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தலையங்கம்: உைகமெங்கும் தெிழுக்குத் திருவிழாக்கள் 

 ——   முனைவர்.க.சுபாஷிணி 

 
வணக்கம். 
 
 2018ம் ஆண்டு ததாடங்கி ஆறு மாதங்கனைக் கடந்து 
மறுபாதி ஆண்டில் பயணத்னதத் ததாடர்கின்ற ாம். 
உலகைாவிய தமிழர்கைின் தெயல்பாடுகைாகத் தமிழ் 
ஆய்வுகள் ததாடர்பாை கு ிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் கடந்த 
ெில வாரங்கைில் நனடதபற் ிருக்கின் ை. அவற் ில் 
கு ிப்பிடத்தக்க முயற்ெிகைாக இரண்டு நிகழ்வுகனைக் 
காண்கின்ற ாம். 

 
 முதலில், இவ்வாண்டு றம மாதம் கம்றபாடியாவின் வரலாற்றுப் புகழ்மிக்க 
ெியாம் ரீப் அங்றகார் பகுதியில் முதலாம் உலகத் தமிழர் மாநாடு நனடதபற் து. 
இங்தகல்லாம் தமிழர்கள் வெிக்கின் ார்கைா எை வந்றதானர வியப்பில் ஆழ்த்தி, 
வியட்நாம், பாப்புவா நியூகிைி, பிலிப்னபன்ஸ், பர்மா, தாய்லாந்து, இந்றதாைெீியா 
எைப் பல நாடுகைிலிருந்து பிரதிநிதிகள் வந்து கலந்து தகாண்டைர். இரண்டு நாட்கள் 
நனடதபற்  அந்த விழாவில் கம்றபாடிய அரெின் பிரதிநிதிகளும் கம்றபாடியப் 
பல்கனலக்கழக மாணவர்களும் கலந்து ெி ப்பித்தைர். ஆண்டுறதாறும் தமிழர் ஒன்று 
கூடும் ஒரு ஆய்வுத்தைத்னத அனமக்கும் முயற்ெியாக இந்த மாநாடு திகழ்ந்தது. 
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 அடுத்த நிகழ்வாக நாம் காண்பது இந்த ஆண்டின் மாதபரும் தமிழர் 
திருவிழாவாகக் கடந்த ெில நாட்களுக்கு முன் நடந்து முடிந்த வட அதமரிக்கத் 
தமிழ்ச்ெங்கப் றபரனவயின் விழா. ஏ க்குன ய 5500 றபர் கலந்து தகாண்ட இந்த 
மாதபரும் விழா மூன்று நாட்கள் வர்த்தகம், தமிழர் வாழ்வியல், ஆய்வு, வரலாறு, 
கனல எைப் பல பரிமாணங்கைில் பல்றவறு அரங்குகைில் ெி ப்புடன் நனடதபற் து. 
 

 
 

 இந்த மாநாட்டு நிகழ்வின் னமய அனமப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருந்த தஞ்னெ 
தபரிய றகாயிலின் வடிவம், மாநாடு நனடதபற்  அரங்கில் நடுநாயகமாகத் 
திகழ்ந்தது. முதல் நாள் நனடதபற்  ததாழில்நுட்பக் கருத்தரங்கிலும் ெரி, பின்ைர் 
மானலயில் ததாடங்கப்பட்ட விருந்து றநரப் பனடப்புக்கள், மாநாட்டின் நிகழ்ச்ெிகள் 
அனைத்னதயும் ததாகுத்து வழங்கிய ெி ார்கள், உச்ெரிப்புச் ெி ப்புடன் றபெி தமது 
தி னை நன்கு தவைிப்படுத்திைர். அடுத்த தனலமுன னயச் ெரியாக 
உருவாக்குவதுதான் இந்தத் தனலமுன யின் தனலயாய கடனம என்பதற்குச் 
ொன் ாக இது அனமந்தது. 
 
 மாநாட்டின் ஆரம்ப நாள் ததாடங்கி நிகழ்ச்ெியில் பன றயானெ றகட்டுக் 
தகாண்டிருந்தது. ஆடாத கால்கனையும் ஆட னவக்கும் தன்னமதகாண்டது அல்லவா 
பன யினெயும் நடைமும். றமலும் பரதக்கனலயில் ெி ந்த கனலஞராை நர்த்தகி 
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நடராஜனையும் வரவனழத்து நிகழ்ச்ெிக்குச் ெி ப்பு றெர்த்திருந்தைர் றபரனவ 
ஏற்பாட்டுக் குழுவிைர். மூன்று நாள் நிகழ்ச்ெிகைிலும் ஆடல், பாடல், கூத்துக் கனல, 
நாடகம் எைத் தமிழர் கனலவைத்தின் பல பரிமாணங்கனை வந்திருந்றதார் கண்டு 
மகிழ்ந்தைர். 

 
 ஹார்வர்ட் 
பல்கனலக்கழக தமிழ் 
இருக்னகக்காை நிதி 
றெகரிப்பு 
தவற் ியனடந்தனதப் 
பாராட்டும் நிகழ்வும் அதன் 
ததாடர்ச்ெியாக, கைடா 
தடாதராண்ட்தடா, பாஸ்டன், 
ஹூஸ்டன் எைத் 
ததாடரவிருக்கும் 
நடவடிக்னககள் பற் ிய 
அ ிவிப்பும் இவ்விழாவில் 
வழங்கப்பட்டது. உலகின் 
பல பாகங்கைில் திடமாை 
தமிழ் ஆய்வுகள் ததாடர 
இது வழி வகுக்கும் என்  
நம்பிக்னகனய இது உறுதி 
தெய்தது. 
 
 அடுத்த ஆண்டு 
ஜூனல மாதத் 
ததாடக்கத்தில் 
நனடதப வுள்ை உலகத் 
தமிழாராய்ச்ெி மாநாடு, 

றபரனவயின் 32வது விழா பற் ிய கலந்துனரயாடல் ஒரு அங்கமாக இவ்விழாவில் 
அனமந்தது. அரெியல் கலப்பின் ியும் தனலயடீு இன் ியும் இது நனடதபறும் எைப் 
தபாறுப்பாைர் றபரா.மருதநாயகம் கூ ியது வரறவற்கத்தக்க ஒன் ாகறவ 
கருதுகிற ன். ஒரு அரெியல் தனலனமனய அனழத்தால் தான் மாநாடு ெி க்கும் 
என்  பார்னவனய உனடத்து, இைி தமிழ் ஆய்வுக் கருத்தரங்குகளும் மாநாடுகளும் 
ஆய்வாைர்கைால், ஆய்வு றநாக்கத்றதாடு மட்டுறம முன்தைடுக்கப்படும் முயற்ெிகள் 
தபறுக றவண்டும். 
 
 தநெவாைர்கைின் மைிதக்குலத்திற்காை பங்கைிப்பாை னகத்த ி தயாரிப்புகள் 
பற் ிய ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெி, தமிழகத்தில் இஸ்லாமிய மரபுகைின் 
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வரலாற்றுப் பதிவுகள், தமிழ் ஆவணப் பாதுகாப்பிற்காை அவெியம், எைத் தமிழ் மரபு 
அ க்கட்டனையின் பங்கைிப்புக்களுக்கு றபரனவ வாய்ப்பு வழங்கியிருந்தது. 

 
 தமிழுக்குத் திருவிழாக்கள் தமிழர் புலம்தபயர்ந்து வாழும் எல்லா நாடுகைிலும் 
நடப்பது இந்த நூற் ாண்டின் ெி ப்பு. இந்த முயற்ெிகள் றமன்றமலும் வைர றவண்டும்; 
தமிழின் வைத்னத உலக ியச் தெய்ய றவண்டும்! 
 
 
அன்புடன் 
முனைவர். க.சுபாஷிணி 
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1. உைகத் தெிழர் ொநாடு - கம்ப ாடியா 

 ——   முனைவர்.க.சுபாஷிணி 

 முதலாம் உலகத் தமிழர் 
மாநாடு கம்றபாடியா நாட்டில் நடந்து 
தவற் ித் திருவிழாவாக அனமந்ததில் 
உலகத் தமிழர் தபருனம 
தகாள்ைத்தான் றவண்டும். ஒரு 
அரொல், ஒரு அனமப்பால், ஒரு 
ெங்கத்தால், ஒரு கல்விக்கழகத்தால் 
மாநாடுகள் கூட்டப்படுவதுதான் 
இயல்பு. ஆைால் இதற்கு மாற் ாக, 
வாட்ெப் எனும் னகத்ததானலப்றபெி 
கணிைி ததாழில்நுட்பத்தின் 
துனணயுடன், ஐவர் இனணந்து, தமிழ் 
உலகில் வணிகர்கைாகவும், ெமூக 
றெனவயாைர்கைாகவும், 
கல்வியாைர்கைாகவும், 
அரெியல்வாதிகைாகவும், 
ஆய்வாைர்கைாகவும் தெயல்பட்டு 
வருறவானர இனணத்து இந்த 
மாநாட்டினைச் தெய்து 
முடித்திருக்கின் ார்கள். இந்த 
மாநாட்டுக்காை அடிப்பனட கருத்தினை 
உருவாக்கி இயக்கிய ஐவர் - ஒரிொ 
பாலு, திரு.ெீைிவாெராவ், திரு.ஞாைம், 
திருமதி தாமனர ெீைிவாெராவ், 
மருத்துவர் க.தணிகாெலம் மற்றும் 
அவர்கறைாடு கம்றபாடிய 
தமிழ்ச்ெங்கத்தின் தனலவர் 
திரு.ராமொமி ஆகிறயார். இந்த 
மாதபரும் கருத்துக்கு உயிர்தகாடுத்துச் 
தெயல்படுத்திய இந்த ஐவனரப் 
பாராட்டி வாழ்த்துவது உலகத் 
தமிழரின் கடனமயாகும். 
 

  இந்த மாநாடு கு ிப்பாக இரண்டு 
தபரும் துன கைில் தன் கவைத்னதச் 
தெலுத்தும் வனகயில் அனமந்திருந்தது. 
றம மாதம் 19ம் றததி அமர்வுகளும் றம 
மாதம் 20ம் றததி அமர்வுகளுமாக 
இரண்டு நாட்கள் உனர நிகழ்ச்ெிகளும் 
கனல நிகழ்ச்ெிகளும் நனடதபற் ை. 
 

 
  கம்றபாடிய அரெின் முழு 
ஒத்துனழப்பு இந்த மாநாட்டிற்கு 
இருந்தது என்பது தபருனமப்பட 
னவக்கின் து. நிகழ்ச்ெியின் ததாடக்க 
விழாவில் கம்றபாடிய நாட்டின் 
தெயலாைர் மாண்புமிகு ொவ் ெிறவான் 
அவர்கள் கலந்து தகாண்டு 
நிகழ்ச்ெினயக் குத்து விைக்றகற் ித் 
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ததாடங்கி னவத்தார். அவருடன் 
கம்றபாடிய அரெின் கல்வி அனமச்ெின் 
துனணச்தெயலாைர் மாண்புமிகு பாவ் 
றொம்தெதர, கம்றபாடிய அரெின் 
கைிமவைம் மற்றும் எரிெக்தி 
அனமச்ெகத்தின் முதன்னம இயக்குநர் 
மாண்புமிகு விக்டர் றஜாைா, 
கம்றபாடிய அரெின் ெியாம் ரீப் 
மாவட்ட துனண ஆளுநர் மாண்புமிகு 
தியா தெய்ஹா ஆகிறயாரும் கலந்து 
நிகழ்ச்ெிக்குப் தபருனம றெர்த்தைர். 
 

 
  தமிழ்த்தினரயுலகின் 
பிரபலங்கைாை திரு.ெரத்குமார் இந்த 
நிகழ்வில் ஒரு தமிழ் உணர்வாைராகக் 
கலந்து ெி ப்பித்தார். அவருடன் 
தமிழ்ச்ெிைிமா இயக்குநர் 
திரு.தங்கர்பச்ொன், ததருக்கூத்து 
கனலஞரும் தினரப்பட 
இயக்குநருமாகிய ெங்ககிரி ராஜ்குமார் 
மற்றும் அவரது ததருக்கூத்துக் 
கனலஞர்களும் கலந்து நிகழ்ச்ெிக்கு 
றமலும் சுனவ கூட்டிைர். 
 

  இன்ன ய கணக்தகடுப்பின் படி 
உலக நாடுகைின் எண்ணிக்னக 195 
ஆகும். இதில் ஏ க்குன ய 160க்கும் 
றமற்பட்ட நாடுகைில் இன்று தமிழர் 
வாழ்கின் ைர் என்பதற்காை தரவுகள் 
நமக்குக் கினடத்த வண்ணம் 
இருக்கின் ை. தமிழர்கள் காலம் 
காலமாகக் கடலில் தூரப் பயணம் 
றமற்தகாண்டு பல புதிய நாடுகனைக் 
கண்டு அங்கு வாழ்ந்தும் தபயர்ந்தும் 
தன் சுவடுகனைப் பதிந்திருக்கின் ைர். 
கடனலக் கண்டு அஞ்சும் பண்பு 
தமிழர்களுக்கில்னல. எல்னலகைற்  
நிலப்பரப்பிற்குச் தொந்தக்காரர்கைாகத் 
தம்னம நினலப்படுத்திக் 
தகாண்டவர்கள் தமிழர்கள். 
 
  முன்ைர் தமிழர் வாழ்கின்  
நாடுகள் என் ால் அனவ இந்தியா, 
இலங்னக, மறலெியா, ெிங்னக பர்மா 
என்று மட்டுறம நம் ெிந்தனை 
தெல்லும். இன்ற ா நிலனம 
மா ிவிட்டது. ஆெிய கண்டத்னதத் 
தவிர்த்து லட்ெக்கணக்காை தமிழர்கள் 
ஐறராப்பா, ஆஸ்திறரலியா, மற்றும் 
அதமரிக்க கண்டங்கைில் இன்று 
வாழ்கின் ைர். னதவான், வியட்நாம், 
ெீைா, கம்றபாடியா, தமாரிஷியஸ், 
அந்தமான், நிக்றகாபார் தீவுகள் 
மட்டுமல்ல; வனரபடத்தில் றதடிைால் 
மட்டுறம கினடக்கக்கூடிய கூடலப், 
மார்ட்டிைிக், பாப்புவா நியூ கிைி 
றபான்  தீவுக் கூட்டங்கைிலும் தமிழர் 
வாழ்கின் ைர் என்பனத இந்த மாநாடு 
நிரூபித்தது. பாப்புவா நியூ கிைி 
நாட்டின் ஆளுநரின் துனணவியார் 
மாண்புமிகு சுபா அபர்ணாவின் வருனக 
இந்த மாநாட்டிற்குப் புத்துணர்ச்ெி 
தகாடுப்பதாகறவ அனமந்தது. 
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  இந்த மாநாட்டில் தமிழ் தமாழி, 
வரலாறு, பண்பாடு, ெமூகவியல் 
ததாடர்புகைாை ஆய்வுகள் பற் ிய 
உனரகள் முதல் நாள் நிகழ்ந்தை. 
இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு முற்றும் 
முழுவதுமாக தமிழர் வணிகம் 
பற் ியதாக அனமந்தது. இது தமிழ் 
உலகிற்கு ஒரு புதிய முயற்ெி என்ற  
கூ லாம். தவவ்றவறு தைங்கைில் 
இயங்கும் வர்த்தகத்துன யிைர், 
அதிலும் தமிழர்கள், தங்கள் துன  
ொர்ந்த தெயல்பாடுகனை விைக்கி 
எவ்வாறு ஏனைய தமிழர்களும் 
இத்தனகய வணிக முயற்ெிகைில் 
பங்தகடுத்துக் தகாள்ைலாம் எை புதிய 
தெய்திகனை வழங்கிச் தென் ைர். 
எல்றலாருக்குறம தம் கருத்துக்கனைப் 
றபசுவதற்குக் தகாடுக்கப்பட்ட றநரம் 
மிகக் குன வாக இருந்தது என் ாலும் 
அந்த கு ிப்பிட்ட றநரத்திற்குள் தங்கள் 
கருத்துக்கனைச் தொல்லி உலகைாவிய 
தமிழர்கைின் தெயல்பாடுகனைப் பதிந்த 
ஒரு ெி ப்பு மிக்க நிகழ்வாக இந்த 
மாநாடு அனமந்தது. 
 
  இந்த மாநாட்டில் தமிழ் மரபு 
அ க்கட்டனை திரு.ஒரிொ 
பாலசுப்பிரமணி அவர்கனை 
“தமிழ்க்கடறலாடி” என்  விருதைித்து 

தபான்ைானட றபார்த்திச் ெி ப்பித்து 
வாழ்த்திறைாம். தைது இனடவிடாத 
முயற்ெிகைிைாலும், ததாடர்ந்த 
பயணங்கைிைாலும் உலகின் பல 
மூனலகைில் வாழும் தமிழ் மக்கைின் 
தி னைக் கண்ட ிவது, அவர்கனை 
வாட்ெப் குழுமத்தின் வழி 
ஒன் ினணப்பது எைச் தெயல்பட்டு 
வருபவர் இவர். கடல் வழிப் 
பயணத்தினூடாக பண்னடய தமிழர் 
உலகின் பல பகுதிகளுக்குச் தென்று 
தினரமீைர்கைாகத் திகழ்ந்தைர் என்  
தெய்தினய ததாடர்ந்து கூ ி இைம் 
ெமுதாயத்திைரினடறய புத்துணர்ச்ெியும் 
தன்ைம்பிக்னகயும் ஊட்டி வரும் 
ெி ந்த பண்பாைர் திரு.ஒரிொ பாலுனவ 
இந்த நிகழ்வில் கவுரவிப்பதில் தமிழ் 
மரபு அ க்கட்டனை தபருனம 
தகாண்றடாம். 
 
  தைது தநடுநானைய அரசுப்பணி 
அனுபவம், ஆழ்ந்த தமிழ்ப்புலனம, 
ெி ந்த வர்த்தக றமைாண்னமத்துன  
அனுபவங்கைின் தவைிப்பாடாக 
இருநாட்கள் மாநாட்டிலும் தைது 
கருத்துக்கைால் ெிந்தனைக்கு 
விருந்தைித்தவர் திரு.பாலச்ெந்தர் 
ஐஏஎஸ் அவர்கள். ஹார்வர்ட் 
பல்கனலக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்னக 
அனமவதற்காகப் பல வழிகைில் 
றெனயயாற் ிய நற்பண்பாைர். 
திருக்கு ள் உலகப்தபாதுமன  என்  
கருத்னத தைது ஆழ்ந்த 
தமிழ ிவிைாலும் ெமூக 
நலச்ெிந்தனையிைாலும் தமிழ் மக்கள் 
அ ிந்து றமம்படத் ததாடர்ந்து 
கூ ிவரும் இவரது பங்தகடுப்பு இந்த 
மாநாட்டிற்கு வைத்னதச் றெர்த்தது. 
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  தமிழ் மரபு அ க்கட்டனையின் 
உலகம் தழுவிய தமிழ் ஓனலச்சுவடி, 
கல்தவட்டு மற்றும் பழம் ஆவணப் 
பதிவு முயற்ெிகள் பற் ியதாக இந்த 
மாநாட்டில் எைது உனர 
அனமந்திருந்தது. தமிழகம் மட்டுமன் ி, 
மறலெியா, ஐறராப்பாவின் கு ிப்பிட்ட 
ெில நாடுகைில் தமிழ் மரபு 
அ க்கட்டனை இதுகாறும் 
நிகழ்த்தியுள்ை ஆவணப்பாதுகாப்பு 
மற்றும் மின்ைாக்க முயற்ெிகள் பற் ி 
எைது உனரயில் கு ிப்பிட்றடன். 
இன்னும் ஏராைமாை ஓனலச்சுவடிகள் 
தைியார் வெமும், 
ஆவணப்பாதுகாப்பகங்கைிலும் 
உள்ைனமனய விவரித்து இனவ 
வாெிக்கப்பட்டு இவற் ில் உள்ை 
தெய்திகள் தமிழ் மக்கள் பார்னவக்குக் 
தகாண்டு வரப்படறவண்டியதன் 
அவெியத்னதயும் எைது உனரயில் 
விவரித்றதன். 
 
  இந்த மாநாட்டில் ெி ப்பு 
அம்ெமாகத் ததாடக்க விழாவில் 
நூல்கள் தவைியிடப்பட்டை. முனைவர் 
சுபாஷிணியின் ”உ.றவ.ொவுடன் ஓர் 
உலா”, றபரா. நா. கண்ணைின் 
”தகாரியத் தமிழ் ததாடர்புகள்”, 
நாவலாெிரினய மாயாவின் ”கடாரம்”, 

எச்.எச்.விக்கிரம்ெிங்றகவின் 
”பத்திரிக்னகயாைர் எஸ்.எம்.கார்றமகம், 
வாழ்வும் பணியும்”, முனைவர். 
மலர்விழி மங்னகயின் ”உதயணன் 
காவியம்", தனுசு இராமச்ெந்திரைின் 
”அருைாைர்கள் அருைிய ெிந்தனைகள்” 
ஆகிய நூல்கள் இந்த தவைியடீ்டில் 
இடம் தபற் ை.  தமிழர் கூத்துக்கனல 
நலிந்து வரும் ஒரு கனலயாகி 
விட்டது. இதற்குப் புத்துயிர் தகாடுக்கும் 
வனகயில் இந்த மாநாட்டில் ெங்ககிரி 
ராஜ்குமாரின் “நந்திக்கலம்பகம்” 
ததருக்கூத்து அனமந்திருந்தது. 
தமிழகத்திற்கும் 
கம்றபாடியாவிற்குமாை பல்லவர் 
ததாடர்னப மிகத் தி னமயாக 
தவைிப்படுத்தும் வனகயில் இந்த 90 
நிமிட நாடகம் வந்திருந்த 
எல்றலானரயும் கவர்ந்திழுத்து ரெிக்க 
னவத்தது. 
 
  கம்றபாடியாவில் நடந்து முடிந்த 
இந்த உலகத் தமிழர் மாநாடு உலகம் 
முழுனமக்கும் வாழும் தமிழர்கனை 
ஒன் ினணக்கச் தெய்த அரும் முயற்ெி 
என்பதில் ஐயமில்னல. இந்தக் 
கூட்டனமப்பு ததாடர்ந்து ெீரிய 
முன யில் உலத் தமிழர்கனை 
ஒன் ினணத்து வர்த்தகத்திலும், தமிழர் 
வாழ்வியல் வரலாறு ததாடர்பாை 
ஆய்வுகைிலும், உலகைாவிய அரெியல் 
தைத்திலும் தமிழர் தவற் ிக் தகாடி 
நாட்டப் பானத அனமக்கும் எை நான் 
திண்ணமாக நம்புகின்ற ன். 
 
வாழ்க தெிழ். ஓங்குக தெிழர் ஒற்றுலெ! 
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2. அற்லைத் தெிழர் பநாக்கும் இற்லைத் தெிழர் ப ாக்கும் 

 ——   இ. ஆ. ப., றகா. பாலச்ெந்திரன் 

 

 

 
‘அற்லைத் தெிழர் பநாக்கும் 
இற்லைத் தெிழர் ப ாக்கும்’ 

 

  ஒரு மைிதறைா ஒரு குழுமறமா 
அல்லது ஓர் இைறமா, முன்றைற் ப் 
பானதயில் தெல்ல றவண்டின், அதற்கு 
முதல்படி தன்னை அ ிதல் ஆகும். 
 
  இந்த தன்னை அ ியும் முயற்ெி, 
வாழ்ந்து தகாண்டிருப்றபார் தம் 
வரலாறு அ ியும் றபாழ்தில் 
அவர்கனை விழிப்பு  னவக்கும்; 
வழீ்ந்து பட்றடாறம என்று தைர்ச்ெி 
அனடறவானர, அவர்தம் முந்னதய 
தபருனமகனை, படீுநின  மாண்புநின  

வாழ்க்னகயினை நினைவு கூர்ந்து வறீு 
தகாண்டு எழ னவக்கும். 
 
  பல்றவறு அரெியல் மற்றும் 
ெந்தர்ப்ப சூழ்நினலகைால் இந்தியாவின் 
தமிழ்நாட்டில் வாழும் தமிழர்களும் 
பல புலம் தபயர்ந்த தமிழர்களும், 
தமிழர் என்  தங்கள் அனடயாைத்னத 
நினல நிறுத்திக் தகாள்ை தபரும்பாடு 
பட றவண்டிய கால கட்டத்தில் 
இருக்கும் இந்தச் சூழ்நினலயில், 
அற்ன த் தமிழரின் றநாக்கு என்ை, 
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எதைால் அந்த றநாக்கு உலகின்  
மிகுந்த உன்ைதமாை ஓர் இைமாக 
அவர்கனை னவத்திருந்தது என்பதனை 
ஆய்ந்தால், இற்ன த் தமிழரின் 
இன்ன ய றபாக்கு என்ை, அது எந்த 
மாறுதல்கனை ஏற்றுக் தகாண்டால் 
அற்ன த்  தமிழர்தம் உன்ைத 
நினலயினை அனடய முடியும் 
என்பதனை உணர முடியும். 
 
  நம்னமப் பற் ி நாம் 
அ ிவதற்காை பழந்தமிழ் 
இலக்கியங்கள் ஏ க்குன ய கி மு 
இரண்டாம் நூற் ாண்டிலிருந்து கி பி 
மூன் ாம் நூற் ாண்டு வனரயாை 
காலகட்டங்கைில் இயற் ப் தபற்  
பத்துப் பாட்டு எட்டுத் ததானக என்  
பதிதைண்றமல்கணக்கு, மற்றும் 
ெிலப்பதிகாரம், மணிறமகனல, ெீவக 
ெிந்தாமணி, திருக்கு ள், நாலடியார், 
இன்ைா நாற்பது, இைியனவ நாற்பது 
றபான்  பதிதைண்கீழ்க்கணக்கு 
நூல்கள்தாம்.  
 
  றமலும், நம் நாட்டு 
அகழ்வாராய்ச்ெிகள் கல்தவட்டுக்கள் 
இவற்ற ாடு, பி  நாட்டுக் 
கல்தவட்டுக்களும் 
அகழ்வாராய்ச்ெிகளும் ெில ஆயிரம் 
ஆண்டுகைாய் தமிழர் நடத்திய கடல் 
பயணங்கள் மற்றும் கடல் வழி 
வணிகத்தினைப் பற் ிக்கூறும் 
தகவல்கள் ஆகும். இனவயனைத்தும் 
அற்ன த் தமிழரின் றநாக்கினையும் 
அந்றநாக்கிற்கிணங்க நடந்த அவர்கைது 
மாண்புமிகு வரலாற் ினையும் 
விரிவாக எடுத்துக் கூறும். 
 

  னகயில் உள்ை நூல்கைிலிருந்து 
ெில உதாரணங்கைின் மூலம் அற்ன த்   
தமிழரின் றநாக்கினை - வாழ்வாங்கு 
வாழ்ந்த முன யினைப் பார்ப்றபாம். 
 
  சங்ககாை இைக்கியங்கள் 
காதலையும் ப ார்த்திைத்லதயும் 
ெட்டுபெ மசால்ைி இருப் தாகப் 
 ரவைாக உள்ள ஓர் கருத்து 
கற்ைைிந்தவர்களால் வன்லெயாக 
ெறுத்துக்   கூைப் டவில்லை. 
 
   புைநானூற்லை ெட்டுபெ 
 ார்த்தால் கூட, ெனித ொட்சி, நீர் 
பெைாண்லெ, கற்ைவர் சிைப்பு, 
ெழலையர் ப ாற்ைல், கல்வியின் 
பென்லெ, முலையாக அரசாளும் 
மநைிமுலைகள் என்ை  ை 
பகாட் ாடுகள் குைிப் ிடப் ம ற்று 
இருக்கின்ைன. எல்ைாவற்றுக்கும் 
பெைாய், அலனத்துைகும் அலனத்து 
ொனிடரும்  எம் அங்கம் என்று 
உணர்ந்து மதளிந்ததும் அற்லைத் 
தெிழர்தம் ப ாக்காய், வாழ்வியல் 
மநைிமுலையாய் இருந்ததுவும் 
கூைப் ட்டிருக்கிைது. 
 
ெனித ொட்சி: 
  'மூத்தவர்கனையும் 
ெிறுவர்கனையும் இலவெமாக 
இக்கனரயிலிருந்து அக்கனர தகாண்டு 
றெர்க்கும் ஓடம் றபால்' என் பாட்டின் 
நாயகன் எல்லார்க்கும் உதவும் 
தகாள்னக தகாண்டவன் என்று 
கடும்பனூர் கிழான் பற் ிப் பாடும் 
றபாது நன்ைாகைார் உனரப்பது 
(பு நானூறு 381) அற்ன த் தமிழரின் 
பண்பு நலனுக்குச் ொன்று. 
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நீர் பெைாண்லெ: 
  வான்ெி ப்பினைப்பற் ி 
வள்ளுவர் பாடும் முன்றப அதைினும் 
ஒருபடி றமறல றபாய், 'மனழனய 
மட்டும் நம்பி வாழும் 
புன்தெய்நிலங்கைில் வினைச்ெல் உறுதி 
இல்னல; எைறவ நினலத்த நீர் 
வைத்னதப் தபருக்குவது மன்ைைின் 
முதல் கடனம' என்று குட புலவியைார் 
பாண்டியன் தநடுச்தெழியனுக்கு 
அ ிவுறுத்துகி ார் (பு நானூறு 18). 
 
கற்ைார் சிைப்பு: 
  ‘பனகவரிடமிருந்து என் 
மக்கனைப் பாதுகாக்காவிடில் வரலாறு 
என்னை வனெ பாடட்டும்’ என்று 
கூ ிய தனலயாலங் காைத்துச் 
தெருதவன்  பாண்டியன் 
தநடுஞ்தெழியன் அதற்கும் றமலாய், 
'புலவர் தபருமக்கள் என்னைப் புகழ்ந்து 
பாடும் தபருனமனய நான் 
இழப்றபைாக' என்று கூ ிைான். 
இதுதான் அற்ன த் தமிழர் கற்ற ார்க்கு  
அைித்த ெி ப்பு.  
 
‘ஓங்கிய ெி ப்பின் உயர்ந்த றகள்வி 
மாங்குடி மருதன் தனலவன் ஆக 
உலகதமாடு நினலஇய பார்புகழ் 
ெி ப்பிற் 
புலவர் பாடாது வனரக என் நில 
வனர...’ 
என்பது பாண்டியன் பாடல்(பு நானூறு 
72). 
 
 முன யாய் வரி தபறுக; 
தகாடுங்றகால் தவிர்க்க ‘அறுவனட 
தெய்த தநல்னல யானைக்கு உணவாய் 
அைித்தால் ஒரு மா நிலத்து தநல் பல 
நாள் உணவாய் ஆகும் (3 மா = 1 

ஏக்கர்). ஆைால் யானை வயலில் 
நுனழந்தததன் ால், வயலில் வினைந்த 
தநல்லில் யானை வாயில் தென் னத 
விட, அதன் காலால் அழிவது தான் 
மிகுதி. முன யாய் வரி வாங்கும் மரபு 
ததானலத்து, தபரும் ததானக வரி தப  
முயலும் அரென் யானை கால் பட்ட 
நிலம்றபால் அழிவான்’ என்று 
பிெிராந்னதயார் பாண்டியன் அ ிவுனட 
நம்பிக்கு ஆற்றும் அ ிவுனர 
(பு நானூறு 184)  கற்ற ார் வல்லனம 
மிக்க மன்ைனுக்குத் துணிந்து 
அ ிவுனர கூறும் ம வராய்த் திகழ்ந்த 
ெமுதாயத்னதக் காட்டுகி து. 
 
கல்வியின் ம ருலெ: 
  'எப்பாடு பட்றடனும் எவ்விதச் 
சூழ்நினலயிலும் கற் னலக் னகவிடல் 
ஆகாது. 
 
  தன் மக்கைில் கற் வனைத்தான் 
தாய் மதிப்பாள்; ஒரு குடியில் 
பி ந்றதாரில், மூத்தவனை ஏற்காது, 
கற் வனைத்தான் அரசு ஏற்கும்; நால் 
வருணங்கைினுள் கீழ் 
நினலயிலுள்றைார் கற் வர் ஆயின், 
றமல் நினலயிைரும் அவர்க்குப் 
பணிவார்’ என்த ல்லாம் உனரக்கும் 
ஆரியப் பனட கடந்த தநடுஞ்தெழியன் 
பாடல் (பு நானூறு 183) கல்விக்கு 
ஆள்றவார் தகாடுத்த ெி ப்பினைச் 
தெப்புகி து. 
 
ெழலையர் ப ாற்ைல்: 
  அதியமான் தநடுமான் அஞ்ெி 
தன் கவினதனய ரெிப்பனத 
தன்ைடக்கமாய்க் கூ  வந்த  
ஒைனவயார், ‘குழந்னதயின் 
மழனலயில் யாழினெயின் இன்பம் 
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இல்னல; காலத் ததைிவில்னல; 
தபாருள் ஏதுமில்னல; ஆைாலும் 
அனவயனைத்தினையும் விடப் 
தபரிதாய் அது மழனலயின் 
தந்னதக்குத் தருவது றபரின்பம். 
அதுறபால்தான் அதியமான் என் 
கவினதயில் கட்டுண்டு கிடப்பதும்’ 
என்  பாடல் (பு நானூறு 92) அற்ன த் 
தமிழர் மழனலயனர றநெித்த 
மாண்புதனைக் காட்டுகி து. 
 
  பதிதைண்கீழ்க்கணக்கில் 
ெிலம்னபயும் கு னையும் மட்டுறம 
றநாக்கிைால் கூட அற்ன த் தமிழரின் 
ஆயிரம் ஆயிரம் தந ிமுன கள் 
காணக் கிடக்கின் ை. காவியத்தின் 
துவக்கத்திறலறய இைங்றகாவடிகள் 
இயற்னகயின் தகானடகளும் நாம் 
வாழும் நகரமுறம நாம் றபாற்  
றவண்டிய முதன்னமகள் என்பனதக் 
றகாடிடுகி ார்: 
 
‘ஞாயிறு றபாற்றுதும் ஞாயிறு 
றபாற்றுதும் 
திங்கனைப் றபாற்றுதும் திங்கனைப் 
றபாற்றுதும் 
மாமனழ றபாற்றுதும் மாமனழ 
றபாற்றுதும் 
பூம்புகார் றபாற்றுதும் பூம்புகார் 
றபாற்றுதும்’. 
 
  வள்ளுவம் ஆயிரம் ஆயிரம் 
தந ிமுன கனைச் சுட்டிக் காட்டுகி து: 
 
‘எப்தபாருள் யார்யார் வாய்க் 
றகட்பினும் அப்தபாருள் 
தமய்ப்தபாருள் காண்ப த ிவு’ 
‘இரந்து உயிர்வாழ்தல் றவண்டின் 
பரந்து 

தகடுக உலகி யற் ியான்’ 
‘அல்லற் பட்டு ஆற் ாது அழுத 
கண்ணரீ் அன்ற  
தெல்வத்னதத் றதய்க்கும் பனட’ 
‘இடிப்பானர இல்லா ஏமரா மன்ைன் 
தகடுப்பார் இலானும் தகடும்’ 
‘பி ப்தபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் 
ெி ப்தபாவ்வா 
தெய்ததாழில் றவற்றுனம யான்’ 
இன்னும் எத்தனைறயா 
எடுத்துக்காட்டுகள் கூ லாம். 
 
  அற்ன த் தமிழரின் றநாக்கின் 
ொரம் கணியன் பூங்குன் ன் 
ஒருவைின் பாடலில் மிைிர்கி து 
(பு நானூறு 192): 
‘யாதும் ஊறர யாவரும் றகைிர் 
தீதும் நன்றும் பி ர் தரல் வாரா... 
தபரிறயானர வியத்தலும் இலறம 
ெி ிறயானர இகழ்தல் அதைினும் 
இலறம’. 
எைறவ அற்ன த் தமிழர் கடல் கடந்து 
தென்று தபாருள் றெர்த்தைர்; அதற்கும் 
றமலாய் மாண்புமிகு புகழ் றெர்த்தைர். 
 
      ‘ஈதல் இனெபட வாழ்தல் 
அதுவல்லது 
       ஊதியம் இல்னல உயிர்க்கு’ 
என்  வள்ளுவ இலக்கணத்னதப் 
பின்பற் ிய இலக்கியமாய் அவர்தம் 
வாழ்வு அனமந்திருந்தது. மைித றநயம் 
மைித மாண்பினைப் றபாற்றுதல் 
மாைிடத்னத முன்னவத்தல் அவர்தம் 
ஆதி சுருதியாய் ஆதி நாதமாய் 
விைங்கியது.  
 
  அதன் ின் ொனிடத்லதப் 
 ாடிய, ெனித பநயத்துக்கும் பெைாய் 
 ிர ஞ்ச பநயத்லதக் கூைிய 
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சான்பைார் பதான்ை ஏைத்தாழ 2000 
ஆண்டுகள் பதலவப்  ட்டன. 
 
  தமிழுக்கு இைினமயும் 
தெழுனமயும் றெர்த்த கம்பரும் மூவர் 
உள்ைடக்கிய நாயன்மாரும் ஆண்டாள் 
உள்ைடக்கிய ஆழ்வார்களும் 
இன வனை முன்ைினலப் 
படுத்தியவர்கள். 
 
  ஆம். அற்ன த் தமிழரின் 
ததாடர்ச்ெி பாரதியும் வள்ைலாரும் 
மட்டுறம ஆவர். 
 
 வாடிய பயினரக் கண்ட றபாததல்லாம் 
வாடிய வள்ைலார் மைிதன் அனடய 
றவண்டிய றமன்னமனய 
உணர்த்திைார். 
‘காக்னக குருவி எங்கள் ஜாதி - நீள் 
கடலும் மனலயும் எங்கள் கூட்டம்’ 
என்று முழங்கிய பாரதி, அற்ன த் 
தமிழர் றபால் இற்ன த் தமிழரும் 
தபாருட் தெல்வத்தில் உயர 
றவண்டியது இன் ியனமயாதது 
என்றும் உனரத்தான்: 
‘கங்னக நதிப் பு த்துக் றகாதுனமப் 
பண்டம் 
காவிரி தவற் ினலக்கு மாறு 
தகாள்றவாம்’ 
 தமிழர் வரலாற் ில் மிகக் 
தகாடுனமயாை ஒரு தருணத்தில் 
வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கும் இற்ன த் 
தமிழர் தாய்வடீ்டிலும் தாம் 
அைானதகைாக்கப் படும் சூழ்நினலகள் 
உருவாகி உரம் தபறுவனத முழுவதும் 
உணரா அ ிவிலிகைாய் 
இருக்கின் ார்கள். 
 

  தமிழர்க்தகை இருக்கும் மிகப் 
தபரிய அனடயாைம் அவர்தம் தமாழி. 
அம்தமாழிக்கு ஊறு வினைவிக்க 
ஊரார் றதனவயில்னல; இவறர 
றபாதும் என்  அைவிற்குத் தமினழ 
மழனலயர் பள்ைி துவங்கி முதுகனலப் 
படிப்புவனர ஒதுக்கி னவக்கும் அவலம் 
நனடதபறுகி து. இற்ன த் தமிழரின் 
றபாக்கு வழிய ியாப் றபாக்காய்  
தென்று தகாண்டிருக்கி து. 
 
  பகுத்த ியும் பாங்கினை இழந்து 
தமாழிப் பற் ினை விட தமாழி 
உணர்ச்ெிறய அதிகம் உள்ை ஒரு 
கூட்டமாய் தமிழிைம் தமிழகத்தில் 
வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கி து. 
 
  மன க்கப்பட்டது றவதம்; 
அதைால்தான் அனத ‘மன ’ என்று 
தபயரிட்டைர் தமிழர். தி ந்த நூலாய்த் 
திகழ்வது திருக்கு ள். அதனை ‘உலகப் 
தபாது மன ’ என்று எவறரா தொல்ல, 
இன்று வனர அனதக் 
கிைிப்பிள்னைகைாய் திருப்பித் திருப்பி 
தொல்லிக் தகாண்டிருக்கி து 
தமிழ்க்குடி. 
 
  பதிதைண்றமல்கணக்கில் உள்ை 
ஒரு நூலால் பாடப் தபற்  றெரன் 
தெங்குட்டுவனுக்கு, அந்த நூலிலிருந்து 
காலத்தால் ெில நூற் ாண்டுகள் 
பிந்திய ெிலப்பதிகாரம் பனடத்த 
இைங்றகா உடன் பி ப்பாய் இருக்க 
இயலுறமா? 
 
  அமராவதி அம்பிகாபதி கனத 
றபால் உள்ை இந்த கர்ண பரம்பனரக் 
கனதனயயும் வரலா ாய் எண்ணி 
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இன்றும் வழிதமாழிவது இற்ன த் 
தமிழர் றபாக்கு. 
 
  கடல் கடந்து கண்டங்கள் பல 
தென்று தம் வணிகத் தி த்தால் உலக 
வணிகத்தில் உன்ைதம் தபற்  தமிழர், 
இந்தியா என்  நாடு உருவாைபின் 
உள்நாட்டிறலறய  ஒரு துைியாய் 
ஒடுங்கி விட்ட நினலகண்டு தகாதித்த 
பாரதிதாெைின் தநருப்புதான், 
‘எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வைமும் 
மங்காத தமிதழன்று ெங்றக முழங்கு’ 
என்  இ வா வரம் தபற்  வரிகள். 
 
  இன்று தமிழர்கள் எதிர்றநாக்கும் 
ெிக்கல்கள் மற்றும் ெிரமங்கள் நின ந்த 
காலகட்டத்தில் 
‘எங்கள் வாழ்வால் எங்கள் வைத்தால் 
இைி 
என்த ன்றும் மங்காது எம் தமிழ்’ 
என்  புது தமாழி பயின் ாலன் ி; 
அப்புது தமாழினய நனடமுன ப் 
படுத்திைால் அன் ி; 
உலக றநயம் கற்பித்த அற்ன த் 
தமிழராய் வாழ்றவாம்; உள்ளூரிறலறய 
உருவாகும் றவற்றுனமகனைக் 
கனைறவாம்  அல்லது தவிர்ப்றபாம் 
அல்லது ஒதுக்குறவாம் என்று உறுதி 
பூண்டாலன் ி, 

அற்ன த்  தமிழர்  றநாக்கும் இற்ன த் 
தமிழர் றபாக்கும் எதிர்த் தினெப் 
பயணமாகி விடும். 
  
  ஒன்று படுறவாம்; நம் 
முன்றைார் தொன்ை வழி நடப்றபாம்; 
தமிழராய் வாழ்றவாம்; தமினழ 
வைர்ப்றபாம்; நம் அனைவருக்கும் 
நமக்குள் றவற்றுனம  இலாப் தபருஞ் 
தொத்து தமிழ் என்பனத உணர்ந்து 
தமிழர் என்  உணர்னவ ஓர் 
உணர்வாக்குறவாம். 
 
  21 - ஆம் நூற் ாண்டு தமிழர்க்கு 
தமிழுக்கு புது யுகமாய், புவைியில் 
தமிழர்தம் புகழ் வைர்க்கும் யுகமாய் 
மலரும் - நாம் மைது னவத்தால்; நம் 
றபாக்னக ஒற்றுனமப் றபாக்காய் 
உருவாக்கி அனத, நீடித்து நினலக்க 
னவத்தால். 
‘வரீத் தமிழன் தவ ி 
தகாண்தடழுந்தான் 
உரக்கக் றகட்டான் ‘உயிறரா நம் தமிழ்?’ 
அகிலம் கிழிய ‘ஆமாம்’ என் ைர் 
‘ஒற்றுனம’ என் ான் ‘நற்ற ன்’ 
என் ைர்’ 
தொன்ைவன் பாரதிதாென். அதன் வழி 
நடக்க றவண்டிய காலக்கடனமயினை 
உணர றவண்டியவன் இற்ன த் 
தமிழன். 

 
 
றகா. பாலச்ெந்திரன்.,  இ. ஆ. ப. (ஓய்வு), 
ஆறலாெகர், தமிழ் இருக்னக அ க்கட்டனை, U.S.A. 
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3. கலைஞர் கைம் கம் 

 ——   புலவர் மாவண்ணா. றதவராென் 

 

 

 

  “கலம்பகம் பாடியபின் காவியம் 
பாடுக! ” என்பர் கற்  ிந்த ொன்ற ார். 
“தபரியார் வரலாற்றுப் தபருங்காவியம்” 
என்பது என் நீண்டநானையப் றபரவா. 
“தபரியார் பிள்னைத்தமிழ்” பாடிய 1943 
ஆம் ஆண்டிலிருந்றத அதாவது என் 22 
ஆம் வயதிலிருந்றத இந்தப் றபரவா 
நின றவ ாமல் உள்ைது. தபரியார் 
அவர்கைின் தபருந்ததாண்டராய் --- 
உண்னமயாய் ஊருக்கு உனலயாது 
உனழக்கும் உத்தமத் ததாண்டராய் 
விைங்கும் டாக்டர் தமிழ்றவள் 

கனலஞர் கருணாநிதி அவர்களுனடய 
அறுபதாம் ஆண்டு நின வு 
விழாவாகிய ”மணி விழா மலர்” ஆக 
இக் “கனலஞர் கலம்பகம்” பாடி 
முடித்றதைாயினும், மைம் 
அனமதியு வில்னல. றமலும் 
பாடத்தக்க பண்பும், அன்பும் 
நின ந்தவர் முன்ைாள் முதல்வர் 
டாக்டர் மு. க. அவர்கள். ஆயினும் 
சூத்திரராகப் பி ந்தவர்க்குக் 
கலம்பகத்தில் முப்பது பாடறல பாடுக 
என்று பாட்டியலுனடயார் விதித்த 
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பட்டினம விதிக்கு மா ாக 120 
பாடல்கள் விரிவாகப் பாடியதைால் 
ஒருவாறு அனமதி தபறுகிற ன். 
நாலாம் ொதியில் பி ந்தவர் முதலாம் 
ொதியில் பி ந்தவரிலும் 
றமலாந்தகுதியுனடயவர் என்பனத 
இந்நூல் மூலம் உறுதி தெய்கிற ன். 
வாய்ப்பு கினடத்தால் றமலும் 
பாடுறவன். 
 
  “ ஆனெபற் ி அன யலுற்ற ன்” 
என்று கவிமாமன்ைர் கம்பன் இராம 
கானத பாடியதற்குக் காரணம் 
கூ ிைார். டாக்டர்  கனலஞர் 
அவர்கனை எைக்கு அ ிமுகம் 
இல்னல. கனலஞர் கண்ட இருதபருந் 
தனலவர்கைாை தபரியார், றபர ிஞர் 
அண்ணா  ஆகிய இருவரிடமும் 
தநருங்கிய பழக்கம்; என்னையும் 
அவ்விருவரும் நன்கு அ ிந்து 
ஊக்கியவர்கள். ஆயினும் ஏறைா 
கனலஞரிடம் எைக்குப் பழக்கம் 
ஏற்படவில்னல. எைினும் இன்று 
தமிழிைத்திற்குக் கனலஞனரத் தவிர 
றவறு மிகச் ெி ந்த தனலவர் இல்லாத 
நினலனய உணர்கிற ன். அதைால் 
நாளுக்கு நாள் வைர்ந்து வரும்  
அன்பின் உந்துதறல இக் கலம்பகத்னத 
நான் பாடக்காரணமாகும்! 
னகம்மாற்ன றயா றவறு பயனைறயா 
கருதிப் பாடவில்னல. இதிறல 
வியப்புக்கு உரிய தெய்தி ஒன்று: 
எைக்குக்  கனலஞர் அவர்கள் றநரில் 
அ ிமுகம் இல்னல; மா ாகத் 
தி.மு.கழகம் தபரியாருக்கு எதிராக, 1949 
ஆம் ஆண்டிலிருந்து ெில ஆண்டுகள் 
தி. கழக றமனடகள் பலவற் ில் 
கடுனமயாகக் கனலஞனரத் தாக்கிப் 
றபெி வந்தவன் நான்! காலம் தெல்லச் 

தெல்லப் தபரியானரப் பின்பற்றும் 
கனலஞரின் உண்னம உள்ைம் 
உணர்ந்து, அவனரப் றபாற் த் 
ததாடங்கிறைன்.  எைினும், றநரில் 
பழகியது இல்னல. எைறவ, 
உண்னமயாை தமிழிைத் தன்மாைத் 
தனலவர் ஒருவர் மீது, காலக் 
கண்ணாடியாய் விைங்க, அன்பு மீதூரப் 
தபற்றுப் பாடப்தபற் து இந்நூல் 
எைலாம். 
 
  1943 – இல் தபரியானரப் 
புகழ்ந்து பாடிய தபருனமக்கு உரிய 
நாவிைால் நாற்பதாண்டுகள் கழித்து, 
கனலஞர் டாக்டர் கருணாநிதினயப் 
புகழ்ந்து பாடும் தபருனம தபறுவது 
எைக்குப் தபரும் மகிழ்ச்ெி தருவதாகும். 
தமிழக மக்கள் பல்றவறு கட்ெிகைில் 
ஈடுபட்டுப் பிரிந்துள்ைைர். ஆயினும் 
கனலஞர் கருணாநிதி அவர்கைிடம், 
அன்பும் மதிப்பும் தகாண்டு இருப்பது 
றபாலறவ, இக்கலம்பகத்னதயும் 
அன்புடன் வரறவற்று மதிப்பார்கள் 
என்  நம்பிக்னகயுனடறயன். 
 
இைி, கலம்பகம் பற் ி ஒரு ெிறு 
விைக்கம் : 
  கலம்பகம் என்பனதக் “கலம் + 
பகம்” என்றும், “கலப்பு + அகம்” என்றும் 
பிரிக்கலாம். கலம் என்பது 12 மரக்கால் 
தகாண்டறதார் அணவு. பகம் என்பது 
“கடவுைின்” ஆறு குணங்கனைக் 
கு ிக்கும் ஒரு தொல். ஆக, ‘கலம்பகம்’ 
என் ால் 12+6 = 18 என் ாகும். 
கலம்பகம் என்பது தபாதுவாக 18 
உறுப்புகனைக் தகாண்டதாகப் 
பாடப்படும். அனவ புயவகுப்பு, தவம், 
வண்டு, தூது, அம்மானை, பாண், 
மதங்கு, னகக்கினை, ெித்து, ஊெல், 
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கைி, ஊர், ம ம், காலம், தனழ, 
இரங்கல், ெம்பிரதம், மடக்கு என்பை.  
இப் பதிதைட்டு உறுப்புகளும், கலந்து 
வரப் பாடுவதுதான் கலம்பகம். 
 
  பல்றவறு மலர்கனைத் 
ததாடுத்துக் ‘ கதம்பம்’ என்னும் 
பூமானல தெய்து, அணிவதுறபால, 
பல்றவறு உறுப்புகனைக் தகாண்ட 
பாடல்கனைத் ததாடுத்துப் 
பாமானலயாக அணிவது மரபு.  
‘புதியை புகுதல் ‘ என்  உத்தியால் 
புலவர் தபருமக்கள் தம் கவித்தி னம 
விைங்கப் புதிதாகப் பனடத்து பாடிய 
தகாற் ியார், பிச்ெியார், இனடச்ெியார், 
கு ம், வனலச்ெியார், மடல், 
ஆற்றுப்பனட, திருப்புகழ் முதலிய 
உறுப்புகளும் தகாண்டு பின்ைால் 
கலம்பகத்னத விரிவாகப் பாடியுள்ைைர். 
மடல் என்  உறுப்பில் மடல் ஊர்றவன் 
என்றுதான் பாடப்படுறமயன் ி, 
மடலூர்ந்ததாக வரலாறு முன் 
நூல்கைிலும், வழக்கத்திலும் இல்னல. 
இம்மடல் தவிர, இதர உறுப்புகள் 
அனைத்தும் இந்நூலில் இடம் 
தபற்றுள்ைை. 
 
  ஒல்காப்புகழ் தபறும் 
ததால்காப்பியைார் “ விருந்றத தானும் 
புதுவது கிைந்த யாப்பின் றமற்ற  
என்று’ விதித்துள்ைபடி, இக்கலம்பகம் 
“விருந்து” என்  பிரிவில் அடங்கும். 
“விருந்து தானும், பழங்கனத 
றமலதன் ிப் புதிதாகத் தாம் 
விரும்பியபடி ததாடுக்கப்படும் 
ததாடர்நினலச் தெய்யுள் றமலது”. 
ஆனகயால் புதிதாகச் ெில 
உறுப்புகனைப் பனடத்துக் தகாண்டு 
இந்நூனலப் பாடி முடித்துள்றைன். 

அனவ:-- மாரியம்மன்ெினலக்காரி, 
கடிதம், தபண்பாற்னகக்கினை, 
புதுக்கவினதயர், தனலவன் இரங்கல் 
என்பைவாம். 
 
  கலம்பகத்தில் இந்த 18 
உறுப்புகளும் பி வும், 
கலந்திருக்குமாறு பாடுவறதாடு, பாவும், 
பாவிைமும் (தவண்பா, ஆெிரியம், 
கலிப்பா, வஞ்ெிப்பா என்  4 வனகயும்) 
இப்பா வனக ஒவ்தவான் ின் இைமாை 
துன , தாழினெ, விருத்தம் என்  
மூன்று வனகப் பாவிைமும்  கூட்ட 4+ 
(4×3=12) 16ம், மருட்பா என்  வனக 
ஒன்றும்,  வண்ணக் குழிப்பு 
(திருப்புகழ்ச் ெந்தம்) ஒன்றும் ஆகக் 
கூட்டிைால் 18 பா வனகயும் கலந்து 
வரப் தபறும் கலம்பகம் பாடப்படுவது 
மரபு. அம்முன றய கனலஞர் 
கலம்பகமும் உள்ைது. 
 
  காலம் என்  உறுப்பில் 6 பருவ 
காலங்கனையும், தூது என்  உறுப்பில் 
றமகம்,றதாழி, தநஞ்சு, நானர, ததன் ல் 
முதலிய பலவனகத் தூதுப் 
தபாருள்கனையும், அனமத்துப் பாடுவது 
புலவர் தி ம். விருத்தம் என்  பிரிவில் 
பல்றவறு வனகயுண்டு (விருத்தப் பா 
இயல் காண்க). அனவயும் 
கலம்பகத்தில் தபாருந்தி வரப் பாடுவர் 
புலவர்கள். இப்பாடல்கைில் பல 
வனகப்பட்ட அணிகளும், சுனவகளும் 
விரவி வரப் பாடப் படுவறத ெி ப்பு. 
அழகிய தபண்ணுக்கு றமலும் பல 
அணி துணிமணி வனககள் பூட்டி 
ஒப்பனைச் தெய்து 
அலங்கரித்தாற்றபால, இக்கலம்பகம் 
என்  காவியமும் பலவனக 
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அணிநலம், கற்பார் தநஞ்னெக் கவரும் 
தபரும் விருந்தாக உள்ைது. 
 
  கலம்பகத்தில் முதலில் 
மயங்கினெக் தகாச்ெகக் கலிப்பாவும், 
ததாடர்ந்து றநரினெ தவண்பாவும், 
கட்டனைக் கலித்துன யும், புயவகுப்பும் 
முதலில் வரப் பின்ைர் பலவனகயாை 
உறுப்புகள் வருமாறு, அந்தாதித் 
ததானடயில் பாடப்படுவது மரபாகும். 
இந்த மரபு முன  வழுவாமல் 
பாடப்படுவது கடிைமாை தெயறல. 
அதைால்தான் மிக எைிதாகப் புதுக் 
கவினத பாடுவதில் புதிய ஆர்வம் 
றதான் ியுள்ைது. எதுனக 
றமானைகனைத் றதடியனலவதும், 
அவற்ன ப் தபாருத்திக் கருத்னதத் 
திருத்தமாய்ப் பாடுவதும் எத்தனைக் 
கடிைம்! எைப் “புதுக் கவினதத் தாத்தா” 
என்று றபாற் ப்படும் கவிஞர் 
றமத்தாவும், றபராெிரியர் அப்துல் 
ரகுமானும் ‘ஜூைியர் விகட’ைில் தம் 
கருத்னத தவைியிட்டு, மரபுக் 
கவினதயின் ெி ப்னப  “அருனமனயக் 
கூ ாமல் கூ ியுள்ைார் எைலாம். 
இதைால்தான், ‘பி விக் கவிஞன், என்  
ததாடரும் ‘காரினக கற்றுக் 
கவிபாடுவதினும் றபரினகக் தகாட்டிப் 
பினழத்தல் நன்ற ’ என்  பாடலும் 
றதான் ிை றபாலும்! 
 
  ”முன்றைார் நூலில் முடிபு 
ஒருங்கு ஒத்துப் பின்றைான் றவண்டும் 
விகற்பம் கூ ி” இக்கலம்பகம் 
அனமந்துள்ைது  இலக்கியம் இப்படி 
இருக்க .றவண்டும் என்று விதிக்கி து 
பாட்டியல். எைினும் நான் 
பாட்டியனலப் பின் பற் ிப் 
பாடவில்னல. அது தமிழுக்றக  

றகட்டியலாவதால், “ஒரு குலத்துக்கு 
ஒரு நீதி உனரக்கும் மனு நீதி” றபால, 
அந்தணர், அரெர், னவெியர், சூத்திரர் 
என்  நாற்ொதிக்குரிய இலக்கியம் 
இப்படி இருக்கறவண்டும் என்று   
விதிக்கி து பாட்டியல்.  இன வனுக்கு 
100 பாடல்; பார்ப்பைர்க்கு 95 பாடல்; 
அரெருக்கு 90 பாடல்; அனமச்ெருக்கு 70 
பாடல்; னவெியருக்கு 50 பாடல்; 
றவைாைர்க்கு 30 பாடல் என்  விதி 
தமிழ் கற்  எைக்கு ஒப்புதல் இல்னல. 
எைறவ, இனதத் தனலகீழாகப் புரட்டிப்  
பாடிட றவண்டும் என்த ண்ணிறய 
கனலஞருக்கு 120 பாடல்கள் 
இக்கலம்பகத்தில் பாடியுள்றைன்.  நம் 
கனலஞர் கருணாநிதி முன்ைாள் (முன் 
ஆள்; முன் நாள்) முதல்வராக 
இருந்ததைால் 70 பாடல் தபறும் 
தகுதியுனடயவர் பாட்டியல்படி 
எைினும் , அவர் 100க்கு றமற்பட்ட 
பாடலுக்கு உரியவர் என்பது 
மினகயன்று. 
 
  பலவனகயிலும் 
றமலாைவராகக் கனலஞனர நான் 
கருதுவதால், 120 என்ை? ஆயிரம் 
பாடியிருப்றபன்.  ஆைால் நூல் 
விரினவயஞ்ெி 120 பாடலுடன் அந்தம் 
ஆதியாக வந்த பாடல் ததாடர்னப 
மண்டலித்து முடித்றதன். 
 
  தபரியாருக்குப் பின்ைால், 
றபர ிஞருக்குப் பின்ைால், 
பாறவந்தருக்குப் பின்ைால் தமிழிை 
மக்களுக்குத் தக்க வழி காட்டும் தைித் 
தனலவராக விைங்குபவர் கனலஞர். 
பல துன யிலும் விற்பன்ைர்; 
ெிறுகனத, நாவல், புதுக் கவினத, 
இனெப்பாடல், நடிப்பு, நாடகம் 
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எழுதுதல், கட்டுனர வன்னம, கனல 
பயில் ததைிவு ஓவியக் கனல எைப் 
பலவனகக் கனலயிலும் விற்பன்ைராை 
கனலஞர் அரெியலிலும் 
தன்றநரில்லாமல் இன்று 
விைங்குகி ார்.  தியாகத்தில் தபரியார், 
அண்ணா வழியில் ெிகரம்றபால் 
விைங்குகி ார். இலங்னக வாழ் ஈழத் 
தமிழர்களுக்காகப் றபாராட்டம் பல 
நடத்தி ஆதரவு தரும் கருணா 
உள்ைமும், தி.மு.கழகத்திற்கு நிதி 
றெர்க்கும் பணியில் தெல்வாக்கும், 
தொல்வன்னமயும் நின ந்தவர். 
கருணாநிதி. (எைின்  இத்தனகய 
தமிழிைத் தனலவனரப் பாடாதவர் 
பாவலர் ஆவறரா?) 
 
  புலவர் பாடும் புகழ்பனடத்த 
கனலஞர் 120 பாடல் பாடியனதப் 
புதுனம விரும்பாத புலவர் ெிலர் 
பழிப்பாறரா என் ஞ்ெிய நாைில் 
அருகபரறமட்டியின் மீது 
“திருக்கலம்பகம்” என்  ெிறு காவியம் 
பாடிய “உதீெித்றதவர்” என்  ெமணப் 
தபரும்புலவர், அருகக்கடவுளுக்கு 100 
பாடல் பாடுவதற்குப் பதிலாக 110 
பாடல்கள் பாடியுள்ைனம ததரியவந்தது. 
“திருக் கலம்பகம்” றதடிப் படித்து 
மகிழ்ந்றதன்.  எைறவ, என் தெயல் 
ஏற்புனடத்றத என்று அனமகிற ன். 
 
  படிப்பவர்கள், அந்தாதினயப் 
பற் ி எைிதில் ததரிந்து தகாள்ைக் 
கூடும். ஒரு பாடலின் கனடெி அடியில் 
ஓர் எழுத்றதா, ஓர் அனெறயா, ஒரு 
ெீறரா, அனர அடிறயா, முழு அடிறயா, 
அடுத்து வரும் பாடலில் முதலடியின் 
முதற் ெீராக அனமயப் பாடிச் 
தெல்வறத அந்தாதித் ததானட.  

இப்படிப் பாடிச் தெல்லும்றபாது 
கனடெிப் பாட்டின் கனடெி அடியிலுள்ை 
ெீறரா, எழுத்றதா, அனெறயா, 
முதற்பாட்டின் முதலடியில் 
முதற்ெீறராடு தபாருந்தப் பாடுவது 
முன .  இன்று புதுக் கவினத பாடும் 
றபாலிப்புலவர்களுக்கு இம்முன  
ததால்னல தருவதாகத் 
றதான் ிைாலும் எல்லாப் பாட்னடயும் 
நினைவில் நிறுத்த இம்முன  பயன் 
படுவதாகும். பழந்தமிழ் மரபும் 
இலக்கணமும் இலக்கியமும் இன்று 
மன ந்து றபாகாதபடி இச் ெிறு 
பிரபந்தம் உதவுவதாகவும் உள்ைது. 
 
  இந்நூலிற்பயிலும் 
உறுப்புகளுக்கும், பாடல் 
ஒவ்தவான்றுக்கும் விைக்கமாக 
இறுதியில் “கு ிப்பு, உனர” என்றும் 
நூலாெிரியர் றெர்த்துள்ைனம 
படிப்றபாருக்கு உதவியாயிருக்கும். 
விருந்றதாம்பல் பண்புனடய தமிழ் 
மக்கள் இந்நூனலயும் இலக்கிய 
விருந்தாக ஏற்று என்னை ஊக்குமாறு 
றவண்டிக் தகாள்கிற ன். 
 
  என் “தபரியார் பிள்னைத் தமிழ்”  
என்னும் நூலுக்கு மதிப்புனரயைித்து 
“தமிழக” இதழ் (தமிழக அரசு 
தவைியடீு) 01-04-1985 இல் தவைிவந்த 
இதழில் இந் “நூலாெிரியர் பழம் 
புலவர்கைில் மரபு 
மன ந்துவிடவில்னல; ததாடர்கி து ! 
என்பனதத் தமிழனுக்கு 
அ ிவித்திருக்கி ார்” என்று விமர்ெகர் 
“தமிழ்ப்பித்தன்” எழுதியது உண்னம 
என்பதற்குக் “ கனலஞர் கலம்பகம்” 
மற்றுதமாரு ொன் ாகும். “தபரியார் 
பிள்னைத் தமிழ்” தமிழக அரொல் 



 16 

 

கவினத துன யில் முதல் பரினெப் 
தபற்றுச் ெி ப்புற் து.  இக்கலம்பகமும், 
தமிழ் வைர்ச்ெிக்கு உதவும்; நல்ல 
ெி ப்னபப் தபறும் என்று நம்புகிற ன். 
 
 

இங்ஙைம்,  
திருவத்திபுரம் மாவண்ணா றதவராென் 
எண். 321, முதல் பிரதாை ததரு     
அண்ணா நகர், தெய்யாறு – 604 407                       
 

 
 
 
கனலஞர் கலம்பகம்:  முதல்வர் தமிழ்றவள் அவர்கைால் டாக்டர் கனலஞர் மு. 
கருணாநிதியின் மீது அவர்தம் “மணிவிழா” மலராகப் பாடப்பட்டது. இக்கலம்பகம் 
டாக்டர் கனலஞரின் மணிவிழா நாைாகிய 03-06-1984 ஆம் நாைில் ததாடங்கி “ஆெிரியர் 
திைம்” ஆகிய 05-09-1984 ஆம் நாைில் 129 பாடல்களுடன் பாடி முடிக்கப் தபற் து. 
 
நூலாெிரியர்: திருவத்திபுரம். “னபந்தமிழ்ப் பாவலர்”, “நல்லாெிரியர்”, ”தபருங்கவிஞர்” 
புலவர் மாவண்ணா. றதவராென், எம்.ஏ. 
321, முதல் பிரதாை ததரு, அண்ணா நகர், தெய்யாறு – 604407, ததானலப்றபெி: 04182 - 
222133 
 
மாவண்ணா றதவராென் (1921-1987)  அவர்கள் காவிய நாயகர்கைின் (தபரியார், 
கனலஞர்) அறுபது ஆண்டு நின வில் காவியம் பாடியுள்ைார். அவரது “கனலஞர் 
கலம்பகம்” நூலின் இடம்தபற்  முன்னுனரனய அைித்தவர் கவிஞரின் தனல மகன் 
முனைவர் எம்.டி. தஜயபாலன். 
 
  
 
 
 
 
ததாடர்பு: முனைவர் எம்.டி. தஜயபாலன் <jayabalanmdjcheyyar@gmail.com> 
 



 17 

 

4. சாத்தன் 

 ——   இராம.கி. 

  ”ொத்தன் என் தொல் தமிழா?” 
என்றும், ”இதற்கும் றமனலநாகரிகத்தில் 
தொல்லப்படும் ொத்தானுக்கும் 
ததாடர்புண்டா?” என்றும் முகநூல் 
தொல்லாய்வுக் குழுவிற் 
றகட்கப்பட்டது. இதன் மறுதமாழினய 
ெட்தடைச் தொல்லமுடியாது. 
பழங்குடிகைின் ததாழிற்பிரிவு, 
ொதி/வருணத் றதாற் ம், தமிழ்/ெங்கத 
ஊடாட்டதமைப் பலவும் 
தொன்ைாற் ான் ”ொத்தைின்” ஆழம் 
புரிபடும். ொத்தான் ததாடர்பு றவறு 
வழிப்பட்டது. ஏற்கைறவ 
தப்புந்தவறுமாய் நம்னமச் சுற் ியும், 
இனணயத்திலும் ஏராைம் தொல்லப் 
பட்டுள்ைது. இவற்ன யும் மீ ி 
ஒழுங்கு ப் புரிந்துதகாள்ைப் 
தபருமுயற்ெி றதனவ. தமதுவாய்ப் 
படித்து, அனெறபாட்டு ஓர்ந்துபார்த்துப் 
புரியறவண்டும், ொத்தனைத் 
தைிவாணிகதைன்றும் 
வணிகக்கூட்டத்தில் ஒருவதைன்றும் 2 
விதங் காணலாம். வணிகத்னதயும் 2-
ஆய்ப் புரிந்துதகாள்ைலாம். 
வாணியம்/வாணிகத்தின் 
குறுக்கதமன்பது ஒன்று. 
பண்ணியம்/பண்ணிகம்>பணிகம்>வணிக
ம் எனுந் திரிவு இரண்டாவது. 
’பண்ணிகத்னத’ விட ’வாணியம்’ 
மாந்தர் ெிந்தனையில் முந்னதயது. 
இவற்ன ப் புரிந்துதகாள்ை, பழந்தமிழர் 
குமுகாயப் பழக்கங்கனை 
அ ியறவண்டும். 
 

  புதுக் கற்கால நாகரிகத்தில் 
தவவ்றவறு இைக்குழுக்கைாய் (தபா.உ. 
மு 2000 க்கும் முன்ைர்) கு ிஞ்ெி, 
முல்னல, மருதம், தநய்ததலைத் 
திரிந்த கானலயில், கூர்த்த 
கல்முனைதகாண்ட சூலம்/றவல் 
றபான் வற் ால் விலங்குகனை 
தவட்டித்தின் தும். மீன்கனைக் 
குத்திக்தகான் தும் றபாக, குழுக்கள் 
தம்மினடறயயும் ெண்னட/றபாட்டி 
றபாட்டுக்தகாண்டார். பினழபட்டுச் 
ெரிதெய்யும் முன யில் தெம்பும், 
இரும்பும் ஆக்கும்நுட்பத்னதக் 
கற் தால், கல்முனைகள், தபா.உ.மு. 
2000 க்கு அருகில், மானழமுனைகைாய் 
மா ி, மாந்த நாகரிகத்திற்குப் தபரும் 
உந்தனலக் தகாடுத்தை. விலங்கு 
றவட்னடயிலும், மாற் ானர 
தவல்வதிலும் தவற் ி கூடிை. 
ஒவ்றவார் இைக்குழுவிைரும் அவரவர் 
புழங்கும் நிலம் அவர்க்றக தொந்ததமை 
உரினம பாராட்டத் ததாடங்கிைர். 
தைிச்தொத்து கூடக்கூடக் குழுக்கைின் 
கட்டனமப்பு, கு ிப்பாக அவர்கைின் 
இருப்னப உறுதிதெய்யும் பாதுகாப்புக் 
கட்டனமப்பு இன்னும் அகன்று, 
இறுகியது; அதிகாரம் கூடியது. 
 
  சூலம்/றவலுக்கு அடுத்ததாய்த் 
ததன்ைக றமற்குக்கடற்கனர 
தநய்தலிலும், அனததயாட்டிய 
கு ிஞ்ெியிலும் வில்/அம்பு 
ஆயுததமழுந்தது. (வில்லனடயாைம் 
றெரருக்கு.) விலங்குகனையும், 
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றவற்றுமாந்தக் கூட்டத்னதயும் அருகிற் 
தென்று தகால்வதினும் ததானல 
நின்று, வில்வனைத்து, அம்தபய்திக் 
தகால்வது இன்னும் றநர்த்திதயை 
ஒருறவனை நினைத்தறரா?!? ததரியாது.! 
தம் குழுவிழப்னபக் குன த்து, 
மாற் ாரிழப்னபக் கூட்டப் 
பழந்தமிழருக்கு வில்/அம்பு உறுதியாய் 
வனகதெய்தது. இதற்கப்பு ம் 
றநரடிச்ெண்னடயிற் தகானலதெய்யச் 
சூலம்/றவனல விடச் தெம்பு/இரும்பால் 
ஆை அரிவாள்/கத்தி வாகாய் ஆைது. 
(ஆதிச்ெநல்லூரின் தெம்பும், தகாங்கின் 
இரும்பும் ஆயுதம் நாடி 
உருக்கப்பட்டனத ஆய்வாைர் ம வார். 
ஆதிச்ெ நல்லூரின் காலம் 
தபா.உ.மு.2000க்கும் முந்னதயது. 
இரும்புதெய்தது தபா.உ.மு.1500/1200 ஆக 
இருக்கலாம். தகாங்கில் இரும்பு, 
தங்கம், மணிகள் என்பவற் ிற்றக 
தமிழக இைக்குழுக்கள் ததாடர்ந்து 
றமாதிை.) 
 
  இம்றமாதல்கைின் முடிவில் 
றெர, றொழ, பாண்டியப் தபருங்குடிகள் 
எழுந்தை. இவற்றுள் றவைிரும் பி ருங் 
தகாஞ்ெங் தகாஞ்ெமாய் 
கனரந்துறபாைார். றெர, றொழ, 
பாண்டியர்க்கு முன் கணக்கற்  இைக் 
குழுக்கள் தமிழகத்துள் இருந்திருக்கும். 
அவற் ின் பாதுகாப்னபக் கவைிக்க 
அக்குழுக்களுள் மூறவறு வனகயார் 
விதப்பாய் எழுந்தார். ஆயுத வழி 
பார்த்தால் முதல்வனகயானரச் 
சூலத்தார் (= றவலார்) என்றும், 
இரண்டாம் வனகயானர வில்லியர் 
(=அம்பார்) என்றும், மூன் ாம் 
வனகயானரக் கத்தியர் (=அனரயர்) 
என்றும் அனழக்கலாம். 

முதல்வனகயார் மிகநின ந்தும், 
அடுத்தார் இன்னுங் குன ந்தும், 
மூன் ாமவர் றமலுங் குன ந்தும் 
இருந்திருக்கலாம். எண்ணிக்னக 
குன ந்த தபருமாைரின் (இவறரறதா 
வடக்கிருந்து வந்தாதரன்பது 
ஒருதனலச் தெய்தி. இங்கிருந்த 
தபருமாைறராடு வந்துறெர்ந்தவர் 
இனணந்துதகாண்டார் என்பறத 
உண்னம) ஓர்தறலாடு 
கிழார்/அரயர்/மன்ைர்/றவந்தர் 
அரெியலதிகாரம் தபற் ார். 
றவட்னடயிலாக் காலங்கைில் 
இைக்குழுவின் தபாதுக்கடன்கனை 
அந்தந்தக் குழுவின் சூலத்தார்/றவலார் 
கவைித்தார். கு ித்தவிடத்தில் ஓர் 
இைக்குழு தண்டுற்று உன னகயில், 
எல்னலதாண்டி மற்  
இைக்குழுக்கறைாடு ெிறு 
தபாருதல்கனையும், விலங்கு 
கவர்தனலயும் வில்லியறர தெய்தார். 
 
{{இங்றகார் இனடவிலகல். ெங்கதம் 
கத்தியனரக் கத்ரியர்>க்ஷத்ரியர் 
என் ாக்கும். (தமிழில் நாம் அவனர 
அரயர்>அரெர் என்றபாம். றவறு 
வனகயில் கத்தியின் இன்தைாரு 
வடிவாை வானைக் தகாண்டு 
வாள்மர்>வார்மர்>வர்ம என்றும் 
ெங்கதம் னகயாளும்) இறதறபால் 
வித்னதயனர/விச்ெியனர ெங்கதம் 
வினெயர்/னவெியர் 
என் ாக்கும்.(தமிழில் நாம் அவனர 
வாணிகர் என்றபாம்.) சூலத்தனரச் 
ெங்கதம் சூல்த்தர்/சூத்தர்/சூத்ரர் 
என் ாக்கும். (தமிழில் றவலனர 
றவல்>றவள்>றவைாைர் என்றபாம்.). 
”றவனலப்பகிர்வில்” ததாடங்கிய 
ததாழிற்பிரிவு தநடுங்காலங்கழித்து, 
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தபா.உ.300 இல் குப்த அரசுகாலத்தில் 
இந்தியா எங்கணும் அகமுன த் 
திருமணத்தால்/ பி ப்புமுன ப் 
பிரிவால் நினலப்படுத்தப்பட்டது. 
முட்டாள்தைமாை ொதி/வருணத் 
றதாற் ம் நம்மூரில் இப்படி எழுந்தறத. 
 
  ெங்ககாலத்தில் அகமுன த் 
திருமணங்கள் மிகக் குன வு. ெங்க 
இலக்கியத்தில் கற்பிலும் றமலாய்க் 
கைறவ தகாள்ைப்பட்டது. இன்றுங் கூட 
அகமுன த் திருமணம் ஒழிந்தால் 
(காதல் திருமணங் கூடிைால்) தமிழ்க் 
குமுகாயத்தில் ொதி/வருணம் 
இல்லாதுறபாகும். அப்பன் றவனலனய 
மகன்தெய்வது இன்று மிகக் 
குன ந்துறபாைது. ஆைாலும் வருக்கத் 
தாக்கம் அழியவில்னல.) பழந்தமிழ்க் 
குடிகைிடம் ஏற்பட்ட அறத 
ததாழிற்பிரிவு தமிழகம், வட இந்தியா, 
உலகின் மற்  குடியிைதரை 
எல்றலாரிடமும் இருந்தது. அவரவர் 
னகயாண்ட தபயர் றவ ாகலாம். 
ஆைால் கருத்தீடு ஒன்ற . 
நால்வனகயார் இருந்த குழுக்கள் 
தபருகி பல்றவறு ெண்னடகைில் 
ஒருகுழு இன்தைான் ிற் கனரந்து 
அதிகாரக் கட்டுமாைம் கூடிக் கிழார், 
அரயர்(>அரெர்), மன்ைர், றவந்ததரை 
றமலும் இறுகியது. றவந்தர் ெங்க 
காலத்திறலறய வந்துவிட்டார்.}} 
 
  நாைா வட்டத்தில் அடுத்த 
இைக்குழுக்களுடன் எப்றபாதுறம 
றபார்தெய்ய முற்படாது, ெிலறபாது 
ஒன்றுகூடி உ வாடிப் றபெி, தம் 
தபாருள்/பண்டத்னத மாற் ார் 
தபாருள்/பண்டத்திற்கு மாற் ி வரவும் 
வில்லியர் முற்பட்டார் 

தகாஞ்ெங்தகாஞ்ெமாய் 
இைக்குழுக்கைினட தபாருதுகள் 
குன ந்து, றபச்சும், உ வுங் கூடிை. 
இதைால் ஏற்பட்ட பண்டமாற் ில் ெில 
கு ிப்பிடத் தக்க வில்லியர் இன்னும் 
விதந்த தி ம்தபற் ார். வில்ல ிவு, 
இங்கு வில்+னத= 
விற்ன >வித்னத>விச்னெ 
எைச்தொல்லப்படலாயிற்று. வில்லியர், 
வித்னதயர்> விச்னெயர் என்றும் 
தொல்லப்பட்டார். வில்+தல் 
விற் லாயிற்று. விற்ன யும் 
விற் லும், (றபார்த்தி னம, 
பண்டமாற்று என் ) 2 றவறு வில்லியர் 
தெயல்கனையுந் ததாடக்கத்திற் 
கு ித்தை முடிவில் தகரம்பயின்  
தொல் றபார்த்தி னமனயயும், 
 கரம்பயின்  தொல் 
பண்டமாற்ன யும் கு ிக்கத் 
ததாடங்கிற்று. (இம்தமய்றவறுபாட்னட 
இன்றும்நாம் பயில்கிற ாம்.) 
வில்லியருக்கு இன்தைாரு தபயரும் 
அவர்னகயாண்ட, ெிறுவுருவங் 
தகாண்ட கூர் அம்பு/வாைி/வாணியால் 
ஏற்பட்டது. வில்லியர் என்பார், 
வாணியர் என்றும் இங்கு 
தொல்லப்பட்டார். பண்டமாற்று 
றவனலக்கு வாணியம்>வாணிகம் என்  
விதப்புப்தபயர் உருவாைது. 
[ஆங்கிலத்தில் இவனர trader என்பார்.] 
 
  2 ஆம் வனக வைர்ச்ெியாய்ப் 
பிற்காலத்தில் இயல்தபாருள்கைின் 
றமல் மாந்தவுனழப்புச் தெலுத்தி 
தநைிவு சுைிவு, சுனவ, றநர்த்திகனைக் 
கூட்டிப் பயனு ப் பண்ணும் நுட்பம் 
ெிச்ெி ிதாய்ப் பினழபட்டுச் 
ெரிதெய்வதாய் எழுந்தது. பண்ணல் 
பழகாக் காலத்தில் உலர்ந்து வ ண்டு, 
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ெருகாகிய (உப்புக்கண்டம், கருவாடு, 
றதால், எலும்பு, தகாம்பு, உலர்காய்கள், 
இனலகள், பயிர்கள், கூலங்கள் றபான்  
வ ள்/ வன ப் தபாருள்கனைறய 
மாந்தர் பரிமா ிக்தகாண்டார். 
இப்பரிமாற் றம வாணிகம் 
எைப்பட்டது. பின்ைால் பண்ணல் 
பழகியகாலத்தில் பண்ணம்>பண்டம் 
என் தொல்லும், 
பண்ணிகம்>பணிகம்>வணிகம் (= 
பண்ணி விற்பது; manufacture and sale) 
என் தொல்லும் எழுந்தை. முடிவில் 
வாணிகம், வணிகதமன்பை 
ஒன்ற ாதடான்று பின்ைிப்பினணந்தை. 
அவற் ின் றவறுபாட்னட இன்றுநாம் 
உணர்வதில்னல. 
 
  விற் லிற் கினைத்த தொல் 
வினல. இனததயாட்டிய 
கூட்டுச்தொற்களும் தமிழிலுண்டு. 
எல்றலாரும ிய வினலபகர்வது 
பகர்ச்ெி (=price). வினல ஏல்த்துவது 
ஏற் ல்/ஏலம். இந்னதயிறராப்பியைில் 
கீறழ தொல்லப்படும் ொலும் ஏலும் 
கலந்து sale ஆகும். வில்தகாண்டு 
விற்தபன்றுஞ் தொல்றவாம். விற்பிப்பது 
விற்பனை. வினல படியும்வனர, 
நின யும்வனர, ொலும்வனர 
பரக்கப்றபசுவது ொல்+தல்= ொற் ல்/ 
ொத்தலாயிற்று. ொல்தல், 
விற்பனையாைருக்கு இருக்கறவண்டிய 
இயல்பு. ொத்தல் ததாழில் தெய்றவான் 
ொத்தன். இன்தைாரு பக்கம் வில்லால் 
றவட்னடயாடும் ததாழிலில், 
வில்லிற்ெிக்கியது (அங்கியது)/ 
வில்லாலழிப்பது விலங்கு. 
(பாணிக்கி /அனெகி  காரணத்தால் 
ெங்கதத்தில் ப்ராணி என் ார். 
உய்கின் /மூச்சு விடுகின்  

காரணத்தால் தமிழில் உயிரி.) 
ஓரிடத்தின் எல்னலனய அம்பு னதத்து 
அக்காலங் கு ித்ததால், வில்லால் 
அங்கப்பட்ட (உறுப்பாக்கிய) நிலம், 
முன்னுரினமனயக் கு ிக்கும். தற்கால 
வில்லங்கப்தபாருளும் வில்லடி, 
வில்லனட றபான் ைவும் 
ததாடர்தபாருள்கனைக் கு ிக்கும். 
வில்லியரின் பண்டமாற் ில் நடக்கும் 
கூடல், தொலல் கு ித்றத றமற்தொன்ை 
”ொல்” வினைதயழும். 
அகரமுதலிகைில் ”ொலுக்கு” 2 வனகப் 
தபாருள்தொல்வர். முதல் வனக 
நின தல், தபாருந்தல், முற் ல், மாட்ெி 
தபறுதல் என்பதாகும். இரண்டாம் 
வனக விைம்பரப்படுத்தல், 
விரித்துனரத்தல், தொல்லல், 
நின த்தல், அடித்தல், புகழ்தல், 
அனமத்தல் றபான் னவயாகும். 
 
