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ஜனவாி - 2019  

“இலங்கையில் தமிழ் மரபு அறக்ைட்டகை” 
 

 

முன்னட்டைப் பைம்:    இவ்வாண்டு தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை மமலும் விாிவாக்கம் கண்ைது. இலங்டகயின் 

யாழ்ப்பாணம், ககாழும்பு, மடலயகம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு கைப்பணி மமற்ககாண்டு ஆய்வு நிகழ்த்தப்பட்ைது. 

அதன் கதாைர்ச்சியாக யாழ்ப்பாணப் பல்கடலக்கழகத்தில் தமிழ மரபு அறக்கட்ைடையின் இலங்டக கிடை 

கதாைக்கப்பட்ைது. 

 

 

 

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை கவைியீடு 

http://www.tamilheritage.org/ 

இதழ் கதாகுப்பு:  மதகமாழி 
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தலையங்கம்: இைங்லகயில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலை 

 

வணக்கம். 

  2018ம் ஆண்டு தமிழ் மரபு 

அறக்கட்டளையின் பயணத்தில் மமலும் ஒரு 

ளமல்கல்லாக அளமந்தது இலங்ளகக்கான நமது 

பயணம். நீண்ட நாள் திட்டமாக இருந்த 

இலங்ளகக்கான பயணமும், கைப்பணிகளும் 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கிளை 

இலங்ளகயில் உருவாக்கம் பபற 

பதாடக்கப்புள்ளியாக அளமந்திருக்கின்றது. 

இலங்ளகயில் யாழ்ப்பாணப் பல்களலக் 

கழகத்தின் வரலாற்றுத் துளறயும் தமிழ் மரபு 

அறக்கட்டளையும் இளணந்து நடத்திய 

பெயலமர்வு யாழ் பல்களலக்கழக விரிவுளரமண்டபத்தில் 29.10.2018 அன்று நிகழ்ந்தது. 

இந்த நிகழ்வில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கிளைளய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க யாழ் 

பல்களலக்கழகத்தில் பதாடக்கிமனாம். இந்த நிகழ்வில்  துளணமவந்தரின் பிரதிநிதியாக 

வந்து வாழ்த்துளர வழங்கினார் சித்தமருத்துவத்துளறயின் தளலவர் மபரா.மிகுந்தன். 

அவமராடு  களலப்பீடத்தின் பீடாதிபதி கலாநிதி மக.சுந்தர், யாழ் பல்களலக்கழக 

வரலாற்றுத்துளறத் தளலவர் மபராசிரியர் புஷ்பரட்ணம்,  தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 

இலங்ளக பபாறுப்பாைர் ஆசிரியர்.வாலண்டீனா இைங்மகாவன், முளனவர்.க.சுபாஷிணி,   

மபராசிரியர்.நா.கண்ணன்,  எழுத்தாைர் மதுமிதா மற்றும் பல்களலக்கழக 

மபராசிரியர்களும் மாணவர்களும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தனர். இந்தப் 

பயணத்தின் மபாது இலங்ளகயின் யாழ்ப்பாணத்தின் பல்மவறு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 

பகுதிகைான யாழ் நூலகம், மகாப்பாய் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி, டச்சுக் மகாட்ளட, 

கந்தமராளட, நல்லூர் கந்தசுவாமி மகாயில், கீரிமளல, ெங்கமித்திளர முதன் முதலாக 

வந்திறங்கிய பகுதி என அறியப்படும் மாதகல், குறும்பசிட்டி, யாழ் நூலகம், 

ெர்.பபான்.இராமநாதன் பபண்கள் கல்லூரி மபான்ற பல பகுதிகளில் கைப்பணியாற்றிப் 

பதிவுகள் மெகரிக்கப்பட்டுள்ைன. இளவ அளனத்துமம பதாடர்ச்சியாகத் தமிழ் மரபு 

அறக்கட்டளையின்   இலங்ளக மரபுரிளம சிறப்புப் பக்கத்தில் பவளியிடப்பட்டு 

வருகின்றன. அப்பதிவுகளை http://www.srilanka.tamilheritage.org/ எனும் பக்கத்தில் 

காணலாம். 

கி.பி 19ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பக் காலத்தில் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து 

இலங்ளகக்கு வந்த தமிழ் மக்கள் இராமமஸ்வரம் வழியாக மரக்கலங்களில் பயணித்து 

பின்னர் மன்னார் வந்தளடந்து அங்கிருந்து கால் நளடயாகமவ மளலயகம் வளர 

வந்திருக்கின்றனர். இது மிகக்கடினமான ஒரு பாளத. ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்புக்கள் 

இதன் மபாது நிகழ்ந்திருக்கின்றன. அப்படி வந்த தமிழ் மக்கள் வந்து ஒன்று கூடிய முக்கிய 

இடமாக “மாத்தளை” கருதப்படுகின்றது. 

http://www.srilanka.tamilheritage.org/
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மளலயகத்தமிழர்களின் 

முக்கிய பதாழில் மதயிளலத் 

மதாட்டத்ளதச் ொர்ந்ததாகமவ 

அளமகின்றது. இங்கு ஆண்களும் 

பபண்களும் ெலிக்காது 

உளழக்கின்றனர். பபரும்பாலான 

மதயிளலத் மதாட்டங்களின் 

உரிளமயாைர்கைாக 

ஆங்கிமலயர்களும், இந்தியர்களும், 

சிங்கைவர்களும் இருக்கின்றனர். 

மளலயகத்தமிழ் மக்களின் 

பபாதுப்பிரச்ெளனயாக அளமவது 

அம்மக்களுக்குச் பொந்த வீடு 

இல்லாளமயும், ஓய்வூதியச் 

ெலுளககள் ஏதும் இல்லாளமயும், 

மபாதிய மருத்துவ வெதிகள் 

இல்லாளமயும் எனலாம்.  இங்கு 

இஸ்லாமியர்கள் தமிழ் மக்கமைாடு 

மெர்ந்து வாழ்கின்றனர். சிங்கைவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், மளலயகத் தமிழர்கள் 

அளனவரிளடமய இயல்பான நட்புணர்வு பவளிப்படுகின்றது. தமிழ் மபசும், எழுதும் 

சிங்கைவர்கள் சிலளரத் மதாட்டங்களில் மநரடியாகக் கண்டு உளரயாட முடிகின்றது. 

பபரும்பாலான தமிழ் மக்கள் சிங்கை பமாழியும் மபசுகின்றனர். தமிழ் மக்கள் வழிபடும் 

பதய்வங்கைாக, பிள்ளையார், மாரியம்மன், முருகன் ஆகிய பதய்வங்களின் மகாயில்கள் 

அதிகமாக உள்ைன. யாழ்ப்பாணத்தில் ஊருக்கு ஊர் நூலகங்களைக் காண்கின்மறாம். 

ஆனால் மளலயகப் பகுதியில் நூலகங்களை அதிகம் காண முடியவில்ளல. அடிப்பளட 

வாழ்வாதாரப் பிரச்ெளனகமை இங்கு அதிகமாக மக்களை வாட்டும் நிளல இருப்பதால் 

இந்த நிளலமயா என எண்ணத் மதான்றுகிறது.  

மளலயகம் முழுளமயுமம 

தூய்ளமயாக உள்ைது. தமிழக 

வளக உணவுகளை இங்மக 

களடகளில் காண்கின்மறாம். 

தமிழ்ப்பள்ளிகள் அளனத்துமம 

“வித்யாலயா” என்ற ெமஸ்கிருத 

பபயருடமனமய வழக்கில் 

உள்ைன. தமிழகத்தில் 1950களின் 

காலகட்டத்து மணிப்பிரவாை 

நளடமபால பல ெமஸ்கிருத 

பயன்பாடு இருப்பளத 

இலங்ளகயில் காண்கின்மறாம். 

மபருந்து பயணங்கள் ஒரு 

கிராமத்திலிருந்து மற்பறாரு 

கிராமத்திற்குச் பெல்லும் முக்கிய 
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மபாக்கு வரத்துச் ொதனமாக உள்ைது. மதாட்டத்தில் மதயிளலப் பறிக்கும் பதாழிலில் 

தமிழ்ப்பபண்கமை அதிகம் ஈடுபடுகின்றனர். கால்களில் அட்ளட கடித்து துன்பப்படுவது 

என்பது அவர்கைது வாழ்க்ளகயின் இயல்பான ஒன்றாகமவ ஆகிவிட்டதால் 

இவ்வூழியர்கள் பலரது கால்விரல்கள் மிக மமாெமான நிளலயில் இருப்பளதக் காணலாம்.  

மதாட்டத்பதாழிலாைர்களின் வாழ்க்ளக மமம்பாடு அவர்கைது கல்வி மமம்பாட்டினால் 

மட்டுமம ொத்தியப்படும். 

நீண்ட கால மபாரினால் இலங்ளகயில் தமிழர் மரபுரிளமச் சின்னங்கள் பல 

மெதப்படுத்தப்பட்ட சூழளலக் காண்கின்மறாம். மபாருக்குப் பின்னரான மக்கள் ெமூக 

நலன் மீட்படடுப்பு என்பது நிகழ்கின்ற இமத மவளையில் தமிழர் மரபுரிளம பாதுகாப்பு 

என்ற கருத்தியளலப் புறந்தள்ளிவிடாது, அதற்குத் தகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட 

மவண்டியதும் அவசியமாகின்றது. 

இலங்ளகயில் பபௌத்தம் தமிழர்களுக்கு அந்நியப்பட்ட ஒரு ெமயமல்ல. சிங்கை 

பமாழி இலங்ளகயில் உருபபறுவதற்கு முன்னமர தமிழ் மக்கள் வழக்கில் இருந்த 

பண்பாட்டு அம்ெங்களுள் பபௌத்தத்திற்கு முக்கிய இடம் இருக்கின்றது என்பளத 

நிளனவு கூற மவண்டியுள்ைது. இன்ளறய சூழலில்,  மத ரீதியான பார்ளவ, ொதி ரீதியான 

பார்ளவ என்ற குறுகிய வட்டங்களை ஒதுக்கி விட்டு, பண்ளடய இலங்ளகத் தமிழர் 

வரலாற்றுப் பின்புலத்ளத ஆராய மவண்டியதும், பதளிவுடன் பண்பாட்டுக் கூறுகளை 

அணுக மவண்டியதுமான அவசியம் உள்ைது.  

இலங்ளகத் தமிழர்கள் உலகம் முழுதும் வாழும் நூற்றாண்டு இது.  உலகத் 

தமிழர்கைாக அளனவரும் இளணந்து இலங்ளகத் தமிழர் மரபுரிளம பாதுகாப்பிற்கும் 

ஆவணப்படுத்தல் பதாடர்பான முயற்சிக்கும் இளணந்து பெயல்படுமவாம். 

 

உலக மக்கள் அளனவருக்கும் ளதத்திருநாள்  நல்வாழ்த்துகள்! 

 

அன்புடன் 

முகைவர்.ை.சுபாஷிணி 

தளலவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
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இந்த இதழில் ... 

 

மின்தமிழ்மமகட - ைாட்சி: 16; ஜைவரி  - 2019 

“இலங்கையில் தமிழ் மரபு அறக்ைட்டகை” 

(மின்தமிழில் அக்மடாபர் 16, 2018 – ஜனவரி 15 வளர பதிவான பளடப்புகளின் பதாகுப்பு) 

 

உள்ைடக்ைம்  பக்ைம்  

தளலயங்கம்: இலங்ளகயில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ... 

 முளனவர்.க.சுபாஷிணி i i 
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20. பகாழுக்கட்ளட பகாட்டும் ெடங்கு 

 —  வலன்ரீனா இைங்மகாவன் 105 

21. இந்துமதம் என்று ஒரு யாளன 

 —  மதபமாழி 106 

22. நவீன நாடக உருவாக்கமும் ெமூகத் மதளவயும் 

 —  மகா. பழனி 112 

23. மதால்பாளவ கூத்து 

 —  முளனவர்.க.சுபாஷிணி 123 

24. முகங்களின் ‘ஒரு ஊர்ல…!?’ நாடகப்பதிவு 

 —  மகா. பழனி 126 

25. ஆணுக்குள் இருக்கும் பபண்! 

 —  முளனவர் க.சுபாஷிணி 128 

26. பதால்லியல் அறிஞர் ஐராவதம் மகாமதவன் நிளனமவந்தல் உளர 

 —  துளர.சுந்தரம் 133 

27. சிந்துபவளிப் பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தைம் - புத்தக விமர்ெனம் 

 —  முளனவர் க.சுபாஷிணி 143 

28. சிந்துபவளி பகாற்றளவ 

 —  ஆர்.பாலகிருஷ்ணன், இஆப 148 

29. இயற்ளகயின் இளறவழிபாடு 

 —  திருத்தம் பபான். ெரவணன் 150 

30. நடுவுல பகாஞ்ெம் "கடவுளை"காமணாம் 

 —  ருத்ரா இ.பரமசிவன் 151 

31. கஜா, நாத்திகப் புயலா அல்லது ஆத்திகப் புயலா..... 

 —  சிங்கபநஞ்ெம் ெம்பந்தம் 153 

32. அன்பான அய்யப்ப பக்தர்கமை! 

 —  ருத்ரா இ.பரமசிவன் 154 

33. குருச்மெத்திரப் மபாரில் ! 

 —  சி. பஜயபாரதன் 156 

34. ளகப்மபசியும் கைவுமபான நாட்களும்.. 

 —  வித்யாொகர் 157 
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1.  “ஐ” எழுத்லத முதன் முதைாகக் ககாண்ட திருநாதர் 
குன்று வட்கடழுத்துக் கல்கவட்டு 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

விழுப்புரம் மாவட்டம் பெஞ்சி அருகிலுள்ை திருநாதர் குன்றில் பாளறக் கல்பவட்டு    

வட்படழுத்தால் எழுதப்பட்ட கல்பவட்டு.   கல்பவட்டு அறிஞர்கள் பலரும் சிறப்பாகக் 

குறிப்பிடுகின்ற ஒரு கல்பவட்டு. தமிழ்த் பதால்பலழுத்தான ‘தமிழி”  எழுத்தின் 

வடிவத்திலிருந்து வைர்ந்த வட்படழுத்தின் முதல் கட்ட எழுத்து.  ”தமிழி” எழுத்து 

முளறயில் காணப்படாத ”ஐ”  எழுத்ளத முதன் முதலாகக் பகாண்ட ஒரு கல்பவட்டு. 

திருச்சி பார்த்தி என்பவர் முகநூலில்  இக்கல்பவட்டுப்படத்ளதப் பதிவு பெய்திருந்தார்.  

இக்கல்பவட்டின் படம் இதற்கு முன்னர் சில நூல்களில் பார்த்திருக்கிமறன். ஆனால், 

மநரடியாகக் கல்பவட்டு அளமந்திருக்கும் இடத்தில் எழுத்துகளின் மீது 

பவள்ளைப்பபாடி பூசித் பதளிவாக எழுத்துகள் பதரியும் நிளலயில் இந்தப் படம் மிக 

அருளமயாக இருந்தது.  கல்பவட்டின் காலம் கி.பி. 5-6 -ஆம் நூற்றாண்டு.  

 

மமமல குறித்தவாறு, முதன் முதலில் “ஐ”  எழுத்தின் வடிவத்ளத இக்கல்பவட்டில் 

காணலாம். ஒரு சூலம் மபான்ற வடிவில் அளமந்துள்ை எழுத்து. திருச்சி பார்த்தியின் 

கல்பவட்டுப்படம் கீமழ:  

ைல்வவட்டின் பாடம் : 

1   ஐம்பத்மதழன  

2  ெனந்மநாற்ற  

3   ெந்திர நந்தி ஆ 

4   சிரிகரு நிசீதிளக 

 

விைக்கம் :   

கல்பவட்டுப் பாடத்ளதக் கீழ் வருமாறு 

பிரித்துப் பபாருள் பகாள்ைமவண்டும். 

 

1   ஐம்பத்து ஏழு  அனெனம்  மநாற்ற 

2  ெந்திர நந்தி ஆசிரிகரு 

3   நிசீதிளக 

 

திருநாதர் குன்றில் இயங்கிவந்த  

ெமணப்பள்ளியின் ஆசிரியருள் 

ஒருவரான ெந்திர நந்தி என்னும் 

துறவியார் ஐம்பத்மதழு நாள்கள்  

உண்ணா மநான்பிருந்து உயிர் நீத்த இடம் 

என்னும் பெய்திளய இக்கல்பவட்டு 
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கூறுகிறது.  அனெனம் என்னும் பொல் உண்ணாதிருத்தளலக் குறித்தது. அெனம் என்னும் 

ெமற்கிருதச் பொல் உண்ணுதளலக்குறிக்கும். அதன் எதிர்ப்பபாருளைக் குறிக்க “அன்”  

என்னும் முன்பனாட்டு மெர்க்கப்படல் ெமற்கிருத பமாழி இலக்கண மரபு. எனமவ, 

‘அன்”+’அெனம்”  என்பது  “அனெனம்”  என்றாயிற்று.  

 

வட்படழுத்து வைர்ச்சியுற்று இரண்டாம் கட்டத்ளத அளடயும்மபாது, ‘ஐ”  எழுத்தின் 

வடிவம் மாறவில்ளல. மற்ற எழுத்துகள் பபரும் மாற்றத்ளதக் பகாண்டுள்ைன. மமற்படிக் 

கல்பவட்டு இரண்டாம் கட்ட எழுத்து வடிவத்தில் எழுதப்பட்டால் எவ்வாறிருக்கும் 

என்பளதக் கீழுள்ை  கல்பவட்டுப் படம் காட்டும். 

 
பின் குறிப்பு : 

வட்படழுத்தில் அளமந்துள்ை இக்கல்பவட்ளடத் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துளற 

இளணயத்தில் பவளியிட்டுள்ை ஒரு பதிவில், தமிழ் பிராமி எழுத்தில் எழுதியுள்ைதாகப் 

பிளழயாகக் குறித்துள்ைது.  துளறயினர் தகுந்த திருத்தத்ளதச் பெய்யமவண்டும்.  தமிழ்நாடு 

சுற்றுலாத்துளறயின் பதிளவக் கீழ்க்கண்ட சுட்டி வழி பார்க்கலாம்.  

https://tamilnadu-favtourism.blogspot.com/2015/12/theerthangarargul-thirunathar-kundru.html 

 

இப்பதிளவப் பார்த்துத்தாமனா என்னமவா,  மவலுதரன் அவர்களும் தம் இளணய 

வளலப்பூவில் மமற்படிக் கல்பவட்டு பிராமியில் எழுதப்பட்டுள்ைது எனப் பிளழயாகக் 

குறிப்பிடுகிறார்.  அவரது பதிளவக் கீழ்க்கண்ட சுட்டி வழி பார்க்கலாம். 

https://veludharan.blogspot.com/2015/02/reach-heritage-tour-to-thirunathar.html 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ.  

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156.  

 

https://tamilnadu-favtourism.blogspot.com/2015/12/theerthangarargul-thirunathar-kundru.html
https://veludharan.blogspot.com/2015/02/reach-heritage-tour-to-thirunathar.html
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2.  சங்கரன்ககாயில் இைந்லதக்குைம் – மலடக்கல்கவட்டு 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

முன்னுகர: 

அண்ளமயில், இளணய அன்பர் மெஷாத்திரி அவர்கள் வட்படழுத்தில் அளமந்த 

கல்பவட்டு ஒன்றின் ஒளிப்படத்ளத அனுப்பி கல்பவட்டு என்ன கூறுகிறது 

எனக்மகட்டிருந்தார். அந்தப்படத்தில், பின்னணியாக ஏரி அல்லது குைம் ஒன்று 

காட்சியளித்தது. முன்னணியில், கல்லால் கட்டுவிக்கப்பட்ட ஒரு தூம்பு அல்லது 

மளடயின் மதாற்றம். இரு கல் தூண்களும் அவற்றின் இளடமய கிடந்த நிளலயில் ஒரு 

கல்லும் பகாண்ட அளமப்பு.  மூன்று கற்களிலும் எழுத்துகள். வட்படழுத்து வளக 

எழுத்து. பார்ளவக்கு அழகு. கி.பி. 8-9 –ஆம் நூற்றாண்டுக் காலத்ளத ஒட்டிய எழுத்து 

வடிவமாகத் மதான்றியது. 

 

படிக்கும் ஆர்வம் எழுந்தாலும், அக்கல்பவட்டுக் கிளடத்த பகுதிளயத் 

பதரிந்துபகாண்டால், கல்பவட்ளடப் படிக்கும்மபாது பாடத்தின் சூழளலக்பகாண்டு  

(CONTEXT) கல்பவட்டுச் பெய்திளய எளிதில் அறியமுடியும் என்னும் எண்ணத்தில் 

மமற்பகாண்டு கல்பவட்ளடப் பற்றிய பின்னணிளய அறிந்து பதரிவிக்குமாறு 

மகட்டிருந்மதன், நண்பரும், மதடுதலில் இறங்கிக் கல்பவட்டு எங்குக் கிளடத்தது, அதில் 

கூறப்பட்ட பெய்தி என்ன என்று சுட்டுகின்ற நாளிதழ்ச் பெய்திளய அனுப்பிளவத்தார். 

 

 
 

கல்பவட்டு எழுத்துகள், மளடத்தூணின் கிளடமட்டக் கல் ஒன்று, நிளலக்கற்கள் இரண்டு 

என மூன்று பகுதிகளில் எழுதப்பட்டுள்ைன.  கல்பவட்டின் பாடம் – நான் படித்த அைவில் 

– கீழ்வருமாறு: 
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ைல்வவட்டின் பாடம்: கிகடமட்டக்ைல்: 

1 மொழன்றளலபகாண்ட மகாவீரபாண்டியற்கு யாண்டு பதினஞ்சு  

2 இதபனதிர் இரண்டு இவ்வாண்டு பநச்சுற நாட்டு பிரமமதயம்  

3 நீலி நல்லூர் நம்பிராட்டியார் பெம்பியன் கிழாலடிகள் தி 

4 (ரு)வடிக்கா(*) ( ஊர்)(**)ச்பெல்கின்ற அள்ளூர்க் குைக்கீழ்க் க(லா) 

5 வகப்பாடி ஆலவாசீலத்துக்காய் இவ்வூர் தளலச்பெல்கின்[ற] 
 

ைல்வவட்டின் பாடம்: இடப்புற நிகலக்ைல்: 

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ 

1  மொளல திருப் 

2 பாச்(மெ)ற்றி 

3 ( ன்) பபான்மளற 

4 மயான் (பத)ன் (க) 

5 லளவ ஆலவா 

6 ய் சிலம்ப 

7 ன் பியரால் 

8 நீலிந[ல்]லூ 

9 ர் ஏரிப்பப 

10 ருமளடளயக் 

11 கல்லால் நி 

12 ளல அளமத்தா 

13 ன் சிரி றங் 

14 க (முவைா)ச் 

15 பெய்து 
 

வலப்புற நிகலக்ைல்: ைல்வவட்டின் பாடம்: 

1 ஆண்மர் நா 

2 ட்டு மதவதா 

3 னப்பிர 

4 மமதயம் 

5 மதவியம்ம 

6 ச்ெருப்மப 

7 தி மங்கல 

8 த்து சிவ 

9 ப்ராஹ்மண 

10 ன் மாமதவ 

11 ஞ்மொளல அ 

12 ம்பலவ 

13 னில் நிளல 

14 கால் ஆல 

15 வாய் சீல 

16 த்தின் மபரா 

17 ல் நிறுத்து 

18 விச்ெ நிளல
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ைல்வவட்டுச் வெய்திைள்: 

மங்ைலத்வதாடக்ைம்: 

கல்பவட்டின் மங்கலத் பதாடக்கச் பொல்லான ”ஸ்வஸ்திஸ்ரீ”  தனித்துப் 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ைது.  இந்த அளமப்பு ஓளலச் சுவடிகளில் எழுதும் முளறளய 

நிளனவூட்டுகிறது. முதல் மூன்று வரிகளில், கல்பவட்டு எழுதப்பபற்ற அரென் பபயர், 

அவனது ஆட்சியாண்டு, கல்பவட்டுத் பதாடர்பான அளமவிடம் (நாட்டுப் பிரிவு, 

ஊர்ப்பபயர்) குறிக்கப்பபறுகிறது. 

 

அரென் வபயர்: 

அரென் பபயர் “மொழன்றளலபகாண்ட மகாவீரபாண்டியன்”  என உள்ைது.  இவன் 

ெளடயவர்மன் பராந்தக வீரநாராயணனின் மபரனும், இராெசிம்மனின் மகனுமான 

வீரபாண்டியன். இவனது ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 946-966. இவன் பாண்டி நாட்டுக்கு ஏற்றம் 

புரிந்தவர்களுள் ஒருவன்; பராந்தக மொழனின் ஆட்சியில் மொழப்மபரரசின் 

ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்த பாண்டி நாட்டுப்பகுதிகளை மீட்டுக்பகாண்டவன் என்றும், இவன் 

பகாண்டது மொழ இைவரெருள் ஒருவனது தளலமய மபாலும் என்றும் மக.மக. பிள்ளை 

குறிப்பிடுகிறார். முதலாம் இராெராெனின் தளமயனாகிய ஆதித்த கரிகாலன் 

வீரபாண்டியளன பவன்று அவன் முடிளயக்பகாண்டிருக்கமவண்டும் என்று மொழர் 

கல்பவட்டுகளிலிருந்து விைங்குகிறது.  பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டுகள் ஐந்தாம் 

பதாகுதியில், பநல்ளல, பநல்ளலயப்பர் மகாயிலில் வீரபாண்டியனின் ஐந்து 

கல்பவட்டுகள் (க.பவ.எண்: 451-455)  காணப்படுகின்றன. இளவ அளனத்திலும் 

”மொழன்றளல பகாண்ட வீரபாண்டியன்” என்னும் சிறப்புப் பபயர் உள்ைது. 

 

அரெனின் ஆட்சியாண்டு: 

அரெனின் ஆட்சியாண்டு, யாண்டு பதினஞ்சு இதபனதிர் இரண்டு என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது 15+2 ;  17-ஆம் ஆண்டு. கி.பி. 963. 

 

நாட்டுப்பிரிவு: 

கல்பவட்டில் பநச்சுற நாடு, ஆண்மர் நாடு ஆகிய இரண்டு நாட்டுப்பபயர்கள் 

குறிக்கப்பபறுகின்றன. “இளடக்காலத் தமிழ்நாட்டில் நாடுகளும் ஊர்களும்” என்னும் 

தளலப்பில் பதால்லியல் மபராசிரியர் எ.சுப்பராயலு அவர்கள் பதாகுத்த நூலில் பநச்சுற 

நாடும், ஆண்மர் நாடும் குறிக்கப்பட்டுள்ைன. பநச்சுற நாடு தற்மபாளதய ெங்கரன்மகாயில் 

பகுதியாகும். ஆண்மர் நாடு, தற்மபாளதய இராஜபாளையம் பகுதியாகலாம். மமற்படி 

நூலில்,  பநச்சுற நாட்டுப்பிரிவில் பநச்சுறம், ஊற்றத்தூர், நீலிநல்லூர் ஆகிய ஊர்கள் 

காட்டப்பபற்றுள்ைன. நமது கல்பவட்டிலும், நீலிநல்லூர் சுட்டப்பபறுகிறது. இவ்வூர் ஒரு 

பிரமமதயமாக -  பிராமண ஊராக – இருந்துள்ைது. கல்பவட்டில் நீலிநல்லூர் என்னும் 

ஊர்ப்பபயளர அடுத்து அரசியின் பபயர் சுட்டுகின்ற “நம்பிராட்டியார் பெம்பியன் 

கிழானடிகள் திருவடிக்கா”  என்னும் பதாடர்  அளமகின்றதால் அரசியின் பபயரால் ஒரு 

வாய்க்கால் நீலிநல்லூர் ஊர்வழி பென்றிருக்கக் கூடும் என்று கருத வாய்ப்புண்டு. 

இக்கருத்துக்மகற்ப, கல்பவட்டிலும் ”பெல்கின்ற” என்னும் பதாடர் உள்ைது. அரென், அரசி 

ஆகிமயார் பபயரில் வதி, வாய்க்கால், ஆறு ஆகிய பபயர்கள் கல்பவட்டுகளில் 

மிகுதியாகக் காணக்கிளடக்கின்றன. ”கிழானடிகள்” என்னும் பொல் பிளழயாகக் 

கல்பவட்டில் “கிழாலடிகள்” என உள்ைது. கல்பவட்டில் அள்ளூர்க்குைம் பற்றிய 

குறிப்புள்ைது. கிளடமட்டக்கல்லின் ஐந்தாம் வரியில் ”ஆலவாசீலத்துக்காய் இவ்வூர் 
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தளலச்பெல்கின்[ற”   என்றிருப்பதால், நீலிநல்லூர் வழிமய ஒரு வாய்க்கால் 

பென்றதாகவும்,  அது ஆலவா(ய்)சீலம் என்னும் ஊரில் முடிவதாகவும் கருத 

இடமளிக்கிறது. 

 

அடுத்து, ஆண்மர் நாட்டுப்பிரிவில் மெற்றூர், மதவியம்மச் ெதுர்மவதி மங்கலம், பகால்லம் 

பகாண்டான், மொழகுலாந்தகபுரம், புனல் மவலி ஆகிய ஊர்கள் இருந்தன என மமற்படி 

நூல் குறிக்கிறது. நமது கல்பவட்டிலும் மதவியம்மச் ெதுர்மவதி மங்கலம் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. கல்பவட்டில் “ெருப்மபதி மங்கலம்” என்றுள்ைது. ெதுர்மவதி, 

ெருப்மபதி ஆகிய இருவளகயான வழக்கும் கல்பவட்டுகளில் பயில்கிறது. இந்தத் 

மதவியம்மச் ெதுர்மவதி மங்கலத்ளதச் மெர்ந்த பிராமணன் மாமதவன் மொளல அம்பலவன் 

என்பவன் மளடயின் நிளலளயச் பெய்தளித்தான் என்று கல்பவட்டு கூறுகிறது.  

ஆலவாய்சீலத்தின் மபரால் இந்தக் பகாளட அளிக்கப்பட்டது என்னும் குறிப்பு, ஆலவாய் 

சீலம் என்பது ஊர்ப்பபயராகவும், ஆள் பபயராகவும் வந்துள்ைளத உணர்த்துகிறது. 

 

கல்பவட்டின் இன்பனாரு பகுதி, மொளல திருப்பாச்மெறு என்னும் ஊளரச் மெர்ந்த 

பபான்மளறமயான் என்பவன், பதன்கலளவளயச் மெர்ந்த ஆலவாய் சிலம்பன் பபயரால் 

நீலிநல்லூர் ஏரிக்குப் பபரு மளடளய அளமத்தான் என்று கூறுவதாகவும்,  மாறாகத் 

திருப்பாச்மெற்றுப் பபான்மளறமயானான ஆலவாய் சிலம்பன் பபயரால் ஸ்ரீரங்க 

மூமவைான் என்பவன் பபருமளடளய அளமத்தான் என்று கூறுவதாகவும் இரு 

வளகயாகப் பபாருள் பகாள்ளுமாறு உள்ைது. வட்படழுத்துக் கல்பவட்டுகளைப் 

படிக்ளகயில் எழுத்துகள் ஏற்படுத்தும் மயக்கம் பல்மவறு பாடமபதங்களைத் தருவது 

வழக்கம். ”ஸ்ரீரங்க(ம்)” என்பது “சிரி றங்க(ம்)”  எனக் கல்பவட்டில் உள்ைது. 

 

முடிவுகர: 

பதால்லியல் துளறயினரால் படிக்கப்பட்ட  கல்பவட்டின் மிகச் ெரியான பாடமும், 

துளறயினர் பகாண்டுள்ை ெரியான கல்பவட்டுச் பெய்தியும் பதரியவந்தால்தான் நமது 

யூகங்கள்  பதளிவாகும். நாளிதழ்ச் பெய்தியில் காணப்படும் “ஆன்மா நாட்டு”,  “மதவியம் 

ெதுர்மவதி மங்கலம்” ,  “அம்பலவாணால்”  ஆகிய பொற்பறாடர்கள் பிளழயானளவ. 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156. 
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3.  ககாகர்ணம் ககாயில் கல்கவட்டு 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

மைாைர்ணம் சிவன் மைாயில் ைல்வவட்டு, புதுக்மைாட்கட 

 
 

திருக்மகாகர்ணம்  மகாயில் இளறவனின் திரு முன்பு  அதாவது கருவளறயிமலமய  நந்தா 

விைக்கு எரிக்க நிலம் பகாளடயாகக் பகாடுக்கப்பட்ட பெய்திளயக் கல்பவட்டு 

பதரிவிக்கிறது. இக்பகாளடத் தன்மம்  ப ாய்ெை அரென்  மொமமசுவரனின் 

நன்ளமக்காகவும், அவனுளடய அன்ளன மெர ம ா மதவியின் நன்ளமக்காகவும் 

நிளறமவற்றப்பட்டது எனலாம்.  <->ப   மாற்றம்  தமிழ், கன்னட பமாழிகளில் இயல்பு 

என்பது இக்கல்பவட்டில் “மபாெை”  என்னும் பொல் வழி அறிகிமறாம்.  
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ைல்வவட்டின் பாடம்: 

1  (ஸ்வஸ்தி)ஸ்ரீ திரிபுவனச் ெக்கரவத்திகள் ஸ்ரீ (இரா)... 

2  மதவற்கு யாண்டு ... மதாளர ெமுத்தி(ர)... 

3  மபாெை வீர சீ நாரசிங்க மதவர் மகன் .. 

4  (ச்வர) மதவர் மாதா மெர ம ா மதவி ... 

5  ள்ளைகளில்  (வீர)ச் ெயனமாதா ....  யிக்கு.. 

6  ....இமதவற்கும் நன்றாகத்  ....  

7  ளடயார் திருக்மகாகர்ணம் உளடய .. 

8  (மத)வர்க்கு முன்பு நித்தற்... (வருகிற).. 

9  தா விைக்குச் பெல்லவும் உத்தர... 

10 (த்து முதற்தியதி) முதல்  .... 

11 நாள் ஒன்றுக்கு இரு நாழி ... 

12 மஞ்பெல்லக்கடவதாக இவ்வூர்ச் 

13 பகாண்டு விட்ட நிலம் ஆக .. 

14  (நா)ன்பகல்ளல உள்பட்ட நிலத்தில்.. 

15 ....ச் பெம்பாதியும் புன்பெய் ... 

16 ....பெம்பாதிக்கும்  வி(ளல)...   

17 ...இக்மகாயிற் ெளபயார் ... 

18 ..ண்டுச் ெந்திராதித்தவற் பெல்ல... 

19 (இ)த்தன்மம் ....... 

20 (ற)ளல மமலன. 

 

 

மபாெைரின் தளல நகர் துவார ெமுத்திரம் இக்கல்பவட்டில் மதாளர ெமுத்திரம் 

எனக்குறிப்பிடப்படுகிறது.  இளறவன் பபயர் திருக்மகாகர்ணமுளடய (நாயனார்)  

என்றளழக்கப்படுகிறார். பகாளட நிலம் நன்பெய், புன்பெய் இரண்டும் மெர்ந்த நிலம் 

ஆகலாம். இந்த தன்மத்ளதக்  காக்கின்றவர்  பாதம் என் தளல மமலன என்று 

பகாளடயாளி  பொல்லும் குறிப்பும் கல்பவட்டில் உள்ைது. கல்பவட்டின் காலம் கி.பி. 13-

ஆம் நூற்றாண்டு. 

 

 

 

நன்றி- படம் உதவி: மயிளல  நூ.தா.மலா.சு. 

 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156. 
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4.  உத்தம கசாழன் கசப்கேடு 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

முன்னுகர: 

பதால்லியல் அறிஞர் ெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள், தமிழ்,  வரலாறு ஆகிய இரு 

துளறகளிலும் புலளமயுளடயவர். பதால்லியல் துளறயில் அலுவலராகப் பணி நிளறவு 

பெய்தவர். பெப்மபடுகளை விரிவாக ஆய்ந்து எழுதுவதில் வல்லவர். அவருளடய சில 

நூல்கள் என்னிடம் உண்டு. அண்ளமயில், அவருளடய நூபலான்றிளனப் 

படித்துக்பகாண்டிருந்மதன். உத்தம மொழனின் பெப்மபடுகள் பற்றிய நூல். ”காஞ்சிபுரம் 

உலகைந்த பபருமாள் மகாயில் பெப்மபடுகளும் கல்பவட்டுகளும்”  என்னும் 

தளலப்பிட்டது. மதுராந்தகன் என்னும் பபயர்பகாண்ட உத்தம மொழன், காஞ்சி உலகைந்த 

பபருமாள் மகாயில் வழிபாட்டுக்கு வழங்கிய நிவந்தமம இச்பெப்மபடு. 

இச்பெப்மபட்டிளனயும், இச்பெப்மபடு வாயிலாக அறியவரும் வரலாற்றுச் 

பெய்திகளையும் விரிவாக எடுத்துளரக்கின்றார் ஆசிரியர். தமிழகத்தின் மகாயில்கள்தாம் 

எத்துளண வரலாற்றுப் பபட்டகங்களைத் தம்முள் பபாதித்து ளவத்துள்ைன என்பளத 

நிளனக்ளகயில் பபரும் வியப்பு எழுகிறது. எத்தளன மகாயில்கள்! எத்தளன 

கல்பவட்டுகள்! அளனத்ளதயும் அறிந்துபகாள்ை எவ்வைவு காலம் நமக்குத் 

மதளவப்படும்? இந்த இடத்தில், பதால்லியல் அறிஞர்  ுல்ட்ஸ் அவர்கள் (Dr. E. 

HULTZSCH) கூறியது நிளனவுக்கு வருகிறது. இந்தியத் பதால்லியல் ஆய்வுத் துளறயின் 

1891-ஆம் ஆண்டுக்குரிய ஆண்டறிக்ளகயில், 

 

“மதராஸ் பிரசிபடன்சியின்கீழ் எண்ணற்ற பபருங்மகாயில்கள் - இந்தியாவின் பிற 

பகுதிகளில் காணவியலாதன - உள்ைன; அவற்றின் களல வடிவங்கள் 

பபருஞ்பெல்வங்கள்.  டாக்டர். ஃபபர்குென் (Dr. FERGUSSON) சிறப்பாகக் 

குறிப்பிடுகின்ற சீரங்கம், சிதம்பரம், பநல்ளல, காஞ்சி, தஞ்ளெ, மதுளர மபான்ற 

பல மகாயில்கள் இன்னும் ஆய்வு பெய்யப்படாமல் உள்ைளவ. 

இப்பிரசிபடன்சியின் விரிந்த நிலப்பரப்பில் பரவிக்கிடக்கும் மகாயில்களைத் 

தற்மபாதுள்ை பணியாைர்களைக் பகாண்டு ஆய்வு பெய்ய எவ்வைவு காலம் 

மதளவப்படும் எனக் கூறவியலாது. ஒரு பத்தாண்டுக்காலம் ஆகலாம். மிகப்பபருங் 

மகாயில்களில் ஒன்றான இராமமசுவரத்ளத மட்டும் முற்றாக ஆய்வு பெய்ய 

இரண்டு மாதங்களுக்கு மமல் ஆகும். கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில், காலத்தால் 

முற்பட்ட பபௌத்தச் சிற்பங்களையும், கல்பவட்டுகளையும் பகாண்டுள்ை 

மமடுகளை ஆய்வு பெய்ய மட்டுமம பல்லாண்டுகள் ஆகக்கூடும்.”  

 

என்று குறிப்பிடுவது கருதத்தக்கது. அவர் இக்கருத்ளதச் பொல்லுளகயில், தஞ்ளெ, மதுளர, 

மவலூர், இராமமசுவரம் ஆகிய மகாயில்கள் ஆய்வு பெய்யப்பட்டுவிட்டன என்பளதயும் 

குறிப்பிடுகிறார். பெப்மபடுகள், கல்பவட்டுகள் வாயிலாகத் பதரிந்துபகாள்ை, பல்மவறு 

அறிஞர்களின் பல்மவறு நூல்கள் துளண பெய்கின்றன. இவற்றால்தாம், வரலாற்றுச் 

பெய்திகள், வரலாற்றில் ஆர்வமுளடயவர்க்குப் பரவலாகச் பென்றளடகின்றன. இவ்வாறு 



 11 

பதரிந்துபகாண்டவற்ளற இன்னும் பலருக்கு எட்டளவக்கும் முயற்சியாகமவ என் 

கட்டுளரப் பணிளயக் கருதுகிமறன். ெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் நூலின் அட்ளடப் 

பகுதியில் இரண்டு ஒளிப்படங்கள் பதளிவாக இருந்தன. இளவ பெப்மபட்டின் இரு 

பக்கங்களின் படங்கள். அவற்றில் உள்ை எழுத்துப் பபாறிப்புகள், இராெராெனின் 

தஞ்ளெக்மகாயில் கல்பவட்டு எழுத்துகளின் வடிவ அழகுக்கும் மநர்த்திக்கும் 

முன்மனாடியாக அளமந்துள்ைளதப் பார்க்ளகயில், அவற்றின் பாடத்மதாடு நூலாசிரியரின் 

ஆய்வுக் கருத்துகளையும் பகிர்ந்து பகாள்ை எழுந்த ஆவளலத் தடுக்க இயலவில்ளல.  

அதன் பகிர்வு இங்மக. 

 

வெப்மபட்டின் அகமப்பு: 

தற்மபாது, பென்ளன எழுமூர் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ை இச்பெப்மபட்டுத் பதாகுதியில் 

ஐந்து ஏடுகமை உள்ைன. ஏடுகளின் இடப்பக்க ளமயத்தில் உள்ை துளைகள் வழிமய ஒரு 

வளையத்தால் பிளணக்கப்பட்டுள்ைன. வளையத்தில் மொழர் இலச்சிளன உள்ைது. 

பமாத்தம் நூற்று இருபத்பதாரு வரிகள்; முதல் பன்னிரண்டு வரிகள் கிரந்த எழுத்துகள்; 

வடபமாழி.  மற்றளவ தமிழ் எழுத்து; தமிழ் பமாழி. பதாடக்கத்தில் கிரந்தப்பகுதியில் சில 

ஏடுகளும், இறுதியில் ஒரு தமிழ் ஏடும் இல்லாததால் உத்தம மொழனின் பமய்க்கீர்த்திளய 

அறிய இயலவில்ளல. 

 

வெப்மபட்டின் ைாலம்: 

உத்தம மொழனுளடய பதினாறாம் ஆட்சியாண்டில், கி.பி. 985-86 –ஆம் ஆண்டில் 

பெப்மபடு பவளியிடப்பட்டது. 

 

வெப்மபடு வவளியிட்ட இடம்: 

காஞ்சியில் இராெராெனின் தளமயன் கரிகாலன் ஓர் அரண்மளன கட்டுவித்ததும், அந்த 

அரண்மளனயில் சுந்தர மொழன் இறந்துமபானதும் அறியப்பட்ட பெய்திகள். அந்த 

அரண்மளனயில், சித்திர மண்டபம் என்னும் ஒரு மண்டபத்தில் அரென் 

அமர்ந்திருந்தமபாது பெப்மபட்டுக்கான நிவந்த ஆளண பவளியிடப்படுகிறது. இமத 

சித்திர மண்டபத்தில், முதலாம் இராமெந்திரன் எொலம் பெப்மபட்டிளன பவளியிட்டான் 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. காஞ்சி அரண்மளன, பெப்மபட்டில், “கச்சிப்மபட்டுக் மகாயில்”  

எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.  மகாயில் என்பது அரெ அரண்மளனளயக் குறிக்கும். 

(இளறவனின் மகாயில் ஸ்ரீமகாயில் என வழங்கும்). காஞ்சி என்பது பண்டு ”கச்சிப்மபடு”  

என்மற வழங்கியளத மநாக்குக. அப்பபயளரயும் சுருக்கி “கச்சி”  என்றளழப்பதும் 

வழக்கமாயுள்ைது. கச்சி என்னும் பபயர், காலப்மபாக்கில் கஞ்சி எனவும்,  பின்னர் காஞ்சி 

எனவும் மருவியிருக்கக் கூடும். மகாட்ளடமயாடு கூடிய நகரமாதலால், பல்லவர் 

காலத்தில் காஞ்சிபுரம் என வழங்கியிருக்கலாம். ”கச்சிப்மபடு” என்னும் ஊர்ப்பபயரில் 

பின்பனாட்டாக வருகின்ற “மபடு”  என்னும் பொல் கருதத்தக்கது. மபடு என்னும் 

இச்பொல், பல ஊர்களின் பபயர்களில் உள்ைளதக் காணலாம். மகாயம்மபடு, மப்மபடு, 

பதாழுப்மபடு என்று சில ஊர்ப்பபயர்களை எடுத்துக்காட்டலாம். எழுத்துப்பபாறிப்புடன் 

கூடிய ெங்க காலத்து  நடுகல்லான புலிமான் மகாம்ளபக் கல்லில் “கல்மபடு”  என்னும் ஊர் 

குறிப்பிடப்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது. 
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பெப்மபட்டுத் பதாகுதியில் இரண்டு ஏடுகளின் ஒளிப்படங்கள் முன்னமர 

குறிப்பிட்டவாறு நூலில் பவளியிடப்பட்டுள்ைன. படங்கள் பதளிவாகப் 

பதிவாகியுள்ைன.  அவற்றின் படங்களும், பாடங்களும் கீமழ தரப்பட்டுள்ைன. 

 

 
முதல் படம் – ஏடு-2 ; பக்கம் – 2 ; வரிகள் : 37-48. 

 

 

முதல் படம் – ஏடு-2 ; பக்ைம் – 2 ; வரிைள் : 37-48. 

பாடம்: 

37  ட்ளட நாளைக்கிடக்கடவ பபாலிளெப்பபான் கழஞ்மெ நாலு மஞ்ொடியும் நி 

38  வந்தஞ்பெய்(த)படி திருவமிர்து மூன்று ஸந்திக்கு பநல் முக்குறுணி அறுநாழியு  

39  ம் கறியமுது இரண்டுக்கு மூன்று ஸந்திக்கு பநய் நானாழியும் பநய்யமுது நிெதம் 

40  உழக்கினுக்கு பநல் ஐஞ்ஞாழியும் தயிரமுது மபாது உரியாக மூன்று ஸந்திக்கும் (த) 

41  யிரமுது நாழி உரிக்கு பநல் முன்னாழியும் அளடக்காயமுது மூன்று ஸந்திக்கு 

42  பநல் முன்னாழியும் விறகினுக்கு பநல் இரு நாழியும் ஆராதிக்கும் 

43  மவதப்ராஹ்மணன் ஒருவனுக்கு பநல் பதக்கும் இவனுக்கு புடளவ முதல் 

44  ஓராட்ளட நாளைக்கு பபான் ஐ(ஞ்)கழஞ்சும் பரிொரகஞ் பெய்யு மாணி ஒருவனுக்கு 

45  பநல் அறுநாழியும் இவனுக்கு புடளவ முதல் ஓராட்ளட நாளைக்கு பபான் 

46  கழஞ்சும் திருபமய்காப்பாைன் ஒருவனுக்கு நிெத பநல் குறுணியும் இவனு 

47  க்கு புடளவ முதல் ஓராட்ளட நாளைக்கு பபானிருகழஜ்சும் நந்தனவனம் உ(ழ)ப் 

48  பார் இருவர்க்கு நிெத பநல் குறுணி நானாழியும் இவர்களுக்கு புடளவக்கு 

       பபான் 
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இரண்டாவது படம் – ஏடு-3 ; பக்கம் – 1 ; வரிகள் : 49-60. 

 

இரண்டாவது படம் – ஏடு-3 ; பக்ைம் – 1 ; வரிைள் : 49-60. 

பாடம்: 

49  கழஞ்சும் ெங்கிராந்தி ஒன்றினுக்கு ஆொர்ய பூெளன உட்பட பபான் கழஞ்மெய் காலா 

50  க ெங்கிராந்தி பன்னிரண்டினுக்கு பபான் பதிளனங்கழஞ்சும் திருபமய்ப்பூச்சு 

51  க்கும் திருபுளகக்கும் திங்கள் அளரக்கால் பபான்னாக ஓராட்ளட நாளைக்கு 

52  பபான் கழஞ்ெளரயும் திருநமனிளக மூன்றுக்கு ஓராட்ளட நாளைக்கு பபா 

53  ன் முக்காலும் திருபரிெட்டம் மூன்றுக்கு ஓராட்ளட நாளைக்கு பபான் கழஞ் 

54  சும் உகச்ெகள் தளலப்பளற ஒன்றும் மத்தளி இரண்டும் கறடிளக ஒன் 

55  றும் தாைம் ஒன்றும் மெகண்டிளக ஒன்றும் காைம் இரண்டும் ளக 

56  மணி ஒன்றுமாக ஆள் ஒன்பதினுக்கு புடளவ முதலுட்பட உளழ ஊர் பபாலி 

57  ஊட்டு பநல் னூற்ளறம்பதின் காடியும் கச்சிப்மபட்டு நகரத்தார் பக்கல் விளல  பகா 

58  ண்டுளடய நிலத்தில் சித்திரவல்லிப் பபருஞ்பெறுவான பட்டியும் துண்டு 

59  ணுக்கச் மெரியில் விளல பகாண்டுளடய நிலத்தில் மமட்டு மதகாறு பாஞ்ெ 

60  மெந்தளறப்மபாத்தன் நிலத்துக்கு வடக்கில் தடி மூன்றும் காடாடி குண் 

 

வெப்மபடு கூறும் வெய்திைள்: 

உயர் அதிைாரியின் விண்ணப்பம்: 

முன்னமர குறிப்பிட்டவாறு, உத்தம மொழன் காஞ்சி அரண்மளனயில் வீற்றிருந்தமபாது, 

மூமவந்தமவைான் என்னும் ஒரு பதவி நிளலயில் உள்ை பபரிய அதிகாரியான நக்கன் 

கணிச்ென் என்பான் அரெனிடம் ஒரு மவண்டுமகாள் ளவப்பதாகச் பெப்மபடு 

பதாடங்குகிறது. உலகைந்தான் மகாயிலுக்கு, கச்சிப்மபட்டிலும், துண்டுணக்கச்மெரி 

என்னும் ஊரிலும் நிலங்கள் இருந்துள்ைன. இந்நிலங்கள் மகாயிலுக்குரிய முதலீடாக 

இருந்தன. விளைச்ெலின் மூலம் வட்டியாக வரும் பநல் வருவாய் (பபாலிளெ, 

பபாலியூட்டு) மகாயிலின் பெலவினங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. விளைச்ெல், பூ 

என்றும் மபாகம் என்றும் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலங்களைக் கண்காணிக்க, 
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கருவுைான்பாடி, அதிமானப்பாடி ஆகிய ஊர்களைச் மெர்ந்மதாளர நியமிக்க மவண்டிமய 

மமற்குறித்த மூமவந்தமவைான் அரெனிடம் விண்ணப்பம் பெய்கிறான். 

 

மைாயிலின் வருவாய்: 

மகாயிலுக்கு மவறு வரவினங்களும் இருந்துள்ைன. முகந்து விற்கும் தானியம் முதலான 

பபாருள்களின் மீது விதிக்கப்படும் வரி வருமானம் மகாயிளலச் ொரும். இது 

(பெப்மபட்டில்) “கால் அைவு கூலி”  என்னும் பபயரால் குறிக்கப்பபற்றது.  முகத்தல் 

அைளவக்கு ‘கால்’ என்னும் கருவி பயன்பட்டது. ஊருக்குப் பபாதுவாக இருக்கும் கால் 

ஊர்க்கால்; மகாயிலுக்குத் தனிமய கால் இருக்கும். அரெனின் பபயர் பகாண்ட காலும் 

தனிமய உண்டு. எடுத்துக்காட்டாக இராெமகெரிக் கால். இளறவனின் பபயர் பகாண்ட 

காலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆடவல்லான் கால். அதுமபாலமவ, நிறுத்து விற்கும் பபாருள்கள் 

மீதான வரி வருமானமும் இக்மகாயிலுக்கு இருந்தது. நிறுத்தலுக்குக் மகால் (துலாக்மகால்) 

பயன்பட்டது. இவ்வளக வருவாய் (பெப்மபட்டில்) “மகால் நிளற கூலி”  என்னும் 

பபயரால் குறிக்கப்பபற்றது.  மகாயிலுக்கு அளிக்கப்பட்ட பபான், காசு, பணம் ஆகிய 

ளவப்புத்பதாளககள் முதலீடுகைாகவும், அவற்றால் கிளடக்கப்பபறும் பபாலிளெ (வட்டி) 

வருவாயாகவும் மகாயிலுக்குப் பயன்பட்டன. மகாயிலின் வரவினங்கள் பதாடர்பான 

பெயல்பாடுகள் அளனத்ளதயும் கண்காணித்துக் கணக்கில் ளவக்க கணக்கர்களையும் 

நியமிக்க அரெனிடம் மவண்டுகிறான் மமற்குறித்த மூமவந்தமவைான். “நீமயய் நிவந்தம் 

பெய்வீய்” என்று மன்னன், நிவந்தப்பபாறுப்புகளை இந்த அதிகாரியிடமம 

ஒப்பளடக்கிறான்.  இந்தச் பெய்திகள் எல்லாம் பெப்மபடு குறிப்பிடும் பபாது அல்லது 

முதன்ளமச் பெய்திகள். மகாயிலில் நளடபபறும் வழிபாடு, (பூெளன, பளடயல் ஆகியன), 

நிர்வாகம், மகாயிலின் பணியாைர்கள் ஆகியன பற்றியளவ  சிறப்புச்பெய்திகள். 

 

வெப்மபடு கூறும் சிறப்புச் வெய்திைள்: 

இகறவனின் வபயர்: 

மகாயிலின் இளறவன் உலகைந்த பபருமாள், பெப்மபட்டில் “ஊரகப் பபருமான்” என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறார். 

 

வழிபாடு (பூெகை, பகடயல்): 

மகாயிலில் மூன்று ெந்தி வழிபாடு நளட பபற்றது. மூன்று ெந்திக்கும் திருவமுது 

பளடக்கப்பபற்றது. திருவமுமதாடு மெர்ந்த பிற அமுதுகைாவன: 

கறியமுது – காய்கறிகளைக்பகாண்ட உணவிளனக் குறிக்கும். அதாவது பபாறிக்கறி. 

தயிரமுது. 

அளடக்காயமுது – பாக்கிளனக் குறிக்கும். இச்பெப்மபட்டில் பவற்றிளல தனிமய 

குறிக்கப்படவில்ளலபயனினும் பவற்றிளலளயயும் மெர்த்மத அளடக்காய் அமுது 

என்னும் பொல் நின்றது. (சில கல்பவட்டுகளில் இளல அமுது தனிமய குறிக்கப்பபறும். 

அளடக்காய் என்னும் பழந்தமிழ்ச் பொல், தற்மபாது தமிழில் வழங்குவதில்ளல 

என்றாலும், கன்னடத்தில் இந்த வழக்கு இன்றும் பதாடர்வளதக் காண்கிமறாம். 

கன்னடத்தில் இளல, எபல என்றும் அளடக்காய், அடிக்பக என்றும் திரிந்து 

வழங்குகின்றன. பவற்றிளல பாக்கு என நாம் குறிப்பளதக் கன்னடர்கள் எபல-அடிக்பக 

என்பார்கள். அளடக்காய் என்னும் தமிழ்ச் பொல் ஆங்கிலத்தில் “ARECA”  என்று வழக்கும். 

“ட”  தமிழ் ஒலிப்பு ஆங்கிலத்தில் “ர/ற”  ஒலிப்பாக மாறியுள்ைது. ஒரு ஆங்கில அகராதி, 
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“ARECA” –வின் மூலத்ளத, மளலயாைம் எனவும், மளலயாைத்திலிருந்து மபார்த்துகீசிய 

பமாழிக்குச் பென்றது எனவும் குறித்திருப்பது ஏற்றுக்பகாள்ளும்படியாயில்ளல.) 

பநய் அமுது. 

ெங்கிராந்தி – மகாயில் வழிபாடுகளில் ெங்கிராந்தி வழிபாடும் இருந்தது. ஞாயிறு(கதிரவன்) 

ஓர் இராசியில் புகும் காலம் ெங்கிராந்தியாகும். அதுமவ, புதிய  மாதப்பிறப்பாகும்.  

கல்பவட்டுகளில் மாதங்களின் பபயர்கள் சித்திளர, ளவகாசி, ஆனி   என்னும் பபயர்களில் 

குறிப்பிடப்படுவதில்ளல.  ஞாயிறு புகும் இராசியின் பபயராமலமய குறிக்கப்படும். 

சித்திளர மாதத்தில், ஞாயிறு, மமழ(மமஷ) ராசியில் புகுவதால் மமழ(மமஷ) ஞாயிறு 

என்றும், இமத மபான்று, ளவகாசி, இடப(ரிஷப) ஞாயிறு என்றும், ஆனி, மிதுன ஞாயிறு 

என்றும் வரிளெப்படுத்திப் பன்னிரண்டு இராசிகளின் பபயரால் மாதங்கள் 

குறிக்கப்பட்டன. எனமவ, ஆண்டின் இறுதி மாதமாகிய பங்குனி, மீன ஞாயிறு என 

அளமயும். இவ்வாறு, பன்னிரண்டு ெங்கிராந்திகள். பன்னிரண்டு ெங்கிராந்தி பூெளனகள். 

ஆச்ொரிய பூெளன – ெங்கிராந்தி மதாறும், ஆச்ொரிய பூெளன என்னும் ஒரு வழிபாடும் 

உடன் நடந்ததாகச் பெப்மபட்டின் வாயிலாக அறிகிமறாம். இது குருளவ வணங்குதல் 

என்னும் நிகழ்ச்சியாகும். பெப்மபட்டின்படி, இந்த ஆச்ொரிய பூெளன பன்னிரண்டு 

ெங்கிராந்தியின்மபாதும் நடந்துள்ைது. 

 

இளறவளன வழிபடும்மபாது, ‘மொடெ உபொரம்’ என்னும் பதினாறு வளகயான 

வழிபடுதல் முளறகள் உண்டு.  அவற்றில் பலவற்ளற இச்பெப்மபட்டில் காண்கிமறாம். 

திருபமய்ப்பூச்சு – இளறவனின் உமலாகத்திருமமனிகளுக்குப் பூசும் ெந்தனம் முதலான 

நறுமணப்பூச்சு. 

திருப்புளக – நறுமணப்புளக. 

திருநமனிளக – இளறவனின் உமலாகத்திருமமனிகளுக்குச் பெய்யும் நீராட்டு. 

திருப்பரிெட்டம் – இளறவனின் உமலாகத்திருமமனிகளுக்குச் ொர்த்தும் உளட. 

 

மைாயிலில் பல்மவறு வபாறுப்புைளில் ஈடுபட்டவர்ைள்: 

ஆராதிக்கும் மவத பிராமணன் – பூளெபெய்யும் மவதம் வல்ல பிராமணன். 

ஆச்ொரியர் – குரு 

பரிொரகம் பெய்யும் மாணி – மகாயிலில் ஏவல் பதாழில் பெய்யும் பிரம்மச்ொரி. 

திருபமய்காப்பான் – திருபமய்காப்பு என்பது மகாயில் காவளலக் குறிக்கும்.  எனமவ, 

திருபமய்காப்பான் என்பவன் மகாயில் காவல் பணி பெய்பவன். 

திருபமழுக்கிடுவார் – மகாயிளலப் பபருக்கி பமழுகித் தூய்ளம பெய்து ளவப்பவர். 

