூசரல
உருவாக்கிைது. புதிை இடத்தில் ஏற்தகனவவ உள்ள வமய்ப்பவர்களுக்கும் குடி
தபைர்ந்தவர்களுக்கும் இரடைில் வமய்ச்சல் நிலம் ததாடர்பாகப் பூசல்
உருவாகிைது. சங்க காலம் முதல் பல்லவர் காலம் வரை மாவட வகடில்
விழுச்தசல்வமாக விளங்கிைது. எனவவ, ஆநிரை கவர்தலும், ஆநிரை
மீ ட்டலும் நிகழ்ந்தன. வமய்ச்சல் நிலத்திற்காகவும், நிரைக்காகவும்
நரடதபற்ற பூசல், மறவர் குலம் உருவாவதில் தகாண்டு தசன்றது.
இவ்வரகப் பூசல் ததாறுப்பூசல் என்றரழக்கப்பட்டது.

மாடுபிடிச்

சண்ரடைில் தம் புகழ் நிறுத்தி மாய்ந்த மறவர்களுக்கு நடுகல் எடுத்து
வழிபட்டார்கள். நடுகற்களில், ததாடக்கத்தில் வைனின்
ீ
உருவம் ஓவிைமாக
வரைைப்படுதலும், பின்னர் சிற்பங்களாக வடிக்கப்படுதலும் நிகழ்ந்தன.
எழுத்து - ஓவியம்:
கால்நரட வளர்ப்புச் சமூகத்தில் எழுத்துப்பைன்பாடு குரறவு;
எழுதிரவக்க வவண்டிை அவசிைம் இல்லாத வாழ்க்ரக. சங்க காலத்து
வணிகம் வழ்ச்சிைரடந்த
ீ
பின், வணிகர்கள், கால்நரட வணிகர்களாக
மாறிைிருக்கவவண்டும். அவ்வாறு மாறிைவபாது அவர்கள் நடுகல் பகுதிைில்
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தங்கினர். இவ்வணிகர்கவள தபரும்பாலும் எழுத்ரத அறிமுகப்படுத்திைிருக்கக்
கூடும். கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து எழுத்துரட நடுகற்கள் மிகுதியும்
கிரடக்கின்றன.

நடுகல் வழிபாடு பழங்குடிைினரின் ஆவி வழிபாட்டிலிருந்து

வதான்றிைது. தன் இனக்குழுவில் வாழ்ந்த மனிதன் இறந்த பின்னும்
தன்னுடவன வாழ்கிறான் என்ற நம்பிக்ரகைின் அடிப்பரடைில் நடுகல்
வழிபாடு ததாடர்ந்தது.
ததாறு (சங்க கால ஆநிரை) கால்நரடக் கூட்டத்ரதக் குறிக்கும் தசால்
ததாறு. ததாழு என்றும் வழங்கும்.
ததாறுப்பட்டி (தநய்த்வதார் பட்டி)

நடுகற்களில், மாண்ட வைனுக்கு
ீ

அளிக்கப்பட்ட நிலம் பற்றிை தசய்தி கி.பி. 9-10-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து
சுட்டப்படுகின்றது. இது, அைசு உருவாக்கம் நிரலதபற்ற காலத்துடன்
ததாடர்புரடைது என்பதற்குச் சான்றாகும். மாண்ட வைனுக்கு
ீ
அளிக்கப்பட்ட
நிலத்துக்கு தநய்த்வதார்பட்டி என்று தபைர். தநய்த்வதார் என்பதற்கு இைத்தம்
என்று தபாருள் தகாண்டு இைத்தம் சிந்துவதற்காகத் தைப்படும் நிலம் என்று
தபாருள் தகாள்ளப்படுகின்றது. இத் தானத்திரனக் கல்நாடு என்ற
தசால்லாலும் கூறுகின்றனர்.
கல்நொடு:
தவ.வகசவைாஜ், ”ததன்னிந்திை வைக்கற்கள்
ீ
– ஓர் ஆய்வு” என்னும்
தரலப்பிலான

தம் பி.எச்.டி. ஆய்வவட்டில், கல்நாடு என்பதற்கு எல்ரல

வகுத்துக் கல்நாட்டிக் தகாடுத்த நிலத்தானம் என்று தபாருள் கூறுகிறார்.
ஆனால், நடுகல்லிற்குக் தகாடுக்கப்பட்ட வவளாண் நிலம் அல்லது நிலம்
என்ற தபாருளில் அச்தசால் ஆளப்பட்டிருக்கவவண்டும்.
வமவல தசால்லப்பட்ட தசய்திகள் ைாவும் பூங்குன்றனார் அவர்களின்
நூலிலிருந்து தபரும்பாலும் அவர் எழுத்துகளிவலவை தைப்பட்டரவ. இனி
வருபரவ, அவருரடை ஆய்வுக்கருத்துகளுடன் ஒட்டிை – எனக்குக் கிரடத்த
- சில தைவுகள்.
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என் தரவுகள்:
தநய்த்வதார் -

தநய்த்வதார் என்பதற்கு இைத்தம் என்று தபாருள்

தகாள்ளப்படுகிறது. இக்கருத்து மிகச் சரிவை. கன்னட தமாழிைில் இைத்தம்
என்பதற்கு “தநத்துரு”
“தநத்துரு”

என்ற தசால்வல வழங்குகிறது. ததலுங்கு தமாழிைிலும்

என்னும் தசால்தான். தகாங்கு நாட்டில் “ைத்தம்” என்பது “நத்தம்”

என வழங்குவது கருதத்தக்கது. “நத்தம்”, “தநத்துரு” இைண்டும் தநருங்கிை
ததாடர்புள்ளன என்பது புலனாகிறது. கருநாடகத்தில், நடுகல்லுக்கு வைகல்லு
ீ
என்ற தபைர் வழங்குகிறது. கருநாடகக் கல்தவட்டுகளில் வைகல்லு
ீ
(வைக்கல்)
ீ
கல்தவட்டுகள் மிகுதிைாக உள்ளன. அவற்றில், இறந்துபட்ட வைனின்
ீ
குடும்பத்தார்க்கு நிலம் தகாரடைாக அளிக்கப்பட்ட தசய்திகள்
காணப்படுகின்றன. ”தகாரட” ரைக் குறிக்கும் கன்னடச்தசால் “தகாடதக”
என்றும் “தகாடுதக”

என்றும் பைில்கின்றன. இைத்தத்ரதக் குறிக்கும்

“தநத்துரு”, “தநத்ை” ஆகிை தசாற்களுடன் வசர்ந்து “தநத்துரு தகாடதக”, “தநத்ை
தகாடதக” என வருகின்றன.
எடுத்துக்கொட்டு-1:
ரமசூர் மாவட்டம், ஹிரிைபட்டண(ம்) வட்டம், வஜாகனஹள்ளி என்னும்
ஊரில் உள்ள நடுகல்(வைகல்லு)
ீ
கல்தவட்டு கீ ழ்வருமாறு அரமகிறது:
1 பஹுதொன்ய சம்வத்சரத மொர்க
2 சிர .... மருளிஹரதி
3 ய நொகப்பகள மக்களு லபச்சண்ண
4 னூ மஜொகைஹள்ளிய இசுவண்ண
5 ஹுைிய இறிதைொகி தநத்ரதகொ
6 டதகய தகொடதகயனூ ஆதரொ
7 பரு அளுசிதவரூ சத்த
8 நொயி திந்தவரு ஸ்ரீ
கல்தவட்டின் தமிழ் வடிவம் கீ வழ:
1 தவகுதொன்ய வருடம் மொர்கழி
2 மொதம் மருளிஹரதி ஊலரச்மசர்ந்த
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3 நொகப்பைவரின் மகன் லபச்சண்ணன்
4 மஜொகைஹள்ளி ஊலரச்மசர்ந்த இசுவண்ணன்
5 புைிலயக் தகொன்றதற்கு (தகொன்று இறந்துபட்டலமக்கு) குருதிக்
6 தகொலட. இக்தகொலடலய யொதரொருவர்
7 அழித்தவர் (மகடு தசய்தொர்) இறந்துமபொை
8 நொயின் புைலவ உண்டவர்க்கு ஒப்பொவொர். ஸ்ரீ
கட்டுலர ஆசிரியர் குறிப்பு:
”ப” எழுத்ரத முதலாகக் தகாண்ட தமிழ்ச் தசாற்கள் பல, கன்னடத்தில்
”ஹ” ஒலிப்பாக மாறுதல் இைல்பு. எடுத்துக்காட்டாக:
பால்=ஹாலு
பல்=ஹல்லு
பாழாைிற்று=ஹாளாைித்து
இங்வக, புலி, ஹுலி ஆைிற்று. தகாரட என்னும் தமிழ்ச் தசால் தகாடதக
என்பதும்,
அழித்தவர் என்னும் தமிழ்ச் தசால் அளுசிதவர் என்பதும், கன்னட
தமாழி தமிழ் வவர்கரளக் தகாண்டது என்பரதப் புலப்படுத்துகின்றன.
(தின்றவர்=திந்தவர் என்பது இவ்வரகைானவத) தமிழ்க் கல்தவட்டுகளில்
பைிலும் இன்தனாரு தசால் “எறிந்து” என்பதாகும். அது, ”தகான்று” என்னும்
தபாருரளயுரடைது. அதுவவ, கன்னடத்தில் “இறிது”

என்று திரிந்து

வழங்கிைிருக்கக் கூடும். கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 17-ஆம் நூற்றாண்டு.

எடுத்துக்கொட்டு-2:
ரமசூர் மாவட்டம், ைளந்தூர் வட்டம், ைளந்தூரில் ஒரு வட்டின்
ீ
தகால்ரலப்புறத்தில் இருக்கும் ஒரு பலரகக் கல்லில் காணப்படும்
கல்தவட்டு. முதல் எடுத்துக்காட்டு ஒரு கன்னடக் கல்தவட்டாக அரமை,
இந்த எடுத்துக்காட்டு ஒரு தமிழ்க்கல்தவட்டாக அரமந்திருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. கல்தவட்டின் காலம் வபாசளர் (தஹாய்சளர்) காலம். கி.பி.
1266. அைசன், மூன்றாம் நைசிம்மன். கருநாடகத்தின் கங்கபாடிப் பகுதி,
முதலாம் இைாசைாசன் காலம் ததாடங்கிச் வசாழர் ஆட்சிைின்கீ ழ்
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இருந்தவபாது, தமிழரும், தமிழ் தமாழியும் இப்பகுதிைில் குடிவைற்றம்
தபற்றனர். வசாழருக்குப்பின் வபாசளர் ஆட்சிக் காலத்திலும் தமிழின்
தசல்வாக்கு உைர்ந்வத இருந்தது. வபாசளரின் கல்தவட்டுகளும் தமிழில்
தபாறிக்கப்பட்டன. அத்தரகை கல்தவட்டுகளுள் இந்தக் கல்தவட்டும்
அரமகிறது. கல்தவட்டின் பாடம் கீ ழ் வருமாறு :
கல்தவட்டின் முன் பக்கம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வரீ ந
2 ரசிம்ஹமதவன் பிருதிவரொ
ீ
3 ஜ்யம் பண்ணி அருளொநிற்க
4 இளமருதூரொை ரொஜமகசரி ந
5 ல்லூர் நொலுகூற்றில் சமஸ்த கொ
6 முண்ட
7 களும்
8 ஸ்தொைிகரும்
9 இளமயரும்
10 வியொபொரிக
11 ளும் அய
12 ணிக்கு
13 தமங்க
14 ளூர் நொவித உடயச்சன் மகன்
15 மகத்லதக்கு பிரமொணம் பண்
16 ணிக் குடுத்தபடி க்ஷய சம்
கல்தவட்டின் பின் பக்கம் :
17 வத்சரத்து சித்திலர
18 மொசத்து இந்த நொவிதன் புைி
19 தயறிந்து வரியஞ்தசய்தது
ீ
ப
20 க்கு இவனுக்கு மநத்தல் குடங்
21 லக கரிகூடபள்ளத்து குழி
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22 60 இந்த குழி அறுபது இவ
23 ன் மக்களுள்ளதலை தசலு
24 த்தி இவன் வம்சமுள்ளதன்
25 நொளுஞ்தசல்ைக்கடவதொக
26 தொரொபூர்வம் பண்ணிக்கு
27 (டு)த்மதொம் ஆசந்திரொஸ்தொஹியொக
28 த்லத அழிம்பிைொர்கள் கங்
29 லகக் கலரயில் குரொல்பசு(லவ)
30 தகொன்ற பொவத்தில் (மபொ)
இக்கல்தவட்டில், இருபதாம் வரிைில் “வநத்தல் குடங்ரக”
ததாடருக்கு, நூலின் பதிப்பாசிரிைர் “தநத்தரு தகாடதக”
கூறுகிறார். வகத்ரத

என்னும்

என்வற தபாருள்

என்னும் நாவிதன் புலிதைறிந்து (புலிரைக்தகான்று)

வைச்தசைல்
ீ
புரிந்ததற்காக தநய்த்வதார் பட்டிைாக (வநத்தல் குடங்ரக) அறுபது
குழி நிலம் தகாரடைளிக்கப்பட்டது. தகாரடைளித்தவர்கள், சமஸ்த
காமுண்டர்கள், ஸ்தானிகர், இளமைர், விைாபாரிகள் ஆகிவைார். சமஸ்த,
ஸ்தானிக

ஆகிைரவ ஊரின் நிர்வாக அரமப்ரபக் குறிக்கின்றன எனலாம்.

காமுண்டர்கள் என்பவர்கள் ஊர்த்தரலவர்கள். இளரமைர் என்பதற்குக்
காவலர், வைர்
ீ
என்று தபாருள். மிரள என்னும் காவற்காட்ரடக் காத்து
நின்றவர் எனலாம். (மிரள, இரள எனத்திரிந்திருக்கலாம்.) கால்நரடகரளக்
காத்த காவலைான இரளைரும் தகாரடைளிக்கும் பிைமாணத்தில் பங்கு
தகாள்வரதக் கல்தவட்டு ததரிவிக்கிறது. எனவவ, ஊர்க்காமுண்டரும்,
இரளைரும், விைாபாரிகளும், ஸ்தானிகரும் தகாரட ஏற்பாடு தசய்கின்றனர்.
தமிழ்க் கல்தவட்டுகளில் பைிலும் இரளைர் என்னும் வழக்குச் தசால்
கன்னடக் கல்தவட்டிலும் பைில்கின்றது. இது, தமிழகத்தின் கால்நரடச்
சமுதாைத்தின் கூறுகள் கருநாடகப் பகுதிைிலும் நிரலதபற்றிருந்தது என்பரத
விளக்குகிறது.
ததொறு - எடுத்துக்கொட்டு-1:
அடுத்து, ததாறு என்னும் வழக்கும் கருநாடக் கல்தவட்டுகளில்
பைில்வரதக் காண்கிவறாம். எடுத்துக்காட்டாக, ரமசூர் மாவட்டம்,
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பிரிைபட்டணம் வட்டம், கூைகல்லு என்னும் ஊரிலிருக்கும் வைக்கல்
ீ
கல்தவட்டு, ததாறுப்பூசரலப்பற்றிைது. ததாறு என்பது கால்நரடக்கூட்டம்
என்று முன்வப பார்த்வதாம். கன்னடக்கல்தவட்டுகளில் “ததாறு” என்பது “துறு”
என்று சற்வற திரிந்து காணப்படுகிறது. இக்கல்தவட்டு, கங்க அைசன்
தபர்மானடிைின் காலத்ரதச் வசர்ந்தது. (கி.பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டு). தகாங்கல்
நாடு-8000 என்னும் நாட்டுப்பிரிரவ ஆளும் தரலவனான இதறைப்பன்,
நிலக்தகாரட அளிக்கிறான். கூைகல்லு ஊரின் காவுண்டன், ததாறுப்பூசலில்
சண்ரடைிட்டு இறந்துபடுகிறான். அவனுக்கு மூன்று கண்டுகம் நிலம்
“கல்நாடாகக்” தகாடுக்கப்படுகிறது. ஆவகாள் என்று இலக்கிைங்களில்
பைில்கின்ற ஆநிரை கவர்தல், நடுகற்களில் “ததாறு தகாள்ளுதல்” என
வழங்கும். தமிழகக் கல்தவட்டுகளில் காணப்படும் “ததாறு தகாள்தல்” அல்லது
“ததாறு தகாளல்” என்னும் ததாடர், பழங்கன்னடத்திலும் காணப்படும்
தசாற்தறாடைாகும். வமற்படி கல்தவட்டில் “துறு தகாளல்” என்று கன்னடத்தில்
குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆளுத்திதை, சத்தர் ஆகிை தசாற்கள் தமிழ் வவர்கரளக்
தகாண்டுள்ளரத வநாக்குக. மண் என்னும் தசால் மண்ணு என்று தமிழ்ச்
தசால்லின் வடிவம் மாறாது பைில்வது குறிப்பிடத்தக்கது. காதி என்னும்
கன்னடச் தசால் சண்ரடைிடுதரலக் குறிக்கும்.
கல்தவட்டுப் பாடம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ தபர்ம்ம
2 ைடிகள் பிரிதுவிரொஜ்யம்
3 தகய்யுத்திதர தகொங்கல் நொதட
4 ண்டொசிரமனு இதறய
5 ப்பைொளுத்திதர குர்கல்ை
6 பூதுகைரசி பரமப்தப
7 யொளுத்திதர குர்கல்ை கொவுண்ட
8 தம்முத்திர்தபொர் துறுதகொளல் கொதி
9 சத்தர் இதக்தக எறயப்பரசர்
10 தகொட்ட மண்ணு மூகண்டுக கொல்நொடு இத
11 க்தக சக்கி முதிதர பூவய்ய தபள்தளை கர
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12 குடி பொரதர் எதறயம்ம தகததறயரய்ய
13 ப
கல்தவட்டின் தமிழ் வடிவம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ தபருமொைடிகள்
2 ஆட்சி தசய்லகயில்
3 தகொங்கல் நொடு
4 எண்ணொயிரத்லத இறயப்பன்
5 ஆளுலகயில் குர்கல்லைப்
6 பூதுகைின் அரசி பரமப்லப
7 ஆளும்மபொது குர்கல்லைச் மசர்ந்த கொவுண்டன்
8 ...... ததொறு தகொளல் மபொரில் சண்லடயிட்டு
9 தசத்தொன் இதற்கொக எறயப்பரசர்
10 தகொடுத்த மண் (நிைம்) மூன்று கண்டுகம் இது கல்நொடொக
11 ...........
12............
13..........
ததொறு - எடுத்துக்கொட்டு-2:
ரமசூர் மாவட்டம், மல்தலகவுடன தகாப்பல் என்னும் ஊரில் உள்ள
ஒரு நடுகல் கல்தவட்டும் ததாறுப்பூசல் பற்றிைவத. கி.பி. 1036-ஆம் ஆண்ரடச்
வசர்ந்த இக்கன்னடக் கல்தவட்டு முதலாம் இைாவசந்திைனின்
ஆட்சிக்காலத்தது. ஆநிரை கவர்தலும், ஆநிரை மீ ட்டலும் இக்கல்தவட்டில்
தசய்திைாக வருகின்றன. சங்காள்வா(ன்) என்பவன் தன் தம்பிவைாடு வசர்ந்து
ஆநிரை கவர்கிறான். பாகுளி சிரிைண்ண(ன்) என்னும் வைன்
ீ
ஆநிரை மீ ட்கும்
முைற்சிைில் சங்காள்வானுடன் சண்ரடைிட்டு இறந்துபடுகிறான்.
கல்தவட்டுப்பாடம் கீ ழ்வருமாறு :
1 ஸ்ரீ ரொமஜந்த்ர மசொழமதவர்க்தக யொண்டு இப்பத்த மூ
2 ற மததறொ
3 தள த்து சம்வ
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4 த்ஸரத ஆஷொ
5 ட மொஸத
6 அமொவொச்தய யந்து திலுகரமொரி சங்கொள்வ கிறுமசொதர கூடி
7 துறுவ தகொ
8 ண்டு மபொதக ஒ
9 ளி நொகய்ய
10 ர மக பொகு
11 ளிசிரியண்ண
12 சங்கொள்வை
13 கொதி துறுவ மகுழ்ச்சி தபண்டிர தபறகிக்கி கொதி சத்த அவை
14 தம்ம
15 ஆ..ண்ண பமரொக்ஷவிதைய தகய்து
கல்தவட்டின் தமிழ் வடிவம்:
1 ஸ்ரீ ரொமஜந்திர மசொழ மதவற்கு யொண்டு இருபத்துமூன்று
2 ......
3 தொது வருஷம் ஆஷொட(ஆடி)
4 மொதம்
6 அமொவொலசயன்று திலுகர மொரி (என்னும்) சங்கொள்வொனும் அவைது
சிறிய சமகொதரனும் கூடி
7 துறுலவக்
8 தகொண்டுமபொகும்மபொது (கவர்ந்து மபொகும்மபொது?)
9 ஒளிநொகய்யைின்
10 மகன்

பொகுளி

11 சிறியண்ணன்
12 சங்கொள்வொனுடன்
13 தபொருது துறுலவ மீ ட்டு,

தபண்டிலரக் கொத்து

சண்லடயில் தசத்தொன் அவனுலடய
14 தம்பி
15

.... இறந்தவர் நிலைவொக......
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வசாழப் வபைைசன் காலத்துக் கல்தவட்டாரகைால், தமிழ்க் கல்தவட்டு
மைபுப்படி அைசனின் ஆட்சிைாண்டு சுட்டப்தபறுகிறது. ஆனால், கன்னடச்
தசால்லுக்கு ஈடாகத் தமிழ்ச் தசால்லான “ைாண்டு” என்பது
ரகைாளப்படுவரதக் காண்க. ஆநிரை, துறு என இக்கல்தவட்டில் பைில்கிறது.
ஆநிரைரைக் கவர்ந்து வபாகும் நிகழ்வு, “துறுவ தகாண்டு வபாவக” என்னும்
ததாடரில் தமிழின் தாக்கத்துடன் கூறப்படுகிறது. சிறிைண்ணன்
ஆநிரை(ததாறு) மீ ட்கச் சண்ரடைிடுதல் ”காதி”

என்ற ததாடைால்

சுட்டப்தபறுகிறது. ததாறுரவ மீ ட்டல் என்பது “துறுவ மகுழ்ச்சி”

என்னும்

ததாடைால் அறிைப்படுகிறது. ததாறு மீ ட்டல் நிகழ்ச்சிைில், தபண்கரளப்
பாதுகாத்தலும் நிகழ்ந்தது இரத, ”தபண்டிை தபறகிக்கி காதி” என்னும்
கல்தவட்டு வரி விளக்குகிறது. ”பவைாக்ஷவினை(ம்) என்னும் வடதசால்,
இறந்தவர்க்கு மரிைாரத தசலுத்தும் முகத்தான் தசய்கின்ற தசைரலக்
குறிக்கும். அதாவது, இறந்தவர் நிரனவாகச் தசய்வது. கல்தவட்டின் காலம்
கி.பி. 11-ஆம் நூற்றாண்டாதலால், ”மகுழ்ச்சி”

என்பது தமிழின் தாக்கத்தால்

விரளந்த பழங்கன்னடச் தசால்லாக இருக்கக் கூடும். ஆனால், இச்தசால்லின்
தமிழ் வவர் எது எனப் புலப்படவில்ரல.
கல்நொடு:
எல்ரல வகுத்துக் கல்நாட்டிக் தகாடுத்ததால் கல்நாடு என்னும் வழக்கு
ஏற்பட்டது என்னும் கருத்ரதக்காட்டிலும், நடுகல்லிற்குக் தகாடுக்கப்பட்ட
வவளாண் நிலம் அல்லது நிலம் என்ற தபாருளில் அச்தசால்
ஆளப்பட்டிருக்கவவண்டும்

என்னும் பூங்குன்றன் அவர்களின் கருத்வத

கருநாடகக் கல்தவட்டில் காணப்படுகிறது.
கல்நொடு - எடுத்துக்கொட்டு-1:
ரமசூர் மாவட்டம், திருமுக்கூடல் வட்டம் ததாட்டஹுண்டி என்னும்
ஊர் வைக்கல்
ீ
கல்தவட்டில், கங்க அைசனான நீதிமார்க்கப் தபர்மானடி
இறந்தவபாது, அவனது பணிைாள் ஒருவன் (ஆகய்ைன் என்பது அவன் தபைர்)),
அைசன் வமல் உள்ள பற்றால் தன் உைிரை மாய்த்துக்தகாண்டான். அவனுக்கு
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நிரனவுக்கல் எடுக்கப்பட்டது. கல்நாடாக ஓர் ஊர் தகாடுக்கப்பட்டது என்னும்
தசய்தி கூறப்படுகிறது. தகாரடைளித்தவன் , இறந்த அைசனின் மகன்
சத்திைவாக்கிைப் தபர்மானடி. கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டு
எனக் குறிக்கப்படுகிறது.
கல்தவட்டின் பாடம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ நீ திமொர்க்க தகொங்குணிவர்ம தர்ம மஹொரொ
2 ஜொதிரொஜ மகொவளொைபுரவமரஸ்வர நந்த
3 கிரி நொத ஸ்ரீமத் தபர்மொைடிகள் ஸ்வர்கமமறிதன்
4 ஏறிததொதட தபர்மொைடிகள மதைமகத்தின் ஆக
5 ய்ய நீ திமொர்க்கப் தபர்மொைடிதக கீ ழ்குண்ட்தட ஆத
6 தபர்மொைடிகள் சுபுத்ர சதயவொக்ய தபம்மொைடிகள் ..
7 பொடி ய
8 கல்நொடு
9 தகொட்ட து
10 ப்பஹள்ளி
குறிப்பு:
ஸ்வர்கம் ஏறித – தசார்க்கத்ரத அரடந்தான்.
தபர்மானடிதக – தபர்மானடிகளுக்கு
கீ ழ் குண்ட்தட ஆத -

கீ ழ் குண்ட்தட ஆனான்.

கீ ழ் குண்ட்தட என்பது, தமிழகக் நடுகற்களில் காணப்படும் நவகண்டச்
தசைரல ஒத்தது. அர்சனுக்காகத் தன்னுைிரைத் தாவன
மாய்த்துக்தகாள்ளுதல். கல்நாடாகக் தகாரடைளிக்கப்பட்ட ஊர் துப்பஹள்ளி.
கல்நொடு - எடுத்துக்கொட்டு-2:
”ததாறு” ரவக்குறித்த வமற்படி எடுத்துக்காட்டு-1, கல்நாடு என்னும்
கருத்துக்கும்
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எடுத்துக்காட்டாக அரமவரதக் காண்க. ததாறு தகாளல் பூசலில்
இறந்துபட்ட காவுண்டனுக்கு மூன்று கண்டுகம் அளவுள்ள நிலம் (மண்ணு)
கல்நாடாகக் தகாடுக்கப்படுகிறது.
முடிவுலர:
தநய்த்வதார் பட்டி என்பது ததாறுப்பூசலில் இைத்தம் என்னும் குருதி
சிந்தி இறந்துபட்ட வைர்களுக்குக்
ீ
தகாடுக்கப்பட்ட நிலத்ரதக் குறிக்கவந்தது
என்பதும், இவத கருதுவகாள்
கருநாடகத்திலும் வழக்கில் இருந்தது என்பதும், இவ்வாவற, கல்நாடு
என்பது ததாறுப்பூசலில் இறந்த வைர்களுக்குக்
ீ
தகாடுக்கப்பட்ட நிலம்
என்பதும், ததாறு என்னும் தமிழ்ச் தசால், கால்நரடச் சமுதாைப் பண்பாட்டின்
கூறுகளுள் ஒன்று என்பதும், இந்தப் பண்பாடும், இந்தச் தசால்வழக்கும்
கருநாடகத்திலும் இரடக்காலத்தில் இருந்துள்ளன என்பதும்
தபறப்படுகின்றன.

___________________________________________________________
ததாடர்பு: து.சுந்தைம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்தவட்டு ஆைாய்ச்சிைாளர், வகாரவ.அரலவபசி :
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9444939156.

அரவக்குறிச்சிப் பகுதியில் ததொல்ைியல்

17.

தடயங்கள்
―து.சுந்தரம்

முன்னுலர:
அண்ரமைில் அறிமுகமான நண்பர் சுகுமார் பூமாரல. அைவக்குறிச்சிப்
பகுதிரைச் வசர்ந்தவர். தசன்ரனைில், ஒளிப்படக் கரலஞைாகத் தன்னிச்ரசப்
பணி. வைலாற்றிலும், ததால்லிைலிலும் மிகுந்த ஆர்வம் தகாண்டு அரவ
பற்றிை

அறிரவ வளர்த்துக்தகாண்டவதாடு , வதடுதல்கள் மூலம் தம்முரடை

பகுதிைில் ததால்லிைல் தடைங்கரளக் கண்டறிந்து வருகிறார். அவ்வாறு தாம்
கண்டறிந்த பல தசய்திகரளத் தம்முடன் வநரில் பார்ரவைிட அரழப்பு
விடுத்திருந்தார். 30, ஜனவரி 2018 அன்று அவவைாடு இரணந்து அவர்
காண்பித்த ததால்லிைல் தடைங்கரளப் பார்ரவைிட்டது பற்றிை ஒரு பதிவு
இங்வக.
அரவக்குறிச்சி:
கரூர் மாவட்டத்தில் அைவக்குறிச்சி ஒரு வட்டம். குறிச்சி என்னும்
பின்தனாட்டுக் தகாண்ட ஊர்கள் தமிழகத்தில் நிரறை உண்டு. அரவ,
குறிஞ்சி நிலச் சூழலில் அரமயும் ஊர்கள் என்று தபாதுவாகக் கருதலாம்.
அைவக்குறிச்சி என்றும் அைவங்குறிச்சி என்றும் இரு வரகைில் வழங்குகிறது.
இைண்டிலுவம முதற்தசால் அைவம் அல்லது அைவு. அைவு என்பது பாம்ரப
மட்டிலுவம குறிக்கும். ஆனால், அைவம் என்பது பாம்பு என்பவதாடு
தமிரழயும் குறிக்கும். ஊர்ப்தபைர்க் காைணம் இவற்வறாடு ததாடர்புரடைதா
இல்ரலைா எனத் ததரிைவில்ரல. வகாரவைிலிருந்து பல்லடம், காங்கைம்,
தவள்ளக்வகாவில், ததன்னிரல, சின்னதாைாபுைம், அைவக்குறிச்சி என்பதான
சாரலப்பைணம். அைவக்குறிச்சிைின் சுற்றுப்பகுதிைில் அமைாவதி, குடகனாறு
ஆகிை ஆறுகள் அரமந்துள்ளன. இரவ தவிை, நல்காசி ஆறு எனவறார் ஆறு
இங்வக உண்டு. இது நங்காஞ்சி ஆறு என்றும் வழங்குகிறது. இைண்டு
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வழக்காறுகளிலுவம ஊர்ப்தபைர்கள் இைல்பாக அரமந்துள்ளன. காசியும்,
காஞ்சியும். காசிக்குச் தசன்ற பலன்/புண்ணிைம் கிட்டும் ஊர் என மக்கள்
கருதுவதாக நண்பர் கூறினார்.
குதிலர குத்திப்பட்டொன் கல்:
அைவக்குறிச்சி – கரூர் சாரலைில், அைவக்குறிச்சிக்கருகில் கைடிப்பட்டி
என்தறாரு சிற்றூர். அங்கு, நல்காசி(நங்காஞ்சி) ஆற்றின் கரைவைாைம் ஒரு
வகாைில்; புலிகுத்தி அம்மன் வகாைில் என்பது மக்கள் வழக்கில் உள்ள தபைர்.
நண்பர், அங்கிருப்பது நடுகல் சிற்பங்களுள் ஒன்றான குதிரை குத்திப்பட்டான்
சிற்பம் என்று தசால்லி அரழத்துச் தசன்றார். ஒரு மண்டபத்தில்
வமரடைரமத்துச் சிற்பத்ரத நிறுத்திைிருக்கிறார்கள். சிற்பத்ரத வநைடிைாக
நிறுத்தாமல் ஒரு சுவரைப் பின்புலமாக அரமத்து நிறுத்தியுள்ளனர். சிற்பம,
நாவலகால் அடி உைைமும் இைண்வடமுக்கால் அடி அகலமும் தகாண்ட ஒரு
பலரகக் கல்லில் புரடப்புருவமாக வடிக்கப்பட்டுள்ளது. வைன்
ீ
ஒருவன் தன்
இடக்ரகைால் குதிரைைின் வாரைப் பிடித்தவாறும், வலக்ரகைால்
குறுவாரளக்தகாண்டு குதிரைரைத் தாக்குகின்ற நிரலைிலும்
காணப்படுகிறான். குதிரை தன் பின்னங்கால்களில் நின்றவாறு
முன்னங்கால்கரள உைர்த்தி வைரனத்
ீ
தாக்குகின்ற வதாற்றத்தில் உள்ளது.
வைன்
ீ
தன் இரடைாரடக்கச்சிலும் ஒரு வாளிரன ரவத்திருக்கின்றான்.
அவனது இரடைாரட முழங்கால் வரைைில்கூட அரமயுமாறு தபரிதாக
இல்ரல. சிற்றாரட. ஆரடைரமப்பு அழகுறத் வதான்றுகிறது. முகமும்,
வலக்காலும் முன்புறம் வநர்ப்பார்ரவைில் உள்ளன. இடக்கால்,
முன்புறப்பார்ரவைில் அரமைாமல் பக்கவாட்டில் முன்வனாக்கி அடிதைடுத்து
ரவக்கும் வகாணத்தில் உள்ளது. ஆலிடா ஆசனம் என்று சிற்பக் கரலைில்
சுட்டப்படும் ஒரு வதாற்றநிரலரை ஒத்துள்ளது. வைனின்
ீ
தரலமுடி
வநர்க்தகாண்ரடைாயுள்ளது. காதிலும், மார்பிலும், ரககளிலும் அணிகள்
காணப்படுகின்றன. முகத்தின் உறுப்புகள ததளிவாகத் ததரிைாவண்ணம்
வதய்மானம் தகாண்டுள்ளது. தமாத்தத்தில் அழகான சிற்பம். சிற்ப
அரமதிரைக் தகாண்டு, நாைக்கர் காலத்துக்கு முந்ரதை காலத்ரதச்
வசர்ந்தது எனக்கருதலாம். இந்த நடுகல்ரலத், திருப்பூர்ப் பகுதிைில் உள்ள
ஒரு குடிைினர் தங்கள் குலததய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனர். திருப்பூரில்
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இைங்கிவரும் வைைாவசந்திைன்
ீ
வைலாற்று ரமைத்தினர் இந்நடுகல்ரலப்
பற்றிை தசய்திரை நாளிதழ்களில் தவளிைிட்டு இதன் வைலாற்றுப்
பின்னணிரையும் ததான்ரமரையும் மக்களிரடவை எடுத்துச்
தசால்லிைிருக்கிறார்கள்.
குதிரை குத்திப்பட்டான் கல்

”தி இந்து”

ஆங்கில நாளிதழில் தவளிைான தசய்திைில் ஒரு பகுதி கீ வழ:

‘Rare’ hero stone discovered
R. Vimal Kumar
TIRUPUR:, JUNE 13, 2016 00:00 IST
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A team of archaeologists attached to Tirupur-based Virarajendran Archaeological and
Historical Research Centre has discovered a hero stone, which is estimated to be
nearly 800-years-old.
It was erected for a person who died fighting horses belonging to a cavalry from
neighbouring territory that invaded the village.
The memorial was found near a river bank at Karadipatti hamlet situated on the border
of Tirupur and Karur districts.
“This is a rare sculpture for a ‘hero’ who died fighting horses trained for combating
people after the chieftain and his cavalry from the neighbouring territory invaded to loot
the resources in the said village.

நடுகல் – சதிக்கல்:
அடுத்து நாங்கள் பார்த்தது ஒரு நடுகல் சிற்பம். வமற்குறித்த
சாரலைிவலவை சிறிது ததாரலவு தசன்றதும், நாகம்பள்ளிப் பிரிவு என்தறாரு
பிரிவுச்சாரலக்கருகில் நடுகல் உள்ளது. குறிப்பாக அந்த இடத்ரத மக்கள்
தகைக்தகாட்டரகப் வபருந்து நிறுத்தம் என்றரழக்கிறாகள். சாரலக்கருகில்
ஒரு பரழை மண்டபம். மண்டபத்ரத ஒட்டி இைண்டரை அடி உைைமும்,
இைண்டடி அகல்மும் உள்ள பலரகக் கல்லில் வடிக்கப்பட்ட சிற்பம். இரு
ரககரளயும் கூப்பிைவாறுள்ள ஆண், தபண் உருவங்கள். ஆண் உருவத்தின்
தரல முடிக் தகாண்ரட ததளிவாகத் ததரிைவில்ரல. தரலப்பாரக வபான்ற
அரமப்பாக இருக்கலாம். தபண்ணுருவத்தில் தரலமுடி வலப்புறக்
தகாண்ரட அரமப்பில் உள்ளது. இைண்டு உருவங்களிலும், முகத்தின்
உறுப்புகள ததளிவாகப் புலப்படவில்ரல. இரு உருவங்களிலும்
அணிகலன்கள் உள்ளன. ஆரட அரமப்பு எளிரமைாய் உள்ளது. இரு
உருவங்களின் தரலப்பகுதிகளுக்கிரடைில் ஒரு சிவலிங்கம்
காணப்படுகின்றது. இருவரும் வமலுலகம் அரடந்தனர் என்பதன்
குறிைீட்டாகவவ இச் சிவலிங்க உருவம். இது ஒரு சதிக்கல் சிற்பம். வைன்
ீ
இறந்துபட்டதும், அவன் மரனவியும் உடன்கட்ரட ஏறுதல் மைபில் உைிர்
நீத்ததன் காைணமாக எடுக்கப்பட்ட நிரனவுக்கல். கல்லின் பீடப்பகுதிைில்
எழுத்துகள் காணப்படுகின்றன. ஆனால் பீடப்பைப்பு மட்டமாக
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இரழக்கப்படாததாலும், எழுத்துகளின் வதய்மானத்தாலும் கல்தலழுத்துகரளப்
படிக்க இைலவில்ரல. இருப்பினும், “தபண்”,

“அம்மா” ஆகிை தசாற்கரள

இனம் கண்டுதகாள்ள முடிந்தது. சதி மைபில் உைிர்நீத்த தபண்ணின் தபைர்
தபாறிக்கப்பட்டிருக்கவவண்டும்.
நடுகல் – சதிக்கல்

மலைக்மகொவில்:
அடுத்து நாங்கள் தசன்ற இடம் மரலக்வகாவிலூர். மரலக்வகாவில்
இங்குள்ளதாவலவை ஊர்ப்தபைரும் மரலக்வகாைிலூர் என அரமந்தது. ஒரு
சிறிை குன்றுப்பகுதிைில் அரமந்துள்ள சிவன் வகாைில். கற்றளிக்வகாைில்.
தகாங்குச் வசாழர் காலத்தது. தகாங்குச் வசாழர் மற்றும் தகாங்குப் பாண்டிைர்
கல்தவட்டுகள் இங்குள்ளன. கல்தவட்டுகள் இன்னும் பதிவாகவில்ரல என்வற
வதான்றுகிறது. நண்பர் தசான்ன குறிப்புகளின்படி, இக்வகாைில் நீண்ட காலம்
புறக்கணிக்கப்பட்ட நிரலைில் உரிை வபணுதல் இன்றிச் சிரதவுற்றுள்ளது.
வாைம் ஒரு முரற, இந்தப்பகுதிைில் உள்ள தவஞ்சமாங்கூடல் வகாைிலின்
பூரசைாளர் வந்து நரட திறந்து பூரச தசய்துவிட்டுப் வபாகும் நிரல
உள்ளது. மற்ற வநைங்களில் பூட்டப்பட்டுள்ளது. சிவலிங்கத்திருவமனிைாக
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இரறவன் எழுந்தருளிைிருக்கும் கருவரற, அர்த்தமண்டபம் ஆகிைன
எப்வபாதும் பூட்டப்தபற்றிருந்தாலும் வகாைில் வளாகம் முற்றும் நாள்
முழுதும் எவரும் வந்து வபாகும் வரகைில் உரிை பாதுகாப்பின்றிக்
கிடக்கின்றது.
மரலக்வகாவில்

- சில வதாற்றங்கள்
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பிைநாளம்

குன்றுவமட்டின் ததாடக்கத்தில் ஒரு மைத்தடி வமரடைில் பிள்ரளைார்
குடிதகாண்டுள்ளார். குறட்டு வாசல் திண்ரணயுடன் கூடிை நுரழவாைில்
மண்டபத்ரத அரடைக் கற்களாலான படிகள். நுரழவாைிரலக் கடந்து உள்
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நுரழந்ததும் நந்தி மண்டபம். இந்த நந்தி மண்டபம் வகாைிலின் ததற்குச்
சுவரை வநாக்கிைரமந்துள்ளது. வகாைிலினுள் நுரழைவும் ததற்கு வநாக்கிை
வாசவல. பூட்டப்தபற்றிருந்தது. எனவவ அர்த்தமண்டபம், கருவரற
ஆகிைவற்ரறக் காண இைலவில்ரல. அர்த்த மண்டபத்தின் கிழக்குப்பகுதிச்
சுவரில் ஒரு கற்சாளைம் உள்ளது. சாளைம் வழிைாகப் பார்த்தால்,
கருவரறைில் எழுந்தருளிைிருக்கும் சிவலிங்கம், சற்று வநைம் இருளில்
பழகிை கண்களுக்குப் புலப்படுகிறது. சாளைத்துக்கு எதிவை ஒரு நந்தி
மண்டபத்தில் உள்ள நந்தி, சாளைம் வழிவை சிவலிங்கத்திருவமனிரைக்
காணுமாறு அரமத்திருக்கிறார்கள். கருவரறச் சுவர்களில் வதவ வகாட்டங்கள்
உண்டு. அர்த்தமண்டபச் சுவர்களில் இல்ரல. வதவ வகாட்டங்களில் பிற்கால
இரணப்பாகத் ததன்முகக் கடவுள், அண்ணாமரலைார்(இலிங்வகாத்பவர்)
ஆகிை சிற்பத் திருவமனிகள். கற்றளிைின் அதிட்டானப் பகுதி, தரை
மட்டத்தில் ஜகதி, முப்பட்ரடக் குமுதம், கண்டம், பட்டிரக ஆகிைவற்ரறக்
தகாண்டுள்ளது. சுவர்களின் அரைத்தூண்களில் வசாழர் காலப் வபாதிரக
அரமப்பு உள்ளது. அடுத்துள்ள கூரைப்பகுதிைில், கூடுகளும், ைாளி
வரிரசயும் காணப்படுகின்றன. கற்றளி அரமப்ரபச் சுற்றிலும்
தசங்கற்களாலான சன்னதிகள். முருகன், பிள்ரளைார், சண்வடசுவைர், கால
ரவைவர் ஆகிவைார்க்கு. சண்வடசுவைர் சன்னதிக்கு எதிவை, கருவரறைின்
வடக்குப்பக்கத்தில், கருவரறைின் தளத்திலிருந்து திருமஞ்சன நீர்
தவளிவைறப் பைன்படும் பிைநாளம் என்னும் உறுப்பு உள்ளது.
கல்தவட்டுகள்:
அர்த்தமண்டபத்தின் நுரழவாைிலின் நிரலக்கால்கள் இைண்டிலும் இரு
கல்தவட்டுகள், பிள்ரளைார் சன்னதிச் சுவரில் ஒரு கல்தவட்டு, தூண்
ஒன்றின் சதுைப்பகுதிைில் ஒரு கல்தவட்டு, சாளைத்தின் கீ ழ் அதிட்டானத்துப்
பட்டிரகைில் ஒரு கல்தவட்டு, சண்வடசுவைர் சன்னதிக்கு எதிவை
பிைநாளத்துக்கருகில் அதிட்டானத்துக் குமுதத்தில் ஒரு கல்தவட்டு என ஆறு
கல்தவட்டுகள் இக்வகாைிலில் கண்டறிைப்பட்டன. கல்தவட்டுகள் பல
இடங்களில் வதய்மானம் தகாண்டுள்ளதால் முழுரமைாகப் படிக்க
இைலாவிடினும், நான்கு கல்தவட்டுகள், கல்தவட்டுகள் எந்த அைசர்கள்
காலத்தில் தவட்டப்பட்டன என்னும்

பைனுள்ள தசய்திரைத் தருகின்றன.
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வமலும், கல்தவட்டுகளின் காலத்தில் நரடமுரறைில் இருந்த, தகாங்கு
மண்டலத்தின் நாட்டுப் பிரிவுகள் ைாரவ என்னும் தசய்தியும் நமக்குக்
கிட்டுகின்றது. தகாங்குச்வசாழனான வைைாவசந்திைனின்
ீ
கல்தவட்டுகள்
மூன்றும், தகாங்குப்பாண்டிைன் வைபாண்டிைனின்
ீ
கல்தவட்டு ஒன்றும் ஆக
நான்கு கல்தவட்டுகள் வமற்குறித்த தசய்திகரளக் கூறுகின்றன.
தகொங்குச் மசொழன் வரரொமசந்திரன்:
ீ
தகாங்குச்வசாழனான வைைாவசந்திைனின்
ீ
ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 1207-1256.
இவன் தன் ஆட்சிக்காலத்தில், ததன் தகாங்கில் 1207 முதல் 1221 வரைைிலும்,
பின்னர் வடதகாங்கு, ததன்தகாங்கு ஆகிை இரு பகுதிகரளயும் வசர்த்து 1256
வரைைிலும் ஆட்சி தசய்துள்ளான். நாற்பத்ததான்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி தசய்த
அைசன் இவன் ஒருவவன. இக்வகாைிலில் கிரடக்கும் இவ்னது கல்தவட்டுகள்,
இவனுரடை 14-ஆம் ஆட்சிைாண்டில் ஒன்று, 18-ஆம் ஆட்சிைாண்டில் இைண்டு
என அரமகின்றன. 14-ஆம் ஆட்சிைாண்டு, கி.பி. 1221 ஆகும். எனவவ,
வகாைிலின் காலம் கி.பி. 13-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி என்பதும், வகாைில்
800 ஆண்டுகள் பழரம வாய்ந்தது என்பதும் கல்தவட்டுச் சான்றுகளால்
தபறப்படுகிறது.
தகொங்குச் மசொழன் வரரொமசந்திரைின்
ீ
கல்தவட்டு-1:
பிள்ரளைார் சன்னதிச் சுவரில் ஒற்ரறக்கல்லில் தவட்டப்பட்ட கல்தவட்டு
கி.பி. 1221-ஆம் ஆண்ரடச் வசர்ந்தது. இதன் பாடம் கீ ழ் வருமாறு:
1

ஸ்வஸ்தி சிரீ மகொவிரொச தகசரி ப

3

சிரீ வரரொமசந்திர
ீ
மதவற்கு யொண்டு பதிநொ

2
4
5
6
7

ந்மரொை திரிபுவை சக்கரவத்திக

ைொவது (வர)மசொழமண்டைத்து
ீ
தவங்கொை நொட்
டுப் பழநொகந் பள்ளி தவள்ளொழரில் அந்துவ

ரில் (தபவ)க்கந் வஞ்சிமவளொ(ைொ)ை ...மகொயிைில்
.....இ..............................
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வைைாவசந்திைனின்
ீ
கல்தவட்டு-பிள்ரளைார் சன்னதிச் சுவர்

விளக்கம்:
தகாங்குச் வசாழன் வைைாவசந்திைனின்
ீ
பதிநாலாவது ஆட்சிைாண்டான கி.பி.
1221-இல் பழநாகந் பள்ளி என்னும் ஊரைச் வசர்ந்த அந்துவன் குலத்து
தவள்ளாளரில் வஞ்சி வவளான் என்பவன் இக்வகாைிலுக்கு ஒரு நிவந்தம்
(தகாரட) அளித்துள்ளான் என்பது கல்தவட்டுச் தசய்திைாகும். வசாழர்கள்
காலத்தில் தமிழகம் மண்டலம், வகாட்டம், நாடு ஆகிை நிருவாகப்
பிரிவுகரளக் தகாண்டிருந்தன. கரூர்ப் பகுதி வைவசாழ
ீ
மண்டலம் என்னும்
மண்டலப் பிரிவின்கீ ழ் இருந்துள்ளது. தகாங்கு நாடு இருபத்து நான்கு நாட்டுப்
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் கரூர்ப் பகுதி தவங்கால
நாட்டின்கீ ழ் அரமந்திருந்தது. கல்தவட்டில் குறிப்பிடப்தபறும் பழநாகன் பள்ளி
என்னும் ஊர் தற்வபாது நாகம்பள்ளி என்னும் தபைரில் அரமந்துள்ளது.
இக்வகாைில் உள்ள பகுதி இன்றும் நாகம்பள்ளி ஒன்றிைத்தில் அரமந்துள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது. வைலாற்றறிஞர் மைிரல சீனி. வவங்கடசாமி அவர்கள்
தம்முரடை “சமணமும் தமிழும்” நூலில் பழநாகந் பள்ளிரைப் பற்றிக்
கீ ழ்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்:
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"பழநொகப்பள்ளி: கரூர் தொலூகொ நொகம்பள்ளி கிரொமத்தில் உள்ள
மகொபலீஸ்வரர் மகொவில் மண்டபத்தில் உள்ள சொசைம் திரிபுவைச்
சக்கரவர்த்தி குமைொத்துங்க மசொழ மதவர் கொைத்தில் எழுதப்பட்டது.
இச்சொசைத்தில் பழநொகப்பள்ளிக் மகொயிலுக்கு திருவிளக்குத் தொைம்
தசய்யப்பட்ட தசய்தி கூறப்படுகிறது. இதில் குறிக்கப்பட்ட
பழநொகப்பள்ளி என்பது சமணக் மகொயில் என்பதில் ஐயமில்லை.
இதைொல் இங்குப் பண்லடக் கொைத்தில் சமணர் இருந்தது
அறியப்படுகிறது.”
தகொங்குச் மசொழன் வரரொமசந்திரைின்
ீ
கல்தவட்டு-2:
அர்த்தமண்டபத்து வாைிலின் நிரலக்கால்கள் இைண்டில் இைண்டு
கல்தவட்டுகள் உள்ளன. அவற்றில் முதலாவது கல்தவட்டு கி.பி. 1225-ஆம்
ஆண்ரடச் வசர்ந்தது.

இதன் பாடம் கீ ழ் வருமாறு:

1

(ஸ்வஸ்)தி ஸ்ரீ மகொவி(ரொச)

2

மகசரி பந்ம(ரொை)

4

(க)ள் ஸ்ரீ வரரொ(மசந்)
ீ

3

(திரி) புவந சக்(கரவத்தி)

5

திர மதவற்கு யொ(ண்)

7

(வ)ர
ீ மசொழ மண்(டைத்)

6
8
9

டு பதிதநட்டொ(வது)
து தவங்கொை..........
பழநொக(ந் பள்)ளி

10

(மவ)ளொழந் ஆ(ந்லத)

12

(நொை) புருஷ(மொ)

11

(க)ளில்.............

13

(ணி)க்க(மநன்)

15

.............(ஆ)ளுலட(யொற்)

14
16
17
18

19

.....................வ..............
(கு) வச்ச சந்(தி)

(விளக்)தகொந்(றுக்)
கு ஒடுக்கிந தபொ(ன்)
...............கழஞ்சு.....

~ 140 ~

20

மகொயில் கொ(ணி)

22

(பிரொமண)ந் ....

21

(உ)லடய சிவ

வைைாவசந்திைனின்
ீ
கல்தவட்டு- நிரலக்கால்-1

விளக்கம்:
தகாங்குச் வசாழன் வைைாவசந்திைனின்
ீ
பதிதனட்டாவது ஆட்சிைாண்டான கி.பி.
1225-இல் பழநாகந் பள்ளி என்னும் ஊரைச் வசர்ந்த (ஆந்ரத) குலத்து
தவள்ளாளரில் புருஷமாணிக்கன் என்பவன் இக்வகாைிலுக்கு சந்தி விளக்கு
ஒன்று எரிப்பதற்காக கழஞ்சு என்னும் தபான் தகாரடைாக அளித்துள்ளான்.
இப்தபான்ரனக் வகாைிலில் பூரச தசய்யும் உரிரம (வகாைில் காணி) தபற்ற
சிவப்பிைாமணன் ஒருவன் தபற்றுக்தகாண்டு வமற்படி சந்தி விளக்கு எரிக்கும்
தபாறுப்ரப ஏற்றுக்தகாள்கிறான் என்பது கல்தவட்டு ததரிவிக்கும்
தசய்திைாகும்.
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தகொங்குச் மசொழன் வரரொமசந்திரைின்
ீ
கல்தவட்டு-2:
அர்த்தமண்டபத்து வாைிலின் நிரலக்கால் கல்தவட்டுகளில் இைண்டாவது
கல்தவட்டும் கி.பி. 1225-ஆம் ஆண்ரடச் வசர்ந்தது.

இதன் பாடம் கீ ழ்

வருமாறு:
1

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ (மகொ)

2

விரொசமக(சரி)

3

(ப)ந்மரொந திரி(பு)

4

(வந) சக்கரவத்திகள்

5

(ஸ்ரீ)வரரொமசந்தி
ீ

6

(ர மதவ)ற்கு யொண்டு

7

(ப)திதநட்டொ
வைைாவசந்திைனின்
ீ
கல்தவட்டு- நிரலக்கால்-2

~ 142 ~

விளக்கம்:
தகாங்குச் வசாழன் வைைாவசந்திைனின்
ீ
பதிதனட்டாவது ஆட்சிைாண்டான கி.பி.
1225-இல் இக்கல்தவட்டு தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. தகாரட பற்றிை தசய்திகள்
ததரிைவில்ரல. முதல் ஏழு வரிகளுக்குப் பின்னர் எழுத்துகள்
வதய்ந்துள்ளதால் முழுச் தசய்தியும் அறிைக்கூடவில்ரல.
தகொங்குப்பொண்டியன் வரபொண்டியைின்
ீ
கல்தவட்டு:
தூண் ஒன்றின் சதுைப்பகுதிைில் ஒரு கல்தவட்டு இருப்பதாக முன்னர்
குறிப்பிட்வடாம். ததன்முகக் கடவுளின் வகாட்டச் சிற்பத்தின்கீ ழ் படிக்கட்டாகக்
கிடத்தப்பட்டுள்ள ஒரு தூணின் இைண்டு சதுைப்பகுதிகளில் இக்கல்தவட்டு
தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தகாங்குப் பாண்டிைர்களில் வைபாண்டிைனின்
ீ
கல்தவட்டாகும். கல்தவட்டில் இவனது ஆட்சிைாண்டு குறிக்கப்தபற்ற
பகுதிைில் எழுத்துகள் வதய்ந்துள்ளதால் கல்தவட்டின் காலத்ரதத்
துல்லிைமாகச் தசால்ல இைலவில்ரல. வைபாண்டிைனின்
ீ
ஆட்சிக்காலம் கி.பி.
1265-1285. எனவவ, கல்தவட்டு 13-ஆம் நூற்றாண்ரடச் வசர்ந்தது என்பது
தபறப்படுகிறது. இதன் பாடம் கீ ழ் வருமாறு:
முதல் சதுரப்பகுதி:
1

மகொப்பர

2

மகசரி பன்

3

மரொை திரி

4

(பு)வைச் (சக்ர)

5

வத்திக

6

(ள்) ஸ்ரீ வ(ர)
ீ

7

(பொ)ண்டி(ய)

8

மதவற்கு

9

(யொ)ண்டு...

10

...வது வ(ர)
ீ

11

மசொழ ம

12

(ண்)டைத்
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இரண்டொம் சதுரப்பகுதி - மமற்படிக்கல்தவட்டின் ததொடர்ச்சி:
13

து தவங்

14

கொை நொட்

15

டு ...நொக

16

(ந்ப)ள்ளி
வைபாண்டிைனின்
ீ
கல்தவட்டு - தூண்

விளக்கம்:
அைசன் தபைர், தவங்கால நாட்டுப்தபைர், (பழ)நாகந்பள்ளி என்னும் ஊர்ப்தபைர்
ஆகிைரவ மட்டுவம கல்தவட்டில் காணப்படுகின்றன. தகாரட பற்றிை
தசய்திகள் அரமந்த பகுதிைில் எழுத்துகள் முற்றிலும் வதய்ந்துவிட்டதால்
தசய்திகள் அறிைப்படவில்ரல.
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புங்கம்பொடி - சிவன்மகொயில்:
மரலக்வகாவிரலப் பார்த்துக் கல்தவட்டுகரளதைல்லாம் ஒளிப்படம்
எடுத்தபின்னர் நாங்கள் தசன்ற இடம் புங்கம்பாடி. புங்கம்பாடி தசல்லும்
வழிைில் தகாளிஞ்சிவாடி என்னும் சிற்றூர்ப் பகுதிைில் ததால்லிைல்
சின்னங்களுள் ஒன்றான தநடுங்கல் (MENHIR)

ஒன்ரறக்கண்வடாம். மிகவும்

உைைமானததான்றல்ல. அடுத்து, புங்கம்பாடிைில் இருக்கும் பழரமைான
சிவன் வகாைிரலப் பார்ரவைிட்வடாம். வகாைில் பழரமைான வதாற்றத்ரதக்
தகாண்டிருந்தது. வகாைிலின் தபரிை வளாகத்ரத உள்ளடக்கி தநடிதுைர்ந்த
ஒரு சுற்றுமதில் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன் கட்டுமானம் பழரமரை
எடுத்துக்காட்டிற்று. மதிற்சுவரின் அடித்தளத்தில் மூன்று வரிரச
கல்கட்டுமானம். அதரன அடுத்துச் தசங்கல் கட்டுமானம். காரைப்பூச்சு
ஏதுமின்றி தசங்கல் மட்டுவம வதாற்றமளித்தது. தசங்கல் கட்டுமானத்தில்
காணப்பட்ட வநர்த்தியும் வதாற்றப் தபாலிவும் குறிப்பிடத்தக்கரவ. சுவரின்
உச்சிைில் தசங்கற்கள் கரலைழகுடன் வடிவரமக்கப்பட்டிருந்தரதப்
பார்த்ததும், இது வபான்ற சுற்றுமதிரலக் கூத்தம்பூண்டி பாண்டிைர்காலக்
வகாைிலில் கண்டது நிரனவுக்கு வந்தது. நுரழவாைிலில் தூண்கவளாடு
கூடிை குறட்டு வாசல் அரமப்பு – இரு புறமும் திண்ரணவைாடு - உள்ளது.
அதன் இருபுறமும் இரு சன்னதிகள், சூரிை சந்திைர்க்கு.
புங்கம்பாடி - சிவன்வகாைில் - சில வதாற்றங்கள்
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வகாைில் மதிற்சுவரின் அழகிை வதாற்றங்கள்
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குறட்டு வாசரலைடுத்து நந்தி மண்டபம். அதரனைடுத்து
முன்மண்டபம். முன்மண்டபத்தின் உட்பகுதிைில் உள்ள கற்றூண்களில்,
இக்வகாைிலின் உருவாக்கத்துக்குத் துரண நின்ற பாரளைக்காைத்
தரலவர்கள் அல்லது ஜமீ ந்தார்களது உருவச் சிரலகள் காணப்படுகின்றன.
சிற்பங்களில் தரலப்பாரகயும், தரலைின் ஒரு பக்கமாகச் சரிந்த தகாண்ரட
முடியும், காதணிகவளாடு கூடிை நீண்ட

தசவிகளும்,

தபரிை மீ ரசயும்,

கழுத்தணிகளும், இரடைில் குறு வாளும் என அரமந்த வதாற்றம் நாைக்கர்
காலச் சிற்பக்கரலைின் ததாடர்ச்சிரைக் காட்டுவனவாக உள்ளன.
வகாைிலின் கருவரற விமானம், ஒரு தள விமானம் ஆகும். நாகைம்
என்னும் சதுை அரமப்ரபக்தகாண்ட விமானம். முரறைான வபணுதல் இன்றி
கருவரறைின் வமற்கூரை, விமானத்தின் தசங்கற்தளம் ஆகிைரவ
சிரதவுற்றுள்ளன. கூரைப் பகுதிகளில் தசடிகள் முரளத்துள்ளன.
முன்மண்டபத்தின் ததன்பகுதிச் சுவர்ப்பகுதிைில், முற்றாகக் கற்கள்
கட்டுமானத்திலிருந்து கழன்று விழுந்துவிட்டிருக்கின்றன. கற்கள் விழுந்த
நிரல, சுவர்கள் எவ்வாறு உறுதிைாக எழுப்பப்படுகின்றன என்பரத
எடுத்துக்காட்டுகின்றன. சுவரின் உட்புறமும், தவளிப்புறமும் உறுதிைான
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கற்கள் நடுவில் இரடதவளி விட்டு அடுக்கப்படுகின்றன. இரடதவளிைில்
சிறு சிறு கற்களும் சுண்ணாம்புக் காரையும் கலந்து இருபுறக் கற்கரளயும்
பிரணக்கின்றன. இைல்பாகக் கைடு முைடாக இருக்கும் கற்கள், நம் பார்ரவ
படும் பைப்பில் நன்கு தசதுக்கப்பட்டும் இரழக்கப்பட்டும்
சமனாக்கப்படுகின்றன.
கல்தவட்டுகள்:
வகாைிலில் இரு கல்தவட்டுகள் உள்ளன. முன்மண்டப வாைிலின்
இடப்பக்கம் சுவரில் ஒரு கல்தவட்டு. மற்தறான்று மடப்பள்ளிச் சுவரில்.
முன்மண்டபச் சுவர்க் கல்தவட்டு கி.பி. 1702-ஆம் ஆண்ரடச் வசர்ந்தது.
மடப்பள்ளிச் சுவர்க் கல்தவட்டு மிகவும் அணரமக் காலத்தது. கல்தவட்டில்
காலக்குறிப்வபதுமில்ரல. வகாைில் முந்நூறாண்டுப் பழரம தகாண்டது
என்பரத வமற்படிக் கல்தவட்டுச் சான்றால் அறிகிவறாம்.
முன்மண்டபச் சுவர்க் கல்தவட்டு

முன்மண்டபச் சுவர்க் கல்தவட்டு:
1

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ சொைிவொகை சகொத்தம் வரு. 1624 கைியுக சகொர்த்தம்

வரு.
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2

4803 ...கு தசல்ைொநின்(ற) சித்திரபொனு வரு. ஆைி மொசம் 13 மததி

சுக்கிறவொர(த்)தில்
3

த்ரமயொததசி மரொகிணி ..(இ) சூை நொம மயொகம் ......

4

................இப்படீபட்ட சுபதிைத்தில்

விளக்கம்:
கல்தவட்டில் காலக்குறிப்பு உள்ளது. சாலிவாகன ஆண்டு 1624, கலியுக
ஆண்டு 4803 ஆகிைன குறிக்கப்தபறுகின்றன. இரு ஆண்டுக்கணக்குகளும் கி.பி.
1702-ஆம் ஆண்ரடச் சரிைாகச் சுட்டுகின்றன. இந்த ஆண்டில் வகாைில்
திருப்பணி நரடதபற்றதாகக் கருதலாம். அறுபது ஆண்டுகள் தகாண்ட
வட்டத்தில் வருகின்ற தமிழ் ஆண்டான சித்திைபானு ஆண்டும் கி.பி. 1702உடன் தபாருந்துகிறது. மாதம் (ஆனி), கிழரம (சுக்கிறவாைம்), திதி
(திைவைாதசி), நட்சத்திைம் (வைாகிணி), வைாகம் (சூலம்) ஆகிை பஞ்சாங்கக்
குறிப்புகள் இக்கல்தவட்டில் தைப்பட்டுள்ளன. கைணம் என்னும் குறிப்பு மட்டும்
இல்ரல.
மடப்பள்ளிச் சுவர்க் கல்தவட்டு:

மடப்பள்ளிச் சுவர்க் கல்தவட்டு
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1

தடலவ மகொயில் கொணியொளைொகிய

2

ஆண்டியப்ப பிள்லள குமொரன்

3

குமொரசுவொமி பிள்லளயவர்கள்

4

மீ ைொட்சி சுந்தமரசுபரர்

5

சன்ைதி கட்டிவிச்ச

6

உபயம்

விளக்கம்:
கல்தவட்டு மிகவும் அண்ரமக்காலத்தது என்று முன்னவை
குறிப்பிட்டுள்வளாம். காலக் குறிப்புகள் கல்தவட்டில் இல்ரல. வகாைிலின்
திருப்பணிைாக மீ னாட்சி சுந்தவைசுவைரின் சன்னதிரைக் கட்டுவித்த
தசய்திரைக் கல்தவட்டு கூறுகிறது. திருப்பணி தசய்தவர், மன்னர் காலத்தில்
வகாைிற்காணி உரிரம தபற்ற ஒருவரின் குடி வழிைினர் என்பரதத் “தடரவ
வகாைில் காணிைாளனாகிை”என்னும் ததாடர் குறிக்கிறது. அவர் தற்வபாது
“தடா வகாைில்”

என்று அரழக்கப்தபறும் ஊரினர். “தடா வகாைில்”

என்று

தற்வபாது அரழக்கப்தபறும் ஊர், பண்ரடை நாள்களில் ”தடரவ வகாைில்”
என்னும் தபைைால் வழங்கிற்று என்பரத இக்கல்தவட்டால் அறிகிவறாம்.
குடகைொற்றுப் பொலறக்கல்தவட்டுகள்:
புங்கம்பாடி மீ னாட்சி தசாக்கநாதர் வகாைிரலப் பார்த்துவிட்டு, அடுத்து
நாங்கள் தசன்ற இடம் குடகனாற்றுப் பாலம். புங்கம்பாடி ஆத்துவமடுவமல்கரை என்று மக்கள் குறிப்பிடும் அந்த இடத்தில் பாலத்தடிைில்,
பாரறப்பைப்பில் இரு கல்தவட்டுகரள நண்பர் கண்டறிந்து ரவத்துள்ளார்.
ததால்லிைல் தடைங்கரளத் வதடும் ஆர்வமும் அறிவும் உரடைவர்கள்
மட்டுவம இரவ வபான்ற கல்தவட்டுகரள இனம் காண முடியும். புதிை
கண்டுபிடிப்புகள் தருகின்ற மகிழ்ச்சி இந்தப் பாரறக்கல்தவட்டுகரளக்
கண்டவபாதும் எழுந்தது. இரு கல்தவட்டுகளில் ஒன்று அைபு எழுத்துகளில்
தபாறிக்கப்பட்டிருந்தது. வவற்று தமாழிக் கல்தவட்டுகள் கிரடப்பது மிகவும்
அரிதான ஒன்று. மற்ற கல்தவட்டு தமிழ்க்கல்தவட்டு. தமிழ்க்கல்தவட்டின்
எழுத்துகள் வநர்த்திைாகப் தபாறிக்கப்படவில்ரல. எழுத்துகளும் பல
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காைணங்களால் வதய்ந்துவிட்டன. எனவவ, தமிழ்க்கல்தவட்டு சுட்டும்
தசய்திகள் ததரிைவில்ரல.
பத்தொம் நூற்றொண்டு வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டு:

சுரன நீர்ப்பள்ளம்
பைணத்தின் இறுதிைாக நாங்கள் தசன்று பார்த்தது தமாட்ரட
ஆண்டவர் திருக்வகாவில். அைவக்குறிச்சி வட்டத்தில் கணக்குவவலம்பட்டி
என்னும் ஊரில் இக்வகாவில் அரமந்துள்ளது. வகாைில் அரமந்துள்ள இடம்
ஒரு சிறிை கைட்டுக் குன்று இருக்குமிடம் ஆகும்.

சிறு குன்றுப்பாரதைில்

சற்வற வமவல ஏறிச் தசன்றால் சமதளமாகக் காணப்படும் தபரிை
பாரறப்பைப்பு. ஓரிடத்தில் பசிை இரலகள் படர்ந்து நிற்கும் சுரன நீர்ப்பள்ளம்.
மற்வறாரிடத்திலும் சிறிை சுரன ஒன்று. பாரறப்பைப்ரபக் கடந்து சற்று
வமவல தசன்றால், தபரிை குன்றுப்பாரறைின் கீ ழ் சிறிை குரகத் தளம்.
சமணத்துறவிகள் தங்கிைிருக்கும் படுக்ரகயும் காணப்படுகிறது. குரகத்
தளத்துள் நீர் புகுந்துவிடாமல் பாரறைின்மீ து மரழநீர் வடிந்து தவளிவைறக்
கல்லில் விளிம்பு தவட்டிைிருக்கிறார்கள். குரக அரமப்பு மிகச் சிறிது. மற்ற
இடங்களில் இருப்பதுவபால், பாரறவை கூரைைாக மடிந்து காணப்படும் சூழல்
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இங்கு இல்ரல. இதுவபான்ற இடங்களில், கூரை வபான்ற தசைற்ரக அரமப்பு
உருவாக்கப்படும். அதற்வகற்றவாறு, பாரறைில் குழிகரள அரமப்பது
வழக்கம். பாரறைில் அத்தரகை குழிகள் காணப்படுகின்றன.
குரகத்தளத்திலிருந்து

திரும்பும் வழிைில் பாரறச் சமதளத்தில் தாம்

கண்டுபிடித்த வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டிரனத் வதடிக்தகாண்டிருந்தார் நண்பர்.
தசந்நிறம் தகாண்ட பாரற முழுதும் வரிவரிைாக ஓவிைம் வபால, எங்கு
பார்த்தாலும் எழுத்துப்வபாலவவ வதாற்றமளித்து நம்ரம மைங்கரவத்தது.
முடிவில் கல்தவட்டு இருக்குமிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. நிரறை எழுத்துகள்
இருந்திருக்க வவண்டும். ஆனால், ஆறு எழுத்துகள் தகாண்ட ஒரு வரியும்
அதன்கீ ழ் ஒன்றன்கீ ழ் ஒன்றாக இைண்டு எழுத்துகளுவம தற்வபாது
காணப்படுகின்றன. கல்தவட்டு அறிஞர் திரு.பூங்குன்றன் அவர்களிடம்
இக்கல்தவட்டின் படத்ரதக் காண்பித்துக் கருத்துக் வகட்டவபாது, இது பத்தாம்
நூற்றாண்ரடச் வசர்ந்த கல்தவட்டாகும் எனக் கூறினார். கல்தவட்டின்
பாடத்ரதப் படிப்பது இன்னும் ஆய்வு நிரலைிவலவை உள்ளது.
வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டு

~ 152 ~

முடிவுலர:
அைவக்குறிச்சிப் பகுதிைில் இதுவரை தவளிப்படாத ததால்லிைல்
தடைங்களான, மரலக்வகாைில் சிவன்வகாைில் கல்தவட்டுகள், நடுகல்,
புங்கம்பாடிச் சிவன் வகாைில் கல்தவட்டு, குடகனாற்றுப் பாரற அைபுக்
கல்தவட்டு, சமணக் குரகத்தளம், ஆதிநாதர் சிற்பம், வட்தடழுத்துக்
கல்தவட்டு ஆகிைவற்ரறக் கண்டு அரவ பற்றிை பல வைலாற்றுச்
தசய்திகரள அறிந்து பகிர்ந்து தகாள்ளக் கிரடத்த வாய்ப்பு மிகுந்த
மகிழ்ரவயும் நிரறரவயும் அளித்த்து. ததால்லிைல் சார்ந்த ஆய்வுகளில்
ஈடுபடும், பாைாட்டுக்குரிை வைலாற்று ஆர்வலர் சுகுமாைன் பூமாரல வபான்ற
இரளஞர்கள் நிரறை முன்வைவவண்டும்.
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நன்றி:
துரண நின்றவர்: திரு. இைாமச்சந்திைன், ததால்லிைல் துரற (பணி நிரறவு),
தசன்ரன.
ததால்லிைல் வதடலுக்கு மூலமாய் நின்றவர்: திரு. சுகுமார் பூமாரல.
___________________________________________________________
ததாடர்பு: து.சுந்தைம்
doraisundaram18@gmail.comகல்தவட்டு ஆைாய்ச்சிைாளர், வகாரவ.அரலவபசி :
9444939156.
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18.

ஆதி மைிதர்கள் வொழ்ந்த அத்திரொம்பொக்கம்
―சிங்கதநஞ்சம் சம்பந்தம்

வைலாற்றிற்கு முந்ரதை இந்திை ததால்லிைலின் தந்ரத எனப்
வபாற்றப்படும் இைாபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் (Robert Bruce Foote) அவர்களின்
ததால்லிைல் பைணம் 1863 ஆம் ஆண்டு வம மாதம் 30 ஆம் வததி,
பல்லாவைத்தில் துவங்கிைது. அன்றுதான்,

இன்ரறை விமான நிரலைம்

உள்ள பகுதிக்கு எதிவை உள்ள கண்வடான்தமன்ட் ரமதானத்தின் அருவக
ஈட்டி வபான்று ஒரு முரனைில் மட்டும் கூறாக இருந்த கல்லாயுதம்
ஒன்ரற

அவர் கண்டு பிடித்தார்.

இந்திைாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல்

கல்லாயுதம் இதுதான். ததாடர்ந்து வந்த மாதங்களில் பல்லாவைம் பகுதிைில்
ரகக்வகாடரி கல்லாயுதங்கள்

இைண்டு கிரடத்தன.

அந்த ஆண்டின் தசப்டம்பர் மாதம் இன்ரறை திருவள்ளூர்
மாவட்டத்தில் புவிைிைல் பணிரைத் ததாடர்ந்தவபாது, அத்திைாம்பாக்கதிற்கு
அருவக, தகாற்றரலைாற்றில் கலக்கும்
பழங்கற்கால ஆயுதங்கரள

ஒரு ஓரடப் படுரகைில் இைண்டு

ஃபுட் அவர்களின் சக பணிைாளர் வில்லிைம் கிங்

(William King) கண்டுபிடித்தார். சில நிமிடங்களிவலவை ஃபுட்
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அவர்களும் தன்

பங்கிற்கு சில

பழங்கற்கால ஆயுதங்கரளக்

கண்டுபிடித்தார். இது ஒரு

துவக்கம்தான். ததாடர்ந்து வந்த நாட்களில் அந்தப் பகுதிைில் தகாற்றரல
ஆற்றின் கரைகளிலும், அதற்கு வடக்வக உள்ள நாைணவைம்
ீ
ஆற்றங்கரைகளிலும் நூற்றுக்கணக்கான பழங்கற்கால ஆயுதங்கரள
இருவரும் வசர்ந்து வசகரித்தனர்.
அருவகயுள்ள பகுதிகளிலிருந்து அடித்துக்தகாண்டுவைப்பட்டு ஆற்றுப்
படுரககளில் கிடக்கும் கல்லாயுதங்கள் மட்டுமன்றி, இருந்த

இடத்திவலவை

இருக்கும் கல்லாயுதங்கள் பலவும் இந்தப் பகுதிகளில் கிரடத்தன. இரவ
சுமார் எட்டு முதல் பத்தடி ஆழத்தில் தசம்புைாங்கல்லும் கூழாங்கற்களும்
கலந்துள்ள படுரககளில் காணப்படுகின்றன. இந்தக் கல்லாயுதங்கள்
உருவான காலத்தில் வாழ்ந்த உைிரினங்களின் எச்சங்கரள
தசம்புைாங்கல்லில் உள்ள இரும்பு ஆக்ரசட் அரித்து விட்டிருக்கும் என ஃபுட்
கருதுகிறார். இவற்றிற்குக் கீ வழ தசம்புைாங்கல் படிவங்களும், இதற்கும் கீ வழ
தாவை ததால்லுைிர் எச்சங்கள் (PLANT FOSSILS) தாங்கிை வமல் வகாண்டுவானா
படிவங்களும் அரமந்திருக்கின்றன. வல்லக்வகாட்ரட அருவக இந்த
வகாண்டுவானா படிவங்களில் மூன்றடி நீளமும் ஒரு அடி விட்டமும்
தகாண்ட கல்மைம் (FOSSILWOOD) ஒன்றும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.
இந்தப்படிவங்களில்

கடல்வாழ் உைிரினங்களின் எச்சங்களும்

FOSSILS) அபூர்வமாகக்

(MARINE

கிரடக்கின்றன. கல்லாயுதங்கள் மட்டுமன்றி,

முன்வனார்கள் வாழ்ந்ததற்கு அரடைாளமாக ஈமச்சின்னங்கள் பலவும் இந்தப்
பகுதிகளில் இவ்விருவைாலும் கண்டறிைப்பட்டன.
முழுரமைாக உருப்தபற்ற கல்லாயுதங்கள் மட்டுமன்றி,
அரைகுரறைாய் உள்ள கல்லாயுதங்களும் அவற்ரறச் தசதுக்கும்வபாது
உரடந்த சில்லுகளும் குவிைல்களாக,

குப்பிடு எனும் கிைாமம் அருவக

கிங்

அவர்களால் 1863ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர் மாதம் இனம் காணப்பட்டன. இதன்
அடிப்பரடைில் இங்வக கல்லாயுதம் தைாரிக்கும் ததாழிற்சாரலவை ( MADRAS
STONE AXE FACTORY) இருந்திருக்கலாம் என்று கிங் கருத்து தவளிைிட்டார்.
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இந்தப் பகுதிகளில் கிரடத்துள்ள கல்லாயுதங்கள் அரனத்துவம வன்
கற்களான குவார்ட்ரசட் பாரறகளால் ஆனரவ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கல்லாயுதங்கள் தசய்ைப்பட்ட கற்கரளயும் , அல்லிக்குழி கங்லாதமவைட்
கூழாங்கற்கரளயும் ஒப்புவநாக்கிை ஃபுட், இந்தக் கல்லாயுதங்கள் தசய்ைப்
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பைன்பட்ட குவார்ட்ரசட் கற்கள், அல்லிக்குழி கங்லாதமவைட் கூழாங்கற்கவள
என்று கருத்து ததரிவித்துள்ளார்.

அத்திைாம்பாக்கதிலும் அரதச் சுற்றியும் , பழங்கற்கால கல்லாயுதங்கள்
கிரடத்தப் பகுதிகரள கூகுள் பதிமத்தில் பதிவிட்டுப் பார்த்தவபாது
இரவைரனத்தும் பரழை பாலாற்றின் கழிமுகப் பகுதிைிவலவை
கிரடக்கின்றன என்பது ததளிவாகிறது. வரைபடத்தில்
ஆயுதங்கள் ( both in situ and transported)

பழங்கற்கால

கிரடத்த இடங்களில் சில

பச்ரச

நிறத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. வமற்தகாண்டு ததால்லிைல் ஆய்வுகள் நடந்த
இடங்கள்

இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டரறப்தபரும்புதூர்,

தநய்வவலி, வடமதுரை வபான்ற இடங்கள். அத்திைாம்பாக்கமும் இதில் வசரும்.
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N.B.: Luminescence dating at the stratified prehistoric site of Attirampakkam, India, has shown
that processes signifying the end of the Acheulian culture and the emergence of a Middle
Palaeolithic culture occurred at 385 ± 64 thousand years ago (ka), much earlier than
conventionally presumed for South Asia1. The Middle Palaeolithic continued at Attirampakkam
until 172 ± 41 ka.
• Nature volume554, pages97–101 (01 February 2018)

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: சிங்கதநஞ்சம் சம்பந்தம் (singanenjam@gmail.com)

~ 160 ~

19.

அல்ைிக்குழி கைலவக்கல் பொலறகள்
―சிங்கதநஞ்சம் சம்பந்தம்

தீக்குழம்பாய் சுழன்று தகாண்டிருந்த புவிப்பந்து, குளிைத் ததாடங்கிைது.
தகட்டிப் பட்டது. பாரறகள் வதான்றின. இரவவை

தீப் பாரறகள் அல்லது

‘அழற் பாரறகள்’ (IGNEOUS ROCKS). பின்னர் இந்த அழற்பாரறகள்
அழுத்தத்திற்கும் தவப்பத்திற்கும் ஆட்பட்டு உருமாற்றம் அரடந்து
‘உருமாற்றுப் பாரறகள்’ (METAMORPHIC ROCKS) உருவாகின.
ததாடர்ந்து நிகழ்ந்து வரும் தட்ப தவப்ப மாற்றங்களால், பூமிைின்
வமற்பைப்பிலுள்ள பாரறகள் இைற்பிைல் மற்றும் வவதிைிைல் மாற்றங்களுக்கு
உட்பட்டுச் சிரதவுற்று மணலாகவும், களிமண்ணாகவும் மாற்றமரடகின்றன.
குவார்ட்ரசட்

வபான்ற வன்பாரறகள் கற்களாக உரடந்து வபாகின்றன.

வகாணல் மாணலாகச் சிரதந்து வபான குவார்ட்ரசட் வபான்ற வன்கற்கள்
ஆறுகளில் உருட்டிக்தகாண்டு வைப்படும்வபாது உருண்ரட வடிவிரனப்
தபற்று வழுவழுப்பான கூழாங்கற்களாக மாறிவிடுகின்றன. ஆற்றங்கரைகளில்
நாம் காணும் தபரும்பாலான கூழாங்கற்கள் குவார்ட்ஸ் அல்லது
குவார்ட்ரசட் கற்களாகவவ இருக்கும்.
இந்த சிரதவுகள் காற்று, மரழ மற்றும் ஆறுகளால் அடித்துக்
தகாண்டுவைப்பட்டு தபரிை ஏரி – கடல் வபான்ற நீர் நிரலகளில்
படிகின்றன.இந்த நிகழ்வு லட்சக்கணக்கான-வகாடிக்கணக்கான ஆண்டுகள்
ததாடர்ந்து நரடதபறும்வபாது பல நூறு மீ ட்டர்கள் கனத்திற்குப் படிவங்கள்
படிந்துவிடுகின்றன. இதனால் அடிப்பகுதிைில் உள்ள படிவங்களில்
அழுத்தமும் தவப்பமும் அதிகரிக்கின்றன. இதன் விரளவாகவும் இன்ன பிற
புவிைிைல் மாற்றங்களாலும் படிவங்கள் பாரறகளாக தகட்டிப்பட்டு “படிவப்
பாரறகள்” ( SEDIMENTARY ROCKS) உருவாகின்றன.
மணல் நிரறந்த படிவங்கள் மணற்பாரறகளாகவும் (SAND STONE),
களிமண் நிரறந்த பகுதிகள் களிப்பாரறகளாகவும் (SHALE) உருப்
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தபறுகின்றன. மாறாக நிரறை கூழாங்கற்களும், மணலும், களிமண்ணும்
கலந்துள்ள படிவங்கள் தகட்டிப்படும்வபாது ‘கலரவப் பாரறகள்’(
CONGLOMERATE) உருவாகின்றன. கடரல உருண்ரடைில் தவல்லப்பாகில்
வவர்க்கடரலப் பருப்பு தபாதிந்து இருப்பதுவபால் கங்லாதமவைட்டில், அதாவது
கலரவப் பாரறைில் களிமண்-மணல் குழம்பில் கூழாங்கற்கள் தபாதிந்து
கிடக்கின்றன.
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கங்லாதமவைட் பாரறகள் தபரும்பாலும் சிறு சிறு வமடுகளாகத்தான்
இருக்கும் அல்லது ஆற்றங்கரைகளில் தவளிப்பட்டிருக்கும். அரவ
மரலகளாக அரமந்திருப்பது அபூர்வம். ஆனால் அல்லிக்குழி குன்றுகள்
அப்படிைல்ல.
அல்லிக்குழி குன்றுகள், தசன்ரனைிலிருந்து அறுபது கி.மீ .
வடவமற்வக,திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ஆந்திை எல்ரலைில் அரமந்துள்ளன.
இந்த குன்றுகள் கங்லாதமவைட் பாரறகளால் உருவாகியுள்ளன. இரவ கீ ழ்
கிரிட்வடஷிைஸ் காலத்தில் ( சுமார் 13 வகாடி ஆண்டிகளுக்கு முன்) உருவான
வகாண்டுவானா பாரறகள். இந்தப் பாரறகளில் உள்ள அழகிை
வழுவழுப்பான குவார்ட்ரசட் கூழாங்கற்கள் குசத்தரலைாறு

வபான்ற

ஆற்றங்கரைகளிலும் ஓரட ஓைங்களிலும் விைவிக் கிடக்கின்றன. இந்த
கூழாங்கற்கரளப் பற்றி இவ்வளவு வபசக் காைணம், இவற்றில் இருந்துதான்
அத்திைாம்பாக்கம் பகுதிைில் வாழ்ந்த பழங்கற்கால மனிதர்கள் ஆயுதங்கள்
தைாரித்திருக்கிறார்கள்.

