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தலையங்கம்: மரபுப் பயணம் - பாரம்பரியம் மிக்க தமிழ்
மரலப அறிந்து ககாள்வ

ாம்

வணக்கம்.
வரலாற்று ந ாக்கில் ஆராய முற்படும்நபாது தமிழகம்
ஆய்வாளர்களுக்குப் புதிய சவால்களளத் ததாடர்ந்து வழங்கிக்
தகாண்நட இருக்கின்றது. எத்தளை எத்தளைநயா மரபுகள்
தசழித்து வளர்ந்த நிலம் தமிழ் பூமி. கிராமங்களாகட்டும்... சிறு
கரங்களாகட்டும்.. தபரிய கரங்கள் ஆகட்டும்.. சாளலகள்,
ததருக்கள் எை எல்லா பகுதிகளிலும் புராதைச் சின்ைங்கள் பல,
தமிழகத்தின் மூளல முடுக்குகளில் நிளறந்து காணப்படுகின்றை.
மூதாளதயர் வழிபாடு, இயற்ளக வழிபாடு, இறந்நதார்
வழிபாடு, தாய் ததய்வ வழிபாடு என்று மனித இைத்நதாடு
த ருக்கமாை உறவு தகாண்ட உளவியல் ரீதியாை இளற ம்பிக்ளககள் ஒருபுறம்.
பண்ளடய வழிபாட்டுக் குறியீடுகளாக அளமகின்ற தகாற்றளவ வழிபாடு, வகண்ட
வழிபாடு, வீரர்கள் வழிபாடு, தாந்திரீக வழிபாடு என்பது ஒரு புறம்.
அளமப்பாக்கப்பட்ட வழிபாடுகளாகத் தத்துவ அடிப்பளடகநளாடு இளணந்து
வருகின்ற சாக்தம், தபௌத்தம், சமணம், ளவணவம், ளசவம், கிருத்துவம், இஸ்லாம்
மற்றும் ஏளைய பல வழிபாடுகள் எை இளவ ஒரு புறம். இளவதயல்லாம்
தமிழகத்தின் பன்முகத்தன்ளமளய விளக்க ம் முன்நை சான்றுகளாக இருப்பளவ.
இந்த பன்முகத் தன்மம தான் தமிழக வரலாற்றின் வளம். தமிழ் நிலத்தின் ச ாத்து!
சடங்குகள், ாட்டார் இலக்கியங்கள், கூத்துக்கள், ாடகங்கள் இளவ அளைத்தும்
ததான்றுததாட்டு தமிழர் மரபின் ததாடர்ச்சியாக, தமிழ் நிலத்தில் வாழ் மக்களின்
சிந்தளைகளின் தவளிப்பாடுகளாகப் பரிணாமம் தபற்று மக்கள் வாழ்வியலில்
அங்கத்துவம் தபற்றுத் ததாடர்கின்றை. இந்தப் பன்முகத்தன்ளமளய அழித்து,
ஒற்ளறத் தன்ளமளய உருவாக்க முற்பட்டால் தமிழ் நிலத்தின் வளமாை மரபு இறந்து
நபாகும். ஒற்ளற ததய்வ மரபு தமிழக நிலப்பரப்பின் அளடயாளமல்ல. தமிழ்
நிலத்தின் அளடயாளம் இந்தப் பன்முகத்தன்ளமநய.
தமிழக வரலாற்ளறயும், தமிழ்தமாழியின் ததான்ளமளயயும், நூல்களின்
வாசிப்பின் வழி அறிந்து தகாள்ளும் அநத ந ரம், ந ரடியாகச் தசன்று, புராதை
சின்ைங்களளப் பார்த்து அனுபவித்து அறிந்து தகாள்வது சிறந்த அனுபவமாக
அளமயும். அளவ தரும் அனுபவங்கள் மைதில் பசுளமயாகப் படிந்திருக்கும். இந்தக்
கருத்தின் அடிப்பளடயில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளள இந்த ஆண்டு ஒரு வரலாற்றுப்
பயணத்ளத ஏற்பாடு தசய்திருந்தது.
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மார்ச் மாதம் 17ஆம் நததி தமிழகத்தின் தசன்ளைக்கு அருகாளமயில், நவலூர்
மற்றும் திருவண்ணாமளல மாவட்ட புராதை சின்ைங்கள் சிலவற்ளற ததால்லியல்
ஆய்வாளர்களுடன் இளணந்து தசன்று அவற்ளற ந ரில் பார்த்து ஆராய்ந்து வர இந்தப்
பயணம் அடிப்பளடளய வகுத்திருந்தது. 35 தன்ைார்வலர்கள் இந்தப் பயணத்தில்
இளணந்து தகாண்டைர். மநகந்திரவாடி, திருவல்லம், நமல்பாடி, ஆற்காடு,
மாமண்டூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு இந்த பயணத்தின் நபாது ந ரடியாகச் தசன்று காணும்
வாய்ப்பு அளமந்தது. மைதில் ஆழமாகப் பதியும் வளகயில் வரலாற்றுத் தகவல்களள
இப்பயணத்தில் கலந்து தகாண்ட அளைவருக்கும் ல்வாய்ப்ளப இந்தப் பயணம்
வழங்கியது.
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இத்தளகய வரலாற்றுப் பயணங்களும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளளயின் ததாடர்
பணிகளில் ஒன்றாக இவ்வாண்டு ததாடக்கம் இளணக்கப்படுகின்றது என்பளத
வாசகர்கள் அளைவருக்கும் பகிர்ந்து தகாள்வதில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளள
மகிழ்கின்நறாம். முதலாம் மரபுப் பயணம் தந்த தவற்றியின் அடிப்பளடயில்
இவ்வாண்டு நமலும் ஒரு மரபுப் பயணம் இவ்வாண்டு அக்நடாபர் மாதம்
ளடதபறும். அது ததாடர்பாை தசய்திகளள அறிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளளயின்
வளலப்பக்கங்களளயும், அறிவிப்புச் தசய்திகளளயும் ததாடர்ந்து வாசித்து வாருங்கள்.
சீரிய ஆய்வுகளின் வழி பன்முகத்தன்ளம தகாண்ட தபரும் பாரம்பரியம் மிக்க
தமிழ் மரளப அறிந்து தகாள்நவாம். தமிழர் மரளபப் நபணிக்காப்நபாம்.

அன்புடன்
முமைவர்.க.சுபாஷிணி
தமலவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டமள
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இந்த இதழில் ...
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“மரபுப் பயணம்: பாரம்பரியம் மிக்க தமிழ் மரமப அறிந்து
சகாள்மவாம்”
(மின்தமிழில் ஜைவரி 16, 2019 – ஏப்ரல் 15 வளர பதிவாை பளடப்புகளின் ததாகுப்பு)

உள்ளடக்கம்
தமலயங்கம்: மரபுப் பயணம் - பாரம்பரியம் மிக்க தமிழ் மரமப அறிந்து சகாள்மவாம்
— முளைவர் க.சுபாஷிணி
1. காணக்கிமடத்த ச ப்மபடுகள்
— முளைவர். வீ. நரணுகா நதவி
2. தஞ்ம சபரிய மகாவிலில் இராஜராஜரின் பிரபல வாமழப்பழ வாய்ப்பாடு
— மா. மாரிராஜன்
3. இராயண்டபுரம் சிற்றூரில் இரா ரா ன் கல்சவட்டுகள்
— துளர.சுந்தரம்
4. சகாறுக்மக வீரட்மடசுவரர் மகாயிலின் அடிமமகள் பற்றிய கல்சவட்டு
— நசசாத்திரி சிறீதரன்
5. கடம்பூர் பகுதியில் சதால்லியல் தடயங்கள்
— துளர.சுந்தரம்
6. திருப்புமடமருதூர் ஸ்ரீநாறும்பூநாதர் சித்திரக்கூடம்
— முளைவர் க.சுபாஷிணி
7. சதாண்டாமுத்தூமர மநாக்கி ஒரு சிறு பயணம்
— துளர.சுந்தரம்
8. திருசூலம் ஓர் மதவாரமவப்புத்தலம்
— நூ.த.நலாகசுந்தரம்
9. சீர்காழி - புதுத்துமற - சிவன் மகாயில்
— துளர.சுந்தரம்
10. மூன்று பள்ளிப்பமட மகாவில்கள்
— மா. மாரிராஜன்
11. இராஜசிம்மமசுவரம் - காஞ்சி மகலா நாதர் மகாயில்
— துளர.சுந்தரம்
12. சபண்மணயாற்றுத் திருவிழா
— சிங்கத ஞ்சம் சம்பந்தம்
13. மகாமவ மாநகர்... அன்றும் இன்றும் ...
— துளர.சுந்தரம்
14. திருவண்ணாமமல அண்ணாமமலயார் மகாவில் - திருஅமுது பமடயல்
— மா. மாரிராஜன்
15. ங்கமித்மத - மாதகல் ம்பில்துமற சபௌத்த அமடயாளங்கள்
— முளைவர் க.சுபாஷிணி
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1. காணக்கிலைத்த கெப்வபடுகள்

— முமைவர். வீ. மரணுகா மதவி
அச்சு இயந்திரங்களின் வருளகக்கு முன்ைர் எழுதப்படும் தபாருள்களாகக் கல்,
ஓளல, உநலாகம், மரம், சங்கு, துணி, சுடுமண் எை பலவளகப் தபாருள்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டை. இவற்றில் கல், ஓளல, தசம்பு ஆகியவற்றின் பயன்பாடு
மிகுதியாகும்.
கல்லில் எழுதப்பட்ட தசய்திகள் கல்தவட்டாகவும், ஓளலயில் எழுதப்பட்டளவ
சுவடிகளாகவும், தசம்பில் எழுதப்பட்ட தசய்திகள் தசப்நபடுகளாகவும் இன்றளவும்
ஆங்காங்நக காணக்கிளடக்கின்றை. இளவ எண்ணிக்ளகயில் மட்டுமல்லாமல்
தவளிப்படுத்தும் வரலாறு, பண்பாடு, களல, சமயம். சமுதாயம் மற்றும்
தபாருளாதாரம் பற்றிய தசய்திகளும் வளமாைளவ. அளவ ஒரு தமாழியின்,
சமூகத்தின் வரலாற்ளறயும் பண்பாட்ளடயும் அறிந்து தகாள்வதற்குப் தபரிதும் பயன்
உளடயதாக உள்ளை.
தமிழகத்தில் முதலில் கல்தவட்டுக்களளத் ததாகுக்க ஆரம்பித்த ஆங்கிநலய
அதிகாரிகள் தங்கள் கள ஆய்வுகளில் தசப்நபடுகளளயும் புளதயல்களாகக்
கண்டறிந்தைர். வரிவிலக்கு அளிப்பது ததாடர்பாக ஆங்கிநலய அரசு பளழய
ஆவணங்களளப் தபற்றுக்தகாண்டு புதிய வடிவில் தாள் ஆவணங்கள்
வழங்கியநபாது ஏராளமாை தசப்நபடுகள் அரசின் கருவூலங்களளச் தசன்றளடந்தை.
தமிழகத்ளதச் நசர்ந்த சுமார் 400 தசப்நபடுகள் இந்தியக் கல்தவட்டு
ஆண்டறிக்ளகயில் ஆங்கிலக் குறிப்புகளுடன் பதிவாகியுள்ளை. பல தசப்நபடுகள்
படங்கள், வாசகங்கள், எழுத்துப் தபயர்ப்பு, தமாழி தபயர்ப்பு ஆய்வுக்குறிப்புகளுடன்
எபிகிராபிகா இண்டிகா ததாகுதிகளில் தவளிவந்துள்ளை. இந்தியன் ஆன்டிகுவரி,
ததன்னிந்தியக் கல்தவட்டுத் ததாகுதிகள் ஆகியவற்றிலும் சில தவளிவந்துள்ளை.
தமிழகச் தசப்நபடுகள் ததாகுதி-1 இல் 40 தசப்நபடுகள் இடம் தபற்றுள்ளை.
இவற்றில் ஒன்று தவள்ளிப் பட்டயம், இரண்டு ததலுங்கு தமாழியில் உள்ளளவ.
சிதறல்களாக ஆங்காங்நக தவளியிடப்பட்டுள்ள தசப்நபடுகளளத் நதடி ஆய்வு
தசய்வதில் உள்ள சிரமங்களளக் கருத்தில்தகாண்டு தி. ா.சுப்பிரமணியன் பல்லவர்
தசப்நபடுகள் 30, பாண்டியர் தசப்நபடுகள் 10 என்ற இரு ததாகுதிகளள தமிழ்
வரலாற்றுக் கழகம் வாயிலாக 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் தவளியிட்டுள்ளார்.
இராநமசுரம் கும்பாபிநேக மலர் ததாகுத்த நசாம. தல. இராம ாதபுரம்
அரண்மளையிலிருந்த தசப்நபடுகளளத் தமிழ் ாடு அரசு ததால்லியல் துளண
கல்தவட்டுப் பயிற்சி நிறுவை மாணவர்களளக் தகாண்டு படித்து அவற்றின் 30
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வாசகங்களள தவளியிட்டார். இதன் காரணமாக ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு பலரும்
தசப்நபடுகளளத் நதடி இதழ்களில் தவளியிடும் நபாக்கு முளைப்பு தபற்றது.
மராட்டியர் தசப்நபடுகள், நசதுபதி தசப்நபடுகள், தகாங்கு ாட்டுச் சமூக
ஆவணங்கள், திருவாடுதுளற ஆதீைச் தசப்நபடுகள், திருப்பைந்தாள் ஆதீைச்
தசப்நபடுகள் எைப் பல்நவறு ததாகுதிகளாகச் தசப்நபடுகள் தவளியிடப்பட்டை.
தமிழ் ாடு அரசு ததால்லியல் துளற நவளஞ்நசரி திருத்தணி தசப்நபடுகள்,
திருமளல ாயக்கர் தசப்நபடுகள் ஆகிய இரு ததாகுதிகளள தவளியிட்டநதாடு,
கல்தவட்டு காலாண்டிதழ் கருத்தரங்கு கட்டுளரத் ததாகுதி, மாவட்டக் ளகநயடு
ஆகியவற்றில் அவ்வப்நபாது தசப்நபட்டு வாசகங்களள தவளியிட்டுள்ளது. இதன்
ததால்லியல் தசய்தி மடலில் ஐந்து தசப்நபடுகள் பற்றிய குறிப்புகளள
தவளியிட்டுள்ளது.
இதுவளர அச்சில் தவளிவந்த தசப்நபடுகள் அளைத்ளதயும் பற்றிய தசய்திகளள
விவரிக்க இயலாளமயால் தமிழகச் தசப்நபடுகள் என்ற ததாகுதியில் தவளிவந்த 40
தசப்நபடுகள் பற்றிய தசய்திகள் விரித்துளரக்கப்படுகின்றை.
தமிழகச் தசப்நபடுகள் ததாகுதி – 1ல் மதுளர ாயக்க மன்ைர் ததாடர்பாை
தசப்நபடுகள் பத்தும், நசதுபதிகள் ததாடர்பாைளவ ஐந்தும், உள்ளை. த்தம்
பாளளயப் பட்டுகள் - 3, கூளப்ப ாயக்கர்-2, அரியலூர் மழவராயர் -2, ததன்காசிப்
பாண்டியர் -1, வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன்-1, விஜய கர ாயக்கர்-1, ஆங்கிநலயர்-2
எை தமாத்தம் 27 தசப்நபடுகளில் ஆட்சியாளர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளை.
ஏளைய 13 தசப்நபடுகளில் ஆட்சியாளர்கள் பற்றிய குறிப்புகள், தபயர்கள்
இல்லாதளவ.
இச்தசப்நபடுகள் அளைத்தும் ஒரு ஏட்டில் மட்டும் வாசகம் உளடயளவ.
மயிலாடுதுளற, நசடபட்டி, நமல்நசவூர் ஆகிய தசப்நபடுகள் வார்ப்பு முளறயில்
தசய்யப்பட்டளவ. ஏளையளவ தசப்புத் தகடுகளாக உள்ளளவ. முன்ைதில்
உருவங்கள் வார்ப்பு முளறயில் புளடப்பாக உள்ளை. தகடுகளாக உள்ள பலவற்றில்
உருவங்கள் நகாட்டுருவங்களாக உள்ளை.
தபரும்பாலாை தசப்நபடுகள் தமிழகத்தின் ததன்பகுதிளயச் நசர்ந்தளவ.
திருவண்ணாமளல, நமல்நசவூர், த ய்நவலிச் தசப்நபடுகள் வட பகுதிளயச்
நசர்ந்தளவ. இச்தசப்நபடுகள் பலவும் தமிழ்ச் சமூகங்கள் ததாடர்பாைளவ.
சமூகங்களின் நதாற்றம் பற்றிய விரிவாை புராணங்கள் த ய்நவலி, மானூர்,
திருவண்ணாமளல தசப்நபடுகளில் காணப்படுகின்றை.
திருமானூர், அரியலூர், த்தம், நமல்நசவூர், திருவாடுதுளற, தசங்கல்பட்டு
(தவள்ளிப் பட்டயம்) திருத ல்நவலி 1, 2, மானூர், இராம ாதபுரம்,
மூளலக்தகாத்தளம் -2, முசிறி ஆகியச் தசப்நபடுகள் நகாயில்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட
தகாளடகள் பற்றிய தசய்திகளளத் தருகின்றை.
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அரியலூர், த்தம் தசப்நபடுகள் சந்ளதகளில் தபறப்பட்ட வரி வருமாைம்
நகாயில்களுக்குக் தகாடுக்கப் பட்டளதச் தசால்கின்றை.
த்தம் தசப்நபடு நபட்ளடகளில் உள்ள வணிகர்களில் இந்துக்கள் மட்டுமல்லாது
இஸ்லாமியரும் வரி வருமாைத்ளதக் நகாயில்களுக்குத் தர ஒப்புதல் அளித்ததாகக்
காட்டுகின்றை.
இந்து நகாயில்களுக்காை இஸ்லாமியர் பங்களிப்பு பற்றி உத்திர நகாசமங்ளக,
திரு ாநகஸ்வரம், யிைார் குப்பம் கல்தவட்டுக்கள் வழியாக அறிய முடிகின்றது.
இவற்றின் வழியாகப் தபறப்படும் தசய்திகள் சமயப் பூசல்களளக் குளறத்துச் சமயப்
தபாளறளய ஏற்படுத்தக்கூடியளவ.
நமல்நசவூர் தசப்நபடு தசட்டிகள் தங்கள் சமூக மக்களிளடநய நிகழும் ன்ளம
நிகழ்வுகளில் விதிக்கப்படும் கட்டணங்களளக் நகாயில் வழிபாட்டிற்கு வருவாய்
ஏற்படுத்தியளதக் காட்டுகின்றது.
இவ்வாறு பல சாதி சமூகங்கள் தங்களுக்காை மடங்களள ஏற்படுத்திக்
தகாள்வளதயும், அவற்றின் டவடிக்ளககளளயும், திருவண்ணாமளல 24 மளை
தசட்டிகள் தசப்நபடு, நசடப்பட்டி அம்பலக்காரர் தசப்நபடு, மதுளர ஆரப்பாளளயம்
குயவர் - தசட்டியார் தசப்நபடு ஆகிய தசப்நபடுகள் தவளிப்படுத்துகின்றை.
அரசைால் பாராட்டப்பட்டு ாட்டாண்ளம; தளலளம தபறுவளத சந்ளதயூர்,
தாருகாபுரம், பாலக்நகாப்ளப தசப்நபடுகளும், சமயத் தளலவர் ஒருவரால்
ாட்டாண்ளமச் சிறப்புப் தபற்றளத பள்ளப்பட்டிச் தசப்நபடும் காட்டுகின்றை.
ளகக்நகாளர் சமூகத்ளதப் புகழ்ந்து பாடியவருக்குக் தகாடுத்த மரியாளதச்
சிறப்புகளள மயிலாடுதுளறச் தசப்நபடு காட்டுகிறது. இடங்ளக, வலங்ளக பிணக்கில்
இடங்ளகயிைருக்குச் சாதகமாை உண்ளமகளள தவளிக்தகாண்டு வந்தவளரப்
பாராட்டி மரியாளதகள் தசய்யப்பட்டளத த ய்நவலி பண்ணாட்டார் தசப்நபடு
கூறுகின்றது.
சந்ளதயூர் தசப்நபடு சந்ளதயூர் சலுப்ப தபத்தண்ண தசட்டி அதிகாரம் தசய்து
வந்தநபாது அவனிடம் மாதம் 9 கலம் தானியக் கூலிக்கு வீரண்ண நசர்ளவ காவல்
பணி தசய்து வந்தான், சந்ளதயில் இருவருக்கும் சச்சரவு ஏற்பட்டு வீரண்ணன் நசர்ளவ
சலுப்ப தபத்தண்ணனின் தளலளய தவட்டி ரத்தக்ளககநளாடு டுச் சாமத்தில் கூளப்ப
ாயக்கர் முன்தகாண்டு வந்து ளவத்து சந்ளதயூளர கூளப்ப ாயக்கரின்
பாளளயப்பட்டு ஊராக்கிைான். கூளப்ப ாயக்கரும் ராணுவரும் மகிழ்ந்து அவனுக்கு
சந்ளதயூளரச் நசர்ந்த 18 பட்டி காவல் ாட்டாண்ளம அளித்தைர். அவைது சாதிளய
அவளை கம்பளக்காரைாகவும், ததன் மளல குத்தளகக்காரைாகவும் அங்கீகரித்து
பட்டயம் எழுதிக் தகாடுத்தைர். கூளப்ப ாயக்கர் பாளளயப்பட்டு ஏரிகள் பாசைத்தில்
30 கலம் விளதப்பாடு ஞ்ளச நிலமும், 60 சங்கிலி புஞ்ளச நிலமும் தரப்பட்டது. 18
பட்டி கிராமத்து வீடுகள் ஒவ்தவான்றும் 1 பணம் 3 குறுணி தானியம் தருவததன்றும்,
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ஆடு உள்ளவர்கள் 1 கிடாய் தருவததன்றும், அரண்மளைக்கு அடுத்து இரண்டாவதாக
இவனுக்குக் நகாயில்களில் தீர்த்தம் திருமாளல தருவததன்று முடிவாயிற்று என்று
தசப்புகின்றது.
சாட்சிகள், பட்டயம் எழுதியவர் தபயர்களும் ஓம்பளடக்கிளவியில் சதுரகிரி
சிவன் தபருமாள் நகாயில்களும் தசால்லப்பட்டுள்ளை.
பஞ்சமா சப்த வாத்தியக் கருவிளய இயக்குபவர்களாை ாகாபாசத்தார்
தங்களுக்தகன்று தளலவளரத் நதர்வு தசய்து அவருக்கு மரியாளதச் சிறப்புகள்
தசய்தளத ஆழ்வார்நபட்ளட தசப்நபடு-1 பதிவு தசய்துள்ளது.
பாளளயப்பட்டுப் பாளளயக்காரர்கள் தபாது டவடிக்ளககளில்
ஈடுபட்டிருந்தளத த்தம், நவலன்பட்டி, பழனிச் தசப்நபடுகள் காட்டுகின்றை.
திருச்தசந்தூர்க் நகாயில் திருப்பணிக்கு பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளளயக்காரன்
வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன் தன் ஆளுளகப் பகுதி வரி வருமாைத்ளத அளித்தளதப்
பற்றி திருவாடுதுளற தசப்நபடு காட்டுகிறது.
பாளளயப்பட்டுக்களள அடக்கி ஆங்கிநலயர் கம்தபனி ஆட்சிளய நிறுவிய
அரசியல் நிகழ்வுகளள எட்டயபுரம் விளம்பிச் தசப்நபடு தசப்புகின்றது.
ஆங்கிநலய ஆட்சி நிளலதபற்றதும் கடல் கடந்து தவகு ததாளலவிலிருந்த
அரசுத் தளலளமளயப் நபாற்றித் தமிழகத்தில் அன்ைதாைம் இலவச ஆளடகள்
மற்றும் ததய்வத்திற்கு அணிகலன் வழங்கியளதச் தசங்கல்பட்டு தவள்ளிச் தசப்நபடு
தவளிப்படுத்துகின்றது.
மீைாட்சிபுரம் தசப்நபடு குரும்பர் சமுதாயப் தபண்களின் மாைத்ளதக்
காப்பாற்றிய “தீண்குலச் சமயத்ளதச்” நசர்ந்த இஸ்லாமியளரப் நபாற்றுவளதப்
பார்க்கலாம். சமயங்களிளடநய சமயப்தபாளற மட்டுமின்றி இடருற்ற காலங்களில்
உதவும் சநகாதரத்துவமும் இருந்தளமக்கு இச்தசப்நபடு எடுத்துக்காட்டாக
அளமந்துள்ளது.
பண்ளடய காலத்தில் வழக்கிலிருந்த வராகன், பணம் முதலிய
தசலவாணிகளிலும் நபட்ளடகளிலும் துளறமுகங்களிலும் வந்து தசன்ற சரக்குகள்
அவற்றிற்காை வரி விதிப்புகள் சமூக மக்கள் ஒவ்தவாரு நிகழ்விற்கும் விதித்துக்
தகாண்ட கட்டணங்களும் தபாருளாதாரச் தசய்திகளள அறிந்துதகாள்ளப் தபரிதும்
உதவுபளவயாக உள்ளை.
தவம்பக் நகாட்ளடச் தசப்நபடு அரசின் ஆதரநவாடு எப்படி வரிவிதிப்பு
உண்டாக்கப்பட்டது அது மக்களால் எதிர்க்கப்பட்டது, பின்ைர் அது தவிர்க்கப்பட்டது
நபான்ற தசய்திகளள தவளிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
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தவள்ளிக்குறிஞ்சி தசப்நபடு பண்டாரம் உறவின் முளறயார் தங்களிளடநய
உள்ள மண உறவுகள் பற்றிய த றிமுளற ஏற்படுத்திக் தகாண்டளத
தவளிப்படுத்துகின்றது.
பழனிச் தசப்நபடு குமார லிங்ளகய ாயக்கர் தைது தந்ளத ஏறுதாது லிங்ளகய
ாயக்கர் மற்றும் தாயார் தாதம்மாள் அவர்கள் தபயரில் இரண்டு சத்திரங்கள் கட்டி
நிர்வாகச் தசலவுக்காக ஏற்கப்பட்டி கிராமம், காளரக்குண்டு, அம்மாபட்டி ஆகிய
ஊர்களளக் தகாடுத்துள்ளார். இவ்வூர்களில் உள்ள நிலங்களில் எல்ளலகளின் திளசகள்
ஈசானிய, அக்னி, நிருதி, வாயு என்று திளர பாலகர்களின் தபயரில்
தசால்லப்பட்டுள்ளது. நிலத்தின் ஒவ்தவாருத் திருப்பத்திலும் எல்ளலக் கல்லாகச்
சூலக்கல் டப்பட்டதால் ‘சூலக்கல் 11க்குள் நசர்ந்த’, ‘சூலக்கல் 14க்குள் நசர்ந்த’ என்று
நிலங்கள் குறிக்கப்படுகின்றை.
இச் தசப்நபட்டில் உள்ள வாசகம் அப்படிநய த்தம் அருகில் உள்ள சத்திரம்
ஊராளிப் பட்டியில் கல்தவட்டாகவும் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்லிலும், தசம்பிலும் தவட்டிக்தகாள்க என்று வரும் கல்தவட்டுச்
தசாற்தறாடர்க்கு இச்தசப்நபடு ல்ல காட்டாக உள்ளது. இதனில் தசால்லப்படும்
சத்திரங்கள் இன்றுப் பழனிக்குப் பாதயாத்திளர தசல்லும் வழித்தடத்தில் உள்ளை.
தாருகாபுரம் தசப்நபடு ததன்காசிப் பாண்டியர் எல்ளலக்குட்பட்ட
மளலயங்காட்டுப் பகுதியில் தீயவனும், மிருகத்தன்ளம உளடயவனுமாை சந்திரன்
என்ற ஒரு எதிரி இருந்ததாகவும் அவன் பல அரசர்களளக் தகான்று வந்ததாகவும்
அவளை தகாண்ளடயன்நகாட்ளட மறவரில் ஒருவைாை திருவண்ணாத் நதவர்
தவட்டி தவற்றி தகாண்டான். ஆதலால் திருவண்ணாத் நதவர்க்கு இந்திரத் தளலவன்
என்று பட்டம் தரப்பட்ட தசய்தி தசால்லப்பட்டுள்ளது. இவருக்கு நிலளம காணி
ஆட்சியாக, உம்பளச் சர்வமானியமாக 22க்கும் நமற்பட்ட கிராமங்கள்
வழங்கப்பட்டை. இவ் கிராமங்களின் தபயரும் அளவ உள்ளடக்கிய பகுதியின்
எல்ளலயும் இச் தசப்நபட்டில் தசால்லப்பட்டுள்ளது. இவர் தமக்குப் பல்லக்கு,
தீவட்டி, குளட, தகாடி, சாமரம் முதலிய பரிவாரங்கள் ளவத்துக் தகாள்ளத் நதங்காய்
ததாட்டு உரிளம வழங்கியதும், நகாயில் மரியாளத வழங்கியளதயும் தசால்வதாக
உள்ளது.
அரித்துவாரமங்கலச் தசப்நபடு தஞ்சாவூளர ஆண்ட ரகு ாத ாயக்கருக்கு
தவள்ளாளர்கள் அளைவரும் ஒன்று கூடி நகாயில்களுக்கு நிவந்தம் அளித்தளதப்
பதிவு தசய்து அளித்தளதக் குறிப்பதாக உள்ளது. தமிழ் ாடு முழுவதும் வாழ்ந்த
பல்நவறு பிரிவு தவள்ளாளர்களளப் பற்றியும் அவர்கள் நகாயில்களுக்கு அளித்த,
தகாளடகள் பற்றியும் கூறுவதாக இச் தசப்நபட்டுச் தசய்திகள் உள்ளை.
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தசப்நபடுகளின் தபாதுவாகக் நகாயில் தகாளடகள், மக்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட
வரிகள், வசூல்கள், அரசர்களின் தமய்தீர்த்திகள் பற்றிய தசய்திகளளநய
உள்ளடக்கமாகக் தகாண்டுள்ளை.
ஒன்பது கம்பளம், கவுண்டர்கள், தசங்குந்தர், பண்டாரம், பள்ளு, தசட்டி,
தவள்ளாளர், ாயக்கர், நதவர் எைச் சாதீயப் தபயர்களும் தசப்நபடுகளில் காணக்
கிளடக்கின்றை. பளழய அளவு முளறகள் பற்றிய தசய்திகளும் காணக்
கிளடக்கின்றை.
கல்தவட்டுகள், தசப்நபடுகள், ஓளலச் சுவடிகள் ஒரு தமாழியின்
ததான்ளமளயப் பளறசாற்றுபளவ. அளவ தமாழி வரலாறு, தமாழி அளமப்பு,
தமாழி ளட, சமூக வரலாறு, அளமப்பு, பண்பாடு, நகாயில் வழிபாடு, நகாயிலுக்கு
அளிக்கப்பட்ட நிவந்தங்கள், நி;நிலக்தகாளடகள், வரி விதிப்பு, வரி வசூல், அரசியல்
அளமப்பு, தபாருளாதாரம் பற்றிய தசய்திகளள அறிந்து தகாள்வதற்குப் தபரிதும்
துளணயாக அளமந்துள்ளை. அவற்ளற எரியூட்டி மகிழாது நபாற்றிப் பாதுகாப்பது
மது தளலயாயக் கடளமயாகும்.

ததாடர்பு:
முளைவர் வீ.நரணுகாநதவி
(prof.renuga@gmail.com)
தளகசால் நபராசிரியர்
நமைாள் துளறத்தளலவர்
தமாழியியல் துளற
நமைாள் புலத்தளலவர்
தமாழியியல் மற்றும் தகவல் ததாடர்பியல் புலம்
மதுளர காமராசர் பல்களலக்கழகம்
மதுளர – 625 021.
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2. தஞ்லெ கபரிய வகா
ாலைப்பை

ிைில் இராஜராஜரின் பிரபை

ாய்ப்பாடு

— மா. மாரிராஜன்
இக்கல்தவட்டு இராஜராஜனின் ததாளலந ாக்குப் பார்ளவ, நிதி நமலாண்ளம,
என்று பல ஆய்வாளர்கள் சிலாகித்துக் கூறுவர். தபருவுளடயார் நகாவிலின்
நமற்குப்புற திருச்சுற்றுமாளிளகயின் உட்புறத்தில் உள்ள சிறு பிள்ளளயார் முகப்பில்
கீழ்க்கண்ட கல் தவட்டு உள்ளது.
இக்நகாவில் பிள்ளளயாருக்கு திைசரி அமுது பளடத்தல் நவண்டும்.! திைம்
ஒன்றுக்கு 150 வாளழப்பழங்கள் நவண்டும். இந்த அமுது பளடயல் நிகழ்வாைது
வருடம் முழுவதும் தளடயின்றி டக்க அரசர் ஒரு ஏற்பாட்ளட நிறுவிைார்.
ஒரு ளவப்புத்ததாளக உருவாக்கப்பட்டது. வாளழப்பழம் வாங்குவதற்காக
ளவப்புத் ததாளக அளிக்க, தஞ்ளசயின் முக்கிய ான்கு ததருக்களளச் நசர்ந்த
கரத்தார்கள் முன் வந்தார்கள். அவர்கள் முளறநய 60 காசு., 120 காசு., 120 காசு., 60காசு
எை தமாத்தம் 360 காசுகள் நிவந்தைம் அளித்தைர். இந்த ளவப்புத்ததாளக 360 காசுகள்
தஞ்ளச வணிகர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 12.5 % என்ற வட்டி விகிதத்தில் கடன்
வழங்கப்பட்டது.! வருட வட்டியாக 45 காசுகள் ( 360 ÷12.5% = 45) தபறப்பட்டது.!
பிள்ளளயாருக்கு அமுத பளடக்க ாதளான்றுக்கு 150 வாளழப்பழங்கள் நதளவ.
ஆண்டுக்கு 360 ாட்கள் எைத் ததரிகிறது. ஆக... ஒரு வருடத்திற்குத் நதளவப்படும்
வாளழப்பழங்களின் எண்ணிக்ளக 360 × 150 = 54000. அன்ளறய ாளில் ஒரு காசுக்கு
1200 வாளழப்பழங்கள் கிளடத்தை!
வட்டித்ததாளகயாக கிளடத்தது 45 காசுகள்! எைநவ 45 ×1200 =54000
வாளழப்பழங்கள் கிளடத்தை! பிள்ளளயாருக்கும் தளடயின்றி வருடம் முழுவதும்
பளடயல் ததாடர்ந்தது.! இச் தசய்தியிளை விரிவாகக் கூறும். கல் தவட்டு வரிகளளப்
படித்துப் பாருங்கள்.!
சமுத்திரம் நபால் இருக்கும் தஞ்ளச தபரிய நகாவிலில் ஒரு சிறு துளிநபால்
காணப்படும் பிள்ளளயார் நகாவிலுக்கு திைசரி த ய்நவத்தியம் தசய்ய இவ்வளவு
ஏற்பாடுகள் என்றால், தஞ்ளச தபருவுளடயாருக்கு பூளஜகள் டக்க எவ்வளவு ,
எவ்வளவு ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டிருக்கும்.? ஒட்டு தமாத்த நசாழ நதசத்துக்
நகாவில்களின் நிர்வாகம் எப்படி இருந்திருக்கும்.?
ஒட்டுதமாத்த நசாழ ாட்டின் நிர்வாகம்..! ராஜராஜ நசாழனின் சிறப்ளப எவ்வாறு
விவரிக்க முடியும் !!!!
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இரா ரா னின் ‘வாமழப்பழ வாய்ப்பாட்டு’க் கல்சவட்டு:
“ஸ்வாதிஸ்தி ஸ்ரீ உளடயார் ஸ்ரீ ராஜராஜ நதவர் ஆலயத்துப் பிள்ளளயார்
கணபதியார்க்கு வாளழப்பழம் அமுது தசய்தருள உளடயார் பண்டாரத்துப்
தபாலிளசயூட்டுக்கு ளவத்தருளிை காசும் இக்காசு தபாலிளசயூட்டுக்கு தகாண்ட
அங்காடிகளும் கல்லில் தவட்டியது.
ஆலயத்துப் பிள்ளளயார் கணபதியார்க்கு அமுது தசய்தருள நிசதம் வாளழப்பழம்
நூற்ளறம்பதாக ஒராட்ளடக்கு வந்த வாளழப்பழம் ஐம்பத்து ாலாயிரத்துக்கு காசு
ஒன்றுக்கு வாளழப்பழம் ஆயிரத்திருநூறாக வந்த காசு ாற்பத்து ஐஞ்சுக்கு காசு
ஒன்றுக்கு ஆட்ளட வட்டம் அளரகாற் காசு தபாலிளசயூட்டாக தசல்லளவத்த காசு
முன்னூற்று அறுபது
இக்காசில் தஞ்சாவூர்க் கூற்றத்து தஞ்சாவூர்ப் புறம்படி நித்த விந ாதகப்
தபருந்ததருவில் கரத்தார் உளடயார் ஸ்ரீ ராஜ ராஜ நதவர்க்கு யாண்டு
இருபத்ததான்பதாவது பசான் முதல் தகாண்ட காசு அறுபதிைாற் காசு ஒன்றுக்கு
ஆட்ளட வட்டம் அளரக்காற் காசு தபாலிளசயாகக் கடவ தபாலிளசக் காசு ஏழளரக்கு
உளடயார் பண்டாரத்நத நிசதம் இடக்கடவ வாளழப்பழம் இருபத்ளதஞ்சு
தஞ்சாவூர்க் கூற்றத்து தஞ்சாவூர்ப் புறம்படி மும்முடிச் நசாழப் தபருந்ததருவில்
கரத்தார் உளடயார் ஸ்ரீ ராஜ ராஜ நதவர்க்கு யாண்டு இருபத்ததான்பதாவது பசான்
முதல் தகாண்ட காசு நூற்றிரு பதிைாற் காசு ஒன்றுக்கு ஆட்ளட வட்டம் அளரக்காற்
காசு தபாலிளசயாகக் கடவ தபாலிளசக் காசு பதிளைஞ்சுக்கு உளடயார் பண்டாரத்நத
நிசதம் இடக்கடவ வாளழப்பழம் ஐம்பது
தஞ்சாவூர்க் கூற்றத்து தஞ்சாவூர்ப் புறம்படி வீரசிகாமனிப் தபருந்ததருவில் கரத்தார்
உளடயார் ஸ்ரீ ராஜ ராஜ நதவர்க்கு யாண்டு இருபத்ததான்பதாவது பசான் முதல்
தகாண்ட காசு நூற்றிரு பதிைால் காசு ஒன்றுக்கு ஆட்ளட வட்டம் அளரக்காற் காசு
தபாலிளசயூட்டாக ஆட்ளட வட்டம் அளரக்காற் காசு தபாலிளசயாகக் கடவ
தபாலிளசக் காசு பதிளைஞ்சுக்கு உளடயார் பண்டாரத்நத நிசதம் இடக்கடவ
வாளழப்பழம் ஐம்பது
தஞ்சாவூர்க் கூற்றத்து தஞ்சாவூர்ப் புறம்படி திரிபுவை மாதவிப் நபரங்காடி கரத்தார்
உளடயார் ஸ்ரீ ராஜ ராஜ நதவர்க்கு யாண்டு இருபத்ததான்பதாவது பசான் முதல்
தகாண்ட காசு அறுபதிைாற் காசு ஒன்றுக்கு ஆட்ளட வட்டம் அளரக்காற் காசு
தபாலிளசயாகக் கடவ தபாலிளசக் காசு ஏழளரக்கு உளடயார் பண்டாரத்நத நிசதம்
இடக்கடவ வாளழப்பழம் இருபத்ளதஞ்சு”
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ததன்னிந்திய கல்தவட்டுத் ததாகுதி 2 - எண் 37.
S.I.I vol. 2. No 37.
ததாடர்பு: மா. மாரிராஜன் (marirajan016@gmail.com)
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3. இராயண்ைபுரம் ெிற்றூரில் இராெராென் கல்க

ட்டுகள்

— துமர.சுந்தரம்
முன்னுமர:
ஆராய்ச்சியாளர்கள் வியப்பளடயும் வளகயில், திருவண்ணாமளல மாவட்டம்,
தண்டராம்பட்டுப் பகுதியில், இராயண்டபுரம் என்னும் முகம் ததரியாக்
குறுஞ்சிற்றூரில் நசாழப்நபரரசன் முதலாம் இராசராசனின் கல்தவட்டுகள் பல
கண்டறியப்பட்டுள்ள தசய்தி ” க்கீரன்” 29-01-2019 இதழில் தவளியாகியுள்ளது.
இச்தசய்திளய முக நூல் பகுதியில் ந ற்றுப் பார்க்க ந ர்ந்தது. தசய்தியும் உடன்
தகாடுக்கப்பட்டிருந்த ஒளிப்படங்களும் மிகவும் ஈர்த்தை. அது பற்றிய ஒரு பகிர்வு
இங்நக;
குக்கிராமத்தில் இராஜராஜன் காலக் கல்சவட்டுகள்:
நக்கீரன் 29-01-2019 இதழில் சவளியாை ச ய்தி
திருவண்ணாமளல மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு டுவத்தின் சார்பில்
மாவட்டத்தில் வாரந்நதாறும் வரலாற்று ஆவணங்களளத் நதடி அதளை
ஆவணப்படுத்தி வருகின்றைர். அதன்படி தண்டராம்பட்டு அடுத்த
ராயண்டபுரம் கிராமத்தில் ததன்தபண்ளணயாற்றின் களரயில் உள்ள பளழய
சிவன் நகாயில் அருகில் அண்ளமயில் ஆய்வு நமற்தகாண்டைர். ஆய்வின்
நபாது இராயண்டபுரம் - ததாண்டமானூர் தசல்லும் வழியில்
ததன்தபண்ளணயாற்றின் ததன்களரயில் அளமந்துள்ள சிவன்நகாயில் அருகில்
உள்ள பாளறயில் நசாழர்காலத்ளதச் நசர்ந்த 6 கல்தவட்டுகள்
கண்தடடுக்கப்பட்டை. இக்கல்தவட்டுகளில் 3 சிளதந்த நிளலயிலும் 3 ல்ல
நிளலயிலும் உள்ளை. இக்கல்தவட்டுகளளச் படித்த கல்தவட்டியல் அறிஞர் சு.
இராஜநகாபால் இக்கல்தவட்டுகள் நசாழ அரசன் முதலாம் இராஜராஜனின்
காலத்தில் தவட்டப்பட்டுள்ளது என்றும் இக்கல்தவட்டு இங்குள்ள சிவன்
நகாயிலுக்கு விளக்தகரிக்க ஆடுகளள தாைம் தசய்த விவரம்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முதல் கல்தவட்டில் வாணநகாப்பாடி தபண்ளணத் ததன்களரயில்
இராஜகண்டபுரத்தில் உள்ள காை ங்ளக என்ற தகாற்றளவ ததய்வத்திற்கு ஒரு ந்தா
விளக்தகரிக்க 96 ஆடுகளள மும்முடிச் நசாழ வாணநகாவராயன் என்ற ததாங்கல
மறவன் என்ற இப்பகுதியில் இருந்த சிற்றரசன் இக்கல்தவட்ளட தவட்டியுள்ளான்.
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இரண்டாவது கல்தவட்டு இராஜராஜ நசாழனின் 12 வது ஆட்சியாண்டில்
தவட்டப்பட்டதாகும். இதில் இராஜகண்டபுரத்ளதச் நசர்ந்த நகாசக்கர எழுநூற்றுவர்
என்ற வணிகக்குழு இவ்வூரில் உள்ள திருக்குராங்நகாயில் என்ற சிவதபருமானுக்கு
இரண்டு ந்தாவிளக்கு எரிக்க 192 ஆடுகள் தாைமாக விடப்பட்ட தசய்தி
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்றாவது கல்தவட்டில் இவ்வூர் மன்றாடிகளில் ஒருவராை அமத்தனின் மகன்
காமன் என்பவர் இவ்வூரில் உள்ள திருக்குரால் ஆள்வார் நகாயிலுக்கு விளக்தகரிக்க 30
ஆடுகள் தகாடுத்த தசய்தி தவட்டப்பட்டுள்ளது. மற்ற கல்தவட்டுகளில் சிளதந்து
இருந்ததால் அதன் முழு விவரம் அறியஇயலவில்ளல.
இக்கல்தவட்டுகளில் கிளடக்கும் தசய்திகளிலிருந்து தற்நபாது ராயண்டபுரம்
என்று அளழக்கப்படும் இவ்வூர் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இராஜகண்டபுரம் என்று
வழங்கப்பட்டுள்ளது. நமலும் இவ்வூரில் உள்ள இக்நகாயில் இளறவன் தபயர் இது
வளர தவளியில் ததரியாமல் இருந்தது- தற்நபாது இக்நகாயில் தபயர்
திருக்குராங்நகாயில் என்றும் இவ்வூரில் காை ங்ளக என்ற தகாற்றளவ சிற்பம்
இருந்தது பற்றியும் குறிப்புகள் உள்ளை. ஆைால் தகாற்றளவ சிற்பம் தற்நபாது
கிளடக்கவில்ளல. நசாடச லிங்கம் என்ற பதிைாறு பட்ளட ஆவுளடயாரும்
சண்டிநகஸ்வரர் சிளலயும் தற்நபாது நகாயிலில் உள்ளது. பளழய நகாயிலும்
தற்நபாது இல்ளல புதியதாக தசய்த இரும்பு ஷீட் தகாட்டளகயில் இக்நகாயில்
சிளலகள் ளவத்துள்ளார்கள்.
இக்நகாயில் அக்காலத்தில் மிகவும் சிறப்பளடந்த நகாயிலாக இருந்திருக்க
நவண்டும் ஏதைனில் இக்நகாயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட தாைத்தில் மன்றாடி என்று
வழங்கப்படுகின்ற இளடயரும், நகாச்சகர எழுநூற்றுவர் என்ற எண்ளண
வணிகக்குழுவும், வாணநகாவராயன் என்ற சிற்றரசனும் இக்நகாயிலுக்கு தாைம்
அளித்துள்ளார்கள். மற்ற கல்தவட்டுகள் சிளதந்து நபாைால் பல
வரலாற்றுத்தகவல்கள் ததரியாமல்நபாயிை. இக்நகாயில் அளமந்துள்ள பகுதியில் 3
கல்தசக்குகள் காணப்படுகின்றை. இளவ இக்நகாயில் இளறவனுக்கு விளக்தகரிக்க
எண்ளண வழங்குவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்.
இப்பகுதியில் பாயும் ததன்தபண்ளணயாற்றுக் களரயில்
மிகப்பழங்காலந்ததாட்நட மனித ாகரிகம் வளர்ந்த சான்றுகள் உளடயது.
ததாண்ளடமானூரில் உள்ள தபருங்கற்கால நிளைவுச்சின்ைமும் பாளறக்கீறல்களும்,
இப்பகுதியில் கண்தடடுக்கப்பட்ட டுகற்களும் கல்தசக்குகளும் இப்பகுதியின்
ததான்ளமளய பளறசாற்றுகின்றை. ததாடர்ந்து இப்பகுதியில் ஆய்வு தசய்தால்
நமலும் பல வரலாற்றுச்சிறப்பு மிக்க தகவல்கள் கிளடக்கக்கூடும் என்று வரலாற்று
ஆர்வலர்கள் ததரிவித்தைர்.
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இந்த ஆய்வுக்கு வரலாற்று ஆய்வு ளமய தளலவர் த.ம.பிரகாஷ், தசயலாளர் ச.
பாலமுருகன், தபாருளாளர் ஸ்ரீதர், இளணச்தசயலர் மதன்நமாகன் நபான்நறார் ஊர்
தபாதுமக்கள் ஆதரவுடன் டத்தி கண்டறிந்துள்ளைர். அதளைத் ததாடர்ந்து
அப்பகுதியில் கூடுதல் ஆதாரங்கள் உள்ளைவா எைவும் ஆய்வு தசய்ய முடிவு
தசய்துள்ளைர்.
கல்சவட்டுப்படங்கள்- ஓர் ஆய்வு:

முதல் படம்: தசய்திக் கட்டுளரயில், இக்கல்தவட்டுப் படம் மூன்றாவதாகக்
குறிப்பிடப்படுகிறது.
கல்சவட்டின் பாடம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ நகாவி(ரா)[ச]
2 (நச)க . பந்ம(ற்)கியாண்டு ..(றா) வது
3 நகாப்பாடிப் தபண்ளணத் ததன்களர [ரா]
4 சகண்டபுரத்து இ[ரு]ந்து வாழு மன்றா(டி)
5 அமத்தன் மகன் காமன் திரு
6
ர்க்கு விள
7
இளவ ப
குறிப்பு: சிவப்பு எழுத்துகள் கிரந்தம்.
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விளக்கம்: கல்தவட்டின் ஒளிப்படத்தில் முழுப் பாடமும் காணப்படவில்ளல.
எைநவ, இளறவர் தபயர் திருக்குரால் ஆள்வார் தபயளரயும், தகாளட ஆடுகள்
முப்பது என்னும் தசய்திளயயும் காண இயலவில்ளல. ’இராசநகசரி’ என்னும்
ததாடர் இக்கல்தவட்டில் பிளழயாக எழுதப்பட்டுள்ளதுநபால் நதான்றுகிறது.
காரணம், இரண்டாம் வரியில், முதல் இரண்டு எழுத்துகள் “நசக” என்பதாக உள்ளை.
அரசனின் ஆட்சியாண்ளடக் குறிப்பிடும் ததாடரில், வழக்கமாக “யாண்டு” என்னும்
தசால்ளலயடுத்து ஆட்சியாண்டு எண்களால் குறிக்கப்தபறும். இங்கும் அநத முளற
ளகயாளப்பட்டுள்ளதா எை உறுதியாகக் கூற இயலவில்ளல. காரணம், “றாவது”
என்று படிக்கும் படியாகக் கல்தவட்டுப் பாடம் அளமந்திருக்கிறது. ான்காவது
வரியில், ”மன்றாடி” என்னும் தசால்லில், “றா” எழுத்து வழக்கமாகக்
கல்தவட்டுகளில் எழுதப்படுவதுநபால் அளமயவில்ளல. தற்காலம் ாம் எழுதுவது
நபால் “ற” குறில் எழுத்ளத அடுத்துக் கால் நசர்த்ததுநபால் எழுதப்பட்டுள்ளளம
வியப்பளிக்கிறது. இது தமய்யாைதுதாைா அல்லது நதாற்ற மயக்கமா எைத்
ததரியவில்ளல. ஒப்பீட்டுக்காக இரண்டு எழுத்துகளளயும் தனிப்படங்களில் கீநழ
காட்டியுள்நளன்.
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ஊரின் தபயராை இராஜகண்டபுரம் மற்ற கல்தவட்டுகளில்,
“இராஜகண்டபுரம்” என்நற எழுதப்பட்டிருக்க, இக்கல்தவட்டில் வடதமாழி
எழுத்தாை “ஜ” , சகரமாக எழுதப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. தகாளடயாளியாை
அமத்தன் மகன் காமன் இராசகண்டபுரத்தில் வாழ்கின்றவன் என்பளதக் குறிப்பிடும்
“இருந்து வாழும் மன்றாடி” என்னும் ததாடர், “இந்து வாழு மன்றாடி” என்று
எழுதப்பட்டுள்ளது. “ரு’ எழுத்து விடுபட்டளமளயப் பிளழ எைக்தகாள்ளலாம்.
ஆைால், “வாழும்+மன்றாடி” என்பது, இலக்கண மரபில் மகர ஈறு தகட்டது எைக்
தகாள்ளலாம்.

இரண்டாம் படம்: தசய்திக் கட்டுளரயில், இக்கல்தவட்டுப் படம் முதலாவதாகக்
குறிப்பிடப்படுகிறது.
கல்சவட்டின் பாடம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ நகாவிராஜராஜ
2 நகசரி பன்மற்கி யாண்டு 7 ஆவ
3 து வாணநகாப்பாடிப் தபண்
4 ளணத் ததன்களர இராஜகண்ட பு
5 ரத்தில் கா ங்ளகய்க்கு ஸ்ரீமன்மு
6 ம்முடிச் நசாழ வாணநகாவளர
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7 யைாகிய ததாங்கல மறவன் ளவ
8 ய்த்த திருத ாந்தா விளக்கு ஒன்று
9 ஒன்றி ால் ஆடு ... இது பந்மா
10
நேச்வர ரளை
குறிப்பு: சிவப்பு எழுத்துகள் கிரந்தம்.
விளக்கம்: தசய்திக்கட்டுளரயில், அரசனின் ஆட்சியாண்டு குறிப்பிடப்தபறவில்ளல.
ஆைால், இரண்டாம் வரியில், அரசனின் ஆட்சியாண்டு குறிப்பிடப்தபறும் பகுதியில்,
ஏழாம் ஆண்ளடக் குறிக்கும் ...எண் குறியீடு “எ” என்பது ததளிவாகப் புலப்படுகிறது.
எைநவ இக்கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 992 எைலாம். தகாற்றளவளயக் குறிக்கும் ...
“கா ங்ளக” என்னும் தசால் கல்தவட்டுகளில் மிகுந்த புழக்கத்தில் இல்ளல
எைத்ததரிகிறது. “காடு கிழாள்” என்னும் தசால்லுக்கு ஒப்பாை ஒரு தசால்லாக
இளதக் கருதலாம். ” ங்ளக” என்னும் தசால் இக்கல்தவட்டில் தசால்லின் இறுதியில்
கூடுதலாக “ய்” என்னும் தமய் நசர்ந்து “ ங்ளகய்” எை எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த
எழுத்து முளறளயத் தமிழ் பிராமிக் கல்தவட்டுகளில் காணலாம். அவற்றில் (பிராமிக்
கல்தவட்டுகளில்), “ப(ள்)ளிய்” என்றும், “கணிய்” என்றும் ”அந்ளதய்” என்றும் பல
இடங்களில் வருவளதக் காணலாம். 5-ஆவது வரியின் இறுதியிலும், 6-ஆவது வரியின்
ததாடக்கத்திலும் நசர்ந்து “மும்முடிச்நசாழன்” என்னும் சிறப்புப் தபயர்
காணப்படுகிறது. இப்தபயருக்கு முன்தைாட்டாக “ஸ்ரீமன்” என்னும் வடதசால்
கிரந்தத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது வியப்புக்குரியது. ஏதைனில், 10-நூற்றாண்டில்
இராசராசன் காலத்துக் கல்தவட்டுகளில் “ஸ்ரீமன்” என்னும் தசால் பயின்று
வரக்காநணாம். இச்தசால், விஜய கரர், ாயக்கர் காலத்துப் பயன்பாடு.
தகாளடயாகக் தகாடுக்கப்பட்ட ஆடுகளின் எண்ணிக்ளக 96 என்று தசய்திக்கட்டுளர
கூறுகிறது. எண்ணிக்ளகளயச் சுட்டும் தமிழ் எண்களுக்காை குறியீடு வழக்கமாை
குறியீடாகத் நதான்றவில்ளல.
மூன்றாம் படம்: தசய்திக் கட்டுளரயில், இக்கல்தவட்டுப் படம் இரண்டாவதாகக்
குறிப்பிடப்படுகிறது.
கல்சவட்டின் பாடம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ காந்தளூர்ச் சாளல கலம
2 றுத்த நகாவிராஜராஜ நகசரி பந்மற்கு யா
3 ண்டு 12 ஆவது வாணநகாப்பாடிப்
4 தபண்ளணய்த் ததன்களர இராஜக
5 ண்டபுரமுளடய நகாசக்கர எழுநூற்று
6 வநராம் இவ்வூர்த் திருக்குராங்நகா
7 யில் மாேநதவர்க்கு ளவய்த்த திரு
8 த ான்தா விளக்கு இரண்டு இரண்டி ால்
9 ஆடு ... இது பந்மாநேச்வர ர
10
ளை
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குறிப்பு: சிவப்பு எழுத்துகள் கிரந்தம்.
விளக்கம்: மற்ற கல்தவட்டுகளினின்றும் இக்கல்தவட்டு மாறுபட்டுள்ளது.
இராசராசனின் தமய்க்கீர்த்தியில் காணப்தபறும் “காந்தளூர்ச் சாளல கலமறுத்தருளிய”
நிகழ்வு இக்கல்தவட்டில் முதல் வரியில் அளமந்துள்ளது. இக்குறிப்பு
தசய்திக்கட்டுளரயில் குறிக்கப்படவில்ளல. ஆட்சியாண்டு 12 என்பது ஓரளவு
புலப்படுகிறது. இக்கல்தவட்டிலும் தசால்லின் இறுதியில் “ய்” என்னும்
தமய்தயழுத்து கூடுதலாக எழுதப்பட்டுள்ளது. ”தபண்ளணய்” (வரி 4, “ளவய்த்த”
(வரி 7) ஆகியை சான்று. இக்கல்தவட்டில் நகாயிலின் தபயர் திருக்குராங்நகாயில்
எை உள்ளது. நமநல மற்தறாரு கல்தவட்டில், தசய்திக் கட்டுளரப்படி இளறவரின்
தபயர் “திருக்குரால் ஆள்வார்” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாறுபாடு
குறிப்பிடத்தக்கது. இளறவளைக் குறிக்கும் “மோநதவர்” என்னும் வடதசால்
இங்குப் பிளழயாக “மாேநதவர்” எை எழுதப்பட்டுள்ளது.
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ததாடர்பு: துளர.சுந்தரம், கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், நகாளவ.
doraisundaram18@gmail.com, அளலநபசி : 9444939156.

18

4. ககாறுக்லக
பற்றிய கல்க

—ம

ரட்வைசு
ீ

ரர் வகாயிைின் அடிலமகள்

ட்டு

ாத்திரி சிறீதரன்

40 குடும்பத்து 105 அடிமமகள் பற்றிய கல்சவட்டு:
ாளக மாவட்டம், மயிலாடுதுளற வட்டம், தகாறுக்ளக என்னும் நதவாரப்
பாடல் தபற்ற தலம். இங்குள்ள வீரட்நடசுவரர் நகாயில் மகாமண்டபம் வடக்கு சுவர்
கல்தவட்டு. இது மூன்றாம் இராசராசனின் 19 ஆவது ஆட்சி ஆண்டில் (கி.பி. 1235)
தவட்டிய கல்தவட்டு என்பது எழுத்தளமதியால் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக அடிளமகளாகக் நகாவிலுக்கும் தனி
ஆள்களுக்கும் விற்றுக் தகாண்ட தசய்தி உள்ளது. இவர்களுக்குள்ள உறவுமுளறயும்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் கடன்வாங்கித் திருப்பி தசலுத்த முடியாமல்
ஓட்டாண்டி (திவால்) ஆகி அடிளமதசய்வாராக ஆைார்களா? அல்லது சாதி நீக்கி
ஊராரால் ஒதுக்கப்பட்டு அடிளமயாக வந்தார்களா? அல்லது ஏநதனும் ந ர்த்திக்கடன்
தசலுத்த அடிளம ஆைார்களா? அல்லது நகாவில் சலுளக ஒன்ளறப் தபற அடிளம
ஆைார்களா? இப்படி எந்த முடிவும் தகாள்வதற்கு இடம் தரும்படியாக கல்தவட்டில்
எந்த ஒரு துப்பும் இல்ளல. சிலர் இளறவனுக்கு அடிளமயாய் தாநம
ஒப்புக்தகாண்டவர், விளலக்கு விற்றுக் தகாண்ட அடிளமகள் சிலர், இன்னும் சிலர்
விளலக்கு வாங்கி தாைம் தகாடுக்கப்பட்ட அடிளமகள்.
இதற்கும் முற்பட்ட இரண்டாம் இராசாதிராசன், மூன்றாம் குநலாத்துங்கன்
காலத்தில் அடிளமயாநைாரும் இக்கல்தவட்டின் பிற்பகுதியில் குறிக்கப்படுகின்றைர்.
விந்ளதயாக இந்த அடிளமகளின் தபயர்களள உற்று ந ாக்கும் நபாதும்; இதில்
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குறிக்கப்பட்டுள்ள அகமுளடயாள் என்ற பிராமணர் வீட்டில் புழங்கும் தசால்ளலயும்
ந ாக்க இந்த அடிளமகள் பலரும் பிராமண குடும்பத்தவர் என்று ததரிகின்றது. சில
அரசுகுடிநயார் தபயரும் இடம்தபறுகின்றது. இளணப்பில் உள்ள 2/1994 கல்தவட்டின்
இறுதியில் சில பிராமணர்கள் ளகதயாப்பம் இட்டுள்ளைர். அளதக் தகாண்டு
இவர்கள் பிராமணர் எை முடிவுகட்டப் பட்டது. கல்தவட்டு பாடத்ளதப் படிக்கும்
முன் அதன் கீநழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வரிக்குவரி விளக்கத்ளதப் படித்தால் இதன்
தபாருளள ன்றாகத் ததரிந்து தகாள்ளலாம். பின்பு கல்தவட்டு பாடத்ளதப் படித்தால்
எளிதாகப் தபாருள் புரியும்.
கல்சவட்டு பாடம்:
1. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ திரிபுவைச் சக்கரவத்திகள் ஸ்ரீஇராஜராஜ நதவற்கு யாண்டு
பத்ததான்பதாவது விருதராஜ பயங்கர [வள ாட்டுக்] குறுக்ளக ாட்டுத் திருக்குறுக்ளக
உளடயார் திருவீரட்டாைமு[ளட]யார் மூலபிருத்தியராை சண்நடசுர நதவ[ற்]கு
[திருவாய்தமாழிந்]தருளிை திருமுகப்படி தபற்ற அடிளமக்கும் பலர் பக்கலும்
விளலதகாண்ட அடிளமக்கும் தாைத்தால் தபற்ற அடிளமக்கும் கல்தவட்டிைபடி
திருமுகப்படி ஆழ்வாரடிளமயாய் தபற்ற ஆச்சபிடாரன், இவன் அகமுளடயாள்
நசாழி. இவன் மகன் எழுவடியான் இவந் தம்பி நதவன் இவன் தம்பி திருதவண்காடு
ளடயான் இவந் தம்பி வள்
2. ளல். இந்த ஆச்சபிடாரன் மகள் ஆளுளடயாள். இவள் மகன் திருதவண்
காடுளடயாந் இவந் தம்பி மணவாளன். இவந் தங்ளக ஆண்ட ங்ளக இவள் தங்ளக
தசல்வம். வீரவிந ாத நவளான் இவந் தம்பி சிங்க பிரான். இவன் தங்ளக
மண்ளடயாண்டி அழ[கி]யாந் மகந் வ _ _ _ [த]ங்ளக தசல்வம். இவள் மகன்
தபருமாள். இவன் தங்ளக ஆண்டாள். சிவசரணத்தின் அகமுளடயாள் மண்ளட இவள்
மகந் தபருங்காடந் இவந் தம்பி நவங்கடம் இவந்தம்பி வள்ளல் இவந் தங்ளக
தபற்றாள். இவள் _ _ _ உளடயாந் இவன் தங்ளக தபரியாள். இந்தப் தபருங்காடந்
சிறிய தாய் ஆழ்வா ங்ளக. இவள் மகந் வளடயாந் இவந்தம்பி தபருமாள். இவந்
தங்ளக தபரியாள். இவள் மகள் ஆண்டாள் இ
3. ப்தபரியான் தங்ளக தசல்வம். இவள் ம[க்]கள் உளமயாண்டாள் சீநவதவைப்
தபருமாள் ங்ளக. இச்தசல்வத்தின் தங்ளக தபாற்சாத்தி. தாழஞ்நசரிக் கம்பந்
மருமகன் திருவீரட்டாைமுளடயான். நகாவிந்தன் ஆச்சபிடாரன் உடப்பிறந்தாள்
ாராயணி. இவள் மகள் தசல்வம். இவள் மகந் திருதவண் காடுளடயாந். இவந்தம்பி
தசல்வந் இவந்தம்[பி உய்]யவந்தாந் இவந் தம்பி இருள்நீக்கி. கவிணி உத்தம நசாழந்
சூரிய நதவர் தா ம் பண்ணி[ைநப]ர், ஆடவலாந் தகாத்தில் தசல்வி. இவள் மக்கள்
இவள் தங்ளக தபற்றாள் தகாத்து. இவள் தங்ளக திருச் சிற்றம்பல முளடயாள்.
சளடயன் அகமுளடயாள் தசல்லதகாத்து. தவண்ளணக் கூத்தந் அகமுளடயாள்
தபருங்காடி. மகந் நகாவிஞ்சி தகாத்து இவள் தங்[ளக] மந்றமுளடயாள் தகாத்து. இவ
4. ள் தம்பி திருச்சிற்றம்பலமுளடயாந். ாற்பத்ததண்ணாயிரம் பிச்சந் அகமுளடயாள்
ங்ளக தகாத்து. சந்திரந் அ[க]முளடயாள் திருவிந் தகாத்து. கீர்த்தி ாராயணஞ் சிங்கப்
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பிராந் பக்கல் தா த்தால் தபற்ற சந்திரநசகர திருதவண்காட்டு ங்ளக. இவள் மகந்
நசாறுளடயான் இவன் தங்ளக தபற்றாள். கவிணியன் சூரியநதவந் ததைணாமூர்த்தி
பக்கல் விளல தகாண்டுளடய தபருங்காடைந் தகங்ளக இவன் மகந் திருச்சிற்றம்பல
முளடயாந் தபருங்காடி பாரத்துவாஜி. தில்ளல ாகந் தபரிய ம்பி பக்கல்
தகாண்டுளடய வீரட்டந் தசாறி. இவள் மகந் பிடாரந் தவுமியந் தவண்காடு நதவந்.
நசாமாசி _ _ _ மா[றனும்], கண்ணுவ ந் கருமாணிக்கம் சீரிளங்
5. நகா பட்டநும் பக்கல் தகாண்ட வீரட்டந் தபற்றாள். கவிணியந் சூரிய நதவந்
திருச்சிற்றம்பல முளடயாந் பக்கல் விளல தகாண்ட தபருங்காடந் நசாறுளடயான்.
தவுமியந் தவண்காடு நதவந், திருச்சிற்றம்பல முளடயாந் பட்டநசாமாசியார் பக்கல்
தகாண்ட தத்தபட்டன் திரு. இவள் மகந் அற்ப சந்நதாஷி வீரட்டந் இவந் தங்ளக
ஆண்டளம. பிரமநதச ராஜராஜச் சருப்நபதி மங்கலத்து பாரத்துவாஜி
திருவிக்கிரமனும், இவந் தம்பி உ[மா சகி]தந் திருச்சிற்றம்பல முளடயானும் பக்கல்
தகாண்டுளடய கூத்தாடி சூற்றிய நதவி இவள் மகள் மண்ளடயாண்டி. இவள் தம்பி
கண்ணந் இவள் தங்ளக
6. தபற்றாள். இவந்தம்பி இராம நதவந். இவந் தங்ளக உளமயாண்டாள் இவள் தம்பி
திரு ட்டப் தபருமான். தபற்ற நகாவில் நசாழ விழுப்பளரயன் பக்கல் தகாண்ட
நகசவந் சீ _ _ _ _. இவன் மகந் தபற்றாந் நகசவந் நவதம் உளடய பிரான். இவன் தங்ளக
அளவயம் புக்காள் இ _ _ _ _ கள் கூத்தாடி ங்ளக. இவன் தங்ளக _ _ _ க்குடுத்தி.
திருமங்கலத்து அரயந் அரயந் ாகந் பிள்ளளயாழ்வாந் ா குநலாத்துங்க நசாழக்
தகணியாத ராயர் பக்கல் விளல தகாண்ட அரயந் உளடயாண்டி. இவள் மகள்
அம்மச்சி. நித்தந் திருவடியும், நித்தந் சிங்கனூரானும் பக்கல் நகாயில் தகாண்டு இவன்
பக்க
7. ல் தபற்ற நித்தந் ைம்பி. இவந் தம்பி சிங்கப்பிரான். தவுமியந் தவண்காடு நதவந்,
ஆதித்த நதவந் பக்கல் தகாண்ட வீரட்டந் நசாறுளடயாள். இவள் மகள் ளாசு
பாரத்துவாசி. இரவிதாஸந் சக்கரபாணி, பிராம்மணி வாழ்வி தாட்சானி பக்கல்
தகாண்ட பிராந்தக நதயந் ஸ்ரீகிருஷ்ணந். திரிபுவை சக்கரவத்திகள் ஸ்ரீ குநலாத்துங்க
நசாழ நதவற்கு யாண்டு ஒன்பதாவது கவினிய ாகனூர் ஆதி சண்நடசுர நதவர்கு விற்ற
அடியாள் ஆவாள். இவ்வூர் கவுணியன் சூரிய நதவன் திருச் சிற்றம்பல முளடயான்
பக்கல் விளல தகாண்டுளடய ாய் இத்நதவர் சிவ ாமத்து இக்கவிணியன் ாகனூரன்
சூற்றி தபருங்காடி பின்பு இவன் தபற்ற மகள் உ
8. ளடயள். இவன் தங்ளக தபரியாள். இவள் தம்பி சூற்றி. இவன் தங்ளக நசாறாண்டி.
இவன் தம்பி தியம்பகன்.இ தபண்களில் தபரியாள் மகன் சூற்றி. இஎவாண்ளட ாளில்
வரகூராை ஜயஸிம்ே குலகாலச் சருப்நபதி மங்கலத்து காஸ்யபந் தவநதவிசந் _ _ _ _
பட்ட ா அருமாரி ம்பி ஆதிசநணநடசுவர நதவற்க்கு விற்றுக் குடுத்த
அடிளமயாளாவாள் தபாற்ப்பா _ _ _ யும், இவள் மகள் உய்யவந்தாளும். இவள் தங்ளக
தசல்வமும் [கல்தவட்டு எண் 2] திரிபுவ ச் சக்கரவத்திகள் ஸ்ரீ ராஜாயிராஜ நதவற்கு
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யாண்டு ஏழாவது ாளில் விருதராஜ பயங்கர வள ாட்டுக் குறுக்ளக ாட்டு ஆற்றூரா
ராஜ ாராயணச் சருப்நபதி மங்கலத்து திருபுவை மாநதவிச்நசரி குரவிசிரிை வீரட்டந்
9. பிராமணி உய்ய வந்தாள் சாநி நகாமுத்தந் மகன் குரவி ாராயண பட்டள
முதுகண்ணாகக் தகாண்டு இவ்வுய்யவந்தாள் [சா]நி பக்கல் காசு 60 காசு அறுபதுக்கு
விளலதகாண்ட ங்ளக மகள் அம்ளமயாண்டாள். இவள் மகள் தபரியாண்டாள்
இவள் தங்ளக நித்த[கல்யா]ணப் பிச்சந் _ _ _ _ இவள் தங்ளக குளுந்தாள், இவ[ள்]
தங்ளக ைங்ளக. திரிபுவ ச் சக்கரவத்திகள் ஸ்ரீ குநலாத்துங்க நதவற்கு யாண்டு
பத்தாவது தசயங்தகாண்டு நசாழ வள ாட்டு விளள ாட்டு விளள கராை நித்த
விந ாதச் சருப்நபதி மங்கலத்துப் பாலாசிரி[ய]ந் இளளய சங்[கர]ச் சிவனும், இவந்
பிந்ந ா ாத்தளமயன் மகந் சிவந் சங்கரநும் பக்கல் பத்ததாந்பது காசுக்கு
விளலதகாண்ட [அடிளம] அளர
10. யா ாகமுளடயாள். இவள் மகள் நசாறுளடயாள் தசல்வி. இவள் மகள்
நசாறுளடயாள் சீநதவி ங்ளக. இவள் மகள் நசாறுளடயாள் ஆழ்வாந் ங் _ _ _ _ ள்
மகன் நசாறுளடயான் தபருங்காடன். இவன் மகன் நசாறுளடயாந் புற்றிடங்
தகாண்டான்.

ஆழ்வாரடிளம – இளறஅடிளம; அகமுளடயாள் – மளைவி (பிராமணர் வழக்கு);
பட்டன் – சமஸ்கிருத அறிஞைாை நவத பிராமணன்; நவளான் – அரசன், அரசமரபிைர்;
பிடாரன் – ஆசிரியர், மருத்துவர்; பக்கல் – சார்பாக, on behalf; சாநி – பிராமணப் தபண்
தபயர்ப் பின்தைாட்டு; முதுகண் – supervisor, caretaker, கங்காணி;
விளக்கம்: 1 - 2 வரிக்கு > பிராமணன் ஆச்சபிடாரன் குடும்பம் அவன் மகள் குடும்பம்
எை இரு குடும்பத்தில் நபரன், நபத்திகள் உட்பட 7 ஆடவர், 4 மகளிர் இளறவனுக்கு
தம்ளம அடிளம ஆக்கிைர். வீரவிந ாத நவளான் அரசகுடியிைர் ஆவார். இவரது
நபரன், நபத்திகள் உட்பட இரு குடும்பத்தில் 4 ஆடவர், 3 தபண்கள் தம்ளம
இளறவனுக்கு அடிளம ஆக்கிைர். பிராமணர் சிவசரணத்தின் நபரன் நபத்திகள்
உள்ளிட்ட 5 குடும்பத்து உறவிைர் 6 ஆடவர், 9 மகளிர் தம்ளம இளறவனுக்கு அடிளம
ஆக்கிைர்.
விளக்கம்: 3 – 4 வரிக்கு > 1 மருமகன். பிராமணர் ஆச்சபிடாரன் உடன்பிறந்தாள் நபரன்,
நபத்தி உட்பட 3 குடும்பத்து 5 ஆடவர் 2 மகளிர் தம்ளம இளறவனுக்கு அடிளம
ஆக்கிைர். சூரியநதவர் தாைமாகக் தகாடுத்த அடிளமகள், தகாத்தில் தசல்வி
குடும்பத்தில் 3 மகளிர். சளடயன் மளைவி ஒருத்தி. தவண்ளணக் கூத்தன் 2
குடும்பத்தில் 2 ஆடவர், 2 மகளிர். ாற்பத்ததண்ணாயிரம் பிச்சன் மளைவி
குடும்பத்தில் இருவர். சந்திரன் குடும்பத்தில் மளைவி ஒருத்தி. சிங்கப் பிராந் சார்பாக
ஒரு குடும்பத்து 1 ஆண், 2 மகளிர் தாைமாகத் தரப்பட்டைர். தக்ஷிணாமூர்த்தி சார்பாக
விளல தகாடுத்துப் தபற்ற ஒரு குடும்பத்துப் பிராமண அடிளமகள் 2 ஆடவர்.
தபரிய ம்பி சார்பாக விளலக்குப் தபற்ற அடிளம ஒரு குடும்பத்து 1 ஆண், 1 தபண்.

22

விளக்கம்: 5 -6 வரிகள் > நசாமாசி & கண்ணுவந் ஆகிய இருவர் சார்பாக விளலக்கு
வாங்கிய ஒரு குடும்பத்து அடிளம 1 ஆண். கவிணியன் விளலயால் தகாண்ட ஒரு
குடும்பத்து அடிளம 1 ஆண். பட்டநசாமாசியார் சார்பாக விளலக்குப் தபற்ற ஒரு
குடும்பத்துப் பிராமண அடிளமகள் 2 ஆடவர், 1 மகளிர். பிராமணர் திருவிக்கிரமன்,
தம்பி உமாசகிதன் இருவர் சார்பில் ஒரு குடும்பத்து 4 ஆடவர், 3 மகளிர் விளலக்கு
வாங்கப்பட்டைர். அரசகுடி விழுப்பளரயன் விளலயாகக் தகாண்ட 2 குடும்பத்து
அடிளமகள் 3 ஆடவர், 2 மகளிர். அரசகுடி அரயன் பிள்ளளயாழ்வான் ஒரு
அரசகுடும்பத்து அடிளமகளாை 2 தபண்ளண விளலக்கு வாங்கிைான்.
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விளக்கம்: 7 – 8 வரிகள் > நித்தன்திருவடி & சிங்கனூரன் இந்த இருவர் சார்பாக நகாயில்
தபற்ற அடிளமகள் ஒரு குடும்பத்து 2 ஆண்கள். தவுமியன் & ஆதித்தன் இந்த இருவர்
சார்பாக தபற்ற அடிளம ஒரு பிராமண குடும்பத்து 2 தபண்கள். சக்கரபாணி &
பிராம்மணி என்ற பிராமணர் சார்பாக 1 குடும்பத்து அடிளம 1 ஆண். இதற்கு முன்பு
மூன்றாம் குநலாத்துங்கன் 9 ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் (கி.பி.1187) விளலக்கு வாங்கி
இளறவனுக்கு உரிளமயாக்கி விடப் பட்டவர் குறிக்கப்படுகின்றைர். ாகனூர்
கவுணியன் ஒரு குடும்பத்து ஒரு தபண்ளண இளறவனுக்காக விற்றான். சூரியநதவன்
சார்பாக தபற்ற அடிளம 2 குடும்பத்து 5 ஆடவர், 2 மகளிர் ஆவர். அருமாரி ம்பி
இளறவனுக்கு விற்றுக் தகாடுத்த அடிளம 1 குடும்பத்து 3 மகளிர் ஆவர்.
விளக்கம்: 9 – 10 வரிகள் > இரண்டாம் இராசராசனின் 7 ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் (கி.பி.
1153) பிராமணி சாநி சார்பாக நகாவிலுக்குத் தாைமளிக்க அவள் மகன்
நமற்பார்ளவயில் 1 குடும்பத்து 5 மகளிர் 60 காசுக்கு வாங்கப்பட்டைர். மூன்றாம்
குநலாத்துங்கன் 10 ஆம் ஆட்சி ஆண்டில் (கி.பி. 1188) பாலாசிரியன் & சங்கரசிவன்
சார்பில் 19 காசுக்கு 3 குடும்பத்து 2 ஆடவர், 3 மகளிர் விளலக்கு வாங்கப்பட்டு
நகாவிலுக்குத் தாைமாகக் தகாடுக்கப்பட்டைர்.
ஆக ான்கு தவவ்நவறு காலங்களில் மூன்று நவந்தர் ஆட்சியில் 40 குடும்பத்து 48
ஆடவர், 57 மகளிர் எை 105 அடிளமகள் நகாவிலுக்கு தம்ளமத் தாநம தாைமாகத்
தந்தும், பிறரால் பணம் தகாடுத்து வாங்கப் தபற்று நகாவிலுக்குத் தாைமாகத்
தரப்பட்டவர்களும் ஆவர். இந்த அடிளமத்தைம் ஏநதா ஒரு ம்பிக்ளகயின் காரணமாக
டந்நதறியதாகநவ நதான்றுகிறது. எண்ணிப் பார்க்ளகயில் சிறுபிள்ளள
விளளயாட்டாகநவ உணரமுடிகிறது. ஆைால் பலரும் இக்கல்தவட்டுகளளப்
பலவராகப் புரிந்துதகாண்டு திட்டிதீர்த்து தவறுப்ளப உமிழ்கிறார்கள்.

பார்ளவ நூல்: தமிழ் ாட்டுக் கல்தவட்டுகள், பக். 202-205, 2004, தமிழ் ாடு அரசு
ததால்லியல் துளற தவளியீடு, எழும்பூர், தசன்ளை – 8.