  முதற்தொல் 
ொல்>ொர்>ொர்ததலைத் திரியும். 2 
ஆவது ொல்+தல்/ொற் லாகும். 
அணிதல், தரித்தல், பூசுததலன்பது 
ொர்த்தலாகும். மைம்நின தலுக்கு/ 
அனமதியனடவதற்கு ஆடுங்கூத்து 
ொ(ர்)ந்திக்கூத்து. ஏற்கைறவ 
கல்யாணமாகி, 60 அகனவ 
நிரம்பியவன் மனைவிறயாடு 
மீைத்திருமணஞ் தெய்வது ொந்திக் 
கல்யாணம். இைம் ஆணும் தபண்ணும், 
திருமணத்தின்பின் கூடுவதும் ொந்திக் 
கல்யாணறம. ொர்= கூடுனக. ொர்தல்= 
தென் னடதல், புகலனடதல், அடுத்தல், 
தபாருந்தியிருத்தல், ொர்தபழுத்து= 
முப்பது தனலதயழுத்துக்கனைச் ொர்ந்த 
குற் ியலிகரம், குற் ியலுகரம், 
ஆய்தம். ொல்= நின வு; ொல்பு= 
றமன்னம, ொன் ாண்னம, தன்னம, 
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மைவனமதி; ொனல= ஓரிடத்திலிருந்து 
இன்றைாரிடங் கூட்டிச்தொல்லும் 
பானத. ொன் ார்/ொன்ற ார்= 
(நற்குணங்கள்) நின ந்தவர். ொதுவன்= 
நல்லவன், ஐம்புலன் அடக்கியவன், 
அருகன், ஆதினர கணவன்; ொந்தன்= 
அனமதியுனடறயான், அருகன், புத்தன்; 
ொந்தி= அனமதி, தணிவு, றமல் 
ொ(ர்)ந்தி= றமறலயுள்ை 
ஐயைார்றகாயிலில் பூனெகனைச் 
தெய்கி வன். 
 
  பலர ிய தவைிப்படச் 
தொல்லலால் ொற் ல்/ ொத்தலுக்கு 
றவததமன்  தபாருளுமுண்டு. 
றவதத்தின் இன ச்ெிப் தபாருள் கருதி 
மன தயன்பார். (நாைாவட்டத்தில் 
றவதமுடிவாை றவதாந்தம், தருக்கம் 
றபான்  நூல்களும் ொற் மாயிை. 
ொற் ம்>ொத்தம்>ொத்ரம்> ொஸ்த்ர 
என்று ெங்கதத்தில் வரும். ொஸ்த்ரம் 
ததரிந்தவன் ொஸ்த்ரி. தபருமாைரிற் 
படித்தவன். இவறை 
ொல்மன்>ொர்மன்>ெர்மனும் ஆைான். 
படித்தவன் என்பது தபாருள். ”முதலிற் 
தொல்வது, அடுத்தது, அடுத்தது” எை 
தவவ்றவறு றதாத்திரங்கனையும், 
பாசுரங்கனையும் தபருமாள் றகாயிலிற் 
தொல்லும் முன க்குச் ொற்றுமுன  
என்று தபயர். ொல்ந்தனத, 
நின ந்தனத, முடிந்தனதச் தொல்வது 
ொன் ாைது. இனதச் ொல்க்கு>ொக்கு 
என்றுஞ்தொல்வர். ொல்க்னகச் 
தொல்பவன் ொல்க்கி>ொக்கி. 
ெங்கதத்தில் இது ொக்ஷியாகும். 
முடிக்கத் தகுந்தது ொல்த்த>ொர்த்தத் 
தகுந்தது எைப்படும் ொத்து>ொத்தியம் 
இப்படிதயழுந்தறத. “இப்படி நடக்கக் 
கூடுமா? இது ொத்தியமா?” எனும்றபாது 

உள்ைிருப்பது ொதலனும் 
வினையடிறய. 
 
  ொத்தவன்/ொத்தன் = வாணிகன், 
ஐயைார், அருகன், புத்தன், 
வாணிகக்கூட்டத் தனலவன். ொத்து = 
வணிகர் கூட்டம். ஐயைார் றகாயில் 
பூொரி ொமியாடி எதிர்காலம் பற் ி 
ஏறதனுஞ் தொல்வாைாைால் அவனும் 
ொத்தன் எைப் படுவான். 
ஐயைார்றகாயில் ொத்தன் ொமி 
(இனதறய பழந்தமிழ் இலக்கியம் 
அணங்கு என்னும்) ஆடுவான். ொலிைி= 
றதவராட்டி, ொமியாடும் தபண்பூொரி. 
கு ிப்பிட்ட காலத்தில் இந்தியத் 
துனணக்கண்டத்தின் பலவிடங்கைில் 
றவததந ி ஏற்க அனரயர் தயங்கிைர். 
தபா.உ.மு.800-500 கைில் றவதமறுப்பு 
வடக்றக தபரிதாகிப் றபாைது. 
அற்றுவிகம் (=ஆெீவிகம்), தெயிைம், 
புத்தம் என்  மூன்றும், இவற்றுக்கு 
முந்னதய ொங்கியம், விதப்பியம் 
(னவறஷஷிகம்), ொருவாகம் 
(உலகாய்தம்), ஞாயம் (ந்யாயம்) 
றபான் னவயும் றவதமறுப்பு தந ிகள் 
என்பார். இவற்ன  முதலில் 
வாணிகறர தபரிதும் புரந்தார். பின் 
அரெரும் றெர்ந்துதகாண்டார். 
வடறமற்கிருந்து வந்த றவதருக்கு 
இந்தியக் கிழக்கில் புரவலர் 
குன ந்ததால், றவறு வழியின் ி 
ததற்குறநாக்கி வரத் ததாடங்கிைார். 
 
 றவதமறுப்பு தந ிகள் அடிப்பனடயில் 
கடவுள் மறுப்பு தந ிகறை. தம்முள் 
அனவ றவறுபடினும், ெில தபாது 
ஓர்னமகனைச் சுட்டிை. தபா.உ.மு.500 
கைில் றவதமறுப்பு ஆொன்கைின் 
பாதப்படிமங்கள் னவத்தும், பின் 
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உருவங்கள் னவத்தும் மக்கள் 
ததாழத்ததாடங்கிைர். 
தகாஞ்ெங்தகாஞ்ெமாய் பள்ைிகள் 
றகாயிற் கருத்தீட்டுள் வந்தை. 
இைக்குழுப் பனடயல்கள், 
பழக்கவழக்கங்கள், தகாண்டாட்டங்கள், 
நினைறவந்தல்கள் பள்ைிகைில் 
நடக்கத்ததாடங்கிை. (நிக்கந்தநாதர்/ 
மகாவரீர் உட்பட்ட) தெயிைத் 
தீர்த்தங்கரர், அற்றுவிகத்தின் மற்கலி 
றகாொைர் (மகாவரீர் தவிர்த்த 
தீர்த்தங்கரர் அனைவரும் 
அற்றுவிகத்திற்கும் ஏற் வறர), 
பூரணகாயவர், பக்குடுக்னக 
நன்கணியார், நரிதவரூஉத் தனலயார் 
(எைப்பட்ட அஜிதறகெ கம்பலர்), ெஞ்ெய 
றபலட்ட புத்தர், (இன்று 
நாதமல்றலாரும் அ ிந்த) றகாதம 
புத்தர் (முந்னதய 23 தீர்த்தங்கரர் பற் ிப் 
புத்தருங் றகள்வி றகட்கமாட்டார்.) 
ஆகிறயார் அனைவரும் 
நாைாவட்டத்தில் ”ஐயன்= 
ஆத்தன்/ஆதன்/ ஆொன்/ஆென்/ 
ஆஸ்ரியன்” எை அ ியப்பட்டார்.  
(தமிழ் ஐயனும் பாகதப் பகவானும் 
ஒறர தபாருைை) இக்காலத்தில் ெில 
தபருமாைனர ஐயதரன்கிற ாம் 
இல்னலயா? தபருமாைறர கூடத் தம் 
ஆொனை உவ ஆத்தன்> உபஆத்யன்> 
உபாத்யன்> வாத்யான் என் னழப்பர். 
நாைாவட்டத்தில் ஆத்தனுக்கு மா ாய்ச் 
”ொமான்யம் ஆைவன்” என்  
தபாருளும் ொத்தனுக்கு ஏற்பட்டது. 
காட்டாக நீலறகெி தமாக்கல வாதம் 413 
ஆம் பாட்டில், 
ஆத்தன் உனரத்த தபாருள் தன்னை 
அவ்வாகமத்தால் 
ொத்தன் பயின் ால் அ ியாவிடுந் 
தன்னம உண்றடா? 

வரீத்து இங்குனரத்த பல தம்முள் 
ஒன்று இன்ைததன்ை 
ஓத்தின் வனகயால் தபயதராடு 
உணர்வின்னமக்கு என் ாள் 
என்று வரும். 50 ஆண்டுகள் முன் 
நம்மூரில் ’குப்பன், சுப்பன்’ பழகியது 
றபால் (இப்றபாது இஷ்/புஷ் என்று 
தபாருள்புரியாது வடதமாழிப்தபயர் 
இடுகி ார்.) ெங்ககாலத்தில் கண்ணன், 
ொத்தன், ஆதன், அத்தன், ஆந்னத, 
றெந்தன், நாகன், றதவன், பூதன் 
றபான்  தபயர்கறை மிக்கிருந்தை. 
இன்ன க்கும் மிச்ெ தொச்ெங்கைாய், 
திருச்ெிக்குத் ததற்கில் ததன்பாண்டியில் 
ொத்னதயா, ொத்தப்பன் எைவுண்டு.] 
 
  நந்தர் காலத்தில், அவர்தவிர்த்த 
வடபுலத்தரெர் வடறமற்கிருந்து வந்த 
றவததந ியால் கவரப்பட்டு ஏராைம் 
றவள்விகனை தபன்ைம்தபரிதாய்ச் 
தெய்யத் ததாடங்கிைார். பல்றவறு 
விலங்குகள் கு ிப்பாய் ஆடு, மாடு, 
குதினரகள் ஆகுதிகைாகிை. தகாஞ்ெம் 
அெந்தால் இவற்ன  அரெச்றெவுகர் 
பிடித்துப்றபாகும் நினல ஏற்பட்டது. 
கால்நனடகள் வாழ்வாதாரத்திற்கு 
மிகவும் றதனவயாை குமுகாயத்தில் 
இந்நடவடிக்னக தபரும் இடனர 
ஏற்படுத்தியது. மக்கள் 
தகாதித்ததழுந்தார். பார்சுவநாதர் கூற்று 
தபாதுமக்களுக்குப் தபரிதாைது. 
தகால்லானம தபரும் அ மாய் 
நாதடங்கும் றபாதிக்கப்பட்டது. ஓரிடந் 
தங்காது ஊரூராய் பரிவனரந்து 
அனலந்த பரிவனரயர் (>பரிவ்ராஜக) 
தொல்வது வட இந்தியாதவங்கணும் 
எடுபட்டது. றவததந ி தாக்கிற்கு 
இலக்காைது. றவத தந ினயக் 
றகள்விறமல் றகள்விறகட்டு 
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தகாக்கிறபாட்ட எழுவரும் 
ெம்மணங்கூட்டித் தாைத்தில் 
(த்யாைத்தில்0 ஆழ்ந்ததால் ெமணர் 
எைப்பட்டார். இவனரப் 
பின்பற் ிறயாரும் ெமணராைார். 
தபா.உ.800 க்கு அருகிற் ான் 
ெமணர்>ஸ்ரமண என்பது தெயிைனர 
மட்டும் விதப்பாய்க் கு ித்தது. 
(ஒருகாலத்தில் புத்தனரறய ெமண 
என் ார்.) 
 
  ெமணருக்குச் ொத்தறர 
தபருமாதரவு. நந்தனர எதிர்த்ததழுந்த 
றமாரியருக்கு றவறுவழியில்னல. 
அவரும் றவதமறுப்பு தந ிகனைச் 
ொரறவண்டியிருந்தது. றவததந ினய 
முற் ிலும் ொடாது, அறதறபாது 
றவதமறுப்பு தந ிகனைப் புரந்து 
றமாரியர் ஆட்ெிநடத்திைார். 
றவததந ியிைர் றமாரியரின் கீழிருந்த 
பனடவல்லுநரின் உதவிநாடிக் 
காத்திருந்தார். சுங்கரும், கைகரும் 
மகதத்தில் அரறெ ிய காலத்தில் 
றவததந ி மீண்டும் தனழக்கத் 
ததாடங்கியது. இவ்விரு குலத்தாரும் 
றமாரியருக்கு அப்படிறய தனலகீழாய் 
மா ிைர். றவதமறுப்பு தந ிகனை 
முற் ிலும் ொடாது, அறததபாழுது 
றவததந ி புரந்துவந்தார். 
நந்தர்/றமாரியர் காலத்தில் தம் 
இயக்கதவைி குன ந்த காலத்தில் 
தமிழகம் றநாக்கியும் றவததந ியார் 
நடந்துவந்தார். 
 
  ெங்க இலக்கியத்தில், 
உலகாய்தம், ொங்கியம், ஞாயம், 
விதப்பியம், அற்றுவிகம், தெயிைம், 
புத்தம் ஆகிய தந ிகைின் 
கருத்துகறைாடு றவததந ியும் 

இனழயும். இப்தபாதுனமனய உணராது 
ெங்ககாலக் குமுகாயம் ஒருதந ி 
மட்டுஞ் ொர்ந்தததன்பது குன  
அவதாைிப்பு. ெங்ககாலத்தில் ெிவ, 
விண்ணவ வழிபாடுகள் உண்டு. 
ஆைால் ெிவ, விண்ணவ தந ிகள் 
கினடயா. ெங்கம் மருவிய 
காலத்திற் ான் அனவதயழுந்தை. 
ஆழ்ந்து றநாக்கின் அனவ இனைய 
தந ிகள்; தைிப்பட்டு 
எழுந்தனவயாகவும் ததரியவில்னல. 
றவத தந ியின் அடிததாட்டு 
றமற்கட்டுமாைமாய்ச் ெிவ, விண்ணவ 
வழிபாடுகனைக் தகாண்டு, 
பின்ைாற் ான் தம் தமய்யியல்கனை 
எழுப்பிை. நாை ிய மாணிக்கவாெகரும் 
(அவனரநான் 4/5 ஆம் நூற் ாண்டாய்க் 
தகாள்றவன். நாதைழுதிய 
’மாணிக்கவாெகர் காலம்’ 
ததாடர்கட்டுனர இன்னும் 
முடிபடாதிருக்கி து) திருமூலருறம 
ெிவதந ி தமய்யியலுக்கு 
வழிவகுத்ததில் முதன்னமயாைவர். 
மணிறமகனலறய (தபா.உ.450) ெிவதந ி 
இருப்னப முதன்முன யாகத் தமிழிற் 
தொல்லும். 
  
  இைி வாணிகத்னதப் 
பார்ப்றபாம். அற்ன மக்கள் 
ஊடாட்டத்தில், தபாருள்பரிமாறும் 
வாணிகத்தில் தபரிதாய் இருந்தனவ 3 
பகுதிகறை. ஒன்று மகத நகரங்கள், 
இன்தைான்று தக்கெீலம், மூன் ாவது 
நூற்றுவர்கன்ைரின் (ெதகர்ணிகைின்) 
படித்தாைம்/Paithaan nearer to Modern 
Aurangabad (றமலும் அது அனழத்துச் 
தெல்லும் தமிழக நகரங்கள்.) இருறவறு 
வாணிகப்பானதகள் அன்று இயல்பாய் 
எழுந்தை. (”ெிலம்பின் காலம்” நூலில் 
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விரிவாய்ப் றபெிறைன். ஆர்வலர் 
அனதப் படியுங்கள்.) உத்தரப்பானத, 
மகதத்னதத் தக்கெீலத்றதாடு கணுத்தும் 
(connect). தக்கணப்பானத மகதத்னதக் 
றகாதாவரிக் கனரயிலுள்ை 
படித்தாைத்றதாடு இனணக்கும். 
படித்தாைத்திலிருந்து இற்ன  கர்நாடக 
ஐறஹாதல (=ஐம்தபாழில்) வழி 
தகடூருக்கு நீட்ெி ஏற்பட்டது. மூறவந்தர் 
நகர்கைிலிருந்து தகடூருக்குத் 
தைித்தைிச் ொனலகள் இருந்தை. 
மூறவந்தருக்குச் ெமமாய் வடக்றக 
அதியமான் (ெத்யபுத்ரன் என்று) ெி ப்புப் 
தபற் து பூறகாைத்தால் மட்டுறம. 
ததற்கிருந்து ொத்துக்கள் தகடூர், 
ஐம்தபாழில், படித்தாைம் றபாய் மகதம் 
றபாகும். தமிழகத்தில் உருவாை 
ஏததான்ன யும் விற்க றவண்டுதமைில் 
உள்ளூனர விட்டால் மகதறம 
றபாகறவண்டும். இல்னலறயல் 
கலறம ி கடல்கடந்த தவைிநாடுகள் 
றபாகறவண்டும். 
 
{{ெிலப்பதிகாரத்தில் றகாவலன் தந்னத 
மாொத்துவான் உள்நாட்டு வாணிகன். 
ெிலம்பு முழுக்க அவன் இயற்தபயர் 
ததரியாது. அவன் ததாழிற்தபயர் 
பாண்டிநாட்டிலும் ததரிந்திருக்க 
றவண்டும். அதைால் தான் 
பாண்டியைனவயில் கண்ணகி தன்னை 
அ ிமுகப்படுத்துனகயில் “மாொத்தன் 
மருமகள்” என்று 
தொல்லிக்தகாள்கி ாள். றகாவலன் 
அவ்வைவாய் அனடயாைந்ததரியாத 
ஆள். கண்ணகி தந்னத 
தபருங்கடறலாடி. 
(மாநாய்கன்/மாநாவிகன். பல 
கப்பல்களுக்குச் தொந்தக்காரன்.. 
நாவுதல்=தகாழித்தல், கப்பறலாட்டல். 

பல தமிழாெிரியரும் தவ ாக 
அவனைக் கடல்வாணிகன் என்பார். 
அவ்வைவு றபதரடுக்காது, தன் 
வாணிகத்னதச் ெரிறய கவைிக்காது 
றகாட்னடவிட்ட றகாவலறை 
கடல்வாணிகன்.}} 
 
  ெங்க இலக்கியத்தில் 50 
விழுக்காட்டுப் பாட்டுகள் பானலப் 
பாட்டுகறை. அதில்வரும் பானல 
இன்றும் தபரிது தொல்லப்படும் 
இராயல ெீனமறய. ஐம்தபாழில், 
இற்ன  தபல்லாரி மாவட்டத்திற்கு 
இட்டுச் தெல்லும். அனததயாட்டிய 
இற்ன  ஆந்திரக் கர்நூல், கடப்பா 
மாவட்டங்களும் இதிற்றெரும். 
இவற் ின் விவரிப்பும் ெங்க 
இலக்கியங்கைில் உண்டு. ொத்து 
றவனல என்பது அவ்வைவு 
எைிதாைதல்ல. முதலில் கடிைறவனல 
என்று தபாருள்பட்டுப் பின் பல்றவறு 
ொத்தரும் தக்கணப்பானதயின் 
தநைிவுசுைிவு ததரிந்து றபாய்வந்த 
காரணத்தால் ொத்தார றவனலயாைது. 
(ொத்தம்>ொத்தாரம்>ொத்தாரன்> 
ொதாரண். இதன் இற்ன ப்தபாருள் 
ொதாரணம்= எைினம என்பறத) இதற்கு 
இன்தைாரு தபயருமுண்டு. 
ெமண>ொமாண>ொமண்ய>ொமான்ய 
றவனல. றவடிக்னக என்ைதவன் ால், 
ெமணர் என்  தொல் 
தபாதுமக்கனைறய கு ித்திருக்கி து 
என்பது தான். ொதாரணம், ொமான்யம் 
என்  இரு தொற்களும் வடதமாழி 
றபால் றதாற் ம் தகாண்டாலும் 
அடிப்பனட தமிழிற் ான்.       
   
  இைி ொத்தாரின் 
றகாயில்களுக்கு வருறவாம். 
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இன்ன க்கு நாம்பார்க்கும் பல்றவறு 
ஐயைார் றகாயில்கைிற் ெில 
பார்சுவருக்கு எழுந்தனவ ெில 
மற்கலிக்கு எழுந்தனவ, ெில 
பூரணருக்கு எழுந்தனவ ெில 
பக்குடுக்னக நன்கணியாருக்கு 
எழுந்தனவ, ெில நிக்கந்த நாதருக்கு 
எழுந்தனவ, ெில றகாதம புத்தருக்கு 
எழுந்தனவ. (ததன்பாண்டி நாட்டில் 
பல்றவறு ொத்தருக்கும் ஐயைார் 
றகாயில்களும் காைி றகாயில்களுறம 
குலததய்வக் றகாயிலாகும்.) ொத்தன் 
றகாயில்கனைச் ொஸ்தா றகாயில் 
என்று ெங்கதஞ் தொல்லும். தபா.உ.500-
900 கைில் எழுந்த பக்தியியக்கத்தில் 
ஐயைார் றகாயில்கைிற் பல ெிவன் 
றகாயிலாகவும், ெில விண்ணவன் 
றகாயிலாகவும் மா ிை. (அவற்ன  
நாைிங்கு தொன்ைால் பலருக்கும் 
வியப்பாகும்.) ெில இரண்டுங்தகட்டான் 
ஆயிை (ஐயைார் றகாயிலில் 
ஐயைாருக்கு முன் யானை 
வாகைத்திற்குப் பின்ைால் இலிங்கம் 
னவக்கப்பட்டிருக்கும்.) நனடமுன கள் 
திரிந்து, ஐயைாருக்கு தீவங் காட்டித் 
திருநீறு தகாடுப்பார். 
 
  ஆைாலும் இன்தைாரு பக்கம் 
இக்றகாயில்களுக்றக ெி ப்பாய்ப் 
தபரியகருப்பர், ெின்ைக்கருப்பர், 
பதிதைட்டாம்படிக் கருப்பர், 
ததாட்டியக்கருப்பர் எைப் பல்றவறு 
காவல்ததய்வங்கள் இருக்கும். காவல் 
ததய்வங்களுக்தகைக் கைிமண் புரவி, 
கைிறு தபாம்னமகள் னவக்கப்படும். 
புரவியின்முன் அரிவாள் ஏந்திய 
கத்தியரும், றவறலந்திய சூலத்தாரும் 
காட்ெி தருவர். ஆண்டுக்தகாருமுன  
ஊரில் யாறரனும் றவண்டிப் புதிய 

புரவிதயடுப்புகள் நடக்கும். 
ஆண்டுக்தகாருமுன  ெிவன் இராத்திரி 
அன்று பனடயல் தகாடுக்கப்படும். 
கருப்பருக்கு அலங்காரஞ் தெய்வர். 
றகாழி, ஆடு பனடப்பர், ஆைால் 
ஐயைார் திருநினலக்கு முன் 
தினரறபாட்டு மன த்துவிடுவார். 
ஐயைார் முற் ிலும் மரக்க ி 
அல்லவா? அவருக்குக் க ி ஆகாது. 
 
  தகாஞ்ெம் ஆழப்பார்த்தாறல 
இற்ன  றவததந ி தழுவிய 
ெிவதந ிக்கும், விண்ணவதந ிக்கும் 
பு ம்பாை பல தெய்முன கள் ஐயைார் 
றகாயில்கைில் நனடதபறுவது 
ததன்பட்டுவிடும். ஆைாலும் எல்லாம் 
றமறலாட்டச் ெிவதந ிப் 
பூச்சுதகாள்ளும். ஓதவன்று 
தபரிதாதயழுந்த ெிவதந ிக்கு முன் தம் 
அனடயாைத்னத மூடிமன த்து 
தவைித்றதாற் ங்காட்டும் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்னககறைா எை 
எண்ணனவக்கும். எத்தனை ஊர்கைில் 
மகாவரீருக்கும், பார்சுவருக்கும், 
றநமிநாதருக்கும், ஆதிநாதருக்கும். 
புத்தருக்கும் மற்கலிக்கும், 
பூரணருக்கும், நன்கணியாருக்கும் 
தநற் ியில் திருநீறு பூெி துணிசுற் ி 
இன்னும் இரு னககனை வலிந்து 
பூச்ெில் ஏற்படுத்திக் கலிகாலத்தில் 
காப்பாற் ிைாறரா? ததரியாது. ெில 
றவதமறுப்பு நூல்கள்கூட அங்குமிங்கும் 
றவதம் றபாற்றும் ெில தொலவங்கனை, 
பாட்டுக்கனைத் தூவிக்தகாண்டு, 
தம்னமக் காப்பாற் ிக் தகாண்டை. 2600 
ஆண்டுகைிற் ெிலறபாதுகைில் ொத்தார 
மதங்கைால் (றவதமறுப்பு தந ிகைால்) 
தம்வைர்ச்ெி தனடப்பட்டதால், 
றவததந ிக்கு இந்தந ிகைின் மீது 
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தபரும் முரண் உண்டு. 
”இச்ொத்தான்கள் நம்னமச் 
ொடுகி ாறர?” என்  றகாவமுமுண்டு. 
றவததந ிப்பட்ட ெிவதந ியும், 
விண்ணவதந ியுங்கூட றவதமறுப்பு 
தந ிகனை எதிரிகைாகறவ பார்த்தை. 
தபா.உ.500-இலிருந்து தபா.உ.1000 வனர 
ததற்றக நம்மினட நடந்த பக்தி 
இயக்கம் ொத்தாரமாைதில்னல. இது 
பற் ிய ஆய்வுங் கூடக் குன வு. 
”இந்துத்துவம்” கூடியுள்ை இந்நாைில் 
இனதச் தெய்யப் பலரும் தயங்குகி ார். 
 
  அடுத்தது ொட்டுதல். ொல்>ொள் 
என்பது இன்தைாருவனகயில் 
ொர்தனல/ொர்த்த்தனலக் கு ிக்கும். ஒரு 
கு ிப்பிட்டு அனடயாைங் காட்டுவது 
ொட்டுதலாகும். ொட்டுதல் = பி ைிடம் 
ொர்த்துதல், குற் ஞ் சுமத்தல், 
அடித்தல். ஏறதாதவான்று 
விரும்பியவனகயில் நடக்காமற் 
றபாவதற்கு ஒருவன் காரணதைன்று 
றபசுவது ொடுதலாகும். to accuse என்று 
ஆங்கிலத்தில் தபாருள்தகாள்ளும். 
ொடுதல் = அடித்தல், றமாதுதல், 

துனகத்தல், குத்திக்கிழித்தல், 
வடுச்தெய்தல், ஒடித்தல், தகால்லுதல், 
ஆனெதல், ஒருகட்ெிக்குச் ொர்பாய் 
இருத்தல். ொட்டியம் = வஞ்ெகம், 
தபாய். ொத்தான் என்  தொல்லிற்கு 
றமனல நாகரிகங்கைில் 
ததாடக்கமில்னல. அது யூத 
வழக்கத்திலிருந்து றமனல 
நாகரிகத்திற்கு வந்தது. றதவனை 
ஏற்காதவர் ொத்தர் எைப்பட்டார். 
ொத்தரின் தனலவன் ொத்தான் 
எைப்பட்டான். ொத்தான் றதவனைச் 
ொடுகி ாைாம் என்ற  றமனலயரின் 
கி ித்தவ, யூதச் ெிந்தனை இருந்தது. 
நம்மூர்ச் ொடலும், றமனலயர் ொடலும் 
ஒன்று றபாலறவ ததரிகி து. இரு 
நிலங்கைிலும் இருந்த ொத்தான் -ொடல் 
ததாடர்பு காக்னக உட்காரப் பைம்பழம் 
விழுந்த கனதயா? அல்லது 
இரண்டிற்கும் ஏறதாதவாரு காலத்தில் 
ததாடர்புண்டா? ததரியாது. வரலாற் ின் 
எத்தனைறயா கதவுகள் 
தி க்காமறலறய றபாயுள்ைை. 
அவற் ில் இதுதவான்ற ா? 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________
ததாடர்பு: இராம.கி.(poo@giasmd01.vsnl.net.in) 
http://valavu.blogspot.com 
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5. ஒக்கூர் ொசாத்தியார் 

 ——   முனைவர். வ.ீ றரணுகா றதவி 

 

 மக்கைின் வாழ்வியனல, 
அவர்கைின் காதனலயும், வரீத்னதயும் 
அகம் பு ம் எைப் பிரித்துப் பாடிய 
இலக்கியங்கள் ெங்க இலக்கியங்கள். 
காதலும் வரீமும் நாடு, இைம், தமாழி 
கடந்தனவ. எைறவ அவற்ன ப் பாடிய 
இலக்கியங்கள் உலகில் வாழும் 
அனைவருக்கும் உரியை. அனவ 
Universal literature. 
 
 ெங்க இலக்கியங்கைாகத் 
ததாடுக்கப்பட்ட பாடல்கள் 2381. 
ஆெிரியர் தபயர் ததரிந்த பாடல்கள் 
2279, அவற்ன  பாடிய புலவர்கள் 475, 
அவர்கைில் ெிவகங்னக ெீனமனயச் 
றெர்ந்தவர்கள், 
1. புலவர் நல்லந்துவைார் 
2. அல்லூர் நன்முல்னலயார் 
3. தவள்னைக்குடி நாகைார் 
4. ஒக்கூர் மாொத்தியார் 
5. ஒக்கூர் மாொத்துவைார் 
6. மாங்குடி மருதைார் 
7. கைியன் பூங்குன் ைார் 
8. இனடக்காடர் 
9. றவம்பற்றூர் குமரன் 
10. பாரி மகைிர் 
11. கிள்ைி மங்கலம் கிழார் 
12. கிள்ைிமங்கலம் றெரறகாவைார் 
13. இரணியமுட்டத்து தபருங்குன்றூர்க் 
தகாெிகன் 
 
 ெங்ககாலத்துப் தபண்மணிகள் 
பலர் கல்வி றகள்வி வரீப்பண்பு 

முதலிய எல்லாத்துன கைிலும் 
ெி ந்திருந்தைர். ஒரு நற் ாய், தன் 
னமந்தனை றவல் னகக்தகாடுத்துப் 
றபார்முகத்துக்கு அனுப்புவைாயின், 
அவள் தன் வரீத்தறுகண்னமனய 
என்ைதவன்பது. அந்த வரீத்தானய 
பாடியவள் றவறுயாருமில்னல அவர் 
ஒக்கூர் மாொத்தியார். 
 
 அதியன் பரிெில் நீட்டித்த றபாது 
தவகுண்ட அவ்னவ நான் ஒன்றும் நீ 
அைிக்கப் றபாகும் பரிசுகளுக்காகக் 
காத்திருப்பவள் அல்ல. நான் எங்கு 
தென் ாலும் அங்கு எைக்கு வரறவற்பு 
உண்டு. என்னுனடய கல்வி 
றகள்விகைில் நம்பிக்னக உண்டு. 
எைறவ நான் பு ப்படுகிற ன். 
கற் ார்க்கு தென் விடதமல்லாம் 
ெி ப்பு என்பதனை  
”மரங்தகால் தச்ென் னகவல் ெி ாஅர் 
மழுவுனடக் காட்டகத் தற்ற  
எத்தினெ தெல்லினும் அத்தினெச் 
றொற ” 
 என்னும் அவ்னவயின் வரிகள் 
அன்ற  தவைிப்படுத்திை.  
 
 அக்கால அ ிஞர்கள் தம் 
வயிற்றுப்பாட்டிற்கு வழிகாண்பறத 
வாழ்க்னக அதற்காகப் பி னரப் 
பாடிப்பினழப்பறத தம்ததாழில் என்பனத 
ம ந்து, தவறு கண்டவழி, அத்தவறு 
தெய்தான் அந்நாடாளும் அரெறை 
தயைினும், அவன் அரென்; தமக்கு 
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றவண்டும் தபான்னும் தபாருளும் 
அைித்துப் புரப்பவன்; ஆகறவ, 
அவனைக் கடுஞ்தொல் கூ ிக் 
கண்டிப்பதா எை எண்ணாது 
இடித்துக்கூ ித் திருத்துவனதறய 
ததாழிலாகக் தகாண்டிருந்தைர். 
 
 அத்தகு புலவர் வரினெயிறல 
வந்தவர் தான் ஒக்கூர் மாொத்தியார். 
அவர் பாடிய பாடல்கைில் நமக்குக் 
கினடத்தனவ எட்டு. அவற்றுள் ஒன்று 
பு த்துன  தழுவிய பாடல் ஏனைய 
ஏழும் அகத்துன க் கருத்துக்கள் 
தகாண்டனவ. குறுந்ததானகப் 
பாடல்கள் 126, 139, 186, 220, 275 
அகநானூறு 324, 381, பு நானூறு 279. 
அவர் பாடிய பாக்கள் எல்லாவறுள்ளும், 
தமிழர்க்கும், தமிழ் நாட்டிற்கும் 
ெி ப்பைித்துத் தைக்கும் புகழ் அைித்த 
தபரும்பாட்டு, பு நானூற் ில் 
காணப்படும் பாடல் 279.  
 
 தமிழ்நாட்டுச் ெிற்றூர்த் 
ததருதவான் ில் நடந்த நிகழ்ச்ெி, நாடு 
காவலுக்காை றபார் நனடதபற்றுக் 
தகாண்டிருக்கும் காலம்; கானல றநரம், 
ஊர் நடுறவ அனமந்திருக்கும் 
மன் த்றத உள்ை றபார்ப்பன  ஒலிக்கத் 
ததாடங்கிவிட்டது, அனதக் றகட்டாள் 
ஒரு கிழவி, நாடு காவலுக்கு நம் 
ததாண்டும் இருக்கறவண்டும், நம் 
குடிலிருந்து ஓர் ஆள் 
தெல்லறவண்டுறம என்று எண்ணிைாள் 
ஏக்கம் றமற்தகாண்டாை; காரணம், 
றபாருக்குச் தெல்லத்தக்க றபராண்னம 
மிக்க ஆண்மகன் ஒருவனும் அவள் 
வடீ்டில் இல்னல; அவள் ஆண் துனண 
அற் வள் அன்று உடன்பி ந்த 
ஆண்மக்கனைறயா மணந்த 

கணவனணறயா தப ாதவள் அன்று, 
அத்தனகய உ விைனரப் தபற்ற  
இருந்தாள், ஆைால், ெிலநாட்களுக்கு 
முன் நனடதபற்  றபாரில் 
கலந்துதகாண்டு, பனகவர் 
யானைப்பனடனயப் பாழ்தெய்துவிட்டுக் 
கைத்திறலறய மாண்டு 
மன ந்துறபாைான் அவள்  அண்ணன், 
முன்ைாள் நனடப்தபற்  றபாரில், 
பனகவர் யானைவரினெகனை 
எதிர்த்துப் றபாரிட்டு இ ந்துறபாைான் 
அவள் கணவன், இருந்த ஆண்மக்கள் 
இருவரும் இவ்வாறு இ ந்துவிட்டைர், 
அவர்கள் இ ந்துவிட்டைர் என்று 
அவள் கவனல தகாள்ைவில்னல, 
இன்று நனடதப ப்றபாகும் றபாருக்குத் 
தானும் ஒரு வரீனை 
அனுப்பமுடியவில்னலறய, என்ற  
கலங்கிைாள், கலங்கி நின் வள், ெி ிது 
றநரத்துக்தகல்லாம் எனதறயா 
எண்ணிக்தகாண்டவள்றபால் 
ததருக்றகாடிக்கு வினரந்றதாடிைாள். 
அவள் மகன் அங்றக மயினர விரித்துக் 
தகாண்டு மண்ணில் புரண்டு 
ஆடிக்தகாண்டிருந்தான். ஒறர மகன், 
ஆடும் பருவம் கடவாத இனைஞன், 
அவன் னகனயப் பிடித்து அனழத்து 
வந்தாள், வடீ்டினுட் தகாண்டுதென்று 
நீராட்டிைாள், தபட்டியில் 
மடித்துனவத்திருந்த தூய தவள்ைிய 
ஆனடனய எடுத்து விரித்து 
உடுத்திைாள், ப ட்னடத்தனலயில் 
எண்தணய் தடவி வாரி முடித்தாள், 
அவள் முன்றைார் ஆண்ட றவனலக் 
னகயிறல தகாடுத்தாள், ததருவிற்கு 
அனழத்துவந்து, “அறதா, அங்றகதான் 
நனட தபறுகி து றபார், றபா அங்றக 
வினரந்து” என்று வழிகாட்டி அனுப்பி, 
அவன் தெல்லும் தினெ றநாக்கி 
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நின் ாள். அவள் வரலாற் ினையும், 
அன்று அவள் நடந்துதகாண்ட 
தெய்னககனையும் கண்டைர் 
அத்ததருவார். அவருள்ைம் 
திடுக்குற் து. “என்றை இவள் துணிவு! 
இவள் தெயல், அம்ம! அம்ம!! தகாடிது!! 
ம க்குடி மகள் என்பது இவளுக்றக 
தகும்” என்று வியந்து பாராட்டிைர். 
 
 எத்தனைறயா ஆண்டுகளுக்கு 
முன், தமிழ்நாட்டில் எங்றகா ஒரு 
பகுதியிலிருந்த ெிற்றூர்த் 
ததருதவான் ில் நிகழ்ந்த 
இந்நிகழ்ச்ச்ெினயத் தமிழர்கள் தமிழகம் 
உள்ை வனரயிலும் 
ம வாதிருக்கச்தெய்த மாண்பு 
மாொத்தியார்க்றக உரியது. 
“தகடுக ெிந்னத கடிதிவள் துணிறவ; 
மூதில் மகைிர் ஆதல் தருறம; 
றமனுள் உற்  தெரூவிற்கு இவள் 
தன்னை 
யானை எ நீ்து கைத்ததாழிந் தைறை; 
தநருநல் உற்  தெருவிற்உ 
இவள்தகாழுநன் 
தபருநினர விலங்கி யாண்டுப் 
பட்டைறை; 
இன்றும், தெருப்ப ாஇ றகட்டு 
விருப்புற்றூ மயங்கி 
றவல்னகக் தகாடுத்து தவைிது 
விரித்துடீஇப் 
பாறூமயிர்க் குடுமி எண்தணய் நீவி 
ஒருமகன் அல்லது இல்றலாள் 
’தெருமுகம் றநாக்கிச் தெல்க’ எை 
விடுறம”  
 
 வரீச்சுனவனய விைங்கப் பாடிய 
மாொத்தியார், இன்பச்சுனவ தொட்டும் 
அகப்பாடல் ெிலவும் பாடியுள்ைார்; 
தபாருள் கருதிப் பிரித்து தென்  

கணவன் நினைவாகறவ இருக்கி ாள் 
ஒருத்தி; ஒருநாள் மானலக்காலத்றத, 
அவளும் அவள் றதாழியும் உட்கார்ந்து 
றபெிக்தகாண்டிருக்கி ார்கள். 
அந்றநரத்தில், எங்கிருந்றதா வந்த 
மணிறயானெ, கானலயில் தென்று 
காட்டில் றமய்ந்து மானலயில் 
வடீுதிரும்பும் ஆைினரகைின் கழுத்தில் 
கட்டிய மணிகைிைின்றூம் 
வந்திருக்கும்; அல்லது காவலர் 
புனடசூழத் திரும்பிவரும் கணவன் 
ஏ ிவரும் றதரில்கட்டிய 
மணிகைிைின்றும் வந்திருக்கும். 
ஆகறவ, அவைால் ஓனெனயக்கண்டு 
துணிய முடியவில்னல. மணிறயானெ 
றகட்கி து என் ால், அது மிகச் 
றெய்னமயிலிருந்து வந்திருத்தல் 
இயலாது; அண்னமயிலிருந்றத 
வந்திருத்தல் றவண்டும்; ெி ிதுறநரம் 
கழித்தால் உண்னம விைங்கிவிடும்; 
ஆைால், அதுவனர 
காத்திருக்கவிடவில்னல அவள் 
உள்ைம்; உடறை அ ிந்துதகாள்ைத் 
துடித்தாள்; ஆகறவ, அண்னமயில் 
கிடந்த உயர்ந்த கல்மீது ஏ ி நின்று 
பார்த்து அ ிந்துதகாள்ைலாம் வா எைத் 
றதாழினய அனழக்கி ாள். 
தனலவியின் 
உள்ைத்துடிப்னபயுணர்த்தும் ஒரு 
தெய்யுள்; 
“முல்னல யூர்த்த கல்லுய றர கீ் 
கண்டைம் வருகம் தென்றமா றதாழி! 
எல்லூர்ச் றெர்தரும் ஏறுனட யிைத்துப் 
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண்மணி 
தகால்றலா! 
தெய்வினை முடித்த தெம்மல் 
உள்ைதமாடு 
வல்லில் இனையர் பக்கம் றபாற்  
ஈர்மணல் காட்டாறு வரூஉம்  
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றதர்மணி கில்? ஆண்டு இயம்பிய 
உைறவ.” 
 
 தனலவியின் ஆர்வ 
உள்ைத்னதக்காட்டிய மாொத்தியார், 
தனலவைின் வினரவுள்ைத்னதயும் 
அவன் உள்ைம் அ ிந்து ஒட்டும் 
றதர்ப்பாகனையும் நமக்கு அ ிவிக்கும் 
முன ச் ொலச்ெி ாந்தது. வந்த றவனல 
முடிந்ததும், வடீு அனடவதில் 
தபருவிருப்புனடயன் தனலவன் 
என்பனத அ ிவான் பாகன்; ஆகறவ, 
றதனர வினரந்து ஒட்டிவந்து தனல 
மகைின் வடீ்டு வாயிலில் நிறுத்தி, 
“இ ங்குக” என்று தனலமகனை 
றநாக்கிக் கூ ிைான்.  
 
 அதுறகட்ட தனலவன் 
வியப்புற்றுக் கூறுகி ான்; “பாக! றதர் 
ஏ ியது தான் எைக்குத் ததரியும்; றதர் 
ஓடியதாகறவ எைக்குத் 
றதான் ாவில்னல; இறதா, 
தனலவியின் வடீ்டின்முன் நிறுத்தி 
விட்டு “இ ங்குக” என்  நின் தொல் 
றகட்டு வியப்புற்ற ன்; வாயுறவகம், 
மறைாறவகம் என்பார்கறை, 
அப்படியல்லறவா வந்திருக்கி து றதர்! 
ஒருறவனை காற்ன றய குதினரயாக 
மாற் ிப் பூட்டிக்தகாண்டனைறயா? 
அல்லது உன் மைத்னதறய குதினரயாக 
மாற் ிப் பூட்டி ஓட்டினணறயா? 
எவ்வாறு இவ்வைவு வினரவில் வந்தது 
றதர்?” என்று பாராட்டிக்தகாண்றட, 
றதாறைாடு தழுவி அனழத்துக் 
தகாண்டு வடீ்டினுள் தென்று 
விருந்தைித்து மகிழ்ந்தான். 
“ஏ ியது அ ிந்தன்  ல்லது, வந்தவாறு 
நைிய ிந் தன்ற  இலறை;…… 
தமல்லியல் அரினவ இல்வயின் நி இீ 

“இழிமின்” என் நின் தமாழிமருண் 
டிெிறை; 
வான்வழங் கியற்னக வைிபூட் 
டினைறயா? 
மானுரு வாகநின் மைபூட் டினைறயா? 
உனரமதி; வாழிறய! வலவ.” 
 
 மனழ தபய்துவிட்ட நிலத்தில் 
றதர்உருனை ஒடிய வழிறய, நீர் 
வினரந்து ஒடுவது ஊர்ந்து தெல்லும் 
பாம்பு வினரந்து பாய்வதுறபாலும் எை 
உவனம காட்டுவதும், 
“தண்ணில மருங்கில் றபாழ்ந்த 
வழியுள் 
நினரதெல் பாம்பின் வினரபுநீர் முடுகச் 
தெல்லும் தநடுந்தனக றதர்.”  
 
 இலக்கியங்கள் எழுந்த 
காலத்தின் நினலனயக் காட்டும் காலக் 
கண்ணாடி. பாரதியும், அவ்னவயும், 
மாொத்தியாரும் இம்மண்ணிறல தான் 
பி ந்தார்கள்.  
 
 அவர்கள் வாழ்ந்த காலம் றவறு 
றவறு. பிற்கால அவ்னவ றபார்த் 
ததாழில் புரிறயல் என் ாள். அவள் 
தன்முன்றை கணவனை இழந்த 
மனைவியும், பிள்னைனய இழந்த 
தாயும், உடன் பி ந்தவர்கனை இழந்த 
ெறகாதரியும் வந்து நிற்கி ாள். 
அவர்கள் ஒரு குடி மக்கள். எைறவ 
றபார் றவண்டாம் என்கி ாள். பாரதி 
வாழ்ந்த காலத்தில் அடினமப்பட்டு, 
உணர்வற்றுக் கிடந்த மக்கனைப் 
பார்க்கி ார். எைறவ தரௌத்திரம் தகாள், 
றபார்த்ததாழில் பழகு என்கி ார். 
மக்கைின் உணர்வுகனைத் தட்டி எழுப்ப 
தெய்கி ார். எைறவ இலக்கியங்கள் 
எழுதப்பட்ட காலத்னதயும், 
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சூழனலயும், மக்கனையும், அவர்தம் 
வாழ்வியனலயும் எடுத்துனரக்கும் 
கருத்துப் தபட்டகங்கள். அவற்ன  

றபாற்றுறவாம் பாதுகாப்றபாம், தமினழ 
வைர்ப்றபாம். 

 
 
 
 
 
துனண நூல்கள்: 
• ெங்க இலக்கியங்கள், 2007, நியூதெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிமிதடட், தென்னை. 
• றரணுகா றதவி. வ,ீ 2012, ெங்கப் தபண்பாற் புலவர்கைின் தமாழிநனட, உலகத் தமிழ் 
ஆராய்ச்ெி நிறுவைம், தென்னை. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: 
முனைவர். வ.ீ றரணுகா றதவி 
தனகொல் றபராெிரியர், தமாழியியல் துன  
மதுனர காமராெர் பல்கனலக் கழகம், மதுனர. 
e.mail: prof.renuga@gmail.com 
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6. தி. லவ. சதாசிவ  ண்டாரத்தார் 

 ——   முனைவர் J.R. ெிவராமகிருஷ்ணன் 

 
 

 
 

 ஒரு நாட்டின் வரலாறு 
அந்நாட்டு மக்கைின் தாய்தமாழியில் 
தவைியிடப்பட்டால்தான் அந்நாட்டு 
மக்கள் அவற்ன  ஆர்வத்துடன் 
படித்துணர முடியும். இதனைறய 
அடிப்பனடக் காரணமாகக் தகாண்டு 
தமிழகத்தில் றதான் ிய பல தமிழ் 
அ ிஞர்கள் தமிழர் வரலாறு, பண்பாடு, 
கலாச்ொரம், ெமூகக்கட்டனமப்புகள், 
உலக மக்களுடன் தகாண்டிருந்த 
வர்த்தக உ வு, பண்னடயகால 
மன்ைர்கள் கப்பற்பனட வலினமயால் 
கிழக்காெிய நாடுகனைத் தமது 
ஏகாதிபத்தியத்தின் கீழ் னவத்திருந்தது 
றபான்  தமிழர் தபருனமகனைச் 
சுதந்திரத்திற்குப் முன்பிருந்றத எழுதி 

வந்தைர். அவற்ன ப் படித்த 
தமிழர்கைினடறய எங்கிருந்றதா வந்த 
அன்ைியர்கள் நம்னம ஆள்வதா என்  
உணர்வு மக்கைினடறய காட்டுத்தீ 
றபாலப் பரவக்காரணமாக இருந்தது. 
அறதாடு மட்டுமன் ி இந்திய சுதந்திர 
றபாராட்டக் கைத்தில் தமிழர்கள் 
உத்றவகத்துடன் குதிப்பதற்கும் 
காரணமாக அனமந்தது.  
 
 சுதந்திரத்திற்கு  முன்பும் பி கும் 
ஏராைமாை தமிழ் நூல்கள் 
அச்சுவடிவில் வருவதற்குக் காரணம் 
ஐறராப்பியர்கள். இந்தியாவில் அவர்கள் 
அ ிமுகப் படுத்திய அச்சு எந்திரம், 
தமிழ் எழுத்துருக்கள் றபான் வற் ின் 
வருனகயால் பல தமிழ் நூல்கள் 
தவைிவர ஆரம்பித்தை. 
சுதந்திரத்திற்குப் பி கு திராவிட 
கட்ெிகைின் எழுச்ெியால் தமிழ் 
இலக்கிய வரலாறு, தமிழர் பண்பாட்டு 
வரலாறு, தமிழர் வரலாறு றபான்  
நூல்கள் தமிழில் எழுதப்பட்டை. 
கு ிப்பாக, ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட 
நூல்கனை விடத் தமிழில் எழுதப்பட்ட 
நூல்களுக்குத் தமிழர்கைினடறய 
தபரும் வரறவற்பு இருந்தது. 
இதனைறய தமது கு ிக்றகாைாகக் 
தகாண்டவர்தான் தி. னவ. ெதாெிவ 
பண்டாரத்தார் அவர்கள். வரலாற்று 
ஆய்வாைர்கைின் பிதாமகைாக 
விைங்கிய இவ்வுத்தமரின் வாழ்க்னக 
பக்கங்கனை புரட்டிப்பார்ப்றபாம்.
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தி . லவ. சதாசிவ  ண்டாரத்தார்: 
 திருப்பு ம்பியம் 
னவத்தியலிங்கம் ெதாெிவ 
பண்டாரத்தார் அவர்கள் ஆகஸ்டு 15 
ஆம் நாள்  1892 ஆம் ஆண்டு 
கும்பறகாணம் அருறக உள்ை 
திருப்பு ம்பியத்தில் னவத்தியலிங்கம், 
மீைாட்ெியம்மாவிற்கு மகைாகப் 
பி ந்தார். பள்ைிப்படிப்னப தமது தொந்த 
ஊரில் முடித்தார். உயர்கல்வினயக் 
கும்பறகாணத்தில் பயின் ார். அப்றபாது 
புகழ்தபற்  பின்ைத்தூர் நாராயண ொமி 
ஐயர், வலம்புரி பாலசுப்பிரமணியப் 
பிள்னை ஆகிறயாரிடம் தமிழ் 
இலக்கியமும், இலக்கணத்னதயும் 
கற்றுத் றதர்ந்தார். கு ிப்பாக, 
பின்ைத்தூர் நாராயணொமி ஐயர் 
தகாடுத்த ஊக்கத்தால் பண்னடயகால 
கல்தவட்டுக்கள் மீது ெதாெிவ 

பண்டாரத்தாருக்கு அதிக ஆர்வம் 
ஏற்படலாயிற்று. தமது ஓய்வு 
றநரங்கைில்  தொந்த ஊரில் இருக்கும் 
ஆதித்த றொழைால் கட்டப்பட்ட 
ொக்ஷிநாறதஸ்வரர் றகாயிலுக்குச் 
தென்று கல்தவட்டுக்கனைப் படிப்பனத 
வாடிக்னகயாகக் தகாண்டார். 
ெிலமாதங்கைில் இக்றகாயிலில் உள்ை 
அத்தனை கல்தவட்டுக்கனையும் 
ெரைமாகப் படித்து அதன் 
உட்தபாருனைத் ததரிந்து தகாண்டார். 
இதற்கினடறய கும்பறகாணம் 
உயர்நினலப்பள்ைியில் ெிலகாலம் 
தமிழாெிரியராகப் பணியாற் ி வந்தார். 
பி கு வாணதுன  உயர்நினலப் 
பள்ைியில் றெர்ந்தார். அங்கு 25 
ஆண்டுகள் தமிழாெிரியராக 
பணியாற் ிைார்.          
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 அப்றபாது ெதாெிவ பண்டாரத்தார்  
அவர்களுக்குத் திருவிதாங்கூர் 
ெமஸ்தாைத்தின் கல்தவட்டு 
ஆய்வாைராக இருந்த T . A . 
றகாபிநாதராயர் அவர்கள் எழுதிய 
''றொழவமிெ ெரித்திரச் சுருக்கம்" என்  
நூனலப் படிக்கும் வாய்ப்பு கினடத்தது. 
அந்நூல் அவருக்குத் தமிழகத்தில் 
ஆட்ெி தெய்த றெர, றொழ, 
பாண்டியர்கைின் வரலாற் ினைத் 
ததரிந்து தகாள்ளும் வாய்ப்னப 
ஏற்படுத்தித் தந்தது. இதன் 
வினைவாகச் றொழர்கள் மீது அதிகம் 
ஆர்வம் ஏற்படலாயிற்று . றமலும், 
றொழர் ெரித்திர தரவுகனை றதடிப் 
படிக்கும் ஆர்வம் ஏற்பட்டது. தாம் 
பி ந்த ஊராை திருப்பு ம்பியத்தில் 
கி.பி. 880 ஆம் ஆண்டு பல்லவர், 
றொழர், கங்கர் ஆகிய கூட்டுப்பனடகள் 
வரகுண பாண்டியைின் பனடனயத் 
றதாற்கடித்தை என்றும், மீண்டும் 
றொழப் றபரரசு எழுச்ெி தபறுவதற்குக் 
காரணமாை றபார்க்கைறம தமது ஊர் 
எை அ ிந்த பி கு  றொழர் 
ெரித்திரத்தின் மீது அவருக்கு அதிக 
ஆர்வம் ஏற்பட்டது.   அக்காலத்தில் 
றொழர் வரலாற்று நூல்கள் 
அனைத்தும் ஆங்கிலத்திறலறய 
இருந்தை. எைறவ இந்தியாவிறலறய 
நீண்ட காலம் ஆட்ெி தெய்த ஒறர 
றபரரசு றொழப் றபரரசு அவர்கைின் 
வரலாறு தமிழ் தமாழியில் 
முழுனமயாக எழுதப்பட்ட றவண்டும் 
என்று எண்ணிைார். இதன் 
வினைவாகச் றொழர்கைின் 
கல்தவட்டுக்கள் அத்தனைனயயும் 
படிக்க முற்பட்டார்.  
 
பண்டாரத்தாரின் முதல் நூல்:     

 தமிழகத்திலும் பி  நாடுகைிலும் 
தெங்றகால் தெலுத்தி ெக்கரவர்த்தியாக 
விைங்கிய முதற் குறலாத்துங்க 
றொழைின் வரலாற்ன  முழுனமயாை  
தரவுகனை தகாண்டு 1930 ஆம் ஆண்டு 
எழுதி முடித்தார்.  முதற் குறலாத்துங்க 
றொழன்  என்  அந்தநூல் 
பண்டாரத்தாரின் முதல் வரலாற்று 
நூலாக அனமந்தது.  இந்நூல் 
அக்காலகட்டத்தில் தபரும் 
பாராட்டுதனலப் தபற் து. தென்னை 
பல்கனலக் கழகத்தில் படிக்கும் 
இண்டர்மீடிறயட் மாணவர்களுக்காை 
பாடத்திட்டத்தில் றெர்க்கப்பட்டது 
என்பது இந்நூலிற்குக் கினடத்த 
கூடுதல் ெி ப்பாகும். தமது ஓய்வு 
றநரங்கைில் அருகானமயில் உள்ை 
றகாயில்களுக்குச் தென்று 
கல்தவட்டுக்கள் படிப்பனதயும் அது 
ெம்பந்தமாை கட்டுனரகள் 
எழுதுவனதயும் வழக்கமாகக் 
தகாண்டார். மதுனரத் தமிழ்ச் 
ெங்கத்தால் தவைியிடப்பட்ட  
"தெந்தமிழ்"  என்  மாத இதழில் 
ெதாெிவ பண்டாரத்தார் "றொழன் 
கரிகாலன்" என்  தமது முதல் 
கட்டுனரனய எழுதிைார். இக்கட்டுனர 
இவரது ஆழ்ந்த வரலாற்று மற்றும் 
தமிழ் புலனமனய தவைிப்படுத்தும் 
விதத்தில் இருந்தது. அடுத்ததாகக் 
கரந்னத தமிழ்ச் ெங்கத்தால் 
நடத்தப்பட்ட "தமிழ் தபாழில்" என்  
இதழிலும் இவரது கட்டுனரகள் 
இடம்தபற்று அன்ன ய வைரும் 
தனலமுன யிைர்களுக்குப் 
பயனுள்ைதாக இருந்தது. இவ்வாறு 
தெந்தமிழ், தமிழ் தபாழில் முதலிய 
இதழ்கைில் மாதம் றதாறும் இவரது 
கட்டுனரகள் வந்த வண்ணம் இருந்தை. 
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இவரது எழுத்துக்களும் ஆய்வுகளும் 
இறதகாலக்கட்டத்தில் பணியாற் ி 
வந்த தமிழ்வித்வான் றவங்கடொமி 
நாட்டார், கரந்னத தமிழ்றவள் 
உள்ைிட்ட தமிழ் அ ிஞர்கனைப் 
தபரிதும் கவர்ந்தறதாடு அவர்கைது 
பாராட்டுக்கனையும் தபற் ை. 
 
இராஜா சர் 
அண்ணாெலைச்மசட்டியார் அலழப்பு: 
 

 
இராஜா சர் அண்ணாெலைச்மசட்டியார்  

 
 தமிழ் இலக்கியத்தில் புலனம 
தபற்று வரலாற்று ஆய்வில் 
றதர்ச்ெியுற்  அ ிஞராகத் திகழ்ந்த 
ெதாெிவ பண்டாரத்தானர இராஜ ெர் 
அண்ணாமனல தெட்டியார் அவர்கள், 
ெிதம்பரத்தில் தம்மால் நிறுவப்பட்ட 
அண்ணாமனலப் பல்கனலக் கழகத்தில் 
பணியாற்  வருமாறு அனழப்பு 
விடுத்தார். அவ் அனழப்பினை ஏற்  
பண்டாரத்தார் 1942 ஆம் ஆண்டு தமிழ் 
ஆராய்ச்ெித்துன யில் ஆெிரியர் 
பணியினை ஏற் ார். பி கு 1960 ஆம் 
ஆண்டுவனர இப்பல்கனலக் கழகத்தில் 

தி ம்பட பணியாற் ிைார். அண்ணா 
மனலப் பல்கனலக் கழகத்தில் 
பணியாற் ிய றபாது தமிழ் இலக்கிய 
வரலாறு (இருண்ட காலம் ) மற்றும் 
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (13,14, 15 ஆம் 
நூற் ாண்டுகள்) ஆகிய நூல்கனை 
எழுதிைார். இந்நூல்கள் 
அண்ணாமனலப் பல்கனலக் கழக 
தவைியடீ்டுத்துன யிைால் 
தவைியிடப்பட்டு தபருனம தபற் ை.  
 
கல்மவட்டுக்களில் முழுப்புைலெ 
ம ற்ைது: 
 அண்ணாமனலப் பல்கனலக் 
கழக தமிழாராய்ச்ெித் துன யில் 
ஆெிரியராகப் பணியாற் ிய காலத்தில் 
தமிழக கல்தவட்டுக்கள், தெப்றபடுகள், 
இலக்கியங்கள் ஆகியவற் ில் தமது 
ஆய்வுகனை றமற் தகாண்டுவந்தார். 
அப்றபாதுதான் தமிழக வரலாற் ினை 
எழுதுவதற்குப் தபரிதும் துனணநிற்பை 
கல்தவட்டுக்கறையாகும் என்பனத 
நன்குணர்ந்தார்.  இதுவனர சுமார் 24,000 
தமிழ் கல்தவட்டுக்களும்,11,000 கன்ைட 
கல்தவட்டுக்களும் , 5,000 ததலுங்கு 
கல்தவட்டுக்களும் கினடத்துள்ைை. 
இக்கல்தவட்டுக்கள் தான் தமிழக 
வரலாறு எழுதப்படுவதற்குப் தபரிதும் 
உதவி புரிகின் ை . எைறவ இவ்வைவு 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
கல்தவட்டுக்கனைத் தனடயின் ிப் 
படித்து, அவற் ின் முழுப் 
தபாருனையும் மினகப்படுத்தாமல் 
உள்ைனத உள்ைபடியாகக் தகாண்டு  
வரலாற்று நூல் எழுதப்பட றவண்டும் 
என்பனத தி.னவ. ெதாெிவ 
பண்டாரத்தார் கு ிக்றகாைாகக் 
தகாண்டிருந்தார். இதன் வினைவாகச் 
றொழர் கால கல்தவட்டுக்கள் 
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அனைத்னதயும் படிக்க முற்பட்டார். 
அவ்வாறு றொழர்கள் வரலாற் ினை 
தவைிப்படுத்தும் காலக் கண்ணாடியாக 
விைங்கிய சுமார் 8,000 
கல்தவட்டுக்கனைத் றதர்ந்ததடுத்து 
படித்து முடித்தார். இந்தியத் 
துனணக்கண்டத்திறலறய சுமார் 399 
ஆண்டுகள் ஆட்ெி தெய்த ஒறர றபரரசு 
றொழப்றபரரசு என்பனத உணர்ந்த 
பண்டாரத்தார்.  றொழர் ெரித்திரம் 
கு ித்த ஆய்வினை அப்றபானதய 
அண்ணாமனலப் பல்கனலக் கழகத்தின் 
துனணறவந்தராக இருந்த ெர் றக. பி. 
தரட்டி நாயுடு அவர்கைின் ஒப்புதலுடன் 
ததாடங்கிைார். 
 
 1935 – 1937 ஆண்டுகைில் றக.ஏ. 
நீலகண்டொஸ்திரி அவர்கைால் 
எழுதப்பட்ட றொழர் வரலாறு இரண்டு 
ததாகுதிகளுறம ஆங்கில தமாழியில் 
எழுதப்பட்டிருந்தது. அந்நூல் ொமாைிய 
மக்கனைச் தென் னடவதில் 
தமாழிதனடயாக இருப்பனதக்கண்ட 
பண்டாரத்தார் றொழர் ெரித்திரத்னத 
தூய மற்றும் எைியத் தமிழ் நனடயில் 
எழுதத் ததாடங்கிைார் . 
 
 கி.பி. ஒன்பதாம் நூற் ாண்டின் 
இனடக்காலம் முதல் பதின்மூன் ாம் 
நூற் ாண்டின் இறுதி வனரயில் 
றொழநாட்டில் அரொண்ட றொழ 
மன்ைர்கைின் வரலாற்ன  ஆராய்ந்து 
இரண்டு பகுதிகைாக எழுதிமுடித்தார் . 
அவற்றுள் முதற்பகுதி கி.பி. 846 முதல் 
கி.பி. 1070 வனரயில் 
ஆட்ெிபுரிந்தவர்கனைப் பற் ியது. 
இரண்டாம் பகுதி கி.பி. 1070 முதல் 
கி.பி. 1279  வனரயில் 
அரொண்டவர்கைின் வரலாற்ன  

தன்பாற் தகாண்டது. இச் ெரித்திர 
நூலின் மூன் ாம் பகுதி; றொழ 
அரெர்கைின் ஆட்ெி முன , 
அக்காலத்துக் கல்விமுன , 
னகத்ததாழில், வாணிகம், புழக்கத்தில் 
இருந்த நாணயங்கள் மற்றும் 
அவற் ின் மதிப்புகள், ெமயநினல, 
பனட பலன், மக்கைது தெல்வநினல 
ஆகியவற்ன க் தகாண்டது . இந்நூல் 
முழுவதும்  வரலாற்று வனரவியல் 
றகாட்பாட்டின்படி எழுதப்பட்டது என்பது 
இந்நூலின் கூடுதல் ெி ப்பாகும். 
இச்ெரித்திர நூனல எழுதும் றபாது 
ஏற்படும் ஐயங்கனைக் கனைவதற்காக 
தாறம றநரடி கை ஆய்வுகனையும் 
றமற்தகாண்டார். 
         
 கடலூர் திருவந்திபுரம் 
றகாயிலில் இருக்கும் மூன் ாம் 
இராெராெ றொழைது 15 ஆம் 
ஆட்ெியாண்டு கல்தவட்டு மிக 
முக்கியமாை கல்தவட்டாகும். அதாவது 
றெந்தமங்கலத்னதத் தனலநகராகக் 
தகாண்டு ஆட்ெி தெய்த 
றகாப்தபருஞ்ெிங்கனை தஹாய்ொை 
மன்ைன் வரீ நரெிம்மன் றதாற்கடித்துக் 
னகது தெய்ய,  றொழமன்ைன் 
மூன் ாம் இராெராெ றொழன் அவனை  
மீட்டு மீண்டும் றொழ அரியனணயில் 
அமர்த்திய தெய்தினய கூறுவதாகும். 
இக்கல்தவட்னட றநரடியாகக் காண 
விரும்பிய பண்டாரத்தார் கடலூர் 
புனகவண்டி நினலயத்தில் இருந்து 
கடுனமயாை தவயினலயும் 
தபாருட்படுத்தாமல் சுமார் ஏழு 
கிறலாமீட்டர் தூரம் நடந்றத 
திருவந்திபுரம் றகாயிலுக்கு வந்து தமது 
ஆய்னவ முடித்துச் தென் ார். அறத 
றபான்று அருகானமயில் இருக்கும் 
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திருமாணிக்குழி, திருவதினக, 
திருநாவலூர் றபான்  ஊர்கைில் 
இருக்கும் றகாயில்கைின் 
கல்தவட்டுகனை ஆய்வு தெய்வதற்கு 
வாகை வெதி இல்லாத நினலயில் 
கால்நனடயாகவும் வழிப்றபாக்கர்கைின் 
மாட்டு வண்டிகைிலும் தென்று தமது 
பணியினை முடித்து வந்தார். றமலும் 
இந்நூல் அச்சுவடிவில் வருவதற்கு 

முன்பாகறவ அதில் உள்ை 
இடர்பாடுகனைச் சுத்தமாக கனைந்தார். 
அவரது கடுனமயாை முயற்ெியால் 
இந்நூல் தவைிவந்தவுடன் 
விமர்ெைங்களுக்கு உள்ைாகாமல் 
இருந்தற்கு காரணம் பண்டாரத்தார் 
அவர்கைின் எழுத்து நனடயில் 
ொன்றுகள் மட்டுறம றபசுவதாக 
அனமந்திருந்ததுதான்.      
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 1949 ஆம் ஆண்டு 
அண்ணாமனலப் பல்கனலக் கழக 
தவைியடீ்டுத்துன யிைால் 
தவைியிடப்பட்ட இந்நூல் கடந்த 2008 
ஆம் ஆண்டு மறுபதிப்பு தெய்யப்பட்டது. 
ஆயிரம் பிரதிகனை தவைியிட்டை 
ஆைால் தவைியிடப்பட்ட ெில 
மாதங்கைிறலறய 700 பிரதிகள் 
விற்றுத்தீர்ந்தை. தற் காலத்தில் றொழர் 

வரலாறு பற் ிய ஆய்வுகனை 
றமற்தகாள்பவர்களுக்கும், றபாட்டித் 
றதர்வுகனை எழுதுபவர்களுக்கும், 
ெரித்திர நாவல்கனை 
எழுதுபவர்களுக்கும் இது றவத நூலாக 
விைங்குகி து. றொழர் வரலாற் ில் 
பலர் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகனை 
றமற்தகாள்வதற்கு இந்நூல் 
தூண்டுறகாலாக இருந்து வருகி து.

 

 
 
              
 தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, தமிழ் இலக்கிய வைர்ச்ெி  வரலாற்று ஆய்வுகள் 
எை தமது வாழ்நாட்கனைத் தமிழுக்காக அர்ப்பணித்த ெதாெிவ பண்டாரத்தார் 
அவர்கள் 1960 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி இரண்டாம் நாள் தமது 68 வது வயதில் 
மன ந்தார்.   
 
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: 
முனைவர் J.R. ெிவராமகிருஷ்ணன் (sivaramanarchaeo@gmail.com) 
வரலாற்றுத்துன  உதவிப்றபராெிரியர்,  
அ ிஞர் அண்ணா அரசு கனலக் கல்லூரி - ஆத்தூர் 
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7. கம்ப ாடியாவில் தெிழர்களும் ம ௌத்தப்  ரவலும் 

 ——   முனைவர். அரங்கமல்லிகா 

 

 ''உலக அைவில் தமிழர்கள் கடல்  
நீறராட்ட  ஆனமவழித் தடங்கனை 
அடிப்பனடயாகக் தகாண்டு வணிகம் 
தெய்துள்ைைர். தமிழகத்னத அரெர்கள் 
ஆட்ெி தெய்த காலத்திற்கு முன்ைறர 
கடல் வணிகம் ெி ந்து 
நனடதபற்றுவந்தது. கு ிப்பாக, 
கம்றபாடியாவில் பல்லவர்கள் றெர 
றொழ பாண்டியர்கள் பயணம் 
தெய்ததற்கு சுமார் இரண்டாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்றப தமிழகத்னதச் 
றெர்ந்த பழங்குடியிை மக்கள் கடல்வழி 
பயணம் தெய்துள்ைைர்'' எை ஒரிொ 
பாலு கூறுவது கவைத்திற்குரியது. 
 
 ததன்கிழக்கு ஆெிய நாடுகைில் 
கு ிப்பாக கடற்கனர பகுதி 
கண்டங்கைில் தமிழர்கைின் வணிகம் 
அவர்கள் றமற்தகாண்ட அரெியல் 
உ வு கம்றபாடியா, பர்மா, தாய்லாந்து 
ஆகிய நாடுகள் வனர பரவி இருந்தது. 
 
 கம்றபாடியாவில் 5ஆம் 
நூற் ாண்டிலிருந்து தபௌத்தம் 
நினலத்திருக்கி து. ஆதிகாலத்தில் இது 
மகாயாை தபௌத்தம் எை 
அனழக்கப்பட்டது.13 ஆம் 
நூற் ாண்டிலிருந்து பழக்கத்தில் 
இருந்து வருகி து. ஆைால் றதரவாத 
தபௌத்தம் கம்றபாடியாவில் 
நினலத்திருப்பதாகக் கூறுவர். 
ததன்கிழக்கு ஆெிய நாடுகைில் 
கம்றபாடியா தமிழ் னெவ னவணவ 

ெமயங்கனை உள்வாங்கியிருக்கி து. 
தமிழர்கள் கு ிப்பாக, இரண்டாம் 
நூற் ாண்டில் எழுதப்பட்ட 
ெிலப்பதிகாரம், மணிறமகனல, 
முன றய ெமண, தபௌத்த 
மதங்கைினுனடய எழுச்ெி தமிழகத்தில் 
இருந்திருக்கி து என்பதற்காை 
இலக்கியச் ொன்றுகைாக இருக்கின் ை. 
இவற் ின் அடிப்பனடயில் 
மாொத்துவன் என்  வணிகரும் 
மாநாயக்கன் என்  வணிகரும் 
முன றய கடல் கடந்து வாணிகத்னத 
எடுத்துச் தென் ிருக்கி ார்கள் என்  
அடிப்பனடயில் தபௌத்தமும் அங்றக 
தென் ிருக்க வாய்ப்பிருக்கின் து எை 
ஆய்வாைர்கள் கருதுகி ார்கள். 
 
 இதற்கு கம்றபாடியாவில் உள்ை 
அங்றகார்வாட் றகாவில் ஒரு ொன் ாக 
அனமகி து. அங்றகார்வாட் இரண்டாம் 
சூர்யவர்மன் (கி.பி1113-1150) என்பவரால் 
கட்டப்பட்டது. இந்தக் றகாவில் 
பல்றவறு ெினலகனைக் தகாண்டதாக 
அனமக்கப்பட்டிருக்கி து. புனடப்புச் 
ெிற்பங்கள் காணப்படுகின் ை. 
மண்டபங்கைின் கூனரகள் பாம்புகைின் 
உடல்கனையும் ெிங்கம் அல்லது 
கருடைின் தனலகனைக் தகாண்ட 
உருவங்கைாக 
அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ைை. ெி ிய 
றகாவில்களும் அங்றக இருப்பனதக் 
காணமுடிகி து. 
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இரண்டாம் சூர்யவர்மன், வர்மன் என்  
பல்லவ மன்ைனுனடய பரம்பனரனயச் 
றெர்ந்தவர். இவர் அங்றகார்வாட்டில் 
தபருமாள் றகாயினலக் காட்டியவர் 
ஆவார். இவர் தகமர் றபரரெின் ெி ந்த 
அரெராக விைங்குவதற்கு இந்தக் 
றகாவில் கட்டிடக் கனலறய ொன் ாக 
இருக்கின் து. றபாரின் மூலம் இந்த 
இடத்னதக் னகப்பற் ிய சூர்யவர்மன், 
சுமார் 200 தஹக்றடர் நிலப்பரப்பில் 
ஏ த்தாழ 27 ஆண்டுகள் இந்தக் 
றகாயினலக் கட்டி முடிக்க 
முயன் ிருக்கி ார். சுற் ிலும் 
அகழியால் சூழப்தபற் து. இந்த 
ஆலயத்தின் ஒரு பக்க சுற்றுச் சுவறர 
சுமார் 3.6கிறலாமீட்டர் நீைம் தகாண்டது 
என் ால் இதன் பிரமாண்டத்னதக் 
கற்பனை தெய்துதகாள்ைலாம். அடர்ந்த 
காட்டிற்கு நடுறவ இந்தக் றகாயில் 
அனமந்திருப்பதைால் பதிைா ாம் 
நூற் ாண்டுகைில் மக்கைால் 
பு க்கணிக்கப்பட்டு ெிதிலமனடந்தது. 
பி கு ஒரு றபார்த்துக்கீெிய 
து வியிைால் மீண்டும் தவைியுலகிற்கு 
வந்தது. இந்தக் றகாயில் றபான்  
ஒன்ன  இப்றபாது கட்ட றவண்டும் 
என் ால் 300 ஆண்டுகள் ஆகும் எைப் 
தபா ியாைர்கள் கூறுகி ார்கள். 
றகாயில் கட்டி முடித்த ெில 
காலங்கைில் மன்ைர் இ ந்துவிடறவ 
அதன் பி கு ஆ ாம் தஜயவர்மன் 
காலத்தில் இந்தக் றகாவில் 'புத்த' 
றகாயிலாக மா ி இருக்கி து.  
 
 பழங்காலத்தில் னவணவக் 
றகாயிலாக இருந்த இந்த 
வழிபாட்டுத்தலம் புத்த வழிபாட்டுத் 
தலமாக எவ்வாறு மா ியது என்பது 

இந்தக் கட்டுனரயின் றநாக்கமாக 
அனமகி து.           
 
 பழங்காலத்தில் கம்றபாடியாவில் 
ஃபூைான் முதல் அங்றகார் வனர 
தபௌத்தத்தின் வரலாற்ன  
விைக்கமாகப் றபெ முடியாது 
என் ாலும் தபௌத்தம் இங்கு வந்த 
பி கு புத்தரின் வரமுத்தினர மற்றும் 
பரிநிர்வாண நினல தகாண்டு 
கம்றபாடியாவில் தபௌத்தம் இருந்தனத 
உணர்ந்து தகாள்ைமுடிகி து. இங்றக 
றதரவாத தபௌத்தம் பழக்கத்தில் 
இருந்தது என்பர். இதற்கு தாய்லாந்தில் 
இருந்த றதரவாதம், ஒரு காரணம் 
என்று தொல்லப்படுகி து. கு ிப்பாக, 
இந்து ெமூகத்திலிருந்து மன்ைர்கள் 
தவவ்றவறு நாடுகைில் ஆட்ெினயக் 
னகப்பற் ி ஆட்ெி அதிகாரத்தில் இருந்த 
காலத்தில் அவர்கள் தபௌத்தத்னத 
ஆதரித்தவர்கைாகறவ 
இருந்திருக்கி ார்கள். அதைால்தான் 
எங்தகல்லாம் தபௌத்தமும் ெமணமும் 
றபெப்பட்டைறவா அங்தகல்லாம் 
னெவமும் னவணவமும் 
றபெப்பட்டிருக்கின் ை. தபௌத்த 
அ ிஞர்கள் னவணவத்னத மகாயாை 
தபௌத்தம் என்று அனழப்பர். கி.பி.3ஆம் 
நூற் ாண்டு ததாடங்கி 12ஆம் 
நூற் ாண்டு வனரயில் தபௌத்தம் 
தமிழ்நாட்டில் ஆட்ெியில் 
இருந்திருக்கி து. இந்த அடிப்பனடயில் 
அது றதரவாத தபௌத்தமாக 
தவைிநாடுகைிலும் பரவி 
இருந்திருக்கி து. றதரவாதம் என்பது 
 
1.  திரிலக்கைம் 
2.  அைிச்ொ 
3.  துக்கா 
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4.  அநாத்மா 
5.  எண் வழி மார்க்கம் 
6.  12 நிதாைங்கள் 
பற் ிய ததாகுப்பு ஆகும். இதனை 
கம்றபாடிய அரசு நனடமுன யில் 
காணமுடிகி து எை ஆய்வியலாைர்கள் 
கருத்துத் ததரிவிக்கின் ைர். இலக்கியத் 
தரவுகைின் படி, 'திரிபிடகம்' 
அ ியப்பட்டிருக்கி து. அங்றகார்வாட் 
றகாயில் தமிழர்கைின் றகாயில் கனல 
வரலாற்று அனடயாைமாக 
இருந்தாலும் அது கட்டிடக் கனல, 
மன்ைர்கைின் பனடதயடுப்பு, 
மன்ைர்கைின் ெி ந்த நிர்வாகம் 
முதலியவற்ன ப் றபெக்கூடிய தகமர் 
றபரரெின் வரலாற்று ஆவணமாக 
இருந்தாலும் அதற்குப் பி கு 7ஆம் 
தஜயவர்மைின் ஆட்ெியில் இது புத்த 
வழிபாட்டுத் தலமாக மா ியிருக்கி து 
என்று கருத்துச் தொல்லப்படுகி து.  
 
 ஆைால், கிபி. முதல் 
நூற் ாண்டிலிருந்து கிபி.6ஆம் 
நூற் ாண்டு வனர ததன்கிழக்கு ஆெியா 
முழுவதும் தபௌத்தம் மிகப்தபரிய 
தாக்கத்னத ஏற்படுத்தியிருப்பதற்குத் 
தமிழர்கைின் வணிகப் பயணறம 
காரணமாக இருக்கி து. 
இக்காலகட்டத்தில்தான், ஃபூைான் 
வம்ெத்திைனர கம்றபாடிய அரெர் எை 
அனழக்கின் ைர். கிபி முதல் 
நூற் ாண்டிலிருந்து கம்றபாடிய 
அரெர்கள் ஃபூைான் வம்ெத்திைர் எை 
அனழக்கப்பட்டாலும் கம்றபாடியாவில் 
வடக்கும் ததற்கும் முரண்பட்றட 
இருந்திருக்கின் ை. கம்றபாடியாவின் 
ஒரு பகுதி ஜாவாவின் ஒரு பிடிக்குள் 
இருந்திருக்கி து. 8ஆம் நூற் ாண்டில் 
ஜாவாவிலிருந்து வந்த இைவரென் 

கம்றபாடியானவ ஜாவாவிடமிருந்து 
பிரித்து தைிநாடாக்கி ஆைத் 
ததாடங்கியவன்தான் 2ஆம் 
தஜயவர்மன். தகமர் கலாச்ொரம் 
அவரிலிருந்து ததாடங்குவதாக 
வரலாற் ாெிரியர்கள் கருதுகின் ைர். 
இந்த ஆட்ெியில் மக்கள் எைினமயாை 
வாழ்வுக்குரியவர்கைாக 
இருந்திருக்கி ார்கள். தபௌத்தத் 
து விகைாக வாழ ஆனெப்பட்டுள்ைைர். 
தபௌத்தத் து விகைாக வாழும் 
விருப்பமுள்ை இனைஞர்கள் 
இருந்திருக்கி ார்கள். தபௌத்த வழிபாடு 
தபரிதாக இல்னல என்று 
கூறுகின் ைர். எைினும், தமிழகத்தின் 
காஞ்ெிபுரத்திலிருந்து தென்  மன்ைன் 
மற்றும் பல்லவ மன்ைர்கள் இங்றக 
ஆட்ெி தெய்ததைால், தமிழர்களுனடய 
அரொட்ெியும் அங்கு வாழக்கூடிய 
பழங்குடி மக்கைின் வாழ்க்னக 
முன யும் ததாடர்புப்படுத்திப் பார்க்கும் 
றபாது, தமிழகத்தில் மன க்கப்பட்ட 
மக்கைின் வாழ்க்னகனய 
அ ிந்துதகாள்ை முடிகி து. அத்துடன் 
இவர்கள் வணிகத் ததாடர்பு 
தகாண்டிருப்பதைால், 
தமிழகத்தினுனடய பல்றவறு றவைாண் 
ொர்ந்த ததாழில்முன யும் அங்றக 
அ ிமுகப்படுத்தி தமிழ் நாகரீகத்னத 
உறுதிப்படுத்தியிருக்கின் ைர். இந்தச் 
சூழலில், கம்றபாடியாவில் தபௌத்த 
மதத்னதப் தபாறுத்தவனரயில் 
தாய்லாந்து, பர்மா, இலங்னக ஆகிய 
நாடுகைில் உள்ை இந்தத் றதரவாத 
தபௌத்தம் கம்றபாடியாவில் தா ப்றராம் 
றகாயிலில் நுனழந்தவுடன் தூணில் 
தெதுக்கப்பட்டுள்ை புத்த ெிற்பம் 
அனமந்திருப்பனதக் தகாண்டு 
இந்தியாவினுனடய ஆளுனகயில் 
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உள்ை தபௌத்தம் கம்றபாடியாவிலும் 
நினலதபற் ிருக்கி து என்பனத 
அ ிந்துதகாள்ை முடிகி து. அத்துடன், 
'கம்றபாடியாவில் ஆட்ெி தெய்துவந்த 30 
மன்ைர்கைின் தபயர்கள் தமிழ் இை 
வழித்றதான் லாை நந்திவர்மன் என்  
தபயர் இருந்துவருகி து இதில் 
கம்றபாடிய நாட்டின் வரலாற் ில் 
தமிழக மன்ைர்கள் வருனக 
புரிந்ததற்காை கு ிப்புகள் புத்தக 
வடிவில் உள்ைை. தமிழகத்தில் 
காஞ்ெிபுரத்தில் இருந்து முதலாம் 
நூற் ாண்னடச் றெர்ந்த தகௌண்னடயன் 
என்  மன்ைன் வருனக புரிந்ததற்காை 
கு ிப்புகள் இடம்தபற்றுள்ைை' என்று 
ஒரிொ பாலு கு ிப்பிடுவனதக் தகாண்டு 
காஞ்ெிபுரம் தபௌத்தத்தின் அனடயாைம் 
ொர்ந்தனத உறுதிப்படுத்திக் 
தகாள்ைலாம். அறத றபால, 8ஆம் 
நூற் ாண்னடச் ொர்ந்த பல்லவ 
மன்ைர்கள் கம்றபாடியாவில் ஆட்ெி 
தெய்தது உறுதி தெய்யப்பட்டுள்ைது 
என்று கூறுகி ார். அதில் ஒன் ாக, 
தமிழகத்தின் காஞ்ெிபுரம் கல்தவட்டில் 
கம்றபாடியாவில் இருந்துவந்த பல்லவ 
வழித் றதான் ல்கைாை நந்திவர்மைின் 
மகனுக்கு 13 வயதில் முடிசூட்டு விழா 
நடத்தப்பட்டதற்காை கு ிப்புகள் 
காஞ்ெிபுரம் கல்தவட்டில் உள்ைது 
என்றும் கூறுகி ார். 
 