படங்கள் உதவி: உதைன் மற்றும் இரணைம்
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20.

பலழய பொைொற்றின் கழிமுகம்
―சிங்கதநஞ்சம் சம்பந்தம்

தசன்ரனைில் பாயும் கூவம் ஆறு, தகாசத்தரலைாறு
(தகாற்றரலைாறு) ஆகிைரவ பரழை பாலாற்றின் கிரளைாறுகளின்
எச்சங்கவள என்று ைாபர்ட் ப்ருஸ் ஃபுட் (Robert Bruce Foote) கருதுகிறார். இவர்
1860 களில் தசன்ரனைிலும் அரதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் புவிைிைல்
ஆய்வுகள் வமற்தகாண்டவர், இந்திை புவிைிைல் ஆய்வுத்துரறைில்
புவிைிைலாளைாக பணி
இந்திைத் ததால்லிைலின்

புரிந்தவர். பின்னாட்களில், ‘வைலாற்றிற்கு முந்ரதை
தந்ரத’ என்று புகழப்பட்டவர். கூவம், தகாசத்தரல

ஆற்றுப் படுரககளின் அளவிரனக் கண்ட இவர் இரவ வபான்ற சிறிை
ஆறுகளால் இத்தரன தபரிை ஆற்றுப் படுரககரள உருவாக்க முடிைாது
என்று கூறுகிறார்.

தமிழ்நாட்டின் புவிைிைல் வரைபடம், காவிரி ஆற்றின் கழிமுகப்
பகுதிைில் சுமார் 7000 ச.கி.மீ அளவிற்கும், ததன்தபண்ரண ஆற்றின் கழிமுகப்
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பகுதிைில் 1300 ச.கி.மீ . அளவிற்கும் தடல்டாக்கள் உருவாகிைிருப்பரதக்
காட்டுகிறது. சற்வறறக்குரறை ததன் தபண்ரண ஆற்றின் அளவிலான
பாலாற்றின் கழிமுகப் பகுதிைில் தடல்டா ஒன்றும் உருவாகவில்ரல.
மாறாக, திருவான்மியூர்-புலிக்காட் ஏரி – காவவரிப்பாக்கம் இவற்றிற்கு
இரடப்பட்ட பகுதிைில் சுமார்

1500 ச.கி.மீ . அளவிற்கு தடல்டா ஒன்று

உருவாகியுள்ளது. ஆனால் தற்வபாது அங்வக தபரிை ஆறு எதுவும்
பாைவில்ரல; கூவம், தகாசத்தரலைாறு , அரடைாறு வபான்ற சிற்றாறுகள்
தவிை.

இந்த சிற்றாறுகளால் இத்தரன தபரிை தடல்டா உருவாகிைிருக்க
முடிைாது எனக் கூறும் ப்ருஸ் ஃபுட், ‘முற்காலத்தில் பாலாறு, காவவரிப்
பாக்கம் பகுதிைிலிருந்து, வடகிழக்கு திரசைில் பாய்ந்து புலிக்காட் ஏரிைின்
ததன்புறத்தில் கடலில் கலந்திருக்கக் கூடும்; பின்னாளில் புவிைிைல்
காைணங்களால் திரச மாறி தற்வபாது தசன்ரனைிலிருந்து 70 கி.மீ ததற்வக
கடலில் கலக்கிறது',

எனும் கருத்ரத முன் ரவக்கிறார்.
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இவர் காலத்தில்

வானூர்திைிலிருந்து எடுக்கப்பட்டப் புவிப்படங்கவளா, தசய்வகாள் பதிமங்கவளா
இல்ரல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தசய்வகாள் பதிமங்கள் இன்ரறை புவிைிைலாளர்களுக்குக் கிரடத்துள்ள
மிகப் தபரிை வைப்பிைசாதம். இவற்ரற உற்று வநாக்குரகைில்
காவவரிப்பாக்கம்

அருவகைிருந்து வடகிழக்கு வநாக்கிச் தசல்லும் ஆற்றின்

ததால்தடச்சுவடுகள்

ததளிவாகத் ததரிகின்றன. திருவான்மியூருக்கும்

புலிக்காட் ஏரிக்கும் இரடவை விரிந்திருக்கும் தடல்டாவின் வமற்கு முரன
(தடல்டாவின் துவக்கப் பகுதி) காவவரிப்பாக்கதிற்கு அருவக பாலாற்றில்தான்
ஆைம்பிக்கிறது. இவற்ரறதைல்லாம் பார்க்கும் வபாது ப்ருஸ் ஃபுட் அவர்களின்
கருதுவகாள் சரிவை எனத் வதான்றுகிறது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தகாசத்தரலைாற்றின் மருங்வக
அரமந்துள்ள அத்திைாம்பாக்கம், பட்டரைப் தபரும் புதூர், திருவள்ளூர்,
வமட்டுப்பாரளைம்,வடமதுரை வபான்ற இடங்களில் கற்கால மனிதர்கள்
வாழ்ந்ததற்குச் சான்றுகளாக பல தடைங்கரள ததால்லிைலாளர்கள்
கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பிள்ரளைார் சுழி வபாட்டதும்
ப்ருஸ் ஃபுட் அவர்கள்தான். ‘நதிகரள நாகரிகத்தின் ததாட்டில்கள்’ என்பர்
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வைலாற்று அறிஞர்கள். கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்தவபாது தபரிை ஆறு
ஒன்று இங்வக பாய்ந்திருக்கலாம் என்பதற்கு ததால்லிைல் தடைங்கள் வலு
வசர்கின்றன. மீ ஞ்சூர் அருவகயுள்ள அரிைலூரில் முற்றாக் கரி மற்றும் தபரும்
மைத்துண்டுகள் கிரடப்பது, இந்தத் ததால்தடத்தில் வபைாறு ஒன்று ஓடிைிருக்க
வவண்டும் என்பரத உறுதி தசய்கிறது.

காவவரிப்பாக்கத்திற்கு அருவக இருந்து வடகிழக்காகப் பாய்ந்த பரழை
பாலாற்றின் கிரள நதிகவளா அல்லது கிரள நதிகளின் மிச்சங்கவளாதான்
இன்ரறை தகாசத்தரலைாறும், கூவம் ஆறும் என்பது ததளிவாகிறது. எனில்,
தசன்ரன பரழை பாலாற்றின் கழிமுகம்தாவன.

அதுசரி, பாலாறு பாரத

மாறிைது எப்வபாது?
பொைொறு பொலத மொறியது எப்மபொது?
காஞ்சிபுைத்திலும் அரதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பதினான்கிற்கும்
வமற்பட்ட திவ்ைத்தலங்கள் உள்ளன, இத்தலங்கரளப் பற்றிப்

பாடப்பட்ட

பாடல்கள் திவ்ைப் பிைபந்தத்தில் ஐம்பதிற்கும் வமல் உள்ளன. ஆனால்
எங்வகயும் பாலாறு எனும் தசால் கண்ணில் படவில்ரல. தவஃகாரண
உள்ளது. வவகவதி ஆற்றில் தபருக்தகடுத்த தவள்ளத்ரதத் திருமால் கிடந்த
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வகாலத்தில் தடுத்து காஞ்சிரைக் காத்தார் என்பது ரவணவக் கரத. ஆக,
வவகவதி இருந்திருக்கிறது, பாலாறு இல்ரல. எனவவ, பக்தி இலக்கிைங்கள்
வதான்றிை காலத்தில் (கி.பி. 8 – 9 ஆம் நூற்றாண்டு) இன்ரறை பாலாறு
வவகவதி ஆற்றின் வழித்தடத்தில் பாய்ந்தது என எண்ண

இடம் உண்டு.

பரணியில் பொைொறு:
தமிழ் இலக்கிைங்களில், கலிங்கத்துப்பைணிைில்தான் முதன் முதலில்
பாலாறு காணப்படுகிறது. காஞ்சிைிலிருந்து கலிங்கம் வநாக்கிப் பரடதைடுத்து
தசல்லும் கருணாகைத் ததாண்ரடமான் , வடதபண்ரணைாற்ரற அரடயும்
முன் வழிைில் எந்ததந்த ஆறுகரளத் தாண்டினான் எனும் குறிப்பு, பைணிைில்
376 ஆவது பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பொைொறு

குலசத்தலை தபொன் முகரிப் பழவொறு

படர்ந்ததழு தகொல்ைிஎனும்
நொைொறும் அகன்று ஒரு தபண்லண எனும்
நதியொறு கடந்து நடந்துடமை .......
(கைிங்கத்துப்பரணி 367).
கலிங்கத்துப் பைணிைின் காலம் பன்னிைண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி.
அப்வபாது காஞ்சிக்கு வடக்வக பாலாறு ஓடிைிருக்கிறது. அதாவது
வவகவதிைாறு, பாலாறு எனும் தபைரை அப்வபாது தபற்றிருக்கிறது. இந்தப்
பாட்டில் குசத்தரலைாறும் குறிக்கப்படுவதால், ஆைிைம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்வப பாலாறு பாரத மாறிவிட்டது என அறிை முடிகிறது.

தபரிய புரொணத்தில் பொைொறு:
பன்னிைண்டாம்

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வசக்கிழார் பாடிை தபரிை

புைாணத்தில், 'திருக்குறிப்புத் ததாண்ட நாைனார்'என்ற பகுதிைில் பாலாற்றின்
வளமும் அது பாய்ந்வதாடிை ததாண்ரட மண்டலத்தின் தசழிப்ரபயும்,
மக்களின் வாழ்க்ரக முரறகள், ரசவ தலங்களின் சிறப்புகரளயும் 11
பாடல்களில் விளக்கியுள்ளார்.
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'துங்க மொதவன் சுரபியின் திருமுலை தசொரிபொல்
தபொங்கு தீர்த்தமொய் நந்திமொல் வலரமிலசப் மபொந்மத
அங்கண் நித்திைம் சந்தைம் அகிமைொடு மணிகள்
பங்க யத்தடம் நிலறப்பவந் திழிவது பொைி' – 1098
(விளக்கம்: உைர்ந்த தவமுரடை வசிட்ட முனிவனிடமிருக்கும் காமவதனு
தசாரிந்த பாலானது, தபருகும் தீர்த்தமாக உருபட்டு நந்தி மரலைினின்றும்
இறங்கி, அங்குள்ள முத்துக்கரளயும் சந்தனம் அகில் முதலானவற்றுடன்,
மணிகரளயும் தகாணர்ந்து தாமரைக் குளங்கரள நிரறக்குமாறு கீ ழ் வநாக்கி
ஓடி வருவது பாலாறு).

பன்னிைண்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதிைில் காஞ்சிரை ஆண்ட
மன்னனின்

ஆரணப்படி, குண்டு வகாபால் ைாவ் என்பவர் , பாலாற்றின்

பாரதரை மாற்றி அரமத்தார் என்று தசவிவழிச் தசய்தி ஒன்று உள்ளது.
ஆனால் சான்றுகள் ஏதும் இல்ரல.
காவவரிப்பாக்கத்திற்கு

வமற்வக, ஓரட ஒன்று “விருத்தக்க்ஷிைா நதி’

எனும் தபைரில் அரழக்கப்படுவதாக ப்ருஸ் ஃபுட் தனது நிரனவவட்டில்
குறிப்பிடுகிறார். இந்த வட தசால்லின் தமிழாக்கம் ‘பரழை பாலாறு’ என்பவத.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: சிங்கதநஞ்சம் சம்பந்தம் (singanenjam@gmail.com)
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21.

அன்லை மீ ைொம்பொள் சிவரொஜ் ஆற்றிய

தலைலமயுலர
―மீ ைொம்பொள் சிவரொஜ்
திருதநல்வவலி ஜில்லா ஆதிதிைாவிடர் மகா நாடு

ஸ்ரீமதி மீ ைொம்பொள் சிவரொஜ்
தரலரமப் பிைசங்கம்
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திருதநல்வவலி ஆதிதிைாவிடர் மகாநாட்டிற்கு என்ரன தரலரம
வகிக்கும்படி வகட்டுக்தகாண்ட வைவவற்பு கழகத்தாருக்கு நான் மிகவும் நன்றி
பாைாட்டுகிவறன்.

ஓர் சமுகவமா, ஓர் வதசவமா விடுதரலைரடை

வவண்டுமானால் கல்வி, ஒற்றுரம, மாதர் முன்வனற்றம் இம் மூன்றும்
மிகவும் அவசிைமாக கவனிக்கற்பாலன. நம் நாவடா கல்விைில் மற்தறல்லா
வதசங்கரளயும் விட மிகவும் பிற்வபாக்கான நிரலரமைிலிருக்கின்றது.
அவதாடு நம் நாட்டில் ஜாதி வவற்றுரம முதலிை காைணங்களால்
நமக்குள்ளாக ஒருவருக்தகாருவர் ஒற்றுரம கிரடைாது. இத்வதசத்தில்
மாதர்கள் வகவலமாக நடத்தப்படுவரதப்வபால் வவதறந்த வதசத்திலும்
கிரடைாது. ஸ்திரீகள் பிற்வபாக்கான நிரலரமைிலிருப்பதனால் தான் நம்
நாடும் மிகவும் பிற்வபாக்கான நிரலரமைிலிருக்கிறது. மாதர்கள் எங்கு
முன்வனற்றமரடகின்றார்கவளா அத்வதசவம முன்வனற்றமரடயும்தமன்று ஓர்
தபரிைார் தசால்லிைிருக்கிறார். ஆகவவ, நாம் எல்வலாரும் முன்வனற்றமரடை
வவண்டுமானால் ஸ்திரீகள் முன்வனற்ற விஷைத்தில் எல்வலாரும்
ஏகமனதாக பாடுபடவவண்டும்.
கல்வி:
"கண்ணுரடை தைன்வபார் கற்வறார் முகத்திைண்டு புண்ணுரடைர்
கல்லாதவர்" என்றார் நம்மைபிலுதித்த திருவள்ளுவநாைனார். அதாவது
முகத்தில் இைண்டு கண்களிருந்தவபாதிலும் கற்றவர்களுக்வக அக்கண்கள்
இைண்டும் கண்கதளன்றும், கல்லாத வபர்களுக்கு அவ்விைண்டு கண்களும்
புண்ணுக்குச் சமானதமன்றும் தசால்லிைிருக்கிறார். ஆகவவ, உலகில் ஜனித்த
ஆண் தபண் ஆகிை இருபாலருக்கும் கல்வி மிகவும் முக்கிைமானது.
நம்மவர்களில் அவநகர் தபண்கள் கல்வி கற்கவவண்டிைது
முக்கிைமில்ரலதைன்றும், ''அடுப் பூதும் தபண்களுக்கு படிப்தபதற்கு” என்றும்
தசால்லுகிறார்கள். ஏதனனில் வட்டில்
ீ
சகல காரிைங்கரளயும்
கவனிக்கவவண்டிைது ஸ்திரீகளாரகைாலும், குழந்ரதகள் தாய்மார்களின்
பைாமரிப்பிவலவைைிருக்க வநரிடுவதாலும் இல்வாழ்க்ரகைின் தபாறுப்பு
தபரும்பாலும் தபண்கவள கவனிக்கவவண்டிைிருப்பதாலும் தபண்மணிகள்
முக்கிைமாக கல்வி கற்பது மிகவும் அவசிைம். மற்தறல்லா வதசங்கரளயும்
விட நம் வதசவம கல்விைில் மிகவும் பிற்வபாக்கான
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நிரலரமைிலிருக்கின்றது. அதிலும், நமது சமூகவமா பலவாண்டுகளாக உைர்
ஜாதிைாதைன்வபாைால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, கல்விைிலும், மற்தறல்லா
விஷைத்திலும் மிகவும் பிற்வபாக்கான நிரலரமைிலிருக்கின்றார்கள். நம்
சமூகத்தில் ஆண்கவள கல்வித்துரறைில் மிகவும்
பிற்வபாக்காைிருக்கிறார்கதளன்றால் தபண்கரளக்குறித்து தசால்லுவாவனன்.
ஆைின், இப்தபாழுவதா காருண்ைம் தபாருந்திை அைசாங்கத்தாைால் நமக்கு
கல்விைில் முன்வனற்றமரடை பல வசதிகள் தசய்தளிக்கப்பட்டுள்ன.
இம்மாதிரிைான சந்தர்ப்பத்ரத நாம் ரகநழுவவிடாமல் நம் சமூகத்தார்
ைாவரும் கல்விைில் வதர்ந்து மற்தறல்லா சமூகத்தாரைப்வபாலும்
முன்வனற்றமரடை வவண் டிை முைற்சிகள் தசய்ைவவணுமாய்க்
வகட்டுக்தகாள்ளுகிவறன்.
ஒற்றுலம:
''ஒற்றுரமைில்லாக் குடும்பம் ஒருமிக்கக் தகடும்'' என்பார்கள்.
அதுவபால் ஓர் குடும்பவமா, ஓர் சமூகவமா, ஓர் வதசவமா முன்வனற்றமரடை
வவண்டுமானால் ஒற்றுரம மிகவும் அவசிைம். ஆைினும், நம் வதசத்திவலா
பல்வவறு ஜாதி பாகுபாடுகளினால் நம் வதசமானது இன்று
இந்நிரலைிலிருக்கிறது. நம் வதசத்தில் இச்சாதிப் பிரிவிரன அறவவ ஒழிை
இன்னும் பலவாண்டுகள் தசல்லுமாைினும், நம் சமூகத்தினர் நாம்
முன்வனற்றமரடை வவண்டுதமன்றும், எல்லா சமூகத்தினரைப்வபாலும்
முற்வபாக்கரடை வவண்டுதமன்பரதயும், மற்றவர்களால் மிருகத்தினும்
வகவலமாக நடத்தப்படுவரத விலக்கி, நாங்களும் மனிதர்கள் தான்;
எல்வலாரைப்வபாலவும் எல்லா உரிரமயும் எங்களுக்குமுண்டு என்று
நிரூபிப்பான் வவண்டி எல்வலாரும் ஒன்றாகச் வசைவவண்டும். ''தன் ரகவை
தனக் குதவி'' என்றவாறு நாம் ைாவரும் ஒன்றுபட்டு நம் சமூகத்தின்
முன்வனற்றத்திற்கு வதரவைானவற்றிற்குப் பாடுபடவவண்டும். நாம் ைாவரும்
ஒன்றுபடுவதற்கும் நம் சமூகம் முன்வனற்றமரடவதற்கும் நமக்கு
வவண்டிைனவற்ரற வபாைாடி தபறுவதற்கும் நமக்குள் வபாதிை சங்கங்கள்
ஸ்தாபிக்க வவண்டும். சங்கத்தின் மூலமாக நாம் அளப்பறிை நன்ரமகள்
அரடைலாம். நமது சமூகம் முன்வனற்றமரடை வவண்டுமானால் நாம்
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ைாவரும் ஒன்றுபட்டு நமக்குள் பிரிவிரனைில்லாமல் ஒற்றுரமைாக
ைிருக்கவவண்டும்.
சங்கங்கள்:
சங்கங்கள் ஸ்தாபிப்பதன் மூலமாக நாம் எவ்வளவவா
நன்ரமைரடைலாம்.
1. நாம் அடிக்கடி ஒருவவைாதடாருவர் வசர்ந்து பழகுவதால் நமக்குள்
பைஸ்பைம் ஒற்றுரம வைற்படும்.
2. நமக்கு வவண்டிை பள்ளிக்கூடம், கிணறு முதலிை தசளகரிைங்கரள
சாதித்துக்தகாள்வதற்கு சங்கங்கள் மூலமாக மனு அனுப்பிப்
தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.
3. சங்கங்கள் மூலமாக சுற்றுப்புறங்களிலுள்ள கிைாமங்களில்
இைாப்பள்ளிக்கூடங்கள் ஸ்தாபித்து பகலில் வவரலகளுக்குப் வபாய்த்
திரும்பும் சிறிவைார், தபரிவைார் ைாவரும் படிப்பதற்கு வவண்டிை
வசதிகள் தசய்வதற்கு அநுகூலமாகைிருக்கும்.
4. நமது சமூகத்தினருக்கு மற்றவர்களால் தசய்ைப்படும்
அட்டூழிைங்கரள காருண்ைம் தபாருந்திை அைசாங்கத்தாருக்கு
விண்ணப்பித்துக் தகாள்வதற்கு சங்கத்தின் மூலமாக மனு அனுப்பலாம்.
இன்னும் நமக்கு வவண்டிைனவற்ரற எல்லா தசளகரிைங்கரளயும்
சங்கத்தின் மூலமாக நிரறவவற்றிக்தகாள்ள லாம்.
ஐக்கிய நொணய சங்கங்கள் அல்ைது கூட்டுறவு சங்கங்கள்:
கூட்டுறவு சங்கங்கள் இப்தபாழுது எல்லா ஊர்களிலும்
ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இம்மாதிரி சங்கங்களின் மூலமாக விவசாைிகள்
தங்கள் நிலங்கரள பணக்காைரிடம் அதிக வட்டிக்கு அடமானம் ரவத்து
நஷ்டமாகாமற்படி, ஓர் குறித்தளவு வட்டி ைில்கடன் தகாடுப்பதற்கு
அைசாங்கத்தாைால் நிறுவப்பட்டதாகும். நம்மவர்களில் நிலங்கள்
ரவத்துக்தகாண்டு எல்லா உைர் ஜாதி இந்துக்கரளப்வபாலும் வரி
தகாடுத்துவரும் அவநகர் தங்கள் பூமிகளின்வபரில் கூட்டுறவு சங்கத்தாருக்கு
மனு அனுப்பி கடன் வகட்டால் அன்னவர்களுக்கு கடன் தகாடுக்க
மறுக்கப்படுவதல்லாமல் உைர் ஜாதி இந்துக்களிடம் பூமிரை அடமானம்
தசய்து ஒன்றுக்கு பத்து வட்டிைாக தகாடுக்கும்படிைாக வற்புறுத்துவதாக

~ 175 ~

தசன்ரனைிலிருக்கும் தாழ்த்தப்பட்டார் தரலவர்களுக்கு அடிக்கடி
தவளியூர்களிலிருந்து மனுக்கள் கிரடக்கின்றன. இக்கூட்டுறவு சங்கங்கள்
வமல் ஜாதிைாரின் பைாமரிப்பிலிருப்பதால் நம்மவர்களின் மனுக்கரள
அவர்கள் துச்சமாக எண்ணி எறிந்துவிடுகிறார்கள். ஆரகைால், நமக்தகன்று
தனிச்சங்கங்கள் ஏற்படுத்தி நம்மவர்கள் நஷ்டமரடைாமலிருப்பதற்கு
வவண்டிை வஹதுக்கரள தசய்து தகாடுக்குமாறு அைசாங்கத்தாருக்கு
விண்ணப்பித்துக் தகாள்ளுவதற்கு தசய்ை வவண்டிை முைற்சிகள் ைாவும்
தசய்ை நாம் ஒவை கட்டாக முைல வவண்டும். இம்மாதிரி தனிக்கூட்டுறவு
சங்கங்கள் நமக்கு மிகவும் அவசிைம்.
மொதர் முன்மைற்றம்:
''மாதர் முன்வனற்றவம வதசிை முன்வனற்றம்" என்றார் ஒரு தபரிைார்.
மாதர்களுக்கு கல்வி எவ்வளவு அவசிைதமன்பரத ஒவ்தவாரு ஆண் மகனும்
கூர்ந்து கவனிக்கவவண்டும். ஓர் மாதானவள் உலகில் தாைாகவும்,
சவகாதரிைாகவும், மரனவிைாகவுமிருந்து ஆடவருக்கு உதவிைாைிருக்கிறாள்.
மாதர்கள் ஆண்களின் சுக துக்கங்களில் பங்தகடுத்துக்தகாள்ளுகிறார்கள். ஓர்
தபண்ணானவள் கற்றவளாைிருந்தால் அவள் தன் பிள்ரளகள் கல்வி
விஷைத்தில் வவண்டிை சிைத்ரத எடுப்பதல்லாமல், குழந்ரதகள்
துர்ப்பழக்கங்களுக்கு உள்ளாகி தங்கரளக் தகடுத்துக்தகாள்ளாமல்
பாதுகாப்பதற்கும், இல்லறத்ரத சரிவை நடத்துவதற்கும், அைசிைல்
துரறைிலும், சமூக முன்வனற்றத்திலும் தம் கணவன்மாருக்கு பக்க
பலமாகைிருந்து உதவி தசய்வதற்கும், ஆடவருக்கு பலவித
அசந்தர்ப்பங்களால் ஏற்படும் துைரைப் வபாக்கி கூடுமான வரை அவர்கரள
சந்வதாஷமாக ரவக்க முைற்சி தசய்ைவும், நல்ல வைர்களாகவும்
ீ
புத்திைிற்
சிறந்த குழந்ரதகரள ஈன்தறடுத்து வதசத்திற்கு வபரும் புகழும், கீ ர்த்தியும்
தகாண்டு வருபவர்களாகவுமிருப்பதாலும், நம் நாடு தாய் நாதடன்றும், நாம்
வபசும் பாரஷ தாய் பாரஷதைன்றும் கல்விக்குத் தரலவி
சைஸ்வதிதைன்றும், தசல்வத்திற்குத் தரலவி இலட்சுமிதைன்றும், சிறப்பாக
தபண்கரளக் குறித்வத தசால்லப்படுவதால் மாதர்கரள வகவலம் மிருகமாக
மதித்து நடந்தாமற்படிக்கு அவர்கள் முன்வனற்றவம நமது விடுதரல, நம்
வதச முன்வனற்றம் என்பரத மனதிலிருத்தி ஸ்திரீகள் முன்வனற்ற
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விஷைத்தில் ஏகமனதாகப் பாடுபட்டு அவர்களுக்கும் தக்க கல்விரை
அளிக்குமாறு மிகவும் வந்தனத்வதாடும் வகட்டுக்தகாள்கிவறன்.
ஜஸ்டிஸ் கட்சி தசய்த நன்லமகள்:
ஜஸ்டிஸ் கட்சி வதான்றிை பிறவக தீண்டப்படாதவர்கள்,
தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகிைவர்களுரடை விஷைங்கள், அைசிைல் பிைச்சிரனைாக
வைமுடிந்தது. ஜஸ்டிஸ் கட்சிைின் அைசிைல் திட்டங் களின் ஆைம்பத்திவலவை
தீண்டப்படாதவர்களுரடை விஷைங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அரதப்பார்த்த பிறவக காங்கிைஸ்காைர்கள் 1920ல் தீண்டாரம
விலகினாதலாழிை சுைைாஜ்ைம் வகட்பதில்ரலதைன்று தசால்லி
தீண்டப்படாதாரை காங்கிைஸில் வந்து வசரும்படி சூழ்ச்சி தசய்தார்கள்.
ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்காைர்கள் சட்ட மூலமாக பல உருப்படிைான நன்ரமகள்
அதாவது கல்வி, சுகாதாைம், வட்டு
ீ
வசதி, நில வசதி, உத்திவைாக வசதி,
அைசிைல் பிைதிநிதித்துவங்களில் நாமிவனஷன் (நிைமிக்கப்படல்) வசதி
முதலிைரவகளும், தீண்டாரம தபாது வாழ்வில் பாைாட்டக்கூடாததன்று
ததரு, குளம், தபாது சாவடி, பள்ளிக்கூடங்கள் ஆகிைரவகளில்
பிைவவசிப்பதற்குத் தரடைில்லாதபடி சட்டங்களும் தசய்த பிறவக
காங்கிைஸ்காைர்கள் “ஹரிஜன வசவா சங்கம்” என்று ஒரு தபைரை
உண்டாக்கிக்தகாண்டு பல லட்சக்கணக்காக ரூபாய்கரள வசூலித்து வமல்
ஜாதிக்காைர்கவள பைன் அரடயும்படி தசய்தார்கள். இவ்வளவுமல்லாமல்
வட்டவமரஜ மகா நாட்டில் காந்திைார் சுைைாஜ்ைம் கிரடத்த பிறகுதான்
தீண்டாரமதைாழிக்க முடியுதமன்றும் அது வரைைில் தீண்டாதாருக்தகன
சட்டசரப முதலிை பிைதிநிதித்துவ ஸ்தாபனங்கள் தனித்ததாகுதி மூலவமா,
ஒதுக்கிரவப்பதின் மூலவமா ஏதாவது ஸ்தானங்கள் அளிக்கக் கூடாததன்றும்
நமக்கு பிைதிநிதிைாக தசன்றிருந்த தாழ்ப்பட்டார் மாதபருந்தரலவர்
அம்வபட்காரின் பிைச்சிரனக்கு எதிைாக வாதாடி தரடதசய்தார்.
காங்கிைஸ்காைருரடை தரடரை மீ றி அைசாங்கத்தாைால் நமக்கு 18
ஸ்தானங்கள் அளிக்கப்பட்டன. அதுவும் பூனா ஒப்பந்தத்தின் மூலம்
பாழாக்கப்பட்டது. பூனா ஒப்பந்தம் இல்லாதிருந்திருக்குமானால் இன்று
நரடதபறும் வதர்தல்களில் தகுதியுள்ளவர்களும், தங்கள் சமூக
முன்வனற்றத்ரத முக்கிைமாகக் கருதக்கூடிைவர்களும்
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ஆதிதிைாவிடர்களுரடை பிைதிநிதிகளாக தாைாளமாக வைக்கூடும். ஆனால்,
பூனா ஒப்பந்தம் மூலம் இன்று அைசிைவல இன்னததன்று ததரிைாதவர்களும்
சமூகத்திற்கு என்ன தசய்ைவவண்டுதமன்பரத அறிைாதவர்களும்,

வமல்

ஜாதிக்காைர்களுக்கு அடிரமைாக இருக்கக்கூடிைவர்களுவம தபரும்பாலும்
வைமுடியும்படிைாக ஏற்பட்டுவிட்டது. வதர்தல்களில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்
விஷைத்தில் காங்கிைஸ்காைர்கள் பிைவவசிக்கக்கூடாது என்று பூனா
ஒப்பந்தத்தில் விளக்கப்பட்டிருந்தும், அது ஒரு முக்கிை நிபந்தரனைாக
இருந்தும், சமீ பத்திலும் காந்திைார் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் விஷைத்தில்
காங்கிைஸ்காைர்கள் தரலைிடக்கூடாததன்று கூறிைிருந்தும், பிறகு
காங்கிைஸ்காைர்கள் அதில் பிடிரவத்து காந்திைாருரடை அறிக் ரகரை
மாற்றச் தசய்து இப்தபாழுது பூனா ஒப்பந்தத்தில் ''காந்திைின் உைிரைக்
காப்பாற்ற" ரகதைழுத்திட்டவர்களுக்வக காங்கிைஸ்காைர் எதிர் அவபட்சகரை
நிறுத்தி ததாந்தைவு தகாடுத்து வருகிறார்கள். ஆகவவ, காங்கிைஸ்காைர்கள்
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு என்ன நன்ரம தசய்திருக்கிறார்கள் என்பதும்
ஜஸ்டிஸ் கட்சிைார் என்ன நன்ரம தசய்தார்கதளன்பதும் நன்றாக
விளங்கும். நிற்க.
சமகொதர சமகொதரிகமள !
நான் கூறின விஷைங்கரள நீங்கள் தபாறுரமவைாடிருந்து
வகட்டுக்தகாண்டிருந்தவதாடல்லாமல், நமது சமூக முன்வனற்ற விஷைத்தில்
தசய்ைவவண்டிைரவகரளக் குறித்து சிந்தித்துப்பார்க்கும்படிைாக
வகட்டுக்தகாள்வவதாடு, மற்றுவமார் முரற என்ரன இம்மகாநாட்டிற்கு
தரலவிைாகத் வதர்ந்ததடுத்த வைவவற்புக் கழகத்தாருக்கும், உங்களுக்கும் என்
மனமார்ந்த வந்தனத்வதாடு என் உரைரை முடித்துக்தகாள்ளுகிவறன்.
_________________________________
திருதநல்வவலி ஜில்லா - ஆதிதிைாவிடர் மகா நாடு, ஸ்ரீமதி மீ னாம்பாள்
சிவைாஜ், (தகௌைவ நீதிபதி, தசன்ரன) தரலரமப் பிைசங்கம், 31.1.1937
http://www.subaonline.net/TPozhil/e-books/THF-Meenambal%20Speech-1937.pdf
உதவி: திரு. தகௌதம சன்னா
______________________________
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22.

பொரதிதொசன் மதசீயக் கவிெரொ ?
―சி.

தஜயபொரதன்

வரீ சுதந்திரம் மவண்டி நின்றொர், பின்ைர்
மவதறொன்று தகொள்வொமரொ? .....
மண்ணில் இன்பங்கலள விரும்பிச் சுதந்திரத்தின்
மொண்பிலை இழப்பொமரொ?
- மகாகவி பாைதிைார்(சுதந்திைப் தபருரம)
கவிஞர் பாைதிதாசன் தனிப்பட்ட எவருக்கும் தசாந்தமும் இல்ரல,
பந்தமும் இல்ரல.

கவிஞர் ைாவரும் பூமிைில் பிறந்த மனிதர்கவள!

சாதாைண மாந்தரை விடக் கவிஞர்கள் உன்னத சிந்தரன உரடைவைாைினும்,
அவரிடமும் குரறவு, நிரறவுகள் இருக்கலாம்.

குரறகள், நிரறகள்

இல்லாத கவிஞர்கள் இருப்பது தவகு, தவகு அபூர்வம்.

தநற்றிக்கண்

காட்டினும் குற்றம் குற்றவம என்று சிவதபருமான் எழுதிை பாட்டில் கூடப்
பிரழ ைிருப்பதாகப் பாண்டிை மன்னன் முன்பாக வாதாடிைவர் புலவர்
நக்கீ ைர்.

எப்தபாருள் ைார்ைார் வாய் வகட்பினும், அப்தபாருள் தமய்ப்தபாருள்

காண்பது அறிவு.

வமலும் எப்தபாருள் எத்தன்ரமத் தாைினும், அப்தபாருள்

தமய்ப்தபாருள் காண்பது அறிவு.
என் தபைர் தசைபாைதன் இல்ரல!

நண்பர் திரு இளங்வகாவன் என்

தபைரைச் சிரதவு தசய்து தூை தமிழில் எழுதி இருக்கிறார்.
எழுத்துரிரம என்று கருதி, அப்பிரழரை விட்டு விடுகிவறன்!
வகைத்ரதப் பகைமாக எழுதுவார்கள்!

அது அவைது
வங்காளிகள்

வங்காள நாடு, தபங்கால் என்று

அரழக்கப்படுகிறது. வங்காள வதசம், பங்களா வதசமாகிைது.

வங்காளி

ஒருவர் திரு இளங்வகாவன் தபைரை "இளங்வகாபன்" என்று எழுதினால்,
அவருக்குக் வகாபம் வருமா அல்லது சிரிப்பு வருமா எனக்குத் ததரிைாது.
நண்பர் இளங்வகாவன் வபான்ற தூை தமிழர்கள் காஷ்மீ ர், ஆஸ்திவைலிைா,
ஆஸ்டிரிைா, ஸ்தபைின், பிைான்ஸ், கிரீஸ், ஹாங்ஹாங், பாகிஸ்தான்,
ைாஜஸ்தான், ஹிந்துகுஷ், பலுஜிஸ்தான், ஸ்காட்லாந்து, இஸ்லாம்,
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பாஸ்கைன், புஷ்பா, குஷ்பு, சைஸ்வதி வபான்ற தபைர்கரள எப்படித் தமிழில்
எழுதுவார் என்று காட்டினால், நானும் கற்றுக் தகாள்வவன்.

அதுவரை என்

தபைரை என் தந்ரத எனக்கு ரவத்தபடி தஜைபாைதன் என்று எழுதினால்
பூரிப்பரடவவன்.

நான் அவைது தபைரை இலங்வகாவன் என்று எழுதினால்

அவர் சகித்துக் தகாள்வாைா?

தமிழில் ஸ, ஷ, ஹ, ஜ வபான்ற அன்னிை

எழுத்துக்கரள தமிழ்தமாழி சுவகாைம்
ீ
எடுத்துக் தகாள்வதால், தமிழின்
ஆற்றல் பன்மடங்கு மிரகைாகி வலுக்குவம தவிை, தமிழின் தசழுரம
பழுதுபடாது!

உலதகங்கும் ைாக்தகட் வவகத்தில் விஞ்ஞானமும், அரத

ஒட்டிச் சமூகமும் இரணந்து முன்வனறுகின்றன!

தூை தமிழர்கவள!

நீங்கள்

தமிழ் அன்ரனக்குக் ரகவிலங்கு, கால்விலங்கு, வாய்விலங்கு வபாட்டு,
தகாலுப் தபாம்ரமைாக கண்ணாடிப் வபரழைில் ரவத்துப் பின்வனாக்கிக்
வபாக வவண்டாதமனக் வகட்டுக் தகாள்கிவறன்!
சலுலக மபொைொல் மபொகட்டும்! என்
அலுவல் மபொைொல் மபொகட்டும்!
தலைமுலற ஒரு மகொடி கண்ட, என்
தமிழ் விடுதலை ஆகட்டும்!
என் உயிர் மபொைொல் மபொகட்டும்!
என் புகழ் உடல் மட்டும் நிலைக்கட்டும்!
மதைொல் தசய்த என் தசந்தமிழ்தொன்
திக்தகட்டுமம ததொழ நிற்கட்டும்!
என்று பாைதிதாசன் திக்தகட்டும் வளரும் தமிரழத் தடுக்காவத என்று "தமிழ்
விடுதரல ஆகட்டும்", என்னும் கவிரதைில் தமிரழ முடக்கிப் தபட்டிக்குள்
மூடும் தூை தமிழ் வமதாவிகளுக்குக் கூறுகிறார்.
ைாஜஸ்தான் அணுமின் நிரலைத்தில் எட்டாண்டுகள் பணிைாற்றிை
பிறகு மாற்றலாகி 1978 ஆம் ஆண்டு கல்பாக்கம் தசன்ரன அணுமின்
நிரலைத்தில் வவரல தசய்ை வந்வதன்.

ைாஜஸ்தான் பள்ளிகளில்

எல்லாவற்ரறயும் ஹிந்திைில் படித்த என் தபண் புதல்விகள் இருவரையும்,
கல்பாக்கத்தில் இருக்கும் வகந்திரிைா வித்திைாலை உைர்நிரலப் பள்ளிைில்

~ 180 ~

வசர்த்வதன்.

இதுவரை வட்டிவல
ீ
தமிழ் கற்ற புதல்விைர், இனிைாவது

தசன்ரனைில் தமிழ்தமாழிரைக் கற்கலாம் என்று எதிர்பார்த்த எனக்குப்
தபருத்த ஏமாற்றம் காத்துக் தகாண்டிருந்தது!

தமிழ் நாட்டிவல பணம்

தகாடுத்துப் படிக்கும் கல்பாக்கம் வகந்திரிைா வித்திைாலைத்தில் எந்த
வகுப்பிலும் சுத்தமாகத் தமிழ் கிரடைாது!

ஆங்கிலத்ரதத் தவிை முழுக்க

முழுக்க அரனத்துப் பாடங்களும் ஹிந்திைில் தசால்லித்தைப் படுகின்றன!
இவத வபால் எத்தரனவைா தமிழகத்தின் பள்ளிக்கூடங்களில் சிறுவர்,
சிறுமிகளுக்குத் தமிழ்தமாழி கட்டாைப் பாடமாக ரவக்கப்பட்டுப் பைிலப்
படுவதில்ரல!

புகாரி கவிரத தவளிைீட்டு விழாவில், தமிழுக்குக்

கிரடத்துள்ள இப்தபரும் அவமான நிரலரைத் திரைப்படப் தபைரைத்
தமிழாக்கப் வபாைாடும் தூை தமிழ்த் ததாண்டர் அரனவர் காதிலும் படும்படி
நான் பரறசாற்றிவனன்!

திரு இளங்வகாவன் சாமர்த்திைமாக அரத மட்டும்

ஒதுக்கிவிட்டு, அவைது தூை நண்பர்கள் மீ து தூசி படாமல் பார்த்துக்
தகாண்டார்!
இரதக் குறிப்பிட்டுத்தான் அடிப்பரடப் பிைச்சரனகரள விட்டு,
திரைப்படப் தபைர் மாற்றம் வபான்ற தவளிமுலாம் பூசும் பணிகளில் தமிழ்த்
ததாண்டர் முரனவது முரறைா என்று வகட்டிருந்வதன். அரைகுரறைாய்க்
கட்டிை ஆரட களில் அந்தைங்க உறுப்புகரளக் காட்டிக் தகாண்டு ஆடவரும்,
தபண்டிரும் தப்புத் தாளங்கள் வபாட்டுப் பணம் சுைண்டும் தைங்தகட்ட நூறு
திரைப்படங்களின் தபைரைத் தூை தமிழில் மாற்றினால், அது தமிழுக்குத்தான்
அவமானம்!

ஆைினும் அது ஒற்ரறப் பணிதான்!

நூறு பணிகள் அல்ல!

அகஸ்திை முனிவர் தமிழுக்கு ஓர் உன்னத இலக்கண நூரல ஆக்கித்
தந்தார்!

இளங்வகாவடிகள் சிலப்பதிகாைம் என்னும் காவிைத்ரதப் பரடத்துத்

தமிழ் அன்ரனக்கு ஆைமாக அணிவித்தார். கவிஞர் கண்ணதாசன் ஏசுநாதர்
திருப்பணிரைக் கவிரத நூலாகப் பரடத்தார்!

தமிழ்த் ததாண்டர்கள் தமிரழ

வளை விடாமல் முடக்கிச் சிரறைில் ரவக்க முற்படுகிறார்கள்!

தக்கார்

தகவிலர் என்பது அவைவர் எச்சத்தால் காணப்படும்!
"வாளிரன எடடா!" என்னும் ஒரு பாடலில் பாைதிதாசன், குணம்
வமவிை தமிழரன ஜனநாைகத்தில் அறவம புரிைக் "தகாரல வாளிரன
எடடா," என்று முைசடிக்கிறார்!

பாைதிதாசனின் அந்தப் பாடரல
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படிப்வபாருக்குப் தபரும் குழப்பம் உண்டாகிறது.

"காந்திைின் அறச் தசைல்

தவல்லும்'" என்று எழுதிை பாைதிதாசன் குடிைைசு நாட்டில் தகாரல வாளிரன
எடடா என்று ஏன் தீவிைவாதிைாகக் கட்டரள ைிடுகிறார் என்பது எனக்குப்
புரிைவில்ரல.

இவதா அப்பாடல்:

தகொலை வொளிலை எடடொ! மிகு
தகொடிமயொர் தசயல் அறமவ!
குலகவொழ் ஒரு புைிமய உயர்
குணமமவிய தமிழொ! .....
தலை யொகிய அறமம புரி,
சரி நீ தி உதவுவொய்!
சமமம தபொருள் ஜைநொயகம்
எைமவ முரச லறவொய்!
நண்பர் நாக இளங்வகாவன் குடிைாட்சிைில் தகாரல வாளிரன எடுப்பது
தீவிைவாதமில்ரல என்று எனக்குச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்!

இவத வபால் பீைங்கி,

வில்தலடுப்பு இரவதைல்லாம் தீவிைவாதிைின் ஆயுதங்கள் இல்ரல என்றால்,
வவறு எரவ அவரின் ஆயுதங்கள் என்று கட்டுரைைில் எடுத்துக் காட்டி
ைிருக்கலாம்! பிளாஸ்டிக் தவடிகள் தீவிைவாதிகளின் தகாரல ஆயுதங்களாக
அஞ்சப்படும் இந்த காலத்தில், தகாரல வாரளயும், பீைங்கிரையும் எந்த
வகுப்பில் பிரித்து ரவக்கலாம்?
பாைதிைார் காலத்தில் விரிந்த பாைதிதாசனின் பாைத விடுதரலத்
தரிசனம், பிற்காலத்தில் குறுகித் தமிழக விடுதரலைாகச் சுருங்கிப் வபானது
என்று ததளிவாகக் கூறுகிறார், நண்பர் இளங்வகாவன்.

இரத எதிர்த்துத்தான்

பாைதிைார் தனது "சுதந்திைப் தபருரம" என்னும் பாடலில் பின்வருமாறு
குறிப்பிடுகிறார்:
வரீ சுதந்திரம் மவண்டி நின்றொர், பின்ைர்
மவதறொன்று தகொள்வொமரொ? .....
விண்ணில் இரவிதலை விட்டுவிட் தடவரும் மபொய்
மின்மிைி தகொள்வொமரொ?

....
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மண்ணில் இன்பங்கலள விரும்பிச் சுதந்திரத்தின்
மொண்பிலை இழப்பொமரொ?
பாைதிைின் நிழலில் வளர்ந்த பாைதிதாசன் கரடசிப் பாதிக் காலத்தில்
எப்படிச் சுதந்திை வதவிரை மறந்தார் என்பது எனக்கு இன்னும் விைப்பாகவவ
இருக்கிறது!
அக்கொ, அக்கொ என்றொய்
அக்கொ வந்து தகொடுக்க
சுக்கொ, மிளகொ சுதந்திரம் கிளிமய !
என்று

நக்கல் புரிகிறார் கவிஞர் பாைதிதாசன்

!

பாைதிைாரின் தாசனாகக் கூறிப் தபைரைக் கூடப் பாைதிதாசன் என்று
மாற்றிக் தகாண்டவர். பாைதிைார் “ஆனந்த சுதந்திைம் அரடத்து விட்வடாம்”,
என்று சுதந்திைம் தபறுவதற்கு முன்வப பாடிைவர். ஆனால் பாைதிதாசன்
சுதந்திைப் வபாைாட்டத்ரதக் கிரடக்குமா தவன்று கிண்டல் தசய்தவர்.
‘ஆனந்த சுதந்திைம் அரடந்து விட்வடாம் ‘ என்று பாைதிைார் தீர்க்க
தரிசிைாய் 1908 இல் கனவு காணும் வபாது, விடுதரல இைக்கத்ரதப்
பாைதிதாசன் ஒரு பாட்டில் நக்கல் புரிந்து வகலி தசய்வரதப் பலர் அறிை
மாட்டார்கள்! கூண்டுக் கிளிரைப் பற்றி எழுதும் வபாது பாைதிதாசன், ‘அக்கா!
அக்கா! என்றாய், அக்கா வந்து தகாடுக்க சுக்கா, மிளகா, சுதந்திைம் கிளிவை ? ‘
என்று எள்ளி நரகைாடுகிறார்!
அகிலவரலத் திண்ரண, பதிவுகளில் தவளிவந்த எனது விஞ்ஞானக்
கட்டுரைகரளப் பாைாட்டிைதற்கு நண்பர் நாக. இளங்வகாவன் அவர்களுக்கு
எனது ஆழ்ந்த நன்றி.
ஒரு கவிஞன் ஆத்மீ கக் கவிஞனாக இருக்க வவண்டும் என்று நான்
எதிர்பார்க்க வில்ரல!

ஆத்மீ கக் கவிஞனாக இருக்க வவண்டிை வதரவயு

மில்ரல! கவிஞன் எப்படி இருக்க வவண்டும் என்று ஓர் இலக்கண விதிரை
நான் ஆக்க விரும்பவும் வில்ரல!
கவிஞன் தானாக மாறுகிறான்.

கவிஞன் தானாக உருவாகிறான்.

ஆனால் பாைதிைின் நிழலில் வதான்றித் தன்

தபைரைப் பாைதிதாசன் என்று மாற்றிக் தகாண்ட கவிஞர் சுப்புைத்தினம்
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தமய்ைாகப் பாைதிைாரின் சீடைா என்பரதத்தான் நான் சிந்தித்து உளவு
தசய்கிவறன்.

முதலில் பாைதிைின் சீடைாய்த் துவங்கிப் பாதி காலத்திற்குப்

பிறகு முற்றிலும் மாறுபட்டு வவறு வடிவில் உலவி வந்தார் பாைதிதாசன்
என்பரதத்தான் நான் கூற விரும்புகிவறன்.
ஓர் கடவுள் உண்டு!
மபரும் அதற்கில்லை!
தபண்டும் அதற்கில்லை!
மதரும் அதற்கில்லை!
மசயும் அதற்கில்லை!
என்று பாைதிதாசன் தன் கடவுள் நம்பிக்ரகரைத் தனித்துவ முரறைில்
அழகாகக் காட்டி உள்ளார்.

ஆனால் அரத ஆத்மீ கக் கருத்ததன்று நான்

தசால்ல மாட்வடன்.

இந்து சமைக் கருத்துக்கரளப் பாடிை பாைதிைாரின் எண்ணற்ற ஆத்மீ கக்
கவிரதகள் மாதிரி பாைதிதாசன் பலவிதப் பக்திப் பைவசக் கவிரதகள்
எழுதவில்ரல.

நண்பர் கிரிதைன் கூறிைபடி, காளி, முத்து மாரி, சிவன்,

பைாசக்தி, விநாைகர், முருகன், கரலமகள், லட்சுமி, கண்ணரனப் பலவிதத்
வதாற்றங்களில் கண்டு சூரிைன், அக்கினி மீ து துதிகள், ஊழிக் கூத்து, சக்திக்
கூத்து என்தறல்லாம் வதாத்திைப் பாடல்கள் பாடித் தான் முழுக்க முழுக்க ஓர்
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ஆத்மீ கக் கவிஞைாகக் காட்டி ைிருக்கிறார், பாைதிைார்.

அவர் பாடிை பல

வவதாந்த பாடல்கரளப் வபால், வசன கவிரதகளில் தனது விஞ்ஞான
அறிரவக் காட்டிைது வபால் பாைதிதாசன் தன் பாக்களில் எழுத வில்ரல!
ஈசன் வந்து சிலுலவயில் மொண்டைன்!
எழுந்து யிர்த்தைன் நொள் ஒரு மூன்றில்!
என்று ஏசு தபருமாரனப் பற்றி இந்து சமைவாதி பாைதிைார் எழுதுகிறார்.
பிறகு இஸ்லாமிைரின் வதவைான அல்லாரவப் பாைாட்டி இந்து ஆத்மீ கவாதி
பாைதிைார் பாடுகிறார்.

ஆனால் இதற்கு முற்றிலும் எதிைாகப் பாைதிதாசன் ஏசு,

முகமது, சிவன் ஆகிவைார் பக்கம் வபாகாவத என்றல்லவா மக்களுக்குப் பாரத
காட்டுகிறார்.

பண்டித வநரு, "உலக ஆற்றல்களிவல மிகச் சக்தி வாய்ந்தரவ

மதங்களும், மத நம்பிக்ரககளும்," என்று தன் நூல் ஒன்றில் கூறுகிறார்.
எந்த அணு ஆயுதங்களாலும், பல நூற்றாண்டுகள் பூமிைில் ஆலமைமாய் வவர்
ஊன்றி, விழுதுகள் விட்ட மதங்கரளயும், அவற்றின் தனித்துவ மதக்
கடவுள்கரளயும் அழிக்க முடிைாது!

ஆத்மீ கக் கவிஞைான பாைதி

ஒருவனுக்கு அது புரிந்திருப்பதால் அவர் மதங்கரள தவறுக்காமல்
வைவவற்கிறார்.

விவவகானந்தர், முன்னாள் இந்திை ஜனாதிபதி டாக்டர்

இைாதாகிருஷ்ணன் ஆகிவைாரை ஆத்மீ கவாதிகளுக்குச் சான்றாகக் கூறலாம்.
அவ்விதம் வநாக்கினால் பாைதிதாசரன ஓர் ஆத்மீ கக் கவிஞைாகக் கருத
முடியுமா என்பது ஐைப்பாவட!
பாைதிைாருடன் இருந்த பிதைஞ்ச் பகுதிைில்தான் பாைதிதாசன் ஆைம்ப
காலக் கவிரதகரள எழுதிைிருக்க முடியும் என்பது என் கருத்து.
பாைதிதாசன் வசித்த புதுச்வசரிைில் பாைதிைார் வபால் அவநகக் கவிரதகரளத்
தான் எழுத முடிை வில்ரல என்று நண்பர் கிரிதைன் கூறுவதில் எனக்கு
உடன்பாடில்ரல.

பண்டித வநரு ஆங்கில ஆட்சிைில் ரகதி தசய்ைப்பட்டு,

வடநாட்டில் அகமத்நகர் வகாட்ரடச் சிரறைில் இைண்டரை ஆண்டுகள் [19421945] அரடபட்டுள்ள வபாதுதான், உலகப் புகழ் தபற்ற அவைது, "இந்திைக்
கண்டுபிடிப்பு" [Discovery of India] என்னும் நூரல எழுதினார்.

ஆக்க உந்து சக்தி

உள்ளவருக்கு வாழும் தளம் எதிர்ப்பு அளித்துத் தரட தசய்தாலும்,
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பரடப்புகள் இைகசிைமாய் எழுதப்பட்டு அன்னிை நாடுகளில் தவளிைாகி
ைிருப்பரத நாம் வைலாறுகளில் படித்திருக்கிவறாம்.
பாைத விடுதரல மீ து நம்பிக்ரக இல்லாவிட்டாலும், பாைதிதாசன் ஒரு
சிறந்த தமிழ்க் கவிஞர் என்பதில் எனக்கு ஐைமில்ரல என்று நான் எனது
முதல் புகாரி கவிரத விழாக் கட்டுரைைில் கூறி ைிருக்கிவறன்.

இப்வபாது

உருவக் கடவுள் மீ து நம்பிக்ரக இல்லாவிட்டாலும், பாைதிதாசன் ஒரு சிறந்த
தமிழ்க் கவிஞர் என்பதில் எனக்கு ஐைமில்ரல என்று தசால்கிவறன்.

நண்பர்

கிரிதைனின் இைண்டாம் கட்டுரைப்படி பாைதிதாசன் பாைதிைார் காலஞ் தசன்ற
பின்னும் 9 ஆண்டுகள், அதாவது தமாத்தம் 39 வருடங்கள், பாைத விடுதரலப்
பற்றி நிரனவில் ரவத்திருந்தார் என்பரத ஏற்றுக் தகாள்கிவறன்.

ஆைினும்

பிற்காலத்தில் சுைமரிைாரத இைக்கத்தில் வசர்ந்துள்ள சமைம்,
பாைதிதாசனிடம் நான் சுட்டிக் காட்டிை சில குரறபாடுகள், மரறபாடுகள்
இன்னும் விளக்கம் தபறவில்ரல!

வதசப் பிதா மகாத்மா காந்தி சுட்டுக்

தகால்லப்பட்ட வபாது, பாைதிதாசன் இைங்கல் கவிரத எதுவும் எழுதாமல்
புறக்கணித்தது ஒன்று.

அடுத்தது, பாைதம் விடுதரல தபற்று 200 ஆண்டு

கால வைலாறு மாறிைரதப் பற்றிக் கண்டும் காணாமல் புறக்கணித்தது.
பாைதிதாசரனப் பற்றி நன்கு ததரிந்தவர்கள் இவற்றின் காைணங்கரள எனக்கு
எடுத்துச் தசான்னால் நான் ததரிந்து தகாள்வவன்.
பார்க்கப் வபானால் இைட்ரடக் கவிஞர்கள் பாைதிதாசன் வடிவில்
வாழ்ந்திருப்பது வபால் எனக்குத் ததரிகிறது! பாைதிைார் காலத்ரத ஒட்டிச்
சுமார் 39 வருடங்கள் பாதி வைதுவரைக் கடவுள் நம்பிக்ரக தகாண்டு,
காந்திைார் வமல் பாசமும், விடுதரலப் பற்றும் தகாண்டு வாழ்ந்த கவிஞர்
ஒருவர்.

பிறகு சுமார் 34 வருடங்கள் காந்திைாரைத் துறந்து, தபற்ற

சுதந்திைத்ரதப் வபாற்றாது, முற்றிலும் வவறான பகுத்தறிவுக் கருத்தாளைாக
வாழ்ந்த கவிஞர் அடுத்தவர்.

இவ்விைண்டு கவிஞர்களில் ைார் தமய்ைானர்,

ைார் தபாய்ைானவர் என்பரதப் பாைதிதாசனின் கவிரத ஆக்க எண்ணிக்ரக,
கவிரதக் கருத்துக்கரளப் படிப்வபார்கவள ஊகித்துக் தகாள்ளட்டும்.

பாைதி

மரறவுக்குப் பின்னர் வாழ்ந்த பகுத்தறிவுப் பரடப்பாளிைான பாைதிதாசவன
தமய்ைான கவிஞர் என்பது என் கணிப்பு!

பாைதிைாரின் பக்கத்தில்
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இரணைாக நிறுத்திப் பாைதிதாசரன ஓர் ஆத்மீ கக் கவிஞைாகவவா அல்லது
ஒரு வதசீைக் கவிஞைாகவவா என்னால் கருத முடிைவில்ரல!

நன்றி:
PathivukaL By V.N. Giritharan
தகவல்:
1. தமிழ் இலக்கிை வைலாறு, டாக்டர் மு. வைதைாசன் [சாகித்திை அக்காதடமி
தவளிைீடு, பதிதனட்டாம் பதிப்பு (2003)]
பாைதிைார் பற்றிப் பக்கங்கள்: இக்காலப் பாட்டிலக்கிைம் (236-349)
பாைதிதாசன் பற்றிப் பக்கங்கள்: (349-355)
2. தமிழ் இலக்கிை வைலாறு, வபைாசிரிைர் எம். ஆர். அரடக்கலசாமி எம்.ஏ.
[ைாசி பதிப்பகம் முப்பத்து ஆறாவது பதிப்பு (2003)]
பாைதிைார் பற்றிப் பக்கங்கள்: 20 ஆம் நூற்றாண்டுக் கவிரதகள் (235-241)
பாைதிதாசன் பற்றிப் பக்கங்கள்: (241-246)
3. பாைதிதாசன் கவிரதகள்
4.

[உமா பதிப்பகம், தசன்ரன ..

மார்ச்

http://www.geotamil.com/pathivukal/response6_jeyabarathan_barathithasan.html

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: சி.

தஜைபாைதன் (jayabarathans@gmail.com)

http://jayabarathan.wordpress.com/
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2007]

23.

ஆமரொவில்ைில் கலைெர்...
―மகொ.தசங்குட்டுவன்

விழுப்புைம் மாவட்டம் ஆவைாவில் அப்வபாதுதான், சர்வவதச நகைமாக
உருவாகிக் தகாண்டிருந்தது. இந்த நிரலைில், அங்கு அரமக்கப்பட்ட தமிழக
அைங்கிற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழா, 1973ஆம் ஆண்டு, அக்வடாபரில் நடந்தது.

விழாவுக்குத் தரலரம அரமச்சர் நாவலர். இதில் பங்வகற்ற, முதல்வர்
கரலஞர், தமிழக அைங்குக்கு அடிக்கல் நாட்டிப் வபசிைதன் சுருக்கம்
வருமாறு:
‘விழாத் தரலவர் நம் நாவலர் அவர்கள் புறநானூறு பாடிை
தபரும்புலவன் ‘ைாதும் ஊவை ைாவரும் வகளிர்’ என்ற கருத்ரத ஆைிைம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப எடுத்து ஓதிைிருக்கிறான் என்று குறிப்பிட்டார்கள்.
அவர் அப்படிக் குறிப்பிட்டவபாது ஓர் இளம் நண்பர் வவகமாக என் பின்வன
ஓடிவந்து ஒருவவரள அந்தப் புறநானூற்றுக் கவிஞன் இந்தக்
கிைாமத்திவலதான் பிறந்திருப்பாவனா என்று என்னிடத்தில் வகட்டார்.
அவன் இந்தக் கிைாமத்தில் பிறந்தாவனா இல்ரலவைா என்று எனக்குத்
ததரிைாது. ஆனால் ைாதும் ஊவை ைாவரும் வகளிர் என்ற அந்த முழக்கம்
தமிழ்நாட்டிவல இருந்து உலகுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்பது புறநானூற்றுக்
காலத்திவல மாத்திைம் அல்ல, அதற்குப் பிறகு பல்லாண்டு காலம் கடந்தபிறகு
இப்வபாதும் ைாதும் ஊவை ைாவரும் வகளிர் என்று அறிவிப்பதும்
தமிழ்நாட்டிவல இருந்துதான் என்று எண்ணுகிற வநைத்தில் நான் மிகுந்த
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மகிழ்ச்சி அரடகிவறன். தமிழ்நாடு பல்வவறு உணர்ச்சிகளுக்கு, பல்வவறு
உன்னதமான நிரலகளுக்கு வழிகாட்டுகிற நாடாகும்.
ஆவைாவில் என்றால் பிதைஞ்சு தமாழிைில் புதிை நகர் அல்லது புதிை
வாழ்வு உதைம் என்று தபாருள். பிதைஞ்சு தமாழிைில் தசால்லிப் பார்த்தாலும்
அது தபாருத்தமாக இருக்கிறது. ஆங்கிலத்ரதயும் தமிரழயும் இரணத்துச்
தசால்லிப் பார்த்தாலும் ஒரு வரகைிவல இது தபாருத்தமாக இருக்கிறது.
உள்ளபடிவை இது ஒரு மகத்தான சாதரனைாகும். இந்த மகத்தான
சாதரனைினுரடை விரளரவ உடனடிைாக நாம் காணமுடியுமா என்றால் –
நாரளக்வகா, நாரளை மறுநாரளக்வகா கண்டுவிட முடியுமா என்றால்

–

இைலாது. ஆனால் இதற்கு ஒரு தபரிை எதிர்காலம் இருக்கிறது என்பரத
நாம் இன்ரறக்வக நிச்சைித்துக்கூற முடியும். அந்த எதிர்காலத்ரத இப்வபாவத
அரமத்துக் காட்ட இைலாது.
ஒரு இரணப்பு – அதாவது ஒரு சங்கமம்

– மாநிலத்துக்கு மாநிலம்

அல்ல – நாட்டுக்கு நாடு – உலகத்திவல இருக்கிற பல்வவறு நாடுகளுக்கு
இரடவை இங்வக உருவாகிறது. நாங்கள் உலக அளவிவலகூட இரணப்ரப
விரும்புகிறவர்கள். இரணைாமல் இருக்கிற தன்ரமரை எந்த வநைத்திலும்
நாங்கள் விரும்பாதவர்கள். நாங்கள் என்ரறக்கும் உலக அைங்கத்தில்
இரணப்ரப விரும்புகிறவர்கள். இந்த ஆவைாவில் நகைம் நல்ல முரறைிவல
வளர்வரதத் தமிழ்நாடு அைசு தனக்குற்ற ஒரு இலட்சிைமாகக் தகாண்டு
ஒத்துரழப்ரப எந்த அளவுக்குத் தருவமா அந்த அளவுக்குத் தரும்.’
இவ்வாறு கரலஞர் வபசினார். ஆவைாவில் இன்று வளர்ந்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின், விழுப்புைம் மாவட்டத்தின் முக்கிை அரடைாளங்களுள்
ஒன்றாகவும் மாறிைிருக்கிறது.

படம் உதவி: விக்கிப்பீடிைா
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: வகா.தசங்குட்டுவன் (ko.senguttuvan@gmail.com)
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24.

விமவகொைந்தர்: புத்தர் ஓர் உன்ைத மைிதர்
―சி. தஜயபொரதன்

உலகத்திவல உன்னத மனிதைாக நான் மதிப்பவர் இருவர் : தகௌதம
புத்தர், ஏசு கிறிஸ்து. ஏசு நாதரின் மரல உபவதசத்ரதயும், கீ ரதயும் எடுத்துக்
தகாள்ளுங்கள். அரவ எத்தரகை எளிரமைாக உள்ளன ! ததருவில் நடக்கும்
சாதாைண மனிதருக்கும் அரவ புரிகின்றன !

எத்தரகை மகத்தான

பரடப்புகள் அரவ ! அவற்றில் தமய்ப்பாடுகள் ததளிவாக, எளிதாகக்
கூறப்பட்டு இருப்பரத நீங்கள் அறிைலாம்.
புத்தர் வமன்ரமைான தமய்ப்பாடுகரள உபவதசித்தார். வவத தநறிகரள
உைர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற வவறுபாடின்றி அரனவருக்கும் வபாதித்தார்.
உலக மாந்தருக்கு அவற்ரற எடுத்துக் கூறினார். அவைது உன்னத வபாதரன
தநறிகளில் ஒன்று மனித சமத்துவம் ! மனிதர் சம மதிப்புள்ளவர். அந்த
கருத்தில் எவருக்கும் தனிச்சலுரக இல்ரல. புத்தவை சமத்துவத்ரதப்
வபாதித்த ஓர் மகத்துவக் குரு ! ஒவ்தவாரு மனிதருக்கும், மாதருக்கும்
ஆன்மீ க உன்னதம் அரடவதில் ஒவை தை உரிரம உள்ளது. அதுதான் புத்தரின்
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வபாதரன. குருமாருக்கும், பிற மானிடருக்கும் இருந்த வவற்றுரம புத்தைால்
நீக்கப்பட்டது.
புத்தரின் வாழ்க்ரக ஒரு மகத்தான கவர்ச்சி தகாண்டது. என் வாழ்நாள்
முழுவதும் நான் புத்தரைப் வபாற்றி வந்வதன். ைார் மீ தும் இல்லாத ஒரு தனி
மதிப்பு அவர் மீ து எனக்கிருந்தது : அவருக்கிருந்த அந்த மன உறுதி, அந்த
அச்சமற்ற தன்ரம, அந்த அளவில்லா அன்பு . . . (என்ரனக் கவர்ந்தது.)
ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புத்தர் வாழ்ந்தவர்.
அப்வபாது வாழ்ந்த இந்திை மக்கள் உைர்ந்த கல்வி கற்றவைாக இருந்திருக்க
வவண்டும். ஆழ்ந்த விடுதரல மனத்துடன் வாழ்ந்திருக்க வவண்டும்.
தபருவாரிைான மக்கள் புத்தரைப் பின்பற்றினர். அைசர்கள் தமது அைச
பீடத்ரத விட்டகன்றனர் ! நாட்டு அைசிகள் தம் அைசாங்கத்ரத விட்டுச்
தசன்றார். பல யுகங்களாக மதக் குருமார்கள் வபாதித்த தநறிமுரறகளுக்கு
மாறாகப் புைட்சிகைமாக இருந்த புத்தர் உரைதமாழிகரளப் பின்பற்றினர்.
ஆதலால் மக்களின் மனது அக்காலத்தில் சுதந்திைமாக விரிந்திருக்க
வவண்டும்.
புத்தர் மானிட நன்தனறி பரடப்புக்காகப் பிறந்தவர். எப்படி மக்களுக்கு
உதவுவது என்பது மட்டுவம புத்தரின் சிந்தரனைாக இருந்தது. வாழ்நாள்
பூைாவும் தனக்தகன அவர் எதுவும் கருதிைது கிரடைாது. அவைது உன்னத
மூரளரைப் பற்றிச் சிந்திப்பீர். எதிலும் உணர்ச்சி வசப்படுவது அவைது
வழிமுரறைன்று. அவைது பூதகைமான மூரளைில் மூட நம்பிக்ரக, குருட்டுப்
பழக்க வழக்கங்கள் எரவயும் கிரடைா.
புத்தர் வாழ்ந்த வபாதும் உன்னதமாய் இருந்தார். இறந்த பிறகும்
உன்னதமாய் ஒளிர்ந்தார். தான் இறக்கும் வபாது தனக்காக அவர் எந்த
மதிப்புச் சின்னத்ரதயும் நிரலநாட்டிக் தகாள்ள வில்ரல ! புத்தரை அதனால்
நான் வபாற்றி வழிபடுகிவறன்.
குருவுக்குச் சீடைாக இருப்பது எளிைதன்று. அதற்கு அவநகச் சுைத்
தைாரிப்புகள் அவசிைம். பல்வவறு நிபந்தரனகள் பூர்த்திைாக வவண்டும்.
உலகளாவிை சவகாதைத்துவ உணர்ச்சி மட்டுமில்லாது, உலகளாவிை
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ஒற்றுரமக்கு நம் வவத தநறிகள் விளக்கம் அளிக்கின்றன. உலக வைலாறு
என்பது புத்தரின் சரிரதயும், ஏசுவின் சரிரதயும் தகாண்டிருக்க வவண்டும்.
வைதாக வைதாக எனக்கு ஒவ்தவான்றும் மனித உறுதிைில்தான்
அடங்குகிறது என்று ததரிகிறது. என்னுரடை புதிை உபவதசம் இதுதான்.
புத்தரின் பணிைாட்களின் பணிைாட்களுக்கு நாதனாரு பணிைாள் !
புத்தரைப் வபாவலார் தனக்தகன வாழா ஓர் உத்தமரை நான் இதுவரைக்
கண்டதில்ரல.அவைது உன்னத சிந்தரனகள் இந்திைாரவத் தாண்டி, உலகம்
முழுவதும் பைவிச் தசன்றன. இைக்கக் குணம் மிக்க இளவைசைாகவும்,
துறவிைாகவும் வாழ்ந்து ஓர் ஆட்டின் உைிரைக் காக்கத் தன்னுைிரை
அளிக்கவும் தைாைாக இருந்தவர்.
உன்னத ஆன்மீ க தமய்ப்பாடுகரள உபவதசிக்க ஒருவர் மிக்க இரளை
வைதிவல துவங்கக் கூடாது ! கீ ரதரையும், மற்ற வவதாந்தத்தில் உள்ள
உன்னத பரடப்புகரளயும் படிக்க வவண்டும்.
புத்தரிடம் உலக நாடுகள் வபாற்றும் உன்னத இதைம் இருந்தது.
மதத்ரத ஒவ்தவாரு வட்டு
ீ
வாசலுக்கும் தகாண்டுவந்து அதரன மனித
நரடமுரறக்கு அரமத்த எல்ரலைற்ற தபாறுரம அவரிடம் இருந்தது. . . . .
ஞானச் சூரிைன் புத்தர் இதைத்வதாடு வசர்ந்து வரைைரற ைில்லா அன்பும்
பரிவும் வமவலாங்குவது இன்ரறை உலகில் நமக்குத் வதரவ. அத்தரகை
வசர்க்ரக நமக்கு உன்னத வவதாந்த சிந்தரன அளிக்க வல்லது. . . . .
விஞ்ஞானமும், மதமும் சந்தித்துக் ரககுலுக்க வவண்டும்.
-----கர்மவைாகி விவவகானந்தா (1863-1902)

தபர்னார்ட் ஷாவின் தமிழாக்கம்,

"உன்னத மனிதன்" நாடக நூலில்

தஜைபாைதன்

_______________________________________________________________________
ததாடர்பு: சி.

தஜைபாைதன் (jayabarathans@gmail.com)
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சி.

ஐஸ் பிரியொணியின் புைம்பல்

25.

―முலைவர் ச. கண்மணி கமணசன்

அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை என் அருரம எல்வலாருக்கும்
ததரிந்து தாவன இருந்தது.
எதனால் இந்த திடீர் மாற்றம்?
என்ரன எல்வலாரும் ஒதுக்கி விட்டார்கள்.
தவறும் வைிற்றில் ஒரு தசம்பு நிரறை என்ரன ஊற்றிக் குடித்துவிட்டு
ததம்பாக வவரல பார்த்த பாட்டாளி வர்க்கத்திற்கு
இல்லாமல்

இப்வபாது என் நிரனவவ

வபாய் விட்டவத !?

அந்த அளவிற்குப் வபாலி நாகரிகம் வமலாதிக்கம் தசலுத்துகிறது.

வட்டில் நிரறை என்ரனப் வபாட்டு தகட்டித்தைிர் ஊற்றி

பச்ரச

மிளகாரைக் கல்லுப்வபாடு வசர்த்துக் கடித்துச் சுரவத்தவர் அளவிட
முடியுமா?
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பச்ரச தவங்காைத்ரதக் கூட்டி பசிைாற்றிைவதாடு ஆவைாக்கிைத்ரதயும்
கட்டிக் காத்தததல்லாம் பரழை கரதைாகி விட்டது.
ஊறுகாயும், வடகமும், வத்தலும் என எத்தரன எண்ணிலடங்கா
கூட்டாளிகள் எல்லாம் எளிரமைின் சின்னங்கள்.
ஒருவவரள இந்த எளிரம தான் என்ரன ஓைங்கட்ட ரவத்து
விட்டவதா?!
என்வனாடு வசர்த்து ரவத்துச்

சுரவத்த பக்கஉணவுகள் ... அவற்றுக்கு

எல்லாம் இன்னும் மவுசு குரறைவில்ரல.
மாதா ஊட்டாத வசாறு மங்கா ஊட்டும் என்பார்கவள ... ஒரு
ைாஜபாரளைம் சப்பட்ரட ... வதால் சீவி துண்டு வபாட்டால் ... இந்த
இரணக்கு ஈடு எது?
பங்குனி சித்திரை கத்தரி தவைிலின் வபாது கரளப்பு நீங்க
என்னளவிற்குத்

தகுதிைான வவறு உணவு எது?

சப்பட்ரட சீசன் ஓய்ந்து பஞ்சவர்ணம் வந்தால் வதாரலச் சீவ
வவண்டிைதில்ரல. ...உரித்து விட்டு என்வனாடு

கடித்துச் சாப்பிடுவது தாவன

ருசி.
எல்லா மாம்பழமும் வைத்து குரறயும்வபாது வைத்ததாடங்கும்
காசாலட்டு; சும்மா கழுவித் வதாவலாடு ரவத்துக்தகாண்டு
ஒருவாய்வசாற்றுக்கு ஒருகடி.
ரசவம் மட்டும் அல்லாமல் அரசவத்திற்கும் ....அசறாமல் ஈடு
தகாடுத்வதன்.
ஒரு விைலளவு சீலா கருவாடு வபாதும்; அப்படிவை எல்.பி.ஜி. காஸ்
அடுப்பிவலவை சுட்டு விடலாம்...பாரன வசாறும் காலி.
இன்னும் வக்கரணைாக வவண்டுதமன்றால் ......
தநய்"ைில் தவடித்து வவகத் ததாடங்கும் .....தவடிகறி
இப்படிவை இன்னும் நீட்டிக்தகாண்வட வபாகலாம்.
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"ரமயூன் ததரிந்த

நீர்ச்வசாறு /பரழைது என்தறல்லாம் தபைர் தபற்ற எனக்கு மாணவர்
கூட்டம் ரவத்த தபைர் தான் ஐஸ் பிரிைாணி.
என்வனாடு வபாட்டி வபாட .....ரஹதைாபாதி /தசட்டிநாடு /ஆம்பூர்
.....இன்னும் என்தனன்ன .....
பருப்புச் வசாற்றுக்கு தநய் ஊற்றித்

தைிவைாடு உண்ணும் கூட்டத்ரதப்

பார்த்து ைசித்துச் சிரித்து விடலாம்.......குழந்ரதக் கூட்டம் என்று ....
ஆனால் அரதக் கூரகக்குப் பலிைாகப் பரடத்த சமுதாைம் தமிழ்ச்
சமுதாைம் என்றால் ......தகாடுரம ...தகாடுரம என்று கூக்குைலிடத்
வதான்றுகிறது.
உஷ்ஷ் ....எழுத்து கத்தக் கூடாது.
அரமதி ...அரமதி ......அரமதி
படம் உதவி: http://news.lankasri.com/health/03/132817
_____________________________________________________
ததாடர்பு: முரனவர்.ச.கண்மணி கவணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)
முதல்வர் (ஒய்வு), ஸ்ரீ காள ீஸ்வரி கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.
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26.

எல்ைொம் வல்ை தகொைம்பஸ்!!!
―மததமொழி

கிறிஸ்வடாஃபர் தகாலம்பஸ் ஸ்தபைின் நாட்டு அைசி இசதபல்லா,
அைசர் ஃதபர்டினாண்ட் ஆகிவைாரின் நன்னம்பிக்ரகரையும் பண
உதவிரையும் தபற்று, ஸ்தபைின் நாட்டிற்காக இந்திைாவுடன் வணிகம்
தசய்ை

ஒரு புதிை கடல்வழித்தடத்ரதக் கண்டுபிடிக்க கடற்பைணம்

வமற்தகாண்டார்.

தபாது ஆண்டு 1492 இல் ததாடங்கி ததாடர்ந்து பத்து

ஆண்டுகளில் நான்கு முரற ஐவைாப்பாவில் இருந்து வமற்கு வநாக்கிப்
பைணம் தசய்து இந்திைப்தபருங்கடரல அரடை விரும்பினார்.

ஆனால்

அவர் ஒரு முரற கூட தவற்றிைரடைவில்ரல என்பதுடன், அதமரிக்கக்
கண்டத்ரத வந்தரடந்து அதுதான் இந்திைா என்று நம்பி, அங்கு வாழ்ந்த
பழங்குடி மக்கரள இந்திைர்கள் எனவும் அரழக்கத் துவங்கினார்.
இந்திைாவிற்குப் புதிை கடல்வழிப்பாரதரைக் கண்டுபிடிக்கும் வபாட்டிைில்
வபார்த்துக்கீ சிைர்களிடம் ஸ்தபைின் வதால்வி அரடை வநர்ந்தது.
வாஸ்வகாடகாமா தபாது ஆண்டு 1498 வம, 17ல் இந்திைாவில் வகாழிக்வகாடு
கப்பாட்டு என்ற இடத்தில் வந்திறங்கினார்.
இருப்பினும்

ஸ்தபைின் நாடு அதமரிக்கக் கண்டத்தில் வலுவாகக்

காலூன்றிவிட்டதற்குக் தகாலம்பஸ் தசய்த உதவிவை காைணம்.

அதமரிக்கக்

கண்டத்தில் உள்ள எத்தரனவைா நாடுகளுக்கு ஸ்தபைின் ஏற்படுத்திை
தாக்கத்தின் காைணமாக ஸ்பானிஷ் தமாழிதான் இந்நாட்களில் வதசிைதமாழி.
தகாலம்பஸ் தசய்தது தவறான கணிப்பாக இருந்தாலும் ஐவைாப்பிை
கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு அதமரிக்க கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளில்
குடிபுக, ஆட்சி தசய்ை ஒரு வழி வகுத்துக் தகாடுத்து கடற்பைண வைலாற்றில்
ஒரு திருப்புமுரனரை ஏற்படுத்திைவர் தகாலம்பஸ் என்பரத
மறுப்பதற்கில்ரல. தகாலம்பஸ் அட்லாண்டிக் கடரலக் கடந்து அதமரிக்க
கண்டத்தில் பஹமாஸ் பகுதிைில் கரைவைறிை நாள் 1492 ஆம் ஆண்டு

~ 196 ~

அக்வடாபர் 12 வது நாள். ஒவ்தவாரு ஆண்டும் அக்வடாபர் 12 ஆம் நாள்
தகாலம்பஸ் நாளாக அதமரிக்காவில்

தகாண்டாடப்படுகிறது.

தகாலம்பஸ் தினமான அக்வடாபர் 12, 2014 க்கு சில தினங்களுக்கு
முன்னர் அக்வடாபர் 8, 2014 அன்று நிகழ்ந்த முழுச்சந்திைகிைகணமும்
ததாடர்ந்து அடுத்தடுத்து வந்ததில் பலருக்கு சந்திைகிைகணத்ரதயும்
தகாலம்பரசயும் இரணக்கும் ஒரு சுரவைான நிகழ்ச்சிரையும்
நிரனவிற்குக் தகாண்டு வந்தது.
தனது இந்திைப் பைணங்களில் மூன்று முரற வதால்விைரடந்திருந்த
தகாலம்பஸ் தனது கடவலாடிக் குழுவினரையும், பழங்குடி மக்கரளயும்
தகாடுரமப்படுத்திை காைணத்திற்காகக் ரககால்களில் விலங்கிடப்பட்டுச்
சிரறைிலும் அரடக்கப்பட்டார்.

கரீபிை தீவுகளில் ஆளுநர் பதவியும்

அவரிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்டது. ஆனால் ஸ்தபைின் மன்னரும் அைசியும்
மனமிைங்கி

அவரை மன்னித்து மீ ண்டும் ஒருமுரற பைணம் தசய்து

இந்திைாவிற்கு வழி கண்டுபிடிக்க உதவ முன் வந்தனர். நான்காவது
முரறைாகத் தனது

கடற்பைணத்ரத 1502 ஆம் ஆண்டு வம 12 ஆம் நாள்

துவக்கினார் தகாலம்பஸ். இப்பைணத்தில் அவருரடை சவகாதைர்கள்
பார்த்தவலாவமா, டிைாவகா வமண்வடஸ், தகாலம்பஸின் 13 வைது மகன்
ஃதபர்னாண்வடா ஆகிவைாரும் உடன் பைணித்தனர்.
‘காப்டிைானா’, ‘கல்லீவகா’, ‘விஸ்ரகனா’, ‘சாண்டிைாவகா டி பாவலாஸ்’
என்ற நான்கு கப்பல்களில் வமற்கு வநாக்கிப் பைணம் தசய்தனர்.
கடற்புழுக்கள் கப்பலின் மைத்ரதக் கரைைான் வபால அரித்துவிட, இரு
கப்பல்களில் துரளகள் விழுந்து நீர் உள்வள வைத் துவங்கிை காைணத்தினால்
தகாலம்பஸ் அந்தக் கப்பல்கரளக் ரகவிட வநர்ந்தது. கரீபிைன் கடல்
பகுதிரை அரடந்து, அங்குத் தீவுகரளயும் மத்திை அதமரிக்க பகுதிகரளயும்
சுற்றிவரும்தபாழுது கியூபா நாட்டின் பகுதிைில் ஏற்பட்ட புைலில் சிக்கி
அடுத்த இரு கப்பல்களும் வசதமரடந்து 1503 ஆம் ஜூன் மாதம்,
ஜரமக்காவின் வடகரைைில் ‘தசைின்ட் ஆன்’ வரளகுடாப் பகுதிைில்
கரைதட்டி நின்றன.

