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தலையங்கம்: தமிழ் ஆய்வுைகின் தற்காைத் ததலை 

— முலைைர் க.சுபாஷிணி 
 

 

வணக்கம்.  

 

            10ம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு அண்மமயில் 
வட அமமரிக்காவில் இல்லினாய்ஸ் மாநிலத்திலுள்ள சிக்காககா 
நகரில் நமடமெற்று முடிந்தது. இரண்டு நாட்கள் நமடமெற்ற 
மாநாட்டு விழாவில் ஏறக்குமறய 82 ஆய்வுக் கட்டுமரகள் 
ெமடக்கப்ெட்டன. உலக அளவில் தமிழ்  மக்கமளயும் தமிழ் 
மமாழி ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ள தமிழரல்லாத ஆனால் தமிழில் 

ஆர்வம் உள்ள ெிற இன ஆய்வாளர்களின் கவனத்மதயும் கவர்ந்த ஒரு நிகழ்வாக 
இது அமமந்தது. இந்த மாமெரும் நிகழ்மவ நடத்தி முடித்த உலகத் தமிழாராய்ச்சி 
மன்றத்தின் மொறுப்ொளர்களுக்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டமளயின் சார்ொக 
ொராட்டுதல்களும் நல்வாழ்த்துக்களும். இந்த வரலாற்றுச் சூழலின் அடிப்ெமடயில் 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றத்மதப் ெற்றிய வரலாற்றிமன ெின்கனாக்கிப் ொர்ப்ெது 
காலத்தின் கதமவயாகின்றது. 
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            உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றம் தமிழ் மமாழி வளர்ச்சியின் மீது தீவிர 
ஆர்வமும் ெற்றும் மகாண்ட தமிழ் ஆய்வாளர்களால் புதுமடல்லியில் 1964ம் 
ஆண்டு நமடமெற்ற 26வது உலகக் கீமழத்கதயக் கல்வி ஆய்வாளர்கள் (International 

Congress of Orientalists) மாநாட்டில் உருவாக்கம் மெற்றது.  இதமன அடுத்து முதல் 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 1966ம் ஆண்டு மகலசியத் தமலநகர் 
ககாலாலம்பூரில் நமடமெற்றது.  

 

 
 

            இரண்டாம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 1968ம் ஆண்டு தமிழகத்தின் 
தமலநகரான மமட்ராஸில் நமடமெற்றது.  திராவிட முன்கனற்றக் கழகம் 1967ல் 
மெரும் மவற்றிமய ஈட்டி  அண்ணா அவர்கள் முதல்வர் ஆன தருணம் அது. 
தமிழின் ொல் மெரும் ஆர்வத்மதயும் ஊக்கத்மதயும் மகாண்டிருந்த திராவிட 
முன்கனற்றக் கழக அரசின் தாக்கம் 1968ம் ஆண்டு நமடமெற்ற 2வது உலகத் 
தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டில் எதிமராலித்தது.  

 

            இதமன அடுத்து மூன்றாவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 1970ம் 
ஆண்டு ஐகராப்ொவில் ெிரான்சில் நமடமெற்றது.  நான்காவது மாநாடு 1974ம் 
ஆண்டில் இலங்மகயில் யாழ்ப்ொணத்தில்  நமடமெற்றது. முதல் நான்கு 
மாநாடுகமளயும் முன்னின்று வழிநடத்திச் மசன்றவர் தமிழ்த்தூது கசவியர் 
தனிநாயகம் அடிகளாவார். 
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            தனிநாயகம் அடிகளாரின் மமறவுக்குப் 
ெிறகு ஐந்தாவது மாநாடு 1981ம் ஆண்டு 
மதுமரயிலும், அதற்கு அடுத்து ஆறாவது மாநாடு 
1987ம் ஆண்டு ககாலாலம்பூரிலும், ஏழாவது மாநாடு 
1989ம் ஆண்டு மமாரிசியசிலும், எட்டாவது மாநாடு 
1995ம் ஆண்டு தஞ்சாவூரிலும் நமடமெற்றன. நீண்ட 
இமடமவளிக்குப் ெிறகு மீண்டும் 2010ம் ஆண்டு 
அப்கொமதய தமிழக முதலமமச்சர் கமலஞர் 
அவர்களால் 9வது மாநாட்டிற்கான ஏற்ொடுகள் 
மதாடங்கப்ெட்டு அறிவிப்பும் மவளிவந்த நிமலயில், 

கொதிய கால அவகாசம் இல்மல என கெராசிரியர் 
மநாமொரு ககராஷிமா தமலமமயிலான உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றம்  
அறிவித்தமத அடுத்து, தமிழக அரசு ஏற்ொடு மசய்த மாநாடு மசம்மமாழி மாநாடு 
என்ற மெயருடன் ககாலாகலமாக நடந்து முடிந்தது. இந்தச் சூழ்நிமலயில் 
ஒன்ெதாவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 2015ம் ஆண்டு ககாலாலம்பூரில் 
மலாயா ெல்கமலக்கழகத்தில் நமடமெற்றது. இதமன அடுத்து  10வது உலகத் 
தமிழாராய்ச்சி மாநாடு இந்த ஆண்டு வட அமமரிக்காவில் நமடமெற்றுள்ளது. 
 

            உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றத்மதத் மதாடங்கிய தனிநாயகம் 
அடிகளாரும் அவரது குழுவினரும் உலகளாவிய தமிழாராய்ச்சி மசயல்ொடுகள் 
மதாடர்ொக உருவாக்கிய கநாக்கம் மற்றும் மசயல்திட்டங்கமள தற்கொது 
மசயல்ெட்டுக் மகாண்டிருக்கும் உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றத்தின் நிர்வாகிகளும் 
உலகத் தமிழர்களும் மீண்டும் மீளாய்வு மசய்து தற்கால மற்றும் எதிர்கால 
ஆய்வுத்தளங்கமள கவனத்தில் மகாண்டு மசயல்ெட கவண்டிய கதமவ 
இருக்கின்றது.   

 

            தனிநாயகம் அடிகள்   மதாகுத்து 1968ம் ஆண்டு மகலசியாவில் 
அச்சிட்டு மவளியிடப்ெட்ட  நூலான Tamil Studies Abroad - a Symposium  எனும் 
மதாகுப்ெின் முன்னுமரயில்  அவர் கூறும் கருத்துக்கள் இன்றளவும் கவனத்திற் 
மகாள்ளத்தக்கனவாகும். இதில், இந்த மன்றத்தின் ஆய்வு நடவடிக்மககளில் 
ஒன்றாக  தமிழியல் ஆய்வுகள் மதாடர்ொன ஆண்டறிக்மக சமர்ப்ெிக்கப்ெட 
கவண்டும் என வலியுறுத்துகின்றார். தமிழர் வாழ்வியமல ஆராயும் வமகயிலான 
தமிழ் இனத்தின் கதாற்றம், வளர்ச்சி, தற்கால உலகளாவிய தமிழ் மமாழி 
வளர்ச்சிக்கான கதமவ, ெல்கவறு நாடுகளில் தமிழ் மமாழியின் நிமல என்ற 
வமகயில் ஆராயப்ெடும் வமகயில் அமமந்திருக்க கவண்டியமத அவர் 
இந்நூலில் வலியுறுத்துகின்றார்.   
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            1966 காலகட்டத்தில் ஐகராப்ொவில் தமிழ் மமாழி 
ெல்கமலக்கழகங்களில் ொடமாக மூன்றுக்கும் கமற்ெட்ட மெர்மானிய 
ெல்கமலக்கழகங்களிலும், அப்கொமதய மசக்மகாஸ்கலாவாக்கிய, அமமரிக்கா, 

ரஷியா, இங்கிலாந்து, மகலசியா, ெிரான்சு ஆகிய நாடுகளிலும் இருந்துள்ளது. 
அத்துடன், டச்சு மற்றும் கொர்த்துக்கீசிய தமிழ் ஆய்வுகள் நடந்தமம ெற்றிய 
தகவல்கமளயும் காண்கின்கறாம். தனிநாயகம் அடிகளாரின் தனிப்மெரும் 
முயற்சியாக ஒப்ெந்தக் கூலிகளாக உலகின் ெல காலனித்துவ தீவுகளுக்குப் 
ெயணித்த தமிழ் மக்களின் சந்ததியினர் ெற்றிய ஆய்வுச் மசய்தியும்,  அதன் 
மதாடர்ச்சியாக அவர்கள் வாழ்வியலில் மமறந்து வரும் தமிழ்ப் ெண்ொட்டு 
மற்றும் மமாழிக்கூறுகள் மீட்கப் ெட கவண்டும் என்ற அவரது ககாரிக்மகமயயும் 
இந்த நூலில் காண்கின்கறாம்.  

 

            ஆக, இந்த மன்றம் மதாடங்கப்ெட்ட 1964 முதல் இன்று வமர  அதன் 
கநாக்கத்தில் எந்த அளவிற்கு அதன் மசயல்ொடுகளின் வழி ெயணப்ெட்டுள்ளது 
என்ெது நம் முன்கன நிற்கின்ற ககள்வி.  

            இந்த அடிப்ெமடயிகலகய உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றத்தின் 
நடவடிக்மககள் மீளாய்வு மசய்யப்ெட கவண்டியது அவசியம். இமதச் சீர்தூக்கிப் 
ொர்க்காமல் எதிர்காலப் ெணிகமள முன்மனடுப்ெது தடுமாற்றங்கமளயும் 
இமடமவளிகமளயும் உருவாக்கி விடுகமா என்ற ஐயம் கமகலாங்குகின்றது. 
            இந்த ககள்விகளின் அடிப்ெமடயில்  உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றம் 
முன்மனடுக்க கவண்டிய மிக முக்கிய ஆய்வுத் துமறகள் விடுெட்டுள்ளன என்ெது 
சுட்டிக்காட்டப்ெட கவண்டியதாகின்றது. விடுெட்ட துமறகளில் ஆய்வுகள் மசல்லும் 
வமகயில் இந்த அமமப்ெின் கவனம் மசல்லகவண்டியது அவசியமாகின்றது. 
அமவயாவன: 

 தமிழரின் கடல் வணிகம் மற்றும் கிழக்காசிய மற்றும் ஐகராப்ெிய 
நாடுகளுடனான வணிகப் கொக்கு, அமவ ஏற்ெடுத்திய தாக்கங்கள் 

 கிழக்காசிய நாடுகளில் தமிழர் தமடயங்கள் 

 ஏமனய மமாழிகளில் தமிழ் மமாழியின் தாக்கம் 

 இக்காலத் கதமவக்ககற்ற கமலச்மசால் வளர்ச்சி 
 புலம்மெயர்ந்த தமிழ் மக்களின் தமிழ் மமாழி,  ெண்ொடு மற்றும் புலம்மெயர் 

வரலாறு 

 அயலக ெல்கமலக்கழகங்களில் தமிழ் நடவடிக்மககள், தமிழ் இருக்மககள் 

 தமிழ் மக்கள் கமலகள் 

 கூத்து, இமச, நாடகம் 

 சமூகச் சீர்திருத்தம், சமூக நலன், சாதி அமமப்புக்கள் ஏற்ெடுத்தும் சமூகப் 
ெின்னமடவுகள் 
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 குழந்மதகளுக்கான தமிழ் இலக்கியமும் அது மதாடர்ொன ஆய்வுகளும் 

 அரசியல் தமிழ் 

 அறிவியல் தமிழ்  

 மருத்துவ தமிழ் 

 விவசாயத் தமிழ் 

 வணிகத் தமிழ் 

 

கமற்குறிப்ெிட்ட துமறகளில் உலகத் தமிழ் மக்களின் நிமலமய ஆராயும் 
வமகயிலும்  தமிழ் மமாழி வளர்ச்சிமய விரிவான கநாக்கிலும் மகாண்டு 
ஆராய்ச்சிகள் நமடமெறும் கொது உலகளாவிய ஆய்வுத் கதமவகமள இம்முயற்சி 
ஈடுகட்டக்கூடியதாக அமமயும் என்ெதில் ஐயமில்மல. 
 

            ஆய்வு என்ெது  ஏற்கனகவ எடுத்த முடிவிமன    கநாக்கிய    
சான்றுகள் கதடும் முயற்சியாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக உண்மமத் தன்மமமயத் 
கதடுகின்ற, சமகால நிகழ்வுகமளயும் துல்லியமான வரலாற்றுச் சான்றுகமளப் 
ொரெட்சமின்றி, காய்தல், உவத்தல் இன்றி சீர்தூக்கிப் ொர்க்கும்  தன்மமயுடன் 
மசய்யப்ெடுகின்ற வமகயில் அமமந்திருக்க கவண்டும்.   தமிழ் ஆய்வுலகில் 
தற்கால கதமவக்ககற்ெ ஆற்ற கவண்டிய ஆய்வுச்மசயல்ொடுகள் மிக அதிகம் 
உள்ளன. அவற்மற முன்மனடுக்கும் ெணிமய உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றம் 
முன்மனடுக்க கவண்டும் என்ெது தமிழ் மரபு அறக்கட்டமளயின் அவா.  
நல்வாழ்த்துகள். 
 