  ''தா ப்றராம் றகாயினலக் கட்டத் 
ததாடங்கிய ஏழாம் தஜயவர்மன் புத்த 
மதத்திைன். அவனுக்குப் பின் வந்த 
இந்துவாை இரண்டாம் இந்திர வர்மன் 
அக்றகாயினலக் கட்டி முடித்தான். 
முதலில் தெதுக்கப்பட்ட புத்தர் 
ெிற்பத்தின் ெம்மணக் கால்கனை 
மடக்கி இந்துக் கடவுள் றபாலும் அது 

றதாற் மைிக்க னவக்கப்பட்டுள்ைது. 
உனடப்றபா ெினதப்றபா இல்லாமல் 
ெினல இரு மதத்தின் கடவுள்கைாகவும் 
விைங்குவனதப் புத்த, இந்து மதங்கள் 
ஒன் ின் மீது மற்த ான்று கவிந்தாற் 
றபால் உ வு தகாண்டிருந்ததன் 
உருவகமாகக் தகாள்ைலாம் எைத் 
றதான்றுகி து. கம்றபாடியாவிலுள்ை 
அங்றகார் றகாயில்கனைக் கட்டிய 
மன்ைர்கள் புத்த, இந்து மதங்கைின் 
வம்ொவைியிைராக ஒரு 
ததாடர்ச்ெினயக் தகாண்டிருந்தைர். 
இரண்டு மதங்களுக்குமினடறய ெிற்ெில 
பிணக்குகள் அவ்வப்றபாது 
ஏற்பட்டிருக்கலாம் எைக் தகாண்டாலும் 
தகாண்டும் தகாடுத்ததுமாை ஒரு 
நீண்ட உ வு அங்கு நிலவி 
வந்துள்ைனத அ ிய முடிகி து. 
ஆைால் கம்றபாடியாவில் இவ்விரு 
மதங்கள் புகுமுன் அங்கிருந்த மதம், 
அதன் ெடங்குகள், புராணங்கள் என்பை 
பற் ிதயல்லாம் ஆதாரப்பூர்வமாை 
தகவல்கள் இதுவனரக் 
கினடக்கவில்னல'' என்று 
றகா.தஜயக்குமார் கூறுகி ார்.   
 
 ''மறகந்திர வர்ம பல்லவன் 
காலத்துக் கல்தவட்டில் திருமால் 
அவதாரங்கைில் ஒன் ாக புத்தர்பிரான் 
றபாற் ப்பட்டுள்ைார். ராஜெிம்ம 
பல்லவன், ெீை வணிகர் வழிபட்ட 
நானகபட்டிைத்தில் புத்தவிகாரம் 
நிறுவிைார். ெிவதபருமானை இன ஞ்ெி 
மங்கலம்பாடி இயற் ிய மிருகச்ெகடிகம் 
என்  நாடக நூனல எழுதிய 
சூத்திரிகன், நூலின் இறுதியில் தபௌத்த 
ெமயத்தின் புகனழப் பாடியுள்ைார். 
றதவாரத் திருமுன கனைத் 
ததாகுத்துத் திருதந ித் தமினழப் 
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பரவச் தெய்த ராஜராஜ றொழன், 
நானகயில் புத்தவிகாரம் கட்டி ராஜராஜ 
தபரும்பள்ைி என்று தபயரிட்டான். 
காஞ்ெி நகர அரென் ெீைத்திலும் 
ஜப்பாைிலும் கிபி 6ஆம் நூற் ாண்டில் 
தபௌத்தத்னதப் பரப்பி அழியாப் புகழ் 
தபற் ான். காஞ்ெினயச் றெர்ந்த 
திக்நாகர் மிகப்தபரிய தபௌத்த 
ஆெிரியர். இவர் மாணவறர காஞ்ெித் 
தமிழரும் நாைந்தா பல்கனலக்கழகத் 
தனலனம றபராெிரியருமாை 
தருமபலார்(கிபி.528-560). ெீத்தனலச் 
ொத்தைார், புத்தத்ததர், புத்த நந்தி, 
ொரிபுத்தர் றபான்  தமிழ் தபௌத்தர்கள் 
பாலி தமாழினய நன்கு பயின்று 
தபௌத்த ெமய நூல்கைில் தபரும் 
புலனம தபற் ிருந்தைர். கனலயிலும் 
ெி ந்து விைங்கிைர்'' என்பதிலிருந்து 
தபௌத்த தந ி எல்லா நாடுகளுக்கும் 
பரவி இருப்பனத அ ிந்துதகாள்ை 
முடிகி து. 
 
 அறயாத்தி தாெர், றபராெிரியர் 
க.அப்பாதுனரயார், ஆகிறயார் தமிழ் 
தபௌத்தத்னத முன்தைடுத்து 
இலங்னகயிலிருந்து தபௌத்தத்னதக் 
கற்று தமிழகத்தில் 
அ ிமுகப்படுத்திைார்கள். 
அறயாத்திதாெர் இந்துமதத்னத அந்த 
மதத்திலிருந்து அடிப்பனடக் 
கருத்துகனை விமர்ெித்து 
தபௌத்தத்றதாடு ததாடர்புப்படுத்தி தமிழ் 
தபௌத்தத்னத அனடயாைப்படுத்திைார். 
அதற்குத் தமிழ் இலக்கியத்திலுள்ை 
மணிறமகனல, குண்டலறகெி, 
வரீறொழியம் புராண இதிகாெ 
காப்பியங்கைிலுள்ை தத்துவங்கனை 
எடுத்துக் தகாண்டு அவற் ிற்காை 
விைக்கங்கனைப் தபௌத்தம் ொர்ந்து 

ஒரு புதிய அணுகுமுன னயக் 
கண்டுபிடித்து தமிழ் தபௌத்தத்னத 
அனடயாைப்படுத்தியிருக்கி ார். அந்த 
வனகயில் தபௌத்தம் நாடு கடந்து 
பயணப்பட்டிருந்தாலும் தமிழர்கைின் 
வாழ்வியறலாடு அது 
ததாடர்புனடயதாகறவ 
இருந்திருக்கி து. அன்னபயும் 
அ த்னதயும் றபாதிக்கக்கூடிய 
தபௌத்தம் புத்தருனடய அடிப்பனட 
ஒழுக்கம் ொர்ந்த ெிந்தனைகைின் 
கருத்தியலாகறவ பார்க்கப்படுகி து. 
தைிமைித விடுதனலயும் எல்லா 
உயிர்கைிடத்தும் இரக்கத்றதாடு 
இருப்பனதயும் முன்ைினலப்படுத்தும் 
தபௌத்தம் ததன்கிழக்காெிய நாடுகைில் 
மிகப்தபரிய தாக்கத்னத 
ஏற்படுத்தியிருக்கி து. தபௌத்தம் 
இந்தியாவின் தாயகம் என் ாலும் அது 
இலங்னக, பர்மா, தாய்லாந்து, 
கம்றபாடியா, வியட்நாம் றபான்  
நாடுகைிறலறய அதிகமாக வழிபாடு 
கூடிய பயிற்ெியுடன் பழக்கத்தில் 
கனடப்பிடிக்கப்படுகின் து. 
 
 எைறவ, வணிகத்தாலும் தமிழர் 
மரபுகள் கம்றபாடியாவில் 
நினலப்பட்டிருப்பனதத் தமிழுக்கும் 
தபௌத்தத்திற்குமாை ததாடர்னப 
ஏற்படுத்திக் தகாள்ை றதரவாத 
தபௌத்தமும் பயன்பட்டிருக்கி து 
என்பனத உறுதிப்படுத்திக் 
தகாள்ைலாம். றமலும், 2500 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் 
புத்தரின் ெிந்தனைகள் றபெப்பட்டாலும் 
அ ஹந்த் நினலயனடந்த புத்தர் 
தபௌத்தச் ெிந்தனைகனை எழுதி 
னவத்துப் றபெவில்னல. அவருனடய 
ெீடர்கள் ததாகுத்த ததாகுப்றப 



 45 

 

திரிபிடகமாக அ ியப்பட்டிருக்கி து. 
பிக்குகளும் பிக்குணிகளும் 
ஒழுகறவண்டிய விநயம், தம்மம் 
கு ித்துப் றபசுகி து இந்நூல். 
புத்தருனடய பனழய 
தகாள்கனைகனைப் பின்பற் ி வரும் 
தபௌத்த மதத்திற்கு றதரவாத தபௌத்த 
மதம் என்றும் புத்தர் காலத்திற்குப் 
பின்ைால் புதிய தகாள்னககனைக் 
தகாண்ட தபௌத்த மதத்திற்கு மகாயாை 
தபௌத்தம் என்றும் தபயரிட்டு இரு 
தபரும் பிரிவாக தபௌத்தத்னதப் 
புழக்கத்தில் தகாண்டுவந்துள்ைைர். 
 
 கப்பலில் பயணம் 
தெய்றவாருக்குத் துன்பத்திலிருந்து 
நல்றலானரக் காப்பாற்றுவதற்காக 
மணிறமகலா ததய்வம், காதல் 
ததய்வமாக இருந்தனதத் தமிழ் 
இலக்கியத்தில் மணிறமகனலச் 
சுட்டிக்காட்டுவனதப் றபால 
கம்றபாடியாவிலும் மணிறமகனல 
கடல் ததய்வமாக நம்பப்படுகி ாள். 
றதரவாத தபௌத்தம் உருவ 
வழிபாட்னட ஏற்கவில்னல. ஆைால், 
புத்தரின் நினைவாகப் பல 
ஸ்தூபிகனையும் விகாரங்கனையும் 
அ ிமுகப்படுத்தியிருக்கி து. மைித 
இைத்னத றமம்படுத்த நல்தலாழுக்க 
விதிகனை அ ிமுகப்படுத்தியிருக்கி து. 
பஞ்ெெீலங்களும் எண்வனக 
மார்க்கங்களும் பன்ைிரண்டு 
நிதாைங்களும் நான்கு உண்னமகளும் 
தபௌத்தத்தின் நனடமுன னய 
உறுதிப்படுத்துகின் ை.  
 
 ெீலம் அதாவது ஒழுக்கம், ெமாதி 
அதாவது மை ஒருனம, பஞ்ொ 
அதாவது விழிப்புணர்வு ஞாைம் ஆகிய 

மூன்றும் மைம் ொர்ந்த 
ஒழுக்கத்னதயும் நற்காட்ெி, 
நற்ெிந்தனை, நற்தொல், நற்தெயல், 
நல்முயற்ெி, நல்மை ஒருனம, நல்ல 
றபரின்பம் ஆகிய எட்னடயும் வாழ்வில் 
கனடப்பிடிக்கறவண்டிய 
ஒழுக்கத்னதயும் இது விரிவாகப் 
றபசுகி து. வாழ்வில் துன்பம் 
இருக்கி து. துன்பம் நீக்க முடியும். 
துன்பம் றதான் க்கூடியது என் ாலும் 
அனத நீக்குவதற்கு உரிய வழியும் 
உண்டு எை நான்கு உண்னமகனை 
மணிறமகனலயும் உறுதிப்படுத்துகி து. 
அத்துடன், றபனதனம, தெய்னக, 
உணர்வு, அருவுரு. வாயில், ஊறு, 
நுகர்வு, றவட்னக, பற்று, பவம், 
றதாற் ம், வினைப்பயன் எைப் 
பன்ைிரண்னட றநரினடயாகவும் 
மன முகமாகவும் 
கனடப்பிடிக்கறவண்டிய அவெியத்னத 
மணிறமகனலயின் மூலம் 
அ ியமுடிகின் து. எைறவ, 
கம்றபாடியானவப் தபாறுத்தவனரயில் 
புத்தனர விஷ்ணுவின் அவதாரமாகச் 
ெித்தரித்தல் மந்திரத் தந்திரங்கனைப் 
பயன்படுத்துதல் ஆகியை மகாயாைப் 
பிரிவின் ஓர் அம்ெமாகக் கருதுவதால், 
இந்து ெமய றயாக தந ிகனைப் றபாலப் 
பின்பற் ி புத்தரின் றகாட்பாடுகள் 
றபெப்படுகின் ை. இது னவணவத் 
தலமாை அங்றகார்வாட் தபௌத்த 
தலமாக மா ியதாகக் கூ ப்படும் 
கருத்திலிருந்து மாறுபட்டு இரண்டாம்-
மூன் ாம் நூற் ாண்டுகைில் ெமணமும் 
தபௌத்தமும் ததன்கிழக்காெிய 
நாடுகைில் பரவியதைால் அது 
தபௌத்தத் தலமாகறவ அ ிந்துதகாள்ை 
முடிகி து. 
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 தமிழர்கள் கு ிப்பாக 
பழங்குடியிைர் மற்றும் வணிகர்கள் 
ததன்கிழக்காெிய நாடுகைில் 
பினழப்பிற்காகக் கடல் கடந்து 
பயணப்பட்டாலும் அவர்கள் காஞ்ெினய 
ஆட்ெி தெய்த மன்ைர்கைின் 
வரலாற்றுப் படி தபௌத்தத்னதக் 

கு ிப்பாக எடுத்துச் தென் ிருக்கி ார்கள் 
எை அ ிய முடிகி து. தமிழரின் 
பண்பாட்டு அனடயாைம், 
மீட்டுருவாக்கம் தெய்வதற்கு 
அங்றகார்வாட் றகாயில் ஒரு தபரிய 
ொன் ாக அனமகி து.   
 

 
 
 
 
 
 
பயன்பட்ட நூல்கள்: 
1.தமிழ்மணம் 
2.தமிழ்ப் பண்பாட்டில் தபௌத்தம்-முனைவர். பிக்கு றபாதிபாலா முனைவர் 
க.தஜயபாலன், உபொகர் இ.அன்பன் 
3.கம்றபாடியாவில் நினலத்து நிற்கும் தமிழர் மரபு-ஒரிொ பாலு 
 
 
 
 
 
படம் உதவி:  
விக்கிபடீியா (அங்றகார்வாட்)   
றததமாழி (பல்லவ மன்ைர்கள்) 
 
 
___________________________________________ 
ததாடர்பு: முனைவர். அரங்கமல்லிகா (arangamallika@gmail.com) 
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8.  ாசு தம் – ஒரு  ார்லவ 

 ——   து.சுந்தரம் 

 

முன்னுலர: 
 தென்  24-12-2017 ஞாயி ன்று, 
றகானவ வாணவராயர் 
அ க்கட்டனையிைர் மாதந்றதாறும் 
நடத்திவருகின்  வரலாற்று உலாவில் 
கலந்துதகாண்றடன். காங்கயம் 
பகுதியில் பரஞ்றெர்பள்ைி, மடவிைாகம், 
மயில்ரங்கம் ஆகிய இடங்களுக்குச் 
தென் ிருந்றதாம். மூன்றுறம, 
வரலாற்றுப் பின்ைணினயயும், 
கல்தவட்டுகள் உள்ை 
றகாயில்கனையும் தகாண்டிருக்கும் 
ஊர்கள். பார்க்கப்படாத ஊர்கள். 
அவற்றுள், மடவிைாகத்தில் உள்ை 
ஆருத்ர கபாலீசுவரர் றகாயில், 
இக்கட்டுனர எழுதக் காரணமாய் 
அனமந்தது. 
 
ெடவிளாகம் –  ச்பசாட்டு 
ஆவுலடயார் பகாயில்: 
 மடவிைாகம், காங்கயம் 
வட்டத்தில் பார்ப்பிைி ஊனர 
ஒட்டியுள்ை ஓர் ஊர். இங்குள்ை 
பச்றொட்டு ஆவுனடயார் றகாயிலில், 
கி.பி. 13-ஆம் நூற் ாண்னடச் றெர்ந்த 
தகாங்குப்பாண்டியன் வரீபாண்டியன் 
காலத்துக் கல்தவட்டு ஒன்றும், அறத 
நூற் ாண்னடச் றெர்ந்த தகாங்குச் 
றொழன் (தபயர் ததரியாத அரென்) 
காலத்துக் கல்தவட்டு ஒன்றும், கி.பி. 
15-ஆம் நூற் ாண்னடச் றெர்ந்த 
விெயநகர அரெர் றதவராயர் காலத்துக் 
கல்தவட்டுகள் இரண்டும் உள்ைை. 

இக்கல்தவட்டுகள் நான்கிலும், 
இன வன் தபயர் பச்றொட்டு 
ஆவுனடயார் என்ற  
கு ிக்கப்பட்டுள்ைது. உலாவுக்குத் 
தனலனமறயற்று வந்திருந்த 
ததால்லியல் அ ிஞர் பூங்குன் ன் 
அவர்கள், இக்றகாயிலின் வரலாற்றுச் 
ெி ப்பு பற் ி எடுத்துனரத்தார். 
 
 மடவிைாகம் என்பது பனட 
வரீர்கள் இருக்கும் இடத்னதயும், 
றகாயிலின் மடங்கள் இருக்கும் 
இடத்னதயும் கு ிக்கும். இங்றக, 
றகாயில் மடம் இருந்துள்ைது. அந்த 
மடம் ஒரு பாசுபத மடமாகும். 
பாசுபதம், னெவத்தின் ஒரு தந ி. 
னெவத்தின் ஒரு பிரிவு. 
 
 ச்பசாட்டு ஆவுலடயாரும் ஆருத்ர 
க ாலீசுவரரும்: 
 பச்றொட்டு ஆவுனடயார் என்  
தபயர் எப்படி வந்தது? ”திைமலர்”  
நாைிதழின் றகாயில்கள் பற் ிய 
இனணயதைத்தில் இக்றகாயில் பற் ிய 
கு ிப்பு இவ்வாறு கூறுகி து:   
இக்றகாயிலில், இன வன் ெிவன், தன் 
நகத்தால் தனரனயக் கீ ியதால் 
ஏற்பட்டதாகக் கருதப்படும்  ஒரு 
சுனைக் குைம் உள்ைது. 
இச்சுனைக்குைத்தில் பன்ைிரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முன  பச்னெ 
மண்ணாலாை ஒரு பானைக்குடம் 
றதான்றும். அது முழுதும் திருநீற்றுச் 
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ொம்பல் நின ந்திருக்கும். எைறவ, 
இன வன் பச்றொட்டு ஆவுனடயார் 
எைப்படுகி ார். இது, றகாயில் பற் ிய 
ஒரு ததான்னமப் புனைவு.  ஆைால், 
பாசுபதப் பின்ைணியில் 
தபயர்க்காரணம் றவறு. பாசுபத 
தந ியில், பிரம்மைின் தனலனயக் 
தகாய்த ெிவன், தன் னகயில் பிரமைின் 
தனலனயக் (பச்னெ மண்னட ஓட்னட) 
னகயில் ஏந்தியவாறு  இருப்பதால் 
இப்தபயர் தபற் ான். (பச்னெ என்பது 
நி த்னதக் கு ிப்பதல்ல; 
பசுனமனயயும், இைனமனயயும் 
கு ிப்பது.) இலகுலீெ பாசுபதத்திலிருந்து 
கினைத்தனவறய காைாமுகமும், 
காபாலிகமும். இனவயும் பாசுபதம் 
என்னும் தபயரால் அ ியப்படுகின் ை. 
உருத்திரன் என்னும் 
சுடனலச்ெிவனுடன்  
ததாடர்புனடயனவ. ஆருத்ரா (ஆதினர 
என்று தமிழகத்தில் பரவலாக 
அ ியப்படுவது.) என்பது ஒரு 
நாள்மீனைக் (நட்ெத்திரம்) கு ிப்பது; 
பச்னெ, ஈரம் என்னும் தபாருளுனடயது. 
தகாய்த நினலயில், பிரமைின் மண்னட 
ஓடு (கபாலம்) பச்னெயாகவும், 
ஈரமாகவும் இருப்பதன் அடிப்பனடயில், 
”ஆருத்ரா”  என்னும் அனடதமாழினயப் 
தபற்  ”கபாலம்”,  ஆருத்ர கபாலம் 
ஆைது. ஆருத்ர கபாலத்னத ஏந்திய 
ெிவன், ஆருத்ரகபாலீசுவரன் என்னும் 
தபயர் தபற் து தபாருத்தறம. 
வடதமாழியாைர்கள் 
ஆருத்ரகபாலீசுவரன் என்று தபயர் 
சூட்டி மகிழ்ந்தைர் எைில், அழகுத் 
தமிழில் ”பச்றொட்டு ஆவுனடயார்” 
என்றும் “பச்றொட்டு ஆளுனடயார்”  
என்றும் இன வன் 
அனழக்கப்தபறுகி ான். 

கல்தவட்டுகைில் இப்தபயர்கறை 
காணப்படுகின் ை. (பச்னெ+ஓடு, 
“பச்றொடு”  என் ாகி து. பச்றொடு 
ஏந்திய என்பனதக் கு ிக்னகயில், 
றவற்றுனம உருபு இனணந்தும் பின் 
மன ந்தும் “பச்றொட்டு”  என் ாகி து.) 
 
இைகுலீசர் -  இைகுலீச  ாசு தம்: 
 பாசுபத தந ினயத் 
றதாற்றுவித்தவர் இலகுலீெர் என்பார் 
ஆவர். எைறவ, இவர் தபயரால் 
“இலகுலீெ பாசுபதம்”  என்னும் தபயர் 
வழங்கிற்று. இவர், குஜராத் 
மாநிலத்தில் வறடாதராவுக்கு அருகில் 
“கார்வான்”  எைத் தற்றபாது வழங்கும் 
“காயாவறராஹை”  என்னும் பகுதியில் 
பி ந்தவர். இவரது பி ப்பு ஒரு கடவுள் 
உருவாகறவ (ெிவைின் 
இருபத்ததட்டாவது அவதாரம்) 
கருதப்படுகி து. னெவம், ஒழுங்கு 
குன வுற்  நினலயில் இருந்ததால், 
ெிவறை னெவத்னத தந ிப்படுத்த 
மைித உருக்தகாண்டு இலகுலீெராகப் 
பி ப்தபடுத்தார் என்று கருதப்படுகி து. 
இவரது உருவச் ெிற்பங்கைில் னகயில் 
ஒரு தபரிய தடி (தண்டம்) காணப்படும். 
ஒழுங்குபடுத்தும் தெயனலக் கு ியடீாக 
விைக்குவதற்றக னகயில் தண்டம் 
காட்டப்தபறுகி து. (”லகுல”, “லகுட” 
ஆகியை தண்டம்/தடி என்பனதக் 
கு ிக்கும் பிராகிருதச் தொற்கள்.) இவர், 
குஜராத், மகாராட்டிரம், ஒரிொ 
(தற்றபாது ஒடிொ) ஆகிய 
மாநிலங்கைில் மடங்கனை நிறுவிப் 
பாசுபத தந ினயப் பரப்பிைார். 
ஏற்தகைறவ, ெமணர்கள் பள்ைிகனை 
உருவாக்கிக் கல்வி, மருத்துவம் 
ஆகியவற்ன  மக்களுக்குக் 
தகானடயாக நல்கி வந்த நினலயில் – 
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ெமணம் வைர்ச்ெியுற்  நினலயில் -  
ெமணத்துக்கு எதிராக இலகுலீெர் 
தெயல்பட்டார். புதியததாரு தந ி என்று 
றதான் ாதவாறு, ததால்குடிச் 
ெிவவழிபாட்னடப் பாசுபத வழிபாடாக 
விரிவாக்கிைார். எைறவ, 
பழங்குடியிைரின் தன்னமனய 
உள்ைடக்கியதாக இலகுலீெம் 
விைங்கிற்று. ெமூக தநருக்கடிகளுக்கு 
ஆைாை பழங்குடிகளுக்கு ஆதரவும், 
உதவியும் பாசுபதம் தந்தது. 
 
தெிழகத்தில் இைகுலீச  ாசு தம்: 
 கி.பி. 5-6 -ஆம் நூற் ாண்டுகைில் 
இலகுலீெ பாசுபதம் 
தெல்வாக்குப்தபறுகி து. தமிழகத்தின் 
வடபகுதியில் அதன் கினைகள் 
(மடங்கள்) மிகுதி. பாசுபதத்தார், 
அரெர்கைின் குருவாக உயரும் 
நினலயும் ஏற்பட்டது. இ ந்துறபாை 
அரெர்கைின் நினைவாக எழுப்பப்பட்ட 
பள்ைிப்பனடக் றகாயில்கைில் 
பூனெக்கும் நிருவாகத்துக்கும் 
பாசுபதத்தார் அமர்த்தப்பட்டைர். 
றமல்பாடிக் றகாயில் அரிஞ்ெய 
றொழைின் பள்ைிப்பனடக் 
றகாயிலாகும். அக்றகாயினலப் 
பிரித்துக் கட்டியறபாது, அரிஞ்ெயைின் 
எலும்புக்கூடு கினடத்ததாக 
அ ிகிற ாம். அப்றபாது கினடத்த 
கல்தவட்தடான் ில், “லகுலீெ பண்டிதர் 
ரனக்ஷ” என்னும் ததாடர் 
காணப்பட்டது. தருமபுரிப்பகுதியில் 
தென்ைிவாய்க்கால் என்னுமிடத்தில் 
கி.பி. 5-6-ஆம் நூற் ாண்னடச் றெர்ந்த 
கன்ைடக்கல்தவட்டில் பாசுபதம் பற் ிய 
கு ிப்புள்ைது. கன்ைடக் கல்தவட்டில் 
ெில வரிகள் கீறழ தரப்பட்டுள்ைை. 
 

1 கலிறொறரச்0வர பல்லறவச்0வர 
2 உத்துங்க நிர்மல நன்றைச்0வர கீர்த்தி 
ொ0ஸை லஸத் காஞ்ெீ புஜங்றகச்0வர 
6 .............................வித்தத ராெி0ய குருகளு 
புஜங்கரா குரு க்ருஹந்தும்றபச்0வரந்தத் 
புஜங்கர சிஷ்யர்பவர ைாகுளாகெிக 
வித்யாராசிகள் ஸாஸனம் 
 
 காஞ்ெினயத் தனலனமயிடமாகக் 
தகாண்ட பாசுபத குரு புஜங்கர் 
என்பாரின் ெீடர் வித்தியாராெி ஆவார் 
என்பது தெய்தி. கல்தவட்டில் வரும் 
தொற்கள் காஞ்ெீ , ”புஜங்கர ெிஷ்யர்” , 
“வித்யாராெி”   ஆகிய தொற்கள் 
இச்தெய்தினயச் சுட்டுகின் ை. றமலும் 
ஒரு தொல் இங்றக கு ிப்பிடத்தக்கது.  
”லாகுைாகமிக”  என்னும் அச்தொல்னல 
“லகுை” + “ஆகமிக” எைப்பிரித்துப் 
தபாருள்தகாண்டால் லகுலீெ 
ஆகமத்னதச் றெர்ந்த பாசுபதத்து வி 
“வித்யாராெி” என்பது தப ப்படுகி து. 
பாசுபதத் து விகைின் தபயர்கள் “ராெி”   
என்னும் தபயதராட்டுடன் முடியும் 
என்பதும் கு ிப்பிடத்தக்கது. 
 
 தமிழகத்தில் இரு குனடவனரக் 
றகாயில்கைில் பான ப்புனடப்புச் 
ெிற்பங்கைாகவும், இருபத்னதந்து 
ஊர்கைில்  தைிச் ெிற்பங்கைாகவும் 
இலகுலீெர் ெிற்பங்கள் கினடத்துள்ைை. 
குனடவனரக் றகாவில்கைாவை 
மதுனர-அரிட்டாபட்டியும், 
புதுக்றகாட்னட-றதவர்மனலயும். 
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 
மாம்பழப்பட்டு, மாரங்கியூர், றபரிங்கூர், 
ெிற் ிங்கூர், கப்பூர், கண்டம்பாக்கம், 
ஓமந்தூர், வடமருதூர், கீழூர், 
றமல்பாக்கம், தநடிறமானழயனூர், 
திருவாமாத்தூர், ஆைங்கூர் எைப் 
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பதின்மூன்று ெிற்பங்கள் 
கினடத்துள்ைதால், தமிழகத்தில் பாசுபத 
தந ி ததாண்னட நாட்டில் மிகுதியும் 
பரவியிருந்தனம புலப்படுகி து. 
இலகுலீெர் ெிற்பங்கள் கினடத்த பி  
ஊர்கைில் கு ிப்பிடத்தக்கனவ 
திருவாரூர் (தஞ்னெ மாவட்டம்), 
திருதவாற் ியூர் (தென்னை மாவட்டம்), 
றபரூர் (றகானவ மாவட்டம்), அரிறகெ 
நல்லூர் (தநல்னல மாவட்டம்) 
ஆகியை. இவற் ில், திருவாரூர்ச் 
ெிற்பம் ெி ப்புப் தபற் து. பல்லவர் 
காலத்னதச் றெர்ந்த இவ்வரிய 
ெிற்பத்தில், மிகப்தபரிய அைவில் ெனட 
மகுடம் காணப்படுகி து. ெிற்ப 
இலக்கணங்கைின் அடிப்பனடயில், 
மஹாராஜ லீலாெைத்தில் சூெி 
முத்தினரயில் அனமந்துள்ைது. 
இடக்னகயில், பாம்பு சுற் ிய இலகுல 
தண்டத்னதத் தாங்கியவராக 
விைங்குகி ார். கனல அழகுடன் 
உள்ைது. றபரூரில் இருக்கும் ெிற்பம் 
றவத ாரு ெி ப்னபப் தபற்றுள்ைது. வட 
இந்தியப்பகுதிகைில் இலகுலீெருக்குரிய 
அனடயாைமாக நிமிர் கு ி 
சுட்டப்தபறுகி து. தமிழகத்தில் 
நிமிர்கு ியுடன் காணப்படும் ெிற்பங்கள் 
றபரூர்ச் ெிற்பமும், தாராபுரம் வட்டம் 
கனரயூரில் கினடத்த இலகுலீெர் 
ெிற்பமும் மட்டுறம. இனவ, றகானவ 
அரசு அருங்காட்ெியகத்தில் 
னவக்கப்பட்டுள்ைை. 
 
 திருதவாற் ியூர், இலகுலீெ 
பாசுபதத்தின் னமயம் றபால 
விைங்கியது. இங்குள்ை றகாயில், 
காரனண விடங்கறதவர் றகாயில் 
என்று அனழக்கப்படுகி து. காரனண 
என்பதும் காயாறராகணம் என்பதன் 

திரிபாகறவ இருக்கறவண்டும். 
காறராணம் என்பதும் இன்தைாரு 
திரிறப. கச்ெி, குடந்னத, நானக 
ஆகியை காயாறராகணக் றகாயில்கள் 
எைப்படுகின் ை.  திருவானைக்காவில் 
பாசுபத கிருஹஸ்த மடம் ஒன்று  
இருந்துள்ைது. அகில நாயகி திருமடம் 
என்னும் தபயரில் இலங்கிய இம்மடம், 
பாசுபத மரபின் ெி ப்பிடம் தபற் து. 
கி.பி. 13-ஆம் நூற் ாண்டின் 
பிற்பகுதினயச் ொர்ந்தது என்கி ார் 
ததால்லியல் அ ிஞர் றக.வி. 
மகாலிங்கம் அவர்கள். இம்மடத்தின் 
தனலவராகப் பதவிறயற்  ெதாெிவ 
தீட்ெிதர் என்பார் புகழ் தபற் வர். கி.பி. 
1654 முதல் கி.பி 1714 வனர இவர் 
ஆட்ெி தெய்துள்ைார். 
 
 தகாங்குப்பகுதியில், 
கானரத்ததாழுவு என்னும் 
ஊருக்கருகில் ஒரு பள்ைிப்பனடக் 
றகாயில் இருந்துள்ைது. அந்தப் 
பள்ைிப்பனட, தகாங்குப்பகுதியில் ஆட்ெி 
தெய்த வரீறகரை அரென் 
ஒருவனுனடய மூத்த 
அப்பாட்டருனடயது. 
(மூத்தஅப்பாட்டர்=தகாள்ளுத்தாத்தா). 
 
 இப்பள்ைிப்பனடக் றகாயில் 
பாசுபதத் ததாடர்புனடயது. 
றகானவப்பகுதியில், பாசுபதத் 
ததாடர்புள்ை கபாலீசுவரர் றகாயில் 
அவிநாெி வட்டம் றெவூரில் உள்ைது. 
றபரூரில் இலகுலீெ பாசுபத மடம் 
இருந்துள்ைது. றபரூரில் கினடத்துள்ை 
இலகுலீெருனடய ெிற்பம் பற் ி றமறல 
கு ிப்பிட்டுள்றைாம். கி.பி. 6-ஆம் 
நூற் ாண்டில் தகாங்குப்பகுதி கங்கர் 
ஆட்ெியின் கீழ் வந்தது. இந்தக் 
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காலகட்டத்தில் பாசுபதம் 
தகாங்குப்பகுதிக்கு வந்திருக்கறவண்டும் 
எைக்கருதப்படுகி து. 
 
 ாசு தம் - பெலும் சிை மசய்திகள்: 
சடீர்களும், பகாத்திரங்களும்: 
 இலகுலீெர் தம் தத்துவங்கனைப் 
“பாசுபத சூத்திரங்கள்”  என்னும் நூலில் 
எழுதியுள்ைார். இந்நூலுக்குக் 
தகௌண்டின்யர் என்  முைிவர் உனர 
எழுதியுள்ைார். ெங்ககாலத்திலிருந்றத 
தமிழகத்தில் பாசுபத ெமயம் 
பரவியிருந்தது. தகௌண்டின்ய 
றகாத்திரத்னதச் றெர்ந்த பூஞ்ொற்றூர் 
பார்ப்பான் தகௌணியன் 
விண்ணந்தாயன் என்பவனைப் பற் ிய 
கு ிப்பு உள்ைது. வாயு புராணம், 
இலிங்க புராணம், கூர்ம புராணம் 
ஆகியவற் ில் இலகுலீெர், 
இலகுலீெரின் ெீடர்கள்  ஆகிறயார் 
பற் ிய கு ிப்புகள் காணப்படுகின் ை. 
வாயு புராணம், இலகுலீெர், வியாெரும், 
கண்ணனும் வாழ்ந்த காலத்தில் 
இருந்தவர் என்கி து. இவரது 
ெீடர்கைாக, குெிகா(குெிகன், தகௌெிகன்), 
கார்க்3க3(ர்), மித்ரா (னமத்றரய), 
தகௌருெிய(ன்) என்பவர்கள் 
கு ிக்கப்படுகி ார்கள். இந்நான்கு 
ெீடர்களும் தம் ஆொைிடம் கற்றுப் 
புரிந்துதகாண்டவற்ன  அவரவர் 
பாணியில் தைித்தைிப் பிரிவுகைாகப் 
பரப்பிைர். இவர்கைின் தபயரில் 
ததாடர்ந்த மரபுப் பிரிவுகள் 
றகாத்திரங்கைாயிை. ஐந்தாவதாக ஒரு 
ெீடரும் உண்டு. அைந்தர் என்பது 
அவரது தபயர். அவரது வழி 
ெித்3த4றயாறக3ச்0வரி என்பதாகும். இது 
தாந்திரீக வழிமுன கனை 
அடிப்பனடயாகக் தகாண்டது. அவர் 

வழி நடப்றபார் அைந்த றகாத்திரத்தார். 
அவர்கள் ெித்தனரப்றபாலவும் 
பித்தனரப்றபாலவும் திரிந்து வாழும் 
இயல்பிைர். தமௌைம், மடி (றொம்பர்) 
உனடயவர். மைித உரு, றபயுரு ஆகிய 
பல்றவறு வடிவங்கைில் (றவடங்கைில்) 
அனலபவர். மும்னபக் கருகில் 
இருக்கும் றஜாறக3ச்0வரி குனகக் 
றகாயில் அைந்த றகாத்திரத்னதச் 
ொர்ந்தது. இக்றகாயிலில், காலச்சூரி 
அரெர் ஆட்ெியில் கி.பி. 6-ஆம் 
நூற் ாண்னடச் றெர்ந்த இலகுலீெர் 
ெிற்பம் உள்ைது. மும்னபக்கருகில் 
உள்ை எலிஃதபண்டா குனகயிலும் 
இலகுலீெர் ெிற்பங்கள் உள்ைை. 
 
ஆந்திரம்-கருநாடகம்  குதிகளில் 
 ாசு தம்: 
 ஆந்திரத்தில் றரணாண்டு 
அரெர்கள் பாசுபதத்னத ஆதரித்தைர். 
இவர்தம் கல்தவட்டுகைில், 
ததாடக்கப்பகுதியாை மங்கலக் கூற் ில் 
“ெிவ-லகுலீெ” , “லகுடபாணி”  ஆகிய 
ததாடர்கள் காணப்தபறுகின் ை. 
கர்நூலில் இருக்கும் னபரவதகாண்டா 
கல்தவட்டு இலகுலீெனரத் 
“தண்டீசுவரர்”  என்னும் தபயரால் 
கு ிக்கி து. கருநாடகத்தில், பாதாமிச் 
ொளுக்கிய விக்கிரமாதித்தன் காலம் 
வனர னவணவம் முன்ைினல 
தபற் ிருந்தது. விக்கிரமாதித்தன் 
காலத்தில் பாசுபத தந ி முன்ைினல 
தபற் னம கல்தவட்டுச் ொன்றுகைால் 
அ ியப்படுகி து. விக்கிரமாதித்தன் 
காலத்துக் றகாயில்கைில், றதவ 
றகாட்டங்கைில் இலகுலீெர் ெிற்பங்கள் 
காணப்படுகின் ை.  அரசு ஆதரவிைால் 
பாசுபத மடங்கள் உருவாகிை. 
ஆலம்பூரில் பாசுபத மடம் 
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இருந்துள்ைது. கல்தவட்டுகைில், 
பாசுபத மடத்தனலவர்கள், ஈொை 
ஆச்ொர்யா, னெவ மாமுைி ஆகிய 
தபாதுப்தபயரால் அனழக்கப்தபற்  
தெய்தி காணப்படுகி து. அவர்கைின் 
இயற்தபயறராடு பட்டர், பட்டாரகர் 
என்னும் ஈற்த ாட்டுப் தபயர்களும் 
உள்ைை. ஆலம்பூர், பின்ைாைில், 9-ஆம் 
நூற் ாண்டில், காைாமுகம் 
தெல்வாக்குதபற்  இடமாக மாற் ம் 
தபற் து. பாதாமியில், இலகுலீெர் 
றகாயில் உள்ைது. பட்டதக்கல்லில் 
இருக்கும் விரூபாட்ெர் றகாயிலிலும், 
மல்லிகார்ச்சுைர் றகாயிலிலும் 
இலகுலீெர் ெிற்பங்கள் உள்ைை. 
ததன்ைிந்தியப் பகுதிகள் முழுவதிலும் 
ஏராைமாை பாசுபதச் ெிவன் 
றகாயில்கனைக் கண்டதாகச் 
ெீைப்பயணி யுவான் சுவாங் பதிவு 
தெய்கி ார். 
 
வடநாட்டில்  ாசு தம்: 
 குஜராத்தில் ததாடங்கிய 
பாசுபதம் வடநாட்டில் பல 
மாநிலங்கைில் பரவிற்று. 
உத்தரப்பிரறதெம், மத்தியப்பிரறதெம், 
ராஜஸ்தான், பஞ்ொப்,  
ஆஃப்காைிஸ்தான், ஒடிொ, 
மகாராட்டிரம் ஆகிய மாநிலங்கைில் 

இலகுலீெர் ெிற்பங்களும், 
றகாயில்களும் உள்ைை. ஏ த்தாழ 4-
ஆம் நூற் ாண்டு முதல் 14-ஆம் 
நூற் ாண்டு வனரயிலாை ஆயிரம் 
ஆண்டுகள் பாசுபதம் நினலத்திருந்தது 
எைலாம். பாசுபதத்தின் மிகுந்த 
தெல்வாக்காை காலம் 7-ஆம் 
நூற் ாண்டு எைக்கருதப்படுகி து. 
பாசுபத தந ிப் பள்ைியில் இனடவிடாது 
றதான் ிய பல ஆொன்கள் 
றதான் ியதும் ததாடர்ந்து 
முன்தைடுத்துச் தென் துறம இதற்குக் 
காரணம். 8-ஆம் நூற் ாண்டு 
வடதமாழிக் கவி பவபூதி, 
காைிதாெனுக்கு ஒப்பாகக் 
கருதப்படுகின் வர். இன்தைாருவர் 
ஹர்ஷரின் அரெனவக் கவிஞர் 
பாணபட்டர். இருவரின் நூல்கைிலுறம, 
பாசுபதக் கு ிப்புகள் உள்ைை.  
ெீைப்பயணி யுவான் சுவாங் தன் 
கு ிப்புகைில் பாசுபதத்தானரப்பற் ி 
எழுதியுள்ைார். காெியில் அவர் 
பத்தாயிரம் பாசுபதர்கனைப் 
பார்த்தனதப் பதிவு தெய்துள்ைார். கடல் 
கடந்து ததன்கிழக்காெிய வனர 
பாசுபதம் நீண்டிருந்தது என்பதற்குக் 
கல்தவட்டுச் ொன்றுகள் 
கினடத்துள்ைை. 
 

 
 துனண நின்  நூல்கள் மற்றும் இனணயப் பகுதிகள்: 
1 Indian Temples & Iconography - Indiatemple.blogspot.com 
2 Hinduwebsite.com 
3 தமிழகத்தில் லகுலீெ பாசுபதம் –நூல். ஆெிரியர்கள்: மங்னக ராகவன், 
ெி. வரீராகவன், சுகவை முருகன். பதிப்பாைர்: புது எழுத்து, காறவரிப்பட்டிணம். 
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் (doraisundaram18@gmail.com) 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், றகானவ.அனலறபெி :  9444939156. 
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9. இஸ்ைாத்தின் செய நல்ைிணக்கம் 

 ——   வித்யாொகர் 

__________________________________________________________________________________ 
நூல்:  இஸ்ைாத்தின் செய நல்ைிணக்கம் 
ஆசிரியர்:  ஏம் ல் தாஜுமுல் முகம்ெது 
மவளியீடு:  நியூ லைட் புக்மசன்ட்டர், ொத்தூர், ெணைி, மசன்லன - 68 
ஆண்டு: 2018 
__________________________________________________________________________________ 
 

அமுதூறும் மசால்ைழகு 
அகிைம் ப ாற்றும் மொழியழகு 
வான்பதாறும் புகழ்ெணக்கும் 
வள்ளுவம்  ாடிய தெிழழகு.. 
 
அத்தகு றதனூறும் தமிழுக்கு 
வணக்கம்!! 
 
  வயிற்றுவலி வந்தவருக்குத்தான் 
பி ருனடய வலி ததரியும் என்பார்கள், 
அது புத்தகம் எழுதி 
தவைியிடுறவாருக்கும் தபாருந்தும் 
என்பதில் ஐயமில்னல. புத்தகம் 
தவைியிடுவது என்பது ஒரு 
மைக்குழந்னதனய ெிந்தனையின் 
அழறகாடு பிரெவிப்பதற்கு ெமம். 
அதிலும் இது மதம் பற் ிய புத்தகம். 
ததாட்டால் அல்ல, வாயால் 
தொன்ைாறல உயிர்சுடும் மதங்கைின் 
தன்னமயினை, அதன் கூறுகனை, 
ொராம்ெத்னதச் தொல்லி 
நாதமல்றலாரும் ஒன்த ைக் 
னககூப்பும், மைனத மைதால் தநய்யும் 
பனடப்பிது. 
 
  இந்த “ெமய நல்லிணக்கம்” 
எனும் நூல் இஸ்லாத்னத நன் ாக 

பி மதத்திைரும் அ ிவதற்றகற்  ஒரு 
தபாக்கிஷமாகும். இது தவறும் தைித்த 
ஒருவரின் ெிந்தனைறயா தவறும் 
கருத்றதா அல்ல இப்பனடப்பு, இது ஒரு 
அகம் பண்பட்டதன் தவைிப்பாடு. ஒரு 
காய் கைிந்து ஞாைம் தவைிப்பட்டதன் 
கூப்பாடு. பலாப்பழம் பழுத்தால் அதன் 
வாெனைனய யாரால் மன க்க 
இயலும் ? முடியாதில்னலயா ? 
அப்படித்தான் இப்புத்தகத்தின் ஆெிரியர் 
ஐயா தாஜுமுல் முகம்மது அவர்களும் 
தைது மைதால்’ கண்ணியத்தால்’ 
கைிந்து றபாைதன் பலனை 
இப்பனடப்பின் வாயிலாகப் 
தபாதுதவைிக்கு 
எடுத்துனவத்திருக்கி ாதரன்பது 
மதிக்கத்தக்கச் தெயல். 
 
  எைக்தகாரு ஆனெயுண்டு, 
இஸ்லாத்னத முழுதாக படித்துவிட 
றவண்டுதமன்று, காரணம் 
நமக்குள்ைிருந்து முரண்கள் 
அகற் ப்படறவண்டும். இஸ்லாத்தின் 
முழுனமயாை ெறகாதரத்துவமும், 
கண்ணியமும், உயிர்றநயமும் 
காக்கப்படறவண்டும். எங்கள் ததரு 
மத்தியில் இருக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய 
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பாயினுனடய தவள்னைத்தாடியும் 
அவருனடய தவள்னை மைசும் றபால 
எைக்கு எல்றலானரயும் காண ஆனெ. 
 
  நின ய முரண்கள் குரான் 
கடந்து நம்மினடறய உண்டு. குரான் 
என் ில்னல; மதம் ஒரு பாடம் தாறை? 
ஆன்மிகம் ஒரு பயிற்ெி தாறை? அது 
ஒரு தவிர்க்க றவண்டாத இயல் 
இல்னலயா? அப்படி றநாக்கிைால் 
அனைத்து மதத்தினுனடய றநாக்கமும் 
குற் ம் உனடயது அல்ல, ஆைால் 
அவற்ன  நாம் முழுதாக எல்றலாரும் 
அ ிவதில்னல அல்லது எல்றலாரும் 
தபாதுப்பனடயாக உணர்வதுமில்னல. 
தவறும் முரண்கனை மட்டும் 
சுமந்துதகாண்டு கடவுள் என்கிற ாம், 
எதிதரதிறர நின்று ஒருவர் ஒருவனரக் 
தகால்லவும் துணிகிற ாம். பி கு மதம் 
றபாதித்ததன் பயன்தான் என்ை? 
நமக்குத்தான் “எைது-உைது” என்று 
ெண்னடயிட்டு சுயநலத்னத 
தவன்த டுக்கறவ வாழ்க்னக 
முடிந்துவிடுகி றத. 
 
  என் ாலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு 
சுயநலக் கூட்டிலிருந்து ஒதுங்கி, 
தன்னைக் கம்பரீமாக நீக்கிக்தகாண்டு, 
தானும் தைித்துவிடாமல், இத்தனகய 
ஒரு அன்பின் தபருந்திரள் ஒன்ன த் 
திரட்டும் விதமாக, உலக அனமதி 
றவண்டி ஒரு நல்ல பனடப்பினை தந்த 
ஆெிரியர் ஏம்பல் தாஜுமுல் முகம்மது 
அவர்களுக்கு எைது ெிரந்தாழ்ந்த 
நன் ியும் வணக்கமும். 
 
  இந்தப் புத்தகம் றபசும் இஸ்லாம் 
பற் ிய தகவல்கள் ஏராைம், ெமய 
றநர்த்தி கு ித்தும், மத நல்லிணக்கம் 

றவண்டிடுதமன்று அ ிந்தாலும் 
தபாதுவாக அனைத்துக் கருத்துக்களும் 
இஸ்லாம் ொர்ந்தனவ என்பதும் 
கு ிப்பிடத்தக்கது. எைினும் 
கண்ணியத்னதயும் றநர்னமனயயும் 
அன்னபயும் றபெி, தபருங்கருனணனய 
விழியிறலற் ி, வாழ்றவார் அதன்படி 
நடக்க நல்ல பல றபாதனைகனையும் 
தொல்லி, ெமத்துவத்னதத் தைது 
முகமாக்கிக்தகாண்டு நல்லதவாரு 
ெறகாதரத்துவத்னத முன்னவக்கும் 
மதமாகவும் இஸ்லாத் இருப்பது 
உண்னம. 
 
  அத்தகு இஸ்லாத்தின் 
அ ிவுனரகனை இன யுணர்வு 
மிக்றகார் ததைிவாக படித்த ிந்து 
அ ியப்படறவண்டிய ஒன்த ன்பதில் 
மாற்றுக்கருத்தில்னல. இஸ்லாத்தின் 
வழிறய நின்று மானுட அன்னபயும், 
மைிதருக்காை நீதினயயும் றபாதிக்கத் 
துணிபனவயாகறவ இப்பனடப்பினை 
பனடக்க விரும்பியிருக்கி ார் ஆெிரியர். 
 
  இப்பனடப்பு ெமய 
நல்லிணக்கத்னதப் பற் ியது 
என்பதாலும், இன வணக்கம் 
தெய்றவாருக்கு அல்லது இன யுணர்வு 
தகாண்டவர்களுக்கு தபாதுவாக 
படித்த ியத் தக்க நூல் என்பதாலும் 
இனத முழுதாக வாெிக்கும் 
கடனமயினை உங்கைிடம் 
ஒப்பனடத்துவிட்டு, இதன் 
தனலப்பிைால் என்னுள் ஏற்பட்ட ஒரு 
நல்லுணர்னவ இங்றக பதிவுதெய்ய 
விரும்புகிற ன். 
 
  முதலில் கடவுள் என்பது 
யாதுமிலாதது. எங்கும் நின ந்தது. 
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எல்லாம் அதுவாைது, தபரிய 
சூச்சுமதமல்லாம் இல்னல, எைக்கு 
உயிர் றபானகயில் உைக்கு ரத்தம் 
தந்து காப்பாற்  மதறமா ொதிறயா 
அல்லது றவத ந்த தபரிறதா ெின்ைறதா 
றதனவப்படவில்னல தயைில்; றமல்கீழ் 
அனடயாைம் நமக்குள் இல்லாது 
மைிதத்றதாடு நம்மால் பி ருக்கு உதவ 
இயலுதமைில் நாதமல்றலாரும் 
ததய்வகீம் உள்ைவர்கறை. 
 
  தபாதுவாக வணங்குவது 
என்பது நன் ி கூறுவது தான் 
இல்னலயா? எைக்குச் றொறு றபாட்டா 
உைக்கு நன் ி. என்னைக் தகாஞ்ெம் 
சுமந்துவந்து உைது வண்டியில் இங்றக 
இ க்கிைால் உைக்கு நன் ி, எைக்குப் 
றபெ பத்து நிமிடம் இங்றக அவகாெம் 
தகாடுத்தால் அதற்கு நன் ி. பி தகன்ை 
ஒரு உதவிக்கு நாம் மைிதத்றதாடு 
காட்டும் நன் ி வணங்குவது தான் 
என் ால்; றயாெித்துப் பாருங்கள், 
இந்தக் காற்றும்’ இந்த நீரும்’ இந்த 
வானும்’ இந்த மண்ணும்’ எைக்கு 
உயிர் தந்து’ உடல் தந்து’ இந்தப் 
பிரபஞ்ெம் எைக்காய் எைக்காய் 
அனுதிைமும் காத்துக் கிடக்கி றத, 
அதற்கு நன் ி கூ  றவண்டாமா? 
அனத வணங்க றவண்டாமா ? அந்த 
வணங்கும் பண்பு.. ஒரு நன் ியுணர்வு.. 
உள்றை கைத்து குவியறவண்டாமா? 
அதற்குத்தான் ஆன்மிகம் என்  ஒரு 
பயிற்ெி றதனவப்படுகி து. 
 
  ஆன்மீகதமனும் “நம் 
வாழ்ந்துதீர்ந்த பல தபரிறயார்கைின் 
வாழ்வனுபவத்திைால்” 
ெீர்ப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மார்க்கம், 
ஒருறெர்ந்த நற்கருத்துக்கைின் 

றகார்னவ, அவ்வப்தபாழுதில் 
காலமாற் ம் ொர்ந்து வழிநடத்தத் தக்க 
அ ிவுனரகைின் திரள் எை ஒன்று 
றதனவப்படுகி து. ஆன்மீகம் எைில் 
மானயறயா மந்திரறமா 
கண்டததல்லாம் இல்னல, அததல்லாம் 
தொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என் ாலும் 
அது ஒரு ஒருவழி புரிதல், யாறரா 
சுமந்துவந்தது, நமது கூட்டுவாழ்வில் 
கலந்துறபாயிற்று, அவற்ன  அங்றகறய 
விடுறவாம். 
 
  அறதறநரம், ஒரு 
முழுநம்பிக்னகனய நமக்குள் ஏற்படுத்த 
ெில காட்ெிகனை’ றதாற் த்னத’ 
ொட்ெினயப்றபான்  பல ஏற்பாடுகனை 
கண்முன் னவக்க முற்படுவறத 
ஆன்மீகத்தின் பல றகாட்பாடுகளுக்கும் 
நீதிதந ிகளுக்கும் 
தகாண்டாட்டங்களுக்குமாை காரணம் 
என்பனதயும் புரிந்துதகாள்ை 
றவண்டியுள்ைது. 
 
  தபாதுவில் ஆன்மிகதமன்பது 
ஒரு றவருக்கு ஈரதமன்  நீர் 
பாய்ச்சுவதுறபால, முழுக்க முழுக்க 
அ ிவு ொர்ந்தது ஆன்மிகம். அது ஒரு 
இயல். அந்த இயலுக்கு நாம் 
னவத்திருக்கும் புத்தகங்கள் எல்லாம் 
பல விதமாைது, பல வழியாைது, 
ஆைால் அனைத்துப் பாடத்தின் 
றநாக்கமுறம இந்த இயற்னகதயனும் 
தபருங்கருனணனய அனடவதன் ி 
றவ ில்னல. 
 
  இந்த உலகம் றகாடானுறகாடி 
வருடங்கனைத் தாங்கி உருவாைது, 
தவறும் இரண்டாயிரம் ஐந்தாயிரம் 
பத்தாயிரம் பற் ி மட்டுறம நமது 
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கவனலயும் றகள்விகளும் 
ெண்னடகளும் இருக்கி து. 
என்னைக்றகட்டால் எல்லாவற்ன யும் 
விட மைிதம் மிக முக்கியமாைது. 
எைது அன்புச் ெறகாதரர்கள் நீங்கள் 
முக்கியமாைவர்கள். உங்கைின் அன்பு 
தபரிது. தியாகம் தபரிது. இந்த 
எல்றலாருக்குமாை அன்பும், நமது 
எல்றலாரின் மகிழ்ச்ெியும், வாழ்வும், 
நமது மண்ணில் நிலவறவண்டிய 
அனமதியுறம மிக முக்கியமாைது. 
அதற்குள் எந்தப் றபாட்டினயயும் 
ெண்னடனயயும் பிரினவயும் யாருறம 
தகாண்டுவந்துவிடாதீர்கள். 
 
  பல முரணாை கனதகள் 
ெமயங்கைில் உண்டு. கு ிப்பாக 
இந்துமதத்தில் பல உதாராை புருெர்கள் 
பற் ியும் தத்துவார்த்த தந ிகளும் 
கனதகைின் வழிறய மதங்கைின் 
வழிறய தொல்லப்பட்டுள்ைது. ஆைால் 
அனவ மட்டுறம இத்தனைக் 
றகாடானுறகாடி ஆண்டுகைின் இறுதி 
முடிவுல்ல இல்னலயா? அது ஒரு 
பாடம், ஒரு பானத, ஒரு மண்ணின் 
றதான் ல்கைால் றபாதிக்கப்பட்ட 
தந ியது. கற்பனையினூறட கடவுனை 
றபாதித்ததால் கல்தலன்று ஒதுக்கிய' 
கடவுதைன்று நம்பிய' இருபாலனரக் 
தகாண்ட மதமது. அனதயும் நாம் 
அ ினவக் தகாண்றட பார்க்கறவண்டும். 
ததைிவின்வழி மட்டுறம 
உணரறவண்டும். கண்ணுக்குப் 
புலப்படாத அல்லது அ ிவுக்கு எட்டாத 
எனதயுறம அத்தனைச் ெட்தடை 
ஏற்றுக் தகாள்வதற்கில்னல. 
 
  எைினும், ஒரு முட்டாைிடம் 
தென்று நீ முட்டாதைன் ால் 

அவனுக்கும் றகாபம் வரும். ஒன்ன ச் 
தொல்லித்தர றவண்டுதமைில் ஒரு 
நண்பைாக அவரவருகில் தென் மர்ந்து 
கற்றுத்தர றவண்டியுள்ைது. ஆைால் 
நாதமல்றலாரும் எப்றபாதுறம 
எதிதரதிறர அமர்ந்துதகாள்கிற ாம், 
அதைால் தான் நீதியும் தர்மமும் 
எவர்பக்கமிருந்தும் எவருக்குறம 
புரிவதில்னல. எல்றலாருக்கும் 
தபாதுவாய் கினடப்பதுமில்னல. 
முதலில் இஸ்லாத்தும் இதர 
மதங்களும் தொல்லித்தரும் 
கருனணனயப் தபரிதாய் உணருங்கள். 
ெறகாதரத்துவத்னதக் னகயில் 
எடுங்கள். அருகருறக அமருங்கள். 
எல்றலாரும் ஒரு குடும்பமாய் 
அன்புதெய்யுங்கள். பி கு அவரவர் 
மண்ணின் வாழ்வுமுன க்கு ஏற்ப 
வழிபாடுகளும் அவரவருக்கு 
அவரவருனடயது என்பதும் தாறை 
எல்றலாருக்கும் புரிந்துறபாகும். 
 
  எந்த மதமாயினும் ெரி 
அ ினவக் தகாண்டு பார்க்கமுடிந்தால், 
மைனதக் தகாண்டு பார்க்கமுடிந்தால் 
இரண்றட இரண்டு ததரியவரும்; ஒன்று 
நானும் நீயும் றவ ல்ல என்பதும், 
மற்த ான்று பி  உயிர்கள் றநாகக் 
கூடாது என்பதும். ஆக நாம் 
நினைப்பததல்லாம் ஒன்ற . 
எதிர்பார்ப்பதும் அ ிவதும் எல்லாம் 
ஒன்ற . எைது எண்ணம் றவ ில்னல 
உைது றவ ில்னல. எைது றதனவ 
றவ ில்னல உைது றவ ில்னல. நம் 
எல்றலாருறம நிம்மதி.. நன்ைடத்னத.. 
றநர்னம.. அ ம்.. எைச் சுழன்று 
சுழன்று ஒறரறபாலாை பல 
வட்டங்களுள் சுழலும் அ ிவு 
மைிதர்கள் அவ்வைறவ. 
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  நமக்கு நம் மண்ணுள் றதான் ிய 
இயற்னகனய வணங்குபவர்கைாக 
இருந்தாலும் ெரி, கருனணனயப் 
றபாதிப்பவர்கைாக இருந்தாலும் ெரி, 
கண்ணியத்னதக் காப்பவர்கைாக 
இருந்தாலும் ெரி, மன்ைித்து மாண்பு 
வலுத்த எவராயினும் ெரி எல்றலாரும் 
ஒரு குடிலின் பல பிள்னைகள் 
அவ்வைறவ. நமக்குள் றபதமில்னல, 

றமல்கீழ் இல்னல. வழிமுன கள் பல, 
மதங்கள் பல., வழிபாடு.. பல..பல; 
இருந்துறபாகட்டுறம, எைினும் நமக்கு 
உயிர் ஒன்ற . எல்றலாரும் றதடும் 
இன  ஒன்ற . அனத அவரவர் 
வழியில் தபாதுவாய் வணங்கி 
நன்ையம் றபாற் ி நமது மானுடப் 
பண்பினை வைர்க்கச் தெய்றவாம். 
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ததாடர்பு: வித்யாொகர் (vidhyasagar1976@gmail.com) 
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10. மூதுலர காட்டும் மநைி - ஆசவீகம் 

 ——   நரெிங்கபுரத்தான் தஜய். சுறரஷ்குமார் 

 

முன்னுலர : 
 

 
 
அருந்தமிழ் தபண்பாற் புலவர் 
ஒைனவயார் ஆக்கிய நீதி தந ி  
நூல்களுள் ஒன்று மூதுனர.  

12 ஆம் நூற் ாண்டில் எழுதப்பட்டதாக 
அ ியப்படும் இந்நூல் 1906 ஆம் ஆண்டு  
பண்டிதமித்திர யந்திரொனலயால் 
பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ைது.ந .மு 
.றவங்கடொமி 1927 இல் இதற்கு உனர 
எழுதியுள்ைார். 
 
 பழனமயாை அ க்கருத்துகனைக் 
தகாண்டிருப்பதால் இது மூதுனர (மூத்த 
+ உனர) எை அனழக்கப்படுகி து. 
இதற்கு வாக்குண்டாம் என்  
இன்தைாரு தபயரும் உண்டு. இதன் 
கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் 
“வாக்குண்டாம்” என்று ததாடங்குவதால் 
இப்தபயர் ஏற்பட்டது. இந்நூலில் 
முப்பது தவண்பாப்பாடல்கள் 
அனமந்துள்ைை. ஒவ்தவாரு பாடலும் 
ஒரு தைிக்கருத்னத வலியுறுத்துகி து.  
ததால்காப்பிய உனரயாெிரியர்கைில் 
ஒருவராை  நச்ெிைார்க்கிைியரால் 
மூதுனர எடுத்துக்காட்டப்பட்டிருப்பது 
இந்நூலின் தபருனமக்குச் ொன் ாகும். 

 
 
 ாடல்களின் சுருக்க உலர : 
கடவுள் வாழ்த்து :  
தும்பிக்னகயான் பாதம் பணிந்தவருக்கு நல்ல தொல்வன்னமயும் ,நல்ல ெிந்தனையும் 
உண்டாகும் .  தபருனம தபாருந்திய மலரில் அமர்ந்தவள் அருள் பார்னவ 
கினடக்கும். உடம்பு பிணிகைால் வாட்டமு ாது. 
 
பாடல் 1: 
ஒருவனுக்கு உதவி தெய்தால் அவ்வுதவினய அவன் என்று தெய்வான் எை ஐயு  
றவண்டியதில்னல. 
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பாடல் 2: 
நல்லவருக்குச்  தெய்த உபகாரம் என்றும் நினல தபற்று விைங்கும். 
தீயவருக்குச்தெய்த உபகாரம் நீர் றமல் எழுத்து றபான் து. 
 
பாடல் 3: 
வறுனமக் காலத்து இைனமயும், முதுனமக்காலத்துச் தெல்வமும் துன்பம் 
வினைவிப்பை. 
 
பாடல் 4: 
றமறலார் வறுனமயுற் ாலும் றமறலார்:கீறழார் கலந்து பழகினும் நண்பராகார். 
 
பாடல் 5: 
அடுத்தடுத்து முயற்ெி தெய்தாலும் முடியும் காலம் வராமல் றமற்தகாண்ட 
காரியங்கள் முடியாது. 
 
பாடல் 6: 
மாைமுனடயவர் ஆபத்து வந்த றபாது உயினர விடினும் விடுவாறரயன் ி 
மாைத்னதவிடார். 
 
பாடல் 7: 
ஒருவருக்கு நுண்ண ிவு, கற்  நூலின் அைவாகவும், தெல்வம்  தவத்தின் 
அைவாகவும், குணம் குலத்தின் அைவாகவும் இருக்கும். 
 
பாடல் 8: 
நல்லவனரப் பார்ப்பதும், அவர் தொல்லக் றகட்டலும், அவர் குணங்கனைப் றபசுதலும், 
அவறராடு கூடி இருத்தலும்  நன்று. 
 
பாடல் 9: 
தீயவனரப் பார்ப்பதும், அவர் தொல்லக் றகட்டலும், அவர் குணங்கனைப் றபசுதலும், 
அவறராடு கூடி இருத்தலும்  தீது. 
 
பாடல் 10: 
நல்லார் ஒருவர் இருப்பாயின் அவர் தபாருட்டு எல்றலாருக்கும் பயன் உண்டாகும். 
 
பாடல் 11: 
மிக்க வல்லனம உனடயவருக்கும் ஒரு காரியத்னதச் தெய்து முடிக்கத் துனண 
றவண்டும். 
 



 60 

 

 
பாடல் 12: 
உருவத்தின் தபரியவர் குணத்தில் ெி ியவராதலும், உருவத்தில் ெி ியவர் குணத்தாற் 
தபரியவராதலும் உண்டு. 
 
பாடல் 13: 
கல்வியில்லாதவனும், ஒருவருனடய கு ிப்னப அ ியாதவனும் காட்டிலுள்ை  
மரத்தினும் கனடயாவர். 
 
பாடல் 14: 
கல்லாதவன் கற் வனைப் றபால நடித்தாலும் கற் வன் ஆகான். 
 
பாடல் 15: 
தீறயார்க்கு உதவி தெய்தால் துன்பறம உண்டாகும். 
 
பாடல் 16: 
அடக்கமுனடயவரது வலினமனய அ ியாது அவனர தவல்ல நினைப்பவனுக்குத் 
தப்பாது றகடுவரும் . 
 
பாடல் 17: 
வறுனம வந்த தபாழுதும் றெர்ந்திருந்து துன்பம் அனுபவிப்றபாறர உண்னமயாை 
உ விைராவர். 
 
பாடல் 18: 
றமறலார் வறுனமயுற் ாலும் றமன்னம குன் ார், கீறழார் வறுனமயுற் ால் ெி ிதும் 
றமன்னமயிலராவார். 
 
பாடல் 19: 
றவண்டும் தபாருதைல்லாம் கினடத்திருந்தாலும் விதிப்பயன் இன் ி அனுபவிக்க 
இயலாது. 
 
பாடல் 20: 
உடன் பி ந்தாருள்றை தீனம தெய்றவாரும் அயலாருள்றை நன்னம தெய்றவாரும் 
உண்டு. 
 
பாடல் 21: 
நற்குண நற் தெய்னககனையுனடய மனைவி இருக்கும் வறீட எல்லாப் தபாருளும் 
நின ந்த வடீு: இல்னலறயல் காடாகும். 
 



 61 

 

பாடல் 22: 
தெய்ததாழில்கள் ஊழின்படியின் ி அவரவர் நினைத்தபடி முடியா. 
 
பாடல் 23 
றகாபத்திைால் பிரிந்த கீறழார் எக்காலத்தும் கூடார். ொன்ற ார் அப்தபாழுறத கூடுவர். 
 
பாடல் 24: 
கற் வறராடு கற் வரும், மூடறராடு மூடரும் நட்பு தெய்வர். 
 
பாடல் 25: 
வஞ்ெனையுனடயவர் மன ந்ததாழுகுவர்; வஞ்ெனையில்லாதவர் தவைிப்பட 
ஒழுகுவர். 
 
பாடல் 26: 
கற்ற ார்க்குச் தென்  இடதமல்லாம் ெி ப்பு, மன்ைனைவிட கெட க் கற் வன் 
ெி ப்புனடயவன். 
 
பாடல் 27: 
கல்லாதவர்க்கு கற் வர் தொல்லும், பாவிகளுக்கு அ த்திைாலும், கணவனுக்குப் 
தபாருத்தமில்லா மனைவியாலும் துன்பம் உண்டாகும். 
 
பாடல் 28: 
அரெர்கள் தெல்வத்திற் குன ந்தாலும் மைவலினம குன் ார். 
 
பாடல் 29: 
சுற் மும், தபாருளும், அழகும், உயர்குலமும் நினலயாைனவயல்ல. 
 
பாடல் 30: 
அ ிவுனடயவர் தமக்குத் தீங்கு தெய்றவாருக்கும் நன்னமறய தெய்வர். 
 
ஒப்புலெப் ாடல்கள்:   
நான்ெணிக்கடிலக: 
பதிதைன்கீழ்கணக்கு நூல்கைில் ஒன் ாை  நான்மணிக்கடினகயின் ஒருபாடல் 
மூதுனர பாடலுடன் முழுவதும்  ஒன்று படுகின் து;     
கல்லா ஒருவர்க்குத் தம்வாயிற் தொற்கூற் ம் 
தமல்லினல வானழக்குத் தாைனீ்  காய்கூற் ம் 
அல்லனவ தெய்வார்க்கு அ ங்கூற் ம் கூற் றம 
இல்லத்துத் தீங்தகாழுகு வாள் 
——   நான்மணிக்கடினக-பாடல் 85 
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கல்லாத மாந்தர்க்குக் கற்று உணர்ந்தார் தொல் கூற் ம் 
அல்லாத மாந்தர்க்கு அ ம் கூற் ம்-தமல்லிய 
வானழக்குத் தான் ஈன்  காய் கூற் ம் கூற் றம 
இல்லிற்கு இனெந்து ஒழுகாப் தபண் 
——   மூதுனர-பாடல் 27 
 
புைநானூறு: 
ெங்ககால  ஒைனவயார்  அதியமான் மீது றகாபம் தகாண்டு எழுதிய பு நானூற்றுப் 
பாடல் மூதுனரயின் 26 ம் பாடலுடன் ஒப்புனம தபாருைாக அனமந்துள்ைது; 
 
...மரங்தகால் தச்ென் னகவல் ெி ாஅர் 
மழுவுனடக் காட்டகத்து அற்ற  
எத்தினெச் தெலினும் அத்தினெச் றொற . 
——   பு நானூறு-பாடல் 206 
 
மன்ைனு  மாெ க்  கற்ற ானுஞ்  ெீர்தூக்கின் 
மன்ைைிற்  கற்ற ான்  ெி ப்புனடயன்  -  மன்ைற்குத் 
தன்றதெ  மல்லாற்  ெி ப்பில்னல  கற்ற ாற்குச் 
தென் இட  தமல்லாம்  ெி ப்பு. 
——   மூதுனர-பாடல் 26 
 
திருக்குைள்: 
திருக்கு ைின் தபான யுனடனம கு ள், மூதுனரயின் 30ம் பாடலின் கருத்துக்கு 
இனெவாக அனமந்துள்ைது; 
 
அகழ்வானரத் தாங்கும் நிலம்றபாலத் தம்னம 
இகழ்வார்ப் தபாறுத்தல் தனல. 
——   கு ள்-151 
 
ொந்தனையும் தீயைறவ தெய்திடினும் தாம் அவனர 
ஆந்தனையும் காப்பர் அ ிவுனடறயார்-மாந்தர் 
குன க்கும் தனையும் குைிர் நிழனலத் தந்து 
மன க்குமாம் கண்டீர் மரம். 
——   மூதுனர-பாடல் 30 
 
மவற்ைிபவற்லக:  
தவற் ிறவற்னக  (நறுந்ததானக) பாடலின் வரிகைின் கருத்தும் மூதுனர 4ம் பாடல் 
கருத்னத  ஒட்டி அனமந்துள்ைது. 
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அடினும் ஆவின்பால் தன்சுனவ குன் ாது 
சுடினும் தெம்தபான் தன்ஒைி தகடாது 
அனரக்கினும் ெந்தைம் தன்மணம் அ ாது 
புனகக்கினும் கார்அகில் தபால்லாங்கு கமழாது 
கலக்கினும் தண்கடல் றெறு ஆகாது 
——   தவற் ிறவற்னக  பாடல் (23-27) 
 
அட்டாலும் பால் சுனவயில் குன் ாது அைவைாய் 
நட்டாலும் நண்பு அல்லார் நண்பு அல்லர் 
தகட்டாலும் றமன்மக்கள் றமன்மக்கறை ெங்கு 
சுட்டாலும் தவண்னம தரும் 
——   மூதுனர-பாடல் 04 
 
மூதுலர காட்டும் மநைி: 

தபாதுவாக கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலில் நூலின் ஆெிரியரின் ெமயம் 
அ ியப்படும். ஆைால் ெில நூல்கைின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல்கள் இனடச்தெருகல் 
என்பவரும் உண்டு. மூதுனரயின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் விநாயகக் கடவுனை 
வணங்குவதாக இதுகாரும் அ ியப்பட்டு வந்துள்ைது.   ஆைால் தும்பிக்னகயான் 
என்  ஒரு தொல்னலக் தகாண்டு இந்நூல் ெமயத்னதக் காண இயலாது. ஒைனவயார் 
எழுதியதாக அனமந்துள்ை விநாயகர் அகவல் அத்தனகய எண்ணத்னத 
வினதக்கின் து. பி  பாடல்கனைக் கருத்தில் தகாண்டு ஆெிரியரின் உண்னம தந ி 
அ ியப்பட றவண்டும். மூதுனரயின் பாடல்கள் உலகப்தபாதுமன  றபால் 
அனைவருக்கும் தபாதுவாை அ தந ிகனைப் றபாதிக்கின் து.  ஆயினும்; 
 
ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர் 
நாழி முகவாது நாைாழி-றதாழி 
நிதியும் கணவனும் றநர் படினும் தம்தம் 
விதியின் பயறை பயன். 
 
அடுத்து முயன் ாலும் ஆகும் நாள் அன் ி 
எடுத்த கருமங்கள் ஆகா-ததாடுத்த 
உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம் 
பருவத்தால் அன் ிப் பழா. 
 
எழுதியவாற  தான் இரங்கும் மட தநஞ்றெ! 
கருதியவாறு ஆறமா கருமம்?-கருதிப் றபாய்க் 
கற்பகத்னதச் றெர்றதார்க்குக் காஞ்ெிரங்காய் ஈந்தறதல் 
முற்பவத்தில் தெய்த வினை. 
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மருவு இைிய சுற் மும் வான் தபாருளும் நல்ல 
உருவும் உயர் குலமும் எல்லாம்- திரு மடந்னத 
ஆம் றபாது அவறைாடும் ஆகும்; அவள் பிரிந்து 
றபாம் றபாது அவறைாடும் றபாம் 
 
றமற்காட்டிய 4 பாடல்கள் ஆெீவகர்கைின் வினை விதிக்தகாள்னகயின் 
அடிப்பனடயில் அனமந்துள்ைது . 
 
 வாழ்வில் ஒருவன் ஒரு தபாருனைப் தபறுவறதா, ஒரு தபாருனை இழப்பறதா, 
வாழ்வில் எதிர் தகாள்ைப்படும் இனடயூறுகறைா, றெர றவண்டிய இடத்னதச் 
றெருவறதா, வாழ்வில் வரும் துக்கங்கறைா, சுகங்கறைா, இனவ மைிதனை விட்டு 
நீங்குவறதா, பி ப்பறதா, ொவறதா எல்லாம் முன்ைறர நியமிக்கப்பட்டபடி தான் 
நடக்கும். அனத றவத ந்த வழியிலும் மாற்  முடியாது. விதியின் வலுவாை தாக்கம் 
மைித வாழ்வில் இருப்பதால், எந்த நிகழ்வுறம மைிதனைப் பாதிக்கக் கூடாது என்பது 
ஆெீவிகர் தகாள்னகயாகும் எனும்  முனைவர்  ர. விஜயலக்ஷ்மி அவர்கைின் 
விைக்கம் மூதுனரயின் பாடல்கறைாடு தபாருந்தி வருகின் து. 
 
 ஆெீவகம் கு ித்து ஆய்வு தெய்த முனைவர் க. தநடுஞ்தெழியன் மற்றும் 
ஆதிெங்கரன் திருநினல மற்றும் அ ப்தபயர் ொத்தன் கு ித்த விைக்கங்கள் 
மூதுனரயின் கடவுள் வாழ்த்து பாடலுடன் தபாருந்திப் பார்க்க றவண்டியதாகும் 
 
வாக்குண்டாம் நல்ல மைம் உண்டாம் மாமலராள் 
றநாக்கு உண்டாம் றமைி நுடங்காது-பூக்தகாண்டு 
துப்பார் திருறமைித் தும்பிக்னகயான் பாதம் 
தப்பாமல் ொர்வார் தமக்கு. 
 
ொெைராள் - திருநிலை:  
 ஆெீவக மரபின் அழியாச் 
ெின்ைங்கள்  எனும் நூலில் ஆதி. 
ெங்கரன்  பின்வரும் விைக்கம் 
அைிக்கின் ார்;  ஆெீவகச் 
ெின்ைங்களுள் மிகப் பரவலாக 
அ ியப்படும் ெின்ைம் திருநினல. 
இருபு மும் நீரூற்றும் 
யானைகளுக்கினடயில் மலர் 
மீதமர்ந்திருக்கும் தபண்ணுருவறம 
திருநினலயின் தபாது வடிவமாகக் 
கருதப் படுகி து.ஆெீவக இல்லத்தின் 

வாயில் திருநினல என்றும், (நினல 
என்  தொல்லால் வாயினலக் கு ிப்பது 
இன்னும் வழக்கில் உள்ைது. 
ெி ப்புக்குரிய வாயில் என்  தபாருள் 
தருவது திருநினல என்  தொல்.) 
இத்திருநினலயில் அனமக்கப்பட்ட 
இப்தபண்ணுருவம் மாதங்கி என்றும் 
வழங்கப் படும். மாதங்கி எனும் தபயர் 
தெல்வத்திற்குரியவள் என்றும், 
தெல்வத்னத இல்லத்தில் தங்க 
னவப்பவள் என்றும் தபாருள் படும். 
மூதுனரயில் வழங்கப்தபறும்  
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மாமலராள், திருவிடந்னத எனும் 
தொற்கள் மாதங்கினயக் கு ிக்க 
வாய்ப்பு உண்டு.  
 
தும் ிக்லகயான்: 
 அ ப்தபயர் ொத்தன் எனும் 
அய்யைார் தான் மற்கலி றகாெைர் 
என்பது  முனைவர் க. தநடுஞ்தெழியன் 
"  ஆெீவகமும் ஐயைார் வரலாறும்"   
எனும் நூலின் முடிவாகும். இந்தக் 
கருத்தின் அடிப்பனடயில் 
தும்பிக்னகயான் என்பது யானைனய 

வாகைமாய் தகாண்ட ொத்தனைக் 
கு ிக்க வாய்ப்பு உண்டு. 
 
முடிவுலர: 
 ஆெீவகரின் 
வினைவிதிக்தகாள்னகனய பின்பற் ி 
வரும் பாடல்கள் இடம்தபற்று 
இருந்தாலும் மூதுனர திருக்கு ள் 
றபான்று  தபாதுவாை அ தந ி 
நூலாகும் . 
 

 
 
 
 
 
ொன் ாதாரங்கள்:  
1)  ஒைனவயார் அருைிய மூதுனர ந.மு .றவங்கடொமி நாட்டார் 
2)  தமிழ் இனணயக் கல்விக் கழகம் - http://www.tamilvu.org/ 
3)  வினை விதிக் தகாள்னககளும் ஆெீவகர்களும், முனைவர் ர. விஜயலக்ஷ்மி 
4)  ஆெீவக மரபின் அழியாச் ெின்ைங்கள்  ஆதி. ெங்கரன் 
5)  ஆெீவகமும் ஐயைார் வரலாறும்  முனைவர் க. தநடுஞ்தெழியன் 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: நரெிங்கபுரத்தான் தஜய். சுறரஷ்குமார்  (jaisureshkumar@gmail.com) 
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11. ம ரியபுராணம் காட்டும்  ாைி ஆறு 

 ——   ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம் 

 

 இலக்கியங்கைில் கூ ப்படும் பாலி ஆறும், இன்ன ய பாலாறும் ஒன் ா எனும் 
றகள்விக்கு இல்னல என்ற  பதில் தொல்ல றவண்டியிருக்கும். காரணம் 
றதவாரத்திலும் தபரிய புராணத்திலும் காட்டப்படும் பாலி ஆறு, இன்ன க்குக் 
காஞ்ெிபுரத்திற்கும் தெங்கல்பட்டிற்கும் ததற்றகயுள்ை பாலாற் ிலிருந்து முற் ிலும் 
றவறு பட்டது.   
 
  பண்னடத் தமிழ் இலக்கியங்கைில், பாலி  ஆற்ன ப்பற் ிய முதற் கு ிப்பு 
றதவாரத்தில் காணக்கினடக்கி து. ததாண்னட மண்டலத்தில் காஞ்ெிக்கு 
வடக்றகயுள்ை திருமாற்றபறு எனும் திருத்தலத்னதப் பாடும் திருஞாைெம்பந்தர், 
 
“உலரயாதாரில்லை மயான்றும் நின் தன்லெலய 
 ரவாதாரில்லை நாள்களும் 
திலரயார்  ாைியின் மதன்கலர ொற்ப ற்று 
அலரயாபன அருள் நல்கிபட . “   
(திருமாற்றபறு-ெம்பந்தர் றதவாரம் (1.55.6-7)) 
என்று அத்தலத்து ஈெனைப் பாடிப் பரவுகி ார். 
(அனலகள் தபாருந்திய பாலியாற் ின் ததன்கனரயில் விைங்கும், திருமாற்றபற் ில் 
விைங்கும் அரெறை தபாருந்திய நின் தபருந்தன்னமனய வியந்து உனரயாதார் 
யாருமில்னல. நாள்றதாறும் உன் தபருனமனய பரவாதார் யாருமில்னல. அருள் 
நல்கிடுக.)இப்பாடலில் திருமாற்றபறு எனும் திருத்தலத்திற்கு வடக்றக பாலியாறு 
ஓடியது எனும் தெய்தி றநரடியாகக் கூ ப்பட்டுள்ைது. 
 