தசன்ற முரற அங்கு வந்திருந்த தபாழுது ஏற்படுத்திை

ஸ்பானிஷ் குடிைிருப்புகளின் உதவிரை நாடித்
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தகவல் அனுப்பச் சிறு

படதகான்றில் சிலரை அனுப்பிவிட்டு தனது குழுவினருடன் ஜரமக்காவில்
தகாலம்பஸ் காத்திருந்தார். இவ்வாறு சற்தறாப்ப ஓைாண்டுக் காலம் வபால
அப்பகுதிைில் தங்கும் நிரல அவருக்கு ஏற்பட்டது.
அப்பகுதிைில் வாழ்ந்த

‘அைாவாக்’ (Arawak Indians) பழங்குடிைினர்

நட்புள்ளம் தகாண்டவர்கள் என்றாலும், தகாலம்பஸும் அவர் குழுவினரும்
தசய்யும் அடாவடிகள், கலவைம், தகாள்ரள ஆகிைவற்றில் மிகவும்
தவறுத்துப் வபாைிருந்தார்கள்.

முதலில் அன்புடன் உதவிைவர்கள், பின்னர்

தகாலம்பஸ் வகட்ட அளவிற்கு அவர் குழுவினருக்கு உணவு அளித்துப்
பைாமரிக்க மறுத்துவிட்டனர். கடற்பைணிகள் வழங்கிை பண்டமாற்றுப்
தபாருள்கள் ைாவும் அவர்களுக்கு உதவும் வரகைிலும் இல்லாமல் (தகை
ஊதுகுழல்கள் வபான்றரவ) அவர்கள் ஆர்வத்ரதயும் கவைவில்ரல.

இதன்

விரளவாக தகாலம்பஸ் குழுவினர் பசி பட்டினிைில் தநாந்து வபானார்கள்.
தங்களுக்கு உதவி வரும் வரை எப்படித் தாக்குப் பிடிப்பது என்று வைாசித்துக்
தகாண்டிருந்த தகாலம்பஸிற்கு, நூல்கரளப் புைட்டிைதில் ஒரு வைாசரனயும்
கிரடத்தது.
அக்காலத்தில் கடற்பைணம் தசய்பவர்கள் மிகத் தடித்த வானிைல்
குறிப்புக்கள் தகாண்ட நாட்குறிப்பு நூல்கரள தங்கள் பைணத்திற்குத்
துரணைாகக் தகாண்டு தசல்வார்கள்.
என்றரழக்கப்படும்.

இது ‘அல்மனக்’ (Almanac)

இந்திை மக்கள் வானின் வகாள்கரளக்

கணித்துப்

பைன்படுத்தும் பஞ்சாங்கம் வபான்வற சூரிைன், சந்திைன், மற்ற பிற
வகாள்களின் நிரலரையும், பைணத்திற்கு வழிகாட்டி உதவும் விண்மீ ன்
கூட்டங்கரளயும், பருவநிரல, தட்பதவட்ப நிரலக் குறிப்புகரளயும்
தகாண்ட நிைல்களும் அட்டவரணகளும் தகாண்டது இந்த அல்மனக்.
அக்காலத்தில் புகழ் தபற்றிருந்த தஜர்மன் நாட்டுக் கணிதவமரதயும்
வானிைல் வல்லுநருமான ‘ரிஜிவைாமாண்ட்டனஸ்’ வகாள்கரளக் கணித்து
வழங்கிை நாட்குறிப்பில் (Ephemeris of the German astronomer Regiomontanus)
தகாலம்பஸிற்கு ஒரு தகவல் கிரடத்தது.

அந்த 1504 ஆம் ஆண்டு, பிப்ைவரி

மாதம் 29 ஆம் நாள் ஜரமக்கா பகுதிைில் முழுச்சந்திைகிைகணம் வதான்றும்
என்ற குறிப்பு அந்நூலில் அவருக்குக் கிரடத்தது.
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இத்தகவல் ததரிந்ததும் தகாலம்பஸ் அைாவாக் பழங்குடிைினருடன் ஒரு
சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு தசய்தார். தங்கரள தவறுத்துச் சரிவை நடத்தாமல்,
உணவும் வழங்காத பழங்குடிைினர் மீ து அவருரடை கிறிஸ்துவக் கடவுள்
மிகக் வகாபமான இருக்கிறார்.

தான் வகாபம் தகாண்டரத உணர்த்த இரு

நாட்களில் நிலாரவ மரறைச் தசய்து அதரனச் தசந்நிறமாக்கி தனது
வகாபத்ரத பழங்குடிைினருக்கு உணர்த்துவார்.
மாறாவிட்டால் பழங்குடிைினருக்கு

அவர்களது நடவடிக்ரக

வகடு காலம்தான் என்று

தமாழிதபைர்ப்பாளர் உதவியுடன் தகாலம்பஸ் கரதகட்டினார்.
அரத நம்பவில்ரல, சிலர் பகடி தசய்தும் நகர்ந்தனர்.

பழங்குடிைினர்

ஆனால் தகாலம்பஸ்

குறிப்பிட்ட நாளில் கீ ழ்வானில் நிலா வழக்கம் வபாலத் வதான்றினாலும்,
சிறிது வநைத்தில் கிைகணம் துவங்கி, இருள் சூழத் துவங்கிைது.
பழங்குடிைினர் அச்சமரடந்து தகாலம்பஸ்ஸிடம் ஓடிவந்தார்கள்.
“பழங்குடிைினர் அச்சத்தில் அலறிைடித்துக் தகாண்டு பல திரசகளில்
இருந்தும் கப்பரல வநாக்கி ஓடிவந்தார்கள்.

தங்களுக்காக தகாலம்பஸ்

கடவுளிடம் வபசி கடவுரள அரமதிப்படுத்த வவண்டும், இனி தவறாது
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உணவு தை சம்மதம் என்று உடன்பட்டார்கள்” என்று தகாலம்பஸின் மகன்
ஃதபர்னாண்வடா தனது குறிப்பில் எழுதியுள்ளார்.

தகாலம்பஸ் தனது அரறக்குள் தசன்று கதரவ அரடத்துக் தகாண்டு
மணற்கடிகாைத்ரத நிமிர்த்தியும்
தகாண்டிருந்தார்.

கவிழ்ந்தும்

காலத்ரதக் கணக்கிட்டுக்

கிைகணம் முடியும் சில நிமிடங்களுக்கு முன் தவளிவந்து

கடவுள் இனி அவர்களுக்கு ஒரு தீங்கும் தசய்ை மாட்டார், தனது வகாபத்ரத
மறந்து அவர்களுக்கு ஒரு தீங்கும் தசய்ைப்வபாவதில்ரல என்பதற்கு
அரடைாளமாக நிலா சில நிமிடங்களில் மீ ண்டும் பரழை நிரலரை
அரடயும் என்று அறிவித்தார். அவ்வாவற நிலவும் சிறிது வநைத்தில்
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கிைகணத்தில் இருந்து விடுபட்டது, பின்னர் பழங்குடிைினர் ஒத்துரழப்பும்
அவருக்குத் தவறாது கிரடத்தது.
தகாலம்பஸ் ஜரமக்கா பகுதிைில் வந்து வசர்ந்த ஓைாண்டுக் கழித்து
1504 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அவருக்கு உதவிக்

கப்பல் வந்து வசர்ந்தது.

அந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஸ்தபைின் திரும்பினார், பின்னர் தனது 54
ஆவது வைதில், முடக்குவாதம் தகாடுத்த மூட்டுவலிைின் காைணமாகவும்,
உணவு ஒவ்வாரமைின்

காைணமாக இரு ஆண்டுகளில் (வம 20, 1506) அவர்

மைணமரடந்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சிரை ஒவ்தவாருவரும் அவைவர் பின்னணிைின்
காைணமாக தகாலம்பஸ் தசய்தது புத்திசாலித்தனம் என்றும், அவர் தசய்தது
அறதநறிக்கு மீ றிை சூழ்ச்சி, பழங்குடிைினரை ஏமாற்றிைது சரிைல்ல என்றும்
கருத்தில் வவறுபடுவர்.

ஆனால் இது அறிவிப்பது ‘அறிவவ சக்தி’ (Knowledge is

Power) என்பரதத்தான். ஆர்வமூட்டும் இந்த நிகழ்வு சில எழுத்தாளர்கள்
கவனத்ரதக் கவை, இரத அடிப்பரடைாக ரவத்து கரதகள் எழுதத்
துவங்கினர். சிலர் சூரிைகிைகணம் என்று மாற்றியும் கரதபுரனந்தனர்.
அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கன, எச். ரைடர் ஹாகர்ட் எழுதிை

‘கிங்

சாலமான்ஸ் ரமன்ஸ்’ (H. Rider Haggard’s King Solomon’s Mines) என்ற கரதயும்,
மார்க் டுரவன் எழுதிை

‘எ கனிக்ட்கட் ைாங்கீ இன் கிங் ஆர்தர்ஸ் வகார்ட்’

(Mark Twain’s A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court) என்ற கரதயும், டின் டின்
படக்கரதைான, ‘ப்ரிசனர்ஸ் ஆஃப் தி சன்’ (Hergé’s Tintin adventure Prisoners of the
Sun) என்ற கரதயுமாகும்.

தங்கள் கரதகளில் அவர்கள் குறிப்பிடப்பட்ட

நாட்களில் எந்தக் கிைகணமும் நிகழவில்ரல என்பரதயும் சில ஆசிரிைர்கள்
கவனமின்றி ரகைாண்டும் உள்ளார்கள்.

சுதந்திை வதவிைின் மண்ணில்…, வததமாழி

- நூலிலிருந்து

https://books.google.com/books?id=YTRCDwAAQBAJ&pg=PA66
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: வததமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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27.

அட்ைொண்டிக் கடலைக் கடந்த தமிழ்க்கப்பல்
―தசல்வன்

அட்லாண்டிக் கடரலக் கடந்து இலங்ரகைில் இருந்து பாஸ்டன் வரை
ஒரு தமிழ்க்கப்பல் தசன்றுள்ளது. அட்லாண்டிக் கடரல கடந்த கரடசி
பாய்மைக்கப்பல் இதுவவ எனத் ததரிகிறது.
1938ம் ஆண்டு வல்வட்டித்துரறைில் தசட்டிைார்கள் தபரும் அளவில்
பாய்மைக்கப்பல் வணிகம் தசய்து வந்தனர். தகாச்சின், ைங்கூன் முதல் அைபு
நாடுகள் வரை அவர்களின் பாய்மைக்கப்பல்கள் தசன்று வந்தன.
1938ல் வளரவ மாரிைம்மன் தீர்த்தத்திருவிழாவில் கலந்துதகாண்ட
அன்னபூைணி எனும் கப்பலின் அழகில் மைங்கிை வில்லிைம் ைாபின்சன் எனும்
அதமரிக்கர் அந்தக் கப்பரல விரலக்கு வாங்கினார். அரத பாஸ்டன்
துரறமுகத்துக்கு தகாண்டு வசர்க்கும் தபாறுப்பு ஐந்து தமிழ் மாலுமிகளுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
படத்தில்: அன்னபூைணி கப்பலில் தமிழ் மாலுமிகள்
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கனகைத்தினம் தம்பிப்பிள்ரள தரலரமைில் கிளம்பிை அக்கப்பல்
மாலுமிகள் ைாருவம அதமரிக்காரவ முன்னர் கண்டதில்ரல. சூைஸ்
கால்வாய் வழிைாகச் தசன்று ஐவைாப்பா வழிவை அதமரிக்கா
தசல்லவவண்டும். தகாலம்பஸின் கடல்பைணத்ரத மிஞ்சிை தூைம்.
தகாலம்பஸிடம் மூன்று கப்பல்களும் நூற்றுக்கணக்கான மாலுமிகள்
இருந்தனர். இவர்கள் ஐந்வத வபர்.
அத்தரன தரடகரளயும் தாண்டி பாஸ்டன் துரறமுகத்துக்கு மூன்று
மாதத்தில் கப்பரல தகாண்டு தசன்றுவிட்டனர். சட்ரட அணிைாமல் திருநீறு,
குடுமியுடன் கூடிை ஐந்து வபர் பாஸ்டன் துரறமுகத்தில் பாய்மைக் கப்பலில்
இறங்கிை காட்சிரை காண பாஸ்டன் நகைவம கூடிைது. பனிமூட்டம், காற்று
வசாத
ீ
கடல் எனப் பல தரடகரளத் தாண்டி இந்தச் சாதரனரை அவர்கள்
தசய்தார்கள்.
அதன்பின் அந்த ஐந்து மாலுமிகளும் பாஸ்டனில் தங்கிவிட்டதாகத்
ததரிகிறது.

தகவல் உதவி:
(1) வல்தவட்டித்துரறைிலிருந்து அதமரிக்கா வரை கப்பவலாட்டிை தமிழர்கள் ைாஜவகாபால்
http://www.noolaham.org/wiki/index.php/வல்தவட்டித்துரறைிலிருந்து_அதமரிக்கா_வரை_
கப்பவலாட்டிை_தமிழர்கள்
(2) அதமரிக்க கடற்பரடைில் வல்தவட்டித்துரற அன்னபூைணிஅம்மாள் கப்பல்
! - தபான்.சிவா(சிவகுமாைன்)
https://eelamaravar.wordpress.com/2017/03/12/annapoorani-ship/
(3) “Westward ho!”
http://www.sundaytimes.lk/090419/Plus/sundaytimesplus_01.html
________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

தசல்வன் (holyape@gmail.com)
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28.

வல்தவட்டித்துலற கடமைொடிகள் - நூல்மதிப்புலர
―மக.ஆர்.ஏ. நரசய்யொ

வல்தவட்டித்துலற கடமைொடிகள்
ஆசிரியர்: தசல்வரொசமகொபொல், க. தொ.
தவளியீடு: 2011
தவளியீட்டொளர்: விஷ்ணுசுந்தரம் நிலைவு தவளியீட்டு நிதியம்
தசன்றவருடத்தின் பிற்பகுதிைில் நான் கனடா தசன்றிருந்வதன்.
அங்குள்ள தமிழ்ச் சங்கம் கூட்டிை ஒரு அமர்வில் அங்கு வாழ் இலங்ரகத்
தமிழர்கரளச் சந்திக்க வநர்ந்தது. எங்வகவைா பிறந்து உலகதமல்லாம் ஓடிக்
கரளத்து, இருக்க இடமின்றி தவித்து வந்த பலருக்கு புகலிடமளித்து
வைவவற்றது கனடா. அங்கு வசர்ந்தபிறகு இத்தரன இடர்கள் பட்டிருப்பினும்
சிறிதும் தமிரழவைா தமது உன்னத மதத்ரதவைா கலாச்சாைத்ரதவைா
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மறவாது வபாற்றும் இவர்களது மனநிரல கண்டு விைந்வதன். அதிலும்
சாதாைண மனிதர்கள் அங்கு தசன்று, தமது வழித்தடங்கரள மறக்காது, தமது
பின்புலங்கரளச் சரிவை நிரனவு கூறும் ஆற்றல் கண்டும் அகமகிழ்ந்வதன்.
ஆரகைால் ஒரு எளிை இலங்ரகத் தமிழைான, தபான்னம்பலம் சிவகுமாைன்
என்ற ஒரு இரளஞர், ததாழிலால் கடவலாடி, தம்மால் முைன்ற மட்டும்
உரழத்து எனக்கு அனுப்பி ரவத்த "வல்தவட்டித் துரறக் கடவலாடிகள்"
என்ற ஒரு அழகான நூல் எனது கவனத்ரத முற்றிலுமாக ஈர்த்தது.
அழகான என்று கூறுரகைில், அதன் வடிவ அரமப்ரபயும் தன்னுள்
தகாண்டிருக்கும் தபாருரளயும் வசர்ந்து தான் கூறுகிவறன். இவ்வளவு
சிறப்பாக நூல் அரமக்கப்படுவது கனடாவின் ததாழில் நுட்பத் திறனாலும்,
அங்கு வாழ் இலங்ரகத் தமிழரின் முைற்சிைாலும் தான்.
இந்நூல் முதன் முதலாக விருத்த வடிவில் ஆக்கப்பட்டது கலாநிதி க.
தா. தசல்வைாசவகாபால் என்ற ஈழத்துப்பூைாடனார் என்பவைால்.

அரதச்

வசகரித்துக் தகாடுத்தவர் அருள் சுந்தைம் விஷ்ணுசுந்தைம் என்பவர். அரத
ஒரு புத்தக வடிவில் ததாகுத்தவர் தபான்னம்பலம் சிவகுமாைன்.
இந்நூலில் முக்கிைமாக என்ரனக் கவர்ந்தது "அன்னபூைணி"

என்ற

கப்பலின் கரத தசால்லப்பட்டிருக்கும் எளிை ஆனால், தவறில்லாத முரற.
இது ஒரு பாய்மைக் கப்பல். கட்டப்பட்டது இருபதாம் நூற்றாண்டின்
முற்பகுதிைில் வல்தவட்டித்துரற என்னும் இலங்ரகத் துரறமுகத்தில்
தமிழர்களால்.
இந்நூல் ததாகுப்பதில் அதிக சிைத்ரத காட்டப்பட்டுள்ளது. முக்கிைமாக,
வல்தவட்டித்துரறைின் வைலாற்ரற ஆய்வு தசய்தவர்கள் நூல்களிலிருந்து
வமற்வகாள்கள் தைப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் வித்துவான் வ. மு. கனகசுந்தைம், பூ.
க. முத்துக்குமாைசுவாமி, தச. ரவத்திலிங்கம் பிள்ரள, இ. வக. ைாஜவகாபால்,
ஆதிவகாைிலடி தஜைம் (ந. சிவதைத்தினம்), வல்ரவ ந. நகுல சிந்தாமணி
மற்றும் பா. மீ னாட்சி சுந்தைனார்.
இந்நூல் ஆைம்பவம நம்ரம விைக்க ரவக்கிறது. துைதிருஷ்டவசமாக
இது வபால தமிழ் நாட்டில் ஒரு நூலும் கிரடைாது. எழுதப்பட்டாலும் அதற்கு
எவ்வாறு வைவவற்பு இருக்குதமனச் தசால்ல இைலாது.
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ஆைம்பத்திவலவை தபைருக்கான காைணம் விளக்கப்படுகிறது:
”தைத்திரு தொைியந் லதரியம் தலகசுகம்
தந்திடும் தகவொம் தயவுடன்
மைம்நிலற மொமதி மொண்புறு அறிவுலட
மட்டறு கல்வியும் வரமும்
ீ
மதிப்பதும்
அலைத்துை கொளுலம ஆட்சியொம் அருளலவ
ஆகிட அருதளன் றங்கரம் இலணத்துலை
திைந்திைம் மவண்டிதைன் மதவிகொள் திருவருட்
திகழ்வுறு பொக்கியம் மதடிமைன் தருகமவ.
என அட்டதலட்சுமி அம்மாள் அலங்காைம் என்ற நூலில் ஒரு பா உண்டு.
இதனில் தசால்லப்பட்ட எட்டுச் (அட்ட) தசல்வங்கரளயும் "வடதமாழிைில்
தனம், தானிைம், ரதரிைம், தசௌரிைம், வித்திைா, தஜைம், மகிரம, ைாஜ்ைம்
என்பர்” என்ற தசாற்தறாடர்களுடன் முதலாகும். ஒரு கப்பல் நாட்டிற்குச்
தசல்வம் தகாண்டு வரும் என்பரதத் திறம் பட தவளிப்படுத்திைிருக்கிறார்கள்.
இந்நூரலத் தமிழகம் கண்டுதகாண்டதாகத் ததரிைவில்ரல! அைசு
நூலகங்களில் ரவக்கப்படவவண்டிை நூதலனத் திட்டமாக என்னால் கூற
இைலும்.

முதலில் நூலின் அரமப்ரபப் பற்றிச் தசால்லிவை ஆகவவண்டும்.

சிறந்த முரறைில் படங்களுடனும் விளக்கங்களுடனும் அழகான ஆர்ட்
தாட்களில் ரகைில் எடுக்கும் வபாவத ஒரு விதமான இரறயுணர்ரவ
ஏற்படுத்துகிறது. இத்தரன வருடங்களில் நான் படித்த கடல், கப்பல் பற்றிை
தமிழ் நூல்களில் எரவயும் இதன் ஒரு சிறு பகுதிக்குக் கூட சமானமாகாது
என்பது என் கணிப்பு.
இந்நூலின் ஒரு பகுதிைாக, விருத்த வடிவில் அன்னபூைணி அம்மாளின்
ஆழ்கடல் பைண வைலாற்று நிகழ்வின் இலக்கிை ஓவிைம் என்ற தபைரில், 30
பக்கங்களில் வல்தவட்டித்துரறக் கடவலாடிகளால் 1937 – 38 ல்
தசலுத்தப்பட்டு அதமரிக்க மாசசூதசட்ஸ் மாநில குவளாதசஸ்டர்
துரறமுகத்ரதச் தசன்றரடந்த என்ற ததாடக்கத்துடன் அழகாக ஈழத்துப்
பூைாடனார் வடித்துள்ளது தைப்பட்டுள்ளது. விவவகானந்தர் படத்துடன்
ஆைம்பமாகும் அவ்விருத்தம் தசால்லும் ஒவ்தவாரு வார்த்ரதயும்
இந்திைரனத் தரல நிமிர்ந்து நிற்கச்தசய்யும்.
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விவவகானந்தரைப் பற்றிச் தசால்லுரகைில்,
”நிமிர் தநஞ்சு சீருலடயில் நிைதவன்ைதலைப்பொலக
தநடுமுயரம் நீ ள்மமைி. நிலைத்த சிலை தலை நிகர்த்து,
அமிர்ததமை ஆங்கிைத்தில் அங்கு இடம் தபற்றததொரு
அலைத்துைக மத ஆய்வு அலவ தைிமை ஏறி நின்று
திமிரழத்த ெொைியவர் திருக்கரந் தலைக் குவித்து,
திரண்டிருந்த மக்கள்தலம ததய்வகச்
ீ
சமகொதரமர
தமிதழொத்த சமகொதரிகொள் தொதைன்று விழித்துலரக்க
தொரணிமயொர் அரண்டு விட்டொர் தருவொர்த்லத என்றுலரத்தொர்..”
இது வபால இந்திைத் தமிழர் எவரும் எழுதவில்ரலவை என்று என் மனம்
ஏங்கிற்று!
சிறந்த முரறைில் பைணத்தின் ததாடர்ச்சிரை 28 பகுதிகளாக விருத்த
வடிவில் தந்துள்ளார், ஈழத்துப் பூைாடனார். எனது கவனத்ரத மிகுவாக
ஈர்த்தது புலம் தபைர்ந்து குலம் வளர்த்த வல்தவட்டித்துரறக் கடவலாடிகள்
என்ற பகுதி இரத ஒரு தனித்த ஆய்தவனவவ தகாள்ளலாம். பல
உண்ரமகள் மிக எளிதாகச் தசால்லப்பட்டிருக்கின்றன.
அன்னபூைணிைின் அதமரிக்க வருரக ‘பாஸ்டன் க்வளாப்’ என்ற
பத்திரிரகைில் 1938 ஆகஸ்ட் 2 அன்று விரிவாக ஆங்கிலத்தில்
தைப்பட்டிருந்தரத இங்வக வசர்த்திருப்பது நூலின் மதிப்ரப நன்கு
உைர்த்துகிறது. இம்மாதிரி ஆவணங்களுடன் தசாற்ப நூல்கவள தமிழகத்தில்
காணலாம்.
அப்பத்திரிரக, வஜாசப் வகான்ைாட் என்ற சிறந்த கப்பல் பற்றிக் கரதகள்
எழுதிப் பிைபலமரடந்த எழுதிை நாவதலான்ரறப் படிப்பது வபால உள்ளது
இக்கப்பலின் நீண்ட பைணமும் வருரகயும் என்வற குறிப்பிடுகிறது. ஏதனனில்
இது (அன்னபூைணி) ஒரு பாய்மைக் கப்பல். அதமரிக்கர்களுக்கு

அவ்வருரக

ஒரு கண்தகாள்ளாக் காட்சிைாக இருந்திருக்கும் என்பதில் எவ்வித
சந்வதகமும் இல்ரல எனலாம்.
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1937 பிப்ைவரி 27 ஆம் நாள் வல்தவட்டித்துரறைினின்றும் புறப்பட்ட
இக்கப்பல், ஆகஸ்டு 1, 1938 அன்று மசாசூதசட்ஸ் மாநிலத்தின்
குவளாதசஸ்டர் துரறமுகத்ரதைரடந்தது ஒரு தபரும் பணிதான்.
அத்துரறமுகத்ரதச் தசன்றரடந்தவபாது மாலுமிகள் தமது
வந்தனங்கரள ஆண்டவனுக்குச் தசலுத்திவிட்டு, தநற்றி நிரறை விபூதியுடன்
நின்ற காட்சிரை ஆங்கிலத்தில் பாஸ்டன் க்வளாப் இவ்வாறு விவரிக்கிறது:
The Sacred Ash
Some of the Hindus sported a yellow dab on the forehead. The inquirer was
informed that the dab was called the 'sacred ash' and its presence brought their God,
Siva, closer to them. Siva knew all personally who wore that mark, they said. A spot
on the forehead is whitewashed and then powdered and the dab stuck on that spot.
The Hindus who belong to a high caste in Ceylon held their weekly worship on
Friday night, their Sunday, by the way.
தசால்லப் வபானால், இது ஒரு சாதாைண நூலல்ல; இதன் மகிரம என்
வபான்ற கடவலாடிகளுக்கு முக்கிைமாகத் ததன்படும். எவ்வளவு தான்
படித்துத் ததரிந்து தகாண்டாலும், அவ்வுணர்வு கடலில் கப்பலில்
தசன்றவர்களுக்குத் தான் ததரியும். இவர்கள் தான் உண்ரமைான
வதசபக்தர்கள். நாட்டின் தூதுவர்கள். உரழப்பினாலும், தளைாத முைற்சிைாலும்
உைர்ந்தவர்கள்.
நூரலப் படித்து முடிக்ரகைில் ஏவதா ஒரு சக்தி நம்ரமவை பிடித்து
ஆட்டுவது வபான்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது.
நூலாக்கிைவர்கரளச் சிைம் தாழ்த்தி வாழ்த்துவரதத் தவிை என்ன
தசய்ை இைலும்? முக்கிைமாக நண்பர், சக கடவலாடி, தபான்னம்பலம்
சிவகுமார் வபாற்றுதலுக்குரிைவர்.
படம்: http://www.noolaham.org/wiki/index.php/வல்தவட்டித்துரற_கடவலாடிகள்
________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

வக.ஆர்.ஏ. நைசய்ைா (narasiah267@gmail.com)
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29.

சர்வமதச மைித உரிலமச் சொசைம் -

நூல்மதிப்புலர
―முலைவர்.க.சுபொஷிணி

சர்வமதச மைித உரிலமச் சொசைம் 1948 - மொைிடத்தின் சொதகம்
ஆசிரியர்: தொ.மதச இைங்லக மன்ைன்
தவளியீடு: தசன்லை மித்ரொ ஆர்ட்ஸ் & க்ரிமயஷன்ஸ்
பதிப்பு ஆண்டு: 2015
பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை இந்த உலகில் பிறந்த ஒவ்தவாரு தனி
மனிதருக்கும் அடிப்பரட உரிரமகளும் சுதந்திைமும் கட்டாைமான
அடிப்பரடத் வதரவவை. எவ்வரகைான நம்பிக்ரகரைக் தகாண்டிருந்தாலும்,
எந்தச் சமூகத்தில் பிறந்திருந்தாலும், எந்த இனக்குழுவில்
அரடைாளப்படுத்தப்பட்டாலும் அவற்றிற்கு அப்பால் ஒரு தனி மனித
சுதந்திைம் என்பது முக்கிைத்துவம் தபறுகின்றது. ஒரு தனி மனிதர் தாம்
சார்ந்திருக்கும் இனத்தின் அடிப்பரடைிவலா, அல்லது தான் நம்பிக்ரக
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தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு மதத்தின் அடிப்பரடைிவலா, அல்லது தான்
வாழ்கின்ற சமூகச் சூழலினாவலா, அல்லது தான் வாழ்கின்ற நாடு
பிைகடனப்படுத்திைிருக்கும் சட்டங்களினாவலா, தனி மனிதர்கள் தங்களின்
சிந்தரனைின் வடிவங்கரள முழுரமைாக தவளிப்படுத்த முடிைாத நிரல
அல்லது தரடகள் என்பன ஏற்பட வாய்ப்புக்கள் உண்டு. ஆைினும் கூட தபாது
நலரனக் கருத்தில் தகாண்டு, சட்ட ரீதிைாக வடிவரமக்கப்படும்
கட்டுப்பாடுகரள ஏற்றுக்தகாண்ட வரகைில் தனி மனித சுதந்திைம் என்ற
வகாட்பாட்டின் அடிப்பரடைில், தனி மனித சிந்தரனகரளயும்
தசைல்பாடுகரளயும் தவளிப்படுத்த சுதந்திைப் வபாக்கு ஏற்பட வவண்டிைது
இன்றிைரமைாத வதரவைாகின்றது. ஒரு தனி மனிதரின் முழுரமைான
சிந்தரன வளர்ச்சிக்கு அது வாய்ப்பிரன வழங்குவதாகவும் அரமகின்றது.
வைலாற்றிரனப் பின்வனாக்கிப் பார்க்கும் வபாது, ஒரு தனி மனித
சிந்தரனச் சுதந்திைத்ரத உலகம் முழுவதுவம பண்ரடை அைசுகள் எதிர்த்தன,
அைசிைல் அரமப்புக்கள் மறுத்தன என்பரதக் காண்கின்வறாம். மூலிரக
மருத்துவத்ரத அறிமுகப்படுத்திை ஆைிைக்கணக்கான தபண் அறிவு ஜீவிகள்
சூனிைக்காைர்கள் என அரழக்கப்பட்டு உைிவைாடு எரிக்கப்பட்ட வைலாறு
ஐவைாப்பாவின் கடந்த சில நூற்றாண்டுகள் வரை நிகழ்ந்தரமரை இதற்கு
நாம் உதாைணமாகச் தசால்லலாம். கலிலிவைாவின் கண்டுபிடிப்புக்கரள ஏற்க
மறுத்த வாட்டிக்கனின் சிந்தரன மறுப்பும், லிைானார்வடா டாவின்சிைின்
சிந்தரன பைப்பிற்கு ஈடுதகாடுக்க முடிைாது திணறிை அைசுகளும் இன்று
அத்தரகை அறிவிைல் அறிஞர்களின் ஆய்வினால் தபருரம தகாள்கின்றன.
கல்விவை மனித வாழ்விற்கு ஆதாைம், கல்விவை மனிதக் குல வமன்ரமக்கு
வழிகாட்டி, கல்வியும் ஆய்வுகளும் தான் மனிதக் குலத்ரத வமம்படுத்தும்
என்று முைன்றவர்களால் தான் உலகம் இன்று வமம்பட்டுள்ளது. மிக
இருக்கமான சமுதாை சூழலில் கடந்த நூற்றாண்டுகளில் வட்ரட
ீ
விட்டு
தவளிவை வாய்ப்பில்லாது இருந்த தபண்கள், ஆணுக்கு மட்டும் கல்வி, என்ற
வகாட்பாட்ரட உரடத்துத் தனி மனித கல்வி உரிரமரைப் வபாைாடி
தபற்றுள்ளனர். ஆைினும் கூட, தனி மனித உரிரமகள் மீ றப்படும் நிகழ்வுகள்
உலகம் முழுவதும் ததாடர்கின்றன என்பது உண்ரம.
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கடுரமைான சூழலில் மாட்டிக் தகாண்ட பலருக்கு, ஒரு தனி
மனிதருக்கு உரிரமயும் உண்டா? என்ற ஐைப்பாடு எழுவது இைல்வப.
இந்த ஐைப்பாட்ரட நிவர்த்தி தசய்ை வவண்டுதமன்றால் சர்வ வதச
அளவில் தனி மனிதருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தனி மனித உரிரம பற்றிை
புரிதல் என்பது ஒவ்தவாருவருக்கும் இருக்க வவண்டிைது மிக அவசிைமாகும்.
ஐக்கிை நாடுகளின் சரபைில் உறுப்பினைாக அங்கம் வகிக்கும்
நாடுகளில் 58 நாடுகளால் இரனந்து உருவாக்கப்பட்டவத மனித உரிரமச்
சாசனம். இந்தத் தனி மனிதருக்கான உரிரமகரளப் பற்றி விளக்கும் மனித
உரிரமச் சாசனம், உலக நாடுகளில் 194 நாடுகளால் அதிகாைப்பூர்வ மனித
உரிரம அடிப்பரட சாசனமாக ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டுள்ளது.
தனி மனித உரிரமகரள மறுப்வபார் பலர் உள்ளனர். அவர்களுக்கு
அதிகாைப்பூர்வமாக அங்கீ கரிக்கப்பட்ட உரிரமகள் ைாரவ என்பரத விளக்க
இந்த சாசனத்ரதப் பற்றி வபச வவண்டிைது அவசிைமாகின்றது. அவத வவரள,
தனி மனித உரிரமகளில் ஈடுபாடு தகாண்டு உரழக்கும் சமூக நல
அரமப்புக்களுக்கும் சமூக நல ஆர்வலர்களுக்கும் இந்தச் சாசனம்
அளிக்கின்ற விவைங்கள் தங்கள் முைற்சிகளில் அவர்கள் சிறப்புடன்
தசைலாற்ற வழிகாட்டிைாகவும் அரமந்துள்ளது.
இந்தச் சாசனங்கரள விளக்கி தமிழில் ஒரு நூலாக வடித்திருக்கின்றார்
இலங்ரகைில் பிறந்து வளர்ந்து இன்று இங்கிலாந்தின் லண்டன் மாநகரில்
வசிக்கும் இனிை நண்பர் வதச இலங்ரக மன்னன். உலகளாவிை மனித
உரிரமகரளப் பற்றிை ததள்ளிை பின்புலத்ரத அறிந்தவர், இலங்ரகைில்
தமிழ் மக்களுக்கான சமூக நீதி சார்ந்த நடவடிக்ரககளின் பின்புல
அனுபவங்கள் என்பவதாடு பைந்த வாசிப்பும் தகாண்டவர் இவர் என்பது இந்த
நூலுக்கு உள்ள ஒரு தனிச்சிறப்பு எனலாம். 2016ம் ஆண்டு தடன்மார்க் வைன்
ீ
நகரில் நிகழ்ந்த ஒரு தமிழ் பண்பாட்டுக் கரலவிழாவில் நான் கலந்து
தகாள்ளச் தசன்றிருந்த வவரள இந்த நூல் எனக்கு வழங்கப்பட்டது. அதன்
ஆசிரிைர் முன்னிரலைில் இந்த நூரலக் கிரடத்த குறுகிை வநைத்தில்
வாசித்து முடித்து ஒரு விமர்சன தசாற்தபாழிவு ஆற்றிவனன். ஒரு குறுகிை
சூழலுக்குள் மட்டும் இந்த நூல் அடங்கி விடக்கூடாது என்பதாலும், இந்த
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நூலுக்குப் பைந்த வாசிப்பு ஏற்பட வவண்டுதமன்ற எண்ணத்தினாலும் இந்த
நூரல விவரித்து சில தகவல்கள் இப்பதிவில் பகிைப்படுகின்றன.
"சர்வவதச மனித உரிரமச் சாசனம் 1948 - மானிடத்தின் சாதகம்"
என்பது நூலின் தபைர். நூலாசிரிைர் தா.வதச இலங்ரக மன்னன். இந்த நூல்
தசன்ரன மித்ைா ஆர்ட்ஸ் & க்ரிவைஷன்ஸ் பதிப்பகத்தாைால் அச்சிடப்பட்டு
2015ம் ஆண்டு தவளிைிடப்பட்டது.
நூல் மூன்று பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு தகவல்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
முதல் பாகத்தில் அறிமுகப் பகுதிைாக ஐக்கிை நாடுகள் அரமப்பின்
சாசனம், அதன் பிைகடனம், சர்வ வதச மனித உரிரமகளின் ஆரணைத்
வதாற்றம், மனித உரிரமகளின் சாசனத் தைாரிப்பு,
நரடமுரறப்படுத்தலுக்கான வைாசரனகள், அமுலாக்கலுக்கான
தசல்வாக்குமிக்க உடன்படிக்ரககள், நாடுகளுக்கிரடைிலான வவறுபாடுகள்,
இந்தச் சாசன அரமப்பில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ரப வழங்கிைவர்கள்,
சர்வவதச மனித உரிரமச் சாசனத்தின் அணிந்துரை, ஆகிைன
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
நூலின் இைண்டாம் பாகம் இந்த நூலுக்கான ரமைப் புள்ளிரை
விளக்குகின்றது. இந்தப் பகுதிைில் விதி எண் ஒன்றிலிருந்து விதி எண் 30
வரை விளக்கப்படுகின்றது. அதிகாைப்பூர்வ ஆவணத்தில் வழங்கப்பட்ட விதி
ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்பட்டு அதற்கான தமிழ் விளக்கம் ஒவ்தவாரு
விதிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதிகளுக்கு ஆசிரிைர்
வதர்ந்ததடுத்து வழங்கிைிருக்கும் படங்கள் விதிகளுக்குப் தபாருத்தமில்லாமல்
இருக்கின்றன. இவற்ரற நீக்குவது அவசிைம் எனக் கருதுகிவறன்.
நூலாசிரிைரும் எனது கருத்ரத ஏற்பார் என்ற எண்ணம் எனக்குண்டு.
இறுதிைாக வரும் மூன்றாம் பாகத்தில், சட்ட வடிவம் தபற்று வரும்
இந்த வமற்குறிப்பிட்ட விதிகளில் நரடமுரற அமுலாக்கச் தசய்தியும்,
வளர்ச்சியும் வபசப்படுகின்றன. உதாைணமாகக் குறிப்பிடவவண்டுதமன்றால்,
குற்றவிைல் நீதிமன்றத்ரதப் பற்றிை வைாம் சாசனத்தின் நிரல, 1966
குடிைிைல் அைசிைல் உரிரமகளுக்கான சர்வவதச உடன்படிக்ரகைின் நிரல,
1966 தபாருளாதாை, சமூக, கலாச்சாை உரிரமகளுக்கான சர்வவதச
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உடன்படிக்ரகைின் நிரல, தபண்களுக்கு எதிைான எல்லாவித
பாைபட்சங்கரளயும் இல்லாது ஒழிப்பதற்கான மாநாட்டின் நிரல.
பலவந்தமாகக் காணாமல் வபாவனார் பாதுகாப்பு பற்றிை சாசனத்தின் நிரல,
வளர்ச்சி உரிரம பற்றிை பிைகடனத்தின் நிரல, மாற்றுத் திறனாளிகளின்
உரிரம பற்றிை சாசனத்தின் நிரல என இருபத்தாறு பகுதிகளில்
சாசனங்களின் வளர்ச்சி அலசப்படுகின்றது.
உலக நாடுகள் தபரும்பாலானவற்றில் தமிழர்கள் குடிவைறியுள்ள இந்தக்
காலச் சூழலில், இந்த நூல் நமக்கான அடிப்பரட உரிரமகரள நமக்கு
எடுத்துரைக்கும் ஒரு வழிகாட்டிைாகத் திகழ்கின்றது என்று கூறலாம். திரு.
தா. வதச இலங்ரக மன்னனின் இந்த நூல் தமிழ் மக்களின் தபாது அறிவு
நலனுக்கான ஒரு வதரவ. இந்த நூரல எல்வலாரும் வாசித்து தகவல்
தபற்று பலன் தபற வவண்டும் எனக் கருதுகிவறன். இது வபான்ற சமூக நலன்
சார்ந்த நூல்கரள ஆசிரிைர் வமன்வமலும் பரடக்க வவண்டும் என்றும் என்
வகாரிக்ரகரை முன் ரவக்கின்வறன்.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

முரனவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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30.

சூரிமயொதயம் முதல் உதயசூரியன் வலர- தைித்

இதழ்கள் - நூல்மதிப்புலர
―முலைவர்.க.சுபொஷிணி

சூரிமயொதயம் முதல் உதயசூரியன் வலர - தைித் இதழ்கள் 1869-1943
ஆசிரியர்: தஜ.பொைசுப்பிரமணியம்
தவளியீடு: கொைச்சுவடு பதிப்பகம்
பல நூறு ஆண்டுகளாகச் சாதீை உைர்வு தாழ்வுகளால் ஒடுக்கப்பட்ட
தலித் மக்கள், 19ம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்காலக்கட்டத்தில் தமக்குக் கிரடத்த
கல்வி வாய்ப்புகளின் பலனாலும் அக்கால சுைமரிைாரத சிந்தரன
எழுச்சிைின் காைணத்தினாலும் சமூக விழிப்புணர்வு தபற்றனர். சமூகப்
பார்ரவ என்பது அைசிைல் பார்ரவயுடன் ஒருமித்த வரகைில், அக்காலகட்ட
எழுச்சி நிரல அரமந்திருந்தது. இந்த விழிப்புணர்வின் அரடைாளமாகத்
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தலித் மக்கள் முைற்சிைில், தமது சமூகத்தவர் பிைச்சரனகரள அலசும்
வரகைிலும், தீர்வுகரளக் காண முரனயும் வரகைிலும் இதழ்கள்
தவளிவைத்ததாடங்கின. இந்த இதழ்கள், பத்திரிக்ரககள் பற்றி இன்று பலரும்
மறந்து விட்ட சூழலில் கி.பி. 19ம் நூற்றாண்டின் இறுதிைிலும் 20ம்
நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்திலும் தவளிவந்த 42 தலித் பத்திரிக்ரககள்,
இதழ்கள் பற்றிை தகவல்கரளத் திைட்டி அவற்ரற வமற்வகாள்களுடனும்,
அவற்ரற தவளிைிட்ட ஆசிரிைர், பதிப்பகத்தார் பற்றியும் ததாகுத்து
நல்லததாரு நூரலப் பரடத்திருக்கின்றார் நூலாசிரிைர். எனது அண்ரமை
வாசிப்புக்களில் மிக விரிவான களப்பணியுடன் கூடிை ஒரு ஆய்வு நூலாக
இந்த நூரலக் காண்கின்வறன்.
20ம் நூற்றாண்டின் பத்திரிக்ரக மற்றும் இதழ்கள் பற்றின முைற்சி
எனப் வபசத்ததாடங்கும் வபாது தபாதுவாக பலரும் அறிந்தரவைாக
இருப்பரவ சுவதசமித்திைன், இந்திைா, ஆனந்த விகடன், கரலமகள், கல்கி
எனக் குறிப்பிடலாம். தலித் இதழ்கள் எனக் குறிப்பிட்டு வதடத் ததாடங்கினால்
ஒரு சிலருக்கு அவைாத்திதாசப் பண்டிதைது முைற்சிைில் தவளிவந்த ஒரு
ரபசா தமிழன் பத்திரிக்ரக நிரனவுக்கு வைலாம். இந்த நூலிவலா 42
இலக்கிை முைற்சிகள் தலித் சமூக விழிப்புணர்ச்சிக்காக இைங்கிைரம
பற்றியும் இரவ அரனத்துவம தலித் சமூகத்தவைால் ததாடங்கி
நடத்தப்பட்டரவ என்பரதயும் அறிகின்வறாம்.
கல்வி தபறுவதிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட தலித் சமூகத்தவர் கல்வி தபற
வவண்டும் என சீரிை பணிைாற்றிவைார் பலரைப் பற்றி இன்று ைாரும்
வபசுவதில்ரல. திரு.ஜான் ைத்தினம் அவைாத்திதாசப்பண்டிதவைாடு இரணந்து
திைாவிடப்பாண்டிைன் என்ற இதரழ நடத்திைவர். இவர் 1889ம் ஆண்டு தலித்
சமூகத்துக் குழந்ரதகள் கல்வி கற்கும் வரக தசய்ை ஒரு மாதிரி பள்ளிரை
உருவாக்கிைிருக்கின்றார். 1892ம் ஆண்டு தசன்ரன ஆைிைம் விளக்கு
பகுதிைில் ஆண் தபண் குழந்ரதகள் இருபாலருக்கும் என ஒரு தபரிை
பள்ளிக்கூடத்ரதத் ததாடங்கிைிருக்கின்றார். அவதாடு தசன்ரன மக்கீ ம் நகரில்
ஒரு பள்ளிக்கூடத்ரதயும், 1889ம் ஆண்டு தபண்களுக்கான மாணவிைர் விடுதி
ஒன்ரறயும் உருவாக்கிைிருக்கின்றார். இவருக்கு அடுத்து 1906ம் ஆண்டு
எம்.ஒய்.முருவகசம் பிள்ரள (தலித் சமூகத்தவர் குறிப்பாகப் பண்டிதர்கள்
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அக்காலச் சூழலில் பிள்ரள என்ற அரடைாளத்ரதப் பைன்படுத்தினர்)
வகாலார் தங்கவைல் பகுதிைிலும், மாரிக்குப்பம் பகுதிைிலும், சாம்பிைன்
காலணிைிலும் இன்னும் வவறு சில பகுதிகளிலும் பள்ளிக்கூடங்கரளத்
ததாடங்கிைிருக்கின்றார். இவர் மட்டுவம பகல் வவரளைில் இைங்கும்
இைண்டு பள்ளிக்கூடங்கரளயும் 16 இைவு பள்ளிக் கூடங்கரளயும்
ததாடங்கிைிருக்கின்றார். சிதம்பைத்தில் தலித் மக்கள் சமூக வமம்பாட்டிற்காகச்
வசரவ தசய்தவர் சுவாமி சகஜானந்தா அவர்கள். இவர் சிதம்பைத்தில் 1910ம்
ஆண்டு நந்தனார் பள்ளிரைத் ததாடங்கினார்.
தலித் சமூகத்தில் தபரிதும் அறிைப்பட்ட எம்.சி.ைாஜா 1916ம் ஆண்டு
தசன்ரன நுங்கம்பாக்கம் ஜகந்நாதன் சாரலைில், அதாவது தற்வபாது
வள்ளுவர் வகாட்டம் உள்ள சாரலக்கும் நுங்கம்பாக்கம் சாரலக்கும்
இரடைில் இருப்பது, ஆதிதிைாவிட மகாஜன சரபைின் பள்ளிரைத்
ததாடங்கினார். எல்.சி.குருசாமி என்பவர் 1921ம் ஆண்டு தசன்ரன
ைாைபுைத்திலும் புதுப்வபட்ரடைிலும் இைவுப்பள்ளிகரள நிறுவினார். இரவ
மட்டுமன்றி தமிழகத்தின் தவவ்வவறு பகுதிகளிலும் 20ம் நூற்றாண்டின்
ததாடக்கத்தில் தலித் சமூகத்ரதச் வசர்ந்த சமூக ஆர்வலர்களால் தலித்
மக்கள் கல்வி வமன்ரமக்காகப் பள்ளிக்கூடங்கள் ததாடங்கப்பட்டன
என்றாலும் அரவ பற்றின தகவல்களும் ஆவணங்களும் முரறைாகப்
பதிைப்படவில்ரல என்பரதயும் கவனிக்க வவண்டியுள்ளது.
இப்படி பல்வவறு பகுதிகளில் வமற்தகாள்ளப்பட்ட முைற்சிகளினால்
தலித் சமூகத்துக் குழந்ரதகள் நவன
ீ
ஆைம்பக் கல்விரையும் அதன் பின்னர்
உைர் நிரலக்கல்விரையும் தபறும் வாய்ப்பிரன தபற்றனர். இத்தரகை
கல்வி வாய்ப்பு தபற்று வளர்ந்தவர்களில் சிலவை ஏரனை தலித் சமூகத்து
மக்கள் நலன் கருதி பத்திரிக்ரககளும் இதழ்களும் ஏற்படுத்தி சமூக
சீர்திருத்தச் தசைல்பாடுகரள முன்தனடுத்தனர். இதன் காைணமாக
விரளந்தரவவை அக் காலச்சூழலில் தவளிவந்த பத்திரிக்ரககளுக்கும்
இதழ்களுக்கும்

எனலாம்.

இந்த நூலில் ஆசிரிைர் தனது ஆய்வில் அரடைாளம் கண்டு ஆைாய்ந்த
பத்திரிக்ரககளின் தபைர்கரளயும், அவற்றின் ஆசிரிைர்கரளயும்,
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பதிப்பகத்ரதயும், அரவ முன்தனடுத்த சீைரமப்பு சிந்தரனகரளயும் முடிந்த
வரைக்கும் மிகச் சிறப்பாக விளக்கிச் தசல்கின்றார்.
இந்த நூலில் முதலில் வருவது சூரிவைாதம் இதழ். இது
திருவவங்கடசாமி பண்டிதர் என்பவைால் 1869ம் ஆண்டு தசன்ரனைிலிருந்து
தவளிைிடப்பட்டது. அடுத்து வருவது பஞ்சமன் இதழ். இது 1871ம் ஆண்டு
தவளிவந்தது. தலித் மக்களின் முன்வனற்றத்திற்கான வபாைாட்டக் குைலாக
இந்த இதழ் தசைல்பட்டதாக ஆசிரிைரின் தகவல்கள் அரமகின்றன. 1872ம்
ஆண்டு சுவாமி அைங்ரகைாதாஸ் என்பவைால் தமட்ைாஸிலிருந்து
தவளிைிடப்பட்டது சுகிர்தவசனி எனும் இதழ். இது சமூக சீர்திருத்தம், மூட
நம்பிக்ரக ஒழிப்பு வபான்ற கருத்துக்கரள முன்ரவத்துச் தசைல்பட்ட ஒரு
இதழாக அரமகிறது. இந்துமத சீர்திருத்தி எனும் இதழ் 1883ம் ஆண்டு
பாரளைங்வகாட்ரடைில் வக.ஆறுமுகம் பிள்ரள எனும் ஆதிதிைாவிடைால்
ததாடங்கப்பட்ட முைற்சி. வவலூர் முனிசாமிப் பண்டிதரின் முைற்சிைால்
1886ம் ஆண்டு ஆன்வறார் மித்திைன் எனும் இதழ் ததாடங்கப்பட்டது. தசன்ரன
கிருத்துவக் கல்லூரிைில் பணிைாற்றிை பா.அ.அ.இைாவஜந்திைம் பிள்ரள
என்பவைால் ததாடங்கப்பட்ட இதழ் மஹாவிகடதூதன். இது 1886 முதல் 1927
வரை தவளிவந்தது என்றும் வவறு தலித் சமூகத்துப் பத்திரிக்ரக
ஆசிரிைர்கள் இதன் தவளிைீட்ரடத் ததாடர்ந்தனர் என்பரதயும் அறிை
முடிகின்றது. பரறைன் இதழ் இைட்ரடமரல சீனிவாசன் அவர்களால் 1893
முதல் 1900 வரை தவளிைிடப்பட்டன. மாத இதழாகத் ததாடங்கி பின்னர் வாை
இதழாக இது மாற்றம் தபற்றது. இந்தப் பத்திரிக்ரக ஒடுக்கப்பட்வடாருக்காக
அதிலும் பரறைர் சமூகத்வதாருக்காகத் தனிப்பள்ளி ததாடங்கப்பட வவண்டும்
என்ற வகாரிக்ரகரையும் முன் ரவத்து தவளிவந்தது என அறிைமுடிகின்றது.
திைாவிடப் பாண்டிைன் எனும் இதரழ ஜான் இைத்தினம் அவர்களும்
அவைாத்திதாசப் பண்டிதரும் இரணந்து 1896ம் ஆண்டு ததாடங்கினர் முதலில்
ஒரு சங்கமாகத் ததாடங்கப்பட்ட இந்த முைற்சிைின் ததாடர்ச்சிைாக இவத
தபைரில் இதரழயும் ததாடங்கினர் என்பரதயும் இந்த நூலிலிருந்து அறிைக்
கூடிைதாக உள்ளது.
இல்லற ஒழுக்கம் (1898), பூவலாகவிைாஸன் (1903-1917), ஒரு ரபசா
தமிழன், திைாவிட வகாகிலம், மதுவிலக்கு தூதன், ஆல்காட் கிண்டர்கார்ட்டன்

~ 217 ~

ரிவியூ, விவநாதபாஷிதன், ஊரிஸ் காவலஜ் கிண்டர்கார்ட்டன் வமகசின்,
வழிகாட்டுவவான், ஆதிதிைாவிடன், தமட்ைாஸ் ஆதிதிைாவிடன், ஜாதி
வபதமற்வறான் இந்திைகுல வபாதினி, சாம்பவர் வநசன், ஆதிதிைாவிட
பாதுகாவலன், சாம்பவகுல மித்திைன், தருமததானி, சந்திரிரக என
ஒவ்தவாரு இதரழப்பற்றிை குறிப்புக்கரளயும் நூலாசிரிைர் வதடிச் வசகரித்து
இந்த நூலில் வழங்கிைிருக்கின்றார். 42 இதழ்கள் மட்டும்தானா, என்று நம்
மனதில் எழும்

வகள்விக்கு, இன்னும் கூட பத்திரிக்ரக முைற்சிகள்

இருக்கலாம், ஆனால் அரவ வமலும் ஆைாைப்பட வவண்டும் என்ற
சிந்தரனரைவை வாசிக்கும் வாசகர்களுக்கு நூல் வழங்கும் தசய்திைாக
இருக்கின்றது.
இந்த நூல் குறிப்பிடும் தலித் இதழ்களில் பல இன்று தமிழகத்தில்
வதடிக் கண்டுபிடிப்பதில்

சிைமங்கள் இருக்கின்றன. ஆங்கிவலை காலணித்துவ

ஆட்சிைின் வபாது அைசினால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் வதடினால்
இவற்ரறக் கண்தடடுக்க வாய்ப்புண்டு. அவதாடு இங்கிலாந்தின் பிரித்தானிை
நூலகத்தில் இவற்றின் படிகள் இருக்கவும் வாய்ப்பு நிச்சைம் இருக்கலாம்.
அவ்வரகைில் வதடுதல் முைற்சிகரள முன்தனடுத்தால் 19ம் நூற்றாண்டின்
இறுதி ததாடங்கி தவளிவந்த தலித் பத்திரிக்ரககரளயும் இதழ்கரளயும் நாம்
காணும் வாய்ப்பு கிட்டும்.
நூலாசிரிைரின் கடுரமைான ஆய்வு முைற்சியும்,

இத்துரறைிலான

விரிவான வாசிப்பும் நூலில் முழுரமைாக தவளிப்படுகின்றது. நல்லததாரு
ஆய்வு நூரல வழங்கிைிருக்கும் முரனவர் தஜ.பாலசுப்பிைமணிைம்
பாைாட்டுதலுக்குரிைவர். வமலும் சிறந்த ஆய்வுப் பரடப்புக்கரள அவர்
வழங்க எனது நல்வாழ்த்துகள்.

________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

முரனவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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31.

தமிழகத்தில் மதவதொசிகள் - நூல்மதிப்புலர
―முலைவர்.க.சுபொஷிணி

தமிழகத்தில் மதவதொசிகள்
ஆசிரியர்: முலைவர் மக.சதொசிவன் (ஆங்கிைம்)
தமிழ் தமொழிதபயர்ப்பு: கமைொையன்
தவளியீடு: அகநி பதிப்பகம்
முதல் பதிப்பு: 2013
வதவதாசி, வதவைடிைார் என்ற தசாற்களின் தபாருரள அறிந்து
தகாள்ளும் ஆர்வம் இன்று அதிகரித்திருக்கின்றது. உலகம் முழுவதுவம
மக்களின் பண்பாட்டில் ஆணும், தபண்ணும் இரறவனுக்காகத் தம்ரம
அர்ப்பணித்துக் தகாள்ளும் நரடமுரற வழக்கில் உள்ளது. இந்திைாவில்
அதிலும் குறிப்பாகத் தமிழகத்தில் பன்தநடுங்காலமாக இருந்து வரும்
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இரறவனுக்குத் தம்ரம அர்ப்பணிக்கும் தபண்கரளப் பற்றிை ஒரு ஆய்வு
நூலாக இதரனக் காண்கின்வறன்.
இந்த நூலின் ஆசிரிைர் முரனவர் வக.சதாசிவன், திருதநல்வவலி
மவனான்மணைம்
ீ
சுந்தைனார் பல்கரலக்கழகத்தில் வைலாற்றுத் துரறைின்
வமனாள் வபைாசிரிைைாக, துரறத்தரலவைாக இருந்து ஓய்வு தபற்றவர். இந்த
நூலின் முன்னுரைைில், வதவதாசி முரற என்பது கி.பி. 6ம் நூற்றாண்டில்
வளர்ச்சிகண்ட ஒன்று என்றும், பக்தி இைக்கம் படிப்படிைாக தசழித்து வளர்ந்த
காலத்தில் தங்கரள முழுரமைாகக் வகாைில் பணிக்காக அர்ப்பணித்துக்
தகாண்ட முழுவநைத் ததாண்டர்கள் ஆண், தபண் இருபாலரிலும்
வதரவப்பட்டரமவை இந்த முரற வளர்ச்சி கண்டரமக்குக் காைணம் எனவும்
இவர் பதிகிறார்.
வதவதாசிகளின் வகாைில் பங்களிப்புக்களும் அவர்களின் ஆளுரமகளும்
தபருரமகளும் விரிவாக எடுத்துச் தசால்லப்படும் அவத வவரள, படிப்படிைாக
அைசுகள் தரலைீட்டினாலும் சமூகச்சூழல் மாற்றத்தினாலும் இத்தரகை
தபண்களின் வாழ்வில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பற்றியும் இந்த நூல் விரிவாக
விவரிக்கின்றது.
நடனக்கரல வளர்த்த தபண்டிர் எனும் வபாது, சிந்து தவளி
அகழ்வாய்வுகளிலிருந்து இக்கரல வளர்ந்திருக்கலாம் என்பதற்குக்
கிரடத்திருக்கும் சான்றுகள் உதவுகின்றன. சிலப்பதிகாைம் மணிவமகரல
காலத்தில் நடனமகளிர் பங்களிப்புக்கள், அவர்களின் பங்கு எனவும் ஆய்வுத்
தகவல்கள் இரணக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழகத்தில் இதுவரை கண்தடடுத்து படிதைடுக்கப்பட்டு வாசிக்கப்பட்ட
கல்தவட்டுக்களில், ஏறக்குரறை 500 கல்தவட்டுச் சாசனங்கரள
அடிப்பரடைாகக் தகாண்டு இந்த நூலுக்கான ஆய்வு
வமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், வநைடி கள ஆய்வும் இந்த நூல்
உருவாக்கத்திற்குத் துரண புரிந்துள்ளது. 400 பக்கங்கள் தகாண்ட இந்த
நூலில் வதவதாசி எனும் தபண்பால் வகாைிலுக்கான முழு வநைத்
ததாண்டர்கள் பற்றின பல அம்சங்கள் வைலாற்று ரீதிைாகவும், பண்பாட்டு
ரீதிைாகவும் பதிைப்பட்டுள்ளன.

~ 220 ~

இந்த நூலின் அறிமுகப்பகுதியும் துரண நூற்குறிப்புகளும் வபாக, பத்து
அத்திைாைங்களில் ஆய்வுக்குறிப்புகள் ரவக்கப்பட்டுள்ளன. அரவ:


வதவதாசி முரறைின் வதாற்றம்



வதவதாசி முரறைின் மீ து ஆகமங்கள் மற்றும் பக்தி இைக்கத்தின்
தாக்கம்



வதவதாசிகளின் வாழ்க்ரக



வமலும் அதிகச் சடங்குகள், வமலும் அதிக வதவதாசிகள்



கடரமகளும் பரிசுகளும்



உள்ளார்ந்த முைண்பாடு



வதவதாசி முரற மீ து படிந்த கிைகண நிழல்



மீ ளவும் வந்தது இந்த முரற



சீர்குரலவும் வழ்ச்சியும்
ீ



வதவதாசி முரறயும் தமிழ்நாட்டின் நுண்கரலகளும்
தமிழர் வைலாற்றிலும், பண்பாட்டிலும் வகாைிற்கரல என்பது

தவிர்க்கப்பட முடிைாது ஒரு கூறு. பண்ரடை வகாைிற்கரல மைபுகரள
ஆைாை முற்படும் வபாது வதவதாசி முரறயும், வகாைில் ததாழிலாளர்கள்
முரறயும் மிக முக்கிைமானரவ. இவற்ரற ஒதுக்கிப் பார்ப்பவதா, வதவதாசி
என்ற தசால்லிற்குத் தவறான ஒரு பார்ரவரை மட்டுவம வழங்கி
ஒதுக்குவவதா மிகத் தவறான ஒரு வபாக்காகும். இன்ரறை காலச் சூழலில்
வமதலழுந்தவாரிைாக மட்டுவம சில தசய்திகரளக் வகட்டு உணர்ச்சி
வசப்பட்டு தகாந்தளித்துச் தசல்வது ஒரு அவசை நிரல மனப்பாட்ரடத்தான்
தவளிப்படுத்துகின்றது. மிக நுணுக்கமான பல கூறுகரள அடித்தளமாகக்
தகாண்ட தமிழர் பண்பாட்ரட புரிந்து தகாள்ள ஆய்வுத்துரறைில் திறந்த
மனம் தான் அரனவருக்குவம அடிப்பரடத் வதரவ!

________________________________________________________________________
ததாடர்பு:

முரனவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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32.

இந்துக்மகொயில்களின் சின்ைமமள ஆடற்கலை

மரபு – ஓர் தபண்ணிய மநொக்கு
―வைன்ரீைொ இளங்மகொவன், மொ.மவதநொதன்

“ஈழத்தின் வடபொல் யொழ்ப்பொணத்து இந்துக்மகொயில்களில் இடம்தபற்ற
சின்ைமமள ஆடற்கலை மரபு – ஓர் தபண்ணிய மநொக்கு”

திருமதி. வைன்ரீைொ இளங்மகொவன்
B.A (Hons), PGD.Edu, M.A(Dist)
முதுதத்துவமாணி பட்ட ஆய்வாளர்,
ைாழ்ப்பாணப் பல்கரலக்கழகம், இலங்ரக.
மபரொசிரியர்.மொ.மவதநொதன்,
இந்துநாகரிகத்துரற, கரலப்பீடம்,
ைாழ்.பல்கரலக்கழகம், இலங்ரக.
அறிமுகம் :ஈழத்தமிழரின் வைலாற்று அரடைாளங்கள் பதிவு தசய்ைப்பட வவண்டிை
இக்காலப்பகுதிைில் அவர்களின் கரல, கலாச்சாைம், பண்பாடு பற்றிை
ஆய்வுகள் அவசிைமாகின்றன. ஈழத்தமிழரின் கலாச்சாை ரமைமாகத் திகழும்
ைாழ்ப்பாணக் குடாநாடு நீண்டகால வைலாற்ரறயும், ததாடர்ச்சிைான
பண்பாட்டுப் பாைம்பரிைத்ரதயும் தகாண்ட பிைவதசமாக விளங்குகின்றது.
இப்பிைவதசத்தில் இந்துக் வகாைில்கரள அடிப்பரடைாகக் தகாண்ட கரலமைபு
வளர்ச்சியுற்று வந்துள்ளரத அறிை முடிகின்றது. அவ்வரகைில் ஒரு
காலகட்டத்தில் வகாைில்களில் பக்திபூர்வமாக இரறவனுக்கு நிருத்த
தானமாகப் தபண்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வந்த நிகழ்த்துக் கரலவை
சின்னவமள ஆடற்கரல மைபு ஆகும்.
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சின்ைமமளம் :வகாைில் ஆைாதரன சார்ந்த நாட்டிைத்தில் தபண்கள் மட்டும் ஆடும்
நடனமும் வகாைில்களில் வதவதாசிகளால் ஆடும் நடனமும் ‘நட்டுவவமளம்’
என்றும், ஆண்கள் மட்டும் தசய்யும்முரற ‘நாட்டிைவமளம்’ என்றும்,
‘தபரிைவமளம்’ என்பது வடால், சண்ணாை, தாளம் ஆகிைரவ இரணந்த
இரசக்குழு என்றும், சின்னவமளம் என்பது சுருதி, முகவரண,
ீ

மிருதங்கம்,

தாளம் என நிருத்திைத்தில் வாசிக்கும் “இரசக் குழுவினர் கூட்டவம” என்றும்
கரலமாமணி எஸ்.என்.ஸ்ரீைாமவதசிகன் பைதக்கரலக் களஞ்சிைம் எனும்
ஆய்வு நூலில் குறிப்பிடுகின்றார். (ஸ்ரீைாம வதசிகன், 2001:42)
‘சதிைாட்டம்’ என அரழக்கப்பட்டு வந்த தாசிகளின் ஆட்டமானது
சினிமாவின் தாக்கத்தால் ‘சதிர்’ ஆட்டத்தின் தன்ரமைற்று ஒருபுதுவித
ஆடலாகத் வதான்றிைரமைால் மக்கள் ‘சதிர் ஆட்டம்’ என்று அரழக்காது
‘சின்னவமளம்’ என்று அரழத்திருக்கக் கூடும்.
‘க்ரிைாவின் தற்காலத் தமிழ் அகைாதிைில் ‘சின்னவமளம்’ என்பது சதிர்
ஆட்டத்திற்கு வாசிக்கப்படும் வதாற்கருவி என்றும், இலங்ரகைில் திருவிழா
வபான்றவற்றில் திரைப்படப் பாடலுக்கு ஆடும் நடனம், dance performed to the
tunes of film songs (as part of temple festivals)

இந்தமுரற திருவிழாவிற்கு

மூன்றுவசாடி சின்னவமளம் பிடித்துள்ளார்கள். தபரிைவமளக் கச்வசரி
முடிந்ததும் சின்னவமளக் கச்வசரி ததாடங்கும்” என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
(ைாமகிருஷ்ணன் 2011:590)
சின்ைமமளத்தின் மதொற்றம் :தமிழர் தம் நாட்டிைக் கரலைானது ஆைம்பக் காலத்தில் ‘கூத்து’ என்ற
தபைருடன் விளங்கிைது. இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை சதிைாட்டம்,
தாசிைாட்டம், வதவைடிைார் ஆட்டம் எனப் தபைர் தபற்று விளங்கிைதாகத்
ததரிகின்றது. எனினும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆைம்பத்தின் முன்பின்னாக
இது ‘சின்னவமளம்’ என அரழக்கப்படுவது தபருவழக்காக இருந்தது.
ைாழ்ப்பாணத்தில் தசட்டிமார்கள் கட்டிை வகாைில்களில் இரறவனுக்கு
ஆடற்கிரிரை வழங்குவதற்காக இலங்ரகக்குக் கூட்டி வைப்பட்டவர்கள்
தமிழகத்து ஆடல் மங்ரகைர்கள். இவர்கரளப் வபால் இலங்ரகைிலும் ஆடல்
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மங்ரகைர்கள் இருந்துள்ளார்கள். இவ் ஆடல் மங்ரகைரின் ஆடல்கவள
‘சின்னவமளம்’ என்று அரழக்கப்பட்டது.
ைாழ்ப்பாணத்தில் 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிைில் இத்தரகவைார்
வகாைில் ஆடல் மங்ரகைர்களாகக் கடரமைாற்றிை அவதவவரளைில் சிறிை
நிலமானிைப் தபாருளாதாை முரறரை அடிதைாற்றிை பைத்ரதத் ததாழில்
புரிந்து காதற் பைத்ரதகளாக வாழ்ந்து வந்தனர் என்பதரன
நட்டுவச்சுப்ரபைனார் எழுதிை கனகிபுைாணம், நாவலர் பிைபந்தத்திைட்டு
என்னும் நூல்கள் வாைிலாகவும் உறுதி தசய்ை முடிகின்றது.
எனவவ தாசிகள் என்ற பைத்ரத ததாழில் புரியும் குலத்தினர்
வகாைில்களிவல குறிப்பாக, திருவிழாக் காலங்களிவல நிகழ்த்தி வந்த
ஆடற்கரலவை ‘சின்னவமளம்’ என்று மக்கள் அரழத்ததாக அறிை
முடிகின்றது. அைசரவக் களங்களிலும், சில ஆண்டவன் சந்நிதிகளிலும்
ஆடப்பட்டு கால ஓட்டத்தில் எல்லாக் வகாைில்களிலும் இடம்தபறும்
நிகழ்ச்சிைாக வளர்ந்தது. அங்தகல்லாம் வகாைில் பூரசகளில் நட்டுவ
வமளத்ரதக் கண்ட மக்கள், வதவதாசிகள் ஆட்டத்திற்குச்

சிறிை அளவிலான

வமளம் (மிருதங்கம்) பாவிக்கப்படுவதரனக் கண்டு அதரன (சின்னவமளம்)
என அரழக்க முற்பட்டு நாளரடவில் அம்வமளம் பாவிக்கும் நாட்டிைக்
கரலரைவை ‘சின்னவமளம்’ என்ற தபைர் தகாண்டு அரழக்கும் மைபு
வதான்றிைது எனக் கலாநிதி பத்மா சுப்பிைமணிைம் வபான்றவர்கள் கருத்துத்
ததரிவித்துள்ளார்கள்.
எனவவ ஆைம்பத்தில் சின்னவமளம் என்பது மிருதங்கத்திரனக் குறித்துப்
பின்னர் இவ்வாத்திைத்துடன் ஆற்றுரகரை நிகழ்த்தும் குழுவினரைவை
குறிப்பிட்டிருத்தல் வவண்டும். இதனால் இந்நடனத்ரத ஆடும் தபண்கரள
‘சின்னவமளக்காரி’ என்று அரழக்கும் மைபு ைாழ்ப்பாணத்தில் தபருவழக்காக
நிலவிைது.
‘சின்னவமளம்’ என்ற தபைர் இருபதாம் நூற்றாண்டில் பிைபல்ைம்
அரடை ஏரனை தபைர்கள் பின்னரடந்தன. இப்தபைர் தமிழகத்ரதவிட
ைாழ்ப்பாணத்தில் பிைபல்ைம் அரடந்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டின்
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முன்னரைப் பகுதிைில் இவ் ஆடற்கரல தபருவளர்ச்சி கண்டு மிகப்
பிைபல்ைமரடந்தரமரைப் பற்றி அறிை முடிகின்றது.
சின்ைமமளத்தின் வளர்ச்சி :பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டில் இருந்த பிரித்தானிைைர் ஆட்சிவை
இருபதாம் நூற்றாண்டின் முன்னரைப் பகுதி வரை (1948) ஈழத்திலும்
இந்திைாவிலும் ததாடர்ந்து இருந்து வந்தது. எனவவ காலவளர்ச்சிக்கு ஏற்ப
ைாழ்ப்பாணத் தமிழகத் ததாடர்புகள் இக்காலத்தில் தநருக்கமாைின. இதனால்
சமை கரல கலாச்சாை ஊட்டம் வமன்வமலும் தநருக்கம் அரடந்தது.
தமிழகத்து பல்துரறக் கரலஞர்கள் ஈழத்திரனத் தரிசிக்கும் நிரல
ஏற்பட்டது. இவர்கள் ஈழத்திற்கு வந்து தசல்வரத புகழ் தரும் நிகழ்வாகக்
கருதினர் எனத் ததரிகின்றது.
இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட தமிழகக் கரலைரலைில் ஆடல்
மகளிர் பலர் ைாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்து தசன்றதாகவும், சிலர் இங்கு
நிரலைான வாழ்க்ரகரை ஏற்படுத்திக் தகாண்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது.
ஆைம்பக்காலத்தில் ைாழ்வண்ணார் பண்ரணைில் (1900ஆம் ஆண்டில்)
புத்துவாட்டி மடுவவம வதவதாசிகளின் முக்கிை வதிவிடமாக இருந்தாகத்
ததரிகின்றது. வபைாசிரிைர் கா.சிவத்தம்பி அவர்கள் “புத்துவாட்டி”
குடும்பத்தினரை விட்டு

ைாழ்ப்பாணத்தின் இரச, நாடக, நடன வைலாறுகரள

எழுத முடிைாது” என்று கூறிைரம இக்கருத்திரன உறுதிதசய்கின்றது.
(வலன்ரீனா 2008:17).
ஆைம்பத்தில் வகாைில் கரல மைபாக சமைச் சடங்குகளுடன் ஒட்டிை
கரலைாக விளங்கிை இவ் ஆடற்கரல 20ஆம் நூற்றாண்டின் ஆைம்ப
காலகட்டத்திரனத் ததாடர்ந்து நாடக வமரடகளிலும் இடம்தபறலாைிற்று.
ஆடல் மகளிர் நாடகங்களில் நடிக்கவும் தசய்தனர்.

இவ்வாறு

நடித்தவர்களில் இைாஜலக்சுமி, கன்னிகா பைவமஸ்வரி என்பவர்கள்
முக்கிைமானவர். 1910க்களில் புத்துவாட்டி சின்னத்தம்பி என்பவர் அங்கு
ஏற்படுத்திை நாடகக் தகாட்டரகைில் தமிழக நாடக, ஆடற்கரலஞர்களின்
நிகழ்ச்சிகள் இடம்தபற்றன. புத்துவாட்டிைார் மடுவத்தில் ஆைம்பத்தில் இருந்த
வதவதாசிகளில் தசல்லக்கண்டு, இைாஜலக்சுமி, இைாஜாம்பாள் என்பவர்கள்
குறிப்பிடத்தக்கவர்களாகக் கூறப்படுகின்றார்கள்.
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மகொவில்களில் சின்ைமமள ஆடல் நிகழ்வுகள் :ைாழ்ப்பாணத்துக் வகாவில்களிவல வகாைில் திருவிழாக்களின்வபாது,
வசந்த மண்டபத்தில் முதலில் தவில் நாதஸ்வைக் கச்வசரிகள் ஆைம்பமாகும்.
இக்கச்வசரிைானது கரளகட்டி வாசிக்கப்படும்

வபாது, அடுத்த நிகழ்வாகச்

சின்னவமளக் கச்வசரிக்கான ஆைத்தங்கள் நரடதபறும்.

அதன்

முன்வனாடிைாகச் சின்னவமள நிகழ்ச்சிக்குரிை பக்கவாத்திைக் கரலஞர்களான
மத்தளக்காைரும், ஆர்வமானிைக்காைரும் ததன்படுவார்கள். பார்ரவைாளர்கள்
இவர்கரளக் கண்டதும் தவில் நாதஸ்வைக் கச்வசரிகளின் ைசரனரை
விடுத்து சின்னவமள நிகழ்ச்சிரை எதிர்பார்த்து ஒருவரைதைாருவர் இடித்துத்
தள்ளிவிழுத்திக் தகாண்டு சரபைில் அமர்வார்கள். இதனால் தவில்
கரலஞர்கள் தங்கள் கச்வசரிகரள இரடைில் நிறுத்த வவண்டிை நிரல
ஏற்படும்.
இந்நிரலரைப் பற்றி பல்துரறக் கரலஞரும், நாதஸ்வைக்
கரலஞருமான

திரு.வி.மாசிலாமணி அவர்களின் மரனவி முத்துலட்சுமி

அவர்களின் கீ ழ் கண்ட தசவ்வி எடுத்து விளக்குகின்றது.
“சரபவைாரின் ஆைவாைத்தினால் கரளகட்டி அற்புதமாக வாசித்துக்
தகாண்டிருக்கும் தவில் நாதஸ்வைக் கரலஞர்கள் வமளத்ரதயும்
நாதஸ்வைத்ரதயும் கட்டிக்தகாண்டு எழும்பிச்

தசல்லவவண்டிை நிரல

உருவாகும்.”. (வைது 89, 23.03.2017 முத்துலட்சுமி.மா, வட்டுப்பணி
ீ
–
வநர்காணல்).
சின்னவமள ஆடல் நிகழ்வானது தவில், நாதஸ்வை
நிகழ்வுகரளதைல்லாம் பின்தள்ளி முதன்ரமைான இடத்ரதப் தபறுவதற்கு
அக்கால சமூக நிரலரையும் ஒரு காைணம் என்று பல முதிைவர்களின்
தசவ்விகள் மூலம் அறிந்துதகாள்ளக் கூடிைதாக உள்ளது.
அதாவது, அக்காலத்தில் ைாழ்ப்பாணத்தில் தபண்கள் வட்ரட
ீ
விட்டு
தவளிைில் வருவது மிகக்குரறவு. தபாது இடங்களில் அவர்கரளக் காணும்
வாய்ப்பு அக்கால இரளஞர்களுக்கு மிகவும் குரறவாக இருந்தரமைால்
அழகும் கவர்ச்சியும் மிக்க சின்னவமள ஆடல் மகளிரைக் காண்பது
இரளஞர்களுக்கு அரிை சந்தர்ப்பமாக அரமந்தது. எனவவ எல்லாத்
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தரடகரளயும் தாண்டி வந்து இச்சின்னவமள ஆடல்கரள
முண்டிைடித்துக்தகாண்டு வந்து இரளஞர்கள் பார்ப்பதில் விைப்வபதுமில்ரல.
அன்ரறை காலத்தில்

சுவாமி வதியுலா
ீ
வரும்வபாது ஆடல்மகளிர்

சுவாமிக்கு முன்பாக நடனமாடிக்தகாண்டு தசன்றதாகவும் அறிைமுடிகின்றது.
இவ்வாறு சுவாமிக்கு முன்பாக புனிதமாக ததய்வக
ீ மணங்கமழ சின்னவமள
ஆடல் நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பரதயும் அறிைமுடிகின்றது.
இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகள் சின்னவமளக்; கரலக்குரிை ததய்வகப்
ீ
பின்புலத்ரத
வளமூட்டுவதாக அரமகின்றது.
சின்ைமமளம் ஜைரஞ்சகமலடதல்:ைாழ்ப்பாணத்துக் வகாைில்களில் பக்தி பூர்வமாக ஆடப்பட்டு வந்த
ஆடற்கரலைானது தவகுவிரைவில் வகாைிற்கரலைாக இல்லாது வருமானம்
வதடுவதற்குரிை கரலைாக மாறிைது. ‘சின்னவமளம்’ என்ற நாமம் ைாழ்
குடிமக்கள்; ஒவ்தவாருவருக்கும் மனப்பதிவு தபற்றது. வகாைில்களில்
நரடதபறும் திருவிழாக்களின் வபாது சமை வநாக்கிலன்றிக் வகளிக்ரகக்குரிை
நிகழ்வாக இவ் ஆடற்கரல தபருவளர்ச்சி கண்டது. தவில் நாதஸ்வை
நிகழ்ச்சிகரள எல்லாம் பின்தள்ளி முதன்ரமைான இடத்ரதப் தபற்றது.
இந்துக்வகாைில் திருவிழாக்களில் இறுதி நிகழ்ச்சிைாகச் சின்னவமளம்
நரடதபறும். இக்கருத்ரத எடுத்துக்கூறிை முதிைவர்கள் பலர் "விருந்திற்குப்
பாைசம் வபால ஒவ்தவாரு வகாைில் நிகழ்ச்சிகளிலும் சின்னவமள ஆடல்
சிறப்பான நிகழ்வாக இறுதிைில் இடம்தபறும்" எனக்
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.(வலன்ரீனா 2008 : 18) சின்னவமளம் எந்ததந்த
ஆலைங்களில் எல்லாம் நரடதபறுகின்றவதா அங்தகல்லாம் மக்கள் கூட்டம்
அரலவமாதிைதாக அறிைப்படுகின்றது.
சின்ைமமளக் குழுக்கள் உருவொகுதல்:இந்நிரலரம 1930களில் உச்சமரடந்து காணப்பட்டதாக
அறிைப்படுகின்றது. இந்நிகழ்வுகள் வருமானம் வதடும் ஒரு கரலைாக
அரமந்ததால் ைாழ்ப்பாணத்தில் பல்வவறு பகுதிகளிலும் உள்ள வசதி
பரடத்தவர்களிற் சிலர் சின்னவமளக் குழுக்கள் (தசற்றுக்கரள)
உருவாக்கினர். இவர்கள் ததன் இந்திைாவில் இருந்து தைகர்கள் மூலம்
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ததாடர்புதகாண்டு ஆடல் மகளிரை வைவரழத்தனர். இவ்தசற்றுக்கரள
ரவத்திருக்கும் உரிரமைாளர்களின் தபைர், ஊர் என்பன வசர்த்து
அக்குழுவினர் அரழக்கப்பட்டனர். இவற்றில் புத்தூர் மார்க்கண்டு தசற்,
தகாக்குவில் சின்னத்துரை தசற், நீர்வவலி ரவத்திலிங்கம் தசற், இணுவில்
சைவணமுத்து தசற், விளான் பஞ்சலிங்கம் தசற், ஆவைங்கால் யூனிைன்
தசல்லத்துரை தசற், கீ ரிமரல தபான்னுச்சாமி தசற், அளதவட்டி
ஐைாத்துரைதசற், வண்ணார்பண்ரண இைாமசாமி தசற், வறணி சின்னத்தம்பி
தசற், கச்சாய் குஞ்ரசைா தசற், நாச்சிமார் வகாவிலடி வவணுவகாபால் தசற்,
சிறுவிளான் நாகலிங்கம் தசற், வடலிைரடப்பு பஞ்சலிங்கம் தசற், சுதுமரல
மணிைம் தசற் வபான்றரவ

குறிப்பிடத்தக்கரவ ஆகும்.

அத்வதாடு சில குழுக்கள் ஆடல்கரள ஆடிைவர்களின் தபைர்களாலும்
அரழக்கப்பட்டு வந்தன. எடுத்துக்காட்டாகச்

சைசு விசாலினி தசற், விஜைா

தசற், மல்லிகா தசற், அம்பிகா தசற், ஈஸ்வரி சவகாதரிகள் தசற், ரூசிஸ்வைஸ்
தசற், லக்சுமி சவகாதரிகள் தசற், இைாமலட்சுமி தசற், முல்ரல சவகாதரிகள்
தசற், நாவகஸ்வரி தசற், இந்திைாசந்திைா தசற் என்பன குறிப்பிடத்தக்கன.
இவ்வாறான 40ற்கு வமற்பட்ட தசற்றுக்கள் ைாழ்ப்பாணத்தில் பிைபல்ைம்
தபற்றிருந்தன என்பது அறிைப்படுகின்றது.
தமிழ்நொட்டு நடைமகளிரின் வருலக:ைாழ்ப்பாணத்தில் தபாதுவாக ஆலை உற்சவங்கள் பங்குனி மாதம்
முதல் புைட்டாதி மாதம் வரையுள்ள 6 மாதங்களும் நரடதபறும். இவ் ஆறு
மாதங்களுக்கும் நடன விருந்தளிப்பதற்காகத் தமிழகத்தில் இருந்து ஒப்பந்தம்
வபசி நாட்டிை மகளிர் இங்கு அரழத்து வைப்பட்டனர். அவர்கள்
ைாழ்ப்பாணத்தின் பல்வவறு இடங்களிலும் உள்ள வகாவில்களில் ஆடல்
நிகழ்ச்சிகரள ஆற்றுரக தசய்தார்கள். அவர்களுக்கு வட்டு
ீ
வசதி, உணவு
வசதி, சரமைற்காைர் வசதி எல்லாவற்ரறயும் “தசற்” முதலாளி ஏற்படுத்திக்
தகாடுத்தார் என அறிைப்படுகின்றது.
தசற்றுக்கரள ரவத்திருந்த முதலாளிகள் இந்நிகழ்ச்சிகரள
ஒழுங்குபடுத்திச் தசய்வதன்மூலம் ஆடல் மகளிரின் ஒப்பந்தப் பணத்ரதயும்
மற்றும் தசலவுகரளயும் நீக்கி நல்ல வருமானத்ரதப் தபற்றுக்
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தகாண்டார்கள் எனத் ததரிகின்றது. தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர், கும்பவகாணம்,
பண்ருட்டி, எண்கண், குழிக்கரல, வவதாைணிைம் முதலான இடங்களில்
இருந்து ஆடல் மகளிர் இங்கு வந்ததாக அறிைப்படுகின்றது. இவ்வாறு
வந்தவர்களில் தாைாபாய், எண்கண் ைாஜலக்சுமி, அம்புஜம், தசல்லக்கண்டு,
வகாகிலாப்பட்டு, ஆனந்தவல்லி, கமலகுமாரி, மீ னாம்பாள், எண்கண்ணாள்,
இந்திைா சந்திைா, வவணுபத்மா, ைவசாதா, சிறிவாஞ்சிைம் வபான்வறார்
பிைபல்ைம் ஆனவர்கள் எனக் கூறப்படுகின்றது.
1930ஆம் ஆண்டின் பின் சின்னவமளக் கச்வசரி வமலும்
பிைபல்ைமரடந்ததற்கான சூழல்கள் ஏற்பட்டன. தமிழகத்தில் “வதவதாசிகள்
தரடச்சட்டம்” தகாண்டு வைப்பட்டது, எனவவ அங்கு வதவதாசிகள்

ததாழில்

இழந்து வருமானம் இழந்து வாழும்நிரல ஏற்பட்டது. இந்நிரலரம அவர்கள்
ைாழ்ப்பாணத்ரத வநாக்கி வருவதற்குக் காைணமாக

அரமந்தது.

