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அக்மைாபர் - 2018

“ஐரரோப்போவில் போதுகோக்கப்படும் தமிழ்மரபுச் செல்வங்கள்”

முன்னட்டைப் பைம்: கிழக்கு ஜெர்மனியின் ஹாமே நகாில் உள்ள ப்ராங்கன் கல்விக்கழக நூேகத்தின்
மசகாிப்பில் உள்ள தமிழ் ஓடேச்சுவடிகளுள் ஒன்று. இது ஜசப்ைம்பர் 2018 இல் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளயால்
மின்னாக்கம் ஜசய்யப்பட்ைது. இந்த ஓடேச்சுவடிகள் அடனத்துமம ஜெர்மானிய பாதிாிமார்கள் தாமன டகப்பை
எழுதியடவ..

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

இதழ் ஜதாகுப்பு: மதஜமாழி

தலையங்கம்: ஐரரோப்போவில் போதுகோக்கப்படும் தமிழ்மரபுச்
செல்வங்கள்
வணக்கம்.

முலனவர்.சு.பமாகனபவலு என்ை
ஆராய்ச்சியாைர் எழுதினார் என்றும்
அவர் சிை காைங்கள் ஜஜர்மனிக்கு வந்து
தங்கியிருந்து ஆவணங்கலை ஆராய்ந்து
இந்த நூலை எழுதினார் என்றும் அறிந்து
ஜகாண்படன். நூலை வாசிக்கத்
ஜதாடங்கியபபாது அந்நூல் குறிப்பிடும்
ஜெய்திகலை வாசித்து வியந்பதன்.

1999ம்
ஆண்டு ஜூலை
மாதம் எனது
முதுகலைப்
பட்ட ஆய்வின்
பபாது
ஜஜர்மனியின்
எஸ்லிங்கன்
பல்கலைக்கழகத்தில் பகாலட
விடுமுலை காைத்தில் பபராசிரியர்கள்
ஏற்பாடு ஜெய்ய, சிை அயைக
மாணவர்கள் ஜெக் நாட்டின்
தலைநகரமான ப்ராக் நகருக்குச்
ஜென்றிருந்பதாம். அங்பக
பிரமாண்டமான கட்டிடங்கலையும்
சிற்பங்கலையும் பார்த்து வரும்
பவலையில் ஒரு அருங்காட்சியகத்திற்குச்
ஜெல்லும் வாய்ப்பும் அலமந்தது. அங்குக்
கண்ணாடி அைமாரிகளுக்குள் சிவப்பும்
கருப்புமான லம எழுத்துக்களில்
எழுதப்பட்ட பதாலினால் ஜெய்யப்பட்ட
அட்லடப்பகுதிலயக் ஜகாண்ட லபபிள்
பிரதி ஒன்றிலன நான் பார்க்க பநரிட்டது.
அதன் காைம் கி.பி. 12 என அறிந்து
ஜகாண்படன். இப்படி பழலமயான
தமிழ் ஆவணங்கள் இருக்கின்ைனவா என
எனக்குள் ஆரம்பித்த பதடல் முயற்சி
எனக்குப் பை சிைந்த அனுபவங்கலை
இன்று வலர அளித்துக்
ஜகாண்டிருக்கின்ைது.

ஜஜர்மனியில் தமிழ் ஆவணங்கள்
பாதுகாக்கப்படுகின்ைன என்றும் அலவ
ஏைக்குலைய முந்நூறு ஆண்டுகள்
பழலமயானலவ என்றும்,
இம்முயற்சிகளில் ஈடுபட்படார்
ஒருவரல்ை; மாைாகப் பைர் என்றும்
அறிந்து ஜகாண்டதில் வியப்பு பமலும்
அதிகரித்தது.
இதன் ஜதாடர்ச்சியாக, அலுவைக
பநரமும் தமிழ் மரபு அைக்கட்டலையின்
ஏலனய பை பணிகள் பபாகவும் கிலடத்த
பநரங்களில் ஐபராப்பியத் தமிழ்
ஜதாடர்புகள் பற்றி ஜதாடர்ந்து கடந்த
பத்து ஆண்டுகள் பதடலின் பயனாக,
எங்ஜகங்கு இத்தமிழ் ஆவணங்கள்
பாதுகாக்கப்படுகின்ைன என்ை
தகவல்கலைத் ஜதாகுக்கத்
ஜதாடங்கிபனன். அதன் பயனாக
இைண்டனில் உள்ை பிரித்தானிய
நூைகம், பாரீஸ் நகரிலுள்ை பிரான்சு
பதசிய நூைகம், பகாப்பன்ஹாகனிலுள்ை
அரெ நூைகம் ஆகிய இடங்களுக்கு பநரில்
ஜென்று சிை குறிப்பிடத்தக்க தமிழ்
ஓலைச்சுவடிகலையும் காகித
ஆவணங்கலையும் பார்த்து வரும்
வாய்ப்பிலன அலமத்துக் ஜகாண்டதில்
தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை

சிை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு
நண்பர் அளித்த நூல் எனக்குள்
ஆச்ெரியத்லத ஏற்படுத்தியது. German
Indology என்பது நூலின் ஜபயர். இதலன
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குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்லகயில் தமிழ்
ஓலைச்சுவடிகலையும் காகித
ஆவணங்கலையும் மின்னாக்கம் ஜெய்து
இவற்றிற்கான கணிம பாதுகாப்பிலனச்
ொத்தியப்படுத்திபனாம். இதில்
முத்தாய்ப்பாக இவ்வாண்டு ஜெப்டம்பர்

மாதம் 19ம் பததி ஜதாடங்கி 21ம் பததி
வலர ஜஜர்மனியின் கிழக்குப்பகுதி
நகரமான ஹாபை நகருக்கு நான் ஜென்று
அங்கு ஃப்ராங்ஜக கல்வி நிறுவனத்தில்
பமற்ஜகாண்ட ஆய்வு அலமகின்ைது.

சீர்திருத்தக் கிருத்துவம் எனும்
தத்துவக் பகாட்பாட்டின் தாயகம்
ஜஜர்மனி. ஜஜர்மனியின் கிழக்குப் பகுதி
நகரமான விட்டன்ஜபர்க் நகரத்தில்
கி.பி.16ம் நூற்ைாண்டில் பபராசிரியர்.
டாக்டர். மார்ட்டின் லூதர் உருவாக்கிய
கருத்தாக்கம் பின்னர் படிப்படியாக துரித
வைர்ச்சிலய அடுத்த நூற்ைாண்டிபைபய
ெந்தித்து தனி ஒரு மதமாக ஜஜர்மனியில்
நிலைஜபற்ைபதாடு ஸ்பகண்டிபநவிய
நாடுகளிலும் கிலைவிட்டது.
அச்ெமயத்தில் இப்புதிய ெமயக்
பகாட்பாட்டிற்கான ெமய ஆசிரியர்கலை
உருவாக்கும் பணிலய ஜஜர்மனியின்
ஹாபை நகரில் அலமந்திருக்கும்
ஃப்ராங்பக கல்விக்கூடம் ஏற்ைது. இங்குக்
கல்வி கற்று தயாரான பாதிரிமார்கள்
உள்ளூரிலும் ஐபராப்பாஜவங்கினும்
மற்றும் உைகநாடுகள் பைவற்றிற்கும்
மலைபரப்பும் பணியாைர்கைாகச்

ஜென்ைனர். அப்படிச் ஜென்ைவர்களில்
சிைர் தமிழகம் ஜென்று அங்குச்
ஜெயல்படுத்திய ெமூக நிகழ்வுகள் தமிழக
வரைாற்றில் முக்கியத்துவம்
ஜபைபவண்டியலவ; ஆனால் ஜபரிதாக
பபெப்படாதலவ.
இந்த ஆய்வுகலை முன்ஜனடுக்கும்
முகமாகத் தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை
கி.பி.18ம் நூற்ைாண்டின் ஆரம்பம் முதல்
கி.பி.20ம் நூற்ைாண்டு வலர
தமிழகத்திற்குச் ஜென்று பணியாற்றிய
ஐபராப்பிய பாதிரிமார்களின்
ஆவணப்பதிவுகலை மின்னாக்கம்
ஜெய்தும், ஆய்வு ஜெய்தும் அலவ
குறிப்பிடுகின்ை ஜெய்திகலைத் தமிழ்
ஆய்வுைகில் ஜவளியிடும் பணியிலன
ஜதாடங்கிபனாம். அதன் ஒரு
லமல்கல்ைாக அலமவது இந்த ஹாபை
ஃப்ராங்பக கல்வி நிறுவனத்திற்கான
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தமிழ் மரபு அைக்கட்டலையின்
அண்லமய பயணமும் அதில்
நிகழ்த்தப்பட்ட ஆய்வுகளுமாகும்.

என்பது இதன் தனிச் சிைப்பாகும். இலவ
கூறும் ஜெய்திகள் தமிழ் மரபு
அைக்கட்டலையின் ஜவளியீடுகைாக
ஆய்வுக்கட்டுலரகைாக ஜவளிவரும்.
இதுமட்டுமன்றி ஐபராப்பாவின் ஏலனய
ஆவணப் பாதுகாப்பகங்களில் உள்ை
ஆவணங்கலைப் பற்றிய ஜதாடர்
ஆய்விலும் தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை
ஈடுபட்டுத் ஜதாடர்ந்து பயணிக்கும்.

ஹாபை ஃப்ராங்பக கல்வி
நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பில் உள்ை
சுவடிகளில் முப்பது ஓலைச்சுவடிகளும்
ஏைக்குலைய இருபது லகஜயழுத்து
ஆவணங்களும் இந்த அண்லமய
முயற்சியின் பபாது ஆராயப்பட்டன.
இலவ அலனத்தும் மூை ஆவணங்கள்

இலணந்து வாருங்கள்!
அன்புடன்
முனைவர் க. சுபோஷிணி
தலைவர், தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை
15.10.2018
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இந்த இதழில் ...

மின்தமிழ் ரமனை - கோட்சி: 15; அக்ரைோபர் - 2018

“ஐரரோப்போவில் போதுகோக்கப்படும் தமிழ்மரபுச் செல்வங்கள்”
(மின்தமிழில் ஜூலை 16, 2018 - அக்படாபர் 15, 2018 வலர பதிவான பலடப்புகளின் ஜதாகுப்பு)

உள்ளைக்கம்
தனையங்கம்: ஐரரோப்போவில் போதுகோக்கப்படும் தமிழ்மரபுச் செல்வங்கள்
1 . தமிழ் மரபு அறக்கட்ைனள முன் னவக்கும் தீர்மோைங்கள்
— முலனவர்.க.சுபாஷிணி
2 . தமிழ்ப் பண்போட்டில் நோட்டுப்புறக் கனைகள் கருத்தரங்கம் – நிகழ்வுத் சதோகுப்பு
— இரா.குமரகுருபரன்
3 . தரங்கம்போடி – சீகன்போல்கும் செர்மோனிய சதோைர்புகளும்
— முலனவர்.க.சுபாஷிணி

பக்கம்
ii
1
5
10

4 . தமிழில் எதிர்மனற வினை – கோல்டுசவல்
— முலனவர்.க.பசும்ஜபான்
5 . இனைய ஊைகங்களில் தமிழ் – தோக்கங்களும் வளர்ச்சியும்
— முலனவர்.க.சுபாஷிணி
6 . கீழடி ரநோக்கி…..
— து.சுந்தரம்
7 . உத்தமம – கல்சவட்டியல் பயிைரங்கு
— து.சுந்தரம்
8 . கோவிரியின் வைக்ரக முசிறி-சபரம்பலூர் பகுதியில் பண்னைய சபௌத்தச் சுவடுகள்

13

— முலனவர். பதஜமாழி
9 . கரூர் அரவக்குறிச்சியில் ஸ்ரீபுரோைக் கருத்னத சவளிப்படுத்தும் அரிய ெமைச்சிற்பம்
— து. சுந்தரம்
10 . ரவட்ைவைம் 11ம் நூற்றோண்னைச் ரெர்ந்த ரெோழர்கோைச் செக்கு கல்சவட்டு
— து.சுந்தரம்
11 . மனையகத்தில் மோரியம்மன் வழிபோடு
— முலனவர்.க.சுபாஷிணி
12 . சபருந்துனறப் பகுதியில் ஒரு சதோல்லியல் பயைம்

42

— து.சுந்தரம்
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203

— தமிழ்லமந்தன் ெரவணன்

205

— சி. ஜஜயபாரதன்

206

— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

207

— முலனவர் ெ.கண்மணி கபணென்
தமிழ் மரபு அறக்கட்ைனள நிகழ்வுகள் மற்றும் சவளியீடுகள்

208
217

35 . சபரும்ரபர் சகோண்ைசயன் நோடு...
36 . உங்கள் மந்னதயில் எத்தனை ஆடுகள்?
37 . மகரவிளக்குச் சுைரில் மனிதம்!!
38 . சபண்ணுக்ரகோர் ஆயுதம் !
39 . சபண்னம வோழ்கசவன்று...
40 . கோதல் ஒரு கைவு
41 . சினறக் னகதிகள் ... !
42 . ரரோெோ
43 . முத்தோைம்மன் கனதப் போைல்

மின்தமிழ்பமலட இதழ்கள் ஜதாகுப்பு: http://mintamilmedai.tamilheritage.org/wp/
‘மின்தமிழ்பமலட’ இதழுக்கு தங்கள் பலடப்புக்கலை அனுப்ப விரும்புபவர்
editorthfjournal@gmail.com
என்ை மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்பைாம்

vii

1 . தமிழ் மரபு அறக்கட்டலை முன் லவக்கும் தீர்மோனங்கள்

— முனைவர்.க.சுபோஷிணி
தமிழ் மரபு அறக்கட்ைனள முன் னவக்கும் தீர்மோைங்கள்
வரைாற்றுக் காைம் முதல் தற்காைம்
வலர தமிழ் மரபு பல்பவறு
கூறுகபைாடும் பல்பவறு
மாற்ைங்கபைாடும் பல்பவறு
உள்வாங்கல்கபைாடும்,
சிைப்புக்கபைாடும், வீழ்ச்சிகபைாடும்,
எழுச்சிகபைாடும் ஜதாடர்ந்து
ஜகாண்டிருக்கின்ைது. பழங்குடி
ெமூகங்கைாக இருந்து நாகரிகமலடந்து
அரசுகளும் பபரரசுகளும் நகரக்
கட்டுமானங்களும் புனிதச்
சின்னங்களும் இைக்கிய வைங்களும்
ஜகாண்ட தமிழர்களின் வரைாறு,
கல்ஜவட்டுக்கள், ஓலைச்சுவடிகள்,
ஜதால்லியல் ஆய்வுகள், வழக்காறுகள்,
நாட்டார் கலைகள், வாய்ஜமாழி
இைக்கிய வலகயினங்கள், பகாயில்கள்,
குைமரபுச் சின்னங்கள், இைக்கியங்கள்
மற்றும் நவீனக் காைத்திற்குத் தம்லம
உருமாற்றிக் ஜகாண்ட ஆவணங்கைாகச்
சிதறிக் கிடக்கின்ைன. இவற்லை
ஒருமுகப்படுத்தித் ஜதாகுத்து பரந்து
பட்ட ஆய்விற்கு உட்படுத்துவதின்
மூைபம துல்லியப்படுத்தப்பட்ட
தமிழர்களின் வரைாறு கிலடக்கும். இதன்
மூைம் மட்டுபம உைக அரங்கில்
தமிழர்களின் வரைாற்று
முக்கியத்துவத்துவத்லத உறுதி ஜெய்ய
முடியும் என்ை உறுதியான
நிலைப்பாட்படாடு தனது பயணத்லதத்
ஜதாடர்ந்து தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை
முன்ஜனடுக்கிைது.

கல்லூரிகளில் உள்ை வரைாற்றுத் துலை,
தமிழ்த்துலை, ஓலைச்சுவடி மற்றும்
அரிய ஆவணங்கள் துலை, கடைாய்வுத்
துலை பபான்ை துலைகளின் மாணவ
மாணவியரிலடபய ஜெய்முலைப்
பயிற்சியில் உள்ளுர் அருங்காட்சியக
பராமரிப்பு என்பது
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச் பெர்க்கப்பட
பவண்டும். அப்படிச் பெர்க்கப்படுமாயின்
தமிழகத்தின் வட்டாரங்கள் அைவில்
அருங்காட்சியகங்கலை உருவாக்க
முடியும். தமிழகத்தின் எல்ைாக் கலை,
வாழ்வியல் மற்றும் வரைாற்றுச்
சின்னங்கலை அடுத்த
தலைமுலைகளுக்கும் உைகத்திற்கும்
ஜகாண்டு பெர்க்க முடியும். இந்த வட்டார
அருங்காட்சியகங்கலைக்
கல்லூரிகளிபைா அல்ைது அரசு மற்றும்
தனியார் பள்ளிகளிபைா ஒரு சிறிய
இடத்தில் அலமப்பதின் மூைம்
உருவாக்கைாம். கடந்த ஈராண்டுகளில்
தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை வழியாக சிை
கல்லூரிகளிலும் தனியார் பள்ளிகளிலும்
இந்த அருங்காட்சியகத் திட்டத்லதத்
தன்னார்வமாகச் ஜெயல்படுத்தி
வருகிபைாம் என்பலத இங்பக பதிவு
ஜெய்வதில் மகிழ்கிபைாம். வட்டார
அருங்காட்சியகங்களில் கிராமப்புை
வாழ்வியல் தகவல்கள், லகவிலனப்
ஜபாருட்கள் மட்டுமின்றி, மக்கள்
பண்பாட்டு நடவடிக்லககைான கூத்து,
பாடல்கள், நடனங்கள், கலதகள் மற்றும்
நிகழ்த்துக் கலைகளில் விழியப்
பதிவுகளின் (வீடிபயா) படிகள்
லவக்கப்பட பவண்டும்.

1. தமிழர் வரைாறு மற்றும் மரபுகலைப்
பாதுகாக்கின்ை வலகயில் தமிழகத்தின்
கிராமங்கள், சிற்றூர்கள், நகரங்கள், ஜபரு
நகரங்கள் ஆகிய பகுதிகளில்
அருங்காட்சியகங்கலை உருவாக்கும்
முயற்சி ஜதாடங்கப்பட பவண்டும்.

2. தமிழகத்திற்கு ஜவளிபய
அயல்நாடுகளில் உள்ை
ஆவணப்பாதுகாப்பகங்களில்
பாதுகாக்கப்படுகின்ை ஓலைச்சுவடிகள்

1

அங்கு சிைப்பாகப்
பாதுகாக்கப்பட்டாலும் அலவ
ஜதாடர்பான ஆய்வுகள்
நிகழ்த்தப்படாமபைபய இருக்கின்ைன.
இந்த ஆவணங்கள் தமிழக மற்றும்
தமிழர் வரைாற்றுத் தகவல்கலை
ஜவளிப்படுத்தக்கூடிய முக்கிய
ஆவணங்கைாகும். தமிழ் மரபு
அைக்கட்டலை இதுவலர ஆய்வு ஜெய்து
பட்டியலிட்டுள்ை ஐபராப்பிய
ஆவணப்பாதுகாப்பகங்களிலுள்ை தமிழ்
அரிய ஆவணங்கள் முலையாக
மின்பதிப்பாக்கம் ஜெய்யப்பட்டு அலவ
தமிழக பல்கலைக்கழகங்களிலும்
கல்லூரிகளிலும் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட
பவண்டும்.

கருத்தில் ஜகாண்டு தமிழர் வழக்கில்
இருந்த பல்பவறு விலையாட்டுக்கலைப்
பற்றிய தகவல்கலைச் பெகரிக்கும்
பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்பைாம்.
இதலன இவ்வாண்டின் முக்கிய
நடவடிக்லகயாக பமற்ஜகாண்டு உைகம்
முழுவதும் உள்ை தமிழர்கள் தமிழர்
பாரம்பரிய விலையாட்டுக்கலை அறிந்து
ஜகாள்வது அவற்லை இல்ைங்களில்
இலைய தலைமுலையினருக்கு
அறிமுகப்படுத்துவது என்ை வலகயில்
ஜெயல்பட பவண்டும் என்ை கருத்திலன
முன் லவக்கின்ைது.
5. தமிழ்நாடு ஜதால்லியல் துலை
தமிழ்நாடு ஜதால்லியல் மற்றும்
அகழ்வாராய்ச்சித் துலையாக
மாற்ைப்பட்டு கீழடி உள்ளிட்ட அலனத்து
அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகலையும் சுயமாக
பமற்ஜகாள்ை பவண்டும். இந்த
அகழ்வாய்வுத் துலையில் அகழ்வாய்வு
ஆராய்ச்சியாைர்கள், வரைாற்று
ஆய்வாைர்கள், கல்ஜவட்டு
ஆய்வாைர்கள், வரைாற்று ஜபாறியியல்
ஆய்வாைர்கள், நாணயவியல்
ஆய்வாைர்கள், சுவடி ஆய்வாைர்கள்,
மானுடவியல் ஆய்வாைர்கள் உள்ளிட்ட
அறிஞர்கள் நியமிக்கப்பட பவண்டும்.
பமலும் தமிழ்நாட்டு வரைாற்று ஆய்வு
ஆலணயம் (Tamil Nadu History Research
Council/Commission) தன்னாட்சி ஜபற்ை ஒரு
அலமப்பின் கீழ் தமிழகத்தின் வரைாற்று
ஆய்வு மற்றும் ஜதாகுப்பு நிகழ்த்தப்பட
பவண்டும்.

3. கல்ஜவட்டு, ஓலைச்சுவடி வாசிப்பு
என்பது தற்பபாது கல்லூரிகளின்
தமிழ்த்துலைகளில் ஒரு பாடமாக
இல்ைாத நிலை இருக்கின்ைது. இந்த
நிலை நீடித்தால் இன்னும் சிை
ஆண்டுகளில் கல்ஜவட்டுக்கலையும்
ஓலைச்சுவடிகலையும் வாசிக்கும் திைன்
பலடத்பதார் இல்ைாத நிலை உருவாகும்
அபாயகரமான சூழல் ஏற்பட
வாய்ப்புண்டு என்பதால் கல்லூரிகளில்
துலணப்பாடமாக அல்ைது பட்டயப்
பாடமாகத் ஜதால்லியல் பாடத்லத
அறிமுகம் ஜெய்யும் முயற்சிலயத் தமிழக
அரசு முன்ஜனடுக்க பவண்டும்.
4. தமிழர் மரபு விலையாட்டுக்கலையும்
வீர விலையாட்டுக்கலையும் உைகம்
தழுவிய வலகயில் மீள் அறிமுகம்
ஜெய்யப்படபவண்டியது அவசியம்.
உடலுக்கு ஊக்கத்லதயும் உள்ைத்திற்கு
மைர்ச்சிலயயும் தரக்கூடியன தமிழர் மரபு
விலையாட்டுக்கள். இப்பாரம்பரிய
விலையாட்டுக்கலைப் பற்றிய அறிமுகம்
இல்ைாத தலைமுலையாக இன்று நமது
இைம் தலைமுலையினர் வைர்வதும்
இவ்விலையாட்டுக்கலைப் ஜபரிபயாரும்
படிப்படியாக வழக்கில் இருந்து ஒதுக்கி
வருவதும் கண்கூடு. நுணுக்கமான தமிழர்
பாரம்பரிய விலையாட்டுக்கலை நாம்
மைப்பது நமது பாரம்பரியத்தில் ஒரு
பகுதிலய இழப்பதற்குச் ெமமாகும்.
தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை இதலனக்

6. லவலக நதிக்கலர நாகரிகம்
ஜதான்லமயானது. இந்தியத் ஜதால்லியல்
துலையின் பணிலய பமற்ஜகாண்டு
தமிழகத்தின் லவலக
நதிக்கலரபயாரத்துப் பகுதியில்
அகழ்வாய்வுகலை 2014 முதல் மத்திய
ஜதால்லியல் துலையின் ொர்பில் நடத்தி
ெங்க காை நகரஜமான்றிலனத் தனது
ஆய்வின் வழி ஜவளிப்படுத்தினார்
திரு.அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன்.
இந்த அகழாய்வில் குறிப்பிடத்தக்க
ஜபரும் எண்ணிக்லகயில்
ஜதால்ஜபாருட்கள்
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கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. தமிழகத்தில்
முதன்முலையாகச் ெங்க காை
நகரஜமான்று இந்த ஆய்வின் வழி
கண்டறியப்பட்டது. வீடுகள், கிணறுகள்,
ஜதாழிற்கூடங்கள், அைங்காரப்
ஜபாருட்கள், வடிகால்கள் எனப் பை
ஜதால்ஜபாருட்கள் கண்டறியப்பட்டன.
இக்கண்டுபிடிப்பானது ெங்ககாைத்தில்
தமிழகத்தில் வைமான நகர நாகரிகம்
இருந்தலத உறுதிஜெய்வதாக அலமந்தது.
கரிமபவதியல் ஆய்வின் படி இதன்
காைம் கி.மு. இரண்டாம் நூற்ைாண்டு
என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

எழுத்துக்கள் வாசிக்கப்பட்டு அலவ
ஜதால்தமிழ் எழுத்துக்கள் என்றும்
கண்டறியப்பட்டன. இங்குக்
கண்ஜடடுக்கப்பட்ட தாழிகலைக்
காட்சிப்படுத்த ஒரு அருங்காட்சியகம்
உருவாக்கப்பட்டது என்ை பபாதிலும்
அது இன்று ஜெயல்படாமல் இருப்பது
மிகுந்த ஏமாற்ைத்லத அளிப்பதாக
உள்ைது.
உைகைாவிய அைவில் ஜதால்லியல்
அகழ்வாய்வுகள் நலடஜபறும்
இடங்களில் அங்குக் கிலடக்கப்ஜபற்ை
அரும்ஜபாருட்கலைக் காட்சிப்
படுத்துவதுதான் இயல்பு. ஆனால் இன்று
நாம் ஆதிச்ெநல்லூரிலும் ெரி கீழடியிலும்
ெரி இங்குக் கிலடத்த
அரும்ஜபாருட்கலைக் காட்சிப்படுத்த
வாய்ப்பில்ைாமல் இருப்பது வரைாற்றின்
பமல் நமக்கு அக்கலையில்ைாத
தன்லமயிலன தான்
ஜவளிப்படுத்துகின்ைது. மிக இயல்பாக
நலடஜபை பவண்டிய
விெயங்களுக்குக்குக் கூட பபாராட
பவண்டிய சூழ்நிலை எழுவது ஏன் என்ை
பகள்விபய பமபைாங்குகின்ைது.

காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில்
நிகழ்த்தப்பட்ட அகழ்வாய்வு, பின்னர்
ஆதிச்ெநல்லூரில் நிகழ்த்தப்பட்ட
அகழ்வாய்விற்குப் பின்னர் மிகப்ஜபரிய
அைவில் பபெப்படுகின்ை ஒரு
அகழ்வாய்வாகக் கீழடி அகழ்வாய்வு
அலமகின்ைது.
ஆதிச்ெநல்லூரில் ஜஜர்மனியின்
டாக்டர்.யாபகார் 1876ல் அகழாய்வுகள்
நடத்தினார். இங்குக் கிலடத்த
அகழ்வாய்வுச்ொன்றுகள் அப்பபாது
ஜஜர்மனியின் ஜபர்லின் நகரில் உள்ை
அருங்காட்சியகத்திற்கு எடுத்துச்
ஜெல்ைப்பட்டதாக அறிகின்பைாம்.
பின்னர் லூயிஸ் ைப்பிக் என்ை
பிரஞ்சுக்காரர் 1904லும், அஜைக்ஸாண்டர்
ரீ என்ை ஆங்கிபையர் 1905லும்
அகழ்வாய்வுகலை பமற்ஜகாண்டனர் என
அறிகின்பைாம். இலவ ஜென்லன
அருங்காட்சியகத்தில்
காட்சிப்படுத்தப்படாமல் பாதுகாப்பில்
மட்டும் இருப்பதாக அறிகின்பைாம்.
2004ல் இந்திய அரசின் ஜதால்லியல்
துலை நடத்திய அகழாய்வுகளில்
கண்ஜடடுக்கப்பட்டலவ பற்றிய
அறிக்லக இத்தலன ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னரும் கூட ஜவளியிடப்படவில்லை
என்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாக உள்ைது.
இந்த அகழாய்வில் கி.மு1800 என
அறியப்பட்ட மனித எலும்புக்கூடுகள்
கண்டறியப்பட்டன. இைந்பதாருக்கான
முலையான ஈமச்ெடங்குகள்
நடந்தலமலய உறுதி ஜெய்யும் தாழிகள்
கிலடக்கப்பட்டன அவற்றில் உள்ை

கீழடி நான்காம் கட்ட அகழ்வாய்வில்
நமக்கு பமலும் ஏைக்குலைய 7000
ெங்ககாை அரும்ஜபாருட்கள்
கிலடத்திருக்கின்ைன என்பது இந்த
ஆய்வு பமலும் லவலக நதிக்கலர
பகுதியில் விரிவாகவும் விலரவாகவும்
ஜதாடரப்பட பவண்டும் என்ை
கருத்திலனபய வலியுறுத்துகிைது.
இன்லைக்கு ஏைக்குலைய 2500 ஆண்டுகள்
வாக்கில் ெங்ககாை தமிழர்களின்
வாழ்க்லக முலைலய ஜவளிப்படுத்தும்
வாழ்வியல் அலமப்புக்களின்
ஜவளிப்பாடுகலைக் கீழடி அகழ்வாய்வு
புைப்படுத்தியுள்ைது. இலவ
ஜவளிப்படுத்தும் முலையான கட்டுமான
அலமப்பு பண்லடய தமிழர்தம்
வாழ்வியல் பமன்லமலய உைகுக்கு
அறிவிப்பதாக அலமகின்ைது. ஆக
கீழடியில் அகழ்வாய்விலன
பமற்ஜகாண்டு இச்ஜெய்திகலை
ஜவளியிட்ட திரு.அமர்நாத்
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ராமகிருஷ்ணன் அவர்கைால் கீழடி
ஜதாடர்பான ஆய்வறிக்லககள்
ஜவளியிடப்படுவதில் தலடகள்
ஏற்படக்கூடாது என்பலதத் தமிழ் மரபு
அைக்கட்டலை வலியுறுத்துகிைது.

ொன்றுகலைக் காட்சிப்படுத்தும்
அருங்காட்சியகம் முலையாகச்
ஜெயல்பட பவண்டிய அலனத்து
நடவடிக்லககலையும் தமிழக அரசு
பமற்ஜகாள்ை பவண்டும் என்றும் தமிழ்
மரபு அைக்கட்டலை பகட்டுக்
ஜகாள்கின்ைது. இலவ மட்டுமன்றி
தமிழகத்தின் பண்லடய கடற்கலர
நகரங்களில் விரிவான் ஜதால்லியல்
ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்படத் தமிழக அரசு
ஆவண ஜெய்யபவண்டும் என்றும் தமிழ்
மரபு அைக்கட்டலை பகட்டுக்
ஜகாள்கின்ைது.

இதன் ஜதாடர்ச்சியில், கீழடியில் இங்குக்
கிலடத்த ஜதால்லியல் ொன்றுகலைக்
காட்சிப்படுத்தும் ஒரு பிரத்திபயக
அருங்காட்சியகம் கீழடியிபைபய
அலமக்கப்பட பவண்டும் என்பலதயும்
தமிழ் மரபு அைக்கட்டலைக் பகட்டுக்
ஜகாள்கின்ைது. இபத பபாை
ஆதிச்ெநல்லூரில் கிலடத்த ஜதால்லியல்

ஜவளியீடு
முனைவர் க. சுபோஷிணி
தலைவர், தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை
14.10.2018
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2 . தமிழ்ப் பண்போட்டில் நோட்டுப்புறக் கலைகள் கருத்தரங்கம்
- நிகழ்வுத் சதோகுப்பு

— இரோ.குமரகுருபரன்
எப்ஜபாருள் யார்யார்வாய்க்
பகட்பினும் அப்ஜபாருள்
ஜமய்ப்ஜபாருள் காண்பது அறிவு" என்று
உைகப்ஜபாதுமலை கூறும். தமிழகத்து
நாட்டுக்கலைகளில் ெதிர் மலைந்து
பரதநாட்டியம் வைர்ந்தது. ெமஸ்கிருதம்
நல்ை கலை இைக்கிய நூல்கலை
ஜமாழிஜபயர்த்து ஜவற்றிகண்டது.
பரதக்கலை இலதப்பின்பற்றியது.
ெரித்திரமற்ை அகதிகைாக நாம் பவடிக்லக
பார்த்துக் ஜகாண்டிருக்கின்பைாம்.
இைங்லகத் தமிழர்கள் அகதிகைாக
வாழ்ந்து வருவது பபான்று,
பூர்வகுடித்ஜதாடர்பின்றி உள்நாட்டில்
தமிழ்மக்கள் அகதிகைாபனாம்! நம்லம
மீட்ஜடடுக்க பவண்டிய
காைகட்டாயத்தில் உள்பைாம்.

ஜகாற்ைலவ சிற்பங்கள் கிலடத்துள்ைன.
வீரமிகு ஜபண்கள் வழிபாடு இது.
மூத்பதார் வழிபாடு பவறு, மதநம்பிக்லக
பவறு. ஆய்வுகள் மூைம் உண்லமகள்
ஜவளிவரும்.
திருவள்ளுவர் ெமணத்துைவி என்று
ஆய்வுகள் கூறுகின்ைன. 'இைக்கியம்
இருண்ட காைம்' என்பதாகச்
ஜொல்ைப்படும் கைப்பிரர்
காைகட்டத்தில்தான் திருக்குைள்,
ெமணக்காப்பியங்கள் சிைப்பதிகாரம்,
வலையாபதி, பவுத்தக் காப்பியமான
மணிபமகலை எழுதப்பட்டன!
ஜமாட்லடயடித்த
ெமணத்துைவிகள் சிலைகள் முருகன்வள்ளி -ஜதய்வாலன என்று
மாற்ைப்பட்டிருப்பதாக ஆய்வுகள்
கூறுகின்ைன. ஆளுகின்ை அரசு
ஆதரவுடன் இது நிகழ்த்தப்பட்டுள்ைது.
இங்கு மட்டுமல்ை, பராமிலுள்ை பாந்திய
மதக் பகாவில், கிறித்தவ பதவாையமாக
மாற்ைப்பட்டுள்ைது! ெமுதாயச் சூழலில்
என்ஜனன்னபவா மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்து
வருகின்ைன.

தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை
தலைவர் முலனவர் சுபாஷிணி ஐடி
துலை ெம்பாத்தியத்தில் தமது பநரம்
ெக்திலயச் ஜெைவிடுவதற்குப் பதிைாக
தமிழ்ச்பெலவ ஜெய்து வருகிைார்!...
அவருடன் நானும் அஜமரிக்காவின்
'ஜபட்னா' கருத்தரங்கில் கைந்து
ஜகாண்படன். இந்திய ஆட்சிப் பணி
வகிக்கும் திரு. த. உதயச்ெந்திரன்
பள்ளிக்கல்வித்துலை வந்து எதிர்காை
ெந்ததியினருக்கு பயன்ஜபறும் வலகயில்
பாடத்திட்டத்லத அளித்துவிட்டு,
ஜதால்லியல் துலைக்கு மாற்ைப்பட்டு,
கீழடி ஆய்வுக்கு நிதியுதவி ஜபற்றுத்
தந்திருக்கிைார்!... தமிழக அலமச்ெர்
மாண்புமிகு பாண்டியராஜன் அவர்களும்
கீழடியில் தனிக்கண்காட்சிக்கூடம்
அலமய இடஜமாதுக்கி உதவிவருகிைார்.

பல்துைக்க உப்பும் ொம்பலும்
உபபயாகித்த நமது மக்கலைக் கிண்டல்
பண்ணிவிட்டு, "உங்கள் டூத்பபஸ்டில்
உப்பு இருக்கிைதா?" என்று பகட்டு
வெதியாக விற்பலன ஜெய்கிைது நவீன
மார்ஜகட்டிங் ஜதாழில்நுட்பம்!...
இலதயும் நாம் ஏற்றுக்ஜகாண்டு
விட்படாம்!... தற்காப்புக் கலையான
சிைம்பம் ஜபாழுதுபபாக்குக்
கலையானது!"புதியன புகுதலும்
பலழயன கழிதலும்!"... எலத ஏற்பது?
எலதக் கழிப்பது? இது எளிதான
காரியமல்ை.

கீழடி மதச்ொர்பின்லமக்கு
எடுத்துக்காட்டு. இங்கு நலடஜபற்ை
அகழ்வாய்வில் நாட்டியப்ஜபண்,
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"பாரலடஸ் ைாஸ்ட்"
காவியக்கவிலத எழுதிய ஆங்கிைக் கவி
ஜான் மில்டன் ஜொல்வது பபாை,
'பதர்ந்ஜதடுத்த அறிஞர்கள்' மூைம்
நம்லம நாபம மீட்ஜடடுக்கும்
முயற்சிகள் கட்டாயம் பதலவ. மனதில்
உறுதியுடன் பயணிப்பபாம்." என்ை
திருமிகு பகா.பாைச்ெந்திரன், இ.ஆ.ப.
(ஓய்வு) வாழ்த்துலரயுடன் தமிழ் மரபு
அைக்கட்டலை, ெங்கம் -4
ஒருங்கிலணப்பில் "தமிழ்ப்பண்பாட்டில்
நாட்டுப்புைக் கலைகள்"
கருத்துலரயாடல் நிகழ்வு, ஆனந்தன்
(முரசு) குடும்பத்தினர் பலையிலெ
முழங்க, ஜென்லன மயிைாப்பூர் ைஸ் ெர்ச்
ொலையிைலமந்த தமிழ் லமயத்தில்,
அக்படாபர் 14, ஞாயிற்றுக்கிழலம
பிற்பகல் ஜதாடங்கியது.

பபசுலகயில், "தமிழ்புராதனச்
சின்னங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்லவ
தமிழகம் மட்டுமின்றி மபைசியா,
ஐபராப்பிய நாடுகள், கனடா, இைங்லக,
சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளிலும்
ஏற்படுத்துவதில் தமிழ்மரபு
அைக்கட்டலை எடுத்து வருகிைது.
தூத்துக்குடி, நாலக மாவட்டங்களில்
கிலடக்கும் தமிழ்மரபுச் சுவடுகள் மூைம்
முன்பனாடிகள் பங்களிப்லப
அறியமுடிகிைது. அஜமரிக்காவின்
ஜபட்னா நிகழ்வில் பலையிலெயுடன்
ஜதாடங்கியலதப்பபாை இங்கும்
நிகழ்ந்திருக்கிைது.
காந்தி, கவுதம ென்னா உள்ளிட்ட
வழக்கறிஞர்கள் ொன்றுகளுடன்
ஆராய்ந்து, உண்லமகலை
ஜவளிக்ஜகாணர்கின்ைனர். இது
வரப்பிரொதம். நாடகக்கலையில் கவுதம
ென்னா எழுதிய "மத்தவிைாெ மறுப்பு
என்னும் சுத்த விைாெ விபவகம்" எனும்
மறுப்பு நாடகப்பனுவலின்
பகுதிவாசிப்பு நிகழ்வில் பங்பகற்கவுள்ை
மு. புருப ாத்தமன், பபரா. பட.
ஸ்டான்லி, க.ஜவங்கபடென், கவிஞர்

தமது ஜநறியாள்லகயில், "நல்ை
ஜதளிவுடன் தமிழுக்கான சிைந்த
முன்ஜனடுப்பு, நாட்டுக்கலை பற்றிய
திருமிகு பாைச்ெந்திரன் அவர்கள் ஆற்றிய
உலர" என்று தமிழ்மரபு அைக்கட்டலைத்
தலைவர் முலனவர் சுபாஷிணி
குறிப்பிட்டார். பமலும் அவர்
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முத்துக்கந்தன் பபரா. பிரபாகரன்
ஆகிபயாலர வரபவற்கிபைன். ஓவியர்
'ெந்ரு' வலரந்த ஓவியங்களுடன் எனது
முன்னுலரயுடனும் தயாராகிக்
ஜகாண்டிருக்கும் நூல் அது" என்று
ஜதரிவித்தார். பிரஹெனம் இைக்கியத்தில்
பகலி வலகலமயில் அலமயும். கி.பி. 590630 ஆண்டுகளில்
மபகந்திரவர்மபல்ைவன் எழுதிய
மத்தவிைாெ பிரஹெனம்
நாடகப்பனுவலில் காபாலிகர்கள், பவுத்த
பிக்குகள், காைாமுக லெவர்கள்
பாத்திரங்கள் இடம்ஜபற்றுள்ைன
என்றும் ஜதரிவித்தார். இலதத்ஜதாடர்ந்து
பனுவல் வாசிப்பு நிகழ்ந்தது.

இழவுவீட்டில் தப்பு அடிப்பவன் காசு
ஜகாடுப்பவன் முகம் பார்த்துக்
ஜகாண்பட அடிக்கவில்லை என்ைால்
பிலழப்பில்லை...இது ஜதரிவது
அவசியம்...பிரகைாத ெரித்திரம்
அமுதுப்பலடயல், அரவான்,
அரிச்ெந்திரன் குறித்த பதிவுகள் உண்டு.
பாடல்கலைஞர்கள் ஏற்பாட்டில்
'தவலை பஸ்கி', கம்பு சுற்றுதல், பின்னல்
ஆட்டம். மார் ல் கலைகள்,
ெவுராஷ்டிரர்களின் பஜலனமடம்,
ருக்மாங்கதன் ஏகாதசிப் பட்டினி
(மாமியார் மருமகள்) ஆகிய அம்ெங்கள்
குறித்து ஆய்வு ஜெய்ய பவண்டும்" என்று
அலமதி அரசு வலியுறுத்தினார்.

"தமிழ்ப்பண்பாட்டில்
நாட்டுப்புைக் கலைகள்"
கருத்துலரயாடலில் ஜென்லனப்
பல்கலைக்கழகம்-தமிழிைக்கியத் துலை
இலணப்பபராசிரியர் பகா. பழனி,
திருப்பூர் எல்ஆர்ஜி. அரசினர் மகளிர்
கல்லூரி தமிழ்த்துலை
இலணப்பபராசிரியர் ஜா. அலமதி அரசு,
ஜென்லன மாநிைக் கல்லூரிப்பபராசிரியர்
இரா. சீனிவாென், கரந்லதத் தமிழ்ச்
ெங்கக்கல்லூரி ஓய்வு ஜபற்ை பபராசிரியர்
மு. ஜெல்ைன், ஜெய்யாறு அறிஞர்
அண்ணா கலைக்கல்லூரி உதவிப்
பபராசிரியர் க.ஜவங்கபடென் ஆகிபயார்
கருத்துலரயாற்றினர்.

பகா. பழனி கருத்துலரயில்
"அருகிவரும் ைாவணிக்கலை குறித்து
அக்கலை ஜதரிவித்தார். ெடங்கிலிருந்து
விைகிச் ஜென்ைால் இக்கலைலயக்
காப்பாற்ை முடியாது. வடிவம் ொர்ந்த
மாற்ைம் புதுப்பித்தலில் கவனம்
பவண்டும்.வடக்கத்தி, ஜதற்கத்தி,
பமற்கத்திய பாணிகள் உள்ளிட்ட
உட்பிரிவுகள் இதில் உண்டு. 107
கலைஞர்கள் கைஞ்சியத்லத நான்
ஜதாகுத்துள்பைன். அறியப்படாத
பலடப்பாளிகள், 36 பழங்குடியின
மக்கள் ஜமாழிகள்
ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை" என்று
குறிப்பிட்டுப் பபசினார்.

"கண்ணப்பத் தம்பிரான் வழிவந்த
ெம்பந்தன் இரணியவதம் தஞ்லெ
மாவட்டப் பதிவு ஆகும். தஞ்லெத்
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்தில் வ. அய்.
சுப்பிரமணியன் துலண பவந்தராக
இருந்த காைத்தில் பகரை
கதகளியானாலும் யக்ஷகானம் ஆனாலும்
கலைஞர்களுக்குப் பாகுபாடின்றி ₹ 6000
வழங்கி, கூத்து, அடவுகலை
ஆவணப்படுத்தினார். தப்படிக்கும்
ஆதிக்கலை நாடகாசிரியர் பெ.
இராமானுஜம் முன்முயற்சியில்
கல்லூரிகளில் பிரபைமானது. நந்தன்
கலத நாட்டார் கலையானது. குடவாயில்
பாைசுப்பிரமணியன் பங்களிப்பும்
முக்கியமானது. மனுநீதி ராஜா கலத
மீட்டுருவாக்கம் காத்திரமானது.

இரா. சீனிவாென் கருத்துலரயில்,
"நாட்டுப்புைக் கலை ஆய்வுகள்
பனுவைாகவும் காட்சிவடிவக்
கலைகைாகவும் பதியப்படபவண்டும்.
பகாட்பாட்டுச் ஜெல்ஜநறிகலையும்
கணக்கில் ஜகாள்ை பவண்டும். எம்.டி.
முத்துக்குமாரொமி (நாட்டாரியல்
லமயம்) பங்களிப்பு காத்திரமானது.
நரிக்குைவர் குடும்பங்களுக்குப் பயிற்சி,
ஒப்பலன, கலைவடிவக் கருவிகள் ஜெய்ய
ஏற்பாடு, ஆபரணப் பனுவல்த்
ஜதாகுப்புருவாக்கம் உள்ளிட்ட
அடிப்பலட நடவடிக்லககள் பதலவ.
வட்டார அைவில் கலைகள் பராமரிப்பது
அவசியம். ைாவணியில் 100 பாணிகள்
உண்டு. அறிவுபூர்வமாக அறிவார்ந்த
புைலம தானாகத் பதாற்றுவாயிலிருந்து
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உருவாக பவண்டும். எனது ஆய்வு
ஜதாண்லட மண்டை
கலதப்பாடல்களில்தாம். முத்துப்பட்டன்
கலத, கலதப் பாடல்கைாக (ballads)
வழங்கப்படுகிைது. பதாற்பாலவக்கூத்துக்
கலைஞர்கள் இரவு பத்து மணிக்குத்
ஜதாடங்கி, காலை ஐந்து மணிக்கு
முடிப்பதுண்டு...ஒபர கலைஞரும்
இலதச்ஜெய்வதுண்டு! ஜபண்கள் பகுதிக்
கலதப்பாடல்களில் மூக்குச்ெந்திரன்
உருப்பாட்டு முக்கியமானது. இதில்
பனுவலை உைவியல் ரீதியாக
பமம்படுத்துவது (improvisation)
ஜபண்கபை" என்று குறிப்பிட்டார்.

கன்னடம் பபசும் கலைஞர்கள் நிகழ்த்தும்
கூத்துகளில் இரணியன் கூத்திலும்
பவறுபாடு ஏற்பட்டது. குரும்ப
இலைஞர்கள் ரத்தத்திபைபய கூத்து
கைந்துள்ைது. ஒருசிைபர ஜபண்
கலைஞர்கள்; அரவாணிகள்
ஜபண்பாத்திரங்கள் தாங்கி
நடிக்கின்ைனர்!" என்று குறிப்பிட்டார்.
நாட்டார் பாடல்கலைப்பாடி
விைக்கத்துடன் தகவல்கலை வழங்கினார்
க.ஜவங்கபடென்.
தகவல் வங்கி, இலணந்தவலகச்
ஜெயல்பாடு (Network), கல்லூரிகளில்
நான்கு அல்ைது ஐந்து துலைகள்
இலணந்து கூட்டலமப்பு ஏற்படுத்துவது,
வாட்ஸப் குழு அலமப்பு, 'தமஅ'
ஜதாழில்நுட்பப் பயிற்சி நடத்துவது,
புைம்ஜபயர்ந்பதாருக்கான குழு
அலமப்பு, விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கம்,
கருவிகள்/காட்சிப்படுத்துதல்,
மரபுவிலையாட்டுக் கலைக்கண்காட்சி,
பபருந்து ஏற்பாடு ஆகிய முதல்கட்ட
நடவடிக்லககலை எடுக்க, தமிழ் மரபு
அைக்கட்டலை ொர்பில் தலைவர்
முலனவர் சுபாஷிணி முன்ஜமாழிந்தார்.
இன்னம்பூரான், ெந்திரபபாஸ்,
ெவுந்தரராஜன், குமரகுருபரன்,
பைாகநாதன் ஆகிபயார் உரிய
ஆபைாெலனகலை வழங்கினர். ஸ்ரீபதவி
உதயன் நிகழ்ச்சிலயத் ஜதாகுத்தளித்தார்.
காந்தி, கவுதம ென்னா ஆகிபயார் ஏற்பாடு
உதவி ஜெய்தனர். அபொக், சிவரஞ்ெனி,
ஜெழியன், நானா ஆகிபயார்
அரங்கப்பணியில் உதவினர்.

ஜெல்ைன் தமது கருத்துலரயில்,
"உள்ளூர்க்கலத மலைக்கப்படுதலைப்
பாலையங்பகாட்லட நாட்டாரியல்
லமயம் கூத்துக் கைஆய்வு ஜெய்து
ஜதரிவித்துள்ைது. ெமகாைச் சிந்தலன
மாற்ைம் முக்கியமான வி யம்.
பதாலினால் பலைஜெய்யப்படுவது
மலைந்து, ஜெயற்லகத்பதாலினால் (fibre)
ஆக்கப்படுகிைது. கூத்து 'காஸ்ட்யூம்'
ஆய்வில் லவக்பகால் ஆலடகள்,
கஞ்சிப்பலெயிட்ட பருத்திச்பெலைகள்
வரவு ஆகியவற்ைால் அலர கிபைாவாகக்
குலைந்து பிைாஸ்டிக் வடிவில் வந்து
விட்டது ஜதரியவருகிைது. இனக்குழு
வலகலம பரிணாமம்
( Ethnic type evolution) ஏற்பட்டுவிட்டது.
ஆற்காட்டுப் பாணி ஜதருக்கூத்துக்கலை
திஜரௌபலதயம்மன் பகாவில்
இருக்குமிடங்களில் ஜீவிக்கிைது.
பத்தாயிரம் கலைஞர்கள் உண்டு.
திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், பவலூர்,
கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், பெைம், கடலூர்,
விழுப்புரம், புதுலவ, அரியலூர்
(ஒருபகுதி ), ஆந்திரா, ஈழம்
(வடஜமாழி,ஜதன்ஜமாழி,
மலையகத்தமிழர் கூத்துகள் )
உள்பவறுபாடுகளுடன்
நடத்தப்படுகின்ைன. இதில் கல்வராயன்
மலைக்கூத்துக் குழுக்கள் பகாலவயிலும்,

அரங்கம் ஏற்பாடு ஜெய்து உதவிய
ஜகத் கஸ்பர், நிகழ்வுக்கு உதவிய பகா.
பாைகிருஷ்ணன், இஆப உள்ளிட்ட
ஆளுலமகளுக்கும் பங்பகற்பாைர்கள்,
பார்லவயாைர்கள் அலனவருக்கும்
முலனவர் சுபாஷிணி நன்றி கூறினார்.
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3 . தரங்கம்போடி

– ெீகன்போல்கும் செர்மோனிய சதோடர்புகளும்

— முனைவர்.க.சுபோஷிணி

ஜஜர்மனியில் மார்ட்டின் லூதரால்
16ம் நூற்ைாண்டு உருவாகி வைர்ந்த
லூதரன் அல்ைது சீர்திருத்த கிருத்தவ
ெமயம், இந்தியாவில் முதலில் தன் தடம்
பதித்தது தரங்கம்பாடியில். தரங்கம்பாடி
தமிழகத்தின் கிழக்குக் கடற்கலர
பகுதியில் சிை நூற்ைாண்டுகள் வலர
உைகஜமங்கும் பிரசித்திஜபற்ை ஒரு
கடற்கலர நகரமாக விைங்கியது. படனீஷ்
ஈஸ்ட் இந்தியா வர்த்தக நிறுவனத்லதத்
ஜதாடக்கி, தரங்கம்பாடிலயத் தமது
வர்த்தக அலமப்பிற்குத் தைமாக
அலமத்த பின்னர், ஜடன்மார்க்கின்
பபரரெர் நான்காம் ஃப்ஜரஜடரிக்
தமிழகத்தில் ெமயப் பணிக்காக சீர்திருத்த
மலைபரப்பும் பணியார்கலை அனுப்பி
லவத்தார். ஜஜர்மனியின் கிழக்குப் பகுதி
நகரான ஹாபை நகரில் இயங்கிக்
ஜகாண்டிருந்த ஹாபை கல்விக்கூடத்தின்
தலைலமப்பீடத்தில் இருந்த பபராசிரியர்
ஃப்ரான்ங்ஜக தனது மாணவர்கள்
இருவலர இப்பணிக்காக அனுப்பி
லவக்க எடுத்த முடிவுதான் தரங்கம்பாடி

லூதரன் திருச்ெலப உருவாகிய நிகழ்வுக்கு
வித்தாக அலமந்தது.
லூதரன் திருச்ெலபலய முதன்
முதலில் ஆசியாவில், அதாவது
இந்தியாவின் தமிழகத்துத்
தரங்கம்பாடியில் அலமத்தவர்
பார்த்தபைாமஸ் சீகன்பால்க் ஆவார்.
ஜஜருெைம் இைவெப்
பள்ளிக்கூடத்திலனத் ஜதாடக்கியவர்;
தரங்கம்பாடியில் 1712ம் ஆண்டு
அச்ெகத்லத நிறுவியவர்; தமிழ்
ஜமாழிலயக் கடலமப்பாட்டுடன் கற்றுத்
தமிழ் இைக்கண நூற்கலை ைத்தீன்,
ஜஜர்மானிய ஜமாழிகளில் எழுதியவர்;
தமிழ் ஜமாழியின் சிைப்பிலனயும் தமிழக
மக்களின் இைக்கிய இைக்கண
பமன்லமயும், வாழ்வியல் கூறுகலையும்
ஐபராப்பாவில் விரிவாக அளித்தவர்
என்ை ஜபருலமக்குரியவர் இவர்.
தரங்கம்பாடியின் கடற்கலரப்
பகுதியில் அலமந்திருக்கின்ைது படனீஷ்
பகாட்லட. ஏைக்குலைய 400 ஆண்டுகள்
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வரைாற்லைக் ஜகாண்டது ஜடன்ஸ்பபார்க்
பகாட்லட என்ைலழக்கப்படும்
இக்பகாட்லட. இக்பகாட்லடக்குள்
இன்று தமிழக ஜதால்லியல் துலையின்
அருங்காட்சியகம்
அலமக்கப்பட்டிருக்கின்ைது. இந்த
அருங்காட்சியகத்தில் தமிழகத்தில்
படனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா நிறுவனம்
ஜெயல்பட்ட வரைாற்றுச் ஜெய்திகபைாடு
இப்பகுதியில் கண்ஜடடுக்கப்பட்ட
புராதனச் சின்னங்களும்
பாதுகாக்கப்படுகின்ைன.

கம்ஜபனிலயத் ஜதாடங்கிய பின்னரும்
கூட, படனீொருக்குத் தமிழகத்தில்
வர்த்தகத்லத விரிவாக்கம் ஜெய்வது
ஆரம்பகாைகட்டத்தில் சிரமமான
பணியாகபவ அலமந்தது.
வர்த்தக முயற்சிகள் ஜதாடங்கிய
பின்னர் பபார்த்துக்கீசியர்களும்
அபரபியர்களும் அளித்த
கடும்பபாட்டிகலையும் பை
இலடயூறுகலையும் ெமாளித்பத தமது
வர்த்தக நடவடிக்லககலை
பமற்ஜகாண்டு வந்தது படனீஷ் ஈஸ்ட்
இந்தியா நிறுவனம். இது ஒரு அரிய
முயற்சிதான் எனினும் கூட,
ஆங்கிபையர்களின் ஈஸ்ட் இந்தியா
நிறுவனம் அலடந்த ஜவற்றிலயப்
பபான்ை ஜவற்றியிலன இந்த வர்த்தக
நிறுவனம் ஜபைவில்லை.

1616ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 17ம்
பததி ஜடன்மார்க்கின் பபரரெர் நான்காம்
கிறிஸ்டியன், படனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா
நிறுவனத்துக்கு, தன் நாட்லட
பிரதிநிதித்து ஆசியாவில் பன்னிரண்டு
ஆண்டுகள் வர்த்தகம் ஜெய்யும்
உரிலமலய வழங்கினார்.

படனீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா நிறுவனம்
முப்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் மட்டுபம
இயங்கியது. இந்த முப்பத்து நான்கு
ஆண்டு காைகட்டத்தில் ஏழு முலை
மட்டுபம ஆசிய நாடுகளிலிருந்து
ெரக்குகலை ஏற்றிக் ஜகாண்டு
ஜடன்மார்க்கின் பகாப்பன்ஹாகன்
வந்தன படனீஷ் கப்பல்கள் . ஆக, ஒரு
ஜவற்றிகரமான வர்த்தக வாய்ப்பிலன
இந்த படனீஷ் வர்த்தக முயற்சி
அளிக்கவில்லை. ஆயினும்
ஜஜர்மனியிலிருந்து வந்தலடந்த
மலைபரப்பும் பணியாைர்களின் வரவும்
அதன் ஜதாடர்ச்சியாக நிகழ்ந்த ெமூக
மாற்ைங்களும் குறிப்பிடத்தக்க ெமூக,
வரைாற்று மாற்ைங்கலைத் தரங்கம்பாடி
மட்டுமன்றி தமிழகத்தின்
திருஜநல்பவலி, கடலூர்,
மதராெப்பட்டினம் பபான்ை பகுதிகளில்
ஏற்படுத்தியது. ஜஜர்மனியில் இதன்
ஜதாடர்ச்சியாக 18ம் நூற்ைாண்டில்
ஹாபை கல்விக்கூடத்தில் தமிழ்ஜமாழி
ஒரு பாடமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு
இரண்டு நிலைகளில் தமிழ் ஜமாழி
பபாதிக்கப்பட்ட வரைாற்று நிகழ்வும்
குறிப்பிடத்தக்கது.

1620ம் ஆண்டு அக்படாபர் மாதம்
தஞ்லெ நாயக்க மன்னரின் அரெலவக்கு
வந்து மன்னலரச் ெந்தித்து, ஜடன்மார்க்
மன்னரின் வர்த்தகம் ஜதாடர்பான
விருப்பத்லதத் ஜதரிவித்து, வர்த்தக
புரிந்துணர்வு உடன்படிக்லகத்
ஜதாடர்பான பபச்சுவார்த்லதகலைத்
ஜதாடங்கினார் ஜடன்மார்க் மன்னரின்
பிரதிநிதியாகிய ஒபவ பஜட். இந்தப்
பபச்சு வார்த்லதகள் இரு
நாடுகளுக்குமிலடபய வணிக ரீதியிைான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் உருவாகும்
வாய்ப்லப உருவாக்கியது. நாயக்க
மன்னர் தரங்கம்பாடியில் படனீஷ் அரெ
பிரதிநிதிகள் வந்து தங்கவும்,
வர்த்தகத்லதத் ஜதாடங்கவும், அங்குக்
பகாட்லட கட்டிக் ஜகாள்ைவும் அனுமதி
அளிக்கும் வலகயில் பட்டயம் ஒன்று
லகஜயழுத்திடப்பட்டது . இதன்
அடிப்பலடயில் இக்பகாட்லட இங்கு
அலமக்கப்பட்டது
1622ம் ஆண்டு வாக்கில்
தரங்கம்பாடியில் படனீஷ் வர்த்தகத்லதச்
ஜெயல்படுத்தும் முழுப் ஜபாறுப்லபயும்
பராைான்ச் க்ஜரப் எடுத்துக் ஜகாள்ை,
ஓபவ பஜட் ஜடன்மார்க் திரும்பினார்.
தரங்கம்பாடியில் படனீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா

தரங்கம்பாடி ெங்ககாைத்திலும்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பகுதியாக
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திகழ்ந்துள்ைது. தரங்கம்பாடிக்கு அருகில்
உள்ை ஜபாலையாறு குறித்த ஜெய்திகள்
அகநானூற்றுப் பாடல்களிலும்(100:11-12)
நற்றிலணயிலும் (131:6-8)
இடம்ஜபறுகின்ைன.

முற்றுப் ஜபைா ஒரு கல்ஜவட்டும்
இவ்வூலர ”ெடங்கன்பாடி”
எனக்குறிப்பிடுகின்ைது. சிை
நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்னர் வலர
தரங்கம்பாடி “ெடங்கன்பாடி” என
அலழக்கப்பட்டு வந்தலம
இக்கல்ஜவட்டின் வழி
அறியப்படுகின்ைது. இபத பகாயிலில்
உள்ை மற்றுஜமாரு கல்ஜவட்டு, ‘இதுக்கு
தாழ்வு ஜொன்னார் உண்டாகில்
பதிஜனண் வி யத்துக்கும்
கலரயார்க்கும் துபராகியாகக்
கடவர்கைாகவும்” என்று
குறிப்பிடுகின்ைது. “பதிஜனண் வி யம்”
என்பது வணிகக் குழுலவக் குறிக்கும்
என்று ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் தனது
‘தமிழக வரைாற்றில் தரங்கம்பாடி’ என்ை
நூலில் குறிப்பிடுகின்ைார்.
இக்பகாயிலுக்கு வணிகர்கள் ஜகாலடகள்
தந்து பாதுகாத்த ஜெய்தியும்
கல்ஜவட்டுக்களினால்
அறியமுடிகின்ைது.

இங்கு படனீஷ் பகாட்லடக்கு
இடப்புைமுள்ை மாசிைாமணீஸ்வரர்
பகாயில் ஏைக்குலைய ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கும் பமல் பழலம
வாய்ந்தஜதாரு பகாயிைாகும். இது இன்று
வழிபாடுகள் இன்றி பராமரிப்பின்றி
காணப்படுகின்ைது. கடற்கலரலய
பநாக்கியவாறு மிக பநர்த்தியாக
அலமக்கப்பட்டது இக்பகாயில்.
இக்பகாயிலில் பாண்டிய மன்னன்
குைபெகரப் பாண்டியனின்
முப்பத்பதழாவது ஆட்சியாண்டில்
(கி.பி.1305)ல் ஜெதுக்கப்பட்ட கல்ஜவட்டு
ஒன்று உள்ைது. ‘ெடங்கன்பாடியான
குைபெகரன் பட்டினத்து உலடயார் மணி
வண்ணீகரமுலடயார்க்கு’ என்று
இக்கல்ஜவட்டு கூறுகின்ைது.

பராமரிப்பின்றி இன்று
காணப்படும் வரைாற்றுச் சிைப்புமிக்க
இக்பகாயில் பாதுகாக்கப்பட பவண்டிய
ஒரு புராதனச் சின்னமாகும்.

இக்கல்ஜவட்டின் அடிப்பலடயில்
இன்று தரங்கம்பாடி என நாம் அறியும்
இவ்வூர் அன்று ெடங்கன்பாடி என
அலழக்கப்பட்டதாக அறிய முடிகின்ைது
இந்த ஊலர குைபெகரப்பாண்டிய
மன்னன் தன் ஜபயபராடு ஜதாடர்பு
படுத்தி குைபெகரப்பட்டீனம் என்று
ஜபயர் மாற்ைம் ஜெய்த ஜெய்தியும்
இக்கல்ஜவட்டில்னால் அறிய
முடிகின்ைது.

தமிழக கடற்கலர நகரங்களில்
தரங்கம்பாடி முக்கியத்துவம் ஜபறும் ஒரு
நகரமாகும். அதுமட்டுமன்றி
ஐபராப்பாவில் அதிலும் குறிப்பாக
ஜடன்மார்க், ஜஜர்மனி, இங்கிைாந்து
ஆகிய நாடுகளில் சீர்திருத்தக்
கிறித்துவத்பதாடு ஜதாடர்பு ஜகாண்ட ஒரு
நகரமாகவும் இது முக்கியத்துவம்
ஜபறுகின்ைது.

அபத பபாை தஞ்லெ
நாயக்கமன்னன் அச்சுதநாயக்கரின்

துனை நூல்கள்:
ஆ.சிவசுப்பிரமணியன், தமிழக வரைாற்றில் தரங்கம்பாடி, 2015
Daniel Jeyaraj, Bartholomäus Ziegenbalg, the Father of Modern Protestant Mission: An Indian Assessment
(Chennai 2006)
History of the Tranqubar Mission, J.Ferd. Fenger (Tranquebar 1863)
___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: முலனவர் க. சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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4 . தமிழில் எதிர்மலற விலன – கோல்டுசவல்

— முனைவர்.க.பசும்சபோன்
ஜதன்னிந்தியாவிலும் வழங்கப்படும்
ஜமாழிகளில் அலமந்த ஜொற்கலைத்
ஜதாகுத்தும் வகுத்தும் ஆராய்ந்து
ஜெய்தித்தாள்களில் ஜவளியிட்டார்.
அச்ஜொற்கலைக் கற்றுத் ஜதளிந்த
ஐபராப்பிய அறிஞர் அக்கருத்தினின்று
பவறுபட்டு ஆரிய இனத்லதச் பெராத
ஜமாழிகளும் இந்தியாவில் வழங்கி
வருகின்ைன எனக் கருதினார்கள்.
மும்லப நகரத்தில் பை ஆண்டுகள்
நீதிமன்ைத் தலைவராக விைங்கிய ‘பபறி’
என்பவர் வட இமயம் முதல் ஜதன் குமரி
வலர வழங்கப்படும் ஜமாழிகளின்
பரப்லபயும் சிைப்லபயும் ஆராய்ந்து தாம்
கண்ட உண்லமகலைக் கட்டுலரகளின்
வழிபய ஜவளிப்படுத்தினார்.
வடநாட்டில் வழங்கும் ஜமாழிகள் ஆரிய
வகுப்லபச் பெர்ந்தலவ என்றும்
ஜதன்நாட்டில் வழங்கப்படும் ஜமாழிகள்
தமிழ் வகுப்லபச் பெர்ந்தலவ என்றும்
அவர் அறிந்து உணர்த்திய ஜகாள்லக
ஐபராப்பிய நல்ைறிஞர் கருத்லதக்
கவர்ந்தது.
இந்நிலையில் மலையாை
ஜமாழியிலனக் ‘குந்தார்த்தர்’ (Dr.Gundert)
என்னும் ஜஜர்மானியப் புைவரும்
கன்னட ஜமாழியிலனக் ‘கிட்டல்’
என்பவரும் ஜதலுங்கு ஜமாழியிலனப்
‘பிஜரௌன்’ என்பவரும் கற்றுத்
பதர்ந்தனர். நீைகிரியில் வாழும் பதாடர்
ஜமாழிச் ஜொற்கலைப் பபாப்லபயர்
திரட்டித் தந்தார். இங்ஙனம் ஒவ்ஜவாரு
ஜதன்னிந்திய ஜமாழியிலனயும்
ஒவ்ஜவாருவர் ஆராய்ந்து தங்கள்
முடிவுகலைக் கட்டுலர வழிபய
ஜவளிப்படுத்திக் ஜகாண்டிருந்த 19ஆம்
நூற்ைாண்டின் இலடப்பகுதியில்
கால்டுஜவல் அறிஞர் ஜதன்னாட்டிற்கு
வந்தார். தமிழ்ஜமாழியிலுள்ை
நூல்கலைக் கற்ைறிந்தார்.

‘திராவிட ஜமாழி நூலின் தந்லத’
எனப் பபாற்ைப்படுபவர் இராபர்ட்
கால்டுஜவல். தனது ெமயப் பணிலய
நிலைபவற்ை தமிழ்ஜமாழி அறிவு
அவசியம் என்பலத உணர்ந்த
கால்டுஜவல் தமிலழ முலைப்படி
கற்ைவர்.
இந்திய நாட்டில் வழங்கும்
ஜமாழிகள் அலனத்தும் ஆரிய
குடும்பத்லதச் பெர்ந்தலவ என்று
ஐபராப்பிய ஜமாழி நூைறிஞர்
ஜநடுங்காைமாக எண்ணியிருந்தார்கள்.
19ஆம் நூற்ைாண்டின் ஜதாடக்கத்தில்
பநபாை நாட்டில் ஜபரும்புகழ் ஜபற்று
விைங்கிய ஹாட்ென் என்னும் அறிஞர்
நடு இந்தியாவிலும்
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திராவிட ஜமாழிகளில் அவர்
ஜெய்த ஆய்விற்கு முலனவர் பட்டம்
ஜபற்ைார். “கால்டுஜவல்லின் ஆய்வு
ஜதன் திராவிட ஜமாழிகலைப் பற்றியது.
திராவிட ஜமாழிகளின் ஒப்பிைக்கணம்
என்று ஜபாது நிலையில் சுட்டுவலத
விடத் ஜதன் திராவிட ஜமாழிகளின்
ஒப்பிைக்கணம் என்று அலழப்பது
ஜபாருத்தமானது” என்பார்
ஜத.ஜபா.மீனாட்சி சுந்தரனார். திராவிட
ஜமாழிகள் என்று ஒரு ஜமாழிக்
குடும்பத்லதச் பெர்ந்த ஜமாழிகலை
இனம் கண்டு பதிவு ஜெய்த பணி
கால்டுஜவல்லின் முக்கிய பணியாகும்.

பழந்தமிழ்ச் ஜொற்கலைக் கன்னடச்
ஜொற்கபைாடும் ஆந்திரச்
ஜொற்கபைாடும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த
கால்டுஜவல் நூற்றுக்கணக்கான
இயற்ஜொற்களின் தாதுக்கள்
மும்ஜமாழிகளிலும் ஒன்றுபட்டிருக்கக்
கண்டார். பமலை நாட்டு ஜமாழி
நூல்களில் கண்ட ஜதள்ளிய ஆராய்ச்சி
முலைகலை அடிப்பலடயாகக் ஜகாண்டு
ஜதன்னிந்திய ஜமாழிகலை ஆய்வு
ஜெய்யத் ஜதாடங்கினார். பதிலனந்து
ஆண்டுகள் அயராது உலழத்து
கி.பி.1856இல் கால்டுஜவல் ‘A Comparative
Grammer of the Dravidian or South Indian
family of languages’ என்னும் நூலிலன
ஜவளியிட்டார்.

அவரின் பநாக்கம் ெமயப்
பரப்புலரயாக இருந்தபபாதும் தமிழின்
பபரில் ஏற்பட்ட ஈர்ப்பு
ஜமாழியாராய்ச்சிலய பநாக்கி அவலரத்
தள்ளியது. அவர் 18 ஜமாழிகலைக்
கற்ைார். அதுவலர அச்பெைாமல் இருந்த
பை பண்லடத் தமிழிைக்கியங்கலைப்
(ஜதால்காப்பியம் உட்பட) பயின்ைார்.

இந்நூலில் ஜதன்னிந்திய
ஜமாழிகலைத் ‘திராவிடம்’ என்ை
ஜபயரில் குறிப்பிட்டார். இலவ ஒரு
தனிக் குடும்பத்லதச் பெர்ந்தலவ. இந்பதா
ஐபராப்பிய ஜமாழிகளுடன்
ஜதாடர்புலடயன அல்ை என்றும்
நிறுவினார். திராவிட ஜமாழிகள் சிை
பண்பட்ட ஜமாழிகலைக் ஜகாண்டலவ.
தமிழ், மலையாைம், ஜதலுங்கு,
கன்னடம், துளு என்பன பண்பட்ட
திராவிட ஜமாழிகள். பதாடா, பகாடா,
பகாண்டு, கூய் என்பன பண்படாத
திராவிட ஜமாழிகள் என்று கருதினார்.

இைக்கிய பவலைகளுக்கிலடபய,
அந்நாளில் ஒடுக்கப்பட்ட ொதிகளுக்குக்
கல்வி கற்றிடவும் அவர்களின் மீதான
ொதி இழிவுகலை அகற்ைவும்
பாடுபட்டார். அவர் கற்ைறிந்த பிை
ஜமாழிகளுடன் தமிழ் ஜமாழிலய
ஒப்பிட்டு ஆராய்ச்சிகலை பமற்ஜகாண்டு
சிை முடிவுகளுக்கு வந்தார்.

1875இல், திராவிட ஜமாழிகளின்
ஒப்பிைக்கணம் நூலின் திருந்திய
பதிப்லப ஜவளியிட்டார். அதில் ஜகாடகு
ஜமாழி திருந்திய திராவிட ஜமாழி என்று
குறிப்பிட்டார். ராஜ்மகால், ஒபராபவான்
ஆகியன திருந்தாத திராவிட ஜமாழிகள்
என்று குறிப்பிட்டார். திராவிட
ஜமாழிகளுக்கும் சித்திய ஜமாழிகளுக்கும்
இலடபய ஜதாடர்பு இருக்க பவண்டும்
என நிலனத்தார்.

திராவிட ஜமாழிகளின்
ஒப்பிைக்கணம் தமிழ் வரைாற்றில்
முக்கிய திருப்புமுலன நூல் என்று
ஜொல்ைைாம். அதுவலர
உருவாக்கப்பட்டிருந்த ெமற்கிருத
பமன்லமலய அது உலடத்து
ஜநாறுக்கியது. அதுவலர, இந்திய
ஜமாழிகள் எல்ைாம்
ெமற்கிருதத்திலிருந்து பிைந்தலவ என்றும்
அம்ஜமாழியின் இைக்கணபம
ஏற்கப்பட்டன என்றும் தமிழிலுள்ை
இைக்கியங்கள் கூட ெமற்கிருத
இைக்கியத்லத வழிஜயாட்டி
வந்தலவதான் என்ை கருத்தும்தான்
பமைாண்லமயில் இருந்து வந்தது.

திராவிட ஜமாழிகளுக்பக சிைப்பாக
உரிய பை கூறுகலைக் கால்டுஜவல்
அறிஞர் ஒப்பிைக்கணத்தில் விைக்கிக்
காட்டியுள்ைார்.
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ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின்
நிைம் மற்றும் மக்களின் இனம் ொர்ந்த
வாழ்நிலைலய அறிந்து ஜகாள்ை
இைண்டனில் அலமக்கப்பட்ட
ஆசியவியல் கழகத்தின் கிலை 1784ஆம்
ஆண்டு ஜகால்கத்தாவில்
அலமக்கப்பட்டது. இதன் ொர்பாக
இந்தியாவில் ஜெயல்பட்ட பைரும்
ெமற்கிருத மூை ஜமாழியிலிருந்பத
இந்தியாவில் பபெப்படும் அலனத்து
ஜமாழிகளும் கிலைத்திருக்க பவண்டும்
என்னும் கருதுபகாலை முன்னிறுத்திபய
ஆய்வு ஜெய்தனர்.

முக்காைத்லதயும் உணர்த்தும். காைத்லத,
இடமும் சூழ்நிலையுபம உறுதி ஜெய்யும்.
திராவிட இனத்தின் பிைஜமாழிகளில்,
ஒபர நிலையான எதிர்மலைபய உள்ைது.
எச்ெவிலன எதிர்மலையும் ஏவல் விலன
எதிர்மலையும் இருக்குமாயின் அலவ
இைக்கிய நலடயில் மட்டுபம இருக்கும்
என்கிைார் கால்டுஜவல். எதிர்மலை
விலனஜயச்ெங்களின் பின்னர்,
எச்ெவிலனகலையும் ஏவல்
விலனகலையும் துலணச் ஜொற்கைாக
இலணப்பதினாபைபய
எதிர்மலைஜயச்ெமும் எதிர்மலை ஏவலும்
உருபாகும்.

கால்டுஜவல்லின் ஒப்பிைக்கண
நூல், தமிழ்ச் ெமூகத்தில் உருவாக்கிய
தாக்கம் ஆழமானது. தமிழ் உயர் தனிச்
ஜெவ்வியல் என்ை ஆய்வு முடிவு
தமிழர்களுக்குத் தன்னம்பிக்லகலயயும்
சுயமரியாலதலயயும் உருவாக்கியது.

தமிழ் எதிர்மலை விலன, காைம்
உணர்த்தும் ஜொல்லுருபிலன அைபவ
ஜபைாததாகும். இது இைந்தகாை,
நிகழ்காை, எதிர்காை இலடநிலைகலை
மட்டுபமயல்ைாமல், முக்காைத்திற்கும்
ஜபாதுவான, அதாவது காைம் கடந்த
நிலையிலன உணர்த்தும்
இலடநிலைலயயும் ஜபறுவதில்லை
என்கிைார் கால்டுஜவல். தமிழ்
விலனமுற்று விகுதி மூைத்பதாடு பநபர
இலணக்கப்ஜபறும் ஆக, ‘வாழ்’ என்ை
விலன மூைத்தின் இைந்தகாை, நிகழ்காை
உடன்பாட்டு விலனமுற்றுகள், முலைபய
‘வாழ்ந்பதன்’, ‘வாழ்கிபைன்’,
‘வாழ்பவன்’ என்பனவாக அவ்விலன
மூைத்தின் எதிர்மலை ‘வாபழன்’
என்பதாகும். இம்முற்றில் விலன
மூைமும் விலனமுற்று விகுதியும்
மட்டுபம இடம்ஜபறுகிைது. காைம்
உணர்த்தும் இலடநிலை எதுவும்
அவற்றிற்கிலடபய இல்லை என்கிைார்
பபராயர்.

அதன் ஜதாடர்ச்சியாகத்தான்
அழிந்து ஜகாண்டிருந்த 200 ஆண்டு காை
தமிழ் இைக்கியக் கருவூைங்கஜைல்ைாம்
சி.லவ.தாபமாதரம் பிள்லையாலும்
உ.பவ.ொ.வாலும் அச்சு வாகனம் ஏறின.
தமிழில் எதிர்மனற வினை:
எதிர்மலை விலன, விலன வடிவ
பவறுபாபடயல்ைாது தனிபய உருவான
ஒரு தனி விலனயன்று, விலன மூைங்கள்
அலனத்தும் உடன்பாட்டுப் ஜபாருள்
உணர்த்துவனபவ அவற்றின் எதிர்மலைப்
ஜபாருள், அம்மூைங்கபைாடு சிை
ஜொல்லுருபுகள் பெர்வதாலும்
அம்மூைங்கள் ஒருசிறிபத
பவறுபடுவதாலுபம ஜபைப்படும்.
எதிர்மலைப் ஜபாருள் உணர்த்த
ஜமாழிபதாறும் ஜவவ்பவறு
ஜொல்லுருபுகள் நுலழக்கப்படுகின்ைன
என்பது உண்லம. ஆனால், அச்ஜொல்
உருபுகள் நுலழக்கப்ஜபறும் முலை
மட்டும் அலனத்து ஜமாழிகளிலும்
ஒன்பை.

இவ்ஜவதிர்மலையின் பதாற்ைக்
காரணம் காைம் உணர்த்தும்
இலடநிலைகலைப் ஜபைாலமபய,
எதிர்மலைப் ஜபாருலை உணர்த்தத்
துலணபுரிவதாகத் பதான்றுகிைது.
உடன்பாட்டுப் ஜபாருலை அது
விைக்குகிைது எனக் கூைல், ஓரைவு
ஜபாருந்தும். காைம் உணர்த்தும்
இலடநிலைகள் இல்ைாலமயின்
விலைவால், அவ்விலன உணர்த்தும்
ஜபாருள், நிகழ்காை, எதிர்காை,

ஜபாதுவாக, திராவிட எதிர்மலை
விலனக்குக் காைம் ஒன்பை உள்ைது.
அதாவது காைம் கடந்தது. அது

15

இைந்தகாை நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து
பவறுபட்டு ஜபாதுத்தன்லம ஜபறுகிைது.
விலனயாைலணயும் ‘அ’கரம்
இன்றியலமயாச் சிைப்பபாடு கூடிய
இைவாநிலைப் ஜபற்றுள்ைது என்ைாலும்
ஜதளிவான அவ்‘அ’கரத்லத எதிர்மலை
ஜொல்லுருபாகக் ஜகாள்ளும் கருத்திற்கு
அரண் அளிக்க முன்வருதல் கூடாது
என்கிைார் கால்டுஜவல்.

தமிழில் எதிர்மலை ஏவல்களும்
எதிர்மலை எச்ெங்களும் பதான்றுகின்ைது.
தமிழ் இைக்கியங்களில், மலைச்
ஜொல்லுருபபாடு ஜநருங்கிய
ஒருலமப்பாடு ஜகாண்டிருக்கும் ஓர்
எதிர்மலைச் ஜொல்லுருபு உைது. அது
‘அற்க’ என்பதாகும். (எ.கா.) ‘ஜெய்யற்க’,
ஒருலம, பன்லம ஆகிய இரு
எண்களிலும் ஆண்பால் முதைாம்
அலனத்துப் பால்களிலும் அது ஆட்சி
ஜபறும் ஜொல் ஜெய்யற்க ஆகும்.

தமிழ் எதிர்மலை விலனஜயச்ெம்
‘அது’ அல்ைது ‘ஆமல்’ என்ை
ஜொல்லுருலப இலணப்பதால்
உருவாகும். (எ.கா) ஜெய்யாது;
ஜெய்யாைமல். இைக்கிய நலடயிலும்
மக்கள் வழக்கிலும் ‘மல்’ வீறுக்குப்
பதிைாக ‘லம’ யீறு வழங்கப்ஜபறும்.
(எ.கா.) வழுவாலம. ‘லம’ ஜபாதுவாகப்
பண்புப்ஜபயர் விகுதியாம். அது
விலனகளின் திருந்தா மூைம், அதன்
ஜபயஜரச்ெ வடிவம் ஆகிய இரண்டன்
பின்னரும் இலணக்கப்ஜபறும். (எ.கா.)
‘தாழ்லம’, ‘இருக்கின்ைலம’. எதிர்மலைத்
ஜதாழிற்ஜபயர்களின் லமயீறு பண்புப்
ஜபயர்களின் லமயீற்பைாடு
ஒருலமப்பாடுலடயதாகும் இரண்டும்
ஒன்பை. எதிர்மலை விலனஜயச்ெ
விகுதியாக வரும் ‘மல்’, ‘லம’ உருபிற்கு
ஒப்பாகும். ஈற்றில் ஒரு ‘ை’கரத்லதக்
ஜகாண்டு வந்து இலணப்பலதக்
காட்டிலும், ஈற்றில் உள்ை ஒரு
‘ை’கரத்லத ஒழித்து விடுவது ஜமாழிநூல்
இயல்பாம் என்கிைார் கால்டுஜவல்.

திராவிட ஜமாழிகளில் ஜமாழி
முதல் எதிர்மலை ‘அ’கரம் என எதுவும்
இல்லை. விலனகளின் முன்னிலணயாக
வந்து எதிர்மலை உணர்த்தும் ஜொல்லுருபு
உண்லமக்கான அடிச்சுவடும்
அம்ஜமாழிகளில் இல்லை. அலவ
அலனத்தும் எதிர்மலைப் ஜபாருள் ‘இல்’
அல்ைது ‘அல்’ என்பதிலிருந்து பிைக்கும்
ஜபயஜரச்ெம் அல்ைது
ஜதாழிற்ஜபயர்கலைப் பின்பன
இலணப்பதால் இட்டு
நிரப்பப்ஜபறுகிைது. (எ.கா) பநரின்லம
(பநர் + இல் + லம)
திராவிட எதிர்மலை விலனகளில்,
எதிர்மலை ஜபாருள் உணர்த்தி நிற்கும்
‘அ’கரம் தனித்து நிற்கும்
ஜொல்லுருபாகிய ‘அல்’ அல்ைது ‘இல்’
என்பதற்கு நிகராகும் என்பதில் சிறிதும்
ஐயம் இல்லை. தமிழ் இைக்கியங்களில்
எதிர்மலைச் ஜொல்ைாக்க நிலையில்,
‘அ’கரத்திற்குப் பதில் இத்தனிநிலைச்
ஜொல்ைாக்க உருபுகள் ஆைப்ஜபறுவதும்
ஒபர வழி நிகழும். (எ.கா.) ‘அறியீர்’
என்பதற்குப் பதிைாக, ‘அறிகிலீர்’ என்பது
வழங்கப்ஜபறுவது. ‘நிலனயைா’,
‘ஜெய்கைாதார்’ என்பன பபாலும்
எதிர்மலை ஆட்சிகளும் உண்டு.
இவ்ஜவடுத்துக்காட்டுகள் அலனத்திலும்
எதிர்மலைப் ஜபாருள் உணர்த்தி நிற்பது,
‘அல்’ தனிச்ஜொல் உருபபயாதைால்
அறிக ‘அைன்’ அல்ைது ‘இைன்’
என்பதிலிருந்து பதான்றி, விலன
மூைங்கபைாடு இலணந்து நிற்கும் ‘அல்’
எவ்வித ஐயப்பாடும் இல்லை என்க.
‘பபசுபைம்’ (= நாங்கள் பபெவில்லை);

ஒழித்து என்கிை அக்காை
அச்ஜொல்ைாட்சிலயப்
பயன்படுத்தியுள்ைலமலய
அறியமுடிகிைது. (எ.கா.) ‘ஜெய்யாபத’
இவ்வாட்சிமுலை ‘து’ அல்ைது ‘ஜத’ என
முடியும் எதிர்மலைவிலனஜயச்ெம்,
உண்லமயில் அஃறிலணப்
பண்புப்ஜபயபர என்பதற்கான நல்ை
ொன்ைாகும். எதிர்மலைப்
ஜபயஜரச்ெங்கள், ‘த’கர ‘உ’கரமாக
முடியும் விலனஜயச்ெங்களின் ஈற்று
ஒலித்துலண உகரத்லத ஒழித்து விட்டு
ஜபயஜரச்ெச் ஜொல்லுருபாகிய
‘அக’கரத்லத இலணப்பதால் உருவாக்கப்
ஜபறுகின்ைன. (எ.கா) ஜெய்யாபத.
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‘உண்டிலை’ (= நீ உண்ண வில்லை)
‘மாற்று + அல் + என்’ என்பனவற்றின்
புணர்ப்பாகிய மாற்ைைன் (= மாற்ை
முடியாதவன்; அதாவது பலகவன்) என்ை
ஜொல்லையும் மாற்ைான் என்ை
எதிர்மலைச் ஜொல்லில் எதிர்மலைப்
ஜபாருள் (‘ஆ’ என்பதால்
உணர்த்தப்படுவது உண்லம. ஆனால்,
‘மாற்ைைன்’ என்பதில் எதிர்மலைப்
ஜபாருள் உணர்த்துவது ‘அல்பை’
என்பதில் எனக்குச் சிறிதும் ஐயம்
இல்லை என்கிைார் கால்டுஜவல்.

ஜொல்லுருபாம் என்றும் காண்கிபைன்
என்கிைார் கால்டுஜவல். எதிர்மலை
மூைங்களுக்கும் இலடயில் நிைவும்
உருவ ஒருலமப்பாடு ஒன்பை கருதி
ஈண்டு ஒப்பிடப்பட்டுள்ைது என்கிைார்.
ஆனால், பபராசிரியர் குண்டர்ட்
அவர்கலைப் பின்பற்றி பமலும் ஒருபடி
முன்பன ஜென்று எதிர்மலைப் ஜபாருலை
முதற்கண் வினாவிலிருந்தும் முடிவாகச்
சுட்டிலிருந்தும் ஜபை முதற்படுத்துதலும்
கூடும். ‘அ’கரம் ஒரு வலகயில் வினாப்
ஜபாருள் உலடயதாகும். அவ்வினாப்
ஜபாருளிலிருந்பத எதிர்மலைப் ஜபாருள்
எழுகிைது. அது வருமா? என்ை வினா,
‘அது வராது’ எனும் எதிர்மலைப்
ஜபாருள் ஓரைவு வினா நிலையால்
உணர்த்தப்படுவதும் உண்டு.
அந்நிலையில், அது இைக்கிய
வழக்காகவும் மக்கள் வழக்காகவும்
மாறிவிடும்.

தமிழ்ச் ஜெய்யுள் வழக்கில்
எதிர்மலை ஏவல் ஜொல்ைாக்கங்களில்
‘அல்’பை முலையாக பமற்ஜகாள்ைப்
ஜபறுகிைது. அந்நிலையில் அது
திரியாமல் வழங்கப்படுவதும் உண்டு.
(எ.கா) ‘ஜெய்யற்க’, ‘ஜெய்யன்மின்’ (‘அற்’,
‘அன்’, இரண்டும் அல் என்பதன்
திரிபுகபை) இன்லைய பபச்சுநலடத்
தமிழில், விலனஜயச்ெ வடிவங்கபைாடு
‘இல்லை’ என்ை எதிர்மலை இயல்பாக
இலணந்து, காைம் உணர்த்தா எதிர்மலை
வடிலவ உருவாக்குகிைது. (எ.கா.)
வர+வ்+இல்லை = வரவில்லை.

பமபை கூறிய கருத்தின் வன்லம
ஜமன்லம எதுபவயாயினும், ‘அல்’
தன்னைவிபைபய எதிர்மலைப் ஜபாருள்
உலடயதாகாது. ‘அல்ை’ என்பது பபால்
‘அ’கர எதிர்மலையால் ஜதாடரப்பட்ட
நிலையிபைபய அது எதிர்மலைச்
ஜொல்லுருபாம் தன்லம ஜபறும்” என்று
கூறும் குண்டர்ட் அவர்கள் ஜகாள்லகலய
ஏற்றுக் ஜகாண்டிபைன். ‘அல்’
சுட்டுப்ஜபாருள் தன்லமலயத் ஜதாடக்க
நிலையில் ஜபற்றிருந்தபதா,
இல்லைபயா? எங்ஙனமாயினும் அது
எதிர்மலைச் ஜொல்லுருபாக
ஆைப்ஜபறும் இடங்களில் அது
தன்னைவிபைபய பிை எதன்
துலணலயயும் பவண்டாமபை
எதிர்மலைப் ஜபாருள் உணர்த்துகிைது.

திராவிட எதிர்மலை விலனகளில்
எதிர்மலைப் ஜபாருள் உணர்த்தும்
‘அ’கரமும் எதிர்மலைப் ஜபாருள்
உணர்த்தும் தனிநிலைச் ஜொல்லுருபாகிய
‘அல்’லும் அடிப்பலடயில் ஒன்பை
என்பது உண்லம. தமிழ்
இைக்கியங்களில் விலனச் ஜொல்ைாக்க
நிலையில், ‘அ’கரத்திற்குப் பதிைாக ‘அல்’
ஆைப்ஜபறுவது ஒன்பை, இதற்குப்
பபாதிய ொன்ைாகும். என்ைாலும்
இவ்விரண்டினுள் பழலம வாய்ந்தது எது
என்பது இன்னமும் நிலைநாட்டப்
ஜபற்றிைது. ‘அல்’ அகரமாக குலைந்து
திரிந்திருக்குமா? அல்ைது, ‘அல்’பை
பிற்பட்டதாகுமா? ஈற்று ைகரம் மலைந்து
பபாவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் பை
உை. ‘தல்’ என்ை தமிழ்த் ஜதாழிற்ஜபயர்
விகுதியாகும் என்கிைார் கால்டுஜவல்.

அலதத் ஜதாடர்ந்து வரும் ‘அ’கரம்
உண்லமயில் ஒலித்துலண கருதிய
மிலகபய என்று நான் கருதுகிபைன்
என்கிைார் கால்டுஜவல். இக்கருத்து
‘அல்’லுக்கு நிகரான, ‘இல்’ என்ை
எதிர்மலைக்கும் ஜபாருந்தும். கீழ்வரும்
தமிழ்ச் ஜொற்கள் ‘அல்’லும், ‘இல்’லும்
தம்மைவிபைபய எதிர்மலைப் ஜபாருள்,
உணர்த்தவல்ைவாம் என்பலத
நிலைநாட்டவல்ைவாகும். ‘அல்’,

சுட்டுப்ஜபயர் வடிவங்கைாகிய
‘அம்’, ‘அத்’, ‘அல்’ என்பனவற்றிற்கு
நிகரான முழுவைர்ச்சி ஜபற்ை எதிர்மலைச்
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‘அன்லம’, ‘அன்று’, ‘அல்கு’ (=குலைதல்)
‘அல்’ (=இருட்டு), ‘அல்வழி’, ‘இல்’,
‘இன்று’ (=இல்லை) இன்லம, ‘இல்’
(=இல்ைாதவன்) இல் ஜபாருள்.
‘அல்’அகரத்திலிருந்து பிைந்ததாம்
என்பது குறித்து, நாம் எவ்வித கருத்துக்
ஜகாள்வதாயினும் எதிர்மலைப்
ஜபாருளில் பரவிய வழக்காறுலடயவாய
‘அல்’, ‘ஆல்’, ‘ஏல்’ பபான்ைவற்லையும்
ஒப்புபநாக்கல் பவண்டும் என்கிைார்
கால்டுஜவல்.

• எதிர்மலைச் ஜொல்லுருபு ‘அற்க’
என்பது குறித்தும் கால்டுஜவல்
பபசுகிைார்.
• ‘ஆ’ என்பது எதிர்மலைப் ஜபாருலை
உணர்த்துகிைது என்கிைார் கால்டுஜவல்.
எடுத்துக்காட்டு: ‘மாற்ைான்’.
• எதிர்மலைப் ஜபாருள் உணர்த்தும்
‘அ’கரமும் எதிர்மலைப் ஜபாருள்
உணர்த்தும் தனிநிலைச்
ஜொல்லுருபுவாகிய ‘அல்லும்’
அடிப்பலடயில் ஒன்பை என்கிைார்
கால்டுஜவல்.

முடிவுனர
• ஒரு சிை ஜொற்கைால் காைம்
உணர்த்தும் இலடநிலை இல்லை.
எடுத்துக்காட்டு: ‘வாபழன்’
• அது, ஆமல் என்கிை ஜொல்லுருலப
இலணப்பதால் எதிர்மலைப்ஜபாருள்
உருவாகும் என்கிைது.
எடுத்துக்காட்டு: ஜெய்யாது,
ஜெய்யாைமல் (இப்பலழய
ஜொல்ைாட்சிலய நாம் அறிய முடிகிைது).

கால்டுஜவல்லின் பநாக்கம் நான்கு
திராவிட ஜமாழிகளின் இைக்கணத்லத
ஒப்பிட்டு பநாக்கிய ஆய்வும் பிை
ஜமாழிக் குடும்பத்லத ஒப்பிட்டுப்
பார்ப்பலதயும் தன்னுலடய தலையாய
பநாக்கமாகும் என்பதனால்
‘எதிர்மலையில்’ சிை ஆய்வுகள்
விடுபட்டுள்ைன. இருப்பினும்
ஜபரும்பான்லமயான ஆய்வு முடிவுகள்
ஏற்றுக் ஜகாள்ைப்பட்டுள்ைன.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
முலனவர் க.பசும்ஜபான்.
தனி அலுவைர்
உைகத் தமிழ்ச் ெங்கம் மதுலர
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5 . இலைய ஊடகங்கைில் தமிழ்

– தோக்கங்களும்

வைர்ச்ெியும்

— முனைவர்.க.சுபோஷிணி
பதிப்புத்துலை என்பது தற்ெமயம்
அச்சுப் பதிப்பு முலைலயக் கடந்து
இலணயப் பதிப்பு முயற்சிகைாக,
மின்பதிப்பாக்கங்கைாக வைம் வரும்
காைம் இது. ஓலைச்சுவடியிலிருந்து தமிழ்
கற்ை காைஜமன்பது படிப்படியாக,
அதிலும் குறிப்பாக18ம் நூற்ைாண்டின்
இறுதியில் குலைய, அச்சுப்பதிப்புக்
கருவிகள் ஜபருக பதிப்பாைர்கள்
பரவைாக சுவடி நூலிலிருந்து அச்சுப்
பதிப்பிற்குத் தமிழ் நூல்கலைக் ஜகாண்டு
வரும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்ட அபத
பவலை புதிய நூல்கள் பநரடியாக அச்சுப்
பதிப்பாக அச்ெகத்தார் பைரால்
ஜவளியிடப்பட்டன. கணினி ஜதாழில்
நுட்பம்,வைர்ந்து விட்ட இன்லைய
காைகட்டத்தில், தமிழ் நூல் பதிப்புக்கள்
என்பலவ அச்சுப் பதிப்பு மட்டுபம என்ை

நிலைலயக் கடந்து பமலும் ஒரு புதிய
பரிமாணம் எடுத்துள்ைது. இலணய
ஊடகத்தின் வழியாகத் தமிழ் வைம்
வரும் இக்காைம் உைகைாவிய அைவில்
தமிழ் வைர்ச்சிக்கு ஒரு ஜபாற்காைமாகும்.
நூல்கலைப் பபாைபவ
ெஞ்சிலககள் ஜவளியீடு என்பதும் தமிழ்
இைக்கிய வைர்ச்சிக்குப் ஜபறும்
பங்காற்றியுள்ைது. தமிழகத்தில்
ஆங்கிபையக் காைனித்துவ ஆட்சிக்
காைத்தில் ெஞ்சிலககள் பை
ஜவளிவந்தலம பற்றி பைரும்
அறிந்திருப்பபாம். இத்தலகய முயற்சிகள்
உைகில் தமிழர்கள் வாழும் ஏலனய
நாடுகள் சிைவற்றிலும் குறிப்பிடத்தக்க
வலகயில் நிகழ்ந்திருக்கின்ைன.
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ஜென்ை 20ம் நூற்ைாண்டின்
ஆரம்பக்காை கட்டங்களில்
ஜதன்னாப்பிரிக்கத் தமிழர்களின்
முயற்சியாகச் ஜெந்தமிழ்ச் ஜெல்வன் என்ை
ஒரு ெஞ்சிலக ஜவளியிடப்பட்டது. இதன்
ஒரு ெஞ்சிலகயின் பிரதி தமிழ் மரபு
அைக்கட்டலை வலைப்பக்கத்தில்
மின்னூைாக லவக்கப்பட்டுள்ைது.
அதலனத் தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை
பெகரத்தில் காணைாம். இபத பபாை
மபைசிய சிங்லகயிலும் இைங்லகத்
தீவிலும் ெஞ்சிலககள் பை தமிழ்
ஆர்வைர்கள் சிைரால் குறிப்பிடத்தக்க
வலகயிைான முயற்சிகளின்
அடிப்பலடயில் ஜவளியிடப்பட்டன.