 

அன்புடன் 

முமனவர்.க.சுொஷிணி 
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http://mintamilmedai.tamilheritage.org/wp/ 
 
 

‘மின்தமிழ்தமலட’ இதழுக்கு தங்கள் பலடப்புக்கலை அனுப்ப விரும்புபெர் 

editorthfjournal@gmail.com  என்ற மின்னஞ்சல் முகெரிக்கு அனுப்பைாம் 
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1.   ஈழத்தமிழர் ைரைாற்றிலை ைிளக்கும் இைங்லக 
”கட்டுக்கலர” அகழ்ைாய்வு 

— முலைைர் க.சுபாஷிணி 
 

 

             மதால்லியல் அகழ்வாய்வுகள் மவளிப்ெடுத்துகின்ற சான்றுகள் ஒரு 
இனத்தின் வரலாற்றிமன அறிந்து மகாள்வதற்கு அடித்தளம் அமமக்கும் முக்கியக் 
கருவிகளாகும். தமிழ் இனத்தின் ெண்மடய நாகரிகத்மதயும், வரலாற்மறயும், 

ெண்ொட்டுக் கூறுகமளயும் துல்லியமாகக் கண்டறிய மதாடர்ச்சியான 
அகழ்வாய்வுகள் அவசியமாகின்றன. தமிழ் மக்கள் இன்று அதிகம் 
நிமலமெற்றிருக்கும் ெகுதிகள் மட்டுமன்றி, இந்த இனம் ெரவலாகச் மசன்றிருக்கக் 
கூடிய ெல்கவறு ெகுதிகளிலும் அகழ்வாய்வுகள் நிகழ்த்தப்ெடும் சூழலில் தமிழ் 
மக்களின் வரலாறு கமலும் மதளிவு மெறும். இதன் அடிப்ெமடயில் காணும் கொது 
தமிழ் இனத்தின் முக்கிய வாழ்விட நிலப்ெகுதியாக உள்ள தமிழகம் மட்டுமன்றி 
அதன் தீெகற்ெ இந்தியாவின் மதன்கிழக்குப் ெகுதியில் அமமந்துள்ள 
இலங்மகயிலும் அதிக அளவில் மதால்லியல் அகழ்வாய்வுகள் முக்கியத்துவம் 
மெறுகின்றன. 

 
 

             அந்த ரீதியில் அண்மமயில் இலங்மகயின் மன்னார் 
மாவட்டத்திற்குட்ெட்ட கட்டுக்கமர ெகுதியில் யாழ் ெல்கமலக்கழகத்தின் 
மதால்லியல் மற்றும் வரலாற்றுத் துமறகளின் தமலவர் டாக்டர்.புஷ்ெரட்ணம் 
அவர்கள் தமலமமயில் நிகழ்த்தப்ெட்ட அகழ்வாய்வு முக்கியத்துவம் 
மெறுகின்றது. இந்த அகழ்வாய்வு ெற்றிய மசய்திமயச் சிக்காககா நகரில் 
நமடமெற்ற ெத்தாவது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டு ஆய்வரங்கில் 
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ஈழத்திலிருந்து கலந்து மகாண்ட கெராசிரியர் புஷ்ெரட்ணம் ஆய்வுக்கட்டுமரயாகச் 
சமர்ப்ெித்தார். 
 

             இந்த அகழ்வாய்வு 
வட இலங்மகயில் கட்டுக்கமர 
என்ற இடத்தில் யாழ்ப்ொணப் 
ெல்கமலக்கழகத்தின் நிதி 
உதவியுடன் கமற்மகாள்ளப்ெட்டது. 
இந்த ஆய்வரங்கின் மதாகுப்ெில் வட 
இலங்மகயில் இதுவமர 
கண்டுெிடிக்கப்ெட்ட மிகப் மெரிய 
புராதன குடியிருப்பு மமயம் 

கட்டுக்கட்டுமரயில் கண்டுெிடிக்கப்ெட்டதாகக் குறிப்ெிட்ட அவர், இலங்மகத் 
தமிழரின் பூர்வகீ வரலாறு விெயன் வருமகக்கு முன்னர் (2500ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர்) நிலவிய ெண்ொடுகளிலிருந்து மதாடங்குவமத இலங்மகயில் 
தமிழ்மக்களின் மிக நீண்ட மதாடர்ெிமன இது உறுதி மசய்வதாக அமமந்தது 
என்ெகதாடு சிங்கள மமாழி உருவாக்கம் மெற்றதாகக் கருதப்ெடும் காலகட்டமான 
கிெி 6 அல்லது 7க்கு முன்னகர தமிழர்கள் வாழ்ந்த நிலப்ெகுதிதான் இன்மறய 
இலங்மக என்ெமத உறுதி மசய்வதாகவும் அமமகின்ற ஒரு மிக முக்கியச் 
சான்று காட்டும் ஆய்வாகவும் இது அமமந்துள்ளமத விளக்கினார். 
 

 

             இலங்மகயில் மெருங்கற்காலப் ெண்ொட்மட 
அறிமுகப்ெடுத்தியவர்கள் நாகர் இனக்குழுவினர். இதற்கு 
அடிப்ெமடமய வகுக்கும் சான்றாகப் மெருங்கற்கால மக்கள் 
தங்கள் இமற வழிொட்டில் நாகத்மத குலமரபுத் மதய்வமாகக் 
மகாண்டிருந்தகத காரணம் என்ெதற்குக் கட்டுக்கமர 
அகழ்வாய்வின் கொது கண்டுெிடிக்கப்ெட்ட ெல நாகர் 
சிமலகள், சிற்ெங்கள் ஆகியமவ சான்றுகளாக அமமகின்றன. 
இந்த ஆதாரங்கமளத் தமது கட்டுமர சமர்ப்ெித்தலின் கொது 
ஆதாரமாக் காட்டியமம அமர்வில் கலந்து மகாண்ட 
ஆய்வாளர்களுக்குப் புதிய மசய்தியாக அமமந்தது. 
 

             அதுமட்டுமன்றி, நாகர் இன மக்கள் தமிழ் மமாழி 
கெசிய மக்கள் தான் என்ெதற்குச் சான்றாக அப்ெண்ொட்டு 
மக்கள் ெயன்ெடுத்திய மட்ொண்டங்களில் மொறிக்கப்ெட்ட தமிழி (தமிழ் ெிராமி) 
எழுத்துக்கமளயும், தமிழ்ப் மெயர்கமளயும் ஆதாரமாகக் காட்டியமம 



[3] 
 

ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் மெரும் வரகவற்மெப் மெற்றது. இதன் வழி, 
வடஇந்தியாவில் இன்மறக்கு ஏறக்குமறய 2300 ஆண்டளவில் ெிராமி எழுத்து 
கதான்றுவதற்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னகர ( 2600 ஆண்டளவில் ) தமிழக 
நிலப்ெரப்ெில் தமிழி எழுத்து கதான்றி வழக்கிலிருந்தது என்ெகதாடு தமிழகத்திலும் 
இலங்மகயிலும் புழக்கத்திலிருந்தது என்ெமதயும் உறுதிப்ெடுத்துவதாக 
அமமகிறது. 

 

             அந்த வமகயில் தமிழி (தமிழ் ெிராமி) எழுத்துக்கள் ஈழம் மற்றும் 
தமிழகத்தில் இருந்கத வட இந்தியாவிற்குச் மசன்றிருக்கலாம் என்றும், வடஇந்திய 
ெயன்ொட்டில் ெிராமி எழுத்து அறிமுகமாகியது எனவும் தனது ஆய்வுமரயில் 
கெராசிரியர் புஷ்ெரட்ணம் வலியுறுத்தினார். தமிழ் எழுத்துருக்களின் மதான்மம 
ெற்றிய ஆய்வுகளில் ஒரு மமல்கல்லாக இந்த அகழ்வாய்வு அமமந்திருப்ெமதப் 
கெராசிரியர் புஷ்ெரட்ணம் அவர்களது ஆய்வும் மாநாட்டுக் கட்டுமரயும் 
நிரூெித்தன. 
 

 
 

             கெராசிரியர் புஷ்ெரட்ணம் அவர்களது இக்கருத்மத ஏற்றுக் மகாண்ட 
ஆய்வரங்கின் தமலவராகச் மசயல்ெட்ட இந்தியாவின் முதன்மமத் 
மதால்லியலாளர்களில் ஒருவரான கெராசிரியர் க. இராென் அவர்கள், சமகாலத்தில் 
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தமிழகத்திலும் இலங்மகயிலும் தமிழ் மமாழி, தமிழ் எழுத்தின் மதான்மமமய 
அறிய கமற்மகாள்ளப்ெட்டு வரும் மதால்லியல் கண்டுெிடிப்புக்களாவன, ஈழத்மதத் 
தவிர்த்து விட்டு ஆராய முடியாது என்ெதற்குக் கட்டுக்கமர அகழ்வாய்வுகள் 
சிறந்த உதாரணம் எனக் குறிப்ெிட்டார். கமலும், ெண்மடய தமிழக -இலங்மகப் 
ெண்ொடு ஒரு ஒட்டுமமாத்த ெிராந்தியத்திற்குரிய ெண்ொடாககவ ொர்க்கப்ெட 
கவண்டும் எனவும், அதற்குக் கட்டுக்கமர அகழ்வாய்வு சிறந்த சான்று எனவும் 
குறிப்ெிட்டார். 
 

             ஓராண்டுக் காலம் நமடமெற்ற இந்த மன்னார் மாவட்ட கட்டுக்கமர 
அகழ்வாய்வின் மூலம் ஈழத்தமிழர் வரலாற்றின் ெல முடிச்சுக்கமளக் கட்டுக்கமர 
அகழ்வாய்வுகள் கட்டவிழ்த்து விட்டிருப்ெதாகவும் ொராட்டிப் கெசினார். 
கெராசிரியர் இராென் அவர்களது முமனவர் ெட்ட ஆய்வு மாணவர் கெராசிரியர் 
புஷ்ெரட்ணம் என்ெது குறிப்ெிடத்தக்க ஒன்றாகும். 
 

             இந்த ஆய்வரங்கில் கலந்து மகாண்ட ெல அறிஞர்கள் எழுப்ெிய 
ககள்விகளுக்குப் கெராசிரியர் இராென் மற்றும் கெராசிரியர் புஷ்ெரட்ணம் ஆகிய 
இருவரும் ெகிர்ந்து மகாண்ட கருத்துக்கள் விளக்கமான ெதில்களாகத் 
மதளிமவத்தரும் வமகயில் அமமந்தன. கடந்த 10ம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி 
மாநாட்டில் சமர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ஆய்வுக் கட்டுமரகளில் தமிழ் வரலாறு மற்றும் 
ெண்ொடு மதாடர்ொன ஆய்வுத் தளங்களில் முக்கியத்துவம் மெறுகின்ற 
கட்டுமரகளில் இதுவும் ஒன்று. 
 

 

மதாடர்பு: முமனவர் க.சுொஷிணி (ksubashini@gmail.com)    
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2.   அத ாகனுக்கு முன் இைங்லகயில் பபௌத்தம் 

— ப. முகுந்தன் 
 

 

               இந்தக்கட்டுமரயின் கநாக்கம் இலங்மகயில் மெௌத்தத்தின் 
கதாற்றம் ெற்றிய ெல்கவறு கருதுககாள்கமளப் ெற்றிய ஒரு அறிமுக 
உமரயாடலாகும். 
 

 
 

உமரயாடப்ெடும் விடயங்கள்: 
1. அகசாக மன்னன் காலத்தில் மகிந்த கதரரால் அனுராதபுர மன்னன் கதவநம்ெிய 
தீசன் மெௌத்தத்திற்கு மாற்றப்ெட்டமம. 
2. புத்தரின் மும்முமற இலங்மக வருமக. 
3. புத்தர் ஞானம் மெற்ற காலத்தில் அவரது ககசதாதுமவ மவத்து நாக 
அரசுக்குட்ெட்ட கிழக்கிலங்மகயில் உருவாக்கப்ெட்ட உலகின் முதலாவது மெௌத்த 
தூெி. 
 

               மகாவம்சம் கூறும் மெௌத்த வரலாறு மொ.மு 3ம் நூற்றாண்டில் 
இந்தியாவில் கெரரசிமன நிறுவிய மமௌரியச் சக்கரவர்த்தி அகசாகனின் மகன் 
மகிந்த கதரருடன் ஆரம்ெமாகிறது. அகசாகச் சக்கரவர்த்தி மெௌத்த மதத்மதத் 
தழுவி, ெின்னர் மூன்றாவது மெௌத்த மகா நாட்டிமன நடாத்தி மெௌத்த மதத்மத 
உலமகங்கும் ெரப்புவதற்காகத் தூதுக்குழுக்கமள அனுப்ெினான். அதன்ெடி 
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அகசாகரின் மகன் மகிந்தரும் குழுவினரும் இலங்மக மிகிந்தமல மமலமய 
வந்தமடந்தனர். 
 

               அனுராதபுரத்மத ஆண்ட தீச மன்னன் கவட்மடயாடுவதற்காக 
மிகிந்தமல மமலமய வந்தமடந்தான். அங்கக தீச மன்னமனச் சந்தித்த 
மகிந்தகதரர், மன்னனுக்கும் அவனது ெரிவாரங்களுக்கும் சூளகதிெதூெம 
சூத்திரத்மத உெகதசித்து மெௌத்தத்திற்கு மாற்றிக்மகாண்டார். இது நிகழ்ந்தது 
புனித மொசன் முழுமதி தினத்திலாகும். 
 