தவளியரங்குளில் சின்ைமமளம்:ஜனைஞ்சகக் கரலைாக வளர்ச்சி கண்ட சின்னவமள ஆடற்கரல
வகாைில் உற்சவங்கள் திருவிழாக்களில் மட்டுமன்றி திருவிழாக்களின்வபாது
நிறுவப்பட்ட தண்ணர்ப்பந்தல்கள்,
ீ
திருமணச்சடங்குகள், தபாதுநிறுவனங்களின்
விழாக்கள்,

மிருகபலி நிகழ்வுகள் வபான்றவற்றிலும் இடம்தபற்று

வந்ததாகவும், விழாக்களில் இவ் ஆடற்கரலைின் வதரவரை பூர்த்தி
தசய்வதற்கு

தசற்றுக்களின் ததாரகவபாதா நிரல கூட ஏற்பட்டது எனக்

கூறப்படுகின்றது.
தொக்கு திறன் மிக்க கலையொகச்

சின்ைமமளம்:-

திருவிழாக்களில் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட குழுக்கரள அரழக்கும் நிரல
ஏற்பட்டது. ஒவை வநைத்தில் பலவமரடகளில் சின்னவமள நிகழ்வுகள்
இடம்தபறலாைின. வமலும் சின்னவமள ஆடல்மகளிரை கண்டி, தகாழும்பு,
மட்டக்களப்பு, நாவலப்பிட்டி, புத்தளம், ஹற்றன், மாத்தரள, அம்பாரற என
இலங்ரகைின் பல பகுதிகளுக்கும் அரழத்துச் தசன்று நிகழ்ச்சிகள்
நடாத்துவது வழக்கமாக இருந்தது.
சின்னவமள ஆடற்கரல வகாைில் திருவிழாக்களில் முக்கிை
இடம்தபற்ற வவரளைில்,

வகாைில்களில் ஆடுவதற்குக் குழுக்களின் ததாரக
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வபாதாத வபாதும், ஒரு இைவில் பல வகாவில்களுக்குச் தசன்று ஆடவவண்டிை
நிரல ஏற்பட்ட வபாதும், இந்நிகழ்வுகரள இைவில் ஆற்றுரக தசய்வதற்கு
வநைம்வபாதாது இருந்தரமைாலும்; பகலிவல இந்நிகழ்வுகரள நடாத்தும்
நிரலயும் ஏற்பட்டது. நிகழ்வுகள் இைவில்; நரடதபறும்வபாது மக்கள்
இைவிைவாக கண்விழித்திருந்து உற்சாகமாக இந்நிகழ்வுகரளப் பார்த்தார்கள்;
என்று கூறப்படுகின்றது. அத்வதாடு இந்நடனத்ரத ஆடும்தபண்களுக்கு பரிசுப்
தபாருட்கரள உபைகாைரும் தபாதுமக்களும் அள்ளி வழங்கிைதாகக்
குறிப்பிட்டார்கள். அக்கால இரளஞர்கள் இந்நிகழ்வுகரளப் பார்ப்பதற்கு
தபற்வறாருக்குத் ததரிைாமல் தசன்று பார்ப்பதாகவும் பல முதிைவர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
இச் சம்பவங்கரள ஆறுமுகநாவலரும் “பற்பல மாணவர்கள்
இைாத்திரிைிவல திருவிழா என்வறாடிச் சனக்கூட்டத்திவல தநருங்குண்டு
தள்ளுண்டு அடியுண்டு நுரழந்து தாசிகளுரடை நாட்டிை கீ தங்கரள
பார்த்துங் வகட்டுங் தகட்ட வார்த்ரதகளுங் தகட்ட தசய்ரககளும் பழகிக்
தகாண்டதும் அவர்கள் இைாப்பாடமும் இழந்து இருபது இருபத்ரதந்து
நாளிரக வரையும் நித்திரை இழந்து.....”எனக் கண்டித்துக் கூறிைிருக்கின்றார்.
இவ்வாவற சின்னவமள ஆடல்நிகழ்வுகள் இரளஞர்களிரடவை தசல்வாக்குப்
தபற்றிருந்தரம புலனாகின்றது.
சின்ைமமளத்தின் உச்சக்கொைம் :ைாழ்ப்பாணத்தில் 1930 முதல் 1960 வரை சின்னவமளத்தின் உச்சக்காலம்
எனக் குறிப்பிடலாம். வகாைில்களில் இவ் ஆடரல ஆடுவதற்குத் தமிழக
ஆடல் மகளிரின்

ததாரக

வபாதாது இருந்தரமயும், 1960களில்

இந்திைாவில் இருந்து இங்குவந்து வபாவதற்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்
காைணமாகவும் புதிை நிரல ஒன்று

வதான்றிைது. இலங்ரகைின் பல

பகுதிகளில் இருந்தும் இந்துக்வகாைில்களில் ஆடல்

நிகழ்வுகரள

நடாத்துவதற்கு இன, மத, வபதமின்றி தபண்கரள அரழத்து ஆடல்கரள
ஆடப்பழக்கி வகாவில்களில் ஆடுவதற்குரிை

ஒழுங்குகரளச் சின்னவமள

தசற் உரிரமைாளர்கள் வமற்தகாண்டனர்.
இவ்வாறு புத்தளத்தில் இருந்து கிறிஸ்தவைான றீற்றா, தகாழும்ரபச்
வசர்ந்த சிங்களப் தபண் “வநானா”, பறங்கி இனத்ரதச் வசர்ந்த “அன்ைா”
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வபான்வறாரும், புத்தளத்ரதச் வசர்ந்த றலி, நல்லி, மாத்தரள சவறாசா,
சிலாபம் கனகா, முல்ரலச் சவகாதரிகள், கிளிதநாச்சி சைசுவதி மட்டக்களப்பு
சவறாசா, தகாழும்ரபச் வசர்ந்த சவறா, கனகா, சசிகலா, சந்தானலக்சுமி
வபான்வறார் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
சின்னவமளத்துரற வறுரமைில் வாடிை குடும்பங்கரளச் வசர்ந்த
தபண்களுக்கு பணம் வசர்ப்பதற்குச் சுலபமான ஒரு வழிைாக
விளங்கிைரமைால் இச்சந்தர்ப்பத்ரதப் பைன்படுத்தி ைாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள
சிலரும் சின்னவமளம் ஆட ஆைம்பித்தனர். இவ்வாறானவர்களில் நாவகஸ்வரி,
நாகபூசணி, சவறாசா, அம்பிகா,

ைாணி, மல்லிகா, அன்னம்மா, சிவகாமி,

கன்னிகா பைவமஸ்வரி, நீலாம்பிரக, புஸ்பாம்பிரக, நகுலாம்பிரக, லக்சுமி,
விஜைா, சுப்புலக்சுமி, விசாலினி, கானசைஸ்வதி, சீதாலக்சுமி, மகாலக்சுமி,
ஜனா வபான்றவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
இக்காலப்பகுதிைில் சாஸ்திரிைமாக ஆடப்பட்டு வந்த சின்னவமள
ஆடற்கரலைானது திரசமாறி திரைப்படங்களின் தசல்வாக்கால்
திரைப்படப்பாணிைில் உச்சக்கட்டத்ரத அரடந்தரமரை வநாக்க முடிந்தது.
அத்வதாடு சின்னவமள ஆடற்கரலைானது வவதறாரு பாணிைில் திரச
திரும்ப வழிவகுத்தது. திரைப்படப் பாடல்களுக்கு ஆடுவது அக்கால
மக்களுக்கு இைசரனரைக் தகாடுத்ததால் இப்பாடல்களுக்கு ஆடல்கரள
ஆடுவரதவை மக்கள் தபரிதும் விரும்பினர். இைசிகர்கள் “இன்னுதமாருமுரற,
இன்னுதமாருமுரற” என்றும் “வமலும் ஒன்று வமலும் ஒன்று” என்று
வகாரிக்ரக விடுப்பதும் அவர்களது வகாரிக்ரகரை நடனமகளிர்
நிரறவவற்றுவதும் அக்காலத்தில் சர்வசாதாைணமாக இருந்தது. சின்னவமளம்
“வநைர் விருப்ப நிகழ்ச்சிைாக” மாறிைிருந்தது. இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகள்
இல்லாவிடில் திருவிழா

உைிர்ப்பற்றதாகக் காணப்பட்டது.

சின்னவமள ஆடல்களில் சாஸ்திரிை நடனங்களுடன் சாகசச் தசைல்கள்
தசய்து ஆடுவது, வமரலத்வதச தபாப்பிரசப் பாடல்களுக்கு ஆடுவது வபான்ற
நடனங்களும் ஆடப்பட்டதுடன் ரலற் நடனங்கள், ஆரடகரளக் கழற்றி
ஆடும் துகிலுரி நடனமான “காபவற” நடனங்கள் என்பவற்ரறயும் ஆடி
ஆடல்மகளிர் பணம் சம்பாதிக்கும் நிரல ஏற்பட்டது. இதரன மக்கள்
விரும்பிைரமைாலும், ஆண்கள் இந்நடனமாடும் தபண்களுக்குப் பரிசுகரள
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வாரி வழங்கிைரமைாலும் ஆடல்மகளிரும் அவர்களது வறுரமைின்
காைணமாக தமது மனம்வபான வபாக்கில் மாற்றங்கரளப் புகுத்தி தநறி தவறி
ஆடினார்கள் என்று அறிைப்படுகின்றது.
சின்ைமமள ஆடற்கலையின் வழ்ச்சியும்
ீ
பின்புைமும் :20ம் நூற்றாண்டின் ஆைம்பத்தில் இருந்து சின்னவமள ஆடற்கரல
வளர்ச்சிைரடந்தது. இந்த நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிைில் புதிை மாற்றங்கரளப்
தபற்று ஒப்பற்ற மக்கள் கரலைாக உைர்ச்சி தபற்ற காலப்பகுதிைிவலவை
அக்கரலைின் வழ்ச்சிக்கான
ீ
காைணிகளும் எதிர்நிரலைாக

வளர்ந்து வந்தன.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முன் ஆலைக் கிரிரைகளில் இரணந்திருந்த இவ்
ஆடற்கரலைினால் ஏற்பட்ட தீரமகள் எண்ணில் அடங்காதரவ.
இத்தீரமகரளக் கண்ணுற்ற பல தபரிைார்கள் இக்கரலரை தீவிைமாகக்
கண்டித்து ஒதுக்க

முைன்றார்கள். இவ்வாறு கண்டனங்கரள

வமற்தகாண்வடாரில் ஆறுமுகநாவலர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர் தனது
ைாழ்ப்பாணச் சமைநிரல என்னும் நூலிவல,
“ரசவசமைிகவள! உங்கள் வகாைில்களில் தபாதுமகளிருரடை நடன,
சங்கீ த, வாண விரளைாட்டு முதலிைவற்ரற ஒழித்து விடுங்கள்
நிர்வாணமாயும் காமத்ரத வளர்ப்பதற்கு ஏதுவாயும் உள்ள
பிைதிரமகரளயும்,படங்கரளயும் அரமப்பிைாது ஒழியுங்கள்.
ரசவப்பிைசங்கங்கள், வவதபாைாைணம், வதவாை திருவாசக பாைாைணம்
முதலிைவற்ரறச் தசய்யுங்கள்...” என்று கண்டித்தார்.(ஆறுமுகநாவலர் 2017 :
29)
1930ஆம் ஆண்டின் பின்னர் இக்கரலைானது பணம் சம்பாதிப்பதற்கு
உரிை ஒரு துரறைாக மாறிைரம, சமூகப் தபாருளாதாை

அைசிைல்

மாற்றங்களினால், மக்களுரடை வாழ்க்ரக நிரலைில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்,
சனத்ததாரக அதிகரித்தரம, திரைப்படங்கள் வதான்றிச் தசல்வாக்குச்
தசலுத்திைரம, வமரலத்வதச கரலகளின் தசல்வாக்கு வபான்றரவ
இப்பாைம்பரிைக் கரலைின் அழிவிற்கு வழிவகுத்த காைணிகள் ஆைின.
வமலும் இலவசக்கல்விைின் வதாற்றத்தினால் குறிப்பாக தபண்கள்
கல்விைறிவு தபற்று வந்தரமைால் இக்கரலரை தவறுத்து ஒதுக்குகின்ற
ஒரு நிரல தபண்கள் மத்திைில் தீவிைமாக ஏற்பட்டதாகத் ததரிகின்றது.
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வதவதாசிகள் தரடச்சட்டம், சிங்களத் தரடச்சட்டம், தசந்தநறி நாட்டிைக்
கரலைின் பைம்பலும், வளர்ச்சியும், இன உணர்வு வளர்ச்சி, தமிழின உரிரமப்
வபாைாட்டம் வபான்ற காைணிகளும் இக்கரலவடிவத்தின் வழ்ச்சிக்குக்
ீ
காைணங்களாக அரமந்தன.
ஆணொதிக்கமும் ஆடல்மகளிரின் அவைநிலையும்:ஆைம்பத்தில் ததய்வகக்கரலைாக
ீ
ஆலைங்களில் ஆடப்பட்டு வந்த
இவ்ஆடற்கரலைானது

ஆண்களின் தவறான பார்ரவைாலும்

அணுகுமுரறகளாலும் வழ்ச்சி
ீ
கண்டது. ஆடல் மகளிரின் வறுரமைிரனயும்,
சமூக ஆதைவற்ற நிரலரையும் சாதகமாகப் பைன்படுத்தி பாலிைல்
இச்ரசக்கு பலிக்கடாவாக்கிைதன் விரளவாக இக்கரல நலிவரடைத்
ததாடங்கிைது.
சாஸ்திரிை நிரலப்பட்ட கரலகளின் எழுச்சி அரவ உைர்நிரலப்பட்ட
மக்களின்

குறிப்பாக ைாழ்ப்பாண உைர் வவளாளரின் ஆதைரவப் தபற்றதால்

தபரும்பாலும் அடிநிரல சமூகப் தபண்களால் ஆடப்பட்ட சின்னவமள
நாட்டிைக்கரல ஒடுக்கப்பட்ட கரலைாக கணிக்கும் மைபு உண்டானது.
ஆறுமுகநாவலர் வபான்ற சமூக சமைப் தபரிைார்கள், ரசவசமைிகளின்
சமூக அந்தஸ்தும் சமைப் புனிதமும் இழக்கப்படுவதற்கு இத்தரகை
சின்னவமள ஆடலும், அதரன ஆடும் தபண்களும் காைணம் எனவும்
கூறப்படுகின்றது. இதனால் சின்னவமளக்கரல அதன் ஆடுகளமான
வகாைில்கரள விட்டு தவளிவைற வவண்டிை சூழ்நிரல ஏற்பட்டது.
சின்னவமளக்கரலைின் முதற்களமாக இருந்த வண்ணார்பண்ரண
சிவன்வகாவிலில் நாவலரின் எதிர்ப்பும் ஆைம்பமானது. காலகதிைில்
மாவிட்டபுைம் கந்தசுவாமி வகாவில், நல்லூர் கந்தசுவாமி வகாவில், சுட்டிபுைம்
அம்மன் வகாவில் உள்ளிட்ட எழுபதுக்கு வமற்பட்ட ஆலைங்களிலும்
சின்னவமளக்கரல தரடதசய்ைப்பட்டது. இதனால் ஏதிலிகள் ஆக்கப்பட்ட
சின்னவமள ஆடல்மகளிர் தமது வாழ்வுக்கான புதிை சூழரலத் வதடவவண்டிை
நிரல ஏற்பட்டது.
இந்நிரலைில் ஆடல்மகளிரிற் சிலர் ஆவிக்குரிை கிறிஸ்தவ
சரபகளுக்கு மதம்மாறி புதிை வாழ்க்ரகரை ஆைம்பித்தனர். ைாழ்ப்பாணத்து
முதலாளிமார்களில் சிலர் அவர்கரள தங்கள் காதற்பைத்ரதைைாக ஆக்கிக்
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தகாண்டனர். பாலிைல் அடிரமகளாக நடாத்தினார்கள். அதனாலும்
சின்னவமளக் கரலஞர்கள் மீ தான சமூகத்தின்பார்ரவ மாறாத தரடைாகக்
காணப்பட்டது. இம்மகளிர் இன்று முதிைவர்கள் ஆகிவிட்ட சூழலிலும் கூட
அவர்களின் மீ தும் அவர்களின் தரலமுரறைினர் மீ தும் இப்பழி
நீங்கவில்ரல. ஒருகாலத்தில் உன்னத கரலஞைாக விளங்கிை இவர்கள்
இன்று தாம் சின்னவமளக்கரலஞர் என்று கூறமுடிைாத அவலநிரலக்குத்
தள்ளப்பட்டுள்ளனர். சமகாலத்தில் சின்னவமளம் குறித்து எழுந்த இலக்கிைப்
பதிவுகள் கூட இக்கரலரை இழிவுபடுத்துவனவாகவவ எழுந்துள்ளன.
இதற்குக் காைணம் இவற்ரற எழுதிைவர்களும் ஆண்கவள.
எடுத்துக்காட்டாக நட்டுவச் சுப்ரபைனார் எழுதிை “கனகிபுைாணம்”; கனகி
என்னும் ஆடல் மகளின் ஆடற்கரல நுட்பங்கரளக் கூறாமல் அவளிடம்
வந்துதசன்ற உைர்வர்க்கத்தினரைப் பட்டிைலிடுவதாக அரமந்துள்ளது.
“நட்டுவ தைொருவைொமை நொடகசொலை வந்தொள்
தசட்டியில் ஒருவன் பட்டொன் மசணியர் இருவர் பட்டொர்
மட்டுவில் குருக்கள் பட்டொர் தகொக்குவிற் சுப்பன் பட்டொர்
மட்டிகள் இவலரப் மபொைப் பட்டவர் பைமபர் அம்மொ”
என்று கூறப்படுகின்றது. (சிவைிங்கரொஜொ 2003:118).
இப்புைாணத்ரதக் கூட ஆண்கள் விட்டுரவக்கவில்ரல. இப்புைாணத்தின்
சிலபாடல்கவள இன்று எமக்குக் கிரடக்கின்றன. ஏரனைரவ இருட்டடிப்புச்
தசய்ைப்பட்டதாக கலாநிதி.எஸ்.சிவலிங்கைாஜா குறிப்பிடுவது இவ்விடத்தில்
மனங்தகாள்ளத்தக்கது. சமைப்தபரிைார்களின் தூைவநாக்கற்ற கண்டனங்களும்
புனிதமான இக்கரலமைபு அழிந்துவபாவதற்குக் காைணமாக அரமகின்றது. இக்
காைணங்களால் தாங்கள் ஒரு சின்னவமளக் கரலஞர் என்று தம்ரம
தவளிப்படுத்தத் தைக்கம் காட்டும் நிரலரையும் சின்னவமள ஆடல்
மகளிரிடம் இன்றும் காணக்கூடிைதாக உள்ளது.
முடிவுலர:ைாழ்ப்பாணத்தில் தபண்கள் மீ தான ஆணாதிக்க சமூகத்தின்
தசைல்களும், ஒடுக்கு முரறகளும், பாலிைல் வன்மங்களும் புனிதமான ஒரு
வகாைிற்கரல மைபு அழிந்துவபாவதற்குக் காைணமாக அரமந்திருந்தது

~ 234 ~

என்பதரன அறிை முடிகின்றது. இரறவனுக்கு வழிபாடாற்றும் வழிபாட்டு
முரறைில் இருந்த ஓர் ஆடல்மைபு பல்வவறுபட்ட காைணங்களினால்
ரகவிடப்பட்டரம

உணைப்பட்டுள்ள இவ்வவரளைில் இரறவனுக்கு

வழிபாட்டின்வபாது மீ ண்டும் இவ் ஆடற்கிரிரை நரடதபறவும், மறுமலர்ச்சி
அரடைவும் வழிசரமக்கப்பட வவண்டும் என்ற வதரவ உணைப்படுவது
காலத்தின் வதரவ என்பதுடன் அது ைாழ்ப்பாணத்தின் தனித்துவ மைபு
என்பதும் கவனத்தில் தகாள்ளப்பட வவண்டும்.

துலண நூல்கள்:
1)

நட்டுவச் சுப்ரபைனார் (பதிப்பாசிரிைர் வட்டுக்வகாட்ரட இைாமலிங்கம்).,

1961, கனகி புைாணம், சுதந்திைன்
2)

அச்சகம், தகாழும்பு.

சிவத்தம்பி, கா., 2000, ைாழ்ப்பாணம் சமூகப்பண்பாடு கருதுநிரல,

குமைன் புத்தக இல்லம், தகாழும்பு.
3)

மவகஸ்வைன், வ., 2011, உருத்திை கணிரகைர் கலாச்சாைத் திைட்டு,

இந்துசமை
4)
5)

கலாச்சாை அலுவல்கள் திரணக்களம்.

பவித்திைா, ஏ., 2006, நடனச் சுவடுகள், உப்புக்குளம், மன்னார்.
Raghavan, M.D., Tamil culture in Ceylon, Kalai Nilavan Limited, „Shantham‟,

Colombo.co.(N.D)
6)

ஸ்ரீைாமவதசிகன், எஸ்.என்., 2001இ பைதக்கரலக்களஞ்சிைம்,

திருதநல்வவலி ததன்னிந்திை ரசவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிதடட்,
தசன்ரன.
7)

28.06.1936, வதவாலைங்களும் வதவதாசிகளும், ஈழவகசரி.

8)

பைதன்., 07.04.1946, ஆலை நடனம், ஈழவகசரி, ஞாைிறு வாைஇதழ்.

9)

வலன்ரீனா இளங்வகாவன்., 2008, ைாழ்ப்பாணத்து நாட்டிை மைபுகள்,

தவற்றிமணி தவளிைீடு. தஜர்மனி.
10)

ஆறுமுகநாவலர், 2017, ைாழ்ப்பாணத்துச் சமைநிரல, நாவலர் நற்பணி

மன்றம், குமைன் புத்தக இல்லம், தகாழும்பு.
11)

கவணசலிங்கன், தச., 2009, நீண்டபைணம், குமைன் புத்தக இல்லம்.
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12)

ஸுந்தைம். பி.எம்., 2003, மைபுதந்த மாணிக்கங்கள் டாக்டர்.வவ.ைாகவன்,

நிகழ்கரல ரமைம், தசன்ரன.
13)

சுந்தைம்பிள்ரள காரை., 1990, ஈழத்து இரசநாடக வைலாறு, கழக

தவளிைீடு.
14)

சிவசாமி, வி., 2005, பைதக்கரல, ைாழ்ப்பாணம், இலங்ரக.

15)

சிவலிங்கைாஜா, எஸ்., 2003, ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிைச் தசல்தநறி,

குமைன் புத்தக இல்லம், தகாழும்பு, தசன்ரன.
_____________________
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33.

கிரந்தம் கைந்த தசொற்கலளத் தமிழுக்கு மொற்றும்

முலற: ஒரு வழிகொட்டி
―இலசயிைியன்

தமாழிகள் என்பது இடத்திற்கு இடம் மாறுபாடு அரடகின்றன. சில
தசாற்கள் பிற தமாழிைில் இருந்து ஒரு தமாழிக்கு வரும் தபாழுது, பிற
தமாழிைின் உச்சரிப்பு மாறுபாடு அரடைவவ தசய்யும். அவ்வாவற தமிழில்
வடதமாழிச் தசாற்கரளயும் ஆங்கிலச் தசாற்கரளயும் தகாண்டு வரும்
தபாழுது அச்தசாற்கள் திரிந்து தமிழின் தன்ரமக்கு ஏற்ப மாறுபாடு
அரடயும். இரதப் புரிந்து தகாள்ள மறுப்பவர்கவள கிைந்தம் என்னும் எழுத்து
முரறரைத் தமிழில் அறிமுகம் தசய்து உள்ளனர். ஆனால் கிைந்தம்
தமிழுக்குச் சிறப்பு தசய்யும் என்ற வநாக்கில் பார்த்தால், அந்த எழுத்துக்கள்
தமிழின் தன்ரமரை மாற்றவவ தசய்து உள்ளன என்பரத உணை முடிகிறது.
இவ்வாறு தமொழியின் தன்லம மொறொமல் தம் எழுத்திலும்,
மபச்சிலும் பயன் படுத்த மவண்டும் என்பவர்களுக்கு வட, ஆங்கிை தமொழி
உச்சரிப்புகலள எவ்வொறு தமிழில் மொற்றி வழங்க மவண்டும் என்பது பற்றி
நன்னூல் கூறுகின்றது. தசய்யுள் வடிவில் உள்ள அந்த விதிகரளப் புரிந்து
தகாள்ள முற்பட்ட வபாது இந்தக் கட்டுரை உருவானது.
தமிழில் 12 உைிர் எழுத்துக்கள், 18 தமய் எழுத்துக்கள், 216 உைிர் தமய்
எழுத்துக்கள், ஒரு ஆய்தம் என 247 வரிவடிவ எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன.
பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி பின்னர் தமிழில் கிைந்த எழுத்துக்கள்
என்பரவ சாதாைணமாக உபவைாகம் தசய்ைப்பட்டன. ஏன் இந்தக் கிைந்த
எழுத்துக்கள் அன்று முதல் இன்று வரை வகாவலாச்சி வருகின்றன? அவசிைம்
இந்தக் கிைந்த எழுத்துக்கள் தமிழுக்குத் வதரவைா? என்பரத ஆைாை
முற்படும் வபாது சமற்கிருதத்ரதயும் தமிழின் எழுத்துக்கரளயும் ஆைாய்ந்வத
ஆக வவண்டும் எனும் கட்டாைம் ஏற்படுகிறது. சாதாைணமாக எழுத்துக்கள்
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இைண்டு வரகப்படும் உைிர் தமய். சரிதாவன. முதலில் உைிரைப் பற்றிப்
பார்ப்வபாம்.
உைிர் எழுத்துக்கள்:

இந்த அட்டவரணரைக் காணும் வபாது ரு, ரூ, லு, லூ, அம், அஃ
என்னும் எழுத்துக்கள் தமிழில் உைிர் எழுத்துக்களில் இல்ரல. ஏன்? தமிழ்
என்பது உைிர் என்பதற்கு ஒரு ததளிவான விளக்கம் ரவத்து உள்ளது.
தமய் எழுத்துக்கள்:
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வமவல காணும் அட்டவரணரை உற்று வநாக்கினால் நாம் ஒரு
முடிவுக்கு வை முடிகிறது. முதலாவது இைண்டு தமாழிகளுக்கும் தபாதுவான
எழுத்துக்கள். ஒவ்தவாரு தமாழிக்கும் உள்ள சிறப்பான எழுத்துக்கள்.
சிறப்பு எழுத்துக்கள்:
இந்த சிறப்பு எழுத்துக்கள் என்றால் என்ன? ஒரு தமாழிைில் உள்ள
எழுத்து மற்தறாரு தமாழிைில் இருக்காது. அரவவை சிறப்பு எழுத்துக்கள்
எனப்படும்.

ரு, ரூ, லு, லூ, அம், அஃ தமிழில் உயிர் அல்ை ஏன்?
உடலின் முைற்சி இல்லாமவல உைிர்தபறுவது உைிர் எழுத்து ஆகும்.
வட தமாழிைில் உள்ள இந்த ரு, ரூ, லு, லூ, அம், அஃ எழுத்துக்கள்
தமய்ைினால் உருவாக்கம் தபறுகின்றன. எனவவ தமிழ் உைிர் எழுத்துக்களில்
இவற்ரற ரவக்கவில்ரல.
ஒரு உடலில் உைிர் மட்டும் வபாதுமா? உடல் இருந்தால்தாவன அது
மதிக்கப்படும். இப்வபாது உடல் பற்றி பார்ப்வபாம். அதாவது,

தமய் பற்றி

பார்க்கப் வபாகிவறாம்.
தமய் எழுத்துக்கள்:
உடலின் அரவைங்கள் முைற்சிைின் வபாது எழும் ஓரச தமய்
எழுத்துக்கள் எனப்படுகின்றன. அடுத்து, ஆரிை தமிழ் சிறப்பு தமய்
எழுத்துக்கரளப் பார்க்கப் வபாகிவறாம்.
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திரியும் தசொற்கள்:
வடதமாழியும் ஆங்கிலம் சார் தமாழிகளும் இந்வதா ஐவைாப்பிை
தமாழிக்குடும்பத்தின் கீ ழ் பகுக்கப் படுகின்றன. ஒரு வரகைில் பார்த்தால்
இந்த தமாழிகளின் ஒலி அரமப்பு ஒத்துப் வபாகின்றன. ஆனால் தமிழின்
தனித்தன்ரமைின் காைணமாக இந்வதா ஐவைாப்பிை தமாழிக்குடும்பத்தின்
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உள்ள தமாழிகளின் வார்த்ரதரைத் தமிழில் கூற வவண்டுமானால் தமிழில்
அல்லாத ஒலிைரமப்புகள் தமிழின் இலக்கண வைம்புகளுக்கு ஏற்ப திரிந்த
ஒலிைாக மாறும்.
தமிழில் திரியும் வட தவழுத்துக்கள்:
வமற்கண்ட அட்டவரணைின் படி பார்த்தால் பின்வரும் எழுத்துக்கள் தமிழில்
திரிகின்றன.
இலடயில் நொன்கும் ஈற்றில் இரண்டும்
அல்ைொ அச்சு ஐ வருக்கம் முதல் ஈறு
யவ்வொதி நொன்லம ளவ்வொகும் ஐ ஐம்
தபொது எழுத்து ஒழிந்த நொல் ஏழும் திரியும்
நன்னூல் - எழுத்ததிகாைம் - பதவிைல் 146; என்கிறது. சரி இந்தப் பாடலின்
தபாருரள உணர்வவாம்.
தமிழில் திரியும் வட உயிர் எழுத்துக்கள்:
பாடலின் தபாருரள உணை,
இலடயில் நொன்கும் ஈற்றில் இரண்டும்
அல்ைொ அச்சு ... தபொது எழுத்து
ஒழிந்த நொல் ஏழும் திரியும்
ததாடர்ந்து,

தற்வபாது அட்டவரணரைப் பார்ப்வபாம்.
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தமிழில் திரியும் வட தமய் எழுத்துக்கள்:
அச்சு ஐவருக்கம் முதல்,
ஈறு
ைவ்வாதி நான்ரம
ளவ்வாகும்
ஐ ஐம்
தபாது எழுத்து
வடதமாழிைில் தமய் எழுத்துக்கரள அச்சு என்கின்றனர்.

தமிழில் / ஆரிைத்தில் உைிரில் உள்ள பத்து எழுத்துக்களும், தமிழில் /
ஆரிைத்தில் உள்ள பதிரனந்து எழுத்துக்களும் இரு தமாழிக்கும் தபாதுவான
எழுத்துக்கள். இரவ அல்லாமல் ஆரிைத்தில் உள்ள பிற எழுத்துக்கள்
தமிழுக்கு வரும் வபாது திரிந்த எழுத்துக்களாக மாறும்.
வடதமொழியின் மொற்றம் அலடயும் எழுத்துக்கள்:
ரு, ரூ, லு, லூ, அம், அஃ, Kha, ga,Gha, Chha,Ja,Jha, tha, da, dha, ttha,ddha,dhaa,
pha,ba,bha, Sa, sha(ஷ),ssa(ஸ),ha(ஹ),க்ஷ, ஷ்க, ஷ்ப ஆகிை எழுத்துக்கள் தமிழில்
திரியும்.
சரி இதுவரை திரியும் எழுத்துக்கள் பற்றி பார்த்வதாம். இனி அந்த
எழுத்துக்கள் எவ்வாறு மாறும் எனப் பார்ப்வபாம்
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எழுத்து திரிபுகள்:
அவற்றுள்,
ஏழாம் உைிர் இய்யும் இருவும் ஐ வருக்கத்து
இரடைின் மூன்றும் அவ்வம் முதலும்
எட்வட ைவ்வும் முப்பது சைவும்
வமல் ஒன்று சடவும் இைண்டு சதவும்
மூன்வற அகவும் ஐந்து இரு கவ்வும்
ஆ ஈறு ஐயும் ஈ ஈறு இகைமும்
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இனி கிைந்த எழுத்துக்களில் ஒரு தசால்ரல எழுத முற்படும் வபாது
அவற்ரறத் தமிழ் எழுத்துக்களில் மாற்றி எழுதும் முரறரைக்
ரகக்தகாண்டால், நாம் இறந்த பின்னும் தமிழ் வாழும் என்பதில் ஐைம்
இல்ரல. இந்த முரறகள் கிைந்த நீக்கிைாக தைித்தமிழகரொதிக்களஞ்சியம்
தமன்தபாருளில் கிைந்த நீக்கி’கூறாகச் வசர்க்கப்பட்டு உள்ளது.
உலரநலடயில் கூறிைொல்:
1.

பிற தமாழி எழுத்து ரு(ர்); இ ஆகவும், இரு ஆகவும் மாறும்;

(எ.கா) ர்ஷபம் - இடபம்; மிர்கம் - மிருகம்
2.

க, ச, ட, த, ப எழுத்துக்களின் பிற உச்சரிப்புகள்;

Kha, ga, Gha, ha ==> க எனவும்;
Chha, Ja, Jha, sha, saa ==> ச எனவும்;
tha, da, dha ==> ட எனவும்;
ttha, ddha, dhaa ==> த எனவும்;
pha, ba, bha ==> ப எனவும் மாறும்.
(எ.கா)நKhaம் => நகம்; நாGaம் => நாகம், வமGhaம் => வமகம்.
3.

ஜ என்பது ை கைமாகும்;

(எ.கா) பங்கஜம் - பங்கைம்
4.

வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் Sa தமிழில் ச ஆக மாறும்;

(எ.கா) Saங்கைன் - சங்கைன்
வார்த்ரதைின் இரடைில், முடிவில் வரும் Sa தமிழில் ச அல்லது ை ஆக
மாறும். (எ.கா)பாSaம் - பாசம்; வதSaம் - வதசம்
5.

வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் ஷ தமிழில் ச ஆக மாறும்;

ஷண்முகம் - சண்முகம்;
வார்த்ரதைின் இரடைில், முடிவில் வரும் Sa தமிழில் ட ஆக மாறும்.
விஷம் விடம்; ஷாஷி - சாசி
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6.

வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் ஸ தமிழில் ச ஆக மாறும்;

ஸரப - சரப;
வார்த்ரதைின் இரடைில், முடிவில் வரும் ஸ தமிழில் ச அல்லது த ஆக
மாறும்.
மாஸம் - மாசம்; மாதம்
7.

வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் ஹ தமிழில் அ ஆக மாறும்;

ஹைன் - அைன்
வார்த்ரதைின் இரடைில், முடிவில் வரும் ஹ தமிழில் க ஆக மாறும்.
வமாஹம - வமாகம்; மஹி- மகி
8.

வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் க்ஷ தமிழில் க்க ஆக மாறும்;

பக்ஷம் - பக்கம்;
வார்த்ரதைின் இரடைில் வரும் க்ஷ தமிழில் அ ஆக மாறும்;
க்ஷூைம் - கீ ைம்
9.

ஆகாைம் ஐகாைமாக மாறும்;

மாலா - மாரல; சபா - சரப
10.

ஈ என்பது இ ஆக மாறும்;

மக்ஷு - மகி
11.

வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் ை தமிழில் அை, இை, உை ஆக மாறும்;

ைங்கன் - அைங்கன்; ைாமன் - இைாமன்; வைாமம் - உவைாமம்.
வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் ல தமிழில் இல, உல ஆக மாறும்;
லாபம் - இலாபம்; வலாபம் - உவலாபம்
வார்த்ரதைின் முதலில் வரும் ை தமிழில் இை ஆக மாறும்;
ைக்கன் - இைக்கன்.

~ 245 ~

12.

ஈதைழுத்து ஓதைழுத்துப் வபால் நிற்றல் = இகைம் வருதல்;

சுக்லம் - சுக்கிலம்; வக்ைம் - வக்கிைம்
13.

ஒற்ரற அடுத்து மகை வகைம் நிற்றல் - உகைமாக மாறும்;

பத்மம் - பதுமம்; பக்வம் - பக்குவம்
14.

ஒற்ரற அடுத்து நகைம் இருப்பின் அகைமாகத் வதான்றும்;

ைத்நம் - ைத் + அ + நம் - ைதனம் = அைதனம்
15.

ைகைத்தின் பின் உகைம் வருதல்;

அர்த்தம் - அருத்தம்
16.

பிறதமாழிச் தசால் என்றரமைால் திரிபும் வகடும் உண்டு;

சக்தி - சத்தி (திரிபு); ஸ்தூலம் - தூலம் (தகடுதல்)
இனி அடுத்த முரற எந்தக் கிைந்தம் கலந்த தசால்ரலப் பார்த்தாலும்
அதரன எவ்வாறு தமிழ் எழுத்துக்களில் மாற்றுவது என்பரதச் தசய்து
பாருங்கள். தமாழிைின் சுரவ இன்னும் உங்களில் அதிகரிக்கும் என்பதில்
சிறிதும் ஐைம் இல்ரல.

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: இரசைினிைன் (isaiyini@yahoogroups.com)
https://thanithamizhakarathikalanjiyam.github.io/
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34.

உைகமயமொக்கலும் வொழ்வியல் தமொழியியல்

மொற்றங்களும்
―முலைவர். வ.ீ மரணுகொமதவி

உலகமைமாக்கல் ஒரு நாட்டின் தபாருளாதாைத்ரத மட்டுமல்லாது
அந்நாட்டு மக்களின் வாழ்விைல் தநறிமுரறகள், வபசும் தமாழி
ஆகிைவற்றிலும் மிகப் தபரும் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவவ
உலகமைமாக்கல் பற்றிை எந்த விவாத்திதிலும் விவைரணைிலும் தபாருளாதை
விவகாைங்கரள விவாதித்தல் மிக முக்கிைமான பகுதிைாக இருந்தாலும்,
அரத மட்டுவம உலகமைமாக்கல் என்பதாகக் குறுக்கி விடமுடிைாது.
உலகமைமாக்கல் என்பது எந்ததவாரு தனித்த கருத்தரமவிலும்
முடக்கப்பட்டு விட முடிைாத பல பரிமாணமுள்ள சமூக நிகழ்வுகளின்
ததாகுதி ஆகும். உலகமைமாக்கலின் மாறுதலுண்டாக்கும் சக்திகள் தற்காலச்
சமூக வாழ்க்ரகைின் தபாருளாதாை, அைசிைல், கலாச்சாை, ததாழில் நுட்பம்,
சுற்றுச்சூழல், தமாழி பரிமாணங்களுக்குள் ஆழமாக ஊடுருவிச் தசல்கின்றன.
ததாழில் நுட்பத்தின் மீ தும், அதன் விரளவாக உற்பத்திைாகும்
தவகுஜனச் சந்ரத தபாருட்களின் மீ தும் தீைாத தவறி தகாண்ட நிரல இன்று
காணப்படுகின்றது. ‘உலகமைமாக்கல்’ என்ற தசால் 1960களில் முதன்
முதலாகப் பைன்படுத்தப்பட்டது. மைபுவழிப்பட்ட அைசிைல், தபாருளாதாைம்,
கலாச்சாை, புவிைிைல் எல்ரலகரள மீ றுகின்ற, வமலும் ஏற்கனவவ இருந்து
வருகின்ற, சமூக வரலப்பின்னல்கரளயும் தசைல்பாடுகரளயும்
தமன்வமலும் ‘தபருக்குவரதயும்’ ‘பரடப்பரதயும்’ உலகமைமாக்கல்
உள்ளடக்கிைிருக்கிறது (மான்ஃப்தைட் பி.ஸ்தடகர், 2006:13).
உலகமைமாக்கல் பல்வவறு பரிமாணங்கரளயும், பல்வவறு
தாக்கங்கரளயும் உள்ளடக்கிைதாக இருந்த வபாதிலும் இக்கட்டுரை மக்களின்
அன்றாட வாழ்க்ரக முரறரமைில் ஏற்படுத்தியுள்ள மாற்றங்கரளயும்,
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அதன் விரளவாக அம்மக்கள் வபசும் தமாழிைில் ஏற்பட்டுள்ள
மாற்றங்கரளயும் ஆைாய்வதாக இக்கட்டுரை அரமகின்றது.
சமீ பத்தில் தசன்ரன நகை நட்சத்திை விடுதி ஒன்றில் ஒரு கருத்தைங்கம்
நரடதபற்றது. அக்கருத்தைங்கில் பங்கு தகாள்ளும் வாய்ப்பு கிரடத்த்து.
கருத்தைங்கு முடிவுற்ற பின் பின்னிைவு வரை அந்த விடுதிைில் தங்கும் சூழல்
ஏற்பட்டது. அந்த நட்சத்திை விடுதிைின் வைவவற்பரறைில் அமர்ந்திருந்வதன்.
சுமார் இைவு 10 மணிைளவில் பதின்ம வைது தபண்களும் ஆண்களும்
வரிரசைாக வை ஆைம்பித்தனர். சிறிது வநைத்தில் காரத கிழிக்கும் இரசைின்
ஓரசயுடன் ஆட்டமும் பாட்டமும் ஆைம்பித்த்து. அது நள்ளிைரவயும் தாண்டி
1.00 மணி வரை நீடித்தது என்னதவன்று வகட்டதற்கு அங்கு ‘pub’ என்று
அரழக்கப்படுகின்ற வகளிக்ரக அைங்கு இருக்கின்றது. வாை இறுதி நாட்களில்
இவ்வாறான தபாழுது வபாக்கு நிகழ்ச்சிகள் நரடதபறுவது வழக்கம்
என்றார்கள். அந்த இரச நம் பாைம்பரிை இரச அல்ல, அவர்கள் அணிந்த
உரட நம் கலாச்சாைத்ரத பிைதிபலிப்பதாக இல்ரல, அங்கு பரிமாறப்பட்ட
உணவு வரககள் நம் பாைம்பரிை உணவுகள் அல்ல. நமக்கும் இைவு வநைக்
வகளிக்ரககள் இருந்தன கதாகலாட்வசபங்கள், நாடகங்கள், பாட்டு, வைீ
விரளைாட்டுகள் என. ஆனால் இன்ரறை இந்த இைவு வநை வகளிக்ரககள்
வமரல கலாச்சாைத்தின் தாக்கமாகவவ காணப்படுகின்றது.
விழாக்களுக்குப் பதிலாக தகாண்டாட்டங்கவள உலகமைமாக்கலின்
விரளவுகளாகின்றன. தமிழர் திருநாள், தபாங்கல், தீபாவளி, காைமரடைான்
வநான்பு வபான்றரவ தமல்ல விரடதபற, மகளிர் தினம், காதலர் தினம்,
அன்ரனைர் தினம், தந்ரதைர் தினம் என வரிரசைாக பல்வவறு தினங்கள்
தான் இன்று தவகு சிறப்பாக இரளவைார்களாலும், ஊடகங்களாலும்
தகாண்டாடப்படுகின்றன. ஊடகங்கள் இக்தகாண்டாட்டங்கரள பிைத்வைாகமாக
நாள் முழுவதும் காட்சிப்படுத்திக் தகாண்டு இருக்கின்றன. கலாச்சாைம் என்ற
தபைரில் வணிகத்ரதப் தபருக்கும் ஒரு முைற்சிவை இக்தகாண்டாட்டங்கள்.
நம் உணவு பழக்க வழக்கங்களும் மிக விரைவாக மாறி வருகின்றன.
இரளை தரலமுரறைினரின் விருப்ப உணவாக நூடுல்ஸ், பிரைடுரைஸ்,
பர்க்கர், பிைஞ்சு பிரைஸ், சிக்கன்65, வக.எப்.சி, நான், வமக்தடானால்ட்ஸ்,
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சாப்ஸ்டிக்ஸ், வகாவகா வகாலா, தம்ஸ் அப். தபப்சி, ஆப்பிள் ரப, சீஸ்,
பன்ன ீர் என்னும் வமரல நாட்டு உணவு வரககவள இருக்கின்றன. அரவயும்
அமர்ந்து உண்ணப்படுவதில்ரல நின்று தகாண்வட உண்ணும் ‘பப்வப’
முரறவை தபரிதும் காணப்படுகின்றது.
நம் பாைம்பரிை

உணவு வரககளான இட்லி, வதாரச, வசாறு, சாம்பார்,

கூட்டு, தபாரிைல், அவிைல், புட்டு, களி, கூழ், அப்பம், வற்றல்,
தபாரிவிளங்காய், சிறுதானிை வரககரளக் தகாண்டு தசய்ைப்படும் பல்வவறு
உணவு வரககள் நம் உணவுப் பண்பாட்டிலிருந்து தமல்ல தமல்ல
விரடதபற்று தசன்று தகாண்டிருக்கின்றன.
ஆதிக்க நாடுகளின் ஒவை மாதிரிைாதலின் தவளிப்பாடுகள் இங்கு
புலப்படுகின்றன. உலகின் பல பகுதிகளிலும் துரித உணவகங்கள் ஆதிக்கம்
தபற்று வருகின்றன. இவற்றின் பைவலுக்கு வச்சுமிக்க
ீ
சமூகக் கலாச்சாைப்
வபாக்குகள் உறுதுரணைாக உள்ளன. இவற்ரறக் குறிக்க அதமரிக்கச்
சமூகவிைலாைான ஜார்ச் ரிட்டர் ‘வமக்தடானால் ரடவசஷன்’ (Mc Donaldization)
என்ற தசால்ரல உருவாக்கினார். வமம்வபாக்காகப் பார்த்தால் மக்கள்
வதரவகரள நிரறவவற்றுவதற்கு நம்பகமான வழிகரள அளிக்கும்
முைற்சிகளுக்குத் துரண நிற்பரவ என்ற அளவில் இரவ தர்க்க ரீதிைாகவவ
ததான்றுகின்றன. ஆனால் திரும்ப திரும்ப ‘உங்கரள மகிழ்விப்பவத எங்கள்
இலட்சிைம்’ எனக் கூறும் பகற்றுத் வதாற்றத்துடன் நம்மீ து திணிக்கப்படும்
வணிக விளம்பைங்களின் பகற்றுத் வதாற்றத்திரனக் கிழித்துப்
பார்த்வதாமானால் தீவிைப் பிைச்சரனகள் இருப்பது ததன்படுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக துரித உணவுகளின் மிகக் குரறந்த ஊட்டச்சத்தும்,
குறிப்பாக அவற்றில் தகாழுப்பு சக்தி மிகுதியும், இதை சம்பந்தமான வநாய்கள்,
நீரிழிவு, புற்றுவநாய், சின்னஞ்சிறு வைதில் ஊரளச் சரத வபான்ற தீவிைமான
உடல்நலப் பிைச்சரனகளுக்குக் காைணமாக இருக்கின்றன என்பரத சுட்டிக்
காட்டலாம்.
உடல் நலம் வபணுவதற்கு விரளைாட்டுகள் வதரவப்படுகின்றன.
அவ்விரளைாட்டுகளில் கூட நம் பண்பாட்டுடன் இரணந்து இருந்த கபாடி,
பல்லாங்குழி, தட்டாங்கல், மல்யுத்தம், வாட்வபார், பாண்டி, சிலம்பம், பச்ரசக்
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குதிரை, குரல குரலைா முந்திரிக்காய், பைமபதம், தாைம், ஆடுபுலி வபான்ற
விரளைாட்டுகள் அரிதாகி விட்டன. இன்று எங்தகங்கு காணினும் ரகைில்
மட்ரடயுடன் நின்று தகாண்டிருக்கின்றனர். கிரிக்தகட் வமாகம்
தரலவிரித்தாடிக் தகாண்டிருக்கிறது. நம்பாைம்பரிை வைீ விரளைாட்டுகள்
தமல்ல தமல்ல காணமல் வபாய்க் தகாண்டிருக்கின்றன.
உரடகளும் அவ்வாவற நாட்டின் சீவதாச நிரலக் வகற்ற உரடகளான
வசரல, தாவாணி, வவட்டி, துண்டு என்பவற்ரற காண்பது அரிதாகிவிட்ட்து.
சல்வார், குர்தா, சூட், வகாட், ரட, ஸ்கார்ட், ஜீன்ஸ், ரநட்டி, தலக்கின்ஸ்
என்ற உரடகவள பைவலாக அணிைப்படுகின்றது.
இரசைிலும் மாற்றத்ரத உணை முடிகின்றது. நம் இரச தமல்லிரச,
வரண,
ீ
தம்பூர், ஹார்வமானிைப் தபட்டி, மிருதங்கம், நாதஸ்வைம், தவபலா,
பரற என்னும் இரசக் கருவிகள் எங்வக? அவற்றிற்குப் பதிலாக பாப், ைாக்,
சிம்பனி என்னும் இரச வடிவங்கவள இரளஞர்களால் இன்று தபரிதும்
விரும்பப்படுகின்றன.
அன்றாடம் பைன்படுத்தப்படும் அழகு சாதன தபாருட்களும் வமரல
நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி தசய்ைப் பட்ட தபாருள்களாகவவ உள்ளன.
குடும்ப அரமப்பு முரறைிலும் அந்நிை கலாச்சாைம் தபரும் பாதிப்ரப
ஏற்படுத்தியுள்ளது. கூட்டு குடும்ப வாழ்க்ரக சிரதந்து தகாண்டிருக்கிறது.
கூட்டுக்குடும்பம் தனிக்குடும்பமாகி தனிமனித குடும்பமாகிக்
தகாண்டிருக்கின்றது. குழந்ரதகளும், முதிவைார்களும் அன்புக்கும்,
அைவரணப்புக்கும் ஏங்கும் நிரல ஏற்ப்பட்டுள்ளது. கூட்டுக் குடும்ப சிரதவின்
நீட்சிைாக இன்று நிரறை முதிவைார் இல்லங்கரளயும், சிறுவர்கரளப்
பாதுகாக்கும் பாலர் இல்லங்களும் தபருகிக் தகாண்டிருக்கின்றன. வட்டிற்கு
ீ
ஒரு குழந்ரத, தனித்து வளரும் குழந்ரத முைட்டு பிடிவாதத்துடன் தான்
எனது என்ற மனப்பான்ரமயுடன் வளர்கின்றது. பகிர்ந்து உண்ணும்
மனப்பான்ரம அறவவ இல்ரல. மழரலைர் மனநல பாதிப்புகளுக்கு
உள்ளாகின்றனர்.
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உலகமைமாக்களின் விரளைாக மிக வமாசமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ததாழில்
விவசாைம். உழவு மாடுகள், தநல் வரககள், சிறுதானிை வரககள் வபான்றன
ஏறக்குரறை அழிந்து விட்டன் எனலாம்;

92 வரக நாட்டு மாடு வரககள்

நம்மிடம் இருந்தன. அவற்றில் எத்தரன வரக மாடுகள் இன்று நம்மிடம்
உள்ளன என்பரத எண்ணிப்பார்க்க வவண்டும். தமிழர்களின் வைீ
விரளைாட்டான ஜல்லிக்கட்டு தரட தசய்ைப்பட்டு அரத மீ ட்தடடுக்க தபரும்
வபாைாட்டம் நடத்த வவண்டிை சூழல் ஏற்பட்டது. உடல் நலனுக்கு தீங்கு
விரளவிக்கும் பாரலத்தரும் மைபணு மாற்றம் தசய்ைப்பட்ட தஜர்சி மாடுகள்
இறக்குமதி தசய்ைப்படுகின்றன.
1.அத்தக்கருப்பன்
2. அழுக்குமரறைன்
3.அணறிகாலன்
4. ஆரளதவறிச்சான்
5. ஆரனச்தசாறிைன்
6. கட்ரடக்காரள
7. கருமரறைான்
8. கட்ரடக்காரி
9. கட்டுக்தகாம்பன்
10. கட்ரடவால் கூரள
11. கருமரறக்காரள
12. கண்ணன் மைிரல
13. கத்திக்தகாம்பன்
14. கள்ளக்காடன்
15. கள்ளக்காரள
16. கட்ரடக்தகாம்பன்
17. கருங்கூரழ
18. கழற்வாய்தவறிைன்
19. கழற்சிக்கண்ணன்
20. கருப்பன்
21. காரிக்காரள
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22. காற்சிலம்பன்
23. காைாம்பசு
24. குட்ரடதசவிைன்
25. குண்டுக்கண்ணன்
26. குட்ரடநைம்பன்
27. குத்துக்குளம்பன்
28. குட்ரட தசவிைன்
29. குள்ளச்சிவப்பன்
30. கூரழவாலன்
31. கூடுதகாம்பன்
32. கூரழசிவரல
33. தகாட்ரடப்பாக்கன்
34. தகாண்ரடத்தரலைன்
35. ஏரிச்சுழிைன்
36. ஏறுவாலன்
37. நாரைக்கழுத்தன்
38. தநட்ரடக்தகாம்பன்
39. தநட்ரடக்காலன்
40. படப்பு பிடுங்கி
41. படரலக் தகாம்பன்
42. பட்டிக்காரள
43. பனங்காய் மைிரல
44. பசுங்கழுத்தான்
45. பால்தவள்ரள
46. தபாட்ரடக்கண்ணன்
47. தபாங்குவாைன்
48. வபாருக்காரள
49. மட்ரடக் தகாலம்பன்
50. மஞ்சள் வாலன்
51. மரறச்சிவரல
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52. மஞ்சலி வாலன்
53. மஞ்ச மைிரல
54. மைிரல
55. வமகவண்ணன்
56. முறிதகாம்பன்
57. முட்டிக்காலன்
58. முரிகாரள
59. சங்குவண்ணன்
60. தசம்மரறக்காரள
61. தசவரல எருது
62. தசம்ம(ப)ரறைன்
63. தசந்தாரழவைிைன்
64. தசாறிைன்
65. தளப்பன்
66. தல்லைன் காரள
67. தறிதகாம்பன்
68. துரடவசர்கூரழ
69. தூங்கச்தசழிைன்
70. வட்டப்புல்ரல
71. வட்டச்தசவிைன்
72. வரளக்தகாம்பன்
73. வள்ளிக் தகாம்பன்
74. வர்ணக்காரள
75. வட்டக்கரிைன்
76. தவள்ரளக்காரள
77. தவள்ரளக்குடும்பன்
78. தவள்ரளக்கண்ணன்
79. தவள்ரளப்வபாைான்
80. மைிரலக்காரள
81. தவள்ரள
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82. கழுத்திகாபிள்ரள
83. கருக்காமைிரல
84. பணங்காரி
85. சந்தனப்பிள்ரள
86. சர்ச்சி
87. சிந்துமாடு
88. தசம்பூத்துக்காரி
89. தசவலமாடு
90. நாட்டுமாடு
91. எருரமமாடு
92. காரிமாடு
ஏறக்குரறை 120 தநல் வரககள் புழக்கத்தில் இருந்திருக்கின்றன, அரவயும்
எங்வக தசன்றன எனத் ததரிைவில்ரல. இப்வபாது நமக்குத் ததரிந்த தநல்
வரககள் ஐ.ஆர்.20, கர்நாடக தபான்னி, ைப்பர் வபான்றரவதான்.
1. அன்னமழகி
2. அறுபதாங்குறுரவ
3. பூங்கார்
4. வகைளா ைகம்
5. குழிைடிச்சான் (குழி தவடிச்சான்)
6. குள்ளங்கார்
7. ரமசூர்மல்லி
8. குடவாரழ
9. காட்டுைானம்
10. காட்டுப்தபான்னி
11. தவள்ரளக்கார்
12. மஞ்சள் தபான்னி
13. கருப்புச் சீைகச்சம்பா
14. கட்டிச்சம்பா
15. குருவிக்கார்
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16. வைப்புக் குரடஞ்சான்
17. குறுரவக் களஞ்சிைம்
18. கம்பஞ்சம்பா
19. தபாம்மி
20. காலா நமக்
21. திருப்பதிசாைம்
22. அனந்தனூர் சன்னம்
23. பிசினி
24. தவள்ரளக் குருவிக்கார்
25. விஷ்ணுவபாகம்
26. தமாழிக்கருப்புச் சம்பா
27. காட்டுச் சம்பா
28. கருங்குறுரவ
29. வதங்காய்ப்பூச்சம்பா
30. காட்டுக் குத்தாளம்
31. வசலம் சம்பா
32. பாசுமதி
33. புழுதிச் சம்பா
34. பால் குடவாரழ
35. வாசரன சீைகச்சம்பா
36. தகாசுவக் குத்தாரள
37. இலுப்ரபப்பூச்சம்பா
38. துளசிவாச சீைகச்சம்பா
39. சின்னப்தபான்னி
40. தவள்ரளப்தபான்னி
41. சிகப்புக் கவுனி
42. தகாட்டாைச் சம்பா
43. சீைகச்சம்பா
44. ரகவிைச்சம்பா
45. கந்தசாலா
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46. பனங்காட்டுக் குடவாரழ
47. சன்னச் சம்பா
48. இறரவப் பாண்டி
49. தசம்பிளிச் சம்பா
50. நவைா
51. கருத்தக்கார்
52. கிச்சிலிச் சம்பா
53. ரகவைச் சம்பா
54. வசலம் சன்னா
55. தூைமல்லி
56. வாரழப்பூச் சம்பா
57. ஆற்காடு கிச்சலி
58. தங்கச்சம்பா
59. நீலச்சம்பா
60. மணல்வாரி
61. கருடன் சம்பா
62. கட்ரடச் சம்பா
63. ஆத்தூர் கிச்சிலி
64. குந்தாவி
65. சிகப்புக் குருவிக்கார்
66. கூம்பாரள
67. வல்லைகன்
68. தகௌனி
69. பூவன் சம்பா
70. முற்றின சன்னம்
71. சண்டிக்கார் (சண்டிகார்)
72. கருப்புக் கவுனி
73. மாப்பிள்ரளச் சம்பா
74. மடுமுழுங்கி
75. ஒட்டடம்
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76. வாடன் சம்பா
77. சம்பா வமாசனம்
78. கண்டவாரிச் சம்பா
79. தவள்ரள மிளகுச் சம்பா
80. காரடக் கழுத்தான்
81. நீலஞ்சம்பா
82. ஜவ்வாதுமரல தநல்
83. ரவகுண்டா
84. கப்பக்கார்
85. கலிைன் சம்பா
86. அடுக்கு தநல்
87. தசங்கார்
88. ைாஜமன்னார்
89. முருகன் கார்
90. தசார்ணவாரி
91. சூைக்குறுரவ
92. தவள்ரளக் குடவாரழ
93. சூலக்குணுரவ
94. தநாறுங்கன்
95. தபருங்கார்
96. பூம்பாரள
97. வாலான்
98. தகாத்தமல்லிச் சம்பா
99. தசார்ணமசூரி
100. பைகுண்டா
101. பச்ரசப் தபருமாள்
102. வசைமுண்டான்
103. வகாணக்குறுரவ
104. புழுதிக்கார்
105. கருப்புப் பாசுமதி
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106. வதிவடங்கான்
ீ
107. கண்டசாலி
108. அம்வைா வமாகர்
109. தகாள்ளிக்கார்
110. ைாஜவபாகம்
111. தசம்பினிப் தபான்னி
112. தபரும் கூம்பாரழ
113. தடல்லி வபாகலு
114. கச்சக் கூம்பாரழ
115. மதிமுனி
116. கல்லுருண்ரடைான் (கல்லுருண்ரட)
117. ைசகடம்
118. கம்பம் சம்பா
119. தகாச்சின் சம்பா
120. தசம்பாரள
பொரம்பரிய விலளயொட்டுகள் வலகப்படுத்தப்பட்டு விலளயொடப்பட்டை.
சிறுவர் (ரபைன்கள்) ரகத்திறன்:
1. அச்சுப்பூட்டு
2. கிட்டிப்புள்
3. வகாலி
4. குச்சி விரளைாட்டு (எல்லா வைதினரும், ஆண், தபண் இருபாலாரும்)
5. குதிரைக் கல்லு
6. குதிரைச் சில்லி
7. சச்ரசக்காய் சில்லி
8. சீச்சாங்கல்
9. ததல்லு (ததல்லுருட்டான்)
10. ததல்லு (ததல்லு எறிதல்)
11. பட்டம்
12. பந்து, வபய்ப்பந்து
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13. பம்பைம்
14. மல்லு
15. வில்லுக்குச்சி
அணி விரளைாட்டு:
1. ஓடுசிக்கு
2. சூ விரளைாட்டு
3. நாடு பிரித்து
4. பந்து, பிள்ரளைார் பந்து
5. பூச்தசால்லி
6. மதிதலாட்டி
7. மந்திக் குஞ்சு
8. வண்டி உருட்டல்
நீர் விரளைாட்டு:
1. காைா பழமா
2. நீரில் ததாடல்
3. நீரில் விழுதல்
கண்டுபிடி:
1. உருண்ரட திைண்ரட
2. சீப்பு விற்கிறது
இருபால் இரளஞர்

உடல் திறன்:

1. ஊதுமுத்து
2. உைிர் எழுப்பு
3. ஐந்து பந்து
4. எலியும் பூரனயும்
5. கல் எடுத்தல்
6. கல்லா மண்ணா
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7. கல்லுக் தகாடுத்தான் கல்வல வா
8. குஞ்சு விரளைாட்டு
9. குத்து விரளைாட்டு
10. துைத்திப் பிடி
11. தூண் விரளைாட்டு
12. ததாடு விரளைாட்டு
13. நாலு மூரல விரளைாட்டு
14. நிலாப்பூச்சி
15. தநல்லிக்காய் (பாடித் ததாடுதல்)
16. பாரிக்வகாடு
17. புலியும் ஆடும்
18. மைங்தகாத்தி
19. மல்லர் கம்பம்
20. மரலைிவல தீப்பிடிக்குது
21. மாங்தகாழுக்கட்ரட
உத்தித் திறன்:
1. உப்பு ரவத்தல்
2. எண் விரளைாட்டு
3. ஓடுகுஞ்சு
4. கண்ணாம்மூச்சி
5. கிச்சுக் கிச்சுத் தம்பலம்
6. தகாப்பரை தகாப்பரை
7. தந்தி வபாவுது தபால் வபாவுது
8. நிலாக் குப்பல்
9. பாக்குதவட்டிரைக் காவணாவம
10. மாது மாது
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ஊழ்த்திறன் (திருவுளம்):
1. ஒற்ரறைா இைட்ரடைா
2. கண்கட்டி விரளைாட்டு
3. வமாதிைம் ரவத்தல்
4. ைாசா மந்திரி
பட்டவர் ததரிவு:
1. ஓ… சிய்ைான்
2. பருப்பு சட்டி (விரளைாட்டு)
3. புரகைிரலக் கட்ரட உருட்டுதல்
காரளைர்:
1. அடிமுரற
2. இளவட்டக்கல்
3. கிளித்தட்டு
4. சடுகுடு (கபடி)
5. சல்லிக்கட்டு (பாய்ச்சல் காரள)
6. சிலம்பம்
கன்னிைர்:
1. அம்மாரன
(ஒருவர் ஆடுவது சங்ககாலப்பந்து விரளைாட்டு. மூவர், ஐவர் எனக் கூடிப்
பாட்டுப் பாடிக்தகாண்டு அடுவது அம்மாரன விரளைாட்டு)
முதிவைார்:
1. ஆடுபுலி
2. ஓட்டம்
3. கட்ட விரளைாட்டு
4. ரகச்சில்லி
5.சூது தாைம்
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6. தாைம்
7. திரிகுத்து
8. துரும்பு
9. நட்சத்திை விரளைாட்டு
10. பைமபதம் (விரளைாட்டு)
11. பல்லாங்குழி
12. முக்குழிைாட்டம்
எல்லாரும் விரளைாடும் விரளைாட்டு..

கரல விரளைாட்டு:

1. கைகம்
2. கழிைல்
3. கரழக்கூத்து
4. காவடி
5. வகாக்கழிக் கட்ரட
6. வர்மம்
கால் திறன்:
1. ஆனமானத் திரி
2. கைணப்பந்து
3. குதிரைக்குக் காணம் காட்டல்
4. தகாக்கு விரளைாட்டு
5. வகாழிக்கால்
6. ரத தக்கா ரத
7. நரடவண்டி ஓட்டம்
8. தநாண்டி
9. பச்ரசக் குதிரை
10. தபாய்க்கால் நரட, தகாட்டாங்குச்சி நரட
11. மந்தி ஓட்டம்
12. மாட்டுக்கால் தாண்டல்
13. மூக்குப்பிடி (துைத்திப் பிடி)
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குழு விரளைாட்டு:
1. அணில் பிள்ரள
2. ஆடும் ஓநாயும்
3. உைிர் தகாடுத்து
4. கல்லுக்குச்சி
5. காக்கா கம்பு
6. காக்கா குஞ்சு
7. குச்சிக்கல்
8. குைங்கு விரளைாட்டு
9. வகாட்டான் வகாட்டான்
10. வகாழிக்குஞ்சு
11. தவரள விரளைாட்டு
12. நாலுமூரலக் கல்
13. மைக்குைங்கு
14. வண்ணான் தாழி
15. வண்ணான் தபாதி
உல்லாசம்:
1. ஊதல்
2. கால் தூக்கிற கணக்கப்பிள்ரள
3. சீத்தடி குஞ்சு
4. வதாட்டம் (விரளைாட்டு)
5. பஞ்சு தவட்டும் கம்வபாடா
6. இததன்ன மூட்ரட
7. கிளி தசத்துப்வபாச்சு
8. ஊதாமணி
9. என் உலக்ரக குத்து குத்து
10. ஒருபத்தி இருபத்தி
11. ஒளிதல்
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12. குச்சு குச்சு ைங்கம்மா
13. குறிஞ்சி வஞ்சி
14. தகாடுக்கு
15. சிறுவடு
ீ விரளைாட்டு
16. வசாத்துப்பாரன (வசாற்றுப்பாரன)
17. ைாட்டு பூட்டு
18. தவிட்டுக் குஞ்சு
19. பிஸ்ஸாவல பற
20. பூசனிக்காய் விரளைாட்டு
21. பூப்பறி விரளைாட்டு
22. பூப்பறிக்க வருகிவறாம்
23. பூப்பூ புளிைம்பூ
24. மச்சிவல ைாரு
25. மத்தாடு
26. வமாரு விரளைாட்டு
27. வவடிக்ரக விரளைாட்டு
28. ஊஞ்சல்
29. ஈசல் பிடித்தல்
30. உப்பு விற்றல்
31. ஒருகுடம் தண்ணி ஊத்தி – விரளைாட்டு
32. கைகை வண்டி
33. கள்ளன் வபாலீஸ்
34. காற்றாடி
35. கிய்ைா கிய்ைா குருவி
36. கிழவி விரளைாட்டு
37. கிறுகிறு மாம்பழம்
38. குரலைா குரலைா முந்திரிக்காய்
39. சங்கிலி விரளைாட்டு
40. தட்டான் பிடித்தல்
41. தட்ரட
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42. நடிப்பு விரளைாட்டு (தண்ணர்ீ வசந்துகிறது)
43. பந்து, எறிபந்து
44. பந்து, பிடிபந்து
45. பன்ன ீர்க்குளம் (விரளைாட்டு)
46. பூக்குதிரை
47. வண்டி உருட்டல்
பாப்பா விரளைாட்டு:
1. அந்தக் கழுரத இந்தக் கழுரத
2. அய்ைன் தகாம்பு
3. அட்டலங்காய் புட்டலங்காய்
4. அத்தளி புத்தளி
5. உப்பு மூட்ரட
6. கிள்ளாப் பறண்டடி
7. தட்டலங்காய் புட்டலங்காய்
8. ததன்ரனமைம் விரளைாட்டு (ஐவலலம் ஐலகப்பல் விரளைாட்டு)
9. நரடவண்டி
10. நான் வளர்த்த நாய்க்குட்டி
11. பருப்பு கரட (விரளைாட்டு)
ததய்வ ஆடல்கள் மக்கள் ஆடல்கள் விழா விரளைாட்டு:
1. உரிமைம்
2. உரிைடி
3. கார்த்திரக விளக்கு
4. கார்த்திரகச் சுளுந்து
5. ரதப்பாரவ
6. பைணி பைணி
7. பாரி வவட்ரட
8. பாரன உரடத்தல்
9. புலிைாட்டம்
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10. தபாம்ரமச்சீட்டு
11. மஞ்சள் நீர் விரளைாட்டு
12. மாட்டுப் பந்தைம்
13. மூணுகட்ரட
14. வமாடி விரளைாட்டு
தசால் விரளைாட்டு:
1. வகலி
2. பூக்குதிரை
3. பூச்தசால்லி
4. தமாழி விரளைாட்டு
5. ைானா மூனா தண்டட்டி
வமற்கூறப்பட்டரவ தமிழர்களின் வாழ்வில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்
இரளை தரலமுரறைினர் நம் பண்பாடு, உணவு, உரட, விரளைாட்டு,
ததாழில், கரல ஆகிை அரனத்திலிருந்தும் விலகிச் தசல்கின்றனர். இந்த
மாற்றங்கள் தமிழர்களின் வாழ்விைலில் மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் வபசும்
தமாழிைிலும் மாற்றங்க்ரள ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு தமாழி வளை
அம்தமாழிைின் தசாற்களஞ்சிைம் விரிவரடை வவண்டும். ஆனால் நம்
தசாற்களஞ்சிைம் வமவல கூறப்பட்ட அத்தரன தசாற்கரளயும் இழந்து
விட்டது. தசாற்கள் இன்ரறை பைன்பாட்டில் இல்ரல அதற்கு பதிலாக
தசாற்களஞ்சிைத்தில் ஏைாளமான கடன் வாங்கப்பட்ட தசாற்கள் வசர்ந்துள்ளன.
அதனால் தமிழ் தமாழிைின் கட்டரமப்பில் மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றது.
அன்றாடம் பைன்படுத்தும் தசாற்கள் கூட தமிழ் தசாற்களாக இல்ரல.
ஆங்கிலச் தசாற்கவள ஆட்சி தசய்கின்றன. அரிசி ரைஸ் என்றும், உப்பு
‘சால்ட்’ என்றும், வவம்பு ‘நீம்’ என்றும், கற்றாரழ ‘ஆலிவவாைா’ என்றும்,
மஞ்சள் ‘டர்மரிக்’ என்றும், பால் ‘மில்க்’ என்றும், தண்ணர்ீ ‘வாட்டர்’ என்றும்
ரகைாளப்படுகின்றது.
ஒரு இனத்ரத அழிக்க வவண்டுதமன்றால் அவர்களின் தமாழிரை
முதலில் அழிக்க வவண்டும். தமாழிைின் அழிவு ஒரு பண்பாட்டிற்கு முற்று
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புள்ளி ரவக்கும். உலகமைமாக்கல் என்னும் தபாருளாதாை வகாட்பாடு
நாட்டின் தபாருளாதாைத்தில் மட்டுமல்லாது மக்களின் வாழ்விலும்
அவர்களின் தமாழிைிலும் தபரும் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தி வருவரத அன்றாட
நிகழ்வுகளில் பார்த்துக் தகாண்டு நிற்கின்றது தமிழ் சமுதாைம்.

துலணநூற்பட்டியல்
மான்ஃபிைட் பி. ஸ்தடகர், 2006, உலகமைமாக்கல், அரடைாளம், பூதநத்தம்.
Renuga devi, V., 2010, Globalization and Cultural Genocide, Aayukkoovai, Madurai, Vol.4, pp.
2436 - 2442.

ததொடர்பு:
முரனவர். வ.ீ வைணுகாவதவி (prof.renuga@gmail.com)
தரகசால் வபைாசிரிைர் தமாழிைிைல் துரற
மதுரை காமைாசர் பல்கரழ கழகம், மதுரை – 62502.
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சங்க இைக்கியத்தில் பூலை

35.

―திருத்தம் தபொன். சரவணன்

முன்னுலர:
பூரன - என்றதும் குறுகுறு மீ ரசமுடிகளுடன் கண்கரளச்
சுருக்கிக்தகாண்டு மிைாவ் என்று கத்தும் அந்த அழகிை குட்டி விலங்கிரன
ைாருக்கும் நிரனவு வைாமல் இைாது. இைவு வநைத்தில் திருட்டுத்தனமாக
வட்டிற்குள்
ீ
நுரழந்து பாரலக் குடித்துவிடும் பூரன இப்வபாததல்லாம்
பகலிலும் அந்த வவரலரைச் தசய்கிறது. பாலுக்குக் காவல் பூரனைா? என்று
வகட்ட காலதமல்லாம் வபாய் இப்வபாது பூரனகரள வட்டிவலவை
ீ
தசல்லமாக
வளர்க்கிறார்கள். நாைிரனப் வபாலவவ பூரனக்தகன்று தனிப்பட்ட
உணவுவரககளும் வந்துவிட்டன. நாைிரனப் வபாலன்றி, வட்டுக்குள்வளவை
ீ
அரடந்துகிடக்கும் தசல்ல விலங்கான பூரனகரளச் சங்க காலத்தில்
தமிழர்கள் தங்கள் வட்டில்
ீ
வளர்த்தார்களா என்பரதப் பற்றியும் சங்க
இலக்கிைங்களில் பூரனகரளப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள பல்வவறு
தசய்திகரளயும் இக் கட்டுரைைில் விரிவாகக் காணலாம்.
பூலை - தபயர்களும் கொரணங்களும்:
பூரன என்னும் விலங்கிரனக் குறிக்க தவருகு, தவருக்கு, பிள்ரள,
பூரச ஆகிை தபைர்கவள சங்க இலக்கிைத்தில் பதிவு தசய்ைப்பட்டுள்ளன. நாம்
தற்வபாது புழங்கிவரும் தபைைான பூரன என்ற தபைர் சங்க இலக்கிைத்தில்
பதிவு தசய்ைப்படவில்ரல என்பது விைப்புக்குரிைது. ! இவற்றுள்,
தவருகு, தவருக்கு ஆகிய தபயர்கள் இவ் விைங்கின் தவருவுதல்
அதொவது அஞ்சுதல் பண்பிைொலும்
பிள்லள என்ற தபயர் குழந்லதலயப் மபொை இரவில்
ஓலசதயழுப்பும் பண்பிைொலும்
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பூலச என்ற தபயர் பூப்மபொை
பைமற்ற உடைிலை உலடயது
என்ற தபொருளிலும்
ஏற்பட்டிருக்கைொம்.
பூரச என்னும் தபைவை
பின்னாளில் பூரஞ என்றும் பூரன
என்றும் மருவிைிருக்க வவண்டும்.
பல்வவறு இந்திை தமாழிகளில்
பூரனகரளக் குறிக்கும் தபைர்கள்
சங்க இலக்கிைத் தமிழ்ப் தபைர்கரள
ஒட்டிவை அரமந்துள்ளது இங்வக குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இந்தி - பில்ைி - சங்க இைக்கியப் தபயரொை பிள்லள என்ற தபயரில்
இருந்து மருவியது.
மலையொளம் - பூச்சொ - சங்க இைக்கியப் தபயரொை பூலச என்ற
தபயரில் இருந்து மருவியது.
ததலுங்கு - பில்ைி - சங்க இைக்கியப் தபயரொை பிள்லள என்ற
தபயரில் இருந்து மருவியது.
கன்ைடம் - தபக்கு - சங்க இைக்கியப் தபயரொை தவருகு என்ற
தபயரில் இருந்து மருவியது.
சங்க இைக்கியத்தில் பூலை:
சங்க இலக்கிைத்தில் வபசப்பட்டுள்ள பூரன காட்டுப்பூரன ஆகும்.
பாலூட்டி இனத்ரதச் வசர்ந்த இந்த காட்டுப்பூரனைின் விலங்கிைல் தபைர்
ஃதபலிஸ் சாவஸ் ( Felis chaus ) ஆகும். காடுகளில் மட்டுமின்றி காடுகளுக்கு
அருகில் உள்ள ஊர்களிலும் இரவ வசித்தன. காட்டுப்பூரனைின்
கரடவாைில் உள்ள வகாரைப்பற்கள் நீண்டு கூரிதாய் இருந்ததாகவும்
பார்ப்பதற்கு இரவ முல்ரலமலரின் கூரிை தமாட்டுக்கரளப் வபாலத்
வதான்றிைதாகவும் இலக்கிைம் கூறுகிறது. காட்டுப்பூரனைின் காலடி
விைல்கள் குவிந்தநிரலைில் இருந்ததாகவும் அது இலுப்ரபப் பூவிரனப்
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வபாலத் வதான்றிைததன்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. காட்டுப்பூரனைின் கண்கள்
இைவிலும் ஒளிரும் தன்ரம தகாண்டரவ என்று கூறுகிறது. இைவு
வநைங்களில் எலிைிரன வவட்ரடைாடி உண்ணும் காட்டுப்பூரனைானது சில
வநைங்களில் வடுகளில்
ீ
வளர்க்கப்பட்ட வகாழிகரளயும் வவட்ரடைாடிக்
தகான்றுண்ட தசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன. காட்டுப்பூரனைின் உடலில் பல
நிறங்கள் உண்தடன்றும் வரைைப்பட்ட ஓவிைம் வபால அது இருந்ததாகவும்
கூறுகிறது. காட்டுப்பூரனைின் குட்டிகளின் உடலில் இருந்த மைிர்
தவள்ரளநிறத்தில் புசுபுசுதவன்று இலவம் பஞ்சு வபால இருந்ததாகவும்
தாைிரனச் சுற்றி குட்டிகள் இருந்தவபாது பார்ப்பதற்கு வானத்தில்
நிலவிரனச் சுற்றி விண்மீ ன்கள் இருந்தரதப் வபாலத் வதான்றிைதாகவும்
இலக்கிைம் குறிப்பிடுகிறது. சங்ககாலத் தமிழர்களின் வட்டில்
ீ
பூரன
வளர்க்கப்பட்டதாகச் தசய்திகள் எதுவும் சங்க இலக்கிைங்களில் பதிவு
தசய்ைப்படவில்ரல.
சங்க இலக்கிைத்தில் காட்டுப்பூரன குறித்துப் பதிவு தசய்ைப்பட்டுள்ள
தசய்திகரளக் கீ ழ்க்காணும் தரலப்புக்களில் விரிவாகக் காணலாம்.
1. பூரனைின் மைிர்
2. பூரனைின் பல்
3. பூரனைின் கண்கள்
4. பூரனைின் காலடி
5. பூரனைின் உணவு
6. பூரனயும் குட்டிகளும்
1. பூலையின் மயிர்:
பூரனைின் பல சிறப்பு அம்சங்களில் அதன் மைிரும் ஒன்று.
புசுபுசுதவன்று பஞ்சிரனப் வபால தமன்ரமைான மைிர் அதன் உடல்
முழுவதும் மூடிைிருக்கும். பூரனரை வளர்ப்பவர்கள் அடிக்கடி அதரனத்
தூக்கி மடிைில் ரவத்துக்தகாண்டு தகாஞ்சுவதற்கான காைணங்களில்
பூரனைின் தமன்மைிரும் ஒன்று. பூரனைின் உடல் மைிரில் பல நிறங்கள்
உண்டு. உடல் முழுவதும் அழகிை வண்ணத்தில் வநர்த்திைான பல
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வகாடுகரளக் தகாண்டிருந்த ஒரு காட்டுப்பூரனைானது பார்ப்பதற்கு
வரைைப்பட்ட ஒரு ஓவிைம் வபாலத் வதான்றிைதாகக் கீ ழ்க்காணும் பாடல்
கூறுகிறது.
எழுதி அன்ை தகொடி படு தவருகின் - அகம். 297

காட்டுப்பூரனைின் குட்டிகளின் உடலில் புசுபுசுதவன்று தபாலிந்திருந்த
தமன்ரமைான தவண்ணிற மைிரிரன இலவ மைத்தின் பஞ்சுடன் ஒப்பிட்டுக்
கூறுகிறது கீ ழ்க்காணும் அகப்பாடல்.
பூலள அன்ை தபொங்கு மயிர்ப் பிள்லள - அகம். 297
இப்பாடலில் வரும் பூரள என்பது இலவ மைத்தின் பஞ்சிரனக்
குறிக்கும்.
2. பூலையின் பல்:
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பூரனைின் வாய்க்குள் பார்த்தால், சிறிை வகாரைப்பற்கள் சிலவற்றுடன்
வமல்தாரடைில் நீண்ட வகாரைப்பற்கள் இைண்டும் கீ ழ்த்தாரடைில் நீண்ட
வகாரைப்பற்கள் இைண்டும் இருக்கும். இரைைிரனக் கிழித்துச் சாப்பிட இந்த
நீண்ட வகாரைப்பற்கள் உதவுகிறது. தவண்ணிறத்தில் கூர்ரமயுடன்
விளங்கும் இந்த நீண்ட வகாரைப்பற்களுக்கு உவரமைாக தவண்ணிறத்தில்
பூத்திருக்கும் முல்ரல மலரின் கூரிை தமாட்டுகரளச் சங்கப் புலவர்கள் பல
பாடல்களில் பாடியுள்ளனர். அவற்றுள் சிலவற்ரற மட்டும் இங்வக சான்றாகக்
காணலாம்.
தவருக்கு பல் உருவின் முல்லைதயொடு கெைி - குறு.240
பொர்வல் தவருகின் கூர் எயிற்று அன்ை
வரி தமன் முலகய நுண் தகொடி அதிரல் - அகம். 391
பிள்லள தவருகின் முள் எயிறு புலரய
பொசிலை முல்லை முலகக்கும் - புறம். 117
பூத்த முல்லை தவருகு சிரித்து அன்ை
பசு வ ீ தமன் பிணி குறு முலக அவிழ்ந்த - குறு. 220
முல்ரலைின் மலைாத கூரிை தமாட்டுக்கரளப் பார்த்த வபாததல்லாம்
புலவர்களுக்குப் பூரனைின் கூரிை நீண்ட வகாரைப்பற்கவள நிரனவுக்கு
வந்ததரன வமற்பாடல் வரிகள் கூறாநிற்கின்றன. அருகில் உள்ள படத்தில்
முல்ரலைின் கூரிை மலர் தமாட்டும் பூரனைின் நீண்ட வகாரைப்பல்லும்
ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
3. பூலையின் கண்கள்:
பூரனைின் சிறப்பு அம்சவம அதன் கண்கள் தான். பூரனைின் கண்கள்
மற்றும் பார்ரவைிரனப் பற்றி விக்கிப்பீடிைா இவ்வாறு கூறுகிறது: "
பூரனகள் சிறந்த இைவுப்பார்ரவரைக் தகாண்டுள்ளன. குரறந்த அளவிலான
ஒளிரை டபீட்டம் லூசிடம் என்ற இரமப்பானது கண்ணின் விழித்திரைக்குப்
பின்னால் குவிப்பதால் குரறந்த அல்லது மங்கலான ஒளிைிலும்
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துல்லிைமான பார்ரவத்திறன் தகாண்டுள்ளன. இரவ மனிதனுக்குப் பார்க்கத்
வதரவப்படும் ஒளிைில் ஆறில் ஒரு பங்கு ஒளிைிவலவை பார்க்கக்கூடிை
திறன் பரடத்தரவ. "

விக்கிப்பீடிைா கூறுவரதப் வபாலவவ நள்ளிைவு வநைத்திலும் பூரனைின்
கண்கள் ஒளிர்வரதக் கீ ழ்க்காணும் சங்கப்பாடலும் உறுதிதசய்கிறது.
தவருகு இருள் மநொக்கி அன்ை கதிர் விடுபு
ஒரு கொழ் முத்தம் இலட முலை விளங்க - அகம். 73
இைவிலும் ஒளிவசும்
ீ
பூரனைின் கண்கரளப் வபால ஒளிவசுகின்ற
ீ
தபரிை முத்துப் வபான்ற கண்கள் இரமகளுக்கு இரடைில் விளங்க .. என்பது
வமற்பாடல் வரிகளின் தபாருளாகும். இவ்வாறு புலவர் கூறுவதன் காைணம்,
தரலவரனச் சந்திக்கத் தரலவிைானவள் நள்இைவு வநைத்திலும் புறப்படத்
தைாைாகி விட்டாள். தரலவரனச் சந்திக்கப் வபாகும் ஆவலினால் பூரனைின்
கண்கரளப்வபால அவளது முத்துப் வபான்ற தபரிை கண்கள் இைவிலும்
ஒளிர்கின்றனவாம். என்ன ஒரு உவரம !. இப்பாடலில் வரும் முரல என்பது
மார்பகங்கரளக் குறிக்காமல் கண்ணிரமகரளக் குறிக்கும். இரதப்பற்றி
கண்ணகி மதுரைரை எரித்தது எப்படி?. என்ற ஆய்வுக் கட்டுரைைில்
விரிவாகக் காணலாம்.