நந்தவனம் உழப்பார் – நந்தவனத்தில் பணியிலிருக்கும் உழவன். (இக்மகாயிலில் உழப்பார் 

இருவர் இருந்துள்ைனர்) 

உவச்ெர்கள் – பெப்மபடு, ஓரிடத்தில், உகச்ெகள் என்றும், மற்மறாரிடத்தில் உவச்ெர்கள் 

என்றும் குறிப்பிடுகிறது.  இவர்கள், இளெக்கருவிகளை இளெக்கும் இளெக்களலஞர்கள் 

ஆவர்.   

 

கல்பவட்டுகளில், இளெத்தல் என்னும் பொல்லுக்குத் தளலமாற்றாகக் (பதிலாக) 

பகாட்டுதல் என்னும் பொல்மல பயிலுவளதக் காண்கிமறாம். ‘பளற முதலியன 

பகாட்டுவித்து’,   ‘மத்தைம் பகாட்டுகிற’, ‘உளவச்ென் பகாட்டுவிதாக’, ‘பஞ்ெமா ஸப்தம் 

பகாட்டுகின்ற’  மபான்றளவ சில ொன்றுகள். காைத்ளதக் குறிக்ளகயில் மட்டும் ’ஊதுதல்’ 

என்னும் குறிப்ளபக் காண்கிமறாம்.  புழக்கத்திலிருந்த சில இளெக்கருவிகள் ஆவன: 
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பளற 

தளலப்பளற 

மத்தைம் அல்லது மத்தளி 

கறடிளக 

ளகமணி 

மெகண்டிளக 

தாைம் 

காைம் அல்லது எக்காைம் 

திமிளல 

பஞ்ெமா ெப்தம் 

உடுக்ளக 

வீளண 

ெகளட (முரசு) 

 

நிவந்தத்தின் விைக்ைம்: 

மகாயிலின் வருமானங்கைாகிய பநல்லும், பபான்னும்(கழஞ்சும்) கீழ்க்கண்டவாறு 

நிவந்தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு பெய்யப்பட்டன.  

திருவமுது, கறியமுது, பநய்யமுது, தயிரமுது, அளடக்காய் அமுது ஆகியவற்றுக்கு பநல் 

வழங்கப்பட்டது. திருபநாந்தாவிைக்பகரிக்கத் மதளவயான பநய்க்காகவும் பநல் 

பகாடுக்கப்பட்டது. 

மவத பிராமணன், பரிொரக மாணி, திருபமய்காப்பான், நந்தவனம் உழப்பார் ஆகிமயார்க்கு 

பநல்லும், இவர்களுக்கான ஆளடகளுக்காகப் பபான்னும்(கழஞ்சும்) வழங்கப்பட்டன. 

ஆளட என்பதற்குச் பெப்மபட்டில் ‘புடளவ’ என்னும் பொல் பயன்படுத்தப்பபறுகிறது. 

திருபமழுக்கிடுவார்க்கு பநல் மட்டுமம அளிக்கப்பட்டது. 

ெங்கிராந்தி, ஆச்ொரிய பூெளன,  திருபமய்ப்பூச்சு, திருபுளக, திருநமனிளக, திருபரிெட்டம் 

ஆகியவற்றுக்குப் பபான்(கழஞ்சு) வழங்கப்பட்டது. 

 

திருவிழாக்ைள்: 

மகர ெங்கராந்தி (பெப்மபடு இளத உத்தரமயன ெங்கராந்தி என்று குறிக்கிறது),  சித்திளர 

விஷு ஆகிய இரு திருவிழாக்களுக்குச் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 

சித்திளரத் திருநாள் ஏழு நாள் விழவாக நளடபபற்றது. திருவிழாவுக்கான 

பெலவினங்களுக்குக் கழஞ்சு வழங்கப்பட்டது. திருவிழாக்களின்மபாது, எண்பணய், பூ, 

ெந்தனம் மபான்றவற்றிற்குச் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் இருந்தன. மதவரடியார், இளறவனுக்குப் 

பள்ளிச் சிவிளக சுமப்பார், இளெக்களலஞர்கள் ஆகிமயாருக்கும் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் 

பெய்யப்பட்டன. பெப்மபட்டில், சிவிளக சுமப்மபாளரக் குறிப்பிடுளகயில், 

 

வரி 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . மதவர் பள்ளிச் சிவிளக காவும் சிவி 

வரி 86 ளகயார்க்கும் . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

என்று எழுதப்பட்டுள்ைது. இதில் “காவும்”  என்னும் பொல் ஆைப்பட்டுைது கருதத்தக்கது. 

சுமக்கும் என்பதற்கான நல்ல தமிழ்ச் பொல் இங்கு பயின்றுவந்துள்ைது. பரிமமலழகர் 

இச்பொல்ளலக் ளகயாண்டிருப்பதாக நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். சிவிளகளயத் 

(பல்லக்கு) மதாளில் சுமப்பதுமபாலமவ, முருகக் கடவுளுக்கு எடுக்கும் காவடியும் 
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மதாளில் சுமக்கப்படுவதாமலமய, அதற்குக் காவடி என்னும் பொல்லால் பபயரிட்டிருப்பர் 

எனலாம். காவுதல் என்னும் பொல்லின் அடிப்பளடயில் ‘காவடி’ உருவாகியிருக்கலாம். 

 

வெப்மபடு குறிக்கும் சில மக்ைள்: 

பட்டொலிைள்: 

பெப்மபட்டில், அதிமானப்பாடி, கருவுைான்பாடி ஆகிய இரு ஊர்களைச் மெர்ந்த 

பநெவாைர்கமை வரவு பெலவுகளைக் கண்காணிக்கும் ஸ்ரீகாரியம் பெய்பவர்கைாகக் 

குறிக்கப்படுகிறார்கள். பெப்மபட்டின் வடபமாழிப்பகுதி, இவர்களைப் பட்டொலி என்று 

கூறுகிறது. வடபமாழித் பதாடரான ”ராஜ-வஸ்த்ர க்ருதாமமஷா(ம்)”   என்ற பதாடரும் 

இவர்களைமய சுட்டும் எனலாம். அவ்வாபறனின், பட்டொலிகள் என்னும் 

பநெவுக்குடிகள், அரெனுக்குரிய துணிகளை பநய்கின்றவர் எனப் பபாருள் அளமகிறது. 

 

மொழாநியமத்தார்: 

கச்சிப்மபட்டில் இருந்த வணிகர் குழுவினராக இவர்கள் குறிக்கப்பபறுகிறார்கள். 

இவர்களில் சிலளரச் பெப்மபடு “மதாைாச் பெவியர்” என்று கூறுகிறது. இத்பதாடர், 

பபாருள் பபாதிந்த கவின் பதாடர் என்று நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். மதாைாச் பெவியர் 

என்னும் பதாடர், மதாட்கப்படாத பெவி என்று பபாருள் தரும். அதாவது துளைக்கப்படாத 

பெவி; ”பதாள்”  என்பமத மவர்ச்பொல்லாக இருக்கமவண்டும். அவ்வாபறனில், 

பதாளைத்தல், பதாளை என்பமத ெரியான வடிவங்கைாயிருக்கமவண்டும்; ஆனால், நாம், 

‘துளைத்தல்’, துளை என்று மருவிய வடிவத்ளதப் பயன்படுத்துகிமறாம் என்றாகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156. 
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5.  ஐவர் மலை - ஒரு கை ஆய்வு 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

முன்னுகர: 

ஐவர் மளல, திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி வட்டத்தில் பழனியிலிருந்து பதிளனந்து 

கிமலா மீட்டர் பதாளலவில் அளமந்துள்ை மளல. இருப்பினும், 

மகாளவப்பகுதியிலிருந்து பெல்கின்றவர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமளல -பகாழுமம் 

வழியாகமவ பெல்லமவண்டும்.  பழங்காலத்தில் இது ஒரு ளஜனக் குடியிருப்பாக 

இருந்துள்ைது எனத் பதால்லியல் துளறயினரின் பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டுகள் நூலின் 

பதிநான்காம் பதாகுதி குறிப்பிடுகிறது. கி.பி. 8-10 நூற்றாண்டுகளில் அயிளர மளல ெமண 

முனிவர்களும் அவர்கைது மாணவர்களும் நிளறந்த ெமணப்பள்ளியாக இருந்துள்ைது 

என்றும், இச்ெமணப்பள்ளிமயாடு பாண்டிய நாட்டின் பிற ெமணப்பள்ளிகளுக்கும் 

பதாடர்பு இருந்துள்ைது என்றும் இங்கு ளவக்கப்பட்ட பதால்லியல் துளறயினரின் 

அறிவிப்புப் பலளக கூறுகிறது. இங்கு, திபரௌபதியம்மன் மகாயில், உச்சிப்பிள்ளையார் 

மகாயில், முருகன் மகாயில் ஆகிய மகாயில்களும் இருக்கின்றன. இளணயத்தில் 

இம்மளலளயப் பற்றி நிளறயச் பெய்திகள் காணப்படுகின்றன. நமது கட்டுளர, 

கல்பவட்டுகளைக் கண்டு அளவ கூறும் பெய்திகளை அறிய உதவும் கைப்பணி பற்றியது. 

 

2009-ஆம் ஆண்டு- ைைப்பணி: 
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பதால்லியல் ொர்ந்த நூல்கள் வாயிலாகக் கல்பவட்டுகளை அளவ இருக்கும் 

இடங்களுக்குச் பென்று பார்த்துப் படிக்கும் ஆர்வலராக 2009-ஆம் ஆண்டு ஐவர் மளலக்குச் 

பென்று ளஜனத் தடயங்களைக் கண்டு மகிழ்ந்தது ஐவர் மளல பதாடர்பான பதாடக்கம். 

அப்மபாது ளகயில் ஒளிப்படக்கருவி இல்ளல. இயற்ளகயாக அளமந்த குளகத்தைத்தில், 

ஒரு பகுதியில் படுக்ளககள் இருந்த இடமும், இன்பனாரு பகுதியில் பதினாறு ளஜனத் 

தீர்த்தங்கரர்களின் புளடப்புருவச் சிற்பங்களும் இருந்தன. சிற்பங்களின் கீழ் 

வட்படழுத்துக் கல்பவட்டுகள் பபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. கல்பவட்டுகள் பதளிவாகத் 

பதரியாவண்ணம் சுவர் எழுப்பப்பட்டுச் சுண்ணம் பூெப்பட்டிருந்தது. இந்தத் தளடகளைத் 

தாண்டிச் சில எழுத்துகள் படிக்கும் மதாற்றம் பபற்றிருந்தன.  அளரகுளறயாகப் 

புலப்பட்ட எழுத்துகளைக் ளகமயாடு எடுத்துச் பென்ற மநாட்டுப் புத்தகத்தில் 

எழுதிப்பார்த்துப் பிளழயான பாடத்மதாடு படித்தது இங்மக நிளனவுகூரப்படுகிறது. 

தீர்த்தங்கரர் ஒருவருளடய சிற்பத்தின் கீழ் ெரியான பாடமாகக் கீழுள்ைவாறு வட்படழுத்து 

அளமந்துள்ைது: 

 

ெரியான பாடம்: 

1  ஸ்ரீ வடபள்ளி ஆ 

2  ரம் விச்சி வர 

3  தபாணி பெயல்     

 

ஆனால், பிளழயாகப் படித்த முயற்சிளயக் கீழுள்ை ஒளிப்படத்தில் (1) என்று 

அளடயாைமிட்ட  கல்பவட்டு வரியில் காணலாம்.  
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பிளழயாகப் படித்த பாடம்: 

1  ஸ்ரீ வ(ப)ய பள்ளி ப 

2  ரம வி(பி)ச்சி பர 

3  தமாதி பெயல் 

 

மற்பறாரு கல்பவட்டு ெரியாகப் பிளழயின்றி படிக்கப்பட்டது. மமமல, ஒளிப்படத்தில் (2) 

என்று அளடயாைமிட்ட  கல்பவட்டு வரியில் காணலாம்.   

 
வரி  1  - ஸ்ரீ அச்ெணந் 

வரி  2  - திபெயல் (ஸ்ரீ அச்ெணந்தி பெயல்) 

 

2013-ஆம் ஆண்டு- ைைப்பணி: 

தஞ்ளெளயத் தளலளமயிடமாகக் பகாண்டு இயங்கும் தமிழகத் பதால்லியல் கழகம் வழி 

நண்பரானவர் திரு. வீரராகவன். விழுப்புரத்தில் பள்ளியாசிரியராய்ப் பணி நிளறவு 

பெய்தவர். மமற்படிக் கழகத்தின் மதாற்றக்காலத்திலிருந்து அக்கழகத்மதாடு 

இளணந்துள்ைவர். இருபத்ளதந்து ஆண்டுகளுக்கும் மமலாகத் பதால்லியல் தடயங்களை 

பவளிப்படுத்தித் பதால்பபாருள்களைப் பல்லாண்டு மெர்த்துச் பொந்தமாக ஒரு 

அருங்காட்சியகத்ளதமய ளவத்திருப்பவர். 2013-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் அவர் 

மகாளவ வந்திருந்தமபாது, மகாளவப்பகுதியில் பதால்லியல் ொர்ந்த இடங்கள் 

ஒன்றிரண்ளடப் பார்ளவயிட விருப்பம் பதரிவித்தமபாது உடுமளல ஐவர் மளலக்கு 

அளழத்துச் பென்மறன். வழியிமலமய பல்லடம்-உடுமளலப் பாளதயில் மகாட்டமங்கலம் 

என்னும் ஊரில் கி.பி. 1693-ஆம் ஆண்ளடச் மெர்ந்த வீரக்கம்பம் என்னும் தூண் 

நடுகல்ளலக் கண்டறிந்மதாம். அது பற்றிய பதிவு வளலப்பூ தைத்தில் 2014, ஜனவரியில் 

பவளியாயிற்று. தினமணி நாளிதழிலும் பவளியாயிற்று. (மின் தமிழில் இன்னும் 

பவளியாகவில்ளல) 

 

ஐவர் மளலச் ெமணத்தீர்த்தங்கரர் சிற்பங்களைப் பார்ளவயிட்டமதாடு மட்டுமல்லாமல் 

நண்பர்  தாம் பகாண்டுவந்திருந்த கரிய நிற ளம தடவிச் சிற்பங்களின் கீமழ உள்ை பல 

வட்படழுத்துக் கல்பவட்டுகளையும், ஓரிரண்டு தமிழ் எழுத்துக் கல்பவட்டுகளையும் 

பதளிவாகப் புலப்படும் வண்ணம் ஆக்கினார். கல்பவட்டுகளைப் படித்மதாம். 

கல்பவட்டுகளைப் படிபயடுக்கும் பணிளயப் பார்த்துக்பகாண்டிருந்த இளைஞர் ஒருவர் 

தம்ளம அறிமுகப்படுத்திக்பகாண்டார். அவர் பபயர் மெக்கிழார் என்பது. அரிதாகக் 

மகள்வியுறும் பபயராக இருக்கமவ, பபயர்க்காரணம் மகட்டதற்கு அவ்விளைஞர், தாம் 
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மெக்கிழார் மரபினர் என்றும், பற்றின் காரணமாகத் தம் இயற்பபயளர விடுத்துச் 

மெக்கிழார் என்னும் பபயளரமய ளவத்துக்பகாண்டதாகச் பொன்னார். அவர், தீர்த்தங்கரர் 

சிற்பங்கள் இருக்கும் இடத்ளதத் தவிர இங்குள்ை சுளனக்குைத்தின் அருகில் 

பாளறப்பரப்பில் கல்பவட்டு ஒன்ளறக் கண்டதாகக் கூறி அங்கு அளழத்துச் பென்றார். 

பாளறத்தளரயில் ஒரு சிறிய, ஐந்து வரிகளைக்பகாண்ட கல்பவட்டு. வட்படழுத்தினால் 

பபாறிக்கப்பட்டிருந்தது. பதால்லியல் ொர்ந்த இடங்களைக் கண்டு மகிழ வந்த 

நண்பருக்கும் எனக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகைாக இரண்டு கல்பவட்டுகள் கிளடத்தளம 

பபரு மகிழ்ச்சிளய அளித்தது.  எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி. இந்தக் கல்பவட்டின் மீதும் கரிய ளம 

பூசிப் படிக்க முயன்மறாம். திறந்த பவளியில் தளரயில், பவயிலும், மளழயும், காற்றும் 

பட்டுப்பட்டுக் கால மாற்றத்தால் எழுத்துகளின் பதளிவின்ளம காரணமாகச் ெரியான 

பாடத்ளதப் படிக்கக் கூடவில்ளல. கி.பி. 9-ஆம் நூற்றாண்ளடச் மெர்ந்த ஒரு 

வட்படழுத்துக் கல்பவட்டு கிளடத்த மகிழ்ச்சியில் திரும்பிமனாம். 
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2014-ஆம் ஆண்டு- ைைப்பணி: 

2014-ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் மாதம் மீண்டும் ஐவர் மளல பெல்லும் ஒரு வாய்ப்பு 

ஏற்பட்டது. நாளிதழ் நண்பர் மீனாட்சிசுந்தரம், நண்பர் பாஸ்கரன் ஆகிய இருவருடன் 

ஐவர் மளல பென்மறன். மகாளவ-பல்லடம்-குடிமங்கலம்-மகாட்டமங்கலம்-துங்காவி-

வயலூர் வழியாக ஐவர் மளலக்குப் பயணம். துங்காவியில் அமராவதி ஆற்றின் 

வாய்க்காலின் அருகிமலமய ஒரு சிறிய பெங்கல் கட்டுமானக் மகாயில் (கருவளற 

மட்டுமம) இருந்தது. அதன் வைாகத்ளதச் சுற்றிலும் பபரிய கற்களைக் பகாண்டு சுற்றுச் 

சுவர் மவலி அளமத்திருந்தனர். வைாகத்தில் ஒரு சிறிய மாடம் மபான்ற அளமப்பு 

இருந்தது. அதில் புளடப்புச் சிற்பமாக அழகானபதாரு நடுகல் சிற்பம் காணப்பட்டது.  
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ஐவர் மளலயில் ெமணச் சிற்பங்களையும் கல்பவட்டுகளையும் கண்டு களித்மதாம். 

முன்னர் 2013-இல் கண்டறிந்த வட்படழுத்துக் கல்பவட்ளடக் கண்டுபிடித்து மீண்டும் 

படித்தறியும் முயற்சியில் கல்பவட்ளடப் பாளறப்பரப்பில் மதடிமனாம். சுளனக்குைத்தின் 

அருகில் இருந்ததான நிளனவில் அதன் அருகில் மதடிப்பார்த்துப் பயனில்லாமல் 

மபாயிற்று. 

 

2018-ஆம் ஆண்டு- ைைப்பணி: 

11-11-2018 அன்று மகாளவ வருவதாகக் கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் நண்பர் வீரராகவன் 

அவர்கள் கூறமவ, 2013-ஆம் ஆண்டு- கைப்பணியின்மபாது கண்டறிந்த  வட்படழுத்துக் 

கல்பவட்டிளன முதன்முதலாகப் படிக்கும் முயற்சிளயத் பதாடங்கிய நாங்களிருவருமம 

மீண்டும் படித்து முடிக்கமவண்டும் எனத் திட்டமிட்டு, 12-11-2018 அன்று ஐவர் மளல 

மநாக்கிப் பயணப்பட்மடாம். உடுமளலயில் நண்பர் பதன்பகாங்கு ெதாசிவம் எங்களுடன் 

இளணந்துபகாண்டார். அவரும் ஐவர் மளலப்பகுதியில் ஒரு பாளறக்கல்பவட்ளடப் 

பார்த்துளவத்திருப்பதாகக் கூறமவ அக்கல்பவட்ளடயும் மநரில் பென்று பார்த்துப் 

படிக்கமவண்டும் என்னும் திட்டத்ளதயும் மெர்த்துக்பகாண்மடாம். உடுமளலயிலிருந்து 

பகாழுமம் வழியாக ஐவர் மளல பென்றளடந்மதாம். பவயில் மிகுதியாக ஏறும் முன்னமர 

காளல பதிபனாரு மணியைவில் மளல ஏறிவிட்மடாம். முதற்பணியாக வட்படழுத்துக் 

கல்பவட்ளடத் மதடும் முயற்சி பதாடங்கியது. சுளனக்குைத்தின் முன்புறம்  

பாளறப்பகுதியில் மதடியதில் கல்பவட்டு புலப்படவில்ளல. கல்பவட்டு அளமந்திருந்த 

இடம் மிகச் ெரியாக நிளனவில் இல்ளல. சுளனக்குைத்ளதச் சுற்றிலும் பாளறத்தளர 

ெமப்பரப்பாக ஓரிடத்திலும் இல்ளல. ஆனால் சுளனக்குைம் அளமந்திருந்த பகுதியின் 

மட்டத்திலிருந்து கீமழ இருந்த இன்பனாரு பள்ைமான பகுதியில் ெமதைப்பரப்பு 

காணப்பட்டது. அங்கு பென்று மதடியதில் சிறிது மநரத்தில் கண்டுபிடித்துவிட்மடாம். 

அைவற்ற மகிழ்ச்சி. ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் கிட்டிய கல்பவட்டாயிற்மற. 

 

ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட புதிய வட்வடழுத்துக் ைல்வவட்டு: 

ெமப்பரப்பாயிருந்த ஓரிடத்தில், ஒன்றளர அடி நீைம், முக்காலடி அகலம் பகாண்ட சிறிய 

பரப்பில் எழுத்துகள் பபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. எழுத்து, வட்படழுத்து வளகயினது. 

பாண்டியர்களின் கல்பவட்டுகள் மட்டுமம பகாடுக்கப்பட்டுள்ை  பதன்னிந்தியக் 

கல்பவட்டுகளின் பதிநான்காம் பதாகுதி நூலில் ஐவர் மளலக் கல்பவட்டுகள் 

பதிவாயுள்ைன. அந்நூலின் குறிப்புப்படி, இங்குள்ை வட்படழுத்துக் கல்பவட்டுகள் கி.பி. 

9-ஆம் நூற்றாண்ளடச் மெர்ந்தன.  அவ்வளகயில், இக்கல்பவட்டும் கி.பி. 9-ஆம் 

நூற்றாண்ளடச் மெர்ந்ததாகமவ இருக்கமவண்டும். கல்பவட்டின் எழுத்தளமதியும் 

அவ்வாமற உள்ைது. முன்னமர குறிப்பிட்டவாறு ஐந்து வரிளைக்பகாண்ட கல்பவட்டு. 

இறுதி வரியில் இரண்டு எழுத்துகமை புலப்படுகின்றன. கல்பவட்டின்மீது மாவு பூசியதில் 

எழுத்துகள் ஓரைவு புலப்பட்டன. இருப்பினும் கல்பவட்டிளன முழுதாகப் படித்து 

முழுச்பெய்திளயயும் அறியமுடியவில்ளல.  கல்பவட்டில், வடபள்ளி என்னும் ஊரின் 

பபயர் காணப்படுகிறது. ”மாணாக்கர்” என்று படிக்கும்படியாக ஒரு பொல் 

காணப்படுகிறது. ெமணப் பபண் துறவியார் ஒருவர் பெய்த பணிளயக் கல்பவட்டு 

குறிப்பதாகக் கருதுகிமறாம். அந்தத் துறவியின் பபயர் “ஆமவரி அடிகள்”  என்பதாக 

இருக்கக்கூடும் என்றும் கருதுகிமறாம். கல்பவட்டில் “வடபள்ளி”,  “அடிகள்”  ஆகிய 

பொற்கள் மிகத் பதளிவாக உள்ைன.  பபண் துறவியார் பெய்த பெயல் என்ன என்பளத 

அறிய இயலவில்ளல. கல்பவட்டு ஒரு தளரப்பரப்பில் உள்ைதால், ெற்றுத் பதாளலவில் 
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அளமந்திருக்கும் சிறு சிறு குளகத் தைங்களுடன் இக்கல்பவட்ளடத் பதாடர்பு படுத்தவும் 

இயலவில்ளல.  கல்பவட்டு அறிஞர்களின் துளணமயாடு இக்கல்பவட்டு மீைாய்வு 

பெய்யப்பட்ட பின்னர் கல்பவட்டுச் பெய்தி என்ன என்பது அறியவரலாம். 

 

ஐவர் மகலயின் பிற ைல்வவட்டுைள்: 

ஐவர் மளலக் குளகப் பாளறயில் பமாத்தம் பதிநான்கு கல்பவட்டுகள் பதால்லியல் 

துளறயினரால் படிக்கப்பட்டுப் பதிவு பெய்யப்பட்டுள்ைன. அவற்றுள் ஒன்பது 

கல்பவட்டுகள் தீர்த்தங்கரர்களின் சிற்பத்திருமமனிகளின் அடிப்புறத்தில் 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ைன.  திருமமனிகளைச் பெய்வித்தவர் யார் என்பளத 

இக்கல்பவட்டுகள்  கூறுகின்றன.  பெய்வித்தவர் என்பளதக்குறிக்க அவர் பபயருடன், 

“பெயல்” என்னும் பொல் எழுதப்பட்டுள்ைது. எடுத்துக்காட்டாக,  

 

“ஆரம் விச்சி வரதபாணி பெயல்” 

”ஸ்ரீ அச்ெணந்தி பெயல்” 

“ஸ்ரீ இந்திர மெனன் பெயல்” 

“குடியன் மூமவந்தன் பெயல்” 

“(பாத)மூலத்தான் ஆரி பெய்த பெயல்” 

“மல்லிமெனப் பபரியான் பெயல்” 

“விரிச்சி நாகன் பெயல்” 

 

என்பனவற்ளறக் குறிப்பிடலாம்.   எடுத்துக்காட்டுக்கு இரு படங்கள் 

 

 
 

மீதி ஐந்து கல்பவட்டுகள் மவறு சில பெய்திகளைக் கூறுவனவாய் அளமந்துள்ைன.  

அவற்றின் கல்பவட்டுப் பாடங்களும் விைக்கங்களும் கீழ்வருமாறு: 
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க.பவ. எண்-700  பதால்லியல் ஆய்வுத்துளற 1905-ஆம் ஆண்டறிக்ளக . 

 

பாடம்: 

1  . . . . .  எழுநூற்றுத் . . . . 

2  . . . . .  ற்கு யாண்பட . . .  

3  . . . . .  பகாழுமத்து ொ . . .  

4  . . . . .  ர்ச்0வ படாரற் . . .  

5  . . . . .  த்திரண்டா . . .  

6  . . . . .  ளவத்த பபா . . .  

 

குறிப்பு :  சிவப்பு எழுத்துகள் கிரந்த எழுத்துகள். 

 

 
விைக்கம்:  கல்பவட்டு முழுளமயாக இல்ளல. ஐவர் மளலயில் முதல் சிற்பம் பார்சுவ 

நாதருளடயது. பார்சுவ நாதரின் வழிபாட்டுக்காகச் சிலர் பகாளடப்பபாருைாகப் பபான்  

அளித்துள்ைனர். இக்கல்பவட்டு, பகாழுமதளதச் மெர்ந்த ஒருவர் பபான் 

பகாளடயளித்துள்ைளதக் குறிப்பிடுகிறது. படாரர் என்னும் பொல் பட்டாரக(ர்)  என்னும் 

பொல்லின் திரிபு எனலாம். பட்டாரகர் என்பது ெமண மதத்தில் தளலவளரக் 

குறிப்பதாகும். ஐவர் மளலச் ெமணச் சிற்பங்களில் முதற்சிற்பமாகக் காணப்படுவது 
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(பா)ர்ச்0வ படாரர்  சிற்பமம. ெமணத்துறவிகளைக் குறிக்கவும், இளறவளனக்குறிக்கவும் 

”படாரர்” என்னும் பொல்மல வழக்கில் இருந்தது.  

 

க.பவ. எண்-701  பதால்லியல் ஆய்வுத்துளற 1905-ஆம் ஆண்டறிக்ளக . 

 

பாடம்: 

1  ஸ்ரீ பபரும்பத்தி  

2  ஊர் பட்டிநிக்குர 

3  த்தியார் மாணாக்கியா 

4  ர் அவ்வணந்திக் 

5  குரத்தியார் பெய் 

6  வித்த மதவர் 

 

குறிப்பு :  சிவப்பு எழுத்து கிரந்த எழுத்து. 

 

 
விைக்கம்:  தீர்த்தங்கரர் ஒருவரின் சிற்பத்திருமமனிளயச் பெய்வித்தவர் பற்றிய - மமமல 

குறிப்பிட்ட ஒன்பது கல்பவட்மடாடு பத்தாவது -  கல்பவட்டாக இது இருப்பினும் 

கூடுதல் பெய்திகளை அறியச்பெய்யும் கல்பவட்டாகத் திகழ்கிறது. ெமணத்தில் பபண் 

துறவியர் இருந்தளம அறியப்படுகிறது. அவர்கள் குரத்தியர்  என்று அளழக்கப்பபற்றனர்.  

ஆண் துறவியர் குரவர் என்னும் பொல்லால் அளழக்கப்பட்டனர்.  ளெவ ெமயப் 

பபரிமயாளரயும் குரவர் என அளழக்கும் மரபு  ெமணத்திலிருந்து ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும். 

ெமணச் ெமயத்தின் தானக்பகாள்ளககளில் ஒன்றான கல்வியுடன் இளணந்த ஒரு பொல் 

மாணாக்கர்/மாணாக்கியர் என்னும் பொல். பபரும்பத்தியூளரச் மெர்ந்த 

பட்டிநிக்குரத்தியாரின் மாணாக்கியரான அவ்வணந்திக் குரத்தியார் பெய்வித்த 
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சிற்பத்திருமமனிளய இக்கல்பவட்டு குறிக்கிறது. வழிபடும் கடவுளுக்கு நிகரான ஒரு 

பொல்லாகத் “மதவர்”  என்னும் பொல் ஆைப்பட்டு வந்துள்ைது. இதன் காரணமாகமவ  

மகாயிளலக் குறிக்ளகயில் சில கல்பவட்டுகளில் “மதவ குலம்”  என்னும் பொல்லும்,  

கடவுளுக்கு ஒப்பாகக் கருதும் நிளலயில் அரெளனக் குறிக்கத் “மதவர்” என்னும் 

பொல்லும் பயின்று வருவளதக் காண்கிமறாம்.  மொழர் கல்பவட்டுகள் அளனத்திலும், 

அரெளனக் குறிக்கும்மபாது பபயமராடு மெர்த்து “மதவர்”  என்னும் பின்பனாட்டுச் பொல் 

காணப்படுகிறது. ெமணத்தில்  பபண்களை உயர்வாகக் கருதி அளழக்ளகயில் அவ்ளவ 

என்று குறிப்பிடுவளத இக்கல்பவட்டு மூலம் அறிகிமறாம். ெங்ககாலப் பபண்பாற் 

புலவர்களில் பல “அவ்ளவ”கள் இருப்பது இக்காரணத்தால்தான் எனலாம்.  

 

க.பவ. எண்-702  பதால்லியல் ஆய்வுத்துளற 1905-ஆம் ஆண்டறிக்ளக . 

 

பாடம்: 

1  குவணச்மெரித் தட்டார்ச் ொ 

2  விகித்தி வட்டம் வடு 

3  கி ஸ்ரீ அயிளர மளல மதவர் 

4  க்கவிப்புறமட்டி 

5  ன பபான்னிரு கழஞ்சு ||- 

 

குறிப்பு :  சிவப்பு எழுத்துகள் கிரந்த எழுத்துகள். 

 

 
விைக்கம்:  குவணச்மெரி என்னும் ஊரிளனச் மெர்ந்த வட்டம் வடுகி என்பவர் அயிளர 

மளலக் கடவுளுக்குத் திருவமுது பளடப்பதற்காக இரண்டு கழஞ்சு பபான் 

பகாளடயளித்தது பற்றி இக்கல்பவட்டு கூறுகிறது.  இன்று இம்மளல ஐவர் மளல என்று 

மருவி அளழக்கப்பட்டாலும், 8-9-ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த மளல “அயிளர மளல”  என 

அளழக்கப்பபற்றளத இக்கல்பவட்டு உறுதி பெய்கிறது. பதிற்றுப்பத்து இலக்கியத்தில் 

சுட்டப்பபறும் அயிளர மளல இந்த மளலயாகலாம்  என்னும் கருத்தும் உண்டு.  

கல்பவட்டுகளில், ”புறம்”  என்னும் பொல்லாட்சி உண்டு.  இது, மகாயில் வழிபாடு 

மற்றும் பிற அறங்களுக்காகக் பகாளடயாக அளிக்கப்படும் இளறயிலி நிலத்ளதக் 
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குறிக்கும். (இளறயிலி  என்பது அரசுக்குச் பெலுத்தும் வரியிலிருந்து நீக்கம் பபறுதளலக் 

குறிக்கும்)  விைக்குப் புறம், மடப்புறம் மபான்ற பல்வளக இனங்களுக்கு நிலம் 

அளிக்கப்படுவளதக் கல்பவட்டுகள் பதரிவிக்கின்றன. இக்கல்பவட்டில் உள்ை 

“மதவர்க்கவிப்புறமட்டின பபான்” என்பளத, ”மதவர்க்கு-அவிப்புறம்-அட்டின-பபான்”  

எனப்பிரித்துப் பபாருள் பகாள்ைல் பதளிவுண்டாக்கும்.  அவி என்பது  கடவுளுக்குப் 

பளடக்கும் உணவு (அமுது). அட்டுதல் என்பது பகாடுத்தல், தானம் பெய்தல். எனமவ, 

அயிளர மளலத் மதவர்க்கு அமுது பளடக்க ஏற்படும் பெலவினத்துக்காக நிலம் தானம் 

பெய்யப்படுதளலயும் அதற்கு முதலாக இரண்டு கழஞ்சுப்பபான் அளிக்கப்பட்டளதயும் 

கல்பவட்டு பதரிவிக்கிறது. குவணச்மெரி என்னும் ஊர் தற்மபாது உள்ைதா 

எனத்பதரியவில்ளல.  

 

க.பவ. எண்-703  பதால்லியல் ஆய்வுத்துளற 1905-ஆம் ஆண்டறிக்ளக . 

 

பாடம்: 

1  . . . .  னுக்குச் பெல்லாநி . . .  .  ருந் 

2  . . . .  றலூர் வாழுந்திளண . . . .  ெந்திரு . . .  

3  . . . .  ருவயிளரக்கு  இரண்டு கலம் பபய்தா(ன்) 

4  . . . .  விக்கும் ஓரடிகளுக்கும் ||- 

 

 
விைக்கம்:  கல்பவட்டு முழுளமயாக இல்ளல.  பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டுகள் நூலின் 

பதிநான்காம் பதாகுதி குறிப்பிடுவதுமபால் அயிளர மளல, பண்டு பபயர் பபற்ற 

ெமணக்குடியிருப்பாக இருந்தமதாடு, பார்சுவ நாதளர முதன்ளம இளறவராகக் பகாண்ட 

வழிபாட்டிடமாகவும் இருந்துள்ைது; வழிபாட்டுக்காகப் பலர் பகாளடயளித்துள்ைனர். 

அது மபான்ற ஒரு பகாளடளய இக்கல்பவட்டு குறிக்கிறது. கலம் என்னும் 

பொல்ளலக்பகாண்டு பகாளடப்பபாருள் பநல் எனக் கருதலாம். பநல் பகாளட, 

இளறவற்குப் பளடக்கும் அவிக்காகவும் (அமுது), ெமணத் துறவியார் ஒருவருக்குச் மொறு 

பளடக்கவும் அளிக்கப்பட்டது. 4  . . . .  விக்கும் ஓரடிகளுக்கும் ||-   என்னும் பதாடர் 

இக்கருத்ளத உறுதியாக்குகிறது. .  விக்கும்   என்பது  “அவிக்கும்”  என்னும் பொல்லின் 

குளற வடிவமம. அடிகள் என்னும் பொல் ெமணத் துறவியளரக் குறிக்கும் இன்பனாரு 

பொல்.   
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தமிழ் எழுத்துக் கல்பவட்டுகளில் “ளண”  எழுத்து, தனிவடிவம் பபற்று - அதாவது, மற்ற 

எழுத்துகளின் ஐகார வடிவத்தில் எழுத்துக்கு முன்புற ஒட்டாக எழுதப்படும் 

இரட்ளடக்பகாம்பு  மபால் எழுதப்படாமல் -  எழுதப்படும். ஆனால், மமற்கண்ட 

கல்பவட்டில் இரண்டு ஒற்ளறக்பகாம்பு மெர்த்து எழுதப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

(வரி 2) 

 
 

அமதமபால,   இக்கல்பவட்டின் மூன்றாம் வரியில் உள்ை “யி”  எழுத்து வழக்கமாக 

எழுதப்படும் முளறக்கு  மாறுபட்டுள்ைளதக் காணலாம். 
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க.பவ. எண்-703  பதால்லியல் ஆய்வுத்துளற 1905-ஆம் ஆண்டறிக்ளக . 

 

பாடம்: 

1  ெகரயாண்டு எழுநூற்றுத் பதாண்ணூற்றிரண்டு  

2  மபாந்தன வரகுணற்கு யாண்டு எட்டு குணவீரக்கு 

3  ரவடிகள் மாணாக்க(ர்) காழத்து ொந்திவீரக் 

4  குரவர் திருவயிளர பார்ச்0வ படாரளரயு மியக் 

5  கி அவ்ளவகளையும் புதுக்கி இரண்டுக்கு முட் 

6  டாவவியு மமாரடிகளுக்கு மொறாக அளமந்தன 

7  பபான் ஐந்நூற்ளறந்து காணம் 

 

 
விைக்கம்:  பார்சுவ படாரளர முதன்ளம  மதவராகக் பகாண்டு வழிபாடுகள் அயிளர 

மளலயில் நிகழ்ந்துள்ைளத மமமல சுட்டியுள்மைாம். பார்சுவநாதரின் 

சிற்பத்திருமமனிளயச் பெய்வித்தவர் பற்றிய குறிப்பு அடங்கிய கல்பவட்டு சிற்பத்தின் கீழ் 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆனால், கல்பவட்டு மிகவும் சிளதந்து மபானளமயால் 

கல்பவட்டின் பாடத்ளதப் படித்துச் பெய்திளய அறிய இயலவில்ளல.  ஆனால், 

இக்கல்பவட்டு, பார்சுவ நாதரின் சிற்பத்திருமமனிளயயும் அவருடன் காணப்பபறும் 

இயக்கியரின் சிற்பங்களையும் ொந்திவீரக் குரவர்  என்பவர் சீர் பெய்துள்ைார் என்றும், 

பார்சுவ நாதருக்கும் இயக்கியருக்கும் ஆன அமுது படிக்கும், ஒரு துறவியாருக்குச் மொறு 

பளடக்கவும் மவண்டிய பெலவினங்களுக்காக ஐந்நூற்ளறந்து காணம் பபான் ளவத்தார் 

என்றும் கூறுகிறது. இக்கல்பவட்டு, வரலாற்றுச் சிறப்புப்  பபற்ற  கல்பவட்டாக 

வரலாற்று ஆசிரியர்கைால் பாராட்டப்பபறுகிறது. பாண்டிய மன்னன் இரண்டாம் 

வரகுணபாண்டியன் ஆட்சி ஏற்ற ஆண்டிளனக் கணக்கிட இக்கல்பவட்டு ொன்றாய் 

அளமகிறது.   

 

கல்பவட்டில் குறிப்பிடப்பபறும் ெக(ர) ஆண்டு  792 என்பதற்கு ஈடான பபாது ஆண்டு 

கி.பி. 870 ஆகும். கலபவட்டின்  காலமான கி.பி. 870-ஆம் ஆண்ளட வரகுணபாண்டியனின் 

எட்டாம் ஆட்சியாண்டு எனக் கல்பவட்டு குறிப்பதால், வரகுண பாண்டியன் ஆட்சியில் 

அமர்ந்த ஆண்டு கி.பி. 862 என உறுதி பெய்யப்படுகிறது.  ெக ஆண்டு 792 கழிந்தது என்னும் 

நிளலளயக் கல்பவட்டில்  வரும் “மபாந்தன”  என்னும் பொல் குறிப்பிடுவது 

கருதத்தக்கது. இரண்டுக்கு முட்டாவவியு மமாரடிகளுக்கு என்பளத  “இரண்டுக்கும்-

முட்டா-அவியும்-ஓர்-அடிகளுக்கு”  எனப் பதம் பிரித்தல் எளிதில் பபாருள் உணர்த்தும்.  
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முட்டா என்பது தளடயின்றித் பதாடர்தல் என்பளதக்குறிக்கும்.  அடிகள் என்னும் பொல் 

ெமணத்துறவிளயக் குறிக்கும்.  பகாளட நல்கிய ொந்திவீரக் குரவர், குணவீரக் குரவடிகள் 

என்னும் ஆசிரியரின் மாணாக்கர் ஆவார். தீர்த்தங்கரர்கமைாடு இளணத்துக் கூறப்படும் 

இயக்கியளர (யக்ஷி)  இயக்கி அவ்ளவகள் என்று கல்பவட்டு குறிப்பளதக் காண்க. 

ெமணத்தில் ,  உயர்ந்த பபண்களை அவ்ளவ எனக் குறிப்பிடும் வழக்கு இருப்பளத 

அறிகிமறாம்.  ளெவ ளவணவப் பபருஞ்ெமயங்களில்  இவ்வழக்கு ெற்மற மாறுபட்டு  

“அம்ளமயார்” என்றும், “நாச்சியார்”   என்றும் உள்ைளதக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 

காளரக்கால் அம்ளமயார், பரளவ நாச்சியார் என்பளதக் குறிப்பிடலாம்.  ெங்கப் 

பபண்பாற் புலவர் அவ்ளவயார் ெமணராய் இருக்கக் கூடும் எனலாம். புதுக்கி என்னும் 

பொல் சீர் பெய்து எனப் பபாருள் தரும்.  புதுப்பித்தல் எனவும் பபாருள் தரும். காணம் 

என்பது நடப்பில் புழங்கிய நாணயத்ளதக் குறிக்கும். மக்கள் வழக்காற்றில் உள்ை மொறு 

என்னும் தூய தமிழ்ச் பொல் கல்பவட்டில் பயின்று வந்துள்ைளம எண்ணி மகிழத்தக்கது.  

 

பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டுகள் பதாகுதி-14 - இல் காணப்படாத ஒரு கல்பவட்டு மநரில் 

படிக்கப்பட்டது.   

அதன் பாடம்: 

1  ஸ்வஸ்திஸ்ரீ  அண்ட நாட்டுக் கூ 

2  டலூர் சிளலய மாணிக்கன்  

3  பெய்வித்த மதவர் 

 

குறிப்பு :  சிவப்பு எழுத்துகள் கிரந்த எழுத்துகள். 

 

 
 

விைக்கம் :    இக்கல்பவட்டும் ஒரு சிற்பத்தின் கீழ் பபாறிக்கப்பட்ட  ஒன்மற. சிற்பத்ளத 

அண்ட நாட்டுக் கூடலூளரச் பெர்ர்ந்த சிளலய மாணிக்கன் என்பவர் பெய்வித்ததாகக் 

கூறுகிறது. அண்ட நாடு என்பது தற்மபாதுள்ை ஒட்டன்ெத்திரம் வட்டம் ஆகலாம். 

அண்டநாடு, ளவகாவி நாட்ளட அடுத்துள்ை பகுதி. ளவகாவி நாடு, பழநிப்பகுதி. ஐவர் 

மளல பழனிப்பகுதியில் உள்ைது. சிற்பத்திருமமனிளய அண்ட நாட்டுக் கூடலூளரச் 

மெர்ந்தவர் பெய்வித்துள்ைார்.  கூடலூர் தற்மபாது எந்த ஊர் எனத் பதரியவில்ளல.  
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ஒரு வட்படழுத்துக் கல்பவட்டு மீள் படிப்பு: 

க.பவ. எண்-691 பதால்லியல் ஆய்வுத்துளற 1905-ஆம் ஆண்டறிக்ளக . 

பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டுகள் பதாகுதி-14  - க.பவ. எண் :  107 

 

பாடம்: 

1  ஸ்ரீ வடபள்ளி ஆ 

2  ரம் விச்சி வர 

3  தபாணி பெயல்     

 

மமற்படிக் கல்பவட்ளட மீள் படிப்புக்குள்ைாக்கியதில்,  ஒரு பாட மபதம் காண முடிந்தது.  

“பாணி”   என்னும் பொல்லில் “பா”  எழுத்து “மா”  என்னும் எழுத்தாகப் படிக்கப்பட்டது.  

”மா”  என்னும் எழுத்து பதளிவாக உள்ைது. ”பாணி”  என்பளதவிட  ”மாணி”  என்பது 

கூடுதல் பபாருத்தம் உளடயது. மாணி  என்னும் பொல் கல்பவட்டுகளில் மிகுதியும் 

பயிலும் பொல்மல. ஒரு மாணாக்கரின் நிளலயில் ஆசிரியரிடம் பயிற்சி பபறுகின்ற 

ஒருவளரக் குறிக்கும் பொல்லாகக் கருதலாம். சிவன் மகாயில் கல்பவட்டுகளில் மாணி 

என்னும் பொல் மகாயில் பணிகளில் ஈடுபடும் ஒரு பிராமணப் பிரமச்ொரிளயக் குறிக்கும். 

எனமவ, திருத்தப்பட்ட பாடம் கீழுள்ைவாறு: 

 

1  ஸ்ரீ வடபள்ளி ஆ 

2  ரம் விச்சி வர 

3  தமாணி பெயல்  
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பார்சுவ நாதர் சிற்பத்தின் கீழுள்ை ைல்வவட்டு: 

பார்சுவ நாதர் சிற்பத்தின் கீழுள்ை கல்பவட்டு மிகவும் மதய்மானம் பகாண்டுள்ைதாலும் 

சுண்ணாம்புப் பற்று மிகுந்துள்ைதாலும் படிக்க இயலவில்ளல. கல்பவட்டுத் பதாகுதி 

நூலிலும் கல்பவட்டின் பாடம் இல்ளல. ஆனால், சிற்பத்திருமமனிளயச் பெய்வித்தவர் ஓர் 

”அடிகள்”  என்பது புலப்படுகிறது.  “அடிகள்”  என்னும் பொல் ெற்றுத் பதளிவாகக் 

காணப்படுகிறது.  
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முடிவுகர: 
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நாளிதழ்களில் வரலாற்றுச் பெய்திகளை பவளியிடுளகயில்  இயன்றவளரயிலும் பிளழகள் 

தவிர்த்தல் நலம் என்பது தற்மபாது பல பெய்திகளைப் பர்ர்க்ளகயில்  மதான்றும் கருத்து. 

ஐவர் மளலக் கல்பவட்டுகள் அளனத்துமம - ஓரிரு தமிழ் எழுத்துக் கல்பவட்டுகள் தவிர -  

பாண்டியர் கால வட்படழுத்துக் கல்பவட்டுகள்.  ஆனால் இங்கு   பதின்மூன்று பிராமிக் 

கல்பவட்டுகள் உள்ைன என்பதாக வரலாற்று ஆய்வாைர் மக.ராஜா என்பவர் ”தினமலர்”  

நாளிதழில்  (08-08-2010)  எழுதியிருந்தது  எனக்கு வியப்ளப மட்டுமம அளித்தது.  

வட்படழுத்துக் கல்பவட்டுகளைப் பிராமிக் கல்பவட்டுகள் என்று பிளழயாகப் 

புரிந்துபகாள்வமத இதற்குக் காரணம்.  

 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156. 
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6.  ககாலவப்ேகுதியில் ஒரு வரைாற்றுச் சிற்றுைா 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

முன்னுகர: 

மகாளவ அரசுக் களலக் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவன் என்ற முளறயில் எனக்கு 

அக்கல்லூரியுடன் பதாடர்பு உண்டு. குறிப்பாக வரலாற்றுத்துளறயுடன். முதுகளல 

வரலாறு படிக்கும் மாணவர்கள், வரலாற்றுத் பதாடர்புள்ை இடங்களுக்குச் பெல்லுதல் 

மூலம் அவர்கள் நூற்சூழமலாடு கைச்சூழல் உணர்ளவயும் பபறுகின்ற வாய்ப்பு ஏற்படும் 

என்று மபராசிரியர்களிடம் உளரயாடுவது வழக்கம். அவ்வாறான கைப்பயணங்கள் ஏமனா 

பபரும்பாலும் நிகழுவதில்ளல. கல்லூரிகளின் நிருவாக முளறயில் ஏமதனும் நளடமுளற 

இடர்ப்பாடுகள் இருக்கக் கூடும். எனமவ, அண்ளமயில், அக்கல்லூரியின் 

வரலாற்றுத்துளறப் மபராசிரியர் முளனவர் ஜூலியானா அவர்கள் என்ளனத் பதாடர்பு 

பகாண்டு, மகாளவயின் சுற்றுப்பகுதியில் வரலாற்றுத் தடயங்கள் உள்ை ஒரு சில 

இடங்களுக்கு மாணவர்களை அளழத்துச் பெல்கிமறாம்; நீங்களும் உடன் வாருங்கள் என 

அளழத்தமபாது மகிழ்ச்சியுற்மறன். 

 

தமிழை மரபுொர் ஆர்வலர்ைள் ெங்ைம்: 

மமற்படிப் பயணத்தில் பார்க்கமவண்டிய இடங்களைத் பதரிவு பெய்து, வழிகாட்டி 

அளழத்துப்மபானது  மகாளவயில் உள்ை தமிழக மரபுொர் ஆர்வலர்கள் ெங்கம் என்னும் 

ஓர் அளமப்பு. இது, தமிழக மரபிலும், மகாளவ வரலாற்றிலும் ஆர்வமுள்ை ஓர் இளைஞர் 

அணி.  அண்ளமயில் வரலாற்றுத் மதடல் மூலம் சில பதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகளை 

இவர்கள் இனம் கண்டுள்ைனர். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களை இது மபான்ற 

பயணங்களில் ஈடுபடுத்தி வரலாறு, பதால்லியல் பற்றிய விழிப்புணர்ளவயும், அறிமுக 

அறிளவயும் வழங்கி வருகின்றனர். 

 

பயணம் வதாடங்கியது: 

பயண நாைன்று காளல, அரசு களலக்கல்லூரியிலிருந்து ஒரு சிற்றுந்தில் புறப்பட்மடாம். 

இருபது மாணவர்களுடன் மபராசிரியரும் நானும்.  பார்ளவயிடமவண்டிய இடங்களில் 

முதலாவது உக்கடம் பகுதியில் அளமந்துள்ை புலிகுத்திக்கல். உக்கடம் 

புறவழிச்ொளலமயாரத்தில் இந்தப்புலிகுத்திக்கல் அளமந்துள்ைது.  சிற்றுந்து அந்த 

இடத்ளத அணுகும் முன்மப அங்கு நமது மரபுொர் ெங்கத்து இளைஞர் அணி வந்திருந்தது. 

நான்கு மபர் பகாண்ட அணி. இரு ெக்கர வண்டிகள் இரண்டு. அளமப்பின் பபாறுப்பில் 

பெயல்படும் விஜயகுமார், ஆனந்தகுமார் ஆகிய இருவர்; மற்றுமிருவர் உறுப்பினர்.  

அளனவரும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் இளையர். விடுமுளற நாள்களில் 

வரலாற்ளறத் மதடும் பயணர்கள். 

 

உக்ைடம் புலிகுத்திக்ைல்: 

பகாங்குநாட்டின் மகாளவப்பகுதி பண்ளடய நாள்களில், மளல ொர்ந்த குறிஞ்சி நிலத்ளத 

அரணாகக் பகாண்ட காடு சூழ்ந்த முல்ளல நிலமாக இருந்த காரணத்தால், கால்நளட 
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வைர்ப்புச் ெமுதாயமம மமமலாங்கியிருந்தது. கால்நளடகமை பெல்வமாகக் கருதப்பட்ட 

காலங்களில், கால்நளடகளைக் காத்தல் பபரும்பணியாயிருந்தது. கால்நளடகளைக் 

கவர்வதிலும், அவற்ளறக் காத்தலிலும் வீரர்கள் மபாரிடுதல் இயல்பான ெமூக 

நிகழ்வாயிருந்தது. அது மபாலமவ, கால்நளடகளைக் காட்டு விலங்குகளினின்றும் 

காப்பதற்காகக் காவல் வீரர்கள் விலங்குகமைாடு ெண்ளடயிட்டு விலங்குளைக் 

பகால்லுதலும், ெண்ளடயின்மபாது வீரர்கள் இறந்துபடுதலும் மிகுதியாக நிகழ்ந்தன. 

இவ்வளக வீரர்களுக்கு நடுகல் எடுப்பித்து வழிபடுதல் நாட்டார் மரபு. 

 

 
உக்கடம் -புலிகுத்திக்கல் மகாயில் 

 

இவ்வளக நடுகற்கள், மகாளவப்பகுதியில் புலிகுத்திக்கல் என்னும் பபயரில் வழங்கும். 

இளடக்காலக் பகாங்குச் மொழரின் ஆட்சியின் கீழ் பகாங்குப்பகுதி வந்த பின்னர் 

மவைாண்ளம பெழிப்புற்றது. பகாங்குச் மொழர் ஆட்சிக்கு முன்புவளர மகாளவப்பகுதி 

முன்னிளலயில் ஒரு நகரப்பகுதியாக இருந்திருக்கவில்ளல. மகாளவக்கருகில் 

அளமந்துள்ை மபரூமர பபரியபதாரு நகரமாக இருந்தது. பகாங்குநாட்டின் இருபத்து நாலு 

நாட்டுப்பிரிவுகளில் மபரூர் நாடும் ஒன்றாக இருந்தது. மகாளவப்பகுதி, காடுகள் சூழ்ந்த 

பகுதியாகவும், கால்நளட வைர்ப்புப் பகுதியாகவும் இருந்துள்ைது. பின்னமர, 

பகாங்குச்மொழர்காலக் கல்பவட்டுகளின்படி, கி.பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்னர் 

மகாவன்புத்தூர் என்று புதியதாக ஓர் ஊர் அளமக்கப்பட்டதாகவும், அது மபரூர் நாட்டில் 

இருந்ததாகவும் பெய்தி காணப்படுகிறது. காடழித்து ஊராக்கப்பட்ட மகாவன்புத்தூர், 

நாயக்கர் காலத்திலும், காடுகள், கால்நளட வைர்ப்பு, கால்நளடகளை 

விலங்குகளிடமிருந்து காத்தல் ஆகிய கூறுகளைக் பகாண்டிருந்தது. எனமவ, மமற்படி 

உக்கடம் புலிகுத்திக்கல் நாயக்கர் காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட நடுகல்லாகும். 
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உக்கடம் நடுகல் ”மதுளர வீரன் ொமி” என்னும் பபயரில் வழிபடப்பட்டுவருகிறது. ஒரு 

வளகயில், வழிபாடு காரணமாகமவ இந்த நடுகல் இதுவளர அழிவுக்குட்படாமல் ஒரு 

பதால்லியல் எச்ெமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்துள்ைது எனலாம். 
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ஒத்தக்ைால் மண்டபம்: 

அடுத்து நாங்கள் பென்ற இடம். ஒத்தக்கால் மண்டபம். மகாளவ - பபாள்ைாச்சி ொளலயில் 

அளமந்துள்ை ஓர் ஊர். நூறு கால் மண்டபம், ஆயிரங்கால் மண்டபம் எனப் பல 

மண்டபங்கள் இருக்ளகயில், இங்மக, ஒற்ளறக்கால் பகாண்ட மண்டபம் எவ்வாறு 

இருக்கமுடியும்? ஊர்ப்பபயருக்கு ஏமதா ஒரு காரணம் இருக்கமவண்டும். இங்குள்ை 

நவமகாடி நாராயணப் பபருமாள் மகாயில்தான் எங்கள் வரலாற்றிலக்கு. மகாயிளலச் 

சுற்றியுள்ை இடம் பபருங்கற்காலத்ளதச் மெர்ந்த (MEGA LITHIC PERIOD) ஓரிடம். இவ்வளக 

இடங்கள் “ொம்பல் மமடு” என்று மக்கள் வழக்காற்றில் வழங்கும். இங்கு, பழங்கால 

மக்களின் வாழ்விடமும், ஈமக்காடும் இருந்துள்ைன என்பதற்குச் ொன்றாக, முதுமக்கள் 

தாழிகள், கருப்பு சிவப்புச் சிறு பாளனகள் ஆகியவற்றின் துண்டுப்பகுதிகள் எச்ெங்கைாக 

மண்மமடுகளில் காணப்படுகின்றன.  இங்குள்ை மற்றுபமாரு சிறப்பு, 

இம்மண்மமடுகளில் உள்ை மண்ளணக் பகாண்மட மகாட்ளடச் சுவர் மபால 

எழுப்பப்பட்ட, இடிந்த நிளலயில் உள்ை சுவர்ப்பகுதிகள். இச்சுவர், திப்பு சுல்தான் 

காலத்தில் ஏமதா ஒரு பாதுகாப்புக் கருதி இப்பகுதி மக்கள் எழுப்பியது எனக் 

கருதப்படுகிறது. சுவர்க் கட்டுமானத்தின் ெரியான பின்னணிக்காரணம்  பதரியவில்ளல. 

 

இங்குள்ை பபருமாள் மகாயிலில், கல்பவட்டு பபாறிக்கப்பட்ட பல பலளகக் கற்கள் 

முன்பு இருந்துள்ைன.  தற்மபாது இரண்டு கல்பவட்டுப்பலளககளைக் மகாயில் 

வைாகத்தில் ளவத்துள்ைனர். இளவ நாயக்கர் காலத்தளவயாக இருக்கலாம். பதால்லியல் 

துளறயினர் பவளியிட்ட மகாளவ மாவட்டக் கல்பவட்டுகள் நூலில் இளவ 

பதிக்கப்படவில்ளல. ஆனால், மபராசிரியர் அவிநாசி மா.கமணென் அவர்கள், முளனவர் 

சூலூர் இரா.பஜகதீென் அவர்கமைாடு இளணந்து பவளியிட்ட ”பகாங்குநாட்டுக் 

கல்பவட்டுகள்-மகாயம்புத்தூர் மாவட்டம்”  என்னும் நூலில் ஒமர ஒரு கல்பவட்டு 

பதிவாகியுள்ைது. கல்பவட்டின் பபரும்பகுதி சிளதந்துள்ைது; கல்பவட்டில் அரெர் காலக் 

குறிப்பு இல்ளல; கல்பவட்டில் குறிப்பிடப்பபற்ற ெக ஆண்டும், தமிழ் ஆண்டும் 

பபாருந்தி வரவில்ளல என்பதாக நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். எங்கைது பயணத்தில் 

பார்த்த முதல் கல்பவட்டு இதுதான் என்பதாலும், இக்கல்பவட்டின் பாடம் பதால்லியல் 

துளறயின் நூலில் இடம்பபறாததாலும் அதன் பாடத்ளதயும் பெய்திளயயும் இங்கு 

தந்துள்மைன். 
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ஒத்தக்ைால் மண்டபம் வபருமாள் மைாயிலின் ைல்வவட்டின் பாடம்: 

1     ஸ்வஸ்திஸ்ரீ பெகாப்த்தம் 1410 

2     1410 இதன்மமல் பெ 

3     ல்லாய் நின்ற பார்த்திப 

4     வருஷம் அற்பசி மாதம் 

5     15 நவமகாடி நாரா 

6     யணப் பபருமாளுக்கு அ 

7     ன பத்த வபதா................. 