               மகாவம்சத்தின் முதலாம் அத்தியாயம் புத்தரின் மும்முமற 
இலங்மக வருமகமயப் ெற்றி விவரிக்கின்றது. தனது மார்க்கம் ெிற்காலத்தில் 
புகழுடன் திகழப்கொகும் இடம் இலங்மக எனத் மதரிந்திருந்த புத்தர் 
இலங்மகயில் நிரம்ெியிருந்த இயக்கர்கமள விரட்டுவதற்கு முதன்முமற 
இலங்மகக்கு வந்தார். அவர் 'ஞானம் மெற்று 9ம் மாதத்தில்' மதப்பூச முழுமதி 
தினத்தில் இலங்மக வந்தார். தற்கொமதய மகியங்கமன ரெ மகா விகாமர 
அமமந்துள்ள மகாநாகவனம் என்னும் இடத்தில் எல்லா இயக்கர்களும் 
கலந்துமகாள்ளும் இயக்கர்களின் கெரமவக் கூட்டம் நமடமெறும்கொது புத்தர் 
அங்கக மசன்றார். மமழமயயும் புயமலயும் இருமளயும் உண்டாக்கச் மசய்து 
இயக்கர்கமள அச்சமமடய மவத்த புத்தர் ககட்டதற்கிணங்க இயக்கர்கள் 
மகாகமகவனத்மத விட்டு கிரித்துவெீத்திற்குச் மசன்றனர். அதன்ெின் புத்தர் 
கதவர்கமள அங்கக வரவமழத்தார். 
 

               கதவ வம்ச அரசன் மகா சுமணன் சமந்தகூட மமலமய 
(சிவமனாளிொதமமல) ஆண்டுவந்தான். புத்தரின் கொதமனக்குப் ெின் அமனத்துத் 
கதவர்களும் மெௌத்தத்மதத் தழுவினர். வணங்கத்தக்க எமதயாவது தரும்ெடி மகா 
சுமணன் ககட்டுக்மகாண்டதற்கிணங்க புத்தர் மகாடுத்த தமலமுடிமய, புத்தர் 
அமர்ந்திருந்த இடத்தில் நவரத்தினங்கமளக் குவித்து அதன்மீது மவத்து 
மகியங்கமன தூெி தாெிக்கப்ெட்டது. அதன்ெின் அவர்  இந்தியாவின் மகத நாட்டு 
உருமவலவுக்குத் திரும்ெிச் மசன்றார். 
 

               புத்தரின் இரண்டாவது வருமக அவர் 'ஞானம் மெற்ற 5ம் 
ஆண்டில்' சித்திமர முழுமதி தினத்தில் நிகழ்ந்தது. அக்காலத்தில் நாகதீெத்மத 
(யாழ்ப்ொணக் குடாநாடு) ஆண்டவன் மககாதர நாகன். அவன் சககாதரி 
கண்ணவர்த்தமானம் எனும் நாட்மட ஆண்ட நாக மன்னமன 
மணமுடித்திருந்தாள். அவர்களது மகன் சூகலாதரன். மககாதரனின் தந்மதயால் 
மககாதரனின் சககாதரிக்குக் மகாடுக்கப்ெட்டிருந்த இரத்தின சிம்மாசனத்மத யார் 
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மவத்திருப்ெது என்ற கொட்டியில் மககாதரனுக்கும் அவனது மருமகன் 
சூகலாதரனுக்கும் கொர் நிகழும் சூழல் ஏற்ெட்டது. 
 

               அங்கு வந்த புத்தர் நாகர்கள் மீது இருள் கவியச் மசய்தார். 
அச்சமுற்ற நாகர்களின் அச்சத்மதப் கொக்கி ஒளி ஏற்ெட வழிமசய்து 
சமாதானத்மதப் கொதித்தார். கொருக்குத் தயாரான இரு நாகப் ெிரிவுகளும் 
ஒன்றுெட்டு தங்கள் சண்மடக்குக் காரணமாயிருந்த இரத்தின சிம்மாசனத்மதப் 
புத்தருக்கு அளித்து அவமரச் சரணமடந்தனர். அவர்கள் அளித்த அமுமத 
உண்டுவிட்டு புத்தர் அவர்கமளப் மெௌத்தத்திற்கு மாற்றினார். அப்கொரில் 
கலந்துமகாள்ள கல்யாணி (களனி) நாக மன்னன் மணியக்கிகனும் வந்திருந்தான். 
அவன் மககாதரனின் தாய்மாமனாவான். அவன் மீண்டும் ஒருமுமற தமது 
நாட்டுக்கு வரும்ெடி புத்தமர கவண்டிக்மகாண்டான். அதற்குச் சம்மதித்த புத்தர் 
மகத நாட்டு கெதவனத்திற்குத் திரும்ெினார். 
 

               இச் சம்ெவத்மத ஐம்மெரும் தமிழ் காப்ெியங்களுள் ஒன்றான 
மணிகமகமல “கவக மவந் திறல் நாக நாட்டு அரசர் சின மாசு ஒழித்து மன மாசு 
தீர்த்து ஆங்கு அறச் மசவி திறந்து மறச் மசவி அமடத்து ெிறவிப் ெிணி 
மருத்துவன் இருந்து அறம் உமரக்கும் திருந்து ஒளி ஆசனம் மசன்று 
மகமதாழுதி” என்று குறிப்ெிடுகின்றது. (மணிகமகமல - ெடீிமக கண்டு 
ெிறப்புணர்ந்த காமத) 
 

               புத்தரின் மூன்றாவது வருமக அவர் 'ஞானம்மெற்ற 8ஆம் 
ஆண்டில்' நடந்தது. மணியக்கிகன் அவமரச் சந்தித்து தமது நாட்டிற்கு வரும்ெடி 
அமழத்தான். மவகாசி முழுமதி தினத்தன்று ஐந்நூறு ெிக்குகள் புமடசூழக் 
கல்யாணி நாட்டிற்கு அவர் மசன்றார். அங்கு ரத்தினங்கள் ெதிக்கப்ெட்ட 
மண்டெத்தில் ெிக்குகளுடன் அமர்ந்தார். அவர் அமர்ந்த இடத்தில் ெிற்காலத்தில் 
களனி ரெமகா விகாமர கட்டப்ெட்டது. நாகமன்னனின் உெசரிப்ெிற்குப் ெின்னர் 
அவர்களுக்கு உெகதசம் மசய்தெின் சுமணகூட மமலக்குப் புறப்ெட்டார். அங்கக 
தனது ொதச்சுவடுகமளப் ெதித்தெின்னர் கெதவனத்திற்குத் திரும்ெினார். 
 

               கமற்குறிப்ெிட்ட சம்ெவங்கமளக் கூறும் மகாவம்சம் மொ.ெி 5ம் 
நூற்றாண்டில் தாதுகசன மன்னன் காலத்தில் மகாநாம கதரரால் எழுதப்ெட்டது. 
கதவநம்ெிய தீசனால் ஸ்தாெிக்கப்ெட்ட மகாவிகாமரமயச் கசர்ந்த ெிக்குகளால் 
காலத்துக்குக்காலம் நமடமெற்று வந்த நிகழ்வுகள் மதாகுக்கப்ெட்டுப் 
கெணப்ெட்டுவந்தன. அமவ அட்டகதா என அமழக்கப்ெட்டன. இதமன மூலமாகக் 
மகாண்டு மகாவம்சம் எழுதப்ெட்டது. 
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               மகாவம்சத்தில் புத்தரின் மும்முமற இலங்மக வருமகமயப் 
ெற்றி விரிவாகக் கூறப்ெட்டிருந்தாலும் புத்தரின் கொதமனகளின் மதாகுப்ொன 
திரிெிடகத்தில் அது ெற்றி எந்தக் குறிப்பும் இல்மல. 
 

               மகாவம்சத்மதப் ொளி மமாழியிலிருந்து மெர்மன் மமாழிக்கு 
1908ஆம் ஆண்டு மமாழிமெயர்ப்புச் மசய்தவர் வில்லியம் மகய்கர் என்னும் 
மெர்மன் அறிஞராவார். அவர் மகாவம்சம் மமாழிமெயர்ப்புக்கு வழங்கிய 
அறிமுகவுமரயில் மகிந்தருக்கு முன்பும் ெலர் இலங்மகக்குப் புத்தமதத்மதப் 
ெரப்புவதற்கு முயன்றுள்ளனர் எனக் கூறியுள்ளார். மகிந்தர் அனுராதபுர மன்னமன 
மவற்றிகரமாக மதம்மாற்றியதாகலகய அவரது மெயர் நிமலத்திருப்ெதாகக் 
கூறுகின்றார். 
 

(But at what result do we arrive if we put together these established facts and the mention of Ceylon 

in the earlier Asoka Inscriptions? Simply and solely that which is self- evident, namely, that before 

Mahinda relations existed between continental India and Ceylon and efforts were made to trans- 

plant the Buddhist doctrine to Ceylon. But with Mahinda this process comes to a successful end. We 

can understand therefore that all the interest became con- centrated in his person, and that tradition 

wrought together in dramatic fashion that which was a thing of slow con- tinuous development. But it 

shows us that, even from the point of view of the Chronicles of Ceylon, Buddhism was not quite 

unknown in that country already before Mahinda's time. - Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon 

, Wilhelm Geiger, 1912) 

 

               மகாவம்சம் குறிப்ெிடும் புத்தரின் வருமக மற்றும் மகிந்தரின் 
வருமக காலத்திற்கு முன்பு மெௌத்தத்தின் இலங்மக வருமக நிகழ்ந்திருக்கின்றது. 
புத்தரின் புனித ககசதாதுமவ மவத்துக் கிழக்கிலங்மகயில் ஒரு தூெியும் 
உருவாக்கப்ெட்டிருக்கின்றது. 
 

               மகௌதம புத்தர் கநொளத்தில் சாக்கிய குல மன்னர் 
சுத்கதாதனுக்கும் மாயாவுக்கும் சித்தார்த்தர் என்ற மெயரில் ெிறந்தார். தனது 
16ஆவது வயதில் யகசாதமரமய மணந்து ராகுலன் என்ற மகமனப் மெற்றார். 
தனது 29ம் வயதில் வாழ்க்மகயின் துன்ெங்கமளப் ெற்றி கயாசிக்கமவக்கும் 
சம்ெவங்கமளக் கண்டார். குடும்ெத்மதயும் அரச சுககொகங்கமளயும் விட்டு 
வாழ்வின் இரகசியத்மதத் கதடிக் கானகம் மசன்ற சித்தார்த்தர் கடும்ெட்டினியுடன் 
உடமல வருத்தித் தியானம் மசய்தார். உடமல இறுக்கிக் கடுமமயாக இருப்ெதால் 
தான் கதடுவது கிமடக்காது என்று உணர்ந்துமகாண்ட அவர், சுொதா எனும் சிறுமி 
மகாடுத்த ொற்கசாறு வாங்கி உண்டுவிட்டு தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். 49 நாட்கள் 
மதாடர்ந்த தியானத்தின் ெின் வாழ்வின் உண்மமமய உணர்ந்து ததாகரானார். 
அந்நிகழ்கவ புத்தர் ஞானம் மெற்ற நிகழ்வாகக் கூறப்ெடுகின்றது. அவர் ஞானம் 
மெற்றெின் உண்ட முதலாவது உணமவ வழங்கியவர்கள் தபுஸ்ஸ மற்றும் 
ெல்லுக என்னும் இரு சககாதரர்கள். 
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               தபுஸ்ஸ மற்றும் ெல்லுக இருவரும் வர்த்தகத்திற்காக இந்தியா 
வந்த சககாதரர்கள். ெல்கவறு நாடுகளுக்கும் ெயணித்துவிட்டு மகத நாட்டின் 
தமலநகரம் ராெகிருகத்திற்குச் மசல்லும் வழியில் புத்தமரக் கண்டார்கள். 
கொதிமரத்தடியில் ஞானம் மெற்ற நிமலயிலிருந்த புத்தர் அவர்கள் வழங்கிய 
கதன் கலந்த அரிசி உணமவ உண்டார். சககாதரர்கள் இருவரும் அவரின் 
சீடரானார்கள். 
 

               சிறிது காலத்தின் ெின் அவர்கள் தங்கள் நாட்டுக்குத் திரும்ெிச் 
மசல்ல விரும்ெினார்கள். தங்களுக்கு வணங்குவதற்காக ஏதாவது தரும்ெடி 
அவர்கள் ககட்க புத்தர் தனது தமலயிலிருந்து எட்டுத் தமலமுடிகமள எடுத்து 
அவர்களிடம் மகாடுத்தார். 
 

               தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பும் வழியில் அவர்கள் 
கிழக்கிலங்மகயிலுள்ள திரியாய் என்ற இடத்மத அமடந்தனர். திரியாய் 
ெிரசித்திமெற்ற நாகர் குடியிருப்ொகும். ெண்மடய வர்த்தகத் துமறமுகத்துடன் 
குடியிருப்புக்கமளயும் மகாண்டிருந்த திரியாயில் கந்தசாமிமமல என்று 
அமழக்கப்ெடும் ஒரு சிறிய குன்றில் அவர்கள் தங்கியிருந்து தமது வர்த்தக 
நடவடிக்மககமளச் மசய்தனர். வர்த்தகம் முடிந்தெின்னர் நாடு திரும்ெ விரும்ெிய 
சககாதரர்கள் புத்தரின் ககசதாது மவக்கப்ெட்டிருந்த ொத்திரத்மத எடுக்க 
முயன்றகொது அதமன மவக்கப்ெட்ட இடத்திலிருந்து தூக்க முடியவில்மல. 
அதன்ெின்னர் அங்கக ஒரு சிறிய ஒரு தூெி கட்டப்ெட்டு ககசதாதுவில் ஒருெகுதி 
அங்கக மவக்கப்ெட்ட ெின் அவர்கள் மீதிமயக் மகாண்டு தம்நாடு திரும்ெினார்கள். 
 