~ 273 ~

வமற்பாடரலப் வபாலவவ, எலிவவட்ரட ஆடிை வவட்டுவச்
சிறுவர்களின் கண்களும் ஆண் காட்டுப்பூரனைின் கண்கரளப் வபால
இருளில் ஒளிர்ந்ததாகக் கீ ழ்க்காணும் புறப்பாடல் கூறுவரதப் பாருங்கள்.
தவருக்கு விலட அன்ை தவருள் மநொக்கு கயம் தலை
......... தவள் வொய் மவட்டுவர் வழ்
ீ துலண மகொஅர்
...... பருத்தி மவைி கருப்லப பொர்க்கும் - புறம். 324
4. பூலையின் கொைடி:

பூரனைின் காலடிைானது விரிந்து பைந்திைாமல் குவிந்தநிரலைில்
காணப்படும். நடக்கும்வபாது ஓரசவைதும் வகட்காத வண்ணம் இருக்க
இத்தரகை குவிந்த காலடி அரமப்பு உதவுகிறது. இதனால் பூரன தனது
இரைைிரன மிக அருகில் தநருங்க முடிகிறது. பூரனைின் காலடி விைல்கள்
குவிந்திருப்பரதக் கூறும் சங்கப்பாடல் கீ வழ:
குவி அடி தவருகின் லபம் கண் ஏற்லற - அகம். 367
வடுகளில்
ீ
பூரன வளர்ப்பவர்கள் ஒரு பாதுகாப்பிற்காகப் பூரனைின்
கால்விைல் நகங்கரள தவட்டிவிடுவர். ஆனால் காட்டுப்பூரனைின் கால்
விைல்கள் உருண்டு திைண்டு கூரிை நீண்ட நகங்களுடன் காணப்படும். இரவ
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பார்ப்பதற்கு நீண்ட கூரிை மருப்புடன் கூடிை இலுப்ரபப்பூவின் குவிந்த மலர்
தமாட்டுக்கரளப் வபாலத் வதான்றிைதாகக் கீ ழ்க்காணும் அகப்பாடல்
கூறுகிறது.
தவருக்கு அடி அன்ை குவிமுகிழ் இருப்லப - அகம். 267
அருகில் உள்ள படத்தில் பூரனைின் காலடித்தடமும் இலுப்ரபப்
பூவின் வடிவமும் ஒப்பிடப்பட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
5. பூலையின் உணவு:
காட்டுப்பூரனைின் முதன்ரம உணவுகளாகக் குழிமுைல், எலி வபான்ற
சிறு விலங்குகரள விக்கிப்பீடிைா கூறுகிறது. விக்கிப்பீடிைா கூறுவரதப்
வபாலவவ கீ ழ்க்காணும் குறுந்ததாரகப் பாடலும் நள்ளிைவில் பூரனைானது
வட்டில்
ீ
திரியும் எலிைிரன வவட்ரடைாடி உண்பரதப் பற்றிக் கூறுகிறது.

நள்ளிருள் யொமத்து இல் எைி பொர்க்கும்
பிள்லள தவருகிற்கு - குறு.107
காடுகளில் குழிமுைல், எலி வபான்றரவ கிரடக்காதவபாது
காட்டுப்பூரனகள் வடுகளில்
ீ
வளர்க்கப்படும் வசவல் மற்றும்
தபட்ரடக்வகாழிகரள வவட்ரடைாடிக் தகான்றுண்ணும். காதலி ஒருத்தி
தனது காதலனுடன் இைவில் வசர்ந்து மகிழ்ந்திருக்கும்வபாது திடீதைன்று
கூவித் துைில் எழுப்பிை வசவலுக்கு " காட்டுப்பூரனைின் வாய்ப்பட்டு
ஒழிவாைாக " என்று சாபம் விடுவதாகக் கீ ழ்க்காணும் பாடல் அரமந்துள்ளது.
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ததொகு தசம் தநற்றி கணம்தகொள் மசவல்
..... பிள்லள தவருகிற்கு அல்கு இலர ஆகி
..... யொணர் ஊரதைொடு வதிந்த
ஏம இன் துயில் எடுப்பிமயொமய - குறு.107
காட்டுப்பூரன ஒன்று வட்டில்
ீ
வளர்க்கப்பட்ட வசவல்வகாழிரைக்
தகான்றுண்ண, அது கண்மூடி அைரும் வவரளைிரன எதிர்பார்த்துக்
காத்திருக்கும் காட்சிைிரன கீ ழ்க்காணும் அகப்பாடல் அப்படிவை நம்
கண்முன்னால் தகாண்டுவருகிறது.
கரும் கொல் மவங்லக தசம் சுவல் வரகின்
மிகு பதம் நிலறந்த ததொகு கூட்டு ஒரு சிலற
குவி அடி தவருகின் லபம் கண் ஏற்லற
ஊன் நலச பிணவின் உயங்கு பசி கலளஇயர்
தளிர் புலர தகொடிற்றின் தசறி மயிர் எருத்தின்
கதிர்த்த தசன்ைி கவிர் பூ அன்ை
தநற்றி மசவல் அற்றம் பொர்க்கும்
புல்தைன் மொலையும் - அகம். 367
வவங்ரக மைத்தருகில் வைகின் கதிர்கள் தபரும் வபாைாகக் குவித்து
ரவக்கப்பட்டிருக்க, அதன் பின்னால் இருந்தவாறு குவிந்த அடிகரள உரடை
ஆண் காட்டுப்பூரனைானது, தனது தபண் துரணைின் பசிைிரனப்
வபாக்குவதற்காக, முருக்கம்பூப் வபான்ற உச்சிக்தகாண்ரடைிரன உரடை
வசவல் வகாழிைானது கண் அைரும் வவரளைிரன எதிர்வநாக்கிக்
காத்திருந்ததாக வமற்பாடல் வரிகள் கூறுகின்றன.
சங்ககாலத் தமிழர்கள் தமது வட்டில்
ீ
வளர்க்கப்பட்ட வசவல் வகாழி
மற்றும் தபட்ரடக் வகாழிகரளக் காட்டுப்பூரனகள் தாக்கிக் தகால்லாதிருக்கச்
சுற்றிலும் வவலி அரமத்திருந்தனர். ஆனால் காட்டுப்பூரனகள் இைவு
வநைத்தில் இந்த வவலிகளின் வமலிருந்தவாறு வகாழிகரள வநாட்டம் விட்டு
வவட்ரடைாடின. இதனால் இவற்ரற 'வவலி தவருகு' என்று இலக்கிைம்
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குறிப்பிடுகிறது. இரதப்பற்றிை ஒருசில பாடல்கள் கீ வழ
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மலை உலற மகொழி குறும் கொல் மபலட
மவைி தவருகு இைம் மொலை உற்று எை - குறு. 139
ஊர் முது மவைிப் பொர்நலட தவருகின்
இருள் பலக தவரீஇய நொகு இளம் மபலட - புறம். 326
6. பூலையும் குட்டிகளும்:
தபரிை பூரனரைக் காட்டிலும் அதன் குட்டிகள் தான் மிக அழகாக
இருக்கும். வட்டுப்பூரனவைா
ீ
காட்டுப்பூரனவைா எதுவானாலும்
தாய்ப்பூரனக்கும் அதன் குட்டிகளுக்கும் இரடைிலான பாசம் அதிகம். பல
சமைங்களில் தனது சிறிை குட்டிைிரனப் பூரனத் தன் வாைினால்
கவ்விைவாறு தூக்கிச் தசல்வரதப் பார்த்திருக்கிவறாம். தாய்ப்பூரன எங்கு
தசன்றாலும் அதன் பின்னாவலவை அதன் குட்டிகள் ததாடர்ந்து தசல்லும்.
இதரன ஒரு அழகான உவரமயுடன் கீ ழ்க்காணும் பாடலில் புலவர்
கூறுவரதப் பாருங்கள்.
பூலள அன்ை தபொங்கு மயிர்ப் பிள்லள
மதி சூழ் மீ ைின் தொய் வழிப்படூஉம் - அகம். 297
காட்டுப்பூரனைின் குட்டிகள் தன் தாைிரனச் சூழ்ந்தநிரலைில்
இருந்ததரன வானத்தில் விண்மீ ன்கள் நிலவிரனச் சூழ்ந்து இருந்ததரனப்
வபாலத் வதான்றிைதாக வமற்பாடலில் கூறுகிறார் புலவர். இதிலிருந்து, அந்தக்
காட்டுப்பூரன மற்றும் குட்டிகளின் உடலில் தவண்ரம நிறம்
மிக்கிருந்ததரன அறிைமுடிகிறது.
முடிவுலர:
சங்க இலக்கிைங்களில் காட்டுப்பூரனகரளப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள
பல்வவறு தசய்திகரளக் கண்வடாம். சங்ககாலத் தமிழர்கள் வடுகளில்
ீ
பூரன
வளர்க்கவில்ரல என்வற ததரிகிறது. அப்படி வளர்த்திருந்தால் வட்டில்
ீ
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வளர்க்கப்பட்ட ஆடு, மாடு, நாய், வகாழிகரளப் பற்றிக் கூறிைரதப்வபால
வட்டுப்பூரனகரளப்
ீ
பற்றியும் பதிவுதசய்திருப்பர். ஆனால் காலம் மாறமாற
தமிழர்களுக்குத் தமது வடுகளிலும்
ீ
பூரனகரள வளர்க்கவவண்டிை வதரவ
ஏற்பட்டது. காைணம், அறுவரட தசய்து வசமித்து ரவத்திருந்த தநல்
முதலான திரனகரள எலிகளும் தபருச்சாளிகளும் கவர்ந்து தசன்றுண்டன.
இவற்ரறக் தகால்வதற்காகவவ வடுகளில்
ீ
பூரனகரள வளர்க்கலாைினர்.
ஆனால் வளர்ப்புப் பூரனகளுக்கும் காட்டுப்பூரனகளுக்கும் குணவவறுபாடுகள்
உண்டு; இைண்டின் விலங்கிைல் தபைரும் வவறுவவறு. வட்டுப்பூரனகள்
ீ
எலிகரளயும் தபருச்சாளிகரளயும் வவட்ரடைாடிைவத ஒழிை வட்டில்
ீ
வளர்க்கப்பட்ட வகாழிகரளத் தாக்காமல் நட்புடன் பழகத் துவங்கின.
இப்படிைாக மனித சமுதாைத்துடன் பூரனகள் இரைந்து வாழ்ந்த நிரலைில்,
பூரன ததாடர்பாகப் பல பழதமாழிகளும் உருவாைின. " ஆரனக்கு ஒரு
காலம்; பூரனக்கு ஒரு காலம் " என்பது அவற்றுள் ஒன்று.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு:
திருத்தம் தபான். சைவணன் (vaendhan@gmail.com)
https://thiruththam.blogspot.in/2018/02/7.html
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36.

சங்ககொைச் மசரர் வரைொறு -தநடுங்கட்டுலர
―இரொம.கி.

1
சிலம்பின் "காட்சிக்காரத 163 ஆம் வரிைில் வரும் 'ஆரிை மன்னர்
ஈரைஞ்ஞூற்றுவர்க்கு' என்பதன் தபாருதளன்ன?" என்று ஒரு வகள்வி எழுந்தது:
இதற்கானவிரட சற்றுநீளமானது. அரதச் தசால்லுமுன் சங்ககாலச்
வசைர்வைலாற்ரறயும், அதற்குதவிைாய் இரணைத்திலுள்ள மகத அைசர்
காலங்கரளயும் சற்று ஆழமாய்ப் பார்க்கவவண்டும்.
சிலப்பதிகாைக் காலத்தில் வடக்வக
மகத அைவச வபைைசாய் இருந்தது. (என்
”சிலம்பின் காலம்” நூரலயும்
படியுங்கள்.) மகதத்வதாடு தபாருதாதவன்
அந்தக்காலத்தில் வடக்வக வமதலழ
முடிைாது. அல்லாவிடில்
மகதத்திற்கடங்கிக் கப்பங்கட்டவவண்டும்.
ததற்கிருந்து பரடதைடுத்துப் வபானவன்
(இந்தப் பரடதைடுப்ரப இதுவரை எந்த
வடவரும் ஏற்றதில்ரல. பாகதச்
சான்றுகள்

ஏதும் இதுவரை

கிரடக்கவில்ரல. தவறுவம “தமிழ்
வாழ்க” என்று கூப்பாடு வபாடுவதிற்
பைனில்ரல. சிலப்பதிகாைத்ரதச்
சரிைாய்ப் தபாருத்தித் வதடவவண்டும்.
இல்லாவிட்டால், 5/6 ஆம் நூற்றாண்டுப்
புதினம் என்று தசால்லித்
திரிைவவண்டும்) மகதத்ரதச்
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சண்ரடக்கிழுக்காது தமிழன் வபாய்வந்தாதனன்பது ஒரு
கட்டுக்கரதைாகிவிடும் ”இளங்வகா வடிகட்டிை தபாய்தசால்கிறார்” என்று
கருதவில்ரலதைனில், கரதக்காலம் மகதத்வதாடு தபாருந்த வவண்டும்.
கரதரை 5, 6 ஆம் நூற்றாண்டிற்குத் தள்ளுகிறவர்
வஞ்சிக்காண்டத்ரதவை மறுக்கிறார். “எல்லாவம கப்சா, இதுதவாரு புதினம்”
என்பார் ஒருநாளும் வஞ்சிக்காண்ட முகன்ரம புரிந்தவர் இல்ரலதைன்று
தபாருளாகும். அவர் தமிழரை இழிவுதசய்கிறாதைன்பது இன்தனாரு
ஆழமானதபாருள். அப்படிமறுக்கிறவர் ”வசைன் ைாவைாடு வபார்தசய்திருப்பான்?”
என்பரத ஆதாைத்வதாடு தசால்லவவண்டும். இளங்வகாதவன்ற எழுத்தாளர்
கற்பரனக்கரத தசால்லிைிருந்தால், மதுரைக்காண்டத்வதாடு முடிப்பவத
சரிைான உச்சக்கட்ட உத்திைாகும். அதற்கப்புறம் காரதைில் ஓரிரு
காட்சிகரளச் தசால்லி “சுபம்” என முடித்திருக்கலாம். (அப்படிவை சிறுவைதில்
இைதவலாம் நான் விழித்துபார்த்த 15 நாள் கண்ணகி கூத்துக்கள்
நரடதபற்றன. இக்கூத்துகரள 3,4 முரற பார்த்திருக்கிவறன். வகாவலன்
கரததைனும் நாட்டுப்புறக் கூத்துப்பாட்டும் அப்படித்தானிருக்கும்.
வஞ்சிக்காண்டமிருக்காது.)
ஒருகரதரை எங்கு முடிக்கவவண்டுதமன்பதற்கு உளவிைல்
ததாடர்பாய்க் கரதைிலக்கணமுண்டு. அக்கரதைிலக்கணம் மீ றிச்
சிலப்பதிகாைமுள்ளது. கண்ணகி பாண்டிைரனப் பழிவாங்கிைதும் மதுரைரை
எரித்ததும் சிலம்பின் முடிவல்ல. மதுரைக்காண்டத்தில் முடிவது சிலம்பு
அணிகலனின் அதிகரிப்பால் வந்தது. வஞ்சிக்காண்டத்தில் முடிவது
சிலம்தபனும் மரலைைசின் அதிகாைம். அது வடக்வகவபாய் தவற்றிதகாண்டு
தமிழகத்திற் தன்ரனப் வபைைசனாய்க் காட்டிக்தகாள்கிறது. அதனாற்றான்
சிரறப்பிடித்த ஆரிைவைசரை மற்றவவந்தருக்குக் காட்டச்தசால்கிறான்.
சிலம்தபன்ற தசால்லிற்கு காப்பிைத்தில் இருதபாருளுண்டு. ”இளங்வகா
வஞ்சிக்காண்டத்ரத ஏன் தன்நூலில் ரவத்தான்? அதிதலன்ன
தசால்லவிரழகிறான்? உட்கருத்ததன்ன? ஒரு காட்சி, காரத, காண்டம்
நூலில் ஏன் வருகிறது?” என்பவத கட்டுக்கரதக்கும், காப்பிைத்திற்குமான
வவறுபாடு.
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சிலம்பில் வரும் ஆரிைவைசர் தபரும்பாலும் மகதத்திலும், மகத்ரதச்
சுற்றியுமிருந்தவவை. வடக்தகன்றவுடன் நம்ரமைறிைாது தில்லிரையும்,
தில்லிக்கு வடவமற்ரகயுவம எண்ணிக் தகாள்கிவறாம். அது பிற்காலப்பார்ரவ.
பழங்காலத்தில் வடக்தகன்பது வாைணாசி, பாடலிபுத்தம் சுற்றிை பகுதிகவள.
சங்ககாலத்திற் கங்ரகவை வடக்கின் வற்றாத ஊற்று பாடலிபுத்தத்ரத
தக்கசீலத்வதாடு உத்தைப்பாரதயும், ததன்னாட்வடாடு தக்கணப்பாரதயும்
கலிங்கத்வதாடு கடற்கரைப்பாரதயும் இரணத்தன. மூன்றாம்பாரத
அக்காலத்தில் தமிழகத்ரத இரணக்கவில்ரல. தபரும்பாலான பைணங்கள்,
பரடதைடுப்புக்கள் உத்தை, தக்கணப்பாரதகளின் வழிவை நடந்தன. இற்ரற
அவுைங்காபாதிற்குத் ததற்வக வகாதாவரி வடகரைப் படித்தானத்தில்>
பைித்தான்> ரபத்தான்) தக்கணப்பாரத முடிந்தது. வமாரிைருக்கான தண்டல்
நாைகைாய் படித்தானத்திலிருந்து, பின்பு ஆளுநைாகவும் மன்னைாகவும்
நூற்றுவர்கன்னர் (சாதவாகன்னர்) மாறினார். நூற்றுவர்/ சாத்துவருக்கு,
தநாறுக்குவதைன்ற தபாருளுண்டு. நூதறன்ற எண்ணிக்ரகப் தபாருள்
கிரடைாது. சிலம்புக்காலத்தில் நூற்றுவர் கன்னரும், அவருக்கு வடக்கில்
இருந்த மகதக் கனக அைசரும் வலிைிழந்திருந்தார்.
தமாழிதபைர்வதைக் கருநாடக, வவங்கடத்தின் (காடுவிைவிை
வவகுங்கடத்தில் மக்கள் வதிவது மிகக்குரறவு) வழி தகடூர் ஊவட மூவவந்தர்
நாட்டிற்கு தக்கணப்பாரதைின் ததாடர்ச்சி இருந்தது. Plus there was a standing
Tamil army to protect the language changing country as per Maamuulanaar.
தமாழிதபைர்வதைத்ரதத் ”திைாமிைசங்காத்தம் 1300 ஆண்டுகள்
காப்பாற்றிைததன்றும், தாவன சங்காத்தத்ரத உரடத்ததாயும்” கலிங்கக்
காைவவலன் தன் கல்தவட்டிற்குறிப்பான். தமாழிதபைர் வதைத்ரத ஒட்டிைதால்
நூற்றுவர்கன்னர் நாணைத்தின் ஒருபக்கம் தமிழும், இன்தனாரு பக்கம்
பாகதமும் இருந்தது. நூற்றுவர்கன்னர் தாம் சுருங்கிை காலத்தில் ஆந்திை
அமைாவதிக்குத் தரலநகரை மாற்றிக்தகாண்டார். நூற்றுவர்கன்னர்
ததாடங்கிைது படித்தானம்; முடிந்தது அமைாவதி. கன்னருக்குப்பின்
படித்தானத்தில் கள அப்ைர்>களப்ைர் அைவசறினார். பின்னாளில் அவவை
மூவவந்தரைத் ததாரலத்தார். (களப்ைர் என்கிவறாவம, அவர் இவர்தாம்.)
சங்ககாலத்தில் ததாண்ரடநாட்டிற்கு வமல் கலிங்கம்வரை கடற்கரை
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தவிர்த்திருந்தது ததாண்டகக் காடு (>தண்டக ஆைண்ைம்) எனவாைிற்று. பின்
இக்காடழிந்து இற்ரற ஆந்திைமானது. காடழித்த காைணத்தால் பல்லவருக்குக்
காடவர்/ காடுதவட்டி என்ற தபைர்வந்தது.
தகடூரிலிருந்து வைநாடு வழிைாகக் குடவஞ்சிக்கும், தகாங்குவஞ்சி
வழிைாக உரறயூருக்கும், தபாதினி (பழனி) வழிைாக மதுரைக்கும்
பாரதகளிருந்தன. (இன்றும் பாரதகள் இப்படித்தான்.) குறிப்பிட்ட
இக்கூட்டுச்சாரலகள் இருந்ததாவலவை அதிைமான்கள் வடக்வக
அறிைப்பட்டார். காைணமின்றி அவசாகன் சத்திைபுத்திைரைச் தசால்லவில்ரல.
மகதத்திலிருந்து தமிழகம் வை தகடூரின் அதிைமாரனத் தாண்டி வைமுடிைாது.
இன்று சிங்கப்பூரை மீ றி இந்திைப்தபருங்கடலிலிருந்து
பசிபிக்தபருங்கடலுக்குள் எந்தக்கப்பலாவது வபாகமுடியுமா? அதன் தடந்தரக
இருப்பாற் (strategic existence) சிங்கப்பூர் தபரிதாகப் வபசப்படுகிறது.
அப்படிவைதான் தகடூரின் இருப்பு தமிழகத்திலிருந்து வடக்வக வபாவதற்கு
இருந்தது.
(சங்கப்பாடல்களில் பாதிக்குவமல் பாரலத்திரணப் பாடல்கள். அவற்றிற்
தபரும்பகுதி வணிகத்திற்வபான தசய்திகள்தான். வணிகதைல்லாம் எங்குதான்
வபானார்? முடிவில் எல்லாவம மகதத்திற்குத்தான். அவதவபால
மகதத்திலிருந்தும் தமிழகம் வந்தார். அவருக்கு வவண்டிை தபான்
(வடதகாங்கிற்-பிற்காலத் ததன்கருநாடகம்-கிரடத்தது. எவன்
தகாங்ரகக்கவர்ந்தாவனா அவவன தமிழரிற் தபருவவந்தன்.), மணிகள்
(ததன்தகாங்கிற் கிரடத்தன. தகாங்குவஞ்சி இதனாவலவை சிறப்புற்றது.),
முத்து (நித்தில்>நிதி என்றதசால் முத்திதலழுந்தது. பாண்டிநாடு முத்திற்குப்
தபைர்வபானது), பவளம் (வசாழநாட்டிற் கிரடத்தது.) இன்ன பிற தசல்வங்கள்
(குறிப்பாய்ச் தசலாவணிச் சைக்குகள்-exchange goods) கிரடக்கவவண்டுதமனில்,
2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழகம் வைாது முடிைாது. எந்த நாடு தசலாவணிச்
சைக்குகரள அதிகம் தகாண்டவதா, அதுவவ அக்கால வணிகத்தில் தவன்றது.
மகதத்ரதவிடச் சிறுபைப்வப தகாள்ளினும், தசலாவணிச் சைக்குகளால் தமிழர்
அக்காலத்தில் தனிப்தபரும்நிரல தகாண்டார். இவ்வணிகத்திற்குக்
தகாங்குவஞ்சியும், தகடூரும் முகன்ரமைாைிருந்தது உண்ரமதான்.
அரதைாரும் மறுக்கவில்ரல. ததால்லிைல் தவளிப்பாடுகள் அரதத்தான்
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காட்டின. மணிகளுக்கும், மாரழகளுக்கும் தகாங்குமண்டலம் தபைர்தபற்றது.
அரதரவத்துச் ”வசைர்தரலநகவை இங்குதான் இருந்தது” என்பது சற்று
அதிகம். வானத்திற்கும் புவிக்குமாய் வகாட்ரடகட்ட முைல்வதாகும்.
தகாங்குவஞ்சி என்றுவம குடவஞ்சிக்குக் கீ ழ்ப்பட்டிருந்தது. வவண்டுதமன்வற
தகாங்குவஞ்சிரைத் தூக்கிப்பிடிப்பவர் ஆய்வின்றிப் வபசுகிறார்.

(எவ்வளவு

தான் பாண்டிைர் மதுரைரைப் வபசினாலும், தகாற்ரக தான் பாண்டிைரின்
வதாற்றுவாய். தகாற்ரகரை என்றும் விட்டுக்தகாடுக்க மாட்டார்.)
(ஒவ்தவாருவரும் தம் வாழிடங்கரளத் தூக்கிப்பிடிப்பதற்காய்
ஏைணத்ரதத் தூக்கிக் கடாசுவது தபாருளற்றது. ”திருச்சிைிலிருந்து மதுரைக்கு
காரைக்குடி வழிவைதான் எல்வலாரும் வபானார்” என்று நான் தசான்னால்
பலருஞ் சிரிப்பார். விைாலிமரல வழிதான் குரறத்ததாரலவுப் பாரத என்பது
உள்ளரம நரடமுரற. மக்கள் மதிப்பார்.) தகாங்குவஞ்சி வாணிகத்தில்
தகடூவைாடு ததாடர்புற்றது இைற்ரகவை. ஆனால் சிலம்ரப ஆழப்படித்தால்
குடவஞ்சிைின் சிறப்புப் புரியும். (தகாஞ்சம் தபாறுக்கவவண்டும்.
இப்தபாழுதுதாவன 4,5 ஆண்டுகள் முன்வன ததால்லிைலார்
முசிறிப்பட்டணத்ரதக் கண்டுபிடித்தார். அங்கிருந்து சிறுததாரலவிற்
குடவஞ்சி கிரடத்துவிடும்.)
இனி மகதத்தின் பல்வவறு அைசர் காலங்களுக்கு வருவவாம்.
அதலக்சாண்டர் இந்திைாவின்வமற் பரடதைடுத்தது தபா.உ.மு.327/326
என்பர். (இது ஒரு வைலாற்று முற்ரறப் புள்ளி. இரதரவத்வத
இந்திைவைலாற்ரறக் கணிக்கிறார்.)
சந்திைகுத்த வமாரிைன் காலம் தபா.உ.மு.321 - 297 (இவனுக்கு முந்ரதை
நந்தர் காலத்ரதக் குறிக்கும் சங்கப்பாடல்களும் உண்டு. குறிப்பாய்
மாமூலனார் பாடல்கள். சங்க இலக்கிைத்ரத ஒழுங்காகப் தபாருத்தாத
காைணத்தால் சங்ககாலத் தமிழர் வைலாற்ரற, இன்றுங்கூடத் தப்பும்
தவறுமாய்ப் புரிந்துதகாள்கிவறாம். கமில் சுவலபில் கணிப்பிலிருந்து தவளிவை
வந்தாதலாழிை இது புரிைாது.)
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பிந்துசாை வமாரிைன் காலம் தபா.உ.மு. 297 - 273 (இவன்தான்
ததன்னகத்தின் வமல் பரடதைடுத்தவன். இவன் பரடதைடுப்ரபப் பற்றிச்
சுற்றிவரளத்துச் சங்கப்பாடல்கள் உண்டு. தமிழ் மூவவந்தரைத் வதாற்கடிக்க
முடிைாமல் இவன் பரடகள் திரும்பிப் வபாைின.)
வதவானாம்பிைதசி அவசாகன் காலம் தபா.உ.மு. 268 - 232 (இவன்
ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் 4 ஆண்டுகள் ஒவை குழப்பம் மகதநாடு
வவந்தனில்லாது இருந்தது. கணக்கின்றித் தன் வசாதைரைக் தகான்வற
அவசாகன் பட்டத்திற்குவந்தான். இந்திைவைலாற்றில் முகன்ரமைான மன்னன்.
தமிழ்மூவவந்தரின் இருப்ரபயும் அதிைமான்களின் இருப்ரபயும் தன்
கல்தவட்டுக்களிற் பதிவுதசய்தவன். இவன் தசய்த வகாத்ததாழில்
தமிழ்மூவவந்தைால் பாைாட்டப்பட்டது வபாலும். ஏதனனில் வதவானாம்பிை தசி
என்ற பட்டம் அப்படிவை தமிழாக்கப் பட்டுச் வசைருக்கு முன்தனாட்டாக்கப்
பட்டததன்பார். மைிரல சீனி வவங்கடசாமிைார். இரமைவை அன்பதனன்பது
திரிந்து இரமைவைம்பனாகிப் பின் ”இரமைத்ரத வைம்பாய்க் தகாண்டவன்”
என்று தவறாய்ப் புரிந்துதகாள்ளப்பட்டது. அவதவபால; வானவைன்பனும்
வானவைம்பனாகி ”வானத்ரத வைம்பாய்க் தகாண்டவன்” என்று தவறாய்ப்
புரிந்துதகாள்ளப்பட்டது.. இரமைவைம்பனும், வானவைம்பனும் மாறிமாறிச்
வசைருக்கு முன்தனாட்டாைின. வதவானாம்பிை என்ற பாகதமுன்தனாட்ரட
இலங்ரகைைசன் தீசனும் அப்படிவை ரவத்துக்தகாண்டான். வசைவைா அரதத்
தமிழ்ப்படுத்திச் சூடிக்தகாண்டார். There must have been a mutual admiration society.
வவத, சிவ, விண்ணவ தநறிகளும், வவதமறுப்புச் சமைங்களும், பல்வவறு
தமய்ைிைல்களும் விைவிக் குடவஞ்சிைில் சமைப்தபாரற இருந்தது
சிலம்பாலும் வமகரலைாலும் ததரிகிறது. வவதமறுப்புச் சமைங்கரள
ஆய்ந்தாதலாழிை தமிழர்வைலாறு புரிபடாது.)
தசைதன் காலம் தபா.உ.மு. 231 -224 (இவன் அவசாகனின் முதல்
மகனல்லன். அடுத்த மகன். அவசாகனின் இைண்டாவது அைசி முதல் மகரனச்
சதிதீட்டிக் தகான்றுவிடுவாள். எப்படி இைாவசந்திை வசாழனுக்கு அப்புறம்
ஒவ்தவாருமகனும் ஏவதா வரகைில் தகால்லப்பட்டு வசாழர் குடிவழிைழிந்து
ததலுங்குச் வசாழைாட்சி ஏற்பட்டவதா, அவத வபால ஆழமான சூழ்ச்சி
அவசாகனின் மகன்களுக்கும் நடந்திருக்கிறது. இவ்வளவு புத்தம், தசைினம்,
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அற்றுவிகங்களுக்கு நடுவவ இந்தவிதக் தகாரலகளும் அவசாகனுக்குப் பின்
நடந்தன. வைலாறு மருமமானது.)
சம்பாதி காலம் தபா.உ.மு. 224 - 216 (இவனும் அவசாகனின் மகன்.
தசைதன் இருக்கும்வபாவத இவன் ஒருபக்கம் ஆளுநனாய் இருந்து பின்னால்
அைசப்தபாறுப்ரப ஏற்றுக்தகாள்வான்.)
சலிசுகா காலம் தபா.உ.மு. 215 - 202 (இவன் சம்பாதிைின் மகன்)
வதவ வர்மன் காலம் தபா.உ.மு.202-195
சடாதன்வன் காலம் தபா.உ.மு.195-187
தபருகதத்தன் காலம் தபா.உ.மு.187-185 (இவரனத்தான் வசரனைதிபதி
சுங்கமித்திைன் தகாரலதசய்து தன்குடிரை மகத அைசிவலற்றினான். இந்தப்
பிைகதத்தனுக்குத் தான் தபரும்பாலும் கபிலர் குறிஞ்சிப்பாட்ரடச்
தசால்லிைிருக்கலாதமன ஊகிக்கிவறாம். கபிலர் வபான்றவர் ஒரு குறுநில
மன்னனுக்காகக் குறிஞ்சிப்பாட்ரட பாடினாதைன்பது ஐைமாக உள்ளது. வசை,
வசாழ, பாண்டிைருக்கு இரணைான வவந்தர் அக்காலத்திற் சிலவை இருந்தார்.
மகதவம எல்லாவற்றிற்கும் தரலரமைானது. அந்தப் தபருகதத்தனுக்குக்
குறிஞ்சிப்பாட்டு தசால்லுவது கபிலருக்கு நன்ரம பைக்குமல்லவா?)
இனிச் சுங்கருக்கு வருவவாம்.

2
புஷ்ைமித்ை சுங்கன் காலம் தபா.உ.மு. 185-149 (தபருகதத்த வமாரிைன்
ஒரு பரடைணி வகுப்ரபப் பார்த்துக்தகாண்டிருந்தவபாது, சூழ்ச்சிைால்
அவரனக் தகான்று, அவனிடம் வசரனத்தரலவனாைிருந்த புஷ்ை மித்திைன்
ஆட்சிக்கு வந்தான். அவந்திைின் தபருமானர் குலத்ரதச் வசர்ந்த இவன் தான்
இந்திைாவில் வவதமறுப்புச் சமைங்களின் ஆளுரமரைத் தடுத்து நிறுத்தி,
வவததநறிக்கு முன்னுரிரம தகாடுத்து, மீ ண்டும் தரழக்க ரவத்தவன்.
இவரனயும், இவன் மகரனயும் வவததநறிைார் சிறப்பாகவவ
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கருதிைிருக்கவவண்டும். ஏதனனில் குப்தர் காலத்திை அைசரவ இவரைப்
வபாற்றிைிருக்கிறது. புஷ்ை மித்ைன் காலத்தில் புத்தமதம் ”மத்திைவதசத்தில்”
இல்லாது வபாய், வடவமற்வக இற்ரற ஆப்கனித்தானுக்குத் துைத்தப்பட்டததன
ஆய்வாளர் தசால்கிறார். ஆனால் அவததபாழுது வவதமறுப்புச்
சமைங்களுக்கான ஆதைரவ இவன் முற்றிலும் நிறுத்திவிடவில்ரல. இந்த
அைசனின் ஆளுரம நருமரதைாறு வரைக்கும் இருந்தது.)
அக்னி மித்ைன் காலம் தபா.உ.மு. 149-141 (இவன் புஷ்ை மித்ைனின் மகன்.
வவததநறிரைத் தூக்கிப்பிடித்த பிற்காலக் குப்தர்களின் அரவவசர்ந்த
காளிதாசர் எழுதிை ”மாளவிகாக்னிமித்ைம்” நாடகத்தின் நாைகன் இவவன.
புஷ்ை மித்ைனின் நடவடிக்ரககளுக்கு இவனும் தபாறுப்பானவன்.
வவததநறிக்கு மறுமலர்ச்சி தகாடுத்தவதனன்பதால் இவன் காளிதாசனின்
நாைகன் ஆனாவனா, என்னவவா? )
வசுஜ்வைஷ்டன் காலம் தபா.உ.மு. 141-131
வசுமித்ைன் காலம் தபா.உ.மு. 131-124
பத்ைகன் காலம் தபா.உ.மு. 124-122
புலிந்தகன் காலம் தபா.உ.மு. 122-119
வஜ்ைமித்ை பாகபத்ைன் (இவன்காலத்தில் மகதம் ஆட்டங்தகாள்ளத்
ததாடங்கிைது. பாடலிபுத்தத்திற்கு மாறாய் விதிசாவுக்கு (Beznagar. இற்ரற
ம.பி. மாநிலத்தில் உள்ளது. இங்வக அவசாக வமாரிைன் முதற்தகாண்டு மகத
இளவைசர் ஆட்சி புரிவார்.) தரலநகர் மாற்றப்பட்டது. மகதம் தகாஞ்சங்
தகாஞ்சமாய்ச் சுருங்கிைது. மகதப்பகுதிகரளக் கவர்ந்துதகாள்ள கலிங்கர்,
நூற்றுவர்கன்னர், இந்வதா-சித்திை “சக” அைசதைன்று பலவைாடு சண்ரடகள்
ததாடங்கிவிட்டன. இக்காலத்தில் பாணினிைின் ”அட்ட அத்திைாைி”
இலக்கணத்திற்கு பதஞ்சலி மாபாடிை (மகாபாஷ்ை) விரிவுரை எழுதினார்.
பிங்களர் தசய்த சங்கத ைாப்பிலக்கணமான சந்த சாற்றம் (சந்த சூத்ைம்) சுங்கர்
கால முடிவில் தபா.உ.மு. முதல் நூற்றாண்டில் எழுந்திருக்கலாம். பாகபத்ைன்
ஆட்சிமுடிவில் நூற்றுவர்கன்னர் மகதத்ரதத் தாவம பிடித்துக் தகாள்ள
முைலத்ததாடங்கிவிட்டார். மகதம் வலிைிழந்தது இந்திைாதவங்கணும் அன்று
ததரிந்திருக்கும். இந்வநைத்தில் வசைனும் வடக்வக பரடதைடுத்துப் வபாகத்
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துறுதுறுத்தது இைற்ரகவை. இக்காலத்தில் தான் தன் தந்ரதைின் சார்பாக
முதல்முரற வடக்வக வசைன் வந்துள்ளான். அவன் தாய் கங்ரகைில்
முழுக்காட வந்ததாய்ச் சிலம்பின் காட்சிக்காரத 160-161 வரிகள் ததரிவிக்கும்.
சிலம்பில் 2 பரடதைடுப்புகளும் குறித்துக் காட்டப்படுகின்றன.
கங்லகப் மபர்யொற்றுக் கடும்புைல் நீ த்தம்
எங்மகொ மகலள யொட்டிய அந்நொள்”
இங்வக வகாமகள் என்றது இமைவைம்பன் தநடுஞ்வசைலாதனின் மகள்
நற்வசாரணரை. அவள் கங்ரகைிலாடிைது தபரும்பாலும் வாைணாசிைாய்
இருக்கும். இன்றும் ததற்கிலிருந்து அலகாபாத், கரை, வாைணாசி
வபாைாடுவதில் தமிழர் பலரும் அளவற்ற ஆர்வங் தகாள்கிவறாவம? அது
அன்றும் நடந்திருக்கலாம். வசைன் சிவதநறிைாளன். விண்ணவப்
தபருஞ்வசாற்ரற (ப்ைசாதம் என்று சங்கதப்படுத்துவர். அரதவை தசால்லி நம்
தமிழ்ப்தபைரை மறந்துவிட்வடாம்.) தரலைில் வாங்க மறுத்தவன்.
வதாளிவலற்க ஒருப்பட்டவன். மகதக் குழப்பத்திற் தான்புகுந்து விரளைாட
முடியும் என்று வசைனுக்குத் ததரிந்த காைணத்தால் கண்ணகி கரதரை தன்
அைச முைற்சிக்குப் பைன்படுத்தினான். (வடக்கிலிருந்து intelligence information
வந்ததும் வஞ்சிக்காண்டத்திற் தசால்லப்படும்.) There must have been an empire
building politics with these expeditions. We should not be very naive to these aspects. Cheran
was as intelligent as our modern leaders are.
வதவபூதி காலம் தபா.உ.மு. 83-73 (இவவன கரடசிச் சுங்க அைசன்.
அளவுக்கு மீ றிை காமத்திலும், வகளிக்ரகைிலும் ஈடுபட்ட இந்த அைசரன
இவனுரடை முதலரமச்சனான வாசுவதவக் கனகவன பின்னாற்
தகான்றுவிடுவான். அதற்கப்புறம் கனகவை ஆட்சிதசய்வார். வதவபூதிக்குத்
தனுத்ை பூதி என்ற தபைரும் இருந்திருக்கலாம். பாகதச் சான்றுகரளக்
தகாண்டு அரத உறுதி தசய்ைவவண்டும். ”உத்தைன் விசித்திைன் உருத்திைன்
ரபைவன் சித்திைன் சிங்கன் தனுத்ைன் சிவவதன்” என ஆரிைவைசர்
தபைர்கரளச் சிலப்பதிகாைஞ் தசால்லும். ”இவற்றில் எரவ இனக்குழுப்தபைர்,
எரவ இைற்தபைர்?” என்று தசால்லமுடிைவில்ரல. ஆனால் ”சிங்கன்
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தனுத்ைன்” என்பது ”சுங்கன் தனுத்ைனாய் இருக்குவமா?” என்ற ஐைம்
கட்டாைமாய் எழுகிறது.
தசங்குட்டுவன் தபா.உ.மு.80 இல் பரடதைடுத்து வரும்வபாது
தபரும்பாலும் இவ்வைசனுடன் வபார்புரிந்திருக்கலாம். மகதம் தமிழர்க்குப்
பரகநாடு என்பரத இந்திைவிழவு ஊதைடுத்த காரதைில் “மகத நன்னாட்டு
வாள்வாய் வவந்தன் பரகபுறத்துக் தகாடுத்த பட்டிமண்டபமும்” என்ற வரிகள்
ததளிவாக தவளிப்படுத்தும். அதற்கப்புறவம ”ைாரைவநாக்கிச் தசங்குட்டுவன்
பரட எடுத்திருப்பான்?” என்பது எனக்கு விளங்கிைது. மகதம் பற்றிப் படிக்கத்
ததாடங்கிவனன். ஒவ்தவாரு கட்டமாய்ச் தசருகி உைாய்ந்துபார்க்க
உள்ளிருக்கும் படம் விளங்கிற்று. தசங்குட்டுவனின் பரடபலம் ததரிந்து
அவரனத் தம் ரகக்குள் ரவத்து அவன்மூலம் மகத அைசிற்கு
ஊறுவிரளவித்துப் பின் தாம் ரகப்பற்றிக்தகாள்ள முற்பட்வட
நூற்றுவர்கன்னர் தசங்குட்டுவனுக்கு உதவிைிருக்கிறார். ”இமைத்திலிருந்து
பத்தினிக்குக் கல்தலடுக்க நீங்கள் வபாகவவண்டுமா? நாங்கள்
தசய்ைமாட்வடாவமா?” என்பததல்லாம் சரிைான அைசதந்திைம் (tactics).
தடந்தரக (strategy). தவிை நூற்றுவர்கன்னருக்கும் வசைருக்கும் தநடுநாள் உறவு
இருந்திருக்கலாம். புறம் 2 இல் வசைமான் தபருஞ்வசாற்று உதிைன்
வசைலாதரன முைஞ்சியூர் முடிநாகனார் பாடிைது, ”ஈரைப்பதின்மரும்
தபாருதுகளத்ததாழிை” என்பது பாைதப் வபார்க்களத்ரதக் குறிக்காது நூற்றுவர்
கன்னர் வபார்க்களத்ரதக் குறித்திருக்கலாவமா? - என்ற ஐைப்பாடும் எனக்கு
உண்டு.
தவிை, தசங்குட்டுவன் பரடதைடுப்பின்வபாது தபைருக்கு வதவபூதி மகத
அைசனாைிருந்து கட்டுப்பாதடலாம் முதலரமச்சனிடவம இருந்திருக்கலாம்.
வசைன் வபாரிறுதிைில் பிடித்துப்வபானது வசுவதவக் கனகனா, அன்றி அவன்
தந்ரதைா என்பது ததரிைவில்ரல. ஆரிைஅைசர் என்வபார் மகதங் காக்க
இவனுக்குப் பின்னிருந்வதாைாவர். அவர் ஆைிைம்வபர் என்பது ஒருவிதப்
வபச்சுவழக்கு. (“இவனுக்குப் பின்னால் ஆைிைம்வபர் நின்றார் ததரியுமா?” என்று
இன்றும் உரைைாடலிற் தசால்கிவறாமில்ரலைா? அரதப்வபால் இரதக்
தகாள்ளவவண்டும். உறுதிைான எண்ணிக்ரகதைன்று தகாள்ளக்கூடாது.)
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(கனக அைச குடிைினர், இவரைக் கனவர் என்றுஞ் தசால்லலாம்.
தபாதுவாக வடவரின் தபைர் அப்படிவைவா நமக்கு மட்டுப்படுகிறது? கன்வன்
என்று பிைாமிைில் எழுதுவது கனவன் என்வற தமிழிைிற் படிக்கப்படும்.
வகைமும் ககைமும் தமிழிற் வபாலிகள் நாவற்பழம் நாகற்பழம் ஆகிறவத?
எனவவ கனவன் கனகனாவது இைற்ரகவை.)
வசுவதவன் காலம் தபா.உ.மு.75-66 (விசைன், வசுவதவதனன்று
தபைர்ரவப்பது மகாபாைதத் தாக்கத்தால் இைல்பாைிருந்தது. கனக அைசர்
விண்ணவப் தபைரைவை தகாண்டிருந்தார். சிங்கள அைசன் விசைனின் மகன்
வசுவதவன் என்பரதயும் இங்கு எண்ணிப்பார்க்கவவண்டும். சிலம்பில் கனகன்
விசைன் என்பது பாண்டிைன் தநடுஞ்தசழிைன், வசாழன் கரிகாலன், வசைன்
தசங்குட்டுவன் என்பதுவபால், இனக்குழுப்தபைர் முதலிலும், இைற்தபைர்
முடிவிலும் வந்திருப்பதாய்க் தகாள்ளவவண்டும். பல தமிழாசிரிைர் இது
புரிைாது கனகன், விசைன் என்று இைண்டு தபைைாகவவ தசால்லித் தருவர்.
இதுதவன்ன குப்பன், சுப்பன் வபாலவா? வசைன் ஒருவன், தசங்குட்டுவன்
இன்தனாருவனா? சிரறப்பிடித்துவந்த ஆரிை அைசர் எல்வலாரையும் கண்ணகி
வகாைில் குடமுழுக்கின் வபாது வசைன் விட்டுவிடுவான். எனவவ அதற்கப்புறம்
வசுவதவக் கனகவனா, அன்றி அவன் தந்ரதவைா வடக்வக
விதிசா/பாடலிபுத்தம் வபாய் வதவபூதிரைக் தகான்று கனக அைரச நிறுவ
முைற்சி தசய்திருக்கலாம்.
பாகதச் சான்றில்லாமல் சிலம்பாற் தகாண்ட கருதுவகாள்கரள
நிறுவிக்க இைலாது. சுங்க, கனக அைசரின் வைலாற்ரறத்
வதடிக்தகாண்டிருக்கிவறன். இன்னுங் கிரடக்கவில்ரல. பாகத நூல்கள்
குரறந்வத ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபைர்க்கப்படுகின்றன. சங்கத நூல்கவள
எங்குப் பார்த்தாலும் இரழகின்றன. வமாரிைர் வைலாறு எழுதினால்,
அதற்கப்புறம் குப்தர் வைலாற்றிற்கு, தபாதுவான வைலாற்றாசிரிைர் ஓடி
விடுகிறார். இரடைில் தபருத்த இரடதவளி ைாருக்கும் வதான்றவில்ரல.
சங்ககால வைலாறு எழுதவவண்டுமானால் இந்த இரடதவளி பாகத
வாைிலாய் நிைப்பப்படவவண்டும். அன்வறல் வவறு ஏதாவது சான்றுகள்
கிரடக்கவவண்டும்.
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பூமிமித்ைன் காலம் தபா.உ.மு.66-52
நாைாைணன் காலம் தபா.உ.மு.52-40
சுசர்மன் காலம் தபா.உ.மு.40-30
[பஞ்சதந்திைம் எழுந்த காலம் இவன் காலவம. “சிலப்பதிகாைமும்
பஞ்சதந்திைமும்” என்ற கட்டுரைத்ததாடரை என் வரலப்பதிவிற் படியுங்கள்.
பஞ்சதந்திைத்ரத ரவத்தும் சிலம்பின் காலத்ரதக் கீ ழிழுத்தால் தமிழர்
வைலாறு “காலி” என்தறண்ணி திரு நாகசாமியும் அவர் சீடர்களும்
முைல்கிறார் வபாலும். ”சிலம்பு 6 ஆம் நூற்றாண்டு நூல்” என்ற தன் கருத்ரத
வலியுறுத்தி, அவர்தசான்னார், இவர்தசான்னாதைன வழக்கம்வபால் இலக்கிைக்
காணிப்ரப மட்டுவம ததாகுத்துத் தற்குறிப்வபற்றஞ் தசய்ைாது ஏைண
வரிதிவைாடு (with logical flow) ”இவ்விவற்றால் இப்படி, இதுவபால்
அரமகிறததன்று” தாவன அலசிச் சான்றுகள் தகாடுத்து ஒரு கட்டுரைைாக
அது அரமை வவண்டும்.
இனி வசைர் குடிக்கும் காட்சிக்காரத 156-164 வரிகளுக்கும் வருவவாம்.

3
முதலில் வசைர் குடிைின் ஆதன் கிரளரைப் பார்ப்வபாம்
(தசங்குட்டுவரனப் பின்னர் விரிவாய்ப் பார்ப்வபாம்).
சங்ககாலச் வசைரில் சுள்ளிைம் வபரிைாற்றங்கரைைில் குட வஞ்சிைில்
(தகாடுங்களூர்) ஆதன் குடியும், அமைாவதி (ஆன்தபாருரந) ஆற்றங்கரைைில்
தகாங்கு வஞ்சிைில் (கரூர்) இரும்தபாரறக் குடியும் ஆட்சி புரிந்தார். குட
வஞ்சி, தகாங்கு வஞ்சிைினுங் காலத்தால் முந்ரதைது. இக்கிரளகள்
எப்தபாழுது பிரிந்தன? ததரிைாது. அவத தபாழுது இப்பிரிவுகள் தமக்குள்
இறுக்கங் தகாண்டனதவன்றுஞ் தசால்லமுடிைாது. (இரும்தபாரறப் பிரிவின்
தசல்வக் கடுங்வகாவிற்கு வாழிைாதன் என்ற தபைர்முடிவும் உண்டு.) நமக்குக்
கிரடத்த பாடல்களின் படி ஆதன்களில் மூத்தவன் தபருஞ்வசாற்றுதிைன்
வசைலாதன். (மாவலிைாதன்/ மகாபலி, தபருகலாதன்/ ப்ைஹ்லாதன் என்ற
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ததான்மக் கரதைாரும் இவர் குடிைினவை என்றுசிலர் தசால்வர்.) 2
கிரளைினரின் ஆட்சிக் காலங்கள் பதிற்றுப்பத்துப் பதிகங்களால் அறிைப்படும்.
ஒரு வசைன் காலத்ரத ஏைணத்வதாடு நிறுவினால், மற்றவர் நிரலப்புகரளப்
பதிகச்தசய்திைால் ஓைளவு சீர்ப்படுத்தலாம்.
தபா.உ.மு.80 இல் தசங்குட்டுவன் வடபரடதைடுப்பு நடந்தததன்று
தகாண்டு மற்ற வசைரின் காலத்ரதச் சிலம்புக் கால ஆய்வின் மூலம்
குறித்வதன்.
மணிகள், மாரழகள் (metals), மண்ணூறல்கள் (minerals) கிரடத்த
தகாங்குநாடு மூவவந்தரும் ததாடர்ந்து பந்தாடிை வமட்டு நிலமாகும். தகாங்கு
நாட்ரட வவளிைாண்டு, மூவவந்தருக்கும் தபாதுவாக இருந்த வரை
”த்ைாமிைசங்காத்தம்” நீண்டகாலந் ததாடர்ந்தது. என்ரறக்குக் தகாங்கு வவளிரிற்
தபண்தணடுத்து, மணவுறவு தகாண்டாடிச் வசைர் தம்பக்கம் வரளத்தாவைா,
அதன்பின் தமிழருள் உட்பரக தபரிதாகிப் வபாய் தமிழர் முன்னணி
குரலந்தது. கலிங்கத்துக் காைவவலன் அந்வநைத்தில் ”பித்துண்டா” எனுங்
தகாங்குக் கருவூரைக் ரகப்பற்றினான். அந்துவஞ்வசைல் இரும்தபாரற
காலத்தில் இது நடந்திருக்கலாம். தகாங்குக்கருவூரை மீ ண்டும் வசைர்
பிடித்திருக்கிறார். காைவவலனின் பாகதக் கல்தவட்டும், மாமூலனாரின்
அகநானூறு 31 உம் ஆழ்ந்து தபாருத்திப் பார்க்கவவண்டிை தசய்திகளாகும்.
சங்கப்பாடல்களின் ஆய்வு ஆழப்படுரகைில், சமகால ஆளுரமகரளப்
தபாருத்தி, உள்ளார்ந்த ஒத்திரசரவ (internal consistensy) நாடுவதால் நான்
தசய்த காலமதிப்பீடு கடந்த 7,8 ஆண்டுகளாய்ச் சிறிது சிறிதாய் மாறிக்
தகாண்வடயுள்ளது. பதிற்றுப்பத்திலில்லாத வசைர் காலத்ரத இன்னும் நான்
தபாருத்தவில்ரல. கீ ழ்வரும் காலப் பிரிவுகரள ஒருவித முன்ன ீடுகதளன்வற
தசால்லலாம். எதிர்காலத்திற் சான்றுகள் வலுப்படும்வபாது வமலும்
திருத்தங்கள் நடக்கலாம் (It has still not reached a definitive stage).
வானவைம்பன் தபருஞ்வசாற்று உதிைன் வசைலாதனின் காலம்
தபரும்பாலும் தபா.உ.மு. 190 - 143 ஆகும். இவரன முைஞ்சியூர் முடிநாகைாைர்
புறம் 2 இல் பாடுவார். இவன் காலத்திவலவை அவசாக வமாரிைனின் தாக்கம்
வசைர்வமல் ததாடங்கிவிட்டது. கூடவவ சுங்கர்வமல் வசைருக்குக் கடுப்பிருந்தது

~ 291 ~

நாட்பட்ட கரதைாகும். (ஐவைான) சுங்கருக்கும் நூற்றுவர்கன்னருக்கும்
இரடநடந்த வஞ்சி/தும்ரபப் வபாரிற் கன்னரின் பக்கம் வசைரிருந்தார்.
உதிைன்வசைல் காலத்திருந்வத 2,3 தரலமுரறகள் இவ்வுறவு
ததாடர்ந்திருக்கலாம். வசைருக்கும் நூற்றுவர்கன்னருக்கும் இரடைிருந்த
நல்லுறவு சிலம்பாற் புரியும். என் ”புறநானூறு - 2 ஆம் பாட்டு” என்ற
கட்டுரைத்ததாடரையும் படியுங்கள்.
இப்பாட்டில் வரும் ஈரைம்பதின்மர், நூற்றுவர்கன்னர் தான். பலருஞ்
தசால்வதுவபால் பாைதப்வபாரின் தகௌைவைல்ல. புறம் 2 இல் வருஞ்தசய்திரை
தகௌைவ - பாண்டவப் வபாைாய்ச் சித்தரிப்பரத நான் ஒப்புபவனில்ரல.
அப்படிச்தசால்வது வதரவைற்ற ”தபௌைாணிகப்” பார்ரவ. காலப்
தபாருத்தமின்றிக் தகௌைவருக்குச் வசைர் தபருஞ்வசாற்று மிகுபதங்
தகாடுத்தாதைன்பது விழுமிைங்கள் வழிைாகவும் தபாருந்தவில்ரல.
”தம்நண்பருக்கானது தமக்கானது” வபால் கன்னரின் தும்ரபப்வபார்த்
வதால்விகரளச் வசைர்நிரனத்து, வபாரிலிறந்தவருக்காகச்
தபருஞ்வசாற்றுமிகுபதம் வரைைாது தகாடுத்திருக்கலாம். கன்னரின்
முன்வனாருக்குப் பரடைதலடுத்து, ”வசைரும் அவரும் ஒவை குலம்
வபாலத்தான்” என ஊருக்வகயுணர்த்திச் வசைன் நட்பும் தசாந்தமுங்
தகாண்டாடுகிறான். “வசைவன! கன்னருக்காக நீ பரிந்து முன்வந்து
தபருஞ்வசாற்று மிகுபதம் தகாடுத்தாவை? அவன் குலமும், உன்குலமும்
ஒன்தறனப் பரறந்தாவை? உன் சிறப்ரப என்னதவன்று தசால்வவாம்?” என்று
முைஞ்சியூர் முடிநாகர் விைக்கிறார்.
உதிைன்வசைலாதன் தபாதினி ஆவிைர்குலத்து வவண்மாள் நல்லினிரை
மணஞ்தசய்தான். (இற்ரறப்பழனிவை பழம்தபாதினி. அதனடிவாைத்தில்
ஆவினன் குடியுள்ளது.) ஆவிைர்குடிவைாடு வசைர்குடிைினர் தகாடிவழிவதாறும்
மணத்ததாடர்பு தகாண்டார். உதிைனின் மகன் இரமைவைம்பன்
தநடுஞ்வசைலாதன் ஆவான். இவரனக் குடக்வகா தநடுஞ்வசைலாதன்
என்றுஞ்தசால்வர். (குடக்வகா என்று தபைர்ரவத்துக் தகாண்டு
தகாங்குவஞ்சிைில் இவன் ஆண்டான் என்பது நம்பக்கூடிைதாய் இல்ரல.)
இவன் காலம் தபரும்பாலும் தபா.உ.மு. 166 - 109. இவனுக்கு 2 மரனவிைர்.
தன்தாய் நல்லினிைின் வசாதைனான வவளாவிக் வகாமானின் (இவன்
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மன்னனில்ரல; தவறுங் வகாமான்; கூட்டத் தரலவன்.) மூத்த மகள்
பதுமன்வதவிரை முதல் மரனவிைாகப் தபற்றான். களங்காய்க்கண்ணி
நார்முடிச் வசைல், ஆடுவகாட்பாட்டுச் வசைலாததனன 2 மக்கள் பிறந்தார்.
அடுத்தவள் ஞாைிற்றுச்வசாழன் மகள் நற்வசாரண. (=வசாணாட்டுக்காரி;
தபான்வபான்றவள். வசாரணதைனும் தபான்னாறு மகதத்திலும், தபான்னி
வசாழநாட்டிலும் ஓடின. தபான்னிறத்திற்கும் வசாழருக்குமான
இனக்குழுத்ததாடர்ரப நாம் இன்னும் உணர்ந்வதாமில்ரல. அகம் 6-இன் 3,4
ஆம் அடிகரளப் பார்த்தால் ஐரை என்பது விதுப்தபைைாயும், நற்வசாரண
தபாதுப்தபைைாயும் ஆகலாம்.) இவளுக்குப் பிறந்த தசங்குட்டுவன் முந்ரத
இருவருக்கும் இரடப்பட்ட புதல்வன். இளங்வகாவின் இருப்பு சிலம்பின்
வைந்தருகாரத 171-183 வரிகளிலன்றி வவதறங்கும் ததன்படவில்ரல.
அக்காரத இரடச்தசருகதலன நான் ஐயுறுவதால் இளங்வகா
தசங்குட்டுவனின் தம்பிதைன நம்பமுடிைவில்ரல. (நான் அப்படிக்
தகாள்ளவில்ரல.)
”வடவர் உட்கும் வொன்மதொய் தவல்தகொடிக்
குடவர் மகொமொன் தநடுஞ்மசர ைொதற்குச்
மசொழன் மணக்கிள்ளி ஈன்ற மகன்”
என்று பதிற்றுப்பத்தில் 5 ஆம் பத்தின் பதிகம் தசங்குட்டுவரனக்
குறிக்கும். மணக்கிள்ளி ைார்? மருவல்= தழுவல், வசர்தல். (”மருவுரக”
இந்ரதைிவைாப்பிை தமாழிகளுக்கும் -ஆங்கிலத்தில் marriage - வபாைிருக்கிறது.)
மருமகன்/மகள் தழுவிச் வசர்த்துக்தகாண்ட மகனும் மகளுமாவர். மருவற்
தபாருளில் இன்தனாரு தசால் மணத்தலாகும். ஒருகுடும்பம் இன்தனான்ரறத்
தழுவி உறவுதகாளும் நிகழ்வவ மணமாகும். (அகம் 86-இன்படி
மண்ணுததலனும் மஞ்சள்நீைாடலும். பூ,தநல் தசாரிவதும், வாழ்த்தலுவம
மணமாகும்.) மணமகனும் மணமகளும் பந்தங்தகாண்ட மகனும் மகளுமாவர்.
மணமகன்/மணமகள் வடு,
ீ
மணவடு/மருவ
ீ
டு
ீ ஆகும். (சிவகங்ரகப் பக்கம்
மருவடு
ீ என்ற தசால் உண்டு.) மணக்கிள்ளிைின் தபாருள் ”சம்பந்தங் தகாண்ட
கிள்ளி” என்பது தான். மணக்கிள்ளிதைனும் உறவுப்தபைரைப் பதிகம்
பாடிவைார் காைணம் புரிைாது இைற்தபைைாக்கி விட்டார். பதிகத்திற்கு புத்துரை
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எழுதிவைாரும் இரத உணைவில்ரல. வசாழன் மணக்கிள்ளி(ைின் வழி)
தநடுஞ்வசைலாதற்கு ஈன்ற மகன்” என்வற வமவல யுள்ள அடிரைப்
புரிந்துதகாள்ளவவண்டும்.
வசைரின் மணவட்ரடச்
ீ
வசர்ந்தவன், ஐரை/நற்வசாரணைின் தந்ரத,
உரறயூர்ச் வசாழன் தித்தனாவான். ைா, இருரளக்குறிக்கும்
இற்றல்=வபாக்குதல்; ைாைிற்றன் = இருரள இற்றுகிறவன்/வபாக்குகிறவன்.
ைா>ஞா>நா திரிவில் ைாைிற்றன் ஞாைிற்றனாவான்.
ைாைிற்றன்>ஆைிற்றன்>ஆதிற்றன்> ஆதித்தன்> ஆதித்த என்பது
வடபுலதமாழிகளில் சூரிைரனக்குறித்தது. தமிழில் ஆதித்தனின் முதற்குரற
தித்தன் ஆகும். முதற்குரறப் தபைர்கள் சங்ககாலத் தமிழிற் பைவலாயுண்டு.
தித்தவன பட்டவமறும் வபாது முடித்தரலக் வகாப்தபருநற் கிள்ளிதைனும்
தபைர் தபறுவான். புறம் 13 இல் உரறயூர் ஏணிச்வசரி முடவமாசிைார்,
தகாங்குக் கருவூரில் இவன் ைாரன மதங்தகாண்டு தடுமாறிைரத
அந்தவஞ்வசைல் இரும்தபாரறக்கு அரடைாளங் காட்டுவார். தசங்குட்டுவன்
பாட்டரனத் திகதழாளி ஞாைிற்றுச் வசாழதனன்று சிலம்பு புகலும். சமகால
அைசரைப் பார்த்தாற் முடித்தரலக் வகாப்தபரு நற்கிள்ளி எனும் தித்தவன,
தசங்குட்டுவனின் தாத்தனான ஞாைிற்றுச் வசாழனாவான்.
அவததபாழுது தித்தனின் மகன் பட்டஞ் சூடுமுன் தவளிைன்
எனப்படுவான் ஏவதாகாைணத்தால் தித்தனுக்கும் தவளிைனுக்கும்
மனம்வவறாகி உரறயூரை விட்டு விலகித் தந்ரதைின்
வளநாட்டுத்துரறைான வகாடிக்கரைைில் வைவிரளைாட்டு,
ீ
இரச, நடனக்
கூத்துகதளன தவளிைன் சிலகாலங்கழிப்பான். தித்தனுக்குப்பின், வவற்பல்
தடக்ரக தபருவிறற்கிள்ளி (பல்வவறு தடங்களில்/வழிகளில் வவல்வசுந்
ீ
திறன்
தகாண்ட கிள்ளி) என்றதபைரில், தவளிைன் உரறயூைாண்டான்.
தநடுஞ்வசைலாதன் ரமத்துனனும் தசங்குட்டுவனின் தாய்மாமனும்
தித்தன்தவளிைதனனும் வவற்பல்தடக்ரக தபருவிைற்கிள்ளிவை ஆவான்.
வசைலாதனும் தவளிைனும் ஒருவருக்தகாருவர் முைணிச் சண்ரடைிட்டு
வபார்க்களத்தில் இறந்தரதக் கழாத்தரலைார் பாடினார் (புறம் 62, 368). புறம் 62
இல் தசால்லப்படும் வபார் மச்சான்-ரமத்துனன் இரடதைற்பட்டதாகும்.
தபருவிறற்கிள்ளிக்குப் பின் வளநாடு தடுமாறிப் பங்காளிச் சண்ரடகூடி
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தசங்குட்டுவவன அரதத்தீர்த்து 9 அைசருடன் வபாரிட்டு மாமன்மகரனப்
(குளமுற்றத்துத் துஞ்சிை கிள்ளி வளவன் ஆகலாம்) பட்டவமற்றுவான்.
வஞ்சிக் காண்ட வழி இவ்வளவு தபாருத்தங்கரள உணர்ந்தபிறகாவது,
சிலம்ரபச் சங்கம்மருவிை காலதமன்றும், 6 ஆம் நூற்றாண்தடன்றுங்
குழம்பாது ஒழிைலாம்.
பல்ைாரனச் தசல்தகழு குட்டுவன் காலம் தபரும்பாலும் தபா.உ.மு. 156
- 132. இவன் தநடுஞ்வசைலாதனின் தம்பி. வவந்தனாகாததால்,
வானவைம்பதனனும் பட்டமுங்தகாள்ளாதவன். தநடுஞ்வசைலாதவன
தநடுங்காலம் ஆண்டான். அண்ணன் தம்பிக்கிரடவை மிகுந்த அகரவ
வவறுபாட்டிற்குக் காைணமில்ரல. 25 ஆண்டுக் காலம் தம்பி இருந்ததால்
அண்ணன் ஆட்சி நடந்தவபாவத தம்பி இறந்திருக்கலாம்.
பதிற்றுப்பத்ரதத்தவிை வவதறங்கினும் இவன்தசய்திகள் குரறவு. பல்ைாரனச்
தசல்தகழுகுட்டுவனுக்கு அப்புறம் இரளைவை ஆட்சிரைக் கவனித்துக்
தகாண்டிருக்கலாம். (தபாதுவாக வவந்தப்தபாறுப்புக் தகாண்டவவை
நீண்டகாலம் ஆட்சிதசய்தார். அம்முரறைில் தநடுஞ்வசைலாதனும்,
தசங்குட்டுவனும், ஆடுவகாட்பாட்டுச் வசைலாதனுவம இைல்பான முரறைில்
வவந்தனாகிறார். பல்ைாரனச் தசல்தகழு குட்டுவனும், களங்காய்க்கண்ணி
நார்முடிச் வசைலும் நீட்சிமுரறைில் ஒன்றாகி, நார்முடிச்வசைல் மீ க்குரறந்த
காலம் வவந்தனாகிைிருக்கிறான்.
அடுத்தது களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்வசைல். இவன்காலம் தபா.உ.மு.
131-107. இவன் இைற்தபைர் ததரிைவில்ரல. “களங்காய்க்கண்ணி நார்முடி”
ஒருவரக முடிரைக் குறிக்கும். தநடுஞ்வசைலாதனின் தம்பி பல்ைாரனச்
தசல்தகழு குட்டுவன் இறந்தபின்னால், மூத்தாள்மகனுக்கும், இரளைாள்
மகனுக்கும் சமகாலத்தில் தநடுஞ்வசைலாதன் இளவைசுப்பட்டஞ்
சூட்டிைிருக்கவவண்டும். இந்த நாட்பட்ட பட்டஞ் சூடலால்,
தநடுஞ்வசைலாதனுக்கு அப்புறம் நார்முடிச்வசைல் வானவைம்பதனன்ற பட்டஞ்
சூடி அைசுகட்டிவலறிைிருக்கலாம். இவனுக்கு இன்தனாருதபைரும்
இருந்திருக்கலாதமன்று ஊகிக்கிவறாம்.
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புறம் 62 ஆம் பாட்டில் குடக்வகா தநடுஞ்வசைலாதனும் வளநாட்டு
வவற்பல் தடக்ரகப் தபருவிறற் கிள்ளியும், தபாருதுரகைில் இருவரும்
இறந்து பட்டதாய்க் கழாத்தரலைார் தசால்வார். அவததபாழுது புறம் 65 ஆம்
பாட்டில் நாகநாட்டுக் கரிகால்வளவன் [தபரும்பாலும் இைண்டாம் கரிகாலன்.
முதற்கரிகாலன் கி.மு.462 இல் மகதத்தின்வமற் பரடதைடுத்தரதச்
சிலம்பாலறிவவாம். முதற்கரிகாலரனயும், அடுத்தவரனயும் குழப்பித்
தமிழாசிரிைர் தடுமாறுகிறார்.] தவற்றி தபற்றரதயும், தபருஞ்வசைலாதன்
வடக்கிருந்தரதயும் தசால்வார். எனவவ தநடுஞ்வசைலாதன் வவறு,
தபருஞ்வசைலாதன் வவறு. ஆழ ஆய்ந்தால் 62 ஆம் பாட்டில் இறந்ததாய்
விவரிக்கப்படுபவன் இரமைவைம்பன் தநடுஞ்வசைலாததனன விளங்கும்.
அப்படிதைனில் 65 ஆம் பாட்டில் வரும் தபருஞ்வசைலாதன் ைார்? .
நார்முடிச்வசைல் வாரகப்தபருந்துரறைில் நன்னரன தவற்றிதகாண்டது
பதிற்றுப்பத்தில் தபருஞ்தசைலாய்ச் தசால்லப்தபறும். ”வாரகப் தபருந்துரறச்
வசைலாதன்” என்ற கூற்வற, ”தபருஞ்வசைலாதன்” தபைருக்கு
விளிதகாடுத்ததாகலாம். அரதரவத்துப் பார்த்தால், கி.மு.131-107 என்ற
இரடப்பகுதிைில் அண்ணரனப் தபருஞ்வசைலாததனன்றும் நடுத்தம்பிரைக்
குட்டுவச் (=சிறிை) வசைலாததனன்றும், கரடத்தம்பிரை ஆடுவகாட்பாட்டுச்
வசைலாததனன்றும் அரழத்திருக்கலாம். தபரும்பாலும் நார்முடிச்வசைவல
தபருஞ்வசைலாதனாக வாய்ப்புண்டு. இவ்விளக்கத்வதாடு புறநானூற்றில்
வசாழன் கரிகாற் தபருவளத்தாரன தவண்ணிக்குைத்திைார் பாடிை 66ஆம்
பாட்ரடப் பார்க்கலாம். இப்பாட்டில் கரிகால் வளவன் தபைர் தவளிப்பட
வரும். தபருஞ்வசைலாதரனப் தபைர் தசால்லாமற் குறிப்பு வரும்.
தசங்குட்டுவனுக்குமுன் அவன்தம்பி வானவைம்பன் ஆடுவகாட்பாட்டுச்
வசைலாதரனப் பார்ப்வபாம். ஆடுவகாட்பாடு என்பதற்குப் பதிற்றுப்பத்தின்
பதிகம் ”தநடுந்ததாரலவுள்ள ததாண்டகக் காட்டினுள் பரகவர்
தகாண்டுவபான வருரடக் (ஆடு) கூட்டத்ரதப் தபருமுைற்சிைால்
ததாண்டித்துரறக்குத் திரும்பக் தகாண்டுவந்தவதன”னப் தபாருள்தசால்லும்.
பழங்காலப்வபார்களில் ஆக்கரளக் கவர்வரத தவட்சித்திரணதைன்றும்,
அவற்ரற மீ ட்டுவருவரதக் கைந்ரதத்திரணதைன்றும் தசால்வர். இப்வபாரை
ஆவகாட் பூசதலன்றுஞ் தசால்வதுண்டு. அவதவபால் ஆடுவகாட் பூசலுமுண்டு.
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ததால்காப்பிைர் கைந்ரதரை தவட்சிக்குள் ஒரு பகுதிைாகவவ தசால்வார்.
அதுவபால் ஆடுவகாள் மீ ட்பும் ஆடுவகாட்பாட்டின் பகுதிைாய்க் தகாண்டால்
இச்வசைலாதனின் சிறப்புப் புரியும்.
தபரும்பாலும் இவன்காலம் தபா.உ.மு. 106 - 75 ஆகும். தசங்குட்டுவன்
கங்ரகக்கரை வபாகிை தசைல் பதிற்றுப்பத்தின் 4 ஆம் பத்தில் வாைாது
பதிகத்தில் மட்டுவம வரும். எனவவ கண்ணகிக்குக் கல்தலடுத்தது குட்டுவன்
கரடசிக்காலத்தில் நடந்திருக்கலாம். தசங்குட்டுவனுக்கப்புறம்
ஆடுவகாட்பாட்டுச் வசைலாதன் பட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறான். அதுவுமல்லாது
வானவைம்பதனன்ற பட்டமும் சூடுவான் அவன் வவந்தனானதற்கு அதுவவ
அரடைாளம். அண்ணனுக்கப்புறம் பட்டத்திற்கு வந்ததால் தபரும்பாலும்
சிலப்பதிகாைம் இவனுரடை அைசரவைில் தான் அைங்வகறிைிருக்க
வாய்ப்புண்டு. தசங்குட்டுவனின் மகன் குட்டுவன் வசைல் (இைற்தபைர்
ததரிைாது) பற்றிை விவைம் ததரிைவில்ரல.
வசைர்குடிைின் இரும்தபாரறக் கிரளக்குப் வபாவதற்குமுன்
விட்டுப்வபான வவதறாரு தசய்திரைச் தசால்லவவண்டும். ஆடுவகாட்பாட்டுச்
வசைலாதனுக்கு இருந்த ஆட்டனத்திதைனும் இன்தனாரு பாகம். ஆடுவதில்
தபருந்திறன் தபற்றவன் ஆட்டனத்தி. தசந்நிறத்தால், அத்திதைனும்
விளிப்தபைரும் தபற்றான். (அத்து= சிவப்பு.. ஒன்றுவிட்ட இவன்
தசங்குட்டுவன் என்றாவைா?) ஆதன்குடிரைச் வசர்ந்த தநடுஞ்வசைலாதன்
வளநாட்டிற் தபண்தணடுத்தான். அவன் மகன் நாகநாட்டில் தபண்தணடுத்தான்.
தபரும்பாலும் இவவன 2 ஆம் கரிகாலன் மகள் ஆதிமந்திரை
மணந்தவனாவான். ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி காதரலச் சங்க இலக்கிைம்
பைவலாய்ச் தசால்லும். பைணரும் பாடுவார். நம்ரமக் குரடயும் ஒவை தசய்தி.
தம்பிைின் மாமவனாடா (நார்முடிச் வசைல் எனும்) தபருஞ்வசைலாதன்
சண்ரடைிட்டு உண்ணா வநான்பிருந்தான்? தபரிதும் விைப்பளிக்கிறது. என்
தசய்வது? வசைரும் வசாழரும் பலமுரற தமக்குள் தபண்தகாடுத்துப்
தபண்வாங்கிைிருக்கிறார். அவததபாழுது ஒருவருக்கு ஒருவர் முைணிப்
தபாருதியுமிருக்கிறார். உறவுக்குள் மணஞ்தசய்வதும் பின் மாமன், மச்சான்,
ரமத்துனன் என்று சண்ரடைிடுவதும் தமிழர் மைபில் தநடுங்காலம்
ததாடர்ந்து நரடதபறுவதாைிற்வற?
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4
இனி இரும்தபாரறக்கிரளக்கு வருவவாம். கருவூவைறிை ஒள்வாட்
வகாப்தபருஞ்வசைல் இரும்தபாரறதான் இக்கிரளைின் மூத்தவன். இவரன
நரிதவரூஉத்தரலைார் புறம் 5 இல் பாடுவார். இவன் எந்தக் காலதமனத்
ததரிைவில்ரல. ”கருவூவைறிை” என்பதால் இவனுக்கு முன் வசைர் கருவூரில்
இல்லாதது ததரியும் (சங்ககாலதமன்றாவல தகாங்குவஞ்சிரை
வலிந்திழுப்வபாருக்குத்தான் புரிைமாட்வடதனன்கிறது.) அடுத்து அந்துவன்
வசைல் இரும்தபாரற. இவன் காலம் தபரும்பாலும் தபா.உ.மு. 190-147.
உதிைஞ்வசைலுக்கு இவன் பங்காளி. உரறயூர் ஏணிச்வசரி முடவமாசிைார்
அந்துவஞ் வசைலின் மாடத்திலிருந்த வபாது கருவூர் அைசவதிைில்
ீ
முடித்தரலக் வகாப்தபரு நற்கிள்ளிைின் ைாரன மதம்பிடித்துத் தடுமாறிைரத
அரடைாளங் காட்டி விவரிப்பார். அந்துவன்மரனவி தபரும்பாலும் வல்வில்
ஓரிைின் வசாதரி ஆவாள். ஏழாம்பத்துப் பதிகத்தில் ”ஒருதந்ரத ஈன்றமகள்
தபாரறைன் தபருந்வதவி” எனவரும். பலரும் ஒருதந்ரதரை
அரடைாளங்காண்பதிற் சைவற்படுவர். தபருமுைற்சிக்கப்புறம் அது
விளங்கிைது.
தமிழில் உல்>உரு>உைம் என்பது வலிரமரைக் குறிக்கும்.
உரு>ஒரு>ஒருதல், வலியுறுதரலக்குறிக்கும். புல்வாய், புலி, உரழ, மரை,
கவரி, கைாம், ைாரன, பன்றி, எருரம (ததால்.தபாருள் 590, 591, 592) வபான்ற
வலியுள்ள ஆண்விலங்குகளின் தபாதுப்தபைரை ஒருத்தல்/ஓரி என்று
குறிப்பார். வலியுள்ள ஆண்மகனுக்கும் ஒருத்து, ஓரிப் தபைர்கரள
இட்டிருக்கிறார். அப்படிைிடும் வபாது ஒருத்தின் அந்ரத ஒருத்தந்ரத, ஒரிைின்
அந்ரத ஓரிைந்ரத என்று அரமவர். இரு தசாற்களும் பிரணந்து ஒருதந்ரத
எனவுமாகலாம். சாத்து அந்ரத = சாத்தந்ரத, தகாற்று அந்ரத =
தகாற்றந்ரத, பூது அந்ரத = பூதந்ரத என்ற தபைர்கள் அரமவதுவபால்
இரதக் தகாள்ளலாம். ஆக ஒருதந்ரதைின் மகரள அந்துவனுக்குக்
கட்டிரவத்தால் தகால்லிமரல தம் உரிரமக்குள் வருதமன்று வசைர்
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நிரனத்தார். அது நடக்கவில்ரல. பின்னால் மரலைமான்
திருமுடிக்காரிவைாடு கூட்டுச்வசர்ந்து ஓரிரைத் வதாற்கடித்துக் தகால்லிரை
இரணப்பார்.
”வவளிரைத் ததாரலத்து நிலஞ்வசர்க்கும் அைசிைரல” மூவவந்தர்
ததாடர்ந்து தசய்தார். மணவுறவும், இல்ரலவைல் வபார்ச்தசைலும் ததாடர்ந்து
பைன் பட்டன. சங்ககால முடிவில் தகாஞ்சங் தகாஞ்சமாய் வவளிர்
ஒழிக்கப்பட்டார் (Eventually the segmentary states were unified into 3 large states) . சங்க
இலக்கிைம் படிக்ரகைில் வைலாற்றுவரிதிைாய் இரதயுணைலாம். தபா.உ.மு.
250 - 75 கால அளவில் இவ்வாட்சி மாற்றங்கள் நடந்தன.
இனக்குழுவைலாற்றில் சங்க இலக்கிைத்தின் உச்சக்கட்ட தவளிப்பாடு
இக்காலத்திற்றான் எழுந்தது. இதற்குமுன் தபா.உ.மு. 600-250 வரையும்,
இதற்குப்பின் தபா.உ.மு.75 - தபா.உ.150 வரையும் சங்க இலக்கிைம்
விைவினாலும், உச்சக்கட்டம் நடுவிலிருந்த காலந்தான்.
[. . .