ததாடர்பு: நசசாத்திரி சிறீதரன் - Seshadri Sridharan (sseshadri69@gmail.com)
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5. கைம்பூர் பகுதியில் கதால்ைியல் தையங்கள்

— துமர.சுந்தரம்
முன்னுமர:
சத்தியமங்கலத்ளதச் நசர்ந்த தர்மராஜ் அவர்கள் ஒரு ாளிதழ் தசய்தியாளர்.
தசய்திகளுக்காக ஆங்காங்நக பயணம் தசய்துதகாண்டிருப்பவர். அவர் புதிய
இடங்கள், புதிய காட்சிகள் என்று நதடும் பயணங்களில் சத்திளயச் சுற்றியுள்ள
மளலக்கிராமங்களுக்கும் அவ்வப்நபாது பயணம் நமற்தகாள்வது வழக்கம். அது
நபான்ற ஒரு பயணத்தில், சத்தியமங்கலம் பகுதியில் உள்ள கடம்பூர்
மளலக்கிராமத்தில் டுகற்கள் சிலவற்ளறப் பார்த்ததாகவும், வாய்ப்பிருந்தால் வந்து
பாருங்கள் எைவும் கூறியிருந்தார். சத்திப்பகுதியில் ஏற்தகைநவ அறிமுகமாயிருந்த
ண்பர் இராமசாமி அவர்களும் கடம்பூர் தசல்ல ஆர்வம் காட்டியிருந்தார். ாங்கள்
மூவரும் முன்ைநர, 2016-ஆம் ஆண்டு சில ண்பர்களுடன், நீரில் மூழ்கிய டணாயக்கன்
நகாட்ளடக் நகாயிளல – நீர் வற்றியதால் - தவளிநய ததரிந்த நிளலயில் தசன்று
பார்த்திருக்கிநறாம். தற்நபாது ாங்கள் மூவரும் இளணந்து கடம்பூர் தசல்ல
முடிவாயிற்று.
மமலச் ாமலயில் பயணம்:
10-12-2018 அன்று பயணம் ததாடங்கியது. நகாளவயிலிருந்து புறப்பட்டு
இரண்டு மணி ந ரப்பயணத்தில் சத்தி-அத்தாணி சாளலயில் அளமந்த, ” ால் நராடு”
என்று மக்கள் நபச்சு வழக்கில் குறிப்பிடும் சாளலக் கூடளல அளடந்நதன்.
தமிழகத்தின் நீண்ட சாளலகளில் ஆங்காங்நக ான்கு சாளலகள் இளணயும் (அல்லது
பிரியும்) இடங்கள் உண்டு. சாளலகள் இளணவதால் கூட்டுச் சாளல எை அளழப்பது
தபாருத்தமாயிருக்கும். ஆைால், ாட்டுப்புற மக்களும் தற்காலத்நத சாளல, வழி
ஆகிய தமிழ்ச் தசாற்களளப் பயன்படுத்தாது “நராடு” என்னும் ஆங்கிலச்
தசால்ளலநய பயன்படுத்தப் பழகிவிட்டைர். எைநவ, கூட்டுச் சாளல, மக்கள்
வழக்கில் ால் நராடு என்றும் சிற்சில ஊர்களில் கூட்டு நராடு என்றும்
அளழக்கப்படுகிறது. காளல பத்து மணி அளவில் ான் கூட்டுச் சாளலளய
அளடயும்நபாது ண்பர்கள் இருவரும் அங்கு வந்திருந்தைர்.
பயணம் மகிழுந்தில். கூட்டுச் சாளலயில் ஒரு சாளல கடம்பூர் ந ாக்கிச்
தசல்கிறது. கடம்பூர், சத்திளய அடுத்துள்ள மளலத்ததாடரில் அளமந்த ஒரு கிராமம்.
எைநவ, கூட்டுச் சாளலயிலிருந்து சற்றுத் ததாளலவுப் பயணத்தில் மளலச்சாளல
ததாடங்கியது. காளல பத்து மணி ஆகியிருந்த நபாதும் அன்று தவயில் இல்ளல.
தமலிதாை பனி மூட்டம், வளளவாை சாளல, ஒரு பக்கம் - மளலப்பாளறகளள
உளடத்துச் சாளல அளமத்திருந்ததால் - பாளறச்சுவர், மறுபக்கம் மரங்கள் அடர்ந்த
மளலச் சரிவு எை மளலப்பாளதகளுக்நக உரிய காட்சி அழகுகள். குளிர்ந்த காற்று.
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சமதவளியில் கரங்களுக்நக உரிய கட்டிடக்குவியல்கள், மரங்களள இழந்த
தமாட்ளடச் சாளலகள், சாளலகளில் ஊரும் ஊர்திகளின் குவியல்கள், அளவ
தவளிப்படுத்தும் மாசுப்புளக, டந்து தசல்லும் மனிதர் வாைத்ளத அண்ணாந்து ஒரு
முளறநயனும் பார்க்க இயலாதவாறு ம் பார்ளவளய எதிரில் சாளலயில் நிளல
குத்தளவக்கும் சாளலப் நபாக்குவரத்தின் த ருக்கடி எைப் பலவும் ம்ளமச் சூழ்ந்து
டத்தும் தாக்குதல்களிலிருந்து விடுபட்டு எங்நகா புதியததாரு உலகுக்கு
வந்திருக்கிநறாம் என்ற உணர்வு அந்த மளலச்சாளலப் பயணத்தில் ஏற்பட்டது.

மல்லியம்மன் மகாயில்:
கூட்டுச்சாளலயிலிருந்து அளர மணிப் பயணத்தில் ாங்கள் நசர்ந்த இடம்
மல்லியம்மன் நகாயில். சாளலயின் மளலச் சுவர்ப்பக்கம் பாளறச் சரிவில் கூளரயுடன்
கூடிய ஒரு சிறிய அளறதான் மல்லியம்மன் நகாயில். நகாயிளல ஒட்டிப்
பாளறக்கற்களால் அளமந்த, மளழக்காலங்களில் மட்டுநம அருவியாகத்
நதாற்றமளிக்கும் நீர் வழிந்நதாடும் பாளத. அண்ளமயில் தபய்த
தபருமளழயின்நபாது காட்டருவி நீர், நகாயிளல மூடியவண்ணம்
பாய்ந்நதாடியுள்ளது என்றார் ாளிதழ் ண்பர்.
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நமநல ததாடரவிருக்கும் மளலச் சாளலப்பயணத்துக்கு முன்ைர் இந்த
அம்மளை வணங்கிநய ஊர்திகள் தசல்வது வழக்கம். ஒவ்தவாரு மளலச் சாளலயிலும்
இவ்வளகயாை சிறு ததய்வங்களின் நகாயில்களளக் காணலாம். மல்லியம்மன்,
காடுளற தாய்த் ததய்வத்தின் ஒரு வடிவம். ாட்டார் வழக்கிலும், பழங்குடிகள்,
காடுவாழ் குடிகள் ஆகிநயார் மரபிலும் வந்த வழிபாட்டுத் ததாடதரச்சங்கநள இது
நபான்ற சிறு ததய்வக் நகாயில்கள். மக்கள் ம்பிக்ளகயில் இத்ததய்வங்கள் காவல்
ததய்வங்கள்; இத்ததய்வங்களின் மீது பல்நவறு புளைவுகள் சாத்தப்படுகின்றை.
நகாபால் என்னும் தபயருளடய நகாயில் பூளசயாளர் – ஓர் இளளஞர் மல்லியம்மளைப் பற்றிச் தசால்லத் ததாடங்கிைார். இந்த மளலத்ததாடரில் நமநல
இரண்டு மளல அடுக்குகளின் உச்சிளயக் கடந்து தசன்றால் மல்லியம்மன் துர்கம்
என்னும் ஓரிடம் உள்ளது. அங்கு இயற்ளகயின் வியப்புக்குரிய பல கூறுகளும்,
காட்சிகளும் உள்ளைவாம். குளககள், சுருங்ளககள் மட்டுமல்லாது, ததால்லியல்
ததாடர்பாை நவறு சிலவும் இருப்பதாக அவர் கூறியது மிகுந்த வியப்ளப அளித்தது.
ஒரு நவளள, கற்கால மக்களின் வாழ்விடங்களும், பாளற ஓவியங்களும் அங்கிருக்கக்
கூடும். ஆங்கிநலயர் காலத்துத் தடயங்களும் அங்கிருப்பதாக அவர் கூறிைார்.
நகாயிலுக்கு எதிரில் ஆங்காங்நக குரங்குகள். பயணம் தசல்நவார் அவற்றுக்குப்
பல தின்பண்டங்களளக் தகாடுத்துப் பழக்கியதால், அளவ எதிர்பார்ப்நபாடு
ஊர்திகளின் அருகில் வர முயல்வளதக் கண்நடாம்.
கடம்பூர்:
நமற்தகாண்டு இருபது நிமிடப்பயணத்தில் கடம்பூர் மளலக்கிராமத்ளத
அளடந்நதாம். கடம்பூளரச் சுற்றிலும் பல கிராமங்கள் உள்ளை. பசவணபுரம்,
மாக்கம்பாளளயம், குன்றி, குத்தியாலத்தூர் ஆகியை ஒரு சில ஊர்ப்தபயர்கள். இளவ
அளைத்தும், கடம்பூர் உட்படக் குத்தியாலத்தூர் ஊராட்சிளயச் நசர்ந்தளவ. கடம்பூரில்,
அரசு மருத்துவ மளை, வைச் சரக அலுவலகம் ஆகியளவ உள்ளை. கடம்பூளர
அளடந்ததும் நபருந்து நிளலயத்ளதக் கடந்து, களடத்ததரு நபால விளங்கிய
சாளலயில் எங்களள இறங்கச் தசால்லிய ாளிதழ் ண்பர், அருநக ஒரு டுகல் சிற்பம்
உள்ளதாகக் கூறிைார்.
கடம்பூர் புலி குத்தி நடுகல்:
ண்பர் காட்டிய இடத்தில் சாளலயிலிருந்து நமட்டுப்பாங்காக ஒரு மண்பாளத
உயர்ந்து தசன்றது. அதில் சற்று ஏறிச்தசன்றதும், புதரும் தசடியுமாய் இருந்த ஓரிடம்.
ததன்ளை மரம் ஒன்ளற ஒட்டிக் கற்களள அடுக்கிச் சிறிய நமளட நபாலாக்கி
ளவத்திருந்தைர். அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்ட ஒரு பலளகக் கல் காணப்பட்டது.
த ருங்கிச் தசன்று, கல்ளலச் சுற்றிலும் இருந்த சிறு தசடிகளளக் களளந்நதாம். அது
ஒரு மூன்றடுக்கு தகாண்ட டுகல். புலிகுத்திக்கல் என்று தகாங்குப்பகுதியில்
அளழக்கப்படும் வீரக்கல். தபரும்பாலும், ஒற்ளறக்கல் முழுதுநம புலிளய வீரன்
குத்துவது நபான்ற சிற்பக்காட்சி இருக்கும். சிற்சில இடங்களில், பலளகக் கல்லாைது
மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்தவாரு பிரிவிலும் ஒவ்தவாரு புளடப்புச்
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சிற்பமாக மூன்று சிற்பங்களளக் தகாண்டிருக்கும். இவ்வளக டுகற்கள், அடுக்கு
நிளல டுகல் என்றளழக்கப்படும். அருகில் தசன்று ஒளிப்படம்
எடுத்துக்தகாண்நடாம்.

முதல் அடுக்கில், வீரன் ஒருவன் தன் வலக்ளகயால் நீண்ட வாளிளைப் புலியின்
த ஞ்சுப்பகுதியில் பாய்ச்சியவாறு காணப்படுகிறான். அவனுளடய இடக்ளக,
புலியின் வாய்ப்பகுதியில் காணப்படுகிறது. தபரும்பாலாை புலிகுத்திக் கற்களில்
காணப்படும் அளமப்நப இது. இடக்ளகயில் உள்ள குறுவாளிளைப் புலியின்
வாய்ப்பகுதியில் தசலுத்தியது நபால் அளமந்திருக்கும். இச் சிற்பத்தில் ளகயின்
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வடிவம், குறுவாளின் வடிவம் ஆகியளவ ததளிவாகப் புலப்படவில்ளல. சிற்பம்
ந ர்த்தியாகவும், நுண்ளமயாகவும் வடிக்கப்படாதநத காரணம். புலியின் வால்
நிமிர்ந்த நிளலயில் உள்ளது. வீரனின் அருகில் அவைது மளைவியின் சிற்பம்
வடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவள் தன் ளகயில் ஒரு மதுக்குடுளவளய ளவத்திருக்கிறாள்.
இருவருநம தளலயின் வலப்புறத்தில் தகாண்ளட முடிந்திருக்கின்றைர். இருவர்
ளககளிலும் வளளகள் காணப்படுகின்றை. கண், மூக்கு ஆகியளவ தடித்துச்
தசதுக்கப்பட்டுள்ளை. இந்த முதல் அடுக்கு முழுதும் மண்ணும் சாணமும்
பற்றுப்நபால் படிந்துவிட்டதால் சிற்ப நுணுக்கங்களளப் பார்க்கக் கூடவில்ளல.
இருவரின் ஆளட அளமப்புப் புலப்படவில்ளல.
அடுத்த (இரண்டாம்) அடுக்கில் மூன்று தபண்ணுருவங்கள்
தசதுக்கப்பட்டுள்ளை. அடுக்கு நிளல டுகல் எழுப்பும் மரபுப்படி,
இப்தபண்ணுருவங்கள் நதவநலாகப் தபண்டிளரக் குறிப்பை. அதாவது, இறந்து பட்ட
வீரளைத் நதவ மகளிர் நதவர் உலகுக்கு அளழத்துச் தசல்வளதக் குறிக்கும் குறியீடு.
இந்த அடுக்கிலும் சற்நற மண்ணும் சாணமும் படர்ந்திருந்தாலும், சிற்ப உருவங்களில்
ஆளட அளமப்பு காணப்படுகிறது. மூன்று தபண்டிரும் தம் இரு ளககளளயும்
உயர்த்திய நிளலயில் ளவத்திருக்கிறார்கள். மூவருநம, வலப்புறமாகக் தகாண்ளட
முடிந்துள்ளைர்.
மூன்றாம் அடுக்கில், டுவில் சிவலிங்கமும், சிவலிங்கத்தின் ஒருபுறம் ந்தி
உருவமும், மறு புறம் சிவலிங்கத்ளத வணங்கிய நிளலயில் உள்ள டுகல் வீரனின்
உருவமும் தசதுக்கப்பட்டுள்ளை. இந்தக் காட்சி, வீரன் சிவபதவி அளடந்தளதக்
குறிக்கும் குறியீடு. பிளறநிலவின் உருவமும் கதிரவளைக் குறிக்கும் முழு வட்ட
உருவமும் தசதுக்கப்பட்டிருந்தை. நிலவும் கதிரும் உள்ளவளர இந்த நிளைவு வீரக்கல்
பாதுகாக்கப்படநவண்டும் என்னும் கருத்ளதக் குறிப்பது. கல்தவட்டுகளில்
“சந்திராதித்தவளர” என்று எழுதப்படும் அநத மரபு.
கல்கடம்பூர் - நடுகற்சிற்பம்:
அடுத்து, ாளிதழ் ண்பர் எங்களள அளழத்துச் தசன்றது கல்கடம்பூர் என்னும்
பகுதி. கடம்பூளர ஒட்டியுள்ள புறக்குடியிருப்புப் பகுதிநய கல்கடம்பூர். மிகுதியாை
ததாளலவு இல்ளல. சாளல மிகவும் சிளதந்திருந்தது. சாளலயின் இருபுறமும் விளள
நிலங்கள். அங்நக மருத்துவர் நதாட்டம் என்று மக்கள் அளழக்கும் ஒரு புன்பயிர்
நிலத்தருநக ண்பர் எங்களள நிறுத்தி, அந்தத் நதாட்டத்துக்குள் இருக்கும்
டுகல்ளலக் காட்டிைார். பக்கத்து நிலத்திதலல்லாம் நவலி இல்ளல. ஆைால் இந்தத்
நதாட்டத்தில் கற்றூண்களில் சுற்றிக் கட்டப்பட்ட முள் முடிச்சுகளுடன் கூடிய
கம்பிகளாலாை நவலி இருந்தது. டுகல் சிற்பம் சாளலயிலிருந்நத பார்ளவக்குத்
ததரிந்தாலும் ஒரு பலளகக் கல்லாக மட்டுநம நதாற்றமளித்தது. அதில் இருக்கும் சிற்ப
வடிவங்கள் புலைாகவில்ளல.
முள் கம்பிகளின் மீது கால் ளவத்து ஏற இயலாது. ஆைால் நதாட்டத்துக்குரியவர்
அந்நிலத்துக்குள் தசன்றுவர இரும்புக் கட்டளமப்பில் ஒரு தபரிய நுளழவு வழி (GATE)
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அளமத்திருந்தைர். அது பூட்டப்பட்டிருந்ததால், ண்பர் அதன் மீது ஏறி உள்நள
தசன்று தாம் மட்டும் ஒளிப்படம் எடுத்துவருவதாகக் கூறிைார். இன்தைாரு ண்பர்
உடல் லக்குளறவின் காரணமாக வண்டியிநலநய அமர்ந்துதகாண்டார். டுகல்
சிற்பத்ளத அண்ளமயில் பார்க்கநவண்டும் என்னும் ஆவலில், அகளவக்குரிய
இயலாளமளயப் தபாருட்படுத்தாது ான் கம்பிகளின் இளடநய கால்களள நுளழத்து
ஒருவாறு நமநல ஏறிக் கீழிறங்கிநைன். தசடிகளுக்கிளடயில் டந்து தசன்று
டுகல்ளலப் பார்ளவயிட்நடாம். ஒளிப்படம் எடுத்துக்தகாண்நடாம். டுகல், நவலிக்
காலாக இருந்த கல் தூணின்மீது சாய்த்து ளவக்கப்பட்டிருந்தது. கீநழ கடம்பூரில்
பார்த்த டுகல் நபாலநவ இதுவும் ஒரு மூன்றடுக்கு டுகல்லாகும். அநத அளமப்பு.
அதில் உள்ள சிற்பக்காட்சிகநள இதிலும்.
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பாட்டப்பன் ாமி:
கல்கடம்பூரிலிருந்து மீண்டும் கீநழ கடம்பூருக்குத் திரும்பும் வழியில்
கல்கடம்பூரின் ஊருக்குள் நுளழந்து தசல்லும் மற்தறாரு பாளதயில் தசன்நறாம். ஒரு
சிறிய திடல். ஊராட்சி ஒன்றியத் ததாடக்கப்பள்ளியின் அருகில் மரத்தடி நமளட
ஒன்று. நமளட நமல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த சிற்பம் கண்ணில் பட்டது. அருகில் தசன்று
பார்த்தால், அது ஒரு சிறிய நகாயில் அளமப்பாகக் காணப்பட்டது. ஒரு மரத்ளதச் சுற்றி,
ஓரிரு படிக்கட்டுகளுடன் அளமக்கப்பட்ட நமளட. நமளடயின் காளரப்பூச்சு மரத்தின்
அடிப்புறத்தில் இல்ளல. மரத்ளதச் சுற்றிலும் நிலத்ளத மண்நணாடு விட்டு
ளவத்துள்ளைர். மண்ணில் சிறு சிறு கற்களள அடுக்கி ளவத்துள்ளைர். இது நபான்ற
சிறு கற்களள அடுக்கி வழிபடும் இவற்ளறப் தபாட்டுசாமிகள் எைக் கிராமங்களில்
அளழப்பார்கள்.
சக்தி பிரகாஷ் என்பவர் தம் முக நூலில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டுள்ளார்:
”சகாங்குப் பகுதியில் சபருவாரியாை ஊர்களில் இன்றளவிலும் மக்களால்
வணங்கப்படும் ஒரு சதய்வம்தான் "சபாட்டு ாமி". இந்த சபாட்டு ாமி நமது
சதான்ம வழிபாடாை நடுகல் வழிபாட்டின் நீட்சியாகக் கருதலாம்.
சகாங்குப்பகுதிகளில் சபாட்டு ாமிமய ஊர் மந்மதயிலும், குலசதய்வக்
மகாவில்களிலும், பிள்மளயார் மாரியம்மன் மகாவில்களுக்கு நடுவிலும்,
நடுகற்களின் அருகிலும் காணலாம். சபாட்டு ாமிமய 1,3,5,7,9 எை வரிம யாக
கூர்மமயாை கற்கமள நட்டு வழிபடுவர் . சில இடங்களில் அதற்கு
சவள்மளயடித்தும் , சிவப்பு கருப்பு இட்டும் வழிபடுகின்றைர் . சபரும்பாலும்
தனிமமமட அமமத்து அதன்மீது மவக்கப்பட்டுள்ளது.”
தபாட்டுசாமிக் கற்களுக்கு டுவில், பலளகக் கல்லில் வடிக்கப்பட்ட புளடப்புச்
சிற்பம் ஒன்று காணப்பட்டது. ஆண் ஒருவரின் சிற்பம். மனித உருவத்தின்
அளவீடுகளும், சிற்ப அழகும் இன்றி வடிக்கப்பட்ட சிற்பம். முளறயாகச் சிற்ப
இலக்கணங்களள அறிந்திராத, ாட்டுப்புறக் ளகவிளையாளர் ஒருவர் வடித்த
சிற்பமாக இருத்தல்நவண்டும். முகத்ளத உள்ளடக்கிய தளலப்பகுதி தபரிதாகத்
நதாற்றமளித்தது. தளலப்பகுதியில் முடி இல்ளல. நீண்ட தசவிகள். மூடிய நிளலயில்
கண்கள். நமற்புறமாக வளளந்த தகாடுக்கு மீளச. கழுத்துக்குக் கீநழ, மாட்டு
வண்டியின் நுகத்தடிளய ஒத்த ந ர்நகாட்டு வடிவத்தில் நதாள்கள். நதாள்களின்
வடிவத்திநலநய முழங்ளககளும் நசர்ந்துள்ளை. நதாள்பகுதியிலிருந்து கீநழ
இறங்கும் முன் ளககள். இடக்ளக இடுப்புப் பகுதியில் ளவக்கப்பட்டுள்ளது. வலக்ளக
உடலின் மீது படாமல் ததாங்கும் நிளலயில் உள்ளது. மார்புப் பகுதியிலிருந்து கால்கள்
வளர சதுர வடிவம். கால்களின் இறுதியில் விரல்கநளாடு கூடிய பாதங்கள்
காணப்படவில்ளல.
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அருகிலிருந்த முதியவர் ஒருவளரக் நகட்டநபாது, இது பாட்டப்பன் சாமி
என்னும் தபயரில் ஊர் மக்களால் வழிபடப்படுகிறது என்று கூறிைார். கிராமக்நகாயில்
வழிபாட்டு மரபில், முனியப்பன், அய்யைார், நவடியப்பன் நபான்ற ாட்டார்
ததய்வங்களில் பாட்டப்பன் சாமியும் ஒன்று. ஈநராடு மாவட்டம், பவானி வட்டத்தில்
தசம்புலிச்சாம்பாளளயம், நசலம் மாவட்டம் மகுடஞ்சாவடி, ாமக்கல் மாவட்டம்,
இராசிபுரம் வட்டம், திம்ம ாயக்கன் பட்டி, ஈநராடு மாவட்டம் இலுப்பிலி ஆகிய
ஊர்களில் பாட்டப்பன் சாமி நகாயில்கள் உள்ளை. இவ்வழிபாடு, ாட்டார் மரபில்
முன்நைார் வழிபாட்டின் இன்தைாரு வடிவம் ஆகலாம்.
திடலின் ஓரத்தில் ஆங்காங்நக தபருங்கற்காலச் சின்ைங்களில் காணப்படும்
கற்கள் கிடந்தை. கடம்பூர்ப் பகுதி, தபருங்கற்காலத்துடன் ததாடர்புளடய இடம்
என்பதற்காை சான்றுத் தடயங்கள்.
குன்றி – அணில் நத்தம்:
கடம்பூரிலிருந்து இருபத்து மூன்று கல் ததாளலவில் உள்ள
மாக்கம்பாளளயத்தில் சில ததால்லியல் தடயங்களளப் பார்த்து வருவதுதான் அடுத்த
திட்டமாக இருந்தது. ஆைால், அவ்வூருக்கு மகிழுந்து நபான்ற வண்டிகள் தசல்ல
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இயலா. நமாசமாை மளலப்பாளத. ’ஜீப்’ வளக வண்டிகள் மட்டுநம தசல்ல இயலும்.
வாடளகப் பயணத்துக்குக் கிளடக்கும் ‘ஜீப்’ வண்டிகள் அன்று கிளடக்காததால்
அருகில் உள்ள குன்றி என்னும் மளலக்கிராமம் வளர தசன்று திரும்ப முடிவு தசய்து
எங்கள் பயணத்ளத மகிழுந்திநலநய ததாடர்ந்நதாம். இந்த மளலப்பாளதயும் சற்று
நமாசமாை பாளதநய. பாளத முழுக்க யாளைகள் டமாடும் பகுதிகள் நிளறயக்
குறுக்கிட்டை. தார்ச் சாளலயிலிருந்து இரு புறமும் பிரிந்து தசல்லும்
யாளைத்தடங்கள்.
ஒரு சில இடங்களில் நீர் நிளலகளும் அவற்ளறக் கடந்துள்ள யாளைத்
தடங்களும். பகல் ந ரநம ஆயினும், எந்த ந ரத்திலும் யாளைகள் குறுக்கிடும்
அச்சமாை சூழ்நிளல. ஆயினும், கடம்பூரிலிருந்து குன்றி மளலக்கிராமத்துக்குக் கிராம
மக்கள் இரு சக்கர வண்டிகளில், தபரும்பாலும் ஆண்கள் தனித்தும், சில சமயங்களில்
தம் துளணயருடன் நசர்ந்தும் தசன்ற வண்ணமாக இருந்தைர். யாளைகளள
எதிர்தகாள்தல் பலருக்கும் நிகழ்வதுண்டு. சற்றுத் ததாளலவிநலநய யாளைகளளக்
கண்டுவிட்டு அளமதியாக நின்று, யாளைகள் அகன்றதும் பயணத்ளதத் ததாடர்வளத
வழக்கமாகக் தகாள்கிறார்கள். ாளிதழ் ண்பர், தாம் ஒரு முளற, பத்தடித்
ததாளலவில் யாளைளயப் பார்த்து நின்று, யாளை அகன்றபின் நமநல பயணத்ளதத்
ததாடர்ந்த ஒரு நிகழ்ளவச் தசால்லும்நபாநத அச்சமாக இருந்தது. அந்த இடத்ளதயும்
காட்டிைார். சாளலளய ஒட்டிய நீர் நிளல.
யாளையின் இருப்ளப மக்கு உணர்த்தி அச்சம் நசர்க்கும் வளகயில், சாளலயில்
ஆங்காங்நக யாளைச் சாணம் காணப்பட்டது. அரவமற்ற சாளல. சாளலயின்
இருபுறமும் காடு. தனிளமயும், அளமதியும் அச்சத்ளத ஏற்படுத்திைாலும், விலங்குகள்
எவற்ளறயும் எதிர்தகாள்ளாதவளர, ம் பயணம் ம்ளம இழுத்துச் தசன்றது. குன்றி
மளலக்கிராமத்ளத அதன் எல்ளலயில் த ருங்கும்நபாநத ஓரிடத்தில் மூன்று ான்கு
இளளஞர்கள் தம் வண்டிளய நிறுத்திவிட்டுக் ளகப்நபசியில் நபசியவண்ணம்
இருப்பளதக் கண்டு வியந்நதாம். அந்த இடம், மளலப்பாளதயில் வருகின்ற காட்சி
முளை நபான்று, ளகப்நபசிகளின் இயக்கத்துக்காை அளல வீச்சு முளை என்றார்
ண்பர். காரணம், அந்த முளைக்கப்பால் ளகப்நபசிகள் இயங்கா. தமாத்தத்தில் குன்றி
கிராமத்துக்குள் தசன்றுவிட்டால் உலகத்ததாடர்பு இருக்காது. இயற்ளக மட்டுநம.
கரத்தின் இயல்பு வாழ்க்ளகயிலிருந்து விடுபட இளத விடுத்து நவறிடம் இல்ளல
எைலாம்.
குன்றியில் பழங்காலக் கிணறு:
குன்றியில் ஒரு பழங்காலக் கிணற்ளறக் காட்டிைார் ண்பர். ஆண்டு முழுதும்
வற்றாத ஊற்று நீளரக் தகாண்ட கிணறு. மிகுந்த வறட்சிக் காலத்திலும் நீர்
நிளறந்திருக்கும் கிணறு. குன்றி-அணில் த்தம் ஆகிய இரு தபயர்களளயும் நசர்த்நத
இந்தப் பகுதி அறியப்படுகிறது. ஊற்றுக் கிணற்றுக்கு அருகில் வீடளமத்து வாழும்
சிவபசவன் என்ற இளளஞர், ஊளர அடுத்துள்ள காட்டுக்குள் பல ததால்லியல்
தடயங்கள் இருப்பதாகக் கூறிைார். பின்தைாரு ாள் இங்கு வரநவண்டும். அணில்
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த்தத்தில் ஓராசிரியர் பள்ளி ஒன்றுள்ளது. மளலக்கிராம மக்கள் சிறிய அளவில்
நவளாண்ளமயில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். பயறு வளககள் பயிரிடப்படுகின்றை.
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ஆஞ் மநயர் சிற்பம்:
குன்றியிலிருந்து கடம்பூர் திரும்பும் வழியில், ஒரு தபரிய பாளறயில்
ஆஞ்சந யர் சிற்பம் புளடப்புருவமாகச் தசதுக்கப்பட்டிருந்தளதக் கண்நடாம். அதன்
முன்புறம் சில நவல்கள் டப்பட்டிருந்தை. விளக்குக்தகை ஒரு மாடமும் உள்ளது.
மக்கள் வழிபாட்டில் இச்சிற்பம் உள்ளது. ஆஞ்சந யர் தம் இடது ளகளய அபய
முத்திளரயில் தூக்கி ளவத்தவாறும், தம் வலது ளகயில் தசௌகந்தி மலளரத்
தாங்கிப்பிடித்தவாறும் காணப்படுகிறார். அவர்தம் வால், தளலக்கு நமல்
உயர்த்தப்பட்ட நிளலயில் உள்ளது. வாலின் நுனியில் மணி கட்டப்பட்டுள்ளது.
இவ்வளக அளமப்பு வியாசராஜர் எழுந்தருளிவித்த ஆஞ்சந யர் சிற்பங்களில்
காணப்படுகின்ற அளமப்பாகும்.
சபரும்பள்ளம் அமண:
கடம்பூரிலிருந்து திரும்பும் பயணத்தின்நபாது, மளலப்பாளதயில் பார்ளவ
முளை ஒன்றில் நின்று, கீநழ பள்ளத்தாக்கில் ததரிந்த தபரும்பள்ளம் அளணயின்
காட்சிளயக் கண்டு மகிழ்ந்நதாம்.
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சகாடிமவரியில் ஒரு கல்சவட்டு:
மளலப்பகுதிளய விட்டுக் கீநழ வந்தநபாது மாளலப்தபாழுதாகிவிட்டிருந்தது.
ண்பர் இராமசாமி அவர்கள், அருகில் தகாடிநவரி பத்ரகாளியம்மன் நகாயிலில் உள்ள
கல்தவட்ளடக் காண்பிப்பதாகச் தசால்லி அங்கு அளழத்துச் தசன்றார். தகாடிநவரி
என்னும் இவ்வூர் இங்குள்ள ஒரு தடுப்பளணக்குப் புகழ் தபற்றது. கி.பி. 12-ஆம்
நூற்றாண்டில் (கி.பி. 1125) ளமசூர்ப்பகுதியில் ஆட்சி தசய்த தஜயங்தகாண்ட நசாழ
தகாங்காழ்வான் என்னும் அரசைால் கட்டப்தபற்றது. கல்தவட்டுகளில் இவ்வூர்
”தகாடுநவலி” என்று அளழக்கப்தபறுகிறது. தகாடுநவலி என்னும் ஒரு தாவரம்
இங்கு மலிந்திருந்ததன் காரணமாக இப்தபயர் ஏற்பட்டதாக வரலாற்றாளர்கள்
கருதுகிறார்கள். தமிழ் ாடு சுற்றுலாத் துளறயின் இளணயதளத்தில் உள்ள குறிப்பு,
தகாடிநவரி என்னும் தபயர் “தகாடிவரி” என்னும் தபயர் அடிப்பளடயில்
அளமந்ததாகக் கூறுகிறது. "தகாடுவரி" என்பது புலிளயக் குறிக்கும் தமிழ்ச் தசால்;
தகாடிநவரிளயச் சூழ்ந்த வைப்பகுதியில் புலிகள் நிளறய இருப்பதன் காரணமாகக்
தகாடிவரி என்னும் தபயர் தபற்றுப் பின்ைர் தகாடிநவரி எை மருவியது.
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பத்ரகாளியம்மன் நகாயிலில் இருக்கும் கல்தவட்டு ஒரு தனிப்பலளகக் கல்லில்
தவட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கல், தளரயிநலநய நீண்ட காலம் கிடந்ததாலும், அதன்
நமற்பரப்பில் மக்கள் அமர்ந்ததாலும் நமற்பரப்பில் தபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துகள்
நதய்ந்துநபாயிை. இன்தைாரு பக்க எழுத்துகள் காணுமாறு உள்ளை. தற்சமயம்,
இக்கல்ளலக் கிடப்பு நிளலயிலிருந்து நமதலழுப்பி நிறுத்தியிருக்கிறார்கள்.
கல்தவட்டு எழுத்துகளின் மீது மாவு பூசிப் படித்நதாம்.
கல்சவட்டுப் பாடம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ . . . . .
2 [ஸம்வத்]ஸரத்து ஐற்பசி (மீ) . .
3 தியதி ஒடுவங்கா ாட்
4 டுக் தகாடுநவலி[யி]
5 ல் ஊரு[ம்] ஊராளிகளு
6 ம் எங்க ஊரில் தந்
7 திரத்தா(ர்) உளபய
8 ப்ரமாணம் பண்ணி
9 குடுத்த பரிசாவது
10 எங்கள் ஊரில் இரு
11 க்கு[ம்] ளகக்நகாள[ர்]க்கு
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விளக்கம்:
கல்தவட்டு அகராதியில் தந்திரத்தார் என்னும் தசால் இல்ளல. தந்திரம்
என்பதற்கு அருச்சளை அல்லது நகாயில் பூளச என்பதாகத் திருவாங்கூர்ப் பகுதியில்
உள்ள கல்தவட்டு வழக்கிலிருந்து அறிகிநறாம். தந்திரி என்பதற்குக் கல்தவட்டு
அகராதி, நசர ாட்டுக் நகாயில் பூசாரி என்று குறிப்பிடுவதும் நமற்படி
தந்திரம்=அருச்சளை (பூளச) என்பளதத் ததளிவாக்குகிறது. அகராதி, தந்திரம்
என்பதற்கு ‘வீரர் ததாகுதி; பளட’ என்றும், தந்திரிமார் என்பதற்கு ‘பளட வீரர்
தகாண்ட சாதி’ என்றும் தபாருள் தருவதால், தகாடிநவரிக் கல்தவட்டில் வருகின்ற
தந்திரத்தார் என்பது ‘பளட வீரர் தகாண்ட சாதி’ என்பளதநய குறிக்கும் எைலாம்.
நமலும், ளகக்நகாளர் என்பவர் ளகக்நகாளப்பளடப் பிரிவிைளரச் சார்ந்தவர்
ஆவர். எைநவ, தந்திரத்தார் என்னும் குழுவிைர், தகாடுநவலி ஊரில் இருக்கும்
ளகக்நகாளர்க்குச் சில உரிளமகள் அல்லது சலுளககளளத் தந்துள்ளைர்
எைக்தகாள்வநத தபாருத்தமுளடயது. அவ்வாறு தந்தளதக் கல்தவட்டு “உளபய
ப்ரமாணம்” என்னும் தசால்லால் குறிக்கிறது. இந்தக் தகாளடயில் (உளபயத்தில்)
ஊரும் ஊராளிகளும் பங்கு தபறுகின்றைர் எைலாம்.
தகாடிநவரியின் பழம்தபயர் கல்தவட்டில் தகாடுநவலி எைக் கூறப்படுகிறது.
பழங்தகாங்கு ாட்டின் இருபத்து ான்கு ாட்டுப்பிரிவுகளுள் ஒன்றாை ஒடுவங்க
ாட்டில் தகாடுநவலி இருந்ததாகக் கல்தவட்டு குறிப்பிடுகிறது. ஒடுவங்க ாடு,
தற்நபாதுள்ள சத்தியமங்கலம் பகுதியாகும்.
முடிவுமர:
தகாங்கு ாட்டின் உட்பிரிவாை ஒடுவங்க ாட்டின் சில பகுதிகளில் உள்ள
ததால்தலச்சங்களளக் காணும் வாய்ப்பாக இப்பயணம் முடிந்தது.
பின் குறிப்பு:
இக்கட்டுளர பதிவிடப்தபறும் இன்று காளல, கட்டுளர ஆசிரியருக்கு வந்த ஒரு
தசய்தி - சத்திய மங்கலத்துப் பகுதியின் மூத்த வரலாற்று ஆய்வாளர் ண்பர் ’உழவர்
ஐயா’ தூ. ா. இராமசாமி அவர்கள் இயற்ளக எய்திைார் என்பது. அன்ைாரது மளறவு
நபரிழப்பு. அகளவ எண்பத்ளதந்திருக்கலாம். என்னிலும் பல ஆண்டுகள் மூத்தவர்.
இருப்பினும் அன்பாை அணுக்க ண்பர். கட்டுளர ஆசிரியரின் நீண்ட ாள் கைவு,
நீரில் மூழ்கிய டணாயக்கன் நகாட்ளடக் நகாயிளலக் காணநவண்டும் என்பது. அளத
”உழவர் ஐயா” இரு முளற ைவாக்கிைார். அப்பயணங்கள் தந்த இன்பம்
மறக்கதவாண்ணாதது. கடம்பூர் பயணத்தின் நபாநத அவர் உடல் லம்
குன்றியிருந்தார். லக்குளறவு காரணமாக அவர் மகிழுந்ளத விடுத்து மிகுதியும்
தவளிவரவில்ளல. கடம்பூர்ப் பயணத்தின்நபாது அவருடன் ஒளிப்படம்
எடுத்துக்தகாள்ளாதது மைளத வருத்துகிறது. டணாயக்கன் நகாட்ளடப்
பயணத்தின்நபாது அவருடன் எடுத்துக்தகாண்ட ஒளிப்படம் அவர் நிளைளவ நிளல
நிறுத்திக்தகாண்நட இருக்கும்.
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அவர் நிளைளவப் நபாற்றும் முகமாக இக்கட்டுளரப் பளடயல்.

ததாடர்பு: துளர.சுந்தரம், கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், நகாளவ.
doraisundaram18@gmail.com, அளலநபசி : 9444939156.
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6. திருப்புலைமருதூர் ஸ்ரீநாறும்பூநாதர் ெித்திரக்கூைம்

— முமைவர் க.சுபாஷிணி
தமிழர் வரலாற்ளற அறிந்து தகாள்ள உதவும் புராதைச் சின்ைங்களில்
ஆலயங்களில் காணப்படும் சுவர்ச்சித்திரங்களும் அடங்கும். இன்று மக்குக்
கிளடக்கின்ற ததாழில்நுட்ப கருவிகள் இல்லாத கடந்த நூற்றாண்டுகளில் டந்த
தசய்திகளளயும் நிகழ்வுகளளயும், புராணக் கற்பளைக் கதாப்பாத்திரங்களளயும்
ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியாக ஓவியக்களலகள் அளமந்தை. தமிழகத்தின் பல்நவறு
நகாயில்களிலும், மண்டபங்களிலும், பாளறகளிலும் சித்திரங்கள் இன்று
கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றை. இப்படி ாம் கண்டறியும் சித்திரங்கள், இன்று ம்
மக்களாநலநய சிளதக்கப்படும் அவலம் ததாடர்ந்து டந்து தகாண்டிருக்கின்றது.
இவ்வளகச் சித்திரங்கள் சிளதக்கப்படும் நபாது தமிழர் தம் வரலாற்றின் சில முக்கியப்
பகுதிகளள ாம் அழிக்கின்நறாம் என்ற புரிதல் சிறிதும் இல்லாமநலநய ாம்
ததாடர்ந்து புராதைச் சின்ைங்களளச் சிளதத்துக் தகாண்டிருக்கின்நறாம்.

திருத ல்நவலியிலிருந்து அம்பாசமுத்திரம் தசல்லும் வழியில் ஏறக்குளற 26கி.மீ
தூரத்தில் வீரவ ல்லூர் என்ற ஊர் வருகின்றது. அவ்வூருக்கருகில் தாமிரபரணி
ஆற்றங்களரயில் அளமந்திருக்கும் ஒரு ஊர் திருப்புளடமருதூர். கடைா தி என்ற ஆறு
தாமிரபரணியில் நசரும் இடத்தில் இந்த திருப்புளடமருதூர் என்ற சிற்றூர் உள்ளது.
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இங்குள்ள ாறும்பூசுவாமி நகாயில் நகாபுரத்தின் உள்நள அளமந்துள்ள சித்திரக்கூடம்
தமிழக ஓவியக் களலக்கும் மரச்சிற்பக் களலக்கும் எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கின்றது.
இன்ளறக்கு ஏறக்குளறய ஆயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு நமல் பழளம
தகாண்டதாக அறியப்படும் இக்நகாயிலில் 14 கல்தவட்டுக்கள் உள்ளை.
ஏறக்குளறய கி.பி.10ம் நூற்றாண்டு ததாடங்கி 19ம் நூற்றாண்டு வளரயிலாை
கல்தவட்டுக்கள் இளவ. நகாயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட தகாளடகளள விவரிக்கும்
கல்தவட்டுக்களாகநவ தபரும்பாலும் இளவ அளமகின்றை. அவற்றுள் முதலாம்
ராஜராஜனின் வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டு ஒன்றும் அடங்கும்.
கி.பி.9ம் நூற்றாண்டு ததாடங்கி அறியப்படும் இக்நகாயில் நசாழ மன்ைர்கள்,
பாண்டிய மன்ைர்கள், ாயக்க மன்ைர்கள் எைப் பல மன்ைர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில்
புைரளமப்பு தசய்யப்பட்டு விரிவாக்கம் தசய்யப்பட்ட நகாயிலாக விளங்குகிறது.
தாமிரபரணி ஆற்று தவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டாலும் மீண்டும் புைரளமப்பு
தசய்யப்பட்டுத் ததாடர்ந்து இக்நகாயில் சிறப்புடன் திகழ்கின்றது.
இக்நகாயிலின் வாயிற்புரத்தில் 5 நிளலகளளக் தகாண்ட நகாபுரம் உள்ளது. இந்த
ஐந்து நிளலகளிலும் ஏறிச்தசல்லப் படிகள் உள்ளை. ஒவ்தவாரு தளங்களின்
சுவர்களிலும் சுவர் ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளை. இளவ விஜய கரப் நபரரசின்
ஆட்சிக் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சித்திரநவளலப்பாடுகளாகும்.
இச்சித்திரக் கூடத்தில் இடம்தபறும் சித்திரங்களுள் ராமாயணம், மகாபாரதம்
நபான்ற இதிகாசங்களின் களதச் சிற்பங்கள் ஓவியங்களாக உள்ளை; ததன் தமிழக
வரலாற்றில் இடம்தபறும் தாமிரபரணி நபார் பற்றிய விரிவாை காட்சிகள் ஒரு
தளத்தில் நிளறந்து காணப்படுகின்றை.
இளவ மட்டுமன்றி சிவபுராண களதகள், விஷ்ணு புராணத்தில் வரும் சில
களதகள், திருவிளளயாடற்புராணத்தில் வருகின்ற களதகள், கந்த புராணம், தபரிய
புராணம் ஆகியவற்நறாடு தலபுராணக் களதகளும் ஓவியங்களாகத் தீட்டப்பட்டு
காட்சியளிக்கின்றை.
இக்நகாயில் நகாபுரத்தின் இரண்டாவது தளம் தாமிரபரணிப்நபாளர காட்சிப்
படுத்துவதாக அளமந்துள்ளது. நுட்பமாை நபார்க்காட்சிகள், ஈட்டி, வாள், நவல்கம்பு
நபான்ற நபார் கருவிகளுடன் வீரர்கள் நபாரிடும் காட்சி சித்திரங்களாக
அளமந்திருக்கின்றை. ததன் தமிழகத்தின் துளறமுகப் பகுதிகளில் வந்திறங்கிய
நபார்த்துக்கீசிய வணிகர்கள் பற்றியும், அநரபிய வணிகர்கள் பற்றியும் சில காட்சிகள்
அளமந்திருக்கின்றை. சில நபார்க்காட்சிகளில் தமிழர்கள் மட்டுமன்றி
நபார்த்துக்கீசியர்களும் ஓவியத்தில் காட்டப்படுவது வியப்பளிக்கின்றது.
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கி.மு 14ம், 15ம் நூற்றாண்டுகளில் ததன் தமிழகத்தின் கடற்களர பகுதிகளின்
வணிக ஆளுளமளய அநரபிய வணிகர்கள் தம் வசம் ளவத்திருந்தைர். அநரபிய
வணிகர்கள் கப்பலில் பயணித்து குதிளரகளளக் தகாண்டு வந்து விற்பளை தசய்யும்
குதிளர வணிகத்ளதக் காட்டும் காட்சி ஒன்றும் இதில் இடம்தபறுகின்றது. கப்பலில்
குதிளரகள் அநரபியாவிலிருந்து தகாண்டுவரப்பட்டு புன்ளைக்காயல் துளறமுகத்தில்
இறக்கப்படுவளதயும் தமிழ் வணிகர்கள் துளறமுகத்தில் கடல் வணிகத்திற்காகக்
கப்பலில் பயணம் தசல்வளதயும் ஒரு ஓவியம் மிக அழகாகக் காட்சிப்படுத்துகிறது.
இக்நகாபுரத்தின் ஐந்தாவது தளம் முழுளமக்கும் கடவுள் உருவங்கள்
ஓவியங்களாகத் தீட்டப்பட்டுள்ளை. மூன்றாம் ான்காம் தளங்களில் புராணக்
காட்சிகள் கண்களளக் கவரும் வண்ணம் சுவர்களள முழுளமயாக அலங்கரிக்கின்றை.
அவற்றுள் கருவூர் நதவர் இக்நகாயிலுக்கு வந்து வழிபட வரும் ஒரு காட்சி, ளசவர்கள்
சமணர்களள வாதில் தவல்லும் காட்சி, சமணர் கழுநவற்றம் பற்றிய காட்சி , சமய
வாதங்களள தவளிப்படுத்தும் அைல்வாதம் -புைல் வாதக் காட்சி நபான்றவற்ளறக்
குறிப்பிட்டுச் தசால்லலாம்.
இவ்நவாவியங்கள் தாவரங்களிலிருந்தும் மூலிளகச் தசடிகளிலிருந்தும்
எடுக்கப்பட்ட வண்ணங்களளக் தகாண்டு உருவாக்கப்பட்டளவ என்பது இவற்றின்
தனிச் சிறப்பு.
ஒவ்தவாரு தளங்களிலும் தவளிச்சம் புக வாய்ப்பில்லாத நிளலயிலும் மிகத்
துல்லியமாக நுணுக்கமாக ஓவியங்களளயும் சிற்பங்களளயும் உருவாக்கிய
இக்களலஞர்களின் திறளை என்ைதவன்று புகழ்வது?
உலகின் பண்ளடய ாகரிகங்களில், குளகச்சித்திரங்கள் ததாடங்கி, நகாயில்
சித்திரங்கள் வளர தமது பண்பாட்ளடப் பதிந்து ளவக்கக் கருவியாக இக்களலளயப்
பயன்படுத்திைர் பண்ளடய மக்கள். கிநரக்கர்கள், எகிப்தியர்கள், அநரபியர்கள்,
நராமானியர்களள இவ்வளகயில் சிறப்பித்துச் தசால்லலாம். அந்த வரிளசயில் தமிழர்
பண்பாட்டின் ஆவணப்பதிப்பாக மக்கு இவ்வளகச் சித்திரங்கள் முக்கியத்துவம்
தபறுகின்றை.
ஒரு சமூகத்தின் சமகால நிளலளயப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாக மக்களின்
நதாற்றமும் அவர்கள் அணிந்திருக்கும் ஆளட அணிகலன்களும் அளமகின்றை,
இதைால் ஓவியங்களில் இடம்தபறும் மனிதர்களின் நதாற்றம், அரசு அதிகாரிகள்,
பளட அதிகாரிகள், வணிகர்கள், குடிமக்கள், சமயவாதிகள் ஆகிநயாரின் ஆளடகள்
கவனிப்பிற்கு உரியைவாக அளமகின்றை.
இக்நகாயிலின் சுவர்ச்சித்திரங்களள மிக ஆழமாக ஆராய்ந்து
புளகப்படங்களுடன் ஒரு நூலாக தவளியிட்டவர் நபராசிரியர் சா.பாலுசாமி.
இக்நகாயிலின் 2ம் தளத்தில் அளமந்திருக்கும் தாமிரபரணிப் நபாளரப் பற்றி
குறிப்பிடுளகயில் “இந்தத் தாமிரபரணி நபார், 1532-ம் ஆண்டு ஆரல்வாய்தமாழிக்
கணவாய்க்கு அருநக திருவிதாங்கூர் அரசர் பூதல வீர உதய மார்த்தாண்ட
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வர்மாவுக்கும், விஜய கர அரசர் அச்சுத நதவராயருக்கும் இளடநய ளடதபற்ற நபார்
என்றும், அந்தக் கால அரசாங்க டவடிக்ளககளள இந்தச் சுவநராவியங்கள்
நுட்பமாக தவளிப்படுத்துகின்றை என்பநதாடு கி.பி 16-ம் நூற்றாண்டின் சமய, சமூக,
அரசியல் வரலாற்றுக்குத் திருப்புளடமருதூர் ஓவியங்கள் இன்றளவும் முக்கியமாை
சாட்சிகளாக விளங்குகின்றை” என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். இக்நகாயிலின் ஓவியங்கள்
அளைத்தும் விஜய கர ஓவிய பாணிளயயும், ாயக்கர்களின் ஓவிய பாணிளயயும்
இளணத்து ‘நவணாட்டுப் பாணி’ என்று அளழக்கப்படும் புதிய பாணியில்
அளமக்கப்பட்டுள்ளை.
தமிழக நகாயில்களில் உள்ள சுவர்ச்சித்திரங்கள் தபருமளவில் நகாயிலுக்கு வந்து
தசல்லும் பக்தர்கள் சிலரால் சிளதக்கப்படுவது ததாடர்களதயாகநவ உள்ளது.
இத்தளைச் சிறப்பு வாய்ந்த இச்சுவர் சித்திரங்களின் மீது தங்கள் தபயளரயும்
ததாளலநபசி எண்களளயும் எழுதி ளவத்து இவற்ளறச் சிளதப்பவர்கள்
அயல் ாட்டுக்காரர்கள் அல்ல, மாறாக மது தமிழகத்திநலநய வாழும் மக்கள் தான்.
எதற்காக இவர்கள் இப்படிச் தசய்கின்றைர்?
ம் சூழலில் இன்று வளர புராதைச் சின்ைங்களளயும் நகாயில் களலகளளயும்
மதித்துப் நபாற்றி பாதுகாக்கும் சிந்தளை தபாது மக்களிடம் மிகக் குளறவாகநவ
உள்ளது என்பது தான் உண்ளம. புராதைச் சின்ைங்களளப் பாதுகாக்கும் கடளம
அரசுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் மட்டும் உள்ள கடளம அல்ல. மாறாக ம்
அளைவருக்குநம இருக்கும் கடளம என்பளத ஒவ்தவாரு தனி மனிதரும் உணர
நவண்டும்.
ஒரு களலச்சிற்பத்ளதக் கீறி ளவக்கும் நபாதும், ஒரு ஓவியத்தின் மீது எழுதி
அதளைச் சிளதக்கும் நபாதும், மது மூதாளதயர் விட்டுச் தசன்ற புராதை களல
பளடப்புக்களள அழிக்கின்நறாம் என்ற சிந்தளை எழ நவண்டும். ஒரு சிற்பத்தின் மீது
எழுதும் நபாது மது தமிழிைத்தின் வரலாற்ளறச் சிளதக்கின்நறாம் என்ற எண்ணம்
நதான்ற நவண்டும். இப்படி சிந்தளை மாற்றம் நிகழும் நபாது மது கவின்
களலகளும் நகாயிற்களலகளும் நிச்சயம் பாதுகாக்கப்படும்.
நகாயில் என்பது பக்தர்கள் வந்து வரம் நகட்டு நவண்டிக் தகாண்டு, வந்து
வழிபட்டு விட்டு குப்ளபகளளப் நபாட்டு விட்டுச் தசல்லும் இடமல்ல. நகாயில்
என்பது களலகளின் இருப்பிடம். நகாயில்கள் பண்பாட்டுத் தளத்தின் மிக முக்கிய
சான்றுகள். நகாயிளலயும் அளவ தகாண்டிருக்கும் பண்பாட்டுக் கூறுகளளயும்
நசதப்படுத்தாமல் அவற்ளறப் பாதுகாப்பதும் மது அடுத்த தளலமுளறக்கு அதன்
சிறப்பு குளறயாமல் விட்டுச் தசல்வதும் தமிழர் ம் ஒவ்தவாருவரது கடளமயுமாகும்!

ததாடர்பு: முளைவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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7. கதாண்ைாமுத்தூலர வநாக்கி ஒரு ெிறு பயணம்

— துமர.சுந்தரம்
முன்னுமர:
நகாளவளயச் நசர்ந்த ததால்லியல் ஆர்வலர் குமரநவல் என்னும் இளளஞர்.
அவருக்கு அவர் ண்பர் ஒருவர் தகாடுத்த தகவல், நகாளவ-ததாண்டாமுத்தூர்
அருகில் ததன்ைம ல்லூரில் ஒரு கல்தவட்டு காணப்படுகிறது என்பது.
அக்கல்தவட்ளடச் தசன்று பார்த்துப் படிக்கநவண்டும் என்று குமரநவல்
நகட்டிருந்தார். எைநவ, ஒரு ாள் இருவரும் புறப்பட்நடாம்...
சதாண்டாமுத்தூர் நடுகல் சிற்பம்:
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ததாண்டாமுத்தூளர அளடந்ததும், அங்குள்ள மாரியம்மன் நகாயில்
வளாகத்தில் ஒரு டுகல் சிற்பம் இருப்பதாக ண்பர் கூறநவ, மாரியம்மன்
நகாயிலுக்குச் தசன்நறாம். நுளழவாயில் தூணுக்கு அருகிநலநய டுகல் சிற்பம்
நிறுவப்பட்டுள்ளது. சிற்பத்தில், வீரன் ஒருவனின் உருவமும், காளள ஒன்றின்
உருவமும் புளடப்புச் சிற்பமாகச் தசதுக்கப்பட்டுள்ளது. வீரன் நின்று
தகாண்டிருக்கிறான். அவனுளடய இடது ளக காளளயின் தகாம்ளபப்
பிடித்தவாறுள்ளது. வழக்கமாக இதுநபான்ற டுகற் சிற்பத்தில் வீரனின் கால்கள்,
டந்துதகாண்டிருக்கும் ஒரு நதாற்ற நிளலயில் பக்கவாட்டில்
அளமக்கப்தபற்றிருக்கும். முகம் மட்டும் ந ராகக் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும்.
இத்தளகய கால் அளமப்ளப ”ஆலிடா” என்னும் களலச்தசால்லால் குறிப்பர்.
ஆைால், இச்சிற்பத்தில், கால்கள், முகம் இரண்டுநம ந ராகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
வீரனின் இடது ளக வாள் ஒன்றிளை உயர்த்திப் பிடித்துள்ளதாகத் நதான்றுகிறது.
ஆைால், வாளினின்றும் சாட்ளட நபான்ற ஒன்று கிளளத்ததுநபால் கீறப்பட்டுள்ளது.
சிற்பம் முழுவதுநம, அதன் மூலக் கற்சிற்பத்தினின்றும் முற்றிலும்
மாறுபட்டுள்ளது. சிற்பம் தசதுக்கப்பட்ட கற்பரப்பு முற்றாகச் ‘சிதமண்டு’ தகாண்டு
பூச்சுப்பணி தசய்யப்பட்டு வழவழப்பாக்கப்பட்டநதாடு அல்லாமல் சிற்ப உருவங்கள்
இரண்டிலுநம ‘சிதமண்டு’ தகாண்டு ஒட்டுப் பூச்சு தசய்யப்பட்டுள்ளது. எைநவ,
சிற்பத்தின் தமய்யாை வடிவம் மாறியுள்ளது. கல்லில் தபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துகளும்
பூச்சு நவளலயால் அழிந்துநபாயிை. இச்சிற்பமும், இதில் உள்ள கல்தவட்டும்
ஆவணப்படுத்தப் தபற்றுள்ளைவா எைத் ததரியவில்ளல. ‘சிதமண்டு’ப் பூச்சிளை
முழுவதுமாக நீக்கிய பின்ைநர எழுத்துகளளப் படிக்க இயலும்.
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இச்சிற்பம், ஏறு தழுவலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அளமந்த டுகல் சிற்பம் என்று
கருதத் நதான்றிைாலும் நுண்ளமயாை ஆய்வுக்குப் பின்ைநர முடிளவ எட்ட இயலும்.
ஏறு தழுவுகின்ற காட்சியில் சிற்பம் இல்ளல.
சதன்ைமநல்லூர்க் கல்சவட்டு:
ததாண்டாமுத்தூர் டுகல் சிற்பத்ளதக் கண்டுவிட்டு அடுத்து ாங்கள் தசன்ற
இடம் ததன்ைம ல்லூர். ததன்ைம ல்லூரில் கரிய காளியம்மன் நகாயிலுக்கருகில்,
சாளலநயாரம் அளமக்கப்தபற்ற குடி நீர்க் குழாய்க்கு அடியில், மக்கள் நீர் பிடிக்கத்
நதாதாகக் குடங்களள ளவப்பதற்தகன்நற தசய்யப்பட்ட கல் நபால இந்தத்
துண்டுக்கல் பயன்பட்டு வந்துள்ளது. குடங்கள் ளவக்கப்பட்டதாலும், மக்கள் கால்
பதிப்பதாலும் எழுத்துப் தபாறிப்பு நதய்ந்து நபாைது. ததாடர்ந்த நீர் ஒழுக்கிைால்,
கல்தவட்டுப் பரப்பில் பாசி படர்ந்திருந்தது. ண்பர், கல்லின் மீது மண்ளணக்தகாட்டி,
அருகில் கிளடத்த ததன்ளை ார் தகாண்டு நதய்த்துத் நதய்த்து நீரில் கழுவி ஒருவாறு
தூய்ளமப்படுத்திய பின்ைர் அந்த இடத்திலிருந்து தபயர்த்து தவயிலில் ளவத்துக் காய
ளவத்து மாவு பூசிய பிறகு, எழுத்துகளள அங்நகநய படித்நதாம். கல்தவட்டு
பிற்காலக் கல்தவட்டு.

கல்சவட்டின் பாடம்:
1 (வி)க்கிர(ம வரு.) ளத மீ உய (23) நததி
2 ததன்ைம ல்லூரிலிருக்கு
3 ம் (சின்)ைக்கவுண்டன் தப
4 ண்சாதி (கன்னி)யம்மா(ள்)
5 . . . . . . . . . . ன் நகா[யில்]
6 . . . . . . . . . . ர் க்கிற......
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விளக்கம்:
கல்தவட்டின் முதல் வரியில் விக்கிரம வருடம் என்னும் குறிப்பு
காணப்படுகிறது. விக்கிரம வருடம் தமிழ் ஆண்டு வட்டத்தில் 1880-ஆம் ஆண்டு
அல்லது 1940—ஆம் ஆண்ளடக்குறிக்கும். இக்குறிப்பின் அடிப்பளடயிலும்,
எழுத்தளமதியின் – குறிப்பாக ஆறாம் வரியில் “க்கி” என்னும் எழுத்துகள் ஒநர
எழுத்தாகச் சுருக்கிக் கூட்தடழுத்து முளறயில் எழுதியுள்ளதின் - அடிப்பளடயிலும்
கல்தவட்டின் காலம் கி.பி. 1880 ஆகலாம் என்று கருதலாம். அங்குள்ள மக்களின்
கூற்றுப்படி, அந்தத் துண்டுக்கல் அருகிலிருக்கும் சக்தி வி ாயகர் நகாயில் என்னும்
பழங்நகாயில் புதுப்பிக்கப்பட்டநபாது புறக்கணித்து எறிந்த கற்களில் ஒன்றாகும்.
எைநவ, கல்தவட்டில் வருகின்ற நகா[யில்] நமற்படி வி ாயகர் நகாயில் ஆகலாம்.
இக்நகாயிலுக்கு எநதா ஒரு தன்மம் அளிக்கப்பட்டளதக் கல்தவட்டு கூறுகிறது
எைலாம். தன்மத்ளதப் பற்றிய குறிப்புள்ள இடத்தில் எழுத்துகள் மளறந்துவிட்டை.
தன்மத்ளத அளித்தவர், ததன்ைம ல்லூரிலிருக்கும் சின்ைக்கவுண்டர் என்பாரின்
தபண்சாதி (மளைவியார்) கன்னியம்மாள் என்பவர் ஆவார். தபண்கள் தசாத்துரிளம
உளடயராய் விளங்கியுள்ளளமயும், அவர்கள் தம் தசாத்ளதக் தகாண்டு தன்மங்கள்
தசய்தளமயும் நகாளவப் பகுதியில் கட்டுளர ஆசிரியர் கண்டறிந்த பல பிற்காலக்
கல்தவட்டுகளில் காணப்படுகின்ற தசய்திகநள.
தாளியூர்:
ததன்ைம ல்லூர்க் கல்தவட்ளடப் பார்த்துப் படித்த பின்ைர் மீண்டும்
ததாண்டமுத்தூர் வழிநய தசன்நறாம். ஒரு பிரிவுச் சாளலளயக் குறிக்கும் ளககாட்டி,
தாளியூர்- 1 கி.மீ. என்று காட்டியளதப் பார்க்ளகயில், ததால்லியல் நதடலில் தாளியூரில்
(தாழியூர் என்பநத சரியாக இருக்குநமா என்னும் ஐயம் ஏற்பட்டது) ஏதாகிலும்
தடயங்கள் கிளடக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் தாளியூர் தசன்நறாம். அங்கு
பழங்நகாயில்கள் எளவயுமில்ளல. ஓரிரு வயது மூத்நதாரிடம் நபசியதில்,
ததாண்டாமுத்தூர் வஞ்சியம்மன் நகாயிலிலும், ரசிபுரம்- தவள்ளிமளலப்
பட்டணத்துக் நகாயிலிலும் கல்தவட்டுகள் உள்ளை என்பதாகச் தசய்தி கிளடத்தது.
மீண்டும், ததாண்டாமுத்தூர் திரும்பி வஞ்சியம்மன் நகாயிளல அளடந்நதாம்.
வஞ்சியம்மன் மகாயில்:
ஒற்ளறக் கருவளறயும் அதன்மீது எழுப்பப்பட்ட விமாைமும் தகாண்ட கல்
கட்டுமாைத்தால் அளமந்த ஒரு நகாயிநல வஞ்சியம்மன் நகாயில். நகாயிற் சுவர்களில்
சில கற்களில் எழுத்துப் தபாறிப்புகள் காணப்பட்டை. ஆைால், கற்சுவர்களின் மீது
ததாடர்ந்து பூசப்பட்ட சுண்ணாம்புப் பூச்சின் காரணமாக எழுத்துகளளப் படிக்க
இயலவில்ளல. சுண்ணாம்புப் பூச்சு முழுவளதயும் அகற்றிவிட்நட கல்தவட்டுகளளப்
படிக்க இயலும். பிறிததாரு முளற இங்கு வந்து அம்முயற்சிளய நமற்தகாள்ளலாம்
எை அங்கிருந்து அகன்நறாம். பயணம், தவள்ளிமளலப் பட்டணத்ளத ந ாக்கித்
ததாடர்ந்தது.
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வீடு வந்து நசர்ந்து, நகாளவ மாவட்டக் கல்தவட்டுகள் நூளலப் பார்க்ளகயில்,
வஞ்சியம்மன் நகாயில் துண்டுக் கல்தவட்டுகள் 2003-ஆம் ஆண்டில் படிக்கப்பட்டுப்
பதிவாகியுள்ளது ததரிந்தது. அத் துண்டுக்கல்தவட்டுகள் ததரிவிக்கின்ற தசய்தி கீநழ ...
வஞ்சியம்மன் மகாயில் கல்சவட்டுச் ச ய்திகள்:
இக்நகாயிலின் துண்டுக்கல்தவட்டுகள் பலவற்றில் சித்தார்த்தி வருடம்
குறிப்பிடப்படுவதால், அந்த ஆண்டில் நகாயில் தசங்கல் கட்டுமாைத்திலிருந்து
கற்றளியாக மாற்றப்பட்டளம உணரப்படுகிறது. இதற்குச் சான்றாக, கல்தவட்டுகள்
யாவும், சுவர்க் கட்டுமாைத்துக்காகவும், நிளலக்கால் கட்டுமாைத்துக்காகவும் கற்கள்
தகாடுக்கப்பட்டளதக் கூறுகின்றை. தகாளட தகாடுத்நதார் பட்டியலில் மத்திப்
தபருமாள், தாண்டவ(ன்), சுவாமி ஆகிய தபயர்கள் உள்ளை. நமலும், நவட்டுவர்
ஒருவரும், மங்கலவன் ( ாவிதன்) ஒருவரும் தகாளடயாளிகளாகச்
சுட்டப்தபறுகின்றைர். தகாளடயாளிகள் யாவரும் ததாண்டாமுத்தூளரச் நசர்ந்தவர்
என்று ததரிகிறது. கற்கள் தகாளட அளிக்கப்பட்டளமளயக் குறிக்ளகயில்,
கல்தவட்டுகளில் “ஒடுக்கிை கல்லு” என்னும் ததாடர் ளகயாளப்படுவளதக்
காண்கிநறாம். இதில் உள்ள “ஒடுக்கிை” என்னும் தசால் பயின்று வருதல்
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இளடக்காலச் நசாழர் கல்தவட்டுகளிலிருந்து ததாடரும் மரபு. இளதயும், சித்தார்த்தி
வருடக் குறிப்ளபயும் அடிப்பளடயாகக் தகாண்டு ந ாக்கும்நபாது, கல்தவட்டின்
காலத்ளதக் கி.பி. 1859 எைக் கணிக்கலாம். எைநவ, வஞ்சியம்மன் நகாயில் 1859-க்கு
முன்ைநர இருந்துள்ளது என்பதும், 1859-ஆண்டு கற்றளியாகக் கட்டப்பட்டது
என்பதும் தபறப்படும்.

கல்சவட்டுகளின் பாடங்கள்:
(அ)
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ சித்தார்த்தி வருேம் ஆவணி மீ ய (10) ததா
2 ண்டாமுத்தூரிலிருக்கும் தசல்லய்யன்
3 மகன் மத்திப்தபருமாள் உபயம்
(ஆ)
1
2
3
4

க்கு
குள்ளவிை ….
திருநிளல க[ல்]லு
உபயம்
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(இ)
1
2
3
4

சித்தார்த்தி வரு. சித்திளர மீ
ததாண்டாமுத்தூரிலிருக்கும்
…………… ஒடுக்கிை
கல்லு ……….

(ஈ)
1
2
3
4

சித்தார்த்தி வருேம் ளவயாசி மீ ..
….ததாண்டாமுத்தூரிலிருக்கும்
தாண்டவ …[மசு]வியார்…ஒ
டுக்கிை கல்லு

(உ)
1
2
3
4

………….வரு. ஆடி
….ைா .. ததாண்டா
முத்தூரிலிரு[க்கும்] சுவாமி
உபயம் தகச….

(ஊ)
1 சித்தார்தி வரு. ஆவணி மீ……. [நவட்டுவ] ….
(எ)
1
2
3
4

பில[வங்க] வருேம் …..
…… குடுத்து விட்நடாம் …..
ம[ட]ம் ததாண்ட ….
முத்தூரு விதன் …..

மதவராயபுரம் சதாட்டிக் கல்சவட்டு:
தவள்ளிமளலப்பட்டணத்ளத ந ாக்கிய
பயணவழியில், நதவராயபுரத்தில் ண்பர்,
கால் ளடகளுக்காை நீர்த்ததாட்டிதயான்றில் கல்தவட்டு
இருப்பளதக் காட்டிைார். ஒளிப்படம் மட்டும்
எடுத்துக்தகாண்நடன். நின்று, மாவு பூசிப் படிக்க
ந ரமின்றிப் பயணத்ளதத் ததாடரநவண்டியதாயிற்று.
ஒளிப்படத்ளதக் கணினியில் பார்க்ளகயில், தசய வரு.,
நதவராயபுர(ம்), கவுண்டன் மகன், உளபயம் ஆகிய
தசாற்கள் புலப்பட்டை. தசய வரு. என்பது தஜய
வருடத்ளதக் குறிக்கும். அறுபது ஆண்டுகள் தகாண்ட
தமிழ் ஆண்டு வட்டத்தில் தஜய வருடம் 1894-ஆண்டில் அளமகிறது.
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ச லம்பனூர் நடுகல் மகாயிலும், கல்சவட்டுகளும்:
நதவராயபுரத்ளத அடுத்துச் தசலம்பனூர் என்னும் ஊர் வந்தது. அங்கு
தவள்ளிமளலப்பட்டணத்துக்கு வழி நகட்ளகயில் ததால்லியல் பற்றிய உளரயாடல்
ஏற்பட்டது. அங்கிருந்த ஒருவர் தசலம்பாத்தா நகாயிலில் உள்ள கல்தவட்ளடப் பற்றிச்
தசான்ைதும், தசலம்பனூர் தசலம்பாத்தா நகாயிலுக்குச் தசன்நறாம். அங்கு தசன்று
நகாயில் சிற்பத்ளதப் பார்த்ததும், 2013-ஆம் ஆண்டு, ான் இங்கு வந்ததும் இங்குள்ள
டுகல் சிற்பம் மற்றும் கல்தவட்டுகளளப் பார்த்ததும் நிளைவுக்கு வந்தை.
ச லம்பனூர் நடுகல்லும் கல்சவட்டும் - 2013-ஆண்டில் மதாற்றம்:

நதவராயபுரத்ளதச் நசர்ந்த ததால்லியல் கழக ண்பர் நமகலா அவர்கள் தம்
ஊருக்கருகில் இருக்கும் டுகல் சிற்பங்கள் மற்றும் கல்தவட்டுகளள 2013-ஆண்டில்
நம மாதத்தில் ஒரு ாள் காண்பித்தார். அப்நபாது நகாயில் இல்ளல. திறந்த தவளியில்
சுற்றிலும் தசடி தகாடிகள் சூழ்ந்த நிளலயில் அவற்ளறப் பார்த்நதன். கல்தவட்டுகளின்
மீது சுண்ணம் பூசிப்பார்த்தும் படிக்க இயலவில்ளல. எழுத்துகள் சரியாை
ந ர்நகாட்டில் அளமந்திராளமயும், பிற்கால எழுத்து வடிவம் சரியாகப்
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தபாறிக்கப்படாளமயும் காரணம். பின்ைர், அவர் எடுத்த முயற்சியால் ஊரார் நகாயில்
எழுப்பி டுகல் சிற்பங்களளயும், கல்தவட்டுக் கற்பலளககளளயும் நகாயிலில் நிறுவி
வழிபாட்டுக்குரியதாக மாற்றியுள்ளைர். ததால்லியல் எச்சங்களுக்கு வழிபாநட
பாதுகாப்பாை வழி என்றாகிறது.

ச லம்பனூர் நடுகல்லும் கல்சவட்டும் – இன்மறய மதாற்றம்:
சுவர்கநளாடும் கூளரநயாடும் கூடிய நீண்டததாரு முற்றம் அளமத்துக் கட்டிடம்
எழுப்பியிருக்கிறார்கள். முற்றத்தின் இறுதியில் நமளட ஒன்ளற அளமத்து நமளடயில்
டுகல் சிற்பத்ளத நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். முற்றத்தின் பக்கப்பகுதியில், கல்தவட்டு
தபாறிக்கப்பட்டிருக்கும் பலளகக் கற்களள நிலத்தில் பதித்திருக்கிறார்கள்.
கல்தவட்டுகளள ஒட்டி இன்தைாரு டுகல்ளலப் பதித்திருக்கிறார்கள். முதன்ளம
டுகல் வழிபாட்டில் உள்ளது.
டுகல்லில் காணப்படும் தபண்ணுருவம் தசலம்பாத்தா என்னும் தபயரிலும்,
ஆண் உருவம் ஈசுவரன் என்னும் தபயரிலும் மக்களால் வணங்கப்படுகின்றை. டுகல்
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சிற்பங்கள் ாயக்கர் காலப் பாணியில் அளமந்துள்ளை. ஆண், தபண் இருவருநம தம்
தளல முடிளயக் தகாண்ளடயாக முடிந்துள்ளைர். ஆணின் தகாண்ளட இடப்புறம்
சாய்ந்தும், தபண்ணின் தகாண்ளட வலப்புறம் சாய்ந்தும் காணப்படுகின்றை.
தபண்ணின் தகாண்ளட சற்றுத்தூக்கலாக உள்ளது. இருவருக்குநம அணிகலநைாடு
கூடிய நீள் தசவிகள். கழுத்து, ளககளில் அணிகலன்கள் உள்ளை. தபண்ணின்
ஆளடக்கட்டு ன்கு அளமந்துள்ளது. தபண்ணின் ஆளடக்கட்டு கணுக்கால்
வளரயிலும், ஆணின் ஆளடக்கட்டு முழங்கால் வளரயிலும் உள்ளை. ஆண், தன்
இடது ளகளயத் ததாளடயில் ஊன்றியும், வலது ளகயில் கட்டாரி ஒன்றிளைத் தளர
ந ாக்கிக் கீழ்ப்புறமாக அழுத்திப் பிடித்தவாறும் நதாற்றமளிக்கிறான். தபண், தன் இரு
ளககளளயும் கூப்பிய நிளலயில் நதாற்றமளிக்கிறாள். இருவரது உருவங்களுக்கு
இளடயில் தளலப்பகுதிக்கருகில் பூ நவளலப்பாடு தசதுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்தவட்டுகநளாடு இளணத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் இன்தைாரு டுகல் சிற்பம்,
இரண்டு அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்தவாரு அடுக்கிலும் இரண்டு உருவங்கள்.

கல்தவட்டுகளின் ஒளிப்படங்களளத் தற்நபாது ஊன்றிப்படிக்ளகயில் ஒரு
கல்தவட்டுப் படத்தின் சில வரிகளள இைம் காண இயன்றது. அவ்வரிகளின் பாடம்
கீழ் வருமாறு :
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கல்சவட்டுகளின் பாடம்:
1 துன்துமி வரு. வய்யாசி
2 மீ 3 நததியில் . . . . .
3 . . . . . யன் யூருநல யிருக்கும்
4 தசலம்பை கவுண்டன்
5 நகாயல் நமல்படி புதூருநல
6 யிருக்கும் (வாலி) தசட்டி
7 மகன் குப்பி தசட்டி
விளக்கம்:
கல்தவட்டுப்படி, தசலம்பை கவுண்டன் நகாயில் என்ற தபயரில் முன்ைநர
நகாயில் இருந்துள்ளளம ததரியவருகிறது. அதாவது, முன்ைநர டுகல் நகாயில்
வழிபாடு இருந்துள்ளது என்பதாக அறிகிநறாம்.
முடிவுமர:
பயணத்தின் இறுதியில், ாங்கள் தவள்ளிமளலப்பட்டணம் தசன்றநபாது,
அங்கு எங்களுக்கு எந்தத் ததால்லியல் தடயமும் கிட்டவில்ளல.
ததாண்டாமுத்தூளரச் சுற்றியுள்ள பகுதியின் ததால்லியல் தடயங்களளக் காணும்
வாய்ப்பும் அவற்ளற இங்குப் பதிவு தசய்யும் நிகழ்வும் மகிழ்ச்சி தகாள்ள
ளவக்கின்றை.

ததாடர்பு: துளர.சுந்தரம், கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், நகாளவ.
doraisundaram18@gmail.com, அளலநபசி : 9444939156.
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8. திருசூைம் ஓர் வத

ாரல

ப்புத்தைம்

— நூ.த.மலாகசுந்தரம்
" ாடும் கரமும் ற்திருக்நகாயிலும்
நதடித் திரிந்து சிவதபரு மாதைன்று
பாடுமின் பாடிப்பணிமின் பணிந்தபின்
கூடிய த ஞ்சத்துக் நகாயிலாய்க் தகாள்வாநை"
— திருமூலர்
தசன்ளையில் வானூர்தி நபாக்குவரத்து மிக்க உள்ள மீைம்பாக்கத் தளத்தின் மிக
அருகில் பல்லவ மன்ைன் குளடவளறக்நகாயிலுள்ள பல்லவபுர மளலயின்
வடகிழக்குமுக அடிவாரத்தில் குறுகுன்றுகள் சூழ அளமந்துள்ளது திருசூலம்.
'திருசுரம்' எைநவ அத்திருக்நகாயில் 1000 ஆண்டு ததான்ளம தகாண்ட
கல்தவட்டுகளில் தபாளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் மக்கள் வாய்வழக்கில் திருசூலம்
என்நற பல நூற்றாண்டுகளாக வழங்கிவருகின்றது. புதிதாக எழுந்த மின்இரயிலடியும்
அவ்வழிநய வழங்கப் பட்டுள்ளது. நகாயில் இளறவனும் இன்றும் திருசூல ாதர்
எைநவ உள்ளார் இளறவியும் இளணயாக திருப்புரசுந்தரி தான்.
தசன்ளை கடற்களர தாம்பரம் மின்மய திருசூலம் இரயிலடியிலிருந்து கிழக்காக
தவளிவந்து ததற்காக தசன்று இரு குன்றுகளுக்கு இளடநய உள்ள சாளலயில்
கிழக்காகத் திரும்பி ஏறக்குளறய தமாத்தம் 2 கிமீ தசன்றால், டுத்தர மற்றும்
கூலித்ததாழிலாளிகள் மட்டும் அங்கும் இங்கும் மளலகளின் பாளற களள ஒட்டியும்
வாழும் சிற்றூர் உள்ளது. நபருந்து ததாடர்பு ஏநைா இன்னும் வரவில்ளல.
சிதிலமாை பழம் வரநவற்பு வளளவும் உள்ளது. பழங்கால சன்ைதிததரு இடது
மூளலமுளையில் பாழாை கல்மண்டப சத்திரமும் காணலாம். பலர் காரில்
வருகின்றைர் நகாயில் வாயிலில் பூக்களட உள்ளது.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்நப தசன்ளை தபரு கரத்துக் கட்டிடம் சாளலகள்
மற்றும் இருப்புப்பாளத நதளவகளுக்காை கருங்கல் அருகிலுள்ளதால்
இம்மளலகளில் இருந்து தபறப்பட்டிருந்தது. இப்நபாது நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும்
முன்பு பயனில் இருந்த 300 ஆண்டுக் காலத்தில், அப்நபாது சிதிலமாய் இருந்த
திருச்சூல நகாயிலின் பகுதிகள் மண்டபம் முதலியைவற்றின் பாகங்கநள கருங்கல்
நதளவகளுடன் கலந்து தசன்றள்ளளம உறுதியாகத் ததரிகின்றது. ஏதைனில்,
இப்நபாது தசன்ளைமா கரத்து தபருங்நகாயில்களாக விளங்கும் மயிளலக்
கபாலீசுவரர் திருவல்லிக்நகணி பார்த்தசாரதி தபருமாள் நகாயில்களில் இந்த
திருசூலத்துக் கல்வட்டுத்துண்டுகள் குளறந்தது 7 அங்கு பயன்பட்டுள்ளதாக
கல்தவட்டுகள் படி எடுத்தளம 'தசன்ளை மா கர கல்தவட்டுகள்' - தமிழ் ாடு
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ததால்லியல்துளற தவளியீட்டு நூல்காட்டுகின்றது. அதனிலிருந்து நமலும்
திருவான்மியூர் நகாயில் கல்தவட்டுகளுடன் கூடிய துண்டுகள் மயிளலயில் நவறு
சில சிறு நகாயில்களில் பயன்பட்டுள்ளதாகவும் பதிவாகி உள்ளளம து ததரிகின்றது.