மாதங்களுக்கு மட்டும் என்ை வலகயில்
ஞானாசிரியன் என்ை வாரபத்திரிக்லக
ஜவளிவந்து பின்னர் அது தினெரி
பத்திரிக்லகயாக ஜபனாபகாரி என்ை
ஜபயருடன் வைம் வர ஆரம்பித்தது.
மைாயாவில் ஆங்கிபைய காைனித்துவ
ஆட்சியினால் 1.1.1887ம் நாள்
அதிகாரப்பூர்வமாக்கப்பட்ட Book
Registration Ordinance என்ை ெட்டத்தின் கீழ்
மைாயா சிங்லகயில் ஜவளியிடப்படும்
அலனத்து பதிப்பாக்கங்களும் பதிவு
ஜெய்யப்பட பவண்டும் என்ை ெட்டம்
அமுலுக்கு வந்தது. இந்தச் ெட்டத்தின் கீழ்
இப்பகுதியில் ஜவளியிடப்பட்ட மாத
வார தினெரி பத்திரிக்லககபைா
நூல்கபைா எதுவாயினும் அதில் மூன்று
படிவங்கள் பிரித்தானிய அரசுக்கு
வழங்கப்பட பவண்டும் என்றும், அதில்
ஒரு படிவம் இங்கிைாந்தில் உள்ை
பிரித்தானிய நூைகத்தில் இடம் ஜபை
பவண்டும் என்ை ெட்டம் அப்பபாது
இயற்ைப்பட்டு
நலடமுலைப்படுத்தப்பட்டது. இந்தச்
ெட்டத்தின் விலைவாக இன்று
பிரித்தானிய நூைகத்தின்
பெகரிப்புக்களுக்கான அட்டவலணலயக்
கவனிக்கும் பபாது 1887 ஜதாடக்கம் 1914
வலரயிலும் மைாயா சிங்லகயில், தமிழ்
ஜமாழியில் இக்காைகட்டத்தில் 34 தமிழ்
மாத, வார தினெரி பத்திரிக்லககள்
ஜவளிவந்துள்ைன என்ை தகவலை அறிய
முடிகின்ைது. இலவ மின்னூல்கைாக
பிரித்தானிய நூைகத்தில்
பாதுகாக்கப்படுகின்ைன.

ஆசிய நாடுகள் சிைவற்றில், 19ம்
நூற்ைாண்டின் இறுதிக் காை கட்டங்களில்
நிகழ்ந்த தமிழ் முயற்சிகலை அறியும்
பபாது வியப்பில் ஆழ்கின்பைாம்.
சிங்லகயில் 1875ம் ஆண்டில் சிங்லக
வர்த்தமாணி என்னும் ெஞ்சிலக
ஜவளியிடப்பட்டது. சி.பக.மஹ்தும்
ொஹீப் என்பவரது முயற்சியால் இந்த
இதழ் ஜதாடர்ந்து சிங்லகயில்
பிரசுரிக்கப்பட்டு வந்தது. குைாம் காதீர்
நாவைர் என்னும் தமிழ் ஆர்வைர்
அன்லைய மைாயாவின் பினாங்குத் தீவில்
1883ம் ஆண்டில் வித்யா விொரணி என்ை
ஒரு ெஞ்சிலகலயத்
ஜதாடங்கியிருக்கின்ைார். இபத
காைகட்டத்தில் வித்யா ப டனன் என்ை
ஒரு பத்திரிக்லக ஜவளிவந்தது என்ை
ஜெய்திலயயும் அறிய முடிகின்ைது.
இைங்லகயின் கண்டியிலிருந்து முஸ்லிம்
பநென் என்ை ஒரு பத்திரிக்லகயும்
அக்காை கட்டத்தில் ஜவளிவந்துள்ைது.
உள்ளூர் எழுத்தாைர்கள் மட்டுமன்றி
பர்மா, லெபகான், சிங்லக
மைாயாவிலிருந்தும் எழுத்தாைர்களின்
பலடப்புக்கள் அக்காை கட்டத்திபைபய
இந்தச் ெஞ்சிலகயில் இடம்ஜபற்ைன
என்பலதயும் அறிய முடிகின்ைது.

கணினி ஜதாழில்நுட்பத்தின் வழி
மின்னாக்க முயற்சிகள் ஜதாடங்கப்பட்ட
காைகட்டத்தில் ஜஜர்மனியில் மிக
விரிவாக வைர்ந்த ப்பராஜஜக்ட்
குட்டன்ஜபர்க் (http://www.gutenberg.org/ )
எனப்படும் திட்டம் உைக ஜமாழிகள்
அலனத்திலும் உள்ை நூல்கலை
மின்னூைாக்கும் திட்டத்லத
முன்ஜனடுத்துச் ஜென்ைது. பை
நூைகங்களின் மின்னாக்கப்பணிகளுக்கு
அடிப்பலட கருத்தாக்கத்லத வழங்கிய
ஒரு முயற்சியாக இத்திட்டம் அலமந்தது.
பிரித்தானிய நூைகம் அதன் எல்ைா
பெகரிப்புக்கலையும் மின்னாக்கம்

பினாங்குத் தீவில் ஒன்றுக்கும்
பமற்பட்ட மாத வார ெஞ்சிலககள்
ஜவளிவந்திருக்கின்ைன. 1887ம் ஆண்டில்
ஹிந்து பநென் என்ை பத்திரிக்லக ஜவளி
வர ஆரம்பித்தது. 1912ம் ஆண்டில் சிை
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ஜெய்யும் முயற்சியில்
ஈடுபட்டலமயினால் அங்குள்ை ஏலனய
ஜமாழி பலடப்புக்கள் மின்னாக்கம்
ஜபற்ைலமலயப் பபாைபவ இந்திய
மைாயா சிங்லக நாளிதழ்களும்
நூல்களும் கூட மின்னாக்கம்
ஜெய்யப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்ைன.
மின்னூல்கைாகக் கிலடக்கும் இவற்லைப்
ஜபை விரும்புபவார் பிரித்தானிய
நூைகத்லதத் ஜதாடர்பு ஜகாண்டு
மின்னூலைப் ஜபை வாய்ப்பும் உள்ைது.

இலணய ஜவளியில்
மின்னூல்கள், மின்ெஞ்சிலககள்
ஜவளியீடு என்பது மட்டுமன்றி விரிவான
வலகயிலும் கருத்துப் பரிமாற்ைங்களும்
உடனுக்குடன் பதிப்பித்தல் என்ை
முயற்சிகளும் கடந்த இருபது
ஆண்டுகளில் படிப்படியாக வைர்ந்து
விரிவாகிக் ஜகாண்பட வருகின்ைன
என்பலதக் காண்கின்பைாம். மடைாடற்
குழுக்கள் இவ்வலகயில்
இயங்குபலவபய. கருத்துப்
பரிமாற்ைத்லத முக்கிய பநாக்கமாகக்
ஜகாண்டு இயங்கும் இவ்வலகத்
தைங்கள் இவ்வலக முயற்சிகளில்
ஈடுபடுபவாலர மிக ஈர்ப்பதால் தட்டச்சு
ஜெய்தல், தங்கள் கருத்துக்கலை
ஏலனபயாருடன் இலணய ஜவளியில்
பகிர்ந்து ஜகாள்தல் என்ை முயற்சிகளில்
இைங்கி தங்கள் தமிழ் அறிலவ
படிப்படியாக உயர்த்திக் ஜகாண்டு
எழுத்தாைர்கைாகப் பரிமளித்திருக்கும்
நிலையில் பைர் இன்று உதாரணங்கைாக
இலணய உைகில் வைம் வருகின்ைார்கள்.
இதற்கு ஒரு படி பமைாக ஃபபஸ்புக்
தைங்கள் இயங்குகின்ைன. தமிழிபைபய
தட்டச்சு ஜெய்து பைரும் மிகுந்த
ஈடுபாட்டுடன் தங்கள் தமிழறிவு
பமம்படும் வலகயில் நட்பு வட்டாரத்லத
உருவாக்கிக் ஜகாண்டு கருத்துப்
பரிமாற்ைங்கலை நிகழ்த்துகின்ைனர்.

பரவைான கணினி மற்றும்
இலணயத் ஜதாழில்நுட்ப வைர்ச்சி
என்பலவ ஏற்படுவதற்கு முன் பைரது
தீவிர தமிழ்ப்பற்றின் காரணத்தினாலும்
முயற்சிகளினாலும் ஜவளி வந்த
பலடப்புக்கள் பை
பெகரிக்கப்படாமபைபய அழிந்தன. அச்சு
இதழ்கைாக அந்தந்த நாட்டு ஆவணப்
ஜபட்டகங்களிலும் கிராம
நூைகங்களிலும் முடங்கிக் கிடக்கின்ை
நிலை மட்டுபம ஏற்படும் பபாது, ஜபாது
மக்கள் பார்லவக்குப் பரவைாக அலவ
கிலடக்கும் நிலை ஏற்படுவதில்லை.
ஆனால் இலணயப் பரப்பில்
மின்னூைாக்கம் என்ை முயற்சிகள்
பரவைாக இயங்க ஆரம்பித்த பின்னர் பை
ெஞ்சிலககலை இலணயத்தில்
மின்வடிவத்தில் காண முடிகின்ைது.
இலணயத்தில் தமிழ் நூல் மின்னாக்கம்
எனும் ஜபாழுது இவ்வலக முயற்சிகலை
ஜபாதுவாக மூன்று வலககைாகப்
பிரிக்கைாம்:
1. அரொங்க நிறுவனங்கள்,
அருங்காட்சியகங்கள், ஆவணப்
பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் ஆகியலவ
ெஞ்சிலககலை மின்வடிவத்தில் மாற்றி
அவற்லை இலணய ஜவளியில்
ஜவளியிடுவது .
2. தன்னார்வக் குழுக்களும்
பதிப்பகத்தாரும் இலணய ஜவளியில்
ெஞ்சிலககலை மின் வடிவத்தில்
ஜவளியிடும் முயற்சிகள்.
3.தனிநபர் முயற்சிகளின் வழி
ஜவளியிடப்படும் மின்ெஞ்சிலககள்
பழம் ெஞ்சிலககளின் மின்னாக்கங்கள்.

இத்தலகய முயற்சிகளினால்
தமிழ் இைக்கியப் பலடப்புக்களின்
பரப்பும் அதன் எல்லையும் பமலும்
விரிவலடந்த நிலை ஜபருகி வருவலதக்
காண முடிகின்ைது. தமிழ் இைக்கியப்
பலடப்புக்கள் முன்னர் பலடக்கப்பட்ட
இைக்கியங்களின் உட்ஜபாருளிலிருந்து
பமலும் விரிவாகி ’அயைகச் சூழலில்
தமிழ்’ என்ை வலகயில் தமிழ்
பண்பாட்டுக் கூறுகலையும் அயைக
ெமூகப் பின்னணியின் ெமூகக்
கூறுகலையும் கைலவயாகக் ஜகாண்டு
பரிமளிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ைது
என்பலதக் காண முடிகின்ைது. முன்லப
விட தற்காைத்தில் அதிகமான பயண
இைக்கியங்கள், அயைக பின்னணி ொர்ந்த
இைக்கியங்கள், புைம்ஜபயர்ந்த
தமிழர்களின் வாழ்க்லக நிலைலய
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விவரிக்கும் இைக்கியங்கள்,
விஞ்ஞானத்லத அடிப்பலடயாகக்
ஜகாண்ட பலடப்புக்கள் என்ை வலகயில்
ஜவளிவருகின்ைன. நம் கண் முன்பன
காணும் ெமூக அவைங்கலைப் பழகிப்
பபான பார்லவயுடன் காணும் தன்லம
மலைந்து மாறுபட்ட பகாணத்தில்
காணும் இைக்கியங்களும் கூட
உருவாகின்ைன. விரிவான வாசிப்பு,
உடனுக்குடன் பலடப்புக்கலைச்
சீர்ஜெய்து மாற்றி தரவுகலைச் பெர்த்து
வைம் மிக்க பலடப்புக்கைாக வழங்கும்
நிலை என்பது இலணய ஊடகம்
வழங்கியிருக்கும் நல்வாய்ப்பு என்பை
கூைைாம்.

தட்டச்சுதல் என்பன பபான்ை
நடவடிக்லககளினால் தட்டச்சுப்
பிலழகள் நிலைந்த எழுத்துப்
பதிவுகலையும் இலணயத்தில்
பரவைாகக் காண்கின்பைாம். இது
மட்டுமன்றி இலணயத் ஜதாழில் நுட்ப
அறிவு ஜகாண்படார் எவரும் ஒரு
பதிப்பாைராகைாம் என்ை நிலை
சுைபமாக வாய்ப்பதால் பைரும்
இலணயத்தில் ெஞ்சிலககள் நடத்துவது
என்பது பரவைாகி விட்டது. இதில்
முக்கியக் பகள்வியாக அலமவது
பலடப்புக்களின் தரம் எவ்வலகயில்
அலமந்திருக்கின்ைது என்பபத. ஆக
இத்தலகய வி யங்கலை உற்று பநாக்கி
அதலனச் சீர் ஜெய்து தரமான இைக்கியப்
பலடப்புக்கலையும் தமிழ் கருத்துப்
பரிமாற்ைங்கலையும் ஜெய்து வருவது
விரிவானால் தமிழ் இைக்கிய வைர்ச்சி
கணினி மற்றும் இலணய ஊடகங்களின்
வாயிைாக பைதரப்பட்படாலரயும்
ஜென்று அலடவபதாடு தமிழ் ஜமாழிக்கு
மிகச் சிைந்த வைர்ச்சிலய வழிகாட்டும்
என்பது உண்லமயாகும்!

இலணய ஊடகங்களில் ஜவளி
வரும் பதிவுகள் எல்ைா பவலைகளிலும்
சிைப்பானலவ என்றும் தரத்தில்
உயர்ந்தலவ என்றும் ஜகாள்வதற்கு
இல்லை என்பதும் மறுக்கப்பட
இயைாது. அவெரமாகத் தட்டச்சு ஜெய்து
எழுத்துப் பிலழகலைச்
ெரிபார்க்காமபைபய, உடன்
பதிைளிக்கபவண்டும் என்ை ஆர்வத்தில்

[2014 தினமணி ஆண்டு விழாவில் ஆற்றிய உலரயின் எழுத்து வடிவம்.]
________________________________________________
ஜதாடர்பு:
முலனவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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6 . கீ ழடி ரநோக்கி…..

— து.சுந்தரம்
முன்னுனர:
பகாலவ வாணவராயர்
அைக்கட்டலையினர், வரைாற்று
ஆர்வைர்கலை மாதந்பதாறும்
ஜகாங்குப்பகுதியில் அலமந்துள்ை,
வரைாற்றுச் சிைப்பும் ஜதாடர்பும் உள்ை
இடங்களுக்கு அலழத்துச் ஜெல்வது
”வரைாற்று உைா” என்னும் ஜபயரில்
நலடஜபற்றுவருகிைது. கடந்த 26-08-2018
ஞாயிைன்று நலடஜபற்ை உைா இருபத்பதாராவது பயணம் - கீழடியில்
தற்பபாது நலடஜபற்று வரும்
அகழாய்விலனக் கண்டுவருகின்ை
பயணமாக அலமந்தது. ஏைத்தாழ
இருநூற்லைம்பது கி.மீ. ஜதாலைவுக்கு
பமல் பயணம் அலமய இருப்பதால்,
காலை எட்டு மணியைவில்
புைப்படத்திட்டமிட்டு, எட்டலர
மணியைவில் பகாலவலய நீங்கிபனாம்.
வழக்கமாக இது பபான்ை
வரைாற்றுைாவுக்குக் குழுமுகின்ைவர்
எண்ணிக்லகலய விடக்
கீழடிப்பயணத்துக்கு எண்ணிக்லக
இருமடங்காக இருக்கபவ, அறுபது பபர்
பயணம் ஜெய்யும் வலகயில்
ஜபரியஜதாரு பபருந்து ஏற்பாடானது.
ஆர்வைர்கள்
ஜபருகிக்ஜகாண்டிருக்கிைார்கள்.

பபருந்து ஜென்றுஜகாண்டிருந்தது. உணவு
பவலையும் கடந்ததால் அலனவரும்
பசியின் வாட்டத்தில் இருந்பதாம்.
ஊரகப்பகுதியில்
ஜென்றுஜகாண்டிருந்தபபாது, வழியில்,
சிலைமான் என்னும் ஜபயரில்
ஜதாடர்வண்டிப்பாலத குறுக்கிட்டது.
அலதக் கடந்து வயல்ஜவளிகலையும்
ஜதன்னந்பதாப்புகலையும் கடந்து கீழடி
கிராமத்லத அலடந்பதாம். சிலைமான்
ஊர், மதுலர மாவட்டத்துத்
திருப்பரங்குன்ைத்து மண்டைத்தில்
அலமந்திருந்தாலும் அதலன அடுத்து
எட்டு கி.மீ. ஜதாலைவில் அலமந்துள்ை
கீழடி சிவகங்லக மாவட்டத்லதச்
பெர்ந்தது. கீழடியில் அகழாய்வு
நலடஜபறும் இடம் ஒரு
ஜதன்னந்பதாப்பாகும். பதாப்லப
அலடந்ததும், உணவு முடித்து
அகழாய்வுக் குழிகலைப்
பார்லவயிட்படாம்.
கீழடி அகழோய்வுக் களம்:
நாங்கள் ஜென்ைது ஞாயிற்றுக்
கிழலமயாதைால் அகழாய்வுக் கைத்தில்
பணிபயதும் நலடஜபைவில்லை. ஓரிரு
ஜபண் பணியாைர்கள் இருந்தனர். எங்கள்
பயண பமைாைர் திரு. ஜஜகதீென்
(கல்ஜவட்டு ஆய்வாைர்), ஜதால்லியல்
துலை அலுவைலரத் ஜதாடர்புஜகாண்டு
பபசியிருந்ததால், ஆய்வுப்பணியில்
உள்ை இைநிலை அலுவைர் ஒருவர்
அங்கு வந்தார். நாங்கள் ஜென்ை பநரத்தில்
மலழ இல்ைாவிடினும், அண்லமயில்
இப்பகுதியில் ஜபய்த மலழ காரணமாகக்
குழிகள் அலனத்தும் “தார்ப்பாலின்”
பபான்ை துணிகைால் மூடி
லவக்கப்பட்டிருந்தன. இைநிலை
அலுவைர் ஓரிரு குழிகலைத் திைந்து
காட்டினார். ஒரு பகுதியில், பாத்தி
பாத்தியாகப் பிரித்து ஆய்வுக்குழிகளில்
எடுத்த பாலனச் சில்லுகலைக் குவித்து

பயைம்:
பகாலவ, பல்ைடம், ஒட்டன்ெத்திரம்
ஆகிய ஊர்கலைக் கடந்த பின்னர்,
திண்டுக்கல் அருகில் நாடு தழுவிய
ஜபருவழியில் பபருந்து ஜென்ைது.
வழியில், ெற்பை இலைப்பாைலும் பதநீர்
அருந்துதலும். பிற்பகல் இரண்டு
மணியைவில் மதுலர நகலர
அலடந்பதாம். லவலகயில்
ஆற்பைாட்டம் இல்லை. சிற்பைாலடயாக
ஆங்காங்பக ஓடாத நீர். கீழடிச்
ொலையில் பயணம் ஜதாடர்ந்தது. மதுலர
நகலரக் கடந்து ஊரகப் பகுதியில்
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லவத்திருந்தனர். ஒளிப்படம் எடுக்கத்
தலட இருந்ததால் யாரும் ஒளிப்படம்
எடுக்கவில்லை. காட்சிகலை மனத்தில்
பதித்துக் ஜகாள்ை பவண்டியதாயிற்று.
இைநிலை அலுவைர் கூறிய சிை
ஜெய்திகள் வருமாறு:

ஆய்வின்பபாது, உலை கிணறுகள்
கிலடத்துள்ைன. (உலை கிணறுள்ை
குழிகலைத்திைந்து எங்களுக்குக்
காட்டினர்) வட்ட வடிவச்
சுடுமண்ணாைான அந்த உலைகள் 90
ஜெ.மீ. விட்டம் ஜகாண்டலவ. 180 ஜெ.மீ.
உயரம் ஜகாண்டலவ. ஆறு அடி
ஆழத்துக்குள் அக்காை மக்களுக்கு நீர்
கிலடத்துள்ைது. கீழடி
வாழ்விடஜமன்ைால். அருகிலுள்ை
மணலூர் ஈமக்காடாக இருந்துள்ைது.

தற்பபாலதய பணியின்பபாது,
ஜமாத்தம் முப்பத்தாறு ஆய்வுக்குழிகள்
பதாண்டப்பட்டுள்ைன. கீழடி கி.மு. 3ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் கி.பி. 10-ஆம்
நூற்ைாண்டு வலரயிைான காை
எல்லைலயச் பெர்ந்த ொன்றுகலைக்
ஜகாண்டுள்ைது. முதைாம் இராெராெனின்
நாணயங்கள் கிலடத்துள்ைலம
குறிப்பிடத்தக்கது. கீழடிப் பகுதி
மக்களின் வாழ்விடமாக இருந்துள்ைது.
தமிழ்நாட்டில் ஜபரும்பாைான
பகுதிகளில் கிலடக்கும் கருப்பு சிவப்பு
நிைப் பாலன ஓடுகள் இங்கும்
கிலடத்துள்ைன. இந்தக் கருப்பு சிவப்புப்
பாலனகலை 1500 ஜவப்ப அைகு
வலரயிைான ஜவப்பத்தில்
சுட்டிருக்கிைார்கள். அப்பபாது,
லவக்பகால் பபான்ை எரிஜபாருளின்
பயன்பாட்டால் கரிப்ஜபாருள் படர்ந்து
பாலனகளின் உட்புைம் கருப்பு
நிைத்லதயும், ஜவளிப்புைம் சிவப்பு
நிைத்லதயும் ஜபற்ைதாகக் கூைப்படுகிைது.

ஜெங்கற்கைாைான, நான்கடிக்
கட்டுமானம் கிலடத்துள்ைது.
ஜெங்கற்கள், தற்பபாதுள்ை ஜெங்கற்கள்
மூன்றிலன உள்ைடக்கும் அைவு பரப்பில்
ஜபரியலவ. கீழடி நாகரிகம், “கார்பன்”
கணக்கீட்டு முலையில் 2200 ஆண்டுகள்
பழலம வாய்ந்தது என
அறியப்பட்டுள்ைது. ”கிரிஸ்டல்”
(CRYSTAL), ”அபகட்” (AGATE) ஆகிய
வலகக் கற்கலை ஆபரணக்கற்கைாகப்
பயன்படுத்தியுள்ைனர். ஜென்ை முலை
நடந்த அகழாய்வின்பபாது, ஆதன்,
திஸன், பெந்தன் ஆகிய ஜபயர்கள் பிராமி
எழுத்தில் ஜபாறித்த பாலன ஓடுகள்
கிலடத்தன. தற்பபாதும்
எழுத்துப்ஜபாறிப்புள்ை
பாலனப்பகுதிகள் கிலடத்துள்ைன.
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சகோந்தனக என்னும் குந்திரதவிச்
ெதுர்ரவதிமங்கைம்:
பயண அலமப்பாைரும் கல்ஜவட்டு
ஆய்வாைருமான திரு. ஜஜகதீென்
கீழடிலயப் பற்றிக் குறிப்பிடுலகயில்,
கீழடியில் உள்ை அர்ச்சுபனசுவரர்
பகாயில் கல்ஜவட்டுகளில், தற்பபாது
கீழடிலய அடுத்துள்ை ஜகாந்தலக
என்னும் ஜபயரில் உள்ை கிராமம் கி.பி.
12-13-ஆம் நூற்ைாண்டில், குந்திபதவிச்
ெதுர்பவதிமங்கைம் என்னும் ஜபயரில்
வழங்கியது என்று கூறினார். “பவளூர்க்
குைக்கீழ் நாட்டுக் குந்திபதவிச்
ெதுர்பவதிமங்கைம்” என்பது கல்ஜவட்டு
வரி. இந்தக் குந்திபதவிச்
ெதுர்பவதிமங்கைம் என்னும் ஜபயர்
காைப்பபாக்கில் ெதுர்பவதிமங்கைம்
என்னும் அலடஜமாழிலய இழந்து
மருவிக் ஜகாந்தலகயாக மாற்ைம்
ஜபற்றுள்ைது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

வரைாற்று நிகழ்வின் நிலனவுகலை
ஜநடுங்காைம் பதக்கிலவத்து
பவண்டும்பபாஜதல்ைாம், நம்
நிலனவடுக்கின் பமற்புைத்துக்குக்
ஜகாணர்ந்து மகிழவும், நம்
வழித்பதான்ைல்களும் அவர்கள்
காைத்தில் கண்டு மகிழவும்
காட்சிப்படங்கள் நம்மிடம் இருப்பதில்
ஒரு ஜபருமிதம்! அந்த ஒளிப்படங்கலை
இப்பபாது இக்கட்டுலர வாயிைாகப்
பகிர்ந்துஜகாண்டுள்பைன். அமர்நாத்
அவர்கள், பவண்டிய அைவு, நாளிதழ்கள்
வாயிைாகவும், காஜணாளிகள்
வாயிைாகவும் தமிழகத்தின் ஜதான்லமச்
ொன்றுகலை எளிய மக்களும்
அறிந்துஜகாள்ளும் வலகயில்
ஜெயைாற்றியதால் கீழடி பற்றிய
பல்பவறு ஜெய்திகளும் ஏற்ஜகனபவ
எல்ைாரும் அறிந்தலவ என்பதில்
ஐயமில்லை. இருப்பினும், தற்பபாலதய
பயணத்தில் ஒளிப்படம் எடுக்க இயைாத
குலைலயப் பலழய
படங்கலைக்ஜகாண்டு
பபாக்கிக்ஜகாள்ைைாம் என்ை கருத்தில்
அப்படங்கலை பமபை
பகிர்ந்துஜகாண்டுள்பைன்.

பமபை குறிப்பிட்டவாறு,
அகழாய்வு நடக்கும் பகுதிகலையும்,
குழிகளில் காணப்பட்ட உலைகிணறுகள்
மற்றும் ஜெங்கல் கட்டுமான
எச்ெங்கலையும் ஒளிப்படம் எடுக்கத்
தலடயிருந்ததால் இம்முலை நாங்கள்
ஜென்று பார்த்தலத இப்பயணத்தில்
கைந்துஜகாள்ைாத நண்பர்கபைாடும்,
உைவினர்கபைாடும் அைவைாவிப்
பகிர்ந்து ஜகாள்ை இயைாத ஒரு
சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால், இந்தியத்
ஜதால்லியல் ஆய்வுத்துலை ொர்பாக 2016ஆம் ஆண்டு பம மாதம் கீழடியில்
அகழாய்வு நடந்துஜகாண்டிருந்தபபாது,
இபத வரைாற்று உைாவில் நாங்கள்
கைந்துஜகாண்படாம். அப்பபாது,
ஆய்வுப் ஜபாறுப்புத் தலைலம
அலுவைரான அமர்நாத்
இராமகிருஷ்ணன் எங்கள்
குழுவினருக்குத் தாபம அகழாய்வு
பற்றிய ஜெய்திகலை எடுத்துலரத்தார்.
பநரடியாகக் கண்ணுற்ை காட்சிகலைப்
படம் எடுத்துக்ஜகாள்ளும் வாய்ப்பும்
கிட்டியது. அகழாய்வுக்குழிகளின்
மண்ணடுக்குகள் பல்பவறு காைச்
சுவடுகலைத் தம்முள்
லவத்துக்காட்டியதுபபால், ஒரு

ஆய்வுச் செய்திகள்:
ஆய்வுப் ஜபாறுப்புத் தலைலம
அலுவைரான அமர்நாத்
இராமகிருஷ்ணன், ஜதால்லியல் துலை
அறிஞர்கைான ொந்தலிங்கம், பவதாெைம்
ஆகிபயார் கீழடி ஆய்வு பற்றிப்
பகிர்ந்துஜகாண்ட சிை ஜெய்திகலையும்
காண்பபாம். ஒரு நதிக்கலர
நாகரிகத்லதப் பற்றி விரிவாக
ஆராய்வதன்மூைம் தமிழகத்தின்
வரைாற்லை அறியமுடியும் என்ை
பநாக்கத்துடன் இந்த ஆய்வு
ஜதாடங்கப்பட்டது. மதுலர, திண்டுக்கல்,
பதனி, சிவகங்லக, இராமநாதபுரம் ஆகிய
ஐந்து மாவட்டங்களில், லவலக ஆறு
ஜதாடங்கும் வள்ளிமலையிலிருந்து அது
கடலில் கைக்கும் ஆற்ைங்கலர வலர
உள்ை 209 கி.மீ. ஜதாலைவு நீளும்
பரப்பில், ஆற்றுக்கு இருபுைமும் 8 கி.மீ.
ஜதாலைவுப் பரப்பில் அலமந்துள்ை
அலனத்து ஊர்கலையும் ஆய்வு ஜெய்து,
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கிட்டத்தட்ட 293 இடங்களில் பல்வலக
ஆதாரங்கலையும் கண்டுபிடித்து
ஆவணப்படுத்தி இறுதியாகக்
கீழடிப்பகுதி ஜதரிவு ஜெய்யப்பட்ட ஒரு
ஜபரிய திட்டப்பின்னணி ஜகாண்டது
இந்த ஆய்வு. 110 ஏக்கர் நிைப்பரப்பும்,
நாைலர கிபைா மீட்டர் சுற்ைைவுள்ை ஊர்
- மக்கள் வாழ்விடப்பகுதி – ஆய்வுக்கான
இடமாகக் கிலடத்தது மிக அரிதானது.
அதுவும், மதுலரக்கருகில் 15 கி.மீ.
ஜதாலைவு என்பது கூடுதல் நிலை.
மதுலரலயப் பற்றி ஆய்வு ஜெய்ய இந்த
இடம்தான் தகுதியான இடம்.

இலணக்கக் களிமண்லணப்
பயன்படுத்தியுள்ைனர். குறிப்பிட்டுச்
ஜொல்லும் வலகயில் ஜதாட்டிகள்
கிலடத்துள்ைன. ஜதாட்டிகபைாடு பெர்ந்த
அடுப்புகளும் உண்டு. ஜதாழிற்ொலை
பபான்ை அலமப்பு இருந்துள்ைலத
இலவ சுட்டுகின்ைன எனைாம்.
அடுத்து, எழுத்துச் ொன்றுகள்.
எழுத்துப் ஜபாறிப்புகள் உள்ை பாலனப்
பகுதிகள் கிலடத்துள்ைன. ”முயன்”
என்னும் தூய தமிழ்ப் ஜபயரும், ”திஸன்”
என்னும் பிராகிருதப்ஜபயரும் மற்றும்
”பெந்தன் அவதி” என்னும் ஜபயரும்
ஜபாறிக்கப்பட்ட பாலனகள்
குறிப்பிடத்தக்கன. இலவ கி.மு. 2-ஆம்
நூ.ஆ. - கி.பி. 2-ஆம் நூ.ஆ. காைத்லதச்
பெர்ந்தலவ.

முதல்கட்ட ஆய்வின்பபாபத
நிலைய ஆதாரங்கள் கிலடத்தன. ஒரு
நகரம் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள்
கிலடத்துள்ைன. இரண்டு முலை நடந்த
ஆய்வுகளின்பபாதும் ஜமாத்தம் 102
குழிகள் பதாண்டப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டிபைபய முதன்முலையாகக்
கட்டிடப்பகுதிகள் கிலடத்த இடம் கீழடி
என்றுதான் கூைபவண்டும்.

வரிச்சியூர் ெமைக் குனகத்தளமும்
குனைவனரக்ரகோயிலும்:
கீழடியில் அகழாய்வுப்பகுதிலயப்
பார்லவயிட்டு ஊர் திரும்பும் பவலை
மாலைப் ஜபாழுதாகியிருந்தது. அன்று
முழுதும் மதுலரலய ஜநருங்கும்பபாதும்,
கீழடிலயச் ஜென்ைலடயும் வலரயும்
வானிலையில் ஜவப்பபம நிைவியது.
ஆனால் கீழடிலய விட்டு அகலும்பபாது
பமகங்கள் கவிந்து மாலைப்ஜபாழுதின்
ஒளிலயயும் மங்கச் ஜெய்தன. எந்த
ஜநாடியும் மலழ வரைாம் என்னும்
சூழ்நிலை. வரைாற்று உைா
அலமப்பாைர் ஏற்ஜகனபவ, உைாத்
திட்டத்தில் பநரம் கிலடத்தால் வழியில்
உள்ை வரிச்சியூலரக் கண்டு திரும்பைாம்

கீழடியின் முதன்லமக்
கண்டுபிடிப்பு கட்டுமானம் ஆகும்.
ெதுரம், ஜெவ்வகம் ஆகிய வடிவில்
கட்டிடப்பகுதிகள் கிலடத்துள்ைன.
இவற்லைத்தவிர வடிகால்களும்,
சுடுமண்ணால் ஜெய்யப்பட்ட
குழாய்களும் குறிப்பிடத்தக்க
கண்டுபிடிப்பு. கட்டிடங்கள் ெங்க
காைத்ஜதாடர்புலடயலவ. ஹரப்பாவுக்கு
நிகராகக் கருதப்படுகின்ைன. சீராக
அடுக்கப்பட்ட ஜெங்கற்கைால் ஆன
கட்டிடப்பகுதிகள். ஜெங்கற்கலை
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எனக்கூறியிருந்தார். வரிச்சியூர் என்னும்
ஊர், ஜபாதுமக்கள் பார்லவயில்
பைருக்கும் ஜதரிந்திராத ஓர் ஊர்.
ஜதால்லியல் பற்றிச் சிறிது ஜதரிந்தவர்க்கு
அது வரைாற்றுச் சிைப்பு மிக்க ஊர். அங்கு
ெமணத்துைவிகள் தங்கியிருந்த குலகத்
தைம் உள்ைது. தமிழின்
ஜதால்ஜைழுத்தான தமிழி (தமிழ் பிராமி)
எழுத்துகள் குலகத்தைத்தின்
புருவப்பகுதியில்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைன. 1908-ஆம்
ஆண்டு இந்த பிராமிக் கல்ஜவட்டுகள்
படிஜயடுக்கப்பட்டு இந்தியத்
ஜதால்லியல் ஆண்டறிக்லகயில்
ஜவளியிடப்பட்டன. இலவ தவிரப்
பாண்டியர் காைக் குலடவலரக் பகாயில்
ஒன்றும் உள்ைது. இத்துலணச் சிைப்புள்ை
இடத்லதப் பார்த்துவிட்பட ஊர்
திரும்பபவண்டும் என்னும் ஆவல்
அலனவர்க்கும் ஏற்பட்டது. இவ்வூர்,
மதுலரயிலிருந்து சிவகங்லக ஜெல்லும்
பாலதயில் அலமந்திருந்ததால்,
கீழடியிலிருந்து திரும்பும் வழியில்
இவ்வூலர எளிதில் அலடயமுடிந்தது.
(கீழடியும் சிவகங்லக ஜெல்லும் வழியில்
அலமந்துள்ைது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது)

வழங்கப்படுகிைது. குன்றின் கிழக்குச்
ெரிவில் கிழக்கு பநாக்கி ஞாயிறு
பதான்றும் திலெயில் அலமந்துள்ைதால்
இப்ஜபயர் ஜபற்ைது. குன்றுப்பகுதிலயக்
குலடந்து எழுப்பப் ஜபற்ை கருவலையில்
ஒரு சிவலிங்கத் திருபமனி சிற்பமாக
வடிக்கப்பட்டுள்ைது. தனிக்கல்லில்
வடித்து நிறுவப்படாமல்
பாலைலயக்குலடயும்பபாபத, சிவலிங்க
வடிவத்லத அலமத்துச் சுற்றிலும்
கருவலை அலமயுமாறு
குலடந்திருக்கிைார்கள். இபத
அலமப்லபக் கழுகுமலையில் உள்ை
ஜவட்டுவான் பகாயிலிலும் காணைாம்.
இக்பகாயில் கி.பி. எட்டாம்
நூற்ைாண்லடச் பெர்ந்த பாண்டியர்
பணியாகக் கருதப்படுகிைது. கருவலைக்கு
ஜவளிபய ஒரு சிறிய முக மண்டப
அலமப்பும், அதன் இரு புைங்களிலும்
இரண்டு வாயிற்காவைர் (துவார பாைகர்)
சிற்பங்களும், இன்ஜனாரு
பக்கப்பகுதியில் பிள்லையார் சிற்பம்
ஒன்றும் அலமக்கப்பட்டுள்ைன.
மலழயில் நலனந்துஜகாண்பட
குலகத்தைத்துக்குச் ஜென்பைாம். குன்றின்
ெரிவுப்பாலை பாம்புபபால் நீண்டிருந்த
நிலையில் நிைத்லத பநாக்கிக் கவிந்து
குலகயலமப்பாய் மாறியிருந்தது.
பாலையின் பமற்பகுதியில் மலழ நீர்
குலகயின் உட்புைம் நுலழயாமல் வடிந்து
பபாவதற்காக நீர்வடி விளிம்பு
ஜவட்டப்பட்டிருந்தது. இந்த
விளிம்புகளின் பமற்புைமும் கீழ்ப்புைமும்
பிராமி எழுத்துகள்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைன. ஜமாத்தம்
மூன்று கல்ஜவட்டுகள். மூன்றும் கி.பி.
இரண்டாம் நூற்ைாண்லடச் பெர்ந்தலவ.
கல்ஜவட்டுகள் பார்லவக்குத்
ஜதளிவாகப் புைப்படவில்லை.
தமிழ்நாடு அரசு ஜதால்லியல் துலையின்
ஜவளியீடான “தமிழ்-பிராமி
கல்ஜவட்டுகள்” நூலில் உள்ை
கல்ஜவட்டுப் பாடங்கலையும்
விைக்கங்கலையும் கீபழ காணைாம்.

கீழடியிலிருந்து வரிச்சியூர்
வருவதற்குள் மலழ ஜபய்யத் ஜதாடங்கி,
வரிச்சியூர் குலடவலரக்பகாயிலை
அலடந்ததும் மலழ
வலுக்கத்ஜதாடங்கியது. எதிர்பாராமல்
ஒரு தலட. பபாதிய ஜவளிச்ெமும்
இல்லை. மலழயினூபட, குலடவலரக்
பகாயிலையும், குலகத்தைத்லதயும்
பார்த்து மகிழ்ந்பதாம். குலடவலரக்
பகாயில் ொலையின் ஓரத்திபைபய
அலமந்துள்ைது. மதுலரயிலிருந்து 15
கி.மீ. ஜதாலைவு என்னும் குறிப்லபத்
தாங்கிய ொலைக்கல் ஒன்றும்
அருகிபைபய இருந்தது. இப்பகுதி
குன்ைத்தூர் என்பதாகத் ஜதால்லியல்
துலையினர் லவத்துள்ை ஜெய்திப்பைலக
குறிப்பிடுகிைது. இக்பகாயில்
உதயகிரீசுவரர் பகாயில் என
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முதல் கல்சவட்டு:
ப(ளி)ய் ஜகாடுபி…….

மூன்றோம் கல்சவட்டு:
இைநதன் கருஇய நல் முழ உலக

இப்பள்ளிலய அலமத்தவரின் ஜபயர்
ஜொல்ைப்படுகிைது. ஆனால்,
கல்ஜவட்டின் இறுதிப்பகுதி
சிலதந்துவிட்டதால் ஜபயலரத்
ஜதரிந்துஜகாள்ை இயைவில்லை.

இச்சிைந்த (நல்ை) குலக இைநதன்
என்பவரால் குலடவிக்கப்பட்டது
என்பது இதன் ஜபாருள்.
முடிவுனர:
மதுலரலய விட்டு அகலும் வலர
மலழயும் எங்களுடன் பயணம் ஜெய்தது.
ெங்ககாைத்லத எட்டிப்பார்த்த ஓர்
உணர்வுடன் பகாலவ திரும்பிபனாம்.
ஊர் திரும்ப நள்ளிரவாயிற்று என்பது ஒரு
ஜபாருட்டாகத் ஜதரியவில்லை.
வரைாற்லை அறிந்துஜகாள்பவாம்;
வரைாற்று எச்ெங்கலைப் பாதுகாப்பபாம்
என்ை எண்ணம் மனத்தில் நின்ைது.

இரண்ைோம் கல்சவட்டு:
அடா . . . லை ஈதா லவக . . . ஒன் நூறு
இப்பள்ளிக்கு நூறு கைம் ஜநல்
வழங்கப்பட்டலமலயக் கல்ஜவட்டு
குறிக்கிைது. ஜகாலட வழங்கியவரின்
ஜபயர் சிலதவுற்றிருக்கைாம். ’ஈதா’ என்ை
ஜொல் மகிழ்ச்சி விளிச்ஜொல்ைாகக்
கருதப்படுகிைது.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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7 . உத்தமம்

– கல்சவட்டியல் பயிைரங்கு

— து.சுந்தரம்
உத்தமம்-ரக.ஜி. சபோறியியல் கல்லூரி ரகோனவ இனைந்து நைத்திய கல்சவட்டுஆவைப்படுத்துதல் பயிைரங்கு
(UTHTHAMAM-KCT WORKSHOP ON EPIGRAPHY)
உத்தமம்:
தமிழ் ஜமாழிலயயும் தமிழ்
எழுத்லதயும் கணினிக்குள்ளும் கணினி
வழி இலணயத்துள்ளும் ஜகாண்டு
பெர்க்கத் தனி ஒருவராகவும்,
குழுவாகவும் பல்பவறு அலமப்புகள்
பணியாற்றியுள்ைனர்;
பணியாற்றிக்ஜகாண்டும் வருகின்ைனர்.
இவ்விருவலகப் பயன்பாடுகலையும்
நாம் பயன்படுத்திக்ஜகாண்டு
வருகின்பைாம். கணினி
யுகத்துக்பகற்ைவாறு தமிழ் ஜமாழிலயத்
தகவலமக்கும் வைர்த்ஜதடுக்கும்
பணியாகும் இது. தமிழின்
ஜதால்ஜைழுத்தான “தமிழி” அல்ைது
“தமிழ் பிராமி”, தமிழ் வட்ஜடழுத்து
ஆகிய எழுத்துருக்கள் இலணய வழிப்
பயன்பாட்டில் உள்ைன. ”அன்ைாள் பகா”,
“அன்ைாடு நற்காசு” என்னும்
ஜதாடர்கலைக் கல்ஜவட்டுகளில்
காணைாம். கல்ஜவட்டு எழுதப்ஜபற்ை
காைத்தில் ஆட்சி ஜெய்துஜகாண்டிருந்த
அரெலனயும் (பகா), அக்காைத்பத
புழக்கத்திலிருந்த நாணயத்லதயும் (காசு)
குறிக்கும் ஜதாடர்கள் இலவ. அதுபபாை,
அன்ைாடு தமிழ் எழுத்துகளில் நாம்
எழுதுவனவற்லைத் தமிழி எழுத்து
வடிவத்திலும், வட்ஜடழுத்து
வடிவத்திலும் நாம் காணுமாறு
மாற்றித்தருகின்ை கணினி நுட்பங்கள் பை
நலடமுலையில் வந்துவிட்டன.

தமிழ் ஜமாழி, எழுத்து ொர்ந்த பை
நுட்பங்களில் ஒன்ைாகக்
கல்ஜவட்டுகலைக் கணினிக்குள்
ஜகாணர்ந்து ஆவணப்படுத்தும்
முயற்சியில் கைமிைங்கியுள்ைது.
அப்போெோமி முருனகயன்:

உத்தமம் அலமப்பின்
தலைவரான அப்பாொமி முருலகயன்
அவர்கள், 29-09-2018 அன்று, பகாலவ
குமரகுரு ஜபாறியியற் கல்லூரியில்
நடத்திய ஒரு நாள் பயிைரங்கில்
கல்ஜவட்டுகளின் ஜதாகுப்பு,
ஆவணப்படுத்துதல், பகுத்தாய்தல்
ஆகியவற்லைப் பற்றி உலர நிகழ்த்தினார்.
கல்ஜவட்டுகலைப் பற்றிய அவரது
இருபத்லதந்து ஆண்டுக்காை உலழப்பு
நம்லம வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
குழந்லதயும் ஜதய்வமும் ஜகாண்டாடும்
இடத்திபை என்பார்கள். இரண்லடயும்
பபாற்றிக் ஜகாண்டாடினால்தான்
அவற்றின் மதிப்புப் புைப்படும்.
கல்ஜவட்டுகலை அவர் பபாற்றிக்
ஜகாண்டாடியலத என்னால் நன்கு
உணரமுடிந்ததது. காரணம்,
கல்ஜவட்டுகலைப் படித்துத்
ஜதரிந்துஜகாண்ட சிை ஆண்டுகளில்

தமிழ் ஜமாழி, தமிழ்ப்பண்பாடு
ஆகியவற்லைத் தகவல் ஜதாழில் நுட்பம்
வாயிைாக உயர்த்தும் ஒரு பநாக்கத்தில்
இயங்கிவருகின்ை “உத்தமம்” (உைகத்
தமிழ் தகவல் ஜதாழில்நுட்ப மன்ைம் –
INTERNATIONAL FORUM FOR
INFORMATION TECHNOLOGY IN TAMIL),
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எனக்குக் கிலடக்கப்ஜபற்ை பட்டறிபவ.
அது பற்றிய ஒரு பகிர்பவ இந்தக்
கட்டுலர.

அவ்வாறில்லை. நல்ை இைக்கியத்
தமிழுக்கு எவ்வாறு ஓர் இைக்கணம்
உள்ைபதா அவ்வாபை கல்ஜவட்டுத்
தமிழுக்கும் ஓர் இைக்கணம் உண்டு.
உயர்வு தாழ்வு அங்பக இல்லை.
ஊர்திகளின் உைகம் என்ைாகிவிட்ட
இன்லைய ொலைகளில் ஊர்தியில்
பயணம் ஜெய்லகயில் நாம் (நமது ஊர்தி),
ொலை இருவருக்குமாக ஒரு ஜதாடர்பு
ஜமாழியும் இைக்கணமும் உள்ைன.
ொலைக் குறியீடுகளும் விதிகளும் அந்த
இைக்கணத்தில் அடங்கும்; அலதப்
புரிந்து ஜகாண்டால்தான் பாதுகாப்பான
ஜபாருள் ஜபாதிந்த பயணம் அலமயும்.
அது பபாைபவ, கல்ஜவட்டுகலைப்
புரிந்துஜகாள்ை அவற்றின் இைக்கணம்
அல்ைது விதிமுலை நமக்குத்
ஜதரிந்திருக்கபவண்டும். நாம்
அறிந்துள்ை தமிழ் ஜமாழிக்கும்
கல்ஜவட்டுகளில் பயிலும் தமிழ்
ஜமாழிக்கும் பவறுபாடு உண்டு.

பயிைரங்கு:
பயிைரங்கு நடந்த இடம்
முன்னர்க் குறித்தவாறு, பகாலவ
குமரகுரு ஜபாறியியற் கல்லூரி.
கல்லூரியின் வைாகம் மிகப்ஜபரியஜதாரு
வைாகம். ொலையில் அதன் நுலழவுத்
பதாரணத்திலிருந்து வைாகத்துள்
ஜெல்லும் பாலத நீண்ட ஜதாலைவு
ஜெல்கிைது. பாலதயின் ஒரு புைம்
மரங்கள் அடர்ந்த பொலை. பொலைலயக்
கடந்த பின்னபர கல்லூரியின் முதன்லமக்
கட்டிடம் ஜதாடங்குகிைது. ஓர்
அரண்மலனலய நிலனவூட்டும்
பழங்காை மாட மாளிலக அலமப்பில்
கட்டப்ஜபற்ை மாஜபரும் கட்டிடம்.
அதன் மூன்ைாவது தைத்தில், விரிவுலர
அரங்கு ஒன்றில் நிகழ்வு. ஐம்பது பபர்
கைந்துஜகாண்ட பயிைரங்கு,
வருலகப்பதிவு நிலைவுற்ைதும் பத்து
மணிக்கு முன்னபர ஜதாடங்கியது.
அறிமுகங்கள் நடந்பதறியதும் பமல்
நிகழ்வுகள் அ.முருலகயன் அவர்கள்
ஜபாறுப்பில்.

சதோல்லியல் துனற:
ஜதால்லியல் துலை
ஆங்கிபையரால் முதன்முதலில் ஆசியக்
கழகம் (ASIATIC SOCIETY) என்னும்
ஜபயரில் 1784-ஆம் ஆண்டு
ஜதாடங்கப்பட்டுப் பின்னர் ெர்.
அஜைக்ொண்டர் கன்னிங்காம்
(ALEXANDER CUNNINGHAM) என்பவரால்
ஜதால்லியல் ஆய்வுக் கழகமாக
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA),
1861-இல் இத்துலை வைர்ச்சியுற்ைது.

தமிழ்க் கல்ஜவட்டுகள் பற்றிய
ஓர் அறிமுகம், அடுத்து நடுகற்கள்,
அதலன அடுத்துத்
தமிழ்க்கல்ஜவட்டுகளின் ஜமாழியும்
அதன் புரிதலும் என மூன்று
அடுக்குகைாக அ.முருலகயன்
அவர்களின் காலை பநர விைக்கவுலர
அலமந்தது. தம் இருபத்லதந்து
ஆண்டுக்காை உலழப்பின் அறிலவ ஓர்
ஐந்து மணிக் கூற்றுக்குள் எவ்வைவு
ஜவளிப்படுத்தமுடியும்? பகள்வியும்
இயல்பானது; அவர் முயற்சியும்
இயல்பானது. அயர்வு சிறிதும்
உணரப்படவில்லை.

கல்சவட்டுகள்:
தமிழ் நாட்டு (அரெர்) வரைாறு,
மக்கள் வாழ்க்லக, மக்கள் பண்பாடு,
ஜமாழி ஆகிய பல்பவறு கூறுகலை
அறிந்துஜகாள்ை மிகவும்
இன்றியலமயாத ொன்ைாதாரங்களுள்
கல்ஜவட்டுகள் மிக முதன்லமயானலவ.
கல்ஜவட்டுகலைப் படிக்கத் தற்காைம்
நிலையக் கருவிகள் உள்ைன. முற்காைம்
பபால் அல்ை. கல்ஜவட்டுகள் தவிர
ஜெப்பபடுகள் அடுத்து
முதன்லமயானலவ. தமிழ்
ஜமாழியல்ைாது அரபு ஜமாழிக்
கல்ஜவட்டுகளும் இங்பக உள்ைன.
ஜபரும்பாைான ஜெப்பபடுகள் இரு

கல்சவட்டுகளின் சமோழி:
கல்ஜவட்டுகளில்
காணப்படுகின்ை ஜமாழி
தூய்லமயானதல்ை என்று ெற்பை
தாழ்த்திப்பார்க்கும் பார்லவ ஜவகு
காைம் இருந்துள்ைது. ஆனால் ஜமய்யாக
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ஜமாழி கைந்து ஜபாறிக்கப்பட்டலவ.
அவற்றின் ஜதாடக்கத்தில் ெமற்கிருத
ஜமாழியும் அதலனத் ஜதாடர்ந்து தமிழ்
ஜமாழியும் காணப்படுகின்ைன.
ெமற்கிருத ஜமாழிலய எழுதக் கிரந்த
எழுத்து பயன்பட்டது. தமிழ் ஜமாழிலய
எழுத வட்ஜடழுத்தும் தமிழ் எழுத்தும்
பயன்பட்டன. தமிழ் பிராமி
எழுத்துகைால் எழுதப்ஜபற்ை
கல்ஜவட்டுகள் மிகக் குலைவான
ஜொற்கலைக் ஜகாண்டலவ. இவற்றில்,
பிராகிருதம், ெமற்கிருதம், தமிழ் ஆகிய
மூன்று ஜமாழிச் ஜொற்களும் கைந்து
காணப்படும். தமிழ் நாட்டின்
வரைாற்லையும், தமிழ் ஜமாழியின்
வரைாற்லையும் அறிந்துஜகாள்ை இலவ
இன்றியலமயாதலவ.

நூற்ைாண்டு அைவில்தான்
கல்ஜவட்டுகளில் ெமற்கிருதம்
நுலழகின்ைது. அதுவலர, தமிழ் ஜமாழி
மட்டுபம. காரணம், இந்திய நாடு
பண்பாட்டைவில் வட நாடு, ஜதன்னாடு
என்னும் அலமப்பில் மாறுபட்டிருந்தது.
எனபவ, கல்ஜவட்டுகள், இந்திய
வரைாற்றுக்கும், தமிழக வரைாற்றுக்கும்
மூைச் ொன்றுகைாக உள்ைன.
கல்ஜவட்டுகலை யார் எழுதினர்?
யாருக்காக எழுதினர்? என்பது
ஜதரிந்துஜகாள்ைபவண்டும். மக்கள்
பார்க்கபவண்டும் என்னும் பநாக்கத்தில்,
பகாயில்களில் நம் பார்லவ அைவில்
கல்ஜவட்டுகள் எழுதப்ஜபற்ைன.
தாராசுரம் ஐராவதீசுவரர் பகாயிலில், நம்
பார்லவ அைவில் நாயன்மாரின்
வரைாற்று நிகழ்வுகலை எடுத்துக் கூறும்
கல்ஜவட்டுகளும் சிற்பங்களும்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைலதக் காணைாம்.
அலவ நம்லமப் பார்க்கவும் படிக்கவும்
தூண்டுபலவ.

இந்திய நாடு முழுலமயும் கி.மு.
3-ஆம் நூற்ைாண்டு முதல், இரண்டு
நூற்ைாண்டுக் காைம் பிராகிருத - இந்பதா
ஆரிய ஜமாழிகள் (PRAKRIT MIDDLE INDO
ARYAN LANGUAGES - MIA) ஜெல்வாக்குப்
ஜபற்றிருந்தன. அபொகனின் பிராமி
எழுத்துக் கல்ஜவட்டுகள் கி.மு. 3-ஆம்
நூற்ைாண்டு அைவிைானலவ. ஆனால்,
தமிழ் நாட்டில் பதனி மாவட்டம்
புலிமான் பகாம்லபயில் கிலடத்த தமிழ்
பிராமிக்கல்ஜவட்டு, அபொகனின்
காைத்துக்கும் முற்பட்டது என
நிறுவப்பட்டுள்ைது. எனபவ, ெங்ககாைம்
எது என்பதற்கு இக்கல்ஜவட்டு ஒரு
ொன்று.

கல்ஜவட்டுகலைப் படிக்லகயில்
ெமூகச் சூழல் ொர்ந்த உண்லமகளின்
துலணயும், ஜமாழி ொர்ந்த
விதிமுலைகளின் துலணயும்
பதலவப்படும். கல்ஜவட்டுகலைப்
படிக்லகயில் நமக்கு இயல்பாகபவ ஒரு
ஜபாலையுலடலமப் (TOLERANCE) பண்பு
ஏற்படுதலைக் காணைாம்.
கல்ஜவட்டுகளின் பதாற்ைத்லதச் ெற்பை
ஆய்ந்தால், கல்ஜவட்டுகளில்
தமிழ்க்கல்ஜவட்டுகபை மிகத்
ஜதான்லமயானலவ என்னும் உண்லம
ஜபைப்படுகிைது.

கல்ஜவட்டுகளில் காணப்ஜபறும்
ஜமாழி வடிவம் பவறு. கி.பி. 4 – கி.பி. 5
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கல்ஜவட்டுகள்,
ஆட்சியிலிருக்கும் அரெருக்கும் ஜபாது
மக்களுக்கும் இலடயில் உள்ை
ஜதாடர்லபக் குறிப்பன. நாடு முழுதும்
கிலடக்கப்ஜபற்ை கல்ஜவட்டுகளில்
தமிழ்க் கல்ஜவட்டுகபை
எண்ணிக்லகயில் மிகுதியானலவ.
தமிழ்க் கல்ஜவட்டுகளில் ஏைத்தாழ
மூன்றில் ஒரு பங்கு பொழர் காைக்
கல்ஜவட்டுகைாகும்.

3. தமிழ்நாடு அரசு – ஜதால்லியல் துலை
1961-ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜவளியிட்ட
நூல்கள்.
4. கல்ஜவட்டியல் பபரா. எ.சுப்பராயலு
அவர்களின் கல்ஜவட்டு அகராதி.
5. கல்ஜவட்டு அகராதி – மதுலரப்
பல்கலை ஜவளியீடு – ஆசிரியர்
பகாவிந்தராஜ்.

கல்ஜவட்டுகள் குறித்த ஆய்வுக்குப்
பயன்பட்ட ொன்று மூைங்களும்,
நிறுவனங்களும் கீழுள்ைவாறு:
1. ஜதால்லியல் ஆய்வுத் துலை
(ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA)
1890-ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜவளியிட்ட
கல்ஜவட்டுத் ஜதாகுதிகள் 37. (SOUTH
INDIAN INSCRIPTIONS – VOLUMES).

6. தமிழ் பிராமிக் கல்ஜவட்டுகள் 110.
கி.மு. 2 – கி.பி. 4 நூ.ஆ.
7. நடுகல் கல்ஜவட்டுகள் 317. கி.மு. 3 –
கி.பி. 5-15 நூ.ஆ.
8. பகாயில் கல்ஜவட்டுகள், ஜெப்பபடுகள்
28,000-க்கும் பமற்பட்டலவ.
கி.பி. 5 – கி.பி. 19 நூ.ஆ.

2. ஜதால்லியல் கழகம், தஞ்லெ
(ARCHAEOLOGICAL SOCIETY, THANJAVUR).

இவற்றில் பொழர் கல்ஜவட்டுகள்
எண்ணிக்லகயில் மிகுதி என்பபதாடு
ஜமய்க்கீர்த்தி என்னும்
கல்ஜவட்டுப்பகுதியின் பதாற்ைமும்
வைர்ச்சியும் ஜகாண்டலவ.

நடுகற்கள்:
கருநாடகத்தில் “வீரகல்லு”
என்று வழங்கும் நிலனவுக்கற்கள் (HERO
STONES), தமிழகத்தில் நடுகற்கள் என
வழங்கும். நாட்டுப்புைப் பகுதிகளில்
ஜபாது நிலை மக்களில் ஒருவராய்
இருக்கும் வீரர்கள் ஒரு பூெலின்பபாது
இைந்துபடும் நிலையில் அவர் நிலனவாக
எடுக்கப்படும் நிலனவுக்கற்கள்
நடுகற்கைாகும். கல் நாட்டப்படுவதால்
நடுகல் (PLANTED STONES). வடபுைத்தார்
இலத “ொயா ஸ்தம்பா” (SHADOW
PILLARS) என்பர். பூெல் என்பது ஒரு சிறு
ெண்லட என்னும் நிலைலயக் குறிக்கும்.
பபார் என்னும் அைவில் ஜபரிய சூழல்
இதில் இல்லை. ஆங்கிைத்தில் உள்ை
“SKIRMISH“ என்னும் ஜொல்லை இதற்கு
இலணயாகக் குறிப்பிடைாம்.

கல்சவட்டுகளின் அனமப்பு:
கல்ஜவட்டுகள் மிகுந்த கட்டலமப்லபக்
(STRUCTURE) ஜகாண்டலவ.
அலவயாவன:
1. இலைவழிபாடு அல்ைது மங்கைத்
ஜதாடக்கம்
2. ஜமய்க்கீர்த்தி
3. விரிவான ஜகாலடச் ஜெய்தி –
ஜகாலடயாளி, பயனாளி பபான்ைலவ.
4. ொன்ைாைர்கள், ஜகாலடயைத்தின்
காப்பு
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ஜபரும்பாலும் இந் நடுகற்கள்
தனிப்பட்டவர் ஒருவரின் புைத்தில்
இருக்கும். பூெல், ஜபரும்பாலும் ஆநிலர
கவரும் நிகழ்வாகபவா அல்ைது ஆநிலர
மீட்டல் நிகழ்வாகபவா அலமயும்.
ஆநிலர கவர்தல், ஆநிலர மீட்டல் ஆகிய
இரு நிகழ்ச்சிகளும் ஜதால்காப்பிய
இைக்கண வலகயில்
குறிக்கப்ஜபறுகின்ைன. ெங்க
இைக்கியங்களில் காணப்ஜபறும்
“ஆபகாள்” என்னும் ஜொல்,
இவ்விருவலகப் பூெல்கலையும்
குறிக்கும். ெங்க இைக்கியச் ஜொல்ைான
“ஆபகாள்” , புலிமான் பகாம்லப
நடுகல்லில் லகயாைப்பட்டலம
கண்டறியப்பட்டதாலும், இச்ஜொல்

தமிழ் பிராமி எழுத்துகைால்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைதாலும், தமிழ்
பிராமி எழுத்து அபொகனின் காைத்துக்கு
முற்பட்டது என்று நிறுவப்பட்டுள்ைது.
இதன்வழி, ெங்ககாைத்தின் ஜதான்லமயும்
அறியப்பட்டுள்ைது. ஜபரும்பாைான
நடுகற்கள் ஊர் மக்கள் எடுப்பித்தலவ;
அலமவிடம், ஜபரும்பாலும்
தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்கள்;
கருநாடகத்லதயும், ஆந்திரத்லதயும்
ஒட்டியுள்ை பகுதிகள். பொழ நாடு
மற்றும் பாண்டிய நாட்டுப் பகுதிகளில்
நடுகற்கள் மிகக் குலைவு. நடுகற்கள்,
கருநாடகத்துத் தாக்கம் ஜகாண்டலவ
எனைாம். ஜபரும்பாலும் ஊரின் புைத்பத
காணப்படும்.
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குறிப்பு: கருநாடகத்துப்பாணியில்
நிறுவப்பட்ட நடுகற்கள் மூன்று
அடுக்குகள் ஜகாண்ட புலடப்புச்
சிற்பங்கலைக்ஜகாண்டிருக்கும். கீழ்
அடுக்கில் வீரன் இைந்துபடக் காரணமான
சூழல் காட்டப்ஜபற்றிருக்கும் . அதாவது
பபார் அல்ைது பூெலின் சூழல். அதற்கு
அடுத்த அடுக்கில், இைந்த வீரலன
விண்ணுைகுக்குத் பதவ மாதர்
அலழத்துச் ஜெல்வது பபான்ை
குறிப்புடன் சிற்பம் இருக்கும். இறுதி
அடுக்கில், விண்ணுைலக அலடந்த வீரன்
சிவலிங்கத்லத வணங்கும் காட்சி
வடிக்கப்பட்டிருக்கும். (லவணவத்தில்
லவணவம் ொர்ந்த காட்சி இருக்கும்).

ெமற்கிருத ஜமாழியின் தடயம்
காணப்படவில்லை. ெமற்கிருத
ஜமாழிலயக் கடன் வாங்கும் சூழலும்
நிகழவில்லை. 9-ஆம் நூற்ைாண்டுக்கு
பமல் ெமற்கிருதம் இந்தியாவின்
வடபுைம் ஜதன்புைம் ஆகிய இரு
பகுதிகளிலும் கல்ஜவட்டுகளில் கைந்து
வருவலதக் காண்கிபைாம். அரெர்கள் தம்
விருதுப்ஜபயராகச் ெமற்கிருதப்
ஜபயர்கலை அணிந்துஜகாண்டனர்.
‘பாண்டிய குைாெனி’, ‘பாண்டிய
குைாந்தக’, “பாண்டிய குைபதி”,
“பராந்தக” என்பன பபான்ை
ஜபயர்கலைக் காண்க. தமிழ்ச்
ஜொற்கலைச் ெமற்கிருதச் ஜொற்கைாக
மாற்றும் சூழலும் உண்டு. நிைமடந்லத,
பூமாபதவியாகிைாள். ஜபண்பணார்
பாகன், அர்த்தநாரி ஆகிைான். பல்ைவர்
கல்ஜவட்டுகளில் ெமற்கிருதச் ஜொற்கள்
தமிழ் ஒலிப்புடன் தமிழ் எழுத்துகளில்
எழுதப்பட்டன. “மபஹந்திர” , ’மயீந்திர”
எனவும், “ஹஸ்தி பகாஸ” என்பது
“அத்திபகாயத்தார்” எனவும்
எழுதப்பட்டன. ெமற்கிருதச் ஜொற்களின்
ஒலிப்லபச் ெரியாக எழுதும் முயற்சியில்
கிரந்த எழுத்து முலை பயன்பாட்டுக்கு
வந்தது. அந்த வலகயில், “மஹாஸலப”,
“ஸிைாபைலக” பபான்ை ஜொற்கள்
எழுந்தன. சிை பபாது, வடஜொல்லின்
ஈற்றில் தமிழ் ஒட்டுகளும் பெர்த்து
எழுதப்ஜபற்ைன. எடுத்துக்காட்டாக
“ஸலபபயாம்” என்னும் ஜொல். இலத,
ஸலப + ய் + ஓம் எனப்பிரிக்கைாம்.
இதில் ஸலப என்பது வடஜொல்.
மற்ஜைாரு ஜொல் அல்ைது ஜதாடர்
“பிராப்தியினாபை” என்பது. இலத,
ப்ராப்தி + இன் + ஆல் + ஏ
எனப்பிரிக்கைாம். இதில், “ப்ராப்தி”
என்பது வடஜொல். சிை தமிழ்ச் ஜொற்கள்,
ெமற்கிருதச் ஜொல்லுக்குத் தமிழ் வடிவம்
ஜகாடுத்துள்ைனர் எனக்கருதுமாறு
அலமகின்ைன. எடுத்துக்காட்டாக,
“அதுல்” (ATUL) என்னும் ெமற்கிருதச்
ஜொல்லுக்கு “ஒப்பற்ை” என்று ஜபாருள்
அலமயும். ஒப்பற்ை அரென் எனக்
குறிப்பதற்கு இந்த “அதுல்” ஜொல்லைக்
லகயாண்டு, தமிழ் வடிவம் ஜகாடுத்து

நடுகற்களில் வட்சைழுத்து:
நடுகற்களில் வட்ஜடழுத்து
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. கி.பி. 9-ஆம்
நூற்ைாண்டு வலரயிைான நடுகல்
வட்ஜடழுத்துப் ஜபாறிப்புகளில் தமிழ்
ஜமாழி மட்டுபம காணப்படுகிைது.
ெமற்கிருதம் முற்ைாக இல்லை என்பது
சிைப்பு. 9-ஆம் நூற்ைாண்டு அைவில்
ெமற்கிருதத்தின் உள்ளீடு இந்பதா-ஆரிய
ஜமாழிகளிலும் பரவியது. நடுகற்
கல்ஜவட்டுகள் ஏைத்தாழ 450
கல்ஜவட்டுகள். இவற்றின் காைம் கி.பி. 5ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் கி.பி. 15-ஆம்
நூற்ைாண்டு வலரயிைானலவ. இவற்றில்
ஜதாண்ணூறு விழுக்காடு
திருவண்ணாமலை, பெைம், தர்மபுரி
மாவட்டங்களில் உள்ைன. எண்பது
விழுக்காடு பல்ைவர் காைற்ைலவ.
நடுகற்கள், முன்னர்க் குறிப்பிட்டவாறு,
ஆநிலர ஜதாடர்பான பூெல் பற்றியன.
ஆநிலர, ஜதாறு என்னும் ஜொல்ைாலும்
குறிக்கப்ஜபறும். எனபவ, நடுகல்
கல்ஜவட்டுகளில், ஜதாறுப்பூெல், ஜதாறு
பகாள், ஜதாறு மீள் என்னும் குறிப்புத்
ஜதாடர்களும், ஜதாறுப்பூெல் அல்ைாத
பவறு பூெல்கள் பற்றிய கல்ஜவட்டுகளில்
“நாடு பாவுதல்” என்னும் குறிப்புத்
ஜதாடரும் காணப்படும்.
கல்சவட்டுகளில் ெமற்கிருதக் கைப்பு:
முன்னர்க் குறித்தவாறு 9-ஆம்
நூற்ைாண்டு வலர, கல்ஜவட்டுகளில்
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“பகாபநரின்லமஜகாண்டான்” என
எழுதினர் எனைாம்.
[கட்டுலர ஆசிரியர் குறிப்பு : “துல்”
என்பது “துைாம்” என்பதன்
அடிப்பலடயில் ஒரு பால் பகாடாமல்
நிலை காட்டுதலைக் குறிக்கும்.
துைாக்பகாலின் தட்டுகள்,
இலணத்தட்டுகள்; எனபவ, இலண அற்ை
என்னும் நிலைலயக் குறிக்க “அதுல்”
என்று குறிப்பர். பநர்மலைச் ஜொற்கலை
எதிர்மலைச் ஜொற்கைாக்கச் ெமற்கிருதச்
ஜொற்களில் “அ” எனும் ஒரு
முன்ஜனாட்லடச் பெர்ப்பர்.
எடுத்துக்காட்டாக, “நியாயம்” ->
”அநியாயம்” ; “தர்மம்” -> “அதர்மம்”
என்பன பபால், “துல்” -> “அதுல்”
(இலணயற்ை, ஒப்பற்ை).]

அலமயும். இங்கு, “இல்” என்னும்
பவற்றுலம இடபவற்றுலமயாகும். இந்த
இடபவற்றுலம, கல்ஜவட்டுகளில்
இல்ைாமல் பபாவதுண்டு (ABSENCE OF
LOCATIVE). எடுத்துக்காட்டாக,
“தஞ்ெோவூர் எடுப்பித்த திருக்கற்றளி”
என்னும் கல்ஜவட்டுத் ஜதாடரில், “இல்”
என்னும் இடபவற்றுலம உருபு இல்லை.
தஞ்ொவூர் என்னும் ஒருவர் கட்டுவித்த
பகாயில் என்னும் ஜபாருள்
இக்கல்ஜவட்டுத் ஜதாடரில்
அலமகிைபதயன்றித் தஞ்ொவூரில்
கட்டுவித்த பகாயில் என்னும் ஜபாருள்
பநரடியாக அலமயவில்லை. அடுத்து,
தமிழில் உள்ை இரண்டாம் பவற்றுலம
பற்றியது. யார், எது என்னும்
பகள்விகளுக்கு விலடயளிப்பது பபால்
அலமயும் ஜதாடர்கலை இதற்கு
எடுத்துக்காட்டாகச் ஜொல்ைைாம்.
மற்ஜைாரு கல்ஜவட்டில், பகாயிலில்
நந்தா விைக்ஜகரிக்கத் ஜதாண்ணூற்ைாறு
ஆடுகலைக் ஜகாலடயாக அளித்தது
பற்றிக் குறிப்பிடுலகயில்,

மணிப்பிரவோளம்:
தமிழில் ெமற்கிருதக் கைப்பு
மிகுந்தபபாது அது, மணிப்பிரவாைம் என
அலழக்கப்பட்டது. மணியும் பவைமும்
கைந்தது பபான்று என்று அலதப்
ஜபருலமப்படுத்தியதுண்டு.
மணிப்பிரவாைத்லதப் பற்றி
வீரபொழியம் என்னும் நூல்
குறிப்பிடுகிைது.

“…… ஆடு சதோண்ணூற்றோறு”
என்னும் ஜதாடர் உள்ைது. இதில்,
இரண்டாம் பவற்றுலம காட்டப்படாதது
மட்டுமன்றி, எண்ணிக்லகலயக்
குறிக்கும் ஜொல் இடவை மாற்ைம்
ஜபற்றுள்ைலதக் காணைாம். இலத
ஆங்கிைத்தில், (ABSENCE OF ACCUSATIVE
AND QUANTIFIER FLOATING) என்பார்கள்.
“ஜதாண்ணூற்ைாறு ஆடு”
என்ைலமயபவண்டிய வடிவம், “ஆடு
ஜதாண்ணூற்ைாறு” என
மாற்ைமலடந்துள்ைது.

கல்சவட்டு சமோழி:
நாம் அறிந்துள்ை தமிழ்
ஜமாழிக்கும் கல்ஜவட்டுகளில் பயிலும்
தமிழ் ஜமாழிக்கும் பவறுபாடு உண்டு.
கல்ஜவட்டுகளின் இைக்கணமும்
பவறுபடும். ஒரு சிை எடுத்துக்காட்டுகள்
வழி இலவ விைக்கப்படுகின்ைன. ஜமாழி
இைக்கணத்தில், ஜமாழியின்
புைவடிவலமப்லபச் ொர்ந்து பை
வலககளில் ஜபாருள் காணல் நிகழும்.
இலத ஆங்கிைத்தில் (MORPHOLOGICAL
CASE MARKING) எனக் குறிக்கைாம்.
தமிழில் உள்ை எட்டு பவற்றுலமகளில்
ஒன்று இடபவற்றுலம (LOCATIVE CASE).
எங்கு, எப்பபாது என்னும்
பகள்விகளுக்கு விலடயளிப்பது பபால்
அலமயும் ஜதாடர்கலை இதற்கு
எடுத்துக்காட்டாகச் ஜொல்ைைாம். “நான்
பகாலவயில் குடியிருக்கிபைன்” என்னும்
ஜதாடரில், எங்கு என்னும் பகள்விக்கு
“பகாலவயில்” என்பது விலடயாக

அடுத்து, ஜமாழி அலமப்பில், ஒரு
ஜொற்ஜைாடரில் எழுவாய்,
ஜெயப்படுஜபாருள், பயனிலை (விலன
முற்று) என்னும் மரபு உண்டு.
ஆங்கிைத்தில் இலத SUBJECT-OBJECTVERB , SOV என்பர். இந்த அலமப்பு
முலை கல்ஜவட்டுகளில் இல்லை. இது,
பின்வரும் கல்ஜவட்டுத் ஜதாடர்களின்
வாயிைாக அறியப்படும்;
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எ-டு 1.
“யோண்டு நந்திப்ரபோத்தனரயர்க்கு
பத்சதோன்பதோவது”

ஜெய்திகள். கணினித் ஜதாழில் நுட்ப
ஆய்வாைர்கலைக்ஜகாண்டு பை
நிரல்கலை (PROGRAMS) உருவாக்கிக்
கல்ஜவட்டுகளின் தரவுத்ஜதாகுப்பிலன
அலமத்துக் கல்ஜவட்டுகளின் பாடங்கள்,
கல்ஜவட்டுகலை நாம் புரிந்துஜகாள்ளும்
நுட்பத்லதக் கணினிக்குள் புகுத்துதல்
ஆகிய பல்பவறு கூறுகலை முருலகயன்
அவர்கள் பகிர்ந்துஜகாண்டார்.

எ-டு 2.
“நம் பிரோட்டியோர் னகவழி சகோடுத்த
கோசு இருநூறு”
எ-டு 3.
“திருச்சுற்று மோளினக எடுப்பித்தோன்
ரெநோபதி இரோமன் கிருஷ்ைன்”

முன்னர் அவர் குறிப்பிட்டவாறு,
கல்ஜவட்டுகலைப் புரிந்துஜகாள்ை
அவற்றுக்கான இைக்கணத்லதயும்
விதிகலையும் அறிந்திருத்தல்,
கணினிக்குள் பதிவு ஜெய்யப்பட்ட
தரவுத்ஜதாகுப்பிலிருந்து தரவுகலை
மீட்ஜடடுத்தல் (INFORMATION
EXTRACTION) ஆகிய ஜெயல்பாடுகலைக்
லகயாை என்ஜனன்ன ஜெய்யபவண்டும்
என்பது பற்றிய ஓர் அைெல். இைக்கியம்
மட்டுபம அறிந்த தமிழ்ப்
பபராசிரியர்களுக்கும், கல்ஜவட்டியல்
அறிந்த என் பபான்பைாருக்கும் இந்தக்
கணினி நுட்பங்கள் புதியன. ஆனால்,
கணினிப் ஜபாறியாைர்களுக்கு இது
வழிகாட்டும் கல்விமுலை. பமற்குறித்த
ஜவவ்பவறு மூன்று தைங்களிலும்
பயிற்சியுலடய மூவலகயினரும்
ஒருங்கிலணந்து பணியாற்றும்பபாது
கல்ஜவட்டுகளின் கணினியாக்கம்
வரைாற்லையும் ஒருங்கிலணக்கவல்ைது.

அடுத்து, ஜமாழி ஒலிப்புத்
ஜதாடர்பானது. இரண்டு ஜொற்களின்
ெந்திப்பில் ஏற்படும் ெந்தி,
கல்ஜவட்டுகளில் இல்ைாமல் பபாவது
(ABSENCE OF SANDHI). கீழ் வரும்
எடுத்துக்காட்டுகலைக் காண்க.
“சபோற்சறோக்னக ஆர்”
“சபரும்புலி ஊர்”
“ரகோ இல்”
இவற்லைப் பழகு தமிழில்,
ஜபாற்ஜைாக்லகயார், ஜபரும்புலியூர்,
பகாயில் என நாம் வழங்குபவாம்.
கல்ஜவட்டுகளில் அவ்வாறில்லை.
கல்சவட்டுகளின் கணினியோக்கமும் தரவு
ரமைோண்னமயும்:
(CORPUS LINGUISTICS AND DATABASE
COMPILATION)
கல்ஜவட்டுகலைக் கணினிக்குள்
ஜகாணர்ந்து அதன் ஜெய்திகலைத் –
தரவுகலை - ஜதாகுத்தல், பமைாண்லம
ஜெய்தல், அதற்கான பதடு ஜபாறி
அலமத்தல் ஆகிய ஜதாழில் நுட்பம்
பற்றிய கருத்துப் பகிர்வு பிற்பகல்
நிகழ்வாய் அலமந்தது. ஒரு ஜமாழி
(MONOLINGUAL), ஒரு காைம்
(SYNCHRONIC), வரைாற்றுப் பார்லவ
(DIACHRONIC) ஆகிய பை
நிலைகலைப்பற்றி முருலகயன் அவர்கள்
எடுத்துலரத்தார்கள். கணினி மற்றும்
கணினியாக்கம் ஜதாடர்பான நுட்பமான

கல்ஜவட்டுகலைக் கணினிக்கு
எவ்வாறு புரியலவத்தல் என்பதற்குச் சிை
எடுத்துக்காட்டுகள் விைக்கப்பட்டன.
ஜெங்கம் நடுகற்கள் ஆய்வுக்கு
எடுத்துக்ஜகாள்ைப்பட்டன. கல்ஜவட்டுப்
பாடம் (TEXT), பை பகுதிகைாகப்
(SEGMENTATION) பிரிக்கப்படுகின்ைன.
முழுப்ஜபாருள் தருகின்ை
ஜொற்கைாகபவா, இடத்லதப்
ஜபாறுத்துப் ஜபாருள் ஜகாள்ளும்
ஜொற்கைாகபவா பிரிக்கப்படுகின்ைன.
பின்னர் அலவ, ஆள் ஜபயர்,
இடப்ஜபயர், எண்ணுப்ஜபயர் என்பது
பபான்ை அலடயாைப்படுத்தும்
ஜபயர்கைாகக் குறிக்கப்படுகின்ைன.
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கல்சவட்டுகள் சிை:
முருலகயன் அவர்கள் சிைப்பான
சிை கல்ஜவட்டுகளின் படங்கலைக்

காண்பித்துச் ஜெய்திகலைச் ஜொன்னார்.
அவற்றுள் சிை இங்பக
காட்டப்ஜபறுகின்ைன:
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திருமுகம் கிலடக்கப்ஜபற்ை நாட்டார்
அதலனத் ஜதாழுது தலைபமல் லவத்துக்
அலதச் ஜெவிமடுத்துக் பகட்டு எழுதும்
அரசு அதிகாரி ஒருவர் இருக்கிைார். அவர்
ஜபயர் திருமந்திர ஓலை. எழுதப்பட்ட
ஓலையின் படி (நகல்) ஒன்று ஜகாலட
நிைம் இருக்கும் ஊரின் நாட்டார்
ெலபக்குச் ஜெல்கிைது. அரெனின்
ஆலணயாதைால் அது திருமுகம்
எனப்படுகிைது. ஜகாள்கின்ைனர்.
பிடாலகயாகிய ஊர்ப்பகுதியில்
யாலனஜகாண்டு சுற்றிவந்து நிைத்தின்
எல்லைலயக் குறித்து, எல்லைகள்
புைனாகுமாறு அலடயாைக்கற்கலையும்
கள்ளிலயயும் நடுகின்ைனர். கல்லும்
கள்ளியும் நாட்டி எல்லை வகுத்த
பின்னர்ப் ஜபாதுமக்களுக்கு
அச்ஜெய்திலய அறிவிக்கின்ைனர்.
பகாயில் சுவரில் அரெனின் ஆலண,
கல்ஜவட்டாகப் ஜபாறிக்கப்படுகிைது.
கல்லின்பமல் ஜபாறிக்கும் முன்பு
கல்ஜவட்டு வாெகம் கல்லில் ஜெங்காவி
ஜகாண்டு எழுதப்படுகிைது. மக்கள்
பார்லவக்கு அரெனின் ஆலண எட்டுவது
இவ்வலகயில்தான்.

முடிவுனர:
கல்ஜவட்டுகள்
ஜமய்யானலவயா? கல்ஜவட்டுகள்
நம்பிக்லகக்குரியனவா? என்று சிை
பகள்விகள் எழுந்தன. கல்ஜவட்டுகள்
எவ்வாறு ஜபாறிக்கப்பட்டன என்பலத
அறிந்தால் ஐயங்கள் அகலும். அரென்
நிைக்ஜகாலட பற்றிய ஆலணலய
பநரடியாக வாய் ஜமாழி அறிவிக்கிைான்.
வாய்ஜமாழி ஆலணலயக் குறிக்கும்
ஜொல் திருவாய்க்பகழ்வி.

கல்ஜவட்டுகள் மிக
முதன்லமயான ொன்ைாதாரங்கள்.
கல்ஜவட்டுகலைப் படித்தறிதல் ஓர்
அருலமயான கலை. கல்ஜவட்டுகலைக்
கணினிக்கும் இலணயத்துக்கும்
ஜகாண்டு ஜென்று தரவுத் ஜதாகுப்பாக்கிப்
பயன்படுத்தும்பபாது வருங்காைத்தவர்
வரைாறு அறியவும் பாதுகாத்து
முன்ஜனடுத்துச் ஜெல்ைவும்
மிகப்பயன்படும் என்றும், இைக்கியப்
பபராசிரியர்கள், கல்ஜவட்டு
அறிந்தவர்கள், கணினித் ஜதாழில் நுட்பம்
அறிந்தவர்கள் அலனவரும்
ஒன்றிலணந்து பணியாற்ை
பவண்டுபகாள் விடுத்தும் முருலகயன்
அவர்கள் கல்ஜவட்டியல் பயிைரங்லக
நிலைவு ஜெய்தார்.
___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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8 . கோவிரியின் வடக்ரக முெிறி-சபரம்பலூர் பகுதியில்
பண்லடய சபௌத்தச் சுவடுகள்

— முனைவர். ரதசமோழி
மக்கள் வணங்கி வழிபட்டு
வருவதாகவும் ஜதரிவிக்கிைார்.

தமிழறிஞர் மயிலை
சீனி.பவங்கடொமி அவர்களின் நூல்
(1940) முதற்ஜகாண்டு, ஜதாடர்ந்து பை
ஜபைத்த ஆய்வாைர்கள் குறிப்பிட்ட
புத்தர் சிலைகள் வலர யாவற்லையும்
ஜதாகுத்து, ஜென்ை நூற்ைாண்டின்
இறுதியில் ஜவளியிடப்பட்ட
"தமிழ்நாட்டு வரைாறு
பொழப்ஜபருபவந்தர் காைம்" என்ை
நூலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ைது. தமிழக
அரொல் 1998 ஆம் ஆண்டு ஜவளியிட்ட
இந்த நூலில், தமிழகத்தில் காணப்ஜபறும்
புத்தர் சிலைகஜைன 19 புத்தர் சிலைகள்
காணப்படுகின்ைன எனக் குறிப்பிடும்
ஜபைத்த சிலைகள் ஆய்வாைர் முலனவர்
பா. ஜம்புலிங்கம், ஜதாடர்ந்து தனது
கைஆய்வுகள் மூைம் பமலும் ஒரு 65
புத்தர் சிலைகலை அலடயாைம் கண்டு
ஆவணப்படுத்தியுள்ைார்.

இந்நாட்களில் பமற்ஜொன்ன
திருச்சி தஞ்லெ மாவட்டங்களும்
பதலவக்பகற்பவும்
காைமாறுதலுக்பகற்பவும் பற்பை
மாவட்டங்கைாகப்
பிரிக்கப்பட்டுவிட்டன. தமிழகத்தில்
கிலடத்து வரும் புத்தர் சிலைகளில்
ஜபரும்பான்லம அமர்ந்த பகாைத்தில்
தியானம் ஜெய்யும் புத்தரின் உருவங்கள்.
புத்தரின் சிலையுருவத்தின் தலையில்
ஞானத்லத உணர்த்தும் தீச்சுடர் வடிவில்
முடி, நீண்டு ஜதாங்கும் காதுகள்,
இதழ்களில் புன்னலகயுடன் கண்கலைச்
சிறிபத மூடிய நிலையில் அலமதியான
முகம், பரந்த மார்புடனும் திரண்ட
பதாள்களுடனும் மார்பில் பமைாலடயும்
இலடயில் ஆலடயும் அணிந்திருக்கும்
நிலை, லகயில் தர்மெக்கரக்குறியும்
ஜநற்றியில் திைகக்குறியும் பபான்ை
அலடயாைங்கள் என்ை ஜபாதுக்
கூறுகளுடன் கூடிய வலகயில்
வடிவலமக்கப் பட்டிருக்கும் புத்தர்
சிலைகபை ஜபரும்பாலும்
பொழமண்டைப் பகுதியில்
கண்ஜடடுக்கப்பட்டுள்ைன.

கால்நூற்ைாண்டிற்கும் முன்னர்
தனது முலனவர் பட்ட ஆய்வுக்காகத்
ஜதாடங்கி, வரைாறு கூறும் அக்காை
பொழமண்டைத்தில் (அல்ைது பிந்லதய
ஆங்கிபையர் ஆட்சியில் ஒருங்கிலணந்த
தஞ்ொவூர், ஒருங்கிலணந்த திருச்சி,
மற்றும் புதுக்பகாட்லட ஜில்ைா
பகுதிகளில்) புத்தர் சிலைகலைத் பதடி
ஆய்வு பமற்ஜகாண்டு பற்பை புத்தர்
சிலைகலை தமிழரின் கவனத்திற்குக்
ஜகாண்டுவந்தவர் முன்னாள் தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகக் கண்காணிப்பாைரான
முலனவர் பா. ஜம்புலிங்கம் அவர்கள்.
பொழர் ஆட்சியின் இறுதிக்காைம் வலர
ஜபௌத்தம் ஜெழித்திருந்தது என்பது
ஆய்வுவழியாக இவர் கண்டறிந்த ஜெய்தி.
பமலும் இவர், சிை சிலைகலை புத்தர்
என்று அறிந்பதா அல்ைது அறியாமபைா

பா.ஜம்புலிங்கம்
ஜவளிக்ஜகாணர்ந்த புத்தர் சிலைகளில்
ெற்பை மாறுபட்டு கவனத்லதக் கவர்வது
"மீலெ லவத்த புத்தர்" சிலை (பார்க்க:
தமிழ்முரசு நாளிதழ் - ஜூலை 1999
ஜெய்தி). திருச்சி மாவட்டத்தின் முசிறி
வட்டத்தில் மங்கைம் என்ை சிற்றூரின்
அரவாண்டியம்மன் பகாவில் (அரவாயி
அம்மன் பகாவில் எனவும்
அலழக்கப்படும் இக்பகாயிலின்
புவியிடக் குறியீடு: 11.050535, 78.480055)
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அருபக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இச்சிலை
கி.பி.10-ஆம் நூற்ைாண்லடச் ொர்ந்தது
என்று ஆய்வாைர்கைால் அலடயாைம்
காணப்பட்டுள்ைது. மீலெயுடன்
காணப்படும் இதுபபான்ை புத்தர் சிலை
இதுவலர தமிழகத்தில் பவஜைங்கும்
காணப்ஜபைவில்லை. முன்னாட்களில்
இந்த முசிறி-ஆத்தூர்-ஜபரம்பலூர் பகுதி
வணிகத்தைமாக இருந்திருக்கக்கூடும்
என்பதும், பை புத்தர் சிலைகள்
காணப்படும் இப்பகுதியில் ஜபௌத்தம்
அக்காைத்தில் ஜெழித்திருந்திருக்கக்கூடும்
என்பதும், அங்கு வணிக பநாக்கில்
வந்தவர் இந்தச் சிலைலய
உருவாக்கியிருக்கக்கூடும் என்பது
ஆய்வாைர்கள் கருத்து. இச்சிலையின்
பீடத்தில் அமர்ந்த நிலையில் மூன்று
சிங்க உருவங்களும் காணப்படுகின்ைது.
இது பொழமண்டைத்தில் உள்ை பிை
புத்தர் சிலைகளில் இருந்து
பவறுபட்டிருப்பது இதன் தனிச்சிைப்பு.

அரவாண்டியம்மலனக் குைஜதய்வமாகக்
ஜகாண்ட அவர்கள் 'அருள்மிகு
ஜெட்டியப்பன் சுவாமி' என்ைலழத்த
இந்த மீலெ புத்தருக்கு அங்கு ஒரு
பகாவில் கட்டி வழிபட விருப்பம்
ஜதரிவித்ததாகவும் அன்று ஜவளிவந்த
நாளிதழ் ஜெய்தி கூறுகின்ைது.

பாகிஸ்தான் பகுதியில், காந்தார
கலைவடிவ புத்த ெமய சிற்பங்களின்
பாணியில் வடிக்கப்பட்டுள்ை,
மீலெயுடன் கூடிய 'பபாதிெத்துவ
லமத்பரயர்' (கிமு 3 - 4ம் நூற்ைாண்டு)
சிலையின் வடிவத்லதப் பபாை,
மீலெயுடன் கூடிய இந்த 6 அடி உயரப்
புத்தர் சிலைலயப் பா. ஜம்புலிங்கம்
அலடயாைம் காட்டிய பின்னர், சிலை
புத்தரின் சிலை எனத் ஜதளிவாகத் அறிந்த
பின்னரும், அப்பகுதி மக்கள் புத்தலர
'ஜெட்டியார்' என அலழக்கத்
ஜதாடங்கியதாகவும்,

புத்தர் உயிர்க்ஜகாலைலய
மறுத்தவர். ஆனால், மங்கைம்
அரவாண்டியம்மன் பகாயிலிபைா
பிராணிகலைப் பலி ஜகாடுப்பது
வழக்கம். இதனால் புத்தருக்கு தனியாக
ெந்நிதி ஒன்று கட்டி, அங்கு புத்தர்
சிலைலய எழுந்தருைச் ஜெய்து,
பலியிடும் நாட்களில் அலதப் புத்தர்
காணாதவாறு, புத்தருக்கு முன்னர் ஒரு
திலரச் சீலை அலமத்து மூடிவிடுவலத
வழிபடும் மக்கள் வழக்கமாகக்
ஜகாண்டுள்ைார்கள்.

ஜபாதுவாக, பொழ நாட்டில் புத்தலர
சிவனார், அமணர், ொம்பான், ஜெட்டியார்,
நாட்டுக்பகாட்லடச் ஜெட்டியார்,
பழுப்பர் எனப் பைவாைான ஜபயர்களில்
அலழப்பலத வழக்கமாகக்
ஜகாண்டுள்ைதாகவும் ஜதரிகிைது.
தஞ்ொவூர்-மன்னார்குடி ொலையில்
ஜபரண்டாக் பகாட்லடயில் உள்ை புத்தர்
சிலைலய, அது புத்தர் என அறியாது
ஊர்மக்கள் ‘ொம்பான்’ என்றும்,
அய்யம்பபட்லடயில் 'முனீஸ்வரன்'
என்றும், ஜபருஞ்பெரியில் 'ரிஷி'என்றும்
கூறி வழிபட்டு வருகிைார்கள்.
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காவிரியின் வடகலரயில் முசிறி
அருபக அலமந்துள்ை மீலெ புத்தர்
பபாைபவ; காவிரியின் வடகலரயில்
ஜபரம்பலூர் ஜெல்லும் வழியிலும்,
திருச்சிக்கு வடக்பக 80 கி.மீ. ஜதாலைவில்
புத்த ெமயம் தலழத்திருந்து இன்று
மலைந்து பபானதன் அலடயாைமாகத்

ஜதால்லியல் தடயங்கைாகப் பற்பை புத்த
சிலைகள் காணப்படுவலத, மா.
இராெமாணிக்கனார் வரைாற்ைாய்வு
லமயத்தின் வரைாற்று ஆய்வாைர் தனது
கட்டுலர ஒன்றில் ஜகாடுத்துள்ைார்.
அப்பகுதி அவ்வாபை கீபழ
ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ைது:

"பயைரநரம் என்ைரவோ மூன்று மணிரநரந்தோன். ஆைோல், வழிசயங்கும் விரவிக்
கிைந்த புத்தர் சினைகனளக் கண்டு ஆச்ெரியப்பட்டுக் சகோண்ரை சென்றதோல்தோன் அவ்வளவு
ரநரம். ஒரு கோைத்தில் அந்தப் பகுதியில் புத்த மதம் தனழத்ரதோங்கியிருந்திருக்க ரவண்டும்.
னெத்தியங்களும் விகோனரகளும் அங்கு இருந்திருக்க ரவண்டும். புத்தம் ெரைம் கச்ெோமி என்ற
பிக்குகளின் ெரை ரகோஷங்கள் இரவு பகைோக அந்தப் பகுதிகளில் எதிசரோலித்திருக்கரவண்டும்.
இல்ைோவிட்ைோல் சதருவுக்கு ஒன்று வயலுக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் அத்தனை புத்தர் சினைகள்
எப்படி வந்திருக்க முடியும்? அதிலும் அமர்ந்த நினையிலிருந்த ஒரு சிற்பம் கிட்ைத்தட்ை ஆறு
அடிக்குப் பிரம்மோண்ைமோக இருந்தது. இதில் வருத்தம் தரக்கூடிய சுவோரசியமோை நிகழ்ச்சி
என்ைசவனில், 'இனத புத்தர் என்று யோர் செோன்ைது? இவர் சகோங்குச் ெோமியோர்!' என்று அங்ரக
இருந்தவர்கள் கூறியதுதோன்"
- ெ. கமைக்கண்ைன்

முசிறி-மங்கைம் மீலெ புத்தலர
ஜெட்டியார் என அப்பகுதி மக்கள்
அலழப்பது பபாைபவ, ஜபரம்பலூர்
மாவட்டம் தியாகனூர்ப் பகுதி மக்களும்
புத்தலர ஜகாங்குச் ொமியார் என
அலழக்க விரும்புகிைார்கள்.
கிலடத்துள்ை இரு 6 அடி உயரச்
சிலைகள் 11 ஆம் நூற்ைாண்லடச்
பெர்ந்தலவ. ஒரு புத்தர் சிலைக்குத்

தூண்களுடன் அலமந்த சிறு பகாவிலும்
(புவியிடக் குறியீடு: 11.560897, 78.780151),
வயல்ஜவளியில் கிலடத்த மற்ஜைாரு
புத்தர் சிலைக்கு தியாகனூர்ப் பகுதியில்
தியான மண்டபம் ஒன்றும் உருவாக்கி
(புவியிடக் குறியீடு: 11.558442, 78.779749)
புத்தர் சிலைலய வழிபாட்டிற்குரிய
சிலையாகவும் மாற்றிவிட்டிருக்கிைார்கள்
அவ்வூர் மக்கள்.
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பகாவிலில் இந்துக்கடவுலை
வழிபடும் முலையிபைபய பூலெகள்,
வழிபாடுகள், அைங்காரங்கள்,
ெர்க்கலரப்ஜபாங்கல் சுண்டல்
பலடயல்களுடன் இந்தச் ொக்கிய முனி
வழிபடப்படுகிைார். ஜபரம்பலூர்
மாவட்டத்திலும், பெைம் மாவட்ட
தியகனூர் பகுதிலயச் சுற்றி பமலும் பை

புத்தர் சிலைகள் இருப்பதாக நாளிதழ்
ஜெய்திஜயான்றும் கூறுகிைது. ஆைகழூர்,
வீரகனூர், பரவாய், ஓகளூர் சிற்றூர்களும்
கிராமங்களும் ஜகாண்ட இப்பகுதியில்
காணப்படும் புத்தர் சிலைகலை
ஜபாதுவாக 'ஜபரம்பலூர் புத்தர்கள்'
என்று குறிப்பிடும் முலை இன்று
வழக்கத்தில் உள்ைது. ஒரு சிை
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சிலைகலைத் தவிர்த்து
ஜபரும்பாைானலவ தலை
துண்டிக்கப்பட்படா அல்ைது
சிலதக்கப்பட்படா அழியும் நிலையில்
உள்ைன. இப்பகுதி இைக்கியத்தில்
மகதநாடு என்று
அலழக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் ஜதரிகிைது.