இப்புரிதரல அரடைாமற் தசய்வதற்வக தபா.உ. 5, 6 ஆம் நூற்றாண்டு

என்று சிலர் குழப்பிைடிக்கிறார். குரறத் ததான்மங் தகாண்ட secular literature ஐ
உணைவிடாது குழப்புவதுங் கூட ஒருவித நிகழ்ப்புத் (agenda) தான். இந்த
நிகழ்ப்பிற்குள் பல தமிழாசிரிைரும் சிக்கிக் தகாண்டார். நிகழ்ப்புக்
தகாண்வடார், வமாரிைர் பங்களிப்ரபயும் குரறத்வத வபசினார். குப்தரைவை
தூக்கி ரவத்தார். ததால்லிைல் தசய்திகள் இவற்ரறக் குப்புறத் தள்ளி
வமாரிைர் பங்ரக உணைரவத்தன. தமிழர்ப் பங்கும் தவளிப்படும். கீ ழடி,
தபாருந்தல், தகாடுமணம், பட்டணம் வபான்றரவ ததாடர்ந்தால்...... இந்த
ஆய்வுகள் நரடதபறாது தடுக்கவவ நிகழ்ப்பாளர் முைல்கிறார்.]
அடுத்துச் சிக்கற்பள்ளித் துஞ்சிை தசல்வக் கடுங்வகா வாழிைாதன்
காலத்திற்கு வருவவாம் இது தபரும்பாலும் தபா.உ.மு. 164-140 ஆகும்.
அந்துவனுக்கும், ஒருதந்ரத மகளான தபாரறைன் தபருந் வதவிக்கும்
பிறந்தவன். தவிை, தநடுஞ்வசைலாதன் மரனவிைின் தங்ரகைான சிறிை
பதுமன்வதவிரை மணந்தவன். எனவவ தசல்வக்கடுங்வகா
தநடுஞ்வசைலாதனுக்குத் தந்ரதவழிைில் ஒன்றுவிட்ட தம்பியும்,
மரனவிவழிைில் சகரலயும் ஆவான். குடவஞ்சிைில் தநடுஞ்வசைலாதனுக்கு
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இரளைனாய் இவன் வளர்ரகைில், தகாங்குக்கருவூரின் வமல் காைவவலன்
பரடதைடுப்பு நடந்திருக்கலாம். அப்பரடதைடுப்பு ஒருவித வஞ்சிப்வபார்.
உழிரஞப்வபாைல்ல. வைதானபின் வசைலப் பூழிநாட்டிற் சிலகாலமிருந்த
வாழிைாதன், அந்துவன்வசைலுக்குத் துரணைாய் தகாங்குக்கருவூருக்கு
நகர்ந்தான். வவள்பாரி இறந்த பிறகு கபிலர் வாழிைாதனிடம் பரிசில்
தபற்றிருக்கிறார். தமிழைல்லா இரு அைசவைாடு உழிரஞப் வபார் நடத்தி
ஏைாளமான தபாருள்கரள இவன் தகாள்ரளைடித்தரத

சிறியிலை உழிலெத் ததரியல் சூடிக்
தகொண்டி மிலகப்படத் தண்டமிழ் தசறித்துக்
குன்றுநிலை தளர்க்கும் உருமிற் சீறி
ஒருமுற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள்வொள்
தசருமிகு தொலை தவல்மபொ மரொமய
என்று ஏழாம்பத்தின் 3-ஆம் பாட்டில் கபிலர் தசால்வார். இவ்விரு அைசர்
ைார்? ததரிைவில்ரல. ஒருவவரள வாழிைாதன் தந்ரதகாலத்தில் கரூரைக்
காைவவலன் சூரறைாடிைதற்குப் பழிவாங்கும் ...முைற்சிரை இது குறிக்குவமா?
ஏவதா மருமம். தமாத்தத்தில் வாழிைாதன், அவன் மகன், வபைன் ஆகிை
மூவரும் தநடுஞ்வசைலாதரனயும், தசங்குட்டுவரனயும் பார்க்கக்
குரறந்தகாலவம ஆண்டார். ஆனாற் வசைர்குடிக்கு தபரிை அடித்தளம்
வபாட்டார். இம்மூவரைப் பற்றிை விவைம் இலக்கிைத்திலன்றி வவறு
முரறைிலும் உறுதி தசய்ைப்பட்டது புகளூர்க் கல்தவட்டின் மூலமாகும்.
முதொ அமண்ணன் யொற்றூர் தசங்கொயபன் உலறய
மகொ ஆதன் மசல்ைிரும்தபொலற மகன்
தபருங்கடுங்மகொன் மகன் [இ]ளங்
கடுங்மகொ [இ]ளங்மகொ ஆக அறுத்த கல்
என்றுவரும் புகளூர்க்கல்தவட்டில் வகா ஆதன் வசல்லிரும்தபாரற
என்பது (தசல்வக்கடுங்)வகா (வாழி)ஆதன் வச(ை)ல்லிரும்தபாரற குறித்தது.
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தபருங் கடுங்வகான் என்பது (தகடூர் எறிந்த) தபருஞ்வசைல்
இரும்தபாரறரையும், இளங்கடுங்வகா என்பது (குடக்வகா) இளஞ்வசைல்
இரும்தபாரறரையுங் குறிக்கும். ஆகச் சங்ககாலதமன்பது கற்பரனைில்ரல.
[. . .

“சங்க இலக்கிைதமன்பது ரூம்

வபாட்டு வைாசித்து 7,8 பண்டிதர் 9 ஆம்

நூற்றாண்டிற்தசய்த தபரிை ஏமாற்று” என்பார் வபைா. தஹர்மன் தீக்கன். (இவத
வார்த்ரதகள் இல்தலனினும் தபாருள் அவத). அவதவபாற்றான் “சிலம்பு
கற்பரனப்புதினம். 6 ஆம் நூற்றாண்டில் ரூம்

வபாட்டுவைாசித்தார்” என்று

திரு.நாகசாமியும், திரு. திரு.நா.கவணசனுஞ் தசால்கிறார்கள். தமாத்தத்தில்
தமிழர் ஏமாற்றுப் வபர்வழிகதளன்று இவர்கள் தசால்கிறார்கள். வதவமதைன்று
நாமுங் வகட்டுக்தகாண்டிருக்கிவறாம்.]
“இளங்கடுங்வகா இளங்வகாவாக அறுத்த கல்” என்பதால்
கல்தவட்டுக்காலம் தபா.உ.மு. 122 க்கு அருகிலிருக்கும். ஆனால் திரு.
ஐைாவதம் மகாவதவவனா தபா.உ. 3 ஆம் நூற்றாண்தடன்பார். தபாதுவாகத்
திரு.ஐைாவதம் மகாவதவனுக்கும், மற்ற கல்தவட்டாய்வாளருக்கும் சங்ககாலக்
கல்தவட்டுக்களில் 2.3 நூற்றாண்டுகள் வவறுபாடுண்டு. தபாருந்தல் ஆய்விற்கு
அப்புறம் தான் மகாவதவனிடம் சில மாற்றங்கள் ததன்படுகிறது. ஆனால்
நிகழ்ப்பாளர் மகாவதவனின் பரழை கூற்ரறவை பிடித்துக்தகாண்டு
ததாங்குவர். அது அவர்களுக்கு ஏந்து இல்ரலைா?
அடுத்து வருவது வாழிைாதன் மகன் தகடூதைறிந்த தபருஞ்வசைல்
இரும்தபாரற. இவன் காலம் தபரும்பாலும் தபா.உ.மு. 139-123. இவவன சங்க
இலக்கிைத்தின் பாரலபாடிை தபருங்கடுங்வகா என்பர். இவனும் தன் தாத்தன்,
தந்ரதைின் வழிதைாட்டி வவளிரை ஒடுக்குவதில் கவனஞ் தசலுத்தினான்.
குறிப்பாக தகடூர் அதிைமான்கரளச் சாய்த்ததில் இவனுக்குப் தபரும்
பங்குண்டு. அவசாகன் காலத்தில் வசை, வசாழ, பாண்டிை மூவவந்தவைாடு,
தக்கணப் பாரதைின் காணிப்பைான (Supervisor) அதிைமான்கரளத் “சத்திைபுவதா”
என்று குறித்திருப்பார். இத்தரனக்கும் அதிைர் வசைரின் ஒன்றுவிட்ட பங்காளி.
ஆைினும் தனிைிருப்ரப உறுதிதசய்தவர். அதிரக ஊரிலிருந்து
குடிதபைர்ந்ததால் அதிைமான் எனப்பட்டார். வசைரின் கிரள என்பதால்,
வசைரின் கண்ணியும் தாரும் அதிைருக்கு அரடைாளம் ஆகின. இவவை
கரும்ரபத் தமிழகத்துள் தகாண்டுவந்தாதைன்ற ததான்மமுமுண்டு.
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மரலைமான் திருமுடிக்காரிவைாடு வபாரிட்டு திருக்வகாவிலூரை
தநடுமானஞ்சி ரகப்பற்றிைதாலும், வவவறவதா காைணத்தாலும்,
அதிைமானுக்கும் வசைருக்கும் முைவணற்பட்டு களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்
வசைல் அதிைமான் தநடுமிடவலாடு வபாரிட்டு அவரனச் சாய்ப்பான்.
இச்தசய்தி நாலாம்பத்து 2 ஆம் பாடலில் பதிைப்தபறும். பின் தநடுமிடலின்
மகன் அஞ்சிவைாடும் வசைர்பரக ததாடரும் வபார்த் தளவாடங்கள்
குரறந்ததால் வகாட்ரடக்குள் தநடுமானஞ்சி அரடந்துகிடந்து, பின்
உழிரஞப்வபார் நீண்டதால் வவறுவழிைின்றி தவளிவந்து, வஞ்சிப்வபாைாய்
மாறும். தபருஞ்வசைல் இரும்தபாரறயுடன் வபாருடற்றி தநடுமானஞ்சி
உைிர்துறப்பான். இச்தசய்திகள் ”தகடூர்ைாத்திரை”ைில் பதிவு தசய்ைப்பட்டதாம்.
ஆனால் உ.வவ.சா.விற்கு இந்நூல் கிரடக்கவில்ரல, அங்கும் இங்குமாய் 56
பாடல்கவள கிரடத்தன. அவற்றில் ஒருபாடல் நமக்குச் தசய்தி பகர்கிறது.
கொை தவகுளிப் தபொலறய!மகள் நும்பிலயச்
சொலுந் துலணயுங் கழறிச் சிறியமதொர்
மகொல்தகொண்டு மமற்மசரல் மவண்டொ வதுகண்டொய்
நூல்கண்டொர் கண்ட தநறிசு.
என்ற பாட்டின் மூலம் தபருஞ்வசைல் இரும்தபாரறக்கு ஒருதம்பி
இருந்த தசய்தி ததரியும். இதற்குச் சான்றாய், குட்டுவன் (=சிறிைவன்)
இரும்தபாரற என்பவரனவை இளஞ்வசைல் இரும்தபாரறைின் தந்ரதைாய்
ஒன்பதாம் பத்தின் பதிகம் அரடைாளங் காட்டும். வமலுள்ள கல்தவட்டு,
தகடூர் ைாத்திரைப் பாட்டு, ஒன்பதாம் பத்தின் பதிகம் ஆகிை மூன்ரறயும்
தபாருத்திப் பார்த்தால், இளஞ்வசைல் இரும்தபாரற, தபருஞ்வசைல்
இரும்தபாரறைின் தத்துப் புதல்வன் வபாலிருக்கிறது. அவனுரடை இைல்பான
தந்ரத குட்டுவன்வசைல் இரும்தபாரறவை.
இன்தனாரு தசய்தி வசைநாட்டின் வதால்விரனஞைான படுமைத்து
வமாசிகீ ைனார் பற்றிைது. தபருஞ்வசைல் இரும்தபாரறைின் சிறப்ரபக் கூறுவது.
புறம் 50 இல் “மன்னா! அலங்காைஞ்தசய்து உழிரஞப் வபாருக்குப்வபாய்
தவற்றிதபற்று மண்ணுமங்கலஞ் தசய்து வரும் முைசதமனில், நான்
வசக்ரகைில் ஏறிைிவைன். முைசம் வபணவந்தநான் மிகுந்த அசதிைால்
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கட்டிலிவலறி அமர்ந்துவிட்வடன். ஆைினும் உன்வைர்
ீ
குற்றமாய்க்தகாண்டு
உன்னிடம் உரைத்திருக்கிறார், நீவைா தபருந்தன்ரமவைாடு அரதப்
தபாருட்படுத்தாது கரளப்புத்தீைக் கவரிவசிச்
ீ
சிறப்புச்தசய்தாய்.
முைரசப்வபணும் தசருமார் வவரல மட்டுமல்ல, நற்றமிழும் எனக்குத்
ததரியுதமன நீ பாைாட்டினாய்! உன்தசைல் புகழவவண்டிைவத? - என்று
தசால்வார் (வமாசிகீ ைனாதைன்ற என் கட்டுரைத்ததாடரையும் படியுங்கள்).
அடுத்தது குடக்வகா இளஞ்வசைல் இரும்தபாரற. இவன் காலம்
தபரும்பாலும் தபா.உ.மு. 122-107 ஆகும். குரறந்த காலவம ஆட்சி
தசய்திருக்கிறான். இவவன மருதம்பாடிை இளங்கடுங்வகா என்பர்.
குட்டுவஞ்வசைல் இரும்தபாரறக்கும், ரமயூர்கிழானின் (இற்ரற ரமசூரைச்
வசர்ந்த தபருஞ்தசல்வந்தன். அைசனல்லன்) வவண்மகள் (வவளிர் மகள்)
அந்துவஞ் தசள்ரளக்கும் (தசள்ரள இைற்தபைர், அந்துவன் தபரும்பாலும்
ரமயூர்கிழானின் தபைைாகலாம்.) பிறந்தவன். (வவந்ததைன்பார், ”அைசர், மன்னர்,
வவந்தரில்” மட்டுமல்லாது கிழாரிலும் தபண்தணடுப்பார் வபாலும்.) ரமயூர்
கிழானான இவன் தாத்தவன இவன் அரமச்சனாய் இருந்துள்ளான்.
புவைாகிதரன விடவும் உைர்வாய் இளஞ்வசைல் இரும்தபாரற
இவ்வரமச்சரனக் கருதினான்.
இந்த இரும்தபாரற தம்ரம எதிர்த்த இருவவந்தரையும்,
விச்சிக்வகாரவயும் வழ்த்தினான்.
ீ
இவன் காலத்தில் தசங்குட்டுவன்
தாய்மாமனான வவற்பல் தடக்ரகப் தபருவிறற்கிள்ளி தநடுஞ்வசைலாதவனாடு
தபாருதி இறந்ததன்பின், வசாழவளநாட்டில் பங்காளிச்சண்ரட தபருகிைது.
உரறயூர்மணிமுடிக்குப் பலரும் உரிரமதகாண்டாடினார். அதிதலாருவன்
தபாத்திைாண்ட தபருஞ்வசாழன். (தபருஞ்வசாழன் என்பது தபாதுவான தபைர்.
விதப்பான தபைைன்று. பல உரைைாசிரிைரும், தமிழாசிரிைரும் இவரனக்
வகாப்தபருஞ்வசாழவனாடு குழம்பித்தவிப்பரத என்னால் ஏற்கவிைலாது.
வகாப்தபருஞ்வசாழன் முற்றிலும் வவறுகாலத்தவன். இன்தனாரிடத்தில்
விளக்குவவன்.) இளஞ்வசைல் இரும்தபாரற தபாத்திச் வசாழரனயும்,
வித்ரதகளில் வல்லவனான பரழைன் மாறரனயும் (இவன் பாண்டிைருக்குக்
கீ ழ் இருந்த குறுநில மன்னனாகலாம்.) வதாற்கடித்து ஏைாளம் தபாருள்கரளக்
கவர்ந்து பலருக்கும் பிரித்துக் தகாடுத்து உதவினான். (இளஞ்வசைல்
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இரும்தபாரறக்கப்புறம் வசாழரிரடவை நடந்த பங்காளிச் சண்ரடரை
முற்றிலும் முடிவிற்குக் தகாண்டுவந்தவன் சிலம்பின்படி
தசங்குட்டுவவனைாவான்.).
தவிைக் தகாங்குவஞ்சிைில் சதுக்கபூதத்ரத நிறுவிச் சாந்திவவண்டி,
இளஞ்வசைல் இரும்தபாரற வழிபாடுகள் நடத்தினானாம்
(சாந்திதசய்ததலன்பது குறிப்பிட்ட பரடைல்கள்மூலம் வழிபாடு தசய்தலாகும்.
சபரிமரல ஐைப்பன் வகாைிலில் வமல்சாந்தி, கீ ழ்சாந்தி என்ற தசாற்கள்
இன்றுங் குருக்கள் மாரைக் குறிப்பரத ஓர்ந்து பார்த்தால் சாந்திைின் தபாருள்
விளங்கும். இந்தச்தசால் பழந்தமிழில் குறிப்பிட்ட பூதப்பூசகருக்கு இருந்தது
புரியும். குருக்கள் என்பததல்லாம் பின்னால் வந்த தசாற்கள்.) சதுக்கபூதவம
பின்னாளில் பிள்ரளைாைாய் மாறிப் புரிந்துதகாள்ளப்பட்டததன்று வபைா.
ந.சுப்பிைமணிைன் ”Tamil polity" என்ற நூலிற் தசால்வார். இந்நாளில்
ஊருக்தகாரு (ஏன், வதிக்தகாரு)
ீ
பிள்ரளைார் இருப்பது வபால் அந்நாளில்
ஊருக்தகாரு சதுக்கபூதம் இருந்தது. சதுக்கபூத விவரிப்பு அப்படிவை
பிள்ரளைார் விவரிப்புப் வபாலவவ இருக்கும். சதுக்கபூதம் கி.பி. 4,5 ஆம்
நூற்றாண்டுகளில் சிவனின் பிள்ரளைாய் மாறிவிட்டது வபாலும்.
இனி அடுத்த பகுதிைில் கடல்பிறக்வகாட்டிை தவல்தகழு குட்டுவன்
என்று முதலிலும் கங்ரகப் வபர்ைாற்றுக் கரைவபாகிை தசங்குட்டுவன் என்று
பிற்காலத்திலும் தபைர் தபற்றவரனப் பார்ப்வபாம்.

5
இனி கடல்பிறக்வகாட்டிை தவல்தகழுகுட்டுவதனன முதலிலும்
கங்ரகப்வபர்ைாற்றுக் கரைவபாகிை தசங்குட்டுவதனனப் பின்னும்
தபைர்தபற்றவரனப் பார்ப்வபாம். இவன் காலம் தபா.உ.மு.131-77 ஆகும்.
தவல்தகழுகுட்டுவன் வவறு, தசங்குட்டுவன் வவதறன்று பலகாலம்
தமிழறிஞர் பிளவுபட்டார்.
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[. . . வவடிக்ரகதைன்ன ததரியுவமா? இவன் இைற்தபைர் என்னதவன
ைாருக்குவம ததரிைாது. இன்றுங் குட்டுவரனக் குட்டதனன்வற
மரலைாளத்திற் தசால்வார். சிறிைவதனன்று தபாருள். அகரவ, அளவு,
முரற இப்படி எத்தரனவைா வரகைில் ஒருவன் குட்டனாகலாம். ஈழப்
தபருந்தரலவைான பிறகும் கூடப் பிைபாகைரனத் ”தம்பி” என அரழத்தவர்
மிகுதி. அவர் தபைர் உண்ரமைில் தம்பிைா? இல்ரலவை? அவர்
விளிப்தபைவை பைவலாய் ஈழதமங்கும் எல்வலாருக்கும் பழகிப்வபாைிற்று.
குட்டுவனும் அப்படித்தான். தவல்தகழு குட்டுவன்= தவல்லுங் குணங்தகாண்ட
குட்டுவன்; தசங்குட்டுவன்= தசந்நிறக் குட்டுவன். அவ்வளவுதான் தமிழரில்
இப்படிப் தபைர்கள் அரமவது விைப்வபைில்ரல சில தபைர்கள் மக்கள்
வழக்காற்றில் சட்தடன்று தபாருந்திக்தகாள்ளும்.

ஆனாலும் ’தபரிைார்’

என்றால் சிலருக்கு முட்டிக்தகாள்ளும். ’ஈ.வவ.இைாமசாமி நாைக்கர்’ என்பவத
சரிைாம். ’பாவாணர்’ என்று தசால்லக்கூடாதாம். ’ஞா.வதவவநைன்’ என்று
தசால்லவவண்டுமாம். ஒருதமிழ் மடற்குழுவில் முன்தபாருவர் இதுபற்றி
அடம்பிடித்துச் தசான்னார். சிரித்துக்தகாண்வடன். என்றாவது புத்தரைத்
திரு.சித்தார்த்தன் என்வறா, மகாவைரை
ீ
திரு.வர்த்தமானன் என்வறா ைாவைனுஞ்
தசால்வாவைா? ’மகாத்மா’தவனில் ைாருக்வகனும் விளங்காது வபாவமா?
சரி “மகாப் தபரிைவா” என்றால்? நான்தான் தசான்வனவன? தமிழரிற்
குறிப்புப்தபைர்கள் சைளம், ஏைாளம்.]
தசன்ற பகுதிகளில் வமாரிைர், சுங்கர், கனகர், நூற்றுவர்கன்னர்,
ஆதன்கள், இரும்தபாரறகள் என ஆழமாய்க் காலக்கணிப்புக்குள்
வபானதற்குக் காைணமுண்டு. வைலாற்றில் பிருக்குமானம் (parsimony)
முகன்ரமைானது. குரறவான ஊன்றுவகாள்களில், நிரறவான தைவுகவளாடு
ஆழமான ஏைணம் இருந்தாற்றான் வைலாறு வழிக்குவரும். அரதவிடுத்து
ஏைணவமைின்றி வைலாற்றுத் தைவுகரள வறட்டுத் தனமாய் அலசினால்
ஒருபக்கமும் நகைமுடிைாது.
வசைர் காலக்கணிப்பில் நடக்கும் இருவவறு குழப்பங்கரளச்
தசால்கிவறன். வகளுங்கள்.

குட்டுவன் 55 ஆண்டுகாலம் ஆட்சிதசய்தான்.

அவன்விறல் தவளிப்பட தவளிப்பட ஒவ்தவாருவரும் விதம்விதமாய்
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அரழத்திருப்பார். 25 வைதிற் குட்டுவன் இளங்வகா ஆரகைில் புலவர்
பைணருக்கு 50 வைததன ரவயுங்கள். கடல்பிறக்வகாட்டிை தசைல் அடுத்தசில
ஆண்டுகளில் நடந்தால், பைணர் அரதச்தசால்வார். கங்ரகக்கரை வபாரகைில்
தசங்குட்டுவனுக்கு 80 ஆனால் பைணர் 105 வைதுவரை உைிவைாடிருந்து
தசால்வாைா? பைணர் தசால்லாததாவல, தவல்தகழு குட்டுவனும்
தசங்குட்டுவனும் தவவ்வவதறன்வபாமா? அதுதவன்ன ஏைணம்? இப்படிதைாரு
தவட்டிவாதம் இங்கு தநடுநாள் நடந்தது. இல்ரலதைனில் பதிற்றுப்பத்தின்
பதிகம் ”தபருஞ்வசாழர் ப்ைசத்தி” வபான்றததன்று தசால்லி ஏற்றுக்தகாள்ள
மறுப்பார்.
என் வகள்வி: ”தபருஞ்வசாழர் ப்ைசத்திகரளயும் பல்லவர்
ப்ைசத்திகரளயும்” பின் எப்படி நம்புகிறீர்கள்? அரதயும் தூக்கி எறிைலாவம?
இந்த ப்ைசத்திகரள நம்புவர்கள்,
ீ
பதிற்றுப்பத்தின் பதிகங்கரள நம்பமாட்டீர்கள்
என்றால் அது ஓர் ஓைவஞ்சரன தாவன? ”6 ஆம் நூற்றாண்டு ஆசாமிகள்”
இப்படிச் தசால்லிச்தசால்லிவை தமிழரைக் காைடித்தார். ”When it comes to
assigning importance to Tamils, always create doubts in people's perception”. இது எந்த
அளவிற்குப் வபானததனில், தமிழர் கருத்துச் தசான்னாவல, ’இந்தாலஜி’
குழுமத்தில் வகலியும், சிரிப்பும், நக்கலும் எழுந்துவிடும். அவர்கள் ஐைாவதம்
மகாவதவரனவை தபாருட்படுத்தமாட்டார். இததல்லாம் எப்படி நடந்தது? ”6
ஆம் நூற்றாண்டு ஆசாமிகளின்” தாசானுதாசப் பணிவு தான் காைணம்.
இன்தனாருபக்கம் விவைமிலா ஆர்வலர், 58+25+25+55 எனக்கூட்டிச்
தசங்குட்டுவன்வரை ஆதன்குடிக்கு 163 ஆண்டு இருப்புச்தசால்வர்.
சைஞ்சைமாய் ஆண்டுகரளக் கூட்டுவது சரிைா? தந்ரதக்கும், மகன்களுக்கும்,
அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் இரடவை வமல்மடி (overlap) இருக்காதா?
அப்படிதைாரு கனத்த நூல் (பழந்தமிழ்ச் சமுதாைமும் வைலாறும்கணிைன்பாலன், எதிர் தவளிைீடு) அண்ரமைில் தவளிவந்தது. அரதப்
படிக்ரகைில் வருத்தமானது. விரிவாய் அலசவும் வவதரனைாகிறது.
இவ்வளவு தபரிை உரழப்பில் ஏைணங் குரறந்தால் எப்படி? 6 ஆம் ஆண்டு
ஆசாமிகள் ஒருமுரனதைனில் வமல்மடி கவனிைாத இவர் வபான்ற ஆர்வலர்
இன்தனாரு முரன. தமிழர் வைலாறு இந்த இருவரிடமுஞ் சிக்கி
அரலபடுகிறது.
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இனிக் காட்சிக்காரத 156-164 வரிகரளப் பார்ப்வபாம்.
தகொங்கணர் கைிங்கர் தகொடுங்கரு நொடர்
பங்களர் கங்கர் பல்மவற் கட்டியர்
வடவொ ரியதரொடு வண்டமிழ் மயக்கத்துன்
கடமலை மவட்டதமன் கட்புைம் பிரியொது
கங்லகப் மபர்யொற்றுக் கடும்புைல் நீ த்தம்
எங்மகொ மகலள ஆட்டிய அந்நொள்
ஆரிய மன்ைர் ஈலரஞ் ஞூற்றுவர்க்கு
ஒருநீ யொகிய தசருதவங் மகொைம்
கண்விழித்துக் கண்டது கடுங்கட் கூற்றம்
இது அரமச்சன் வில்லவன்வகாரதைின் கூற்று. தபாதுவாய்ப் பலரும்
ஒருமுரறவை தசங்குட்டுவன் வடக்வகவபானதாய் எண்ணிக்தகாள்கிறார்.
கிரடைாது. இருமுரற வபாைிருக்கிறான். கரதக்காலத்தில் (கி.மு.77க்குச்
சற்றுமுன்) பாண்டிைநாடு குழப்பம்/கலகத்திவல இருந்தது. வளநாட்டிற்கும்
நாகநாட்டிற்கும் பங்காளிச்சண்ரட. இளஞ்வசைலிரும்தபாரற நடத்திை
வபாருக்குப்பின், குட்டுவவன 2 வவந்தர், 7 குறுநிலமன்னவைாடு தபாருதித் தன்
மாமன்மகரன வசாழவளநாட்டின் தரலவனாக்குவான். புகார்ச்வசாழன்
(தபரும்பாலும் 2ஆம் கரிகாலன், அல்லது அவன் மகன்) அரத
ஏற்றுக்தகாள்ளாது முைண்டு பிடித்தான். இக்காலத்தில் வசைவன வபைாற்றல்
தகாண்டவனாைிருந்தான். அதனாற்றான் தமிழ்நாட்டின்
தனிப்தபருந்தரலவனாய்த் தன்ரன எண்ணிக்தகாண்டான்.
வசைருக்குத் தம்நாட்டின் வடக்கிருந்த தகாங்கணரைக் (மங்களூர் தாண்டி
வமரலக் தகாங்கணம்/வகாக(ர்)ணம்/வகாவா கடற்கரைரை ஒட்டிைவர்)
கட்டுக்குள் ரவப்பது மிகத் வதரவ. அப்தபாழுது தான் கார்வார் (Karwar) வரை
வமரலக் கடல்வணிகத்ரதச் வசைர் தம் கட்டுக்குள் ரவத்திருக்கலாம்.
அதற்குவமல் வசாப்பாைாத் (Sopara; nearer to modern mumbai) துரறைிலிருந்து
இவரின் நண்பர் நூற்றுவர் கன்னர் பார்த்துக்தகாள்வார். வசைரையும்,
கன்னரையும் மீ றி நாவலந்தீவின் வமற்குக்கடற்கரைைில் அன்ரறக்கு ைாரும்
எதுவுஞ் தசய்ைமுடிைாத நிரலவை இருந்தது. அந்தக் காலத்தில்
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கடல்வணிகம் தமிழர்க்கு முகன்ரமைானது. தகாங்கணரை அடக்கிைதற்கும்
அதுவவ காைணம். கடல் பிறக்வகாட்டிை தசைதலன்பது கடற்தகாள்ரளைரைத்
ததாரலத்தது தான். வமரலக்கடல் வணிகம் வசைருக்குத் வதரவைானது.
மிளரக வமற்குநாடுகளுக்கு ஏற்றி அனுப்பவவண்டாமா?
அடுத்தது கலிங்கர் (வகாதாவரிக்குவமல் இற்ரற ஆந்திைமும் ஒடிசாவுஞ்
வசர்ந்த பகுதிைர்). இவரைக் கட்டுக்குள் தகாண்டுவந்ததற்கு வைலாற்றுக்
காைணமுண்டு. கரதக்காலத்திற்கு 100 ஆண்டுகள் முன் தபா.உ.மு. 172 இல்
கலிங்கத்ரதக் காைவவலன் உச்சநிரலக்குக் தகாணர்ந்தான். அவனுரடை
அத்திக்கும்பாக் கல்தவட்டுத் தமிழர்வைலாற்ரற உறுதிதசய்யும். ஆனால்
தமிழர்பார்ரவைில் அரதப்படித்த அறிஞர் மிகக்குரறவு. எதிர்காலத்தில்
ைாவைனுஞ் தசய்தால் நல்லது. (Shashi Kant எழுதிை The Hathigumpha inscription of
Kharavela and The Bhabru Edict of Asoka, D.K.Printworld (p) Lud, 2nd ed 2000 என்ற
தபாத்தகத்ரதயும் படியுங்கள்.) தபா.உ.மு. 424 இலிருந்து ததாடர்ந்து வந்த
.”த்ைாம்ை சங்காத்தத்ரத - தமிழர் முன்னணிரை (இது 252 ஆண்டுகல்
இல்ரல 1300 ஆண்டுகள் இருந்தது என்பது இன்தனாரு வநாக்கு. அரதயும்
ஆைாைவவண்டும்.)” தபா.உ.மு.175 இல் குரலத்து தகாங்குக்கருவூர் வரை
[கல்தவட்டிற் தசால்லும் பித்துண்டா இதுதவன்பது என் கருத்து] உழிரஞப்
வபாரில் காைவவலன் வந்து, தகாங்குவஞ்சிரைத் ததாரலத்து அந்துவஞ்வசைல்
இரும்தபாரறரைத் தடுமாற ரவத்திருக்கிறான்.
அக்காலம் ஆதன்குடிைினரும், இரும்தபாரறக் குடிைினரும்
விரிவரடைாக் காலம். அத்திக்கும்பா கல்தவட்டு எழுந்து 6/7 ஆண்டுகள்
கழித்து தநடுஞ்வசைலாதன் ஆட்சிக்கு வந்தான். அந்துவஞ்வசைல் காைவவலன்
தாக்குதலிலிருந்து தப்பி உதிைன்வசைலாதனிடம் ஓடிவந்திருக்கலாம்.
கருவூரைச் சாய்த்தவதாடு பாண்டிைரையும் காைவவலன் பதம் பார்த்தான்.
(கரூரிலிருந்து மதுரை வருவது எளிது.) ஏைாளம் முத்துக்கள்,
தசல்வங்கரளயும் கவர்ந்து தசன்றுள்ளான். காைவவலன் கல்தவட்டின்
(தபா.உ.மு.172) 11,13ஆம் வரிகரள வசர்த்துப் தபாருந்திப் படித்தால்,
தமிழகத்திற்குப் தபரும்பரட வந்தது புலப்படும். இதற்குப் பழிவாங்கவவ 60/62
ஆண்டுகள் கழித்து கி.மு..112 இல் தசங்குட்டுவன் தன் முதற்பரடதைடுப்பின்
மூலம் கலிங்கத்ரதத் தாக்கிைிருக்கவவண்டும்.
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சசிகாந்த் வபால ஒருசிலர் பித்துண்டாரவக் கலிங்கத்திற்குச்
சற்றுதவளிவை வகாதாவரிைின் ததன்கரை நகைதமன்றும் அரதப் பிடித்தவுடன்
கன்னதபண்ரண (கிருஷ்ணா) வரைைிலும் காைவவலன் அைசு
விரிந்தததன்றுஞ் தசால்வர். என்னால் அவ்விளக்கத்ரத ஏற்க முடிைவில்ரல.
ஏதனனில் அங்கிருந்து பாண்டிைரைத் தாக்க வநவை வைமுடிைாது. இரடைில்
சங்ககாலத்துத் ததாண்ரடமானும், வசாழரும் இருந்திருப்பர். என்னதான்
முன்னணி உரடந்தாலும், தம்ரம மீ றிப் பரடதைடுத்துப் வபாவரத வசாழர்
ஒப்புக்தகாள்ளார். தவிை, இவரையும் கடந்து வந்தால் கல்தவட்டில் வசாழரைக்
கடந்ததாய்ச் தசய்தி வந்திருக்கும். ஆனால் அது வைவில்ரல. எனவவ அன்று
நூற்றுவர்கன்னருக்குத் ததற்வக வபைைசாைிருந்த வசைரைக் கருநாடகம்
வழிவைதான் காைவவலன் தநருக்கிைிருக்கவவண்டும். தவிைப் பாண்டிைர்
தசல்வங் கவர்ந்தது ”தகாற்ரகக் கடல்வழி” என்றுந் வதான்றவில்ரல.
இதுவபான்ற உழிரஞப்வபார் அற்ரற நிரலைில் கடல்வழிவை படகுகரளப்
பைன்படுத்தி நடக்கமுடியுமா? மிகுந்த ஐைம் வருகிறது.
தகாடுங்கருநாடர் ஒழுங்குமுரறைிலா ஆட்சிைாளர். இற்ரற வட
கருநாடகத்தில் இருந்தவர். ததன் கருநாடகம் அப்வபாது தமிழ்வபசிை நாடு.
பங்களர், கங்கர், கட்டிைைாகிவைாைாற் ஆளப்பட்ட பகுதி. கட்டிைர் இற்ரற
வவலூர், வசலம், வகாலார்ப்பகுதிகளில் ஆட்சிதசய்தார். கங்கர் இற்ரறப்
தபங்களூரு, ரமசூருப் பகுதிகரள ஆண்டார். அற்ரற வடதகாங்வக பின்னால்
கங்கநாடாகிைது. பங்களர் நாதடன்பது இப்வபாரதைச் சித்தூர், வட ஆர்க்காடு
மாவட்டங்கரளச் வசர்த்தது. இந்த அைவசாடும் குட்டுவன் தபாருதினான்.
தகாங்கணர், தகாடுங்கருநாடர், கலிங்கர் ஆகிவைார் சிறிவத தமிழ்கலந்த
பாகதம் வபசினார். (இைா. மதிவாணன் ”கருநாட்டிற்குப்” தபருநாதடன்வற
தபாருள்தசால்வார். மைிரல சீனி வவங்கடசாமியும் ”கரு”விற்குப் “தபரு”
எனும் தபாருவள தசால்வார். தபருநாடு = மகாைாஷ்ட்ைம். அடிப்பரடைில் வட
கருநாடும் மாைாட்டிைமும் ஒவைதபாருதளன்று இருவருஞ் தசால்வார்.) இவர்
பகுதிகவள (modern maharashtra, North Karnataka, Telingana, North Andhra, and Orissa)
மாமூலனார் குறிக்கும் தமாழிதபைர் வதைமாகும். பங்களர், கங்கதைன்வபார்
அற்ரறக்காலத்தில் தமிழ் வபசினார். பின் தகாஞ்சங் தகாஞ்சமாய் 1000
ஆண்டுகளில் இவர்தமிழ் கன்னடமாகிைது. கட்டிைர் கரடசிவரை (1950 வரை)
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தமிழைாகவவ தங்கிப்வபானார். இந்திைவிடுதரலக்கு அப்புறவம இவர் வலிந்து
ததலுங்கைாக்கப்பட்டார். இப்பகுதிகளுக்கு வடக்வக தபா.உ.மு.100 அளவில்
நூற்றுவர்கன்னர் (சாதவா கன்னர்) ஓவைாதபாழுது தனிைாகவும்,
மற்றதபாழுதுகளில் மகதப்வபைைசிற்கு அடங்கியுமிருந்தார்.
தகாங்கணர், கலிங்கர், தகாடுங்கருநாடர், பங்களர், கங்கர், கட்டிைைாகிை
அரனவரும் விந்திைமரலகளுக்குத் ததற்வகைிருந்தவர். வடவாரிைர்
அம்மரலகளுக்கு அப்பாலிருந்தவர். (தமிழிலக்கிைத்தில் ஆரிைர்
என்றரழப்பதில் விந்திைமரலகவள விளிம்ரப வரைைறுத்தன.) இந்த
எழுவரையும், தசங்குட்டுவன் தன் முதற்பரடதைடுப்பில் வதாற்கடித்தான்.
இதில் ஆரிைர் தபரும்பாலும் விதிசாவில் ஆட்சி தசய்த சுங்கைாகலாம்.
அகண்ட மகதத்ரத வமாரிைரிடம் ரகப்பற்றிை சுங்கர் தவகுவிரைவிற்
சுருங்கினார். பாடலிபுத்தத்ரதச் சுற்றிை நிலம் காைவவலன் காலத்தில்
சுங்கரிடமில்ரல. விதிசா. மகிழ்மதி, உச்தசைினி நகைங்கரளச் சூழ்ந்தநிலவம
அவரிடதமஞ்சிைது. காைவவலன் தன் பாகதக்கல்தவட்டில் ’பகசத்தி மித்தா’
என்வற பாடலிபுத்த அைசரனக்குறிப்பான். (சங்கதத்தில் ’ப்ைகசக்தி மித்ைா’
என்றாகும். பஞ்சதந்திைத்து மகதகுமாைர் ”வசுசக்தி, உக்ைசக்தி, அனந்தசக்திப்”
தபைர்கரள இது நிரனவுபடுத்தும்) ”மித்ைாக்” தகாடிவழிைார் எத்தரனைாண்டு
பாடலிபுத்தம் ஆண்டாதைனத் ததரிைாது.
”இந்த 7 வபவைாடு நடந்த வண்டமிழ் மைக்கத்தில் (வபாரில்)
ைாரனவமலிருந்து வசைன்தசய்த வவட்ரட என் கட்புலத்திற் பிரிைவில்ரல.
இவ்வவட்டமுடிவில் கங்ரகப்வபர்ைாற்றுப் தபருதவள்ளத்தில் எம்
“அைசமகரள” (நற்வசாரணரை) முழுக்காட்டிை அந்நாளில் ஆைிைம்
ஆரிைமன்னருக்கு எதிவை நீதைாருவவனநின்ற வபார்க்வகாலம் என்விழிைில்
அப்படிவைநிற்கிறது” என்று வில்லவன்வகாரத புகழ்ந்து வபசுகிறான்.
“இன்தனாரு முரற வடக்வக வபாவவாம்; ஆரிை அைசருக்குப் பாடம்
கற்பிப்வபாம்” என்று தசால்லாமற் தசால்லுகிறான். இங்கு ஆைிைம்
ஆரிைமன்னதைன்பது அப்படிவை எண்ணிக்ரகைிற் தகாள்ளக்கூடாது.
அதுதவாரு தசாலவரட. ”ஆைிைம்வபருக்கு முன் தசய்துகாட்டினான்” என்று
தசால்வதில்ரலைா?
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[. . . ஆைிைதமன்பது தமிழ்வவர்தகாண்ட தசால்வல. வபைரனத் தாத்தனாக்கும்
வழக்கங் தகாண்டவர்

தரலகீ ழாய்

ஸஹஸ்ைம்>ஸாஸிைம்>ஸாைிைம்>ஆைிைம் என்பார். இத்தரகவைாருக்கு
மறுதமாழி தசான்னால் நீளும். வவதறாருமுரற பார்ப்வபாம்.]
இந்தக் கட்டுரைத் ததாடரை எழுதத் ததாடங்கிை காைணவம
சிலப்பதிகாைத்தின் வஞ்சிக் காண்டமும், அதன் ததாடர்ச்சிைான தசய்திகளும்
தான்.
"வசைன் தசங்குட்டுவனின் காலம் என்ன? சிலம்பில் விவரிக்கப்படும்
வடக்கு வநாக்கிை பரடதைடுப்பு உண்ரமைிவலவை நடந்ததா? அல்லது அது
தவறும் கரதைா? (அரதக் கரத என்று தசால்லிச் சிலம்பின் காலத்ரத கி.பி.
500 க்குப் பின் தள்ளும் ரவைாபுரிைாரிலிருந்து, இக்கால இடதுசாரிைர் வரை
பலருண்டு. வபைா. தைாமிலா தாப்பர் வபான்வறாரும் கூடச் சிலம்பின்
காலத்ரதப் பின் தள்ளுவார்கள்.) தசங்குட்டுவன் தவன்றதாகச் தசால்லப்படும்
கனக விசைர் ைார்? வடபுலத்து மன்னர் என்று வஞ்சிக் காண்டத்துள்
ஏதழட்டுப் தபைர்கள் தசால்லப் படுகிறவத, அவதைல்லாம் ைார்? சிலம்ரபப்
படிக்கும் வபாது, மகதத்தில் வமாரிைர் ஆட்சி இல்ரல என்று புரிகிறது; பிறகு
ைார் மகதத்ரத ஆண்டார்கள்? அக்காலத்தில் தபருநகைமான பாடலிப்
பட்டணத்திற்கு அருகில் தசங்குட்டுவவனா, வில்லவன் வகாரதவைா
வபானார்களா? இமைமரலைில் இருந்து தசங்குட்டுவன் கல்தலடுத்தாதவனில்,
கிட்டத்தட்ட அவ்விடம் எங்கிருக்கலாம்? வஞ்சிக் காண்டத்தில் வரும்
நூற்றுவர்கன்னர் ைார்? நூற்றுவர்கன்னரின் தகாடிவழிைில் தசங்குட்டுவன் சம
காலத்தில் இருந்த மன்னரின் தபைர் எது? தசங்குட்டுவனுக்கு உதவி தசய்யும்
அளவுக்கு, ஆதிக்கம் தபற்றவைாய், நூற்றுவர் கன்னர் எப்படி இருந்தார்கள்?"
இது வபான்ற பல வகள்விகள் வஞ்சிக் காண்டம் படிக்கும் நமக்கு
எழுகின்றன. ஒரு சில வகள்விகளுக்கு இந்தத் ததாடரில் விரட காண
முைன்றிருக்கிவறன் (எல்லாக் வகள்விகளுக்கும் அல்ல.) நாவலந்தீவின்
ததற்வக இருக்கும் ஒரு சிறிை மன்னனான வசைலன் (நமக்கு நம் நாடு
தபரிததன்றாலும், நாவலந்தீவில் வசை நாடு சின்னது தாவன?) வடக்வக
பரடதைடுத்துப் வபாக முற்படும் தபாழுது தனக்கு வடக்வக இருக்கும்
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மன்னர்களில் ஏவதனும் ஒரு சிலரைைாவது நட்புரடைவர்களாய் ஆக்கிக்
தகாள்வது ஓர் அைசதந்திைம் தான்; இருந்தாலும் "நூற்றுவர் கன்னவைாடு ஏன்
அப்படி ஒரு ததாடர்பு தகாண்டான்? அவர் தவிர்க்க முடிைாதவைா?" என்ற
வகள்வி எண்ணிப் பார்க்க வவண்டிைது தான். [சிலம்பில் ஏற்பட்ட வைலாற்று
வவட்ரகயும் எனக்கு நூற்றுவர் கன்னரில் தான் ததாடங்கிைது.]
தமாத்தத்தில் சிலம்ரப ஆழ்ந்து படித்தால், தபரும்பாலும் சிலம்புக்
கரதைின் காலம் கனகர் ஆட்சிக்குச் சற்று முன், கி.மு.75-80 ரை
ஒட்டிைிருந்திருக்க வவண்டும் என்ற முடிவிற்வக வைவவண்டிைிருக்கிறது.
தவறுவம வைந்தரு காரதரையும், மகாவம்சப் பட்டிைரலயும் ரவத்துக்
தகாண்டு உள்ளிருக்கும் முைண்கரளப் பார்க்காது முதலாம் கைவாகுவின்
காலமாய் கி.பி.177-ரை ரவத்துக் தகாண்டு அரதவை சிலம்பிற்கும்
காலமாய்ச் தசால்லுவது சற்றும் தபாருத்தமில்ரல.

மமலும் தகவலுக்கு:
சிலப்பதிகாைமும் பஞ்சதந்திைமும்:
http://valavu.blogspot.in/2013/02/1.html
http://valavu.blogspot.in/2013/02/2.html
http://valavu.blogspot.in/2013/02/3.html

புறநானூறு:
http://valavu.blogspot.in/2010/08/2-1.html
http://valavu.blogspot.in/2010/08/2-2.html
http://valavu.blogspot.in/2010/08/2-3.html
http://valavu.blogspot.in/2010/08/2-4.html
http://valavu.blogspot.in/2010/08/2-5.html
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வமாசிகீ ைனார்:
http://valavu.blogspot.in/2010/09/1.html
http://valavu.blogspot.in/2010/09/2.html
http://valavu.blogspot.in/2010/10/3.html

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: இைாம.கி. (poo@giasmd01.vsnl.net.in)
http://valavu.blogspot.com
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37.

அடுத்து என்ை? -தநடுங்கட்டுலர
―பழலமமபசி

1. நொட்டுப்பற்றும், நொட்டொண்லமயும்

அதமரிக்க ஊடகங்களில் அண்ரமக்காலமாக இரடைறாது
வபசப்படுவது, சீனாவின் ஆதிக்க விரிவாக்கம். ததன்சீனக் கடல், இந்திைப்
தபருங்கடல் நாடுகள் ஒவ்தவான்றாகச் சீனாவுடன் அடக்கமாகி வருகின்றன.
இைாவமசுவைத்திலிருந்து மிகக் குரறந்த ததாரலவாக, பத்து ரமல்
ததாரலவிலிருந்வத துவங்கி விடுகிறது எல்ரலக்வகாடு, அதனின்று சில
நூறு அடிகள் உள்வள வபாய்விட்டாலும், 10 இலட்சம் முதல் 17.4 வகாடி வரை
தண்டம் கட்ட வவண்டி வரும். இப்படி, கிழக்காசிைாவிலிருக்கும் தம் அணுக்க
நாடுகரள ரவத்து, சீனா தம் ஆதிக்கத்ரத நிரலநாட்டி வருகிறது.
தரைவழிைிலும் அவதநிரலதான். மிைான்மார் நாட்டிரன முழுரமைாக
உள்வாங்கிக் தகாண்ட சீனா, வடக்கு, கிழக்கு எல்ரலைில் தநருக்கிக்
தகாண்டு நிற்கிறது. சீனாவின் ஆதிக்க விரிவாக்கத்ரதக் கண்டு அதமரிக்கா
அலறி வருகிறது. ஜப்பான், இந்திைாரவக் தகாண்டு சீனாரவக் கட்டுக்குள்
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தகாண்டு வைலாதமன அதமரிக்கா நிரனக்கிறது. இந்திைாவும், அவர் தம்
மகனும் இருந்தவரை, அணிவசைா நாடுகள் என்கிற அரமப்ரபத் துடிப்வபாடு
ரவத்துக் தகாண்டு, சீனா, அதமரிக்கா ஆகிை இைண்டு நாடுகளுக்குவம பிடி
தகாடுக்காமல் வந்தனர். அதற்குப் பின் எல்லாமுவம மாறி விட்டது.
இங்வகதான் நாட்டுப்பற்றும்(patriotism), நாட்டாண்ரம(nationalism)யும்
வபசுதபாருளாகின்றன.
நாட்டுப்பற்று(patriotism) என்பது என்னதவன்றால், நாட்டின் பல்வவறு
பண்பாட்டுக் கூறுகள், தமாழிகள், விழுமிைங்கள், வளங்கள், ததான்மம்,
நாகரிகம், பாதுகாப்பு, முன்வனற்றம் முதலான எல்லாவற்றின் மீ தும் பற்றுக்
தகாண்டு வபணுதல் என எளிரமைாகச் தசால்லிவிடலாம்.
நாட்டாண்ரம(nationalism) என்பது மிகச்சிக்கலானதும் பின்னரடவுக்கு இட்டுச்
தசல்லக் கூடிைதுமானதவான்றாகும். Nationalism makes one to think only of one’s
country’s virtues and not its deficiencies. Patriotism, on the other hand, pertains to value
responsibilities and

enables people to understand both the shortcomings and improvements

made.
நாட்டில் இருக்கிற சமூக, சமைம், தமாழி, பண்பாடு என
எல்லாவற்ரறயும் ஒருதன்ரமைாக்கி ஒரு தரலரமைின் கீ ழ்க் தகாணர்ந்து
ஆட்சிக்குட்படுத்துவவத நாட்டாண்ரம. எடுத்துக்காட்டாக, வசாவிைத்தில்
இருந்து பிரிந்த

கசகசுதான், கிரிகிசுதான், உசதபக்கிசுதான், துர்க்மினிசுதான்

முதலான நாடுகளிலும் பாகிசுதானின் தபரும்பாலான மாகாணங்களிலும்
இப்படிைான நாட்டாண்ரமதான் நடப்பில் இருந்து வருகிறது. ஒரு
தபாதுக்கட்டரமப்பின் வமலான ஒற்ரறத்தரலரமைின் ஆட்சி.
வமற்குறிப்பிட்ட நாடுகளின் வரிரசைில் சிங்கப்பூர், மவலசிைா வபான்ற
நாடுகள் இடம் தபற்றாலும், தமாழி, இனம், பண்பாடு வபான்றவற்றில் உரிை
இடத்ரத அளித்வத வருகின்றனர்.
அதமரிக்கா, பிரிட்டன் வபான்ற நாடுகளில் அண்ரமைில் அரமந்த
தபரும்பான்ரம வாதத்துடன் கூடிை நாட்டாண்ரமைாட்சிக்கான தவற்றிகரள
எடுத்துக்காட்டாகக் தகாண்டு உலகின், குறிப்பாக, மூன்றாநிரல நாடுகளிலும்
அவதவபான்ற வபாக்கு தரலதூக்கி வருகிறது. நாட்டின் கட்டரமப்பு,
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தபாருளாதாைம், அறிவிைல், மருத்துவத்துரற குறித்ததல்லாம் ஆய்ந்து
வபசாமல், சமைம், இனம் குறித்துப் வபசி, தபரும்பான்ரமத் ததாகுதிைின்
ஆதைரவப் தபற்று, ஒற்ரறத்தரலரமைின் கீ ழான நாட்டாண்ரமரை
நிரலநிறுத்தும் வபாக்கு, தனித்துவமான இதை தமாழிகள், பண்பாடு
வபான்றவற்ரற அழித்ததாழிக்கும். நாடுகதளல்லாம் இத்தரகை
முன்தனடுப்பின் கவனமாய் இருக்க, அரத நன்கு பைன்படுத்திக் தகாள்கிற
சீனா தம் ஆதிக்கத்ரத தவகுவாக விரிவாக்கிக் தகாண்வட வருகிறது.
How the US is losing the region to China?
China’s expansionism poses ‘threat’ to India
இனி நாம் நம் பணிரைத் ததாடைலாம்... ஆண்டாள், இரறவழிபாடு,
பத்மாவதி, துர்கா, களவாணி, புறம்வபாக்கு, தமிழ், சமசுகிருதம், மன்னிப்பு,
சீைர், what is next?? அடுத்து என்ன?

***************
2) தவளியுறவுப் பூசல்கள்
நாட்டுப்பற்றிைத்துக்கும்(patriotism) நாட்டாண்மி(nationalism)ைத்துக்குமான
வவறுபாட்டிரனப் பற்றி ஆய்வு தசய்யும் வபாது, அண்ரட நாடான சீனாவின்
ஆதிக்க விரிவாக்கம் குறித்துப் பார்த்வதாம்.
சீன தவளியுறவுத்துரற அரமச்சகத்தின்
ததரிவித்த கருத்தின் வபாது,

தசய்தித் ததாடர்பாளர் இன்று

எந்தப் பிைச்சிரனைானாலும் வபசித் தீர்த்துக்

தகாள்ளலாம். ஆக்கிைமிப்பு காசுமீ ைம் பகுதிைில் அரமைவிருக்கிற, “சீனா
பாகிசுதான் தபாருளாதாைத் தாழ்வாைம்”, சீனா அரமக்கவிருக்கிற
கட்டரமப்புகள் குறித்த இந்திைாவின் கவரலரைக் கருத்திற்தகாள்கிவறாம்.
இந்திைா விரும்பினால், அத்திட்டத்திற்கு வவறு தபைரை ரவத்துக்
தகாள்ளவும் நாங்கள் தைாைாக இருக்கிவறாதமன்பவதாடு முடித்துக்
தகாண்டார்.
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சீனா,

பூட்டான், இந்திைா ஆகிை மூன்றுக்குமான எல்ரலக்வகாடு

சந்திக்கும் இடத்திற்கருகில் பூட்டானுக்குள் ஊடுருவி, வடாக்லாம் பகுதிைில்
சாரல நீட்டிப்புச் தசய்திருந்தது சீனா. அப்வபாது, கிட்டத்தட்ட 77 நாட்களுக்கு
இந்திை சீன பரடகள் எதிதைதிைாக நின்ற பதட்டமும் ஏற்பட்டிருந்தது. பிறகு,
சீனா தம் பணிகரள நிறுத்திக் தகாள்வதாக அறிவிக்க, இந்திைப் பரடகள்
தத்தம் பாசரறகளுக்குத் திரும்பி விட்டன. ஆனாலும், ஆக்கிைமித்த பகுதிகள்
தமக்குச் தசாந்தமானரவ என்வற சீனா கூறிவருகிறது.
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’சீனா பாகிசுதான் தபாருளாதாைத் தாழ்வாைம்(CPEC)’ என்பரதப்
வபாலவவ, ’சீனா பங்களாவதசு தபாருளாதாைத் தாழ்வாைம்(CBEC)’ என்பதும்
சீனாவின் மற்றுதமாரு திட்டமாகும். சீனாரவப் பங்களாவதசு நாட்டின்
சிட்டகாங் துரறமுகத்வதாடு இரணக்கும் சாரல(One Border One Road, OBOR),
இந்த CBEC திட்டத்தின் முக்கிை வநாக்கமாகும். அந்த சாரலக்கட்டுமானத்தின்
ஒரு பகுதிைாகத்தான் வமற்கூறிை வடாக்லாம் ஆக்கிைமிப்பும் இடம்
தபறுகிறது. அதுமட்டுமல்லாது, 1890இல் அப்வபாரதை பிரிட்டன் அைசுடன்
இடம் தபற்ற ஏவதாதவாரு ஒப்பந்தத்ரதக் காண்பித்து, சிக்கிம் மாநிலத்திலும்
சீனாவுக்குப் பங்கிருக்கிறது எனச் தசால்லி வருகிறது சீனா.
உளவுத்துரற முன்னாள் அலுவலர் RSN சிங் கூறுகிறார், ”வநபாளம்,
பாகிசுதான், பங்களாவதசு ஆகிை நாடுகரள தமக்கு ஏதுவாக வரளத்துக்
தகாண்ட சீனா,

கூர்கா தீவிைவாதிகரளயும் அைசிைற் புைட்சிைாளர்கரளயும்

வளர்த்து விட்டு, அப்பகுதிைின் நிரலத்தன்ரமரைக் குரலப்பதன் வாைிலாக,
சிக்கிம் நிலப்பகுதிைின் வாைிலாக சாரலரை அரமத்துவிடத் துடிக்கிறது
சீனா”
ஆக்கிைமிப்புக் காசுமீ ர் வழிைாக பலுசிசுதான் பகுதிக்குச் சாரல
அரமப்பதன் வாைிலாக அைபிக்கடரலயும், சிக்கிம் வழிைாக பங்களாவதசின்
சிட்டகாங் துரறமுகத்துக்குச் சாரல அரமப்பதன் வாைிலாக வங்காள
விரிகுடாரவயும் ததாட்டுவிடத் துடிக்கும் சீனா, ஏற்கனவவ சிட்டகாங்
துரறமுகத்ரத ஆழப்படுத்த 10 பில்லிைன் டாலர்களும்,

பலுசிசுதானின்

குவவடார் துரறமுகப்பணிகளுக்கு 6 பில்லிைன் டாலர்கரளயும் ஒதுக்கிப்
பணிகள் நடந்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதரன தவறும் எல்ரலப் பிைச்சிரனைாக மட்டுவம பார்க்க முடிைாது.
இருப்பின் பிைச்சிரனைாகக் கருதி எவ்வரகைிவலனும் இந்திைா முரனந்து
தசைற்பட வவண்டுதமன்கிறார் RSN சிங்.
(இனி நாம் நம் நாய்ச் சண்ரடகளுக்குத் திரும்புவவாம்,
மன்னிப்பு, கழகம், ப்ளா ப்ளா....)
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திைாவிடம்,

ஆரிைம்,

__________________________________
http://www.indiandefencereview.com/news/spare-no-weapon-if-doklam-poses-existential-crisis/
http://www.dnaindia.com/india/report-china-maintains-rigid-stance-on-doklam-but-willing-to-talk-to-india-tosort-out-cpec-issue-2579459
***************
3)

எல்லைப் பிணக்குகள்

அடுத்து என்ன? விரிவான ஒரு பார்ரவரைப் பார்த்து விட
வவண்டிைதுதான். சமூக அைசிைரலக் காட்டிலும் முக்கிைமானது பூவகாள
அைசிைல். பூமிைில் வாழும் ஒவ்தவாரு உைிருக்கும் அடிப்பரட நிலம்.
நிலமில்லாவிட்டால் ஏதுமில்ரல. நிலத்தின் மீ துதான் கடல், மரல,
வான்பைப்பு எல்லாமும் உள்ளன. ஆகவவ, ஒவ்தவாரு சதுை அடி நிலமும்
முக்கிைமானதும் அவசிைமானதுமாகும். அப்வபாரதக்கு அது
தவற்றுநிலமாகக் கூட இருக்கலாம். ஆனால் அதற்காக அரத ைாரும்
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புறந்தள்ளி விட முடிைாது. எனவவ பூவகாள அைசிைல் முக்கிைமானது. நம்மில்
எத்தரன வபர் பூவகாள அைசிைரலக் கவனிக்கிவறாம்? சில்லரறப்
பூசல்களினால் ஆளப்படுகிவறாதமன்பதுதாவன உண்ரம?! தபருகிவரும்
மக்கட்ததாரக, ததாழில்நுட்பம் நிமித்தம், அத்தரகை நிலத்தின்பால்
வல்லைசுகள் எப்வபாதும் தம் கழுகுக்கண்கரளப் பாய்ச்சிைபடிவைதான்
இருக்கின்றன. அப்படிைான பாய்ச்சலில் நமக்குத் ததரிந்த இந்திை சீனா
பூவகாள அைசிைல்தான் இது. இதில், இன்று, நாம் முதலாவதாகப் பார்க்கப்
வபாவது எல்ரலப் பிணக்குகள் பற்றிைதாகும்.
இந்திை சீன எல்ரலதைன்பது, காசுமீ ைம் முதல் மிைான்மார்
வரைைிலாகக் கிட்டத்தட்ட 3488 கிவலா மீ ட்டர்கள் ததாரலரவக்
தகாண்டதாகும். பாதுகாப்புக்கு இந்திைாரவ நம்பிைிருக்கும் பூட்டான்
எல்ரலரையும் வசர்த்துக் தகாண்டால், 4100 கிமீ ட்டர்கள் ஆகும். இத்தரகை
எல்ரலதைன்பது, பல இடங்களில் முரறைாகக் குறிக்கப்பட்டிருக்கவில்ரல;
எல்ரல வகுக்கப்பட வில்ரல. கடுரமைான மரலப்பகுதிதைன்பதால்
உத்வதசமாகவவ யூகிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவவ, பல இடங்களில் சீனாவின்
ஆக்கிைமிப்பு அவ்வப்வபாது இடம் தபற்வற வந்திருக்கிறது.
1. தவொங்
இன்னமும் அருணாச்சலப் பிைவதசத்ரதத் தன் பகுதிதைன்வற சீனா
கூறி வருகிறது. எனினும், முக்கிைப் பிைச்சிரனைாகப் பார்க்கப்படுவது,
அருணாச்சலத்தில் இருக்கும் தவாங் பகுதிைாகும். ஏன் சீனா இப்பகுதிரை
மட்டும் குறிரவத்துக் வகட்கிறது என்பதற்குப் பல காைணங்கள் உண்டு.
முதலாவது, கடும் மரலப்பாங்கான பகுதிகளுக்கிரடவை தவாங் பகுதி
கணிசமான சமதளப் பகுதிரைக் தகாண்டிருக்கிறது. அத்தரகை நிலம் தம்
ரகக்கு வந்துவிட்டால், இந்திைாரவயும் பூட்டாரனயும் தநருக்கக் கூடிை
வரகைில் விமானப் பரடதளத்ரத அரமத்து விடலாதமன்பதுதான் கணக்கு.
வமலும், தவாங் பகுதிைில் தபருவாரிைாக வசிப்பது திதபத்திைர்கள். இவர்கள்
எப்வபாது வவண்டுமானாலும் திதபத்துக்கு உரிரம வகாரிப் பிைச்சிரனகரள
வமற்தகாள்ளலாம். ஆகவவ, அவர்கரளக் கட்டுக்குள் ரவத்திருக்க
விரும்புகிறது சீனா. திதபத்தில் இருக்கும் திதபத்திைர், தம் ஆறாவது
தலாய்லாமாவான தசான்ைாங் கிைாசுவடாவின் பிறந்த இடமான தவாங்
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பகுதிரை புனிதத்தலமாக நிரனப்பதும் அங்கு அடிக்கடி தசன்று வருவதும்
சீனாவுக்குக் கவரலைளிக்கக் கூடிைதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. எனவவ, தவாங்
பகுதிரை எங்களுக்குக் தகாடுத்து விட்டால் இதை அருணாச்சலப்பகுதி, 1962
வபாரின் வபாது ஆக்கிைமித்துக் தகாண்ட காசுமீ ரின் அக்சாய் சின் உள்ளிட்ட
எல்லா எல்ரலப்பிைச்சிரனகளிலும் விட்டுக் தகாடுப்பதாகச் தசால்கிறது சீனா.
ஆனால் இந்திைா தைப்பில் கடுரமைாக மறுக்கப்பட்வட வருகின்றது. விட்டுக்
தகாடுத்தால், அதனால் ஏற்படப் வபாகும் விரளவுகரள நன்கு அறிந்வத
இருக்கிறது இந்திைா. தவாங் பகுதி சீனா வசம் வபாகுமானால், பூட்டானுக்குப்
பாதுகாப்பளிப்பது மிகக் கடினமாகும். வமலும், இந்திைாவின் வடகிழக்குப்
பகுதிரை இரணக்கும் சிலிகுரி குறுநிலத்ரத வநாக்கி முன்வனறும் பணி
சீனாவுக்கு எளிதாய்ப் வபாய்விடும்.
2. அக்சொய் சின்
1962ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த வபாரின் வபாது லடாக் பகுதிைில்
ஆக்கிைமிப்புச் தசய்து தகாண்டது. இப்பகுதிரைப் தபாறுத்த வரை
இருவிதமான எல்ரலக் வகாடுகள் கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளப்படுகின்றன.
1962ஆம் ஆண்டு வரைைிலும் இந்திைாவின் வரைபடத்தில் இடம்
தபற்றது ஜான்சன் எல்ரலக்வகாடு என்பதாகும். பிரிட்டரனச் சார்ந்த நில
அளவிைலாளர் வில்லிைம் ஜான்சன் என்பாைால் வரைைறுக்கப்பட்டு,
அப்வபாரதை காசுமீ ர் அைசரிடம் தகாடுக்கப்பட்டு, 1865ஆம் ஆண்டில்
அந்நிலமானது அைசரின் ஆளுரகக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதற்குப் பிறகு
வந்த ஆங்கிவலவை அைசிடம், அப்பகுதிரைச் சார்ந்த குறுநில மன்னர்
ஒருவரின் வற்புறுத்தலின் வபரில், 1893ஆம் ஆண்டு பிரிட்டன் தூதுவர் சர்
தமக்தடானால்டு என்பாரிடம் புது வரைபடம் ரகைளிக்கப்பட்டது. இதன்படி
அைசரின் ஆளுரகக்குட்பட்ட பகுதி சீனக் குறுநில மன்னர்
ஆளுரகக்குட்பட்டதாகத் ததரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் இரு
வரைபடங்களுவம புழக்கத்தில் இருந்தன. ஆங்கிவலைர்களின் கட்டுக்குள்
ஏரனை பகுதியும் இருந்ததால், அவ்விரு எல்ரலக்வகாடுகளுக்கும்
அவ்வளவாக முக்கிைத்துவம் இருந்திருக்கவில்ரல. ஆனால், 1962இல்,
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இவ்விரு வகாடுகரளயும் கடந்து உள்வள வந்து அக்சாய் சின் பகுதிைில்
ஆக்கிைமிப்புச் தசய்து தகாண்டது சீனா.
நடப்பு காலத்தில் இடம் தபறும் வபச்சுகளில், தாம் ஆக்கிைமிப்புச் தசய்த
நிலத்ரத விட்டுக் தகாடுத்து தமக்தடானால்டு எல்ரலக்வகாட்டுக்குப்
பின்வாங்கிக் தகாள்வதாகச் தசால்கிறது சீனா. இந்திைாவவா, காசுமீ ர் அைசரின்
புழக்கத்திலிருந்த ஜான்சன் எல்ரலக்வகாவட இந்திைாவின்
எல்ரலக்வகாதடனச் தசால்லி, இன்னும் பின்வாங்கிப் வபாக வவண்டுதமனச்
தசால்லி வருகிறது.
3. தமக்மமகன் எல்லைக்மகொடு
திதபத் நாட்டுக்கும் அருணாச்சாலப் பகுதிக்குமிரடவைைான
எல்ரலரை 1914ஆம் ஆண்டு, திதபத்திை அைசுடன் ஒப்பந்தம் தசய்து
தகாண்டவர் தஹன்ரி தமக்வமகன். இதுதான் இந்திைாவின்
எல்ரலக்வகாடாகப் பாவிக்கப்பட்டு வருகிறது. நடப்பில், கட்டுப்பாட்டு
எல்ரலக்வகாடு (அவ்வப்வபாது தசன்று ஆளுரகக்குட்படுத்தப்படும் பகுதி, line
of control, LoC), இைல்புக் கட்டுப்பாட்டு எல்ரலக்வகாடு( Line of actual control, LoAC,
எப்வபாதும் ஆளுரகக்குட்பட்டது), தமக்வமகன் எல்ரலக்வகாடு ஆகிை
மூன்றும் இடம் தபற்று வருகின்றன. இந்திைாரவப் தபாறுத்த மட்டிலும்
தமக்வமகன் எல்ரலக்வகாட்ரடவை பாவித்து வருகிறது. 1962ஆம் ஆண்டு
வபாரின் வபாது, தபரும்பாலான அருணாச்சலப் பகுதிரை சீனா ஆக்கிைமிப்புச்
தசய்து, வபார் முடிந்ததும் தமக்வமகன் எல்ரலக்வகாட்டுக்குப் பின்வாங்கிக்
தகாண்டது. இருப்பினும் மிக அண்ரமைில், இருவாைங்களுக்கு முன்பு,
இந்திை கட்டுப்பாட்டு எல்ரலக்வகாட்டில் இருக்கும் கிைாமத்தில் சீனர்கள்
ஊடுருவி, சாரலைரமக்கும் பணிைில் ஈடுபட்டதாகவும், இந்திைப் பரடகள்
அவர்கரள விைட்டிைடித்ததாகவும் தசய்திகள் ததரிவிக்கின்றன.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
***************
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4) திதபத், தைொய் ைொமொவுடன் தகொண்ட நட்புறவு

சீனாவின் நடப்பு நிரலரம குறித்த ஒரு தகவரலயும் பார்த்து விட்டு,
இந்திை சீனா உறவுக்குள் இருக்கும் சிக்கல்களில்,

எல்ரலப் பிைச்சிரனக்கு

அடுத்தபடிைாக இடம் தபற்றிருக்கும் திதபத், தலாய் லாமா குறித்துப்
பார்ப்வபாம்.
உலக நாடுகள் அரனத்துவம பதட்டத்வதாடு உற்று வநாக்கிக்
தகாண்டிருப்பது சீனாவின் கடன் என்பதுதான். நாட்டின் தமாத்தக்கடன்
வதாைாைமாக ஆண்டுக்கு இருமடங்காகவும், உள்ளூர் அைசாங்கங்களின் கடன்
கடந்த 15 ஆண்டுகளில் 36 மடங்காகவும் உைர்ந்து வந்திருக்கிறது. நாட்டில்
எண்ணற்ற புது நகைங்கள், கட்டுமானப்பணிகள், துரறமுகங்கள் என
கட்டரமப்புப் பணிகளுக்கு அைசு நிர்வாகவம கடரன வாங்கிச் தசய்வதுதான்
இதற்குக் காைணம்.
’ஓர் ஆண்டின் உற்பத்தித்திறரனக் காட்டிலும் 300 மடங்காக இருக்கப்
வபாகிறது நாட்டின் கடனளவு’ என உலக வர்த்தக நிறுவனம்
எச்சரித்திருக்கிறது. இது எல்லாம் ைார் பணம்? உலகில் இருப்பவர்கள்
எல்லாைது பணமும்தான். எப்படி? வநைடி வங்கி என்பது, ஒருவர் கடன்
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வாங்குவார். மற்தறாருவர் வட்டியுடன் கடரனச் தசலுத்துவார். நிழல்வங்கி
என்பது, சில பல கடன்கரள(bond)த் ததாகுத்து ஒரு தபாட்டலமாக்கி, ஏவதா
ஒரு நிறுவனம் அரதக் கடன் பத்திைமாகச் சந்ரதைில் விற்கும். உங்கரளயும்
என்ரனயும் வபான்றவர்களும், நாம் பணத்ரத முதலீடு தசய்யும்
நிறுவனங்களும் அவற்றின் மீ து முதலீடு தசய்வவாம். வட்டி அல்லது உரிை
இலாபத்துடன் குறித்த காலத்தில் அரவ ஈடு தசய்ைப்பட்டால் இரு
தைப்புக்குவம நல்லது. உற்பத்தித்திறரனக் காட்டிலும் தசலவுததாரக
அதிகமாக இருக்கும்நிரலைில், அரவ உகந்தபடிக்கு உரிைத் தருணத்தில்
நகர்வுகரள வமற்தகாள்ளாவிடில், தபாருளாதாைச் சுணக்கம், மந்தம், திவால்
வபான்றரவ இடம் தபறும். எனவவதான் சீன நாட்டின் தரலவர், தம்
கட்சிைின் கூட்டத்தில், ‘நாம் கடன் சுரமரைக் குரறக்கப் பாடுபட வவண்டும்.
அல்லாவிடில், நாட்டின் பாதுகாப்புக்வக வமாசம் வந்து விடும்’ என
அலறிைிருக்கிறார். இரதப் பற்றி, விரிவாகப் பிறிததாரு பகுதிைில்
பார்க்கலாம்.
திதபத், தைொய் ைொமொ
திதபத் என்பது உலகிவலவை மிக உைைத்தில், இமைமரல உச்சிைில்
இருக்கும் ஒரு நிலப்பைப்பு, இனம், பண்பாடு ஆகும். குளிைான இப்பகுதிைில்,
குரறவான மக்கட்ததாரக, தபரும்பாலான பகுதி ஆளில்லா நிலம்
என்பனவற்றால், ஏவதாதவாரு வபைைசுடன் நட்பு பாைாட்டி, தபரும்பாலும் அதன்
ஆளுரகக்குட்பட்வட வந்திருக்கிறது. 1912ஆம் ஆண்டு வரைைிலும்
சீனப்வபைைவசாடு இணங்கி இருந்திருக்கிறது. அதற்குப் பிறகு சீனாவில் இடம்
தபற்ற புைட்சிைில், இந்நிலப்பைப்பு சீனர்களால் கண்டு தகாள்ளப்படவில்ரல.
அவத காலகட்டத்தில், இந்திைப் பகுதிரை ஆண்டு வந்த ஆங்கிவலைர்கவளாடு
இணங்கி, சமைத்தரலவைாகிை தலாய் லாமாவின் வழிகாட்டுதலில்,
குடிைைசாக வாழ்ந்து வந்தனர் திதபத்திைர்கள்.
ஓைளவுக்குப் புைட்சிதைல்லாம் ஓய்ந்து, நாட்டின் நிர்வாகத்ரதக்
ரகப்பற்றி நிரலத்தன்ரமைரடந்த சீன அைசு, 1959ஆம் ஆண்டு வாக்கில்,
திதபத்ரதயும் தன் ஆளுரகக்குள் உட்படுத்தத் துவங்கிைது. 1959ஆம் ஆண்டு
சீனப்பரடகள் திதபத் பகுதிக்குள் தசன்று ஆக்கிைமிக்கத் துவங்கிைது. அந்தக்
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காலகட்டத்தில் மட்டும் 87 ஆைிைம் திதபத்திைர்கள் தகால்லப்பட்டனர். 14
வைவதைான தலாய் லாமா, மாறுவவடத்தில், அைண்மரனைிலிருந்து
தவளிவைறி கால்நரடைாகவவ கிட்டத்தட்ட 31 நாட்கள் நடந்து வந்து
இந்திைாவில் புகலிடம் தபற்றார். அதற்குப் பின், நாடு கடந்த திதபத்திைர்
அைசாங்கம் ததாடர்ந்து தமது விடுதரலக்கான முன்தனடுப்புகரள இன்று
வரைைிலும் தசய்து தகாண்வடதான் இருக்கிறது. இைண்டு இலட்சத்திலிருந்து
பத்து இலட்சம் திதபத்திைர்கள் வரை தகால்லப்பட்டிருக்கலாதமன
கணக்கிடப்படுகிறது.
திதபத்ரத முற்றாக வரளத்துக் தகாண்ட சீனா, இந்திை எல்ரலைில்
அவ்வப்வபாது சிற்சிறு அத்துமீ றரலச் தசய்து வந்தது. எந்த வநைத்திலும்
எல்ரல கடந்து வந்து ஆக்கிைமிப்புச் தசய்வர் என எதிர்பார்த்த வநரு
அைசாங்கம், காசுமீ ர் தமக்வமகன் எல்ரலக்வகாட்டில் முன்தடுப்புக்காவல்
அைண்கரள அரமத்து பாதுகாப்புப் பணிைில் ஈடுபட்டது. இவர்கள்
எல்ரலக்வகாட்டில் அத்துமீ றி வருகிறார்கள் என்பரதச் தசால்லி, 1962
அக்வடாபர் 20ஆம் நாள் தாக்குதரலத் துவங்கிைது சீனா. ஆனால்
உண்ரமைான காைணம் இதுவல்ல. இந்திைாவில் இருக்கும் தலாய்
லாமாரவயும் திதபத்திைர்கரளயும் உடனடிைாகத் தம் வசம் ஒப்பரடக்கக்
வகாரிைதும், இந்திைா அதற்கு மறுத்து விட்டதுவம முக்கிைக் காைணமாகும்.
இந்திைாவின் தவாங் பகுதிைிலிருந்து தகாண்டு, திதபத்திைர்கள் தகாரில்லாப்
வபாரில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கதளன்பது சீனாவின் சீற்றமாகும்.
’வடகிழக்கு எல்ரலப்புற மாகாணம்’ என்று அக்காலகட்டத்தில்
அரழக்கப்பட்ட இன்ரறை அருணாச்சலப் பிைவதசத்ரத நான்வக நாட்களில்
ரகப்பற்றிக் தகாண்டது சீனா. ஆனால், காசுமீ ர்ப் பகுதிைின் ைசாங்லா
பகுதிைில் இருந்த இந்திைத் தளபதி வசத்தான் சிங் வபட்டிைின்
தரலரமைிலிருந்த 123 வபர் தகாண்ட பரடைானது, கிட்டத்தட்ட 1400
வபருக்கும் வமலான சீனப்பரடைினரைக் தகான்று குவித்தது. சினம் தகாண்ட
சீனா தபருமளவில் பரடரை காசுமீ ர் வநாக்கி நகர்த்தவவ, இறுதிைில் தளபதி
வசத்தான் சிங் வைமைணம்
ீ
தழுவினார். அவைது மைணத்துக்குப் பின்னர்
அக்சாய் சின் பகுதி முழுவரதயும் சீனா ஆக்கிைமித்துக் தகாண்டது.
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உலக அைங்கில், இப்வபாைானது

சீனாவின் மீ து சினமும், இந்திைாவின்

மீ து அனுதாபத்ரதயும் உண்டாக்கிைது. இந்திைப் பிைதமர் வநரு அதமரிக்க
அதிபர் தகன்னடிக்கு இரு கடிதங்கள் எழுதினார். அவத காலகட்டத்தில்,
வசாவிைத்துகள் கியூபாவில் இருந்து தகாண்டு, அதமரிக்காரவ வநாக்கி அணு
ஏவுகரண அரமத்துக் தகாண்டிருக்க, அதமரிக்காவில் தபரும் பதற்றம்
வமவலாங்கிைிருந்தது. இருப்பினும், தளவாடங்களும் உணவுப் தபாருட்களும்
அதமரிக்க விமானங்களில் வந்து வசர்ந்தன. கிட்டத்தட்ட 3 வாைங்கள்
அரமதிைாகக் கழிந்தன. வமற்குலக நாடுகள் சீனாவுக்கு எதிைான
நடவடிக்ரககரள வமற்தகாள்ளத் துவங்கிைரத அறிந்த தகாண்ட சீனா,
தாமாகவவ முன்வந்து வபார்நிறுத்தத்ரதயும், எல்ரலக்கப்பால் 20 ரமல்
ததாரலவில் நிற்பததனவும் முடிவு தசய்து, 1962 நவம்பர் 21 அன்று
பின்னகர்ந்து விட்டது. எனினும், காசுமீ ரின் அக்சாய் சின் பகுதிரை விட்டு
இன்று வரைைிலும் தவளிவைறவில்ரல.
இக்காலகட்டத்தில், வநரு அதமரிக்காவிடமிருந்து பண உதவி
வகட்டிருந்தார். இரடைில் வநர்ந்த கியூபன் அணு ஏவுகரணப் பதற்றம் 13
நாட்களில் 1962 அக்வடாபர் 28ஆம் நாளன்று முற்றாகத் தணிந்து விட்டபிறகு,
அதமரிக்க அதிபர் தகன்னடி இந்திைாவிற்குப் பல வழிகளிலும் உதவ முன்
வந்தார்.

ரதவான் வசமிருந்த வட்வடா
ீ
உரிரமரை முந்ரதை

காலகட்டத்தில் இந்திைாவிற்கு அளிக்க முன் வந்தரதயும், இந்திைா
மறுக்கவவ அது சீனாவசம் தசன்று வசர்ந்து விட்டரத எண்ணியும் மிகவும்
குரறபட்டுக் தகாண்டார் தகன்னடி. எனினும், திதபத்திைர்களுக்கும் தலாய்
லாமாவுக்கும் உரிை உதவிகள் ததாடை வவண்டுதமனக் வகட்டுக் தகாண்டார்.
முதல் தவரணைாக 500 மில்லிைன் டாலர்கள் தருவததன முடிவு தசய்து
இந்திை அதமரிக்க ஒப்பந்தம் தசய்ை ஏற்பாடு தசய்ைப்பட்டிருந்தது.
இந்திைக்குழு அதமரிக்கா தசல்லத் திட்டமிட்டுக் தகாண்டிருந்த வவரளைில்,
1963, நவம்பர் 22 அன்று தகன்னடி தகால்லப்பட்ட சம்பவம் இந்திைாரவ
அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிைது. தகன்னடிக்குப் பின்னர் வந்த லிண்டன் ஜான்சனும்
இந்திைாவின் உறவில் நாட்டம் தசலுத்தி ஒப்பந்தம் தசய்து உதவ
விரும்பினார். அதன் ததாடர்ச்சிைாக, இந்திைக்குழு வாசிங்டன் தசன்று
வசர்ந்தது. ஆனால், அன்று மாரலவை அக்குழு ஒப்பந்தம் எதுவுமில்லாமல்,
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தம் தரலவனுக்கு இறுதி வணக்கம் தசலுத்தத் தாைகம் திரும்ப வநரிட்டது
தபரும் வசாகம்.