திருசூலத்தில் இப்நபாதுள்ளது மிகப்பழளமயாை கருங்கல் பணியிலாை
தூங்காளைமாடக்நகாயில் அதிட்டாைப் பட்ளடகளில் கல்தவட்டுகள் உள்ளை இரு
நவறு குறுநில மன்ைர்களின் உருவங்கள் உபயதாரர் எனும் நிளலயில் சுற்று
மண்டபத்தூண்களில் காணப்படு கின்றை இளணப்புப் படங்களளக்காண்க.
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திரிசூலம் குறிக்கும் மதவாரம்:

"மகாலக்காவில் குருமணிமயக், குடமூக்(கு) உ மறயும் விடமுனிமய,
ஆலங்காட்டில் அலம்மதமை, அமரர் ச ன்னி ஆய்மலமரப்,
பாலில் திகழும் மபங்கனிமயப், பராய்த் துமறஎம் பசும்சபான்மைச்,
சூலத்தாமைத்து இமணயிலிமயத், மதாமளக் குளிரத் சதாழுமதமை" 4.15.5
இப்பாடல் திரு ாவுக்கரசர் நதவாரம் ாலாம் திருமுளற பாவ ாசதிருப்பதிகம்
ஐந்தாம் பாடல் இதனில் 'சூலத்தாைம்' எை ஓர் தலம் குறிக்கப்படுகின்றது.
த ய்த்தாைம் உசாத்தாைம் மூலத்தாைம் நபான்றும் 'மாதாைம்' எனும் மற்தறாரு
ளவப்புத்தலம் நபான்றும் தாைம் எனும் தபயர் ஈறு தபற்றுள்ள ஓர் தலம்.
நமற்படி பாடலில் நகாலக்கா, குடமூக்கு, ஆலங்காடு, தசன்னி, பாலில்,
பராய்த்துளற எனும் ஆறிலும் உளறயும் இளறவன் சிறப்புப் தபயர்கள் முளறநய
குருமணி, விடமுணி அலந்நதன் ஆய்மலர் ளபங்கனி பசும்தபான்
எைக்காட்டப்படுதல்நபால், சூலத்தாைத்து உள்ள இளறவளையும் இளணயிலி
எைக்காட்டுதலால் சூலத்தாைம் ஓர் தலநம யாகும் என்பது ஐயமற விளங்குகின்றது.
அறுபது ஆண்டுகளுக்கு , முன்நப தசன்ளை கரம் இந் ாள் நபால் தபரிதாக வளராது
நபால் திருசூலமும் ஒரு மிகச் சிறு கிராமமாக இருந்த நபாது தந்ளதயாருடன்
கறளவப்பசு வாங்க கால் ளடசந்ளதக்கு உடன் அளழத்துச் தசன்ற நிளைவு.
அதைால் அப்பக்கம் தசல்ல வாய்ப்பு கிட்டிய நபாது வழிபட மைம்
தகாண்டிருந்நதன். மூன்று வாரம் முன்பு தான் வழிபட முடிந்தது (இப்நபாது வயது
79 தசல்கின்றது) படங்கள் ளவத்துள்நளன்.
தைக்தகை குளறந்தது ஓர் முழுப்பதிகம் தபறாமல் மற்ற பதிகப்பாடல் அல்லது
தபாது பதிகப்பாடல்களில் சிவனுளறயும் நகாயிலாகக் காட்டப் தபறுபவைதான்
நதவார ளவப்புத்தலம் என்பது பலரும் அறிவர். நதவார பாடல்தபற்றளவ 276 ல்
இந்தியாவில் இல்லாதது 3 தவிர எல்லாவற்ளறயும் வழிபட்டுள்ள என்னுளடய
இக்கால முதிர்ந்த நிளலயில் பன்முளற தளலமுளறத் தவிர நதவாரத் தல ஆய்வினில்
சில ளவப்புத்தலங்களுக்கும் பிற மாநில சிவத்தலங்கள் 12 நசாதிலிங்கம் எைவும்
வழிபட்டுள்நளன்.
தபயர்முளற திருமுளற எனும் மற்றும் ஓர் வளகளயத் ததாகுத்தும்
வருகின்நறன். திருமுளறகளின் ஊநட ஓர் தபயரால் சிவதபருமான் நபாற்றப்படுதல்
தகாண்டு ததாகுக்கப்படுவது எடுத்துக்காட்டாக மயிளலக் கபாலி எனும் தபயர்
நபாற்றப்படும் (108+) பாடல்கள் மற்றும் கற்பகம் எை விளிவருவைவும் பசுபதி
கயிலாயன் நபான்ற ததாகுப்புகளும் உள்ளை. இதன் பயன்: நதவாரம் பாடல்
தபறாதளவயும் இப்பாடல்களில் அத்தல இளறவன் தபயர் தபாருத்தநம காரணம்
எை நதவாரத்தின் ததாடர்பு காட்டி பயன்தகாள்ளலாம் என்பதுநவ.
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இவ்வழிதான் இங்குக்காணும் சூலத்தான் திருமுளற 26 பாடல்கள் காண்க
சூலத்தான் சூலத்தார் எனும் தசாற்களில் சூலம் என்னும் இடத்தில் அமர்ந்தவன் எை
தபாருள் தகாள்ள முடியும் என்பதால் அவ்வண்ணம் ததாகுக்கப்பட்டுள்ளை.
இதனுக்கு இளணயாக உடன் காட்டிய மற்தறாரு தலம் தசன்னி = தசன்னிமளல
பதியிையதாக தகாள்ளவும். தசன்னித் திருமுளற எை ததாகுத்துள்நளன். இதனில்
தசன்னி எனும் தசால் 12 திருமுளறகளில் 314 பாடல்களில் காணப்பட்டாலும்
அளவதபருமானின் உருவ உறுப்பிளைக் (தசன்னி=தளல) காட்டுவை நீக்கி
தபருமான் உளறயும் ஓர் தலம் எைக் தகாள்ளத் தக்கை மட்டும் உள்ளை.

சபயர்முமறத் திருமுமற
சூலத்தான் திருமுமற
01
கல் விலும் மால்வளரயான் கார்திகழும் மாமிடற்றான்
தசால் விலும் மாமளறயான் நதாத்திரம் தசய் வாயினுளான்
மின்ைவிலும் தசஞ்சளடயான் தவண்தபாடியான் அங்ளகயினில்
தகால் விலும் சூலத்தான் நகாளிலிதயம் தபருமாநை
1.62.7
02
மாவின் உரிளவ மங்ளக தவருவ மூடிமுடிதன் நமல்
நமவு மதியும் தியும் ளவத்த விளளவர் கழல் உன்னும்
நதவநதவர் திரிசூலத்தர் திரங்கல் முகவன் நசர்
காவும்தபாழிலுங் கடுங்கற்சுளைசூழ் கயிளலமளலயாநர

1.68.3

03
நகாலத்தார் தகான்ளறயான் தகால்புலித்நதால் ஆளடயான்
நீலத்தார் கண்டத்தான் த ற்றி ஓர் கண்ணிைான்
ஞாலத்தார் தசன்நறத்து ாலூர் மயாைத்தில்
சூலத்தான் என்பார்பால் சூழாவாம் ததால்விளைநய
2.46.4
04
எயிலது அட்டது நீறு இருளமக்கும் உள்ளது நீறு
பயிலப் படுவது நீறு பாக்கிய மாவது நீறு
துயிளலத் தடுப்பது நீறு சுத்தம தாவது நீறு
அயிளலப் தபாலிதரு சூலத்து ஆலவாயான் திருநீநற
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2.66.7

05
நீலத்தார் கரிய மிடற்றார் ல்ல த ற்றி நமலுற்ற கண்ணிைார் பற்று
சூலத்தார் சுடளலப்தபாடி நீறணி வார்சளடயார்
சீலத்தார் ததாழுநதத்தும் சிற்றம்பலம் நசர்தலால் கழல்நசவடி ளகததாழக்
நகாலத்தாய் அருளாய் உை காரணம் கூறுதுநம
3.1.3
06
ஞ்சிளை உண்டிருள் கண்டர் பண்டு அந்தகளைச் தசற்ற
தவஞ்சிை மூவிளலச் சூலத்தர் வீழிமிழளலயார்
அஞ்சைக் கண் உளம பங்கிைர் கங்ளகஅங்கு ஆடிய
மஞ்சைச் தசஞ்சளட யார் எை வல்விளை மாயுநம
3.9.3
07
பாடு இளம் பூதத்தி ைானும் பவளச்தசவ்வாய் வண்ணத்தானும்
கூடு இளதமன் முளலயாளளக் கூடிய நகாலத்திைானும்
ஓடு இள தவண்பிளறயானும் ஒளிதிகழ் சூலத்திைானும்
ஆடு இளம் பாம்புஅளசத் தானும் ஆரூர் அமர்ந்த அம்மாநை 4.4.1
08
தரியா தவகுளியைாய்த் தக்கன் நவள்வி தகர்த்துகந்த
எரியார் இலங்கிய சூலத்திைான் இளமயாத முக்கட்
தபரியான் தபரியார் பிறப்பறுப்பான் என்றும் தன்பிறப்ளப
அரியான் அடிநிழல் கீழதன்நறா என்றன் ஆருயிநர
4.8.3
09
ளம உலாவிய கண்டத்தன் அண்டத்தன்
ளக உலாவிய சூலத்தன் கண்ணுதல்
ஐயன் ஆரூர் அடிததாழு வார்க்தகலாம்
உய்ய லாம் அல்லல் ஒன்றிளல காண்மிநை
10
புளைதபான் சூலத்தான் நபார்விளட ஊர்தியான்
விளைதவல் ாகத்தன் தவண்மழு வாளிைான்
நிளைய நின்றவன் ஈசளைநய எைா
விளை இலார் ததாழும் வீழிமிழளலநய
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5.7.12

5.12.3

11
ளகதகாள் சூலத்தர் கட்டுவாங்கத்திைர்
ளமதகாள் கண்டத்தர் ஆகி இருசுடர்
தசய்ய நமனி தவண்ணீற்றர் தசம்தபான்பள்ளி
ஐயர் ளகயது ஓர் ஐந்தளல ாகநம

5.36.7

12
விழுது சூலத்தான் தவண்மழு வாட்பளடக்
கழுது துஞ்சு இருள் காட்டகத்து ஆடலான்
பழுது ஒன்று இன்றிப் ளபஞ்ஞீலிப் பரமளைத்
ததாழுது தசல்பவர் தம்விளை தூளிநய

5.41.3

13
மூன்று மூர்த்தியுள் நின்று இயலும் ததாழில்
மூன்றும் ஆயிை மூவிளலச் சூலத்தன்
மூன்று கண்ணிைன் தீத்ததாழில் மூன்றிைன்
மூன்று நபாதும் என் சிந்ளதயுள் மூழ்குநம

5.89.3

14
ஞாலத்தாளை ல்லாளை வல்லார் ததாழும்
நகாலத்தாளைக் குணப்தபருங் குன்றிளை
மூலத்தாளை முதல்வளை மூவிளலச்
சூலத்தாளை கண்டீர் ததாழற்பாலநத

5.94.7

15
பிணம் புல்கு பீறல் குரம்ளப தமய்யாப் நபதப்படுகின்ற நபளதமீர்காள்
இணம் புல்கு சூலத்தர் நீலகண்டர் எண்நதாளர் எண்நிளறந்த குணத்தி ைாநல
கணம் புல்லன் கருத்துகந்தார் கச்சி உள்ளார் கழிப்பாளல நமய கபாலப்பைார்
மணம் புல்கு மாயக்குரம்ளப நீங்க வழி ளவத்தார்க்கு அவ்வழிநய நபாதும் ாநம
6.12.7
16
இயல்பாய ஈசளை எந்ளத தந்ளத என்சிந்ளத நமவி உளறகின்றாளை
முயல்வாளை மூர்த்திளயத் தீர்த்தமாை தியம்பகன் திரிசூலத்தன் ளகயன்
கயல் பாயும் கண்டல் சூழ்வுண்ட நவலிக் கழிப்பாளல நமய கபாலப் பைார்
மயலாய மாயக் குரம்ளப நீங்க வழிளவத்தார்க்கு அவ்வழிநய நபாதும் ாநம
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6.12.8

17
தபான்மணிய பூங்தகான்ளற மாளலயாளைப் புண்ணியளை தவண்ணீறு
பூசிைாளைச்
சின்மணிய மூவிளலய சூலத்தாளைத் ததன்சிராப்பள்ளிச் சிவநலாகளை
மன்மணிளய வான்சுடளல ஊராய்ப் நபணி வல்எருததான்று ஏறும் மளற
வல்லாளைக்
கல் மணிகள் தவண்டிளர சூழ் அந்தண் ாளகக் காநராணத்து எஞ்ஞான்றும் காண
லாநம 6.22.7
18
ளகம்மாை மதகளிற்றின் உரிளவயான் காண் களறக்கண்டன் காண் கண்ணார்
த ற்றியான் காண்
அம்மான் காண் ஆடரவு ஒன்று ஆட்டிைான் காண் அைலாடி காண் அயில்வாய்ச்
சூலத்தான் காண்
எம்மான் காண் ஏழுலகும் ஆயிைான் காண் எரிசுடநரான் காண் இலங்கு மழுவாளன்
காண்
தசம்மாைத்து ஒளியன்ை நமனியான் காண் திருவாரூரான் காண்என் சிந்ளதயாநை
6.24.1
19
மளலவளர்த்த மடமங்ளக பாகத்தான் காண் மயாைத்தான் காண் மதியம் சூடிைான்
காண்
இளல வளர்த்த மலர்க் தகான்ளற மாளலயான் காண் இளறயவன் காண் எறிதிளரநீர்
ஞ்சு உண்டான் காண்
தகாளல வளர்த்த மூவிளலய சூலத்தான் காண் தகாடுங்குன்றன் காண் தகால்ளல
ஏற்றிைான் காண்
சிளல வளர்த்து சரம் துரந்த திறத்திைான் காண் திருவாரூரான் காண் என் சிந்ளதயாநை
6.24.9
20
ததாட்டிலங்கு சூலத்தர் மழுவா நளந்திச் சுடர்க்தகான்ளறத் தாரணிந்து சுளவகள்
நபசிப்
பட்டி தவள்நளநறறிப் பலியும் தகாள்ளார் பார்ப்பாளரப் பரிசழிப்பார் ஒக்கின்றாரால்
கட்டிலங்கு தவண்ணீற்றர் கைலப் நபசிக் கருத்தழித்து வளள கவர்ந்தார் காளல
மாளல
விட்டிலங்கு சளடமுடியர் நவத ாவர் தவண்காடு நமவிய விகிர்தைாநர 6.35.6
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21
மின் அளந்த நமல்முகட்டின் நமலுற்றான் காண் விண்ணவர்தம் தபருமான் காண்
நமவில் எங்கும்
முன் அைளந்த மூவர்க்கும் முதலாைான் காண் மூவிளலநவல் சூலத்து என்
நகாலத்தான் காண்
எண்அைளந்து என் சிந்ளதநய நமவிைான் காண் ஏவலன் காண் இளமநயார்கள் ஏத்த
நின்று
மண் அளந்த மால் அறியா மாயத்தான் காண் மாகடல்சூழ் நகாகரணம் மன்னிைாநை
6.49.7
22
இளலயாரும் சூலத்தான் எண்நதாளாநை எவ்விடத்தும் நீயலாது இல்ளல என்று
தளலயாரக் கும்பிடுவார் தன்ளமயாநை தழல் மடுத்த மாநமரு ளகயில் ளவத்த
சிளலயாநை திருவாளைக்காவுள் நமய தீயாடீ சிறுந ாயால் லிவுண்டுள்ளம்
அளலயாநத நின்ைடிநய அளடயப் தபற்றால் அல்லகண்டம் தகாண்டடிநயன் என்
தசய்நகநை 6.62.8
23
இரும்புயர்ந்த மூவிளலய சூலத்திைாளை இளறயவளை மளறயவளை எண்குணத்தி
ைாளைச்
சுரும்புயர்ந்த தகான்ளறதயாடு தூமதியஞ் சூடும் சளடயாளை விளடயாளைச் நசாதி
எனும் சுடளர
அரும்புயர்ந்த அரவிந்த அணிமலர்கள் ஏறி அன்ைங்கள் விளளயாடும் அகல் துளறயின்
அருநக
கரும்புயர்ந்து தபருஞ் தசந்த ல் த ருங்கி விளளகழனிக் காைாட்டு முள்ளூரில் கண்டு
ததாழுநதநை. 7.40.3
24
த ருப்புறு தவண்தணயும் நீருறும் உப்பும் எை இங்ஙநை
தபாருப்புறு நதாளக புலம்புறல் தபாய் அன்பர் நபாக்குமிக்க
விருப்புறு நவாளர விண்நணாரின் மிகுத்து ண்ணார் கழியத்
திருப்புறு சூலத்திநைான் தில்ளல நபாலும் திருநுதநல

8.2.315

25
இருந்தைம் எய்தியும் நின்றும் திரிந்தும் கிடந்து அளலந்தும்
வருந்திய வாழ்க்ளக தவிர்த்திடு நபாக த ஞ்நச மடவாள்
தபாருந்திய பாகத்துப் புண்ணியன் புண்இயல் சூலத்து எம்மான்
திருந்திய நபாது அவன் தாநை களளயும் ம் தீவிளைநய
11.185
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26
கணக்கிட்டுக் தகாண்டிருந்து காலைார் ம்ளம
வணக்கி வளலப்படா முன்ைம்-பிணக்கின்றிக்
காலத்தால் த ஞ்நச கயிலாயம் நமவிய ல்
சூலத்தான் பாதம் ததாழு

11.358

தசன்னி, பாலில் இளவ இரண்டும் கூட நதவார ளவப்புத்தல வரிளசயில்
வரநவண்டியளவ. தசன்னி என்பது தசன்னிமளல திருச்தசங்நகாடு ஈநராடு திருப்பூர்
முதலியவற்றின் அருகு குன்றில் நமல் உள்ள முருகன் நகாயில் அதனுள் பழநியில்
உள்ளது நபால் சிவன் நகாயிலும் உள்ளது திருப்புகழ் தபற்றது ததாடரும் தனி
கருத்துளர காண்க.
பாலில் என்பது தசந்தில் அன்பில் இளடமருதில் மயிலர்ப்பில் நபால் இல் ஈற்று
இடப்தபயராகும் பாலி என்பது ஓர்ஆறு அல்லது இன்றுள்ள பாலாநற ஆகலாம்
திருமாற்நபறு எனும் பாடல்தபற்றத் தலம் பாலியின் ததன்களரயில் உள்ளதாகவும்
வடமுல்ளலவாயில் திருநவற்காடு பாலியின் வடகளரயில் உள்ளதாகவும் நசக்கிழார்
குறித்துள்ளார். சங்கநூல் புற ானூறு 387 நசரமான் தசல்வக்கடுங்நகா என்னும்
மன்ைளை குண்டுக்கண் பாலி ஆதைார் எனும் புலவர் பாடியுள்ளார். இங்கு பாலி
என்பது ஓர் இடப்தபயநர. திரு ள்ளாற்றுப்புராணம் பாடிய புலவர் ாரதர் ளனிடம்,
"ததன்ைாடு தசன்று தீர்த்தமாட விளைதீரும் எைக்காட்டும் பகுதியில் காளிந்தி
நசாளண ஆறுகள் காசி காளஞ்சைம் கலிங்நகச்சரம் அ ந்தீசரம் துருசுஅறு பாலிவாய்
சுரக்கண்டீசரம் கழுக்குன்றம் அண்ணமளல சிறீசயிலம் கவுதமீச்சரம் விருத்தாசலம்
தீர்த்தகிரி முக்கூடல் சிதம்பரம் சீர்காழி புள்ளிருக்குநவளூர் திருநவண்காடு
திருப்பைந்தாள் களடயூர் நகாகர்ணம்" எனும் தலங்களளக் குறிக்கின்ற இடத்து
பாலிவாய் சுரக்கண்டீசரம் எை ஓர் தலத்திளைக் குறித்துள்ளதில் பாலிவாய்
(=பாலிவாயில்/பாலிவாசல்) கண்டீச்சரம் எனும் ஈசன் நகாயில் உள்ள ஓர் தலம்
எைத்ததரிகின்றது.

ததாடர்பு: மயிளல நூ த நலா சு / நூ.த.நலாக சுந்தரம் (selvindls61@gmail.com)
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9. ெீர்காைி - புதுத்துலற - ெி

ன் வகாயில்

— துமர.சுந்தரம்
முன்னுமர:
இளணயத்தில் அவ்வப்தபாழுது வரலாறு, ததால்லியல், கல்தவட்டுகள்
ததாடர்பாை தசய்திகளளப் பார்க்ளகயில் சிலவற்ளற என் கணினிப் பண்டாரத்தில்
நசர்த்து ளவப்பதுண்டு. அது நபான்ற ஒரு பதிளவ இன்று காண ந ர்ந்தது.
சிளதவுகளில் சிக்குண்டு கிடக்கும் சீர்காழிக் நகாயில் ஒன்ளறப் பற்றிக் கடம்பூர் விஜய்
என்பவர் பதிவிட்டிருந்தார். நகாயிலின் சிளதந்த பகுதிகள், கருவளறயில் இருக்ளக
(பீடம்) ஏதுமின்றி எழுந்தருளியிருக்கும் இலிங்கத்திருநமனி, சில கல்தவட்டுகள் எை
லிந்துவிட்டிருக்கும் சிவன் நகாயிலின் நதாற்றங்கள். மைம் வருந்தியது.

நகாயில், ாளக மாவட்டத்தில் சீர்காழி வட்டத்ளதச் நசர்ந்த புதுத்துளற
என்னும் ஊரில் அளமந்துள்ளது.
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கல்சவட்டுகளின் படங்கள் ஓரளவு சதளிவாக இருந்தை; அவற்றின் பாடங்கள்
கீழுள்ளவாறு:
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கல்சவட்டுச் ச ய்திகள் - விளக்கம்:
துண்டு துண்டாகக் கிளடத்த கல்தவட்டு வரிகளிலிருந்து தபறப்படும்
தசய்திகளாவை: கல்தவட்டுகள் அளமந்துள்ள புதுத்துளறச் சிவன் நகாயிலுக்கு
நிலங்கள் தகாளடயாக அளிக்கப்பட்டுள்ளை. நகாயிலின் தபயநரா, இளறவனின்
தபயநரா இந்தத் துண்டுக்கல்தவட்டுகளில் காணப்படவில்ளல. தகாளடயாக
அளிக்கப்பட்ட நிலங்கள் யாவும் விளளவுக்நகற்ற ல்ல நீர் நிலங்களாக
இருக்கநவண்டும் என்று கருதலாம். காரணம், தகாளட நிலங்கள் ஆற்றுப்படுளகயில்
அளமந்திருந்தை என்று “ஆறிடு படுளக” என்னும் தசால் குறிக்கிறது. புன்தசய்
நிலம், பாழ் நிலம் (தரிசு நிலம்) ஆகியைவற்ளற நீக்கியளம பற்றிய குறிப்பு
கல்தவட்டில் வருகிறது. நமலும், மதுராந்தக வாய்க்கால், ாங்கூர் வதி
(வதி=வாய்க்கால்) ஆகிய நீர்க்கால்களள ஒட்டிய நிலங்கள் என்னும் குறிப்பும்
கல்தவட்டில் உள்ளது.
தகாளட நிலம், விக்கிரமநசாழ ல்லூர் கட்டளளயில் இருந்து ததரிவு
தசய்யப்பட்டளம ததரிகிறது. கட்டளள என்பது, (விளளச்சல் வருவாய்
அடிப்பளடயில்) தரம் பிரித்த நிலங்களளக் குறிக்கும். சிவபாத நசகர ல்லூர் பற்றிய
குறிப்பும் உள்ளது. ” ல்லூர்” என்னும் தபயருள்ள ஊர்கள் அளைத்தும், அரசன்,
தன்னுளடய சிறப்பு நிதிளய ஒதுக்கி, நவளாண்ளமயில் பின் தங்கிய ஊர்ப்பகுதிகளள
வளப்படுத்தி, அரசனின் தபயளரநயா, அரசியர் தபயளரநயா இட்டு உருவாக்கிய
ஊர்கநள. அவ்வளகயில் இங்குள்ள கல்தவட்டில், விக்கிரமநசாழ ல்லூர்,
சிவபாதநசகர ல்லூர் ஆகிய ஊர்கள் குறிப்பிடப்தபறுகின்றை. இவற்றில், விக்கிரம
நசாழ ல்லூர், நமற்படி புதுத்துளறயின் பழம்தபயராகநவ இருக்கக்கூடும்.
அடுத்து, ஊர்களில் ஓடுகின்ற வாய்க்கால்களுக்கு அரச குடும்பத்திைர் தபயர்
இடுவது வழக்கம். அவ்வளகயில், மதுராந்தக வாய்க்கால் என்னும் தபயர் இங்குள்ள
கல்தவட்டில் வருகின்றது. மதுராந்தகன், இராசராசனுக்கு முன் ஆட்சி தசய்த உத்தம
நசாழளைக் குறிக்கும் தபயராகலாம். கல்தவட்டில் வருகின்ற குந்தளவ தபயரும்
இவ்வூர்ப் பகுதியிலிருந்த ஒரு வாய்க்காளலக் குறிப்பதாகலாம்.
தகாளட நிலத்துக்கு வரி நீக்கம் அளிக்கப்பட்டளத “இளறயிலி” என்னும்
ததாடர் சுட்டுகிறது. அரசுக்குச் தசலுத்த நவண்டிய ஒப்பந்த வரிகள் சில “ஒட்டு” எை
வழங்கப்பட்டை. அவ்வளக “ஒட்டுப்படி” தசலுத்தநவண்டிய ாநல கால் காசு வரி
நீக்கப்பட்டளதயும் கல்தவட்டு குறிப்பிடுகிறது.
நவளாண் நிலம், நீர்ப்பாசைத்துக்கு ஏதுவாகச் சிறு சிறு சதுரப் பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டிருந்தை. அவற்ளற இைம் காண எண்களும் தகாடுக்கப்பட்டிருந்தை.
இதளை, “ ாலாஞ்சதிரம்” என்ற ததாடரால் அறியலாம். வதி, வாய்க்கால் என்னும்
தபயரில் அளமந்த தபரு வாய்க்கால்களள அடுத்துப் பயிர் வளர்க்கும் சதிரம் என்னும்
வயல் கூற்ளற ஒட்டி அளமக்கப்பட்ட சிறிய கிளள நீர்க் கால்கள் ”கண்ணாறு” எை
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அளழக்கப்பட்டை. இளவயும் எண்ணிக்ளக தகாண்டு அளடயாளப்படுத்தப்பட்டை.
கல்தவட்டில், “ ாலாங்கண்ணாறு” எை வருவளதக் காண்க.
கல்தவட்டில், திருக்குருகாவூர் குறிப்பிடப்படுகிறது. தகாளட நிலம் அளமந்த
பகுதி அல்லது வாய்க்கால்கள் அளமந்த பகுதி என்னும் வளகயில் இவ்வூர்
குறிப்பிடப்படுகிறது. திருக்குருகாவூர், திருவாலி ாடு என்னும் ாட்டுப்பிரிவில்
அளமந்திருந்தது. விக்கிரம நசாழ ல்லூரும் இநத திருவாலி ாட்டில்
அளமந்திருந்தது. திருவாலி ாட்ளட ஒட்டித் திருக்கழுமல ாடு அளமந்திருந்தது.
திருக்கழுமலம் என்பது சீர்காழியின் பழம்தபயர். திருக்கழுமல ாடு, திருவாலி ாடு
ஆகியை நசாழர் கால ாட்டுப்பிரிவுகள் ஆகும். (பார்ளவ நூல் : இளடக்காலத்
தமிழ் ாட்டில் ாடுகளும் ஊர்களும்-கி.பி.800-1300 - தமிழகத் ததால்லியல் கழகம்,
தஞ்சாவூர்.)
கல்சவட்டின் காலம்:
உத்தம நசாழன் (கல்தவட்டில் மதுராந்தகன்), இராசராசநசாழன் (கல்தவட்டில்
சிவபாதநசகரன்), விக்கிரம நசாழன் ஆகிநயார் தபயர்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றை.
இவர்களில் விக்கிரமநசாழநை பின்ைவன். இவன் முதலாம் குநலாத்துங்க நசாழனின்
மகன் ஆவான். இவைது ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 1118-1135. விக்கிரமநசாழனின் தபயரால்
அளமந்த விக்கிரம நசாழ ல்லூர் கல்தவட்டில் குறிக்கப்படுவதால், கல்தவட்டு
அளமந்த ஊரும் நகாயிலும் அவன் காலத்திலிருந்நத இருந்துள்ளளம புலப்படும்.
அரசன் தபயரும் அரசனின் ஆட்சியாண்டும் குறிக்கப்தபறும் நவறு கல்தவட்டுகள்
கிளடக்கும் வளர கல்தவட்டின் காலம் விக்கிரம நசாழனின் ஆட்சிக்காலத்துக்குப்
பிந்ளதயதாகக் கணக்கிட இயலாது. எைநவ, கல்தவட்டின் காலம் விக்கிரம நசாழனின்
ஆட்சிக்காலம் என்நற தகாள்ளலாம். அதாவது, கல்தவட்டு, கி.பி. 12-ஆம்
நூற்றாண்ளடச் நசர்ந்தது என்னும் முடிவுக்கு வரலாம். கல்தவட்டின் எழுத்தளமதியும்,
இந்தக் காலகட்டத்ளத ஒட்டியதாக அளமந்துள்ளது.
முடிவுமர:
புதுத்துளற ஊரின் ாட்டார் தபருமக்களும், அறநிளலயத்துளறயிைரும்,
ததால்லியல் துளறயிைரும் இளணந்து இக்நகாயில் புத்தாக்கம் தபற்றிட வழிவளக
தசய்யநவண்டும் எை விளழநவாம். கடம்பூர் விஜய் குறிப்பிடுவதுநபால், சிவனின்
இடுக்கண் களளய நிதியுளடநயார் களம் இறங்குவார்களாக.

ததாடர்பு: துளர.சுந்தரம், கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், நகாளவ.
doraisundaram18@gmail.com, அளலநபசி : 9444939156.
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10. மூன்று பள்ளிப்பலை வகா

ில்கள்

— மா. மாரிராஜன்
மூன்று பள்ளிப்பளட நகாவில்களளயும் ஒநர ாளில் தசன்று பார்க்க நவண்டும்,
வந்து வழிகாட்டுங்கள் என்ற ண்பர்களின் அன்புக் கட்டளளளய ஏற்றாயிற்று.
1. பஞ் வன்மாமதவி பள்ளிப்பமட
2. இராஜராஜன் பள்ளிப்பமட மகலா நாதர் மகாவில்
3. திருப்புறம்பியம்
இம்மூன்றும் எங்கள் இலக்கு..
ஒரு த ருடல், இக்நகாவில்களில் இரண்டு எப்நபாதும் பூட்டிநய இருக்குநம,
புளகப்படம் எடுக்க விடமாட்டார்கநள. பளழய நிளைவுகள், கசப்பாை பல பளழய
அனுபவங்கள் நிளைவுக்கு வந்தாலும் திட்டமிட்டபடி பயணத்ளதத் துவங்கிநைாம்.
.. இம்முளற எங்களுக்குக் கிளடத்தது பல இனிய அனுபவங்கள்..

1. பஞ் வன்மாமதவி பள்ளிப்பமட:
தாராசுரத்திலிருந்து பட்டீஸ்வரம் வழியாகப் பஞ்சவன் மாநதவி
பள்ளிப்பளடளய முதலில் அளடந்நதாம். வழக்கம்நபால் நகாவில் பூட்டியிருந்தது.
வாசலில் அர்ச்சகரின் ததாளலநபசி எண் எழுதப்பட்டிருந்தது. ததாளலநபசியில்
அளழத்நதாம், 10 நிமிடத்தில் வருகிநறன் என்ற அர்ச்சகர் சரியாக 5 நிமிடத்தில்
வந்தார். முதல் வியப்பு !!
அளமதியாை சூழல். தபாறுளமயாகக் நகாவிளல வலம் வந்து, கட்டுமாைம்,
சிற்பங்கள், கல்தவட்டு எை பார்த்துப் பார்த்து படம் எடுத்நதாம். எந்தத் தளடயும்
இல்ளல. அர்ச்சகரும் எங்களுடன் வலம் வந்து அவருக்குத் ததரிந்த சில விடயங்களள
எங்களுக்குக் கூறிைார். எங்களிடம் சில ஐயங்களள எழுப்பி விளடகாண முயன்றார்.
பள்ளிப்பளட நகாவிலில் அம்மனுக்கு தனிச் சன்னிதி இருப்பது சாத்தியமா
என்னும் அவரது நகள்விக்கு எங்களிடம் பதில் இல்ளல.
நகாவிலினுள் உள் நுளழகிநறாம். அற்புதமாை பழுவூர் ந்திளயயும்,
வியப்பாை துவார பாலகர்களளயும் பார்த்து, படம் எடுத்நதாம். எந்தத் தளடயும்
இல்ளல. கருவளற வாயிலில் அமர்ந்து இளறவளைப் பிரார்த்திக்கும் தபாழுது
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அர்ச்சகரின் அதி அற்புதமாை குரலில் சுத்தத் தமிழில் பதிகங்கள் நகட்டது அடுத்த
வியப்பு !!

தீபாதரளணளய கண்களில் ஒற்றி தட்சளணயாக தட்டில் பணம்
நபாடமுயன்நறாம். பணத்ளதப் நபாட அவர் அனுமதிக்கவில்ளல. அடுத்த .. அடுத்த..
வியப்பு !!!!
எவ்வளநவா எடுத்துச் தசால்லியும் அவர் தட்சளணயாக பணம் வாங்க
மறுத்தார். பிறகு, நகாவிலுக்கு எண்ளண வாங்கப் பயன்படுத்துங்கள் என்று கூறி
பணத்ளதக் தகாடுத்நதாம். அவருடன் நசர்ந்து புளகப்படம் எடுத்நதாம்.
விளடதபற்றுப் புறப்படும்நபாது, மருத்துவர் களலக்நகாவன் ஐயா எழுதிய மளலக்க
ளவக்கும் மாடக்நகாவில்கள் என்னும் புத்தகத்ளத பரிசாகக் தகாடுத்தார். அடுத்த
வியப்பு !!!!
இப்படியும் ஒருவர், நபாற்றுதலுக்குரியவர்.
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2. இராஜராஜன் பள்ளிப்பமட மகலா நாதர் மகாவில்:
உளடயாளூர் தசன்று இராஜராஜனின் பள்ளிப்பளட என்று தசால்லப்படும்
ஒட்டத்நதாப்பு லிங்கத்ளதப் பார்த்து விட்டு, பால்குளத்தம்மன் நகாவில் தசன்று
பிரபலமாை அந்தக் கல்தவட்ளட படம்பிடித்நதாம். அந்த அற்புதமாை
கல்தவட்டுத்தூளண இரும்பு பட்ளடயால் த றித்து ஆனி அடித்து, தவள்ளள வர்ணம்
பூசி பாதுகாப்பு தசய்துள்ளார்கள்.
குளத்தின் அருநக உள்ள ளகலாச ாதர் ஆலயத்திற்கு விளரந்நதாம்.
வழக்கத்திற்கு மாறாகக் நகாவில் திறந்து இருந்தது. முதல் வியப்பு !! வாங்நகா..
வாங்நகா.. என்ற அர்ச்சகரின் அன்பாை வரநவற்பு, அடுத்த வியப்பு !!
இதற்கு முன் மூன்று தடளவ இக்நகாவிலுக்கு வந்தும், கருவளறயில் உள்ள
அந்த அற்புதமாை நசாழ அரசன் அரசியின் சிற்பம், மற்றும் காலடியில் அடியார்களளக்
தகாண்ட பிரத்நயாகமாை துவாரபாலகர் சிற்பம்
இவற்ளறப் புளகப்படம் எடுக்க அனுமதி கிளடத்தநத இல்ளல. ஆைால், இம்முளற
தாராளமாக படம் எடுக்கலாம் என்று அனுமதி கிளடத்தது. மிதமிஞ்சிய
உற்சாகத்துடன் படம் பிடித்நதாம்.
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அருதமாழிநதவ வள ாட்டு, திரு ளரயூரு ாட்டு, சிவபாதநசகரமங்களத்து,
உளடயார் சிவபாதநசகர ஈஸ்வரமுளடயார்..
என்னும் கல்தவட்டு வாசகத்ளதத் நதடி படித்து படம் பிடித்து பரவசமாநைாம்.
கல்தவட்டு வாசகங்கள் அடங்கிய ததாகுப்பு ளகயில் இருந்ததால் சாத்தியமாயிற்று.
ஏநதா ஒன்ளறச் சாதித்த நிளறவுடன் திருப்புறம்பியம் ந ாக்கி விளரந்நதாம்.

3. திருப்புறம்பியம்:
பிற்காலச் நசாழவரலாற்றில் தவிர்க்கநவ இயலாத ஒரு தபயர் திருப்புறம்பியம்.
இங்கு டந்த தபரும் நபாரும், நபாரின் விளளவால் அளமந்த நசாழர்களின் ஏற்றமும்,
நபாரில் இறந்த கங்கமன்ைன் பிரித்வீயின் பள்ளிப்பளடயும், வரலாற்று ஆர்வலர்கள்
அளைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான். தபான்னியின் தசல்வன் வாசித்தவர்களுக்கு,
திருப்புறம்பியம் தவகு பரிட்சயமாக இருக்கும். திருப்புறம்பியர் நபார், விஜயாலரின்
வீரம், பள்ளிப்பளட காட்டில் டக்கும் நிகழ்வுகள் என்று பல சம்பவங்கள்.
இவ்விடத்ளத இரவில் பார்க்கநவண்டும் என்ற ஆவலில், சரியாக இருட்டிய
பிறகு திருப்புறம்பியத்ளத அளடந்நதாம். குறிப்பிட்டத் தூரத்திற்கு நமல் வாகைம்
தசல்லாது. ளடப்பயணம்தான்.அவ்வூளரச்நசர்ந்த ண்பர் திரு. தசந்தில் வழிகாட்ட
அடர்ந்த காட்டிற்குள், கும்மிருட்டில் டந்நதாம்.. நிஜமாலுநம ஒரு திகிலாை
அனுபவம்.
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தற்நபாது ஐயைார் நகாவில் எை அளழக்கப்படும் பள்ளிப்பளடக் நகாவிளல
இருட்டில், தசல்நபான் தவளிச்சத்தில் பார்த்தது பரவசமாை ஒன்று. ம்முளடய பல
நகள்விகளுக்கு தக்கச் சான்றுகளுடன் திரு.தசந்தில் விளக்கம் அளித்தார்.

தபான்னியின் தசல்வன் புதிைத்தில் வரும் பள்ளிப்பளட காட்சிகளள இவ்வூளரச்
நசர்ந்தவர்களளக் தகாண்டு ஒரு ாடகமாக டத்துகிறார். இப்பள்ளிப்பளடயிநலநய
எதார்த்தமாக உயிநராட்டமாக அக்காட்சிகள் ாடகமாகின்றை. எங்கள் குழுவிற்கும்
ஒரு காட்சி டத்துங்கள் என்று அவரிடம் நவண்டுநகாள் ளவத்நதாம்..
ஒநர ாளில் மூன்று பள்ளிப்பளட நகாவில்கள்.. மறக்க இயாலா அனுபவம்.
ததாடர்பு: மா. மாரிராஜன் (marirajan016@gmail.com)
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11. இராஜெிம்வமசு

ரம் - காஞ்ெி லகைாெநாதர் வகாயில்

— துமர.சுந்தரம்
முன்னுமர:
ண்பர்கள் திரு. வீரராகவன், திரு. சுகவை முருகன் ஆகிய இருவரின்
ததால்லியல் சார்ந்த பணிகளில், கல்லூரி மாணவர்களுக்குக் கல்தவட்டு எழுத்துகள்
பயில்விக்கும் பணியும் ஒன்று. அண்ளமயில், அவர்கள் காஞ்சியில் சங்கரா களல
அறிவியல் கல்லூரியில் டத்திய கல்தவட்டுப் பயிற்சி வகுப்புகளில் கட்டுளர
ஆசிரியளரயும் ஈடுபடுத்திைர். கிரந்த எழுத்துகளள மாணவர்க்கு அறிமுகம்
தசய்துளவக்கும் பணி. அது நபாழ்து, காஞ்சியில் உள்ள ளகலாச ாதர் நகாயிலின்
வரலாற்றுச் சிறப்ளப எடுத்துக் கூறும் ந ாக்கில் மாணவர்களள அளழத்துச் தசன்ற
நிகழ்வில், கட்டுளர ஆசிரியருக்கும் காஞ்சிக்நகாயிளலயும் அங்கிருக்கும் கிரந்தக்
கல்தவட்டுகளளயும் கண்டு மகிழும் வாய்ப்பு கிட்டியது. அது பற்றிய ஓர் பகிர்வு
இங்நக.

கல்சவட்டியல் அறிஞர் ஹுல்ட்ஸ் (E.HULTZSCH):
1886-ஆம் ஆண்டு, வம்பர்த் திங்கள், 21-ஆம் ாள்; முன்ைாள் மதராஸ் அரசின்
கல்தவட்டு ஆய்வாளராக (EPIGRAPHIST TO THE GOVERNMENT OF MADRAS) ேுல்ட்ஸ்
(E.HULTZSCH) அவர்கள் பணிநயற்றதும், அடுத்த ஆண்நட 27-09-1887 முதல் 19-10-1887
வளர காஞ்சியில் தங்கியிருந்து ளகலாச ாதர் நகாயில் கல்தவட்டுகளளத் தாநம
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படிதயடுத்ததாகக் குறிப்பிடுகிறார். 1883-ஆம் ஆண்டு டாக்டர் பர்கஸ் (Dr. BURGESS)
அவர்கள் இக்நகாயிளலக் கண்டு சில கருத்துகளள முன்ளவத்துள்ளார். அதுவளர,
மற்ற நகாயில்கநளாடு ஒப்பிடுளகயில் அவ்வளவு முதன்ளம தபறாத நிளலயில்
கருதப்பட்ட ளகலாச ாதர் நகாயில் பல்லவர் களலப்பாணியில் கட்டப்தபற்றது
என்பநதாடு, தபரும் எண்ணிக்ளகயில் பல்லவர் எழுத்தில் (கிரந்தம்) சமற்கிருத
தமாழியில் தபாறிக்கப்பட்ட கல்தவட்டுகளளப் தபற்றிருக்கிறது எைக்கூறியுள்ளார்.
1884-85 –ஆம் ஆண்டில் எஸ்.எம். நடச சாஸ்திரி அவர்கள் இக்நகாயிலின் பல்லவர்
கல்தவட்டுகளளப் படிதயடுத்துள்ளார். ேுல்ட்ஸ் (E.HULTZSCH) அவர்கள், நடச
சாஸ்திரியார் எடுத்த படிகளள 1887-ஆம் ஆண்டில் படித்து எழுத்துப்தபயர்ப்பு
(TRANSLITERATION), தமாழிதபயர்ப்பு (TRANSLATION) ஆகிய பணிகளளச் தசய்துள்ளார்.
அவர் இங்குள்ள கல்தவட்டுகளளப் பற்றிக் கூறும் பல்நவறு தசய்திகளளக் கீநழ
‘நகாயிலின் கல்தவட்டுகள்’ தளலப்பில் காண்க.
பல்லவ மன்ைன் இராஜசிம்மனும் மகலா நாதர் மகாயிலும்:
காஞ்சி ளகலாச ாதர் நகாயில் பல்லவ மன்ைன் இராஜசிம்மன் கட்டுவித்தது.
மநகந்திரவர்மன் முதன்முதலில் தசங்கல், சுண்ணம், மரம், உநலாகம் ஆகியளவ
இன்றிக் நகாயில் கட்டுவித்த தபருளமளயக் குளடவளரக் நகாயில் எழுப்பிப்
தபற்றான் எனில், முதல் கட்டுமாைக் கற்நகாயிளலக் கட்டிய தபருளமளய
இராஜசிம்மன் ளகலாச ாதர் நகாயிளலக் கட்டுவித்துப் தபறுகிறான். இக்கட்டுமாைக்
நகாயிலின் காலம் கி.பி. 685-705. நகாயிலின் அடித்தளம் (அதிட்டாைப்பகுதி)
கருங்கல்லால் அளமக்கப்தபற்றது. அதன்நமல் எழுப்பப்பட்ட கட்டுமாைமும், பிற
சிற்பங்களும் மணற்கல்லால் அளமக்கப்பட்டளவ. சுற்றாளல முழுதுமாக
ஐம்பத்ததட்டு திருமுன்களள (சன்ைதி) உளடய தனிக்நகாயில்களளக்தகாண்டு
தனித்த அழகு தபற்ற நகாயிலாக இக்நகாயில் திகழ்கிறது. கட்டுமாை அழகும், சிற்பக்
களல அழகும் தபற்ற இக்நகாயிலின் நதாற்றத்தில் மகிழ்ந்துநபாை நசாழப்நபரரசன்
முதலாம் இராசராசன் இக்நகாயிலுக்குப் பலமுளற வருளக தந்ததாகவும், தஞ்ளசப்
தபருங்நகாயிளல எழுப்ப இக்நகாயிநல ஓர் உந்துதளல அவனுக்கு அளித்ததாகவும்
கூறுவர். நகாயிலில் உள்ள நகாட்ட அளமப்பும், நகாட்டங்களில் காணப்தபறும்
சிற்பங்களும் இக்கூற்று தமய் என்பதாக ம்ளம உணரளவக்கின்றை. தஞ்ளசக்
நகாயில் சிற்பங்களளக் காண்பதுநபால உணர்கிநறாம். பல்லவ அடிச்சுவட்ளடச்
நசாழன் ததாடர்ந்தளம கண்கூடாகத் ததரிகிறது. இங்குள்ள கல்தவட்டுகளில்,
இக்நகாயிலின் தபயர் “இராஜசிம்ம பல்லநவசுவரம்” என்றும், “இராஜசிம்நமசுவரம்”
என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஐம்பத்ததட்டு தனிக்நகாயில்களளயும் சுற்றிவருளகயில் ஒரு தவள்நளாட்டப்
பார்ளவயாகநவ சிற்பக் களல அழகிளைக் கண்டு மகிழ முடிந்தது. முழுதும் கண்டு
மகிழப் பல ாள்கள் வந்து நபாகநவண்டும். ஒரு களலக்கருவூலமாகத் திகழும்
இக்நகாயிலில் பல்லவப்பாணிளய நிளல நிறுத்தும் சிம்மச் சிற்பங்களும், இரு
சிம்மங்களுக்கிளடயில் உள்ள சிறு இளடதவளியில் அளமக்கப்பட்ட சிற்பங்களும்,
நகாட்டச் சிற்பங்களும் – நகாட்டச் சிற்பங்களில் சிவனின் பல்நவறு நதாற்றங்களும்,
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ததால்களதகளில் வரும் நிகழ்ச்சிகளள விளக்கும் நவறு பல சிற்பங்களும் - ம்ளம
வியப்பிலாழ்த்துகின்றை. சிற்பங்கள் அளைத்ளதயும் ஆய்வு ந ாக்கில்
பார்ளவயிட்டுப் பலர் நூல்கள் எழுதியிருப்பர். அவற்ளறப் தபற்று அவற்றின்
துளணயுடன் நகாயிலின் முழு அழளகயும் சிறப்ளபயும் கண்டுணரக் காலம்
நவண்டும்.
மகாயிலின் கல்சவட்டுகள்:
நகாயிலின் அதிட்டாைப்பகுதி முழுதும் கருங்கல்லால் அளமக்கப்பட்டது
முன்ைநர சுட்டப்பட்டது. இக்கருங்கல் பகுதி முழுதும் தபரும்பாலும்
கல்தலழுத்துகள் காணப்படுகின்றை. இக்கருங்கல் பகுதி ஜகதி என்னும்
உறுப்பாகவும், இதன் நமல் பகுதி – மணற்கல்லால் அளமக்கப்பட்டது குமுதப்பகுதியாகவும் நதான்றுகிறது. (இந்தக் குறிப்புகள் உறுதி
தசய்யப்படநவண்டியளவ. பார்ளவயிடும் ந ரத்தில் விளரவாகக் கல்தவட்டுப்
பகுதிகளளயும், ஆங்காங்நக சில பல சிற்பங்களளயும் ஒளிப்படம் எடுக்கும் ஓர்
ஓட்டத்தில், கட்டிடக் களல நுணுக்கங்களில் எல்லாம் உள்ளம் ஊன்றவில்ளல.)
கல்தலழுத்துகள் அளைத்தும் கிரந்த எழுத்துகள் என்பநத இங்கு
குறிக்கப்படநவண்டுவது. பல்லவ கிரந்த எழுத்துகள் தனித்தன்ளமளயப் தபற்றளவ.
ததாடக்கத்தில் காணப்படும் சில கல்தவட்டு எழுத்துகள், எழுத்துகளாகத் நதாற்றம்
காட்டா. ஓவிய வடிவில் அளவ உள்ளை. மற்ற கல்தவட்டுப்பகுதிகள், படிக்கும்
வண்ணம் எழுத்துகளளப் தபற்றிருந்தாலும், அளவயும் ஓர் ஓவிய
வடிளவக்தகாண்டுள்ளை எைலாம்.
நகாயிலின் ஒரு கல்தவட்டு பல்லவர் குடிவழிளயக் குறிப்பிடுகிறது...
[பிரம்மன்]
ஆங்கீரஸ
பி3ருஹஸ்பதி
0ம்யு
ப4ரத்3வாஜ
துமராண
அச்0வத்தாமன்
பல்லவ (பல்லவர் குடிமரபின் முதல் மதான்றல்)
இநத கல்தவட்டு, இரணரஸிக(ன்) என்னும் அரசளை அழித்தவன்
உக்3ரத3ண்டன் எைவும், உக்3ரத3ண்டனின் மகன் இராஜசிம்மன் எைவும் குறிக்கிறது.
இன்தைாரு கல்தவட்டு, முதல் துளணக்நகாயிலின் தபயர் ”நித்ய விநீநதச்0வர(ம்)”
என்று குறிக்கிறது. மற்தறாரு கல்தவட்டு, சிவனுக்காை சிறு நகாயிளலக் (மூன்றாம்
துளணக்நகாயில்) கட்டுவித்தவர் ”ரங்கபதாளக” என்பதாகவும், இவர் ”காலகாலா”
என்னும் விருதுப்தபயளரயுளடய பல்லவ அரசன் ” ரசிம்மவிஷ்ணு”வின் அரசியார்
என்பதாகவும் குறிக்கிறது. மீதமுள்ள கல்தவட்டுகள், இராஜசிம்மனின்
நூற்றுக்கணக்காை விருதுப்தபயர்களளத் தாங்கியுள்ளை. இவ் விருதுப்தபயர்கள்
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ான்கு அடுக்குகளில் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளை. கருங்கல் பகுதியில் ஓர் அடுக்கும்,
மணற்கல் பகுதியில் மூன்று அடுக்குகளும் இப்தபயர்களளக் தகாண்டுள்ளை.
கருங்கல் அடுக்கிலும், மணற்கல் அடுக்குகளில் ஒன்றிலும் மட்டும் எழுத்துகள்
படிக்கும் வண்ணம் உள்ளை. மற்றளவ அழிந்துவிட்டை.
இராஜசிம்மனின் விருதுப்சபயர் தாங்கிய கல்சவட்டுகள்:
அதிட்டாைப்பகுதியில் தபாறிக்கப்பட்ட கல்தவட்டுகள் இராஜசிம்மனின்
விருதுப்தபயர்களளத் தாங்கியுள்ளை. தமாத்தம் இருநூறு விருதுப்தபயர்களுக்கு
நமல் உள்ளை. அளைத்தும் சமற்கிருதப் தபயர்கள்; பல்லவ கிரந்தத்தில்
எழுதப்பட்டளவ. எடுத்துக்காட்டுக்காகக் கீநழ சில தபயர்கள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளை.

பார்மவயிட்ட சில கல்சவட்டுகள்:
நகாயிலில் ந ரடியாகப் பல கல்தவட்டுகளள ஒளிப்படம் எடுத்தவற்றுள் சில
கல்தவட்டுப் தபாறிப்புகளள ேுல்ட்ஸ் அவர்களின் தமாழிதபயர்ப்புச்தசாற்களில்
இைம் காண இயன்றது. அளவ இங்கு சிறியநதார் ஆய்வுக்கு
எடுத்துக்தகாள்ளப்படுகின்றை.
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1. ஸ்ரீ அத்யதா3ர

“அத்யதா3ர” என்னும் விருதுப்தபயளர “The extremely Noble” எை ேுல்ட்ஸ்
தமாழியாக்கம் தசய்துள்ளார். “அத்ய” என்பது ாம் தபரும்பாலும் பயன்படுத்தும்
“அதிகம்” என்னும் தசால்லின் வடிவம் என்று புலைாகிறது.
பல்லவ கிரந்தம் தனித்தன்ளம தபற்றது எை முன்ைநர பார்த்நதாம். ஒன்றுக்கு
நமற்பட்ட வடிவங்களும் அவ்தவழுத்துகளில் உண்டு. “அ” எழுத்தும் இரு வளகயாக
எழுதப்படுகின்றது. கீநழ காண்க.
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இளவ எளிய, இயல்பாை வடிவங்கள்; ளகலாச ாதர் நகாயில் கல்தவட்டு
எழுத்துகள் மிகவும் அழகுணர்நவாடு ஓவியத்தின் வடிவ அழகிளைச் நசர்த்து
எழுதப்பட்டளவ.
பல்லவர் வடபுலத்துச் சாதவாகைருடன் ததாடர்பு தகாண்டவர்கள்.
சாதவாகைரின் நமலாண்ளமளய ஏற்று அவரின் கீழ் ஆட்சி தசய்த குறு மன்ைர்கள்.
சாதவாகைரின் எல்ளலப் புறக் காவலர்களாகவும் பதவியில் இருந்தவர்கள்.
காஞ்சிளயக் ளகப்பற்றிய பின்ைரும் பல்லவ அரசர்கள் வடபுலத்துத் தளல கர்களில்
இருந்தவாநற பல தசப்நபடுகளள தவளியிட்டுள்ளைர். இச்தசப்நபடுகள்
தபரும்பாலும் சமற்கிருத தமாழியில், வடபுலத்தில் வழக்கிலிருந்த எழுத்துகளில்
எழுதப்பட்டளவ. இவ்தவழுத்துகள் கி.பி. ான்காம் நூற்றாண்டு அளவில் வழக்கில்
இருந்தளவ. அநசாகர் பிராமி எழுத்துகள் வளர்ச்சியுற்று வடிவ மாற்றம் தபற்ற
எழுத்துகள். கி.பி. ான்காம் நூற்றாண்டில் குப்தர்கால எழுத்துப் பட்டியல் பல்லவர்
பயன்படுத்திய எழுத்துகநளாடு ஒத்துப்நபாகின்றை. மநகந்திர பல்லவனுக்கு முன்பு
இந்நிளலளம. அவ்வளகயில், கி.பி. ான்காம் நூற்றாண்டில், தமிழ் பிராமியின்
வளர்ச்சி நிளலளயக் கட்டிலும் வடபுலத்துப் பிராமியின் வளர்ச்சி மிகுதி என்பது
புலைாகிறது. இந்த வடபுலத்து எழுத்துகளின் தாக்கத்தாநலநய கிரந்த எழுத்துகளளப்
பல்லவர் உருவாக்கியுள்ளைர் எைலாம். இந்த ஒற்றுளமளயக் கீழ்க்காணும்
எடுத்துக்காட்டுகள் ஒருவாறு உணர்த்தும்.
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2. ஸ்ரீ உக்3ரப்ரதாப

ஸ்ரீ உக்3ரப்ரதாப என்னும் விருதுப்தபயளர “He who is endowed with terrible
bravery” எை ேுல்ட்ஸ் தமாழியாக்கம் தசய்துள்ளார். உக்கிரம், பிரதாபம் ஆகியளவ
ம் இயல்பு வாழ்க்ளகயில் மக்கு அறிமுகமாயுள்ள தசாற்கநள.
3. ஸ்ரீ உந்நதராம
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ஸ்ரீ உந் தராம என்னும் விருதுப்தபயளர “The exalted and lovely” எை ேுல்ட்ஸ்
தமாழியாக்கம் தசய்துள்ளார். இங்கு, “ராம” என்னும் தசால், இராமளைக்
குறிக்கவில்ளல என்றாகிறது.
4. ஸ்ரீ உக்3ரவீர்ய்ய

ஸ்ரீ உக்ர வீர்ய்ய என்னும் விருதுப்தபயளர ”He who possesses terrible prowess. “ எை
ேுல்ட்ஸ் தமாழியாக்கம் தசய்துள்ளார். வீரியம் என்னும் தசால்லும் மக்கு
அறிமுகமாயுள்ள தசால்நல.
5. ஸ்ரீ உதி3மதாதி3த
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ஸ்ரீ உதிநதாதித என்னும் விருதுப்தபயளர " He who is rising ever and ever" எை
ேுல்ட்ஸ் தமாழியாக்கம் தசய்துள்ளார். உதித் என்பது உதயம் என்னும் எழுச்சிளயக்
குறிக்கும் வட தசால். இரண்டு முளற “உதித்” என்பதால் மீண்டும் மீண்டும்
எழுச்சியுறுகின்ற என்னும் தபாருள் அளமந்துள்ளது எைலாம்.
6. ஸ்ரீ அநுநய ஸாத்4ய

ஸ்ரீ அநு யஸாத்4ய என்னும் விருதுப்தபயளர "He who is to be conquered (only) by
submissiveness" எை ேுல்ட்ஸ் தமாழியாக்கம் தசய்துள்ளார்.
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7. ஸ்ரீ ராஜஸிம்ஹ - ஸ்ரீ அத்யந்த காம

இக்கல்தவட்டுப்படத்தில், மணற்கல்லின் நதய்மாைம் காரணமாக முழுச்
தசாற்களும் புலப்படவில்ளல.
8. ஸ்ரீ ராஜஸிம்ஹ

இக்கல்தவட்ளட அளடயாளம் காட்டியவர் நகாயிலில் காவல் பணியில்
இருந்த தனியார் காவலர் ஆவார். கட்டுளர ஆசிரியர் சுற்றாளலயில் கல்தவட்டுகளள
ஒளிப்படம் எடுத்துக்தகாண்டிருந்தளதப் பார்த்து, ’ராஜஸிம்ேன்’ தபயர்
காணப்படுகின்ற கல்தவட்ளடக் காண்பிப்பதாக அளழத்துச் தசன்று காட்டிைார். இது
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எப்படி அவரால் முடிந்தது என்னும் நகள்விக்கு அவர் தந்த விளட வியப்ளப
அளித்தது. ததால்லியல் அறிஞர்
திரு. ாகசாமி அவர்கள் இக்கல்தவட்ளடச் சுட்டிக்காட்டி விளக்கியளத ந ரில் கண்டு
உள்ளத்தில் பதிவு தசய்துவிட்டார் அக்காவலர் !!!
9. ஸ்ரீ உந்நதராம
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துமண நின்ற நூல்கள்:
1 ததன்னிந்தியக் கல்தவட்டுகள் - ததாகுதி-1
2 INDIAN EPIGRAPHY AND SOUTH INDIAN SCRIPTS - By C. SIVARAMAMURTI
3 HISTORY OF THE PALLAVAS OF KANCHI - By R.GOPALAN

ததாடர்பு: துளர.சுந்தரம், கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், நகாளவ.
doraisundaram18@gmail.com, அளலநபசி : 9444939156.
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12. கபண்லணயாற்றுத் திரு

ிைா

— சிங்கசநஞ் ம் ம்பந்தம்
“எத்தளைக் நகாடி இன்பம் ளவத்தாய் இளறவா” என்று பாரதி பாடியது,
தபண்ளணயாற்றுத் திருவிழாவில்தான் இருக்கும் என்று பள்ளி ாட்களிலும் கல்லூரி
ாட்களிலும் ான் நிளைத்ததுண்டு. அவ்வளவு குதுகலமாக இருக்கும் அந்தத்
திருவிழா. ததன்தபண்ளணயாற்றின் களரயில் அளமந்துள்ள கிராமங்களிலும்,
கரங்களிலும் ளத மாதம் 5 ஆம் நததி ளடதபறுகிறது இந்த விழா. அந்த ாளன்று,
கங்ளகயாறு தபண்ளணயாற்றில் வந்து குளிப்பதாக ஒரு புராணக் களத.
கர் ாடக மாநிலத்தில் உருவாகும் ததன்தபண்ளணயாறு, கிருஷ்ணகிரி ,அனுமன்
தீர்த்தம், சாத்தனூர், ஆதித் திருவரங்கம், திருக்நகாவிலூர், கண்ட்ரக்நகாட்ளட வழிநய
பாய்ந்து, கடலூருக்குச் சற்று வடக்நக கடலில் கலக்கிறது. கடலூர் மாவட்டத்தில்
கண்ட்ரக்நகாட்ளடயிலும், கடலூரிலும் இந்த விழா சிறப்பாகக்
தகாண்டாடப்படுகிறது.
கங்ளகயின் புனிதம் தபண்ளணயில் கலப்பதால் அந்தப் புனிதத்ளத,
புண்ணியத்ளதத் தமதாக்கிக் தகாள்ளச் சுற்று வட்டாரங்களிலிருந்து பக்தர்கள் திரளாக
வந்து ஆற்றில் நீராடி மகிழ்வர். மக்கள் மட்டுமல்ல அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள திருக்
நகாவில்களிலிருந்து உற்சவ மூர்த்திகளும் வந்து நீராடும் காட்சிளய பக்தர்கள்
பரவசத்துடன் கண்டு களிப்பர்.. கடலூளரப் தபாறுத்தவளர,. நபாகி, தபாங்கல்,
மாட்டுப் தபாங்கல், கரி ாள் (காணும் தபாங்கல்) தவறும் ாள், திரு ாள் எைப்
தபாங்கல் பண்டிளக ஆறு ாட்கள் ளடதபறும்.
தபண்ளணயாற்றுத் திரு ாளன்று, தவள்ளள தவநளதரன்று விரிந்திருக்கும்
ஆற்றுப் படுளகயில் காற்றாடி (பட்டம்) நபாட்டி மிகச் சிறப்பாக ளடதபறும். அந்தப்
நபாட்டியில் கலந்து தகாண்டு தவற்றி தபறுவதற்காக, மாஞ்சா நபாடும் நவளல
தவறு ாளில் ளடதபறும். தபாங்கலுக்கு முன்பிருந்நத கண்ணாடி பல்புகளள
உளடத்து அளரக்கத் துவங்கிவிடுநவாம். முரட்டுத்துணியில் அளத சளிப்நபாம்.
கண்ணாடித்தூள் ளமதாமாவு நபால் வரும்வளர அளரத்துச் சளிப்நபாம். மாஞ்சா
காய்ச்சும்நபாது அதில் தவவ்நவறு தபாருட்கள் அளரத்துக் கலக்கப்படும். அந்த
ஃபார்முலா நகாநகாநகாலா ஃபார்முலாளவ விட டாப் சீக்ரட். புதுச்நசரி, கடலூர்,
ஓ.டி. த ய்நவலி எைப் பல பகுதிகளிலிருந்து பத்து, பதிளைந்து காற்றாடி டீம்கள்
வரும். ஒருவர் ஃபார்முலா அடுத்தவருக்குத் ததரியாது.
சின்ைஞ்சிறுவர்கள் விடும் வால்கட்டி காற்றாடிகளள யாரும் அறுக்க
மாட்டார்கள். மூங்கில் குச்சிகளள சீவி தசய்யப்பட்ட தகாக்கடி ( வால் கட்டாதளவ)
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காற்றாடிகளுக்கு இளடநய மட்டுநம டீல் டக்கும். டீலின் நபாது பட்டம் விடுபவர்
விரலில் மாஞ்சா நூல் அறுத்து ரத்தம் தசாட்டும். எளதப் பற்றியும் கவளலப் படாமல்,
அடுத்தவன் பட்டத்ளத அறுத்து அளதக் காற்றில் மிதக்கச் தசய்யும்நபாது ாங்கள்
அளடயும் சுகத்ளத வார்த்ளதகளில் விவரிக்க முடியாது.

விழாவில் கூடும் ஆயிரக்கணக்காை மக்கள், கடலூரின் எல்ளலயில் உள்ள
பாலத்தின் கீழ் நிழலில், குடும்பம் குடும்பமாக அமர்ந்து, இட்லி- தபாடி
ஆயில்,தவங்காய சட்னி, பூண்டு மிளகாய் சட்னி, சாம்பார், மசால் வளட ,புளிச் நசாறு,
எலுமிச்ளச நசாறு, சாம்பார் நசாறு, நதங்காய் நசாறு, தயிர்ச் நசாறு எைத் தாங்கள்
தகாண்டு வந்த அன்ைங்களள மற்ற குடும்பங்கநளாடு பகிர்ந்துண்டு மகிழ்வர். பல
வண்ண பலூன்கள், பைங்கிழங்கு, பஞ்சு மிட்டாய், ரப்பர் மிட்டாய் , குச்சி ஐஸ், பால்
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ஐஸ், நசமியா ஐஸ், கப் ஐஸ் எை வித விதமாை ஐஸ்கள், ஒரு பக்கம் குளட ராட்டிைம்,
மறுபக்கம் ததாட்டி ராட்டிைம்... ...எங்களின் பாடு படு தகாண்டாட்டமாக இருக்கும்.
வடக்குப் பகுதியில் ஒரு 50மீ. அகலத்திற்கு நீர் ஓடிக் தகாண்டிருக்கும். அளத
ஒட்டிய பகுதியில், ளககளால் மணளலத் நதாண்டிைால் ஊற்று சுரக்கும், அளதக்
கூஜாவில் முகந்து வந்து குடித்து மகிழ்நவாம். இன்ளறய பாட்டில் தண்ணீளர விடக்
குளிர்ச்சியாய், சுளவயாய் இருக்கும்.
இப்நபாதும் தபண்ளணயாற்றுத் திருவிழா ளடதபறுகிறது. ஆற்றில் மணலும்
இல்ளல. இளளஞர்கள் இளடநய மகிழ்ச்சியும் இல்ளல
அந்த ாள் ஞாபகம் த ஞ்சிநல வந்தநத......தபண்ளணநய, தபண்ளணநய,
தபண்ளணநய !!!

ததாடர்பு: திரு. சிங்கத ஞ்சம் சம்பந்தம் (singanenjam@gmail.com)
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13. வகால

மாநகர்... அன்றும் இன்றும் ...

— துமர.சுந்தரம்
முன்னுமர:
கவிஞர் புவியரசு. நகாளவ வாைம்பாடி இயக்கத்ளதத் நதாற்றுவித்தவர்களில்
ஒருவர். நபரூர் சாந்தலிங்கர் தமிழ்க்கல்லூரியில் வித்துவான் பட்டம் தபற்ற
தமிழாசிரியர். கவிளத, தமாழிதபயர்ப்பு, கட்டுளர, ாடகங்கள் எை இதுவளர 106
நூல்களள எழுதியுள்ளவர். சாகித்திய அகாதமி விருதுகளளப் தபற்றவர். நதசியத்
திளரப்பட வளர்ச்சித்துளறயில் பணியாற்றியவர். இவ்வாறு, இயற்றமிழ், ாடகத்தமிழ்
ஆகிய இரண்டிலும் வல்ல இத்தமிழறிஞர், நகாளவ விழா நிகழ்ச்சிகளின் ததாடராக,
11-01-2019 அன்று நகாளவ வாணவராயர் அறக்கட்டளளச் சிறப்புச்
தசாற்தபாழிதவான்ளற ஆற்றிைார். நகாளவளயப் பற்றித் தம் வாழ்க்ளகநயாடு
இளயந்த அனுபவங்களளயும், நகாளவளயப் பற்றிய பல்நவறு தசய்திகளளயும்
சுளவநயாடு பகிர்ந்துதகாண்டார். நகாளவயின் பழளம எவ்வாறிருந்தது என்பளத
இன்ளறய தளலமுளற அறிந்து மகிழும் வண்ணமும், பழங்நகாளவயின் சாயளல,
ஓரளவு தம் தசாந்த வாழ்வில் கண்ட சில மூத்த குடிமகன்களின் நிளைளவக் கிளறி
மகிழளவக்கும் வண்ணமும் அளமந்த அவரது தசாற்தபாழிவிலிருந்து சில துளிகள்
இங்நக.
ச ாற்சபாழிவாளரின் இளமமப்பருவம்-கல்விச் சூழல்:
கவிஞர் புவியரசு தம் இளளமப்பருவத்ளத நிளைவு கூர்ந்தளம, ாம் அன்ளறய
நகாளவ கரின் சூழளலயும், அன்ளறய கல்விச் சூழளலயும் அறிந்துதகாள்ளப்
தபரிதும் துளண தசய்தது. அவநர கூறியது நபால அவரது உளர தவறும் புள்ளி
விவரம் அல்ல; அது ஓர் அனுபவம். உடுமளலக்கருகில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறப்பு.
முதல் வகுப்பு படிக்கும் காலத்தில், நகாளவ கரில் இருப்பு. நகாளவயில் இன்றும்
“மாட்டாசுபத்திரி” என்ற தபயரில் வழங்கும் கால் ளட மருத்துவமளையின் அருகில்
பள்ளியில் நசர்க்கப்பட்டார். ஆசிரியர் அடித்த நிகழ்ளவ நிளைவு கூர்ந்தார்.
ஓராண்டுகூட நிளறவுறவில்ளல. ஏநதா காரணம்பற்றி, இரண்டாம் வகுப்பிலிருந்து
ஐந்தாம் வகுப்பு வளரயிலாை காலகட்டத்தில் பள்ளி தசல்லவில்ளல. பின்ைர்,
இளடயர் வீதியில் இருந்த எஸ்.ஆர். சந்திரன் பள்ளியில் (S. R. CHANDRAN PREPARATORY
SCHOOL) ஆறாம் வகுப்பில் நசர்ந்தார். ஐந்து வகுப்புகள் படிக்காத நிளலயில்
பாடங்கள் எளவயும் படியவில்ளல. இந்நிளலயில், நகாளவயில் “பிநளக்” (PLAGUE)
என்னும் தகாள்ளள ந ாய் பரவியது. படிப்பு நின்றது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்
பின்ைர், கராட்சிப் பள்ளியில் (CITY MUNICIPAL HIGH SCHOOL) ந ரடியாக எட்டாம்
வகுப்பில் நசர்க்ளக. இப்பள்ளி, தபரும் விளளயாட்டு வீரர்களளத் தந்திருக்கிறது.
இவருக்குக் கணக்குப்பாடம் ததரியாது. ஆைால், கணக்கு ஆசிரியர் ஒவ்தவாரு
கணக்ளகயும் தாநம நபாட்டுக் காண்பித்துக் காண்பித்து மாணவர்களுக்குக் கணக்குப்
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புகட்டிைார். கணக்கு ஆசிரியளர மறக்கவியலாது. காரணம் தசந்தமிழில் நபசுவார்.
நகாளவயின் கல்விச் சூழல் பற்றி ஒரு குறிப்பு. நகாளவயில், 1860-ஆம் ஆண்டில்
ததாடங்கப்பட்ட இந்தியக் கிறித்தவச் சளபயாரின் தசயிண்ட் ளமக்நகல் பள்ளியில்
(ST.MICHAEL’S) இருபதாம் நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்தில், கிறித்தவரல்லாதார்
அப்பள்ளியில் நசர இடம் கிளடக்காத சூழலில், நகாளவயின் ாயுடு வகுப்புச்
தசல்வர் ஒருவர் நகாளவ பீளநமட்டில், 1924-ஆம் ஆண்டு, அளைத்துச் சமயத்தாரும்
கல்வி பயிலப் பள்ளி ஒன்ளற அளமத்தார். சர்வ ஜை உயர்நிளலப்பள்ளி எை அதற்குப்
தபாருத்தமாைததாரு தபயளரயும் இட்டார்.
கவிஞர் புவியரசு அவர்கள் பின்ைர் அரசு களலக் கல்லூரியில் இளடநிளலப்
பட்டம் (Intermediate) தபற்றார். இராமச்சந்திர ஐயர் என்னும் ஆசிரியர் கல்லூரியின்
ஆய்வுக்கூடப் தபாறுப்பாளராக இருந்தார்; ஆய்வுக்கூடப் தபாருள்களில்
கண்ணாடிப்தபட்டி ஒன்றில் ளவக்கப்பட்டிருந்த, பதப்படுத்தப்பட்ட மனிதத்தளலயும்
ஒன்று. சக மாணவர்களின் மிரட்சிக்கிளடயில், அளத அச்சமின்றிக் ளகயில் எடுத்துக்
காண்பித்த அனுபவம் கவிஞருக்குண்டு. ஆய்வுக்கூடத்தில் இருந்த இன்தைாரு
தபாருள் மனித எலும்புக்கூடு. ளககளும், கால்களும் சிறு சிறு பகுதிகளாகத் திருகு
ஆணிகளால் மூட்டப்தபற்றளவயாக இருந்ததால், கவிஞர், ாள்நதாறும் ளககளள
தவவ்நவறு நிளலகளில் தபாருத்தி ளவத்து மகிழ்வாராம். ஒரு ாள் ளக குவித்து
வணங்கும் மனித எலும்புக்கூடு மறு ாள் நவதறாரு நதாற்றத்தில். இன்தைாரு
ஆசிரியர் சுப்புரத்திை ஐயர்; தளல முழுக்க முடியற்ற நதாற்றம். உச்சியில் ஒரு சிறு
குடுமி. புவியியல் (GEOGRAPHY) கல்விக்காை ஆசிரியராை அவர் தன் தளலளயநய
பாடத்துக்காை நகாளமாக வடிவளமத்துக்தகாண்டு உலக ாடுகளளக் காட்டிக் கல்வி
பயிற்றுவார் எைக் கவிஞர் கூறுளகயில் அளவயில் சிரிப்பளலகள்.
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அக்காலக் நகாளவயில் கல்வி, தரம் வாய்ந்ததாக அளமந்திருந்தது. எல்லாரும்
படித்தைர். மணி மணியாை ஆசிரியர்கள். கல்விக்குப் தபரிய மரியாளத இருந்த காலம்
அது. இன்று அந்த மரியாளத காணாமல் நபாயிற்று. அக்காலக் நகாளவயில்,
பிச்ளசக்காரர்கள் கூடப் படித்தவராயிருந்தைர். பக்திப் பாடல்களளப் பாடிப் பிச்ளச
எடுத்தைர்.
கவிஞரின் சிரு பிள்ளளப் பருவத்தில் நகாளவ கரம் மிக அளமதியாை இடமாக
இருந்தது. தவறிச்நசாடிய சாளலகள். எங்நகா ஒலிக்கும் மிதிவண்டியின் மணிச் சத்தம்.
அல்லது குதிளர வண்டிகளின் சத்தம்.
மகாமவயின் மமயப்சபாருள்-பருத்தி:
நகாளவயின் இயக்கம் பருத்திளய ளமயமாகக்தகாண்நட சுழன்றது. ஒரு பக்கம்
பஞ்சாளலகள்; ஒரு பக்கம் த சவாளர்கள். கருங்கண்ணி, கம்நபாடியா எை
இருவளகப் பருத்தி. பருத்திச் தசடிகள் அழகாை மலர்களளக் தகாண்டிருந்தை.
பருத்தியிலிருந்து, விளத தனியாகவும் பஞ்சு தனியாகவும் பிரிக்கும் பணிக்கு ஜின்னிங்
ஆளலகள் (GINNING MILL). அளத அடுத்து, நூல் நூற்கும் பணிக்கு நூற்பாளலகள்
(SPINNING MILL). பின்ைர் த சவாளலகள். நகாளவ எங்கும் ளகத்தறி த சவு. த சவுத்
ததாழில் டக்கும் இடங்கள், நபட்ளடகள் எைப் தபயர் தகாண்டை. நகாளவயின்
ளமயப்பகுதியில் ததப்பக்குளம் ளமதாைம் அளமந்திருந்தது. ளமதாைத்திலும்,
ததப்பக்குளத்ளதச் சுற்றியுள்ள ததருக்களிலும் பாம்பு நபால் நீண்டு கிடக்கும் நசளல
வடிவில் விரித்து ளவத்த நூல் பாய்கள்.
முதல் பஞ் ாமலயும் பஞ் ாமலப் மபாராட்டமும்:
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நூலிளழ அறுந்து நபாகாமல் இருக்கும்படி சரியாை அளவில் ஈரப்பளச
இருக்கும் பகுதி நகாளவப்பகுதி. எைநவ, பஞ்சாளல அளமயத் தகுதியாை இடமாகக்
நகாளவ இருந்தது. நகாளவயின் முதல் ஆளல ஸ்நடன்ஸ் பஞ்சாளல. உரிளமயாளர்
ஸ்நடன்ஸ் துளர. அவருக்குப் பஞ்சாளலக்காை நிலம் தகாடுத்தவர் நசலம் ரசிம்மலு
ாயுடு என்பவர். “விக்நடாரியா அச்சகம்” என்னும் தபயரில் முதல் அச்சகத்ளத
நிறுவியவர். ததாண்ணூற்றாறு நூல்களள எழுதியவர். ஸ்நடன்ஸ் பஞ்சாளல
இயங்கியநபாது, தசாற்தபாழிவாளர் கவிஞர் புவியரசு அவர்கள், ‘சிட்டி யூனியன்’
பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்துக்தகாண்டிருந்தார். ஸ்நடன்ஸ் பஞ்சாளலளயத்
ததாடர்ந்து நகாளவயில் தமாத்தம் நூற்றுப்பத்து ஆளலகள் ததாடங்கப்பட்டு
இயங்கிை. நூறாம் எண் பருத்தி இளழ நகாளவயில்தான் முதன்முதலில்
த ய்யப்பட்டது.
பஞ்சாளலத் ததாழிலாளர்களின் நபாராட்டம் ஒரு முளற டந்தது. நபாராட்டம்
வலுத்தநபாது துப்பாக்கிச் சூடு நிகழ்ச்சியும் இங்கு டந்தது. நபாராட்டத்துக்கு
ஆதரவாக இரயில் வண்டி ஓட்டு ர் ஒருவர் இரயிளல நிறுத்திவிட்டுப் நபாராட்டத்தில்
கலந்து தகாண்ட நிகழ்ச்சியும் டந்துள்ளது.
திமரப்படக் கமலயும் மகாமவயும்:
திளரப்படக் களலக்கு முன்நைாடி நகாளவநய. பிரஞ்சுக்காரன் ஒருவன்
திளரயில் படம் காட்டும் ஒரு கருவிநயாடு திருச்சி-தபான்மளலயில் சலைப்
படக்காட்சிகளளத் திளரயில் ஓடவிட்டளதப் பார்த்து அதில் மைளத ஈடுபடுத்திய
வின்தசன்ட் அவர்களள இங்கு நிளைவு கூரநவண்டும். அந்தக் காலத்தில் ஆறாயிரம்
ரூபாய்ப் பணம் தகாடுத்து அந்தப் பிரஞ்சுக்காரனிடம் திளரப்படக் கருவிளய
(PROJECTOR) விளலக்கு வாங்கித் தம் நதாள்களில் சுமந்தவாறு ஊர் ஊராய் அளலந்து
சலைப்படத்ளத மக்களிடம் காட்டியவர் அவர். ஆப்கானிஸ்தான் வளர அவர்
தசன்றதாகக் நகள்விப்படுகிநறாம்.
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பிரிட்டிஷ் மகாராணியாரின் அரண்மளையின் நதாற்றத்ளத ஒத்த வடிவத்தில்,
“தவளரட்டி ோல்” (VARIETY HALL) என்னும் தபயரில் திளரப்பட அரங்கு ஒன்ளற
அவர் கட்டுவித்தார். அதில் சலைப்படங்களள ஓடவிட்டார். நபச்தசாலி இல்லாத
ஊளமப்படங்கள். ’கார்ட்டூன்’ படங்கள் தவளியிடப்பட்டை. MEGAPHONE என்னும்
ஒலிதபருக்கி மூலம் படங்களின் களதளய, உளரயாடல்களளக் களலஞர் ஒருவர்
திளரக்கு முன் உள்ள நமளடப்பகுதியில் நின்றுதகாண்டு நபசிக் காட்சிகளள
விளக்குவார். “தவளரட்டி ோல்” (VARIETY HALL) என்னும் தபயருக்நகற்ப அந்த
அரங்கில் சலைப்படத்ளதத் தவிர்த்து, ஆங்கிநலா-இந்திய மக்களின் “BALL” என்னும்
உள் அரங்க டை நிகழ்ச்சிகளும் ளடதபறும். இந்தத் திளரயரங்கு இருக்கும் அநத
வீதியில் பின்ைர் “எடிசன்” என்னும் தபயரிலும் ஒரு திளரயரங்கு கட்டப்தபற்றது.
சலைப்படத்தின் அடிப்பளடளயக் கண்டுபிடித்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசளை
நிளைவூட்டும் வண்ணம் இப்தபயர் இடப்தபற்றது எைலாம். பின்ைாளில், இந்த
அரங்கு “சாமி திநயட்டர்” என்னும் தபயரில் இயங்கி இன்று மளறந்து நபாைது.
மளலயாளப் படங்களுக்தகன்நற “சீனிவாஸ்” திளரயரங்கும்,
ஆங்கிலப்படங்களுக்தகன்நற “தரயின்நபா” திளரயரங்கும் இயங்கிை. (கட்டுளர
ஆசிரியர் குறிப்பு : கட்டுளர ஆசிரியர் நகாளவயில் 1964-ஆம் ஆண்டு,
கல்லூரிப்படிப்புக்காகக் நகாளவ வந்தநபாது, இந்த “சீனிவாஸ்” திளரயரங்கு
முற்றிலும் ஆங்கிலப்படங்களளத் திளரயிடும் அரங்காக மாறிவிட்டிருந்தது. அத்
திளரயரங்கு, திளரயரங்குக்காை தபரிய வடிவளமப்ளபக் தகாண்டிருக்கவில்ளல ஒரு
சிறிய மாளிளக (BUNGALOW) நபான்றிருக்கும். ஒரு வீட்டுக்குள் அமர்ந்து படம்
பார்க்கும் உணர்நவ ஏற்படும். 1964-ஆம் ஆண்டில் அத்திளரயரங்கில், ஆங்கிலப்பட
இயக்கு ர் ALFRED HITCHHOCK- இன் “THE BIRDS” என்னும் திளரப்படத்ளதப்
பார்த்து மகிழ்ந்தளத மறக்க இயலாது.)
வின்தசன்ட் அவர்கள், பின்ைர் ”ளலட் ேவுஸ்” (LIGHT HOUSE) என்னும்
தபயரில் ஒரு திளரயரங்கத்ளதக் கட்டுவித்தார். கலங்களர விளக்கத்ளதக் குறிக்கும்
இப்தபயருக்கும் கலங்களர விளக்கத்துக்கும் யாததாரு ததாடர்பும் இல்ளல. திளர
அரங்கின் உட்புறக்கூளர முழுதும் வாைத்ளதப்நபாலக் காட்சிதரும் வண்ணம் நிலா,
விண்மீன்கள் ஆகியை விளக்தகாளிகளின் மூலம் காணுமாறு
அழகூட்டப்தபற்றிருந்தது. அரங்கின் பக்கவாட்டுப் பகுதிகளில் அளமக்கப்பட்ட
சிளலகளின் மீதும் விளக்தகாளி பட்டு மிளிர்ந்தது. எைநவ, ‘விளக்குகளின் மாளிளக’
என்னும் தபாருளில் திளரயரங்குக்கு இப்தபயரிடப்பட்டது இன்று பலருக்கும்
ததரியாது. அந்தத் திளரயரங்கு பின்ைாளில் “தகன்ைடி திநயட்டர்” என்று இயங்கித்
தற்நபாது இல்லாமநல மளறந்த பின்னும், திளரயரங்கு இருந்த வீதி இன்றளவிலும்
‘ளலட் ேவுஸ்” வீதி என்நற வழங்கி வருகிறது.
நகாளவ, திளரப்படக்களலயில் முன்நைாடியாகத் திகழ்ந்தது பற்றி முன்ைநர
குறிப்பிட்நடாம். நகாளவயில், ”பட்சிராஜா”, ”தசன்ட்ரல்” ஆகிய படப்பிடிப்பு
நிளலயங்கள் தபரிய வளாகங்களுடன் இருந்தை. பி.யு.சின்ைப்பா, தியாகராஜ
பாகவதர், எம்.ஜி.ஆர். நபான்ற பல டிகர்கள் டமாடிய கரம் நகாளவ. நகாளவளயச்
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நசர்ந்த நவல்சாமிக் கவிராயர் என்பார், அக்காலத்நத நசலம் “மாடர்ன் திநயட்டர்ஸ்”
படப்பிடிப்பு நிளலயத்தில் இயக்கு ராய் இருந்தார். சிறப்பாைததாரு நிளலக்கு
உயர்ந்த அவர், பின்ைாளில், அன்ைார் ஒருவர் இருந்தார் என்ற தடயநம இல்லாமல்
வீழ்ச்சியுற்றார்.
நாடகக் கமலயும் மகாமவயும்:
ாடகக் களல என்பது அற்புதமாை ஒரு களல. அது, நகாளவயில்
சிறப்புற்றிருந்தது. எம்.ஆர்.இராதாவின் ாடகங்கள் அரசியல் பரப்புளரக்காகப்
தபயர்தபற்றளவ. ாளும் ாடகத்தில், அரசியல் ததாடர்பாை சாடல்களுடன்
உளரயாடல்கள் அளமந்திருக்கும். முதல் ாள், குறிப்பிட்ட சாடலுக்காகக்
காவல்துளறயிைர் த ருக்கடி அளித்தால், அடுத்த ாள் நவதறாரு உளரயாடல் மூலம்
சாடல் ததாடரும். ாடகம் ஒன்நற. களத ’தூக்குத் தூக்கி’ யாக இருக்கும். ஆைால்
அரசியல் உளரயாடல்கள் இளட புகும். மக்களின் நபச்சு இலக்கியப்நபச்சல்ல.
ாடகப்நபச்சாகநவ இருக்கும். டி.நக.எஸ். சநகாதரர்களின் ாடகக் குழுவின் பணி
குறிப்பிடத்தக்கது. டி.நக. சண்முகம் அவர்கள் நகாளவயில் “சண்முகா” ாடக
அரங்குக் கட்டிடத்ளதக் கட்டுவித்தார். அரங்கின் நமளட தபரியததாரு நமளட.
ாடகக் காட்சிகளில் தமய்யாகநவ வண்டிகள் நமளடயில் வரும். இரநவாடிரவாக
ாடகக் களதளய உருவாக்கிய ாடகக் களலஞர்கள் இருந்தார்கள். அறிஞர்
அண்ணாவும் அவ்வாறு எழுதிய “ஓர் இரவு” ாடகம் இங்கு அரங்நகறியுள்ளது.
தசாற்தபாழிவாளர் கவிஞர் புவியரசு அண்ணாவுடைாை சந்திப்ளப நிளைவு கூர்ந்தார்.
முன்ைர்க் குறிப்பிட்டவாறு, கவிஞர் புவியரசு அவர்களும் ஒரு ாடக ஆசிரியநர.
ஆண்டு முழுதும் இருபத்ளதந்து ாடகங்களுக்குக் குளறயாமல் ாடகங்கள்
அரங்நகறும். ாடகங்களின் நபாட்டியும் பரிசுகளும் உண்டு. புவியரசு அவர்களின் ஒரு
ாடகம் பதிைாறு முதற்பரிசுகளளப் தபற்றிருக்கிறது. “சலங்ளக” என்னும் தபயரில்
புவியரசு அவர்கள் எழுதிய ாடகம் (நதவதாசிகள் பற்றியது) வாதங்களுக்கு
இடமளித்ததும், தபரும் கண்டைங்களுக்கு உள்ளாைதும் நிகழ்ந்தை. புவியரசு
அவர்கள், பின்ைர் ாடகப்நபாட்டியின் டுவராக இயங்கியதும் உண்டு. “தசம்மீன்”
திளரப்படப் புகழ் டிளக ஷீலா, நகாளவயில் நபாத்தனூரில் வாழ்ந்தது, அவளரப்
புவியரசு அவர்கள் ாடகத்துக்கு அளழத்தது ஆகியவற்ளற நிளைவு கூர்ந்தார். ாடகச்
சம்பளமாக எழுபது ரூபாய்ப் பணமும், நபாக்குவரத்துக்காை குதிளரவண்டிக்
கூலியாகப் பணம் ரூபாய் பதிளைந்தும், முன்பணமாக முப்பது ரூபாய்ப் பணமும்
ஷீலாவுக்குக் தகாடுக்கப்பட்டது.
(கட்டுளர ஆசிரியர் குறிப்பு : டிளக ஷீலா, நகாளவயில் தங்கி ாடகங்களில் டித்து
வந்தார் என்று புவியரசு அவர்கள் தம் உளரயில் குறிப்பிட்டநபாது, கட்டுளர
ஆசிரியரும் தம் பள்ளி ாள்களில் டந்த ஒரு நிகழ்ச்சிளய நிளைவு கூர்கிறார்.
இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஐம்பதுகளின் காலம். கட்டுளர ஆசிரியரின் தசாந்த ஊராை
அவி ாசியில் அவரது சிற்றப்பாவாை “அன்புவாணன்” என்பவர் - இளடநிளல
ஆசிரியர் (SECONDARY GRADE TEACHER) பயிற்சிப்பணி - அவி ாசியில் இருந்த ாடக
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ஆர்வலர்களளக் தகாண்டு “தபான்விலங்கு” என்னும் புதுளமத் தளலப்பில் ாடகம்
ஒன்ளற ஆக்கி, அதில் டிளக ஷீலாளவக் நகாளவயிலிருந்து வரவளழத்து ாடகம்
நிகழ்த்திைார். அந் ாடகத்ளத ந ரில் பார்த்த நிளைவும், ாடகத்தின் இளட ந ரத்தில்,
டிகர் திலகம் சிவாஜி கநணசனும், டி.ஆர். இராமச்சந்திரனும் ாடகத்ளதச் சிறிது
ந ரம் பார்த்துப் பாராட்டிவிட்டுக் நகாளவ ந ாக்கிப் பயணப்பட்டளதக் கண்ட
நிளைவும் கட்டுளர ஆசிரியருக்குப் பசுளமப் பதிவு. தபான்விலங்கு என்னும்
புதுளமத் தளலப்ளப முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் அன்புவாணன் அவர்கநள.
பின்ைாளில், இந்தத் தளலப்பில் ா.பார்த்தசாரதி அவர்கள் ாவல் ஒன்ளற எழுதிைார்
என்பது ாம் அறிந்தநத.)