8     ருமம் ..........ளம மு.........ஆளுக்கட்டி 

9     ..................விட்டபடிக்கு வழக்கப்பட்டு 

10     தங்காரிக்கன் ெந்தனம் 

11     12 மா பாக்குமிழகும் அளர மா .......... 

12     ப்பறுமெ பவல்லம் மாகாணி எ 

13     மபற்பட்ட தீர்ளவயில் 

14     ட்டன் அளர மாவளர 

15     யால் கூடி வருளகயில் விரப 

16     .............யக் களரயல்வர்களு 

17     ..............ம்மக் ளகயிலாெப் 

18     ..................ல்ல பட 

19     நாயகன் ...........யந்கட 

20     காயிந 

21     மாதநட்டார் மாந்தான் 

22     மம் பாபால .........நடத்த வரு 

23     வதாகளு பெல் பாகம் .....முட் 

24     டாமல்த் மதவக் காரியத்ளத  

25     விலக்கினவன் பகங்ளக களரயில் 
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நவமகாடி நாராயணப் பபருமாள் மகாயிலுக்கு வழிபாட்டிற்காகக் பகாளட 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ைது என்பது கல்பவட்டுச் பெய்தி. பாக்கு, மிைகு, பவல்லம், ெந்தனம் 

ஆகியளவ பகாளடப்பபாருள்கள். கல்பவட்டில் குறிக்கப்பபறும் காலக் கணக்கு 

ெரியில்ளல. ெக ஆண்டு 1410-க்கு இளணயான ஆங்கில ஆண்டு 1488. பார்த்திப ஆண்டு 

பதாடங்குவது 1405-இல். இரண்டும் பபாருந்திவரவில்ளல. மநரில் கல்பவட்ளடப் 

பார்க்கும்மபாது 12-ஆவது வரியில் உள்ை “பவல்லம்” என்னும் பொல் பதளிவாகத் 

பதரிந்தது. ஒளிப்படத்ளதக் கணினியில் பபரிதுபடுத்திப் பார்த்தாலும் கல்பவட்ளடப் 

படிக்க இயலவில்ளல. வரி 22-இல் வருகின்ற “பாபால”  என்ற பொல் கணினியில் 

“பரிபால”  என்பதாகப் புலப்பட்டது. மகாயிலுக்கு அளிக்கப்பட்ட தன்மம் 

காக்கப்படமவண்டும் என்பளதக் குறிக்கப் “பரிபாலனம்”  என்னும் வடபொல் 

எழுதப்படும். எனமவ “பாபால”  என்பது “பரிபால(னம்)”  என்பதாகமவ இருக்கக் கூடும். 

கல்பவட்டின் இறுதியில் (25-ஆவது வரியில்) உள்ை “பகங்ளக” என்னும் பொல், 

தன்மத்துக்கு அழிவு பெய்மவார் கங்ளகக் களரயில் காராம்பசுளவக் பகான்ற பாவத்ளத 

அளடவார்கள் என்பளதக் குறித்து வருகின்ற கல்பவட்டுத் பதாடரின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

குமுட்டிபதிப் பாகற ஓவியம்: 

அடுத்து நாங்கள் பெல்லமவண்டிய இடம் குமுட்டிபதி. பதால்லியல் தடயங்களில் 

ஒன்றான பாளற ஓவியங்கள் அளமந்த பகுதி. ஒத்தக்கால் மண்டபத்திலிருந்து பிரியும் 

ொளல ஒன்று அவ்வூருக்குச் பெல்கிறது. சிறிது பதாளலவு பென்றதுமம, ொளலமயாரத்தில், 

மீண்டும் ஒரு புலிகுத்திக்கல் கண்மடாம். மமலும் ெற்றுத்பதாளலவு பென்றதுமம 

ொளலமயாரத்தில் கருப்பராயன் மகாயில் வீதி முளனயில், எழுத்துகள் உள்ை ஒரு 

கல்ளலப் பார்த்மதாம். சிற்றுந்திலிருந்து இறங்கி பநருங்கிப் பார்க்ளகயில், எழுத்துகள் 

மிகத் மதய்ந்துமபான நிளலயில் கல்பவட்டு இருந்தளத அறிந்மதாம். மூன்று வரிகள் 

இருந்தன. ”குமரன்” , “முருகன்”  மபான்ற பொற்கள் காணப்பட்டன. மிகப் பிற்காலத்துக் 

கல்பவட்டு. அருகில் ஊர் மக்களும் சூழ்ந்துபகாண்டு கல்பவட்டுச் பெய்திளய அறியும் 

ஆவளலத்பதரிவித்தார்கள். ஆனால், கல்பவட்டு படிக்கும்படியாயில்ளல என்பதில் 

அளனவர்க்குமம ஏமாற்றம்தான். மமமல பயணம் பதாடர்ந்தது. குமுட்டிபதி ஊளர 

அளடந்து, அங்கிருக்கும் குன்ளற பநருங்கிமனாம். குன்றின் அடிவாரத்திமலமய 

தளரப்பகுதியிலிருந்து ெற்மற பாளறயின்மீது ஏறியவுடன், எதிமர பபரும் சுவர் மபாலச் 

ெரிந்த ஒரு பாளறப்பரப்பு. பாளறப்பரப்பு முடியும் இடத்தில் பாளற கவிந்து 

இயற்ளகயாக ஒரு பபரிய குளகத்தைத்ளத உருவாக்கியிருந்தளதக் கண்மடாம். குளகக்குள் 

கூளரப்பகுதியில் ஓவியங்கள் வளரயப்பட்டிருந்தன. மூவாயிரம் முதல் ஐயாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னரான ஒரு காலகட்டத்தில் இவ்மவாவியங்கள் 

வளரயப்பட்டிருக்கலாம் என்பது பதால்லியலாைரின் கணிப்பு. ஓவியங்கள், பவள்ளை 

நிறக்மகாடுகைால் அளமந்தளவ. White Ochre என ஆங்கிலத்தில் பொல்வார்கள். பெங்காவி 

வண்ணத்திலும் பாளற ஓவியங்கள் வளரயப்படுவது உண்டு. குமுட்டிபதியில் உள்ை 

ஓவியங்களில் ஒரு யாளன உருவமும், மதர் மபான்ற ஒரு உருவமும் காணப்படுகின்றன.  

மதளரப் பலர் கூடி இழுத்துச் பெல்வளதப்மபால் ஓவியம் காணப்படுகிறது. அருகிமலமய 

உள்ை மற்பறாரு பாளறயில் மனித உருவங்கள் வளரயப்பட்டுள்ைன. வரலாற்றுக் 

காலத்துக்கு முந்ளதய பதால்லியல் எச்ெங்களும் மகாளவ நகரின் அருகிமலமய இருப்பது 

சிறப்பு. 
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குமுட்டிபதிப் பாளற ஓவியங்களைப் பார்த்து முடியும்மபாது பகலுணவு மநரம் 

பநருங்கியிருந்தது. அன்று முழுதுமம மகாளட பவயிலின் தாக்கம் கடுளமயாக இருந்தது. 

களைப்மபாடு பசியும் மெர்ந்து பகாண்டமபாது, கல்லூரிப் மபராசிரியரின் ஏற்பாட்டில் 

சுளவயான உணவு உண்டதும் களைப்பு களலந்து புத்துணர்மவாடு பதால்லியல் 

பயணத்தின் அடுத்த இடம் மநாக்கி நகர்ந்மதாம். இங்மக ஒன்ளறக் குறிப்பிடமவண்டும். 

மரபு ொர் ெங்கத்து இளைஞர்கள், கடும் பவயிலிலும் இரு ெக்கர வண்டிகளில் பதாடர்ந்து 

சிற்றுந்துக்கு வழிகாட்டியவாமற பயணத்ளதத் பதாடர்ந்தார்கள் என்பதுதான் அது. 

வரலாற்றின்மீது உள்ை ஆர்வமும், மெளவப்பண்பும். 

 

சுண்டக்ைாமுத்தூர்-நாயக்ைர்ைாலக் கிணறு: 

குமுட்டிபதிளய அடுத்து நாங்கள் பென்ற இடம் சுண்டக்காமுத்தூர். குமுட்டிபதியிலிருந்து 

ஒரு குறுக்குச்ொளல வழிமய மகாளவப்புதூளரக் கடந்ததும் வருகின்ற ஊர். அங்மக, 

“பிமைக்” மாரியம்மன் மகாயிலின் பின்புறம் ஒரு பழங்காலக் கிணறு. இக்கிணறு, நீண்ட 

காலமாகத் தூர்ந்து மபாய் மண்ணும், புதர்களும் மூடிய நிளலயில் இருந்துள்ைது. நமது 

மரபுச் ெங்கத்து இளைஞர் குழு, நீண்ட உளழப்புக்குப்பின்னர் இக்கிணற்ளறத் தூர் நீக்கிப் 

பலரும் பார்த்து மகிழுமாறு பவளிப்படுத்தியுள்ைார்கள். இது மபான்ற தன்னார்வலரின் 

பணிகைாமலமய பதால்லியல் தடயங்கள் பலவும் பவளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஊத்துக்குளியில், நாயக்கர் காலப் படிக்கிணறு ஒன்று ”இயல் 

வாளக” என்னும் இளைஞர் அளமப்பினரால் இவ்வாறு பவளிப்பட்டதும், அளதச் 

பென்று பார்த்ததும் நிளனவுக்கு வந்தது.  

 

சுண்டக்காமுத்தூர் கிணறும் நாயக்கர் காலத்ளதச் மெர்ந்தது. ெதுரமாக பவட்டப்பட்ட 

ஆழமான கிணற்றுப் பகுதியின் சுற்றுச் சுவரும், கிணற்றுப்பகுதிக்குக் கீழிறங்கிச் பெல்லும் 

படிகளைக்பகாண்ட குறுகலான நீள் வழியும் அதன் சுற்றுச் சுவரும் ஆகிய அளனத்தும் கல் 

கட்டுமானங்கள். கற்கள் பெம்ளமயான நிறத்தில் அளமந்து அழகான மதாற்றத்ளத 

அளித்தன. கட்டுமானச் சுவர்ப்பகுதியில், ஆங்காங்மக புளடப்புச் சிற்பங்கள். அவற்றில் 

பபரும்பாலானளவ மீன் உருவங்கள். வைளமச் சின்னங்களைக் குறிப்பதான குறியீடாக 

மீன் உருவங்களைப் பளடப்பது மரபு. சுவர்ப்பகுதியின் மமல் பகுதியில் வரி வரியாகச் 

பெதுக்கல்கள். இந்தச் பெதுக்கல்களைப் பல மண்டபங்களில் காணலாம். கிணற்ளறச் 

சுற்றியுள்ை வைாகத்தில் உளடந்த நிளலயில் ஒரு சிறிய நந்திசிளலயும், மகாயில்களில் 

காணப்படும் மகாட்டம் என்னும் பகுதியில் அளமந்த ஒரு மதாரணச் சிற்பக்கல்லும் 

இருந்தன. இத்மதாரணச் சிற்பத்தில் மபரூர்க் மகாயிலில் உள்ைதுமபால மனித முகம் 

ஒன்று பெதுக்கப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. நந்தியும், மதாரணமும், மவபறங்மகா 

இருந்த ஒரு மகாயிலின் துண்டுச் சிற்பங்கைாக இருக்கக்கூடும். 

 

மவடபட்டிக் குைம்: 

சுண்டக்காமுத்தூர் நாயக்கர்காலக் கிணற்ளறப் பார்த்துவிட்டு அடுத்து நாங்கள் பென்ற 

இடம் மவடபட்டிக் குைம். இது மகாளவக்கருகிலுள்ை பபரிய குைங்களுள் ஒன்று. இதன் 

ஒரு பகுதி மகாைராம்பதிக் குைம் என்னும் பபயரால் அளழக்கப்படுகிறது. குைம் முழுதும் 

கருமவல மரங்களின் பதாகுப்பு. ஒவ்பவாரு மரத்ளதச் சுற்றிலும் மண்மமடு. மற்ற 

இடங்கள் யாவும் பள்ைம். கடந்த சில மாதங்கைாகக் குைத்தில் தூர் எடுக்கப்பட்டு, அதன் 

காரணமாகக் குவிந்த மண் முழுதும் குைத்தின் களரயிமலமய பகாட்டப்பட்டதன் மூலம் 

குைத்தின் களர நன்கு உயர்த்தப்பட்ட நிளலயில் உள்ைது.   
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மரங்களின் அண்ளமளயத் தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் மண்ளணத் மதாண்டியதாமலமய 

பள்ைமும் மமடும். குைத்துள் இறங்கிச் ெற்று நடந்ததுமம, மரபுச் ெங்க இளைஞர்குழு 

ஓரிடத்தில் எங்களை நிறுத்தி, ஒரு மரத்தடி மண்மமட்ளடக் காண்பித்தார்கள். அங்மக, மண் 

தாழிகளின் சிறு சிறு துண்டு ஓடுகள். அளவ தடித்துக் காணப்பட்டன. பதால்லியல் 

எச்ெங்கைான முதுமக்கள் தாழிகளின் ஓடுகமை அளவ. இந்த இடத்தில்தான், அண்ளமயில் 

இந்த மரபு ொர் ெங்கக் குழுவினர், பதால்பலழுத்தான ‘தமிழ் பிராமி” எழுத்துப் 
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பபாறிப்புக் பகாண்ட தாழிப்பகுதிளயக் கண்படடுத்தார்கள். பகாங்குப்பகுதியில் 

கிளடத்த தமிழ் பிராமிப் பபாறிப்புகளில் இக்கண்டுபிடிப்பு சிறப்புக்குரியது. இதற்கு 

முன்னர் கிளடத்த எழுத்துப் பபாறிப்புகளில் ஆள் ஒருவரின் பபயர் மட்டுமம 

காணப்பபறும். ஆனால், இங்மக கிளடத்த தாழித்துண்டில்,  “ஈமத்தாழி”   என்னும் 

பொல்மல இருந்தளம இதற்கு முன்னர் கண்டிராத புதுளம. இந்தச் பொல்ளலத் பதாடர்ந்து 

“ன”  என்னும் எழுத்தும் உள்ைது. இப்பகுதிளய முளறயாகத் பதால்லியல் துளறயினர் 

ஆய்வு பெய்யமவண்டும். பதால்லியல் ஆய்வுகளுக்கு ஏமனா அரசு முன்னுரிளம 

அளிப்பதில்ளல. 
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மவடபட்டித் தூம்பு (மதகு): 

மவடபட்டிக் குைத்தின் இன்பனாரு பகுதியில், அண்ளமயில் நமது மரபுொர் ெங்கக் 

குழுவினர் கண்டுபிடித்த ஒரு மதளகப் (தூம்பு) பார்ளவயிட்மடாம். பதன் 

மாவட்டங்களில் மதகு, தூம்பு, கலிங்கு என்னும் பபயர்களில் வழங்கும் நீர்ப்பாென 

அளமப்புகளின் எண்ணிக்ளக மிகுதி. மகாளவப்பகுதியில் மதகுகளின் எண்ணிக்ளக 

குளறமவ.  எனமவ, மவடபட்டிக் குைத்தில் மதகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும் சிறப்பானமத. 

இந்த மதகில் சில புளடப்புச் சிற்பங்கள் உள்ைளம, வழக்கமாகக் காணும் 

மதகுகளினின்றும் இளத மவறுபடுத்துகிறது. ஒட்டகம், பாண்டியரின் இலச்சிளன, கத்தி 

ஆகிய மூன்று சிறு புளடப்புச் சிற்பங்கள் ஒருமெர இதில் காணப்படுவது 

குறிப்பிடத்தக்கது. மூன்று மவறுபட்ட பபாருள்கள். ஒட்டகம், ஒரு சில மகாயில்களில் 

காணப்படும் வைளமச் சின்னங்கைான மீன், முதளல ஆகியவற்மறாடு பதாடர்புளடயது. 

எனமவ, ஒட்டகம் வைளமச் சின்னத்ளதக் குறிக்கும் என்பது ஒரு கருத்து. ஒட்டகம், 

அமரபிய வணிகர்கமைாடு பதாடர்புளடயது எனக் பகாள்மவாமானால் அமரபிய 

வணிகர்கள் இந்த மதகிளன அளமப்பதில் பங்மகற்றனர் எனலாம். பாண்டியரின் மீன் 

இலச்சிளன உள்ைதால் 13-ஆம் நூற்றாண்டில் பகாங்கு நாட்ளட ஆண்ட பகாங்குப் 

பாண்டியமராடு இந்த மதகு பதாடர்புளடயது எனலாம். 
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இவற்றுக்கு முற்றிலும் மவறான கத்தியின் உருவம் எளதக் குறிக்கிறது எனத் 

பதரியவில்ளல. இது ஆய்வுக்குரியது. மதளகக் கண்டுபிடித்த மரபுச் ெங்கத்தவரான 

விஜயகுமார், இது ஒரு “ஆண்படனா”  (ANTENNA) கத்தி என்று கருதுவதாக நம்மிடம் 

கூறினார். “ஆண்படனா”  (ANTENNA) கத்தி என்பது பின்-பவண்கலக் காலக் கருவி என்று 

அறிகிமறாம். 10-ஆம் நூற்றாண்ளடச் மெர்ந்த HALLSTATT காலத்ததான ஒரு “ஆண்படனா”  

கத்தியின் படத்ளதயும், இந்திய “ஆண்படனா”  கத்தி என்று ஒரு பெப்புக் கத்தியின் 

படத்ளதயும் இங்மக பார்க்க. பின்னதன் காலம் கி.மு.1500-500 எனக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இப்படங்கள் யாவும் இளணயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டளவ. 

மவடபட்டி மதகுச் சிற்பத்திலுள்ை கத்தி, “ஆண்படனா” வளகக் கத்தியா என்பது 

ஆய்வுக்குரியது. இம்மதளகத் பதால்லியல் துளறயினர் வந்து பார்ளவயிட்டுள்ைனர் என 

அறிகிமறாம். அத்துளறயின் ஆய்வு முடிவுகள் என்ன என்பது பதரியவில்ளல. 
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குைத்துள் அளனவரும் குழுமி நின்று ஒளிப்படம் எடுத்துக்பகாண்மடாம். மாணவர்கள் 

வழக்கமாகத் தங்களின் இயல்புக் கல்விச் சூழலில், வரலாற்றுப் பாடம் என்னும் 

வளலப்பின்னலில் நிளலத்திருப்பர் எனலாம். அந்தச் சூழலிலிருந்து அவர்கள் பவளிமய 

வந்து மகிழ்ந்தளத இப்பயணத்தின்மபாது மநரில் கண்மடன். வரலாற்றறிவும் சிறிது 

பபற்றிருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்ளல. இவ்வளகயில், மகாளவ மரபு ொர் ஆர்வலர் 

ெங்கத்தவர் பபரும் தூண்டுமகாலாக இருந்தனர் என்பதிலும் ஐயமில்ளல. ஏபனனில் 

மாணவர்கள் வரலாற்றுப் பயணம் பற்றிய தங்கள் கருத்துகளை விழியப் பதிவு 

பெய்தளமமய ொன்று. மவடபட்டிக் குைத்துடன், மரபுச் ெங்கத்தினர் தம் பங்களிப்ளப 

முடித்துக்பகாண்டு விளடபபற்றனர். இதுமபான்ற கைப்பணி பதாடரமவண்டும் 

என்பதான எண்ண முடிவு இரு ொரரிடமும் ஏற்பட்டது. 

 

பயணத்தின் இறுதியில் மபரூர்க் மைாயில்: 

பயணத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில், மபரூர்க் மகாயிளலப் பார்த்து ஓரிரு கல்பவட்டுகளைக் 

கண்டறிதலும் ஒரு நிகழ்வாக இருந்தது. மகாயிலின் பதன்புறச் சுவர்களில் ஒன்றிரண்டு 

கல்பவட்டுகளைப் படித்துக்காண்பித்து சில எழுத்துகளை மாணவர்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்திமனன். வடபுறச் சுவரில், நீர்மமலாண்ளம பற்றிய சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு 
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கல்பவட்டு உள்ைது. அளத, ஆர்வமுள்ை சில மாணவர்க்குக் காண்பித்துச் பெய்திளயப் 

பகிர்ந்துபகாண்மடன். 

 

மதவி சிகற என்மறார் அகண: 

13-ஆம் நூற்றாண்டில், கி.பி. 1224-ஆம் ஆண்டு. பகாங்குச் மொழன் வீரராமெந்திரன் 

பகாங்குநாட்ளட ஆண்டுபகாண்டிருந்தான். அது அவனது பதிமனழாவது ஆட்சியாண்டு. 

பநாய்யல் நீர் பபருகி வைமாக ஓடிக்பகாண்டிருந்ததில் வியப்பில்ளல. பநாய்யலின் 

குறுக்மக ஏற்பகனமவ மகாளூர் அளண என்மறார் அளண இருக்கின்றது. இந்நிளலயில், 

மவைாண்ளமத் மதளவக்பகன இன்பனாரு அளண மதளவப்பட்டதன் காரணமாகத் 

மதவிசிளற என்னும் பபயரில் புதியமதார் அளண கட்டப்பபற்றது. இதுவும் அப்பகுதி 

மக்களின் மவண்டுமகாளை ஏற்று அரென் ஆளணயிட்ட பின்னமர நிகழ்ந்தது. புதிய 

அளண, மகாளூர் அளணப்பகுதியின் மமற்பகுதியில் கட்டப்பபற்றதால் மதவி சிளற 

அளண மமட்டிலும், மகாளூர் அளண பள்ைத்திலும் அளமந்தன. மதவி சிளற அளணயில் 

நீர் மதக்கினால் மகாளூர் அளணக்கு நீர் வராது. ஆனால், அரென் தன் ஆளணயில், 

மகாளூரளணக்குச் மெதம் வாராதபடிப் புது அளண கட்டப்படமவண்டும் என்று 

குறிப்பிடுகின்றான். மதவி சிளறயில் நீளரத் மதக்கும்மபாது கீழுள்ை மகாளூர் அளண நீர் 

நிரம்பிய பின்னமர மதக்கமவண்டும் என்று அரென் ஆளணயிடுகிறான். நீர் 

மமலாண்ளமயில் மன்னர் காலத்தில் இருந்த அறமும், அறிவும், அக்களறயும் தற்காலத்மத 

ெற்றும் கற்பளனயிலும் காண இயலா. 

 

ைல்வவட்டின் வபான் வரிைள்:      (ை.வவ.எண்: 116/2004-மைாகவ மா. ைல்வவட்டுைள்) 

1   ஸ்வஸ்திஸ்ரீ திரிபுவனச் ெக்கரவத்திகள் மகாமனரின்ளம 

2   பகாண்டான் மபரூர் நாட்டு புகலிடங் குடுத்த மொ 

3   ழச் ெதுர்மவதி மங்கலத்துச் ெளபயாற்கும் 

4   மபரூர் ஊரார்க்கும் நம்மமாளல குடுத்தபடியா 

5   வது  இவர்கள் தங்களூற்கு நீர்த்தட்டப் பபறமவ 

6   நமக்கு வந்தறிவித்தளமயிலிவர்கள் தங்களூபரல் 

7   ளலயில் மதவி சிளறபயன்கிற அளணயளடத்து வாய்க்காலும் 

8   பவட்டிக் மகாளூரளணக்குச் மெதம் வாராதபடி யவ்வளணக்கு 

9   ப்பின்பாக நீர் விட்டுக்பகாள்ைப்பபறுவார்கைாகவும்........ 

 

முடிவுகர: 

மபரூர்க் மகாயிலும் கல்பவட்டும் பார்த்த, படித்த நல்ல நிளனவுகமைாடு பயணம் நிளறவு 

பபற்றது. மாணவப் பருவத்ளத நிளனவூட்டும் வளகயில், நான் பயின்ற கல்லூரியின் 

நிகழ்காலப் மபராசிரியர், மாணவர் ஆகிமயாருடன் பயணம் நிகழ்ந்தளம மறக்கவியலாப் 

பபாழுது.  

 

 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156. 
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7.  வரீககரைர் ஆட்சியில் ககாங்குநாடு 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

முன்னுகர: 

மகாளவயில் இயங்கிவரும் வாணவராயர் அறக்கட்டளையினர் மாதந்மதாறும் 

நடத்திவருகின்ற அறக்கட்டளைச் பொற்பபாழிவு நிகழ்வுகளில், 2018-ஜூன் மாதச் 

பொற்பபாழிவு மமற்கண்ட தளலப்பில் நிகழ்ந்தது. உளரயாற்றியவர் முளனவர் 

இரா.பஜகதீென் அவர்கள். அச் பொற்பபாழிவில் மகட்ட வரலாற்றுச் பெய்திகளின் பகிர்வு 

இங்மக: 

 

வைாங்கு நாட்டின் வரலாறு: 

தமிழக வரலாற்றில் பகாங்குநாட்டு வரலாறு மிகக் குளறவான ஒன்றாகமவ உள்ைது.  

வரலாற்றுக் காலம் பதாட்டு, பகாங்குநாடு சிறப்பான பண்பாட்ளடக் பகாண்டது 

எனினும் முற்றான வரலாறு அறியப்படாததற்கு வரலாற்ளற பவளிப்படுத்தும் 

முதன்ளமச் ொன்றுகைான  (மூலச் ொன்றுகள்) பல கல்பவட்டுச் ொன்றுகள் 

பவளிவராளமமய காரணமாகும். பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டுகளின் இருபத்தாறாம் 

பதாகுதியில் பகாங்கு நாட்டுக் கல்பவட்டுகள் பதிவாகியுள்ைன. பகாங்கு நாட்டில், 

ஈமராட்டுக்கருகில் அளமந்துள்ை பகாடுமணலில் நடந்த அகழாய்வு பற்றிய அறிக்ளக 

பவளிவரவில்ளல; பதால்லியலாைர் கா.ராஜன் அவர்களுக்குப் பின்னமர அகழாய்வுச் 

பெய்திகள் பவளியாயின. பகாங்கு நாட்டு வரலாற்றுக்குச்  ெமூகத்தில் சிறப்பிடம் அல்லது 

முதன்ளமயிடம் ஏற்படவில்ளல. கல்லூரிகளிலும் வரலாற்றுத்துளறக்கு முதன்ளம 

அளிக்கப்படவில்ளல. மகாளவ கிழார் பதாடங்கிப் பலர் எழுதியுள்ை நூல்களில் 

பகாங்குநாட்டு வரலாறு முழுதாக எழுதப்படவில்ளல. மகாளவ கிழாரின் நூலில், 

பகாங்கு நாட்டின் அரசியல் வரலாறு மட்டுமம காணலாம். மகாளவ கிழார், வீரமகரைளரப் 

பற்றிக் குறிப்பிடவில்ளல. ஆமராக்கியொமி அவர்களின் நூல் ஆங்கிலத்தில் அளமந்து 

விட்டதால் பகாங்குநாட்டின் பபாதுக்குடிகளுக்கு அது எட்டவில்ளல. புதுக்மகாட்ளடப் 

மபராசிரியர் மாணிக்கம் அவர்கள் தமிழில் எழுதியுள்ை நூல் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

வீரமைரைர்: 

வீரமகரைர் பகாங்கு நாடு முழுவளதயும் ஆட்சி பெய்யவில்ளல. பகாங்கு நாட்டின் இரு 

பிரிவுகளுள் ஒன்றான  பதன் பகாங்குப்பகுதிளய ஏறத்தாழ இருநூற்ளறம்பது ஆண்டுகள் 

ஆட்சி பெய்துள்ை வீரமகரைளரப் பற்றி ஆய்வுகள் நளடபபறவில்ளல. 

பதன்பகாங்குப்பகுதி ஒரு சிறிய நிலப்பகுதிமய. பகாங்கு நாட்டின் அடிப்பளட 

வரலாற்ளற அறிய, வீரமகரைரின் பகாடி வழி, ஆட்சிப் பரப்பு ஆகிய பெய்திகளும் மதளவ. 

வீரமகரைரின் கல்பவட்டுகளில் ெக ஆண்டுக் குறிப்புகள் இல்ளல என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு சில கல்பவட்டுகளில் காணப்படுகின்ற வானிளலக் குறிப்புகளைக் 

பகாண்மட வீரமகரைரின் ஆட்சிக்காலம் வளரயளற பெய்யப்படுகின்றது. பழநிக் 

கல்பவட்படான்று, மகாமகத் திருவிழாவுக்கு வீரமகரைர் வழங்கிய பகாளடளயப் பற்றிக் 

கூறுகிறது. வீரமகரை அரென் இவ்விழாவிளன நடத்தியுள்ைான். மகாளவக் கருகில் உள்ை 
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முட்டம் என்னும் ஊர்க் மகாயில் கல்பவட்டு ஒன்றின் துளணயுடனும், பழநிக் 

கல்பவட்டின் துளணயுடனும், மற்ற பகாங்குச் மொழர் வரலாற்ளறயும் இளணத்து 

ஒப்பாய்வு பெய்மத வீரமகரைர் வரலாற்ளற அறிய முடிகின்றது. மொழர்களின் கரூர்ப் பகுதி 

வளர மொழர்களின் மநரடி ஆட்சி இருந்தது. நாமக்கல் பகுதி மழபகாங்கு என 

அளழக்கப்பட்டது.  இப்பகுதியும் மொழர்களின் மநரடி ஆட்சியில் இருந்தது மொழர்களின் 

மநரடி ஆட்சி இருந்த பகுதிளயச் மொழர்கள், வீரமொழ மண்டலம் என்னும் பபயரில் 

அளழத்தனர். 

 

வதன்வைாங்கு: 

மகாளவ, மபரூர், பபாள்ைாச்சி, ஆளனமளல, பகாழுமம் ஆகிய பகுதிகளை 

உள்ைடக்கியது பதன்பகாங்குப் பகுதியாகும். பதன்பகாங்குப்பகுதிளயமய வீரமகரைர் 

ஆட்சி பெய்தனர் என்று முன்னமர குறிப்பிட்டுள்மைாம். இப்பகுதி, பபரும்பாலும் 

மளலகளை ஒட்டிய பகுதியாகும். மமலும், இது வணிகப்பகுதியாகவும் இருந்துள்ைது. 

பாலக்காட்டுக் கணவாயில் அளமந்திருந்த பபருவழியின் வழியாகத் தமிழகத்தின் உள் 

பகுதிகளில்  உமராமானியர் வணிகம் பெய்தளம நாம் அறிந்த ஒரு பெய்தியாகும். 

உமராமானிய நாணயங்கள் மிகுதியும் கிளடத்த பகுதியும் பதன்பகாங்மகயாகும். 

பநாய்யலாறும், அதன் கிளை ஆறுகைான பபரியாறு, சின்னாறு, காஞ்சியாறு, நல்லாறு 

ஆகிய  ஆறுகளும், அமராவதி மற்றும் அதன் துளண ஆறுகைான ெண்முகா நதி, பாம்பாறு, 

மதனாறு, குதிளரயாறு, உப்பாறு, நற்காஞ்சியாறு ஆகிய ஆறுகளும் வைப்படுத்திய பகுதி 

பதன்பகாங்குப் பகுதியாகும். அமராவதிக்களரப் படுளகப் பகுதி களரவழி நாடு என்னும் 

நாட்டுப்பிரிவாக இருந்தது. இது தவிர ளவகாவி நாடு, நல்லூர்க்கா நாடு, மபரூர் நாடு, 

வாயளறக்கா நாடு, வீரமகரை வைநாடு  ஆகிய நாட்டுப் பிரிவுகள் பண்டு இருந்தன. 

 

வீரமைரைர்-மதாற்றம்: 

வீரமகரைர் எந்த மரளபச் மெர்ந்தவர் என்பதில் பல்மவறு கருத்துகள் நிலவுகின்றன. மகரை 

மரபினர் என்பதாகத் பதால்லியல் அறிஞர் மக.வி. சுப்பிரமணிய ஐயர் கருதுகிறார். 

தமிழகத் பதால்லியல் துளற இயக்குநராக இருந்த நடன காசிநாதன், வீரமகரைர் கைப்பிரர் 

மரபினர் எனக் கருதுகிறார். வரலாற்று ஆசிரியர் வீ.மாணிக்கம், வீர மகரைர், மகாக்கண்டன் 

மரபினர் என்று கருதுகிறார். பகாங்கு மண்டலச் ெதகம் வீரமகரைளரப் பாண்டியர் என்று 

குறிப்பிடுகிறது. முற்காலப் பாண்டிய மன்னன் மானாபரணனின் மகன் வீரபாண்டியனுக்கு 

வீரமகரைன் என்னும் பபயர் இருந்தளதயும், இவன் (வீரமகரைன்)  மதுளர அருமக 

இருக்கும் மொழவந்தானில் கட்டுவித்த விண்ணகரத்துக்கு (பபருமாள் மகாயிலுக்கு) 

வீரமகரை விண்ணகரம் என்று பபயர் சூட்டியளதயும் பகாங்குமண்டலச் ெதகம் கூறுகிறது. 

வீரமகரைரின் தளல நகராக முதலில் கடத்தூரும், பின்னர்க் பகாழுமமும் இருந்துள்ைன. 

வீரமகரைரின் கல்பவட்டுகளில் பபரும்பாலானளவ இவ்வூர்களின் மகாயில்களிமலமய 

காணப்படுகின்றன. வீரமகரைர் கல்பவட்டுகள் வட்படழுத்துக் கல்பவட்டுகைாக 

அளமந்தன. வீரமகரைர் கல்பவட்டுகளில் இளறவளன “மகாமதவர்” எனக் குறிப்பிடும் 

மரளபக் காணலாம். இந்த மரபு 10-ஆம் நூற்றாண்டு வளர இருந்துள்ைது. 

 

வீரமைரை அரெர்ைள்: 

வீரமகரைன் என்னும் ஓர் அரென் முதல் அரெனாக அறியப்படுபவன். அவனது இரு 

மகன்கள் வீரமகரைன் அமரபுயங்கனும் வீரமகரை வீரநாராயணனும் ஆவர். 

அமரபுயங்கனின் ஆட்சிக்காலம் 986-1009. வீரநாராயணனின் ஆட்சிக்காலம் 1009-1015.  
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அமரபுயங்கன், மொழப்மபரரென் இராெராென் காலத்தவன். மளல நாட்டுடன் மபார் 

பெய்யமுளனந்த இராெராென், அமரபுயங்களன பவற்றிபகாண்ட பின்னமர மளல 

நாட்டின்மமல் மபார் பதாடுத்தான். இந்த அமரபுயங்கன் பாண்டியன் ஆவான். (கட்டுளர 

ஆசிரியர் குறிப்பு:  மமமல பொன்ன பொற்பபாழிவாைரின் கருத்து, தமிழகத் பதால்லியல் 

துளறயின் “மகாளவ மாவட்டக் கல்பவட்டுகள்” நூலில் சுட்டபபற்ற பெய்தியிலிருந்து 

முற்றிலும் மாறுபடுகிறது. இந்நூலில், வீரநாராயணன் மூத்தவனாகவும், அமரபுயங்கன் 

இளையவனாகவும் குறிக்கப்பபறுகிறார்கள். ஆட்சிக் காலமும் முளறமய 957-968, 967-990 

எனத் தரப்பட்டுள்ைது. தந்ளதயின் பபயர் வீரமகரைன் என்பதில் முரண்பாடு இல்ளல. 

பொற்பபாழிவாைரும், நூலின் பதிப்பாசிரியர்களும் தனித்தனிமய ொன்றாதாரங்களின் 

அடிப்பளடயிமலமய இக்கருத்துகளைச் பொல்லியிருக்கமவண்டும்.) 

 

பொற்பபாழிவாைர் கூற்றுப்படி வீரமகரை அரெர்கள் வரிளெ: 

வீரமகரைன் 

வீரமகரைன் அமரபுயங்கன்    986-1009 

வீரமகரை வீரநாராயணன்     1009-1015 

வீரநாராயணன் வீரமகரைன்   1015-1044    

                இவன் பபயரால் மகாளவ, வீரமகரைநல்லூர் என அளழக்கப்பபற்றது. 

                இவன், 1044-இல் மொழன் முதலாம் இராொதித்தனால் பகால்லப்படுகிறான். 

வீரநாராயணன் அதிெய மொழன் 1044-1076 

அதிெய மொழன் வீரநாராயணன் 1076-1093 

வீரமகரைன் அதிராஜராஜன் 1093-1116   

                மமற்படி வீரநாராயணன் வீரமகரைனின்  மகன். 

அதிராஜராஜன் ஸ்ரீ ராஜராஜன்  1116-1153 

ராஜராஜன் கரிகாலன்           1153-1165 

 

வீரமகரைன் அதிராஜராஜனின்   (1093-1116) கல்பவட்டு ஒன்றில் காணப்படுகின்ற  

வானிளலக் குறிப்பின் அடிப்பளடயில், இவன் ஆட்சியிலமர்ந்த ஆண்ளடக் 

கணித்துள்ைனர். இவனும் மொழன் முதலாம் குமலாத்துங்கனும் நண்பர்கள். இவன், 

திருக்கண்ணபுரம் மகாயிலுக்கு 1104, 1106 ஆகிய ஆண்டுகளில் இருமுளற 

பகாளடயளித்துள்ைான். இவனுளடய மகன் அதிராஜராஜ ஸ்ரீ ராஜராஜன் (1116-1153), 

இருகூர்ச் பெப்மபடு வழங்கியவன். இவனுளடய இருபத்மதழாம் ஆட்சியாண்டு வளர 

இவனது கல்பவட்டுகள் கிளடத்துள்ைன. இருகூர்ச் பெப்மபட்டிளனப் படித்துச் 

பெய்திளய பவளியிட்டவர் பதால்லியல் அறிஞர் பூங்குன்றன் ஆவார். இந்த ஏட்டில் 

பள்ளிப்பளட பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகிறது. 

 

வீரமைரைர் ஆட்சியில் அரசு நிருவாைம்: 

மவள் எனப்பட்ட தளலவர்கள் இருந்தனர். வஞ்சி மவைான் என்பவனின் பபயர் கடத்தூர், 

பகாங்கூர், ஆளனமளல ஆகிய ஊர்க் கல்பவட்டுகளில் காணப்படுகிறது. ஊர்களின் 

தளலவர்கள் காமுண்டன் அல்லது காமிண்டன் என அளழக்கப்பட்டனர். ஒவ்பவாரு 

ஊருக்கும் ஊரளவ ஒன்றும் இருந்தது. ஊரளவயின் உறுப்பினர் ஊராளி 

என்றளழக்கப்பட்டார். மன்றாடிகள் என்மபார் இருந்துள்ைனர். மன்றுக்குரியவர் மன்றாடி. 

(மகாளவ மாவட்டக் கல்பவட்டுகள் நூலில், பதிப்பாசிரியர்கள் மன்றாடி என்பதற்குத் 

தரும் விைக்கம்:  மன்றாட்டு, மன்றாட்டுக் காணி, மன்றாட்டுப்மபறு ஆகியன கால்நளட 



 55 

வைர்ப்புச் ெமூகத்திலிருந்து வந்த ஊர் வருவாயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட பங்கு 

முளறயாகும். கால்நளட வைர்ப்புச் ெமூகத்மதாடு பதாடர்புளடய மன்றம் என்ற 

பொல்லிலிருந்து மன்றாட்டு வந்தது. மன்றாட்ளட நிருவகிப்பவன் மன்றாடி 

எனப்பபற்றான்.) வீரமகரைர் ஆட்சியில், கடத்தூரில் நிளலப்பளட ஒன்று இருந்துள்ைது. 

இது, நிளலநின்ற ஆயிரவர் பளட என்னும் பபயர் பகாண்டிருந்தது. பளடத் தளலவர்கள் 

“பளடவைவஞ் பெய்வார்”  என்று கல்பவட்டுகளில் குறிப்பிடப்பபறுகிறார்கள். 

வீரமகரைர் காலத்திலிருந்து கடத்தூர்க் மகாயிலில் மதவரடியார் இருந்துள்ைனர். 

 

மமற்படிச் பெய்திகளைச் சுட்டும் கல்பவட்டு வரிகள் கீமழ: 

1                ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மகா அதிராஜராஜ மதவற்கு …………………வீரமகரை வலநாட்டு 

நன்னனூர் ஆளுளடயார் நக்காண்டாற்கு மமற்படியூரில் பவள்ைாைந் வட்டமணியனான 

அதிராெராெ வஞ்சி மவைாந்…….. 

                 ஆளனமளலக் கல்பவட்டு (AR 214 / 1927-28) 

 

2                ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வீரநாராயண மதவற்கு யாண்டு மூந்றாவது கடற்றூ[ர்] இருக்கும் 

வதிைார் ெந்தந் மபாத்தநாந மருதக்காமிண்டந் ……… 

                 கடத்தூர்க் கல்பவட்டு 

 

3                ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வீரநாராயண மதவற்கு யாண்டு மூந்றாவது கடற்றூர்மந்றாடிகளில் 

காவன் பொக்கனான….. 

                 கடத்தூர்க் கல்பவட்டு 

 

4                ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வீரநாராயண மதவற்கு யாண்டு மூந்றாவது கடற்றூர் 

                 நிளல நின்ற ஆயிரவற்கு நாயகஞ் பெய்வார்களில்….. 

                கடத்தூர்க் கல்பவட்டு 

 

5               ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வீரநாராயண மதவற்கு யாண்டு மூந்றாவது திரு 

                 மருதுளடயார் மதவரடியாரில் பொக்கந் பவம்பிமயந் … 

                கடத்தூர்க் கல்பவட்டு 

 

பகாங்கு நாட்டில் வீரமகரைர்தாம் மவைாண்ளமக்கு அடித்தைம் அளமத்தவர்கள். 

பதன்பகாங்கில் இரு பூ (இரண்டு மபாகம்) பநல் விளைந்ததாகக் கல்பவட்டுக்குறிப்பு 

உள்ைது. மன்னளற என்று பகாங்கு நாட்டுக் கல்பவட்டுகளில் ஒரு குறிப்பு 

காணப்படுகிறது. இது, மொழ நாட்டுக் கல்பவட்டுகளில் பயிலும் மயக்கல் அல்லது 

வயக்கல் என்னும் பொல்லுக்கு மநரானது என்று கருதப்படுகிறது. மவைாண்ளமக்குத் 

தகுதியாக்கும் வளகயில் புன்பெய் நிலங்களைத் திருத்துதலும் திருத்தப்பட்ட நிலமுமம 

மயக்கல் எனப்பட்டது. இவ்வளக மயக்கல் நிலங்கள் பகாங்குநாட்டில் மன்னளற என 

வழங்கப்பட்டன. மகாயம்புத்தூர், மபரூர், பகாழிஞ்சிவாடி, களரப்பாடி, ஆளனமளல 

ஆகிய ஊர்களில் மன்னளறகள் இருந்துள்ைனவாகக் கல்பவட்டுகள் வாயிலாக 

அறிகிமறாம். வீரமகரைர் ஆட்சியின்மபாது, பாென வாய்க்கால்கள் அளமக்கப்பட்டு 

மவைாண் பதாழில் வைம் பபற்றது. இவ்வாய்க்கால்கள் வதிகள் என அளழக்கப்பபற்றன. 

இளவ சிறு வாய்க்கால்கள். மபரூர், பகாழுமம், களரப்பாடி, ஆளனமளல ஆகிய 

ஊர்க்கல்பவட்டுகளில் வதிகள் பல இருந்தளமளய அறிகிமறாம். பழநிக்கருகில் 
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மபாடுவார்பட்டியில் 10-11-ஆம் நூற்றாண்டுத் தூம்பு கண்டறியப்பட்டுள்ைது. பபருங்குை 

வாய்க்கால், பபருந்தூம்பு ஆகிய பபயருளடய இடங்கள் பழநிப் பகுதியில் இன்றும் 

உள்ைன. 

 

வணிைம்: 

வீரமகரைர் ஆட்சியின்மபாது, வணிகமும் சிறப்பான நிளலயில் நிளலயில் இருந்துள்ைது. 

பழநி, மொமவார்ப்பட்டிக் கல்பவட்டுகளில் திளெ ஆயிரத்து ஐந்நூற்றுவர், வைஞ்சியர் 

பற்றிய குறிப்புகளையும், ஆளனமளலக் கல்பவட்டில் மடிளக என்னும் வணிகக் 

களடத்பதருக்கள் பற்றிய குறிப்பிளனயும் காண்கிமறாம். வியாபாரி என்னும் பொல்லும் 

பல கல்பவட்டுகளில் காணக்கிளடக்கிறது.  பவள்ைலூர் பகுதியில் பவற்றிளல ஏற்றுமதி 

நளடபபற்றது. பவள்ைலூர் வணிகர் ஒருவர் பவற்றிளலளயச் மொழ நாட்டுக்குச் பென்று 

மெர்ப்பித்ததற்காக அவருக்கு வீரமகரை அரென் காணித் தன்மமும், வீட்டில் நளடபபறும் 

சிறப்பு நிகழ்வுகளில் ெங்கு ஊதிக்பகாள்ைவும், பச்ளெப் பிடாம் (பட்டாளட?) 

மபார்த்துக்பகாள்ைவும், வீட்டுக்கு இரண்டாம் நிளல (மாடி) எடுத்துக்பகாள்ைவும் 

உரிளமகளை வழங்குகிறான்.  இந்த உரிளமகள் மக்களுக்கும், மருமக்களுக்கும் மெர்த்து 

அளிக்கப்படுகின்றன. இச்பெய்தி இருகூர்ச் பெப்மபட்டில் உள்ைது.  

 

இருகூர்ச் வெப்மபட்டின் சில வரிைள்: 

                . . . . . அமரபயங்கரப் பபருமாள்ளுக்கும் இவர் பாட்டந்மார் பெய்த பணி   

பவள்ைலூர் பவற்றிளல பகாளுப்ப[சு]ங்காய் இளவய் உள்படச்   மொழநாட்டு[க்]கு  

மபாய் குடுத்த பணிக்கு . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

இவந்நுக்கு குடுத்த வரிளெ ஆண் வழிக்கு ஒற்ளறச் ெங்கு ஊதி வருவிதாகவும் பபண் 

வழிக்கு  இரட்ளடச் ெங்கு ஊதி வருவிதாகவும் ....../.பச்ளெப்          பிடாம் மபாற்பாநாகவும் 

இவந் அகம்      இரண்டாநிளல எடுத்து ொந்து இட்டுக்பகாள்ைப் பபறுவாநாகவும் . . .      

நம் ஓளல குடுத்மதாம் 

 

நாணயங்ைளும், முைத்தல் அைவுைளும்: 

வீரமகரைர் அவர்களின் ஆட்சிக்க்காலத்தில் அச்சு, பபான் என்னும் நாணய வளககளைப் 

பயன்படுத்தினர். இந்த அச்சு, பின்னர்க் பகாங்குச்மொழர் காலத்தில் பழஞ்ெலாளக அச்சு 

என்னும் பபயர் பபற்றது. பநல்ளல அைக்க முகத்தல் அைளவகைான மா, கலம், தூணி 

ஆகியனவும்,  கருவிகைாகப் பரமகெரிக்கால், சூலக்கால் ஆகியனவும் 

பயன்பாட்டிலிருந்தன. 

 

நைரங்ைள்: 

வீரமகரைர் ஆட்சியின்மபாது, பழநி, மபரூர் ஆகிய மாநகர்களும், முப்பது சிறு நகரங்களும் 

இருந்தன. 

 

ெமயம்: 

மொமவார்ப்பட்டியில் இருக்கும் அமரபுயங்கீசுவரர் மகாயிலும், முட்டமான அமரபுயங்க 

நல்லூரில் (தற்மபாளதய பபயர் மபாளுவாம்பட்டி) இருக்கும் நாகீசுவரர் மகாயிலும், 

கடத்தூரில் இருக்கும் மருதீெர் மகாயிலும் வீரமகரைர் கட்டுவித்ததாகக் கருதப்படுகின்றன. 

கடத்தூரில் உள்ை மருதீெர் மகாயில் அமராவதி ஆற்றங்களரயிமலமய கட்டப்பபற்றுள்ைது. 
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கருவளறயிலிருக்கும் இலிங்கத்திருமமனி மரத்தாலானது. 13-ஆம் நூற்றாண்டில், 

பகாங்குச்மொழனான வீரராமெந்திரனின் ஆட்சிக்காலத்தில் ெமணக்மகாயில்கள் பல 

ளெவக்மகாயில்கைாக மாற்றப்பட்டன. எனமவ, வீரமகரைர் ஆட்சியின்மபாது ெமணம் 

மெதமுறவில்ளல எனலாம். 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ. 

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156. 

 



 58 

8.  கோம்லமக் கல்யாணம் என்ற விலையாட்டின் கவர் 

—  முகைவர் ெ.ைண்மணி ைமணென் 

 

 

முன்னுகர:  

பண்ளடத் தமிழர் விளையாட்டுக்களில் பபாம்ளமக் கல்யாணமும் ஒன்று. 

இவ்விளையாட்டு பற்றிய பெய்திகள் பண்ளடத் தமிழ் இலக்கியங்களில் எவ்வாறு 

சித்தரிக்கப்படுகின்றன? என்பனன்ன பபயர்கள் பபறுகின்றன? எந்தக் காலத்தில் 

பகாண்டாட்டம் பதாடங்கியது? காலமாற்றம் ஏற்பட்டதா? மபான்ற வினாக்களின்  விளட 

காணும் முகமாக இக்கட்டுளரச் பெய்திகள் அளமகின்றன. 

 

வபாம்கமக் ைல்யாணம் பற்றிய முதற்வெய்தி: 

கபிலரின் குறிஞ்சிக்கலிப் பாடலில் பபாம்ளமக் கல்யாணம் பற்றிய பெய்தி இடம் 

பபறுகிறது. 

 

               ”சுடர்விரி விளனவாய்ந்த தூளதயும் பாளவயும்  

               விளையாட ……………………………………….. 

               …………………………………………………………. 

               ளதயில் நீராடிய தவந்தளலப் படுவாமைா  

               ………………………………………………………….. 

               பபாய்தல் மகளையாய்ப் பிறர்மளனப் பாடிநீ  

               எய்திய பிறர்க்கீத்த பயம்பயக் கிற்பமதா 

               ………………………………………………………….. 

               சிறுமுத்தளனப் மபணிச் சிறுமொறு மடுத்துநீ  

               நறுநுத லவபராடு நக்கதுநன் கிளயவமதா   “(பா- 59-அடி-5-21) 

 

என்று தளலவன் ளதந்நீராடிய தளலவிளயப் பார்த்துக் மகட்கிறான். என் காதளல ஏற்றுக் 

பகாள்வமத நீ மநாற்றதன் பயன் ஆகும் என்பது அவன் கருத்து.  

 

அவள் சிறுவயதில் மவளலப்பாடு  அளமந்த ஒளி வீசும் பாளவளய ளவத்து 

விளையாடினாள். அத்துடன் பாளவ மநான்பிற்காக பிறர் மளனக்கட் பென்று 

ஐயமமற்றாள். பின்னர் அளதச் ெளமத்து ஆயத்தார்க்கும் பகாடுத்துத் தன்னுளடய 

பாளவக்கும் ஊட்டினாள். தன்பனாத்த மதாழியமராடு அவள் இந்மநான்ளப விளையாடிச் 

பெய்தமத தளலவன் இங்கு நளகப்புக்குரியது என்கிறான். விரும்பியபடி மணமுடித்து 

வாழ்வதற்காக மநாற்கும் பாளவ மநான்பில் சிறுமுத்தளனயும் புளனந்து; மபணி வைர்த்து; 

அவனுக்கு மவபறாருத்தியின் மகளைக் மகாடற்கு; விருந்து ெளமத்துச் பெய்த 

விளையாட்டு பபாம்ளமக் கல்யாணம் என்பது குறிப்பாகப் புலப்படுகிறது. இச் 

சிறுமுத்தளனக் குழமகன் என்கிறார் நச்சினார்க்கினியர். 
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நீலமகசியில் இடம்பபறும் பாடல்(பா-408) இத்தகு பாளவளயக் குழமணர் என்கிறது. 

அதற்கு ளக, கால் முதலியன இரா என்றும் பபா.மவ.மொமசுந்தரனார் விைக்கம் தருகிறார். 

 

அம்பாவாடல்; பாகவ மநான்பு; கதந்நீராடல்: 

பரிபாடலில் இந்மநான்ளப நல்லந்துவனார் அம்பாவாடல் என்கிறார். அது   மார்கழி 

மாதத்தின் திருவாதிளர நட்ெத்திரத்து முழுமதி நாளில் பதாடங்கியளம.  

 

               “பனிப்படு ளபதல் விடுதளலப் பருவத்து 

               ஞாயிறு காயா நளிமாரிப் [பிற்குைத்து    

               மாயிருந் திங்கள் மறுநிளற ஆதிளர  

               விரிநூல் அந்தணர் விழவு பதாடங்க  

                ………………………………………………. 

               அம்பாவாடலின் ஆய்பதாடிக் கன்னியர் 

               ……………………………………………………... 

               தாயருகா நின்று தவத்ளதந் நீராடுதல்  “(பா-11அடி- 75-91) 

 

என்ற பாடலடிகளில் பதளிவாகச் பொல்லப்பட்டுள்ைது. குளிரால் நடுங்குகின்ற 

முன்பனிப் பருவத்தில் சூரியனின் பவம்ளம தாக்காத களடமாரிளய உளடய மார்கழி 

மாதத்தில் திருவாதிளர நட்ெத்திரத்து முழுமதிநாளில் அந்தணர் விழாளவத் பதாடங்கினர். 

அவ்விழா ளதமாதம் முழுவதும் பதாடர்ந்ததால் ளதந்நீராடல் என்றும் அளழக்கப்பட்டது. 

அம்பாவாடும் பபண்கள் தம் தாயரின் அருகில் இருந்து ளதந்நீராடுவளதத் தவம் என்மற 

பொல்வதால் அதுமவ பாளவ மநான்பாகிறது. 

 

மார்கழி மாதத்து மதிநிளறந்த நன்னாளிமலமய ஆண்டாள் பபண்களை நீராட 

அளழக்கிறாள் என்பதும் மநாக்கத்தக்கது (திருப்பாளவ-பா-1) 

 

அழகிய பாளவ பெய்து நீராடி வழிபட்டளமமய அம்பாவாடல் என்னும் பபயர் அளமயக் 

காரணம் எனலாம். அம்+பாளவயாடல் எனப் பிரித்துப் பபாருள் பகாள்ை வழியுள்ைது. 

‘பாளவயாடல்’ என்னும் பதாடர் ெங்க காலத்திமலமய  தமிழரின் முயற்சிச் சுருக்கம் 

காரணமாக ‘பாவாடல்’ என்று சுருங்கி இருக்க மவண்டும். 

 

திருபவம்பாளவப் பாடல்கள் அளனத்தும் ‘ஏமலாபரம்பாவாய்‘ என்று விளித்துப் 

பாடியுள்ைளம; பார்வதிமதவிளயப் பாளவயாக்கி அவர்கள் வழிபட்ட பெயளலப் 

புலப்படுத்துகிறது. வழிபாட்டிற்கு அளமந்த திருவுருளவமய ‘பாளவ’ என்று 

அளழத்ததாக ப.இராமநாதபிள்ளை தன் விைக்கவுளரயில் கூறியுள்ைார்.  

 

ளவணவத்திலும் பபண்கள் நீராடி ெக்திக்குப் பாளவ பெய்து மநாற்றுக் பகாண்டாடினர். 

திருப்பாளவப் பாடல்கள் அளனத்தும் ‘ஏமலாபரம்பாவாய்‘ என்று முடிவது பாளவ 

வழிபாட்டின் எதிபராலிமய ஆகும். பாகவதமும் ராளத முதலிய மகாகுலத்துப் பபண்கள் 

ெக்தியின் பாளவ பெய்து வழிபட்டளமளயப் மபசுகிறது. 

 

               “நாமும் நம் பாளவக்குச் பெய்யும் கிரிளெகள் மகளீமரா”(பா-2)  
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என்னும் திருப்பாளவப் பாடலடி ஆண்டாள் பாளவ பெய்து வழிபட்ட மரளபச் 

சுட்டுகிறது. 

 

மார்ைழி நீராடல்:  

பக்தி இயக்க காலத்தில் அம்பாவாடல் மார்கழி நீராடல் என்று பபயர் மாற்றம் 

பபற்றதுடன்; ளதந்நீராடல் தனிப்பபாருளும் சிறப்பும் பபற்றது. ஆண்டாளின் 

திருப்பாளவ,  

 

               ”மார்கழி நீராட மகிழ்ந்மதமலா பரம்பாவாய்”(பா-4); 

 

என்ளகயில் ‘மார்கழி நீராடல்’ என்னும் புதுப்பபயர் வழக்கு மதான்றியளம பதளிவு. 

பின்னர் ளதபயாரு திங்களும் தளரவிைக்கித் தன்மண்டலமிட்டு மாசி முன்னாள் வளர 

‘மவங்கடவற்கு என்ளன விதிக்கிற்றிமய’ என்று பதாழுவதாக நாச்சியார் திருபமாழி 

அளமந்துள்ைது. பவள்வளரப்பதன் முன்னம் துளறபடிந்து மநாற்றாலும் அது பாளவ 

வழிபாடாகச் சுட்டப்படவில்ளல. காமளன வழிபட்டுத் திருமாளலச் மெர மநாற்பதாகமவ 

அளமகிறது.  

 

மாணிக்கவாெகரின் திருபவம்பாளவயும் பபண்கள் கூடி நீராடுவளதப் பன்னிப் பன்னிப்  

பல பாடல்களில் பாடிய பிறகு இறுதியில், 

 

               “மபாற்றியாம் மார்கழிநீ ராமடமலா பரம்பாவாய்”(பா-20) என முடிகிறது. 

 

மார்கழி நீராடல், ளதந்நீராடல் என்று இருமவறு பகாண்டாட்டமாகத் திரிந்தளமயால் 

பக்தி இயக்கத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில்; பாளவமநான்பு  திருவாதிளர நட்ெத்திரத்தன்று 

பதாடங்கியளம மாறி; மார்கழி முதலிலிருந்மத பதாடங்கியளம புலனாகிறது. இதனால் 

அம்பாவாடல் என்ற ளதந்நீராடல் மார்கழி நீராடலாகச் சுருங்கி மாறிய பாளவமநான்பின் 

வரலாறு பதளிவாகிறது. 

 

அம்பாவாடல் நிைழ்ச்சிைள்: 

விழா பதாடங்கியவுடன் முப்புரி நூலணிந்த மவதியர் பபாற்கலங்களில் பலிப்பபாருளை 

ஏந்தி மவதபநறிப்படி நீர்க்களரயிமல முள்ளும் இல்லாச் சுள்ளி எரிமடுத்துத் தீ வைர்த்தனர். 

பபண்கள் ளவகளறயில் நீராடினர். 

 

               “புரிநூல் அந்தணர் பபாலங்கல மமற்ப  

               ………………………………………………….. 

               ……………………..உளறசிளற மவதியர்  

               பநறிநிமிர் நுடங்கழல் மபணிய சிறப்பில்  

               ளதயல் மகளிர் ஈரணி புலர்த்தர... “(பரிபாடல்-பா-11-அடி-79-86) 

 

என்று அம்பாவாடல் நிகழ்ச்சிகள் நல்லந்துவனார் பாடலில் விரித்துச் 

பொல்லப்படுகின்றன. ளவளகக்களரயில் ளதந்நீராடிய பபண்கள் மவதியர் வைர்த்த தீயின் 

அருகில் வந்து தம் ஆளடபுலர்த்தி நின்றனர் என்று காட்சி பதாடர்கிறது. பூதந்மதவனாரின்,      
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               “பபரும்புலர் விடியலின் விரும்பிப் மபாத்தந்து  

               தளழயும் தாரும் தந்தான் இவபனன  

               இளழயணி ஆயபமாடு தகுநாண் தளடஇத்  

               ளதஇத்  திங்கள் தண்கயம் படியும்  

               பபருந்மதாட் குறுமகள் …………”(பா-80)  நற்றிளண 

 

எனும் பாடல் தனக்குத் தளழயும், தாரும் தந்த தளலவளன எண்ணித் ளதந்நீராடிய 

தளலவிளயக் காட்சிப்படுத்துகிறது. 