மீண்டும் ஆய்விற்குச் ஜெல்லும்ஜபாழுது
சிலைகள் சிலதக்கப்பட்படா,
காணாமபை பபாய்விடுவபதா
ஜபரும்பாபைார் எதிர்ஜகாள்ளும்
அனுபவங்கள். ஜதால்லியல்
ஆர்வைர்கள் தனிப்பட்ட ஆர்வத்தில்
கைஆய்வு ஜெய்து கண்டுபிடிக்கும்
ஜதால்லியல் சிலைகளும் தடயங்களும்
உடனடியாக பாதுகாப்புள்ை
அருங்காட்சியகங்களுக்கு அரொல்
மாற்ைப்படுமானால்
சிலைத்திருட்டுகளும் தவிர்க்கப்படும்,
நம் வரைாற்றுச் சின்னங்கலையும்
அழிவில் இருந்து காக்கைாம்.
வரைாற்லை அறிவதிலும்
மீட்ஜடடுப்பதிலும் இந்தத் ஜதால்லியல்
தடயங்களின் முக்கியத்துவத்லத
ஜபாதுமக்களும் உணர பவண்டும்,
அரசும் பாதுகாப்பதில் அக்கலை காட்ட
பவண்டும்.

சிை புத்தர் சிலைகள், குறிப்பாக
அரியலூர் மாவட்டத்தின்
கீழக்ஜகாைத்தூர், அரியலூர்,
கங்லகஜகாண்ட பொழபுரம் இடங்களில்
கிலடத்த புத்தர் சிற்பங்கள்
கங்லகஜகாண்ட பொழபுரம்
அருங்காட்சியகத்தில்
காட்சிப்படுத்தப்பட்டாலும், ஜபரம்பலூர்
புத்தர் சிலைகள் பை ஜபாதுஜவளியில்
பாதுகாப்பின்றிபய உள்ைன என்பது
ஜதால்லியல் ஆய்வாைர்களின் கவலை.
சிைநாட்கள் கழித்து அபத இடத்திற்கு

ெோன்றோதோரங்கள்:
1. பொழநாட்டில் மீலெயுடன் கூடிய புத்தர் சிலை, பா. ஜம்புலிங்கம், தமிழ்க்கலை, தமிழ்
14, கலை 3, ஏப்ரல் 2009, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்ொவூர், தமிழ்நாடு.
2. தமிழ்நாட்டு வரைாற்றுக்குழு, தமிழ்நாட்டு வரைாறு பொழப்ஜபருபவந்தர் காைம், (2ஆம் பகுதி), தமிழ் வைர்ச்சி இயக்ககம், ஜென்லன, 1998.
3. மயிலை.சீனி. பவங்கடொமி, ஜபௌத்தமும் தமிழும், திருஜநல்பவலி ஜதன்னிந்திய
லெவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், ஜென்லன, 1957
4. முசிறி அருபக 6 அடி உயர புத்தர்சிலை கண்டுபிடிப்பு, தமிழ்முரசு, ஜூலை 8, 1999,
பக்கம் 7.
5. மீலெ லவத்த புத்தர்! பொழ நாட்டில் புத்தர் சிலைகலைத் பதடி ஒரு வாழ்நாள் பயணம்.
முலனவர் பா. ஜம்புலிங்கம், தி இந்து தமிழ், பிப்ரவரி 27, 2015.
6. வல்ைலம தாராபயா?, ெ. கமைக்கண்ணன், வரைாறு, இதழ் 3, அக்படாபர்-நவம்பர், 2004,
டாக்டர். மா. இராெமாணிக்கனார் வரைாற்ைாய்வு லமயம்
7. Buddha at the crossroads, A., Srivatsan, Perambalur: The Hindu, (9 June 2012).
8. Meditation centre inaugurated, Staff Reporter, Salem: The Hindu, (29 June 2013).
9. Aravayi Amman Temple-Mangalam - http://www.tn.gov.in/trichytourism/other.htm
புவியிைக்குறிப்புக்கள்:
Ancient Buddha Idol - Mangalam; Mangalam, Tamil Nadu 621205, India (11.050535, 78.480055)
Buddha Temple Salem Tamil Nadu, Salem, Tamil Nadu 636101, India (11.560897, 78.780151)
Buddhar Kovil, Thiyaganur, Tamil Nadu 636101, India (11.558442, 78.779749)
பைங்கள் உதவி:
திரு. மகாத்மா ஜெல்வபாண்டியன் - https://www.facebook.com/mahathma.selvapandiyan
விக்கிபீடியா
________________________________________________
ஜதாடர்பு:
முலனவர். பதஜமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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9 . கரூர் அரவக்குறிச்ெியில் ஸ்ரீபுரோைக் கருத்லத
சவைிப்படுத்தும் அரிய ெமைச் ெிற்பம் கண்டுபிடிப்பு

— து. சுந்தரம்
முன்னுனர:
அண்லமயில், அரவக்குறிச்சிலயச்
பெர்ந்த சுகுமார் பூமாலை என்னும்
வரைாற்று ஆர்வைர் தம்முலடய
ஊர்ப்பகுதியில் ெமணர் குலகத்தைம்,
ெமணச் சிற்பம் ஆகியவற்லைக்
கண்டறிந்துள்ைார். ஜெய்திலயக் பகாலவ
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர்
துலர.சுந்தரம் அவர்களுக்குத்
ஜதரிவித்தார். சுகுமார் பூமாலைபயாடு
பெர்ந்து கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர்
துலர. சுந்தரம் ஆய்வு ஜெய்ததில்
அறியப்பட்ட ஜெய்திகள் இங்கு
தரப்பட்டுள்ைன.

வடிக்கப்பட்டுள்ைன. நடுவில் ஆணும்,
பக்கங்களில் இரு ஜபண்களும்
காணப்படுவதால், ெமண வரைாறு
அறியாத கிராமத்து மக்கள், இந்தச் சிற்பத்
ஜதாகுதிலய முருகன், வள்ளி,
பதவயாலன ஆகிய கடவுள்கைாகக் கருதி
முருகன் பகாயில் எனப் ஜபயரிட்டு
வழிபாடு ஜெய்து வருகின்ைனர்
ெமைச் சிற்பங்கள்:
சிற்பங்கலை ஆய்வு ஜெய்ததில்,
இச்சிற்பங்கள் ெமணச் சிற்பங்கள் என்பது
புைப்பட்டது. நடுவில் இருக்கும் ஆண்
சிற்பத்தின் தலைக்கு பமல் ெமணத்துக்பக
உரிய முக்குலட அலமப்புக்
காணப்படுகிைது. ெமணத் தீர்த்தங்கரர்
சிலைகளில் இது பபான்ை முக்குலட
அலமப்லபக் காணைாம். இங்கு,
சிற்பத்தில் ஆலட அணியாத
ெமணத்துைவியின் நின்ை பகாைமும்,
அவரின் தலைக்குபமல் காணப்படும்
முக்குலட அலமப்பும் இச் சிற்பம் ஒரு
ெமணத் தீர்த்தங்கரரின் சிற்பம் என்பலத
உறுதிப்படுத்துகிைது.

ெமைக்குன்றும் முருகன் ரகோயிலும்:
அரவக்குறிச்சி வட்டத்தில்
அலமந்துள்ை ஒரு சிற்றூர்
கணக்குபவைம்பட்டி. இவ்வூரில்
ஜமாட்லடயாண்டவர் திருக்பகாவில்
என்று மக்கைால் அலழக்கப்படும்
முருகன் பகாயில் அலமந்துள்ைது.
பகாயில் அலமந்துள்ை இடம் ஒரு சிறிய
கரட்டுக் குன்று இருக்குமிடம் ஆகும்.
குன்று பநாக்கியுள்ை சிறிய
ஏற்ைப்பாலதயில் பமபை ஜெல்லுமுன்
ெமதைத்திபைபய மிகப்ஜபரியஜதாரு
பாலை காணப்படுகிைது. மதுலரஆலனமலை நரசிங்கப்ஜபருமாள்
பகாயிலில் அலமந்துள்ை பாலை பபாைச்
ெரிந்து ஜபரிய சுவர் பபாைத்
பதாற்ைமளிக்கிைது. பாலையில்
ெற்பைைத்தாழ ஏழு அடி உயரத்துக்கு
மூன்று ெமணச்சிலைகள் ஒபர இடத்தில்
புலடப்புச் சிற்பங்கைாகச்
ஜெதுக்கப்பட்டுள்ைன. மூன்று
சிற்பங்களும் நின்ை பகாைத்தில்
காட்சியளிக்கின்ைன. நடுவில் ஓர் ஆண்
உருவமும், அதன் இரு பக்கங்களிலும்
இரு ஜபண் உருவங்களும்

சிற்பங்களில் இருப்ரபோர் யோர்?
1) போகுபலியும் அவரின் ெரகோதரிகள்
இருவரும்:
ெமணத் தீர்த்தங்கரரின் இரு
பக்கங்களிலும் இரு ஜபண்ணுருவங்கள்
உள்ைன. ெமணத்தில் இரு ஜபண்கள்
குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். ெமணத்தின்
முதல் தீர்த்தங்கரர் ஆதி நாதர் என்னும்
ரி பபதவர் ஆவார். இவர் ஒரு அரெர்.
இவருக்கு மக்கள் இரு மகன்களும், இரு
மகள்களும். பாகுபலி மூத்த மகன்; பரதன்
இலைய மகன். பிராமி, சுந்தரி இருவரும்
மகள்கள். ஆட்சிலய மகன்கள்
இருவருக்கும் பிரித்துக் ஜகாடுத்துவிட்டு
ரி பபதவர் துைவைம் பமற்ஜகாள்கிைார்.
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ெக்கரவர்த்தியாகும் எண்ணத்தில் பரதன்,
பை நாட்டு அரெர்கலை ஜவல்கிைார்
உடன்பிைந்த பாகுபலிலயயும் ஜகால்ை
நிலனக்கிைார். மனம் ஜவறுத்த பாகுபலி,
தன் பங்குக்கான ஆட்சிப்பரப்லபயும்
உடன்பிைந்தானுக்குக் ஜகாடுத்துவிட்டுக்
காட்டுக்கு ஏகித் தவத்தில் ஈடுபடுகிைார்.
ெபகாதரிகள் பிராமி, சுந்தரி ஆகிய
இருவரும், தவத்லதக் லகவிடுமாறு
பாகுபலிலய பவண்டிக்ஜகாள்கின்ைனர்.
இந்நிகழ்ச்சிலய அடிப்பலடயாகக்
ஜகாண்டு, நடுவில் பாகுபலியும், அவரது
பக்கங்களில் அவரது ெபகாதரிகளும்
நின்றுஜகாண்டிருப்பது பபான்ை
பதாற்ைத்தில், வட இந்தியாவிலும்
ஜதன்னிந்தியாவிலும் பல்பவறு
இடங்களில் ெமணச் சிற்பங்கள்
காணப்படுகின்ைன. எடுத்துக்காட்டாக,
இராஜஸ்தானில் பஜாத்பூர்,
கருநாடகத்தில் அய்ஜஹாஜை, எபைாராக்
குலடவலர, பாதாமிக் குலடவலர,
தமிழகக் கழுகுமலை ஆகிய
இடங்கலைக் குறிப்பிடைாம்.

தந்லதயாகிய ரி பபதவலரப்
பின்பற்றித் துைவைம் பூண்டு
தனிப்ஜபரும் சிைப்லபச் ெமணத்தில்
ஜபற்றிருப்பதால் அவருக்கு ஒரு குலட
காட்டப்படுவதுண்டு. ஆனால், அவர்
தீர்த்தங்கரர் அல்ைர் என்னும்
காரணத்தால் அவருக்கு முக்குலட
இராது. பாகுபலியின் நீண்ட தவம்
காரணமாக அவர் உடலைச் சுற்றிக்
ஜகாடிகள் படர்ந்தலமயால்,
பாகுபலியின் சிற்ப உருவங்களில்
ஆலடயற்ை அவரது உடலைச் சுற்றிக்
ஜகாடிகள் பதான்றுமாறு சிற்ப
பவலைப்பாடு காணப்படும். இந்த
அலமப்பு, மாைா அலமப்பு. எனபவ,
அரவக்குறிச்சியில் இருக்கும் ெமணச்
சிற்பம், முக்குலடபயாடு இருப்பதாலும்,
சிற்பத்தின் உடலில் சுற்றிய ஜகாடிகள்
இன்லமயாலும் தீர்த்தங்கரரான
ரி பபதவபர என்று கருத பநர்கிைது.
பமலும், ரி பபதவர் தம் மகள்களுக்கு
எண்ணும் எழுத்துமாகிய கல்விலயப்
புகட்டியவர் என்று ஸ்ரீபுராணத்தில்
குறிப்பிடப்ஜபறுகிைது. ஜபண் கல்வி
என்பது ெமணர் பபாற்றும் ஒரு கருத்து.
ஜபண் கல்வியின் பமன்லமலயயும்,
அருலமலயயும் தமிழ்ச் ெமணர்
பபாற்றியதன் குறியீடாகபவ ெமணரான
இைங்பகாவடிகள் சிைப்பதிகாரத்தில்
காட்டியுள்ை கவுந்தியடிகலைக்
ஜகாள்ைைாம். ரி பபதவர், தம்
மகள்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்லகயில்,
பிராமிக்குத் தம் வைக்லகயால்
எழுத்லதயும், இடக்லகயால்
எண்லணயும் (கணிதத்லதயும்)
கற்பித்ததாக ஸ்ரீபுராணம் குறிப்பிடுகிைது.

பமற்குறித்த ெமணச் சிற்பங்களின்
பதாற்ை அலமப்லப ஒப்புபநாக்கிப்
பார்க்லகயில், அரவக்குறிச்சியில்
இருக்கும் ெமணச்சிற்பத்தின் நடுவில்
இருப்பவர் பாகுபலி என்னும்
ெமணத்துைவி என்பதாகவும், அவருக்கு
இரு பக்கங்களிலும் நிற்கும் ஜபண்
சிற்பங்கள் பாகுபலியின் ெபகாதரிகைான
பிராமி, சுந்தரி ஆகிபயார் என்பதாகவும்
கருத பநர்கிைது.
சிற்பங்களில் இருப்ரபோர் யோர்?
2) ரிஷபரதவரும் அவரின் மகள்கள்
இருவரும்:
ஆதிநாதர் என்னும் ரி பபதவர்,
ெமணத்தில் முதைாம் தீர்த்தங்கரர்
எனப்பார்த்பதாம். தீர்த்தங்கரர் என்னும்
உயர்நிலை ஜபற்ை இருபத்து நான்கு
பபரின் சிற்ப,ஓவிய உருவங்களுக்கு
அலடயாைமாக அவர்களின் தலைக்கு
பமல் முக்குலட அலமப்புக்
காணப்படும். பார்சுவ நாதருக்கு மட்டும்
முக்குலடயும் அதன்கீபழ அவலரக்
காக்கின்ை நாகமும் தலைபமல்
காட்டப்பட்டிருக்கும். பாகுபலி தம்

ஸ்ரீபுரோைத்திலிருந்து சிை வரிகள்

” பகவோன் ....................
ஸ்ரீஅஸ்தமிரண்டுைோலும் ஒரு
முனறயிரைரய எழுத்தினையும்
எண்னையும் அவர்கட்குக்
கோட்டியருளிைர்.
அங்ஙைம் கோட்டி அவருள்
பிரோம்மிசயன்னும் சபண்ணிற்கு தக்ஷிை
அஸ்தத்தோல், ‘சித்தந்நம:’ என்சறடுத்துக்
சகோள்ளப்பட்ை மங்களத்னதயும், ...........
அக்ஷரமோனையினையும்,
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ெம்ரயோகோக்ஷரங்களது பிறப்பினையும்
உபரதசித்தைர்.
சுந்தரிசயன்னும் சபண்ணிற்கு வோம
அஸ்தத்திைோல் ஒன்று, பத்து, நூறு,
ஆயிரமுதைோக ஒன்றிற்சகோன்று
பதின்மைங்கோகிய
கணிதஸ்தோைங்கனளயும். சபருக்குதல்,
ஈதல் முதைோகிய ரஷோைெ
பரிகர்மங்கனளயும் உபரதசித்தருளிைோர்.
இங்ஙைம் ஸ்வோமி தமது தக்ஷிை
அஸ்தத்திைோல் எழுத்துக்கனள
உபரதசித்ததோல் எழுத்துக்கள் வைமோக
வளர்ந்தை; வோமஹஸ்தத்திைோல்
எண்கனள உபரதசித்தருளியதோல்
எண்களது ஸ்தோைம் இைமோக வளர்ந்தது.

வைப்புைத்திலிருந்து இடப்புைமாகப்
பத்து, நூறு, ஆயிரம் என எண்கள்
எழுதப்படுவது ஆராயத்தக்கது.
ஜதால்காப்பியத்திலும், எழுத்து
இடமிருந்து வைப்புைமாகவும், எண்கள்
வைமிருந்து இடப்புைமாகவும்
படிக்கப்படுதலைப் பற்றிய குறிப்பு
உள்ைது. அரவக்குறிச்சியின் ெமணச்
சிற்பத்தில், தீர்த்தங்கரருக்கு வைப்புைம்
நிற்கும் (ஒளிப்படத்லதப் பார்க்கும் நம்
பார்லவயில் அல்ை) பிராமி தன்
வைக்லகலய எழுதும் பாணியில்
உயர்த்தி லவத்துள்ைலதயும்,
இடக்லகலய, எழுதப்படுகின்ை
ஏட்டிலன ஏந்தும் பாணியில் தாழ்த்தி
லவத்துள்ைலதயும் காணைாம். இலதப்
பிராமி என்பவள் எழுத்லதக் கற்ைலதக்
குறிப்பால் உணர்த்தும் குறியீடாகக்
ஜகாள்ைைாம். தீர்த்தங்கரருக்கு
இடப்புைம் நிற்கும் சுந்தரியின்
சிற்பத்தில், சுந்தரி தன் இடக்லகலய
உயர்த்தியும், வைக்லகலயத் தாழ்த்தியும்
லவத்துள்ைலதக் காணைாம்.

”
தமிழ் எழுத்துகள் இடமிருந்து
வைமாக எழுதப்பட்டன;
எழுதப்படுகின்ைன. தமிழில் எண்கள்
வைமிருந்து இடமாகச் சுட்டப்பட்டன.
இன்றும் எண்களின் ஒன்று, பத்து, நூறு,
ஆயிரம் ஆகிய பகுப்புகளில், வைப்புைம்
முதலிடத்தில் ஒன்று, அடுத்து,
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சிற்பத்ஜதாகுதியில் நடுவில் இருப்பவர்
ரி பபதவரா? அல்ைது பாகுபலியா?
கீழ்க்காணும் தரவுகள் ஆய்வுக்குரியன.
1) ஆண் சிற்பத்தில் முக்குலட
காணப்படுகிைது.
2) ஆண் சிற்பத்தில் உடலில் ஜகாடிகள்
காணப்படவில்லை.
3) ஜபண்கள் இருவரின் லகப்பாணி
அல்ைது முத்திலர, ஆதிநாதர் எண்ணும்
எழுத்தும் கற்பித்த மகள்கைாகச் சுந்தரி,
பிராமி இருவலரக் குறிப்பதாக உள்ைது.

சிற்பம் ஜகாங்குப்பகுதியில்
அலமந்துள்ைது என்பது ஜகாங்கு
நாட்டுக்குப் ஜபருலம பெர்ப்பதாகும்.
ெமைச் சிற்பத்தின் கோைம்:
ெமணம், தமிழகத்தில், குறிப்பாகப்
பாண்டிநாட்டிலும்
ஜகாங்குப்பகுதியிலும் கி.பி. 12-ஆம்
நூற்ைாண்டு வலர ஜெல்வாக்பகாடு
இருந்துள்ைது என்று வரைாற்றுக்
குறிப்புகள் வாயிைாக அறிகிபைாம்.
இதன் அடிப்பலடயில், இச் ெமணச்
சிற்பத்தின் காைத்லதக் கி.பி. 12-ஆம்
நூற்ைாண்டுக்கு முன்னதாகக் ஜகாண்டு
ஜெல்ைைாம். சிற்பத்தின் பழலமயான
ஒளிப்படம் ஒன்று, மிகுதியான
சிலதவுகலைத் ஜதளிவாகக் காட்டுகிைது.
ஒட்டு ஜமாத்தச் சிற்ப அலமதிலயயும்
ெமணத்தின் மறுமைர்ச்சிக் காைத்லதயும்
கருத்தில்ஜகாண்டால், சிற்பத்தின் காைம்
கி.பி. 7 அல்ைது 8-ஆம் நூற்ைாண்டு எனக்
கருதக் கூடுதல் வாய்ப்புள்ைது.

பமற்காணும் தரவுகள்,
அரவக்குறிச்சியில் இருக்கும் ெமணச்
சிற்பம் ஆதிநாதருலடயது என்னும்
முடிலவ பநாக்கி நம்லம
நகர்த்துகின்ைன. இரு பவறு
கருதுபகாள்கலையும் ஆய்வறிஞர்கள்
சிைர் இன்னும் ஜதாடர்ந்து ஆய்வு
ஜெய்துவருகின்ைனர். ஆய்வு என்பது ஒரு
குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் முடிந்து
பபாவதல்ை. மீைாய்வுகள் ஜதாடரும்
நிலையில், நாம் எட்டிய (அல்ைது நாம்
எட்டியதாக எண்ணிய ) முடிவுகள்
மாைக்கூடும். தமிழகத்தில், ஆதிநோதர்,
மகள்களோை பிரோமி, சுந்தரி ஆகிரயோர்
இனைந்த அரிய சிற்பம் இது ஒன்ரற
எைக் கருதைோம். இவ்வரிய ெமணச்

முடிவுனர:
தமிழகத் ஜதால்லியல் துலையினர்
இச் சிற்பத்லத மீைாய்வு ஜெய்து பமலும்
புதிய ஜெய்திகலை ஜவளிக்ஜகாணர
ஆவன ஜெய்யபவண்டும்.

நன்றி -துனை நின்றவர்கள் :
1) "மின்தமிழ்" இலணயக்குழுவினர்
2) திரு. பானுகுமார், ெமண அறிஞர், ஜென்லன.
3) திரு நா.கபணென், தமிழறிஞர், ஹூஸ்டன்.
4) திரு. கனக அஜித தாஸ், பபராசிரியர், ஜென்லன.
5) திரு. இராமச்ெந்திரன், ஜதால்லியல் துலை (பணி நிலைவு), ஜென்லன.
நன்றி - ஜதால்லியல் பதடலுக்கு மூைமாய் நின்ைவர்: திரு. சுகுமார் பூமாலை.
___________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
துலர. சுந்தரம், கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.
அலைபபசி : 9444939156.
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10 . ரவட்டவைம்

11ம்

நூற்றோண்லடச் ரெர்ந்த ரெோழர்கோைச்

செக்கு கல்சவட்டு

— து.சுந்தரம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்,
பவட்டவைம் அடுத்த ஜெல்ைங்குப்பம்
கிராமத்தின் ஜபரிய ஏரிக்கலரயில் ஜெக்கு
கல்ஜவட்டு ஒன்று
கண்ஜடடுக்கப்பட்டது. மாவட்ட
வரைாற்று ஆய்வு நடுவத்தின் குழுவினர்
ஜெல்ைங்குப்பம் கிராமத்திற்கு ஜென்று
ஜபரிய ஏரிக்கலரயின் மண்ணில்
புலதந்திருந்த கல் ஜெக்லகத் பதாண்டி
எடுத்து ஆய்வு ஜெய்தனர். ஆய்வில்
அந்தக் கல் ஜெக்லகச் சுற்றி கல்ஜவட்டு
ஜபாறிக்கப்பட்டு இருந்ததும், அது
பொழர் காைம் 11ம் நூற்ைாண்லடச்
பெர்ந்தது என்பது ஜதரியவந்தது. கூரியூலர
பெர்ந்த ஜபருவன் என்ை சினபலகயின்
மகன் பெந்தன் என்பவர் இந்தச் ஜெக்லக
ஜெய்து ஜகாடுத்துள்ைதாக கல்ஜவட்டில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது
என்பதாக வரைாற்று ஆய்வு நடுவம்
குழுவினர் கூறினார். பமலும், "இந்தச்
ஜெக்கு கல்ஜவட்டு இவ்வூரில்
கிலடத்தது அரிய கல்ஜவட்டு. இந்தக்
கல்ஜவட்டில் குறிக்கப்படும் மகாபதவர்
என்பது சிவலனக் குறிக்கிைது. பமலும்,
ஜெல்ைங்குப்பத்தில் அழிந்துபபான
சிவன் பகாயில் ஒன்று உள்ைது. அலதத்
ஜதாடர்ந்து ஆய்வு பமற்ஜகாண்டால்
பமலும் கல்ஜவட்டுகள் கிலடக்க
வாய்ப்புள்ைது’’ என்றும் கூறினார்.
கல்ஜவட்டு குறித்த பமைதிகத்
தகவலைத் தினகரன் ஜெய்தியில்
காணைாம்.
திருவண்ணாமலை, பவட்டவைம்,
ஜெல்ைங்குப்பம் ஜெக்குக் கல்ஜவட்டு
மற்றும் பிை துண்டுக்கல்ஜவட்டுகளின்
பாடம்:
ஜெக்குக் கல்ஜவட்டின் படம்
படிக்கும்படியாய்த் ஜதளிவாக இல்லை.
காஜணாளிலயப் பார்த்துச் ஜெக்குக்
கல்ஜவட்லடயும் பிை
துண்டுக்கல்ஜவட்டுகலையும் ஓரைவு
படித்பதன்.

இந்தச் ஜெக்கில் எடுக்கப்படும்
எண்ஜணய்யில் ஒரு ஆழாக்கு தினமும்
மகாபதவர் என்ை இலைவனுக்கு வழங்க
முலை ஜெய்யப்பட்டுள்ைது என்றும்,
இலைவனுக்கு நாள்பதாறும்
வழங்கப்படும் எண்ஜணய், தர்மத்லதக்
காப்பவர்களின் கால்தூசி, என் முடிபமல்
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செக்குக் கல்சவட்டின் போைம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ கூரியூர் ஜபரு
2 ைான் சின்பலக மகன் ஜெக்கு
3 மாபதவர்க்(கா)………க
4 த்தான் இது
குறிப்பு: ஜெய்திக்குறிப்பின்படி, சின்பலக என்பானின் மகன் ஜெய்த ஜெக்கு என்பது
பமற்படிப் பாடத்தின் மூைமும் உள்ைது. மாபதவர் என்பதும் சிவன்பகாயில்
இலைவலனக் குறிப்பபத. கல்ஜவட்டு கிலடத்த ஊரின் பழம்ஜபயர் கூரியூர் என்பதாகத்
பதான்றுகிைது. சிவப்பு வண்ண எழுத்துகள் கிரந்தம்.
துண்டுக்கல்சவட்டுகள்:

குறிப்பு: நிைக்ஜகாலட பற்றிய கல்ஜவட்டாகைாம். குழி என்பது ஒரு அைலவ. 144 ெதுர
அடிப்பரப்பு ஒரு குழி எனப்படுகிைது.
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குறிப்பு: இந்தக்கல்ஜவட்டும் நிைக்ஜகாலட பற்றிக்கூறுகிைது. ஜெங்குலை நாடு என்னும்
ஒரு நாட்டுப் பிரிலவக் கல்ஜவட்டு குறிக்கிைது. திருவண்ணாமலை-பவட்டவைம் பகுதி
ஜெங்குலை நாட்டுப்பிரிவில் இருந்துள்ைது எனைாம். தடி என்பது ஒரு துண்டு
வயல்நிைத்லதக் குறிக்கும். பகாயிலின் இலைத்திருபமனிலய நீராட்டுவதற்கு
(திருமஞ்ெனம்) உண்டான ஜெைவினங்களுக்காக நிைக்ஜகாலட அளிக்கப்பட்டுள்ைது
என்பலதத் திருமஞ்ெனப்புைம் என்னும் ஜதாடர் குறிக்கிைது.
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குறிப்பு: இந்தக்கல்ஜவட்டும் நிைக்ஜகாலட பற்றிக்கூறுகிைது. இங்கு இரண்டு துண்டு
வயல் நிைம் குறிக்கப்படுகிைது. நிைம் கூரியூரில் ஜகாடுக்கப்பட்டதாக இருக்கைாம். கூரி..
என்னும் ஜொல் வழி இலத யூகிக்கைாம். நிைம் ஒரு வலகக் பகாைால்
அைக்கப்பட்டிருக்கிைது. துண்டுக்கல்ஜவட்டில் பகாலின் ஜபயர் சுட்டும் எழுத்துகள்
இல்லை.

குறிப்பு : இக்கல்ஜவட்டு ெற்பை முழுச் ஜொற்ஜைாடலரக் ஜகாண்டுள்ைது.
திரிபைாகமாபதவிபுரம் என்னும் ஊர் குறிக்கப்ஜபறுகிைது. ஊர்ப்ஜபயரில் உள்ை புரம்
என்பது, இவ்வூர், வணிகர்கள் தங்கியிருந்து வணிகம் ஜெய்த நகர் என்பலதக் குறிக்கும்.
அதற்பகற்ப இக்கல்ஜவட்டில் வியாபாரி என்னும் ஜொல்லைக் காண்கிபைாம். ெலமயம்
(ெமயம் அல்ை) என்பது ஒரு கூட்டலமப்லபக் குறிக்கும் ஜொல். இங்பக, ஊரைவில்
இயக்கிய ஒரு குழு அல்ைது கூட்டலமக் குறிப்பதாகைாம். இந்த அலமப்பில் இருந்த
ெலமய பெநாபதி (தலைலம)ப் ஜபாறுப்பில் இருந்த ஒரு வணிகனான சூரியன் ஜபருமாள்
என்பவன் ஜகாலட (தந்மம்) அளித்துள்ைான். இவன் தண்டைம் என்னும் ஊரின் கிழான்
ஜபாறுப்லபயும் ஏற்ைவன் என்பது தண்டைங்கிழாந்” என்னும் ஜதாடரால்
அறியப்படுகிைது. ஜகாலடப் ஜபாருள், கல்ஜவட்டின் இறுதியிற் ஜொல்ைப்படும் “தந்மம்
இக்ஜகாழுலக” என்னும் ஜதாடரால் அறியைாகும். ஜகாழுலக என்னும் ஜொல் கல்ஜவட்டு
அகராதியில் காணப்படவில்லை. ஆனால், “ஜகாள்லக” என்னும் ஜொல், அகராதியில் “
கவெம்; லிங்கத்தின்மீது கவிக்கும் மூடி” என்னும் ஜபாருளில் குறிப்பிடப்படுகிைது.
கல்ஜவட்டில் காணப்படும் ”ஜகாழுலக” இந்தக் “ஜகாள்லக”யின் திரிபாக இருக்கைாம்.
எனில், ஜகாலடயாளி சிவலிங்கத்தின் மீது கவெமாகப் பதிக்கும் ஜகாழுலகலயக்
ஜகாலடயளித்துள்ைான் என்பதாகப் ஜபாருள் ஜகாள்ைல் ஜபாருந்தும். இதனால்,
பகாயிலும் சிவன் பகாயில் எனக் கருத வாய்ப்பு மிகுதி. சிவப்பு வண்ண எழுத்துகள்
கிரந்தம்.
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குறிப்பு: இந்தக் கல்ஜவட்டின் மூைம், கூரியூர் மலையமான்களின் ஊர் என்பது
புைனாகிைது. திருவண்ணாமலை (திருக்பகாவிலூர்) பகுதி மலையமான்களின்
நாட்டுப்பகுதி என்பது வரைாற்றுச் ஜெய்தி. இராெராெ பொழனின் தாயார் மலையமான்
ஒருவரின் மகள் என்பதும் நாம் அறிந்த ஒன்று. கல்ஜவட்டு, மலையமான்களில்
ஒருவனான வீரராட்ெெச் பெதிராயன் காைற்ைது என்பதும் புைனாகிைது. இக்கல்ஜவட்டும்
நிைக்ஜகாலட பற்றிக் கூறுகிைது. ஜமாத்தம் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபது குழி நிைம்
ஜகாலடயாக அளிக்கப்பட்டுள்ைது. நிைத்தின் எல்லைகள் பற்றிய குறிப்பில், பகாயிலுக்கு
ஏற்ஜகனபவ பதவதானமாக ஒரு நிைம் அளிக்கப்பட்டுள்ைது ஜதரியவருகிைது. பமலும்,
சிவன் பகாயிலுக்கருகில் ஒரு பிடாரி பகாயில் (ஜகாற்ைலவ பகாயிைாக இருக்கைாம்)
இருந்துள்ைது என யூகிக்கவும் எல்லைக் குறிப்பு உணர்த்துகிைது. ஜகாலட நிைமான
ஆயிரத்து நானூற்று எழுபது குழியில் இருநூறு குழி நிைம் திருத்து நிைமாக இருந்துள்ைது
என்பது ஜபைப்படும். திருத்து (ஜபயர்ச்ஜொல்), பண்படுத்தப்பட்ட நிைத்லதக் குறிக்கும்.
தினகரன் ஜெய்தி:
பவட்டவைம் அடுத்த ஜெல்ைங்குப்பம் கிராமத்தில் 11ம் நூற்ைாண்லடச் பெர்ந்த
பொழர்காைச் ஜெக்கு கல்ஜவட்டு:வரைாற்று ஆய்வு நடுவம் கண்ஜடடுப்பு, 2018-09-07;
(http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=433813)
காஜணாளி:
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், பவட்டவைம் அடுத்த ஜெல்ைங்குப்பம் கிராமம் ஜபரிய
ஏரிக்கலரயில் கிலடத்த ஜெக்கு கல்ஜவட்டு
காஜணாளி: https://www.youtube.com/watch?v=8Dv3Xp2NTEI
___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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11 . மலையகத்தில் மோரியம்மன் வழிபோடு

— முனைவர்.க.சுபோஷிணி
அன்லனலயபய தம் வாழ்வின் எல்ைாக்
காை கட்டங்களிலும் தம்லம காக்கும்
ஜதய்வமாகக் ஜகாண்டிருந்தனர்.
கடந்த சிை நூற்ைாண்டுகளில் புதிய
வாழ்லவத் பதடி பை தீவுகளுக்கும்,
ஜதன்னாப்பிரிக்கா, மைாயா, இைங்லக
என்று ஜென்ை தமிழக மக்களும் தாய்
ஜதய்வ வழிபாட்லடயும் அதலனச் சுற்றி
வழங்கப்படும் ெடங்குகலையும்
தம்பமாடு எடுத்துச் ஜென்ைனர் என்பலத
இன்று அம்மன் பகாயில்கள்
ஜபருவாரியாக இங்கு வழக்கில்
இருப்பலதக் ஜகாண்டு எளிதாக
அலடயாைம் காண முடிகின்ைது.
தங்கள் ஜொந்தங்கலை விட்டுப்
பிரிந்து புதிய நிைத்தில் கால் ஊன்றிப்
பிலழக்க வந்த மக்கள் ெந்தித்த
அவைங்கள் பை. பணிக்கு
அமர்த்தியவர்கள் நீண்ட பநரம் பவலை
பார்க்க நிர்ப்பந்தித்த சூழல், காடுகலை
அழித்து கிராமங்கலையும்
பதாட்டங்கலையும் உருவாக்கிய பபாது
ெந்தித்த பிரச்ெலனகள், ெக
மனிதர்கைாபைபய
துன்பத்திற்குள்ைாகப்பட்ட ஜகாடூரமான
சூழல் என்ை நிலையில் நம்பிக்லக தரும்
ஒபர ஜபாருைாக மாரியம்மன்
பகாயில்கபை பஞ்ெம் பிலழக்க வந்த
இம்மக்களுக்கு அலமந்தது. இத்தலகய
பகாயில்களில் ஒன்ைாக இைங்லகயின்
மாத்தலை முத்து மாரியம்மன்
ஆையத்லதக் கூைைாம்.

உைஜகங்கிலும் பண்லடய
ெமூகத்தில் தாய் ஜதய்வ வழிபாடு
என்பது முக்கியக் கூைாக விைங்கியது.
இன்று நமக்குக் கிலடக்கக்கூடிய
மிகப்பழலமயான ஜபண் ஜதய்வ
வடிவமாக விைங்குவது வில்ைண்படார்ப்
அன்லன (Venus of Willendorf) சிற்பமாகும்.
கி.மு.30,000 வாக்கில் ஜெதுக்கப்பட்ட ஒரு
சிறிய தாய் ஜதய்வ சிற்பம் இது.
இன்லைய ஆஸ்திரியாவின் ஒரு
மலையடிவாரத்தில் அகழ்வாராய்ச்சியின்
பபாது இந்தச் சிற்பம் கிலடத்தது. இன்று
வியன்னா வரைாற்று
அருங்காட்சியகத்தில்
பாதுகாக்கப்படுகின்ைது.

இைங்லக மலையகப் பகுதிகளில்
பகாப்பித் பதாட்டம்
பதயிலைத்பதாட்டம் என
உருவாக்கப்பட்ட 19ம் நூற்ைாண்டின்
பிற்பகுதிகளில் பதாட்டத்து
கங்காணிமார்களுக்குக்
பகாயில்கட்டிக்ஜகாள்ை இடம் பிரித்துக்

தமிழகத்தில் தாய் ஜதய்வ வழிபாடு
என்பது பன்ஜனடுங்காைமாக காலூன்றிய
ஒரு வழக்கு. தமிழ் மக்கள்
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ஜகாடுக்கப்பட்டிருந்ததாக அறிய
முடிகின்ைது ஒவ்ஜவாரு கங்காணிக்கும்
ஒரு 'ஜபரட்டி' வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆக
அவர்களுலடய ஆளுலமக்குள் இருக்கும்
ஜபரட்டியில் பகாயில் திருவிழா முடிந்த
பின்னர் அடுத்த கங்காணியின்
ஜபரட்டிலுள்ை பகாயிலில் திருவிழா
நடக்கும் வலகயில்
முலைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. பின்னர்
ஜபரிய கங்காணியின் முக்கியத்லதக்
காட்டிக்ஜகாள்வதற்காகத் திருவிழாவில்
ஊர்வைங்களும் நடத்தப்பட்டதாக
அறிகின்பைாம். இத்தலகய சிறிய
திருவிழாக்கள் முடிந்த பின்னர்
இறுதியில் எல்ைா சிறு
பகாயில்காரர்களுமாக இலணந்து ஜபரும்
திருவிழாவிலன எடுப்பது
வழக்கமாயிருந்தது. இத்தலகய
பகாயில்களில் அன்று ொமிக்கு மந்திரம்
ஜொல்வதற்கு பூொரிமார்கள் இருந்தனர்.
இவர்கள் பதாட்டத்
ஜதாழிைாைர்களுக்கிலடயில்
உள்ைவர்களிபைபய ஒருவராக
இருப்பார். உடுக்கடித்து 'மண்டு' லவத்து
'ொமிலய வரவலழத்துக்' குறி ஜொல்லி
வழிபாடு நலடஜபறும் . கரகம் எடுத்தல்,
காவடி எடுத்தல் பவல்குத்துதல்
பபான்ைலவயும் வழிபாட்டில் ஒரு
அங்கமாக இருக்கும்.

காளியம்மன் ஆகிய
ஜபண்ஜதய்வங்கலையும் முருகன்,
விநாயகர், மாடொமி முனியாண்டி,
இடும்பன், முன்னலடயான், பராலத
முனி, மதுலர வீரன், சிந்தாகட்டி,
கறுப்பண்ணொமி, கவாத்துொமி, ஐயனார்,
அழகுமலையான் ஆகிய ஆண்
ஜதய்வங்களுக்கான பகாயில்களும்
உண்டு. இவற்பைாடு ஊலமயன் பகாயில்,
ெமாதிகள் அடங்கிய ஜதன்புைத்தார்,
நாகதம்பிரான், அரெமரம், கருடாழ்வார்
பபான்ை வழிபாடுகளும் இருந்தாலும்
மாரியம்மன் வழிபாபட மலையக மக்கள்
வாழ்க்லகயில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
வழிபாடாக அறியப்படுகின்ைது.
உதாரணமாகக் கண்டியில் 57 மாரியம்மன்
ஆையங்களும், நுவஜரலியாவில் 225
மாரியம்மன் ஆையங்களும்,
பககாலையில் 46 மாரியம்மன்
ஆையங்களும், களுத்துலையில் 45
மாரியம்மன் ஆையங்களும் இருப்பலதக்
காணைாம்.
இப்புலகப்படத்தில்
தமிழகத்திலிருந்து
மலையகத்பதாட்டத்தில் பணிபுரிய வந்த
தமிழ்ப்ஜபண் ஒருவர் குழந்லதலயத்
தூக்கியவாறு நிற்பலதக் காணைாம். இது
1901 அல்ைது 1902ம் ஆண்டு வாக்கில்
எடுக்கப்பட்ட ஒரு புலகப்படம். ஒரு
அஞ்ெல் அட்லடயின் முகப்புப்
பக்கத்தில் அச்சிடப்பட்ட புலகப்படம்
இது.

ஜபாதுவாக இைங்லகயின்
மலையகப் பிரபதெங்களில் காணப்படும்
ஜதய்வங்கைாக முத்துமாரியம்மன்,

உெோத்துனை:
மலையகத்தில் மாரியம்மன் வழிபாடும் வரைாறும், மாத்தலை ஜப.வடிபவைன் (1997)
புனகப்பை ரெகரிப்பு:
திரு.முருலகயா பவைழகன், ஓஸ்பைா, பநார்பவ. ( இலணயம் வழி ஏைத்தில்
வாங்கப்பட்ட கி.பி 19ம் நூற்ைாண்டின் இறுதி அல்ைது 20ம் நூற்ைாண்டின் ஆரம்பக்காைப்
புலகப்படம்)
___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: முலனவர் க. சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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12 . சபருந்துலறப் பகுதியில் ஒரு சதோல்ைியல் பயைம்

— து.சுந்தரம்
முன்னுனர:
அண்லமயில் 2018, மார்ச்சு மாதத்
ஜதாடக்கத்தில் (பவானி)
குமாரபாலையத்தில் தமிழ் மரபு
அைக்கட்டலை ொர்பில் நலடஜபற்ை
கருத்தரங்கின் ஒரு நாள் நிகழ்வுக்குச்
ஜென்றிருந்தபபாது, பவானி, ஈங்கூர்,
காஞ்சிக்பகாவில், பரஞ்பெர்வழி ஆகிய
ஊர்களின் ஜதான்லமக் பகாயில்களுக்கும்
ஜதால்லியல் தடயங்கள் அலமந்துள்ை
சிை இடங்களுக்கும் ஜெல்லும் வாய்ப்லப
உருவாக்கிக்ஜகாண்படன். அதுபபாழ்து
அறிந்துஜகாண்ட ஜதால்லியல்
ஜெய்திகளின் பகிர்வு இங்பக.

பார்லவலய ஈர்ப்பன. சுடுமண்ணாலும்,
காலரயாலும் ஜெய்யப்பட்ட இது
பபான்ை குதிலரச் சிற்பங்கலைப்
ஜபரும்பாலும் எல்ைா அம்மன்
பகாயில்களிலும் அலமப்பது மரபு.
இக்குதிலரகளுக்குச் ஜெம்ஜபான், முைசி
கண்ணன், கண்ணன் என்று ஜபயர்கள்.
இப்ஜபயர்கள், பவைாைர் குைங்களின்
ொர்பாக அலமந்தன எனைாம். (ஜெம்ப
குைம் என்பது, ஜெம்ஜபான் குைம்
என்பதன் திரிபாகைாம்.)
பரிவோரத் ரதவனதகள்:
பகாயிலில், ஒரு பமலடயில்
கடவுைர் சிலைகள் சிை நிறுவப்பட்டுச்
சுவரில் அவற்றின் ஜபயர்கள்
எழுதப்பட்டுள்ைன. பதவலதகள்,
பவடன் சின்னாரி, வீரமாத்தியம்மன்,
பச்சியாத்தாள், மாகாளியம்மன்
ஆகியலவ அப்ஜபயர்கள். அவற்றுள்
பதவலதகளில் இரு சிற்பங்களும்,
பவடன் சின்னாரி எனப்ஜபயரிட்ட
சிற்பமும் ஜதால்லியல் பார்லவயில்
நடுகற்கள் என்னும் நிலனவுக்கற்கைாகத்
பதாற்ைமளிக்கின்ைன.

கோஞ்சிக்ரகோவில்:
ஈபராடு மாவட்டம், ஜபருந்துலைகவுந்தப்பாடி ொலையில் அலமந்துள்ை
ஊர் காஞ்சிக்பகாவில். இது பழங்ஜகாங்கு
நாட்டின் இருபத்து நான்கு
நாட்டுப்பிரிவுகளுள் ஒன்ைாக
விைங்கியது. காஞ்சிக்கூவல் நாடு என்றும்
இதற்கு இன்ஜனாரு ஜபயர் வழங்கியது.
இவ்வூரில் இரண்டு பகாவில்கள் உள்ைன.
ஒன்று, நீைகண்படசுவரர் பகாயில்;
மற்ைது சீபதவியம்மன் பகாயில். முதலில்
ஜென்று பார்த்த பகாயில் சீபதவியம்மன்
பகாயில். பவைாைர்களில் ஜெம்பன்
குைத்தாருக்கும் முைசி கண்ணன்
குைத்தாருக்கும் உரிய பகாயிைாக இது
திகழ்கிைது. இவர்களில் ஜெம்பன்
குைத்தார், பகாயிலின் முதல் காணியாைர்
ஆவர். காணி என்னும் ஒருவலக உரிலம,
ஜகாங்குச் பொழர் காைத்திலிருந்து
நலடமுலையில் இருந்துள்ைது
என்பலதக் கல்ஜவட்டுகள் வாயிைாக
அறிகிபைாம்.

புலிகுத்திக்கல் சிற்பம்:
பமற்படி சிற்பத்ஜதாகுதிக்கு
அருகில் தனிக்கல்லில் வடிக்கப்பட்ட
புலிகுத்திக்கல் ஒன்றும் காணப்படுகிைது.
வீரன் ஒருவன் புலிலயத் தன் இரு
லககளிலும் உள்ை குறுவாள்கள்
ஜகாண்டு ஜநஞ்சுப்பகுதியிலும்,
வாய்ப்பகுதியிலும் குத்துவது பபான்ை
பதாற்ைம். வாள்கள் ஜவளியில்
பதான்ைவில்லை. புலி, தன்
பின்னங்கால்கலைத் தலரயில் ஊன்றி
முன்னங்கால்கைால் வீரலனத் தாக்கும்
பகாைத்தில் உள்ைது. ஜகாங்குப்பகுதியில்
காணப்படும் ஜபரும்பாைான
புலிகுத்திக்கற்கள் இது பபான்ை
அலமப்லபபய ஜகாண்டுள்ைன.

குதினரச் சிற்பங்கள்-குைக்குறியீடு:
பகாயிலில் நுலழந்ததும், நம்
வைப்பக்கத்தில் ஜநடிதுயர்ந்து நிற்கும்
மூன்று குதிலரச் சிற்பங்கள் நம்

60

61

இச்சிற்பம் வழிபாட்டில் உள்ைது.
சிற்பத்தின் பீடப்பகுதியில், எட்டு
வரிகலைக் ஜகாண்ட
கல்ஜவட்ஜடழுத்துகள்
காணப்படுகின்ைன. பத்தாண்டுகளுக்கு
முன்னபர, கல்ஜவட்டு அறிஞர் புைவர்
இராசு அவர்கள் கல்ஜவட்லடப்
படித்துள்ைார் என்னும் ஜெய்திலயக்
பகாயில் பூலெயாைர் ஜொன்னார். இந்தக்
கல்ஜவட்டு, ஜதால்லியல் துலை
ஜவளியிட்ட ”ஈபராடு மாவட்டக்
கல்ஜவட்டுகள்” நூலில்
காணப்படவில்லை. இயல்பு நிலையில்,
கல்ஜவட்டு எழுத்துகள்
புைப்படவில்லை. வழக்கம் பபால், மாவு
பூசிக் கல்ஜவட்லடப் படித்பதன்.
கல்ஜவட்டுப் பாடம் படத்துடன்
ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.

இக்கல்ஜவட்டில் அலமந்துள்ை ஜெய்தி
யாது என்பது புைப்படவில்லை.
கோஞ்சிக்ரகோவில் நீைகண்ரைசுவரர்
ரகோயில்:
சீபதவியம்மன் பகாயிலுக்குச் ெற்று
அருகிபைபய அலமந்துள்ைது
நீைகண்படசுவரர் பகாயில். கருவலை,
அர்த்த மண்டபம், முன் மண்டபம்
என்னும் பகுதிகலைக் ஜகாண்டுள்ைது.
பகாயிலின் முகப்பில், பலி பீடம், நந்தி
மண்டபம் ஆகியவற்றுக்கும் முன்
மண்டப நுலழவாயிலுக்கும்
இலடப்பட்ட ஜவளியில் நிழல் குலட
பபாைத் தற்காை அலமப்லப
ஏற்படுத்தியிருக்கிைார்கள். எனபவ,
முன்புைத் பதாற்ைம் ஒரு ஜகாட்டலக
பபாைக் காட்சியளிக்கிைது. பகாயிலை
வைம் வரும்பபாதுதான், கருவலை,
அர்த்த மண்டபம், முன் மண்டபம் ஆகிய
கட்டிடக் கூறுகலைக் காண இயலும்.
பகாயில் கற்ைளியாக இருப்பினும்,
சுவர்ப்பகுதியில் கல்ஜவட்டுகள்
எலவயுமில்லை. கருவலை விமானம்
நாகர (ெதுர) அலமப்லபக்
ஜகாண்டுள்ைது. சுவர்களில்
அலரத்தூண்களும் பகாட்டங்களும்
உள்ைன. பகாட்டங்களில் சிற்பங்கள்
இல்லை. பகாயில் வைாகத்தில்,
தனிப்பைலகக் கல் ஒன்றில் கல்ஜவட்டு
உள்ைது. ஆனால், அக்கல்லின்மீது
ஜநடுங்காைம் சுண்ணம் பூசி, எழுத்துகள்
புைப்படாவண்ணம் ஜெய்துள்ைனர்.
இந்தக் கல்ஜவட்டின் பாடமும்
ஜதால்லியல் துலை ஜவளியிட்ட ”ஈபராடு
மாவட்டக் கல்ஜவட்டுகள்” நூலில்
காணப்படவில்லை. மாவட்ட
வரிலெயில் ஜவளிவருகின்ை கல்ஜவட்டு
நூல்களில், பை கல்ஜவட்டுகள் இவ்வாறு
ஏபனா தவிர்க்கப்படுகின்ைன.
”ஜதன்னிந்தியக் கல்ஜவட்டுகள்”
என்னும் ஜபயரில் முன்பு எப்பபாபதா
ஜவளிவந்த நூல்களில் அலவ உள்ைன
எனக் காரணம் குறிப்பிடப்பட்டாலும்,
கல்ஜவட்டு ஆர்வைர்களுக்குத் தற்பபாது
ஒபர இடத்தில் கல்ஜவட்டுகலைப்
படித்துப் பார்க்கும் வாய்ப்பு
கிட்டுவதில்லை.

வழக்கமாகப் புலிகுத்திக்கற்கள்,
கால்நலடகலைக் காக்கும் வீரன்,
புலியுடன் பபாராடிப் புலிலயக்
ஜகால்லும் நிகழ்வில் இைந்துபட அவன்
நிலனலவ ஊர்மக்கள் சிலைஜயடுத்து
வழிபடும் மரபில் வந்தலவ. அந்த மரபில்
ஜெம்பன் என்னும் வீரன் இைந்துபட,
நிலனவுக் கல் எழுப்பியவர் சிண்ணா
மூப்பன் மகன் ெலடய மூப்பன் ஆவார்.
இைந்துபபான வீரனின் மகனாகிய
கண்ணனுக்கு நிைக்ஜகாலட
(காணியாச்சி) அளித்ததாகக் கருதைாம்.
ஜெம்பன், கண்ணன் ஆகிய பவைாைர்
குைப்ஜபயர்கள் கல்ஜவட்டில் இருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
தனிக்கல் கல்சவட்டு:
குதிலரச் சிற்பங்களின்
பீடத்தினருகில் தலரப்பகுதியில் ஒரு
தனிப் பைலகக் கல்லில் கல்ஜவட்டு
ஒன்று ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. புைவர்
இராசு அவர்கள் இலதயும்
படித்திருக்கிைார். இக்கல்ஜவட்டின்
பாடமும் ஜதால்லியல் துலை
ஜவளியிட்ட ”ஈபராடு மாவட்டக்
கல்ஜவட்டுகள்” நூலில்
காணப்படவில்லை. இந்தக் கல்ஜவட்டு,
மாவு பூசிய பின்பும் படிக்க இயைாதவாறு
பதய்ந்து பபாயுள்ைது. எனபவ,

62

63

சீைோபுரம்-ெமைக்ரகோயில்:
ஜபருந்துலைக்கருகில் அலமந்துள்ை
ஒரு சிற்றூர் சீனாபுரம். ஜதால்லியல்
பற்றித் ஜதரிந்துஜகாள்ளும் முன்னர்,
சீனாபுரம் என்னும் ஊர் எப்படி
அலமந்தது என்பதான சிந்தலனபய
எழவில்லை. இந்த ஊருக்கும்
சீனத்துக்கும் என்ன ஜதாடர்பு இருக்க
முடியும்? எதுவும் இல்லைதான். ெமண
ெமயம் கருநாடகப் பகுதியிலிருந்து
தமிழகம் புகுந்தபபாது அருகில் உள்ை
விஜய மங்கைம் ஊர், ஜபரியஜதாரு ெமண
லமயமாகத் திகழ்ந்தது. ெமண ெமயம்,
லஜனம் என்னும் ஜபயர் ஜகாண்டது.
அதன் காரணமாக லஜனபுரம் என்றும்
ஜினபுரம் என்றும் ஜபயர்ஜகாண்ட ஊர்
தமிழ் ஒலிப்பில் சினபுரம் என்றும், சீன
புரம் என்றும் காைப்பபாக்கில்
மருவியிருத்தல் கண்கூடு. இந்தச்
சீனாபுரத்தில் ெமணத்தின் முதல்
தீர்த்தங்கரராகிய ரி பபதவர் பகாயில்
அலமந்துள்ைது. நன்னூல் என்னும் தமிழ்
இைக்கண நூலை இயற்றிய பவணந்தி
முனிவர் வாழ்ந்து வழிபட்ட இடம்
இக்பகாயில். நான் ஜென்றிருந்த பபாது
பகாயில் மூடிய நிலையில் இருந்ததால்
பகாயிலினுள் ஜென்று ரி பபதவரின்
சிற்பத்திருபமனிலயக் காண
இயைவில்லை. பதாற்ைத்தில் சிறியஜதாரு
பகாயில். கருவலையும்,
அர்த்தமண்டபமும் ஜகாண்ட
எளிலமயான அலமப்பு. ஒரு நீள் ெதுர
வடிவத்தில் அலமந்துள்ைது.
அடித்தைத்தில் சிறு பகுதி மட்டுபம
கற்கைால் ஆனது. பமற்பகுதி முழுதும்
ஜெங்கல்ைாலும் சுலதயாலும்
கட்டப்பட்டுள்ைது. சுவர்ப்பகுதியில், மிக
எளிலமயான, பவலைப்பாடற்ை
அலரத்தூண்களும், பகாட்டங்களும்
உள்ைன. பகாயில் ஜவளிப்புைம் முழுதும்
மஞ்ெள் வண்ணம் பூெப்ஜபற்றுள்ைது.
தமிழ் நாடு அரசு இந்து ெமய
அைநிலையத் துலையினர் லவத்துள்ை
ஜெய்திப் பைலக, இக்பகாயிலை
ஆதீசுவரர் பகாயில் எனச் சுட்டுகிைது.
பூனா ஜஜயின் ெங்கம், மதுலர ஜஜயின்
மரபு லமயம் ஆகிய இரு
அலமப்பினரும் பெர்ந்து லவத்துள்ை

பைலகத் தூணிலும் ெமணக்பகாவில்
என்னும் ஜபாதுப்ஜபயர் ஒன்ைால்
பகாயில் குறிக்கப்படுகிைது. ெமணத்தின்
முதல் தீர்த்தங்கரராகிய ரி பபதவர்
பகாயில் என்பைா ஆதி நாதர் பகாயில்
என்பைா குறிப்பிட்டிருந்தால் வரைாற்று
ஐயம் எழாது.
ஈங்கூர் அல்ைோளீசுவரர் ரகோயில்:
ஜபருந்துலை-ஜென்னிமலைச்
ொலையில் ஜபருந்துலைலய அடுத்து
அலமந்துள்ை ஊர் ஈங்கூர். இங்குள்ை
சிவன் பகாயில் அல்ைாளீசுவரர் பகாயில்
என்று அலழக்கப்படுகிைது. ”அல்ைாை”
என்னும் ஜபயர் இங்கு கருதத்தக்கது.
தமிழகத்தில் உள்ை சிவன் பகாயில்களில்
இலைவன் ஜபயர் பல்பவறு
ஜபயர்கலைக் ஜகாண்டிருக்கின்ைன.
ஆனால், ”அல்ைாை” என்னும் ஜபயர்
வட ஜொல்ைாகத் பதான்ைவில்லை. எந்தத்
தமிழ்ச் ஜொல்பைாடு ஜதாடர்புலடயது
என்று சிந்திக்கத் தூண்டியது.
“அல்ைோள” – கருநோைகத்துைன்
சதோைர்புனைய சபயரோ?
கருநாடக் கல்ஜவட்டுகள் அடங்கிய
“எபிகிராஃபியா கர்நாடிகா” நூல்கள்
சிைவற்லை அவ்வப்பபாது
படிப்பதுண்டு. லமசூர்ப் பகுதியில் (கங்க
நாட்டில்) காணப்படும் தமிழ்க்
கல்ஜவட்டுகள் இருக்கும் பமற்படி
“எபிகிராஃபியா கர்நாடிகா” நூல்கலைப்
பார்லவயிட்டபபாது, “அல்ைாை பதவர்”,
“அல்ைாை நாதர்” என இரு
வலகயாகவும் கல்ஜவட்டுகளில்
குறிப்பிடப்ஜபறும் இலைவன் ஜபயர்,
வரதராெப்ஜபருமாள் பகாயில்களிபைபய
காணப்படுகின்ைன என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. அலவ பற்றிய சிை
குறிப்புகள் இங்பக :
தி.நரசிபுர் வட்டம் – ஜஹம்மிஜக ஊர் வரதரோெப் சபருமோள் ரகோயில்
கல்ஜவட்டு எண். 249 கி.பி. 1530.
இலைவன் ஜபயர் அல்ைோள நோதர்
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குண்டுலுப்பபட்லட வட்டம் –
ஜதற்கணாம்பி ஊர் - வரதரோெப்
சபருமோள் ரகோயில்
கல்ஜவட்டு எண். 115 கி.பி. 1504.
இலைவன் ஜபயர் அல்ைோள நோதர்

கல்ஜவட்டு எண். 138 16-ஆம்
நூற்ைாண்டு. இலைவன் ஜபயர் அல்ைோள
நோதர்
பமற்சுட்டிய எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து,
வரதரோெ(ர்) என்னும் இலைவன் ஜபயர்
கல்ஜவட்டுகளில் அல்ைாை(ர்) எனக்
குறிப்பிட்டுைலதக் காணைாம்.

நஞ்ென்கூடு வட்டம் – ஹுல்ைஹள்ளி
ஊர் - வரதரோெப் சபருமோள் ரகோயில்
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இக்கல்ஜவட்டுகளின் காைம் பபாெைர்
காைமாக இருப்பலதயும்
பநாக்குலகயில், பபாெை அரெர்கைான
“வல்ைோள(ர்)” ஜபயபராடு
ஜதாடர்புலடயதாகத் பதான்றுகிைது.
இலத உறுதிப்படுத்தும் வலகயில்,
ஈங்கூர் பகாயில் கல்ஜவட்டில்
“வல்ைோளயீசுரமுனையோர்” என்று
குறிப்பிட்டுள்ைலதச் சுட்டைாம்.

இருப்பலதக் காணும்பபாது, ஈங்கூர்
சிவன் பகாயில் இலைவர்க்கும் இபத
ஜபயர் அலமந்தது ெற்பை வியப்லபத்
தருகிைது. இலைவியின் ஜபயர்,
”வடிவுள்ள மங்னக” என்னும் அழகிய
தமிழ்ச்ஜொல்ைால் அலமந்துள்ைது
சிைப்பு.
கல்சவட்டு:
ஈங்கூர் சிவன் பகாயிலில் ஒபர ஒரு
கல்ஜவட்டு, படிஜயடுக்கப்பட்டுத்
(இந்தியக் கல்ஜவட்டு ஆண்டு அறிக்லக :
173/1967-68.) தமிழகத் ஜதால்லியல் துலை
ஜவளியீடான “ஈபராடு மாவட்டக்
கல்ஜவட்டுகள்” நூலில் (ஜதாடர் எண் :
1085அ/2003) பதிக்கப்பட்டுள்ைது.
பமற்படிக் கல்ஜவட்டு, பகாயிலின்
அதிட்டானப்பகுதியில், முப்பட்லடக்
குமுதப் பலடயில் ஜபாறிக்கப்
பட்டுள்ைது. இயல்பான நிலையில்,
கல்லின் நிைத்பதாடு எழுத்துகளும்
ஒன்றிப்பபாய்விட்டதால் கல்ஜவட்டு

“அல்ைோள” - தமிழ்ச் செோல்ரைோடு
சதோைர்புனையதோ?
வரதராெப் ஜபருமாள் என்னும்
ஜபயலர வரம் தரும் ஜபருமாள் என்று
ஜபாருள் ஜகாள்ைைாம். தமிழில் இலத
அருள் தருகின்ை “அருளோளர்” என்றும்
”அருளோளப் சபருமோள்” என்றும்
கருதைாம். எனபவ, “அல்ைாை” என்பது
”அருைாை” என்பதன் திரிபு எனக்
ஜகாள்வதில் தவறில்லை. ஆனால்,
அருைாைர் என்பது ஜபரும்பாலும்
ஜபருமாளுக்குரிய ஜொல்ைாக
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முழுதும் படிக்கும் வலகயில் இல்லை.
பதய்மானம் உள்ைது. கல்ஜவட்டின் மீது

மாவு பூசிப் படித்தவாறு அதன் பாடம்
இங்பக தரப்படுகிைது :
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கல்சவட்டின் செய்தி-ரமற்படி நூலில்
உள்ளவோறு :
லமசூர் உலடயார் மரபினரான
சிக்கராய உலடயார் (1673-1704) காைத்தில்
நஞ்ெராயர் ஜகாங்கு நாட்டில் அதிகாரம்
ஜெய்யும்பபாது ஈங்கூர் ஊரும் ஊரவரும்
வல்ைாளீஸ்வரமுலடயார்க்குக் குைம்
அளித்தலத இக்கல்ஜவட்டு கூறுகிைது.

என்னும் சிைப்புப் ஜபயரால் அலமந்த ஓர்
இருக்லகயில் அமர்ந்துள்ை நிலையில்
இச்சிற்பத்தின் தலைக்கு பமல் முக்குலட
காணப்படுகிைது. முகம் முழுதும்
பதய்ந்து கண்கள், மூக்கு, வாய் ஆகிய
உறுப்புகளின் புலடப்பு ஒரு சிறிதும்
புைப்படவில்லை. கல்ஜவட்டியல்
அறிஞர் புைவர் இராசு அவர்கள், தம்
“ஜகாங்கு நாடும் ெமணமும்” நூலில்
இச்சிற்பம் மகாவீரருலடயது எனக்
குறிக்கிைார்.

பரஞ்ரெர்வழி – தீர்த்தங்கரர் சிற்பம்:
பரஞ்பெர்வழி, காங்கயம்
வட்டத்தில் அலமந்துள்ை ஓர் ஊர்.
இவ்வூரில் மத்தியபுரீசுவரர் பகாயில்
என்னும் ஜபயரில் ஒரு பழலமயான
சிவன் பகாயில் உள்ைது. ஜகாங்குச்
பொழன் இரண்டாம் விக்கிரம பொழனின்
(1256-1265) ஐந்தாம் ஆட்சியாண்டுக்
கல்ஜவட்டு (கி.பி. 1261) ஒன்று திருப்பூர்
மாவட்டக் கல்ஜவட்டுகள் நூலில்
பதிவாகியுள்ைது. (இந்தியக் கல்ஜவட்டு
ஆண்டறிக்லக : 559/1908.).
அக்கல்ஜவட்டு, இலைவன் ஜபயலர
“நாயனார் நட்டூர் அமர்ந்தார்” என்று
குறிப்பிடுகிைது. எத்துலண அழகிய
தமிழ்ப்ஜபயர்! ஆனால், இன்று
”மத்தியபுரீஸ்வரர்” என்று ஜபயர்
ஜபற்ைது எவ்வாறு? விஜயநகரர்,நாயக்கர்
காை ஆட்சியில் தமிழ்
புைக்கணிக்கப்பட்டதற்கும், ெமற்கிருதம்
பபாற்ைப்பட்டதற்கும் இது பபான்ை
எண்ணற்ை ொன்றுகலைக் கல்ஜவட்டுகள்
உணர்த்துகின்ைன.

பரஞ்ரெர்வழி – ஆதியம்மன் ரகோயில்:
பமற்படி தீர்த்தங்கரர்
சிற்பத்துக்கருகில் ொலையின் எதிர்ப்புைம்
மிகப் பழலமயான பதாற்ைத்துடன் ஒரு
பகாயில் காணப்படுகிைது. ொலையில்
நிறுத்தப்பட்ட பைலகயில் ஆதி அம்மன்
பகாயில் என்று எழுதப்பட்டுள்ைது.
(புைவர் இராசு அவர்கள், தம் “ஜகாங்கு
நாடும் ெமணமும்” நூலில், இக்பகாயிலை
ஆயி அம்மன் பகாயில் என்று
குறிக்கிைார்.) பகாயில், ஜெங்கல், சுலத
ஆகியவற்றின் கட்டுமானத்தால் ஆனது.
ஒரு தை விமானம், ொலை அலமப்புக்
ஜகாண்டது. ஒரு சிறிய கருவலையும்,
அலத ஒட்டி ஒரு அர்த்தமண்டபமும்
ஜகாண்டது. முகப்பு வாயிலை
மலைத்தவண்ணம் ஒரு திலரச்சீலை.
திலரச்சீலைலய நீக்கிப்பார்த்தாலும்
உள்பை உள்ை இருட்டில் அம்மனின்
உருவம் புைப்படவில்லை. பகாலவ
வாணவராயர் அைக்கட்டலையினர்
நடத்திவருகின்ை வரைாற்று உைா
ஒன்றில், 2017, திெம்பர் மாதம்
இக்பகாயிலுக்குச் ஜென்றிருந்தபபாது,
முகப்பு வாயிலின் கல்ைால் ஆன
நிலைக்கால் பகுதியில் புைப்படாத ஒரு
கல்ஜவட்டு தற்பபாது புைப்பட்டது.
காரணம், கற்பரப்பு முழுதும்
சுண்ணப்பூச்சு இருந்தலமபய. இன்று
ஆர்வைர்கள் யாவபரா சுண்ணப்பூச்லெ
அகற்றிக் கல்ஜவட்டிலனப் படிக்கும்
வண்ணம் நல்ைஜதாரு பணிலயச்
ஜெய்துள்ைனர். அவர்கள் படித்தனரா
என்பது ஜதரியவில்லை. ஆனால்,
உலழப்பும் முயற்சியும் இன்றி ஒரு
கல்ஜவட்டு எனக்குக் கிலடத்தது.

பமற்படிக் கல்ஜவட்டில் இவ்வூர்,
பரண்ரெர்பள்ளி என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. ”பள்ளி”
என்னும் ஜபயர் ெமணத் ஜதாடர்லபக்
குறிக்கிைது. ஒரு ெமணப்பள்ளி 13-ஆம்
நூற்ைாண்டுக்கு முன்னபர இங்கு
இருந்திருக்கக் கூடும். தற்பபாது
ெமணப்பள்ளி இருந்தலமக்கான
ொன்றுகள் இல்லைஜயனினும்,
இக்கருத்லதச் ொர்ந்து நம்லம நகர்த்தும்
வலகயில் இங்கு ஒரு ெமணச் சிற்பம்
இருப்பலதக் காணைாம். ொலையின்
ஓரத்தில் ஒரு பமலடயில் நிறுவப்பட்ட
பைலகக் கல் சிற்பம், தீர்த்தங்கரர்
ஒருவருலடயது. ”அர்த்த பரியங்காெனம்”
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கல்ஜவட்டில் காைக்குறிப்பு எதுவும்
இல்லை. பிற்காைக் கல்ஜவட்டுதான்.
எழுத்தலமதி, எகர-ஏகார/ஒகர-ஓகார
பவறுபாடின்லம ஆகியவற்றின்

அடிப்பலடயில், கல்ஜவட்டு 19-ஆம்
நூற்ைாண்டின் ஜதாடக்க காைத்லதச்
பெர்ந்ததாகக் ஜகாள்ைைாம்.
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கல்சவட்டுச் செய்தி:
கல்ஜவட்டில் இவ்வூர் பரஞ்பெர்வழி
என்று குறிக்கப்ஜபறுகிைது (வல்லின
“ை”கரம் பயன்படுத்தப்ஜபற்றுள்ைது).
இக்கிராமத்தின் கணக்கர் பதவியிலிருந்த
பொழியப்பிராமணரான வீர நாரணய்யன்
மகன் திம்மணய்யன் பகாயிலின்
மண்டபத்லதயும், நிலைக்காலையும்
கட்டுவித்தார். இவர் மாண்டவிய
பகாத்திரத்லதயும், பபாதாயனச்
சூத்திரத்லதயும் பெர்ந்தவர். இந்தச்
சிைப்புச் ஜெய்தி, பொழர் காைத்திலிருந்து
பிராமணர்கள் பகாத்திரம், சூத்திரம்
ஆகியவற்லைத் தம் அலடயாைமாக
ஜவளிப்படுத்தி வந்த மரபுத்
ஜதாடர்ச்சிலயக் காட்டுகிைது.

பரஞ்ரெர்வழி:
கரியகோளியம்மன் ரகோயிலும் சகோங்கு
ரவளோளர் குைங்களும் இக்பகாயிலின் கட்டுமானம்
பழலமயானதல்ை. எனினும், ஜகாங்கு
பவைாைர்கள், ஜகாங்குச் பொழர்
ஆட்சியிலிருந்து இருப்பவர்கள். தங்கள்
குடி மரபின் வழியில் தம்
குைக்பகாயில்கலை அலமத்துக் ஜகாண்டு
வழிபட்டு வருபவர்கள்.
பகாயில்கள் பிற்காைக்
கட்டுமானங்கைாயிருப்பினும், மரபு
பழலமயானது. கி.பி. 12-14
நூற்ைாண்டைவில் ஜகாங்குச்
பொழர்களின் கல்ஜவட்டுகளில்,
ஜகாலடயாளிகைாகப் பை பவைாைர்
குைப்ஜபயர்கள் காணப்படுகின்ைன.
இந்தப்பகுதியில் (ஜபருந்துலை வட்டம்)
உள்ை கல்ஜவட்டுகளில் காணப்படும்
ஜபயர்கள் ஒரு சிை :

பகாயிலின் வைாகத்தில் ஆணும்
ஜபண்ணுமாய் உள்ை மூன்று
சிற்பத்ஜதாகுதிகள் காணப்படுகின்ைன.
இலவ ெதிக்கல் வலகலயச் ொர்ந்த
நிலனவுக்கற்கலை ஒத்துள்ைன.

ஜபருந்துலை வட்டம், ஜவள்பைாடு
என்னும் ஊரில் உள்ை ெர்வலிங்பகசுவரர்
பகாயில் கல்ஜவட்டு ஒன்று இங்பக
நிலனவுக்கு வருகிைது. இக்கல்ஜவட்டு
ெற்றுச் சிைப்பானது. ஜகாங்கு நாட்டின் 24
நாடுகளுள் ஒன்ைான பூந்துலை நாட்டுச்
ெலபயார் 32 ஊரவரும் ஜவள்பைாட்டில்
ஒன்று கூடிச் ெர்வலிங்பகசுவரர்
பகாயிலில் லதப்பூெ விழாலவப்
பதிஜனாரு நாள் ஜகாண்டாட முடிவு
ஜெய்தனர். லதப்பூெ விழாவுக்கும்,
அந்தணருக்கு உணவிடவும் பதலவயான
ஜபாருள்கைாக அரிசி, பருப்பு, ஜநய்,

பழம், ஜவல்ைம், எண்ஜணய், மிைகு,
உப்பு, பதங்காய், இைநீர், பாக்கு,
ஜவற்றிலை, மஞ்ெள், ெந்தனம், கற்பூரம்,
பரிமைம் ஆகியலவயும் ஆயிரத்ஜதட்டுப்
பணமும் ஜகாலடயளிக்கின்ைனர்.
தீர்மானத்தில் லகஜயாப்பம்
இட்டவர்கைாக 24 ஊர்கலைச் பெர்ந்த 24
பபர், 16 குைப் ஜபயர்கபைாடு
இடம்ஜபறுகிைார்கள். இக்கல்ஜவட்டு,
உம்மத்தூர் அரெர் வீரநஞ்ெராய உலடயார்
காைற்ைது. இவரின் ஆட்சிக்காைம் கி.பி.
1482-1510.
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முடிவுலர:
ஜபருந்துலைப் பகுதி, பழங்ஜகாங்கு
நாட்டின் இருபத்து நான்கு நாட்டுப்
பிரிவுகளில் ஒன்ைான பூந்துலை நாட்லடச்
பெர்ந்தது. பரஞ்பெர்வழி, காங்கய
நாட்லடச் பெர்ந்தது. இரண்டும்

அடுத்தடுத்திருக்கும் வலகயில் உள்ை
சிை ஊர்களில் ஜதால்லியல் ொர்ந்த பை
இடங்கலைக் கண்டு, பை ஜெய்திகலைத்
ஜதரிந்துஜகாண்ட ஒரு நிலைவு, ஊர்
திரும்புலகயில் ஏற்பட்டது.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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13 . எழுத்துலட நந்தி

— து.சுந்தரம்
முன்னுனர:
திருப்பூரில் இயங்கி வருகின்ை
வீரராபெந்திரன் ஜதால்லியல்-வரைாற்று
ஆய்வு லமயத்தினர், பல்ைடம் பகுதியில்
ஜென்ை ஆண்டு அருலமயான இரண்டு
ஜதான்லமச் சிற்பங்கலைக் கண்டறிந்து
ஜெய்திகள் ஜவளியிட்டபதாடு
அவற்லைத் ஜதால்லியல் கழகத்தாரின்
ஆண்டிதழான “ஆவண”த்திலும் பதிவு
ஜெய்திருந்தனர். பகாலவ-திருப்பூர்
பகுதியில் கைப்பணித் பதடல்கள் மூைம்
ஜதால்லியல் தடயங்கலைக் கண்டறிந்து
ஜவளிப்படுத்துவது, அவற்லைப் பதிவு
ஜெய்வது பபான்ை பணிகளில்
பமற்ஜொன்ன அலமப்பினரும், நானும்
ஜதாடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிபைாம்.
பமற்குறித்த இரு சிற்பங்கலை பநரில்
ஒரு முலை கண்டு அவற்றில்
ஜபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துகலைப்
படிக்கவும் அலவ கூறும் ஜெய்திகலைப்
ஜபாதுத்தைத்தில் பகிர்ந்து ஜகாள்ைவும்
விருப்பம் உண்டாயிற்று. அதற்கான
வாய்ப்பு இந்த (2018) ஜூலையில்
ஏற்பட்டது. அதன் பகிர்வு இங்பக.

இல்லை. மிக அரிதாக, ஆந்திராவில்
ஜநல்லூர் மாவட்டத்தில் எழுத்துப்
ஜபாறிப்புடன் ஒரு நந்திச் சிற்பம்
கிலடத்துள்ைதாக அறிகிபைாம். அதலன
அடுத்து தமிழகத்தில், எழுத்துப்
ஜபாறிப்புடன் நந்திச் சிற்பம்
கிலடத்துள்ைது பமற்குறித்த
அலமப்பினர் கண்டறிந்த சிற்பபம.
எனபவ, அச்சிற்பம் மிக அரிதான ஒன்று
என்பதில் ஐயமில்லை. அலதக்காணும்
ஆவலில் நண்பர் பல்ைடம்
ஜபான்னுொமியுடன் ஜதாடர்புஜகாண்டு
அதன் அலமவிடம் பற்றிக் பகட்டபபாது,
அவரும் உடன் வருவதாகக் கூறி என்
பயணத்தில் பல்ைடத்தில்
இலணந்துஜகாண்டார். வீரராபெந்திரன்
வரைாற்று லமயத்தில், ஜதால்லியல்
தடயங்கலைத் பதடிக் கைப்பணி மூைம்
சுற்றிக்ஜகாண்டிருக்கும் உறுப்பினர்களுள்
அவரும் ஒருவர். அவர் உடன் வருவது
பயண இைக்லகச் ஜென்ைலடயும் என்
பயணத்லத எளிதாக்கியது.
பகாலவ-திருச்சி ொலையில்
பல்ைடம், அதலன அடுத்து
அவிநாசிபாலையம் என்று பயணம்
ஜதாடர்ந்தது. (இந்த இடத்தில், ”பயணம்”
என்னும் ஜொல்லைச் சிைர் லகயாள்கின்ை
முலை ஒன்று நிலனவுக்கு வருகிைது.
பயணத்லதக் குறிக்கும் “ஜெைவு’
என்னும் ஜொல் “ஜெல்” என்னும்
விலனயின் அடிப்பலடயில் பிைந்த
ஜொல். ஆனால், பயணம் என்னும்
ஜொல்லுக்கு விலன வடிவில் பவர் எது
வாயிருக்கும் என எண்ணுவதுண்டு.
ஆனால், புைப்படவில்லை. பயணம்
என்னும் ஜபயர் வடிவச் ஜொல்லைச் சிைர்
விலன வடிவாக மாற்றி எழுதுவலதக்
கண்டிருக்கிபைன். ”பயணித்பதன்”,
’பயணித்தான்” என்பது பபான்று
எழுதுகிைார்கள். “மரணித்தான்” என்னும்
விலன வடிவமும் அது பபான்ைபத.

பயைம்:
கண்டறியப்பட்ட இரு
சிற்பங்களுள், ஒரு சிற்பம் நந்திச் சிற்பம்.
பகாயில்களில் எங்கும்
காணக்கிலடப்பதுதான். எங்காவது,
இடிபாடுற்ை பகாயில்களிலும், ஒரு
காைத்தில் பகாயில் இருந்திருக்கக் கூடும்
என்பதற்கான எச்ெங்கலைக்ஜகாண்ட
ஊர்ப்புை ஜவளிகளிலும் நந்திச்
சிற்பங்கள் தனிபய காணப்படுவதுண்டு.
ஆனால், இந்த நந்திச் சிற்பங்களில்
எழுத்துப்ஜபாறிப்பிலனக் காண
இயைாது. நந்திச்சிற்பத்தின்
பீடப்பகுதியில் எழுத்துப்
ஜபாறிப்புகலைப் பார்க்கவியலும்.
ஆனால், அதன் உடல் பகுதியில்
எழுத்துகள் அலமவது ஜபரும்பாலும்
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மரணம் என்பது ஜபயர்ச்ஜொல்.
ஜபயர்ச்ஜொல்லை விலன வடிவத்துக்கு
இவ்வாறு மாற்றி எழுதுவது இயல்பாகத்
பதான்ைவில்லை; வலிந்து ஆக்கிய ஒரு
ஜொல்ைாகவும், இது பிலழயானது
என்பதாகவும் எனக்குத் பதான்றுகிைது.
இவ்வலகப் ஜபயர்ச்ஜொல்லை விலன
வடிவிைான ஒரு துலணச்ஜொல்ஜகாண்டு
லகயாள்கிபைாம். பயணம் ஜெய்தான்,
பயணம் பமற்ஜகாண்டான்,
பயணப்பட்டான் என்று
வழங்குகின்பைாம். அது பபாைபவ,
மரணமுற்ைான், மரணமலடந்தான் என்று
வழங்குகிபைாம். இவ்வலக வழக்கு
இயல்பாயுள்ைலதக் காண்க).

ஆைமரபம அந்த இடத்தின்
முதன்லமயான காட்சி லமயம்.
ஜதான்றுஜதாட்டு, மரம், வழிபடு
ஜதய்வமாக இருக்கும்; அல்ைது மரத்தடிச்
சூழபை பகாயிைாகவும், அங்கு
லவக்கப்படும் கற்கபை கடவுைர்கைாக
இருக்கும். நாட்டார் மரபில் பகாவிலின்
ஜதாடக்கத்பதாற்ைம் இதுதான். இங்கு
நாங்கள் பார்த்த ஆைமரம் பழலமயானது.
ஏராைமான விழுதுகள். தாய் மரத்தின்
அடிப்பகுதி ஜநருப்புப் பிடித்ததன்
காரணத்தால் ஜபரும்பகுதி அழிவு
கண்டிருந்தாலும், அதன்
விழுதுப்பகுதிகபை தனித்தனி
மரங்கைாகத் தாய் மரத்லதத் தாங்கி
நின்ைன. மரத்தின் உயரம் அதன்
பழலமலயச் சுட்டியது. மரத்தின்
அடியில், கற்கலைக்ஜகாண்டு அலமத்த
ஒரு பமலட. அதில், ஏழு சிறு கற்களும்,
ஐந்து ஜபரிய கற்களும்
பதிக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த
ஒட்டுஜமாத்த அலமப்பு கன்னியாத்தா,
கருப்புொமி என அலழக்கப்பட்ட
வழிபடு ஜதய்வங்கள். முன்புைத்தில் ஒரு
கல்லும், நிறுத்தப்பட்ட ஒரு பவலும்.

முதியோசைரிச்ெல்-நீலியம்மன் ரகோயில்:
அவிநாசிபாலையத்லத அடுத்து,
ெற்று பநரத்தில் கண்டியன்பகாயில்,
அைகுமலை ஆகிய இடங்களுக்குச்
ஜெல்லும் பிரிவுச் ொலைகள் வந்தன.
அவற்லைக் கடந்த பின்னர் வருகின்ை ஒரு
பிரிவுச்ொலையில் உள்நுலழந்து
ஜென்பைாம். முதியாஜனரிச்ெல் என்னும்
ஊர் வந்தது. இங்குள்ை நீலியம்மன்
பகாயிலில் பழலமயான ஒரு
ஜகாற்ைலவச் சிற்பம் உள்ைதாக நண்பர்
கூறி அலழத்துச் ஜென்ைார்.
முதியாஜனரிச்ெல் மிகச் சிறிய ஒரு
கிராமம். நான் இதுவலர பகள்விப்படாத,
ஜென்று பார்த்திராத ஒரு கிராமம். இது
பபான்று ஒரு வட்டத்தின் (தாலுகா)
உட்கிலடயாகப் பை குக்கிராமங்களில்,
பை நூறு ஆண்டுகைாக நாட்டுப்புை
மக்கள் வழிபட்டு வருகின்ை
தாய்த்ஜதய்வக்பகாயில்கள்
அலமந்துள்ைன. உட்கிலடப்பகுதி
மக்களுக்கு மட்டுபம இத்தலகய
பகாயில்கள் ஜதரிந்திருக்கும்.
நண்பலரப்பபான்ைவரின் பதடுதல்
வழியாகபவ இக்பகாயில்கள் வரைாற்று
ஆர்வைர்களுக்குத் ஜதரியவரும். சிை
பகாயில்கள், குைவழிபாட்டுக்
பகாயில்கைாகவும் அலமயும்.

நீலியம்மன் சிற்பம்:
ஆைமரத்தின் அருகில், நீலியம்மன்
பகாயில். நான்கு சுவர்களும், ஒரு
பமற்கூலரயும் உள்ை ஒபர ஒரு
கருவலையில், நீலியம்மன்
ஜகாற்ைலவயாக வீற்றிருக்கும் பதாற்ைம்.
பழலமயான சிற்பம். எட்டுக்லககள்.
வைது காலைக் குத்தாக மடக்கி, இடது
காலைத் ஜதாங்கவிட்டவாறு
அமர்ந்திருக்கும் நிலை. இந்த
ஆெனத்லதச் சிற்பக்கலை உத்குடி
ஆெனம் என்று குறிப்பிடும். அம்மனின்
முகத்தில், கண்கள், மூக்கு, ஜெவிகள்
ஆகியனவற்றில் ஜதளிவான ஜெதுக்கல்
இல்லை. ஜகாற்ைலவக்குள்ை ‘ஜுவாைா
மகுடம்’ என்னும் தழல் முடியும்
ஜதளிவாகச் ஜெதுக்கப்படவில்லை.
தலைலயச் சுற்றித் திருவாசி பபான்ை ஒரு
பதாரண அலமப்பு ஜதரிகிைது.
ஜெவிகளில் குண்டைங்கள் இருப்பதும்
ஜதளிவாகப் புைப்படவில்லை. கழுத்தில்
அணிகைன்கள் புைப்படுகின்ைன. ஓர்
அணிகைன் மார்புப்பகுதிக்குக் கீபழயும்

நீலியம்மன் பகாயில்
அலமந்திருக்கும் இடம் மிக
அலமதியான ஒரு சூழலைக்
ஜகாண்டிருந்தது. ஜபரியஜதாரு
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ஜதாங்கைாகக் காணப்படுகிைது.
வைப்புைமுள்ை நான்கு லககள் நன்கு
ஜதரிகின்ைன. அலவ ஏந்தியுள்ை
ஆயுதங்களும் ஜதளிவாகத் ஜதரிகின்ைன.
முன்புை வைக்லகயில் நீண்ட தண்டம்.
பவல் என்றும் ஜகாள்ைைாம். இன்ஜனாரு
லக மடக்கி உயர்த்திய நிலையில்
உடுக்லக ஏந்தியுள்ைது. மற்ை இரு
லககளில் ஒன்றில் கட்கம் என்னும் வாள்
உயர்த்திப்பிடித்த நிலையில் உள்ைது.
நான்காவதாக உள்ை லகயில், தலரலய
பநாக்கித் தாழ்ந்த நிலையில் வலைவுள்ை

குறுவாள் பபாை ஓர் ஆயுதம். இது,
“வாங்கு” என்னும் ஆயுதம் என்று
பூலெயாைரான ஜெல்வி என்னும்
ஜபண்மணி கூறினார். இது புதிய
ஜபயராய்த் பதான்றியது. கட்டுவாங்கம்
என்னும் ஆயுதமும் கடவுைர் லகயில்
ஏந்துகின்ை ஆயுதங்களில் ஒன்று.
கட்டுவாங்கத்லதத் தான் பூலெயாைர்
ஜபண்மணி ‘வாங்கு’
எனக்குறிப்பிட்டுள்ைார். நூல்கள்
வாயிைாக மட்டுபம நாம் அறிய பநரிடும்
ஓர் ஆயுதத்தின் ஜபயர் இன்றும்
76

ஊர்ப்புைத்தில் (நாட்டுப்புைத்தில்) எளிய
மக்களின் வழக்கில் இருப்பது கண்டு
வியப்பபற்பட்டது.

ஆனால், விரல்கலை விரித்துச்
ொய்த்தவாறுள்ைது. திருவாவடுதுலை
ஆதீனத்தார் ஜவளியிட்டுள்ை
கடவுைர்களின் லக முத்திலரகளில்
இடம் ஜபற்றுள்ை “விஸமய”
முத்திலரயில் இந்தக் லக உள்ைது. கீபழ
ஜதாங்கவிட்ட காலும், காலின் கீழுள்ை
உருவமும் சிலதந்துள்ைன. கருவலையில்
இரண்டு பிள்லையார் சிற்பங்களும்
உண்டு. நீலியம்மனின் எதிபர ஒரு சூைம்.

இடப்பக்கமுள்ை லககளில்
முன்லகயில் கபாை ஓடு. அதலன அடுத்த
லகயில் மணி. அதலன அடுத்து
பமற்புைமாக உள்ை லகயில் இருக்கும்
ஆயுதம் இன்னஜதனத் ஜதரியவில்லை.
அதலன அடுத்துள்ை பமற்புைக்லக
எலதயும் ஏந்தியிருக்கவில்லை.
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ரகோயில் வளோகம்:
அம்மன் பகாயிலும், ஆைமரமும்
இருக்கும் பகாயில் வைாகத்தினுள்
அரளிச் ஜெடிகள். வைாகத்தின்
சுற்றுமதிைாகக் ஜபருங்கற்கலை
அடுக்கியிருக்கிைார்கள். இலவஜயல்ைாம்
பழலமயான அலமப்புகள். பகாயில்
பூலெயாைராக இருக்கும் ஜபண்மணி
ஜெல்விலயப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுக்
கூைபவண்டியுள்ைது. முதியானூர்
ஊர்மக்கள் பபாதிய அக்கலை
எடுத்துக்ஜகாள்ைாததால், பகாயிலில்
முலையாக ஆண் பூலெயாைர் இல்லை;
முலையான பூலெயும் இல்லை.
பகாயிலுக்கருகில் குடியிருக்கும் ஜெல்வி
மட்டுபம நாள்பதாறும் விைக்பகற்றித்
தனக்குத் ஜதரிந்தவாறு பூலெ ஜெய்து
வருகிைார். பகாயிலில் சுடுமண் குதிலரச்
சிற்பங்கள் ஒரு காைத்தில் இருந்துள்ைன
என்றும் ஜெல்வி ஜொன்னார். சிற்பத்தின்
ஓரிரு ஓட்டுத்துண்டுகலையும்
காண்பித்தார். பகாயில் வைாகத்தில்
ஜவள்ைருகு என்னும் ஜெடிலய நண்பர்
காண்பித்தார். இச்ஜெடிலய நான் முன்னர்
பார்த்ததில்லை. எனபவ, ஒளிப்படமாகப்
பதிந்துஜகாண்படன்.

ஜகாணர்ந்திருக்கிைார்கள். சீரலமப்புப்
பணியின்பபாது எழுத்துப்
ஜபாறிப்புகளுடன் கூடிய நந்திச் சிற்பம்
பதாண்டி எடுக்கப்பட்டது. அது
பபான்பை, எழுத்துஜபாறிப்புகளுடன்
கூடிய ஒரு பழலமயான அய்யனார்
சிற்பமும் கண்டறியப்பட்டது.
அய்யனாரின் சிற்பத்துடன் பவறு சிை
சிற்பங்களும் கிலடத்துள்ைன.
ரகோயிலின் அனமப்பு:
பகாயிலின் முன்புைத்தில்
கருடகம்பம் என்னும் அலமப்பு உள்ைது.
ஒரு சிறு மண்டபத்தின் நடுவிலிருந்து
பமஜைழும்பி நிற்கும் கல் தூலணக்
ஜகாங்குப்பகுதியில் ‘கருடகம்பம்’ என்று
அலழக்கின்ைனர். இது
விைக்குத்தூணாகப் பயன்படுகிைது.
உச்சியில் விைக்பகற்ைப்படும்.
இக்பகாயிலின் இந்த விைக்குத்தூண்,
மற்ை பகாயில்கலை ஒப்பிடும்பபாது
உயரம் மிகுதியாகத் பதாற்ைமளிக்கிைது.
முப்பது அடிக்கும் பமல் உயரம்
உலடயது. வழக்கமாக
விைக்குத்தூண்களில் தூணின்
அடிச்ெதுரப்பகுதியில் பிள்லையார்,
சூைம், சிவலிங்கத்தின் மீது பால்
ஜொரியும் பசு, முருகன் பபான்ைலவதாம்
புலடப்புச் சிற்பங்கைாக
வடித்திருப்பார்கள். ஆனால், இத்தூணின்
ஒரு ெதுரப்பகுதியில், கூப்பிய
லககளுடன் ஆள் ஒருவருலடய சிற்பம்
காணப்படுகிைது. தலையின் வைப்பக்கம்
உள்ை ஜகாண்லட, காதணிகள், முகத்தில்
இருக்கும் ஜபரிய மீலெ, இடுப்பைவில்
நின்றுவிடுகின்ை ஆலடக்கட்டு,
கழுத்திலும், லககளிலும் காணப்படும்
எளிய அணிகைன்கள் ஆகியவற்லைக்
ஜகாண்டு இச்சிற்பம் நாயக்கர் காைற்ைது
எனக்கணிக்கைாம். விைக்குத்தூண்
கட்டுவித்தவர் உருவபம இது என்பதில்
ஐயமில்லை. இவ்வலமப்பு மற்ை
பகாயில்களில் காணப்படுவதில்லை.
மற்ை விைக்குத்தூண் அலமப்பில், அதன்
மண்டபத்தூணின் அடிப்புைத்தில்
மட்டுபம கட்டுவித்தவரின் உருவச் சிலை
வடிக்கப்பட்டிருக்கும்.

சின்ைோரியபட்டி- கம்பத்தீசுவரர் ரகோயில்:
முதியானூரிலிருந்து அடுத்த
பயணம் பூொரிபாலையம் வழிபய
சின்னாரியபட்டி என்னும் ஊரிலிருக்கும்
கம்பத்தீசுவரர் பகாயிலை பநாக்கித்
ஜதாடர்ந்தது. அங்குதான் கட்டுலரயின்
ஜதாடக்கத்தில் குறிப்பிட்ட,
எழுத்துப்ஜபாறிப்புள்ை நந்திச் சிற்பம்
உள்ைது. வீரராபெந்திரன் வரைாற்று
ஆய்வு லமயத்தினர் இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இப்பகுதியில்
ஆய்வில் ஈடுபட்டிருந்தபபாது, முள்
மரங்களும் புதர்களும் சூழ்ந்து காடு
பபால் இருந்த இப்பகுதியில் பகாயில்
கட்டுமானங்கலைக் கண்டறிந்துள்ைனர்.
மிகுந்த முயற்சி எடுத்துக் பகாயில்
பகுதிலயச் சீராக்கி, ஊர் மக்களிடம்
பகாயிலின் பழலமலயச் சுட்டிக்காட்டி
அவர்கலைக்ஜகாண்டு சீரலமப்புப்
பணிகலைச் ஜெய்யலவத்துக் பகாயிலைத்
தற்பபாதுள்ை நிலைக்குக்
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விைக்குத் தூலணக்கடந்து
நுலழவாயில். இது ஒரு கட்டுமானமல்ை.
பகாயிலின் முழு வைாகத்லதயும் சுற்றிப்
ஜபரிய கற்கலை அடுக்கி
அலமக்கப்பட்ட சுற்று மதிலின்
இலடஜவளிபய நுலழவாயில். உள்பை
நுலழந்ததும் நடுவில் முதன்லமக்
பகாயிைான கருவலையும், அர்த்த
மண்டபமும் பெர்ந்த கம்பத்தீசுவரர்
பகாயில். இலைவனின் ஜபயர்,
மாபதசிலிங்கம் என்னும் இன்ஜனாரு
ஜபயலரயும் ஜகாண்டுள்ைது. பகாயில்,
கல் கட்டுமானம். கருவலையில்
இலிங்கத்திருபமனி. ஜகதி,
முப்பட்லடக்குமுதம், கண்டம்,
பட்டிலக, கண்டம், பவதி என்னும்
அதிட்டானக்கூறுகலைக்ஜகாண்ட
அலமப்பு. கருவலைச் சுவரில் ஒரு
பகாட்டம் (பகாஷ்டம்);
அர்த்தமண்டபத்தில் ஒரு பகாட்டம்.
சுவர்களில் அலரத் தூண்கள்.
அலரத்தூண்களின் கால்கள்,
அதிட்டானத்தின் முப்பட்லடக் குமுதம்
வலரயிலும் இைங்கியிருத்தைால்,
இக்பகாயிலின் அதிட்டானம் ‘பாதபந்த’
அதிட்டான வலகலயச் பெர்ந்தது என
எளிதில் கணிக்க முடிந்தது. (கணிப்புக்கு
உதவிய நூல் : முலனவர் அம்லப
மணிவண்ணன் எழுதிய “பகாயில்
ஆய்வும் ஜநறிமுலைகளும்.”) கருவலை
விமானம் ஒரு தைமுலடய திராவிட
விமானம். அர்த்த மண்டபத்தின்
முன்புைம் நந்தி மண்டபம். அர்த்த
மண்டபத்துக்கும் நந்தி மண்டபத்துக்கும்
இலடயில் தலரயில் நம் இைக்கான
எழுத்துப்ஜபாறிப்புள்ை நந்திச் சிற்பம்.
பகாயில் வைாகத்தில் பவறு
இடத்திலிருந்து பதாண்டிஜயடுக்கப்பட்டு
இங்கு லவக்கப்பட்டுள்ைது.