மகாமவ இன்று எவ்வாறு இருக்கிறது?
பளடப்பிலும் களலயிலும் எழுச்சிதபற்ற அந்தக் நகாளவ இன்று எங்நக?
நூற்றுப்பத்து ஆளலகள் இருந்தைநவ; அளவ என்ைவாயிை? எப்படி மளறந்தை?
த சவால் தசழித்த, த சவாளர்களால் உருவாக்கப்தபற்ற கரம் இன்ளறக்கு
என்ைவாயிற்று? தபரியததாரு நகள்வி. விளட காண இயலவில்ளல. இன்று,
இரண்டும் தகட்டாைாய் நபாய்க்தகாண்டிருக்கிறது. ாசத்ளத ந ாக்கி கர்ந்து
தகாண்டிருக்கிறது. அன்றிலிருந்து இன்று வளர நவறு புலத்திலிருந்து மக்கள்
தபயர்ந்து நகாளவக்கு வருதல் நிகழ்ந்துதகாண்டு வருகின்றது. நகாளவக்தகன்று
ஒட்டுதமாத்தமாை கருத்து, ததளிவு என்பது காணப்படவில்ளல. தசாற்தபாழிவாளர்
ளகச் சுளவயாகச் தசான்ை ஒரு கருத்து ம்ளமச் சிந்திக்க ளவக்கிறது. இன்ளறயத்
திளரப்படத்துளறயிைர் கூறுவதுநபாலத் திளரப்படங்கள் பற்றிய நகாளவ மக்களின்
கணிப்ளபப் புரிந்து தகாள்ள இயலவில்ளல. நகாளவ இன்று தபரியததாரு மருத்துவ
கரமாகத் திகழ்கிறது. உண்ளம. ஆைால் மருத்துவச் தசலவு? எந்த ஒரு ாடு
மருத்துவத்ளதயும், கல்விளயயும் இலவசமாக வழங்குகிறநதா அந்த ாடுதான்
தமய்யாை “ஜை ாயக” ாடு. பிரிட்டனும், தஜர்மனியும் அத்தளகய ாடுகள்தாநம.
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மகாமவ நாமள எவ்வாறிருக்கும்?
ாளள என்பது எவ்வாறிருக்கும்? ம் வீட்டில் தசவிட்டுப் பிள்ளளகள்
பிறப்பார்கள். ாம் உண்ளமயில் கால்களளக்தகாண்டு டக்கிநறாமா? ம் கால்களின்
விரல்கள் மண்ணில் பதிகின்றைவா? இல்ளல. ாளள, கால் விரல்கள் இல்லாப்
பிள்ளளகள் பிறப்பார்கள். பயன்படுத்தாத விரல்களுக்குப் பளடப்பு இருக்காதல்லவா?
மக்கள், தனித்தனிநய பறப்பார்கள்.
அறம் இருக்காது. ஒழுக்கம் இருக்காது. அநியாயத்ளத நியாயப்படுத்துநவாம்.
ளகப்நபசிகள் என்னும் தசல்நபசிகள் மது சாத்தான்களாய் மாறிவிட்டிருக்கும் காலம்
இது. இவற்றால் நிச்சயம் மக்கு ன்ளம நிகழாது.
முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நமல் உலகம் இருக்காது; அழிந்து நபாகும். இளதக்
கவிஞர் தசால்லவில்ளல. மூளளப்பகுதிளயத் தவிர உடம்பின் அத்தளை தவளி
உறுப்புகளும் வளளந்து மடிந்து முடங்கிப்நபாை நிளலயில், சிந்தளை மட்டுநம
உயிநராட்டமாய், ஒரு ாற்காலியில் சுருண்டு கிடந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் நமளத அண்ளமயில் மளறந்து நபாைாநர - ஸ்டீபன் ோக்கின்ஸ் (STEPHEN HAWKINS) அவர்
தசான்ைது. உலகம் அழியும்; ஆைால் ாய்கள் சாகா.
முடிவுமர :
மனிதனுக்கு மரணம் அருகில் இருக்கும்நபாது மனிதம் இருக்கும்.

ததாடர்பு: துளர.சுந்தரம், கல்தவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், நகாளவ.
doraisundaram18@gmail.com, அளலநபசி : 9444939156.

104

14. திரு

ண்ணாமலை அண்ணாமலையார் வகா

ில் -

திருஅமுது பலையல்

— மா. மாரிராஜன்
நகாவிலுள்ள இளறவனுக்கும், நகாஷ்டத்தில் உள்ள இளறவடிவங்களுக்கும்,
எடுப்பித்த தசப்புத் திருநமனிகளுக்கும், திைசரி த ய்நவத்தியம், பூளஜ, திருஅமுது
பளடயல், திைசரி டக்கும் ஒரு அன்றாட நிகழ்வாகும்.
அமுது பளடயலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட உணவு வளககளள, பக்தர்களுக்கும்,
அடியார்களுக்கும் தாைமாக வழங்குவார்கள். அடியார்களுக்கு வழங்கப்படும்
உணளவ ஒரு சட்டியில் இட்டுத் தருவார்கள்..இதில் என்ை சிறப்பு? உணவு
இடப்பட்டுள்ளச் சட்டிளய ஒரு வாளழ இளலயால் மூடி தந்துள்ளார்கள். அந்த வாளல
இளல வாங்குவதற்குக் கூட நிவந்தம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகா.. என்ைதவாரு
உயர்ந்த ாகரீகம்.
இராநஜந்திரரின் 19 ம் ஆட்சியாண்டு.
திருவண்ணாமளல அண்ணாமளலயார் நகாவில். அரசனின் நவளலயாள்
உதயதிவாகரன் என்பவர் கார்த்திளக திரு ாள்நபாது இளறவனுக்கு அமுது பளடக்க,
தபான்நிவந்தம் வழங்குகிறார்.
இளதக்தகாண்டு அமுது பளடயலுக்குத் நதளவயாை உணவு வளககள்,
அதற்குத் நதளவயாை தபாருட்கள் ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிறது. தயாரிக்கும் உணளவ
இருபது அடியார்களுக்கு வழங்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
உணவு தருவதற்குச் சட்டியும், அளதமூடித்தருவதற்கு வாளழ இளலகளும்
வழங்கப்பட்டை.
இனி கல்தவட்டுச்தசய்தி. முதல் பகுதி இராநஜந்திரரின் தமய்க்கீர்த்தி. ததாடரும்
பகுதியில் நமற்கண்ட திருஅமுது பளடயல் தசய்தி.
ததன்னிந்திய கல்தவட்டுத் ததாகுதி 8 - எண் 66.
S.I.I vol. 8. No 66.
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ததன்னிந்திய கல்தவட்டுத் ததாகுதி 8 - எண் 66.
S.I.I vol. 8. No 66.

ததாடர்பு: மா. மாரிராஜன் (marirajan016@gmail.com)
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15. ெங்கமித்லத - மாதகல் ெம்பில்துலற கபௌத்த
அலையாளங்கள்

— முமைவர் க.சுபாஷிணி
சாம்ராட் அநசாகர் கலிங்கப் நபார் அளித்த மை உளளச்சலிைால்
வன்முளறயிலிருந்து மீண்டு அகிம்ளசக்குத் திரும்பிைார். புத்தரின் நபாதளைகள்
அவருக்கு வழிகாட்டியதாக அவர் கருதிைார். எைநவ மக்களளயும் அளமதி வழிக்குக்
தகாண்டு வரும் ந ாக்கில் தைது பிள்ளளகளளயும் தபௌத்தம் ஏற்கச் தசய்து,
அவர்களின் மூலமாகப் தபௌத்த த றிளயப் பல ாடுகளுக்குக் தகாண்டு நபாய்
நசர்க்க முளைந்தார். அதன் காரணமாக ததன்னிந்தியா முழுளமயும் அவரது ஆட்சி
ஆளுளமயிைால் தபௌத்தம் பரவியது. அது மட்டுமன்றி தமிழகம் மற்றும்
இலங்ளகக்குப் தபௌத்தத்ளதக் தகாண்டு நசர்க்க தமது பிள்ளளகளாை மகன்
மநகந்திரன், மகள் சங்கமித்ளத ஆகிநயாளர அனுப்பி ளவத்தார். அவர்கள் நபாகின்ற
நபாது புத்த கயாவிலிருந்து அரச மரத்தின் கன்று ஒன்ளறக் தகாண்டு நபாய்
இலங்ளகயில் பதியனிடக் தகாண்டு தசன்றார்கள். தமிழகம் வழியாகக் கடல்
மார்க்கமாக அவர்கள் வந்தளடந்தார்கள். அவர்கள் கி.மு. 3ம் நூற்றாண்டில் இலங்ளகத்
தீவில் வந்திறங்கிய பகுதியாக யாழ் குடா ாட்டின் மாதகல் சம்பில்துளற பகுதி
குறிப்பிடப்படுகிறது.
புத்த கயாவிலிருந்து புறப்பட்டு விசாகப்பட்டிைம் துளறமுகம் வந்து
அங்கிருந்து கப்பலில் இலங்ளகக்கு சங்கமித்ளதயின் குழுவிைர் வந்தைர் எை
தசய்திகள் கூறுகின்றை. ஆைால் இச்தசய்தி தசால்லும் வளகயில் இவ்வழிப்பாளத
சரியாைதுதாைா என்பதும் நகள்வியாகின்றது.
அநசாகர் இந்திரப்பிரஸ்தம் எை அன்று அளழக்கப்பட்ட தற்நபாளதய
தடல்லியிலிருந்து தமிழகத்தின் நவலூர் வளர ராஜபாட்ளட எை அளழக்கப்படும் ஒரு
அரச த டுஞ்சாளலளய அளமத்தார். இச்சாளலயின் இருபுறமும் மரங்களள ட்டார்.
பயணிகள் ஓய்தவடுக்கும் சத்திரங்களளக் கட்டிைார். இறுதியாக தமிழகத்தின்
நவலூரில் விளையலங்கார விகார் என்ற தபயரில் ஒரு மடாலயத்ளதயும் அளமத்தார்
எை அறிகின்நறாம். அநைகமாக இந்த ராஜபாட்ளட வழியாக மநகந்திரனும்
சங்கமித்ளதயும் தமிழகம் வந்து பின்ைர் கடற்களரநயாரப் பகுதிகளள வந்தளடந்து
இலங்ளகக்குப் பயணம் நமற்தகாண்டிருக்கலாம். இதற்கும் வாய்ப்புக்கள் உள்ளை.
சங்கமித்ளத தபண்களுக்காை பிக்குணிகள் சங்கத்ளத இலங்ளகயில்
நதாற்றுவித்தார். சங்கமித்திளரயின் பயணப் பாளத ததாடர்பாை ஆய்வுகள் முளறயாக
ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட நவண்டும் .அநத நபால மணிநமகளல காப்பிய ாயகியாை
மணிநமகளலயின் இலங்ளக வருளகயும், பின் ஏளைய பல தீவுகளுக்கும் கிழக்காசிய
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ாடுகளுக்கும் அவர் அட்சயபாத்திரத்திளைக் ளகயிநலந்தி தபௌத்த த றிளயப் பரப்ப
நமற்தகாண்ட பயணங்கள் பற்றியும் முளறயாை ஆய்வுகள் தசய்யப்பட நவண்டும்.
இவ்வளகயாை ஆய்வுகள் தமிழகத்திலிருந்து தபௌத்த த றி ஏளைய கிழக்காசிய
ாடுகளுக்கும் தூரக்கிழக்காசிய ாடுகளுக்கும் பரவியளமக்காை ஆதாரங்களள
வழங்கும்.
இன்ளறய இலங்ளக அரசியல் சூழலில் சங்கமித்ளத வந்திறங்கிய பகுதி எை
அளடயாளம் காட்டப்படும் மாதகல் சம்பில்துளற சிங்களவர்கள் பகுதியாக
அளடயாளம் காட்டப்படுவதற்காை முயற்சிகள் ததரிகின்றை. இந்தச் சம்பில் துளற
பகுதியில் ஐயைார் நகாயில், கிருத்துவ நதவாலயம் மற்றும் வளரவர் நகாயில்கள்,
சிவன் நகாயில், முருகன் நகாயில், பிள்ளளயார் நகாயில் ஆகிய வழிபாட்டுத் தலங்கள்
சிலவும் உள்ளை.
தபௌத்த மதம் சிங்களவருக்கும், ஏளைய ளசவ கிருத்துவ மத வழிபாடுகள்
தமிழருக்கும் எை இருக்கும் இன்ளறய சமூக சிந்தளை நிளலப் நபாக்கு இன்ளறக்கு
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலகட்ட சூழலுக்குப் புறம்பாைநத.
பண்ளடய இலங்ளகயில் தபௌத்தம் தமிழ் மக்களின் வாழ்க்ளக த றியாக நீண்ட
காலம் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டிருந்த ஒரு சூழல் இருந்தளதப் புறந்தள்ளி விட
முடியாது. ஆக, யாழ்ப்பாணத்தின் மாதகல் சம்பில்துளற பகுதி தமிழ்மக்கள்
வாழ்விடப் பகுதி என்பதில் ஐயத்திற்கு இடமில்ளல.
இன்று இப்பகுதி, தபௌத்தமதம் சிங்களவருக்காை மதம் என்ற தட்ளடயாை
புரிதல், சிங்களவர், தமிழர் இருசாராருக்கும் உள்ளளமயால், இரு சாராரும் குழப்பம்
நீங்கி இப்பகுதியின் வரலாற்றில் தமிழ் மக்களுக்கு உள்ள முக்கியத்ளதயும் காண
நவண்டியது வரலாற்றுத் நதளவயாகின்றது. மதத்ளத ளமயப்படுத்திய தவறாை
புரிதல் இருப்பதால் இப்பகுதி சிங்களவர் பகுதி எை அளடயாளப்படுத்தப்படும்
முயற்சி இன்று தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதற்குச் சாட்சியாக இப்பகுதியில்
இராணுவத்திைர் அதிகமாக டமாடுவளதயும் இப்பதிவுக்காகச் தசன்றிருந்தநபாது
(அக்நடாபர் 2018 இறுதி) ந ரில் காண ந ர்ந்தது.
வரலாற்றுப் பார்ளவயில் யாழ்ப்பாணத்தின் மாதகல்-சம்பில்துளற பகுதி தமிழர்
வரலாற்றுச் சுவடுகளில் இடம்தபற நவண்டிய ஒரு பகுதிநய!

ததாடர்பு: முளைவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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16. இைங்லகக் வகாட்லை

— முமைவர் க.சுபாஷிணி
இலங்ளகத் தீவில் ஐநராப்பியரது நமலாதிக்கம் இருந்தளமக்கு அளடயாளமாக
இன்றும் காட்சி அளிக்கும் நிளைவுச்சின்ைங்களுள் யாழ்ப்பாணக் நகாட்ளடயும்
ஒன்று. கிபி 1619 அளவில் நபார்த்துக்கீசியரால் முதலில் இக்நகாட்ளடக்
கட்டப்பட்டதாக அறியப்பட்டாலும், இதற்கு முன்ைநர இப்பகுதி வணிகத்திற்காகப்
பயன்பட்டது என்பதும் கட்டுமாைங்கள் இருந்தை என்பதும் ததால்லியல்
ஆய்வாளர்கள் முடிவு. யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்திற்குத் ததற்நக, இலங்ளகயில் உள்ள
இரண்டாவது மிகப்தபரிய நகாட்ளடயாக கருதப்படுகிறது இக்நகாட்ளட. கிபி 1619
அளவில் நபார்த்துக்கீசியரால் முதலில் இக்நகாட்ளடக் கட்டப்பட்டதாக
அறியப்படுகின்றது. கிபி 17ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் பின் அதன்
ததாடர்ச்சியிலும் ஆட்சி புரிந்த டச்சுக்காரர்கள் இக்நகாட்ளடளய நமலும் விரிவாக்கி
தற்நபாது ாம் காணும் ட்சத்திர வடிவத்துடன் இக்நகாட்ளடளய அளமத்தைர்.
டச்சுக்காரர்களுக்குப் பின்ைர் இலங்ளக தீளவ ஆண்ட பிரித்தானியர் சில
மாற்றங்களள ஏற்படுத்திைாலும் அடிப்பளட நதாற்றத்தில் குறிப்பிடத்தக்க
மாற்றங்களளச் தசய்யவில்ளல . ஆகநவ இக்நகாட்ளட டச்சுக் நகாட்ளட என்றும்
அளழக்கப்படுகின்றது.
நபார்த்துக்கீசியர் இலங்ளகத் தீவிற்கு வருவதற்கு ஈராயிரத்திற்கும் முற்பட்ட
காலகட்டத்திநலநய நராமானியருடனும், இந்தியா, அநரபியா ஆகிய ாடுகளுடனும்,
ஏளைய கிழக்காசிய ாடுகளுடனும் வணிகப் நபாக்குவரத்துக்கள் இருந்தளமயும்,
இப்பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட ததால்லியல் அகழ்வாய்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
அகழ்வாய்வுச் சின்ைங்கள் உறுதி தசய்கின்றை. பழளமயாை கற்நகாவில்கள் இங்கு
இருந்தளமக்காை சான்றுகளும் கிளடக்கின்றை. பிற்கால ஐநராப்பியர் வருளகயின்
நபாது அளவ சிளதக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பது இந்த யாழ்ப்பாணக் நகாட்ளட உள்ள
பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளின் வழி ததரிய வருகின்றது.
தமிழகத்ளத ஆண்ட நசாழ மன்ைன் முதலாம் ராஜராஜன் இலங்ளகத் தீவின்
தபரும்பகுதிளயத் தைது ஆட்சிக் காலத்தில் ளகப்பற்றிைான். அப்நபாது
இலங்ளகயின் இன்ளறய தபால ருளவ உட்படப் பல பகுதிகளில் அவைால்
சிவாலயங்கள் எழுப்பப்பட்டை. இந்த யாழ்ப்பாணக் நகாட்ளடயில்
கண்தடடுக்கப்பட்ட பழளமயாை கல்தவட்தடான்று முதலாம் ராஜராஜன், இங்குக்
கட்டப்பட்ட நகாயிலுக்கு வழங்கிய தாைம் பற்றிய தசய்திகளளக் குறிப்பிடுகின்றது.
இங்கு நிகழ்த்தப்பட்ட அகழ்வாய்வு, இப்பகுதி நசாழமன்ைர் ஆட்சிக்காலத்தில்,
அதாவது கி.பி 9, 10ம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்தில் இப்பகுதி ஒரு வணிகப்
111

தபரு கரமாக இருந்திருக்கலாம் என்பளத விளக்குவதாக அளமகிறது. இக்நகாட்ளட
அளமந்திருக்கும் பகுதி ஐந்நூற்றுவன் வளவு எை அளழக்கப்படுகின்றது. நசாழ
மன்ைர்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் புகழ்தபற்று விளங்கிய வணிகக் குழுக்களில்
தபயர்களளயும் கரங்களின் தபயளரயும் ஒத்த வளகயில் இது அளமந்திருப்பளதயும்
காணநவண்டியுள்ளது. இது இப்பகுதி ஒரு வணிகப்தபரு கரமாக அக்காலகட்டத்தில்
திகழ்ந்திருக்கக்கூடிய சாத்தியக் கூறுகளள உறுதிப்படுத்துவதாகவும் அளமகின்றது.

டச்சுக்காரர்கள் காலத்தில் அவர்கள் எழுதிளவத்த ஆவணங்களில் யாழ்ப்பாணக்
நகாட்ளட கட்டிய வரலாறும் நகாட்ளடளயக் கட்டுவதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய
கற்கள் எவ்வாறு தகாண்டுவரப்பட்டை என்ற வரலாறும் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளை.
அதில் நகாட்ளட கட்டுவதற்கு நவண்டிய முருகக் கற்கள் (நகாரல் கற்கள்) அருகில்
உள்ள நவலளை, யிைாதீவு, எழுளவதீவு, அைளலதீவு ஆகிய இடங்களில் இருந்து
தபறப்பட்டை என்ற தசய்திகளள அறியமுடிகின்றது.
இத் தீவுகளளச் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் இருந்து முருகக் கற்களளக் தகாண்டு
வந்த ஒவ்தவாருவருக்கும் அக்காலத்தில் 3 பணம் வழங்கப்பட்டது என்றும்,
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கடலிலிருந்து கற்களளச் நசகரித்து நதாணி ஏற்றுவதற்குத் நதாணி ஒன்றுக்கு அளரப்
பணம் வழங்கப்பட்டது என்றும் அறியமுடிகின்றது.
டச்சுக்காரர்கள் ஆட்சியின் நபாது இக்நகாட்ளடக்குள் ஒரு நதவாலயம்
கட்டப்பட்டது. கி.பி1730ல் கட்டிமுடிக்கப்பட்ட இத்நதவாலயத்தின் அளமப்பு
சிலுளவ நபான்ற வடிவில் அளமந்துள்ளது. தற்சமயம் இந்தத் நதவாலயம் நபாரிைால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஆலயத்தின் முழுளமயாை வடிவளமப்ளபத் ததரிந்து
தகாள்ள முடியாத அளவில் ஆலயம் முற்றாக அழிந்து கல் நமடாகக்
காட்சியளிக்கிறது.
அண்ளமயில் இலங்ளகயில் ளடதபற்ற நபாரில் இந்த யாழ்ப்பாணக் நகாட்ளட
தபரிய பாதிப்ளப சந்தித்தது. நபாருக்குப் பின் இன்று இக்நகாட்ளடயின் சில
பகுதிகளளப் புைரளமக்கும் பணிகளும் நமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளை.
யாழ்ப்பாணக் நகாட்ளட உள்ள இப்பகுதியில் ளடதபற்ற ததால்லியல்
அகழ்வாய்வுகளின் நபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தபாருட்கள் இங்குள்ள
அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. அகழ்வாய்வில் கிளடத்த
ததால்லியல் ஆதாரங்களும் பழளமயாை சிவாலயத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட
கற்கள் மற்றும் தூண்கள், கட்டிடத்தின் பாகங்கள் ஆகியளவயும் கிளடத்துள்ளை.
இக்நகாட்ளடப்பகுதியில் நமலும் ததாடர்ந்து அகழ்வாராய்ச்சிகள்
டத்தப்படுமாைால் இப்பகுதியின் பண்ளடய ாகரிகமும் வணிகச் சிறப்பும் நமலும்
ஆய்வுலகத்திைால் தவளிக்தகாண்டுவரப்படலாம்.

துளணநூல்கள்: இலங்ளகத் தமிழர் வரலாறு - ஒரு சுருக்க வரலாறு, நபரா.ப.புஷ்பரட்ணம்
வரலாற்று உலா, ஆ.சி. டராசா

ததாடர்பு: முளைவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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17. 8ம் நூற்றாண்டில்

ை

ிைங்லக அரசு

— ப. முகுந்தன்
முன்னுமர:
தபாதுயுகத்திற்கு முற்காலத்திலிருந்நத இலங்ளகயின் வடபகுதி ாக ாடு/
ாகதீபம்/ உத்தர நதசம் என்று வழங்கப்பட்டு வந்தது. அப்பகுதிளய ஆண்டவர்கள்
சிலந ரங்களில் அனுராதபுர அரளசக் ளகப்பற்றி ஆண்டது பற்றி மகாவம்சம்,
சூளவம்சம் நபான்றவற்றிலிருந்து அறியலாம். இக்கட்டுளரயில் ாக ாட்டின்
பகுதியாை கதிரமளல சிங்ளக களர ஆண்ட உக்கிரசிங்கன், வாலசிங்கன் பற்றிப்
பார்க்கலாம்.
வடவிலங்மகத் தகவல்கள்:
பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட யாழ்ப்பாண அரசின் வரலாற்ளற
தபாதுவாகக் கட்டுக்களத என்பநத பல வரலாற்று அறிஞர்களின் கருத்து. யாழ்ப்பாண
ளவபவமாளல (18ம் நூற்றாண்டு), ளவயாபாடல் (16ம் நூற்றாண்டு),
ளகலாயமாளல(16ம் நூற்றாண்டு அளவில்) என்பை கூறும் உக்கிரசிங்கன் களதளய
இங்கு ஆராய்நவாம்.
மகலாயமாமல கூறியது[1] :
நசாழன் மகதளாருத்தி கடற்களர வந்து தீர்த்தமாடும்நபாது முருகன்
அடியவைாை கதிரமளல ாட்டரசன் அவளளக் கண்டு அவளள மணம்புரிந்து
ரசிங்கன் எனும் மகளையும் ஒரு மகளளயும் தபற்றான்.. ரசிங்கன் கதிரமளலளய
ஆளும்நபாது யாழ்ப்பாணன் என்பவன் கவிளத பாட ரசிங்கன் மகிழ்ந்து ஒரு
கரத்ளதப் பரிசாக வழங்கிைான். அந்த கரத்ளத யாழ்ப்பாணம் எைப் தபயர் சூட்டி
யாழ்ப்பாணன் ஆண்டு வந்தான்.
மவயாபாடல்[2] கூறியது:
அநயாத்தி மன்ைன் குலக்நகதுவின் ளமத்துைன் உக்கிரநசாழனின் மகன்
சிங்கநகது , மகள் மாருதப்புரளவ . மாருதப்புரளவ குதிளர முகம் மாற இலங்ளக
கீரிமளல வந்து நீராட குதிளரமுகம் மளறந்ததைால் மாவிட்டபுரதமன்று தபயர்
சூட்டி இளறவளை வணங்கிைாள். கதிரயம்பதியில் தசன்று அரன் மகளவ (முருகன்)
வணங்கி உக்கிரமசிங்கநசைளை மணந்தாள். அதன்பின் உக்கிரமசிங்கநசைன்
கதிரயம்பதிளய விட்டு அடங்காப்பற்நறகி அங்நக வாதவட்டி மளலயில் மண்டபம்
கட்டி அரசாண்டான்.

114

அவனுக்குப்பின் ஆண்ட சிங்கமன்ைவன் தன் மாமைாை சிங்கநகதுவிடம்
தூதர்களள அனுப்பிப் தபண்நகட்க அவனும் அறுபது வன்னியர்களுடன் தைது தபண்
சமதூதிளய அனுப்பிளவத்தான்.
யாழ்ப்பாண மவபவமாமல[3] கூறியது:
சாலிவாகை சகாத்தம் 717-ல் உக்கிரசிங்கன் கதிளரமளலயில் அரசாண்டு
வந்தான்.
திளசயுக்கிரநசாழன் மகள் மாருதப்பிரவல்லி தைது வியாதிளய மாற்றத்
தீர்த்தமாடி வருளகயில் சாந்தலிங்கம் என்ற சன்னியாசி கூறியதன் படி இலங்ளகயின்
வடமுளையில் உள்ள கீரிமளலத் தீர்த்தத்திநல நீராடி குதிளர முகத்ளத மாற்றிைால்.
அங்நக உக்கிரசிங்கன் மாருதப்பிரவல்லிளயக் கண்டு மயங்கிைான்.
மாருதப்பிரவல்லி அங்நக மாவிட்டபுரம் என்று ஒரு கந்தசுவாமி நகாவில்
கட்டத்ததாடங்கிைாள்.
நகாவில் திருப்பணி முடிய உக்கிரசிங்கன் மற்றும் மாருதப்பிரவல்லி கதிரமளல
தசன்று விவாகம் முடித்தைர்.
இதன்பின் சிறிது காலத்தில் உக்கிரசிங்கன் கதிரமளலயிலிருந்து
தசங்கடக கரிற்கு( சிங்ளக கர்) இராசதானிளய மாற்றி அரசாளும்நபாது
ரசிங்கராசன் எனும் மகனும் சண்பகவதி எனும் மகளும் பிறந்தார்கள்.
அவனுக்குப்பின் ரசிங்கராசன் என்னும் வாலசிங்கன் தசயதுங்கவரராசசிங்கம்
என்னும் பட்டத்துடன் அரசாண்டான்.
நசாழ ாட்டிலிருந்து வந்த இரண்டுகண்ணும் குருடாை கவிவீரராகவன் என்னும்
யாழ்ப்பாணன் என்பவன் வாலசிங்கன் நபரிற் பிரபந்தம் பாடி யாழ் வாசித்துப்
பாடியளமயால் மகிழ்ந்த அரசன் இலங்ளகயின் வடதிளசயிலுள்ள மணற்றிடல்
என்னும் ாட்ளடக் தகாடுத்தான்.
யாழ்ப்பாணன் இதற்கு யாழ்ப்பாணம் எைப் தபயரிட்டு ஆண்டான்.
மமற்குறிப்பிட்ட நூல்கள் கூறுவமதப் பின்வருமாறு சதாகுக்கலாம்:
அநயாத்தி மன்ைன் குலக்நகதுவின் ளமத்துைன் நசாழ ாட்டு மன்ைன்
திளசயுக்கிரநசாழன். அவன் மகன் சிங்கநகது , மகள் மாருதப்புரளவ (
மாருதப்பிரவல்லி) .
சாலிவாகை சகாத்தம் 717-ல் (தபா.பி.795) உக்கிரசிங்கன் என்பவன்
கதிளரமளலயில் அரசாண்டு வந்தான். தன் ந ாய் நீங்கக் கீரிமளல வந்த
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மாருதப்புரளவ மாவிட்டபுரம் கந்தசுவாமி நகாயிளலக் கட்டிைாள். உக்கிரசிங்கன் –
மாருதப்பிரளவ மணம் தசய்தைர். பின்ைர் உக்கிரசிங்கன் கதிரமளலளய விட்டு
அடங்காப்பற்நறகி / தசங்கடக கரிற்கு( சிங்ளக கர்) தசன்று அங்நக வாதவட்டி
மளலயில் மண்டபம் கட்டி அரசாண்டான்.
அவர்களுக்கு ரசிங்கனும் (சிங்கமன்ைவன்) தசண்பகவதியும் பிறந்தைர்.
உக்கிரசிங்கனுக்குப்பின் ரசிங்கராசன் என்னும் வாலசிங்கன்
தசயதுங்கவரராசசிங்கம் என்னும் பட்டத்துடன் அரசாண்டான்.
ரசிங்கராசன் தைது மாமைாை சிங்கநகதுவிடம் தூதர்களள அனுப்பிப்
தபண்நகட்க அவனும் அறுபது வன்னியர்களுடன் தைது தபண் சமதூதிளய
அனுப்பிளவத்தான்.
நசாழ ாட்டிலிருந்து வந்த இரண்டுகண்ணும் குருடாை கவிவீரராகவன் என்னும்
யாழ்ப்பாணன் என்பவன் வாலசிங்கன் நபரிற் பிரபந்தம் பாடி யாழ் வாசித்துப்
பாடியளமயால் மகிழ்ந்த அரசன் இலங்ளகயின் வடதிளசயிலுள்ள மணற்றிடல்
என்னும் ாட்ளடக் தகாடுத்தான்.
யாழ்ப்பாணன் இதற்கு யாழ்ப்பாணம் எைப் தபயரிட்டு ஆண்டான்.
இதுவளர வடவிலங்ளகயின் புராதை நூல்கள் கூறிய கருத்துக்களளப் பார்த்நதாம்.
தற்நபாது கிழக்கிலங்ளகச் தசப்நபடுகள் சிலவற்ளறப் பார்ப்நபாம்.
கிழக்கிலங்மகத் தகவல்கள்:
கிழக்கிலங்ளகச் தசப்நபடுகள் பற்றிய விபரம் அருள் தசல்வ ாயகம் எழுதிய
சீர்பாதகுல வரலாறு (http://www.noolaham.org/wiki/index.php/சீர்பாதகுல_வரலாறு)
மற்றும் வித்துவான் F. X, C. டராசா எழுதிய மட்டக்களப்பு மக்கள் வளமும்
வாழ்க்ளகயும்(http://noolaham.net/project/46/4575/4575.pdf) என்னும் நூல்களிலிருந்து
தபறப்பட்டது. இச் தசப்நபடுகளில் உள்ள தகவல்கள் எப்நபாது எழுதப்பட்டை
என்பதற்குச் சரியாை ஆதாரங்கள் கிளடக்காவிடினும், அவற்றில் சில சுளவயாை
விளடயங்கள் காணப்படுகின்றை. கண்டி , இந்தியா என்னும் தசாற்களின் மூலம்
இளவ 18ம் நூற்றாண்டில் பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நதான்றுகின்றது..
வீரர்முமை ச ப்மபடு[4] கூறுவது:
கலிங்க ாட்டு உக்கிரசிங்கன் கண்டிளய ஆண்டான். மருதப்புரவீகவில்லிளய
அவன் மணந்து தபற்ற மகன் வாலசிங்கன்.
அவன் குமராங்குசன் என்ற நசாழனின் மகள் சீர்பாதநதவிளய மணந்தான்.
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துமறநீலாவமணச் ச ப்மபடு[5] கூறுவது:
சற்சை நசாழன் மகளாை மாருதப்புரவீக வல்லி, குதிளர முகம் மாற, வடிநவற்
தபருமான் வீற்றிருக்கும் ாக ாட்டில் உள்ள கதிளர எனும் இடத்திற்குச் தசல்ல
விரும்பி இலங்ளக வந்து கீரிமளல வந்து குதிளர முகம் மளறய மகிழ்ந்து தந்ளதக்குத்
திருமுகம் அனுப்பி கந்தன் தபாற்சிளலளயக் நகட்டாள். அது வந்து இறங்கிய கச்சாத்
துளற, காங்நகசன் துளற எைப்பட்டது. நகாவில் கட்டி மாவிட்டபுரம் எைப் தபயர்
ளவத்துத் தாய் ாடு நபாகவிருந்தநபாது, உக்கிரவீரசிங்கன் அங்குவந்து அவளள
மணந்து வாலசிங்கம் எனும் மகளைப் தபற்றைர். பின்ைர் வாலசிங்கன்
அரசாளும்நபாது நசாழ மன்ைனின் மகள் சீர்பாத நதவிளய மணந்தான்..
இங்நக கூறப்பட்ட களதகள் அளைத்திலும் காணப்பட்ட தபாதுத் தன்ளமளயப்
பார்த்தால், கதிரமளலளய ஆண்ட உக்கிரசிங்கன், அவன் மளைவி மாருதப்பிரளவ ஒரு
நசாழனின் மகள். அவர்களின் மகன் வாலசிங்கன்.. அவன் மணந்ததும் ஒரு நசாழன்
மகள் சமதூதி/சீர்பாதநதவி
மாருதப்பிரளவயின் தந்ளத தபயர் திளசயுக்கிர நசாழன் / சற்சை நசாழன்.
யாழ்ப்பாண ளவபவ மாளல கூறும் சாலிவாகை சகாத்தம் 717-ற்குப் பின் 8ம் ஆண்டு
(கி.பி.803) காலப்பகுதியில் நசாழர் வரலாறு ததளிவாக இல்ளல.. வாலசிங்கன் மணந்த
நசாழ இளவரசியின் தந்ளதயின் தபயர் சிங்கநகது. வீரர்முளைச் தசப்நபட்டின்படி
அவன் தபயர் குமராங்குசன். ளவயாபாடலின் படி அச்நசாழன் மாருதப்பிரளவயின்
சநகாதரன்.. இக்காலப்பகுதியில் குமராங்குசன் என்ற தபயரில் ஒரு நசாழன்
ஆண்டிருக்கின்றான்.
9ம் நூற்றாண்டில் சதன்னிந்தியாவின் நிமல:
9ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பப்பகுதியில் நசாழர்கள் சிற்றரசர்களாகநவ
ஆண்டுவந்தைர். தபா.பி 850ம் ஆண்டளவில் விஜயாலய நசாழன் ஆட்சிக்கு வந்தான்.
இவைது ஆட்சிக்காலத்தில் ளடதபற்ற திருப்புறம்பியம் நபாரில் (888) இவனும்
இவன் மகன் ஆதித்தனும் வகித்த பங்கு நசாழரின் எழுச்சிக்கு உதவியது. விஜயாலயன்
முத்தளரயர்களின் ளகயில் இருந்த தஞ்ளசளயக் ளகப்பற்றிக்தகாண்டான்.
தந்திவர்மன் (796-846 ) எனும் பல்லவ மன்ைன் காலத்தில் முதலாம் வரகுண
பாண்டியன்(792-835) பல்லவர்க்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்த நசாழ ாட்ளடயும் ததாண்ளட
ாட்டின் தபண்ளணயாறுவளரயாை பகுதிளயயும் ளகப்பற்றியிருந்தான்(780).
வரகுணனுக்குப் பின் அவன் மகன் வல்லபன்(835-862) அரசாண்டான். அக்காலப்
பல்லவ மன்ைன் மூன்றாம் ந்திவர்மன் (தபா.பி 843-866). தபா.பி 850 அளவில்
ளடதபற்ற ததள்ளாற்றுப் நபாரிைால் ந்திவர்மன் நசாழ ாட்ளட மீண்டும்
ளகப்பற்றிைான்.
முதலாம் வரகுணன் காலத்தில் களக்குடி ாட்டு கரவந்தபுரம் பகுதியில் உக்கிரன்
என்பவளை வரகுணன் முறியடித்ததாக ஒரு களத உண்டு. அவனும்
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திளசஉக்கிரநசாழன் எைக் குறிப்பிடப்படுபவனும் வாழ்ந்த நிலப்பகுதி (தபா.பி.803)
ஒன்றாைாலும் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றா என்பது ததரியவில்ளல.
மவலூர்பாமளயப் பட்டயம்:
மூன்றாம் ந்திவர்மனின் ஆறாம் ஆட்சி ஆண்டில் தபாறிக்கப்பட்ட
நவலூர்பாளளயப் பட்டயத்தில் (South Indian Inscriptions, Vol. II, pp. 507-510) புழல்
நகாட்டம் ஞாயிறு ாடு திருக்காட்டுப்பள்ளி என்ற ஊளரச் சிவன்நகாவிலுக்குத்
தாைமாக வழங்கியளம பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இத் தாைத்ளத வழங்குமாறு
நகட்டுக்தகாண்டவன் ”நசாழமகாராஜா குமராங்குசன்” எைக் குறிக்கப்படுகின்றான்.
இதன்படி தபா.பி 848 அளவில் நசாழ ாட்ளட ஆண்டவன் குமராங்குசன்.
பல்லவர்களால் நசாழமகாராஜா எைக் கூறப்படுமளவுக்கு இருந்திருக்கின்றான். (
வரகுணளையும் மகாராஜா என்நற பல்லவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளைர்). இவனுக்குப்
பின் விஜயாலயன் (தபா.பி 850) ஆட்சிக்கு வந்தான்.

நவலூர்பாளளயப் பட்டயத்தில் கூறப்படும் குமராங்குசன் என்பவனும்
இலங்ளக மூலங்களில் கூறப்படும் குமராங்குசனும் வாழ்ந்த காலம்
சமகாலமாயிருப்பதால், இருவரும் ஒன்று எைக் கூறலாம்.
(சுந்தரமூர்த்தி ாயைார் கூறும் கழற்சிங்கன் என்பவன் மூன்றாம் ந்திவர்மன்
என்பது பலரது கருத்து. கழற்சிங்கனுக்குக் கீழ் ஆண்ட குமராங்குசனுக்குச் சிங்கநகது
எைப் தபயர் இருந்ததா எைச் சிந்தித்துப் பார்க்கநவண்டும்.
கரிகாலன் வழிவந்த நசாழைாகக் கூறும் புண்ணியகுமாரனின் நமலப்பாடு
தசப்நபட்டில்(EPIGRAPHIA INDICA VOL XI பக்.337) சிங்க இலச்சிளை
காணப்படுவளதயும் இங்நக சிந்தித்துப்பார்க்கநவண்டும். )
அக்காலச் நசாழர் ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட இடங்களிலிருந்து ஆண்டிருக்கச்
சாத்தியங்கள் உள்ளை . பல்லவர் சார்பாை நசாழர் ததாண்ளட மண்டல ஞாயிறு
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ாட்டுப் பகுதியிலும், பாண்டியர் சார்பாை நசாழர் பாண்டியர் ஆட்சிக்குட்பட்ட
பகுதிகளிலும் ஆண்டிருக்கலாம்.
கிழக்கிலங்ளகயில் எழுந்த தசப்நபடுகள் பிற்காலத்தில் ( 16-17ம் நூற்றாண்டு)
ததன்னிந்தியாவில் இருந்த ஓர் இளவரசிளயக் கண்டி இராசதானிக்கு மணமுடிக்கக்
கூட்டிவரும்நபாது அவளுடன் வந்தவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வீரமுளைப்
பிரநதசம் மற்றும் சிந்தாயாத்திளரப் பிள்ளளயார் நகாயிலின் வரலாற்ளறப் பளழய
களததயான்றுடன் இளணக்கும் நபாக்கில் எழுதப்பட்டதாகத் நதான்றுகின்றது. இநத
நபால் கண்ணகி களதளயயும் தவடியரசன் களதளயயும் இளணத்து கண்ணகிக்குக்
காற்சிலம்புக்கு மாணிக்கம் எடுக்க வந்த மீகாமனுக்கும் தவடியரசனுக்கும்
சண்ளட டந்தாகக் கூறும் கண்ணகி வழக்குளர காவியம் நதாற்றம்தபற்றது.
அநதநபால தபா.பி 13 ம் நூற்றாண்டளவில் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும் அந்தக்
கவி வீரராகவன் களதயும் இங்நக யாழ்ப்பாணன் களதயுடன் இளணக்கப்பட்டுள்ளது.
வடவிலங்ளக, கிழக்கிலங்ளக, ததன்னிந்திய ஆதாரங்களள ளவத்துப் பார்க்கும்நபாது
பின்வருமாறு முடிவுதசய்யலாம்.
தபா.பி 810 அளவில் இருந்த நசாழன் திளசயுக்கிர நசாழன் / சற்சை நசாழன் .
அவன் மகள் மாருதப்புரவீகவல்லி. தபா.பி 795 முதல் கதிரமளலளய ஆண்ட
உக்கிரசிங்கன் என்பவன் அவளள மணந்தான். பின்ைர் கதிரமளலளய விட்டு
சிங்ளக கர்/வாதவட்டி மளல தசன்று அரசாண்டைர். அவர்களுக்கு
வாலசிங்கன்( ரசிங்கன்) , தசண்பகவதியும் பிறந்தைர். உக்கிரசிங்கனுக்குப் பின்
வாலசிங்கன் தசயதுங்கவரராசசிங்கம் என்னும் பட்டத்துடன் அரசாண்டான். அவன்
தைது தாயின் சநகாதரைாை குமராங்குசன்/சிங்கநகதுவிடம் தூதர்களள அனுப்பிப்
தபண்நகட்க அவன் தைது தபண் சமதூதிளய அனுப்பிளவத்தான்.
யாழ்ப்பாணன் என்பவன் வாலசிங்கன் நபரிற் பிரபந்தம் பாடி யாழ் வாசித்துப்
பாடியளமயால் மகிழ்ந்த அரசன் இலங்ளகயின் வடதிளசயிலுள்ள மணற்றிடல்
என்னும் ாட்ளடக் தகாடுத்தான்.
யாழ்ப்பாணன் இதற்கு யாழ்ப்பாணம் எைப் தபயரிட்டு ஆண்டான்.
இதிலிருந்து, தபா.பி 850 அளவில் சிங்ளக கர் என்னும் அரசு வாலசிங்கன்
என்னும் தசயதுங்கவரராசசிங்கம் என்பவைால் ஆளப்பட்டுவந்து எைவும் அவன்
காலத்தில் யாழ்ப்பாண கர் நதாற்றம்தபற்றது என்பளத அறியலாம்.
இலங்ளகயின் சிங்கள அரச வம்ச வரலாற்ளறக் கூறும் நூலாை சூளவம்சம்
(Chapter 48) மன்ைன் இரண்டாம் மகிந்தன் காலத்தில் (தபா.பி 787 – 807) ளடதபற்ற
இரண்டு வடபிரநதசப் பளடதயடுப்புப்பற்றிக் கூறுகின்றது.
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முதலாவது பளடதயடுப்பு : அக்கநபாதியின் இறப்பின் பின்ைர் ாட்டில் ஏற்பட்ட
குழப்பநிளலளயப் பயன்படுத்தி உத்தர நதசத் (வட பிராந்தியம்) தளலவர்கள்
மக்களுடன் நசர்ந்து அதளைத் தமதாக்கிக்தகாண்டநதாடு திளற தகாடுக்கவும்
மறுத்தைர். மகிந்தன் பளடநயாடு தசன்று அவர்களள அடக்கிைான்.
இரண்டாவது. பளடதயடுப்பு : சிறிது காலத்தின் பின் மகிந்தன் – தப்புலனுடன்
நபாரிட கலாவாவி ந ாக்கிச் தசன்றநபாது உத்தரநதசத் தளலவர்கள் தளல களரக்
ளகப்பற்றிைார்கள். பின்ைர் மகிந்தன் அவர்களளத் துரத்திவிட்டான்.
நமற்கூறப்பட்டவாறு சூளவம்சத்தில் கூறப்படுவதிலிருந்து , தளல கர்
அனுராதபுரத்ளதக் ளகப்பற்றுமளவுக்கு அக்கால உத்தரப்பிரநதசத் தளலவர்கள்
இருந்திருக்கின்றார்கள் எைத் ததரிகின்றது. இது யாழ்ப்பாண ளவபவ மாளல கூறும்
உக்கிரநசைன் காலப்பகுதிளய உறுதிப்படுத்துகின்றது.

உதவிய ான்றுகள்:
1. ளகலாயமாளல கூறுவது
2. ளவயாபாடல் கூறுவது
3. யாழ்ப்பாண ளவபவமாளல கூறுவது
4. வீரர்முளை தசப்நபடு
5. துளறநீலாவளணச் தசப்நபடு

ததாடர்பு: ப. முகுந்தன் (mukunthan@gmail.com)
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8ம் நூற்றாண்டில் வடவிலங்மக அரசு - பிற்ம ர்க்மக:
1. மகலாயமாமல கூறுவது:
(முத்துராச கவிராசரின் ளகலாயமாளல http://www.noolaham.net/project/02/101/101.htm)
உதபகுல ராசன் உதயமதி வாசன்
சிளதவின்மனு ராசவம்ச தீரன்-துளதயளிகள்
பாடுமலர் ஆத்திபுளை பார்த்திவன்தன் சீர்த்திமுற்றும்
நதடுந் தனிக்கவிளதச் தசம்பியர்நகான்- நீடுகளரப்
தபான்னித் துளறவன் புலிக்தகாடியன் பூவில்மன்ைர்
மன்ைதைனுஞ் நசாழன் மகதளாருத்தி-கன்னிமின்ைார்
நதடுங் கடலருவித் தீர்த்தசுத்த நீரகத்துள்
ஆடிப் பிணிதணிப்பத் தானிளைந்து-நசடியர்தஞ்
நசளவகளுங் காவலுறு நசளையுமாய் வந்திறங்கிப்
பாளவயுறு தீர்த்தம் படிந்ததற்பின்-ஏர்ளவதபறு
கங்குலுற எங்குமிகு காவ லரண்பரப்பிச்
சங்ளகயுறு கூடாரந் தாைளமத்து-மங்ளக
விரிந்தசப்ர மஞ்சதமத்ளத தமல்லளணயின் மீநத
தபாருந்துதுயி லாயிருக்கும் நபாது-வரிந்தசிளல
நவடர்குல மாதுபுணர் நவலா யுதகரன்தசங்
காடன் புதல்வன் கதிர்காமன்-ஏடவிழுந்
தார்க்கடம்பன் நபர்முருகன் தாநமா தரன்மருகன்
சீர்க்குரவன் நதவர் திரட்தகாருவன்- சூர்ப்பளகளய
மாற்றுங் குகன்குழகன் வாய்ந்தஅடி யார் துயளர
ஆற்றுங் குமரன் அருளாநல-நபாற்றுதவர்
வாய்ந்த கதிளரமளல வாழு மடங்கன்முகத்
தாய்ந்த ராகத்(து) அடநலறு-சாய்ந்துகங்குல்
நபரவதன்முன் ஏகியந்தப் நபார்நவந்தன் மாமகள்தன்;
காவல் கடந்தவளளக் ளகப்பிடித்நத-ஆவலுடன்
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தகாண்நடகித் தன்பளழய நகாலமளல மாமுளழஞ்சில்
வண்டார் குழளல மணம்புணர்ந்(து)-உண்டாை
பூவிலநு நபாகம் தபாருந்திப் புநலாமளசயுங்
காவலனும் நபாலக் கலந்திடு ாள்-தாவில்மணப்
பூமான் மதிக்கப் புவிமான் மகிழ்ச்சியுறக்
நகாமான் மனுவின் குலம்விளங்க- ாமானும்
உன்னிமிகும் ஆசி உளரத்துத் திருத்தமிகு
தன்னிதய சந்நதாேந் தான்தபருக-மன்னுபுவி
மாந்தர்சுக நமவ மனுநீதி யுண்டாக
நவந்தர்கள்தம் த ஞ்சம் மிக டுங்கப்-பூந்தவிசின்
நவதன்ளக ந ாகவரும் நமநலான் விழிதுயிலப்
நபாதன்மணி நமனி புளகரும்பச் நசாதிதபறு
நதவா லயங்கள் தசயும்பூ சளைசிறக்க
நமவுஆளல வில்லி விருதுகட்ட- ாவார்
மளறநயார்கள் நவள்விமல்க மாதவங்க நளாங்கக்
குளறயாது ன்மாரி தகாள்ள-நிளறவாகச்
தசந்த ல் விளளயச் தசகம்தசழிக்கச் தசல்வமுற
மன்ைன் மகள்தை மணிவயிற்றில்-மன்னு
கருவாய்ந்(து) அயைளமத்த கட்டளளகள் திட்ட
உருவாய்ந்து பத்துமதி தயாத்துத்-திருவாய்ந்த
திங்கள் முகத்தழகுஞ் தசய்யவடி வாலழகும்
துங்கமுறும உச்சிச் சுழியழகும்-தபாங்குமணிக்
கண்ணழகும் மூக்கழகுங் காதழகுங் ளகயழகும்
மண்ணில ராநபால் வடிவழகும்- ண்ணி
வரசிங்க ராயன் மகாராச ராசன்
ரசிங்க ராசதைனும் ாமத்-துளரசிங்கம்
வந்துபிறந் திந்தவள மண்டலதமல் லாம்மதிக்க
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இந்துதவை நவவளரும் ஏல்ளவயினிற்-பிந்திதயாரு
தபண்பிறந்தாள் அந்ததவழிற் தபண்ளணயுமுன் அண்ணளலயுங்
கண்நபால் வளர்த்துக் கவின்தபறலும்- ண்பாகத்
தந்ளதயர்க்குந் தாயருக்குஞ் சாற்றுமணம் ஆற்றுவித்த
கந்தனுளம ளமந்தன் கருளணயிைால்-வந்த
இருவருக்கும் ன்முகூர்த்த மிட்டுமகிழ் பூப்பத்
தருவிருக்கு மாளலவடஞ் சாத்தித்-திருவிருக்குஞ்
தசய்யமணஞ் தசய்து திறல்நவந்தர் நபாற்றிநிற்பத்
துய்ய வ ரத்ைமுடி சூட்டியபின்-ளபயரவின்
உச்சியினின் றாடும் ஒருவனின் ஆகுதமன்ை
தமச்சுக்ர வாளகிரி தவற்புமட்டும்-உச்சிதஞ்நசர்
தன்ைாளண தசல்லத் தரியலர்கள் தாள்வணங்கப்
தபான்ைாட் டரசன் புகழ்குளறயப்-பன்ைாட்
டரசர் திளறயளப்ப அந்தணர்கள் வாழ்த்த
முரசதிரப் நபரி முழங்க-வரிளசயுடன்
சங்கதமழுந் தார்ப்பத் தமனியப்தபாற் காளாஞ்சி
மங்ளகயர்க நளந்தி மருங்கி(ல்)நிற்ப-எங்குமிகு
கட்டியங்க ளார்ப்பக் கைஅரி யாசைத்தில்
இட்டதமத்ளத மீதில் இனிதிருந்து-திட்டமுடன்
ங்நகா னிராமன் டத்தியுல காண்டதுநபாற்
தசங்நகா லரசு தசலுத்தும் ாள்-மங்காத
பாவலர்கள் நவந்தன் பகருமி யாழ்ப்பாணன்
காவலன்தன் மீது கவிளததசால்லி- ாவலர்முன்
ஆைகவி யாமின் அளமவுறவா சித்திலும்
மாைபரன் சிந்ளத மகிழ்வாகிச்-நசாளைக்
கருமுகில் ந ருங் கரன்பரிசி லாக
வரு கர தமான்ளற வழங்கத்-தரு கரம்
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அன்றுமுதல் யாழ்ப்பாணம் ஆை தபரும்தபயராய்
நின்ற பதியில் த டுங்காலம்-தவன்றிப்
புவிராசன் நபாலப் புகழினுட ைாண்ட
கவிராசன் காலங் கழிய-அவிர்கிரண
சந்திரனில் லாததவழிற் றாரளகநபால் வாைரசாள்
இந்திரனில் லாத இளமயவர்நபால்-விந்ளத
களரநசரிம் மா கர்நகார் காவலரண் தசய்யுந்
தளரயரச னின்றித் தளம்ப-விளரநசருந்
__________________________________________________________
2. மவயாபாடல் கூறுவது:
(ளவயாபாடல் - பதிப்பாசிரியர் க. தச. டராசா
http://www.noolaham.net/project/02/151/151.htm)
அரசளித் தவைங் கிருந்திடு ாளி
லநயாத்தி மன்ைன் குலக்நகதுக்
குரியளமத் துைைவ் வுக்கிர நசாழ
னுகந்துதபற் றிடுமக வாநைார்
மரபினுக் குரிய சிங்கநக ததன்ற
ளமந்தனு மாமுகந் தரித்தங்
சூரதைாடு முதித்தாள் மாருதப் பிரளவ
யுவளமயில் வல்லிதயன் பவளும்
கூடிய குதிளர முகமது மாறக்
குணமுள் தீர்த்தங்கள் யாவும்
நதடிநய யிலங்ளக கரினிற் தசன்று
திறமுள கீரிமா மளலயி
லாடிைள் தீர்த்த மம்முக மகன்ற
தன்ைதால் மாவிட்ட புரதமன்
நறடரு தியும் நிகரில தவன்நற
யிளறஞ்சிை ளிளறவளை நிளைந்நத
தபான்ைகர் நிகருங் கதிளரயம் பதியிற்
நபாயரன் மகவிளை வணங்கிப்
பின்ைருக் கிரம சிங்கநச ைன்றன்
தபண்தணை விருந்தை ளதற்பின்
மன்ைவ ைடங்காப் பற்றினி நலகி
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மா கர் வாதவட்டி மளலயிற்
றன்னிக ரற்ற மண்டப மியற்றித்
தன்ைர சியற்றிை னிருந்தான்
அப்தபாழு தன்ைான் றைக்தகாரு ளமந்த
ைரியினின் முைமுநமார் வாலு
தமாப்பளை தசால்லற் கரியதா யுதித்தா
னுலகனில் விபீேண ைந் ாள்
தசப்புதற் கரிய ளவகுந்த பதவி
நசர்ந்திட நிளைத்தவன் றன்ளை
தயப்புவி தைக்கு மிளறவைா யிருத்தி
தயன்றினி திருத்திைா னியல்பால்
மன்ைவ னிராமன் தகாடுத்திடு முடியும்
மந்திர வாளுதமவ் வுலகுந்
தன்ைடி படுத்துஞ் சக்கர தமான்று
தன்ளகயி லிடுகளண யாழி
மின்னிக ரிளடயாள் நமாகினி தயன்னும்
வீரமா காளிமற் றுன்னித்
துன்ைலர் தம்ளமச் தசகுத்திடு தமன்நற
ததாளகதபறக் தகாடுத்தைன் மாநதா
மாைகர் தன்ளை யாண்டிடு சிங்க
மன்ைவன் தூதளர யளழத்துத்
நதைலர் மாளலப் புயத்தவன் சிங்க
நகதுதவன் பானிட மணுகி
யான்மண முடிக்க விளசத்திடு நீவி
தரன்ைலு மடிமுளற பணிந்து
காைகங் கங்ளக நீங்கிநய மதுளரக்
காவலன் றைக்கிளவ யுளரத்தார்
நகட்டு மாமது ராபுரி மன்ைவன் கிளர்ந்த
தாட்ட கம்தபறு வன்னியர் தரணிப குலத்நதார்
காட்ட கம்தபறு வாள்கட கஞ்சுழல் ளகயார்
கூட்ட மாயிைா ரறுபது நபளரயுங் குறித்தான்
குறித்து நீவிரிம் மாதிளைக் தகாண்டதசன் றிலங்ளகப்
புறத்து மா க ராளுநவாற் குள்ளை புகன்று
மறத்த ராதமை மற்றவற் காயிரங் கதிநரான்
திறத்து நளார்புகழ் சந்திரன் றளைவிரு தீந்தான்
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ஈந்த பின்ைவட் கிளணயிலா வியந்திரத் திகிரி
வாய்ந்த தவண்ளமநசர் குளடமுதல் வாகை முதவி
நயந்த லாதமை நவகுமி தைன்றலு மிளறஞ்சிக்
கூந்தல் நசர்முடி யழகிைள் குதிளரநமற் தகாண்டாள்
குதிளர மீதினி நலறிநய தகாங்கர்நகான் புதல்வி
மதியி ைாள்சம தூதிளய மன்ைவன் றைக்கு
விதிய தாய்மண முடித்தபின் விளங்கிடு மடங்காப்
பதிளய நீரர சாண்தமைப் பார்த்திபன் புகன்றான்
__________________________________________________________
3. யாழ்ப்பாண மவபவமாமல கூறுவது:
(யாழ்ப்பாண ளவபவ மாளல. மயில்வாகைப் புலவர் (மூலம்), குல.சபா ாதன்
(பதிப்பாசிரியர்) http://noolaham.net/project/03/256/256.html)
சாலிவாகை சகாத்தம் 717-ல் (கி.பி.795) விஜயராச னின் சநகாதரன் மரபிற் பிறந்த
உக்கிரசிங்கன் என்னும் அரசன் வடதிளசயிலிருந்து தபருந்திரளாை நசளைகளளக்
தகாண்டு வந்து நபாராடிச் சில தளலமுளறயாய் இழந்து நபாைஇவ்விலங்ளக
அரசாட்சியில் அளர வாசி வளரக்கும் பிடித்துக் கதிளர மளலயிலிருந்து அரசாண்டு
வந்தான். ததன் ைாடுகளள நவற்றரசன் ஆண்டுவந்தான்.
இவ்வுக்கிரசிங்க மகாராசனுக்குச் சிங்கத்ளததயாத்த முகமும் மானிட நதகமுமிருந்தை.
இவன் குநலசர் நகாவி ளலத் தரிசிக்கக் கீரிமளலச் சாரலில் வந்திறங்கி,
முற்காலத்திநல நசாழராசன் தான் தீர்த்தமாட வந்திறங்கியிருக்கும் காலத்திநல
மாளிளக கட்டுவித்திருந்த வளவர்நகான் பள்ளம் என்னும் இடத்திநல
பாளயமிட்டிருந்தான்.
ததாண்ளடமான் வரவு
அவன் அவ்விடத்தில் வந்திருப்பளதயும், கரணவாய், தவள்ளப்பரளவ முதலிய
இடங்களில் ல்லுப்புப் படுஞ்தசய்திளயயும் ததாண்ளட ாட்ளட அரசாண்ட
ததாண்ளடமான் என்னும் அரசன் நகள்விப்பட்டுப் பரிவா ரங்களுடன் கீரிமளலச்
சாரலில் வந்திறங்கிச் சந்தித்து, அந் ாட்டில் விளளயும் உப்பிநல தைக்கு
நவண்டியவளவு வருடந்நதாறும் விளலக்குக் தகாடுக்கவும், உப்புப் படுமிடத்துக்குச்
சமீபத்திநல மரக்கலங்களளக் தகாண்டுநபாய் உப்நபற்ற வும், மாரி காலங்களில்
மரக்கலங்களள ஒதுக்கிவிட்டு நிற்க வும் வசதியாக வடகடலில் ஓர் ஆறு
தவட்டுவித்துக்தகாள்ள வும் உத்திரவு நகட்டான். உக்கிரசிங்க மகாராசன் உத்தரவு
தகாடுக்கத் ததாண்ளடமான் அங்கிருந்த சிற்றாற்ளற மரக்க லங்கள் ஒடத்தக்க ஆழமும்
விசாலமும் உள்ளதாகவும் ஒதுக் கிடமுள்ளதாகவும் தவட்டுவித்துத் தன்னூருக்கு
மீண்டான். அது முதல் இதுவளரக்கும் அவ்வாறு ததாண்ளடமாைாறு என்று
அளழக்கப்படுகின்றது.
வன்னியர் அடக்கம்
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உக்கிரசிங்க மகாராசன் அதன்பின் கதிளர மளலக்குத் திரும்பிைான். அவன் வன்னி
மார்க்கமாகச் தசல்லுளகயில் வன்னியர் ஏழு நபரும் எதிர்தகாண்டு வந்து, தாங்கள்
வன்னி ாடுகளளத் திளறதகாடுத்து ஆள உத்தரவு நகட்டைர். அரசன்
தன்னிராச்சியதமங்கும் தன் ஆளணநய தசல்லவுந் தைக்கு வரநவண்டிய திளறளயக்
நகாநணசர் நகாவிலுக்குக் தகாடுக்கவும் உடன்பாடு பண்ணுவித்துக் தகாண்டு கதிளர
மளலயிற் நசர்ந்தான்.
மாருதப்பிரவல்லி:
இளவ சம்பவித்த எட்டாம் வருடத்திநல நசாழ நதசாதி பதியாகிய
திளசயுக்கிரநசாழன் மகள் மாருதப்பிரவல்லி என்பவள், தைக்கிருந்த குன்ம
வியாதியிைால் தமலிந்தவ ளாய், வியாதிளய ளவத்தியர் ஒருவருஞ் சுகமாக்க முடியாத
தைால், இனித் தீர்த்த யாத்திளரயாதல் தசய்து பார்த்தால் சுகம் வரவுங்கூடும்',
என்தறண்ணிக் காவிரிப்பூம்பட்டிைத்தி லிருந்து புறப்பட்டு, அங்குமிங்கும் நபாய்த்
தீர்த்தமாடி வரு ளகயில் சாந்தலிங்கதைன்னும் ஒரு சந்நியாசி கண்டு, "உன் வியாதி
பண்டிதர் ஒருவராலுங் குணமாக்கத் தக்கதன்று. நீ இப்தபாழுது எடுத்த முயற்சிநய
உைக்குச் சுகம் தரத்தக்கது. இலங்ளகயின் வடமுளையிநல கீரிமளல என்தறாரு மளல
யுண்டு. அது சமுத்திர தீரத்திலுள்ளது. அங்நக உவர்ச்சல் மத்தியிற் சுத்த தீர்த்தமும்
மளலயருவித் தீர்த்தமுங் கலந்த உத்தம தீர்த்தம் ஒன்றுண்டு. அது உலகத்திலுள்ள
எந்தத் தீர்த்தங்களிலும் முக்கிய தீர்த்தமாயிருக்கின்றது. அதிநல நீ நபாய் நீராடிச் சில
காலந் தங்கியிருந்தாற் சுகமளடவாய் என்று தசால்ல, அச்தசாற்படி மாருதபிரவல்லி
புறப்பட்டுத் தாதிமாருந்நதாழிமாருஞ் சூழ்ந்துவரக் கீரிமளலச் சாரலில் வந்திறங்கிக்
குமாரத்தி பள்ளம் என்னும் இடத்திற் பாளளயம் நபாட்டுக் தகாண்டிருந்து,
குலமுனிவளரக் கண்டு சாட்டாங்கமாக வணங்கி, அவரால் ஆசீர்வாதம்
தபற்றுக்தகாண்டு, அத்தல விநசடத்ளதயும், தீர்த்த மகிளமளயயும், அத்தீர்த்தத்தில்
ஆடித்தைக்குக் கீரிமுகம் மாறிை தசய்தி ளயயும் அம்முனிவர் தசால்லக் நகட்டு,மிக்க
சந்நதாேத்து டன் தீர்த்தமாடிச் சிவாலய தரிசளை தசய்து வந்தாள். சில காலத்தில்
அவளுக்கிருந்த குன்மவலியுந் தீர்ந்து, குதிளர முகமும் மாறிற்று. மாறநவ,
மாருதப்பிரவல்லியின் தயள வை தசாரூபத்ளதக் கண்டவர்கள் ஆச்சரியங் தகாள்ளாதி
ருந்ததில்ளல.
அக்காலத்திநல கதிளர மளலயிலிருந்து உக்கிரசிங்க மகாராசன் குநலசர் நகாவிளலத்
தரிசிக்க மூன்றாந்தரம் கீரிமளலச் சாரலில் வந்திறங்கி, வளவர்நகான் பள்ளத்திற்பா
ளளயம் நபாட்டிருந்தான். அவன் மாருதப்பிரவல்லிளய குநலசர்
சந்நிதாைத்தயலிநல கண்டு, அவள் நபரழகிைால் மயங்கி, மிகுந்த ஆச்சரியங்
தகாண்டு, தான் அவளள விவா கஞ் தசய்ய நவண்டுதமன்று தீர்மானித்துக்
தகாண்டான்.
மாவிட்டபுரம்
மாருதப்பிரவல்லி தைக்குக் குதிளர முகம் நீங்கிை காரணத்திைாற் நகாவிற்கடளவ
என்னுங் குறிச்சிக்கு மாவிட்டபுரம் எைப்தபயர் சூட்டி அவ்விடத்திநல கந்தசு வாமி
நகாவிளலக் கட்டுவிக்க ஆரம்பித்து, அதற்கு நவண் டிய சகல வஸ்துக்களும்
விக்கிரகங்களும் பிராமணரும் வரும்படி பண்ண நவண்டுதமன்று பிதாவாகிய
திளசயுக் கிர நசாழனுக்குத் திருமுகம் அனுப்பிைாள். அப் தபாழுது திளசயுக்கிர
127