 

எருளம மாடுகளை மமய்ச்ெலுக்குக் கிைம்பும் விடிகாளலப் பபாழுதில் தளலவி தன் 

மதாழியமராடு குைத்தில் படிந்து மநான்பாற்றினாைாம். பபண்கள் பலரும் ளதமாதத்தில் 

ஒருங்கு நீராடும் குளிர்ந்த குைத்ளத ஐங்குறுநூறு பரத்தளம மமற்பகாண்ட தளலவன் 

மார்புக்கு உவளம ஆக்குகிறது. 

 

               “நறுவீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும்  

               ளதஇத் தண்கயம் மபாலப்  

               பலர் படிந்துண்ணும் நின் பரத்ளத மார்மப “(பா-84)  

 

எனும் பாடலடிகள் நீராடும் குைத்திற்குச் சிறப்பளிப்பதன் மூலம் மநான்பியற்றும் 

பபண்களின் பபருக்கத்ளதயும், மநான்புக்காலத்ளதயும் நமக்குத் பதளிவாகத் தருகின்றன.   

 

பாளவ மநான்பின் மபாது தானத்ளதயும், பிச்ளெளயயும் குளறயின்றிக் கூடியமட்டும் 

பெய்து மநாற்றனர். 

 

               “ஐயமும் பிச்ளெயும் ஆந்தளனயும் ளககாட்டி  

               உய்யுமா பறண்ணி உகந்மதமலா பரம்பாவாய்”(பா-2) 

 

எனும் திருப்பாளவ அடிகள் மநாக்குக. 

 

இளறவிளயப் பாளவயாகச்பெய்து; அவளிடம் விரும்பும் கணவளரப் பபறமவண்டும் 

என்றும், நிலவுலகிற்கு மளழ மவண்டும் என்றும் மவண்டினர். 

 

               “உன்னடியார் தாள் பணிமவாம் ஆங்கவர்க்மக பாங்காமவாம் 

               அன்னவமர என்கணவ ராவார் அவருகந்து  

               பொன்ன பரிமெ பதாழும்பாய்ப் பணி பெய்மவாம்” 

 

என்று திருபவம்பாளவ மநான்பிகள் பாளவளயத் துதிக்கின்றனர்.    

 

               “.......................................நந்தம்ளம ஆளுளடயாள்  

               தன்னிற் பிரிவிலா எங்மகாமான் அன்பர்க்கு  

               முன்னி அவள்நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருமை  

               என்னப் பபாழியாய் மளழமயமலா பரம்பாவாய் “ 
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என்பது மாணிக்கவாெகரின்  திருபவம்பாளவ. இளறவனுக்கு முன்னர் இளறவியின் 

அருள் வந்து மெர்வது மபால் மளழவந்து மெர மவண்டுகின்றனர். ஆண்டாளும், 

 

               “ஆழியுள் புக்கு முகந்துபகாடு ஆர்த்மதறி  

               ஊழிமுதல்வன் உருவம்மபால் பமய்கறுத்து  

               ஆழிமபால் மின்னி வலம்புரிமபால் நின்றதிர்ந்து  

               தாழாமத ொரங்க முளதத்த ெரமளழ மபால்  

               வாழ உலகினில் பபய்திடாய்... “  

என்று மளழ மவண்டுகிறாள். 

 

பரிபாடலும் அம்பாவாடும் மபாது,   ”பவம்பாதாக வியனில வளரப்பபன“ (பா-11-அடி-

80) பபண்கள்  மவண்டியதாகச் பொல்கிறது. 

 

அம்பாவாடலும் ெமயமும்: 

மார்கழி மாதத்துத் திருவாதிளரயன்று பதாடங்கிய விழாவிற்குரிய பதய்வம் 

சிவபபருமான் என்று பபா.மவ.மொமசுந்தரனார் பரிபாடல் உளரயில்  கூறியிருப்பினும்; 

பாளவ மநான்பிற்குரிய பதய்வமாகிய பார்வதிக்குப் பாளவ பெய்து மநாற்றார்கள் என்று 

பாடலடிகள் உணர்த்துவது கண்மடாம்.  

 

திருபவம்பாளவக்கு விைக்கவுளர கூறும் ப.இராமநாதப்பிள்ளை இது ‘மாதிருக்கும் 

பாதியன் விழா’ என்று பொல்லித் பதாடர்ந்து சிவெக்திக்கு உரியபதன்கிறார். ெக்திளயப் 

பாளவயாகக் பகாண்டு வழிபட்டளமளய ஆண்டாளிடமும் காண்கிமறாம். இங்கு ளெவ 

ளவணவப் மபாட்டியால் தான் திருவாதிளரயன்று பதாடங்கிய விழா மார்கழி முதல் 

மததியிலிருந்து பகாண்டாடப்பட்டமதா என்னும் ஐயம் எழுகிறது. 

 

முடிவுகர: 

திருவாதிளர முழுமதிநாளில் பதாடங்கி அம்பாவாடல் என்று அளழக்கப் பட்ட 

ளதந்நீராடலின் மபாது பபண்கள் விடியுமுன் நீர்த்துளறக்குச் பென்று நீராடிப் பாளவ 

பெய்து வழிபட்டனர். அந்தணர்கள் மவதமந்திரம் கூறித் தீமுளற வழிபாடும் பெய்தனர். 

பபண்கள் ஐயமமற்று மநான்பிருந்தனர். பாளவ மநான்பு ளதமாத இறுதிவளர 

பதாடர்ந்தது. பக்திஇயக்கக் காலத்தில் மார்கழி நீராட்டு என்று பாளவமநான்பு சுருங்கியது. 

ளதந்நீராடல் தனிபயாரு மபாக்கில் காமளன மநாக்கி வழிபடுவதாய் அளமந்தது. 

சிறுபிராயப் பபண்கள் மெர்ந்து பாளவமநான்பின் மபாது சிறுமுத்தன் என்று சீராட்டிப் 

பாராட்டி விருந்தயர்ந்து தன் குழமகனுக்குப் பபண்மகட்டு விளையாடிய மபாக்கிலிருந்மத 

பபாம்ளமக் கல்யாணம் மதான்றியது. 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு: முளனவர் ெ.கண்மணி கமணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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9.  கதவாரத்தில் இராவணன் 

—  விக்கி ைண்ணன் 

 

 

இராவணன் என்று பொன்னாமல நம்மில் பலருக்கும் இராமாயணக் களதகள் 

ஞாபகத்துக்கு வரும். மதவார காலத்தில் இராவணன் என்று பொன்னால் ளெவ 

அடியார்களுக்குக் ளகலாயத்ளத தூக்கிய காட்சி தான் ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கிறது. அதன் 

தாக்கத்தில் திருநாவுக்கரெரும், திருஞானெம்பந்தரும் தனது பதிகங்களில் மாறி மாறி 

இராவணளனப் பற்றி பாடியுள்ைனர்.  

 

அப்பரும் ெம்பந்தரும் முளறமய 

ஒவ்பவாரு தலங்களிலும் பத்து பாடல்கள் 

பாடியுள்ைனர். அதில் அப்பர் தனது 

பத்தாவது பாட்டில் இராவணன் 

ளகலாயத்ளத தூக்கிய காட்சிளய 

ஒவ்பவாரு தலங்களிலும் விவரிக்கிறார். 

இமதமபான்று ெம்பந்தரும் தனது 

எட்டாவது பாட்டில் இராவணன் 

ளகலாயத்ளத தூக்கிய காட்சிளய 

விவரிக்கிறார். இருவரும் கிட்டத்தட்ட 

தாங்கள் பாடிய 90 ெதவீத தலங்களில் 

இக்காட்சிளய விவரிக்கின்றனர்.  

இராவணன், கரிய அரக்கன், 

பதன்னிலங்ளகயின் மன்னன் எனப் 

பலவாறு குறிப்பிடப்படுகிறான்.  

 

அப்பர் தனது பாடலில், "சிவந்த 

கண்களுடன் ளகலாயத்ளதத் தூக்கும் 

அரக்கனின் பெயலால் நிளலகுளலந்த பார்வதியின் நிளலகண்டு, தனது காலின் 

பபருவிரளல ஊன்றி அந்த நடுக்கத்ளத மபாக்குகிறார். இதனால் இராவணனின் 10 

தளலயில் சில பநாறுங்குகின்றன. அவ் வலிளயப் மபாக்க இராவணன் வீளண மீட்டிப்  

பாடுகிறான். அந்த இளெயில் மயங்கிய சிவன் இராவணளன ஆட்பகாள்கிறார்".  

 

ெம்பந்தர் தனது பாடலில்," கர்வத்தால் ளகலாய மளலளயத் தூக்கிய அரக்கனின் பெயளல 

கண்டு, அவன் ஆணவத்ளத அடக்க சிவன் தன் பபருவிரளல ஊன்றுகிறார். இதனால் 

இராவணனின் தளலகள் சிதறுகின்றன. நிளலகுளலந்த இராவணன், தன் பெயளல 

மன்னிக்குமாறு வீளண மீட்டிப்  பாடுகிறான். அந்த இளெயில் மயங்கிய சிவன் 

இராவணளன ஆட்பகாள்கிறார்."  
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இருவருமம ஒமர களதளய பவவ்மவறு வடிவில் சித்தரிக்கின்றனர்.  இருவரின் 

பாடல்களுள் சில..  

திருநாளக காமராணத்தில் அப்பர் பாடிய பாடல்;  

"கருமலி கடல்சூழ் நாளகக் காமராணர் கமல பாதத் 

பதாருவிரல் நுதிக்கு நில்லா பதாண்டிறல் அரக்க னுக்கான் 

இருதிற மங்ளக மாமரா, படம்பிரான் பெம்பபா னாகந் 

திருவடி தரித்து நிற்கத் திண்ணம்நாம் உய்ந்த வாமற."  

 

ளகலாயத்தில் அப்பர் பாடிய பாடல்;  

"கற்றனன் கயிளல தன்ளன காண்டலும் அரக்கன் ஓடி 

பெற்றவன் எடுத்த வாமற மெயிளழ அஞ்ெ ஈென் 

உற்றிளற ஊன்றா முன்னம் உணர்வழி வளகயால் விழுந்தான் 

மற்றிளற ஊன்றி னாமனல் மறித்துமநாக் கில்ளல யன்மற."  

 

திரு அமனகதங்காவதம் தலத்தில் ெம்பந்தர் பாடிய பாடல்;  

"ஈர மமதுமில னாகி பயழுந்த இராவணன் 

வீர மமதுமில னாக விளைத்த விலங்கலான் 

ஆரம் பாம்ப தணிவான்றன் அமனகதங் காவதம் 

வார மாகிநிளன வார்விளன யாயின மாயுமம"  

 

திருநளறயூர் தலத்தில் ெம்பந்தர் பாடிய பாடல்;  

"களரயார் கடல்சூழ் இலங்ளக மன்னன் கயிளல மளலதன்ளன 

வளரயார் மதாைா பலடுக்க முடிகள் பநரித்து மனபமான்றி 

உளரயார் கீதம் பாட நல்ல வுலப்பி லருள்பெய்தார் 

திளரயார் புனல்சூழ் பெல்வ நளறயூர் சித்தீச் ெரத்தாமர."  

 

இமதமபான்று பல பதிகங்களில் இந்தக் களத பாடப்பட்டுள்ைது. பவறும் இலக்கியமாக 

மட்டும் இல்லாமல் பல்லவர் காலத்தில் இச்சிற்பம் பெதுக்கப்பட்டுள்ைது. காஞ்சி 

மபருந்து நிளலயத்தில் இருந்து பூக்களட ெத்திரம் பெல்லும் ொளலயில் வலது பக்கத்தில் 

அளமந்துள்ைது "முக்தீஸ்வரர் மகாவில்". கிபி 8 ஆம் நூற்றாண்டில், மூன்றாம் 

நந்திவர்மனின்  காலத்துக் மகாவிலாக பொல்லப்படும் இக்மகாவிலில் இராவணன் 

கயிளல மளலளயத் தூக்கும் அழகிய சிற்பம் பெதுக்கப்பட்டுள்ைது. சிவனும் பார்வதியும் 

மமமல அமர்ந்திருக்க, விரல் அழுத்தத்தால் நிளலகுளலந்த இராவணனின் நிளல 

காட்டப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 

பதாடர்பு: விக்கி கண்ணன்  (vickysrinivasan8@gmail.com)  
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10. சங்க இைக்கியத்தில் தித்தி 
—  முகைவர்.ப.பாண்டியராஜா 

 

 

தித்தி என்பது பபண்களின் உடம்பில் காணப்படும் ஒருவளகப் புள்ளிகள் என்று ெங்க 

இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இதளனத் மதமல், அதாவது, Yellow spreading spots on the 

body என்று தமிழ்ப் மபரகராதி (Tamil Lexicon) குறிப்பிடுகிறது. 

 

தித்தி என்றால் என்ன என்பளதச் ெங்க இலக்கிய மமற்மகாள்கள் வழி ஆய்மவாம். 

 

 

1. 

குறும் பபாளற அயல பநடும் தாள் மவங்ளக 

அம் பூ தாது உக்கு அன்ன 

நுண் பல் தித்தி மாஅமயாமை - நற் 157/10 

 

இதன் பபாருள்: 

சிறிய குன்றுகளை அடுத்து இருக்கும் நீண்ட அடிமரத்ளதயுளடய மவங்ளக மரத்தின்  

அழகிய பூந்தாதுக்கள் உதிர்ந்தளதப் மபால  

நுண்ணிய பலவான மதமல் புள்ளிகள் பரந்த மாநிறத்தவைான நம் தளலவி.  

 

மிகவும் உயரமான மவங்ளகமரத்தின் பூக்களிலுள்ை தாதுக்கள் எதன் மீது உதிர்ந்து 

கிடந்தன என்ற பெய்தி இங்கு இல்ளல. மிகவும் உயரமான மரம் என்பதால் தாதுகள் தளர 

மீது சிந்துவதற்குள் காற்றால் அடிக்கப்பட்டு சிதறிப்மபாயிருக்கும். எனமவ அருகிலுள்ை 

மரக்கிளையில் அந்த நுண்ணிய தாதுக்கள் உதிர்ந்து விழுந்திருக்கலாம். 

 

பபண்களின் மார்புப்பகுதியில் மதான்றும் சுணங்கு என்ற புள்ளிகள் மவங்ளக மரத்துப் 

பூக்களைப் மபான்று ெற்றுப் பபரிதானளவ என அறிகிமறாம். 

தளக இணர் இை மவங்ளக மலர் அன்ன சுணங்கினாய் - கலி 57/17 

என்ற அடி இதளன அறிவுறுத்தும். ஆனால் தித்தி என்ற புள்ளிகள் மவங்ளக மலரின் 

நுண்ணிய தாதுக்கள் மபான்றளவ என்பளத மவங்ளக அம் பூ தாது உக்கு அன்ன நுண் பல் 

தித்தி என்ற பொற்கள் விைக்குகின்றன. 

 

 

2.  அடுத்து, தாமளர மலரின் தாதுக்களைப் மபான்றது தித்தி என்று ஒரு குறுந்பதாளகப் 

பாடல் கூறுகிறது. 

 

குண்டு நீர் தாமளர பகாங்கின் அன்ன 

நுண் பல் தித்தி மாஅமயாமய - குறு 300/4 
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இதன் பபாருள்: 

ஆழமான நீரில் உள்ை தாமளரமலரின் பூந்தாது மபான்ற 

நுண்ணிய பல மதமளலயுளடய மாநிறத்தவமை! 

 

இந்த அடிகள், தித்தி என்பது தாமளர மலரின் பூந்தாதுக்கள் மபான்று நுண்ணியதாகவும், 

பலவாகவும் இருக்கும் என்று பதரிவிக்கின்றன. மமலும் இளவ மமனியில் எந்தமவார் 

இடத்திலும் காணப்படும் என்றும் உணர்த்துகின்றன. 

 

 

3.  இனி, தித்திளயப் பற்றி மிக விரிவாக விைக்கும் அகநானூற்றுஅடிகளைப் பார்ப்மபாம். 

 

பமன் சிளற வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் 

தாது இன் துவளல தளிர் வார்ந்து அன்ன 

அம் கலுழ் மாளம கிளைஇய 

நுண் பல் தித்தி மாஅமயாமை - அகம் 41/13-16 

 

இதன் பபாருள்: 

பமன் சிறகுளடய வண்டுகள் உள்ை குளிர்ந்த மணங்கமழும் பூங்பகாத்துகளில் உள்ை  

தாதுடன் கூடிய மதன்துளி தளிரில் ஒழுகியது மபால 

அழகு ததும்பும் மாநிறமமனியில் கிளைத்துத்மதான்றும் 

நுண்ணிய பல மதமல் புள்ளிகளையுளடய மாநிறத்தவைாகிய நம் தளலவி 

 

பூங்பகாத்துக்களில் உள்ை பூக்களின் மமல் வண்டுகள் பமாய்க்கின்றன. அதனால், அந்தக் 

பகாத்துக்களில் உள்ை பூந்தாதுக்கள், மதனுடன் கலந்து அதன் அடியிலுள்ை தளிர்களில் 

பதறித்துவிழுகின்றன. அளதப் மபால இருக்கிறதாம் பபண்களின் தளிர்மமனியில் 

பரவலாய்க் காணப்படும் நுண்ணிய பல மதமல் புள்ளிகைான தித்தி. 

 

பூ எந்த நிறத்தில் இருந்தாலும் அதன் தாது பபான்னிறத்தில்தான் இருக்கும் என்பது 

உண்ளம. பூந்தாது மிகவும் நுண்ளமயானது. பலவாகச் மெர்ந்தால்தான் அதற்கு ஒரு 

வடிவம் கிளடக்கும். மமமல கண்ட மூன்று குறிப்புகளிலும் ’நுண் பல் தித்தி’ என்று 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால், தித்தி என்பது நுண்ளமயான பல பபான்னிறப் புள்ளிகளின் 

மெர்க்ளக என்பது பதளிவாகும். 

 

 

4. அடுத்து இந்தத் தித்தி எவ்வாறு அளமந்திருக்கும் என்று பார்ப்மபாம். இந்த நற்றிளண 

அடிகளைப் பாருங்கள். 

 

கம்பமன 

எதிர்த்த தித்தி ஏர் இை வன முளல 

விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின் - நற் 160/3-5 
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பமன்ளமயாக, மமன்மமமல மதான்றிய தித்திளயயும், எழுச்சிளயயுளடய இளைய 

அழகிய பகாங்ளககளின் மமமல, அள்ளித்பதளித்தாற்மபான்ற அழகிய நுண்ணிய 

மதமளலயும் 

 

என்று இதற்கு உளரகாணும் பின்னத்தூரார், பின்னர் விைக்கத்தில் தித்தி என்பது வயிற்றின் 

மமமல மதான்றுவது என்பார். 

 

ஆனால், ஔளவ.துளரொமி அவர்கள், இதற்கு... 

பமல்பலன, முற்பட மமமல பரந்த தித்திபபாருந்திய எழுகின்ற இளைய அழகிய 

முளலகளையும் விரலால் பதறித்தாற் மபால் பரவிய பபான் மபாலும் மதமளலயும் 

என்று உளர கூறுவார்.  இவர் கூற்றுப்படி, தித்தி என்பது மார்பகத்தில் மதான்றுவது 

என்றாகிறது. இவர் தித்தி என்பது வரிவரியாகத் மதான்றுவது என்றும், ெந்தனக் குழம்ளபக் 

ளகவிரலால் பதறித்தாற்மபாலத் மதான்றுவது சுணங்கு என்றும் கூறுவார். 

 

எதிர்த்த தித்தி முற்றா முளலயள் - நற் 312/7 

 

என்ற மவபறாரு நற்றிளண அடியும் ’எதிர்த்த தித்தி’ என்பதால், இது மமமலறிப் படரும் 

தன்ளமயுள்ைது என்பது பதளிவாகிறது. எனமவ தித்தி என்பது படர்ந்துள்ை இடத்தின் 

அடிப்பாகத்தில் சிலவாகவும்,  மமமல படர்ந்து விரிந்து பலவாகவும் இருக்கும் என்பது 

பதளிவாகிறது. 

 

அடுத்ததாக, 

 

வடித்து என உருத்த தித்தி - அகம் 176/23 

 

என்கிற அகநானூற்று அடிக்கு, ‘பபான்ளன உருக்கி வார்த்தாபலாப்ப உருக்பகாண்ட 

மதமளலயும்’ என்று பபாருள்பகாள்வார் மவங்கடொமி நாட்டார். 

 

எனமவ இது பபான்னிறம் பகாண்டது என்பது பதளிவாகிறது. 

 

 

5. அடுத்து, இந்தத் தித்தி உடம்பில் எங்பகங்கு படரும் என்று காண்மபாம். மமமல கண்ட 

சிலகுறிப்புகளினின்றும் தித்தி என்பது அழகு ததும்பும் மாநிற மமனியில் படரும் என்று 

பபாதுவாகவும், பபண்களின் மார்பகம் என்று குறிப்பாகவும் கூறுவளதக் 

கண்டிருக்கிமறாம். இந்தக் குறுந்பதாளக அடிகளைப் பாருங்கள். 

 

அய பவள்ைாம்பல் அம் பளக பநறி தளழ 

தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அளலப்ப - குறு 293/5,6 

 

நீரில் வைர்ந்த பவள்ைாம்பலின் அழகுக்குப் பளகயாகிய முழு பநறிப்ளபயுளடய 

தளழயுளட,  

மதமளலயுளடய பதாளடயில் மாறிமாறி அளலக்க 

 



 68 

என்பது இதன் பபாருள். எனமவ, தித்தி என்ற இவ்வளகத் மதமல், பதாளடப் பகுதியிலும் 

காணப்படும் என்பளத மமமல கண்ட அடிகள் நிறுவுகின்றன. குறங்கு என்பது பதாளட. 

 

அடுத்து, 

 

அத்த ஆலத்து அலந்தளல பநடு வீழ் 

தித்தி குறங்கில் திருந்த உரிஞ - அகம் 385/9,10 

 

பபாருள்:  

வழியிலுள்ை ஆலமரத்தின் ஆடி அளெகின்ற பநடிய விழுது 

மதமல் பபாருந்திய தனது துளடயில் நன்கு உராய்ந்திட 

 

என்ற அகநானூற்று அடிகளும், தித்தி பதாளடப்பகுதியிலும் படர்ந்திருக்கும் என்பளத 

உறுதிப்படுத்துகின்றது. 

 

அடுத்து, 

 

நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுளழ பநாசி மட மருங்குல் - கலி 60/3 

 

இதன் பபாருள்:  

நுட்பமான அழகிய ஒளிவிடும் புள்ளிகளைக் பகாண்ட மிகவும் சிறியதாக 

பமலிந்திருக்கும் இைளம ததும்பும் இளட 

 

என்ற கலித்பதாளக அடி, தித்தி என்பது இளடப்பகுதியிலும் காணப்படும் என்றும், அது 

ஒளிவிடும் புள்ளி (ஒண் துத்தி) என்றும் கூறுகிறது. 

 

 

6.  இனி, தித்தி என்பளதப் பற்றிய சில முரண்பாடான கருத்துக்களைப் பார்ப்மபாம். 

 

உயவும் மகாளத ஊரல் அம் தித்தி 

ஈர் இதழ் மளழ கண் மபர் இயல் அரிளவ - பதி 52/17,18 

 

இதன் பபாருள்:  

அங்குமிங்கும் அளலப்பதால் வருந்தும் மாளலயிளனயும், மமனியில் ஊர்ந்துநிற்கும் 

அழகிய மதமளலயும்,  

ஈரப்பளெயுள்ை இதழ்களைக் பகாண்ட குளிர்ந்த கண்களையும், பபருளம பபாருந்திய 

இயல்பிளனயும் உளடய உன் மளனவி  

 

என்ற பதிற்றுப்பத்து அடிகளுக்கு உளர வகுத்த ஔளவ துளரொமியார், ஊரல் அம் துருத்தி 

என்பதற்கு மமனியில் ஊர்ந்துநிற்கும் அழகிய மதமல் எனப் பபாருள் பகாள்கிறார். 

ஆனால், 

 

ஊரல் அம் வாய் உருத்த தித்தி - அகம் 326/1 
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என்ற அகநானூற்றுப் பாடலுக்கு உளர எழுதும் மவங்கடொமி நாட்டார், இதளன 

‘ஊரலாகிய அழகுவாய்ந்த உருப்பபற்ற மதமல்’  என்கிறார். இவர் ஊரல் என்பதுவும் ஒரு 

மதமல் வளக என்பார்.  இதனாமலா என்னமவா ஊரல் என்ற பொல்லுக்கு, ஊர்வது 

(creeping thing) என்றும், மதமல் வளக (Erruptive patch on the skin) என்றும் இரண்டு 

பபாருள்களையும் தருகிறது தமிழ்ப்மபரகராதி. ஊரல் என்பதற்கு, அரித்தல், தினவு (Itching 

sensation)என்ற பபாருளும் உண்டு. ஒருமவளை தித்தி என்ற பபான்னிறப்புள்ளிகள் 

மமனியில் ஓரைவு நளமச்ெல் உண்டாக்கலாம். இதனால் பகடுதல் இல்ளல 

என்பதளனக்குறிக்கமவ, இதளன ஊரல் தித்தி என்று பொல்லாமல், ஊரல் அம் தித்தி 

என்று புலவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் என்றும் பொல்லலாம். 

 
இனி, தித்தி என்ற பொல் ெங்க இலக்கியங்களைத் தவிர மவறு இலக்கியங்களில் மிக மிக 

அருகிமய வந்திருப்பளதக் காணலாம்.  அவற்றில், பபருங்களத என்ற நூலில் 

உஞ்ளெக்காண்டத்தில் தித்தி பற்றிய ஒரு பெய்தி உண்டு. 

 

தித்தி ஒழுகிய பமத்பதன் அல்குலர் - உஞ்ளஞ 41/97 

 

என்ற இந்தப் பபருங்களத அடியால் தித்தி என்ற மதமல், இடுப்ளபச் சுற்றி, இடுப்பிற்கும் 

ெற்றுக் கீழான அல்குல் பகுதியிலும் படர்ந்திருக்கும் எனத் பதரியவருகிறது. 

 

எனமவ, பபண்களின், இளடப்பகுதி, பதாளடப்பகுதி மற்றும் மமனியின் பல 

பகுதிகளிலும், மிக நுண்ணியவாகவும், பலவாகவும் பபான் நிறத்தில் மதான்றும் 

ஒளிர்வுள்ை புள்ளிகமை தித்தி என்பது இவற்றால் பபறப்படும். 

 

 

 

பதாடர்பு: முளனவர்.ப.பாண்டியராஜா 

pipiraja@gmail.com 

http://sangacholai.in 

tamilconcordance.in/ 
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11. சங்க இைக்கியத்தில் திதலை 

—  முகைவர்.ப.பாண்டியராஜா 

 

 

1. முதலில் திதளல என்றால் என்னபவன்று பார்ப்மபாம். 

 

மவப்பு நளன அன்ன பநடும் கண் நீர் பஞண்டு 

இளர மதர் பவண்_குருகு அஞ்சி அயலது 

ஒலித்த பகன்ளற இரும் மெற்று அள்ைல் 

திதளலயின் வரிப்ப ஓடி விளரந்து தன் 

நீர் மலி மண் அளை பெறியும் - அகம் 8-12 

 

இதன் பபாருள்: 

மவம்பின் அரும்பிளனப் மபான்ற நீண்ட கண்ணிளனயுளடய நீர் நண்டானது 

இளரயிளனத் மதடித்திரியும் பவள்ளைக் பகாக்குக்கு அஞ்சி, அருகிலிருக்கும் 

தளழத்த பகன்ளறயிளன உளடய கரிய மெறும் ெகதியுமாய் இருக்கும் தளரயில் 

திதளலளயப் மபான்று வரிகள் உண்டாக ஓடி, விளரவாகச் பென்று, தன் 

ஈரம் மிக்க மண் வளையுள் பதுங்கிக்பகாள்ளும். 

 

 
 

இங்குள்ை ஒவ்பவாரு பொல்ளலயும் உற்றுப்பார்க்கமவண்டும். 
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நண்டுக்கு ஒரு பக்கத்துக்கு நான்கு என பமாத்தம் எட்டுக்கால்கள் உண்டு. அவற்ளறத் 

தவிர இரண்டு கவட்ளடபாய்ந்த முன்னங்ளககளும் உண்டு. இவற்றின் நுனியில் கூரான 

நகங்கள் உண்டு. இந்த நண்டு, முன்னால், பின்னால், பக்கவாட்டில் என்று எத்திளெயிலும் 

பெல்லக்கூடியது. இது நடப்பமதா மெற்று அள்ைல், அதாவது குளழமெறு. ளவத்தவுடன் 

கூரான நகங்கள் பபாதக்பகன்று ஆழ்ந்துவிடும். இது ஒரு இளரமதடும் பகாக்ளகக்கண்டு 

அஞ்சி ஓடுகிறது. எனமவ வளைந்து வளைந்துபெல்லாமல் மநராக ஓடித் தன் வளைக்குள் 

புகுந்துவிடும். அப்மபாது அந்தக் கால்கள் ஏற்படுத்தும் தடத்ளதக் கற்பளன பெய்து 

பாருங்கள். நகங்கள் மெற்றில் ஆழும்மபாது அளவ ஏற்படுத்தும் பலவான புள்ளிகள். அந்த 

நகங்களை விளரவாக எடுத்து முன்மன ளவக்கும்மபாது ஏற்படும் சிறிய மநர்மகாடுகள், 

அந்தப் புள்ளிகளை இளணத்தவாறு பெல்லும். அதுமவ திதளல. 

 

 

2. இத்தளகய புள்ளிகைாகிய வரி மபான்ற அளமப்பு பபண்களின் மமனியில் 

அரும்புகின்றது என்று ெங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 

 

மகாடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதளல 

வார்ந்து இலங்கு வால் எயிற்று பபாலிந்த தாஅர் 

சில் வளை பல் கூந்தலமை அவமை - நற் 198/6-8 

 

இதன் பபாருள்: 

வரிகள் பபாருந்திய உயர்ந்துநிற்கும் அல்குலில் அரும்பிய திதளலயும் 

மநராக விைங்கும் பவண்ளமயான பற்களும், அழகுள்ை மாளலயும், 

ஒருசில வளையல்களும், நிளறந்த கூந்தலும் உளடயவள் அவள்; 

அரும்புதல் என்பது முகிழ்த்து உருவாதல். 

 

 

3. இந்தத் திதளல பபண்களின் மமனியில் எவ்வாறு மதாற்றமளிக்கிறது என்று 

பார்ப்மபாம். 

3.1 

பபான் உளர கடுக்கும் திதளலயர் - திரு 145 

 

என்கிறது திருமுருகாற்றுப்பளட, இதற்குப் பபான்ளன உளரத்துப்பார்க்குமபாது ஏற்படும் 

தடம் மபான்ற திதளலளயயுளடயவர் என்பது பபாருள்: 
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பபான்ளன எவரும் மநர்மகாட்டில்தான் உளரத்துப்பார்ப்பர். அந்த உளரகல் 

பொரபொரப்பானது. அதில் பபான்ளனத் மதய்க்குப்மபாது புள்ளிகைாலாகிய ஒரு 

மநர்மகாடு உருவாகும். மமலும் உண்ளமயான தங்கமாயிருந்தால் மினுமினுக்கும். எனமவ 

மினுமினுப்புடன் கூடிய புள்ளிகைாலான மகாடுகளின் அளமப்மப திதளல என்றாகிறது. 

 

3.2 

மாவின் 

தளிர் ஏர் அன்ன மமனி, தளிர் புறத்து 

ஈர்க்கின் அரும்பிய திதளலயர் - மது 706-708 

 

என்கிறது மதுளரக்காஞ்சி. இதன் பபாருள்: 

 

மாமரத்தின் 

தளிரினது அழளக ஒத்த நிறத்திளனயும், தளிரினது புறத்தில் 

ஈர்க்குப்மபாலத் மதான்றிய திதளலளயயும் உளடயர் 

பவற்றிளலளய நீைவாக்கில் மடித்தால் பவளிப்புறத்தில் ஒரு நீண்ட காம்பு 

பதரியுமல்லவா! அதுதான் ஈர்க்கு. அளதப்மபான்ற மாந்தளிரின் ஈர்க்கு மபான்றதாம் 

இந்தத் திதளல. பபாதுவாக மாந்தளிரின் நிறத்ளதப் பபண்களின் மமனி நிறத்துக்கு 

ஒப்பிடுவர். அந்தத் தளிரின் ஈர்க்குப் மபான்றதாம் பபண்களின் தளிர் மமனியில் மதான்றும் 

திதளல. 

இந்த ஈர்க்கு, பபான்னிறத்தில் நீண்டு இருப்பளதப் படத்தில் பாருங்கள். 

 

 
 

3.3 

மா ஈன்ற தளிர் மிளெ மாயவள் திதளல மபால் 

ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய பகாங்கு உளறத்தர - கலி 29/7,8 
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என்கிறது கலித்பதாளக. இதற்கு, மா மரம் துளிர்விட்ட தளிரின் மமல், மாளம நிற 

மகளிரின் அழகுத் மதமல் மபால, என்பது பபாருள்: 

 

அழகிய இதழ்களைக் பகாண்ட பலவான மலர்களின் பமன்ளமயான மகரந்தப்பபாடிகள் 

படிந்திருக்க, மாநிற மகளிரின் மமனியில் திதளலயானது, மாந்தளிரின் மமல் 

மாம்பூக்களின் மகரந்தப்பபாடிகள் உதிர்ந்துகிடப்பது மபான்று இருப்பதாகக் 

கலித்பதாளக குறிப்பிடுகிறது. 

 

எந்த மரத்தின் பூவாக இருந்தாலும் அதன் தாது பபான்னிறத்தில்தான் இருக்கும். 

 

இந்த மாந்தளிர்கள் பதாங்கியபடி இருப்பளத மமலுள்ை படம் காண்பிக்கிறது. அதன் மீது 

உதிர்ந்த பூந்தாதுக்கள் ெரிந்து துகள்கைாலான ஒரு மநர்மகாடாகப் பபான்னிறத்தில் 

மின்னிக்பகாண்டிருக்கும் அல்லவா! அதுமவ திதளல. 

 

 

4. இந்தத் திதளல பபண்களின் மமனியில் எங்பகங்கு மதான்றுகின்றன என்பளதயும் ெங்க 

இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 

4.1 

திதளலளயப் பற்றிய குறிப்புகள் ெங்க இலக்கியத்தில் 29 இடங்களில் காணப்படுகின்றன. 

அவற்றில் 15 இடங்களில் திதளல என்பது அல்குலில் காணப்படுவதாகக் குறிப்புகள் 

உள்ைன. அவற்றில் 13 இடங்களில் திதளல அல்குல் என்ற பதாடர் இடம்பபற்றுள்ைது. 

 

அவற்றில் சில.... 

 

திதளல அல்குல் முது பபண்டு ஆகி - நற் 370/6 

திதளல அல்குல் என் மாளம கவிமன - குறு 27/5 

திதளல அல்குல் நின் மகள் - ஐங் 29/4 

திதளல அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் - ஐங் 72/2 

திதளல அல்குல் எம் காதலி - அகம் 54/21 

 

இங்மக அல்குல் என்பது பபண்குறி என்று தவறாகப் புரிந்துபகாள்ைப்படுகிறது. அல்குல் 

என்பது இடுப்புக்குச் ெற்மற கீழ் உள்ை பகுதி. அது இடுப்ளபச் சுற்றி எந்த 

இடமாகமவண்டுமானாலும் இருக்கலாம். 

 

பகாள்வீர் அல்குல் ஓர் மகாவணம் - மதவா-ெம்:582/2 

(பபாருள்: அளரயிற் மகாவணம் உடுத்தியவராய் விைங்கும் கள்வமர) 

 

என்கிற ெம்பந்தர் மதவாரத்தில் அல்குலில் மகாவணம் அணிந்தவராக இளறவளன 

விளிக்கிறார் ெம்பந்தர். 

 

இடுப்பில் கயிறுகட்டி, அதில் மகாவணத்ளதச் பெருகி, முன்பக்க மானத்ளத மளறத்துப் 

பின்பக்கமாக இழுத்துப் புட்டத்திற்கு மமமல பெருகியிருப்பர். எனமவ, அல்குல் என்பது 

அடிவயிறு, அல்லது அடிமுதுகு என்றாகிறது. 
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திதளல அல்குல் துயல்வரும் கூந்தல் - ஐங் 72/2 

 

என்ற அடி, அல்குலில் கூந்தல் கிடந்து அளெயும் என்கிறது. குட்ளடயான கூந்தல் முதுகில் 

கிடந்து அளெவளதப் பற்றி யாரும் பாராட்டிப்மபெமாட்டார்கள். நீண்ட கூந்தல் 

முதுகுக்கும் கீமழ பதாங்கி, இடுப்புக்கும் கீமழ எழுந்துநிற்கும் புட்டத்தின் மமல் பட்டு, 

நடக்கும்மபாது முன்னும் பின்னும், பக்கவாட்டிலும் அளெவமத துயல்வருதல்.  

இளதத்தான் 

 

மகாடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதளல - நற் 198/6 

 

என்கிறது நற்றிளண. எனமவ அல்குல் பபரும்பாலும் பபண்களின் இடுப்புக்குக் கீழான 

பின்புறம் என்பமத ெரி எனப்படுகிறது. 

 

எனமவ, மிகப்பபரும்பாலும் பபண்களின் அடிஇடுப்ளபச் சுற்றி அல்குல் அரும்புவதாக 

அறிகிமறாம். 

 

4.2 

அடுத்து, திதளல என்பது பபண்களின் மார்புப்பகுதியிலும் காணப்படும் என்கின்றன 

இலக்கியங்கள். 

 

திதளல பமன் முளல தீம் பால் பிலிற்ற 

புதல்வன் புல்லி புனிறு நாறும்மம - நற் 380/3,4 

 

என்கிறது நற்றிளண. இதன் பபாருள்: 

மதமல் படிந்த பமன்ளமயான பகாங்ளககளின் இனிய பால் சுரந்து வழிய 

புதல்வளன அளணத்துக்பகாள்வதால் புனிற்றுப் புலவு நாறுகின்றது; 

 

புதல்வன் தடுத்த பாபலாடு தளடஇ 

திதளல அணிந்த மதம் பகாள் பமன் முளல - அகம் 26/12,13 

 

என்கிறது அகநானூறு. இதன் பபாருள்: 

புதல்வனுக்மக திகட்டும் பாலுடன் ெரிந்து 

அழகுத் மதமளல அணிந்த இனிளம பகாண்ட பமல்லிய பகாங்ளககள் 

 

என்ற அடிகைால், பிள்ளைபபற்ற பபண்களின் மார்புப்பகுதியில் திதளல அரும்புவதாக 

அறிகிமறாம். 

 

திதளல பெய் பூண் முளல மங்ளக_பங்கா என் சிவகதிமய - திருவா:6 41/4 

 

என்ற திருவாெக அடியும் இதளன உறுதிப்படுத்தும். 

 

4.3 

அடுத்து, பபண்களின் வயிற்றுப்பகுதியிலும் திதளல அரும்புவதாக அறிகிமறாம். 
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புதல்வன் பயந்த திதளல அம் வயிற்று 

வால் இளழ மகளிர் நால்வர் கூடி - அகம் 86/11,12 

 

என்கிற அகநானூற்று அடிகளுக்கு, 

 

மகளனப் பபற்ற திதளலளயயுளடய அழகிய வயிற்றிளனயுளடய 

தூய அணிகலன்களையுளடய மகளிர் நால்வர் கூடிநின்று 

என்று பபாருள். 

 

வரி கிைர் பளண மதாள் வயிறு அணி திதளல 

அரியலாட்டியர் அல்கு மளன வளரப்பில் - அகம் 245/8,9 

(பபாருள்: வரி விைங்கும் பருத்த மதாளிளனயும், வயிற்றில் அணிந்த திதளலளயயும் 

உளடய கள்விற்கும் மகளிர், இருக்கின்ற மளனயகத்தில்) 

 

என்ற அகநானூற்று அடிகள் இதற்குச் ொன்று பகர்கின்றன. இந்த மகளிர் பிள்ளைபபற்று 

பலநாட்கள் ஆனவர்கள். 

 

பெளல பாய்ந்த திதளல தித்தி 

அளெந்த அம் வயிறு அளடய தாழ்ந்த - உஞ்ளஞ 43/128,129 

 

திதளல அம் வயிறு அங்ளகயின் அதுக்கி - உஞ்ளஞ 44/25 

 

என்ற பபருங்களத அடிகளும் இதளன பமய்ப்பிக்கின்றன. 

 

 

5. அடுத்து எவ்வளகப் பபண்களுக்கு இந்தத் திதளல அரும்பும் என்று காண்மபாம். 

5.1 

முதலாவதாக, மபறுகாலத்துக்குச் ெற்றுப்பிந்திய பபண்களுக்கு மார்பில் இந்தத் திதளல 

அரும்பும் என்று முன்னர்க் கண்மடாம். 

 

5.2 

அடுத்து, பிள்ளை பபற்றுச் சில ஆண்டுகைான பபண்களுக்கு வயிற்றில் இந்தத் திதளல 

அரும்பும் என்றும் முன்னர்க் கண்மடாம். 

 

5.3 

புதல்வன் ஈன்று என பபயர் பபயர்த்து அம் வரி 

திதளல அல்குல் முது பபண்டு ஆகி - நற் 370/5,6 

(பபாருள்: புதல்வளன ஈன்றதனால் தாய் என்னும் மவபறாரு பபயளரப் பபற்று, அழகிய 

வரிகளையுளடய திதளலளய உளடய அல்குலுடன் முதுபபண் ஆகி) 

 

என்ற அடிகள் ஈன்று அண்ளமத்தான பபண்களுக்கு அல்குலிலும் திதளல மதான்றும் 

என்று உணர்த்துகின்றன. இங்கு, அம் வரி திதளல என்ற பொற்கள், திதளல என்பது  
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(பபான்ளனத் மதய்த்த) அழகிய மகாடு மபான்றது என்று நாம் கண்டளத 

உறுதிபெய்கின்றது. 

 

5.4 

திதளல அல்குல் பபரும் மதாள் குறு_மகட்கு - நற் 6/4 

 

திதளல அல்குல் குறு_மகள் - நற் 77/11 

 

திதளல அல்குல் குறு_மகள் அவபனாடு 

பென்று பிறள் ஆகிய அைளவ - அகம் 189/9,10 

 

என்ற அடிகளில் காணப்படும்  குறுமகள் என்பது இைம்பபண்ளணக் குறிக்கும். இவள் 

திருமணப்பருவத்து இைம்பபண். 

 

இவைது அல்குலிலும் திதளல மதான்றும் என அறிகிமறாம். 

 

 

6. அடுத்து, இந்தத் திதளல என்பது மகளிரின் மமனிக்கு அழகுமெர்ப்பது என்றும், 

பாராட்டப்படுவது என்றும் இலக்கியங்கள் பகர்கின்றன. 

 

கண்ணும் மதாளும் தண் நறும் கதுப்பும் 

திதளல அல்குலும் பல பாராட்டி 

பநருநலும் இவணர்-மன்மன - நற் 84/1-3 

 

இதன் பபாருள்: 

என் கண்ளணயும், மதாளையும், குளிர்ச்சியான நறிய கூந்தளலயும் 

திதளல படர்ந்த அல்குளலயும் பலவாறு பாராட்டி 

மநற்றுக்கூட இவ்விடம் இருந்தார், நிச்ெயமாக 

 

கடல் ஆடு வியல் இளட மபர் அணி பபாலிந்த 

திதளல அல்குல் நலம் பாராட்டிய 

வருமம மதாழி வார் மணல் மெர்ப்பன் - நற் 307/3-5 

 

இதன் பபாருள்: 

கடலாட்டுவிழா நளடபபறும் அகன்ற இடத்தில், பபருளமமிக்க அணிகைால் 

பபாலிவுபபற்ற உன் மதமல் படர்ந்த அல்குலின் அழளகப் பாராட்டுவதற்கு வருகின்றான் 

மதாழி! நீண்ட மணல் பரந்த பநய்தல் நிலத் தளலவன்! 

 

காதல்பகாண்ட தளலவர்கைால், இந்தத் திதளல பாராட்டப்படுவது மட்டுமன்று. 

காதல்வயப்பட்டு, பிரிவுத்துன்பத்தால் வாடும் தளலவிகளும் பிரிவால் வாடும் தம் 

கவின்பபறு திதளலளய எண்ணிப் பபருமூச்சு விடுவதும் உண்டு எனக் காண்கிமறாம். 
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கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது 

நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்கு ஆங்கு 

எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது 

பெளல உணீஇயர் மவண்டும் 

திதளல அல்குல் என் மாளம கவிமன - குறு 27 

 

இதன் பபாருள்: 

கன்றும் உண்ணாமல், பாத்திரத்திலும் வீழாமல் 

நல்ல பசுவின் இனிய பால் நிலத்தில் சிந்தியளதப் மபால் 

எனக்கும் பயன்படாமல், என் தளலவனுக்கும் இன்பம் பெய்யாமல், 

பெளலமநாய் உண்பளத விரும்பும் 

திதளல படர்ந்த என் அழகிய பின்புறத்தின் மாந்தளிர் மபான்ற அழகிளன. 

 

 

7.  அடுத்து, திதளல என்பது ஆகுபபயராகமவா, ஒப்புப்பபாருைாகமவா பபண்களின் 

மமனி ொர்ந்ததாக இல்லாமலும் ெங்க இலக்கியத்தில் ஓரிடத்தில் வருவளதக் 

காண்கிமறாம். 

 

திதளல எஃகின் மெந்தன் தந்ளத 

மதம் கமழ் விரி தார் இயல் மதர் அழிசி - நற் 190/3,4 

 

புள்ளிகள் படர்ந்த மவளலயுமுளடய மெந்தன் என்பானின் தந்ளதயாகிய, மதன் கமழ்கின்ற 

விரிந்த மலராலான மாளலளயயும், சிறப்பாகச் பெய்யப்பட்ட மதளரயும் உளடய அழிசி 

என்பது இதன் பபாருள். 

 

பற்பல காரணங்கைால், பபண்களின் மமனியில் காணப்படும் பபான்னிற மாற்றம்தான் 

திதளல என்றிருக்க, ஒரு மவலுக்கு எவ்வாறு திதளல அரும்பும்? 

 

இங்மக, திதளல எஃகின் என்ற பதாடளர, தீத்தளல எஃகின் என்று பாடம் பகாள்வார் 

ஔளவ துளரொமியார். ஆனால், 

 

மிகப் பல ஆசிரியர்கள் திதளல எஃகின் என்மற பாடம் பகாண்டு மதமல் படர்ந்த மவல் 

என்று பபாருள் பகாள்கின்றனர். 

 

சிலவளக இரும்புகளைத் மதய்க்கும்மபாது புள்ளிகமைாடு கூடிய வரிகள் மதான்றலாம். 

ஆனால் அதளனப் புலவர் விதந்து குறிப்பிடுவது ஏன்? பளகவளரக் குத்தியதால் மவலில் 

பட்ட குருதி வழிந்த தடம் துளடக்கப்படாமல் காய்ந்துமபாய், பபான் உளர மபாலத் 

மதான்றுவதால் அதளனயும் திதளல எஃகு என்கிறார் புலவர் என்று ஓர் அருளமயான 

விைக்கம் தருகிறார் புலியூர்க்மகசிகனார். 

 

இவ்மவ பீலி அணிந்து மாளல சூட்டி 

கண் திரள் மநான் காழ் திருத்தி பநய் அணிந்து 

கடி உளட வியன் நகரவ்மவ அவ்மவ 
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பளகவர் குத்தி மகாடு நுதி சிளதந்து 

பகால் துளற குற்றில மாமதா என்றும் 

உண்டு ஆயின் பதம் பகாடுத்து 

இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் 

இல்மலார் ஒக்கல் தளலவன் 

அண்ணல் எம் மகாமான் ளவ நுதி மவமல - புறம் 95 

 

என்ற ஔளவயின் பாடல் நிளனவுக்கு வருகிறதல்லவா? 

 

இதுகாறும் கண்டவற்றால், திதளல என்பது பபண்களின் மமனியில் சின்னஞ்சிறு 

பபான்னிறப் புள்ளிகைால் ஏற்பட்ட வரிவரியான அளமப்பு என்பது பதரிய வருகிறது. 

 

இதளன, 

 1. மதமல்., Yellow spots on the skin, considered beautiful in women; 

 2. ஈன்ற பபண்களுக்குள்ை பவளுப்பு நிறம். Pale complexion of women after confinement; 

என்கிறது தமிழ்ப் மபரகராதி (Tamil Lexicon). 

 

 

 

 

பதாடர்பு: முளனவர்.ப.பாண்டியராஜா 

pipiraja@gmail.com 

http://sangacholai.in 

tamilconcordance.in/ 
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12. ேண்லடய மதுலரயின் இருகேரு நியமங்கள் 

—  முகைவர் ெ.ைண்மணி ைமணென் 

 

 

முன்னுகர: 

மாங்குடிமருதனார் இயற்றிய மதுளரக்காஞ்சியில் அவர் சுட்டிச் பெல்லும் 

               “ஓவுக் கண்டன்ன இருபபரு நியமத்து“ 

என்ற பதாடர் அறிவுறுத்தும் இரண்டு நியமங்கள் எளவ என்பளத வரலாற்றியல் மநாக்கில் 

காண்பமத இவ் ஆய்வுக்கட்டுளரயின் மநாக்கமாகும். 

 

மதுளரக்காஞ்சி ஆய்வுக்குரிய முதன்ளம ஆதாரமாக அளமகிறது. பிற பெவ்வியல் 

இலக்கியங்களும், கை ஆய்வும் துளணளம ஆதாரங்கைாகும். 

 

மதுளரக்காஞ்சிக்கு உளர எழுதிய பபருமளழப்புலவர் பபா.மவ.மொம சுந்தரனார், 

‘ஓவியத்ளதக் கண்டாபலாத்த காட்சியிளன உளடய இரண்டாய பபரிய 

அங்காடித்பதருவின் கண்’ என்று பதவுளரயும், ‘இருவளகப்பட்ட அங்காடித்பதருவின் 

கண்’ என்று கருத்துளரயும் (பத்துப்.-2ம் பாகம்-ப.- 129&130) கூறுகிறார். முளனவர் வி. 

நாகராென், ‘ஓவியத்ளதக் காண்பது மபால் கண்ணுக்கு இனிளமளயத் தரும் நாைங்காடி, 

அல்லங்காடி என்ற இரு கூற்றிளன உளடய பபரிய அங்காடித்பதரு’ (பத்துப்.-2ம் பகுதி-ப.-

99) என்கிறார். ‘ஓவியத்ளதக் கண்டாற்மபான்ற காட்சிளய உளடய இரு அங்காடித் 

பதருவில்’, என்கிறார்  (பத்துப்.-பகுதி-2-ப.-133) புலவர் அ.மாணிக்கனார். இந்த உளரகள் 

சிலப்பதிகாரச் பெய்திமயாடு ஒத்துப் மபாகாளமமய இந்த ஆய்விற்குக் காரணமாக 

அளமகிறது. 

 

 

மாங்குடி மருதனார் மபசும் இருபபரு நியமங்கள் மதுளரயிலிருந்த இரண்டு பபரிய 

ஆலயங்களைமய சுட்டுகின்றன. 

 

பாடற்பெய்திகள் பின்வரும் வரிளெமுளறயில் அளமகின்றன. பாண்டியர் குடி, 

பெங்மகான்ளம, பவற்றி, நால்வளகப் பளடகள், பநடுஞ்பெழியனின் மபார்மவட்ளக, 

அவனது முன்மனார் பபருளம, பாண்டிய நாட்டு ஊர்கள், பகாளடத்தன்ளம, குறுநில 

மன்னர் இருக்ளக, தளலயாலங்கானத்துப் மபார், பகாற்ளக, பரதவளர அடக்கல், 

ொன்றாண்ளம,மபான்ற சிறப்புகளைப், பாடியபின்னர் காஞ்சித்திளணப்பபாருளை 

வலியுறுத்துகிறார். 

 

பதாடர்ந்து ஐந்து நிலவைங்களை அணுகக் பகாண்டு இருக்கும் ளவளய, ஆற்றங்களரப் 

பாண்மெரி, அளதபயாட்டிய அகழி, மகாட்ளடவாயில், உள்மை  எழுந்த மபபராலி,என்று 

அளமயும் வருணளனயில் அடுத்து வருவமத  இருபபரு நியமமும், திருவிழாக் 

பகாடிகளும் ஆகும். 
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அளதயடுத்து  நாற்பளடகள் வந்து மபாகும் மதுளரத் பதருக்களில்  ஏழாம் நாள் புனித 

நீராட்டின் மபாது எழுந்த நாைங்காடி ஆரவாரம் மபெப்படுகிறது. 

 

பதாடர்வது பபருநிதிக்கிழவர் வழிபாடு, மாளலயில் பதய்வங்கட்குப் பலியிட்ட விழா 

ஆரவாரம், பபௌத்த ெமண அந்தணர் பள்ளிகள், அறங்கூறு   அளவயத்தார் பதரு, காவிதி 

மாக்கள் பதரு, வணிகர் பதருக்களில் எழுந்த அல்லங்காடி ஆரவாரம் முதலியனவாம். 

 

இவ்வாறு நாைங்காடிளயயும், அல்லங்காடிளயயும் விரிவாக விதந்து ஓதுவதால் 

‘இருபபருநியமம்’ என்பது இரண்டு ஆலயங்கள் என்பதும், அந்த ஆலயங்களில் திருவிழா 

குறித்த பகாடிகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன என்பதும் புலனாகிறது. இரண்டு அங்காடிகள் என்று 

பபாருள் பகாண்டால் கூறியது கூறல்  குளறமயாடு பபாருள் பதாடர்நிளல பதளிவுற 

அளமயவும் வழியில்ளல.  

 

பிங்கல நிகண்டு ‘நியமம்’ என்ற பொல்லுக்கு ‘களடத்பதரு’ என்னும் பபாருள் 

மட்டுமின்றி ‘பதய்வம் வழிபடல்’ என்றும் பபாருள் தருகிறது. 

 

பிற ெங்கஇலக்கியங்களிலும் நியமம் என்ற பொல் ஆலயம் என்ற பபாருளில் 

வழங்குகிறது. மகாெர் மதுளரளய அடுத்த பெல்லூரின் கிழக்மக ஒரு நியமத்ளத நிறுவினர். 

அங்மக கடவுள்மங்கலம் பெய்ய மவள்வி நிகழ்த்தினர் என்பது மருதனிைநாகனாரின் 

அகநானூற்றுப் பாடல்கள் (90&220) மூலம் பதரிகிறது. 

 

பண்ளடத் தமிழகத்தில் மகாயில், நகர், நியமம், மகாட்டம், பள்ளி என ஐந்து வளக 

வழிபாட்டிடங்கள் இருந்தன என்று சிலப்பதிகார ஊர்காண்காளதயில் இைங்மகாவடிகள் 

வரிளெப்படுத்தி உள்ைார்.(அடி-7-11) 

 

மகாயில் என்பது மவதபநறிப்படி தீமுளற வழிபாடு நிகழ்ந்த இடமாகும். 

நகர் என்பது அரசுக்குச் பொந்தமான நிலத்தில் மக்களுக்காக மன்னன் அளமத்த ஆலயம் 

ஆகும். 

நியமம் என்பது அரெரும் அந்தணரும் அல்லாத பிற மக்கட்ெமூகத்தார் நிறுவிய 

வழிபாட்டிடம் ஆகும். (‘சிலப்பதிகாரம் காட்டும் வழிபாட்டிடங்கள்’- மின்தமிழ் மமளட- 

ஜூளல- 2018- ப- 70-82) 

மகாட்டம் என்பது மவதபநறி அல்லாத வழிபாட்டு முளறளயப் பின்பற்றும் இடமாகும். 

மகாட்டத்தில் மவள்விச்ொந்தி நிகழ்த்தும்மபாது அது மகாயில் என்று அளழக்கப்பட்டது. 

அறச் ொளலயாகவும் கல்விச் ொளலயாகவும் அளமந்த வழிபாட்டிடமம பள்ளி என்று 

அளழக்கப்பட்டது. 

 

மதுளர வருணளனயில் இைங்மகா,  திருமாலுக்குரிய வழிபாட்டிடத்ளத, 

               “உவணச் மெவல் உயர்த்மதான் நியமம்”(மமலது-அடி-8) என்கிறார். 

 

 

மதுளரக்காஞ்சி சுட்டும் இருபபரு நியமங்களுள்; சுயம்புலிங்கத்ளதக் கருவளறயில் 

பகாண்டு இன்று மீனாட்சி சுந்தமரஸ்வரர் மகாயில் என்று அளழக்கப்படும் ‘மழுவாள் 

பநடிமயானி’ன் நியமம் ஒன்று; இன்பனான்று பண்டு உவணச்மெவல் உயர்த்மதான் 
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நியமம் என்று அளழக்கப்பட்டு இன்று பன்னிரண்டு துண்டுகள் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் 

கூடல் அழகர் மகாயில் எனலாம். 

 

ெங்ககாலத்தில் ‘மழுவாள் பநடிமயான்’ நியமத்ளத வடகிழக்கிலும், திருமால் நியமத்ளத 

மமற்பகல்ளலயிலும் பகாண்டிருந்த மதுளர பின்னர் மழுமவந்திய சிவனுக்குரிய 

ஆலவாய் என்று பபயர் பபற்ற மகாவிளல ஊரின் நடுவிடமாகக் பகாண்டு விரிந்துள்ைது. 

இளடக்காலத்தில் ஆவணி மூலவீதிளய அடுத்துக் மகாட்ளடயுடன் கூடிய மதுளர 

நாயக்கர் ஆட்சிக் காலத்தில் நாலாபுறமும் விரிந்தது. ஆங்கிமலயர் ஆட்சிக் காலத்திலும் 

அங்ஙனமம விரிந்தது. அப்படி விரியும்மபாது இருபபரு நியமங்களுள்  ஒன்றான திருமால் 

ஆலயம் துண்டாடப்பட்டுள்ைது. 

 

பண்ளடத் தமிழகத்தில் ஊர்கள் கீழ், மமல் என்று இருகூறுபட்டிருந்தன. 

(கீழக்குயில்குடி,மமலக்குயில்குடி; கீழ்மாத்தூர், மமல்மாத்தூர்; கீழ்ப்பனங்குடி, 

மமல்பனங்குடி முதலியன ொன்றாகும்.) கீழ்ப்பகுதியிமலமய பபரும்பாலும் 

இறந்மதாளரப் புளதக்கும் இடங்கள், தவ வாழ்க்ளக மமற்பகாள்மவார்க்குரிய 

இருப்பிடங்கள் இருந்தன என்பது அகழ்வாய்வு மூலம் புலப்படுவளத ஆய்வாைர் 

கூறியுள்ைனர் (மதவகுஞ்ெரி- Madurai Through The Ages- p.-16). இன்ளறய மதுளரயின்  

ளமயப்பகுதிளய ஒட்டித் பதன்கிழக்கில் கீழ்மதுளர உள்ைது. 