எழுத்துனை நந்தி:
எழுத்துலட நந்திச் சிற்பம்
அழகானது. மிகுதியான
பவலைப்பாடுகள் இல்லை. கழுத்தில்
மணி இலணத்த ஓர் அணிகைன்
புைப்படுகிைது. சிறிய திமிலும்,
குறுங்ஜகாம்புகளும் உள்ைன. தலைலயக்
கவிழ்த்துப் புன்னலக பூக்கும் இந்தத்
பதாற்ைம் இப்பகுதியில் பவஜைங்கும்
காண்பதற்கில்லை. நந்தியின் பின்
முதுகில் வால் பக்கத்திலிருந்து
ஜதாடங்கி, மடித்த பின்னங்காலுக்கு
பமற்புைமுள்ை ஜதாலடப்பகுதி
வலரயிைான பரப்பில் எழுத்துகள்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைன. முதல்
பார்லவக்கு எழுத்துகள்
புைப்படவில்லை. மாவு பூசிய பின்னபர
எழுத்துகள் புைப்பட்டன. எட்டு
வரிகளில் எழுதப்பட்ட கல்ஜவட்டின்
பாடம் கீழ் வருமாறு:
கல்சவட்டின் போைம்
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ
2 ஜபரும்பாை
3 (*) றிச்ெல்லி
4 ருக்கு[ம்] பிராம
5 ணந் பதவ
6 நக்கனாந
7 காமிண்ட
8 பந[ன்]
விளக்கம்:
பமற்குறித்த வரைாற்று ஆய்வு
லமயத்தினர், ஜதால்லியல் துலை
முன்னாள் துலண இயக்குநரான
முலனவர் பூங்குன்ைன் அவர்கலைக்
ஜகாண்டு கல்ஜவட்டிலனப் படிக்கச்
ஜெய்து நாளிதழ்களில் ஜெய்தி
ஜவளியிட்டுள்ைனர்.
ஜபரும்பாைகுறிச்ெல்லிலயச் பெர்ந்த
காமிண்டன் பதவ நக்கபனன் என்பவரால்
இந்த எழுத்துலட நந்தி
எடுப்பிக்கப்பட்டது என்பது ஜெய்தி.
இந்த பதவ நக்கன் இப்பகுதிலய ஆண்ட
அதிகாரி என்பதாகவும், அவருலடய
கால்நலடபயா அல்ைது அந்தக்
கிராமத்திலுள்ை கால்நலடகபைா
பநாய்வாய்ப்பட்டபபாது அந்த பநாய்

கம்பத்தீசுவரர் கருவலைக்கு
இடப்பக்கம் இலைவியின் ென்னதி.
மங்கைாம்பிலக என்பது இலைவியின்
ஜபயர். வைாகத்தில், முருகன்,
பிள்லையார், காைலபரவர்
ஆகிபயாருக்குத் தனிபய சிறு சிறு
ென்னதிகள்.
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குணமானதும் அதற்கு உருவாரமாகச்
ஜெய்து லவத்ததாக இருக்கைாம்; இந்த
நலடமுலை இன்றும்
ஜகாங்குப்பகுதியில் நீடிக்கிைது
என்பதாகவும் ஜெய்தியில்
கூைப்பட்டுள்ைது.

ஊர்ப்ஜபயர்கலைச் ொன்ைாகக்
குறிப்பிடைாம். காட்டின் ஒரு சிறு
பகுதிலய எரித்துப் பண்படுத்தி
விலைநிைமாக்கிய ஊர்ப்பகுதிபய
எரிச்ெல் என்னும் ஜபயரால் வழங்கியது.
கல்ஜவட்டு அலமந்துள்ை இந்த
சின்னாரியபட்டிலய அடுத்துள்ை ஊபர
“முதியாஜனரிச்ெல்” என்று பமபை
அவ்வூரின் நீலியம்மன் பகாயிலைப்
பற்றிக் குறிப்பிடுலகயில் பார்த்பதாம்.
எனபவ, கல்ஜவட்டில்
குறிப்பிடப்ஜபறும் ஊரின் ஜபயலரப்
“ஜபரும்பாை எறிச்ெல்” எனக்ஜகாள்ளும்
வாய்ப்பும் உள்ைது. பகாயில்
அலமந்திருக்கும் பகுதி பழங்காைத்தில்
ஜபருமைவு ஜபரும்பூலைச் ஜெடிகள்
நிலைந்ததாய் இருக்கபவண்டும் என்று
கருதுமாறு தற்பபாதும் ஜெடிகள் உள்ைன.
கல்ஜவட்டில் உள்ை ஜொல்லைப்
”ஜபரும்பாை எறிச்ெல்’ என்று
ஜகாண்டால் அதலனப் ஜபரும்பூலைச்
ஜெடிகள் நிலைந்த காட்டுப்பகுதிபயாடு
ஜதாடர்புப் படுத்திப்பார்க்கவும்
வாய்ப்புள்ைது.

கல்ஜவட்டுப்பாடத்தில், மூன்ைாம்
வரியில், முதல் எழுத்துக்குத்
தலைமாைாக (பதிைாக)
அலடப்புக்குறிக்குள் உடுக்குறிலயக்
(ASTERISK MARK) காட்டியுள்பைன்.
அதாவது, நான் படிக்லகயில் இந்த
எழுத்து, ஜதளிவாகத் ஜதரியவில்லை.
இன்ன எழுத்தாக இருக்கைாம் என்று
யூகம் ஜெய்யவும் இயைவில்லை.
பூங்குன்ைன் அவர்கள் இந்த எழுத்லத
“கு” எனப்படித்துள்ைார்.
அவ்வாஜைனின், ஊர்ப்ஜபயர்
“ஜபரும்பாை குறிச்ெல்” என்ைாகும்.
கல்ஜவட்டின் ஜதாடர் “ஜபரும்பாை
குறிச்ெல்லிருக்கு(ம்)” என்ைாகும்.
நாளிதழில் ஜெய்தியாைர் எழுதும்பபாது,
“ஜபரும்பாை குறிச்ெல்லிலயச் பெர்ந்த”
என்று இரண்டாம் பவற்றுலம உருலபச்
பெர்த்து எழுதியதால், ஊர்ப்ஜபயர்
“ஜபரும்பாை குறிச்ெல்லி” என்ைாகும்.
இவ்வாறு, ஊர்ப்ஜபயரில் மாற்ைம்
அல்ைது பாட பபதம் ஏற்படும்.
ஜகாங்குப்பகுதியில், ‘குறிச்சி” என்னும்
ஜபயர் ஜகாண்ட ஊர்கள் மிகுதியாக
உள்ை பபாக்கிலன எண்ணுலகயில்,
கல்ஜவட்டில் காணப்ஜபறும் ஊர்,
“ஜபரும்பாை குறிச்சி” என்பதாக
அலமயக்கூடும் என்றும் கல்ஜவட்டில்
பிலழயாக எழுதப்பட்டுள்ைது என்றும்
ஜகாள்ைைாம். கல்ஜவட்லட பநரில்
படித்துப் பாடத்லத
எழுதிக்ஜகாண்டிருக்லகயில்,
பமற்ஜொன்ன இரண்டாம் வரி-முதல்
எழுத்து “எ” என்பதாக இருக்கைாம் என
மீள் சிந்தலனயில் பதான்றியது.
அவ்வாஜைனில், ஊர்ப்ஜபயர்
“ஜபரும்பாை (எ)றிச்ெல்” என்ைாகும்.
“எறிச்ெல்”, “எரிச்ெல்” ஆகிய ஜபயர்கள்
ஜகாண்ட ஊர்களும் ஜகாங்குப்பகுதியில்
பரவைாக இருப்பலதக் காணைாம்.
ஜெைக்ஜகரிச்ெல், வள்ளிஜயறிச்ெல்,
ஜநருப்ஜபரிச்ெல் பபான்ை

அடுத்து, கல்ஜவட்டுப்பாடத்தின்
நான்காம் வரியில், “ம்” எழுத்லதயும்
அலடப்புக்குறிக்குள் காட்டியுள்பைன்.
இம்முலை அலடப்புக்குறி – ெதுரக்
பகாட்டினால் அலமந்தது – மாறியுள்ைது.
இந்தக் குறிலயத் ஜதால்லியல் துலையின்
நூல்களில் பயன்படுத்துலகயில்,
கல்ஜவட்டில் இக்குறிக்குள்
காட்டப்ஜபறும் எழுத்து, கல்ஜவட்டில்
ஜபாறிக்கப்படவில்லை
என்பதற்காகவும், ஆனால் கல்ஜவட்டின்
ஜபாருள் ஜவளிப்படும் வலகயில்
நிரப்பப்படும் எழுத்து என்பதற்காகவும்
லகயாண்டுள்ைலதக் காணைாம்.
அடுத்து, கல்ஜவட்டின் இறுதி
வரியில், அலடப்புக்குறிக்குள்
காட்டியுள்ை “ன்” எழுத்து, பிலை வடிவ
அலடப்புக்குறிக்குள் உள்ைது. இவ்வலக
அலடப்புக்குறி, கல்ஜவட்டில் எழுத்து
உள்ைது என்பலதயும், ஆனால் எழுத்து
இன்னஜதன்று அறுதியாகத்
ஜதரியவில்லை என்பலதயும், யூகமாகக்
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காட்டப்ஜபற்றுள்ைது என்பலதயும் சுட்டி
நிற்கும்.

எழுதியுள்ைார். இது பிலழ. கல்ஜவட்டில்
“பதவ நக்கனாந காமிண்டபந(ன்)”
என்றுள்ைதால், அவருலடய இயற்ஜபயர்
பதவ நக்கன் என்பதும், காமிண்டன்
அவருலடய அதிகார நிலை குறித்த
சிைப்புப் ஜபயர் என்பதும் ஜபைப்படும்.
காமிண்டன் என்பது இலடக்காைத்துக்
கல்ஜவட்டுகளில் காணப்படும் ஒரு
ஜபயராகும். தலைலமப் ஜபாறுப்பில்
உள்ைவலரக் குறிக்கும் ஒரு ஜொல்.
ஊர்த்தலைவர், ஒரு சிரு பகுதியின்
ஆட்சித் தலைலம ஜபற்ைவர் என்பலதக்
குறிக்க இப்ஜபயர் வழக்கில் இருந்தது.
கருநாடகக் கல்ஜவட்டுகளிலும்
இச்ஜொல் மிகுதியாகப் பயில்வலதக்
காண்கிபைாம். “காமுண்டன்” என்பது
இப்ஜபயரின் இன்ஜனாரு வடிவம்.
காைப்பபாக்கில், கருநாடகத்தில்
இப்ஜபயர் “கவுட(ர்)” எனவும்,
தமிழகத்தில் “கவுண்டன்” எனவும்
மருவி வழங்குகிைது. கல்ஜவட்டில்,
“பிராமணந் பதவநக்கனாந
காமிண்டபந(ன்)” என்றிருப்பதால், இந்த
பதவ நக்கன் ஒரு பிராமணர் என்பதும்
ஊர்த்தலைவராய் இருந்தவர் என்றும்
கருதைாம். கல்ஜவட்டின்
எழுத்தலமதியின் அடிப்பலடயில், இது
கி.பி. 12-ஆம் நூற்ைாண்லடச் பெர்ந்தது
எனைாம்.

பமற்ஜொன்னலவ,
கல்ஜவட்டுகலைப் படிக்லகயில்,
ெரியாகப் ஜபாருள் ஜகாள்ளும் ஆய்வு
முயற்சிக்குத் துலண புரியும். நாளிதழ்ச்
ஜெய்தியாைர், நந்திச் சிற்பத்லதச்
ஜெய்வித்தவர் “பதவநக்கபனன்” என்று
குறிப்பிட்டுள்ைார். பதவ நக்கன்
என்பதுதான் ெரியான ஜபயராக
அலமயும். நக்கபனன் என்பது இைக்கண
அலமப்பில் தன்லம இடத்லதக்
குறிக்கும். கல்ஜவட்டுகளில் இவ்வாறு
தன்லமச் சுட்டு, ஜபருமைவில்
பயில்வலதக் காணைாம்.
“பாண்டி மண்டைத்து
திருக்கானப்பபற்றில் காலை
ஜபருமாைான அதலையூர்
நாடாள்வாபனன்” (அவிநாசிக்
கல்ஜவட்டு 786/2003)
”ஜதரிந்த லகக்பகாை பெநாபதிகளிற்
தனபாை ராயபநந்” (அன்னூர்க்
கல்ஜவட்டு 816/2003)
தவிர, நாளிதழ்ச் ஜெய்தியாைர்,
”காமிண்டன் பதவ நக்கபனன்” என
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பத்துக்குடி ஓதோளர் பணி:
கம்பத்தீசுவரர் பகாயில்,
இப்பகுதியில் இருக்கும் கண்டியன்
பகாயிலைத் தாய்க்பகாயிைாகக்
ஜகாண்டு, ஓதாைர் குைத்துப்
பத்துக்குடியினரால் கட்டப்ஜபற்ைது
என்று ஒரு வழக்காறு உள்ைது.
அதற்பகற்ப, நந்தி மண்டபத்தின்
அடிப்பகுதியில் பத்துக்குடி ஓதாைலரயும்
அவர்களின் தலைவலரயும்
புலடப்புருவங்கைாகச்
ஜெதுக்கியிருப்பலதச்
சுட்டிக்காட்டுகின்ைனர்.

பைலகக் கல்லில் வடிக்கப்பட்ட சிற்பம்.
லமயத்தில் அய்யனார் சிற்பம் ஜபரிய
உருவில். அவரின் இரு புைமும் பூரலண,
புஷ்கலை இருவரின் உருவங்கள் சிறிய
வடிவில். பமற்புைத்தில் சிறிய வடிவில்
ொமரம் வீசும் ஜபண்ணுருவம்.
அய்யனாரின் சிற்பம் அழகாக
வடிக்கப்பட்டுள்ைது. இடக்காலைக்
குத்திட்டு லவத்தும், வைக்காலைத்
ஜதாங்கவிட்டும் உத்குடி ஆெனத்தில்
அமர்ந்துள்ைார். தலையில் ெலட முடி,
“ஜடாமண்டைம்” என்னும்
சிற்பக்கலைக்கூற்று வடிவத்தில் உள்ைது.
இடக்லகலயக் குத்திட்ட காலின்
முழங்காலின் மீது படியவிட்டு,
விரல்களும் உள்ைங்லகயும் தலரலய
பநாக்கித் தைர்ந்து ஜதாங்கிய நிலையில்
லவத்திருக்கிைார். சிற்பக்கலை
இைக்கணத்தில் இந்த அலமப்லபத்
”தண்ட ஹஸ்தம்” என்பர். “கஜஹஸ்தம்”
என்னும் இைக்கணமும்
ஜபாருந்துவதாகக் ஜகாள்ைைாம்.
வைக்லக முன்லக மடிந்த நிலையில்
ஜெண்டு என்னும் ஆயுதத்லத
ஏந்தியுள்ைது. முகத்தில் மூக்குப்பகுதி
உலடந்திருக்கின்ைது. ஜெவிகளில் தடித்த
குண்டைங்கள். கழுத்தில்
மூன்ைடுக்குகைாக அணிகைன்கள். இடது
பதாளிலிருந்து இைங்கி இலடப்பகுதி
வலர வந்து பின்புைமாகத் திரும்பும்
முப்புரி நூல். இலடயில் உதரபந்தம்
என்னும் அணி. இலடயில்
அணிந்திருக்கும் ஆலடக்கட்டு,
அமர்ந்திருக்கும் பீடத்தில் ஜதாங்கைாகத்
தாழ்ந்துள்ைது. இலடயாலடயின் மீதும்
இரு அணிகைன்கள்; ஒன்றில் பதக்கமும்
உள்ைது. பதாள்களிலும், முன்லககளிலும்
வலைகள். கால்களில், சிைம்லப ஒத்த
கழல்கள். பீடத்தின் கீபழ, பன்றி
உருவமும், அதன் பின்னால் நாய்
உருவமும் ஜெதுக்கப்பட்டுள்ைன.
அய்யனார் சிற்பம், ெலட மண்டைத்லத
ஒட்டி பமலிருந்து கீழாக முழுதும்
உலடந்து விரிெல் கண்டுள்ைது. உலடந்த
விரிெல் பகுதியில் சிஜமண்ட்டுப் பபான்ை
பூச்சு ஜகாண்டு ஒட்ட
லவத்திருக்கிைார்கள். இடக்லகயின்
பதாைருபக கல்லின் துண்டம் உலடந்து

ரகோயிலின் புத்தோக்கம்:
கம்பத்தீசுவரர் பகாயில், அதன்
பழலமயான கட்டுமானத்பதாடு
பபணுவாரின்றி, வழிபாடின்றிப் புதர்
சூழ்ந்த நிலையில் இருந்த நிலையில்,
திருப்பூரில் இயங்கிவரும் வீரராபெந்திரன்
வரைாற்று ஆய்வு லமயத்தினரின்
முயற்சியால், திருப்பூரில் இயங்கிவரும்
உழவாரப்பலட அலமப்பினரின்
உதவிஜகாண்டும், ஊராரின்
உதவிஜகாண்டும் புத்தாக்கம்
ஜபற்றுள்ைது. தற்பபாது பூலெயாைர்
ஒருவலரப் பணியில் அமர்த்தியுள்ைனர்.
அய்யைோர் சிற்பமும் கல்சவட்டும்:
கம்பத்தீசுவரர் பகாயிலுக்கு
ஜவளிபய ஒரு ஜதால்லியல் எச்ெமான
அய்யனார் சிற்பம் ஒன்றுள்ைது என்றும்,
அச்சிற்பத்தின் பின்புைம் எழுத்துப்
ஜபாறிப்பு உள்ைது என்றும் நண்பர் கூறி
அங்கு அலழத்துப்பபானார்.
பகாயிலுக்கருகிபைபய ஒரு
சுலனக்குைமும் அதலன ஒட்டிய பமடும்
காணப்பட்டன. பமட்டின் மீது சிை
சிற்பங்கள் உலடந்த உறுப்புகபைாடு
காணப்பட்டன. இரு ஜபண் ஜதய்வச்
சிற்பங்கள், ஒரு நந்தி, ஒரு
சிவலிங்கப்பீடம், ஓரிரு நாகச் சிற்பங்கள்
ஆகியவற்றுக்கிலடயில் ஒரு ஜபரிய
அய்யனார் சிற்பமும் இருந்தது. பமற்படி
வரைாற்று ஆய்வு லமயத்தினர்
நாளிதழில் ஜதரிவித்தவாறு அய்யனார்
சிற்பம் மூன்பைகால் அடி நீைமும்,
இரண்டலர அடி உயரமும் உலடயது.
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விழுந்துள்ைது. அய்யனார் சிற்பத்தின்
அருகிபைபய இப்பகுதியில் கிலடத்த
முதுமக்கள் தாழி ஒன்லையும்
லவத்திருக்கிைார்கள். சின்ன
ஆரியபட்டிக்கருகில் ஜபருங்கற்காை
வாழ்விடப்பகுதியும் (ொம்பல் பமடு
என்று கிராமத்தில் குறிப்பிடுவர்) உள்ைது
என நண்பர் ஜதரிவித்தார்.

இலணந்திருக்கும். சிைவற்றில் யாலன
உருவம் ஜதாடர்பு படுத்தப்ஜபறும்.
இலவஜயல்ைாம், ஜதாடக்ககாை
அய்யனாலரப் ஜபருஞ்ெமயத்தார் தம்
ெமயத்துள் இலணத்துக்ஜகாள்ளும்
முயற்சியில் காைப்பபாக்கில்
ஏற்பட்டலவ. குதிலரலயச்
ெமணத்தாரும்(லஜனரும்), யாலனலயப்
ஜபௌத்தரும் இலணத்துக்ஜகாண்டார்கள்
என்பர். பழங்குடிகலைப்
ஜபருஞ்ெமயத்தார் தம்முடன்
இலணத்துக்ஜகாள்ளும்பபாது
அப்பழங்குடிகளின் ஜதய்வங்கலையும்
இலணத்து அவர்கலைத் தக்கலவக்கும்
முயற்சியின் ஜவளிப்பாடுகபை இலவ.
அய்யனாருக்கு இரு மலனவியலரப்
புலனந்தாக்கியது பிற்காைத்திய ெமய,
பண்பாட்டு மாற்ைங்களின் விலைவு
எனைாம். ஆங்காங்பக, ஜபருவழிகலை
ஒட்டி அலமந்திருந்த அய்யனார்
பகாயில்களில் அய்யனாலர வழிபட்ட
வணிக மக்களும், அய்யனாலர
அவர்களுக்கான ஜதய்வமாக்கினர்
எனைாம். ஜதாடக்கம் இதுதான் என்பைா,
அய்யனார் இன்னாருக்குரியர் என்பைா
வலரயலைக்குள் ஜகாணரவியைாப்
பரவைாக வழிபடுகின்ை ஜதய்வபம
அய்யனார். அவர் ஒரு காவல் ஜதய்வம்
என்ை கருத்து நிலைத்துள்ைது.
கால்நலடச் ெமுதாயத்தில் நிலர கவர்தல்,
நிலர மீட்டல் ஆகிய நிகழ்வுகளின்
பபாதும் அய்யனார் வழிபாடு
இலணந்துள்ைது என்று கருதைாம். அது
பபான்ை ஒரு நடுகல் சிற்பக்கல்ஜவட்டில்
- ஈபராடு மாவட்டம் ஈங்கூரில் இருந்த
இச்சிற்பம் தற்பபாது ஈபராடு கலைமகள்
பள்ளி அருங்காட்சியகத்தில் உள்ைது ஐயன் குறிக்கப்ஜபறுவலத காண்கிபைாம்.
காங்கயம் பகுதியில் – முல்லை நிைப்
பண்பாடு நிைவிய பகுதி – பத்தாம்
நூற்ைாண்டைவிைான அய்யனார்
சிற்பங்கள் நிலையக் கிலடத்துள்ைன.
தஞ்லெப் பகுதியில், சுனாம்பபடு
என்னும் ஊரின் குைக்கலரயில் கிலடத்த
அய்யனார் சிற்பபம காைத்தால்
முற்பட்டது. இந்த அய்யனார் சிற்பத்தில்,
நாயின் உருவத்பதாடு பெவலின்
உருவமும் உள்ைது.

அய்யைோர் பற்றி:
ஜதால்லியல் அறிஞர் பூங்குன்ைன்
அவர்களிடம் பல்பவறு ெமயங்களில்
அய்யனார் பற்றிக் பகள்விகள் பகட்டு
அவர் கூறிய பல்பவறு ஜெய்திகலை
நினவிலிருந்து மீட்டு பநாக்குகிபைன்.
அய்யனார், நாட்டார் வழக்காற்றில்
வணங்கப்படும் சிறு ஜதய்வங்களுள்
ஒருவர். ஜதான்லமக் காைத்தில்,
இனக்குழு, அலதத் ஜதாடர்ந்த பழங்குடி
ஆகிய ெமூக நிலைகளில் குழு அல்ைது
குடித் தலைவர் ஒருவலர, அவர் இைந்த
பின்னர் வழிபடுகின்ை மரபில் அய்யனார்
வழிபாட்லடயும் பெர்க்கைாம். பல்பவறு
குழுக்களும் பல்பவறு குடிகளும்
தமக்ஜகன ஓர் அய்யனாலர வழிபட்டு
வந்திருக்கின்ைனர். அய்யனார் ஒரு
ஜபாதுச் ஜொல். ”ஐயன்” என்னும் ஜொல்
குறிக்கும் தலைவன் என்னும் ஜபாருளில்
வணங்கப்படுபவபர அய்யனார்.
தமிழகத்தின் எல்ைாப் பகுதிகளிலும்
அய்யனார் வழிபாடு இருந்துவருகின்ைது.
குறிப்பிட்ட ொரார் வணங்கும் கடவுைாக
அய்யனாலரக் கருதவியைாது.
பவட்டுவக் குடிகள் வணங்கிய
அய்யனார் ஜபருமைவில்
காணப்படுகிைார். அய்யனார்
சிற்பங்களில் காணப்ஜபறும் நாய்
உருவம் பவட்லடக் குடிகபைாடு
ஜதாடர்புலடயது. பமபை, சின்ன
ஆரியபட்டியில் உள்ை அய்யனார்
சிற்பமும் பவட்லடக்குடியினரின்
ஜதய்வமாகபவ ஜகாள்ைபவண்டும்.
பவட்லடத்தலைவனின் பவட்லட
நிகழ்வுகளில் நாய் தவிர்க்க இயைாத ஓர்
அங்கம். சின்ன ஆரியபட்டியில் நாம்
காணும் பன்றியின் உருவம், பவட்லடப்
ஜபாருள் என்னும் அடிப்பலடயில்
ஜெதுக்கப்பட்டிருக்கபவண்டும். சிை
அய்யனார் சிற்பங்கபைாடு குதிலர
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எகிப்து மம்மியில் செண்டு:
அய்யனார், தம் லகயில் ஜெண்டு
என்னும் ஓர் ஆயுதம் தாங்கியிருப்பார்.
இது ஒரு நீள்தண்டும், தண்டின்
உச்சிப்பகுதியில் சுருள் வடிவில் ொட்லட
என்று ஜொல்ைத்தக்க ஓர் அலமப்பும்
ஜகாண்ட ஓர் ஆயுதம். இது
அய்யனாருக்பக உரியது என்பது பபாை,
பவறு கடவுைர் உருவங்களில்
காணப்படாத ஒன்று. ஒரு சிற்ைரென்
அல்ைது குறுந்தலைவன் என்னும்
நிலையின் குறியீடாகபவ
இலதக்ஜகாள்ைபவண்டும். இந்தச்
ஜெண்டாயுதம், எகிப்திய அரென்

ஒருவனுலடய கல்ைலையில்
ெவப்ஜபட்டியிலும் காணப்படுவது
வியப்லப அளிக்கும் ஜெய்தி. இது
ஜபான்னால் ஜெய்யப்பட்ட ஒன்று.
அரெனுக்குரியபதார் ஆயுதம் என்பதுதான்
ஜபாதுக் கருத்து.
அய்யைோர் சிற்பத்தின் பின்புறம்:
சின்ன ஆரியப்பட்டி அய்யனார்
சிற்பத்தின் பின்புைத்தில், மூன்று
வரிகளில் ஜபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துகள்
காணப்படுகின்ைன. அதன் பாடம் கீழ்
வருமாறு:

அய்யைோர் சிற்பக் கல்சவட்டுப் போைம்:
1 இராசிங்க பல்ை(வலர)
2 யந் ஏறினபபாது (*)
3 பநன் பவட்பகா
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இக்கல்ஜவட்டில், ”ஸ்வஸ்திஸ்ரீ”
என்னும் மரபுத்ஜதாடர் கூடக்
காணப்படவில்லை. இராசிங்க
பல்ைவலரயன் என்னும் உள்ளூர்த்
தலைவன் அல்ைது ஓர் அரெ அதிகாரி,
இப்பகுதியின் அதிகாரப் பதவியில்
அமர்ந்தபபாது, இச்சிற்பம்
ஜெய்விக்கப்பட்டது என்று ஜபாருள்
ஜகாள்ைைாம். ஜதன்னவதலரயன்,
பல்ைவதலரயன் (பல்ைவலரயன்)
என்பன அரெனின் கீழுள்ை
அதிகாரிகளின் ஜபயர்கைாக வருவலதக்
கல்ஜவட்டுகளில் காண்கிபைாம்.
சிற்பத்லதச் ஜெய்வித்தவனின் ஜபயர்
காணப்படவில்லை. ஜபயருக்குப்
பின்னால் இன்னாபனன் என்று குறிப்பிட
வரும் “பநன்” என்னும் ஒட்டுச் ஜொல்
மட்டிலும் உள்ைது. ஆனால், அதலன
அடுத்து “பவட்பகா” என்னும் ஒற்லைச்
ஜொல் உள்ைது. இது ஜெய்வித்தான்
பவட்பகா என்னும் குயவர் குடிலயச்
பெர்ந்தவன் என்னும் ஜபாருள்
தருகின்ைது. பவறு விரிவான
விைக்கங்கள் ஜபைப்படவில்லை.
இக்கல்ஜவட்டிலும், பமபை குறிப்பிட்ட
நந்திச் சிற்பக்கல்ஜவட்டிலும் அரெர்

பற்றிய குறிப்பு இன்லமயால், கி.பி. 12ஆம் நூற்ைாண்டில் ஜகாங்குச் பொழர்
ஆட்சி முடிவின்பபாது – பாண்டியர்
ஆட்சி அலமயுமுன்னர் – ஏற்பட்ட
அரெரில்ைாச் சூழ்நிலையின்பபாது
இக்கல்ஜவட்டுகள் ஜவட்டப்
பட்டிருக்கக்கூடும் என்று கருதைாம்.
முடிவுனர:
பகாலவ, திருப்பூர் ஆகிய
ஜகாங்குப்பகுதியில், நாட்டுப்புைங்களில்
உட்கிலடயாய் அலமந்த சின்னச் சின்ன
ஊர்களில் மிகுதியும் ஜவளிப்படாத பை
வரைாற்றுச் சின்னங்களும்,
கல்ஜவட்டுகளும் இன்னும் காணக்
கிலடக்கின்ைன என்பது
ஜகாங்குப்பகுதியின்
வரைாற்றுப்பழலமக்குச் ொன்று
பகர்வதாகும். ஆங்காங்பக, பரவைாகத்
ஜதாடர்ந்து கண்டறியப்படும் அய்யனார்
சிற்பங்களும், ஜகாற்ைலவச் சிற்பங்களும்
ஜகாங்குப்பகுதியின் நாட்டார் பண்பாடு
மற்றும் வழிபாட்டுத் ஜதான்லமலய
எடுத்துக்கூறுவனவாய் உள்ைன என்பதில்
ஐயமில்லை.

நன்றி : திரு.பூங்குன்ைன், ஜதால்லியல் அறிஞர் அவர்களுக்கு.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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14 . பல்ைவர் கோை விநோயகர் மீ ட்பு

— ரகோ.செங்குட்டுவன்
பல்ைவர் காைத்திய விநாயகருக்கு,
பொழர்கள் மண்டபம் கட்டி
இருக்கின்ைனர்.

இதுவும் வரைாறு மீட்பு தான்…
ஒபர மண்டபம். ஆனால் இரண்டு
விநாயகர் சிற்பங்கள்.

ஆனால், அண்லமக் காைத்திய
அைநிலையத் துலையினர் புது
பிள்லையாருக்கு அனுமதி ஜகாடுத்து
விட்டனர். இதுபற்றி நம்முலடய
ஜதால்லியல் ஆய்வாைர்கள்,
அைநிலையத்துலை கவனத்துக்கு எடுத்துச்
ஜென்று, புதுப் பிள்லையாலர அகற்ைக்
பகாரிக்லக விடுத்துள்ைனர். இதலனத்
துலையினர் ஏற்றுக் ஜகாண்டு தீர்மானம்
நிலைபவற்றியது தான் அதிெயம்!

பின்னால், பைலகக் கல்லில்
பிரம்மாண்டமாய் காட்சி தருபவர்,
பல்ைவர் காைத்திய, இடம்புரி விநாயகர்.
ஆயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகள் பழலம
வாய்ந்தவர்.
முன்னால் இருப்பவர், குட்டி
விநாயகர். பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
பகாயிலுக்கு கும்பாபிப கம்
நடந்தபபாது, யாபரா ஒரு பக்தரால்
குடிபயற்ைப் பட்டவர்!

பநற்று, இந்தக் பகாயிலில்
கல்ஜவட்டு மீட்புப் பணி நடந்தது.
அப்பபாதுதான் ஒபர அலையில்
அலடபட்டுக் கிடந்த இரண்டு
விநாயகர்களுக்கும் விடுதலைக்
கிலடத்தது.

விழுப்புரம் வட்டம்,
திருவாமாத்தூர், அபிராபமசுவரர் பகாயில்
வைாகத்திற்குள் தான் இந்தக் காட்சி.
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கரிகாை பொழன் மீட்புப் பலடயினர்
மற்றும் யாதும் ஊபர யாவரும் பகளிர்
குழுவினர் புதிய விநாயகலர ஜவளிபய
அலழத்து வந்தனர். பகாயிலின் வடக்கில்
உள்ை வன்னி மரத்தடிக்குக் ஜகாண்டு
ஜெல்ைப்பட்ட அவர், சிைப்பாக அமர
லவக்கப்பட்டார்.
பல்ைவர் காை, இடம்புரி விநாயகர்
இப்பபாது, நிம்மதிப் ஜபருமூச்சு
விடுவார் என நம்புகிபைாம்!
இதுவும் ஒரு வலகயில் வரைாற்று
மீட்பு தான்.
இதற்கு அலனத்து வலகயிலும்
உறுதுலணயாக இருந்த கல்ஜவட்டு
ஆய்வாைர் திரு.ரபமஷ் அவர்களுக்கு
நமது வாழ்த்துகள்… நன்றிகள்.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: பகா. ஜெங்குட்டுவன்
ko.senguttuvan@gmail.com
https://www.facebook.com/ko.senguttuvan
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15 . தக்ரகோைப்ரபோர்

— து.சுந்தரம்
ரபோர்ப்பின்ைணி:
முதைாம் பராந்தகன், பிற்காைச்
பொழப் பபரரலெ நிறுவிய
விெயாையனின் பபரன்; முதைாம்
ஆதித்தனின் மகன். பராந்தகனின்
ஆட்சிக்காைம் கி.பி. 907-955.
ஆதித்தலனயடுத்துச் பொழப்பபரரசின்
எல்லைலய விரிவாக்கிய
பராந்தகனுக்குப் பலகச் சூழல்கள்
மிகுந்தன. இராட்டிரகூடர்கள், கீலழச்
ொளுக்கியர்கள், வாணர், லவதும்பர்
எனப் பல்பவறு பலகயரெர்கள்.
இந்நிலையில், பமலைக்கங்கரும் ஆநிலர
கவர்தலில் ஈடுபட்டுத் ஜதால்லை
தரத்ஜதாடங்கினர். வரைாற்றுப்
பபராசிரியர் பக.பக.பிள்லையவர்கள்
தம்முலடய “தமிழக வரைாறு - மக்களும்
பண்பாடும்” என்னும் நூலில்
கீழ்வருமாறு எழுதுகிைார்:

தக்ரகோைம்:
தக்பகாைம்,
அரக்பகாணத்துக்கருகில் அலமந்துள்ை
ஓர் ஊர். இவ்வூருக்குத் திருவூைல்
என்னும் பழம்ஜபயர் ஒன்றுண்டு.
இங்குள்ை கங்காதீசுவரர் பகாயிலில்
உள்ை நந்திச் சிற்பத்தின்
வாய்ப்பகுதியினின்றும் எப்பபாதும் நீர்
வடிந்துஜகாண்டிருப்பதன் காரணமாக
இவ்வூருக்குத் திருவூைல் என்னும் ஜபயர்
அலமந்தது என்பர்.
ரபோரும் இரோெோதித்தனும்:
தக்பகாைத்துப் பபார் மிகக்
கடுலமயாக நிகழ்ந்தது என்று
குறிப்பிடப்படுகிைது. இராட்டிரகூட
மன்னன் மூன்ைாம் கிருட்டிணன் (இவன்
கன்னரபதவன் என்றும்
அலழக்கப்ஜபறுகிைான்), கங்க அரென்
இரண்டாம் பூதுகன், லவதும்ப அரென்
ஆகிபயார் ஒன்ைாய் இலணந்து
இராொதித்தலன எதிர்க்கின்ைனர்.
இருபுைமும் நூற்றுக்கணக்கான
யாலனகளும், ஆயிரக் கணக்கான
குதிலரகளும் பபாரில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டன. பபார் மும்முரமாக
நலடஜபற்றுக்ஜகாண்டிருந்தபபாது,
யாலன பமல் அமர்ந்து
பபாரிட்டுக்ஜகாண்டிருந்த இராொதித்தன்
ஜகால்ைப்படுகிைான். இந்நிகழ்ச்சிலய,
பபராசிரியர் பக.பக. பிள்லை,
”இராஷ்டிரகூடப் பலடத்தலைவர்களுள்
பூதுகன் என்பான் ஒருவன் இராொதித்தன்
அமர்ந்திருந்த யாலனயின்பமல்
துள்ளிபயறி இராொத்திதலனக் கத்தியால்
குத்திக்ஜகான்ைான். பபாரின் முடிவில்
ஜவற்றிவாலக இராஷ்டிரகூடனுக்குக்
கிலடத்தது. அவனும், தன்
பலடத்தலைவனான பூதுகன்
தனக்காற்றிய அரிய ஜதாண்டுக்காகவும்
அவன் துணிலவப் பாராட்டியும்
அவனுக்கு வனவாசி - 12000,

“வை ஆர்க்கோடு மோவட்ைத்தில்
நிகழ்ந்த கங்க மன்ைனின் பசுக் கவரும்
பனைசயடுப்பு ஒன்றின்ரபோது ரெோழ
மறவன் ஒருவன் அவனை எதிர்த்துப்
ரபோரோடிப் ரபோர்க்களத்தில்
புண்பட்டிருந்தோன். அவனுனைய
சதோண்டின் சிறப்னபயும், வீரத்னதயும்
போரோட்டிய பரோந்தகன் அவனுக்கு
வீரக்கல் ஒன்று எடுப்பித்தோன். ரெோழ
நோட்டின்ரமல் சுழன்று, புரண்டு வீெத்
சதோைங்கிய பனகப்புயனைப் பரோந்தகன்
நன்கு அறிந்துசகோண்டு முன்ைரோகரவ
தற்போதுகோப்பு நைவடிக்னககனள
ரமற்சகோள்ளைோைோன். திருமுனைப்போடி
நோட்டில் திருநோவலூரில் அவன் தன் மூத்த
மகன் இரோெோதித்தனை ஒரு சபரும்
பனையின் தனைனமயில்
நினைப்படுத்தியிருந்தோன். அப்பனையில்
யோனையணிகளும், குதினரயணிகளும்
அைங்கியிருந்தை. பனகப்பனைகள்
இரோெோதித்தனைத் தக்ரகோைம் என்னும்
இைத்தில் எதிர்த்து நின்றை. அங்குப்
சபரும் ரபோர் வினளந்தது (கி.பி. 949).”
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ஜவள்பவாணம் – 300 ஆகிய நாடுகலை
வழங்கித் தன் நன்றிலயத்
ஜதரிவித்துக்ஜகாண்டான்” என்று
குறிப்பிடுகிைார்.

சபங்களூர் அருங்கோட்சியகத்தில்
னவக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்சவட்டுச் செய்தி:
இரண்டாம் பூதுகன் என்பான்,
இராச்ெமல்ைலனக் ஜகான்று கங்க நாடு 96000 என்னும் பகுதிலய ஆண்ட கங்க
அரென் ஆவான். இவன், இராட்டிரகூட
மன்னன் கன்னரபதவன் பொழர் மீது
பபார் ஜதாடுத்தபபாது, இராொதித்தன்
அமர்ந்து பபாரிட்ட யாலனயின்
அம்பாரியிபைபய ஏறி
இராொதித்தனுடன் பபாரிட்டுக்
ஜகான்ைான் என்று இக்கல்ஜவட்டு
கூறுகிைது. கன்னரபதவலனப் பற்றிக்
குறிப்பிடும் கல்ஜவட்டு, அவலன
இராட்டிரகூட அரென் கன்னரபதவன்
என்றும், கச்ெக கிருஷ்ணராஜா என்னும்
ஜபயரும் அவனுக்கிருந்தது என்றும்,
அவன் தக்பகாைப்பபாரில் மூவடிச்
பொழலன ஜவன்று ஜவற்றி வைம்
வந்தவன் என்றும் குறிப்பிடுகிைது.
பூதுகலனப் பற்றிக் கூறும்பபாது,
கல்ஜவட்டு, கங்கன் ஜபர்மானடி பூதுகன்
என்று குறிப்பிடுகிைது. இராொதித்தலனக்
ஜகாலை ஜெய்தலதப் பாராட்டிக்
கன்னரபதவன், பூதுகனுக்கு பனவாசி12000 (BANAVASI), ஜப-ைஜவாை-300
(BELVOLA) , கிசுக்காடு-70 (KISUKAADU),
பாகிநாடு-70 (BAGI-NAD) ஆகிய
நாட்டுப்பகுதிகலைக் ஜகாலடயாக
அளித்தான். பூதுகன் பநரடியாக
இராொதித்தலன எதிர்த்துப்
பபாரிடும்பபாது அவன் முன்பு நின்று
வீரத்துடன் பபாரிட்ட பூதுகனின்
அணுக்கப் பணியாைனாகிய
(அங்ககாரன்) மணஜைரா என்பவலன
ஜமச்சி அவனுக்குப் (மணஜைராவுக்கு)
பூதுகன் ஆதக்கூர்-12 , ஜப-ைஜவாை
பகுதியில் இருக்கும் காடியூர் ஆகிய
பகுதிகலைக் ஜகாலடயாக அளித்தான்.
தமிழகத்தில் இருக்கும் கன்னரபதவனின்
கல்ஜவட்டுகள் அவலனக் “கச்சியும்
தஞ்லெயும் ஜகாண்ட” என்னும்
அலடஜமாழித் ஜதாடரால் குறிக்கின்ைன.
ஆனால், ஆதக்கூர் கல்ஜவட்டு, “கச்ெக”
என்று குறிப்பதால், கி.பி.949-50-இல்
தக்பகாைத்தில் பொழலர முறியடிக்கும்
வலர, அவன் கச்சி என்னும் காஞ்சிலய

பூதுகன் யோர்?
இந்தப் பூதுகன் யார் என்று ெற்றுத்
பதடுதல் பணி பமற்ஜகாண்டதில்,
கூடுதைாகச் சிை ஜெய்திகள்
ஜதரியவந்தன. விக்கிப்பீடியா இவலன
பமலைக் கங்க அரென் இரண்டாம்
பூதுகன் என்று குறிப்பிடுகிைது. இவன்
இராட்டிரகூட மன்னன்
அபமாகவர்ெனின் உதவிபயாடு,
அரெபதவியிலிருந்த தன் அண்ணன்
மூன்ைாம் இராச்ெமல்ைலன
ஆட்சியிலிருந்து இைக்கிவிட்டு
ஆட்சிலயக் லகப்பற்றிக்ஜகாண்டான்
என்றும், தக்பகாைப் பபாரில்
இராட்டிரகூடனுக்குப் பலட உதவி
அளித்துப் பபாரில் நஞ்சு பதாய்ந்த
அம்புஜகாண்டு இராொத்திதலனக்
ஜகான்ைான் என்றும் விக்கிப்பீடியா
குறிப்பிடுகிைது. இராொதித்தன் அமர்ந்து
பபாரிட்ட யாலன மீபத பாய்ந்து ஏறிக்
கத்திஜகாண்டு அவலனக்ஜகான்ைான்
என்னும் பபராசிரியர் பக.பக.
பிள்லையவர்களின் கூற்றுக்கு இது
முரணாக அலமகிைது.
கருநோைகக் கன்ைைக்கல்சவட்டு:
கருநாடகக் கல்ஜவட்டுகளின்
ஜதாகுதிகள் (தமிழ்க் கல்ஜவட்டுகள்
அடங்கியலவ) சிைவற்லை
அவ்வப்பபாது படிப்பதுண்டு. அவற்றில்
ஏழாம் ஜதாகுதியில் (EPIGRAPHIA
CARNATICA-Vol 7), மண்டியா மாவட்டத்து
மத்தூர் வட்டத்தில் இருக்கும் ஆதக்கூர்
என்னும் ஊரில் உள்ை ஒரு கன்னடக்
கல்ஜவட்டு, பமற்குறித்த தக்பகாைப்
பபாரிலனப்பற்றிக் கூறுகிைது.
இக்கல்ஜவட்டு, ஆதக்கூரில் இருக்கும்
ெல்பைசுவரர் பகாவிலின் முன்புைம்
உள்ை ஒரு தனிக்கல்லில்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. கல்ஜவட்டின்
காைம் ெக ஆண்டு 872. இந்தச் ெக
ஆண்டுக்கிலெந்த ஆங்கிை ஆண்டு கி.பி.
949-950 –ஆகும். தற்ரபோது, இக்கல்சவட்டு
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மட்டும் ஜவன்ைான் எனக்ஜகாள்ளுதல்
தகும். எனபவ, கன்னர பதவன் பற்றிய
தமிழகக் கல்ஜவட்டுகள் கி.பி.949-50-ஆம்
ஆண்டுக்குப் பின்னபர
“தஞ்லெயும்ஜகாண்ட” என்பலதச்
பெர்த்து எழுதப்பட்டிருக்கபவண்டும்.
கன்னடச் ஜொல் “கச்ெக” என்பது
“காஞ்சிஜகாண்ட” என்பதன் திரிபு
(குறுகிய வடிவம்) எனக்
கல்ஜவட்டுத்ஜதாகுதியின் பதிப்பாசிரியர்
கருதுகிைார்.

நிைப்பரப்லபக் குறித்தன எனக்
கருதைாம். கங்கநாடு-32000 என்பது,
ஜகாங்கு நாடு இலணந்ததும் கங்கநாடு96000 என மாறியது இக்கருத்லத
வலியுறுத்துகிைது.
கல்சவட்டு கூறும் கூடுதல் செய்திகள்:
பூதுகனின் அணுக்கப்பணியில்
இருந்த மணஜைரா, ெகர குடிவழியினன்;
வைபீ புரவபரசுவர(ன்) என்னும்
பட்டப்ஜபயர் ஜகாண்டவன். அவன்,
பூதுகனிடம் ஒரு பவண்டுபகாள்
லவக்கின்ைான். பபாரில் அவன் காட்டிய
வீரத்துக்கு அலடயாைமாக
இவ்பவண்டுபகாள் லவக்கப்படுகிைது.
காளி என்னும் ஜபயருலடய நாய்தான்
அந்த பவண்டுபகாள் மூைமாகக்
பகட்கப்பட்ட பரிசு. பூதுகன் அலத
ஏற்றுக் காளி என்னும் நாலயப் பரிொக
அளிக்கிைான். கைஜை நாடு (கைலை நாடு)
என்னும் நாட்டுப்பிரிலவச் பெர்ந்த ஜபைத்தூலர ஒட்டியுள்ை ஒரு
குன்றுப்பகுதியில், காட்டுப்பன்றி
ஒன்றுடன் பபாட்டியாக பமாதுவதற்கு
காளி என்னும் அந்த நாய் ஏவப்பட்டது.
கடுலமயாகச் ெண்லடயிட்டு,
இரண்டுபம ஒன்லைஜயான்று ஜகான்று
உயிர் துைந்தன. இந்த நிகழ்ச்சியின்
நிலனவாக நடுகல் ஒன்று ெல்பைசுவரர்
பகாவில் முன்பு எழுப்பப்பட்டது. அந்த
நடுகல்பை பமற்குறித்த கல்ஜவட்டாகும்.
நடுகல் வழிபாட்டுக்காக
நிைக்ஜகாலடயும் அளிக்கப்பட்டது. நாய்,
பன்றியுடன் ெண்லடயிடும் காட்சி
புலடப்புச் சிற்பமாக அந்த நடுகல்லில்
வடிக்கப்பட்டு, அதன் கீபழ கல்ஜவட்டு
ஜபாறிக்கப்பட்டது. கல்ஜவட்டின்
இந்தப்பகுதியில், பமற்ஜொன்ன
பவண்டுபகாள், நாய்-பன்றிச் ெண்லட
பற்றிப் ஜபாறிக்கப்பட்டது. சிற்பப்
பகுதிக்கு பமற்புைத்திலும், கல்லின்
பக்கவாட்டுப் பகுதியிலும், பூதுகன்
ராச்ெமல்ைலனக் ஜகான்ைது, கன்னர
பதவன் பொழலன எதிர்த்துப்
பபாரிட்டது, இராொதித்தலனப் பூதுகன்
ஜகான்ைது, கன்னர பதவன் பூதுகனுக்குக்
ஜகாலட அளித்தது ஆகிய ஜெய்திகள்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைன.

கட்டுனர ஆசிரியர் கருத்து:
கங்கநாடு-96000, பனவாசி-12000
ஆகியவற்றில் உள்ை எண்கள்
குறிப்பிடுவது எலத என்னும் ஐயம்
எழுவது இயல்பு. பைவாைான கருத்துகள்
உள்ைன. கருநாடகக் கல்ஜவட்டுகளில்,
கங்கநாட்லடப் பற்றிய குறிப்புகளில்
கங்கநாடு-32000 என்றும், கங்கநாடு-96000
என்றும் இரண்டு குறிப்புகள்
காணப்படுகின்ைன. சிை இடங்களில்
கங்கநாடு-96000 ஜகாங்குப் பகுதிலயயும்
பெர்த்து என்று பதிப்பாசிரியரின்
குறிப்புள்ைது. ஜகாங்குப்பகுதி
கங்கநாட்டில் பெர்க்கப்படுவதற்கு முன்பு
32000 என்றும், ஜகாங்குப்பகுதி
பெர்க்கப்பட்ட பின்னர் 96000 என்றும்
குறிக்கப்படுவதால், இந்த எண்ணிக்லகப்
ஜபயர், நாட்டின் ஆட்சிப்பரப்லபக்
குறிப்பது கண்கூடு. ஜகாங்குப்பகுதியின்
பரப்பு 64000 என்பது ஜபைப்படுகிைது.
இந்த எண்ணிக்லகப் ஜபயர்கள்
ஊர்கலைக் குறித்தன எனில், ஜகாங்கில்
64000 ஊர்கள் இருந்தன என்று ஜபாருள்
ஜகாள்ைபவண்டியுள்ைது. அவ்வாறு
64000 ஊர்கள் இருக்க வாய்ப்பில்லை
எனத் பதான்றுகிைது. கால்நலட
வைர்ப்புச் ெமுதாய நிலைலய அடுத்து,
நிைத்லத லமயமாகக் ஜகாண்ட மன்னர்
ஆட்சி நிலை ஏற்பட்டபின்னர்,
நிைவுலடலம என்பது முதன்லம
இடத்லதப் ஜபற்ைது. நிைம் பற்றிபய
பபார்களும் நிகழ்ந்தன. நிைமும்
நிைவருவாயுபம அரெர்களின்
பமம்பாட்லட நிலை நிறுத்தின. எனபவ,
பமற்குறித்த எண்ணிக்லகப் ஜபயர்கள்
நிை வருவாலய அடிப்பலடயாய்க்
ஜகாண்ட வருவாய்ப் பிரிவுகள் அல்ைது
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கல்சவட்டின் போைம்
1 ஸ்வஸ்தி ெக நிருப காைாதீத ஸம்வத்ஸர ஸதங்கள் எண்ட்டுநூறு எற்பத்ஜதரடஜனய
பொம்யம் எம்ப
2

ெம்வத்ஸரம் …………………………………பிரிதுவி வல்ைப ……………

3 ………………………………………….கச்ஜெக கிருஷ்ணராஜ ஸ்ரீமத்
4 கன்னரபதவ மூவடிபொழ ராஜாதித்யன பமஜை [வ]ந்து தக்பகாைஜதாள் காதி ஜகாந்து
விஜயம் ஜகய்யுத்திர்து
5 ஸ்வஸ்தி ஸத்யவாக்ய ஜகாங்குணிவர்ம தர்ம மஹாராஜாதிராஜ \ பகாைாை புரவபரச்வர
நந்தகிரிநாத
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6 ஸ்ரீமத் ஜபர்மனடிகள் நன்னிய கங்க ஜயதுத்த ரங்க கங்க காங்பகய கங்க நாராயணநாதன்
ஆளுத்திர்து
7
8

…………………………………………………..ஸகர வம்ெ வ
ைபீ புரவபரச்வர ……………………………………………………………………………

9
………………………பூதுகனங்ககார ஸ்ரீமத் மணஜைர அனுவரஜதாள் ஜமச்சி
பபடிக்ஜகாள் எந்ஜதா
10 ஜட …………………….காளிய ……………………நாய ஜக-ைஜை நாட ஜப ைத்தூர…
11 ……………..ஜமாரடிஜயாள் பிரிதும் பந்திஜக விட்ஜடாஜட பந்தியும் நாயும்
ஜமாடெத்துவதர்க்ஜக
12 ……. ெல்பைச்வரத முந்ஜத கல் நடிசி …………………………கண்டுக
13

மண்ணு ஜகாட்டரா ……………………….

[...]
20 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ எஜையப்பன மக ராச்ெமல்ைன பூதுக காதி ஜகாந்து ஜதாம்பத்தறு
ஸாஸிரமும் ஆளுத்திஜர கன்னரபதவ பொழன காதுவந்து பூதுக ராஜாதித்யன பிசுஜகய
கைனாகி சுரிகி இறிது
21 காதி ஜகாந்து பனவஜெ பன்னிரு ஸாஸிரமும் ஜபள்ஜவாை முனூறும் புரிஜகஜர
முனூறும் கிசுகாடு எற்பத்தும் பாகி நாடு எற்பத்தும் பூதுகங்ஜக கன்னரபதவ ஜமச்சு
ஜகாட்ட பூதுகனு மணஜைர த
22 ன்ன முந்ஜத நிந்திறிதுதர்க்ஜக ஜமச்சி ஆதுக்கூர் பன்ஜனரடும் ஜபள்ஜவாைத
காடியூரமும் ..
23 …..ஜகாட்ட மங்கை மஹாஸ்ரீ
கல்சவட்டின் தமிழோக்கம்
1 ஸ்வஸ்தி(ஸ்ரீ) ெக மன்னர்களின் காைத்து ஆண்டுகளில் எண்ணூற்று எழுபத்திரண்டு
ஜெௌம்ய
2 ஆண்டு …………………………………………………………………………………… பிருதிவி
வல்ைபன்….
3 ……………………………………………………..கச்ெக கிருஷ்ணராஜன் ஸ்ரீமத்
4 கன்னரபதவன் மூவடி பொழ ராஜாதித்தலன தக்பகாைத்துள் பபாரிட்டுக் ஜகான்று
ஜவற்றி ஜகாண்டான்
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5 ஸ்வஸ்தி(ஸ்ரீ) ெத்தியவாக்கியன் ஜகாங்குணிவர்மன் தர்ம மஹாராஜாதிராஜன் பகாைாை
புரவபரசுவரன் நந்தகிரி நாதன்
6 ஸ்ரீமத் ஜபர்மானடிகள் ..கங்கன் …….. கங்ககாங்பகயன் கங்கநாராயண நாதன்
ஆட்சிஜெய்திருந்தான்
7 ………………………………………………………………….. ெகர வம்ெத்து
8 வைபீ புரவபரசுவரன்……………………………………….
9 ………………….பூதுக(னி)ன் அங்ககாரன் ஸ்ரீமத் மணஜைரலன … ஜமச்சி பவண்டிக்ஜகாள்
என்ைதும்
10 ……………….. காளி என்னும் நாய்……………ஜக-ைஜை நாட்டு ஜப-ைத்தூர்
11 …………..குன்றுனுள் பன்றி பமல் (ஏவி)விட்டபபாது பன்றியும் நாயும் இைந்து
பபானதற்காக
12 ………………. ெல்பைசுவரர் (பகாயில்) முன்பு கல் நட்டுவித்து …. கண்டுக
13

நிைம் ஜகாடுத்தான்

[...]
20 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ எஜையப்பனின் மகன் ராச்ெமல்ைலனப் பூதுகன் பபாரிட்டுக் ஜகான்று
ஜதாண்ணூற்ைாறு ஆயிரம் ஆண்டுஜகாண்டிருக்லகயில் கன்னரபதவன் பொழபனாடு
பபாரிடும்பபாது பூதுகன் ராஜாதித்தலன …..
21 பபாரிட்டுக் ஜகான்று பனவாசி பன்னிரு ஆயிரமும் ஜபள்ஜவாை முன்னூறும் புரிஜகஜர
முன்னூறும் கிசுக்காடு எழுபதும் பாகி நாடு எழுபதும் பூதுகனுக்குக் கன்னரபதவன்
ஜமச்சிக் ஜகாடுத்தான் பூதுகன் மணஜைர
22 தன்முன்பு நின்று பபாரிட்டதற்கு ஜமச்சி ஆதக்கூர் பன்னிரண்டும் ஜபள்ஜவாைத்துக்
காடியூரும்
23 …..ஜகாடுத்தான் மங்கை மஹாஸ்ரீ
விளக்கம்
வரி-1 எண்ட்டுநூறு- தமிழில் உள்ை எட்டு நூறு என்பதன் வடிவம், கன்னடத்தில்
ஏைக்குலைய அபத வடிவில் வந்துள்ைது. அபத பபால் எழுபது- எற்பத்து.
வரி-4 இராொதித்தன், மூவடிச் பொழன் என்று குறிப்பிடப்படுகிைான். மும்முடிச் பொழன்
என்பதன் திரிபாகைாம். ’பொழ’ என்னும் ஜொல்லில் உள்ை சிைப்பு ‘ழ’கரம்
ஆய்வுக்குரியது. பழங்கன்னட எழுத்துகளில் ‘ழ’ எழுத்துக்குத் தனிபய ஒரு வடிவம்
கல்ஜவட்டுகளில் இருந்துள்ைது. காைப்பபாக்கில், கன்னட எழுத்துகளில் இந்த சிைப்பு
‘ழ’கரம் மலைந்துபபானதன் பின்னணி ஜதரியவில்லை. தக்பகாைஜதாள் என்பது
தக்பகாைத்தில் என்பதன் திரிபு. பழங்கன்னடத்தில் பயின்ை ஜொல். பழங்கன்னடம்,
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தமிழின் ஒரு வடிவம் என்று ஜொல்ைைாம். காதி என்பது பபாரிட்டு (ெண்லடயிட்டு)
என்னும் ஜபாருளுலடய கன்னடச் ஜொல். தமிழ்ச் ஜொல்லின் ொயல் இதில் இல்லை.
ஆனால், அடுத்து வரும் ‘ஜெய்யுத்திர்து’ என்னும் ஜொல், தமிழின் பவர்ச்ஜொல்ைான
“ஜெய்” என்னும் விலனயின் அடிப்பலடயில் பழங்கன்னடமாக வழங்குகிைது.
இபதபபால், வரி ஆறில், “ஆளுத்திர்து” என்பது “ஆள்” என்னும் விலனயின்
அடிப்பலடயாக எழுந்த பழங்கன்னடச் ஜொல். அடுத்து, ”ஜகாந்து” என்னும் ஜொல்,
’ஜகான்று’ என்பதன் திரிபு எனைாம். கன்னடத்தில் பயிலும் பை தமிழ்ச் ஜொற்களில்
இதுவும் ஒன்று. இைத்தலைக் குறிக்கும் ‘ொவு’, ஜெத்து என்னும் விலன வடிவம்
ஜகாள்கிைது. அதுபவ, கன்னடத்தில் “ெத்து” என்ைாகிைது (வரி-11). ஜகான்று – ஜகாந்து
என்னும் திரிபு, மன்று – மந்து, குன்றி மணி – குந்து மணி ஆகியவற்றிலும் காணைாம்.
“என்று” என்னும் தமிழ்ச்ஜொல், கன்னடத்தில் ”எந்து” என்று வருவலதயும் (வரி-9),
‘பன்றி’ என்னும் தமிழ்ச் ஜொல் பழங்கன்னடத்தில் ‘பந்தி’ என்று வருவலதயும் (வரி-11)
காண்க. தற்காைக் கன்னடத்தில் இச்ஜொல் ‘ஹந்தி’ என்று வழங்கும். ப->ஹ எழுத்துத்
திரிபு கன்னடத்தில் பை ஜொற்களில் காணப்படுகிைது. எடுத்துக்காட்டு : பல்-ஹல்லு, பால்ஹாலு. ’பம்பா’ நதி, ’ஹம்பி’ என மாற்ைமுற்ைதும் இவ்வலகபய.

வரி-5 பகாைாை புரவபரசுவரன் – பகாைாை என்பது குவைாை என்பதன் திரிபு. குவைாை
என்பது குவைாைபுரம் ஆகும். இது இன்லைய பகாைார் ஊரின் பழம்ஜபயர் ஆகும். தமிழ்க்
கல்ஜவட்டுகளில் பகாைார், குவைாைபுரம் என்பை வழங்குகிைது. பகாைார், கங்கர்களின்
தலைநகராக இருந்துள்ைது.
வரி-6 ஜபர்மானடிகள் - தமிழில் வழங்கும் ஜபருமானடிகள் என்னும் ஜொல்,
கன்னடத்தில் ஜபர்மானடிகள் எனத் திரிந்தது எனைாம்.
வரி-9 அங்ககாரன் - ஜமய்க்காப்பாைன் என்னும் ஜபாருள் தருகிைது எனைாம்.
பபடிக்ஜகாள் எந்ஜதாஜட – பபடிக்ஜகாள் எந்து - பவண்டிக்ஜகாள் என்று. தமிழின் திரிந்த
வடிவம் கன்னடத்தில் பயில்கிைது. ’ஜமச்சி’ என்னும் தமிழ்ச் ஜொல்லும் மாற்ைமின்றிக்
கன்னடத்தில் பயின்றுவந்துள்ைது.
வரி-11 ெத்துவதர்க்ஜக – ஜெத்துப்பபானதற்காக. பந்தியும் நாயும் – பன்றியும் நாயும்.
மீண்டும் பழங்கன்னடத்தில் தமிழின் ொயலைக் காண்கிபைாம்.
வரி-12 கல் நடிசி - கல் நட்டுவித்து. நடுகல்லைக் குறிப்பது.
வரி-21 ஸாஸிரம்-ஆயிரம். பழங்கன்னடத்தின் ஸாஸிரம், தற்பபாலதய கன்னடத்தில்
’ொவிர’ எனப் பயில்கிைது. ஜகாட்ட-ஜகாட்ட(னு). ’ஜகாடு’ என்னும் தமிழ் பவர்ச்ஜொல்
கன்னடத்திலும் அவ்வாபை பயில்கிைது. ஜகாலட என்பது கன்னடத்தில் ’ஜகாடஜக’ என்று
வழங்குவது இதன் அடிப்பலடயில்தான்.
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கோளி என்னும் ரவட்னை நோய்:
காளி என்னும் நாய் பற்றிப்
புதுலமயான ஜெய்திஜயான்லைக்
கல்ஜவட்டுத்ஜதாகுதியின் பதிப்பாசிரியர்
கூறுகின்ைார். சீதாராம் ஜாகிர்தார்
என்பவர் ஜதரிவித்த கருத்தாக இக்கூற்று
அலமகிைது. சீதாராம் ஜாகிர்தார்
என்பவர், ‘காவ்யாவபைாகன’ என்னும்
நூலில் உள்ை ஜெய்யுள் வரிஜயான்றின்
அடிப்பலடயில் ‘க3ண்ட3 மார்த்தாண்ட3’
என்னும் மூன்ைாம் கிருட்டிணன்
(கன்னரபதவன்) பவட்லட நாய்களின்
ஒரு ஜதாகுப்லபக் காவலுக்கு
லவத்திருந்தான் என்றும், கல்ஜவட்டில்
குறிப்பிடப்ஜபறும் காளி என்னும் நாய்,
கன்னரபதவனின் நாய்களுள் ஒன்று
என்றும், அலத விரும்பிக்பகட்ட
பூதுகனின் பாதுகாவைனான
மணஜைரனுக்குக் ஜகாலடயாகக்
ஜகாடுத்திருக்கபவண்டும் என்றும்
குறிப்பிடுகிைார். பவட்லட நாய்கலை
அரெர்கள் வைர்த்திருந்தனர் என்பதும்,
அவற்றுக்குப் ஜபயர்களும்
சூட்டப்பட்டன என்பதும், நடுகல்
எழுப்பும் தகுதிலய அலவ
ஜபற்றிருந்தன என்பதும் நாம்
அறியைாகும் ஜெய்திகள்.

ஜபாறிகலைக்ஜகாண்டு
ஜெம்லமப்படுத்தும்
வழிமுலைகைாபைபய இவ்வாைான
பெதங்கள் நிகழ்கின்ைன. 2017, ஜெப்டம்பர்
மாதத்தில் நான் தக்பகாைம் ஜென்ைபபாது,
ஒளிப்படமாக எடுத்த
துண்டுக்கல்ஜவட்டுகளின்
படங்கலையும், பாடங்கலையும் இங்கு
தந்துள்பைன்.
கல்சவட்டு-1
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ பகா..
2 தித்த பன்மற்கு யாண்டு 2 ஆ
3 வது தக்பகாைத்துத் திருவூ
4 ைல் பதவநார் மகள் திருவூைல் நங்
5 லக மகள் அத்தியூர் ந[ங்]லக திருவூை
6 ல் மாஹாபதவர்க்கு லவத்த ஜநாந்
7 தா விைக்கஜகான்றினுக்கு
8 ..................
9 [ொ]வா மூவாப் பபராடு
10 இவ்வி(ைக்) கிட்டக்கட
11 (வான்) நாட்டு மன்ைாடி
விளக்கம்:
கல்ஜவட்டில் அரெர் ஜபயர் ஜதளிவாகத்
ஜதரியவில்லை. எனினும், ”தித்த
பன்மற்கு” என்னும் ஜதாடரின்
அடிப்பலடயில், கல்ஜவட்டு முதைாம்
ஆதித்தன் காைத்தது எனக் கருதைாம்.
முதைாம் ஆதித்தனின் ஆட்சிக்காைம்
கி.பி. 871-907. எனபவ கல்ஜவட்டின்
காைம் கி.பி. 873. தக்பகாைத்லதச் பெர்ந்த
பதவனார் என்பவரின் மகைான
திருவூைல் நங்லகயின் மகள் அத்தியூர்
நங்லக தக்பகாைத்து இலைவனான
திருவூைல் மகாபதவருக்கு ஜநாந்தா
விைக்கு லவத்ததற்காக ொவாமூவாப்
பபராடு ஜகாலட அளித்திருப்பலதக்
கல்ஜவட்டு கூறுகிைது. ஜகாலடயாகக்
ஜகாடுத்த ஆடுகலை ஏற்றுக்ஜகாண்டவன்
அவ்வூர் மன்ைாடி (இலடயன்)
ஒருவனாவான்.

தக்ரகோைம் ரகோயிலும் சிை
கல்சவட்டுகளும்:
தக்பகாைம் பகாயிலில் எத்தலனக்
கல்ஜவட்டுகள் பதிவாகியுள்ைன
எனத்ஜதரியவில்லை. ஆனால்,
தற்பபாலதய நிலையில் கல்ஜவட்டுகள்
மிகக் குலைவாகவும், பதய்ந்தும்,
துண்டுப்பகுதிகைாகவும், படிக்கும்
வலகயில் புைப்படா நிலையிலும்
உள்ைன. ஒளிப்படங்கள் எடுத்துக்
கணினியில் ஜபரிது படுத்திப்
பார்க்கும்பபாதுகூட எழுத்துகள்
புைனாவதில்லை என்பது
வருத்தமளிக்கத் தக்கது. பை நிலைகளில்
திருப்பணிகளின்பபாது கல்ஜவட்டு
உள்ை கற்கலையும்
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கல்சவட்டு-2
1 (ஸ்வஸ்தி)ஸ்ரீ ொலைக்கைமறுத்த
2 . . . ற்கு யாண்டு (. .3)
3 . . . . . பதவநார் மகள் திரு . . .
4 . . . . . . லகய்யால் பங் . .
5 . . . . . . தன்ம கட்டலைக்கல் . .
6 . . . . [நி]லை (இருப)த்து முக்கழஞ்சு
7 . . . . (வூர்) பதவற்க்கு திருவமி[ர்து]
8 . . . . (வ)ரிசி குறுணி இ . . .
9 ........................
10 . . . . . . . . து ெந்த்ராதி(த்தவற்)
11 . . . . . . . . பநாம் . . . .
12 . . . . . . . . (கு)டுத்பதாம் சி . . . .

கல்சவட்டு-3
1 ..................
2 . . க்கு பமற்கும் வட(பா)ற்
3 . . புளிக்கும் ஜபரிய கு . .
4 . ஜதற்கும் பமல்பா(ற்)[ஜகல்லை]
5 . . . தாவாய் சூைக்க(ல்)
6 . . . நல்ைாற்றுக்கு ..
7 . . பாற்ஜகல்(லை)
விளக்கம்:
நிைக்ஜகாலட அளிக்கப்பட்டுள்ைது;
நிைத்தின் எல்லைகள்
விைக்கப்பட்டுள்ைன.
நல்ைாறு என்னும் ஓர் ஆற்றின் ஜபயர்
குறிக்கப்பட்டுள்ைது.

விளக்கம்:
கல்ஜவட்டு ஜதளிவாயில்லை.
‘ொலைக்கைமறுத்த’ என்னும் ஜதாடர்
முதைாம் இராெராென், காந்தளூர்ச் ொலை
ஜவற்றிக்குப் பின்னர் தன்
ஜமய்க்கீர்த்தியில் இலணத்துக்ஜகாண்ட
ஜதாடராகும். ஆனால், அவனுலடய
ஜமய்க்கீர்த்தியில். காந்தளூர்ச் ொலை
என்பை காணப்படும். அவனுக்குப்
பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த அவன் மகன்
முதைாம் இராபெந்திரன், ஜபயரன்
முதைாம் இராொதிராென், இன்னும்
முதைாம் குபைாத்துங்கன் ஆகிய பை
அரெர்கள் ‘ொலைக்கைமறுத்த’ புகலழத்
தங்களுக்கு ஏற்றிக்ஜகாள்கிைார்கள்.
எனபவ, இக்கல்ஜவட்டில் வரும் அரென்
இவர்களில் ஒருவராக இருக்கக் கூடும்.
முதல் கல்ஜவட்டில் குறிப்பிடப்ஜபறும்
நங்லக என்பவபை இக்கல்ஜவட்டிலும்
குறிப்பிடப்ஜபறுகிைாள் எனக் கருதைாம்.
இலைவர்க்குத் திருவமிர்து
பலடப்பதற்கான பரிகைன்களுள்
(பாத்திரம்) ஒன்பைா பைபவா ஜகாலடப்
ஜபாருைாக
அளிக்கப்பட்டிருக்கபவண்டும். அதன்
நிலையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது
எனைாம். நிலை காணப்
பயன்படுத்தப்பட்ட ஜபான் எலடக்கல்
’தன்ம கட்டலைக்கல்’ என்னும்
ஜபயரால் வழங்கியது.

கல்சவட்டு-4
1 . . . . கு யாண்டு . . .
2 ..................
3 . . . . ட்டி காமுண்[ட]
4 . . . (மி மான) பகசுலவய . .
5 . ப்பல்ைவன் ப்ரஹ்மாதரா(யன்)
6 . . தக்பகாைத்துத் திருவூைல்
விளக்கம்:
அரசு உயர் அதிகாரிகளில் ஒருவனான
பல்ைவன் பிரம்மாதராயன் என்பான்
தக்பகாைத்துத் திருவூைல் இலைவர்க்குக்
ஜகாலட அளித்துள்ைான் எனத்
ஜதரிகிைது.
கல்சவட்டு-5
கல்ஜவட்டின் படம் ஜதளிவாக இல்லை.
படிக்க இயைாதவாறுள்ைது.
இருப்பினும், முதல் வரியில்
இராெநாராயண ெம்புவரயர் என்னும்
ஜபயலரக் காண முடிகிைது. எனபவ,
இக்கல்ஜவட்டு ெம்புவலரயர் காைத்துக்
கல்ஜவட்டு எனக் ஜகாள்ைைாம்.
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___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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16 . பள்ைிப்புரம் ரகோட்லட

— து.சுந்தரம்

முன்னுனர:
“திருவாங்கூர் ஜதால்லியல்
வரிலெ” (TRAVANCORE
ARCHAEOLOGICAL SERIES) என்னும்
ஜபயரில் பதிப்பிக்கப்பட்ட ஜதால்லியல்
நூல் ஜதாகுதியில், தற்பபாலதயத்
தமிழகத்தின் ஜதன்பகாடிப் பகுதி மற்றும்
பழந்தமிழ்நாட்டின் பெர நாட்டுப்பகுதி
ஆகிய நிைப்பரப்பில் காணப்படுகின்ை
ஜதால்லியல் எச்ெங்கள், கல்ஜவட்டுகள்,
ஜெப்பபடுகள் பற்றிய அரிய வரைாற்றுப்
பதிவுகள் கூைப்படுகின்ைன. இந்த நூலின்
ஜதாகுதிகளில் சிை படிக்கக்
கிலடக்கும்பபாது, சிை ஜெய்திகலைப்
பகிர்ந்துஜகாள்ளும் விலழவு தவிர்க்க
இயைாததாகின்ைது. ெங்க காைத்துத்
தமிழகத்தின் முப்ஜபரும் நாடுகளுள்
ஒன்ைாகச் பெர நாடு அலமந்திருப்பினும்,
ெங்ககாைத்துக்குப் பின்னர்
இலடக்காைத்திலிருந்து பெர நாட்டின்
ஜமாழி, மக்கள் பண்பாடு ஆகியவற்றில்
தனித்ஜதாரு மாற்ைம் இருப்பதாகபவ
பதான்றுகிைது. ஜமாழி தமிழாகவும்,
எழுத்து வட்ஜடழுத்தாகவும் இருந்த
நிலை ஜமல்ை மாற்ைம் ஜபற்று ஜமாழி
மலையாைமாகவும்,
வட்ஜடழுத்திலிருந்து பிரிந்து தமிழ்கிரந்த எழுத்தின் துலணபயாடு எழுத்தும்
மலையாைமாகவும் புது உருவம்
ஜகாள்கின்ைன. இந்த மாற்ைங்கலை,
தமிழ் பவரின் அருகிலிருந்து
அலடயாைம் காணக் கணக்கற்ை
தரவுகலை உள்ைடக்கியதாக பமற்படி
நூல் ஜதாகுதி அலமகிைது.
வட்ஜடழுத்துக் கல்ஜவட்டுகள் மற்றும்
வட்ஜடழுத்துச் ஜெப்பபடுகள் ஆகியன
பற்றிப் பகிர்ந்துஜகாள்வதற்கு நிலையச்
ஜெய்திகள் உள்ைன. சிைவற்லைப்
பகிர்ந்துஜகாண்டும் வருகிபைன். இங்பக,
அண்லமயில் படித்த 15-ஆம் நூற்ைாண்டு

வரைாற்றுச் ஜெய்தி ஒன்றின் பதிலவப்
பகிர்ந்துஜகாள்கிபைன்.
T.A. ரகோபிநோத ரோவ்:
திருவாங்கூர் அரசின் ஜதால்லியல்
துலைத் தலைவர்கைாக
(கண்காணிப்பாைர் பதவியில்) இருந்த
மூன்று அறிஞர்களில் ஒருவர் T.A.
பகாபிநாத ராவ் அவர்கள். மற்ை இருவர்
K.V. சுப்பிரமணிய ஐயர், A.S. இராமநாத
அய்யர் ஆகிபயார். இம்மூவருபம
பமற்படி ”திருவாங்கூர் ஜதால்லியல்
வரிலெ” (TRAVANCORE
ARCHAEOLOGICAL SERIES) நூல்
ஜதாகுதிகளின் ஆசிரியர்கைாவர். நூலின்
வரிலெகளில் பதிஜனான்ைாம் வரிலெயில்
“பள்ளிப்புரம் பகாட்லட அல்ைது
இந்தியாவில் உள்ை காைப்பழலமயில்
முதலிடம் ஜபறும் ஐபராப்பியக்
கட்டிடம்” என்னும் தலைப்பில் ஒபர
ஒரு ஆய்வுக்கட்டுலர இடம்ஜபறுகிைது.
எழுதியவர் T.A. பகாபிநாத ராவ் அவர்கள்.
பள்ளிப்புரம் ரகோட்னை:
ஜகாச்சித் தீஜவான்றில்
கட்டப்ஜபற்ை பகாட்லட பள்ளிப்புரம்
பகாட்லட. முன்னபர கூறியவாறு இந்தக்
கட்டிடம் இந்தியாவிபைபய,
ஐபராப்பியர் எழுப்பிய மிகப்
பழலமயான கட்டிடம் என
பகாபிநாதராவ் குறிப்பிடுகிைார்.
இக்கட்டுலரயில் அடிக்குறிப்பில்,
இக்பகாட்லடலயப் பற்றிய வரைாற்றுச்
ஜெய்திகள் யாவும் ஃபிரான்சிஸ் பட
(FRANCIS DAY) என்பவர் எழுதிய
”ஜபருமாள்களின் நாடு” (LAND OF THE
PERMAULS’) என்னும் நூலை
அடிப்பலடயாகக் ஜகாண்டலவ என்று
குறிப்பிடுகிைார். நம் கட்டுலரயும்
பகாபிநாதராவ் அவர்களின் ஆங்கிைக்
கட்டுலரயின் தமிழாக்கம் எனைாம்.
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வோஸ்ரகோ ை கோமோ (VASCO de GAMA):
1498-ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 18ஆம் நாள். கடல் வழிப் பயணம்
பமற்ஜகாண்ட வாஸ்பகா ட காமா

என்னும் பபார்த்துக்கீசியரின் கண்களுக்கு
இந்திய நிைம் புைப்பட்ட நாள். அடுத்து
இரு நாள்களில் பம, 20 அன்று
பகாழிக்பகாட்டில் நுலழவு.

பாண்டிபபா (BONTAYBO) என்னும்
”மூர்” (MOOR) இனத்லதச் பெர்ந்த
ஒருவரின் உதவிபயாடு காமா,
பகாழிக்பகாட்டு அரெர் ெமூத்திரிலயச்
(ZAMORIN) ெந்தித்துப்பபசுகிைார்.
பாண்டிபபாவுக்குப் பபார்த்துகீசிய
ஜமாழியும், மலையாை ஜமாழியும்
ஜதரிந்திருந்தது. அதனாபைபய, காமா
ெமூத்திரியிடம் பபெ இயன்ைது. காமாவும்
ெமூத்திரியும் பபசி உடன்படிக்லகலய
எட்டுகின்ைனர். பபார்த்துகீசியர் மைபார்
பகுதியில் வணிகம் நடத்தைாம். மைபார்
பகுதியில் ஏற்ஜகனபவ மூர் இனத்தவர்,
அரபு நாட்டிலிருந்து வந்து வணிகம்
நடத்தத் ஜதாடங்கிவிட்டவர்கள்.
மைபார்ப் பகுதியில் மிைகு, நறுமணப்
ஜபாருள்களின் வணிகத்தில் இவர்கள்
பபாட்டிபயதுமின்றி
நிலைஜகாண்டவர்கள். காமா, அரெர்
ெமூத்திரியிடம் வணிக ஒப்பந்தம்

ஏற்படுத்தியதும் மூர் மக்கள்
கைக்கமுறுகின்ைனர். காமா தலைலமயில்
வந்த பபார்த்துகீசியர், ஐபராப்பாலவச்
பெர்ந்த ஒரு நாட்டின் பிரதிநிதிகைாக
வணிகம் ஜெய்ய வந்தவர் அல்ைர்
என்றும், உண்லமயில் அவர்கள்
கடற்ஜகாள்லையர் என்றும் அரெரிடம்
கூறி அரெரின் மனத்தில் நஞ்சு
கைக்கின்ைனர். பபார்த்துக்கீசியபராடு
அரெருக்கிருந்த உைவில் மாற்ைம்
ஏற்படுகிைது. எனபவ, காமா 1499-ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்தில் நாடு
திரும்புகிைார்.
மீண்டும் ரபோர்த்துகீசியர் வருனக:
1500-ஆம் ஆண்டு, மார்ச்சு மாதம்
15-ஆம் நாளில் பபார்ச்சுகல் நாட்டின்
கடற்பலடத் தைபதி காப்ரல் (PEDRO
ALVAREZ CABRAL) தலைலமயில்
பகாழிக்பகாடு பநாக்கி மீண்டும் ஒரு
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பயணம் ஜதாடங்கியது. கடற்பயணத்தில்
பநரும் பை பபரின்னல்கலைக் கடந்து
கப்பல்கள் பகாழிக்பகாடு அலடந்தன.
இம்முலை ெமூத்திரி
நட்புக்காட்டியதுடன் ஓர்
ஒப்பந்தத்லதயும் முடிக்கிைார். அதன்படி,
தைபதி காப்ரல் பகாழிக்பகாட்டில் ஒரு
ஜதாழிற்ொலைலயத் திைக்கிைார். ஆனால்,
இப்பபாதும் ஒரு சிக்கல் எழுகிைது. மூர்
வணிகர்களுக்கு வணிகப்ஜபாருள்கலைக்
குலைவின்றி வழங்கிய அைவுக்குப்
பபார்த்துக்கீசியருக்கு அரெர் ெமூத்திரி
வழங்கவில்லை. சினமுற்ை தைபதி
காப்ரல், கடலில்
வணிகப்ஜபாருள்கபைாடு இருந்த, மூர்
இனத்து வணிகரின் கப்பஜைான்லைத்
தாக்கி, ஆள்கலைக்ஜகான்று
வணிகப்ஜபாருள்கலைக்
லகப்பற்றினான். கலரயில் இருந்த மூர்
இனத்து வணிகர் இலத எதிர்க்கபவ,
தைபதி காப்ரல் பமலும் சினந்து
பகாழிக்பகாடு நகரின்மீது ஒரு
தாக்குதலை நிகழ்த்தி 600 பபலரக்
ஜகான்ைான். இதன் விலைவாக அவன்
பகாழிக்பகாட்லடவிட்டு
அகைபவண்டியதாயிற்று.

திரும்பாமல் நாட்லட பநாக்கிப்
புைப்பட்டான். பபார்த்துக்கீசியரின் முதல்
ஜகாச்சித் ஜதாடர்பு இவ்வாறு நிகழ்ந்தது.
ரபோர்த்துக்கீசியரின் வருனக-மூன்றோம்
முனறயோக:
மூன்ைாம் முலையாகப்
பபார்த்துகீசியர் அணிஜயான்று மீண்டும்
காமாவின் தலைலமயில் 1502-ஆம்
ஆண்டு, மார்ச்சு மூன்ைாம் நாள்
புைப்படுகிைது. பபார்ச்சுகல் நாட்டு
அரெபர, ெமூத்திரிகலைத் தாக்கும்
திட்டத்துடன் காமாலவ அனுப்புகிைார்.
வாஸ்பகாவின் உைவினரான ஸ்டீஃபன்
ட காமா (STEPHEN de GAMA) அவருடன்
இலணந்துஜகாள்கிைார்.
பகாழிக்பகாட்லட அலடந்து
தாக்குகின்ைனர். ஃபிரான்சிஸ் பட தம்
நூலில், காமாவின் அடாத ஜெயல்கலைப்
பற்றிக் குறிப்பிடுகிைார்.
தாக்குதலின்பபாது ஜகாடுலமகள்
நிகழ்கின்ைன. அரசுத் தூதுவர்கள்
தூக்கிலிடப்படுகின்ைனர். கிறித்தவ
நாடுகளின் வரைாற்றில் ஒரு கலையாக
இந்நிகழ்வு அலமந்தது. மானுடத்துக்கு
இழிவு. காமா, பின்னர் ஜகாச்சிக்குச்
ஜென்று வணிகத் ஜதாழிற்ொலை ஒன்லை
அலமத்து ஒரு வணிகர் பிரிலவ அங்பக
இருத்திவிட்டுச் ஜெப்டம்பர் மாதத்தில்
தாயகம் திரும்புகிைான்.

அங்கிருந்து பயணப்பட்ட தைபதி
காப்ரல் ஜகாச்சி நகலர அலடந்தான். இது
நிகழ்ந்தது கி.பி.1500, டிெம்பர் மாதம் 20ஆம் நாள். ஜகாச்சி அரெர், அயைாலரப்
பணிவன்புடன் வரபவற்று வணிகம்
ஜெய்யப் பை வெதிகலை ஏற்படுத்திக்
ஜகாடுத்து ஒரு ஜதாழிற்ொலைலயயும்
தைபதி காப்ரலுக்கு அளித்தார். இலதக்
பகள்வியுற்ை ெமூத்திரி,
பபார்த்துக்கீசியலர விரட்ட, 1500 பபர்கள்
அடங்கிய கப்பற்பலடலயக் ஜகாச்சிலய
பநாக்கி அனுப்பினார். ெமூத்திரியின்
பலட ஜகாச்சிலய ஜநருங்கியதும்
இச்ஜெய்திலயக் ஜகாச்சி அரெர் தைபதி
காப்ரலுக்குத் ஜதரிவித்தபதாடு,
தாக்குதலின்பபாது உதவுவதாகவும்
கூறியிருந்தார். தைபதி காப்ரல் இந்தப்
பலடலய எதிர்த்துத் துரத்தினான். ஏபனா
ெமூத்திரியின் பலட
பபார்த்துக்கீசியபராடு பநரடியாக
பமாதாமல் அகன்ைது. இதற்குப் பின்னர்
தைபதி காப்ரலும் ஜகாச்சிக்குத்

சகோச்சி மீது ரபோர்:
ஜகாச்சி அரெர்
பபார்த்துக்கீசியருடன் வணிக நிமித்தம்
இலணந்து ஜெயல்பட்டலம ஜகாச்சி
அரெர்க்குத் தீங்காய் முடிகின்ைது.
பகாழிக்பகாட்டு அரெர் ெமூத்திரியின்
பலகலமலய வலுக்கச்ஜெய்தது.
ஜபரும்பலடயுடன் ெமூத்திரி ஜகாச்சி மீது
பலடஜயடுப்பு நிகழ்த்துகிைார். ஜகாச்சி
அரெர், ஜகாச்சிக்கருகில் உள்ை லவப்பீன்
(VYPEEN) என்னும் தீவில் அலடக்கைம்
புகுகின்ைார். ஜகாச்சி அரெரின் நல்லூழ்
காரணமாகப் பபார்த்துக்கீசியரின்
கப்பற்பலடப் பிரிவு ஒன்று
ஃபிரான்சிஸ்பகா ட ஆல்புக்கர்க்
(FRANCESCO de ALBUQUERQUE) என்னும்
தைபதியின் தலைலமயில் 1503,
ஜெப்டம்பர் 20-ஆம் நாள்
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பமலைக்கடற்கலர வருகிைது.
ெமூத்திரியின் பலடகலைத் பதாற்கடித்து,
ஜகாச்சி அரெலர அவரது பதவியில்
அமர்த்தியது. ெமூத்திரியின் நட்பு
அரெரான பிராமண அரெரின்
ஆட்சிப்பகுதியான எடப்பள்ளியும்
பபார்த்துக்கீசியரால்
லகப்பற்ைப்படுகிைது. ஜகாச்சி அரெரும்
பபார்த்துக்கீசியரின் நட்புக் கிலடத்த
மகிழ்ச்சியில், அவர்கள் ஜகாச்சியில் ஒரு
பகாட்லட கட்டிக்ஜகாள்ை ஒப்புதல்
அளிக்கிைார். 1503, ஜெப்டம்பர் 26-ஆம்
நாள் பணி ஜதாடங்கி, அக்படாபர் முதல்
நாள் பகாட்லடக்கு “மானுவல்”
(MANUEL) என்று ஜபயரும்
சூட்டப்படுகிைது. இது அப்பபாது
பபார்ச்சுகல் நாட்லட
ஆண்டுஜகாண்டிருந்த அரெரின்
ஜபயராகும்.

குறிப்பிலும் இது எண்பகாண வடிவக்
பகாட்லட என்றிருப்பது வியப்பப.
காஸ்பர் (GASPER) எழுதிய குறிப்பிலும்,
ஃபிரான்சிஸ் பட (FRANCIS DAY) எழுதிய
குறிப்பிலும் எண்பகாண வடிவக்
பகாட்லட என்பை உள்ைது. உண்லமயில்
இக்பகாட்லட அறுபகாண வடிவம்
ஜகாண்டதாகும்.
பமலைக் கடற்லரயில்
பபார்த்துக்கீசியரின் ஆதிக்கம்
ஜதாடங்கிய காைகட்டத்தில்
கட்டப்ஜபற்ை மூன்று பகாட்லடகளில்
இன்று எஞ்சியிருப்பது பள்ளிப்புரம்
பகாட்லட ஒன்பை. ஜகாச்சிக் பகாட்லட
இருந்த தடயபம இன்றில்லை. ஒரு
காைத்தில் ஜபயர்ஜபற்று விைங்கிய
ஜகாடுங்கலூர்க் பகாட்லடயின் எச்ெங்கள்
இன்று ஒரு மண் பமட்டுக்குள் அடக்கம்.
அறுபது அல்ைது எழுபது கஜம் நீைத்தில்
பகாட்லடயின் இடிந்த சுற்றுச் சுவரும்,
வாயில் பகுதியும், நிைவலையும் இந்த
மண்பமட்டுக்குள் புலதயுண்டு
காணப்படுகின்ைன. நிைவலை, ஜவடி
மருந்துக் கிடங்காகப்
பயன்பட்டிருக்கபவண்டும். முழுதும்
சிலதந்து அழிந்துபபாகாமல் இருக்கும்
ஐபராப்பியரின் கட்டுமானம்
பள்ளிப்புரம் பகாட்லட ஒன்பை.

பள்ளிப்புரம் ரகோட்னை:
அடுத்த சிை ஆண்டுகளில்
ஜகாடுங்கலூர் மற்றும் பள்ளிப்புரம்
பகாட்லடகள் கட்டப்ஜபறுகின்ைன.
கடலிலிருந்து கழிமுகப்பகுதிக்குள்
நுலழயும் கட்டுப்பாட்டு வாயில்
பபான்று பள்ளிப்புரம் பகாட்லட
பயன்பட்டது எனைாம். பகாட்லடக்
கட்டிடம் மிகவும் ஜபரிதான
அலமப்பில்லை. கண்காணிப்புக்கும்
காவலுக்கும் நிலைய ஆள்கள்
பதலவயில்லை. இலதப்பற்றி காஸ்பர்
ஜகாரியா (GASPER CORREA) எழுதியுள்ை
குறிப்பில், “பள்ளிப்புரம் பகாட்லட 1507ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. அைவில்
சிறியதாயினும் கழிமுகத்தின் வாயிைாகத்
திகழ்ந்தது; காவலுக்கு இருபது வீரர்கபை
இருந்தனர். அலமப்பில் எண்பகாண
வடிவுலடயது. எண் முகப்புகளிலும்
பீரங்கி நிறுத்தும்
இடவலமப்புக்ஜகாண்டது. இதுபவ
இந்தியாவில் ஐபராப்பியரின் மிகப்
பழலமயான கட்டிடமாக
இருக்கக்கூடும்” என்று உள்ைது.
பள்ளிப்புரம் பகாட்லட
கட்டப்படும்பபாதும் அதற்குப்
பின்னரும் அலிக்பகாட்லட அல்ைது
ஆயக்பகாட்லட என்று
அலழக்கப்பட்டது. எல்பைாரது

ஜகாச்சிக்கு வடக்கில் இருக்கும்
தீவு லவப்பீன் தீவு. இத்தீவின்
வடபகாடியில் இருக்கும் ஒரு சிறிய
கிராமம் பள்ளிப்புரம். இந்தத் தீவு
பதின்மூன்று லமல் நீைம் ஜகாண்டது.
அகைம், ஆங்காங்பக ஒரு லமல் முதல்
மூன்று லமல் வலரயிலும் மாறிக்
காணப்படும். கடபைாடு வந்து கைக்கும்
பல்பவறு நீர்க்கால்கைால் ஜகாண்டு
பெர்க்கப்பட்ட வண்டல் மண்ணால்
இத்தீவு உருவானது என்று
கருதப்படுகிைது. முதன்முதைாகப்
பபார்த்துகீசியர் நுலழந்த ெமயத்தில்,
இத்தீவு ஜகாச்சி அரெரின் உலடலமயாய்
இருந்தது. லவப்பீன் தீவின் வட
பகாடியில் கட்டப்ஜபற்ை இக்பகாட்லட,
அயைார் கப்பல்கள் ஜபரியாற்றின்
வாய்ப்பகுதி வழிபய நுலழயாவண்ணம்
கண்காணித்துக் காக்கும் துலைபபாை
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இயங்குவதற்காகபவ கட்டப்ஜபற்ைது.
இக்பகாட்லடக்கு பநர் எதிபர
ஜபரியாற்றின் எதிர்க்கலரயில்

ஜகாடுங்கலூர்க் பகாட்லட
கட்டப்ஜபற்றுள்ைது.
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முன்னபர குறித்தவாறு,
பள்ளிப்புரம் பகாட்லட அறுபகாண
வடிவிைான கட்டிடம் ஆகும். மூன்று
அடுக்குகலைக்ஜகாண்டது. கீழ்மட்ட
அடுக்கு அல்ைது தலரமட்ட அடுக்கின்
(LOWEST FLOOR/GROUND FLOOR)
கட்டிடப்பகுதி, பகாட்லட அலமந்துள்ை
தலரப்பகுதிபயாடு ஒட்டி
அலமயவில்லை. தலரப்பகுதியின்
மட்டத்திலிருந்து ஓர் ஐந்தடி உயரத்துக்கு
பமலட பபாைலமத்து அதன் மீதுதான்
பகாட்லடயின் கீழடுக்கு ஜதாடங்குகிைது.
இந்த பமலடப்பகுதியின் கீபழ ஒரு
நிைவலை (CELLAR)
அலமக்கப்பட்டுள்ைது. நிைவலைக்குச்
ஜெல்லும் ொய்தைப் பாலத
வடக்கிலிருந்து ஜதற்கு பநாக்கி
அலமந்துள்ைது. இப்பாலத மூன்ைடி
அகைமும் மூன்ைடி உயரமும் ஜகாண்ட
குறுகைான பாலதயாகும். பாலதலயக்
கடந்து முடிந்ததும் உள்ை நிைவலை
ஏழடிக்கு ஏழடிச் ெதுரப் பரப்பும் நான்கடி
உயரமும் ஜகாண்டது. ஜவடி மருந்து
(GUN POWDER) பபான்ை ஜபாருள்கலைச்
பெமித்து லவக்க இந்த நிைவலை
பயன்பட்டிருக்கபவண்டும்.
பகாட்லடயின் நுலழவாயில் ஐந்பதகால்
அடி நீைமும், ஏழடி உயரமும் அலமந்த
கருங்கல் (GRANITE) கட்டுமானம்.
பரப்பும், வடிவமும் நன்கு ஜெதுக்கிச்
ஜெம்லமப்படுத்தப்பட்ட கருங்கற்கபை
கட்டுமானத்துக்குப் பயன்பட்டன.
நுலழவாயிலின் பமற்பகுதி, வலைவான
வடிவில் அலமக்கப்பட்டுள்ைது. அதன்
விட்டப்பகுதி ஜெம்லமயான
வார்ப்புக்ஜகாண்டது. நுலழவாயிலுக்குப்
பின்புைம், அதன் நீைம் ஐந்பதகால்
அடியிலிருந்து ஏபழ கால் அடியாக
விரிகிைது. கட்டிடச் சுவலர
அணுகுமுன்பப பமற்குப் புைத்தில் ஒரு
கிணறு காணப்படுகிைது. மூன்பை கால்
அடிச் ெதுரமும், பதினாைடி ஆழமும்
உலடய கிணற்றுச் சுவரின் அகைம் அலர
அடி. T.A. பகாபிநாத ராவ் அவர்கள் ஆய்வு
ஜெய்த ஜபாழுதில், கிணற்றில் இரண்டடி
ஆழத்துக்குத் தண்ணீர் இருந்துள்ைது.
தண்ணீர் குடிக்கும் நிலையில்
நன்கிருந்ததாகப் பள்ளிப்புரம் மக்கள்
கூறியுள்ைனர் என்றும் ஆனால் தற்பபாது

கிணறு பயன்படுத்தப்ஜபைாமல்
பபணுதலின்றிக் கிடக்கின்ைது என்றும்
ராவ் அவர்கள் குறிப்பிடுகிைார்.
கிணற்றின் வடக்குத்
திலெயிலிருந்து கட்டிடப்பகுதி இருக்கும்
பமலடப்பகுதிலயச் ஜென்ைலடயும்
வண்ணம் நான்கு படிகள் உள்ைன.
படிகலைக் கடந்தவுடன் வடபுைத்தில்,
நிைவலைலய பநாக்கிச் ஜெல்லும் ஒரு
திைப்பு உள்ைது. பமலடப்பகுதியின்
லமயத்தில், மூன்ைடி விட்டமுள்ை வட்ட
வடிவக் கற்பைலக ஒன்று
காணப்படுகிைது. இது தூணின்
அடிப்பகுதியாகைாம். எனில், இந்த
லமயக் கல் பீடத்திலிருந்து ஆரக்கால்கள்
பபாை மர விட்டங்கள் பிரிந்து ஜென்று
கட்டிடத்தின் இரண்டு தைத்லதயும்
தாங்கியிருத்தல் பவண்டும்.
ரகோட்னைக் கட்டுமோைம்-விரிவோை
விளக்கம்:
கட்டிடம் அறுபகாணவடிவில்,
ஆறு முகப்புகலைக் ஜகாண்டது எனக்
கூறியிருந்பதாம். இவ் ஆறு முகப்புகளும்,
ஜவளிப்புைத்தில் முப்பத்திரண்டு அடி
நீைமும், முப்பத்து நான்கு அடி உயரமும்
ஜகாண்டலவ. இந்த முகப்புகளில்
ஒவ்ஜவான்றிலும் பீரங்கிலய நுலழத்துச்
சுடுகின்ைவலகயில் ஒரு புலழ அல்ைது
ஜபரிய துலை அலமக்கப்பட்டுள்ைது.
தலரத்தைம் மற்றும் முதல் தைத்தில் முழு
வடிவிைான துலையலமப்பும்,
இரண்டாம் தைத்தில் தைத்தின் சுற்று
மதிலின் பமற்புை விளிம்பில் ”ப”
வடிவிைான துலையலமப்பும்
காணப்படுகின்ைன. முதலிரண்டு
துலைகளும் இரண்டுக்கு இரண்டலர
அடிக் கணக்கிைான அைவுள்ைலவ. ஆறு
முகப்புகளிலும் பெர்த்துப் பதிஜனட்டு
துலைகளில் பதிஜனட்டுப் பீரங்கிகலை
நிறுத்தி லவக்க முடியும். பகாட்லடயின்
எல்ைாத் திலெகளிலிருந்தும் வருகின்ை
தாக்குதல்கலை எதிர்ஜகாள்ைவும்,
பகாட்லடயிலிருந்து பீரங்கித்தாக்குதல்
நிகழ்த்தவும் இந்தப் பாதுகாப்பு
அலமப்பு பபாதுமானதாய் இருந்துள்ைது
எனைாம். இந்தப் பீரங்கித்
துலைகளுக்கருகில் காணப்படும் சிறு
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சிறு துலைகள், நாம் ஏற்ஜகனபவ
குறிப்பிட்ட ஆரக்கால்கள் பதிக்கப்பட்ட
இடங்கலைக் குறிக்கும். மரத்தால் ஆன
இந்த ஆரக்கால்களின் எச்ெங்கள்
எலவயும் தற்பபாது காணப்படவில்லை.