நசாழன் சகல ஆயத்தங்களும் பண்ணிக் தகாண்டு இலங்ளகயிநலயுள்ள கீரிமளல
ாட்டுக்கு அனுப்புவதற்குத் தில்ளல மூவாயிரரில் ஒருவளரத் தன்னி டத்துக்கு
அனுப்பி ளவக்கும்படி சிவாலயத் தளலவனுக்கு கட்டளள அனுப்பிைான்.
அப்தபாழுது சிவாலயத் தளல வன், ‘பிராமணர் நதாணிநயறுவதும், இலங்ளகயிற்
குடியி ருப்பதும் மகா நதாேமாயிருக்க, அரசன் இப்படிக் கட்டளள
யனுப்பியிருக்கிறாநை! ான் இதற்தகன்ை தசய்யலாம்!' என்று பயந்து, தில்ளலச்
சிவாலயத்திநல மூன்று ாள் பட் டினி கிடந்தான். அப்தபாழுது கைவிநல, கீரிமளலச்
சாரலா ைது அங்குள்ள புண்ணியதீர்த்தத்திைாலுஞ் சிவாலய மகத்து வத்திைாலும் மகா
திவ்விய தலமாகநவயிருக்கின்றது. காசி யிற் பிராமணரும் அங்நகயிருக்கிறார்கள்.
பிராமணர் தங்கள் நியமநிட்ளட வழுவாமற் தசய்வதற்கு மரக்கலங்களில் இராத்
தங்காமல் ஏறலாம். குலமுனிவன் அத்தல விநச ேத்ளத ந ாக்கி அவ்விடத்திலிருந்து
தவம் பண்ணும்நபாநத அத்தல விநசடத்ளதக் குறித்து நயாசிக்க நவண்டியததன்ை?
யாததாரு நயாசளையுமின்றி அனுப்பலாம்,' என்று உத்த ரவு கிளடத்தது.
தபரியமைத்துளார் வருளக
அப்தபாழுது சிவாலயத் தளலவன் தபரிய மைத்துளார் என்னுந் தீட்சிதளரச்
நசாழராசனிடம் அனுப்பி ளவக்கச் நசாழராசன் சகல தளவாடங்களளயுங் கந்தசுவாமி,
வள் ளியம்மன், ததய்வ ாயகியம்மன் விக்கிரகங்களளயும் தபரிய மைத்துளார்
ளகயில் ஒப்புவித்து அனுப்பி ளவத்தான். தீட்சிதர் அளவகளளயுங் தகாண்டு
“காசாத்துளற" என்னுந் துளறயில் வந்திறங்கிைார். கந்தசுவாமி விக்கிரகம்
வந்திறங்கிை காரணத்தால், அந்தத் துளறக்குக் காங்நகசன் துளற என்று தபயராயிற்று.
மாருதப்பிரவல்லியின் மண நிகழ்ச்சி
ஒரு ாளிரவில் மாருதப்பிரவல்லிநதவாலயத்திருப்ப ணிளயப் பற்றிய
ஆநலாசளையுடன் சப்பிரமஞ்சத்திற் சாய்ந்து விழிப்பாயிருக்குஞ் சமயத்திநல
அர்த்தசாம நவளளயில் உக்கிரசிங்க மகாராசன் பாளளயங்களளயும் அரணிப்பாை
நசளைக்காவல்களளயும் கடந்து, அவளி ருந்த பாளளயத்தினுட் புகுந்து,
அவளளதயடுத்துத் தன் பாளளயத்திற்குக் தகாண்டு நபாய் ளவத்துக் தகாண்டான்.
தபாழுது விடிந்த பின் மாருதப்பிரவல்லியின் தாதிமாருந் நதாழிமாருங் காவற்
நசளைகளும் அவளளக் காணா ததைால் மைங்கலங்கித் நதடிப்நபாய் உக்கிரசிங்க
மகாரா சன் பாளளயத்தில் இருந்த தசய்தி அறிந்து, அவனிடத்திற் தசன்று, " ாங்கள்
என்ை தசய்யலாம்?' என்று நகட்க,
நீங்கள் நபாய் இந்தச் சுபநசாபைச் தசய்திளயப் பிதா மாதா வுக்கறிவியுங்கள்' என்று
தசால்லி, வழிச் தசலவுக்குப் தபாருளுங் தகாடுத்தனுப்பி விட்டான். பின் உக்கிரசிங்க
ராசன் கதிளர மளலக்குப் நபாக நயாசித்த நபாதுமாருதப்பி ரவல்லி கந்தசுவாமி
நகாயிற்றிருப்பணி நிளறநவற்றி, முத லாம் உற்சவச் சிறப்புக் கண்டால் அல்லாமல்,
அவ்விடத்ளத விட்டுப் நபாகப் பிரியமில்ளல என்றதைால், அப்பிரயா ணத்ளத
நிறுத்தித் திருப்பணிளய நிளறநவற்றி, ஆனி உத்தி ரத்திைன்று துவசாநராகணந்
ததாடங்கி உற்சவத்ளத நிளற நவற்றிக் தகாண்டு, கதிளர மளலயிற் தசன்று, விவாகச்
சடங்ளகயும் நிளறநவற்றி, சகல தசளகரியங்களளயும் அனு பவித்திருந்தான்.
தபரிய மைத்துளாரின் விவாகம்
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தில்ளலயிற்தபண் எல்ளல கடவாததால், தபரிய மைத்துளார் விவாகமில்லாதவராய்
வந்திருந்தார். அவர் சாம்பசிவ ஐயரின் மகள் வாலாம்பிளகளய விவாகஞ் தசய்து,
அப்தபண்ணுக்குத்தில்ளல ாயகவல்லி என்று தபயளர மாற்றிக் கந்தசுவாமி
நகாவிற்தறன் புறத்திலுள்ள அக்கிரகாரத்தில் வாசஞ் தசய்து தன் பணிவிளடளய
நிளறநவற்றி வந்தார். பிராமணக் குடும்பங்கள் இரண்டும் ஒரு குடும்பமாகி
இருதிறத்துக்நகாவில்களுக்கும் ஒருவநர விசாரளணத் தளலவராைார்.
இது நிற்க, கதிளர மளலயிலிருந்த உக்கிரசிங்கராசன் சில காலத்தின் பின் தசங்கடக
கரிளய இராசதானியாக்கி அங்கிருந்து அரசாண்டு வருங்காலத்தில் மன்மதன் நபான்ற
ரூபமும் சர்வ ராசலட்சணங்களும் உளடயைாய், சிங்கத்தின் வாளலதயாத்த
வாலுடநை ஒரு குமாரனும் அவ னுடதைாரு தபண்ணும் பிறந்தார்கள்.
அவ்விருவருக்கும் ரசிங்கராசன் என்றுஞ் சண்பகாவதி என்றும் தபயரிட்டார்கள்.
அவர்களுக்கு விவாகம் நிளறநவற்றி, ரசிங்கராசன் என்னும் தபயர் பளடத்த
வாலசிங்கராசனுக்கு முடிசூட்டி அரசாள ளவத்து மரணமளடந்தான். வாலசிங்க
மகாராசன் தசயதுங்கவரராச சிங்கம் என்னும் பட்டத்துடன் முடிசூட்டப்தபற்று.
அரசாட்சிளய ஒப்புக் தகாண்டான்.
வீரராகவன்
அக்காலத்திநல நசாழ ாட்டிலிருந்து இரண்டு கண் ணுங் குருடைாகிய கவி
வீரராகவன்' என்னும் யாழ்ப்பா ணன், தசங்கடக கரியிலிருந்து அரசாட்சி தசலுத்தும்
வால சிங்கமகாராசன் நபரிற் பிரபந்தம் பாடிக் தகாண்டு நபாய் யாழ் வாசித்துப்
பாடிைான். அரசன் அளதக்நகட்டு மிக்க சந்நதாேம் தகாண்டு அவனுக்குப் பரிசிலாக
இலங்ளகயின் வடதிளசயிலுள்ள மணற்றிடல் என்னும் இந் ாட்ளடக் தகாடுத்தான்.
யாழ்ப்பாணம்
யாழ்ப்பாணன் இதற்கு யாழ்ப்பாணம் என்று தபய ரிட்டு, இவ்விடத்தில் வந்திருந்து,
வடதிளசயிற் சில தமிழ்க் குடிகளள அளழப்பித்துக் குடிநயற்றி, இவ்விடமிருந்த சிங்க
ளவர்களளயும் அவர்களளயும் ஆண்டு, முதிர்வயதுள்ளவ ைாய் இருந்து இறந்து
நபாைான். அக்காலத்திநல சிங்களவ ரும் பிறரும் இந் ாட்ளட அரசாளக் கருதித்
தமிழ்க் குடிகளள ஒடுக்கியதால், தமிழ்க்குடிகள் மீண்டும் தங்கள் ாட்டுக்குப்நபாய்
விட்டார்கள்.
__________________________________________________________
4. வீரர்முமை ச ப்மபடு:
கலிங்க நதசத்தின் கண்ணின் மணியாய்
இலங்கப் பிறந்திடும் இராசாதி இராசைாம்
உக்கிர சிங்கனின் உளறவிடம் கண்டி
மிக்க புகழ் நின்ற விற்பளை கன்னிளக
மருதப்புர வீக வல்லி என்பாளள
நபருற மணந்து தபற்றிடும் மகைாம்
வால சிங்கதைை வலிவுறு சிங்கம்
நவல்விழி மாடவர் விரும்பிடு சிங்கம்
129

குளலகள் அறுபத்து ான்கிலும் வலியன்
நதாளலவில் விண்ணில் துரிதமாய் தசல்லும்
முந்திர வித்ளதயும் மாண்புற கற்ற
சுந்தர ரூபன் நசாழ ா நடகி
ஆரவா பாணன் அடியிளை மறவா
குமராங்குசதைை கூறு தபயரிைன்
சுறறந்திடு நசாழன் அருந்தவப்புதல்வி
சீர்பாத நதவிளய திருமணம் தசய்து
ஈழ ாநடகி என்னும் கால்
நசாழ மாமன்ைன் துளணயாட்; களாய்
முன்ைர் குலத்து மக்களள அனுப்ப
ஏண்ணம் தகாண்டு இன்புடைாய்ந்து
திரு தவற்றியூர் நசர்ந்திடும் அயலிலும்
தபருந்துளறயூர் பின்ைர் தன் மருங்கிலும்
கட்டுமாவடி களரயிரு புறத்திலும்
மட்டுக்கூங்கிய மறுபுறங்களிலும்.
__________________________________________________________
5. துமறநீலாவமணச் ச ப்மபடு:
பரத கண்டத்தில் பண்புளட அரசராய்
தரமுட ைாண்ட சற்சை நசாழன்
தவப்பு தல்வியாக தளரயினிற் தசனித்த
வமணி ந ரும் மாருதப் புரவீக
வல்லிதன் குதிளர வதைம் மாற
எல்ளலயிற் தீர்த்தம் இந்தியா முழுவதும்
படிந்து திரிந்து பயனில தாக
வடிநவற் தபருமான் ளவகிய கதிளர
தசன்றுதன் குளறளய தீர்ப்பது முளறதயை
மன்றலங் குழலி வந்தைள் லிலங்ளக
கந்தன் கழலடி காரிளக வணங்க
விந்ளத யாக விரும்பும் ாக ன்
ாடளத கண்ணி குல ன் மளையின்
மாநட ததற்காய் மல்கும் தியில்
முழுகிட வுந்தன் முற்பவ விளையால்
தழுவிய குதிளர சாயல் தீர்ந்து
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விளங்குவா தயன்று தமல்லியல் கைவில்
உளம துருக உவப்புடன் கண்டு
கீரி மளலளய கிட்டிநய தசல்வி
நீரினில் படிய நீத்தது மாமுகம்
அச்தசயல் தன்ளை அறிந்திடு மாது
தமச்சிட ஒற்றளர விளரவினிற் றான்
உச்சித மாக உவப்புட ைனுப்பிைள்
அச்சம தில்ளலதயை அரசன் விருப்புடன்
கந்த னுருவக் கைகச் சிளலதளை
விந்ளதய தாக விளரவுட ைனுப்ப
கச்சாத் துளறயின் களரயதிற் தகாண்டு
தமச்சிட ஒற்றர் விட்டைர் படளக
அவ்விடந் தனில் ஆயிளழ வந்து
தசவ்ளவநசர் காங்நகயன் திருவுரு வந்தளை
குல மளலக்கு டந்தைள் தகாண்டு
தகளமநசர் நகாயில் ளதயலாள் இயற்றி
தகாடித்தம்பம் ட்டு குற்றமில் விழாளவ
துடியிளட மங்ளக நசார்வுறச் தசய்து
காரண ாமம் களறிை ளப்நபா
பாரதி தலன்ளை பற்றி தீய
மாமுக வடிவம் மாறிை தாநல
மாமுக னுளறவது மாவிட்ட புரம்
காங்நகய னுருவது களரநசர் இடம்
காங்நகயன் துளறதயை கழறிநய மீண்டு
தாய் ா நடக ளதயலாள் இருந்தாள்
ஓயாப் புகழ்நசர் உக்கிர வீர
சிங்க ைறிந்து ததரிளவளய நவட்டு
மங்கா வால சிங்கதமை மகளவத்
துளரதனி லீன்றாள் தற்பர ைருளால்
உளரதரு பூர்வ உச்சித மதிதயை
சிங்கன் வளர்ந்து நதர்ந்தைன் களலகள்
துங்கமார் தவசிகள் சூழும் ஆச்சிரமம்
துணிவுடன் தசன்று ததாழுதவர் பதத்ளத
அணியனு மசியும் ஆகாய கமைமும்
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பயின்றினி திருந்தான் பார்த்திபன் மிக்க
ளவர உடலும் மாற்றார் நபாற்றும்
வாளல ற் பருவமும் வாய்த்திடு தன்ளமயால்
வால சிங்கதைை வழுத்திை ருலநகார்
அன்ைான் இலங்ளகளய யண்டிநய கண்டி
ன்ைகர் தன்ளை லியாது பிடித்து
அரசராய் பலகால் அமர்ந்தினி இருந்து
தரமுடன் மன்றல் தான்தசய்ய எண்ணி
நசாழ அரசனின் தூமணி யாை
ஆழியி ைமிர்தம் அதுநிகர் சீர்பாகநதவிளய
விதிப்படி மணந்து விளங்கிடும் ாளில்
மதிமுக ங்ளக மன்ைைடி பணிந்து
காதல நிைது கார்வள ாதடனும்
மாதல மளைத்தும் மகிழ்ந்து காட்டுவீதரை
அரச ைதற்கு அண்டியுன் பிதாளவ
வரமது நகட்டு வருகுவீ தரன்று
கூறிநய மன்ைன் குறுகிைன் குருசில்
சீர்பாத நதவி நசர்ந்துதன் தந்ளதபால்
ஏரார் இலங்ளக ஏகிடச் தசலவு
தபற்றாள் படகிற் நபருவுவளக யாகி
உற்ற துளணயால் உயிரின் நதாழி
தவள்ளாகி தயனும் தமல்லியள் தன்னுடன்
இல்லாளர் ஊழியம் தஜயமதில் கர்கூக்க
திருதவாற்றியூர் கட் டுமாவடி. தபருந்துளற
ற்றவ கரில் லம்தபற வதியும்
அரசர் விளைபுரி அருளுளட நமநலார்.
__________________________________________________________
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18. ெிவைான் தீவு

லரப்பைம்

— முமைவர் க.சுபாஷிணி
Insel Zeilan என்ற டச்சு தமாழிப் தபயருடன் இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வளரபடம் முழுளமக்கும் லத்தின் தமாழியில் ஊர்கள் மற்றும் கடல்பகுதிகள்
தபயரிடப்பட்டுள்ளை. Insel Zeilan என்பது டச்சு தமாழிப் தபயர். ஆக, இலங்ளகத்
தீவு டச்சுக்காலனித்துவத்தின் ஆதிக்கத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த வளரபடம்
தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
இந்த வளரபடத்தின் அசல், காகிதத்தில் அச்சுப்பதிப்பாக
தவளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வளரபடத்தில் மன்ைார், கண்டி, மட்டக்களப்பு,
திரிநகாணமளல நபான்ற தபயர்களள அளடயாளம் காண முடிகின்றது.
கி.பி.17ம் நூற்றாண்டில் இலங்ளகத் தீவின் தபரும்பகுதி
நபார்த்துக்கீசியர்களாலும் உள்ளூர் இலங்ளக மன்ைர்களின் ஆட்சியின் கீழும்
இருந்தது. நபார்த்துக்கீசியர்களின் தாக்கத்ளத எதிர்க்க உள்ளூர் இலங்ளக மன்ைர்கள்
வணிகம் தசய்ய வந்த டச்சுக்காரர்களின் உதவிளய ாடிைர். 1638ம் ஆண்டு கண்டி
ஒப்பந்தம் மன்ைன் 2ம் ராஜசிங்கனுக்கும் டச்சு அரசு பிரதிநிதிக்கும் இளடயில்
ளகதயழுத்திடப்பட்டது. டச்சு அரசின் தாக்கம் இதன்வழி இலங்ளகயில் காலூன்றத்
ததாடங்கியது. ஆைால் மன்ைன் 2ம் ராஜசிங்கன் அநத நவளளயில் பிரஞ்சுக்காரர்கள்
உதவிளயயும் ாடியநதாடு திரிநகாணமளல துளறமுகத்ளதயும் அவர்களுக்கு
வழங்கிைார். இது டச்சுக்காரர்களுக்குக் நகாபத்ளத ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடும்.
இப்பகுதிளயத் தாக்கி திரிநகாணமளலளய டச்சுக்காரர்கள் ளகப்பற்றி தம் வசம்
ளவத்துக் தகாண்டைர்.
இந்த நிளல படிப்படியாக மாறியது. இலங்ளகத் தீவு Dutch Ceylon என்ற தபயரில்
டச்சுக்காரர்களின் ஆதிக்கத்தில் கி.பி.1640 முதல் 1796 வளர இருந்தது. கடற்களரநயார
பகுதிகளள இக்காலகட்டத்தில் டச்சுப்பளட ளகப்பற்றியிருந்தது. ஆைால் கண்டிளயக்
ளகப்பற்ற இயலவில்ளல. 1638ம் ஆண்டு ளகதயழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தம்
ளடமுளறப்படுத்தப்படவில்ளல. டச்சுக்காரர்கள் தமிழர் வசம் இருந்த பகுதிகள்
அளைத்ளதயும் தம் வசம் படிப்படியாகக் ளகப்பற்றிக் தகாண்டைர்.
இக்காலகட்டத்தில் தமிழகத்தின் தஞ்ளசயில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்குத்
நதாட்டங்களில் பணிபுரிய கூலித் ததாழிலாளர்களாக மக்கள் அளழத்து
வரப்பட்டைர். இவர்கள் இலவங்கப்பட்ளட நதாட்டங்கள், புளகயிளலத்
நதாட்டங்களில் பயிர்த்ததாழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டைர். இக்காலகட்டத்தில் டச்சு
கடற்களரநயார அரசு (Dutch Coromandel) இயங்கிக் தகாண்டிருந்தது. இதன்
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தளலளமயகம் தமிழகத்தின் பழநவற்காடு பகுதியில் அளமந்திருந்தது. இதன் வழி
தங்கள் காலனித்துவ ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்த பகுதிகளில் நதளவப்படும்
மனிதவளத்நதளவகளளப் பூர்த்தி தசய்யும் வளகயில் பணியாட்களளக் தகாண்டு
நசர்க்கும் வளகயில் இந்தத் தளலளமயகம் தசயல்பட்டது என்றும்
அறியமுடிகின்றது.
Insel Zeilan என்று இலங்ளக பற்றிய தபயர் குறிப்பு தஜர்மானிய நடாய்ச்
தமாழியில் தவளிவந்த ஆயிரத்து ஓர் இரவுகள் (Tausand und eine nacht) என்ற சிந்துபாத்
களதயிலும், கி.பி 1755ல் தவளிவந்த தஜர்மானிய நடாய்ச் தமாழி வர்த்தகம்
ததாடர்பாை ளலப்ஸிக் கரில் அச்சிடப்பட்ட ஒரு நூலிலும் நமலும் சில 18ம், 19ம்
நூற்றாண்டு நூல்களிலும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

திரு. நவலழகனின் நசகரிப்பில் உள்ள, ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட ஆவணங்களுள் ஒன்று
இந்த வளரபடம்
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இந்த வளரபடம் இலங்ளகத் தீவின் முழுளமளயயும் குறிப்பதாகக்
காட்டப்படவில்ளல. குறிப்பாக இலங்ளகயின் ததன்பகுதி இந்த வளரபடத்தில்
ததன்படவில்ளல. ஆக, ஆரம்பக்கால ஆசிய நிலப்பகுதிகளின் வளரபட முயற்சியாக
இருக்கலாம் எை ஒரு வளகயில் ஊகிக்கலாம். அத்துடன் டச்சு காலனித்துவ
காலகட்டத்ளதயும் அச்சு இயந்திரங்கள் பரவலாக தசயல்படத்ததாடங்கிய
நிகழ்வுகளளயும் கருத்தில் தகாண்டால் இது ஏறக்குளறய கி.பி 17ம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் அல்லது 18ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எைக்
கருத வாய்ப்புள்ளது.

ததாடர்பு: முளைவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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19. மன்னார் தீவு

லரப்பைம்

— முமைவர் க.சுபாஷிணி

இங்கு இளணக்கப்பட்டிருக்கும் தீவின் வளரபடம் இன்ளறக்கு ஏறக்குளறய 400
ஆண்டுகள் பழளமவாய்ந்த ஒன்று. இதளைத் தயாரித்தவர் பாதிரியார் பிலிப்
பால்தடயூஸ் (Father Philip Baldaeus 1632-1672) என்ற தபயர் தகாண்ட டச்சுக்காரர். இவர்
சிநலான் டச்சு அரசில் சமயத்துளற அளமச்சராகவும் பதவி ஏற்றிருந்தவர். இவர் ஒரு
கத்நதாலிக்க கிருத்துவ சமயப் பள்ளிளய யாழ்ப்பாணத்தில் நிறுவி டத்தி வந்தார்.
கி.பி.17ம் நூற்றாண்டில் இலங்ளகத் தீளவ ளகப்பற்றி வணிக ஆளுளமளய நிளல
ாட்ட தபரும் முயற்சி நமற்தகாண்டு அதில் தவற்றியும் கண்ட டச்சு அரச
பளடயுடன் இவரும் அங்குப் பயணித்து பின்ைர் யாழ்ப்பாணப் பகுதியில்
தங்கியதாகக் குறிப்புக்கள் தசால்கின்றை. அவர் அன்ளறய சிநலானில் தாம் பார்த்த,
நகள்விப்பட்ட தசய்திகளளயும், பழகிய உள்ளூர் மக்களளப் பற்றியும், டந்த
நிகழ்வுகளளயும் குறிப்பிட்டு தன் அனுபவங்களள ஆவணப்படுத்தியுள்ளார்.
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மன்ைார் தீவின் இன்ளறய நிலவளரப்படத்ளத ஏறக்குளறய ஒத்த வளகயில்
இந்த வளரபடம் அளமந்திருக்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்நற. இன்ளறக்கு
மக்குக் கிளடக்கும் நில அளளவக் கருவிகள் இல்லாத நபாதிலும் அன்ளறய
வளரபட தயாரிப்பு கருதுநகாள் மற்றும் த றிமுளறகளளப் பின்பற்றி இந்த
வளரபடம் வளரயப்பட்டிருப்பளதக் காண்கின்நறாம். தீவுக்குள் அன்ளறய
காலகட்டத்தில் இருந்த சில கட்டுமாைங்களளயும் இந்த வளரபடம் காட்டுகிறது.
அதில் டச்சு நகாட்ளடயும் சில நதவாலயங்களும் இருப்பளதக் காணலாம். டச்சுக்
காரர்கள் இலங்ளகக்கு வருவதற்கு முன்ைநர நபார்த்துக்கீசியர் இலங்ளகத் தீவின் பல
பகுதிகளில் வணிகத்திற்காக வந்து பின்ைர் தங்கள் ஆளுளமளய விரிவாக்கியிருந்தைர்
என்பளதயும் காணும் நபாது இந்தத் நதவாலயங்கள் அநைகமாகப் நபார்த்துக்கீசியர்
காலத்திலும் சில டச்சுக்காரர்கள் ஆட்சிக்காலத்திலும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் எை
ஊகிக்கலாம்.
மன்ைார் தீவு இந்தியாவிற்கும் இலங்ளகக்கும் இளடயில் அளமந்திருக்கின்றது.
மன்ைாருக்கும் இந்தியாவின் தனுஷ்நகாடிக்கும் இளடயில் உள்ள தூரம் ஏறக்குளறய
57கி.மீ. இந்தக் கடல் பாளதயில் நமலும் சில சிறிய தீவுகளும் உள்ளை. மன்ைார் தீவில்
உள்ள நகாட்ளட நபார்த்துக்கீசியர்களால் கி.பி.1560ல் கட்டப்பட்டது. இக்நகாட்ளட
பின்ைர் டச்சுக்காரர்கள் ஆட்சியில் அவர்கள் ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்த அரச
நகாட்ளடயாகச் தசயல்பட்டது. 1696ம் ஆண்டில் டச்சுக்காரர்கள் இக்நகாட்ளடளயச்
சீரளமத்துக்கட்டிைர். டச்சுக்காரர்கள் சரணளடந்த பின்ைர் பிரித்தானியர் காலத்திலும்
இக்நகாட்ளட முக்கிய அரச அலுவல்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இன்று
இக்நகாட்ளட இலங்ளக ரயில் நபாக்குவரத்துத்துளறயின் கீழ் அலுவலகமாக
அளமந்துள்ளது.
பாதிரியார் பிலிப் பால்தடயூஸ் தாம் எழுதிளவத்த குறிப்புக்களளத் ததாகுத்து
உருவாக்கிய நூல் Description of the East India, Malabar and Coromandel coasts என்பதாகும்.
இது த தர்லாந்தின் இன்ளறய தளல கர் ஆம்ஸ்டர்டாம் கரில் டச்சு தமாழியிலிருந்து
ஆங்கிலத்திற்கு தமாழிதபயர்க்கப்பட்டு 1671ம் ஆண்டு அச்சு நூலாக
தவளியிடப்பட்டது. ஏறக்குளறய 450 பக்கங்கள் தகாண்ட நூல் இது. இந்த நூலில்
தமாழிதபயர்ப்புடன் பாதிரியார் பிலிப் பால்தடயூஸ் ஓவியமாகத் தீட்டி ளவத்த
வளரபடங்களும் அன்றாட வாழ்க்ளக காட்சிகளும், மன்ைார் தீவின் சில
நதவாலயங்களின் ஓவியங்களும் இடம்தபறுகின்றை. இளவ அக்கால காட்சிளய
இன்று ம் கண்முன்நை தகாண்டு வந்து காட்டும் முதன்ளமத் தரவுகளாகவும்
அளமகின்றை. இந்த வளரபடம் ந ார்நவ திரு.நவலழகனின் நசகரிப்பில் உள்ள
ஆவணங்களில் ஒன்று. இதளைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளள மின்ைாக்கப்பதிவிற்காக
வழங்கியளமக்கு எமது ன்றி.

ததாடர்பு: முளைவர் க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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20. நானிைத் கதய்

ங்களும்; பண்லைத் தமிைர்

ைிபாடுகளும்

— முமைவர் .கண்மணி கமண ன்
முன்னுமர:
ததால்காப்பியம் அகத்திளணயியல் 5ம் நூற்பா, அகப்பாடல்களில் இடம்தபறக்
கூடிய ான்கு திளணகட்குரிய ததய்வங்களள வளரயறுக்கிறது. ஆயினும் சங்க
அகப்பாடற் தசய்திகளுக்கும்; அந்நூற்பாவின் வளரயளறக்கும் உள்ள
இளடதவளிளய அளந்தறிவதாக இக்கட்டுளர அளமகிறது.
சதால்காப்பிய வமரயமற:
“மாநயான் நமய காடுளற உலகமும்
நசநயான் நமய ளமவளர உலகமும்
நவந்தன் நமய தீம்புைல் உலகமும்
வருணன் நமய தபருமணல் உலகமும்
முல்ளல குறிஞ்சி மருதம் த ய்தல் எைச்
தசால்லிய முளறயாற் தசால்லவும் படுநம”
என்ற நூற்பா ான்கு திளணகட்குரிய ததய்வங்கள் யார் யார் எைச் சுட்டுகிறது.
இளம்பூரணர் ‘நமய’ என்ற தசால்லுக்கு ‘நமவிய’ என்று தபாருள் கூறுகிறார்.
ச்சிைார்க்கினியர் ‘நமய’ என்ற தசால்லுக்கு ‘காதலித்த‘ என்று தபாருள்
கூறுகிறார். நசாமசுந்தர பாரதியார் ‘நமய’ என்ற தசால்லுக்கு ‘உளறவிடமாகிய’ என்று
தபாருள் கூறுகிறார். சிவலிங்கைாரும், மு.அருணாச்சலம் பிள்ளளயும்; இளம்பூரணரின்
‘நமவிய’ என்ற உளரக்கு ‘விரும்பிய’ என்று அடிக்குறிப்பு தருகின்றைர்.
மாநயான் - திருமால்
நசநயான் - முருகன்
நவந்தன் - இந்திரன்
வருணன் - மளழக்கடவுள்
என்நற இளம்பூரணர், ச்சிைார்க்கினியர், நசாமசுந்தர பாரதியார் ஆகிய மூவரும்
தபாருள் கூறுகின்றைர். சிவலிங்கைார் ‘நவந்தன்’ என்பது மன்ைளைக் குறிப்பதாகக்
தகாள்கிறார்.
முல்மலத்திமணயும் வழிபாடுகளும்:
முல்ளலநிலத் ததய்வமாக மாநயான் சுட்டப்பட்டிருப்பினும்; கலித்ததாளக
தவிர்ந்த பிற ததாளகநூல்களில்; முல்ளலத்திளணப் பாடல்களில் திருமால் பற்றிய
குறிப்பு இல்ளல. தளலவியின் கற்பு ததய்வமாகப் நபாற்றப் தபற்றது. முன்நைார்
வழிபாடு காக்ளகக்குச் நசாறிடுவதன் மூலம் புலைாகிறது. நீர்நிளலகளிலும்,
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களரகளிலும், மரா மரத்திலும், ததய்வம் உளறவதாக ம்பி முளறப்படி ததாழுதைர்..
பிற ததய்வக்குறிப்புகள் பல உள்ளை.
முல்ளலநில மக்கள் திருமாளல வழிபடுவளத முல்ளலக்கலிப் பாடல்கள்
மட்டுநம சுட்டுகின்றை (பா-104,105,108).
தளலவன் வருவான் என்று ஆற்றி இருக்கும் தளலவியின் கற்பு கடவுள் தன்ளம
வாய்ந்தது என்ற குறிப்பு கிடங்கிற் குலபதி க்கண்ணன் என்ற புலவரால்
தசால்லப்பட்டுள்ளது.
“கடவுட் கற்பின் அவன் எதிர் நபணி
மடளவ மன்ற நீ எைக் கடவுபு
துனியல் வாழி நதாழி சான்நறார்
புகழு முன்ைர் ாணுப
பழி யாங்கு ஒல்பநவா காணுங்காநல”(குறுந்ததாளக 252)
எனும் பாடல் தளலவி நதாழிளயப் பார்த்துக் கூறுவதாகும். இங்கு தளலவியின் கற்பு
கடவுள் தன்ளம உளடயது என்ற தகாள்ளக சிறப்பிடம் தபற்றுள்ளது.
காக்ளகக்குச் நசாறிடுவளதப் பலியிடல் என்று காக்ளகப்பாடினியார் நதாழி
கூற்றாகச் சுட்டுவதால் இயற்ளக எய்திய முன்நைாளர வழிபட்ட வழக்கம் முல்ளலத்
திளணப் பாடலில் புலப்படுகிறது.
“திண்நதர் ள்ளி காைத்து அண்டர்
பல்லா பயந்த த ய்யிற் ததாண்டி
முழுதுடன் விளளந்த தவண்தணல் தவண்நசாறு
எழுகலத்து ஏந்தினும் சிறிநத என் நதாழி
தபருந்நதாள் த கிழ்த்த தசல்லற்கு
விருந்து வரக் களரந்த காக்ளகயது பலிநய.”(குறுந்ததாளக- 210)
இப்பாடல் ஏழு கலங்களில் த ய் தபய்த தவண்தணல் தவண்நசாறு ளவத்துக்
காக்ளகக்குப் பலியிட்ட வழக்கத்ளதக் கூறுகிறது.
நீர்நிளலகளிலும், களரகளிலும், மரா மரத்திலும், ததய்வம் உளறவதாக ம்பி
முளறப்படி ததாழுத பின்ைர் ஆயர் ஏறு தழுவிைர்.
“துளறயும் ஆலமும் ததால்வலி மராஅமும்
முளறயுளி பராஅய்ப் பாய்ந்தைர் ததாழூஉ”(முல்ளலக்கலி- பா-101)
எனும் பாடலடிகள் நமற்சுட்டிய கருத்ளதச் சுட்டுகின்றை.
திருமால், காமன், கண்ணன், பலராமன், சிவன், முருகன், கூற்றுவன், ான்முகன்,
திருமகள், பூமகள் ஆகிய பல ததய்வங்களும் உவளமகளாக முல்ளலக்கலிப்
பாடல்களில் எடுத்தாளப் பட்டுள்ளைர்.(பா.-103 -109)
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சநய்தல் திமணயும் வழிபாடுகளும்:
வருணன் த ய்தல் திளணக்குரிய ததய்வமாகச் சுட்டப்படினும் சங்க
இலக்கியத்தில் ஒரு பாடலில் கூட வருணன் பற்றிய குறிப்பு இல்ளல. சுறாக் தகாம்பு;
ஊர்க்காவல் ததய்வம், கடல் ததய்வம், நீர்நிளலத் ததய்வம், கடவுள் மரம் நபான்ற
வழிபடு ததய்வங்களளச் சங்க இலக்கிய த ய்தல் திளணப் பாடல்களில் காண
இயல்கிறது. உவளமகளாகப் பிற பல ததய்வங்களும் இடம் தபறுகின்றைர்.
பட்டிைப்பாளல சுறாவின் தகாம்ளப ட்டு பரதவர் வழிபட்ட தசய்திளய,
“சிளைச் சுறவின் நகாடு ட்டு
மளைச் நசர்த்திய வல்லணங்கிைால்
………………………………………………..
புன்றளல இரும்பரதவர்”(அடி.- 86-90)
எனும் பாடற்பகுதியில் எடுத்து உளரக்கிறது. (உளரயாசிரியநர சுறாவின் தகாம்ளப
ட்டு வருணளை வழிபட்டைர் என்கிறார். இதற்கு நவறு எந்த ஆதாரமும் இல்ளல.)
நபாந்ளதப் பசளலயார் என்ற புலவர் புகார் கரத்துக் காவல் ததய்வத்ளத
ந ாக்கித் தளலவன் சூளுளரத்ததாகப் பாடியுள்ளார்.
“தகாடுஞ்சுழிப் புகார்த் ததய்வம் ந ாக்கி
கடுஞ்சூள் தருகுவன் ”(அக ானூறு- பா-110)
எனும் அடிகள் ந ாக்குக.
புகார் கரின் காவல் ததய்வம் சம்பாபதி என்று சிலப்பதிகாரத்திலும்,
மணிநமகளலயிலும் தசய்தி உள்ளது. 1982ல் கள ஆய்வு தசய்தநபாது கூட சம்பாபதி
என்று சுளத உருவம் ஒன்ளற சாயாவைத்தின் வயல் காட்டிற்கு டுநவ தபாதுமக்கள்
காட்டிைர்.
எழூஉப் பன்றி ாகன் குமரைார் நீர்த்துளறத் ததய்வத்ளத தாயார் வணங்கச்
தசல்வது குறித்துத் நதாழி தளலவனுக்கு அறிவுறுத்துவதாகப் பாடியுள்ளார்.
“.............................................................அந்தில்
அணங்குளடப் பனித்துளற ளகததாழுது ஏத்தி
யாயும் ஆயதமாடு அயரும் …..”(அக ானூறு- பா- 240)
அதைால் பகலில் தளலவிளயச் சந்திக்க ஏதுவாக இருக்கும் என்று அறிவுறுத்துகிறாள்.
சாகலாசைார் த ய்தல் நிலமக்கள் ததய்வமாக வழிபட்ட மரத்தில் இருந்த
பறளவக்கூட்ளடத் தம் பாடலில் புளைகிறார்.
“கடவுள் மரத்த முள்மிளட குடம்ளப”(அக ானூறு- பா-270)
என்பது மரத்ளத வழிபாடு தசய்தளமளயத் ததரிவிக்கிறது.
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கடளல ஒரு தபண்ததய்வமாக த ய்தல்நில மக்கள் வழிபட்டைர் என்பது
அம்மூவைார் பாடலில் ததரிகிறது. அந்திக்காலத்தில் கடல் ததய்வம் களரயில் நிற்பது
நபால் தளலவி தனித்துக் கடற்களரயில் இரங்கி நிற்பது பற்றித் நதாழி,
“...............................................................அந்திக்
கடல்தகழு தசல்வி களர நின்றாங்கு
நீநய காைல் ஒழிய …….”(அக ானூறு- பா- 370)
எனும் பாடலடியில் கூறுவது காண்க.
இராமன், சிவன், திருமால், காமன், முருகன், பலராமன், முதலிய ததய்வங்கள்
உவளமகளாக த ய்தல் பாடல்களில் எடுத்தாளப் தபற்றுள்ளைர். (அக ானூறு- பா.- 70,
120, 360& கலித்ததாளக- பா.- 123,124,127,134,140,143,147,150)
மருதத்திமணயும் வழிபாடுகளும்:
எந்த ஒரு சங்க இலக்கியப் பாடலும் இந்திரளைத் ததய்வமாகச் சுட்டநவ
இல்ளல. இரட்ளடக் காப்பியங்கள் தாம் இந்திரளைத் ததய்வநிளலக்கு ஏத்துகின்றை.
சிவலிங்கைார் குறிப்பிடுவது நபால நவந்தன் என்னும் தசால் மன்ைளைக்
குறிப்பிடுகிறது என்று தகாள்வது சங்க இலக்கியத்திற்குப் தபாருத்தமாகப்
படுகிறது.ஏதைனில் ற்றிளண(பா.- 150, 167, 170, 180, 237, 300, 320, 340, 390) யில் உள்ள
மருதப் பாடல்களும், ஐங்குறுநூற்றில் உள்ள மருதப் பாடல்களும் (நவட்ளகப்பத்து
பா.-1-10, பா.- 54, 56, 61&78) அக ானூற்றில் பல பாடல்களும் மன்ைளைப்
நபாற்றுகின்றை. மன்ைனின் தசயல்கள், அவைது ஆட்சிக்கால நிகழ்வுகள் உவளமகள்
ஆகின்றை.
நவங்ளக மரம், நீர்த்துளறத் ததய்வம், ஊதரல்ளலத் ததய்வம், திருச்தசந்தூர்
முருகன், தகாற்றளவ முதலிய ததய்வங்களும் மருதத் திளணப் பாடல்களில்
வழிபாட்டிற்கு உரியளவ ஆகின்றை. கற்புக்கடவுள் அருந்ததி, திருமகள், முதலிய
ததய்வங்களும் உவளமகளாகின்றை.
“எரிமருள் நவங்ளகக் கடவுள்“ என்று நவங்ளகமரம் ததய்வமாக வழிபடப்
பட்டளம பற்றிய குறிப்பு ற்றிளணப் பாடல் 216ல் உள்ளது.
நீர்த்துளறத் ததய்வத்ளதத் தாய் வழிபட்ட பாங்கிளை ஆவூர் மூலங்கிழார்,
“கள்ளும் கண்ணியும் ளகயுளறயாக
நிளலக்நகாட்டு தவள்ளள ால்தசவிக் கிடாய்
நிளலத்துளறக் கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி
தணிமருங்கு அறியாள் யாய் அழ …”(அக ானூறு- பா- 156)
என்று தாய் நமல் இரக்கம் நதான்ற வருணிக்கிறார்.
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இளடயன் த டுங்கீரைார் ஊர்காவல் ததய்வத்ளத வழிபட்ட பாங்கிளை,
“பழம்பல் த ல்லின் நவளூர் வாயில்
றுவிளர ததளித்த ாறு இணர் மாளல
தபாறிவரி இைவண்டு ஊதல் கழியும்
உயர்பலி தபறூஉம் உருதகழு ததய்வம்”(அக ானூறு- பா- 166)
என்ற பாடலில் விரிவாகப் நபசியுள்ளார்.
பரணரின் மருதத்திளணப் பாடல் திருச்தசந்தூர் முருகளை வழிபட்டுத் தளலவன்
உளரத்த சூள் பற்றிப் பாடுகிறது.( அக ானூறு- பா- 266) மருதனிள ாகைாரும் ‘ஆலமர்
தசல்வன் அணிசால் மகைா’கிய முருகளைப் நபாற்றுகிறார் (கலித்ததாளக- பா.- 81, 83,
93).
தபருங்காட்டில் தகாற்றளவக்கு நிகழும் வழிபாடு பற்றி மருதக்கலிப் பாட்டில்
மருதனிள ாகைார் பாடுகிறார்.(பா- 89)
சாகலாசைார் கற்புக்கடவுளாகிய அருந்ததிளய மருதத் திளணத் தளலவிக்கு
ஒப்பிடுகிறார். (அக ானூறு- பா- 16) ஓரம்நபாகியார் மருதத் திளணத் தளலவி
திருமகளின் மங்கலம் தபாருந்தியவள் என்கிறார்.(அக ானூறு- பா- 316)
குறிஞ்சித் திமணயும் வழிபாடுகளும்:
முருகன் தபரிதும் நபாற்றப்படுகிறான்.(குறுந்ததாளக- பா.- 1, 111; ற்றிளண- பா.82, 173, 225, 273; ஐங்குறுநூறு- பா.- 245, 247, 249& அக ானூறு- பா.- 22,98)
மிகப் பளழய மரத்ளத ததய்வமாக வழிபடும் நபாக்கு குறிஞ்சித்திளண
மாந்தரிடமும் இருந்தது.( ற்றிளண- பா- 83) தசங்கடம்பு எனும் மரா மரத்ளத
முருகனின் அம்சமாக வணங்கிைர்(குறுந்ததாளக- பா- 87).
குறிஞ்சி நிலத்தில் முருகன் மட்டுமின்றி தகால்லிப்பாளவ என்ற தபண்ததய்வ
வழிபாடும் நபாற்றப்பட்டளம புலப்படுகிறது. ற்றிளணப்(பா.- 185, 192, 201)
பாடல்கள் தகால்லிப்பாளவ பற்றி விரிவாக வருணிக்கின்றை. பரணர் குறுந்ததாளக
89ல் தகால்லிப்பாளவளயப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறார்.
பிற பல ததய்வங்களளயும் குறிஞ்சி நில மக்கள் வழிபட்டைர் என்பது,
“நவற்றுப் தபருந்ததய்வம் பலஉடன் வாழ்த்தி“(குறுந்ததாளக- பா-263)
தாய் தன் மகளுக்காக வழிபட்டதாகப் தபருஞ்சாத்தன் எனும் புலவர் பாடி
இருப்பதிலிருந்து ததரிகிறது.
பல குறிஞ்சித்திளணப் பாடல்கள் ‘அணங்கு’ என்ற தபாதுச்தசால்ளலப்
பயன்படுத்திைாலும் உளரயாசிரியர்கள் முருகன் என்நற தபாருள் கூறுகின்றைர்.
( ற்றிளண- பா.- 47, 165, 288, 322, 376, 385; அக ானூறு- பா-72) சில குறிஞ்சித் திளணப்
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பாடல்கள் கடவுள் என்று சுட்டுமிடங்களிலும் உளரயாசிரியர் முருகன் என்நற
தபாருள் கூறுகின்றைர்(குறுந்ததாளக- பா- 105; ற்றிளண- 251, 351& ஐங்குறுநூறு- பா243,259). இப்நபாக்கு ஏற்றுக் தகாள்ளத் தக்கதாக இல்ளல. ஏதைனில் தமிழகத்தில்
சங்க காலத்தில் நீர்த்துளறயிலும், ஊதரல்ளலயிலும் காவல் ததய்வங்களள ளவத்து
வழிபட்டளமளயயும், மரங்களளத் ததய்வமாக வழிபட்டளமளயயும் இதுகாறும்
கண்நடாம். கடவுள், ததய்வம் என்ற தபாதுப் தபயர்களால் பிற திளணகளிலும்
வழிபாடு நிகழ்ந்தளமக்குச் சங்க இலக்கியம் சான்று பகர்கிறது.

முடிவுமர:
ததால்காப்பியம் சுட்டும் ததய்வங்களில் மாநயான் முல்ளலக்கலியிலும், முருகன்
குறிஞ்சிப் பாடல்களிலும் இடம் தபறுகின்றைர். நவந்தன் மருதத் திளணயில்
மன்ைைாகநவ இைம் காணப்படுகிறான். வருணன் வழிபாடு காணக்
கிளடக்கவில்ளல. சுறாக்தகாம்ளப வருணன் எை உளரயாசிரியநர கூறுகிறார்.
குறிஞ்சி நிலத்தில் தகால்லிப் பாளவயும் வழிபடப் பட்டது.
முருகைாகக் கருதப்பட்ட மராமரம் குறிஞ்சியில் மட்டுமின்றி; முல்ளலயிலும்
வழிபடப் பட்டது.
முல்ளல நிலத்தில் தளலவியின் கற்பு ததய்வமாகப் நபாற்றப் தபற்றது.
முன்நைார் வழிபாடு இருந்தது.
நீர்நிளலகளிலும், களரகளிலும் ததய்வம் உளறவதாக ம்பி முளறப்படி
ததாழுதைர்.
நவங்ளக மரம், நீர்த்துளறத் ததய்வம், ஊதரல்ளலத் ததய்வம் முதலிய
வழிபாடுகள் மருதத் திளணப் பாடல்களில் காணப்படுகின்றை.
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திருச்தசந்தூர் முருகன் த ய்தல் நிலத்தில் எழுந்தருளி இருப்பினும் மருதப்
பாடலில் நபாற்றப்படுகிறான். தகாற்றளவயும், அருந்ததியும், திருமகளும்
நபாற்றப்படுகின்றைர்.
ஊர்க்காவல் ததய்வம், கடல் ததய்வம், நீர்நிளலத் ததய்வம், கடவுள் மரம்
நபான்ற வழிபடு ததய்வங்களளச் சங்க இலக்கிய த ய்தல் திளணப் பாடல்களில்
காண இயல்கிறது
எல்லா நிலங்களிலும் கடவுள், ததய்வம், அணங்கு, புத்நதளிர் எைப் தபாதுப்
தபயர்களால் வழிபடுததய்வங்கள் சுட்டப்படுகின்றை. பளழய மரங்கள், நீர்க்களரகள்,
நீர்த்துளறகள், ஊர்க்காவல் ததய்வங்கள் அளைத்து நிலங்கட்கும் தபாதுவாகின்றை.
ததால்காப்பியம் சுட்டாத பல ததய்வ வழிபாடுகள் இருந்தளம உவளமகள் மூலம்
புலைாகின்றை.

குறிப்பு: தசன்ளை, தசம்தமாழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவைமும்; விருது கர்,
நவ.வ.வன்னியப் தபருமாள் தபண்கள் கல்லூரியும் இளணந்து 13.12.2010 முதல்
22.12.2010 வளர ‘சங்க இலக்கியத்தில் ததால்காப்பிய இலக்கியவியல்
நகாட்பாடுகளின் தழுவலும் விலகலும்’ என்ற தபாருண்ளமயில் டத்திய பத்து ாள்
பயிலரங்கில் 19.12.2010 ஞாயிற்றுக்கிழளம அன்று மதியம் 2.30 மணி அளவில்
“தசால்லிய முளறயாற் தசால்லப்படும் ததய்வங்களும், பிற ததய்வங்களும்” என்ற
தளலப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உளரயிது.

ததாடர்பு: முளைவர் ச. கண்மணி கநணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)