 ததாடர்ந்து, பன்ைிரண்டாம்  நூற் ாண்டில் வாழ்ந்த றெக்கிழார் தான் பாடிய 
தபரியபுராணத்தில், 'திருக்கு ிப்புத் ததாண்ட நாயைார்' என்  பகுதியில் திருமாற்றபறு 
திருத்தலம்  பற் ிக் கூறும் றபாது பாலியாற் ின்  வைத்னதயும்  அது பாய்ந்றதாடிய 
ததாண்னடமண்டலத்தின் தெழிப்னபயும், மக்கைின் வாழ்க்னக முன கள் மற்றும் 
னெவ தலங்கைின் ெி ப்புகனையும் 11 பாடல்கைில் விைக்கியுள்ைார். 
 
'துங்க ொதவன் சுர ியின் திருமுலை மசாரி ால் 
ம ாங்கு தரீ்த்தொய் நந்திொல் வலரெிலசப் ப ாந்பத 
அங்கண் நித்திைம் சந்தனம் அகிபைாடு ெணிகள் 
 ங்க யத்தடம் நிலைப் வந் திழிவது  ாைி' – 1098 
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(விைக்கம்: உயர்ந்த தவமுனடய வெிட்ட முைிவைிடமிருக்கும் காமறதனு தொரிந்த 
பாலாைது, தபருகும் தீர்த்தமாக உருபட்டு நந்தி மனலயிைின்றும் இ ங்கி, அங்குள்ை 
முத்துக்கனையும் ெந்தைம் அகில் முதலாைவற்றுடன், மணிகனையும் தகாணர்ந்து 
தாமனரக் குைங்கனை நின க்குமாறு கீழ் றநாக்கி ஓடி வருவது பாலாறு). 
  
 கர்நாடக மாநிலம் நந்தி மனலயிைின்றும் இ ங்கி வரும் ஆறு என்பதால் 
இங்றக பாலி ஆறு என்பது பனழய பாலாற்ன றய கு ிக்கி து எைலாம். 
அடுத்து, 
“ ிள்லள லதவரப் ம ருகு ால் மசாரிமுலைத் தாய் ப ால் 
ெள்ளர் பவனிைின் ெணல் திடர்  ிலசந்து லக வருட 
மவள்ள நீர் இரு ெருங்கு கால் வழி ெிதந்து ஏைிப் 
 ள்ள நீள் வயல்  ருெலட உலடப் து  ாைி” 
எனும் பாடலில் தவள்ை நீர் இரு கனரகைிலும் தென்று வயல்தவைிகைில் உள்ை 
மனடகனை உனடத்தது என்  கூறுவதன் மூலம் இது ஒரு தபரிய ஆ ாக 
இருந்திருக்கும் எைக் கணிக்க முடிகி து. 
 
றமலும், 
“ ருவி ஓலடகள் நிலைந்திழி  ாைியின் கலரயில் 
ெருவு கங்லக வாழ் சலடயவர் ெகிழ்ந்த ொற்ப ைாம் 
ம ாருவில் பகாவிலும் சூழ்ந்த பூம் லன  ெருதம் 
விருப்பு பென்லெஎன்  கர்வது விரிதிலர நதிகள்” 
(திருக்கு ிப்பு ததாண்டர் புராணம் – 1113) 
எனும் பாடலில் பல ஓனடகள் நின ந்து இ ங்கி உருவாை பாலி  ஆறு என்கி ார் 
றெக்கிழார், ஆதலின் அவர்காலத்தில் பாலி ஆறு ஒரு தபரிய ஆ ாகறவ 
இருந்திருக்கும் என்பது ததைிவாகி து. 
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 இன்ன க்கு திருமால்பூர் என் னழக்கப்படும் திருமாற்றபறு காஞ்ெிபுரத்திற்கு 22 
கி.மீ. வடக்றக, பனழய பாலாற் ின் ததன்கனரயில் அனமந்துள்ைது. ஆதலின், 
இன்ன க்குப் பனழய பாலாறு என்று வழங்கப்படும் ஆறு, கி.பி. ஏழாம் 
நூற் ாண்டிற்கும் பன்ைிரண்டாம் நூற் ாண்டிற்கும் இனடப்பட்ட காலத்தில் பாலி எை 
அனழக்கப்பட்டது என்பது ததைிவாகி து. 
 
 இைி, ெம்பந்தனர விட்டு விட்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயைாரிடம் வருறவாம். 
தென்னைக்கு அருறகயுள்ை திருமுல்னலவாயில் பற் ிப் பாடவரும் சுந்தரர், 
“சந்தன பவரும் கார் அகில் குைடும் தண் ெயில்  ீைியும் கரியின் 
தந்தமுந் தரளக் குலவகளும்  வளக்  மகாடிகளும் சுெந்துமகாண்டுந்தி 
வந்திழி ாைி  வடகலர முல்லை வாயிைாய் ொசிைாெணிபய 
 ந்தலன மகடுத்மதன்  டுதுயர் கலளயாய்  ாசு தா  ரஞ்சுடபர” 
(திருமுல்னலவாயில் சுந்தரர் றதவாரம் 7.69.5) 
எவ்வைவு அழகாை பாடல். பாலி ஆற் ின் வடகனரயில் திருமுல்னலவாயில் 
அனமந்திருந்ததாகப் பாடல் கூறுகி து. ஆைால் இன்று இறத திருத்தலம் கூவம் 
ஆற் ின்  வடகனரயில் அனமந்துள்ைது. எைறவ, கி.பி. எட்டாம் நூற் ாண்டில் 
இன்ன ய கூவம் ஆறு, பாலியாறு என்று வழங்கப்பட்டனத அ ிந்து தகாள்ைலாம். 
 

 
 

திருமுல்னலவாயில் விடுத்து அருறகயுள்ை திருறவற்காடு தெல்றவாம். 
திருத்ததாண்டர் புராணத்தில் வரும் மூர்க்க நாயைார் புராணத்தின் முதல் பாடலில், 
“ென்னிப் ம ருகும் ம ரும் மதாண்லடவளநாடு அதனில் வயல்  ரப்பும் 
நல்  நித்திைம் மவண் திலரப்  ாைி நதியின் வட ால் நைம் மகாள்  தி 
அன்னப்ம லடகள்  குலடவாவி அைை புக்காட அரங்கினிலட 
ெின்னுக் மகாடிகள் துளிர்மகாடிகள் விழவிற்காடு பவற்காடு 
மசம்ம ாற்புரிலச திருபவற்காடு.......” 
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என்கி ார் றெக்கிழார். 
 
 பாலி ஆற் ிற்கு வடக்றக திருறவற்காடு இருந்திருக்கி து. இன்ன க்கு 
திருறவற்காட்டிற்குத் ததற்றக கூவம் ஆறு தெல்கி து என்பனத நாம் அ ிறவாம். 
இதன் மூலம் இன்ன ய கூவம் ஆறு எட்டாம்  நூற் ாண்டிற்கும் பன்ைிரண்டாம் 
நூற் ாண்டிற்கும் இனடப்பட்ட காலத்தில் பாலி ஆறு என்ற  அனழக்கப்பட்டிருக்கி து 
எைத்  ததைியலாம். 
 
 இதுவனர நாம் பார்த்த றதவாரப்பாடல்கைிலும், தபரியபுராணப் பாடல்கைிலும் 
பாலி எனும் தொல்றல ஆைப்பட்டிருக்கி து. பாலாறு என்  தொல் இல்னல .தமிழ் 
இலக்கியங்கைில், கலிங்கத்துப்பரணியில்தான் முதன் முதலில்  ‘பாலாறு’ 
காணப்படுகி து. காஞ்ெியிலிருந்து கலிங்கம் றநாக்கிப் பனடதயடுத்து தெல்லும் 
கருணாகரத் ததாண்னடமான், வடதபண்னணயாற்ன  அனடயும் முன் வழியில் 
எந்ததந்த ஆறுகனைத் தாண்டிைான் எனும் கு ிப்பு, பரணியில் 376 ஆவது பாடலில் 
கு ிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
“ ாைாறு  குலசத்தலை ம ான் முகரிப்  ழவாறு 
  டர்ந்மதழு மகால்ைிஎனும் 
நாைாறும் அகன்று ஒரு ம ண்லண எனும் 
 நதியாறு கடந்து நடந்துடபன”  
            (கலிங்கத்துப்பரணி 367). 
 
 கலிங்கத்துப் பரணியின் காலம் பன்ைிரண்டாம் நூற் ாண்டின் முற்பகுதி. 
இன்ன க்குப் பாலாறு காஞ்ெிபுரத்திற்குத் ததற்றக பாய்ந்து தகாண்டிருப்பதால் 
பரணியில் பாடப்படுவது இந்தப் பாலாறு அல்ல எைக் கூ லாம். மா ாக, 
காஞ்ெிபுரத்திற்கும் குனெத்தனல ஆற் ிற்கும் இனடறய பாலாறு காட்டப்படுவதால், 
இது பாலி ஆற்ன றய (பனழய பாலாற்ன ) கு ிக்கி து என்பது ததைிவு. 
இதுகாறும் றபெப்பட்ட இலக்கியக்  கு ிப்புகைால், பாலி ஆறு என்பது பனழய 
பாலாற் ினைறய கு ிக்கி து என்றும், தக்றகாலத்திற்குக்  கிழக்றகயுள்ை பனழய 
பாலாற் ின்  பகுதி இன்று  கூவம் ஆறு என்று வழங்கப்படுகி து என்றும் 
அ ியலாம். 
 
 பதவாரம் – ம ரியபுராணம் காட்டும்  ாைி ஆறு,  லழய  ாைாறு, கூவம். 
 
(மயினல திரு நூ.த. றலாகசுந்தரம் அவர்கள் அைித்த கு ிப்புகைின் அடிப்பனடயில் 
எழுதியது ) 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம் (singanenjam@gmail.com) 
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12. சிைப் திகாரம் காட்டும் வழி ாட்டிடங்கள் 

 ——  முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென் 

 

முன்னுலர: 
 இைங்றகாவடிகள் காட்டும் 
வழிபாட்டிடங்கைின் வனககனை 
ஆராய்வது இக்கட்டுனரயின் 
றநாக்கமாகும்.  ெிலப்பதிகாரச் 
தெய்திகறை ஆய்தவல்னல ஆகும். 
"ஓங்குயர் கூடல் ஊர்துயில் எடுப்ப 
நுதல் விழி நாட்டத்து இன றயான் 
றகாயிலும் 
உவணச் றெவல் உயர்த்றதான் 
நியமமும் 
றமழி வலனுயர்த்த தவள்னை நகரமும் 
றகாழிச் றெவல் தகாடிறயான் 
றகாட்டமும் 
………………………………………………………. 
கானல முரெம் கனைகுரல் இயம்ப " 
-(ஊர்காண் கானத -அடி.- 6-14 ) என்னும் 
பகுதியிலுள்ை றகாயில், நியமம், நகரம், 
றகாட்டம் முதலிய வழிபாட்டிடங்கைின் 
வனகனமக்குரிய காரணங்கனையும், 
அவற் ின் ெி ப்புத் தன்னமகனையும் 
விதந்றதாதுவறத ஆய்வின் றபாக்காக 
அனமகி து. 
 
 நிகண்டுகள் முதல்நினல 
ஆதாரங்கைாக அனமகின் ை. 
ெிலப்பதிகாரத்திற்கு முன்ைர் றதான் ிய  
எட்டுத்ததானகயும் ,பத்துப்பாட்டும்; 
பின்ைர் றதான் ிய மணிறமகனலயும்  
துனண நினல ஆதாரங்கைாக 
அனமகின் ை. உனரயாெிரியர்  
கருத்துக்கள் மூன் ாம் நினலத் 
தரவுகைாகின் ை.  வரலாற்றுமுன  

ஆய்வாக இக்கட்டுனர அனமகி து.  
பண்னடத் தமிழகத்து வழிபாட்டிடங்கள் 
தாம் அனமந்த இடத்னதயும், நிருமித்த 
ெமூகத்னதயும், அங்கு பின்பற் ிய 
வழிபாட்டு முன னயயும் அடிதயாட்டி 
வனகப்பட்டை. 
 

நகர் 
 நகர் என்பது அரசுக்குச் 
தொந்தமாை நிலத்தில் மன்ைன்  
கட்டிய வழிபாட்டிடம் ஆகும். 
 
கழகத் தமிழகராதி  நகர் என்  
தொல்லுக்கு ' அரசுக்குச் தொந்தமாை 
நிலம்' என்  தபாருள் தருகி து. 
(பார்க்க -துனண நூற் பட்டியல்).  
பிங்கலம் நகர்படு திரவியம் ஐந்தில் 
ஒன்று றவந்தன் என்கி து.(தமிழ் 
நிகண்டுகள்-ப.-312) உரிச்தொல் 
நிகண்டும் அங்ஙைறம நகர்படு 
திரவியம் ஐந்தில் ஒன்று அரென் 
என்கி து.(தமிழ் நிகண்டுகள் -ப.-490)  
எைறவ அரென் தபாது மக்களுக்காகக் 
கட்டிய வழிபாட்டிடம் நகர் என்று 
அனழக்கப் பட்டததைலாம்.  
 
 மதுனர மாநகரில் இருந்த றமழி 
வலனுயர்த்றதான் தவள்னை நகரில் 
கானல முரதொலி ெங்தகாலியுடன்  
றகட்டது. (றமலது) 
 
பரிபாடல் திரட்டின் முதல் பாடல் 
"வனரதகழு தெல்வன் நகர் " (அடி -49),  
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"பூமுடி நாகர் நகர்"  (அடி -59), 
"குைவாய் அமர்ந்தான் நகர் "  (அடி -63) 
; 
என்று மதுனரயில் 
ஆதிறெஷனுக்கனமந்த  
வழிபாட்டிடத்னதச் சுட்டுகி து. 
 
திருமுருகாற்றுப்பனடயில் நக்கீரர்  
நகர்கனை விதந்றதாதுகி ார். (அடி.-227-
249). 
நகர்கைில் ஆண்டனலக்தகாடி ஏற் ிைர் 
;தநய்றயாடு ஐயவி அப்பிைர்; 
தகாழுமலர் ெித ிைர்; தம் வாயிைின்று 
ஒலி எழாதவாறு வழிபட்டைர்; தம்முள் 
மாறுபட்ட நி த்னத உனடய இரண்டு 
உனடனய உடுத்திைர்; ெிவந்த நூனலக் 
னகயில் காப்பாகக் காட்டிைர்; 
தவண்தபாரி ெித ிைர் ; தகாழுவிய 
கிடாயினை தவட்டி அதன் குருதிறயாடு 
தூய தவள்ைரிெினயக் கலந்து பலியாக 
இட்டைர்; பல பிரப்பு இட்டைர் ; 
பசுமஞ்ெறைாடு மணப்தபாருட்கனைத் 
ததைித்தைர் ; தெவ்வலரி 
மானலனயயும் ,குைிர்ச்ெி தபாருந்திய 
பி  நறுமலர் மானலகனையும் இனண 
ஒக்க அறுத்துத் ததாங்க விட்டைர்; 
மனலப்பு த்து ஊர்கனைதயல்லாம் 
வாழ்த்திைர்; நறும்புனக காட்டிைர்; 
கு ிஞ்ெிபாடிைர்; பல 
இனெக்கருவிகனையும் முழங்கிைர்; 
இன ப்தபாருள் பற் ி முரண்பட்ட 
கருத்துனடறயார் அஞ்சும் படியாக 
கு மகள் தன்றமல் முருகன் அருள் 
வந்து ஆடும் அகன்  வழிபாட்டிடங்கள்; 
"முருகாற்றுப்படுத்த உருதகழு 
வியன்நகர்" என்று நக்கீரர் 
விைக்கியுள்ைார்.   
திருப்பரங்குன் த்னத நக்கீரர் 
திருமுருகாற்றுப்பனடயில்  

தனலனமப்படுத்திப் பாடுங்கால் நகர் 
என்  தொல்னல எடுத்தாைவில்னல; 
எைினும் அது நகர் என்னும் 
வனகயிைதாகும் என்பது பரிபாடல் 
அடிகைால் ததைிவாகி து. 
தெவ்றவனைப் பற் ிப் பாடும் 8வது 
பரிபாடல் 'திருமாலும், 
ெிவதபருமானும், பிரமனும், பன்ைிரு 
ஆதித்தரும், அசுவைி மருத்துவர் 
இருவரும், எட்டு வசுக்களும், 
பதிறைாரு உருத்திரரும், எட்டு திக்குப் 
பாலகரும், பி  றதவர்களும், அசுரரும், 
முைிவரும் உன்னைக் காணத் 
திருப்பரங்குன் ம் வருவதால் அது 
இமயத்னத ஒக்கும் என்று 
ததாடங்குகி து.மதுனரயிலிருந்து  
தெல்லும் வழியில் திரைாை தபண்கள் 
வழிபாட்டுக்குரிய ெந்தைமும், தூபமும், 
விைக்கும், மலர்களும், தபான்ைாலாை 
கயிறும், முழவும் ,மணியும், மயிலும், 
றகாடரியும், பிணிமுகமும் ஏந்திச் 
தென்று ததாழுதைர். ஆடுறவார் 
தகாட்டும், தாைதவாலியும், பாடுறவார் 
ஒலியும், எதிதராலியும் றெர்ந்து 
முழங்கும், "கடம்பமர் தெல்வன் 
கடிநகர் " (அடி -126) என்று 
நல்லந்துவைார் பாடியுள்ைார். 
குன் ம் பூதைாரின்  18வது பரிபாடல் 
திருப்பரங்குன் ம் இமயம் றபாலப் 
புகழ் தபற் து ;குன் ின்  ெிகரம் முகில் 
முழங்கி மின்ைப்படுதலால் முருகப் 
தபருமாைின் ஓனடயுனடய  கைிற்ன  
ஒக்கும்; குன் ிலுள்ை எழுததழில் 
அம்பலம் காமறவைின் பனடக்கலக் 
தகாட்டினல ஒக்கும் என்று 
றபாற்றுங்கால், "காமறவள் அம்பின் 
ததாழில் வறீ் ிருந்த நகர்" (அடி . 28&29) 
என்கி து. 
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நப்பண்ணைாரின்  19ம் பரிபாடல் 
மதுனர மக்கள் திரைாக ஆனட 
அணிகலன்கறைாடு தனலயில் மலரும் 
சூடி குதினரயின் றமலும் , றதரிலும் 
ஏ ி வந்தனமனயக் கூ ி, பாண்டியன் 
மகைிறராடும், அனமச்ெர்கறைாடும், 
மக்கறைாடும் குன் ில் ஏ ி வலம் வந்த 
காட்ெி விண்மீன்கள் சூழத் திங்கள் 
றமருனவ வலம் வந்தனமனய 
ஒத்திருந்தது என்கி து. 
".........................தநடிறயாய் நீ றமய 
கடிநகர் சூழ் நுவலுங்கால் ", 
என்னுமிடத்து நகர் என்னும் 
வனகயிைதாகறவ 
திருப்பரங்குன் ம் சுட்டப்படுகி து. 
 
நகர் என்னும் வனகயிலனமந்த 
வழிபாட்டிடங்கள் மதுனர, 
திருப்பரங்குன் ம், காஞ்ெி ஆகிய 
ஊர்கைிலும், பி  ஊர்கைிலும்  
இருந்தனமக்கு ஆதாரங்கள் உள்ைை. 
பலராமனுக்குரிய  நகரும், 
ஆதிறெடனுக்குரிய நகரும், மதுனரயில் 
இருந்தை. (கருத்து றமலது) 
திருப்பரங்குன் ில் முருகனுக்குரிய 
நகர் இருந்தது. (கருத்து றமலது) 
தபரும்பாணாற்றுப்பனடயில் கடியலூர் 
உருத்திரங்கண்ணைார்  காஞ்ெி  
மாநகரில் சுடுமண்ணால் கட்டப்பட்ட 
தநடுநகர் தாமனரப்தபாகுட்டு  றபாலக் 
காட்ெியைித்தததன்கி ார் .(அடி .-404-405) 
மதுனரக்காஞ்ெியில் மாங்குடி 
மருதைார்; தெம்பியன் ன்ை  
தெஞ்சுவர் புனைந்து - கயம் கண்டன்ை 
நகர் இருந்தததன்கி ார். அது ெமணர் 
வழிபாட்டிடம் என்றும் கு ிப்பிடுகி ார். 
(அடி .-475-488) 

மருதைிைநாகைார் மருதக்கலியில், 
"கடவுட் கடிநகர்" பற் ிப் றபசுகி ார். 
(பா-84-அடி -6) 
பானல பாடிய தபருங்கடுங்றகா 
"அணங்குனட நகரின் மணந்த பூ ".... 
பற் ிப் றபசுகி ார். (அகநானூறு -பா -99) 
இவர் தகாங்கு நாட்டுக் கரூனர ஆண்ட 
றெர மன்ைன் ஆதலால் இவர் பாடும் 
நகர் அவரது தனலநகரில் இருந்தது 
எைல் தகும். 
தவ ி பாடிய காமக்கண்ணியார் 
முருகனுக்குரிய வைநகரில் கைம் 
நன்கு இனழத்து, கண்ணி  சூட்டி, பாடி, 
பலிதகாடுத்து, தெந்தினைனயக் 
குருதிறயாடு கலந்து தூவி முருகு 
ஆற்றுப்படுத்ததாகப்  பாடியுள்ைார். 
(அகநானூறு-பா-22-அடி.-10) 
நக்கீரர் ஊணூர்க்கு உம்பர் இருந்த 
மருங்கூர்ப் பட்டிைத்தில் விழவுறு  
திருநகர் (பாடறபதம்) இருந்ததாகப் 
பாடியுள்ைார்.(அகநானூறு -227) 
1.1.2.9 விற்றூற்று  மூததயிைைார், 
"கடிநகர் புனைந்து கடவுள் றபணி" 
யதாகப் பாடியுள்ைார். (அகநானூறு -136) 
 

பகாயில் 
 றகாயில் என்பது றவத தந ிப்படி 
தீமுன  வழிபாடு நிகழ்ந்த இடமாகும். 
 
 புகார் நகரில் இந்திர விழா 
ததாடங்கிய றபாது; பி வா யாக்னகப் 
தபரிறயான் றகாயிலிலும், அறுமுகச் 
தெவ்றவள் அணிதிகழ் றகாயிலிலும் 
வால் வனை றமைி வாலிறயான் 
றகாயிலிலும், நீலறமைி தநடிறயான் 
றகாயிலிலும் நான்மன  மரபின் 
தீமுன  நிகழ்ந்தை என்கி ார் 
இைங்றகாவடிகள். (இந்திர விழவு 
ஊதரடுத்த கானத -அடி.141-175) 



 73 

 

 
 திருமுருகாற்றுப்பனடயில் 
நக்கீரர் றகாயில் என்  தொல்னலப்  
பயன்படுத்தவில்னல. ஆைால்  றவத 
மரனபப் பின்பற் ிய 
வழிபாட்டிடங்கனைத் தைியாகப் 
பட்டியலிட்டுள்ைார். அனலவாய், 
ஆவிைன்குடி, ஏரகம் ஆகிய மூன்று 
இடங்கைிலும் றவத முன ப்படி 
வழிபாடு நிகழ்ந்தது. 
 
திருச் சரீலைவாய்: 
 அனலவாயில் எழுந்தருைிய 
முருகைின் றதாற்  வருணனை 
இக்கருத்னத தவைிப்படுத்துகி து.(அடி 
.77-124).அவன் ஆறு முகங்களுடன்   
பன்ைிரு னககளுடன் காட்ெியைித்தான். 
மூன் ாவது முகம்  றவததந ிப்பட்ட 
தீமுன  வழிபாட்னட றநாக்கியது. பல 
இனெக்கருவிகளும் றெர்ந்து விண்ணதிர 
இன்ைினெ எழுப்பிை.  தவண்ெங்கு 
முழங்கியது. திருச்ெீரனலவாயில் 
முருகன் காட்ெியைித்த தபற் ினயயும், 
அங்கு றவத தந ிப்படி தீமுன  
நிகழ்ந்த தன்னமனயயும் நக்கீரர் 
வருணிக்கி ார். 
 
திரு ஆவினன்குடி: 
 ஆவிைன்குடியில் எழுந்தருைிய 
முருகனை வழிபட; நூறு 
றவள்விகனைச் தெய்த இந்திரனும், தன் 
ஐராவதத்திறல ி  முருகனை 
வழிபடவந்தான்.முப்பத்து முக்றகாடி 
றதவர்களும் வந்தைர்.அங்கு முருகன் 
குற் மில்லாத கற்புனடய 
மடந்னதயுடன் 
எழுந்தருைியிருந்தான்.(அடி.- 125-175). 
றவத மரனபப் பின்பற் ிய இந்திரனும் 
றதவர்களும் வந்து வணங்கிய 

தலமாதலால் ஆவிைன்குடி 
றவதமரனபப் பின்பற் ிய றகாயில் 
என்பது தவைிப்பனட. 
 
திருபவரகம்: 
 ஏரகத்தில் எழுந்தருைிய 
முருகனை வழிபட அறுவனகத் 
ததாழிலும் வழுவாமல், உயர்குடிப் 
பி ந்து, பிரம்மெரியப்  றபராண்னம 
மிகுந்து, முத்தீப் றபணி, 
இருபி ப்புனடய அந்தணர் வந்தைர். 
பூணூல் அணிந்து புலராத ஆனடயுடன் 
தனலறமல் னககுவித்து, ஆத ழுத்து 
மந்திரத்னத  றவததந ி வழுவாமல்  
ஓதி, மலர்தூவிைர். (அடி.- 176-189) 
றகாயில்கள் தனலநகரங்கைிலும் பி   
ஊர்கைிலும் இருந்தை. நுதல் விழி 
நாட்டத்து இன றயான் றகாயில் 
பாண்டியைின் தனலநகர் மதுனரயில் 
இருந்ததாக இைங்றகாவடிகள்  
பாடியுள்ைார். (றமலது) 
அவறர பி வா யாக்னகப் தபரிறயான் 
றகாயில், அறுமுகச் தெவ்றவள் 
றகாயில், வால்வனைறமைி 
வாலிறயான் றகாயில், நீலறமைி 
தநடிறயான்  றகாயில், மானல 
தவண்குனட மன்ைவன் றகாயில் எை  
ஐந்து  றகாயில்கள் புகாரில் 
இருந்ததாகவும் பாடியுள்ைார். (இந்திர 
விழவு ஊதரடுத்த கானத அடி.-141-175) 
 
திருமுருகாற்றுப் லட மூன்று 
பகாயில்கலள வரிலசப் டுத்துகிைது: 
அனலவாய் இன்ன ய திருச்தெந்தூர் 
ஆகும். கடற்கனரயில் அனமந்துள்ை 
இப்பதியில் பண்டுததாட்டு 
முருகன்றகாயில் ஒன்று நிலவுகி து. 
அகநானூறு (பா.266), பு நானூறு (பா.55), 
பரிபாடல் (பா.5), இன யைார் 
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அகப்தபாருைின் 7ம் சூத்திரத்திற்கு 
நச்ெிைார்க்கிைியர் கூறும் உனர 
விைக்கத்தின் றமற்றகாள் பா, 
ததால்காப்பியக் கைவியல் 23ம் 
சூத்திரத்திற்கு நச்ெிைார்க்கிைியர் 
கூறும் உனரவிைக்கத்தின் றமற்றகாள் 
பா அனைத்தும் அனலவானயச் 
சுட்டுகின் ை. 
 
 ஆவிைன்குடி இன்ன ய 
பழைித்தலம் ஆகும். இன்றும் 
பழைிக்கருகில் ஆவிக்குடி என்  
ஊதரான்று உள்ைது. 
 
 பண்னடத் திருறவரகம் 
எங்குள்ைது என்பதில் 
அ ிஞர்கைினடறய கருத்து 
றவறுபாடுகள் உள்ைை.சுவாமி மனல 
என்றும் ,மனல நாட்டகத்றத ஓர் பதி  
என்றும் ,ததன் கன்ைட மாவட்டத்தில் 
புத்தூர் வட்டத்திலுள்ை குமார பர்வதம் 
என்றும் கூறுறவார் உைர் (திருப்புகழ் - 
பா.-217, பத்துப்பாட்டு - முதற்பகுதி- 
தபருமனழப்புலவர்.தபா.றவ.றொமசுந்தர
ைார்-உ.ஆ.-திருமுருகு.-ப.-77& 
இராெமாணிக்கைார், மா.- 
பத்துப்பாட்டாராய்ச்ெி ப.-130). 
றகாட்டத்தில் தீமுன  வழிபாடு 
நிகழ்ந்தால் அது றகாயில் என்ற  
அனழக்கப்பட்டது.    
 
 மனலமகைிர் முதன்முதலில் 
கண்ணகினய வழிபட்ட இடம் 
மங்கலமடந்னத றகாட்டம் என்று 
அனழக்கப்பட்டது.அப்றபாது அங்கு 
றவதமரபு பின்பற் ப் 
படவில்னல.மனலவைம் காண வந்த 
தெங்குட்டுவன் இமயக் கல்தலடுத்து 
வந்து கங்னகயில் நீர்ப்பனட தெய்து 

அக்றகாட்டத்தில் கடவுள் மங்கலம் 
தெய்தான்.மாடல மன றயான் 
அ ிவுறுத்த நூன்மரபின்படி 
அக்றகாட்டத்தில் றவள்விச்ொனல 
அனமத்துத் தீமுன  தெய்ததால் 
அவ்விடத்திற்கு றதவந்தியும் ,ஐனயயும் 
,காவற்தபண்டும் வந்துறெர்ந்த தபாழுது 
இைங்றகாவடிகள் அக்றகாட்டத்னதக் 
"றகாமகள் தன் றகாயில்” என்று 
கு ிப்பிடுகி ார்.(வாழ்த்துக்கானத -
உனரப்பாட்டு மனட) 
 
 ஆைால் றவள்வி முடித்து 
,கண்ணகி வரந்தருங்கால்; றவத 
மரபிைின்று மா ி றதவந்தினய நித்தல் 
விழாவணியாக பூவும் புனகயும் 
றமவிய வினரயும் காட்ட ஏவியறபாது 
"பத்திைிக்றகாட்டம்" என்ற  
உனரக்கி ார் (வரந்தரு கானத-அடி -151). 
 
 இதைால் றகாயில் 
நனடமுன க்கும் றகாட்ட 
நனடமுன க்கும் இனடறய உள்ை 
றவறுபாடு புலப்படுகி து. 
 

பகாட்டம் 
 றகாட்டங்கள் 
தனலநகரங்கைிலும், பி  ஊர்கைிலும் 
இருந்தை. அங்கு விழா அன ந்து, 
தூண் நாட்டிக் தகாடிறயற் ிைர். 
இனெக்கருவிகனை முழக்கி, பூப்பலி 
தெய்து, காப்புக்  கனட நிறுத்தி, மலர் 
தூவி, நறும்புனக காட்டி ,மணி முழக்கி 
வழிபாடு நடந்தது. ததய்வத்தின் 
றகாலத்னதப் புனைந்தும்  வழிபாடு 
நடத்திைர். ததய்வறம ப்தபற்றும் 
ஆடிைர். ஈமப் பு ங்காட்டிலும்  
றகாட்டங்கள்  இருந்தை. 
 



 75 

 

 ெிலப்பதிகாரம் புகார் நகரில்  
பத்து றகாட்டங்களும் ,தெங்றகாட்டு 
உயர் வனரயில் மங்கல மடந்னத 
றகாட்டமும், தகாடும்னபக்குத் ததற்றக 
மதுனர தெல்லும் வழியில் ஐனய 
றகாட்டமும், மதுனரக்குள்றை றகாழிச் 
றெவல் தகாடிறயான் றகாட்டமும், 
இன்தைாரு றதவறகாட்டமும்  
இருந்ததாகக் கூறுகி து. 
 
 இந்திர விழா ததாடங்கிய றபாது 
வச்ெிரக் றகாட்டத்து மணங்தகழு 
முரெினைக் கச்னெ யானைப் 
பிடர்த்தனல ஏற் ி விழானவ 
அ ிவித்தைர்.வால் தவண் கைிற் ரசு 
என்  ஐராவதக் றகாட்டத்தில் 
விழாவிற்குரிய தூனண நாட்டிைர். 
தருநினலக் றகாட்டம் என்  
கற்பகத்தருக்றகாட்டத்தில்  
விழாவிற்குரிய மங்கல 
தநடுங்தகாடினய வானு  ஏற் ிைர். 
(இந்திர விழவு ஊதரடுத்த கானத -அடி 
.-141-175) 
 
 இைங்றகாவடிகள் றதவந்தியின் 
வாழ்க்னக பற் ிப் றபசும் றபாது 
(கைாத்தி ம் உனரத்த கானத -அடி .-5-
15) மாலதி பால் விக்கிச் றொர்ந்த 
பாலகைின் உடறலாடு அமரர் 
தருக்றகாட்டம் ,தவள்யானைக் 
றகாட்டம் ,புகர் தவள்னை நாகர் 
றகாட்டம் ,பகல் வாயில் உச்ெிக் 
கிழான் றகாட்டம், ஊர்க்றகாட்டம், 
றவற்றகாட்டம், வச்ெிரக் றகாட்டம், 
பு ம்பனணயான் வாழ் றகாட்டம், 
நிக்கந்தக் றகாட்டம், நிலாக்றகாட்டம் 
முதலிய றகாட்டங்கட்குச் தென்று  
ஏங்கியழுது பின் பாெண்டச்ொத்தன் 

றகாட்டத்தில் பாடு கிடந்தாள் 
என்கி ார். 
 
 மனலமகைிர் முதன்முதலில் 
கண்ணகினய வழிபட்ட இடம் 
மங்கலமடந்னத றகாட்டம் 
எைப்படுகி து.(வரந்தரு கானத அ .-88) 
குரனவ ஆடும் றபாதும்; மகைிர் 
கண்ணகினய வழிபடுகின் ைர். 
ததாண்டகம் ததாட்டு, ெிறுபன  
ததாட்டு, றகாடு வாய் னவத்து 
தகாடுமணி இயக்கி, கு ிஞ்ெி பாடி, 
நறும்புனக எடுத்து, பூப்பலி தெய்து, 
காப்புக்கனட நிறுத்தி, விரவு மலர் 
தூவிப் பரவிைர். (குன் க்குரனவ -அடி . 
-11-22) 
 
 றகாவலனும் கண்ணகியும் 
கவுந்தியுடன் மதுனர தெல்லும் 
வழியில் ஐனய றகாட்டத்தில் எயிைர் 
தகாற் னவக்கு வழிபாடு 
நிகழ்த்தியனமனயக் கண்டைர். 
(றவட்டுவவரி-அடி.-4-74) ஒரு 
தபண்ணுக்குக் தகாற் னவயின்  
றகாலத்னதப் புனைந்து றபாற் ிைர். 
அத்துடன் ொலிைி ததய்வறம ப்தபற்று  
வருவதுனரத்தாள். 
மதுனரயில் றகாழிச் றெவல் 
தகாடிறயான் றகாட்டத்தில் கானல 
முரெம் ஒலித்தது. (ஊர். றமலது) 
 
றகாவலன் தபாற்தகால்லைிடம் தன் 
மனைவியின் காற்ெிலம்னப 
வினலயிடக் தகாடுத்து விட்டுத் தான் 
ஒரு றதவறகாட்டச் ெின யகத்துக் 
காத்திருந்தான்.(தகானலக்கைக்கானத -
அ .- 126) 
பு நானூறு முருகன் றகாட்டம் பற் ிப் 
றபசுகி து.(பா.-299) 
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 சுடுகாட்டில் இருந்த 
வழிபாட்டிடங்கள் றகாட்டங்கள் என்று 
தபயர் தபற் னமனய மணிறமகனல 
கூறுகி து. படீினக ஓங்கிய தபரும்பலி 
முன் ிலுடன் காடமர் தெல்வியின் 
கழிதபருங்றகாட்டமும், கு ியவும், 
தநடியவும் குன்று கண்டன்ை சுடுமண் 
ஓங்கிய தநடுநினலக் றகாட்டமும், 
அரெர்க்கு அனமந்த ஆயிரம் 
றகாட்டமும் புகார் நகரத்து 
ஈமப்பு ங்காட்டில் இருந்தை என்கி ார் 
ொத்தைார். (ெக்கர வாைக்றகாட்டம் 
உனரத்த கானத- அடி.-51-166). 
 
 ொர்ங்கலைின் தாய் றகாதனம 
அவைது இ ந்த உடனலத் தூக்கிக் 
தகாண்டு சுடுகாட்டின் எயிற்பு த்தில் 
ெம்பாபதித்  ததய்வத்னத அனழத்து 
முன யிட்டுத் தன் மகனுக்கு உயினர 
மீட்டுத் தருமாறு   றவண்டுகி ாள். 
ததய்வங்கள் எல்லாம் றதான் ி அவள் 
றவண்டுதனல  நின றவற்  இயலாது 
என்று கூ ிய றகாட்டறம ெக்கரவாைக் 
றகாட்டம் ஆைது.(ெக்கர.-அடி .-176-182) 
 
 திருமுருகாற்றுப்பனடயில் 
நக்கீரர் றகாட்டம் என்  தொல்னலப் 
பயன்படுத்தவில்னல. ஆைால் "ஊரூர் 
தகாண்ட ெீர்தகழு விழவு, றவலன் 
னதஇய தவ ியயர்கைன், காடு, கா, 
கவின் தபறுதுருத்தி, றவறுபல் னவப்பு,  
முச்ெந்தி, நாற்ெந்தி, ஐஞ்ெந்தி, 
ஆற் ின்கனர, குைக்கனர, 
புதுப்பூங்கடம்பு, மன் ம், தபாதியில், 
கந்துனட நினல  என்று நீைமாக அவர் 
வரினெப்படுத்தும் இடங்கள் 
றகாட்டங்கள் என்று 

தொல்லக்கூடியைவாய் உள்ைை. (அடி 
.-220 -226) 
 
 மருதக் கலியில் மருதைிை 
நாகைார் "புத்றதைிர் றகாட்டம்" பற் ிப் 
றபசுகி ார் (கலித்ததானக - பா.- 82 - 
அடி - 4 ). தனலவி தன் மகனை 
றெடியுடன் றதவர் றகாட்டத்திற்கு 
அனுப்புகி ாள். 
 
 முல்னலக்கலியில் தனலவியின் 
அழனக விதந்றதாதும் பகுதியில் - 
அவள் மனடயடும் பாதலாடு காமன் 
றகாட்டம் புகுந்தால் ;காமன் 
பனடயிடுவான் என்று பாடியுள்ைான் 
றொழன் நல்லுருத்திரன்.(கலித்ததானக -
பா. -109 -அடி -20) 
 
 பட்டிைப்பானலயில் கடியலூர் 
உருத்திரங்கண்ணைார்  புகார் நகரில் 
இருந்த  நிலாக்றகாட்டம் பற் ிப் 
பாடியுள்ைார். (அடி .34-36) ெிலப்பதிகாரம் 
கு ிப்பிடும் றொமகுண்டம் 
,சூரியகுண்டம் என்னும் இரண்டு 
நீர்த்துன களும் இங்கு "இரு காமத்து 
இனண ஏரி" எைச் சுட்டப்பட்டுள்ைனம 
அதன் நம்பகத்தன்னமனயக் 
கூட்டுகி து. (அடி .-38-39)    
 
 றகாட்டங்கைில் விலக்காை 
தபண்கள் கூட ஒதுங்கி இருந்தைர்; 
பிணத்துடன் கூட தெல்லக்கூடிய 
வழிபாட்டிடங்கைாக  அனவ இருந்தை. 
 
 கலம்ததாடா மகைிர் 
முருகன்றகாட்டத்தில் ஒதுங்கி 
இருந்தது றபாலக் குதினரகள் ஒதுங்கி 
நின் ை என்  உவனம றகாட்டத்தில் 
விலக்காை தபண்களும் ஒதுங்கி 
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இருப்பதுண்டு எைப் பு நானூறு 
காட்டுகி து. (றமலது) 
 
 றதவந்தியின் கணவைாகிய 
பாெண்டச் ொத்தன் வரலாறு 
கூறுங்கால்; மாலதி என்  பார்ப்பைத்தி 
மூத்தாள் குழவிக்குப் பாலூட்ட; 
பால்விக்கிப்  பாலகன் தான்றொர; 
பார்ப்பாதைாடு மனையாள் தன் றமல் 
சுமத்தப் றபாகும் பழிக்கு அஞ்ெி அவள் 
இ ந்த குழந்னதயின் உடறலாடு பல 
றகாட்டங்கட்குச் தென்று அழுது 
முன யிட்டு இறுதியாக பாெண்டச் 
ொத்தன் றகாயிலில் பாடு கிடந்தாள். 
(கைாத்தி ம் உனரத்த கானத-அடி.-5-15) 
ெடலத்றதாடும் தெல்லக் கூடிய 
வழிபாட்டு  இடமாக றகாட்டம் 
இருந்தது என்பது இதைால் ததரிகி து. 
 

நியெம் 
 நியமம் என்  தொல்லுக்கு 
திவாகர  நிகண்டு 'தெய்கடன்' (தமிழ் 
நிகண்டுகள்-ப.-124-சூத்.-1750),' நியதி' 
(றமலது -ப.151-சூத் .-2200),' அங்காடி' 
(றமலது-ப.-158), 'ததய்வம் வழிபடல்' 
(சூத். -2412-ப.184) என்று 4 
தபாருள்கனைத்  தருகி து. பிங்கலம்; 
'அட்டாங்க றயாகத்துள் ஒன்று' என்றும் 
(சூத். -419-ப.314),' ததய்வம் வழிபடல்' 
என்றும்  (சூத். - 421- ப.314),' கனடவதீி' 
என்றும் (சூத்.-3727-ப.-429) தபாருள் 
தருகி து. னகலாெ நிகண்டு சூைாமணி;' 
கூலம் தபறும் அங்காடி' என்கி து. 
ததய்வம் வழிபடல் ,நியதி , தெய்கடன் 
,அட்டாங்க றயாகத்துள் ஒன்று என்னும் 
தபாருட்கள் நான்னகயும் பார்க்கும் 
றபாது ஆகம முன ப்படி மக்கள் 
வழிபாடு தெய்த இடறம நியமம் 
எைலாம். 

 
 நியமம் என்பது அந்தணரும், 
அரெரும் அல்லாதார் கட்டிய 
வழிபாட்டிடம் ஆகும்.அங்கு றவள்வி 
நிகழ்த்திக் கடவுள் மங்கலம் தெய்யும் 
வழக்கமிருந்தது. 
 
 றகாெர் பண்னடத் தமிழகத்து 
மதுனரனய அடுத்த தெல்லூரின்  
கிழக்றக ஒரு நியமத்னத நிறுவிைர் 
.அங்கு கடவுள் மங்கலம் 
தெய்ததபாழுது றவள்வி நிகழ்த்திைர். 
"அருந்தி ற் கடவுள் தெல்லூர்க் 
குணாஅது 
தபருங்கடல் முழக்கிற்   ாகி  யாணர் 
இரும்பிடம் படுத்த வடுவுனட முகத்தர் 
கடுங்கண் றகாெர் நியமம் ஆயினும் " 
(அகநானூறு -பா. -90 அடி .-9-12)என்று  
மதுனர  மருதைிை நாகைாரின் 
அகப்பாடல் றகாெர் நிருமித்த நியமம் 
பற் ிப் றபசுகி து. அந்த  
நியமத்னதறய பாெினழ வினலயாகக் 
தகாடுத்தாலும் தனலவியின் தபற்ற ார் 
அவனை மகட்தகானட  றநர்வர் 
அல்லர் என்று றதாழி தனலவைிடம் 
கூறுகி ாள். 
"தகடாஅத் தீயின்  உருதகழு 
தெல்லூர்க் 
கடாஅ யானைக் குழூஉச்ெமம் தனதய 
மன்மருங்கு அறுத்த மழுவாள் 
தநடிறயான் 
முன்முயன்று  அரிதிைின் முடித்த 
றவள்விக் 
கயி னர  யாத்த காண்டகு வைப்பின் 
அருங்கடி தநடுந்தூண் றபால ........." 
(அகநானூறு -பா -220-அடி.3-8) 
 
என்று  தெல்லூரில் நிகழ்த்திய 
றவள்வி பற் ி மதுனர 
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மருதைிைநாகைார் பாடியுள்ைார். 'கடாம் 
வழியும் யானைக்கூட்டம் 
அழியும்படியாக அரெ குலத்னத 
அழித்த பரசுராமர் அரிதின் முயன்று 
முடித்த றவள்வியில் கயின  
அனரயில் யாத்த காண்தகு வைப்னப 
ஒத்து தெல்லூரில் நிறுவிய உயர்ந்த  
றவள்வித்தூண் அரிய 
காவலுனடயதாய் இருந்தது. அது 
றபால தனலவியின் மாதணழில் ஆகம் 
காண்பதற்கரிது' என்று றதாழி 
தனலவைிடம் கூறுகி ாள்.இவ்விரு 
பாடல் கருத்துக்கள் மூலம் தெல்லூரில் 
றகாெரால் நிருமிக்கப்பட்ட நியமம் 
என்  வனகனயச் றெர்ந்த 
வழிபாட்டிடம் பற் ிய தெய்தி 
விைக்கமுறுகி து. 
 
 மணிறமகனல மதுனரயிலிருந்த 
ெிந்தா றதவி நியமம் பற் ி பலமுன  
கு ிப்பிடுகி து. (ஆபுத்திரன் தி ம் 
அ ிவித்த கானத -அடி.-105-188, பாத்திர  
மரபு கூ ிய கானத -அடி .-10,17&18) 
ஆபுத்திரன் ொலி என்னும் 
பார்ப்பைிக்குத் தகாத ஒழுக்கத்தால் 
பி ந்தவன்.ொலி மகனவத் து ந்து 
தென் னமயால் பசுவால் 
புரக்கப்பட்டான். இைம்பூதி என்  
அந்தணைின் வைர்ப்பு மகன் ஆைான். 
றவள்விப் பசுனவக் 
காப்பாற் ிைான்.அந்தணர்கள் அவனை 
ஆகவர் கள்வன் என்று 
விரட்டிைர்.அவன் தென்  ஊர்கைில் 
எல்லாம் அவைது பிச்னெப் 
பாத்திரத்தில் கல்னல இட்டைர். அவன் 
கனலநியமம் என் னழக்கப்பட்ட 
கனலமகைின் நியமத்தில் தங்கிைான். 
அந்தணர்கள் இழித்தும் பழித்தும் 
ஒதுக்கிய ஆபுத்திரன் தங்கிய நியமம் 

அந்தணரல்லாதார் நிறுவிய 
வழிபாட்டிடம் என்பது தவைிப்பனட. 
 
 நியமங்கள் தனலநகரங்கைிலும் 
இருந்தை.பி  ஊர்கைிலும் இருந்தை. 
 
 மதுனரயிலிருந்த " உவணச்  
றெவல் உயர்த்றதான் நியம"த்தில்  
கானல முரதொலி ெங்தகாலியுடன்  
எழுந்தது. (றமலது ) 
 
  புகார் நகரிலிருந்து கிைம்பி 
ஆற்றுவஅீரங்கம்  வந்து றெர்ந்து 
அங்கிருந்த இலதகாைிச் ெிலாதலத்தில் 
ொரணர் தனலவன் தொன்ை 
உபறதெத்னதக் றகட்ட  கவுந்தியும் 
,றகாவலன் கண்ணகியும் 
"நீரணி மாடத்து தநடுந்துன  றபாகி 
………………………………………………… 
தீது தீர் நியமத் ததன்கனர எய்தி " 
யதாகத் தான் நிகழ்ச்ெிகள் 
ததாடர்கின் ை. (நாடு காண கானத -
அடி .-215-217)இவ்வடிகளுக்கு உனர 
எழுதும் தபருமனழப் புலவர் 
நியமத்னத ஒரு வழிபாட்டிடமாகத் 
தான் கருதுகி ார். 
 
பண்னட மதுனரயில் இரண்டு தபரிய 
நியமங்கள் இருந்தை. 
மாங்குடி மருதைார்  
"ஓவுக் கண்டன்ை இருதபரு நியமத்துச் 
ொ யர்ந்ததடுத்த உருவப் பல்தகாடி  " 
(மதுனரக்காஞ்ெி -அடி.- 365&366) என்  
ததாடர் மூலம் மதுனரயில் இரண்டு 
நியமங்கள் இருந்தை என்றும்அங்கு 
திருவிழாவுக்காக அழகிய வண்ணக் 
தகாடிகள் ஏற் ப்பட்டு இருந்தை 
என்றும் கூறுகி ார் . ததாடர்ந்து பி   
தகாடிகனை வரினெப்படுத்தி அங்காடித் 
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ததருக்கைின்  காட்ெிகனையும் 
வருணித்த பின், "மழுவாள் தநடிறயான் 
தனலவைாக..." (அடி.-455-460) எல்லாத் 
ததய்வங்கட்கும் மானலயில் விழா 
முழவு முழங்கியது என்கி ார். 
 
 இன்ன ய மதுனர 
மீைாட்ெியம்மன் றகாயிலின் 
தலவரலாறும்; தைஞ்தெயன் என்னும் 
வணிகன் தான் கடம்பவைக்காட்டில் 
முதலில்                                      
தொக்கநாதர் வழிபாட்டிடத்னத 
நிறுவிைான் என்கி து. 
 
 தபருமனழப்புலவர். 
தபா.றவ.றொமசுந்தரைார் ஓவியத்னதக் 
கண்டாதலாத்த காட்ெியினை உனடய 
இரண்டாகிய தபரிய 
அங்காடித்ததருவின் கண் 
திருக்றகாயில்களுக்கு விழா நிகழ்த்திக் 
கட்டிை அழகினை உனடய பல 
தகாடிகள் இருந்தை என்கி ார். 
நிகண்டுகள்  நியமம் என்  
தொல்லுக்கு கனடத்ததரு என்றும் 
தபாருள் கூறுவதால் அவர் இவ்வாறு 
உனர வனரந்தார் எைலாம் (கருத்து 
றமலது). திருவிழாக் தகாடிகள் கனடத் 
ததருக்கைில் ஏற் ப்பட்டிருந்தை என்று 
தபாருள் தகாள்வனத விட இரண்டு 
தபரிய நியமங்கைாகிய 
வழிபாட்டிடங்கைில் ஏற் ப்பட்டிருந்தை  
என்று தபாருள்  தகாள்வது 
தபாருத்தமுனடயதாக அனமகி து  
இறத நியமம் என்  தொல்லுக்கு 
ெிலப்பதிகார உனர எழுதும் றபாது 
வழிபாட்டிடம் எைப் தபாருள் 
தகாள்கி ார் தபருமனழப்புலவர்.(கருத்து 
எண் றமலது). 

மதுனரக்கு வடக்கிலுள்ை தெல்லூரின் 
கிழக்றக  றகாெர் நிறுவிய நியமம்  
இருந்தது. மதுனர  மருதைிை 
நாகைாரின் அகப்பாடல்கள்  றகாெர் 
நிருமித்த நியமம் பற் ிப் றபசுகின் ை. 
அது தெல்லூரின் கிழக்றக தபருங்கடல் 
றபான்  ஆரவாரத்னத உனடயதாய் 
இருந்தது. புதிதாகக் கட்டப்பட்டது. 
 
உனரயாெிரியர் நா.மு.றவங்கடொமி 
நாட்டாரும் ,கரந்னதக் கவியரசு 
தவங்கடாெலம் பிள்னையும் நியமம் 
என்பது றகாெர் வாழ்ந்த ஊர் என்று 
தபாருள் தருகின் ைர்.ஆைால் 220ம் 
அகப்பாடல் விைக்கத்னதப்  பார்க்கும் 
றபாது (கருத்து றமலது) அங்கு 
றவள்வித்தூண் நாட்டப்பட்டனம  
புலைாவதால் அது ஊரன்று; 
வழிபாட்டிடம் என்பது உறுதியாகி து. 
 
 இமயவரம்பன் 
தநடுஞ்றெரலாதனைப் பாடும் குமட்டூர் 
கண்ணைார் அவைது தனலநகராகிய 
மூதூரில் ஒரு நியமம் இருந்தது 
என்கி ார். 
"விழவு அறுபரியா முழவுமிழ் மூதூர்க் 
தகாடிநிழற் பட்ட தபான்னுனட 
நியமத்து " 
(பதிற்றுப்பத்து -பா.- 15-அடி .-18&19) 
என்  பாடலடியிலுள்ை நியமம் 
முடிவில்லாதவிழா காரணமாக 
முழதவாலி றகட்கும் வழிபாட்டிடம் 
என்பது ததைிவு. 
 
 ஒைனவ.சு.துனரொமிப்பிள்னை 
'தபான்னை மிகவுனடய கனட வதீி ' 
என்று தபாருள் தருவது 
ஏற்றுக்தகாள்ளுமாறு 
இல்னல.ஏதைைில் இங்றக விழாவும் 
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அது ததாடர்பாை முழவும் றெர்த்துப் 
றபெப்பட்டுள்ைது.இரண்டு கூறுகளும் 
வழிபாடு ததாடர்பாைனவ.அத்றதாடு 
பிங்கல நிகண்டு நியமம் என்பதற்கு 
ததய்வம் வழிபடல் என்றும் தபாருள் 
கூ ியுள்ைது. 
 
 கல்லாடைார் பாடும் அகப்பாடல் 
(அகநானூறு-பா.-83)" தநடுங்தகாடி 
நுடங்கும் நியம மூதூர் "என்று புல்லி 
ஆண்ட றவங்கடத்திலிருந்த மூதூர் 
பற் ிக் கு ிப்பிடுகி து. 
உனரயாெிரியர்கள் ந.மு. றவங்கடொமி 
நாட்டாரும் ரா.தவங்கடாெலம் 
பிள்னையும் 'அங்காடி இருக்கும் மூதூர்' 
என்று தபாருள் கூறுவனத ஏற்றுக் 
தகாள்ை இயலவில்னல. ஏதைைில் 
ஒரு ஊனர அங்கிருக்கும் றகாயினல 
அடிதயாட்டி றகாயில் மாநகர் என்று 
இருபதாம் நூற் ாண்டில் 
வழங்குகிற ாம். இந்த வழக்கத்தின் 
முன்றைாடியாக 'நியம மூதூர்' என்  
ததாடர் அனமகி து. எைறவ 
றவங்கடத்தில் றபறராடும் புகறழாடும் 
ஒரு வழிபாட்டிடம் இருந்ததனம 
ததைிவு. 
 
 நற் ினண 45ம் பாடல் 
"தநடுங்தகாடி நுடங்கும் நியம மூதூர்" 
என்  ததாடனர அப்படிறய 
எடுத்தாண்டுள்ைது. இங்கு சுட்டப்படும் 
மூதூர் ஒரு கடற்கனரயின் அருறக 
இருந்தது.அந்த ஊனரச் ொர்ந்த 
தெல்வந்தைின் மகன் பரதவர் மகனை 
விரும்பிக் காண வந்தனமனயப்  
பாடல் விவரிக்கி து. நியமம் ஒரு 
வழிபாட்டிடம்; ஆதலால் ஊனரச் 
சுட்டும்றபாது அதன் தபருனம கருதி 
நியம மூதூர் என்று  வழங்கியுள்ைைர் 

 
 ெிலப்பதிகார உனரயாெிரியர்கள் 
எல்றலாரும் நகர், நியமம், றகாட்டம் 
அனைத்னதயும் றகாயில் என்ற  
தபாருள் உனரத்துள்ைைர். அவர்கைது 
காலத்தில் அவ்வாறு 
வழங்கியிருக்கலாம். ஆைால் 
நிகண்டுகள் தொல்லும் கழகத் 
தமிழகராதியும், தபாருள் 
றகாயிலுக்கும், பி  
வழிபாட்டிடங்களுக்கும் இனடயில் 
இருந்த நுட்பமாை றவறுபாட்னட 
எடுத்துக் காட்டுகின் து. ெங்க 
இலக்கியங்கைிலும், 
மணிறமகனலயிலும்  இத் ததாடர்கள் 
பயின்று வரும் முன னமயும் 
இக்கருத்னத உறுதிப் படுத்துகின் ை. 
 
முடிபுகள்: 
 வழிபாட்டு முன னயயும் 
,நிருமித்த ெமூகத்னதயும் ,இடத்னதயும் 
அடிதயாட்டி  வழிபாட்டிடங்கள் 
றவறுபட்ட தபயர்கைில் வழங்கிை. 
 
 அரசுக்குச் தொந்தமாை நிலத்தில் 
மன்ைன் கட்டிய வழிபாட்டிடம் நகர் 
என்று அனழக்கப்பட்டது. 
ஆதிறெஷனுக்கும்,பலராமனுக்கும் 
மதுனரயிலும்; முருகனுக்குத் 
திருப்பரங்குன் ிலும் நகர்கள் இருந்தை. 
ஊணூர்க்கு உம்பர் இருந்த மருங்கூர்ப் 
பட்டிைத்திலும்,காஞ்ெியிலும், தகாங்குக் 
கரூரிலும் நகர்கள் இருந்தை. 
 
 றகாயில் என்பது றவததந ிப்படி 
தீமுன  வழிபாடு நிகழ்ந்த 
இடமாகும்.மதுனர, புகார், அனலவாய், 
ஆவிைன்குடி, ஏரகம் ஆகிய ஊர்கைில் 
றகாயில்கள் இருந்தை. 
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 றகாட்டங்கள் விலக்காை 
தபண்கள் கூட ஒதுங்கி இருக்கும் 
இடமாக இருந்தை.சுடுகாடு, 
ஆற் ங்கனர, குைக்கனர, ெந்தி, 
ெதுக்கம், மன் ம், தபாதியில், 
தவ ியாடுகைன், விழாவயர் இடங்கள் 
எங்கும் றகாட்டங்கள் இருந்தை. 
எைறவ ெடலத்றதாடு கூட அங்றக 
தென் ைர். புகார் நகரில் பத்து 
றகாட்டங்கள் இருந்தை. 
நிலாக்றகாட்டமும்,காமன் றகாட்டமும், 
மக்கைினடறய தெல்வாக்கு 
தபற் ிருந்தை. மதுனரயில் 
முருகனுக்கும் பி  ததய்வங்களுக்கும் 
றகாட்டங்கள் இருந்தை. 
உன யூரிலிருந்து மதுனர தெல்லும் 
வழியில் ஐனய றகாட்டம் இருந்தது. 
தெங்றகாட்டு உயர் வனரயில் மங்கல 
மடந்னத றகாட்டம் இருந்தது. 
றகாட்டத்தில் றவள்விச்ொந்தி நிகழும் 
றபாது; அது றகாயில் எைப்பட்டது. 
 

 அந்தணரும் அரெரும்  
அல்லாதார் நிருமித்த வழிபாட்டிடம் 
நியமம் ஆகும். அங்கு ஆகம 
முன ப்படி வழிபாடு நடந்தது. கடவுள் 
மங்கலத்தின் றபாது றவள்விச்ொந்தி 
தெய்வதுண்டு. மதுனரக்கு வடக்கில் 
தெல்லூரில் றகாெர் கட்டிய நியமம் 
இருந்தது. மதுனரயில் இரண்டு தபரிய 
நியமங்கள் (மழுவாள் 
தநடிறயானுக்கும், திருமாலுக்கும்) 
இருந்தை.ெிந்தா றதவிக்கு ஒரு 
நியமமும் இருந்தது. றெரர் மூதூரிலும், 
தபயர் சுட்டப்படாத ஒரு கடற்கனர 
மூதூரிலும் நியமங்கள் இருந்ததாக 
ெங்க இலக்கியம் காட்டுகி து. 
றவங்கடத்தில்  நியமத்றதாடு கூடிய 
மூதூர் இருந்தது. 
 
 வருணப் பாகுபாடு பண்னடத் 
தமிழகத்தில் காலூன் ி இருந்தனமனய 
பல்றவறு வழிபாட்டிடங்கள் 
ததைிவுறுத்துகின் ை. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
துலண நூற்  ட்டியல்: 
1)    அகநானூறு -கைிற் ியானை நினர - ந.மு.றவங்கடொமி நாட்டார் & 
ரா.தவங்கடாெலம் பிள்னை (உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி ததன்ைிந்திய னெவ ெித்தாந்த 
நூற்பதிப்புக் கழகம் -2009 
2)    அகநானூறு - மணிமினட பவைம் - ந.மு.றவங்கடொமி நாட்டார் 
&ரா.தவங்கடாெலம் பிள்னை (உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி ததன்ைிந்திய னெவ ெித்தாந்த 
நூற்பதிப்புக் கழகம் -2007 
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3)    கலித்ததானக - நச்ெிைார்க்கிைியர் (உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி, ததன்ைிந்திய னெவ 
ெித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் -2007 
4)    கழகத்தமிழகராதி - 1993ல் பணியாற் ிய துன யில் பார்னவயிட்ட இந்நூலின் 
அட்னடயும் தவைியிட்ட ஆண்டு பற் ிய பக்கங்களும் இல்னல. இது 1993க்கு 
முந்னதய பதிப்பு என்பது மட்டும் உறுதி. 
5)    ெிலப்பதிகார மூலமும்  உனரயும் - தபா .றவ .றொமசுந்தரைார் (உ.ஆ.) - 
திருதநல்றவலி, ததன்ைிந்திய னெவ ெித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் - 1975 
6)    தமிழ் நிகண்டுகள் - ததாகுதி -1 - ெ. றவ.சுப்பிரமணியன் - (ப.ஆ.) தமய்யப்பன் 
பதிப்பகம் - முதற் பதிப்பு -2013 
7)    திருப்புகழ் -கழக தவைியடீு -497-முதற் பதிப்பு -1974 
8)    நற் ினண -நாராயணொமி ஐயர் (உ.ஆ.)- திருதநல்றவலி ததன்ைிந்திய னெவ 
ெித்தாந்த நூற் பதிப்புக் கழக தவைியடீு -2007 
9)    பத்துப்பாட்டு மூலமும் உனரயும்  - ததாகுதி - 1 - தபா.றவ.றொமசுந்தரைார் 
(உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி, ததன்ைிந்திய னெவ ெித்தாந்த நூற் பதிப்புக் கழகம் - 2007 
10)   பத்துப்பாட்டு மூலமும் உனரயும்  - ததாகுதி  - 2 - தபா.றவ. றொமசுந்தரைார் 
(உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி, ததன்ைிந்திய னெவ ெித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம் - 2008  
11)   பதிற்றுப்பத்து - ஒைனவ.சு.துனரொமிப்பிள்னை (உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி 
ததன்ைிந்திய னெவ ெித்தாந்த நூற் பதிப்புக் கழக தவைியடீு - 2007 
12)   பரிபாடல் - தபா.றவ.றொமசுந்தரைார் (உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி ததன்ைிந்திய 
னெவ ெித்தாந்த நூற் பதிப்புக் கழகம் - 2007 
13)   பு நானூறு பகுதி - 2 -ஒைனவ .சு.துனரொமிப்பிள்னை (உ.ஆ.) - திருதநல்றவலி 
ததன்ைிந்திய னெவ ெித்தாந்த நூற் பதிப்புக் கழக தவைியடீு - 2007 . 
14)   மணிறமகனல - ந.மு.றவங்கடொமி நாட்டார் & ஒைனவ. சு.துனரொமிப்பிள்னை 
(உ.ஆ.) - பாகறைரி.த.னவ.இ. தமிழ்ச்ெங்க தவைியடீு  14 - முதல் பதிப்பின் மறு பதிப்பு 
-1964 
15)   ராெமாணிக்கைார், மா. - பத்துப்பாட்டாராய்ச்ெி - மு.வரதராென் (தபா .ப.ஆ.) 
தென்னைப் பல்கனலக் கழகத் தமிழ்த்துன  தவைியடீ்டு எண் - 26 - முதல் பதிப்பு - 
1970 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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13. திருப் ட்டூர் அய்யனார் பகாயில் 

 ——  து.சுந்தரம் 

 

 
அய்யைார் றகாயிலின் முன்பு த்றதாற் ம் 

 
முன்னுலர: 
 அண்னமயில், திருச்ெி அருகில் 
அனமந்துள்ை ெிறுகனூரில் இருக்கும் 
ஸ்ரீஇராஜராறஜஸ்வரி கல்வியியல் 
கல்லூரியில் நடந்த கல்தவட்டியல் 
பயிற்ெி நிகழ்வுக்காகச் தென் ிருந்றதன். 
நிகழ்ச்ெி அனமப்பாைர் திரு. ெ.பாபு. 
கல்லூரி உதவிப்றபராெிரியர். 
தஞ்னெப்பல்கனல வழி ததால்லியல்-
கல்தவட்டியல் படித்தவர். முதல் நாள் 
கல்தவட்டு எழுத்துகள் கற்பித்தலும், 
அடுத்த நாள், கல்தவட்டு எழுத்துகனை 
றநரடியாகக் கண்டு படித்தல் 
முயற்ெியும் நடந்தை. ெிறுகனூருக்கு 
அருகிலுள்ை திருப்பட்டூர் அய்யைார் 
றகாயில் கல்தவட்டு எழுத்துகறை 
றநரடிப் படித்தலுக்குக் கைம் 

அனமத்தை. அவ்வமயம், 
திருப்பட்டூரில் உள்ை பி  
றகாயில்கனையும் பார்க்கும் வாய்ப்பு 
அனமந்தது. திருச்ெிப்பகுதியில் 
அனமந்திருக்கும் ததால்லியல்-வரலாறு 
ததாடர்பாை இடங்கனைப் பார்க்க 
இதுறவ முதல் வாய்ப்பாகவும் 
இருந்தது. அதன் பகிர்வு இங்றக. 
 
திருப் ட்டூர்: 
 ெிறுகனூரிலிருந்து நான்கு கல் 
(கி.மீ.) ததானலவில் இருக்கும் ஊர் 
திருப்பட்டூர். இங்கு, பிரம்மபுரீசுவரர் 
றகாயில், அரங்றகற்  அய்யைார் 
றகாயில், வரதராெப்தபருமாள் றகாயில் 
என்னும் விண்ணகரம், காெி 
விசுவநாதர் றகாயில் ஆகிய பல 
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றகாயில்கள் உள்ைை. அய்யைார் 
றகாயிலில் கல்தவட்டுப்படித்தல் 
நனடதபற் ததைினும், முதலில் 
தென்றுபார்த்தது பிரம்மபுரீசுவரர் 
றகாயிறல. அன்று, றகாயிலில் 
மக்கைின் கூட்டமிகுதி காரணமாக 
வரினெயில் நின்று இன வனைக் 
கண்டு தவைிவர மட்டுறம இயன் து. 
றகாயிலின் 
கட்டிடக்கனலக்கூறுகனைறயா, 
ெிற்பக்கனலக்கூறுகனைறயா கண்டு 
ஒைிப்படம் எடுக்க இயலவில்னல. 
றகாயிலில் கல்தவட்டுகளும் 
காணப்படவில்னல. பிரம்மனுக்குத் 
தைிச் ென்ைதி என்னும் 
ெி ப்னபக்தகாண்டுள்ை ஒரு றகாவில். 
 
திருப் ட்டூர்-அய்யனார் பகாயில்: 
 கல்தவட்டியல் பயிற்ெி 
வகுப்பினை முடித்துக் கல்தவட்டுகனை 
றநரில் பார்த்துப் படித்தலுக்குத் 
ததரிந்ததடுத்த இடம் ெிறுகனூருக்கு 
அருகிறலறய இருந்த திருப்பட்டூர் 
அய்யைார் றகாயிலாக அனமந்தது. 
றகாயினலப் பார்த்ததும் ஒரு வியப்பு. 
அய்யைார் றகாயில் என்னும் தபயரில் 
ஒரு தபரிய கற் ைினயப் பார்ப்பது 
இதுறவ முதன்முன . மூன்று நினலக் 
றகாபுரம். அனததயாட்டிச் சுற்றுச் 
சுவறராடு கூடிய ஒரு தைிக்றகாயில். 
உள்றை நுனழந்ததும், ெிவன் 
றகாயில்கைில் நந்தி மண்டபம் 
இருப்பதுறபால, ஒரு மண்டபம். அதில், 
ஒரு யானைச் ெிற்பம். அழகாை 
ெிற்பம். நுண்னமயாை தெதுக்கல் 
றவனலப்பாடுகள் காணப்படவில்னல. 
எைினும், உருண்டு திரண்டு 
தமாழுக்தகன்று வடிக்கப்பட்ட அழகாை 
ெிற்பம். முன்பு த்றதாற் த்தில், 

உருண்ட தனலப்பகுதி. அதில் மிகுந்த 
புனடப்பின் ி  ஒரு தநற் ிப்பட்டம் 
காணப்பட்டது. கண்கள் இருக்கும் 
பகுதியில், கண்கள் நன்கு 
தெதுக்கப்படவில்னல. யானையின் 
தெவிகள் நன்கு ததைிவாயுள்ைை. 
வாய்ப்பகுதியில் ததாங்கு ெனதயும், 
வாயிலிலிருந்து முன்பு மாக 
தவைிப்படும் தந்தங்களும் ததைிவாக 
வடிக்கப்பட்டுள்ைை. ஆைால், தந்தங்கள் 
ெி ியனவ. எைறவ, பக்கவாட்டுத் 
றதாற் த்தில், தந்தங்கள் துதிக்னகயின் 
வடிவப்பரப்னபத் தாண்டாதவாறு 
காணப்டுகின் ை. யானையின் 
துதிக்னக, தனரனயத் ததாடுமைவு 
உள்ைது. மற்  றகாயில்கைின் 
அனமப்னபப் றபால், வாகை 
மண்டபத்தின் றநர் எதிறர 
நுனழவாயில் இல்னல. மா ாக, 
அர்த்தமண்டபத்தின் சுவர்ப்பகுதிறய 
காணப்பட்டது. அதில், றகாட்டம் 
(றகாஷ்டம்) என்னும் றகாயிலின் 
கட்டிடக் கூறும், றகாட்டத்தின் நடுவில் 
ஒரு பலகணியும் உள்ைை. 
இப்பலகணியின் வழிறய மூலவனரக் 
காணுகின்  வனகயில் ஓர் அனமப்பு.   
யானையின் முகம் பலகணி வழியாக 
அய்யைானரப் பார்த்துக்தகாண்டிருக்கும் 
அனமப்பு. றகாயிலின் அதிட்டாைப் 
பகுதி எைினமயாைததான்று. 
சுற்றுப்பானதயின் தனரப்பகுதியில் 
ெற்ற  மன ந்து கீழி ங்கிய நினலயில் 
அதிட்டாைத்தின் கண்டப்பகுதி 
ததரிந்தது. அடுத்து றமறல, 
முப்பட்னடக் குமுதமும்,  கண்டம், 
பட்டினகப் பகுதிகளும் உள்ைை. 
ஜகதிப்பகுதி தனரயின் கீழ் 
புனதந்துறபாயுள்ைது. சுவர்ப்பகுதியில், 
ஆங்காங்றக, தூண்களும், 
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றகாட்டங்களும். றகாட்டங்கைில் 
ெிற்பங்கள் இல்னல. எைினமயாை 
றவனலப்பாடு.  கூனரப்பகுதியில், 

கர்ண கூடுகளும் அவற்றுக்கு றமறல 
யாைி வரினெ றபான்று ெதுரக்கற்கைின் 
வரினெயும் காணப்படுகின் ை.

 
 

 
பலகணி 

 

 
றகாட்டம்-அதிட்டாைம்-எைிய அனமப்புடன் 
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யானை வாகைம் 

பகாயில் மூைவர் - அரங்பகற்ை 
அய்யனார்: 
 றகாயிலில் மூலவராக, அமர்ந்த 
நினலயில் அய்யைாரும் அவரது இரு 
பு ங்கைில் அவரது இரு 
மனைவியராை பூரனணயும், 
புஷ்கனலயும். றகாயில் மூலவராை 
அய்யைார் “அரங்றகற்  அய்யைார்”  
என்னும் தபயர் தகாண்டு 
விைங்குகி ார். இப்தபயர்க் காரணம் 
பற் ி அ ியவரும் தெய்திகைாவை: 
 
 சுந்தரருடன் திருக்கயிலாயம் 
தென்  றெரமான் தபருமாள் நாயைார், 
திருக்கயிலாய ஞாை உலா என்னும் 
ெிற் ிலக்கிய நூனல இயற் ிைார்.  
இந்த நூனல, ஈென், மக்கள் அ ியும்படி 
திருப்பட்டூரில் பி ந்த ொத்தன் 
அய்யைார் என்பவனரக்தகாண்டு 
திருப்பட்டூரில் அரங்றக ச் தெய்தார் 
என்று கருதப்படுகி து.  இந்த 
அய்யைாறர அரங்றகற்  அய்யைார் 

என்னும் தபயரில் இவ்வூரில் 
எழுந்தருைியுள்ைார். 
 
பகாயில் கல்மவட்டுகள்: 
 றகாயிலின் கருவன , 
அர்த்தமண்டபம் ஆகிய இரு 
பகுதிகைிலும் கல்தவட்டுகள் 
காணப்படுகின் ை. இரண்டாம் 
இராறெந்திரன், குறலாத்துங்கன் 
ஆகிறயாரின் கல்தவட்டுகள் 
இங்குள்ைைதவன்று கு ிப்புகள் 
உள்ைை. வழக்கமாக நான் 
னகயாளுகின்  ஒரு வழியில், னமதா 
மானவக் கல்தவட்டு எழுத்துகள் மீது 
பூெி, ஒரு ெில பகுதிகனைப் பயிற்ெி 
மாணவர்க்குப் படித்துக்காட்டிறைன். 
ஒைிப்படங்களும் எடுத்துக்தகாண்றடன்.  
அவ்வாறு எடுத்த ஒைிப்படங்கனைக் 
தகாண்டு, கல்தவட்டுகைின் 
பகுதிகனைப் படித்ததில் ததரியவரும் 
தெய்திகள் கீறழ: 
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கல்மவட்டு-1: 

 
கல்மவட்டுப்  ாடம்-1 
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ திரிபுவைச் ெக்கரவத்திகள் 
2 றதவற்கு யாண்டு 4-வது (தநு) நாயற்று 
3 து தெமியும் தெவ்வாக்கிழனமயும் தபற்[ ] 
4 ட கனர இரா[ெ]ரா[ெ] வைநாட்டுத் திருப்பிட[வூர்] 
5 (கா)ை …… ெனபயும் திருப்பி[டவூர்] ……பிள்…… 
6 பந் ததற் ி உனடய நாயைார் றகாயிற் 
7 வரர் ஸ்ரீ மாறகச்0வ[ர] கங்காணி தெய்வா 
8 [றகா]யிற் கணக்கனுக்கு இந்த றகாயிற்காணி 
9 [பி]ராமணன் காச்0யபன் மூவாயிரத்ததாரு 
10 [ம]ணவாை பட்டறைன் தவட்டி 
11 [நா]யைார் திருவிைக்கில் தெலவிலி சு(ற் )…… 
12 டி விட்ட புன றயாம்பியில் மன் ாடி 
13 தவம்பனை நான்குடி விற்று றபா…..ைில் இவன் ஆட்னட 
14 க்கு சூலநாழியா[ல்] தநய் நாழி உரியும் நான் னகக்தகாண்டு 
15 இவ்வாண்டு முதல் குன் தம ிந்த தபருமாள் றகாயிலிறல 
 

கல்மவட்டுச் மசய்திகள் 
  றமறல காட்டிய கல்தவட்டு வரிகைில் உள்ை ”திரிபுவைச் ெக்கரவத்திகள்” 
என்னும் ததாடரிலிருந்து, இக்கல்தவட்டு குறலாத்துங்கன் காலத்துக் கல்தவட்டு எைக் 
கருதலாம். ஆைால் மூன்று குறலாத்துங்கர்கள் இருப்பதால் கல்தவட்டில் 
கு ிக்கப்தபற்  அரென் எந்தக் குறலாத்துங்கன் என்பது ததைிவில்னல. ”யாண்டு 4-
வது”   என்னும் ததாடர் அரெைின் நான்காம் ஆட்ெியாண்னடக் கு ிப்பது. எைறவ, 
கல்தவட்டின் காலம் கி.பி.  1074, 1137, 1182 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகைில் 
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ஒன் ாகலாம். எழுத்தனமதியும் 12-ஆம் நூற் ாண்டு எைக்கருதுமாறுள்ைது. தமிழில் 
உள்ை அறுபது ஆண்டுகனைக் தகாண்ட வட்டத்தின் ஆண்டுப்தபயர் கல்தவட்டில் 
இடம் தப வில்னல. ஆைால், தமிழ் மாதம், “தநு நா(ஞா)யறு”  என்று 
கு ிப்பிடப்தபற்றுள்ைது. தனு ஞாயிறு, மார்கழி மாதத்னதக் கு ிக்கும். றொழர் காலக் 
கல்தவட்டுகைில், றமழம் ததாடங்கி மீைம் வனரயுள்ை பன்ைிரண்டு இராெிப் 
தபயர்கறை ெித்தினர ததாடங்கி பங்குைி வனரயிலாை தமிழ் மாதங்கனைக் கு ித்தை.  
திருப்பட்டூர், றொழர் காலத்தில்  இராெராெவைநாட்டில் இருந்துள்ைது என்றும், 
திருப்பட்டூரின் பழம்தபயர் திருப்பிடவூர் என்பதும் கல்தவட்டு வாயிலாக நாம் 
அ ியலாகும். ததற் ி உனடய நாயைார் றகாயில் என்பது இந்த அய்யைார் 
றகாயினலக் கு ிப்பதாகலாம். றகாயிலுக்கு விைக்தகரிக்கக் தகானட 
அைிக்கப்பட்டுள்ைது என்பதும், அந்த நிவந்தத்னத நின றவற்றும் தபாறுப்னப ஏற்  
மணவாை பட்டன் என்பான் மன் ாடி (இனடயன்) ஒருவைிடமிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு 
ஒன் னர நாழி தநய் ஓர் ஆட்னடக்கு (ஆண்டுக்கு)ப் தபற்று விைக்தகரிக்கி ான். 
தநய்னய அைக்கச் சூல நாழி என்னும் அைவுக்கருவி பயன்பட்டது. இந்த மணவாை 
பட்டன் றகாயிற் காணி (றகாயிலில் பூனெ உரினம) உனடயவன்.  இவனுனடய 
றகாத்திரம் காச்0யப என்பதாகும். இவனுனடய தபயரில் முன்தைாட்டாக வருகின்  
“மூவாயிரத்ததாரு” என்பது பிராமணக் குடிக்குழுவிைர் தபயர்களுள் 
ஒன்ன க்கு ிக்கும்.  நாலாயிரவன், எண்ணாயிரவன் எைப் பிராமணப்  குடிப்தபயர்கள் 
பல, கல்தவட்டுகைில் காணப்படுகின் ை. இராறெந்திர றொழன் கங்னகக் 
கனரயிலிருந்து னெவ ஆச்ொரியர்கனைக் தகாணர்ந்து தன் தனலநகரில் 
குடிறயற் ிைான். பல்லவர்களும் நர்மனதப் பகுதியிலிருந்து றவதம் வல்லானரத் 
தமிழகத்தில் குடிறய ச் தெய்தைர். அஷ்ட ஸஹஸ்ர, பிருஹத் ெரண, வடம ஆகிய 
தபயர்கள், இவ்வாறு இடம்தபயர்ந்து தமிழகத்தில் குடிபுகுந்த பிராமணனரக் 
கு ிப்பைறவ. இந்த இடத்தில், உ.றவ.ொ. அவர்கைின் கூற்று நினைவுக்கு வருகி து. 
”என் ெரித்திரம்” என்னும் தம் நூலில், “பிராமணர்களுக்குள் அஷ்ட ஸகஸ்ரம் என்பது 
ஒரு பிரிவு; அதற்கு எண்ணாயிரம் என்று அர்த்தம். அந்தப்பிரினவச் றெர்ந்தவன் நான்.  
அந்தணர்களுக்குள் எண்ணாயிரம் றபர்கள் ஒரு ததாகுதியாக வடநாட்டிலிருந்து வந்த 
காலத்தில் அவர்கனை ’எண்ணாயிரத்தார்’ என்னும் தபயரால் யாவரும் 
வழங்கியிருக்கறவண்டும். பி கு அவர்கள் பல இடங்கைிற் பரவி எண்ணாயிரம் 
எண்பதிைாயிரமாகப் தபருகிய காலத்திலும் அஷ்ட ஸகஸ்ரம் என்  தபயறர 
அவர்களுக்கு நினலத்துவிட்டது” என்று கு ிப்பிடுகி ார். றொழர்கால எண்ணாயிரவர் 
கி.பி. 19-ஆம் நூற் ாண்டில் உ.றவ.ொ. காலத்திலும் ததாடர்ந்து 
குடிப்தபயனரக்தகாண்டிருந்தைர் என்பது கு ிப்பிடத்தக்கது.   விைக்தகரிக்கும் 
இந்நிவந்தத்னத நின றவற்றும் தெய்தினய மணவாை பட்டன், றகாயிலின் 
நிருவாகத்தாராை ஸ்ரீகார்யம், ஸ்ரீமாறகசுவர கங்காணி, றகாயில் கணக்னக எழுதுகின்  
றகாயிற்கணக்கன் ஆகிறயாருக்குத் ததரிவித்துப் பதிவு தெய்வனதக் கல்தவட்டு 
கு ிக்கி து. கல்தவட்டில் வருகின்  “குன் தம ிந்த தபருமாள் றகாயில்”  எந்தக் 
றகாயினலக் கு ிக்கி து என்பது ததைிவாகவில்னல. 
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கல்மவட்டு-2: 

 
 
கல்மவட்டுப்  ாடம்-2 
1 ஸ்ரீராஜராஜறதவந் தனல உனட 
2 பூர்வபக்ஷ …….. தெம்பியதனர[யன்] 
3 தபற்  றரவதி நாள் …… த்துனணப்தபரு[மாள்] 
4 திருப்பிடவூர் நாட்டு றத….. னடயான் திருச்ெி.. 
5 பிள்னையார் (திருறவம்) 
6 ஸ்ரீகாரியம் தெய்[வார்] 
7 தெய்வார் றதவகன்மி … 
8 உனடய ெிவப்பி[ராமணன்] 
9 மூவாயிரத்ததாருவன் நாயகைாை ம.. 
10 தவட்டிைபடியாவது இந்நாய[ைார்] 
11 சுற் னட  தந(யி)ல் நான்கு 
12 மன் ாடி பணகுனடயான் 
 

கல்மவட்டுச் மசய்திகள் 
  இக்கல்தவட்டும் றமறல கண்ட முதற்கல்தவட்டுப் றபான் ததான்று எைலாம். 
றகாயிலில் பணி தெய்கின்  றதவகன்மியரில் ஒருவைாை, றகாயிற் காணியுனடய 
ெிவப்பிராமணன் மூவாயிரத்ததாருவன் நாயகன், நிவந்தம் ஒன்ன  நின றவற்றும் 
தபாறுப்னப ஏற்றுக் கல்தவட்டிக்தகாடுக்கி ான். நிவந்தம் விைக்தகரிப்பறத ஆகலாம்; 
ஏதைைில், மன் ாடி பணகுனடயான் என்பவன் கு ிக்கப்தபறுகி ான். கல்தவட்டில் 
வருகின்  ஸ்ரீராஜராஜ றதவந் என்னும் தபயர், இரண்டாம் இராெராெனை அல்லது 
மூன் ாம் இராெராெனைக் கு ிக்கலாம். இவர்கைின் ஆட்ெியாண்டுகள் முன றய  
கி.பி. 1146-1173, 1178-1218. எைறவ, கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 12-13 –ஆம் 
நூற் ாண்டாகலாம்.  திருப்பிடவூர், ஒரு நாட்டுப்பிரிவாகவும் இருந்துள்ைது. 
தெம்பியதனரயன் என்பவன் நிவந்தம் அைித்தவன் ஆகலாம். தபயனரக் தகாண்டு, 
இவன் ஓர் உயர் அரசு அதிகாரி எைக்தகாள்ைலாம். 
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கல்மவட்டு-3: 

 
 
கல்மவட்டுப்  ாடம்-3 
1 தனல உனடயான் பாமாை றதவர் எழுத்து இனவ ஆண்மகன் அரசூருனடயான் 
சுந்தரபாண்(டியன் எழுத்து) 
2 தெம்பியதனரயன் எழுத்து இனவ றமனல சூருனடயான் றெரமான் றதாழன் எழுத்து 
இனவ 
3 துனணப்தபருமாள் எழுத்து இனவ றமனல சூருனடயான் ெனமய மந்திரி எழுத்து 
இனவ றமனல 
4 திருச்ெிற் ம்பல றவைான் எழுத்து இ[னவ] மருத்தூருனடயான் நம்புதெய்வான் 
எழுத்து 
5 இனவ எதிர்மனல உனடயான் வன்ைாவுனடயான் இனவ ஆண்ம[கன்]சூருனடயான் 
6 ப்தபருமாள் எழுத்து இனவ வந்தனல உனடயான் வரீராறெந்திர றொழ றவைான் 
எழுத்து 
7 [இ]னவ நல்லூருனடயான் ததன்ைறகான் எழுத்து இனவ (ெ0னடயான் ஆதன்ம 
ஆழகியான் 
8 இனவ ெிறுவனைப்பூருனடயான் ஆவத்துக்காத்தான் எழுத்து இனவ 
குைகாைத்துனடயான் 
9 வல்லவனரயன் எழுத்து …உனடயான் அஞ்ொததபருமாள் எழுத்து 
10 இனவ ொத்தனுனடயான் பிச்ொண்டான் [எழுத்து] 
11 இனவ ொத்தனுனடயான் ெம்பந்தப்தபருமாள் [எழுத்து] 
12 வினெயனரயன் எழுத்து  இனவ உம்பைக்காைத்துனட[யான்  எழுத்து] 
13 இனவ ொத்தனுனடயான் றத(வ)ப்தப[ருமாள்] எழுத்து இனவ மருதத்[தூர்] 
14 குைகாைத்துனட[யான் எழுத்து] 
15 பழைதியனரயர் எழுத்து 
16 நம்பு தெய்வான் எழுத்து ஆதன்ம அழகியான்… 
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கல்மவட்டுச் மசய்திகள் 

 கல்தவட்டுகைின் இறுதியில், நிவந்தங்கைின் விைக்கமாை கு ிப்புகளுக்குப் 
பின்ைர், ொன்த ாப்பம் இடுறவாரின் தபயர்கள் பட்டியலாகத் தரப்படும். பட்டியலில் 
உள்ை தபயர்கள் மிகுதியாகக் காணப்படின் நிவந்தங்கள் தபரிய 
அைவினையுனடயதாகவும், தபரிய அதிகாரிகைின் ததாடர்பு தகாண்டதாகவும் 
இருப்பது வழக்கம். அவ்வா ாை ஒரு கல்தவட்டின் பகுதிறய இது. பலரின் 
தபயர்கைிலிருந்து தபரிய அதிகாரிகள் கு ிக்கப்தபறுவனதக் காண்கிற ாம். தவிர, பல 
ஊர்ப்தபயர்கனையும் காண்கிற ாம். அரசூருனடயான், நல்லூருனடயான், வந்தனல 
உனடயான், ெிறுவனைப்பூருனடயான் என்பை ஊர்ப்தபயர் கு ித்த ஆள்கைின் 
தபயர்கள். ெி ப்பாை பகுதி என்ைதவைில், ”ொத்தனுனடயான்”  என்னும் ததாடர் 
மூன்று தபயர்கைில் காணப்படுகி து. இத்ததாடர், ஊர்ப்தபயனரக் கு ிப்பதாய்க் 
காணப்தப வில்னல. ொத்தன் என்னும் அய்யைாருடன் உள்ை ஏறதாதவாரு 
ததாடர்னபக் கு ிக்கி து எைலாம். இது ஆய்வுக்குரியது. 
 