 

திரியாய் கிரிகண்டி மசத்தியம் (ெட உதவி : Vathsala Karunanayake) 
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கிரிகண்டிக மசத்தியம் எனும் அவ்விகாமர மொ.ெி 8ம் நூற்றாண்டளவில் 
மெரிதாக்கிக் கட்டப்ெட்டது. ெல்லவர் ொணியில் அமமக்கப்ெட்ட துவாரொலகர் 
மற்றும் மகாயான மெௌத்தத்தின் சுவடுகமள இன்றும் அங்கக காணலாம். ( 
அவகலாகிகதஸ்வரர் - Icongraphy of Avalok Itesvara in Mainland South East Asia, Nandana Cūṭivoṅgs, 

1984) 

 

               மொ.ெி 8ம் நூற்றாண்டில் ஆறாம் அக்ககொதி மன்னன் காலத்தில் 
ெல்லவ கிரந்தத்தில் சமஸ்கிருத மமாழியில் எழுதப்ெட்ட கல்மவட்மடான்று 
கிரிகண்டி மசத்தியத்தில் காணப்ெடுகின்றது. கமற்குறிப்ெிடப்ெட்ட தபுஸ்ஸ 
மற்றும் ெல்லுக சககாதர்களால் இத் தூெி ஸ்தாெிக்கப்ெட்டமத அக்கல்மவட்டுக் 
குறிப்ெிடுகின்றது.  

 

 
Tiriyay rock  inscription  - Epigraphia Zeylanica 4 - H. W. Codrington &   Paranavitana, S. 
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               இக்கமதயின் ஒரு வடிவம் ெர்மா ஷ்கவடககான் தூெிக் 
கல்மவட்டில் காணப்ெடுகின்றது. (Ephigraphia Birmanica Vol I Part I) அதன்ெடி தபுஸ்ஸ 
மற்றும் ெல்லுக ெர்மிய வர்த்தகர்கள். புத்தரிடமிருந்து மெற்ற 8 முடிகளில் 
இரண்மட மகத மன்னன் அொத சத்ருவின் கவண்டுககாளிற்கிணங்க அவரிடம் 
மகாடுத்தனர். அொத சத்ரு புத்தரின் நண்ெரான ெிம்ெிசார மன்னனின் மகன். 
அதன்ெின் கப்ெலில் ெயணம் மசய்த அவர்கள் நாகநாட்டு மன்னன் 
மெயகசனனிடம் இன்னும் இரண்மட இழந்துவிட்டு ெர்மா திரும்ெினார்கள். 
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               அங்கு ஆட்சிபுரிந்த ஓகலப்ெ மன்னரின்(யாங்கன்) உதவியுடன் 
சிங்குட்தரா மமலயில் எஞ்சிய முடிகமள மவத்துத் தங்கத் தூெி எனப்ெடும் 
ஷ்கவடககான் தூெி கட்டப்ெட்டது. 
 

 

ஷ்கவடககான்  தூெி 
 

               ெர்மிய அரசர்களின் வரலாறான The Glass Palace Chronicle கிரிகண்டி 
ெற்றி இன்மனாரு வரலாற்மறக் கூறுகின்றது. ( Glass Palace Chronicle Of The Kings Of Burma 

,1924, Page 94) தபுஸ்ஸ மற்றும் ெல்லுக வுக்குத் மதரியாமல் நாக அரசன் 
மெயகசனன் புனித ககசதாதுமவத் திருடியதாகவும் , அது ெின்னர் காவந்தீச 
மன்னன் காலத்தில் (மொ.ெி 2ம் நூற்றாண்டு) அது கதாண்டிமயடுக்கப்ெட்டு 
கசருவில் மங்கள மகா விகாமர கட்டப்ெட்டதாகவும் கூறுகின்றது. உருகுமணமய 
ஆண்ட காவந்தீச மன்னன் புகழ்மெற்ற துட்டமகமுனு மன்னனின் தந்மதயாவான். 
இதன்ெடி கிரிகண்டிக மசத்தியம் கட்டப்ெட்ட காலத்தில் திரியாய் நாக மன்னன் 
மெயகசனனால் ஆளப்ெட்டிருக்கின்றது. 
 

               திரிெிடகத்தின் விநயெிடகம் - மகாவிெங்க ெகுதியிலும் தபுஸ்ஸ 
மற்றும் ெல்லுக சககாதரர்கள் குறிப்ெிடப்ெடுகின்றனர். (The Book of the discipline (Vinaya-

pitaka) Vol iv ( Mahavagga) - Horner, I. B , 1962 - Page 5) 

 

               மொ.ெி ஏழாம் நூற்றாண்மடச் கசர்ந்த புகழ்மெற்ற சீனப் ெயணி 
யுவான் சுவாங் தபுஸ்ஸ மற்றும் ெல்லுக சககாதரர்கள் ெற்றிக் குறிப்ெிடும் கொது 
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ககசதாதுமவக் மகாடுத்த புத்தர் தனது ஆமடமயச் சதுரமாக மடித்து அதன் கமல் 
ெிச்மசப்ொத்திரத்மதத் தமலகீழாக மவத்து ஸ்தூெி உருவாக்கும் மாதிரி 
உருமவயும் அவர்களுக்குப் கொதித்தாகக் குறிப்ெிடுகின்றார். (Relics of the Buddha - By 

John S. Strong, Stephen Teiser , 2004) 

 

               இலங்மகயில் மட்டுமல்ல உலகத்திகலகய முதன்முதலில் 
கட்டப்ெட்ட புத்த ஸ்தூெி மற்றும் புத்தரால் அதன் வடிவமமப்புக் கூறப்ெட்டு 
அதன்ெடி கட்டப்ெட்டது என்ற மெருமமயும் திரியாய் கிரிகண்டி மசத்தியத்மதகய 
சாருகின்றது என்று John S. Strong தனது Relics of the Buddha புத்தகத்தில் குறிப்ெிடுகின்றார்  

 

               திரியாய் கந்தசாமி மமலயில் கவறு இரண்டு ெிராமிக் 
கல்மவட்டுக்களும் கண்மடடுக்கப்ெட்டுள்ளன என்று கெராசிரியர் மச.ெரணவிதான 
Epigraphia Zeylanica 4இல் கூறுகின்றார். அதில் ஒன்று கிறிஸ்துவுக்கு முற்ெட்ட 
காலத்மதயது. சமஸ்கிருத மமாழியில் எழுதப்ெட்டிருக்கும் கல்மவட்டு மற்றும் 
அவகலாகிகதஸ்வரர் வழிொடு நிலவியிருந்தமத மவத்து மகாயான மெௌத்தத் 
தலமாக கிரிகண்டிக விகாமரமயக் குறிப்ெிடுகின்றார். 13ம் நூற்றாண்டில் 
எழுதப்ெட்ட பூொவளியவும் இச்சம்ெவத்மதக் குறிப்ெிடுவதாக அவர் கமலும் 
கூறுகின்றார். 
 

(மொது யுகத்திற்கு முன்(கிறிஸ்துவுக்கு முன்) எழுதப்ெட்ட ெிராமிக் கல்மவட்டில் 
”உதியனின் மகளின் குமகயும் ெிகல அனுதியின் குமகயும் சங்கத்தாருக்குத் 
தானமாகக் மகாடுக்கப்ெட்டமதக்” கூறுகின்றது எனப் கெராசிரியர் மச.ெரணவிதான 
குறிப்ெிடுகின்றார். - Ceylon Journal of Science Section G Vol 2 Page 117) 

 

               மகாவம்சத்தின் ெடி இலங்மகயின் அரச வம்சம் விெயன் 
வருமகயுடகன ஆரம்ெிக்கின்றது. புத்தர் தனது 80 ஆவது வயதில் இரட்மடச் 
சாலமரத்தடியில் ெரிநிர்வாணம் அமடந்த நாளில் இலங்மகக்கு விெயன் வந்ததாக 
மகாவம்சம் 7ம் அத்தியாயத்தில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. (விெயன் வரும்கொது 
இலங்மகமய காளிகசன நாகன் ஆண்டதாக மட்டக்களப்பு மான்மியம் 
குறிப்ெிடுகின்றது. ) புத்தர் ஞானம் மெற்றுச் சில ஆண்டுகளுக்குள் நமடமெற்ற 
கமற்குறிப்ெிட்ட சம்ெவங்கமளத் மதாகுத்துப்ொர்க்கும் கொது விெயன் வருமகக்கு 
முன்னகர இலங்மகயில் இயக்க, நாக, கதவ வம்சங்களால் மெௌத்தம் 
ெின்ெற்றப்ெட்டமம மதளிவாகின்றது. 
 

முடிவுமர: 
               இலங்மகயில் ெிரெலமாகக் காணப்ெட்ட மெௌத்த ெிரிவுகள் 
கதரவாத மற்றும் மகாயானமாகும். மதன்னிந்தியாவிலிருந்து ெரவிய மகாயான 
மெௌத்தம் மகாகசனன்(மொ.ெி 325-352) காலத்தில் வலுவாகக் காணப்ெட்டது. ( 
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மட்டக்களப்பு மான்மியம் மகாயான மெௌத்தத்மத மவதூலிக மசவம் எனக் 
கூறுகின்றது ) . மகாகசனனின் கதரவாத எதிர் நடவடிக்மககளால் கதரவாத – 

மகாயான பூசல் உச்சத்மத எட்டியது. ெின்னர் மொ.ெி 12 ம் நூற்றாண்டளவில் 
மகா ெராக்கிரமொகுவினால் இலங்மகயில் கதரவாதம் மீண்டும் முக்கியத்துவம் 
மெற்று மகாயானம் வலுவிழந்துவிடுகின்றது . 
 

               வடக்கு மற்றும் கிழக்கிலங்மகக் கந்தகராமட, வல்லிபுரம், திரியாய் 
, குச்சமவளி கொன்ற ெிரகதசங்களில் கிமடத்த சாசன ஆதாரங்களின்ெடி 
இலங்மகயின் வடகிழக்குப் ெிரகதசங்களில் மொ.ெி 10 ம் நூற்றாண்டு வமர 
மகாயான மெௌத்தம் ெரவலாகக் காணப்ெட்டுள்ளது. 
 

               மகாவம்சம் எழுதப்ெட்டது கதரவாத மெௌத்தத்மதப் ெின்ெற்றும் 
ெிக்குகளின் ெிரதான தலமான மகாவிகாமரமயச் கசர்ந்த ெிக்குவான 
மகாநாமகதரரால் ஆகும். மகாயான- கதரவாதப் பூசலின் விமளவாக மகாயானப் 
மெௌத்த முக்கிய தலங்கமள முன்னிமலப்ெடுத்தாமல் கதரவாதத் தலங்கமள 
முன்னிமலப்ெடுத்தும் கொக்கு மகாவம்சத்தில் காணப்ெடுகின்றது. கிரிகண்டி 
மசத்தியம் ஸ்தாெிக்கெட்ட நிகழ்வும் மகாவம்சத்தில் காணப்ெடவில்மல. 
 

               இலங்மகயில் அகசாகனுக்கு மவகுகாலம் முன்கெ மெௌத்தத்தின் 
அறிமுகம் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வான கிரிகண்டிக மசத்தியம் ஸ்தாெிக்கப்ெட்ட 
நிகழ்வு இலங்மக வரலாற்றில் மகாவம்சத்தின் ஒளியின் முன் மங்கிகய 
காணப்ெடுகின்றது.  

 

 

 

 

உசாத்துமண நூல்கள்: 
1. Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon , Wilhelm Geiger, 1912 

2. மகாவம்சம் எஸ். சங்கரன்,  1962 

3. Epigraphia Zeylanica 4 1904-1934,  H. W. Codrington &   Paranavitana, S.  

4. Glass Palace Chronicle Of The Kings Of Burma ,1924 

5. Ephigraphia Birmanica Vol I Part I 

6. The Book of the discipline  (Vinaya-pitaka) Vol iv ( Mahavagga) - Horner, I. B , 1962 

7. மட்டக்களப்பு மான்மியம்  , எவ். எக்ஸ். சி. நடராசா - 1998 

 

 

மதாடர்பு: ெ. முகுந்தன் (mukunthan@gmail.com) 
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3.   சூளைம் ம் நூல் ப ால்லும் ப ய்தி 
— முலைைர் க.சுபாஷிணி 
 

 

நூலாசிரியர் - முமனவர்.க.குணராசா 

ெதிப்பு - கமலம் ெதிப்ெகம், யாழ்ப்ொணம் 

 

(ெகுதி 1) 

 

          இலங்மக வரலாற்மறக் கூறும் முக்கிய நூல்களுள் 'மகாவம்சம்' 

சிறப்ெிடம் மெறுகின்றது. மகாவம்சம் என்ற நூலுடன் 'சூளவம்சம்' என்ற நூலும் 
வரலாற்றுச் மசய்திகமள வழங்கும் முக்கிய நூலாகக் கருதப்ெடுகின்றது. 
அடிப்ெமடயில் 'தீெவம்சம்' என்ற நூலின் திருத்தப்ெட்ட வடிவகம மகாவம்சம் 
என்ற நூலாகும். இதமன எழுதிய ஆசிரியராக மகாநாமகதரர் என்ெவர். 
 