144

21. பைந்தமிைகத்தில் கதால்ெமயத்தின் ெிலதவும்
ெமயஉரு

ாக்கமும்

— ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்
உலகம் முழுவதுநம வர்க்கச் சமூகம் உருவாகியதன் உடன் விளளவாகத்
ததால்சமயம் சிளதந்து, நிறுவைச் சமயம் உருவாைது. ஆயினும், உலகில்
ததால்சமயத்தின் எச்சங்கள் ததாடர்ந்து நிலவி வருகின்றை. இந்தக் கட்டுளர
பழந்தமிழகத்தில், அதாவது கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டு வளரயாை காலத் தமிழகத்தில்
ததால்சமயம் சிளதந்து அல்லது சிளதத்து நிறுவைச் சமயம் உருதபற்ற விதத்ளதயும்,
அதற்குப் பின் நிலவும் ததால்சமய எச்சங்களளப் பற்றியும் விளக்க முயல்கிறது. புதிய
ஆராய்ச்சி இதழ் 7-ல் 'சங்க இலக்கியமும் ததால்சமயமும் : பண்ளடய தமிழ்ச்
சமூகத்தில் ததால்சமயம் குறித்த ஓர் ஆய்வு' என்ற தளலப்பில் ஒரு கட்டுளர
தவளியிட்டிருந்நதன், அந்தக் கட்டுளரயின் ததாடர்ச்சியாக இப்நபாது
தவளிவருகின்ற இந்தக் கட்டுளர அளமகின்றது.
அரசு உருவாக்கமும் மய உருவாக்கமும்:
சங்க இலக்கியங்கள் உருவாை காலத்ளதயடுத்து தமிழகத்தில் நிலவுளடளமச்
சமூக அளமப்பு வளர்ச்சிதபற்றது. குறுநில மன்ைர்களும், அவர்களால் ஆளப்பட்ட
இைக்குழுவிைரும் படிப்படியாகக் கட்டுப் படுத்தப்பட்டு, வலுவாை அரசு
உருப்தபறத் ததாடங்கியது. ாடு என்ற தபயரிலாை பரந்து பட்ட நிலப்பரப்பில் அரசு
நிளலதபறலாயிற்று. ாடு என்ற ஆட்சிப்பகுதி உருவாக, குறுநில மன்ைர்கள் இல்லாது
நபாக நவண்டும் என்ற கருத்து உருவாைது. இைக்குழுக்களும், அவற்ளற ஆட்சி
புரிந்து வந்த குறுநில மன்ைர்களும் நதளவயற்ற உறுப்பாக மாறலாயிைர்.
இந்நிளலளய,
பல்குழுவும் பாழ்தசய்யும் உட்பளகயும் நவந்து அளலக்கும்
தகால் குறும்பும் இல்லது ாடு
என்ற குறள் (74:5) வாயிலாக அறிய முடிகிறது. இக்குறளுக்கு உளரதயழுதிய
மணக்குடவர் 'தகால் குறும்பு' என்ற தசால்லிற்கு, “நவந்தளை அளலக்கின்ற
தகாளலத் ததாழிலிளையுளடய குறும்பரும் இல்லாதது ாடு என்றவாறு” என்று
விளக்கம் அளித்துள்ளார், காளிங்கர், “ ாடு பற்றி வாழும் தபருத றி நவந்தளைக் காடு
பற்றி நிற்கச் தசய்யும் தகால்விளைக் குறும்பும் இல்லது யாது; மற்று அதுநவ
ாடாவது என்றவாறு” என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். ாடு என்ற அரசளமப்பின்
உருவாக்கத்திற்கு, குறுநில மன்ைர்கள் தளடதயன்னும் நபாது அவர்களால்
ஆளப்படும் மக்களும் தளடயாகக் கருதப்பட்டைர் என்பது ததளிவு.
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நவட்ளடளயயும் நமய்ச்சல் ததாழிளலயும் நமற்தகாண்டு வாழ்ந்த மக்களள
ஆட்சி புரிந்த சீறூர்த் தளலவர்கள், அம்மக்களின் எளிய வாழ்க்ளகயுடன்
இளணந்தவர்களாகநவ சங்க இலக்கியங்களில் காட்சி தருகிறார்கள். ஆைால் ன்தசய்
நவளாண்ளமக்காக “காடு தகான்று” ாடாக்குதளலயும், “குளம் ததாட்டு வளம்
தபருக்கு” வளதயும் நமற்தகாண்டு குடிமக்களிடம் 'இளற' என்ற தபயரில் வரி
வாங்கியும் வாழ்ந்த மன்ைர்கள், குறுநிலத் தளலவர்களிடமிருந்து நவறுபட்டு
விளங்கிைர். இதற்கு அடிப்பளடக் காரணம் தபாருள் உற்பத்தி முளறயில் ஏற்பட்ட
மாற்றம்தான்.
த ல்-கரும்பு சாகுபடிகளும், இவற்றில் கிட்டிய உபரியும், கரும்ளப ளமயமாகக்
தகாண்டு உருவாை கரும்பாளலகளும், இவற்றுடன் உருவாை உள் ாட்டு வாணிப
வளர்ச்சியும், பிற ாட்டுடைாை வாணிபத் ததாடர்பும் இைக்குழு வாழ்வில்
இல்லாதளவ. இவற்றின் வாயிலாகக் கிட்டிய “உல்கு” (சுங்கம்) தபாருளும் நிலவரியும்
மன்ைனின் அடிப்பளட வருவாய் இைங்கள் ஆயிை. மக்களுடன் இளணந்து
நவட்ளடயாடிய, குறுநில மன்ைனிலிருந்து மாறுபட்டு, தசங்நகால், தவண்தகாற்றக்
குளட நபான்ற அளடயாளங்களுடன் அரண்மளையில் தங்கி ஆண்ட நவந்தர்கள் தம்
குடிமக்களிடமிருந்து அந்நியப்பட்டுப் நபாயிைர். தம்முளடய நமலாண்ளமளயக்
குடிமக்கள் மீது நிளல நிறுத்திக்தகாள்ள பளடபலத்தின் துளண மட்டுமின்றி, 'இளற'
என்ற தபயரிலாை, மனித ஆற்றலுக்கப்பாற்பட்டது என்று ம்பிய ஓர் ஆற்றலின்
துளணயும் அவர்களுக்குக் கிட்டியது. ஆளுநவானும், கடவுளும் 'இளற' என்ற
தசால்லால் சுட்டப்பட்டைர். ஆளுநவான் வாங்கும் வரிளயயும், 'இளற' என்ற
தசால்லால் சுட்டப்பட்டளமளயயும் இங்கு நிளைவில் தகாள்வது அவசியம்.
இத்தளகய சமுக மாறுதல்கள் ததால்சமயத்ளதச் சிளதத்து நிறுவை சமயக் கூறுகளளத்
நதாற்றுவித்து வளர்த்தை.
மன்றம் - மகாட்டம் - மகாவில்:
தமிழரின் ததால்சமயம் நதான்றி வளர்ந்த இைக்குழுச் சமூகத்தில் “மன்றம்”
என்ற தபயரிலாை அளமப்பு நிலவியது. இது ஊருக்கு வரும் களலஞர்கள் தங்கும்
இடமாகவும் சிறுவர்கள் விளளயாடும் இடமாகவும் பயன்பட்டுள்ளது. அத்துடன்
வழிபடும் இடமாகவும் இது விளங்கியுள்ளது. நமல்நிளல ஆவியத்தின் வளர்ச்சி
நிளலயாக, ததய்வம் உளறவதாக ம்பிய மரங்களள இங்கு வழிபட்டதன்
அளடயாளமாக 'மன்ற' என்னும் அளடதமாழியிட்டு மன்ற நவம்பு, மன்றப் பலவு,
மன்றப்தபண்ளண ( ற்றிளண 303), மன்ற நவங்ளக (குறுந்ததாளக 21; அக ானூறு 232)
என்ற தசால்லாட்சிளயச் சங்க இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது. அத்துடன் நகாவில்
நபான்ற அளமப்பு மன்றத்தில் இருந்தளதயும் அணங்கு, சூர், முருகு என்ற தபயரில்
அளழக்கப்பட்டு வந்த உருவமற்ற ததய்வங்களள வணங்கும் தசயல் ததாடங்கி
விட்டளதயும் அறிய முடிகிறது.
டுகல்லிலும் 'கள்ளி நிழலிலும்’ மர வடிவில் மன்றங்களிலும் அணங்கு என்ற
தபயரில் பல்நவறு தபாருள்களிலும் உளறவதாக ம்பி வழிபட்ட ததால்சமயக்
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கடவுளர்களுக்கு மாற்றாகக் கட்டிட வடிவிலாை நகாவில்களில் புதிய கடவுளர்கள்
இடம்தபறத் ததாடங்கிைர். திளணச் சமூகத்தின் அழிவு, திளணக்குரிய ததய்வங்களின்
அழிவுக்கு இட்டுச் தசன்றது. புதியதாக உருவாை சிறப்புக் கடவுளர் உளறய
'நகாட்டம்' என்ற தபயரிலாை நகாவில்கள் உருவாயிை. அரசன் வாழும்
அரண்மளையும், ததய்வம் உளறவதாக ம்பும் நகாட்டமும் நகாவில் என்ற ஒநர
தசால்லால் அளழக்கப்பட்டை. நகாவில், இளற என்ற கடவுளுடன் ததாடர்புளடய
இரு தசாற்களும் மன்ைனுடன் ததாடர்புபடுத்தப்பட்டளதக் கவனிக்க நவண்டும்.
ஊரிலுள்ள மன்றத்தில் சுவர் எழுப்பியும், அதில் விட்டங்கள் ளவத்தும், கூளர
நவய்ந்தும் நகாவில் உருவாக்கப்பட்டளதயும் அதில் ஓவியமாகக் கடவுள் வடிவம்
வளரயப்பட்டிருந்தளதயும், அவ்வுருவின் முன் 'இட்டிளக' என்ற தபயரில் பலிபீடம்
அளமத்துப் பலி தகாடுத்தளதயும் அக ானூறு பின்வருமாறு விரிவாகக்
குறிப்பிடுகிறது (167:9-20):
தகாடுவில் ஆடவர் படுபளக தவரீஇ
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர்எழு முதுபாழ்
முருங்ளக நமய்ந்த தபருங்ளக யாளை
தவரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி
இட்டிளக த டுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்ந்ததை
மணிப்புறாத் துறந்த மரம்நசார் மாடத்து
எழுது அணி கடவுள் நபாகலின் புல்தலன்று
ஒழுகுபலி மறந்த தமழுகாப் புன்திளணப்
பால் ாய் துள்ளிய பளறக்கட் சிற்றில்
குயில் காழ் சிளதய மண்டி அயில்வாய்க்
கூர்முகச் சிதளல நவய்ந்த
நபார்மடி ல்இளறப் தபாதியி லாநை
மனித சமூக வளர்ச்சியில் ததாடக்க கால நுண்களலயாக ஓவியம் அளமகிறது
என்பதன் அடிப்பளடயில் ந ாக்கிைால், ஆவி என்ற ஆற்றலுக்கு உருவம் அளமக்கும்
முயற்சியிளை இப்பாடல் தசய்தி உணர்த்துகிறது. மானிடவியலாளரின் ந ாக்கில்
கடவுளுக்கு மனித உருநவற்றம் (Anthropomorphic) வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் தவளிப்
பாடாக இளதக் தகாள்ள முடியும். அநத ந ரத்தில் பால்சாரத் தன்ளமயிநலநய இது
அளமந்துள்ளது. முருகன் நகாட்டம் புற ானூற்றிலும் (299:5-7), நதவர் நகாட்டமும்
காமன் நகாட்டமும் கலித்ததாளகயிலும் (82:4-5, 109:19-20) இடம்தபற்றுள்ளை.
இவற்றின் வளர்ச்சி நிளலளயச் சிலப்பதிகாரத்தில் விரிவாகக் காணமுடிகிறது.
அமரர் தருக்நகாட்டம் தவள்யாளைக் நகாட்டம்
புகர் தவள்ளள ாகர்தம் நகாட்டம் பகல் வாயில்
உச்சிக்கிழான் நகாட்டம் ஊர்க்நகாட்டம் நவல்நகாட்டம்
வச்சிரக் நகாட்டம் புறம்பளையான் வாழ்நகாட்டம்
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நிக்கந்தக் நகாட்டம் நிலாக்நகாட்டம்
மற்றும் பாசண்டச் சாத்தன் நகாவில் எை காவிரிப்பூம்பட்டிைத்தில் இருந்த
நகாவில்களளச் சிலப்பதிகாரம் (9:9-13) குறிப்பிடுகிறது. மதுளர கரில் பாண்டிய
மன்ைனின் காவலன், சீற்றமிகு நதாற்றத்துடன் கண்ணகியின் வருளகளயக் கூறும்
நபாது தகாற்றளவ, காளி என்ற இரு தபண் ததய்வங்களளக் குறிப்பிடுகிறான்.
இவ்விரு ததய்வங்களின் தபயர்கள் மட்டுமின்றி அளவ ததாடர்பாை புராணச்
தசய்திகளளயும் இளங்நகாவடிகள் குறிப்பிடுகிறார் (20:34-40). சிலம்பின் இறுதிப்
பகுதியில் கண்ணகிக்குக் நகாவில் எழுப்பி அவளளத் ததய்வமாக எழுந்தருளிவித்த
தசய்தி இடம் தபறுகிறது. இது இறந்நதார் வழிபாட்டின் வளர்ச்சி நிளலயாகும்.
மணிநமகளலக் காப்பியத்தில் புகார் கரின் சக்கரவாளக் நகாட்டத்திலுள்ள
நகாவில்களும் பலிபீடங்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை (6:51-62). இளவ தவிர வச்சிரக்
நகாட்டம், கற்பகத்தரு நகாவில், தீவதிலளக நகாயில், புத்தபாத பீடிளகக் நகாயில்,
மணிநமகலா ததய்வக் நகாவில் என்ற நகாவில்களும் குறிக்கப்பட்டுள்ளை.
பல்லவர் ஆட்சியின் நபாது தசங்கல்லால் கட்டப்பட்ட நகாவில்களும்,
கற்களால் கட்டப்பட்ட நகாவில்களும் (கற்றளி) உருவாயிை. பல்லவர் காலக்
நகாவில்களின் சிறப்புக் கூறாை குளடவளரக் நகாவில்கள் முதலாம்
மநகந்திரவர்மைால் (கி.பி 615-630) அளமக்கப்பட்டை. 'மாடக்நகாவில்' என்ற
தபயரில் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவிலாை நகாவிலும் உருப்தபற்றது. நகாவில்
கட்டிடக்களல வளர்ச்சியுற்று, பல் நவறு வளகயாை அளமப்புகளில் நகாவில்கள்
கட்டப்பட்டை. மநகந்திரவர்மன் காலத்ளதச் நசர்ந்த திரு ாவுக்கரசரின் நதவாரத்தில்
குறிப்பிடப்படும் சிறப்புக்குரிய நகாவில்கள் பல உள்ளை.
தபருக்கு ஆறு சளடக்கு அணிந்த தபருமான் நசரும்
தபருங்நகாயில் எழுபதிநைாடு எட்டும், மற்றும்
கரக்நகாயில், கடிதபாழில் சூழ் ஞாழற்நகாயில்,
கருப்பறியல் தபாருப்பு அளைய தகாகுடிக்நகாயில்,
இருக்கு ஓதி மளறயவர்கள் வழிபட்டு ஏத்தும்
இளங்நகாயில், மணிக்நகாயில், ஆலக்நகாயில்
திருக்நகாயில் சிவன் உளறயும் நகாயில் சூழ்ந்து,
தாழ்ந்து, இளறஞ்ச, தீவிளைகள் தீருமன்நற. (நகாபாலய்யர் 1985:332)
இவ்வாறு பல் நவறு வளகயாை நகாவில்கள் மட்டுமின்றி இத்தளகய
நகாவில்களளக் தகாண்ட ஊர்கள் சிலவும் சிறப்புளடயைவாய்க் கருதப்பட்டை.
இவ்வூர்களுக்குச் தசன்ற ாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும் அவ்வூளரயும் அங்குள்ள
இளறவளையும் புகழ்ந்து பாடியுள்ளைர். இவ்வாறு ாயன்மார்களாலும், ஆழ்வார்
களாலும் பாடப்பட்ட ஊர்கள் முளறநய, பாடல்தபற்ற தலம் அல்லது ளவப்புத்தலம்
எைச் ளசவர்களாலும் 'மங்களாசாசைம்' தபற்ற ஊர்கள் எை ளவணவர்களாலும்
அளழக்கப்பட்டை. இன்று வளர இளவ சிறப்பாகக் கருதப்படுகின்றை.
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தனித்தனியாக ஒரு தலத்ளதயும் அங்குள்ள சிவளையும் பாடியதுடன்
மட்டுமின்றி இவ்வூர்களளதயல்லாம் பட்டியலிட்டு 'நேத்திரக் நகாளவத்
திருத்தாண்டகம்' என்ற தளலப்பில் பத்துப் பதிகங்களளத் திரு ாவுக்கரசர்
பாடியுள்ளார் (நகாபாலய்யர் 1985:330-331). சுந்தரரும் 'திரு ாட்டுத்ததாளக', 'திரு
இளடயாற்றுத் ததாளக', 'ஊர்த்ததாளக' என்ற தளலப்புகளில் பதிகம் பாடியுள்ளார்
(நகாபாலய்யர் 1985:394-395, 416, 436-437). ஒவ்தவாரு பதிகத்திலும், ஊர்களின்
தபயர்கள் ததாகுத்துளரக்கப்பட்டுள்ளை.
ளசவ ளவணவக் நகாவில்களள உருவாக்கிய மன்ைர்கள் பக்திப் பனுவல்களில்
நபாற்றப்பட்டைர்.
பரநமச்சுர விண்ணகரத்து பல்லவன்
மல்ளலயர்நகான் பணிந்த பரநமச்சுர
விண்ணகரமதுநவ
என்று தபரியாழ்வாரும், “என்நதாள் ஈசர்க்கு எழில்மாடம் எழுபது தசய்த உலகாண்ட
திருக்குலத்து வளச்நசாழன்” என்று திருமங்ளகயாழ்வாரும் நபாற்றிப்பாடியுள்ளைர்.
“திருவுளட மன்ைளரக் காணின் திருமாளலக் கண்நடநை” என்பது ம்மாழ்வார்
கூற்று.
ஒன்மற சதய்வம்:
நகாயில் நிறுவைம் வளர்ச்சியளடந்து தசன்றதன் விளளவாக, அரசன் நபரரசனுக்கு இளணயாக ஒநர ததய்வம் என்ற கருத்துப்நபாக்கு நதான்றி வளர்ந்தது.
கடவுளுக்கு மனித உருவமும், பண்புகளும், பால்சார்புகளும் ஏற்றிச் தசால்வளதச்
சங்க இலக்கியங்களில் காலத்தால் பிந்திய பரிபாடலில் காணமுடிகிறது. முருகன்,
சிவன், திருமால் ஆகிய ததய்வங்களளக் குறித்த வழிபாடும், அளவ உளறயும்
நகாவில்களும் விரிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. அத்துடன் பல்நவறு தபயர்களில்
வணங்கப்படும் ததய்வங்களள ஒநர ததய்வ வழிபாட்டிற்குள் அடக்கும் முயற்சியும்
கூட உருவாைது. இளத,
ஆலமும் கடம்பும் ல்யாற்று டுவும்
கால் வழக் கறுநிளலக் குன்றமும் பிறவும்
அவ்ளவ நமய நவறுநவறு தபயரின்
எவ்வயி நைாயும் நீநய!
என்ற பரிபாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றை. இம்முயற்சியில் எழுத்து வடிவம் தபற்ற
பனுவல்களின் பங்களிப்பு முக்கியமாைதாய் இருந்தது. இக்கருத்துப் நபாக்கின்
வளர்ச்சிளய, சிவளை ளமயமாகக் தகாண்ட ளசவம் நிளலதபற்ற பின் மிக தவளிப்
பளடயாகக் காண முடிகிறது. சிவஞாை சித்தியார் சுபக்கம் நூலில் “யாததாரு ததய்வங்
தகாண்டர் அத்ததய்வமாகி ஆங்கு மாததாரு பாகைார்தாம் வருவர்” என்று வரும்
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ததாடர் (115), பல்நவறு வழிபாட்டு முளறகளளயும் தன்னுள் உள்வாங்கிக் தகாள்ள
ளசவம் நமற்தகாண்ட முயற்சியின் தவளிப்பாடுதான்.
மற்தறாருபுறம், ததால்சமயத்தின் அணங்கு, ததய்வம், மூத்நதார், வீரர் முதலாை
ம்பிக்ளககள் இழிவுபடுத்தப்பட்டை. இறந்நதார் வழிபாட்ளட ளமயமாகக் தகாண்ட
ததால்சமயத றியில் இடம் தபற்றிருந்த ததய்வங்களுக்கு 'சிறு ததய்வங்கள்' என்ற
தபயளரத் திரு ாவுக்கரசர் இட்டு, “தசன்று ாம் சிறு ததய்வம் நசர்நவாம் அல்நலாம்”
என்றும் பாடியுள்ளார். அற்பமாை ததய்வம் என்ற தபாருளில் 'இளந்ததய்வம்' என்ற
தசால்ளல ளவணவத்தில் ம்மாழ்வார் பயன்படுத்தியுள்ளார். “பிண்டத் திரளளயும்
நபய்க்கிட்ட நீர்ச்நசாறும், உண்டற்கு நவண்டி ந் ஓடித்திரியாநத” என்று தபரியாழ்வார்
பாடியுள்ளார்.
நடுகல் வழிபாட்டின் வீழ்ச்சி:
ஆறளலக் கள்வர்களால் தகால்லப்பட்ட வழிப்நபாக்கர்களுக்குப் பதுக்ளக
அளமத்தும், நபாரில் இறந்த வீரர்களுக்கு டுகல் ாட்டியும் பண்ளடத் தமிழகத்தில்
“இறந்நதார் வழிபாடு” சிறப்புடன் ளடதபற்று வந்தளதச் சங்க இலக்கியமும்
தபருங் கற்காலச் சின்ைங்களும் காட்டுகின்றை.
ததால்சமயத்தின் சிளதவில் குறிப்பிடத்தகுந்த நிகழ்வாக அளமந்தது இறந்நதார்
வழிபாட்டின் அளடயாளமாக விளங்கிய டுகல் வழிபாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்
களாகும். இைக்குழுத் தளலவர்களள விட பரந்துபட்ட நிலப்பகுதியின் ஆளுநவாராக
மாறிய பல்லவர் கால ஆட்சியில் இம்மாறுதல் ததாடங்கியுள்ளது. நகாவில் என்ற
அளமப்பு உருவாகத் ததாடங்கியதும் சமாதிக் நகாவில்களும் பள்ளிப் பளடக்
நகாவில்களும் இறந்நதார் நிளைவாக உருவாகத் ததாடங்கிவிட்டை.
விஜயகம்பன் என்ற பல்லவமன்ைன் தன் தந்ளத புளதக்கப்பட்ட இடத்தில்
நகாவிலும் கல்லளறயும் கட்டிைான் (க. ஆ.அ. 1926:27-28). நசாழர் ஆட்சிக் காலத்தில்
தசம்பியன் மாநதவி என்ற தபண் தன் கணவன் நிளைவாகக் நகாநைரிராஜபுரம் என்ற
ஊரில் நகாவிதலான்று கட்டிைாள்.
இது நபான்று பராந்தகச் நசாழனின் மகன் அரிஞ்சயனுக்கு நமல்பாடி என்ற
இடத்தில் நகாவிதலான்ளற இராஜராஜன் கட்டிைான். முதலாம் ஆதித்தியன்
நிளைவாகச் சித்தூர் மாவட்டம் ததாண்டமா ாட்டில் நகாவில் ஒன்று கட்டப்பட்டது.
பள்ளிப்பளடக் நகாவில்கள் சிவைடியார்களுக்கும் மன்ைர்களுக்கும்
உருவாக்கப்பட்ட நிளலயில் 'சமாதிலிங்க ஸ்தபைம்' என்ற தபயரில் இறந்நதாளர
அடக்கம் தசய்த இடத்தில் கட்டப்பட்ட சமாதியின் மீது சிவலிங்கங்கள் அளமக்கப்
பட்டை.
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மற்தறாருபுறம் சிவைடியார்களள அடக்கம் தசய்யும் விதிமுளறகளளயும்
ளசவம் உருவாக்கியது. திருமந்திரம் சிவைடியார்களள அடக்கம் தசய்வது
ததாடர்பாகப் பின்வரும் விதிமுளறகளள உருவாக்கியுள்ளது.
பக்தி இயக்கக் காலத்துத் திருமூலர், சிவஞானிகளின் உடளல அடக்கஞ் தசய்யக்
குழி (அவர் தமாழியில் குளக) தவட்டுதல் குறித்தும், அதில் இட நவண்டிய
தபாருள்கள் குறித்தும் பின்வரும் விதிமுளறகளள உருவாக்கியுள்ளார்.
தன்மளை சாளல குளங்களர யாற்றிளட
ன்மலர்ச் நசாளல கரிைற் பூமி
உன்ைருங் காைம் உயர்ந்த மளலச்சாரல்
இந்நிலந் தாங்குளகக் தகய்தும் இடங்கநள
என்று குறிப்பிடும் திருமூலர் (தசய்யுள் 1878) குளகயின் அளமப்பு குறித்தும், அதில்
இட நவண்டிய தபாருள்கள் குறித்தும் பின்வருமாறு விவரித்துள்ளார்:
" ல்ல குளகயின் நமற்பரப்பு ால்வட்டம் நசர்ந்ததாயிருந்தல் நவண்டும்.
ஒன்பதடி நீளம் இடம் அளமத்தல் நவண்டும். நமலும் குளகயின்
அடிப்பகுதியில் பசும்தபான், தவண் தபான், தசம்தபான், கரும்தபான் என்னும்
பஞ்ச உநலாகம் என்கிற ஐவளகப் தபான்ளையும் ஒன்பது மணிகளளயும்
அளமத்தல் நவண்டும். இவற்றின் நமல் இருக்ளக அளமத்தல் நவண்டும்.
அதன் நமல் திருதவண்ணீறு குவித்தல் நவண்டும், அதன் நமல் திருநமனிளய
ளவத்தல் நவண்டும். அதன் நமல் அழகிய சந்தைச் சாந்து பூசிப் தபாதிதல்
நவண்டும். நமலும் குளகயின் டுவில் ால் வட்டம் அளமத்து அதன் நமல்
நிளறந்த மலர் மாளலகள், சந்தைக்கலளவ, கத்தூரி முதலிய மணக் கூட்டுக்கள்,
சாந்து, புனுகு, பன்னீர் நசர்த்துத் தக்கவாறு தபாதிதல் நவண்டும். பின் சிறந்த
றும்புளகயும் விரும்பி இடுதல் நவண்டும், இனி சிறப்பித்துச் தசால்லப்படும்
திருதவண்ணீற்று முழுப்பூச்சு சட்ளடநபால் அளமத்தல் நவண்டும். இருக்ளக
நமலும் திருதவண்ணீறு குவித்தல் நவண்டும், அதன் நமல் திரு உடளல
எழுந்தருளுவித்தல் நவண்டும். மணப் தபாடியும் திருதவண்ணீறும் நமலும்
தபாலிவித்தல் நவண்டும். அதன் நமல் திருநமனிளயச் தசம்ளமயுற இருத்தல்
நவண்டும். நமலும் தசால்லியபடி அளமத்த பின் சாருமளை தபாருந்த அதன்
நமல் பாவாளட விரித்து இளலயளமத்துப் தபான்நபால் தபாரித்த
கறிவளககளும் நபாைகமாகிய திருவமுதும் இளநீரும் திருமுன்னிளலயில்
பளடத்தல் நவண்டும். அத்திரு முன் குளழ முகப் பார்ளவ தரித்தலாகிய
ள நவத்தியம் கண்டபின் நமற்கட்டி அளமத்து நவண்டுவ தசய்யலாம்.
நமநல மளழ நபால் தபாழியும் திருதவண்ணீராலும் மணப்தபாடியும்
பலவளக றுமலரும், தருப்ளபப் புல்லும் வில்வமும் தகாண்டு சிவபிரான்
திருவடி விளக்கிய தீர்த்த நீரால் திருமஞ்சைம் தசய்து வழிபாடு தசய்தல்
நவண்டும். காளல, ண்பகல், மாளல ஆகிய மூன்று காலங்களிலும் அன்பு,
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அறிவு, ஆற்றல் என்னும் பணி மூன்றாலும் அன்பு, இன்பு, அளடவு ஆகிய
கருத்து மூன்றிலும் வழிபடுவதற்கு மூன்று அழகிய இடம் அளமத்தல்
நவண்டும். நமலும் நிலவளறப்படுத்திய குளகயின் மீது அரசு, சிவலிங்கம்
ஆகிய இரண்டினுள் ஒன்ளற நிளல ாட்டி வழிபடுதல் நவண்டும் என்பதாம்
(தபான்.கநணசன் 2001: பக் 323 - 524)."
மற்தறாரு மாற்றமும் குறிப்பிடத் தகுந்தது. ஒரு மனிதனின் உயிளரப்
பறித்தவர்கள், உயிளர இழந்தவர்கள் என்ற இரு நிளலகளில், இறந்து நபாைவர்கள்
நிளைவாக டுகல் ாட்டப்பட்டு வழிபாடு நிகழ்த்துவது சங்ககாலத் ததால்சமயத்தின்
ஓர் அங்கமாகும். ததால்சமயம் சிளதவுறத் ததாடங்கியவுடன் இதில் மாற்றம்
ஏற்பட்டது. தகாளலயுண்டு இறந்தவர்கள் நிளைவாக டுகல் ாட்டுவதற்கு மாறாகக்
தகாளல தசய்தவரிடம் தண்டமாகப் தபாருள் வாங்கும் முளற அறிமுகமாகியது.
நசாழர் காலக் கல்தவட்டுக்களில் இது ததாடர்பாகச் சில சான்றுகள் கிளடத்துள்ளை.
1012 அல்லது 1013 ஆண்ளடச் சார்ந்ததாகக் கருதப்படும் நசாழர் கல்தவட்டு
ஒன்றில் தபாற்றாமன் என்பவன் சீராளன் என்பவளைக் கத்தியால் குத்திக் தகான்றான்.
இச்தசயலுக்காக, ஜம்ளப தான்நதான்றி ஆழ்வார் நகாவிலில் ந்தா விளக்நகற்றி
ளவக்க தபான் வழங்கும் தண்டளை அவனுக்கு வழங்கப்பட்டது (கல் 1: கல் எண் : 7).
நசர்ந்தன் உளமயாள் என்ற தபண் ஞ்சு குடித்துத் தற்தகாளல தசய்து
தகாண்டதற்குக் காரணமாை பழங்கூறன் குன்றன் என்ற அரசு அதிகாரி திருத்தான்றி
மகாநதவன் ஆலயத்தில் விளக்தகரிக்க 32 காசுகளள வழங்கிய தசய்திளயப்
பதிதைான்றாம் நூற்றாண்டுக் கல்தவட்டு குறிப்பிடுகிறது (ததன்னிந்திய கல்தவட்டு
22:80).
திருவண்ணாமளல மாவட்டம், சம்ளப என்னும் கிராமத்தில் கத்தியால் குத்திக்
தகாளல தசய்த ஒருவன் அதற்குக் கழுவாயாக அக்கிராமத்திலுள்ள சிவன் நகாயிலுக்கு
32 பசுக்களளக் தகாளடயாக வழங்கிைான் என்று 12 ஆம் நூற்றாண்டுக் கல்தவட்டு
(1226 : 27) குறிப்பிடுகிறது (ததன்னிந்திய கல்தவட்டு : பகுதி 2 : 92).
இதுநபால் தபான், காசு, பசு, ஆடு ஆகியைவற்ளறக் நகாவிலுக்குக்
தகாளடயாகக் தகாடுத்து கழுவாய் நதடிக் தகாண்டச் தசயளல நவறு சில
கல்தவட்டுக்களும் கூறுகின்றை (ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் 2007: 17-19).
இச்தசய்திகள் நிறுவைமாக்கப்பட்ட சமயம் தபாருளாதார நிளலயில் தன்ளை
வலுப்படுத்திக் தகாள்ளும் ந ாக்கில் தபான், காசு, பசு, ஆடு எைப் பல்நவறு
வடிவங்களில் தகாளலயாளிடமிருந்து தகாளட தபற்றுள்ளளத உணர்த்துகின்றை.
இம்மாறுதல் இறந்நதார் வழிபாட்ளடப் புறம் தள்ளிவிட்டது.
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அநத ந ரத்தில் நகாவிலில் டக்கும் தவறுகளளயும் நகாவில் தசாத்துக்கள்
தனிமனிதர்களால் துய்க்கப்படுவளதயும் எதிர்த்து தற்தகாளல தசய்து
தகாண்டவர்களுக்கு உருவச் சிளல நிறுவி வழிபாடு நிகழ்த்த மானியங்களும்
ஒதுக்கியுள்ளைர். தபாது மக்களின் எழுச்சிளய எதிர்தகாள்ளும் வழிமுளறயாகநவ
இது நிகழ்ந்துள்ளது. இளவ விதிவிலக்காை நிகழ்வுகநள (சிவசுப்பிரமணியன் ஆ. 2007:
49-54). இப் நபாக்குக்கு மாறாக டுகல் நிறுவுதலும் வழிபடுவதும் ஆங்காங்நக
நிகழ்ந்து வந்துள்ளை. ஆைால் இளவ ஆட்சியில் இருப்நபாரின் அரவளணப்ளபப்
தபற்றிருக்க வில்ளல.
சவறியாட்மட மாற்றுதலும் விலக்குதலும்:
ளசவம், ளவணவம், சமணம், ஆசீவகம் என்ற நிறுவைச் சமயங்கள் குறித்த
தசய்திகளளச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுவதுடன் தவறியாடுதலின் மாறிய வடிவமாை
ததய்வ ஆநவசமுற்று ஆடுதளலயும் குறிப்பிட்டுள்ளது. ததய்வ ஆநவசமுற்று ஆடுதல்
அச்சமய த றிகளில் இடம்தபறவில்ளல. ஒரு வளகயில் பின்தங்கியிருந்நதாரின் சமய
த றியாகச் சிலப்பதிகாரத்தில் காட்சியளிக்கின்றது.
மனித உடலில் ததய்வ ஆவி இறங்கும் ம்பிக்ளக முற்றிலும் மளறந்து நபாய்
விடாத நிளலயில் களல நிகழ்வாக இது மாற்றமளடந்தது. ததய்வ ஆநவசமுற்றவன்
எத்தளகய உடலளசவுகளள நமற்தகாள்வான் என்பதளை உளர எழுதிய சிலப்பதிகார
உளரயாசிரியர் அடியார்க்கு ல்லார், "ததய்வமுற்நறான் வி யஞ் தசப்பிற்
ளகவிட்தடறிந்த கலக்க முளடளமயு மடித்ததயிறு தகளவிய
வாய்த்ததாழிலுளடளமயும் துடித்த புருவமுந் துளங்கிய நிளலயும் தசய்ய முகமுஞ்
நசர்ந்த தசருக்கும் எய்துதமன்ப வியல்புணர்ந்நதாநர” என்று விரிவுபடக் கூறியுள்ளார்.
தவறியாட்டு என்ற ததால்சமயம் சார்ந்த சடங்கு ஒரு களலயாக
மாற்றமளடந்துள்ளளத அடியார்க்கு ல்லாரின் இவ்வுளரப் பகுதி எடுத்துளரக்கிறது.
சாலினிக்கு தகாற்றளவக் நகாலம் புளைந்தளதச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது.
தகாற்றளவக் நகாலத்திலிருந்து ததய்வமுற்ற சாலினி கண்ணகிளய,
இவநளா தகாங்கச் தசல்வி; குடமளல ஆட்டி;
ததன்தமிழ்ப் பாளவ; தசய்த தவக் தகாழுந்து;
ஒரு மா மணி ஆய், உலகிற்கு ஓங்கிய
திரு மா மணி எைத் ததய்வம் உற்று உளரப்ப
என்று பாராட்டி, பின்வருவது உளரத்தாள்.
முதலாவதாகக் கண்ணகியின் நதாழி நதவந்திளக மீது சாத்தான் என்ற ததய்வம்
இறங்குகிறது. அப்நபாது அவளின் நதாற்றத்திலும் தசயலிலும் ஏற்பட்ட
மாறுதல்களள:
"குரல் தளலக் கூந்தல் குளலந்து பின் வீழ;
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துடித்தைள் புருவம்; துவர் இதழ்ச் தசவ்வாய்
மடித்து எயிறு அரும்பிைள்; வரு தமாழி மயங்கிைள்
திரு முகம் வியர்த்தைள்; தசங் கண் சிவந்தைள்
ளக விட்டு ஓச்சிைள்; கால் தபயர்ந்து எழுந்தைள்
பலர் அறிவாராத் ததருட்சியள்; மருட்சியள்
உலறிய ாவிைள், உயர் தமாழி கூறி;"
என்று வரந்தருகாளத (30:38-45) வருணிக்கிறது. பின்ைர் நதவந்திளக மீது கண்ணகியின்
ஆவி இறங்கிய நிகழ்வும் (சிலம்பு 30:172) இடம்தபறுகிறது. திருமாலுக்குப் பணி
தசய்யும் தபண் ஒருத்தியின் மீதும் ஆவி இறங்குகிறது.
தவறியாடல் பற்றி சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் குறிப்புகளுக்கு மாறாை
மைநிளலயிலாை ந ாக்குகளளப் பக்தி இலக்கியத்தில் காணமுடிகிறது. தளலவன்
ஒருவன் மீது காதல் தகாண்ட தளலவியின் உடல் லிவுக்காை உண்ளமக் காரணம்
அறியாத தாய் நவலளையளழத்து தவறியாட்டு நிகழ்த்துவது சங்ககால மரபு. ஆைால்
நிறுவைச் சமயமாை ளவணவம் சார்ந்த திருவாய்தமாழி தளலவியின் காதல்,
திருமாளல ளமயமாகக் தகாண்டதாகச் சித்திரிக்கிறது. தளலவியின் ந ாய் தீர்க்க
இங்கும் நவலளை அளழக்கிறாள் தாய்; தவறியாட்ளட விரும்பாத தளலவி
திருமாலின் அடியார்களள வணங்கும்படி பின்வருமாறு தன் தாயிடம் கூறுகிறாள்:
அணங்குக் கருமருந் ததன்றங்நகார்
ஆடும்கள் ளும்பராய்,
துணங்ளக தயறிந்துநுந் நதாள்குளலக்
கப்படும் அன்ளைமீர்,
உணங்கல் தகடக்கழு ளதயுத
டாட்டம்கண் தடன்பயன்?
வணங்கீர்கள் மாயப் பிரான் தமர்
நவதம் வல் லாளரநய
இதன் உச்சகட்டமாக தவறியாட்டு கீழ்ளமயாைது என்ற கருத்து பின்வருமாறு
வலியுறுத்தப்படுகிறது:
நவதம்வல் லார்களளக் தகாண்டுவின்
நணார்தபரு மான் திருப்
பாதம் பணிந்து, இவள் ந ாயிது
தீர்த்துக்தகாள் ளாது நபாய்
ஏதம் பளறந்தல்ல தசய்துகள்
ளூடு கலாய்த்தூய்,
கீத முழவிட்டு நீரஅணங்
காடுதல் கீழ்ளமநய
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ஒரு மனிதன் மீது இறங்கி ஆடும் ததய்வம் அற்பமாை ததய்வம் என்ற தபாருளில்
'இந்ந ாய் இைததன்று இன்தமாழி நகட்கும் இளந்ததய்வம் அன்றது' என்ற
திருவிருத்தத்தில் ம்மாழ்வார் (தசய்யுள் 20) பாடுகிறார்.
சங்க இலக்கியத் தளலவி தளலவன் மீது தகாண்ட காதலிைால் தவறியாட்ளட
விலக்கும்படி கூறுகிறாள். மற்றபடி தவறியாட்டுக்குரிய ததய்வத்ளதப் பழிக்க
வில்ளல. ஆைால் திருவாய்தமாழியில் (4:6:3) ம்மாழ்வார் சித்திரிக்கும் தளலவி
கண்ணளைக் காதலைாகக் தகாண்டு,
இது காண்மின் அன்ளைமீர்! இக்கட்டு
விச்சிதசாற் தகாண்டு, நீர்
எதுவானும் தசய்தங்நகார் கள்ளும்
இளறச்சியும் தூநவல்மின்,
மதுவார் துழாய்முடி, மாயப்
பிரான்கழல் வாழ்த்திைால்,
அதுநவ யிவளுற்ற ந ாய்க்கும்
அருமருந் தாகுநம
என்கிறாள். இவ்வுலகில் வாழும் தளலவன் மீது தகாண்ட காதலால் உடல் தமலியும்
தளலவிக்கு அவளது தாய் தவறியாட்டு நிகழ்த்துவளதச் சங்க இலக்கியங்கள்
சித்திரிக்கின்றை. மாறாக, மறு உலகில் இருப்பதாக ம்பப்படும் கடவுள் மீது காதல்
தகாண்ட தளலவிக்கு தவறியாட்டு நிகழ்த்தப்படுவளதத் திருவாய்தமாழி
சித்திரிக்கிறது. தவறியாட்டு என்ற சடங்கு ததாடர்ந்தாலும் அதன் ந ாக்கில் மாறுபாடு
நதான்றியுள்ளது.
மவதசநறியின் ச ல்வாக்கு:
இளவதயல்லாம் ஒரு புறமிருக்க வடபுலத்தின் நவத த றியின் தாக்கமும்
ததால்சமயத்தின் சிளதளவ நவகப்படுத்தியது. தமிழ் மன்ைர்கள் நவதநவள்விகள்
தசய்தளம குறித்த சான்றுகள் சங்க நூல்களில் காணக் கிளடக்கின்றை.
புற ானூற்றில் இடம்தபறும் சில பாடல்களில் நவள்வி மற்றும் வடதமாழிப்
புராணங்களின் தசல்வாக்ளகக் காண்கிநறாம். கடவுள் வாழ்த்தில் (1:6) “மளற வில்
அந்தணர்” என்று நவதம் ஓதும் அந்தணர்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றைர்.
இரண்டாவது பாடலில் பாரதப்நபார் குறித்த புராணச் தசய்தியும், அதனுடன்
உதியஞ் நசரலாதளைத் ததாடர்புபடுத்தும் நபாக்கும் காணப்படுகின்றை. அத்துடன்
ான்கு நவத த றியும், அந்தணர் மாளலயில் தசய்யும் வழிபாடும்
குறிப்பிடப்படுகின்றை (புற ா 2:13-16, 19: 23-24). “ ான்முளற முதல்வர்” என்ற
தசால்லாட்சி ஆறாவது தசய்யுளிலும், ால்நவதம் என்ற தசால்லாட்சி
பதிளைந்தாவது தசய்யுளிலும், ' ான் மளற முதல்வர்' என்ற தசால்லாட்சி
இருபத்ததட்டாவது தசய்யுளிலும் இடம் தபற்றுள்ளை, 'ததன்புலம்' என்று வீரர்
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உலகம் மாற்றம் தபற்றுள்ளளத ஒன்பதாவது தசய்யுள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.
நவள்வி டத்தி “யாகத் தூண்” டும் பழக்கம் இருந்தளத,
த ய்ம் மலி ஆவுதி தபாங்கப் பன்மாண்
வியாச் சிறப்பின் நவள்வி முற்றி
யூபம் ட்ட வியங்களம் பல தகால்?
என்று கபிலர் பாடல் (புற ா 15:19-21) தவளிப்படுத்துகிறது. இத்தளகய நவள்வி
தசய்ததன் அடிப்பளடயில், தான் தசய்த நவள்வியின் தபயளர அளடதமாழியாகக்
தகாண்டு தபரு ற்கிள்ளி என்ற மன்ைன் இராசசூயம் நவட்ட தபரு ற்கிள்ளி என்று
அளழக்கப்பட்டுள்ளான் (புற ா 16).
“ ான்மளற” என்ற தசால்லாட்சி சங்க நூல்களில் இடம்தபற்றுள்ளது. வடதமாழி
நவத நூல்கள் ான்ளகயும் குறிக்கநவ “ ான்மளற” என்ற இச்தசால் பயன்படுத்தப்
படுகிறது. ான்கு நவதங்களும் ‘ ான்மளற முதுதசால்' என்றளழக்கப்பட்டை (அக ா
186:16).
ான்முகன் ாவில் பிறந்த ான்கு நவதங்களும் ஒலிப்பளதக் நகட்ட மதுளர கர்
காளலயில் விழித்ததழும் என்று பரிபாடல் (திருமால் 7:8) குறிப்பிடுகிறது. இதைால்
நவதம் ஓதும் தசயல் அதிகாளலயில் ாள்நதாறும் நிகழ்ந்தளத அறிய முடிகிறது,
ான்கு நவதங்களளயும் கற்றுத் நதர்ந்த அந்தணர் ‘ ான்கு மளற முதல்வர்' (பட்
302), ான்மளறநயார் என்றும் (புற 93:7) முனிவர்கள், ான்மளற முனிவர் என்றும் (புற
8:20) அளழக்கப்பட்டைர். இவ்வாறு நவதம் அறிமுகமாகியிருந்ததன் விளளவாக
நவதத றி சார்ந்த நவள்விகளும் மன்ைர்களால் டத்தப்பட்டை. சங்க காலப்
பாண்டிய மன்ைர்களுள் ஒருவைாை முதுகுடுமிப் தபருவழுதி, நவள்விகள் பல
தசய்தளமயால் 'பல்யாக சாளல' என்ற அளட தமாழியிட்டு பல்யாக சாளல
முதுகுடுமிப் தபருவழுதி என்று அளழக்கப்பட்டுள்ளான்.
அந்தணர்களின் துளணயுடன் மன்ைர்கள் நவள்விகள் டத்தியுள்ளைர். இதற்குச்
சான்றாக,
"ஆன்ற நகள்வியடங்கிய தகாள்ளக
ான்மளற முதல்வர் சுற்றமாக,
மன்ைர் ஏவல் தசய்ய மன்னிய
நவள்வி முற்றிய வாய்வாள் நவந்நத.."
என்ற புற ானூற்றுப் பாடளலக் (26) கூறலாம்.
மன்ைர் பரம்பளரயிளை தன் மழுவால் அடித்த பரசுராமன் நவள்வி தசய்து,
நவள்வித்தூண் ட்ட வடதமாழிப் புராணச் தசய்தி சங்ககாலத் தமிழகத்தில்
பரவியிருந்துள்ளது. இச்தசய்திளய,
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"மன்மருங்கு அறுத்த மழுவான் த டிநயான்
முன்முயன்று அரிதினின் முடித்த நவள்வி
கயிறு அளர யாத்த காண்தகு வைப்பின்
அருங்கடி த டுந்தூண் நபால... ..."
என்று அகதானூறு (220:5-8) குறிப்பிடுகின்றது. நவதசமயம் தசல்வாக்குப் தபற்றதன்
தவளிப்பாடாகநவ நவள்வி, நவள்வித்தூண், வடதமாழி புராணக் களதமாந்தர் குறித்த
தசய்திகள் சங்க நூல்களில் பதிவாகியுள்ளை.
தமிழ்ச்சமூகத்தில் நிகழ்ந்த வடபுலத் தாக்கத்ளத இச்தசய்திகள் உணர்த்துகின்றை.
இந்த மாற்றத்ளத ஏற்றுக் தகாள்ள முடியாத மைநிளலயுடன், கா.சுப்பிரமணிய
பிள்ளள ான்கு நவதம் என்பது தமிழ் நவதம் என்று நிறுவ முயன்றுள்ளார். ஆைால்
ாம் விரும்பாத மாறுதல் நிகழ்ந்துள்ளளத ஏற்றுக்தகாள்ளத்தான் நவண்டியுள்ளது.
திராவிடக் கருத்துநிளல வளர்ச்சியின் பின்ைர் சங்க காலம் ஆரியக் கலப்பற்ற தமிழ்ப்
பண்பாட்டின் தபாற்காலமாகக் கருதப்பட்டதாக சிவத்தம்பி, பாண்டுரங்கனின் (2008)
நூலுக்கு எழுதிய பதிப்புளரயில் கூறியுள்ளார். இக்கூற்றுக்கு அரண் தசய்வதாகநவ
கா.சு.பிள்ளளயின் கருத்து அளமந்துள்ளது.
சங்க காலத்திற்குப் பின் பல்லவர் காலத்தில் நவத சமயத்தின் புனிததமாழியாகக்
கருதப்படும் வடதமாழி தசல்வாக்கு தபற்றுத் திகழ்ந்தது. பல்லவர்களின் தமய்க்
கீர்த்திகள் வடதமாழியில் எழுதப்பட்டை. வடதமாழிப் புராணப் பாத்திரங்களுடன்
பல்லவ மன்ைர்கள் தம்ளமத் ததாடர்புபடுத்திக் தகாண்டைர். நவதம் வல்ல
பிராமணர்களுக்கு நிலக் தகாளடகள் வழங்கப்பட்டை.
பிற்காலச் நசாழர் ஆட்சிக் காலத்தில் வடபுலத்திலிருந்து பிராமணர்களள
அளழத்து வந்து குடிநயற்றம் தசய்யும் தசயல் பரவலாக நிகழ்ந்தது. கல்தவட்டு
மற்றும் தசப்நபடுகள் வாயிலாக இதளை அறிய முடிகிறது.
இவ்வாறு கல்தவட்டுக்களும், தசப்நபடுகளும் கூறும் தசய்திளய
இலக்கியங்களும் குறிப்பிடுகின்றை. வடபுல அந்தணர்களள அளழத்து வந்து
மதுளரயில் குடிநயற்றிய தசய்திளய, திருவிளளயாடல் புராணம், மதுளரக்
காண்டத்தின் திரு கரம் காண்படலம் குறிப்பிடுகிறது.
மவதசநறி ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள்:
வடபுல அந்தணர்களின் குடிநயற்றமும் தசங்கல்லாலும், கருங்கற்களாலும்
கட்டப்பட்ட நகாவில்களில் அவர்கள் நுளழந்தளமயும், ததால்சமய வழிபாட்டு
முளறளயச் சிளதக்கலாயிற்று.
பண்ளடத் தமிழர்களின் ததால் சமயத்தில் இளறச்சியும் தானியமும் கலந்த
பளடயல் பளடக்கப்பட்டது. பளடயல் தபாருளாகக் 'கள்' விளங்கியது. நவதத றி
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தசல்வாக்கின் விளளவாக, முதலாவதாக உயிர்ப்பலியும் கள் பளடயலும்
நிறுத்தப்பட்டை.
ளசவ உணவு சளமத்துப் பளடக்கப்பட்டது. அத்துடன் அளதச் சளமக்கதவன்நற
'அடிசிலளற' என்ற தபயரில் சளமயலளற உருவாகியது. வழிபாட்டின் நபாது
விளக்நகற்றிய தசயல் சங்க நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இல்லுளற
ததய்வத்திற்கு விளக்நகற்றி த ல்லும் மலரும் தூவி வழிபட்டளத த டு ல்வாளட
குறிப்பிடுகிறது. விளக்கின் எரிதபாருளாகப் தபரும்பாலும் த ய் விளங்கியதால்
அளதப் தபறும் தபாருட்டு கால் ளடகளளக் தகாளடயாக வழங்கும் தசயல்
உருவாைது. மற்தறாரு பக்கம் தபான்னும், பணமும், ன்தசய், புன்தசய் நிலங்களும்,
ந்தவைங்களும், மரங்கள் மிகுந்த நதாப்புகளும் நகாவில்களுக்குக் தகாளடயாக
வழங்கப்பட்டை. உநலாகப் பாத்திரங்களும், தபான்ைாலாகிய அணிகலன்களும்,
ஐம்தபான் உநலாக உருவங்களும் தகாளடயாக வழங்கப்பட்டை.
பல் நவறு வளகயாை இளசக்கருவிகள் நகாவில்களில் இடம் தபற்றை.
திருப்பதிகம் பாடுவார், நதவரடியார், சட்டுவன், இளசக் கருவிகள் இளசப்நபார்,
த ற்குற்றுநவார், சளமப்நபார், நீர் சுமப்நபார், அலகிடுநவார் எைப் பல்நவறு
பணிகளளச் தசய்யும் ஊழியர்கள் நகாவில்களில் இடம்தபற்றைர். தானியங்கள்
நசமித்து ளவக்கும் தபரிய களஞ்சியங்கள் இருந்தை. வட்டிக்குக் கடன் தகாடுக்கும்
தசயளலயும் நகாவில்கள் நமற்தகாண்டை. இதைால் நசாழர்காலக் நகாவில் என்பது
ஒரு தபரிய நிறுவைமாகக் காட்சியளித்தது.
நவதத றி வளர்ச்சியின் விளளவால், பலிதகாடுக்கும் தசயளலச் சங்க காலத்தில்
நிளறநவற்றி வந்த குயவரும், நவலைாட்டம் நிகழ்த்திய நவலனும்
நதளவயற்றவர்களாகிப் நபாைார்கள். தவறியாட்டு நின்று நபாயிற்று. கல், மரம்
என்பைவற்ளறத் தூலமாகப் பார்த்து வழிபட்ட முளறக்கு மாறாக, ஐம்பூதங்களின்
குறியீடாகச் சிலவற்ளறக் தகாண்டு வழிபடும் வழக்கமும் உருவாைது.
மனித ஆற்றலுக்கு நமற்பட்ட ஓர் ஆற்றல் உள்ளது என்ற ம்பிக்ளக மற்றும்
அச்சத்தின் அடிப்பளடயில் உருவாை ததால் சமயம், ஆகம விதிமுளறக்குட்பட்ட
சடங்குகள், புராணங்கள், நகாட்பாடுகள் ஆகியைவற்றின் தாக்குதலால் சிளதந்து
நபாைது., இச்சிளதவின் நமல் நவதத றிகளள உள்வாங்கிக் தகாண்ட ளசவமும்,
ளவணவமும் தம்ளம நிளலநிறுத்திக் தகாண்டை.
தமாத்தத்தில், ததால்சமயத்ளதச் ளசவமும் ளவணவமும் புறந்தள்ளிை.
என்றாலும், முற்றிலும் அளத அழித்ததாழிக்க அவற்றால் இயலவில்ளல. ஆங்காங்நக
ததால்சமயத்தின் எச்சம் நபான்று ாட்டார் ததய்வ வழிபாடு நிலவியது. அரசின் மதம்
என்று தசால்லத்தக்க அளவில் ளசவம் ஏற்றம் தபற்றிருந்த பிற்காலச் நசாழப்
நபரரசின் காலத்தில்கூட பிடாரி, அய்யைார் நபான்ற ாட்டார் ததய்வங்களளப்
பற்றிய பதிவுகள் காணப்படுகின்றை. கி.பி.பதிதைான்றாம் நூற்றாண்டின்
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ததாடக்கத்தில் எழுதப்பட்ட முதல் இராநசந்திரச் நசாழனின் கரந்ளதச் தசப்நபட்டில்
(கி.பி 1020) 'பிடாரி', 'அய்யைார்' என்ற இரு ாட்டார் ததய்வங்கள்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை (நகாவிந்தராசன் 1984: 54-57, 59, 31, 63, 67-70, 115).
ளசவமும், ளவணவமும் வலுவாை நிறுவைச் சமயங்களாகத் தம்ளம
நிளலநிறுத்திக் தகாண்டு, இறந்நதார் மற்றும் மூத்நதார் வழிபாட்ளட உள்ளடக்கிய
ததால்சமயத்ளதச் சிளதப்பதில் தவற்றி கண்டை. என்றாலும், அளத நவருடன்
அழிப்பதில் தவற்றி காண முடியவில்ளல; அதன் எச்சங்கள் அடித்தள மக்களின் சமய
வாழ்வில் இடம்தபற்றிருந்தை. இது குறித்து அடுத்துக் காண்நபாம்.
சதால் மய எச் ங்களும் நாட்டார் மயமும்:
ளசவம் மற்றும் நவத சமயத்தின் பரவலால் தமிழர்தம் ததால்சமயமும் சிளதந்து
நபாைது. ஆயினும், அதன் எச்சங்கள் இன்றும் கூட தமிழக ாட்டார் சமயத்தில்
இடம்தபற்றுள்ளை. தபரும்பாலாை தமிழக அடித்தள மக்களின் சமய வாழ்வு
இரட்ளடத்தன்ளமயுளடயதாக அளமந்துள்ளது. ஒரு பக்கம் நிறுவைச் சமயங்களாை
ளசவம், ளவணவம் ஆகிய சமயங்களில் ஒன்ளறப் பின்பற்றுநவாராக
விளங்குகின்றைர். இதன் அடிப்பளடயில் ஆகம விதிப்படி அளமந்த நகாவில்களள
வழி படுவளதயும், ஆகமத றிகளள ஏற்றுக் தகாள்வளதயும் தம் சமய வாழ்வில் ஒரு
பகுதியாகக் தகாண்டுள்ளைர். மற்தறாரு பக்கம் ளசவ, ளவணவ சமய எல்ளலக்குள்
வராத, ஆகம த றிக்குட்படாத கடவுளர்களள வணங்கி வருகின்றைர்.
குல ததய்வம், கிராம ததய்வம், ஊர்த் ததய்வம் என்ற தபயர்களில் அளழக்கப்
படும் ாட்டார் ததய்வங்கள் பல்நவறு வடிவங்களில் அளமந்துள்ளை. மனித
நதாற்றம் தகாண்டளவ, பீட வடிவில் உள்ளளவ, கல்லாக அளமந்தளவ, விலங்கு
முகமும் மனித உடலும் தகாண்டளவ எை இவற்றின் நதாற்றங்கள் பல தரத்தை. சில
நபாழ்து மரங்களும் ததய்வமாக வணங்கப்படுகின்றை.
முதலில் குறிப்பிட்ட நிறுவைச் சமயத் ததய்வங்களளவிட வாழ்க்ளக வட்டச்
சடங்குகளில், இரண்டாவதாகக் குறிப்பிட்ட ததய்வங்கநள சிறப்பிடம் தபறுகின்றை.
சான்றாக, திருமணத்திற்கு அச்சடிக்கும் திருமண அளழப்பிதழின் முதல்படிளய
குலததய்வத்தின் முன்ளவத்து வணங்குவர். திருமணமாை பின், புது மணப்தபண், குல
ததய்வத்தின் அல்லது ஊர்த்ததய்வத்தின் முன் தபாங்கலிடுவார். இவ்விரு வழிபாட்டு
முளறகளள ஒரு நசர நமற்தகாள்வதன் அடிப்பளடயிநலநய இரட்ளடச் சமய
வாழ்க்ளக என்கிநறாம்.
இரண்டாவதாக அளமயும் சமயத றிளய “தவகுசை இந்துத்துவம்” (Popular
Indhuism) என்ற தசால்லால் ஸ்டுவர்ட் பிளாக் நபர்ன் என்ற அதமரிக்க ாட்டார்
வழக்காற்றியலாளர் குறிப்பிடுவார். ஐநராப்பிய ாடுகளில் கிறித்தவத் திருச்சளபயின்
வளரயளறக்குள் அடங்காது, பின்பற்றப்படும் கிறித்தவத்ளத, தவகுசைக் கிறித்தவம்
என்ற தசால்லால் குறிப்பர். கிறித்தவம் என்ற நிறுவைச் சமய எல்ளலக்குள்ளிருந்து
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கிளளத்த ஒரு வழிபாட்டு மரளப, தவகுசைக் கிறித்தவம் என்று அளழப்பது
தபாருத்தமாைநத.
ஆைால் தமிழ் ாட்ளடப் தபாருத்த அளவில் நமநல குறிப்பிட்ட குலததய்வம்
கிராமததய்வம், குறிப்பிட்ட சாதிகளின் ததய்வங்கள் என்பை ளசவ, ளவணவ
ததய்வங்களுடன் ஒட்டும், உறவும் இல்லாதளவ. இத்தளகய ததய்வங்கள் சிலவற்ளற
வழிபடுநவார் நமற்தகாண்ட பிராமணியத் தழுவலின் விளளவாக சிவன், திருமால்,
பார்வதி, இலக்குமி ஆகிய ததய்வங்களுடன் இன்று ததாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளைர்
என்பது தான் உண்ளம. அப்படியாைால் இத்ததய்வங்களள என்ை தபயரிட்டு
அளழக்கலாம் என்ற விைா எழுகிறது. இதற்கு விளடயாக இவற்ளற ாட்டார்
ததய்வங்கள் என்று அளழப்பது தபாருத்தமாைது என்று கூறலாம். ாட்டார் (Folk)
என்ற தசால்லுக்கு ஆலன் டண்டிஸ் என்ற ாட்டார் வழக்காற்றியலாளர் தரும்
வளரயளறயின்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட ததாழில் தசய்நவார்,
குறிப்பிட்ட ஊரிைர் ஒரு ாட்டார் குழுவாக (Flok Group) அளமகின்றைர். தமிழ்
ாட்ளடப் தபாருத்த அளவில் இவற்றுடன் சாதி என்பதும், ஓர் அளடயாளமாக
அளமகிறது.
இவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட ாட்டார் குழுவால் வணங்கப்படும் ாட்டார் ததய்வ
வழிபாட்டில் இடம்தபறும் ததய்வங்கள் மனிதர்களாக வாழ்ந்து, இறந்து நபாை
மனிதர்கள்தான், இவ்வளகயில் இது ததால்சமயத்தின் இறந்நதார் வழிபாட்ளட
நிளைவூட்டுகிறது. நமலும் இக்கடவுளர்களில் தபரும்பாநலார் தகாளலயுண்டு
இறந்த மனிதர்கநள.
தகாளலயுண்ட இறந்நதாளர ளமயமாகக் தகாண்ட ாட்டார் சமயத்தில்
பின்வரும் மூன்று முக்கிய கூறுகள் இடம்தபறுகின்றை. அளவ: 1. உயிர்ப்பலி, 2. மதுப்
பளடயல், 3. சாமியாட்டம். இளவ குறித்துத் தனித்தனியாக விரிவாக ஆராய்நவாம்.
உயிர்ப்பலி:
மறி அறுத்து முருகனுக்குப் பலிப் தபாருளாகக் தகாடுத்து வணங்கிய தசய்திளய
முன்ைர் குறித்நதாம். நவப்ப மரத்தில் ததய்வம் உளறவதாக ம்பி அதற்குப் பசு
மாட்டிளைப் பலியாகக் தகாடுத்து வணங்கியளதயும் முன்ைர் கண்நடாம். ஆைால்,
ஆகம விதிகளுக்குட்பட்ட ளசவ, ளவணவக் நகாவில்களில் உயிர்ப்பலி என்பது
விலக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். ஆைால் ாட்டார் ததய்வக் நகாவில் விழாக்களில் ஆடு,
நகாழி, பன்றி என்பை உயிர்ப்பலியாகக் தகாடுக்கப்படுகின்றை. சில நகாவில்களில்
எருளம மாடும் கூட பலிப்தபாருளாக அளமகின்றது.
பமடயற் சபாருளாக மது:
மது, சங்ககாலத் தமிழர்களின் சமூக வாழ்வில் சிறப்பாை இடத்ளதப்
தபற்றிருந்தது. இதன் அடிப்பளடயில் ததய்வங்களுக்கும், மதுளவப் பளடத்து
வழிபட்டுள்ளைர், ஆைால் சங்க காலத்திற்குப் பின் வலுவாகத் தம்ளம நிளலநிறுத்திக்
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தகாண்ட ளசவமும், ளவணவமும் தம் வழிபாட்டில் விலக்கப்பட்ட ஒரு தபாருளாக
மதுளவ ந ாக்கிை.
தமிழக ாட்டார் சமயத்திநலா, பளடயல், தபாருட்களில் ஒன்றாக மதுவும்
இடம்தபறுகின்றது. எல்லாவற்றிற்கும் நமலாக, தமிழகத்தின் ததன்மாவட்டங்களின்
ாட்டார் நகாவில் திருவிழாக்களில் - குறிப்பாக, தபண் ததய்வக் நகாவில்களில்
'மதுவூட்டு', 'மதுக் தகாளட' என்ற தபயர்களில் மது தயாரித்துப் பளடக்கும் சடங்கு
இன்று வளர டந்து வருகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் அரிசியிலிருந்து மது
தயாரிக்கும் தசய்தி இடம்தபற்றுள்ளது. இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட அரிசிக் கள்ளள,
“நதாப்பிக் கள்” என்று குறிப்பிடும் சங்க இலக்கியம், அளத டுகல் வீரனுக்குப்
பளடயலாகப் பளடத்து வழிபடுவளதக் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாறு சங்க இலக்கியம்
குறிப்பிடும் அரிசிக் கள் இன்றும் ஒரு பளடயல் தபாருளாக ாட்டார் ததய்வக்
நகாவில்களில் தயாரிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று.
ாமியாட்டம்:
ாட்டார் ததய்வக் நகாவில் விழாக்களில் வழிபடுநவார் அளைவரும்
ஆர்வத்துடனும், பக்தியுடனும் எதிர்பார்க்கும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வு சாமியாட்டம்
ஆகும். இந்நிகழ்வின் நபாது சாமியாடி, நகாமரத்தாடி, பூசாரி என்நபாரில் ஒருவர் மீது
குறிப்பிட்ட ததய்வத்தின் ஆவி இறங்கும் என்பநத சாமியாட்டம் நிகழ்வு குறித்த
அடிப்பளட ம்பிக்ளகயாகும். இந்நிகழ்வு, சங்க இலக்கியத்தில் இடம்தபறும்
'தவறியாட்டு' நிகழ்ளவ நிளைவூட்டுவதாக அளமகின்றது.
சகாமலயில் உதித்த சதய்வங்கள்:
ாட்டார் ததய்வங்களில் மிகப் தபரும்பாலாை ததய்வங்கள் தகாளலயுண்டு,
இறந்த மனிதர்களள ளமயமாகக் தகாண்டு உருவாைளவ. தகாளலயுண்ட
தனிமனிதர்கள் அளைவரும் வழிபாட்டிற்குரிய கடவுளர்களாக ஏற்றுக் தகாள்ளப்
படுவதில்ளல. கடவுளர்களாக ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டவர்கள் தகாளலயுண்டதற்குக்
காரணங்களாகப் பின்வருவை அளமகின்றை.
1. நிலப்பிரபுத்துவ மற்றும் அதிகார வர்க்கச் சக்திகளின் பளகளம
2. பிறரின் தபாறாளமயுணர்வு
3. மூட ம்பிக்ளக ( ரபலி நபான்றளவ)
4. குடும்பப் பிரச்சிளைகள் (மண உறவு - தசாத்துரிளம - முளறயற்ற பாலுறவு)
நதாற்றுவிக்கும் பளகளமயுணர்வு)
5. ந ரடியாை நபாரில் ஈடுபட்டளம
6. வாழ்க்ளகப் பிரச்சிளையிைால் சில தவறுகள் அல்லது குற்றங்களளப் புரிதல்
7. தகாள்ளளயர், காமுகர் ஆகிநயாரிடமிருந்து பிறளரக் காக்கும் முயற்சியிளை
நமற்தகாண்டளம
8. சாதி மீறிய காதல்
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இக்காரணங்கள் அளைத்தும் இறுதியாைளவ அல்ல. கள ஆய்வில்
இளவயல்லாத நவறு காரணங்களும் கிட்டும் வாய்ப்புண்டு.
சங்க காலத்தில் ஆநிளர கவரச் தசன்ற வீரர்களும், பளகவர் கவர்ந்து தசன்ற
ஆநிளரகளள மீட்கச் தசன்ற வீரர்களும், பளக ாட்டின் மீது நபார் ததாடுத்தநபாது
நபார்க்களத்தில் ந ருக்கு ந ர் நபாரிட்டு மாண்ட வீரர்களும் டுகல் ததய்வமாயிைர்.
நிகழ்வுகளில் மாற்றம் இருந்தாலும், இறந்நதார் வழிபாடு என்ற வழிபாட்டு
மரபிற்குள் இவர்கள் அடங்குகின்றைர். இதன் அடிப்பளடயில் சங்ககால இறந்நதார்
வழிபாட்டு மரபின் ததாடர்ச்சியாகப் தபரும்பாலாை ாட்டார் ததய்வங்கள்
காட்சியளிக்கின்றை என்பதில் ஐயமில்ளல.
தமிழ் இஸ்லாமியர்களின் தர்கா:
இஸ்லாமியர் ஏக இளறக் தகாள்ளகயுளடயவர்கள். இறந்நதாளரப் நபாற்றுதளல
- இஸ்லாம் ஏற்றுக்தகாள்வதில்ளல. இதைால் கல்லளற கட்டுவளதக்கூட அது
ஆதரிப்பதில்ளல. ஆைால் அவுலியாக்கள் எைப்படும் இளற அடியார்களின் அடக்கத்
தலம் மரியாளதக்குரியதாகக் கருதப்படுகிறது. அவுலியாக்கள் அடக்கம் தசய்யப்பட்ட
இடத்தில் கபுர்ஸ்தான் என்ற அடக்கக் குழியின் மீது கல்லளற நபான்ற அளமப்ளப
உருவாக்குகின்றைர். இளதப் பச்ளசப் நபார்ளவயால் நபார்த்தி, மலர்களால்
அலங்கரிப்பர். இஸ்லாமிய மகான்கள் அடக்கம் தசய்யப்பட்ட இடம் தர்க்கா என்று
அளழக்கப்படுகிறது.
தர்காவிற்கு இஸ்லாமியர்கள் மட்டுமின்றி இந்துக்களும் தசல்வது இன்றும்
வழக்கமாகவுள்ளது. தர்காவிற்குச் தசல்லும் இஸ்லாமியர்கள் மகானின்
கல்லளறளயத் ததாழுவதில்ளல. அவ்வாறு ததாழுவது மார்க்க விநராதம் ஆகும்.
கல்லளறயில் அடக்கம் தசய்யப்பட்டுள்ள அவுலியா தம் வாழ் ாளில் தசய்த
பாவங்களள மன்னிக்கும்படி இளறவனிடம் நவண்டுவர்.
ஆைால் இந்துக்கள் அவுலியாளவ, ததய்வமாகநவ வணங்குவர். உயிர்ப்பலி
தருவதும் உண்டு. தமிழக தர்க்காக்களில் அடக்கம் தசய்யப்பட்டவர்களில் அநரபிய
இஸ்லாமியர்களும் உண்டு. அவுலியாக்களில் சிலர் தகாளலயுண்டு இறந்தவர்கள்.
தமிழக ாட்டார் சமயத்தின் தாக்கம் தர்க்கா வழிபாட்டில் இடம் தபற்றுள்ளது.
தமிழ்க் கிறித்தவத்தில் இறந்மதார் வழிபாடு:
நமற்கூறிய சங்ககால மரபின் தாக்கம் தமிழ்க் கிறித்தவத்திலும் ஊடுருவிச்
தசல்கின்றது. கிறித்தவம் ஏக இளறவன் மீது ம்பிக்ளகளயக் தகாண்டது. இதன்
அடிப்பளடயில் நவறு வழிபாடுகளுக்கு அச்சமயத்தில் இடமில்ளல. அவ்வாறு
வழிபடுவது அதன் இளறயியல் நகாட்பாடுகளுக்கு முரண்பாடாைது.
இந்நிளலயில், தமிழ்க் கத்நதாலிக்கர்கள் தம்மிளடநய பணியாற்றிய துறவிகள்,
துறவினிகள், குருக்கள் ஆகிநயாரில், பணியால் தம்ளம மிகவும் கவர்ந்நதாரின்
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கல்லளறகளளப் புனிதத் தலமாகக் கருதி அவற்றிற்குப் பளடயல் பளடத்துச் சிறப்பு
தசய்கின்றைர். அவர்களின் கல்லளறகளளச் சுற்றிக் கருவளற நபான்ற அளமப்ளப
உருவாக்குவதும் உண்டு.
கிராமப்புறக் கத்நதாலிக்கர்கள் தம் வீட்டில் கன்ளற ஈன்ற பசு கறக்கும்
முதற்பாளலக் கல்லளறயின் மீது ஊற்றிச் சிறப்பு தசய்வர். இளதப் நபான்று
நவளாண்ளமயில் முதல் அறுவளடயில் கிட்டும் தானியத்தின் ஒரு சிறு பகுதிளயக்
காணிக்ளகயாக ளவப்பர். காய்கறிகள் விளளவித்தால் முதன் முதலில் பறிக்கும்
காய்கறிகளில் ஒரு சிறு பகுதிளயக் கல்லளற முன் காணிக்ளகயாக ளவப்பர்.
கல்லளறயில் அடங்கியிருக்கும் துறவிநயா, துறவினிநயா சில
இடர்ப்பாடுகளிலிருந்து காப்பாற்றுவர், தம் ததாழிலில் ஆதாயம் கிட்டும்படி தசய்வர்
என்ற ம்பிக்ளகநய இச்தசயல்களுக்குக் காரணமாகும். நமலும் எண்தணய், பால்
ஆகியைவற்ளறக் கல்லளறயின் மீது ஊற்றி, பின் வழித்து எடுத்துப் பருகிைால்
ந ாய்கள் குணமாகும் என்ற ம்பிக்ளகயுள்ளது. தாம் வாழும் ஊரிலிருந்து
ததாளலவில் உள்ள இத்தளகய கல்லளறகளுக்கு வருநவார் கல்லளறயின் மீது ஊற்றி
வழித்ததடுத்த எண்தணளயக் குப்பியில் நசகரித்து வீட்டிற்குக் தகாண்டு தசல்வர். ஒரு
புனிதப் தபாருளாகக் குப்பிகளிலுள்ள எண்தணய் கருதப்படுகிறது.
த ல்ளல மாவட்டத்திலுள்ள உவரி என்ற கடற்களரக் கிராமத்தில் கப்பல் மாதா
நகாவில் என்ற தபயரில், நதவாலயம் ஒன்று கடற்களரயில் உள்ளது. இதன் அருகில்
“மரியாயின் ஊழியர் சளப” என்ற துறவினி அளமப்ளபச் சார்ந்த தபண் துறவி
ஒருவரின் கல்லளற உள்ளது. தவயில், உப்புக் காற்று, மளழநீர் படிதல் ஆகியை
வற்றின் விளளவாகக் கல்லளற எழுத்துக்கள் அழிந்துவிட்டை. எைநவ அவளரக்
குறித்து ததளிவாை தசய்தி எளதயும் அறிய இயலவில்ளல . ஊர் மக்கள் ாடார்
கன்னியாஸ்திரி என்று அளழக்கின்றைர். இக்கல்லளறயின் மீது எண்தணளய ஊற்றி
அளத வழித்ததடுத்து மீன்பிடி வளலயில் ததளித்தால் ல்ல மீன்பாடு கிளடக்கும்
என்ற ம்பிக்ளக இன்றும் உள்ளது. நபறு காலம் ன்றாக அளமய இவ்வாறு
வழித்ததடுக்கும் எண்தணளயக் கருவுற்ற தபண்ணின் வயிற்றில் தடவும் பழக்கமும்
உள்ளது.
இவ்வாறு சமயப் பணியாளர்கள் மட்டுமின்றி சராசரிக் கத்நதாலிக்கர்கள் சிலரின்
கல்லளறகள் கூட சிறப்புக்குரியைவாக அளமவதுமுண்டு. எடுத்துக்காட்டாக,
திருத்துளறப் பூண்டியிலிருந்து பட்டுக்நகாட்ளடச் தசல்லும் சாளலயிலுள்ள
த டும்பழம் என்ற கிராமத்திலுள்ள மரித்தியம்மாள் கல்லளறக் நகாயில் என்ற
சிற்றாலயத்ளதக் குறிப்பிடலாம்.
இங்கு மரித்தியம்மாள் என்ற தபண் அடக்கம் தசய்யப்பட்டுள்ளார். இவர்
வாயிலாக ஆண்டவரிடம் நவண்டிக் தகாண்டால் நவண்டுதல்கள் நிளறநவறும் என்ற
ம்பிக்ளக சுற்று வட்டாரத்தில் கத்நதாலிக்கர்கள் மட்டுமின்றி இந்துக்களிடமும்
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உள்ளது. நவண்டுதலின் அடிப்பளடயில் “திருயாத்திளர” என்ற தபயரில் கால்
ளடயாக டந்து வந்து வழிபாடு நிகழ்த்தும் பழக்கமும் உள்ளது.
தமிழகத்தில் உருவாை இரு முக்கிய நிறுவைச் சமயங்களாை ளசவம், ளவணவம்
இரண்டிலும் பளடயல் தபாருட்கள் ததாடர்பாக இறுக்கமாை விதிமுளறகள் உள்ளை.
வடதமாழி ஆகம விதிகளளதயாட்டி இளவ உருவாகியுள்ளை. இவ்வளகயில்
தானியங்கள் கருவளறயினுள்நளா அதன் முன்நபா பளடயலாகப் பளடக்கப்
படுவதில்ளல. அநத ந ரத்தில் முதல் விளளச்சளல மட்டுமின்றி, தபாதுவாகத் தம்
வயலில் விளளந்த தானியங்களளயும் காணிக்ளகயாகச் தசலுத்தும் வழக்கம் நவறு
வடிவில் உள்ளது. நகாவில் கருவளறக்கு எதிரில் உள்ள முன் மண்டபத்தில்
தானியங்களளக் தகாட்டிவிடுகின்றைர். இவற்ளறக் நகாவில் நிர்வாகம் நசகரித்துப்
பாதுகாக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நசர்ந்ததும் அது ஏலமுளறயில் விற்பளை
தசய்யப்பட்டுவிடுகிறது, இது நபான்நற ஆடு, நகாழி, மாடு ஆகியை நகாவிலுக்கு
தவளிநய கட்டப்படுகின்றை. இளவயும் ஏலத்தில் விடப்பட்டுப் பணமாக்கப்
படுகின்றை.
ஆைால், ாட்டார் ததய்வக் நகாவில்களில் இன்றும் கடவுளின் சிளல அல்லது
பீடத்தின் முன் தானியங்கள் குவிக்கப்படுகின்றை. விலங்குகள் உயிர்ப்பலியாகத்
தரப்படுகின்றை. நமலும் தமிழ் ாட்டின் அய்நராப்பிய சமயமாை கத்நதாலிக்கத்திலும்
இம்முளற இடம் தபற்றுள்ளது. தமிழகக் கத்நதாலிக்கர்கள் தம் விளளச்சலின்
முதற்பலளைக் கத்நதாலிக்கப் புனிதர் முன் பளடக்கின்றைர். புனிதர்கள் தபயரால்
அளமந்த நதவாலய வளாகத்தில் உயிர்ப்பலி தருகின்றைர். இளவதயல்லாம்
சங்ககாலச் சமூகத்தில் வழக்கிலிருந்த ததால்சமயத்தின் எச்சம் என்று கூறுவது
தபாருத்தமாைநத.
சதாடரும் ச ால்லாட்சிகள்:
ததால்சமய வழிபாட்டுடன் ததாடர்புளடய சங்க இலக்கியச் தசால்லாட்சிகள்
இன்றும்கூட ாட்டார் சமயச் சடங்குகளிலும், இறப்புச் சடங்குகளிலும் அநத
தபாருளில் ததாடர்கின்றை.
நபார்க்கருவிகளால் தாக்குண்டு இறந்து நபாநைாளர 'பட்டான்' என்று
புற ானூறு (277:3, 307, 279) குறிப்பிடுவளத ததால்சமயத்ளதப் பற்றி ஆராய்ந்தநபாது
கண்நடாம். நபார்க்களத்தில் இறந்தவன் 'படுமகன்' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளான்
(புற ா 278:8).
'பட்டான்' என்ற தசால்லால் நபார்க்கள மரணத்ளதக் குறிக்கும் கல்தவட்டுத்
ததாடர்களும், அக்கல்தவட்டுக்களின் காலம் குறித்த தசய்திகளும் வருமாறு; எறிந்து
பட்டான் (கி.பி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு), ததாறு தகாண்ட ஞான்று பட்டான் (சிம்ம வர்ம
பல்லவனின் இருபதாம் ஆட்சியாண்டு), தபருங்குளத்தூரு பட்டார் (சிம்மவர்மனின்
ஐந்தாவது ஆட்சியாண்டு), பூசலுட் பட்ட (கி.பி 560), ததாறுக் தகாண்ட ஞான்று
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நசடாரு மக்கள் கட்டி எறிந்து பட்டான் (கி.பி 574), அச்சுர பாநில் பட்டார் (கி.பி. 594),
தபாருத ஞான்று பட்டான் (கி.பி 595), பூசலில் பட்டான் (கி.பி ஏழாம் நூற்றாண்டு),
ததாறுக்தகாளிற் பட்டார் (இரண்டாம் ரசிம்மனின் பத்தாம் ஆட்சியாண்டு), ததாறு
இடுவித்து தாசமாரியார் பட்டார் (கி.பி 703), ததாறு மீட்டுப் பட்டார் (கி.பி. 703),
மறித்ததாறு தகாண்ட ஞான்று பட்டார் (கி.பி. 710).
பல்லவர் காலத்ளதயடுத்த நசாழர்காலத்திலும் பட்டான் என்ற தசால்லாட்சி
கல்தவட்டுக்களில் இடம்தபற்றுள்ளது. தபான்ளைத் ததாறுவிய ஞான்று பட்டான்
(கி.பி. 910), பட்டான் நதாவிடன் (கி.பி. 968), ததாறுமீட்டுப் பட்டான் (கி.பி. 998),
ததாறுக் தகாள்ள மீட்டுப் பட்டான் (கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டு), ததாறு இட்டுப்
பட்டான் (கி.பி 11 ஆம் நூற்றாண்டு).
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள ஆரல்வாய்தமாழியில் கிளடத்த எட்டாம்
நூற்றாண்டின் இறுதிக்காலத்துப் (கி.பி 792) பாண்டியர் கல்தவட்டில் நபார்க்களத்தில்
பலரும் இறந்து நபாைது, 'பலரும் பட்ட இடத்து' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இநத
கல்தவட்டில் பாண்டிய மன்ைனின் பளடத் தளபதியாை இரணகீர்த்தி என்பான்
நபாரில் இறந்த தசய்தி 'பலநராடுங் குத்திப் பட்ட பின்” என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பட்டான் என்ற தசால்லாட்சி சங்க காலத்துக்குப் பின்ைரும் ததாடர்ந்துள்ளளத
இக் கல்தவட்டுக்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. தகாளலயுண்டு ததய்வமாக்கப்
பட்நடாளர வழிபடும் ாட்டார் ததய்வக் நகாவில்களில் 'பட்டவன்' என்ற
தசால்லாட்சி 'பட்டபிரான்', பட்டவராயன், பட்டமுத்து என்ற தபயர்களில்
இடம்தபற்றுள்ளது.
தமிழகத்தின் சிற்சில பகுதிகளள ஆண்டு வந்த பாணர் மரபிைரின் தர்மபுரிக்
கல்தவட்டு (தத.இ.க. VII : 1581) “நபாரிற் துஞ்சிை பின்ளை ” என்று நபார்க்கள
இறப்ளப குறிப்பிட்டுள்ளது. இதளைச் சங்க காலத்திற்குப் பிந்ளதய வழக்காகக்
தகாள்ளலாம்.
ஆய்வு முடிவுகள்:
இது வளர ஆராய்ந்த தசய்திகளின் அடிப்பளடயில் பின்வரும் முடிவுகளுக்கு
வரமுடிகிறது. ததால்சமயம் குறித்து விளக்கம் தரும் மானிடவியலர்கள் அதன் முக்கிய
கூறுகளாக இறந்நதார் மற்றும் மூத்நதார் வழிபாடு; உயிர்ப்பலி; புனிதம்,
புனிதமற்றளவ என்று இன்று ாம் பாகுபடுத்துவது நபாலன்றி இளறச்சிகள்
ஆகியைவற்ளறப் பளடயல்களாகப் பளடத்து வழிபடல்; ஒரு குறிப்பிட்ட
ததய்வத்தின் ஆவி, ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனின் மீது இறங்கும் என்று ம்புதல்;
இளவயளைத்ளதயும் இளணக்கும் சரடாக ஆவி என்ற கண்ணுக்குப் புலைாகாத ஒரு
தபாருள் குறித்த ம்பிக்ளக முதலாைவற்ளறக் குறித்துள்ளைர். இவ்வாறாை
ததால்சமயம் பண்ளடய தமிழகத்தில் நிலவியது.
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இைக்குழு வாழ்க்ளக சிளதந்து, நபரரசு உருவாை பின்ைர், உருவாை நிறுவை
சமயங்கள் ததால் சமயத்தில் சில கூறுகளள உள்வாங்கிக் தகாண்டை. ஆைால்
அவற்ளறத் தம் சமயத றிகளுக்நகற்ப மாற்றியளமத்துக் தகாண்டை. சான்றாக
இறந்நதார் வழிபாடு, சமய அடியார் வழிபாடாகவும், மன்ைர் வழிபாடாகவும் மாற்றம்
தபற்றை. அநத ந ரத்தில் உயிர்ப்பலி, இளறச்சி, கள் ஆகியைவற்ளற விலக்கப்பட்ட
தபாருளாகத் தள்ளி ளவத்தைர். இதுநபான்நற தவறியாட்டும் விலக்கப்பட்ட ஒன்றாக
மாறியது. இறந்த மனிதர்கள் மற்றும் முன்நைார்கள் ததய்வமாகக் கருதப்பட்ட நிளல
மாறி, புராண வீரர்கள் ததய்வங்களாக்கப்பட்டைர்.
நிறுவைச் சமயங்களில் காணப்படும் இம்மாறுதல்களுக்கு மாறாகத் தமிழக
ாட்டார் சமயமாைது தமிழரின் ததால்சமயத்தின் அடிப்பளடக் கூறுகளாை
இறந்நதார் வழிபாடு, உயிர்ப்பலி, இளறச்சி, கள் ஆகியைவற்ளறப் பளடயல்களாகப்
பளடத்தல், தவறியாட்டு என்பைவற்ளற இன்றும் தக்க ளவத்துக் தகாண்டுள்ளது.
இவ்வுண்ளமளய, இளணக்கப்பட்டுள்ள அட்டவளண மூலம் உணரலாம்.
இன்று நிகழும் "இந்து" என்ற தபரும் அளடயாளத்ளத உருவாக்கும் முயற்சியில்
ஈடுபடுநவார் ாட்டார் சமயத றி நபணி வரும் இம்மரபுகளள அழித்துவிட்டு
நவதத றி சார்ந்த ஒற்ளற அளடயாளத்ளத உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றைர்.
இது தவற்றி தபற்றால் தமிழரின் ததால்சமயத்தின் அடிப்பளடக் கூறுகள் முற்றிலும்
துளடத்தழிக்கப்பட்டு, மரபின் ததாடர்ச்சியற்ற ஒன்றாகத் தமிழர் சமய வாழ்வு
மாற்றமளடயக் கூடும். இம்மாற்றம் சமய வாழ்நவாடு நிற்காமல் தமிழர்களின்
ஒட்டுதமாத்த வாழ்க்ளகக் நகாலச் சிளதவாகவும்கூட நபாகலாம்.

துமணநூற் பட்டியல்:
கநணசன் தபான்., 2001: என்ளை ன்றாக இளறவன் பளடத்தான், திருமந்திரம்
உளர ளட
நகாபாலய்யர் (ப.ஆ-) 1934, நதவாரம் - பண்முளற, புதுச்நசரி.
நகாவிந்தராசன் சி, 1994, கரந்ளதச் தசப்நபட்டுத் ததாகுதி, மதுளர : காமராசர்
பல்களலக்கழகம்.
சிவசுப்பிரமணியன் ஆ., 2007: 'ளசவம் உறிஞ்சிய முன்நைார் வழிபாடு', நகாபுரத்
தற்தகாளலகள். பாண்டுரங்கன் அ. 2008, ததாளக இயல், புதுச்நசரி.
மற்றும் சங்க இலக்கியங்கள், கல்தவட்டித் ததாகுப்புகள்.
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22. ‘நந்தனார்’ - 18-19-ஆம் நூற்றாண்டுக்காை ெமூகப் பதிவு

— ஆறு.அன்புஅர ன்

‘தசம்ளமநய திரு ாளளப் நபாவார்க்கும் அடிநயன்’ என்று
சுந்தரமூர்த்தி ாயைாரின் ‘திருத் ததாண்டத் ததாளகயில்’ கூறப்பட்டுள்ளளத ஆதார
மாகக் தகாண்டும், ம்பியாண்டார் ம்பி ல்கிய திருத்ததாண்டர் திருவந்தாதி
என்னும் நூலிளை முதல் நூலாகக் தகாண்டும் வழிநூலாகச் நசக்கிழார் தபரிய
புராணம் இயற்றிைார் என்பநத ஆய்வாளர்கள் கருத்து.
நமற்கண்ட இரண்டிலும் ந்தைார் பற்றிய களத இடம்தபறவில்ளல.
சுந்தரமூர்த்தி ாயைார், ம்பியாண்டார் ம்பி இருவரும் ந்தைார் பற்றிய குறிப்பு
மட்டும் தகாடுத்தார்கநள அன்றி வாழ்க்ளக வரலாற்ளறக் தகாடுக்கவில்ளல.
நசக்கிழார் ந்தைாரின் தபயளர மட்டுநம தகாண்டு களத புளைந்துள்ளார். எைநவ,
இது ஒரு கற்பளைக் களத என்று சிலர் வாதிடுவர்.
சுந்தரமூர்த்தி ாயைார் காலத்திற்கு முன்பிருந்நத ந்தைார் களத தமிழகத்தில்
நிலவி வந்துள்ளது என்பளத யாவரும் மறுப்பதற்கில்ளல. உபமன்னிய முனிவர்
எழுதிய பக்த விலாசத்திலும் ந்தைார் களத நபசப்பட்டுள்ளது என்பளதக்
குறிப்பிட்டாக நவண்டும். எைநவ முற்றிலும் கற்பளையாை களத ததாடர்ந்து
மக்களால் தாங்கி வந்திருக்க வாய்ப் பில்ளல. எைநவ, இக்களதயில் ஒரு சிறிநதனும்
உண்ளம இருந்திருக்க நவண்டும்.
சுந்தரமூர்த்தி ாயைார் காலம் கி.பி.7ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிக் காலம்.
ம்பியாண்டார் ம்பி சுமார் 10ஆம் நூற்றாண்ளடச் சார்ந்தவர் என்று அறியப்படுகிறது.
இருவருக்கும் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் நமலாை கால இளடதவளி நிலவுகின்றது.
இந்தக் கால இளடதவளியில் ஒரு களதயின் தசய்திகள் பல்நவறு மாற்றங்களள
அளடயக்கூடியது என்பளத எளிதாக உணர முடியும். இவர்கள் காலத்திற்குப் பின்ைால்
வந்த நசக்கிழார் காலநமா கி.பி.1162 என்பர்.
ஏழாம் நூற்றாண்டிற்கும் முன்னிருந்து பதிதைான்றாம் நூற்றாண்டு வளரயிலாை
கால இளடதவளியில் மக்களின் நபச்சு வழக்கில் பயணித்த களத ஒன்றின் நபாக்கில்
எத்தளைநயா மாற்றங்கள், இட்டுக் கட்டப்பட்ட தசய்திகள் இடம் தபற்றிருக்கும்
என்பதில் ஐயம் எதுவுமிருக்க வாய்ப்பில்ளல.
“பகவத்கீளத, பாரதப் நபாருக்குச் சற்று முன்பாக பகவான் கிருஷ்ணைால்
உபநதசிக்கப்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆயின் அந்தப் பகவாநை பாரதக் களதக்குப்
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புதியவர். அப்நபார் டந்து பல நூற்றாண்டுகள் கழிந்தும் அந்தப் பகவானின் உயர்ந்த
ததய்வீகத் தளலளம ஏற்றுக்தகாள்ளப் படவில்ளல. அதில் வழங்கும் சமஸ்கிருத
தமாழி ளட கிட்டத்தட்ட கி.பி.மூன்றாம் நூற்றாண்டிற் குரியது. ஆைால் அவ்வாறு
கிருஷ்ணன், பகவான் அந்தஸ்ளதப் தபறுவதற்கு நீண்ட காலம் முன் பாகநவ,
மகாபாரதத்தின் முக்கிய சம்பவங்கள், ஒருளமப்பாடுளடய பிராமண காவியமாக
முதல் நிளலத்திருத்தம் தபற்று, மகாபாரதக் களத அளமப்பின் மூலம்
நிகழ்ந்துவிட்டது என்னும் டி.டி.நகாசாம்பி கூற்று நிளைக்கத் தக்கது. அளவுக்கு மீறி
விரிவாக்கப்பட்ட மகாபாரதக் களதளயப் பல பிராமண ஆசிரியர்கள் தங்கள்
வம்சங்களள மரி யாளதக் குரியதாக்கிக் தகாள்வதற்குப் பயன்படுத்திக் தகாண்டைர்.
இநத நபாக்கில் தான் ந்தைார் சரித்திரமும் நகாபாலகிருஷ்ண பாரதியாரால்
அளமக்கப்பட்டுள்ளது.

தபரிய புராணத்தில் திரு ாளளப் நபாவார் புராணம் நசக்கிழாரால் இரு
குறிப்புகளளக் தகாண்டு விரித்துளரக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால் நகாபாலகிருஷ்ண
பாரதியாரின் ந்தைார் கீர்த்தளைளயப்பற்றித் தமிழ்த் தாத்தா உ.நவ.சா. கூறுளகயில்
“ ந்தைார் சரித்திரம் நகாபால கிருஷ்ண பாரதியாருளடய நபராற்றளலயும் கற்பளை
மிகுதி ளயயும் ன்கு விளக்குகிறது. தபரியபுராணத்தில் உள்ள சுருக்கமாை
வரலாற்ளற அதில் விரித்து இவர் அளமத்திருக்கிறார். நவதியளரப் பற்றிய தசய்தி
நயனும் ந்தைாளர அவர் துன்புறுத்திய விேய நமனும் தபரிய புராணத்தில்
காணப்படவில்ளல. ந்தைார், பளழய கால வழக்கப்படி தம் குலத்திற் நகற்ப ஒரு
பண்ளணயாளாகத்தான் இருந்திருக்க நவண்டுதமை ஊகித்து அவருக்கு ஓர்
எஜமாைளை இவர் உண்டாக்கிக் தகாண்டார். ந்தைாருளடய சிவபக்தியும் துறவு
நிளலயும் சாந்த உள்ளமும் நிளறந்த குணங்களும் பிரகாசிக்க நவண்டும் எை நிளைந்து
அவருளடய இயல்புகளுக்கு மாறாக உள்ளளவகளள அவ்வாண்ளடக்குப்
தபாருந்திைார்” என்று உ.நவ.சா. அவர்கள் தபரிய புராணத்தில் உள்ள சுருக்கமாை
வரலாற்ளறக் நகாபால கிருஷ்ண பாரதியார் விரித்துக் கற்பளை கலந்து கீர்த்தளை
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யாகப் பளடத்துள்ளார் என்று கூறுகின்றார். இந்நூளலப் படிக்கும்நபாது மைதிற்குப்
பல நவதளைகளளநய தருகிறது என்று புலவர் ச.சீனிவாசன் கூறுவார்.
ஒவ்தவாரு பளடப்பாளனும் தன் பளடப்பில் தன் காலச்சூழளலப் பதிவு
தசய்திருப்பான். பாரதி யாரும் அளதநய தசய்திருக்கின்றார். தபரிய புராணத்தில்
தசால்லப்படாத பலவற்ளறக் கற்பளை யாகப் பாரதியார் பளடக்கக் காரணம் அவர்
காலத்திய சாதியப் பிரிவிளைகள் அழுத்தமாக நிலவிய காலம், பாரதியாருக்கும் தன்
சாதியாை பார்ப்பைர்கநள மிக உயர்ந்த சாதியிைர் என்ற சாதி நமலாதிக்க உணர்வு
நமநலாங்கி இருந்திருக்க நவண்டும்.
நகாபாலகிருஷ்ண பாரதியார் 1788-ஆம் ஆண்டு ாகப்பட்டிைத்துக்கு அருகில்
உள்ள ரி மணம் என்னும் ஊரில் பார்ப்பைகுலத்தில் வடமர் என்னும் வகுப்பில்
பிறந்தவர். ல்ல இளசப் பயிற்சியும் சிவபக்தியும் உளடயவர். தில்ளல டராசர் மீது
மிகுந்த விருப்பம் தகாண்டவர், ாகப்பட்டிைத்தில், கந்தப்ப தசட்டியார்,
தசல்லப்பச்சந்திரதசட்டியார் ஆகிய இரு சநகாதரர்களின் நவண்டுநகாளுக் கிணங்க
ந்தைார் சரித்திரத்ளதக் கீர்த்தளையாகச் தசய்தார். இதளை, சீசய்யாதுளர என்னும்
பிரான்சு ாட்டவர் காளரக்காலில் இருந்து அச்சுப் பிரதி யாக்கிைார்.
சாதியின் தபயரால் சுமத்தப்பட்ட இழிவுகள் ந்தைார் கீர்த்தளையில் யதார்த்தம்
என்ற தபயரால் பதிவு தசய்யப்பட்டிருந்தது.
“பளறயா நீ சிதம்பரம் என்று தசால்லப்
படுநமாடா நபாகப்படுநமாடா-அடா”
“மாடு தின்னும் புளலயா உைக்கு மார்கழித் திரு ாநளா
ஆடு தின்னும் புளலயா உைக்கு ஆனித்தரிசைநமா”
“உலகினில் களடச்சாதி தயந்தனுக்கு வளமயாருமில்ளலநய”
எை இன்னும் நிரம்ப இடங்களில் சாதி துநவேத்ளத பதிவு தசய்திருப்பளதக் காண
முடிகிறது.
“தில்ளலயம்பலத் தாளைக் நகாவிந்தராஜளைத்
ததரிசித்துக் தகாண்நடநை”
என்று நசக்கிழாரின் தபரிய புராணச் தசய்திக்கு முற்றிலும் தபாருந்தாத அதில் இடம்
தபறாத தசய்திளயச் தசால்லியிருப்பது, ளசவ, ளவணவ இளணப்புடன் கூடிய
பார்ப்பனிய நிளலயாக்கத் திற்கு அரண் நசர்ப்பதாக இருக்கின்றளதக் காண முடிகிறது.
சங்கரருக்குப் பின்ைாலாை ளவதீக மதத்தில் ஒரு பிராமணன் தபற்றிருக்கும் உரிளம
களளயும், சலுளககளளயும், ஒரு சத்திரியன் தபற முடியாது. ஒரு ளவசியன்
தகாண்டிருக்கும் உரிளம களளயும், சலுளககளளயும் விடக்கூடுதலாக பிராமணன்
தகாண்டிருக்கின்றான். ளவசியன் ஒரு சூத்திரளைவிட அதிகமாை உரிளமகளளயும்,
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சலுளக களளயும் தபற்றிருக்கின்றான். ஆைால், அவன் ஒரு சத்திரியன்
தபற்றிருக்கின்ற உரிளமகளளயும், சலுளக களளயும் நகார முடியாது. சூத்திரன் எந்த
உரிளமக்கும் உரியவைல்ல, சலுளகளயப் பற்றிய நபச்நச இல்ளல. அவனுளடய
சலுளகதயல்லாம் மூன்று உயர் வகுப்பாளரயும் வருத்தாமல் உயிர் வாழலாம் என்பநத
என்று சுட்டிக்காட்டுவார் அம்நபத்கர்.
இந்த வருணாசிரமப் நபதமும் படிநிளல ஏற்றத் தாழ்வும் அடுக்குமுளற
அடிளமத்தைமும் சூத்திரர் களுக்கு உரியது என்றால் இந்த அடுக்குமுளறக்கு தவளிநய
தபரும்பான்ளமயாை மக்கட் சமூகத்ளத ளவதீக மதம் புறந்தள்ளி ளவத்திருக்கின்றது.
அவர்கள் கீழ்ளமயாைவர்களாக உரிளமயற்றவர்களாக மனித சமூகத்திற்குரிய
மதிப்பில்லாதவர்களாகக் கருதியது. அத்துடன் சூழ்நிளலளய அம்மக்கள் அளடய
நவண்டும் என்பதற்காகப் பலப்பல புளைவுகளளயும் தபாய்ளமளயயும்
வலிளமப்படுத்தி நிளல தபறவும் தசய்தது. இதன் ததாடர்ச்சிதான் ஆண்ளட களதப்
பாத்திரத்தின் தவளிப்பாடாக அளமந்தது.
“புண்ணியமா முனிவடிவமாய்
தமய்திகழ்தவண் ணூல்விளங்க
நவணிமுடி தகாண்தடழுந்தார்”
என்று நசக்கிழாரும் ந்தைாளரப் புளலய உடல் நீங்கிப் புது உடல் எடுக்கச்
தசய்வித்தளமயும் அளமந்திருக்கிறது என்பளத உணர நவண்டும்.
ஆைால், நசக்கிழாரின் தபரிய புராணத்திநல கூறுவதற்கு மாறாகவும்
நகாபாலகிருஷ்ண பாரதி யாரின் ந்தைார் சரித்திரக் கீர்த்தளைக்கு எதிராை கருத்ளத
முன்ளவக்கும் அநயாத்திதாசப் பண்டிதர் ந்தைாளர வரலாற்று மாந்தைாக
முன்நிறுத்து கின்றார்.
“புன்ைாட்டுக்குக் கிழக்நக வாதவூதரன்னும் நதசத்ளத ந்தன் என்னும் அரசன்
ஆண்டு வந்தான். இவன் தபௌத்த சமயத்தவன்”
“வஞ்சகத்தால் ந்த அரசளைக் தகான்றுவிட நவண்டுதமன்று தங்களுக்குள்
இரகசியமாக முடிவு தசய்து தகாண்டு அதற்காக ஒரு திட்டமும் தீட்டிக்
தகாண்டார்கள். அதன்படி ந்தன் அரண் மளைக்கு நமற்நக அளரக்காத தூரத்திலுள்ள
ஒரு காட்டில் இருந்த மண் நமட்ளடத் தகர்த்து அதன் மத்தியில் சிதம்பச் சூத்திரம்
ாட்டிைார்கள்.
பிறகு அரசளைப் தபாய் தசால்லி அளழத்துச் தசன்று சூத்திரப் பாளவயில்
கால்களள ளவக்கச் தசய்தைர். ந்தன் தளலகீழாகவும், கால்கள் நமலாகவும் சியச்
சிதம்பித்துக்குக் தகால்லப்பட்டான்.
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உடநை வஞ்ச மிநலச்சர்களாகிய ஆரியர்கள் ஊருக்குள் தசன்று
குடிமக்கதளல்லாளரயும் அளழத்து ந்தன் பக்தியுளடயவைாக இருந்ததால் சுவாமி
விருப்பங்தகாண்டு விழுங்கி விட்டார். பாதங்கள் மட்டும் நமநல ததரிகின்றது
பாருங்கள் என்று காட்டிைார்கள்.
ந்தளை சிதம்பித்துக் தகான்ற இடம் சிதம்பரம் என்றாைது என்பது
அநயாத்திதாசர் கருத்தாகும்.
பாரதியாநரா, “பளறயா நீ சிதம்பரம் என்று தசால்லப்படுநமாடா,
நபாகப்படுநமாடா-அடா? என்ற ந்தைாரின் முதலாளி திட்டுவதாக அளமத் துள்ளார்.
சிதம்பரம் என்பதில், சிதம்பர் என்றால் இழிந்நதார், கீநழார், தாழ்ந்தார் என்ற
தபாருளளக் கழக அகராதி தருகிறது என்பளதக் கருத நவண்டும்.
தபரிய புராணம் தபௌத்தர்கள் மீதுற்ற தவறுப் பிைால் எழுதப்தபற்ற நூல்
என்பது தபரியாரின் வாதம். நமலும் ந்தைார் களத தபாய்யாை கற்பளைக் களத
என்பதும் அவர் முன்னுளரப்பதாகும்.
அநயாத்திதாசநரா ந்தன் தபௌத்த அரசன். அவன் ஆரிய சூழ்ச்சியால்
தகால்லப்பட்டான் என்றுளரப்பார், உபமன்யு, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்,
ம்பியாண்டார் ம்பி, நசக்கிழார், நகாபால கிருஷ்ண பாரதியார் இவர்கள் புராணக்
களதயாை ந்தளை அணுகிய நபாது, அநயாத்திதாசர் மட்டும் ந்தளை வரலாற்று
மனிதைாக முன்னிறுத்துகின்றார். இவரின் இம்முயற்சிக்குக் காரணம் இருக்கின்றது.
பாரதியாருளடய கீர்த்தளைக்கு அவர் காலத்தி நலநய ஒரு எதிர்ப்பும்
ஏற்பட்டுள்ளது.
“ ந்தன் சரித்திரத்ளதக் நகளாநத - ாளும்
வந்த தரித்திருந்தான் மாளாநத
தந்தைமாகக் தகாள்வான் தடிப்பிரமசாரி
ளதயலர் நமற்தபருங்காமவிகாரி
தபரிய புராணத்தில் இருப்பளத விட்டுப்
நபய்த்தைமாக இவன் தசான்ைளதத் ததாட்டு
அரிய புலவருக்கு வந்தநத தசாட்டு
ஐளயநயா அத்தளையும் களத கட்டு”
என்று எழுந்த எதிர்ப்ளப யார் எழுதியது என்று குறிப்பிடாமல் உ.நவ.சா அவர்கள் தம்
நூலில் பதிவு தசய்துள்ளார். இதுநபான்றததாரு எதிர்ப்பு சமய வாதிகளால்
எடுத்துளரக்கப்பட்டாலும், அநயாத்தி தாசருக்காை அவசியம் அவ்வாறாைது இல்ளல.
காரணம் அவர் இயல்பில் தபௌத்தர் மட்டும் அல்லாது அம்நபத்கருக்கும்
முன்ைாநலநய ஆதி திராவிடர்களுக்காை உரிளமக்குக் குரல் தகாடுத்த
சமூகத்தளலவர். ஒரு ளபசா தமிழன் என்ற தசய்திப் பத்திரிளக மூலம் தன்
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புரட்சிக்கருத்துக்களள தவளிப்படுத்திய நபாராளி. எைநவ, அவருக்குத் தன்
சமூகத்தின் மீதாை இழிவுகளளக் களளய நவண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. எைநவ
தான் ந்தளை வரலாற்றி லிருந்து தபயர்த்துச் சிதம்பரத்நதாடு சிற்றரசாகப்
தபாருத்துகின்றார். பண்டிதர் தரும் ந்தைார் பற்றிய தசய்திகள் தனி ஆய்வுக்கு
உட்படுத்தப்பட நவண்டியளவ. ந்தைார் வரலாற்று மனிதர் என்பதளைக்
கட்டுளரயாளர் தனிக்கட்டுளரயாகச் தசய்திருக்கிறார்.
நகாபால கிருஷ்ண பாரதியாரின் காலம் 1788 முதல் 1881 வளர என்றால்
அநயாத்திதாசப் பண்டிதரின் காலம் 1848 முதல் 1914 வளர ஆகும். சுமார் 33 ஆண்டுகள்
இருவரும் ஒநர சமயத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள்.
பாரதியாரின் கீர்த்தளைகள் சாதி இந்துக்கள் மத்தியில் தபருமளவில் பரவியதால்
ந்தைாளர பண்டிதர் நவறு வடிவத்தில் தகாண்டு தசல்ல விரும்பிைார். காரணம்,
கீர்த்தளையில் பார்ப் பைர்கநள மிக உயர்ந்த சாதியிைர், மற்ளறநயார் யாவரும்
கீழ்ச்சாதியிைர், அதிலும் பளறயர், புளலயர் முதலிநயார் மிகவும் கீழ்ப்பட்ட
சாதியிைர்- என்பது மிக அழுத்தமாகக் கூறப்பட்டுள்ளளத பண்டிதர் ஏற்க வில்ளல.
ஆைால், பளறயர் என்பார் ஆதி தமிழர்கள், பளற என்பது தசால் என்பதால் தசால்
தமாழிளயக் குறிக்கும், இம்தமாழிக்குரியவர்கள் பளறயர்கள், புளலயர்கள் என்பதும்
புலம் என்பதில் லகரம் ஐகாரம் தபற்றுப் புளல எைக் கீழ்ளமக்கு உரியவராய் பின்ைர்
திரிக்கப்பட்டிருக்க நவண்டும்.
பளறயர்களளயும், புளலயர்களளயும் ஆதி திராவிடர் என்று அளழக்க நவண்டும்
என்று அரசு ஆவணங்களில் பதிவு தசய்தவர் பண்டிதர் என்பளத உணர நவண்டும்.
பாரதியாரின் கீர்த்தளைகள் பண்ளணக்காரன் களதப்பாத்திரம் மூலமாக, சாதி
நமலாதிக்கச் சிந்தளை தவளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்
தங்கள் உரிளமகளள இளறஞ்சிதான் தபற நவண்டும். அவர்களின் வாழ்க்ளக நமல்
சாதிக் காரர்கள் விருப்பப்படிநய இருக்க நவண்டும். அப்படிநய ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்
எங்நகனும் அடக்கு முளறக்கு எதிராகக் கலகம் தசய்தால் அந்தக் கலகத்தால்
கிளடக்கும் நியாயமாை உரிளமளயக் கூட நமல் சாதிக்காரர்கள் அவர்களாகநவ
முன்வந்து தபருந் தன்ளமநயாடு தகாடுத்ததாக இருக்க நவண்டுநம தவிர அது
நபாராட்டத்தால் கிளடத்த தவற்றியாக இருக்கக் கூடாது எை மைநிளல நமலிட்டதாக
கீர்த்தளை அளமந்திருப்பதாக பண்டிதர் கருதியிருக்க நவண்டும். எைநவ
கீர்த்தளைகளுக்கு எதிராை கருத்துகளள பண்டிதர் முன்தமாழிவு தசய்திருக் கின்றார்.
பண்டித சாதி தீண்டாளமக்கு எதிராகப் தபரு மளவில் முயன்று தன்
கருத்துக்களள முன்தமாழிந் திருந்தாலும் பாரதியாரின் கீர்த்தளைகள் தமிழ்ச்
சமூகத்திடம் தசன்று நசர்ந்த அளவிற்கு பண்டிதரின் கருத்துக்கள்
தசன்றளடயவில்ளல.
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சமூக உளவியல் என்பது இந்தியாவில் பார்ப் பனிய நமலாதிக்க உணர்நவாடு
கலந்திருக்கின்றது. பார்ப்பனியம் தன்ளை மிக வலுவாகக் கட்டளமத்துக்
தகாண்டதாக விளங்குகின்றது. அதிகார வர்க்கத் நதாடும் ஆதிக்க வர்க்கத்நதாடும்
பின்னிப் பிளணந் துள்ளது. “ஏளழயின் தசால் அம்பலம் ஏறாது” என்பது நபால
தபௌத்த பளறயராை பண்டிதரின் வாதம் தமிழகம் முழுவதும் பரவாமல் நபாைது.
புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கின்றது.

குறிப்புதவி நூல்கள்:
1.
திரு ாளளப்நபாவாதரன்னும் ந்தைார் சரித்திரக் கீர்த்தளைநகாபாலகிருஷ்ண பாரதியார்.
2.
பண்ளடய இந்தியா-டி.டி.நகாசாம்பி
3.
பவுத்தமும் பழந்தமிழ்க் குடிமக்களும் ஓர் ஆய்வு - புலவர் நஜ.ஆைந்தராசன்.
4.
க.அநயாத்திதாசப் பண்டிதர்- தகௌதம்சன்ைா
5.
அம்நபத்கர் சிந்தளைத் ததாகுதி Dr.B.R. அம்நபத்கர்

ன்றி: "உங்கள் நூலகம்," ஆகஸ்ட் - 2013
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23. திருப்புன்கூர்

— மதசமாழி
திருப்புன்கூர் நகாயில் .... இங்கு வரலாற்றில் இருந்த சாதி நபதத்திற்கு
ஆவணப்படுத்தும் வளகயில் சிற்பச் சான்றும் உருவாக்கி ளவத்துள்ளார்கள்.
திரு ாளளப்நபாவார்( ந்தைார்) திருப்புன்கூர் தசன்று சிவளை வழிபட
விரும்பிைாராம், அவர் ன்கு பார்த்து கும்பிடும் வளகயில் ந்திளய விலகி நிற்கச்
தசான்ைாராம் சிவன்.
கவனிக்க, உள்நள வாநயன் என்று சிவன் அவளர அளழக்கவில்ளல, அளழக்க
விரும்பவுமில்ளல.
இளத ....
"சீநரறும் இளசபாடித்
திருத்ததாண்டர் திருவாயில்
ந நரகும் பிடநவண்டும்
எைநிளைந்தார்க் கதுந ர்வார்
காமரறும் எயிற்புன்கூர்க்
கண்ணுதலார் திருமுன்பு
மபாமரற்மற விலங்கஅருள்
புரிந்தருளிப் புலப்படுத்தார்"
என்று தபரியபுராணம் கூறும்.
கருவளறயில் இருந்து
பார்க்கும்தபாழுது நதான்றும் காட்சி
இது, சிவனின் கட்டளளளய ஏற்று
பார்ளவளய மளறக்காமல் தூண்
ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்கும் ந்தி.
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இந்தப் படத்தில் அறிவிப்புப் பலளகளய படிப்பவர் அருகில் நின்று பார்த்தால்
சிவளை ந்தி மளறக்காது. ஆைால் திரு ாளளப் நபாவாருக்நகா அதுவளர தசல்ல
அனுமதியில்ளல.
அவளர உள்நள அளழக்க சிவனுக்கும் மைமில்ளல. அதைால்
'சற்நற விலகி இரும் பிள்ளாய்' என்று ந்திளய கரச் தசான்ைாராம்.
ந்தி விலகியதாம். இன்று,
"நந்தி மாதிரி குறுக்மக நிற்காமத"
என்பது மக்கள் வழக்காற்றில் இடம் தபற்றுவிட்ட ஒரு கூற்று.

இப்தபாழுது படத்தில் நதான்றுவது நபால ததருவில் நின்றவாநற ந்தி
மளறக்காமல் சிவளை வணங்கலாம்.
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இன்று இந்த படத்தில் அர்ச்சகர் (?) இருக்கும் இடத்தில் அவர் மூதாளதயரும்
நின்றிருப்பார். அது பிறப்பு அடிப்பளடயில் உள்ள அனுமதி என்று மக்குத்
ததரிவதால் உறுதியாகச் தசால்லலாம்.
மற்தறாரு பக்கத்தில் உள்ள அம்ளமயாரின் மூதாளதயர்
அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பார்களா? ததரியாது. உறுதியாகச் தசால்ல வழியில்ளல.
இந்த ஆண் தபண் இருவரின் உளடயளமப்பின் அடிப்பளடயில் அவர்களது
மூதாளதயர் பின்ைணி கணிக்கப்படுகிறது.
ஆண்கள் சட்ளடளய நீக்கிவிட்டு நகாயிலுள் நுளழவதன் நதளவ என்ை?
குலத்திற்நகற்ற வளகயில் ஆளட அணிவது, அணியநவண்டும் என்பது, சட்ளட
நபாடக்கூடாது, இரவிக்ளக அணியக்கூடாது என்பததல்லாம் யார் தசான்ைது?
யார் யார் நகாயிலுக்குள் வரநவண்டும் வரக்கூடாது என்று தசான்ைததல்லாம்
யார் தசான்ைது? கடவுள் தசான்ைதா?
அவ்வாறு தசால்லியிருந்தால் வள்ளுவர் நபால ாமும் பாடநவண்டியதுதான்...
தகடுக உலகியற்றியான்.
சமய அடிப்பளடயில் இருந்த சாதிநபதத்ளத ன்றாகநவ
ஆவணப்படுத்தியுள்ளது பாராட்டிற்குரியது.
மைதில் ஒரு குற்றவுணர்நவ இல்லாமல் நபதம் காட்டியுள்ளார்கள் என்பதற்கு
திருப்புன்கூர் ந்தி இன்று சாட்சியாக நிற்கிறது.