வநரு அவர்கள் வம 27, 1964 அன்று, நாட்டின் வபார் குறித்த

மன அழுத்தம் பீடிக்க உடல்நலம் குன்றி மைணமரடந்து விட்டார். இந்த
காலகட்டத்தில் பாகிசுதானின் தரலவர் அயூப்கான் அதமரிக்காரவ ஒப்பந்தம்
தசய்ைக் கூடாததன நிர்ப்பந்தம் தசய்தார். அதமரிக்காவின் தைக்கத்ரதப்
புரிந்து தகாண்ட லால்பகதூர் சாஸ்திரி, வவண்டிை உதவிகரள
வசாவிைத்திடமிருந்து தபற்று இைாணுவத்ரத பலப்படுத்திக் தகாண்டார்.
அன்றிலிருந்து, அதமரிக்காவின் வநச நாடாக பாகிசுதானும் வசாவிைத்தின்
வநச நாடாக இந்திைாவுதமன ஆகிப் வபானது. 1990களுக்குப் பின்னர்தான் இந்த
நிரலப்பாட்டில் மாற்றம் நிகழத் துவங்கிைததனலாம்.
அதமரிக்கா, இதை வமற்குல நாடுகள், வசாவிைத் என எல்லாருவம
திதபத்திைர்களுக்கான பண உதவிரைச் தசய்து வந்தனர். இந்திைாவும் தலாய்
லாரம இன்று வரை ரகவிடவில்ரல. உலகப் தபாருளாதாைமைமாக்கலில்
சீனா இந்திைாரவ முந்திக் தகாண்டு, முதலிடத்ரதப் தபற்றது. இதன்
காைணம், தலாய் லாமா, திதபத் குறித்த ஆதைவுக்குத் ததாடர்ந்து
முட்டுக்கட்ரட வபாட்டு வருகிறது. எல்லா நாடுகளுக்கும் அழுத்தம்
தகாடுத்து, ஆதைவிரன முற்றாகத் தடுத்து விட்டது சீனா. ஆண்டுவதாறும்
திதபத் உதவிக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதிரை இனி ஒதுக்கத் வதரவைில்ரல
எனச் தசால்லிவிட்டார் டிைம்ப். எனினும் சில வமற்குலக நாடுகளும்
இந்திைாவும் தம் உதவிகரளத் ததாடர்ந்து தகாண்டுதான் இருக்கிறது.
இப்படிைாக, தம் மீ து தகாரில்லாப் வபார் ததாடுக்க உசிதமான இடமாகக்
கருதப்படுவதும் திதபத்திைர் தசறிவாக வாழ்ந்து வருவதுமான இந்திைாவின்
தவாங் நிலப்பைப்பும், தலாய் லாமாவுக்கு புகலிடம் தகாடுத்துப் வபாற்றி வரும்
தகாள்ரகமுடிவும் இந்திை சீனச் சிக்கலில் முக்கிைதவான்றாக இருக்கிறது.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)

***************
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5) சமயச்சச்சரவுகளும் பண்பொட்டுப் புரட்சியும்

இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இருக்கும் எல்ரலப்
பிைச்சிரனகள், திதபத் ஆக்கிைமிப்பு ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம். திதபத்
ஆக்கிைமிப்பும் தலாய் லாமாவின் இந்திைப் புகலிடமும் இைண்டறக்
கலந்தரவ என்பரதயும் பார்த்வதாம். ஆனால், தலாய் லாமாரவ ஓர்
அைசிைற்பிைச்சிரனைாக மட்டுவம கருதிவிட முடிைாது. அவருக்கு மற்தறாரு
வகாணமும் உண்டு. அது என்னதவன்றால், சமைம் என்பதும்தான். சமைம்
என்பது எப்படி இந்திைாவுக்கும் சீனாவுக்குமான நல்லுறவில் இடம் பிடிக்கிறது
என்பதுவும் முக்கிைமானதவான்றாகும்.
1950ஆம் ஆண்டு சீனாவில் இடம் தபற்ற கிளர்ச்சியும் புைட்சியும் புதிை
அைசிரன நிரலநாட்டி, அதன் ததாடர்ச்சிைாக, புதிதாக அரமந்த
அைசுக்குவளயும் நாட்டுக்குள்வளயும் மீ ண்டுதமாரு கிளர்ச்சியும் புைட்சியும்
தவடித்தது. அது, ’பண்பாட்டுப் புைட்சி’ என்று அரழக்கப்பட்டது. அப்புைட்சிைின்
வபாது, நாட்டில் இருந்த சமைவழிபாட்டுத் தலங்கள் எல்லாம்
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அழித்ததாழிக்கப்பட்டன. சமைத்தரலவர்கள் சிரறபிடிக்கப்பட்டார்கள்;
தகால்லப்பட்டார்கள். ஆளுங்கட்சிக்குள் இருந்த சமைவழிபாட்டாளர்கள்
நீக்கப்பட்டார்கள். ஆதைவுக்குைல் எழுப்பிைவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள்.
நாட்டின் தரலவைான ’மாவவா’ நாத்திகத்ரத வலியுறுத்தினார். பழங்குடிைினர்
ஊர்ப்புறவாசிகள் மட்டும் நாட்டார் ததய்வங்கள், வழக்காறுகள், முன்வனார்
வழிபாடு தசய்ை அனுமதிக்கப்பட்டனர். 1975க்குப் பின்னர் உலகதமங்கும்
தபாருளாதாைமைமாக்கல் இடம் தபறத் தரலப்பட்டது. அதன் நீட்சிைாகவும்,
வமற்குலக நாடுகளின் அழுத்தத்தின் காைணமாகவும், புைட்சித்தரலவன்
மாவவா மரறந்து சீர்திருத்தக்காைர்களின் தரலரம இடம் தபற்றதாலும்,
1978ஆம் ஆண்டு, கடுரமரைத் தளர்த்தி, புத்தம், தாவவாைிசம், இசுலாமிைம்,
புதைாட்தடசுடண்ட் கிறித்துவம், கத்வதாலிக்க கிறித்துவம் ஆகிை ஐந்து
மட்டும், கட்டுப்பாடுகளுடன் கரடப்பிடிக்க அனுமதிக்கப்பட்டது.
நடப்பு காலத்தில் நகைப்பகுதிகளில் எண்பது விழுக்காட்டினருக்கும்
வமலாக எச்சமைமும் சாைாதவர்களாகவவ இருக்கின்றனர். ஊைகப்பகுதிகளில்
தபரும்பாலும் நாட்டார் ததய்வப் பற்றுரடைவர்களாகவும் கணிசமான
அளவில் அனுமதிக்கப்பட்ட சமைங்கரளத் தழுவிைவர்களாகவும்
இருக்கின்றனர். ஒட்டுதமாத்த அளவில் பார்க்கின், 55-60% சமைம் சாைாதவர்,
35% நாட்டார்வழக்கு சார்ந்தவர், 10% மக்கள் இதை சமைங்கரளச்
சார்ந்தவர்களாயும் இருக்கின்றனர்.
Cultivation, வளர்த்ததடுத்தல் எனும் ஆங்கிலச்தசால்லின் வவர் cult
என்பதாகும். அப்படிைான cult, மூரளச்சலரவைின் வாைிலாகத்
தனிமனிதர்கரளவைா உருவகங்கரளவைா ததாழுதுபின்பற்றப்
வபாதித்துவளர்த்தல் என்பது சீனாவில் முற்றாகத் தரட
தசய்ைப்பட்டதவான்றாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஃபலுன் காங்(Falun Gong)
எனப்படுகிற வைாகக்கரலயும் ஆன்மிகச்தசாற்தபாழிவும் இரைந்த
பழக்கவழக்கம் தரட தசய்ைப்பட்டதவான்றாகும். ஆனால், இந்திை
வைாகாவிற்குச் சீனாவில் தபருத்த வைவவற்பு உண்டு. கிட்டத்தட்ட 20,000க்கும்
வமற்பட்ட வைாகா பைிற்சிக்கூடங்கள், இந்திை பைிற்றுநர்கரளக் தகாண்டு
சீனாவில் இைங்கி வருகின்றன. இரவைாவும், தவறும் உடற்பைிற்சிக்
கூடங்கரளப் வபால மட்டுவம இடம் தபற்றுப் தபருகி வருகின்றன. 1995க்கும்

~ 329 ~

2000க்கும் இரடப்பட்ட காலத்தில் வைாகா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வபாது இடம்
தபற்ற வைாகா தசய்திைிதழ்கள், அவற்றில் இடம் தபற்றிருக்கும்
கட்டுரைகளின் தன்ரம கருதித் தரட தசய்ைப்பட்டன என்பது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
தபருகிவரும் உலகமைமாக்கல், பன்னாட்டு வணிகம் நிமித்தம் இதை
சமைத்ரதச் சார்ந்த நிகழ்வுகள், விழாக்கள் நடத்த அனுமதிக்கப்பட்வட
வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்து சமைக் வகாவில், வைாகா விழா
வபான்றவற்ரற அைசுத் துரறவை, தம் கண்காணிப்பின் கீ ழ், வார்ப்புமுரற
இடம்தபற்று விடாதபடிக்கு எடுத்து நடத்தி வருகிறது இப்படி சமைவழிபாட்டு
முரறகரள, கடுரமைான கட்டுப்பாடுகளுடன் தம் கண்காணிப்பில்
ரவத்திருக்கும் அைசு, திதபத் எல்ரலக்கருகிலுள்ள தவாங் பகுதிக்கு வந்து
சமைச்தசாற்தபாழிவாற்றுவரத சீனா விரும்பவில்ரல. 2017 ஏப்ைல் மாதம்,
அருணாச்சலப் பகுதிக்குச் தசன்று வழிபாட்டுக் கூட்டங்கரளத் தலாய் லாமா
முன்னின்று நடத்திைரதக் கண்டு சினமுற்ற சீனா, இந்திைத் தூதைான விஜய்
வகாகவலரவ அரழத்துக் கண்டனத்ரதத் ததரிவித்துக் தகாண்டது.
இந்திைாவில் இருந்து எவ்விதச் சமைமும் சீனாவுக்குள் நுரழந்து விடக்
கூடாது என்பதில் சீனா மிக உறுதிைாய் இருக்கிறது என்பதும்
கருத்திற்தகாள்ள வவண்டிைதாகும்.
இந்திைாவில் சமைச்சச்சைவுகள் இடம் தபற்றும் இத்தருணத்தில்
சீனாவின் சில கட்டுப்பாடுகரள நாம் பார்த்து விடுவது உசிதமாய் இருக்கும்.
வாட்சப், எல்லாச் சமூக வரலத்தளங்கள், வழிபாட்டுக் கூடங்கள்,
ஆைவாைமிக்க விழாக்கள், ததாரலக்காட்சி கருத்தாடல்கள் வபான்றரவ தரட
தசய்ைப்பட்டரவ. அவைவர் வட்டிற்குள்
ீ
என்னவவண்டுமானாலும் தசய்து
தகாள்ளலாம். அைசுப் பணிகள், கட்சிைில் உறுப்பினைாகச் வசை விரும்புவவார்,
தாம் சமைப் பற்றாளன் அல்லதவன்று எழுதிக் தகாடுக்க வவண்டும்.
உறுதிதமாழி மீ றுதல் சட்டப்படிக் குற்றமாகும். 2017ஆம் ஆண்டு பிற்பகுதிைில்,
ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கும் அடுத்த தரலரமக்குழு ததரிவு தசய்ைப்பட்டது.
நடப்புத் தரலவருக்கு அடுத்த இடத்ரத இவர்தான் பிடிப்பாதைன்று
எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில், சன் தசங்க்காய் என்பவர் நீக்கப்பட்டார். அவர் மீ து
ரவக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் முக்கிைமானது, முன்வனாரைத் ததாழும்
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பழக்கம் இருந்ததாகவும் கிங்க் ஆஃப் குவளாரி விரளைாட்டிரன
விரளைாடும் பழக்கம் தகாண்டவைாகவும் இருந்தது ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கும்
எதிைானது என்பதாகும்.
இப்படிப் பண்பாட்டு ரீதிைாகத் தன்னுடன் முைண்பாடுரடைதாய்க்
கருதுகிற பாகிசுதான், இந்திைா உள்ளிட்ட தன் அண்ரட நாடுகள்
எதிலிருந்தும் இரறவழிபாட்டு முரறரமகள் இறக்குமதி ஆகிவிடக்
கூடாததன்பதில் மிகக் கட்டுப்பாட்டுடன், எல்ரலகளில் கண்தகாத்திப்
பாம்பாய் இருந்து வருகிறது சீனா.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
__________________________________
http://www.shenzhenstuff.com/profiles/blogs/burn-loot-and-pillage-destruction-of-antiques-during-china-s
https://youtu.be/r0c1XilUIM4
***************
6) ஆற்றுநீ ர்ப் பங்கீ ட்டுச் சிக்கல்
இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம் ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம். அடுத்ததாக இடம் தபறுவது ஆற்றுநீர்ப்
பங்கீ டு குறித்த சிக்கலாகும்.
1958இலிருந்து 1962ஆம் ஆண்டுக்கிரடவைைான காலகட்டமானது, சீனப்
தபரும்பஞ்ச காலதமன வைலாற்றில் இடம் தபறுகிறது. இப்பஞ்சத்தின் வபாது
சீனாவில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரைக் வகாடி மக்கள் உைிரிழந்தனர். படிப்படிைாக
நிரலரம வதறினாலும், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளிலும் ஆங்காங்வக
பசிபட்டினிைினால் உைிரிழப்புத் ததாடர்ந்து தகாண்வடதான் இருந்தது.
இருப்பினும் சீனாவின் மக்கட்ததாரகயும் படுவவகத்தில் தபருகிக் தகாண்வட
வந்தது. இதன்காைணமாக, ஒரு குழந்ரதச் சட்டம் 1979ஆம் ஆண்டு
நரடமுரறக்கு வந்தது. ஒருவவரள இச்சட்டம் இடம்தபற்றிருக்காவிட்டால்,
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1980ஆம் ஆண்டு 100 வகாடிைாக இருந்த மக்கள் ததாரக தற்வபாது 200
வகாடிைளவுக்கு உைர்ந்திருக்கக்கூடும். ஆனால் தற்வபாது 138 வகாடிைளவில்
மட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. எனவவ 60 வகாடி பிறப்புகரளக்
கட்டுப்படுத்திைதாக சீன அைசாங்கம் கூறிக் தகாண்டாலும், பிைச்சிரன
பிறிததாரு வடிவில் உருதவடுத்திருக்கிறது.

எதிர்வரும் 20 ஆண்டுகளில், தற்வபாரதை மக்கள் ததாரகைில் 60
விழுக்காட்டினர் ஓய்வு தபற்று, சமூகத்தில் வபாதுமான இரளவைாரின்றி
கவனிப்பாைற்ற நிரலக்குத் தள்ளப்படுவாதைன்றும், வவரல தசய்வதற்கு
வபாதிை ஆட்களின்றி தபாருளாதாைம் படுத்துவிடக் கூடிை நிரலரமக்கு
ஆளாக வநரிடுதமன்ற இக்கட்டான சூழ்நிரல வைக்கூடுதமனவும்
கணிக்கப்பட்டது. இதன் காைணமாக, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ‘ஒரு குழந்ரதச்
சட்டம்’ ரகவிடப்பட்டு இரு குழந்ரதகள் தபற்றுக் தகாள்ளும் வரகைில்
சட்டம் தகாணைப்பட்டது. இருப்பினும் பிறப்பு விகிதம் உைைவில்ரல.
தற்வபாது குழந்ரத பிறப்ரப உைர்த்துவதற்கான நடவடிக்ரககள் அைசு
தைப்பில் முடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவவ எப்படியும் அடுத்தடுத்த
ஆண்டுகளில் மக்கள்ததாரக உைர்வின் வவகம் உைருதமன எதிர்பார்க்கலாம்.
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இது ஒருபுறமிருக்க, தற்வபாரதை வதரவரைச் சமாளிக்கவவ வபாதிை
தண்ணர்ீ இல்லாமல் பற்றாக்குரற நிலவி வருகிறது. மக்கள் தசறிவாக
வாழும் வடசீனாதவங்கும் ஆறுகள் கடுரமைாக மாசுபட்டநிரலைில் ஓடிக்
தகாண்டிருக்கின்றன. எண்ணற்ற ததாழிற்சாரலக் கழிவுகளும் இதைக்
கழிவுகளும் நிலத்தடி நீரையும் பாழ்படுத்திக் தகாண்டிருக்கிறது. உலகின்
மக்கட்ததாரகைில் இருபது விழுக்காட்டு மக்கரளத் தன்னகத்வத
தகாண்டிருக்கும் சீனாவிடம், உலகத்தினுரடை குடிநீரில் தவறும் ஏழு
விழுக்காடு அளவவ தற்வபாரதக்கு இருக்கிறது. வமலும், நாட்டு மக்களின்
தபருந்ததாரக உணவான அரிசி விரளவிப்பதிலும் மாசுபட்ட நிலமும்
தண்ணர்ீ பற்றாக்குரறயும் சிக்கரல ஏற்படுத்தத் துவங்கிைிருக்கிறது.
விைவில் உணவுப் பற்றாக்குரறயும் இதனால் தரலதூக்குதமன
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவற்வறாடு, உற்பத்தித்திறன் வளர்ச்சிக்வகற்ற
வரகைில், மின்னுற்பத்திைிலும் வளர்ச்சிைில்லாமல் இருக்கிறது.
இவற்ரறதைல்லாம் சரிக்கட்ட, ததன்பகுதிைிலிருக்கும் இமைமரலச்
தசாத்தான திதபத் பீடபூமிரைப் பைன்படுத்திவை ஆகவவண்டிை வதரவைில்
இருக்கிறது சீனா. இதன் விரளவு, பூவகாளரீதிைாக

இந்திைாவுக்கும்

சீனாவுக்குமிரடவை ஆற்றுநீர்வளப் பங்கீ ட்டுப் பிைச்சிரன முரளக்கிறது.
சீனா(திதபத்)வின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இமைமரலைின்
வடப்புறத்தில் உற்பத்திைாகி, ததன்புறத்திலிருக்கும் இந்திைாவுக்குள் பாய்ந்து
வரும் ஆறுகளாக, சிந்து, சட்தலஜ், காக்ைா, கண்டக், வகாசி, மானஸ்,
சுபான்சிறீ, பிைம்மபுத்திைா, திபாங், வலாகித் ஆகிைரவ உள்ளன. இவற்றுள்,
சிந்துவும் பிைம்மபுத்திைாவும்தான் வபைாறுகளாகும்.
சிந்துநதிைானது திதபத்தின் வமற்குப்பகுதிைில் இமைமரலைில்
தரலமாட்டிலுள்ள ரகலாைமரலைின் மானசவைாவர் ஏரிக்கருகில்
உற்பத்திைாகி, இந்திைாவின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள காசுமீ ைத்தின் வழிவை
உட்புகுந்து பாகிசுதானின் வதசிைநதிைாகி அைபிக்கடலில் கலக்கிறது. வநரு –
அயூப்கான் ஒப்பந்தப்படிக்கு, ஐந்து விழுக்காட்டு உரிரமதான் இந்திைாவுக்கு
உள்ளது. அதற்கு ஈடாக, சிந்துநதிைின் துரணைாறுகளான

திதபத்தில்

உருவாகிக் கடக்கும் சட்லஜ், இந்திைப்பகுதிைில் உருவாகும் இைாவி, பிைாசு
உள்ளிட்டவற்றின் உரிரம இந்திைாவிடம் இருக்கின்றபடிைாவில்
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இந்திைாவுக்கு இப்பகுதிைில் ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ ட்டுப் பிைச்சிரன தபரிதாக
இல்ரல.
ரகலாைத்தின் உச்சிைில் ‘சாங்வபா’ எனும் தபைரில் எழுச்சிவைாடு
புறப்பட்டு, இமைமரலைின் வடபுறத்தில் சீனக்கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிைிவலவை
வரளந்து தநளிந்து கிழக்கு வநாக்கி ஏறத்தாழ 1800 கிவலாமீ ட்டர் தூைம்
பாய்ந்து வந்து, இந்திைாவின் கட்டுப்பாட்டிலிருக்கிற அருணாச்சலப்
பிைவதசத்தில் எல்ரலக்வகாட்டருவக ததன்வமற்காக வரளந்து ‘சிைாங்’ எனும்
தபைரில் ஆர்ப்பரித்து நுரழந்து இந்திைச் சமதவளிக்குள் ’திகாங்’ என
தபைர்மாற்றம் தகாண்டு பாய்கிறது இப்வபைாறு. கிட்டத்தட்ட 35 கிமீ
சலனமின்றிச் சமதவளிைில் பாய்ந்து, கிழக்கிலிருந்து சீறிவரும் திபாங்,
வலாகித் ஆகிை துரணைாறுகரள உள்வாங்கிைதும் ஆைவாைத்துடன்
வமற்குவநாக்கிப் பாய்ந்து அசாம் மாநிலத்துக்குள் பிைம்மபுத்திைாவாக
நுரழகிறது. இடப்பக்கத்திலிருந்து சுபான்சிறீயும் வலப்பக்கத்திலிருந்து
தனசிறீயும் வந்து வசர்ந்து தகாள்ள பத்து கிமீ அகலம் பைப்பிப் பாய்கிறது
இந்த பிைம்மபுத்திைா. படிப்படிைாக வகாப்பிலி, மானஸ், துப்ரி முதலான
துரணைாறுகளும் வந்து பிைம்மபுத்திைாவில் சங்கமித்துக் தகாள்கின்றன.
இரவ எல்லாமுமாய்க் கலந்து பங்களாவதசுக்குள் நுரழை, சிக்கிமிலிருந்து
டீஸ்ட்டாவும் வந்து வசர்ந்து தகாள்ள

’ஜமுனா’ என்றாகி டாக்கா வநாக்கிப்

வபாகிறாள். கீ ழ்க்கங்ரகைிலிருந்து பிரிந்து வந்து இடப்பக்கமாய்ப் புணர்ந்து
தகாண்ட பத்மாவும் சற்வற ததாரலவில் வலப்பக்கமாய் வந்து கலந்த
சுர்மாவுமாய்ச் வசர்ந்து வமக்னாவாய்க் கீ ழ்வநாக்கி வந்து, வங்காள விரிகுடாக்
கழிமுகத்தில் தம்முரடை 2800 கிவலா மீ ட்டர் பைணத்ரத முடித்து அரமதி
தகாள்கிறாள் இவள்.
இதனால் என்ன பிைச்சிரன? தண்ணர்ப்
ீ
பற்றாக்குரறயும் மின்சாைப்
பற்றாக்குரறயும் கழுத்ரத தநரிக்க, ரகவசமிருக்கும் ரகலாைமரலரை,
அம்மரலதரு தகாரடரைச் சும்மா விட்டு ரவக்குமா சீனா?? 1800 கிமீ ட்டர்
தூைம் மரலகளுக்கிரடவை ஓடிவரும் பாரதைில் ஏற்கனவவ மூன்று
அரணகரளக் கட்டி மின்சாைம் எடுக்கத் துவங்கிவிட்டது சீனா. அடுத்த
ஐந்தாண்டுகளில் இன்னும் சில பல திட்டங்கரள நிரறவவற்றக்
காத்திருக்கிறது. கூடவவ, தண்ணரையும்
ீ
குழாய்கள் வபாட்டு திதபத் பீடபூமி
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வழிைாகக் தகாண்டு தசல்லவும் தைங்காது. இதன் விரளவு இந்திைாவுக்கு
என்னவாக இருக்கும்?
நீர்வைத்துக் குரறவால், விவசாைிகளின் பாசனம் பாதிக்கும்.
இந்திைாவின் பாசனப் பாதிப்ரப விட, பங்களாவதசின் பாசனம் பாதிக்கும்.
ஏற்கனவவ பங்களாவதசு மக்களின் அத்துமீ றிை குடிவைற்றத்தால் வடகிழக்கு
மாகாணங்களில் தகாந்தளிப்பு. அம்மக்களிரடவை இது நடந்தால் இன்னும்
பதற்றத்ரத அதிகரிக்கும். இத்தரனக்கும் வமற்பட்டு, கட்டப்படும்
அரணக்கட்டுகளால் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் வபாததல்லாம் மரலயுச்சிக்குக்
கீ வழைிருக்கிற இந்திை மக்கள்தாம் பாதிப்புக்குள்ளாவர். மரழக் காலங்களில்
ஆற்றுப் தபருக்கு குறித்த தகவரலச் சரிவை மற்றவர்களுக்குத்
ததரிவிக்கப்படுவதில்ரல. ஆற்றுப் பாய்ச்சலின் கீ ழ்நிரலைில் இருக்கும்
இந்திை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அவ்வப்வபாது இத்தரகை இடரை எதிர்
தகாள்ள வவண்டிைிருக்கிறது. இப்படிைாக வடகிழக்குப் பிைாந்திைத்தின்
வாழ்வாதாைத்தின் நிரல வகள்விக்குள்ளாகும். அரமதிக்கும் பாதுகாப்புக்கும்
கூடுதல் கவனம் தசலுத்த வவண்டிைிருக்கிறது. . சிந்துநதிப் பங்கீ ட்டு
ஒப்பந்தம் வபால, சீனா, இந்திைா, பங்களாவதசுக்குமிரடவை ஓர் ஒப்பந்தம்
ஏற்பட வவண்டும்.
சீனாவின் ரக எல்லாவிதத்திலும் ஓங்கி இருக்கிற நிரலைில்,
இந்திைாவும் பங்களாவதசும் எரத விட்டுக் தகாடுத்து, எரத தபறப்
வபாகின்றன? நீர்வளத்துக்குத்தான் உலகப் வபார் மூளும் என்பர்.
இந்நாடுகளுக்கிரடவை அப்படிதைல்லாம் நடக்காத வரகைில், பிைம்மபுத்திைா
ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ ட்டு ஒப்பந்தம் உருப்தபற வவண்டிைதும், அதற்கு
நாட்டுப்பற்றாளர்கள் பூவகாள அைசிைலுணர்வு தரித்துக் தகாள்ள வவண்டிைதும்
காலத்தின் கட்டாைம்.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
__________________________________
http://chinawaterrisk.org/big-picture/china-water-crisis/
https://youtu.be/999ngrj_BHM
***************
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7) சீைொ/மசைொ கணவொய்ச் சுரங்கம்

இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம். அடுத்ததாக இடம்
தபறுவது சீனா நுரழவிரசவு(visa) குறித்த சிக்கலாகும்.
அருணாச்சலப் பிைவதசத்ரதத் தம் மாகாணங்களுள் ஒன்றான
திதபத்தின் ததன்பகுதிதைன்வற தசால்லி வருகிறது சீனா. எல்ரலத்
தகைாற்றுக்குட்பட்ட காசுமீ ர், இந்நிரலைில் இந்திைக் கடவுச்சீட்டு
ரவத்திருப்பவர்கள் ைாைாவது சீனா தசல்வதற்கான நுரழவிரசவுக்கு
விண்ணப்பித்தால், விண்ணப்பிப்பவர் காசுமீ ர் அல்லது அருணாச்சலப்
பகுதிரைச் சார்ந்தவைாக இருப்பின், நுரழவிரசவிரன அவர்களுரடை
கடவுச்சீட்டில் பதிக்காமல், நுரழவிரசவு பதிக்கப்பட்ட தனித்தாரளக்
கடவுச்சீட்டுடன் வகார்த்துக் தகாடுக்கும் பழக்கத்ரதச் தசைற்படுத்து வருகிறது
சீனா.
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பிைச்சிரனக்குரிை பகுதிகளாகக் கருதும் இடங்களில் இருந்து
விண்ணப்பிப்வபாருக்கு விசா தகாடுப்பரத தவிர்த்வத வந்திருக்கிறது சீனா.
தகாடுப்பதும் தகாடுக்காமல் விடுவதும் அந்தந்த நாட்டின் உரிரம என்கிற
வரகைில் அதுதவாரு பிைச்சிரனைாகப் பார்க்கப்படவில்ரல. ஆனால்
2000ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், காசுமீ ர், அருணாச்சலப் பகுதிரைச் சார்ந்த
விண்ணப்பதாைர்களுக்குத் தனித்தாள் நுரழவிரசவிரனக் தகாடுக்கத்
துவங்கிைதும், இந்திை தவளிவிவகாைத்துரற அச்தசைலுக்குக் கடும்
கண்டனத்ரதத் ததரிவித்தது. எந்ததவாரு நாடும் தம் குடிமக்கரளப்
பிரித்தாளும் தன்ரமக்கு இட்டுச் தசல்வரத ஏற்கமுடிைாது என்கிற விதத்தில்
இந்திைாவின் எதிர்விரனக்கு மற்ற நாடுகளும் ஆதைவளித்வத வருகின்றன.
இதற்குப் பதிலடி தகாடுக்குமுகமாக, தனித்தாள் நுரழவிரசவு
ரவத்திருப்வபாரை தவளிவைற அனுமதிக்கக் கூடாததனும் அறிவிப்புகள்
எல்லா விமானநிரலைக் குடிவைவு அலுவலர்களின் வவரலைிடங்களிலும்
ஒட்டப்பட்டு இருக்கின்றன.
இதுமட்டுமன்றி தான் வழங்கும் நுரழவிரசவுத் தாளில் இருக்கும் தன்
நாட்டு வரைபடத்தில் காசுமீ ர், அருணாச்சலப் பகுதிரையும் வசர்த்திருக்கிறது
சீனா. இதற்கும் பதிலடி தகாடுக்குமுகமாக, தாம் தகாடுக்கும் நுரழவிரசவு
மற்றும் இதை ஆவணங்களிலிருக்கும் இந்திை வரைபடத்தில்,
எல்லாப்பகுதியும் இருக்கும் வண்ணம் பார்த்துக் தகாள்ளுமாறு
சீனாவிலிருக்கும் தம் அலுவலகங்கரளப் பணித்திருக்கிறது இந்திைா.
அருணாச்சலப் பகுதிக்கு விரைவில் இந்திைப் பிைதமர் வருரகைளிக்க
இருப்பதும், அசாம் மாநிலத்தில் முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தி கட்டரமப்புப்
பணிகள், இதை ததாழிற்சாரலகள் அரமக்க எடுத்து வரும் முைற்சிகளும்,
2018ஆம் ஆண்டு நிதிநிரல அறிக்ரகைில் ’தசலா கணவாய்’ சுைங்கப்பாரத
அரமக்க நிதி ஒதுக்கிைிருப்பதும், எல்ரலக்கருவக இருநாடுகளுவம வபார்த்
தளவாடங்கரளக் குவித்து வருவதும், வபார் வமகம் சூழ்ந்து விட்டவதாதவன
நிரனக்க ரவப்பதாக வமற்குலக நாடுகள் தம் பதற்றத்ரதத்
ததரிவித்திருக்கின்றன.
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தசலா கணவாய்(Sela Pass) என்பது, எல்ரலக் வகாட்டருவகயுள்ள
அருணாச்சலப் பிைவதசத்தின் தவாங் பகுதிரையும் இந்திைாவின்
பிறபகுதிரையும் இரணக்கக் கூடிை ஒவை ஒரு வகந்திைம் முக்கிைத்துவம்
வாய்ந்ததும், கடல் மட்டத்திலிருந்து 13,700 அடிகள், 4.2கிமீ உைைத்திலிருக்கும்
விபரீதமான ஓர் இடமாகும். நிலச்சரிவு, பனிப்தபாழிவு, இருள்சூழ்தன்ரம
முதலானவற்றால் வபாக்குவைத்ததன்பவத துணிகைச் தசைலாக இருக்கும்
பகுதிைாகும். அப்படிைான இடத்தில் சுைங்கப்பாரததைன்பது, இைாணுவம்,
அருணாச்சலப்பகுதி மக்கள் மட்டுமல்லாது பூவகாளமுக்கிைத்துவம் அறிந்த
அரனவைாலும் தவகுவாக வைவவற்கப்படுகிறது.

1962ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் 17. மரலயுச்சிரை சீனப்பரட தநருங்கி
விடுகிறது. உடனிருந்வதாதைல்லாம் வழ்ந்து
ீ
விடுகின்றனர். 21 வைவதைான
ஜஸ்வந்த் சிங் ைாவத், தனிைாள், தடுப்புக்காவலுக்குப் பின்னர் இருந்து
தகாண்டு தாக்குதரலத் ததாடுக்கிறான். சீனப்பரடகள் சிதறுகின்றன.
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தனிைாளாய் இருப்பரதப் பார்த்த உள்ளூர்ப் பழங்குடிச் சிறுமிக், தசலா, நுைா
இருவரும் உதவிக்கு வந்து வசர்ந்து விடுகின்றனர். ஆங்காங்வக இருக்கும்
துப்பாக்கிகள், தளபாடங்கரளக் தகாண்டு வபாய் அவன் தசால்லுமிடத்தில்
ரவப்பதுதான் இவர்களுரடை வவரல. இடம் மற்றி இடம் வபாய்ச் சுட்டு
வழ்த்துகிறான்.
ீ
தசலாவும் நுைாவும் உணவுக்கு வழிவரக தசய்கின்றனர்.
நாட்கள் நகர்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 300 சீனச்சிப்பாய்கள் மடிந்து விழுகின்றனர்.
அவர்களுக்வகா, இரதக் கடந்தால்தான் வமற்தகாண்டு முன்வனற முடியும்.
மூன்று நாட்கரள முறிைடித்து விட்டான் ஜஸ்வந்த் சிங்.
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நான்காம் நாள். உள்ளூர் வவரலைாள் ஒருவரனச் சிரறபிடித்து
விடுகிறது சீனப்பரட. தடுப்புக்காவலில் இருப்பது ஒவை ஒருவன்தான். கூடத்
துரணக்கு இந்த இரு இளம்தபண்கரள ரவத்துக் தகாண்டு அவன்தான்
சீனப்பரடகரள சிதறடித்துக் தகாண்டிருக்கிறான் எனும் தகவல் ததரிைவை,
சீனப்பரடகள் சீறிப்பாய்கின்றன. அவரன வநாக்கி வசப்பட்ட
ீ
எறிகுண்டுக்குப்
பலிைாகிப் வபானாள் தசலா. சீனப் பரடகள் அண்மித்து விட்டரத
உணர்ந்தவன் தன்ரனத்தாவன சுட்டுக் தகாண்டான். சீனப்பரடகள் நுைாரவ
சுட்டு வழ்த்திைது.
ீ
அவனுக்கு ஊக்கமாைிருந்த தசலாவின் நிரனவாகிப்
வபானது இந்த ‘தசலாக் கணவாய்’.

அவளுக்குத் துரணைாக இருந்த

நுைாவின் நிரனவாகிப் வபான அந்த ஊர், இன்று நுைானங். அந்த நுைானங்
எனும் ஊரில்தான் அவனுக்கான வகாைில், ’ஜஸ்வந்த் கார்க்’ எனும் தபைரில்.
ஜஸ்வந்த் கார்கில், அவன் இருந்த அரறைில் இன்றும் அவன்
பைன்படுத்திை தபாருட்கள் காட்சிக்கு ரவக்கப்படுகின்றன. ஐந்து வைர்கள்
ீ
வந்து அவன் அரறரைத் துப்புைவாக்கி, அவன் பைன்படுத்திை துப்பாக்கி,
வதாட்டாக்கள், உடுப்புகள் வபான்றவற்ரற நாள்வதாறும் துரடத்து
ரவக்கின்றனர். அவன் இன்னமும் அங்கிருந்து தங்கரளக் காப்பாற்றிக்
தகாண்டிருப்பதாக தவாங் பகுதி மக்கள் நம்புகின்றனர்.
குளிர்காலம் தநருங்கிைரத உணர்ந்துதான் ’வதாக்லாம்’ எதிர்ப்பாடு
ரகவிடப்பட்டதா? எல்ரலைின் இருமருங்கிலும் இருநாட்டுப் பரடகளும்
தத்தம் தளபாடங்கரளக் குவித்து வருவது, குளிர்காலம் முடிந்தவுடன் சமர்
தகாள்ளவா?? முந்ரதை வபாரிரன நிரனத்துப் பாருங்கள் எனச்தசால்ல,
இன்ரறை இந்திைாவின் நிரல வவறு எனச்தசான்னது அணு ஆயுதங்கரள
மனத்திற்தகாண்டா?? பூவகாள அைசிைற்வபார் ததன்சீனக்கடலில் துவங்குமா?
தவாங், வதாக்லாமில் துவங்குமா?? வினாக்களுக்கு வரைமுரறைில்ரல.
அரமதியும் இணக்கமும் ரககூடுவதாக. காலம் மட்டுவம விரடைளிக்கும்.
அது எந்தக் காலமானாலும், அந்தக் காலத்திற்கும் தப்பாமல் தசலா, நுைா,
ஜஸ்வந்த்சிங் கிரடத்துக் தகாண்வட இருப்பர் என்பது மட்டும் உறுதி.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
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***************
8) வணிகச் சமன்பொடின்லம

இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு, நுரழவிரசவு(visa) வழங்கல் ஆகிைவற்ரறப்
பார்த்வதாம். அடுத்ததாக இடம் தபறுவது வணிகச் சமன்பாடின்ரம(trade deficit)
குறித்த சிக்கலாகும்.
கிபி இைண்டாைிைத்தில் ஆண்டுகளுக்கிரடைிலான இந்திை சீனா
வணிகத்தில், இந்திைப் தபாருட்கள் 1.35பில்லிைன் அளவுக்கும்,
இந்திைாவுக்குள் சீனப்தபாருட்கள் 1.56பில்லிைன் அளவுக்குமாக இருந்து,
இந்திைாவின் பற்றாக்குரற 0.21பில்லிைன் டாலர்களாக
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இருந்தது. வணிகம்

படிப்படிைாக உைர்ந்து, இன்ரறக்கு இந்திைாவின் பற்றாக்குரற வதாைாைமாக
53பில்லிைன் டாலைாக இருக்கிறது. பற்றாக்குரற என்பரதக் காட்டிலும்,
சீனாவுக்கு இந்திைா தகாடுக்க வவண்டிை பணத்தின் அளவு கூடிக்தகாண்வட
வபாவதால், அைசிைல், புவிசார் உரிரம எனப் பல வரகைிலும் சீனாவின் பிடி
ஓங்கிக் தகாண்வட இருக்கிறது.
ஏன் இந்திை சீன வணிகத்தில் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு? இந்திைா
சீனாவிடமிருந்து உற்பத்தி தசய்ைப்பட்ட தபாருட்கரள வாங்குகிறது. ஆனால்
சீனாவின் இந்திை இறக்குமதிைானது, சீனாவுக்குத் வதரவைான
மூலப்தபாருட்களான கனிமத்தாது(இரும்பு, துத்தநாகம், தசம்பு உள்ளிட்ட
கனிமங்கள், மதிப்பு மிகுந்த கற்கள் எனப் பலவும்) வபான்றவற்ரறைாக
மட்டுவம உள்ளன. சுருங்கக் கூறினால், மூலப்தபாருட்கரள குரறந்த
விரலக்குக் தகாடுத்து, அக்கரடைிலிருந்வத அதனின்று தசய்ைப்பட்ட
தபாருட்கரள பன்மடங்கு அதிகப்படிைான விரலதகாடுத்து வாங்குவதற்கு
ஒப்பானதாகும். 1.56பில்லிைன் டாலர்கள் சமன்பாடின்ரமைாக இருந்த
நிரலைானது, 53பில்லிைன் டாலர்கள் சமன்பாடின்ரமைாகக் கடந்த
பதிரனந்வத ஆண்டுகளில் உைர்ந்திருக்கிறது என்பரத, இந்திைர்களின்
நுகர்வுக் கலாச்சாைம் நாட்ரட எந்த அளவுக்கு இக்கட்டில் ஆழ்த்திக்
தகாண்டிருக்கிறது என்பரதப் புரிந்து தகாள்ளக் கூடிை தகவலாகவும் நாம்
எடுத்துக் தகாள்ளலாம்.
இைற்ரகைின் விரளைாட்டு எப்வபாதுவம விவநாதமானதுதான்.
ஓரிடத்தில் ஏவதாதவான்று மிரகப்படும்வபாவதா குரறபடும்வபாவதா,
மறுவகாடிைின் எங்காவது ஓரிடத்தில் உரிை ஆப்ரபச் தசாருகி நிரலரைச்
சமன்படுத்திக் தகாள்ளும். சீனாவின் தபாருளாதாை வமம்பாடு, அந்நாட்டு
மக்கரள இைற்ரகைினின்று தவகுததாரலவு தகாண்டு வபாய் நிறுத்திைது.
அதன் விரளவுகளில் ஒன்றாக, அந்நாட்டு மக்கள், இரறச்சி உண்பரத
வமட்டிரமைாக, தபருரமைாக, நலம் பைப்பதாகக் கருதி இரறச்சிமிகுந்த
உணவுகரள தவகுவாக உண்ணத் தரலப்பட்டனர். இரறச்சிைின் வதரவ
பன்மடங்கு உைர்ந்து நாட்ரடவை உலுக்கி விட்டது.
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அதிகமான அளவில் இரறச்சி வதரவப்பட, ஊைகப்பகுதிைில்
இருந்தவர்கள் எல்லாரும் தத்தம் விவசாைத்ரதக் குரறத்துக் தகாண்டு,
ஒவ்தவாரு வடுகளிலும்
ீ
ஐம்பது முதல் நூறு பன்றிகள் வரை வளர்க்கத்
துவங்கினார்கள். நகைங்களில் இருப்வபாதைல்லாம் ததாழிற்சாரலகளில்
வவரல தசய்து தபாருட்கரள ஏற்றுமதி தசய்து தகாண்டிருக்க, ஊைகங்களில்
இருப்வபாதைல்லாம் பன்றி வளர்ப்பில் ஈடுபட்டார்கள். நாய் வளர்ப்பில்
ஈடுபட்டார்கள். வசதிைிருக்கிறவர்கள் 10 யுவான் தகாடுத்து பன்றிக்கறி வாங்கி
உண்டனர். வசதிைற்றவர்கள் 5 யுவான் தகாடுத்து அவத அளவு நாய்க்கறிரை
வாங்கி உண்டனர். விரளவு என்னவாக இருந்தது?
பன்றி வளர்ப்பில் இடம்தபற்ற சிறுநீர்க்கழிவு, பீக்கழிவு வபான்றரவ
தமாத்த வடசீனாவின் நிலத்தடிரை நஞ்சாக்கி, நீர்நிரலகரளயும்
ஆறுகரளயும் மாசுபடுத்திைது. பன்றி வளர்ப்புக்கும் இதை கால்நரட
வளர்ப்புக்குமான தண்ணர்த்
ீ
வதரவ பன்மடங்கு உைர்ந்து, இைற்ரகச் சூழலின்
இைக்கத்ரத முற்றாகச் சீர்குரலத்தது. தற்வபாரதை இரறச்சித் வதரவரை,
சரிபாதி அளவுக்குக் குரறக்க அைசாங்கம் முடிவு தசய்து கடுரமைான
கட்டுப்பாடுகரள வமற்தகாண்டு வருகிறது. என்றாலும் இரறச்சித் வதரவரை
இன்று வரை அைசாங்கத்தால் குரறக்க முடிைவில்ரல. குடிரசத் ததாழிலாக
இருக்கும் பன்றி வளர்ப்ரப ஒழித்து, தபரும்பண்ரணகள் மூலமாக
பன்றிவளர்ப்ரப வமற்தகாண்ட முைற்சிைில், பன்றிகள் வாைிலாக
மக்களிரடவை ஏற்பட்ட தீைாத விைாதிகள் தவகுவாக ஒழிக்கப்பட்டன.
ஆனாலும் தண்ணர்த்
ீ
வதரவயும் சுற்றுச்சூழல் மாசும் கட்டுக்குள்
வைவில்ரலதைன்பதுதான் சீனாவின் தபருங்கவரல.
சுற்றுச்சூழல் துன்பம் ஒருபுறம் தநருக்கிக் தகாண்டிருக்க, மறுபுறம்
பண்பாட்டுத் துன்பமும் சீன மக்கரளப் பதம் பார்த்தது. ஊைகப்பகுதிைில்
வாழும் பழங்குடிமக்களும் ஏரழ மக்களும் அவர்களுரடை வசதிக்வகற்ற
நாய்க்கறிரை உண்டு வருகின்றனர். நாய்க்கறி விழா எடுத்தனர். நகைங்களில்
வாழும் நாகரிகம் மிகுந்த சீனர்கரள அது வருத்தம் தகாள்ளச் தசய்தது.
தபருவாரிைாகத் திைண்டு நாய்க்கறி உண்பதற்கு எதிைாகக் குைல் தகாடுத்தனர்.
அைசாங்கம், அது நாட்டுப்புற மக்களின் வழக்காறு, பண்பாடு என்தறல்லாம்
தசால்லிச் சமாளித்து வருகிறது.
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இந்தச் சூழ்நிரலரைப் புரிந்து தகாண்ட இந்திை அைசு கடந்த
பத்தாண்டுகளாகவவ, இரறச்சி ஏற்றுமதிைின் வாைிலாகச் சீனாவுடனான
வணிகச் சமன்பாடின்ரமரை கரளந்து விட எண்ணிைது. ஆனால், இந்திை
இரறச்சிைில் சுகாதாைக் குரறபாடுகள் உள்ளனதவன்று தசால்லி,
இறக்குமதிக்குத் தரட விதித்தது. இதன்தபாருட்டு, இந்திைாவிலிருந்து
விைட்நாம் வாைிலாக விைட்நாம் கறிைாய்ச் சீனாவுக்குள் இறக்குமதி
தசய்ைப்பட்டது. அம்முைற்சி ஓைளவு பைரனக் தகாடுத்தாலும், கிரடக்கும்
இலாபத்ரத விைட்நாமுடன் பங்கு வபாட வவண்டிை நிரல. இத்தருணத்தில்
புதிதாய் அரமந்த இந்திை அைசு சீனாவுடன் தநருக்கிப் வபசிைதில்,
வநரிரடைாக இறக்குமதி தசய்வதாகச் தசால்லி, கடந்த 2017 முதல்
அத்தரகை இறக்குமதிக்கு அனுமதி வழங்கிைிருக்கிறது சீனா. இருப்பினும்
சீனப்தபாருட்களின் நுகர்வும் இந்திைாவில் தபருகிவருவதால்,
சமன்பாடின்ரமைானது உடவன கட்டுக்குள் வைவில்ரல.
இந்திைாவின் பலம் என்பது, வசரவ வழங்குதல், மருந்துப்தபாருள்
ஆைாய்ச்சி, தமன்தபாருள் கட்டுமான ஆகிைரவைாகும். இத்தரகை பலத்ரதத்
தமக்கு உண்டாக்கிக் தகாள்வதற்கான முைற்சிகளுக்கு இந்திைாரவத்
துரணக்கு அரழக்கிறவததவாழிை, வநரிரடைான வணிகத்துக்கு மறுப்புத்
ததரிவித்வத வருகிறது சீனா. இந்த இழுபறிைில் இந்திைா வரளந்து
தகாடுக்காமல் இருந்து வருகிறது. ஆைாய்ச்சி தசய்யும் நிறுவனங்கரளப்
தபரும்விரல தகாடுத்து வாங்கிைது சீனா. உடவன தரலைிட்ட இந்திை அைசு,
அந்த வணிகத்துக்கான ஒப்புதரலக் தகாடுக்காமல் மறுப்புத் ததரிவித்தது.
சமன்பாடின்ரமரைக் குரறக்க இந்திைாவிற்கு இரு வழிகள்தாம்
உள்ளன. முதலாவது, சீனச்சந்ரதரைப் புரிந்து தகாண்டு சரிைான
தபாருட்கரள ஏற்றுமதிரைப் தபருக்குவது. இரறச்சி உற்பத்திரைப்
தபருக்கினால், இந்திைாவும் சீனாவாகும் ஆபத்து உள்ளது. இைண்டாவது, சீன
இறக்குமதிரை தவகுவாகக் குரறப்பது. முதலாவது வழிக்கு, அைசாங்கமும்
ததாழில்முரனவவாரும் முைலவவண்டும். இைண்டாவது வழிக்கு, கடவுள்,
பக்தி, அவன், இவன், சாதி, சமைம் வபான்ற உணர்வுக் கலாச்சாைத்ரதக்
ரகவிட்டு, மிரகைான நுகர்வுக் கலாச்சாைதவாழிப்புக்கு வித்திட
வவண்டிைவர்கள் நாட்டு மக்கள்.
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(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
__________________________________
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/agriculture-food/food/publications/foodconsumption-trends-in-china/food-consumption-trends-in-china-v2.pdf
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/more-in-china-are-eating-dog-meat-but-its-set-to-change
http://indianexpress.com/article/business/business-others/china-finally-agrees-to-import-buffalo-meat-fromindia-4476301/
http://money.cnn.com/2015/08/05/news/economy/india-beef-exports-buffalo/index.html
https://www.theguardian.com/environment/2010/feb/09/china-farms-pollution
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change
***************
9) புன்ைலகக்கும் புத்தர்
இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு, நுரழவிரசவு(visa) வழங்கல், வணிகச்
சமன்பாடின்ரம(trade deficit)

ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம். அடுத்ததாக இடம்

தபறுவது ’புன்னரகக்கும் புத்தர்’ குறித்த சிக்கலாகும்.
கதிரிைக்க மருத்துவம், அணுமின்சக்தி வழங்கல், அணுவுரல
கட்டுமானம் வபான்ற அணுசக்தி ததாடர்பான பணிகரள எல்லா நாடுகளும்
தசய்து விட முடிைாது. அணுசக்தி விநிவைாக நாடுகள் குழுமத்தில், Nuclear
Suppliers Group (NSG) உறுப்பினர்களாக இருக்கும் நாடுகள் மட்டுவம தசய்ை
முடியும். அரதமீ றி எந்த நாடாவது அவற்ரறச் தசய்ைத் தரலப்பட்டால்,
அந்த நாடு உலகளாவிை தபாருளாதாைத்தரடக்கு ஆட்பட வநரிடும். அந்தக்
குழுமத்தில் இந்திைா இல்ரல. எனவவ அணுவுரல கட்டவவா, அணுசக்தி
சார்ந்த இதைப்பணிகரள அடுத்த நாடுகளுக்கு வணிகரீதிைில் பணிைாற்றவவா
அனுமதி கிரடைாது. விண்தவளித் துரறைில், தபாருளாதாைத்தில் முக்கிை
நாடாக விளங்கும் இந்திைா, இக்குழுமத்தில் உறுப்பினைாய்ச் வசை
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விரும்புகிறது. புதிதாக ஒரு நாட்ரட உறுப்பினைாகச் வசர்த்துக் தகாள்ள
வவண்டுமானால், தற்வபாது அக்குழுவில் இருக்கிற 48 நாடுகளும் ஒப்புதல்
அளிக்க வவண்டும். அப்படிைான ஒப்புதரல அளிக்க சீனா மறுக்கிறது. ஏன்?
‘புன்னரகக்கும் புத்தர்’ குறித்து அறிந்து தகாண்டால்தான், சீனாவின்
மறுப்புக்கான பின்னணி புரிைவரும்.

1944ஆம் ஆண்டு வஹாமி பாபா அணுசக்தி குறித்த ஆய்வுகளில்
தம்ரம ஈடுபடுத்திக் தகாண்டார். இந்திை விடுதரலக்குப் பின்னர், பிைதமர்
வநருவுடன் வநைடித் ததாடர்பில் இருண்டு தகாண்டு படிப்படிைாக துரறசார்
பணிகளில் வமம்பாட்டிரன அரடந்து வந்து தகாண்டிருந்தார். அதமரிக்கா,
கனடாவுடன் இரணந்து பணிகள் குறித்தான கருத்தாடலில் ஈடுபட்டிருந்தனர்
வநருவும் பாபாவும். ஒருகட்டத்தில் இந்த நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி
என்பதற்கு மாறாக, உள்ளூர்த் தைாரிப்பு என்பதில் உறுதிைாக இருந்தனர்
பாபாவும் வநருவும். 1960ஆம் ஆண்டு அணுமின் நிரலைதமான்ரற
மைாட்டிைத்தின் தாைாபூரில் நிறுவும் ஆவலாசரனைில் ஈடுபட்டார் பிைதமர்
வநரு. அப்வபாதுதான் நாம் ஏன் அணுவாயுதம் உற்பத்தி தசய்ைக் கூடாததன
வினவினார். ’இன்னும் ஓர் ஆண்டுக் கால அவகாசம் தகாடுங்கள், முடித்துக்
தகாடுக்கிவறன்’ என்றார் பாபா.
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பணிகள் நடந்து தகாண்டிருந்தன. வமாப்பம் பிடித்து விட்டது சீனா.
எல்ரலைில் பதற்றம் தரும் வரகைில் நடந்து தகாள்ள, வநரு தடுப்புக்
காவலைண்கரள முன்னகர்ந்து நிறுவ, வபார் தவடித்தது. பல மாற்றங்கள்.
பணிகள் ததாய்வரடைத் துவங்கின. வநருவின் மைணம் பாபாரவ
ஏமாற்றத்துக்குள் ஆழ்த்திைது. ஆனாலும், அவர் தசால்லிவிட்டுச் தசன்ற
பணிரை முடித்வத தீருவவன் எனச் சூளுரைத்தார். அக்வடாபர் 16, 1964 அன்று
தம் பரிவசாதரனதைான்ரற மிக இைகசிைமாய்ச் தசய்து முடித்துவிட்டு, அகில
இந்திை வாதனாலிைில் நாட்டு மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார் பாபா.
”அதமரிக்காவிடம் இருக்கும் அணு ஆயுதங்கரளப் வபால நாமும்,
அவர்கரளக் காட்டிலும் குரறந்த தசலவிவலவை தசய்து விட முடியுதமன
அதமரிக்காவுக்கு ஆன தபாருட்தசலவு, நமக்குத் வதரவைான பணத்தின்
இலக்கு இவ்வளவு” என்று மீ ண்டும் 1966ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்ற
கூட்டதமான்றில் வபசினார். அடுத்த சில நாட்களில் விமான விபத்து ஒன்றில்
அவர் மைணமரடந்ததாகக் கூறப்பட்டது. அவர் தசன்ற விமானம் ஆல்ப்ஸ்
மரலத்ததாடரின் மான்ட் பிளாங்க் என்ற பகுதிைில் வமாதி விழுந்திருக்கலாம்
என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், அங்கு விமானத்தின் சிதறிை பாகங்கள் எதுவும்
கண்டு பிடிக்கப்படவில்ரல. இவருரடை மைணத்தில் மர்மம் இருப்பதாகக்
கூறப்பட்டது. அவநகமாக இது அதமரிக்கா அல்லது சீனாவின் வவரலைாக
இருக்கலாம் என்று இன்றுவரை நம்பப்பட்டு வருகிறது.
பாபாவுக்குப் பின்னர் அந்த வவரலரை விக்ைம் சாைாபாய் அவர்களிடம்
பணித்தார் லால்பகதூர் சாஸ்திரி. ’நான் காந்திைவாதி, என்னால் அழிவுக்கான
ஆயுதங்கள் தைாரிக்கும் பணிைில் ஈடுபட முடிைாது’ என மறுத்துவிட்டார்
விக்ைம் சாைாபாய். சீனாவும் வமற்குலக நாடுகளும் அணுவாயுதத்ரதச்
தசால்லிச் தசால்லிவை மிைட்டினர். பாகிசுதானுக்கு ஆதைவாக அதமரிக்கப்
வபார்க்கப்பரல இந்திைாவின் எல்ரலக்கு அனுப்பினார் நிக்சன். இந்திைா
தகாந்தளித்தார். அந்தக் கப்பலுக்குப் பின்னாவலவை அணு ஆயுத
ஏவுகரணகளுடன் வந்து நின்றது வசாவிைத் நீர்மூழ்கிக்கப்பல். பங்களாவதசு
பிறந்தது. நிக்சன் வபசிை வபச்சுகளும் சீனாவின் வபச்சுகளும் இந்திைாவுக்குள்
கனன்று தகாண்டிருந்தது.
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வம 18, 1974, புத்தர் பிறந்தநாள். திதபத்திைர்களின் புத்தர் பிறந்தநாள்
திதபத்தில் இடம்தபறாமல் ஆட்சிபுரிந்து தகாண்டிருந்தது சீனா. ஆனால் புத்தர்
சிரித்தார். பாகிசுதான் எல்ரலைில், அணு ஆயுத தவடிப்புச் வசாதரன
தவற்றிகைமாய் நிகழ்ந்தது. உலகவம அதிர்ந்தது. ‘புன்னரகக்கும் புத்தர்’ என்று
தபைரிட்டு, மிக இைகசிைமாக அத்திட்டத்ரதக் ரகைிதலடுத்திருந்தார் இந்திைா.
அணு ஆயுதச் வசாதரன முைற்சி குறித்து நாட்டின் இைாணுவ அரமச்சர்
தஜகஜீவன்ைாமுக்வக ததரிந்திருக்கவில்ரல. தவளியுறவுத்துரற அரமச்சர்
சுவைன்சிங்குக்கு மட்டும் சிலமணி வநைத்துக்கு முன்பாகத்
ததரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்திைா ஆர்ப்பரித்தது. அதமரிக்காவும் சீனாவும்
பிரிட்டனும் அதிர்ந்து வபாய் இலண்டனில் கூட்டதமான்ரறக் கூட்டினார்கள்.
இலண்டன் கிளப் என்று தபைரிட்டுக் தகாண்டார்கள். அக்கூட்டத்தில்
உருவானதுதான் இந்த ‘அணுசக்தி விநிவைாக நாடுகள் குழு, NSG’ என்பதாகும்.
இந்தக் குழுமத்தில் இருந்த நாடுகதளல்லாம் இந்திைாவிடம் ’அணு
ஆயுதப் பைவல் தரட’ ஒப்பந்தத்தில் ரகதைழுத்திடச் தசான்னார்கள்.
அதாவது, ஏற்கனவவ இருக்கும் அணு ஆயுத வல்லைசு நாடுகரளத் தவிை
மற்றவர்கள், புதிதாக எந்த அணுகுண்டு, அணு ஆயுதத்ரதத் தைாரிக்க
மாட்வடாதமன்று ஒப்புக் தகாள்ள வவண்டும். இன்றுவரை இந்திைா அந்த
ஒப்பந்தத்தில் ரகதைழுத்திடவில்ரல. ஒருவபாதும் ஒப்புக்
தகாள்ளக்கூடாததன இந்திைா பலமுரற இந்திை மக்களுக்கு
அறிவுறுத்திைிருந்தார்.
உலகத்தின் தபாருட்கரள விற்கக்கூடிை சந்ரதைாக, பல்வவறு
துரறகளில் முன்னணிக்கு வந்திருக்கும் நாடு, தாமும் இந்தக் குழுவில்
உறுப்பினைாக வவண்டுதமன்கிறது. அதற்கு அதமரிக்கா உள்ளிட்ட வமற்குலக
நாடுகளும் தம் நிபந்தரனைற்ற ஆதைவிரனப் பகிைங்கமாகவவ அறிவித்து
விட்டன. இந்திைாவும் குழுவில் இடம் தபற்றுவிட்டால், ஆசிைாவில், ஏன்
உலக அளவிலும் தமக்கு நிகைான சக்திைாக இந்திைா வலுப்தபறுதமன்கிற
கவரல சீனாவுக்கு.
பைங்கைவாதம், தீவிைவாதத்துடன் ததாடர்புரடை பாகிசுதாரன
இக்குழுவில் வசர்க்க வமற்குலக நாடுகள் வசர்க்க விரும்பாது என்பரத
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மனத்திற்தகாண்டு, ’இந்திைாரவ உறுப்பினைாகச் வசர்க்க வவண்டுமானால்
பாகிசுதாரனயும் வசர்க்க வவண்டும். அதற்கு நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள்.
எனவவ இந்திைாரவயும் உறுப்பினைாக ஆக்கக் கூடாது’ என்று தசால்லி
வருகிறது சீனா.
சீனாவின் வணிகத்துக்குப் தபரும் சந்ரதைாக இருந்து வருகிறது
இந்திைா. அதற்கு இடமளிக்காமல் கிடுக்கிப்பிடி வபாடுமா? எல்ரலைில்
பதற்றத்ரதக் கூட்டுவதன் மூலமும் ததன்சீனக்கடலில் பதற்றத்ரதக்
கூட்டுவதன் மூலமும் சீனாரவ வழிக்குக் தகாண்டுவருமா?? வமற்குலக
நாடுகளும் சில கிழக்காசிை நாடுகளும் இந்திைாவின் பின்னால் அணிவகுத்து
வழங்கும் ஆதைவிரன இந்திைா நன்கு பைன்படுத்திக் தகாள்ள வவண்டும்.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
__________________________________
http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/nuclear-suppliers-group-nsg/
Spying on the Bomb: American Nuclear Intelligence from Nazi Germany to Iran, Jeffrey T.
Richelson
***************
10) பயங்கரவொதம்
இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு, நுரழவிரசவு(visa) வழங்கல், வணிகச்
சமன்பாடின்ரம(trade deficit), புன்னரகக்கும் புத்தர் ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம்.
அடுத்ததாக இடம் தபறுவது ’பைங்கைவாதம்’ குறித்த சிக்கலாகும்.
பைங்கைவாதம் என்பது இந்திைா, சீனா, பாகிசுதான், ஆப்கானிசுதான்
ஆகிை நாடுகளுக்குள் ஒன்ரறதைான்ரற பாதிக்கக் கூடிைதவான்றாக இருந்து
வருகிறது. இந்திைாவுக்கு காசுமீ ர், வடகிழக்கு மாநிலங்கள் குறித்தரவ
பிைச்சிரனக்குரிைதாக இருக்கின்றன. சீனாவுக்கு, புத்தசமைம்
வமவலாங்கிைிருக்கிறதும் தன்னாட்சியுடன் இருக்கிறதுமான திதபத்
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மாநிலமும், இசுலாம்சமைம் வமவலாங்கிைிருக்கிற சின்சிைாங் மாநிலமும்
பிைச்சிரனக்குரிைரவ ஆகும். பாகிசுதானுக்கு பலூச் இன மக்கள் வாழும்
பலுச்சிசுதான், வடவமற்கு மாகாணம், ஆப்கானிசுதான் ஆட்சிரைக் ரகப்பற்றப்
வபாைாடும் தலிபான்கள் தசறிவாக இருக்கும் எல்ரலப்பகுதிகளும்,
ஆப்கானிசுதானுக்குத் தலிபான்களும் சின்சிைாங் மாகாண விடுதரல வகாரும்
கிளர்ச்சிைாளர்களும் பிைச்சிரனைாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.

தலாய் லாமாவுக்குப் புகலிடம் தகாடுத்தும் ஆதைவளித்தும், திதபத்
பிரிவிரனரைத் தூண்டுகிறது இந்திைா எனச் தசால்கிறது சீனா. பலுசிசுதான்
வகட்டுப் வபாைாடும்

பிரிவிரனவாதிகளுக்கு இந்திைா உதவிைளிக்கிறது

என்பது பாகிசுதானின் குற்றச்சாட்டாக இருந்து வருகிறது.
பைங்கைவாதிகளான தலிபான்களுக்கு வவண்டிை உதவிகள் தசய்து
ஆப்கானிசுதானுக்கு எதிைாகப் பாகிசுதான் தசைற்படுகிறது என்பது ஆப்கன்
மற்றும் இதை நாடுகளின் குற்றச்சாட்டாகும்.
திதபத் வபாைாளிகளுக்கும், சின்சிைாங் மாநிலத்திலிருந்து கிழக்கு
துர்க்மினிசுதான் வகட்டுப் வபாைாடும் இசுலாம் வபாைாளிகளுக்கு ஆப்கன்
களமாக இருந்து தசைற்படுகிறது என்பது சீனாவின் குற்றச்சாட்டு.
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காசுமீ ர்ப் பைங்கைவாதிகளுக்குப் பாகிசுதானும், வடகிழக்குப் பகுதி
கலகக்காைர்களுக்குச் சீனாவும் தூண்டுதலாய் இருக்கின்றன என்பது
இந்திைாவின் குற்றச்சாட்டு.
இப்படிைாக நான்கு நாடுகளுவம ஒன்ரறதைான்று குற்றஞ்சாட்டி
வருகின்றன. இந்நிரலைில், ஐநா சரபைால் தஜய்சு இ தமாகம்மது எனும்
அரமப்பு கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு முதல் பைங்கைவாத அரமப்புப் பட்டிைலில்
வசர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதன் தரலவைான மசூது என்பாரை
இன்னமும் பைங்கைவாதிகள் பட்டிைலில் வசர்க்கவில்ரலதைனச் தசால்லி,
அதமரிக்காவும் பிரிட்டனும் இரு முரற விண்ணப்பித்தும் சீனா தன்னுரடை
‘வட்வடா’
ீ
பாவித்து, பைங்கைவாதி என அறிவிக்கும் முடிவுக்குத் தரட
வபாட்டுவிட்டது. இதனால் இந்திைாவுக்கும் சீனாவுக்கும் என்ன சிக்கல்
என்பரதைறிந்து தகாள்ள, மசூது அசார் பற்றிை பின்னணிரைத் ததரிந்து
தகாள்வது அவசிைமாகும்.
இந்திைாவுக்கு எதிைான சதிகளில் ஈடுபட்டதாக, 1994ஆம் ஆண்டு ரகது
தசய்ைப்பட்டு சிரறைில் அரடக்கப்பட்டார் அசார் மசூது. அதன் பின்பு,
1995ஆம் ஆண்டு மரலவைறும் பைிற்சிக்காக இந்திைா வந்திருந்த
தவளிநாட்டினரைக் கடத்தி ரவத்துக் தகாண்டு, சிரறைிலிருந்த அசார்
மசூதுரவ விடுதரலச் தசய்ைக் வகாரி, முைற்சி பைனளிக்காமல் வபாகவவ 14
தவளிநாட்டினரும் பரிதாபமாகக் தகால்லப்பட்டனர்.

ததாடர்ந்து, அசார்

மசூதுவின் தம்பிைின் தரலரமைில் தலீபான்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்த
காந்தகார் விமான நிரலைத்திற்கு

இந்திை விமானதமான்று

வநபாளத்திலிருந்து கடத்தப்பட்டது. அவ்விமானத்ரதயும் பைணிகரளயும்
மீ ட்கும் தபாருட்டு, அசார் மசூதுவும் உடனிருந்த நால்வரும் இந்திை அைசால்
காந்தகார் தகாண்டு தசல்லப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டனர். பின்னர் அவர்
பாகிசுதான் தசன்று, அங்கிருந்து தகாண்வட அதமரிக்காவுக்கு எதிைான
பைங்கைவாதச் தசைலிலும்,

2008 மும்ரபத் தாக்குதல், 2016 பதான்வகாட்ரடத்

தாக்குதல் வபான்றவற்றில் மசூதும் அவைது தம்பியும் மூரளைாகச்
தசைற்பட்டதற்காகதவன சர்வவதச காவற்துரறைால் வதடும் குற்றவாளிைாக
அறிவிக்கப்பட்டது. இப்படிைாக இந்திை மண்ணில் நிகழ்ந்த குற்றங்களுக்குப்
தபாறுப்பானவரை பைங்கைவாதிைாக அறிவிக்காமல் முட்டுக்கட்ரட
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வபாடுவது சீனாவின் பைங்கைவாதம் குறித்த இைட்ரட நிரலப்பாட்ரடக்
காண்பிக்கிறது என்பது இந்திைாவின் வாதம்.
சீைொ ஏன் முட்டுக்கட்லட மபொடுகிறது?
பாகிசுதாரனத் தவிை, இருக்கும் எல்ரலவைாை நாடுகள் எவற்வறாடும்
சுமூக உறவில்ரல சீனாவுக்கு. பாகிசுதானிடமும் முழுமுற்றாகச் சுமூகம்
எனச் தசால்லிவிட முடிைாது. சீனாவிலிருந்து பாகிசுதானின் குவாடர்
துரறமுகத்துக்குச் சாரலைரமக்கும் பணிக்காகவும் இதை நிறுவனங்களில்
பணிபுரிவதற்காகவும் கிட்டத்தட்ட முப்பதாைிைம் சீனர்களும், சுற்றுலாவுக்காக
இருபதாைிைம் சீனர்களும் பாகிசுதானுக்குள் இருந்து வருகின்றனர்.
பாகிசுதானுக்குள் இருக்கும் பைங்கைவாதிகள் ஏற்கனவவ சீனர்கரளக்,
தகால்வது, பணம் வகட்டுக் கடத்துவது வபான்ற தசைல்களில் ஈடுபட்டு
வருகின்றனர் என்பதும், இந்திைா மற்றும் வமற்குலக நாடுகளின்
இம்முைற்சிக்குத் துரண வபானால், தம் குடிமக்களுக்கும் சாரலைரமக்கும்
பணிக்கும் பின்னரடவு ஏற்படுதமன அஞ்சுகிறது சீனா. சுமூக நாடாக
இருக்கும் பாகிசுதாரனப் பரகத்துக் தகாண்டால் பல வழிகளிலும் தனக்குச்
சிக்கல் வருதமன்றும் அஞ்சுகிறது. குறிப்பாக, பாகிசுதான் தாலிபான்கள்
வாைிலாகச் சீனாவின் சின்சிைாங் பிரிவிரனயும் பைங்கைவாதச் தசைல்களும்
ஊக்கம் தபறக்கூடுதமன நிரனப்பதும் ஒரு காைணம். இததல்லாவற்றுக்கும்
வமலாக, இந்திைா பாகிசுதான் காசுமீ ர்ப் பிைச்சிரனரை உைிர்ப்வபாடு
ரவத்துக் தகாண்டு, இந்திைாவுக்கான தநருக்கடிரைத் வதரவப்படும்
வபாததல்லாம் தகாடுத்துக் தகாள்ளலாதமன்பதும் ஒரு காைணமாகும். வமலும்,
வநரிரடைாக தநருக்கமில்லாத வரளகுடா நாடுகளுடன் தன் வர்த்தகத்ரதப்
வபண, பாகிசுதாரன நம்பிவை இருக்கிறது சீனா.
அசார் மசூதுரவப் பைங்கைவாதி என அறிவிப்பதன் மூலம், உள்நாட்டுப்
பிைச்சிரனகள் தரலதூக்குதமனப் பாகிசுதானும் அஞ்சுகிறது. பலுசிசுதான்
உளவாளிைாக வந்து பாகிசுதான் சிரறைிலிருக்கும் இந்திைாரவச் சார்ந்த
ஜாதரவ விடுவிக்கத்தான் இந்திைா இரத வலியுறுத்துகிறது என்பதும்
பாகிசுதானின் வாதமாக இருந்து வருகிறது.
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இப்பிைச்சிரனைில் அதமரிக்காவும் இதை நாடுகளும் சீனாவுக்குத்
ததாடர்ந்து தநருக்கடி தகாடுக்கத்தான் வபாகின்றன. வவண்டப்பட்ட
பைங்கைவாதி, வவண்டப்படாத பைங்கைவாதி எனும் இைட்ரட நிரலரை
எடுத்திருக்கும் சீனாவின் நிரலரை நாங்கள் உலகநாடுகளுக்கு தவளிச்சம்
வபாட்டுக் காட்டுவவாம் என்கிறது பிைான்சு. அடுத்தடுத்து பாகிசுதானுக்குள்
இருக்கும் தவவ்வவறு நபர்களின் மீ து பைங்கைவாத அறிவிப்புக் வகாரிக்ரக
ரவக்கவும் இந்திைாவும் வமற்குலக நாடுகளும் திட்டமிட்டு வருகின்றன.
எல்லாவற்ரறயும் சீனாவால் புறந்தள்ளி விட முடியுமா? ஆப்கானிசுதான்,
பாகிசுதான், சின்சிைாங்(கிழக்கு துர்க்மினிசுதான்), திதபத் ஆகிை நிலப்பைப்பில்
வவண்டிை பிைச்சிரனகரள வவண்டிை அளவுக்கு ரவத்திருக்கும் சீனா என்ன
தசய்ைப் வபாகிறது?? விரட காலத்தின் ரகைில்.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
__________________________________
http://www.news18.com/news/india/china-scuttles-indias-effort-to-get-masood-azhar-listed-as-globalterrorist-again-1565465.html
https://www.dawn.com/news/1365503
https://www.voanews.com/a/china-warns-citizens-pakistan-possible-terror-attacks/4155820.html
***************
11) தகொந்தளிக்கும் ததன்சீைக் கடல்
இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு, நுரழவிரசவு(visa) வழங்கல், வணிகச்
சமன்பாடின்ரம(trade deficit), புன்னரகக்கும் புத்தர், பைங்கைவாதம்
ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம். அடுத்ததாக இடம் தபறுவது ’ததன்சீனக் கடல்
பங்கீ டு’ குறித்த சிக்கலாகும்.
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இன்ரறை வததிைில் மிகச்சிக்கலானதும் பதற்றமானதும் வமாதரல
விரளவிக்கக் கூடிைதுமான பிைச்சிரன எதுதவன்றால், அது ததன்சீனக்கடல்
பங்கீ ட்டுப் பிணக்கு என்வற தசால்லலாம். ததன்சீனக் கடற்பகுதிைில், சீனா,
அதமரிக்கா, பிைான்சு, பிரிட்டன், இந்திைா, புருரண, மவலசிைா, சிங்கப்பூர்,
இந்வதாவனசிைா, பிலிப்ரபன்சு, விைட்நாம், ஜப்பான், ரதவான், கம்வபாடிைா,
கிழக்கு திவமார், லாவவாசு, தாய்லாந்து ஆகிை நாடுகள் வநரிரடைாகப் பங்கு
தபறுவவதாடு, இவற்றுள் தபரும்பாலான நாடுகளின் இைாணுவம், கப்பல்,
வபார்விமானங்கதளன ைாவும் ஒன்ரறதைான்று உறுத்திக் தகாண்டும்
முரறத்துக் தகாண்டும் அங்குமிங்குதமனத் திரிந்து தகாண்டிருக்கின்றன.
களத்தில் இருக்கும் தம் கப்பல் மற்றும் விமானங்களுள், கிட்டத்தட்ட 65
விழுக்காட்டுக்கும் வமலானரவ ததன்சீனக்கடல் வைாந்துப் பணிகளுக்காகவும்
பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காகவும்தான் பைன்படுத்தப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன
என்கிறது அதமரிக்கா.
அப்படிதைன்ன இருக்கிறது ததன்சீனக்கடலில்? உலகின் 40 விழுக்காட்டு
வர்த்தகத்ரதச் சுமந்து வபாகிற கப்பல்கள் கடந்து வபாகும் 1.5 நாட்டிகல்
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ரமல் அகலவம தகாண்ட மலாக்கா நீரிரட இப்பகுதிைின் ததன்வகாடிைில்
இருக்கிறது. இந்த நீரிரடரை மறித்து விட்டால் வபாதும், சீனாவுக்கு
எரிதபாருள் எதுவும் வபாகாது. இந்திைாவின் வர்த்தகத்தில் பாதிக்கும் வமல்
தரடப்பட்டுப் வபாகும். வரளகுடா நாடுகளிலிருந்து எரிதபாருள் எதுவும்
இந்தவழிைாக ஜப்பான், தகாரிைா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்குப் வபாகாது.
கிட்டத்தட்ட நாதளான்றுக்கு 250 கப்பல்கள் இவ்வழிைாகச் தசல்கின்றன.
இந்நீரிரடரைக் கடந்து உள்வளவபானால் கடலுக்கு இரு மருங்கிலும் பல
நாடுகள் உள்ளன. இருகரைகளுக்குமிரடவை ஆங்காங்வக சிறுசிறு தீவுகளும்
உண்டு. கூடவவ விரலமதிப்பு மிக்க இைற்ரகவளம், மீ ன்வளம், கச்சா
எண்தணய், எரிவாயு வபான்றரவயும் இக்கடலுக்கடிைில் தபாதிந்து
கிடக்கிறது.
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கரைகளில் இருக்கும் நாடுகள், அவைவர் கரைகரள அண்மித்து
இருக்கும் கடற்பைப்பும் தீவுகளும் அந்தந்த நாட்டுக்குச் தசாந்தமானததன
உரிரம வகாருகின்றனர். சீனாவவா, ஆறு புள்ளி வரைவகாடு எனதவான்ரறச்
தசால்லி கடலின் தபரும்பாலான பைப்பும் தனக்வக தசாந்ததமன உரிரம
வகாருகிறது. சிறுசிறு திட்டுகள் கண்ட இடதமல்லாம் மூன்று ரமல்
சுற்றளவுக்குச் தசைற்ரகைாகத் தீவுகரள அரமத்து அதன்வமல் விமான
ஓடுபாரதகரள நிறுவுகிறது. சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு,
இப்பகுதிைிலிருக்கிற ஒவ்தவாரு நாட்டின் கரைைிலிருந்து 200
நாட்டிக்கல்ரமல் ததாரலவுக்குட்பட்ட கடற்பைப்பு அந்தந்த நாட்டுக்குச்
தசாந்ததமனத் தீர்வளித்தது பன்னாட்டு நீதிமன்றம். துச்சதமனத் தூக்கிப்
வபாட்டது சீனா.
முதன்முதலாக அதமரிக்காவின் வநசநாடான பிலிப்ரபன்சு அதன்
கட்டுப்பாட்டில் இருந்த தீவுகளில் 1970ஆம் ஆண்டு துவக்கம் ஆய்வுகரள
நடத்தி, 1984ஆம் ஆண்டு தபட்வைால், எரிவாயு இருப்பரதக் கண்டுபிடித்தது.
அதுவரைைிலும் கண்டுதகாள்ளாமல் இருந்த சீனா, ஒவைைடிைாகத் ததன்வகாடி
வரைைிலும் தன்னுரட எல்ரலக்குட்பட்டததன அறிவித்தது. தீவுகளில்
மீ ன்பிடிக்கச் தசன்ற பிலிப்ரபன்சு மீ னவர்கரள விைட்டிைடித்தது சீனா.

இது

முதலில், பிலிப்ரபன்சுக்கும் சீனாவுக்குமிரடவைைான தகைாறு என்கிற
அளவிலாக மட்டுவமைிருந்தது. பிலிப்ரபன்சுக்குத் துரணைாக அதமரிக்க
இைாணுவம் அவ்வப்வபாது உதவிகரளச் தசய்து வந்தது.
2011ஆம் ஆண்டு வமற்குக்கரைைில் இருக்கும் விைட்நாம் இந்திைாரவ
அரழத்து, தனக்கு உரிரமயுள்ளதாகக் கருதப்படும் கடற்பைப்பிலும்
தீவுகளிலும் தபட்வைால், இதை வளங்கள் இருக்கிறதாதவன ஆைாைச்
தசான்னது. அப்பணிகளின் நிமித்தம் ஜூரல 22, 2011 அன்று இந்திைக்
கப்பற்பரடகள் ததன்சீனக் கடலுக்குள் வந்தன. சீன இைாணுவம் இந்திைக்
கப்பல் அத்துமீ றித் தன் பகுதிக்குள் வருவதாகவும் திரும்பிச் தசல்லுமாறும்
கட்டரளைிட்டது. தாம் பன்னாட்டுக் கடல் வழிைில் மட்டுவம வந்து
தகாண்டிருப்பதாகப் பதிலளித்தது இந்திைத் தைப்பு. ததாடர்ந்து விைட்நாம்
தைப்பு குறிப்பிட்ட எல்ரலக்குள் தசன்று, இந்திை ஆய்வாளர்கள் அவர்தம்
பணிரைத் ததாடர்ந்தனர்.”பிைச்சிரனக்குரிை பகுதிக்குள் மற்ற நாடுகளுக்கு
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இடமில்ரல. ததாடர்புரடை நாடுகள் வபசித் தீர்த்துக் தகாள்ளும்” என்று சீன
தவளியுறவுத்துரற எச்சரித்தது. ”எங்கள் நாட்டு எண்தணய்
எரிவாயுக்கழகத்துடன் தபட்வைாவிைட்நாம் தசய்து தகாண்ட
ஒப்பந்தத்தின்படிவை நாங்கள் தசைலாற்றுகிவறாம். மற்றவர் தகைாறில்
நாங்கள் ஈடுபடவில்ரல” எனப் பதில் தகாடுத்தது இந்திைா.
இரதக் கண்ட சீனா, வபார்க் கப்பல்கரள வைவரழத்து தீவுகரளக்
ரகப்பற்றும் பணிரையும் தீவுகரள உருவாக்கும் பணிரையும் தசய்ைத்
துவங்கிைது. பிலிப்ரபன்சு, ஜப்பான், ததன்தகாரிைா வபான்ற நாடுகள்
அதமரிக்காரவ அரழத்தன. கடற்பைப்புக்கு வமல் தசல்லும் விமானங்கள்
தம்மிடம் அனுமதி தபற்றுத்தான் பறக்க வவண்டுதமனச் சீனா மிைட்டிைது.
சீனாவின் கப்பல்கரளப் பின் ததாடர்ந்து வைத்துவங்கின அதமரிக்கப்
வபார்க்கப்பல்களும். வானத்தில் அதமரிக்கப் வபார் விமானங்கள் பறந்தன.
’ததாடர்பில்லாத நாடுகள் வதரவைில்லாமல் அத்துமீ றுகின்றன; கடும்
விரளவுகள் வநரும்’ என்று தசால்லி சீனா தகாந்தளித்தது. ”அரமதிரை
நிரலநாட்டவும், பன்னாட்டுப் தபாதுதவளிரைப் பாதுகாக்கவும்
அதமரிக்காவுக்கு உரிரமயுள்ளது. ஐக்கிை நாடுகளின் சரப மூலமாகவவ
பிைச்சிரனரை அணுக வவண்டுதமன அதமரிக்கக் காங்கிைசு தீர்மானம்
நிரறவவற்றி, ததன்சீனக் கடரலப் பாதுகாக்குப் தபாறுப்புக்குக் கூடுதல்
இைாணுவத்ரத அனுப்பிைது.
இரடவை பிலிப்ரபன்சு ததாடர்ந்த மற்தறாரு வழக்கில், பன்னாட்டுக்
கடற்பைப்பு நீதிமன்றம் பிைச்சிரனக்குரிை தீவுகளிலிருந்து சீனா தவளிவைற
வவண்டுதமனவும் அரவ பிலிப்ரபன்சுக்கு உரிைரவதைன்றும் தீர்ப்பளித்தது.
ததன்கிழக்காசிை நாடுகள் சரபைின் உறுப்பு நாடுகளான விைட்நாம்,
மவலசிைா, சிங்கப்பூர், இந்வதாவனசிைா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் இந்திைாவின்
வநரிரடைான தரலைீடு இதில் இருக்க வவண்டுதமன வலியுறுத்திைது.
இந்திைப் வபார்க்கப்பல் இம்முரற தன்னிச்ரசைாக அப்பகுதிக்குச் தசன்றது.
தமது வர்த்தகத்தில் 50% விழுக்காட்டுக்கும் வமல் இந்தப்பகுதிைின்
வழிைாகத்தான் நடக்கிறது. பன்னாட்டு வழித்தடப் பைனர் என்கிற முரறைில்,
இப்பகுதிைில் அரமதிரை நிரலநாட்ட வவண்டிை கடரம தமக்கு உள்ளதாக
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தவளிைான அறிவிப்பு அதமரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் வைவவற்ரபப்
தபற்றது.
சீனாவின் தநருக்கமான நாடாக இருந்த சிங்கப்பூர், எதுவானாலும்
சட்டத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு சீனா நடந்து தகாள்ள வவண்டுதமன அறிவிப்புச்
தசய்தவதாடு இந்திைாவின் வபார்ப்பரடக் கப்பவலாடு இரணந்து தம்
பகுதிைில் பைிற்சிகரள வமற்தகாண்டது. அதுமட்டுமின்றி, தம் பகுதிைில்
இந்திைப் வபார்ப்பரடக் கப்பல்கள் எரிதபாருள் நிைப்பிக்தகாள்ளவும்
நிரலநிறுத்திக் தகாள்ளவும் ஒப்பந்தம் வபாட்டுக் தகாண்டது சிங்கப்பூர்.
விடுதரல தபற்றதிலிருந்வத இந்திைாவுடன் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கரளப்
வபணி உதவி தபற்ற வந்த மவலசிைா, இதன்தபாருட்டு, இந்திைாவின்
பங்கிரன வமலும் கூட்டிக் தகாண்டது. ததாடர்ந்து விைட்நாம், ஜப்பான்
வபான்ற நாடுகளும் இந்திைக் கப்பற்பரடக் கப்பல்களுடன் இரணந்து
ததன்சீனக் கடலில் பைிற்சிகரள அவ்வப்வபாது நடத்தி வருகின்றன.
வைலாற்று ரீதிைாக இந்வதாவனசிைா, மவலசிைா, விைட்நாம் வபான்ற
நாடுகள் அதமரிக்காவுடன் தநருக்கமாக இருந்ததில்ரல. அந்த
நாடுகதளல்லாம் இந்திைாரவ வை முன்னின்று நடத்தச் தசால்கின்றன.
அவற்றுக்கு இரணப்புப் பாலமாக இந்திைா இருப்பரதவை அதமரிக்காவும்
விரும்புகிறது.அதமரிக்காவிடமிருந்து விலகிக் தகாண்டிருக்கும்
பிலிப்ரபன்சும் இந்திைாவின் உதவிைப் தபற முைன்று வருகிறது.
இந்வதாவனசிைா, தாய்லாந்து, பிலிப்ரபன்சு, சிங்கப்பூர், மவலசிைா,
விைட்நாம் ஆகிை நாடுகரளக் தகாண்ட ஆசிைான் அரமப்பு, தம் உறுப்பு
நாடுகளின் கடல் எல்ரலரைப் பாதுகாக்குப் தபாறுப்புக்கு இந்திைா
தபாறுப்வபற்க வவண்டுதமன, இந்திைக் குடிைைசு நாள் விழாவில் வகாரிக்ரக
விடுக்க, ததன்சீனக்கடரல ஏகவபாகமாக ஆக்கிைமிக்க சீனாரவ அனுமதிக்க
மாட்வடாதமனச் சூளுரைத்திருக்கிறது இந்திைா.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
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***************
12) மொைத்தீவுகள்

இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு, நுரழவிரசவு(visa) வழங்கல், வணிகச்
சமன்பாடின்ரம(trade deficit), புன்னரகக்கும் புத்தர், பைங்கைவாதம், ததன்சீனக்
கடல் பங்கீ டு ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம். அடுத்ததாக இடம் தபறுவது
’மாலத்தீவுகள்’ குறித்த சிக்கலாகும்.
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மாரலத்தீவுகள் (Maldives) அல்லது மாரலத்தீவுகள் குடிைைசு இந்திைப்
தபருங்கடலில் உள்ள பல சிறிை தீவுகளாலான தீவு நாடாகும். இது
இந்திைாவின் இலட்சத்தீவுகளுக்கு ததற்வகயும் இலங்ரகைிலிருந்து சுமார் 700
கிமீ ததன்வமற்காகவும் அரமந்துள்ளது. 90,000 ச.கி.மீ . பைப்பளவுள்ள இத்தீவின்
மக்கள் ததாரக 3 இலட்சத்து 13 ஆைிைத்து 920 ஆகும். தமாத்தம் 26
பவளத்தீவுகளில் 1,192 தீவுகள் காணப்படுவவதாடு இவற்றில் சுமார் 200 இல்
மட்டும் மனித குடிவைற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. தீவுகளால் அரமந்த
மாரலவபால் காணப்படுவதால் தமிழில்மாரலத்தீவுகள் என்றும் சமஸ்கிருத
தமாழிைில் "மாலத்வப"(தீ
ீ
வுகளின் மாரல)என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. வவறு
சிலரின் கருத்துப்படி இது "மகால்" என்ற அைபு தமாழிச் தசால்லின் மரூஉ
ஆகும். வசாழர்கள் காலம் வரை அவர்களது ஆட்சிைில் இருந்த இந்தத்
தீவுகள் பின்னர் சிங்களர்கள் ஆட்சிக்குட்பட்டது. 1153இல் இசுலாம் மதம்
இங்குக் தகாண்டுவைப்பட்டது. பின்னர் மாரலத்தீவுகள் 1558 இல்
வபார்த்துக்வகைரிடமும், 1654 டச்சுக் கிழக்கிந்திைக் கம்பனிைிடமும் பின்பு 1887
முதல் பிரித்தானிைரிடமும் அடிரமப்பட்டது. 1965ஆம் ஆண்டு
மாரலத்தீவுகள் ஐக்கிை இைாச்சிைத்திடம் இருந்து விடுதரல தபற்றது. 1968
இல் சுல்தான் ஆட்சிைிலிருந்து குடிைைசாக மாறிைது. குடிைைசான மாரலத்
தீவுகளின் முதல் குடிைைசுத் தரலவர் சுல்தான் ஆட்சிைில் பிைதமைாக இருந்த
இப்ைாகிம் நசீர் ஆவார்.
1988இல் இடம் தபற்ற ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு குறித்த கிளர்ச்சிைின் வபாது
இந்திை விமானப்பரட களத்தில் இறங்கி, ஒரு மணி வநைத்துக்குள்ளாகக்
கிளர்ச்சிரை முறிைடித்து ஆட்சிரை நிரலநாட்டிைது. 1978ஆம் ஆண்டிலிருந்து
2008ஆம் ஆண்டு வரைைிலும் அப்துல் கயூம் நாட்டின் அதிபைாக இருந்தார்.
அவைது ஆட்சிைின் கரடசி காலகட்டத்தில் நாட்டிரன மக்களாட்சிரை
வநாக்கிக் தகாண்டு தசன்றார்.
2008ஆம் ஆண்டு நடந்த மக்களாட்சித் வதர்தலில் தமாகம்மது நசீது
தவற்றி தபற்று ஆட்சி அரமத்தார். 2004ஆம் ஆண்டு சுனாமிைில் சிக்கிை
மாலத்தீவிரனப் புனைரமப்பதற்காக வாங்கப்பட்ட கடன்சுரம இவைது
ஆட்சிக்குப் பல சிக்கல்கரள ஏற்படுத்திைது. கயூம், நசீது இருவருவம
இந்திைாவுடன் நட்பு பாைாட்டுபவர்கள்.
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2013ஆம் ஆண்டு சீன ஆதைவாளரும் துரண அதிபருமான அப்துல்லா
ைாமீ ன், அதிபர் வாகித் அசீரனப் பதவிைிலிருந்து அப்புறப்படுத்திவிட்டு
ஆட்சிரைக் ரகப்பற்றிக் தகாண்டவதாடு, நசீதுவின் மீ து பைங்கைவாதக்
குற்றச்சாட்டிரன முன்ரவத்து 13 ஆண்டுகளுக்குச் சிரறத்தண்டரன
சுமத்தினார். இவைது ஆட்சிக்குப் பிறகு எல்லாமும் தரலகீ ழாகிப் வபானது.
மாலத்தீவில் இந்திைத் தூதைகம் மட்டுவம இருந்து வந்தது. இவைது
ஆதைவினால் சீனத் தூதைகம் அரமந்தது. துரறமுகப் பைன்பாட்டிரனச்
சீனாவுக்கு வழங்கினார். இந்திை நிறுவனம் வமற்தகாண்டிருந்த
விமானநிரலைக் கட்டுமானத் திட்டத்ரத நிறுத்தி விட்டு, ஒப்பந்தத்ரதச்
சீனாவுக்கு மாற்றிக் தகாடுத்தார். பல ஒப்பந்தங்கள் சீனாவுடன்
ரகதைழுத்தானது. எதுவுவம பாைாளுமன்றத்தின் முன் ரவக்கப்படவில்ரல.
ஒரு மணி வநைத்திற்குள்ளாக மிைட்டி ரகதைழுத்துகள் தபறப்பட்டன.
இந்நிரலைில்தான் சிரறைிலிருக்கும் முன்னாள் அதிபர் குறித்த
வழக்கு விசாைரணக்கு வந்த வபாது, ”சிரறைில் அரடக்கப்பட்டிருப்பவர்கள்
விடுவிக்கப்பட வவண்டும். இந்திைா உடவன தரலைிட்டு, குற்றமற்றவரும்
மக்களும் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டவரும், தற்வபாது தவளிநாட்டில்
இருப்பவருமான ஹசீன் நசீதுவின் ஆட்சிரை அரமத்திட வவண்டும்” என்று
கூறிைிருக்கிறது. இந்நிரலைில், நாட்டின் நீதிபதிகளும் ரகது தசய்ைப்பட்டு
சிரறைிலரடக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சீனாவுக்கும் இந்திைாவுக்கும் இரடவை நடக்கும் மரறமுகப் வபார்
இதுதவன்வற உலகத்தின் பார்ரவைில் பார்க்கப்படுகிறது. முந்ரதை
காலத்ரதப் வபால தன் இைாணுவத்ரத இந்திைா அனுப்புமா? இருக்கும்
கடனில், எழுபது விழுக்காட்டுக் கடரனத் தன்னிடம் வாங்கிைிருக்கும்
மாலத்தீவிரன, தம் வசப்படுத்திக் தகாள்வது சீனாவா??