          தீெவம்சம் என்னும் இந்த நூல் மசால்லும் மசய்திகள் 100 ெகுதிகளாக 
அமமந்தமவ.  தீெவம்சம் என்ற மூல நூலில் குறிப்ெிடப்ெடும் 37 அத்தியாயங்கள் 
மகாவம்சத்தில் அடங்கியுள்ளன. தீெவம்சம்  முழுமமயாகப் ொளி மமாழியில் 
எழுதப்ெட்டதாகும். தீெவம்சம் என்ற இந்தப் ொளி மமாழியில் அமமந்த நூமல 
மமாழி மெயர்த்தவர்  வில்லியம் மகய்கர். முதல் 37 ெகுதிகமளக் மகாண்டு 
அமமக்கப்ெட்ட நூலாக மகாவம்சம் என்ற மெயருடன் முதற்ெகுதி 
விளங்குகின்றது.  எஞ்சிய ெகுதிகள் அதாவது,  38 ஆம் ெகுதி மதாடங்கி 100 ஆவது 
அத்தியாயம் வமரயான மதாகுப்பு சூளவம்சம் என்று மெயருடன் விளங்குகின்றது.  
இது தவிர கொர்ஜ் கரனர் என்ெவர் தீெவம்சம் நூலில் உள்ள நூறு 
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அதிகாரங்கமளயும் மகாவம்சம் என்ற மெயருடன் மமாழிமெயர்த்தார் என்ெதும் 
நூல் வழங்கும் மசய்தி. 
 

          வில்லியம்  மகய்கர்  ொளி மமாழியில் அமமந்த தீெவம்சம் நூமல 
மெர்மானிய மமாழிக்கு  மமாழி மெயர்ப்பு  மசய்தார்.  ெின்னர் அது ஆங்கில 
மமாழிக்கு மமாழிமாற்றம் மசய்யப்ெட்டது. ஆனால்   கொர்ஜ் கரனர்   
ொளியிலிருந்து கநரடியாக ஆங்கில மமாழிக்கு மமாழி மெயர்த்துள்ளார். 
 

          வில்லியம் மகய்கர் மமாழிமெயர்த்து வழங்கிய முதல் 37 ெகுதிகமளக் 
மகாண்ட மகாவம்சம், மகௌதம புத்தரின் இலங்மகக்கான ெயணத்மத  முதலாவது 
அத்தியாயமாகக் மகாண்டு மதாடங்குகின்றது. அதாவது கி.மு. 483லிருந்து கி.ெி. 362 
ஆம் ஆண்டு வமர அமமந்த வரலாற்றுச் மசய்திகமள விவரிப்ெதாக இந்த முதல் 
37 ெகுதிகளில் அமமகின்றது. மகாவம்சத்தின் அடிப்ெமடயில் விெயன் 
முதலாவது மன்னனாக அறியப்ெடுகின்றான். மகாவம்சம் நூலின் 58ஆவது 
மன்னனாக மகாகசனன் என்ெவன் குறிப்ெிடப்ெடுகின்றான். இதன் மதாடர்ச்சியாக, 

அதாவது 37ஆவது அத்தியாயம் மதாடங்கி 100வது அத்தியாயம் வமர அமமகின்ற 
சூளவம்சம் நூல், மகாகசனனின் மகன் கமகவண்ணன் ஆட்சி காலம் முதல் 
மதாடங்குகின்றது. அவனது ஆட்சி ஆண்டு கி.மு 362 முதல் இறுதி மன்னனான 
ஸ்ரீ விக்கிரமசிங்கனின் ஆட்சிக் காலமான கி.ெி.1815 வமரயிலான மன்னர்கமளப் 
ெற்றி சூளவம்சம் மசால்கின்றது. 
 

          மகாவம்சம் நூலில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்ெடும் மாமன்னனாக 
மாமன்னன் துட்டகாமினி குறிப்ெிடப்ெடுகின்றான். சூளவம்சம் நூலில்  
முக்கியத்துவம் மெறுகின்ற மன்னனாக ெராக்கிரமொகு குறிப்ெிடப்ெடுகின்றான். 
 

          மகாவம்சம் நூமலத் தமிழ் மமாழிக்கு மமாழி மெயர்த்த முமனவர் கா. 
குணராசா அவர்ககள சூளவம்சம் கூறுகின்ற வரலாற்றுச் மசய்திமயயும் தமிழில் 
மமாழிமெயர்த்து வழங்கியிருக்கின்றார். அவற்றுள் ெராக்கிரமொகு மதாடர்ொன 
மசய்திகள் நான்கு அத்தியாயங்களில் அமமகின்றன. 
 

          சூளவம்சம் நூமல முழுதும் வாசிக்கும்கொது இலங்மக மன்னர்கள் 
ஆட்சியில் மதாடர்ச்சியான மன்னர் ொரம்ெரியம் என்ற நிமலக்கக வாய்ப்ெில்மல 
என்ெமதத் மதளிவுெடுத்துகின்றது. மதாடர்ச்சியான கொர், நிமலயற்ற அரசு, 

சககாதரர்களுக்குள் ெிரிவு, சககாதரர்களுக்குள் துகராகம், தந்மதமயக் மகால்லும் 
மகன், மன்னமர வழீ்த்திவிட்டு ெதவிமயக் மகப்ெற்றும் கசனாதிெதி, சில 
நூற்றாண்டுகளுக்கு ெின்னர் மீண்டும் வந்து ஆட்சிமயக் மகப்ெற்றும் வாரிசுகள்,  

மகாடூரமான தண்டமனகள், மெண்கள் அரசியல் ரீதியாக நட்புறமவ 
நாடுவதற்காகத் திருமணத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட வரலாற்றுச் மசய்திகள், 
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மெௌத்தத்தின் எழுச்சி, 3 வமக மெௌத்த மநறிகள்,  தமிழகத்மத ஆண்ட  மன்னர்கள் 
ஏற்ெடுத்திய தாக்கம், ொண்டிய மன்னர்களுக்கும் இலங்மக அரசுக்கும் இருந்த 
மநருக்கமான மதாடர்பு, கசாழமன்னர்கள் ஏற்ெடுத்திய கொர், அதனால் விமளந்த 
விமளவு, கொர்த்துகீசிய மற்றும் டச்சுக்காரர்கள் வணிகத்திற்காக வந்து ெின்னர் 
ெடிப்ெடியாக இலங்மகத் தீவு முழுமமயும் அந்நியர்களின் மகக்கு மாறிய 
வரலாறு என்று சூளவம்சம் வரலாற்றுச்மசய்திகமளப் ெதிந்து தருகின்றது, 

மெரும்ொலான மசய்திகள் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் என்று எடுத்துக் மகாண்டாலும் 
கூட, ஆங்காங்கக கற்ெமனக் கமதகள் புகுத்தப்ெட்டிருக்கின்றன என்ெமதயும் 
காணமுடிகின்றது. 
 

          சூளவம்சம் ெற்றிய இந்த அறிமுகத்கதாடு மதாடர்ச்சியாக சூளவம்சம் 
நூல் மசால்லும் வரலாற்மறச் சிறு ெகுதிகளாகத் மதாடர்ந்து வழங்குகிகறன். 
 

_________________________________ 

 

(ெகுதி 2) 

 

          சூளவம்சம்  கூறும் மன்னர்கள் ெரம்ெமர ெற்றிய மசய்தியில் மீண்டும் 
மீண்டும் சில மெயர்கள் வருவமதக் காணலாம். உதாரணமாக, காசியப்ென் 
அக்ககொதி, கசனன் கொன்ற மெயர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இடம்மெறுகின்றன. 
அகதகொல ெராக்கிரமொகு, விக்கிரமொகு என்ற மெயர்களும் ஒரு முமறக்கு கமல் 
இடம்மெறுகின்றன.  இப்மெயர்கமளக் கவனிக்கும் கொது இமவ சிங்கள 
மெயர்களா அல்லது தமிழ்ப் மெயர்களா என்ற மயக்கம் ஏற்ெடுவமதத் தவிர்க்க 
இயலவில்மல. ஆயினும் சூளவம்சம் மொதுவாககவ சிங்கள மன்னர்கமள 
மட்டுகம இலங்மக மன்னர்களாக எடுத்துக்மகாண்டு இந்த நூலில் மகயாள்கிறது. 
எப்கொமதல்லாம் தமிழர்கள் இலங்மகயில் ஆட்சிமயக் மகப்ெற்றினாலும் 
அல்லது சிங்கள ெமடயில் ெதவி வகித்தாலும், அல்லது தமிழகம் கொன்ற 
நாடுகளிலிருந்து இலங்மகக்கு வந்தாலும் அதமனத் மதளிவாகக் குறிப்ெிட்டுச் 
மசால்கிறது. ஆக சூளவம்சம் முதன்மமப்ெடுத்துவது இலங்மக சிங்கள மன்னர் 
ெரம்ெமரமயகய என்ெது உறுதிப்ெடுகிறது. 
 

          மகாவம்சத்தில் இறுதியாக இடம் மெறும் மகாகசனனின் 27 ஆண்டு 
ஆட்சி, அதாவது கி.ெி 361ல் அவன் ஆட்சி முடிய, அவனது மகன் ஸ்ரீ 
கமகவண்ணன் ஆட்சிமயக் மகயில் எடுக்கின்றான். அவன் முடிசூடிக்மகாண்ட 
மசய்தியிலிருந்து சூளவம்சத்தின் முதல் அத்தியாயம் மதாடங்குகிறது. அந்த 
காலகட்டத்தில் அனுராதபுரம் இலங்மக அரசின் தமலநகராக விளங்கியது. 
அப்கொது கதரவாத மெௌத்த சிந்தமனகமளக் கமடப்ெிடிக்கும் மகாவிகாமர 
ெிக்குகளும், மகாயான மெௌத்த சிந்தமனகமளத் மதாடரும் அெயகிரி விகாமர 
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ெிக்குகளும் இக்காலகட்டத்தில் சமநிமலயில் இருந்திருக்கின்றன. மெௌத்தத்தின் 
இந்த இரண்டு உட்ெிரிவுகளும் மெருத்த கவறுொடுகளுடகன அப்கொது 
கமடப்ெிடிக்கப்ெட்ட நிமலயும் மதரியவருகின்றது. இதில் மகாகசனன் மகாயான 
தத்துவத்மதக் கமடெிடித்தவன். 
 

          மகாகசனுக்குப் ெிறகு அவரது மகன் ஸ்ரீ கமகவண்ணன் மன்னனாக 
முடிசூட்டிக் மகாண்டான். அவன் தனது தந்மத புறக்கணித்த கதரவாத 
மெௌத்தத்மத முன்மனடுத்தான். அவனுக்கு அடுத்து மெட்டதீசன் கிெி 331லிருந்து 
339 வமர ஆட்சியிலிருந்தான். அவன் ஸ்ரீ கமகவண்ணனின் சககாதரனின் கமடசி 
மகன். ஒன்ெது ஆண்டுகள் ஆட்சிக்குப் ெிறகு தனது மகன் புத்ததாசனிடம் 
ஆட்சிமய ஒப்ெமடத்து அவன் மரணமமடந்தான். அவனுக்குப் ெின்னர் அவனது 
மகன் உெகதசன் ஆட்சிமய எடுத்துக் மகாண்டான். நல்ல குணங்கள் மகாண்ட 
மன்னனாக இவன் விவரிக்கப்ெடுகின்றான். 
 

          புத்ததாசனுக்குப் ெின்னர் அவன் மகன் உெகதசன் அரியமன ஏறினான். 
உெகதசனின்  மமனவியுடன் தகாத உறவு மவத்திருந்த அவனது தம்ெி 
மகாநாமன் மன்னமனக் மகான்றுவிட்டு ஆட்சிமயக் மகப்ெற்றிக் மகாண்டான். 
இவனுக்கு இரண்டு மமனவியர்- ஒருவர் சிங்களப் மெண். மற்மறாருவர் தமிழ் 
மெண். தமிழ் மெண்ணுக்குப் ெிறந்த மசாத்திகசனன் என்ெவன் மகாநாமனின் 
இறப்புக்குப் ெின்னர் ஆட்சிமயக் மகயில் எடுத்துக் மகாண்டான். ஆனால் அன்று 
இரகவ தனது தந்மதயின் முதல் மமனவிக்குப் ெிறந்த சிங்கள வம்சாவளிப் 
மெண் சம்ஹாவின்  காதலனால் மகால்லப்ெட்டான். அவளது காதலன் 
அரசனானான். ெின் அவனும் இறந்து கொனான். ெின் தாதுகசனன் என்ெவன் 
ஆட்சிெடீத்மத ஏற்றான். 
 