இபத நிலை ஜதாடர்ந்தால் கட்டிடம்
அழிய வாய்ப்புள்ைது. நிைவலைலய
பநாக்கிச் ஜெல்லும் பாலதயின்
பமற்புைத்தில் ஓரிரு கற்கள் ஜபயர்ந்து
ஜதாங்கிக்ஜகாண்டிருக்கின்ைன.

மரச்ெட்டங்கள் காைப்பபாக்கில்
அழிந்துபபாயிருக்கைாம்; அல்ைது, ஊர்
மக்கள் அவ்வப்பபாது அவற்லைப்
பிரித்துக்ஜகாண்டுபபாய்
பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடும். இதில்
இரண்டாவதாகச் ஜொன்னபத
நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ைதாக ராவ்
அவர்கள் கருதுகிைார். (கட்டுலர ஆசிரியர்
குறிப்பு: ராவ் அவர்கள் கருதுவபத மிகச்
ெரியானதாய் இருக்கும். ஏஜனனில்,
கங்லக ஜகாண்ட பொழபுரத்தில், அரெ
மாளிலக இருந்த மாளிலகபமட்டுப்
பகுதியிலிருந்து அரண்மலனக்
கட்டுமான எச்ெங்கைாய்க் கிலடத்த
ஜெங்கற்கள் அவ்வூர் மக்கைால் வீடு
கட்டப்பயன்பட்டன என்பது
அகழாய்வின்பபாது கண்டறிந்த ஒன்று.)

பகாட்லடயின் மீது வைர்ந்து
படர்ந்திருக்கும் ஆைமரங்களும்
புதர்ச்ஜெடிகளும் பகாட்லடக்கு ஓர்
அழகான பதாற்ைத்லதத் தருகின்ைன.
ஆனால், அழிவிலிருந்து இக்பகாட்லடப்
பாதுகாக்கப்பட இந்த மரங்கள், புதர்ச்
ஜெடிகலை பவபராடு ஒழிக்கப் பரிந்துலர
ஜெய்யப்பட்டுள்ைது.
பள்ளிப்புரம் என்னும் இச்சிறிய
ஊர்ப்பகுதி மூன்று பிரிவுகைாக
அலமந்துள்ைது. வடக்குப் பகுதி
திருவாங்கூர் அரசுக்கும், நடுப்பகுதி
பிரிட்டிஷ் அரசுக்கும், ஜதன்பகுதி ஜகாச்சி
அரசுக்கும் ஜொந்தமாயுள்ைன. பகாட்லட,
திருவாங்கூர் எல்லைப்பகுதியில்
உள்ைதால், பகாட்லடலய ஒரு
பழங்காைச் சின்னம் என்னும்
அடிப்பலடயில் திருவாங்கூர் அரபெ
பாதுகாத்து வருகின்ைது.

பகாட்லட வாயிலை ஒட்டிய
உள்பகுதியில் பன்னிரண்டடிக்கு
ஐந்பதமுக்கால் அடிப்பரப்புள்ை ஜவளி
ஒன்று உள்ைது. இது தலரமட்டத்தில்
உள்ைது. இங்கிருந்து பநபர
நிைவலைக்பகா அல்ைது கட்டிடம்
அலமந்துள்ை பமலடப்பகுதிக்பகா
எளிதாகச் ஜெல்ைைாம். அதற்காகபவ
இந்த ஜவளியிடத்லத விட்டிருக்கைாம்.

ரகோட்னையின் வரைோறு:
பபார்த்துக்கீசியர்கள், ஜகாச்சி
அரென் வீரபகரைவர்மலன அரெ
பதவியிலிருந்து கீழிைக்கிவிட்டு
அவனுலடய அத்லதலய ஆட்சியில்
இருத்துகிைார்கள். வீரபகரைவர்மன்,
இைங்லகயில் இருக்கும்
டச்சுக்காரர்களின் உதவிலய நாடுகிைான்.
அவலன மீண்டும் அரெனாக்கினால்,
மைபார் பகுதியில் டச்சுக்காரர்களுக்கு
மிைகு வணிகத்தில் நிலையச் ெலுலககள்
அளிப்பதாக உறுதியளிக்கிைான். ஜகாச்சி
அரெனின் அலமச்ெனாய் இருந்தவன்
பாலியத்து அச்ென். இவனுலடய
பரம்பலரலயச் பெர்ந்தவர்கள் ஜகாச்சி
அரெர்க்கு அலமச்ெர்கைாகப்
பரம்பலரயாகப் பணியாற்றியவர்கள்.
இந்தப் பாலியத்து அச்ெனுக்கும்
பபார்த்துக்கீசியருக்கும் ஏபதா ஒரு
தனிப்பலக இருந்த காரணத்தால்
இவனும் வீரபகரைவர்மனுடன்
இலணந்து டச்சுக்காரர்கலைப்

பகாட்லடக் கட்டுமானத்துக்கு
LATERITE என்னும் கல்லும்
(ஜெம்புைாங்கல்?) GRANITE என்னும்
கருங்கல்லும், மரமுபம
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன. கட்டுமானச்
சுவர்கள் காலரப்பூச்சுக்ஜகாண்டலவ.
நுலழவாயிலும், பமலடப்பகுதியின்
லமயப்பகுதியில் காணப்படுகின்ை
வட்டவடிவக் கற்பைலகயும் மட்டுபம
கருங்கற்பணி. பகாட்லடயின் ஆறு
பக்கங்களிலும் புதர்களும் மரங்களும்
மிகுதியாக வைர்ந்துள்ைன. சுவர்களின்
மீதும் ஜபரிய பரப்பில் அலவ
படர்ந்துள்ைன. ஜபரிய அைவில்
கட்டிடம் பெதமுைவில்லை எனினும்,
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பபார்த்துக்கீசியருக்கு எதிராகத் தூண்டும்
பணியில் ஈடுபடுகிைான்.
டச்சுக்காரர்கலைக் ஜகாச்சிமீது தாக்குதல்
நடத்த லவக்கின்ைனர். டச்சுக்
கடற்பலடத்தலைவன் ரிக்ைாஃப் வான்
பகாயன்ஸ் (RYKLOF VAN GOENS)
தலைலமயில், 1662-ஆம் ஆண்டில்
ஜகாச்சிமீது தாக்குதல் நடக்கிைது.
ஆனால், இத் தாக்குதலில்
டச்சுக்காரர்களுக்கு ஜவற்றி
கிலடக்கவில்லை. டச்சுக்கடற்பலட,
வடக்கு பநாக்கிப் பயணப்பட்டு
ஜகாடுங்கலூர்க் பகாட்லடலயத் தாக்கிக்
லகப்பற்றுகிைது. அடுத்த ஆண்டில்
இன்னும் கூடுதல் வலுவுள்ை
கடற்பலடஜகாண்டு ஜகாச்சி
தாக்கப்பட்டது. பபார்த்துகீசியர்
இத்தாக்குதலுக்கு அடிபணிய
பநரிடுகிைது. ஜகாச்சிக்பகாட்லடலய
டச்சுக்காரர்களுக்பக
விட்டுக்ஜகாடுக்கிைார்கள். இவ்வாைாக,
மைபார்ப் பகுதியில் பபார்த்துக்கீசியரின்
ஆதிக்கம் மலைந்தது. பபார்த்துக்கீசியரின்
அலனத்து உலடலமகளும்
டச்சுக்காரர்களின் உலடலமகைாயின.

ஆயக்பகாட்லடலயயும் (பள்ளிப்புரம்
பகாட்லட), திருவாங்கூர் அரசு
தக்கலவத்துக் ஜகாள்ளும் கட்டாயத்தில்
இருந்தது. திருவாங்கூர் அரென்
மார்த்தாண்ட வர்மன் இவ்விரு
பகாட்லடகலையும் வாங்கிய
சூழ்நிலையும் இங்கு முதன்லம
ஜபறுகிைது. திருவாங்கூர் அரசின்
லகபயட்லடத் (MANUAL) ஜதாகுத்த
நாகமய்யா என்பவரின்
வாய்ஜமாழியாகபவ இதன்
பின்னணிலயக் காண்பபாம்.
நோகமய்யோவின் னகரயட்டு ஆவைம்:
டச்சுக்காரர்களிடமிருந்து
ஜகாடுங்கலூர்க் பகாட்லட மற்றும்
ஆயக்பகாட்லட வாங்கியலம: 1789-ஆம்
ஆண்டின் பபாது, திப்பு
பகாயம்புத்தூரிலிருந்து ஒரு பலடயுடன்
புைப்படுகிைான். 20,000 தலரப்பலட
வீரர்கள், 10,000 ஈட்டி எறிவீரர்கள்
ஆகிபயாரும், 5,000 குதிலரகள், 20
பீரங்கிகள் ஆகியலவயும் பலடயில்
அடக்கம். முன்னர் 1766-இல் லஹதர்
அலி முயன்ைது பபாைபவ,
ஜகாடுங்கலூலரயும்
ஆயக்பகாட்லடலயயும் விலைக்கு
வாங்கிவிடத் திப்புவும் பாைக்காட்டில்
டச்சுக்காரபராடு பபச்சு நடத்துகிைான்.
இவ்விரு பகாட்லடகளும் திருவாங்கூர்
அரசுக்குப் பாதுகாப்பு அரண்கைாக
விைங்கக்கூடியலவ. எனபவ,
திருவாங்கூர் அரென் தன் அரசுக்காக
இக்பகாட்லடகலை
டச்சுக்காரரிடமிருந்து வாங்க எண்ணித்
தன் அலமச்ெனான திவான் பகெவ
பிள்லைலய டச்சுக்காரபராடு பபச்சு
நடத்த ஆலணயிடுகிைான். திருவாங்கூர்
அரசுக்கும் பிரிட்டி ாருக்கும் இலடயில்
ஏற்ஜகனபவ ஓர் ஒப்பந்தம் உண்டு.
அதன்படி, பிரிட்டிஷ் பலடகள்
திருவாங்கூர் அரசுக்கு எல்லைப் புைத்தில்
மட்டுபம உதவும். இக்பகாட்லடகள்
திப்புவின் லகக்குள் ஜென்றுவிட்டால்,
திருவாங்கூர் அரசின் உள்பகுதியில்
பிரிட்டி ார் உதவ இயைாது. எனபவ,
இவ்விரு பகாட்லடகளும் திருவாங்கூர்
அரசுக்கு மிகத்பதலவ. டச்சு ஆளுநர்,
திவானுடன் கைந்து பபசி,

இந்தச் சூழ்நிலையில் லஹதர்
அலியின் நுலழவு நிகழ்கிைது. நாளும்
லஹதர் அலியின் அதிகாரமும்
ஆதிக்கமும் வைர்ந்து வரும் காைம். கி.பி.
1773-ஆம் ஆண்டு லஹதர் அலி
பகாழிக்பகாட்டுக்குள் நுலழகிைான். ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னபர, 1766-இல்,
ஜகாடுங்கலூர்க் பகாட்லடலயயும்
அலிக்பகாட்லடலயயும் விலைக்கு
வாங்கும் முயற்சியில் லஹதர் அலி
டச்சுக்காரர்கபைாடு பபச்சு
நடத்தியிருக்கிைான். ஜகாச்சி அரலெயும்,
திருவாங்கூர் அரலெயும் லகப்பற்ை
ஜகாடுங்கலூர்க் பகாட்லடபய திைப்புச்
ொவி என்பலத அவன்
அறிந்திருந்ததாபைபய இந்த முயற்சி.
ஆனால், ஏதாயினும் ஒரு காரணத்தால்
இந்த முயற்சி பைனளிக்காமபை
பபானது. மைபார்க் கடற்கலரப்
பகுதிகளில் சிறு சிறு
நாட்டுப்பகுதிகலைத் திப்பு லகப்பற்றிக்
ஜகாண்டிருக்கும் இந்த பவலையில்,
ஜகாடுங்கலூர்க் பகாட்லடலயயும்,
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இக்பகாட்லடகள் இரண்லடயும்
திருவாங்கூருக்கு விற்பதன் மூைம்
திப்புவின் பலடகலைத் தடுக்க முடியும்
என்னும் முடிவுக்கு வருகிைார்.
ஒப்பந்தமும் 1789-ஆம் ஆண்டு ஜூலை
31-ஆம் நாள் நிலைபவறுகிைது. இந்த
ஒப்பந்தத்துக்கு டச்சு நாட்டு பட்டாவியா
(BATAVIA) அரசின் ஒப்புதலும் பின்னர்
முலையாகப் ஜபைப்படுகிைது. இந்த
ஒப்பந்த ஆவணம் மதராசில் (இன்லைய
ஜென்லன) உள்ை புனித ஜார்ஜ்
பகாட்லடயில் பின்னாளில்
கிலடத்துள்ைது. ஒப்பந்தத்தின் விரிவான
ஜெய்திகள் கீபழ தரப்பட்டுள்ைன.

“டச்சுக் கும்பினியாரின்
கைங்கபைா (படகுகள்/நாவாய்கள்)
ஜகாச்சி அரசின் கைங்கபைா, ஜகாச்சி
மக்களின் கைங்கபைா பமற்கண்ட
பகாட்லடகலைக் கடந்து ஆற்றில்
ஜெல்வதற்குத் தலட இருக்கக்கூடாது.
கைங்களில் ஏற்றிச் ஜெல்லும்
ஜபாருள்களுக்கும் வரி இருக்கக் கூடாது.
மரக்கட்லடகலையும், மூங்கில்கலையும்
ஆற்றின் வழியில் ஜகாண்டுபபாகவும்
தலட இருக்கக் கூடாது. எரிஜபாருைாகிய
விைகுகலைக் ஜகாச்சி நகருக்குக்
ஜகாண்டுஜெல்வதிலும் ஜதால்லை
இருக்கக்கூடாது. சுங்கம் பபான்ை வரி
இருக்கக்கூடாது.

ைச்சு அரசு- திருவோங்கூர் அரசு ஒப்பந்தம்:
“பமன்லமமிகு திருவாங்கூர்
அரெராகிய வஞ்சி பாை மார்த்தாண்ட
ராம வர்மன் தன் அலமச்ெரும்
திவானுமாகிய மதிப்புக்குரிய பகெவ
பிள்லைலய, இந்திய ஜநதர்ைாண்ட்
ஆளுநரும், ஜநதர்ைாண்ட் கும்பினியாரின்
மைபார்க்கலரப் பலடத்தைபதியும் ஆன
வணக்கத்துக்குரிய ஜான் ஜஜரார்ட் வான்
ஏஞ்ெஜைக்கிடம் (JOHN GERARD VAN
ANGELHECK) ஜகாடுங்கலூர்க்
பகாட்லடலயயும்
ஆயக்பகாட்லடலயயும் வாங்கும்
எண்ணத்துடன் அனுப்புகிைார்.
பகாட்லடகபைாடு அவற்றின்
பதாட்டங்களும் நிைங்களும்
விற்பலனயில் அடங்கும். கீழ்க்காணும்
வரம்புகபைாடு (நிபந்தலன) ஒப்பந்தம்
ஏற்பட்டுள்ைது.

“’பலிபபார்ட்படா’ (PALIPORTO)
என்னும் இடத்திலுள்ை ஜதாழு
பநாயாளிகளுக்கான இல்ைம் (LEPER’S
HOUSE), அதன் கட்டிடப்பகுதிகள்,
பதாட்டம், ஜவற்று நிைம்
ஆகியவற்பைாடு டச்சுக் கும்பினிக்கு
முழு உலடலமயாகிைது.
“ஜகாடுங்கலூரில்
ஜநடுங்காைமாகக் கும்பினியின் கீழ்
இருந்துவரும் ’பராமிஷ் ெர்ச்’ (ROMISH
CHURCH) என்னும் மாதாபகாயில்,
ஜதாடர்ந்து கும்பினியர் வெபம இருக்கும்.
திருவாங்கூர் அரசின் தலையீடு எதுவும்
மாதாபகாயிலில் இருக்கக் கூடாது.
மாதாபகாயிலைச் ொர்ந்துள்ை
கிறித்தவர்கள் கும்பினியாருக்குக்
கட்டுப்பட்டவர்கைாகபவ
இருக்கபவண்டும். அவர்கள்மீது எவ்வித
வரியும் விதிக்கக்கூடாது.

“திவான் பகெவ பிள்லை, தம்
அரெருக்காக வாங்குகிைார்; ஆளுநர் வான்
ஏஞ்ெஜைக் (VAN ANGELHECK) தம்
கும்பினி ொர்பாகத் திருவாங்கூர்
அரெருக்கு முந்நூைாயிரம் சூரத்
பணத்துக்கு ஜகாடுங்கலூர்க்
பகாட்லடலயயும்
ஆயக்பகாட்லடலயயும் விற்கிைார். இந்த
விற்பலனயில், தற்பபாதிருக்கும் பீரங்கி
முதைான தைவாடங்களும் ஜவடி
மருந்துகளும் அடங்கும். சிறிய
ஆயுதங்கள் இவற்றில் பெரா.

“பலிபபார்ட்படா’ (PALIPORTO)
என்னும் இடத்தில் அலமந்துள்ை
ெமயத்தலைவரின் இல்ைம் (PARSON’S
HOUSE) – டச்சு ஆளுநர், மாதா
பகாயிலுக்கு அன்பளிப்பாகக்
கட்டிக்ஜகாடுத்தது – மாதா பகாயிலின்
உலடலமயாகபவ ஜதாடரபவண்டும்.
“தனிப்பட்ட முலையில் பதாட்டம்
நிைம் ஆகியவற்லைப் ஜபற்றுள்ை
கிறித்தவர்கள், முன்பு கும்பினியாருக்குக்
கட்டுப்பட்டிருந்தது பபாைபவ இருப்பர்.

112

கும்பினியார்க்குச் ஜெலுத்திய
வரித்ஜதாலகலயபய தற்பபாது
திருவாங்கூர் அரசுக்குச் ஜெலுத்தக்
கடலமப்பட்டவர். கூடுதைாக
அவர்கள்மீது வரிபயதும் விதிக்கப்
படமாட்டாது.

“இந்த ஒப்பந்தம் ஜகாச்சிக்
பகாட்லடயில் ஜகால்ைமாண்டு 974-இல்
கர்க்கடக (ஆடி) மாதம் 19-ஆம் நாள்
அல்ைது கி.பி. 1789-ஆம் ஆண்டு ஜூலை
31-ஆம் நாள் நிலைபவற்ைப்பட்டது.
ஒப்பந்தம், திருவாங்கூலரச் பெர்ந்த
பிரிட்டிஷ் குடிமகனான ஜபௌனி
(POWNEY) என்பவர் முன்னிலையில்
லகஜயழுத்தானது .

“பகாட்லடலய ஒப்பலடக்கும்
முன்னபர திருவாங்கூர் அரெர் 50,000
ரூபாய்ப் பணத்லதக் கும்பினியாருக்குச்
ஜெலுத்த பவண்டும். மீதிப்பணத்லத
நான்கு தவலணகளில், ஆண்டுபதாறும்
62,500 ரூபாய்ப் பண மதிப்புள்ை மிைகுப்
ஜபாருைாகச் ஜெலுத்தபவண்டும். மிைகு
வணிகர்கைான படவிட் ரஹபாய், (DAVID
RAHABOY), இஃப்ராயிம் பகாஜஹன்
(EPHRAIM COHEN), அனந்த ஜெட்டி
ஆகிபயார் இதற்குப் புலண
ஏற்கபவண்டும்.

டச்சுக்காரர்களின் உலடலமகள்
அலனத்தும் கி.பி. 1870-இல் பிரிட்டிஷ்
அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தன.
அப்பபாது, பராமிஷ் பதவாையமும்,
ஜதாழு பநாயாளிகள் இல்ைமும்
பிரிட்டிஷ் அரசின்கீழ் வந்தன. தற்பபாது,
ஜதாழு பநாயாளிகள் இல்ைத்லதயும்
அலதச் பெர்ந்த மருத்துவ மலனலயயும்
பிரிட்டிஷ் அரபெ ஏற்று நடத்திப்
பபணிவருகிைது.
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முடிவுனர:
“பகாட்லடயின் மீது வைர்ந்து
படர்ந்திருக்கும் ஆைமரங்களும்
புதர்ச்ஜெடிகளும் பகாட்லடக்கு ஓர்
அழகான பதாற்ைத்லதத் தருகின்ைன.
ஆனால், அழிவிலிருந்து இக்பகாட்லடப்
பாதுகாக்கப்பட இந்த மரங்கள், புதர்ச்
ஜெடிகலை பவபராடு ஒழிக்கப் பரிந்துலர
ஜெய்யப்பட்டுள்ைது” என்றுக் பகாபிநாத
ராவ் அவர்கள் கூறியுள்ைார். அவர்
கூற்றுப்படி பள்ளிப்புரம் பகாட்லட
பாதுகாக்கப்பட்டு வந்துள்ைது.
இன்ைைவும் பகாட்லட ஒரு ஜதால்லியல்
வரைாற்று எச்ெமாக நிலைத்திருக்கிைது.
தற்பபாலதய நிலைலய அறிய
இலணயத்தில் பார்த்ததில் சிை படங்கள்
கிலடத்தன. அவற்லை பமபை
காணைாம்.

தவிர, லவப்பீன் தீவின்
இருப்பிடத்லதக் குறிக்கும் வலகயில் ஒரு
வலரபடம், பகாட்லடயின் திட்ட
அலமப்பு, அதன் முன்புை அலமப்பு,
அதன் குறுக்கு வடிவத் பதாற்ைம் ,
வாயிலின் அலமப்பு, நிைவலைலய
பநாக்கிப் பபாகும் பாலதயின் அலமப்பு,
தற்பபாது காணப்படும் வட்டவடிவக்
கல்லிலிருந்து எழும்பும் தூணிலிருந்து
எவ்வாறு மரத்தாைான ஆரக்கால்கள்
கிலை பிரிந்து இரு தைங்களின்
கூலரப்பகுதிகலைத் தாங்கி நின்றிருக்கக்
கூடும் என்ை ஆய்வுப்பார்லவ ஆகிய
அலனத்லதயும் காட்சிப்படுத்தும்
வலரபடம் எனப் பை கூறுகலை
உள்ைடக்கியதாய் அவரது
ஆய்வுக்கட்டுலர அலமந்திருப்பது மிகச்
சிைப்பு.

பகாபிநாத ராவ் அவர்கள்,
“திருவாங்கூர் ஜதால்லியல் வரிலெ”
(TRAVANCORE ARCHAEOLOGICAL SERIES)
நூல் ஜதாகுதியில் ஒரு வரிலெயாகபவ
பள்ளிப்புரம் பகாட்லடலயப் பற்றிய
ஆய்வுக்கட்டுலர எழுதியிருக்கிைார்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜதால்லியல்
சின்னங்கலை ஆய்வு ஜெய்வது எப்படி
என்று நாம் கற்றுக்ஜகாள்ளும் அைவு
நுட்பமாகவும், துல்லியமாகவும்
இக்பகாட்லடலயப் பார்லவயிட்டு
விரிவான ஜெய்திகலை அளித்துள்ைார்.

“ஜெய்யுந்ஜதாழிபை ஜதய்வம்”
என்னும் முன்பனார் ஜமாழிலய
எத்துலண ஈடுபாட்படாடு பின்பற்றி
உலழத்திருக்கிைார் என்பலத அவரது
ஆய்வுக்கட்டுலர நமக்கு உணர்த்துகிைது.
ஜதால்லியல் துலை, முன்னாள்களில்
எத்துலணச் சிைப்பாக
இயங்கிவந்துள்ைது என்பலதத்
துலையின் முன்னாள் ஜவளியீடுகபை
நமக்கு உணர்த்துகின்ைன.
வரைோறு கற்ரபோம். வரைோற்றுத்
தையங்கனளக் கோப்ரபோம்.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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17 . இரோமைிங்க விைோெம் அரண்மலன

— செோ.வினைதீர்த்தோன்
பரணியுடன் தாயகம் திரும்பிய சுவாமி
விபவகானந்தரது புனித பாதத்துளிகள்
பட்ட முதல் புனித இடம்" என்று பாஸ்கர
பெதுபதி கல்ஜவட்டில் பதிந்து லவக்க
25.1.1897ல் அஜமரிக்காவிலிருந்து
திரும்பிய விபவகானந்தர் இங்கு கால்
பதித்தார்.

இராபமசுவரம், இராமநாதபுரம்
கடற்கலரப் பகுதிகளின் காவைர்கைாக
400 ஆண்டுகள் விைங்கியவர்கள் பெதுபதி
மன்னர்கள். கிபி1600 முதல் 1800 வலர
மன்னர்கைாகவும் பிைகு ஆங்கிபைய
ஆட்சியில் நாடு சுதந்திரம்
ஜபறுகிைவலரயில் இராமநாதபுரம்
ெமஸ்தான அதிபதிகைாகவும்
திகழ்ந்தவர்கள். அவர்களில் கிழவன்
பெதுபதி (1690-1710) தங்களுலடய
குைஜதய்வம் ஜபயரில் கட்டிய
அரண்மலன "இராமலிங்க விைாெம்"
இன்றும் இராமநாதபுரத்தில் தமிழர்
கட்டிடக்கலைக்குச் ொன்ைாகப்
ஜபாலிவுை விைங்குகிைது.

ஜபருலமக்குரிய இராமலிங்க
விைாெம் அரண்மலனலய
இராமநாதபுரத்திற்கு 27.8.2018 ஒரு
பயிற்சிக்குச் ஜென்ைபபாது தரிசித்து
வந்பதன். இவ்வரண்மலனயில் தற்பபாது
ஜதால்லியல்துலை அருங்காட்சியகம்
அலமத்துப் பராமரித்து வருகிைது.
தங்கத்தாைான இராஜராபஜஸ்வரி
விக்ரகம் அருள்பாலிக்கிை பகாவிலும்,
ஜமீன் வாரிசுகள் வாழும் பிை பகுதிகளும்
வைாகத்தில் உள்ைன. பகாவிலில்
நவராத்திரி விழா பிரசித்தம்.

"ெத்தியபமவ ஜஜயபத. இந்திய
நாட்டின் ெமய பண்பாட்டுச் சிைப்பிலன
பமலைநாடுகளில் பரப்பி ஜவற்றிப்
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இவ்வரண்மலனயில் தான்
வீரபாண்டிய கட்டஜபாம்மன்,
ஜவள்லையன் ஜாக்ென் துலர ெந்திப்பு
1798ல் நிகழ்ந்தது.
அருங்காட்சியகத்தில்
கல்ஜவட்டுகள், ஜெப்பபடுகள், ஓலைச்
சுவடிகள், ஓவியங்கள், ஜெப்புக்காசுகள்,
சிற்பங்கள், வைரி முதலிய ஆயுதங்கள்,
ஆவணங்கள்
காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
பெதுபதிகளின் அைப்பரிய பணிகளில்
சிை:
1.இபரபமசுவரம், திருப்புல்ைாணி,
உத்திரபகாெமங்லக பகாவில் கலை.
2.நீர்ப்பாெனம், கூத்தன் கால்வாய்,
பெதுபதி மலட, ஏரிகள் என தீர்க்க
தரிெனம்.
3.ெமயப் ஜபாலை! இந்து, இசுைாமிய,
கிருத்தவ, ெமண ஆையங்களுக்குக்
ஜகாலட.
4.தமிழ்ப் புைவர்கள் ஆதரவு. பாஸ்கர
பெதுபதி ெபகாதரர் பாண்டித்துலரத்
பதவர் நான்காம் தமிழ்ச்ெங்கம்
பதாற்றுவித்தல்.
5.இலெ, நடனம், ஓவியக் கலைகள்
வைர்த்தல். பணிகள் நீள்கின்ைன!

அரண்மலன திருமலை நாயக்கர் மஹால்
ஒத்த கல்தூண்கள் ஜகாண்ட மகா
மண்டபம், அர்த்த மண்டபம், இராமர்
பீடம் என்னும் கருவலையுடன் பகாவில்
அலமப்லப உலடயது. பமல்தைமும்,
வெந்த மண்டபம் பபான்ை உப்பரிலகயும்
காணத்தக்கலவ.
கட்டிடத்தின் ஜநடிய ஜபரிய
சுவர்கள் முழுவதும் ஓவியங்கள்
பைப்பை வண்ணங்களில்
தீட்டப்பட்டுள்ைது அரண்மலனயின்
ஜபருஞ்சிைப்பு! ஜதலுங்கு, தமிழ்
அடிக்குறிப்புகள் உள்ைன.1710ல் முத்து
விெய ரகுநாத பெதுபதியின்
பட்டாபிபெகம் தீட்டப்பட்டுள்ைதால்
ஓவியங்களின் காைம் பதிஜனட்டாம்
நூற்ைாண்டின் முற்பகுதிஜயனக்
கருதுகிைார்கள். அன்லைய உலட, கலை,
உருவங்கள், வரைாற்றுக் குறிப்புகள்
ஆகியவற்லை அறியத் தருகிை ஓவியங்கள்
இன்றும் ஜபாலிவுடன் காட்சி
தருகின்ைன. ெரியான ஒளி அலமப்பு
இருந்தால் கூடுதைாகக் கண்டு
மகிழைாம்.
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1.தொவதார ஓவியங்கள்.
2.பாகவதக் காட்சிகள்
3.தர்பார், அயல் நாட்டுத் தூதர் வரபவற்பு, ஆடல் பாடல் காட்சிகள்
4.பபார்க்காட்சிகள், பவட்லடயாடுதல்
5.மன்னரும் அரசியும் இரதி மன்மதன் பபாை ஜபண்கள் குழுவாைான யாலன, குதிலர மீது
அமர்ந்து மைர் அம்பு விடுதல்.
6. அகம், புைம் காட்சிகள்.
காணக் கண்பகாடி பவண்டும்.
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இந்த அழகிய கலைக்கைஞ்சியம்
ஜவளிநாட்டில் இருந்திருந்தால்
எவ்வைவு சிைப்பாகப் பராமரிக்கப்படும்,

எப்படிஜயல்ைாம் ஜகாண்டாடப்படும்
என்ை ஏக்கம் எழுந்தது.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: ஜொ.விலனதீர்த்தான்
karuannam@gmail.com
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18 . கல்சவட்டில் ஒரு சவண்போ

— து.சுந்தரம்
உயிரிழந்ததும், குறுநிை மன்னர் ஜகாங்கு
பவளிர் “ஜபருங்கலத” எழுதியதும் எனப்
பல்பவறு ஜெய்திகலை நாம்
அறிந்திருக்கிபைாம். இவ்வாறு,
அரெர்களுக்கும் தமிழுக்குமான உைவு
ஜநருக்கம் ஜகாண்டது. பல்ைவர் காைக்
கல்ஜவட்டுகலைப்
படித்துக்ஜகாண்டிருக்லகயில், பல்ைவ
மன்னன் அபராஜித வர்மன் இயற்றிக்
கல்ஜவட்டில்
ஜபாறித்துலவக்கப்பட்டதாக ஒரு
ஜவண்பாப் பாடலைப் படிக்க பநர்ந்தது.
அலதப் பகிர்ந்துஜகாள்ளும் பநாக்கில்
இந்தப்பதிவு.

முன்னுனர:
தமிழில் ஜெய்யுள் வடிவம் என்பது
மிகப்பழலமயானது. ெங்ககாைத்து
மக்கள் தமக்குள் உலரயாடிய பபச்சு
வழக்கு உலரநலடயாய் இருந்துள்ைலம
இயல்பு. எனினும், எழுத்து வடிவத்தில்
கருத்துப்பரிமாற்ைம் நிகழ்ந்தது
ஜபரும்பாலும் ஜெய்யுள் நலடயாகபவ
இருந்தது எனைாம். ஜெய்யுள்
இயற்றிபயார் அப்புைலம பற்றிபய
புைவர் என்னும் ஜபயர் ஜபற்ைார்
எனைாம். புைவபர அன்றி, அவலரப்
புரந்த ஆட்சியாைரும் தமிழில் ஜகாண்ட
புைலமயால் ஜெய்யுள் யாத்துள்ைனர்.
எந்பநரமும் அரசியலின் அழுத்தம்
சூழ்ந்த நிலையில் ஆட்சிக்கட்டிலில்
இருந்த அரெரும் கலையுள்ைம்
ஜகாண்டிருந்தனர் என்பலதயும், இயல்,
இலெ, நாடகம் ஆகிய முத்தமிழின்
சுலவலயயும் நுகர்ந்து வாழ்ந்தார்கள்
என்பலதயும் வரைாற்று வாயிைாக
அறிகிபைாம்.

திருத்தணி:
திருத்தணி என்ைதும் முருகன்
பகாயில்தான் நம் நிலனவுக்கு வரும்.
ஆனால், அவ்வூரில் வீரட்டாபனசுவரர்
பகாயில் என்னும் ஜபயரில் ஒரு சிவன்
பகாயில் உண்டு. இக்பகாயில் பல்ைவர்
காைத்தில் கட்டப்ஜபற்ைது.
கல்ஜவட்டுகளில் திருத்தணியின்
பழம்ஜபயர் “திருத்தணியல்” என்று
காணப்படுகிைது.

ஜெய்யுள் இயற்றிய பெரமான்
கலணக்கால் இரும்ஜபாலை, பொழன்
குைமுற்ைத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வைவன்,
பொழன் நல்லுருத்திரன், பொழன்
நைங்கிள்ளி, ஜதாண்லடமான்
இைந்திலரயன், பாண்டியன் அறிவுலட
நம்பி, பாண்டியன் ஆரியப்பலட கடந்த
ஜநடுஞ்ஜெழியன், பாண்டியன்
தலையாைங்கானத்துச் ஜெருஜவன்ை
ஜநடுஞ்ஜெழியன் பபான்ை பழந்தமிழ்
மன்னர்கள் இருந்தார்கள். பிற்காைத்பத
வந்த மன்னர்களுள், மபகந்திர பல்ைவன்
”மத்தவிைாெப்பிரகெனம்” நாடக நூல்
எழுதியதும், பல்ைவ மன்னன்
நந்திவர்மன் தமிழ் மீது ஜகாண்டிருந்த
பற்ைால், அைம் லவத்துப்பாடிய
“நந்திக்கைம்பகம்” நூலைக் பகட்டு

பல்ைவர் கல்சவட்டு:
பமற்படி வீரட்டாபனசுவரர் பகாயிலின்
கருவலைத் ஜதன் சுவரில்
ஜபாறிக்கப்பட்ட கல்ஜவட்டு ஒன்று
பாடல் வடிவில் அலமந்துள்ைது.
பாடலின் வடிவம் ஜவண்பா.
இக்கல்ஜவட்டின் வரியில்,
ஜவண்பாலவப் பாடியவர் பல்ைவ
அரெபர என்று குறிப்பிட்டுள்ைது.
இக்கல்ஜவட்டு, ஜதன்னிந்தியக்
கல்ஜவட்டுகள் நூலின் பன்னிரண்டாம்
ஜதாகுதியில் (கல்ஜவட்டு எண் : 94)
உள்ைது.
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கல்சவட்டும் அதில் உள்ள சவண்போவும்:

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ
திருந்து திருத்தணியல் ஜெஞ்ெலட ஈெர்க்கு
கருங்கல்ைால் கற்ைளியாநிற்க - விரும்பிபயா(ன்)
நற்கலைகஜைல்ைாம் நவின்ை சீர் நம்பி அப்பி
ஜபாற்பலமய ஜெய்தான் புரிந்து
இ ஜவண்பா ஜபருமானடிகள் தாம் பாடி அருளுத்து
ஜவண்பாப் பாடல்மூைம் அரெபன
பாராட்டி மகிழ்கிைான். கல்ஜவட்டு
ஜபாறிக்கப்படும்பபாது அரெபன இலட
புகுந்து தமிழில் ஒரு ஜவண்பாலவப்
பாடி அருளுகிைான் என்பது ஓர் அரிய
ஜெய்தி. இக்பகாயிலின் இன்ஜனாரு
கல்ஜவட்டில், இபத நம்பி அப்பி ஊரில்
உள்ை உழுகுடிகளிடமிருந்து ஆயிரம்
குழி நிைத்லத விலைக்கு வாங்கிக்
பகாயிலுக்குக் ஜகாலடயாக அளிக்கிைான்
என்னும் ஜெய்தியும், இக்ஜகாலடச்
ஜெய்தி அபராஜித வர்மனின்
பதிஜனட்டாவது ஆட்சியாண்டில்

கல்சவட்டுச் செய்திகள்:
கல்ஜவட்டு, நம்பி அப்பி என்பவர்
திருத்தணிச் சிவன்பகாயிலைக்
கற்ைளியாகக் கருங்கல்லைக் ஜகாண்டு
கட்டுவித்தான் என்பலத அரெபன தன்
ஜவண்பாப்பாடல் மூைம் அறிவிக்கிைான்
எனக்கூறுகிைது. எனபவ, இதற்கு
முன்னர் பகாயில், ஜெங்கல்
கட்டுமானமாக இருந்தது என்றும், நம்பி
அப்பி என்பவன் கல் கட்டுமானமாகக்
கட்டுவித்தான் என்பது ஜதரிகிைது.
பகாயில் கட்டுவித்த பணிலய, ஒரு
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கல்ஜவட்டில் ஜபாறிக்கப்படுகிைது
என்னும் ஜெய்தி உள்ைது.
இக்கல்ஜவட்டில் பகாயிலின் ஜபயர்
வீரட்டானம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிைது.
எனபவ, பமற்படி ஜவண்பாக்
கல்ஜவட்டில் ”இ ஜவண்பா

ஜபருமானடிகள் தாம் பாடி
அருளு(வித்)தது” என்னும் வரி பல்ைவ
மன்னன் அபராஜிதபன என நூலின்
பதிப்பாசிரியர் நிறுவுகிைார்.

ெோன்றுகள்:
I. A. R. No. 114 of 1925; S. I. I. Vol. XII. No. 94.
2. ொெனத் தமிழ்க்கவி ெரிதம். பக். 26.
பைம் உதவி:
வரைாறு விரும்பிகள் ெங்கம் Varalaru Virumbigal Sangam - VVS
@pswhatsapp
https://www.facebook.com/pswhatsapp/photos/pcb.1941550629408298/1941550536074974/?type=3&theat
er

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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19 . இரோரெந்திர ரெோழனுக்கு உைவு ெலமத்த சபண்மைி
யோர்?

— து.சுந்தரம்

குமரி நகரில் ஒரு ரகோயில்:
பகாயில் கல்ஜவட்டுகளிலிருந்து
பல்பவறு ஜெய்திகலை
அறிந்துஜகாள்கிபைாம். அரென்,
அவனுலடய பபார் ஜவற்றிகள்,
பகாயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜகாலடகள்
எனப் பல்வலகயான ஜெய்திகள்.
ஆனால், குமரி மாவட்டத்துக் குமரியில்
இருக்கும் குகநாதசுவாமி பகாயிலில்
உள்ை ஒரு கல்ஜவட்டு முற்றிலும்
மாறுபட்டு நிற்கிைது. கங்லகயும்
கடாரமும் ஜகாண்ட பபரரென் முதைாம்
இராபெந்திர பொழன், யார் ெலமத்த
உணலவ உண்டான் என்னும் ஒரு
சுலவயான ஜெய்திலய இக்கல்ஜவட்டு
கூறுகிைது. குமரியில் உள்ை
குகநாதசுவாமி பகாயிலின்
அர்த்தமண்டபத்தில் ஜதற்கு
அதிட்டானத்தில் இக்கல்ஜவட்டு
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ைது.

பகாபிநாத அய்யர் அவர்கள் பொழர்
கல்ஜவட்டுகள் ஆறு என்னும் தலைப்பில்
ஜதாகுத்துள்ை கல்ஜவட்டுகளில்
பமற்படிக் கல்ஜவட்டும் ஒன்று.
குமரியில் நாம் அறிந்த பகாயில் குமரி
அன்லனயின் பகாயில் மட்டுபம. 1911ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பட்ட இந்த நூல்
ஜதாகுதியில் அய்யர் அவர்கள்
குறிப்பிடும்பபாது, ”குகநாதசுவாமி
பகாயில், தற்பபாது கன்னியாகுமரியின்
பிராமணக் கிராமத்திலிருந்து அலரப்
பர்ைாங்கு ஜதாலைவில் அலமந்துள்ைது.
பகாயில் மிகவும் சிதிைமலடந்து
காணப்படுகிைது. பகாயிலின்
சுற்றுப்பகுதி முழுதும் ஜவௌவால்களும்,
பாம்புகளும் ஜகாண்ட ஒரு குலக பபாைத்
பதாற்ைமளிப்பதால் இக்பகாயிலைக்
குகநாதசுவாமி பகாயில் என
அலழக்கிைார்கள் பபாலும்” எனக்
குறிப்பிடுவது கருதத்தக்கது. அவர்
காைத்தில், ஜதால்லியல் ொர்ந்த பணிச்
சூழல் எவ்வாறு இருந்தது என்றும்,
எல்ைாவலகயான இடர்ப்பாடுகலையும்
ெந்தித்துக் ஜகாண்பட
பணியாற்றியவர்களின் கடலம
உணர்லவயும் நாம் ஒருவாறு உணர

T.A. ரகோபிநோத அய்யரும் குகநோதசுவோமி
ரகோயிலும்:
திருவாங்கூர் ஜதால்லியல் வரிலெ
நூல் ஜதாகுதிகளில் எட்டாம்
ஜதாகுதியில், ஜதால்லியல் அறிஞர் T.A.
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இயலும். 1911-ஆம் ஆண்டில்
ஜவௌவால்களும் பாம்புகளும் சூழ்ந்து
சிலதவுற்ை நிலையில் இருந்த
அக்பகாயிலின் இன்லைய நிலை என்ன
என்று அறிய இலணயத்தில்
பதடியபபாது, பகாயில்
புதுப்ஜபாலிவுடன் மீைக்
கட்டப்ஜபற்றுள்ைலதக் காண்கிபைாம்.
தமிழ் நாட்டுச் சுற்றுைாத்துலையின்
தைத்தில், இக்பகாயிலை முதைாம்
இராெராென் கட்டுவித்தான் என்னும்
குறிப்பு உள்ைது. இந்தத் தைத்தில் உள்ை

பகாயிலின் ஒளிப்படங்கலைப்
பதிவிைக்கம் ஜெய்ய இயைவில்லை. சிை
முக நூல் பதிவுகளில் உள்ை படங்களும்
அவ்வாபை. படங்கலைக் காணும்பபாது,
முக நூல் பதிவுகளில் சிைர்
குறிப்பிட்டவாறு பகாயில், வட இந்தியப்
பாணியில் அலமந்த பதாற்ைத்லதத்
தருகிைது. ஓர் ஆசிரமத்லதப்பபாைத்
பதாற்ைமளிப்பதாகவும் ஒருவர்
குறிக்கிைார். கல்ஜவட்டுகளின் நிலை
என்ன என்பது ஜதரியவில்லை.

கல்சவட்டுப் போைம்:
குறிப்பு: சிவப்பு வண்ண எழுத்துகள் கிரந்த எழுத்துகள்.
1
2
3
4
5
6
7
8

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ பூர்வ்வபதெமும் கங்லகயுங் கடாரமுங்ஜகாண்டருளின பகா
ப்பரபகெரி பன்மராயின உலடயார் ஸ்ரீ ராபஜந்திர பொழ பதவர்க்
கு யாண்டு இருபத்து நாைாவது ராஜராஜப்பாண்டி நாட்டு உத்த
ம பொழவைநாட்டுப் புைத்தாய நாட்டு குமரி ராஜராஜ [ஈ] ச்வர
ம் உலடயார்க்கு உலடயார் ஸ்ரீ ராபஜந்திர பொழபதவர்க்கு திருவமுது அடும்
ஜபண்டாட்டி அருஜமாழிபதவ வைநாட்டுப் புலியூர் நா [ட்] டுப் பாலையூர் தி
ட்லட பொழகுைவல்லி லவச்ெ திருநூந்தாவிைக்கு ஒன்றுக்கு லவச்ெ ொ
வா மூவாப் பபராடு ஐம்பது இவ்வாடு ஐம்பதுங்ஜகாண்டு இத்பதவர்
அருஜமாழிபதவ வைநாட்லடச் பெர்ந்த
புலியூர் நாட்டுப் பாலையூர் திட்லடலயச்
பெர்ந்தவள். தற்பபாது தஞ்லெக்கருகில்
திட்லட என்னும் ஊர் உள்ைது.
இருப்பினும், “இலடக்காைத்
தமிழ்நாட்டில் நாடுகளும் ஊர்களும்”
என்னும் நூலில், புலியூர் நாடு
திருவாரூர்ப் பகுதியில் இருந்ததாகக்
குறிப்புள்ைது. எனபவ, பொழகுைவல்லி
என்னும் இந்தப் பணிப்ஜபண்
திருவாரூர்ப் பகுதிலயச் பெர்ந்தவள்
எனைாம்.

கல்சவட்டுச் செய்திகள்:
முதைாம் இராபெந்திரன் பரபகெரிப்
பட்டம் சூடியவன். கல்ஜவட்டில்
அவனது நீண்ட ஜமய்க்கீர்த்திப் பகுதி
இல்லை. கீழ்த்திலெ நாட்லடயும்
கங்லகலயயும் கடாரத்லதயும்
ஜவன்ைவன் என்று மட்டுபம சுருங்கச்
ஜொல்கிைது. கல்ஜவட்டின் காைம்
அவனுலடய இருபத்து நாைாவது
ஆட்சியாண்டான கி.பி. 1036-ஆம் ஆண்டு.
குமரிப் பகுதி ராஜராஜப்பாண்டி நாட்டில்
(மண்டைப்பிரிவில்) உத்தம பொழ
வைநாட்டில் புைத்தாய நாட்லடச்
பெர்ந்ததாக இருந்தது. பமற்படி
குகநாதசுவாமி பகாயில் 11-ஆம்
நூற்ைாண்டில் ராஜராஜ ஈச்வரம் என்னும்
ஜபயர் ஜபற்றிருந்தது. இக்பகாயிலில்
நுந்தாவிைக்கு எரிப்பதற்காக ஐம்பது
ஆடுகலைக் ஜகாலடயாக அளித்த
ஜபண்மணி இங்கு குறிப்பிடத்தக்கவள்.
அவளுலடய ஜபயர் பொழகுைவல்லி
என்பதாகும். அவள் பொழநாட்டு

இந்தச் ரெோழகுைவல்லி என்பவள்,
இராபெந்திர பொழனின்
பணிப்ஜபண்களுள் ஒருத்தி.
பணிப்ஜபண்களில் ெற்றுச் சிைப்புப்
ஜபற்ை ஜபண்மணி. இரோரெந்திர
ரெோழனுக்ரக உைவு ெனமக்கும் பணியில்
இருந்தவள். இனத, ” உனையோர் ஸ்ரீ
ரோரெந்திர ரெோழரதவர்க்கு திருவமுது
அடும் சபண்ைோட்டி” என்று கல்சவட்டு
குறிப்பிடுகிறது. “அடுதல்”/”அட்டுதல்”
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என்பது ெலமத்தலைக் குறிக்கும்
ஜொல்ைாகும். உணவு ெலமக்கும் இடம்
“அட்டில் பள்ளி” என்றும், ‘அடுக்கைம்”
என்றும் “மலடப்பள்ளி” என்றும்
பைவாைாகக் கல்ஜவட்டுகளில்
குறிப்பிடப்படும். தற்பபாலதய வழக்கில்
நாம் அடுக்கலை என்று குறிக்கிபைாம்.
”ஜபண்டாட்டி” என்னும் ஜொல் பொழர்
காைத்தில், பணிப்ஜபண்கலைக் குறித்தது.
ெலமயற்கூடங்களில் பணி ஜெய்யும்
ஜபண்கலைக் கல்ஜவட்டுகள்
“மலடப்பள்ளிப் ஜபண்டாட்டி” என்று
குறிப்பிடும். பொழர் காைக்
கல்ஜவட்டுகளில் “பவைத்துப்
ஜபண்டாட்டி” என்னும் ஜொற்ஜைாடரும்

காணப்படுகிைது. இது அரண்மலனப்
பணிப்ஜபண்டிலரக் குறிப்பதாகைாம்.
பவைம் என்பது (அரண்மலனயில்?)
பணிப்ஜபண்களின் இருப்பிடத்லதக்
குறிக்கும். (கட்டுலர ஆசிரியர் கருத்து :
பவைம் என்பது பவைகம் என்பதன்
திரிபாகைாம். திருவாங்கூர் ஜதால்லியல்
வரிலெ நூலின் நான்காம் ஜதாகுதியில்
பதிப்பாசிரியர், பகாட்டயம் ஊரின்
பழம்ஜபயர் பகாட்லடயகம் என்று
குறிக்கிைார். இக்கருத்லத அடிஜயாற்றிப்
பார்க்லகயில், பவைகம் என்பது பவைம்
எனத் திரிந்திருக்கக் கூடும் எனக் கருதத்
பதான்றுகிைது).

துனை நின்ற நூல்கள்:
1 TRAVANCORE ARCHAEOLOGICAL SERIES.
2 இலடக்காைத் தமிழ்நாட்டில் நாடுகளும் ஊர்களும்.
(கி.பி. 800 - 1300)
- எ.சுப்பராயலு, ஜகௌ. முத்துெங்கர், பா. பாைமுருகன்

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: து.சுந்தரம்
doraisundaram18@gmail.com
கல்ஜவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், பகாலவ.அலைபபசி : 9444939156.
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20 . அடுலம ெீட்டுக் கிரய ெோெனங்கள் - திருச்ெிரோப்பள்ைி
மோவட்ட ஓலை ஆவைங்கள்

— முனைவர்.க.சுபோஷிணி
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஓலை ஆவணங்கள்
நூலில் காணப்ஜபறும் அடுலம சீட்டு கிரய ொெனங்கள்
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___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: முலனவர் க. சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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21 . தமிழகத்துச் ெோதி ெமத்துவப் ரபோரோட்டங்கள்

— முனைவர். ரதசமோழி
ஆய்வாைரும்; தமிழர் நாட்டார்
வழக்காற்றியல் முதன்லம
ஆராய்ச்சியாைர்களில் ஒருவரான
தமிழறிஞர் நா. வானமாமலை
அவர்களின் இரு கட்டுலரகள் அடங்கிய
மிகச் சிறு நூல் இது.
நாட்டுலடலமயாக்கப்பட்ட இவரது
நூல்கள் தமிழ் இலணயக்
கல்விக்கழகத்தின் வழியாக
படிப்பதற்குக் கிலடக்கின்ைன.
ஜெல்வச் ஜெழிப்புள்ை
நிைவுலடலம பவைாைர் வர்க்கமும்,
வணிகர் வர்க்கமும் முலைபய வைம்
இடம் எனப் பிரிந்து ஜகாண்டு, அவரவர்
ஜதாழில் ொர்ந்த உலழக்கும் மக்கள்
வர்க்கத்தினலரத் தத்தம் பிரிவில்
இலணத்துக் ஜகாண்டு, ஒருவலர ஒருவர்
எதிர்த்து வந்தனர் என்கிைார் நூைாசிரியர்.
பமபைாட்டமாக நாம் அறிந்திருக்கும்
வைங்லக இடங்லக ொதிப் பிரிவிலன
என்ை பவறுபாட்லட ஊடுருவி ஆய்வு
ஜெய்துள்ைார். ஜபாருள்முதல்வாத
அடிப்பலடயில், உற்பத்தி உைவுகளின்
அடிப்பலடயில், 'தமிழ்நாட்டில் ொதி
ெமத்துவ பபாராட்ட கருத்துகள்' மற்றும்
'தமிழ்மன்னரும் ொதிப்பிரிவிலனகளும்'
எனும் இரு கட்டுலரகளின் மூைம்
இந்நூலில் விைக்குகிைார் நா.
வானமாமலை. தமிழ்நாட்டில் ொதி
ெமத்துவ ஆய்வில், குறிப்பாக வைங்லக
இடங்லக ொதிப் பபாராட்டங்களின்
ஆணிபவர் குறித்து ஆய்வு ஜெய்ய
விரும்பும் எவஜராருவருக்கும் நா.
வானமாமலை குறிப்பிடும் தகவல்கள்
விரிந்த ஒரு பார்லவலய வழங்கும்
என்பது திண்ணம். தி. நா. சுப்பிரமணியன்
ஜதாகுத்த ஜதன்னிந்தியக் பகாயில்
ொெனங்கள் மூன்ைாவது ஜதாகுப்பு,
பபராசிரியர் பக. பக. பிள்லையின்
ஜதன்னிந்திய வரைாறு பபான்ை

நூலும் நூைோசிரியரும்:
வைங்லக இடங்லக ொதிகளுக்கு
இலடபய நிகழ்ந்த கைவரங்கள் ஜவறும்
ொதி பமாதல்கள் அல்ை, அலவ வர்க்கப்
பபாராட்டங்கள். உலழக்கும் இனத்பதார்
தங்களுக்கு எதிராகக் கிைர்ந்து
எழாதவாறு அரெர்களும், உயர்
குைத்தவராகக் கருதப்பட்படாரும்
உலழப்லப முதன்லமயாகக் ஜகாண்டு
வாழ்ந்பதாலரப் பிரித்தாண்டு
அவர்களுக்குள் பமாதவிட்டு தங்கள்
நிலைலயக் காப்பாற்றிக்ஜகாள்ை எடுத்த
நடவடிக்லககள் என்று தனது
"தமிழ்நாட்டில் ொதி ெமத்துவப்
பபாராட்டக் கருத்துகள்" என்ை நூலில்
விைக்குகிைார் பபராசிரியர் நா.
வானமாமலை. கலை, இைக்கியம்,
மதிப்பீடு, பண்பாடு, வரைாறு, தத்துவம்,
மானிடவியல், நாட்டுப் பண்பாட்டியல்
எனப் பை துலைகளிலும் பண்பட்ட
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நூல்களில் இருந்து வரைாறு ஜதால்லியல்
ொன்றுகலையும் தருகிைார் நூைாசிரியர்.

தங்கள் ெமூக நினைனயயுயர்த்த
உருவோக்கப்பட்ை நூல்கள்:
உருவாக்கப்பட்டிருந்த ெமூகச் ொதி
அடுக்குகளில் பிராமணர்கள்
அலனவரிலும் உயர்ந்தவர் என்ை
வலகயில் ஜதான்மங்களும் கலதகளும்
மிகுந்திருந்தது, அது அவர்கபை
எழுதிலவத்துக் ஜகாண்ட
கட்டுக்கலதகள். பிை வகுப்பினரில்,
ஜெல்வத்தின் அடிப்பலடயில்
உயர்ந்துவிட்டவர்களுக்கு அல்ைது மற்ை
பிை தகுதியில் அலனவரும் மதிக்கத்தக்க
நிலையில் உயர்ந்துவிட்படாருக்கு இது
ஜதாடர்ந்து உறுத்தலை
அளித்தவண்ணபம இருந்துள்ைது.
தாங்களும் அவர்கலைப் பபாைபவ
உயர்ந்த நிலையில் உள்ைவர்கபை என்று
வலியுறுத்தும் பநாக்கில் அவர்களும்
தங்கள் பங்கிற்கு தாங்கள் எந்த வலகயில்
உயர்ந்தவர்கள் எனக் காட்ட பதிலுக்குக்
கலதகள் புலனந்தனர். பவதம் காட்டும்
மற்ஜைாரு பகாணத்லத எடுத்துக்
ஜகாண்படா அல்ைது அரெ பரம்பலர என
அறிவித்துக் ஜகாண்படா நூல்கள் எழுதி
ஜவளியிடத் துவங்கினர். உண்லமயற்ை,
அறிவியல் அடிப்பலடயில் ஆட்டம்
காணக்கூடிய புலனகலதகள் எழுதி
தகுதிலய உயர்த்திக் ஜகாள்ை முயன்ைனர்.

பண்லடய தமிழகத்தில்
ஜதாழிைடிப்பலடயில் இயல்பாக
அலமந்திட்ட ஜதாழிற்பிரிவிலன என்ை
நிலைலம, பரம்பலரத் ஜதாழில் முலை
என்ை பிற்காை வற்புறுத்தைால்
ொதிகைாயின என்பலத நாம் அறிபவாம்.
இவற்லை வடநாட்டில் வழங்கிவந்த
வருணாசிரமப் பிரிவுகளுக்குள் அடக்கிட
நிலனத்த முயற்சி பைனளித்திட வில்லை
என்பது ெமூகவியல் ஆய்வாைர்கள்
ஜபாதுவாகக் ஜகாண்டிருக்கும் ஒரு
கருத்து. உடலுலழப்லபச் ஜெய்யும்
வழக்கமற்றிருந்தவர், அத்தலகய
வாழ்வுமுலை உயர்குைத்தின் பண்பு
என்ை எண்ணம் ஜகாண்டு, உலழக்கும்
வர்க்கத்லதக் கீபழார் எனக் குறிப்பிட்டு
அடக்கியாண்டதன் விலைவு
ெமத்துவமற்ை ெமுதாயம் உருவாகிட
காரணமாக அலமந்தது. மக்களிலடபய
ொதி உயர்வு தாழ்வுகள் கற்பிக்கப்பட்டன.
மக்களிடம் பதாற்றுவிக்கப்பட்ட
பிரிவிலன நீதி நூல்கைாகவும்
உயர்நிலையில் உள்ைவர்கைால்
எழுதிலவக்கப்பட்டு கீழ்நிலையில்
உள்பைார் ஒடுக்கப்பட்டிருந்தனர்.
வரைாறு ஜநடுக ஒடுக்கப்பட்டவர்களும்
தங்கள் நிலைலய மறுத்தும் பபாராடிய
வண்ணபம இருந்தனர்.

1. பவைாைர் உயர்லவக் கூறும் 'வருண
சிந்தாமணி' என்ை தலைப்பில் கூடலூர்
கனகெலபப் பிள்லை எழுதிய
நூஜைான்று 1901 இல் ஜவளியாயிற்று.
பவத சூக்தங்களில் பிராமணன்,
ெத்திரியன், லவசியன், சூத்திரன் பபான்ை
வர்ணாசிரம உயர்வு தாழ்வு
கூைப்படவில்லை. ஆரிய பவதங்கலை
(பவதம், உபநி த்துக்கள், புராணங்கள்
ஆகியனவற்லைப்) பின்பற்றுவதாகக்
கூறிக்ஜகாள்ளும் பிராமணர்களுடன்
ஒப்பிடுலகயில் திராவிட பவதங்கலை
(திருக்குைள், லெவத் திருமுலைகள்
முதலியவற்லைப்) பின்பற்றுபவார்
ெற்றும் குலைந்தார்கள் அல்ைர். மாைாக,
பிராமணர்களினும் பமைானவர் என்பது
இந்த நூலின் லமயக்கருத்து. முதன்லம
ஆரிய பவதங்களிலும், திராவிட
பவதங்களிலும் ொதிப்
பிரிவிலனகளுக்கும் உயர்வு

தங்கைது கீழான நிலைலய
ஏற்கவிரும்பாதவர்களும் தங்கள்
பங்கிற்கு தங்கலை உயர்ந்பதார் என
அறிவுறுத்த அபத புராணம், பவதம்
பபான்ைவற்லைபய துலணக்கலழத்து
தங்கள் குைம் உயர்வானது என்று
ஆவணப்படுத்த முற்பட்டனர்.
இம்முயற்சியின் விலைவாகச் ஜென்ை
நூற்ைாண்டின் துவக்கத்திலும் சிை
நூல்கள் இக்குைப்பிரிவுகளின்
ஜெல்வந்தர்களின் ஆதரவில்
உருவாக்கப்பட்டன என்று கூறும் நா.
வானமாமலை அதற்கான ொன்றுகலைக்
காட்டி விைக்குகிைார்.
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தாழ்வுகளுக்கும் ஆதாரமில்லை என்பது
இவர்கள் வாதம். இருப்பினும்
இறுதியில் நான்கு வருணங்கலை ஏற்றுக்
ஜகாண்டு பவைாைர் தாங்கள் ஜெய்யும்
ஜதாழில் அடிப்பலடயில் நால்வருணம்
குறிக்கும் லவசிய குைத்பதார் என்றும்,
பவைாைருக்குப் பணிபுரியும் வண்ணார்,
நாவிதர், குயவர், தச்ெர், ஜகால்ைர் என்ை
இன்னபிை பற்பை உலழக்கும் குைத்பதார்
சூத்திரர் என்றும் கூறி முடிக்கிைார்
'வருண சிந்தாமணி' நூலை எழுதியவர்.
இந்த நூல் ஜவளியீட்டிற்கு பவைாைர்
குை ஜெல்வந்தர் உதவி ஜெய்ததாக
முன்னுலர கூறுவலத நா. வானமாமலை
சுட்டிக் காட்டுகிைார். ஆக நூலின்
பநாக்கம் தங்கலை யாவரிலும்
உயர்ந்பதார் என்று காட்டிக்
ஜகாள்ளுதபை என அறியைாம் என்கிைார்
நூைாசிரியர்.

மாட்டு வணிகபம தங்கள் குைத்ஜதாழில்
எனக் கூறியபதாடல்ைாமல், தாங்கள்
பாண்டிய மன்னர் குைம் என்றும்,
நாயக்கர்கள் அவர்கள் நாட்லடக் கவர்ந்து
ஜகாண்டதாகவும் நாடார் குைத்தினர்
இந்நூல் வழியாகக் கூறினர். நாடார்
திருமண வாழ்த்துக்கள் என்னும்
நாட்டுப்பாடல்களில் அரெகுை கூற்றுகள்
இருப்பலதச் ொன்றுகைாக லவக்கிைது
இந்நூல் என்கிைார் நா. வானமாமலை.
4. 'பரவர் புராணம்' என்று 1909இல்
பரதவர்களின் உயர்லவப் பாடும்
நூஜைான்று அருைப்ப முதலியார் எழுதி
ஜவளியானது. இலத எழுதிய
கத்பதாலிக்கரான இந்த நூலின்
ஆசிரியரும் லவதீக புராணப்
புலனகலதகலை ஏற்றுக் ஜகாண்டு
சிற்சிை புராணக் கலதகலை பமற்பகாள்
காட்டி உயர்குைப் பிைப்புகள் ொபம்
ஜபற்று உலழப்பாைர் குைங்களில்
பிைந்தார் என்றும் (உடலுலழப்பு என்பது
ொபம் என்பது புராணப் கருத்தாக
இருப்பது ஜதரிகிைது), அவ்வாறு ொபம்
ஜபற்று பரதவ குைத்தில் பிைந்த
வழித்பதான்ைல் பரதன் என்பான் பாரதம்
முழுலமலயயும் ஆண்டான் என்பது
இந்த நூைாசிரியர் கூறும் கருத்தாக
உள்ைலதக் காட்டுகிைார் நா.
வானமாமலை.

2. இவர்கலைப்பபான்பை பலனபயறும்
ஜதாழில் ஜெய்யும் குைத்லதச் பெர்ந்பதார்,
கள்ளுக்கலடகலைக் குத்தலக எடுப்பதன்
மூைம் ஜெல்வம் பெர்த்த கிராமணி
குைத்பதார், தாங்கள் அரெகுைத்தினர்
அல்ைது ெத்திரியர் குைத் பதான்ைல்கள்
என்பதாக 'ெத்திரியகுை விைக்கம்' என்ை
நூலை 1904 இல் டி. வி. துலரொமி
கிராமணி எழுதிட அலத
ஜவளியிட்டனர். ெத்திரியகுைத்பதார்
பிராமணர்களுக்கு குருமுலையினர் என்று
புராணத்தில் பிராமணர்களுக்குப்
பிரம்மஞானம் ஜபை உதவிய ெத்திரிய
ஜனகலரக் காட்டியும், பலழய
இைக்கியங்கள் காட்டும் கள்ளிைக்கும்
குைத்பதார் தாமல்ைஜவன்று மறுத்தும்,
தாங்கள் பலடத்தலைலமத் ஜதாழில்
ஜெய்தவர் என்றும் துலரொமி கிராமணி
தனது நூலில் கூறுவாராயினர்.

5. இவ்வாபை கார்காத்தார் ொதி உயர்வு
கூறும் "கிலைவைப்ப மாலை” என்ை
நூலும் புதுப் புராணக்கலதகலை
கூறுகிைது, பள்ைர்கள் தம்லம இந்திரகுை
பவைாைர் என்று ஜொல்லி அவர்களும்
அதற்குப் புராணக்கலத கூறுகிைார்கள்
எனப் பட்டியலிடும் நா. வானமாமலை,
இந்நூல்களின் கருத்துகளுக்கு இலடபய
ஊடிலழயாகச் ஜெல்லும் ஜபாதுவான
பண்லபயும் தனது ஆய்வின் முடிவாக
ஜவளிப்படுத்துகிைார்.

3. 'நாடார் மன்னரும் நாயக்க மன்னரும்'
என்ை தலைப்பிட்டு 1931 இல் ஜவளிவந்த
இராமலிங்கக் குருக்கள் மற்றும்
குமலரய நாடார் எழுதிய நூலில், தமிழ்
இைக்கியங்களில் கூைப்படும் 'ொன்பைார்'
என்பபார் தாபம என்றும், தங்கள்
ஜதாழில் கள்ளிைக்குதல்
இல்லைஜயன்றும், அவர்கள் குைத்தில்
சிறுபான்லம சிைர் ஈடுபட்டிருந்த ஜபாதி

இவ்வாறு தங்கள் ொதி உயர்வு
குறித்து கலதகள் கூறிய நூல்கள் யாவும்
அந்தச் ொதிகளின் ஜெல்வந்தர்கள்
முயற்சியில் ஜவளிவந்தலவ. அவர்கள்
தங்களுக்குரிய பமன்லமலய பண்லடய
ஜதான்மக்கலதகளுக்குள் மறுவாசிப்பில்
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பவறு பகாணத்தில் கண்டனர், அல்ைது
புது ஜதான்மங்கலைப் பலழய
புலனவுகளுடன் இலணத்துக்
ஜகாண்டனர். ஆரிய பவதம் திராவிட
பவதம் என்று பிரிவு காட்டி தங்கலை
ஆரியபிராமண பமல்குடியாைர்களுக்கும்
உயர்ந்தவர் என்று கூறினார்.
பிராமணர்கள் உயர்ந்த ொதியினர்
என்பலத மறுப்பது இவர்களின்
முதன்லம பநாக்கம். அதனால்
அதுகுறித்துக் கூறும்
ஜதான்மக்கலதகளும் அவர்கைால்
மறுக்கப்படுகின்ைன. பவதங்கலை
ஏற்பபார் பவத காைத்தில் ெமத்துவம்
நிைவியது என்கின்ைனர். வர்ணாசிரம
பிரிவிலனலய முதலில் மறுப்பதும்,
பின்னர் அவற்றில் லவசியர், ெத்திரியர்
என்று ஏபதா ஒரு பிரிவில் தங்கள் குைம்
அடங்கும் என்று காட்டிக்ஜகாள்வதும்,
தங்களுக்குக் கீபழ உலழப்பாைர்களின்
குைங்கள் உள்ைன என வலியுறுத்துவது
என்பதன் மூைம் மற்ஜைாருவலகயில்
உயர்வு தாழ்வு கற்பித்தன இந்த நூல்கள்.

இன்றும் ொதி ஒழிய முடியாமல்
இருப்பதற்கு இந்த மனநிலைபய
காரணம் எனைாம்.
பவதங்கலை இவர்கள் ஏற்பதன்
காரணம் அலவ வர்ணாசிரம
பிரிவுகளுக்கு முற்பட்டலவ.
ரிக்பவதத்தின் பின்ஜனாட்டாக,
பிற்காைத்தில் இலடச்ஜெருகைாக
நுலழந்த புரு சூக்தபம பின்னர்
வருணாசிரமப் பிரிவுகளில் உயர்வு
தாழ்வுகலைக் கற்பிப்பதற்கு மூை
காரணம். கால்நலட வைர்ப்பு வாழ்க்லக
வைர்ச்சியலடந்து, ஒரு கட்டத்தில்
பவலைப் பிரிலன பதான்றிவிட்ட
நிலையில் உைகின் பதாற்ைத்லதக் குறித்து
எழுதப்பட்ட கற்பலனக் கலதபய புரு
சூக்தம், ஆனால் அச்ெமயத்தில்
வகுக்கப்பட்ட பிரிவுகளுக்குள் உயர்வு
தாழ்வு கற்பிக்கப்பட்டிராத துவக்கப்
பிரிவு நிலை. பிற்காை புராணங்களும்
மனுஸ்மிருதியும் வருணாசிரமம் உயர்வு
தாழ்வு நிலை பதான்றிய பிற்பாடு, ொதிப்
பிரிவுகலை நிலை நிறுத்த
உயர்குைத்பதார் எனக் கூறிக்ஜகாண்டவர்
எழுதியலவ. அலவ இரண்டு
பநாக்கங்களுக்காக உருவானலவ. 1) ொதி
உயர்வு தாழ்வுகளுக்கு நியாயம் கூறுவது,
இதற்காகப் புராணங்கள்
உருவாக்கப்பட்டன. 2) வர்ணாசிரமப்
பிரிலவச் ெட்டப்பூர்வமாக்கும் விதிகலை
வகுப்பது, இதற்காக மனுஸ்மிருதி
எழுதப்பட்டது. இதன்பிைகு
உடலுலழப்பு ஜெய்பவார் பிைருக்காகப்
பலடக்கப்பட்டவர் என்ை தாழ்ந்த
அடிலம நிலையும்; உலழப்லபத்
தாழ்லமயானதாக கருதுவதும்
சிந்தலனலய உயர்வாகக் கருதுவதுமான
பிராமண ெத்திரிய மனப்பான்லமயும்
பதான்றியது. இதன் காரணமாகபவ
இந்த நூல்கள் புராணங்கலையும்
மனுஸ்மிருதிலயயும் எதிர்க்கின்ைன
என்கிைார் நூைாசிரியர் நா. வானமாமலை.

ொதி ெமத்துவம் காட்டினால்
தமக்காக உலழக்கும் குைம் இல்ைாது
பபாகும் என்பதால் சூத்திரர் என்ை
வர்ணாசிரம பிரிவினலர தங்களுக்குச்
ெமமாகக் கருதவில்லை இவர்கள்.
நிைவுலடலம பரம்பலர, அரசுலடலம
பரம்பலர என்பதன் வழியில் தங்கலை
பமைானவர் எனக் கருத முற்பட்டனர்
என்கிைார் நா. வானமாமலை. இன்லைய
நாளிலும் இந்த நிலைலம
மாைவில்லைதான். இன்று அலனத்துச்
ொதியினரும் தாங்கள் அரெபரம்பலர
என்றுதான் கூறிக் ஜகாள்கின்ைனர்.
பபஸ்புக் பபான்ை ெமூக
வலைத்தைங்களில் தற்காை
ொதிப்ஜபருலம கூறும் பதிவுகபை இந்த
வலகயில்தான் அலமந்துள்ைலதப்
பார்க்கிபைாம். ஆனால் தங்கலை
பிராமணருக்குத் தாழ்ந்தவரல்ை என்று
தகுதிலய உயர்த்திக் ஜகாள்ளும் எவரும்,
மைந்பதனும் மனிதர் அலனவரும் ெமம்
என்பலத ஏற்றுக்ஜகாள்ை விரும்பாது
தங்களினும் கீழான நிலையில் பிைர்
இருப்பதாகபவ நம்பும்
மனநிலைலயயும் ஜகாண்டிருக்கிைார்கள்.

நீதிமன்ற வழக்கும் தீர்ப்பும்:
'சித்தூர் அதைாத்துக் பகார்ட்டுத்
தீர்ப்பு' என்ை தலைப்பில் ஒரு நீதிமன்ை
வழக்கு குறித்த நூலும் (இந்நூலின்
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இரண்டாம் பதிப்பு 1924இல்
ஜவளியிடப்பட்டது, முதற் பதிப்பு
இதற்குப் பைகாைம் முன்னர்
ஜவளிவந்ததாகத் தகவல்), அதில்
காணப்படும் "பஞ்ொங்கம்
குண்லடயனுக்கும் மார்க்கெகாயம்
ஆொரிக்கும்" இலடயில் நிகழ்ந்த
வாதப்பிரதிவாதங்கலையும் நீதிபதி
அளித்த தீர்ப்லபயும் நா. வானமாமலை
தனது நூலில் ொன்ைாகக் ஜகாடுத்துள்ைார்.
பன்ஜனடுங்காைமாக ஒடுக்கப்பட்டிருந்த
'விசுவப் பிரம்மகுைம்’ என்று தம்லம
அலழத்துக் ஜகாள்ளும் ஆொரிமார், பஞ்ெ
கருமார்கள் எனப்படுவர், இவர்கள்
இடங்லகப் பிரிவினர். இவர்கள்
ஜகால்ைர், தச்ெர், கல் தச்ெர், கன்னார்,
தட்டார் என்று ஐந்து ஜதாழில் புரியும்
லகவிலனஞர்கள். பொழர் காைக்
கல்ஜவட்டு ொெனங்களும் இவர்கள்
ஊரில் இருந்து தள்ளிலவக்கப் பட்டலதக்
(ஊர்விைக்கு) கூறுகிைது. உலழப்லப
இழிவாகக் கருதிய பிராமணரும்
பிைருலழப்பில் வாழும்
நிைக்கிழார்களும் இவர்கலைத்
தங்களுக்கு அடிலமகைாக,
உலழப்பதற்காகபவ பிைந்து வாழ்வதாகக்
கருதினர். 1814இல் சித்தூர் அதைாத்துக்
பகார்ட்டு வழக்கில் ஆொரிகள் குைத்தின்
திருமணத்லத நடத்தி லவக்கப்
பிராமணர்களுக்கு உரிலமயுண்டா
அல்ைது ஆொரிகள் குைத்லதச் பெர்ந்த
ஜபரியவர்களுக்குத்தான் அந்த
உரிலமயா என்ை பிரச்சிலன பற்றிய
விவாதம் நடந்து, அதில் விசுவப்பிரம்ம
ஆொரி குைத்தவர் அவர்கபை திருமணச்
ெடங்லக நடத்திக் ஜகாள்ைத்
தலடயில்லை என்று நான்கு ஆண்டுகள்
கழித்து 1818 இல் தீர்ப்பு
வழங்கப்படுகிைது. இலத ஏற்காத
பஞ்ொங்க குண்லடயனின் விப்பிராள்
பிராமண அணியினர் ஆொரியார் இல்ைத்
திருமணத்தில் இலடயிட்டு அடிதடியில்
இைங்கிவிட, இழப்பீடு பகட்டு மீண்டும்
நீதிமன்ைத்திற்குச் ஜெல்கிைார்கள்
ஆொரிகள் பிரிவினர். நா. வானமாமலை
பமற்கூறிய இந்த வழக்கின்
பகுதிலயயும் நூலில் இலணத்துள்ைார்.
இந்த வழக்கு விவரங்களும் தீர்ப்பும்,
ொதி ெமத்து வப் பபாராட்டத்தில்

ெமத்துவம் பகாருபவாரது
கருத்துக்கலையும், அந்தக்
பகாரிக்லகலய மறுப்பபாரது
கருத்துக்கலையும் ஜதளிவாகக்
கூறுகின்ைன என்கிைார் நூைாசிரியர்.
இவ்வழக்லகப் படிக்கும் ஜபாழுது,
பவத புராண நூல்களின் அடிப்பலடயில்
யார் தகுதியுள்ைவர் என்று நடக்கும்
விவாதப் பபாக்கும், தாபன உயர்ந்தவர்
என்று புலனகலதகலைக் ஜகாண்டு
விவாதிக்கும் முலையும் நம் நாட்டின்
கடந்த காை அவை நிலை குறித்து
அதிர்ச்சிலய ஏற்படுத்துவது
மட்டுமில்ைாமல், யார் வீட்டுத்
திருமணத்லத யார் நடத்துவது என்பது
பபான்ைவற்றில் அடாவடியான
முலையில் ஆதிக்கம் ஜெலுத்தி
வந்திருக்கும் அடிப்பலட மனித உரிலம
மீைலுபம மிகவும் வியக்க லவக்கிைது.
இவ்வழக்கில் உரிலமலய ஆராயும்
ொன்றுகைாக பவதங்கள், புராணங்கள்,
உபநி த்துகள் முதல் கபிைர் அகவல்
வலர விவாதத்திற்கு எடுத்துக்
ஜகாள்ைப்பட்டதும் (வாதிகள்
தஸ்தாபவசுகைாக தாக்கல் ஜெய்திருக்கிை
பவத ொஸ்திரங்கள்) மிக
பவடிக்லகயாகவும் உள்ைது. நூலின்
இப்பகுதி அலனவரும் தவைாது படிக்க
பவண்டிய ஒன்று (பக்கம்: 17 - 26).
கபிைரகவல் பகுதிலய ஆசிரியர்
பின்னிலணப்பாகவும் ஜகாடுத்துள்ைார்.
இன்லைக்குச் ெரியாக 200 ஆண்டுகளுக்கு
முன்வலர இத்தலகய அநீதிகள் யாவும்
நீதி என்ை ஜபயரில் உைவிய மண்
இந்தியா என்பது ஜபருலம
ஜகாள்ைத்தக்க நிலை அன்று. ஆனால்
இன்பைா ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்கள்
கூட, அவர்கள் வீட்டுத் திருமணத்லத
எப்படி நடத்துவது என்பது அவர்கைது
உரிலம என்று எளிதாக கருத்துச்
ஜொல்லிவிடுவார்கள்.
இந்த வழக்கின் தீர்ப்பில்
குறிப்பிடப்படும் "முன்னாபை சிை
பதெங்களுக்குப் பாலையக்காரராக
இருந்த அவிபவக துலரத்தனத்தாலரயும்
சிை மூட ஜனங்கலையும் எப்படிபயா
சூதடியினாபை பமாெஞ் ஜெய்து நாைது
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வலரக்கும் குரு ஆண்லம ஜெலுத்திக்
ஜகாண்டு வருகிைார்கள். அப்படிப்பட்ட
பமாெடிகலைக் கண்டுபிடித்து
வருணாச்சிரம தருமங்கலையறிந்து
பரிபாைனஞ் ஜெய்வது கனம்ஜபாருந்திய
கவர்ஜமன்டு துலரத்தனத்லதச் ொர்ந்த
நீதியாயிருக்கிைது" என்ை வரிகள்
ஆங்கிபையர் ஆட்சியில் நீதிமன்ைம்
எதிர்ஜகாள்ை பவண்டிய நிலைலயயும்,
ொதிகள் குறித்து பமாெடி என்று நீதிபதி
ஜகாண்ட கருத்லதயும் அறியத் தருகிைது
எனைாம். நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்லப
மதிக்காமல் ஆொரிகள் வீட்டுத் திருமண
நிகழ்விற்கு கும்பைாகச் ஜென்று தாக்கி
திருமணத்லத நிறுத்தி ரூபாய் 550
ஜபறுமானமுள்ை அழிவுகலை
ஏற்படுத்தியுள்ைார்கள் விப்பிராள்
பிராமண அணியினர், அதற்கு (கலியாண
ொமக்கிரிலய நஷ்டம் ரூபாய் 550)
இழப்பீடு ஜகாடுக்கும்படி தீர்ப்பு
எழுதப்பட்டுள்ைது. இருநூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரூபாய் 550
மதிப்பு என்பது மிக மிக மிகப் ஜபரிய
ஜதாலக. அந்த அைவுக்கு இழப்பீடு
தரபவண்டிய நிலையில் என்ன விதமான
அழிவுகலைச் ஜெய்தார்கள் என்று
வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை.

துலணபுரிபலவ. திருச்சிராப்பள்ளி
ஆடுதுலைக் கல்ஜவட்டு ஒன்று
வன்னியர்கள், பவைாைர்கள்,
பிராமணர்கள் முதலிய நிைச்
ஜொந்தக்காரர்கள் கூட்டு பெர்ந்து
ஜகாண்டு (இவர்கள் அரெ ஆதரவு உள்ை
வைங்லக பிரிவினர்) இடங்லகப்
பிரிவில் அடங்கிய 96 வலகச்
ொதியர்களுக்கும் இலழத்த அநீதிலயக்
கூறுகிைது. இடங்லகப் பிரிவினரான
உலழக்கும் வர்க்கத்தின் மீது அதிக
வரிச்சுலமயும் திணிக்கப்பட்டதற்குத்
தமிழகத்திற்கு ஜவளிபய கர்நாடகா
ஆந்திரா பகுதிகளிலும் கல்ஜவட்டுச்
ொன்றுகள் கிலடக்கின்ைன.
முதற் குபைாத்துங்க பொழ
மன்னனின் ஆட்சியின் இரண்டாம்
ஆண்டில் இராஜமபகந்திரச் ெதுர்பவதி
மங்கைத்தில் இடங்லக வைங்லக
கைகஜமான்று நடந்ததாகக் கூறும்
ொெனம் ஒன்று அந்தக் கைகத்தில்
கிராமம் முழுதும் சுட்ஜடரிக்கப்பட்டது
என்றும், பகாயில் பண்டாரமும்
(கருவூைம்) பகாயில் விக்கிரகங்களும்
சூலையாடப்பட்டன ஜவன்றும்
கூறுகிைது. ொெனங்கள் வைங்லகஇடங்லக பிரிவுகளில் பட்டியலிடும்
ொதிப்பிரிவுகலை ஆராயும்பபாது
நிைவுலடலமயாைர்களும் அவர்கலைச்
ொர்ந்பதார் வைங்லக பிரிவிலும்
(இவர்கள் நிைப்பிரபுக்கள் ொதியினர்,
பள்ைர், பலையர் பபான்பைார்); வணிகம்
அல்ைது லகத்ஜதாழில்கபைாடு
ஜதாடர்புலடபயார் இடங்லக பிரிவிலும்
(இவர்கள் ஜெட்டி, பெணியன்,
லகக்பகாைன், தச்ென் பபான்பைார்)
இருப்பது ஜதரிய வருகிைது என்கிைார் நா.
வானமாமலை. நிைக்கிழார்கள் வைங்லக
பிரிவின் தலைலமயிடத்தில் இருந்து
தங்கள் கீழ் உள்ைவர் உலழப்லபச்
சுரண்டி வாழ்ந்தனர். அவ்வாபை
இடங்லக பிரிவில் வணிக குைத்தினர்
தங்கள் கீழுள்ை லகத்ஜதாழிைாைர்களின்
உலழப்லபச் சுரண்டி வாழ்ந்தனர்.
பவைாைர்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும்
இலடயில் ெமூக-அரசியல் பபாராட்டம்
ஜவடிக்கும்ஜபாழுது தத்தம் பிரிவின் கீழ்
உள்ை உலழக்கும் ொதிகலை தங்களுடன்

வைங்னக-இைங்னக கைகங்கள்:
சித்தூர் அதைாத்துக் பகார்ட்டில்
நடந்த இந்த வழக்கில், நடந்த
விவாதத்தில் விசுவப் பிரம்ம குைத்தவர்
(அதாவது இடங்லக பிரிவினர்) பிராமண
குைத்லத குற்ைம் ொட்டும் ஜபாழுது,
அரெலரச் ொர்ந்தவர்கள் வைங்லக
பிரிவினர் என்றும், மற்பைாலர இடங்லக
என்றும் பிரித்து பமாெடி ஜெய்தவர்
பிராமணர்கள் என்றும், ஒருபிரிவினர்
வீட்டில் மற்ஜைாரு பிரிவினர்
ொப்பிடக்கூடாது என்பது பபான்ை ெட்ட
திட்டங்கலைச் ஜெய்பதார்
பிராமணர்கபை என்றும் கூறுகிைார்கள்
(பக்கம்: 34). இதன் ஜதாடர்ச்சியாக
வைங்லக இடங்லக பபதம் குறித்து
விவரிக்கத் துவங்குகிைார் நூைாசிரியர்.
வைங்லக இடங்லக பிரிவுகள் குறித்த
வரைாற்லை அறிய பிற்காைச் பொழர்
காைத்துச் ொெனங்கள் ஜபரும்
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ஒருங்கிலணத்துக் ஜகாண்டு
எதிராளிலயத் தாக்கினர். இதன் மூைம்
இருபிரிவிலும் இருந்த சுரண்டப்பட்ட
உலழக்கும் வர்க்கத்தினர் ஒன்று பெர்ந்து
தங்கள் உலழப்லபச் சுரண்டும்
பவைாைர்கலையும் வணிகர்கலையும்
ஒற்றுலமயாக எதிர்க்க வழியின்றி
பிரித்தாைப் பட்டனர். ொெனங்கள் தரும்
ஜெய்திகள்படி இடங்லக பிரிவினர்
அநீதியான வரிகலையும் ெமூக
அடக்குமுலைகலையும் தாைாது
பபாராடி வந்துள்ைனர் என்பது
ஜதரிகிைது. எனபவ, 'வைங்லக,
இடங்லகப் பிரிவுகள் ெமூக வைர்ச்சி
வரைாற்றில் நிைவுலடலம
யாைர்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும் தங்கள்
நைன்களுக்குகந்த முலையில் மக்கலைத்
தங்கள் பக்கம் திரட்டிக் ஜகாள்ை
ஏற்படுத்திக்ஜகாண்ட பிரிவுகபை' என்பது
இந்த நூல் வழி நாம் அறிய முடிகிைது.

குலைப்புக்காகவும் ெமூக அந்தஸ்லதக்
காட்டும் சிை உரிலமகளுக்காகவும்
பபாராடினர். ெமூக அந்தஸ்து என்ை
பநாக்கில் திருமண விழாக்களிலும்
இரட்லடச் ெங்கும் ஜகாட்டும்
முழக்கைாஜமன்றும், ஜெருப்புகள்
அணியைாம் என்றும், அவரது வீட்டுச்
சுவர்களில் ஜவண்ொந்து பூெைாம்
பபான்ைலவஜயல்ைாம் இடங்லகயர்
பபாராடி உரிலம ஜபற்ை ெலுலககள்(பக.
பக. பிள்லை, ஜதன்னிந்திய வரைாறு).
அபத ெமயம் எதிரணியில் இருந்த
பவைாை நிைக்கிழார்கள் தங்கள்
நைலனப் பாதுகாத்துக் ஜகாள்ைவும்
தங்களுக்கு ஆதாயமான ெமூக
அலமப்லபக் கட்டுக்குலையாமல்
காப்பாற்ைவும் தங்கள் அதிகாரப்
பதவிகலைப் பயன்படுத்தினர், இலவபய
ொெனங்களின் மூைம் அறிய முடிவது.
முதல் ராெராென் காைத்தில் (10 ஆம்
நூற்ைாண்டில்) வைங்லக பவலைக்காரப்
பலடகள், வைங்லகப் ஜபரும் பலடகள்
பபான்ை குறிப்புகள் உள்ைன. ராெராென்
காைத்திற்குப் பிற்பட்ட
கல்ஜவட்டுகளில், இடங்லக
ஜதாண்ணூற்ைாறு, இடங்லகத்
ஜதாண்ணூற்று ெமயத் ஜதாடலக என்ை
ஜபயர்கள் காணப்படுகின்ைன. முதற்
குபைாத்துங்கன் காைத்தில் அவன்
வாணிகர்களின் பகாரிக்லகலய ஏற்றுக்
ஜகாண்டு சுங்க வரிலய நீக்கியதால்
'சுங்கம் தவிர்த்த பொழன்' என
வரைாற்றில் இடம் ஜபறுகிைான் என்று
கூறுகிைார் நா. வானமாமலை.
ொளுக்கியச் பொழனான முதற்
குபைாத்துங்கன், தமிழக
பொழகுைவழியில் ஜதாடர்ந்து வந்த
அரெவுரிலம என்ை வழக்கத்திற்கு
மாைான முலையில், தாய்வழி
உரிலமயில் பொழ ஆட்சிலயக்
லகப்பற்றினான். அவன் ஆட்சிக்கு வர
வணிகர்கள் உதவியதால் அவன்
வணிகர்களுக்குச் சுங்கம் நீக்கிச் ெலுலக
அளித்தான் எனவும், அதுவலர
அரெர்களின் ஆதரவு ஜபற்றிருந்த
வைங்லக பிரிவினர் அரெ ஜெல்வாக்லக
அப்ஜபாழுது இழக்க பநர்ந்ததால் அவன்
காைத்தில் வைங்லக-இடங்லக

இருபிரிவு உலழக்கும் வர்க்கம்
ஒன்று பெரவிடாது உயர்வர்க்கத்தினர்
ெர்ச்லெகலைக் கிைப்பிவிட, அதற்குத்
பதலவயான கலதகலைப் பிராமணர்கள்
புலனந்து ஜகாடுக்க ொதிப்
பபாராட்டங்கள் நிலைஜபற்ைன. இந்தப்
பிரிவிலனலய பதாற்றுவித்தவர்கள்
பிராமணர்கள் அல்ைர், ஆதிக்க
வர்க்கத்தினர். ஆனால், பிராமணர்கள்
தமது அறிவால் இவ்வர்க்கங்களின்
பபாராட்டங்களுக்கான
புராணங்கலையும் நீதி நூல்கலையும்
எழுதினர். பவைாைர்களில்
நிைக்கிழார்கள் நாட்டு அதிகாரிகைாக
இருந்தனர், அரசியல் ஆதிக்கம்
நிைக்கிழார்களுக்கு இருந்ததால்
அவர்களுலடய ஆதிக்கத்லத வணிக
ஜெட்டியார்கைான இடங்லக வகுப்பினர்
எதிர்த்துப் பபாராடினர். பமலும், வணிகச்
ஜெட்டிகள், வியாபார உரிலமகள், வரிச்
ெலுலககள், சுங்கவரி நீக்கம்
முதலியவற்றிற்காகவும் பபாராடினர்.
வணிகர்களுக்கு எகலவ, உகலவ,
ஒட்டச்சு, பாய், தறி, இலை, தட்டாரப்
பாட்டம் என பை வரிகள் இருந்தது பற்றி
கல்ஜவட்டுகள் கூறுகின்ைன.
அவர்கபைாடு பெர்ந்து நின்ை
லகத்ஜதாழிைாைரும் வரிக்
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பபாராட்டங்கள் அதிகமாயின என்று பிை
வரைாற்று அறிஞர்கள் கூறும்
ஜெய்திகலையும் நாம் இங்பக கவனத்தில்
ஜகாள்ைைாம்.

கலதகள் மூைபம தங்கள் ெமூக நிலைலய
உயர்மட்டத்திற்குத் தள்ை
முயன்றுள்ைார்கள் என்பது வரைாறு
காட்டும் படிப்பிலன.

பவைாைர் வைங்லகப் பிரிவின்
தலைலமயில் இருந்தும் அலத மறுப்பது
வழக்கம், காரணம் அவ்வாறு ஏற்றுக்
ஜகாண்டால் வைங்லகப் பிரிவில்
இருக்கும் உலழக்கும் வர்க்கத்துடன்
ெமமாக இருக்கும் நிலை ஏற்படும்.
பிராமணர்கள் வைங்லக-இடங்லகப்
பிரிவில் அடங்குவதில்லை, அவர்கலைப்
பபான்பைா அல்ைது அவர்கலைவிட
பமைான குடி எனக் கூை விரும்பும்
பநாக்கத்தில் வைங்லக அலடயாைத்லத
ஏற்காது (பிராமணர்கள் ஜெய்தது
பபாைபவ) பவைாைர்களும் வணிகர், பிை
உலழக்கும் வர்க்கத்தினர் என
அலனவலரயும் தமக்குக் கீழ் நிலையில்
லவக்க விரும்பி கலதகள் எழுதினர்,
இதற்குப் பபாட்டியாக பிராமணர்களும்
தங்கள் உயர்நிலை தகுதி குறித்து கலதகள்
எழுதிக் ஜகாண்டனர்(பக. பக. பிள்லை,
ஜதன்னிந்திய வரைாறு). பிராமணர்கள்
இப்பிரிவுகளின் பதாற்ைத்திற்கு
மூைகாரணமாக என்றில்ைாத
நிலையிலும் (பக்கம் 36),
நிைக்கிழார்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும்
ஆதரவாகவும், தங்களுக்கு ஆதரவாகவும்
பிராமணர்கள் புலனந்து எழுதிய புராணக்
கலத/கருத்துக்களின் அடிப்பலடயில்
அவர்கள் வைங்லக-இடங்லகப்
பிரிவிலனலய ஏற்படுத்தியதாகப்
பாதிக்கப்பட்ட மக்கைால் காட்டவும்
படுகிைார்கள் (பக்கம் 41).

திரிசிரபுரம் மகா வித்துவான்
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்லை அவர்கள் இரு
ைட்ெக் கவிகளுக்குபமல்
பாடியிருப்பதாகக் கூைப்படுகிைது. தை
புராணங்கள் பை பாட
அலழக்கப்பட்டார் என்பதும்
தமிழிைக்கிய வரைாறு. இந்த நூலைப்
படித்த பிைகு, அவ்வாறு பாடல்கலை
இயற்ைச் ஜொல்லி பவண்டிபயாரின்
மலைமுக பநாக்கமும் இவ்வாைாக
இருக்கைாபமா? அந்த இைக்கியங்களில்
ொதிக் குறிப்புகள் ஏபதனும் உள்ைனவா
என்றும், இக்பகாணத்தில் மீைாய்வு
ஜெய்தால் ஏபதனும் தகவல்
கிலடக்கைாபமா என்ை எண்ணம்
பதான்றுவலதத் தவிர்க்க இயைவில்லை.
வைங்லக - இடங்லக கைகத்தில்
ஒவ்ஜவாரு பிரிவினரும் அடுத்தவலர
மட்டம் தட்ட பிராமணர்களிடம் ஜென்று
மாற்றி மாற்றி பநயர் விருப்பம் பபாை
புராணம் புலனந்து ஜொல்ை பவண்டிக்
ஜகாண்டிருந்த நிலையும், அவர்களும்
பபாட்டிக்கு தங்கள் நிலைலய
காப்பாற்றிக் ஜகாள்ை தங்கலை உயர்த்தி
கலதகள் எழுதிக் ஜகாண்ட முலையும்,
சிறுவயதில் பகட்ட குரங்கு ஆப்பம்
பங்கிட்ட கலதலயபயா அல்ைது
மண்வாெலன திலரப்படத்தில்
எெப்பாட்டு பாடுபவர்கள் எதிஜரதிர்
அணியினரிடம் காசு வாங்கிக்ஜகாண்டு
அவர்களின் பவண்டுபகாளுக்கு இணங்க
"பாட்டுக்குப் பாட்ஜடடுப்பபன்...
எதிர்ப்பாட்டு நான் படிப்பபன்... அட…
துட்டக் ஜகாஞ்ெம் ஜவட்டப்பா... நான்
கட்டப்பபாபைன் ஜமட்டப்பா" என்று
பாட்டுப்பாடி கல்ைா கட்டிய
காட்சிலயபயா நிலனவுக்குக்
ஜகாண்டுவருகிைது.

நூல்வோசிப்பு தந்த பிரதிபலிப்பு:
ஒருவலர இழிவாக
நடத்தும்ஜபாழுது, உைவியல்
அடிப்பலடயில் தாக்குதலுக்கு
உள்ைானவர் அலத மறுக்க எவ்வாறு
நடவடிக்லக எடுப்பார் என்பது
இந்நூலின் மூைம் அறியமுடிகிைது.
முள்லை முள்ைால் எடுப்பது பபாை,
ஜதான்மக்கலதகள் புலனந்து அதனால்
ஒடுக்கப்பட்படார், தாங்கள் வைம்
ஜபற்ைவுடன் அவர்களும் ஜதான்மக்

இன்று தமிழகத்தில் எந்த
மூலையிலும் சிலதந்த பகாயில்கபைா,
அவற்றின் உலடந்த சிற்பங்கபைா
ஜெய்தித்தாள்களில் ஜதால்லியல்
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கண்டுபிடிப்பு என்று அறிவிக்கப்பட்டால்
முதலில் அலனவரும் அதலன
இஸ்ைாமிய ஊடுருவல், மாலிக்காபூர்
பலடஜயடுப்பின் விலைவு என்று
குறிப்பிடத் தவறுவதில்லை.
மாலிக்காபூரின் தமிழகம் மீதான
பலடஜயடுப்பு நிகழ்ந்த 14 ஆம்
நூற்ைாண்டில் இடங்லக வைங்லக
பபாராட்டங்களும் உச்ெத்தில்தான்
இருந்தன. இந்தப் பபாராட்டங்களில்
எதிரணியினரின் பகாயில்கலைச்
சிலதப்பதும் ஜகாள்லையடிப்பதும்
இத்தலகய ொதிப் பபாராட்டங்களில்
நிகழ்ந்தன என்பதற்கு ஜதால்லியல்
ொன்றுகள் உள்ைன. ஆம்! உண்லம,
இந்துக் பகாயில்கலை அழித்ஜதாழிக்கப்
பிை ெமயத்தினர் வரபவண்டியத்
பதலவயிருக்கவில்லை. அவர்கபை
தங்கைது எதிரணியினர் உலடலமகலை,
பகாயில்கலை, கிராமங்கலைச்
சூலையாடினர்; தங்கள் கடவுள்களின்
பகாயில்கலை தாபம அழித்தனர்
என்பலதயும் வரைாற்றுப் பதிவுகைாக
இந்த நூல் காட்டுகிைது. இனி
அடுத்ஜதாருமுலை மாலிக்காபூலர நாம்
குற்ைவாளிக் கூண்டில் நிறுத்தும் முன்னர்
ெற்பை நிதானித்து உண்லம என்ன என்று
பமலும் ஆராய்பவாம்.