 
கல்மவட்டு-4: 
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கல்மவட்டுப்  ாடம்-4 
1 தெம்பாதியும் இந்த நிலம் அறுறவலியும் விற்றுக் குடுத்துக்தகாள்வதாை 
எம்மிலினெந்த வினலப்தபாருள் ைன் ாடு நற்காசு நூறு இக்காசு நூறும் 
ஆவணக்கைிறய னகச்தெல(வ) க்தகாண்டு விடக்கடறவாமாகவும் 
2 லியுந் நீர்க்றகா(னவ)யுட்பட இக்குைமிரண்டும் நத்தத்திற் தெம்பாதியும் 
வினலக்க  விற்றுப் தபாருை க்தகாண்டு விற்று வினலயாவணஞ் தெய்து 
குடுத்றதாம் இப்றபாகழியுனடயார் 
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கல்மவட்டுச் மசய்திகள் 
 றகாயிலுக்கு நிலம் தகானடயாக அைிக்கப்படும் தெய்தினயச் தொல்லும் ஒரு 
கல்தவட்டுப் பகுதி. ஊர்ச்ெனபயிைர் நிலத்னத விற்று அதன் மூலம் கினடக்கும் 
பணத்னதக் றகாயிலுக்கைிப்பதாை ஒரு நனடமுன  இங்கு கு ிப்பிடப்தபறுகி து. 
வினலப் தபாருள் நூறு காசுகள் என்னும் இனெவு ஏற்படுகி து. இக்காசு, இந்நிகழ்வு 
நனடதபறும் காலத்றத புழக்கத்தில் இருக்கும் காசு என்பனதத் ததைிவுபடுத்தறவண்டி 
“அன் ாடு நற்காசு”  என்னும் ததாடர் பயன்படுத்தப்தபறுகி து. ஆங்கிலத்தில் “IN 
VOGUE“  என்னும் ததாடருக்கு இனணயாைதாகக் தகாள்ைலாம். நிகழ்வின்றபாது 
ஆட்ெியில் இருக்கும் அரெனைக் கு ிக்கவும் இதுறபான்  ஒரு ததாடர் 
கல்தவட்டுகைில் பயில்வனதக் காணலாம். அத்ததாடராவது : “அன் ாள் றகா”.   
அதாவது, ஆட்ெியில் இருக்கும் அரென். இது றபான்  நிலவிற்பனை பற் ிய 
கல்தவட்டுகைில் பயிலும் “ஆவணம்” என்னும் தொல் வினல என்னும் 
தபாருளுனடயது. ஆவணக்கைி என்பது ஆவணக்கைமாகும்; அதாவது ஊர ிய 
விற்பனை நனடதபறுமிடம். வினலயாவணம் என்பது, விற் தற்கும், வினலப்தபாருள் 
தெலுத்தப்பட்டதற்கும் தகாடுத்த எழுத்துச் ொன்ன க் கு ிக்கும். விற்கப்படும் நிலம் 
ஆறு றவலி அைவுனடயது. இரு குைங்களும் நத்தத்தில் பாதியும் இந்த நிலத்தில் 
அடங்கும். நத்தம் என்பது குடியிருப்புக்காை நிலம். தெம்பாதி என்னும் தொல்லாட்ெி 
கருதத்தக்கது. ெரி பாதி என்னும் தபாருளுனடய இச்தொல்னல மதுனரப்பகுதியில் 
ஆங்கில வானட அ ியாறதார் பயன்படுத்துவனதக் கண்டிருக்கிற ன். கல்தவட்டில் 
காணப்தபறும் ‘றபாகழியுனடயார்’ என்னும் ததாடர் கு ிப்பது யானர எைப் 
புலப்படவில்னல. 
 
 
கல்மவட்டு-5: 
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கல்மவட்டுப்  ாடம்-5 
1 பிலவங்க வருஷம் மாெி …. வார்த்தன  புண்ணிய காலத்து றகாட்னட 
  வங்கிஷத்து ெிக்கண நாயக்கர் குமாரர் தகம்பமாயண நாயக்கர் திருப்பிட ஊர் 
  மஹாதெைங்கைில் 
2 நாைாறகாத்திரத்தில் றபர் விபரத்தில் குடுத்த பட்னடயம் நாலுக்கு றமற்படி 
  ஊர் நஞ்தெய் நிலத்தில் கீனழ மதகுப் பாச்ெலில் றெத்த இழுனவப்படியால் குழி 
  ……. இதுவும் புஞ்தெ[ய்] குழி……. இந்த 
3 நஞ்தெ[ய்] குழி தரண்டாயிரமும் இயக்கு இட்டு அைந்து நிறுத்திை தானழ  
  ஓனடக்குக் கிழக்கு நாதத்றதாணி கைருக்கு வடக்குக் கீனழ றமட்டு 
  வாய்க்காலுக்கு றமற்கு ஏரிகனரக்குத் ததற்கு நான்கு எல்னலக்கு உட்பட்ட 
  நஞ்தெய் 
4 குழி இரண்டாயிரமும் புஞ்தெய் குழி இரண்டாயிரமும் முன் நடந்து வருகி  
  றதவதாைம் திருவினட ஆட்டம் பட்டவிறுத்தி பூதாைம் நஞ்தெய் புஞ்தெய் 
  இன யிலியும் அனுப்பித்துக் தகாள்ைவும் இத்தன்மத்துக்கு அகிதம் பண்ணி 
5 ைவன் தகங்னகக் கனரயில் காராம்பசுனவக் தகான்  பாவத்திறல றபாகக் 
  கடவன் 
6 நஞ்தெய்க்கு அைவுறகால் அடி 27 புஞ்தெய்க்கு அைவுறகால் அடி 30 
 

கல்மவட்டுச் மசய்திகள் 
 இக்கல்தவட்டு நாயக்கர் காலத்னதச் றெர்ந்தது. கல்தவட்டின் எழுத்தனமதியும், 
தொல் நனடயும் றொழர் காலக் கல்தவட்டுகைிலிருந்து முற் ிலும் 
மாறுபட்டுள்ைனதக் காணலாம். விெயநகரப் றபரரெின் ஆட்ெியும், அனதத் ததாடர்ந்த 
நாயக்கர் ஆட்ெியும் ததலுங்கர்கைால் நடத்தப்தபற் தன் வினைவாகத் தமிழ்தமாழி 
ெீர்குனலவுற் து என்பனத மறுக்கவியலாது. 
 
 
பசாழர் காைக் கல்மவட்டில்  யின்ை சிை மசாற்கள் இக்கல்மவட்டில் (நாயக்கர் 
காைத்தில்) ொற்ைம் ம ற்ைலதக் கீபழ காண்க: 
யாண்டு, ஆட்னட - வருஷம் 
ஊறராம் – மஹாதெைங்கள் 
கல்தவட்டு, நிலக்தகானடனயக் கு ிக்கி து. நன்தெய் நிலம் இரண்டாயிரம் குழி; 
புன்தெய் நிலம் இரண்டாயிரம் குழி. நிலத்துக்கு எல்னலகள் கு ிப்பிடப்படுகின் ை. 
திருப்பட்டுர், திருப்பிடவூர் என்ற  நாயக்கர் காலத்திலும் வழங்கிற்று. கல்தவட்டின் 
காலம் கி.பி.16-17 நூற் ாண்டு எைலாம். றதவதாைம், ெிவன் றகாயிலுக்கு 
அைிக்கப்பட்ட நிலத்னதக் கு ிக்கும்; திருவினடயாட்டம், விண்ணகரத்துக்கு 
(தபருமாள் றகாயிலுக்கு) அைிக்கப்பட்ட நிலத்னதக் கு ிக்கும். இவ்விரண்டு வழக்குச் 
தொற்களும் றொழர் காலந்ததாட்டு இருப்பனவ. ஆைால், பட்ட விருத்தி என்பது 
விெயநகரர்/நாயக்கர் காலத்தில் புகுந்தது. றவதம் பயில்றவாருக்குக் தகாடுத்த 
தகானட நிலம்.  இந்த நிலக்தகானடக்குக் தகடுதி தெய்றவார் கங்னகக்கனரயில் 
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காராம்பசுனவக் தகான்  பாவத்னத அனடவர் என்னும் கருத்து விெயநகரர்/நாயக்கர் 
காலக் கல்தவட்டுகைில் காணப்படுவது. கல்தவட்டின் இறுதியில், நிலத்னத அைக்கப் 
பயன்பட்ட அைவுறகானலப்பற் ிய கு ிப்பு உள்ைது. நன்தெய் நிலத்துக்கு 27 அடி 
அைவுறகாலும், புன்தெய் நிலத்துக்கு 30 அடி அைவுறகாலும் பயன்பட்டை. றொழர் 
காலத்தில், 12, 16 அடிக் றகால்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தை.  வங்கிஷம் என்பது 
வம்ெம் என்பதன் திரிபு. அகிதம் என்பது தீனமனயக் கு ிக்கும். 
 
 
கல்மவட்டு-6: 
 
கல்மவட்டுப்  ாடம்-6-1  
(நுனழவாயில் றகாபுர நினலக்காலில் காணப்படுவது) 
 
1 ஸ்வஸ்தி 
2 ஸ்ரீ இந்த 
3 திருக்றகா 
4 புரம் எ(டு) 
5 ப்பித்தா 
6 ந் ததற் ி 
7 ஆதித்த 
8 ைா ந 
9      க 
10      த்த 
11 ப்பிச்ெ 
12 ன் இது 
13 திரு (ஆம்) 
14 பபாடி 
15 நாட்டா 
16 ன் இ 
17 த்தந்ம 
18 ம் ரக்ஷி 
19 த்தாந் உ 
20 னடய 
21 ஸ்ரீபாத 
22 ம் எந்த 
23 னல றம 
24 லது ||- 
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கல்மவட்டு-6: நிலைக்கால் -1  
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கல்மவட்டுச் மசய்திகள் 
 றகாயிலின் வாயிற்பு க்றகாபுரத்தின் நினலக்கால்கள் இரண்டிலும் இரு 
கல்தவட்டுகள் காணப்படுகின் ை. அவற் ில் முதல் கல்தவட்டு றமறல கு ித்தது. 
றகாபுரத்னத எடுப்பித்தவன் ததற் ி ஆதித்தன் என்னும் …..பிச்ென் ஆவான். ததற் ி 
ஆதித்தன் என்பது அவைின் இயற்தபயர். ”ததற் ி” என்னும் தபயர் முதல் 
கல்தவட்டில் காணப்தபறும் இன வர் தபயருடன் ததாடர்புனடயது எைலாம். 
அவனுனடய ெி ப்புப் தபயர் ததைிவாகப் புலப்படவில்னல. பிச்ென் என்று முடிகி து. 
இக்கல்தவட்டின் எழுத்தனமதி, இதன் காலம் கி.பி.13-ஆம் நூற் ாண்டாகலாம் 
எைக்கருதும் வண்ணம் உள்ைது. ஆம்பபாடி என்னும் ஒரு நாட்டுப்பிரிவும் 
கு ிக்கப்படுகி து. 
 
 
கல்மவட்டு-6: நிலைக்கால் -2 
கல்மவட்டுப்  ாடம்-6-2  
(நுனழவாயில் றகாபுர நினலக்காலில் காணப்படுவது) 
 

 
1  ஸ்வஸ்தி 
2  ஸ்ரீ அனர 
3  யன் ராஜ 
4  ராஜைாை 
5  மதுராந்த 
6  க இைங் 
7  றகாறவ 
8  ைான் |||- 
 

கல்மவட்டுச் மசய்திகள் 
 இரண்டாம் நினலக்காலில் உள்ை 
இக்கல்தவட்டு,  அனரயன் ராஜராஜைாை 
மதுராந்தக இைங்றகா றவைான் என்னும் 
தபயனர மட்டும் தகாண்டுள்ைது. 
நுனழவாயிற் றகாபுரம் எடுப்பித்ததில் 
இவன் பங்கு என்ை என்னும் கு ிப்பு 
கல்தவட்டில் இல்னல.  இப்தபயரில், 
அனரயன் ராஜராஜன் என்பது அவைது 

இயற்தபயர். மதுராந்தக இைங்றகா றவைான் என்பது ெி ப்புப் தபயர். ததற் ி 
ஆதித்தன், அனரயன் ராஜராஜன் ஆகிய இருவருறம அரசு அதிகாரிகைாய் 
இருந்திருக்க றவண்டும். 
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யானைவாகைச் ெிற்பமண்டபத்தின் தூண்கைிலும், எதிரில் உள்ை பலகணியின் இரு 
பு ங்கைிலும் கல்தவட்டுகள் உள்ைை. ஆைால் ததைிவாயில்னல. 
 
முடிவுலர: 
  றகாயிலின் கல்தவட்டுகள் 
முழுவனதயும் படம் எடுத்றதா, 
படிதயடுத்றதா மீண்டும் படித்த 
பின்ைறர, றகாயினலப்பற் ியும், 
இன வராக எழுந்தருைியுள்ை 

அய்யைார் பற் ியும் றமலும் பல 
தெய்திகள் புலப்படும். தற்றபாது படித்த 
கல்தவட்டுகைில் அய்யைார் தபயர் 
காணப்படவில்னல என்பது 
கு ிப்பிடத்தக்கது. கல்தவட்டுகள் 
யாவும் மீைாய்வு தெய்யப்படறவண்டும். 
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          கல்தவட்டுகனை 
மாணாக்கருக்குப் படித்துக்காட்டிய 
பின்ைர், அவர்களுக்குப் பயிற்ெிக்காை 
ொன் ிதழ் வழங்கி நிகழ்ச்ெிகனை 
முடித்றதாம். கல்தவட்டுகைின் 
எழுத்துகள், கல்தவட்டுப் பாடங்கள், 
அவற் ின் தெய்திகள் ஆகியவற் ின் 
அ ிமுகம் கினடத்த நினலயில் 
கல்வியியல் கல்லூரியின் தாைாைர் 
திரு.ெிவலிங்கம் அவர்கள் 
கல்தவட்டுகைின் அருனமனய அ ிந்து 

வியந்து மகிழ்ந்தார். இந்நிகழ்ச்ெிகைின் 
றபாது முழுதும் இருந்து 
மாணாக்கருக்குச் ொன் ிதழ் வழங்கி 
நிகழ்ச்ெினய நின வு தெய்தார்.  
நிகழ்வுகைில், புத்த பிக்கு தமௌரியர் 
புத்தா அவர்கள் உடன் இருந்தார். 
இவர், ததன் இந்தியாவில் தபௌத்தம் 
பற் ிய ததால்லியல் ஆய்வினை 
றமற்தகாண்டு வருபவர். தம் ஆய்வு 
கு ித்த  நூதலான் ினையும் 
தவைியிட்டுள்ைார். 

  
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் 
doraisundaram18@gmail.com 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், 
றகானவ.அனலறபெி :  9444939156. 
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14. கல்மவட்டுகளில் குற்ைமும் தண்டலனயும் 

 ——  து.சுந்தரம் 

 

முன்னுலர: 
 தமிழகத் ததால்லியல் 
துன யின் தவைியடீாை ”றொழர் 
ெமுதாயம்’ என்னும் நூனலப் 
படித்துக்தகாண்டிருந்றதன். நூலில் திரு. 
இல. தியாகராென் அவர்கள் எழுதிய 
கட்டுனர ஒன்று. ”றொழர் காலக் 
குற் ங்களும் விொரனணகளும்”  
என்னும் தனலப்புக்தகாண்டது. 
மன்ைர்கைின் காலத்தில் எவ்வனகக் 
குற் ங்கள் நிகழ்ந்தை என்பனதயும், 
குற் வாைிகள் எவ்வனகயில் 
தண்டிக்கப்தபற் ார்கள் என்பனதயும் 
ததரிந்துதகாள்ை அக்கட்டுனர ஓரைவு 
துனண தெய்தது. றமலும் ெில 
தெய்திகனைத் றதடும் முயற்ெினய 
உள்ைம் நாடியது. அவ்வாறு கினடத்த 
தெய்திகனையும் றெர்த்த பதினவ 
இங்றக பகிர்ந்துதகாள்கிற ன். 
 
 ததாடக்கமாக, றமற்கு ித்த 
நூலில் காணப்பட்ட ெில தெய்திகள். 
அரசுக்கு வரி தெலுத்தாமல் ஏய்த்தல் 
இன்று பரவலாக நாம் காணும் குற் ம். 
அரெர் காலத்திலும் இக்குற் ம் 
இருந்துள்ைது. தபாதுச் தொத்துகனை 
முன றகடாகத் தைியார் 
பயன்தகாள்ளுதல். அரெின் உள்ைாட்ெி 
நிருவாகத்தில் முன யாை கணக்குக் 
காட்டாதிருத்தல்.   றகாயில்கைில் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட நிவந்தங்கனைச் 
ெரிவரச் தெய்யாதிருத்தல். றகாயில் 
தெல்வங்கனைத் திருடுதல்.  றொழ 

அரெர்கைின் ெி ந்த நிருவாகத்னதயும் 
கடந்து இனவ றபான்  
முன றகடுகளும் ஊழல்களும் 
நடந்துள்ைை என்பனதக் கல்தவட்டுகள் 
வாயிலாக அ ிய முடிகி து. 
 
 கல்தவட்டுச் ொன்றுகைின் 
அடிப்பனடயில், றமற்தொன்ை 
குற் ங்கனை மிகுதியும் தெய்தவர்கள் 
பிராமணர்களும் றதவகன்மிகளும் 
எைக் காண்கிற ாம். றதவகன்மிகள் 
என்றபார் றகாயில்கைில் பணிபுரிறவார். 
பிராமணர்கள், றதவதாை ஊர்கனையும், 
பிரமறதயச் ெதுர்றவதி 
மங்கலங்கனையும் நிருவாகம் 
தெய்தவர்கள். அரென் ஓர் ஊனரறய 
றகாயிலுக்குக் தகானடயாக 
அ ிவித்தல் வழக்கம். அவ்வூரின் 
வருவாய் றகாயிலுக்றக றெரும் என்பது 
அக்தகானடயின் றநாக்கம். அவ்வனக 
ஊர்கைின் நிருவாகப் தபாறுப்பும், 
ஊரின் வருவாய் முன யாகக் 
றகாயிலுக்குச் தென் னடவனதக் 
கண்காணிக்கும் தபாறுப்பும் 
ஊர்ச்ெனபனயச் ொர்ந்தது. அவ்வனக 
ஊர்ச் ெனபயில் பிராமணறர மிகுதியும் 
இருந்தைர் எைலாம். அடுத்து, றவதம் 
வல்ல பிராமணர்க்கு ஓர் ஊர் அல்லது 
ஊரின் ஒரு பகுதினய அரென் 
உரினமயாக்குவான். அவ்வனக ஊர்கள் 
ெதுர்றவதி மங்கலங்கள் எைப் தபயர் 
தபறும். இவ்வூர்கைின் 
நிருவாகப்தபாறுப்பு ெனப, தபருங்கு ி 
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என்னும் அனமப்னபச் ொரும். 
இவ்வனகச் ெனபயில் இருப்றபார் 
பிராமணறர. இவ்விருவனக ஊர்களும் 
தன்ைாட்ெி தபற் னவ. மிகுந்த 
அதிகாரம் உனடயனவ. 
 
வரி ஏய்ப்பு: 
 அரக்றகாணம் வட்டம், 
திருமால்புரம் ஊர்க்கல்தவட்டு வரி 
ஏய்ப்பு ஒன்ன ப்பற் ி விரிவாகக் 
கூறுகி து. வரி ஏய்ப்னபப் பற் ிய 
இக்கல்தவட்டின் வரிகறை 
நூற்றுக்குறமல் உள்ைை என்பது 
வியப்பு; ெி ப்பும்கூட. தற்காலத்தில், 
ெில நிதி முன றகட்டுக் 
குற் ங்கனைப்பற் ிய ஆவணங்கள் 
நூறு, ஆயிரம் எைப் பக்கங்கனைக் 
தகாண்டிருப்பனதக் காண்கிற ாம். 
திருமால்புரத்துக் றகாயிலுக்குக் 
தகானடயாகச் ெிற் ியாற்றூர் என்னும் 
ஊர் அைிக்கப்பட்டது. அவ்வூரின் 
இன யாக (அதாவது அரசுக்குச் 
தெலுத்தறவண்டிய வரியாக) மதிப்பிட்ட 
வினைச்ெல் வருவாய், 3561 காடி 
தநல்லும், 200 கழஞ்சுப் தபான்னும் 
ஆகும். ஆைால், தபாறுப்பிலிருந்த 
பிரமறதயச் ெனப, இனத அரசு 
வரிப்தபாத்தகத்தில் பதிக்கவில்னல. 
அரசு இன க்கணக்கில் எழுதவில்னல. 
கல்தவட்டுச் தொல் வழக்கில், இனத 
“வரியிலிடுதல்” என்று கு ிப்பர். 
வரியிலிடாது ஏய்த்த இந்தக் குற் ம் 
கி.பி. 893 முதல் கி.பி. 974 வனர 
ஏ த்தாழ எண்பத்திரண்டு ஆண்டுகள் 
நடந்துள்ைது. குற் ம் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டுச் ெிைமனடந்த அரென் ஊர் 
நிலங்கனைக் றகாயில் 
நிருவாகத்தாரின் தபாறுப்பில் 

மாற் ிவிடுகி ான். பிரமறதயச் 
ெனபயிைர் தண்டிக்கப்படுகி ார்கள். 
 
இலைவனுக்குப்  லடக்கும் 
அமுது டியில் ஊழல்: 
 றமற்கு ித்த திருமால்புரத்து 
அக்ைசீுவரர் றகாயிலுக்குச் தொந்தமாை   
நிலங்கனைக் றகாயிலில் பூனெ உரினம 
தபற்  உண்ணாழினக உனடயார்கள் 
(ெிவப்பிராமணர்கள்) தங்கள் 
உனடனமயாகப் பயன்படுத்தியறதாடு, 
றகாயிலின் வழிபாட்டு நிவந்தங்கனைச் 
தெய்யாது விடுகின் ைர். 
இன வனுக்குப் பனடக்கும் 
அமுதுபடியில், க ியமுது, தநய்யமுது, 
தயிரமுது ஆகியை இடம்தபறுதல் 
நனடமுன . இங்றக ஊழல் தெய்த 
ெிவப்பிராமணர்கள், தவறும் அரிெினய 
அவித்துப் பனடத்தைர்; க ியமுது, 
தநய்யமுது, தயிரமுது ஆகியை 
இல்னல. குற் மினழத்தவரிடமிருந்து 
எழுபத்து நான்கு கழஞ்சுப்தபான் 
தண்டம் தப ப்பட்டது. 
 
ெற்றுமொரு ஊழல்: 
 திருச்ொனூர் திருப்பாலதீசுவரர் 
றகாயில் திருவிழா நடத்தக் 
தகானடயாகக் றகாயில் பண்டாரத்தில் 
(கருவூலத்தில்) முதலாகச் 
தெலுத்தப்பட்ட இருபத்தாறு கழஞ்சுப் 
தபான்னைக் கடைாகப் 
தபற்றுக்தகாண்டு அதன் தபாலினெயில் 
(வட்டியில்) திருவிழாவினை நடத்த 
ஒப்புக்தகாண்ட பிரமறதயச் ெனபயிைர், 
அனதச் தெயல்படுத்தாமல் 
ஏமாற் ியுள்ைைர். இவ்வாறு 217 
ஆண்டுகள் கடந்தபின்ைர், ஊழனலக் 
கல்தவட்டுச் ொன்றுகறைாடு 
றகாயிலின் கண்காணிகைாை 
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மாறகசுவரர்கள் அரெைிடம் 
நிறுவியபின், அரென் பிரமறதயச் 
ெனபயிைரின் உரினமனயப் 
ப ித்தறதாடு முதலாக னவத்த 
இருபத்தாறு கழஞ்சுப் தபான்னைக் 
றகாயில் கருவூலத்தில் திரும்பக் 
கட்டனவத்தான். 
 
பதடுதல் மூைம் கிலடத்த மசய்திகள்: 
 தஞ்னெ மாவட்டம், 
திருத்துன ப்பூண்டி வட்டம், 
திருக்தகாள்ைிக்காடு ஊரில் உள்ை 
அக்ைசீுவரர் றகாயிலின் நிலத்னத, 
ஊரிலிருந்த ெிலர் தம் 
உனடனமயாக்கிக்தகாண்டு பலனைப் 
தபற்றுவந்தைர். றகாயில் மாறகசுவரர் 
அரென் முதலாம் இராறெந்திரைிடம் 
வழக்குத் ததாடுத்தைர். அரெைின் 
ஆனணப்படி வழக்கினை ஆராய்ந்த 
இராறெந்திரறொழ மூறவந்த றவைான் 
ஊழல் நடந்தது உண்னம எை அ ிந்து 
குற் வாைிகனைத் தண்டிக்கி ான். 
தண்டமாக நானூறு காசுகள் 
தெலுத்தறவண்டும். தெலுத்த 
இயலாமல் குற் வாைிகள் நிலத்னத 
இன யிலி தெய்து றகாயிலுக்றக 
தகாடுத்துவிடுவதாக றவண்டியதால், 
அந்நிலம் அவ்வாற  இன யிலி 
தெய்யப்பட்டது. (இந்தியக் கல்தவட்டு 
ஆண்ட ிக்னக எண்: 139/1935-36.). 
 
 திருத்துன ப்பூண்டி திருத்துன  
நாயைார் றகாயினலச் றெர்ந்த கணக்கர், 
தாைத்தார், முதலிகள் ெிலர் றகாயிலின் 
தொத்னதத் தவ ாகப் 
பயன்படுத்தியிருந்தனமயும், அவர்கள் 
ெிவத்துறராகிகள் என்று 
அனடயாைப்படுத்தப்தபற்று, 
ெிவத்துறராகிகள் தபறும் 

தண்டனைக்குள்ைாைனமயும் 
இக்றகாயில் கல்தவட்டு ஒன் ின்மூலம் 
ததரியவருகின் ை. (கல்தவட்டு எண்: 
139/1976-திருத்துன ப்பூண்டிக் 
கல்தவட்டுகள்-துன  தவைியடீு-1978.) 
 
 தஞ்னெ மாவட்டம், நன்ைிலம் 
வட்டம், அச்சுதமங்கலம் றொமநாத 
சுவாமி றகாயில் கல்தவட்டு கூறும் 
தெய்தி ெற்ற  மாறுபட்டது. றொமநாத 
ெருப்றபதி மங்கலம், ெீதக்க மங்கலம்  
எை இரு மங்கலங்கள். முடிதகாண்ட 
றொழப்றபராற் ிலிருந்து அனணவழி 
நீர்ப்பாெைத்திற்காக நீர் பாய்ச்சுவது 
பற் ி இரு ஊராரினடறய ஒரு பிணக்கு 
ஏற்பட்டது. (தகராறு என்னும் 
தொல்லுக்கு அன்று வழங்கிய அழகிய 
தமிழ்ச்தொல் பிணக்கு. கல்தவட்டில் 
“அனணப்பிணக்கு” என்று 
கு ிப்பிடப்பட்டுள்ைது.) இந்தப்பிணக்கின் 
காரணமாக ஒருவன் 
தண்டிக்கப்படறவண்டும். ஆைால், 
தவறுதலாக றவத ாருவன் 
தண்டிக்கப்பட்டுவிடுகின் ான். இது 
ததரியவந்த பின்ைர், தவறுதலாகத் 
தண்டிக்கப்பட்டவைின் மகனுக்கு 
இழப்படீு தரப்படுகி து. இது றபான்  
கு ிப்புகைில், ஒருவனுக்குப் பதில் 
இன்தைாருவன் என்று நாம் 
வழக்கமாக எழுதுறவாம். பதில் என்பது 
வடதமாழிச் தொல் என்று எைக்குத் 
றதான் ியதால், அனதத் தவிர்த்து 
எழுத ”தவறுதலாக றவத ாருவன்”  
என்று றமறல நான் எழுதியுள்றைன். 
ஆைால், கல்தவட்டு எழுதப்தபற்  கி.பி. 
13-ஆம் நூற் ாண்டில், கல்தவட்டில் 
“பதில்” என்பதற்குத்  ”தனலமாறு”  
என்று நல்ல தமிழ்ச் தொல்னலக் 
னகயாண்டுள்ைைர் என்பது 
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கு ிப்பிடத்தக்கது. தவ ாை தண்டனை 
தரப்பட்டது ததரிந்தவுடன், தண்டனை 
தபற் வைின் மகனுக்கு இழப்படீாக 
நிலம் அைிக்கப்பட்டது. இது றபான்  
நிலக்தகானட, “உதிரப்பட்டி”  என்று 
அனழக்கப்பட்டது. (தமிழ்நாடு அரசு 
ததால்தபாருள் ஆய்வுத்துன -
நன்ைிலம் கல்தவட்டுகள்-1980. 
க.தவ.எண்: 267/1978) 
 
பசாழர் காைத்தில் குற்ைமும் 
தண்டலனயும்: 
 றக.றக.பிள்னை அவர்கள் தாம் 
எழுதிய “தமிழக வரலாறு – மக்களும் 
பண்பாடும்” என்னும் நூலில், றொழர் 
காலத்துச் சூழல் எவ்வா ிருந்தது 
எைக்கு ித்துச் தெல்கி ார். குற் ங்கள், 
இருவனகயாகப் பார்க்கப்பட்டை. ஒன்று 
உடனலப் பற் ிய குற் ங்கள்; மற் து 
உனடனமனயப் பற் ிய குற் ங்கள். 
குற் ங்களுக்குத் தண்டனையாகக் 
குற் வாைிகைின் உனடனமகனைப் 
ப ிமுதல் தெய்வனதத்தான் கிராம 
நீதிமன் ங்கள் முன யாகக் 
தகாண்டிருந்தை. திருடு, தபாய்க் 
னகதயாப்பம், விபச்ொரம் ஆகியை 
தகாடுங்குற் ங்கைாகக் கருதப்பட்டை. 
ெில குற் ங்களுக்குச் ெின த்தண்டனை 
விதிக்கப்படுவதில்னல. குற் வாைிகள், 
றகாயில்களுக்றகா அன் ி 
மடங்களுக்றகா இவ்வைவு தாைம் 
தகாடுக்கறவண்டும் என்று தீர்ப்புகள் 
வழங்கப்பட்டை. 
 
 ெில தீர்ப்புகள் வியப்பைிக்கக் 
கூடியனவ. பிராமணனைக் தகான்  
ஒருவனைச் ெிலர் எருனமக்கடாவின் 
காலில் பிணித்து விட்டைர். 
கடாவிைால் அவன் அங்குமிங்கும் 

இழுப்புண்டு மாண்டுறபாைான். 
அவ்வாறு தகான் வர்களுக்குக் 
கழுவாயாக மடத்தில் ெி ப்பு வழிபாடு 
ஒன்று நிறுவ றவண்டுதமன்று 
நீதிமன் ம் தீர்ப்பு வழங்கியது. 
 
 பரிறவட்னடக்குச் தென்  
தெல்வப்றபரனரயன் என்பானைத் 
றதவன் என்பவன் னகப்பினழயால் 
அம்தபய்து தகான்றுவிட்டான். இவன் 
அ ியாமல் தெய்த குற் த்துக்குக் 
கழுவாயாகக் றகாயிலுக்கு அனர நந்தா 
விைக்கு னவத்து வர றவண்டுதமன்று 
தீர்ப்பாயிற்று. (கட்டுனர ஆெிரியர் 
கருத்து: அனர நந்தா விைக்கு எப்படி 
என்னும் ஐயம் எழலாம். முழு றநரம் 
எரிகின்  விைக்கு அனர றநரம் 
எரிந்தால் அனர விைக்கு எைக் 
தகாள்ைறவண்டும். முழு றநர 
விைக்குக்குத் ததாண்ணூறு ஆடுகனைக் 
தகாடுக்கறவண்டும் என்பது அன்ன ய 
வழக்கம். எைறவ, அனர விைக்தகரிக்க 
நாற்பத்னதந்து ஆடுகள் 
தரப்படறவண்டும்). 
 
இந்தியத்மதால்ைியல் ஆண்டைிக்லக: 
 இந்தியத்ததால்லியல் 
ஆண்ட ிக்னககைில், 1887 முதல் 1905 
வனரயிலாை ஒரு ததாகுதினயப் 
படித்துக்தகாண்டிருந்தறபாது இரு 
தெய்திகள் ததரியவந்தை. ெீயமங்கலம் 
என்னும் ஊரிலுள்ை தூணாண்டார் 
றகாயில் கல்தவட்டு ஒன்று (க.தவ. 
எண்: 64/1900) கூறும் தெய்தி: ஒருவன், 
தவறுதலாகத் தன் ஊரிைன் 
ஒருவனைக் தகான்றுவிடுகி ான். 
ஆண்ட ிக்னக, இந்நிகழ்ச்ெினய “shot a 
man by mistake“ என்று கு ிப்பிடுவதால், 
தகானல, அம்தபய்தியதன் 
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காரணமாகறவ நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும் 
எைலாம். அரசு ொர்பாக நிருவாக 
அலுவலர் ஒருவரும், நாட்டார் 
ெனபயிைரும் ஒன்றுகூடிக் 
தகானலக்குற் த்னத ஆராய்கி ார்கள். 
குற் ம், பினழயிைால் றநர்ந்ததால் 
குற் வாைி இ க்கறவண்டியதில்னல 
என்றும், ெீயமங்கலம் தூணாண்டார் 
றகாயிலில் விைக்தகான்ன  
எரிக்கறவண்டும் என்றும் 
தீர்மாைித்தார்கள். அதன்படி, 
குற் வாைி, பதிைாறு பசுக்கனைக் 
தகானடயாகக் றகாயிலுக்கு 
அைிக்கி ான்.   
 
 திருறவாத்தூர் றவதபுரீசுவரர் 
றகாயில் கல்தவட்டு ஒன்று (க.தவ. 
எண்: 77/1900) கூறும் தெய்தி: குற் ம் 
ொட்டப்பட்டவன், றவட்னடக்குச் 
தென் றபாது, அவைது கு ி தவ ி, 
ஆள் ஒருவனைத் தாக்கி அவன் 
இ ந்துறபாகி ான். நாட்டார் ெனப 
கூடிக் குற் வாைி றகாயிலுக்குப் 
பதிைாறு பசுக்கனை அைிக்கறவண்டும் 
என்று தீர்ப்பு வழங்குகி து.  
(இந்நிகழ்ச்ெி, றமறல றக.றக. பிள்னை 
அவர்கைின் நூலில் காணப்படுகின்  
தெய்தி என்ற  தகாள்ைலாம். பதிைாறு 
பசுக்கள், அனர விைக்குக்காகவும், 
முப்பத்திரண்டு பசுக்கள் ஒரு 
விைக்குக்காகவும் தகானடயாக 
அைிக்கப்பட்ட தெய்திகள் 
கல்தவட்டுகைில் வருகின் ை. 
ஆடுகைாகக் தகாடுக்கும்றபாது, ஒரு 
விைக்குக்குத் ததாண்ணூறு ஆடுகள் 
எைவும், ததாண்ணூற் ாறு ஆடுகள் 
எைவும் இருவனகயாகக் 
கல்தவட்டுகைில் தெய்திகள் 
காணப்படுகின் ை. றமற்கு ித்த இரு 

கல்தவட்டுகைிலுறம, ஒரு 
இராெறகெரிவர்மன் குறலாத்துங்கன் 
கு ிப்பிடப்தபறுகி ான். எைறவ, 12-ஆம் 
நூற் ாண்டுச் சூழனல 
இக்கல்தவட்டுகள் உணர்த்துவறதாடு, 
குற் மினழத்தவன் 
இ க்கறவண்டியதில்னல என்னும் 
தீர்ப்பு தமாழி, தகானலக் குற் த்துக்குத் 
தண்டனையாக மரணறம வழக்கத்தில் 
இருந்தனதப் புலப்படுத்துகி து என்று 
ஆண்ட ிக்னக கு ிப்பிடுகி து. 
 
 திருப்புலிவைம் வியாக்கிரபாத 
ஈசுவரர் றகாயில் கல்தவட்டு 
ஒன் ிலும், றமற்கு ித்தவாறு, 
பினழயால் றநர்ந்த தகானலக்குத் 
தண்டனையாகக் குற் வாைி 
பதினைந்து பசுக்கனைக் றகாயிலுக்கு 
அைிக்கறவண்டும் என்று தீர்ப்பு 
வழங்கப்பட்டனம கு ிப்பிடப்படுகி து.    
 
கதம் ர் காைக் குற்ைம் ஒன்று: 
 கதம்பர் குல அரென் இரண்டாம் 
ஜயறகெியின் காலத்தில் (12-ஆம் 
நூற் ாண்டின் ததாடக்கம்) நீதி 
நிருவாகம் எவ்வா ிருந்தது என்னும் 
ஒரு கு ிப்பில் ஒரு குற் மும் அதன் 
தண்டனையும் கூ ப்பட்டுள்ைது. தபரிய 
அைவில் வினைவுகனை 
ஏற்படுத்தவல்ல குற் ங்கைில் 
அரெைின் றநரடித் தனலயடீும், தீர்ப்பும் 
இருந்தை. பி  குற் ங்கைின் 
தன்னமக்றகற்ப, குற் ங்கனை “த4ர்ம 
அத்4யக்ஷ” என்னும் தனலனம 
நீதியரெரும் அவரின்கீழ் இருந்த 
நீதியரெர்களும் ஆராய்ந்து தீர்ப்பு 
வழங்கிைர். கள்வர், திருடர், பனகவர் 
யாராயினும் அவர்கள் உடலால் 
தாக்கப்படக்கூடாது எைச் ெட்டம் 
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இருந்தது. அவர்களுக்கு மூன்று 
க3த்3யாணம் தபான் தண்டமாக 
விதிக்கப்பட்டது. 
தகானலக்குற் த்துக்குத் தண்டனையாக 
மரணம் இருந்ததில்னல. இழப்படீாகப் 
பணம் தண்டமாகப் தப ப்பட்டது.  
தகானலயுண்டவரின் குடும்பத்துக்கு 
நூறு க3த்3யாணம் தபான் தரப்பட்டது. 
அதில் பகுதியாை ஐம்பது தபான் 
அரெபண்டாரத்தில் தெலுத்தப்பட்டது.  
 
 நரெிம்மர் றகாயில் ஒன் ில், 
இன வனுனடய அணிகலன்கனைக் 
றகாயிலின் தெல்வாக்குள்ை னவணவப் 
பிராமணன் ஒருவன் கைவாடிய 
குற் ம் அரென் இரண்டாம் 
ஜயறகெியின் முன்ைினலக்கு 
வருகி து.  கைவாடப்பட்ட 
அணிகலன்களுக்கு ஈடாை மதிப்புள்ை 
பிராமணைின் தொத்துகள் 
அவைிடமிருந்து மீட்கப்படுகின் ை. 
 
 ”காலப்றபாக்கில் தமிழகக் 
கல்தவட்டுகள்”  என்னும் கட்டுனரயில் 
(வரலாறு-ஆய்விதழ் 2016) ததால்லியல் 
துன  அ ிஞர் சு.இராெறகாபால் 
அவர்கள் கீழ்க்காணுமாறு 
கு ிப்பிடுகி ார்: 
 
 இனடக்காலத்தில் பல்றவறு 
இடங்கைில் னகப்பினழயால் 
உயிர்ச்றெதங்கள் நிகழ்ந்தறபாது 
தண்டனையாகக் றகாயில்கைில் 
விைக்தகரியச் தெய்தனமனயக் 
கரந்னத, தாமனரப்பாக்கம் 
கல்தவட்டுகைால் அ ியலாம். 
குடுமியான்மனலயில் காய்ச்ெிய 
தகாழுவினை உருவு பிரத்தியம் தெய்து 
பினழ அல்லது பினழயின்னமனய 

உறுதி தெய்தனத ஒரு கல்தவட்டுப் 
பதிவு காட்டுகி து. ஜம்னபயில், 
அதிக/தவ ாை வரிவிதிப்புக் 
காரணமாகப் தபண்தணாருத்தி தன் 
உயினர மாய்த்துக்தகாண்ட தெய்தியும் 
பதிவாகியுள்ைது. 
 
தண்டலன ப ான்ைமதாரு சடங்கு: 
 கருநாடகத்தில் 17-ஆம் 
நூற் ாண்டில் கனடப்பிடிக்கப்பட்ட ஒரு 
ெடங்கு தண்டனை றபான்  
தன்னமனயக் தகாண்டுள்ைனதக் 
காண்கிற ாம். னமசூர் மாவட்டம் 
யைந்தூரில் உள்ை 17-ஆம் 
நூற் ாண்டுக் கல்தவட்டு ஒன்று கூறும் 
தெய்தி கு ிப்பிடத்தக்கது. 
கருநாடகத்தில் குயவர்கள் கும்பார 
தெட்டிகள் எை 
அனழக்கப்தபறுகி ார்கள். றமற்படிக் 
கல்தவட்டில் அவர்கள் “றகாவர்”  
எைக்கு ிக்கப்தபறுகின் ைர். தமிழகக் 
கல்தவட்டுகைில் இடம்தபறும் 
“றவட்றகாவர்”  என்னும் தொல்லின் 
வடிவறம இது என்பதில் ஐயமில்னல. 
இந்தக் றகாவர்கள் மறுக்கப்பட்ட ெில 
உரினமகனைப்  தபறுவதற்காகப் 
றபாராடுனகயில், தகாதிக்கின்  
தநய்யில் தம் னககனை அமிழ்த்தி 
எடுக்கி ார்கள். இச்ெடங்கில் அவர்கள் 
தவற் ி தபறுவதாகக் கல்தவட்டு 
கூறுகி து. 
 
 மண்டியா மாவட்டம், மத்தூர் 
வட்டத்து ஊர் ஒன் ில் ஒரு 
நிலக்கிழான் (றவைாைத்தனலவன்), 
றகாயில் தொத்து மற்றும் பூனெ 
உரினமக்காகப் பிராமணர்க்தகதிராை 
ஒரு வழக்கில், தகாதிக்கும் தநய்யில் 
மூன்று முன  னககனை அமிழ்த்தி 
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தவன் னத அங்குள்ை கல்தவட்டு 
கூறுகி து. கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 
1654.   காய்ச்ெிய தநய்யில் னகனய 
விட்டு தமய்னய தவைிப்படுத்தும் மரபு 

தமிழகத்திலும் நிகழ்ந்துள்ைனம, 
தகாங்குமண்டலச் ெதகத்தில் 
கூ ப்பட்ட தெய்திதயான் ால் 
அ ியலாகும்

 
 
மகாங்கு ெண்டை சதகம் 52 
ஆணூர் என்னும் ஊர் கானரயூர் எைவும் வழங்கப்பட்டுவந்தது. 
இதன் ஊர்த்தனலவர் “ெர்க்கனர”. 
இவர் மீது பாடப்பட்ட நூல்களுள் ஒன்று “நல்லதம்பி ெர்க்கனர காதல்”. 
இவர் காயும் தநய்யில் னகனய விட்டுச் ெத்தியம் தெய்த தெய்தி இந்த நூலிலும் 
கூ ப்பட்டுள்ைது. 
கீழக்கனரப் பூந்துன  நாட்டில் இருப்பது திருச்தெங்றகாடு. 
இவ்வூரில் வரீபத்திரர் என்னும் புலவர் ஒருவர் இருந்தார். 
இவருக்குக் காமிண்டன் என்னும் தபயரும் உண்டு. 
இவர் ஏகாலியர் (வண்ணார்) குலத்தவர். 
இவர் ெர்க்கனரயாரின் தகானட பற் ிக் றகள்விப்பட்டுக் கானரயூர் வந்தார். 
ெர்க்கனரயார் வரீபத்திரரிடம் அன்புடன் உனரயாடிைார். 
வரீபத்திரருக்கு விருந்தைிக்க விரும்பிைார். 
“இறதா வந்துவிடுகிற ன். உணவு உண்டு தெல்லலாம்” என்று தொல்லி வினட 
தபற்றுக்தகாண்டு ெனமயலன க்குள் தென் ார்.  
ெனமயலன யில் ெற்ற  காலம் தாழ்ந்தது. 
அந்த றவனையில் வடீ்டு றவனலயாள் ஒருவர் வந்து “உணவு பனடக்கச் ெற்ற  
காலமாகும்” என் ார். 
இந்தச் தொற்கனைக் றகட்ட புலவர் காமிண்டன், ெர்க்கனரயார் தம்னமப் 
பு க்கணிப்பதாக எண்ணிைார். 
ெர்க்கனரயார் வடீ்னட விட்டுப் பு ப்பட்டுச் தென் ார். 
ெர்க்கனரயார் ெனமயல் முடிந்த பின்ைர் புலவனர அனழக்க வந்தார். 
புலவனரக் காணவில்னல. 
றதடிச் தென்று கண்டார். 
விருந்துண்ண வருமாறு அனழத்தார். 
“எதிர்த்தவருக்கு மிண்டன்; புலவருக்குத் ததாண்டன் என்று உங்கனைப் பற் ிச் 
தொல்லக் றகட்டு வந்றதன். தாங்கள் என்னைப் பு க்கணித்து விட்டீர்கள்” – என் ார் 
புலவர். 
இனதக் றகட்ட ெர்க்கனரயார் புலவனர வடீ்டுக்கு அனழத்துவந்து காயும் தநய்யில் 
தன் னகனய விட்டு, “தங்கனைப் பு க்கணிக்கவில்னல” என்று ெத்தியம் தெய்தார். 
புலவர் அனமதி தபற்று அவர் அைித்த உணனவ உண்டார். 
பின்னும் நின வனடயவில்னல. 
உண்ட எச்ெில் வானயயும், னகனயயும் கழுவி விடறவண்டும் என் ார் புலவர். 
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ெர்க்கனரயார் அவற்ன யும் தெய்தார்.இத்தனகய ொன்ற ார் வாழ்ந்தது 
தகாங்குமண்டலம். 
 
முலனவர் ந. ஆனந்தி உலர விளக்கம்: 
முகம் றொர்ந்து அகன் ிரும் ஏகாலிப் பாவலன் முன்ைம் நின்ற  
இகழ்ந்றதன் இனல ஐய என்று சுடு தநயிைில் னகனய விட்டு 
உகந்றத உணும் எச்ெில் வானயக் கழுவி உவப்பியற் ி 
மகிழ்ந்றத புகழ் தபறு ெர்க்கனரயும் தகாங்கு மண்டலறம. 52 
 
கார்றமகக் கவிஞர் இயற் ிய தகாங்கு மண்டல ெதகம் (தகாங்குமண்டல வரலாறு) 
 
 
 
 
துனண நின்  நூல்கள் (கட்டுனரயில் கு ிப்பிடாதனவ): 
எபிகிராஃபியா கர்ைாடிகா – ததாகுதி-4,7 – னமசூர்ப் பல்கனல தவைியடீு-1975 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் 
doraisundaram18@gmail.com 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், றகானவ.அனலறபெி :  9444939156. 
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15. கண்டசாைா 

 ——  து.சுந்தரம் 

 

முன்னுலர: 
 கண்டசாைா (GHANTASALA); 
இந்தப்தபயனரக் றகட்டதும் இன்ன ய 
இனைஞர்கைின் நினைவில் வருவை 
எனவ? ததரியாது. ஆைால், 1950-ஆம் 
ஆண்டுக்கு முன் பி ந்தவர்களுக்கு 
உடன் நினைவில் வருவது, ததலுங்கு, 
தமிழ் ஆகிய தமாழிப்படங்கைில் 
பின்ைணி பாடிய பாடகர் 
கண்டொலாவின் தபயர் என்பதில் 
ஐயமில்னல. றதவதாஸ் படம் 
முதற்தகாண்டு அவர் பாடியது 
நினைவுக்கு வருகி து. அவிநாெியில், 
நான் பள்ைியில் படித்துக் 
தகாண்டிருந்தறபாது, நாங்கள் 
குடியிருந்த வதீியில் ததாடக்கப்பள்ைி 
ஆெிரியர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் 
தபயர் என்ைதவன்பது எங்களுக்குத் 
ததரியாது. ஆைால், அவர் 
கண்டொலாவின் பாடல்கனை அழகாகப் 
பாடுவார். எைறவ, எங்கள் வடீ்டில் 
அவனர கண்டொலா என்னும் 
தபயரிலிறய அனடயாைப்படுத்திக் 
தகாண்றடாம். 
 
 பாடகர் கண்டொலாவின் தபயர், 
வழக்கமாை ஒரு தபயர் அல்ல. அது, 
ஆந்திராவில் உள்ை ஓர் ஊரின் தபயர். 
தபற்ற ார் தம் குழந்னதகளுக்குத் தம் 
தொந்த ஊரின் தபயனர அல்லது 
தமக்குப் பிடித்த இன வன் 
எழுந்தருைியிருக்கும் ஊரின் தபயனர 
னவப்பது வழக்கம். அவிநாெி, 

ெிதம்பரம், பழநி, காெி, குற் ாலம் 
றபான்று பல தபயர்கள் உண்டு. பாடகர் 
கண்டொலாவுக்கு, கண்டொலா தொந்த 
ஊராயிருக்கலாம். ஆந்திராவில், 
கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் 
அனமந்துள்ை இந்த ஊர், 
மசூலிப்பட்டிணத்துக்கு அருகில் 
உள்ைது. 
 
“எ ிகிரா ியா இண்டிகா” (EPIGRAPHIA 
INDICA): 
 இந்தியத்ததால்லியல் ஆய்வுத் 
துன யிைரின் (ARCHAEOLOGICAL SURVEY 
OF INDIA) தவைியடீாை றமறல கு ித்த 
நூல்கைில் ஏறதனும் ஒன்ன  
இனணயவழி பார்ப்பதுண்டு. அவ்வாறு 
ஒரு ததாகுதினயப் பார்க்கும்றபாது, 
“கண்டசாைாவில்  ிராகிருதக் 
கல்மவட்டுகள்”  என்னும் தனலப்பு 
ஈர்த்தது. 
 
 ிராகிருதம்: 
 பிராகிருதம் பற் ி நான் எதுவும் 
அ ிந்திருக்கவில்னல. பிராமிக் 
கல்தவட்டுகனைப் பற் ிப் படிக்னகயில், 
விழுப்புரம் மாவட்டம், 
திருக்றகாயிலூருக்கருகில் இருக்கும் 
ஜம்னப என்னும் ஊரில் 
கண்ட ியப்பட்ட பிராமிக்கல்தவட்டு ஓர் 
அரிய கல்தவட்டு எைக் 
கு ிப்பிடப்படுகி து. இக்கல்தவட்டின் 
ெி ப்பு, இது ெங்க இலக்கியங்கள் 
கு ிக்கும் குறுநில மன்ைர்களுள் 
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ஒருவைாை அதியமான் மரபிைன் 
தபயனரத் தாங்கி இருப்பதாகும். 
கல்தவட்டின் பாடம் கீழ்வருமாறு: 
 
ஜம்ல   ிராெிக்கல்மவட்டு –  ாடம்: 
ஸதியபுறதா அதியந் தநடுமாந் அஞ்ெி 
ஈத்தபைி   
 
 இக்கல்தவட்டில் உள்ை 
“ஸதியபுறதா” என்  தொல், 
தமௌரியப்றபரரென் அறொகைின் 
கிர்ைார் கல்தவட்டில் இடம்தபறுகி து. 
“புத” என்பது பிராகிருதச் தொல். 
”ஸதிய” என்பது “அதிய” என்பதன் 
ததால்திராவிட வடிவம். எைறவ, 
ஸதியபுத என்பது 
அதியமானைக்கு ிக்கும். ”ஸதியபுத” 
என்னும் பிராகிருதச் தொல் எவ்வாறு 
உருவாைது எைப் பார்ப்றபாம். 
அதியமான் என்னும் தொல்லில் 
‘அதியன்’ என்பது அரெைின் குடிப்தபயர். 
”மான்’ என்னும் ஒரு பின்தைாட்டு, 
தமிழில் மன்ைர் குடிப்தபயறராடு 
வழங்கும் மரபு இருந்துள்ைது. றெரன், 
றெரமான் ஆகி ான்; ததாண்னடயர் 
குடினயச் றெர்ந்தவன் ததாண்னடமான் 
ஆகி ான். மனலயர் குடினயச் 
றெர்ந்தவன் மனலயமான் ஆகி ான். 
(ஆைால், றொழர், பாண்டியர் யாருக்கும் 
இந்த ‘மான்’ பின்தைாட்டு 
வழங்கவில்னல என்பது கருதத்தக்கது.) 
’மான்’ என்னும் இச்தொல்லின் 
உண்னமயாை தபாருள் என்ை என்பது 
ஆய்வுக்குரியது. ‘மான்’ என்பது ‘மகன்’ 
என்னும் தொல்லின் திரிபு என்பதாகப் 
பழங்காலத்தில் வழங்கியிருக்கலாம் 
என்று கருதறவண்டியுள்ைது. தொல் 
திரிந்திருந்தாலும், ‘மகன்’ என்னும் 
தொல் பின்தைாட்டாக வழங்கும்றபாது, 

புதல்வன் என்னும் தபாருனைக் 
தகாண்டிராது என்று கருதலாம். பல 
தபாருள் சுட்டும் ஒரு தொல் என்னும் 
தமிழ் இலக்கணப்படி, அச்தொல்லுக்குப் 
புதல்வன் என்னும் தபாருளும் 
இருந்துள்ைது. பின்தைாட்டுச் 
தொல்லாை ‘மகன்’ என்பது பினழயாகப் 
‘புதல்வன்’ என்னும் தபாருைில் 
ஆைப்படும்றபாது அதியமான், 
அதியமகன் ஆகி ான். புதல்வன், 
பிராகிருதத்தில் “புத” என் ாகும். 
எைறவ, அதியமகன், ஸதியபுத 
என் ாகி து. அறத தபாருைில், 
”ஸதியபுத” என்னும் பிராகிருத 
ஒலியனமப்பு, ெமற்கிருதத்தில் 
“ஸதியபுத்ர” என் னமயலாம். ஆைால், 
ெமற்கிருதத்தில் இனதச் “ஸத்யபுத்ர” 
எைப்தபயர்த்திருப்பது பினழயாைறத. 
”ஸதிய’ என்னும் ஒருவரின் 
இயற்தபயர், “ஸத்ய” (ெத்தியம் அல்லது 
உண்னம என்னும் தபாருைில்) 
ெமற்கிருதத்துக்குச் தென்றுள்ைது. 
அதியமான் -> ஸதியபுத என்னும் 
விைக்கம் ததால்லியல் துன யின் 
நூலில் உள்ைது. இந்த அைவில்தான் 
பிராகிருதம் பற் ிய அ ிமுகம் 
எைக்குக் கினடத்தது. எைறவ, 
கண்டொலா ஊர்க்கல்தவட்டு, 
பிராகிருதக் கல்தவட்டு என் தால், 
பிராகிருதம் பற் ி றமலும் 
அ ிந்துதகாள்ைலாம் என்  ஆவறல 
றமறல கு ிப்பிட்ட ஈர்ப்னப 
ஏற்படுத்தியது. 
 
(கட்டுனர ஆெிரியர் கு ிப்பு :  
தமாழிதபயர்ப்பில் தபாருனை உணராது 
பினழயாை தொற்கனை உருவாக்குதல் 
அன்று முதல் இன்று வனர 
நிகழ்வதுறவ. எழுத்தாைர் மா.தல. 
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தங்கப்பா அவர்கள், நிகழ்ச்ெிதயான் ில் 
கு ிப்பிட்டார்: குடமுனை(குடமூக்கு) 
என்னும் தமிழ்ச் தொல் குடக்கு+முனை 
என்பது; றமற்கு முனைனயக் கு ிப்பது. 
அதனைக் குடம்+முனை எைக்தகாண்டு 
கும்பறகாணம் என்று தவறுதலாக 
வடதமாழியாைர்கள் கு ித்தைர். 
இதுறபாலறவ, மனரக்காடு (ஒருவனக 
மாைிைம் வாழும் காடு) என்பனதப் 
பினழயாக மன க்காடு எைப்தபாருள் 
தகாண்டு, றவதாரண்யம் எை 
வடதமாழியாைர்கள் கு ித்தைர். 
விருத்தாெலத்தின் தமய்யாை தொல் 
பழமனல (பழம்+மனல). பழங்கள் 
நின ந்த மனல. பழனமயாை மனல 
அல்ல. குயில்தமாழி அன்னை என்னும் 
இன வியின் அழகிய தமிழ்ப்தபயர், 
றகாகிலாம்பாள் என் ாயிற்று. 
மாற் றவண்டிய றதனவ எங்கிருந்து 
வந்தது? அனைத்தும் திணிப்பால் 
றநர்ந்தறத. புகழ்தபற்  READER's DIGEST 
என்னும்  ஆங்கில இதழ், “இடியாப்பம்” 
என்பனத ‘THUNDER CAKE‘ எை 
தமாழியாக்கம் தெய்துள்ைது 
அ ியானமறய அன் ி றவத ன்ை?) 
 
கண்டசாைா: 
 ஏற்தகைறவ கு ிப்பிட்டபடி, 
கண்டொலா, ஆந்திராவில், கிருஷ்ணா 
மாவட்டத்தில் மசூலிப்பட்டிணத்துக்கு 
அருகில் அனமந்துள்ை ஊர்.  கி.பி. 12-
ஆம் நூற் ாண்டில், றொழர் ஆட்ெியின் 
கீழ், இவ்வூர் றொழபாண்டியபுரம் 
என்னும் ெி ப்புப் தபயனரயும் 
தகாண்டிருந்தது. இங்குள்ை 
ஜலதீசுவரசுவாமி றகாயிலில் றொழர் 
காலக் கல்தவட்டுகள் இரண்டு உள்ைை. 

கல்தவட்டுகள் ததலுங்கு தமாழியில் 
அனமந்துள்ைை. ஒன்று கி.பி.1144-ஆம் 
ஆண்னடயும், மற்த ான்று கி.பி.1159-
ஆம் ஆண்னடயும் றெர்ந்தனவ. முதல் 
கல்தவட்டு, இரண்டாம் குறலாத்துங்கன் 
காலம்; மற் து இரண்டாம் இராெராென் 
காலம். 
 
 கண்டொலா ஊரில் தபௌத்தத் 
தடயங்கள் கண்ட ியப்பட்டுள்ைை. 
பண்டு அங்கு ஒரு தபௌத்த னமயம் 
இருந்துள்ைது. தூபி ஒன்றும், 
அனதச்சுற் ிலும் அரண் றபான்  
அனமப்தபான்றும் அமராவதியில் 
இருந்தது றபால இங்கும் இருந்துள்ைது. 
பாஸ்வல் (BOSWEL) என்பவர் 
கண்டொலாவின் ததால்லியல் ெி ப்னப 
தவைிக்தகாணர்ந்தவர். 1870-71-இல் 
அலக்ொண்டர் றர (ALEXANDER REA) 
இங்கு அகழாய்வு தெய்து தூபிக் 
கட்டுமாைத்னத தவைிப்படுத்திைார். 
தற்றபாது 70 அடி உயரமுள்ை, புத்தரின் 
மகாபரிநிர்வாணத் றதாற் த்தில் ஒரு 
நினைவுக்கட்டிடம் எழுப்பப்படுகி து. 
 
கண்டசாைா  ிராகிருதக்கல்மவட்டு: 
 அழிந்துபட்ட நினலயில் 
எஞ்ெியிருந்த ஒரு தபௌத்த 
றெதியத்தில் (CHAITYA) கினடத்துள்ை 
ஒரு தூண் கல்தவட்றட நாம் இங்கு 
ஆய்வுக்கு எடுத்துக்தகாண்டது. 
இக்கல்தவட்னடத் ததால்லியல் துன  
அ ிஞராை டாக்டர். ொப்ரா (Dr. B. Ch. 
CHHABRA)  என்பவர் 1947-48 கால 
கட்டத்தில் கண்ட ிந்தார். கல்தவட்டின் 
பாடம் பின்வருமாறு : 
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கண்டொலா -  அகழாய்வுப் புலம் 

 
 

 
கண்டொலா -  அகழாய்வுப் புலம் - சுற்றுலாத்தலமாக 
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கல்தவட்டின் எழுத்துகள் மிகவும் அழகாக வடிக்கப்பட்டுைனதக் காண்க 
கல்தவட்டின் பார்னவப்படி (EYE COPY) - கட்டுனர ஆெிரியர் விைம்பியது 

 
கல்மவட்டின்  ாடம்: 
1         ெித4ம் உக2ஸிரிவத4மாறந க1ண்ட1க1றஸால வத2றவந 
2         த4ம்ம வாநிய பு1றத1ந பு3தி4ஸிரி க3ஹபதி1நா (இமாம்) 
3         றஸல மண்ட3றபா1ஸ-க3ந்த4கு1டி1 றவதி1க1 றதா1ரறணா கா1ரிறதா1தி1 
 
இதன் விைக்கம் ஆங்கிலத்தில் தகாடுக்கப்பட்டவாறு: 
 Success.   At ukhasiriva(d)dhamana  the stone mandapa with a gandhakuti , a railing (vetika) 
and a torana was caused to be made by the householder Bu(d)dhisiri, the son of Dhamma vaniya  a 
resident of kantakasola. 
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விளக்கங்கள்: 
 கல்தவட்டு ெித்3த4ம் என்று 
ததாடங்குகி து. கல்தவட்டுகள், 
மங்கலச் தொற்களுடன் ததாடங்குவது 
மரபு. தமிழகக் கல்தவட்டுகைில் 
தபரும்பாலும் “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ’ என்னும் 
ததாடக்கச் தொல்னலக் காணலாம். 
இச்தொல், ஸ்வஸ்திக, ஸ்ரீவத்ஸ 
என்னும் இரு ெின்ைங்கைின் கூட்டுச் 
தொல். தமிழ்க்கல்தவட்டுகள் 
ெிலவற் ில், “நன்மங்கலம் ெி க்க” 
என்று காணப்படுவதும் உண்டு. 
வடதமாழிச் ொர்புனடய 
கல்தவட்டுகைில், ஸ்வஸ்திஸ்ரீ, ெித்தம், 
ஜிதம்பகவத, திருஷ்டம் ஆகிய பல 
தொற்கள் இடம்தபறும். ெித்தம் 
என்பதற்கு தவற் ி என்பது தபாருள். 
 
 உகெிரி வத்தமாை(ம்) என்னும் 
இந்த இடத்தில் றவதினக, றதாரணம் 
ஆகிய அனமப்புகறைாடு கூடிய  கல் 
மண்டபம் கட்டப்பட்டது. இனத, 
கண்டகறொலா என்னும் ஊனரச் 
றெர்ந்த தம்ம வாநிய(ன்) என்பவைது 
மகன் புத்திெிரி என்பவன் தெய்வித்தான் 
என்பது இக்கல்தவட்டு கூறும் தெய்தி. 
பஸை ெண்ட3ப ா1ஸ என்பது கல் 
மண்டபம் என்பனதக் கு ிக்கும். “ெிலா”  
என்னும் ெமற்கிருத வடிவம்; ”றஸல’  
என்பது பிராகிருத வடிவம்; ெமற்கிருதச் 
தொல்னல அறத ஒலிப்புடன் தமிழ்ச் 
தொல் றபால நாம் “ெினல’ எை 
வழங்குகிற ாம். ெில் - > ெினல; ெில் - 
. ெிற்பம். தமிழகக் கல்தவட்டுகைிலும், 
“ெிலா றலனக” என்னும் தொல்லாட்ெி 
உண்டு. கல்லில் தபா ிக்கப்பட்ட 
எழுத்துகனைக் கு ிக்கவந்தது. 
 

 ெித்தம், வத்தமாை, புத்திெிரி  
ஆகிய தொற்கைில் “த்”3  எழுத்து, 
தபா ிக்கப்படாமல்  விடப்பட்டுள்ைது. 
வர்த்3த4மாை(ம்) என்பது 
ஊனரக்கு ிக்கும் ஒரு தொல்; 
வர்த்தமாை என்பது பிராகிருதத்தில் 
“ர’கர ஒலி இழந்து நிற்கும். இங்கு 
உகஸிரிவத்தமாை என்பது ஊர்ப்தபயர். 
இது கண்டொலா ஊரின் பழம்தபயர். 
கண்டொலா என்னும் தபயரின் 
பழனமயாை ஒலிப்பும் கண்டகறொல 
என்பது. எைறவ, உக2ஸிரிவத4ொபந 
க1ண்ட1க1பஸாை என்பது ஊரின் 
முழுப்தபயனரயும் கு ித்தது. அடுத்து, 
இந்த ஊரில் வாழ்கின்  தம்ம 
வாநியன். வாழ்கின்  என்பது 
வெிக்கின் , வதிகின்  எை றவற்று 
வடிவங்கனையும் தபறும். இனதக் 
கு ிக்க வத2பவந என்னும் பிராகிருதச் 
தொல் வந்துள்ைது. தம்ம வாநியைின் 
மகன் புத்திெிரி என்பவன்; இது,  த4ம்ெ 
வாநிய பு1பத1ந பு3தி4ஸிரி என்று 
கு ிப்பிடப்படுகி து. க3ஹ தி1 என்பது 
the householder என்று 
தபயர்க்கப்பட்டுள்ைது. க3ந்த4கு1டி1 
பவதி1க1 பதா1ரபணா என்பை 
கட்டிடக் கனலச்தொற்கள். 
கா1ரிபதா1தி1 என்பது ’தெய்வித்தான்’ 
ஆகலாம். 
 
கல்மவட்டின் சிைப்புகள்: 
 கல்தவட்டு கி.பி. 3-ஆம் 
நூற் ாண்னடச் றெர்ந்தது என்று 
அ ிஞர் பூலர் (Dr. BUHLER) 
கருதுகின் ார்.  கல்தவட்டின் 
எழுத்துகள், ஆந்திராவின் 
நாகார்ஜுைதகாண்டா, ஜக்கய்ய 
றபட்னட ஆகிய இடங்கைில் உள்ை, 
இக் ஷ்வாகு அரெ மரபிைரின் காலக் 



 116 

 

கல்தவட்டுகைின் எழுத்துகனை 
ஒத்துள்ைை. கல்தவட்டில் ெிங்க 
உருவம் தபா ிக்கப்பட்டுள்ைது. 
நாகார்ஜுைாவிலும் இதுறபான்  ெிங்க 
உருவம் காணப்படுகி து என்று 
கு ிப்பிடப்படுகி து. கல்தவட்டின் 
எழுத்துகள், மிக மிக அழகாை 
வடிவத்துடன் எழுதப்பட்டுள்ைை.  ’க’, 
‘ர’, ‘ல’ ஆகிய எழுத்துகள், நீள் 
றகாடுகனைக் தகாண்டுள்ைை. அ ிஞர் 
பூலர் (Dr. BUHLER), இக்கல்தவட்டு, 
“WRITTEN IN A VERY ORNAMENTAL KIND 
OF WRITING“ எைக் கு ிப்பிடுகி ார். 
 
 வர்த்தமாை என்பது 
ஊர்ப்தபயனரக்கு ிக்கவும், அல்லது 
ஊரின்தபயருடன் இனணந்தும் 
வரக்கூடிய ஒரு தொல். வங்காைத்தில், 
ப3ர்த்3வான் என்று வழங்கும். 
வரலாற்று ஆெிரியர் தாலமியின் 
(PTOLEMY) கு ிப்பிலும் ப3ர்த3மாை 
என்று காணப்படுகி து. 

 
 கண்டொலாவின் பழம்தபயர் 
கண்டகறொல என்று கு ிப்பிட்றடாம். 
இறத தபயனரத் தாலமி,  KANTAKOSSYLA 
என்று கு ிப்பிடுகி ார். 
 
கட்டுலர ஆசிரியர் குைிப்பு: 
 கண்டொலாக் கல்தவட்டு 
எழுத்துகள், அறொகன் காலத்து வட 
இந்தியப் பிராமி எழுத்துகள், கி.பி. 3-
ஆம் நூற் ாண்டைவில் வைர்ச்ெியுற்  
வடிவத்னதக்தகாண்டுள்ைை. 
இக்கல்தவட்டில் உள்ை எழுத்துகைின் 
ொயனலப் பல்லவர் காலக் 
கல்தவட்டுகைில் காணலாம். அழகாை 
வடிவனமப்பும், நீள் றகாடுகளும் 
பல்லவர் கல்தவட்டுகைிலும் உள்ைை. 
பல்லவர், வடபுலப்பின்ைணியிலிருந்து 
தமிழகம் வந்தவராதலால், தமிழ் 
எழுத்துகனையும் வடபுலச் ொயலில் 
எழுதியிருப்பதாகக் தகாள்ைலாம். 
 

 
வடபுைச் சாயல் எழுத்துகளுக்குச் சிை எடுத்துக்காட்டுகள்: 
 

 
பட்டதக்கல் விரூபாக் ஷர் றகாயில் கல்தவட்டு (இனணயதைப்படம்) 
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 பல்லவர் கல்தவட்டுகைில் வடபுலச் ொயல் இருப்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, 
வல்லம் கல்தவட்னடயும், திருக்கழுக்குன் ம் கல்தவட்னடயும் கு ிப்பிடலாம். 
மறகந்திரவர்மைின் வல்லம் கல்தவட்டு, தமிழ் எழுத்துகைில் கினடத்த முதல் 
கல்தவட்டு எைக் கருதப்படுகி து. மறகந்திர பல்லவைின் காலம் கி.பி.500-530. பல்லவ 
கிரந்தத்னதயும் வடபுலச் ொயலில் தபா ித்துள்ைது கு ிப்பிடத்தக்கது. 
 

 
மறகந்திரவர்மைின் வல்லம் கல்தவட்டு (இனணயதைப்படம்) 

 

 
நரெிம்ம பல்லவைின் திருக்கழுக்குன் ம் கல்தவட்டு(பார்னவப்படி) 
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    பல்லவ கிரந்தம் (இனணயதைப்படம்)
  பிராமி எழுத்து கி.மு. 3-ஆம் 
நூற் ாண்டில் இருந்தனமயும், பின்ைர் 
அது வைர்ச்ெியுற்  நினலயில் கி.பி. 3-
ஆம் நூற் ாண்டின் றபாது வட 
இந்தியப் பகுதியிலும், தமிழகத்திலும் 
(தமிழில்) இருந்தனமயும் ஓர் 

ஒப்படீ்டிற்காகக் கீறழ தரப்பட்டுள்ைை. 
வட இந்திய வடிவின் மாற் ம் 
தமிழகத்தின் வடிவிலிருந்து 
தபருமைவில் மாறுபட்டுள்ைனதக் 
காணலாம். 500 ஆண்டுகைில் நிகழ்ந்த 
மாற் ம் இது. 

 
துனண நின் னவ: 
1. EPIGRAPHIA INDICA - Vol-27. 
2. INDIAN EPIGRAPHY AND SOUTH INDIAN SCRIPTS - By C.SIVARAMAMURTI, M.A. 
3. ANNUAL REPORTS ON INDIAN EPIGRAPHY-YEAR 1918. 
4. THE HINDU-Dt. AUGUST 21, 2017.-VIJAYAWADA EDITION.-ARTICLE by P.SUJATHA VARMA. 
5. இனணயதைப் படங்கள்  
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், றகானவ. 
அனலறபெி :  9444939156.            doraisundaram18@gmail.com 
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16. காங்கயம்-தாராபுரம்  குதியில் மதால்ைியல் 
தடயங்கள் 

 ——  து.சுந்தரம் 

முன்னுலர: 
 வரலாற்று ஆர்வலரும் திருப்பூர் 
வரீராறெந்திரன் வரலாற்று னமய 
உறுப்பிைருமாை நண்பர் உடுமனல 
ததன்தகாங்கு ெதாெிவம், தம்முனடய 
ததாழிலில் ஈடுபடும் றநரம் றபாகக் 
கினடக்கும் தபாழுதுகைிதலல்லாம் 
வரலாற்றுத் தடயங்கனைத் றதடிப் 
பயணப்பட்டுக்தகாண்றட இருப்பவர். 
அவ்வா ாை றதடல்களுள் ஒன் ில் 
தாராபுரம் அருறக, தாைக்கனர என்னும் 
ஊரில் வயல்தவைிகளுக்கினடயில் 
தைிக்கல் ஒன் ில் கல்தவட்டு 
இருப்பனதக் கண்ட ிந்தார். அந்தக் 
கல்தவட்னடப் படித்துச் தெய்திகனை 
அ ிந்துதகாள்ளும் ஆவலில் கல்தவட்டு 
பற் ிய தகவனலக் கட்டுனர 
ஆெிரியரிடம் (கல்தவட்டு 

ஆராய்ச்ெியாைர் து.சுந்தரம், றகானவ) 
பகிர்ந்துதகாண்டதில் இருவரும் 17-12-
2017 அன்று தாைக்கனர றநாக்கிப் 
பயணப்பட்றடாம். காங்கயம் 
கல்லூரிதயான் ில் உதவிப் 
றபராெிரியராகப் பணியாற்றும் 
வரலாற்று ஆர்வலர் ஆதினர 
என்பவரும் காங்கயத்தில் எங்கள் 
பயணத்தில் இனணந்துதகாண்டார். 
இப்பயணம், தாைக்கனரக் கல்தவட்னட 
ஆய்தல் என்  றநாக்கத்துடன் 
மட்டுமன் ி, வழியில் 
காங்கயத்திலிருந்து தாைக்கனர 
வனரயிலுள்ை பகுதிகைில் கினடக்கும் 
ததால்லியல் தடயங்கனைத் றதடும் 
ஒரு முயற்ெியாகவும் அனமந்தது. 
 
 

 

  
ஊதியூர் னகலாெநாதர் றகாயில்
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ஊதியூர் – சிவன் பகாயில்: 
 காங்கயத்திலிருந்து தாராபுரம் 
ொனலயில் எங்கள் பயணம் 
ததாடங்கியது. முதலில் ஊதியூர் 
என்னும் ஊனர அனடந்றதாம். 
ஊதியூரில், மனலக்றகாவில் 
ஒன்றுள்ைனத அ ிந்திருந்றதாம். 
எைறவ, அனதப்பார்க்கும் எண்ணத்தில் 
ஊதியூரில் ஒரு நிறுத்தம். ஊருக்குள் 
ஒரு ெிவன் றகாயில். னகலாெநாதர் 
றகாயில் என்னும் தபயருனடயது. 
முகப்பில் கருட கம்பம் என்று  
வழங்கும் விைக்குத்தூண் உள்ைது. 
இந்த விைக்குத் தூனண நிறுவியவர் 
தபயனரக் கல்தவட்டாக ஒரு தூணின் 
ெதுரப் பரப்பில் தபா ித்து 
னவத்திருக்கி ார்கள். 19-ஆம் 
நூற் ாண்டுக் கட்டுமாைம் (1851-ஆம் 
ஆண்டு) என்பனதக் கல்தவட்டு 
கு ிப்பிடுகி து. 
 

தூண் கல்மவட்டுகள் 

 

கல்மவட்டுப்  ாடம் –  
தூணின் றமற்பகுதிச் ெதுரம் 
 
1         கலியுக 
2         ெகார்த் 
3         தம் 4 
4         950 
5         (ர்) 
 

 
 
கல்மவட்டுப்  ாடம் –  
தூணின் கீழ்ப்பகுதிச் ெதுரம் 
 
1         விறரா 
2         தி கிரிதி 
3         வரு. உள் 
4         ளூருக்க 
5         வுண்டன் 
6         மகன் ந 
7         ல்ல குமா 
8         ரக் கவுண் 
9                ய 
10     டன் உபம் 
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 றமற்ெதுரக் கல்தவட்டில், 
கலியுக ஆண்டு, தமிழ் எண்களுக்காை 
கு ியடீ்தடழுத்துக்கைால் 
கு ிக்கப்தபற்றுள்ைது.  கலியுக ஆண்டு 
4950 என்பது வனர ததைிவாை 
கு ியடீுகள்; இறுதியில் ஒரு கு ியடீு 
ததைிவாயில்னல. கலியாண்டு 4950-க்கு 
இனணயாை தபாது ஆண்டு கி.பி. 1849 
ஆகும். அடுத்து, கீழ்ச்ெதுரத்தில், 
அறுபது ஆண்டுகள் தகாண்ட தமிழ் 
ஆண்டுகைின் வியாழ வட்டத்தில் 
அனமந்த விறராதிகிருது ஆண்டு 
கு ிக்கப்படுகி து. கல்தவட்டில், 
ெற்றுப்பினழயாக “விறராதிகிரிதி”  எை 
உள்ைது. (கல்தவட்டின் இறுதி வரியில், 
“உபயம்” என்பனதப் பினழயாக “உபம்” 
என்று எழுதிவிட்டுப் பின்ைர் விடுபட்ட 
“ய” எழுத்னத “ம்” எழுத்துக்கு றமறல 
றெர்த்திருக்கி ார்கள் என்பனதப் பார்க்க) 
விறராதிகிருது ஆண்டு, கி.பி. 1851-ஆம் 
ஆண்டில் ஏப்பிரல் மாதத்தில் 
பி க்கி து. கலியாண்டுக் கு ிப்பில் 
இருக்கும் இறுதிக் கு ியடீ்னட “2”  
எைக்தகாண்டால் கி.பி. 1851, 
விறராதிகிருது ஆகிய இரண்டும் 
தபாருந்தி வருகின் ை. எைறவ, 
உள்ளூராை ஊதியூரில் நல்ல குமாரக் 
கவுண்டன் இந்த விைக்குத் தூனண 
நூற்று அறுபத்தாறு (166) 
ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டுவித்தார் 
எைலாம். பயணத்தின் 
ததாடக்கத்திறலறய நூ ாண்டுகளுக்கு 
முந்னதய ஒரு கல்தவட்டு கினடத்த 
மகிழ்ச்ெி. 
 