          அந்த சமயத்தில் தமிழகத்திலிருந்து ெமடயுடன் வந்த ொண்டு என்ற 
தமிழ் மன்னன் இலங்மகயில் கொர் மதாடுத்து  அனுராதபுரத்மதக் 
மகப்ெற்றிக்மகாண்டான். ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த தமிழ் மன்னன் ொண்டுவின் கீழ் 
இலங்மக ஆட்சி இருந்தது. ொண்டு என்ெது ஒரு ொண்டிய சிற்றரசனாக  இருக்க 
கவண்டும். அவன் ஐந்தாண்டுகளில் மரணமமடய அவனது மகன் ொரிந்தன் 
முடிசூடிக் மகாண்டான். மூன்றாண்டுகளில் அவனும் மரணமமடந்தான்.  இந்தக் 
காலகட்டத்தில் தாதுகசனன்  ொண்டிய ஆட்சிக்கு எதிராகப் ெமட திரட்டிக் 
மகாண்டு வந்து தாக்கினான். அதில் மவற்றியும் மெற்றான். இலங்மக 
முழுவமதயும் மகப்ெற்றிக் மகாண்டு கிெி 459லிருந்து 477 வமர மன்னனாக ஆட்சி 
மசய்தான். இக்காலகட்டத்தில் நீர்ப்ொசன வசதிகமளச் மசய்து இலங்மகயில் 
விவசாயத்மதச் மசழிக்க மவத்தான். 
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          அவனுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். முதலில் மகன் 
மமாகல்லானன் ெட்டத்துக்கு வந்தான். குடும்ெ சண்மடயினால் அவன் தப்ெி 
ஓடகவ இரண்டாவது மகன் காசியப்ென் மன்னனாக அரியமண ஏறினான். 
காசியப்ென் கி.ெி 477 இலிருந்து கி.ெி 495 வமர ஆட்சி மசய்தான். 
 

          முன்னர் தப்ெி ஓடிய  மமாகல்லானன்  ெதிமனட்டு வருடம் கழித்து 
இந்தியாவிலிருந்து ஒரு ெமடமயயும் கசர்த்துக் மகாண்டு இலங்மக 
திரும்ெினான். கொர் நமடமெற்றது. அதில் காசியப்ென் மகால்லப்ெட்டு 
மமாகல்லானன்  அரியமண ஏறினான். அவனுக்குப் ெின்னர் அவனது மகன் 
குமாரதத்துகசனன் என்ெவன் மன்னனானான். அதன் ெிறகு அவனது மகன் 
கீர்த்திகசனன் அரியமண அமர்ந்தான். அவன் ஒன்ெது மாதத்தில் அவனது மாமன் 
சிவா என்ெவனால் மகாமல மசய்யப்ெட்டான். சிவாவின் ஆட்சியும் குறுகிய 
காலகம இருந்தது. இப்ெடிகய மசல்கிறது இலங்மக மன்னர்களின் அடுத்த 
இருநூறு ஆண்டு கால வரலாறு. 
 

          ஹத்ததாடன் என்ெவன் கி.ெி 659 இலிருந்து 667 வமர அரசனாக 
இருந்தான். அதன் ெின்னர் மீண்டும் சில ஆண்டுகளில்  கலவரம்  ஏற்ெடகவ, 

அதன் ெின்னர் ஸ்ரீ சங்ககொதி கி.ெி.667லிருந்து 683 வமர ஆட்சி மசய்தான். 
அப்கொது இலங்மக முழுவதும் மெௌத்த சமயம் ெரவியிருந்தது. தமிழ் 
கசனாதிெதி ஒருவன் மெௌத்த விகாமரக்கு மண்டெங்கமள அமமத்து 
மகாடுத்தமமமயயும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. ஸ்ரீ சங்ககொதி ஆட்சிக்காலத்தில் 
புலத்தி (மொலநறுமவ) தமலநகரமாக விளங்கியது. ஸ்ரீ சங்ககொதியின் 
மமறவுக்குப் ெிறகு ெிரதம அமமச்சராக இருந்த மொத்தகுட்டன் என்ற தமிழ் 
அதிகாரி ஆட்சிமயக் மகப்ெற்றிக் மகாண்டான். ெின் அவனும் மகால்லப்ெட்டான். 
அதன் ெின்னர் மானவர்மன் அரியமண ஏறினான். மானவர்மன் சமகாலத்தில் 
தமிழகத்மத ஆட்சி மசய்த நரசிம்ம ெல்லவ மன்னனுடன்  மநருக்கமான உறவு 
மகாண்டவன். 
 

_________________________________ 

 

(ெகுதி 3) 

 

          மானவர்மனுக்கும் தமிழகத்மத ஆண்ட ெல்லவ மன்னன் 
நரசிம்மனுக்கும் நல்ல நட்புறவு இருந்தது என்று முந்மதய ெதிவில் 
குறிப்ெிட்டிருந்கதன்.  முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் மககந்திரவர்மனின் 
மகன். இவனது ஆட்சிக்காலம் கிெி.630லிருந்து 668 வமரயாகும். தனது தந்மத 
மககந்திரவர்மப் ெல்லவன் கொலகவ சிறப்புமிக்க ககாயில்கமளத் தமிழகத்தில் 
அமமத்தவன் என்ெகதாடு வாதாெிமய ஆட்சி மசய்துமகாண்டிருந்த 
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சாளுக்கியகராடு கொரிட்டு மவன்றவன் என்ற சிறப்பும் மெற்றவன்  ெல்லவ 
மன்னன் முதலாம் நரசிம்மன். 
 

 
 

          இந்த மானவர்மன் என்ெவன் முன்னர் நான் குறிப்ெிட்ட இலங்மக 
மன்னன் காசியப்ெனின் மகன். அமடக்கலம் கவண்டி இந்தியாவிற்குத் தப்ெி 
ஓடிவந்த மானவர்மன், ெல்லவமன்னன் நரசிம்மனிடம் தஞ்சம் புகுந்தான். ெல்லவ 
மன்னன் நரசிம்மன் மானவர்மமனத் தனது ெமடப் ெிரிவுகளில் ஒன்றின் 
தளெதியாக நியமித்திருந்தான். மானவர்மன் திருமணம் முடித்து அவனுக்கு நான்கு 
புதல்வர்களும் இருந்தார்கள். ெல்லவ மன்னன் நரசிம்மன்  மானவர்மனுடன் 
மிகுந்த நட்புறவில் இருந்தான். நரசிம்மனின் ெமடயில் தமலமமகயற்று ஒரு 
கொரில் மிகப்மெரிய மவற்றிமயத் கதடித் தந்தான் மானவர்மன்.   மவற்றிமய 
மானவர்மன் ஈட்டித் தந்தமமக்கு ெரிசாக ஏதாவது மசய்ய கவண்டும் என 
நிமனத்த நரசிம்மன், ஒரு ெமடயிமன இலங்மகக்கு அனுப்ெி மவத்தான். 
மானவர்மனும் உடன் மசன்றான். கடுமமயான கொர் நடந்தது.  ஆனால் மவற்றி 
மெற முடியாது தப்ெிகயாடி மீண்டும் தமிழகம் வந்து கசர்ந்தான் மானவர்மன்.  
நீண்ட காலம் கழித்து மீண்டும் ெல்லவன் நரசிம்மன் மற்மறாரு ெமடமய ஏற்ொடு 
மசய்து மானவர்மமன உடன் அனுப்ெி   இலங்மகமயக் மகப்ெற்ற முயற்சி 
மசய்தான்.  ெல்லவ மன்னனின் கப்ெற்ெமட இலங்மக கநாக்கிச் மசன்றது. 
மானவர்மனும் அப்ெமடயில் இமணந்து மசன்றான். ெயங்கரமான கொர் 
நமடமெற்றது. அதன் இறுதியில் மானவர்மனின் ெமட மவற்றி கண்டது. 
மானவர்மன் அனுராதபுரத்தின் மணிமுடிமய அணிந்து மகாண்டான். அதன் 
ெின்னர் ஏறக்குமறய 35 ஆண்டுகள் மானவர்மன் மதாடர்ந்து இலங்மக மன்னனாக 
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ஆட்சி மசய்தான். அவன் ஆட்சி காலத்தில் இலங்மகயின் ெல மெௌத்த 
விகாமரகமளத் திருத்தி அமமத்தகதாடு விவசாயத்திற்கு நீர்ப்ொசன 
குளங்கமளயும் ஏரிகமளயும் மவட்டி விவசாயத்மத வளர்ச்சியுறச் மசய்தான். 
 

          மானவர்மனின் மமறவிற்குப்  ெிறகு அவனுமடய மகன் காசியப்ென்,   

அவனுக்குப் ெிறகு மகிந்தன் ஆகிகயார் ஆட்சி மசய்தமத சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகிறது. 
 

          மகிந்தன் மரணமமடந்தகொது அவனது மகன்  ஆட்சிப் மொறுப்மெ 
எடுத்துக் மகாண்டான். அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மீண்டும் மாறி மாறி ெல 
மன்னர்கள் மதாடர்ச்சியாக இலங்மகயின் ஆட்சி ெடீத்தில் இருந்தார்கள். கசனன், 

உதயன், மகிந்தன்,  அக்ககொதி எனத் மதாடர்ச்சியாக மவவ்கவறு அரசர்களின் 
ஆட்சிக்கு உட்ெட்டது இலங்மக. 
 

          அடுத்து கசனன் என்ற மன்னன் ஆட்சி மசய்து மகாண்டிருந்த கொது 
தமிழகத்மத ஆண்ட ொண்டிய மன்னன் ஸ்ரீமாற ஸ்ரீவல்லென்  (கி.ெி. 815-862) 

மெரும்ெமடயுடன் இலங்மகமயக் மகப்ெற்றும் கநாக்கத்துடன் வந்தான். 
இலங்மகயின் வடெகுதி அமனத்மதயும் மவற்றி கண்டு தன் ஆட்சிக்குக் கீழ் 
மகாண்டு வந்தான்  ொண்டிய மன்னன் ஸ்ரீமாற ஸ்ரீவல்லென்.  இலங்மகயின் 
வடெகுதியில் மகாதாலிதகமத்தில் ொசமற அமமத்தான். தமிழ் மக்கள் ெலர் 
அவனது ஆட்சியின் கீழ் அரசியலில் இடம் மெற்றனர். அதனால் ொண்டிய 
மன்னனின் ெமட ெலம் மொருந்தியதாக ஆகியது.  அகத கவமள இலங்மகயின் 
மத்திய மற்றும் மதற்குப் ெகுதிகளில் இலங்மக மன்னர்களின் ஆட்சி மதாடர்ந்தது. 
கசனன் அப்கொது நடந்த கொரில் கதால்வி கண்டு மமலயகத்திற்குத் தப்ெி 
ஓடினான். 
 

          ொண்டிய மன்னனின் ெமட ெடிப்ெடியாக அனுராதபுரத்மதக் மகப்ெற்றிக் 
மகாண்டது. ொண்டிய மன்னனின் ெமட அரண்மமனயிலிருந்த எல்லா 
மசல்வங்கமளயும் சூமறயாடியகதாடு, விகாமரகளில் இருந்த தங்கத்தினாலான 
புத்தரின் சிமலகமளயும், மசல்வங்கமளயும் சூமறயாடி எடுத்துக்மகாண்டது. தங்க 
நமககள், மவரங்கள் தூெராமகசத்தியத்தின் மொன் கூமர, மெௌத்த சமய 
சின்னங்கள் என அமனத்மதயும் எடுத்துக் மகாண்டு தமிழகம் திரும்ெியது 
ொண்டியனின் ெமடகள். இதனால் மனம் வருந்திய கசனன்,  தான் ொண்டிய 
மன்னனுக்குக் கீழ் திமறதரும் மன்னனாக இருக்கச் சம்மதித்து, இரண்டு யாமன 
அம்ொரிகளில் ெல ெரிசுப் மொருட்கமள அனுப்ெி மவத்தான். ொண்டிய மன்னனும் 
இதமன ஏற்றுக்மகாண்டு  கசனமன இலங்மகயின்  திமற மசலுத்தும் மன்னனாக  
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இருக்கச் சம்மதித்து,  ஆட்சிமயயும் மகாடுக்கச்  சம்மதித்தான். கசனனின் ஆட்சி 
இலங்மகயில் மதாடர்ந்தது. 
 

          கசனன் மரணமமடந்ததும் அடுத்ததாக, கசனன் என்ற மற்மறாருவன் 
கிெி 853லிருந்து 887 வமர இலங்மக மன்னனாக ஆட்சி மசய்தான். அவன் 
காலத்தில் ொண்டிய மன்னர்கமளப் ெழி வாங்குவதற்காகத் திட்டமிட்டான். 
அப்கொது தமிழகத்தில்  ஆட்சியிலிருந்த ஸ்ரீமாற ஸ்ரீவல்லென் ொண்டியனுக்கு 
எதிராகச் மசயல்ெட்ட அவனது மகனான வரகுணொண்டியன் தந்மதக்கு எதிராகக் 
கலகம் மசய்து புகலிடம் கதடி இலங்மகக்கு கசனனிடம் வந்து அமடக்கலம் 
புகுந்தான். அதுகவ நல்ல சமயம் எனத் திட்டமிட்ட கசனன், தனது கசனாதிெதிமய 
அமழத்து ொண்டிய நாட்டின் மீது ெமடமயடுத்துச் மசன்று ொண்டிய மன்னமனக் 
மகான்று வரகுணமனச் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்துமாறு தனது ெமடயினருக்குக் 
கட்டமளயிட்டான். 
 