 

இக்கீழ்மதுளரக்கும் இன்ளறய மதுளர பதற்குபவளிவீதியின் கிழக்கு மூளலக்கும் 

இளடமய உள்ை தூரம் நளடப்பயண தூரமம ஆகும். கீழ்மதுளரளய அடுத்துள்ை 

அனுப்பானடியில் வரலாற்றுக்கு முந்திய காலத் தாழிகளும் பிற எச்ெங்களும் 

கிளடத்துள்ைன (B.S.Baliga-Gazetteers Of India-p.393). இதனால் கீழ்மதுளரக்கு 

மநர்மமற்கிமலமய பண்ளடய மதுளர இருந்திருக்க மவண்டும் எனலாம். அவ்வாறு 

பகாண்டால் ஆலவாய்க்மகாயில் நகரின் வடகிழக்குத் திளெயில் அளமகிறது. 

 

இன்ளறய மீனாட்சி சுந்தமரஸ்வரர் மகாயிலின் கருவளறயில் உள்ை லிங்கம் 

சுயம்புலிங்கம் எனவும், அது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த ஒரு கடம்பமரத்தின் 

படிமம் என்றும் கூறுகின்றனர். (P.V.Jeyachandran-The Madurai Temple Complex-Madurai Kamaraj 

University- Ph.D.thesis-1979-p.-255&261) மரங்கள் இவ்வாறு காலப்மபாக்கில் கார்பன் 

மெர்க்ளகயால் கல்மரங்கைாவது உண்டு என அறிவியல் அறிஞர்கள் கூறியுள்ைனர் 

(சு.கி.பெயகரன்- ”பாசில்கள்- பூமகளின் காலச் சுவடுகள்- களலக்கதிர்- பெப்டம்பர் 1977-ப.-

63). எனமவ ெங்ககாலம் பதாட்டு இக்மகாயிலின் கருவளறயிலுள்ை லிங்கம் 

வழிபடுபபாருைாக இருக்கக் கூடியது ொத்தியமம. திருவிளையாடற் புராணக்களதயும் 

மதவர்கபைல்லாம் வழிபாடு பெய்துபகாண்டு  இருந்த லிங்கம் கடம்பவனக் காட்டில் 

இருந்ததாகமவ கூறுகிறது (திருநகரம் கண்ட படலம்-பா-3-12). ஏற்பகனமவ வழிபாடு 

நிகழ்ந்த இடத்ளதக் குலமெகர  பாண்டியன் கற்மகாயில் எடுத்து விரித்துள்ைான். 

 

ெங்ககால மதுளர இன்ளறய மதுளர ளமயப்பகுதியின் பதன்கூளற  மட்டும் 

உள்ைடக்கியது என்ற கருத்ளத ஆதரிக்கும் வளகயில் மயமதம் கூறும் நகரளமப்பு 

விதிகளும் உள்ைன. பண்டு தமிழகத்தில் மயமதமம பபரிதும் மபாற்றப்பட்டது. 

ொத்தனார், 
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               ”மிக்க மயனால் இளழக்கப்பட்ட 

               ெக்கரவாைக் மகாட்ளடமீங் கிதுகாண்“ (மணி.- ெக்கர.- அ.-201-202) 

என மயனின் மரபு மபாற்றப்பட்டளமளயக் குறிப்பிட்டுள்ைார். திருத்தக்கமதவர், 

 

               “மயனிளழத்த அம்பாளவயின் ளவகினாள்“(சீவக சிந்தாமணி-   பதுளமயார் 

இலம்பகம்- பா-145)என்று மயமதத்தின்  பபருளமளய உவளமயில் எடுத்தாள்கிறார். 

வில்லிபுத்தூராரும், 

 

               “சிற்ப வல்லபத்தின் மயன் முதலுள்ை பதய்வ வான் தபதியர்“ (பாரதம்- 

ஆதிபருவம்- இந்திரப்பிரத்தச் ெருக்கம்- பா-18) என்று மயளன முதன்ளமப்  படுத்துகிறார். 

கம்பரும், இராமனுக்கும் சீளதக்கும் திருமணம் நிகழ்ந்த மண்டபம் மயனால் 

நிருமிக்கப்பட்டது என்கிறார். (இராமாயணம்- பால காண்டம்- கடிமணப் படலம்- பா-45) 

பதய்வத் தச்ெர்களில் மயமன தமிழகத்மதாரால் பபருளமப்படுத்தப் படுகிறான்.     

 

மயமதம் சிவன்மகாயில் நகரின் ஈொன்ய திளெயில் அளமய மவண்டும்  என்று கூறுகிறது. 

(பாகம்- 1-ப.-76).  இதனால் ெங்ககால மதுளரயில் மழுமவந்திய சிவபபருமானின் மகாயில் 

மயன் விதித்தபடி வடகிழக்குத் திளெயில் அளமந்திருந்தது என்பது ஏற்றுக் பகாள்ைத் 

தக்கதாகிறது. அத்துடன் திருமால் மகாயில் ஊளர மநாக்கி இருப்பது சுபபலளன 

அளிக்கும் என்றும் மயமதம் கூறுகிறது (பாகம்-1-ப.-82). இன்ளறய கூடலழகர் மகாயிமல 

மதுளரயின் பளழய ளவணவ ஆலயம் என்பது பரிபாடல் திரட்டு மூலம் பதளிவாகிறது. 

இக்மகாயில் பதற்குமாசி வீதியும், மமற்குமாசி வீதியும் ெந்திக்கும் மூளலயில் கிழக்கு 

முகமாக உள்ைது. பண்டு இக்மகாயில் மநர்மமற்கில் அளமந்ததாதல் மவண்டும்.           

சிவன் மகாயிளல ளமயமாக ளவத்து, அளதச் சுற்றி நாற்புறமும் வீதிகள் இளணயாகச் 

பெல்லும் அளமப்பு பரிபாடல் திரட்டு காலத்திமலமய உருவாகி  இருக்க மவண்டும் 

என்பது, 

 

               ”மாமயான் பகாப்பூழ் மலர்ந்த தாமளரப் 

               பூமவாடு புளரயும் சீறூர் பூவின் 

               இதழகத் தளனய பதருவம் இதழகத்து 

               அரும்பபாகுட்  டளனத்மத அண்ணல் மகாயில் “(பரி.- திரட்டு- பா-7) 

என்ற பாடலடிகள் மூலமாகத் பதளிவாகிறது. மதுளரயின் அருகில் இருந்ளதயூர் என்ற 

குடியிருப்புப் பகுதி இருந்தளமயும், 

 

               “நான்மாடக்கூடல் எதிர்பகாள்ை ஆனாது 

               மருந்தாகும் தீநீர் மலிதுளற மமய 

               இருந்ளதயூர் அமர்ந்த பெல்வ “(மமலது-பா-1) 

என்ற பரிபாடல் திரட்டு அடிகள் மூலம் பதரிய வருகின்றது. அத்துடன் ளவளயயின் 

மபாக்கில் மதுளரக்கு முன்னமர இருந்ளதயூர் இருந்தபதன்பதும் புலனாகிறது. 

 

இவ்வூரின் சுற்றுப்புறமும் சூழலும் குறித்து இமத பாடல் மமலும் உளரப்பதாவது: 

 

               “ஒருொர் அணிமலர் மவங்ளக மராஅ மகிழும் 

               …………………………………………………………….. 
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               மணிநிறங் பகாண்ட மளல 

               ஒருொர் தண்ணறுந் தாமளரப் பூவின் இளடயிளட 

               ……………………………………………………………….. 

               கண் வீற்றிருக்கும் கயம் 

               ஒருொர் ொறுபகாள் ஒதத்து இளெபயாடு மாறுற்று 

               ………………………………………………………………… 

               திருநயத்தக்க வயல் 

               ஒருொர் அறத்பதாடு மவதம் 

               …………………………………………………………………… 

               அறத்தில் திரியாப் பதி “. இவ்வாறு ஒருபுறம் மளலயும், 

 

ஒருபுறம் குைமும், ஒருபுறம் வயலும், ஒருபுறம் ஊரும் பகாண்டிருந்த திருமால் மகாயில் 

இன்ளறய கூடலழகர் மகாயிலின் இருப்பிடத்மதாடு பபாருந்தியுள்ைது.  ஒருபுறம் 

பசுமளலயும், ஒருபுறம் ஆவணிமூல வீதிளய அடுத்துக் மகாட்ளட, அகழியுடன் கூடிய 

மதுளர ஊரும், ஒருபுறம் மாடக்குைமும், ஒருபுறம் பசுளமயான வயற்புறமும் பகாண்டது 

இன்ளறய கூடலழகர் மகாயில். (1980 வளர இருந்த வயற்புறங்களில் இன்று T.V.S.நகர் 

வளர பல புறநகர்ப் பகுதிகள் மதான்றி விட்டன.) 

 

கூடலழகர் மகாயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் திருமால் இருந்த மகாலத்தில் காட்சி 

அளிக்கிறார். இவருக்கு இருந்தவைமுளடயார் என்றும் பபயர். இருந்த வைமுளடயார் 

மகாயில் பகாண்டிருக்கும் பகுதி இருந்ளதயூர் ஆகும். இன்ளறய கூடலழகர் மகாயிலின் 

இருப்பிடம் மதுளரயின் பதன்மமற்குப் பகுதியாதலால் ளவளய இப்பகுதிளயக் கடந்த 

பின்னமர மதுளர நகர்க் மகாட்ளடயின் வடக்கு வாயிளல அளடய முடியும். மமற்கூறிய 

பாடல் கருத்துக்கள் முற்றிலும் இக்மகாயிலுடன் பபாருந்தி வருகின்றன. இந்த ஆலயம் 

பாண்டியப் மபரரசுக்காலத்தில் மதுளரயின் புறநகர்ப் பகுதியாக இருந்தது. 

 

இளடக்கால இரண்டாம் பாண்டியப் மபரரசுக் காலக் மகாட்ளட இன்ளறய ஆவணிமூல 

வீதிகளுக்கும் மாசிவீதிகளுக்கும் இளடப்பட்ட பகுதியில் இருந்தது. மகாட்ளடச் சுவளர 

அடுத்து பவளிமய அகழியும், புறநகர்ப் பகுதிகளும் இருந்தன. (பார்க்க - படம் 1) . 

 

விஸ்வநாத நாயக்கர் மாசிவீதிகளை உருவாக்கும் மபாது இருந்ளதயூர், நடுவூர், கரியான் 

திருவுளற, காளிமகாயில்,  ரி ரபுத்திரர் மகாயில், பதன்திரு ஆலவாய், ெப்தகன்னியர் 

மகாயில் முதலிய புறநகர்ப் பகுதிகளை இளணத்தார். (W.Francis- The Madras District 

Gazetteers- p.-266& B.S.Baliga- மு.நூ.-p.-48&63) 

 

கி.பி.1559ம் ஆண்டு அரியநாதமுதலியின் துளணமயாடு விஸ்வநாத நாயக்கர் 

பாண்டியர்களின் மகாட்ளடளய இடித்து அகழிளயத் தூர்த்துவிட்டுப் புதிதாக 72 

பகாத்தைங்கமைாடு கூடிய உட்மகாட்ளடச் சுவளரயும், புறக் மகாட்ளடச் சுவளரயும் 

எழுப்பித் திளெமாணியின் நான்கு மூளலகளிலும் நான்கு வாயில்களை நிறுவினார். 

இவ்வளமப்பு ஆற்றின் மபாக்கிளன அடுத்த குறுங்மகாணத்தில் இருந்தது. சுற்றிலும் 

நான்கு திளெகளிலும் அகழி இருந்தது என்று மதுளர மாவட்ட பகெட் கூறுகிறது.  
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இன்ளறய பவளிவீதிகமை அகழிகைாக இருந்தன. ஆய்வாைரும் இக்கருத்ளத ஏற்றுக் 

பகாண்டுள்ைனர். (J.P.L.Shenoy- Madurai The Temple City- p.10) அப்மபாது திருமாலுக்குரிய 

பபருநியமத்தின் வாயில்  உட்மகாட்ளடச் சுவரில் பபாருந்தி, மகாயிற்பகுதி முழுளமயும் 

உட்மகாட்ளடச் சுவருக்கும், பவளிக்மகாட்ளடச் சுவருக்கும் இளடப்பட்ட பகுதியில் 

அளமந்து இருக்க மவண்டும். ஏபனனில் இன்ளறய 

               1)கண்ணன் மகாயில் 

               2)  யக்ரீவர் மகாயில் 

               3) இராமர் மகாயில் 

               4)மொளனயார் மகாயில் (காவல் பதய்வம்- கருப்பொமி) 

               5) ளவகுண்ட ஏகாதசி இராப்பத்து பல்லாண்டு பாடும் மண்டபம் 

               6)வீரராகவப்பபருமாள் மகாயில் 

               7) பிரென்ன பவங்கமடெப் பபருமாள் மகாயில் 

               8) சீனிவாெப் பபருமாள் மகாயில் 

               9) ஆஞ்ெமநயர் மகாயில் 

               10) கூடலழகர் மகாயில் 

               11)ெக்கரத் தாழ்வார் மகாயில் 

               12) மதனமகாபாலொமி மகாயில் 
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முதலிய அத்தளன வழிபாட்டு இடங்களும் மாசிவீதிக்கும் பவளிவீதிக்கும் இளடப்பட்ட 

பகுதியில் தான் உள்ைன. 

 

கி.பி.1837ம் ஆண்டு ஆளுநர் பிைாக்பர்ன் நாயக்கர்காலக் மகாட்ளடளய இடித்து பபருமாள் 

மமஸ்திரி வீதிகளையும், மாரட் வீதிகளையும் உருவாக்கிய மபாது (B.S.Baliga- மு.நூ.- ப.395-

396) திருமாலுக்குரிய பபருநியமம் 12 கூறுகைாகப் பிரிந்து விட்டது. (பார்க்க - படம் 2&3) 

 

 
 

இன்ளறய கூடலழகர் மகாயிலுக்கும் மதனமகாபாலொமி மகாயிலுக்கும் இளடமய ஒமர 

ஒரு வீதி மட்டுமம கிழக்கு மமற்காகச் பெல்கிறது. இவ்வீதியில் தான் ெக்கரத்தாழ்வார் 

மகாயில் வாெலும் உள்ைது. இவ்வீதி மாசிவீதிளய பபருமாள் மமஸ்திரி, மாரட் 

வீதிகளுடன் இளணக்கிறது. மமற்கூறிய மூன்று வீதிகளும் உருவாகும் முன்னர் 

இருமகாயில்களும் அடுத்தடுத்து ஒரு மகாயிலின் இரு கூறுகைாக இருந்திருக்க மவண்டும். 

கண்ணன்,  யக்ரீவர், ராமர் மகாயில்கள் கூடலழகர் மகாயிலின் எதிரிமலமய உள்ைன. 

அங்கிருந்து கூப்பிடு தூரத்திமலமய வீரராகவப்பபருமாள் மகாயில் பதன்னழகுக்காரத் 

பதருவில் உள்ைது. சீனிவாெப் பபருமாள் மகாயிலும், ஆஞ்ெமநயர் மகாயிலும் பதற்கு 

மாரட் வீதியருகில் எதிபரதிமர உள்ைன. பிரென்ன பவங்கமடெப் பபருமாள் மகாயில் 

இன்று பெௌராஷ்டிரா கிருஷ்ணன் மகாயில் என்று வழங்கப்படுவதன் காரணம் அது அந்த 

இனத்தவரால் புரக்கப்படுவதாகும். 
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கை ஆய்வின்மபாது இக்மகாயில்கள் அளனத்தும் நடந்து பென்று தரிசிக்கும் படிமய 

உள்ைன. குறுக்குமறுக்காகச் பெல்லும் குடியிருப்புச் சிறுவீதிகளும், களட வீதிகளும், 

மக்கட்பபருக்கமும், நகர விரிவாக்கமும் மகாயிளலத் துண்டாடி உள்ைன.                            
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முடிவுகர: 

மாங்குடி மருதனார் மபசும் இருபபரு நியமங்கள் மதுளரயிலிருந்த இரண்டு பபரிய 

ஆலயங்களைமய சுட்டுகின்றன.அளவ முளறமய  சுயம்புலிங்கத்ளதக் கருவளறயில் 

பகாண்டு இன்று மீனாட்சி சுந்தமரஸ்வரர் மகாயில் என்று அளழக்கப்படும் ‘மழுவாள் 

பநடிமயானி’ன் நியமம் ஒன்று; இன்பனான்று பண்டு உவணச்மெவல் உயர்த்மதான் 

நியமம் என்று அளழக்கப்பட்டு இன்று பன்னிரண்டு துண்டுகள் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் 

கூடல் அழகர் மகாயில் எனலாம். 

 

 

துகணநூற்பட்டியல்: 

1)    பத்துப்பாட்டு -வர்த்தமானன் பதிப்பகம்- முதல் பதிப்பு - 1999 

2)    பத்துப்பாட்டு- பகுதி 2- நியூ பெஞ்சுரி புக்  வுஸ் - முதல் பதிப்பு - 2004 

3)    பத்துப்பாட்டு -பகுதி 2- கழக பவளியீடு- 2008 

4)    மயமதம்-1&2ம் பாகம்- மயமுனிவர்- K.S.S.சுப்பிரமணிய ொஸ்திரி (பமா.பப.ஆ.)- 

தஞ்ளெ ெரஸ்வதி மகால் பவளியீடு- 113 

5)    சு.கி.பெயகரன்- ”பாசில்கள்- பூமகளின் காலச் சுவடுகள்- களலக்கதிர்- பெப்டம்பர் 1977 

6)    B.S.Baliga- Gazetteers Of India- Government of Madras- Madurai 

7)    Devakunjari,D- Madurai Through The Ages- 1st edition- 1970- National book stall,kottayam 

8)    W.Francis- Madras District Gazetteers- Madurai-1906- Government press, Madras. 

9)    J.P.L.Shenoy- Madurai The Temple City- 2nd edition- 1955- Associated printers 

ltd.,Madras,Bangalore. 

10)    P.V.Jeyachandran-The Madurai Temple Complex-Madurai Kamaraj University- Ph.D.thesis-1979     

 

 

 

 

பதாடர்பு: முளனவர் ெ.கண்மணி கமணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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13. உண்டாைம்ம இவ்வுைகம்! 
—  வொ.விகைதீர்த்தான் 

 

 

பாடியவர்: ைடலுள் மாய்ந்த இைம்வபருவழுதி (182). புறநானூறு. 

 

பாடலின் பின்ைணி: இப்பாடலில், கடலுள் மாய்ந்த இைம்பபருவழுதி, மனித 

மநயத்மதாடு “தமக்பகன முயலா மநான்தாள் பிறர்க்பகன முயலுநர்” உள்ைதால்தான் 

இவ்வுலகம் நிளலபபற்று இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது என்ற உயர்ந்த கருத்ளதக் 

கூறுகிறான். 

 

உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் 

அமிழ்தம் இளயவ தாயினும், இனிதுஎனத் 

தமியர் உண்டலும் இலமர; முனிவிலர்; 

துஞ்ெலும் இலர்; பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சிப் 

புகழ்எனின் உயிருங் பகாடுக்குவர்; பழிபயனின் 

உலகுடன் பபறினும் பகாள்ைலர்; அயர்விலர்; 

அன்ன மாட்சி அளனய ராகித் 

தமக்பகன முயலா மநான்தாள் 

பிறர்க்பகன முயலுநர் உண்ளம யாமன. 

 

 

பகாண்டு கூட்டு: இவ்வுலகம் தமக்பகன முயலா மநான்தாள் பிறர்க்பகன முயலுநர் 

உண்ளம யாமன உண்டு எனக் கூட்டுக. 

 

உகர: இந்திரனுக்குரிய அமிழ்தம் கிளடத்தாலும், அது இனிளமயானது என்று தனித்து 

உண்ண மாட்டார்கள்; யாளரயும் பவறுக்க மாட்டார்கள்; மொம்பலின்றிச் 

பெயல்படுவார்கள்; பிறர் அஞ்சுவதற்குத் தாமும் அஞ்சுவார்கள்; புகழ்வரும் என்றால் தம் 

உயிளரமய மவண்டுமானாலும் பகாடுப்பர்; பழிவரும் என்றால் உலகம் முழுவதும் 

கிளடப்பதானாலும் ஏற்றுக் பகாள்ை மாட்டார்கள்; மனம் தைர மாட்டார்கள். இத்தளகய 

சிறப்புளடயவர்கைாகித் தமக்காக உளழக்காமல், பிறர்க்காக வலிய முயற்சியுடன் 

உளழப்பவர்கள் இருப்பதால்தான் இவ்வுலகம் இயங்கிக்பகாண்டிருக்கிறது. 

 

சிறப்புக் குறிப்பு: 

திருக்குறளில் பல அதிகாரங்களில் விைக்கமாகக் கூறப்பட்டிருக்கும் கருத்துகள் 

இப்பாடலில் சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக, விருந்மதாம்பல், 

அன்புளடளம, பவகுைாளம, அறிவுளடளம, மடியின்ளம, தீவிளனயச்ெம், 

ஊக்கமுளடளம, புகழ், ஈளக, ஒப்புரவு, பண்புளடளம ஆகிய அதிகாரங்களின் 

ளமயக்கருத்துக்களை இப்பாடலில் காணலாம். கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ை நான்கு 
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குறட்பாக்களின் கருத்துகளுக்கும் இப்பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கருத்துகளுக்கும் 

மிகுந்த ஒற்றுளம இருப்பளதக் காண்க. 

 

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் ொவா 

மருந்பதனினும் மவண்டற்பாற் றன்று. (குறள் - 82) 

பபாருள்: விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்மத இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது ொவா 

மருந்தாகிய அமிழ்தமம ஆனாலும் அது விரும்பத்தது அன்று. 

 

அஞ்சுவது அஞ்ொளம மபளதளம அஞ்சுவது 

அஞ்ெல் அறிவார் பதாழில். (குறள் - 428) 

பபாருள்: அஞ்ெத்தக்களதக் கண்டு அஞ்ொதிருப்பது அறியாளமயாகும்; அஞ்ெத்தக்களதக் 

கண்டு அஞ்சுவமத அறிவுளடயவரின் பதாழிலாகும். 

 

பண்புளடயார் பட்டுண்டு உலகம்; அதுஇன்மறல் 

மண்புக்கு மாய்வது மன். (குறள் - 996) 

பபாருள்: பண்புளடயவர்கள் பபாருந்தி இருத்தலால் இவ்வுலகம் உைதாயிருக்கின்றது;. 

அவர்கள் இல்ளலமயல் அது மண்ணினுள்மை புளதந்து மளறந்து மபாகும். 

 

 

 

 

பதாடர்பு: பொ.விளனதீர்த்தான் 

karuannam@gmail.com 
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14. ககாவிைிகை குதிர் — ஆதித்திருவரங்கம் 

—  திரு. சிங்ைவநஞ்ெம் ெம்பந்தம் 

 

 

பதன்பபண்ளணயாற்றின் பதன் களரயில் மபாய்க் பகாண்டிருந்மதாம், ஆதித்திருவரங்கம் 

மநாக்கி. ொளலயில் வாகனங்கள் அதிகமில்ளல என்றாலும், வளைவுகள் அதிகம். வண்டி 

பமதுவாகமவ பயணித்தது.   பச்ளெப் பட்டாளட  விரித்தது மபால் பறந்து கிடந்த வயல் 

பவளியில் மாளல சூரியனின் மஞ்ெள் கிரணங்கள் மாயாஜாலம் பெய்து பகாண்டிருந்தன. 

கஜாப் புயலின் மகாரக் காட்சிகைால் புண்ணாகிப் மபாயிருந்த கண்கள் புத்துணர்வு 

பபற்றன.  ஊளரத் தாண்டி வலது பக்கம் திரும்ப, பிச்ளெக்காரர்களின் பின்னணியில் 

மகாவில். பார்த்தாமல பதரிந்தது, பழளமயான மகாவில் என்று. ெனிக் கிழளம என்பதால் 

பகாஞ்ெம் கூட்டம் இருந்தது. விறகடுப்பில் குழிப் பணியாரம் பெய்து விற்றுக் 

பகாண்டிருந்தார் ஒரு கிராமத்துப் பபண்மணி. 

 

மிகவும் பபரிய மகாவில் என்று பொல்ல முடியாது, ஆனால் சிறிய மகாவிலும் இல்ளல. 

சுமார் இரண்டு ஏக்கர் பரப்பில் அளமந்திருக்கிறது. தூய்ளமயாகமவ இருக்கிறது. 

நுளழவாயிளலக் கடந்து உள்மை பென்றதும்,   ராஜமகாபுரம் பதரிந்தது.  வலதுபுறம், 

வட்டவடிவமான உருளைகள்  இரண்ளட ஒன்றின் மமல் ஒன்று நிற்க ளவத்து அதன் 

மமமல ஒரு கூம்பிளன ளவத்தது மபால் பெங்கல்லால் ஆன  ஒரு வித்தியாெமான 

கட்டிடம்.  பராமரிப்பு இன்றி புதர்களும் பெடிகளும் வைர்ந்திருந்தன. பக்கத்தில் பபயர்ப் 

பலளக ஒன்றுமில்ளல. அங்கிருந்து வந்த இளைஞரிடம், “ இது என்ன” என்று 

மகட்டதற்கு, “ ஏமதா, தியானமண்டபம்ன்னு பொல்றாங்க, பாத்துப் மபாங்க, பாழடஞ்சி 

பகடக்கு” என்றார். பார்த்து பார்த்து பமதுவாக உள்மை பென்மறாம். புல்லும் பூண்டும் 

மண்டிக் கிடந்தன. கற்களும் கண்ணாடித் துண்டுகளும் சிதறிக் கிடந்தன. ம் ூம், இது 

தியான மண்டபமாக இருக்க வாய்ப்மப இல்ளல என எண்ணிக் பகாண்மடன். 

 

இல்லம் திரும்பி இளணயத்தில் பார்த்தமபாது அந்தக் கட்டிடம், தானியங்களைச் 

மெமித்துளவக்கும் குதிர் என்று பதரிந்தது. .மமமல நான்கு புறமும் தானியங்களைக் 

பகாட்ட வாயில்கள், கீமழ தானியங்களை அள்ை ஒரு வழி, ...இருக்கும்..... இருக்கும் இது 

குதிராகத்தான் இருக்கும். 

 

வைமான பதன்பபண்ளணக் களரயில், இந்தத் திருக் மகாவிலுக்கு 400 ஏக்கர் நிலம் 

இருந்தது, இப்மபாது அது  100 ஏக்கராகக் குளறந்து விட்டது., அறுவளட பெய்து வரும் 

பநல், கம்பு மபான்ற தானியங்களில் ஆறில் ஒரு பங்கிளன மகாவிலுக்குக் 

பகாடுத்துவிடுவார்கள். அவற்ளறச் பெமித்து ளவக்கமவ இந்தக் குதிர்கள் பயன்பட்டன, 

இந்தக் குதிரில் சுமார் 2,500 மூட்ளட, அதாவது 5,000 கலம் பநல் மெமிக்க முடியும் 

என்பறல்லாம் பலப் பல பெய்திகள்  இளணயத்தில் கிளடத்தன. ஆனால், இன்று 

பாழ்பட்டுக் கிடக்கும் இதளனப் புனரளமக்கமவா, காப்பாற்றமவா நாதியில்ளல என 

நிளனக்கும் மபாது உள்ைம் கசிகிறது. 
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மகாவில்களில் உள்ை குதிர்கள் பற்றி இளணயத்தில் கிளடத்த பிற தகவல்களையும் 

உங்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்கிமறன்.  ஆதித் திருவரங்கத்தில் உள்ைது மபான்மற, 

திருவரங்கத்திலும் குதிர்கள் உள்ைன என்பளத அறிந்த மபாது வியப்பாக இருந்தது. 

இங்மகயும், பராமரிப்பின்றி, குதிர்கள் பாழ்பட்டுக் கிடக்கின்றன என்பது. மவதளனத் 

தரும் பெய்தி. 

 

மாறாக, குடந்ளதக்கும் தஞ்ளெக்கும் இளடமய பாபநாெம் அருமகயுள்ை 

திருப்பாளலவனம் திருக்மகாவிலில் உள்ை குதிர் முளறயாகப்  பாதுகாக்கப்பட்டு 

வருவதாகத் பதரிகிறது. இந்தக் குதிர் 17ஆம் நூற்றாண்டின் இளடப் பகுதியில், அச்சுத 

நாயக்கரின் அளமச்ெர் மகாவிந்த தீட்சிதரால் கட்டப்பட்டபதன்றும்,  சுமார் 35 அடி 

உயரமும்  80 அடி விட்டமும் பகாண்ட இந்தக் குதிரில் 3,000 கலம் பநல் மெமிக்க முடியும் 

என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

 

பெஞ்சிக் மகாட்ளடயில் குதிர் / பநற்கைஞ்சியம் ஒன்று இருப்பளதக் கல்லூரிக் காலத்தில் 

பார்த்திருக்கிமறன். ஆதித்திருவரங்கம் ஆலயத்தில் உள்ை குதிர், பெஞ்சி நாயக்கர்கைால் 

கட்டப்பட்டிருக்குமமா என்று எண்ணத் மதான்றுகிறது. ஒரு யூகம் தான்.  
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பதால்லியல் / இந்து அறநிளலயத் துளறக்கு எப்மபாதும் இல்லாத அைவிற்கு, இந்த 

ஆண்டு  மிக அதிக அைவில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. அழிந்து வரும் மரபுச் 

சின்னங்களைப் பாதுகாக்க இந்த நிதி பயன்படுத்தப் படமவண்டும். 

 

 

பதாடர்பு: திரு. சிங்கபநஞ்ெம் ெம்பந்தம் (singanenjam@gmail.com) 
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15. புதுச்கசரியில் வசதியாகத்தான் வாழ்ந்தார் ோரதி 
—  மைா. வெங்குட்டுவன் 

 

 

தமிழ்நாடு முற்மபாக்கு எழுத்தாைர் களலஞர்கள் ெங்கத்தின் 14ஆவது மாநில மாநாடு, 

இந்த ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் புதுச்மெரியில் நடந்தது. அப்மபாது மாநாட்டு மலர் ஒன்றும் 

பவளியிடப்பட்டுள்ைது. அண்ளமயில் அந்த மலரிளனப் புரட்டிப் பார்த்தமபாது, 

'புதுச்மெரியில் பாரதியார் புதிய பெய்திகள்'  எனும், வில்லியனூர்  பழனி அவர்களின் 

கட்டுளர என்ளன ஈர்த்தது. 

 

'நம்மிளடமய பாரதி வரலாறு பதாடர்பாக 

ஒப்புக்பகாள்ைப்பட்டனவாக உள்ை 

இரண்டு தகவல்கள் கட்டுக்களதகமை என 

அளடயாைம் காட்ட முற்படுவமத 

இக்கட்டுளரயின் மநாக்கம்' எனத் 

பதாடக்கத்திமலமய பதளிவாக அறிவித்து 

விடுகிறார் கட்டுளரயாைர். 

 

பாரதியின் புதுச்மெரி வருளக மற்றும் 

புதுச்மெரி வாழ்க்ளக குறித்த கீழ்க்காணும் 

தகவல்களைத் தருகின்றது இக்கட்டுளர: 

 

 

 

 



 94 

 ளகது பெய்யப்படுமவாம் என்று அஞ்சி பாரதியார் அளடக்கலம் மதடி புதுச்மெரி 
வரவில்ளல. இந்தியா பத்திரிளகளயத் பதாடர்ந்து நடத்த மவண்டும் என்று 

தீட்டப்பட்ட ஒரு நீண்ட கால பெயல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதிதான் பாரதியின் 

புதுச்மெரி வருளக. 

 வியப்பும் பபருமிதமும் பகாண்டு நாம் மபாற்றி எழுத மவண்டிய உன்னதமான 
வாழ்க்ளகளயத் தான் பாரதி புதுச்மெரியில் வாழ்ந்திருக்கிறார்.  

 புதுச்மெரியில் இருந்த பெல்வச் சீமான்களைப் மபாலத்தான் அவரும் பபரியபதாரு 
வீட்டில் வாழ்ந்திருக்கிறார். 

 புதுச்மெரியில் அவர் எழுதி குவித்தளவ ஏராைம். பதன் ஆப்ரிக்காவில் கூட 1917இல் 

அவரது நூல் ஒன்று பவளிவந்தது. டர்பனில் இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் பணம் 

அவருக்கு வந்து மெர்ந்ததாகவும் தகவல் உண்டு. 

 ஏராைமான உதவிகள் பல திளெகளில் இருந்தும் அவருக்கு வரத்தான் பெய்தன. 

 உலகம் அவளர ஏற்றுப் மபாற்றிக் பகாண்டாடமவ பெய்தது. அதனால் தான் 
'எத்தளனக் மகாடி இன்பம் ளவத்தாய் இளறவா' என்று அவர் பாடி மகிழ்ந்தார். 

 

 

என்பறல்லாம் விவரிக்கும் இக்கட்டுளரயில், 'பாரதி' திளரப்படக் குழுவினரின் ஒப்பாரி 

குறித்தும் இடித்துளரக்கப்பட்டுள்ைது. இறுதியில், ‘பாரதியார் பட்ட துயரங்களை 

மட்டுமம முன்னிறுத்திப் பட்டியல் மபாடுவளத இனி அளனவரும் விட்டுவிட 

மவண்டும்' எனும் மகாரிக்ளகயும் முன் ளவக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

உண்ளமயில், மமற்காணும் கட்டுளர, பாரதியின் புதுச்மெரி வாழ்க்ளகக் குறித்த 

பிம்பங்களைத் தகர்ப்பதாகத்தான் இருக்கிறது! 

 

 

 

பதாடர்பு: மகா. பெங்குட்டுவன் (ko.senguttuvan@gmail.com) 

 

படம் உதவி: விக்கிபீடியா 
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16. ஆரணி ேட்டுச் கசலை 

—  முகைவர்.ை.சுபாஷிணி 

 

 

 
 

தமிழகத்தின் பதாண்ளட மண்டல நகர்களில் ஒன்று ஆரணி. ஆரணிக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் 

கலந்து பகாள்வதற்காக இவ்வாண்டு பென்றிருந்மதன். ஆரணிக்குச் பெல்வது இது எனக்கு 

இரண்டாவது முளற. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ெமண ெமய புராதனச் 

சின்னங்களையும், ெமணர் மகாயில்களையும் மதடிப் பதிவு பெய்யும் பபாருட்டு 

திருவண்ணாமளல, ஆரணி, பூண்டி, வைத்தி ஆகிய பகுதிகளுக்குச் பென்றிருந்மதன். 

அப்மபாது ஆரணியின் ெமண ெமயம் ொர்ந்த புராதனச் சின்னங்கள் மட்டுமம மதடித் 

திரிந்து பதிவாக்கியதில் ஆரணிக்குப் புகழ் மெர்க்கும் பட்டுச் மெளலகள் பற்றி நான் 

பதரிந்து பகாள்ைவில்ளல. ஆனால் இந்த முளற பயணத்தில் நிகழ்ச்சிக்கு உடன் 

வந்திருந்த நண்பர்கள் ஆரணிக்கு வந்தால் ஆரணி பட்டு ஒன்று எடுத்துக் பகாண்டுதான் 

பெல்ல மவண்டும் எனக் கூறி விட்டதால், ஆரணி பட்டு பற்றித் பதரிந்து பகாள்மவாமம 

என நண்பர்கள் அளழத்துச் பென்ற களடக்குச் பென்மறன். 

 

இவ்வாண்டு ளகத்தறி பநெவாைர்களைப் பபருளம படுத்தும் வளகயில் இரண்டு 

நிகழ்ச்சிகளைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஏற்பாடு பெய்து நிகழ்த்தியிருந்மதாம். வட 

அபமரிக்காவின் டல்லாஸ் நகரில் நளடபபற்ற வட அபமரிக்கத் தமிழ்ச்ெங்கங்களின் 

கூட்டளமப்பின் ஆண்டு விழாவில் ளகத்தறி மெளலகள், ளகத்தறி பநெவாைர்கள், தமிழர் 

பண்பாட்டுக் கூறுகளில் ஒன்றாக இடம் வகிக்கும் ளகத்தறி களலயும் பதாழிலும் என்ற 

வளகயில் ஜூளல மாதம் நளடபபற்ற அந்த நிகழ்வில் ளகத்தறி பற்றிய முதல் 
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விழிப்புணர்ச்சி நிகழ்ச்சிளய ஏற்பாடு பெய்து டிரடிஷனல் இந்தியா அளமப்புடன் 

இளணந்தவளகயில் பெயல்படுத்திமனாம். அதன் பதாடர்ச்சியாக அக்மடாபர் மாதம் 

பென்ளன எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரியில் மிகச் சிறப்பாக ளகத்தறி விழிப்புணர்ச்சி நாள் 

விழாவும் அக்கல்லூரியின் பபண்ணியத்துளறயுடன் இளணந்த வளகயில் தமிழ் மரபு 

அறக்கட்டளை நிகழ்த்தி மாணவர்கள் மத்தியில் ளகத்தறி மெளல பற்றிய கருத்துக்களைக் 

பகாண்டு பென்மறாம். அது மட்டுமன்றி இவ்வாண்டு பதாடக்கத்தில் மெலம், 

பகால்லிமளல, சிங்கைாந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் கிராமங்களில் மக்கள் இல்லங்களில் 

தறி ளவத்து ளகத்தறி மெளலகள் உருவாக்கும் பதாழிலில் ஈடுபட்டிருப்பளதப் மபட்டி 

கண்டு பதிவாக்கியிருந்மதாம். 

 

ஆரணி பட்டுச் மெளலகள் பென்ளனயிலும் கிளடக்கின்றன என்றாலும் இச்மெளலகள் 

பநய்யப்படும் இடத்திமலமய அவற்ளறப் பார்த்து வாங்குவது என்பது ஒரு தனி 

அனுபவமம. என்ளன நண்பர்கள் அளழத்துச் பென்ற இடம் ஒரு சிறிய களட. ஒரு 

பநெவாைர் மாத்திரம் அங்குக் களடயில் சில மெளலகளைத் தளரயில் விரித்து ளவத்தபடி 

அமர்ந்திருந்தார். ெற்று மநரத்தில் அவருக்கு ஒரு உதவியாைர் இளைஞனும் வந்து 

மெர்ந்தார். 

 

நான் பார்க்கமவண்டும் என்பதற்காகப் பல மெளலகளை அந்த பநெவாைர் விரித்துக் காட்டி 

விைக்கிக் பகாண்டிருந்தார். ஆரணி பட்டுச் மெளலகளில் மெளலயின் உடல் முழுவதும் 

அதிகமான ஜரிளக மவளலகள் உள்ைன. பல மெளலகளில் பல வர்ணங்கள் கலந்து களல 

மவளலப்பாட்டுடன் பூ மவளலகள் பெய்யப்பட்ட வளகயில் அளமக்கப்பட்டிருந்தன. 

பபரும்பாலான மெளலகளில் தங்க நிற ஜரிளகமய மெளலயின் முழுளமக்கும் 

நிளறத்திருக்கும் வளகயில் மெளல உருவாக்கம் அளமந்திருந்தது. பபாதுவாக அதிக 

ஜரிளக மெர்த்த மெளலகளை நான் அணிவதில்ளல என்பதால் ெற்று திளகத்துப் மபாய் 

அமர்ந்திருந்மதன். 

 

எனக்கு எவ்வளகயான நிறம் பிடிக்கும், எவ்வளகயான பூ மவளலகள் உள்ை வளகயான 

மெளல அளமப்பு பிடிக்கும் என அந்த பநெவாைர் மகட்க எனது விருப்பத்ளதக் கூறிமனன். 

அப்படியான சில மெளலகளை எடுத்து வரச் பொல்லி தனது உதவியாைளர அனுப்பி 

ளவத்தார். நான் ஒரு மெளலயாவது வாங்கிக் பகாள்ை மவண்டும் என்ற சிந்தளனயில் 

ெற்மற ெரிளக மவளலப்பாடுகள் குளறந்த ஓரிரு மெளலகளை மட்டும் எடுத்து ளவத்துப் 

பார்த்மதன். அதில் ஒன்று என் கவனத்ளத ஈர்க்கமவ அதளனமய தரும்படி மகட்டுக் 

பகாண்மடன். 

 

உடமன அவர் மெளலளய மிகுந்த கவனத்துடன் திறந்து விரித்து ளவத்தார். மெளலயின் 

முந்தாளன பகுதியில் நூல்களைப் பிரித்து அவற்றிற்குக் குஞ்ெம் மபாடத் பதாடங்கினார். 

அவர் உதவியாைரும் இளணந்து பகாண்டார். இக்காட்சி பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக 

இருந்தது. 10 நிமிடங்களுக்குள் முழுளமயாகச் மெளலக்கு குஞ்ெம் அளமத்து முடித்து 

விட்டனர். 

 

இந்தக் ளகத்தறி மெளலளயச் பெய்ய ஒரு பநெவாைருக்குக் குளறந்தது 10 லிருந்து 15 

நாட்கள் வளர ஆகும் என்றும், இச்மெளலகள் தனது வீட்டிமலமய உள்ை தறியில் 

பநய்யப்பட்டது என்றும் விைக்கினார். பிறகு நான் ளகத்தறி நூல்கள் பற்றி விொரிக்கமவ, 
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அலமாரியில் ளவக்கப்பட்டிருந்த மமலும் சில ளகத்தறி மெளலகளை எடுத்து எனக்குக் 

காட்டினார். தங்க ஜரிளக இளழக்கப்பட்ட மெளலகளும் அதில் அடக்கம். ஒரு பவள்ளி 

ெரிளக இளழக்கப்பட்ட மெளலளயயும் எனக்குக் காட்டினார். இத்தளகய மெளலகளைக் 

ளகத்தறியில் பெய்து முடிக்க நாட்கள் மதளவப்படும் என்றாலும் அப்படி மயாசித்துத் 

திட்டமிட்டு வடிவளமக்கும் மெளலகள் அவற்ளற வாங்கி அணியும் பபண்களின் 

வாழ்க்ளகயில் என்பறன்றும் மனதில் மகிழ்ச்சிளய நிளறத்திருக்கும் என்பதளனயும் 

கூறினார். 

 

அவர் கூறியதும் உண்ளமதான். சில பட்டுச் மெளலகள் குடும்பத்தில் பல ஆண்டுகள் 

நம்முடமனமய வாழ்கின்றன. என் தாயார் திருமணத்தில் கட்டிய மெளலகூட இன்று 

எங்கள் தாயாரின் நிளனவாக எங்களுடன் இருக்கின்றது என்பதும் அப்மபாது எனக்கு 

நிளனவில் வந்து மபானது. 

 

மெளலக்குக் காசு பகாடுத்மதாம், வாங்கிக் பகாண்மடாம் என்றில்லாது மெளலளய 

வாங்குபவரிடம் பகாடுப்பமத ஒரு ெடங்காகச் பெய்தார் அந்த பநெவாைர். நான் வாங்கிய 

மெளலளய அழகாக அட்ளடப்பபட்டிக்குள் ளவத்து அதளன மகாலட்சுமி உருவப் 

படத்திற்கு முன் காட்டி மந்திரம் பொல்லி வணங்கி அதில் ெந்தனம் பூசி குங்குமப் 

பபாட்டு ளவத்தார். ொமிளய வணங்கிக் கும்பிட்டு அந்தச் மெளலளய எனக்கு ளககளில் 

வழங்கினார். 

 

பபாதுவாக ஒரு புடளவக்களடயில் பத்தாயிரம் மெளலகளுக்கிளடமய ஒரு மெளலளய 

வாங்குவது என்பது ஒரு இயந்திரத்தன்ளமயான நிகழ்வு. ஒரு ளகத்தறி பநெவாைரிடம் 

மநரடியாகச் பென்று அங்மக, அச்மெளலளயப் பார்த்து பார்த்து நூலிளனக் மகார்த்து 

இளழத்து வடிவளமத்துக் பகாடுத்த அந்த பநெவாைரின் ளககளிலிருந்து வாங்குவது 

என்பது பபருஞ்சிறப்பு. அந்தச் சிறப்பான அனுபவம் பபற மவண்டுபமன்றால் வாய்ப்பு 

கிளடக்கும் மபாது மநரடியாகத் தமிழகத்தின் பநெவுத் பதாழில் வாழும் கிராமங்களுக்கு 

மநரடியாகச் பென்று நமக்குத் மதளவயான மெளலகளை பநெவாைர்களிடமிருந்து 

வாங்குமவாம். 

 

கைத்தறி வநெவாைர்ைகை ஆதரிப்மபாம். 

கைத்தறி வநெவு தமிழர் மரபு! 

 

 

 

பதாடர்பு: முளனவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)   
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17. லகத்தறிக்குக் லகக்ககாடுப்கோம் 

—  முகைவர் அரங்ைமல்லிைா 

 

 

பநெவுத் பதாழில் 5,000 வருடங்கள் பழளம வாய்ந்தது.  சிந்து  ெமபவளி நாகரிகச் 

சின்னங்களிலும், ஆதிச்ெநல்லூரில் கிளடத்த தாழிகளில் மண்பவட்டி,பகாழு,பநல், உமி 

ஆகியவற்றுடன் பளழய இற்றுப்மபான பஞ்ொளடயும் கிளடத்துள்ைன.  தமிழகத்தில் 

இராஜராஜமொழன் காலத்தில் பநெவுத்பதாழில் பெழிப்புற்று வைர்ந்துள்ைது. உளறயூரில் 

முன்காலத்தில் பநெவுத்பதாழிலுக்குச் ொயமிடும்  பதாட்டிக் காணப்பட்டதாகவும், 

உளறயூரில் பநெவு பெய்யப்பட்ட மெளலகள்  ஒரு மதங்காய் மூடியில் அளடக்கக்கூடிய 

அைவுக்கு பமல்லியதாக இருந்தது எனவும் கூறுகின்றனர். ெங்க இலக்கியத்தில், 

குறிப்பாகத் பதால்காப்பியம் ”உளடபபயர்த் துடுத்தல்” என்று கூறுகிறது. 

பண்ளடக்காலத்தில் பபண்கள் நூல் நூற்றளமளய நக்கீரர், கபிலர், பவணந்தியார் 

ஆகிமயார் குறிப்பிட்டுள்ைனர். 

 

இந்தியாவில் ஆளட கலாச்ொரம் பன்ளமத்துவமானது. இந்தியச் சுதந்திரப்மபாராட்டத்தில் 

அந்நியர்கள் இயந்திர நூற்பாளலகளை ளவத்துத் துணி பநய்தமபாது அண்ணல் 

காந்தியடிகள் கதராளடளய நூற்று  அதளன அரசியலாக்கினார். பநெவாளிகள், 

விவொயிகள் தமிழகத்தின் ஜீவநாடிகள். இன்ளறக்கு  விளெத்தறி பகாண்டு குளறந்த 

மநரத்தில் குளறந்த முதலீட்டில் அதிகம் உற்பத்தி பெய்வதால், பநெவாளிகள் அன்றாட 

உணவுக்மக வழியில்லாமல் இடம் பபயர்கின்றனர். பநெவாளிகள் குளறந்த விளலக்குத் 

தயாரிக்கமுடியாத சூழலும் நிலவுவதால் பதாழிலில்   பின்தங்கியுள்ைமதாடு 60% 

பநெவாளிகள் வாழ்வாதாரம் இழந்துள்ைனர் எனவும் ஓர் அறிக்ளகக் கூறுகிறது. 

 

ளமய அரசும்  இந்தியா  ம ண்ட்லூம் முத்திளரமயாடு மவறுமவறு அளடயாைத்துடன் 

துணிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. எனினும் இளடத்தரகர்களும் அவர்களின் 

உளழப்ளபச் சுரண்ட களடயனிலும் களடயராய் மாறியுள்ைனர். இச்சூழலில் எத்திராஜ் 

மகளிர் கல்லூரி, மகளிர்  கல்வி  ளமயம்  பபண்ணியம் பதாடர்பாகப் பபண்கள் பதாழில் 

முளனளவ ஊக்கப்படுத்த எண்ணி  ”ளகத்தறிக்குக் ளகக்பகாடுப்மபாம்” என்ற 

தளலப்பில் பஜர்மனி வாழ் முளனவர் க. சுபாஷிணி அவர்களின் தளலளமயில் இயங்கும்  

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையுடன் இளணந்து ஒரு நிகழ்ச்சிளய 25.10.18 அன்று எத்திராஜ் 

மகளிர் கல்லூரியில் நடத்தியது.  நிகழ்ச்சிக்குத் தளலளம வகித்த கல்லூரி நிர்வாகக் 

குழுத்தளலவர் திரு.வி.எம்.முரளிதரன் அவர்கள் பநெவுத்பதாழிலாைர் அடிப்பளட 

வாழ்வாதாரம் பபற  அவர்களுக்கு உதவும் வளகயில் பபண்கள் கல்லூரியில், ளகத்தறி 

ஆளட உடுத்துவளத அங்கீகரித்து  ளகத்தறிக்குக் ளக பகாடுக்க ஆதரவு அளித்தார். 

 

பஜர்மனியிலிருந்து நிகழ்வுக்கு  வருளக தந்திருந்த  முளனவர் சுபாஷிணி, அபமரிக்க 

தமிழ்ச் ெங்கத்தின்  ஃபபட்னா(FeTNA) விழாவில் நடந்த தமிழ் மாநாட்டில்  

பநெவுத்பதாழில் வைம் குறித்துப் மபசியளதச்சுட்டிக்காட்டினார். அந்நிகழ்வில் பபரும் 

ஆதரமவாடு நாம் விரும்பியவாறு ஆளடயின் வடிவம், டிளென் மாற்றிக்பகாள்ைலாம்  
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என்பளதச் பொல்லி  தான் திருவள்ளுவர் உருவத்ளதச் மெளல முந்தியில் அச்சிட்ட ஒரு 

மெளலளய உடுத்திக்பகாண்டளதப் பபருளமமயாடு பொல்லி மகிழ்ந்தார். 
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மாணவிகளிடம் கதர் ஆளட உடுத்த  அவர் அனுமதி மகட்க, குழுத்தளலவர் 

ஒப்புதளலயும்  வழங்கினார். 

 

இந்நிகழ்வில் ளகத்தறி ஆளட காட்சியில் எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகள்  

மமளடளய அழகுபடுத்தி தமிழகத்தின் பாரம்பரிய மெளல உடுத்தும் கலாச்ொரத்ளத 

நிளனவுபடுத்தி மாற்றம் நமக்குள் வரமவண்டும் எனச்பொல்லி 

அெத்தினர்.மெலத்திலிருந்து  வந்திருந்த ளகத்தறி ஆளட பநய்யும் பதாழிலாளி திருமதி 

அல்லி மன பநகிழ்மவாடு நன்றி பதரிவித்தார். ளவயகத்தில் சீரிளகயாற் பண்மெர்த்து 

நன்னூல் பாவாக்கிக் காரிளகயார் தாரால் களல பெய்யும் என்பளத உறுதிப்படுத்த 

எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகள் தாங்கள்  எழுப்பிய பபரும் ஆரவாரத்தில் ளகத்தறி 

ஆளட பறக்கத்பதாடங்கியது. 

 

கிராமப்புறத் தற்ொர்பு வாழ்ளவப்  பபண்கள் அளடய, பபாருைாதார அடிப்பளடயில் 

அவர்கள் மமன்ளம பபற  பபண்களுக்குத் பதாழில் முளனவு அவசியம் என்பளத 

உறுதிப்படுத்திப் மபசினார் மபராசிரியர் அரங்கமல்லிகா. 

 

இந்நிகழ்வில்  மாணவிகள் ளகத்தறி ஆளட வாங்க குளறந்தது 700 ரூபாய் என்றாலும் 6,000 

மாணவிகள் படிக்கும்  கல்லூரியில் ரூ. 42,00,000/=  கிளடக்கும். இது ஒரு சிறு கணக்குதான். 

மாணவிகளும்  தமிழ்க்கலாச்ொர உளடமயாடு உலாவருவதில் பபருமகிழ்வு அளடவர் . 

இளத, கல்லூரிகள் கவனத்தில் எடுத்துக்பகாண்டால் நலிந்த பநெவாளிகள் வாழ்வாதாரம் 

பபறுவர். 

 

இந்நிகழ்ளவ ஒருங்கிளணத்தவர்  மபராசிரியர் அரங்கமல்லிகா, இயக்குநர், மகளிர் கல்வி 

ளமயம், எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி. 

 

பதாடர்பு: மபராசிரியர் அரங்கமல்லிகா (arangamallika@gmail.com) 
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18. குடிலசத் கதாழில்: முந்திரிப் ேருப்பு தயாரிப்பு 

—  முகைவர் கி. ைாகைராென் 

 

 

புதுக்மகாட்ளட தஞ்ொவூர் ொளலயில் பபருங்களூர் - ஆதனக்மகாட்ளட அருமக ொளல 

மயாரம் முந்திரிக்பகாட்ளட யிலிருந்து பருப்பு எடுத்து விற்கின்றனர். சுமார் 45 பெ.மீ. 

விட்டமுளடய அலுமினியச் ெட்டியின் அடிப்பாகத்தில் சிறுசிறு துவாரங்கள் (ஓட்ளடகள்) 

இட்டுள்ைனர். இந்தச் ெட்டியில் முந்திரிக் பகாட்ளடகளைப் மபாட்டு அடுப்பில் ளவத்து 

சூடாக வறுக்கின்றனர். தீயும் இந்தச் ெட்டியில் உள்ை துவாரங்கள் வழியாக ெட்டிக்கு 

உள்மைமய வருகிறது. இதனால் ெட்டியின் உள்மையும் பநருப்பு எரிகிறது. இவ்வாறு 

பநருப்பில் முந்திரிக் பகாட்ளட எரியும் மபாது அதன் மமமலாடு எரிந்து அதிலிருந்து 

எண்பணய் மபான்ற திரவம் கசிந்து வருகிறது. இந்த எண்ளணயுடன் மெர்ந்து பநருப்பு 

நன்றாகச் சுடர்விட்டு எரிகிறது. 

 

 
 

ெட்டியில் உள்ை துவாரங்கள் வழியாக இந்த எண்பணய் அடுப்பிற்குள் விழுகிறது. இதன் 

காரணமாக அடுப்பும் எரிகிறது. முந்திரிக் பகாட்ளடயின் மமல் உள்ை ஓடுதான் 
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அடுப்பிற்கான எரிபபாருள் ஆகப் பயன்படுகிறது. விறகு அல்லது மவறு எந்தபவாரு 

எரிபபாருளும் பயன்படுத்தப்படுவதில்ளல. ளகயில் ளவத்துள்ை நீண்ட இருப்புக் 

கம்பியின் முளனளயச் ெற்று வளைத்து ளவத்துள்ைனர். இந்தக் கம்பிக் பகாண்டு ெட்டியில் 

உள்ை முந்திரிப் பருப்பு முழுளமயாக எரிந்துவிடாமல் கிைறி விட்டுக் பகாண்மட 

இருக்கின்றனர். உளடத்து எடுக்கக்கூடிய பக்குவத்திற்கு வந்தவுடன் ெட்டியில் இருக்கும் 

வறுத்த பகாட்ளடகளைத் தனியாகக் பகாட்டி ளவக்கின்றனர். புதிய பகாட்ளடகளை 

எடுத்து வறுக்கத் துவங்கிவிடுகின்றனர்.  

 

வறுத்பதடுக்கப்பட்ட முந்திரிக் பகாட்ளடகளை எடுத்து சிறிய கல்லில் ளவத்து உளடத்து 

முந்திரிப் பருப்ளபப் பிரித்து எடுக்கின்றனர். முந்திரிக் பகாட்ளடயின்கூடு 

எரிபபாருைாகப் பயன்படுகிறது. பிரித்து எடுக்கப்பபற்ற முந்திரிப் பருப்ளபக் 

காயளவக்கின்றனர். அந்த முந்திரிப் பருப்பின் மமல் பமல்லியதான ஒரு மதால்மபான்ற 

பகுதி மூடியுள்ைது. அளத ஒரு கல்லில் ளவத்துத் மதய்த்து உரித்து எடுக்கின்றனர். 

இவ்வாறு மதால் உரிக்கப்பட்டவுடன் பவள்ளை நிறத்தில் முந்திரிப்பருப்பு விற்பளனக்கு 

வருகிறது. விளல - கால் கிமலா ரூ.220/- 

 

குடிளெத்பதாழில். 15-20 குடும்பத்தினர் பரம்பளர பரம்பளரயாகச் பெய்து வருகின்றனர். 

குளறந்தவிளலயில் சுத்தமாக சுளவயாகக் கிளடக்கிறது.  புதுக்மகாட்ளட - தஞ்ொவூர் 

ொளலயில் பயணம் பெய்மவார் அளனவரும் ஆதனக்மகாட்ளட  (Adhanakkottai, Tamil Nadu 

614902) அருமக ொளலமயாரம் தயாரிக்கப்படும் இந்த முந்திரிப்பருப்ளப வாங்கிப் 

பயனளடயலாம். 

 

 

 

பதாடர்பு:  முளனவர் கி. காளைராென் (kalairajan26@gmail.com) 
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19. கண்ணலீர கவல்லும் வானம்ோடிகள்... 
—  வித்யாொைர் 

 

 

கூடுகளைத் மதடாமல் சிறகுகளுக்குள் அடங்கிக்பகாண்டவர்கள் நாங்கள். கதகதப்பிற்கு 

மாறாக பநருக்கத்தின் பவப்பத்தால் தகித்தாலும் ஒற்றுளமபயனும் வலிளமக்காய் 

ளககால் முடங்கிக்பகாண்டு லட்சிய முழக்கத்ளத நிறுத்திக்பகாள்ைாத பநறியுள்ை 

வானம்பாடிகள் நாங்கள். எங்களுக்கு கனவு பறப்பதாக இல்ளல வாழ்வதாக இருக்கிறது, 

ஆம் அது எல்மலாருக்குமான வாழ்வு. 

 

சிக்கித் தவித்து துடித்து பசியில் வாடி, ஏழ்ளமயில் நலிந்து, எதற்கும் 

விளலமபானவர்கைாய் வாழும் இலவெ விரும்பிகைான எம் ெமுதாயத்திற்கு ஓர் விடிவு 

மவண்டும். நாங்கள் சிறகடித்து பறக்கும் வானத்ளதப் பற்றி மபசுவமதயில்ளல, பசிளய 

எல்மலாருக்கும் மபாக்கிடாத கனவுதளன தீபதன்று எண்ணி அஞ்சுகிமறாம். 

 

ஆதி மனிதர்கைான நம்மிடம் எல்ளலயற்ற பலமும் அறிவும் இருக்கிறது, மரபூரிய 

மாண்பும் மறமும் விஞ்சியிருக்கிறது, ஆயினும் ஏன் எங்குக் காணினும் இரண்டாம் 

பட்ெமாய் எட்டித் தள்ைப்படுகிமறாம்? எட்டித் தள்ளியபின்னும் எதற்கு அஞ்சி 

நிற்கிமறாம்? யார் எம் சிறகுகளை உளடப்பவர்? கனவுக்குத் துயிலும் தூக்கத்ளத எம் 

விடுதளலமயாடுச் மெர்த்து, பகாண்டுமபானவர் எவர்? எமக்குத் பதரியும்’ யாருமில. 