 ெிவன் றகாயில், கல் 
கட்டுமாைக் றகாயிலாக இருந்தாலும் 
அதிட்டாைத்தில் கல்தவட்டுகள் 
எனவயும் காணப்படவில்னல. 

கருவன , அர்த்தமண்டபச் 
சுவர்ப்பகுதியில் அனரத்தூண்களும் 
றகாட்டங்களும் அழகு  
அனமந்துள்ைை. கருவன ச் சுவரில் 
கல் கட்டுமாைத்னத மன த்தவாறு 
ததன்முகக் கடவுளுக்கு ஒரு 
றகாட்டத்னதத் தற்காலம் எழுப்பிக் 
றகாயிலின் றதாற் த்னத 
மாற் ியுள்ைைர். ஆைால், ததன்முகக் 
கடவுைாை தட்ெிணாமூர்த்திச் ெிற்பம் 
அழகாகறவ அனமந்துள்ைது. 
 

 
தட்ெிணாமூர்த்திச் ெிற்பம் 

 
ஊதியூர் – முருகன் பகாயில்: 
 அடுத்து, மனலக்றகாயிலுக்கு 
எங்கள் பயணம். மனலயின்மீது ஏ ப் 
படிக்கட்டுகள் அனமத்திருக்கி ார்கள். 
படிக்கட்டுகள் ததாடங்கும் இடத்தில், 
மயிலுக்கு றமனடயும் மண்டபமும் 
அனமத்திருக்கி ார்கள். ஒரு பத்து 
நிமிடக் காலத்தில் மனலக்றகாயினல 
அனடந்றதாம்.  
 
 மனல ஏறுனகயில், பான யில் 
ஒரு பிள்னையார் ெிற்பம் 
புனடப்புருவமாகச் தெதுக்கப்பட்டுள்ைது. 
அருகிறலறய, இடும்பனுக்குத் 
தைிக்றகாயில் ஒன்றும் உள்ைது. 
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மனலக்றகாயிலில், மயிலுக்கு ஒரு 
மண்டபம் உண்டு. மனலக்றகாயிலில் 
முருகன், உத்தண்ட றவலாயுதொமி 
என்னும் தபயரில் எழுந்தருைி 
யிருக்கி ார். றகாயில், கல் கட்டுமாைம் 
தகாண்டது. ஆைால், இங்கும் 
கல்தவட்டுகள் காணப்படவில்னல. 
றகாயிலின் சுவர்க் றகாட்டங்கைின் 

தனலப்பகுதியில் அனமந்துள்ை 
ெிங்கமுகத் றதாரணத்துடன் கூடிய 
பகுதியில் நடுவில் மைிதமுகம் 
அனமந்திருக்கி து, இந்த மைித முக 
அனமப்னபப் றபரூர், அவிநாெி, 
இடிகனர, பரஞ்றெர்வழி ஆகிய பல 
றகாயில்கைில் காணலாம்..  
 

 

 
மனலக்றகாயிலுக்காை படிகள் 

 

 
மனலக்றகாயில்
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மயில் மண்டபத்தின் தூணில் 
கல்தவட்டு காணப்படுகி து. 
கல்தவட்டின் பாடம் கீழ்க்காணுமாறு: 

தூண் கல்மவட்டு 
ஒரு தூணின் பெற்சதுரம் 

 

 
 
1  கலியுக ெகா 
2  ப்தம் 49 
3  68 
4  துன்முகி வரு. ெித்தி 
 
 

இரண்டாவது தூணின் பெற்சதுரம் 
 

 
 
1  ன  மாெம் 
2  13 றததி ைா 
3  கரெ நல்லூ 
4  ரு தெம்பூற் ா 
5  திபன் ெிவன் 
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இரண்டாவது தூணின் பெற்சதுரம், 
கீழ்ச்சதுரம் இரண்டினுக்கும் 

இலடப் குதி 

 
1  மனல 
2  க்கவு 
3  ண்டர் 

 
 

1  குமார 
2  ன்  ா 
3  ம ொமிக் கவுண் 
4  டன் மயில்வா 
5  கைக் குரடு 
6  உபயம் 
 

 இந்தக் கல்தவட்டிலும், கலியுக 
ஆண்டு, தமிழ் எண்களுக்காை 
கு ியடீ்தடழுத்துக்கைால் 
கு ிக்கப்தபற்றுள்ைது. கலியுக ஆண்டு 
4998, தபாது ஆண்டாை கி.பி. 1897-ஆம் 
ஆண்டில் அனமகி து. கல்தவட்டில் 
கு ிப்பிடப்தபறும் தமிழ் வட்ட 
ஆண்டாை துன்முகி ஆண்டு, ஆங்கில 
ஆண்டுடன் தபாருந்துகி து. எைறவ, 
1897-ஆம் ஆண்டு துன்முகி, ெித்தினர 
மாதம் 13-ஆம் நாள் நாகரெ நல்லூனரச் 
றெர்ந்த தெம்பூற்றுக் குலத் 
தனலவராகிய ெிவன் மனலக்கவுண்டர் 
மகன் இராமொமிக் கவுண்டர் 

மயில்வாகைக் கு டு கட்டுவித்தார் 
என்பது கல்தவட்டுச் தெய்தி. 
றகாயிலின் நுனழவாயிலில் இருக்கும் 
திண்னண அனமப்பினைக் கு டு என்று 
கு ிப்பிடுவர். இங்றக, மயில் 
வாகைத்துக்கு றமனடயுடன் கூடிய 
மண்டபமும் கு டு என்னும் தபயர் 
தபற் து. கல்தவட்டில் 
கு ிப்பிடப்தபறும் நாகரெ நல்லூர் 
என்னும் ஊர் ஊதியூனரச் சுற் ியுள்ை 
பகுதியில் எங்காவது இருக்கலாம். 
அல்லது, ஊதியூரின் பழம்தபயறர 
நாகரெ நல்லூர் ஆக இருக்கலாம். 
ொன்றுகள் றதனவ. இனணயத்தில் 
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றதடுனகயில் நாகரெ நல்லூர் என்னும் 
தபயரில் ஊர்க் கு ிப்பு கிட்டவில்னல.  
 
மசட்டித்தம் ிரான் சித்தர் பகாயில்: 
 மனலக்றகாயிலிலிருந்து ஒரு 
பதினைந்து நிமிடப்பயணத்தில் 
அனமந்துள்ைது தெட்டித்தம்பிரான் ஜவீ 
றஜாதி என்னும் தபயரனமந்த றகாயில். 
இவர், தகாங்கணச் ெித்தரின் ெீடர் 
என்று கருதப்படுகி து. தகாங்கணச் 
ெித்தர், இந்த ஊதியூர் மனலக் 
குனககைில் தங்கியிருந்துள்ைார் 
என்றும், தெட்டித்தம்பிரானும் இவரது 
ெீடராக இங்றக தங்கியிருந்துள்ைார் 
என்றும் கூ ப்படுகி து. தகாங்கணச் 
ெித்தர் இங்கு, கைிமண்னணக் தகாண்டு 
குழாய்கள் தெய்து அவற் ின் றமல் 
மூலினகச் ொற் ினைப் பூெித் தம் 
வாயால் ஊதி எடுக்கும்றபாது 
அக்குழாய்கள் தபான்ைாக 
மா ிவிட்டிருக்கும் என்பது 
மக்கைினடறய வழங்கும் ததான்மப் 
புனைவு. இதைாறலறய, இந்த 
மனலக்குப் தபான் ஊதி மனல என்று 
தபயர் வழங்குவதாயிற்று என்பர். 
தெட்டித்தம்பிரான் றகாயில், 

இயற்னகயாய் அனமந்த ஒரு றகாயில். 
மிகப்தபரிதாய் இரண்டு பான கள்-
உருண்னட வடிவிலாைனவ- 
ஒன் ன்றமதலான்று ொய்ந்து 
நிற்னகயில் இனடறய உருவாை 
இயற்னகத் தனரத்தைறம றகாயிலாக 
மா ியுள்ைது. முன்பு த்றத பான கள் 
ஏற்படுத்திய நுனழவுப்பகுதியில் 
நுனழந்து உள்றை தென் ால் தபரிய 
அன றபால் விைங்குமாறு உட்பு ப் 
பான ப்பகுதினயச் ெி ிய உயரமுள்ை 
சுவர் தகாண்டு இனணத்திருக்கி ார்கள். 
படீம் ஒன்று அனமத்து அதன்றமல் 
ெித்தர் ெினல நிறுவப்பட்டுள்ைது. 
அவருக்கு முன்பு ம், வாலாம்பினக 
என்னும் தபயர் தகாண்ட தபண் 
ததய்வச் ெிற்பம் ஒன்று உள்ைது. 
மற்த ாரு படீத்தில் ெி ியததாரு 
லிங்கச் ெிற்பமும் உண்டு. அருகில் 
ெீரடி ொய்பாபா உருவச் ெினலயும் 
காணப்படுகி து. ஒரு தபண்மணியின் 
கைவில் தொல்லப்பட்ட 
அனடயாைங்கனைக்தகாண்டு, இந்த 
மனலப்பகுதியில் றதடிக் கண்தடடுத்து 
நிறுவப்பட்டறத இந்த வாலாம்பினகப் 
தபண் ததய்வம் என்று ஒரு வழக்கு. 

 

  
   தெட்டித் தம்பிரான் ெித்தர் றகாயில்        தெட்டித் தம்பிரான் ெித்தர் றகாயில்                      
                                                   உட்பு த்றதாற் ம் 
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தெட்டித்தம்பிரான் தியாைக்குடில்: 

 
மசட்டித்தம் ிரான் தியானக்குடில்: 
தம்பிரான் ெிற்பம் வணங்கப்படும் 
பான க்கூட்டின் அருகில் இன்தைாரு 
பான க்கூடு. அங்கு அனமந்த ெி ிய 
குனகத் தைம், தம்பிரான் ெித்தர் 
தியாைம் தெய்த இடமாகக் 
கூ ப்படுகி து. 
 
மகாங்கணச் சித்தர் பகாயிலும் 
உச்சிப் ிள்லளயார் பகாயிலும்: 
 தெட்டித்தம்பிரான் றகாயிலுக்கும் 
றமறல மனல உச்ெிக்குச் தென் ால் 
அங்றக தகாங்கணச் ெித்தரின் 
றகாயிலும், உச்ெிப்பிள்னையார் 
றகாயிலும் உள்ைை. றநரக்குன வு 
கருதி நாங்கள் மனல உச்ெி 
ஏ வில்னல. ஆைால், அங்கு றபாகும் 
வழியில், ெில ெிற்பங்களும், 
நடுகற்களும் காணப்பட்டை என்று 

இனணயப் பதிவு ஒன்று கு ிப்பிடுகி து 
(travel.bhusahvali.com). 
 
ஊதிெலையும் ஆஞ்சபனயரும்: 
 இராமயணக்கனதயில், 
இராவணைால் தாக்குண்டு உயிர் 
றபாகின்  நினலயில் இருந்த 
இலக்குவனைக் காப்பாற்  
ஆஞ்ெறையர் ெஞ்ெீவி மூலினகயுள்ை 
ெஞ்ெீவி மனலனயக் 
கயிலாயத்திலிருந்து இலங்னகக்கு 
தூக்கிச் தென்  பானதயில் ஓரிரு 
இடங்கைில் ெஞ்ெீவி மனலயின் 
துண்டுகள் கீறழ விழுந்தை என்றும், 
அவ்வாறு விழுந்த இடங்கைில் இந்த 
ஊதி மனலயும் ஒன்று என்பதும், 
அதன் காரணமாகறவ இம்மனல 
ெஞ்ெீவி என்னும் தபயனரயும் 
தபற் ிருக்கி து என்பதும் 
தெவிவழிக்கனதகள்.
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தாளக்கலர பநாக்கி: 
 

 
வயல்வரப்புகைினூறட பயணம் 

 
 அடுத்து நாங்கள் தாைக்கனர 
றநாக்கிப் பயணமாறைாம். காங்கயம் – 
தாராபுரம் ொனலயில் ஒரு பிரிவுச் 
ொனல வழி தென் ால் தாைக்கனர. 
வழியில் நல்லி மடம் என்று ஓர் ஊர். 
தாைக்கனரயில், அமராவதி ஆறும், 
உப்பாறும் கூடுமிடத்தில் உப்பாற்றுப் 
பாலம் உள்ைது. பயணம் இங்கு 
முடிந்தது. பாலத்திற்கப்பால், 
வயல்தவைியில் வரப்புகைினூறட 
நடந்து தென்ற ாம். 
 
வயல்மவளியில் ஒரு கல்மவட்டு: 
 வயல்தவைியில் ஐந்து, ஐந்தனர 
அடி உயரமும், இரண்டு அடி 

அகலமும், ஓரடிப் பருமனும் உள்ை 
கல்லில் எழுத்துகள் தபா ிக்கப் 
பட்டிருந்தை. கல்லின் அனைத்துப் 
பக்கங்கைிலும் எழுத்துகள் இருந்தை. 
நண்பர் ெதாெிவம் ஏற்தகைறவ ஒரு 
பக்கத்துக் கல்தவட்டினை ஒைிப்படம் 
எடுத்து னவத்திருந்தார். இன்று நாங்கள் 
பார்க்னகயில் கல் புரட்டப்தபற்  
நினலயில் படிக்கப்படாத மற்த ாரு 
பக்கம் றமல் பகுதியாய் உள்ைவாறு 
கல், வயல் தனரயில் 
கிடத்தப்பட்டிருந்தது. இயல்பு 
நினலயில் எழுத்துகனைப்படிக்க 
இயலவில்னலயாதலால், 
எழுத்துப்பரப்பின் மாவு பூெிப்படித்றதாம்.
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 கல்மவட்டுச் மசய்திகள்: 
 இன்றுள்ை பவாைிொகர் 
அனணப்பகுதி முன்பு டணாயக்கன் 
றகாட்னடயாக இருந்தது. அங்கு, 
தஹாய்ெை அரென் மூன் ாம் வரீ 
வல்லாைன் காலத்தில், அவன் 
ொர்பாகக் தகாங்குப்பகுதிக்கு ஆளுநராக 
இருந்த வரீ ெிக்னகய தண்டநாயக்கன், 
டணாயக்கன் றகாட்னடயில் 
அனமந்திருந்த மாதவப்தபருமாள் 
றகாயிலுக்கு அரென் ொர்பாக அஞ்ொத 
நல்லூர் என்னும் ஊனரக் தகானடயாக 
அைித்தான். இந்தக் தகானடனய உறுதி 
தெய்து நனரயனூர் நாட்டவர் கல்லில் 
தவட்டினவத்துள்ைைர். கல்தவட்டின் 
காலம், கல்தவட்டில் கு ித்தபடி கி.பி. 
1326-1327 ஆகும். ஏ க்குன ய எழுநூறு 
(700) ஆண்டுகள் பழனமயாை 

கல்தவட்டு. கல்தவட்டின் பாடம் 
மற்றும் கல்தவட்டு மூலம் 
ததரியவரும் வரலாற்றுச் தெய்திகனை 
விரிவாகத் தைிக்கட்டுனரயில் 
காணலாம். (கட்டுனரயின் தபயர்: 
தாைக்கனர வயல் கல்தவட்டில் 
டணாயக்கன்றகாட்னட) 
 
மகாளத்துப் ாலளயம் ஏரியும் ெதகும்: 
 தாைக்கனரக் கல்தவட்னடப் 
பார்த்துப் படித்துத் திரும்பும் வழியில், 
தகாைத்துப்பானையம் என்னும் ஊரில் 
கல்லாலாை ஒரு பழங்கால 
மதகினைக் கண்றடாம். 
ொனலயிைின்றும் உள்ைடங்கிய 
நினலயில், வயல்களுக்கினடறய மதகு 
இருந்தது. மீண்டும் வயல் வரப்பினூறட 
நடந்து தென்று மதனக அனடந்றதாம். 
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மதகில் கல்தவட்டு எதுவுமில்னல. 
ெற்று ஏமாற் றம. இருப்பினும், 
கைப்பணியில் பழங்கால மதகு 
ஒன்ன க் கண்ட ிந்தது எங்கைின் 
வரலாற்றுத் றதடலில் ஒரு வரவு 
என்று நின வுதகாண்றடாம். 
ொனலறயாரம் ஒரு ெி ிய 
பழங்றகாயில் இருந்தது. எைினமயாகத் 
றதாற் மைித்த அக்றகாயினலப் பற் ி 
அங்கிருந்த முதியவர் ஒருவரிடம் 

றகட்டறபாது, அவர், அக்றகாயில், 
ஏரிக்கருப்பன் றகாயில் என் ார். ஒரு 
காலத்தில் இங்கு ஏரி இருந்தனமக்கு 
ஏரிக்கருப்பன் றகாயிலும் மதகுறம 
ொன்றுகள் என்பது உறுதியாயிற்று. 
தகாைத்துப்பானையம் ஊரின் 
தபயர்க்காரணமும் விைக்கமுற் து. ஏரி 
காணாமல்றபாய் தற்றபாது வயல்கள் 
மட்டுறம காணப்படுகின் ை. 
 

 

 
ஏரிக்கருப் ன் பகாயில் 

 

           
ெதகு 
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 ழங்காைச் சத்திரம்: 
 

 
 

 
பாழனடந்த ெத்திர மண்டபம்
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 தகாைத்துப்பானையத்திலிருந்து 
ெற்றுத் ததானலவு பயணத்தில், 
ொனலயின் ஒரு பு ம் பழங்கால 
மண்டபம் ஒன்ன க் கண்ணுற்ற ாம். 
ொனலனய அடுத்து ஒரு 
றொைக்காட்டுக்குள் காணப்பட்ட அந்த 
மண்டபம் பாழனடந்த நினலயில், 
அணுகறவ அச்ெம் தரும் நினலயில் 
இருந்தது. இருப்பினும் நண்பர் தந்த 
ஊக்கத்தில் றொைப்பயிர்கைினூறட ெிறு 
ெிறு காட்டுச் தெடிகளுக்கினடயில் 
தடம் பதித்து (காலுக்கடியில் பாம்புகள் 
கூடத் தட்டுப்படலாம் என்னும் அச்ெம் 
கலந்த எதிர்பார்ப்புடன்) நடந்றதாம். 
மண்டபத்னதச் சுற் ிலும் தெடிகள் 
மண்டிக்கிடந்தை. மண்டபத்தின் உள்றை 
தனரப் பகுதியில் புற்றும் 
வைர்ந்திருந்தது. பழங்காலப் 
தபருவழிகைில் ஒன் ாக இப்பகுதி 
இருந்திருக்கறவண்டும். இந்த மண்டபம் 

ஒரு ெத்திரமாக 
இயங்கியிருக்கறவண்டும். நண்பர் 
மண்டபத்னதச் சுற் ியும் வந்து ஒரு 
கல்தவட்னடக் கண்டுபிடித்துவிட்டார். 
மண்டபச் சுவரின் கட்டுமாைத்தில் ஒரு 
கல்லில் எழுத்துப் தபா ிப்பு இருந்தது. 
எழுத்தனமதியும் கல்தவட்டில் இருந்த 
தொற்த ாடரும் கல்தவட்டு, 14-ஆம் 
நூற் ாண்னடச் றெர்ந்தது என்பனத 
உணர்த்திற்று. றவத ங்றகறயா 
ஓரிடத்தில் றகாயிலில் இருந்த 
கற்கனை இங்கு தகாணர்ந்து 
மண்டபத்னத எழுப்பியுள்ைைர் என்று 
கருதலாம். அவற் ில், கல்தவட்டுடன் 
கூடிய ஒரு கல் எங்களுக்குக் கிட்டியது 
ததால்லியல் தடயங்கைின் எங்கள் 
றதடலுக்கு இன்தைாரு வரவு என்பதில் 
ஐயமில்னல. மண்டபம் தற்றபாது 
ெங்கராண்டாம்பானையம் பட்டக்காரர் 
வெம் இருப்பதாகத் ததரிகி து..

 

 
கல்தவட்டுள்ை   துண்டுக்கல் 

(ெிவப்பு வனையத்துள் கல்தவட்டு) 
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கல்தவட்டு 
 
 
 
 
கல்மவட்டின்  ாடம்: 
1  ற்கு யாண்டு மூன் 
2  (உ)னமச்ெிறயந் ஆளு 
3  ழுந்தரு(ைி)விச்ெ (இ)வற்கு 
4  நன் ாக னவச்ெ விைக்கு 
 
 
 
 

 
 தபரும்பாலும் தகாங்குச் 
றொழர்கைின் கல்தவட்டுகள் மிகுதியாக 
உள்ை இப்பகுதியில், கல்தவட்டுகைில் 
அரெனையும் அரெைின் 
ஆட்ெியாண்னடயும்  கு ிக்கும் ததாடர் 
“றதவற்கு யாண்டு ...ஆவது”  எை 
அனமவது வழக்கம். இந்தக் 
கல்தவட்டிலும் அவ்வனகத் ததாடர் 
காணப்படுகி து. அரெைின் 
ஆட்ெியாண்டு மூன்று என்பது ததைிவு. 
”ஆளு”  என்னும் முழுனம தப ாத 
தொல் “ஆளுனடயார்” என்பதன் 
குன ப்பகுதியாகும். இத்ததாடர் 
றகாயிலில் எழுந்தருைியிருக்கும் 
இன வனைக் கு ிக்கும் ததாடராகும். 
எைறவ, ஒரு றகாயினலப் பற் ிய 
கு ிப்பு தப ப்படுகி து. மூன் ாவது 
வரியில் உள்ை ”ழுந்தரு(ைி)விச்ெ 
(இ)வற்கு”  என்னும் ததாடர் றகாயிலில் 
ஒரு ததய்வத்துக்குச் ென்ைதி 
ஏற்படுத்திய தெய்தினயக் கு ிக்கும். 
ெிவன் றகாயில் ஒன் ில் ஒரு 
பிள்னையானரறயா, இனைய 

பிள்னையானரறயா (முருகன்), 
றக்ஷத்திரபாலப் பிள்னையானரறயா 
எழுந்தருளுவித்தல் வழக்கம். 
அவ்வா ாை ஒரு கடவுனை 
எழுந்தருளுவித்தனத றமற்படி ததாடர் 
கு ிக்கி து. நன் ாக என்னும் தொல் 
ஒருவர் நலனுக்காக என்று தபாருள் 
தரும். னவச்ெ விைக்கு என்னும் 
ததாடர், றகாயிலுக்கு நந்தாவிைக்கு 
தகானடயாக அைிக்கப்பட்டது 
என்பனதக் கு ிக்கி து. 
தகானடயாைியின் தபயர் ‘உனம’  
(உனமச்ெி) என்பதாகலாம். எைறவ, 
உனம என்பவர், தமக்கு உ வாை 
றவத ாருவரின் நலனுக்காகக் 
றகாயிலின் ஒரு ென்ைதிக்கு விைக்குக் 
தகானடனய அைித்துள்ைார் என்பது 
கல்தவட்டு தொல்லும் தெய்தியாகும். 
 
நீைம்பூர் காளியம்ென் பகாயில் 
 ஊர் திரும்பும் இறுதிக்கட்டத்தில் 
நீலம்பூர் காைியம்மன் றகாயிலுக்குச் 
தென்ற ாம். பிற்காலக் கல்தவட்டு 
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(நூ ாண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக 
இருக்கும் கல்தவட்டு) ஏறதனும் 
கினடக்கலாம் என்று 
பார்னவயிட்றடாம்.  
 

 
 
ஆைால், கல்தவட்டு கினடக்கவில்னல. 
றகாயில் கற் ைியாகப் 
புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ைது. பலர் 
தகானடயைித்த தற்காலக் 
கல்தவட்டுகள் காணப்பட்டை. 
அவற் ில், ஈஞ்ெ குலம், நீல குலம், 
றெரன் குலம் ஆகிய குலங்கனைச் 
றெர்ந்த தவள்ைாைக் கவுண்டர்கள் 
தகானட அைித்த தெய்திகள் உள்ைை. 
தகாங்குப்பகுதியில், 12-ஆம் 
நூற் ாண்னடச் றெர்ந்த தகாங்குச் 
றொழர் கல்தவட்டுகைில் தவள்ைாைர் 
தகானட பற் ிய தெய்திகள் நின யக் 
காணப்படுகின் ை. அவற் ில் 
குலப்தபயர்கள் தவ ாது 
இடம்தபறுவனதக் காண்கிற ாம். 
றமலும், அக்கல்தவட்டுகைில் 
“காணியுனடய” என்று பயில்வனதக் 
காணலாம். அது றபான் , ”காணியாைர்” 
என்னும் ஒரு ததாடரும்   
தற்றபானதய கல்தவட்தடான் ில் 
காணப்பட்டது. பனழய மரபு தற்றபாதும் 
ததாடர்கி து எைலாம். 

உவச்சர்: 
 றொழர் காலக் கல்தவட்டுகைில், 
உவச்ெர் என்றபார் பற் ி நின யக் 
கல்தவட்டுகைில் கு ிப்புகள் உள்ைை. 
மத்தைம், காைம் முதலிய 
இனெக்கருவிகனைக் றகாயிலில் 
இனெக்கும் இனெக்கனலஞர்கள் 
உவச்ெர் எைப்பட்டைர். 
கல்தவட்டுகைில் இனெ என்பது 
தகாட்டு என்னும் தொல்லால் 
கு ிக்கப்படுகி து. இவர்கைின் 
இனெப்பணினயக் கல்தவட்டுகள் 
“உவச்சு, உவச்சுப்பணி”  என்று 
கு ிப்பிடுகின் ை. உவச்ெர்களுக்குக் 
றகாயில் ொர்பாக நிலம் மாைியமாகக் 
தகாடுக்கப்பட்டது. இனத “உவச்ெ 
விருத்தி”, “உவச்சுப்பு ம்”  ஆகிய 
கல்தவட்டுச் தொற்கள் சுட்டுகின் ை.  
 

 
உவச்ெர் பற் ிய கல்தவட்டு 
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உவச்ெர், பின்ைாைில் பூனெ 
யாைராகவும் பணியாற் ியுள்ைைர். 
உவச்ெர் என்னும் பனழய மரபுப் தபயர் 
இக்காலத்தும் ததாடர்கி து. இன்றும் 
உவச்ெர் என்னும் ெமுதாயப் பிரிவிைர் 
உள்ைைர். அவ்வா ாை உவச்ெர் 
ஒருவர் இக்றகாயிலில் பூனெயாைராக 
இருப்பனத அ ிந்றதாம். பல 
தனலமுன கைாகப் பூனெத் ததாழினல 
மரபாகக் தகாண்டுள்ை 
உவச்ெப்பூனெயாைர்கள் இக்றகாயிலில் 
பணி தெய்கின் ைர். அவர்கள் 
இக்றகாயிலில் அங்காை பரறமசுவரி 
திருக்றகாயினல எடுப்பித்தார்கள் 
என்னும் தெய்தினய ஒரு கல்தவட்டு 
தாங்கி நிற்கி து. 
 
முடிவுலர: 
 வைமாை ஆற் ங்கனரப் 
பகுதிகைில் நகரம், நாகரிகம், 
றகாயில்கள், றவைாண்னம ஆகிய 
பல்றவறு பின்புலங்கைில் வரலாற்றுத் 
தடயங்கள் நின யக் காணப்படும். 
அவ்வனகயில், அமராவதி ஆற் ினை 
ஒட்டித் ததால்லியல் தடயங்கள் 
இருப்பது மிக இயல்பு. கடந்த 

காலங்கைில் இப்பகுதியில் பல 
ஆய்வுகள் நனடதபற்றுள்ைை. 
இன் ைவில், எங்கள் றதடுதலிலும் ெில 
தடயங்கள் கிட்டியுள்ைை. ஒரு 
றகாயிலுக்குத் ததானலவில் 
அனமந்துள்ை ஊரின் வைமாை நிலம் 
அக்றகாயிலுக்குக் தகானடயாக 
அைிக்கப்பட்டது, ஏரிகளும் குைங்களும் 
அனமத்து றவைாண்னமக்கு முதன்னம 
இடம் அைித்தனம, அந்த ஏரி 
குைங்கனைப் பாதுகாப்பதில் மக்கள் 
இன  நம்பிக்னகயும் பங்குதபற்  
நாட்டார் மரபு, இனடக்காலச் சூழலில் 
நிலவிய ெமுதாய மரபுகைாை 
காணியுனடனம, உவச்சுப்பணி ஆகியை 
இன் ைவும் ததாடரும் நினல ஆகியை 
எமது றதடல் பயணத்தில் அ ிய 
வந்தை. பழங்கல்தவட்டுகள், 
பழஞ்ெிற்பங்கள் ஆகியைவற்ன ப் 
பாதுகாப்பதில் ததால்லியல் துன  
முனைப்புக் காட்டறவண்டும். 
தாைக்கனரயில் உள்ை றபாெைர் 
காலத்துக் கல்தவட்டினை அரசு 
அருங்காட்ெியகத்தில் னவத்துப் 
பாதுகாக்க றவண்டும் என்  
எண்ணமும் எழுந்தது. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் 
doraisundaram18@gmail.com 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், றகானவ.அனலறபெி :  9444939156. 
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17. திருச்மசன்னம்பூண்டிக் கல்மவட்டுகள் 

 ——  து.சுந்தரம் 

 

 றொழமண்டல வரலாற்றுத் 
றதடல் குழுவின் திருனவயாறு மரபு 
நனடப்பயணத்தின்றபாது (06-05-2018) 
திருச்தென்ைம்பூண்டித் திருக்கனடமுடி 
மஹாறதவர் றகாயிலுக்குச் 
தென் ிருந்றதாம். கல்தவட்டுகள்  
 

பலவற்ன க் தகாண்டுள்ை   
வரலாற்றுச் ெி ப்புக் தகாண்ட 
இக்றகாயிலின் நினலக்காலில் உள்ை 
கல்தவட்டின் ஒைிப்படம் கீறழ 
தரப்பட்டுள்ைது.  கல்தவட்டின் 
பாடமும் விைக்கமும் இங்றக:..

கல்மவட்டுப் ாடம்: 
1    ஸ்வஸ்திஸ்ரீ 
2    ததள்ைாற்த  
3     ிந்த  நந்தி 
4    ப்றபாத்தனரய 
5    ர்க்கு யாண்டு 
6    18 ஆவது தி 
7    ருக்கனடமுடி 
8    மஹாறதவர்க் 
9    கு இரண்டு தநா 
10   ந்தா விைக்கினு 
11   க்கு குடுத்த தபா 
12   ன் அறுபதின் 
13   கழஞ்சு இப்தபா 
14   ன் தகாண்டு பலி 
15   னெ ஊட்டிைா 
16   ல் நாழ்வாய் நா 
17   ழி தநய் முட்டாறம 
[கல்தவட்டுப்படம் 
முழுக்கல்தவட்னடயும் காட்டவில்னல]   

 
விளக்கம்: 
  பல்லவ மன்ைன் மூன் ாம் 
நந்திவர்மன், அவனை எதிர்த்த 
றொழனரயும், பாண்டியனரயும் 
தவள்ைாறு என்னுமிடத்தில் நடந்த 

றபாரில் றதாற்கடித்ததைால் 
ததள்ைாத  ிந்த நந்திவர்மன் என்று 
அனழக்கப்தபறுகி ான். இவைது 
ஆட்ெிக்காலம் கி.பி. 825-850. இவைது 
18-ஆம் ஆட்ெியாண்டில் தபா ிக்கப்பட்ட 
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கல்தவட்டுதான் நாம் இங்கு காணுவது. 
எைறவ கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 843.  
கல்தவட்டுப்படம் முழுக் 
கல்தவட்னடயும் காட்டவில்னல.   
 
  “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ”  என்னும் 
மங்கலச் தொல்லுடன் கல்தவட்டு 
ததாடங்குகி து. ஸ்வஸ்திகச் 
ெின்ைமும், ஸ்ரீவத்ெமும் 
இனணந்ததுதான் “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ”.  
இச்தொல் கிரந்த எழுத்துகைால் 
எழுதப்பட்டுள்ைது. றொழ அரெர்கள், 
பரறகெரி, இராெறகெரி என்னும் ெி ப்புப் 
தபயர்கனைத் தம் தபயருடன் 
இனணத்துக்தகாண்டதுறபால், பல்லவர் 
தம் தபயருடன் றபாத்தனரயர் 
(றபாத்தனரெர்) என்னும் ெி ப்புப் 
தபயனர இனணத்துக்தகாண்டைர்.  
றபாத்து என்பது ஆண்கன் ினைக் 
கு ிப்பது. பல்லவரின் இலச்ெினை நந்தி 
(கானை) ஆனகயால், அரெர்கள் 
றபாத்தனரயர் என்று ெி ப்புப் தபயனர 
இனணத்துக்தகாண்டைர் எைக் 
கருதலாம். அரெரின் ஆட்ெியாண்டு 
பதிதைட்டு என்பது தமிழில் வழங்கும் 
எண்கைின் கு ியடீ்டில் 
எழுதப்பட்டுள்ைது (ய=10 அ=8, யஅ=18). 
றகாயிலில் எழுந்தருைியிருக்கும் 
இன வரின் தபயர் கனடமுடி 
மகாறதவர்  என்பது. கனட என்னும் 
காலின் அடினயயும், முடி என்னும் 

தனல முடினயயும் அயனும், மாலும் 
காணப் தப ாமல் நின்  காட்ெினய 
இலிங்றகாத்பவர் ெிற்பத்தில் 
காண்கிற ாம். அதன் அடிப்பனடயில் 
திருக்கனடமுடி மகாறதவர் என்னும் 
தபயர் அனமந்திருக்கக் கூடும். 
ஆைால், இறத றகாயிலின் றவறு 
கல்தவட்டுகள் இன வைின் தபயனரத் 
திருச்ெனடமுடி மகாறதவர் என்றும்  
கு ிப்பிடுகின் ை. 
 
  கல்தவட்டு, றகாயிலுக்கு 
தநாந்தாவிைக்குக்கு (நந்தாவிைக்கு 
என்னும் வழக்கும் உண்டு) அறுபது 
கழஞ்சு தபான் தகானட 
தகாடுக்கப்பட்டனதத் ததரிவிக்கி து. 
இந்தப் தபான் அறுபது கழஞ்சு 
ஸ்ரீபண்டாரத்தில் (றகாயில் 
கருவூலத்தில்) முதலாக (மூலதைமாக) 
னவக்கப்படும். அதிலிருந்து 
கினடக்கப்தபறும் பலினெயால் (வட்டி) 
நாள்றதாறும் ஒரு நாழி தநய்னயக் 
தகாண்டு விைக்றகற் ப்படும். பலினெ, 
ெில கல்தவட்டுகைில் தபாலினெ 
எைவும் கு ிக்கப்தபறும். 
விைக்தகரிக்கும் தெயலுக்குத் தனட 
ஏற்படக்கூடாது என்பனதக் கு ிக்கக் 
கல்தவட்டில் “முட்டாறம”  (முட்டாமல்) 
என்று கு ித்திருப்பனதக் காணலாம். 
 
 

 
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் 
doraisundaram18@gmail.com 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், றகானவ.அனலறபெி :  9444939156. 
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18. சதுரங்க  ட்டினம் – ெலை ெண்டைப் ம ருொள் 
பகாயில் 

 ——  து.சுந்தரம் 

 

 ெதுரங்க பட்டிைம் (ெட்ராஸ்) 
பற் ிய தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துன யின் 
பதினவப் பார்த்துக் தகாண்டிருக்கும் 
றபாது அதில், மனலமண்டலப் 
தபருமாள் றகாயில் வாயில் கதவில் 
உள்ை கல்தவட்டு ஒன் ின் படத்னத 
தவைியிட்டு அக்கல்தவட்டின் காலம் 
1603 என்று கு ிப்பிட்டிருந்தார்கள்.  
கல்தவட்டு, தமிழிலும் கன்ைடம் 
அல்லது ததலுங்கு தமாழியிலும் 
எழுதப்பட்டிருந்தது. தமிழ்ப்பகுதியில், 

தமிழ் ஆண்டாை ரவுத்திரியும், 
கன்ைடப்பகுதியில் ெக ஆண்டு 1662  
என்றும் ததைிவாகக் காணப்பட்டது. 
இவ்விரு கு ிப்புகளும் கி.பி. 1740 -ஆம் 
ஆண்டுக்கு மிகச் ெரியாகப் 
தபாருந்துகின் ை. எைறவ, 
கல்தவட்டின் காலம், சுற்றுலாத்துன க் 
கு ிப்பில் உள்ைவாறு கி.பி. 1603 அல்ல 
என்றும் ெரியாை ஆண்டு கி.பி. 1740 
என்றும் அ ியலாயிற்று. 
 

 
தெிழ்ப் குதியின் கல்மவட்டுப் ாடம்: 
1 (ஸ்ரீமது) ொலிவாகை ெகாற்தம் 16 . .  
2 . . தெல்லாநின்   வுத்திரி வரு. . 
3 (னத) மீ தெமி திங்கள் கிழனம 
4 (உ)த்திரட்டாதி நக்ஷத்திரம் . . . (சுப) 
5 திைத்தில் றகாபுர வாெல் மண்டபம் 
6 (ஸ்ரீம)ல மண்டல சுபாமி(யா)ர் கிரு(பா) 
7 க்ஷத்துைாறல கட்டி முடிஞ்சுது 
 
மதலுங்கு/கன்னடப் குதி: 
8 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ விஜறயாத்புதய 
ொலிவா(ஹை) 
9 (ெ)காப்தம் 1662 ஸம்வத்ஸரா. . . . 
10 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

  11 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
  12 ஸ்ரீமலமண்டலஸ்வாமி க்ருபாகடா(க்ஷம்) 
  13 . . . மண்டபம் . . . . . . . . . .
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குைிப்பு:   
 17-ஆம் நூற் ாண்டில் 
ெதுரங்கப்பட்டிைத்தில் 
வணிகத்துக்காகக் குடிறய ிய 
டச்சுக்காரர்கள் றகாட்னட 
ஒன்ன க்கட்டிைார்கள் என்று 
அ ிகிற ாம். கி.பி. 1818-இல் 
ஆங்கிறலயர் இக்றகாட்னடனய 
முற்றுனகயிட்டுக் னகப்பற் ிைார்கள். 
றமலும், ெட்ராஸ் றகாட்னட 
வைாகத்தில் காணப்படும் கல்லன கள் 
கி.பி. 1620 முதல் கி.பி. 1769 
வனரயிலாை காலகட்டத்தில் 
எழுப்பப்பட்டுள்ைை. எைறவ, கி.பி. 1740 
– ஆம் ஆண்டுக் காலகட்டத்தில் 
ெதுரங்கப்பட்டிைம் பகுதி டச்சுக்காரர் 
வெம் இருந்திருப்பது உறுதியாகி து.  
அறத கால கட்டம், நாயக்கர் ஆட்ெி 
அல்லது பானையப்பட்டு அனமப்பின் 
இறுதிப்பகுதியாகவும் இருந்திருக்கக் 
கூடும். ஏதைைில், கி.பி. 1800 வனர 
பானையப்பட்டுகள் தமிழகத்தில் 
இருந்துள்ைை. கல்தவட்டில் “மல 
மண்டல சுபாமியார் 
கிருபா…க்ஷத்துைாறல என்பது 
ததலுங்கு/கன்ைடப்பகுதியிலும் ” 
ஸ்ரீமலமண்டலஸ்வாமி 
க்ருபாகடா(க்ஷம்)” என்று 
எழுதப்பட்டுள்ைது. இத்ததாடர், 
இப்பகுதியில் பானையப்பட்டு அல்லது 
அதன் ததாடர்ச்ெியாக வந்த ெிறு 

மண்டலத் தனலவர்கைின் ஆளுனக 
இருந்திருக்கறவண்டும் என்பனதப் 
புலப்படுத்துகி து என்றும்,  அத்தனகய 
ஒரு மண்டலத் தனலவராை மனல 
மண்டலத்தனலவரால் இக்றகாயிலின் 
றகாபுர வாயில் மண்டபம் கி.பி. 1740 – 
ஆம் ஆண்டில் 
கட்டப்பட்டிருக்கறவண்டும் என்றும் 
முதல்கட்ட ஆய்வுப்பார்னவயாகத் 
றதான் ியது. ஆைால், ததால்லியல் 
அ ிஞர்கைின் கருத்னதக் 
றகட்ட ிந்தறபாது, பானையப்பட்டு 
ஆட்ெி நிலவிய காலத்தில், 
மண்டலத்தனலவர் 
“மகாமண்டறலசுவரர்” என்னும் 
தபயரால் அனழக்கப்பட்டார் என்றும், 
இக்கல்தவட்டில் “மலமண்டலசுவாமி 
கிருபாகடாக்ஷம்’ என் ிருப்பதால் 
அத்ததாடர் றகாயிலில் 
எழுந்தருைியிருக்கும் தபருமானைறய 
கு ிக்கும் என்றும் கருத்துத் 
ததரிவித்தைர். திருப்பதிப்தபருமாள், 
மனலயப்பொமி என்னும் 
தபயனரக்தகாண்டுள்ைார் என்பனதயும் 
கருதறவண்டும். இக்கருத்தின் 
அடிப்பனடயில், றகாபுர வாெல் 
மண்டபத்னத ஆட்ெியாைர் எவரும் 
கட்டுவிக்கவில்னல என்றும் இது, 
தபாது மக்கள் பணியாகறவ 
இருக்கறவண்டும் என்றும் அ ிகிற ாம்.

 
பார்னவ:  https://tamilnadu-favtourism.blogspot.com/2016/10/malai-mandala-perumal-temple.html 
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் 
doraisundaram18@gmail.com 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், றகானவ.அனலறபெி :  9444939156. 
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19. முதைாம் இராசராசனின் புகழ் ம ற்ைக் கல்மவட்டு 

 ——  து.சுந்தரம் 

 

முன்னுலர: 
 முதலாம் இராெராென் தான் 
எடுப்பித்த றகாயிலுக்குத் தான் 
தகாடுத்த தகானடகனையும், தன் 
அக்கன், தன் அரெியர் ஆகிறயார் 
தகாடுத்த தகானடகனையும், 
அவற்ற ாடு யாதரல்லாம் தகானட 

தகாடுத்தைறரா அவர்கைின் 
தகானடகனையும் பதிவு தெய்த ஒரு 
புகழ் தபற்  கல்தவட்டின் 
ஒைிப்படத்னதக் காண றநர்ந்தது. 
அக்கல்தவட்டுத் தகவல் இங்கு 
தகாடுக்கப்படுகி து. 
 

 
 
 முதைாம் இராசராசன் தஞ்லசக் பகாயில் எடுப் ித்தலெக்குச்  சான்று 
 
கல்மவட்டின்  ாடம்: 
1    ஏதத் விச்0வ நிருப ச்0றரணி தமௌலி மாறலாபலாைிதம் ொ0ஸநம் ராஜராஜஸ்ய 
ராஜறகஸரி வர்மண:  
திருமகள் றபாலப் தபருநிலச்தெல்வியுந் தைக்றகயுரினமபூ 
2    ண்டனம மநக்தகாைக் காந்தளூர்ச்ொனல கலமறுத்தருைி றவங்னகநாடுங் கங்க 
பாடியுந் தடினகபாடியும் நுைம்பபாடியுங் குடமனல நாடுங் தகால்ல 
3    முங் கலிங்கமும் எண்டினெ புகழ்தர ஈழமண்டலமும் இரட்டபாடி ஏழனர இலக் 
கமுந் திண்டி ல் தவன் ித் தண்டாற்தகாண்ட தன்தைழில் வைரூ          
4    ழியுதைல்லா யாண்டுந் ததாழுதக விைங்கும் யாண்றடய் தெழியனரத்றதசுதகாள் 
றகாராஜறகஸரி வர்ம்மராை ஸ்ரீ ராஜராஜ றத3வர்க்கு யாண்டு இ 
5    ருபத்தா ாவது நாள் இருபதிைால் உனடயார் ஸ்ரீ ராஜராஜறதவர் தஞ்ொவூர்க் 
றகாயிலிநுள்ைால் இருமடிறொழநின் கீனழத்திரும 
6    ஞ்ெநொனல தா3நஞ்தெய்தருைாவிருந்து பாண்ட்யகுலாெ0நி வைநாட்டுத் தஞ்ொ 
வூர்க்கூற் த்துத் தஞ்ொவூர் நாம் எடுப்பிச்ெ திருக்கற் ைி 
7    ஸ்ரீ ராஜராஜசீ்0வரமுனடயார்க்கு நாங்குடுத்தநவும் அக்கன் குடுத்தநவும் நம் 
தபண்டுகள் குடுத்தநவும் மற்றும் குடுத்தார் குடுத்தநவும் 
8    ஸ்ரீவிமாநத்தில்க் கல்லிறல தவட்டுக என்று திருவாய் தமாழிஞ்ெருை ............... 
 
விளக்கம்: 
வடதமாழிச் சுறலாகம் 
  ததாடக்கத்தில் வரும் ”ஏதத் விச்0வ நிருபச்0றரணி தமௌலி மாறலாபலாைிதம் 
ொ0ஸநம் ராஜராஜஸ்ய ராஜறகஸரி வர்மண:”  என்பது வடதமாழிச் சுறலாகம் ஆகும். 
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இச் சுறலாகம் இராெராெனுனடய 
தஞ்னெக் கல்தவட்டுகைில் நான்கில் 
மட்டுறம காணப்படும் அரியததாரு 
சுறலாகமாகும். இதன் தபாருள்,  
“(தன்னை வணங்கும்) முடிமன்ைர் 
கூட்டத்திைரின் கிரீடங்கைில் உள்ை 
னவரங்கைிைால் ஒைிவிைக்கம் தபற்  
(பாதங்களுனடய) ஸ்ரீ ராஜராஜன் 
எைப்படும் ராஜறகஸரிவர்மனுனடய 
ொெைம் இது”  என்பதாகும். ததாடர்ந்து 
வருகின்  தமிழ்ப்பகுதி – நான்கு 
வரிகள் - இராெராெைின் தமய்க்கீர்த்திப் 
பகுதியாகும். தமய்க்கீர்த்தி எழுதும் 
முன னய இராெராெறை முதலில் 
உருவாக்கிைான் எைலாம். 
இம்தமய்க்கீர்த்தி முன னயப் பின் 
வந்த றொழரும், பாண்டியரும் 
பின்பற் ிைர். இராெராெைின் ஆட்ெிக் 
காலம் கி.பி. 985-1014. தமய்க்கீர்த்தி 
எழுதும் முன  அவைது எட்டாம் 
ஆட்ெியாண்டு முதல் ொெைங்கைில் 
இடம் தபறுகி து. 
 
காந்தளூர்ச் சாலை கைெறுத்தருளி: 
  தமய்க்கீர்த்தியில், அவைது 
முதல் தவற் ியாகிய 
காந்தளூர்ச்ொனல கலமறுத்தனம 
சுட்டப்தபறுகி து. றெரவரெைாகிய 
பாஸ்கரரவி வர்மைின் 
மரக்கலங்கனைக் (கப்பற்பனடனய) 
காந்தளூர்ச்ொனலயில் றபார் நிகழ்த்தி 
அழித்தான் என்பது ஒரு கருத்து. 
ொனல என்பது உணவுச்ொனலனயக் 
கு ிக்கும் என்பதாகவும், கலமறுத்தல் 
என்பது இத்தனை மாணவர்க்கு உணவு 
அைிக்கலாம் என்று வனரயன  
தெய்தல் என்பதாகவும் இன்தைாரு 
கருத்து. ொனல என்பது உணவு 
அைிக்கும் அ ச் ொனல எைவும், 

காந்தளூர் அ ச்ொனலயில் றொறு 
அட்டுவனத அரென் நிறுத்திய 
தெய்தினயக் கு ிப்பதாகறவ 
ததால்லியல் அ ிஞர் து.அ. 
றகாபிநாதராவ் தகாண்டார். கவிமணி 
றதெிகவிநாயகம் பிள்னை அவர்களும் 
இதனை ஆய்ந்து, “அரென் காந்தளூர் 
றொற்றுச்ொனலயில் உணவு 
அைிக்கறவண்டிய முன னய 
நிர்ணயித்துத் திட்டம் தெய்தான்”  
என்று கூ ியுள்ைார். உணவுச் ொனல 
என்னும் கருதுறகானைப் 
தபரும்பாலாை ஆய்வ ிஞர்கள் 
ஒப்புக்தகாள்ைவில்னல எைத் 
ததரிகி து. ஆைால், ததால்லியல் 
ஆய்வ ிஞர் தி.நா. சுப்பிரமணியன் 
இனத றவத ாரு றகாணத்தில் 
அணுகுகி ார். ”கி.பி. 868-ஆம் ஆண்டில் 
றவணாட்டு ஆய்குல றவந்தைாை 
கருநந்தடக்கன் என்பான் காந்தளூரில் 
உள்ை ொனலனய மாதிரியாகக் 
தகாண்டு அனதப் பின்பற் ிப் 
பார்த்திவறெகரபுரம் என்னுமிடத்தில் 
ஒரு ொனல நிறுவியனதத் 
ததரிவிக்கும் தெப்றபட்டுச் ொெைத்தில்” 
விைக்கமாக உள்ை தெய்திகைின் 
அடிப்பனடயில், ”காந்தளூர்ச்ொனலயும், 
அனதப்பின்பற் ி நிறுவப்பட்ட 
பார்திவறெகரபுரத்துச் ொனலயும் 
ஒருவனகப் பாடொனலதான்; 
மாணவர்கள் அவ்விடத்திறலறய தங்கி 
உணவு தகாண்டு 
படித்துவந்திருக்கி ார்கள்; அந்தச் 
ொனலக்தகைத் தைியாக றவண்டிய 
தொத்து இருந்துள்ைது; அதன் 
தனலயடீற்  நிர்வாகம் 
ஆெிரியர்களுக்கு நிகராை ெட்டர்கள் 
என்பாரிடம் இருந்தது. தன்ைாட்ெி 
தபற்  தற்காலத்துப் பல்கனலக் 
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கழகங்களுக்கு ஒப்பாக அச்ொனல 
விைங்கியது.” (கட்டுனர ஆெிரியர் 
கு ிப்பு: தற்காலம் இயங்கிவரும் 
IAS/ARMY ACADEMY என்னும் 
அனமப்புகறைாடு ஒப்பிடலாம்?). அங்கு 
பயின்  மாணவர்கள், றவதப்புறராகிதக் 
கல்வியுடன், நாட்டு நிர்வாகம், 
றபார்முன  ஆகியைவற்ன யும் – 
அதாவது CIVIL, MILITARY  ஆகிய 
இருதி த்த நிர்வாக அ ிவினைக் – 
கற்றுத்றதர்ந்து, தமிழகத்தின் 
மூறவந்தரிடத்தும் பிரமமாராயர் 
றபான்  தபரும் பதவியில் 
பணியாற்றும் தகுதியினைப் 
தபற் ார்கள். 
 
  இவர்கள் பிராமணராய் 
இருந்தைர். எந்த ஓர் அரசுக்கும் 
கட்டுப்படாத ஒரு நிறுவைமாக 
இயங்கிவந்த அச்ொனலயில் ஏற்பட்ட 
ெிக்கனல (அல்லது முன றகடு?) 
தந ிப்படுத்தறவண்டிவந்தறபாது  
பனடவலி தகாண்றட அனதச் தெய்து 
முடிக்க றவண்டியிருந்தது. முதலாம் 
இராெராென் மட்டுமல்ல, அவனை 
அடுத்து ஆட்ெி தெய்த முதலாம் 
இராறெந்திரன், தபயரன் முதலாம் 
இராொதிராென், முதலாம் 
குறலாத்துங்கன் ஆகியவர்களும் 
காந்தளூர்ச் ொனல றமல் பனட 
நடத்திக் கலமறுத்தார்கள் என்பனத 
இவ்வரெர்கைின் தமய்க்கீர்த்திகைிலும் 
காணலாம். (கட்டுனர ஆெிரியர் கு ிப்பு: 
காந்தளூர்ச் ொனலயில் நிகழ்ந்த 
நிர்வாகச் ெிக்கல்கள் அல்லது நிர்வாக 
இடர்ப்பாடுகள் அல்லது நிர்வாக 
முன றகடுகள் ”கலம்”  என்னும் 
ததாடராறலா அல்லது  ”கலன்”  
என்னும் ததாடராறலா 

கு ிப்பிடப்பட்டை என்றும், இவ்வனகக் 
றகடுகனைக் கனைதல் “கலமறுத்தல்” 
அல்லது “கலைறுத்தல்”  என்று 
கூ ப்பட்டது எைவும் தகாள்ைலாம். 
ஏதைைில், “கலன்”  என்று ஒரு 
தொல்னலக் கல்தவட்டுகைில் 
காண்கிற ாம்.  கல்தவட்டுச் 
தொல்லகராதியில் அதற்கு 
”வில்லங்கம்”  எைப் தபாருள் 
தரப்பட்டுள்ைது. எடுத்துக்காட்டாகச் 
சுட்டப்பட்ட கல்தவட்டு, 
ததன்ைிந்தியக்கல்தவட்டுகள் ததாகுதி-7 
– க.தவ.எண்: 430 – ஆண்ட ிக்னக எண்: 
217/1901. அக்கல்தவட்டு, மாக ல்  
திருமலீசுவரர் றகாயிலில் உள்ை 
கல்தவட்டு. ஜயங்தகாண்டறொழ 
மண்டலத்து, காலியூர்க் றகாட்டத்து 
பாகூர் நாட்டு உக்கலாை 
விக்கிரமாபரணச் ெதுர்றவதிமங்கலத்து 
மகாெனபயிைர், இறத மண்டலத்னதச் 
றெர்ந்த ஈக்காட்டுக் றகாட்டத்துக் 
காக்கலூர் நாட்டுச் றெனலயில் 
என்னும் ஊனரச் றெர்ந்த வாணிகன் 
படம்பக்க நாயகன் அழகிய 
தபருமாளுக்குப் பிடானகயூர் ஒன்ன  
விற்றுக்தகாடுக்கின் ைர். இவ்வூர்க்கு 
வில்லங்கம் ஏதுமில்னல என்றும், 
அவ்வாறு வில்லங்கம் காணவரின், 
றமற்படி மகாெனபயாறர 
அவ்வில்லங்கத்னதத் தீர்த்துனவக்கக்   
கடனமப்பட்டவர் எைக் கல்தவட்டுச் 
தெய்தி கூறுகி து. 
 
கல்மவட்டின் வரிகள்: 
 ”றெனலயில் வாணிகன் 
படம்பக்க நாயகன் அழகிய 
தபருமாளுக்கு உக்கலாை 
விக்கிரமாபரணச் ெதுர்றவதிமங்கலத்து 
மகாெனபறயாம் இப்படியிவனுக்கு 
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விற்றுக்குடுத்த இவ்வூர்க்கு 
எப்றபர்ப்பட்ட கலனுமில்னல 
கலனுலவாய்த் றதாற் ில் 
நாங்கறை தீர்த்துக்குடுக்கக் 
கடறவாமாகவும்..............” 
 
   கலமறுத்தல் என்னும் 
ததாடருக்குக் கல்தவட்டு அகராதி, 
“றபாட்டியில் தவன்று”  என்றும் “தனட 
நீக்கி(?)”   என்றும் தபாருள் தந்துள்ைது. 
இத்தரவுகள், தி.நா. சுப்பிரமணியன் 
அவர்கைின் கருதுறகாளுக்கு வலு 
றெர்ப்பதாகறவ அனமந்துள்ைை 
எைலாம். 
 
இராசராசன் மவன்ை நாடுகள்: 
  கல்தவட்டின் தமய்க்கீர்த்தியில் 
இராெராென் தவன்  நாட்டுப்பகுதிகள் 
கூ ப்படுகின் ை. றவங்னக நாடு, 
கீனழச் ொளுக்கியர் ஆண்ட நாடு. 
றவங்கி நாடு எைவும் தபயர் உண்டு. 
கிருஷ்னண, றகாதாவரி ஆகிய 
ஆறுகளுக்கு இனடயில், 
கீனழக்கடனலச் ொர்ந்து அனமந்த நாடு. 
கங்கபாடி, னமசூர்ப்பகுதிக்குத் ததற்கு, 
றெலம் மாவட்டத்தின் வடக்கு ஆகிய 
நிலப்பகுதி தகாண்டது. இதன் 
தனலநகர் தனழக்காடு. 
கல்தவட்டுகைில், தனழக்காடாை 
இராெராெபுரம் என்று இராெராெைின் 
தபயரால் வழங்கப்பட்டது. நுைம்பபாடி, 
னமசூர்ப்பகுதியின் கிழக்கும், தபல்லாரி 
மாவட்டமும் தகாண்டது. தடினகபாடி, 
னமசூர்ப்பகுதி. குடமனல நாடு, 
கருநாடகத்தின் குடகு. தகால்லம், றெர 
நாட்டுப்பகுதி. கலிங்கம், 
றகாதாவரிக்கும் மகாநதிக்கும் 
இனடயில் வங்கக் கடனலச் 
ொர்ந்துள்ை பகுதி. கலிங்கத்னத, 

இராெராெனுக்காக இராறெந்திரன் 
தவன் ான். ஈழம், கி.பி. 991-ஆம் 
ஆண்டுப்றபாரில் தவல்லப்பட்டது. 
அப்றபானதய ஈழ அரென் ஐந்தாம் 
மகிந்தன். இரட்டபாடி என்பது 
துங்கபத்தினர ஆற்றுக்கு வடகனரயில் 
இருந்த பகுதி. றமனலச் 
ொளுக்கியறராடு இராறெந்திரன் றபார் 
நடத்தி தவன்  பகுதி. இறுதியாக, 
”தெழியனரத் றதசுதகாள்” என்னும் 
ததாடர், ஒருவர்க்கு றமற்பட்ட 
பாண்டியனர தவன் னமனயக் 
கு ிக்கும். 
 
தஞ்லசப்ம ருங்பகாயிலைக் 
கட்டுவித்தவர் யார்? 
  தஞ்னெப் தபருங்றகாயினலக் 
கட்டுவித்தவர் யார் என்பனத 
இராெராெைின் கூற் ாகறவ காணும் 
வண்ணம் அனமந்த அவனுனடய 
கல்தவட்டு இது. “தஞ்ொவூர் நாம் 
எடுப்பிச்ெ கற் ைி” என்னும் 
இக்கல்தவட்டுத்ததாடர் 
இனதத்ததரிவிக்கி து.. இக்கல்தவட்டு, 
இக்றகாயிலுக்கு இராெராெனும், 
அவைது தமக்னகயாராை குந்தனவப் 
பிராட்டியும், அவைது அரெியரும் 
தகாடுத்த தகானடகனைப் பற் ி 
விரிவாக எடுத்துனரக்கி து. 
“தஞ்ொவூர்க் றகாயிலிநுள்ைால்”  
என்னும் ததாடர் தஞ்னெ 
அரண்மனைனயக் கு ிக்கும். றகாயில் 
என்பது அரென் அரண்மனைனயயும், 
தைி என்பது றகாயினலயும் கு ித்தை 
என்பது றநாக்கத்தக்கது. 
திருமஞ்ெநொனல என்பது அரண்மனை 
நீராடு மண்டபம் எைலாம். அந்த 
மண்டபத்திலிருந்து இராெராென் தாைம் 
பற் ிய தெய்திகனைக் றகாயிலின் 
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கருவன  விமாைத்துக் கல்லிறல 
தவட்டுக என்று ஆனணயிடுகின் ான். 
றகாயிலுக்கு இராெராென் தான் 
தகாடுத்த தகானடகனையும், தன் 
அக்கன் (தமக்னக குந்தனவ) தகாடுத்த 
தகானடகனையும், தன் தபண்டுகள் 
(அரெியர்) தகாடுத்த தகானடகனையும் 
மற்றும் யாதரல்லாம் தகாடுத்தைறரா 

அவர்கைது தகானடகனையும் எழுதுக 
என்று ஆனணயிடுதல் 
கு ிப்பிடத்தக்கது. தமக்னகயின்பால் 
அவனுக்கிருந்த பற்றுதனல முதலில் 
அக்கன், பின்ைர் அரெியர் என்னும் 
வரினெ கு ிக்கி து எைலாம். 
 

 
 
துலண நின்ை நூல்கள் : 
1 ெிவபாதறெகரைின் தஞ்னெக் கல்தவட்டுகள்-வித்துவான் றவ.மகாறதவன்.   றெகர் 
பதிப்பகம், தென்னை. 
2 ததன்ைிந்தியக் றகாயிற்ொெைங்கள்-தி.நா.சுப்பிரமணியன். 
3   தமிழ்க் கல்தவட்டுச் தொல்லகராதி-ொந்தி ொதைா, தென்னை. 
 
குைிப்பு:  முதலிரண்டு நூல்கைில் உள்ை ெில வரிகள் அவற் ில் உள்ைவாற  
னகயாைப்பட்டுள்ைை. 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
ததாடர்பு: து.சுந்தரம் 
doraisundaram18@gmail.com 
கல்தவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், றகானவ.அனலறபெி :  9444939156. 
 
 
 
 



 145 

 

20. கல்மவட்டுச் மசய்தி: ஜிந்து ிட்டி கல்மவட்டு 

 ——  கல்தவட்டுச் தெய்தி 

 

பதமொழி: 
இலங்னக ஜிந்துபிட்டி புைிதர் றதாமாவின் ஆலயத்தில் உள்ை கல்தவட்டு கு ித்து  
இனணயதைம் ஒன்று தரும் தெய்தி கீறழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
பார்க்க:  
புனிதர் பதாொவின் ஆையம்,  ஜிந்து ிட்டி 
ref: http://tamilchristianarticle.blogspot.com/2015/04/blog-post.html 
 

ஜிந்துபிட்டி புைிதர் றதாமாவின் ஆலய கட்டிட முன யாைது பண்னடய 
றகாதிக் முன யில் கட்டப்பட்டதாகும். தகாரிய பல்கனலக்கழக 
ஆராய்ச்ெியாைர் றபராெிரியர் றதாமஸ் நாம் 2011 ஆம் ஆண்டு இந்த 
ஆலயத்திற்கு விஜயம் தெய்ததபாழுது இவ்வாலயத்தின் கட்டிட றதாற் த்னதப் 
பார்த்து ஆெியாவிறலறய புைிதர் றதாமாவின் தபயரில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஏழு 
ஆலயங்கைில் இதுவும் ஒன் ாக இருக்கலாம் என் ார். 
 
புைிதர் றதாமாவிைால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆலயங்களும் 
கடற்கனரறயாரமாக குன் ின் மீறத அனமக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்திய 
மாநிலமாை றகரைாவில் உள்ை அனைத்து ஆலயங்களும் இவ்வாலயத்னத 
ஒத்திருப்பதாகவும் ததரிவித்தார். இதற்கனமய றதாமா தான் வருனக தந்த 
அனைத்து நாடுகைிலும் அந்நாடுகைின் கடற்கனரனய அண்மித்த 
குன்றுகைிறலறய இறயசுனவக் கு ித்துப் பிரெங்கித்ததாகவும் இப்றபராெிரியர் 
ததரிவித்தார். றபராெிரியர் றதாமஸ்நாம், புைிதர் றதாமா கு ித்து பல 
ஆராய்ச்ெிகனை றமற்தகாண்டு பல நூல்கனை தவைியிட்டுள்ைார் என்பதும் 
கு ிப்பிடத்தக்கது. 
 
ஆலயத்தில் காணப்படும் நினைவுச்ெின்ைங்களும் கல்தவட்டுக்களும் 
ஜிந்துபிட்டி புைிதர் றதாமாவின் ஆலயத்தில் காணப்படும் அறநகமாை 
கல்தவட்டுக்களும் நினைவுத் தூபிகளும் இற்ன க்கு ஐந்நூறு ஆண்டுகள் 
பனழனம வாய்ந்தனவயாகக் காணப்படுகின் ை. இக்கல்தவட்டுக்களும் 
நினைவு தூபிகளும் அன்ன ய காலத்து மக்கைின் அர்ப்பணிப்பு உணர்னவயும் 
பி நலறெனவனயயும் பன ொற்று கின் ைவாய் அனமகின் ை. இக்கல் 
ஆலயத்தின் கட்டிட கனல தவட்டுகைில் பிரதாைமாை ஒன்று நம் 
ெிந்தனைனயத் தூண்டுவதாக அனமந்துள்ைது. 
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இக்கல்தவட்டு பண்னடய தமிழ் தமாழியில் அழகாக தெதுக்கப்பட்டிருப்பனதக் 
காணலாம். இக்கல்தவட்டு 400 ஆண்டுகள் பனழனம வாய்ந்ததாகக் 
கருதப்படுகின் து. இதில் ஓர் இைம் தமிழ் வாலிபன் தன்னுனடய தாய் 
நாட்டின் மீது தகாண்ட பற்று மற்றும் பாெத்தின் காரணமாகத் தாய் நாட்னடக் 
காக்க அன்ைிய ஆக்கிரமிப்பாைர்களுடன் றபாராடி கடலில் உயிர் து ந்ததாக 
கூ ப்பட்டுள்ைது. றமலும் இக்கல்தவட்டில் இந்த இனைஞைின் வரீமும் அவன் 
தாய் நாட்டின் றமல் தகாண்ட தீராத காதனலயும் பாெத்னதயும் பற்ன யும் 
கு ித்து ெி ப்பாகச் ெிலாகித்து எழுதப்பட்டுள்ைது.வாெிப்றபானர இது 
தமய்ெிலிர்க்க னவக்கின் து. ததான்று ததாட்டு தமிழர்கள் தம் தாய் நாட்டின் 
மீது தகாண்ட விசுவாெத்னத இது பன  ொற்றுவதாக அனமகின் து. 

 
து.சுந்தரம், கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், பகாலவ: 
கல்தவட்டு, ெில இடங்கைில் ததைிவில்னலயாதலால் முற் ாகப்  படிக்க 
இயலவில்னல. ஒரு பாடல் வடிவக் கல்தவட்டு, அதன் பாடல் வடிவில் வரிகனை 
மடக்காமல், கல்தவட்டு மரபில் எழுதப்பட்டுள்ைது. 

 
 ாடம்: 
 
1  (தார்)தகாண்ட காதலன் . .  
2  . . .  ராபுயைகற்  (ந).....த 
3  ............யு(ங்) கருவிைிலுதித் 
4  த............ஞ்சு (தீ)............... 
5  .....ன்  கல்லன  தைில் வா 
6  ெகம் ெீர்தகாண்ட ஆண்டா 
7  யிரத்ததழுநூற்றுடன் தெய்ய 
8  பதின்மூன்று தென்  திங்கள் 
9  மார்கழி தைில் அஞ்சு நாள் மு 
10 ..விறல தெகதலத்றத பி ந்து  
11 ஏர்தகாண்ட ஆயிரத்ததழுநூ 
12 ற்றுயிருபத்து தரண்டாண்டு  
13 ஆடி மாதம் ஈதரான்பதுட 
14 தைான்று தென்  நாைிருநில 
15 த்தின் வாழ்வனத தவறுத் 
16 றத பார்தகாண்ட தபாருறைா 
17 டு (யாத்)ததானககள் யாவும் 
18 பனடத்திடுஞ் ெறுவ வல்ல (பா) 
19 (னு)னடய (பா)தாரவிந்தமது காண 
20 இப்பற்று விட்றடகிைாறை 
 



 147 

 

 ாடல் வடிவில்: 
(தார்)தகாண்ட காதலன் . . .  ராபுயைகற்  (ந).....த .........யு(ங்) கருவிைிலுதித் 
த............ஞ்சு (தீ)..ன்  கல்லன  தைில் வாெகம் 
ெீர்தகாண்ட ஆண்டா யிரத்ததழுநூற்றுடன் தெய்ய பதின்மூன்று தென்  திங்கள் 
மார்கழி தைில் அஞ்சு நாள் மு ..விறல தெகதலத்றத பி ந்து 
ஏர்தகாண்ட ஆயிரத்ததழுநூற்றுயிருபத்து தரண்டாண்டு  ஆடி மாதம் 
ஈதரான்பதுடதைான்று தென்  நாைிருநிலத்தின் வாழ்வனத தவறுத்றத  
பார்தகாண்ட தபாருறைாடு (யாத்)ததானககள் யாவும்  பனடத்திடுஞ் ெறுவ வல்ல (பா) 
னு)னடய (பா)தாரவிந்தமது காண இப்பற்று விட்றடகிைாறை  
 
குைிப்பு: 
1713-ஆம் ஆண்டு மார்கழி 5-ஆம் நாள் பி ந்த ஒருவர்,  
1722-ஆம் ஆண்டு ஆடி மாதம் 19-ஆம் நாள் இ ந்து றபாைார் 
(இந்த இரு நிலத்தில் வாழ்வனத தவறுத்து இன வைின்  
மலரடி றெர்ந்தார்) என்பதாகலாம்.  
 
பதமொழி: 
கல்தவட்டுச் தெய்தினய வழங்கியனமக்கு, படித்து விைக்கமைித்தனமக்கு மிக்க நன் ி 
திரு. சுந்தரம். 
 
இக்கல்தவட்டு 400 ஆண்டுகள் பனழனம வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகின் து. இதில் ஓர் 
இைம் தமிழ் வாலிபன் தன்னுனடய தாய் நாட்டின் மீது தகாண்ட பற்று மற்றும் 
பாெத்தின் காரணமாகத் தாய் நாட்னடக் காக்க அன்ைிய ஆக்கிரமிப்பாைர்களுடன் 
றபாராடி கடலில் உயிர் து ந்ததாக கூ ப்பட்டுள்ைது. றமலும் இக்கல்தவட்டில் இந்த 
இனைஞைின் வரீமும் அவன் தாய் நாட்டின் றமல் தகாண்ட தீராத காதனலயும் 
பாெத்னதயும் பற்ன யும் கு ித்து ெி ப்பாகச் ெிலாகித்து எழுதப்பட்டுள்ைது. 
என்று கட்டுனரயாைர் தந்த தெய்தியுடன் கல்தவட்டுப் பாடம் தபாருந்தவில்னலறய. 
 
முதற்பகுதி விைக்கமாகக் கினடக்கவில்னல என் ாலும், பி ந்த மற்றும் இ ந்த 
ஆண்டுகைின் அடிப்பனடயில் ... 
இ ந்தவரின் நடுகல் அவர் ஒரு 9 வயறத ஆை ெிறுவன் என் ல்லவா காட்டுகி து 
!!!!! 
 
கட்டுனரயாைர் உங்கனைப்றபால தெய்தினயப் படிக்காமல், இவ்வாறு எழுதியுள்ைது 
என்று பி ர் கூறுவதன் அடிப்பனடயில் கட்டுனரயில் தெய்தினயத் தந்துள்ைார் என்று 
புரிந்து தகாள்கிற ன். 
றமலும் இது ~300 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் தபா ிக்கப்பட்ட தெய்தி என்றும் 
ததரிகி து.  
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நா. கபணசன்:  
கல்தவட்னடக் கழுவி, மாவுபூெிப் படிதயடுத்தால், முழுப்பாடலும் ததைிவாகக் 
கினடக்கும். கல்தவட்டுகைில் பாடல்கள் அரிது. 
 
தமிழ் மாதம், றததி தகாடுத்துள்ைதால் ஆண்டு ெக அப்தம் என்று தகாள்ைறவண்டும். 
அப்படிப் பார்த்தால் கல்லன யில் கிடத்தப்பட்ட ெிறுவன் இ ந்த ஆண்டு கி.பி. 1800 
ஆகும். 
 
இங்கிலாந்து ெர்ச் மதறபாதகர்கள் வந்தவுடன் ஏற்பட்ட கல்தவட்டு.  அவர்கள் ஈழத் 
தீவு வந்தறத 1796-ல் தான். 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Ceylon 
The first services were held on the island in 1796 and missionaries were sent to Ceylon to begin work 
in 1818.[2]   
 
The cemetery  date in 1800 CE matches with the rise of English church in Ceylon. 
 
கல்தவட்டின் காலம் இலங்னகயில் ஆங்கிறலயர்கள் ெர்ச் றதான் த் துவங்கிய 
காலத்துடன் ஒத்துப் றபாவனதக் காணலாம். 
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21. தனுஷ்பகாடி – அரிச்சல் முலன 

 ——  ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம் 

 

 தனுஷ் என் ால் வில். றகாடி 
என் ால் முனை. 
 
 இராறமஸ்வரம் தீவு, றமல் 
றநாக்கிக் குவிந்து வில் றபால் 
வனைந்திருப்பதால் இந்தத்தீவு ஒரு 
வில்; வில்லின் ததன்கிழக்குக்  
றகாடியில்  இருப்பதால் இந்த ஊர் 
தனுஷ்றகாடி.  இந்த தனுஷ்றகாடிக்கு  
தெல்லும் வாய்ப்பு கடந்த வாரம் 
கினடத்தது. கிட்டத்தட்ட அனர 
நூற் ாண்டு கைவு. 1964 டிெம்பரில் 
தபரும் புயல் ஒன்று  
தனுஷ்றகாடினயப் புரட்டிப் றபாட்டது.  
இந்த ஊர் உருக் குனலந்து அழிந்து 
றபாைது. இந்தத் தீவின் படங்கனைச்  
தெய்தித்தாள்கைில் பார்த்த றபாது 
ெிறுவைாை எைக்கு, ஒருமுன  இங்றக 
தென்று இந்தத் தீவினை பார்க்க 
றவண்டும் எனும் எண்ணம் 
றதான் ியது. 
 
 முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் 
இராறமஸ்வரம் தென் றபாது 
அங்கிருந்து 25 கி.மீ. பயணித்தால்தான் 
முனைக்குச் தெல்ல முடியும் 
என் ார்கள். றபாகலாம் என்ற ன். 
இங்கிருந்து 15 கி.மீ.யில் உள்ை 
முகுந்தராயன் பட்டிணம் வனரதான் 
ொனல வெதி உள்ைது. அதற்கு றமல் 
FOUR-WHEEL  drive உள்ை ஜபீ்பில்தான் 
றபாக முடியும். அதவும் முழுனமயாகப்  

றபாக முடியாது. மனழ தபய்தால் 
ெிக்கல் என்று றவன்காரர் னகனய 
விரித்துவிட்டார். ஏமாந்து 
திரும்பிறைன். 
 
 ஆைால் தற்றபாது  ஆட்றடா 
கூட முனைக்கு தெல்கி து, தென்  
ஆண்டு அப்துல் கலாம் அய்யா 
அவர்கைின் நினைவகத்னதத் தி க்க 
வந்த பிரதமர்  இந்த ொனலனயயும் 
தி ந்த னவத்திருக்கி ார். 
முகுந்தராயன் பட்டிைத்திற்கும் 
கனடக்றகாடி முனைக்கும் ஒன்பதனர 
கி.மீ. தூரம்தான். ஆைால் எழுபத்து 
ஐந்து றகாடி ரூபாய் தெலவு 
பிடித்திருக்கி து. அருனமயாை ொனல. 
அழிந்துறபாை ொனலயின் றமல் 
இருந்த மணனல அகற் ி புதியதாக 
றமடிட்டு அருனமயாக 
அனமத்திருக்கி ார்கள். ொனல 
தநடுகிலும் இருபு மும் றகபியன் சுவர் 
(CABION BOX)  அனமத்திருக்கி ார்கள். 
இந்த சுவர் பூமிக்கு அடியில் ஒரு மீ. 
ஆழம் தெல்கி து. ஒன் ின் றமல் 
ஒன் ாகப் பான கனை அடுக்கி 
அவற்ன  GEOTEXTILE எைப்படும் 
இனழகைால் பினணத்திருக்கி ார்கள். 
உயர் ஓதங்கைின் றபாதும் சூ ாவைிக் 
காற் ின் றபாதும்  கடல் நீர் 
உட்புகாமல் தடுக்கவும், அப்படி மீ ி 
உட்புகும் நீர் ொனலனய அரிக்காமல் 
வழிந்றதாடவும் இந்த ஏற்பாடு. 
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 தனுஷ்றகாடியிறலறய  
ொனலயின் இருபு மும் ெற்று 
ததானலவில் கடல் ததரிய ஆரம்பித்து 
விடுகி து. இங்கிருந்து முனை ஐந்து 
கி.மீ.. மானல றநரத்து மஞ்ெள் 
தவயிலில் தக தக தவை மின்னும் 
தபான்ைி  மணல் திட்டுகள். 
முனைனய தநருங்க தநருங்க 
இருபு மும்  ொனலனய தநருங்கி 
வரும் கடல் முனைனய 
அனடந்தவுடன் றெர்ந்து நம் 
கண்முன்றை தபரும் நீர்பரப்பாய் 
விரிகி து. 
 
 இந்த முனைக்கு அரிச்ெல் 
முனை என்று தபயர். கடல் நீரால் 
அரிக்கப்பட்ட முனை- ஆதலின் அரித்த 
முனை - அரிச்ெ முனை – அரிச்ெல் 
முனை. இது ஒரு யூகம்தான். நம் 
நாட்டின் எல்னல இந்த  முனை 
என்பதால் இங்றக இந்திய றதெிய 
ெின்ைம் ஏந்திய தூண் ஒன்ன  
நிறுவியிருக்கி ார்கள். இங்கிருந்து 
இலங்னகயின் தனலமன்ைார் தவறும் 
15 கி.மீ. தான்.  அரிச்ெல் 
முனையிலிருந்து பார்க்கும் றபாது 
இடதுபு ம் அனமதியாக ஓர் 

ஏரினயப்றபால்  காட்ெி அைிக்கும் 
வங்கக்கடலின் பாக் நீரினண.  
வலதுபு ம்  ஆர்ப்பரிக்கும் 
இந்துமாக்கடலின் மன்ைார் வனைகுடா. 
 
 

 
 
 
 இராறமஸ்வரத்திற்கு வரும் 
சுற்றுலாப் பயணிகள் இப்றபாது 
அரிச்ெல் முனைக்கும் பனடதயடுக்கத் 
துவங்கி விட்டார்கள். மானல ஐந்து 
மணிக்குறமல் கடற்கனரப் பகுதியில் 
மக்கனை அனுமதிப்பதில்னல, இன்னும் 
சுற்றுலாப் பயணிகைின் எண்ணிக்னக 
அதிகரிக்காததால் கடற்கனர 
தூய்னமயாக அழகாக இருக்கி து. 
றபாய் பார்த்துவிட்டு வாருங்கறைன். 

 
 
படம் உதவி:   
ொனல கு ித்த படங்கள், இராஜ வன்ைியன் என்பாரின் “தனுஷ்றகாடி உன்னைத்றதடி” 
எனும் வனலத்தைத்தில் எடுக்கப்பட்டனவ 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம் (singanenjam@gmail.com) 
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22. பகெரன் ெலை பதயிலைத் பதாட்டமும் தெிழர்களும் 

 ——  முனைவர்.க.சுபாஷிணி 

 

 

 இன்று மறலெியாவில் தமிழர்கள் 
அதிகமாக வாழும் பகுதிகைில் ஒன்று 
றகமரன்  மனலப்பகுதி. மறலெியாவின் 
புகழ்மிக்க சுற்றுலா தைமாக இன்று 
உலகைாவிய புகழ்தபற்  மனலப்பகுதி 
இது. 
 
  தமிழகத்திலிருந்து மலாயா 
தீபகற்பத்திற்கு பல்றவறு 
காலகட்டங்கைில் புலம்தபயர்ந்த 
தமிழர்கள் மறலெிய தீபகற்பத்தின் பல 
பகுதிகைில் தங்கள் புதிய 
வாழ்க்னகனயத் ததாடங்கிைர். கடந்த 
300 ஆண்டுகளுக்காை தமிழர்கைின் 
புலம்தபயர்வு கு ிப்பிடத்தக்க 

எண்ணிக்னகயிலாை தமிழர்கள் 
மலாயாவிற்குப் புலம்தபயரக் 
காரணமாக அனமந்தது.  பிரித்தாைிய 
காலைித்துவ அரெிைால் றவனலக்காக 
அனழத்து வரப்பட்ட உடல் உனழப்புத் 
ததாழிலாைர்கைில் பலர் மறலெியக் 
காடுகைிலும் மனலப்பகுதிகைிலும் 
காடுகனை அழித்து அப்பகுதிகனை 
வினை நிலப்பகுதியாக 
மாற் ியனமத்ததில் தபரும் 
பங்காற் ியிருப்பனத மறலெிய 
வரலாற் ிலிருந்து நாம் தவிர்க்க 
முடியாது. 
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  றகமரன் மனலப்பகுதி பஹாங், 
றபராக் ஆகிய இரு  மாநிலங்கனைச் 
றெர்ந்தது. புவியியலாைர் வில்லியம் 
றகமரன் இப்பகுதினய அைந்து ரிங்லட், 
தாைா ராத்தா, ஊலூ ததறலான் எை 
மூன்று பகுதிகைாகப் பிரித்து 
தபயரிட்டார். அவரது தபயறர பின்ைர் 
இப்பகுதி முழுனமக்குமாை தபயராக, 
றகமரன் மனலப்பகுதி எை 
வழங்கப்படுகின் து. 
 