          கடும் யுத்தம் நடந்தது. ொண்டியமன்னன் ஸ்ரீமாற ஸ்ரீவல்லென் கொரில் 
மகால்லப்ெட்டான். வரகுணமனப் ொண்டிய மன்னனாக முடிசூட்டி விட்டு 
இலங்மகக்குப் ெமட திரும்ெியது. ஆனாலும் ெமடமயச் சார்ந்த தளெதிகள்  சிலர் 
தமிழகத்தின் ராமநாதபுரம் ெகுதிகளில் மதாடர்ந்து தங்கியிருந்தார்கள் என்றும் 
மதரிகிறது.  ொண்டியர்கள் இலங்மகயிலிருந்து சூமறயாடிச் மசன்ற தங்க புத்தர் 
சிமலகமள மீண்டும் தமிழகத்திலிருந்து மகாண்டு வந்து ஆலயங்களில் 
நிறுவினான் மன்னன் கசனன். இவன் மதாடர்ந்து  மன்னனாக இலங்மகயில் 
ஆட்சியிலிருந்தான். அதன் ெின்னர் உதயன் என்ெவன், காசியப்ென் என்ெவன் என 
இலங்மக ஆட்சி மதாடர்ந்தது. 
 

          அடுத்து தப்புலன் அரசனாக முடிசூட்டிக் மகாண்டான். இவனது காலம் 
கிெி 924லிருந்து 935 வமர. அகத சமயத்தில் தமிழகத்தில் ொண்டிய மன்னன் 
இரண்டாம் இராெசிங்கன் கசாழர்களால் விரட்டப்ெட்டு இலங்மகக்கு வந்து சரண் 
அமடந்தான். தப்புலன் ொண்டியனுக்கு   உதவி மசய்ய நிமனத்தாலும் அவனது 
அரசின் அதிகாரிகள் இதற்கு இணங்கவில்மல. ஆமகயால் ொண்டிய மன்னன் 
தனது  சிம்மாசனம் மற்றும் சில அரச முத்திமர சின்னங்கமளயும் மன்னனிடம் 
ொதுகாப்ொக ஒப்ெமடத்துவிட்டுச் கசர நாட்டிற்குச் மசன்று தஞ்சமமடந்தான். 
கசனனுக்குப் ெிறகு உதயன் என்ெவன் மன்னனானான். அவனுக்குப் ெின் கமலும் 
கசனன் என்னும் மற்மறாருவன் மன்னனானான். இவனது காலம் கிெி 956லிருந்து 
972 வமர. இவன் கலிங்கத்து  இளவரசி ஒருத்திமயத் திருமணம் மசய்து 
மகாண்டான். 
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          சூளவம்சம் குறிப்ெிடும் மசய்திகமளக் காணும், கொது ொண்டிய 
மன்னர்களின் அரச சின்னங்கள் குறிப்ெிட்ட சில ஆண்டுகள் 
இலங்மகயிலிருந்தமத உறுதி மசய்வதாககவ அமமகின்றது. அதுமட்டுமின்றி, 
கசாழ மன்னர்கள் தமிழகத்தில் ெலம் மெற்ற கொது அதன் தாக்கம் 
இலங்மகயிலும் எதிமராலிக்கத் மதாடங்கியது. 
 

_________________________________ 

 

(ெகுதி 4) 

 

 
 

          கசனன் இலங்மக மன்னனாக ஆட்சி மசய்து மகாண்டிருந்த கொது, 

கசாழ மன்னன் வல்லென் இலங்மகயின் நாக தீெத்திற்கு, அதாவது வட ெகுதியில் 
உத்தர கதசம் என்ற மெயர் மகாண்ட ஒரு ெகுதி, அதமன அவன்  கொரிட்டுக் 
மகப்ெற்றிக்மகாண்டதாக சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. கசனன் மீண்டும் 
தாக்கியதாகவும், அதமன எதிர்த்து கசாழன் வல்லென் மீண்டும் கொர் மசய்து 
வாமக சூடியதாகவும், ெின் மீண்டும் நடந்த கொரில் கதால்வி கண்டு வல்லென் 
நட்புறவுக்கு வந்ததாகவும், இதனால் இலங்மக மன்னனின் புகழ் இந்தியாவிலும் 
ெரவியது என்றும் கமலும் குறிப்ெிடுகிறது. சூளவம்சம் குறிப்ெிடும் கசாழன் 
வல்லென் யார் என்ெது ஆய்விற்குரியது. 
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          இதற்கு அடுத்த 16 வருடங்கள் கசனன் மன்னனாக ஆட்சிமயத் 
மதாடர்ந்தான். அதற்குப்ெின் மகிந்தன். அவனுக்குப் ெின்னர் அவனது கலிங்க 
ராணியின் மகன் கசனன் கி.ெி 972 லிருந்து 982 வமர ஆட்சி மசய்து 
மகாண்டிருந்தான். இந்தக் காலகட்டத்தில் இலங்மகயில் சிற்றரசர்களிமடகய 
குழப்ெம் அதிகரித்து விட்டது. இந்தச் சூழலில் இளம் வயது மன்னனான கசனன் 
தனது கசனாதிெதியாக கசனன் என்ற இன்மனாருவமன அமழத்து ெதவிமய 
ஒப்ெமடத்துவிட்டு மொலநருவ நகருக்குச் மசன்று தங்கிவிட்டதாக சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகிறது. கசனாதிெதி முமறயாக ஆட்சிமயப் ொதுகாக்காமமயினால் 
தமிழர்கள் மெரும் ெலம் மகாண்டு மசயல்ெட்டதாகவும், ராட்சதர்கள் கொல 
நாட்மட நாசமாக்கினர் என்றும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. இந்தக் காலகட்டத்தில் 
கசனனின் மரணம் நிகழ்கின்றது. அவனது இமளய சககாதரன் மஹிந்தன் கிெி 
982லிருந்து அரசனாக முடி சூடிக்மகாண்டான். அந்தக் காலகட்டத்தில் அரசாட்சி 
சரியாக அமமயாமல் உள்ளூரில் ெல குழப்ெங்கள் நிகழ்ந்து வந்தன. 
 

          அந்தக் காலகட்டத்தில் இந்தியாவிலிருந்து இலங்மகக்குக் குதிமரகள் 
விற்க வந்த ஒரு வியாொரி, இலங்மகயில் உள்ள நிமலயற்ற ஆட்சித்தன்மம 
ெற்றி அப்கொமதய கசாழ மன்னன் ராெராெனுக்குக் குறிப்ெிடகவ, மாமன்னன் 
ராெராெ கசாழன் (கி.ெி 985 முதல் கி.ெி 1014) இலங்மகமயக் மகப்ெற்றும் 
கநாக்கத்துடன் தனது ெமடகமள இலங்மகக்கு அனுப்ெியதாகவும், கசாழர் 
ெமடகள் இலங்மக வந்து அங்குப் ெல கிராமங்கமளத் தாக்கி இலங்மகயின் 
மெரும் ெகுதிமயத் தனது கட்டுப்ொட்டிற்குள் மகாண்டு வந்ததாகவும்,. இலங்மக 
மகாராணி மற்றும் அவளது அமனத்து தங்க ஆெரணங்கள், மகுடம், விமல 
மதிப்ெில்லா மவரங்கள், முறியாத வாள், ெதக்கங்கள் ஆகிய அமனத்மதயும் 
கசாழப் ெமடகள் கவர்ந்து இந்தியாவிற்குக் மகாண்டு வந்தன என்றும், 

இலங்மகயின் மெௌத்த சின்னமாகிய தந்ததாது இருந்த ககாயிமலயும் கசாழர் 
ெமடகள் அழித்ததாகவும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. விகாமரகளில் இருந்த தங்க 
மவர ஆெரணங்கமளயும் சூமறயாடி அனுராதபுரத்துச் மசல்வங்கமளயும் 
மகாள்மளயிட்டு அங்கிருந்த விமலமதிப்ெில்லா மொருட்கமளத் தமிழகம் 
மகாண்டு வந்ததாக சூளவம்சம் கமலும் குறிப்ெிடுகிறது. இலங்மகயின் 
மெரும்ெகுதிமயக் மகப்ெற்றிக்மகாண்ட ராெராெனின் ெமடகள் அனுராதபுரத்மத 
விட்டு மொலநருவ நகமரத் தனது தமலநகராக்கிக் மகாண்டன. அந்த கவமள 
இளவரசனாக இருந்த இலங்மக மன்னனின் மகன் காசியப்ென், கசாழ மன்னன் 
ராெராெனின் ெமடகளின் கண்களில் ெடாமல் மமறந்திருந்தான். அவன் 
விக்கிரமொகு என்ற சிம்மாசனப் மெயகராடு ஒரு ெகுதியில் முடி சூடிக் மகாண்டு 
தனியாக ஆட்சி மசய்து மகாண்டிருந்தான். இமடக்கிமடகய விக்கிரமொகுவின் 
ெமடகமள மவல்வதற்குத் தமிழர்கள் ெமட முயற்சி மசய்து மகாண்கட இருந்தது. 
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அதற்குப் ெின்னர் மற்மறாரு விக்கிரமொகு என்ெவன் ஆட்சிமயத் 
மதாடர்ந்ததாகவும், அதற்குப் ெின்னர் கலாககஸ்வரன் என்ற சிங்கள ராணுவத் 
தமலவன் கசாழர்கமள எதிர்க்கும் மொருட்டு ஒரு ெமடமய ஏற்ொடு 
மசய்ததாகவும், கதிர்காமத்தில் தனது தமலமமயகத்மத நிறுவியதாகவும் 
அறிகிகறாம். ஆனாலும் கசாழர் ெமடகமள அவர்களால் மவற்றி மெற 
முடியவில்மல. இலங்மகயின் மெரும்ெகுதிமயச் கசாழர் ெமட ஆட்சி மசய்ய, 

ஒரு சில ெகுதிகமள இலங்மக மன்னர்கள் மதாடர்ந்து ஆட்சி மசய்து மகாண்டு 
வந்தனர். அந்த வரிமசயில் மகிந்தன் அவனுக்குப் ெின்னர் புத்த ராொ ெின்னர் 
காசியப்ென் என்ற இலங்மக மன்னர்களின் மெயர்கமளக் காண்கின்கறாம். 
 

          கசாழ மன்னன் ராகெந்திர கசாழமனப் ெற்றி இந்த சூளவம்சம் ஏதும் 
குறிப்ெிடவில்மல. ராெராெனின் மெயருக்குப் ெின்னர் அடுத்து வருவது 
வரீராகெந்திரனின் மெயர். இந்தியாவில் கசாழநாட்டில் வரீராகெந்திரன் 
ெதவிகயற்ற ெின்னர் அக்காலகட்டத்தில் மீண்டும் இலங்மகயில் இலங்மக 
மன்னர்களின் ஆட்சி மீண்டது என்ெமத சூளவம்சம் வழி அறியமுடிகின்றது. ஆக, 

ராெராெனுக்குப் ெிறகு ராகெந்திர கசாழனின் கலாத்தில் இலங்மக முழுமமயும் 
கசாழர்கள் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தமமயும் அதன் ெின்னர் இலங்மக சிற்றரசர்கள் 
ெடிப்ெடியாக ெலம் மெற்றார்கள் என்ெமதயும் அறிய முடிகிறது. கசாழர்கள் ஆட்சிக் 
காலத்தில் இலங்மகயில் எழுப்ெப்ெட்ட ககாயில்களின் சிமதந்த ெகுதிகமள 
இன்றும் மொலநருவ நகரத்தில் காணலாம். கசாழநாட்டில் வரீராகெந்திரனின் 
ஆட்சிக் காலத்தில் விெயொகு என்ற மன்னன் இலங்மகயின் ஆட்சிப் மொறுப்மெ 
எடுக்கிறான். 
 

          இலங்மகயிலிருந்த கசாழர் ெமடமயத் கதாற்கடித்து இலங்மக 
மன்னனாக முடி சூட்டிக் மகாள்கின்றான் இந்த விெயொகு. இவன் ஸ்ரீ சங்ககொதி 
என்ற அரச மெயமர ஏற்றுக்மகாண்டான். முன்னர் கொரில் கசாழ மன்னனால் 
சிமறப்ெடுத்தப்ெட்டு இந்தியாவிற்குக் மகாண்டு மசல்லப்ெட்ட மன்னன் 
மெகதீசனின் மமனவியான ெட்டமகிஷியின் மகள் லீலாவதி கசாழ நாட்டிலிருந்து 
தப்ெி இலங்மக வந்து வரீொகுவுக்குத் தன்மன அறிமுகப் ெடுத்திக் மகாண்டாள். 
வரீொகு லீலாவதிமய தன் ெட்டத்து ராணியாக ஏற்றுக் மகாண்டான். 
 

          விெயொகுவிற்கு மித்ரா என்ற ஒரு இமளய சககாதரி இருந்ததாகவும், 

அப்கொமதய கசாழ மன்னன் அதாவது வரீராகெந்திரன் அவமள மணந்து மகாள்ள 
விமழந்த கொது விெயொகு அதமன மறுத்து விட்டு ொண்டிய வம்சத்தில் வந்த 
இளவரசன் ஒருவருக்கு அவமளத் திருமணம் மசய்து மவத்ததாகவும் சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகிறது. 
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          இலங்மக மன்னன் விெயொகு ெல சமூகப் ெணிகமளச் மசய்ததாகவும், 

ெல மெௌத்த விகாமரகமளச் சீரமமத்ததாகவும், தமடகமள மிக கநர்த்தியாக 
விரிவாக்கி நாட்டிமனத் திறம்ெட ஆட்சி மசய்ததாகவும் சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகிறது. வரீொகு 55 ஆண்டுகள் இலங்மக மன்னனாக ஆட்சி புரிந்தான். 
அவனுக்குப் ெின்னர் அரச வம்சத்மதச் கசர்ந்த சிலர் மதாடர்ச்சியாக ஆட்சி மசய்து 
வந்தனர். 
 