 

ஆம்; யாருமில எளம வஞ்சித்தவர். எங்களை எம்மினத்ளத யாராலும் மதாற்கடிக்கமவா 

ஏமாற்றமவா முடியாது, ஆனால் மதாற்க எங்மகா பிெகி எப்படிமயா நாம் 

தயாராகிவிட்மடாம். ஏமாற ஏமனா ெம்மதித்து ெம்மதித்து பபரியபதாரு ெதியின் 

பள்ைத்தில் விழத் தாமன பழகிக்பகாண்மடாம். அதிலிருந்து நாபமல்லாம் பவளிமய 

வருளகயில், தம் எண்ணத்துள் தாம் பவன்றுநிற்ளகயில் எமது அடுத்த தளலமுளறக் 

குஞ்சுகள் நாளை விண்ணில் தாமன பறக்கத் துவங்கிவிடும். 

 

எனமவ நாங்கள் எங்கள் தூக்கத்ளதத் பதாளலத்து எமது தளலமுளறயின் கனவுகளுக்கு 

விளடதளன  மதடி கடல் தாண்டி அளலகிமறாம். எமது விடுதளல இமதா எங்களின் 

ெட்ளடப்ளபயில் உண்படன்று எங்களின் பிள்ளைகள் நம்பும் புள்ளியில் எங்களின் 

ஏக்கங்களுக்கும் நாளை சிறகு முளைத்துவிடும். 

 

அதற்குச் ொன்றாகத்தான் நாங்கள் கூடுகைாய்ப் பிரிந்துபகாள்வதில்ளல. மாறாக ஒற்ளறக் 

கூட்டிற்குள் அடங்கிப் மபாகிமறாம். ஏமதாபவாரு நாட்டிற்குள்ளும் தமிழர்கைாக 

மட்டுமம அளடயாைப் படுகிமறாம். அந்தத் தமிழபரனும் கூட்டிற்குக் குச்சிகளை 

மதடியளலந்து தங்கக் கம்பிகளை முளடந்துவிட்ட எங்களின் மெர மொழ பாண்டிய 

மன்னர்கைான பாட்டன்களுக்கும் முப்பாட்டன்களுக்கும் நன்றி. 
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ஏமதா முடிந்தது வாழ்பவன ஓய்ந்துவிடாமல் எப்பபாழுதும் உளழப்பு உளழப்பு பவற்றி 

பவற்றி என்று  நாடு நாடாகத் மதெம் மதெமாக ஓடி ஓடி எங்கும் எப்பபாழுதும் எதற்கும் 

தைர்ந்து நின்றுவிடாமல் உளழத்து உளழத்து முன்பென்ற எங்களின் கனவுத் 

பதாழிற்ொளலகளுக்கும், அளனத்து வியர்ளவ ளவரங்களுக்கும், எங்கைன்பு 

உளழப்பாளிகைான பமாத்த பவளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களுக்கும்  இந்த மளழமநரத்து 

உதவிக்கான மாண்பு பொறிந்த நன்றி. பவறும் குச்சிகளை தங்கக் கம்பிகைாக்கிய பல 

பதாழிலாைர்களுக்கும்  முதலாளிகளுக்கும் பதாழில் முளனமவார்களுக்கும் நன்றி.  

 

பவறும் நன்றிமயாடு நிற்பபதங்மக, வாருங்கள் எல்மலாரும் மெர்ந்து ஒற்றுளமத் 

மதரிழுப்மபாம். மளழ பவள்ைம் இடி மின்னல் எது வரினும் நாம் ஒன்மற என கூடி 

நிற்மபாம். நம்மில் இருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகபைல்லாம் இடிந்துமபாகட்டும் இனி. அன்புத் 

தீயிட்டு எரிப்மபாம் தீபயண்ணத்ளத. அதில் ொதித் திமிரது இருந்தாலும் 

பபாசுங்கிப்மபாகட்டும். வானத்து விண்மீன்களை இழுத்து எம் வரிகளுள் 

கட்டிளவப்மபாம். காதலர்கள் ளகமகார்த்துச்பெல்ளகயில் பின்மன வண்ணங்கைாய் 

மின்னட்டுமந்த விண்மீன்கபைல்லாம். வாழ்க்ளகளய மிக அழகியமலாடு வாழ்மவாம், 

வருங்காலத்திற்கு நல்லதாக நம் வரலாறு மிஞ்ெட்டும் மதாழர்கமை.. 

 

வாய்ளமளயயும் உளழப்ளபயும் அறத்ளதயும் ஒவ்பவாரு பொல்லுக்கும் மபாற்றுமவாம்; 

வாழ்ந்தவர் தமிழபரன்று இந்த உலகம் தாமன நளம அளடயாைங் கண்டுபகாள்ைட்டும். 

அன்று பறக்கும் தமிழரின் பவற்றிக் மகாடிக்கு மகிழ்ச்சியின் வண்ணங்களும், இனி நாம் 

ஒற்றுளமயில் மதாற்காத ஒற்ளற நிறமுமம பூெப்பட்டிருக்கட்டும். 

 

வாழ்ை எந் தமிழர்தம் நாடு; வைர்ை எம்மக்ைள்.. 

 

 

 

பதாடர்பு: வித்யாொகர் (vidhyasagar1976@gmail.com) 
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20. ககாழுக்கட்லட ககாட்டும் சடங்கு 

—  வலன்ரீைா இைங்மைாவன் 

 

 

யாழ்ப்பாணத்து ளெவத்தழிழ்  வழக்காற்றில்  முக்கிய பங்கு வகிப்பளவ ெடங்குகள். 

இத்தளகய  வாழ்வியல் ெடங்குகளில்   சிறப்பு  பபறுவது  "பகாழுக்கட்ளட   பகாட்டும் 

ெடங்கு."  ஒரு குழந்ளத  பிறந்தது முதல் பல ெடங்குகள்  நிகழ்த்தப்படுகின்றன. அந்த 

வளகயில்  குழந்ளதக்கு  பல் முளைத்ததும், பல்களலக் கண்ட அன்ளறயதினமமா  

அல்லது மறுதினமமா இச்ெடங்கு நிகழ்த்தப்படும். 

 

 

 

 

பல்லுக்பகாழுக்கட்ளடளய அவித்து    மதங்காய் 

பொட்டில்  பற்கள் மபாலபவட்டி  

பகாழுக்கட்ளடயில் பதிப்பர்.   தாய்மாமன் 

அல்லது தந்ளத  குழந்ளதளயச்  சுைகில் இருத்தி 

குழந்ளதயின் தளலயில் பவள்ளைத்துணிளயப் 

மபாட்டு, பகாழுக்கட்ளட, பகாப்பி, பபன்சில், 

பூக்கள், பராபிகள் என்பவற்ளறச் சுைகு அல்லது  

தட்டில் ளவத்து  பிள்ளையின்  தளலமீது 

பகாட்டுவர். குழந்ளத எப்பபாருளை  விரும்பி 

எடுக்கிறமதா   அளதமய பிள்ளை வைர்ந்ததும் 

விரும்பும் என்ற ஐதீகம் இன்றுவளர 

காணப்படுகிறது.  இதளன யாழ்ப்பாணத்தில்  

பகாழுக்கட்ளட பகாட்டும் ெடங்கு என்பர். இச் 

ெடங்கு இன்றும் நிகழ்த்தப்பட்டுவருவது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு: 

திருமதி.வலன்ரீனா இைங்மகாவன் (valanteenaelangovan@gmail.com) 

 



 106 

21. இந்துமதம் என்று ஒரு யாலன 

—  மதவமாழி 

 

 

யாகைக்கும் இந்து மதத்திற்கும் இருவகையில் வதாடர்புள்ைது... 

 

சிற்பங்களில் சிலவற்றிலும், ஓவியங்கள் சிலவற்றிலும் ஒன்பது பபண்கள் இளணந்து ஒரு 

யாளன உருவம் காணப்பபறும்.  இராஜஸ்தான் பஜய்ப்பூர் அரண்மளனயில் உள்ைதாகக் 

காட்டப்பபறும் ஒரு மரச்சிற்பமும், திருக்குரங்குடி மகாயிலின்  ஒன்பது பபண்களை   

ஒருங்கிளணத்து  உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் யாளனச்  சிற்பமும்  எடுத்துக்காட்டுகள் 

(மமலும் பல சிற்பங்களும், படங்களும்  இளணயத்  மதடலில் கிளடக்கப் பபறுகின்றன).  

 

 
http://www.thenewsminute.com/sites/default/files/Composite%20elephant%20made%20of%20beautiful%20Apsaras.JPG 

 

 
https://2.bp.blogspot.com/-GBxzb9SuzZY/Vs96p7u3uUI/AAAAAAAAHO0/0A56_XhfZxI/s1600/042-Mirissa-Temple-ElephantWomen.jpg 



 107 

ஆங்கிமலயர் காலத்தில் இஸ்லாம் 

கிறித்துவ ெமயங்கள் அல்லாத பிற 

இந்திய மண்ணின் ெமயங்கள் இந்து 

ெமயம் என வளகப்படுத்தப் பட்ட 

பபாழுது இவ்வாறு அதிகாரப்பூர்வமாக 

மவத அல்லது  ளவதீக மதத்தின் பற்பல 

உட்பிரிவுகள் இந்துமதம் எனப் பபயர் 

பபற்றது என்பது வரலாறு. 

 

ஆங்கிமலயர் காலத்தில் இவ்வாறு 

பபயர் பபறும் முன்னரும் இந்திய 

மண்ணின் பற்பல வட்டார 

வழிபாடுகள், பதய்வங்கள் யாவும் 

ஒருங்கிளணக்கப்பட்டதும் வரலாறு.  

கி.பி 8 ஆம் நூற்றாண்டில் இதன் 

துவக்கம் எனவும், ஆதி ெங்கரர்   சிவன், 

திருமால், ெக்தி, சூரியன், கணபதி, 

முருகன் ஆகிய ஆறு கடவுைர்களை 

வணக்கும் ஆறு உட்பிரிவினளர 

ஸ்மார்த்தம் என்பதன் கீழ்  

பதாகுத்ததாகவும் வரலாறு கூறும்.   

 

இச்ெமயங்கள் யாவும் பிறப்பு இறப்பு, 

கடவுளின் மதாற்றம், ெமயத் 

தத்துவங்கள் என்று தனிப்பட்ட 

கருத்துகளைக் பகாண்டளவ.  இருப்பினும்  மவதம் கூறும் கடவுள்களுடன் ஒன்றாக 

இளணக்கப்பட்ட புராணக் களதகளுடன் யாவும் ஒருங்மக  வைர்ந்தன.  இவற்றில் 

பகாள்ளக மாறுபாடு பகாண்டவர்கள் சிலரும்  ெமணம் பபௌத்தம் சீக்கியம் என 

ஒவ்பவாரு காலகட்டத்தில்  பிரிந்து மபானதும் வரலாறு. இந்துமதக் குளடயின் கீழ் 

இருக்கும்  ளெவம், ளவணவம் என்றாலும் அவர்களுக்குள்ளும்  பகாள்ளக 

அடிப்பளடயில் பிரிந்து மபானவர்கள் உண்டு. இரண்டாம் குமலாத்துங்கன் தில்ளல 

மகாவிந்தராஜளரக்  கடலில் மபாட்டதும் வரலாறு. இன்றுவளர லிங்காயத்துகள் தாங்கள் 

தனி மதம் என்று கூறிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள்.  ஆனால் வழிபடுவது மவத மதக் கடவுள் 

என்றால் அவர்கள் இந்து மதத்தினர் என்றுதான் கூறமவண்டும் என்றும் ெர்ச்ளெயில் 

இருப்பதுதான்  இந்து ெமய உலகம். 

 

இதில்  புறச்ெமயங்களுக்கு மபாட்டியாக மக்களை ஒருங்கிளணக்கும் திட்டங்களும் 

அவ்வப்பபாழுது அரங்மகறின. தங்களை எண்ணிக்ளகயில் பலப்படுத்திக் பகாள்ை 

வட்டார நாட்டார் வழிபாடு, மூதாளதயர் வழிபாடு முளறகளும் உள்வாங்கப்பட்டு 

எல்லாவற்ளறயும் ஒமர கடவுள், அவர்களின் அவதாரங்கள்,  கடவுைரின் உறவினர்கள் 

என்ற பற்பலக் களதகளுடன் ஒருங்கிளணப்பு நடந்து வந்துள்ைதும் உண்ளம. 
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இதில் உச்ெக் கட்டமாக இஸ்லாமியளரயும் பபௌத்தளரயும் உள்ளிழுக்கும் முளறயும் 

நிகழ்ந்தது. அதற்கு இஸ்லாமியளர எதிர்த்த விஜயநகரப்  மபரரசின் ஆட்சிக்காலத்தில் 

உருவாக்கப்பட்ட மீனாட்சி திருக்கல்யாணம், கள்ைழகராகிய திருமால் தங்ளக திருமணம் 

காண வருதல், வழியில் இஸ்லாமிய பபண் வீட்டில் தங்குதல் மபான்ற களதகளும் உண்டு.  

அமத மபால திருவரங்கத்தில் இஸ்லாமிய பதாடர்பு காட்டப்பபறும், பூரி ஜகந்நாதர் 

மகாயிலும் அங்குள்ை வட்டார மக்களின் வழிபாடு முளறளய உள்வாங்கிய நிளல 

ஆகியன  இந்த இளணப்பு முயற்சிக்கு மமலும் சில ொன்றுகள். புத்தரும் பத்து 

அவதாரங்களில் ஒன்றாகிப்மபானார். இவர்கள் கடவுைருக்குள்ளும் யார்தான்  பபரியவர் 

என்ற மபாட்டி.  

 

வடநாட்டில் இருப்மபாருக்கும் பதன்னாட்டில் இருப்மபாருக்கும் ெடங்குகளில் 

வழிபாட்டு முளறகளில் எனப் பல மவறுபாடுகள் உண்டு.   

இருப்பினும்  அகைத்து உதிரி வழிபாட்டு பின்ைணியிைரும் ஒன்பது வபண்ைள் யாகை 

மபால ஒன்றிகணந்து உள்ைார்ைள்.   

 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/A_four-armed_Krishna_rides_on_a_gopi-elephant%3B_a_steel_engraving%2C1850%27s%2C_with_modern_hand_coloring.jpg 

 

அதற்குத் தீவிர இந்துமத ெமயத்தளலளமயும் முழுமூச்சுடன் பெயல்படுகிறது.  இந்தியா 

எனில் இந்துமதம் என்ற பகாள்ளகளய ஆணித்தரமாக நம்பும், நம்ப ளவக்கும் 

நடவடிக்ளக இது. 
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யார் துவங்கினார் என அறிய இயலாத வரலாற்றுத் பதாடக்கத்தில் இந்துமதத்தின் 

மதாற்றப்பபருளம மபெப்படுகிறது. என்றும் நிளலத்திருக்கும் வாழ்க்ளகத் தத்துவம் என்ற 

முளறயில் ெனாதன தர்மம் என்று பபருமிதம் மபெப்படுகிறது.  

 

இருப்பினும் மவதமதத்தின் உண்ளமயான உறுதியான கட்டளமப்பு வர்ணாசிரம தர்மம் 

என மக்களுக்குள் பிரிவிளன மபசும் அடிப்பளட மட்டுமம.  அது இல்லாது அவர்கைால் 

இந்தியாவில் மட்டுமல்ல அயல்நாட்டிலும் வாழ முடியவில்ளல என்பதுதான் நடப்புலக 

நிளல.  இதில் மக்களுக்குள் மபதம் கற்பிக்கப்பட்டு, மனித உரிளமகள் மீறப்பட்டு, 

பபண்ணுரிளம பறிக்கப்பட்டு, பல ெமயங்களில் ஒடுக்கப்பட்டவர் உயிரும் வாழ்வும் 

பறிக்கப்படுவது வர்ணாசிரம தர்மம்  என்ற மகாட்பாடு பகாடுத்த பரிசுகள். அது பரிணாம 

வைர்ச்சி பபற்று பதாழில் அடிப்பளடளயப் பிறப்பு அடிப்பளடயில் உறுதி பெய்த 

வாழ்க்ளகமுளறயின் தத்துவ  பவளிப்பாடு.   

 

இந்தப்  பிரிவுகளை அறியாமதார் இருக்க வாய்ப்பில்ளல என்பதால் அதில் விரிவாக  

விைக்கத்  மதளவயுமில்ளல. அதன் அடிப்பளட, படிநிளலயில் உயர்ந்மதார் தாழ்ந்மதார் 

என மக்களைப் பிரித்து ளவத்திருந்த நிளல.  இந்த அடுக்குமுளறயில் யாரும் யாருக்கும் 

ெமமல்ல.  ஆனால் ஒவ்பவாருவருக்கும் தான் யாருக்மகா உயர்ந்தவர் என்றும், தனக்குக் 

கீழாக  யாமரா இருக்கிறார்கள் என்ற  எண்ணம் தரும் மகிழ்ச்சிக்கும்  குளறவில்ளல.  

அதில்தான் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் பவற்றிமய அடங்கியுள்ைது.  பிறப்பின் 

அடிப்பளடயில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பதாழில் மற்றும் வாழ்க்ளகமுளற இன்ளறய 

நாகரிக உலகில் அடிபட்டுப் மபானாலும், ெட்ட முளறயில் மறுக்கப்பட்டாலும் 

புளரமயாடிப் மபான இனமபதம் ஆணவக்பகாளலகள், ொதிக்பகாளலகள் வளர 

பக்கவிளைவுகள் பவளிப்பட்டுக் பகாண்மட இருக்கிறது...இருக்கும். 

 

கடவுள் மறுப்பு மவத மறுப்பு  பொல்மவாளரயும் தன்னுள் இந்துமதம் ஏற்றுக் பகாள்கிறது 

என்மபார் கவனிக்க மவண்டியது ஒன்றுண்டு.  அவ்வாறு மபசியவர்கள் இன்றுவளர 

மாற்றுக்கருத்து மபசியதால் பகால்லப்பட்டவர்களை மறப்பவர்கள் இவர்கள். 2010 இல் 

இருந்து மறுத்துப் மபசியவர்  30 மபர் பகால்லப்பட்டுள்ைனர் என்பது இவர்களுக்கு 

நிளனவு வருவதில்ளல*.  உண்ளம நிளலயும்  நடப்புலகமும் மவறு மவறு. பகௌரி 

லங்மகஷ் யார்? தமபால்கர், பன்ொமர, கல்புர்கி உயிரிழந்த காரணம் என்ன ? 

 

அளனவரிடமும் மபதம் காட்டவில்ளல என்மபார்கள் இந்திய  குற்றவியல் தரவுகள் 

காட்டும் ஒடுக்கப்பட்மடார் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட குற்றங்களின் எண்ணிக்ளக குறித்து அலெ 

விரும்பாதவர்கள்.  இன்றுவளர ெபரிமளல என்று பபண்களின் வழிபாட்டுரிளம 

மபாராட்டமாக இருப்பளத வெதியாக மறந்து மபானவர்கள்.  இவர்களுக்கு எங்மக ஒரு 

காலத்தில் மகாவிலுக்குள் நுளழய ஒடுக்கப்பட்டவர் மறுக்கப்பட்டதும், தாய்பமாழியில் 

வழிபாடு  பெய்யும் உரிளம மறுக்கப்படுவதும், ெதி என்று ளகம்பபண்ளண கணவனுடன் 

எரித்ததும், அவர்கள் கணவன் இறப்பிற்குப்  பிறகு பவள்ளை கருப்பு ஆளடகளுடன் 

சீருளடயில் வலம் வந்ததும் நிளனவிருக்கும். இன்று  விருந்தாவன் ளகம்பபண் என்ற 

மனித உரிளம மீறலின் விளைவுதான் என்பதும் கூட   நிளனவு வராமத. மாய உலக 

மயக்கம்.  வண்ணக்கண்ணாடி வழிமய வாழ்க்ளகளயப் பார்க்கும் மனப்பான்ளம அல்லது 

மனப்பக்குவமின்ளம.  

 



 110 

கடந்த காலத்தில்  ஒரு சிலருக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது, பொத்து மறுக்கப்பட்டது, 

உணவில் உளடயில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதும்  நிளனவு வராது. இன்றுவளர மாட்டுக் 

பகாளல என்று மாட்டிளறச்சி ொப்பிடுபவளர  மனிதக் பகாளல பெய்வது குறித்தும்  

கண்ளண  மூடிக் பகாள்பவர் பலர்.  ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்  உயர்கல்வி பதாடரமுடியாது 

தற்பகாளல நிகழ்வுகள்  எதன் பக்க விளைவு என்பது பதரியுமா? அளனவளரயும் 

அரவளணத்துச் பெல்லும் மதக்மகாட்பாட்டின் பக்க விளைவா அது? 

 

பிரிந்து மபாகிமறன் என்று மபாராட்டம் வெய்பவர் ஒரு புறம் இருக்ை, பிரிந்து மபாைவர் 

ஒருபுறமிருக்ை, உள்ளிருப்பவரும் நான் எப்படி இந்தக் கும்பலில் மெர்க்ைப்படுகிமறன் 

என்று குழம்பித் தவிக்கும்  நிகலயில் தங்ைகை  இந்துமதத்தில் அகடயாைம் 

ைாணமுடியாமல் இருக்கும்  நிகலகயக் ைண்டால் இந்துமதம் என்பது மீண்டும் 

யாகைகயத்தான் நிகைவு படுத்துகிறது. 

 

மதம் என்ற வழியில் வெல்வதால் மதம் பிடித்து ஓடி மசூதிகய உகடப்பதால் அல்ல அது.  

 

 
https://lh4.googleusercontent.com/-5ciMcK3uaEs/TXJhaU60fsI/AAAAAAAADoc/rPjwIGZv5Nc/s1600/BlindMen%2526theElephant-medium.jpg 

 

யாகைகயக் ைண்ட குருடர் ைகதகய நிகைவு படுத்துகிறது ஒவ்வவாருவரும் தங்ைளின்  

மைாணத்தில் இந்துமதம் என்பது என்ைவவன்றும், வைாள்கைைள் என்ைவவன்றும்,  

வாழ்க்கைமுகற என்ைவவன்றும் கூறிக்வைாண்டிருக்கும் நிகலயில் உள்ை ெமயம் 

இந்துமதம்.  குருடர்ைள் யாகைகயத்  தடவித் தடவிப்  பார்த்து அவரவர் மைாணத்தில் 

விைக்ைம் வொல்லும் நிகலதான்  இந்துமத யாகையின்  நிகல. 
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அதற்குச் ொன்று அவர்களுக்கு என்று தளலளம, ெமய நூல், ெமயக்கட்டுப்பாட்டு தளலளம 

இல்லாத நிளல. இருக்கவும் முடியாது. ஏபனனில் அது உருவாக்கப்பட்ட நிளல 

அவ்வாறு.  கிவ் அண்ட் மடக் பாலிசியில் அளமக்கப்பட்ட அரசியல் கூட்டணி மபான்றது.  

பல வழிபாட்டுமுளறகளையும் ஒருங்கிளணத்த நிளலயில் யாளரயும் யாரும் 

கட்டாயப்படுத்த முடியாத ஒரு நிளல. அவ்வாறு கட்டாயப்படுத்தினால் அவரவரும் 

பிய்த்துக் பகாண்டு தனிக்குடித்தனம் மபாய்விடுவார்கள் என்பதுதான் உண்ளமநிளல.  

ஐயமிருந்தால் லிங்காயத்துகளை நிளனவு கூரவும்.  

 

  

 _________________________________________________________________________________ 

 

*https://www.cjr.org/special_report/gauri-lankesh-killing.php/ 

 

 

 

பதாடர்பு: மதபமாழி  (jsthemozhi@gmail.com)  
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22. நவனீ நாடக உருவாக்கமும் சமூகத் கதலவயும் 

—  மைா. பழனி 

 

 

 
 

தமிழில் நவீன நாடகம், வீச்ொக முன்பனடுக்கப்பட்டபதன்பது நாடகப் பயிற்சிப் 

பட்டளறகளிலிருந்மத பதாடங்குகிறது. மதசிய நாடகப்பள்ளியில் கற்று வந்த மபரா. மெ. 

இராமானுஜம் அவர்களின் தன்முளனப்பால், காந்தி கிராமம் கலாச்ொர ‘அகாதமி’ ொர்பில் 

முதல் பயிற்சிப்பட்டளற ஜீன் 20 – 26, 1977இல் நடந்தது. இரண்டாவது, 01.11.1978 முதல் 

10.01.1979 வளர 70 நாட்கள் காந்தி கிராமப் பல்களலக் கழகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

இப்பட்டளறயின் இயக்குனராக இருந்தவர் காஷ்மீரத்துக்காரரான பன்ஸிபகௌல். 

மூன்றாவதாக 1980இல் பெப்டம்பர் 01ஆம் மததி முதல் 10ஆம் மததி வளர பென்ளனயில் 

பாதல்ெர்க்கார் நடத்திய பயிற்சிப் பட்டளற. இம்மூன்று பயிற்சிப் பட்டளறகளும் தமிழில் 

நவீன நாடக முயற்சிகள், நாடகக் குழுக்கள் உருவாவதற்கு அடித்தைமாக அளமந்தளவ. 

குறிப்பாக, 1978இல் மதுளர நிஜநாடக இயக்கம், பென்ளன பரிக்ஷா, வீதிநாடக இயக்கம் 

ஆகிய குழுக்கள் உருவாயின. அதற்கும் முன்மப 1977இல் கூத்துப்பட்டளற என்கிற 

முழுமநர நாடக இயக்கம் ந. முத்துொமி மற்றும் பிரக்ளஞ வீராொமி மபான்மறார்கைால் 

முன்பனடுக்கப்பட்டு பெயல்படத் பதாடங்கி இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

1984இல் நிஜநாடக இயக்கத்தின் ‘துர்க்கிர அவலம்’ நாடகம் பதன்மண்டல நாடக 

விழாவில் கலந்துபகாண்டு பிறபமாழி நாடகங்களுடன் மபாட்டியிட்டு மதசிய நாடக 

விழாவிற்குத் மதர்வு பெய்யப்பபறுளகயில் ‘தமிழ் நாடகம்’ என்பதான கருத்துருவின் 

மதளவ உணரப் பட்டதாக (1988: 67) மபரா.மு.இராமசுவாமி குறிப்பிடுகிறார். மமலும் “நம் 
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பாரம்பரியக் களல மரளபப் பின்பற்றி ஒரு தமிழ் நாடகம் உருவாக மவண்டும். ஆனால், 

நாடகம் பொல்லும் கருத்து, உலகத்து மனிதனுக்கும் பொல்லக்கூடியதாக இருக்க 

மவண்டும்” (மமற்படி) என்பதான கருத்து அழுத்தம் பபற்றதாகவும் அவர் கூறுகிறார். அது 

மட்டுமல்லாது எழுபது, எண்பதுகள் காலகட்டமானது பல்மவறு மதசிய இனங்கள் தத்தம் 

இனப்பிரச்ளனகளுக்காக உரத்து குரல் எழுப்பிய காலகட்டம் என்பளதயும் நவீனநாடக 

உருவாக்கத்மதாடு ஒப்புமநாக்கிப் பார்க்க மவண்டும். 

 

ஆடல், பாடல் ஆகியன நமது மரபு வழியான நிகழ்த்துமுளறயாகவும் களத தழுவிய 

கூத்மத நாடகமாகவும் எண்ணப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. மனித வாழ்க்ளகயில் ஆடலும் 

பாடலும் சிறப்பான இடத்ளத வகிக்கின்றன என்பது மறுக்கமுடியாது. பாடல், ஆடல் 

மரபிலிருந்து தங்கள் கருத்ளத அடுக்குபமாழி, கவித்துவ பமாழி வழியாக திராவிடர் 

இயக்க நாடகங்கள் எடுத்துப்மபசின. குறிப்பாக, இந்நாடகங்கள் ெமூக உணர்வுகளையும் 

பகுத்தறிவு சிந்தளனகளையும் பவளிப்படுத்தின என்று கூறலாம். 

 

பதான்ளமயான, திராவிட அடுக்குபமாழி நாடகப் மபாக்குகளிலிருந்து மாறுபட்டு, 

ெமகாலத்திற்கான நவீன நாடகங்கள் மமற்சுட்டிய நாடகப் பயிற்சிப் பட்டளறகளிலிருந்மத 

உருவாக்கம் பபறுகின்றன. இவ்வாறு உருவாக்கம் பபற்ற நவீன நாடகங்கள் 

மமளடகளிலும் மக்கள் மத்தியிலும் நிகழ்த்தப்பட்டன. மரபு வழியான 

உள்ளீடுகளிலிருந்தும் நிகழ்த்து முளறகளிலிருந்தும் மாறுபட்டன. இந்தப் பின்புலத்தில் 

பல நவீன நாடகக்காரர்கள் உருவாகி, பெயல்படத் பதாடங்கினர். நான் ெந்தித்த – 

பெயலாற்றிய சில நாடகக்காரர்கள், அவர்கள் உருவாக்கிய நாடகங்கள், அவற்றின் ெமூகத் 

மதளவகள் ஆகியவற்ளற முன்ளவத்து இக்கட்டுளரயில் விவாதிக்க விளழகிமறன். 

 

மபரா. மெ. இராமானுஜம்: 

நவீன நாடகத்தின் பன்முகங்களை நுட்பமாக அறிந்தவர் மபரா. மெ. இராமானுஜம். பள்ளி 

நாடகங்கள் – சிறுவர் அரங்கம் என்பளதச் சிறப்புப் பாடமாகக் பகாண்டு தனது நாடகப் 

படிப்ளபத் தில்லி மதசிய நாடகப் பள்ளியில் முடித்தவர். திருச்சூர் நாடகப் பள்ளியில் 

உதவி இயக்குநராகவும், தஞ்ளெ தமிழ்ப் பல்களலக்கழக நாடகத் துளறத் தளலவராகவும் 

பணியாற்றி ஓய்வு பபற்றவர். இவரது பநறியாள்ளகயில் புறஞ்மெரி, பவறியாட்டம், 

நாற்காலிக்காரர், பமௌனக்குறம், அண்மடாரா, பெம்பவைக்காளி, தங்கக் குடம் மபான்ற 

பல்மவறு தமிழ் நாடகங்களும் பல மளலயாை நாடகங்களும் உருவாக்கம் பபற்றுள்ைன. 

நாடக உருவாக்கம், பயிற்சிப் பட்டளற, நாடகப் பனுவல் உருவாக்கம், நாடக ஆய்வுகள் 

என தன்வாழ்நாள் முழுவதும் பயணப்பட்டவர் மபராசிரியர். இவரின் நாடகப் 

பளடப்புகள் எளிளமயும் மநர்த்தியும் பகாண்டளவ. தன் பளடப்புகளில் வலிந்து 

அரசியளலப் புகுத்துவது இவரிடம் இல்ளல. இருப்பினும் இவரது பளடப்புகள் ெமகால 

அரசியளலயும் களல மநர்த்திளயயும் பவளிப்படுத்தி நிற்கும். இவரின் பநறியாள்ளகயில் 

உருவான நாடகங்கள் அளனத்துமம மற்ற நாடகக்காரர்களுக்குப் பாடங்கைாக 

விைங்குபளவ. அந்த வரிளெயில் பவறியாட்டம், நாற்காலிக்காரர், பமௌனக் குறம் ஆகிய 

நாடகங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. 

 

பவறியாட்டம், கி.மு. 400களில் வாழ்ந்த கிமரக்க நாடகக்காரர் யூரிபிடிசின் ‘ட்மராஜன் 

விமன்’ (ட்ராய் நகரத்துப் பபண்கள்) என்கிற நாடகத்ளதத் தழுவி உருவாக்கப்பட்டது. 
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ட்ராய் நகரத்துப் பபண்கள் பபபலப்பபாமனஷிய யுத்தத்தில் கணவர்களையும் 

உளடளமகளையும் இழந்த அவலத்ளத ளமயமிட்டது இந்நாடகம். 

 

மபரா. இராமானுஜம் இந்நாடகத்தின் அடியிளழயாக ஒப்பாரிளய இளணத்து, ட்ராய் 

நகரத்துப் பபண்களின் அவலத்ளத பவளிக்காட்டி இருப்பார். இது, அந்நாடகம் 

நிகழ்த்தப்பட்ட காலத்தில் பார்ளவயாைர்கைால் ஒரு குறியீடாகப் பார்க்கப்பட்டது. 

 

பபண் 1:     மூத்தவமை மபரரசி 

 

முதியவமை எம்மரசி 

 

எல்மலாரும்: பபருந்மதவி நாச்சியாமர 

 

பபண்களுமம பதண்டனிட்மடாம் 

 

பபண் 2:     மெதிபயன்ன பொல்லுமம்மா? 

 

மொர்ந்தழவும் காரணமமன்? 

 

பபண் 3:     புலம்பித் தவித்திடவும் 

 

புதிதாகச் மெதியுண்மடா? 

 

பபண் 4:     அழுது தவித்திடவும் 

 

அடுத்மததும் மெதியுண்மடா? 

 

பபண் 5:     மதால்விக்கு நம்நாடு 

 

மதாரணங்கள் கட்டியதும், 

 

பபண் 6:     வீழ்ச்சிக்மக நம்நாடு 

 

வாெல் பதளித்ததுவும் 

 

பபண் 1:     ஓலமிட்டு அழுதிடமவ 

 

மகாலமிட்டு நின்றதுவும் 

 

எல்மலாரும்: தஞ்ெம் புகுந்திடமவ 

 

தளரமயது மில்லாது 
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பநஞ்ெங்கள் விம்முவதும் 

 

பநடுமூச்சு வைர்வதுவும் 

 

பபருந்மதவி களதயாச்சு 

 

பபண்டிர் எங்கள் களதயாச்சு 

 

நடந்தகளத இளவபயல்லாம் 

 

நாங்கள் அறிந்த களத 

 

பிறந்த துண்மடா ஏமதனும் 

 

புலம்பலுக்குப் புதுக்களதகள்? 

 

(சி.அண்ணாமளல (பதா.ஆ); 2003: 245) 

 

மபார் நிகழ்வு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதும் மபாரின் விளைவு என்னவாக இருக்கும் 

என்பதும் ஈழத்ளத – ஈழத்தின் நிகழ்வுகளை உற்று மநாக்கியவர்கள் நன்கு அறிவர். உலகம் 

முழுவதும் மபாரின் மகாரமுகம் பலரின் கண்முன் இன்றும் வந்துமபாய்க் பகாண்மட 

இருக்கிறது. இந்தப் பின்புலத்தில் பவறியாட்டம் நாடகத்தின் ஒப்பாரி, ஈழத்தில் நடந்த 

இனப்படுபகாளலகளையும் அதன் விளைவுகளையும் பார்ளவயாைர்களின் 

மனபவளியில் திளரயிட்டுக் காட்டியது. கி.மு. 400இல் எழுதப்பட்ட ட்ராய் நகரத்துப் 

பபண்கள் நாடகத்ளத இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வாழும் மக்களுக்கும் 

பபாருந்துவதாக மபரா. மெ. இராமானுஜம் வாசித்து உருவாக்கியுள்ைார். 

 

ந. முத்துொமி எழுதிய நாற்காலிக்காரர் நாடகத்ளத பநறியாள்ளக பெய்த மெ. 

இராமானுஜம், அந்நாடகத்தில் வரும் சீட்டுக்கட்டு, மகாலிக்குண்டு குழுக்களை முதல் 

உருவாக்கத்தில் சிறுவர்கைாகவும் பிறிபதாரு உருவாக்கத்தில் முதியவர்கைாகவும் 

காட்சிப்படுத்தி இருந்தார். 

 

இந்நாடகத்தில் விளையாட்டு என்பது ஒரு குறியீடாகக் பகாள்ைப்பட்டது. அதாவது, 

விளையாட்டு என்பது ஓட்டு அரசியல். நாடகத்தில் வரும் இரு குழுவினரும் 

விளையாடும் ஆட்டங்கள் மாறிக்பகாண்மட வந்து வாழ்க, ஒழிக விளையாட்டாக மாறி, 

காக்ளகக் குடுளவயில் கல் மபாட்டு தண்ணீளர மமபலழுப்பும் விளையாட்டாக நகர்ந்து, 

அது கலவரமாக மாறி, அதனால் மவடிக்ளக பார்த்துக்பகாண்டு சும்மா இருந்த 

நாற்காலிக்காரர் பாதிக்கப்படுவது வளர அத்தளனயும் குறியீடுகைாகப் 

பார்ளவயாைர்களை வந்தளடகின்றன. ஓட்டு அரசியல் எவ்வாறு பெயல்படுகிறது 

என்பளதயும் இதனால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் பவகுமக்கைாகமவ இருக்கின்றனர் 

என்பளதயும் இந்நாடகம் உணர்த்துகிறது. இந்தியா மபான்ற ஜனநாயக நாட்டில் வாழும் 

நமக்கு எல்லா காலத்திற்கும் பபாருந்துவதாக இந்நாடகம் இருக்கும் என்பதில் 

ஐயமில்ளல. 
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பபண்களை ெகஉயிரியாகப் பார்க்காத மமனாநிளலயும் பபண்களுக்கு எதிரான 

குற்றங்களும் காலம் காலமாக இச்ெமூகத்தில் இருந்து வருகிறது. மவட்ளடயாடி உணவு 

மெகரித்து, பகிர்ந்து உண்டு வாழ்ந்த – வாழும் ெமூகங்களிளடமய இந்தப் மபாக்குகள் 

மிகமிகக் குளறமவ. குற்றாலக் குறவஞ்சியில் வரும் சிங்கன் – சிங்கி, குறவஞ்சி 

பதருக்கூத்தில் வரும் குறத்தி, ெமகாலத்துப் மபருந்து நிளலயம், பதாடர்வண்டி நிளலயம், 

மக்கள் கூடுகின்ற இடங்கள், ஆற்றங்களர, மளல, ெந்திரமதி, திபரௌபளத, சீளத 

ஆகிமயாரின் காலங்கள் எனப் பல சூழல்களை காட்சிகைாக்கி பமௌனக்குறம் நாடகத்ளத 

பநறியாள்ளக பெய்துள்ைார் மபரா. இராமானுஜம். 

 

காலம் காலமாக பபண் எவ்வாறு பார்க்கப்பட்டாள், இன்று எவ்வாறு பார்க்கப்படுகிறாள் 

என்பளத மளலயின சிங்கன் – சிங்கி பாத்திரங்கள் வழி எடுத்துக்காட்டுகிறது 

பமௌனக்குறம். ‘பபண்ணினத்ளத பண்டமாக, அடிளமயாகப் பார்க்கும் இந்தச் ெமபவளிச் 

ெமூகமம மவண்டாம்’ என்று சிங்கனும் சிங்கியும் மளலக்மக திரும்பிச் பெல்வதாக 

இந்நாடகத்ளத நிளறவு பெய்கிறார் மபராசிரியர். 

 

மாற்றுப் பாலினரும் பபண்ணும் ஆணும் ெரிநிகர் ெமம் என்று எப்மபாது இந்தச் ெமூகம் 

மாறுகிறமதா, பபண்களுக்கு எதிரான வன்பகாடுளமகள் எப்மபாது இல்லாமல் 

மபாகிறமதா அக்காலம் வளர பமௌனக்குறம் மபான்ற நாடகங்களின் மதளவ இருக்கமவ 

பெய்யும். 

 

மமமல குறிப்பிட்டதுப் மபால மபரா. மெ. இராமானுஜம் தம் நாடகங்களில் மநரடியாக 

அரசியல் மபசுவதில்ளல. களலத்துவத்மதாடு நுட்பமாக அரசியளலப் பபாதித்து 

ளவப்பது அவரின் தனித்தன்ளம என்பதற்கு மமமல சுட்டிய நாடகங்கள் துளி ொன்று. 

 

மபரா. மு. இராமசுவாமி: 

பதாடக்க கால நவீன நாடகப் பயிற்சிப் பட்டளறகளில் கலந்து பகாண்டு தனது 

ஆளுளமளய வைப்படுத்தக் பகாண்டவர் மபரா. மு. இராமசுவாமி (முரா). இவர் 

நாடகத்தின் பால் தீராப் பற்றுக் பகாண்டவர். மதுளரயில் 1978ஆம் ஆண்டு நிஜநாடக 

இயக்கம் இவரால் பதாடங்கப்பட்டது. இந்த இயக்கம் பதாடங்கிய பிறகு ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் நாடக விழாக்களை மதுளரயில் நடத்திய பபருளமக்குரியவர். தஞ்ளெ தமிழ்ப் 

பல்களலக்கழக நாடகத் துளறப் மபராசிரியராகவும் தளலவராகவும் பெயலாற்றியவர். 

நாடக பநறியாள்ளக, நடிப்பு, நாடகப் பயிற்சிப் பட்டளறகள், ஆய்வு என இவரது நாடக 

பவளி ொர்ந்த பயணம் பதாடர்ந்து பகாண்டிருக்கிறது. 

 

வீதி நாடகத்தில் பதாடங்கிய முராவின் தமிழ் நாடக பவளிச் பெயற்பாடுகள் அழுத்தமான 

அரசியல் உள்ளீடுகளைக் பகாண்டளவ. துர்க்கிர அவலம், ஸ்பார்ட்டகஸ், ொபம்? 

விமமாெனம்!, முனி, கலிலிமயா, கட்டுண்ட பிராமிதியஸ், கலகக்காரர் மதாழர் பபரியார் 

மபான்ற நாடகங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. இருபந்ளதந்திற்கும் மமற்பட்ட நாடகங்களை 

முரா பநறியாள்ளக பெய்துள்ைார். 

 

நடுவணரசின் ெங்கீத நாடக அகாதமி நடத்திய பதன் மண்டல நாடக விழாவில் 1984ஆம் 

ஆண்டு இவரின் துர்க்கிர அவலம் என்கிற நாடகம் நிகழ்த்தப்பட்டமபாது, அந்நாடகம் 
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அளனத்து பமாழியினரின் கவனத்ளதயும் ஈர்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நாடகம் கிமரக்க 

நாடகமான ஆண்டிகனிளயத் தழுவியது. 

 

வானியல், அறிவியல் உண்ளமகளை உலகிற்குச் பொன்ன கலிலிமயா நாடகத்ளத பல 

பள்ளிகளிலும் நடத்தியது நிஜநாடக இயக்கம். மத அடிப்பளடவாதத்திற்கும் மூட 

நம்பிக்ளககளுக்கும் எதிரான அறிவுச் பெயற்பாடுகளை முன்பனடுத்தவர்களுள் 

கலிலிமயாவும் ஒருவர். அவளரப் பற்றியும் அவரது கண்டுபிடிப்புகள் பற்றியும் 

மாணவர்கள் அறிந்துபகாள்ை மவண்டிய மதளவளய நிளறவு பெய்தது இந்நாடகம். இதில் 

கலிலிமயாவாக நடித்த முரா அவர்களின் மவடப்பபாருத்தம் குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

முனி, ெங்கீத நாடக அகாதமியின் நிதி உதவித் திட்டத்தில் உருவாக்கம் பபற்ற நாடகம். 

கவிஞர் மளலச்ொமி இந்நாடகப் பனுவளல உருவாக்கினார். இந்நாடகம், உண்டு 

உளறவிடப் பயிற்சிப் பட்டளறயின் வழியாக தஞ்ளெத் தமிழ்ப் பல்களலக்கழகத்தில் 

1995ஆம் ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்டது. முனி நாடகத்தின் மமளட அளமப்பு இங்கு 

குறிப்பிடமவண்டிய ஒன்று. மகாபாரத – அர்ச்சுனன் தபசு பதருக்கூத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும் தபசு மரத்தின் சிறு வடிவம் இந்நாடகத்தில் ளகயாைப்பட்டது. 

அர்ச்சுனன் தபசு மரம், ஆணாதிக்கத்தின் குறியீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அமத 

பபாருண்ளமயில் முனியில் பயன்படுத்தப்பட்ட தபசு மரம், பபண்ணிய அரசியளல 

பளிச்பென பவளிப்படுத்தியது. 

 

பலளரப் மபாலமவ, பதாப்புைான் ராஜாவால் பாதிப்புக்குள்ைான ஒருத்தி முனி. 

பதாப்புைான் ராொவின் பபண்களுக்பகதிரான பகாடுளமகள் அதிகரித்துக் பகாண்மட 

பெல்ல, முனி தன் நாக்காமலமய ராொளவச் சுழற்றி இறுக்கிக் பகான்று விடுகிறது. 

பழமரபுக் களதளய அடிபயாற்றி, மளலச்ொமியால் உருவாக்கப்பட்ட இந்நாடகப் 

பனுவளல பல்மவறு பரிமாணங்கமைாடு பபண்ணிய அரசியல் மபசும் நாடகமாக 

உருவாக்கினார் முரா. பதாப்புைான் ராொளவப் மபான்மறார் இந்த மண்ணில் இருக்கும் 

வளர முனி தன் நாக்ளகத் பதாங்கவிட்டுக் பகாண்டிருப்பாள். 

 

கிமரக்க நாடகக்காரன் ஈஸ்ளகலஸ் கி.மு. வில் எழுதிய ‘புராமிதியஸ் பவுண்ட்’ என்கிற 

நாடகத்ளத 2002ஆம் ஆண்டு இவர் பநறியாள்ளக பெய்தார். புராமிதியஸ் அதிகாரத்திற்கு 

மட்டுமம பொந்தமாக இருந்த பநருப்ளப, அளனத்து மக்களும் பயன்பகாள்ளும் 

வளகயில் பரவலாக்கி விடுகிறான். அதனால் அதிகாரம் அவளன மளலயுச்சியில் 

சிலுளவயில் அளறந்து, நரிகளுக்கும் கழுகுகளுக்கும் இளரயாக்குகிறது. இந்நாடகத்தில் 

பநருப்பு ஒரு குறியீடு. பநருப்பு என்பளத அறிவாகவும் பெல்வமாகவும் பகாள்ைலாம். 

உலக மக்கள் அளனவரும் பயன்பகாள்ை மவண்டிய ஒன்ளற, ஓரிடத்தில் குவித்து 

ளவத்திருப்பவர்களுக்கு எதிராகப் மபாராடி மாண்டு மபானவர்களை மக்கள் இன்றைவும் 

மபாற்றி வருகின்றனர். அத்தளகயவர்களுள் ஒருவனாகத்தான் புராமிதியஸ் திகழ்கிறான். 

இந்நாடகத்தின் மதளவ, என்பறன்ளறக்கும் உண்டு என்மற மதான்றுகிறது. 

 

கலக்காரர் மதாழர் பபரியார் தமிழகத்தின் பல ஊர்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட நாடகம். 

பபரியாரின் கருத்துக்களை இந்த மண் அறியும். ஆனால், பபரியார் கம்யூனிெ 

சித்தாந்தத்ளத உள்வாங்கிய ஒரு மதாழர் என்பளத இந்நாடகம் பவளிப்படுத்துகிறது. 
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கறுப்புச் ெட்ளட பபரியாளர சிவப்புச் ெட்ளடப் பபரியாராக, தன் அரசியல் பார்ளவ 

ொர்ந்து மமளடமயற்றியவர் முரா. 

 

பபரியாரின் வாழ்வில் நடந்த பல்மவறு நிகழ்வுகளை ஒரு களதளயப் மபால 

காட்சிப்படுத்தியது இந்நாடகம். எளிளமயான மமளடப் பபாருட்களைப் பயன்படுத்தி 

இந்நாடகத்ளதப் பல இடங்களில் மமளடமயற்றுவதற்கு ஏற்ப உருவாக்கியிருந்தார் 

மபராசிரியர். பபரியார் இந்த மண்ளண விட்டுப் பிரிந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிப்மபான 

சூழலிலும் ொதி மத மவறுபாடுகள், பபண்ணடிளமத்தனம் மபான்றன இன்றும் 

குளறந்தபாடில்ளல. இளவ பபரியாரின் காலத்ளதக் காட்டிலும் மமலும் வீச்ொக 

இருப்பதாகமவ மதான்றுகிறது. ஆக, பபரியாரின் பகாள்ளககளை இன்னும் வீச்ொக 

முன்பனடுத்துச் பெல்லமவண்டிய மதளவ உள்ைது. 

 

இகைய பத்மநாதன்: 

ஈழத்ளதச் ொர்ந்த நாடகக்காரர் இளைய பத்மநாதன் (பத்தண்ணா). இவர், மபார்ச்சூழல் 

காரணமாகத் தமிழகத்திற்குப் புலம் பபயர்ந்தவர். தமிழகத்திற்கு வந்தவர் ஆங்காங்மக 

நடக்கும் கூட்டங்கள், நாடக நிகழ்வுகள், நாடக விழாக்கள் ஆகியவற்றில் கலந்துபகாண்டு 

விவாதங்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ைார். ஒரு சூழலில் பென்ளனப் பல்களலக்கழக 

தமிழிலக்கியத் துளறயின் மபராசிரியராகப் பணியாற்றிக் பகாண்டிருந்த வீ. அரசு 

அவர்களுக்கும் நாடகக்காரர் அ. மங்ளக அவர்களுக்கும் அறிமுகம் ஆகியுள்ைார். இதன் 

பதாடர்ச்சியாக, நாடக ஆர்வலர்களையும் பென்ளனப் பல்களலக்கழக தமிழிலக்கியத் 

துளற மாணவர்களையும் இளணத்து உருவாகியிருந்த பல்களல அரங்கத்மதாடு 1989 முதல் 

பத்தண்ணா பெயல்படத் பதாடங்குகிறார். 

 

பத்தண்ணா நாடக பநறியாளுனராகவும் பனுவல் ஆசிரியராகவும் பெயல்படுபவர். 

இடதுொரி அரசியல் பின்புலம் உள்ை இவர், தமிழகத்திற்கு வருவதற்கு முன் ஈழத்தில் 

நாடகங்கள் பெய்து பகாண்டிருந்தவர். நாடகப் பயிற்சிப் பட்டளறகள் நடத்தி 

பங்மகற்பாைர்களுக்கு ஆடல், பாடல், நடிப்புப் பயிற்சிகள் அளித்து நடிகர்கைாக 

உருவாக்கிய பிறகு பனுவலுக்குள் பெல்வது பத்தண்ணாவின் முளற. தமிழ் மரபு ொர்ந்த 

ஆடல், பாடல் உத்திகளை நவீன நாடகத்திற்கு உந்துதலாக இருக்க மவண்டும் என்பது 

பத்தண்ணாவின் கருத்து. அவ்வாறு உருவாக்கப்படும் நாடகமம தமிழ் அளடயாைம் 

ொர்ந்த நாடகமாக இருக்க முடியும் என நம்பிச் பெயல்படுபவர். அவரது வார்த்ளதகளில் 

பொல்ல மவண்டுமானால், “உலகின் எந்த மூளலயிலிருந்தும் நாடகப் பனுவல்களை 

எடுத்து நாடகமாக உருவாக்கத் தயார். ஆனால், அந்தப் பனுவளல தமிழ் அளடயாைம் 

ொர்ந்த நாடகமாக உருவாக்கமவ நான் முளனமவன்” என்பார். அந்த வளகயில் 1989 ஆம் 

ஆண்டு கண்களுக்கு அப்பால் என்கிற ஈழத்துப் பளடப்பாளி நந்தியின் பனுவளல வீதி 

நாடக வடிவில் உருவாக்கினார். கண்ணப்ப நாயனார் களதளய அடிபயாற்றிய இந்நாடகம், 

ொதிய ஒடுக்குமுளறக்கு எதிரான குரளல எழுப்பியது. 

 

பஜர்மன் நாட்டு நாடகக்காரன் பபர்ட்மரால்ட் பிபரக்ட் எழுதிய விதியும் விதிவிலக்கும் 

(Exception and the Riule) என்கிற நாடகப் பனுவளலத் தழுவி, பல்களல அரங்கத்தினர் 

உருவாக்கிய ஒரு பயணத்தின் களதளய 1990ஆம் ஆண்டு பநறியாள்ளக பெய்தார் 

பத்தண்ணா. இந்நாடகத்தில் புளதயல் மதடிச் பெல்லும் முதலாளிக்கு வழிகாட்டியும் 

சுளமகளைத் தூக்கிச் பெல்லும் கூலியும் முதன்ளமயான பாத்திரங்கள். பயணத்தின் மபாது 
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முதலாளி ஓய்பவடுக்கத் தங்கிய அளறக்குக் கூலி பெல்கிறான். அப்மபாது ெந்மதகித்த 

முதலாளி கூலிளய பகாளல பெய்து விடுகிறான். அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறது. 

நீதியரெர் ‘முதலாளி குற்றவாளி அல்ல’ என்று தீர்ப்பளிக்கிறார். 

 

உளழக்கும் மக்களின் நிளலயும் இளடத்தரகர்களின் நிளலயும் முதலாளி வர்க்கத்தின் 

பண்புகளும் இந்நாடகத்தில் பவளிப்படுகின்றன. ஆடல், பாடமலாடு நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு 

பயணத்தின் களத வர்க்க அரசியளல அழுத்தமாகப் மபசியது. 

 

பத்தண்ணா எழுதிய தீனிப்மபார் நாடகப் பனுவளல அ. மங்ளக நடுவணரசின் ெங்கீத 

நாடக அகாதமியின் நிதி உதவியுடன் பநறியாள்ளக பெய்தார். இந்நாடகம் 1992ஆம் 

ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்டது. நாட்டு விலங்குகளுக்கும் காட்டு விலங்குகளுக்கும் இளடயில் 

ஏற்பட்ட மபார், உணவு இளடமவளையின் மபாது தாவர உணவு ஙீ புலால் உணவு 

என்பதாக உருமாறி நாடகம் நிளறவுறுகிறது. மபரா. மெ. இராமானுஜம் அவர்களின் 

பவறியாட்டம் ஈழத்துப் மபார்ச் சூழமலாடு இளணத்துப் பார்க்கப்பட்டது மபாலமவ, 

தீனிப்மபாரும் பார்க்கப்பட்டது. 

 

1993ஆம் ஆண்டு ஏகளலவன் நாடகத்ளத பநறியாள்ளக பெய்தார் பத்தண்ணா. மகாபாரதக் 

களதயில் குருபக்திளய வலியுறுத்தச் பொல்லப்பட்ட ஏகளலவன் களதயின் மறுவாசிப்பு 

இந்நாடகம். பதருக்கூத்தின் ஒப்பளனளய இந்நாடகத்தில் இடம்பபற்ற பாண்டவர்கள் 

பாத்திரங்களுக்குப் பயன்படுத்தினார் பத்தண்ணா. 

 

மற்ற நாடகங்களைப் மபாலமவ இதுவும் ஆடல், பாடல் ொர்ந்மத உருவாக்கப்பட்டது. 

மபார்ப்பயிற்சி பபற்ற அரெர்களைக் காட்டிலும் வில்வித்ளதயில் சிறந்திருந்த மவடன் 

ஏகளலவனின் ஆற்றளலப் பபாறுக்காத அரெ குலம், சூழ்ச்சியால் அவனது திறளமகளை 

அழிக்கும் அரசியளலப் மபசுகிறது இந்நாடகம். ஆற்றல் சுரண்டல்கள் இருக்கும் வளர 

ஏகளலவனின் தந்ளதளயப் மபான்மறாரின் மகள்விக் குரல்கள் ஒலிக்கத்தான் மவண்டும். 

 

மைா. பழனி: 

1989ஆம் ஆண்டு பதாடக்கம் பல்களல அரங்கில் பெயல்படத் பதாடங்கிய மகா. பழனி 

நடிகராக, இளெஞராக, பநறியாளுனராக தமிழ் நாடக பவளியில் இயங்கிக் 

பகாண்டிருப்பவர். டிெம்பர் – 6 (வீதி நாடகம் – 1993), பாஞ்ொலி (1995), தடி (1998) ஆகிய 

நாடகங்களை பல்களல அரங்கின் வாயிலாகவும் அந்நியர்கள் (1999), கத்திரிக்கா ராஜா 

(2004), விைக்குகள் (2005) ஆகிய சிறார் நாடகங்களையும் ஒத்திளக (தஞ்ொவூர்) நாடகக் 

குழுவின் வழி ொம்பான், ஒத்தல்மலா (2000 – 2001) ஆகிய நாடகங்களையும் பென்ளனப் 

பல்களலக்கழகத் தமிழ் இலக்கியத் துளறயின் முகங்கள் நாடகக் குழுவின் வழி வியூகம் 

(2014), ஒரு ஊர்ல…!? (2016) ஆகிய நாடகங்களையும் பநறியாள்ளக பெய்துள்ைார். பயிற்சிப் 

பட்டளறகள் (பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், சீர்திருத்தப் பள்ளி சிறார்கள்), நாடக 

ஆய்வுகள் என்று தமிழ் நாடக பவளியில் இயங்குபவர். 

 

மதச் ொர்பற்ற நாடான இந்தியாவில் 1992ஆம் ஆண்டு பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது. 

விக்கிரமாதித்தனிடம் மவதாைம் மகள்வி எழுப்பும் களதயம்ெத்ளத எடுத்துக்பகாண்டு 

மசூதி இடிக்கப்பட்டது ெரியா? தவறா? என்று விவாதித்தது டிெம்பர்-6. மதத்தின் பபயரால் 

நடக்கும் கலவரங்கள் இன்ளறக்கும் பதாடர்ந்துபகாண்டுதான் இருக்கின்றன. 
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மனிதமநயம் மிக்கவர்கள் இத்தளகய மபாக்குகளுக்கு எதிராக ஒன்றிளணந்து பெயலாற்ற 

மவண்டிய கடளமளய இந்நாடகம் வலியுறுத்துகிறது. 

 

தடி, ொம்பான் ஆகிய நாடகங்கள் ொதிய ஒடுக்குமுளறகளுக்கு எதிரான குரளல 

எழுப்பியளவ. தடி, சுடுகாட்டில் பிணம் எரிக்கும் பதாழிளலச் பெய்பவரின் பின்புலம் 

ொர்ந்தது. ொம்பான், ‘குடித்பதாழிலாக பளறயடிக்க முடியாது’ என்று மறுத்த தஞ்ளெப் 

பகுதிளயச் ொர்ந்த குருமூர்த்தி என்பவரின் வலதுளகக் கட்ளடவிரல் பவட்டப்பட்டளத 

அடிப்பளடயாகக் பகாண்டது. ொம்பான் நாடகத்ளத இந்தியாவின் வீதிநாடக பிதாமகன் 

என்று அறியப்பட்ட பாதல் ெர்க்கார் அவர்கள் பார்த்து, மகிழ்ந்து பாராட்டினார் என்பது 

இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

மஷக்ஸ்பியரின் நாடகத்ளதத் தழுவி உருவாக்கப்பட்ட நாடகம் ஒத்தல்மலா. 

இந்நாடகத்தில் வரும் பாத்திரங்களின் பண்புகளுக்கு ஏற்ப, விலங்குகளின் முகங்கள் 

தளலக்கிரீடங்கைாக அணிவிக்கப்பட்டன. விக்மடாரியன் அரங்ளகப் மபான்மற 

பிரம்மாண்டமான தூண்களும் மகடயங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒத்தல்மலா, 

ஒடுக்கப்பட்ட ெமூகத்தின் குறியீடாக இந்நாடகத்தில் உருவகிக்கப்பட்டான். 

 

பாஞ்ொலி மராட்டி பமாழி நாடகப் பனுவளலத் தழுவி தமிழில் நிகழ்த்தப்பட்ட நாடகம். 

இந்நாடகத்திற்கான நிதி உதவிளய தில்லி ‘கதா’ அளமப்பு வழங்கியது. இந்நாடகம் 

மகாபாரதக் களதயில் வரும் திபரௌபளத பாத்திரத்ளத மறுவாசிப்பு பெய்து, மராட்டியில் 

எழுதப்பட்டிருந்தாலும் தமிழ் அளடயாைம் ொர்ந்த ஆடல், பாடளல உள்வாங்கி 

பபண்ணிய அரசியளல முன்ளவத்து நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்நாடகத்ளத விமர்ெனம் பெய்த 

‘தி இந்து’ ஆங்கில நாளிதழ், Colour Full Faces என்று பாராட்டி இருந்தது. 