  ஆங்கிறலய காலைித்துவ 
அரெின் அதிகாரிகள் ஓய்தவடுக்க 
குைிர்பிரறதெம் றதாதாக இருக்கும் 
என்  திட்டத்றதாடு இம்மனலப்பகுதி 
தயார் தெய்யப்பட்டது. 1920ம் ஆண்டு 
வர்த்தகராை திரு.ரஸ்ஸல்,  
இப்பகுதியில் றதயினலத் றதாட்டத்னத 
உருவாக்கத் திட்டமிட்டு பணிகனைத் 
ததாடக்கிைார். ஆங்கிறலய 
காலைித்துவ அரசு ஏற்கைறவ 
ததன்ைிந்திய ததாழிலாைர்கனைக் 
தகாண்டு இந்தியாவிலும் 
இலங்னகயிலும் றதயினலத் 
றதாட்டங்கனை உருவாக்கிய அனுபவம் 
இருந்ததால் இப்பணி மிகத் துரிதமாக 
நனடதபற் து. ெீைர்கள் பலர் 
இப்பகுதிக்கு விவொயம் தெய்வதற்காக 
அனழத்து வரப்பட்டுக் 
குடிறயற் ப்பட்டைர். பின்ைர் 
தமிழகத்தின் பல பகுதிகைிலிருந்து 
கு ிப்பாக நாமக்கல், கரூர் ஆகிய 
பகுதிகைிலிருந்து உடல் உனழப்பு 
ததாழிலாைர்கைாக இங்கு 
றவனலக்காகத் தமிழ் மக்கள் வந்தைர். 
 
அடர்ந்த காடுகனை அழித்தைர். 
றதயினலத் றதாட்டங்கனை 
உருவாக்கிைர். 

  ரஸ்ஸல் ஆரம்பித்த ”றபா” 
றதயினல நிறுவைம் 1920ம் ஆண்டு 
முதல் இங்குச் தெயல்படுகின் து. 8000 
ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 
ததன்கிழக்காெியாவின் மிகப்தபரிய  
றதயினலத் றதாட்டமாக இது  
அனமந்திருக்கின் து.  
றதாட்டத்திறலறய இத்ததாழிலாைர்கள் 
தங்குவதற்கு ெி ிய  வடீுகள் 
வழங்கப்பட்டை.  குழந்னதகள் கல்வி 
கற்க அன்று தமிழ்ப்பள்ைிகள் 
உருவாக்கப்பட்டை. றகாயில்களும் 
எழுந்தை. 
 
  1980களுக்குப் பி கு றகமரன் 
மனலப்பகுதி தமிழ் மக்கைின் 
வாழ்க்னகயில் மாற் ங்கள் ஏற்பட்டை. 
தபாருைாதார வைம் 
தபருகியனமயாலும் உயர் கல்வி 
தபற்று  இவர்கைது ெந்ததியிைர்  
வைமாை வாழ்க்னகனயத் 
ததாடர்ந்தனமயிைாலும்     தமிழர்கள் 
பலர்   தொந்தமாக நிலங்கனை வாங்கி 
காய்க ித்றதாட்டங்கனை உருவாக்கி 
இன்று நிலங்களுக்குச் 
தொந்தக்காரர்கைாக, 
வர்த்தகத்துன யில் ெி ப்புடன் 
தெயல்படுகின் ைர். 
 
  றகமரன் மனலயில் 
மறலெியாவின் பூர்வக்குடிகள் 
காடுகைில் இன்றும் வாழ்கின் ைர். 
அவர்கைில் ெிலர் இன்று 
காடுகைிலிருந்து தவைிறய குடிறய ி 
ெிறு ெிறு வர்த்தகத்திலும் ஈடுபட்டு 
வருகின் ைர். பூர்வக்குடிகைின் 
பிள்னைகள் ெிலர் தமிழ் மக்கறைாடு 
றெர்ந்து தமிழ்ப்பள்ைிகைிலும் 
பயில்கின் ைர். 
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  றகமரன் மனல பூர்வக்குடிகைின் 
ெமூகவியல் பண்பாட்டுக்கூறுகளும் 
தமாழியும் ஆராய்ச்ெிக் கு ியது. இன்று 
றகமரன் மனலப்பகுதியில் ெீைர்கள், 
தமிழர்கள், மலாய்க்காரர்கள், பூர்வ 
குடிகள் எல்றலாரும் இனணந்து 
வாழ்கின் ைர். 
 

  1920ம் ஆண்டு ததாடங்கி 
றதயினல ததாழிற்ொனலகைில் 
பணிபுரியும் நிமித்தம் றகமரன் 
மனலயில் தமிழ் மக்கைின் 
குடிறயற் மாைது   மறலெியாவிற்காை 
தமிழர்கைின் புலம்தபயர்வில்  
முக்கியத்துவம் தபறும் ஒரு வரலாற்று 
நிகழ்வாக அனமகின் து. 
 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com) 
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23. மகாரியாவின் தெிழ்ராணி 
 ——  தகௌதம ென்ைா 

 

 
 

நூல்:  'மகாரியாவின் தெிழ்ராணி' 
ஆசிரியர்: ப ராசிரியர் நா கண்ணன் 
மவளியீடு: ஆழி  திப் கம் 

 
 இந்தியாவின் வரலாறு என்பறத 
அடினம மைநினலயின் தவைிப்பாடு 
என்கி  ஐயம் எைக்கு நீண்ட 
காலமாகறவ உண்டு. இந்திய மரபில் 
வரலாற்ன  எழுதுதல் என்கி  முன  
கினடயாது. மா ாக வரலாற் ினைப் 
புனைதல் மட்டுறம நீண்ட காலமாக 
நிலவி வரும் ஒரு முன . இதில் 
மாற் த்னத முதன் முதலில் 
உருவாக்கியவர்கள் னவதீக 
மரபுகளுக்கு எதிராகத் 
றதான் ியவர்கள். கு ிப்பாக 
தபௌத்தர்கள் மற்றும் ெமணர்கள். 
நாைனடவில் இவற் ிலும் 

புனைவாக்கம் என்பது 
உள்வாங்கப்பட்டது என்பது றவறு. 
பி கு, முகலாயர்கள் காலத்தில் 
வரலாற் ினைப் பதிவு தெய்யும் 
பழக்கம் உருவாைதுதான் மத்தியகால 
றபாக்கு. அதற்குப் பி கு 
ஆங்கிறலயர்கள், டச்சுக்காரர்கள், 
இத்தாலியர்கள், றபார்ச்சுக்கீெியர்கள், 
தஜர்மாைியர்கள் உள்ைிட்ட 
றமற்கத்திய முன்றைாடிகள் இந்திய 
வரலாற் ினை எழுதும் வாய்ப்னப 
உருவாக்கிைார்கள். இந்தியானவப் 
புரிந்து தகாள்ளும் றநாக்கில் அவர்கள் 
பார்னவயில் எழுதப்பட்ட இந்தியத் 
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துனணக்கண்டத்தின் வரலாறு 
காலப்றபாக்கில் நவைீ இந்திய 
வரலாற் ின் ஒரு வழக்கமாகவும் 
பழக்கமாகவும் மா ிவிட்டது. இதன் 
பலன் என்ைதவன் ால் இந்தியத் 
துனணக்கண்டத்தின் மீது அதிகாரம் 
தெலுத்தியவர்கள் பார்னவயில் 
பார்க்கும் ஒரு அதிகாரத்துவ 
வரலாற்றுப் பதிவு உருவாைதும், 
அந்தப் பார்னவக்கு இந்தியப் 
படிப்பாைிகளும் பலியாைதுதான். இது 
இந்தியாவிற்கு தபரும் இழப்பு என்பனத 
அந்த வரலாற்று ஆய்வாைர்கள் புரிந்து 
தகாள்ைறவ இல்னல என் ால் அது 
மினகயாகாது. 
 
 அந்த வரைாற்று இழப் ின் 
விலளவு என்ன..? 
 
 கூர்ந்து றநாக்கும்றபாது, இந்திய 
வரலாற் ினை எழுதுவதற்கும் 
புனைவதற்கும் உள்ை இனடதவைியில் 
எது ஆதிக்கம் தெலுத்தும்? நிச்ெயமாகப் 
புனைவுதான். அதுதான் இந்திய 
படிப்பாைிகைிடம் ஆதிக்கம் தெலுத்தும். 
இது ஒருவனகயில் ஒரு ததான்மத் 
ததாடர்பு. இந்த ததான்மத் ததாடர்பு 
தவறும் கற்பனை ொர்ந்ததல்ல, அது 
ஆற்றுப்படுத்தும் மைநினலனயச் 
ொர்ந்தது. இந்த மைநினல எனதச் 
ொதித்தததன் ால், நீண்ட காலமாக 
இந்தியத் துனணக்கண்டம் 
அந்நியர்கைின் அதிகாரப் பிடியில் 
ெிக்கியிருந்தது என்கி  
தாழ்தவண்ணமும், ஆங்கிறலயர்கள் 
காலத்தில் அது உச்ெத்திற்குப் றபாய் 
விடுதனலப் தப ப்பட்டது என்கி  
புரிதலிலும் எழுதப்பட்டு 
ஆற்றுப்படுத்திக் தகாண்டது. இதன் 

ததாடர் வினைவாய், இந்திய 
வரலாற் ின் தினெ தபரும்பாலும் 
றமற்கு றநாக்கிறய கட்டனமக்கப்பட்டது 
அல்லது புனையப்பட்டது. றமற்கத்திய 
நாடுகனைவிடப் பண்பாட்டிலும், 
வரலாற் ிலும் ெிந்தனைகைிலும் 
மற்றும் இன்ை பி  அம்ெங்கைிலும் 
நாங்கள் றமம்பட்டவர்கள் எனும் 
றபாட்டியிலும் றபாய் முடிந்து. 
இன் ைவும் ததாடர்ந்து 
தகாண்டிருக்கி து. எைறவதான் இது 
ஒருவனக எதிர் அடினம மைநினல 
என்பனத நான் ததாடர்ந்து வலியுறுத்த 
வினழகிற ன். 
 
 எைறவ, றமற்கிலிருந்து நாம் 
இன்னும் விடுதனலப் தப வில்னல. 
நீண்டகால அடினமத்தைத்தின் 
ததான்மத் தாக்கத்தின் வினைவு ஒரு 
பக்கம் இருக்கி ததன் ால், இந்தியத் 
துனணக் கண்டத்தின் சுதந்திரமாை 
ெிந்தனைதவைி என்பது இன்ைமும் 
ஒைிப் தபாருந்தியதாக, மாண்பு 
மிக்கதாக விைங்கிக் தகாண்டிருக்கும் 
அந்தத் தினெயினை றநாக்கி நவைீ 
இந்திய வரலாறு 
திருப்பியிருக்குமாைால் ஒரு றவனை 
வரலாற் ின் றபாக்கு மா ியிருக்கலாம். 
அப்படியாைால் அது எந்தத் தினெ? 
 
 அதுதான் கிழக்கு..! 
 
 இந்திய வரலாற் ின் 
தபருனமயும் மாண்பும் பன்தைடுங் 
காலந்ததாட்டுக் கிழக்கில்தான் 
இருக்கி து. றமற்கில் இல்னல. ஆெிய 
றொதி என்று அனழக்கப்பட்ட புத்தர் 
அந்தப் தபருனமனய உருவாக்கியவர். 
அவரது ஒைி தபாருந்திய சுதந்திரமாை 
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ெிந்தனைப் றபாக்குகள் அவரின் 
பின்ைடியார்கள் மூலம் கீனழத் 
றதெங்களுக்கும், றமற்கு 
றதெங்களுக்கும் றபாய்ச் றெர்ந்தை. 
இசுலாம் மற்றும் கி ித்துவ 
பரவலாக்கங்கைிைால் றமற்கில் தமது 
இருப்னபப் தபௌத்தம் இழந்துவிட்டது. 
ஆைால் கிழக்கு எல்லாத் 
தாக்குதல்கனையும் தாங்கி தமது 
தபௌத்த அடிப்பனடயினைக் காத்துக் 
தகாண்டது. அந்தவனகயில் இந்தியத் 
துனணக் கண்டம் வழங்கிய 
பண்னடக்காலப் பண்பாட்டுக் 
தகானடகனைப் றபணிக்காத்து 
வருகி து. அதில்தான் இந்தியத் 
துனணக்கண்டத்தின் தபருனம 
இன்னும் கிழக்கில் மிைிர்ந்து 
தகாண்டிருக்கி து. 
 
 ஆைால் இந்திய இந்தியவியல் 
ஆய்வாைர்கள் என்ை தெய்தார்கள்? 
தமது றமற்கத்திய அடினமத்தைம் தந்த 
ெிந்தனையிைால் கிழக்கு உலனக 
முற் ாக ம ந்தார்கள். அதற்குக் 
காரணம் நவைீ ெிந்தனைகள் 
மட்டுமல்ல, தபௌத்தத்தின் மீது 
ெைாதை இந்து ெிந்தனையாைர்களுக்கு 
இருந்த தவறுப்பும் தான் காரணம். 
வினைவாய் இந்தியாவிற்குக் கினடக்க 
றவண்டிய அல்லது றகார றவண்டிய 
தபருனமனய ம ந்தார்கள். எைறவ 
தவறுப்பு கட்டனமத்த இந்திய வரலாறு 
அடினமத்தைத்றதாடு ததாடர்கி து. 
 
 இதில் இன்றைார் அம்ெம் 
என்ைதவன் ால், கிழக்கு றநாக்கிய 
இந்த இந்திய வரலாற் ின் ததாடக்கம் 
புத்தரிலிருந்து ஒரு கதிர் 
ததாடங்குகி து என் ால் மற்ற ார் 

கதிர் தமிழகத்திலிருந்து 
ததாடங்குகி து. அல்லது ததன் 
தமாழியிலிருந்துதான் ததாடங்குகி து. 
புத்தர் றபெிய மாகதி தமாழி தமிழுடன் 
தநருங்கியத் ததாடர்பிருந்த தமாழி 
என்று தற்காலத்திய ஆய்வுகள் 
ததரிவிக்கின் து என்பது ஒரு 
தற்தெயலாைதாக இருக்க முடியாது. 
தபௌத்தம் வட இந்தியாவில் 
அழிக்கப்பட்ட பி கு அதன் 
தெழுனமமிக்க இலக்கியங்கள் 
தமிழில்தான் அதிகம் கினடக்கின் ை. 
அது மட்டுமின் ி தபௌத்தத்தின் மிக 
முக்கிய பிரிவும் ததன் கிழக்காெிய 
நாடுகைில் தபரும்பாலும் 
பின்பற் ப்படும் தஜன் தபௌத்தத்தின் 
மூலவடிவம் தமிழகத்திலிருந்துதான் 
றபாதிதர்மர் மூலமாகப் றபாய் 
றெர்ந்தது. இந்த வரலாற் ினை அங்கு 
இன்றும் பாதுகாத்து வருகி ார்கள். 
றபாதிதர்மர் தான் ததன்கிழக்காெிய 
நாடுகைின் மிக முக்கிய பாைமாை 
றதநீரினை கண்டுபிடித்தவர் என்பதும் 
கூடுதல் தெய்தி.  
 
 தமிழகத்தின் தபௌத்த 
து விகளும், கடறலாடி 
வியாபாரிகளும், கடற்கனரறயார 
பாதொரி பயணிகளும் 
தபௌத்தத்தினைத் ததன்கிழக்காெிய 
நாடுகள் றதாறும் தகாண்டுறபாய் 
றெர்த்தார்கள் என்கி  விவரம் எல்லாம் 
தவறும் வரலாற்றுக் கு ிப்புகைல்ல. 
அது சுதந்திரமாை ெிந்தனைப் 
பரிமாற் த்தினைக் கிழக்கிற்குக் 
தகாண்டுறபாய் றெர்த்த வரலாறு. 
எைறவதான் அது இந்தியாவின் 
மாண்புமிக்க தினெ என்று 
கு ிப்பிடுகிற ன். தகடுவாய்ப்பாக, வட 



 160 

 

இந்தியர்கைின் ஆதிக்கத்திலும், தீவிர 
இந்து பக்தி தகாண்ட 
பார்ப்பைர்கைாலும் எழுதப்பட்ட இந்திய 
வரலாறு தமிழகத்தின் எல்லா மூல 
வரலாற்று வைங்கனையும் 
பு க்கணித்தது. அதற்குக் காரணம் 
இந்தியாவின் தபருனமக்கு ஒரு 
முக்கிய காரணமாக இருக்கும் 
தபௌத்தத்தின் மீது அவர்களுக்கு உள்ை 
தவறுப்றப. 
 
 காலங்கள் றபாய்விட்டை. 
பனழய மண்னடகள் மரித்து புதிய 
ெிந்தனைகளும் றபாக்குகளும் 
உருவாகிவிட்ட இக்காலத்தில், 
கிழக்கின் மீதாை பார்னவகள் மா த் 
ததாடங்கியுள்ைை. இந்தியாவின் 
தபருனமனயக் கிழக்கில் றதடும் புதிய 
அத்தியாயம் ததாடங்கியுள்ைது. அதன் 
ஒரு பகுதியாகத்தான் றபராெிரியர் 
டாக்டர் நா.கண்ணன் அவர்கள் எழுதிய 
ஆழி பதிப்பகத்தாரால் 
தவைியிடப்பட்டுள்ை “தகாரியாவின் 
தமிழ்ராணி” எனும் இந்த நூலினைக் 
காண்கிற ன். 
 
 தகாரிய தமிழகத் ததாடர்பில் 
அவர் உருவாக்கியுள்ை ஆய்வு 
கு ிப்புகைின் ததாகுப்பாக தவைிவரும் 
இந்நூல் நல்ல ததாடக்கம் என்ற  
நினைக்கிற ன். ஒரு சுற்றுச்சூழல் 
அ ிவியல் விஞ்ஞாைியாக 
தகாரியாவிற்குப் றபாை நா.கண்ணன் 
அவர்கள் ஒரு ெமூக அ ிவியல் 
விஞ்ஞாைியாக மா ிய கனதறயாடு 
ததாடங்குகி து இந்த தகாரியாவின் 
தமிழ்ராணி நூல். 
 

 நூலின் உள்ைடக்கம் 
எைினமயாைது. அறத றநரத்தில் 
வலினமயாைது. அது னகயாளும் 
வரலாற்றுக் கைம் ெவால் நின ந்தது. 
தகாரியாவின் ததான்னமக்கும் அதன் 
எழுத்து முன னமக்கும் தமிழகறம 
மூலம் என்னும் வரலாற்று உண்னம 
இந்தியாவின் ததான்னம வரலாற் ின் 
மீது ஒரு புத்ததாைினயப் 
பாய்ச்ெக்கூடியது. தமிழகத்திலிருந்து 
றபாை ஒரு தபண் தகாரிய அரெனை 
மணந்து, அதன் மூலம் அந்நாட்டின் 
வரலாற்ன யும், தகாரிய எழுத்து 
அனமப்புகனையும் உருவாக்க மூல 
காரணமாகி ாள் என்பனத தமது 
ஆய்வுகள் மூலம் நிரூபித்திருக்கி ார் 
கண்ணன். தகாரியாவிற்குப் றபாை 
தபண் அறயாத்தியிலிருந்துதான் 
றபாைாள் என்கி  கட்டுக்கனதனய 
உனடத்து, அந்தப் தபண் தமிழ் 
தபண்தான் என்பனத நிறுவியதின் 
மூலம் கிழக்கு தினெ றநாக்கும் இந்திய 
வரலாற் ின் வினெக்குப் புத்துயிர் 
கினடக்கி து. 
 
 அறத றநரத்தில் இந்தப் புதிய 
ஆய்வின் மீது எைது ெில 
கருத்துக்கனை முன்னவக்க றவண்டும் 
எை நினைக்கிற ன். தகாரியாவிற்குப் 
றபாை தபண் மாமல்லப் 
புரத்திலிருந்துதான் றபாயிருக்க 
றவண்டும் என்கி  கருத்து 
உடன்பாடாைது என்பது றபாலறவ, 
அப்தபண் ஒரு தபௌத்த மதத்னதச் 
றெர்ந்தவைாக இருக்க றவண்டும் 
என்பது என் அனுமாைம்.  
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 இந்த அனுமாைத்னதப் 
றபராெிரியர் கண்ணன் அவர்களுடன் 
ததானலப்றபெியில் றபசும்றபாது 
கு ிப்பிட்றடன். அவரும் அனதப் 
பற் ிை கு ிப்புகனை றெர்ப்பதாகச் 
தொன்ைார். இது உண்னமயாயிருக்கும் 
பட்ெத்தில் தபரும் பாய்ச்ெல்கள் 
நிகழும். 
 
 இந்தக் கருத்னத நான் 
உறுதியாக தொல்லக் காரணம் 
இருக்கி து. பண்னடய இந்தியாவில் 
கடல்தாண்டும் வழக்கம் பார்ப்பைர்கள், 
ெமணர்கள் மற்றும் தபண்களுக்குக் 
கினடயாது. அனத முதன்முதலில் 
உனடத்தது தபௌத்தம். புத்தர் தமது 
றபாதனைகனைக் தகாண்டுறபாய் 
றெர்க்க நிலவும் தனடகள் 
அத்தனையும் உனடத்தார். தபண்கள் - 
ஆண்கள் என்கி  றவறுபாடுகைின் ி 
தபௌத்த பிக்குகளும் பிக்குணிகளும் 
அவரது றபாதனைகனைத் தூர 
நாடுகளுக்குக் தகாண்டு றபாைார்கள். 
 
 அப்படிப் றபாை தபௌத்த தபண் 
து விகைில் மிக முக்கியமாைவர்கள் 
அறொகரின் மகள் 
ெங்கமித்தினரனயயும், தமிழகத்தின் 
மணிறமகனலனயயும் ெி ந்த 
ொன்றுகைாகக் தகாள்ை முடியும். அறத 
றநரத்தில் தபௌத்தத்தின் ஒரு பிரிவில் 
கடவுைாகக் கருதப்படும் அவறலாகிதர் 
மற்றும் அவரது மனைவி தாராறதவி 
இருவரின் இருப்பிடமும் ”றபாட்டகலா” 
என்று கீனழ இலக்கியங்கள் 
கு ிப்பிடுகின் ை. இந்த ”றபாட்டகலா” 
என்பனத ”தபாதினகமனல” என்பனத 
அண்னமய ஜப்பான் தமிழ் ஆய்வுகள் 
நிரூபித்துள்ைை. ததன்கிழக்காெிய 

நாடுகைில் தபௌத்தம் தனழத்றதாங்கும் 
பகுதிகைில் தாராறதவி என்னும் 
தகான்ைிமாவின் ெினலகனைக் 
காணமுடியும். இந்த அடிப்பனடயில் 
பார்க்கும்றபாது தகாரியாவிற்குப் றபாை 
றஹ ஹிவாங் ஓக் என்னும் 
தமிழ்ப்தபண் ஏன் ஒரு பிக்குணியாக 
அல்லது தபௌத்த அைகாரிக் 
தபண்ணாக இருக்கக்கூடாது? அவர் 
காவிநி  பாய்மரக் கப்பலில் 
வந்தி ங்கிைார் என்பதில் 
பாவிக்கப்படும் நி மாை காவி, 
தபௌத்தத்தின் அடிப்பனடக் கு ியடீு. 
அறத றபால ஜப்பாைிய தமாழி 
வரிவடிவத்னதக் கு ிக்கப் பயன்படும் 
‘காஞ்ெி” என்பது காவினயறய 
கு ிக்கும். அதைால்தான் தமிழகத்தின் 
காஞ்ெிவரத்திற்கு அப்தபயர். காயா எை 
வரும் தபயர் தமிழகத்தின் காயனலக் 
கு ிக்கலாம். றமலும், கயா எை வரும் 
தபயர் புத்தர் ஞாைம் அனடந்த 
இடமாை ‘கனய” எைத் தமிழில் 
வழங்கும் கயாறவதான். தற்றபாது அது 
புத்தகயா என்ற  அனழக்கப்படுகி து. 
 
 எைறவ இந்தத் ததாடர்புகள் 
எறதச்னெயாைதல்ல. அது நீண்டகாலத் 
ததாடர்பின் பதிவுகறை. தகாரியாவின் 
கிம் வம்ெம் தமிழகத்திலிருந்து தென்  
அந்த அைகாரிக் தபௌத்த தபண்ணால் 
உருவாக்கப்பட்டது என்று நான் நம்பக் 
காரணம், தபௌத்தத்தில். 
அைகாரிக்குகள் திருமணம் 
தெய்துதகாள்ை தனடறயதும் இல்னல 
என்பதுதான். அைகாரிக் என்னும் 
தபௌத்த நினல திருமண உ வினை 
றபணிக்தகாண்றட தமது ெமயப் 
பணியினையும் ததாடரலாம் என்பறத. 
அனதப் தபௌத்தம் அனுமதிக்கி து. 
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அதைால்தான் ததன்கிழக்காெிய 
நாடுகள் முழுனமக்கும் தபௌத்தம் 
றவகமாகப் பரவியது. 
 
 எைறவ, கிம் வம்ெத்தின் 
ததாடக்கம் ஒரு தமிழ்ப் 
தபண்ணால்தான் உருவாைது என்று 
தகாரியர்கள் நம்பும் ததான்மம் என்பது 
ஒரு வரலாற்று உண்னமதான். இந்த 
உண்னம தமிழகத்தில் நினல 
நிறுத்தப்படுமாைால், இந்தியானவ 
னமயப்படுத்தி கிழக்கு தினெ றநாக்கும் 
வரலாற் ின் திட்டிவாெலாக தமிழகறம 
இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்னல. 
 
 றமலும், இந்நூல் கு ிப்பிடும் 
மற்ற ார் தெய்தி, தகாரிய தமாழியின் 
வரி வடிவத்தினையும் அதன் 
அடிப்பனட இலக்கணக் 
கட்டனமப்பினையும் தமிழ்ப் 
தபண்ணால் வழங்கப்பட்டது 
என்பதுதான். இந்தச் ெரியாைப் பார்னவ 
நிரூபிக்கக் கூடியறத. ஏதைைில் 
தமிழகத்தில் இருந்த தபௌத்த பிக்குகள் 
பல தமிழ் இலக்கண நூல்கனையும், 

நிகண்டுகனையும் எழுதியுள்ைைர். 
அவர்கள் றபாய் றெர்ந்த நாடுகைில் 
அந்தந்த மக்கள் றபெிய தமாழியினைக் 
கற்று, அதற்காை வரிவடிவங்கனை 
உருவாக்கி அதன் மூலம் புத்தரின் 
கருத்துக்கனை நினலப்தப ச் 
தெய்தார்கள் என்பதற்கு ஏராைமாை 
ொன்றுகள் உள்ைை. எைறவ தகாரிய 
தமாழி மட்டுமல்ல, தபௌத்த 
தனழத்திருக்கும் நாடுகைின் 
தமாழிக்குரிய வரிவடிவத்னத அவர்கள் 
உருவாக்கிைார்கள். எைறவ தமிழர்கள் 
மட்டுமின் ி இந்தியத் 
துனணக்கண்டத்து மக்களும் தபருனமப் 
படக்கூடிய ஆய்வு முடிபுகள் இனவ. 
 
 எைறவ, முனைவர் நா.கண்ணன் 
அவர்கைின் இந்த நூல் தமிழகத்தின் 
வரலாற்றுப் தபருனமக்கு அணி 
றெர்க்கும் என் நம்புகிற ன். இந்த நூல் 
னகயாளும் கருத்தின் மீது ததாடர்ந்து 
கவைத்தினைக் குவித்து இழந்த தமது 
தபருனமயினை மீட்டுக்தகாள்ளும் எை 
உறுதியாக நம்புகிற ன். 
 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: ஜா. தகௌதம ென்ைா (writersannah@gmail.com) 
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24. லகத்தைி மநசவு - நம் தெிழர் ெரபு 

 ——  முனைவர்.க.சுபாஷிணி 

 

 

 உலகின் தபரும்பகுதி மக்கள் 
மரவுரி உடுத்திக் தகாண்டு இருந்த 
காலத்தில் த ி தநய்து அரவுரி 
உடுத்தியவர்கள் தமிழர்கள். பருத்திப் 
பஞ்ெில் நூனல முறுக்கிதயடுக்கும் 
முன னயயும், ெிக்கலாை கணித 
தெயல்பாடுகள் மிக்க னகத்த ி 
தநெனவயும் கண்டுபிடித்து, துணிகனை 
தநய்து உலகின் பல பாகங்களுக்குப் 
பருத்தித் துணினய அனுப்பியவர்களும் 
தமிழர்கறை. 

 துணிகளுக்கு வண்ணறமற்றும் 
முன னயயும் றமம்படுத்தி காலத்தால் 
அழியாத வண்ணக் கலப்பு 
முன னயயும் உருவாக்கியவர்கள் 
தமிழர்கறை. அதைால்தான் 
'உனடதபயர்த்துடுத்தல்' எைத் 
ததால்காப்பியம் தநெனவப் 
றபாற்றுகி து. 
 
  ெங்க காலத்தில் பாம்பின் 
ெட்னட றபாலவும், மூங்கிலில் உரித்த 
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தமல்லிய றதால் றபாலவும், பால் 
காய்ச்சும் தபாழுது எழும் ஆவி 
றபாலவும், பால் நுனர றபாலவும், 
ததைிந்து தவண்ணி மாை அருவி நீர் 
வழீ்ச்ெியின் றதாற் ம் றபாலவும் 
பண்னடய தமிழர்கள் நுண்ணிய 
தமல்லிய ஆனடகனை தநய்தைர். 
அதைால் 36 வனகயாை தபயர்கள்  
துணிக்கு வழக்கில் அன்று  இருந்தை. 
 

 
   உலகம் முழுனமக்கும் 
தமிழர்கள் தநய்த துணிகளுக்கு தபரும் 
எதிர்பார்ப்பும் வரறவற்பும் இருந்தை. 
துணிகனை மட்டுமின் ி தநய்யும் 

ததாழில் நுட்பத்னதயும் உலகிற்கு 
வழங்கிைர் தமிழர்கள். அதுறவ 
உலகின் பலநாட்டு மக்கள் ஆனட 
தநய்யும் அ ிவியனல முன்தைடுக்க 
அடிப்பனடயாகவும்  இருக்கின் து. 
 
   நாகரீகம் கற்றுத் தந்ததாகப் 
தபருனம தகாள்ளும் 
ஐறராப்பியர்களுக்கு 
ஆனடயுடுத்தியவர்கள் தமிழர்கள். 
தமிழக தநெவுக்கனலயின் தபருனம 
அ ிந்த பண்னடய அறரபியர்களும், 
கிறரக்கர்களும், றராமாைியர்களும் 
நீண்ட தூரம் கடல் பயணம் தெய்து 
தமிழகம் வந்து னகத்த ி துணிகனை 
வாங்கிச் தென்று அணிந்தைர். வணிகம் 
தெய்து தகாழித்தைர் எை வரலாறு 
தொல்கி து. 
 
   உலக மக்கைின் மாைத்னதயும், 
பண்பாட்னடயும் றமம்படுத்திய தமிழ் 
தநெவாைர்கள் இன்று வறுனமயில் 
வாடுகின் ைர். உலகம் முழுனமக்கும் 
பருத்தி துணிகளுக்காை றதனவ 
நாள்றதாறும் அதிகரித்தாலும் தமிழ் 
தநெவாைர்கைின் வறுனமயில் 
மாற் மில்னல. 
 
   ஏன்..? 
 
   நவைீ ததாழிற்ொனலகைின் 
றபரைவிலாை உற்பத்திக்கு 
ஈடுதகாடுக்கும் வல்லனம அவர்கைிடம் 
இல்னலதயன்பதல்ல காரணம். 
விைம்பரங்கைின் தினெத் 
திருப்பல்களுக்குப் பலியாகி 
தபருனமனயயும், தன் துணியின் 
மாண்னபயும் ம ந்த தமிழர்கறை 
மூலகாரணம். 
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  தவயில், மனழ, பைி எை 
எக்காலத்திலும் உடனலப் பாதுகாக்கும் 
துணி வனககள் னகத்த ியில் 
இருக்கின் ை. ஏனழ எைிறயார் மட்டும் 
உடுத்தும் துணி வனகயல்ல னகத்த ி 
துணிவனககள். வெதி 
பனடத்தவர்களுக்காை ஆனடகைாக, 
றகானடக்காலத்தில் ஐறராப்பியர்களும் 
அதமரிக்கர்களும் உடுத்தி மகிழும் 
பருத்தி ஆனடகள் தமிழகத்திலும் 
இன்று மண்ணின் தபருனமயாகக் 
காணப்படுகின் து. புதுனமப் 
தபண்கைின் ரெனைக்றகற்ப, னகத்த ி 
ஆனடகள் வடிவனமக்கப்படுவதால், 
படித்த இைம் தபண்கைினடறய தபரும் 
வரறவற்பு தபற் ிருக்கி து னகத்த ி 
ஆனடகள். தமிழகத்திற்குப் பயணிக்கும் 
ஐறராப்பிய பயணிகைின் ரெனைக்குத் 
தீைி றபாடுகின் ை னகத்த ி 
ஆனடகள். 
 
   இன்று தபரிய றமற்கத்திய 
தநெவு நிறுவைங்கைின் 
தாக்குதல்கைிைால் தமிழக னகத்த ி 
தநெவாைர்கைின் வாழ்க்னக 
றகள்விக்கு ியாகியுள்ைது. கடன், 
றவனலயில்லா பற் ாக்குன , வறுனம, 
அரெின் பாராமுகம், தவைிநாட்டிலுள்ை 
தமிழர்கைினடறய னகத்த ி துணிகள் 
பற் ிை விழிப்புணர்ச்ெி றபாதானம எை 
தநெவுத் ததாழிலாைர்கள் மீது 
ததாடுக்கப்படும் தாக்குதல்கள் 
ததாடர்ந்து தகாண்டிருக்கின் ை. 
 
   னகத்த ியில் துணி தநய்யும் 
தமிழ் தநெவாைி நூனல மட்டும் 
திரித்து துணி தநய்யவில்னல.  தமது 
அன்னபயும், தமிழ் மீதாை பற்ன யும் 

றெர்த்றத தநய்கி ார். தநடுங்காலத்துத் 
தமிழ் மரனப நம்மினடறய னகமாற் ித் 
தருகி ார். ெங்க காலத்து அரெர்களும், 
பண்னடய கிறரக்க றராமாைிய 
அரெர்களும், அரெனவப் தபண்களும் 
நான் தநய்த துணினய அணிந்தார்கள், 
அனத உங்களுக்கும் தருகிற ன், என்று 
வரலாற்ன ச் சுட்டிக் காட்டுகி ார் நம் 
தநெவாைி. பண்னடய தமிழர் 
தபருனமனய நமது உடலுக்குப் 
றபார்த்தி விடுகி ார் நம் தநெவாைி. 
 
   அதுமட்டுமின் ி, தவயிலுக்கு 
இதமும், குைிருக்குக் கதகதப்பும் தரும் 
னகத்த ி துணிகைின் றநர்த்தியாை 
அழகும் கண்கனை உறுத்தாத நி மும் 
கனல நுட்ப றவனலப்பாடுகளும் 
னகத்த ி துணிகைின் ெி ப்பு 
அம்ெங்கள். எைறவதான் உள்ைத்துக்கும் 
உடலுக்கும்  சுகமாை 
அனுபவத்னதயும் னகத்த ி துணிகறை 
இன்றும் ொத்தியப்படுகின் ை. 
 
   தபரும் விைம்பரங்கைிைால் 
தினெ திரும்பி, னகத்த ி துணிகள் 
மீதாை பார்னவனயப் தபரும்பாலாைத்  
தமிழகத்தின் தமிழர்கள் இழந்து 
விட்டனதப் றபாலறவ உலகத் 
தமிழர்களும் இழந்து விட்டார்கள். 
தமிழர்கைின் பண்னடய தபருனம 
மீட்கப்படும் முயற்ெிகள் 
ததாடங்கியுள்ை இக்காலத்தில் 
னகத்த ி தநெவும் காக்கப்பட 
றவண்டும். ெிற்பக்கனல, 
நாட்டியக்கனல, இனெக்கனல ஆகியை 
எப்படி தமிழ் பண்பாட்டிற்கு 
முதன்னமறயா அனதப்றபாலறவ 
தமிழர்  மரபுத் ததாழில்நுட்பமாை 
தநெவுக் கனலயும் ெி ப்பு வாய்ந்தறத. 
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   தமிழர்கைின் தபருனமனய 
மீட்கும் நமது தபரும் முயற்ெியில், 
நீண்ட தநடுங்காலத்து தமிழ்ப் 
தபருனமயாை னகத்த ி பருத்தி 
துணிகனையும் மீட்றபாம். பருத்தி 
தநெவுத் ததாழிலாைர்கைின் 
வாழ்க்னகனயயும் மீட்றபாம். 
 
   தமிழர் தபருனம தகாள்ை 
னகத்த ித் துணிகனை அணிறவாம்.  
நவைீ காலத்திற்கு ஏற்ப னகத்த ித் 
துணிகனை றமம்படுத்த உதவி 

புரிறவாம். உலகிற்கு நம் துணிகனைக் 
தகாண்டு றெர்ப்றபாம். நாம் உடுத்தும் 
ஒரு பருத்தி றெனலயும் அல்லது 
ெட்னடயும் நமது மகிழ்ச்ெிக்கு 
மட்டுமல்ல, நமது தபருனமமிகு 
மரபின் பாதுகாப்பிற்கும்தான் 
என்பனதப் புரிந்து தகாள்றவாம். 
 
  னகத்த ித் துணிகள் தமிழரின் 
தபருனம. புதுயுகத்தின் அனடயாைம். 
தபருகும் உலக தவப்பத்திலிருந்து 
பாதுகாப்பு.

 
 

அணிபவாம் லகத்தைி.. இலணபவாம் தெிழால்..! 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com) 
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25. ைஸ்கர் சுெத!ீ 
 ——  பழனமறபெி 

 

 எப்பயும் றபாலத்தான், நான் 
எட்டு ஐம்பதுக்றக வகுப்புக்கு 
றபாய்ட்டன். வாரப்பட்டி றவலுொமி 
டர்புர்ன்ண்ட்டு வந்தான். என்ைடா 
விெியம்ன்றைன். ”றநத்து லஸ்கர் 
சுமதிகிட்ட தலட்டர் குடுத்தன். 
இன்ைிக்கு அவ அப்பனைக் கூட்டிட்டு 
வந்துட்டாடா” அப்படின்ைான். ‘தெரி 
விட் ா” அப்படின்னு தொல்லவும், 
வகுப்பாெிரியரும் தமிழாெிரியருமாை 
சுல்தான் றபட்னட றகாவிந்தராஜ் 
வாத்தியார் வந்துட்டாரு. பாடம் 
நடத்தத் துவங்கி, அனர மணி றநரம் 
இருக்கும். பக்கத்துல இவன் 
பரபரன்னுகிட்டு இருந்தான். ‘றபாடா, 
ரீெசு வருதுன்னு தொல்லிட்டுப் றபாயி 
பார்த்திட்டு வாடா”ன்னு தொல்லி 
தநாச்சு தநாச்சுன்னுகிட்றட இருந்தான். 
தாங்க முடீல. 
 
 இனடறவனை பத்து 
மணிக்குத்தான். அப்பதான் வழிபாட்டு 
அணிவகுப்பும் நடக்கும். ஆைா 
இன்னும் அதுக்கு இருபது 
மணித்துைிகள் இருந்தது. எழுந்து 
நின்னு, “ொர், ரீெசு”. 
 
 “வகுப்பு ஆரம்பிச்ெி அனர மணி 
கூட ஆவனல. ெரி, ஓடு, ஓடு”, 
அப்படின்னு எள்ைலா தொன்ைாரு 
றகாய்ந்தராஜ் வாத்தி. இயல்பாறவ 
அவரு ெரியாை நக்கலும் 
கிண்டலுமாை ஆள். 

 தவலதவலத்துதல, “இல்ல ொர், 
றபாய்ட்டன். றவலுச்ொமிதாம் றகட்டுப் 
றபாகச் தொன்ைான்”, அப்படின்றைன். 
 
 “அடச் ெீ... நாலு கழுத 
வயொச்ெி... றபா, சுத்தம் தெய் துக்கு 
வாட்ச்றமன் தங்கமணியக் கூட்டீட்டு 
வா றபா”, அப்படின்னு தொன்ைாரு. 
எைக்கு மகா றகவலமா இருந்திச்ெி. 
தவைியில வந்தன். தனலனம ஆெிரியர் 
அலுவலகத்துக்கு முன்ைாடி மரங்கள் 
நின ய இருக்கும். அதில ஒரு 
மரத்துக்குக் கீழ, வாட்ச்றமன் 
அண்ணனும், லஸ்கர் சுமதிறயாட 
அப்பனும் நின்னு றபெிட்டு இருந்தாங்க. 
 
 “அண்ணா, தமிழ்ப்பண்டிதர் 
உங்கனைக் னகறயாட கூட்டியாரச் 
தொன்ைாரு” 
 
 “ஏன்டா தம்பி, என்ை 
விெியம்?”ன்னு தங்கமணியண்ணன் 
ொதுவாத்தான் றகட்டாரு. 
 
 “அதுங்ைா. வாரப்பட்டி 
றவலுச்ொமி லஸ்கர் சுமதிகிட்ட 
தலட்டர் குடுத்ததிைாலத்தான் அவங்க 
அப்பா வந்திருக்காருன்னு 
நினைச்ெி”ன்னு தொல்லிக் கூட 
முடிக்கனல. “வா றபாலாம்”னு தொல்லி 
நடக்க ஆரமிச்ெிருந்தாரு 
தங்கமணியண்ணன். 
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 எங்க ஊர்ப்பக்கம் லஷ்கர்னு 
ஒரு கதாபாத்திரம் உண்டு. திருமூர்த்தி 
மனலயிலிருந்து, விைாமரத்துப்பட்டி, 
குண்டலப்பட்டி, தநகமம், 
சுல்தான்றபட்னட, பல்லடம், காங்கயம், 
தவள்ைறகாயில் வனரக்கும் ஒவ்தவாரு 
ஊர்லயும் லஸ்கர் இருப்பாங்க. 
அவங்களுக்கு, கால்வாய் பராமரிப்பு, 
மதகு பராமரிப்பு றவனல. 
ஆங்கிறலயர்கள் கப்பல்கள்ல றபாகும் 
றபாது உதவியாள் தவச்சுகுவாங்க. 
அதறைாட றபராை “லஸ்கர்” என்பறத 
இதுக்கும் நினலச்சுப் றபாச்ெி. அதைால், 
ஊர் ஊருக்கும் லஷ்கர் கிருஷ்ணன், 
லஷ்கர் மணியன்னு இருப்பாங்க. 
சுல்தான் றபட்னடயில இவர் தபயர் 
என்ைன்னு யாருக்கும் ததரியாது. 
‘லஸ்கர் ” அவ்வைவுதான். அவ்றராட 
மகள் தபயர், “லஸ்கர் சுமதி”. மகளுக்கு 
எவறைா தலட்டர் குடுத்துட்டான்ங்கி  
பதற் த்துல அவரும் எங்கறகாட வர 
ஆரமிச்ெிட்டாரு. வகுப்பன க்குப் 
றபாைம். 
 
 “றகாய்ந்த்ராஜ் ொர், 
உங்கனைதயல்லாம் நம்பித்தாை 
புள்னைகனை பள்ைிக்றகாடம் அனுப்பி 
தவக்கி ம். அது எவன் எம்புள்ைகிட்ட 
தலட்டர் குடுத்தவன்?”ன்னு எகி  
ஆரமிச்ொரு. வாரப்பட்டி றவலுச்ொமி 
துடுக்காைவன். வாயி, வாயி, 
அப்படிதயாரு வாயி. எந்திரிச்சு 
தகிரியமா முன்ைாடி எங்ககிட்டறய 
வந்துட்டான். 
 
 “ஆமா, நீங்கதான் எங்கம்மாகிட்ட 
தலட்டர் குடுக்கச் தொன்ைஙீ்ைாறம? 
அதான் நான் உங்க புள்ைகிட்ட 
குடுத்தன்”, அப்படின்ைான். இததன்ைடா 

நா ப்தபாழப்பா இருக்றகன்னு 
எல்லாரும் தினகப்பாப் பார்க்க, 
எைக்றகா படபடன்னு இருந்திச்ெி. 
 
 ஆமா. கட்டுத்த ியில 
தகாட்டு துக்கு வாய்க்காறமட்டு ஜல்லி 
றவணும்னு உங்கப்பந்தான் 
தொன்ைாரு. அதான் எஞ்ஜைீியருக்கு 
ஒரு தலட்டர் எழுதிக் குடுத்து றெங்ென் 
பண்ணி வாங்கிக்கலாமுன்னு 
தொன்ைன் அதுக்கு இப்தபன்ை? 
அப்படின்ைாரு. 
 
 அதான், எங்கப்பன் குடுத்த 
தலட்டனர நானும் சுமதிகிட்டக் 
குடுத்தன். அதுக்கு இப்தபன்ை 
அப்படின்ைான் றவலான். 
 
 இதாைா விெியம்? வகுப்பு 
அனமதியாச்சுது. இதான் வாய்ப்புன்னு 
றகாயிந்தராஜ் வாத்தியாரும், அவரு 
றதாட்டத்து கட்டுத்தானரக்கு ஜல்லி 
றகட்டு றபச்னெ ஆரமிச்ொரு. நான் 
றபாயி என்  எடத்துல உட்கார்ந்றதன். 
பின்ைாடி தபஞ்ச்ெில இருந்த சுல்தான் 
றபட்னட றமட்டுக்கனடப் பழநிச்ொமி 
சும்மா இருக்க றவண்டியதுதாை? 
”தெரியாை ஜல்லிடா காலீல”ன்ைான். 
வாத்தியார் திரும்பி முன ச்ொரு. 
முகதமல்லாம் ’ந ந ’. 
 
 அதுக்கப்பு மும் அவன் சும்மா 
இருந்தாைா? “ஏன்டா, இருந்து 
இருந்தும் ஜல்லிப்பய மவதான் 
உங்களுக்குக் 
தகனடச்ொைாடா?”ன்ைான். எல்லாப் 
பயலுவளும் ெிரிச்ொனுவ. வாரப்பட்டி 
கதிர்றவலனுக்கும் வாரப்பட்டி 
றவலனுக்கும் காலங்காலமாறவ 
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வாய்க்கா வரப்பு. இஃகிஃக்கீன்னு 
கதிரானும் தகக்கலிக்கறவ றவலனுக்கு 
றகாவம் வந்திட்டுது. என் கானல 
பச்ெக்னு மிதிச்ொன். நான் 
றமட்டுக்கனட பழைியப்பனை ஓங்கி 
ஒரு உனத விட்றடன். அந்தப்பக்கம் 
றவலனும் கதிரானும் கட்டுல 
எ ங்கிட்டானுக.  தெரியா 
இண்ட்டர்தவல் தபல் அடிச்ெது. 
 
 திரும்பிக் கூடப் பார்க்கனல. 
விறுவிறுன்னு ஹாஸ்டல்ல இருக்கு  
என்  ரூம்புக்கு றபாைன். வார்டர் 
ெந்திர தமைலி, “என்ைடா, 
பிறரயருக்குப் றபாகல?”. “இல்ல ொர், 
எைக்கு வவுத்து றநாவு”. “ெரி, 
கிட்டான்கிட்ட தொல்லி 
மத்தியாைத்துக்கு தராட்டியும் 
வ க்காப்பியும் ரூம்புக்றக 

தகாண்டாந்து குடுக்கச் தொல் ன்”ட்டு  
றபாயிட்டாரு. 
 
 யார் யாறரா, அவங்கவங்க 
கட்டுத்தானரகளுக்கு ஜல்லி 
தகாட்டு துக்காக, நான் வ ட்டு 
தராட்டியத் தின்னுறபாட்டு நாள் 
முச்சூடும் வயித்துப் பெிறயாட சுருண்டு 
தகடந்தன். வயிறு எரியுது இப்ப 
தநனைச்ொலும். அவ அப்பன் இன்னும் 
இருக்காரா மண்னடயப் றபாட்டுட்டாரா 
ததரியாது. அடிறய லஸ்கர் சுமதீ... 
எப்படியும் அவ அங்கனைக்குள்ைதான் 
எங்கைாச்ெியும் இருப்பா... அவதை... 
மண்னடயில நாலு தகாட்டு நங்குன்னு 
எ க்கிைாத்தான் மைசு ஆறும். இதா 
அடுத்த மாெம் வர் ண்டி... 
கிைம்பிகிட்றட இருக்கன்!! 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: பழனமறபெி (pazamaipesi@gmail.com) 
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26. மசந்தாலழ-ம யரும் ம ாருளும் 

 ——  கவின்தமாழிவர்மன், தெந்தானழ. 

 

 
ம யர்க்காரணம்: 
தெந்தானழ மணங்கமழும் திரிவிதகங் 
காநதி சூழ் றதவர் றபாற்றும், 
தெந்தாழாம் பினகபாகன் தானழபுரீ 
ென் ிருமால் றதடிக் காணாச் 
தெந்தாைன்  ிருவடிக்கு அடியார்கள் 
அடியார்தந் தி த்னதப்றபணி 
தெந்தானழப் பணிந்துபவந் தீர்த்தின்ப 
வடீ்டுநலஞ் றெர்ந்து வாழ்வாம்! 
 
ம ாருள்: 
 

 
  தானழ மலர்கைில் 
கினடத்தற்கரிதாை ஒன்று தெந்தானழ 
மலர். இயல்பாக எல்லா இடங்கைிலும் 

தவள்னை மற்றும் மஞ்ெள் வண்ணத் 
தானழ மலர்கனைறய காணவியலும். 
இந்த ஊரில் ெி ப்பாக தெந்தானழ 
காணப்பட்டதால் மலரின் தபயறர 
ஊருக்கும் அனமயப்தபற் து. இப்றபாது 
பாடலின் விைக்கத்னதக் காண்றபாம். 
 
  தெந்தானழ மணங்கமழும்-
தெந்தாழம்பூவின் மணம் வசீுகின் , 
திருவிதகங் காநதி சூழ் றதவர் 
றபாற்றும்-கங்னகயில்கூட 
இன வனுக்குக் கங்னகயாைவள் ஒறர 
பக்கமிருந்து வந்து மானல 
அணிவிப்பதுறபால் இன வைின் 
கழுத்தில் சூடிக்தகாள்வாள். ஆைால், 
இங்குக் கங்னகயாைவள் மூன்று 
பு மிருந்தும் வந்து ஒருறெர 
இன வைின் பாதகமலத்தில் 
மானலதயை நின்று தவைிறயறுகி ாள். 
அத்தனகய தபருனமவாய்ந்த 
இவ்வூருக்குத் றதவர்கள் புனடசூழ 
வந்து வணங்கி இங்கு வரும் 
பக்தர்களுக்கு ெகல தெல்வங்களும் 
வழங்குவர் என்பது தபாருள். 
 
 தெந்தாழாம் பினகபாகன் 
தானழபுரீ ென் ிருமால் றதடிக் காணா, 
இங்கு வறீ் ிருக்கும் அம்பினகயின் 
தபயர் தெந்தாழாம்பினக. 
தெந்தாழாம்பினகயின் பாகன் என்பது 
அம்பினகக்குத் தைது ெரிபாதினயக் 
தகாடுத்தவன் என்பது தபாருள். 
அத்தனகய தெந்தாழாம்பினக பாகனை 
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தானழபுரீெனை, தெந்தானழயில் 
நினலதபற் ிருக்கும் ஈெனைத் 
திருமால் றதடியும் கினடக்காத 
என்பதுறபால் பாடல் ததாடர்கி து. 
 
  தெந்தாைன்  ிருவடிக்கு 
அடியார்கள் அடியார்தந் 
தி த்னதப்றபணி-அதாவது ெிவைது 
அடினயயும் முடினயயும். 
காணறவண்டி திருமால் இந்த 
தெந்தானழவாெைின் அடினயக் 
காணமுடியாமல் இருக்கும் இந்த 
நாதனுக்கு ஈெைின் அடியார்கைாகிய 
நாங்கள் அவரவர் எங்கைின் ெக்திக் 
கியன் வாறு 
 
  தெந்தானழப் பணிந்துபவந் 
தீர்த்தின்ப வடீ்டுநலஞ் றெர்த்து 
வாழ்வாம்-இங்குச் தெந்தானழ என்பது 
இன வன் வாழும் இடத்னதயும் 
தொல்லலாம். மூன்று கங்னகயாைவள் 
கூடுவனதயும் கூ லாம். தானழவா 
ழீெனையும் கூ லாம். அவ்வாத ைின் 
தெந்தானழப் பணிந்து-ஈெனை வணங்கி, 
பவந்- பி ப்பு இல்லாத முக்தி 
நினலனய அனடந்து, வடீ்டுநலஞ் 
றெர்த்து வாழ்வாம், வடீுறபறு அனடந்து 
இைிப்பி வா நலம்தபற்று வாழலாம் 
என்று இப்பாடல் முடிவனடகி து. 
 
கு ிப்பு: தற்றபாதுள்ை தானழபுரீஸ்வரர் 
ஆலயம் அடியார்கைால் 
எடுத்துக்கட்டப்பட்டது என்பதும் ஊரின் 
பனழய தபயர் தெந்தானழதான் 
என்பதும் பாடலின் மூலம் 
உறுதியாகி து. றமலும்,  இந்தக் 
றகாவிலில் உள்ை லிங்கத்தில் 
பாணலிங்கமும் நந்தியும் மட்டுறம 
பழனமயாைது. றமலும் இதன் 

மூலக்றகாவிலாைது தற்றபாது உள்ை 
றகாவிலுக்கு ததற்றக 
மனலயடிவாரத்தில் உள்ை ஒரு 
ஏரிக்கனரயில் 
அனமந்திருந்திருக்கின் து. 
 
மசந்தாலழ: 
  முகாலய பனடதயடுப்பில் 
றகாவில்கதைல்லாம் 
அழிக்கப்பட்டறபாது எஞ்ெிய பாகங்கள் 
தானழயாற் ின் வழிறய 
அடித்துச்தெல்லப்பட்டு மண்ணில் 
புனதயுண்டுக்கிடந்தனத மீட்தடடுத்து 
அடியார்கள் ஒன்றுகூடி தங்கள் 
தி னமக்றகற்ப இப்றபாதுள்ை 
ஆலயத்னத எடுப்பித்துள்ைைர். முன்பு 
றகாவில் இருந்த இடத்தில் ஆய்வு 
றமற்தகாண்றடாறமயாைால் றமலும் 
தகவல்கள் அ ியப்படலாம். 
இன் ைவும் ஆலயத்தில் பலவித 
வழிபாடுகளும் விழாக்களும் 
நனடதபறுகின் ை. மாெி மாதத்தில் 
றொமவார வழிபாடு வாரந்றதாறும் 
நனடதபறும். னதமாதத்தில் 
கண்ணப்பநாயைார் குருபூனஜ 
நனடதபறும்.றமலும் வருடத்திற்கு 
ஒருமுன  கு ிப்பிட்ட ஒரு திைத்தில் 
மட்டும் அதிகானலயில் சூரியைின் 
கதிர்கள் கருவன வனர தென்று 
ெிவலிங்கத்தின் உச்ெிவனர முன்றை ி 
மீண்டும் அறதறபால் நடக்கும் இந்த 
நிகழ்வு ெிலமணித்துைிகள் ததாடர்ந்து 
இருக்கும்.அந்த அைவிற்கு  
ஆலயத்தின் வடிவனமப்பு அந்தநாைில் 
அனமக்கப்பட்டிருப்பது ெி ப்பாை 
ஒன் ாகும். றமலும் தெந்தானழயில் 
இன் ைவும் பல்லவர்கால நடுகற்கள் 
ெிலவும் காணப்தபறுகின் ை. 
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  விவொயம் ஊரின் முக்கிய 
ததாழிலாக காணப்படுகி து.அந்த 
காலங்கைில் இங்கு வினைந்த 
புனகயினலகள் உலகப் பிரெித்தம் 
என் ால் மினகயில்னல.அந்த 
நாட்கைில் ெிங்கப்பூரில் வினைந்த 
புனகயினலகள் உலகத் தரத்தில் 
முதலிடம் வகித்தை.அதற்கடுத்த 
இரண்டாவது நினலயில் றெலம் 
மாவட்டத்திலுள்ை  தெந்தானழ நகர் 
தற்றபாதுள்ை தெந்தாரப்பட்டியில் 
வினைந்த புனகயினல என்பது 
வாய்வழிச் தெய்தியாகும். 
தற்காலத்திலும்கூட ஊரில் 
புனகயினலயில் தயாரிக்கப்படும் 
சுருட்டு தயாரிக்கும் நிறுவைங்கள் 
இயங்கிவருவது கு ிப்பிடத் தக்கது. 
றமலும் மரவள்ைிக் கிழங்கில் ஸடார்ச் 
தயாரிக்கும்  நிறுவைங்களும் இயங்கிக் 
தகாண்டுள்ைை. ஏரினயச் சுற் ிலும் 
உள்ை நிலங்கைில் வானழ, தநல், 
பாக்கு றபான்  நன்தெய் பயிர்கள் 
பயிரிடப்படுகின் ை. ஊரின் 
அனைத்துப் பகுதிகைிலும் விவொயம் 
தெழித்துக் தகாழிக்கும் ஊராகறவ 
இன் ைவும் உள்ைது கு ிப்பிடத்தக்கது. 
ஊனரச் சுற் ிலும் உள்ை 
மனலத்ததாடர்களும், குன் ங்களும் 
ஊருக்கு இயற்னக அரணாய் 
அனமந்துள்ைது. ஊரின் 
ததாடக்கத்திறலறய மிகப்தபரிய ஏரி 

ஒன்று உள்ைது.  றெலம் 
மாவட்டத்திறலறய உள்ை மிகப்தபரிய 
ஏரிகைின் வரினெயில் இங்குள்ை 
ஏரியும் ஒன் ாகும். 
 
  ஊரிலுள்ை திதரௌபதி அம்மன் 
ஆலயத்தில் பதிதைட்டு 
ஆண்டுக்தகாருமுன  திருவிழாத் 
றதறராட்டம் நனடதபறும். இந்த 
விழாவாைது ததாடர்ந்து பதிதைட்டு 
நாட்களும் நனடதபறுகி து. இந்த 
நாட்கைில் பலவித மகாபாரத 
நிகழ்வுகள் நனடதபறும். திைந்றதாறும் 
ததருக்கைில் பாரதக்கனதகள் 
வாெிக்கப்படுகின் ை. திருவிழாவின் 
முக்கிய நிகழ்வாக ஒருநாள் 
அங்காைபரறமஸ்வரி அம்மனுக்கு 
மயாைக்தகாள்னை நனடதபறும். ஊரின் 
பாரம்பரிய விழாக்கள் காமன்பண்டினக, 
ெித்தினரத்றதர், ஆடிப்தபருக்கு, மார்கழி 
உற்ெவம், னதப்பூெம், பங்குைி உத்திரம் 
றபான்  பாரம்பரிய விழாக்கள் யாவும் 
அந்தந்த காலங்கைில் நடந்தவண்ணம் 
இருக்கும். ஊரில் அனைத்து விதமாை  
ெமூகத்னத றெர்ந்த மக்களும் வாழ்ந்து 
வருகின் ைர்.அந்தந்த 
காலகட்டங்கைில் அவரவருனடய 
விழாக்களும் எந்தவித 
றபதங்களுமின் ி 
தகாண்டாடப்படுகி து. 
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27. தெிழ் மொழியும் தெிழர்தம் வாழ்வும் 

 ——  றகாவிந்தராஜன் பாலு 

 

 

முன்னுலர : 
  அகரம் ததாடங்கி, கல்லும் 
மண்ணாய்க் கனரந்த வயதாகி, 
அகத்தியரும், ததால்காப்பியரும் 
இலக்கணம் வகுக்க ஐம்தபரும் 
காப்பியங்கள் றபாற் ி , ஔனவயிடம் 
றபெி, தவண்பாக்கள் சூடி, கு ள்கைால் 
தனழத்து, இலக்கியங்கள் மலர்ந்து, 
பக்திப் பாடல்கைால் தமய் ம ந்து, 
மூறவந்தர்கைின் மடியில் வைர்ந்து, 
ெிற் ிலக்கியங்கள் கண்டு, றமற்கணக்கு 
கீழ்க்கணக்குகனை ஆய்ந்து, 
உனரநனடப் றபெி, வள்ைலாரின்  

ென்மார்க்கம் கண்டு, பாரதியிடம் 
எழுச்ெிப் தபற்று, பாரதிதாெைிடம் 
புரட்ெிக் கற்று, தினரத்துன யில் 
முத்தினரப் பதித்து, ெின்ைத் தினரயில் 
நாடகத்தமிழ் பார்த்து, புதுக்கவினத 
றமாகத்தில் மரபும் மா ாமல் 
இதழ்கைில் பதிந்து, மின் இதழ்கைில் 
புதுனமப் பனடத்து, துைிப்பாவில் 
சுனவத்து முகநூலில் முகம ியாமல் 
றபசும் தமிழன்னையின் தாள் பணிந்து  
கட்டுனரனயத் ததாடக்குகிற ன். 
 
 தமாழியும், தமிழர்தம் வாழ்வும்: 
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அகர முதல எழுத்ததல்லாம் ஆதி 
பகலவன் முதற்ற  உலகு. 
என்  ததய்வப் புலவரின் வாக்குக்கு 
இணங்க அகரத்னத முதலாகக் 
தகாண்டு றதான் ிய காலம் அ ிய 
முடியாத தெந்தமிழில் றதான் ிய 
இலக்கணங்கள் இலக்கியங்கள் 
றபாற்றுதற்கு உரியை. தெம்தமாழியாை 
நம் தமிழ் தமாழியின் ெி ப்னப 
றநாக்கின் ததாட்டனணத் தூறும் 
ஊற் ாகச் தொல்லிக் தகாண்றட 
தெல்லலாம். ழ என்  ெி ப்தபழுத்னதப் 
தபற்  ஒறர தமாழியாகத் திகழ்வதும், 
ஓதரழுத்றத தபாருள் தருவதும், 
தபாருள் இலக்கணம் தபற்  
தமாழியாகவும் ,ஆண்பால், தபண்பால், 
பலர்பால், ஒன் ன்பால், பலவின்பால் 
எை பகுத்துனரப்பதும் னபந்தமிழில் 
மட்டுறம. 
 
  இலக்கணங்களுக்கு உட்பட்டு 
எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்ட 
காலத்தின் ெமூக வாழ்க்னக அரெியல்  
தபாருைாதாரம் ஆகியவற்ன ச் 
தெம்னமயு  தவைிப்படுத்துகின் ை. 
தைித்றதாங்கும் கன்ைித் தமிழ் கால 
மாற் த்திற்கு ஏற்ப அழியாமல் 
நினலத்து நிமிர்ந்து நிற்கி து. 
எழுத்தைவிலும் ெில தமாழிகள் றபச்சு 
வழக்கிலும் இருக்கக்கூடிய நினலயில் 
வரி வடிவிலும், ஒலி வடிவிலும் 
ஒப்பில்லா தமாழியாக விைங்குகி து. 
 
தெிழரின் வாழ்வு: 
  தன்மாைம் மிக்கவன் தமிழன். 
தன்னுயிராய்த் தமினழப் றபாற் ி 
வைர்ப்பவன். உடல் மண்னண 
முத்தமிட, உயிர் தமிழ் தமாழிறயாடு 
கலந்து ெி ப்பிக்கச் தெய்தவன். 

இதிகாெம் முதல் இக்காலம் வனர 
வாழ்வியலில் தனலெி ந்து 
உலகத்திற்றக நாகரிகத்னத எடுத்துச் 
தொன்ைவன்.  அன்பும் அ னும் 
உனடத்தாயின் இல்வாழ்க்னக பண்பும் 
பயனும் அது. என்  வாழ்க்னக 
முன யின் தத்துவத்னத வள்ளுவர் 
அழகு  எடுத்துனர எப்றபாதும் 
நம்தமாழியில்தான். 
 
மதால்காப் ியம்: 
  தமிழில் எழுதப்பட்ட இலக்கண 
நூல்கைில் நமக்குக் கினடத்த 
முதல்நூல் ததால்காப்பியம் ஆகும்.  
இதன் அடிப்பனடயிறலறய 
இலக்கியங்கள் பனடக்கப்பட்டுள்ைை. 
கி ிஸ்துவுக்கு முன்ைால் 
எழுதப்பட்டனவகைில் 473 புலவர்கள் 
எழுதிய 2381 பாடல்கள் 
கினடத்துள்ைை. புலவர்கள், அரெர்கள், 
தபண்புலவர்கைால் எழுதப்பட்டுள்ைை. 
அக்காலத்தின் ஆட்ெி முன  ,காதல், 
வரீம் ஆகியவற்ன  எடுத்து 
இயம்புகின் ை. 
 
சங்க இைக்கியங்களின் வலககள்: 
 எட்டுத்ததானக, பத்துப்பாட்டு, 
பதிதைண்கீழ்க் கணக்கு எைப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைை. 
 
எட்டுத்மதாலக நூல்கள்:- 
நன் ினண, குறுந்ததானக, 
ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து , 
பரிபாடல், கலித்ததானக, 
அகநானூறு, பு நானூறு. 
 
 த்துப் ாட்டு நூல்கள்:- 
திருமுருகாற்றுப்பனட, 
தபாருநராற்றுப்பனட , 
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ெிறுபாணாற்றுப்பனட, 
தபரும்பாணாற்றுப்பனட, 
முல்னலப் பாட்டு, 
மதுனரக்காஞ்ெி, 
தநடுநல்வானட, 
கு ிஞ்ெிப்பாட்டு, 
பட்டிைப்பானல, 
மனலபடுகடாம். 
 
 திமனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்:- 
நாலடியார்,நான்மணிக்கடினக, 
இன்ைா நாற்பது, இைியனவ நாற்பது, 
கைவழி நாற்பது, 
கார்நாற்பது, 
ஐந்தினண ஐம்பது, 
தினணதமாழி ஐம்பது, 
ஐந்தினண எழுபது, 
தினணமானல நூற்ன ம்பது, 
திருக்கு ள், 
திரிகடுகம், 
ஆொரக் றகானவ, 
பழதமாழி நானூறு , 
ெிறுபஞ்ெ மூலம், 
முதுதமாழிக் காஞ்ெி , 
ஏலாதி, 
னகந்நினல. 
 
அகமும்,புைமும்: 
  வாழ்வியனல அகம், பு ம் எைப் 
பிரித்து அகத்தில் காதலும், வரீமும் 
இரு கண்கைாகப் றபாற் ியவன் 
தமிழன்.தனலவன், தனலவி எை 
குடும்பப் பாங்னக உயர்வாகப் றபாற் ி 
காதல் வாழ்னவப் படம் பிடித்து 
அகத்தினண இலக்கியங்கள் 
உணர்த்திை. நிலம் ஐந்ததன்றும் , 
தபரும்தபாழுது , ெிறுதபாழுது எைப் 
பகுத்து தந ிகனை உண்டாக்கியவன். 
கு ிஞ்ெி, முல்னல ,மருதம் ,தநய்தல், 

பானல எைப் பிரித்து ஒவ்தவாரு 
நிலத்திற்கும் ததய்வம், தனலமக்கள், 
மக்கள் ,ப னவ, விலங்கு ,ஊர், 
நீர்நினல, பூ ,மரம், உணவு ,பன , 
யாழ், பண், ததாழில் எை 
கருப்தபாருள்கைாகப் பிரித்தவன். 
 
  இைறவைில் , முதுறவைில், 
கார் ,குைிர் ,முன்பைி, பின்பைி எை 
மாதங்கனை வனகப்படுத்தியவன். 
னவகன  ,கானல ,நண்பகல் , எற்பாடு 
,மானல, யாமம் எை ஒரு நானைச் ெிறு 
தபாழுதுகைாகப் பிரித்தவன். 
பு த்தினணனயப் பன்ைிரண்டாகப் 
பிரித்துப் றபார் தெய்யும் முன கனை 
வனகப்படுத்தியது தபரும் ெி ப்பாகும்.  
தவட்ெி, கரந்னத, வஞ்ெி, காஞ்ெி,  
தநாச்ெி, உழினஞ, தும்னப, வானக,  
பாடாண்,தபாதுவியல், னகக்கினை, 
தபருந்தினண எைவும் பிரித்தனம 
ெிந்தனைக்கு உரியதாகும். 
 
ஒப் ற்ை ம ாதுெலை: 
  ததய்வப் புலவர் அருைிய 
திருக்கு ள் வாழ்வில் தபாருைடீ்டும்  
முன யினையும், அ த்றதாடு 
வாழ்தனலயும், இன்பத்றதாடு 
வாழ்தனலயும் அழகு  இயம்புகி து. 
நம் தமிழர்களுக்கு மட்டுமன் ி 
உலகிலுள்ை எல்லா மக்களுக்கும் 
தபாதுவாக எடுத்துனரப்பது ெி ப்பாகும். 
எக்காலத்திற்கும் தபாருந்தும் 
வனகயில் எழுதப்பட்டுள்ைதால் உலக 
தமாழிகள் அனைத்திலும் தமாழி 
தபயர்ப்பு தெய்யப்பட்டுள்ைது. வாழும் 
வனகயினை வழிப்படுத்துவறதாடு 
அரெின் நினலப்பாட்னடயும் ததைிவாக 
எடுத்துனரப்பது ெி ப்பாகும். ஒவ்தவாரு 
தமிழரும் தபருனமப்பட றவண்டும். 
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நீதி வழுவா மநைிமுலை: 
 நீதிவழுவாத் தமிழர் 
தந ியிைிறல ெி ப்பாகும். 
தநஞ்ெிைிறல தகாள்வாறர 
றநர்னமயிறல தநருப்பாகும். ஆதிமுதல் 
வகுத்திட்ட ஐம்தபருங்குழுவிைர் 
அன் ாடம் வழங்கிட்டார் ஆராய்ந்றத 
தீர்ப்பாகும். தீதிலா றகாமகைின் 
தீர்ப்புகளும் வியப்பாகும். ததள்ளுதமிழ் 
இலக்கியங்கள் ததைிவு றவ 
றகார்ப்பாகும். றமதிைியில் 
வியந்திட்டார் றமன்னமயின் 
பகுப்பாகும். மீைாத நடுவுநினல 
மிைிர்ந்திடறவ பனடப்றப ஆகும். 
 
மூச்சும், ப ச்சும் : 
 தமாழியிைிறல தமிதழன்ற  
முழக்கிடுறவாம். மூச்ெிைிறல 
தகாண்டிடுறவாம் முத்தமிழும் றதைாய். 
வழியினைறய றதடிடுறவாம் 
வாய்ப்புகளும் தபருக. வறுனமனயயும் 
றபாக்கிவிட்டு வைமுடறை வாழ்றவாம். 
பழிதயன் ால் அஞ்ெிடுறவாம் 
பாெத்தால் நனைந்றத. பான களும் 
தூைாகும் பார்னவயிறல கைிந்றத. 
விழிகைிறல எரிமனலயாய் 
வறீுதகாண்றட எழுறவாம். 
வினதத்திடுறவாம் ெிந்தனைனய 
தவற் ிகனைப் தபற் ிடுறவாம். 

 
வரைாறு  லடப்ப ாம்: 
 ெிங்கமாக நடந்திடுறவாம் 
ெீ ித்தான் பாய்ந்து ெிைதமன்னும் 
குன்ற  ி தெருக்றகாடு நடந்து 
தங்கமாக மின்ைித்தான் தைித்துவமும் 
தபற்றுத்  தயங்காமல் அநீதிகனைத் 
தட்டித்தான் றகட்றட. மங்காதப் 
புகழ்தப றவ மாடாக உனழத்து 
மக்களுக்குத் ததாண்டுதெய்றவாம் 
மைிதறநயம் தகாண்றட. ெங்கநாதம் 
முழங்கிடுறவாம் ெரித்திரமாய் 
வாழ்ந்றத. ொதனைகள் 
பனடத்திடுறவாம் ெக்கரமாய்ச் 
சுழன்ற .! 
 
முடிவுலர: 
 காற் ிைிறல இன்ைினெயாய்க் 
கலந்த கீதம் காதிைிறல றதைமிழ்தாய் 
றகட்கும் நாதம். ஊற் ாக உள்ைத்தில் 
உதய மாகி ஒலிக்கட்டும் எத்தினெயும் 
உ வாய் றவதம். கூற் ாக 
முன்றைார்கள் குவித்த பாக்கள் 
குன யில்லா வாழ்வுதரும் குன கள் 
றபாக்கி. றபாற் ிடுறவாம் நம்தமினழப் 
தபான்றபால் காத்து புதுனமகனைப் 
பனடத்திடுறவாம் தபாங்கி வாரீர். 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு:  கவிஞர். றகாவிந்தராஜன் பாலு 
அனலறபெி:9443484316. 
7/126 கவுண்டர்  ததரு, சுந்தரதபருமாள் றகாயில் அஞ்ெல் 
தஞ்ொவூர் மாவட்டம்-614208. 
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28. தெிழரும் விருந்பதாம் லும் 

 ——  ெரஸ்வதிப்ரியா, நாமக்கல் 

 

 தமிழரின் தனலயாயப் 
பண்பாட்டுக் கூறு விருந்றதாம்பல்.  
உணவு தகாடுத்து உயிர் ஓம்புதல் 
தமிழர் வாழ்க்னக முன . இது 
ஒவ்தவாரு தனலவன், தனலவியின் 
தனலயாயக் கடனமயாகச் ெங்க 
காலத்தில் றபாற் ப்பட்டது. இல்ல  
அ த்தில் விருந்திைனரப் றபணுதல் 
முக்கியக் கடனம. இதற்காை 
ொன்றுகள் ெங்க இலக்கியத்தில் 
ஏராைமாகக் காணக்கிடக்கி து. விருந்து 
என் ால் 'புதுனம' என்று தபாருள். 
வடீ்டிற்கு வரும் புதியவர்களுக்கு 
உணவு அைித்தல் விருந்றதாம்பல் 
ஆகும். ெங்க காலத்தில் ஐவனக 
நிலப்பகுதியிலும். அந்த நிலத்திற்கு 
ஏற்ப உணவு விருந்தாக 
அைிக்கப்பட்டிருப்பதாகச் ெங்கப் பாடல் 
கூறுகி து. 
 
"அ ம் எைப்படுவது யாது 
எைக்றகட்பின் 
ம வாது இதுறகள்  
மண் உயிர்க்கு எல்லாம் 
உண்டியும் உனடயும் உன யுளும் " 
(மணிறமகனல 25.288_291) 
அ ம் என்று தொல்லப்படுவது உலகில் 
வாழும் உயிர்களுக்கு உணவு , உனட,  
உ ங்க இடம் வழங்குதறல என்பனத 
அழகாக விைக்குகி து மணிறமகனல. 
 
 
இனதறய திருவள்ளுவரும்;  

"இருந்றதாம்பி இல்வாழ்வ ததல்லாம் 
விருந்றதாம்பி 
றவைாண்னம தெய்தற் தபாருட்டு " 
(கு ள் 81) என்று கூ ியுள்ைார். 
 
"தநல் பல தபாலிக! தபான் பல 
"வினைக வயறல! வருக இரவலர் 
"பால்பல ஊறுக ! பகடுபல ெி க்க"  
(ஐங்குறுநூறு_ 1_3) 
 
"விருந்து பு த்தருதலும் சுற் ம் 
ஓம்பலும்" 
(ததால்.கற்பு11) என்று பலவாறு 
மனைய ம் றபாற்றும் தனலவியின் 
ெி ப்பு கூ ப்பட்டு உள்ைது. 
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 விருந்திைர் எந்த றநரத்தில் 
வந்தாலும், தனலவி இன்முகத்துடன் 
விருந்து பரிமாறுவாள் என்று 
நற் ினணயில் விருந்றதாம்பலின் 
ெி ப்னப, 'அல்லி லாயினும் 
விருந்துவரின் ........' என்று ெி ப்பித்துக் 
கூறுகி து. 
 
இல்லம் றதடிவரும் விருந்திைனர 
இன்முகத்துடன் வரறவற்று 
உபெரிப்பறத விருந்றதாம்பல் ஆகும். 
இனதறய திருவள்ளுவர்   
"றமாப்பக் குனழயும் அைிச்ெம் 
முகந்திரிந்து 
றநாக்கக் குனழயும் விருந்து". 
என்றும் கூ ியுள்ைார். 
 
"விருந்றத தானும் 
புகுவது புனைந்றத யாப்பின் றமற்ற "  
(ததால் _231) 
 
புதிய மன்ைர்கள்  தகாடுத்த தின ப் 
தபாருள்கைால் மன்ைன் பனக 
தணிந்தனத அகநானூறு 54ல்  
"விருந்தின்......தவம்பனக தணிந்தைன் " 
என்று கூ ப்பட்டுள்ைது. 
 
"அ றவார்க் கைித்தலும் அந்தண 
றராம்பலும் து றவார்க் தகைிர்தலும் 
ததால்றலார் ெி ப்பின் விருந்தததிர் 
றகாடலும் இழந்த என்னை." 
(ெிலம்பு. தகானல.கானத 71_73) என்று 
கண்ணகியின் நினலனயயும் 
 
"விருந்து கண்ட றபாது என்னுறுறமா 
தவன்று விம்மும்" (கம்ப. 
சுந்தரகாண்டம் கா.ப.15:2) என்று 
கணவனைப்பிரிந்த ெீனத விருந்து 
ஓம்ப முடியாத நினலனயயும் 

"...............நாளும் 
மனைமுதல் வினைதயடும் உவப்ப 
நினை_மாண்தநஞ்ெம் நீங்குதல் 
ம ந்றத "(அகம் 51)  
என்பதிலிருந்தும் கணவனும் 
மனைவியும் றெர்ந்றத 
விருந்றதாம்பியுள்ை நினல 
புலப்படுகி து. 
பானலத்தினணப் பாடிய 
தபருந்றதவைாரும் விருந்றதாம்பல் 
"இல்லத்துக் கடறை " என்கி ார். 
 

 
 
எப்படிதயல்லாம் உபெரிப்பு இருக்க 
றவண்டும் என்பனத விறவக 
ெிந்தாமணி 
"ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்து உபெரித்து 
உண்னம றபெி உப்பில்லாக் 
கூழிட்டாலும்  
உண்பறத அமுதமாகும். முப்பழதமாடு 
பாலன்ைம் முகம் கருத்து ஈவாராயின் 
கப்பிய பெியிறைாடு கடும்பெி 
ஆகுமன்ற ா?" 
என்று கூறுகி து. 
 
ஊடனலக்கூட விருந்றதாம்பல் 
கூடலாக்கி தாம். 
"தடமருப்பு எருனம மடநனடக்குழவி 
.................................... 
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ெி ியமுள் எயிறு றதான்   
முறுவல் தகாண்ட முகம்காண்கும்றம." 
(நற் ினண 120) மருத நிலத் 
தனலவியின் ஊடனல விருந்றதாம்பல் 
நீக்கியதாக இப்பாடல் உணர்த்துகி து. 
வினையாட்டின் மூலம் ெிறுவயது 
முதறல தமிழர்கள் தங்கள் 
குழந்னதகளுக்கு விருந்றதாம்பல் 
உணர்வு ஊட்டப்பட்டிருக்கி து 
என்பனத 
"ததாடனல ஆயதமாடுகடல் உடன் 
ஆடியும் 
ெிற் ில் இழத்தும் ெிறுறொறு 
குனவஇயும் 
........................................... 
தமல்இனலப் பரப்பின்  
விருந்துஉண்டு யானும்இக் 
கல்தலன் ெிறுகுடித் தங்கின் மற்று 
எவறைா ?" (அகம்-10) 
என்  பாடல் விைக்குகி து. 
 
 கு ிஞ்ெிப்பாட்டில் உணவு 
றவண்டி வரும் விருந்திைர்கள் உண்டு 
தெல்வதற்காக தெல்வந்தர்கைின் 
மனைகைின் வாயில்கள் தி ந்றத 
இருக்குமாம். இது கு ிஞ்ெிப் பாட்டில் 
(201-205) 
காட்ெிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இல்ல க் 
கடனமயாற் க் காத்திருக்கும் அனடயா 
வாயில்கள் விருந்றதாம்பலுக்குச் 
ொன் ாக அனமந்துள்ைது . 
 
  தநய்தல் நிலத்தனலவி தன் 
றதாழியிடம் பலர்புகும் அைவிற்கு 
உள்ை தபரிய வாயினல அனடப்பதற்கு 
முன்ைர் உணவருந்த வரவிருக்கும் 
விருந்திைர் யாறரனும்  உள்ைைறரா? 
எை அ ிவிக்குமாறு விைவுவதாக 
"புள்ளும் மாவும் புலம்தபாடு வதிய 

...................................... 
வருவரீ் உைறரா? எைவும் 
வாரார் றதாழி நம் காதலறர" 
(குறுந்-118) என்  பாடல் வழி அ ிய 
முடிகி து. ெங்க கால மக்கள் தன்வடீு, 
தன்மக்கள் எை வாழாமல், தான் 
றதடிய தெல்வத்னதச் 
சுற் த்தார்களுக்கும் ஈந்து வாழ்ந்து 
உள்ைைர் என்பனத 
"பண்தபைப்படுவது பாட ிந்து ஒழுகல் 
அன்தபைப்படுவது தன்கினை 
தெ ானம"(கலி.133)  
என்  பாடல் வழி அ ியமுடிகி து . 
 
ததால்காப்பிய விதிப்படி 
ஐந்தினணகைில் அ ம் பாடுதல் 
மரபாகி உள்ைது.  
"ததானலவாகி இரந்றதார்க்கு 
ஒன்று ஈயானம இழிவு" 
"இல்தலை இரந்றதார்க்கு ஒன்று 
ஈயானம இழிவு " (கலி.2:15) 
"இடைின் ி இரந்றதார்க்கு ஒன்றுஉ 
ஈயானம இழிவு" (கலி 2:19) 
ஆடவர் தபாருள் றதடச் தெல்லும் 
றநாக்கம் ஆதரவற் வர்க்கு உதவறவ 
என்பனதறய இப்பாடல்கள் 
உணர்த்துகின் ை. 
         