இருக்கிைார்கபைா என்ை எண்ணமும்
எழுகிைது.
ஆசிரியர் கூறும் கருத்தான;
வர்க்கப் பபாராட்டத்தில் பிரிந்துபட்ட
ொதிகளுக்கு இலடபய
வைர்த்துவிடப்பட்ட பபாராட்டமானது,
பமல்குடியினர் உலழப்பபாலர தங்கைது
ஆதாயத்திற்காகப் பிரித்தாளும்
சூழ்ச்சியால், அவர்கள் உணர்வுகலைத்
தூண்டிவிட்டு ஒன்று பெரவிடாமல்
லவத்திருந்ததன் விலைவு என்ை கருத்து
பமலும் ஆராய பவண்டிய ஒரு கருத்து.
ஜபாதுவாக, 19, 20 ஆம் நூற்ைாண்டுகளில்
திடீஜரன வைங்லக இடங்லக
பபாராட்டங்கள் மலைந்தன.
இன்றுள்பைாருக்கு இவ்வாறு
பிரிவிலனகள் இருந்தது என்பதும்
ஜதரியாது. இப்பபாராட்டங்கள் மலைந்த
காரணமும் ஜதரியாது. வரைாற்று
ஆய்வாைர்கள் மட்டுபம அறிந்தலவ
இப்பிரிவிலனகளும் அதனால் விலைந்த
பபாராட்டங்களும். நூைாசிரியரின்
ஆய்வின் அடிப்பலடயில் பமலும்
சிந்தித்தால், ஆங்கிபையர் ஆட்சி
முழுவீச்சில் இருந்த ஜபாழுது
அரெர்களும், அவர்கள் தங்கள்
நைனுக்காக ஆதரித்தவர்களும்
ஜபாதுமக்கள் மீது ஜகாண்டிருந்த
அதிகாரத்லத இழந்தார்கள் என்பது
வரைாற்று உண்லம. அதாவது
ெமுதாயத்தில் ஜபாதுமக்கள் மீது ெத்திரியபிராமண இலணயின் ஆதிக்கம் ஒழிந்தது.
அதனால் மலைமுகமாகச் ெச்ெரவு
தூண்டப்படுவதும் நின்றிருக்கைாம்.
ஆங்கிபைய ஆட்சியின் நீதிமன்ைங்கள்,
ஜபாதுவான ெட்டங்கள், ஜபாதுவான வரி
மற்றும் ெலுலககள் பபான்ைலவ
ஏற்பட்டு கைகத்தின் பதலவயும்
இல்ைாமல் பபாயிருக்கைாம்.
எல்பைாருக்கும் ஜபாதுநீதி என்ைால்
மனக்குலமச்ெலும் அதனால் ஜவடிக்கும்
பபாராட்டங்களும் இல்ைாது பபாகும்
என கணிக்கைாம். எரிவலதப் பிடுங்கிய
பிைகு ஜகாதிப்பது நின்றிருக்கைாம். இது
குறித்து ெமூக ஆய்வாைர்கள்தான் தங்கள்
ஆய்வின் வழி விைக்க முடியும்.

இன்று ஒபர குைத்தின் கிலையினர்
என்பைா அல்ைது ஒரு
ொதிப்பிரிவுகளுக்குள் அடங்குபவார்
என்பைா கூறிக்ஜகாள்ளும் சிை பிரிவினர்
உண்டு. ொதிப்ஜபயர்களும்
பட்டப்ஜபயர்களும் கூட ஒத்தவாபை
இருக்கைாம். ஆனால் ஜகாள்விலன
ஜகாடுப்பிலனயாக மணவுைவு
ஜகாள்ைாதவர்கைாக இருப்பார்.
இந்நூலைப் படித்த பிைகு பதான்றுவது,
ஜெய்த ஜதாழிலின் அடிப்பலடயில்
இக்குைங்களின் மூத்பதார் முற்காைத்தில்
இவ்வாறு இடங்லக வைங்லக என்று
பிரிந்து பபாயிருந்திருப்பார்கபைா,
ஒருவருக் ஜகாருவர் ஜகாண்டு ஜகாடுத்து
மணம் ஜெய்யும் வழக்கு ெண்லட
ெச்ெரவினால் இல்ைாமல்
பபாயிருக்குபமா, முன்வரைாறு
ஜதரியாமல் இக்காைச் ெந்ததியினர்
இன்றும் வழக்கத்லத மாற்ைாது
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இந்த நூல், ொதி பமல் நிலையாக்க
முயற்சிகலைச் ொன்றுகபைாடு
விைக்குவதும், வைங்லக-இடங்லகக்
கைகங்கள் வர்க்கப் பபாராட்ட
அடிப்பலடயில் ஜபாருள்முதல்வாத
பகாணத்தில் நா. வானமாமலை
அவர்கைால் விைக்கப்பட்டுள்ைதும்

தமிழ்நாட்டில் ொதி ெமத்துவப்
பபாராட்டக் கருத்துகள் குறித்த
ஆய்வாைர்களுக்கு மறுக்கமுடியாத ஒரு
மாற்றுக் பகாணத்லத முன்லவக்கிைது
என்பதில் இந்நூலைப் படிப்பபாருக்கு
மாற்றுக்கருத்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

அச்சுப்பதிப்பாக:
தமிழ்நாட்டில் ொதி ெமத்துவப் பபாராட்டக் கருத்துகள், நா. வானமாமலை
https://www.panuval.com/saadhi-samathuva-poraatta-karuthugal-3680254
ஜவளியீடு: பாரதி புத்தகாையம்; விலை: Rs. 25
ISBN: 9789381908365
மின்னூைாக:
தமிழ்நாட்டில் ொதி ெமத்துவப் பபாராட்டக் கருத்துகள், நா. வானமாமலை
http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/84-navanamamalai/tamilnattilsathisamathuvap.pdf
https://ta.wikisource.org/s/2ezr
நா. வானமாமலை அவர்களின் நாட்டுலடலமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் பமலும் சிை:
http://www.tamilvu.org/library/nationalized/html/naauthor-84.htm
நன்றி: சிைகு
___________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
முலனவர். பதஜமாழி
jsthemozhi@gmail.com
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22 . சபண்ைியவோதி ஒைலவ

— முனைவர் ெ.கண்மணி கரைென்
முன்னுனர:
சுட்ட பழம் பவண்டுமா? சுடாத
பழம் பவண்டுமா? என்று முருகப்
ஜபருமானிடம் பகட்ட புராணத்து
ஒைலவ தவிர; தமிழ் இைக்கிய
வரைாற்றில்- ஆத்திசூடி பாடிய 12ம்
நூற்ைாண்டுக்காை ஒைலவ, விநாயகர்
அகவல் பாடிய 14ம் நூற்ைாண்டு ஒைலவ,
அதியனிடம் ஜநல்லிக்கனி ஜபற்ை
பண்லடத் தமிழக ஒைலவ என
காைந்பதாறும் இருந்த ஒைலவகளின்
எண்ணிக்லக நீள்கிைது. ஒைலவ
பாடியதாக எட்டுத்ஜதாலகயில் ஜமாத்தம்
59 பாடல்கள் உள்ைன. அவற்றுள் 26
பாடல்கள் அகப்பாடல்கள். பிை புைப்
பாடல்கள். இப்பாடல்கள் அவைது
வாழ்க்லக பற்றிய வலரவியலையும்,
அவைது ஆளுலமலயயும் அறியத்
துலண ஜெய்கின்ைன.

காட்சிப்படுத்துகிைது. தன் மண்லட
(உண்கைம்) கவிழ்ந்திருக்க அலத
மைர்த்தி ஜமழுகு ஜமல்ைலடயிற்
ஜகாழுநிணம் ஜபருப்ப ஊட்டுவான்
என்று தன் கூட்டத்து விைலியிடம்
பபசுவதாகப் பாடுகிைாள். தன்
குழுவிலிருந்த கிலணப்ஜபாருநன்
அதியனிடம் ஜபற்று உவந்த
வரிலெகலை அவள் பாடுவதும் பநாக்கத்
தக்கது. அதியன் இைந்த பிைகு அவன்
மகன் ஜபாகுட்ஜடழினியிடமும் அவைது
கிலணப்ஜபாருநன் பை சிைப்புக்கலைப்
ஜபற்ைதாக அவபை
பாடியிருக்கிைாள்.(புைம்.-பா.-390&392 )
இவ்விரு பாடல்கலை அடிஜயாட்டி
ஒைலவ பாடல்கள் கற்பலனயின்
அடிப்பலடயில் பாடப்பட்டலவ
என்றும் அவள் பாண்மகள் என்பது
ஐயத்திற்குரியது என்றும் ஆய்வாைர்
கருத்துலரத்துள்ைனர் (க.லகைாெபதி -The
Heroic Poetry). ஆனால் பின்வரும் தரவுகள்
ஒைலவ பாணர்மகள் என்பலத
உறுதிப்படுத்துகின்ைன.

சபயரின் சபோருளும் கோரைமும்:
ஒைலவ என்னும் ஜபயர் அழகிய
தலைவி என்னும் ஜபாருள்
உலடயதாகும். ஒைலவ=அவ்லவ =அ
+ஐ ( ஐ =அய் என்ைாற்பபால் ஒை=அவ்)
அ =அழகிய; ஐ=தலைவி; ஒைலவ
=அழகிய தலைவி. அவ்லவ என்னும்
ஜபயர் அவள் குட்லடயாக இருந்ததால்
இடப்பட்ட காரணப் ஜபயராகைாம்
என்னும் கருத்துலடபயாரும்
உள்ைனர்.(மின்தமிழ் மடைாடலில்
ஆய்வாைர் இராமகி 8.7.2018 அன்று
பகிர்ந்து ஜகாண்ட கருத்து)

பாண்பாட்டு என்னும்
துலையிைலமந்த பாடலும் ஒைலவயின்
பாடல்களில் ஒன்று. இது
வீரமரணமலடந்த ஒருவனின் ஆற்ைல்
பாடி ஈமக்கடன் ஜெய்வது. 'களிஜைறிந்து
வீழ்ந்தவலரக் லகவல் யாழ்ப்பாணர்
கடன் இறுப்பது பாண்பாட்டு' ஆகும்
என புைப்ஜபாருள் ஜவண்பாமாலையும்
கூறுகிைது. 'ஜெருவத்து ஒருவருமில்லை
மாபதா ' என புைநானூறு 311ம் பாடல்
சுட்டி; வீரமரணம் அலடந்த ஒருவனுக்கு
ஈமக்கடன் ஜெய்ய யாருமில்லை என்பது
குறித்து ஒைலவ வருந்தித் தாபன
அக்குலை தீர்க்க முலனவலதக்
காட்டுகிைது. பாணர் குைத்லதச்
பெர்ந்தவைாதைால் யாருமில்ைாத
வீரனுக்குத் தன் குழுபவாடு பெர்ந்து
இறுதிக்கடன் ஆற்றுகிைாள்.

பிறப்பு:
பாணர் குைத்தில் பதான்றியவள்
ஒைலவ. இதற்கு ொன்ைாக அலமவன
அவைது பாடலில் உள்ை அகச்ொன்றுகள்.
ஒைலவ பாணர்குழுத் தலைவி. அவைது
குழுவில் விைலியும்,
கிலணப்ஜபாருநனும் இருந்தனர்.
இதலன புைம்.103ம் பாட்டு
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ஜபறும் இரண்டு தவிர்க்க முடியாத
கூறுகள்: இழுலவயும் ,சிளுக்கும் ஆகும்.
இழுலவ என்பது ஒலிபயாடு நீண்ட
மூச்லெ உள்வாங்குவது. சிளுக்கு என்பது
உள்வாங்கிய மூச்லெ ஏக்கம் கைந்த
ஒலிபயாடு பெர்த்து ஜவளிவிடுவது. இந்த
ஒப்பாரி தான் புைம்.-பா.-235. இது
வாய்ஜமாழி இைக்கிய வலககளுள்
ஒன்ைான ஒப்பாரி என்பதற்கு இதன்
யாப்பலமதிபய ொன்று. முதைடியில்
நான்கு சீர்கள்; இரண்டாமடியில் இரண்டு
சீர்கள்; இங்கு மூன்ைாவது சீராக அலமய
பவண்டியது இழுலவ; நான்காவது சீராக
அலமய பவண்டியது சிளுக்கு;
எட்டாவது அடியில் மீண்டும் ஒரு
இழுலவயும் சிளுக்கும் இடம்ஜபறும்;
அதற்பகற்ப அந்த அடியில் மூன்று
சீர்கபை உள்ைன. அபதபபால்
பதிஜனான்று , பதினான்கு,பதிலனந்தாம்
அடிகளிலும் ...(திருமதி விஜயைக்ஷ்மி
நவநீதகிருஷ்ணன் 1990வாக்கில்
ஒைலவயின் ஒப்பாரிலய
இழுலவபயாடும் சிளுக்பகாடும் எம்
கல்லூரி இைக்கியமன்ைக் கூட்டத்தில்
பாடிக்காட்டினார். பநரில்
பகட்டிருக்கிபைன். அது ஒரு
ஜவள்ளிக்கிழலம. சுமங்கலிப் ஜபண்கள்
ஜவள்ளிக்கிழலமயன்று மாரடிக்கக்
கூடாது. ஆலகயால் மாரடிப்பது பபால்
லெலக ஜெய்து பாடினார். இழுலவ,
சிளுக்கு என்ை ஜபயர்களும் அலவ
ஒைலவ பாட்டில் ஜபாருந்தியுள்ைன
என்பதும் விஜயைக்ஷ்மி
நவநீதகிருஷ்ணனிடம் இருந்து ஜதரிந்து
ஜகாண்டலவ.)

புைப்பா.-206ல் "எத்திலெச் ஜெலினும்
அத்திலெச் பொபை "எனச் சினந்து
எழும்பபாது,"காவினம் கைபன "என
'விசுக்'ஜகன்று தன் இலெக் கருவிகலைக்
காவடியில் கட்டி எடுப்பலதத்
தன்கூற்ைாகப் பாடியிருப்பது
பநாக்கத்தக்கது. சினத்பதாடு
ஜவளிப்படும் பாடலில் உண்லம
ஜவளிப்படும். இல்ைாத கற்பலன
இடம்ஜபை வழியில்லை. அவள்
பாணர்குைப்ஜபண் ஆதைால்
இலெக்கருவிகலைக் கட்டித் தூக்குவது;
கிைம்பும் முன் அவள் ஜெய்யும்
முதற்ஜெயல் ஆகிைது.
அதியமான் மலைந்தபபாது அவன்
மார்லபத் துலைத்த பவல் பாணரின்
உண்கைத்லதத் துலைத்து இரந்து
நிற்பவர் லககலைத் துலைத்து புைவர்
நாவில் ஜென்று வீழ்ந்தது என்கிைார்.(235).
இங்பக முதலிடம் ஜபறுவது பாணர்
உண்கைபம
தமிழ்ச் ெமுதாயம் ஒைலவப்பாட்டி
என்று அலழத்த காரணத்லத ஆய்வாைர்
கூறுவதும் பநாக்கத்தக்கது(சிைகு -7.7.18பதஜமாழி -ஒைலவப்பாட்டி). பாணன்
என்ை இனப்ஜபயர்க்குரிய ஜபண்பாைாக
'பாட்டி' என்ை ஜொல் வழங்கியலம
ஜதால்காப்பியப் ஜபாருைதிகார கற்பியல்
சூத்திரத்தால்( 52) விைக்கமுறுகிைது.
அத்துடன் அச்ஜொல்லை அபத
ஜபாருளில் பரணரும், மாங்குடி
மருதனாரும், கரும்பிள்லைப் பூதனாரும்
தம் பாடல்களில்
எடுத்தாண்டுள்ைலமலயயும் அவர்
எடுத்துக் காட்டியுள்ைார். (அகநானூறு196, மதுலரக்காஞ்சி-748-750, பரிபாடல்10-அடி-36-37)

அவைது கலைப் பயணம் நாஞ்சில்
வள்ளுவனிடம் ஜதாடங்குகிைது(பா.-140).
இப்பாடலிலும் தன் குழுவிலிருந்த
விைலி பற்றிக் குறிப்பிடுகிைாள். எனபவ
ஒைலவ பாண்மகபை .

பாணர்கள் வாய்ஜமாழிப்பாடல்கள்
பாடிபயார் ஆவர். எனபவ அவர்கைது
பாடல்களில் வாய்ஜமாழிக் கூறுகள்
மிகுந்திருப்பது இயற்லக. ஒைலவயின்
பாடல்களிலும் வாய் ஜமாழிக் கூறுகள்
மிகுதியாக உண்டு. அதியன் இைந்த
பபாது அவள் பாடிய ஒப்பாரி குறிப்பிடத்
தக்கது. தமிழகத்து ஒப்பாரியில் இடம்

வளரிளம் பருவம்:
எல்பைாலரயும் பபால்
ஒைலவக்கும் இைலமக்காை நிகழ்வுகள்
உண்டு. தான் காதலித்த தலைவபனாடு
அவள் ஜபாழிலில் விலையாடினாள்.
(நற்றிலண 187) அவைது காதைன் பதரில்
வந்து அவலைச் ெந்தித்துத் திரும்பினான்.
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அைமரல் அனெவளி அனைப்ப என்
உயவுரநோய் அறியோது துஞ்சும் ஊர்க்ரக. "

அவளுக்காக அைத்ஜதாடு நிற்பதற்கும்
ஒரு பதாழி வாய்த்திருந்தாள்
(குறுந்ஜதாலக -பா.-23). அவைது காதலும்
ெமுதாயம் பபாற்றும் திருமணத்தில்
முடிந்தது.(குறுந்ஜதாலக -பா.-15)

என்னுங்கால் தனது
நிலைவலடயாத பவட்லக; தான்
மருவியவனின் இயைாலமயால்
ஏற்பட்ட சிக்கல்; ஊஜரல்ைாம் ஜதரிந்து
எல்பைாரும் அதுபற்றிக் கூடிக்கூடிப்
பபசித்தீர்க்கின்ைனர். பாவப்பட்ட
நிலையில் இருந்தவள் யார்பமல் தன்
சினத்லதக் காட்டுவாள்? தன்லனத் தாபன
வருத்திக் ஜகாள்ளும் மனநிலைக்கு
ஆைாகிைாள். அதனால் தான்
'முட்டுபவபனா என்று பகள்வி
பகட்கிைாள்; யாலரத் தாக்குபவன் என்று
படபடக்கிைாள்; நிதானமாக சிந்திக்கவும்
இயைவில்லை; ஏதாவது காரணத்லதக்
கூறி கத்திக்கத்தி இந்த ஊலர
எழுப்பைாமா? புைம் பபெத் ஜதரிந்த
ஊருக்கு பிரச்சிலனலயத் தீர்க்கும்
வழிஜொல்ைத் ஜதரியவில்லைபய;
வாலடக்காற்றில் ஜபருகும் என் துயரம்
அறியாமல் இவ்வூர் தூங்குகிைபத.' என்று
அங்கைாய்க்கிைாள். இது தான் அவைது
அகவாழ்க்லகயின் நிலை.

அகவோழ்க்னக:
தன் இல்ைைத்தில் ஜபரும்
அவைத்லத அனுபவித்தவள் ஒைலவ.
தனக்கும் தன் கணவனுக்கும்
இலடயிலிருந்த பாலுைவுச் சிக்கலை
ஜவள்ைந்தியாக ஜவளித்ஜதரிய
விட்டவள். தனது காமம் ஜநஞ்சில்
பவர்விட்டு; ஊரார் தம்முள் கூடிப்
பபசும்படி கிலைத்து; காதல் பரப்பி;
புைபவார் பபாற்றும் நாணபம சிறிதும்
இல்ைாத ஜபரிய மரமாக மாறி; நிைம்
முழுதும் பரவி; அைர்ந்த அரும்புகள்
ஜகாத்துக் ஜகாத்தாகச் ஜொரியும் நிலை
அலடந்து விட்டது(அகநானூறு -273)
என்று தன் ஏமாற்ைத்லத விவரிக்கிைாள்.
பமற்சுட்டிய பாடலில் தன்
உணர்ச்சிலயத் தான் அவள் பாடுகிைாபை
அன்றி இந்த ஏமாற்ைம் அடுத்தவர்
உணர்லவக் கடன் வாங்கிப் பாடுவதன்று.
ஒைலவயின் அகப்பாடல்கள்
தன்னுணர்ச்சிப் பாடல்கள் ஆகும் தகுதி
ஜபற்ைலவ.

நற்றிலண 295ம் பாடலில்; தன்
துன்பத்லத அறிந்து பதாழியர் கூட்டம்
துன்புற்ைது என்கிைாள். அன்லனக்கும்
எல்ைாம் புரிந்து விட்டது; என்லன
இற்ஜெறித்து விட்டாள் என்கிைாள்.
கள்ளின் ொடி பபான்ை தன் இைலமநைம்
வீட்டிற்குள்பைபய இருந்து முதுலம
அலடயும் என்கிைாள். ஏன்?

ஒைலவயின் காமஉணர்லவ
அவைது தலைவன் முற்றும்
தணிக்கவில்லை என்று முலனவர்
மு.பழனியப்பன் கூறும் விைக்கம் ஏற்றுக்
ஜகாள்ைத் தக்கதாகவும், அவைது
நிலைலயத் ஜதளிவாக்குவதாகவும்
அலமகிைது('ஜபண்ணிய வாசிப்பும்
ஜபண்ஜணழுத்துத் திைனாய்வும்'ஜபண்ணிய வாசிப்பு-ப.68). இயற்லகயாக
ஒரு ஜபண்ணுக்கு ஏற்படும் பாலியல்
பவட்லக நிலைபவைாத பபாது சினம்
ஏற்படுவதும் இயற்லகபய. ஒைலவயின்
குறுந்ஜதாலகப் பாடல்(28) அந்த
சினத்லதத் தான் விைாவாரியாக
வருணிக்கிைது.

ஜகாண்டவன் இயைாலமலய
மலைக்கத் ஜதரியாமல்; தன்
ஆைாக்காதலையும் மூடி லவக்கத்
ஜதரியாமல்; பதாழியர் ஜதாடங்கி ஊர்
முழுதும் அம்பைாக்கக் காரணமான
மகலை---ஒைலவலய இற்ஜெறிக்காமல்
ஜபற்ைவைால் பவஜைன்ன ஜெய்ய
இயலும்? அந்த இற்ஜெறிப்பு தாபன
அவளுக்குப் பாதுகாப்பு என்று தாய்
எண்ணுவாள் !?

"முட்டுரவன் ரகோல் ? தோக்குரவன்
ரகோல்?
ஓரரன் யோனும் ஓர் சபற்றி ரமலிட்டு
'ஆஅ ', 'ஓ ', ஒல்' எைக் கூவுரவன் சகோல் ?

அலதயடுத்து அவள் வாழ்வில்
நிகழ்ந்த பொகம்; அந்த பொகத்லத
எண்ணிப் பார்க்கும் ஜபாழுது அவள்

141

மனம் ஜவந்து ொம்பைானது . அந்த
பொகத்லத எண்ணாமல் புைந்தள்ளி
விட்டு; எல்பைாலரயும் பபால்
கைகைப்பாக அன்ைாடம் ஜபாழுது
பபாக்கினால்; காமபநாய் வானைவு
உயர்ந்து; துன்பத்லதக் ஜகாடுத்தது
(குறுந்ஜதாலக -பா.-102). ஆனால்
அந்பநாய்க்குக் காரணமான தலைவன்
திரும்பவில்லை. சிக்கலுக்குக் காரணம்
ஆனவனுக்குத் தப்பிக்கும் எண்ணம்
தவிர பவபைதும் பதான்ை வழியில்லை
என்பது உைகறியும். அதனால் தான்
அவன் ஒைலவலயத் பதடி மீண்டு
வரவில்லை. ஜபாருலைக் காரணம்
காட்டிப் பிரிந்து ஜென்ை கணவன்; மீண்டு
வருபவன் என்று ஜொன்ன காைம்
கடந்தும் வரபவ இல்லை.

அவள் ஆற்ைாது அரற்றியலத
குறுந்ஜதாலக-39ல் காண்கிபைாம். அந்த
விரக்தியின் எல்லையில் அவள் தன்
கணவலன 'முலையிலட முனிநர்'
என்கிைாள்.

அவர்கைது இல்ைைச் சிக்கல்
கணவலனத் துரத்தியது. தன் கணவன்
வந்து விடுவான் என்று எல்ைாப்
ஜபண்கலையும் பபால் அவளும்
காத்திருந்தாள் (குறுந்ஜதாலக -பா.158,183&200). இந்தப் பிரிவு நிரந்தரம்
என்று புரிந்த பபாது அவள் ஜநாந்து
புைம்புவலத அகநானூறு -11ல்
காணைாம். இருவருலடய உடற்கூறியல்
அடிப்பலடயிைான சிக்கலைக் கூடப்
ஜபாருட்படுத்தாமல் அவள் ஒருவாறு
தன்லனத் பதற்றிப் பாடுவதாக
அலமந்துள்ைது இப்பாடல். அவைது
காதல்மனம் தன் கணவனின்
இயைாலமலயப் ஜபாருட்படுத்தாமல்
பெர்ந்து இருக்கும் வழிலயபய நாடுகிைது.
பிரிந்து ஜென்ை தலைவனுடன் தானும்
ஜென்றிருந்தால்; காட்டாற்றின் கலரயிபை
மரக்கிலைகள் தாழ்ந்துள்ை
மணல்பமட்டில், "ஜமய்புகுவன்ன
லககவர் முயக்கம் அவரும் ஜபருகுவர்
மன்பன;" என்கிைாள். இங்கு தம்
இருவருக்கும் இலடயிலிருந்த பாலுைவுச்
சிக்கலை அடிஜயாற்றி அதற்கு
மாற்ைாகபவ; 'கைவிக்கூட்டம்
இல்ைாமல்; அலதஜயாத்து லககைால்
அலணத்துத் தன் கணவபனாடு
இருந்தால் அவனும் இன்புறுவான்;
தானும் அழ பநராது' என்கிைாள். ஆனால்
தன்லன அவன் நிரந்தரமாகப் பிரிந்த
காரணமும் அவளுக்குத் ஜதரிந்ததால்

ஒளனவயும் சவள்ளிவீதியும்:
ஒைலவ பபாைபவ அகவாழ்வில்
துன்புற்ை இன்ஜனாரு ஜபண் ஜவள்ளிவீதி
. ஜவள்ளிவீதியாரின் ஜபண்ஜமாழி பற்றி
சு.மைர்விழி ஒரு ஆய்வுக்கட்டுலரயில்
'ஜபண்கள் ஜவளிப்பலடயாகப்
பபெக்கூடாது என்று வலரயறுக்கப்பட்ட
காமத்லத ஜவளிப்படுத்தி; பிரிந்து
ஜென்ை காதைனுக்காக காத்திருக்க
பவண்டும் என்ை மரலப உலடத்து;
அவலனத் பதடி அலைந்து; தன் உடலில்
ஏற்பட்ட மாற்ைத்லதயும், பநாலயயும்
நுட்பமாகப் பதிவு ஜெய்ததன் மூைம்
ெமூகக் கட்டுக்கலைத் தகர்த்து; தன்
இருப்லபப் பதிவு ஜெய்த ஒற்லைக் கைகக்
குரல் ' என்று முடித்துள்ைார். (காவ்யா
தமிழ்- இதழ் -ஏப்ரல் -ஜூன் 2018சு. ண்முக சுந்தரம் -ப.ஆ .,ஜென்லனப.32).

ஒைலவக்கும் அவைது
கணவனுக்கும் இலடயில் பாலுைவுச்
சிக்கல் இருந்தபபாதும் அவர்களிலடபய
இருந்த காதல் மலையவில்லை.
இருவரும் ஒருவலர ஒருவர் நன்கு புரிந்து
ஜகாண்டவர்; ஆதைால் விலனவயின்
பிரிலவத் தன் கணவன் கூறிய பபாது
அவள் அலதப் ஜபரிது படுத்தவில்லை.
உன்பனாடு பெர்ந்து வந்தால் காட்டுவழிச்
ஜெைவும் இனிதாகபவ இருக்கும் என்று
ஜொல்லி நின்ைாள்(குறுந்ஜதாலக-பா.-388)

" நோட்டின் நோட்டின் ஊரின் ஊரின்
குடிமுனற குடிமுனற ரதரின்
சகடுநரும் உளரரோ நம் கோதரைோரர "
என்று பாடி ஊர் ஊராய், காடுகலைக்
கடந்து; ஒவ்ஜவாரு நாட்டிலும்,
ஒவ்ஜவாரு குடியிருப்பிலும் ஜென்று தன்
காதலுக்குரியவலனத் பதடி அலைந்தவர்
ஜவள்ளிவீதியார். இந்த ஜவள்ளிவீதியின்
ஜெயலை ஒைலவ தன் பாடலில்
விபரமாகபவ எடுத்துச் ஜொல்கிைார்.
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(அகநானூறு -147) ஜவள்ளிவீதிலயப்
பபாை நானும் பதடித்பதடி அலைய என்
மனம் நாடுகிைது என்கிைாள். அவன்
ஜொன்னபடி வந்து விடுவான் என்று
நம்பி வீட்டில் தனித்து இருந்து
துன்புறுபவள் நான்(நற்றிலண -129).
ஜொன்ன காைம் கடந்து விட்டது; இனி
அவலனத்பதடி யானும் ஜெல்பவன்
என்று தன் மனபதாடு பபசுகிைாள்
(அகநானூறு -303)

பவட்லகலய ஜவளிப்படுத்தத் தயங்காத
ஜபண்ணாக ஒைலவ இைக்கிய உைகில்
உைா வருகிைாள். இன்லைய 21ம்
நூற்ைாண்டில் கூட ஜபண்கள்
ஜவளிப்பலடயாகப் பபெத் தயங்கும்
சிக்கல் இது. இந்தச் சிக்கைால் ஏற்படும்
மன உலைச்ெலைத் தான் அவைது
அகநானூற்றுப் பாடலும் (பா.-273)
சித்தரிக்கிைது.

"..............................நம் துயர் அறியோர்
சகோல்ரைோ
தோரம அறியினும் நம் மைத்தன்ை
சமன்னம இன்னமயின்
நம்முனை உைகம் உள்ளோர் சகோல்ரைோ
யோங்சகை உைர்ரகோ யோரை ...... "

ஒளனவயின் ஆளுனம:
ஜபண் எழுத்து ,ஜபண் ஜமாழிக்குச்
ொன்ைாக ஒைலவயார் பாடல்கலைச்
சுட்டைாம் என்கிைார் அரங்க மல்லிகா.
(ஜபண்ணின் ஜவளியும் இருப்பும் அரங்க மல்லிகா -ப.13) தனது அடங்காத
காமபநாலய "முலையிலடத் பதான்றிய
பநாய்" என்பை ஒைலவ சுட்டுகிைாள்.
ஒரு ஜபண்ணின் காமத்லத அவைது
மார்பு ஜவளிப்படுத்தும் என்பதால்
ஒைலவ அலத ஜவளிப்பலடயாகப்
பாடும் பபாது; காமம் ஆணுக்கு மட்டும்
அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக உள்ை
கருத்தாக்கத்லத ஒைலவயின் பாடல்
உலடக்கிைது. ஜபண்ணின்
ஆழ்மனஉணர்வுகலை கட்டற்று
ஜவளிப்படுத்த அனுமதிக்கப்படாத
சூழலில் ஒைலவயின் பாடல் இயல்பாக
வீரியமிகுதியுடன் ஜவளிப்படுத்துகிைது.
அகநானூறு 273ம் பாடலின்படி "தனது
காமம் ஒருதலைக்ஜகாருகால் ஜபருகிச்
ஜெல்வதன்றித் தணியவில்லை; பதாழி
ஆற்றியும் அடங்கவில்லை; ஊஜரல்ைாம்
அறிந்து பபசும்படி
ஜவளிப்பட்டுவிட்டது " என்று
பாடியிருப்பதால் அது 'பதறுதல் ஒழிந்த
காமத்து மிகுதிைம் ' என்று
வ.சுப.மாணிக்கனார் கூறுவலதயும்
எடுத்துக் காட்டியுள்ைார்.

என்ஜைல்ைாம் புைம்புவதும்;
இறுதியில் அத்தலைவன் தன்லன நாடி
வராமல் இருப்பலதக் கூறி பநாவதும்;
ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னபர ெமூகக்
கட்டுப்பாடுகலைத் தகர்த்து தனக்ஜகன
ஒரு ஜமாழிச்சுதந்திரத்லதத் தானாகபவ
அங்கீகரித்துக் ஜகாண்ட
ஜபண்ணியவாதியாகக்
காட்சியளிக்கிைாள்.
பிரிலவப் பற்றித் தன் கணவன்
பபச்ஜெடுத்த பபாது 'ஜெல்வார் அல்ைர்'
என்று இகழ்ந்து இருந்தாள். அவள்
கணவபனா 'இவள் பிரிவுக்கு
ஒருப்படமாட்டாள்' என்று நன்கு அறிந்து
அலமதியாகபவ இருந்தான்.
இருவருலடய அழுத்தமான மனங்களும்
இரண்டு பபராண்லமகைாகத் தம்முள்
பூெலிட்டன (குறுந்ஜதாலக -பா.-43).
இப்பாடலில் ஒைலவ லகயாளும் 'இரு
பபராண்லம' என்ை ஜதாடர் அவைது
ஆளுலமலய நமக்குத் ஜதளிவாகக்
காட்டுகிைது. தன்மனம் ஆண்லமத்
தன்லம ஜகாண்ட வலிலம வாய்ந்தது
என்கிைாள். இப்படிச் ஜொல்வதற்பக
எத்துலண துணிவு பவண்டும்!

கடக்க இயைாக்
காமபவட்லகப்பட்டவைாகபவ
ஒைலவயின் குறுந்ஜதாலகப் பாடலும்
அவலைக் காட்டுகிைது (பா -102). தன்
காமம் வானைவு மிகுதியானது என்றும்;
தன்னால் மருவப்பட்ட தலைவன்
ொன்பைான் அல்ைன் என்றும் பாடுகிைாள்.
நிலைவு ஜபைாத பாலுணர்வு

ஜபற்பைார் பாதுகாப்பிலிருந்து
மாறித் தன் ஜொந்தக்காலில்
நிற்கபவண்டிய நிலை வந்த பபாது; ஒரு
கலை வாழ்க்லகலயயும், அரசியல்
வாழ்க்லகலயயும் ஏற்றுக்ஜகாண்டு
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பாரதத்தில் முதல் ஜபண்தூதராக
அதியமானிடம் இருந்து
ஜதாண்லடமானிடம் ஜென்று ொதலன
பலடத்த முதல் தமிழ்ப் ஜபண்ணியவாதி
ஒைலவ.

பெதமாக்கும்; அத்தலகய காமம்
என்னிடம். இது தான் இந்தத்
தன்னுணர்ச்சிப்பாவின் கருத்து.
தன்னுலடய பவட்லக தன் உயிலரக்
ஜகால்லும் தன்லம உலடயது என்கிைாள்.
பாடலின் இறுதி மூன்ைடிகள் இலைச்சிப்
ஜபாருள் தருகின்ைன. தனக்கும் தான்
மருவிய தலைவனுக்கும் இலடபய
இருந்த பாலுைவுச் சிக்கலை குறிப்பாகச்
ஜொல்கிைாள்.

தமிழ்ச் ெமுதாயத்தின் பார்லவயும்
ஒைலவயின் நிலையும்:
ஜபண்ணுக்குத் பதான்றும் பவட்லக
இயற்லக; எனினும் அது பற்றிப் ஜபண்
தன் வாயால் பபசுவபத இழுக்கு என்று
எண்ணும் உற்ைார், உைவினர் , ஜபற்பைார்,
ஜபரிபயார், உடன்பிைப்புகள்,
உடன்பிைவா நட்புகள் ,ஊரார்
அலனவரும் நிலைந்த ெமூகத்தில் தன்
பவதலனலய மலைக்கவும் முடியாமல்,
உடலைத் துன்புறுத்திக் ஜகாள்ைவும்
அறிவு இடம் ஜகாடுக்காமல் வாழ்ந்து
ொதித்தவள் ஒைலவ .

இப்பாடலுக்குப் ஜபாருள் எழுதிய
ஜபருமலழப் புைவரும் அவருக்கு
முன்னர் ஜகாளு எழுதிபயாரும் இது ஒரு
தலைவன் கூற்று என்கின்ைனர். அவன்
ஜபாருள் பதடித் ஜென்ை ஜபாழுது
தலைவிலய நிலனத்தானா என்று பதாழி
பகட்டாைாம் .அதற்குத் தலைவன் பதில்
கூறினானாம் . பாடலை
வரிலெப்படுத்துபவாரும், உலர
எழுதுபவாரும் இவ்வைவு வலிந்து ஒரு
கற்பலன ஜெய்யக் காரணம்? ஜவள்ைம்
பபால் ஜபருக்ஜகடுக்கும் காமம் பற்றி
ஒரு ஜபண் பபசுவது அவளுக்கு இழுக்கு
என்னும் ஜகாள்லகபய; இத்தலகய
ஜபாருத்தமற்ை விைக்கத்தின் காரணம்
ஆகும். எனபவ உலரக்கும்
ஜகாளுவிற்கும் பனுவல் ஜெய்திக்கு
அடுத்த சிைப்பிடபம தர பவண்டும் .

குறுந்ஜதாலக 99ம் பாடல் –

" உள்ளிசைன் அல்ைரைோ யோரை உள்ளி
நினைந்தசைன் அல்ைரைோ சபரிரத
நினைந்து
மருண்ைசைன் அல்ைரைோ ,உைகத்துப்
பண்ரப
நீடிய மரத்த ரகோடு ரதோய் மலிர்நினற
இனறத்து உைச் சென்று அற்று ஆங்கு
அனைப் சபருங் கோமம் ஈண்டு கனைக்
சகோளரவ."
இது தன்னம இைம் சுட்டி ஒளனவ
போடியது. இதன் சபோருளோவது ---

ஒைலவயின் இன்ஜனாரு
பாடலையும் தலைமகன் கூற்ைாகபவ
உலரயாசிரியரும், ஜகாளு எழுதிபயாரும்
பார்க்கின்ைனர். அவ்வாறு ஜொல்வதன்
காரணம் அதில் இடம் ஜபற்றிருக்கும்
உவலம.

நான் எண்ணிப் பார்த்பதன்;
அங்ஙனம் எண்ணும் பபாது உைக
இன்பங்களிற் ஜபரிதாகிய
காமஇன்பத்லத நிலனத்துப் பார்த்பதன்.
நிலனத்தபபாது உைகத்துப் பண்லபக்
கருத்தில் ஜகாண்டு மருண்படன். நீண்டு
உயர்ந்த மரம்; அதன் கிலை ஒன்று
ஆபைாடும் பபாக்கில் குறுக்பக தாழ்ந்து
உள்ைது; ஓடிவரும் ஜபருஜவள்ைம்
அந்தக் கிலைலயத் பதாய்ந்து ஜெல்கிைது;
கிலையில் இருந்து ஜகாண்டு அந்த
ஜவள்ைநீலர இலைத்து உண்டு தாகம்
தீர்க்க இயலுமா? ஜவள்ைத்தின் பவகம்
கிலையில் அமர்ந்து இருப்பவலரயும்
அடித்துச் ஜெல்லும்;கிலைலயயும்

"நல்லுனர இகந்து புல்லுனர தோஅய்ப்
சபயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசுங்கைம் ரபோை
உள்ளம் தங்கோ சவள்ளம் நீந்தி
அரிது அவோ உற்றனை சநஞ்ரெ நன்றும்
சபரிதோல் அம்ம நின் பூெல் உயர்ரகோட்டு
மகவுனை மந்தி ரபோை
அகனுறத் தழீஇக் ரகட்குநர்ப் சபறிரை
."(குறுந்சதோனக -29)
மலழ நீர் நிலையும் பச்லெ மண்
பாலன கலரந்து ஓடுவலதப்பபாை;
உள்ைத்தால் தாங்க முடியாத
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ஆலெப்ஜபருக்லக நீந்திக்கடக்க அவா
உற்ை ஜநஞ்பெ என்று தன் மனபதாடு
புைம்புகிைாள். இவ்வாறு ஒரு ஜபண்
பபசுவது அழகல்ை என்று நிலனத்பதார்
பாடலைத் தலைமகன்
கூற்ைாக்குகின்ைனர். இலத அடுத்து
இன்ஜனாரு உவலமயும் இப்பாட்டில்
இடம் ஜபற்று நம்லம ஜநஞ்சு ஜநகிழ
லவக்கிைது. ஒைலவலய இற்ஜெறித்த
அவைது தாய் தன் ஆற்ைாலமலய எங்பக
ஜகாட்டியிருப்பாள்? தன் மகள் மீது
தாபன; ஜபற்ைவளிடமிருந்து பாெத்தில்
நலனந்த நல்ை ஜொற்கலை அவைால்
பகட்க முடியவில்லை. மாைாக
சுடுஜொற்கபை; மரத்தின் உச்சியில்
குட்டிலயத் தழுவிக் ஜகாண்டிருக்கும்
மந்தி பபாை என்லனத் தன் ஜநஞ்பொடு
தழுவி என் குலைலயக் பகட்பவர்
எவருமில்லைபய என்று விம்முகிைாள்.
அவளுக்கு துன்பத்திற்கு பமல் துன்பம்
ஜபருகுகிைது. இந்தப் பாடலை
இரவுக்குறி மறுக்கப்பட்ட தலைமகன்
தன் ஜநஞ்லெ பநாக்கிப் பபசுவதாகப்
ஜபாருள் கூை முயன்றுள்ைனர்.ஆனால்
குட்டிலய அலணக்கும் தாய்க்குரங்கு
என்னும் உவலம இப்பாடல்
ஒைலவயின் தன்னுணர்ச்சிலயப்
புலனகிைது என்ை கருத்லத உறுதி
ஜெய்கிைது.

பகுதியில் இருந்த இனக்குழுக்களில்
ஊடாடுகிைாள். பசுக்கள்/கைலவகள்
மிகுந்த ஜகாங்கு நாட்டுப் பகுதியில்
ஜவட்சிப் பபார், கரந்லதப்பபார் நிகழ்ந்த
இடங்களில் அவைது பாடல்கள்
பிைந்துள்ைன. அத்தலைவர்களின்
ஜபயர்கள்
குறிப்பிடப்படவில்லை.(புைம்.-பா.269&290)
முதன்முதைாக அதியமாலனக்
காணச் ஜென்ை அவைது ஜொல்ைாடல்;
பரிசில் வாழ்க்லகக்குரிபயாரின்
ஜெம்மாந்த பண்லபத் தாங்கி
நிற்கிைது(புைம்.-பா.-206). அதியலனச்
ெந்தித்த ஒைலவ உடன் அவனுடன்
நிரந்தரமாகத் தங்கவில்லை. தன் பாணர்
குழுபவாடு அவள் பல்லூரும் சுற்றி
வந்தாள். (நற்றிலணக்கு உலர எழுதிய
பின்னத்தூர் நாராயணொமி ஐயர்
பாடிபனார் வரைாறு கூறுங்கால் ஒைலவ
ஜகாண்கானத்து நன்னன் பற்றியும்
பாடியலதக் குறிப்பிட்டுள்ைார். ஆனால்
அதற்குரிய பாடல் ொன்று ஏதும்
கிட்டவில்லை. ஒருபவலை இருந்து
அழிந்திருக்கைாம்.அலதஜயாட்டிய
பலழய ஜெய்திலய இவர்
குறித்திருக்கைாம்-ப.11) மீண்டும்
மீண்டும் அதியனிடம் வந்து பாடிப்
பரிசில் ஜபற்ைாள்(புைம்.-பா.-101&103).
அதியமானுடன் அவள் தங்கியிருந்த
காைத்தில் அவன் தன்லனச் சூழ்ந்திருந்த
எழுவபராடு--- இனக்குழுத்
தலைவபராடும்,பவளிஜராடும் ,
திருக்பகாவலூர் மையமாபனாடும்,
ஜதாண்லடமாபனாடும், பெரமான்
ஜபருஞ்பெரலிரும்ஜபாலைபயாடும்
பலகயுற்றிருந்தான்; பபாரிட்டான் என்ை
வரைாற்றுச் ஜெய்திகள் புைநானூறில்
பதிவாகியுள்ைன. இனக்குழுத்
தலைவருடன் ஜெய்த பபார்-புைம்.87,88,89,90; ஜதாண்லடமானுடன்
ஜகாண்ட பலக காரணமாக ஒைலவ தூது
ஜெல்ைல்-புைம்.-பா.-95; கதிர்ஜநல்லின்
ஜெம்மல் மூதூருலடய பவளிருடன்
ஜெய்த பபார்-புைம்.-பா.-97,98;
திருக்பகாவலூலர ஜவன்ைலம -புைம்.பா.-99&93

கனைக்குழுத் தனைவியின் ரமைோண்னமத்
திறன்:
ஒைலவயின் கலை வாழ்வும்
அரசியல் வாழ்வும் ஒன்பைாஜடான்று
பின்னிப் பிலணந்தலவ. புைம்.390&392ம்
பாடல்கள்; ஒரு கிலணப் ஜபாருநன்
பாடுவதாக ஒைலவ பாடியன.
ஜபண்ணாகிய ஒைலவ ஒரு ஆண்
பாடியது பபால் பாடியிருப்பதன்
காரணம் தன் குழுலவச் பெர்ந்த
ஜபாருநனின் நன்றியுணர்லவ
குழுத்தலைவி என்ை முலையில்
மன்னனிடம் இவள் ஜவளிப்படுத்தும்
பமைாண்லம நலடமுலை எனைாம்.
அரசியல் சதோைர்பு:
நாஞ்சில் வள்ளுவலன விட்டு
வடக்கு பநாக்கி பமபை ஜென்ை ஒைலவ
தன் பாணர் குழுபவாடு ஜகாங்கு நாட்டுப்
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கூறுகிைாள். "நுந்லத தந்லதக்கு
இவன்ைந்லததந்லத கண்ணிலமயாமல்
பலகவர் எறிந்த பலடகலை எல்ைாம்
தாபனற்று மாண்டான். அதனால் முதலில்
இவனுக்கு கள்லைக் ஜகாடு "என்கிைாள்.

ஒளனவ அதியன் உறவு:
அதியனுக்கும் ஒைலவக்கும்
இலடயிலிருந்த உைவு தந்லதயின் முன்
நிற்கும் புதல்வரின் உைவு பபான்ைது
என்று அவைது பாடபை பகர்கிைது.
ஒைலவக்கு ஜநல்லிக்கனி ஜகாடுத்த
நிகழ்வு (புைம்.-91) அவர்கைது நட்பின்
ஜநருக்கத்லதக் காட்டுகிைது. உன்
அன்பால் என்ஜொல் தந்லதயர்க்குப்
புதல்வர் ஜொல்லும் ஜொல் பபால் அருள்
சுரக்கும் தன்லமயன என்கிைாள்
(புைம்.92). எனக்கு நீ இனியவன்;
பலகவர்க்கு நீ ஜகாடியவன் (புைம்.பா.-94)
என்கிைாள். அதியலன தாட்பாடு
சின்னீரில் இருப்பினும் களிற்லைக்
ஜகால்லும் முதலை பபான்ைவன்
என்கிைாள்(புைம்.-பா.-104). தீக்கலட
பகால் பபாை அதியனின் வீரமும்
வலிலமயும் மலைந்திருக்கும்(புைம்.-பா.315). அதியனின் மகன் எழினி பிைந்த
பபாது ஒைலவ உடனிருந்தாள்.
அதியனின் இைப்பு வலர அவள் இருப்பு
ஜதாடர்ந்தது. அதியன் இைந்த பபாது
அவள் லகயற்றுப் பாடினாள்(புைம்.-பா.231,232,235). பின்னர் எழினி மன்னனாக
இருந்த காைத்தும் அவள் தகடூரிபைபய
இருந்தாள்(புைம்.-பா.-96,100).

புைம்.-295ல் தன் மகன்
வீரமரணமலடந்தலதக் கண்ட மைக்குடித்
தாயின் ஜமய்ப்பாட்டு மாற்ைத்லத
விதந்பதாதுகிைாள். இது ெமுதாய
மக்கபைாடு அவள் ஜகாண்ட
ஜநருக்கத்தின் விலைபவ.
புைம்.-பா.-311------பபார்க்கைத்தில்
வீரமரணமலடந்து ஈமக்கடன் ஜெய்ய
யாருமற்ை வீரனுக்கு தன் குழுபவாடு
பெர்ந்து இறுதிக்கடன் ஜெய்யும் ெமுதாயக்
கடப்பாடுள்ைவைாக இருக்கிைாள்.
அன்ைாட வாழ்வில் ொமானிய
மக்கபைாடு ஒைலவ ஜகாண்ட
ஜநருக்கமான உைபவ அதியன் இைந்த
பபாது கூடியிருந்து ஒப்பாரி பாட
லவக்கிைது. ஒப்பாரி பாடும் ஜபண்கள்
வட்டமாக அமர்ந்து இருபுைமும்
அருகிருப்பவர் பதாளில் லக பபாட்டுச்
பெர்ந்து தான் குனிந்து இராகத்பதாடு
அழுதுஜகாண்டு பாடுவர்.(புைம்.-பா.-235)

புைவாழ்க்லகயில் ெமுதாயத்பதாடு
ஒைலவ ஜகாண்ட உைவு புைம்.-பா.-286ல்
ஜபாதுமக்களுடன் ஜநருங்கிய
உைவுலடய ஒைலவலயப் பார்க்கிபைாம்.
ஜவற்றி அல்ைது வீரமரணம் தான்
புத்பதள் உைகிற்கு இட்டுச் ஜெல்லும்
என்னும் ஜகாள்லக உலடய
ெமுதாயத்தில் வாழ்ந்தவள் அவள். தன்
மகனின் வீரத்லதப் பபாற்றித் தலைவன்
அவனுக்கு சிைப்பாகக் கள் வழங்குவது
கண்ட மைக்குடித்தாலய அருகிருந்து
ஜநருங்கிப் பார்த்து அவைது
உள்ைக்கிடக்லகலயப் பாடுகிைாள்.

போலிசமோழி அறிந்தவள்:
தம்மபதப் பாடலைத் தழுவி ஒரு
புைப்பாடல் பாடியிருக்கிைாள் ஒைலவ.
அவள் பாலி ஜமாழியும் ஜபௌத்தக்
ஜகாள்லககளும் அறிந்தவள் என்பது
இதனால் புைனாகிைது.
"காடா ஜகான்பைா நாடா ஜகான்பைா
அவைா ஜகான்பைா மிலெயா ஜகான்பைா
எவ்வழி நல்ைவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிைபன." (புைம்.பா.187)

கோைோக இருந்தோலும், நோைோக
இருந்தோலும், ரமைோக இருந்தோலும்,
பள்ளமோக இருந்தோலும்; ஆைவர்
செல்லும் வழினயப் சபோறுத்ரத
நோட்டிற்கு நன்னம வினளயும் என்பது
சபோருள்.

புைம்.-290ல் கரந்லதப்பபார்
ஜதாடங்கப் பபாகிைது. முன்னதாக
தலைவன் எல்பைாருக்கும் கள்
வழங்குகிைான். மக்கைது ஜநருங்கிய
உைவும் பழக்கமும் ஒைலவக்கு
இருந்ததால் அவள் பின்வருமாறு
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ஒளனவக்குப் பிடித்தனவ:
ஒைலவயார் ரசித்துக் கள்
அருந்தியவர். அதியமான் இைந்தவுடன்
அவருக்கு முதலில் நிலனவுக்கு வந்தது
அவன் ஜகாடுத்த கள் தான். தான் பாடிய
ஒப்பாரியில் "கள் ஜகாஞ்ெமாக இருந்தால்
அலத அப்படிபய எனக்குக் ஜகாடுத்து
விடுவான்; மிகுதியான கள் இருந்தால்
என்லனப் பாடச் ஜொல்லிக் பகட்டுக்
ஜகாண்பட அவன் குடித்து மகிழ்வான்"
என்று தான் ஜதாடங்குகிைார்.

"நோகத்தன்னை போகோர் மண்டிைம்
தமரவ ஆயினும் தம்சமோடு செல்ைோ
ரவற்ரறோரோயினும் ரநோற்ரறோர்க்கு
ஒழியும்
ஏற்ற போர்ப்போர்க்கு ஈர்ங்னக நினறயப்
பூவும் சபோன்னும் புைல்பைச் செோரிந்து
..........."என்று பாடுகிைார்.
'அதாவது நாகபைாகத்லதப் பபான்ை
தமிழகம்; மூபவந்தர்க்குரியஜதனினும்
அவர்கள் இயற்லக எய்தும் பபாது
அவர்கபைாடு ஜெல்வதில்லை.
ஜதாடர்பற்ை பவற்றுநாட்டவர் புகுந்து
தமிழகத்லத அடிப்படுத்துவதற்கும்
வாய்ப்புண்டு. எனபவ பார்ப்பனருக்கு
பூவும் ஜபான்னும் தாலர வார்த்து தானம்
ஜெய்க. இரவைர்க்கு அருங்கைம் அருகாது
வீசுக; அதாவது தன்லனப் பபான்ை
பாணர் கூட்டத்திற்கும் வலரயாது வழங்க
பவண்டும். அதுபவ நல்விலன. இைக்கும்
பபாது உயிர்க்குத் துலணயாவது தாம்
ஆற்றும் ஈலகபய. ஒன்று புரிந்து
அடங்கிய இருபிைப்பாைர் முத்தீ பபாை
அழகுை வீற்றிருக்கும்
ஜவண்ஜகாற்ைக்குலட பவந்தர்கபை!'
என்பது ஜபாருள். இப்பாடல்
ஒைலவயின் அரசியல் அறிலவயும்,
தமிழகத்து மக்களின் அன்லைய
நம்பிக்லககலையும், ஜகாள்லககலையும்
ஜதளிவாக்குகிைது. தமிழகத்லத
மூபவந்தர் ஒழிந்த பிை வடநாட்டு
அரெர்கள் அடிப்படுத்தும் முயற்சியில்
இருந்தனர். (பார்ப்பனருக்கு பூவும்
ஜபான்னும் தாலர வார்த்துக் ஜகாடுத்தால்
புண்ணியம் கிலடக்கும் என்று தமிழக
மக்கள் நம்பினர். மூபவந்தரும், ஒைலவ
பபான்ை பாணர், பிை இனக்குழுக்களும்
நால்வருணப்பாகுபாட்லடயும் அந்தணர்
தலைலமத்தன்லமலயயும்
ஏற்றுக்ஜகாண்டனர். மூபவந்தரும்
லவதீகம் பபாற்றினர்.)

விரும்பி ஊன் உணலவ மிகுதியாக
உண்டவர். பெர்ந்து உணவுண்ண
அமர்ந்தால் பருத்த கறித்துண்டுகள்
எலும்பபாடு பெர்ந்தனவாய்
இருப்பலதஜயல்ைாம் ஒைலவக்குக்
ஜகாடுத்து விடுவானாம் அதியமான் .
அதியமானின் தந்லதலம . 'புைவு
நாறும் என்தலை லதவந்தனன்'
என்கிைார். கலைக்குழுத் தலைவியாகிய
தன்பமல் அதியமானுக்கு இருந்த
பற்லையும் பாெத்லதயும் அந்த ஒப்பாரிப்
பாடலில் ஜொல்பைாவியமாகக்
ஜகாடுக்கிைார்.
தமிழ்நாட்டின் ஜவற்றிகரமான
எதிர்காைம் ஒைலவக்குப் பிடித்த கனவு
ஆகும். அரசியலில் ஈடுபட்டிருந்த
இனக்குழுத் தலைவர்கள் , பவளிர்கள் ,
நாஞ்சில் வள்ளுவன் ,அதியமான்
,அவனது மகன் எழினி ,ஜதாண்லடமான்
இைந்திலரயன், பெரன் மாவண்பகா
,பாண்டியன் கானப்பபஜரயில் கடந்த
உக்கிரப்ஜபருவழுதி, பொழன்
இராெசூயம் ஜவட்ட ஜபருநற்கிள்ளி
அலனவருடனும் அவ்வப்பபாது
ஜதாடர்பு ஜகாண்டவள் ஒைலவ
.ஒவ்ஜவாருவருடனும் அவள் ஒரு
தலைலமத் தன்லம வாய்ந்த மதியூகி
பபாை உலரயாடுவலதப் பார்க்கிபைாம்.
புைம்.-367ம் பாடல் தக்க ொன்று.
இப்பாடல் பெரன் மாரிஜவண்பகா,
பாண்டியன் கானப்பபர்தந்த உக்கிரப்
ஜபருவழுதி, பொழன் ராெசூயம்
பவட்டஜபருநற்கிள்ளி ஆகிய மூவரும்
பெர்ந்து இருந்தலமலய அவர்
பாடியதாகக் கூறுகிைது.

ஒரு ெராெரிப் ஜபண்ணாக ெமுதாய
மக்களுடன் ஊடாடிய ஒைலவ; நாஞ்சில்
வள்ளுவனிடம் முதலில் தன்
கலைக்குழுபவாடு ஜென்று பரிசில்
ஜபற்ை பின்னர்; அவள் சுற்றித் திரிந்த
ஜகாங்குநாடு; அங்கு நிகழ்ந்த அரசியல்
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ஜகாந்தளிப்பில்; பவளிர், அதியன்,
மலையமான், ஜதாண்லடமான் , பெரர்,
பொழர் அலனவர்க்கும் இலடபய
நிகழ்ந்த அதிகாரப் பபாட்டியில் சிக்கித்
தத்தளித்துக் ஜகாண்டு இருந்தது,
ஜகாங்குநாடு பெரரால் முற்றிலும்
வெப்படுத்தப்பட்டலதயும், அதியன்
இைப்பில் தன் கண் முன்னர் கண்டாள்.
அதியனின் மகன் எழினி பெரனிடம்
சிற்ைரெனானான். இந்தச் சூழலின்
இறுக்கம் தைர்ந்து
பெரனும்,பொழனும்,பாண்டியனும்
பெர்ந்து இருந்தபபாது ஒைலவ முதிர்ந்த
அரசியல்வாதியாக தமிழகத்தில்
அந்நியரின் ஆதிக்கத்திற்குரிய
பபார்பமகம் சூழ்ந்து இருந்தலமலயக்
கூறி; அவர்கள் ஒற்றுலமலய
வலியுறுத்துகிைாள். அவள் அவ்வாறு
உலரயாட மூபவந்தரும் இடம்
ஜகாடுத்தனர். அன்லைய பதலவ; ஜவற்றி
அல்ைது வீர மரணத்திற்குத் தயாராக
இருக்கும் இலைஞர்கள். அதனால் தான்;

சுட்டும் நிைன் =தமிழகம். அதனால் தான்
குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், ஜநய்தல்
என்று அகப்பாடல்கட்குரிய
கலைச்ஜொற்கலைக் லகயாைாமல்
நாடு=மருதம்; காடு=முல்லை; அவல்
=ஜநய்தல்; மிலெ =மலை என்று
தமிழகம்முழுவலதயும் இரண்டடிக்குள்
அடக்குகிைாள். தமிழகத்து இலைஞர்கள்
எந்த அைவுக்கு வீரயுகக் ஜகாள்லககலை
ஏற்று நடக்கிைார்கபைா; அந்த அைவுக்கு
தமிழகம் நல்ைநிலையில் இருக்கும்
என்பலதப் புைப்படுத்துகிைாள்
முடிவுனர:
தமிழக வரைாற்றில் முதல்
ஜபண்ணியவாதியாகிய ஒைலவ என்னும்
ஆளுலம ஒரு திைலமயான கலைக்குழுத்
தலைவி, ஒரு பதர்ந்த அரசியல்வாதி, ஒரு
ெராெரிப்ஜபண் என்ை மூன்று
பரிமாணங்கலை உள்ைடக்கியது. மூன்று
பட்லடகலைக் ஜகாண்ட கண்ணாடி prism - பபாை. ஊனும், கள்ளும்
விரும்பியவள். பாளி ஜமாழியும்
ஜபௌத்தக் ஜகாள்லகயும் அறிந்தவள்.
தலைசிைந்த பமைாண்லமயாைர். பவளிர்
ஆண்ட நாஞ்சில் நாடு முதல் ஜகாங்கு
நாடு முழுலமயும் சுற்றித் திரிந்தவள்.
ஜதாண்லடமானிடம் தூது ஜென்ைவள்.
அதியனின் அன்பிற்குப் பாத்திரமானவள்.
தந்லத முன் நிற்கும் புதல்வன் பபாை
அவன் ஜொற்பகட்டு நின்ைவள்.
பவளிருடனும், இனக்குழுத்
தலைவருடனும் ஊடாடித் தமிழகத்தின்
நிலைலமலய நன்கு புரிந்து
லவத்திருந்தாள்.

தன் மகன் மன்னனிடம் வாங்கும்
சிைப்பான ெலுலககலைக் காட்டிலும்
அவன் கால்கழி கட்டிலில் ஜவள்ளுலட
பபார்த்திப் ஜபரும்பபறு ஜபை
பவண்டுஜமன்று அவா ஜகாண்ட தாலய
ரசிக்கிைாள்.(புைம்.-286)
தன் மகனின் வீர மரணத்லதக்
பகட்டவுடன் அவனுக்குக் குழந்லதப்
பருவத்தில் பாலூட்டிய தன் வற்றிய
மார்பில் மீண்டும் பால் சுரந்தது என்ை
வீரத் தாலயப் பாடுகிைாள் (புைம்.-295)
கரந்லதப்பபாருக்குக் கிைம்பும்
முன்னர் யாருக்கு முதல் சிைப்பு
ஜெய்யபவண்டும் என்று அறிவுறுத்தி
அந்தப்பபாரில் ஈடுபட இருந்த
வீரக்குடிமகலன ஊக்குகிைாள்.(புைம்.290)

ஒைலவலய முதியவைாக தமிழ்ச்
ெமூகம் சித்தரித்த காரணம் ' பாட்டி ' என்ை
ஜொல்லின் ஜபாருலை மைந்தலம ஆகும்.
எல்ைா முதுஜபண்டிரும் இைலமலயக்
கடந்து தாபன முதுலம அலடவர்.
அவைது இைலமயின் மன அவெத்லத
ஏறிட்டுப் பார்க்கக் கூடத் தயாராக
இல்ைாத ெமூகம் நம்முலடயது என்பலத
நாம் ஜீரணித்துத் தான் ஆகபவண்டும்.
ஒைலவயின் அகவாழ்க்லகயில் அவள்
ஏங்கி ...அழுது ...கணவலனப் பிரிந்து
...தனித்து ...இற்ஜெறிக்கப்பட்டு
...ஆதரவான தாய் அலணப்பும்

அரசியல்வாதியாகிய அவளின்
ெமுதாய ஊடாடல் தமிழகத்திற்கு
வீரர்கள் பதலவ என்பலத உணர்கிைது.
அவள் எழுதிய தம்மபதத் தழுவல்
பாடலில் இடம்ஜபறும் 'ஆடவர்'
பபார்வீரர் ஆவர். அப்பாடலில் அவள்
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கிலடக்காமல் ...ஜநாந்து புைம்புவலதப்
பார்த்பதாம். ஆனாலும் அவைது
காதல்மனம் தன் கணவனின்
இயைாலமலயப் ஜபாருட்படுத்தாமல்
பெர்ந்து இருக்கும் வழிலயபய நாடியது.
ஒைலவக்கு ஜவள்லை ஆலட உடுத்தி
பகால் ஒன்லைப் பிடித்துக் ஜகாண்டு

வலைந்த முதுகுடன் நிற்கும் உருவமாகக்
காட்டுவது அவைது முழுப்
பரிமாணத்லதயும் அறியாபதார் ஜெய்த
ஜெயைாகும் . நமது ெமூகம் தனது
விருப்பத்திற்கு ஏற்பக் ஜகாடுத்த
உருவபம கிழவி உருவம்.

பயன்பட்ை நூல்கள்:
- குறுந்ஜதாலக - திருஜநல்பவலி ஜதன்னிந்திய லெவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்
- அகநானூறு-களிற்றியாலன நிலர - ந.மு.பவங்கடொமி நாட்டார் & ரா.ஜவங்கடாெைம்
பிள்லை (உ.ஆ.) - திருஜநல்பவலி ஜதன்னிந்திய லெவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் - 2009
- அகநானூறு -மணிமிலட பவைம் - ந.மு.பவங்கடொமி நாட்டார் & ரா.ஜவங்கடாெைம்
பிள்லை (உ.ஆ.) - திருஜநல்பவலி ஜதன்னிந்திய லெவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் -2007
- நற்றிலண -கு.ஜவ.பாைசுப்ரமணியன் (உ.ஆ.) - நியூ ஜெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், மதுலர, முதல்
பதிப்பு -2004
- புைநானூறு - கழக ஜவளியீட்டு எண் - 438 - முதற் பதிப்பின் மறு அச்சு - 2007
- புைநானூறு - கழக ஜவளியீட்டு எண் - 598 - முதற் பதிப்பின் மறு அச்சு - 2007
- அரங்க மல்லிகா - ஜபண்ணின் ஜவளியும் இருப்பும் - நியூ ஜெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், ஜென்லன
-முதற்பதிப்பு -2008
- காவ்யா - தமிழிதழ் - ஏப்ரல் - ஜூன் 2018 - சு.ெண்முகசுந்தரம், ஜென்லன.
________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
முலனவர் ெ.கண்மணி கபணென்
kanmanitamilskc@gmail.com
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23 . கவிலதயில் பயின்றுவரும் போவலக

— வைங்னகமோன் இரோம.ரவல்முருகன்

முன்னுனர:
கல்பதான்றி மண்பதான்ைா காைத்து
முன்பதான்றி மூத்த ஜமாழியான
நமதன்லனத் தமிழ்ஜமாழியில்
ஆதிகாைந்ஜதாட்பட கவிலதகளில்
பாவலககள் எவ்வாறு அலமந்துவந்தன
என்பலதயும் தற்பபாது அவற்றின் நிலை
என்ன என்பது பற்றியும் ெற்பை
ஆராய்வபத இக்கட்டுலரயின்
பநாக்கமாகக் ஜகாண்டு ெங்க காைம்
முதல் தற்பபாலதய காைம் வலர ஒருசிை
கவிலத நூல்களில் இைக்கியங்களில்
லகயாைப்பட்டு வந்த பாவலககலை
மட்டும் ெற்பை விைக்கமாகக் காண்பபாம்.

எனவும் 9 அடி முதல் 12 அடி வலர உள்ை
நானூறு பாடல்கள் நற்றிலண எனவும் 4
முதல் 8 அடி வலர உள்ை நானூறு
பாடல்கள் குறுந்ஜதாலக எனவும் 3 முதல்
5 அடி வலர உள்ை நானூறு பாடல்கள்
ஐங்குறுநூறு எனவும் ஜதாகுக்கப்பட்டன.
பெரநாட்டரெர் பதின்மலரப் பற்றி
பதிற்றுப்பத்தும் ெங்க காை மன்னர்கள்
சிற்ைரெர்கலைப் பற்றியும் அவர்கைது
வீரம் பற்றியும் பாடப்பட்ட நானூறு
பாடல்கள் புைநானூறு எனவும்
ஜதாகுக்கப்பட்டன. இலவயாவும்
ஆசிரியப்பா வலகயானாலும் பரிபாடல்
கலித்ஜதாலக இரண்டும் இனிய ஓலெ
நயம் மிகுந்த ஜெய்யுட்கைால்
ஆக்கப்பட்டலவயாகும்.

ெங்ககோைப் போைல்களில் போவனககள்:
ஜபரும்பாைான ெங்ககாை
பாடல்களில் ஆசிரியப்பா வலககபை
பயன்படுத்துப்பட்டுள்ைன. ஆசிரியப்பா
அந்தக் காைகட்டத்திலும் தற்ஜபாழுதும்
கூட மிக எளிலமயாக எழுதக் லகவரும்
என்பதாலும் ெந்தம் இலெ பபான்ைலவ
இதற்குத் பதலவயில்லை என்பதாலும்
இப்பாவலகப் பயன்படுத்தப்பட்டு
வந்திருக்கைாம் என்பை கருதப்பட்டு
வருகிைது. அகநானூறு புைநானூறு
பாடல்களில் காதைானாலும்
வீரமானாலும் இப்பா வலகதான்
துலணஜெய்துள்ைது. ஆசிரியப்பாவின்
அலனத்து வலககளும், நிலைமண்டிை,
அறிமண்டிை, பநரிலெ ஆசிரியப்பா
வலககபை ஜபரும்பாலும் பயன்படுத்தப்
பட்டு வந்துள்ைன. ஈரலெச் சீர்கலை
லவத்து எழுதுவது எளிதாக லகவரப்
ஜபற்ைதால் அவ்வாறு
எழுதப்பட்டிருக்கைாம்.

திருக்குறள்- நோைடியோர்:
திருக்குைளில் குைள்ஜவண்பா
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ைது என்பது
உைகறிந்த உண்லம. இரண்டு அடிகளில்
உைலக அைந்த ஒப்பற்ை நூைாகத்
திருக்குைள் சிைப்பதற்கும் வியப்பதற்கும்
குைள் ஜவண்பாவில் அந்நூல்
அலமந்ததும் ஒரு காரணமாகும்.
குைள்ஜவண்பாவில் சிைந்த ஒரு
நூைாகவும் ஈடு இலணயற்ை நூைாகவும்
திகழும் திருக்குைளுக்கு
அடுத்தநிலையில் யாஜதாரு
குைள்ஜவண்பாவில் எழுதப்பட்ட நூலும்
இல்லை என்பை ஜொல்ைைாம்.
ஜவண்பாவில் எழுதப்பட்ட நாைடியார்
பபான்ை நூல்களும் சிைப்புற்ை நூல்கபை.
சிைப்பதிகோரம்:
இைங்பகாவடிகபை ஜெய்யுள்
வலககளில் புதுலம ஜெய்தவர் எனச்
ஜொல்ைைாம். அவருக்கு முற்பட்ட
புைவர்கள் அகவலையும்
ஜவண்பாலவயுபம ஜபரும்பாலும்
லகயாண்டு வந்தனர்.அதன்பிைகு

எட்டுத் ஜதாலக நூல்களில்
அகப்ஜபாருள் பாடிய ஐந்து நூல்களில் 13
அடி முதல் 31 அடி வலர உள்ை நானூறு
பாடல்களின் ஜதாகுப்பு அகநானூறு
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நாட்டுப்புைப் பாடல்கள் என்ை நிலையில்
ஜபரும்பாைான பாடல்கள்
அலமந்திருந்தாலும் அலவ
ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை. ஆனால்
இைங்பகாவடிகள் சிைப்பதிகாரத்தில்
புதிய பைவலகச் ஜெய்யுள்
வடிவங்கலைக் லகயாண்டுள்ைார்.
கடற்கலரயில் பாடும்
இலெப்பாடல்கலைக் ஜகாண்ட
கானல்வரியிலும் ஆய்ச்சியர் குரலவ
முதலியவற்றிலும் அந்தந்தப் பகுதியில்
வழங்கிய நாட்டுப் பாடலிலிருந்பத புதிய
ஜெய்யுள் வடிவங்கலைத் தந்தார். ஆனால்
இதனுடன் இரட்லடக் காப்பியமாகச்
சிைப்பிக்கப்படும் மணிபமகலையில்
அகவல் மட்டுபம
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

விருத்தம்:
சீவக சிந்தாமணியில் விருத்தம்
என்ை பாவலக பயன்படுத்தப்பட்டது
என்ைாலும் கம்பராமாயணத்தில் தான்
விருத்தம் சிைப்பாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
சூைாமணியும் வலையாபதியும்
விருத்தப்பாவால்
அலமயப்ஜபற்ைலவபய; பின்னர்
நாயன்மார்களின் வரைாற்லைப்
பாடிப்புகழ் ஜபற்ை பெக்கிழாரும்
விருத்தப் பாவலகலயத்தான்
பின்பற்றியுள்ைார். வில்லிப்புத்தூரார்
எழுதிய பாரதமும்
விருத்தப்பாக்களினால் ஆனபதயாம்.
பின்னர் ெந்தப்பாடல்கள் எழுதப்பட்டன.
அருணகிரிநாதர் ெந்தப்பாடல்கள்
எழுதுவதில் சிைந்து விைங்கினார். 16
ஆம் நூற்ைாண்டில் புகபழந்தி என்பவர்
ஜவண்பாலவப் பயன்படுத்தி
நைஜவண்பாலவப் பலடத்துள்ைார்.
காைபமகப்புைவர் பலழய இைக்கிய
மரலப ஒட்டி நூல்கள் எழுதியுள்ைார்.
சிபைலடயிற் சிைந்த காைபமகம்
ஜவண்பாலவபய ஜபரும்பாலும்
பயன்படுத்தியுள்ைார். பிற்காைத்தில்
வந்த தாயுமானவர் இரண்டு
அடிப்பாடல்கைான
கண்ணிப்பாடல்கலைப் பாடியுள்ைார் 389
கண்ணிகள் ஜகாண்ட பராபரக்கண்ணி
இவர் பாடியபத.

பக்திஇைக்கியங்களில் போவனக:
பிற்காைத்தில் வந்த பக்தி
இைக்கியங்களில் இலெப்பாடல்கபை
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
திருக்பகாயில்களில் இலைவலனப்
பாடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஒபர மாதிரியான நலடயில் அலமந்த
மூவாயிரம் பாடல்கள் ஜகாண்ட
திருமந்திரம் அதற்குப் பின்வந்த பக்தி
இயக்கத்திற்கு அடிப்பலடயாக
அலமந்தது என்ைால் மிலகயாகாது.
ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் இலெப்
பாடல்கைாகபவ அலனவரும் பாடும்
வலகயில் பாடல்கலைப்
பதிகங்கைாகவும் பாசுரங்கைாகவும்
எழுதிவந்தனர். புதிய இைக்கிய
வலககள் இலடக்காைத்தில்
பதான்றின.அவற்றில் பைவலகயான
ஜெய்யுள்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
கைம்பகங்களில் ஜவவ்பவறு வலகயான
ஜெய்யுள்வலககள் நிலைந்த நூறு
பாடல்கள் இடம்ஜபற்ைன. அந்தாதி
வலகயிலும் ஜெய்யுள்கள்
யாக்கப்பட்டன. யமகம் எனும்
ஜொல்ைணிகலை அலமத்தும் புைவர்கள்
பாடியுள்ைனர். பின்னர் பரணி
எனப்படும் நூல்வலகயில் இரண்டிரண்டு
அடிகைாைான தாழிலெ எனும்
ஜெய்யுள்வலகப் பயன்படுத்தப்பட்டு
வந்துள்ைது.

இரோமலிங்க அடிகளோர்:
பத்ஜதான்பதாம் நூற்ைாண்டில்
அலனத்துவலகச் ஜெய்யுள்களுபம
லகயாைப்பட்டுள்ைன. இராமலிங்க
அடிகைார் எழுதிய பாடல்களில்
அகவற்பாக்கள்
விருத்தங்கபைாடில்ைாமல்
இலெப்பாடல்களின் வடிவங்கைான
கும்மி, சிந்து, கண்ணி மற்றும்
கீர்த்தலனகளும் காணப்படுகின்ைன.
பின்பு வந்த ஜபரும்பாைான கவிஞர்கள்
இலெப்பாடல்கள் கீர்த்தலனகலைபய
பாடியுள்ைனர்.
போரதியோர்:
பாரதியார் வந்தபிைகுதான்
பாடல்களில் புரட்சியும் வந்தது.
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ெந்தப்பாடல்களுக்கு முன்பனாடி என்பை
பாரதிலயச் ஜொல்ைைாம்
அருணகிரிநாதர் ெந்தப்பாடல்கலைப்
பாடினாலும் ொதாரணப் பாமரமக்கலைச்
ஜென்ைலடந்தலவ பாரதியின்
பாடல்கபை. விருத்தப்பாடல்கள்
ெந்தப்பாடல்கள் இலெப்பாடல்கள்
ஜநாண்டிச்சிந்து என எல்ைா வலகப்
பாடல்கலையும் எழுதிச் சிைந்தவர்
பாரதியாபர. இவருக்குப் பின்
வந்தவர்களும் ஜபரும்பாலும் இவலரப்
பின்பற்றிபய எழுதிவந்துள்ைனர். அறுசீர்
எழுசீர் மற்றும் எண்சீர்
விருத்தப்பாடல்கலைபய

ஜபரும்பாைாபனார் பயன்படுத்தி
வந்துள்ைனர்.
முடிவுனர:
எந்தவலகப் பாவலகயாக
இருப்பினும் ொதாரண மக்களுக்கும்
எளிதில் புரியும் வண்ணம் எழுதுவபத
சிைந்தது. எனினும் ஒரு கவிஞன்
என்பவன் அலனத்து வலகப்
பாவலககலையும் எழுதத் ஜதரிந்திருக்க
பவண்டும். இதுபவ தமிழ் மரலப
என்றும் காக்கும் வழிகளில் ஒன்ைாகும்.

152

24 . ெங்க இைக்கியத்தில் கோசு

— முனைவர்.ப.போண்டியரோெோ

ெங்க இைக்கியத்தில், காசு என்ை ஜொல்லைப் பற்றிய குறிப்புகள் 14 இடங்களில்
கிலடக்கின்ைன. இந்தக் குறிப்புகளின் மூைம் ெங்ககாைத்தில் காசு என்ை ஜொல்
எந்தப்ஜபாருளில் வழங்கப்பட்டது என்பலதக் காண்பபாம்.
இந்தப் பதினான்கு குறிப்புகளில் ஏழு இடங்களில், காசு என்பது ஜபண்கள்
இடுப்பில் அணியும் ஓர் அணிகைத்தில் பகாக்கப்படும் உறுப்பாகபவ கூைப்பட்டிருக்கிைது.
அலவ:
1. பல் கோசு நினரத்த சில் கோழ் அல்குல் - திரு 16
2. கோழ் சபயல் அல்குல் கோசு முனற திரியினும் - நற் 66/9
3. சபோைம் பசும் போண்டில் கோசு நினர அல்குல் - ஐங் 310/1
4. உடுத்தனவ, னகவினை சபோலிந்த கோசு அனம சபோைம் கோழ் ரமல் - கலி 85/3
5. பல் கோசு நினரத்த ரகோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 75/19
6. சபோைம் கோசு நினரத்த ரகோடு ஏந்து அல்குல் - அகம் 269/15
7. சபோைம் செய் பல் கோசு அணிந்த அல்குல் - புறம் 353/2
இங்பக, அல்குல் என்பது இடுப்லபச் சுற்றி,
இடுப்புக்கும் ெற்றுக் கீழான பகுதிலயக் குறிக்கும்.
இன்லைக்குப் ஜபண்கள் இடுப்பில் ஒட்டியாணம்
அணிந்திருப்பது பபாை, ெங்க காைத்துப் ஜபண்கள்
தம் இடுப்புக்குச் ெற்றுக் கீபழ, காசுகலைக் பகாத்துச்
ஜெய்த ஓர் அணிகைலன அணிந்திருக்கின்ைனர்
என்பது ஜதளிவாகிைது.
இந்தக் காசுகள் என்ன வடிவத்தில் இருந்தன
என்பதலனயும் இந்தக் குறிப்புகளினின்றும்
அறியைாம்.
இந்தக் காசுகள் முட்லட அல்ைது உருண்லட வடிவில் இருந்ததாகவும் ஜபரும்பாலும்
ஜபான்னால் ஜெய்யப்பட்டதாகவும் பை குறிப்புகள் குறிப்பிடுகின்ைன.
[1] இந்தக் காசுகள் குமிழம்பழம் பபால் இருந்தன என்கிைது நற்றிலண.
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இனழமகள்
சபோன் செய் கோசின் ஒண் பழம் தோஅம்
குமிழ் தனைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் - நற் 274/3-5
அணிகைன் அணிந்த ஒரு ஜபண்ணின்
ஜபான்னால் ஜெய்யப்பட்ட காசு பபான்று ஒள்ளிய பழங்கள் உதிரும்
குமிழமரங்கள் ஜெறிந்துவைர்ந்த, சிறிதானவும் பைவானதுமான வழிகள்

எனபவ, இந்தக் காசுகள் குமிழம்பழம் உருவில் இருந்தன. குமிழ் என்ைாபை உருண்லட
என்று ஜபாருள்.
[2] இந்தக் காசுகள் ஜநல்லிக்காய் பபால் இருந்தன என்கிைது அகநானூறு.

அ.

கனை அனர
புல் இனை சநல்லி புகர் இல் பசும் கோய்
கல் அதர் மருங்கில் கடு வளி உதிர்ப்ப
சபோைம் செய் கோசின் சபோற்ப தோஅம் - அகம் 363/5-8
திரண்ட அடிமரத்லதயும்
சிறிய இலையிலனயும் உலடய ஜநல்லியின் வடு அற்ை பசிய காய்கள்
கற்கலையுலடய ஜநறிகளில் கடிய காற்று உதிர்த்தைால்
ஜபான்னால் ஜெய்த காசுப் பபாை அழகுைப் பரவிக்கிடக்கும்.
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ஆ.

புறவு குயின்று உண்ை புன் கோய் சநல்லி
ரகோனை உதிர்த்த குவி கண் பசும் கோய்
அறு நூல் பளிங்கின் துனள கோசு கடுப்ப - அகம் 315/10-12
புைா துலைத்து உண்ட புல்லிய காய்கலையுலடய ஜநல்லியின்
பமல்காற்று உதிர்த்திட்ட குவிந்த கண்ணிலனயுலடய பசிய காய்கள்
அறுந்து பபான நூலிலிருந்த உருண்ட பளிங்கின் துலையிட்ட காசுகலை ஒப்ப
இந்தக் காசுகள் பளிங்கினால் ஜெய்யப்பட்டு நூைால் பகாக்கப்பட்டலவ.
ஜநல்லிக்காய்கள் துலையிட்ட காசுகலைப் பபான்று இருந்தன என்ை ஒப்புலம எவ்வைவு
ெரியாக இருக்கிைது என்று பாருங்கள்.
[3] இந்தக் காசுகள் பவப்பம்பழம் பபால் உருண்டு இருந்தன என்கிைது குறுந்ஜதாலக.

கிள்னள
வனள வோய் சகோண்ை ரவப்ப ஒண் பழம்
புது நோண் நுனழப்போன் நுதி மோண் வள் உகிர்
சபோைம் கை ஒரு கோசு ஏய்க்கும் - குறு 67/2-4
கிளியானது
தன் வலைந்த அைகில் ஜகாண்டிருக்கும் பவம்பின் ஒளிவிடும் பழம்
புதிய நூலில் பகாப்பதற்காக முலன சிைந்த நன்ைாக வைர்ந்த நகங்களில் ஜகாண்ட
ஜபான் அணிகைத்தின் ஒரு காசிலனப் பபான்றிருக்கும்.
[4] இந்தக் காசுகள் ஜகான்லையின் ஜமாட்டுக்கள் பபால் இருந்தன என்கிைது இன்ஜனாரு
குறுந்ஜதாலகப் பாடல்

கோசின் அன்ை ரபோது ஈன் சகோன்னற - குறு 148/3
காலெப் பபான்ை ஜமாட்டுக்கலை ஈன்ை ஜகான்லை
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[5] சிை காசுகள் மணிகைால் ஜெய்யப்பட்டிருக்கும்.

குயில் கண் அன்ை குரூஉ கோய் முற்றி
மணி கோசு அன்ை மோல் நிற இரும் கனி
உகோஅ சமன் சினை உதிர்வை கழியும் - அகம் 293/6-8
குயிலின் கண்லணப் பபான்ை நிைமுள்ை காய்கள் முற்றி
மணியினால் ஜெய்யப்பட்ட காசுகலைப் பபான்ை கரிய நிைத்திைான ஜபரிய கனிகள்
உகாவின் ஜமல்லிய கிலைகளினின்றும் உதிர்ந்து ஒழியும்
[6] சிை காசுகள் வட்டமாகத் தட்லட வடிவிலும் இருந்திருக்கின்ைன என்று
எண்ணத்பதான்றுகிைது.

சபோைம் பசும் போண்டில் கோசு நினர அல்குல் - ஐங் 310/1

156

ஜபான்னாற் ஜெய்த புதிய வட்டவடிவக் காசுகலை வரிலெயாகக் பகாத்த வடம் தவழும்
அல்குல்
பாண்டில் என்பது வட்டம் என்ை ஜபாருள் தரும். இது இன்லைய காசுமாலைலய ஒக்கும்.

பாண்டில் என்பது ஜபண்கள் அணியும் ஓர் அணிகைன் என்பார் ஜபருமலழப்புைவர்
பொமசுந்தரனார்.
அப்படிஜயனில் பாண்டில் காசுவும் ஏலனய காசுகலைப் பபால் உருண்லட
வடிவினதாகபவ இருந்திருக்கைாம்.
[7] இதுவலர காசு என்பது ஜபண்கள் இடுப்பில் அணியும் பமகலையில் பகாப்பது என்று
அறிந்பதாம்.
ஆனால் சிறுவர்கள் காலில் அணியும் ஜகாலுசு என்ை கிண்கிணியிலும் காசுகள்
பகாக்கப்படும் என்று குறுந்ஜதாலக கூறுகிைது.

செல்வ சிறோஅர் சீறடி சபோலிந்த
தவனள வோஅய சபோைம் செய் கிண்கிணி
கோசின் அன்ை ரபோது ஈன் சகோன்னற - குறு 148/1-3
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ஜெல்வர்களின் சிறுவர்களின் சிறிய கால்களில் அழகுை விைங்கிய
தவலையின் வாலயப் பபான்ை ஜபான்னால் ஜெய்த ெதங்லகயின்
காலெப் பபான்ை அரும்புகலை ஈன்ை ஜகான்லை
எனபவ, ெங்க காைத்தில் காசு என்பது முட்லட வடிவத்தில் அல்ைது உருண்லடயாக
இருந்திருக்கிைது.
மிகப் ஜபரும்பாலும் தங்கத்தால் ஜெய்யப்பட்டிருக்கிைது.
பளிங்கு, மணிகள் ஆகியவற்ைாலும் காசு ஜெய்யப்பட்டிருக்கிைது.
ஜபண்கள் இடுப்பில் அணியும் பமகலையிலும், சிறுவர்கள் காலில் அணியும் ஜகாலுசிலும்
காசுகள் பகாக்கப்பட்டிருக்கின்ைன.
காசு என்பது பணமதிப்பு உலடயது என்பைா, ஜகாடுக்கல்வாங்கலில்
பயன்படுத்தப்பட்டது என்பைா ெங்க இைக்கியங்கள் ஜதரிவிக்கவில்லை.

குறிப்பு: என்னுலடய இலணயதைமான sangacholai.in என்பதில் பெர்க்கப்பட்டு
உருவாகிவரும் ெங்க இைக்கிய அருஞ்ஜொற்கைஞ்சியம் என்ை பகுதியில் கா என்ை
எழுத்துக்குரிய காசு என்ை ஜொல்லுக்கான விைக்கவுலர இது.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: முலனவர்.ப.பாண்டியராஜா
pipiraja@gmail.com
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
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25 . ெங்க இைக்கியத்தில் வண்டியும் ெக்கரமும்

— திருத்தம் சபோன். ெரவைன்

முன்னுனர:
வண்டி என்று ஜொன்னவுடன்
இக்காைத்து மக்களுக்கு உடபன
நிலனவுக்கு வருவது என்னபவா ஈர்லவ
(டூவீைர் / ஜமாஜபட்) தான். அதிக வெதி
ஜகாண்டவர்களுக்கு நால்லவ (கார்)
நிலனவுக்கு வரும். ஆனால்
இலவஜயல்ைாம் எத்தலன
நூற்ைாண்டுகலைக் கடந்து
எப்படிஜயல்ைாம் உருமாறி நம்முன்னால்
வந்து நின்ைன என்ை வரைாறு நம்மில்
பைபபருக்குத் ஜதரியாது. உண்லமயில்
வண்டிகளின் ஆதி பதாற்ைம் பற்றிய
ெரியான காை ஆய்வு என்பது
முழுலமயாகச் ஜெய்யப்படவுமில்லை
இதுவலரயிலும் அறியப்படவுமில்லை.
இவ் ஆய்வுகலைச் ஜெய்யப் புகுந்பதாரும்
கீலழநாடுகளின் பண்பாடுகலைப் பற்றி
முழுலமயாக அறிந்துஜகாள்ைாமல்
அலரகுலையாக ஆய்வுஜெய்து தமது
முடிவுகலை அறிவித்திருக்கின்ைனர்.

கண்டுபிடிக்கப் பட்டபின்னர் அலவ
முதன்முதலில் மண்பாண்டத்
ஜதாழிலில்தான் பயன்படுத்தப்
பட்டஜதன்று வரைாற்று ஆய்வாைர்கள்
கூறுகின்ைனர். இந்நிலையில், ெக்கரங்கள்
எப்பபாது எங்பக யாரால் முதலில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? இச்
ெக்கரங்கலைக் ஜகாண்டு யார்
முதன்முதலில் மண்பாலனகலைச்
ஜெய்தார்கள்? என்ை பகள்விகளுக்கு
மிகச்ெரியான ஆதாரங்களுடன் கூடிய
விலடயிலன இதுவலர எந்தஜவாரு
ஆய்வாைரும் முன்லவக்கவில்லை
என்பபத உண்லமயாகும்.
முன்ஜபாரு காைத்தில் இந்தியா
முழுவதிலும் தமிழர்கபை
வாழ்ந்திருந்தனர் என்பது நான்கு கடவுள்
- பகுதி 3 - ஜதால்தமிழகம் என்ை
ஆய்வுக்கட்டுலரயில் பை ொன்றுகளுடன்
காட்டப்பட்டுள்ைது. ஏைத்தாழ 4000
ஆண்டுகளுக்கும் பமைான வரைாறு
ஜகாண்ட ஜதால்தமிழர் பண்பாட்டில்
வண்டிகளும் ெக்கரங்களும்
எவ்வலகயான பயன்பாட்டில் இருந்தன
என்பதற்குச் ெங்க இைக்கியங்கலைத்
தவிர பவறு உறுதியான ஆதாரங்கள்

ெக்கரங்களின் கண்டுபிடிப்பிற்குப்
பிைபக வண்டிகள் கண்டறியப்பட்டு
அவற்றில் ெக்கரங்கலைப்
பயன்படுத்தினர் என்ை கருத்பத வலுவாக
எங்கும் நிைவுகிைது. அதாவது ெக்கரங்கள்
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கிலடக்காத நிலைபய
இதுநாள்வலரயிலும் இருந்து வந்தது.
ஆனால் தற்பபாது ஆதிச்ெநல்லூர் மற்றும்
கீழடியில் நடத்தப்பட்ட
அகழ்வாய்வுகளில் கிலடத்த
ஜதால்ஜபாருள் எச்ெங்கள், இைக்கிய
ஆதாரங்களுக்குத் துலணயாக நின்று
பமலும் வலுபெர்க்கத் துவங்கியுள்ைன.
இந்நிலையில், ெங்க இைக்கிய
ஆதாரங்கள் மற்றும் அகழ்வாய்வு
முடிவுகலை அடிப்பலடயாகக் ஜகாண்டு
ெங்ககாைத் தமிழரின் பண்பாட்டில்
வண்டியும் ெக்கரங்களும் புழங்கப்பட்ட
நிலையிலனப் பற்றிய ஒரு ஜதளிவான
பார்லவயிலனக் காட்டுவபத இக்
கட்டுலரயின் பநாக்கமாகும்.

ெங்க இைக்கியத்தில் வண்டி:
ெங்க இைக்கியத்தில் வண்டி
ஜதாடர்பான பை பாடல்கள் உள்ைன.
ஆனால் ஒரு பாடலில் கூட வண்டி என்ை
ஜொல் பயிைப்படவில்லை. பாண்டில்,
பதர், லவயம், ெகடம், ொகாடு, ஒழுலக
பபான்ை பை ஜபயர்கைால் வண்டியானது
குறிக்கப்ஜபற்றுள்ைது. வண்டிலயப்
பற்றிப் பை ெங்கப் பாடல்கள் கூறினாலும்
ஜபரும்பாணாற்றுப்பலடயில்தான்
விரிவான ஜெய்திகலைக் காணமுடிகிைது.
காலைமாடு பூட்டிய வண்டியிலனக்
லகக்குழந்லதயிலனக் ஜகாண்ட
ஜபண்ஜணாருத்தி ஓட்டிச்ஜென்ை
நிகழ்விலன அப்படிபய நம்
கண்முன்னால் ஜகாண்டுவரும்
ெங்கப்பாடல் வரிகள் கீபழ
ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.

.... சகோழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நினை ஆரத்து
முழவின் அன்ை முழு மர உருளி
எழூஉ புைர்ந்து அன்ை பரூஉ னக ரநோன் போர்
மோரி குன்றம் மனழ சுமந்து அன்ை
ஆனர ரவய்ந்த அனற வோய் ெகைம்
ரவழம் கோவைர் குரம்னப ஏய்ப்ப
ரகோழி ரெக்கும் கூடு உனை புதவின்
முனள எயிற்று இரும் பிடி முழந்தோள் ஏய்க்கும்
துனள அனர சீறுரல் தூங்க தூக்கி
நோைக மகளிர் ஆடுகளத்து எடுத்த
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து
கோடி னவத்த கைன் உனை மூக்கின்
மகவு உனை மகடூஉ பகடு புறம் துரப்ப .... - சபரும். 46
பதாற்ைமானது கருநிைக் குன்றின்பமல்
ஜவண்பமகங்கள் இருப்பலதப் பபாைத்
பதான்றியது. வண்டியின் பின்புைத்தில்
இருந்த பகாழிகள் தங்கும் கூடானது
யாலனகலைத் துரத்தும் பதாட்டக்
காவைர்கள் தங்குகின்ை உயரமான
குடிலெயிலனப் பபாை ஆலரயின் பமல்
பதான்றியது. சிறிய மருப்பிலனக்
ஜகாண்ட ஜபண்யாலனயின்
முழங்காலைப் பபாைத் பதான்றிய ஒரு
சிறிய உரைானது வண்டியில் கட்டித்
ஜதாங்கவிடப் பட்டிருந்தது. நாடகமாடும்
ஜபண்கள் ஆடும்பபாது தம்லகயில்
எடுத்து வாசிக்கும் சிறியபலையிலனப்
பபாைத் பதான்றிய புளித்த
பமார்க்கஞ்சிலயக் ஜகாண்ட

ஜபாருள்விைக்கம்: அந்த வண்டிச்
ெக்கரத்தின் சூட்டானது ஜபருத்திருந்தது.
ஆரக்கால்கள் திருத்தப்பட்டிருந்தன.
உருளியானது ஒபர மரத்தில்
ஜெய்யப்பட்டு பார்ப்பதற்கு முரசிலனப்
பபாைத் பதான்றியது. வண்டியின்
பாரானது கலணயமரம்பபாை பருத்த
கழியினால் ஜெய்யப்பட்டு இருந்தது.
வண்டியின்பமல் இருந்த ஆலரயின்பமல்
பசுந்தாள்கலைக் குவித்து இருந்தனர்.
இத்தாள்கள் உைர்ந்து கருத்துப்பபான
நிலையில், ஆலரக்குபமைாக
ஜவண்ணிைத் துணியாைான
ஜபாதிமூட்லடகள் கயிற்ைால்
கட்டிலவக்கப்பட்டு இருந்த
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மண்பாலனயானது ஜவண்ணிைத்
துணிலயக்ஜகாண்டு மூடி கயிற்ைால்
கட்டப்பட்டிருக்க, லகயில்
குழந்லதலயக் ஜகாண்ட

அப்ஜபண்ணானவள் வண்டியின்
முன்னால் இருக்கும் வலைந்த பகுதியில்
அமர்ந்தவாறு காலைமாட்டிலனத் துரத்தி
ஓட்டிக் ஜகாண்டிருந்தாள்....

வண்டியின் பயன்போடுகள்:
ெங்ககாைத் தமிழர்கள் என்ஜனன்ன
வலகயான வண்டிகலைப்
பயன்படுத்தினர் என்பலதச் ெங்க
இைக்கியங்களில் இருந்து
அறிந்துஜகாள்ை முடிகிைது.
காலைமாட்டு வண்டி மற்றும் குதிலர
வண்டிகலை இழுலவக்குப்
பயன்படுத்திய ஜெய்திகலைக் கூறும்
ெங்கப் பாடல்கள் பை உள்ைன. இவற்றில்
காலைமாடு பூட்டிய வண்டிகலைப்
பாரம் சுமந்து ஜெல்வதற்கும் குதிலர
வண்டிகலை மனிதர்கள் பயணம்
ஜெய்வதற்கும் பயன்படுத்தி உள்ைனர்.
இலதப் பற்றிச் ெங்கப் பாடல்கள் கூறும்
ஜெய்திகலை இங்பக காணைாம்.

அலழக்கப்பட்டனர். ெங்க இைக்கியப்
பாடல்களில் உமணர்களின் உப்பு வண்டி
மிகப்பரவைாகப் பபெப்பட்டுள்ைது.
ஒருசிை பாடல்கலை மட்டும் இங்பக
ொன்ைாகக் காணைாம்.

இரும் கனர நின்ற உப்பு ஒய் ெகைம் குறு.165
உப்பு ஒய் ெோகோட்டு உமைர் கோட்ை புறம்.313
உவர் வினள உப்பின் உழோஅ உழவர்
ஒழுனக உமைர் –
நற்.331
இக்காைத்தில்
இருப்பலதப்பபான்ை தார்ச்ொலைகள்
ெங்ககாைத்தில் இல்லை. ஆனால்
கற்கலை மண்ணில் ஜதாடர்ச்சியாகப்
பதித்து அவற்றின்பமல் மணலைக்
ஜகாட்டிப் பரப்பிச் ொலைகள்
அலமத்திருக்க பவண்டும் என்ை கருத்து
பதான்றுகின்ைது. காரணம் கீழ்க்காணும்
ெங்க இைக்கியப் பாடல்கள் ஆகும்.