இந்திைாவின்

புறக்தகால்ரலரைத் தன் வசமாக்கிக் தகாள்ளும் முைற்சிைா?? உலக
அைசிைல் வநாக்கர்கள் மனத்தில் எழும் வகள்விகள்தான் இரவ.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
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13) மணிக்தகாடி

இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு, நுரழவிரசவு(visa) வழங்கல், வணிகச்
சமன்பாடின்ரம(trade deficit), புன்னரகக்கும் புத்தர், பைங்கைவாதம்,
ததன்சீனக்கடல் பங்கீ டு, மாலத்தீவு அைசாட்சி ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம்.
அடுத்ததாக இடம் தபறுவது ’இந்திைப் தபருங்கடல் மணிக்தகாடி(String of Pearls
(Indian Ocean))' குறித்த சிக்கலாகும்.
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சீனாவின் தபாருளாதாைம் உற்பத்தித்திறன்சார் தபாருளாதாைதமன்றும்,
இந்திைாவின் தபாருளாதாைம் அறிவுத்திறன்சார் தபாருளாதாைதமன்றும்
வர்த்தக உலகில் வரைைறுக்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக,
தமன்தபாருட்துரற, மருந்துப்தபாருள் ஆய்வு, வானவிைல் தகவல்
ததாழில்நுட்ப உைர்பணி வழங்கல் வபான்ற துரறகள் சார்ந்தவற்ரற
அைல்நாட்டிற்கு வழங்குதரலக் தகாண்டு இந்திைப் தபாருளாதாைம்
இருக்கிறது. மாறாக, மனித வாழ்விைலுக்குத் வதரவைான சகல
தபாருட்கரளயும் தபருமளவிலான எண்ணிக்ரகைில் தமாத்தமாக உற்பத்தி
தசய்வதன் மூலம், குரறந்த விரலக்கு உலதகங்கும் விற்பரன தசய்து
உலகப்தபாருளாதாைத்தில் முதலிடத்ரதப் பிடித்திருக்கிறது சீனா.
அறிவுத்திறன்சார் வர்த்தகத்ரத நம்பிைிருக்கும் நாடுகரள விட,
உற்பத்தித்திறன்சார் நாடுகளுக்கு, உற்பத்தி தசய்ைப்பட்ட தபாருட்கரளக்
குரறவான வபாக்குவைத்துச் தசலவில் சந்ரதப்படுத்தப்பட வவண்டிை
வதரவைிருக்கிறது. அதன் தபாருட்டு, கடல் மற்றும் தரைவழிப்
வபாக்குவைத்திரனத் தனக்கு ஏதுவாக அரமத்துக் தகாள்வதிலும்,
தன்னுரடை வல்லாண்ரமரை வபாக்குவைத்துத் துரறைில் நிரலநாட்டிக்
தகாள்ளவும் கடந்த 15 ஆண்டுகளாகவவ தபரும் தபாருட்தசலவில் பல்வவறு
திட்டங்கரளத் தீட்டி தவற்றிகைமாக்கியும் வருகிறது சீனா. தன்னுரடை
தபருநிலப் பகுதிைிலிருந்து உலகின் ஏரனை இடங்களுக்குச் தசல்லும்
தரைவழிப் பாரதகரள, ’ஒரு சாரல, ஓர் இரணப்பு One Road One Belt’ எனும்
திட்டத்தின்கீ ழ் உருவாக்கி, பல்வவறு நாடுகளுடனான வபாக்குவைத்திரனக்
குரறந்த வநைத்தில் குரறந்த தசலவில் அரமத்துக் தகாண்டிருக்கிறது.
இரதப் வபாலவவ, கடல்வழிப் பாரதகரளயும் தனக்கு ஏதுவாக அரமத்து
வருகிறது. அப்பணிகள் குறித்த கருத்தாக்கத்தின் தபைர்தான், ‘இந்திைப்
தபருங்கடலின் மணிக்தகாடி’ என்பதாகும்.
அதமரிக்காரவச் சார்ந்த ’பூஸ் அலன் ஹாமில்ட்டன்’ எனும்
வமலாண்ரம நிறுவனம், சீனா தன் கடல்வழிப் வபாக்குவைத்துக்காக
இப்படிைிப்படிைான நகர்வுகரள வமற்தகாள்ளக்கூடுதமனச் தசால்லி, ஒரு
கருத்தாக்கத்திரன

’இந்திைப் தபருங்கடலின் மணிக்தகாடி’ எனும் தபைரில்

முதன்முதலில், இைண்டாைிைமாவது ஆண்டுவாக்கில் தவளிைிட்டது.
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அன்றிலிருந்துதான் இச்தசால்லாடல் உலதகங்கும் பைன்பாட்டுக்கு
வந்தவதாடு, சீனாவும் அத்தரகை நடவடிக்ரககரளவை வமற்தகாண்டும்
வருகிறது. இந்திைப் தபருங்கடற்பகுதிைில் உள்ள சிறுசிறு நாடுகரளத்
தன்வழிக்குக் தகாணர்ந்து, தனக்கு ஏதுவான துரறமுகங்கரள கட்டரமத்தும்
வமம்படுத்தியும் வருவது வர்த்தகப் பைன்பாட்டுக்தகனக் கூறிக்தகாண்டாலும்,
இந்திைாரவ முற்றுரகைிடக் கூடிை வரகைில் இைாணுவப் பைன்பாட்டுக்கும்
சீனா பைன்படுத்திக் தகாள்ளத் தைங்காது என்பதால், அரத எதிர்தகாள்ள
வவண்டிை நிரலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்திைா.
தற்வபாரதக்கு இந்திைப்தபருங்கடல் வழிைாகத்தான் சீனாவுக்குத்
வதரவைான எரிதபாருளில் 75 விழுக்காடு தசன்று தகாண்டிருக்கிறது.
அக்கப்பல்கள் இந்திைப் தபருங்கடலில் இருந்து மலாக்கா கால்வாய்
வழிைாகத் ததன்சீனக் கடலுக்குள் புகுந்து தசல்ல வவண்டிைிருப்பதால்,
ததன்சீனக் கடரலதைாட்டிை சில அைல்நாடுகளிலும் பல துரறமுகங்கரள
உருவாக்கியும் வமம்படுத்தியும் வருகிறது சீனா.
இம்மணிக்தகாடிைில், சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஆங்காங்
துரறமுகம்(1) முதல்மணிைாகவும், சீனாவின் சன்ைா(2) துரறமுகம்
இைண்டாவது மணிைாகவும், பிைச்சிரனக்குரிை தீவுகளில் சில மணிகளும்
இடம் தபற்று, ஆறாவது மணிைாக தாய்லாந்துத் துரறமுகமும் இடம்
தபறுகின்றன. இது வரைைிலுமான மணிகளால் இந்திைாவின் கவனைீர்ப்புத்
வதரவைில்ரல. ஆனால் இதற்குப் பிறகு இடம் தபறும் மணிகள்தாம்
இந்திைாரவச் சுற்றிவரளத்தாற் வபால அரமந்திருக்கின்றன. ஏழாவது
மணிைாக, இந்திைாவின் வபார்ட்பிவளைர் தீவுக்கு அருகிவலவை இருக்கும்
மிைான்மார் தீவில் சீனாவின் துரறமுகம் அரமந்திருக்கிறது. எட்டாவதாக
மிைான்மார்ப் தபருநிலத்தின் கிைாக்பு துரறமுகமும் ஒன்பதாவதாக
பங்களாவதசின் சிட்டகாங், பத்தாவதாக சிறீலங்காவில் இருக்கும்
அம்பாந்வதாட்ரடயும், பதிதனான்றாவதாக மாலத்தீவின் மாவைாவும்,
பன்னிைண்டாவதாக பாகிசுதானின் குவாடர் துரறமுகமும் இடம்
தபற்றிருக்கின்றன. குவாடருக்குப் பிறகு, மாண்தடப் குறுக்கு நீரிரட வழிைாக
வரளகுடாப் பகுதிைான சூடான் வரைைிலும் நீண்டு, அதற்குப் பிறகு
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ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் வமலும் பல துரறமுகங்கரளக் ரகப்பற்றும்
முைற்சிைில் ததாடர்ந்து ஈடுப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கிறது சீனா.
இந்திைாவின் அண்ரட நாடுகளான மிைான்மார், பங்களாவதசு,
இலங்ரக, மாலத்தீவு, பாகிசுதான் ஆகிை நாடுகளில் கட்டரமப்பு வசதிகள்
ஏற்படுத்தித் தருவதாகச் தசால்லி, அதற்கான ஒப்பந்தங்கரளப் வபாட்டு,
அத்திட்டங்களுக்குச் தசலவான ததாரகரை உங்களால் திருப்பிச் தசலுத்த
முடிைவில்ரலதைன்பதால், இந்தந்தத் துரறமுகங்கள், சாரலகரளச்
சீனாவுக்கு 99 ஆண்டுகளுக்கு எழுதிக் தகாடுத்து விடுங்கள் என்கிற
முரறைில் தன் வல்லாதிக்கத்ரதச் தசலுத்தி வருகிறது சீனா. அண்ரமைில்,
உகாண்டா நாட்டில் தபருவழிச் சாரலதைான்ரற அரமத்துத்
தருகிவறதனனச் தசால்லி, உகாண்டாரவவை இைண்டாகப் பிரித்தவதாடு அதன்
மீ தான கடரனயும் தபருமளவில் சுமத்தி விட்டிருக்கிறது சீனா. அந்நாடும்
விரைவில் சீனாவிடம் எழுதிக் தகாடுக்கப்படலாதமன்பது வநாக்கர்களின்
கருத்தாக இருக்கிறது.
இைாஜபக்வச ஆட்சிைின் வபாது இலங்ரகைிலும் சீன நிறுவனங்கள் பல
திட்டங்களில் தபருமளவு முதலீடு தசய்தன. இைாஜபக்வசவின் மகன்
வநரிரடைாக பல தகாடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபட்டதன் வாைிலாக,
இலங்ரகைின் தசாத்துகள் பல ரகமாறிப் வபாய்க் தகாண்டிருக்கின்றன
என்பது எதிர்க்கட்சிகளின் கருத்தாக இருக்கிறது. வமற்குலக நாடுகள் மனித
உரிரம மீ றல், வபார்க்காலக் குற்றங்களுக்காக இைாஜபக்வசவின் மீ து
குற்றப்பத்திரிரக தகாண்டு வந்தவபாது, சீனா தசய்த உதவிக்குத்தான்
அம்பாந்வதாட்ரட சீனாவுக்குத் தாரை வார்க்கப்பட்டததன்றும் கூறுகின்றனர்.
”எங்கரள நாங்கவள விற்றுக் தகாள்வரதத் தவிை வவறுவழி
எங்களுக்கில்ரல” என்கிறார் தவளியுறவுத் துரற அரமச்சர் இைவி
கருணாநாைவக. தபரும்தபாருட் தசலவில் துரறமுகம், வபாக்குவைத்துச்
சாரலகதளனப் பலரதயும் சீனாவுக்காகச் சீனாவவ கட்டரமத்து விட்டு,
பணமும் வகட்க, திருப்பிச் தசலுத்த முடிைாத நிரலைில் இருக்கிறது
இலங்ரக. இப்படித்தான் பல நாடுகளும் சீனாவுடன் அகப்பட்டுக்
தகாண்டிருக்கின்றன.
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இந்திைா என்ன தசய்ைப் வபாகிறது? எங்தகல்லாம் சீனாவின்
துரறமுகம் இருக்கிறவதா, அதற்கு மாற்றாக இந்திைாவும் துரறமுகங்கரளக்
கட்டரமத்து வருகின்றன. இந்திைப் தபருங்கடலின் தீபகற்பம் இந்திைா
என்பதால் மூன்று பக்கங்களிலுமாக இந்திைாவுக்கு ஏதுவான வாய்ப்புகள் பல
இருக்கின்றன. இருப்பினும் சீனாவுக்கு தநருக்கடி தகாடுக்கும் வரகைில்
ததன்சீனக்கடல் நாடுகள், ஈைான், குரவத், ஓமன், கத்தார், அமீ ைகம்,
துர்க்மினிசுதான், உசதபக்கிசுதான், கிர்கிசுதான், கசகசுதான், மங்வகாலிைா
முதலிை நாடுகளில் இந்திை நிறுவனங்கள் முதலீடு தசய்தும், இைாணுவ
ஒப்பந்தங்கள் வபாட்டும் இரணைான அளவில் தன்ரன நிரலநிறுத்திக்
தகாண்டிருக்கும் இந்திைாவின் முன் இருக்கும் சவால் ஒன்வற ஒன்றுதான்.
ஆசிைான் நாடுகளுக்கும் சீனாவுக்குமிரடவைைான வர்த்தகம் 571 பில்லிைன்.
இந்திைாவின் வர்த்தகம் 71 பில்லிைன். ஆசிைான நாடுகளுக்கு வவண்டிை
பாதுகாப்பு, இைாணுவத் தளபாடங்கரள வழங்க முற்பட்டிருப்பதன் வாைிலாக
இந்த இரடதவளி குரறயுதமன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும்,
உற்பத்தித்திறன்சார் வர்த்தகம் வமம்பட்டு, சீனாவின் வர்த்தகத்ரதக்
குரறத்துக் தகாள்ள வவண்டுதமன்பதுதான் ததன்சீனக் கடல் நாடுகளின்
விருப்பமாக இருக்கின்றது.
(இந்திை சீன உறவில், இடம் தபற்று வருவன என்ன? வதடுதரலத்
ததாடர்வவாம்....)
__________________________________
http://www.bbc.com/news/business-40044113
https://www.reuters.com/article/us-uganda-road/chinese-built-expressway-divides-uganda-as-debtsmount-idUSKBN1FK0V1
https://www.indiatimes.com/news/india/here-is-all-you-should-know-about-string-of-pearls-china-s-policyto-encircle-india-324315.html
***************
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14) இடவை இந்மதொசீைம்

இந்திை சீன உறவில் இருக்கும் சிக்கல்களில், இதுவரைைிலும்
எல்ரலப் பிைச்சிரன, திதபத் ஆக்கிைமிப்பு, சமைக்கட்டுப்பாடு, திதபத்திைர்
புகலிடம், ஆற்றுநீர்ப் பங்கீ டு, நுரழவிரசவு(visa) வழங்கல், வணிகச்
சமன்பாடின்ரம(trade deficit), புன்னரகக்கும் புத்தர், பைங்கைவாதம்,
ததன்சீனக்கடல் பங்கீ டு, மாலத்தீவு அைசாட்சி, இந்திைப் தபருங்கடல்
சுற்றிவரளப்பு(string of pearls) ஆகிைவற்ரறப் பார்த்வதாம். இனி
இருநாடுகளுக்கும் இருக்கும் இதை பிைச்சிரனகள் குறித்துப் பார்க்கலாம்.
கடந்த காலத்ரதத் திரும்பிப் பார்க்கின், 1960ஆம் ஆண்டு இந்திைாவின்
உற்பத்தித்திறன் சீனாரவக் காட்டிலும் இருமடங்கு அதிகமாக இருந்தது.
ஆனால், 1978ஆம் ஆண்டு உலகச்சந்ரதப் தபாருளாதாைத்துக்கு மாறிைதும்,
அவத காலகட்டத்தில் வமற்தகாண்ட அைசிைற்சீர்திருத்தங்களும் கிடுகிடுதவன
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வளர்ச்சிப் பாரதைில் இட்டுச்தசன்று, இன்ரறக்கு உலகின் மிகப்தபரிை
தபாருளாதாை சக்திைாக உருதவடுத்திருக்கிறது. இந்திைப் தபாருளாதாைத்ரத
விடச் சீனாவின் தபாருளாதாைம் நான்கு மடங்கு தபரிைதாக இருக்கிறது.
பணவக்கத்தில்
ீ
இந்திைா சீனாவிரட ஆறுமடங்கு பின்னரடவுரடைதாக
இருக்கிறது. உற்பத்தித்திறனில் சீனா இந்திைாரவ விடக் கிட்டத்தட்ட இரு
மடங்கு உைர்ந்தநிரலைில் உள்ளது.

குடும்பநலத்தில் ’ஒரு குழந்ரதத்

திட்டம்’ என்பது சீனாவின் குடிமக்கரளக் கடுரமைான இக்கட்டில் தகாண்டு
வபாய் நிறுத்திைிருக்கிறது. அைசிைரலப் தபாறுத்தமட்டில் சீனாவின் நிரல
மிகவும் வகலிக்குரிைதாக இருக்கிறது. தபாதுவுரடரமக் வகாட்பாடு எனும்
தபைரில் ஒருகட்சி ஆட்சிமுரறைில் இருக்கும் சீனாவில், ஏரழப் பணக்காைன்
வித்திைாசம் நாளுக்கு நாள் தபருகிக் தகாண்வடைிருக்கிறது.
நடப்புகாலத்ரதப் பார்க்கும் வபாது சீனாவில் தனிமனித சைாசரி ஆயுள்
73.5 ஆண்டுகளாகவும், இந்திைாவில் 64.4 ஆண்டுகளாகவும் இருக்கிறது.
கல்விகற்வறார் சீனாவில் 94%ஆகவும் இந்திைாவில் 74% ஆகவும் இருக்கிறது.
தபண்கள் கல்வி சீனாவில் 99%ஆகவும் இந்திைாவில் 70%க்குக் கீ ழாகவும்
இருக்கிறது.

சுகாதாைத்திலும் இந்திைாரவ விடச் சீனா வலுவான நிரலைில்

இருந்து வருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இந்திைாவில் 66% குழந்ரதகவள
குரறந்தபட்ச தடுப்பூசிகரளயும் வநாய்த்தடுப்பு நடவடிக்ரககரள
வமற்தகாண்டுள்ளனர். மாறாக, சீனாவில் 98% குழந்ரதகள் முழுரமைான
வநாய்த்தடுப்பு நடவடிக்ரககளுக்கு ஆட்பட்டிருக்கின்றனர். ஆக,
இப்பின்னரடரவ சமூகச் சீர்திருத்தங்கள் வாைிலாக மட்டுவம அகற்ற
முடியுதமன்கிறார் அமர்த்திைாதசன். சீனாவில் இறக்குமதிைாகும்
தபாருட்களில் 30% பங்களாவதசில் இருந்வத ஆகிறது. அந்த அளவுக்கு
பங்களாவதசு சீனாவவாடு அணுக்கம் காட்டி வருகிறது. அப்படிைான
பங்களாவதசில் கூட, சைாசரி ஆயுள், குழந்ரதபிறப்பு விகிதம், தபண்கள்
கல்வி முதலானரவ இந்திைாரவக் காட்டிலும் கூடுதல் வவகத்தில்
வமம்பட்டு வருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இந்திைாவின் 66%ஐக் காட்டிலும்
பங்களாவதசில் 97% குழந்ரதகள் வநாய்த்தடுப்பு நடவடிக்ரககளுக்கு
ஆட்படுத்தப்படுகின்றனர்.
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இருநாடுகரளயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வபாது இந்திைாவின்
பின்னரடவாகப் பார்க்கப்படுவதில் முதலிடத்ரதப் தபறுவது கல்விதான்.
இந்திை நிறுவனங்கள் சரிைான கல்வியும் திறனுமுரடை பணிைாளர்கரள
வவரலக்கமர்த்துவதில் தடுமாறிக் தகாண்டிருக்கின்றன. 122 நாடுகளில் இடம்
தபற்ற மனிதவள ஆய்வில், 78ஆம் இடத்ரதவை இந்திைா தபற்றிருக்கிறது.
சீனாரவப் வபாலவவ இந்திைாவிலும் நகைமைமாக்கல் துரிதமாக இடம்
தபற்று வருகிறது. உரிை கட்டரமப்புகரளக் கட்டரமப்பதில் சீனாரவக்
காட்டிலும் பின்தங்கிவை வந்திருக்கிறது இந்திைா. சீனாரவ முன்மாதிரிைாக
எடுத்துக்தகாண்டு, சீனாவில் இடம் தபற்றிருக்கும் காற்று, தண்ணர்ீ
வபான்றரவ மாசரடதரலத் தடுத்து சரிைான வழிைில் முன்தனடுத்துச்
தசல்ல வவண்டிை கட்டாைமும் இந்திைாவுக்கு உண்டு. ஆண் தபண்
விகிதாச்சாைத்தில் சீனாரவக் காட்டிலும் இந்திைா நல்ல நிரலைில் இருந்து
வருகிறது. இருப்பினும், தபண்களுக்கு உரிை உரிரமகள் தபற்றுத்தருவதிலும்
கல்விைிலும் பின் தங்கிவை இருக்கிறது இந்திைா. மற்றபடி, வளர்ச்சிரைக்
கூட்டுவதற்கான மனிதவளமும் இைற்ரக வளமும் சீனாரவக் காட்டிலும்
இந்திைாவிடவம இருக்கிறது எனக் கணிக்கிறது உலக வங்கி.
கடந்த 50 ஆண்டுகளாக வளர்ச்சிப்பாரதைில் வமம்பட்டு உலகின்
வல்லைசாக நிரலநிறுத்திக் தகாண்டிருக்கும் சீனா, அதற்குக் தகாடுத்தவிரல
எண்ணிப்பார்க்க முடிைாதபடிக்கு மரலக்க ரவக்கக் கூடிைதாகும். தனிமனித
உரிரமகள் மறுக்கப்பட்டன. அைசிைல் உரிரமகள் நசுக்கப்பட்டன. இன்றும்,
ஊடக உரிரமகள் மறுக்கப்படுகின்றன. தவளிப்பரடத்தன்ரம என்பவத
கிரடைாது. கலாச்சாை பண்பாட்டு விழுமிைங்கள் அற்ற சமூகமாக
ஆக்கப்பட்டதின் விரளவுகள், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் தவளிப்படுதமன
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தபருந்ததாரகைான மக்கள் மூப்தபய்தி ஓய்வுதபறும்
தருணத்தில், வவரலபார்க்க ஆட்கள் இல்லாமலும் மூத்வதாரின் உடல்நலம்,
மனநலம் வபணக்கூடிை கட்டரமப்பின்றியும் தவிக்கும் நிரல
வைப்வபாகிறததனக் கவரலப்படுகின்றனர் சீனர்கள்.
படிப்படிைாகப் தபாருளாதாைத்தின் வளர்ச்சி சீனாவில் குன்றி வருகிறது.
சரிைான புள்ளிவிவைங்கரளக் தகாடுக்காமல் ஏமாற்றுகிறததனப் தபாருளாதாை
நிபுணர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். உள்ளூர்த் வதரவகரள நிைப்பாமல்
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ஏற்றுமதிரைச் தசய்து வந்த சீனா இனியும் தம் நிரலரை மாற்றிக்
தகாள்ளாவிட்டால் உள்நாட்டில் தபரும் தகாந்தளிப்ரபச் சந்திக்க
வவண்டிைிருக்குதமன்றும் எச்சரிக்கின்றனர். இருக்கிற இைற்ரக
வளத்ரததைல்லாம் சுைண்டி விட்ட சீனா, குடிதண்ணர்,
ீ விரளச்சலுக்குக்கந்த
பண்பட்ட நிலம், மின்சக்தி, எரிசக்தி முதலானவற்றுக்கு அைல்நாடுகரள
அண்டிப்பிரழக்க வவண்டிை நிரலக்குத் தள்ளப்பட்டு விட்டது. அைசிைற்
காைணங்களுக்காக இந்திைா, ததன்சீனக்கடல் நாடுகள் உள்ளிட்ட நாடுகளிடம்
பரகரமரை வளர்த்துக் தகாள்வது சிக்கரல உண்டாக்கக் கூடும்.
தபாதுவுரடரமக் வகாட்பாட்டு அைசிைதலனச் தசால்லிக் தகாள்ளும் நாட்டின்
கட்சிரையும் அைசாங்கத்ரதயும், தனிைார் முதலாளிகள் ரகவசப்படுத்தி
ரவத்திருக்கின்றனதைன்றும்,

அதனால் இடம் தபற்று வரும் ஊழல்

வதரவக்கான சீர்திருத்தங்கரள வமற்தகாள்ளத் தரடைாய் இருக்கிறததன்றும்
விமர்சனங்கள் ரவக்கப்படுகின்றன. இரததைல்லாம் கருத்திற்தகாண்ட சீனா,
தம் எல்ரலரை விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்ரககரள வமற்தகாண்டு வருகிறது.
சீனாவின் எல்ரல விரிவாக்க நடவடிக்ரககளில் பிலிப்ரபன்சு,
இலங்ரக, மிைான்மார், பாகிசுதான், இந்திைாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்கள்,
மாலத்தீவு, ஆப்பிரிக்க நாடுகள் முதலானரவ வநரிரடைாகவவா
மரறமுகமாகவவா இடம் தபற்றிருக்கின்றன. ஆப்பிரிக்க நாடுகளில்
தபருமளவு நிலத்ரதக் தகாள்முதல் தசய்து, சீனாவின் தபருநிலத்
வதரவக்கான விவசாைப் தபாருட்கரள உற்பத்தி தசய்ை அந்நிலங்களுக்குப்
தபருமளவில் தம் குடிமக்கரளக் குடிவைற்றம் தசய்து வருகிறது சீனா.
”ரகப்பற்றிை இடங்கரள விடுவிக்கும் பழக்கம் சீ னாவுக்கு என்றும்
இருந்ததில்ரல” எனும் சீன அரமச்சரின் அண்ரமப் வபச்தசான்று
வநாக்கர்களின் கவனத்ரத ஈர்த்தது குறிப்பிடத் தகுந்ததாகும். அைபிக்கடரலச்
சீனாவுடன் இரணக்கும் தபாருட்டுத் தாம் அரமத்து வரும் குவாடர்
துரறமுகப்பணிகள், சாரலகளுக்காக பாகிசுதானுக்குள் முப்பதாைிைம்
சீனர்கரள இதுவரைைிலும் குடிைமர்த்திைிருக்கிறது சீனா. இலங்ரக
அம்பாந்வதாட்ரடரைக் ரகப்பற்றிக் தகாண்டரதப் வபால, பாகிசுதானின்
இைற்ரக வளங்கரளயும் ரகப்பற்றிக் தகாள்ளும் சீனமுன்தனடுப்புகளுக்குத்
துரண வபாக மாட்வடாதமனப் வபாைாட்டத்ரதக் ரகைிதலடுத்திருக்கின்றன
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சில பாகிசுதான் தீவிைவாத அரமப்புகள். இரவ எல்லாவற்ரறயும்
அதமரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட வநசநாடுகள் உற்று வநாக்கி வருகின்றன.
சீனாவின் நகர்வுகளுக்கு ரமைமாக இருக்கிற இந்திைாவவா, அணுவாயுதக்
கப்பல்கள் உற்பத்தி, அணுவாயுத ஏவுகரணக்கான பிரித்விதைனத் தன்
இைாணுவசக்திரை விரிவாக்கும் பணிைின் வவகத்ரதக் கூட்டி வருகிறது.
கூடவவ, “குப்ரபதகாட்டுதற்காப்பு வரி” எனும் தபைரில் சீனாவின்
தபாருட்களின் இறக்குமதிகட்கு வவட்டு ரவக்கும் வவரலரையும்
அதமரிக்கா, இந்திைா வபான்ற நாடுகள் ரகைிதலடுத்திருக்கின்றன.
சமூக இணக்கம் தகாண்டதாக, பண்பாட்டில் விழுமிைப் வபாட்டி
தகாண்டதாக, மனித உரிரமகள் வபாற்றத்தக்கதாக, உளவிைலில் வமன்ரம
தபாருந்திைதாக, திறத்தில் வபாட்டியுரடைதாக இருக்கும் தபாருட்டு,
இைற்ரகயுடன் இரைந்த நாடாகச் சீனா தம்ரம மாற்றிக்தகாள்ள
வவண்டுதமன்கிறார் எழுத்தாளர் மவனாைஞ்சன் தமாகாந்தி. சீனாவின்
வளர்ச்சிப் பாரதரை முன்மாதிரிைாகக் தகாண்டு, வமற்குலக
நாடுகரளதைாத்த மனிதத்துவத்துடன் கூடிை பாரதைில் இந்திைாவின்
இைக்கம் இருக்கிறததனப் தபருமிதம் தகாள்கிறார் உலகவங்கித் தரலவர்
ஜிம் கிம்.
(முற்றும்)
ஊக்கமும் ஆதரவும்: Senthil Nathan Saravanakumar Manian வவந்தன் அைசு
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தநருப்பிமை பூத்த தநகிழ் -கவிலத

38.

―இரொம.கி.

"தநருப்பிவல பூத்த தநகிழ்"
என்ற ஈற்றடிக்கு ஒருகாலத்தில்
(ஏப்ைல் 8, 2006) எழுதிை இன்னிரச
தவண்பா. அப்தபாழுததலாம்
ஈற்றடிக்கு தவண்பாப் புரனயும்
விரளைாட்டு இரணைத்தில்
நடந்துதகாண்டிருந்தது. இப்தபாழுது
இதுவபால் நடக்கிறதாதவன்று
ததரிைவில்ரல. இன்று
வவதறதற்வகா இரணைத்தில்
வதடிைதபாழுது
இலவசக்தகாத்தனாரின்
வரலப்பதிவில் என் பதிவிருந்தது
ததரிந்தது.

நாவன இதுபற்றி மறந்துவிட்வடன். என் ஆக்கங்கள் இப்படித்தான்

அங்குமிங்கும் சிதறிக் கிடக்கின்றன. பலவற்ரற மறந்தும் விட்வடன். இது
ஏவதா தன்வனர்ச்சிைாய்த் திடிதைன்று இன்று கிட்டிைது. சரி, ஓரிடத்தில்
வசர்த்துரவப்வபாவம? என்று என் முகநூல் பக்கத்திலும், வரலப்பதிவிலும்,
மடற்குழுக்களிலும் பதிகிவறன். இப்பாட்டில் அறுபரடவட்ரடயும்
ீ
ஊவட
குறித்திருக்கிவறன்.
முருக்கன்; குமரன்; முலளச்மசமயொன்; கந்தன்;
கருப்பன் மருகன்; கடம்பிற் பரமன்;
தசருத்தணியொன்; தசந்தில்; சிைம்பன்; இவமைொ
தநருப்பிமை பூத்த தநகிழ்.
இனிப் பாட்டின் விளக்கம்.
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முருக்தகன்பது பலாசமைம் அல்லது புைரசமைம் எனப்படும். தசன்ரனப்
புைரசவாக்கத்ரத நிரனவுதகாள்ளுங்கள். புைரசவாக்கம் சிவன் வகாைிலில்
தலமைம் முருக்கமைவம; இது முள்முருக்தகன்றும் தசால்லப்படும். Butea
monosperma. இம்மைவம flame of the forest ஆகும். தீம்பிழம்பு வபால
முருக்கமைக்காடு பூக்கள் மலர்ந்த நிரலைில் காட்சிைளிக்குமாம். சிலர்
புரிைாமல் மைிற்தகான்ரறரை / குல்தமாஹரை flame of the forest என்று
தசால்வார். அது தவறு. மைிற்தகான்ரற தமாரிசிைசிலிருந்து இங்கு
இறங்கிைது. தமிழ்நாட்ரடச் சார்ந்ததில்ரல. முருக்கம்பூவவ நம்முரடைது.
புைரசப்பூ = முருக்கம்பூ =தசக்கச்தசவவதலன்று சிவந்த பூ. சிவந்த நிறத்தின்
காைணமாகவவ முருக்கன்>முருகன் என்ற தபைர் எழுந்தது; அழகு, இளரம
எல்லாம் பின்வந்த வழிப்தபாருள்கள். முதற் தபாருட்கள் அல்ல. பலாசமைம்
நிரறைவிருந்த இடம் பலாசி; பலாசி யுத்ததமன இந்திைவைலாற்றில்
படித்திருப்வபாவம? இைாபர்ட் கிரளவிற்கும், வங்காள நவாபிற்கும் நடந்த
சண்ரட; அது புைரசமைக் காடுகளில் தான் நடந்தது.

~ 373 ~

குமைன் = இரளவைான்; தந்ரதக்கு ஓதமனும் தபாருரள உரைத்த
கரத இக்காலத்தில் இரதச் சாமிமரலைிற் புரனந்துதசால்வார்; ஆனால்
”இப்பரடவடு
ீ சரிதானா? திருவவைகதமன்பது எது?” என்று திருமுருகாற்றுப்
பரடைின் வழி உணைமுடிைவில்ரல.
முரளச்வசவைான்; முரள = தண்டாயுதம்; பழனி தண்டாயுதபாணிவை
இங்வக முரளச்வசவைான்
கந்து = மைத்தூண்; ஒவ்தவாரு மைத்தூணிலும் முருகன் இருப்பதாக நம்
முன்வனார் எண்ணினர்; அதனாற்றான் தூணிற்படரும் வள்ளிக்தகாடிரை
அவன் மரனைாளாய்க் கருதினர்.
கருப்பன் மருகன்: விளக்கம் தசால்லத் வதரவைில்ரல.
கடம்பிற் பைமன்: திருப்பைங்குன்றம் அக்காலத்தில் கடம்பவனம் என்ற
தபைர்தபற்றது. மதுரைக்கும் ஒருகாலத்தில் கடம்பவனத் ததாடர்பும்,
மருதவனத் ததாடர்புமுண்டு. (பரிபாடலின் படி மருரதவை மதுரைைாைிற்று.)
பைமன் = பைங்குன்றன்
தசருத்தணிைான் = திருத்தணிரகைான்
தசந்து + இல் = தசந்தில் = சிவந்தவன் இருக்கும் வடு.
ீ
அந்தவூர்
மண்ணும் தசக்கச்தசவந்து இருக்கும். திருச்தசந்தூரிலிருந்து குமரிவரை
வபானால் சிவந்த மண் தநடுகக் கிடக்கும். எல்லாம் அருமண் மாரழப்
பூண்டுகள் (rare earth metal compounds) தசய்யும் வவரல
சிலம்பாறும், அருவியும் பாயும் இடம் பழமுதிர்வசாரல; அங்கு
குடிைிருப்பவன் சிலம்பன்.
தநகிழ்: மலர்ததலன்பது இதழ்கள் தநகிழ்ந்துவிரிதவல; அவ்வரகைில்
தநகிதழன்பது மலதைனும் தபைைாயும் ஓவைாவழி அரமயும்.
தநருப்பிவல பூத்த தநகிழ் = சிவனுரடை தநற்றிக்கண் தநருப்பில்
வதான்றி சைவணப் தபாய்ரகைில் பூத்த மலர்.
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: இைாம.கி. (poo@giasmd01.vsnl.net.in)
http://valavu.blogspot.com
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39.

சுள்ளியம் மபரியொற்று தவண்நுலர... -கவிலத
―ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

சிலம்பி வலந்த தபாரிசிரன ஓரமக்
கான்தசறி முள்ளிை பைல்தவங்காட்டின்
சுள்ளிைம் வபரிைாற்று தவண்நுரை திைங்கிை
வரி வரி சுழிநீர் வந்து வந்து அரலப்ப
அகல்திரைப் தபௌவம் ஆழத்திருந்து
வாட்சுறா வபாழ்ந்த தகாடுவாய் அன்ன
உடலும் தின்னும் உள்ளும் தின்னும் அவ்
உடல் ஊறு வநாயும் உள்சுடு வநாயும்
வநான்றல் ஆற்றிை பின்ரன எஞ்சும்
என்பு தநய்த கூடு உைிரிரழ ரநந்து!
தழல் உண்டவள் வபாலும் எரிந்வதன்
ஆைினும் அஃது வான் ஈர் தண்மரழ.
தகைத்துச் சாந்தின் ஒள்ளிை தஞகிழி
உன் கூடல் உள்ளிை களிப்பின் தசத்து
இன் தீ காட்டும் இமிழ்தரும் நின்தபைர்.
புல்வவய் குைம்ரப வபார்த்த குடுமிைில்

ஓவிைம்: ஷண்முகவவல் - ‘தவண்முைசு’ 1

நறவுதபய் நடுநிலா பூக்கள் தடவி அவன்
உறவு காட்டும் அம்மவவா தபரிவத.
"சுள்ளியம் மபர் ஆறு" - பொடல் குறித்து
அகநானூறு "களிற்றிைாரன நிரை" ததாகுதிைில் 149 ஆம் பாடல்
"எருக்காட்டூர் தாைங்கண்ணனார்" என்னும் ஆழ்ந்த புலரமயுள்ள சங்கத்தமிழ்
புலவைால் பாடப்பட்டது. அவர் அதில் வசைநாட்டு ஆறான "சுள்ளிைம் வபர்
ஆறு" அரலதைழுப்பிக்தகாண்டு தவள்ளிை நுரைப்பூக்கரள
அகலப்பைப்பிக்தகாண்டு ஓடும் "அழரக "சுள்ளிைம் வபரிைாற்று தவண்நுரை
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கலங்க" என்று சிறப்புற எழுதிைிருக்கிறார். அந்தச் தசாற்தறாடர் ஏவதா
நம்ரம அந்த ஆற்றில் ஒரு படகில் ஏற்றி அது தவண்நுரைப்படலம் கிழிபடச்
தசன்று தகாண்டிருப்பரதப்வபாலவவ உணர்ந்வதன். அந்த தசாற்தறாடரைத்
தரலப்பாக்கி எழுதிை ஒரு சங்கநரடச் தசய்யுட்கவிரதவை இந்த "சுள்ளிைம்
வபரிைாற்று தவண்நுரை" ஆகும்.
இந்தப்பாடலில் தரலவரனப்பிரிந்து வாடும் தரலவிைின்
"பிரிவுத்துைைம்" தான் விவரிக்கப்படுகிறது.
தபொழிப்புலர:

சிைம்பி வைந்த தபொரிசிலை ஓலமக்
கொன்தசறி முள்ளிய பரல்தவங்கொட்டின்
சுள்ளியம் மபரியொற்று தவண்நுலர திரங்கிய
வரி வரி சுழிநீ ர் வந்து வந்து அலைப்ப
தரலவன் தபாருள்வதடிச்தசல்லும் காடும் ஆறும் தான் தரலவிைின்
கண்முன்வன வருகின்றன.ஓரம மைங்கள் அடர்ந்த அந்தக்காட்டில் சிலந்திகள்
நூல்கள் பின்னும் சுள்ளிகளாய் இருக்கும் கிரளகவளஅதிகம் உள்ளன.அந்த
முட்காட்டில் பருக்ரகக்கற்கள் காலில் இடறுகின்றன. அந்தக்காட்டில்
"சுள்ளிைம் வபைாறு" தவண் நுரை பூத்து ஆற்றுநீர்ப்பைப்பில் சுருக்கங்கள்
வபான்ற (திைங்கிை) சிற்றரலகரள உருவாக்குகின்றன.அரவ சுழித்து சுழித்து
வரி வரிகளாய் அவரளச்சுற்றிவை வந்து அரலக்கழிப்பது வபால் துைைம்
தகாள்கிறாள்.

அகல்திலரப் தபௌவம் ஆழத்திருந்து
வொட்சுறொ மபொழ்ந்த தகொடுவொய் அன்ை
உடலும் தின்னும் உள்ளும் தின்னும் அவ்
உடல் ஊறு மநொயும் உள்சுடு மநொயும்
மநொன்றல் ஆற்றிய பின்லை எஞ்சும்
என்பு தநய்த கூடு உயிரிலழ லநந்து!
அகன்ற வபைரலகள் தளும்பும் கடலின் அடி ஆழத்திலிருந்து சுறா மீ ன்கள்
வருகின்றன.கூரிை தகாம்பு உரடைச் சுறாமீ ன்கள் வாய்கள் பிளப்பது வபால்
அந்தக் காதல் வநாய் அவரள விழுங்க முரனகிறது என்கிறாள் தரலவி.
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அந்வநாய் அவள் உடலில்ஊறி உள்ளத்துள் சூடு ஏற்றுகிறது.இப்படி இந்வநாய்
என்ரனச் சிரதத்த பின் என் ரநந்த உைிரிரழதகாண்டு தநய்ைப்பட்ட என்
எலும்புக்கூடுதான் மிஞ்சும் என்கிறாள்.

தழல் உண்டவள் மபொலும் எரிந்மதன்
ஆயினும் அஃது வொன் ஈர் தண்மலழ.
தகரத்துச் சொந்தின் ஒள்ளிய தெகிழி
உன் கூடல் உள்ளிய களிப்பின் தசத்து
இன் தீ கொட்டும் இமிழ்தரும் நின்தபயர்.
அவள் தசால்கிறாள்: தநருப்ரபவை உண்டுவிட்டவள் வபால்
ஆவனன்.இருந்தாலும் எனக்குள் அவன் நிரனவு வானத்ரதப் பிளந்து
தகாட்டும் குளிர்மிக்க மரழைாகத்தான் (வான் ஈர் தண்மரழ)
இருக்கிறது.மணம் தபாருந்திை சந்தன மைத்ரத தவட்டி எரித்த ஒளிமிக்க
தநருப்பின் தகாழுந்தாக சுடர் வசுகிறது."உன்வனாடு
ீ
இன்புற்றுக் களிப்பாக
இருந்தது வபால் எண்ணி (களிப்பின் தசத்து) இந்த இனிை தீரையும்
உணர்கிவறன்.இது உன்ரனத்தான் எனக்குக் காட்டுகிறது.உன் தபைரின் ஒலி
கூட அதில் வகட்கிறது."

புல்மவய் குரம்லப மபொர்த்த குடுமியில்
நறவுதபய் நடுநிைொ பூக்கள் தடவி அவன்
உறவு கொட்டும் அம்மமவொ தபரிமத.
புல்லில் வவைப்பட்ட சிறு வடுகள்
ீ
சூழ்ந்த அந்த மரல உச்சிைில் நடு
இைவின் நிலா ஒளி தபாழிகிறது.அது ஒரு மைக்கம் தரும் இனிை
வதன்மரழரை தூவுகிறது.அது பூக்கரள வருடி ஒளி பூசுகிறது. அதில் என்
தரலவனின் காதல் உறவு எவ்வளவு தபருரம மிக்கதாய் மிளிர்கிறது!

படம் உதவி: http://www.jeyamohan.in/61436#.WroYpojwaUk
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: ருத்ைா இ.பைமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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கண்ண ீர்க் கைவு, கடல் மமல் பயணம்... -கவிலத

40.

―வித்யொசொகர்

பாரலைின் சுடுமணலில்
வாழ்ரவயும் சுட்டவர்கள் நாங்கள்;
குளிர்காற்றில் ஆரசகரளக் தகாய்து
விடுமுரறைில் மட்டுவம தகாஞ்சம்
வாழ்ந்து தகாண்டவர்கள்..
வபார்ரவக்குள் சுடும்
கண்ணரை
ீ
மரறத்தவர்கள் நாங்கள்;
ஒட்டகத்வதாடு சந்வதாசத்ரதயும் விைட்டி
கனவுகளுள்
வைரதத் ததாரலத்தவர்கள்..
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வரிரசைில் நின்று நின்வற
வானத்திற்கு
ஏணிரைப் வபாட்டவர்கள் நாங்கள்;
ரகப்வபசிக்குத் ததரிந்த முத்தத்தில்
கருத்தரிக்காத முட்ரடகரள உரடத்தவர்கள்..
தபண்தணனும் மந்திைச் தசால்லுள்
புன்னரகரை ஒளித்தவர்கள் நாங்கள்;
அத்ரதப் தபண்வணா.. மாமனின் மகவளா..
பக்கத்து வவடா..
ீ
காதலிவைா,
அழுரகரை மட்டுவம
மைணம் வரை சுமப்பவர்கள்..
வலிக்குதமாரு பாடல் வந்தால்கூட
துடி துடிக்கும் பித்தர்கள் நாங்கள்;
அழுக்குத் தரலைரணவைா
அன்ரறை சினிமாவவா
கரதப் புத்தகவமா பரழை கடிதங்கவளா
எரதவைா படித்து எதற்வகா உைிரை தநாந்தவர்கள்..
உறவிற்கும் உதவிக்கும் ஓடி ஓடிவை
வழுக்ரகைானவர்கள் நாங்கள்;
வாட்சப்பில் காதலிரையும்
மின்னஞ்சலில் அம்மா தபைரையும்
வங்கிக் கணக்கில் அப்பாவும்
ரகப்வபசி முகப்பில் அக்காப் பிள்ரளகரளயும் ரவத்து
தரனமட்டும் முழுதாய் இழந்தவர்கள்..
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பிரிதவனும் துைரில் தநாந்து
பாதி இைவில் பலமுரற எழுந்தழுது
வபருக்தகாருமுரற
மீ ண்டுமிறப்பவர்கள் நாங்கள்;
அம்மாரவத் வதடி மரனவிரைத் வதடி
பிள்ரளகரளப் பிரிந்து
தமௌனக் குழிக்குள் வசாகமாய் சரிபவர்கள்..
கூலிக்கு வவரலைின்றி
வமவல படிக்க வாய்ப்புமின்றி
திறரமதரன
அைபிகளுக்கு அடகுரவத்தவர்கள் நாங்கள்;
கூரைவட்டிற்கு
ீ
ஓரல முரடைவும்
கிழிந்த காற்சட்ரடக்கு சன்னரல மூடவும்
சாய்ந்த சவுக்குக் குளிைலரறக்கு
ஒரு புதிை மூங்கில் கதவு வபாடவுவம
கடவுச்சீட்வடாடு எங்களின் கனவுகரளயும் விற்றவர்கள்..;
ஆம்.......
நாங்கள் பாரலமண்ணின் சுடுமணலில்
எங்களின் வாழ்ரவயும் சுட்டவர்கள்..

படம் உதவி: http://www.telanganaheadlines.in/
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: வித்ைாசாகர் (vidhyasagar1976@gmail.com)
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இந்தப்புயைின் தபயர் "இதயம்" -கவிலத

41.

―ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

வானிரல அறிவிப்பாளர்கள்
ஏதாவது தபைர் சூட்டி
புைரல எதிர்தகாள்வார்கவள
அது வபால்
இது ஒரு புைல் "இதைம்"
இரத உண்ரமைாக
தமாழிதபைர்த்தால்
"ஹார்வமான்" என்று தான்
தசால்லவவண்டும்.
வைதுகள்
பதினாறு எனும்
அக்கினி ஆற்றுக்குள்
நடத்தும் நவன
ீ
"ஜலக்கிரீரட"
பட்டாம்பூச்சிகள்..
மின்னற்காடுகள்..
மைிற்பீலி வருடல்கள்..
வைாஜா இதழ்களில்
பதிைம் ஆகும் பிருந்தாவனங்கள்.
ரகவபசிக்காட்டுக்குள்
சிரித்துப்வபசும்
சந்திவைாதைங்கள்.
தபரிைவர்களின் நரமச்சல்களும்
பின்வனாக்கி பார்த்து
"தமல்ல நகும்"
ைசாைனத்துடிப்புகள்.
ைாணுவ மிடுக்கில்
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சல்யூட் ரவக்கத்வதரவைில்லாத
"ஒரு வதசிைக்தகாடிவைற்றம்"
இந்த "வவலன்ரடன் வட"
இளம்பிஞ்சுகவள!
கவனம்...
சனாதனக் காண்டாமிருகங்கள்
சவட்டிப்வபாகக்
காத்திருக்கும்!
இளம்பூக்கவள
சம்ப்ைதாை தவறிைின்
வகாரைப்பற்களும்
சாதி மத நச்சுப்பாம்புகளும்
உங்கரளக் குறிரவப்பரதயும்
குறித்து ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள்
உங்கள் காதல் வைலாற்று ஏடுகளில்.
காளிதாசர்கரளயும்
வித விதமாய் காதல் லீரலகள்
நடத்திை
புைாணங்கரளயும்
இவர்கள் பைண்களில் வசி
ீ
ஒளித்து ரவக்கும் நாள் இது!
காதல் வாழ்க!
காதல் தவல்க!

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: ருத்ைா இ.பைமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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குறிப்பறிதல்

42.

-கவிலத

―பழலமமபசி

சிந்திலுப்பு பள்ளத்து வமதவள்ளத்துல
சிக்கிகிட்ட

அல்லாரும்

ஊரு வந்து வசந்துட்டாங்க!
அல்லாரும்
ஊரு வந்து வசந்துட்டாங்க!!
கரலஞ்சமுடி கரலஞ்சபடி
சின்னக்கனகா திரும்பத்திரும்ப
தமட்டுப்பிறழாமல்
ஓைாமற் தகாள்ளாமல்
வருவவார் வபாவவாரிடம்
தசால்லிக் தகாண்டிருக்க
தாைம்மாக் தகழவி அைற்றினாள்
புள்ளமனசு ஒத்தைாடு கணக்கா அலவமாதுது?
பட்டீகவண்டர் மகன் ஊடு வந்து வசந்தானா?
ஆைாவது ஒரு எட்டுப் வபாைி
பாத்துப்வபாட்டு வந்து தசான்னாத்தான் என்ன??
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: பழரமவபசி (pazamaipesi@gmail.com)
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நச்சு வட்டம் -கவிலத

43.

―ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

எனக்குத்ததரிைாது என்று
ததரிைாது.
எனக்குத் ததரிைாது என்று
ததரியும்.
எனக்குத் ததரியும் என்று
ததரிைாது.
எனக்குத் ததரியும் என்று
ததரியும்.
அறிவின் நான்கு நிரலகள் பற்றி
அறிஞர்களின் கருத்து.
நான்காவது நிரலவை
ஆன்வறார் நிரல.
முதல் நிரலவை
பிள்ரளநிரல.
மனிதனின்
குறுக்குதவட்டுத்வதாற்றம்
மூரளரைப் பற்றிைது அல்ல.
உணர்ரவப்பற்றிைது.
கல்லும் புழுவும்
சமன்பாட்டுக்குள் வைாது.
புல்லும் புழுவும்
சமன் தசய்து சீர் தூக்கலாம்.
உைிர் தான் அங்கு இரணப்பிரழ.
இன்னும்
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மனிதர்கள்
மண்ணுக்குள்ளிருந்தும்
கல்லுக்குள்ளிருந்தும்
விழித்து எழுந்த பாடில்ரல.
சரத கிழிக்கும் வகாரைப்பல்வலாடு தான்
அவன் தூக்கம் கரலத்தான்.
அவன் இரமகள் உைர்ந்த வபாது
"கல்ரலக்"தகாண்டு தான்
"கல்"வி கற்றான்.
வாைின் மாமிச நாற்றம் நின்றவபாது
தசால்ரலக்கற்றான்.
படிப்படிைாய்
அவனுக்வக அவன் கடவுள் ஆனான்.
புரிைாதவர்கள்
கல்லின் முன் நிற்கிறார்கள்.
புரிந்தவர்கள்
தந்திைம் தசய்தார்கள்.
மனிதன் மனிதரனத் தின்ன ஆைம்பித்தான்.
நச்சு வட்டம் சுழல்கிறது.

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: ருத்ைா இ.பைமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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44.

சிட்டுக்குருவிகளுக்கு சொகொவரம் மவண்டும்... -

கவிலத
― வித்யொசொகர்

மிக இனிரமைான நாட்கள் அரவ
காரலைில் வரும் சூரிைரனப்வபால
அத்தரன ஒளிைானது சிட்டுக்குருவிைின் உடனான நாட்கள்..
ஓடிப்பிடித்து அகப்பட்டுக்தகாண்ட மரழத்தும்பிக்குப்பின்
ஒருநாள் சிட்டுக்குருவிதைான்று
ரககளில் சிக்கிக்தகாண்டரதயும் மறக்கவவமுடிவதில்ரல.,
காற்ரற ரகைிலள்ளிக்தகாண்ட மகிழ்ச்சி
அன்ரறை தினத்தின் பரிசாக
இன்றுவரை எனக்கு நிரனவிலுண்டு..
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விடிைலில் ஐந்தாறு மணிகளுக்கிரடைில்
நானும் எனது தங்ரகயும் வாசல் படிக்கட்டில் வந்தமை
நான்ரகந்து சிட்டுக்குருவிகள் எதிவை அமர்ந்து
முகம் பார்த்து பார்த்து தரல சாய்த்துச் சாய்த்து
கத்துவரதக் கண்டததல்லாம் அழரகக் கண்டதன் சாட்சி அரடைாளங்கள்
அந்த கிரீச் கிரீச்தசன கத்தும்
சிட்டுக்குருவிகளின் தமாழிக்கான அர்த்தத்ரத
தமௌனமாக பின்தனாரு நாள்தனில் அரசவபாடுரகைில்
தங்ரகைின் இல்லாைிடம் உைிருக்குள் அப்படி வலித்ததுண்டு.
தங்ரகரைப்வபால் சிட்டுக்குருவிகளும்
எனக்கு மறப்பவதைில்ரல..
எங்கள் வட்டு
ீ
ஜூலி
வாசலிலமரும் சிட்டுக்குருவிகளுக்கு
இன்தனாரு வதாழி,
ஜூலி சிட்டுக்குருவிகரள விடுவவதைில்ரல
ஓடிவைாடி அவற்ரற துைத்தும்
சிட்டுக்குருவிகள் மாறி மாறி அதன் தரலைில் தசன்றமரும்
வவ்..வவ் எனும் ஜூலிைின் வகாபத்தில்
விடிகாரல மணல்வாசத்வதாடு சிட்டுக்குருவிகளால் சிலிர்த்துவபாகும்..
தூக்கம் விழித்து சன்னரலக் காண்ரகைில்
பீறிட்டுவரும் சூரிை ஒளிவைாடு
ைக்ரக படபடக்க வந்தமரும்
ஒரு சிட்டுக்குருவிைின் முகத்தில்
ஒரு உலக தமாழிவபசும் இைற்ரகைின் சத்திைத்ரத
எத்தரனப் வபர் கண்டிருப்பீர்கவளா ததரிைாது

~ 387 ~

எனக்குச் சிட்டுக்குருவிைின் சப்தம் குரவத்திலும் ஒன்றுதான்
என் வட்டுக்
ீ
கூரைமீ தும் ஒன்றுதான்
ைாருக்கு எப்படிவைா;
எனக்கந்த என் காதலிைின் வட்டுச்
ீ
சன்னலும்,
வட்டுவாசலில்
ீ
கருப்புசாமிைாய் வளர்ந்திருந்த
வவப்ப மைத்தடியும்,
உரடந்தக் கண்ணாடிச் சில்லுகளில் ததரியும்
நிரனவுகளாக
அந்நாட்களின் தமாத்த வாழ்வுவம
அந்தச் சிட்டுக்குருவிகளின் நிரனவவாவட இன்றுமிருக்கிறது
சிட்டுக்குருவிவைாடான நாட்கள்
உண்ரமைிவலவை எனக்கு
மிக இனிரமைானரவ...

________________________________________________________________________
ததாடர்பு: வித்ைாசாகர் (vidhyasagar1976@gmail.com)
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கொமம்தசப்பொது கண்டது தமொழிமமொ! -கவிலத

45.

― ருத்ரொ இ.பரமசிவன்
ஓங்கி உலகளந்த அழகரன
ஏங்கி உள்ளச் சிமிழுக்குள்

வாங்கினாள் ஆண்டாள் என்கின்ற

நம் மண்ணில் பூத்த மின்னற்தபண்!
தமிழ் நறும்பூவின் தசால்லினிவல

அமிழ்தின் மரழதரன தபய்வித்தாள்.

தமிரழக்குரழத்தாள் தன் உள்ளமதாய்!....(1)
மார்கழிப் பனிைின் விழுதுகளில்

ஊஞ்சல் ஆடினாள் தமிழிரசத்து.
பிைம்மம் என்பது உடலா? இங்கு

பிைம்மம் என்பது கடலா? அரலைா?
கவரல அந்த கன்னிக்கில்ரல

தபாறி வண்டுகள் பூரவத் துரளக்க

தபாறி அங்கு ரவத்தது பிைம்மம் தாவன.....(2)
கூர்த்த மதியும் குவியும்

உணர்வும்

தூர்த்து வபாவமா? அவள் தசந்தமிழில்.
பாடல் வதாறும் பாடல்வதாறும்

பாற்வசாற்றின் தீஞ்சுரவ வபால
ஊன்வசாற்றுள் ஊடிப்
ஞானத்தீயும்

பற்றி

தசஞ்சுரவ ஊட்டும்.

விண்டத்தமிழில் அண்டம் விரிந்தது......(3)
இைண்டு ஆன்மக்கூடல் அங்கு
இருட்கடல் பிளந்து ஒளிைாகி

கல்லும் மண்ணும் பூவும் புள்ளும்

கலந்த விண்தவளி ைானதுவவ! அவள்
பள்ளிதைழுச்சி பாடதலல்லாம்
துள்ளிை ஞானச் சுடர்வரிவை!
அள்ளிை தநஞ்சில்

அமிழ்ததாலிவை!....(4)

சிறுபூ ததாட்டும் தபரும்பூ அரணந்தும்

அரளந்தாள் அவரன அரணத்தாவள..தன்
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உைிர் மகைந்தம் தூவிக்தகாடுத்து

சூடிக்தகாடுத்தாள் தன் உைிர்மாரல.

விண்ணவன் வமனி வருடிைததல்லாம்

அவள் உைிரின் உைிரின் பூக்கவள தான்.

அவள் மனங்களின்அந்தம் மகைந்தம்......(5)
பக்தி என்வறார்

சிறு தசால் வபாதா.

தபருங்கடல் கூட சில் துளி

தான்..அவள்

அன்பின் விரிவவ ஆைிைம் அண்டம்!
அவன் அவதாைம் பாடினாள்.
அவன் அரிதாைம் பாடினாள்.

உருவம் தகாண்டு அவளுக்குள்

உருண்டு திைண்டது பிைம்ம மதாய்.....(6)
வட்டுப்பூட்டுள்
ீ
ஒலிக்கும் பூங்கிளி
"வடு"வபறு
ீ
வதடி வகாைில்

இதைம் புகுந்து தகாண்டதுவவ
பிைம்மம் என்னும் வபரின்பம்

தபருங்கனிச் சுரவத்து உண்டதுவவ
அத்தரன சுரவயும் தமிழாகி

அருஞ்சுரவப் பாட்டாய் ஒலித்ததுவவ...(7)
சின்ன இன்பம் தபரிை இன்பம்

வவறுபாடுகள் ததரிவததங்ஙன்?

ஆண்டவனுக்வக சூடிக்தகாடுக்க தன்
ஆத்மப்பூக்கள் ததாடுத்தாவள.

அத்தரனப்பாட்டும் நைம்ரப மீ ட்டும்

அத்தரனப்பாட்டும் தமிரழ மீ ட்டும்.
தசாற்றுளிதைலாம்

வசாதிப்தபருங்கடல்.....(8)

ஒருபுறம் பார்த்தால் அங்கு
தமிரழ ஆண்டாள்

அவள் ஆனாள்

மறுபுறம் பார்த்தால் அங்கு

தமிழால் ஆண்டாள் அவள் ஆனாள்.
பாற்கடல் பள்ளிக்கூடலும் தமிழ்ப்
பாற்கடல் பள்ளிக்கூடவம..அவள்
படித்தததலாம்

அங்குப் பைந்தாமன்.....(9)
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உணர்வுத்தீரை பக்தி என்பீர்!
உணவுத்தீயும் அதுவவ தான்.

ஞானமும் உண்ணலாம் அறிவவைா?
ீ
ஞானப்பசிவை உலகம்

ஆச்சு.

ஒவ்தவாரு வசாறும் வைலாறு ..மண்ணின்
ஒவ்தவாரு துளியும் வைலாறு.

வைலாறு இன்றி வாழ்க்ரக இல்ரல.......(10)
மிருகமாய்த் வதான்றிை வபாதினிவல
இரைகள் தாவன நம் இலக்கு...அந்த
இரையும்

காமமும் இரறவன் ஆகி

அவதாைம் வந்த கரதகளும் உண்டு.
அரததைலாம்

மறப்பது அறிவனம்.
ீ

இரறைாண்ரம என்பதும் கூட

இரைைாண்ரமைின் அடிப்பரடவை ....(11)
மனிதன் உருவில் இருந்தாலும்
இரறவன் உருவில் இருந்தாலும்
ைத்த சரதைாய் இருந்தாலும்
ஆவிகளாய் திரிந்தாலும்

அது

பசிைின் ஒளிவை அறிந்து தகாள்

அறிவின் பசிவை உணவுகள் ஆகி

உலகு சுழற்றும் அறிவாய் நீ..............(12)
காமம் தசப்பாது கண்டது தமாழிவமா!
காமம் அங்தகாரு அக்கினிக்குஞ்சாய்

காமம் அங்தகாரு தபாந்திரட இருந்து

காட்டிை தவளிச்சம் ஆைிைம் ஆைிைம் .
தவந்து தணிந்தது காடு காடு.

வவகாமல் நின்றது மனித சிந்தரன.

சாகாமல் நின்றது மனிதம் மனிதம்.......(13)
படம் உதவி: விக்கிப்பீடிைா
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Saint_Andal_LACMA_M.86.94.2.jpg & web
________________________________________________________________________
ததாடர்பு: ருத்ைா இ.பைமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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46.

என் தமிழ் -கவிலத
―முலைவர் ச. கண்மணி கமணசன்

என் தமிரழ ைாைாலும் கட்டிப்வபாட இைலாது .
ஏதனன்றால்

அது என் தமாழி-அதன் வநாக்கம் எளிரம

என் தமிரழச் சிரற ரவக்க இனியும் ைாரும் பிறக்கவும் முடிைாது
ஏதனன்றால்

அது என் தமாழி -அதன் முகவரிவை ததளிவு.
என் தமிழுக்குத் தரட தசால்ல ைாருக்கும் அதிகாைம் கிரடைாது.
ஏதனன்றால்

அது என் தமாழி -அதன் மறுதபைவை உரிரம
என் தமிழ் என்றும் துள்ளிக் குதித்து துறுதுறுதவன
ஏதனன்றால்

ஓடும்.

அது என் தமாழி -அதற்கு என்றும் வளரிளம் பருவம் தான்.
என் தமிழ் தாறுமாறாக ஓடாமல் தழுவிச் தசல்வது என் ரகைில்
ஏதனன்றால்

அது என் தமாழி - அதன் ஊட்டம்

அனுபவமும் வதரவயும்

என் தமிரழக் கச்சாப் தபாருளாக்கி விதிகரள உற்பத்தி தசய்ைட்டும்.
ஏதனன்றால்

அது என் தமாழி -அதன் உைிர்ப்பு

விடுதரல

ததாடர்பு: முரனவர்.ச.கண்மணி கவணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)
முதல்வர் (ஒய்வு), ஸ்ரீ காள ீஸ்வரி கல்லூரி (தன்னாட்சி), சிவகாசி.
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அர்த்த ஜாமம் - நள்ளிைவு

47.

தமிழில் புழங்கும்

வடதமொழிச் தசொற்கள்
சிை

அர்ப்பணம் -பரடைல்
அலங்காைம் -ஒப்பரன
அலட்சிைம் - புறக்கணிப்பு
அவசைமாக - உடனடிைாக, விரைவாக
அவஸ்ரத - நிரல, ததால்ரல

நம்ரம அறிைாமவலவை தினமும்
வபசும் சமஸ்க்ருத தசாற்கள் சில...
அ

அற்பமான - கீ ழான, சிறிை
அற்புதம் - புதுரம
அனுபவம் - பட்டறிவு
அனுமதி - இரசவு

அகங்காைம் - தசருக்கு
அக்கிைமம் - முரறவகடு
அசலம் - உறுப்பு
அசூரை - தபாறாரம
அதிபர் - தரலவர்
அதிருப்தி - மனக்குரற
அதிருஷ்டம்- ஆகூழ், தற்வபாது
அத்திைாவசிைம் --இன்றிைரமைாதது
அநாவசிைம் -வவண்டாதது
அவநகம் - பல
அந்தைங்கம்- மரறதபாருள்
அபகரி -பறி, ரகப்பற்று
அபாைம் -இடர்
அபிப்ைாைம் -கருத்து

ஆ
ஆச்சரிைம் - விைப்பு
ஆக்ரஞ - ஆரண, கட்டரள
ஆட்வசபரண - தரட, மறுப்பு
ஆதி - முதல்
ஆபத்து - இடர்
ஆவமாதித்தல் - வழிதமாழிதல்
ஆயுதம் - கருவி
ஆைம்பம் -ததாடக்கம்
ஆைாதரன -வழிபாடு
ஆவைாக்கிைம் - உடல்நலம்
ஆவலாசரன - அறிவுரை
ஆனந்தம் - மகிழ்ச்சி

அபிவஷகம் -திருமுழுக்கு
அபூர்வம் -புதுரம
அமிசம் -கூறுபாடு
அவைாக்கிைன் -வநர்ரமைற்றவன்

இ
இஷ்டம் - விருப்பம்
இங்கிதம் - இனிரம

அர்த்தநாரி -உரமபாகன்
அர்த்த புஷ்டியுள்ள -தபாருள் தசறிந்த
அர்த்தம் -தபாருள்

ஈ
ஈன ஜன்மம் - இழிந்த பிறப்பு
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ஈனஸ்வைம் - தமலிந்த ஓரச
உ
உக்கிைமான - கடுரமைான
உபசாைம் - முகமன் கூறல்
உபவைாகம் - பைன்
உதாசீனம் - தபாருட்படுத்தாரம
உத்தைவாதம் - பிரண, தபாறுப்பு
உத்தைவு - கட்டரள
உல்லாசம் - களிப்பு
உற்சாகம் - ஊக்கம்
ஐ
ஐதீகம் - சடங்கு, நம்பிக்ரக
க
கர்ப்பக்கிருகம் - கருவரற
கர்மம் - தசைல்
கலாச்சாைம் - பண்பாடு
கலாைசரன - கரலச்சுரவ
கல்ைாணம் - மணவிரன, திருமணம்
கஷ்டம் - ததால்ரல, துன்பம்
கீ தம் - பாட்டு, இரச
கீ ர்த்தி - புகழ்
கீ ர்த்தரன- பாமாரல, பாடல்
வகாஷம் - ஒலி

சங்கடம் - இக்கட்டு, ததால்ரல
சங்கதி - தசய்தி
சங்வகாஜம் - கூச்சம்
சதம் - நூறு
சதா - எப்தபாழுதும்
சதி- சூழ்ச்சி
சத்தம் - ஓரச, ஒலி
சந்தானம் - மகப்வபறு
சந்வதகம் - ஐைம்
சந்வதாஷம் - மகிழ்ச்சி
சபதம் - சூளுரை
சம்சாைம் - குடும்பம், மரனவி
சம்பந்தம் - ததாடர்பு
சம்பவம் - நிகழ்ச்சி
சம்பாதி - ஈட்டு, தபாருள ீட்டு
சம்பிைதாைம் - மைபு
சம்மதி - ஒப்புக்தகாள்
சைணாகதி - அரடக்கலம்
சரித்திைம் - வைலாறு
சரீைம் - உடல்
சருமம் -வதால்
சர்வம் - எல்லாம்
சாதாைணம் - எளிரம, தபாதுரம
சாதித்தல் - நிரறவவற்றுதல், விடாது
பற்றுதல்
சாதம் - வசாறு

ச

சாந்தம் - அரமதி

சகலம் - எல்லாம், அரனத்தும்

சாகசம் - துணிவு, பாசாங்கு

சகஜம் - வழக்கம்

சாைாமிசம் - தபாருட்சுருக்கம்

சகி - வதாழி
சவகாதரி - உடன் பிறந்தவள்
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சாைந்திைம் - மாரல வவரள, அந்திப்

தர்க்க வாதம் - வழக்காடல்

தபாழுது

தாபம் - வவட்ரக

சாவகாசம் - விரைவின்ரம

திகில் - அதிர்ச்சி

சாஸ்திைம் - நூல்

திருப்தி - நிரறவு

சாசுவதம் - நிரல

தினசரி - நாள்வதாறும்

சிகிச்ரச - மருத்துவம்

தினம் - நாள்

சித்தாந்தம் - தகாள்ரக, முடிவு

தீர்க்கதரிசி _ ஆவதறிவார்

சித்திைம் - ஓவிைம்

துைதிருஷ்டம் - வபறின்ரம

சிவநகிதம் - நட்பு

துரிதம் - விரைவு

சிம்மாசனம் - அரிைரண

துவைாகம் - வஞ்சரன

சிைத்ரத - அக்கரற, கருத்துரடரம

துவம்சம் - அழித்ததாழித்தல், அழித்துத்

சிைமம் - ததால்ரல

ததாரலத்தல்

சின்னம் - அரடைாளம்

வதகம் - உடல்

சீக்கிைமாக - விரைவாக

வதசம் - நாடு

சுதந்திைம் - தன்னுரிரம, விடுதரல

ரதரிைம் - துணிவு

சுத்தமான - தூய்ரமைான
சுபாவம் - இைல்பு

ந
நட்சத்திைம் - விண்மீ ன், நாள்மீ ன்

சுலபம் - எளிது
சுவாைஸ்ைமான - சுரவைான
வசரவ - பணி
வசனாதிபதி - பரடத்தரலவன்
தசௌகர்ைம் - வசதி, நுகர்நலம்
தசௌக்கிைம் - நலம்
த

நமஸ்காைம் - வணக்கம்
நர்த்தனம் - ஆடல், நடனம்,கூத்து
நவனம்
ீ
- புதுரம
நவன
ீ
பாணி - புது முரற
நாசம் - அழிவு, வண்
ீ
நாசூக்கு - நைம்
நாைகன் - தரலவன்

தசம் - பத்து

நாைகி - தரலவி

தத்துவம் - உண்ரம

நிஜம் - உண்ரம, உள்ளது

தம்பதிைர் - கணவன் மரனவி,

நிசபதமான - ஒலிைற்ற, அரமதிைான

இரணைர்

நிச்சைம் - உறுதி

தரிசனம் - காட்சி

நிச்சைதார்த்தம் - மண உறுதி

தர்க்கம் - வழக்கு

நிதானம் - பதறாரம
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நித்திை பூரஜ - நாள் வழிபாடு

பிைதிநிதி - சார்பாளர்

நிரூபி - தமய்ப்பி, நிறுவு

பிைதிபலித்தல் - எதிரிைக்கம்

நிருவாகம் - வமலாண்ரம

பிைதிபிம்பன் - எதிருரு

நிதி - தபாருள்,தசல்வம், பணம்

பிைத்திவைாகம் - தனி

நீதி - அறம், தநறி, அறதநறி,

பிைபலம் - புகழ்

நடுவுநிரல, வநர், வநர்நிரற, வநர்பாடு,

பிைமாதமான - தபரிை

முரற

பிைமிப்பு - திரகப்பு
ப

பகிைங்கம் - தவளிப்பரட
பஞ்சாட்சைன்- ஐந்ததழுத்து
பைவசம் - தமய்மறத்தல்
பைாக்கிைமம் - வைம்
ீ
பைாமரி - காப்பாற்று , வபணு
பரிகாசம் - இகழ்ச்சிச் சிரிப்பு
பரிவசாதரன - ஆய்வு
பரிட்ரச - வதர்வு
பலவந்தமாக - வற்புறுத்தி
பலவனம்
ீ
- தமலிவு, வலிரமைின்ரம
பலாத்காைம் - வன்முரற
பாணம் - அம்பு
பாதம் - அடி
பாைம் - சுரம
பால்ைம் - இளரம
பிம்பம் - நிழலுரு
பிைகாசம் - ஒளி, வபதைாளி

பிைவைாகி - ரகைாளு
பிைவைாசனம் - பைன்
பிைவாகம் - தபருக்கு
பிைவவசம் - நுரழவு, புகுதல், வருதல்
பிைார்த்தரன - ததாழுரக,
பிரிைம் - விருப்பம்
பிவைரம - அன்பு
பீடிரக - முன்னுரை
புண்ணிைம் - நல்விரன
புத்தி - அறிவு
புத்திைன் - புதல்வன்
புனிதமான - தூை
புஷ்பம் - மலர், பூ
புஜபலம் - வதாள்வன்ரம
பூரஜ - வழிபாடு
பூர்த்தி - நிரறவு
பூஷணம் - அணிகலம்வபாதரன - கற்பித்தல்

பிைகாைம் - சுற்று
(அதன்)பிைகாைம் - (அதன்)படி
பிைசங்கம் - தசாற்தபாழிவு
பிைசுைம் - தவளிைீடு
பிைச்சிரன - சிக்கல்

ம
மகான் - தபரிைவர்
மகாயுத்தம் -தபரும்வபார்
மத்திைஸ்தர் - உடன்படுத்துபவர்
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மத்திைானம் - நண்பகல்

வஸ்திைம் - துணி, ஆரட

மந்திரி - அரமச்சர்

வாஞ்ரச - பற்று

மனசு - உள்ளம்

வாயு - காற்று

மனிதாபிமானம் - மக்கட்பற்று

விக்கிைகம் - வழிபாட்டுருவம்

மானசீகம் - கற்பரன

விசாைம் - கவரல

மல்யுத்தம் - மற்வபார்

விசாலமான - அகன்ற

ய
ைந்திைம் - தபாறி
யூகம் - உய்த்துணர்தல்
யூகி - உய்த்துணர்
வைாக்ைரத - தகுதி
ர
ைதம் - வதர்
ைத சாைதி- வதவைாட்டி
ைாணி - அைசி

விசித்திைம் - வவடிக்ரக
விவஷசம் - சிறப்பு
விஞ்ஞானம் - அறிவிைல்
விஷைம் - தசய்தி
விதானம் - வமற்கட்டி
விநாடி - தநாடி
வித்திைாசம் - வவறுபாடு
விபூதி - திருநீறு , தபருரம
விவமாசனம் - விடுபடுதல்
விைாதி - வநாய்
விைதம் - வநான்பு

ைாத்திரி - இைவு
ைாச்சிைம் - நாடு,மாநிலம்
ைாஜா - மன்னன்

விவாகம் - திருமணம்
விவாதி -வழக்காடு
வவகம் - விரைவு

ைசம் - சாறு, சுரவ

வவதம் - மரற
ை

லட்சம் - நூறாைிைம்

வவதவிற்பனன்ர் - மரறவல்லார்
வவதிைர் - மரறைவர்

லட்சணம் - அழகு
லட்சிைம் - குறிக்வகாள்

ஜ
ஜனநாைகம் - குடிைாட்சி
ஜனம் - மக்கள்

வ

ஜனனம் - பிறப்பு

வதம் - அழித்தல்

ஜாதகம்- பிறப்புக் குறிப்பு

வதனம் - முகம்

ஜாலம் - வவடிக்ரக

வம்சம் - கால்வழி

ஜூைம் - காய்ச்சல்
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வஜாதி - ஒளி
வஜாடி - இரண
வஜாடித்தல் - அழகு தசய்தல்
ஸ
ஸந்ததி - கால்வழி
ஸமத்துவம் - ஒரு நிகர்
ஸமைசம் - வவறுபாடின்ரம
ஸமீ பம் - அண்ரம
ஸம்ஹாைம் - அழிவு
வஸாரப - தபாலிவு
தஸௌந்தர்ைம் - வபைழகு
ஸ்தாபனம் _ நிறுவனம்
ஸ்தானம் - இடம்
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள நிகழ்வுகள் மற்றும்
தவளியீடுகள்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் தசய்திகள்
[http://thf-news.tamilheritage.org/]
மரபுக் கொதணொளிகள்
21/01/2018 கருங்காலக்குடி ததால்பழங்காலக் குறிைீடுகளும் சமணச் சின்னங்களும்
28/01/2018 குன்னத்தூர் அஸ்தகிரீசுவைர் குரடவரை வகாைில்
25/01/2018 பிைான்சு வதசிை நூலக அரிை தமிழ் ஓரலச்சுவடி ஆவணங்கள்
4/2/2018

காணிக்காைர்கள் – மரலவாழ் பழங்குடி மக்கள் (Kani Tribe)

7/2/2018

கரூவூர் வசைர் ததால்லிைல் அகழ்ரவப்பகம்

11/2/2018

திருவதிரக – அப்பர் சுவாமிகள் பாடிை திருத்தலம்

14/02/2018 வரிச்சியூர் (குன்னூர்) தமிழி கல்தவட்டு, குரடவரை, சமணற்படுக்ரககள்
19/02/2018 வபச்சிப்பள்ளம் சமணற் சிற்பங்களும் வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டுக்களும்
2/4/2018

மூலிரககரள அறிவவாம் (Medicinal Herbs)
த.ம.க.-மின்னூல்கள்

29/01/2018 வல்தவட்டித்துரறைிலிருந்து அதமரிக்கா வரை கப்பவலாட்டிை தமிழர்கள்
5/3/2018

மத்தவிலாச அங்கதம்

8/3/2018

மீ னாம்பாள் சிவைாஜ் உரை – உலக மகளிர்தின சிறப்பு தவளிைீடு

17/3/2018

மதுரை நகைத் ததருப் தபைர்கள் – ஆய்வவடு

24/3/2018

எழுபதுகளில் தமிழ்ப் புரனகரதகள் – ஆய்வவடு

31/3/2018

கட்டுரைப் பூங்கா
த.ம.க.-ஓலைச்சுவடி ஆவணங்கள்

25/01/2018 பிைான்சு வதசிை நூலக அரிை தமிழ் ஓரலச்சுவடி ஆவணங்கள்
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