படங்கள் உதவி: இளணயம்

ததாடர்பு: நததமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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24. மந்திரம் - ஒரு கபாருள்

ிளக்கம்

— இராம.கி.

இரு தமாழிகளிலும் சிறந்த புலளமதபற்ற சிவாச்சாரியார்களளயும்,
பட்டர்களளயும் ளவணவ ஆச்சாரியார்களளயும் உள்ளடக்கிய ததன்னிந்திய அருச்சகர்
சங்கம் தவளியிட்ட சிவாகம விளக்கவுளர நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக
மந்திரதமன்ற தசால்லுக்கு

சமசுகிரதத்தில் ‘மந்திரம்’ என்னும் தசால் ம ம் + த்திராணம் என்னும் இரு
தசாற்களின் புணர்ச்சியால் ஏற்பட்டதாகும் இச்தசால் வாசகம் வாச்யதமன்று
இரண்டாக விரியும். அதாவது தான் நிளைத்த தபாருளளப் பிறர்க்குத்
ததரிவித்தலும், பிறர் ததரிவித்ததளைத் தாமுள்ளுணர்தலமாகும்
என்று விளக்கம் தசால்லப்பட்டது. படித்து ான் வியந்துநபாநைன். என்
குளறபட்ட தமாழியியலறிவில் புரிந்துதகாண்டபடி, ம ம்+த்ராணம் என்பது
ஒரு ாளும் மந்திரமாகாது. புணர்ச்சியில் அது ம ந்த்ராணம் என்நற திரியும்.
கண்டநமனிக்குச் சங்கத இலக்கணம் இப்படிதயல்லாம் நவளல தசய்யாது.
இதுநபான்ற “தபௌராணிக விளக்கங்களள” ளவத்துப் தபாருள்தகாள்நவாருக்கு
என்ைதசால்ல முடியும்?. நமானியர் வில்லியம்ளசப் பாருங்கள் என்றுமட்டுநம
தசால்லமுடியும். தபௌராணிகர்களளப் பார்த்தால் தடுமாறத்தான் நவண்டும்.
மந்திரத்தின் தாதுவாக ”மந்”ள நய நமானியர் வில்லியம்சு அகரமுதலி தசால்லும்.
அத்தாது, ஆத்மநைபாதத்தில் தசால்லப்பட்டதில், 8.4 ஆம் வளகளயச் நசர்ந்ததாம்.
பாணினியின் தாது பாடப்படி, அது xxx, 9; xxv, 670 எை வளகப்படுத்தப் படும்.
இதன் அடிப்தபாருள் to think, believe, imagine, suppose, conjecture என்பநத. இதன்
அடிவழி வந்த தசாற்கள் பல. ம , ம , ம ஸ், மநு, மநுஷ், மந ா, மந்த்து, மந்த்ர,
மந்த்ரி நபான்றளவயும் பிறவும் ஆகும். இளவதயலாம் ஒழுங்காை சங்கத
இலக்கணவழி வந்த தசாற்கள். ”சூ, மந்திரக்காளி, ஓடிவா, ஓடிவா” என்றபடி,
ம ந்த்ராணம் என்றதசால் மந்த்ரம் ஆகிவிடாது. மந்த்ர என்பதற்கு instrument of thought,
speech, sacred text or speech, a prayer or song of praise என்று தபாருள் தசால்வர். இதன்படி
“சிவசிவ, ஓம் மசிவாய, ஓம் நமா ாராயணா, ஓம் மணிபத்நம ேூம், பல்லாண்டு
பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலநகாடு நூறாயிரம் மல்லாண்ட திண்நதாள்
மணிவண்ணா உன் நசவடி தசவ்வி திருக்காப்பு .......” நபான்று இன்னும் பலவும்
மந்திரங்கநள. அவற்ளறச் தசால்வதில் ஒருவிதமாை எழுச்சி, நிளறவு, அளமதி
நபான்றளவ ஒருவருக்குக் கிளடக்குமாைால் அம் மந்திரங்களுக்குப் பயனுண்டு தான்.
இளவ மைம் ததாடர்பாைளவ.
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மந் எனும் தாதுக்கும் முந்ளதயதாய் முல்*>முன்>மன் எனும் நவளரத் (முன்னுதல் விளைளயத்) தமிழ்ச்தசாற்பிறப்பியல் தசால்லும். (”நவறுபல முன்னிய விரகறி
தபாரு - தபாரு ராற்றுப்பளட 3) கன்ைடத்திலும் இது முந்நு எை அளமயும்.
ஞாவகம் தகாள்ளுங்கள். தமாழியீற்றில் ைகரம் என்பது கரத்தின் நபாலி.
தசால்முடிவில் தவரிந் என்றதசால் தவிர்த்து மற்ற தசாற்களில் ைகரநம ஈற்றாகும்.
தபாதுவாக முன்னுததலன்பது தபாருந்தல் தபாருளளநய உணர்த்தும். மு- வும் நு வும்
பல தசாற்ததாடக்கங்களில் நபாலிகள்.’ மன்>மன்னு, மைம், மைசு, மைைம்,
மன்>மான்>மாந்து, மாந்தன், மந்திரம், மந்திரி என்ற தசாற்களளத் தமிதழன்றுஞ்
தசால்லலாம். மன்னுந் திரம்(>திறம்) தமிழில் மந்திரமாகும். இதற்குச் சங்கதத்ளதத்
துளணக்களழக்கத் நதளவயில்ளல.
அன்றாடம் ாம் காணும் காட்சிகளள, பட்டறிந்தளவகளள, ஏநதாசிலநவாடு
தபாருத்துகிநறாம். அப்தபாருத்தல்கநள ம்மூளளயில் பதிகின்றை. பின்
நிளைவாகின்றை. முன்>நுன்>நின்>நிளை என்பதும் முன்னுதலின் இன்தைாரு
வடிவுதான். இநதநபால் முன்>உன்>உன்னு என்பதும் இன்தைாரு வடிவு.
உல்>உள்>உள்ளம் என்பதும் மைத்தின் இன்தைாரு தசால். உள்>ஒர்>ஓர்>ஓர்தல்=
தபாருந்தல். கருதல், கண்ணுதல் என்ற தசாற்களும் தபாருந்தல் ததாடர்புள்ளளவ
தச>தசத்து>சித்து>சிந்து>சிந்தளை என்பதும் கருதல் ததாடர்பாைது. முன், நிளை,
உன், உள், ஓர், கண், கருது, சித்து என்பவற்றின் அடியிலும் பலநூறு தமிழ்ச்தசாற்கள்
உள்ளை. எல்லாவற்ளறயும் சங்கதப்படுத்திப் பார்ப்பது ம்ளம அடிளமத்தைத்திற்நக
இட்டுச்தசல்லும். வழக்கம்நபால் ஒரு சிலர் எதுமுந்தி என்பதில் குடுமிப் பிடிச்
சண்ளடயும் நபாடலாம். அது நவறு களத.
நிளறதமாழி மாந்தர் ஆளணயிற் கிளந்த
மளறதமாழி தாநை மந்திரம் என்ப
என்று வளரயளற தருவார் ததால்காப்பியர் (தசய்யுளியல் 178). இளதவிடச்
சிறப்பாை நவறு வளரயளறளய மந்திரத்திற்கு ான் கண்நடனில்ளல. நமநலதசான்ை
“சிவசிவ, ஓம் மசிவாய, ஓம் நமா தமிழ் ாராயணா, ஓம் மணிபத்நம ேூம்,
பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலநகாடு நூறாயிரம் மல்லாண்ட
திண்நதாள் மணிவண்ணா உன் நசவடி தசவ்வி திருக்காப்பு .......” என்பை
தவல்லாமும் நிளறதமாழி மாந்தரின் ஆளணயில் கிளந்தளவநய. மந்திரம் என்பது
வாய்தமாழி எைவுஞ் தசால்லப்படும். திருமூலர் அருளிய திருமந்திரமும்,
ம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்தமாழியுங் கூட மந்திரவளகளயச் நசர்ந்தளவ தான்.
வாய்தமாழி என்பளதச் சிவவாக்கியர் த ற்றிப்தபாட்டில் அடித்ததுநபால் ஒரு
பாட்டில் தசால்லுவார்:

ட்டகல்ளலத் ததய்வதமன்று ாலுபுட்பம் சாத்திநய
சுற்றிவந்து முணமுணன்று தசால்லுமந்திரம் ஏதடா?
ட்டகல்லும் நபசுநமா? ாதனுள்ளி ருக்ளகயில்
சுட்டசட்டி சட்டுவம் கறிச்சுளவ அறியுநமா?
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முள்ளுதல்> தமாள்ளுதல் என்பது வாய்க்குள் ாளவ உருட்டி ஒலிஎழுப்புவது.
தமாள்>தமாழு>தமாழி என்பதும் அநத தபாருள்தான். முள்>முழங்கு = சத்தமாய்
ஒலிதயழுப்புவது. முள்>முழு<முணு> முணுமுணுப்பு= காதில்நகட்காத அளவிற்கு
தமன்குரலில் தசால்வது., பலரும் மந்திரம் தசால்லும்நபாது சத்தமிட்டுச் தசால்ல
மாட்டார். முணுமுணுத்நத தசால்வார். மந்திரம் என்றால் என்ைதவன்று புரியச்
சிவவாக்கியரின் நமலுள்ள வாக்கும் நதளவதான்.

ததாடர்பு:
இராம.கி. (iraamaki@bsnl.in)
http://valavu.blogspot.com
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25. நார்த்தமலை - கபயர்

ிளக்கம்

— நூ.த.மலாகசுந்தரம்
ார்த்தமளல ார்த்தம்புல் வளரும் மளல. ாரத்ளதப்புல் வளரும் இடம்
ஆதலால் ார்த்தமளல எைப் தபயரிட்டைர். தமிழ் மக்கள் எப்நபாதும் இயற்ளகளய
ஒட்டிநய வாழ்பவர்கள் ஆதலால் ஓர் திளண எைக் தகாண்டு தபயரிடுவர்.

ரந்தம் ஓர் றுமணப்தபாருள். ரந்தம் என்றால் ாரத்ளத (683 திவாகரம்) .
ாம் ஊறுகாய்க்கு ார்த்தங்காய் பயன்தகாள்கிநறாம். ரந்தம் ஓர் ல்மணம் மிக்கு
ாறும் புல்லாகும்; எலுமிச்ளச வாசளை வீசும். ஆங்கிலத்தில் தலமன்கிராசு
என்பார்கள் (https://en.wikipedia.org/wiki/Cymbopogon_citratus).
நார்த்தம்புல்:
ரந்தம் உலக றுமணப்தபாருள் வாணிப நிரலில் தபரும்பங்கு
வகிக்கின்றளமளய ாம் உணர நவண்டும். தமிழகத்தில் பரவலாக
தமாட்ளடக்குன்றுகள் பாளறகள் உள்ள இடங்களில் இப்புல்ளல இயற்ளகயாகக்
காணலாம். பாளறகளின் இடுக்குகளில் குத்துக்குத்தாக வளரும். ஓசூர், நவலூர்,
நவட்டவலம், திண்டுக்கல் நபான்ற பாளறக்குன்றுகள் உள்ள இடங்களில் மிக்கு
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காண்பது தான் இப்புல்வளக. ந ரடியாகக் கண்டும் உள்நளன். ான் எப்நபாதும்
இதளைக்கண்டவுடன் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வியப்பூட்டுவதற்கு இது
புல்தாநை எப்படி மணக்கின்றது எைக் கசக்கி முகர்ந்து பாருங்கள் எைக் காட்டுவது
வழக்கம். தஞ்ளசயில் டந்த கல்தவட்டு பயிற்சிப்பட்டளறயில், பூலாங்குறிச்சி,
திருமயம், சித்தன்ைவாசல் முதலியளவ தசன்றநபாதும் இதளை சித்தன்ைவாசலில்
கண்டவுடன் பலருக்கும் காட்டிநைன். விவசாய மக்கள்/பல்களலக்கழகங்களும்
அவ்வப்நபாது ஓர் பணப்பயிராக வளர்க்க விளம்பரம் தசய்துள்ளைர்.

இஃது சங்க நூல்களில் மிக்கு பரவலாக நபசப்படும் தபாருளாவதும் காண்க.
இந்தப் புல்லிளை நமய்ந்த கவரிமாளைக் காட்டும் புறம் 136 வரியிளைக் காண்க.
மற்ற 17 வரிகளிலும் ரந்தம் றுமணப் தபாருள்களுடன் தனித்நதா உடநைா வருவது
காணலாம். இதளை மக்கள் முதல் அரசர் வளர ஓர் றுமணப் தபாருளாகநவ
பயன்தகாண்டுள்ளளம காண்க.
நரந்தம் ாகம் ள்ளிருள் ாறி - 94 குறிஞ்சிப்பாட்டு
நரந்த மளரப்ப றுஞ்சாந்து மறுக - 553 மதுளரக் காஞ்சி
ளறயும் நரந்தமும் அகிலும் மாரமும - 237 தபாரு ர் ஆற்றுப்பளட
நரந்த றும்பூ ாள்மலர் உதிர - 141 அக ானுறு
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நரந்தம் ாறும் குளவஇருங் கூந்தல் - 266 அக ானுறு
நரந்த றும்புல் நமய்ந்த கவரி - 132 புற ானூறு
நரந்தம் ாறும் தன் ளகயால் - 236 புற ானூறு
நரந்தப் பல்காழ்க் நகாளத சுற்றிய - 302 புற ானூறு
நரந்தம் ாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது - 54 கலித்ததாளக
நரந்த ாறுங் குளவயிருங் கூந்தல் - 52 குறுந்ததாளக
ளி இருஞ் நசாளல நரந்தம் தாஅய் - 7 பரிபாடல் ளவளய
நரந்த று மலர் ன்கு அளிக்கும்நம - 16 பரிபாடல் ளவளய
பரந்திலங் கருவிதயாடு நரந்தம் - 11 பதிற்றுபத்து
ாகம் ாறு நரந்தம் நிரந்தை - 12 நவட்டுவ வரி, உளரப்பாட்டுமளட, சிலப்பதிகாரம்
புகார்க் காண்டம்
நரந்தமும் ாகமும் பரந்து அலர்- மலர்வைம் புக்க காளத, மணிநமகளல
நரந்தம் என்பது ாரத்ளத ாறும் - சூடாமணி நிகண்டு
ாளிநகரஞ் தசருந்தி றுமலர் நரந்தம் - 12.78
ாகம் சூதம் வகுளம் சரளம்சூழ் ாளிநகரம் இலவங்கம் நரந்தம் - 12.239

ததாடர்பு: மயிளல நூ த நலா சு / நூ.த.நலாக சுந்தரம் (selvindls61@gmail.com)
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26. இலெயாய், இலெ தரும் கபாருளாய் ...

— மதசமாழி
தமாழியின் தசாற்களால் இருதபாருள்பட தசால்லி தமாழி யம் கூட்டுவது
நபால, இளசயின் சுவரங்களால் இருதபாருள்பட தசால்லி இளச யம் கூட்டுவதும்
உண்டு. இதற்கு தமாழியறிவும் இளசயறிவும் நதளவ.
சமாழியின் ச ாற்களால் இருசபாருள்பட ச ால்லி சமாழிநயம் கூட்டுவது:
ஒரு பாடலில் ஒரு தசால்நலா, தசாற்தறாடநரா இரு தபாருள் பட வருவது
இரட்டுறதமாழிதல் அணி எைப்படும். இரட்டுற தமாழிதல் (சிநலளட); இரண்டு +உற
+தமாழிதல் = இரட்டுற தமாழிதல், அதாவது இரண்டு தபாருள்படப்பாடுவது.
நீ வரநவண்டும் ஏன் வரவில்ளல
ான் வரலாமா ஒருக்காலும் இல்ளல
ஒருகாலும் இல்ளல ... ஒருக்காலும் இல்ளல
(- கண்ணதாசன்)
என்று ஒரு காலிழந்து ஊைமுற்ற தபண் தன்ளைக் காணவராத காதலனிடம் தான்
அவளைத் நதடிச் தசல்லமுடியாத தைது நிளலளமளய விளக்குவாள். ஆளணத்
நதடிச் தசல்ல அவள் தபண்ளம இடம் தகாடுக்கவில்ளல, அதைால் அது ஒருக்காலும்
டவாது. நமலும், அவள் ஒரு கால் இழந்தவள் என்பதால் அவளால் நிளைத்தாலும்
முடியாது. ஒருக்கால் என்பளத ளவத்து இதுநபால யமுள்ள வளகயில் எத்தளைப்
நபரால் பாடல் தர இயலும்.
மற்தறான்று பலரும் அறிந்தது.
எைக்கு "மதம்" பிடிக்கவில்ளல .. எைக்கு "மதம்" பிடிக்கவில்ளல ...
என்று இருதபாருள்பட (சமயம்/ தவறி) தசால்வது தமாழி யத்துடன் அளமகிறது.

இம யின் சுவரங்களால் இருசபாருள்பட ச ால்லி இம நயம் கூட்டுவது:
அவ்வாநற, இளசயில் சுவரங்கள் வழி தமாழித்திறளமளயக் ளகயாளுவதும்
உண்டு, அது ஸ்வராட்சரம் எைப்படும்.
ஸ்வரம் + அைரம் = ஸ்வராைரம் / ‘ஸ்வராட்சரம் (swaraksharam)’
ஸ்வரம் = ச ரி க ம ப த நி என்ற இளசயின் அடிப்பளடயாை ஏழு சுவரங்கள்
அைரம் = எழுத்து (எ.கா.: அைர அப்யாசம் – எழுத்துப் பயிற்சி; பஞ்சாைரம் - ம சி
வா ய என்னும் ஐந்து எழுத்தாை பஞ்சாட்சரம்)
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இளசயின் சுவரங்களளநய தமாழியின் எழுத்துக்கள் நபால பாவித்து, அந்த
எழுத்துக்களள இளணத்து ஒரு தபாருளுள்ள தசால்லும் வருவது நபால அளமப்பது.
'ச' என்ற சுவரத்ளதயும், 'ரி' என்ற சுவரத்ளதயும் ஒரு பண்ணில் இளணத்து 'சரி'
என்று சுவரங்களாகவும் பாடுவதும், அநத ந ரத்தில் அவ்வாநற 'சரி' என்று
ஒப்புக்தகாள்ளும் தபாருளிலும் குறிப்பது. பாடலின் வரி சாகித்தியம் என்று
தசால்லப்படும்.
இங்கு ச என்பதும் ரி என்பதும் இளசயின் சுவரமாகவும் இருக்கிறது அவ்வாநற
தமாழியின் எழுத்தாகவும் அளமகிறது, அதைால் தபாருள் தகாண்ட தசய்தியாக
மாறுகிறது. சுருக்கமாக, வரியின் அைரமும் அது இளசக்கப்படும் ஸ்வரமும் ஒன்றாக
அளமவது ஸ்வராைரம். ஆகநவ 'சரி' என்பது பாடலில் ஸ்வராைரம் என்ற
தகுதிளயப் தபறுகிறது.
இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அளமயும் பாடல் அகத்தியர் படத்தில்
'தவன்றிடுநவன் உன்ளை தவன்றிடுநவன்' என்று இராவணனுக்கும் அகத்தியருக்கும்
இளடயில் டக்கும் ஒரு நபாட்டிப்பாடலின் இறுதியில் வருகிறது
(https://www.youtube.com/watch?v=z5wZVG_oJiI&feature=youtu.be&t=352)
பாடலில் சுவரங்கள் பாடும் இறுதிப் பகுதியில், பாடும் சுவரவரிளசயின் இறுதியில்
வரும் சுவரங்கள் ஒரு தபாருளளக் குறிப்பதாக அளமயும்.
இராவணன்: ........................... சமமா (அகத்தியநர நீ எைக்கு சமமா?)
அகத்தியர்: ........................... சமமா நீ சமமா (இராவணநை சமமா நீ எைக்கு சமமா?)
இராவணன்: ........................... நீ சரிசமமா (நீ எைக்கு சரி சமமா?)
அகத்தியர்: ........................... நிதாநி மதமா நீ சதமா (நிதாைம் நதளவ, உைக்கு மதமா? நீ
நிளலயா?)
இராவணன்: ........................... மநிதா நீ பாதக மநிதா (மனிதநை நீ பாதகம் தசய்யும்
மனிதன்)
அகத்தியர்: ........................... பரிகாசமா சாகசமா (என்ளை பரிகாசம் தசய்கிறாயா?
சாகசம் தசய்கிறாயா?)
இங்கு நமநல கூறப்படும் இளசயின் சுவரங்கள் அதன் குறிப்பிட்ட இளசநிளலளயத்
தாண்டி தமாழியின் எழுத்தாக மாறி ஒரு தபாருளளக் குறிப்பதால் இளவ ஸ்வராைரம்
ஆகிறது.
நமலும் இது நபான்ற சில திளரயிளசப் பாடல்களிலும் வரும், மற்தறான்று...
நீநய உைக்கு என்றும் நிகராைவன் (பநல பாண்டியா - https://youtu.be/b3ku7VgUi30?t=292)
மா... மா.... (என்ற சுவரங்கள் இளணந்து 'மாமா' என்ற உறளவக் குறிக்கும்)
ப நி மா மா (பணிந்து நபா மாமாநவ என்ற தபாருள்)
நீ மாமா (நீ மாமன் என்ற தபாருள்)
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சரி = சரி
மநிதா = மனிதா
மாமா = மாமன்
சநி = சனியன்
மகா = மகா(தபரிய)
கநி = கனி
என்பது நபான்று இளசயின் சுவரங்களள தபாருள் தபாதிந்த எழுத்துக்கள் தகாண்ட
தசாற்களாக ஸ்வராைரம் என்ற வளகயில் மாற்றலாம். இளச விற்பன்ைரின்
கற்பளைக்கு எல்ளல இல்ளல.

ததாடர்பு: நததமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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27. தமிழ் நிறங்கள்

— தாமமரச்ச ல்வன்

தமிழில் நிறங்கள் எளவதயளவ?
இங்கு கீநழ ான் அடுக்கியிருக்கும்
நிறங்களுடன் சிபநீ (சிவப்பு-பச்ளசநீலம் நசர்வு) மதிப்பும்
ததரிவித்துள்நளன். இதில்
சிவப்பு/பச்ளச/நீலம் ஒவ்தவான்றும் 0 255 என்ற மதிப்பு வளரயளறயில்
குறிப்பிட்டுள்நளன். ாம் அன்றாடம்
பயன்படுத்தும் சில நிற வளககளள
இங்கு அடுக்கியுள்நளன். இவற்றுள் பல
நிறங்களுக்கு நவறுபல சிபநீ
மதிப்புகளும் இருக்கக்கூடும் என்றாலும்
இங்கு தகாடுக்கப்பட்ட சிபநீ
மதிப்புக்கள் சராசரியாை /
கிட்டத்தட்டமாை மதிப்புக்கநள.
இங்கு தகாடுக்கப்பட்டுள்ளளவ நபாக தமிழர்கள் பன்தைடுங்காலமாகப்
பயன்படுத்தும் நவறு நிறப்தபயர்கள் என்தைன்ை? உங்கள் எண்ணங்களுக்கு எட்டிய
நிறப்தபயர்களள இங்கு பகிர்ந்திடுமாறு நவண்டிக்தகாள்கிநறன். அவற்றிற்கு சிபநீ
மதிப்பும் ததரிந்தால் அளித்திடுங்கள்.

நிறமின்மம:கறுப்பு - கார் - கரி - கருளம (0, 0, 0)
ஓர்நிறம்:1) கடற்பளடநீலம் (0, 0, 127)
2) நீலம் (0, 0, 255)
3) பச்ளச - பசுளம (0, 127, 0)
4) தவளிர்பச்ளச (0, 255, 0)
5) அரக்கு (127, 0, 0)
6) சிவப்பு - தசம்ளம (255, 0, 0)
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ஈர்நிறக்கலமவ:1) இளமயில்நீலம் (0, 127, 127)
2) இளநீலம் (0, 127, 255)
3) தவளிர்பச்ளச (0, 255, 127)
4) மயில்நீலம் (0, 255, 255)
5) அவுரி(ளவலட்) (63, 0, 255)
6) தசவ்வூதா - கத்தரிப்பூ(பர்பிள்) (127, 0, 127)
7) ஊதா (127, 0, 255)
8) வாடாமல்லி (200, 0, 200)
9) நராசா (255, 0, 127)
10) தசந்நீலம் (255, 0, 255)
11) தகாக்நகா (123, 63, 0)
12) பழுப்பு (127, 63, 0)
13) இடளல(ஆலிவ்) (127, 127, 0)
14) கிளிப்பச்ளச (127, 255, 0)
15) எலுமிச்ளச (192, 255, 0)
16) தசம்மஞ்சள் - இனிமிச்ளச(ஆரஞ்சு) (255, 127, 0)
17) மா (255, 200, 0)
18) தபான் (255, 215, 0)
19) மஞ்சள் (255, 255, 0)
மூநிறக்கலமவ:1) குங்குமப்பூ (103, 38, 6)
2) மூக்குப்தபாடி (109, 88, 67)
3) காப்பிப்தபாடி (111, 78, 55)
4) சிநலட் (112, 128, 144)
5) சாம்பல் (127, 127, 127)
6) குறிஞ்சி (173, 149, 223)
7) மருதாணி (175, 127, 41)
8) மரூண் (176, 48, 96)
9) தவண்சாம்பல் (190, 190, 190)
10) கடல்நீலம் (128, 255, 212)
11) வான்நீலம் (135, 206, 235)
12) தசம்பு (184, 115, 51)
13) காக்கி (189, 183, 107)
14) கத்தரிநீலம் (204, 204, 255)
15) தசம்மண் (205, 92, 92)
16) தவண்கலம் (205, 127, 50)
17) இலவங்கப்பட்ளட (210, 105, 30)
18) சுட்டமண் (226, 114, 91)
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19) குங்குமச்சிவப்பு (227, 66, 52)
20) இளவூதா(லாதவண்டர்) (230, 230, 250)
21) தவளிர்காக்கி (240, 230, 140)
22) பனிநீலம் (240, 248, 255)
23) காவி (244, 196, 48)
24) நகாதுளம (245, 222, 179)
25) தக்காளி (255, 99, 71)
26) பவழம் (255, 127, 80)
27) ஒண்ணிளஞ்சிவப்பு (பிங்க்) (255, 20, 147)
28) இளஞ்சிவப்பு(பிங்க்) (255, 192, 203)
29) தயிர்தவள்ளள (255, 253, 208)
30) பனிதவள்ளள (255, 250, 250)
31) தந்ததவள்ளள (255, 255, 240)
32) தவள்ளள - தவளுப்பு - தவண்ளம (255, 255, 255)
பல நிறங்கள் தகாண்ட பூக்களுக்கும் காய்கனிகளுக்கும் பட்ளட மற்றும்
நவர்களுக்கும் உண்டாை தமிழ்ப்தபயர்களளயும் பயன்படுத்தலாம். இச்சிறப்பு
நிறங்களுக்காை தபயர்கள் நவறு தமாழிகளில் இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
காட்டாக:
1) குறிஞ்சியூதா
2) எருக்கூதா
3) கருவிளளயூதா
4) காந்தள்தசம்ளம
5) காயாநீலம்
6) ாகலிங்கசிவப்பு
7) மருதச்சிவப்பு
8) பலாசம்தசம்மஞ்சள்
9) சண்பகமஞ்சள்

189

28. கலைச்கொல்ைாக்க உத்திகள்

— திருத்தம் சபான். ரவணன்
1.

ங்கச்ச ால் உத்தி:
களலச்தசால் என்பது தசாற்தசறிவும் தபாருட்தசறிவும் தகாண்டதாக இருத்தநல
முதல் விதி என்பதால் சங்க இலக்கியச் தசாற்களள அடிப்பளடயாகக் தகாண்டு
களலச்தசாற்களளப் பளடக்கலாம். இதன்மூலம் தற்நபாது வழக்கில் இல்லாத
சங்ககாலத் தமிழ்ச் தசாற்கள் அழிந்துநபாகாமல் மீண்டும் மக்கள் வழக்கிற்கு வரும்.
சான்றாக, WATCH TOWER, SLAUGHTER HOUSE ஆகிய தசாற்களுக்குப் புதிய
தபயர்களளப் பளடக்காமல், அநத தபாருளளத் தருகின்ற இதணம், நூழில் நபான்ற
சங்கச் தசாற்களளப் புழக்கத்திற்குக் தகாண்டுவரலாம்.
2. ஒருசபாருட் பன்சமாழி உத்தி:
களலச்தசாற்களளப் பளடக்கும்நபாது அவற்றில் உள்ள எழுத்துக்களின்
எண்ணிக்ளக ஐந்துக்கு மிகாமல் இருப்பது சிறப்பாைது. காரணம், நீண்ட தசாற்களளப்
பயன்படுத்துவதற்கு மக்கள் தயக்கம் காட்டுவர். சுருக்கமாை களலச்தசால் அளமக்கப்
தபரிதும் உதவுவது ஒருதபாருட் பன்தமாழிகள் ஆகும். சான்றாக, அறிவு என்னும்
தபாருளளக் குறிப்பதற்கு மதி, மருங்கு, புலளம, காட்சி, நூல் நபான்ற பல தசாற்கள்
உண்டு. இந்த அடிப்பளடயில், ARTIFICIAL INTELLIGENCE என்னும் தசால்லுக்குச்
தசயற்ளக நுண்ணறிவு என்நறா தசயற்ளக அறிவு என்நறா நீளமாை தசாற்களளப்
பளடக்காமல் சுருக்கமாக, தசய்மதி என்று களலச்தசால் பளடக்கலாம்.
3. தமலக்கூட்டு உத்தி:
தகுதியாை சுருக்கமாை களலச்தசாற்களள அளமக்க இயலாதநபாது,
தளலக்கூட்டு ( ACRONYM ) முளறப்படிக் களலச்தசாற்களளப் பளடக்கலாம், சான்றாக,
AIR CONDITIONER என்பதற்குக் குளிர் காற்றுப் தபட்டி என்பளதப் நபால நீளமாை
தபயர் ளவக்காமல் தபனி என்று சுருக்கமாகப் தபயர் ளவக்கலாம். தபனி என்பது
‘தண் பத நிறுவி’ என்ற தபயரின் முதல் (தளல) எழுத்துக்களளக் கூட்டிப்
தபறப்பட்டதாகும். இநதமுளறப்படி, AIR COOLER க்குப் புபனி (புைல் பத நிறுவி)
என்று அளமக்கலாம்.
4. மூலச்ச ால் உத்தி:
ஒரு ஆங்கிலச்தசால்லுக்குத் தமிழில் களலச்தசால் அளமக்கும்நபாது அந்த
ஆங்கிலச் தசால்லுடன் ததாடர்புளடய பிற ஆங்கில தசாற்களுக்கும் தமிழ்
மூலச்தசால்ளல ஒட்டிைாற்நபால களலச்தசாற்களளப் பளடக்கமுடியுமா என்று
பார்க்கநவண்டும். சான்றாக, AMPLIFIER என்னும் தசால்லுக்கு ஒலிதபருக்கி என்று
தபயர் ளவத்தால், AMPLE, AMPLIFY, AMPLIFICATION ஆகிய தசாற்களுக்கு ஒலிதபருக்கி
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என்னும் தசால்லின் அடிப்பளடயில் களலச்தசால் பளடக்க இயலாது. நமலும்
AMPLIFY என்பது ஒலியுடன் மட்டும் ததாடர்புளடயதன்று. எைநவ, இவற்றிற்குக்
கீழ்க்காணும் மூலச்தசால் முளறப்படிக் களலச்தசால் பளடக்கலாம்.
மூலச்தசால்:
AMPLE = மலிர்
AMPLIFY = மலிர்த்து
AMPLIFICATION = மலிர்ப்பு
AMPLIFIER = மலிர்த்தி / மலித்தி
AMPLIFIED = மலிர்த்திய
5. கிமளப்சபயர் உத்தி:
ஒநர தபாருளளக் குறிக்கும் பல்நவறு ஆங்கிலக் கிளளப் தபயர்களுக்கு ஒநர
தபாருளளக் குறிக்கும் பல்நவறு தமிழ்க் கிளளப்தபயர்களள இடமறிந்து
களலச்தசால்லாகப் பளடக்கலாம். சான்றாக,
SKIN = உரி
LEATHER = நதால்
HIDE = தசாலி
DERMIS = அதள்
EPIDERMIS = மீயதள்
HYPODERMIS = கீழதள்
6. வமகப்சபயர் உத்தி:
நமற்கண்டளதப் நபால, ஒநர வளகயிளைச் நசர்ந்த பல தபாருட்களுக்குத்
தமிழில் இளணயாை தபயர்கள் இல்லாதநபாது புதிய தபயர்களள மிகச்சிறிய
நவறுபாட்டுடன் கூட்டாகச் சளமக்கலாம். சான்றாக,
VIDEO = நுது
CINEMA = இனுது (இன் + நுது)
BIOSCOPE = காணுது (காண் + நுது)
7. புத்தாக்க உத்தி:
வழக்கில் இல்லாத சங்கத் தமிழ்ப் தபயர்ச்தசாற்களின் ஈற்றில் சிறிய
மாற்றங்களள உண்டாக்கிப் பல விளை மற்றும் தபயர்ச்தசாற்களளப் புதிதாக
உருவாக்கிப் பயன்படுத்தலாம். சான்றாக, உலளவ என்பது காற்ளறக் குறிக்கும்
தசால்லாக இருக்கும்நிளலயில், இதிலிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு புதிய விளை /
தபயர்ச்தசாற்களளப் பளடக்கலாம்.
AIR = உலளவ
AERO = உல
AERATE = உலப்பு
AERATION = உலப்பம்
AERATOR = உலப்பர்
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AERATED WATER = உலப்பறல்
8. உருசவாப்பு உத்தி:
சில ஆங்கிலச் தசாற்களுக்குத் தமிழில் களலச்தசால் பளடக்கும்நபாது
உருதவாப்பு முளறயிளைப் பயன்படுத்தலாம். சான்றாக, உருவ / வடிவ ஒப்புளமயின்
அடிப்பளடயில் கீழ்க்காணும் தசாற்களளப் பளடக்கலாம்.
GEAR (NOUN) = துத்தி (காய்) >>> GEAR (VERB) = துத்து
NUCLEUS = தபாகுட்டு >>> NUCLEAR = தபாகுட்ட, NUCLEON = தபாகுடி
9. விமையுவமம உத்தி:
சில ஆங்கிலச் தசாற்களுக்குத் தமிழில் களலச்தசால் பளடக்கும்நபாது தசயல் /
விளையுவளம முளறயிளையும் பயன்படுத்தலாம். சான்றாக, வயலில் நுகம்தகாண்டு
கீழ்நமலாக உழுகின்ற தசயளலக் கீழ்க்காணும் வளகயில் ஒப்பிட்டுக்
களலச்தசாற்களளப் பளடக்கலாம்.
GRAPH (VERB) = நுகு
GRAPH (NOUN) = நுகி
GRAPHY = நுகுதி
GRAPHER = நுகுதர்
GRAPHICS = நுகியம்
GRAPHOLOGY = நுகியல்
10. பண்புவமம உத்தி:
சில ஆங்கிலச் தசாற்களுக்குத் தமிழில் களலச்தசால் பளடக்கும்நபாது
பண்புவளம முளறயிளையும் பயன்படுத்தலாம். ஒரு பண்பிளைக் தகாண்ட ஒரு
தபாருளின் தபயளர அநத பண்ளபக் தகாண்ட இன்தைாரு தபாருளுக்குப் தபயராக
அளமக்கலாம். சான்றாக,
PHOTON = புகர்
PHOTONICS = புகரியம்
PHOTO = புகரி
11. சதாழிலமடவு உத்தி:
பல பயன்பாட்டுப் தபாருட்களுக்காை தபயர்களள அவற்றின் பயன்பாடு
அல்லது ததாழிலின் அடிப்பளடயில் ளவக்கும்நபாது, அதன் நீளம் மிகாதவண்ணம்
கீழ்க்காணுமாறு அளமக்கலாம். சான்றாக,
SCAN = நதாயல்
XEROX = சாயல்
FAX = ஓச்சல்
PRINT = தபாரு ல்
PIZZA = மிசி (மிளசதல்)
BURGER = கதூ (கதுவுதல்)
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12. துமற ார் உத்தி:
இதுவளர நமநல கண்டளவ அளைத்துத் துளறகளுக்கும் தபாதுவாை உத்திகள்
ஆகும். இளவதவிர, ஒவ்தவாரு துளறக்கும் துளறசார்ந்த சிறப்பு உத்திகளும் உண்டு.
அளவ தனித்தனிநய வடிவளமக்கப் படநவண்டும். சான்றாக, நவதியியல்
துளறக்காை உத்திகள் சில கீநழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளை.
CARBON = கரி
CARBONACEOUS = கரிச
CARBONIC = கரிம
CARBO = கார்
OXYGEN = உயிர்வளி
OXY / OXYL = உய் / உஞ்ச்
OXIDE = உஞ்ளச
HYDROGEN = உளறவளி
HYDRO = உறு
HYDRIDE = உறடு
HYDRATE = உநறடு

ததாடர்பு: திருத்தம் தபான். சரவணன்
vaendhan@gmail.com
http://thiruththam.blogspot.com/
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29. காதல் ...

— கவின்சமாழிவர்மன்
உலகத்தில் எல்லா உயிர்களிடத்தும் காதல் இருக்கிறது. பூமி முதலாை நகாள்கள்
சூரியளைச் சுற்றுவதும் காதல்தான். தாமளர, சூரியகாந்தி நபான்றளவ
சூரியளைக்கண்டு மலர்வதும், மல்லிளக,முல்ளல நபான்றளவ தவண்ணிலளவக்
கண்டு மலர்வதும், ததன்றலின் தீண்டலில் கார்முகில் தபாழிவதும், திங்களின்
வரவில் தசங்கதிர் மளறவதும் காதநல. விலங்கிைத்தும் காதல் உண்டு. தன் இைத்து
உயிர்களுக்குப் பிறவற்றால் தீங்குந ர துடிக்கும் பறளவகளும் விலங்குகளும். தன்
இளணளயப் பிரிந்துவிட்டால் உணவின்றி சாகும் உயிர்களும் உண்டு.
காதல் யாருக்கும் யாவற்றுக்கும் தசால்லி வருவதில்ளல, தசான்ைாலும்
நபாவதில்ளல. இவர்மீதுதான் இப்நபாதுதான் வரநவண்டும் என்பதில்ளல. எந்த
வயதிலும் வரலாம். யார்மீதும் வரலாம். காதல் கண்ணுக்குத் ததரிவதில்ளல.
காற்ளறப்நபாலத் நதகம் தீண்டுவதும் இல்ளல. வாைவில் நபால வண்ணம்
நிளறந்ததும் இல்ளல. நிறமற்று,உருவற்று உணர்வுள்ள ஒன்றுதான் காதல்.
ஆதலால் கடவுள் எைச் ச ால்லலாமா? ஆம்.ச ால்லலாம்.
கடவுளளப் நபாலத்தான் காதலும். தவகுவாக சிலிர்க்க ளவக்கும், சிரிக்க
ளவக்கும், சிறக்க ளவக்கும். ஏன் இறக்கவும் ளவக்கும். தபற்ற தாய்க்காகநவா உடன்
பிறந்த பிறப்புக்காகநவா யாரும் உயிர் விடுவதில்ளல. தபற்நறார்நமல் அன்பு
தன்ளை ஈன்றதால். பிள்ளளகள்நமல் அன்பு தன்ைால் ஈன்றதால். உடன்பிறந்ததால்
சநகாதர அன்பு.
முன்பின் பார்த்தறியாது, முழுவதும் நகட்டறியாது, கண்நணாடுகண்நபசி
கலந்துவிட்ட த ாடிப்தபாழுதில் உன்நைாடுதான் வாழ்தவைக்கு என்று உயிநராடு
பிளணவதுதான் காதல்.
நவறு எந்த உயிர்களிலும் இல்ளல இதுநபான்ற ஒரு உணர்வு. உண்ளம காதலில்
தைது இளண தன்ளை விட்டுச்தசன்றாலும், தன்ளைநய தவறுத்தாலும், தான் ந சித்த
இதயத்தால் தைக்கு நவதளை அவமாைம் ஏன் உயிநர நபாகும் நிளல வந்தாலும், தன்
காதலுக்காக அளைத்ளதயும் மகிழ்நவாடு ஏற்கும் ஒரு உயிர்தான் மானுடப்பிறப்பு.
இந்தக் காதல் நிளறய நபளர சாதிக்க ளவத்திருக்கிறது.
இந்தக் காதல் நிளறய நபளர நசாதிக்கச் தசய்கிறது.
இந்தக் காதல் நிளறய நபளர சிரிக்கவும் அழவும் ளவத்திருக்கிறது.
காதலிக்காகவும் காதலனுக்காவும் உயிர்பிரிந்தவர்கள் ஏராளம் ஏராளம்.
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இநத காதலுக்காக தகாளல தசய்தவர்களும் உண்டு. மிருகத்ளத
மனிதமாக்குவதும் மனிதத்ளத இளறவைாக்குவதும் இந்தக் காதல்தான். இநதக்
காதல்தான் ஒருவளைப் ளபத்தியமாகவும் அறிவாளியாகவும் மாற்றுகிறது.
காதலின் சுகமாைது காதளல தவன்றவர்களுக்கு தபரும்பாலும் ததரிவதில்ளல.
காதல் முடிந்து கல்யாணமாைபிறகு அவர்கள் காதளல தகான்றுவிட்டு கணவன்
மளைவியாக மட்டுநம வாழ்கின்றைர்.
காதலில் நதாற்றவர்கள் தபரும்பாலும் காதலுக்காகநவ நிளைந்து உருகி மருகி அழுது
புலம்பி இறுதியில் இறந்தும் நபாகின்றைர். இங்நக மரிப்பது உடல் மட்டுந்தான்.
காதல் வாழ்ந்து தகாண்டுதான் இருக்கிறது. யாளரயும் தபாய்யாக ந சிக்காதீர்.
யாருளடய உணர்வுகளளயும் குத்திக் கிழிக்காதீர். உணர்ளவக் தகால்வதும் ஒரு
தகாளலநய. இவர்கள் தண்டளையில்லா மளறமுக தகாளலகாரர்கள். இவர்களில்
காதல் என்ற தபயரில் ஏமாற்றுபவர்களும்,காதலித்து ஏமாற்றுபவர்களும் அடக்கம்.
ந சிப்பதிலும் ந சிக்கப்படுவதிலும் ஒரு உயர்ந்த சுகம் இருக்கத்தான்
தசய்கிறது. இளத எவ்வளவு விளல தகாடுப்பினும் வாங்க இயலுவதில்ளல. எந்தக்
களடயிலும் கிளடப்பதில்ளல. உண்ளமயாை அன்பு உலகம் உள்ளளவும்
அழிவதில்ளல. ஆதலால் காதல் ச ய்வீர்...
உன்மீது ான்
தகாண்ட ந சம்
உலகிநல இல்லாத
மகரந்த வாசம்
காற்நறாடும் மளழநயாடும்
களரந்திடா பாசம்
கடளலயும் வாளையும்
தாண்டிநய வீசும்,
விண்நணாடும் முகிநலாடும்
உன்னுருவத் நதாற்றம்
கண்நணாடு இளணந்த
கண்மணியாய் ஒளிவீசும்
இன்றல்ல ந ற்றல்ல
இதுநபாநல பாசம்
இறந்தாலும் இறவாது
ான்தகாண்ட ந சம்.
ததாடர்பு: கவின்தமாழிவர்மன் (kavinmozhitamil@gmail.com)
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30. தண்ண ீர்ப்பந்தல்?

— முமைவர். ப.பாண்டியராஜா
நகாளடக்காலம் விளரவாக த ருங்கிவந்துதகாண்டிருக்கிறது. பருவ மளழ
தபாய்த்துப்நபாை நிளலயில், தண்ணீர்ப்பஞ்சம் தளலவிரித்தாடும் என்ற அச்சம்
இப்நபாநத அளைவருக்கும் நதான்ற ஆரம்பித்துவிட்டது.
மிகுதியாை தண்ணீர்ப்பஞ்சம் இருக்கும் இடங்களில் அரசியல் கட்சிகள் நபாட்டி
நபாட்டுக்தகாண்டு மக்களுக்குக் குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடுகள் தசய்யும். இவற்ளறத்
தண்ணீர்ப் பந்தல் என்று அளழப்பார்கள். இதுதவிர திருவிழாக் காலங்களில்
தகாளடயுள்ளம் பளடத்த சில தசல்வர்கள் ததருநவாரங்களில் தண்ணீர்ப் பந்தல்கள்
அளமத்திருப்பர்.
இந்த ஏற்பாட்டுக்குத் தண்ணீர்ப் பந்தல் என்ற தபயர் எப்படி ஏற்பட்டது?
நிழலுக்காக ஒரு பந்தல் அளமத்து, அதன் கீநழ நீருள்ள பாத்திரங்களள
ளவத்திருப்பதால் இது தண்ணீர்ப் பந்தல் என்று அளழக்கப்படுகிறநதா? அவ்வாறு
பந்தல்கள் அளமக்காமல் வீட்டு முற்றங்களில் சிலர் இதுநபால் தசய்வார்கள். அங்கு
பந்தநல இல்லாவிட்டாலும், அதுவும் தண்ணீர்ப் பந்தல்தான். தண்ணீர்ப் பந்தலில்
தண்ணீர் முக்கியமா? பந்தல் முக்கியமா? தண்ணீர்தான்! எைநவ இதளைப் பந்தல்
தண்ணீர் என்று அளழப்பதுதாநை சரியாகும்?
தமிழ் இலக்கியங்களள ஆயும்நபாது, இந்தத் தண்ணீர்ப் பந்தல் தபயருக்காை
உண்ளமக் காரணம் புலப்படுகிறது.
இந்தப் பாடளலப் பாருங்கள். மாடுகளள நமய்ப்பவர்கள் நகாவலர்கள்
எைப்படுவர். அவர்கள் தபரும்பாலும் கல்வியறிவில்லாதவராய் இருப்பர். மாடு
நமய்க்கும்நபாது அவர்கள் ளகயில் எப்நபாதும் ஒரு நகாலிளை ளவத்திருப்பார்கள்.
இவர்கள் மாடுகளள நமய்த்துக்தகாண்டிருக்கும்நபாது ஒரு காட்டாறு ததரிகிறது.
அண்ளமயில் மளழ தபய்து மணல் சற்று ஈரமாகக் காணப்படுகிறது. இந்தக்
நகாவலர்கள் அங்குச் தசன்று தம் ளகயிலுள்ள நகாலால் மணலில் குழிபறிக்கிறார்கள்.
நிளறய மாடுகள் இருப்பதால் ஒரு தபரிய அகலமாை குழிளயநய நதாண்டுகிறார்கள்.
அண்ளமயில் மளழ தபய்திருந்ததால் அங்கு மளமளதவன்று நீர் ஊறுகிறது.
மகிழ்ச்சியுடன் நிமிர்ந்துபார்த்த அவர்கள் திடுக்கிடுகிறார்கள். அவர்கள் எதிநர சற்றுத்
தள்ளி ஒரு தபரிய யாளை நின்றுதகாண்டிருக்கிறது. பயந்துநபாய் எழுந்து அவர்கள்
ஓடிப்நபாய்த் திரும்பிப்பார்க்கிறார்கள். அந்த யாளை சாவதாைமாக அந்தக் குழியருநக
வந்து ஊறியிருக்கிற நீளரதயல்லாம் உறிஞ்சிக் குடித்துவிட்டுப் நபாகிறது.
இந்தக் காட்சிளய வருணிக்க வந்த சங்கப் புலவர் கூறுகிறார்:
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கல்லாக் மகாவலர் மகாலில் சதாடுத்த
ஆன் நீர்ப் பத்தல் யாமை சவௌவும் – ஐங்குறுநூறு 304/1,2
ததாடுத்த என்றால் நதாண்டிய. ஆன் என்பது பசுக்கள். தவௌவும் என்பது
கவர்ந்துதகாள்ளும். இங்கு புலவர் அந்த நீருள்ள பள்ளத்ளதக் குறிப்பிடும் தசால்ளலப்
பார்த்தீர்களா? நீர்ப் பத்தல் என்கிறார் அவர். பத்தல் என்பதற்குத் ததாட்டி, பள்ளம், குழி
என்று தபாருள்.
இந்த ஓரிடத்தில் மட்டுமன்றி இன்னும் பல இடங்களில் இந்தப் பத்தல்/பத்தர் பற்றிய
தசய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் காணக்கிடக்கின்றை.
1.
தவயில் தவய்து உற்ற அவல் ஒதுக்கில்
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் ண்ணி
ஆன் வழிப்படு ர் நதாண்டிய பத்தல்
யாளை இை நிளர தவௌவும் - ற் 240/6-9
2.
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல்
கயிறு குறு முகளவ மூயிை தமாய்க்கும்
ஆ தகழு தகாங்கர் - பதிற் 22/13-15
3.
பய நிளர நசர்ந்த பாழ் ாட்டு ஆங்கண்
த டு விளி நகாவலர் கூவல் நதாண்டிய
தகாடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி - அகம் 155/7-9
4.
நவட்ட சீறூர் அகன் கண் நகணி
பய நிளரக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர்
புன் தளல மட பிடி கன்நறாடு ஆர - ற் 92/5-7
எைநவ, இன்று நீருள்ள, வாயகன்ற ஒரு தபரிய பாத்திரத்ளத அல்லது பள்ளத்ளதச்
சங்க வழக்கில் நீர்ப்பத்தல் என்றார்கள். இந்தப் பத்தல் பத்தர் என்றும் அளழக்கப்படும்.
இந்தப் பத்தல் என்ற தசால்நல, இப்நபாது பந்தல் என்று ஆகி, நீர்ப்பத்தல் என்பது
தண்ணீர்ப் பந்தல் என்று மருவி வழங்குகிறது. எைநவ தண்ணீர்ப் பந்தலில் உள்ள
பந்தல் என்பது உண்ளமயில் பத்தல் என்ற தசால்நல. எைநவ தண்ணீர்ப் பந்தல்
என்பது தண்ணீருள்ள பாத்திரத்ளதக் குறிக்கும்.
ன்றி: திைமணி தசய்தித்தாளின் - தமிழ்மணி (10/3/2019)
ததாடர்பு: முளைவர்.ப.பாண்டியராஜா (pipiraja@gmail.com)
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
197

31. ஆற்றுப்பலையும் ஆறுபலையும்

— முமைவர் .கண்மணி கமண ன்
முன்னுமர:
முருகக் கடவுளுக்கு உரிய பளடவீடுகள் ஆறு என்னும் தகாள்ளக தமிழ்ச்
சமுதாயத்தில் இன்றும் நிலவுகிறது. இக்தகாள்ளகளய அடிதயாட்டிநய ‘ஆண்டவன்
கட்டளள’ என்னும் திளரப்படத்தில் ‘ஆறு மைநம ஆறு’ என்னும் பாடல் அளமந்தது.
பழனிமளல, சுவாமிமளல, திருச்தசந்தூர், திருப்பரங்குன்றம், திருத்தணிளகமளல,
பழமுதிர்நசாளலமளல என்ற ஆறு தலங்களும் முருகனுக்குரிய ஆறுபளடவீடுகள்
என்னும் கருத்து அப்பாடலில் இடம் தபறுகிறது. ஏ.பி. ாகராஜன் இயக்கிய ‘கந்தன்
கருளண’ என்னும் திளரப்படத்தில் தபாதுமக்களின் அநத கருத்ளத அடிதயாட்டி
‘அறுபளடவீடுதகாண்ட திருமுருகா’ என்ற பாடல் இடம்தபற்றது. இப்பட்டியலில்
உள்ள திருத்தணி என்ற தலத்ளதச் தசவ்வியல் இலக்கியங்கள் எதிலும் காண
இயலவில்ளல. பின்ைர் நதவர் பிலிம்ஸ் தயாரித்த ‘ததய்வம்’ என்னும் திளரப்படம்
ஏழாவது பளடவீடாக நகாயம்புத்தூர் அருகில் உள்ள மருதமளலளயக் கூறலாம் என்று
கருத்து உளரத்தது.
சிலப்பதிகாரம் சுட்டும் முருகத்தலங்கள்:
“சீர்தகழு தசந்திலும் தசங்நகாடும் தவண்குன்றும்
ஏரகமும் நீங்கா இளறவன்ளக நவலன்நற”-(பா - 8)
என்னும் குன்றக்குரளவ ான்கு முருகத்தலங்களள வரிளசப்படுத்துகின்றது.
இத்தலங்கள் எளவ என்று அளடயாளப்படுத்துவதில் அறிஞரிளடநய காலந்நதாறும்
கருத்து நவறுபாடுகள் நிலவி வந்துள்ளை.
'தசந்தில்' என்பது திருச்தசந்தூர் என்பதில் இன்றுவளர கருத்து நவறுபாடு ஏதும்
இல்ளல.
'தசங்நகாடு' என்பது நமற்குமளலத் ததாடரில் உள்ள சுருளி மளலயின் ஒரு
பகுதி ஆகும். இப்பதிளய இளங்நகாவடிகள் தன் நூலில் ஆங்காங்கு த டுநவள்
குன்றம் என்றும், மஞ்சுசூழ் நசாளலமளல என்றும், தவண்தவலான் குன்று என்றும்,
தசங்நகாட்டு உயர்வளர என்றும் ததாடர்புளடய பல தபயர்களால் அளழக்கிறார்.
இம்மளலத் ததாடரில் உள்ள தசங்குன்று ஒன்றின் தளலப்பாக அளமந்த உயர்மட்டத்
தாழ்வளரயில் அடர்ந்த காடுகளிளடநய பளழளமயாை முருகன் நகாயில் உள்ளது
என்று சி.நகாவிந்தராஜன் கூறுகிறார்.1 அரும்பதஉளரகாரர் நசலம் மாவட்டத்துத்
திருச்தசங்நகாடு என்று குறிப்பிடுவளத உ.நவ.சாமி ாளதயர் ஏற்கிறார்; அடியார்க்கு
ல்லார் மறுக்கிறார்2.
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அரும்பதவுளரகாரரும், புலவர் மு.சுப்பிரமணியனும்; குறமகளிர் பாடும்
'தவண்குன்று' இன்ளறய சுவாமிமளல என்கின்றைர்.3 இன்ளறய தசன்ளைக்கு 80கி.மீ.
நமற்கில் உள்ள தவளகிரி என்னும் குன்ளறயும், அதன் அடிவாரத்தில் உள்ள
தவண்குன்று என்னும் சிற்றூளரயும், குன்றின் நமலுள்ள இரண்டு குளகக்
நகாயில்களளயும், கார்த்திளகயன்று தவகுவிமரிளசயாகக் தகாண்டாட்டம்
நிகழ்வளதயும், கன்நைாசி மன்ைன் தன் தாநயாடு வந்து வழிபட்டளமக்குக்
கல்தவட்டுச் சான்று இருப்பதாக பிநலா இருதய ாத் கூறுவளதயும்4 கருத்தில் தகாள்ள
நவண்டியுள்ளது.
பின்வந்த அருணகிரி ாதநரா சுவாமிமளலளயத் 'திருநவரகம்' என்கிறார்
(திருப்புகழ்- 217). திருநவரகம் என்பது மளல ாட்டகத்நத ஓர் பதி என்பார்
ச்சிைார்க்கினியர்.5 ததன்கன்ைட மாவட்டம் புத்தூர் வட்டத்திலுள்ள குமார
பர்வதநம திருநவரகம் என்பார் மா.இராசமாணிக்கைார்.6 குமரி மாவட்டத்தில்
தக்களலக்கு அருகில் உள்ள குமாரபுரநம திருநவரகம் என்றும், த ல்ளல
மாவட்டத்தில் உள்ள வள்ளியூர் தான் திருநவரகம் என்றும் தபாதுமக்களிடம் பல
கருத்துக்கள் நிலவுகின்றை.7
தவண்குன்று எதுவாக இருப்பினும்; திருநவரகம் எதுவாக இருப்பினும்;
தசங்நகாடு எதுவாக இருப்பினும்; இவ்வரிளசயிலுள்ள முருகத்தலங்கள் ான்கு
என்பளத மறுக்க இயலாது. தபாதுமக்கள் தாமறிந்த முருகத்தலங்களள எல்லாம்
முருகனின் பளடவீட்டில் ஒன்று என்று கூறும் ஆர்வமுள்ளவர்கள் என்பளதயும்
மறுக்க இயலாது.
நக்கீரர் சுட்டும் முருகத்தலங்கள்:
திருமுருகாற்றுப்பளடயில் முருகவழிபாட்டிடங்களள அவ்விடத்நத
பின்பற்றும் வழிபாட்டு முளறகளள அடிதயாட்டி க்கீரர் வளகப்படுத்துகிறார்.
பாட்டின் முதற்பகுதியில் சில தலங்கள் தபயர் சுட்டிப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை.
பட்டியலில் முதலில் இடம் தபறுவது 'திருப்பரங்குன்றம்' (அடி-12-77).
இத்தலத்து முருகன் கடம்பமலர் அணிந்த நதாற்றத்துடன் புளடப்புச்சிற்பமாகக்
காட்சியளிப்பதும், அளதநய க்கீரரும் விதந்நதாதுவதும்; பல நூற்றாண்டுகளின்
அழியாத வரலாறு. இக்குன்றின் குளகக்நகாயிலில் உள்ள முருகளைக் குன்றம்பூதைார்
பரிபாடலில் நபாற்றுகிறார்(பா-18). அநத ததாளகநூலில் ப்பண்ணைார்
பாண்டியமன்ைன் தன் நதவியநராடும், அளமச்சநராடும், தபாதுமக்கநளாடும்
இக்குன்ளற வலம்வந்து வணங்கிைான் என்கிறார்(பா-19). மன்ைைால் நிறுவப்பட்டுப்
பராமரிக்கப்பட்ட இத்தலம் மக்களாலும் வழிபடப்பட்டளமயால் இது கர் என்னும்
வளகளயச் நசரும் தலமாகும்8. நகசவைார், ல்லழிசியார், ல்லந்துவைார்,
ல்லச்சுதைார் நபான்ற பலரும் திருப்பரங்குன்றத்து முருகளைப் நபாற்றி உள்ளைர்
(நமற்.-6,8,9,14,17,21& பரிபாடல் திரட்டு 11).
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'அளலவாய்',' ஆவி ன்குடி', 'ஏரக'ம் ஆகிய மூன்று தலங்களிலும் ளவதீக
த றிப்படி வழிபாடு டந்தது என்று வருணிக்கிறார்.
'அளலவாய்' இன்ளறய திருச்தசந்தூர் ஆகும். வங்காள விரிகுடாவின் களரயில்
ஆறுமுகங்களுடன், பன்னிரு கரங்களுடன் எழுந்தருளிக் கிழக்கு ந ாக்கி இருக்கும்
சண்முகப்தபருமானின் ஒரு முகம் தீமுளற வழிபாட்ளட ந ாக்கிக் தகாண்டிருந்தது
என்பது நீண்ட வருணளையில் இடம்தபறும் கூறு (திருமுருகு.-அடி-77-124).
அக ானூறு (பா-266), புற ானூறு(பா-55), பரிபாடல்(பா-5), சிலப்பதிகாரம்
(குன்றக்குரளவ-பா-8), இளறயைார் அகப்தபாருள் ஏழாம் சூத்திரஉளர9,
ததால்காப்பியக் களவியலின் 23ம் சூத்திர உளர10 அளைத்தும் இத்தலத்ளதச் தசந்தில்
என்று சுட்டுகின்றை. இன்றும் இங்கு எழுந்தருளி இருக்கும் முருகனுக்கு
தசந்திலாண்டவர் என்று தபயர்.
'ஆவி ன்குடி' இன்ளறய பழனித்தலம் ஆகும். முருகன் சிளறயிட்ட பிரம்மளைச்
(நவத மந்திரங்கள் ஓதும் தகுதி தபற்றவன்) சிளறயிலிருந்து விடுவிக்க திருமால் வந்து
முருகளை வழிபடும் தலம் இது என்றும், நூறு நவள்விகளளச் தசய்து பதவி தபற்ற
இந்திரனும் இங்கு வந்து வழிபடுகிறான் என்றும் தபருளமப்படுத்துகிறார். இது
ளவதீகம் நபாற்றப்படும் தலம் என்பளதக் குறிப்பாகச் சுட்டுகிறார்(திருமுருகு.-அடி.126-176). குன்றின் நமல் குமரன் நகாயிலுடன்; அடிவாரத்தில் ஆவிக்குடி என்னும்
ஊரும் இத்தலநம ஆவி ன்குடி என்று நிறுவத் துளண தசய்கின்றை.
இருபிறப்புடன் முத்தீப்நபணி பிரம்மச்சரியத்ளத நமற்தகாண்ட அந்தணர் ஈர
ஆளடயுடன் தளலநமல் கூப்பிய ளககளள உளடயவராய் ஆதறழுத்து மந்திரத்ளத
ஓதித் திருநவரகத்தில் வழிபட்டைர் (திருமுருகு.-அடி.-176-189).
நமற்சுட்டிய ான்கு தலங்களள அடுத்து; மக்கள் கள்ளருந்திக் குரளவ அயர்ந்து;
நவலன் ததய்வநமறி ஆடும் தவறியாட்டு நிகழும் மளலப்புறங்களில் எல்லாம்
முருகன் எழுந்தருளுகிறான்(திருமுருகு.- அடி.- 190- 217) என்கிறார்.
அடுத்து இடம்தபறுவது முருகன் அருள் வழங்கும் இடங்களின் நீண்ட
பட்டியல் ஆகும். முச்சந்திகள், ாற்சந்திகள், ஆற்றங்களரகள், குளத்தங்களரகள்,
காடுகள், நசாளலகள், ஊர்மன்றங்கள், தபாதியில்கள், புதிதாகப் பூத்த கடம்ப மரங்கள்,
நீர்த்துருத்திகள், வழிபாட்டிற்குரிய தூண்கள் எை எங்தகல்லாம் முருகனுக்கு விழா
எடுக்கிறார்கநளா; அங்தகல்லாம் முரசு அளறய, தகாம்பு ஊத, விழாக்கால் ாட்ட,
நசவற்தகாடி உயர, மணிகள் ஒலிக்க, மணப்புளக கமழ, மலரலங்காரம் விளங்க; ஆடு,
திளை, பூக்கள் முதலிய பலிப்தபாருள்களளப் பளடக்க; அவன் எழுந்தருளுகிறான்;
நவலன் ததய்வநமறி ஆடுகிறான் (திருமுருகு.- அடி.- 218- 249) என்கிறார்.
முடிவாகப் 'பழமுதிர்நசாளல'மளலயின் வளத்ளத வருணித்து முருகன்
அத்தலத்திற்கும் உரியவன் (திருமுருகு.-அடி.-295-317) என்கிறார்.
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எவ்வாறு ந ாக்கினும் திருமுருகாற்றுப்பளட ஐந்து தலங்களின் தபயளர
மட்டுநம சுட்டுகிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்ளம.
ஆறுபமடவீடு என்ற சகாள்மக:
ஆறுபளடவீடு என்ற தகாள்ளக நதான்றியது எங்ஙைம் என்ற நகள்வி எழுகிறது.
தமிழ்ச் தசாற்தறாடர்களளப் பிரித்து எழுதுங்கால்;
நசாற்றுத்திரள் ---> நசாறு + திரள்
நவற்று மனிதன் ---> நவறு + மனிதன்
நூற்றுக்கால்(மண்டபம்) ---> நூறு+கால்(மண்டபம்)
என்றாவது நபால;
ஆற்றுப்பளட --->ஆறு+பளட
ஆற்றுப்படுளக --->ஆறு+படுளக
ஆற்றுக்கால் (பகவதி அம்மன்)--->ஆறு+கால்(பகவதி அம்மன்)
என்றாகிறது.
ஆறு என்னும் தசால் வழி என்னும் தபாருள் தரும்நபாது ஒருஉருபன்; திளயக்
குறிக்கும் நபாது இன்தைாரு உருபன். ஆறு என்னும் எண்ணுப்தபயளரக் குறிக்கும்
நபாது நவறு ஒரு உருபன். மக்கள் ஆறு என்னும் தசால்ளல த றி/வழி என்று புரிந்து
தகாள்ளாமல்; எண்ணுப்தபயராகத் தவறாகப் புரிந்து தகாண்டதால் முருகனுக்கு ஆறு
பளடவீடுகள் உண்டு என்று தசால்லத் தளலப்பட்டைர் எைலாம்.
அரசன் மக்களுக்காகக் கட்டிய தலத்திலாயினும், நவத மந்திரங்கள் ஒலிக்கும்
நகாயில்களிலாயினும், குன்றுநதாறும் குறிஞ்சிக் குறவர் ஆடும் தவறியாட்டயர்
களங்களிலாயினும், விழா எடுக்கும் எவ்விடமாயினும்; மைதார முருகளை
வழிபட்டால் அவைருள் கிளடக்கும் என்று ஆற்றுப்படுத்துகிறார் (திருமுருகு.- அடி.250- 294) க்கீரர். இந்த ந ாக்கம் மறக்கப்பட்ட நபாது ஆற்றுப்பளட; ஆறு பளட
ஆைது என்பநத தபாருந்தும்.

குறிப்புகள்:
1) சி.நகாவிந்தராசன் - ‘கண்ணகி நகாட்டம்’- தமிழரசு -ஆகஸ்டு 1-1972-ப.-45-49
2) சிலப்பதிகாரம் அரும்பதவுளரயும் அடியார்க்கு ல்லார் உளரயும்- உ.நவ.சா (ப.ஆ.)ப.- 51
3) நமலது& மு.சுப்பிரமணியன்- சிலம்புச் தசல்வம்- ப.- 45
4) பிநலா இருதய ாத்-மக்கள் வணங்கும் ஆலயம்- ப.-ii -34
5) பத்துப்பாட்டு- முதற்பகுதி-திருமுருகு.- ப.- 77
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6) மா.இராசமாணிக்கைார்- பத்துப்பாட்டாராய்ச்சி-ப.- 130
7) ததா.பரமசிவன்- அழகர் நகாயில்- மதுளர காமராசர் பல்களலக் கழகத்தில்
முளைவர் பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட ஆய்நவடு- 1980- பின்னிளணப்பு.
8) பார்க்க- சிலப்பதிகாரம் காட்டும் வழிபாட்டிடங்கள்- மின்தமிழ் நமளட- காட்சி 14ஜூளல 2018
9) களவியல் என்ற இளறயைார் அகப்தபாருள்- க்கீரர்(உ.ஆ.)- ப.-70
10) ததால்காப்பியம்- ச்சிைார்க்கினியர்(உ.ஆ)- ப.-19

துமணநூற் பட்டியல்:
1. இளறயைார் அகப்தபாருள்- க்கீரர் (உ.ஆ.)- கழக தவளியீடு-1976
2. இராசமாணிக்கைார்,மா.- பத்துப்பாட்டாராய்ச்சி- முதல் பாதிப்பு- 1970
3. நகாவிந்தராசன்,சி.- ‘கண்ணகி நகாட்டம்’- தமிழரசு-ஆகஸ்டு1972
4. சிலப்பதிகாரம் அரும்பதவுளரயும் அடியார்க்கு ல்லார் உளரயும்-உ.நவ.சா.
(ப.ஆ.)8ம் பதிப்பு- 1968
5. சுப்பிரமணியன்,மு.- சிலம்புச் தசல்வம்- முதற்பதிப்பு-1973
6. ததால்காப்பியம்- ச்சிைார்க்கினியர் (உ.ஆ.)- கழக தவளியீடு- 1972
7. பத்துப்பாட்டு- முதற்பகுதி- கழக தவளியீடு- 1973
8. பரமசிவன்,ததா.- அழகர் நகாயில்- ம.கா.ப. முளைவர் பட்ட ஆய்நவடு-1980
9. பிநலா இருதய ாத்- மக்கள் வணங்கும் ஆலயம்- முதல் பதிப்பு- 1965
10. மின்தமிழ் நமளட- காட்சி 14- ஜூளல 2018

ததாடர்பு: முளைவர் ச. கண்மணி கநணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)
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32. கூத்தராற்றுப்பலையில் உணவும் உருக்காட்ெியும்

— முமைவர் .கண்மணி கமண ன்
முன்னுமர:
இரணியமுட்டத்துப் தபருங்குன்றூர்ப் தபருங்தகௌசிகைார் இயற்றிய
‘மளலபடுகடாம்’ என்ற பாடநல கூத்தராற்றுப்பளட என்றும் தபயர் தபறுகிறது.
கூத்தராற்றுப்பளடயில் குறமகள், காைவர், சிலம்பளடந்திருந்த பாக்கத்தில்
உள்நளார், ஆட்டிளடயர், நவடர், பளழயர், மருதநில மக்கள், ன்ைன் நவள்
ஆகிநயார் விருந்நதாம்பிய சிறப்பு நபசப்பட்டுள்ளது. விருந்தயர்ந்த உணவின்
வண்ணம், வடிவம், ஒட்டுதமாத்தத் நதாற்றம், மணம், சுளவ, எவ்வாறு சளமத்தைர்
என்ற குறிப்புகள் ஆங்காங்கு விரவிக் கிடக்கின்றை.
மைக்கண்ணில் வண்ணம் நதான்றுமாறு அளமயும் புளைந்துளர வண்ணப்புல
உருக்காட்சியாகும். மைதில் வடிவம் நதான்றுமாறு அளமயும் வருணளை வடிவப்புல
உருக்காட்சியாகும். ஒட்டுதமாத்தத் நதாற்றத்ளத மைதில் எழுப்பிைால் அது கட்புல
உருக்காட்சியாகும். சளமக்கும் முளறளயயும், உணளவயும் வருணிக்குங்கால் ம்
மைதில் மணம் பரவிைால் அது நுகர்புல உருக்காட்சி ஆகும். பாடற்பகுதி
வலியுறுத்தும் தசய்தியால் ம் ாவில் நீர் ஊறிைால் அது சுளவப்புல உருக்காட்சி
ஆகும். ததாட்டுணர்வது நபால் வருணளை அளமயின் அது ததாடுபுல உருக்காட்சி
எைப்படும்.
இச்சளமயல் களலக் குறிப்புகளள நுண்ணிதாக ஆராயும் நபாது தமிழ்ச்
சமூகத்தின் இக்களல; இன்றும் ளடமுளறயிலிருக்கும் பிற ாடுகளள இைம் காண
இயல்கிறது. அத்துடன் இன்றுவளர ம்மிடம் நிளலத்திருக்கும் சங்க காலச் சளமயல்
முளறகள் என்தைன்ை? ாம் மறந்துவிட்ட சளமயல் முளறகள் என்தைன்ை?
என்பவற்ளற வரிளசப்படுத்த முடிகிறது.
கூத்தராற்றுப்பளடநய இக்கட்டுளரக்கு முதல்நிளலத் தரவாக அளமகிறது. பிற
சங்கஇலக்கியக் குறிப்புகளும், வளலத்தளத்தில் தபற்ற உணவுவளககள், சளமயல்
முளறகள் முதலியைவும் துளணளம ஆதாரங்களாக அளமகின்றை.

ம ாறும் குழம்பும்:
நசாறு ஆக்கிக் குழம்பு ஊற்றிச் சாப்பிடும் முளற பற்றிய குறிப்புகள்
கூத்தராற்றுப்பளடயில் உள்ளை. த ல்லரிசிச்நசாறு, மூங்கிலரிசிச்நசாறு,
திளைச்நசாறு, எை மூன்றுவளகச் நசாறுகள் ஆக்கப்பட்டை.
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“குரூஉக்கண் இறடிப் தபாம்மல் “-(மளல.-அடி-169)
எைத் திளைச்நசாறும்,
“களழவளர் த ல்லின் அரிஉளல ஊழ்த்து“-(மளல.-அடி-180)
எை மூங்கிலரிசிச்நசாறும்,
“பகர்விரவு த ல்லின் பல்வரி அன்ை
தகர்விரவு துருளவ தவள்ளளதயாடு விளரஇக்
……………………………………………………………..
பாலு மிதளவயும் ………………………..” -(மளல.-அடி.-413-417)
எைப் பால்நசாறும், சளமத்து உண்ணப்பட்டளம பற்றிக் குறிப்புகள் உள்ளை.
திளை அரிசியிலிருந்து நசாறாக்கும் வழக்கம் வடசீைாவில் இன்றும் உள்ளது.1
இத்திளைச்நசாறு சிவந்த வண்ணத்ளத உளடயது என்பது ‘குரூஉ‘ எனும் தபயரளட
மூலம் புலைாகிறது. இது வண்ணப்புல உருக்காட்சியாக அளமந்து ம் மைக்கண்ணில்
சிவப்பு வண்ணத்ளதத் நதாற்றுவிக்கிறது.
த ல்லரிசியில் இரண்டு வளகயிளைக் கூத்தராற்றுப்பளட குறிப்பிடுகிறது.
அளவில் சிறிய அரிசி,
“நுண்நணர் அரிசி”-(மளல.-அடி-440) என்றும்; நீண்ட அரிசி,
“த டுதவண்த ல்லின் அரிசி”-(மளல.-அடி-564) என்றும்
நவறுபிரித்துச் சுட்டப்பட்டுள்ளது. இப்புளைவுகள் வடிவப்புல உருக்காட்சிகளாய்
அளமகின்றை.
நசாறு ஆக்கும் அரிசிகளின் வண்ணமும் நவறுபட்டு இருந்தது. நமற்சுட்டிய
பால்நசாறு பற்றிய நமற்நகாள், பண்டமாற்றாகப் தபற்ற கலளவ த ல்லின் பன்னிற
அரிசி நபான்று பல கிடாய் விரவிய தசம்மறியும் தவள்ளாடும் உள்ள முல்ளல நிலம்
என்று தபாருள்படுகிறது. இங்கு அரிசியின் வண்ணப்புல உருக்காட்சி விரிகிறது.
குழம்பு ஊற்றிய நசாறு மிதளவ என்று அளழக்கப்பட்டது. இரவுப்தபாழுதில்
இளடயர் தமக்காகச் சளமத்து ளவத்திருக்கும் ‘பாலு மிதளவயும்’ என்றதைால்
பாலூற்றிய த ல்லரிசிச் நசாறு என்பது ததளிவாகப் தபறப்பட்டது.
அவளரப் புளிக்குழம்பு,
“தசவ்வீ நவங்ளகப் பூவின் அன்ை
நவய்தகாள் அரிசி மிதளவ தசாரிந்த
சுவல்விளள த ல்லின் அவளரயம் புளிங்கூழ்“-(மளல.-அடி.-434-436)
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எை வருணிக்கப்படுகிறது. அவளரப்புளிக்குழம்பு ஊற்றிய மூங்கிலரிசிச்நசாறு சிவந்து
விரிந்த நவங்ளகப்பூப் நபான்று இருந்தது என்பதால் இங்கும் அவ்வுணவின்
வண்ணம் மைக்கண்ணில் விரிந்து வண்ணப்புல உருக்காட்சி ஆகிறது.
அவளரப் புளிங்கூழ் சளமக்கும் நபாது அக்குழம்ளபக் தகட்டியாக்க
நமட்டுநிலத்தில் விளளந்த த ல்லினின்று தபற்ற மாளவப் பயன்படுத்திைர்.
அரிசிமாவு நசர்த்து ஆக்கியளமயாநலநய அது புளிங்கூழ் என்று அளழக்கப்
பட்டுள்ளது. இன்றும் பச்சரிசி மாவு நசர்த்து நமார்க்குழம்ளபக் தகட்டி ஆக்குகிநறாம்.
பச்ளச தமாச்ளசப் தபாரியல், பீர்க்கங்காய்ப் தபாரியல் முதலியவற்றுக்கு அரிசிமாவு
நசர்க்கும் வழக்கம் உள்ளது. கம்ளப இடித்து நவகளவத்து கம்மங்கூழ் என்றும்,
நகப்ளபளயத் திரித்து நவகளவத்து நகப்ளபக்கூழ் என்றும் அளழப்பதால்;
அரிசிமாளவச் நசர்த்துச் தசய்த அவளரப் புளிக்குழம்பு ‘அவளரயம்புளிங்கூழ்’ என்று
தபயர் தபற்று இருப்பது தபாருத்தநம. தபருமளழப்புலவர் தபா.நவ.நசாமசுந்தரைார்
‘அவளரயம் புளிங்கூழ்’ எனும் ததாடருக்கு உளர எழுதுங்கால் ‘அவளர விளதளய
இட்டுச் தசய்த’ என்கிறார்.2
முற்றிய அவளரயின் விளதகளள மட்டும் ளவத்துப் புளிக்குழம்பு தசய்வதும்
உண்டு. அவளரவிளதப் புளிக்குழம்பு, பிஞ்சாக இருக்கும் அவளரக் காய்களள
ளவத்துச் தசய்யும் அவளரக்காய்ப் புளிக்குழம்பு இரண்டுநம வழக்கில் உள்ள உணவு
முளற ஆகும்.
அவளரயம் புளிங்கூழ் என்பது; சுளவத்துப் பழகிய ாவுளடநயார்க்கு
மைத்தால் அப்புளிப்புச் சுளவளய உணரளவப்பது சுளவப்புல உருக்காட்சியாம்.

ஊன் கலந்து மமத்த ம ாறு:
நசாறு சளமக்கும் நபாது அத்துடன் மான்கறி, பன்றிக்கறி, ஆட்டிளறச்சி,
மீனிளறச்சி நபான்றவற்ளறச் நசர்த்துச் சளமத்து உண்ணும் வழக்கம் பண்டு
தமிழகத்தில் இருந்தது.
”தபான்ைளறந்து அன்ை நுண்நணர் அரிசி
தவண்தணறிந்து இயற்றிய மாக்கண் அமளல “(மளல.-அடி.-440-442)
எனும் பகுதி தவள்ளி நபான்ற தவண்ளமயாை நசாற்றுக்கட்டியின் இளடயிளடநய
தவள்ளாட்ளட தவட்டிச் சளமத்த கறித் துண்டுகள் ஆங்காங்கு அடர்ந்த
வண்ணத்துடன் ததரிந்த நதாற்றத்ளத கண்முன் தகாண்டுவருகின்றை. இது கட்புல
உருக்காட்சியாக அளமந்துள்ளது.
“முள்அரித்து இயற்றிய தவள்ளரி தவண்நசாறு
………………………………………………………………..
திண்நடாள் ன்ைர்க்கும் அயினி சான்ம்“-(மளல.-அடி-465-468)
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என்பதால் முள்ளளக் கழித்து தவள்ளிய மீன்தளசநயாடு கலந்து ஆக்கிை தவண்நசாறு
ன்ைன் முதலிய மன்ைரும் உண்ணத் தகுந்த நமன்ளமயாை உணவு என்னும்
கருத்ளதப் தபறுகிநறாம். மீன்தளசயின் தவண்ளமயும், நசாற்றின் தவண்ளமயும்
நசர்ந்து அதன் சிறப்ளப நமம்படுத்துவதுடன் வண்ணப்புல உருக்காட்சிளயயும்
நதாற்றுவிக்கின்றை.
விலங்கிளறச்சிளயச் நசர்த்துச் நசாறு சளமத்து உண்டளம ‘ஊன்துளவ
அடிசில்’ என்ற ததாடரால் பதிற்றுப்பத்தின்(பா-45) மூலமும் ததளிவாகிறது.
பல்நவறு ாடுகளிலும் இவ்வாறு விலங்குகளின் இளறச்சிநயாடு நசர்த்துச்
நசாறு சளமக்கும் வழக்கம் இன்றும் உள்ளது.3 அரிசிச்நசாற்றுடன் பன்றிக்கறி நசர்த்துச்
சளமக்கும் வழக்கம் வியட் ாமில் உள்ளது. அங்கு அது chaolong heo என்று
அளழக்கப்படுகிறது. பர்மாவில் அரிசிச் நசாற்றுடன் பன்றிக்கறி நசர்த்துச் சளமத்து
ந ாயுற்நறாருக்கு உண்ணத் தருகின்றைர். அங்கு அதன் தபயர் san byohk என்பதாகும்.
மீனிளறச்சியுடன் நசாறு கலந்து சளமக்கும் வழக்கம் கம்நபாடியா நதசத்தில் இன்றும்
உள்ளது. அங்கு பரவலாகக் கிளடக்கும் பலவளகக் கஞ்சிகளுள் ‘sea food conjee’
என்பதும் ஒன்று. பிலிப்ளபன் தீவுகளில் மீனிளறச்சி மணத்நதாடு கஞ்சி பரிமாறப்
படுவதுண்டு. அங்கு அது lugaw என்று அளழக்கப் படுகிறது. சீை நதசத்தில் முள்
நீக்கப்பட்ட மீனுடன் நசர்த்துச் சளமக்கும் கஞ்சிளயக் குழந்ளதகளுக்குரிய உணவாகக்
தகாடுக்கின்றைர்.