அ. உப்புவண்டி:
ெங்ககாைத்தில் ஜபாதுமக்கள் ஒரு
மாட்டுவண்டியில் என்ஜனன்ன
திலணகலை எப்படிஜயல்ைாம்
ஏற்றிக்ஜகாண்டு ஜென்ைனர் என்பலத
பமற்கண்ட ஜபரும்பாணாற்றுப்பலட
பாடலின் மூைம் அறிந்துஜகாள்ை
முடிகிைது. அதுமட்டுமின்றி, கடலில்
விலையும் உப்பிலனச் ொத்தர்கள்
(வணிகர்கள்) மாட்டுவண்டிகளில்
ஏற்றிக்ஜகாண்டு ஜென்று ஊருக்குள்
விற்ைனர். உமண் என்பது உப்பிலனக்
குறிக்கும் என்பதால் உப்பு விற்கும்
ொத்தர்கள் உமணர் என்று

... விரி மைல் சஞமர கல் பக நைக்கும்
சபருமிதப் பகட்டுக்குத் துனறயும்
உண்ரைோ –
புறம்.90
வண்டிகள் ொலையில்
ஜெல்லும்பபாது பரப்பியிருந்த
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மணலின்பமல் ெக்கரங்கள் ஏறுதைால்
ஓலெயுண்டாகவும் கற்கள் பிைந்து
உலடயவும் ஜபருமிதத்துடன்
நடந்துஜெல்லும் காலைமாட்டுக்குத்
துலையும் உண்டா?என்று பமற்பாடல்
வரிகள் கூறுகின்ைன.

ஜகாள்ளும். பாரம் அதிகமாக இருப்பின்
சிக்கிய ெக்கரங்கலை மீட்டு எடுத்து
பமபைற்றுவதற்கு காலைமாடும் ெரி
மற்ைவர்களும் ெரி மிகவும்
சிரமப்படுவார்கள். இலதப் பற்றிய
ஜெய்திகலைக் கூறும் சிை பாடல்கள்
கீபழ தரப்பட்டுள்ைன.

உமைர் சவண் கல் உப்பின் சகோள்னள
ெோற்றி
கை நினர கிளர்க்கும் சநடு சநறி ெகைம்
மைல் மடுத்து உரறும் ஓனெ கழனி
கரும் கோல் சவண்குருகு சவரூஉம் –
நற்.4

கழி உப்பு முகந்து கல் நோடு மடுக்கும்
ஆனரச் ெோகோட்டு ஆழ்ச்சி ரபோக்கும்
உரன் உனை ரநோன் பகட்டு அன்ை எம்
ரகோன் –
புறம்.60
(ஜபாருள்: உப்பங்கழியில் இருந்து
உப்பிலன ஏற்றிக்ஜகாண்டு மலைநாடு
ஜெல்லும்வழியில் வண்டியின் ெக்கரம்
பெற்றில் சிக்கிக்ஜகாள்ை, அதலனத் தனது
வலிலமயால் ஜவன்று மீட்ஜடடுக்கும்
எருதிலனப் பபான்ை ஜபரும்
வலியுலடய எனது தலைவன்...)

உமணர்கள் உப்பிலன ஏற்றிய
வண்டிகள் ஜெல்லும் நீண்ட வழியில்
மணலின்பமல் ெக்கரங்கள் ஏறும்பபாது
உண்டாகிய ஜபரும் ஓலெயிலனக் பகட்டு
வயலில் இருந்த குருகினங்கள் அஞ்சிப்
பைந்தன என்று பமற்பாடல் வரிகள்
கூறுகின்ைன.

சநய்தல் மரபின் நினர கள் செறுவின்
வல் வோய் உருளி கதுசமை மண்ை
அள்ளல் பட்டு துள்ளுபு துரப்ப
நல் எருது முயலும் அளறு ரபோகு
விழுமத்து
ெோகோட்ைோளர் கம்பனை அல்ைது பூெல்
அறியோ ...பதி.27

பமற்காணும் பாடல்களில் இருந்து,
ெங்க காைத்தில் உமணர்கள் தங்களின்
உப்புவண்டிப் பபாக்குவரத்திற்காக
இதுபபான்ை கல்-மணல் ொலைகலை
அலமத்துப் பயன்படுத்திருக்கைாம்
என்று பதான்றுகிைது. என்னதான் கல்மணல் ொலைகலை அலமத்தாலும்
மலழயினால் அரிப்பு ஏற்பட்டு
ொலைகள் சீர்ஜகடத் தான் ஜெய்யும்.
இதனால் ஆங்காங்பக பெற்றுநிைம்
உண்டாகத் தான் ஜெய்யும். வண்டிகள்
உப்பிலனச் சுமந்து ஜெல்லும்பபாது
வழியில் இருக்கும் பெற்றில் சிை
பநரங்களில் வண்டிச் ெக்கரங்கள் சிக்கிக்

(ஜபாருள்: களிப்பான பெற்றில்
வண்டியின் ெக்கரங்கள் சிக்கிக்ஜகாள்ை,
எருதிலனயும் வண்டியிலனயும் மீட்க
முயல்கின்ை வண்டிக்காரர்கள் எழுப்பும்
பபபராலெ அல்ைது பவபைாலெயிலனக்
பகட்டறியாத....)
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ஆ. குதினர வண்டி:
ெங்ககாைத்தில் தமிழர்கள்
குதிலரகளின்பமலும் குதிலரகள் பூட்டிய
வண்டிகளிலும் ஏறிப் பயணம் ஜெய்தனர்
என்று "ெங்க இைக்கியத்தில் விைங்கியல் குதிலர" என்ை ஆய்வுக் கட்டுலரயில்
விரிவாகக் கண்படாம். ெங்க
இைக்கியத்தில் "பதர்" என்று
கூைப்படுவதான குதிலர வண்டி
ஜதாடர்பாகக் கூைப்பட்டுள்ை
ஜெய்திகலை இங்பக காணைாம்.

ஒத்திருக்கும். குதிலர வண்டிகளின்
ஆழிக்கு இன்னுபமார் எடுத்துக்காட்டு
ஜொல்ைபவண்டும் என்ைால், திருமாலின்
லகயிலிருக்கும் ெக்கரப்பலடயிலனச்
ஜொல்ைைாம். இத்தலகய ெக்கரங்கலை
வள்வாய் ஆழி (கூரிய வாயிலனக்
ஜகாண்ட ெக்கரம்) என்றும் பநமி என்றும்
ெங்க இைக்கியம் குறிப்பிடுகிைது.

ரதரும் ஓவத்து அன்ை ரகோப செம் நிைம்
வள்வோய் ஆழி உள் உறுபு உருள கைவுக அகம்.54

குதிலர வண்டிலய ஓட்டுபவலன
வைவன் என்று ெங்க இைக்கியம்
குறிப்பிடுகிைது. காலைமாடுகலைப்
பபாைபவ குதிலரகள் ஓட்டத்தின்பபாது
தைர்ந்தால் அவற்லைக் குத்துக்பகால்
ஜகாண்டு வைவர்கள் குத்துவார்கள்.
குதிலரவண்டி வருவதலனப் பிைர்
அறிந்து ஜகாள்வதற்காக குதிலரயின்
கழுத்திலும் வண்டியிலும் ஒலிக்கின்ை
பை மணிகலைக் பகார்த்துத் ஜதாங்க
விட்டிருப்பார்கள். இச்ஜெய்திகலை
எல்ைாம் கீழ்க்காணும் நற்றிலணப்
பாடலில் இருந்து ஜதரிந்துஜகாள்ை
முடிகிைது.

வள்வோய் ஆழி உள் வோய் ரதோயினும்
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ை சபோைம் பனை
கலிமோ ... –
நற்.78
குதிலர வண்டி பவகமாக
ஓடும்பபாது வண்டிச் ெக்கரங்களின்பமல்
இருந்த தகடுகளில் கதிஜராளி பட்டுத்
தகதகஜவன ஒளிர்ந்தது. இதனால்
இதலன இைம்பிலையுடன் ஒப்பிட்டுக்
கூறுகிைது கீழ்க்காணும் பாடல்.

இளம் பினற அன்ை விளங்கு சுைர் ரநமி ..
- குறு.189

வள் வோய் ஆழி உள் வோய் ரதோயினும்
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ை சபோைம் பனை
கலிமோ
வைவன் ரகோல் உற அறியோ
உரவு நீர் ரெர்ப்பன் ரதர் மணி குரரை நற்.78

ெக்கரங்களில் பல்பபான்ை
அலமப்புக்கள் இருந்த காரணத்தினால்
குதிலர வண்டிகள் ஜெல்லும்வழியில்
வைர்ந்திருக்கும் ஜெடிஜகாடிகள், பயிர்கள்
மற்றும் பூக்கள் வண்டிச் ெக்கரங்களின்
வாய்ப்பட்டு அறுபடும். இச்
ஜெய்திகலைக் கீழ்க்காணும் ெங்கப்
பாடல்களில் இருந்து அறிந்துஜகாள்ை
முடிகிைது.

குதிலர வண்டியின் ெக்கரமானது
மாட்டுவண்டிலயப் பபாைன்றி
ஜமலிதாக இருக்கும். மணற்பாங்கான
ஜநய்தல் நிைங்களில் ஜெல்லும்பபாது
ெக்கரங்கள் மணலில் புலதந்துவிடாமல்
இருப்பதற்கு ஏதுவாக ெக்கரங்களின்
பமல்வலைவில் அரத்தின் வாய்பபான்ை
கூரிய பை பற்கலை வரிலெயாகக்
ஜகாண்ட இரும்பினாைான பட்லடத்
தகடுகள் ஜபாருத்தப்பட்டு இருக்கும்.
ஏைத்தாழ இவ் அலமப்பானது
பெறுநிலைந்த வயலில் உழுவதற்குத்
தற்காைத்தில் பயன்படுகின்ை நுகத்பதரின்
(டிராக்டர்) ெக்கரங்களின் அலமப்பிலன

அடும்பு சகோடி துமிய ஆழி ரபோழ்ந்து
அவர்
சநடும் ரதர் இன் ஒலி இரவும் ரதோன்றோ நற்.338
இளம் பினற அன்ை விளங்கு சுைர் ரநமி
விசும்பு வீழ் சகோள்ளியின் னபம் பயிர்
துமிப்ப.. –
குறு.189

163

பூண் வனைந்து அன்ை சபோைம் சூட்டு
ரநமி
வோள்முகம் துமிப்ப வள்இதழ் குனறந்த
கூனழசநய்தலும்... –
குறு.227

மலழபநரத்தின்பபாது எழுப்பும்
ஓலெயிலனப் பபாை இருந்ததாகக்
கீழ்க்காணும் பாடல் கூறுகிைது.

விடு வினெ குதினர விைங்கு பரி முடுக
கல் சபோருது இரங்கும் பல் ஆர் ரநமி
கோர் மனழ முழக்கு இனெ கடுக்கும்
முனை நல் ஊரன் புனை சநடும் ரதரர அகம்.14

மலைக்குன்றில் இருந்து
கீழ்பநாக்கி பவகமாக இைங்கும்பபாது
குதிலரவண்டியின் ெக்கரங்கள் எழுப்பிய
கடகட ஓலெயானது கார்முகில்கள்

இ. வில்வண்டி:
தற்காைத்தில் வில்வண்டி என்று
அலழக்கப்படும் வண்டியானது ெங்க
இைக்கியங்களில் ஆலரச்ொகாடு என்று
அலழக்கப்பட்டிருக்கிைது. ஆலர என்பது
வில்லைப் பபான்று அலரவட்டமாக
வலைந்த கூலரயிலனக் குறிப்பதாகும்.
வண்டியில் நீண்டதூர பயணம்
ஜெய்யும்பபாது ஜவயில் / மலழயில்
இருந்து தற்காத்துக் ஜகாள்வதற்கும்
அலுப்பு ஜதரியாமல் இருப்பதற்கும்
வண்டிக்கு பமைாக வில்பபான்ை
அலமப்பிலன கூலரயாக
அலமத்திருப்பார்கள். அருகில் ஒரு
வில்வண்டியின் படம்
காட்டப்பட்டுள்ைது.

ஜொட்டக்கூடாஜதன்றும் ஜவயிலின்
தாக்கத்லதக் குலைப்பதற்காகவும்
ஆலரயின் பமற்புைத்தில் பசுந்தலைகலை
குவியைாகப் பபாட்டுக் கயிற்ைால்
கட்டியிருப்பார்கள். அதுமட்டுமின்றி,
ஆலரயிலுள்ை துணியின் அடிப்புைத்தில்
அதாவது உட்புைமாக ஜெவ்வரக்கு
என்னும் ஜமழுகிலன உருக்கித் துணியில்
ஊற்றி வார்த்திருப்பர். இதனால் துணியில்
இருந்து உட்புைமாக நீர் ஜொட்டாது.
ஆலரத்துணியில் வார்த்திருந்த
ஜெவ்வரக்கானது முருக்கமரம்
முழுவதிலும் மைர்ந்திருந்த ஜெந்நிை
மைர்கலைப் பபாை அழகுடன்
பதான்றியதாகச் சிறுபாணாற்றுப்பலட
கூறுகிைது.

ஜபாதுவாக, வில்வண்டியில்
இருக்கும் ஆலரயானது மரச்ெட்டங்கலை
வலைத்து அதன்பமல் துணிஜகாண்டு
பபார்லவபபாை மூடிச் ஜெய்யப்பட்டு
இருக்கும். மலழக்காைங்களில் இந்தத்
துணிகளில் நீர் ஊறி உள்பை

... ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வோய் ரநமிசயோடு
சிதர் நனை முருக்கின் ரெண் ஓங்கு சநடும்
சினை
ததர் பிணி அவிழ்ந்த ரதோற்றம் ரபோை
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்குறு ரபோர்னவ சிறு.252
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ஆலரத்துணியின் பமற்புைத்தில்
குவித்து லவத்திருந்த பசுந்தலைகள்
உைர்ந்துபபாயிருக்க, உட்புைத்தில்
ஜெந்நிை அரக்கு பூெப்பட்டிருக்க
அலதப்பார்த்த புைவருக்கு முதலையின்
நிலனவு வந்துவிட்டது. அந்த ஆலரயின்
அலமப்பானது பார்ப்பதற்கு எப்படி
இருந்தஜதன்ைால் ஒரு முதலையானது
தனது வாலய அகைமாகத் திைந்து
லவத்திருந்தலதப் பபாை நீண்டு
இருந்தஜதன்று கீழ்க்காணும் பாடலில்
கூறுகிைார்.

காலைமாடுகள் பூட்டி இழுக்கப்படும்
ஒரு வண்டியின் படமும் அதன்
உறுப்புக்கலைக் குறிக்கும் ெங்கத் தமிழ்ப்
ஜபயர்களும் கீபழ
ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.
ெகடு / ெக்ர - எது முதலில்?:
பமபை கண்ட வண்டியின்
பல்பவறு உறுப்புக்களில் ெகடு என்பது
வண்டியின் ஆழிலயக் குறிக்கும் ஒரு
ெங்ககாைத் தமிழ்ச்ஜொல் ஆகும்.
இச்ஜொல்லில் இருந்பத வண்டியின்
ஆழிலயக் குறிக்கும் ெக்ர என்னும்
ஜெங்கிருதச் ஜொல் பதான்றியது என்று
இக்கட்டுலரயின் ஏழாம் பகுதியில்
கண்படாம். ஆனால், ெக்ர என்னும்
ஜெங்கிருதச் ஜொல்லில் இருந்பத
தமிழ்ச்ஜொல் ஆகிய ெகடு / ெகடம்
பதான்றியது என்ை கருத்பத
இதுவலரயிலும் நிைவி வருகிைது.
உண்லமயில் இக்கருத்தானது
மீள்பார்லவ ஜெய்யப்பட பவண்டிய
ஒன்று என்பதலன இக்கட்டுலரயின்
முடிவில் ஜதரிந்து ஜகாள்ைைாம்.

நீர் வோழ் முதனை ஆவித்து அன்ை
ஆனர ரவய்ந்த அனற வோய் ெகைத்து அக.301
இன்ஜனாரு புைவபரா ஆலரயிலன
மலைக்குன்றுக்கு ஒப்பாகக் கூறுகிைார்.
காய்ந்துபபான தலைக்குவியலுக்கு
பமைாக ஜவண்ணிைத் துணியாைான
மூட்லடகலை அடுக்கிக் கயிற்ைால்
கட்டியிருந்தனர். இலதப்பார்த்த
புைவருக்குக் கரிய மலைக்குன்றும்
அதன்பமல் தங்குகின்ை ஜவண்பமகப்
ஜபாதிகளும் நிலனவுக்கு வர உடபன
கீழ்க்காணுமாறு பாடுகிைார்.

ஏைத்தாழ 4000 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னால் பதான்றியதாகக் கருதப்படும்
சுபமரியப் பண்பாடு, மாய்பகாப்
பண்பாடு, முந்லத கூர்கன் பண்பாடு,
கிழக்கு ஐபராப்பா பண்பாடு பபான்ை
பண்பாட்டினர் தான் உைகில்
முதன்முதலில் ெக்கரங்கலைப்
பயன்படுத்தியதாக விக்கிப்பீடியா
கூறுகிைது. ஆனால், இந்தப்
பண்பாடுகளில் யார் முதன்முதலில்
ெக்கரங்கலைப் பயன்படுத்தினர் என்ை
பகள்விக்குச் ெரியான விலடலய
இன்னும் காணமுடியவில்லை என்று
அபத விக்கிப்பீடியா கூறுகிைது.
அதுமட்டுமின்றி, உைகில் முதன்முதலில்
ெக்கரங்கலை வண்டியில்
பயன்படுத்தவில்லை என்றும்
பாலனஜெய்யும் குயவர்கள் தான்
ெக்கரங்கலை முதன்முதலில்
பயன்படுத்தினர் என்றும் கூறுகிைது.

மோரிக் குன்றம் மனழ சுமந்து அன்ை
ஆனர ரவய்ந்த அனற வோய் ெகைம் .. சபரும். 37
வில்வண்டிகள் பயணத்திற்பக
ஜபரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டன
என்பதால் விலரவு கருதி ஜபரும்பாலும்
குதிலரகலைபய இவ் வண்டிகளில்
பயன்படுத்தினர். ஜபாருைாதார
நிலைக்பகற்ப காலைமாடுகளும்
வில்வண்டிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன.
வண்டியின் உறுப்புக்கள்:
ெங்க காைத்தில் தமிழர்கைால்
பயன்படுத்தப்பட்ட வண்டிகளில் இருந்த
பல்பவறு உறுப்புக்களின் ஜபயர்கலைச்
ெங்க இைக்கியப் பாடல்களின் வழியாக
அறிந்துஜகாள்ை முடிகிைது.
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பமற்கூறிய நான்கு விதமான
பண்பாடுகலையும் பார்த்தால் அலவ
ஜவவ்பவறு நாட்டிலனச் ொர்ந்தலவ
என்பது புைப்படும். இத்தலனப்
பண்பாடுகலைப் பற்றிக் கூறிய
ஆய்வாைர்கள் ஏன் இந்தியாவின்
ஜதான்முது பண்பாட்டினராக
வாழ்ந்துவந்த ெங்கத் தமிழரின்
பண்பாட்டிலனப் பற்றிக் கூைவில்லை
என்பது புரியாத புதிராகபவ உள்ைது.
உண்லமயில், உைகின் ஜவவ்பவறு
இடங்களில் வாழ்ந்துவந்த இப்
பண்பாட்டினர்கள் ெக்கரங்கலைக்
கண்டறிந்து மட்பாண்டத் ஜதாழிலுக்குப்
பயன்படுத்திய அபத ெமயத்தில்தான்
இந்தியாவில் ெங்கத் தமிழர்களும்
ஆழிகலைப் பயன்படுத்தைாயினர் என்று
உறுதியாகக் கூைைாம். தமிழகத்தில்
ஆதிச்ெநல்லூரில் அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்ட
முதுமக்கள் தாழிகளின் எச்ெங்கலை
இக்கூற்றுக்கு ஆதாரமாகக் ஜகாள்ைைாம்.
இலதப்பற்றிய விரிவான ஜெய்திகலைக்
கீபழ காணைாம்.

அகழ்வாய்வுகளின் பைனாக, நூற்றுக்கும்
பமற்பட்ட ஈமத்தாழிகள்
கிலடத்துள்ைன. இத்தாழிகளுக்குள்
இைந்த மனிதர்களின் எலும்பின்
எச்ெங்களும் கிலடத்துள்ைன. காரணம்,
ெங்ககாைத் தமிழரின் பண்பாட்டின்படி
இைந்தவர்கலை முதுமக்கட் தாழி
எனப்படும் மண்ணால் ஜெய்யப்பட்ட
ஜபரிய ஜபரிய தாழிகளுக்குள்
(பாலனகள்) லவத்துத்தான்
புலதப்பார்கள். இலதப்பற்றிய
ஜெய்திகள் பை ெங்க இைக்கியப்
பாடல்களில் பதிவுஜெய்யப்பட்டுள்ைன.
இந்த ஈமத்தாழிகளுக்குள் இருந்த
எச்ெங்களின் வயதானது கார்பன்
படட்டிங் முலைப்படி 4000
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்று
கண்டறியப்பட்டுள்ைது. இதிலிருந்து,
ஏைத்தாழ 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரும்
அந்த ஊரில் தமிழர்கள் வாழ்ந்திருக்க
பவண்டும் என்பதும் அத் தமிழர்கள்
மண்தாழிகலை உருவாக்கத்
ஜதரிந்தவர்கள் என்பதும் உறுதியாகிைது.
ெக்கரங்களின் உதவியின்றி இவ்வைவு
ஜபரிய மண்தாழிகலை அதுவும் ெரியான
வடிவில் உருவாக்க இயைாது என்பதால்
அவர்கள் கண்டிப்பாகச் ெக்கரங்கலைப்
பயன்படுத்தி இருக்கபவண்டும் என்பதும்
உறுதியாகிைது. இக்கூற்றுக்கு ஆதாரமாக
உள்ை ெங்கப் பாடல்கள் சிைவற்லையும்
கீபழ காணைாம்.

ஆதிச்ெநல்லூர் தோழிகள்:
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்
அலமந்துள்ை ஆதிச்ெநல்லூர் என்னும்
ஊரானது ஜதால்தமிழகத்தின்
பண்பாட்டுத் ஜதாட்டில் என்று
கருதப்படுகிைது. அந்த அைவுக்கு அங்பக
ஜதால்தமிழர் பண்பாட்டின் எச்ெங்கள்
ஏராைமாகக் கிலடத்துள்ைன. 2004 ஆம்
ஆண்டு ஜெய்யப்பட்ட
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ெோன்று எண்: 1

எவ்வாறு ஜெய்யப் பபாகிைாய்?. இந்த
மண்ணுைகத்லதபய ெக்கரமாகவும்
ஜபரிய மலையிலனபய மண்ணாகவும்
ஜகாண்டு இம்மன்னனுக்கான
ஈமத்தாழிலயச் ஜெய்ய உன்னால்
முடியுமா?. ".

கைம் செய் ரகோரவ கைம் செய் ரகோரவ
இருள் திணிந்து அன்ை குரூஉ திரள் பரூஉ
புனக
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூனள
நைம் தனை மூதூர் கைம் செய் ரகோரவ
அளினய நீரய யோங்கு ஆகுனவ-சகோல்
நிைவனர சூட்டிய நீள் சநடும் தோனை
புைவர் புகழ்ந்த சபோய்யோ நல் இனெ
விரி கதிர் ஞோயிறு விசும்பு இவர்ந்து
அன்ை
ரெண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர்
மருகன்
சகோடி நுைங்கு யோனை சநடுமோவளவன்
ரதவர்உைகம் எய்திைன் ஆதலின்
அன்ரைோர் கவிக்கும் கண் அகன் தோழி
வனைதல் ரவட்ைனை ஆயின்
எனையதூஉம்
இரு நிைம் திகிரியோ சபரு மனை
மண்ைோ வனைதல் ஒல்லுரமோ நிைக்ரக புறம்.228

புைவர் இந்த மண்ணுைகத்திலனச்
ெக்கரமாகக் கருதியதற்கும் ஒரு காரணம்
இருக்கிைது. ஆம், இந்த மண்ணுைகம்
ஒரு ெக்கரத்திலனப் பபாை எப்பபாதும்
சுற்றிக் ஜகாண்டிருப்பதால்தான் புைவர்
அதலன ஒரு ெக்கரமாகக் ஜகாள்ைச்
ஜொல்கிைார். ெக்கரத்தின்பமல் லவத்துச்
ஜெய்யப்படும் மண்ணுக்குப் பதிைாக
ஜபரிய மலையிலனபய மண்ணாகக்
ஜகாள்ைச் ஜொல்கிைார். இந்த
அருலமயான உவலமயிலிருந்து
ஜபைப்படும் வரைாற்றுச் ஜெய்தி
இதுதான்: ெங்ககாைத் தமிழகத்தில்
வாழ்ந்த குயவர்கள் ெக்கரங்கலைக்
ஜகாண்பட பாலனகலை உருவாக்கி
இருக்கின்ைனர்.

ஜபாருள்சுருக்கம்: ஜநடுமா வைவன்
என்னும் மன்னன் இைந்துவிட்டான்.
அவலனப் புலதப்பதற்கு ஈமத்தாழி
பதலவப்படுகிைது. மற்ைவர்கலைப்
பபாைன்றி இம் மன்னன் ஜகாலடயிலும்
வீரத்திலும் மிகப் ஜபரியவன் என்பதால்
இவலன மிகப்ஜபரிய தாழிக்குள்
லவத்துத்தான் அடக்கம்
ஜெய்யபவண்டும் என்று விரும்பும்
புைவர் பாலனஜெய்யும் குயவலனப்
பார்த்து இவ்வாறு பகட்கிைார் : "
பாலனஜெய்யும் ஜபரும் குயவபன !
ஜநடுமாவைவனுக்கான ஈமத்தாழிலய

ெோன்று எண்: 2

.... சவண்சைல் அரிநர் தண்ணுனம
சவரீஇ
செம் கண் எருனம இைம் பிரி ஒருத்தல்
கனை செைல் முன்சபோடு கதழ்ந்து வரல்
ரபோற்றி
வனை கை திகிரியின் குமிழி சுழலும்
துனை செைல் தனைவோய் ஓவு இறந்து
வரிக்கும் ... –
மனை.475
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ஜபாருள்விைக்கம்: வயலில்
ஜவண்ஜணல்லை அரிபவார் எழுப்பிய
உடுக்லக ஒலிலயக் பகட்டு அஞ்சிய
எருலமக் கடாஜவான்று தனது
கூட்டத்லதப் பிரிந்து பவகமாக ஓடியது.
அப்பபாது நிைத்தில் பதங்கியிருந்த
நீரின்பமல் அதன் கால்கள் பதியவும்
அதிலிருந்து வட்டவட்டமாக அலைகள்
பதான்றிக் ஜகாண்பட இருந்தன. இலதப்
பார்ப்பதற்குக் குயவன் பாலனஜெய்யப்
பயன்படுத்தும் ெக்கரம் சுற்றுவதலனப்
பபாைத் பதான்றியது.

மண்பாண்டத் ஜதாழிலுக்கும்
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன என்பதலன
அறிந்துஜகாள்ை முடிகிைது. பமலும்
ஆதிச்ெநல்லூர் அகழ்வாய்வில் கிலடத்த
ஜதால்ஜபாருள் எச்ெங்களின் வயதின்படி
தமிழகத்தில் 4000 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பிருந்பத ெக்கரங்கலைக் ஜகாண்டு
மண்பாலனகள் ஜெய்யப்பட்டது என்றும்
அறியப்பட்டது. இவ் இரண்லடயும்
இலணத்துப் பார்க்குமிடத்து, ெக்கரங்கள்,
மண்பாண்டங்கள் மற்றும் வண்டிகலை
உருவாக்கும் அறிவியலைத் தமிழர்கள்
பிைரிடமிருந்து கற்கவில்லை என்பதும்
ெக்ர என்ை ஜொல்லில் இருந்து ெகடு
என்னும் தமிழ்ச்ஜொல் பதான்ைவில்லை
என்பதும் உறுதியாகிைது. இக் கூற்றுக்கு
பமலும் வலுபெர்க்கும் வலகயில் ெக்கரம்,
மண்பாண்டம், வண்டி ஜதாடர்பான
தமிழ்ச்ஜொற்கள் பைவும்
எப்படிஜயல்ைாம் திரிந்து இந்தியாவின்
பிைமாநிை ஜமாழிகளில்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன
என்பதலன பிறிஜதாரு கட்டுலரயில்
விரிவாகக் காணைாம்.

இப்பாடலில் வரும் 'வலனகைத்
திகிரி' என்பது குயவன் பாலன வலனய /
ஜெய்யப் பயன்படுத்தும் ெக்கரத்லதக்
குறிப்பதாகும். இதிலிருந்து, ெங்ககாைத்
தமிழர்கள் பாலனஜெய்வதற்குச்
ெக்கரங்கலைப் பயன்படுத்தினர் என்னும்
ஜெய்தியிலனப் ஜபைமுடிகிைது.
முடிவுனர:
இதுவலர கண்டதிலிருந்து
ெங்ககாைத் தமிழகத்தில் ெக்கரங்கள்
இழுலவத் ஜதாழிலுக்கு மட்டுமின்றி

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: திருத்தம் ஜபான். ெரவணன்
vaendhan@gmail.com
http://thiruththam.blogspot.com/
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26 . ெங்க இைக்கியத்தில் சுைங்கு

— முனைவர்.ப.போண்டியரோெோ
அண்லமயில் ெங்க இைக்கியச் ஜொல்ைான சுணங்கு என்ை ஜொல்லை ஆய்வுஜெய்ய
பநர்ந்தது. ஓரிடத்தில், சுணங்கு என்பது,
1. பூப்புக்குப் பின் மகளிர் ரமனியில் ரதோன்றும் நிறப்சபோலிவு - இது அழகின்
சவளிப்போடு
2. (பெனை - கோதைன் பிரிவில் ரதோன்றும் ரமனிநிற மோற்றம்) - இது மைரநோயின்
சவளிப்போடு
என்ை ஜபாருள் காணப்பட்டது.
ெங்க இைக்கியங்களில் சுணங்கு என்ை ஜொல் வரும் இடங்கலைத் ஜதரிவுஜெய்து
பார்த்ததில், இந்தக் கருத்து ஏற்புலடயதன்று என்று ஜதரியவந்தது.
முதலில் ெங்க இைக்கியத்தில் எந்தபவாரிடத்திலும், சுணங்கு என்பது பெலை என்ை
மனபநாயின் ஜவளிப்பாடாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை. எல்ைா இடங்களிலுபம, சுணங்கு
என்பது ஆலை மயக்கும் அழகின் ஜவளிப்பாடாகபவ குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.
அடுத்து, இந்தச் சுணங்கு என்பது பூப்புக்குப் பின் மகளிர் பமனியில் பதான்றும்
நிைப்ஜபாலிவு மட்டுபம என்பதுவும் ெரியல்ை என்பது ஜதரியவந்தது.

ஆக வை முனை அரும்பிய சுைங்கின்
மோசு இல் கற்பின் புதல்வன் தோய் எை - அகம் 6/12,13
என்ை அடிகைால், சுணங்கு என்பது தாய்லமப்பபறு அலடந்த ஜபண்ணுக்கும் வரும்
என்பது ஜதளிவாகிைது.
பமலும், இது ஜவறும் ஜபாலிவுமட்டும்தானா என்று பார்ப்பபாம்.

முனைரய முகிழ் முகிழ்த்தைரவ தனைரய
கினளஇய குரரை கிழக்கு வீழ்ந்தைரவ
செறி முனற சவண் பலும் பறிமுனற நிரம்பிை
சுைங்கும் சிை ரதோன்றிைரவ - குறு 337/1-4
இதன்ஜபாருள்:
முலைகள் முகிழாய் முகிழ்த்தன; தலையின்
கிலைத்த கூந்தல்ஜகாத்துக்கள் கீபழ விழுந்து ஜதாங்குகின்ைன;
ஜெறிவாக அலமந்த ஜவள்லைப் பற்களும் விழுந்ஜதழுந்து நிற்கின்ைன;
பதமலும் சிை பதான்றின
பருவமலடந்த ஓர் இைம்ஜபண்ணிடம் ஏற்படும் மாற்ைங்கலை இப்பாடல்
குறிக்கிைது. எனினும் சுணங்கும் சிை பதான்றினபவ என்ை ஜொற்கள், இது மாற்ைம் மட்டும்
அல்ை, புதிதாய் பதான்றிய பதாற்ைம் எனவும் ஜதரிவிக்கிைது.

அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுைங்ரக - புறம் 350/11
என்ை வரியால், இந்தச் சுணங்கு பமனியில் அரும்புவது என்பது உறுதிப்படுகிைது.
பமலும், சுணங்கு அணி ஆகம், சுணங்கு அணி இை முலை எனப் பை இடங்களில்
வருவதால், இது ஜபாதுவான பமனி மாற்ைம் அல்ை என்றும், புதிதாய்த் பதான்றிய ஓர்
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உறுப்பு என்றும் ஜதளியைாம். எனில், இந்த உறுப்பு எங்பக பதான்றுகிைது என்ை வினா
எழுகிைது. இந்த அடிகலைப் பாருங்கள்.

அைங்கு எை உருத்த சுைங்கு அணி ஆகத்து - சபோரு 35
ஆகத்து அரும்பிய மோசு அறு சுைங்கிைள் - அகம் 174/12
சுைங்கு சூழ் ஆகத்து அைங்கு எை உருத்த - அகம் 161/12
இவற்லைப் பபான்ை இன்னும் பை அடிகலைக் காணைாம். ஆகம் என்பது மார்பு.
எனபவ,இந்தச் சுணங்கு ஜபண்களின் மார்புப் பகுதியில் பதான்றுகிைது. மார்பு என்பது
கழுத்துக்குக் கீபழ, வயிற்றுக்கும் பமபை உள்ை பகுதி.
இந்தப் பரந்த பரப்பில் சுணங்கு குறிப்பாக எங்பக பதான்றுகிைது என்றும்
இைக்கியங்கள் கூறுகின்ைன.

சுைங்கு அணி வை முனை அைங்கு சகோள திமிரி - நற் 9/6
சுைங்கு அணி வை முனை முயங்கல் உள்ளி - நற் 319/9
சுைங்கு அணி வை முனை நைம் போரோட்டி - அகம் 87/14
சில் சுைங்கு அணிந்த பல் பூண் சமன் முனை - அகம் 343/2
என்ை அடிகள், இந்தச் சுணங்கு, ஜபண்களின் முலைகளின் பமல் படர்கிைது என்று
ஜதரிவிக்கின்ைன.
இந்தச் சுணங்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்றும் இைக்கியங்கள் எடுத்துலரக்கின்ைன.

சபோன் சபோதிந்து அன்ை சுைங்கின் - நற் 26/8
சபோன் அவிர் சுைங்சகோடு செறிய வீங்கிய - அகம் 279/4
என்ை அடிகைால், இது ஜபான்னிைமாக இருக்கும் என்று ஜதரியவருகிைது.

ஒண் சபோறி சுைங்கின் ஐது பை தோஅம் - நற் 191/4
என்ை அடியால், இது புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் என்பதும் ஜதரிய வருகிைது.

தனக இைர் இள ரவங்னக மைர் அன்ை சுைங்கிைோய் - கலி 57/17
என்ை அடி, சுணங்கு என்பது பவங்லக மைர் பபால் இருக்கும் என்கிைது.

எனபவ, ஐயத்துக்கிடமின்றி, ஜபண்களின்
மார்புப்பகுதியில், குறிப்பாக முலைப்பகுதியில் மஞ்ெள்
நிைத்தில் புள்ளிபுள்ளியாக பவங்லக மைர் பபான்று
அரும்பியிருப்பபத சுணங்கு என்பது ஜபைப்படும்.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: முலனவர்.ப.பாண்டியராஜா
pipiraja@gmail.com
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
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27 . கைிங்கத்துப்பரைி கோட்டும் சகோற்றலை

— மு.முத்தரசு

சகோற்றனை ஆறு வரைோறு:
..........பாைாறு ஜதன்னிந்திய
விவொயத்தின் தாய் ஆைாக
விவொயிகைால் ஜொல்ைப்படுகிைது.
இந்த ஆறு கர்நாடக மாநிைத்தின்
பகாைார் மாவட்டத்திலுள்ை நந்தி
மலையில் உற்பத்தியாகிைது.
கர்நாடகத்தில் 93 கி.மீ ஜதாலைவும்,
ஆந்திரப்பிரபதெத்தில் 33 கி.மீ
ஜதாலைவும், தமிழகத்தில் 222 கி.மீ
ஜதாலைவும் பாய்ந்து ஜென்லனக்குத்
ஜதற்பக 100 கி.மீ ஜதாலைவிலுள்ை
வயலூர் என்னுமிடத்தில் வங்காை
விரிகுடாவில் கைக்கிைது. இதற்கு
ஜமாத்தமாக ஏழு துலணயாறுகள்
உள்ைன. அவற்றுள் ஜெய்யாறு
முதன்லமயானதாகும். வாணியம்பாடி,
ஆம்பூர், பள்ளிஜகாண்டா,
பமல்ஜமாணவூர், பவலூர், ஆற்காடு,
வாைாஜாபபட்லட, காஞ்சிபுரம்,
ஜெங்கல்பட்டு ஆகியலவ இந்த ஆற்றின்
கலர பகுதியில் அலமந்துள்ைன.

ஜதாடங்கி, பவலூர் மாவட்டம்
காபவரிப்பாக்கம் வழியாக, பூண்டி
நீர்த்பதக்கத்லத அலடகிைது. அங்கிருந்து
ஜென்லன வழியாகப் பாய்ந்து எண்ணூர்
வங்கக்கடலில் கைக்கிைது. பூண்டி
நீர்த்பதக்கத்திற்கு பமபை
தாமலரப்பாக்கம் அலணக்கட்டு, மீஞ்சூர்
அருபக உள்ை வள்ளூர் அலணக்கட்டு
ஆகியன பாெனத்திற்குப் பயன்படுகிைது.
..........ஜகாற்ைலை என்ை ஜபயர் மருவி
இன்று ஜகாெஸ்தலை ஆறு என
வழங்கப்படுகிைது. இப்ஜபயர்
மாற்ைத்திற்குக் காரணம் அன்லைய காைச்
ெமூக அரசியல் மாற்ைபம எனைாம். அது
ஜகாற்ைலையாறு, குயத்தலை ஆறு,
ஜகாெஸ்தலை, குலெத்தலை, குைல்தலை
ஆறு, குைத்தியாறு எனப் பை ஜபயர்களில்
மருவியுள்ைலத அந்தந்தக்
காைகட்டத்தில் பதான்றிய
இைக்கியங்கள் பதிவுஜெய்கின்ைன.
ஆற்றின் ஒவ்ஜவாரு ஜபயர்களும் பை
வரைாற்றுக் கலதகலைத் தாங்கி
நிற்கின்ைன. இந்த வரைாற்றுப் புராணக்
கலதகள் ஆறு பாயும் பகுதிகளில்
வாழக்கூடிய மக்கைால் ஜொல்ைப்பட்டு
வருகிைது. கலத ஜொல்ைக்கூடிய மக்கள்
தங்கள் வாழ்வியபைாடு சிை
நாட்டுப்புைத் ஜதய்வங்கைான நீர்நிலை
ொர்ந்த ஏழு கன்னித் பதவலதகள்
பற்றியும் ஆறு உருவான வரைாற்லைப்
பற்றியும் குறிப்பிடுகின்ைனர் என்பலதக்
ஜகௌதம ென்னாவின் குைத்தியாறு என்ை
நூலின் வழி அறியைாம். ஜபாதுவாக,
தமிழகத்தில் நீர்நிலை ொர்ந்த
ஜதய்வங்கைாக ஏழு கன்னிமாலரக்
குறிப்பிடப்படுவலத நாட்டுப்புை
இைக்கியங்கள் பதிவுஜெய்கின்ைன.

.......... பாைாற்றிலிருந்து பிரிந்த கிலை
ஆறுதான் ஜகாற்ைலையாறு.
பாைாற்றிற்குப் பலழய வழித்தடம்
ஒன்று இருந்தது. அது நாைலடவில் தடம்
மாறித் தற்ஜபாழுது புதிய வழித்தடத்தில்
பாய்கிைது எனப் புவியியல் ஆராய்ச்சி
நிபுணர்கள் ஜதரிவிக்கின்ைனர் என்பது
இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
.......... ஜகாற்ைலை ஆறு அல்ைது
ஜகாெஸ்தலை எனப்படும் ஆறு
திருவள்ளூர், ஜென்லன பபான்ை
வடதமிழகத்தில் பாயும் ஆைாகும். வட
ஆற்காடு மாவட்ட பகுதிகபை இதன்
நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகைாகும். ஆற்றின்
ஜமாத்த நீைம் 136 கி.மீ ஜதாலைவு.
ஜென்லன நகருக்குள் 16 கி.மீ பாயும் இந்த
ஆறு ஆந்திரத்தின் கிருஷ்ணாபுரம்

171

கலிங்கத்துப்பரணி போைல் வழி
அறியைோகும் சகோற்றனை ஆறு:

‘பரணி’ இைக்கியத்தின் இைக்கணம்
ஆகும்.
..........காளிக்குக் கூளி கூறியது என்ை
பகுதியில் ஆறு பை கடந்தனர் என்ை
தலைப்பில் கருணாகரத் ஜதாண்லடமான்
தன் பலடகபைாடு கடந்து ஜென்ை
வழியில் ஆறுகள் பை கடந்து கலிங்க
நாட்டுடன் பபார் ஜெய்யச் ஜென்றுள்ைனர்
என்ை குறிப்பு இடம்ஜபறுகிைது. இதலன,

போைோ றுகுனெத் தனைசபோன் முகரிப்
பழவோ றுபைர்ந் சதழுசகோல் லிசயனும்
நோைோ றுமகன் சறோருசபண் னைசயனும்
நதியோ றுகைந் துநைந் துைரை.
வயைோ றுபுகுந் துமணிப் புைல்வோய்
மண்ைோ றுவளங் சகழுகுன் றிசயனும்
சபயைோ றுபரந் துநினறந் துவரும் ரபரோ
றுமிழிந் ததுபிற் பைரவ.
ரகோதோ வரிநதி ரமைோ சறோடுகுளிர் பம்போ
நதிசயோடு ெந்தப்ரபர்
ஓதோ வருநதி சயோருரகோ தனமயுைன்
ஒலிநீர் மலிதுனற பிறகோக.
(கலிங்க. கோளிக்குக் கூளி கூறியது, ஆறு
பை கைந்தைர், போ.56 - 58)

..........கலிங்கத்துப்பரணி பாடிய ஆசிரியர்
ஜெயங்ஜகாண்டார் பொழநாட்டில் உள்ை
தீபங்குடி என்ை ஊரில் பிைந்தவர். இவரது
காைம் கி.பி பதிபனாராம்
நூற்ைாண்டாகும். பரணி இைக்கியம்
அபயன் என்கிை குபைாத்துங்கச் பொழன்
கலிங்க நாட்லடத் தன்னகப்படுத்த
பவண்டி தன்னிடம்
முதன்மந்திரியாகவும், தைபதியாகவும்
இருந்த வண்லடநகர் கருணாகரத்
ஜதாண்லடமாலனக் கலிங்கப்பபாருக்கு
அனுப்பினான். கலிங்கப் பபாலரச்
சிைப்பித்துப் பாடுவது
கலிங்கத்துப்பரணியாகும்.

என்ை பாடலின் வழியாகப் பண்லடய
ெமூகத்தில் பாய்ந்த ஆறுகலைப் பற்றி
நன்கு அறியமுடிகிைது.
..........பாைாறு - லமசூர் பீடபூமிக்கு
அருகில் பதான்றி, வட ஆற்காடு
ஜெங்கற்பட்டு வழியாக ஓடுகிைது.
குலெத்தலை - வட ஆற்காட்டில் உள்ை
காபவரிப்பாக்கத்தில் பதான்றி
திருவள்ளூர் ஜபான்பனரியில் கடலில்
கைக்கிைது. ஜபான்முகரி திருகாைத்தியில் பாயும் ஆைாகும்.
வடஜபண்லண - லமசூர் பீடபூமியில்
பதான்றி அனந்தபுரம், கடப்பா, ஜநல்லூர்
வழியாகப் பாய்கிைது. பகாதாவரி
மகாராஷ்ட்ரா மற்றும்
ஆந்திரப்பிரபதச்லத வைப்படுத்தி, பின்
வங்காை விரிகுடாவில் கைக்கிைது. இதன்
வழியாகக் கலிங்கத்துப் பரணி
இைக்கியம் பதான்றிய அன்லைய
காைகட்டத்தில் பாய்ந்த பை ஆறுகள்
இன்றும் இருக்கின்ைன என்பது ஜதளிவுை
முடிகிைது.

..........கலிங்கத்துப்பரணி கடவுள்
வாழ்த்து, கலடதிைப்பு, காடுபாடியது,
பகாயில் பாடியது, பதவிலயப் பாடியது,
பபய்கலைப் பாடியது, இந்திரொைம்,
இராெபாரம்பரியம், பபய்முலைப்பாட்டு,
அவதாரம், காளிக்குக் கூளி கூறியது, பபார்
பாடியது, கைம் பாடியது ஆகிய
உறுப்புகலைக் ஜகாண்டு
பாட்டுலடத்தலைவனின் இயல்பு,
சிைப்பு, ஜவற்றி முதலியவற்லைப்
புகழ்ந்து அைவடி முதைாக அலனத்துச்
சீரானும் ஈரடித் தாழிலெகைால்
புைப்ஜபாருள்கள் பதான்ை பாடுவது
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ஜெயங்ஜகாண்டார் எழுதிய
கலிங்கத்துப்பரணி அடிஜயாற்றி அறிஞர்
அண்ணா கலிங்கராணி எனும் நூலைப்
பலடத்துள்ைார். அந்நூலில் ஆறுகலைப்
பற்றிப் பின்வருமாறு,

சகோற்றனை ஆறு உருவோைதற்கோை
வோய்சமோழிக் கனதகள்:
..........ஜகாற்ைலை ஆறு உருவானதற்கான
வாய்ஜமாழிலய அடிப்பலடயாகக்
ஜகாண்டு குைத்தியாறு என்ை காப்பிய
நாவல் பதான்றியிருக்கிைது. இதில்
பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிைது.
ஜகாற்ைலை ஆறு பாயும் திருவள்ளூர்
மாவட்டம் ஜமாண்ணபவடு என்ை
கிராமத்தில் ஆறு உருவானதற்கான
வாய்ஜமாழிக் கலதகள் ஜநடுங்காைமாகச்
ஜொல்ைப்பட்டு வந்திருக்கின்ைன. அந்தக்
கலதகள் இன்லைய காைகட்டத்திலும்
மக்கள் சிைரால் ஜொல்ைப்படுகின்ைன.
அலவ பின்வருமாறு

“குரைோத்துங்கனின் பனைகள்
பூங்கோவுக்குள் புகுவதுரபோல் இங்கு வந்து
ரெருரமோ! இனைரய போைோறு,
குனெத்தனை, முகரி, சகோல்லி,
சபண்னை, வயைோறு, மண்ைோறு,
ரபரோறு, ரகோதோவரி, கம்னப, ரகோதனம
ஆகிய பை நதிகனளக் கைக்க ரவண்டும்.
கலிங்கத்தின் மீது போயுமுன் அந்தப்
பனைகள் கனளத்துப்ரபோகும். ஆகரவ,
அவற்னற முறியடித்தல் எளிது என்ரபன்.
ரமலும் ரெோழ மண்ைைம் சுபீட்ெமோக
இருக்கிறது என்பனதப் பற்றிப்
சபருனமயோகப் ரபெப்படுகிறது. அரரெ!
அந்தச் சுபீட்ெரம ரபோர்த்திறனை
மோய்த்துவிட்டிருக்கும், மங்கச்
செய்வதோயிருக்கும். எைரவ ரெோழனின்
சூரப்புலிகளுக்குக் கலிங்கம் அஞ்ெத்
ரதனவயில்னை. அஞ்சுரவோருக்கு நோம்
வனளகள் பரிசு தருரவோம்! வோரளந்தும்
கரங்களுக்குக் கலிங்கத்தில்
பஞ்ெமில்னை”

.......... “குைத்தி தன் குழந்லதயுடன்
ஜவயில் மிகுந்த காைகட்டத்தில்
ஆற்லைக் கடக்கும் ஜபாழுது
ஜவம்லமயின் காரணமாகக்
குழந்லதலயக் கீபழ பபாட்டுக் குழந்லத
மீது ஏறி நின்று விட்டதாகக் கலத
அம்மக்கைால் வழங்கப்ஜபறுகின்ைன”
குழந்லதலய திண்ண ஆறு குலெத்தலை
ஆறு என்று அந்தக் கிராமத்து மக்களின்
வாய்ஜமாழியாக வழங்கப்படுகின்ைன
என்பலதத் தமிழ்ப் புதின வரைாறு
ஜகௌதம ென்னாவின் குைத்தியாறு என்ை
ஆய்பவட்டின் வழி அறியமுடியும்.

எனப் பதிவு ஜெய்துள்ைார். வைம்
நிலைந்த பொழ நாட்லட மைந்து
கலிங்கநாட்டுடன் பபார் ஜெய்யப் பை
ஆறுகலைக் கடந்து ஜெல்கிைான். கடந்து
ஜெல்லும் ஒவ்ஜவாரு ஆறும் சிைப்பு
வாய்ந்ததாக விைங்குகிைது. ஆற்று வைம்
நிலைந்த நாடான பொழ நாட்டின்
ஜபருலமலயப் பபசுவலத அறிந்து
ஜகாள்ைமுடிகிைது.

.......... மற்ஜைாரு வரைாற்றுக் கலத
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டிக்கு
அருகில் உள்ை ஒதப்லப என்ை
கிராமத்தில் உள்ை மக்கைால்
ஜொல்ைப்படுகின்ைன. அலவ “சிவ
ஜபருமான் பார்வதிலயக் குைத்தி பவடம்
அணிந்து குலை கூலடயுடன் ஜென்று
ஜகாெஸ்தலை ஆறு பாயும் ஒதப்லப
கிராமத்தில் தண்ணீர் வாங்கிக் ஜகாண்டு
வரச் ஜொன்னாராம் அலத ஏற்ை பார்வதி
குைத்தியாக மாறி தண்ணீர்
வாங்கிக்ஜகாண்டு திரும்பும் அந்த
பநரத்தில் கலரபுரண்டு தண்ணீர்
ஓடியதால் மறு கலரக்குச் ஜெல்ை
முடியாத பார்வதிலயச் சிவஜபருமான்
அந்தக் கிராமத்திலிருந்து அங்கு வாழும்
மக்கலைத் தரிசிக்க பவண்டும்
என்பதாகவும் வருடத்திற்கு ஒருமுலை

.......... ஜகாற்ைலை ஆறு அன்லைய
காைகட்டத்தில் குலெத்தலை என்ை
ஜபயராக மருவி
வழங்கப்பட்டிருக்கின்ைன என்பலதயும்
இதன் வாயிைாக அறியைாம்.
குலெத்தலை ஆறு பல்பவறு ஆட்சி
மாற்ைத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட
ஜமாழிக்கைப்பால் பிற்காைத்தில்
ஜகாெஸ்தலை ஆைாக மாறியிருக்கும்
என்பது புைனாகிைது. ஜகாெஸ்தலை
என்ை ஜபயபர தற்காைத்திலும்
புழக்கத்தில் இருக்கின்ைன.
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உற்ெவம் நடத்த பவண்டும் என
சிவஜபருமான் கூறியதாக” அந்த
மக்கைால் புராணக்கலத
ஜொல்ைப்படுகிைது. குைத்தியம்மனுக்கு
இந்தக் கிராமத்தில் சிலை லவத்துக்
பகாயில் எழுப்பப்பட்டிருப்பது பமலும்
சிைப்பாகும். இதுபபான்ை பல்பவறு
கலதகள் ஆறு பாயும் பகுதிகளில்
வாழக்கூடிய மக்கைால் ஜொல்ைப்பட்டு
வருகின்ைன.

MEMOIR - 1873) பின்வருமாறு
குறிப்பிட்டுள்ைார். அலவ,
.......... “இந்தக் ஜகாற்ைலை ஆற்றின்
கழிமுகப் பகுதி, சிற்ைாறுகைால்
உருவாகியிருக்க வாய்ப்பில்லை.
முற்காைத்தில் ஓச்பெரி பகுதியிலிருந்து,
பாைாறு வடகிழக்காகப் பாய்ந்து
புலிகாட் ஏரியில் ெங்கமித்திருக்க
பவண்டும். இன்லைய ஆரணியாறு,
ஜகாற்ைலை ஆறு, கூவம், அலடயாறு
பபான்ைலவ பாைாறு மற்றும் கிலை
நதிகளின் ஜதால் தடங்கைாக இருக்கக்
கூடும்” எனும் கருத்லத
ஜவளியிட்டுள்ைார். இந்தக் கருத்திலன
அடிஜயாற்றி ‘பாலத மாறிய பாைாறு’
எனும் தலைப்பில் சிங்கஜநஞ்ென்
எழுதிய கட்டுலர தினமணியில்
(23.07.2005) அன்று ஜவளிவந்திருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

சகோற்றனை ஆறு கோட்டும் தமிழர்
வோழ்வியல்:
.......... இந்தியத் ஜதால்லியல் துலை
வரைாற்றில் சிைப்பானஜதாரு இடத்லதக்
ஜகாற்ைலையாறு பிடித்திருக்கிைது
என்பதில் எவ்வித ஐயமுமில்லை.
பவலூர் மாவட்டத்திலுள்ை
வாைாஜாபபட்லடக்கு அருகில்
பாைாற்றிலிருந்து கிலை ஆைாகப் பிரிந்து
ஜெல்லும் ஆறு ஜகாற்ைலையாக மாறி
அரக்பகாணம், திருத்தணி, திருவள்ளுர்,
ஜபான்பனரி வழியாகச் ஜென்று
எண்ணூருக்கு அருகில் கடலில்
கைக்கிைது.

சதோகுப்போக,
தமிழ்ச் சிற்றிைக்கிய வலகயான
கலிங்கத்துப்பரணியில் அன்லைய
காைகட்டத்தில் பாய்ந்த பாைாறு,
குலெத்தலை, முகரி, ஜகால்லி,
ஜபண்லண, வயைாறு, மண்ணாறு,
பபராறு, பகாதாவரி, கம்லப, பகாதலம
பபான்ை ஆறுகலைப் பற்றிய குறிப்புகள்
இடம்ஜபறுகின்ைன. ஆற்றுவைம்
நிலைந்த நாடாகத் தமிழகம் திகழ்ந்தலத
இதன்வழி அறியைாம். குலெதலை
ஆற்லைக் கடந்து குபைாத்துங்கன் கலிங்க
நாட்படாடு பபார் புரியத் தனது
பலடகபைாடு ஜெல்கிைான் என்ை பதிவு
இடம்ஜபறுகிைது. குலெத்தலை எனும்
ஆறு ஜகாற்ைலை ஆறு, குறில்தலையாறு,
குைத்தியாறு என மருவியலத அறியைாம்.
தற்காைத்தில் பதான்றிய குைத்தியாறு
எனும் காப்பிய நாவலில் ஜகாெஸ்தலை
ஆறு பதான்றிய வரைாற்லை மக்கள்
வாழ்வியபைாடு பை
நாட்டுப்புைக்கலதகலை இலணத்துக்
கூறுகின்ைனர் என்பது புைனாகிைது.
ஜகாற்ைலை ஆறு பாய்கின்ை பகுதியில்
ஜதால் பழங்காை மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான
எச்ெங்கள் காணப்படுவபதாடு
ஏராைமான கற்கருவிகள் கிலடப்பது
ஜதால்லியல் ஆராய்ச்சியில் ஜகாற்ைலை

.......... ஜகாற்ைலை ஆறு பாயும் பூண்டிக்கு
அருகில் ஜதால் மனிதர்கள் வாழ்ந்த
பழலமவாய்ந்த பகுதிகள்
அலமந்துள்ைன என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் பகுதிகளில்
பலழய கற்காை ஆயுதங்கள்
காணப்படுகின்ைன. இங்குக் காணப்படும்
பலழய கற்காைப் பண்பாட்லட,
‘ஜென்லனக் லகக் பகாடாரி
ஜதாழிற்கூடம்’ (MADRAS HAND AXE
INDUSTRY) எனக் குறிப்பிடுகின்ைனர்
ஜதால்லியல் ஆய்வாைர்கள்.
.......... ஜதால்பழங்காை மனிதர்கள்
வாழ்ந்திருப்பதும் ஆறு ஓடும் பகுதிகளில்
கற்காைக் கருவிகள் கிலடப்பதும்
பமலும் ஜகாற்ைலையாற்றுக்குச் சிைப்பு
பெர்க்கும் வலகயில் அலமகிைது.
.......... FATHER OF THE PRE- HISTORY OF
INDIA எனப் பபாற்ைப்படும் ROBERT
FOOTE தனது நிலனபவட்டில் (GSI
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ஆறு நீங்காத இடம்பிடித்திருப்பலத
உணரைாம். கலிங்கத்துப்பரணி காட்டும்
ஜகாற்ைலையாறு ஜெழிப்பு வாய்ந்ததாக
விைங்கியபதாடு அக்காைத்தில் பை
ஆறுகள் ஓடின. இன்றும் அந்த ஆறுகள்
ஜபயரைவில் மட்டுபம இருக்கின்ைன.
இயற்லகலயப் பபாற்றி, நீர்

பமைாண்லமலய முலையாகப்
பராமரித்து, தண்ணீர் பற்ைாக்குலை
ஏற்படாமல் இருக்க, தமிழகத்தில்
பாய்கின்ை ஆறுகலை முலையாகப்
பாதுகாக்க பவண்டும் என்பலத
இக்கட்டுலர வலியுறுத்துகிைது.

துனை நின்ற நூல்கள்:
1. புலியூர்க் பகசிகன், கலிங்கத்துப்பரணி மூைமும் உலரயும், ொரதா பதிப்பகம்,
திருவல்லிக்பகணி, ஜென்லன, முதற்பதிப்பு - 2014.
2. ஜகௌதம ென்னா, குறித்தியாறு, கிழக்கு பதிப்பகம், இராயப்பபட்லட, ஜென்லன,
இரண்டாம் பதிப்பு – 2014.
3. இரா. ெந்திரபெகரன், தமிழ்ச் சிற்றிைக்கியங்கள், நாம் தமிழர் பதிப்பகம்,
திருவல்லிக்பகணி, ஜென்லன, முதற்பதிப்பு – 2012.
ஆய்ரவடு:
1. மு.முத்தரசு, தமிழ்ப் புதின வரைாறு : ஜகௌதம ென்னாவின் குைத்தியாறு, ஆய்வியல்
நிலைஞர் பட்ட ஆய்பவடு, ஜென்லனப் பல்கலைக்கழகம், ஜென்லன, 2018.

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
மு.முத்தரசு
ஆய்வியல் நிலைஞர்
தமிழ் இைக்கியத்துலை
ஜென்லனப் பல்கலைக்கழகம்
ஜென்லன – 600 005
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28 . சபண்ைியப் போர்லவயில் பதிற்றுப்பத்து கோக்லகப்போடினியோரின் ரநோக்கும் சபண்சமோழியும்

— முனைவர் ெ.கண்மணி கரைென்
முன்னுனர:
ெங்ககாை அரசியல்நிலைலயயும்,
ெமூக வரைாற்லையும் அறிந்து ஜகாள்ைத்
துலண ஜெய்வன ெங்க இைக்கியங்கபை.
அவற்றுள்ளும் பதிற்றுப்பத்து பெர
நாட்டிற்கும்,பெரர் ஆட்சிக்கும் மட்டுபம
சிைப்பிடம் ஜகாடுத்துப் பாடப்பட்டது.
அந்நூலில் ஜபண்லம பபாற்ைப்பட்ட
முலைலயக் காண்பது கட்டுலரயின்
பநாக்கமாகும். புைவர் எண்மரில்
காக்லகப்பாடினியார் மட்டுபம
ஜபண்பாற் புைவராதைால் அவரது
பாடுஜபாருளில் இருக்கும் தனித்தன்லம
சிைப்பாக பநாக்கப்படுகின்ைது. "தங்கலை
ஆண்களின் ஆளுலகக்கு
உட்பட்டவர்கைாகக் கருதும் மரபுத்
தலையிலிருந்து விைகி வந்தால் மட்டுபம
ஜபண்ணியத்லதப் ஜபண்கைாலும் ெரிவர
புரிந்து ஜகாள்ை இயலும்" என்று
கூறுகிைார் முலனவர் இரா.பிபரமா
(ஜபண்ணியம் -முன்னுலர). இந்த
இைக்கணத்துக்கு ஏற்ை இைக்கியமாக
காக்லகப்பாடினியாரும் அவரது
பாடல்களும் அலமந்திருக்கும்
பாங்கிலனக் காண்பபாம்.

ஜெய்திகள் முதன்லம ஆதாரம் ஆக
அலமய புைநானூற்றுச் ஜெய்திகள் துலண
ஆதாரங்கைாக அலமகின்ைன. 20ம்
நூற்ைாண்டு ஆய்வாைர்களின் கருத்துக்கள்
மூன்ைாம் நிலைத் தரவுகைாக
அலமகின்ைன.ஜபண்ணிடமிருந்து
உற்பவித்துத் தமிழ் இைக்கியத்தின்
பல்பவறு காைகட்டங்களிலும்
பதிவாகியுள்ை எழுத்துக்கள்; என்ை
ஜபாருலை வலரயறுத்து புலனகலத
இைக்கியத்லத மட்டுபம தன்
கட்டுலரயில் ஆய்வுப்ஜபாருள்
ஆக்கியுள்ைார் (தமிழ் இைக்கியத்தில்
ஜபண்ணியமும் தலித்தியமும் -ப.-1-11)
ஜவள்ளிவீதியாரின் கவிலதகளில்
ஜபண்ஜமாழி பற்றி சு.மைர்விழி கட்டுலர
வலரந்துள்ைார்(காவ்யா தமிழிதழ் -ப.2932). ஒைலவயார், ஜவள்ளிவீதியார்
பாடல்களில் இடம்ஜபறும்
ஜபண்ணியக்பகாட்பாடுகலை அரங்க
மல்லிகா ஜதாட்டுக் காட்டியுள்ைார்
(ஜபண்ணின் ஜவளியும் இருப்பும் -'ெங்க
இைக்கியமும் ஜபண்ணியக்
பகாட்பாடும்'-ப.-8-18).
ஆய்வு முனற:
மன்னன் வாழ்வில் அவனது
உரிலம மலனவி ஜபற்ை இடம், அவைது
ஜபருலமயின் காரணம் முதலியன, ஆண்
வர்க்கத்தின் பார்லவயிலும்
ஜபண்வர்க்கத்தின் பார்லவயிலும்
எவ்வாறு பவறுபடுகின்ைன என்று
ஜபண்ணியபநாக்கில் இக்கட்டுலர
ஆராய்கிைது.

'சபண் எழுத்துக்கள் ' என்ற தனைப்பில்
எழுதும் முனைவர் எம் .ஏ .சுசீைோ
ஆய்வுப்பின்புைம் :
பெர மன்னர்களின் மலனவியரும்,
பாரியின் மலனவியும் பதிற்றுப்பத்துப்
பாடல்களில் பபாற்ைப்படுகின்ைனர்.
அப்பாடற்பகுதிகளில் அக்காைப்
ஜபண்ணியக் ஜகாள்லக பிரதிபலிக்கிைது.
ஒரு ஆணின் பநாக்கிலும், ஜமாழியிலும்
சித்தரிக்கப்படும் ஜபண்லம; ஒரு
ஜபண்ணின் பநாக்கிலும், ஜமாழியிலும்
சித்தரிக்கப்படும் ஜபண்லம
இரண்டிற்கும் பவறுபாடு
காணப்படுகிைது. பதிற்றுப்பத்துச்

மன்ைனை அனழக்கும் முனற:
ஒவ்ஜவாரு மன்னலனயும்
அலழக்கும் முலையில் அவனது உரிலம
மலனவிக்குக் ஜகாடுக்கப்படும்
சிைப்பிடம் புைப்படுகிைது. மன்னனால்
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அவன் மலனவிக்கு அலடயாைம்
கிலடப்பலத விட மலனவியால்
மன்னனுக்கு அலடயாைம்
ஜகாடுக்கப்படுவலதபய பதிற்றுப்பத்தில்
காண முடிகிைது.

ஜபாருள் மட்டும் பவறுபட்டுக்
காணப்படுகிைது . ஜபண்ணின்
ஆளுலமலய முன்னிலைப்படுத்தி
மன்னன் மலனவிலய 'ஆன்பைாள்'
என்கிைார். பிை புைவர்கள் எல்ைாம்
ஐம்புைன்கைால் அறியக்கூடிய
இன்பங்கபைாடும், கற்பபாடும்
ஜதாடர்புபடுத்திபய அரெ மகளிலரக்
குறிக்கின்ைனர். அதாவது
அப்ஜபண்களின் கூந்தல், ஜநற்றி, அழகு,
மணம், அணிகைன், கற்பு, கற்பினால்
உண்டான புகழ் முதலியலவபய ஆண்
புைவர்கள் மகளிர்க்குக் ஜகாடுக்கும்
அலடயாைச் ஜொற்கள். ஆனால்
காக்லகப் பாடினியாரின் ஜபண்ஜமாழி
புைனின்பத்திற்கும், காட்சிக்கும்
அப்பாற்பட்டு மனதாலும், அன்ைாட
வாழ்வியல் அனுபவத்தாலும்
அறியக்கூடிய சிைப்பும், அறிவும்
ஜபாருந்திய ஆன்பைாளின் கணவனாக
ஆடுபகாட்பாட்டுச்பெரைாத- லனச்
சிைப்பிக்கிைது.

"ஒடுங்கீரரோதிக் சகோடுங்குனழ கைவ"(போ-14) - குமட்டூர் கண்ைைோர்
இமயவரம்பன் சநடுஞ்ரெரைோதனைப்
போடியது .
"நன்னுதல் கைவ " -(போ-42)- பரைர் கைல்
பிறக்ரகோட்டிய குட்டுவனைப் போடியது .
"ஆன்ரறோள் கைவ " -(போ-55)கோக்னகப்போடினியோர் நச்செள்னளயோர்
ஆடுரகோட் போட்டுச் ரெரைோதனைப்
போடியது.
"போனவ அன்ை நல்ரைோள் கைவன் "-(போ61)- கபிைர் போரினயச் சுட்டியது.
"ரெைோறு நறுநுதற் ரெயினழ கைவ"(போ-65) மற்றும்
"கமழும் சுைர் நுதற் புனரரயோள் கைவ"(போ-70)- கபிைர் செல்வக்கடுங்ரகோ
வோழியோதனைப் போடியது.
"ரெைோறு நல்லினெச் ரெயினழ கைவ" (போ-88) மற்றும்
"வண்ைோர் கூந்தல் ஒண்சைோடி கைவ" (போ- 90)- சபருங்குன்றூர் கிழோர்
இளஞ்ரெரல் இரும்சபோனறனயப்
போடியது.

புறத் ரதோற்றம்:
அரெ மகளிரின் புைத்பதாற்ைமும்,
அவர்கைது ஒப்பலனயும்
பதிற்றுப்பத்தில் ஆங்காங்கு இடம்
ஜபறுகின்ைன.
விண்ணுைக மங்லகயர் பெரன்
மலனவிக்கு நிகராதல் பவண்டித் தம்முள்
மாறுபட்டு இகலும் அைவிற்கு
இமயவரம்பன் மலனவி ஜமய்நைம்
உலடயவள். தலை ஆபரணங்கைால்
மலைப்புண்லட வண்டு ஜமாய்க்கும்
கூந்தலை உலடயவள். மண்ணி
ஜநய்ப்புற்ை கூந்தல் ஒடுங்கிய ஜெவியில்
வலைந்த குலழகலை அணிந்திருந்தாள்
என்று இமயவரம்பனின் மலனவி
வருணிக்கப் படுகிைாள்- (பா-14).
பல்யாலனச்ஜெல்ஜகழு குட்டுவனின்
மலனவி மயிர்ச்ொந்து பூொமபை மணம்
மிகுந்த கூந்தலுலடயவள்;
மலழக்காைத்தில் முல்லை மணம்
கமழும் நீண்ட அடர்ந்த கூந்தலுடன்,
காம்பினின்றும் நீக்கப்பட்ட நீர்ப்பூ
பபாை முகத்தில் சுழலும் கருலமயான
கண்களுடன், காந்தள் பபான்ை
லககளுடன், மூங்கிலை ஒத்த ஜபரிய

இம்பமற்பகாள் பகுதிகளில்
மலனவியால் மன்னனுக்கு அலடயாைம்
தரப்பட்டுள்ைது.
புைநானூறிலும் இவ்வண்ணபம;

"செயிர்தீர் கற்பிற் ரெயினழ கைவ"- (போ3) என்று போண்டியன் கருங்னக ஒள்வோட்
சபரும்சபயர் வழுதினய இரும்பிைர்த்
தனையோர் விளிக்கிறோர் .
"அறம் போடிற்ரற ஆயினழ கைவ"- (போ34) என்று கிள்ளி வளவனை ஆைத்தூர்
கிழோர் அனழக்கிறோர்.
"ஒலியிருங் கதுப்பின் ஆயினழ கைவன்"(போ-138) என்று நோஞ்சில் வள்ளுவனை
மருதன் இளநோகைோர் குறிக்கிறோர்.
மன்னன் மலனவிலய
அலடயாைப்படுத்தும் முலையில்
காக்லகப்பாடினியார் லகயாளும்
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பதாள்கலையும் உலடயவள் ஆவாள்(பா- 21).
கைங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் பெரலின்
மலனவி வண்டு ஜமாய்க்கத் தலழத்த
கூந்தலையும், காதில் அணிந்த
குலழகட்கு விைக்கம் தரும் ஒளி
ஜபாருந்திய ஜநற்றிலயயும், தான்
அணிந்த ஜபான்னாைான அணிகட்கு
விைக்கம் தரும் பமனிலயயும், அழகிய
வலைந்த உந்திலயயும் உலடயவள்-(பா31மற்றும்38).

(பா-81). தகர நீவிய துவராக் கூந்தல்
உலடயவள்-(பா-89).
ஆடுபகாட் பாட்டுச் பெரைாதன்
மலனவி அலெகின்ை மாலையும், பரந்த
பதமலையும் உலடயவள் என்கிைார்
காக்லகப்பாடினியார். புைநானூறில்
ஆவூர்மூைங்கிழார் வாய்ஜமாழியாக
இடம்ஜபறும் ஜகௌணியன்
விண்ணந்தாயனின் மலனவியர் சிறு
நுதலும், பபரல்குலும் ஜகாண்டு சிை
ஜொல்லிற் பை கூந்தலிலன உலடயவர்
என்று வருணிக்கப்படுகின்ைனர்(பா-166).
வடம வண்ணக்கன் பபரிொத்தனார்
பாடலில் பாண்டியன் இைவந்திலகப்
பள்ளித் துஞ்சிய நன்மாைனின் மலனவி 'அருவி தாழ்ந்த ஜபருவலர பபாை
ஆரபமாடு ஜபாலிந்த மார்பிலன
உலடயவைாய்க்' குறிக்கப்
படுகிைாள்(பா-198).

ஓவியத்லதப் பபான்ை
பவலைப்பாடலமந்த மலனயில் பாலவ
பபான்ை அழகுலடயவைாக பாரியின்
மலனவி இருந்தாள்-(பா- 61).
ஜெல்வக்கடுங்பகா வாழியாதனின்
மலனவி- பவைாவிக்பகாமான் பதுமன்
பதவி இலழ அணிந்து எழில் ஜபற்ை
இைமுலையும், மாட்சிலமப்பட்ட
வரிகலை உலடய அல்குலையும், அகன்ை
கண்கலையும், மூங்கிலை ஒத்த அழகிய
ஜதாடியணிந்த பருத்த பதாலையும்,
பெய்லமயிலும் மணம் பரப்பும் நறு
நுதலையும் ஜகாண்டு; ஜெவ்விய
அணிகலையும் அணிந்திருந்தாள்-(பா65மற்றும்70).

பதிற்றுப்பத்தின் பிை புைபவார்
அரெ மகளிலர வருணிப்பதற்கும்,
காக்லகப்பாடினியார் வருணிப்பதற்கும்
இலடயிலுள்ை பவறுபாடு
பநாக்கத்தக்கது. மாலையும் பதமலும்
தவிர பவஜைந்தப் புைத்பதாற்ை
வருணலனயும் காக்லகப்பாடினியார்
பாடல்களில் இல்லை-(பா-52). அறிவும்
திைலமயும் மட்டுபம அவலைப் பற்றிப்
பாடத்தக்க ஜபாருட்கைாக அவருக்குத்
பதான்றியுள்ைது. பமனியின் ஜவளிப்புை
அழகும், ஆபரணங்களும் ஒரு
ஜபாருட்டாக அவருக்குத்
பதான்ைவில்லை எனைாம். பமனியழகும்
அணிகளும் ஒரு ஜபண்ணின்
ஆளுலமக்கு பதலவயற்ைலவயாக
ஒதுக்கப்பட்டு விட்டலதக்
காணமுடிகிைது.

அந்துவன் ஜெள்லை திருமகலைப்
பபான்ைவள். பிைப்பால் மட்டுபம
அவளுடன் மாறுபட்டவள்-(பா- 74). ஒளி
ஜபாருந்திய ஜநற்றிலய உலடய அவள்
நுண்ணிய கருமணலை ஒத்த அடர்ந்த
நீைமான கூந்தலை உலடயவள்.
ஜபருஞ்பெரல் இரும்ஜபாலை பவள்வி
ஜெய்த பபாது புள்ளிமானின் பதாலைத்
தூய்லம ஜெய்து அதலன வட்டமாக
அறுத்து சுற்றிலும் முத்துக்கலையும்,
அரிய கைன்கலையும் கட்டி நடுபவ
மாணிக்க மணிகலைத் லதத்துத் பதாளில்
அணிந்திருந்தாள். கூந்தலைச் சுருட்டி
முடித்திருந்தாள்-(பா-74). இைஞ்பெரல்
இரும்ஜபாலை மலனவி நீண்ட
கண்கலை உலடயவள். அவைது ஒளி
வீசும் ஜநற்றியில் சுருண்ட கூந்தல்
விழுந்து அழகூட்டியது. வண்டுகள்
ஜமாய்க்கும் கருலமயான கூந்தல்
மலையும் படியாகத் தலையணியும்,
வலைந்த குலழகளும் அணிந்திருந்தாள்

பாரிமலனவிலயக் குறிப்பிடும்
கபிைர் சுருக்கமாக அவள் பாலவ
பபான்ைவள் என்று வருணிப்பதன்
காரணம் -பாரி பெர மன்னன் அல்ைன் .
அவன் இைந்தபின் உன்லனபய நாடி
வந்பதன் என்று பாடும் இடத்தில்
பாரிமலனவிக்கு சிைப்பிடம் இல்லை
.அதனால் அவலைப் பற்றிய வருணலன
சுருக்கமாகபவ அலமகிைது. இபத கபிைர்
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ஜெல்வக்கடுங்பகாவின் மலனவிலய
வருணிக்கும் பபாது அவைது அணிகைன்,
இைமுலை, அல்குல், கண், பதாள், நுதல்
என மிக விரிவாகப் பாடியுள்ைார்.
இவ்வாறு அரெ மகளிரின் புைத்பதாற்ை
வருணலனயிலும் காக்லகப்
பாடினியாரின் ஜபண்ஜமாழி
தனித்துவத்துடன் காணப்படுகிைது.

அரிலவ ....................................." - (பா- 122)
என காரியின் மலனவி வடமீஜனாடு
ஒப்புலமப் படுத்தப் படுகிைாள்.
"கடவுள் ொன்ை கற்பிற் பெயிலழ
மடபவாள் ........................" - (பா- 198) என
பாண்டியன் இைவந்திலகப் பள்ளித்
துஞ்சிய நன்மாைன் மலனவியும்
பபாற்ைப்படுகிைாள்.

அரெ மகளிரின் சபருனமயோகச்
செோல்ைப்படுபனவ:
கற்பு:
இமயவரம்பன்
ஜநடுஞ்பெரைாதனின் மலனவி 'ஆறிய
கற்பி'லன உலடயவள் (பா-16).
சீறுதற்குரிய காரணம் இருப்பினும்
சீற்ைமுைாது தணிந்ஜதாழுகும்
தன்லமயுலடயவள்; ஆதைால் ஆறிய
கற்புலடயவைாம்.
கற்பு அருந்ததி என்னும் ஜெம்மீனுடன்
ஜதாடர்புபடுத்தி ஜபருலமக்குரியதாகப்
பபெப்படுகிைது.

அடக்கம் ,இன்பொல், சிரித்த
முகம், சுடர்நுதல் மற்றும் அமர்த்த கண்:
"ஆறிய கற்பின் அடங்கிய ொயல்
ஊடினும் இனிய கூறும் இன்னலக
அமிர்து ஜபாதி துவர்வாய் அமர்த்த
பநாக்கிற்
சுடர் நுதல் அலெநலட ......... " -(பா-16)
எனும் அடிகளில் அடக்கம் ஜபாருந்திய
ஜமன்லமயும் , ஊடல் காைத்திலும் கூட
இன்ஜமாழிபய கூறி இனிய முறுவல்
காட்டும் ஜபருலமயும் உலடயவள் என
இமயவரம்பன் மலனவி புகழப்
ஜபறுகிைாள்.அத்துடன் அவைது
துவர்வாயின் வாஜையிறூறிய நீர் அமிழ்து
பபால் மகிழ் ஜெய்வது என்று
கூடல்காைத்து இன்பத்லதக் பகாடிட்டுக்
காட்டியவுடன் அவைது பார்லவ
எப்படிப்பட்டது என்று குறிப்பிடுவது
பநாக்கத்தக்கது. அவைது கண்கள்
உள்ைத்து பவட்லகலய ஒளிப்பு இன்றிக்
காட்டுவன என்னும் ஜபாருள்படபவ
'அமர்த்த பநாக்கு' என்ை ஜதாடர்
அலமகிைது. அதாவது தன் பவட்லகலய
ஜவளிப்பலடயாகக் காட்ட மாட்டாள்
என்பதாம். அழிவில் கூட்டத்து அயரா
இன்பம் ஜெறித்தைால் 'சுடர்நுதல்'
உலடயவள் என்பதாகவும் பலழய உலர
கூறுகிைது. கற்புலடப் ஜபண்ணுக்குரிய
இவ்லவந்து பண்புகள் - ஜபண்பணாடு
கூடி இன்புறும் ஆண் ெமூகத்தின்;மலனவிபயாடு கூடி இன்புறும்
கணவனின் எதிர்பார்ப்பின்
அடிப்பலடயில் வரிலெப் படுத்தப்
பட்டுள்ைன.

"விசும்புவழங்கு மகளி ருள்ளும் சிைந்த
ஜெம்மீன் அலனயள்நின் ஜதான்னகர்ச்
ஜெல்வி" (பா-31)
என்று கைங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச்
பெரலின் மலனவி புகழப்படுகிைாள் .
"காமர் கடவுளும் ஆளும் கற்பிற்
.......பெயிலழ "- (பா- 65) என்னும் புகழ்ச்சி
ஜெல்வக்கடுங்பகா வாழியாதன்
மலனவிக்குரியது . வடமீன் எனப்படும்
அருந்ததிலய ஒத்தவள் என்பபத
ஜபாருள் .
“ஜபண்லம ொன்று ஜபருமடன்
நிலைஇக் கற்பு இலை ஜகாண்ட "-(பா- 70)
பமன்லமயுலடயவள் என்று பாராட்டுப்
ஜபறுகிைாள் ஜெல்வக்கடுங்பகா
வாழியாதனின் மலனவி.
"மீஜனாடு புலரயும் கற்பின் வாணுதல்
அரிலவ "- (பா-89) என்று
இைஞ்பெரல்இரும்ஜபாலையின்
மலனவிலயப் பாடும் பபாதும் அபத
ஒப்புலமலயயும் ஜபாருலையும்
காண்கிபைாம்.

இைஞ்பெரல் இரும்ஜபாலையின்
மலனவியும் "ஜபருந்தலகக் கமர்ந்த
ஜமன்ஜொல் "(பா-81)உலடயவைாக
பபாற்ைப்படுகிைாள். ஜபருலம
ஜபாருந்திய பண்பிற்பகற்ை

புைநானூற்றிலும்,
"வடமீன் புலரயும் கற்பின் மடஜமாழி
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ஜமன்லமயான ஜொற்கலைப் பபசுபவள்
என்பபத ஜபாருள். முற்சுட்டிய
இன்ஜொல்பை இங்கு ஜமன்ஜொல் என்று
குறிக்கப்படுகிைது. அவன்பால் ஜென்று
ஒடுங்கிய அன்பால்; புைத்தற்குரிய
காரணங்கள் இருப்பினும் வன்ஜொல்
பபொதவள் (பா-89).

விட்டுப் பிரியாது இன்பப் பயலனப்
ஜபற்ைாள்-(பா-89)
புதல்வர்ப் சபறல்:
லமயூர் கிழான் பவண்மாள் அந்துவன்
ஜெள்லை தன் கருவில் ,

"எண்ணியல் முற்றி ஈரறிவு புரிந்து
ெோல்பும் செம்னமயும் உளப்பைப் பிறவும்
கோவற்கு அனமந்த அரசுதுனற ரபோகிய
வீறுெோல் புதல்வற் சபற்ற " னமயோல்
விதந்து ரபோற்றப் படுகிறோள்-(போ- 74)

நோைமும் மைமும்:
"ஜபண்லம ொன்று ஜபருமடன் நிலை
இக்
கற்பு இலை ஜகாண்ட ................" - (பா- 70)
ஜெல்வக்கடுங்பகாவின் மலனவி
ஜபண்லமக்குரிய நாணமும், மடமும்
ஜபாருந்தியதால் கற்பிற் சிைந்தாள்
என்கிைார் புைவர். இங்கு ஜபண்லம
என்று சுட்டப்படுவது நாணம்; ஏஜனனில்
ஜதாடர்ந்து இடம் ஜபறுவது
நாற்பண்புகளில் மூன்ைாவதாகிய மடம்.
அறிந்தும் அறியாதது பபான்றிருக்க
பவண்டியது - ஆண் வர்க்கத்தின்
எதிர்பார்ப்பு.

ஜபருஞ்பெரல் இரும்ஜபாலையின்
குடிவழி நீடு வாழ்வதன் ஜபாருட்டு;
எண்ணப்படுகின்ை பத்து மாதமும்
நிலைவலடய, இருவலக (இயற்லக
மற்றும்ஜெயற்லக ) அறிவும் அலமந்து;
ொல்பும், நடுவுநிலைலமயும் உைப்பட
பிை நற்பண்புகைாகிய அன்பு, நாண்,
ஒப்புரவு, கண்பணாட்டம், வாய்லம
முதலியன நிலைந்து; நாடு காத்தற்கு உரிய
அரசியைறிவும் ஜபாருந்திய புதல்வலனப்
ஜபற்ைாள் என்பர் பலழய உலரகாரர்.
புைநானூறும் மகப்பபலைக் கற்புலடப்
ஜபண்ணின் ஜபருலமகளில் ஒன்ைாக
வரிலெப்படுத்துவலதக்
காணைாம்.இைவந்திலகப் பள்ளித்
துஞ்சிய நன்மாைன் மலனவி "மணிமருள்
அவ்வாய்க் கிண்கிணிப் புதல்வர்ப்"-(198)
பயந்தவைாகப் ஜபருலமப் படுத்தப்
படுகிைாள்.

புைநானூறில் வடமவண்ணக்கன்
பபரிொத்தனார் இைவந்திலகப் பள்ளித்
துஞ்சிய நன்மாைன் மலனவிலய
"மடபவாள் "(பா-198) என்பை
அலழக்கிைார்.
பிரிவில் உைல் சமலிதலும், கைவில்
இன்புறலும்:
கணவன் விலனபமற் ஜென்று
பிரிந்திருக்கும் காைத்தில் இமயவரம்பன்
மலனவி பகலில் பிரிலவ ஆற்றியிருந்து
இரவில் அரிதாகப் ஜபற்ை உைக்கத்தில்
கனவில் ஜபற்ை சிறு மகிழ்ச்சி காரணமாக
உயிர் தாங்கி இருக்கும் ஜபருஞ்ொல்பு
உலடயவைாம் (பா- 19). இதனால்
உடல்சுருங்கி; பார்ப்பவஜரல்ைாம்
வருந்திப் பபெ அதற்கு நாணம்
ஜகாண்டாள் என்றும் புகழப்படுகிைாள்.
இங்கு கணவன் பிரிந்த காைத்தில்
மலனவி உடல் ஜமலிவது
ஜபருலமக்குரிய ஜெய்தி என்பது
பநாக்கற்குரியது.

பமற்கூறிய விைக்கங்கைால்
கற்புலடப் ஜபண்ணுக்குரிய பண்புகள்
இன்னின்ன என்று பதிற்றுப்பத்துப்
புைவர்கள் பநாக்கில் நம்மால் ஜதாகுக்க
முடிகிைது. இங்பக ஜபண்ணுக்குக்
கிலடத்துள்ை அலடயாைங்கள் ஆணின்
ஆதிக்க ஜமாழியின் புலனவுகள்
என்கிைார் முலனவர் க.பஞ்ொங்கம்
(ஜபண்- ஜமாழி -புலனவு -ப.-70)
அலவயாவன :
1) அடக்கம்
2) இன்பொல்
3) சிரித்த முகம்
4) கணவன் பமல் ஜகாண்ட
காதல்பவட்லகலய ஜவளிக்காட்டாலம
5) கணவபனாடு அழியாக் கூட்டத்திலும்
அயராலம

இைஞ்பெரல் இரும்ஜபாலையின்
மலனவி தன் கனவிலும் அவலன
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6) நாணம்
7) மடலம
8) கணவலனப் பிரியின் உடல் ஜமலிதல்
9) பிரிவுக் காைத்தில் கனவில்
கணவபனாடு மகிழ்தல்
10) ஏற்ை வாரிொக புதல்வலரப் ஜபைல்
முதலியனவாம்.

ஜவளிப்படுத்துவதால் அவர்கைது
நற்பண்பிற்கு இழுக்கு ஆகாது என்று
கூறுவதற்கு ஏற்ப காட்சிப்படுத்துகிைார்.
இங்பக இன்ஜொல் இல்லை; இனிய
முறுவல் இல்லை; ஊடலை மலைக்கும்
அடக்கம் இல்லை; நாணம் இல்லை;
மடலம இல்லை. குமட்டூர் கண்ணனார்
இமயவரம்பன் மலனவியிடம்
இருந்ததாகப் பாடும் 'ஆறிய கற்பு'
ஆண்களின் எதிர்பார்ப்பப அன்றி
இயற்லக அன்று என்பலத
காக்லகப்பாடினியாரின் ஜபண்ஜமாழி
நிறுவுகிைது.

கோக்னகப்போடினியோரின் சபண்சமோழி :
ஜபண்டிருக்குரிய பத்து
பண்புகைாக ஏழு புைவர்கள்
பாடுவதினின்று மாறுபட்டு
காக்லகப்பாடினியாரின் பாடற்ஜபாருள்
அலமகிைது. அவர் ஆண்களின்
மதிப்பீடுகலைத் தலைகீழாக
மாற்றுகிைார்(ஜபண்ஜணனும் பலடப்பு ப.118). இவரது பாடலில்
ஆடுபகாட்பாட்டுச் பெரைாதன்
விைலிக்குத் தலைக்லக ஜகாடுத்து
துணங்லக ஆடியது கண்டு அவன்
மலனவி ஊடல் ஜகாள்கிைாள். அவள்
பபரியல் அரிலவ; அதனால் அவைது
பார்லவயில் குளிர்ச்சியும் இருந்தது.
ஆனாலும் சினத்தால் அவள் விலரந்து
நடக்கிைாள். காலில் அணிந்திருந்த
கிண்கிணி அச்சினத்லத ஜவளிப்படுத்தி
ஒலித்தது. கலரலய அலைக்கும் நீர்ப்
ஜபருக்கால் அலெயும் தளிர் பபாை
அவைது உடல் பகாபமிகுதியால்
நடுங்கியது. தன் லகயிலிருந்த
சிறுஜெங்குவலை மைலர அவன் மீது
எறிய ஓங்கினாள். அவன் ' ஈ ' என்று
இரந்து நின்ைான். அவள் சினம்
தணியாமல் 'நீ என்பால் அன்புலடலய
அல்லை' என்று ஜொல்லி அகன்ைாள். பை
எதிரி பவந்தர்களின் ஜவண்ஜகாற்ைக்
குலடலயயும், எயிலையும் தன்
லகயகப்படுத்திய அவனால் தன்
மலனவியின் லகயிலிருந்த குவலை
மைலரக் லகயகப்படுத்த
இயைவில்லை(பா-52).

இது காறும் கண்டவற்ைான்
பதிற்றுப்பத்லதப் பாடியுள்ை ஏழு
ஆண்பாற் புைவர்கள் அரெ மகளிலரப்
பபாற்றும் பபாக்கிற்கும்; ஜபண்பாற்
புைவரான காக்லகப்பாடினியார்
பபாற்றும் பபாக்கிற்கும் அடிப்பலடயில்
அலமந்துள்ை பவறுபாடு புைப்படுகிைது.
ஜபண்லண ஐம்புைன் இன்பத்திற்கு
உரிய ஜபாருைாகப் பார்க்காமல்
நற்பண்புகலையும்,பிை
ஜபருலமகலையும் முன்னிலைப்
படுத்துவது ஜபண்ஜமாழியாக
அலமகிைது. பமனிஜயழிலைப்
பாடுதற்கும்; அைங்காரத்திற்கு
சிைப்பிடம் அளிப்பதற்கும்; அதாவது
பதாற்ைச் சிைப்பிற்கும் ஜபண்ஜமாழி
மிகச் சிறிதைபவ இடம் ஜகாடுத்துள்ைது.
கற்பிற்குரிய பண்புக்கூறுகைாக ஆண்கள்
கூறும் நாணம், மடலம, அடக்கம்,
இன்ஜொல், இனிய முறுவல்
ஆகியவற்லை ஜபண்ஜமாழி
ஒதுக்கியுள்ைது. மரபு வழிவந்த
இைக்கியங்களில் எடுத்தாைப்பட்டுள்ை
ஜபண் பற்றிய பபாலியான
கருத்தாக்கங்கலை உலடத்ஜதறிவபத
ஜபண்ணியத் திைனாய்வு என்பார்
முலனவர் இரா.பிபரமா(பமைது -ப.-87)
இக்கட்டுலரயில் காக்லகப்பாடினியார்
எவ்வாறு ஜபண் பற்றிய பபாலியான
கருத்தாக்கங்கலை உலடக்கிைார் என்று
கண்படாம்.

இவர் ஜபண்பாற் புைவர்;
ஆதலின், இவரது பாடல்ஜமாழியில்
ஆண்களின் எதிர்பார்ப்பு இல்லை.
ஊடலில் ஜபண்கட்கு இயல்பாக எழும்
ஜவகுளிலயயும், படபடப்லபயும்
தயக்கமின்றிச் சித்தரிக்கிைார்.
ஊடும்பபாது மகளிர் தம் சினத்லத

முடிவுனர:
ஜபண்லம, கற்பு முதலிய
ஜகாள்லககள் ஆண்பாலினரின்
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எதிர்பார்ப்புக்பகற்ப
உருவாக்கப்பட்டலவ. நலடமுலை
வாழ்க்லகயில் அவற்ைால்
ஜபண்பாைாருக்கு மிகுந்த பொதலனகள்
உண்டாகின்ைன. இயற்லகயான
ஆலெகலையும், உணர்வுகலையும் ஒதுக்க
பவண்டிய கட்டாயத்துக்கு உட்பட
பவண்டிய சூழலை அக்பகாட்பாடுகள்
ஏற்படுத்துகின்ைன. ஆனால் ஒரு ஜபண்
இன்ஜனாரு ஜபண்லணப் பற்றிப்
பாடும்பபாது அக்ஜகாள்லககள்
காைாவதியாகி நீர்த்துப் பபாவலத
காக்லகப்பாடினியாரின் பாடல்கள்
உணர்த்தியுள்ைன. 1975ம் ஆண்டு ஆனிட்

ஜகாஜைாட்னியன் ஜவளியிட்ட Critical
Inquiry என்ை கட்டுலர ஜபண்
பலடப்பாைர்களின் பநாக்லகயும்
,பபாக்லகயும் இனம்காட்டுதல்;
அவர்கைது பலடப்புகள் ஆண்
பலடப்புகளிலிருந்து பவறுபடும்
பாங்லக இனம்காட்டுதல் என்ை
திைனாய்வுக் பகாட்பாடுகலை
எடுத்துலரக்கிைது(இரா.பிபரமா -பமைதுப.-91). ெங்க இைக்கியத்திலுள்ை
ஒவ்ஜவாரு ஜபண்பாற்புைவரின்
பாடல்கலையும் இத்தலகய ஆய்விற்கு
உட்படுத்தும் பபாது; ஜபண்கள் அன்று
ஜதாட்டுப் பபாராடுவது புைப்படும்.

துனைநூற்பட்டியல்:
இைக்கியங்கள்:1)பதிற்றுப்பத்து - கழக ஜவளியீட்டு எண் - 523 - முதல் பதிப்பின் மறு அச்சு -2007
2)புைநானூறு - கழக ஜவளியீட்டு எண் - 438 - முதற் பதிப்பின் மறு அச்சு - 2007
3)புைநானூறு -கழக ஜவளியீட்டு எண் - 598 - முதற் பதிப்பின் மறு அச்சு - 2007
ஆய்வு நூல்கள்:
4)அரங்க மல்லிகா -ஜபண்ணின் ஜவளியும் இருப்பும் -நியூ ஜெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ,ஜென்லன
.-முதற்பதிப்பு -2008
5)பஞ்ொங்கம்,க.-(ஜமா.ஜப.ஆ.)-ஜபண்ஜணனும் பலடப்பு -ஜெல்வன் பதிப்பகம்
,ஜென்லன.-1994
6)பஞ்ொங்கம் ,க.-'ஜபண்-ஜமாழி-புலனவு'- காவ்யா பதிப்பகம்,ஜென்லன .-1999
7)பிபரமா,இரா.-ஜபண்ணியம்- உைகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்ஜென்லன.-முதற்பதிப்பு 1994
8)தமிழிைக்கியத்தில் ஜபண்ணியமும் தலித்தியமும் -ஞாைத்தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு
மன்ைம்,மதுலர.-முதற்பதிப்பு -2000
இதழ்:9)காவ்யா -தமிழிதழ் -ஏப்ரல் -ஜூன் 2018-சு.ெண்முகசுந்தரம் ,ஜென்லன.

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: முலனவர் ெ.கண்மணி கபணென் (kanmanitamilskc@gmail.com)
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29 . புறநோனூற்றுப் போடல்கள் குறித்து உ.ரவ.ெோ அவர்கைின்
கருத்து

— முனைவர். ரதசமோழி
எட்டுத்ஜதாலக நூல்களுள்
புைநானூஜைன்பது எட்டாவதாகும்.
புைநானூறு என்பது கடவுள்வாழ்த்துச்
ஜெய்யுள் முதலிய 400 அகவற்பாக்கலை
உலடயது. பண்லடய காைத்தில் 400
பாடல்கலைக் ஜகாண்ட ஒரு ஜதாலக
நூைாக இதலனத் ஜதாகுத்பதாரும்
ஜதாகுப்பித்பதாரும் யாஜரன்று அறிய
இயைவில்லை.

ஜமாத்தம் ஆறு பதிப்புகள் அவராலும்
அவரது குடும்பத்தாராலும்
ஜவளிவந்துள்ைன. ஜதாடர்ந்து பின்னர்
பை பதிப்புகளும் இன்றுவலர
வந்துள்ைன. பற்பை ஓலைச் சுவடிகலைப்
படித்து, அவற்லைக் லகஜயழுத்துப்
படியாக உருவாக்கி, பாட
பவறுபாடுகலைக் கவனத்தில் ஜகாண்டு,
அவற்லைப் பை பிரதிகளுடனும்
ஒப்பிட்டு சீர்தூக்கிப் பார்த்துச்
ஜெப்பனிட்டு, ெரியான வரிகலைக்
கண்டறிந்து அச்சுப் பதிப்பாக
ஜவளியிட்ட உ.பவ.ொ அவர்களின்
பணிலயப் பபாற்ைாத தமிழர் இருக்க
வழியில்லை. முதல் மூன்று பதிப்புகள்
உ.பவ.ொ அவர்கைாலும், நான்காவது
பதிப்பு 1950 இல் அவர் மகனாலும்,
பின்னர் ஜவளியான பதிப்பு பபரன்
எழுதிய முகவுலரயுடனும்
ஜவளியாகியுள்ைது.

உ.ரவ.ெோமிநோத ஐயர்:

தமிழ் மண்ணின் வரைாறு, தமிழக
அரெர்கள் வரைாறு, அவர்கலைப் பற்றி
பாடிய புைவர்களின் வரைாறு, அக்காை
தமிழ் மக்களின் வரைாறு எனப் பற்பை
ஜெய்திகலையும் நாம் இன்று அறிய
இயல்வது உ.பவ.ொமிநாத ஐயர்
அவர்கைால் என்ைால் அது மிலகயன்று.
உ.பவ.ொ அவர்கள் புைநானூற்றுப்
பாடல்களின் வரிலெ எண்கலை
மட்டுபம அவர் நூலில்
குறிப்பிட்டுள்ைார். இன்று நூல்களில்
காணும் பாடல்களின் தலைப்புகள்
பின்னர் இலணக்கப்பட்டுள்ைது.
அவ்வாறு ஜகாடுக்கப்ஜபற்ை
பாடல்களின் தலைப்புகளும் இன்லைய
நூல்களில் பவறுபடுவதுண்டு.