    "  .......காைவர் 
வில்லில் தந்த தவண்றகாட்றடற்ன ப் 
புனையிருங் கதுப்பின் மனைறயாள் 
தகண்டிக்  
குடிமுன ப் பகுக்கும் ."  
(நற் ினண-336) 
 
 காைவர்கள் தான் 
றவட்னடயாடிக் தகாணர்ந்த 
ஆண்பன் ிக் க ினய அவர்கைின்  
மனைவிமார்கைின் ஊரில் வாழும் 
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ஏனைறயாருக்குப் பகுத்துக் தகாடுத்து 
விருந்றதாம்பியுள்ைைர். தநய்தல் நில 
பரதவர்கள் தங்கைின் மீன் 
றவட்னடயில் கினடத்த மீன்கனைச் 
சுற் த்தார்களுக்கு பகுத்துக் தகாடுத்து 
உள்ைைர் என்பனத அகநானூறு-70 
கூறுகி து. பானல நில இனடச்ெியர் 
வரகரிெி றொற்ன  பாறலாடு 
தருவார்கள் என்று அகநானூறு பதிவு 
தெய்துள்ைது. 
ததாகுப்பு: 
 தமிழர்கள் விருந்றதாம்பலில் ெி ந்து 
விைங்கியுள்ைைர். 
 குழந்னத பருவத்திலிருந்றத 
வினையாட்டிலும் விருந்றதாம்பல் 
கற்பிக்கப்பட்டுள்ைது. 
 ஊடலிலும் கூடலிலும் 
விருந்றதாம்பறல ெி ப்பிடம் 
தபற்றுள்ைது. 
 ெங்க கால தமிழரின் வாழ்வில் 
கணவனும் மனைவியும் றெர்ந்றத 
ஆற்  றவண்டிய அ மாக 
விருந்றதாம்பல் இருந்திருக்கி து. 
ஈட்டிய தபாருனை இரப்றபார்க்கு ஈந்றத 
மகிழ்ந்துள்ைைர் என்பனத அ ிய 
முடிகி து. 
 
இன்ன ய நினலயில் தமிழரின் 
விருந்றதாம்பல்: 
தைிதயாருவனுக்கு 
உணவில்னலதயைில் ெகத்தினை 
அழித்திடுறவாம் என் ான் முண்டாசுக் 
கவி பாரதி. பெி என்  ஒரு 
வார்த்னதயாறலறய பரிதவித்து 
நிற்கி து இந்த விஞ்ஞாை உலகம். 
முண்டாசுக்கவிஞன் பாரதி அழகாக 
எவ்வாறு உணவு பனடக்க றவண்டும் 
என்பனத அற்புதமாகக் கூறுகி ார். 

"பாய்ச்சும் பசும்பயிற்றுப் பாகுக்கும் 
தநய்யைித்துக் 
காய்ச்சும் கடிமிைகு ததான்னை பல 
னவத்திடுவாய் 
ஆயுணவு திரிந்றத அவர் எழுமுன் - 
தாறய 
அவ்வனகக்கு நீறரந்தி தநய்ப்பனெ 
அகற்   
உவர்கட்டி தன்னை உதவு - துனவத்த 
துகில் 
ஈரம் துனடக்க எைஈந்து,மலர்ச் 
ெந்தைமும்  
ஓரிடத்றத நல்கிறய ஒைி இனலகாய் 
றெரனவத்து 
றமல் விெி ி வசீுவிப்பாய் 
தமல்லியறல!” 
 
  இப்படி ஒரு கவைிப்பினை நாம் 
நம் விருந்திைருக்கு அைிப்றபாமாயின் 
அவ்வுலகில் உள்ை றதவர் 
அருந்துவதாகக் கருதப்படும் 
அமிழ்தினை உண்ட தபருமயக்கம் 
உண்டாகும் என்பது திண்ணம். 
இன்ன ய நவைீ உலகில் மைிதத்னதப் 
றபணுவதற்காை முதற்படியும் 
முழுமுதற்படியும் விருந்றதாம்பல் 
தான்  என்பனத  உணர்றவாம் . 
ஏனழகள், அைானதகள், றநாயாைிகள், 
குற் வாைிகள் 
றபான் "அந்நியர்களுக்கு" 
பிரத்திறயகமாை இடங்கைில் அைிக்கும் 
உதவிகனை உதாரணமாகக் 
கு ிப்பிடலாம். இத்தனகய 
நிறுவைமயமாை விருந்றதாம்பறல 
மத்திய காலங்கைிலிருந்து 
மறுமலர்ச்ெிக் கால மாற் த்துடன் 
இனணவதாக இருக்கலாம். (இவான் 
இல்லிச் தி ரிவர்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்யூச்ெர் 
- (Ivan Illich, The Rivers North of the Future) 
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விருந்றதாம்பலுக்கு இது ஒரு எடுத்துக் 
காட்டு. 
  வடலூர் வள்ைலார் மடத்தில் 
இன்றும் அனணயா அடுப்பு. முகம் 
சுழியா உபெரிப்பு... முன்றைார் தொல் 

மந்திரம் என்பனத இன்றும் 
நனடமுன யில் கனட பிடிப்றபாரும்  
உண்டு.நம்மில் மரபு மா ா மரத் 
தமிழரும் வாழ்ந்து தகாண்டு தான் 
உள்ைைர்.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 யன் ட்ட நூல்கள்: 
1. அகநானூறு -வர்த்தமாைன் பதிப்பகம். 
2. பு நானூறு -வர்த்தமாைன் பதிப்பகம். 
3. ஐங்குறுநூறு-வர்த்தமாைன் பதிப்பகம். 
4. குறுந்ததானக-வர்த்தமாைன் பதிப்பகம். 
5. கலித்ததானக-வர்த்தமாைன் பதிப்பகம். 
6. கு ிஞ்ெிப்பாட்டு-வர்த்தமாைன் பதிப்பகம். 
7. நற் ினண-வர்த்தமாைன் பதிப்பகம். 
8. விறவக ெிந்தாமணி-கழக தவைியடீு. 
9. ெிலப்பதிகாரம்-கழக தவைியடீு. 
10. மணிறமகனல-கழக தவைியடீு. 
11. கம்பராமாயணம்- கழக தவைியடீு. 
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29. உழவு 

 ——  விஜயகுமார், தெந்தானழ. 

 

 

 

 எைது பார்னவயில் 
விவொயமும் விவாகமும் ஒன்ற  
ஆகும். விவாகம் என் ால் திருமணம். 
விவ+ொயம்= வண்ணங்கைால் 
அலங்கரிக்கப்பட்ட திருமணம் 
என்றபன்.ஆம். இதுவும் திருமணவாழ்வு 
றபாலத்தான். ெந்றதாெங்களும் 
ெம்பிரதாயங்களும் மூன் ாம்நாள் 
முனைவிடும் பயினரக் காணும்றபாது 
ஒவ்தவாரு உழவனுக்கும் ஐயிரு 
திங்கள் காத்திருந்து தன் மகனவக் 
கண்ட ெந்றதாெம் இருக்கும். பின் அது 
வைர்ந்து அறுவனட தெய்து மகசூனலக் 

னகயில் எடுக்னகயில் தன் 
பரம்பனரறய அகக்கண் முன்றை 
தினரப்றபாடும். விவொயம் கு ித்து 
மூதுனர முன்ைவர்கைின் ெில 
முன்னுனரகனைக் காண்றபாம். 
 
"உழுதுண்டு வாழ்வாறர வாழ்வர் 
மற்த ல்லாந் 
ததாழுதுண்டு பின்தெல் பவர்" என்று 
வள்ளுவரும், 
"பலகுனட நிழலும் தன்குனடக் கீழ் 
காண்பர்"  எைத் தமிழ் தபருமாட்டி 
ஔனவயாரும் கூ ியுள்ைைர். 
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 முதலில் தவற்று நிலத்தில் 
ஆடுமாடுகனை அனடத்து பட்டியிடுதல் 
(அ) கினடறபாடுதல் நனடதபறும். 
ஆநினரகைின் கழிவுகள் நிலத்திற்கு 
அடியுரமாகப் பயன்படுத்தப்படும். 
"ஆடு பயிர்காட்டும் ஆவானர 
தநல்காட்டும்" 
"கார் ஆடு பெீாணம் குனழ" 
இவ்வாறு பதப்படுத்தப்பட நிலத்தில் 
ஏற் ம் தகாண்டு நீர்ப்பாய்ச்ெி நிலத்தில் 
மூன்றுநாட்கள் நீர் றதக்கினவக்கப்படும். 
 
ஏற் ம் இன ப்பனத இலக்கியங்கைில்; 
"ஆம்பியும் கிழாரும் வஙீ்கிை 
ஏற் மும்" (ெிலம்பு) 
என்பது, உழவு தெம்னமப்படுவதற்கு 
உழவின் எண்ணிக்னக இடத்திற்கு 
இடம் மா ிைாலும்கூட தபாதுவாக 
நான்கு உழறவாடு பயிர்தெய்வது 
றபாதுமாைது. 
 
"ததாடிப்புழுதி கஃொ உணக்கின் 
பிடித்ததருவும் 
றவண்டாது ொலப் படும்" (கு ள்-1037) 
 
ஒரு பலம் எனடயுள்ை கட்டினய கால் 
பலம் எனடயுள்ைதாக மாறும்வனர 
உழறவண்டும். 
"முந்தித் தரிெடித்து முச்ொரியாய் 
ம ித்து 
னநந்திடறவ றெறுகலக்கி நயமாக 
நாலுழவு" 
எை தெங்றகாட்டுப்பள்ளு 
வலியுறுத்துகி து. 
 
ஏர் உழுவதற்குப் பயன்படும் 
தகாழுவாைது எப்படியிருக்கறவண்டும் 
எைில் 

" பிடிக்கணத்து அன்ைக் குதிருனட 
மூன் ில் 
கைிற்றுத்தாள் புனரயும் திரிமரப் பந்தர் 
குறுஞ்ொட்டு உருனைதயாடு கலப்னபச் 
ொர்த்தி" (196-199) 
எை தபரும்பாணாற்றுப்பனடயில் 
கூ ப்பட்டுள்ைது. 
 
 இப்றபாது திருமணம் என்னும் 
ஆயிரங்கால் பயினரப்பற் ிக் 
காண்றபாம். முதலில் தபண்றதடும் 
படலம்.இறதா இரண்டு மாதத்திற்கு 
முன்றப வினதப்புக்தகன்று 
தநல்னலத்றதடிப் பதப்படுத்தி தயார் 
தெய்வர். தபண்பார்த்தாகி விட்டது. 
தபண்னணயும் பிடித்துவிட்டது. அடுத்து 
என்ை? பரிெம்தாறை! கதிரவனுக்குப் 
பனடயல் றபாட்டு நிலத்தின் 
ஒருபகுதியில் வினதவினதத்து 
வைர்த்துவருவர். திருமணத்திற்குப் 
தபண் காத்திருக்கட்டும்.நாம் 
மண்றவனலனயப் பார்ப்றபாம் 
வாருங்கள். 
 
 நாள்கு ிக்கறவணும், பத்திரிக்னக 
அடிக்கறவணும்,பந்தல் றபாடறவணும் , 
உ வுகனை அனழக்கறவணும்,விருந்து 
னவக்கறவணும், இப்படி எவ்வைறவா 
றவனலயிருக்கு. நான்குமுன  நன்கு 
னநந்து கூழாக உழுத நிலத்னத 
நீர்றதக்கி மண்னண 
ஆ ப்றபாடுவர்.அருறகயுள்ை மரஞ்தெடி 
தகாடிகைிலிருந்து இனலதனழகனை 
தவட்டி நீர்றதக்கிய நிலத்தில் தூவி 
நன்கு மண்ணுக்குள் தெல்லுமாறு 
அழுந்தமிதிப்பர். இதுறவ 
முகூர்த்தக்கால் நடுதல்.பி கு 
இதுவனர றெகரித்து னவத்திருந்த 
ஆநினர கழிவுகள் எருவாகப் 
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பதப்படுத்தப்பட்டு உருமா ியிருக்கும். 
இனதயும் நிலத்தில் தூவுவர். இதுறவ 
நலுங்கு னவத்தல் நிகழ்வு. இைி 
என்ை?  தபண் அனழப்பு, உ விைர் 
வருனக, திருமணம்தாறை! 
 
 நடவுக்குக் காத்திருக்கும் 
பயினரப்பிடுங்கி முடிச்ெிட்டு நடவு 
நிலத்தில் ஆங்காங்கு 
றபாட்டுனவப்பர்.இதுறவ தபண் 
அனழப்பு.மணப்தபண் மண்டபத்தில் 
காத்திருக்கி ாள். அதிகானல மங்கை 
வாத்தியம் முழங்க மந்திரங்கள் 
ஓத,பூமித்தாய்க்குப் பனடயல் றபாட்டு 
திருமண னவபவம் ததாடங்குகி து. 
அதிகானலயிறலறய உ வுகள் 
புனடசூழ நடவுறவனல ததாடங்குகி து. 
முதல் பயிறு நடுவதுதான் மங்கல 
நாண் பூட்டுதல்.அடுத்தடுத்து திருமணச் 
ெடங்குகள். இயற்னகயாகிய முகில்கள் 
மனழதயன்னும் மலர்தகாண்டு  
அட்ெனதத் தூவ, இடிதயன்னும் 
மத்தைம் முழங்க, மின்ைதலன்னும் 
புனகப்படக்காரர் நிழற்படதமடுக்க 
திருமணம் இைிறத நடந்றத ியது. 
 
இவ்வாறு மனழப்தபாழிவனத 
பட்டிைப்பானலயில் 
"வான்முகந்த நீர் மனழ தபாழியும் 
மனழதபாழிந்த நீர் கடற்பரப்பும்" 
எைக் கு ிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
 
 ஆடியில் வினதவினதப்பது ஏன் 
ததரியுமா?  
  அதிலிருந்துதான் கூதிர்காலம். 
ததாடங்குகி து.ஆடியிலிருந்து ஆறு 
மாதத்திற்கு தவப்பம் குன ந்து 
இயற்னக உழவுக்குத் 
துனணபுரியும்.இனதறய. ஆடிப்பட்டம் 

றதடிவினதக்றவணும் என்று கூறுவர். 
பயிரிட்ட முப்பது நாட்கைில் முதல் 
கனைதயடுப்பர்.அனதத்ததாடர்ந்து 
மாதாமாதம் கனைதயடுப்பு 
நனடதபறும்.மூன்று மாதத்தில் 
பயிராைது பால் பிடிக்கும்.இதுறவ 
தபண்ணாைவள் கருவுறுவதாகும். 
அப்றபாது ஒரு கர்ப்பவதினயப்றபால் 
பயினரப் பாதுகாக்கறவண்டும். அந்த 
றநரத்தில் பயினர 
பூச்ெியிைங்கைிலிருந்து பாதுகாக்க 
றவப்பம்புண்ணாக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகி து. றமலும் 
மண்புழு உரங்களும் பயன்படுத்தப் 
படுகின் ை.இவ்வாறு பால்கட்டிய 
தாைியங்கள் ெி ிதுெி ிதாக முதிர 
ஆரம்பிக்கும்.. இந்தக் காலங்கைில் 
தநற்பயிருக்கு இனணயாை தநற்மிரட்டி 
எைப்படும் ஒருவனகப் புல்லும் 
றெர்ந்றத வைரும். இனவ பயிருக்குக் 
கினடக்கக்கூடிய ெத்துக்கனை உ ிஞ்ெி 
வாழ்வதால் தநற்தாைியத்திற்கு 
கினடக்கக்கூடிய ெத்துக்கள் குன ந்து 
தாைியங்கள் பதராவதற்கு வாய்ப்பு 
உண்டு.இப்றபாது கனைதயடுப்பு 
நடப்பதுதான் கனடெி.ஆறுமுதல் 
ஏழாவது மாதத்தில் தாைியங்கள் 
முதிரத்ததாடங்கிப் பயிராைது 
தகாஞ்ெம்தகாஞ்ெமாக தனலொய 
ஆரம்பிக்கும்.இந்த றநரங்கைில் 
ப னவகளும் விலங்குகளும் நிலத்னத 
றநாக்கிப் பனடதயடுக்கும்.அனவ 
தாைியங்கள் வணீடிப்பனதத் 
தடுப்பதற்காக வயல்கைின் வரப்புகைில் 
பரணனமத்து பகலில் தபண்களும் 
இரவில் ஆண்களும் பயினர காவல் 
காப்பர். 
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"கைிச்சுற் ிய வினைக்கழைி 
அைிப்பன யாற் புள்றைாப்பந்து" எைப் 
பு நானூறு 396 எடுத்தியம்புகின் ை. 
இப்றபாது வனைகாப்புக்கு நாள் 
கு ிப்றபாம்.  ஆம் பயிர் நன்கு பழுத்து 
கதிராைது முழுவதுமாக முற் ி 
நிலத்தில் முழுவதுமாகப் பயிர்கள் 
ொய்ந்துவிடும்.அதைால் கதிர் அறுக்க 
நாள் கு ித்துவிடுவர். கதிரறுக்கும் நாள் 
வந்தவுடன் கானலயிறலறய 
பனடயலிட்டு கதிரறுக்கத் 
ததாடங்கிவிடுவர்.அறுக்கப்பட்ட 
தநற்கதிர்கள் கட்டுகைாகக் கட்டப்பட்டு 
கைத்தில் அனைத்தும் அடுக்கப்படும். 
அனவ தநற்தாைாைது நன்கு 
வதங்கும்வனர அங்றகறய 
பாதுகாக்கப்படும்.அப்றபாதுதான் 
கதிரடிக்கும்றபாது தநல்மணிகள் 
எைிதாகப் பிரியும். இப்றபாது கர்ப்பிணி 
தபண் பிரெவத்திற்காக 
காத்திருக்கி ாள்.தாள் நன்கு 
வதங்கியபி கு கதிரடிப்பது 
ததாடங்கப்படுகி து. இதுதான் 
பிள்னைப்றபறு நிகழ்வு. கதிரடித்தபி கு 
தாைில் மீதமிருக்கும் ஓரிரண்டு 
தாைியங்கனை நீக்குவதற்குத் 
தாள்கனை கைத்தில் பரப்பி 
மாடுகனைக்தகாண்டு பினணயிலடிப்பர். 
ெில இடங்கைில் தவள்ைானம 
அதிகமாக வினைந்த இடத்தில் 
யானைகனைக் தகாண்டு 
பினணயிலடிப்பர். 
 
இனதறய "யானைகட்டி றபாராடித்தக் 
கூட்டம்" எை ஒரு வழக்குதமாழியும் 

உண்டு; கவிக் காைறமகத்தின் 
ெிறலனடப்பாடல்: 
"வாரிக் கைத்தடிக்கும் வந்தபின்பு 
றகாட்னடபுகும் 
றபாரிற்ெி ந்து தபாலிவாகும்-ெீருற்  
தெங்றகால் றமைித் திருமனலராயன் 
வனரயில் 
னவக்றகாலும் மால்யானை ஆம்" 
 
வாரிக் கைத்தடிக்கும்; 
வயலில் உள்ை கதிராைது கட்டாகக் 
கட்டி கைத்துறமட்டிற்குக் 
தகாண்டுவந்து 
கதிரடிக்கப்படுகி து/எதிரிகனைப் 
றபார்க்கைத்தில் தன் துதிக்னகயால் 
தூக்கி அடித்துக் தகாள்ளும்(யானை) 
வந்தபின்பு றகாட்னடபுகும்; 
னவக்றகாலிலிருந்து பிரித்த 
தநல்லாைது றெகரிக்கப்பட்டு 
றகாட்னடப்புகும்/ எதிரிகனைக் தகான்று 
தவற் ிவானகறயாடு எதிரியின் 
றகாட்னடக்குள் புகும்(யானை) 
றபாரிற் ெி ந்து தபாலிவாகும்; 
தபரிய னவக்றகால் றபார்கைாக அடுக்கி 
னவத்துச் ெி ப்புற்று அழகாய் 
விைங்கும்./யானையின் அங்கம் 
றபாரில் முக்கியம் என்பதால் றபாரில் 
ெி ப்புற்று அழகாகத் திகழும். 
இவ்வாறு ெி ப்புற்  ெிவந்த றதகம் 
தகாண்ட திருமனலராயன்  
மனலச்ொரலில் னவக்றகாலும் 
யானையும் நின ய இருக்கி ததன்று 
திருமனலராயன் மனலயின் தாைிய 
வைத்னத ெிறலனடயாகப் பாடிைார் 
கவிக் காைறமகம். 
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30. நாட்டுப்புைப்  ாடல்களின் மூைம் தெிழனின் 
வாழ்வியல் 

 ——  காவிய றெகரன், திருச்ெி. 

 

 தமிழக நாட்டுப்பு ப் பாடல்கள் 
தமிழைின் வாழ்க்னக முன னய 
தந ிப்படுத்த நாட்டுப்பு  மக்கைால் 
நனடமுன ப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்னகப் 
பாடம். இப்பாடத்னத 
படித்தறமனதகனைக் தகாண்டு 
உருவாக்கப்பட்டதல்ல, ெராெரி  
கல்விய ிவற்  மக்கைால் 
உருவாக்கப்பட்ட அ ிவுப்தபட்டகம். 
அ ிவியலின் அடிப்பனட 
தெயல்பாடுகள் அ ியாமக்கைால், 
தங்கள் வாழ்க்னக தந ிமுன னய 
ஒழுங்கியறலாடு கலாச்ொர 
பண்பாட்னட னமயப்படுத்தி மக்கனை 
ஒருநினலப்படுத்திப் பக்குவப்படுத்த 
அனமக்கப்பட்ட பாடல்கள், இவ்வ ிவு 
ொர்ந்த ெிந்தனை தனலமுன  
தனலமுன யாக வாய்தமாழி வழியில் 
வாழ்வியனலச் தெப்பைிட 
தகாடுத்துச்தென்  தகானட. 
 
  தமிழன் தன்வாழ்வியனல 
படிப்படியாகச் தெப்பைிட்டு 
பாடல்கனைத் தந்துள்ைான், முன றய; 
தாலாட்டுப் பாடல் 
ததம்மாங்குப் பாடல் 
கும்மிப் பாடல் 
வினையாட்டுப் பாடல் 
னநயாண்டிப் பாடல் 
முனைப்பாரிப் பாடல் 
வள்ைிப் பாடல் 

கனதப் பாடல் 
ஒப்பாரிப் பாடல் 
 
தாைாட்டுப்  ாடல்: 

 
  ஏழு கட்டமாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 
ஏழு நினலகைிலும் அ ிவும் 
ஒழுக்கமும் பண்பாட்டு 
தொல்லித்தரப்பட்டுள்ைது; 
"ஆராறரா ஆரிரறரா ஆராறரா.... 
அல்லிமகறைா என் அய்யா நீ 
அருச்சுைர் புத்திரறைா..... 
வமீன் மகறைா என் அய்யா விஜயைார் 
அரசுறபரரறொ... 
முல்னல முருங்னக மனல 
என் அய்யா நம்ம முப்பாட்டன் 
ஆண்டமனல... 
பாட்டியடிச்ொறைா பாலுட்டும் 
னகயாறல" 
 
 உ வின் றமன்னமனயயும் 
பரம்பனர வரலாற்ன யும் குழந்னத 
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பருவத்திறலறய புகுத்திய பண்பாடு 
தமிழ்வழி பண்பாடு; 
"எை காட்ட கலச்சு என் அய்யா கடி 
நாய ஏவிவிட்றடா 
என் ஓடுமான் ஓட என் அய்யா 
ஒம்பதுமான் ததாடரும் 
என் பன்ைி படுறமா என் அய்யா 
பலதுனரயும் மான் படுறமா 
என் ெிங்கம் படுறமா என் அய்யா 
ெின்ை மாமன் றவட்னடயில 
என் றவட்னடக்கா றபா ாறரா என் 
அய்யா வரீ புலி உன்மாமன்" 
 
"கடல கடலாக்கி நீ கருங்கடலா 
ராட்டாக்கி 
இரவ பகலாக்கி ராமா நீ இராவணை 
தகான்ைவறைா" 
 
  தமிழர்கள் தங்கள் வாழ்விட 
அனமப்றப றவட்னடயும் விறவகமும் 
வரீமும் வாழ்வியல் தந ிமுன றயாடு 
வகுத்துத்தந்த பாடங்கள் இனவ. கனல 
பண்பாட்டு இலக்கியங்கனை 
கனதவழியாக குழந்னதப் 
பருவத்திறலறய தாய்ப்பாறலாடு தமிழ்ப் 
பானலயும் றெர்த்றத ஊட்டியுள்ைைர். 
 
மதம்ொங்கு  ாடல்: 
 

 

ததன் + பாங்கு = ததன்மாங்கு 
றதன் + பாங்கு =  ததன்மாங்கு எை 
ததன்மாங்குபாடலுக்கு விைக்கம் 
அைித்துள்ைைர் தமிழ ிஞர்கள். 
 
  ததம்மாங்கு பாடலும் அதன் 
வடிவனமப்பும் அந்தந்த பகுதி 
மக்கைின்  மண்ணின் அடிப்பனடயிலும் 
ததாழிலின் அடிப்பனடயிலும் 
மாறுபடும். இப்பாடல், தபரும்பாலும் 
ஒறர தமட்னடக்தகாண்டு, மனலவாழ் 
மக்களும் கடல்வாழ் மக்களும் 
ெமதவைிமக்களும் சூழனலப் 
பாடுதபாருைாக தகாண்டு 
பாடுகின் ைர், ெமதவைி மக்கைால் 
அதிகம் பாடம்படும் ததம்மாங்கு பாடல் 
னநயாண்டி கலந்து நடவுப்பாடல் 
கனைதயடுப்பு பாடல் கதிரறுப்புபாடல் 
எைச் ெி ந்த இனெயனமப்பில் 
எல்றலாரும் ஏற்று இரெிக்கும் படி 
அனைவரும் கவரும்படி 
அனமந்துள்ைது. 
 
முலளப் ாரிப்  ாடல்கள்: 
  நாட்டுப்பு ப் பாடல்கைின் 
பாரம்பரிய பாடலாை முனைப்பாரி 
பாடல், ததய்வவழிப்பாட்டின் றபாது 
பாடப்பட்ட பாடலாக உள்ைது. 
முனைப்பு றபாடப்பட்டு வைர்க்கப்பட்ட 
முனைப்பாரிகனைச் சுற் ி நின்று, 
தபண்கள் சுற் ிநின்று னக றகார்த்தும் 
,னகதட்டியும் பாடப்படும் பாடல் ,அதில் 
அற்புத அ ிவியலும் விவொயத் 
ததாழில் நுட்பத்னதயும் இனணத்துக் 
கற்பித்து, ததய்வபக்திறயாடு பாடல் 
அனமக்கப்பட்டிருக்கும். நம் 
மூதானதயர்கள் அந்த 
காலங்கைிறலறய அடிப்பனட 
அ ிவியனல கற்  ிந்திைர், விவொய 
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நாடாை நம்நாட்டில் விவொயிகைின் 
தபாருைாதாரம் அவர்கள் வினதக்கும் 
வினதனயக்தகாண்றட 
நிர்ணயிக்கப்படும். 
 
 விவொயிகைின் மூலப் தபாருள் 
வினத வினதக்தகட்டால் ெினதந்து 
றபாகும் அவர்கைின் வாழ்க்னக முன , 
"ஆடிப்பட்டம் றதடி வினத" என்பது 
பழதமாழி னவகாெி மாதத்திலும் 
ஆடிமாத ததாடக்கத்திலும் 
ததய்வங்களுக்குத்  திருவிழாக்கள் 
எடுப்பது மரபு.  அந்தநாட்கைில் 
நம்மூதானதயர்கள் தாங்கள் 
றெமித்துனவத்த தநல் பயிறு வனககள் 
றபான்  தாைியங்கனைப் பரிறொதிக்க 
இந்த முனைப்பாரி முன  பயன்படுத்தி 
இருக்கி ார்கள், முனைப்பாரினய 
னவத்றத எந்த வினதகனை நல்ல 
வினததயைத் றதர்வுதெய்ய 
இந்தமுன னயப் பயன்படுத்தி 
உள்ைைர், அத்றதாடு இதுததய்வத்தின் 
றதர்வு எைவும் நம்பிைர். இப்பாடலில் 
வினதகைின் றதர்வுமுன  பாதுகாக்கும் 
முன  பராமரிப்பு நீர்ப்பாெைம் 
ஆகியவற்ன  வரினெப்படுத்தி  
இப்பாடலின் மூலம் கற்றுத்தந்துள்ைைர் 
விவொயிகைின் வாழ்னவ 
தந ிப்படுத்தப் பாடப்பட்ட பாடல் 
முனைப்பாரிப் பாடல்கள். 
 
"ஒண்ணாங்கட ததா ந்து ஒருவனக 
பயதரடுத்து 
தாைாறை....தாறை 
தரண்டாங்கட ததா ந்து தமாத்தபயிர் 
அள்ைிவந்து 
தாைாறை... தாறை 
மூணாங்கட ததா ந்து தட்ட பயிர் 
அள்ைிவந்து 

தாைாறை....தாறை 
 
ஒண்ணாந் திங்கைிறல ஊ ி 
உதுச்ெிருக்கும் 
தாைாறை.....தாறைா 
தரண்டாந்திங்கைினல தரண்டுத்தாளும் 
றபாட்டிருக்கும்" 
 
இப்படி பயிரின் வைர்ச்ெினய 
படிப்படியாய் தொல்லி அஞ்ொந் 
திங்கைிறல மஞ்ெ தந ம் 
பிரிஞ்ெிருக்கும் ஆ ாம் திங்கைிறல 
பயிருட்ட மாயிருக்கும் 
எைத்ததாடரும்.... 
 
காடு தவட்டி முள்தப க்கி றமடுபள்ைம் 
தெப்பைிட்டு 
காரானை கட்டி உழுக கவுண்டர் 
மக்கள் தினண வினதக்க 
றபாரானை கட்டி உழுக புனக கு வர் 
தினைவினதக்க..... 
பங்குைி மாதத்திறல பதிைஞ்ொம் 
றததியில 
முைப்பாரி. 
 
வள்ளிப்  ாடல்கள்: 
  கு ிஞ்ெி நிலநாயகி 
முருகக்கடவுைின் காதல் மனைவி 
வள்ைினயப்பற் ிப் பாடப்படும் பாடல் 
வள்ைிப்பாட்டு . இப்பாடல் காவடிச் 
ெிந்து தமட்டில் பாடப்தபறும்  பாடலாக 
அனமக்கப்பட்டுள்ைது. மனலகைில் 
வள்ைிக்கிழங்கு றதாண்டப்பட்ட 
பள்ைத்தில் வள்ைிகண்தடடுக்கப்பட்டு 
வைர்க்கப்பட்டாள் ,அவைின் றவனலத் 
தினைப்புைம் காப்பது,  
அறுவனடக்குப்பின் தாைியங்கனை 
காப்பது, றதனும் தினைமாவும் 
பினெந்த உருண்னட கனை தயாரிப்பது, 
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ெறகாதரர்களுக்கும் இன வன் 
முருகனுக்கும் அைிப்பது ,முருகன் 
நீரின் ி விக்குவது  இவற்ன  
பாடலாகப் புனையப்பட்டது 
வள்ைிப்பாடல். றமலும் முருகன் 
கிழவைார் றவடத்தில் வந்து 
வள்ைினய மணந்தனதயும் பாடலாக 
புனையப்பட்டுள்ைது. தபரும்பாலும் 
அன்ன ய மக்கைின் தபாழுதுறபாக்காக 
இரவுறநரங்கைில் நாடகவடிவில் 
பாடப்தபற்  பாடல் வள்ைிப் பாடல். 
 
"தன்றை ைைன்ைாறை ைன்றை 
ைாைைாைன்ை ைாறை ைன்றை 
ஏ வள்ைி வள்ைி வைந் 
"தன்றை ைைன்ைாறை ைன்றை 
ைாைைாைன்ை ைாறை ைன்றை 
ஏ வள்ைி வள்ைி வைந்தைிறல கிள்ைி 
முள்ைி கிழங்தகடுத்து 
தன்ைைை ைாறை ைன்றை ைாைைை 
ைாறை ைன்ை 
ஏ கிழங்தகடுத்து குழிதைிறல 
மான்கிடந்து மருகுதம்மா 
ஏ மான் தடமு மயில் தடமும் மத்த 
தடமும் இங்றக இல்ல......" 
 
  இப்படியாக வள்ைி 
வள்ைிக்கிழங்கு குழியில் 
கண்தடடுத்ததில் ததாடங்கிப் 
படிப்படியாக வள்ைியின் வாழ்க்னக, 
பண்பாட்டுக் கலாச்ொரம், மனலநாடு 
இயற்னக வைதமை நீண்டு தகாண்றட 
றபாகும். 
 
கலதப் ாடல்கள்: 
  கனதகனைப் பாடல் வரியில் 
பாடுவது கனதப்பாடலாகும். 
இப்பாடல்கள் தபரும்பாலும் அந்தந்த 
வட்டார வழக்குகைில் அங்றக ஆளும் 

மன்ைன் புகழ் தகானடச் ெி ப்பு 
றபான்  உண்னமகனை, கனதவடிவில் 
தகாடுக்கப்பட்டது தகானடப்பாடல், 
எைிய தமாழியனமப்னபக் தகாண்டது.  
மாற்றுதமாழி தபயர்ப்பாகவும் 
கனதபாடல்கள் உண்டு 
 
"றகாடி வந்தைம் னமந்தர்கள் தந்திட 
றகாலடி ஆட்டம் தாைாைா 
அந்த குவனலய மதிப்புகள் பி நவ 
பததநாடு இைிமலர் துதியது 
தெய்றவாறம னக நாடு கண்டிடும் 
கட்டதபாம்மு துனரராஜன் ெரி தன்னை 
பாட அது நத்திய சுத்தம் அத்துடன் 
நத்தனை நித்திய துதியது தெய்றவாறம 
ஆதிைாலய தகாத்துைாரு 
பல்லாகிலாடியிருந்த கட்டதபாம்மு 
துனர" 
 
  இப்பாடல் ததலுங்கு 
தமாழியிலிருந்து வந்ததாகக் 
கருதப்படுகி து, இப்பாடல் 
முழுனமயாக இல்னல கட்டதபாம்மு 
கனதனயச் தொல்லும் பாடலாக 
அனமக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
ஒப் ாரி  ாடல்: 
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  இ ந்த ஒருவருக்காக 
அவர்கைின் உ விைர்கைால் 
பாடப்படும் பாடல் ஒப்பாரிப்பாடல். 
ஒப்பு னவத்துபாடப்படும் பாடல் 
ஒப்பாரிப்பாடல், இ ந்தவரின் 
வாழ்க்னக வரலாற்ன  இப்பாடல் 
விவரிக்கி து  இ ந்தவர்கைின் ஆவி 
ஒப்பாரிகைால் ொந்தியனடந்துவிடும் 
என்  நம்பிக்னகயில் பாடப்படுகி து. 
இ ந்தவரின் உ வினை 
அனடயாைப்படுத்தும் விதமாக ஒப்பாரி 
பாடல்கள் அனமந்துள்ைது. அது 
வாய்தமாழியாக 
அடுத்ததனலமுன க்கு 
தகாண்டுதெல்லப்பட்டுள்ைது. 
ஒப்பாரிபாடல் இ ந்தவர்கள் வடீ்டில் 
மட்டுறம பாடப்படுகி து 
றவ ிடங்கைில் பாடுவது 
அபெகுைமாகக் கருதப்படுகி து. 
 
"என்ை தபத்த அம்மா....... 
என்ை தபத்த அம்மா....... 
நீங்க தபத்த தபாண்ணுக்கு பல நாளும் 
துன்பமய்யா 
என்ை தபத்த அம்மா.... 
நீங்க தமத்த கவனலயய்யா தமத்த 
கவனலயய்யா 

என்ை தபத்த தபாண்ணாளுக்கு 
தநடுநாளும் துன்பமய்யா 
தநடுநாளும் துன்பமய்யா" 
 
  இன்று நாகரீகத்தின் வைர்ச்ெி 
நாட்டுப்பு ப்பாடல்கள் தபரும்பாலும் 
அழிவுநினலனய அனடந்துவிட்டது, 
நாகரீகம் வைர்ச்ெியற்  பண்னடய 
காலத்தில் தபாழுதுறபாக்கு நாட்டுப்பு ப் 
பாடல்கள்தான் தவள்ைிமின்ைலாக 
தினரப்படத்துன  வந்தபி கு தமல்ல 
நலிவுற்  நாட்டுப்பு ப்பாடல்கள் 
இன்ன ய அதிநவைீ வைர்ச்ெிக்கு 
இப்பாடல்கள் 
ஈடுதெய்யமுடியாவிட்டாலும் நவைீ 
ொயம் பூெி தினரப்பட பாடல்கைில் 
தவற் ினயத் ததாட்டு மக்கைின் 
மரபணுவில் உள்ை நம் கனல 
உணர்னவ மங்கவிடாமல் 
னவத்துள்ைது என்பது மினகயாகாது, 
பண்பாட்னடயும் கலாச்ொரத்னதயும் 
பாதுகாக்க றவண்டுமாைால் 
நம்முன்றைார்கள் விட்டுச்தென்  
கனலனய தவறும் படிப்புக்காக 
இல்லாமல் உணர்றவாடு றபணிக்காக்க 
றவண்டும். 
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31. வியப்புக்குைிக்குச் மசாந்தக்காரர் 

 ——  முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென் 

 

 
 
 
இன்று ஜூனல 15...கல்வித் திருநாள் . 
தபருந்தனலவர் காமராெரின் 
பி ந்தநாள். 
என் பிள்னைனமப் பருவத்தில் ....  
அன்று நான் படித்த பள்ைியில் ஆண்டு 
விழா. 
முத்து தவள்னையும் றராஸ் பவுடரும் 
கலந்து கிலிதெரின் உடன்றெர்த்து 
முகதமல்லாம் பூெிவிட்டு; 
கண்னமப்பூச்சு ,உதட்டுச் ொயம் 
எல்லாம் தடவிவிட்டு ஆெிரியர் 
தென்றுவிட்டார். "யாரும் தவைிறய 

வரக்கூடாது."  இந்த ஆனணனய மீ   
அந்தக்காலம் எங்கைில் யாருக்கும் 
துணிவு கினடயாது. 
பூட்டிய கதவுகளுக்குள்  
இருந்துதகாண்றட தான் எங்கள்  
ஆட்டம், பாட்டம், தகாண்டாட்டம் 
எல்லாம். கிரீன் ரூமின் ஜன்ைல் 
வழியாக விழா னமதாைத்னதப் 
பார்த்றதாம். அந்தக் கருத்த 
மைிதருடன் ஒறர ஒரு காக்கிச்ெட்னட; 
னகயில் றகாலுடன். பக்கத்தில் பள்ைிப் 
தபரிய டீச்ெர் ,நிர்வாக உறுப்பிைர்கள் 
மூன்று றபர். புதிதாகக் கட்டிய 
விடுதினயப் பார்னவயிட்டு வரும் 
அவர்களுக்குப் பின்ைால் .......... 
கறுப்புப் பூனைப் பனடறயா ;றபாலீஸ் 
பாதுகாப்றபா எதுவுமில்னல. 
மலர்க்  கிரீடம் இல்னல  
றமனட அலங்காரம் இல்னல  
கட்  அவுட் தட்டிகள் எதுவும் இல்னல. 
ப க்கும் பலூைில் தபயர் 
றபாடவில்னல 
அலங்கார வனைவு ஒன்று கூடக் 
காணவில்னல. 
நடக்கும் பானதயில் பூதமத்னதயும் 
றபாடவில்னல .  
 பானதயில் வண்டி வாகைம் எதுவும் 
தடுக்கப்படவில்னல .  
தவள்னைக்கார்கனை றவண்டிக்றகட்டு 
ொரிெரியாய்  முன்னும் பின்னும் 
ஓடவிட்டுச் ொதிக்கவும் இல்னல. 
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பாதுகாப்பு றகட்டு ஸ்டண்ட் தெய்யாத 
அரெியல்வாதி  
பதவி ஏற் வுடன் ஃ பாரின் 
மருத்துவமனைக்குப் ப க்காதவர் 
இருண்டு  கிடந்த கிராமங்கைில் 
எல்லாம் ஒைி விைக்கு ஏற் ியவர். 
உள்ைக்றகாட்டம் அற்  உண்னமத் 
தனலவர். 
தன்ைலம் றபணாத தருமத்தின் 
காவலர்  
கண்ணியம் மா ாத கடனம வரீர்    
காந்திவழி நின்  கதரானட மைிதர்  
மதிய உணவு என்னும் மகத்தாை 
திட்டத்னத மாணவர் உலகிற்கு 
அ ிமுகம் தெய்தவர். 
ஓராெிரியர் பள்ைிறயனும் ஒவ்தவாரு 
குக்கிராமத்திலும் ஒருங்கு தி ந்து 
னவத்தவர் 
ஏனழ பணக்காரன் என்  றவறுபாடு 
இனைய ெமுதாயத்தில் இருக்கக் 
கூடாது என்று பள்ைிச்ெீருனடத்  
திட்டத்னதக் தகாண்டு வந்த 
தெயல்வரீர்.  
 
இவர் இருந்தறபாதும் ெரி; இ ந்த 
றபாதும் ெரி; இவர் குடும்பத்தில் 
தொத்துச் ெண்னடறய  இல்னல. 
ஏதைன் ால் பிைாமிறய இல்னல. 

இப்படி ஒரு தனலவர் இருந்தார் என்று 
தொன்ைால் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் 
பின்ைால் யாரும் நம்புவார்கைா?ஐயம்  
தான். 
இன்று ஞாயிற்றுக் கிழனம. ஆைால் 
எல்லாப் பள்ைிகளும் பாடம் நடத்திக் 
தகாண்டு இருக்கின் ை. விடுமுன  
விட்டால் தான் தகாண்டாட்டதமன்  
நினல மா ி வகுப்பு நடத்திக் 
தகாண்டாடுகின் ைர். வரறவற்கத் 
தகுந்த மைமாற் ம்.  
நீ பி ந்த வடீும் ெரி; அந்தத் ததருவும் 
ெரி; இன்றும் என்றும் அனமதியில் 
மூழ்கித்தான் மூச்ெடக்கி இருக்கி து. 
 
ஆண்டுவிழா றமனடயில் நீ அமர்ந்த 
அந்த ராஜா றெர் ;அதற்கு நீல நி த்தில் 
ஒரு ெட்னட னதத்து னககள், 
ொய்மாைம், இருக்னக  எல்லாம் 
மூடித்தான் பக்குவமாக னவத்து 
இருந்தார் னதயல் டீச்ெர். எங்கள் 
குழந்னதப்பருவத்து ஆனெ ....ஆெிரியர் 
பார்க்காத றநரத்தில் ஒரு தநாடி அந்த 
றெரில் அமர்ந்து  எழுந்து தபரிய்ய்ய்ய 
ொதனை புரிந்த மகிழ்ச்ெியில் பூரித்து 
மகிழ்ந்றதாம்.   
 

 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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32. சூரிய ெலழ ம ாழிந்த கவிஞன் 

 ——  தமிழ்னமந்தன் ெரவணன் 

 

 என் பள்ைி, கல்லூரி நாட்கைில் 
கவிஞர் மு.றமத்தாவின் கவினதகைின் 
பால் எைக்கு ஏற்பட்ட தீவிரமாை 
ஈர்ப்புக்குப் பின் மற்  பி  கவிஞர்கள் 
எழுதிய புதுக்கவினத நூல்கனையும் 
வாெிக்கும் ஆர்வம் எைக்குள் 
பன்மடங்கு வைர்ந்திருந்த ெமயம் தான் 
அந்தக் கவினதநூனல 
நூல்நினலயத்தில் கண்றடன். அதன் 
தனலப்றப "சூரிய மனழ " என்று 
வித்தியாெமாக அனமந்திருந்தது. 
வாெகைின் மைதிற்குள் ஒரு 
பிரும்மாண்டமாை படிமக் காட்ெினய 
றதாற் ினவத்தது. 
 
 “வாழ்க்னக ராவண வதத்திற்கு 
என் அம்ப ாத்தூைியில் உள்ை ெிறு 
அம்புகறை இந்த கவினதகள் இதன் 
கூர்னமயும் வலினமயும் 
துருப்பிடிப்பனதவிட உரெியும் 
எய்யப்பட்டும் வரீ மரணம் எய்தறவ 
விரும்புகின் ை.” 
 
என்று இலட்ெிய முழக்கமிட்ட அந்தக் 
கவிஞனை நினைத்துப் பார்க்கிற ன். 
 
 எங்கள் ஊராை 
மண்ணச்ெநல்லூரின் நூல் 
நினலயத்தில் அந்தச் சூரிய மனழயில் 
நான் நனைந்த நாட்கள் 
பசுனமயாைனவ. என் மரணம்வனர 
நினைவு சுரங்கத்தில் நீடித்திருப்பனவ.  
அந்த நூனல வாெித்த ெில நாட்கைின் 

பி கு, திருச்ெி ததப்பக்குைம் கனட 
வதீியில் அனமந்துள்ை பழைியப்பா 
பிரதரஸ் புத்தக நினலயத்னத நான் 
கடந்து தென்  றபாது " சூரிய மனழ " 
கவினத நூனலக் கண்றடன் . உடறை 
அனத வாங்கிய நான் இன் ைவும் 
அந்த நூனலப் பத்திரப்படுத்தி 
னவத்துள்றைன். 
 
"சூரிய மனழ " நூலுக்குப் பி கு அந்தக் 
கவிஞர் அைிதா எழுதிய  
"றதரில் வருகி ாள் றதவனத" 
"ஒரு றராஜா பூவும் இரண்டு 
உதடுகளும்" 
"கைவுகள் பூப்ப ிக்கும்" 
றபான்  கவினத நூல்கனையும் நான் 
வாெித்த அந்த நாட்கள் 
இைினமயாைனவ.  பிற்பாடு றவனல 
றதடி தென்னை வந்த பின்பு அடிக்கடி 
ஒரு எண்ணம் எழும் அந்தக் கவிஞன் 
இப்தபாழுது எங்றக என்பறத அது. 
 
"நல்லாம்பள்ைியின் எல்னலக் கல்றல 
உலகத்தின் எல்னலக் கல் ஆகி 
விடுமா" ? 
என்று தன் கவினத நூலில்,  தன் 
காதல் நாயகினயப் பார்த்து கவிஞர் 
எழுப்பிய றகள்வியில் இருந்து அவர் 
தபாள்ைாச்ெினய அடுத்த ெிறு 
கிராமமாை நல்லாம்பள்ைினய 
றெர்ந்தவர் என்று உணரமுடிந்தது.  
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தமது கவினத நூலில்  அவரது 
ததாடர்பு முகவரியாக  
திருதவாற் ியூனர கவிஞர் 
கூ ியிருந்தார். 1982-இல் 
திருதவாற் ியூரில்  தங்கியிருந்தார் 
என்று நினைக்கிற ன். இப்தபாழுது 
அவர் இருக்கி ாரா ? இருக்கி ார் 
எைில் இலக்கிய உலகில் ஏன் 
பங்றகற்கவில்னல ? ஒரு பனழய 
தினர நட்ெத்திரங்கைின் இன்ன ய 
வாழ்க்னக கு ித்து நம் ஊடகங்கள் 
எவ்வைவு முக்கியத்துவம் தந்து தெய்தி 
தவைியிடுகின் ை. ஒரு இலக்கிய 
வாதி என் ால்  ஊடகங்கள் மற்றும் 

மக்கைின் இந்த பாரா முகம் ஏன் ? 
என்பைறபான்  றகள்விகள் என்னை 
ஆட்தகாள்ளும். 
 
 இந்த கட்டுனரனய வாெிக்கும் 
தமிழர்கள் அனைவருக்கும் என் 
அன்பாை றவண்டுறகாள். உங்களுக்கு 
அவனர பற் ி ஏறதனும் ததரிந்தால் 
எைக்குத் ததாடர்பு தகாண்டு 
தொல்லுங்கள். இந்த பதிறவாடு 
அவரின் கவினத நூல் முகப்பு 
அட்னடனயயும் , கவிஞர் 
மு.றமத்தாவின் வாழ்த்துனரனயயும் 
இனணத்துள்றைன். 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: தமிழ்னமந்தன் ெரவணன் (saravananmetha@gmail.com) 
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33.  ாைகுொரன் 

 ——  ருத்ரா இ.பரமெிவன் 

 

 ாைகுொரன் 

 
https://www.facebook.com/bala.kumaran.39794 

 
தமர்க்குரிப் பூக்கள் எனும் 
ததாடர்கனத மூலம் 
மற்  எழுத்தாைர்கள் ததாட முடியாத  
ஒரு தநருடல் மூனலயில் 
தன் பிரகாெத்னத துவக்கிைார். 
அவர் எழுத்துக்கள் 
துண்டு துண்டாய் அக்கிைி கங்குகள் 
றபால் 
தொல் றகார்த்து வந்து 
பக்கங்கள் நின யும் றபாது 
ெிந்தனையின் கூர்னம அங்றக 
தபாய்மான் கரடு றபால் 
ஒரு பிரமிப்பாை உவனமனய 
றவர் பிடித்து நிற்கும். 
அற்புத எழுத்தாைர் சுஜாதானவ 
அடுத்து நிற்கும் நிழலா இவர் 
என்று ெில ெமயங்கைில் றதான் லாம். 
இரும்புக்குதினர தாயுமாைவன் 

றபான்  நாவல்கள் 
இவர் தைித்தனமக்கு உயர்வாை 
ொன்றுகள். 
நவைீத்துவம் பின் நவைீத்துவமாக  
முரண்டு பிடித்துக்தகாண்டு 
பிரெவம் ஆகும் றபாது 
அந்த இலக்கியத்தின் வடிவத்னத 
கன்ைிக்குடம் உனடத்து 
ரத்தம் தொட்ட தொட்ட  
தமிழ்ச் தொற்கைில் பிழிந்து தந்தவர். 
மிஸ்டிக் தைமாய் முகம் மன க்கும் 
அவர் குங்குமப்தபாட்டில் 
ஏறதா அபிராமி வழிபாடு 
ததன்பட்டறபாதும் 
தஜயகாந்த யதார்த்தத்னத 
நின ய தூவித்தருவார். 
படிக்க ஆரம்பித்தால் கீறழ 
னவக்கத்றதான் ாத  
அருனமயாை நனட. 
கரடு முரடாக நம்னம எங்றகா 
தள்ைிக்தகாண்டு றபாய் 
ஒரு குனகக்குள் முட்ட னவப்பார். 
ஆம் ஆன்மீகத்தின் தநருக்கடிக்குள் 
தான் 
நாத்திகம் நாற்று பாவுவதாக  
காட்டுவார். 
வாழ்க்னகயின் முற் ிப்றபாை  
முரண்பாடுகள் தான் 
தத்துவம் என்று உட்தபாதிவாய் 
நின ய எழுதியுள்ைார். 
ஆம் ஒரு றகாணத்தில் அந்த  
தவண்தாடியில் ெிவப்புப்தபாட்டு 
இைம் புரியாத ஒரு "மார்க்ஸ்" 

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10153066_448495735286667_6390473758499396155_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c7d6608822aad1c8815fa577d6f9d6fe&oe=5B8E8B0F
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றபாலத் றதான் லாம். 
எழுத்தில் 
அவருனடய அதிரடி நனடகள் தான் 
ெிைிமாக்களுக்கு "வெைம்" எழுத 
அனழத்துச்தென் து. 
கமல் ரஜைிறயாடு 
இவர் வெைமும் அங்றக நடித்தது 
என் ால் மினகயாகாது. 
"நான் ஒரு தடனவ தொன்ைா 
நூறு தடனவ தொன்ை மாதிரி" 
என்  "பஞ்ச்" 
நானைய நமது தெங்றகால் ஆகலாம். 
ஆைாலும் அந்தச் தெங்றகால் 
இவரது றபைாவிலிருந்து தான் 
கினைக்கின் து. 
எழுத்னத ஒரு மவுை ஆயுதம் 
ஆக்கியவர் பாலகுமாரன். 
நாத்திகத்தின் ஒரு காக்தடயில் 
வானடயுடன் 
ஆத்திக றதாற் ம் 

தபாய்னம எனும் விசுவரூபம் 
எடுப்பனத நாம் இவர் கனதகைில் 
பார்க்கலாம். 
ெிந்தனைகைின் 
னெக்கதடலிக் எனும் 
காமாறொமா வண்ணக்கலனவயில் 
னெறகாத் தைங்கைின் 
ெவ்வூடு பரவல் தான் 
மைித வாழ்க்னக என்ற  
தன் கனதகைில் நிறுவி நிற்பார். 
உபைிஷதங்கள் எனும் 
னவக்றகாற்படப்பில் 
நாத்திக ஊெி கிடப்பனத 
னகயில் எடுத்து தன் கனதயின் 
கந்தல் யதார்த்தங்கனை அழகாய் 
னதத்துத் தந்து இலக்கியம் பனடத்தவர் 
இந்த எழுத்துச்ெித்தர். 
இவர் இழப்பு ஈடு தெய்ய முடியாதது. 
 

 
 
 
 
படம் உதவி: https://www.facebook.com/bala.kumaran.39794 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமெிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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34. மநம்புபகாைாகும் நிஜங்கள் 

 ——  முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென் 

 

தவற் ிக்கனர றதடும் ஆனெப் படகுகறை ! 
வாழ்க்னகக் கடலில் வினெயாய்ப் பாயும்றபாது 
ஏமாற் ப் புயல் வசீும்; இனடஞ்ெல் பான  தட்டும்; 
உனடயும்; உருக்குனலயும்; துன்பஅனலயும் தூக்கிஎ ியும் 
                கனரயில்லாக் கடலுண்டா? நதியுண்டா? நினலயுண்டா ? 
                படகுகள் கனரறய ானம கடலின் குற் மா? கனரயின் குற் மா ? 
                                       முயன் ால் படகுகள் முழுதாய்க் கனரறய  
                                        தநம்புறகாலாகும் நிஜங்கள் பல உண்டு. 
கு ிக்றகாள் வாைில் குஞ்சுகறைாடும்  பிஞ்சுகறைாடும் 
கும்பலாய் அனலயும் கூட்டுப் ப னவகறை! 
தினெததரிய வில்னலதயன்று மருண்டுநீர் றொர்ந்துவிட்டால் 
அந்தரத்தில் ஆவிறபாம் ஐயமில்னல ெத்தியம் 
                தினெகள் இருப்பறதா திட்டமாய் நிச்ெயம் 
                ததரியாத திண்டாட்டம் தினெயின் குற் மா? வாைின் குற் மா? 
                                        தவிக்கும் ப னவகள் தாமாய்க் கூடனடய 
                                        தநம்புறகாலாகும் நிஜங்கள் பலஉண்டு   
நீதிறவண்டிப் றபாட்ட வழக்குகள் றகாடி 
பாதிவழியில் பயணம் தனடப்பட்டு ஓடி 
மீதிவாழ்க்னக றகள்விக் கு ியாய் நாடி 
நாதியின் ி மிரண்டிருக்கும்; விதினய தநாந்து நலிந்து நிற்கும் 
                ெட்டம் இருப்பது நம் னகயில் ; திட்டம் இருப்பதும் நம் னகயில் 
                தீர்ப்பின் ித் தள்ளுபடியாைால் ெட்டத்தின் குற் மா? வழக்கின்  

            குற் மா? 
                                        இல்லாத தீர்ப்னப இைிறமல் எழுதிட 
                                        தநம்புறகாலாகும் நிஜங்கள் பலஉண்டு 
பயிற்ெி இல்லாத னககள் பூப்ப ிக்கும் றபாது; முட்கள் னதப்பது இயற்னக 
பயிற்ெி இல்லாத னககள் படகு வலிக்கும் றபாது; சுழலில் ெிக்குவதும் இயற்னக 
பயிற்ெி இல்லாத ெி குகள் ப க்கத் ததாடங்கும் றபாது; தனரயில் வழீ்வதும்  

இயற்னக 
கடனமச் சுனமனயத் றதாைில் தூக்க ;தநம்புறகாலாகும் நிஜங்கள் பல உண்டு 
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ஒைித்துைிகறை;மின்மிைிகறை 
இருனைக் கிழித்து நின்று தைினமப் படாதீர்கள் 
ஓங்கார நாதம் றபால் ஒன்றுபடுங்கள் 
ஒன் ன்றமல் ஒன் ாய்ச் சுருண்டு விழும் அனல றபால 
ஒைிதவள்ைம் பாய்ச்ெ உங்கைால் முடியும் 
அந்த தவைிச்ெத்தில் இருைின் திண்னம கனரந்துறபாம் 
றதாளுயர்த்தி நில்லுங்கள் 
தவற் ியின் எதிர்பதம் றவகமாய்ப் பு முதுகிடும் 
 
இன்பமும் துன்பமும் இன வகுத்த   நியதி 
மலரும் முள்ளும் அழகிைில் பாதி 
உலவும் ததன் னலச் ெித்தினர றவைிலில் 
அனுபவிப்பது றபால் சுகம் தபறுக 
 
ஒைியும் இருளும் மா ி மா ி வரும் உலகம் 
இயல்தபை ஏற்று இருப்பது மைிதம் 
ஒைியின் நிழலில் ஒதுங்கி நின்று 
இருைில் விைக்னகறயற் ி வாழ்க 
 



 200 

 

நம்பிக்னக நம்பர் ஒன் தநம்புறகால் 
தநம்புறகால் நம்பர் டூ  தநஞ்சுறுதி 
முயற்ெி மூன் ாவது தநம்புறகால் 
 நாலாம்  தநம்புறகால் நான்  தொல்றவன் 
றதால்வியில் துவைாச் றொர்வின்னம 
 
வம்புகள் வாதங்கள் றபசுவதில் பலைில்னல 
ததம்புடன் னகயில் தநம்புறகால் எடுங்கள் 
ஒைிமயமாை எதிர் காலத்னதத் 
றதடி ஓடும் வாழ்வு சுனவக்கும் . 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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35. ெதுலரக் காதல் 

 ——  திருத்தம் தபான். ெரவணன் 

 

 

கடாஅம் கமழும் கைிமத யானைக் 
காலு க் கவ்விய கடுப்புனடக் கராஅம் 
றமந்றதால் அன்ை பாகல் தெழுங்கைி 
றமவர தமாெிக்கும் முயிற் ிைம் றபால 
தபருஞ்றொறு அருந்தி பரிெிலும் தப இீயர் 
தபாருநர் பாணதராடு கூத்தரும் வரிப்ப 
ஆைாது அைித்த அடிெில் நறுதநய் 
நாகம் அனெந்ததை தநடுவழி ஒடும் 
றதைார் பூம்தபாழில் மதுனர யதைில் 
வாைார் மதியின் காய்தவண் ணிலவில் 
பூணாகம் தபறும் தபருங்கல் நாட 
தபாருள்வயின் எனமநீர் பிரிந்றத தெல்விறரல் 
வரும்வனர தாங்குறமா ததய்ய ? 
ெிறுறகாட்டுப் தபரும்பழம் தூங்கியாங்கு 
மறுகிறய மாளும் என்னுயிறர! 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு:  திருத்தம் தபான். ெரவணன் (vaendhan@gmail.com) 
https://thiruththam.blogspot.in/2018/02/7.html 
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36.  ின்னாைிருந்து ஒரு குரல் ... 
 ——  ருத்ரா இ.பரமெிவன் 

 

 
 
பின்ைாலிருந்து 
யாறரா கூப்பிடுவது றபால் ஒரு குரல். 
திரும்பிப்பார்க்கறவண்டும் 
என்று றதான் வில்னல. 
அது தகஞ்ெியது. 
அப்பு ம் தகாஞ்ெியது. 
அதற்கும் அப்பு ம் மிரட்டியது. 
நடு மண்னடயில் ரம்பம் தகாண்டு 
அறுப்பதாய் 
எண்தணய்க்தகாப்பன யில் 
என்னை வறுத்து எடுப்பதாய் 
கும்பி பாகம் 
கிருமி றபாஜைம் 
என்த ல்லாம் 
"விஷுவல்"காட்டியது. 
அறதாடு நிற்கவில்னல. 
என் றதாைில் உட்கார்ந்து தகாண்டது. 
என் கண்கனை அது 
மாயக்னகயிைால் தபாத்தியது. 
காதுக்குள் அனடத்தது. 
அந்தக்குரல் 
என் நாைங்கறைாடு வந்து 

சுருண்டு தகாண்டது. 
என் வாழ்க்னகயில் 
அது என்னுடன் னதத்துவிடப்பட்டது 
றபால் 
இனழந்து விட்டது. 
என் மூனையின் ெந்து தபாந்துகைிலும் 
அது தான். 
என் ெிந்தனைக்கதிர்களுக்குள் 
அதுறவ றகானரப்பல் காட்டி 
இைித்தது. 
அதன் ஒலி புரியவில்னல. 
அதன் தபாருள் விைங்கவில்னல. 
ஆயினும் அது 
தமாட தமாடதவன்று 
தட்டாம்பூச்ெி ெி கு கணக்காய் 
கிர்ர்ர்ர்தரன் து. 
நான் குடித்த தாய்ப்பால் வழிறய 
என்னை உருவாக்கிய  
என் உயிர்த்தமிழ் கூட  
எைக்கு றவறு ஆைது. 
 
கல்யாணம் கருமாதி 
பூப்பு விழா 
குழந்னதக்குப் தபயர் சூட்டும் விழா 
புதுமனை புகும்விழா 
என்த ல்லாம் அது 
ஆக்றடாபஸ் றபால 
என் தமினழ அமிழ்த்தி 
என் தமிழின் அமிழ்னத 
உ ிஞ்ெி உ ிஞ்ெி 
அது தகால்கி து. 
திருமணம் முடித்து 
மனைவியும் நானும் 
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கலக்கப்றபாகும் முன்னும் கூட  
அது விைங்காத  
மந்திரமாய் 
என் விந்துக்குள்ளும் 
அது திணிக்கப்பட்டது! 
என் அெல் எங்றகா 
குப்னபயில் 
எச்ெில் இனலகைாய் கிடக்கி து. 
 
இந்த நிழலின் நகல் 
றராடு றராலராய் 
என்னை நசுக்கிச்தெல்கி து. 
கல் றதான் ி மண் றதான்றும் 
முன்ைறர 
ஊற்த டுத்த  
என் உயிர் ஊற்று 
என் ஒலி ஊற்று 
அந்த தத்துப்பித்துக் குழ ல்கைில் 
திைம் திைம் 
ெமாதி ஆக்கப்படுகி து. 
நான் கட்டிய என் நிமிர்ந்த 
றகாவில்கைிலிருந்து கூட  
அந்தப் பிொசு ஒலி 
என்னைப் பிய்த்து பிய்த்துத் தின்கி து. 
 
 

என் தமிறழ 
நீ எங்கிருக்கி ாய்? 
நீ உறுதியாக வருவாய்! 
இந்த ராட்ெெ பி ாண்டல்கனை 
அழித்து ஒழித்து விட்டு 
நீ 
சுடர் முகம் காட்டுவாய்! 
நீ 
வாழ்க! 
நீ 
தவல்க!! 
 

 
 
 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமெிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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37. உயிர்த்மதழு தெிழா 

 ——  திருத்தம் தபான். ெரவணன் 

 

 
 
உயிர்த்ததழு தமிழா உனடத்திடு தனடகனை 
மயிர்த்திரள் நாதமன்று நினைத்திடும் மனடயர்கனை 
புனடத்திடு தமிழா புயதலை வெீிடு 
பனடத்திடு புதியறதார் தமிழகப் தபான்ைாடு ! 
 
தபாங்கும் தமிழ்றபசும் தபாலிகானை இனைஞர்கறை 
ெிங்கம் றபாதலழுந்து நீங்கள் ெீ ிவிட்டால் 
தங்கும் இடமின் ித் தீயவர்கள் தத ித்றதாட 
அங்றக றதான் ிடுறம தமிழகப் தபான்ைாடு ! 
 
காகம் விரித்திட்ட காவிரி ஆத ங்றக? 
தாகம் எடுத்திட்டால் குடிக்க நீதரங்றக? 
றமகம் தபாய்த்தாலும் முயன்று தைராமல் 
றபாகம் மூன்த டுத்த உழவன் தாதைங்றக? 
 
தநல்வினைந்த மண்தணல்லாம் கல்வினைந்த கட்டிடமாய் 
புல்முனைத்த இடதமல்லாம் புதுப்புது நகர்கைாய் 
தொல்வினைந்த பள்ைிகறை ெீர்தகடுக்கும் பாழிகைாய் 
வல்வினைறயா இதுதவன்று வாைாது இருக்கலாமா? 
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கடனம கண்ணியம் ெி ிதுமில்னல கட்டுப்பாடும் 
காதெடுக்கச் தென் ால் இயந்திரத்தில் தட்டுப்பாடும் 
கண்முன்றை நடக்கும் தகாடுனமகனைக் கண்டும் 
விண்தணன்று தவகுைாமல் வறீ்று இருக்கலாமா? 
 
றகாடிகள் தகாண்றடாடிக் தகாடிறயார்கள் வாழ்ந்திருக்க 
வாடிய வயிறுடறை உழவர்கள் ொகலாறமா? 
கூடிய தகாள்னையர்கள் தகாட்டம் அடங்கிடறவ 
மூடிய னகதகாண்டு முகங்கனைப் தபயர்த்தத ி ! 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு:  திருத்தம் தபான். ெரவணன் (vaendhan@gmail.com) 
https://thiruththam.blogspot.in/2018/02/7.html 
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38. என் அம்ொ 

 ——  முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென். 

 

கானலக் கதிரவன் உதித்தவுடன் 
                  தட்டிதயழுப்புவாள் என் அம்மா  
கண்னண விழித்துப் பார்த்தவுடன் 
                  கைிவாய்ச் ெிரிப்பாள் என் அம்மா  
பல்னலத்றதய்த்து நான் குைிக்கத் 
                 துனணயாய் இருப்பாள் என் அம்மா  
பள்ைிச் ெீருனட அணிவித்துப் 
                  பெினய நீக்குவாள் என் அம்மா  
அம்மா டாடா காட்டிைால்  தான் 
                  அழாமல் வருறவன் பள்ைிக்கு  
மானல றநரம் வடீு வந்தால் 
                  அம்மா முகம்தான் டாைிக்கு  
 

பாடம் படிக்க அமர்ந்து விட்டால் 
                  ெிம்ம தொப்பைம் தான் எைக்கு  
தகஞ்ெிக் தகாஞ்ெி மிஞ்ெி அம்மா  
              தொல்லித் தருவததன் நன்னமக்கு  
அழகாை என் அம்மா கனத தொன்ைால் 
                  துக்கமும் துயரமும் ஓடிவிடும்  
அன்புள்ை என் அம்மா மடியமர்ந்தால்  
                  தூக்கம்தாறை ஓடிவரும்  
உலகிறலறய உயர்ந்தவள்  
            என் அம்மா அம்மா அம்மா தான்.   
 
 
படம் உதவி: ஓவியர் எஸ். இனையராஜா 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு: முனைவர் ெ.கண்மணி கறணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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39. பெகம் கருக்குது 

 ——  பழனமறபெி. 

 

 

றகாயமுத்தூரில் கைமனழ 
பள்ைிகளுக்கு விடுமுன  
எை அ ிய றநர்ந்ததும் 
வாய்விட்டுச் ெிரித்றதன்! 
மூங்கில்ததாழுவு  
ெிக்கல்நூத்து துவக்கம் 
எட்டு கிறலா மீட்டர் 
ததானலவில் இருந்து 
இட்றடரி வழிறய 
தகைதாரிகள் துனணறயாடு 
ஓணான்கைின் நட்றபாடு 
பாம்புகள் றதள்கைின் 
அணுக்கத்றதாடு 

தாவரறவலிகைின் கதகதப்பில் 
வானகத்ததாழுவு றவலூர் 
பள்ைிக்கு காலார நனட  
றபாட்டு றபாைததன்ை?! 
 
றகானட விடுமுன க்கு 
முந்னதய நாள் 
றநாட்டுகளுக்கும் 
புத்தகங்களுக்கும் 
பழுப்புவண்ணப் புத்தானட  
பூட்டிறைாறமா 
இல்னலறயா 
பாக்டம்பாசு ொக்குப்னப 
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தநகிழிச்ெீவல் ொக்குப்னப 
தநடுவாக்கில் இரண்டாக மடித்து 
குறுக்காக மடிப்பு றமல் மடிப்பிட்டு 
மைங்தகாண்ட னபக்கட்டுக்குள்  
தொருகிவிட்டுக் தகாண்டததன்ை?! 
 
எட்டாம் வகுப்பு வனர 
தனர வகுப்புத்தான்! 
வகுப்புக்குள் தென் ாைதும் 
பாக்டம்பாசு ொக்குப்னப 
விரிக்கப்பட அதுறவ 
தனரவிரிப்பாகி விடும். 
தனர விரிப்பு மட்டுதமை 
நீங்கள் நினைத்திருந்தால் 
அது காலமாற் த்தின் 
உருமாற் ம் என் ிடறவண்டும், 
றகானட விடுப்பு முடிந்ததுறம 
கச்ொன் காற்று வெீ 
பாலக்காட்டு கிணத்துக்கடவு 
ொரமனழ தபய்யுதமை 
எஞ்றொட்டுப் னபயன்கதைன்ை 
குஞ்சுகுளுவான்கள் கூடத்தாை ியும்! 
தகாசுறுச்ொரலுக்தகல்லாம் 
துள்ைி விழுவதில்னல நாங்கள்! 
முகில் கவுந்து(கவிழ்ந்து) கிடந்தால் 
பாக்டம்பாசு னபனய தநடுவாக்கில் 
தரண்டாக மடித்து  மூனல 
முனைக்குள் 
தனலனய விட்டுக் தகாள்ைப் 
பி ந்துவிடும் 
தகாங்கர்கைின் தகாழுவலாை 
தகாங்கானட!! 
தகாங்கர்கைின் றகானடமனழக் 
தகாங்கானட 

காட்டுவழி ஊர்வழி றபாைததன்ை 
றபாைததன்ை?!! 
 
கச்ொன்(றமற்கு) காற்று வெீப் தபய்யும் 
றகானடமனழக்கு தகாங்கானட! 
தகாண்டல்(கிழக்கு) காற்று வெீப் 
தபய்யும் 
தகாண்க மனழக்கு(தகாங்கமழ) 
நல்லகுனட!! 
குளுந்துவரும் றகானடமனழ 
ெிலுெிலுப்பு 
உருட்டுமிரட்டு தகாங்கமனழ படபடப்பு!! 
 
இன்று தொல்கி ார் கைமனழயாம் 
பள்ைிகதைல்லாம் விடுமுன யாம் 
காலத்தின் றகாலமடா நண்பா 
நீர்வடியும் மண்தணல்லாம்  
கட்டுக்கட்டுச் கல்விச்ொனலகள் 
ெின்ைெின்ை மனழக்றக 
தாக்குப்பிடிக்க இயலாத 
றராட்டுவழி தண்ணிக்குழி 
தகாசுறு மனழ கைமனழ 
தத்தைிக்கும் தமிழனுக்கு 
அைவடீ்டு உணர்வில்னல 
பருவகாலத் ததைிவில்னல 
எல்லாரும் தப்புனகயில் 
எல்லாமும் தப்புவதில் 
தவ ில்னல தவ ில்னல 
தகாங்கானட தபருனம தொல்லி 
தகாங்கானட தொல் பதிந்றதாதமை 
வணக்கம் தொல்லி வினடதபறுறவாம்! 
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றதருமுட்டியில் 
றதங்கா தவல றபசும் 
றதவராசு தபருங்குரதலடுத்து 
என் ா நாயம் றபெ ஙீ்க தபருொ? 
எந்தூட்ல ஒல்லிருக்குது? 
ஒரலிருக்குது?? 
தெக்கிருக்குது? கல்லிருக்குது? 
ஒழவுமழ, கைமழன்னு 
றவகடத்தைமா தவறும்றபச்சு?! 
நச்சு மனழ நெநென்னு, 
எததா மண்ணு நனையுது!! 
மச்ொனுக்கு கவுறுகறைாட 
தவள்ைண்ண ஓரியாட்டம் 
கைகைத்தாள் கைகவல்லி! 
றகானடமழ, 
அப்பப்ப, 
படபடன்னு தூத்தலு, 
அலுப்னபக் கூட்டி 
அரற் ிக் தகாண்டான் திருமூர்த்தி!! 
தபான்ைநீ்தண்ணனூட்டு அக்கா, 

ஒரு ஒழவுமழ இருக்குமுங்ைா? 
அடப் றபாடி தவவரங் தகட்டவறை 
உடுத்தியிருக்கு  
ெீல நனையு ாப்ல தபாசும்பல் 
ெித்தங்கூரம்! 
இலாடமடிக்க 
அண்னடயூர் றபாைதபாழுதில் 
எதிர்தகாண்ட உ தவான்று! 
ஒழவுமழ இருக்குமுங்ைா? 
அததன்னுங் 
வாெத்ததைிச்ெமாரி எ ிதூ ல் 
மூச்சுவாங்கி மூச்சுடு  றநரம்! 
ெந்னதயிறல 
நயம் றொைம் 
ஒரு படி அைக்னகயிறல 
அக்கா, ஒரு ஒழவுமழ இருக்குமுங்ைா? 
அததன்ை ெின்ராசூ, 
வாெத்தண்ணி தவைியில றபா மாரி 
தபாடித்தூ ல் 
தபாலதபாலன்னு!! 
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அம்பிலி கனரத்துக் தகாண்டிருந்தவன் 
அணுெரனணயாய்ப் பழனம வெீிைான் 
வாங் மாப்ை, 
ஊர்ல ஒழவுமழ இருக்குமுங்ைா? 
மச்றெ, 
அததன்னுங் வதீித்தண்ணி 
குட்னடக்குங்றகாடப் றபாய்ச் றெர்லீங் 
இரனவத்தூ ல் 
காக்கா எழும்பி உக்கார் ாப் றபால!! 
றமழி தெதுக்க வந்தவனை 
தச்சுத்தங்கான் இனடம ித்தான் 
ஏனுங் ெின்ைவறர 
ஊர்ல ஒழவுமழ இருக்குமுங்ைா? 
இக்கும், 

காட்டுத்தண்ணி தவைலீ றபாகுல 
தவறும் எ ெலு 
ஒருொல்த் தண்ணி என ச்சுட்டாமாரி!! 
பட்டத்துமனழ 
பருவந் தவ ாமப் றபஞ்ெிருக்கு! 
ஒழவுமழ கைமழ வதிமழ 
கல்மழ நீரூத்துமழ றபமழன்னு 
நாக்குல நரம்பில்லாம?! 
சுழிமழ, சுழிச்சு சுழிச்சு ெித்தங்கூரம்! 
ொரமழ, ெரெரன்னு ெலெலப்பு 
ெித்தங்கூரம்!! 
வர ஒழவுன்ைாவது இருக்கட்டு 
றகாவணத்னத 
இழுத்துப் பூட்டிைார் றகாபண்ணா!! 

 
_____________ 
 
வட்டாரவழக்குச் மசாற்களுக்குப் ம ாருள் விளக்கம்: 
வதிமனழ = மனழயால் மண்தணல்லாம் வத வதன்னு றெறும் ெகதியுமாக இருப்பது 
நீரூத்து மனழ = பூமியிலிருந்து தண்ணி ஒ ம்தபடுத்து, நீர் சுரந்து சுரந்து  வருவது, 
ஒ ம்பு, உ ம்பு... நீர் றகார்த்துச் சுரத்தல் 
ஒல்லு ஒரல் = உரல் 
கவுறு = கயிறு 
தவள்ைண்ண = விடியற்கானல 
ஓரியாட்டம் = அக்கப்றபார் 
ெித்தங்கூரம் = ெி ிது றநரம் 
அம்பிலி = கூழ் 
காகம்  = றமதலழுந்து உட்காரும் றநரம் 
பட்டத்துமனழ = பருவம் தவ ாத மனழ 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
ததாடர்பு: பழனமறபெி (pazamaipesi@gmail.com) 
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40. முகநூல் 

 ——  திருத்தம் தபான். ெரவணன். 

 

முகநூலில் முகம்புனதத்து  
அகம்ததானலக்கும் அன்பர்கறை 
கடந்றதாடும் காலமதில் 
கணப்தபாழுறத றகளுங்கறைன். 
 
தநாடிக்குதவாரு அஞ்ெல் 
உடனுக்குடன் பகிர்தல் 
உவக்குமாறு தகஞ்ெல் 
உவப்புகண்டு மகிழ்தல் 
 
எதுதமய்? எதுதபாய்? 
அ ியறவண்டாமா உண்னம? 
எதுெரி? எதுதவறு? 
அலெறவண்டாமா நன்னம? 
 
ொதிக்தகாரு ெங்கமுண்டு 
வதீிக்தகாரு மன் முண்டு 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கைின் 
நீதிக்தகாரு இடமுண்டா? 
நாதியற்  ஏனழகைின் 
றவதனைனயப் பகிர்றவாறம. 
 
அரெியல் றபெிைாலும் 
ஆன்மீகம் றபெிைாலும் 

ெீர்தகட்டுப் றபாகாமல் 
றநர்படறவ றபெிடுறவாம் 
ொதீயம் றபாற் ாமல் 
ொதனைகள் பகிர்றவாறம. 
 
 

 
 
முகிதலன் ால் மனழதபாழியும் 
முகதமன் ால் அன்புதமாழியும் 
முகநூலில் முகம்புனதத்து  
அகமதனைத் ததானலக்காமல் 
முகநூலில் அகம்வினதத்து 
முகம்மலரச் தெய்றவாறம.  
 
(கு ிப்பு: அகம் = அன்பு )

 
 
________________________________________________________________________ 
ததாடர்பு:  திருத்தம் தபான். ெரவணன் (vaendhan@gmail.com) 
https://thiruththam.blogspot.in/ 
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தெிழ் ெரபு அைக்கட்டலள நிகழ்வுகள் ெற்றும் 
மவளியீடுகள் 

 

நண்பர்களுக்கு ஒரு இைிய தெய்தி. 
 
நம் தமிழ் மரபு அ க்கட்டனையின் வனலப்பக்கத்தில் றபரைவிலாை மாற் ங்கனைச் 
தெய்துள்றைாம். முகப்புப் பக்கத்திலிருந்து நமது பல்றவறு வரலாRறுத் தகவல் 
கைஞ்ெியங்கள் அடங்கிய பகுதிகளுக்குச் தென்று நமது றெகரிப்பில் உள்ை எல்லா 
ஆவணங்கனையும் வாெிக்கலாம். கு ிப்பாக, 
 
கீழடி ததாடர்பாை ஆய்வுகனை னமயப்படுத்தும் ஒரு பிரத்திறயக வனலப்பக்கத்னத 
வடிவனமத்துள்றைாம். இதில் கீழடி ததாடர்பாக தவைிவந்த தெய்திகள், திரு.அமர்நாத் 
அவர்கைின் ஆவணம், விழியப் பதிவுகள், கட்டுனரகள், தெய்தி அ ிக்னககள் 
ஆகியவற்ன க் காணலாம்.  
 
அடுத்ததாக, 

 தெிழகத்தில் இஸ்ைாம் 
 குலடவலரக் பகாயில்கள் 
 தெிழகத்தில் செணம்  

ஆகிய பக்கங்கனையும் காணலாம். 
 
முதல் தமிழ் நாவனலக் காணறவண்டுமா? வாெிக்க றவண்டுமா? 
மூலினககனைப் பற் ி அ ிந்து தகாள்ை றவண்டுமா? 
உலகின் பண்னடய நாகரிகங்கைின் எழுத்து முன கனைப் பற் ி அ ிந்து தகாள்ை 
றவண்டுமா? 
தமிழ் மரபு அ க்கட்டனையின் தெயல்திட்டங்கனை அ ிந்து தகாள்ை றவண்டுமா? 
கிராமப்பு  வழிபாடு, நாட்டார் கனலகள் பற் ி அ ிய றவண்டுமா? 
கல்தவட்டுக்கனைப் பற் ி அ ிய றவண்டுமா? 
 
.. தெல்லுங்கள் நமது தமிழ் மரபு அ க்கட்டனை வனலப்பக்கத்திற்கு - 
http://www.tamilheritage.org/  
 
2500க்கும் றமற்பட்ட பல பகுப்புக்கைிலாை கட்டுனரகனை . வாெிக்க றவண்டுமா? 
 

http://www.tamilheritage.org/
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.. தெல்லுங்கள் நமது தமிழ் மரபு அ க்கட்டனையின் மரபு விக்கி பக்கத்திற்கு.  
http://www.heritagewiki.org/ 
 

 
 
 
உலகின் எங்கு இருந்தாலும் தமிழர் வரலாற்றுத் தகவல்கனையும் ஆவணங்கனையும் 
வாய்தமாழி இலக்கியங்கனையும்   மின்பதிப்பாகச் றெகரிக்கும் இப்பணியில் 
நீங்களும் இனணந்து தகாள்ைலாம். இப்பணியில் இனணய விரும்புறவார் மின்தமிழ் 
கூகிள் குழுமத்தில்(Mintamil Google groups)  இனணய விண்ணப்பம் அனுப்பி னவயுங்கள். 
கட்டணம் ஏதும் இல்னல. உறுப்பியம் இலவெறம! 
 
  
அன்புடன் 
முனைவர்.சுபாஷிணி 
[தமிழ் மரபு அ க்கட்டனை] 
 
 
 

http://www.heritagewiki.org/
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தெிழ் ெரபு அைக்கட்டலளயின் மசய்திகள் 

[http://thf-news.tamilheritage.org/] 
 
தெிழ் ஒைிநூல் மசயைி திட்டம்: 
http://thf-news.tamilheritage.org/2018/05/14/தமிழ்-ஒலிநூல்-தெயலி/ 
 
 
ெண்ணின் குரல் - ெரபுக் காமணாளிகள்: 
ஜூனல 2018: னகத்த ி தநெவு – நம் தமிழர் மரபு -  
@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/-qKShFmMUoQ 
 
ஜூன் 2018: றகமரன் மனல றதயினலத் றதாட்டமும் தமிழர்களும் -  
@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/ggDkxd17dfA 
 
ஜூன் 2018:றபச்ெியம்மன் கிராம ததய்வம் -  
@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/EAPB_fePmJI 
 
 
THF Announcement: E-books updates - த.ெ.க.-ெின்னூல்கள்: 
13/7/2018 - அண்டமவளிப்  யணங்கள் 
 
 
25/6/2018  - உைகத் திருெலைகள் காட்டும் குடும்  வாழ்க்லக 
 
 
__________________________________________________________________  
 
 
 

http://www.subaonline.net/TPozhil/e-books/THF-EBOOK-474-Andaveli%20Payanangal.pdf
http://www.subaonline.net/TPozhil/e-books/Ulaga%20Thirumaraigal%20Kattum%20Kudumba%20Valkai.pdf
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