 

பூர்வகுடி மக்களை, மண்ணிற்கு அந்நியமான மாற்றார்கள் – ஆள்பவர்களை 

வளைத்துப்மபாட்டு – எவ்வாபறல்லாம் அழித்பதாழித்து, வைங்களையும் வனங்களையும் 

அபகரித்துச் பெல்கிறார்கள் என்பளத எடுத்துக்காட்டும் நாடகம் வியூகம். 

 

காடுகள் அழித்பதாழிப்பு 

கனிம வைங்கள் அழித்பதாழிப்பு 

காற்று அழித்பதாழிப்பு 

நீர் வைங்கள் அழித்பதாழிப்பு 

மளலகள், மனித இனங்கள் அழித்பதாழிப்பு 

அழித்பதாழிப்புகள் பதாடர்கின்றன.  மனிதளரத் தவிர மவறு எந்த உயிரியும் 

அழித்பதாழிப்புகளில் ஈடுபடுவதில்ளல. மனிதருள் எவர் இவ்வளகச்பெயல்களில் 

ஈடுபடுகின்றனர்? யாருக்காக? 

 

அறிவியல் வைர்ச்சி, பதாழில்நுட்ப வைர்ச்சி, நகர வைர்ச்சி, நாகரீக வைர்ச்சி… என்பன 

மபான்றளவ எல்லாம் யாருக்கானளவ? யாளர மநாக்கியளவ? இயற்ளக வைங்கள் மனித 

இனத்தால் தம்வயப்படுத்திக் பகாள்ைப்பட்ட காலம்பதாடங்கி, மாபபரும் அழிவுகளைச் 

ெந்தித்த காலம் என்பது இம்மாதிரியான ‘வைர்ச்சி’ ஏற்பட்ட காலத்தில்தான். 
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அத்தியாவசிய மதளவகளுக்காக மனிதர்கள், இயற்ளகளய வளைத்துக் பகாண்டது மபாய், 

அதி உற்பத்திக்காக வியூகங்கள் தீட்டி, தங்கள் ‘விஸ்வரூப’க்ளககளை விரித்துச் சுருட்டிய – 

ஆக்கிரமித்த இயற்ளக வைங்கள் எத்தளன எத்தளன?! வைர்ச்சி என்ற பபயரில் 

மண்ளணயும் மளலளயயும் காட்ளடயும் கடளலயும் அவற்ளற நம்பிமய வாழ்ந்து 

பகாண்டிருக்கின்ற உயிரிகளையும் இராட்ெத எந்திரங்கைால் அழித்து மனித உடல்கள்மீது 

ஆளலகளைக் கட்டிக்பகாண்டிருக்கின்றனர் இந்த வியூக‘மனிதர்கள்’ என்பளத உரத்துப் 

மபசிய நாடகம் இது. 

 

இலாப மநாக்கத்திற்காக மட்டுமம மண்ணின் நலளனயும் ளமந்தர்களின் நலன்களையும் 

கிஞ்சித்தும் அக்களற பகாள்ைாது அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் ஆட்சியாைர்களின் 

தான்மதான்றித்தனம் உள்ைவளர இதுமபான்ற நாடகங்கள் அவசியமாகின்றன. 

 

சிறார்கள், நாட்டின் வருங்காலத் தூண்கள். அவர்கைது உலகம் கற்பளன ஆற்றலும் 

பளடப்பாளுளமயும் மிக்கது. எதிர்க்க வலுவற்ற இந்தப் பிஞ்சுகள் பபரிமயார்கைால் 

பல்மவறு வளதகளுக்கு ஆைாக்கப்படுகின்றனர். இவற்ளற முன்ளவத்து நகர்கிறது ஒரு 

ஊர்ல…!? 

 

சிறார்கள் ஆடிப்பாடி, ஓடி, மண்ணில் உருண்டு புரண்டு, களத மகட்டு, களத மபசி, 

ெண்ளடயிட்டு, சுவற்றில் வளரந்து, பபாம்ளமகள் பெய்து, விளையாடி, கூச்ெலிட்டு 

பகாண்டாட்டத்மதாடும் குதூகலத்மதாடும் மநரம் மறந்து, பபரிய புத்தி மனிதர் இல்லாத 

வனங்களில் பறளவகமைாடு பறளவகைாய், மரங்கமைாடு மரங்கைாய், பெடிகமைாடு 

பெடிகைாய் வாழ ஆளெ பகாள்கின்றனர். 

 

ஆனால் ஒழுக்கம், நீதி, அறம், மரியாளத, ெரி, தப்பு என்று எத்தளனமயா பநறிகளை 

பபரிமயார்கள் குழந்ளதகளுக்காகமவ உருவாக்கி ளவத்திருப்பது மபால் மதான்றுகிறது. 

வயதிற்மகற்ப சிறார்களை வாழ அனுமதியுங்கள். ஆண் – பபண் மவறுபாடுகள், ொதி மத 

மபதங்கள், ஏளழ – பணக்காரன், மவளலச்சுளம, முதல் மதிப்பபண் என்று எந்த விஷ 

விளதகளையும் அவர்கள் பநஞ்சில் விளதக்காமல் குழந்ளதகைாகமவ பகாஞ்ெ 

காலமாவது, பளடப்பு உலகத்மதாடு வாழ வழிவிடுங்கள் பபரிமயார்கமை! என்பளத 

அழுத்தமாகச் பொல்கிறது இந்நாடகம். 

 

தமிழ் நாடக பவளிக்கு பல்மவறு நவீன நாடகப் பனுவல்களை வழங்கியவர்களுள் 

குறிப்பிடத்தக்கவர் ந. முத்துொமி. இவரது பனுவல்கள் பலராலும் ஆற்றுளகக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இந்திரா பார்த்தொரதி, பரிக்ஷா ஞாநி, மக. ஏ. குணமெகரன், 

பிரையன், இரா. ராஜு, அ. மங்ளக, அ. ராமொமி, கருஞ்சுழி ஆறுமுகம், மக. எஸ். 

இராமஜந்திரன்,  ஆடுகைம் ராமாநுஜம், பவளி பரங்கராஜன், கருணா பிரொத், முருகபூபதி, 

மவலு ெரவணன், பார்த்திபராஜா… எனப் பலரும் தமிழ் நாடக பவளியில் காத்திரமாகச் 

பெயல்பட்டுக் பகாண்டிருக்கின்றனர். இக்கட்டுளரயின் எல்ளல கருதி முதலிமலமய 

குறிப்பிட்டது மபால, என் அனுபவம் ொர்ந்து சில நவீன நாடகக்காரர்கள், அவர்களின் 

நாடக உருவாக்கம், எனது நாடக உருவாக்கம், அவற்றின் உள்ளீடுகள் ஆகியன பற்றி இங்கு 

விவரித்துள்மைன். விரிவாகப் பதிவாக்க மவபறாரு கைம் காத்திருக்கிறது. அதில் 

ெந்திக்கலாம். 
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துகண நின்ற நூல்ைள்:  

அண்ணாமளல சி., நாடகம் பதிவும் பார்ளவயும், காவ்யா, பென்ளன, 2003. 

இராமசுவாமி மு., தமிழ் நாடகம் மநற்று இன்று நாளை, ருத்ரா.  தஞ்ொவூர், 1998. 

———–, ‘ொபம், விமமாெனம்?’ ருத்ரா பதிப்பகம், தஞ்ொவூர். 2000. 

———– (பதி)., இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் நாடகங்கள், உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம், பென்ளன, 1999. 

இராமானுஜம் மெ., ‘பமௌனக்குறம்’ ெவுத் ஏசியன் புக்ஸ், பென்ளன, 1996. 

குணமெகரன் மக. ஏ., இன்ளறய தமிழ் நாடகச் சூழல், தன்னாமன, பாண்டிச்மெரி, 1999. 

————-., மக. ஏ. குணமெகரன் நாடகங்கள், என். சி. பி. எச்., பென்ளன, 2004. 

பகவதி கு., (பதி) தமிழ் நாடகம் – மநற்றும் இன்றும், உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், 

பென்ளன, 2000. 

பழனி மகா., வியூகம், கனலி பதிப்பகம், பென்ளன, 2015. 

மங்ளக அ., பபண்-அரங்கம்- தமிழ்ச்சூழல், ஸ்மநகா, பென்ளன, 2001. 
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23. கதால்ோலவ கூத்து 

—  முகைவர்.ை.சுபாஷிணி 

 

 

மதால்பாளவ கூத்து தமிழகத்தின் பாரம்பரியக் கூத்துக் 

களலகளில் ஒன்று. இந்தியாவின் பல இடங்களில் 

இக்களல வழக்கில் இருக்கின்றது. இந்தியா தவிர்த்து 

கிழக்காசிய நாடுகைான மமலசியா, இந்மதானீசியா, 

தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலும் கூத்துக் களல இன்றும் 

மக்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகளில் கலந்து மபான 

முக்கிய களலயாகவும் பபரும்பாலான பண்பாட்டு 

விழாக்களில் இடம்பபறுகின்ற நிகழ்வுகளையும் 

காண்கின்மறாம். இப்படி ஆசிய நாடுகளில் பல 

இடங்களில் வழக்கில் இருக்கும் மதால்பாளவ கூத்து 

எனும் இக்களல எவ்வாறு தமிழகக் களலகளில் 

ஒன்றாகத் திகழ்கின்றது என்பளத ஆராய மவண்டிய 

அவசியம் உள்ைது.  இக்களலளயப் பற்றிய நீண்ட கால 

ஆய்வுகளைச் பெய்தவரும், தமிழக நாட்டார் 

வழக்காற்றியல் துளற ஆய்வாைரும், அறிஞர் அண்ணா 

கல்லூரி தமிழ்த்துளறயில் மபராசிரியராகப் பணியாற்றி 

ஓய்வுபபற்றவருமான முளனவர்.அ.கா.பபருமாள் 

அவர்கமைாடு உளரயாடி மதால்பாளவ பதாடர்பான 

பெய்திகளைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பதிவிற்காக 

கடந்த 2017ம் ஆண்டு நவம்பர் மாத வாக்கில் பென்றிருந்மதன். அச்ெந்திப்பில் 

பெய்யப்பட்ட பதிவுகள் விழியப் பதிவுகைாக டிெம்பர் மாத மண்ணின் குரல் 

பவளியீடுகைாக இரண்டு பாகங்கைாக பவளியிடப்பட்டன. 

 

பகுதி 1-  https://youtu.be/7RWy9M70B2g 

முளனவர்.அ.கா.பபருமாள் அவர்களுடனான மபட்டி 

 

பகுதி 2 - https://youtu.be/XmqcsZ9BiNo 

ஒரு மதாற்பாளவக்கூத்துக் களலஞரின் வாழ்க்ளக 

 

தமிழக நாட்டார் வழக்காற்றியல் துளற ஆய்வுகளில் தவிர்க்க முடியாத பபயர் முளனவர் 

அ.க.பபருமாள்.  75 நூல்கள், இருநூற்றுக்கும் மமற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுளரகள், விரிவான 

நீண்ட கால கை ஆய்வுப் பணி அனுபவங்கள் எனத் பதாடர்ச்சியாக நாட்டார் 

வழக்காற்றியல் துளறயில் இவரது பங்களிப்பு அளமந்திருக்கின்றது. இவரது 

கைப்பணிகளின் பயனாக இவரால் எழுதப்பட்டு பவளியிடப்பட்டுள்ை நூல்களும் 

களலக்கைஞ்சியங்களும் இத்துளறயில் ஆய்வு பெய்ய விரும்பும் ஒவ்பவாரு ஆய்வு 

மாணவருக்கும் மிகப் பயனுள்ை  ஆவணமாக அளமகின்றன. அத்தளக நூல்களில் 

https://youtu.be/7RWy9M70B2g
https://youtu.be/XmqcsZ9BiNo
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மதால்பாளவ கூத்து பதாடர்பான ஆய்வுகளை முன்னிறுத்தி தனது கைப்பணி 

அனுபவங்களின் வழி திரட்டிய பெய்திகளைத் பதாகுத்து  பதன்னிந்தியாவில் 

மதால்பாளவக் கூத்து எனும் நூலிளன இவர் எழுதியுள்ைார். காவ்யா பதிப்பகத்தின் 

பவளியீடாக இந்த நூல் பவளிவந்துள்ைது. 

 

பதன்னிந்தியாளவப் பபாறுத்தவளர கர்நாடகா, ஆந்திரா, ஒடிொ, தமிழகம் ஆகிய 

பகுதிகளில் நீண்ட காலமாக இக்களல இருந்துள்ைது என்பளத அறிகின்மறாம். 

தமிழகத்ளத எடுத்துக் பகாண்டால் மதால்பாளவ கூத்து தஞ்ொவூர், நாகர் மகாயில் ஆகிய 

பகுதிகளில் பபருவாரியாக மக்கள் களலயாக இருந்தது என்பளத அறிய முடிகின்றது. 

ஆனால்  இன்மறா தமிழகத்தில் மிக அருகிப்மபாய்க்பகாண்டிருக்கும் களலகளில் ஒன்றாக 

இக்களல மாறி வருகின்றது. 

 

மதால்பாளவ கூத்தில் இடம்பபறும் உருவ பபாம்ளமகள் ஆட்டுத் மதாலினால் 

உருவாக்கப்படுகின்றன. மாட்டுத்மதால் விைக்கின் ஒளி ஊடுருவிச் பெல்ல உதவாது 

என்பதால் ஆட்டுத்மதால் பயன்பாடுதான் இவ்வுருவ பபாம்ளமகளைச் பெய்ய 

ஏதுவானதாக அளமகின்றன. ஆரம்பக்காலத்தில் மான்மதாளலயும் இவ்வுருவ 

பபாம்ளமகளைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். இன்று   பதப்படுத்தப்பட்ட 

ஆட்டுத்மதால் களடகளில் எளிதாகக் கிளடப்பதால் புதிய மதால்பாளவ பபாம்ளமகளை 

உருவாக்குவது என்பது ெற்று எளிளமப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

 

மதால்பாளவக்கூத்தில் முக்கிய களதக்கைமாக எடுத்தாைப்படும் களதகள் இந்திய 

நாட்டில் பபருவாரியாக அறியப்பட்ட ராமாயண, மகாபாரதக் களதகமை. இவற்மறாடு 

இன்று ெமூக சூழளல ளமயப்படுத்தி மக்களுக்குத் மதளவயான கருத்துக்களை எடுத்துச் 

பெல்லும் ொதனமாகவும் மதால்பாளவக் கூத்துக் களலளயக் காண்கின்மறாம். இத்தளகய 

புதிய  கருத்தாக்கங்களை வழங்கி நாகர்மகாயில் பகுதியில் மதால்பாளவக் கூத்துக் 

களலஞர்களை ஊக்குவித்து வரும் முளனவர் அ.க. பபருமாள் அவர்களின் பங்கு தமிழர் 

பண்பாட்டு ஆய்வுப் பாளதயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். 

 

மதால்பாளவக் கூத்துக் களலளயத் தமிழகத்தின் நாகர் மகாயில் பகுதியில் பதாழிலாகச் 

பெய்து வரும் களலஞர் ஒருவளரயும் எனது அப்பயணத்தில் ெந்தித்து உளரயாடும் 

வாய்ப்பு கிட்டியது. 

 

பரம்பளர பரம்பளரயாக ஏழாவது தளலமுளறயாக இந்தக் களலளயத் பதாழிலாக 

மமற்பகாண்டு வருகின்றார் இக்களலஞர். மராட்டிய பின்புலத்ளதக் பகாண்ட இவர்கைது 

குடும்பத்தார், ெரமபாஜி மன்னர் காலத்தில் தமிழக நிலப்பகுதிக்கு வந்து வாழ்ந்து வரும் 

கணிகர் ெமூகத்தில் உள்ை 12 பிரிவுகளில் ஒரு பிரிவிளனச் ொர்ந்தவர்கள். 

 

இவரது மதால்பாளவ கூத்து பாணியில் ராமாயண களதகமை முக்கியக் களதக்கைமாக 

அளமகின்றன. ராமாயணத்தில் உள்ை நளகச்சுளவ களதகளை எளியச் பொற்களில் 

பாடல்கைாக்கி தங்கள் கூத்து நிகழ்ச்சிகளில் பாடுகின்றனர். இன்ளறய காலச் சூழலில் 

மக்களின் இரெளனப்மபாக்கிற்கு ஏற்றவளகயில்  திளரப்படத் துளறகளில் பிரபலமான 

சில பாடல்களையும் தமது பாடல்களில் இளணத்துக் பகாள்கின்றனர். 
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ெமகால ெமூக நலன் பதாடர்பான கருத்தாக்கங்களை உட்புகுத்தி புதிய வடிவங்களில் 

மதால்பாளவ கூத்து நடத்துவதும் இன்று வழக்கில் வந்துள்ைது. 

“பா கூத்து” என்று அடிப்பளடயில் வழக்கில் இருந்து பின்னர் மதால் பபாம்ளமகள் 

உட்புகுத்தப்பட்ட பின்னர் “மதால்பாளவ கூத்து” எனப் பரிமாணம் பபறுகின்றது 

இக்களல. 

 

ஆய்வாைர் முளனவர்.அ.க.பபருமாள் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் புதுளமயான 

முயற்சிகளையும் உட்புகுத்தி புதிய களத வடிவங்களை தமது மதால்பாளவக்கூத்து 

நிகழ்ச்சிகளில் நடத்திக் பகாண்டிருக்கின்றார். 

ெமூக விழிப்புணர்வு ொர்ந்த கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியில் பகாண்டு மெர்க்கும் 

வளகயிலும் இன்று மதால்பாளவ கூத்துக் களல பதாடர்கின்றது. 

 

இக்களலஞர்களில் பபரும்பாமலார் பபாருைாதார ரீதியாக பபரும் சிரமத்திற்குள் வாழும் 

நிளலமய பதாடர்கின்றது. கால ஓட்டத்தில் மதால்பாளவ கூத்துக் களலஞர்களின் 

எண்ணிக்ளக குளறந்து வருகின்றது.  எட்டாவது தளலமுளறயான இக்களலஞரின் 

மகனது காலத்திமலமய இக்களலளயத் பதாழிலாக ஏற்கும் வழக்கம் இல்லாது 

மபாய்விட்ட நிளல தான் கண்கூடு. 

 

குடும்பக் களலயாக இத்தளகய களலகள் பதாடர்வது என்பது இக்காலச் சூழலில் 

பபாருந்தாது. குலக்கல்வி என்பது ஒரு ொரளர தனித்து ஒதுக்கி ெமூக ரீதியாகவும் 

பபாருைாதார ரீதியாகவும் மக்களைப் பின்தங்கச்பெய்யும் அபாயம் இருக்கின்றது 

என்பளத உணரமவண்டியதும் அவசியமாகின்றது.  மதால்பாளவ கூத்து மபான்ற மக்கள் 

களலகள் மீட்கப்பட மவண்டுபமன்றால் அவற்றிற்குத் தகுந்த ெமூக அங்கீகாரம் என்பது 

கிளடக்க மவண்டும். பள்ளிக்கூடங்களிலும், களலக் கல்லூரிகளிலும் 

பல்களலக்கழகங்களிலும் இக்களல ஒரு பாடமாக அளமக்கப்பட மவண்டும். மக்கள் 

மனதிலிருந்து படிப்படியாக மளறயும் இவ்வளகக் களலகளை மீட்படடுக்க இதுமவ 

ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு வழியாக அளமயும். 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு: முளனவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)    
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24. முகங்கைின் ‘ஒரு ஊர்ை…!?’ நாடகப்ேதிவு 

—  மைா. பழனி 

 

 

 
 

வண்ணங்கள் குளழத்து 

வானில் ‘வில்’ தீட்ட எத்தனிக்கிமறாம் 

எங்கள் ளககள் முடக்கப்படுகின்றன. 

 

குதித்து குதித்து குதித்து 

எல்ளலத் தாண்டி பறக்க 

முயல்கிமறாம் – எங்கள் 

கால்கள் தறிக்கப்படுகின்றன. 

 

‘ஓ’ பவன்று ஓளெயிட்டு வீதிபதாரும் 

ஓட்டபமடுக்கும் எங்களுக்கு 

‘இந்த ெனியனுங்க ஏன் இப்படிக் கத்துதுங்க….!?’ 

என்கிற எதிர்க்குரல்கள் 

கடிவாைங்கள் இடுகின்றன. 

 

ஏன் இப்படி? ஆடிப்பாடி, ஓடி, மண்ணில் உருண்டு புரண்டு, களத மகட்டு, களத மபசி, 

ெண்ளடயிட்டு, சுவற்றில் வளரந்து, பபாம்ளமகள் பெய்து விளையாடி, கூச்ெலிட்டு 

பகாண்டாட்டத்மதாடும் குதூகலத்மதாடும் மநரம் மறந்து, பபரிய புத்தி மனிதர் இல்லாத 
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வனங்களில் பறளவகமைாடு பறளவகைாய், மரங்கமைாடு மரங்கைாய், பெடிகமைாடு 

பெடிகைாய் எங்கள் உலகில் வாழ ஆளெ. 

 

“இந்தப் மபாட்டி உலகத்தில் நீ எப்படித்தான் பபாளழக்கப் மபாறீமயா?” 

 

என்று பொல்லும் பபரியவங்களுக்கு, ‘நீங்களும் எங்களைப்மபால இருந்து, சில காலம் 

கழித்த பிறகு தாமன, இந்தப் மபாட்டி உலகத்துல வாழுறீங்க? அந்த வயதில், இப்மபாது 

எங்களுக்கான ஏக்கங்களை நீங்களும் அளடந்திருப்பீர்கள் தாமன!’ இப்படிப் 

மபசிவிட்டால், ‘என்ன அதிகப்பிரெங்கித்தனமா மபசுமற! வயசுக்கு ஏத்தமாதிரி மபசு’ 

என்கிற அதட்டல் குரமலா, குட்டமலா, அடிமயா எங்களை அடக்குகிறது. 

 

ஒழுக்கம், நீதி, அறம், மரியாளத, ெரி, தப்பு என்று எத்தளனமயா பநறிகளை நீங்கள் 

எங்களுக்காகமவ உருவாக்கி ளவத்திருப்பது மபால் மதான்றுகிறது. ‘வைர்ந்துவிட்டால் 

எல்மலாரும் இப்படி ஆகிப்மபாகிறார்கமை…! நாங்களும் சில காலத்திற்குப் பிறகு 

உங்களைப் மபாலமவ ஆகிப்மபாமவாமமா!’ என்கிற அச்ெம் எங்களுக்கு மமபலழுகிறது. 

 

‘மவண்டமவ மவண்டாம்…   இப்படிமய இருந்துவிடலாம்’ 

 

என்பது மபான்ற எண்ணம் எங்களுக்கு எழுகிறது. அது ொத்தியமில்ளல தான். 

 

எங்கள் வயதிற்மகற்ப எங்களை வாழ அனுமதியுங்கள். ஆண் – பபண் மவறுபாடுகள், ொதி  

– மத மபதங்கள், ஏளழ – பணக்காரன், மவளலச்சுளம, முதல் மதிப்பபண் என்று எந்த விஷ 

விளதகளையும் எங்கள் பநஞ்சில் விளதக்காதீர்கள். 

 

‘எனக்குக் கிளடக்காத அளனத்ளதயும் என் பிள்ளைகளுக்குக் கிளடக்கச் பெய்ய 

மவண்டும்’ என்கிற உங்கைது உயரிய எண்ணத்தில் தளயகூர்ந்து எங்கைது குதூகலமான, 

பகாண்டாட்டமான, சுதந்திரமான உலகத்ளதயும் மெர்த்துக்பகாள்ளுங்கள்… நாங்கள் 

நாங்கைாகக் பகாஞ்ெ காலமாவது, எங்கள் உலகத்மதாடு வாழ வழிவிடுங்கள். 

 

ஒரு ஊர்ல…!? சிறார்களின் மமற்கண்ட எண்ணங்களை, ஆதங்கங்களை, 

மவண்டுமகாள்களை முன் ளவத்து நகர்கின்றது. சிறார்களின் உள்பவளியில் பபாதிந்து 

கிடக்கும் பளடப்புலகம் பபரிமயார்கைால் (அறிந்மதா அறியாமமலா) 

நிராகரிக்கப்படுவளதயும் அவர்களின் அத்துமீறிய பெயல்கைால் சிறார்கள் 

சிளதவுறுவளதயும் சித்திரிக்கிறது ஒரு ஊர்ல…!? 
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25. ஆணுக்குள் இருக்கும் கேண்! 
—  முகைவர் ை.சுபாஷிணி 

 

 

தமிழகத்தில் பல்மவறு வளகயான நிகழ்த்துக் களலகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. அதில் 

பதாண்ளட மண்டலத்தில் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுபளவ பதருக்கூத்து, 

நால்வளகக் கூத்துக்கள், மமளட நாடகங்கள் உள்ளிட்ட நிகழ்த்துக் களலகைாகும். இந்தக் 

களலகளில் மதர்ச்சி பபற்ற பாரம்பரியக் களலஞர்கள் மற்றும் அதன் ஆசிரியர்கள் 

ஆயிரக்கணக்கில் பதாண்ளட மண்டல கிராமங்களில் இன்றும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். 

பவகுஜன ஊடகங்களின் அங்கீகாரம் அவர்களுக்கு ஒருமபாதும் கிளடப்பதில்ளல. 

ஆனால், இந்த பவகுஜன ஊடகங்களின் அங்கீகாரத்ளதப் பற்றிமயா, புறக்கணிப்பு 

மபான்ற மகடுகளைப் பற்றிமயா இந்தக் களலஞர்கள் கவளலப்படுவதில்ளல; அவர்கள் 

அளதப் பபாருட்படுத்துவதும் இல்ளல. 

 

 
 

ஒருநாள் பதாடங்கி நாள் முடிகின்ற வளரயில் ஒவ்பவாரு பநாடியும் அவர்கள் அெலான 

களலஞர்கைாக தமது வாழ்ளவ வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறார்கள். எழுத்தாைர் டால்ஸ்டாய் 

பொல்வது மபால, வாழ்க்ளகயின் ஒவ்மவார் அளெவிலும் களல அம்ெங்கள் 
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பபாதிந்துள்ைன, பவளிப்படுகின்றன என்பதின் அெலான ொன்றுகள் இந்தக் களலஞர்கள். 

இவர்கைது அன்றாட வாழ்க்ளக பபரும் பபாருைாதாரப் மபாராட்டத்துக்கு 

இளடயிமலயும் உடல்நலக் மகடுகளுக்கு இளடயிமலயும் சிக்கிக்பகாண்டிருந்தாலும், 

இவர்கள் தமது களல வாழ்க்ளகளய விடாப்பிடியாக பிடித்துப் பயணிக்கிறார்கள். 

கடினமான சூழ்நிளலயில் அவர்கள் இருந்தாலும் அரிதாரத்ளதப் பூசிக்பகாண்ட அடுத்த 

பநாடியில் தமது வாழ்வின் துன்பங்களை மறந்து களலப் பணியில் தம்ளம 

ஐக்கியப்படுத்திக் பகாள்கிறார்கள். 

 

தமிழகத்தின் பதாண்ளட மண்டலத்தில் நிகழ்த்தப்படும் நாடகக் களலகளின் 

களதகளிலிருந்து நவீன நாடக உலகம் இன்ளறக்கு உருவாகியிருக்கிறது. இந்த அடிப்பளட 

அம்ெத்ளத வைர்த்பதடுக்கும் மநாக்கில் உருவாக்கப்பட்ட அளமப்புதான் நாைந்தா களல 

பண்பாட்டு இயக்கம். இதளனச் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிறுவியவர் டாக்டர் அளமதி 

அரசு. தமிழ் நவீன நாடக உலகில் மிக முன்மனாடியான களலஞராகவும் நாடக 

ஆசிரியராகவும் விைங்கிவருபவர். இவர் தற்மபாது மகாளவயில் கல்லூரி ஒன்றில் தமிழ்ப் 

மபராசிரியராகப் பணிபுரிகிறார். இவருளடய முன்முயற்சியில் நாைந்தா களல பண்பாட்டு 

நிறுவனம் ஆய்வு மற்றும் நவீன நாடகக் களலளய வைர்த்பதடுக்கும் ஒரு நிறுவனமாக 

வைர்ச்சி கண்டுள்ைது. 
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இந்த அளமப்பின் தளலளமயகம் திருவண்ணாமளல மாவட்டம் ஆரணி நகரில் 

அளமக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த அளமப்ளப டாக்டர் அளமதி அரசு, டாக்டர் பழனி கூத்தன், 

எழுத்தாைர் பகௌதம ென்னா, ஆசிரியர் புருமஷாத்தமன், பெல்வம், திருப்பதி 

உள்ளிட்மடார் ஒருங்கிளணத்துத் பதாடங்கியிருக்கின்றனர். களலஞர்களைப் பற்றிய 

மபட்டிகள், நாடகப் பயிற்சிகள், ஆய்வுகள், பயிலரங்கங்கள் என ஏராைமான 

களலச்மெளவகளை இக்குழு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் 

நிகழ்த்தியிருந்தாலும் இளடயில் ஏற்பட்ட பதாய்வுக்குப் பின்னர் மீண்டும் 

புத்துணர்ச்சியுடன் தமது களல ொர்ந்த நடவடிக்ளககளைத் பதாடங்கியிருக்கிறது. 

 

ஆரணியில் உள்ை நாைந்தா களல பண்பாட்டு அளமப்பின் தளலளமயகத்ளத 10.11.2018 

அன்று மாளல எழுத்தாைர் பகௌதம ென்னா திறந்துளவத்தார். இத்திறப்பு விழாவுக்குப் 

பிறகு இந்த அளமப்பின் ொர்பில் பதருக்கூத்துக் களலயில் பபண் பாத்திரம் குறித்த 

கருத்தரங்கம் மற்றும் கலந்துளரயாடல் நளடபபற்றது. “தமிழ் நாடகத்தில் பபண் புளனவு 

- அழகியலும் உடல் அரசியலும்” என்ற பபாருளில் அளமந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்குத் 

தளலளம ஏற்றவர் டாக்டர் அளமதி அரசு. சிறப்பு வருளக புரிந்தவர் ெர்வமதெ தமிழ் மரபு 

அறக்கட்டளையின் தளலவர் டாக்டர்.க. சுபாஷிணி மற்றும் மபராசிரியர் பிரியதர்ஷினி 

ஆகிமயார். சிறப்பு அளழப்பாைர்கைாக எழுத்தாைர் பகௌதம ென்னா, திளரப்பட 

இயக்குநர் மகாபி நயினார், அபலக்ஸாண்டர் ஆகிமயார் சிறப்புளரயாற்றினர். 

மபராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள், நாடகக் களலஞர்கள், ஆர்வலர்கள் ஆகிமயார் இந்த 

நிகழ்ச்சியில் கலந்துபகாண்டனர். நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்ெமாகத் மதர்வு பெய்யப்பட்ட 

ஐந்து பதருக்கூத்துக் களலஞர்களுக்கு வாழ்நாள் ொதளனயாைர் விருது வழங்கப்பட்டது. 

இந்த விருதுகளை சுபாஷிணி, பகௌதம ென்னா, தமிழ்த்திளரப்பட இயக்குநர் மகாபி 

நயினார் ஆகிமயார் வழங்கினர். 
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நிகழ்ச்சியில் கலந்துளரயாட வந்த பதருக்கூத்து பபண் பாத்திரம் ஏற்கும் களலஞர்கள் 

மமளடயில் அமர ளவக்கப்பட்டு அவர்களிடம் மகள்விகள் பதாடுக்கப்பட்டன. 

அக்மகள்விகள் அளனத்தும் அவர்கள் பின்பு பபண் பாத்திரத்ளத ஏற்கும்மபாது 

உருவாகின்ற உைவியல் மாற்றங்களை ளமயப்படுத்தி இருந்தன. இந்தக் மகள்விகளுக்கு 

அவர்கள் ஒப்பளன இன்றி பதில் பொல்ல மவண்டும் என்பது முன் நிபந்தளன. இதற்குப் 

பதில் பொல்லும்மபாது அவர்கள் மிகுந்த தடுமாற்றத்திற்கு ஆைானார்கள். சில 

களலஞர்கள் மபெ முடியாமல் இறுக்கமாக இருந்தார்கள். மபசியவர்களும் ஒரு சில 

வார்த்ளதகமைாடு முடித்துக்பகாண்டார்கள். அவர்களின் கருத்துக்களைத் பதாகுத்தும் 

பபண் புளனவு பற்றிய தமது ஆய்வுகள் பற்றிய பெய்திகளை வழங்கியும் டாக்டர் அளமதி 

அரசு சுருக்கமான உளர நிகழ்த்தி அந்த அமர்ளவ நிளறவு பெய்தார். 

 

பிறகு அளர மணி மநரம் நாடக களலஞர்களுக்கு அரிதாரம் அல்லது ஒப்பளன 

பெய்துபகாள்வதற்கான அவகாெம் பகாடுக்கப்பட்டது. அவகாெம் முடிந்த பிறகு 

முழுளமயான பபண் ஒப்பளனமயாடு களலஞர்கள் மமளடமயறி கருத்தரங்ளக இன்ப 

அதிர்ச்சிக்கு ஆைாக்கினார்கள். ொதாரண ஆண்கைாகத் மதாற்றம் அளித்தவர்கள் அளர 

மணி மநரத்தில் முழு பபண்கைாக மதாற்றத்திலும் உளட அலங்காரத்திலும் மாறி 

மமளடயில் வந்து அமர்ந்தார்கள். அப்மபாது அவர்களிடம் மகள்வி மகட்பதற்கான 

வாய்ப்பு மபராைர்களுக்கும் பார்ளவயாைர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது. 

 

'ஒப்பளன பெய்கின்றபபாழுது எப்படி மனத்ளதத் தயார் படுத்திக் பகாள்கின்றீர்கள்? 

அதாவது ஆணாக இருந்து பபண்ணாக மாறுகின்ற அந்த இளடப்பட்ட மநரத்ளத எப்படி 

உணர்கிறீர்கள்?’ என்று டாக்டர் சுபாஷிணி மகட்டார். 

 

ஒப்பளனக்கு முன்பு அளமதியாக இருந்த களலஞர்கள் இப்மபாது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் 

மளட திறந்த பவள்ைம் மபால் ெரைமாகப் மபெத் பதாடங்கினர். ஒப்பளன 

பெய்துபகாண்டிருந்த அந்த மநரத்ளத மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவித்ததாகக் 

குறிப்பிட்டார்கள். பபண் மதாற்றத்தில் கூடுதல் ளதரியம் ஏற்படுவதாகவும், தாங்கள் மிக 

இயல்பாக தங்களை மக்கள் முன் பவளிப்படுத்துவதில் மகிழ்வதாகவும் பதரிவித்தனர். 

 

அன்ளறய நிகழ்ளவத் தமது களல வாழ்க்ளகக்குக் கிளடத்த குறிப்பிடத்தக்க 

அங்கீகாரமாகக் கருதுவதாகவும் அவர்கள் கூறினார்கள். இதுகாறும் தம்ளம யாரும் 

கவுரவிக்காத சூழலில் இந்த நிகழ்ச்சி தங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சிளயயும் ஊக்கத்ளதயும் 

அளிப்பதாகவும் ஓரிருவர் பதரிவித்தனர். பபாதுவாகமவ ஒரு நாடக நிகழ்ச்சியின்மபாது 

பார்ளவயாைர்கள் தங்களைப் பபண்கைாகமவ நிளனத்து பபண்களிடம் நடந்து 

பகாள்வளத மபாலமவ தங்களிடம் நடந்து பகாள்வது மபான்ற பிரச்சிளனகளை 

அனுபவித்திருப்பளதயும் பதிவுபெய்தனர். 

 

பதாடர்ந்து மபராசிரியர் அளமதி அரசு மபசுளகயில், பபண் களலஞர்கள் தமது 

ஒப்பளனயில் பபண்களை பவற்றிபகாள்ளும் வளகயில் தமது ஒப்பளனளய 

மமற்பகாள்ை விரும்புகிறார்கள். பபரும்பாலான மநரத்தில் அவர்கள் அதில் பவற்றியும் 

பபறுகிறார்கள் எனக் குறிப்பிட்டார். அந்தக் கருத்ளத மமளடயிலிருந்த களலஞர்கள் 

அத்தளன மபரும் உறுதி பெய்தார்கள். 

 



 132 

 
 

ஒவ்மவார் ஆணுக்குள்ளும் பபண் உணர்வுகள் இருப்பதுமபால, ஒவ்பவாரு 

பபண்ணுக்குள்ளும் ஆண் உணர்வுகள் இருப்பளதப் மபால, இந்தப் பபண் களலஞர்கள் 

தங்களுக்குள் இருக்கின்ற பபண் உணர்வுகளை உடல்பமாழியாகவும் 

பவளிப்படுத்துவதன் வழி நாடகத்தில் பபண் கதாபாத்திரம் ஏற்று நாடகம் 

நிகழ்த்தப்படுகிறது. இத்தளகய அனுபவம் இக்களலஞர்களுக்குத் தனக்குள் இருக்கும் 

பபண் உணர்வுகமைாடு இளணவதற்கு இந்த நிகழ்த்துக் களலயும் வாய்ப்பளிக்கிறது 

என்கின்ற நிளலயினால் இவர்கள் முழுளமயாக இந்தப் பபண் பாத்திரங்களில் 

மனநிளறளவயும் மகிழ்ச்சிளயயும் காண்கிறார்கள் என்றும் அளமதி அரசு 

விைக்கமளித்தார். 

 

நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் களலஞர்களுக்கு ொன்றிதழ்களும் வாழ்நாள் ொதளனயாைர் 

விருதும் வழங்கப்பட்டன. அளனத்துக் களலஞர்களும் பார்ளவயாைர்களும் 

மகிழ்ச்சியுடன் களலந்து பென்றனர். நாைந்தா களல பண்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும் 

ெர்வமதெ தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இளணந்து நடத்திய இந்த விழா தமிழகத்தில் 

புதுளமயான ஒரு முயற்சி என்பதில் ெந்மதகமில்ளல. அரிதாரம் பூசுவதற்கு முன்பும் 

பின்பும், களலஞர்களின் மனநிளலளய அவர்களுளடய பொந்த பொற்கைாமலமய மக்கள் 

அறிந்துபகாள்ை இந்த நிகழ்ச்சி உதவியது. இது ஒரு பதாடக்க நிகழ்ச்சிதான். இன்னும் 

விரிவாக இந்த அம்ெத்தில் ஆய்வதற்கு இது ஒரு பதாடக்கப்புள்ளி என்பளத 

ஒருங்கிளணப்பாைர்கள் அறிவித்தனர். இத்துளறயிலான ஆய்வுகளும் தரவுகளும் 

விரிவளடய பல முயற்சிகள் மமற்பகாள்ை மவண்டிய மதளவ உள்ைது என்பளத இந்த 

நிகழ்ச்சி பவளிப்படுத்தியது. 

 

நன்றி: மின்னம்பலம் இளணய இதழ் 

 

பதாடர்பு: முளனவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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26. கதால்ைியல் அறிஞர் ஐராவதம் மகாகதவன் 
நிலனகவந்தல் உலர 

—  துகர.சுந்தரம் 

 

 

முன்னுகர: 

 
 

அண்ளமயில் 16-12-2018 அன்று மகாளவயில் “கைம்”  அளமப்பினர் நடத்திய, 

பதால்லியல் அறிஞர் ஐராவதம் மகாமதவன் நிளனமவந்தல் நிகழ்ச்சியில் பதால்லியல் 

அறிஞர் திரு. சுப்பராயலு அவர்கள் உளர நிகழ்த்தினார்கள். ஐராவதம் மகாமதவன் 

அவர்களை நிளனவுகூரும் வளகயிலும், பதால்லியளலப் பற்றிய வரலாற்றுப் புரிதளல 

உணர்த்தும் வளகயிலும் அவர் ஆற்றிய உளர மிகச் சிறப்பானபதான்று. ஆங்கிமலயர் 

காலம் பதாட்டுப் பல்லாண்டுகள் பதால்லியல் ஆய்வுகள் மமன்ளமயுடன் திகழ்ந்த நிளல 

மாறி அண்ளமக்காலத்தில் ஒரு பவறுளமளய எட்டியுள்ை சூழ்நிளலயில், தற்கால 

இளைய ெமுதாயம் அவற்ளற மீட்படடுத்துப் புத்தாக்கம் தரமவண்டிய கடளமளய 
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வலியுறுத்தும் வண்ணம் உளர அளமந்திருந்தது. பதால்லியல் துளறயிலும்,  மூத்த 

அறிஞர்கள் இல்லாத நிளல. துளற பவறுளமயாகக் காணப்படுகிறது. கல்பவட்டு, 

வரலாறு, பமாழியியல், இலக்கியம் ஆகிய பன்முளனகளும் இளணந்து ஆழமான 

ஆய்வுகள் நளடபபற்றால்தான் தமிழ் பமாழியின் பழளம, தமிழர் நாகரிகத்தின் பழளம 

ஆகியளவ நிளல நிறுத்தப்பபறும் என்பதான ஒரு கருத்ளத சுப்பராயலு அவர்களின் உளர 

நமக்குச் சுட்டிக்காட்டியது. அவர் உளரயின் கருத்துகள் இங்கு 

பகிர்ந்துபகாள்ைப்படுகின்றன. 

 

வதால்லியல் அறிஞர் ஐராவதம் மைாமதவன்: 

ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் பிராமி 

எழுத்துகளின் ஆய்வுக்காகமவ 

அறியப்படுகின்ற அறிஞர். பிராமிக் 

கல்பவட்டுகள் அளமந்திருந்த எல்லா 

இடங்களுக்கும் மநரில் பென்று, 

கல்பவட்டுகளைத் பதாட்டுத் தடவிப் 

பார்த்துப் படித்தவர். திருவாதவூர் பிராமிக் 

கல்பவட்ளடப் படிக்ளகயில், 

கட்டிடங்களுக்குச் ொரம் அளமப்பதுமபால் 

ொரம் அளமத்து அதன் மமலமர்ந்து 

எழுத்துகளைப் படித்தவர். அவரது 

மளறளவ ஒட்டி பவளியான பல 

ஒளிப்படங்களில் இந்தக் காட்சிளயக் 

காட்டும் ஒளிப்படமும் பவளியானளத நாம் 

அறிமவாம். குளித்தளல அருமக ஐயர் மளல 

(ஐவர் மளல அல்ல) மீது ஏறுவது மிகக் 

கடினம். அக் கடினத்ளதயும் 

தாங்கிக்பகாண்டு கல்பவட்ளடப் 

படித்தவர். 

 

 

 
ொரத்தில் ஏறித் திருவாதவூர் பிராமிக்கல்பவட்டு படித்தல் 
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வென்கையில் ஐராவதம் மைாமதவன்: 

1964-ஆம் ஆண்டு. சுப்பராயலு அவர்கள் பென்ளனப்பல்களலயில் ஆய்வு மாணவராய் 

இருந்த காலம். பென்ளன அருங்காட்சியகத்தில் SOUTH INDIAN ARCHAELOGICAL SOCIETY 

என்னும் பபயரில் ஒரு கழகம் (ASSOCIATION) மதாற்றுவிக்கப்பட்டு, மாதந்மதாறும் 

கூட்டங்கள் நிகழ்த்தப்பபற்ற காலம். அக்கூட்டங்களுக்கு ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் 

வருளக தருவதுண்டு. அருங்காட்சியகத்தில் அப்மபாது பதால்லியல்-கல்பவட்டு அறிஞர் 

டி.வி. மகாலிங்கம் அவர்கள் பணியில் இருந்தார். (சுப்பராயலு அவர்களின் ஆசிரியர் 

இவர்). ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்களுக்கு அப்மபாது கல்பவட்டுகளைப்பற்றித் 

பதரியாது. நாணயவியலில் (NUMISMATICS)  ஆர்வம் பகாண்டிருந்தார். 1965-ஆம் ஆண்டு 

புகளூர் பிராமிக்கல்பவட்ளட மநரில் பென்று பார்த்துப் படித்து ‘இந்து’ நாளிதழில் 

கட்டுளர பவளியிட்டார். கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியில் அது அவரது முதல் படி. புகளூர்க் 

கல்பவட்டு, பதால்லியல் துளறயினரால் முதலிமலமய பார்க்கப்பட்டிருந்தது; ஆனால், 

படிக்கப்பட்டு அதன் பாடம் பவளியாகவில்ளல. ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் 

கல்பவட்டுச் பெய்திளய பவளியிட்டது அக்காலத்மத பபரிதும் பாராட்டப்பபற்ற நிகழ்வு. 

காரணம், புகளூர்க்கல்பவட்டில் மெர மன்னர்களின் வரிளெ கூறப்படுகிறது. 

 

தமிழ் நாடு வதால்லியல் துகற – நாைொமி – ஐராவதம் மைாமதவன்: 

1961-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு பதால்லியல் துளற பதாடங்கப்பட்டது, 1962-ஆம் ஆண்டு 

நாகொமி அவர்கள் துளறயின் தளலவரானார். தமிழ்க் கல்பவட்டியல் துளற நாகொமி 

அவர்கைால் பரவலாக்கப்பட்டது; “ஜனரஞ்ெகம்” என்று அளதக் குறிப்பிடலாம். 

ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் நாகொமி அவர்களுடன் இளணந்துபகாண்டார்.  துளற 

வைரும்மபாது அவரும் வைர்ந்தார். அப்மபாது துளறயில் இருந்தவர்களுக்குப் பிராமி 

எழுத்துப் படிக்கத்பதரியும்; ஆனால், கல்பவட்டுகளை மநரில் பார்க்கும் வாய்ப்புகள் 

இல்ளல. இந்நிளலயில், 1966-ஆம் ஆண்டில், ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் நாற்பது 

பிராமிக் கல்பவட்டுகளை மநரில் பென்று பார்த்து TRACING முளறயில் படிபயடுத்துக் 

கல்பவட்டுகளின் பாடங்களை CORPUS OF BRAMI INSCRIPTIONS என்னும் தளலப்பில் 

நூலாக பவளியிட்டார்.  பின்னர், 1968-ஆம் ஆண்டு அது SEMINAR  ஒன்றில் பவளியாகியது. 

அண்ளமயில், பிராமிக் கல்பவட்டுகளைப் பற்றிய விரிவான நூலுக்காகத் தாம் பார்த்த 

இடங்களுக்பகல்லாம் மீண்டும் பென்று படித்மத எழுதினார். திருத்தமாக 

அளமயமவண்டும் என்பமத மநாக்கம். 

 

வதால்லியல் துகறயும் மை.வி. சுப்பிரமணிய அய்யரும்: 

இந்தியக் கல்பவட்டுத் துளற பதாடங்கி (1890-இலிருந்து) நூற்று இருபது ஆண்டுகள் 

ஆயின. பதன்னிந்தியா முழுளமக்குமான கல்பவட்டுத் துளற 1967 வளர ஊட்டியில் 

இயங்கிவந்தது. நாடு முழுளமக்குமான கல்பவட்டுகளின் எண்ணிக்ளகயில் மூன்றில் ஒரு 

பகுதிக்கும் மமற்பட்டளவ தமிழ்க் கல்பவட்டுகள். பதன்னிந்தியக் கல்பவட்டுகளின் 

எண்ணிக்ளகயில் பாதிக்கும் மமற்பட்டளவ தமிழ்க்கல்பவட்டுகள். கல்பவட்டுகளின் 

எண்ணிக்ளக மிகுதி. படிக்கும் பணியில் இருந்தவர் எண்ணிக்ளக மிகக் குளறவு. எனமவ, 

கல்பவட்டுகளைப் படித்தலிலும், பதிப்பித்தலிலும் மதக்க நிளல உருவானது. 1914-ஆம் 

ஆண்டில் படி எடுத்த கல்பவட்டுகள் பல 2014-ஆம் ஆண்டு சுப்பராயலு அவர்கைால் 

பதிக்கப்பட்டன என்பளதக்பகாண்டு இத்மதக்க நிளலளயப் புரிந்து பகாள்ைலாம். 

மபாக்குவரத்து எளிதாக இல்லாதிருந்த காலம் அது. மதுளரயில், மக.வி. சுப்பிரமணிய 

அய்யர் மாட்டுவண்டியில் மபாய் கல்பவட்டுகளைப் படித்த வரலாறு உண்டு. பிராமிக் 



 136 

கல்பவட்டுகளைப் படிக்க அடிப்பளட வகுத்தவர் மக.வி. சுப்பிரமணிய அய்யமர ஆவார். 

ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் பபாள்ைாச்சியில் (1990-96) பணியாற்றியமபாது, மக.வி. 

சுப்பிரமணிய அய்யரின் மகனார் ளவத்தியநாத அய்யர் மகாளவயில் இருந்தார். அவருடன் 

ஐராவதம் அவர்கள் பதாடர்பு பகாண்டிருந்தார். பபாள்ைாச்சி மகாலிங்கம் அவர்களின் 

உதவியும் அவருக்குக் கிட்டியது. 2003-ஆம் ஆண்டு, பிராமிக் கல்பவட்டுகள் பற்றிய 

நூளலச் பெம்ளமப்படுத்தி மறு TRACING முளறயில் படிபயடுத்து முழு நூளலப் 

பதிப்பித்தார். பணியில் இவருக்கு உதவியவர்கள் பதால்லியல் துளறளயச் மெர்ந்த 

ொந்தலிங்கம், மவதாெலம் ஆகிமயார் ஆவர். TRACING முளற என்பது எழுத்துகளின் மமல் 

பவள்ளை ளமயால் எழுதுவது. அதாவது விைம்பல் படி. இந்த TRACING முளற ெரியான 

முளறயல்ல.  எழுத்துகமைாடு அவற்றின் அருகில் கல்லின் இயற்ளகப் பபாறிப்பும் 

இருக்கும்.  எனமவ எழுத்துகளைப் படிப்பதில் பதளிவு கிட்டாது 

 

பிராமி எழுத்து – வரலாற்றுப் பின்ைணி: 

வட இந்தியாவில் பிராமி எழுத்து எழுதப் பயன்பட்ட பமாழி பிராகிருதம் ஆகும். 

பிராகிருதம் மக்கள் பமாழி; அக்காலத்திய உலகியல் பமாழி. ெமற்கிருத பமாழி, ெமயச் 

ெடங்குகளுக்காகப் பயன்பட்ட பமாழியாக மட்டும் இருந்தது. கி.மு. நான்காம் 

நூற்றாண்டில் பாணினி, வட இந்திய பமாழிகளை ஆய்ந்து “அஷ்டத்தியாயி” என்னும் 

இலக்கண நூளல எழுதி, வட இந்திய பமாழிகளின் பயன்பாட்ளட வளரயறுத்துக் 

பகாடுத்தார். அந்த இலக்கண மரபுக்குப் பின்னர் மமற்பகாண்டு ெமற்கிருதம் 

வைர்ச்சியுறவில்ளல. பின்னர், ெமற்கிருதம் பெப்பனிடப்பட்டு, கி.பி. முதல் 

நூற்றாண்டிலிருந்து இலக்கியங்களில் பயிலத் பதாடங்கியது. 

 

மகத நாட்டில் வழங்கிய பிராகிருத பமாழிளய அமொகர் தம் ஆட்சியில் நிருவாக 

பமாழியாக ஆக்கினார். அப்மபாது ெமற்கிருதம் இருந்தது. ஆனால், அரெனின் ொெனங்கள் 

மக்களை எட்டுவதற்கு மக்களுக்குத் பதரிந்த பமாழிமய மவண்டியிருந்தது என்னும் 

காரணத்தால் பிராகிருதம் பயன்பட்டது. பின்னர் வந்த குப்தர்கள் காலத்தில் ெமற்கிருதம் 

நிருவாக பமாழியாக உருபவடுத்தது. அமொகர் பிராமிக் கல்பவட்டின் அடிப்பளடயில், 

கல்பவட்டியலாைர்களுக்குத் பதரிந்த பமாழி பிராகிருதம். எனமவ, தமிழ் நாட்டில் 

கிளடத்த பிராமி எழுத்துகள் பகாண்ட கல்பவட்டுகளைப் படிப்பதில், பிராகிருத 

அணுகுமுளற பின்பற்றப்பட்டது. ஆனால், தமிழ் நாட்டுப் பிராமிக் கல்பவட்டுகள் 

பிராகிருத பமாழிமயாடு பபாருந்தாளமயால் பதளிவற்ற நிளலமய இருந்தது. மக.வி. 

சுப்பிரமணிய அய்யர்தாம் இக்கல்பவட்டுகளில் இருப்பது தமிழ் பமாழிமய என்று 

கண்டார். 1924-ஆம் ஆண்டில், கல்பவட்டுகளைப் படித்து பவளியிட்டார். 

 

அடுத்த கட்டமாக, 1935-ஆம் ஆண்டில், அறிஞர் தி.நா.சுப்பிரமணியம் அவர்கள் 

தமிழ்க்கல்பவட்டுகள் பற்றிய நூளல அவர் ொர்ந்திருந்த சுமதெமித்திரன் அச்ெகத்தில் 

பவளியிட்டார். அவமர அந்நூளலப் பின்னர் ஆங்கிலத்தில் பமாழியாக்கம் பெய்து 

பவளியிட்டார். அந்நூலில் அவர், எழுத்துகளின் வைர்ச்சி குறித்த பட்டியளலக் 

பகாடுத்திருந்தார். தமிழகத்தின் தமிழ் பிராமி, ஆந்திரத்தில் பட்டிபுமராலு என்னுமிடத்தில் 

கிளடத்த பிராமி இரண்ளடயும் ஒப்புளமப் படுத்தி தி.நா.சு. அவர்கள் ஒரு 

கட்டளமப்ளபக் குறித்திருந்தார். அமொகன் பிராமியில் கூட்படழுத்து முளற இருந்தது. 

பமய்பயழுத்து இரட்டிக்கும்மபாதும், இரண்டு பமய்பயழுத்துகள் ஒன்றாக வரும்மபாதும் 

இக்கூட்படழுத்து முளறளயப் பயன்படுத்தினார்கள். (கட்டுளர ஆசிரியர் குறிப்பு : 
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எடுத்துக் காட்டாக, ‘மக்கள்”  என எழுதுவதற்கு “மகள்”  என்பதாக எழுதி, ‘க’ எழுத்தின் 

கீழ் ‘க்’  எழுத்ளத எழுதுவார்கள். கல்பவட்டுகளில் நாம் காணும் “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ”  என்பளத 

எழுத, “ஸஸிஸ்ரீ”  என்னும் மூன்பறழுத்துகளை மமல்பகுதியில் அளமத்து, முதல் ‘ஸ’ 

எழுத்தின் கீழ் ‘வ’ எழுத்ளதயும், இரண்டாவதாக உள்ை ‘ஸி’ என்னும் எழுத்தின் கீழ் ’த்’  

எழுத்ளதயும் எழுதுவார்கள்). இந்தக் கூட்படழுத்து அளமப்பு தமிழ் பிராமியில் இல்ளல. 

தமிழ் பிராமியில், பமய்பயழுத்ளதக் குறிப்பதற்மக உயிர்பமய் எழுத்து எழுதப்பட்டது. 

உயிர்பமய் எழுத்ளதக் குறிக்க, அவ்பவழுத்தின் மமல் ஒரு மகாடு எழுதப்படும். 

(பமய்பயழுத்துகளுக்குப் புள்ளியிடும் முளற இல்ளல). டி.வி. மகாலிங்கம் அவர்கள், 

தமிழ் பிராமிக் கல்பவட்டுகளைப் படிக்கத்பதாடங்கி 1968-ஆம் ஆண்டில் நூல் 

பவளியிட்டார். ஐராவதம் அவர்களின் CORPUS OF BRAMI INSCRIPTIONS நூலுக்குப் 

பின்னமர டி.வி. மகாலிங்கம் அவர்களின் நூல் பவளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

சிந்துவவளி எழுத்துைள் – ஆராய்ச்சி: 

1968-ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் சிந்துபவளி 

எழுத்துகளைப் படிக்க முயற்சி பெய்தார். முத்திளரப் பபாறிப்புகளைத் பதாகுத்து 

வரிளெப்படுத்தி அட்டவளணப் (CONCORDANCE)  படுத்தினார். இது ஒரு முதன்ளமயான 

பங்களிப்பாகக் கருதப்படுகிறது. ெர். ஜான் மார்ஷல் (SIR JOHN MARSHAL), ஃபாதர் ஹீராஸ்  

(FATHER HERAS),  ஆஸ்மகா பர்ப்மபாலா (ASKO PARPOLA)  மபான்றவர்கள் சிந்து ெமபவளி 

எழுத்துகளை ஆய்ந்துள்ைனர்.  ஃபாதர் ஹீராஸ்  (FATHER HERAS) அவர்கள் சிந்து ெமபவளி 

எழுத்துகள் தமிழ் எழுத்துகைாக இருக்கலாம் என்று கருதினார். சிந்து பவளியில் தமிழ் 

பமாழி இருந்தது என்பதாக 1965-இல் ஆஸ்மகா பர்ப்மபாலா (ASKO PARPOLA) தம் 

ஆய்வுக்கட்டுளரயில் குறித்துள்ைார்.  தமிழ் நாட்டில் ஐந்தாறு மபர் – மதிவாணன் 

மபான்மறார் - சிந்து எழுத்துகளைப் படிக்கும் ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். 1960-இல், மொவியத் 

ரஷ்யாவிலும் சிந்துபவளி எழுத்துகளை ஆய்ந்துள்ைனர். ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் 

முதலில் சிந்து எழுத்துகளைப் படிக்கவில்ளல. CONCORDANCE என்னும் எழுத்துகளின் 

பதாகுப்ளப பவளியிட்டார். இது ஒரு நிகண்டு மபான்ற பதாகுப்பு எனலாம். 

வடபமாழியில் “மகாெம்”  என்பார்கள்; அது மபான்றது. சிந்து ெமபவளி எழுத்துகளின் 

ஆய்வுத் பதாடர்பாக இந்நூல் ஒரு பகாளட என்பதில் ஐயமில்ளல. அது மபாலமவ, 

அண்ளமயில், பிராமி எழுத்துகளைப்பற்றி முன்னமர எழுதிய நூளல மமம்படுத்தி 

பவளியிட்டுள்ைார். இந்நூலும் அவர் வழங்கிய பகாளடயாகும். ஆஸ்மகா 

பர்ப்மபாலாவும் (ASKO PARPOLA) CONCORDANCE பதாகுப்ளப எழுதியுள்ைார். 1994-இல் 

ஒரு நூலும் எழுதியுள்ைார். 

 

CONCORDANCE  நூலுக்குப் பிறகு, ஐராவதம் மகாமதவன் அவர்கள் சிந்து எழுத்துகள் 

சிலவற்ளறப் படிக்கவும் பதாடங்கினார். 2003-ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், உடல் நலக் 

குளறவு காரணமாக நூல் பவளியிடாது, மநாட்டுப்புத்தகங்களில் எழுதி ளவத்துள்ைார். 