பல இமறச்சிகளின் கலமவயுடன் ஆக்கும் ம ாறு:
பல விலங்குகளின் இளறச்சிளயயும் கலந்து, மரக்கறியுடன் நசர்த்துச்
நசாறாக்கும் முளறளயக் குறமகள் தசயலின் மூலம் அறிகிநறாம்.
“அருவிதந்த பழஞ்சிளத தவண்காழ்
வருவிளச தவிர்த்த கடமான் தகாழுங்குளற
முழவுமாத் ததாளலச்சிய ளபந்நிணப் பிளளவ
பிணவு ாய் முடுக்கிய தடிதயாடு விளரஇ
தவண்புளடக் தகாண்ட துய்த்தளலப் பழநின்
இன்புளிக் கலந்து மாநமாராகக்
களழவளர் த ல்லின் அரியுளல ஊழ்த்து
வளழயளம சாரல் கமழத் துளழஇ
குறமகள் ஆக்கிய வாலவிழ் வல்சி “-(மளல.-174-183)
என்ற பாடற்பகுதி பலாக்தகாட்ளடகள், கடமானின் தகாழுத்த தளச, எய்ப்பன்றியின்
நிணமிக்க தளச, தபண் ாய் கவ்விக் தகாண்டுவந்த ஊன்தடி அளைத்ளதயும் கலந்து
குறமகள் மூங்கிலரிசிச்நசாறு ஆக்கியளமளய விவரிக்கிறது. இச்நசாற்றிற்கு அவள்
நமாளர உளலயாக ஊற்றுகிறாள். அத்துடன் இனிய புளியும் நசர்க்கிறான். அவள்
சளமத்த உணவு தவண்ளமயாகக் காட்சியளித்து மளலச்சாரல் முழுதும் மணத்தது
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என்பதால் அளசவப் பிரியர்களின் மூக்ளகத் துளளக்கும் நுகர்புல உருக்காட்சி
அளமந்துள்ளளம தவளிப்பளட.
‘இன்புளிக் கலந்து’ என்னும் ததாடர் சிறப்பாை சுளவப்புல உருக்காட்சி ஆகும்.
புளியின் தபயர்க்காரணநம அதன் புளிப்புச்சுளவ என்று இருக்க இங்கு இனியபுளி
என்று விரியும் ததாடரின் ந ாக்கம் அறிந்து வியக்கத்தக்கது. இங்கு இடம்தபறும்
இடப்பின்புலம் ததன்கன்ைடமாகிய தகாண்காைமாகும். அங்குள்ள டும்கூர்புளி
வணிகர்கள் இன்றும் நபாற்றும் விளலமிகுந்த யம்சரக்கு என்பது ந ாக்கற்குரியது.
அப்புளியின் சுளவ தமிழகத்து ாட்டுப்புளி, நகரளத்தின் தகாடம்புளி
இரண்டினின்றும் மாறுபட்டு இன்றுவளர மக்கள் நதடிப்தபறும் சுளவ மிகுந்த
உணவுப்தபாருளாகும். சுளவப்புல உருக்காட்சி விரிந்து இன்பம் தரும் பகுதி இது.
சளமக்கும் முளறளயப் பார்க்குங்கால்; குறமகள் நமாளர உளலயாக ஊற்றுவது
இன்றுவளர உள்ள வழக்கநம. நகாளடக்காலத்தில் ஆக்கும் நசாறு விளரவில்
தகட்டுப் நபாகாமல் இருக்க இன்றும் நமார் நசர்த்துச் சளமப்பதுண்டு.
கம்மஞ்நசாறு,நகப்ளபக்களி முதலியவற்றுக்கு உளலயாக நமார் விடும் வழக்கம்
தமிழகத்தில் இன்றுவளர நிளலத்திருக்கும் வழக்கநம ஆகும்.
அரிசியுடன் ஊன்கலந்து ஆக்கும் உணவில் புளிச்சுளவ நசர்க்கும் வழக்கம்
இன்றும் ததாடரும் சளமயல்முளற ஆகும். எந்த பிரியாணியாக இருப்பினும்
இறுதியில் புளிப்பாை எலுமிச்ளசச் சாறு விட்டுக் கிளறி முடிக்கும் நபாக்கு
இன்றளவும் உள்ள ளடமுளறநய. குறவர் சமூகத்திைர் அளசவக் குழம்புக்கு
அளரக்கும் மசாலில் புளியஇளல நசர்த்து அளரப்பர் என்பது களஆய்வில் திரட்டிய
தசய்தி. பிலிப்ளபன் தீவுகளில் இளறச்சியுடன் புளி நசர்க்கும் வழக்கம் இன்றும்
உள்ளது. Sabaw என்று அளழக்கப்படும் உணவில் தபரிய தபரிய
காய்கறித்துண்டுகளும்,இளறச்சித் துண்டுகளும் கலந்திருக்கும். இது பசிளயத்
தூண்டக்கூடிய முதலுணவாக இல்லாமல் பசிளயத் தீர்க்கக்கூடிய முழு உணவாகவும்,
அரிசிச்நசாறுடனும் உண்ணப்படுகிறது. இதன் ஒரு வளகயாை Sinigang என்னும்
உணவில் இளறச்சியுடன் புளிளயக் கலக்கும் வழக்கமும் உள்ளளமளய வளலத்தளம்
காட்டுகிறது.4
இளறச்சியுடன் மரக்கறி நசர்த்துச் சளமக்கும் வழக்கம் இன்றும் ம்மிடம்
உண்தடனினும்; பல்நவறு இளறச்சிகளளச் நசர்த்துச் சளமக்கும் வழக்கம் காணக்
கிளடக்கவில்ளல. இத்தாலியில் திருமணத்திற்காகச் தசய்யும் சூப்பில் நசர்க்கப்படும்
இளறச்சி உருண்ளடகளளப் பன்றியிளறச்சியுடன் மீனிளறச்சியும் நசர்த்துச்
தசய்கின்றைர்.5
பலாக்தகாட்ளடளயயும் பன்றி இளறச்சிளயயும் நசர்த்துச் சளமக்கும் வழக்கம்
மங்களூரிலுள்ள கத்நதாலிக்கர்களிடம் இன்றும் உள்ளது. Dukramass என்று
தபயர்தபறும் அவ்வுணவில் அவர்கள் திளைளயக் கலந்தும் சளமப்பர்.
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சபாரித்து உண்ணும் பக்கஉணவு:
இளறச்சிளய த ய்யில் தபாரித்து அளதச் நசாற்றுடன் கூட்டிச் சாப்பிட்டைர்
பண்ளடத்தமிழர். இங்கு நசாறு முதன்ளம உணவாகவும், தளசப் தபாரியல் பக்க
உணவாகவும் அளமகிறது.
“பரூஉக்குளற தபாழிந்த த ய்க்கண் நவளவதயாடு
குரூஉக்கண் இறடிப் தபாம்மல் …”-(மளல.-அடி-168-169)
என்னுங்கால் தபரிய தளசத்துண்டுகளள த ய்யில் தபாரித்ததடுத்துத்
திளைச்நசாற்றுடன் தருவர் எனும் தபாருளளப் தபறுகிநறாம். இன்று பரவலாக
உலதகங்கும் main dish, side dish என்று உண்ணும் முளற தமிழகத்ளதப் தபாறுத்தவளர
2000 ஆண்டு காலப் பழளம வாய்ந்தது என்பது ததளிவு.
மது அருந்தும் மக்களுக்குப் பக்க உணவாக மீனுணவு அளமந்தது. தபரிய
கழுத்தளமந்த வாளளமீனின் தடிளயயும், யாளையின் துதிக்ளக நபாலிருக்கும்,
வரால்மீனின் துடிக்கண் நபான்ற தடிளயயும் நசர்த்து பசிய முளளகளால் ஆக்கிய
கள்ளளப் பருகலாம் என்று பளழயர் மகளிர் விருந்நதாம்பல் பண்பு பற்றிப் நபசுகிறது
கூத்தராற்றுப்பளட.(அடி.-455-464)

சுட்டு உண்ணல்:
இளறச்சிளய ந ரடியாக த ருப்பில் சுட்டும் உண்டைர். அப்படிச் சுடுங்கால்
புளகத டி பண்டத்தில் ஏறாதபடி சுட்டைர். புைத்ளதக் காக்கும் காைவரின் அம்பு
பட்டுக் குருதி நசாரக்கிடந்த பன்றிளயப் பக்குவமாக மயிர்நபாகச் சீவி; உலர்ந்த
மூங்கில் உரசிப் பிடித்த த ருப்பில் சுட்டுண்ண பரிசில் தபற்ற கூத்தன்; தான்
ஆற்றுப்படுத்தும் கூத்தளை அறிவுறுத்துகிறான்.
“........................................ஏைம் காணின்
முனிகளழ இளழத்த காடுபடு தீயின்
னிபுளக கமழாது இராயினிர் மிளசந்து “-(மளல.-அடி.-247-249).
இவ்வடிகளில் ளடமுளறச் சிக்கல் இடம்தபறும் பாங்கு நிளைந்து இன்புறத்தக்கது.
பன்றிளயச் சுடும் மணம் ம் மூக்ளகநயா மைத்ளதநயா எட்டவில்ளல; ஆைால்
விறகடுப்பிலும், கரியடுப்பிலும் சளமத்த காலத்தில் என்றாவது தவறுதலாக அளமயும்
புளகத டி ஏறிய உணவின் நுகர்புல உருக்காட்சி மைதில் எழுகிறது.
முழுப் பன்றிளயச் சுட்டு உண்ணும் வழக்கம் இன்றும் பிலிப்ளபன்ஸ் ாட்டில்
உள்ளது. இது திருவிழாக்காலத்திற்குரிய தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த உணவாக அங்கு
கருதப்படுகிறது6.
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சுமவ மமம்பாடு:
தகாழுப்புடன் நசர்ந்த கறி விதந்து சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இது சுளவ
அடிப்பளடயில் அளமந்த வருணளை என்பதில் ஐயமில்ளல.
“கடமான் தகாழுங்குளற …”-(மளல.-175) என்னுங்கால் கட்புல உருக்காட்சியும்,
சுளவப்புல உருக்காட்சியும் ஒருங்கு அளமந்து மக்கு மைவிருந்து அளிக்கின்றை.

உணவின் இறுதியில் இனிப்பு:
உணவுக்குப் பின்ைர் இனிப்பு சாப்பிடும் வழக்கம் பண்ளடத் தமிழகத்தில்
இருந்தது. அதற்குச் சர்க்களரயுடன் தகாழித்த திளைமாவில் த ய்யிட்டு உண்டைர்.
தவள்ளாட்டங்கறிச்நசாறு உண்டபின் குளிர்ந்த நுண்ணிய த ய்யிழுளத இட்டு
சர்க்களர நசர்த்த திளைமாளவ உண்டால் நவதறதுவும் உண்ணத் நதான்றாது
என்கிறார் இரணியமுட்டத்துப் தபருங்குன்றூர்ப் தபருங்தகௌசிகைார்.
”தண்தணன் உண்ணிழுது உள்ளீடாக
………………………………………………….
உண்ணு ர்த் தடுத்த நுண்ணிடி நுவளண”-(மளல.-அடி.-442-445)
என்று அவர் குறிப்பிடுவது இன்ளறய திளைமாவுருண்ளடநய ஆகும். இம்நமற்நகாள்
பகுதியில் இடம்தபறும் த ய் பற்றிய புளைவு சிறப்பாை ததாடுபுல உருக்காட்சி ஆக
அளமந்துள்ளது. ’இழுது’ எனும் தசால் இன்று விழுது எைப் பயனில் உள்ளது
த ய்யின் தமன்ளமளயயும் அளதப் தபரிதும் நசர்த்துச் தசய்யும் மாவுருண்ளடயின்
தமன்ளமளயயும் ஒருநசர உணர்த்தி நிற்கிறது.

முடிவுமர:
இதுகாறும் கண்டவற்றான்; த ல்லரிசிச் நசாறு ஆக்கிப் பால் ஊற்றி உண்பதும்,
பக்கஉணவாக இளறச்சிளயப் தபாரித்து உண்பதும், நசாறுடன் இளறச்சிளயச்
நசர்த்துச் சளமப்பதும், இளறச்சியுடன் மரக்கறிளயயும் நசர்த்துச் சளமப்பதும்,
அவளரப்புளிக்குழம்பு ஊற்றிச் நசாறு உண்பதும், உணளவக் தகட்டியாக்க அரிசிமாவு
நசர்ப்பதும், மீன் தபாரியளலக் கள் அருந்துவதற்குரிய பக்கஉணவாகக் தகாள்வதும்,
இளறச்சிளயச் சுட்டு உண்பதும், உணவின் இறுதியில் இனிப்பு உண்பதும்
தமிழரிளடநய 2000 ஆண்டுக்கால வழக்கமாக இருந்துள்ளது எைத் ததரிகிறது.
த ல்லரிசியில் பல வளககளளச் சங்க காலத்திநலநய தமிழர் அறிந்திருந்தைர்.
உண்ணும் உணவின் வண்ணம், வடிவம், ஒட்டுதமாத்தத் நதாற்றம், மணம், சுளவ,
ததாடு உணர்வு அளைத்தும் தமிழர் உணவுப் பழக்கத்தில் நபரிடம் தபற்று இருந்தை
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திளைச்நசாறு, மூங்கிலரிசிச்நசாறு முழுப்பன்றிளயச் சுட்டு உண்ணல், பல
வளக இளறச்சிகளளக் கலந்து சளமத்தல் முதலியை தமிழர் மறந்துவிட்ட
உணவுமுளறகளாம்.

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்:
மளல.= மளலபடுகடாம்

குறிப்புகள்:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Congee
2. தபருமளழப்புலவர் தபா.நவ.நசாமசுந்தரைார்(உ.ஆ.)-பத்துப்பாட்டு மூலமும்
உளரயும்- ததாகுதிii -மளலபடுகடாம் -பக்.154
3,4,5. https://en.wikipedia.org/wiki/Congee
6. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Philippine_dishes

துமணநூற்பட்டியல்:
1. தபருமளழப்புலவர் தபா.நவ.நசாமசுந்தரைார்(உ.ஆ.)-பத்துப்பாட்டு மூலமும்
உளரயும்- ததாகுதிii- கழக தவளியீடு-2008
2. ஒளளவ சு.துளரசாமிப்பிள்ளள (உ.ஆ.)- பதிற்றுப்பத்து- கழக தவளியீடு-2007
3. தமிழண்ணல்- சங்க இலக்கிய ஒப்பீடு இலக்கியக் தகாள்ளககள்- 3ம் பதிப்பு-2011

ததாடர்பு: முளைவர் ச.கண்மணி கநணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)
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33. கஜர்மன் தமிைியல் — கநடுந்தமிழ்

ரைாற்றின்

திருப்புமுலன

— மதசமாழி
சமயம் பரப்பும் ந ாக்கில் அளமந்திருந்த ஐநராப்பியரின் தமிழக வருளக,
ததான்று ததாட்டு காலந்நதாறும் தமிழகத்தில் இருந்துவந்த தமிழின் நிளலக்கும்,
தமிழ்க்கல்வியின் நிளலக்கும் ஒரு திருப்புமுளையாக இருந்தது. ஐநராப்பியர் தங்களது
சமயப்பணி வளர்ச்சிக்காக தமிழறிய எடுத்துக் தகாண்ட அணுகுமுளறயும்,
ததாழிற்புரட்சியின் காரணமாக உருவாகிய அச்சுநூல் பதிப்பிக்கும் முளறயும்
ஒருங்கிளணந்ததில் தமிழின் வளர்ச்சியும் தமிழ்க்கற்பித்தலின் வளர்ச்சியும்
ஐநராப்பியர் வருளகயால் ஒரு புதிய பரிணாமத்ளத எட்டியது. தமிழின் வரலாற்றில்
அது ஒரு திருப்புமுளையாக அளமந்தது என்பதுநவ முளைவர் க. சுபாஷிணியின்
ஆய்வின் முடிவு.
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தஜர்மனியில் வாழும் நூலாசிரியர் தைது தமிழறிளவயும், தமிழாய்வு
ஆர்வத்ளதயும், தஜர்மானிய தமாழியறிளவயும், தஜர்மனி மற்றும் மற்றபிற
ஐநராப்பிய ாடுகளின் நூலகங்கள், அருங்காட்சியகங்கள், அரசின் ஆவணச் நசமிப்புக்
கருவூலங்கள் ஆகியைவற்ளறத் தக்கபடி பயன்படுத்திக் தகாள்ள அவருக்குக் கிளடத்த
வாய்ப்ளபயும் ழுவவிடாததால், தமிழ் குறித்த இந்த ஆய்வுநூல் கூறும் கருத்துக்களள
உலகம் அறிவதற்கு வாய்ப்பு கிளடத்துள்ளது.அயல் ாடுகளில் வாழும் தமிழர்
எவ்வாறு தங்கள் சூழ்நிளலயில் கிளடக்கும் வாய்ப்ளப பயன்படுத்தி தமிழ் குறித்த
புதிய பரிமாணங்களள தவளிப்படுத்தலாம் என்பளதச் தசயலில் காட்டும்
வழிகாட்டியாக இருப்பதற்கு க. சுபாஷிணிளயப் பாராட்டலாம். நூலுக்கு
இத்துளறயின் ஆய்வறிஞர் ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் முன்னுளர அளித்திருக்கின்றார்.
இந்த நூலால் ாம் அறியும் தசய்திகள் என்ை?
நூலின் முதல்பகுதி, கிறித்துவ சமயத்தின் வரலாற்றில் புரட்சிகரமாை சீர்திருத்தக்
கருத்துக்களளக் தகாண்ட தஜர்மன் பாதிரியார் மார்ட்டின் லூதரால் புராட்டஸ்டண்ட்
சமயப்பிரிவு உருவாைளத விளக்குகிறது. தஜர்மானிய புராட்டஸ்டண்ட்
பாதிரியார்களுக்கு நடனிஷ் அரசு அளித்த ஆதரவும் அடுத்து கிட்டியது. ஐநராப்பிய
கிறித்துவ சமயத்தின் இப்புதிய சீர்திருத்த கிறித்துவப் பிரிவிைரின் சமயம் பரப்பும்
ந ாக்கமும், ஆர்வமும், நதளவயும் அவர்களளக் கடல்வழிப் பயணமாக தமிழகத்தின்
தரங்கம்பாடியில் தகாண்டு வந்து நசர்க்கிறது. இவர்களுக்கும் முன்ைநர
நபார்த்துக்கீசியர் ஆதரவில் கத்நதாலிக்க கிறிதுவப் பிரிவிைர் தமிழகத்தில் தங்கள்
இளறப்பணிளயத் துவக்கியிருந்த நிளலயில், தரங்கம்பாடி களர ஒரு நுளழ
வாயிலாகக் தகாண்டு இந்தியாவில் 1706 ஆம் ஆண்டு தடன்மார்க்கின் ஆதரவுடன்
தஜர்மானிய லூதரன் புராட்டஸ்டண்ட் சமயம் காலூன்றிய வரலாற்ளறச் சுருக்கமாை
ஆைால் தசறிவுள்ள அறிமுகமாகத் தருகிறார் சுபாஷிணி. இப்பகுதியில்
தகாடுக்கப்பட்டுள்ள நீளமாை பட்டியல் ஒன்று காலக்நகாட்டில் வரிளசப்படுத்தும்
தரவுகள் மூலம் இளறப்பணிக்காக 1706 இல் ததாடங்கி, முதலில் தமிழகம் வந்த
பாதிரிமார்களில் சீகன்பால்க் (Bartholomäus Ziegenbalg) முதற்தகாண்டு, பாதிரிமார்
பலரின் வாழ்க்ளகக் குறிப்புகளளயும் ம்மால் அறிய முடிகிறது. இக்குறிப்புகள் மூலம்
அவர்களின் இளறப்பணி சிறிது சிறிதாகத் தமிழகத்தில் தரங்கம்பாடியில் இருந்து
கடலூர், தஞ்ளச, திருச்சி, த ல்ளல, தசன்ளை எைப் பல்நவறு பகுதிகளுக்கும்
விரிவளடந்தளதயும் அறிந்து தகாள்ள முடிகிறது.
இத்திருச்சளபயிைரின் சமயம் பரப்பும் பணி தமிழகத்தில் கல்வி கற்பிக்கும்
நபாக்கில் ஏற்படுத்திய மாற்றத்ளத விவரிக்கிறது அடுத்த பகுதி. மக்களளச்
தசன்றளடய மக்களின் தமாழியிளை அறிவதற்கு நவண்டிய இன்றியளமயாளம
உணர்ந்த கிறித்துவ இளறப்பணியாளர்களாை சீகன்பால்க், கரூண்ட்லர், சூல்ட்நே,
ளரனுஸ் நபான்றவர் தமிழ்க் கல்வி கற்கத் துவங்கியதுடன், தாம்
ததரிந்துதகாண்டவற்ளற அடுத்து வரப்நபாகும் இளறப்பணியாளர்களுக்கு உதவும்
ந ாக்கில் தமிழ் அரிச்சுவடி, தசாற்களஞ்சியங்கள், இலக்கணநூல்கள், மக்களின் சமூக
வாழ்வியல் குறித்த தசய்திகள் எை நூல்களாகத் ததாகுக்கத் துவங்கியளத
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விவரிக்கிறார் ஆய்வாளர். இவர்களின் நூலாக்கப்பணிகளும், ததாழில் நுட்ப
உதவியுடன் அச்சுநூலாக்கி அவற்ளற தவளிக்தகாணரும் முயற்சிநய த டுந்தமிழ்
வரலாற்றின் திருப்புமுளையாக அளமந்துவிட்டளத நூலின் மூலம் ாம் அறிந்து
தகாள்ள முடிகிறது.
இளறப்பணியின் ததாடர்ச்சியாை ஒரு பகுதியாக கல்விப்பணிளயயும்
முன்தைடுத்திருந்தைர் கிறித்துவ திருச்சளபயிைர். அவர்கள் டத்திய இலவச
கிறித்துவ பள்ளிக்கூடங்கள், அளவ இயங்கிய காலஅட்டவளண, அளவ
தகாண்டிருந்த பாடத்திட்டங்கள், ஆண்களுக்காை பள்ளிகள், தபண்களுக்காை
பள்ளிகள் எை 18 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் திருச்சளபயிைர் நமற்தகாண்ட
கல்விப் பணிகளளயும் விரிவாக அறிந்து தகாள்ள முடிகிறது. இப்பள்ளிகளில்
மாணவர்களுக்கு தமிழ்க்கல்வியுடன், சமயக்கல்வியும், நடனிஷ், நபார்த்துக்கீசிய
தமாழியும் கூட கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாகக் கல்வி மறுக்கப்பட்டிருந்த
ஒடுக்கப்பட மக்களுக்கும் கல்வி வழங்குவதில் அக்களற காட்டிைர் ஐநராப்பிய
பாதிரிமார்கள். ஆண்களும் தபண்களும் இளணந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளிகளும்,
தங்கும் விடுதிகளுடன் கூடிய பள்ளிகளும், மாணவர்களுக்கு இலவச உணவு, உளட
மருத்துவ உதவிகள் வழங்கும் வளகயில் சீகன்பால்க் காலம் முதநல துவங்கப்பட்டது
குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிளழத் தாய்தமாழியாகக் தகாண்டவருக்கு இலக்கணப்பிளழயின்றி
உளரயாடுவது வளர்ச்சியின் பகுதியாக இருக்கிறது. ஆைால், பிறதமாழிளயப் பயில
விரும்புநவாருக்கு மாற்றுதமாழியின் இலக்கணப் பயன்பாடு ஒரு சவாலாக
அளமந்துவிடுகிறது. நமலும் தமிழில் நபசும் தமாழியும் இலக்கிய ளடயும்
தவவ்நவறாக இருப்பதும் அயல்தமாழிக்காரர்களுக்கு தமிளழக் கற்பதில்
தடங்கல்கள் அதிகம். ஆதலால் இவ்வாறு சமயப்பணி தசய்யும் ந ாக்கில் தமிழகம்
வரும் அயலார் எவருளடய முதல் முயற்சிகள் தபரும்பாலும் தங்களளப்நபால
தமிளழக் கற்கவிருப்நபாருக்கு தமிளழக் கற்றுத்தர உதவும் இலக்கண நூல்களாக,
அகராதிகளாக, தசாற்களஞ்சியங்களாக தமாழிகற்றலுக்கு குறிப்புதவி தரும் நூல்களாக
அளமந்துவிட்டிருக்கிறது. தபாதுமக்களின் நபச்சுதமாழிக்நகற்ப சமயப்பரப்புளர
தசய்ய நபச்சுத் தமிளழக் கற்பதும் நதளவயாக இருந்துவிடநவ, நபச்சுத்தமிளழக்
கற்கும் முளறக்காகவும் நூல்களளயும் அகராதிகளளயும் உருவாக்கியுள்ளார்கள்.
ஆகநவ ஐநராப்பியர் விவிலியத்ளதயும், இளறத றி நூல்களளயும் மட்டுநம தமிழில்
தமாழிதபயர்த்து தவளியிட்டார்கள் என்ற எண்ணம் மது நமம்நபாக்காை புரிதலாக
அளமந்துவிடுகிறது.
திருச்சளபயிைரின் பணிகளள ஆவணப்படுத்தப்பட நவண்டிய நதளவயும்
பணிக்கடளமயாக பாதிரிமார்களுக்கு இருந்துள்ளது. இது இளறப்பணிக்கு ஆதரவு
தந்த தடன்மார்க் அரசரின் கட்டளள. அவ்வாறு அவர்கள் நிகழ்வுகளள
ஆவணப்படுத்தியதன் வாய்ப்பாக ம்மால் 300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழக
மக்களின் வாழ்க்ளகமுளற என்ைதவன்று சமூகவியல் நகாணத்தில் அறியவும்
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முடிகிறது. சமயம் என்ற அடிப்பளடயில் வசதியாை வாழ்க்ளகமுளறளயக்
தகாண்டிருந்தவராக பிராமணர்கள் இருக்க, அவர்கள் உருவாக்கும் தபாய்கள் மூலம்
தமிழர் ஏமாற்றப்படுவதாக தமது கருத்ளத சீகன்பால்க் (1714 ஆம் ஆண்டின்
ாட்குறிப்பு) ஆவணப்படுத்தியுள்ளார். மூட ம்பிக்ளககளள எதிர்க்கும் பரப்புளரளய
இவர் நமற்தகாண்ட தபாழுது, அதற்காக இவளரக் தகால்ல தீட்டப்பட்ட சூழ்ச்சியில்
இருந்தும் உயிர் தப்பியுள்ளார் என்பளதயும் அறிகிநறாம். ஆசாரக்நகாளவ நூல்
அக்கால மக்கள் வாழ்வில் முக்கிய இடம்தபற்றிருந்ததும் அவரது குறிப்பால்
ததரிகிறது. சமயம், சமூகவியல், மக்களின் பண்பாடு, வாழ்வியல் முளறகள்
ஆகியவற்ளறத் தமிழ் இலக்கியங்கள், இலக்கியம் என்ற நகாணத்திநலா வரலாறு
என்ற நகாணத்திநலா பதிவு தசய்தநத இல்ளல. மக்கு சராசரி தவகுமக்கள் வாழ்வின்
நிளல, அவர்கள் வாழ்ந்த சூழ்நிளல அறிவதற்கு வாய்ப்பிருந்ததில்ளல. இளறவன்
அல்லது அரசன் இவர்களளப் நபாற்றிப்பாடுவதற்கு நமல் இலக்கியவாதிகள்
அக்களற காட்டாத நிளலயால் தமிழிலக்கிய உலகில் ாம் இழந்தது அதிகம்.
சிலப்பதிகாரம் மூலம் இளங்நகாவடிகள் தசய்த வழிகாட்டுதளல சமய மறுமலர்ச்சி
காலம் ளகவிட்டுவிட்டதன் விளளவு அது. லூதரன் இளறப்பணியாளர்கள்
பதிவுகளால் அக்குளற சற்நற சரி தசய்யப்பட்டுள்ளது.
ஐநராப்பியர் மத்தியில் இந்தியாவில் வாழ்பவர் ாகரிகமற்ற பண்பாட்ளட
உளடயவர்கள் என்ற கருத்து நிலவியிருந்திருக்கிறது. அக்கருத்துக்கு முற்றிலும் மாறாக
இலக்கியம், தமாழி, மருத்துவம், களல ஆகியவற்றில் இந்தியர் சிறப்புற்று இருந்தைர்
என்பளத ந ரடியாக அறிந்து தகாண்ட மளறப்பணியாளர்கள் தாங்கள் அறிந்தளத
தங்கள் எழுத்துகள் மூலம் ஐநராப்பிய மக்களுக்கு அறிவித்ததில் தபரும்பங்காற்றிைர்.
முதலில் வந்த சீகன்பால்க் மலபார் (தமிழகம்) மக்களளயும், தமிளழயும் குறித்து
ஐநராப்பாவிற்கு அனுப்பிய கடிதம் வழி இளத அறிவதற்கு முடிகிறது. அக்கடிதத்தில்
ம்மில் பலர் எண்ணியிருப்பது நபால மலபார் மக்கள் காட்டுவாசிகள் அல்லர்,
அவர்கள் பண்பட்ட தமாழிளயக் தகாண்டவர்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
இன்ளறய அரசியல் எல்ளலகளுடன் கூடிய இந்தியா என்ற ாடு உருவாவதற்கு
முன்ைர் வந்தவர் இந்த ஐநராப்பியர்கள் என்பதால், அவர்கள் ஆவணங்களில்
அவர்களது ததன்னிந்தியப் பகுதிக்காை பயணக்குறிப்பு ‘தமிழ் ாடு’ அல்லது ‘மலபார்’
என்நற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பது வியக்க ளவக்கும் தகவல். நமலும்,
தமிழகத்தில் இளறப்பணியாற்ற வருபவர்களள அவர்கள் தக்க முளறயில் தயார்படுத்த
விரும்பியதன் காரணமாக ஐநராப்பியப் பல்களலக்கழகங்களில் தமிளழப் பாடமாக
பயிற்றுவிக்க முயற்சியும் நமற்தகாண்டைர்.
இவர்கள் தமிழக மருத்துவம், ந ாய் தீர்க்கும் மூலிளக ஆகியவற்ளறக் குறித்தும்
அறிந்துதகாள்ள ஆர்வம் தகாண்டிருந்தைர். இளறப்பணியாளர்களில் தபரும்பாநலார்
அவர்களது இருபதுகளின் பிற்பகுதியில் இந்தியாவில் பணிநயற்று, 40 வயதுக்குள்
மளறந்து விடும் நிளலநய இருந்திருக்கிறது. மீண்டும் திரும்பி தங்கள் ாட்டிற்குச்
தசன்றவரின் எண்ணிக்ளகநயா அல்லது ஐம்பது அல்லது அறுபது ஆண்டுகள் எை
நீண்ட காலம் வாழ்ந்தவரின் எண்ணிக்ளகநயா குளறவு. புதிய தட்பதவப்ப சூழ்நிளல
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தகாண்ட ாட்டில், புதிய உணவுமுளற வாழும் முளற ஆகியளவ அவர்களள
உடல் லக் குளறளவத் ததாடர்ந்து எதிர்தகாள்ள ளவத்ததுள்ளது. தங்கள்
உடல் லத்திற்காக இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ந ாய் தீர்க்கும் முளறகளள அவர்கள்
ததரிந்து ளவத்திருக்க நவண்டியது வாழ்க்ளகயின் கட்டாயமாக இருந்தது.
கரூண்ட்லர், பிதரசியர், வால்த்தர் நபான்று மருத்துவத்தில் ஆர்வம் தகாண்ட
பாதிரிமார்கள் மருத்துவம் குறித்த சுவடிகளளயும் நசகரித்தைர். அவற்ளற தங்கள்
ாட்குறிப்புகளில் குறிப்பிட்டைர். வருங்காலத்தில் அவர்களளப் பின்பற்றி
தமிழகத்தில் இளறப்பணிக்காக வருபவருக்கு இக்குறிப்புகள் உதவக்கூடும் என்பது
அவர்களது ந ாக்கம் என்று சுபாஷிணி சுட்டிக் காட்டுகிறார். அத்துடன்
இளறப்பணியாளர்கள் தாங்கள் டத்திய பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு
மருத்துவ உதவியும், அவர்களும் மருத்துவம் குறித்து பயிற்சி தபறவும் ஏற்பாடு
தசய்துள்ளைர் என்பதும் ததரிகிறது.
தமிழ்நூல் பதிப்புத் துளறயின் முன்நைாடிகள் ஐநராப்பியர் என்பதளை
விளக்கும் முகமாக, ஐநராப்பியரின் வருளகயால் ஓளலச்சுவடியில் இருந்து தமிழ்,
அச்சுநூல்கள் என்ற புதியவழியில் அடி எடுத்து ளவத்தது என்பதற்காை சான்றுகளாக
ஐநராப்பிய எழுத்தாளர்கள் மற்றும் அவர்களால் தவளியிடப்பட்ட நூல்கள் குறித்த
தரவுகளள நூலில் ஒரு அத்தியாயமாகத் ததாகுத்தளிக்கிறார் சுபாஷிணி. ஒரு தகவல்
குறிப்பு ததாகுப்பு நூலாக தமது நூல் பயன்படக்கூடிய அளவில், நூலின் இப்பகுதியில்
சீகன்பால்க், க்ரூண்ட்லர், சூல்ட்நே, ப்தரஸ்ஸியர், வால்த்தர், சர்ட்நடாரியஸ்,
ஃநபப்ரிக்குஸ், நராட்லர், ளரனுஸ், க்ரவுல் ஆகிநயாரின் நூல்கள் குறித்த
ததாகுப்ளபயும் முக்கியமாை நூல்களளயும், தரங்கம்பாடி அச்சுக்கூடம் வழியாக
அச்சிடப்பட்ட நூல்கள் குறித்த தகவளலயும் ததாகுத்து வழங்குகிறார்.
தரங்கம்பாடியில் 1712 ஆம் ஆண்டில் சீகன்பால்க் அச்சகம் ஒன்ளற உருவாக்கிைார்.
இந்த அச்சுக்கூடத்தில் தவளியிடப்பட முதல் தமிழ்நூல் ளபபிள்.
ளபபிளின் புதிய ஏற்பாட்ளட சீகன்பால்க் தமிழில் தமாழிதபயர்த்து
தரங்கம்பாடி அச்சகம் வழிநய அச்சிட்டு 1714 இல் தவளியிட்டுள்ளார். சீகன்பால்க்
எழுதிய நூல்களில் “Grammatica Damulica” என்ற தமிழிலக்கண நூல், “Genealogie Der
Malabarishen Gotter” (மலபார் கடவுளர்கள் / தமிழ்க் கடவுளர்கள்) என்ற தஜர்மானிய
தமாழி நூல்கள் குறிப்பிடத்தக்களவ. சீகன்பால்க் தாமும் உடன் பணியாற்றிய
இளறப்பணியாளர்களும் தமிழில் எழுதியதாகவும், தமிழுக்கு தமாழிதபயர்த்ததுமாக
தமது கடிததமான்றில் குறிப்பிட்ட 32 தமிழ் நூல்களின் பட்டியளல நூலாசிரியர்
இறுதியில் இளணப்பாகக் தகாடுத்துள்ளார். கத்நதாலிக்க வீரமாமுனிவர் எழுதிய
இலக்கண நூலும் 1718 ஆம் ஆண்டில் தரங்கம்பாடி அச்சுக்கூடத்தின் மூலம்
தவளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் பிதரட்ரிக் காமதரர் என்பவரால் தஜர்மானிய
தமாழியில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் 1803 நலநய தஜர்மனியில்
அச்சுநூலாக தவளியிடப்பட்டுள்ளது. எழுத்துப்பணி அச்சுப்பதிப்புப்பணி மூலம்
தமிழ் வளர்ச்சி புதுப்பரிமாணத்ளத எட்டியளத இந்த அத்தியாயம் மிக விளக்கமாகத்
தரவுகள் பலவற்றுடன் விளக்குகின்றது.
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அத்துடன் இந்நூலின் பின்னிளணப்பாக மற்ற ஐநராப்பிய ாடுகளில் இருந்தும்,
மற்ற கிறித்துவ சமயப் பிரிவுகளில் இருந்தும் தமிழகத்தில் இளறப்பணி தசய்யும்
ந ாக்கில் வந்நதார் 16 ஆம் நூற்றாண்டு முதற்தகாண்டு எவ்வாறு தமிழ் வளர்ச்சியில்
பங்நகற்றைர் என்ற தகவல் ததாகுப்பும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பகுதி
இத்துளறயில் ஆய்வு தசய்நவாருக்கு இன்றியளமயாத ஒரு பகுதி. இப்பகுதியில்
ஆரம்பக்கால தமிழ் அச்சுநூல்கள் குறித்த வரலாறும் ஐநராப்பியர் வருளக எவ்வாறு
ஓளலச்சுவடித் தமிழ் அச்சுப்பதிப்புகளாக திளசதிரும்பிை என்பளத அறிவதற்கு
ல்வாய்ப்பாக அளமகிறது. 15 ஆம் நூற்றாண்டின் அச்சு எந்திரம் உருவாக்கிய
ததாழிற்புரட்சியும், 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ததாழில்நுட்பப் புரட்சியும் விளளவித்த
சமூகப்புரட்சிகளால் கல்வியும் தமாழியும் பலளரயும் தசன்றளடய இந்த
மாற்றங்கள்தாநை உறுதுளணயாக அளமந்துவிட்டிருக்கிறது.
நபார்த்துக்கீசிய பாதிரியார் அண்டிறிக்கி அடிகளார் (Henrique Henrique)
முன்தைடுப்பில் 1578 இல் தவளியாை, 16 பக்கங்கள் தகாண்ட ‘தம்பிரான் வணக்கம்’
(Christian doctrine in Tamil) என்று லத்தீன் தமாழியில் இருந்து தமிழுக்கு
தமாழிதபயர்ப்பு தசய்யப்பட்டு அச்சுநூலாக பதிப்பிடப்பட்ட நூநல தமிழில்
தவளிவந்த முதல் அச்சுநூல். இந்திய தமாழியில் முதலில் அச்சுநூல் தவளியாைதும்
தமிழில்தான். இவர்கள் தவிர்த்து ராபர்ட்-டி-ந ாபிலி, வீரமாமுனிவர் எைத் தன்ளை
குறிப்பிட்டுக் தகாண்ட கான்ஸ்டன்ளடன் நஜாசப் தபஸ்கி நபான்ற கத்நதாலிக்கப்
பிரிவு ஐநராப்பியர் ஆற்றிய தமிழ்ப்பணிகளும் என்றும் தமிழக வரலாற்றில் நிளலத்து
நிற்பளவ. இக்கால ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் அச்சுநூல்கள் எண்ணிம வடிவ
மின்னூல்களாக மாறிய திருப்புமுளையுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கும் தபாழுது,
ஐநராப்பியர் தகாணர்ந்த அச்சுநூல் பதிப்பு இயந்திரம் தமிழ் தமாழி வளர்ச்சிக்குக்
தகாடுத்த தாக்கம் எளிதாகப் புரியும்.
தமிழின் வரலாற்றில், தமிழகத்தில் வரலாற்றில் விடுபட்ட பகுதிகளள, ாம்
அறிந்திராத மக்களின் சமூக வாழ்வியல் குறிப்புகளள அறிவதற்குத் தமிழகத்தில்
இளறப்பணியாற்றிய ஐநராப்பிய திருச்சளபயிைரின் நூல்களின் மூலமும்
ஆவணக்குறிப்புகள் மூலமும் அறிவதற்கு நவண்டியத் நதளவ இருப்பளத இந்த
நூளலப்படிப்பதன் மூலம் ம்மால் ததரிந்துதகாள்ள முடிகிறது. ஐநராப்பியர்
பாதிரிமார்கள் கிறித்துவ சமயத்ளத கீளழ ாடுகளில் பரப்ப வந்தவர் என்ற குறுகிய
ந ாக்கில் மட்டும் ாம் புரிந்து தகாண்டிருப்பது இந்திய, தமிழக வரலாற்றிற்கு
இழப்பு என்பளத ஆய்வாளர் எச்சரிப்பளத நூளலப்படித்து முடித்த பின்ைர் உணர
முடிகிறது. ததாடர்ந்து தமிழர் தம் வரலாற்ளற நிளறவு தசய்யும் ந ாக்கில் ம்
கவைத்ளத அயல் ாட்டார் பதிவு தசய்தவற்றில் இருந்து அறிந்து தகாள்ளும் வண்ணம்
ஆய்வுப்பணிகள் நமற்தகாள்ளப்படநவண்டும். அவர்கள் எழுத்து வடிவில் விட்டுச்
தசன்ற தரவுகளில் ம் வரலாற்றின் பகுதிகள் ம் கவைத்திற்கு வராமல் அவரவர்
ாடுகளின் ஆவணச் நசகரிப்புகளில் உள்ளை. ஆய்வாளர் சுபாஷிணி நபான்நறாளர
முன்மாதிரியாகக் தகாண்டு அயலகத்தில் வாழும் ஆய்வார்வமும் தமிழார்வமும்
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உள்ளவருக்கு ல்லததாரு வாய்ப்பு. குறிப்பாகத் தமிழகத்தில் வணிகத்ததாடர்பு
அல்லது சமய பரப்பல் என்று ஆர்வம் காட்டிய ஐநராப்பிய ாடுகளாை நபார்த்துகல்,
ஸ்தபயின், இத்தாலி, பிரான்ஸ், தஜர்மனி, த தர்லாந்த் (ோலந்த்), தடன்மார்க்,
இங்கிலாந்து ஆகிய ாடுகளில் வாழும் தமிழர் அவர்களுக்குக் கிளடக்கக் கூடிய
வாய்ப்ளபப் பயன்படுத்தி ஐநராப்பிய-தமிழக ஆய்வுகளள முன்தைடுக்க நவண்டும்.
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ஆசிரியர்: முளைவர் க. சுபாஷிணி
வளக: ஆய்வு நூல்
தவளியீடு: காலச்சுவடு பதிப்பகம்
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34. தமிழ் ஆள; தமிழ் வபசு...

— வித்யா ாகர்
தஜன்மராஜ், ப்ரோத், ேரிஷ், ஹிருதிக், தகௌரி, சாந்தினி, தசௌமியா, நசாபியா,
மிளன், ராபர்ட், ஆல்வின், நிோ, அமித், முஸ்தாக், வித்யா, வித்யாசாகர் எை பல
தபயர்களள ாம் அன்றாடம் காண்கிநறாம். ஆைாலும் இளவதயல்லாம்
தமிழ்ச்தசால் அல்ல எனும் ஏக்கம், மறுப்பு, வருத்தமும் ம்மிளடநய
இப்நபாததல்லாம் எண்ணற்நறாருக்கு உண்டு.
என்றாலும் தமாழி வளர்ச்சி, வாழ்வுநிளல, சுற்றத்தார் தபாருத்து தமாழியும் பல
மாறுதலுக்கிணங்க தாநை திரிந்தும் கலந்தும் விடுகிறது. எைநவ எளதயும் முற்றிலும்
தமிழில்ளல என்று அகற்றிவிடலாமா? அல்லது தனித்தமிழ் அல்ல என்று
ஒதுக்கலாமா? எல்லாம் தமிழ்தான் ஆயினும் கலப்புத்தமிழ் இல்ளலயா என்று
வருந்திநய கர்வதா???
இளவதயல்லாம் சமஸ்கிருத, ஹிந்தி மற்றும் பிற தமாழிச் தசாற்கள் அல்லது பிற
தமாழிக் கலாச்சாரத்தால் வந்த நசர்ப்புகள் இல்ளலயா ? என்றாலும், அளைத்து
தமாழிக்குநம தாய் ‘ ம் ஆதி தமாழி’ தமிழ் தான் என்பதிலும் எண்ணற்நறாருக்கு
உலகளவில் மாற்றுக் கருத்தில்ளலநய.
எைநவ இளவதயல்லாம் தமிழுக்கு பிறதமாழிகளிடமிருந்து வந்துள்ளது
என்பளத விட, தமிழிலிருந்து தான் பிற தமாழிகள் வந்துள்ளை என்பளத உலகநம
இநதா தமல்ல தமல்ல ஏற்று வருகிறது. இவ்வருட கைடா ஜப்பான் லண்டன்
அதமரிக்கா வளளகுடா ாடுகள் எை உலகளாவிய பல தபாங்கல் திைக்
தகாண்டாட்டங்களும் அதற்தகாரு சான்று.
என்றாலும் குழந்ளதகளுக்கு தபயரிடுளகயில், விளக்கமளிக்க அவசியமற்றவாறு
தனித்தமிழில் மிக அழகாக எவ்வித சார்புமற்று ளவக்கலாம். தவண்ணிலா, அறிவு,
தசல்வன், மதிநிளற, குறள், அருவி, மல்லி.. என்தறல்லாம்.
தவள்ளளக்காரர்கள் இப்படித்தான் அவர்கள் தமாழிக்கு நிளறவாக, ஸ்டவ்,
ஸ்ட்ரீட், ட்ரீ, ஸ்டீல், நகவ், மூன், நகட், ஃபிஷ், ஜாஸ்மின், காட் என்தறல்லாம்
ளவக்கிறார்கள்.
ாம் கூட முன்பு இப்படிதயல்லாம் ளவத்திருந்நதாம்; சிவப்பு, தசவளல, கருப்பு,
நதனு, அடுப்பு, பறி, சூரியன், சந்திரன் என்தறல்லாம் நிளறவாக ம் தசால்லினிக்க
தமாழியினிக்க ளவத்திருந்நதாம்.
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ஏதைன்றால் தபயர் என்பது ஒருவளர அளழக்க, குறிப்பிட என்றாலும் வாழ் ாள்
முழுவதும் தவற்றி தவற்றி என்று அளழப்பததாரு நபாற்றுதலும் இல்ளலயா? தாத்தா
நபால வரநவண்டும், பாட்டி நபால இருக்க நவண்டும், சூரியளைப்தபால ஒளிர
நவண்டும், அருவி நபால நிளறய நவண்டும் எைப் பலவாறு எண்ணற்ற
நமற்நகாள்கள், எதிர்பார்ப்புகள், ன்தைறி தகாண்ட சிந்தளைகள், தமாழிச் சீர்
தகாண்ட தசாற்கள், பலவளககள், தவிர ந ர்மளற எண்ணங்கள் புக, வர, வளர எை
பல ஆழப் பார்ளவ தபயர் ளவக்ளகயில் உளம்நிளறவதுண்டு.
இளடநய கூட ஒரு குழந்ளதக்கு ‘மதிநிளறச் தசல்வன்’ என்று ளவத்நதாம்,
அவர்கள் வீட்டில் மதி என்றளழக்கிறார்கள், அளழக்க ஏதுவாக இருக்குதமன்று.
அப்படி மதி, குயில், அகில், முகில், குறள், தவள்ளி, வாணி, அருள், மணி, சுடர்,
பாரி, ஓரி, நீதி, தகாளட, தைம், அன்பு, தி, மணி, முத்து, மரகதம், பவளம், குழலி,
எழிலி, குறளி, தவண்பா எை எண்ணற்ற அழகிய தமிழ் தசாற்கள் தபயர்கள் மிகச்
சிறப்பாக ம்மிளடநய உண்டு அவற்ளறதயல்லாம் ாம் பார்த்து பார்த்து ளவத்துப்
பழக பழக நமலுள்ள கலப்புவளகப் தபயர்களின் மீதாை ஆளச தாநை ஒழியும். பின்
பழக்கமும் அங்ஙைம் தமல்ல மாறிவிடும்.
பிறதமாழி புகுதளல தடுத்து நிறுத்துளகயில் தான் ம் தமாழியின் வளம் மிகப்
தபருகும். இது மது தமிழுக்தகன்று மட்டுமல்ல அவரவர் தாய்தமாழிக்கும்
தபாருந்தும்.
தவறுமநை, ஒரு எண்ண பரிமாற்றம் தாநை தமாழி என்தறண்ணக்கூடாது.
தகவலறிவிக்கத் தாநை என்று விட்டுவிடலாகாது தமிளழ ம்மால். தமாழி தான்
நிலத்ளதப் பிரிக்கிறது என்பார் ஐயா கவிஞர் ளவரமுத்து.
அங்ஙைம் நிலம் பிரிளகயில் இைம் மாறிவிடுநமா எனும் த டிய பதட்டம்
இருக்கிறது. சான்றுகளள ாம் பல மாநிலப் பிரிவுகளின் வழிநய கண்டுதான்
வருகிநறாம். அன்று ாம் நசர்ந்து கட்டிய தியிலிருந்து வரும் தண்ணீரின்றி
தமாழிவாரியாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.
ஆக, இைம் மாறிக்தகாண்டால் பழக்கவழக்கங்கள் சிளதயும். அல்லாது, தவற்றிக்
குவிப்புகள் இடம் மாறிவிடும். வரலாறு பிளழயாக பிளழயாக நபசப் புறப்பட்டு
விடுவர் பலர். எண்ணற்ற குழப்பங்கள் தமாழி திரிவதால் காலமாற்றங்களிளடநய
நிகழ்ந்துவிடும்.
எைநவ தமாழிமீது அக்களற தகாள்ளுங்கள். அவரவர் தமாழிமீது அவரவர்
அக்களற தகாள்ளுங்கள். ததலுங்கு நபச சந்தர்ப்பநமா, ஹிந்தி நபச சூழநலா,
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ஆங்கிலம் நபச கட்டாயநமா இருப்பின் அங்நக கசடற நபசுநவாம். நபசப் பயிற்சி
எடுப்நபாம்.
பல தமாழி கற்றுக்தகாள்வது பல மனிதர்களளப் புரிய அணுக ஏற்க மறுக்க
வாதிடச் தசால்லித்தர வணிகம் தசய்ய நதளவப்படும். பிற தமாழிகளளக் கற்றல்
என்பது திறளைக் கூட்டும். அவர்களின் பண்பாடு, வரலாறு உயர் குறிப்புகள் எை
அளைத்ளதயும் அறியலாம் தவறில்ளல.
ஆைால் எவ்வாறு அம்தமாழிகளளக் கற்று மிக ந ர்த்தியாகப் நபசுகிநறாநமா;
அங்ஙைம் ம் தமாழிளயயும் அதன் தசழுளமநயாடு நபசுவதும் உச்சரிப்பதும்
எழுதுவதும் பகிர்வதும் இன்றியளமயாத ஒன்றாகும். எம்தமாழியும் தசறிநவாடு
நபசுளகயில் நகட்ளகயில் அழகுதாம்.
ஆயினும் மக்கு மது தமிழ் மிகச் சிறப்பாை ஒன்றாகும். மூப்பு நிளறந்த மது
தமாழிளயப் பிற தமாழிகளளக் கலந்து சிளதப்பது ல்ல அறிவன்று. நீங்கநள அளதத்
தனித்து தமிழில் நபச நபச முற்றிலும் உணர்வீர்கள்.
எைநவ முதலில் ந ரம் தசால்வதில், வழி தசால்வதில், தபயரிடுவதில், ததாழில்
துவங்குவதிலிருந்து துவங்குங்கள். இளவ தான் இன்ளறய முழுச் சான்றுகள் ாம்
மது அழகு தமிளழ சிளதத்துவிட்நடாம் என்பதற்கு.
எைநவ அங்கிருந்து துவங்கி எங்கும் நிளறந்த தமாழி எம் தமிளழ ஒரு தமிழரின்
மரபு அறிய, மறம் உணர்த்த, மாண்பு நிளலக்கத் தூக்கி பிடித்திருப்நபாம். தவறில்ளல.
தமல்ல தமல்ல தவறியின்றி குழப்பம் விடுத்துத் ததள்ளு தமிழில் நபசி மக்குள் ாம்
மகிழ்நவாநம உறவுகநள.
தவறாக எண்ணாதீர்கள், இளவதயல்லாம் என் அறிவிற்குப் பட்டது. எல்லாம்
சரிதயன்றில்ளல. பிற கருத்துக்களும் அளமயலாம். அவரவர் கருத்ளத ான் ஏற்கத்
தயார் எனினும் தமிழ் ம் மூலம் என்பளத எல்நலாருநம அறிகிநறாம், பிறகளத
அழகுறப் நபசுவதற்கு, தபயர் சூட்டுவதற்கு தமிளழ எப்நபாதும் ம் இனியததாரு
அளடயாளமாக ளவத்திருப்பதற்குத் தயங்குவாநைன்.
குளறந்த பட்சம் வீட்டில் பிறதமாழி கலப்பின்றி நபச முயலுங்கள்.
ண்பர்கநளாடு உறவிைர்கநளாடு அக்கம்பக்கம் பழகுளகயில் தூய தமிழ்நபசி
பழகுங்கள். குழந்ளதகள் ம்மிடம் நபசுளகயில், குழந்ளதகளிடம் ாம் நபசுளகயில்,
குழந்ளதகள் பிறரிடம் நபசிப் புழங்குளகயில் பிறதமாழி கலவாமல் நபசச்
தசால்லிக்தகாடுங்கள்.
குழந்ளதகள் ம் வரம். தமிழ் அவர்களுக்கு ாம் தரும் வரம். அளத உளடக்காது
தருநவாநம? எைக்கு ம்பிக்ளகயுண்டு; இப்நபாததல்லாம் ம் மக்கள் மிக அறிவாகச்
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தசறிவாக பாரம்பரியம் தகடாது வாழத்துவங்கி விட்டைர். எைநவ தமிளழயும்
அழகாக உணர்நவாடு நசர்த்து கலப்பின்றி நபசி மகிழ்வாதரன்று எைக்குப் தபரிய
ம்பிக்ளகயுண்டு.
என்றாலும் ஒன்று உண்ளம. தமாழி சார்ந்து ாதமல்லாம் சிந்திக்க
பழகிவிட்நடாம். இனி; ம் காதுகளில் நபசக்நகட்கும் நபசப்படும் தமிழும் நமலும்
இனித்துவிடும் என்பது சத்தியம்.
அதற்கு ன்றி. வணக்கம். வாழ்க!!

குறிப்பு: நீ முதலில் வித்யாசாகர் என்ற தபயளர தமிழில் ளவயிடான்னு திட்டி
விடாதீர்கள். ஒன்று; வித்யா என்பது அன்று என் இறந்த தங்ளகயின் தபயர். அதைால்
இன்று எைது மகளின் தபயர். எைநவ அஃததன் தபயரும் கூட... எல்லாவற்ளறயும்
விட, அறிவுக்கடல்னு தமிழில் ளவத்தால் மிக அதீதமாகிவிடலாம். ான் கடல் அல்ல;
நீங்கதளல்லாம் கலந்திருக்கும் கடலின் ஒரு துளி.

ததாடர்பு: வித்யாசாகர் - www.vithyasagar.com; (vidhyasagar1976@gmail.com)
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35. கன

து

ிரியட்டும்; தமிகைங்கும் பர

ட்டும்...

— வித்யா ாகர்
தட்டுங்கள் திறக்கட்டும், தீப்தபாறி பறக்கட்டும்
முட்டுங்கள் ஓடட்டும், தமிழளரத் ததாட்டால் தீ மூளட்டும்,
எம்மட்டும் இவ்வாட்டம் தயம் அறம்தவன்று அது காட்டும்
திமிராட்டம் ஒடுங்கட்டும் 'எம் தமிழருக்கு இனி விடியட்டும்!
திக்தகட்டும் ாடட்டும் தமிழர் கூடிகூடி தவல்லட்டும்
எந் ாடு எம்மக்கள் எல்லாம் ஈநரழுலகமும் பாடட்டும்,
கடுங்நகாபம் தபாங்கட்டும் கைல் தகாட்டி ஆடட்டும்
சிந்திய துளி இரத்தத்திற்தகல்லாம் நீதி கிட்டும் வளர இனி நபாராட்டம்!!
தவண்சங்கு முழங்கட்டும்
தமிழா விழி விழிதயை தயம் பளற ஒலிக்கட்டும்,
நீதி நகட்டு தசாற்கள் அளறயட்டும்
த ற்றிப் தபாட்டிலும் ந ர்ளமநய ததறிக்கட்டும்!
எத்தளை மார்புகள் நவண்டும் விரியட்டும் விரியட்டும்
அவர்கள் சுடட்டும், த ஞ்சு நிமிர்த்தி நில் தாங்கட்டும்,
ஒரு தமிழச்சி, தமிழ்மண் காக்க
எம்முயிர் நவண்டுநமா; தகாண்டு மூடட்டும்!
சடுசடுதவை சுட்ட கூட்டம்; இனி எம் மண்ணில்
தளல காட்டாமல் நில்லட்டும்! குத்தி குத்தி
உயிர்க்தகான்ற தகாண்டாட்டம் இனி
இறுதிதயன்றுச் தசால்ல எம் இளளஞர் கூட்டம் தவகுண்தடழட்டும்!
டு டுங்க ஓடட்டும் சதி தீர தூர ஒழியட்டும்
சட்டங்கள் திருந்தட்டும் திருத்தங்கள் தவல்லட்டும்,
திபுதிபுதவைக் தகான்ற தவறியாட்டம் இனி
அடியடிதயை அடிக்க ஓயட்டும்!
மூடுங்கள் மைக்கதவுகளள இனி
அறிவு தகாஞ்சம் விழிக்கட்டும்,
மூடாத ததாழிற்கழிவுகள் ஒழியட்டும், பிறர்
தந்திரங்கள் தமாத்தமும் நதாற்கட்டும்!

222

மண் தமல்லச் சுவாசிக்கட்டும்
வசந்தம் மீண்டுதமதமக்கு வரட்டும்,
ாடு ாடு அது மக்காகட்டும், வீடு அரசியல் லட்சியதமல்லாம்
எம் விடுதளல விடுதளலதயான்நற மூச்சாகட்டும்!!

ததாடர்பு: வித்யாசாகர் - www.vithyasagar.com; (vidhyasagar1976@gmail.com)
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36. யார் தமிைன்?

— நரசிங்கபுரத்தான் சஜய். சுமரஷ்குமார்
அவன்: நீ எந்த ாட்டின் குடிமகன் ?
ான்: இந்தியன்
அவன்: உன் கடவுச்சீட்டு தகாடு
அவன்: நீ எந்த இைம் ?
ான்: தமிழன்
அவன்: உன் சாதிச்சான்று தகாடு
தமிழிைத்தின் வளரயளறக்கு
சாதிச்சான்றுதான் ஆதாரமா ?
திராவிடம் / தமிழ்த் நதசிய
அரசியலின் சா(நவ)தளையா?

ததாடர்பு: ரசிங்கபுரத்தான் தஜய். சுநரஷ்குமார் (jaisureshkumar@gmail.com)
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37.

ரைாற்றுக்கான உரிலம...

— ஆர்.பாலகிருஷ்ணன், இஆப
"வரலாறு கிடக்கிறது
அது என்ை
வாழ்வாதாரமா?" என்று
கடந்து தசல்லலாம்
கண்டு தகாள்ளாமல்...

இநதா
ந ாகாமல் த ாங்கு
எடுக்கிறார்கள்
நபாலி வரலாற்றுப்
தபாய்த் தரகர்கள்.

ஆைால் அப்படி
கடந்து தசல்லநவண்டாம்.
வரலாறு
வாழ்ந்ததற்காை ஆதாரம்...

எழுதி "ளவத்தது" தான்
வரலாறு என்றால்
23 ஆம் புலிநகசிகள் தான்
எப்நபாதும் ாயகர்கள்.

யார் யாநரா
அரியளண ஏறிய நததியும்
அமரராை நததியும்
அவர்களின்
அந்தப்புரத்து மக்கள் ததாளகயும்
அல்ல மது அக்களற.

இநதா.
தமாகஞ்சதாநராவின்
' டை மங்ளக' யின்
வளளயல் ளககளில்..
இன்னும் வாசிக்கப்படாத
"வரலாற்றின்"வசீகரம்.

இது மது வரலாறு.
மக்காை வரலாறு.
நவர்கள் பற்றிய
விசாரளண.

கீழடியின்
ஆழ அடுக்கில்
அகழ்ந்ததடுத்த பாளையில்
இன்னும்
மிச்சம் இருக்கிறது
தபாங்கலின் வாசம்.

எத்தளை மளலகள்
ஏறி இறங்கிைார்கள்
பாரியின், ஓரியின்
முன்நைார்கள்..

இது
தவறும் தபருளம அல்ல
மது
வரலாற்றுக்காை உரிளம...

எத்தளை தளலமுளறகளின்
களதகளள
கருவில் ளவத்து
கடத்திவிட்டார்கள்
அவ்ளவப் பாட்டிகள்...

— ஆர்.பாலகிருஷ்ணன், இஆப.,
புவநைஸ்வரம்.
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38. அறிவும் உணர்ச்ெியும்

— ரவி அண்ணா ாமி
அறிதவாருபுறமு ணர்ச்சிநயார்புறம்
அடிதடிஎன்னுள்ளும் அன்றாடம் நிகழும்
உணர்ச்சிநயார் நபளததயன் றறிவு கூறும்
அறிநவ நீ நபடிதயனுணர்ச்சி கூவும்
அந்தந்த த ாடிகளில் ஒன்நற தவல்லும்
அறிவதுவும் உணர்ச்சியதும் தபாருள்நவறல்ல
அடித்தளத்தில் இருதபாருளும் ஒன்றாம் உணர்வாம்
ததரியும் தபாருள் ததளிந்தபின்நப அறிவாய் மாறும்
அறியப்படா நிகழ்வு நதான்றில் உணர்ச்சி ஓங்கும்
ஆண்தபண்ணாய்க் கூடுமிளவ ஆக்கம் நசர்க்கும்
அடக்குமுளற ஆட்சி தபற்றால் அழிநவ மிஞ்சும்
இரண்டிலும் உணர்ச்சிநய அறிவிலும் நமலாம்
நிகழுணர்வின் தவளிப்பாடாம் பயனும் ந ராம் - அறிளவ
அடக்குதலும் அனுமதிப்பும் அதனின் தசயலாம்
உணர்ச்சிளய உள்வாங்கி உணர்வில் நின்றால்
உண்ளமப்தபாருள் உணர்வாகி அறிவாய்த் நதான்றும்
உணர்ச்சியும் காதல்தகாண்டறிளவ ந ாக்கும்

ததாடர்பு: ரவி அண்ணாசாமி (ravi.annaswamy@gmail.com)
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39. ெந்லத

— ருத்ரா இ.பரமசிவன்
சந்ளத களம் கட்டியது.
தரகர்கள் துண்டுக்குள்
ளகவிரல் நுளழத்து
நபரம் நபசுகிறார்கள்.
இன்னும் மணி அடிக்கவில்ளல.
அப்நபாது தான்
முகங்கள் முகமூடிகளளக்
கழற்றிக்தகாண்டு
தவளிநய வரும்.

தமாய்த்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள்.
தகடுபிடி தசய்யும்
காவலர் வாகைங்கள்
ஜைத்திரளள விலக்கி விலக்கி
வழி ஏற்படுத்துகின்றை,
காந்தியின் புன்ைளகக்கட்டுகள்
எங்நக எங்நக
எந்த டிக்கியில் இருக்கிறது?
எந்த புளி மிளகாய்ச்சிப்பங்களில்
தபாதிந்து கிடக்கிறது
என்று
நமாப்பம்
பிடித்துக்தகாண்டிருக்கின்றை.

யாரிடம் சரக்கு இருக்கிறது?
யார் வாங்குகிறார்கள்?
யார் விற்கிறார்கள்?
இந்த மூடு மந்திரம் தான்
இந்த நதர்ச்சக்கரத்ளத
உருட்டிக்தகாண்டு இருக்கிறது.
இது "காகித தியில்"
ளடதபறும் கும்பநமளா.
கங்ளககளும் யமுளைகளும்
காவிரிகளும்
மனிதர்களின் வாக்கு ஆபாசங்களால்
சாக்களடகளாக உருமாறிை.

மக்கதளல்லாம் கூறு கட்டப்பட்டு
தபாட்டலம் தபாட்டங்களாக
பணத்துக்கு
அடிமாட்டு விளலயில்
வியாபாரம் ஆகின்றை.
ஷ்டங்கள் லாபங்களாக
பாலிஷ் ஏற்றப்பட்டு
பண்ட மாற்றம் தசய்யப்படுகிறது.
சமுதய தமாத்தமும் மூச்சுத்திணறி
சிந்திக்கும் தூய காற்று கிளடக்காததால்
முகமூடி நபாட்டுக்தகாண்டு
முட்டி நமாதிக்தகாண்டிருக்கிறது.
இதற்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்
மாட்டுவததன்றால்
எத்தளை ஆகாயத்ளத
தவட்டி எடுப்பது?
மணல் அள்ளும் மாஃபியாக்களிடம்
தான்
தடண்டர் விடநவண்டும்.
அப்புறம் சூரிய சந்திரர்கள்

திருவிழாவின் த ருக்கடிகளில்
பலூன் விற்பவர்கள்
சவ்வு மிட்டாய் விற்பவர்கள்
தபாம்ளமகள் விற்பவர்கள்
தள்ளுவண்டிகளில்
ஈக்கநளாடும் பூச்சிகநளாடும்
தின் பண்டங்கள் விற்பவர்கள்.
மிளகாய் பஜ்ஜி இனிப்பு பூரி
இத்யாதி இத்யாதி
விற்பவர்கள்
சில்லளரச்சத்தங்கள் சலசலக்க
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வரும் பாளதயும் பள்ளமாகி
எங்காவது விழுந்து கிடப்பார்கள்.
குவாரிக்காரர்கள் அவற்ளறயும்
க்ரஷ் தசய்து நராட்டுக்கு
ஜல்லியாக்கி விடுவார்கள்.

வாக்கு நபாட்டு வாக்கு நபாட்டு
வாக்கு எண்ணி வாக்கு எண்ணி
...............
....................
இந்த உற்"சவங்களில்"
சவமாக ஆகிக்தகாண்டிருப்பது
ம் ஜை ாயகம் மட்டுநம.

குழப்பத்தின் நமல் குழப்பம்.

ததாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன்
(ruthraasivan@gmail.com)
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40. கற்பலன ஊற்றுக்கண்ணின் அலைப்பு ---ச்ெி

— முமைவர் .கண்மணி கமண ன்
அறியாப் பருவத்தில் பாட்டிகள் சூட்டிய பட்டம்
அறிந்தபின்ைநரா அண்ணன்தம்பிகள் தட்டிய மட்டம்
ாற்றாய் டப்பட்டபின் ாயகரின் அரட்டல்
ாற்காலி வீற்றிருக்கும் தளலமுளறயின் மிரட்டல்
மாறி மிஞ்சு ளர எய்திவிட்டால்- அதுவளர
தகாஞ்சிநின்ற பாலகரின் மீளசமுறுக்கும் உருட்டல்
கிழடுகட்ளட திட்டுஒன்நற வநயாதிகம் வந்து கிட்டல்
இளடஞ்சல்பிறவிகள் இவதரன்று முகம்திருப்பும் முட்டல்
வாரிசாய் வந்துநசரும் வளளக்கரத்தார் சுட்டல்
நவராயிருந்து உயிர்ப்பித்த விழுதுகளள நவண்டாதமனும் கட்டம்
நகாரப் பார்ளவதான் சமூகத்தின் சட்டம்
தபாருந்தாத உறவுகளாய்ச் சதுரத்துக்குள் வட்டம்
திருந்தாத மைங்களுக்குச் தசால்வததன்ை திட்டம்!
பிஞ்சுப் பருவமுதல் இவதரன்றும் சிைம்தாங்கித் தவிக்கிறாநர ஏன்?
பஞ்சுமைதமன்றும் ஆறாமல் பற்றி எரிவதும் ஏன்?
விஞ்சும் அன்பிற்தகன்றும் நவதளைநய பிரதியாவது ஏன்?
தஞ்சதமைச் தசன்றுஎன்றும் சுளமதாங்கி ஆைாநர ஏன்?
முட்களாய்த் ளதக்கும் நகள்விக்குறி முளைகள்
இதயச்சுவரில் ஏற்படுத்தும் இளடவிடாத ரணங்கள்
ராஜாங்கம் டத்தவந்த ராணியர் நசார்ந்துநபாய்
தாஜாங்கம் தசய்துதசய்நத தான்நதய்ந்தார் வாழ்க்ளகயிநல
மகிழ்ச்சிப் பால்வீதியில் பந்தங்களுடன் பவனிவரத் துடித்தவர்
நிகழ்ச்சி மாறிவிட்டதில் - விழிகளளமட்டும் விண்மீன்களில் சிக்கவிட்டு
உறவுக்கும்பலுக்கு இளடயில் ஒன்றியும் தனியாகநவ தவிக்கிறார்
பிரச்சிளைச் சுழிகளுக்கு இளடயில் சிக்கிக்தகாண்ட படகாைார்
விடிவுக்களர காணத் தீர்ப்தபான்று தீட்டுகிறார்!!
ததாடர்பு: முளைவர் ச.கண்மணி கநணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)
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41. ஒரு தாைாட்டு

— ருத்ரா இ.பரமசிவன்
மயிநல கிளிநய
மைங்களின் மடியில் வா!
இன்பத்தின் சிறகுகள் தகாண்டு
மைங்களின் மடியில் வா!
வாைமும் கடலும்
உன் கூட வரும்.
என் வாழ்வு நீளும்
என் தாகம் மூளும்.
நீ தாநை ளக விளக்கு!
காதல் தந்த எழுத்திநல
ஒரு தசால் ஆகிைாய்.
இரவு உராய்வுகளின்
தீப்தபாறிகள் தபாசுக்கிய
விடிவுகளின் ரகசியம்
எல்லாம் நீநய!
என் நபால் நீ ஆகும்நபாது
உன் நபால் ான்
உன் உள்நள புகுநவன்
அறிவாயா?
உன் பிஞ்சுவிரல்கள்
விரிந்த நபாது
எல்லா தசங்கடல்களும்
பிளந்து நபாகும்.
நதவ வசைங்கள்
மூளியாகும்.
தசார்க்கம் நவண்டாம்.
ளவரங்கள் நவண்டாம்.
உன் முறுவல்
ஒன்று தா!..கண்நண
உன் முறுவல் ஒன்று தா!
தாநலநலா..தாநலநலா
தமிநழ தமிநழ தாநலநலா

ததாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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42. தந்லதலம

— முமைவர் .கண்மணி கமண ன்
என்ளைச் சுமப்பநத சுகம் என்று நீங்கள் தூக்கித் திரிந்த காலம்
உங்கள் நதாளில் ாடிளயப் பதித்துக் தகாண்டு உலளகச் சுற்றிப்பார்த்த காலம்
இரண்டு ளககளிலும் இரண்டு மிட்டாய்கள் தகாடுத்துத் திண்ளணயில் இறக்கிவிட்ட
காலம்
முதன்முதலாய்த் ததருப்புழுதியில் கால்பதித்த நபாது உங்கள் சுண்டுவிரளலப் பிடித்த
காலம்
எைக்குப் பிடித்த குநளாப்ஜாமூன் வாங்கிக்தகாடுத்து குஷியாக்கிய காலம்
வணிகப்பயணம் நமற்தகாள்ளும் முன்ைர் அண்டன்நபக்கரி வளர உடைளழத்துச்
தசன்ற காலம்
ளகநிளறயப் தபாட்டலங்கள் தகாடுத்து டாடா காட்டிய காலம்
அம்மாவுக்குப் பயந்து உங்களிடம் ரகசியமாய்ப் நபைா வாங்கிய காலம்
'எம்தபாண்ணுக்குப் படிப்தபல்லாம் நதளவயில்ளல' என்று தகாடிபிடித்த காலம்
தசன்ற தீபாவளிக்கு எடுத்த அநத கலர்; அநத டிளசன்; அநத ரகதாவணிளய இந்தத்
தீபாவளிக்கும் தகாடுத்த காலம்
எைக்குப் பரிசாகக் கிளடத்த 'பாரதியார் கவிளதகள்' புத்தகத்ளதக் களடத்ததரு
முழுதும் காட்டித் திரிந்த காலம்
தசாந்தக்காலில் ான்நிற்க நீங்கள் தவித்த காலம்
'மாப்பிள்ளளக்குத் தளலக்கறி தாண்டா பிடிக்குமாம்; சளமத்துப் பழகிக்தகாள்' என்று
வற்புறுத்திய காலம்
ளகப்பிடித்துக் தகாடுத்தநவளள மருண்டநகாலம்; 'சம்பளத்த முழுசா மாமியார்
ளகயில குடுத்துருப்பா' என்று பதறிய காலம்
என்னிடம் வாங்குவது மாைக்நகடு என்று ஒதுங்கிய காலம்
ான் தவய்யிலில் வாடாதபடி; 'ஐயா அளலஞ்சி வாங்கிட்டு வந்துர்நரண்டா; நீ
வீட்டுக்குப் நபாடா' என்று என்ளைப் தபாத்திய காலம்
'மாங்காய் நபாட்டு மீன்குழம்பு; எங்கம்மா சளமத்தமாதிரி' என்று ருசித்த காலம்
'கண்ணா'... என்று வாய்நிளறய அளழத்து; அந்தக்குரலில் அன்ளபயும்,
ம்பிக்ளகளயயும் தவளிப்படுத்திய காலம்
இன்று என்ளகளயப் பற்றிக்தகாண்டு எத்தளைநயா தசாந்தங்கள்;
எைக்குப் பிடித்துக்தகாள்ள தந்ளதயின் சுண்டுவிரல்.......?

ததாடர்பு: முளைவர் ச. கண்மணி கநணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)
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43. நாற்பது வபர்

— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

ம் "இனியளவ ாற்பது"க்தகல்லாம்
அடித்தளமாக
படுத்துக்கிடப்பது
ஒரு நதசிய நசாகத்தின்
இந்த "இன்ைா ாற்பது" தான்.
கம்பீரமாய் இந்த அநசாகசக்கரம்
இப்படி மீளச முறுக்கி நிற்பதன்
மாறாத வீரத்ளதயும் துணிளவயும்
மண்ணுக்குள் கிடந்தாலும்
தசதுக்கிக்தகாண்டிருப்பவர்கள்
இந்த ம் தவப்புதல்வர்கநள.
அழுது புலம்பும் தன் மளைவி
எனும் தாயின்
அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ளும்
ஒரு எரிமளலப்பிஞ்ளச
பதியம் தசய்து இருக்கிநறாம்
என்ற நிளைப்பில் அல்லவா
அவன் அந்த சவப்தபட்டியில்
கிடக்கிறான்.
ஏநதா
தீபாவளிக்கு அப்பா ளதத்துத்தந்த
புதுச்சட்ளடளய அணிந்து தகாண்டது
நபால் அல்லவா

அந்த தபட்டிக்கு ஒரு மூவர்ண
சட்ளடளய
நபாட்டுக்நகாண்ட திருப்தியில்
படுத்துவிட்டான்.
வாநளாடு வாள்நமாதும்
யுத்தம் எல்லாம் தசய்யத் திராணியற்ற
மலட்டு மிருகங்களின்
இந்த சதிகள் எல்லாம்
தவிடு தபாடியாக
த ாறுக்கப்படநவண்டும்.
பாரதத்தின்
எல்லாதமாழியும் உருண்டு திரண்டு
இப்நபாது
தீப்பிழம்பாக தவளிச்சம் ஏற்றுகிறது.
ம் மண்ணின் ாடி ரம்புகளின்
பின்ைல் எல்லாம்
ம் எல்லா மாநிலங்களிலும்
மூவர்ணத்தின் ஒநர அக்கினி
வர்ணத்ளத
உயர்த்திக்காட்டுகிறது.
ம் நதசியக்கைலின் அதன்
ஒநர தமாழி
இநதா ஒலிக்கிறது…….

"வந்மதமாதரம்"
ததாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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44. மரத்தின் ெிரிப்பு

— திருத்தம் சபான். ரவணன்
அந்த மாமர இளலகளிடம்
அப்படி என்ை ளகச்சுளவளயக்
கூறிச் தசன்றநதா காற்று
குலுங்கிச் சிரித்தை இளலகள்.
காற்றும் மரமும் ண்பர்கநளா
காற்று நபசும் நபாததல்லாம்
குலுங்கிச் சிரித்தை இளலகள்
ளகதட்டிச் சிரித்தை த ற்றுக்கள்
காற்றும் தகாடியும் காதலநரா
காற்று தீண்டும் நபாததல்லாம்
த ளிந்து அளசந்தது அதன்இளட
த கிழ்ந்து சிரித்தது அதன்மலர்

ததாடர்பு: திருத்தம் தபான். சரவணன் (vaendhan@gmail.com)
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தமிழ் மரபு அறக்கட்ைலள நிகழ்வுகள் மற்றும் க

ளியீடுகள்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டமளயின் ச ய்திகள்
http://thf-news.tamilheritage.org/
__________________________________________________________________
மண்ணின் குரல் - மரபுக் காசணாளிகள் சவளியீடு
https://www.youtube.com/channel/UCbPUhkB63Rooe7RQ94kGWag/playlists
ஜைவரி - 2019:
ந ார்நவ தமிழரின் ஆவணச் நசகரிப்புகள்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/ETLDVUPYd1s
ந ார்நவ வந்த முதல் தமிழர்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/CpIt7les8NE
பிப்ரவரி - 2019
இலங்ளகக் நகாட்ளடயின் வரலாறு அறிநவாம்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/_5Jze6hm2rA
திருப்புளடமருதூர் ஸ்ரீ ாறும்பூ ாதர் சித்திரக்கூடம்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/oJ8H-IPJS14
மதுளர ஸ்ரீ பாண்டி முனீஸ்வரர் நகாயில் தபௌத்த ததாடர்புகள்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/4IxJX2IEyQo
சங்கமித்ளத – மாதகல் சம்பில்துளற தபௌத்த அளடயாளங்கள்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/IYqzUPjfizI
மார்ச் - 2019
ம்பியாண்டார் ம்பிகள் பிறந்த தலம் – திரு ாளரயூர்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/FGvsQqyVvJM
கல்வி வரம் தந்த துறவி சுவாமி சகஜாைந்தா
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/aFk4cebz3D8
கன்னியாகுமரி – புத்தம்புது காளல
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/TeI_OXtGX7w
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மநகந்திரவாடி மநகந்திரவர்மன் தபயர் தசால்லும் வரலாறு
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/VvC2HVRKXVA
மநகந்திர தடாகமும் சிதலமளடந்த பிள்ளளயார் நகாயிலும்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/tNlAiOCCBV8
ஏப்ரல் - 2019
திருவலம் – வந்தியத்நதவன் தபயர் தசால்லும் ஊர்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/bz263F4ZqII
ஆற்காடு தடல்லி நகட்
@YouTube: THFi- Channel: https://youtu.be/4a63fxgij7Y

தமிழ் மரபு அறக்கட்டமள மின்னூல் சவளியீடு
மனுமுளறகண்ட வாசகம்-மனுச் நசாழன் -31/1/2019
http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/THF-manumuraikanda_Vallalar.pdf
தரவதரன்ட் ஜான் ரத்திைம் பிள்ளள வாழ்க்ளகக் குறிப்பு -25/3/2019
http://tamilheritage.org/old/text/ebook/THF-EBOOK-Rev.John_Ratnam_%20DDF-Book.pdf
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