புைநானூற்றுப் பாடல்களின்
முதற்பதிப்பு 1894 இல் உ.பவ.ொமிநாத
ஐயர் அவர்கைால் அச்சுப் பதிப்பாக
ஜவளியிடப்பட்டது. அலதத் ஜதாடர்ந்து,
1923, 1935, 1950, 1956, 1962ஆண்டுகளிலும் மறுபதிப்புக்கைாக

புைநானூற்றுப் பாடல்கலைப்
பாடிபனார் வரைாறு, பாடப்பட்படார்
வரைாறு, பாடல்களுக்குரிய திலணகளும்
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புறநோனூற்று இருநூற்று இனெயுறு
அனமனயந்தின் மினகப்சபோலி
போக்கட்ரதர்
உற நோன் அப்பதவுனரயும் குறிப்புனரயும்
எழுதவருள் உதவுவோரய."

துலைகளும், பாடல் குறித்த சிைப்புச்
ஜெய்திகள், மற்றும் உலரயின் இயல்பு,
ஜொற்ஜபாருள் விைக்கம்
முதலியவற்றின் அகராதி என அவர்
எழுதிய பைவலக ஆராய்ச்சிக்
குறிப்புகலை உள்ைடக்கிய நூல்
உ.பவ.ொ. அவர்கைால் பதிப்பிக்கப்பட்ட
புைநானூற்று நூல் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

உ. பவ.ொ. அவர்கள், புைநானூறு இரண்டாம் பதிப்பிற்கான ஏற்பாட்லடச்
ஜெய்தபபாது பாடியது இப்பாடல்
என்றும், எழுதப்பட்டது 1906ஆம்
ஆண்டு அக்படாபர் 13, 14 ஆம் நாட்களில்
என கி. வா. ஜகந்நாதன் தாம் ஜதாகுத்த உ.
பவ.ொ. எழுதிய பாடல்களின்
ஜதாகுப்பான "தமிழ்ப்பா மஞ்ெரி-2" என்ை
நூலில் குறிப்பிடுகிைார் (பார்க்க நூலின்
பக்கம் - 99).

உ.பவ.ொ. சீவகசிந்தாமணிப்
பதிப்பிக்கும் பணியில் இருந்த காைத்தில்
புைநானூற்றுக்கு உலர ஒன்றுள்ைது என்ை
ஜெய்தியும், அந்த உலரயின் சுவடி
ஒன்றும் அவருக்குக் கிலடத்தன. பை
புைநானூற்றுச் சுவடிகலை உ.பவ.ொ
பதடித் ஜதாகுத்தபபாது, புைநானூற்றுப்
பாடல்களுக்கான உலரகள் முதல் 266
பாடல்களுக்கு மட்டுபம உ.பவ.ொ.
அவர்களுக்குக் கிலடக்கப் ஜபற்ைது.
இருப்பினும் அந்த உலரஜயழுதிய
உலரயாசிரியர் இன்னாஜரன்றும்
ஜதரியவில்லை. பமலும் இந்நூலுக்கு
இலதயும்விட மற்ஜைாரு பலழய
உலரஜயான்று இருந்துள்ைலதயும் அந்த
உலரயாசிரியரின் குறிப்புகள் மூைமும்
அறிய முடிகிைது. ஆனால், அந்த
உலரயும் நமக்குக் கிலடக்கவில்லை.
கிலடத்துள்ை பலழயவுலரயின் ஆசிரியர்
அடியார்க்குநல்ைாருக்கு முற்பட்டவராக
இருக்கக் கூடும் என்பது உ.பவ.ொ.வின்
கணிப்பு. முதல் 266 பாடல்களுக்குமான
உலர உ.பவ.ொ.வின் குறிப்புலரபயாடு
பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ைது.

இனி புைநானூறு குறித்து உ.பவ.ொ.
வின் அறிமுகத்தில் அறிபவாம் ...
[குறிப்பு: உ.பவ.ொ. வின் பாடல் ஜபாருள்
விைங்கும் வலகயில் ஜொல் பிரித்து
இக்கட்டுலரயில் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ைது,
அவரது பாடலை அவர் எழுதிய
வலகயிபைபய இங்பக
http://www.tamilvu.org/slet/l1280/l1280pag.jsp?
bookid=28&page=603 படிக்கைாம்]
"பண்லடக் காைத்பத இத்தமிழ்
நாட்டிலிருந்த பெர பொழ
பாண்டியர்கைாகிய முடியுலட பவந்தர்,
சிற்ைரெர், அலமச்ெர், பெலனத்தலைவர்,
வீரர் முதலிய பைருலடய
ெரித்திரங்களும், கலடஜயழு
வள்ைல்களின் ெரித்திரங்களும்,
கலடச்ெங்கப் புைவர் பைருலடய
வரைாறுகளும், அக்காைத்துள்ைாருலடய
நலட முதலியனவும், இன்னும்
பற்பைவும் இந்நூைால் நன்கு புைப்படும்.
இந்நூற்ஜெய்யுட்கைாற்
பாடப்பட்டவர்கள் ஒரு காைத்தாரல்ைர்;
ஒரு குைத்தாரல்ைர்; ஒரு ொதியாரல்ைர்;
ஓரிடத்தாருமல்ைர். பாடியவர்களும்
இத்தன்லமயபர. இவர்களில் அந்தணர்
சிைர்; அரெர் பைர்; வணிகர் பைர்;
பவைாைர் பைர்; ஜபண்பாைாரும் உைர்.

உலரயற்ை பாடல்களுக்கு உலர
எழுத பவண்டும் என்று உ.பவ.ொ.
எண்ணியிருந்தலத அறிய முடிகிைது.
கீழ்க்காணும் ஆறுசீர்க்கழி ஜநடிைடி
ஆசிரிய விருத்தம் பாடல் ஒன்றின் மூைம்
அவர் தம் உள்ைக்கிடக்லகலய
ஜவளிப்படுத்துவலதக் காணைாம்.

"வறைோன் மிக்குைர்ந்து பசி வருத்தமிக
வோடுமுயிர் வருக்கஞ் செவ்னவ
உற நோனிைத்து முகில் மனழ
சபோழிந்தோசைை ஐங்னக ஒருரகோட்டு
எந்தோய்
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முன்ைோளினைரய இந்நோைோண்ை
கோவைர் பல்ரைோர் போவைர் பல்ரைோர்
மோெரிதத்னத ஆெற விளக்கிச்
செோற்சுனவ சபோருட்சுனவ துவன்றி எஞ்ஞோன்றும்
ஒப்புனம இல்ைோத் திப்பிய நனையுனைத் [5]
திறப்போைனமந்த இப் புறப்போட்டுக்கள்
சதய்வ வைக்கம் செய்யுமின் என்பவும்
அறத்தின் பகுதினய உறத்சதரிப்பைவும்
போவ வழினய நீவல் நன்று என்பவும்
இம்னமப் பயசைோடு மறுனமப் பயனைச் [10]
செம்னமயின் வகுத்துத் சதரிவிப்பைவும்
அந்தைர் இயல்னபத் தந்து உனரப்பைவும்
அரெ நீதினய உனர செய்வைவும்
வணிகர் இயல்னபத் துணிவுறுப்பைவும்
ரவளோண் மோக்களின் தோளோண்னமயினை [15]
இயம்புவைவும் வயம்புரி ரபோர்க்கு
முந்துறும் அரெனரச் ெந்து செய்வைவும்
ஒற்றுனமப் பயனைச் செோற்றிடுவைவும்
வீரச் சிறப்னப ஆரத் சதரிப்பவும்
இல்ைறமோகிய நல்ைறம் உனரப்பவும் [20]
துறவறமதைத் திறவிதின் சதரிப்பவும்
மிடித் துன்பத்னத எடுத்துனரப்பைவும்
வண்னமயும் தண்னமயும் உண்னமயும் திண்னமயும்
என்னும் இவற்னறப் பன்னுகின்றைவும்
அளினயயும் ஒளினயயும் சதளிவுறுப்பைவும் [25]
தம்னமப் புரந்ரதோர்தோம் மோய்ந்திைரவ
புைவர்கள் புைம்பி அைமரல் சதரிப்பவும்
நட்பின் பயனை நன்கு இயம்பைவும்
கல்விப் பயனைக் கட்டுனரப்பைவும்
நீர்நினை சபருக்சகை நிகழ்த்துகின்றைவும் [30]
மோைந்தன்னைத்தோம் நன்குனரப்பவும்
இளனமயும் யோக்னகயும் வளனமயும் நினையோ
என்ரற இனெத்து நன்ரறய்ப்பைவும்
அருளுனைனமயினை மருளறத் சதரிப்பவும்
தரமறிந்து ஒழுசகன்று உரனுற விதிப்பவும் [35]
அவோவின் ரகரைதவோம் இன்சபன்பவும்
இனியனவ கூறல் நனிநைன் என்பவும்
உழவின் சபருனமனய அழகுற உனரப்பவும்
நன்றி அறிக என்று இனெப்பைவும்
சகோடுங்ரகோன்னமயினை விடுங்ரகோள் என்பவும் [40]
தவத்தின் சபருனமனயத் தவப்பகர்வைவும்
மடிசயனும் பிணினயக் கடிமின் என்பவும்
சகோனைசயனும் பனகனயத் சதோனைமின் என்பவும்
நல்ரைோர்ப் புைர்ந்து புல்ரைோர்த் தைந்து
தோழ்வு ஒன்றின்றி வோழ்மின் என்பவும் [45]
சுற்றம் புரக்கும் நற்றிறம் உனரப்பவும்
கற்பின் திறத்னதக் கற்பிப்பைவும்
மக்கட்ரபற்றின் மோண்பு உனரப்பைவும்
கைவரை இழந்த மைமலி கூந்தைோர்
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தீப்போய் செய்தி சதரிவிப்பைவும் [50]
னகம்னம விரத சவம்னம விரிப்பவும்
இன்னும் பற்பை பன்னுவைவுமோய்ச்
செப்புநர் எவர்க்கும் எய்ப்பினை னவப்போய்
அரும்சபறன் மரபில் சபரும்பயன் தருரம. [54]
என்று ஒருவாறு ஜபாதுப்படத் ஜதாகுத்துக் கூறுவதன்றி இன்ன பாடல் இத்தன்லமயது
இன்ன பாடல் இத்தன்லமயஜதன்று தனித்தனிபய எடுத்துக்காட்டி இவற்றின் அருலம
ஜபருலமகலைச் சீராட்டிப் பாராட்டுதற்கு ஒரு சிறிதும் வல்பைனல்பைன்."
புைநானூறு முதல் பதிப்பு (1894 ன்) முகவுலரயில் நூலை அறிமுகப்படுத்தும் முகமாக
உ.பவ.ொ. இவ்வாைாக உலரநலட வடிவில் கூறியுள்ைார்.
(http://www.tamilvu.org/library/nationalized/scholars/pdf/religion/puranaanuurumuulamum_uraiyum.pdf#page=11)
இபத கருத்துகலைப் பின்னர் பாடல் வடிவிலும் அடுத்து ஜவளியிட்ட இரண்டாம் பதிப்பு
முதற்ஜகாண்டு ஜகாடுத்துள்ைார்.
(http://www.tamilvu.org/library/nationalized/scholars/pdf/others/tcl/purananooru%20mulamul%20uraiyu
m.pdf#page=16)
இப்பாடலின்வழி தமிழின்
பண்லடய இைக்கியம் ஒன்று எத்தலன
எத்தலனக் கருத்துகலை வாழ்வியல்
முலைகலை நமக்குச் ஜொல்கிைது
என்பலத நூலைத் ஜதாகுத்த உ.பவ.ொ.
சுட்டுகிைார் என்பலத நாம் அறியைாம்.

ஆனால் இந்நாட்களில் ஜபரும்பாபைார்
பண்லடய இைக்கியங்கள் தமிழரின்
பண்புகைாக "காதலையும் வீரத்லதயும்"
கூறுகின்ைன என்று மட்டுபம
குறுக்கிவிடும் நிலையும் வழக்கத்தில்
உள்ைது.

இக்கருத்லதபய;
"ெங்ககாை இைக்கியங்கள் காதலையும் பபார்த்திைத்லதயும் மட்டுபம ஜொல்லி
இருப்பதாகப் பரவைாக உள்ை ஓர் கருத்து கற்ைறிந்தவர்கைால் வன்லமயாக
மறுத்துக் கூைப்படவில்லை. புைநானூற்லை மட்டுபம பார்த்தால் கூட, மனித
மாட்சி, நீர் பமைாண்லம, கற்ைவர் சிைப்பு, மழலையர் பபாற்ைல், கல்வியின்
பமன்லம, முலையாக அரொளும் ஜநறிமுலைகள் என்ை பை பகாட்பாடுகள்
குறிப்பிடப் ஜபற்று இருக்கின்ைன. எல்ைாவற்றுக்கும் பமைாய், அலனத்துைகும்
அலனத்து மானிடரும் எம் அங்கம் என்று உணர்ந்து ஜதளிந்ததும் அற்லைத்
தமிழர்தம் பபாக்காய், வாழ்வியல் ஜநறிமுலையாய் இருந்ததுவும்
கூைப்பட்டிருக்கிைது,"
என்று பகா. பாைச்ெந்திரன், இ. ஆ. ப. (ஓய்வு) "தனது அற்லைத் தமிழர் பநாக்கும் இற்லைத்
தமிழர் பபாக்கும்" என்ை உலரயில் குறிப்பிடுகிைார்.
இந்தப் பாடலில் கவனத்லதக்
கவர்வது என்னஜவனில், "இவர்களில்
அந்தணர் சிைர்; அரெர் பைர்; வணிகர்
பைர்; பவைாைர் பைர்" என்று
முன்னுலரயிலும்; ஜதாடர்ந்து மீண்டும்
பாடலில் "அந்தணர் இயல்லபத் தந்து
உலரப்பனவும், அரெ நீதிலய உலர
ஜெய்வனவும், வணிகர் இயல்லபத்
துணிவுறுப்பனவும், பவைாண் மாக்களின்
தாைாண்லமயிலன இயம்புவனவும் [12-

16 வரிகள்] என்று வர்ணாசிரம பிரிவு
முலையில் அந்தணர், அரெர், வணிகர்,
பவைாைர் என்ை பிரிவுகளின்
அடிப்பலடயில் உ.பவ.ொ. சிந்தித்துள்ை
முலை.
இன்று எண்ணிம
வடிவத்தில் புைநானூறு இலணயத்தில்
உைாவருகிைது என்ைால் அதன் மூை
காரணம் உ.பவ.ொமிநாத ஐயர்
அவர்கபை.
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ெோன்றோதோரங்கள்:
[1]
புைநானூறு, மகாமபகாபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்யகைாநிதி டாக்டர் உ. பவ.
ொமிநாலதயரவர்கள் எழுதிய பைவலக ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள் ஜகாண்டது; ஆைாம்
பதிப்பு, 1962. இந்நூலில் 'மூன்ைாம் பதிப்பின்' முகவுலரயும் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ைது
http://www.tamilvu.org/ta/library-l1280-html-l1280bod-127606
http://www.tamilvu.org/slet/l1280/l1280pag.jsp?bookid=28&page=603
[1.1]முதற்பதிப்பு:
புைநானூறு மூைமும் உலரயும் - உ. பவ.ொமிநாலதயர் - உ.பவ.ொ - முதற்பதிப்பு - 1894
http://www.tamilvu.org/library/nationalized/scholars/pdf/religion/puran-aanuurumuulamum_uraiyum.pdf
[1.2]இரண்டாம்பதிப்பு:
புைநானூறு மூைமும் உலரயும் - உ. பவ.ொமிநாலதயர் - உ.பவ.ொ - இரண்டாம்பதிப்பு 1923
http://www.tamilvu.org/library/nationalized/scholars/pdf/others/tcl/purananooru%20mulamul%20uraiyum.
pdf
[2]
உ. பவ. ொமிநாத ஐயர் அவர்கள் இயற்றிய 'தமிழ்ப்பா மஞ்ெரி-2', கி. வா. ஜகந்நாதன், உ.
பவ. ொமிநாத ஐயர் நூல் நிலையம், 1962.
http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/92-ki.va.ja/tamilpamanjari.pdf#page=32
[3]
அற்லைத் தமிழர் பநாக்கும் இற்லைத் தமிழர் பபாக்கும்; பகா. பாைச்ெந்திரன், இ. ஆ. ப.
(ஓய்வு), மின்தமிழ்பமலட - 14, தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை காைாண்டிதழ், ஜூலை 15, 2018
- பக்கம்-5.
https://books.google.com/books?id=ERZkDwAAQBAJ

நன்றி: 'சிைகு' இலணய இதழ்
________________________________________________
ஜதாடர்பு:
முலனவர். பதஜமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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30 . யோழ் மண்ைிற்குப் சபருலம ரெர்த்த “தமிழ்த்தூது”
தனிநோயகம் அடிகள்

— வைன்ரீைோ இளங்ரகோவன்
அடிகள் ஆவார். இவருக்கு ‘பெவியர்’
என்ை திருமலைப்ஜபயர் இடப்பட்டது.
எனினும் தந்லதயின் குைமுலைலய
நிலனவுபடுத்துவதற்காக தனிநாயகம்
என்ை ஜபயர் ஜொல்ைப் ஜபயராகச்
சூட்டப்பட்டது.
பெவியர் தனிநாயகம் யாழ் புனித
பத்திரிசியார் கல்லூரியில் தமது
கல்விலயத் ஜதாடர்ந்து கற்ைார்.
பாடொலையில் படிப்பிலும்
ஒழுக்கத்திலும் சிைந்து விைங்கிய
தனிநாயகம் தமிழ், ஆங்கிைம்,
ஜபாதுத்திைலம என எல்ைாவற்றிலும்
முதல் மாணவனாகத் திகழ்ந்து,
பபாட்டிகளில் பங்குஜபற்றுப்
பைபதக்கங்கலையும், பரிசில்கலையும்
ஜபற்ைார். கல்லூரி மாணவ ஜவளியீட்டு
இதழின் ஆசிரியராக இருந்தார். தனது
16ஆவது வயதில் உயர்வகுப்புப்
பரீட்லெயில் விபெட திைலமயுடன்
சித்திஜபற்ைார்.
இவர் உயர்படிப்புப் ஜபறும் தகுதி
இருந்தும் உத்திபயாகம் ஜபறும் வாய்ப்பு
இருந்தும் கூட இவற்லை எல்ைாம்
விடுத்து இலையருள் ஜபற்று துைவுபூண
திடமனங்ஜகாண்டு துைவுபூண்டு தனது
17ஆவது வயதில் ஜகாழும்பு புனிதர்
பபணாட் திருமலைக்குருகுைப் பயிற்சி
நிலையத்தில் துைவுப் பயிற்சிலய
ஆரம்பித்தார். ஜபற்பைார்களின்
வைர்ப்பும் கல்லூரிக் குருக்களின்
அறிவுலரயுபம இவலரத் துைவுநிலை
ஜபைச் ஜெய்தன.

ஈழத்தின் வடபால் யாழ்ப்பாணக்
குடாநாட்டிலிலுள்ை தீவுக் கூட்டங்களில்
ஜதாலைவிலுள்ை யாழ் ஜநடுந்தீலவச்
பெர்ந்தவர் ஆசிரியர் நாகநாதர்
கணபதிப்பிள்லை. இவர் சிறுவயதில்
கத்பதாலிக்க மதத்லதத் தழுவி யாழ்
ெம்பத்திரிசியர் கல்லூரியில் பயின்று,
பின்னர் அக்கல்லூரியின் ஆசிரியராகவும்
பணியாற்றினார். இவர்
திருமணப்பருவத்லத அலடந்ததும்
ஊர்காவற்றுலை கரம்பன் நல்லூர்
என்னும் கிராமத்லதச் பெர்ந்த
கத்பதாலிக்க ெமயத்தவரான ஜெசி
இராெம்மா என்பவலரத் திருமணம்
புரிந்தார். இவர்களின் மூத்த மகனாக
1913ம் ஆண்டு ஆவணித்திங்கள்
இரண்டாம்நாள் பிைந்தவபர தனிநாயகம்

தனிநாயகம் ெமய இலையியல்,
தத்துவ இயல், மனிதவுரிலம இயல்
ஆகிய பாடஜநறிகலை ஆர்வத்துடன்
பயின்று வந்தார். தமிழ், சிங்கை, ைத்தீன்
ஆங்கிைஜமாழிகலை ஆய்வுமுலையில்
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கற்ைறிந்தார். இவரது கற்லக காைத்தில்
பைதலடகள், இன்னல்கள் ஏற்பட்ட
பபாதும் இலையருைால் ஜதன்னிந்திய
ஆயர் ஒருவரின் ஆதரவு
கிலடக்கப்ஜபற்று பராமாரிபுரி ஜென்று
“ஊர்பான்” குருத்துவப்
பல்கலைக்கழகத்தில் பெர்ந்து 6
ஆண்டுகள் பயின்று ெமய உயர்
பட்டங்கலைப் ஜபற்றுக்ஜகாண்டார்.

ஆற்ைல்ஜபற்று விைங்கினார்.
ஜவளிநாடுகளில் தமிழின்
தனிப்ஜபருலம பற்றி விைக்கவுலரகள்
வழங்கும் வாய்ப்பு அடிகைாருக்குக்
கிலடத்தது.
உைகத் தமிழ்த்தூது பணியில்
முதற்கட்டமாக 1950-51 ஆம்
ஆண்டுகளில் வடஜதன்னஜமரிக்கா,
ஜப்பானிய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு
ஜென்று ஜொற் ஜபாழிவாற்றினார்கள்.
1951ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தில்
நலடஜபற்ை தமிழ்விழாவில் இைக்கியச்
சிைப்பியல்புகள் பற்றிய ஆய்வுலரலய
நிகழ்த்திப் பை பபரறிஞர்களின்
பாராட்லடப் ஜபற்ைார்.

இக்காைத்தில் இருவருடன் பை
நாட்டிலுமுள்ை பைஜமாழிகள் பபசும்
குரு மாணவர்கள் பைர் பயின்று வந்தனர்.
இவர்களுடன் நட்புக் ஜகாண்ட
தனிநாயகம் ஒவ்ஜவாரு நாட்டவரின்
ஜமாழிகள், பண்பாடு, பழக்க
வழக்கங்கலை அறிந்து ஜகாண்டார்.
அத்பதாடு எமது தாய்ஜமாழியாம்
தமிழ்ஜமாழியின் ஜபருலமலயயும்,
தூய்லமலயயும் தமிழர்
பண்பாட்லடயும், மற்பைாருக்கு
அறிமுகப்படுத்தினார்.

1952இல் இைங்லகப்
பல்கலைக்கழக தத்துவவியல்,
கல்வியியல் இவற்றுக்கு
உதவிவிரிவுலரயாைராகப் பதவி ஏற்றுப்
பணிபுரிந்ததுடன் முதுமாணிப் பட்டதாரி
வகுப்புப் பபராசிரியராகவும்
கடலமயாற்றினார். 1954இல் இந்தியா,
மைாயா, இங்கிைாந்து பபான்ை
நாடுகளுக்குச் ஜென்று தமிழ்ஜமாழிக்
கைாச்ொரம் பற்றிச் ஜொற்ஜபாழிவுகள்
நடத்தினார். 1955இல் கம்பபாடியா,
மைாயா, இந்பதாபனசியா, தாய்ைாந்து,
வியட்நாம் முதலிய நாடுகளுக்குச்
ஜென்று தமிழ்த்தூது விரிவுலரகள்
ஆற்றினார். 1957இல் இங்கிைாந்து ஜென்று
ஆய்வு நடத்திக் கைாநிதி (P.hD)
பட்டத்லதப் ஜபற்ைார். 1961இல்
மைாயாப் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்திய
கலைப்பீட விரிவுலரயாைராகவும்,
பபராசிரியராகவும் கடலம புரிந்தார்.

“வத்திக்கான்” வாஜனாலி
நிலையத்தில் முதன்முதலில் தமிழில்
ஒலிபரப்புச் ஜெய்தபபாது இவருக்கு
இச்ெந்தர்ப்பம் கிலடத்தது.
1938ஆம் ஆண்டு பங்குனித்திங்கள்
19ஆம் நாள் “குருத்துவம்” என்னும்
பட்டத்லதப் ஜபற்றுக்ஜகாண்ட இவர்
அன்று முதல் சுவாமி பெவியர்
தனிநாயமாக அலழக்கப்பட்டார். இவர்
தனது முதல் மலைப் பணிலய
ஜதன்னிந்திய தூத்துக்குடி
பமற்றிராெனத்தில் ஜதாடங்கினார். அங்கு
வடக்கன் குைத்தில் உள்ை புனித ஜதபரொ
உயர்நிலைப் பள்ளியின் அதிபராகவும்,
பங்குத் தந்லதயாகவும் பதவி
ஜபற்றுச்சிைப்பாகப் பணிபுரிந்து வந்தார்.
ெமயத்துலையில் கைாநிதிப் பட்டம்
ஜபற்ை இவர் தமிழ்த்துலையிலும்
உயர்பட்டம் ஜபைபவண்டும் என்று
ஜென்லன அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கலை பயின்று
முதுமாணி (M.A) பட்டத்லதயும்,
இைக்கிய முதுமாணிப் பட்டத்லதயும்
(M.L) ஜபற்றுக்ஜகாண்டார். தமிழிலும்,
கல்விமுலையிலும் ஆய்வு நடத்தி

அத்பதாடு, மைாயாவில்
உயர்வகுப்புகளில் தமிழ்ப்பாடப் பிரதம
பரீட்ெகராகவும், ெர்வகைாொலை
மாணவர் ஒன்றிய முக்கிய
உறுப்பினராகவும், நூற்குழு
அங்கத்தவராகவும், மைாயாக்
கல்வித்துலை ஆபைாெகராகவும் இருந்து
பை பணிகலைச் ஜெய்துவந்தார். 1964இல்
ஜஜர்மனி கல்விப் பரிமாற்ை நிறுவன
ஆதரவில்; ஜஜர்மனி, பிரான்ஸ், இத்தாலி,
ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் விரிவுலரகள்
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நிகழ்த்தினார். அத்பதாடு இவர் தமிழ்
வைர்ப்பு நிறுவனங்கள், இயக்கங்கலை
உருவாக்கி ொதலன பலடத்து அழியாப்
புகலழ ஈட்டிக்ஜகாண்டார்.

ஜவளியீட்லட ஆரம்பித்து உைகப்
பபரறிஞர்கள் பைரது ஆக்கங்கலையும்
பிரசுரித்து வந்தார். 15 ஆண்டுகள்
ஜதாடர்ந்து இப்பத்திரிலகயின் பிரதம
ஆசிரியராக இருந்து ஜபருந்
ஜதாண்டாற்றி வந்தார்.

1941இல் இவர் அலமத்த தமிழ்
இைக்கியக் கழகம் இன்றும் சிைப்பாக
தமிழ்ப்பணிகலைப் புரிந்து வருகின்ைது.
1964இல் இந்தியாவின் தலைநகர்
டில்லியில் நலடஜபற்ை உைகக்
கலைகளில் 24ஆவது மாநாட்டில்
அலனத்துைக தமிழாட்சி மன்ைத்லத
உருவாக்கினார். 15 நாடுகலைச் பெர்ந்த 60
உறுப்பினர்கள் இம்மன்ைத்தின் முதல்
உறுப்பினர்கைாக இலணந்தார்கள்.
இம்மன்ைம் இைங்லக, இந்தியா, மைாயா
பபான்ை நாடுகளில் நிறுவப்பட்டது.
இம்மன்ைத்தின் மாநாடு மபைசியாவின்
தலைநகர் பகாைாைம்பூரில்
நலடஜபற்ைது. ஜதாடர்ந்து பிரான்ஸ்,
இைங்லக, இந்தியா பபான்ை நாடுகளில்
மகாநாடுகலை நடாத்தி வந்தார்.
பல்பவறு நாடுகளிலும் தமிழ்விருத்திச்
ெங்கங்கலையும், பண்பாட்டுக்
கழகங்கலையும் நிறுவி தமிழ்ஜமாழி
வைர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்து வந்தார்
தனிநாயகம் அடிகள்.

பமலும் “தமிழ்த்தூது” என்னும்
நூலையும் தமிழில் ஜவளியிட்டார்.
இந்நூல் ஜென்லனப்பல்கலைக்கழகப்
பாடநூைாக இருந்தது. இந்நூல்
ஒருஜமாழி ஒப்பியல் நூைாகக்
கூைப்படுகின்ைது. 1966 இல் “ஒன்பை
உைகம்” எனும் உைக சுற்றுைாச்
ஜெய்திகலைத்தரும் நூல் ஒன்லையும்
ஜவளியிட்டார். இவர் பை
ஆராய்ச்சிக்கட்டுலரகலையும் நூல்
வடிவில் பதித்தார்.
கல்வியில் உயர் பட்டங்கள் ஜபற்று,
துைவியாகி, பன்ஜமாழிப் பண்டிதராகி
பிரொரம் மற்றும் பிரசுரப் பணிகலைச்
ஜெய்து நல்ைாசிரியராகி, பபரறிஞராகி
தமிழ்த்தூதுவராய் தரணிஜயங்கும்
ஜென்று தமிழ் முழக்கம் ஜெய்த
தமிழ்த்தூது தனிநாயகம் அடிகைார்
1980ஆம் ஆண்டு புரட்டாதி திங்கள்
முதல்நாள் இலைபதம் அலடந்தார்.

1952இல் கத்பதாலிக்க எழுத்தாைர்
ெங்கத்லத ஏற்படுத்தி அதன் இயக்குநராக
இருந்து பைெமயப் பணிகலைப் புரிந்து
வந்தார். அத்பதாடு ஜமாழி, ெமயம்,
பண்பாடு, வரைாறு பற்றிய பை
நூற்றுக்கணக்கான ஆராய்ச்சிக்
கட்டுலரகலை எழுதி ஜவளியிட்டு
வந்துள்ைார். 1952இல் தமிழ்ப்பண்பாடு
எனும் ஆங்கிை முத்திங்கள்

“வோழ்க தமிழ்த்தூதின் புகழ்”

(யாழ் மண்ணிற்குப் ஜபருலம பெர்த்த
“தமிழ்த்தூது” தனிநாயகம் அடிகள்
நிலனவு தினம் 01.09.2018)

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
திருமதி.வைன்ரீனா இைங்பகாவன்
(valanteenaelangovan@gmail.com)
யாழ் ஜபான்பரமானந்தர் மகாவித்தியாையம்,
குரும்பசிட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
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31 . கோல்பந்தோட்ட ெோம்பவோன் நோரகஷ் மலறந்தோர்

— சகௌதம ென்ைோ

இந்தியாவின் பீபை என்று
வர்ணிக்கப்பட்ட இந்தியக் கால்பந்தாட்ட
வீரர் நாபகஷ் அண்லமயில் உடல்நைக்
குலைவினால் இயற்லக எய்தினார்.

ஆயினும் அவர் ஜபற்ை புகழ்
அத்தலனயும் அவரது ஜொந்த
முயற்சியினாபைபய அவர் ஜபற்ைார்.
நூற்றுக்கணக்கான கால்பந்தாட்ட
வீரர்கலை அவர் உருவாக்கினார்.
அவரிடம் பயின்ைவர்கள் இன்றும்
இந்தியாவில் பை அணிகளில்
விலையாடிக் ஜகாண்டிருக்கிைார்கள்.

தமிழகத்தின் வடஜென்லனயின்,
காக்பரன் பபசின் ொலையில்
அலமந்துள்ை அரிநாராயணப் புரத்தில்
பிைந்து வைர்ந்தவர் நாபகஷ். தனது
அொத்தியத் திைலமயினால் இந்தியக்
கால்பந்தாட்ட அணிக்கு இவர் பதர்வு
ஜெய்யப்பட்டார். ஆனால் தலித்
ெமூகத்தில் பிைந்தவர் என்கிை ஒபர
காரணத்தினால் விலரவிபைபய அவர்
இந்திய காற்பந்தாட்ட அணியிலிருந்து
ஜவளிபயற்ைப்பட்டார்.

ஜென்லன துலைமுக அணிக்கான
பயிற்சியாைராக பணியாற்றி ஓய்வு
ஜபற்று, வடஜென்லனயில்
கால்பந்தாட்டத்லத பயிற்றுவித்து
வந்தார். தமிழகத்தின் கால்பந்தாட்ட
விலையாட்டுக்கான அலடயாைமாகத்
திகழ்ந்தவர் அவர். வடஜென்லனயின்
முத்திலரயாகவும் வாழ்ந்தவர்.

ஆயினும் இந்திய கால்பந்தாட்ட
ரசிகர்களின் நாயகனாக அவர் திகழ்ந்தார்.
பகரைத்திற்கு அவர் விலையாடச்
ஜெல்லும்பபாஜதல்ைாம் அவருக்கு
ரசிகர்கள் கட்அவுட் லவப்பலத
வழக்கமாகக் ஜகாண்டிருந்தனர்.
திலரயரங்குகளில் நாபகஷ் வருலகலயப்
பற்றின அறிவிப்புகள் ஸ்லைடு
மூைமாகக் காண்பிக்கப்பட்டன. அந்த
அைவிற்கு நாபகஷின் புகழ்
பரவியிருந்தது. பமற்கு வங்கத்தில்
தனக்ஜகன தனி ரசிகர் பட்டாைத்லதபய
அவர் லவத்திருந்தது மட்டுமின்றி
ஜதற்காசிய நாடுகளிலும் அவர் தனது
முத்திலரலயப் பதித்திருந்தார்.

எனது பள்ளி நாள்களில் அவரிடம்
கால்பந்தாட்ட பயிற்சி ஜெய்திருக்கிபைன்.
சிறுவர்களிடம் அவர் பழகும் பாணி
எளிலமயானது. அவபராடு
கால்பந்தாட்டம் விலையாடிய நாட்கள்
ஜகாஞ்ெ நாட்கள்தான். அவரிடம் பந்து
ஒரு குழந்லதலயப் பபாை தவழும். அவர்
ஜொல்வலத மட்டுபம பகட்கும்.
அலதஜயல்ைாம் பார்த்து
மகிழ்ந்திருக்கிபைன். நாபகஷ் மலைந்த
இந்தச் சூழலில் கனத்த இதயத்பதாடு
அலத அலெபபாட்டுப் பார்க்கிபைன்.
ஜபரும் திைலமொலிகலைச்
ொதியின் ொபக்பகடு எரிமலைலயப்
பபாை ஜநருப்பும் புலகயுமாக மூடி
மலைக்கிைது என்பதற்கு நாபகஷ்
அவர்களின் திைலமயான வாழ்வும் ஒரு
ொன்று.

தனது திைலமக்பகற்ை உரிய
அங்கீகாரத்திலன இந்திய அரசிடமிருந்து
அவரால் தன் வாழ்நாளில் ஜபை
முடியாபை பபாய்விட்டது. ொதி எனும்
அரக்கன் அவருக்கான ெர்வபதெ
வாய்ப்பிலனத் தடுத்தது, ஒழித்தது.
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18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தலித்
முரசு இதழுக்காக நாபகஷ் அவர்கலைப்
பபட்டி எடுத்பதாம். நான், பதாழர். புனித
பாண்டியன், பத்திரிக்லகயாைர் மீனா
மயில் ஆகிபயார் பபாய் பபட்டி
எடுத்பதாம். அந்தப் பபட்டி தலித் முரசு

இதழில் இடம் ஜபைவில்லை. இது
எனக்கு கடும் குற்ைவுணர்வாக இன்றும்
நிற்கிைது. பபட்டியின் பபாது நாபகஷ்
ஜபரிதும் அைட்டிக் ஜகாள்ைவில்லை.
யதார்த்தமாகப் பபசினார். கடும் விரக்தி
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மட்டும் அவர் முகத்தில் அப்பட்டமாகத்
ஜதரிந்தது.

நாபகஷின் வீடு முழுலமக்கும்
பகாப்லபகள் நிரம்பி இருந்தன. ஆனால்,
அவரின் மனது தகுந்த அங்கீகாரம்
ஜபைாததனால் அழுத்தத்தினால் நிரம்பி
இருந்தது. ஆயினும் தான் பநசித்த கால்
பந்தாட்டத்லதத் தனது இறுதி வலர
அவர் விடவில்லை.

”இந்திய அணியிலிருந்து ஏன்
ஜவளிபய வந்தீர்கள் என்று நான்
பகட்படன்”. நாகரீகம் கருதிபய அப்படிக்
பகட்படன். அவர் முகம் மாறியிருந்தது.
”ஜவளிபயற்ைப்பட்படன். அதற்குச்
ொதிதான் காரணம் என்பது ஜதரியும்,
ஆனால் அலத அவர்கள் பநரடியாகக்
காட்டவில்லை”, என்று ஜொன்னது
இன்றும் நிலனவிருக்கிைது. நாபகஷ்
தமது ொதலனகலைப் பற்றி விரிவாகப்
பபசினார். எதிர்காைம் பற்றின எந்த
நம்பிக்லகயும் அவரிடம் அப்பபாது
ஜதரியவில்லை. மதுப்பழக்கம் அவலர
ஆக்கிரமித்து, மன அழுத்திலிருந்து ெற்று
ஆறுதல் அளித்திருக்கும் பபாலும்.

உைகின் முன்னணி
கால்பந்தாட்டக்காரரின் வாழ்வு துயரமாக
முடித்து லவக்கப்பட்டது. இந்திய ொதி
அலமப்பு எனும் மனபநாயின் பரிசு இது.
வடஜென்லனயில் இந்திய முகம்
ஒன்று மலைந்தது.. நாபகஷ் அவர்களின்
புகழ் நீண்ட நாட்கள் அவரது ரசிகர்களின்
மனதில் நிலைத்திருக்கும் .

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: ஜகௌதம ென்னா (writersannah@gmail.com)
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32 . கலைஞரின் ெமூகப் பயைம்

— முனைவர். அரங்கமல்லிகோ
கட்சியினலரயும், பதாழலமக்
கட்சியினலரயும் திைம்பட வழிநடத்தி
வந்தவர்.
“கலைஞர்” என மக்களின்
மனங்களில் நிலைந்தவர். தமிழ்
இைக்கியத்தில் அவருக்கு ஆழ்ந்த
புைலமயுண்டு. ெமூகத்தின்
ஜகாடுலமகளுக்கு எதிராகக் குரல்
ஜகாடுக்கும் திராவிட எழுத்துக்களில்
கலைஞரின் எழுத்துக்குத் தனி
இடமுண்டு. புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம்
குலைந்து வரும் இக்காைத்தில் நவீனத்
ஜதாழில்நுட்பம் ொர்ந்தும் இயங்கி தன்
சிந்தலனகலைப் பதிவிடுவதில் ஆர்வம்
ஜகாண்டிருந்தவர். ஏைத்தாழ இரண்டு
ைட்ெம் முகநூல் வாெகர்களின்
வாசிப்பிற்குச் சிந்தலன விலதத்
ஜதளித்தவர். இந்தத் ஜதாழில்நுட்ப
அறிவு ஆர்வம் தமிழ்ச்ெமூகத்தின்
பண்பாட்டு மானுட வைர்ச்சியின்
அலடயாைமாகத் திகழ்கிைது.

இந்திய அரசியலில் ஜதாடர்ந்து
கவனிக்கத்தக்க ஓர் ஆளுலம, முத்துபவல்
கருணாநிதி. திராவிட முன்பனற்ைக்
கழகத்தின் (தி.மு.க) ஒரு பகுதியாக
இருந்து உறுப்பினர்கலை நிறுவி 1969
இல் இருந்து கட்சிலய வழி நடத்தி
வந்தவர். தமிழ்ச் ெமூகத்தின் மீதும்
விளிம்பு நிலை மக்கள் மீதும் அவருக்கு
இருந்த வைர்ச்சிொர் சிந்தலனகளின்
பபரார்வம்தான் தமிழ்நாட்டின்
தலைசிைந்த முதைலமச்ெராகக்
கலைஞலர உயர்த்தியது. ஒரு நீண்ட
ஜநடிய தமிழ்ப் பாரம்பரியப்
பண்பாட்லட வைர்த்ஜதடுத்த ஜபருலம
கலைஞருலடயது. 60 ஆண்டுகைாக
அரசியலில் ஜதாடர்ந்து ஒரு
வலிலமயான ஆளுங்கட்சியாகவும்,
எதிர்க்கட்சியாகவும், இந்திய
அரசியலைத் தீர்மானிக்கும்
திலெக்காட்டியாகவும் தி.மு.கழகம்
உயிர்ப்புடன் இருந்து வரச் ஜெய்தவர். தன்

இைக்கிய ஆர்வம் தமிழ்த்திலர
உைகிலும் ஜதாடர்வதற்குப்
பயனளித்தது. திலரக்கலத, வெனம்,
எழுதுவதில் வல்ைவரான கலைஞர்
ெமூகத்தில், மூடநம்பிக்லககபைாடு
வாழ்ந்து வரும் மக்களின்
ஜெயல்பாடுகலைக் கண்டித்தவர்.
விதலவகள் மறுமணம், தீண்டாலம
ஒழிப்பு மற்றும் சுயமரியாலதத்
திருமணம் பபான்ைவற்லை
வெனங்கைாகப் பபெலவத்தவர்,
குறிப்பாக இந்து பிராமண ஆதிக்க
எதிர்ப்லபப் ‘பராெக்தி’ வெனத்தில்
லவத்து இன்றும் ெமூகத்தின் முரலணச்
சிந்திக்கச் ஜெய்திருக்கும் கலைஞரின்
ெமூக நுண்ணறிவு கவனிக்க லவத்தது.
தமிழுக்குச் ஜெம்ஜமாழி
தகுதிஜபற்று ஜெம்ஜமாழி மத்திய

194

தமிழாய்வு நிறுவனத்லத உண்டாக்கிய
ஜபருலம அவருக்குண்டு. ஒன்பதாவது
உைகத்தமிழ்ச் ஜெம்ஜமாழி மாநாடு 2010
இல் பகாலவயில் மிகச் சிைப்பாக
நடத்தப்பட்டது. இந்த மாநாட்லட ஈழத்
தமிழர்கள் புைக்கணித்தனர். தமிழ்த்
பதசியவாதிகளில் சிைரும்
கைந்துஜகாள்ைவில்லை. எனினும்
அம்மாநாட்டிலனக் கலைஞர் மிகச்
சிைப்பாக நடத்தினார். தமிழ் படித்த
இலைஞர்கள், தமிழ்ஜமாழியில் ஆய்வு
ஜெய்த ஆய்வியல் மாணவர்கள்
தமிழ்நாட்டில் பவலைவாய்ப்லபப்
ஜபறும் அறிவிப்லப எதிர்பநாக்கினர்.
தமிழியல் துலையில் வல்ைலம ஜபை
விரும்பிய கலைஞர் அவர்களுக்கு
தமிழ்நாட்டில் தமிழ்ப்படித்து ஆய்வில்
முலனவர்கைாக இருப்பவர்களுக்கு
பவலையில் முன்னுரிலம, தமிழக அரசுப்
பணிகளில் முன்னுரிலம வழங்க
இயைாத காைத்தின் லகதியாகக் கலைஞர்
இருந்தது காைத்தின் ஜகாடுலம என்பை
ஜொல்ை பவண்டும்.

அழகியல் தன்லமபயாடு உைகைாவிய
இைக்கியத் தரத்லத லமயமிட்டு
எழுதுவபத சிைந்த எழுத்தாைர் எனக்
கட்டுக்கலதகள் பலடக்கும் சிைருள்
கலைஞர் ஜபாருந்தமாட்டார் என்பது
உண்லம.

திராவிட ஜமாழிக் குடும்பத்தின்
மூத்த ஜமாழியும், கலையும் கலை
இைக்கியப் பண்பாடும் வைமும் நிலைந்த
ஜெம்ஜமாழியுமான தமிழ்ஜமாழிலய
மத்திய ஆட்சி ஜமாழிகளில் ஒன்ைாக
அறிவிக்க ஐக்கிய முற்பபாக்குக்
கூட்டணிக்கு பவண்டுபகாள் லவத்தவர்
கலைஞர். அவ்பவண்டுபகாள்
ஜவற்றிஜபைமுடியாது பபானாலும்
தமிழுக்காக தமிழ்ஜமாழிக்காகப்
பாடுபடுவலத எந்நாளும் எந்ஜநாடியும்
நிறுத்தாதவர் கலைஞர் அவர்கள்.
ெமுதாயச் சீர்திருத்தச் சிந்தலனகலை
மக்களிடம் ஜகாண்டுஜெல்ை
ஜதாலைக்காட்சிலயப்
பயன்படுத்துவதும் இவரது சிைந்த
வழிமுலைகளில் ஒன்று. பல்பவறு
ஜதாடர்கள்: குறிப்பாக இராமானுஜர்,
ஜதன்பாண்டிசிங்கம் ஆகிய
ஜதாடர்களினூபட ெமூகத்லத எளிய
மக்களுக்குப் புரியலவக்க முயற்சித்தவர்.
கலை உணர்வும் தமிழ் மீது அவர்
ஜகாண்டிருந்த பற்றும் பிரச்ொர ஜதானி
உலடயலவ எனக் கலையியல் வாதிகள்
பைரும் குற்ைம்ொட்டுவதுண்டு. ஆனால்

தம் அரசியல் வாழ்க்லகயில்
தமிழ்நாடு இைவெ காப்பீட்டுத் திட்டம்,
ெமத்துவபுரம், ஒரு ரூபாய்க்கு அரிசி
பபான்ை பை புரட்சிகர திட்டங்கலை
அறிமுகப்படுத்தி தமிழக ஏலழ எளிய
மக்களின் வாழ்க்லக பமம்பட அயராது
உலழத்தவர். மாநிைப் ஜபாருைாதார
வைர்ச்சிலய பமம்படுத்தத்
ஜதாழில்துலையில் பை
முன்பனற்ைங்கலைச் ஜகாண்டு வந்தவர்.

ெட்டெலபயில் பகள்வி- பதில்
பநரத்திலும் கூட தமிழ் உணர்பவாடு
ஜபாருந்திய நலகச்சுலவபயாடு பதில்
அளிப்பதில் அவருக்கு இலணயான
அரசியல்வாதி யாருமில்லை.
அவருலடய பலடப்புகளில் வரும் கலத
மாந்தர்கள் ெமுதாய
மாற்ைத்திற்கானவர்கைாகப்
பலடத்துக்காட்டுவது அவரின்
தனிச்சிைப்பு. மற்ை இைக்கியவாதிகலைப்
பபாை, புரியாமல் எழுதுவபத சிைந்த
இைக்கியம்; உைக இைக்கியபம உன்னத
இைக்கியம் என்று ஜொல்லிக்ஜகாண்டு,
தமிழகக் கலைகள், வரைாறு மைந்து
அந்நியத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டவர்
அல்ை.

1957 இல் அவர் திருச்சிராப்பள்ளி
மாவட்டத்திலிருந்து முதல்முலையாக
மாநிை ெட்டமன்ை உறுப்பினராகத்
பதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ட காைம் ஜதாடங்கி,
மலைந்த முன்னாள் முதைலமச்ெர் ஜஜ.
ஜஜயைலிதாவின் அரசியல் பகள்விகலை
எதிர்ஜகாண்டு பதில் அளித்தது வலர
கலைஞர் தமிழக அரசியலின்
ொணக்கியராகப் பரிணமித்திருப்பலத
வரைாறு பபசித்தான் ஆகபவண்டும்.
புரட்சியாைர் அம்பபத்கர், தந்லத
ஜபரியார், அறிஞர் அண்ணா ஆகிபயாரின்
சிந்தலனகலை மனங்ஜகாண்டாலும்
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தனக்கான பிம்பத்லதக் கட்டலமத்துக்
ஜகாள்ை தமிழ்ஜமாழிலய அச்ொரமாகக்
ஜகாண்டு ஜெயல்பட்ட கலைஞர்
தமிழர்களின் அரசியல் அலடயாைம்
என்பது மறுக்க முடியாதது. இவ்வாறு

கலை, இைக்கியம், அரசியல், ஊடகம்,
ஜபாதுவாழ்க்லக என்ை அலனத்திலும்
காைத்லத ஜவன்று நிற்பவர் கலைஞர்.

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
முலனவர் அரங்கமல்லிகா
இலணப் பபராசிரியர், இயக்குநர்
எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி, ஜென்லன – 600 008
arangamallika@gmail.com
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33 . கலைஞரோற்றுப்பலடரய!

— ருத்ரோ இ.பரமசிவன்.

அந்தக்காபவரி
மில்லியன் மில்லியன்கைாய்
தண்ணீலர டி எம் சி யாய் மாற்றியபபாது
இந்தக்காபவரி
பில்லியன் பில்லியன் டி.எம்.சி கலை
கண்ணீராக்கி
கைங்கடித்து விட்டபத
இத் தமிழ் நாட்லட.
உன் இழப்பின் பொகம்
எத்தலனக்கு எத்தலன
ஜகாடுலமயானபதா
அத்தலனக்கு அத்தலன
வீரம் ஜெறிந்தது.

தமிழினத்தலைவபர!
எங்கள் கலைஞபர!
வயதுகள் எனும்
ஜவற்று எண்கள்
ஜவறிச்பொடிக்கிடக்கின்ைன.
அவற்லை எப்பபாதும்
நீ வரைாறு ஆக்கினாய்.

தமிழ் இனப்பபாராளிபய!
திராவிட மானம் காக்க
அந்த நடுநிசியிலும்
நீதியரெர்களின் மரசுத்தியலை
பமலெ தட்ட லவத்து
ஒரு ெமூகநீதிலய நிமிர்த்திலவத்தாபய.
விஸ்வரூபம் எடுத்த
அந்த ஜநத்தியடித்தீர்ப்பு தான்
உன் முரஜொலியின்
கலடசி இதழில்
நீ இட்ட முற்றுப்புள்ளி.

உன் எழுத்துக்களுக்கு
முற்றுப்புள்ளி இடும்பபாஜதல்ைாம்
அதில்
உதய சூரியலனத்தாபன
கண்டாய்.
எங்கள் ஆட்சியில்
சூரியன் அஸ்தமிப்பபத இல்லை
என்ைாபன அந்த
ஜபருலமக்கார ஜவள்லையன்!
உன் தமிழ்
உைகத்தின் எல்ைா கிழக்குவிளிம்பிலும்
உதயசூரியனாய்த்தாபன
சிரித்துக்ஜகாண்டிருக்கிைது.
"கிழக்கிபை அஸ்தமிக்கும் சூரியபன"
என்று பாமரத்தனமாய்
இவர்கள் கூறினாலும்
அது கண்ணீர் கசியும்
"பா மரத்து" வரிகள் அல்ைவா!

தமிழ்க்கருவூைபம
இனி இந்த ஜமரீனா தான்
நம் தமிழின் "ெங்கப்பைலக"
பபாராளிகளின்
"ஜபாருநராற்றுப்பலடபய!"
பலடப்பாளிகளின்
"கலைஞராற்றுப்பலடபய!"
தமிழ் வோழ்க!
கனைஞர் வோழ்க!

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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34 . எல்லைக்ரகோடுகள்

— தமிழ்னமந்தன் ெரவைன்

என் இனிய ெபகாதரபன!
உன்னால் உணர முடிகிைதா?

ஜதன்ைலின் இயக்கத்திற்கு
தலட பபாட முடியுமா?
சூரியன் ஒளி வீசுவலத
நிறுத்த முடியுமா?
என்னதான் முடியும்
அற்ப எல்லைக்பகாடுகைால்?

அருகருபக அலமந்த நிைப்பரப்லபயும்
பிலணந்திருக்கும் மனிதர்கலையும்
துண்டாடும்
இந்த எல்லைக்பகாடுகலை?
எல்லைக்பகாடுகள் உண்லமயல்ை.
எல்லைக்பகாடுகள் உண்லமயல்ை.

ஜதன்ைலை பபாைவும்
சூரியனின் ஒளிலயப் பபாைவும்
அன்பு
கட்டுக்குள் அடங்காது
எல்லைகளுக்குள் முடங்காது
வாருங்கள் ெபகாதரர்கபை!
லகபகார்த்திடுபவாம்
இந்த உைகத்லதபய
ஒன்ைாக்கி பிலணத்திடுபவாம்

அலவ கற்பலனயானலவ
மனிதர்கைால் வலரயப்பட்டலவ
பிரித்து ஆளும் சூழ்ச்சிக்காக.
ஜதன்ைலுக்குக் கடிவாைம் பபாடக்
கூடுபமா?

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: தமிழ்லமந்தன் ெரவணன் (saravananmetha@gmail.com)
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35 . சபரும்ரபர் சகோண்டசயன் நோடு...

— வித்யோெோகர்

பச்லெ பச்லெ காஜடங்கும்
இச்லெ இச்லெ ஆண்லடகபை,
பழுத்தமரம் ஊஜரங்கும்
உடம்புண்ணும் பாவிகபை;

வானைவு கிழிெல் ஆச்பெ..
ஜநஞ்ெைவு நீரடங்கி காவிரியில்
பகாடிழுத்பதாம்,
வஞ்ெப்பட்டு வஞ்ெம் ஜெய்து
வரண்டநிை ஜவடிப்பில் மாண்படாம்

ஜமத்து ஜமத்தாய் ஜபாய்கள்கூறி
ஆதிகுடிலய யழிக்கிைபத,
பட்டுஜகட்டும் திருந்தாது
பண்லட வைம் ஒழிக்கிைபத..

பிைந்து மண்ணில் விழுந்தபபாது
இரத்தம் ஒன்பை இரத்தம் ஒன்பை.,
லகஜயடுத்து வணங்கும்பபாதும்
புத்தம் ஒன்பை புத்தம் ஒன்பை

ஜகாத்தக் ஜகாத்தாய் ஜகான்ைலதயும்
முத் தமிழால் திட்டிலவத்பதாம்,
எள்ைைவும் பலகயில்லை
ஜமௌனம் ஜகாண்பட
ஜகாள்ளியிட்படாம்..

பின் –
ஜபற்ைதாய் வயிஜைங்கும்
ஜவடிஜவடிப்பாய் பகாடுகபைன் ???
ஒற்றுலமயின் கரங் பகார்த்து
எம் வைத்திற்காய் பாடுபபடன்...

ெட்டம் ஜெய்த பமலதகளின்
அறிவினிபை தீ யிட்டு
ெட்டம்பபணும் அரசியலில்

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: வித்யாொகர் (vidhyasagar1976@gmail.com)
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36 . உங்கள் மந்லதயில் எத்தலன ஆடுகள்?

— ஆர்.என்.கண்ைன்

எண்ணினால் (சிந்தித்தால்)
எண்கைால்
மத
எண்ணம்.
எண்கபை
மத
வலிலம.

இன்று
ஒரு ஆடு
இங்கு
வந்துவிட்டது!
எல்ைாபம
கொப்புக்குத்தான்...

என்ன
ஒரு
மதர்ப்பு.

மக்கலை
மாக்கைாக
மாற்றும்
மதம்...

எங்கள் மந்லதயில்
இத்தலன!
உங்கள் மந்லதயில்
எத்தலன?

___________________________________________________________
ஜதாடர்பு: ஆர்.என்.கண்டன்
rnkantan@gmail.com
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37 . மகரவிைக்குச் சுடரில் மனிதம்!!

— ருத்ரோ இ.பரமசிவன்
இருமுடி தாங்கு.
கல் முள் பாராமல்
உயரம் கண்டு
ெலைக்காமல்
முன்பனறு.
ஏன்? எதற்காக? என்ை
பகள்விகளும்
அந்த பகள்விகபை
விலடகைாகி
விஞ்ஞானமாகிப்பபான
ஒரு கண்ணுக்குத்ஜதரியாத
மாயமூட்லட தாபன
இந்த இருமுடி.
படித்தவர்கள்
ஜமத்தப்படித்தவர்கள்
படிக்காதவர்கள்
கண்ணுக்கு முகமூடி பபாட்டு
ஜவல்டிங் ஜெய்யும் ஜதாழிைாளிகள்
பாரஞ்சுமக்கிைவர்கள்
எல்பைாருபம
சுமக்கின்ை இந்த பக்தியில்
மதங்கள் இல்லை.
கடவுள்கள் இல்லை.
ெமுதாயப்பிரையத்தின்
சிறு பிஞ்ொய்
சிறிதிலும் சிறிதான
ெமுதாய தாகமாய்க்கூட
இது மலைபயறிக்ஜகாண்டிருக்கைாம்.
இதில் எப்படி
ஜபண்லம எனும் தாய்லம
விைக்கப்பட்டது.
அந்த "மாதவிைக்கு" தான்
விைக்கியதா?
அது விைக்கப்படபவண்டியதல்ைபவ!

நம் ஆன்மாலவ விைக்கும்
மகரவிைக்பக அது தாபன.
உயிர் ஊற்றின் இந்த
ரத்தம் சுரந்த
தாய்ப்பாற்கடலில் தாபன
பரந்தாமன் படுத்துக்ஜகாண்டு
முதல் பதாற்ைம் எனும் அந்த
பிரம்மத்தின்
நாபிக்கமைத்லத உயர்த்திப்
பிடித்துக்ஜகாண்டிருக்கிைான்.
ஓங்கி உைகைந்த அந்த உத்தமத்லத
ஓங்கி ஒலிக்கப்பாடியபத
அந்த ஜபண்லம தாபன.
"ஜபண் அசிங்கம்"என்றும்
அது பவதச்சுவடிக்குள் கலரயான்கள்
என்றும்
பாஷ்யம் ஜொல்பவர்கபை
இதன் மூைம் உங்கள்
அத்லவதத்லதயும் அல்ைவா
குப்லபயில் எறிகிறீர்கள்!
பபரிடர் இதனால் தான் வந்தது
என்றீர்கள்.
இப்பபாது தான் புரிந்தது
அந்த ெமூக அநீதிலய
எதிர்த்து அல்ைவா வந்தது
அந்த பிரையம் என்று.
மதவாதிகபை
இப்படி உங்கள் முகம்
அசிங்கப்பட்டு நிற்கும் அந்த
கைங்கம் துலடக்கப்பட
துலடப்பம் தந்த அந்த
நீதியரெர்களுக்கு எங்கள் வந்தனங்கள்.

படம்: இலணயத்தில் இருந்து - temple.dinamalar.com
________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் ( ruthraasivan@gmail.com)
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38 . சபண்ணுக்ரகோர் ஆயுதம் !

— சி. செயபோரதன்

உயிரினம் பதான்றிய பபாபத
இயற்லக ஈந்து விட்டது !
காலைக்குக் ஜகாம்புகள்,
குதிலரக்குக் கால்கள்,
சிங்கத் துக்கு கூரிய பற்கள்,
வலுத்த பாதங்கள்,
முயலுக்கு துரிதப் பாய்ச்ெல்,
மீனுக்கு நீச்ெல் திைலம,
பைலவகட்கு இைக்லககள் !
ஆயினும்
பாதித் ஜதாலக யான
பாலவ இனத்துக்கு பாதுகாக்க
ஆயுத மில்லை !
அவசியத் பதலவக்கு
இயற்லக அளித்தது என்ன ?
உடற் கவர்ச்சி !
ஞானிகள், வீரர்கள் மயங்கி
வலுவிழக்கும்
பமனித் பதாற்ைம் !
அழகு பாலவக்கு ஆயுதமா ?
அல்ைது
கழுகுக்கு இலரயா ?
ஜபண்பண !
உனக்பகார் ஆயுதம் பதலவ.

மூைம்: ஜஜஃப்ரி விட்னி [Geffrey Whitney]
தமிழாக்கம் : சி. ஜஜயபாரதன், கனடா
ஓவியம்: பதஜமாழி

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: சி. ஜஜயபாரதன் (jayabarathans@gmail.com)
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39 . சபண்லம வோழ்கசவன்று...

— வித்யோெோகர்
மணம் ஜகாண்டவபை.. என்
துலணயாபை!!
எலன முழுதாய் விழுங்கி நானாய்
ஜதரிந்தவள்
நானாய் வாழ நல்அப்பலனச் ஜெய்தவள்
ஜபயலர கடலமக்குச் பெர்க்காமல்
உயிருக்குள் பபாட்டவள்,
உரிலமலயக் கூட யாருக்பகா
ஜகாடுப்பலத
எனக்காய் ஏற்ைவபை, என் மகபை!!
முத்தத்தால் எலன வைர்த்து முழுமூச்சு
நீ நிலனத்து, பித்ஜதன ஆகி என்னால்
பிலெந்த பொற்பைாடு பண்புகளூட்டி,
ஜபற்ைவபை தான்பபாை உன்
பன்மாத தூரத்திலும்
எலனவிட்டகைாத என்னக்காபை,
உயிரானவபை!!
அண்ணாவின் அர்த்தத்தில் அப்பாலவச்
பெர்த்தவபை
அன்பு அன்ஜபன்று ஈந்து பிைவிப்பிணிக்
ஜகான்ைவபை
ஜபான்னும் ஜபாருளும் பகட்பபார்
மத்தியில்
அண்ணலன மட்டும் பகட்டவபை,
தாய்லமலய முன்பப பபாதித்தும், என்
தங்லகயாய் யானவபை.. பபரன்புத்
தங்லகபய!!

பல்லிடுக்கி பனிக்குடம் உலடந்து
எலும்புகள் அகை உயிர்நிலை கிழிந்து
பாலூட்டி பச்லெமார்பு ஜவடித்து
பத்தியம் ெகித்து பகலிரவு ஜவறுத்து
எனக்காய் மறுஜஜன்மம் ஜபற்ைவபை..
எனதுயிர் அம்மாபவ!!

சுட்டதும் லகவிட்ட இனிப்பல்ை நீ
உயிர் விட்டாலும் மாைாத அைத்தின்
அன்பு நீ,
கண்டதும் பகட்டதும் பார்த்ததுமல்ை;
உடன் வாழ்ந்த உயிர்பூச்சு நீ, உள்ைக்
பகாயில் நீ பதாழி; உள்பை ொமியும் நீ
பதாழி!!

தாயாகி மகளுமாகி முதலுமாகி
கலடவலரக் காப்பவைாகி,
கண்ணுக்குள்பை தீயூட்டி கற்பினுள்பை
காமம் பிலெந்து;
கைங்கமில்ைா வாழ்க்லக வாழ
இரண்டாம் வரம் தந்தவபை..

பட்டப்பகலை இருட்டாக்கி
இருட்டின் அழலக உனக்காக்கி,
உன்பபால்
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காணா குருஜடன்று, இப்பவும்கூட
எலனயாளும்
எந்தாய் நிைம் பபால் என்னுள்
நீக்கமை நிலைந்தவபை
கண்ணுக்குள் காதல் வலரந்தவபை,
என்னவபை காதலிபய!!

ஜயன் ஆசிரியப் ஜபரும்பபபை.. குருபவ!!
ஜபண்பண ஜமாத்தத்தில் உலன
வணங்குதைன்றி பவஜைன்னச் ஜெய்பவன்
?
“ஜபண்லம வாழ்கஜவன்று” புகழாது
பணிஜயன்னக் பகட்பபன்??
தமிழுக்குள் உலனயன்றி சிைக்க
ஜொல்ஜைங்பக ஜகாய்பவன்? ஜபண்பண;

ஜதய்வம் யார் நீதாஜனன்பபன்
தாலயக் பகட்டால் நீபய என்பபன்
தமக்லக பதாழிக்கும் நீபய
முதஜைன்பபன்
ஏற்கபவண்டியலத கற்கப் பணித்தவபை
'அ' எனில் அம்மா என்ைவபை

நீயின்றி யில்லை உைகு, நீபய ஜயம் ஆதி
மரபு!!

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: வித்யாொகர் (vidhyasagar1976@gmail.com)
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40 . கோதல் ஒரு கனவு

— தமிழ்னமந்தன் ெரவைன்

காைம் என் மனம் கவர்ந்த விருப்பங்கலை
தட்டிப் பறித்து ஜகாண்டு எங்பகா ஜென்றுவிட்டது
ஒவ்ஜவாரு கடும் துயரின் வருலகக்கும்
என் இதயம் ஜகாந்தளிப்பலடகிைது இப்ஜபாழுது
ஒவ்ஜவாரு
புதிய துயரத்திற்கும் என் ஆத்துமா
கண்ணீர் துளிகைாய் சிதறுகிைது.
உதடுகளில் நான் சூடும்
புன்னலக ஒப்பலனலய
கண்களில் இருந்து வழிந்பதாடும்
கண்ணீர் கலைத்து விடுகிைது
வாழ்க்லக என்பபத துயரங்கைால் உருவான
கலதகளின் ஜதாகுப்பு
என் கலத முடிலவ எட்டிப் பிடித்துள்ைது.
________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: தமிழ்லமந்தன் ெரவணன் (saravananmetha@gmail.com)
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41 . ெிலறக் லகதிகள் ... !

— சி. செயபோரதன்

அஞ்ெலி பதவிக்கு
ஜகாஞ்சும் ெைங்லக கட்டி
படாதிபதி
இடுவார் கால் விைங்கு !
பெலய உண்டாக்கி
தாயிக்குத்
தப்ப முடியாத நித்தியப்
பாெ விைங்கு !
பமைான ஆத்மாவுக்கு
பதால் உடம்பு பபாடுவது
ஆயுள் விைங்கு !

பூமிபய நமக்பகார் சிலை !
பரிதி மண்டைம் மாஜபருஞ் சிலை !
வான் பயணத் தடுப்பு
ஜெய்வது ஈர்ப்பு !
காணி நிைத்தில் கட்டி வாழும்
பபாலி வீடு சிறிய சிலை !
காலை மாலை நம்லமத்
தாைாட்டும்
நகரம் ஓர் ஜபருஞ் சிலை !
வாலிபன் கண்மூடிப் ஜபண்ணுக்குத்
தாலி கட்டி வாழும்
பபாலி இல்ைபமார் சிலைபய !
பபாட்டது நீ ஜபண் கழுத்தில்
ஜபான்விைங்கு !
வீட்டுக் குடும்பம் பைர் வாழும்
கூட்டுக் குடும்பம்
மாட்டுக் ஜகாட்டம் பபாஜைாரு
சிலைதான் ! அங்பக நீ
பபாட்ட ஜதனக்குப்
பூவிைங்கு தான் !

ஜொல்ைடா ! ஜொல் ! ஜொல் !
இல்ைச் சிலைதனிபை
உன்னுலடய
சிலைக் லகதி நானா ? அல்ைது
என்னுலடய
சிலைக் லகதி நீயா ?
ெதி பதிலய எக்காைமும்
சிலையில் பூட்டி
ொவிலய வீசி எறிந்து
பல்ைாங் குழி ஆடிவரும்
ஜபால்ைாத விதி !

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: சி. ஜஜயபாரதன் (jayabarathans@gmail.com)
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42 . ரரோெோ

— ருத்ரோ இ.பரமசிவன்

"ஐ ைவ் யூ"க்கு முறுவலித்தாள்.
பின் குளிர்ச்சியாகச் ஜொன்னாள்!
"நீ
ஜகாடுத்தலதயும் ஜொன்னலதயும் தான்
அபதா
அங்பக நிற்கிைான் பார்
அவனுக்கு
ஜகாடுக்கப்பபாகிபைன்.
ஜொல்ைப்பபாகிபைன்."

காதலைச்ஜொல்ை
இந்தப் பூலவ விட்டால்
பவறு எந்தப்பூ இருக்கிைது
என்று
ஒரு பராஜாச்ஜெண்லட
அவளிடம் நீட்டிபனன்.
ஆங்கிைத்லத விட்டால்
பவறு என்ன ஜமாழியில்
என் காதலை ஒலிப்பது
என்று
"ஐ ைவ் யூ" என
அவளிடம் ஜொன்பனன்.

"நன்றி.
அப்படித்தான் இந்த இரண்லடயும்
அபதா
அங்பக நிற்கிைாள் பார்
அவளிடமிருந்து
நான் வாங்கி வந்பதன்!

அவள் பூலவ வாங்கிக்ஜகாண்டாள்.

________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு:
ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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43 . முத்தோைம்மன் கலதப் போடல்

— முனைவர் ெ.கண்மணி கரைென்
அங்கோள ஈஸ்வரி அம்மன் கனதப்போைல்
(முத்தாைம்மன் கலதப் பாடல்*)
தானாபன தானாபன தாணத்தந்தம் தானாபன
ஜதாந்திக் கணபதிபய கந்தனுக்கு முன்பிைந்த
கணபதிபய வாருலமயா
முன்னடக்கம் பிள்லையார்க்கு கண்ணடக்கம் ஜபான்னாபை
கண்ணடக்கம் ஜபான்னாபை காற்சிைம்பு முத்தாபை
முத்தாபை தண்லடஜகாஞ்ெ முன்நடவாய் பிள்லையாபர
ஜொல்வாக்கு தப்பாபத ெக்கம்மாள் தாயாபர
மாராடி பாசிக்காரி மகிழ்வுடபன வரம்ஜகாடம்மா
முள்பகாட்லடத் தாபயநீ முன்நின்று வரம்ஜகாடம்மா
பெவல்ஜகாடி அழகன்அவன் திருச்ஜெந்தூர் பவைன்அவன் (10)
தமிழுக்கு அதிபதியாம் நல்ைதமிழ் தாருலமய்யா
முருகா ெரஸ்வதிபய ெதுர்முகனார் பதவியபர
என்நாவில் குடியிருந்து நல்பைாலெ தாருலமய்யா
காளியம்மன் தன்கலதலய கருத்துடபன நான்பாட
மாரியம்மன் தன்கலதலய மனம் மகிழ்ந்து நான்பாட
என்தாபய ஈஸ்வரிபய வைதுபுைம் வந்திடம்மா
வனத்தில் பிைந்தவைாம் வனபூலஜ ஜகாண்டவைாம்
பச்ெரிசி வனத்திபையும் மகிடனும் ஆண்டு வந்தான்
எண்ணாத எண்ணஜமல்ைாம் எண்ணுராபன மகிடனுபம
அரக்கிமகன் அரக்கனாம் அரபனசிவபன ஜயனறு (20)
அருந்தவமும் ஜெய்யுைானாம்
கரக்கண்டலரப் பார்க்கபவ கடுந்தவமும் ஜெய்யுைானாம்
ஈஸ்வரலன தான்நிலனச்சு இருந்துதவம் ஜெய்யுைானாம்
மகிடபனாட தவபூலஜ தானறிந்தார் ஈஸ்வரனும்
லகைாெ பைாகம் விட்டு கரக்கண்டரும் வாராராம்
தவத்திலிருக்கும் மகிடபன தகுந்தவரம் பகளு என்ைார்
என்குழந்லத பாைகபன என்னவரம் பவண்டுஜமன்ைார்
என்லனப்பபால் ஆண்பிள்லை எனக்கு எதிரியும் ஆகபவண்டாம்
ஆண் பிள்லை லகயாபை எனக்கு அழிபவ பவண்டாலமயா
என்று தாபன மகிடனுபம வரமுந்தாபன பகட்டானாம் (30)
பகடு ஜகட்ட அரக்கனுக்கு பகட்ட வரம் ஜகாடுத்தாராம்
அவன் ஆடுைானாம் பாடுைானாம் அட்டகாெம் பண்ணுைானாம்
தவம்ஜெய்யும் முனிவபராட தவத்லத ஜயல்ைாம் அழிக்கிைானாம்
முப்பத்து முக்பகாடி முனிவர்களும் பதவர்களும்
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ஒன்ைாக பெர்ந்து ஜகாண்டு மகிடன் ஜெய்யும் ஜகாடுலமதலன
எம்ஜபருமான் கண்ணனிடம் முலையிடபவ பபாைாகைாம்
லவகுண்டம் பபாைாகைாம் பார்த்தாபர எம்ஜபருமான்
ஆண்பிள்லை லகயாபை அழிவில்லை மகிடனுக்கு
ஜபண்பிள்லை லகயாபை அழிவுண்டு என்று தாபன
முலையாகத் ஜதரிந்து ஜகாண்டு ஏது ஜெய்பவாம் என்று தாபன
எம்ஜபருமான் பார்க்லகயிபை சிவனாரின் பூலஜக்கு
தரணிதனில் பூஜவடுத்தாள் என் தாபய நாக கன்னி
நாககன்னி நாகராொ ஜெய்துவரும் பூலஜதலன
தானறிந்தார் மாயவனும்
லகயினால் பூஜவடுத்தால் காம்பழுகி பபாகுமுன்னு
விரைாபை பூஜவடுத்தால் ஜவந்தழுகி பபாகுமுன்னு
தங்கத்தினால் ஊசி ஜகாண்டு தனி மைரும் தாஜனடுத்தாள்
என்தாபய நாககன்னி
ஜவள்ளியினால் ஊசி ஜகாண்டு விழி மைரும் தாஜனடுத்தாள்
என்தாபய நாககன்னி (50)
தண்ணிலயயும் திரட்டினாைாம் அரபனாட பூலஜக்கு
என்தாபய நாககன்னி நாககன்னி நாகராொ
சிைப்புடபன பூலஜதலன ஜெய்துவரும் பவலையிபை
ஜகாங்கு ஜபருத்த வனம் ஜகான்லைகள் பூத்த வனம்
மூங்கில் ஜபருத்த வனம் முனிவர்கள் ஆளும் வனம்
ஏைக்காய் காய்க்கும் வனம் ஈஸ்வரியாள் ஆண்ட வனம்
ொதிக்காய் காய்க்கும் வனம் தவ முனிவர் ஆண்ட வனம்
அந்த வனத்திபையும் அண்ணனும் தங்லகயுமாய்
நாககன்னி நாகராொ பூலஜஜெய்யும் பவலையிபை
வட்டமிடும் கருடனுடன் வாராபர எம்ஜபருமான் (60)
பார்த்தாபை நாககன்னி என்தாபய நாககன்னி
வயத்துை கர்ப்பமாச்சி என்தாபய நாககன்னி
அழுது புைம்பினாைாம் என்தாபய நாககன்னி
அண்ணனிடம் வந்தாைாம் பார்த்தாபர நாகராொ
பூலஜக்கு பவண்டாஜமன்று அடித்தல்பைா விரட்டிவிட்டார்
என்தாபய நாககன்னி அழுது புைம்பிக் ஜகாண்டு
ஒட்டாரம் காட்டுக்குள்பை பரிதவிச்சி நின்னாைாம்
என்தாபய நாக கன்னி
ஒன்னாவது மாத்லதயிபை உடம்ஜபல்ைாம் பநாகுதின்னா
2வது மாத்லதயிபை தலையும் தான் சுத்துதின்னா (70)
3வது மாத்லதயிபை முகஜமல்ைாம் ஜவளுத்து நின்னா
4வது மாத்லதயிபை நலடயும் தைர்ந்து விட்டா
5வது மாத்லதயிபை அடிவயிறும் கனக்குதின்னா
6வது மாத்லதயிபை அரனாலர நிலனச்ொைாம்
என்தாபய நாக கன்னி
7வது மாத்லதயிபை ஏங்கி நின்னு அழுதாைாம்
8வது மாத்லதயிபை எட்ஜடடுத்து லவக்கவில்லை
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(40)

என் தாபய நாக கன்னி
9வது மாத்லதயிபை தயங்கிநின்னு தான்அழுதாள்
10வது மாத்லதயிபை பார்வதிலயத் தான்நிலனச்ொ (80)
என்தாபய நாககன்னி பார்த்தாபை பார்வதியும்
குறிஜொல்லும் பாப்பாத்தி பவடம்ஜகாண்டு பார்வதியும்
கூலட இடுப்பில்ஜகாண்டு பிரம்பும்தான் லகயில்ஜகாண்டு
என்தாபய ஈஸ்வரிபய வாராபை பார்வதியும்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய அழுவபவண்டாம் கைங்கபவண்டாம்
வைதுபுைம் நான்இருக்பகன் என்றுஜொல்லி பார்வதியும்
தன்லனயும் தான்காட்டினாைாம் கருத்லதயும்தான் மாத்தினாைாம்
ஒட்டாரம் காட்டுக்குள்பை ஒத்தநல்ை குைலவபபாட்டு
என் தாபய ஈஸ்வரிபய ஏழுபபரும் பிைந்தாைாம்
1வது பிைந்தவைாம் காளியம்மன் பிைந்தாைாம் (90)
2வது பிைந்தவைாம் மாரியம்மன் பிைந்தாைாம்
3வது பிைந்தவைாம் முத்துமாரி பிைந்தாைாம்
4வது பிைந்தவைாம் ராக்காச்சி பிைந்தாைாம்
5வது பிைந்தவைாம் துர்க்லகயம்மன் பிைந்தாைாம்
6வது பிைந்தவைாம் பபச்சியம்மன் பிைந்தாைாம்
7வது பிைந்தவைாம் முத்தாைம்மன் பிைந்தாைாம்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
அவள்அழகு பிைந்தஇடம் அபயாத்திநகர் பட்டினமாம்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பம்லப பிைந்தஇடம் பளிங்குமா பமலடயிபை (100)
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பிரம்பு பிைந்த இடம் பிச்ொண்டி ென்னதியாம்
ெலடபய பிைந்ததம்மா ெதுரகிரி பமலடயிபை
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
சிைம்பபா பிைந்ததம்மா சிவெக்தி பமலடயிபை
உடுக்லக பிைந்ததம்மா உத்திராட்ெ பமலடயிபை
என்தாபய ஈஸ்வரிபய நாககன்னி நாககன்னி
கடலமயும்தான் முடிஞ்சிருச்சு நல்ைபதவி தாபரன்என்று
ஜொல்லிபய பார்வதியும் சிவபைாகம் அனுப்பிலவச்ொ
என்தாபய ஈஸ்வரிபய (110)
அக்காதங்லக ஏழுபபரும் அடங்காத பதவகன்னி
ஊட்டுநல்ை பவண்டுஜமன்று பரமலனயும் பார்க்கப்பபானாள்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய மலையாம் மலைகடந்து
வனமாம் வனம்கடந்து வந்தாபை ஏழுபபரும்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
எமபனாட வாெலிபை எருலமக்கடா காவுஜகாண்டாள்
பரமபனாட வாெலிபை பால்பசுலவ காவுஜகாண்டாள்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பார்த்தாபர பரமனுபம பமாெம்பபாபனாம் என்று ஜொல்லி
தர்ப்பப்புல்லை புடுங்கினாபர லவரவலன பலடச்ொபர (120)
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லவரவலன லகயில்ஜகாண்டு வாராபை வனப்பளிச்சி
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பச்ெரிசி வனத்துபையும் மகிடாசுரன் உைங்குைாபன
அவலனயும்தான் ஜகான்றுவாம்மா
வரமும் தாபரன் என்று பரமனுபம ஜொன்னாபர
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பபானாபை ஏழுபபரும் உைங்குைான் மகிடாசுரன்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பலன மரத்லத தான் புடுங்கி பந்துபபாை வீசினாைாம்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய (130)
மகிடபனாட ெண்லடபபாட்டா
மணிக்குடலைத் தான்பிடுங்கி மாலைபபால் பபாட்டாபை
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
எலும்லபயும் தான்முறிச்சி இரத்தத்லதயும் குடிச்ொைாம்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
அக்காதங்லக ஏழுபபரும் லகலைமலை பபாைாபை
பகாபத்பதாட வாராபை என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பரமனிடம் வந்தாபை மகிடலன அழித்துவிட்படாம்
வரமுந்தாபன பவண்டுமின்னு என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பார்த்தாபர பரமனுபம ஒருவண்டி முத்ஜதடுத்து (140)
காளியிடம் ஜகாடுத்தாபர என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பச்லெமுத்லத தான்எடுத்து பவைம்பபாை ஜகாடுத்தாபர
முத்துக்கலைத் தாஜனடுத்து பூபைாகம் பபாகச் ஜொல்லி
பரமனும் ஜொன்னாபர என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பார்த்தாபை ஏழுபபரும் ஏச்சிப்புட்டான் என்றுஜொல்லி
பச்லெமுத்லதத் தான்எடுத்து பரமனுக்பக பபாட்டாபை
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
உச்சியிபை பபாட்டமுத்து உடம்லபயும்தான் துலைக்குதின்னார்
மார்புை பபாட்டமுத்து மார்லபயும்தான் துலைக்குதின்னார்
கணுக்காலில் பபாட்டமுத்து காஜைல்ைாம் பநாகுதின்னார் (150)
கண்ணுை பபாட்டமுத்து கண்பண ஜதரியைன்னார்
காந்துபத காந்துபத காந்தாரி பபாட்ட முத்து
எரியுபத எரியுபத ஏழுபபரும் பபாட்ட முத்து
என்றுஜொல்லி பரமனுபம ஏங்கிநின்னு அழுதாபர
என்தாபய ஈஸ்வரிபய பார்த்தாபை பார்வதியும்
தலைவாலழ இலைவிரிச்சு ெங்கரலன படுக்கலவச்ொ
ஈனாத வாலழயிபை ஈஸ்வரலர படுக்கலவச்ொ
அண்ணலனயும் தான்நிலனத்தாள் என்தாயி பார்வதியும்
பார்த்தாபர மாயக்கண்ணன் குழபைாடு வந்தாபர
காராம் பசுவும் ஜகாண்டு கக்கத்திபை கம்பளியாம் (160)
எங்கமாயக் கண்ணனுக்கு கலடவாயில் ெங்குழைாம்
எங்கமாயக் கண்ணனுக்கு
நானூறு மாட்டுபையும் நடுப்பாலை பீச்சி வந்தார்
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எங்கமாயக் கண்ணன் ஜகண்டியிபை பாஜைடுத்து
எங்கமாயக்கண்ணன் கலடவாயில் ஊத்தினாராம்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பச்லெமுத்லதத் தான்வாங்கி வறுத்துநல்பைார் ஜகாடுத்தாபர
முந்திலயயும் தான்ஏந்தி முழங்காலும் தானும்பபாட்டு
பார்வதி பதவியுபம மடிப்பிச்லெ பகட்டாபை
பவர்லவயும் வழித்துப் பபாட்டா பவப்பமரம் ஆனதுல்ை (170)
பவப்பக்குலைலய தான்ஒடிச்சி பரமனுக்கு வீசிவிட்டா.
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பார்த்தாபை ஏழுபபரும் அடங்காத பதவகன்னி
முத்லதயும்தான் இைக்கினாைாம் பரமனுபம எழுந்துவிட்டார்
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பரமனிடம் விலடயும்ஜபற்று பூபைாகம் காக்கப்பபாபைாம்
என்றுஜொல்லி ஏழுபபரும் பூபைாகம் பபாய்ச்பெர்ந்தார்.
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
ஒட்டாரம் காட்படாரம் ஓலை பறிஜகாடுத்தா
தில்லைவனக் காட்டுக்குள்பை பெலை பறிஜகாடுத்தா (180)
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
வந்து இைங்கினாைாம் மக்களுக்கு முத்து பபாட
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
பார்த்தார்கள் ஜபரியவர்கள் நாட்டுப் ஜபரியவர்கள்
நல்ைமனிதர் ஒன்றுகூடி ஏதுஜெய்பவாம் என்றுஎண்ணி
எம்ஜபருமாலன பவண்டிநிற்க எம்ஜபருமான் அருைாபை
அக்காதங்லக ஆறுபபர்க்கும் அவரவர்க்கு ஏற்ைஜதாரு
ஆையமும் ஏற்படுத்தி ஆறுகாை பூலஜகளும்
ஆண்டுக்ஜகாரு திருவிழாவும் அலனவருபம பெர்ந்துவந்து
ஆையத்தில் கூடிமகிழ உைகத் தாயான (190)
எங்க முத்தாைம்மனுக்கு
தனித்துநின்ன தாயான தங்கமுத்தா ைம்மனுக்கு
வாருமம்மா முத்தாைம்மா உனக்பகத்த ஆையமும்
நாங்கள் அலமத்துதாபைாம் என்றுஜொல்லி மக்கஜைல்ைாம்
ஜொல்லி வருலகயிபை என்தாபய முத்தாைம்மா
எனக்பகத்த பகாயிலும் எங்குபம இல்லைபய
எனக்பகத்த இடமும்தான் முச்ெந்தியாம் என்றுஜொல்லி
என்தாபய முத்தாைம்மா அன்றுபிைந்து அன்ைழிபவன்
மக்கள் ஜெய்யும் பூலஜயிபை மனமுவந்து வந்திடுபவன்
என்றுபம ஜொன்னாைாம் அன்றுபிைந்து அன்ைழிபவன் (200)
வணங்கிநின்ை மக்களுக்கு வரங்களும் நான்ஜகாடுப்பபன்
ஜெட்டியாரு ஜெய்துவரும் உருவத்திபை நான்வருபவன்
அன்றுபிைந்து அன்றுஅழிவா என்றுதாபன அறிந்துஜகாண்டு
7வது தாயான எங்க முத்தாைம்மனுக்கு
ஏற்ைஜதாரு இடமுந்தாபன முச்ெந்தியாம் என்றுஜொல்லி
என்தாயி முத்தாலைக்கு மக்கள்ஜெய்யும் பூலஜயிபை
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அக்காதங்லக ஆறுபபரின் அருள்வாக்கும் கிலடத்திடுமாம்
என்றுபம அறிந்துஜகாண்டு அம்மாவந்து இைங்கியிருக்கா
குளுலமயும் தான்ஜெய்ய பவண்டும் என்தாபய ஈஸ்வரிபய
என்று ஜபரியவர்கள் உண்லமயாகப் பபசிக்ஜகாண்டு (210)
முலைப்பாரி பபாடபவண்டும் ொம்பாலனக் கூப்பிட்டு
ஒருவீடு தப்பாம ொட்டிவாடா ொம்பாகுட்டி
என்று நல்பைார் ஜொன்னார்கள் என்தாபய ஈஸ்வரிபய
திருமுகத்து ஜபண்கஜைல்ைாம் ஒருமுகமாய் கூடிநின்று
சின்னஜகாட்டான் ஜபட்டிஜகாண்டு ஜதருக்கஜைல்ைாம் பயிஜரடுத்து
வாங்கைம்மா பதாழிமாபர அம்மாவுக்கு முலைபபாட
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
காரா மணிபயிறு கைந்துலவச்ெ தட்டப்பயறு
சிறு பயறும் தாஜனடுத்து என்தாபய ஈஸ்வரிபய
கம்பங் ஜகால்லையிபை கம்பந்தட்லட எடுத்துவந்து (220)
ெம்ொரி படப்புையும் ெம்பாலவக்க ஜரண்ஜடடுத்து
என் தாபய ஈஸ்வரிபய
ஆட்டாந் ஜதாழுதிைந்து ஆட்ஜடருவ தான்எடுத்து
மாட்டாந் ஜதாழுதிைந்து மாட்ஜடருவ தான்எடுத்து
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
குெவனாரு சுல்லையிபை குடத்பதாடு எடுத்துவந்து
வட்டவட்ட ஓடுதட்டி என்தாபய ஈஸ்வரிபய
ஆட்ஜடருவ கீழ்பரப்பி அம்மாமுத்த பமல்பரப்பி
மாட்ஜடருவ கீழ்பரப்பி மாரிமுத்லத பமல்பரப்பி
என்தாபய ஈஸ்வரிபய (230)
முலைபபாட்ட மூணாம்நாளு முலைகஜைல்ைாம் பீலிவிட
பீலியிட்ட ெத்தம்பகட்டு ஜபண்கஜைல்ைாம் நீராடி
நீராடி நீர்ஜதளித்து நீைவர்ணப் பட்டுடுத்தி
வாங்கைம்மா பதாழிமாபர வலைஞ்சிநின்னு கும்மியடிப்பபாம்
என்தாபய முத்தாைம்மா
ஜவள்ளிக் கிழலமயன்று ஜவள்ளிரதம் பபாலிருப்பா
என் தாபய முத்தாைம்மா
ெனிக்கிழலம இரவுஜகாண்டு ெல்லிபவரும் பபாட்டிடுமாம்
ஞாயிற்று கிழலமயன்று நல்ைமுலை ஜகாண்டிடுமாம்
என்தாயி முத்தாலைக்கு என்தாயி ஈஸ்வரிக்கு (240)
பச்லெமண்லண எடுத்துத்தாபன பாங்குடபன பீடம்ஜெய்து
என்தாயி முத்தாலைக்கு என்தாயி ஈஸ்வரிக்கு
ஈரமண்லண எடுத்துத்தாபன இன்பமுடன் பீடம்ஜெய்து
பாைஜரல்ைாம் ஒன்றுபெர்ந்து பாங்குடபன பீடம்கட்டி
பாெத்துடன் அலழத்திடுபவாம் என்தாயி முத்தாலையும்
ஜெட்டிஜயாரு தானாக ஜெய்துவரும் உருவத்திபை
துள்ளிபய வந்திடுவாள் பாைர்கள் ஜெய்துலவத்த
பீடத்திலும் வீற்றிருப்பாள் என்தாயி முத்தாலையும்
ஜெவ்வாய் கிழலமயன்று ஜவளிபயை நிலனச்சிடுவா
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என்தாபய முத்தாைம்மா ஜபண்கஜைல்ைாம் ஒன்றுகூடி (250)
குளித்து திைகமிட்டு என்தாபய முத்தாைம்மா
தூத்து ஜதாளிக்கச்ஜொன்னா பதாரணங்கள் கட்டச்ஜொன்னா
பவப்பிலையும் பதாரணமும் வாங்கரும்பும் ொத்துவாராம்
மாவிலையாம் பதாரணமாம் எங்கமுத்தா ைம்மனுக்கு
பகாழி ஜகாழுக்கட்லடயாம் முட்லட முருங்லகக்காயாம்
என்தாய்க்குப் பலடச்சிவச்சி உறுமிக்ஜகாட்டும் தான்முழங்க
ஜகாட்டுபமைம் தான்முழங்க முலைப்பாரி தலையில்லவச்சி
ரதவீதி சுத்திவந்து என்தாயி முத்தாைம்மா
முச்ெந்தியில் வீற்றிருப்பா காபதாலை கருகமணி
இடதுபுைம் வீற்றிருக்க மஞ்ெலையும் குங்குமமும் (260)
வைதுபுைம் வீற்றிருக்க என்தாயி முத்தாலைக்கு
பானக்காரம் கலரச்சிலவச்சி பவப்பம்பாலும் கலரச்சிலவச்சி
துள்ளுமாவும் இடிச்சிலவச்சி என்தாயி முத்தாலைக்கு
இைநீர்க்கண் திைந்துலவச்சி சித்தாலட உடுத்திலவச்சி
எலுமிச்லெ மாலைபபாட்டு நிைமாலை தானும்ொத்தி
என்தாயி முத்தாலைக்கு
ஜதன்னம்பூலவ சிரசில்லவச்சி கும்பக்கையம் தானும்லவச்சி
முத்துப்பபாை இைங்குைாைாம் எங்கள் முத்தாைம்மா
ஜவண்ஜபாங்கல் தானும்லவச்சி அலழக்கிபைாம் மாதாபவ
வருந்தி அலழக்கிபைபன வனக்கிளிபய வந்திடம்மா (270)
கூப்பிட்டு நான்அலழச்பென் குயில்ஜமாழிபய வந்திடம்மா
என்தாபய முத்தாைம்மா மஞ்ெள் பெலைக்காரி
மாராடி பாசிக்காரி மடிநிலைந்த மகிழம்பூவாம்
அடுக்குமல்லி ஜதாடுக்குமல்லி ஆனந்தமாய் பிச்சிபராஜா
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
கூப்பிட்ட ெத்தமும்தான் பகாவிலுக்கு பகக்கலைபயா
அலழக்கிை ெத்தமுந்தான் ஆலையமும் பகக்கலைபயா
கல்ைான உன்மனசு கலரயபவணும் இந்தபநரம்
இரும்பான உன்மனது இைகபவணும் இந்தபநரம்
என்தாபய முத்தாைம்மா ஆறுபபரும் வாராைாம் (280)
பம்லபயும் தான்முழங்க உறுமிக் ஜகாட்டும் தான்முழங்க
ஆனந்தமா வாராபை வாராபை வாராபை
மாகாளி வாராைம்மா சிைம்பபாலெ பகட்குதம்மா
காவிநல்ை பட்டுடுத்தி காளியம்மன் வாராபை
மஞ்ெள்நல்ை பட்டுடுத்தி மாரியம்மன் வாராபை
முகத்து அழகுக்காரி முத்துமாரி வாராபை
அரக்குநல்ை பட்டுடுத்தி ராக்காச்சி வாராபை.
சிவப்புநல்ை பட்டுடுத்தி துர்க்லகயம்மன் வாராபை
பச்லெநல்ை பட்டுடுத்தி பபச்சியம்மன் வாராபை
முத்துமுத்தாய் பட்டுதுைங்க முத்தாைம்மா வாராபை (290)
என்தாபய ஈஸ்வரிபய
ஏற்ைஜதாரு பட்டுடுத்தி ஏழுபபரும் வாராபை
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ஒத்தநல்ை குைலவபபாட்டு ஓங்காரி வாராைம்மா
குற்ைம்குலை இருந்தாலும் ஏலழமக்கள் பூலஜயம்மா
குணமயிபை ஏத்துக்கம்மா என்தாயி முத்தாைம்மா
ொமக்பகாழி கூலவயிபை பெவலையும் காவுஜகாண்டா
மஞ்ெள்பாலைத் தான்குடிச்ொ பானக்காரம் தான்குடிச்ொ
துள்ளுமாவும் ொப்பிட்டாைாம் ஜவண்ஜபாங்கலும் ொப்பிட்டாைாம்
என்தாயி ஈஸ்வரியாள் வயிறுநல்ைா குளிர்ந்திருச்சி
பசியும்நல்ைா அடங்கிருச்சி மனசும்நல்ைா நிலைஞ்சிருச்சி (300)
மக்களுக்கு நல்ைவரம் தந்பதன் என்று
என்தாபய ஈஸ்வரியாள்
மஞ்ெலையும் காக்கபவணும் குங்குமத்லதக் காக்கபவணும்
உலழக்கிை மக்களுக்கு உள்ைம்மகிழ வரம்ஜகாடம்மா
என்தாபய முத்தாைம்மா நாலைக்கு பயணமின்னு
ஏங்கிநின்னு அழுதாபயா முகம்பகாணி நின்னாபயா
என்தாயி முத்தாைம்மா வருந்தாதம்மா ஏங்காதம்மா
வருகிை வருெத்திபை வைரும்பிலை நாலையிபை
உன்லனயும் தான் அலழக்கிபைாபம
முலைப்பாரி தானும்பபாட்டு குளுலமயும் தான்ஜெய்திடுபவாம் (310)
என்று ஜொல்லி மக்கஜைல்ைாம் ஒரு முகமாய் நிக்லகயிபை
என் தாயி முத்தாைம்மா என்தாயி ஈஸ்வரியாள்
மனம்மகிழ்ந்து பபாைாபை மகிழ்ச்சியுடன் பபாைாபை
என்தாபய முத்தாைம்மா
அன்றுபிைந்து அன்ைழிவா அரசிலையில் வீத்திருப்பா
ஒரு நாளிருந்துபம
உைகபம ஆண்டிடுவா உத்தமியாம் முத்தாைம்மா
சித்திலரத்பதர் ஓடுதம்மா சிவகாசி வீதியிபை
சிவகாசி பத்ரகாளி பெவிப்பபார்க்கு வரம்தருவா
ஆயிரங் கண்ணுலடயாள் அலனவலரயும் காத்திடுவாள் (320)
ெக்கம்மா தாயிஅம்மா ெமயம்வந்து வரம்ஜகாடுப்பா
சிவகாசி மாரியம்மா சீக்கிரம் வரம்ஜகாடுப்பா
இருக்கன்குடி மாரியம்மா இருந்துநல்ைா வரம்ஜகாடுப்பா
ெமயபுரம் மாரியம்மா ொய்ந்திருந்து வரம்ஜகாடுப்பா
கண்ணபுர மாரியம்மா கண்லணயும்தான் ஜகாடுத்திடுவா
பவற்காட்டு மாரியம்மா பவண்டும்வரம் தான்ஜகாடுப்பா
கடும்பாடி மாரியம்மா கருத்லதயும்தான் ஜகாடுத்திடுவா
பகாவியனூர் மாரியம்மா பகட்டவரம் தான்ஜகாடுப்பா
பாலையத்து மாரியம்மா பார்த்திருந்து வரம்ஜகாடுப்பா
முன்னிருக்கும் முத்தாைம்மா பூடத்தின் அருகினிபல் (330)
நின்றுபாடும் அருந்தவப் புதல்வி யம்மா
என்தாபய முத்தாைம்மா
மங்கைமாம் மங்கைம் எங்கும் நிலைந்திருக்கும்
மங்கைம்
(முற்றும்)
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சிவகாசி வட்டார வாய்ஜமாழிப் பாடல்கள் ஜதாகுப்புப் பணி பமற்பார்லவயாைர் கூற்று:
* தகவல் தந்தவரும் திரட்டியவரும் அங்காை ஈஸ்வரி அம்மன் பாடல் என்று தான்
தலைப்புக் ஜகாடுத்து உள்ைனர்.
ஆனால் உள்பை அந்தப் ஜபயபர இல்லை. முத்தாைம்மன் என்ை ஜபயர் தான் உள்ைது.
அதனால் தான் அலடப்புக்குறிக்குள் அப்ஜபயலர இட்டு உள்பைன்.
— முலனவர் ெ.கண்மணி கபணென்
________________________________________________________________________
ஜதாடர்பு: முலனவர் ெ.கண்மணி கபணென் (kanmanitamilskc@gmail.com)
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலை நிகழ்வுகள் மற்றும் சவைியீடுகள்
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