தற்மபாது, அவரது எழுத்து மநாட்டுகள் அளனத்தும் மராஜா முத்ளதயா நூலகத்துக்குக் 

பகாளடயாக அளிக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

LOGO WRITING அல்லது LOGO GRAPH என்பதான ஒருவளகக் குறியீட்படழுத்து முளறயில் 

அளமந்துள்ைளவ சிந்துபவளி எழுத்துகள். ஒரு பபயர்ச்பொல் மபாலவும், அமத 

ெமயத்தில் பொல்லின் விகுதி மபாலவும் பபாருள் பகாள்ளுமாறு அளமந்துள்ைன 

எனலாம். எடுத்துக் காட்டாக, “இல்”  என்னும் தமிழ்ச் பொல் ’வீடு’ என்னும் பபாருள் 
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தந்தாலும், ‘ஊரில்’, ‘பதருவில்’  ஆகிய பொற்களில் காணப்படுவது மபால் ஒரு 

விகுதியாகப் படிக்குமாறும் அளமகிறது. சிந்து பவளி எழுத்துகள் இது மபால் ஒரு 

சிக்களலக் பகாண்டுள்ைன. 

 

LOGO GRAPH  எழுத்துகளைச் சித்திர எழுத்துவளக எனலாம். இவ்வளக எழுத்துகளைக் 

கிமரக்கர்கள் ஃபினீசியரிடமிருந்து (PHOENICIANS) பபற்றார்கள். ஃபினீசியருக்கும் முன்பு  

இவ்வளக எழுத்துகளை சுமமரியர்கள் பயன்படுத்தினர். ஃபினீசியர்கள், கடல்ொர் 

வணிகர்கள். அவர்கள், LOGO GRAPH சித்திர வடிவங்களை எழுத்தாக்கினார்கள். இவ்வளக 

எழுத்துகளில் உயிர் எழுத்துகள் இரா. பமய் எழுத்துகள் மட்டுமம உண்டு. மவறு மவறு 

வளகயில் படிக்கும்படி அளவ அளமயும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆங்கில எழுத்துகள் K T B  

ஆகிய மூன்பறழுத்துகள் பகாண்ட ஒரு பதாகுதிளய, இந்தி பமாழியில், ‘கிதாப்’,  என்மறா 

‘குதுப்’  என்மறா இரு மவறு முளறயில் படிக்கலாம்.  ஆனால், இவ்பவழுத்துகளைப் 

படிக்க பமாழி ஒன்றின் அடிப்பளட மிகத் மதளவ. பமாழி இன்னபதன்று பதரிந்தால் 

மட்டுமம மமமல குறித்தவாறு படிக்க இயலும். சிந்து பவளி எழுத்துகளின் பமாழி 

இன்னபதன்று பதரியாததாமலமய இன்னும் படிக்க இயலவில்ளல. எடுத்துக்காட்டாக, 

‘பக ட ட து’   என்பளத பமாழி அறிந்தவர் மட்டுமம ‘பகட்டது’  எனப்படித்தல் இயலும். 

சிந்து பவளி ஆய்வில் எழுத்துகளைப் படிக்க முயலும் பபரும்பாமலார் பவளிநாட்டினர் 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

பமாழி இயல் அடிப்பளட ஆய்வு இப்மபாது இல்ளல என்பது குளறயாக உள்ைது. பமாழி 

ஆய்வுக்கு பமாழி இயல் மிகத் மதளவ. மூல பமாழி பற்றிய ஆய்வு தற்காலம் மதளவ. 

அடிப்பளட பமாழி ஆராய்ச்சிக்கு முதலில் இடமளிக்கமவண்டும். பல 

பல்களலக்கழகங்களில் பமாழி இயல் ஆய்வுகள் இல்ளல. சிந்து பவளி எழுத்துகள் 

பற்றிய புதிளர விடுவிக்க நாம் சுமமரியாவுக்குச் பெல்லமவண்டும். சுமமரிய பமாழி அறிவு 

மவண்டும். 

 

ஐராவதம் மைாமதவன் ஆய்வு வெய்த சில பிராமிக் ைல்வவட்டுைள்: 

அ) சித்தன்ை வாெல் ைல்வவட்டு: –  

தமிழ்நாடு அரசு பதால்லியல் துளற பவளியிட்ட “தமிழ் – பிராமி கல்பவட்டுகள்” 

நூலில் உள்ை கல்பவட்டுப் பாடமும் குறிப்பும் கீமழ: 

 

 
 

ைல்வவட்டுப் பாடம்: 

எருமிநாடு குமுழ்ஊர்  பிறந்த காவுடிஈ 

பதன்குசிறுமபாசில் இையர் பெய்த அதிட்அனம்     



 139 

இக்கல்பவட்டில் கன்னட பமாழித்தாக்கம் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. காரணம், எருமி 

நாடு என்பளத எருளம நாடு எனக் பகாள்வமத. எருளம நாடு, மகிஷ மண்டலம் எனச் 

ெமற்கிருதத்தில் குறிப்பிடப்பபறும் ளமசூர் நாட்ளடக் குறிக்கும். அப்பகுதியில் இருந்த 

ஊர் குமிழூர். இச்பொல், குமிழ் என்று மதக்கு மரவளகயின் அடியாகப் பபயர் 

பபற்றிருக்கலாம். காவுடிஈ என்பது காவுண்டன் என்ற பொல்லின் பபண்பால் பபயர்.  

‘பகௌடி’ என்ற கன்னடப் பபண் துறவியின் பபயர், தமிழில் ‘காவுடி’ என்று 

எழுதப்பட்டுள்ைது.  இறுதியில் உள்ை ‘இ’ , பளிஇ, கணிஇ என்ற பிற தமிழ்-பிராமி 

கல்பவட்டுகளில் வரும் வளகயில் இகர இறுதிச் பொல்லான காவுடி என்பதிலும் 

எழுதப்பபற்றுள்ைது. பதன்கு சிறுமபாசில் என்பது பதற்கு சிறுவாயில் என்று 

பிற்காலத்தில் வழக்கில் இருந்த நாட்டுப்பிரிவின் பண்ளடய வடிவம். வாயில் என்ற 

தமிழ்ச்பொல் ‘ப ாசிலு’ என்று கன்னடப் படுத்தப்பட்டு, அதன் தமிழ் வடிவமான 

‘மபாசில்’ என்று இடம் பபறுகிறது என்கிறார் ஐராவதம் மகாமதவன். 

 

இையர் என்ற பொல் வீரர் பிரிவினளரக் குறிக்கும். இவர்களைத் துளு நாட்டிலிருந்து 

வந்தவர் என்று மகாமதவன் வழக்கிளன ஆதாரமாக்கிக் கூறுகிறார். இையர் என்மபார் வீரர் 

குழுவினர் என்பதில் கருத்து மவற்றுளம இல்ளல. 

 

சித்தன்ன வாெல் கல்பவட்டு தனித்தன்ளம வாய்ந்தது. இக்கல்பவட்டின் மூலமம, 

தமிழகத்திற்கும் கன்னட நாட்டிற்கும் இருந்த பதாடர்பிளன மநரடியாக அறிகிமறாம். 

எருளமநாடு என்ற பபயர் ெங்க இலக்கியங்களிமலமய இடம்பபறும் ஒன்றாகும். அடுத்த 

‘காவுடி’ என்ற பொல் ெமண மதத்தில் இருந்த பபண்பாற் துறவிளயக் குறிக்கிறது. ெமண 

மதத்தில் அவ்வைவு பண்ளடக் காலத்திமலமய பபண்குரத்தியர் இருந்ததற்கான 

முதற்ொன்றாக இது அளமகிறது. சிறுமபாசில் என்ற பொல்லும் ‘சிறுவாயில்’ என்பதன் 

கன்னட வடிவம் என்றாகும் நிளலயில், இக்கல்பவட்டில் இடம்பபறும் கன்னட 

பமாழியின் தாக்கத்திளன முதன் முதலாகக் காட்டும் ொன்றாக இது அளமகிறது. 

 

கட்டுளர ஆசிரியர் குறிப்பு : 

தமிழ் பிராமியில், பமய்பயழுத்ளதக் குறிப்பதற்மக உயிர்பமய் எழுத்து எழுதப்பட்டது. 

பமய்பயழுத்துகளுக்குப் புள்ளியிடும் முளற இல்ளல. உயிர்பமய் எழுத்ளதக் குறிக்க, 

அவ்பவழுத்தின் மமல் ஒரு மகாடு எழுதப்படும் என்பதாகப் பார்த்மதாம். இந்த 

அளமப்புமுளற இக்கல்பவட்டில் இருக்கிறது. இக்கல்பவட்டில், ழ், ர், ந், ன், ல், ய், ட், ம்  

என்னும் பமய்பயழுத்துகள் புள்ளி பபறாமல் உயிர்பமய் எழுத்துகைாகமவ 

எழுதப்பட்டுள்ைன. உயிர்பமய் எழுத்துகைான – அகர அல்லது ஆகார எழுத்துகள் – நா, ற, 

த, கா, ை, த, ன  ஆகியவற்றின் மமற்புறம் ஒரு மகாடு எழுதப்பட்டுள்ைது.  அளனத்திலும் 

ஒன்றுமபால் மகாடு இருப்பினும்,  நா, கா என்னும் இரு பநடில் எழுத்துகள் மட்டும் 

அவ்பவழுத்துகள் அளமந்த ‘நாடு’,  ‘காவுடி’  என்னும் பொற்களின் பபாருள் சுட்டு 

மநாக்கி பநடிலாகப் படிக்கப்பட்டுள்ைன.  ஆனால், பமய்பயழுத்துகளை உயிர்பமய் 

எழுத்துகைாக எழுதும் விதி முளற இக்கல்பவட்டில் ஓரிடத்தில் மட்டும் 

பின்பற்றப்படவில்ளல. ‘இையர்’,  ‘பெய்த’  ஆகிய இரு பொற்களில் வருகின்ற ‘ய’  

உயிர்பமய், ஒன்றில் பமய்யாகவும், மற்றதில் உயிர்பமய்யாகவும் எழுதப்பட்டுள்ைன. 
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மற்பறான்று, பிராமியில் ‘இ’ எழுத்துக்கும், ‘ஈ’ எழுத்துக்கும் தனித்தனி எழுத்துகள் 

இருக்கும்மபாது, இக்கல்பவட்டில் ‘ஈ’  எழுத்ளத ‘இ’கரமாகப் படித்திருக்கிறார். ’காவுடி’  

என்னும் பொல்ளல அடுத்து ‘ஈ’  எழுத்து உள்ைது; ஆனால் ‘இ’கரமாகப் படித்திருக்கிறார். 

அடுத்து, மமற்படி நூலின் குறிப்பில், 

காவுடிஈ என்பது காவுண்டன் என்ற பொல்லின் பபண்பால் பபயர்.  ‘பகௌடி’ என்ற 

கன்னடப் பபண் துறவியின் பபயர், தமிழில் ‘காவுடி’ என்று எழுதப்பட்டுள்ைது. 

என்று பதிப்பாசிரியர்கள் கூறியிருக்கின்றனர்.  காவுண்டன் என்பதன் பபண்பால் பபயமர 

காவுடி என்னும் கருத்தும், பகௌடி என்பது பபண் துறவியின் (இயற்) பபயர் என்னும் 

கருத்தும் முரணாக உள்ைன. 

 

ஆ) ஆகைமகலக் ைல்வவட்டு: –  

 
 

ைல்வவட்டுப் பாடம்    (மமற்படி நூலில் உள்ைவாறு) 

இவகுன்றது உளறயுள் பாதந்தான் ஏரி ஆரிதன் 

அத்துவாயி அரட்ட காயிபன் 

 

குறிப்பு :     (மமற்படி நூலில் உள்ைவாறு) 

இவகுன்றம் என்னும் இம்மளலயில் ஏரிஆரிதன், அத்துவாயி அரட்ட காயிபன் என்னும் 

இரு துறவியர் தங்குவதற்கான கற்படுக்ளக என்பது இதன் பபாருள். 

 

இவம் என்னும் பொல் இபம் என்னும் ெமஸ்கிருதச்பொல்லின் மறுவடிவமாகும்.   யாளன 

என்பது இதன் பபாருள். உளறயுள் என்பது உளறவிடம் என்பளதக்குறிக்கும். பாதந்தான் 

என்பளதப் பாய் அல்லது படுக்ளக தந்தான் எனக் பகாள்ைலாம்.  ஆனால் இச்பொல்ளலப் 

பதந்தன் எனக்பகாண்டு மரியாளதச் பொல்லாகக் கருதுவர் ஐ.மகாமதவன். ஏரி என்னும் 

ஊளரச் மெர்ந்த ஆரிதன் என்பது ஒரு துறவியின் பபயர். அட்டவாயி என்பதன் தமிழ் 

வடிவமாக அத்துவாயி என்பளதக் பகாள்ைலாம். அர்த்தம் உளரப்பவன், ெமயச் 

பொற்பபாழிவு நிகழ்த்துபவன் என்றும் இதற்குப் பபாருள் கூறலாம். அரட்டன் என்பது 

அத்துறவியின் பபயராகவும் காசிபன் என்பது மகாத்திரப் பபயராகவும் பகாள்ைப்படும். 
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ஆரிதன், அரட்ட காயிபன் என்னும் இரு துறவியருக்கான தங்குமிடமாக இக்குளகத் 

தைத்ளதக் பகாள்ைலாம்.          

 

சுப்பராயலு அவர்ைளின் ைருத்து:   

ஐராவதம் மகாமதவன் ‘இவ’  எனப்படித்து யாளன  எனப் பபாருள் கூறுகிறார். ஆனால், 

‘இவ் குன்றம்’  என்றும் படிக்கலாம். ’இவ்’  என்பது மவறு பாடம். 

 

கட்டுளர ஆசிரியர் குறிப்பு :    

இக்கல்பவட்டில், பா, தா, வா, கா ஆகிய உயிர்பமய் பநடில் எழுத்துகளுக்கு மட்டும் 

எழுத்துகளின் மமற்புறம் மகாடு உள்ைது. இக்கல்பவட்டில் ‘இகர’  உயிர் எழுத்து 

எழுதப்பட்டு இகரமாகமவ (குறிலாக) படிக்கப்படுகிறது. ’ட்’ என்னும் பமய்பயழுத்து 

மட்டும் புள்ளி பபற்று மற்ற பமய்பயழுத்துகள் புள்ளி பபறாமல் உயிர்பமய் 

எழுத்துகைாகமவ எழுதப்பட்டுள்ைன என்பது சிந்தளனக்குரியது. ஏரிஆரிதன், அத்துவாயி 

அரட்ட காயிபன் என்னும் இரு துறவியர் தங்குவதற்கான கற்படுக்ளக என்பதாக நூல் 

குறிப்பில் உள்ைது. கல்பவட்டில் உள்ை பபயர்கள் துறவியர் பபயர்கைானால், படுக்ளக 

அளமத்துக் பகாடுத்தவர் பபயர் கல்பவட்டில் இல்ளல என்பது பதளிவு. அவ்வாபறனில், 

பா(ய்) தந்தான் என்பது பபாருந்தாது. தந்தவனின் பபயரில்லாமல்,  தந்தான் என்று 

எங்ஙனம் கூற இயலும்?  அடுத்து, பாதந்தான் என்பளதப் பதந்தன் எனக்பகாண்டு 

மரியாளதச் பொல்லாகக் கருதுவர் ஐ.மகாமதவன் என்று குறித்துள்ைனர்.  பதந்தன் என்பது 

எவ்வாறு மரியாளதளயக் குறிக்கும்?  இவ்விரண்டு ஐயங்களுக்குத் பதளிளவ அறிய 

ஆவல். 

 

பிராகிருதம் பற்றி சுப்பராயலு அவர்ைளின் ைருத்து: 

தமிழர்களுக்கு முதலில் அறிமுகமானது பிராகிருதம். பின்னமர ெமற்கிருதம் 

அறிமுகமாகிறது. எழுத்துகளைப் பரப்புபவர் வணிகர்கள்தாம். தமிழ் பிராமிக் 

கல்பவட்டுகளில் உள்ை ஆள் பபயர்கள் பிராகிருதம். பிராகிருதத்தில் பமய் இரட்டிக்காது. 

 

 

குறிப்பு: ஐராவதம் மகாமதவன் குறித்து கட்டுளர ஆசிரியரின்  ஓர் நிளனவுகூரல்:  
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ஐ.மகாமதவன் அவர்கள் உடல் நலக் குளறவால் வீட்டில், ஓய்வாகப் படுத்திருந்த 

நிளலயில், அறிமுகமம இல்லாத  என்ளனச் ெந்திக்க -  முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றிச் 

பென்றிருந்மதன்  -  அவர் அனுமதி 

அளித்தளம நான் பிராமி எழுத்தில் எழுதிய கடித மவண்டுமகாளைப்  பார்த்துத்தான் 

என்பதில் நான் பபருமிதம் அளடகிமறன். கல்பவட்டியல் ஆர்வலராக இருந்தமபாமத 

அவளரச் ெந்தித்து அவருடன் ஒளிப்படமும்  

எடுத்துக்பகாண்ட மகிழ்ச்சி. அந்த ஒளிப்படம் எனக்கு ஓர் ஆவணம்.  

 

 

 

 

பதாடர்பு:  துளர.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாைர், மகாளவ.  

doraisundaram18@gmail.com, அளலமபசி : 9444939156.  
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27. சிந்துகவைிப் ேண்ோட்டின் திராவிட அடித்தைம் - புத்தக 
விமர்சனம் 

—  முகைவர் ை.சுபாஷிணி 

 

 

 
நூல் வாசிப்பு : சிந்துபவளிப் பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தைம் 

நூலாசிரியர்:  ஆர் பாலகிருஷ்ணன் இஆப 

 

தமிழின் பதான்ளமளய அறிந்து பகாள்ை மவண்டும் என்ற ஆர்வமும் துடிப்பும் இன்று 

பரவலாகத் தமிழ் மக்கள் சூழலில் எழுந்துள்ைது. இந்த ஆர்வத்திற்குத் தீனி மபாடும் 

வளகயில் குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வு நூல்கள் தற்காலம் வரத்பதாடங்கியுள்ைன. அத்தளகய 

முயற்சிகளில் சிந்துபவளி பண்பாடு, வரலாறுபற்றியன பதாடர்பான ஆய்வுகளை 

முன்ளவத்து பவளிவரும் நூல் முயற்சிகள் மிகக் குளறவாகமவ உள்ைன. இதற்கு மிக 

முக்கியக் காரணம்  சிந்துபவளி  ஆய்வுத் தைம் என்பது எளிதான ஒன்றல்ல. இத்துளறயில் 

ஆய்வு பெய்வதற்கு மிக ஆழமான ஆய்வின் பின்னணியிலும், கடந்த நூற்றாண்டில் 

சிந்துபவளி அகழ்வாய்வு பற்றிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்ந்த காலம் பதாட்டு 

பவளிவந்துள்ை அறிக்ளககள், ஆய்வுகள், ஆய்மவடுகளில் பவளியிடப்பட்டுள்ை 

கட்டுளரகள் ஆகியவற்றிளன ஆழமாக ஆராய்ந்ததன் பின்னணியில் உருவாக்கப்பட 

மவண்டிய மதளவ இருக்கின்றது. அது மட்டுமன்றி சிந்துபவளிப் பண்பாடு குறித்த 

அகழ்வாய்வுச் ொன்றுகளும்,  சிந்துபவளி மக்கள் மபசிய பமாழி பற்றிய விரிவான ஆய்வுத் 

தகவல்களும் அதிகமாக இல்ளல என்பதும் ஒரு காரணமாகின்றது. எகிப்திய 

ஹீமராக்ளிப்ஸ் எழுத்துக்களைப் புரிந்து பகாள்ை பண்ளடய கிமரக்க எழுத்துக்கள் 

பகாண்ட பராபெட்டா கல் (Rosetta Stone)  உதவியது மபால சிந்து ெமபவளி குறியீடுகளை 
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மநரடியாகப் புரிந்து பகாள்ை ஒரு ொன்று கிட்டவில்ளல. இப்படிப் பல பிரச்ெளனகள் 

சிந்து ெமபவளி ஆய்வாைர்கள் எதிர் மநாக்குகின்றனர் என்பளதக் கவனத்தில் 

பகாள்ைமவண்டியுள்ைது. 

 

இந்தச் சூழலில், சிந்துபவளி நாகரிகம், பண்பாடு என்பது திராவிட அடித்தைத்தின் 

அடிப்பளடயில் அளமந்தது என்ற கருத்திளன முன்ளவத்து பவளிவந்திருக்கும் நூல்தான் 

சிந்துபவளிப் பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தைம் எனும் இந்நூல்.  இந்த நூல் பவளிவந்த 

காலம் பதாடங்கிச் சிறந்த வரமவற்பிளன மக்கள் மத்தியில் பபற்றிருக்கின்றது.  முதல் 

பதிப்பு முடிந்து இரண்டாம் பதிப்பும் பவளிவந்துவிட்டது.   இந்த நூலில் நூலாசிரியர், 

முதற்பதிப்பின் முன்னுளரமயாடு இரண்டாம் பதிப்பிற்கான முன்னுளரளயயும் 

இளணத்திருக்கிறார். நூலுக்கு அணிந்துளர வழங்கியிருப்பவர் சிந்துபவளி ஆய்வில் மிக 

முக்கியமாகக் கருதப்படும் மளறந்த பதால்லியல் அறிஞர் ஐராவதம் மகாமதவன் 

அவர்கள். 

 

இந்த நூலின் அளமப்ளபப் பற்றி முதலில் காண்மபாம். இரண்டு பபரும் பகுதியாக இந்த 

நூல் வளகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பகுதியில் இடப்பபயர் ஆய்வு பற்றிய 

தகவல்கள் உள்ைடக்கிய கட்டுளரகள் உள்ைன. இரண்டாம் பகுதியில் சிந்துபவளி 

நகரங்களின் மமல்-மமற்கு, கீழ்- கிழக்கு வடிவளமப்பு பற்றிய விைக்கங்கள் 

இடம்பபறுகின்றன. இப்பகுதி, மமல்-மமற்கு, கீழ்- கிழக்கு எனும் அடிப்பளட நகர 

அளமப்பு,  திராவிட நகர அளமப்பின் அடித்தைத்ளத வகுக்கும் தன்ளம ஆகியன, 

விரிவாக அலெப்படுகின்றன.  நூலின் இறுதியில் பின்னிளணப்பாக ொன்றாதார 

பட்டியல்கள் இளணக்கப்பட்டுள்ைன. சிந்துபவளி நகரங்கைான  ரப்பா, 

பமாகஞ்ெதாமரா, காலிபங்கான், மதாலாவிரா, மலாத்தல் ஆகிய நகரங்களின் 

அளமப்பிளன காட்டும் வளரபடங்கள் இளணக்கப்பட்டுள்ைன. இது ஒரு ஆய்வு நூல் 

என்பதற்கு அடிப்பளட வகுக்கும் வளகயில் நூலாசிரியர் தான் இந்த நூளல எழுத 

எடுத்துக்பகாண்ட ஆய்வுக்கான உத்தி (methodology) பற்றி ஒரு விைக்கமும் 

இளணக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

நூலில் ஆசிரியர் வழங்கியிருக்கும் இரண்டாம் பதிப்புக்கான முன்னுளரயானது நூலின் 

மநாக்கத்திற்குச் சிறப்பு மெர்க்கின்றது." கிழக்கு பவளுக்கிறது  கீழடியில்"  என்ற 

தளலப்பில் இப்பகுதி அளமகின்றது. சிந்துபவளி நாகரிகம் பண்ளடய நகர்ப்புற 

கட்டுமானத்ளதச் ொன்று பகரும் விதத்தில் அளமந்துள்ைது மபால, இன்ளறய 

தமிழகத்தின் மதுளர கீழடி அகழ்வாய்வு,  தமிழ்நாட்டில் பதான்ளமயான நகரப் பண்பாடு 

இருந்தது என்பதற்கு பதால்லியல் ொன்றாக அளமகின்றது.  சிந்துபவளியின் நாகரீக 

பதாடர்ச்சிளய ஏறக்குளறய ஈராயிரம் கிமலாமீட்டர் தூரத்தில் பதற்மக இருக்கும் 

மதுளரயில் காணமுடிகின்றது. ெங்க இலக்கியங்கள் புகழ்ந்து பாடிய நகரங்களைப் பற்றிய 

பெய்திகள் பவறும்கற்பளனகள் அல்ல,  அளவ உண்ளமமய -  என்பளதப் பளறொற்றும் 

ொன்றுகைாகக் கீழடி அகழ்வாய்வு தகவல்கள் நமக்கு இன்று கிளடக்கின்றன. ளவளக 

களரமயாரம் முழுதும் குழிகள் மதாண்டி அகழ்வாய்வுகள் பதாடர்ந்தால்,  மளறந்துமபான 

சிந்துபவளியின் பதாடர்ச்சி இங்கு ளவளகக்களர நாகரிகத்தின் அடித்தைத்ளத அளமத்தது 

என்பதற்கு மமலும் பல ொன்றுகள் கிளடக்கும் என்பளத வலியுறுத்தும் வண்ணம் 

நூலாசிரியர் தனது கருத்துக்களை இந்தப் பகுதியில் வழங்குகின்றார். 
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இன்ளறய பாகிஸ்தான் நிலப்பகுதியில் சிந்துபவளி நாகரிகம் என்ற பதால் நாகரிகம் 

கண்டறியப்பட்ட பெய்திளய உலகிற்குத் தனது கட்டுளரயின் வழி மஜான் மார்ஷல் 1924ம் 

ஆண்டு அறிவித்தார். அதன் பின்னர், இந்தத் பதால் நாகரீக பண்பாட்டிற்கும் திராவிடப் 

பண்பாட்டிற்கும் உள்ை ஒற்றுளமளய வலியுறுத்தும் வளகயில் பதாடர்ச்சியான ஆய்வுகள் 

நிகழ்ந்தாலும் இங்குப் மபெப்பட்ட பமாழி எது, என்பது இன்றுவளர உறுதிபெய்யப்படாத 

சூழ்நிளலமய நிலவுகிறது. ஆயினும் மிக உறுதியாகத் திராவிட பண்பாட்டுத் 

பதாடர்ச்சிளய சிந்து ெமபவளி நாகரிகம் காட்டுவளதமய பபரும்பாலான ஆய்வுகள் 

பவளிப்படுத்துகின்றன. சிந்துெமபவளி பதாடர்பான ஆய்வுகளில் தம்ளம ஈடுபடுத்திக் 

பகாண்டவர்கள் பாதிரியார் ஹீராஸ், ஆய்வாைர் அஸ்மகா பர்மபாலா, ஆய்வாைர் 

ஐராவதம் மகாமதவன் இஆப ஆகிமயார் வரிளெயில் இன்று ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் இஆப 

அவர்களும் இளணகின்றார். பதாடர்ச்சியாக  இவர் நிகழ்த்திய இடப்பபயர் ஆய்வுகள் 

சிந்து ெமபவளி நாகரிகப் பண்பாட்டிளனப் புரிந்துபகாள்ை முக்கிய தரவுகைாக 

அளமகின்றன.  இன்ளறய இந்திய எல்ளல என்பளத மட்டும் ஆய்வுக்கைமாக இல்லாமல் 

இந்த எல்ளலகளைக் கடந்து தனது இடப்பபயர் ஆய்விளன நிகழ்த்தி இவர் 

மெகரித்திருக்கும் தரவுகள் முக்கியத்துவம் பபறுகின்றன. 

 

அமதாடு தனது ஆய்விற்குத் துளண ொன்றாக நூலாசிரியர் முன்ளவக்கும் மகாழிச்ெண்ளட 

பதாடர்பான தரவுகளும் ொன்றுகளும் மிக முக்கியமானளவ என்மற கருதுகிமறன்.  ஒரு 

நீண்ட பாரம்பரியத்தின் பதாடர்ச்சியின் எச்ெங்கைாக இன்றும் தமிழர் மரபில் 

இடம்பபறும் பண்பாட்டு  விழுமியங்களுள் ஒன்றாக மகாழிச்ெண்ளட மரளபக் 

காண்கின்மறாம்.  இப்பகுதிக்குச் ொன்றாக ஆசிரியர் வழங்கியிருக்கும் ஊர்ப்பபயர் 

உதாரணங்கள்,கி.மு 1ம் நூற்றாண்டு மொழர் கால நாணயம் காட்டும் மகாழி நகரம் 

(உளறயூர்), மகாயில் சிற்பங்களில் யாளனயுடன் ெண்ளடயிடும் மெவலின் சிற்பம், 

ெண்ளடக்மகாழிக்காகத் தமிழ்மக்கள் எடுத்த கல்பவட்டுடன் கூடிய கீழ்ச்மெரி, மமல்ச்மெரி  

நடுகற்கள் மபான்ற தகவல்கள் சிறப்பனளவ.  ெண்ளடக்மகாழிகளுக்குச் பெல்லப்பபயர் 

ளவத்து அளவ வீரமரணம் எய்திய மபாது  ெண்ளடக்மகாழிகளுக்காக   நடுகல் எழுப்பிச் 

சிறப்பு பெய்த தமிழ் மக்களின் பண்பாட்டுடன் சிந்து ெமபவளி மகாழிச்சின்னங்களை 

பபாருத்திப் பார்க்க மவண்டியது அவசியமாகின்றது.  சிந்து ெமபவளி பதாடங்கி, ெங்க 

கால மகாழிச்ெண்ளட சிறப்பின் பவளிப்பாடாக நாணயங்கள், சிற்பங்கள் பின் அதன் 

பதாடர்ச்சியாக நடுகல்  எனத் பதாடரும் மரபு இன்று பபாதுமக்கள் பண்பாட்டில் 

திளரப்பட வடிவில் "ஆடுகைம்" என்ற தமிழ்த்திளரப்படத்தின் ளமயக் கருவாக 

அளமந்திருப்பளத ஒதுக்கிச் பெல்ல முடியாது என்பளத நூலாசிரியர் மிக அழகாக 

விவரிக்கின்றார். 

 

நூலின் முதல் கட்டுளரயில் மிக விரிவாகவும், ஆழமாகவும் சிந்து ெமபவளி நகரங்களின் 

அளமப்பிளனப் பற்றி விவரிக்கும் நூலாசிரியர்,  மமற்கு கிழக்கு என்ற பகுப்பின் 

பதாடர்பிளன அதிக கவனத்துடன் ளகயாண்டிருக்கிறார். மிகத் பதளிவாக இப்பகுதிளய 

விைக்கியிருப்பது வாசிப்மபாருக்குச் சிந்து ெமபவளி நாகரிகத்தின் நகர அளமப்பின் 

கட்டுமான வளரயளறயின் இலக்கணத்ளத அறிந்து பகாள்ை உதவுகின்றது. 

சிந்துபவளிளய ஒட்டிய இன்ளறய பலுச்சிஸ்தானிலும், வடகிழக்கு ஈரானிலும் 

மபெப்படும் பிராகுயி என்ற திராவிட பமாழி   பற்றிய பெய்தி வியப்பூட்டுகின்றது.  

இன்ளறய இந்திய எல்ளலளய மட்டும் ளவத்து  திராவிடப்பண்பாட்டுத் தைத்ளத 

ஆராய்வது உதவாது, திராவிடபமாழிக்குடும்பத்தின் பரவலாக்கம் பற்றி அறிந்து 
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பகாள்வதற்கு இந்த எல்ளலளயக் கடந்த வளகயிலான ஆய்வுகளும், திராவிடப் 

பண்பாட்டின் கருத்தாக்க மவர்களின் பதாடர்ச்சி பற்றி ஆராய மவண்டியதும் அவசியம் 

என்பளதயும் இந்த நூல் வலியுறுத்துகிறது. 

 

மமல்-கீழ் என்ற கருதுமகாள் எவ்வாறு திராவிட பாரம்பரியத்தில், அதிலும் குறிப்பாகத் 

தமிழ் நிலப்பரப்பில் தமிழ் மக்களிளடமய பண்பாட்டு ஆய்வுகளில் முக்கியத்துவம் 

பபறுகின்றது என்பளத நூலில் ஆசிரியர் அளித்திருக்கும் பல உதாரணங்களைப் 

பார்க்கும்மபாது ஒப்பிட்டு அறிந்து பகாள்ை முடிகின்றது. பகாற்ளக, வஞ்சி, பதாண்டி 

ஆகிய ெங்க கால நகர் பபயர்கள் சிந்துபவளி நாகரிகத்திலும் வழக்கில் இருந்தன என்பளத 

இடப்பபயர் ஆய்வின் வழி நிறுவுகின்றார்.  தமிழகத்தின் மதுளர, சிவகங்ளக, 

இராமநாதபுரம், மதனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், திருபநல்மவலி, தூத்துக்குடி, 

கன்னியாகுமரி ஆகிய பகுதிகளில் வழக்கில் உள்ை 97 இடப்பபயர்கள் அப்படிமய எந்த 

மாற்றமுமின்றி சிந்துபவளிப்பண்பாட்டுப் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்ற 

தகவல் வியப்பூட்டுகின்றது. சிந்துபவளிப்பண்பாட்டில் மட்டுமன்றி பாகிஸ்தானில் 131 

இடங்களிலும், ஆப்கானிஸ்தானில் 24 இடங்களிலும் அப்படிமய வழக்கில் உள்ைன 

என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்.  இன்ளறய இந்தியாவின் குஜராத். மகாராஷ்டிரா மபான்ற 

மாநிலங்களிலும்  133 இடங்களில் இந்தத் தமிழக இடப்பபயர்கள் 

பயன்படுத்தப்படுவளதயும் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். இதற்கு மமலும் வலு மெர்க்கும் 

வளகயில்  தமிழகத்தின் ளவளக களரமயாரம் அளடயாைம் காணப்பட்ட 200 பொற்களில் 

122 ஊர்ப் பபயர்கள் சிந்து ெமபவளி பபயர்கமைாடு பதாடர்புளடயனவாக  ஒத்துப் 

மபாவளதயும் சுட்டிக் காட்டுகின்றார்.   

 

இடப்பபயர், மமல்-மமற்கு கீழ்-கிழக்கு, மகாழிச்ெண்ளட மரபு என பண்பாட்டுத் 

பதாடர்ச்சிகளை ளமயப்படுத்தி சிந்துபவளிப் பண்பாட்டின் திராவிடப் பண்பாட்ளடக் 

கட்டளமக்க இந்த நூல் மமற்பகாண்டிருக்கும் முயற்சி ஆய்வுலகில் முக்கியத்துவம் 

பபறுகிறது. ஆயினும், பதாடரும் மகள்விகளும் அவற்றிற்கு விளடகாணும் முயற்சிகளும் 

அவசியம் என்பளதயும் நூல் சுட்டிக் காட்டுகின்றது. குறிப்பாகச் சிந்து பவளி மக்கள் 

என்ன பமாழி மபசியிருப்பார்கள் என்ற மகள்வி, சிந்து பவளி பண்பாடு குறித்த ஆய்வில் 

ெங்கத் தமிழ் இலக்கியம் காட்டும் பதாடர்ச்சி, கீழடி மபான்ற நகரநாகரிக அகழ்வாய்வுச் 

பெய்திகள், பதாடர மவண்டிய ளவளகக்களரமயார அகழ்வாய்வுப் பணிகள், நீண்ட 

மரபின் பதாடர்ச்சியாய் நாம் இன்றும் காணும் பண்பாட்டுக் கூறுகளை ஆய்வு பெய்வது 

ஆகியன பதாடர மவண்டும் என்பளத நூல் வலியுறுத்துகின்றது. 

 

இந்த நூலில் ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் இஆப அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கும் இரண்டு 

கருத்துக்களை இன்ளறய வரலாற்று ஆர்வலர்கள் கவனத்தில் பகாள்ைமவண்டியது மிக 

அவசியம் என்பதால் நூலில் இப்பகுதிளயக் கீமழ வழங்குகின்மறன். 

 

"...உணர்ச்சியால் உந்தப்பட்ட மபச்சுக்களும், அறிவியல் பூர்வமாக நிறுவ 

முடியாத கருத்துக்களை முன்ளவத்து நம்பகத்தன்ளமளய இழப்பதும்,  

நிகழ்கால துதிபாடல்களில் மநரத்ளதச் பெலவிட்டதும் தமிழ்ச்ெமூகம் 

தனக்குத்தாமன இளழத்துக் பகாண்ட அநீதிகளும், அதன் விளைவாக மநர்ந்த 

கூட்டுக்காயங்களும் ஆகும்..... 
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மக்களை ளமயத்தில் ளவக்காத வரலாறு  மன்னர்கள் பிறந்த களத, வைர்ந்த 

களத, இறந்த களத மபசும்.  அரண்மளனகளையும் அந்தப்புறங்களையும் 

மட்டுமம துருவித் துருவி ஆராய்ந்து களிப்பளடயும் அல்லது 

களைப்பளடயும் நாம் மீட்படடுக்க மவண்டியது மன்னர்களின் களத அல்ல. 

இன்னும் பொல்லப்மபானால் பவறும் மண்ணின் களதளயக் கூட அல்ல. 

அளதவிட முக்கியமாய், பமாழிளய மூச்சில் ஏந்தி முன் நடந்து, பண்பாட்டுத் 

பதாடர்ச்சிளயக் காலத்ளத பவன்று நிற்கும் நளடமுளறயாக்கிய 

மனிதர்களின் களதளய..." 

 

 

 

பதாடர்பு: முளனவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)  
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28. சிந்துகவைி ககாற்றலவ 

—  ஆர்.பாலகிருஷ்ணன், இஆப 

 

 

 

 
 

பளடப்பில் தன்ளன 

பார்ளவயாைனாக மட்டும் 

ஆண் உணர்ந்து 

பயந்திருந்த காலம். 

மவட்ளடயாடித் 

திரிந்தவன்.. 

பிறப்பின்  ரகசியம் 

புரிந்தவன் அல்ல. 

காட்டில் "இனிஷியல்" 

ளவத்துத் திரிந்தது 

எந்தப் புலி...? 

 

பபண்மண 

ஆளணயும் பபற்றாள் 

என்பதில் 

ஆரம்பித்தது அவன் அச்ெம். 

மாதக்குருதி 

அவளன  மட்டுமல்ல 

அவளையும் கூட 

பயமுறுத்தியது.. 

அது ஒரு மாயம் மபால 

வந்து மளறந்தது. 

கர்ப்பிணிகளின் 

பபருத்த வயிறு 

பளடப்பு நிகழ்த்தும் 

பாளனயாய்.. 

பனிக்குடம் உளடத்து 

ரத்தச் ெகதியில் 

விழித்து அழுதது 

பதாப்புள் பகாடி தாங்கி 

இன்பனாரு தளல... 

பகாற்றளவயாய் 

பகால்லிப்பாளவயாய் 

அணங்காய் துணங்காய் 

ஆடித்தீர்த்தாள் அன்ளன. 

சிந்துபவளியில் 

அவள் 

எளதத் பதாளலத்தாள் 

கீழடியில் எளத மீட்டாள்? 

கண்ணகி முளல அறுத்தாள் 

காளரக்கால் 

முளல பதாளலய 

வரம் மகட்டாள். 

மகரைத்தில் 

இன்பனாருத்தி 

முளலயறுத்துக் பகாடுத்தாள் 

வரித்பதாளகயாய். 



 149 

இளவ. 

ஆறும் சினம் அல்ல 

என்று 

அடிக்மகாடிட்ட 

ஆறாச் சினம். 

இமதா.. 

மெரர் பூமியில் 

மகளிர் எழுப்பிய 

மதிலில் 

யுகங்களுக்கான 

மகள்விகளும்  பதில்களும்.. 

பகாற்றளவ சிரித்தாள் 

பகால்லிமளலயில்... 

பால் பகாடுத்த புலியின் 

பக்கத்தில் நின்று... 
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29. இயற்லகயின் இலறவழிோடு 

—  திருத்தம் வபான். ெரவணன் 

 

 

 

பவள்ளை பவண்முகிமல ! 

துள்ளும் மடமயிமல !! 

பகாள்ளை மபானதுஎன் 

உள்ைமுன் அழகினிமல !!! 

 

பவண்பணய் தின்றுவக்கும் 

கண்ணன் துயிலிருக்கும் 

பபண்ளம தளலக்பகாண்ட 

பமன்ளம பவண்முகிமல ! 

 

கருளம நிறங்பகாண்ட 

திருமால் மெர்ந்தாமனா? 

பவண்ளம நிறம்மபாய்நீ 

கண்ளம பூண்டபதன்ன? 

 

எறியும் மின்பனாளிமயா(டு) 

அளறயும் இடிபயதற்காம்? 

இளறவன் திருவடிக்மகார் 

முளறபெய் வழிபாமடா? 

 

கண்ணா மபாற்றிபயன 

மண்மணார் ளககூப்ப 

அளிந்தமத அக்கார்மளல !! 

பபாழிந்தமத புதுப்பூமளழ !!! 

 

 

 

பதாடர்பு: திருத்தம் பபான். ெரவணன் 

vaendhan@gmail.com 

http://thiruththam.blogspot.com/ 
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30. நடுவுை ககாஞ்சம் "கடவுலை"காகணாம் 

—  ருத்ரா இ.பரமசிவன் 

 

 

நீக்கமற நிளறந்திருக்கும் 

கடவுள் 

நடுவுல பகாஞ்ெம் காணமவ இல்ளலமய! 

எங்மக? 

ெபரிமளலயில் தான். 

 

ஆண்பாதி பபண்பாதியாய் 

அந்த அர்த்தநாரீஸ்வரன் 

அங்மக அந்த படிகளில் 

ஏறிக்பகாண்டிருந்தான். 

அவன் மபாய்த் தான் அங்மக 

தரிெனத்ளதக் காட்ட மவண்டும். 

 

பக்தர்கள் அவளனத் தடுத்து 

நிறுத்தினார்கள். 

"யாரடா நீ! நாடகக்காரனா? 

அந்த பபண்மவடத்துக்கு வயது என்ன? 

அம்பது வயது தாண்டினாத்தான் 

இந்தப்படிகளைத் தாண்ட முடியும். 

பத்து வயதிலிருந்து அம்பது வயது வளர 

உள்ை பபண்ளமக்கு இங்மக 

அனுமதியில்ளல." 

 

"ஏனுங்க? 

அவன் அடக்கமாய்த்தான் மகட்டான். 

 

"இது ஐதிகமில்ளலயடா. 

பிறவிளய அறுக்கத்தளடயாய் 

இருப்பது இந்த பபண்ளமத் தன்ளமமய. 

அது மமாட்ெத்ளதத் தடுக்கும்" 

ெமஸ்கிருத ஸ்மலாகங்களைக்பகாண்டு 

அவன் 

நீட்டி முழக்கிக்பகாண்டிருந்தான். 

வந்தவமனா 

அப்பாவித்தனமாய்க் மகட்டான். 

"அப்படின்னா 

ஆண்கள் பிறப்பிக்கும் தன்ளம 

இற்று விட்டவர்கைா?" 

 

"என்ன மகள்வி மகட்டாய்? 

மூல வித்துகளைப் பபாழிபவன் 

அல்லவா 

ஆண்?" 

 

"வித்துளவத்திருப்பவருக்கு அனுமதி 

உண்டு. 

விளைய ளவப்பவருக்கு அனுமதி 

இல்ளலயா? 

மமாட்ெத்ளதத் தடுப்பதற்மக காரணமான  

விளதகளுக்கு இந்த விளைநிலத்ளத 

தடுக்கும் உரிளம 

எங்கிருந்து வந்தது?" 

 

அது மகள்வி அல்ல. 

பநற்றிக்கண் திறந்த தீப்பபாறிகளின் 

பிரையம். 

அப்புறம் அங்மக எல்லாம் 

புளக அடர்ந்த சூனியம். 

பிறகு 

எல்லாமம பவறிச்மொடிவிட்டது. 

 

எங்கும் நிளறந்த இளறளமக்கு 

இளடயில் ஒரு 

ஒரு சூனியபவளிளய 

உண்டாக்கிய அந்த 

ஐதிகத்துள் இருந்த ஆதிக்கம் 

அரக்கனாய் நின்று அங்மக 

இளடமறித்தது. 

 

அரக்களன வதம் பெய்ய  

அவன் சூலாயுதத்ளத மதடினான். 

எங்மக அது? 
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அவனுக்கு இன்னும் அது கிளடக்கமவ 

இல்ளல. 

அவளனப்பற்றிய புராணத்துக்கு 

நடுவுல   

பகாஞ்ெம் பக்கத்ளதக்காமணாம். 

 

 

 

பதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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31. கஜா, நாத்திகப் புயைா அல்ைது ஆத்திகப் புயைா..... 
—  சிங்ைவநஞ்ெம் ெம்பந்தம் 

 

 

 
 

இந்த கஜா, நாத்திகப் புயலா அல்லது ஆத்திகப் புயலா..... 

அன்ளன மவைாங்கண்ணி ஆலயத்தில் சிலுளவகள் ெரிந்தன; 

இமயசு கிறித்துவின் சிளல சிதிலமளடந்தது.. 

மசூதியின் மினார்கள் முறிந்து விழுந்தன; 

அம்மன் ஆலயத்தில் ஆற்று பவள்ைம் புகுந்தது 

இந்த கஜா புயல் ஒரு நாத்திகப் புயமலா. 

 

இல்ளல இல்ளல,  இருக்காது 

இது ஆத்திகப் புயல்தான். 

அதனால்தான் இத்தளன அழிவுகள் 

ஆர்ப்பாட்டங்கள் 

ஆலயங்களை இடிப்பது 

நாத்திகர்கள் அல்லமவ.  

 

 

 

 

பதாடர்பு: திரு. சிங்கபநஞ்ெம் ெம்பந்தம் (singanenjam@gmail.com) 
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32. அன்ோன அய்யப்ே ேக்தர்ககை! 
—  ருத்ரா இ.பரமசிவன் 

 

 

இப்மபாபதல்லாம் 

அந்த பக்தர்களின் இருமுடியில் 

இருப்பபதல்லாம் 

அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பும் 

அளத ளவத்து 

மகரை ஆட்சிக்களலப்பும் தாமனா 

என்ற "ஐயங்கள்" தான் 

ஐயன் ஐய்யப்பன் மளல மீது 

தவழும் மமகங்கைாய் 

மதாற்றம் தருகின்றன. 

ஒரு ஆத்மீக பூமி 

என்று மார்தட்டிக்பகாள்ளும் 

இந்த மதெத்தில் 

இப்படிபயாரு தீர்ப்பு 

வரவளழத்திருப்பதிலும் 

ஒரு விஷமத்தனமான  

ொணக்கியத்தனம் இருந்திருக்குமமா 

என்று 

அச்ெமும் திகிலும் 

பகாள்ைமவண்டியிருக்கிறது. 

மதவதுமவஷமும் 

ராஜதுமவஷமும் 

சிரச்மெதத்துக்குரிய பெயல்கள் 

என்ற  

"பாசிெ யாகம்" வைர்க்க  

என்ன தந்திரம் மவண்டுமானாலும் 

இங்மக பெயல் படுத்தப்படலாம். 

 

சுதந்திர மவட்ளகக்குக் கூட  

கபாலமாளல மபாட்டுக்பகாண்டு 

மகாரப்பல் காட்டும் 

காளிளய முன் நிறுத்தி 

பலி மகட்ட கட்சியினரின் 

ஆட்சி அல்லவா இது! 

அன்பான அய்யப்ப பக்தர்கமை 

ஐயப்பன் என்பது 

புராணக்களதகளின் 

பவறும் உருவம் அல்ல. 

அந்த மகர மஜாதி 

தூய பநருப்பு. 

ஏமதா ஒரு ரிஷிளய 

ஏமதா ஒரு நடனக்காரி 

ரிக்கார்ட் டான்ஸ் ஆடி 

மயக்கிவிட்டாள் 

என்ற கட்டுக்களத 

 

அய்யப்பன்  என்ற 

பிரபஞ்ெப் பிழம்பிடம் பலிக்குமா? 

நாம் நம்பும் இளறவளனமய 

இப்படியா 

பகாச்ளெப்படுத்துவது? 

பக்தர்கள் ெஞ்ெலப்படுவார்கள் 

என்ற வாதம் இன்னும் அசிங்கமானது. 

லட்ெக்கணக்கான பக்தர்களின் 

உருண்டு திரண்ட 

அந்த "விரதத்தின்"கனபரிமாணம் 

பவறும் பஞ்சுமிட்டாயா? 

சிந்திப்பீர். 

வெதி வாய்ப்புகள் 

மளலமயறும் ஆபத்துகள் 

என்பபதல்லாம் கூட 

பவறும் களத. 

 

பபண்  ெக்தி அவதாரம் எடுத்து 

இப்மபாது தான் 

அந்த அசுரர் கூட்டங்களை 

வதம் பெய்த நவராத்திரிளய 

பத்து நாைாய் பகாண்டாடி விட்டு 

வந்திருக்கிறீர்கள். 

நிளனத்தால் நம் 

"ெக்தி பாரதத்துக்கு" 

மமாடி அவர்கள் 
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ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் மகாடிகள் 

ஒதுக்கலாமம 

கங்ளகளய தூய்ளமப்படுத்த 

அத்தளன மகாடிகளை 

அள்ளிக்பகாடுத்தது மபால. 

அன்பான அய்யப்ப பக்தர்கமை ! 

அந்த இருமுடிகள் 

பவறி கிைப்பும் காழ்ப்புணர்ச்சிகளின் 

மூட்ளட இல்ளல என்று 

நீங்கள் நிறுவ எண்ணினால் 

உங்களுடன் 

இந்த தாய்க்குலங்களையும் 

அளழத்துச்பெல்வமத 

உங்கள் 

கடளம கண்ணியம் கட்டுப்பாடு. 

 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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33. குருச்கசத்திரப் கோரில் ! 
—  சி. வஜயபாரதன் 

 

 

 
 

பெக்கு மாடுகளை வாங்கித் 

மதரில் மாட்டிமனன் ! 

திக்குத் பதரியாமல் 

வட்ட மிட்டுச் சுற்றிச் சுற்றி 

வந்தது என் மதர் 

பகாளட ராட்டினம் மபால் ! 

தளல சுற்றி வீழ்ந்மதன் ! 

 

கீளதளய உபமதசிக்க 

மதமராட்டி கிளடக்க வில்ளல ! 

திணறித் மதடிமனன் 

மனமுளடந்து ! 

சினமுற்று விரட்டிய எனது 

பெக்கு மாடுகளை 

எண்ணிக் 

கண்ணீர் விடுகிமறன் ! 

 

இப்மபாது பெக்கு மாடுகளைப் 

பயிற்றுவிக்க 

குப்ளப வண்டிக் காரளன 

நியமித்மதன் ! 

மபாருக்குப் மபாளகயில் 

துடித்மதன் ! 

மநராகப் மபானது 

மதரானது, 

நின்று நின்று ! 

 

 

பதாடர்பு: சி. பஜயபாரதன் (jayabarathans@gmail.com) 
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34. லகப்கேசியும் கைவுகோன நாட்களும்.. 
—  வித்யாொைர் 

 

 

 
 

 

நாட்களைக் ளகப்மபசிக்குள் பதாளலக்குபமாரு 

ஆபத்தான கணப்பபாழுது, 

எழுதாத கடிதங்களைப்மபால சிந்தாதக் கண்ணீரும் 

இரத்தபநடிமயாடு நிரம்பிக்கிடக்கும் 

வலிநிளறந்த மனபெனக்கு, 

 

மருத்துவர்கள் பகாலஸ்ட்ரால் சுகர் 

பிரஷர் விட்டமின்-டி ஆயா தாத்தா பாட்டி என்பறல்லாம் 

மலிவு பொற்கமைாடும் மயக்க ஊசியிமனாடும் 

திரிந்து பகாண்டிருக்க, நான் அங்கிருந்து நகர்ந்து 

பின்னளறளய மநாக்கி நடக்கிமறன், 

 

இரத்த ெகதியில் 

கெங்கிய மலர்மபான்மறாரு மகளன 

ஊர் மபர் பதரியாத சிலர் தூக்கிவந்து 

மருத்துவமளனயில் மெர்க்கிறார்கள், 

 

ஒரு வரலாறு எழுதுமைவு மகள்விகள் பல 

மகட்டுமுடிய 
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பபரிய மருத்துவர் ஒருவர் ஓடிவந்து 

இன்சூரன்ஸ் பற்றியும், 

அவன் மவளலப்பார்க்கும் நிறுவனம், ெம்பைம் 

பற்றிபயல்லாமும் மகட்டுக்பகாண்டு 

அவெர சிகிச்ளெ அளறக்குள் அவளனக் 

பகாண்டுபெல்ல ஆளணயிடுகிறார்., 

 

திடுபமன அவருளடய ளகப்மபசி கத்த 

அளத எடுத்துக்பகாண்டு 

பெவிலிப்பபண்பணாருத்தி ஓடிவருகிறாள்.. 

 

ளகப்மபசியில் அலறிக்பகாண்டிருந்த மளனவி 

மருத்துவரிடம் என்னங்க நம்ம ளபயன் 

மபான்மபசிட்மடப் மபாய் லாரியில் மமாதிட்டானாம் 

என்கிறாள், 

 

மருத்துவருக்கு ஏமதா ெட்ளடயின் 

நிறம் பார்த்த நிளனவு ெடாபரன வந்து 

கவனத்தில் அளறய 

பதறியடித்துக் பகாண்டு 

அவெரசிகிச்ளெ அளறக்குள் ஓடுகிறார்.. 

 

அவருக்கு 

மூடியிருந்த பவள்ளைத்துணிளய யகற்றி 

யாபரன்று முகம் திருப்பிப் பார்ப்பதற்குள் 

ளக காபலல்லாம் படபடபவன நடுங்கிற்று 

தடதடபவன உடம்பு ஆடியது 

மூச்சு முட்டி மயக்கம் வருவது மபாலிருந்தது 

 

ளகப்மபசிக்குள் மளனவி கதறும் 

ெப்தம் மகட்டுக்பகாண்மடயிருந்தது.. 

 

 

 

 

 

 

 

பதாடர்பு: வித்யாொகர் (vidhyasagar1976@gmail.com) 
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35. ஓட்டு 

—  ருத்ரா இ.பரமசிவன் 

 

 

உன் நிறம் என்ன? 

உன் திறம் என்ன? 

அதர்மத்ளத பவட்டும்மபாது 

நீ 

கூர்மழுங்கிப் மபாகிறாய். 

தர்மத்ளத நிளல நாட்ட  

வந்மதன் என்கிறாய். 

நிளல தடுமாறி நிற்கிறாய். 

நீதிளய நிறுவ  

வந்மதன் என்கிறாய். 

பார். 

இங்மக தராசு தட்டுகமை 

கைவு மபாய்விட்டனமவ. 

யாளனளய 

தடவிப்பார்த்தவர்களைப் மபாலமவ 

நாங்களும் உன்ளனத் 

தடவிப்பார்த்துக்பகாண்டிருக்கிமறாம். 

 

உன் முகம் எங்மக? 

உன் கண்கள் எங்மக? 

எங்கள் விழியின்றி 

உந்தன் விழி மதடுகிமறாம். 

நீ தட்டுப்படுவாய் என்று 

ளககளை 

காற்றில் அளைகின்மறாம். 

நீ கனவா? இல்ளல நனவா? 

பதரியவில்ளல. 

இருந்தாலும் 

மபாடுகிமறாம்.மபாடுகிமறாம். 

உன்ளனப் மபாட்டுக்பகாண்மட இருக்கிமறாம். 

மபாட்டுப் மபாட்டுக் 

குவித்துக்பகாண்மடயிருக்கிமறாம். 

ஏன்? எதற்கு? எங்மக? எனும் 

மகள்விகமை இங்கு மிச்ெம். 

 

 

 

 

பதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலை நிகழ்வுகள் மற்றும் கவைியீடுகள் 

 

 

தமிழ் மரபு அறக்ைட்டகையின் வெய்திைள் 

http://thf-news.tamilheritage.org/ 

 

__________________________________________________________________ 

 

மண்ணின் குரல் - மரபுக் ைாவணாளிைள் வவளியீடு:  

https://www.youtube.com/channel/UCbPUhkB63Rooe7RQ94kGWag/playlists 

 

அக்மடாபர் 2018: 

தமிழர் மரபு விளையாட்டுக்கள் மீள் அறிமுகம்-10/21/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/F12F6LyL9HE 

 

மண்ணின் குரல்: மாரியம்மன் பாடல்கள்-10/23/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/CbE9XSa68EE 

 

மண்ணின் குரல்: தாலாட்டுப் பாடல்-10/24/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/dJnqBUbjyXs 

 

நவம்பர் 2018: 

கந்தமராளட, ஸ்ரீலங்கா - புராதன பபௌத்த சின்னங்கள்-11/1/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/HLtyM2p6G_Q 

 

யாழ்ப்பாணம் திருமளற கலாமன்றம்-11/2/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/gVJKWY9Qh0o 

 

டிெம்பர் 2018:  

பமட்ராஸ் நம்ம பமட்ராஸ் - புனித ஜார்ஜ் மகாட்ளடயின் களத-12/1/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/iBFgE-CPrgw 

 

மளறந்து வரும் தமிழர் களல - மதால்பாளவ கூத்து-12/16/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/7RWy9M70B2g 

 

தமிழக பதால்லியல் துளற அகழ்வாய்வுப் பணிகள் குறித்து கி. ஸ்ரீதரன்-12/18/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/-vJf1-kv-mE 

 

ஒரு மதால்பாளவ கூத்துக் களலஞரின் வாழ்க்ளக-12/22/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/XmqcsZ9BiNo 

 

பஜர்மானிய தமிழியலின் பதாடக்கம் - ஓளலச்சுவடிகள்-12/25/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/OJ5P04UmiSE 

 

நடமாடும் கண்காட்சிக் கூடம் -திரு.வீரராகவன் மெகரிப்புக்கள்-12/29/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/4KpEI-iPxAM 
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https://youtu.be/F12F6LyL9HE
https://youtu.be/CbE9XSa68EE
https://youtu.be/dJnqBUbjyXs
https://youtu.be/HLtyM2p6G_Q
https://youtu.be/gVJKWY9Qh0o
https://youtu.be/iBFgE-CPrgw
https://youtu.be/7RWy9M70B2g
https://youtu.be/-vJf1-kv-mE
https://youtu.be/XmqcsZ9BiNo
https://youtu.be/OJ5P04UmiSE
https://youtu.be/4KpEI-iPxAM
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தமிழக பதால்லியல் ஆய்வாைர்  முளனவர்.நடன காசிநாதன்-12/30/18 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/FPzNopns0Y8 

 

ஜைவரி 2019: 

திருவள்ளுவர் மற்றும் வீரராகுல பபௌத்த விகார்-01/12/2019 

@YouTube: THF- Channel: https://youtu.be/OvMov4BqPYk 

 

 

தமிழ் மரபு அறக்ைட்டகை மின்னூல் வவளியீடு:  

இலங்ளகயிலிருந்து தாயகம் திரும்புகின்றவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி-14/1/2019  

http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/THF_Lankatravelguide.pdf 

 

 

தமிழ் மரபு அறக்ைட்டகை  வெயலி வவளியீடு: 

ஆண்ட்மராய்ட் ளகப்மபசிக்கான "தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை" பெயலி-1/1/-2019  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thf.thfbase 

 

 

தமிழ் மரபு அறக்ைட்டகை புதிய வகலப்பக்ைங்ைள் வவளியீடு: 

தமிழர் பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள் -   

http://thfcms.tamilheritage.org/category/games/   

 

இலங்ளக தமிழ் மரபுகள் -  

http://www.srilanka.tamilheritage.org/

https://youtu.be/FPzNopns0Y8
https://youtu.be/OvMov4BqPYk
http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/ebook.html
http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/THF_Lankatravelguide.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thf.thfbase
http://thfcms.tamilheritage.org/category/games/
http://www.srilanka.tamilheritage.org/
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