          அந்தக் காலகட்டத்தில் மானவர்மன் என்ற மன்னன் 
ஆட்சியிலிருந்ததாகவும் அவருக்கு ஒரு குழந்மத ெிறந்ததாகவும், அந்த 
இளவரசகன இலங்மகயின் புகழ்மிக்க மன்னன் ெராக்கிரமொகு என்ெமதயும் 
சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

_________________________________ 

 

(ெகுதி 5) 

 

          சிற்றரசனான மானவர்மனுக்கு மகனாக ெராக்கிரமொகு ெிறந்தான். 
தனக்கு மகன் ெிறந்த   மசய்திமய இலங்மக மன்னன் விக்கிரமொகுவிற்குத் 
தூதுவர் மூலம் அறிவித்தான் மானவர்மன். விக்கிரமொகுவின் தங்மகதான் 
மானவர்மனின் மமனவி. தன் தங்மகமயப் கொல நல்ல குணங்களுடன் 
ெராக்கிரமொகு வளரகவண்டும் என்று எண்ணி விக்ரமொகு, தன் மருமகமனத் 
தன்னிடம் மகாடுத்து வளர்க்க அனுமதிக்கும்ெடி ககட்டுக் மகாண்டான்.  ஆனால் 
மானவர்மன் அதற்குச் சம்மதம் மதரிவிக்கவில்மல. ெராக்கிரமொகு ஒரு 
அரசனுக்குத் கதமவயான எல்லா கமலகமளயும் கற்று வளர்ந்து வந்தான். 
 

          சூளவம்சத்தின் இந்தப் ெகுதியில் ஒரு உமரயாடலின் கொது "கலிங்க 
மரெில் வந்த விெய மன்னன் இத்தீவில் வசித்த இயக்கர்கமள அமழத்து 
இத்தீமவ மக்கள் வாழ உகந்ததாக ஆக்கினான். அன்றிலிருந்து கலிங்க மரபு 
மன்னர் வழி வருகின்றது" என்று ஒரு அரசி கூறும் ஒரு மசய்தியும் இடம் 
மெறுகின்றது. இதமன கநாக்கும்கொது சூளவம்சம் கூறும் மசய்திகளின் 
அடிப்ெமடயில், இலங்மக மன்னர்கள் ெரம்ெமர என்ெது கலிங்க நாட்டு மன்னர் 
ெரம்ெமரயினரின் மதாடர்ச்சி என்ெதாககவ அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 
 

          ெராக்கிரமொகு ஏமனய அரசர்கமள விட மாறுெட்ட வமகயில் 
சிந்திக்கும் திறன் உமடயவனாக இருந்தான். தாகன ெல ஊர்களுக்குப் ெயணம் 
மசய்து கிராமங்கமள கநரில் கண்டு சில இடங்களில் கொரிட்டு, அங்கு தனது 
வரீத்மதமவளிப்ெடுத்தி, தனது புகமழ வளர்த்துக் மகாண்டு வந்தான். அவனுக்கு 
இலங்மகயில் மவவ்கவறு இடங்களில் மவவ்கவறு மனிதர்கள் தனித்தனியாக 
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ஆட்சி மசய்வது மனதிற்கு ஒவ்வாததாக இருந்தது.  இலங்மகயின் முழு 
ெகுதிமயயும் ஒரு ஆட்சியின் கீழ் மகாண்டு வர கவண்டும். அந்த ஆட்சிக்கு 
தாகன தமலமம தாங்க கவண்டும், என்று அவன் கயாசித்துக் மகாண்டிருந்தான். 
அது மட்டுமல்ல. இலங்மகத்தீவு சிறியதான ஒரு தீவாக இருந்தாலும் கூட, 

மெௌத்த மநறிக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நாடாக இருப்ெமத அவன் மிக முக்கிய 
காரணமாகக் கருதினான். "புத்தரின் ககசம், கதாள் எலும்பு, கழுத்து எலும்பு, ெல், 

ெிச்மசப்ொத்திரம்,  ொத அமடயாளம்,  கொதி மரத்தின் கிமள ஆகியமவ 
இலங்மகயில் தான் இருக்கின்றது" என்று அவன் கூறுவதாக ஒரு வாக்கியம் 
சூளவம்சத்தில் இடம்மெறுகின்றது. 
 

 
 

          இளவரசனாக சுகங்கமள மட்டும் அனுெவித்துக் மகாண்டிராமல் 
இலங்மகயின் எல்லாப் ெகுதிகளுக்கும் ெயணம் மசய்து, சீர்குமலந்து கிடந்த 
கிராமங்கமளத் தனது ஆட்சிக்குக் கீழ் மகாண்டு வந்து எல்லா ெகுதிகமளயும் 
ஒருங்கிமணக்கும் முயற்சியில் ஈடுெட்டான். சில ஆண்டுகளில் தக்ஷிணகதசத்தில் 
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அரசனாக அரியமண ஏறினான் ெராக்கிரமொகு.  அது மட்டும் கொதாது. இலங்மக 
முழுவமதயும் தனது ஆளுமமக்குள் மகாண்டு வர கவண்டும் என்று 
திட்டமிட்டான். "மொழியும் மமழ நீரில் ஒரு துளி கூட சமுத்திரத்தில் 
கலக்கக்கூடாது. அமவ அமனத்தும் விவசாயத்திற்குப் ெயன்ெடகவண்டும்" என்று 
நீர்ப்ொசனத் திட்டங்கமள இலங்மக முழுவதும் திட்டமிட்டான்,  

மசயல்ெடுத்தினான். மநல் வயல்களின் ெரப்ெிமன அதிகரித்தான். நாட்மட 
மநற்களஞ்சியமாக்கினான். முந்மதய அரசர்கள் தங்கள் மெரும்ெகுதி கநரத்மத 
யுத்தங்களில் மசலவிட்டு நாட்மட ொழ்ெடுத்தினர். யுத்தத்மத விட்டு 
நாட்டிமனயும் சமயத்மதயும் அவர்கள் வளர்ச்சிக்குப் ெயன்ெடுத்தவில்மல. 
ஆககவ மெௌத்த தர்மத்மத முன்மனடுக்கவும், இமளஞர்கள் ஆகராக்கியத்துடன் 
வாழ்வதற்குப் கொர்ப் ெயிற்சி மெறவும்,  எல்லா மாவட்டங்களிலும் சிறந்த 
நிர்வாகம் மசயல்ெடவும், நாடு முழுவதும் திட்டங்கமள வகுத்து மசயல்ெடத் 
மதாடங்கினான் ெராக்கிரமொகு. 
 

          இவனது ஆட்சியின் கீழ் தமிழ்ப்ெமட ஒன்று இருந்தமமயும், அதற்குத் 
தளெதியாக மமலராொ என்ற ஒருவமன நியமித்தமமயும் சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகிறது. ெலம் மொருந்திய ெமடயிமன  உருவாக்கி இலங்மக முழுவதும் 
இருந்த அமனத்து சிற்றரசர்கமளயும் தனது ஆட்சியின் கீழ் மகாண்டு வந்தான் 
ெராக்கிரமொகு. 
 

          இலங்மக முழுமமக்கும்  மன்னனாக முடிசூட்டிக் மகாண்டான். மகா 
ெராக்கிரமொகு என்று அமழக்கப்ெட்டான். முந்மதய ஆட்சியாளர்கள் விதித்திருந்த 
வரிச் சுமமகமளக் குமறத்தான்.  மெௌத்தத்திலிருந்த மூன்று மதப் ெிரிவுகமளயும் 
கசர்ந்த ெிக்குகமள அமழத்து அவர்களிடம் சமரசத்மத உருவாக்க முயற்சித்தான்.  
மெௌத்த ெிக்குகளுக்கு நிமறயச் சலுமககமள வழங்கினான்.  
வழிப்கொக்கர்களுக்கும் ெிச்மசக்காரர்களுக்கும் அன்னசத்திரங்கள் அமமத்தான். 
தானியங்கள் கசகரித்து மவக்கக் களஞ்சியங்கமள அமமப்ெித்தான். 
கநாயாளிகளுக்கு மவத்தியசாமலகமள நிறுவினான். திறன் வாய்ந்த 
மவத்தியர்கமள ஒருங்கிமணத்து சிறந்த மவத்தியசாமலகமள உருவாக்கினான்.  
மாதத்தில் நான்கு நாட்கமளப்  மெௌத்த உெகதச நாட்களாக அறிவித்தான். 
ெிராமணர்கள் தமது சடங்கு, கிரிமயகள் ஆகியவற்மறச் மசய்வதற்கு ஒரு 
தங்கமாளிமக உருவாக்கித் தந்தான். ெிராமணர்கள் மந்திரச் சடங்குகள் 
ஆற்றுவதற்கு விஷ்ணுவுக்கு ஒரு ககாயில் அமமத்தான்.  புனித நூல்கள் 
வழங்குவதற்குரிய மாளிமககமளயும் அமமத்தான்.  

 

          ெராக்கிரமொகுவின் ெட்டத்து ராணியாக ரூெவதி என்ெவள் இருந்தாள்.  
அவமளத் தவிர நூற்றுக்கணக்கான மகளிர் அரண்மமனயிலிருந்தார்கள். ரூெவதி 
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மெௌத்த மத நம்ெிக்மக மகாண்டவள். அவள் மெௌத்த சமயத் மதாண்டிமனத் 
மதாடர்ந்து ஆற்றி வந்தாள்.  ெராக்கிரமொகு மூன்று கதவாலயங்கமளக்  
கட்டுவித்தான் என்ற மசய்திமயயும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

          மகா ெராக்கிரமொகு கசாழர்களால் கசதமாக்கப்ெட்ட புராதன அரச 
நகரான அனுராதபுரத்மதப் புனரமமக்கவும்,  கொதி மரத்மதயும், புனித 
சின்னங்கமளயும் ொதுகாக்கவும் நடவடிக்மககள் எடுத்தான்.  இவன் 
காலத்திகலகய மெௌத்தப் புனித சின்னங்கள் மீட்கப்ெட்டன. அமவ மொலநருவ 
நகருக்குக் மகாண்டுவரப்ெட்டன. மகா ெராக்கிரமொகு அந்தப் புனித சின்னங்கமளத் 
தனது தமலயில் தாங்கி ஊர்வலம் வந்து விழா எடுத்துக் மகாண்டாடி ஆலயத்தில் 
மவத்தான். 
 

          சூளவம்சத்தில் மற்மறாரு மசய்தியும் இடம் மெறுகிறது. அதாவது, 

ெராக்கிரமொகு காம்கொெ மன்னனுக்கு  நட்புறவு நிமித்தமாக இலங்மக இளவரசி 
ஒருத்திமயத் திருமணம் மசய்விக்க அனுப்ெியதாகவும், அவள் மசன்ற அந்தக் 
கப்ெமல ெர்மிய மன்னன் இமடயில் தாக்கி மகப்ெற்றி அவமளக் மகாண்டு 
மசன்றதாகவும், இதனால் ககாெமமடந்த மகா ெராக்கிரமொகு தமிழ்த் தளெதி 
ஒருவமர அமழத்து ெர்மா மீது கொர் மதாடுக்கக் கட்டமளயிட்டான் என்றும்,  

ெர்மா வந்து இறங்கிய தமிழ் தளெதி  ஆதித்தன் அவர்களுடன் சண்மடயிட்டு 
ெர்மிய மன்னமனச் சிமறெிடித்து  இளவரசிமய மீட்டான் என்றும் இச்மசய்தி 
குறிப்ெிடுகிறது.  அகதாடு மட்டுமன்றி, ெர்மாவின் மன்னன் இலங்மகக்குத் திமற 
மசலுத்தும் மன்னனாக இருப்ெதற்கு ஒப்புக்மகாண்டு திமற மசலுத்தினான் என்ற 
மசய்தியும் கிமடக்கின்றது. 
 

          அந்தக் காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் ஆட்சி மசய்து மகாண்டிருந்த 
ொண்டிய மன்னன் ெராக்கிரமமனத் தாக்கி மற்மறாரு இளவரசனான குலகசகரன் 
ஆட்சிமயக் மகப்ெற்றிக் மகாண்டான். குலகசகர ொண்டியமனத் தாக்கி தனது 
ஆட்சிமய மீட்டுக் மகாடுக்கும்ெடி ெராக்கிரம ொண்டியன், மகா ெராக்கிரமொகுவின் 
உதவி ககட்டு தூது அனுப்ெினான். தனது ெமடத் தளெதிமய அமழத்து 
குலகசகரமனத் தாக்கி மகப்ெற்றி மீண்டும்   ெராக்கிரம ொண்டியனுக்கக அரமச 
ஒப்ெமடக்கும்ெடி கட்டமளயிட்டான் மகா ெராக்கிரமொகு.  தளெதி தண்டநாயக்கன் 
முதலில் ராகமஸ்வரத்மதக் மகப்ெற்றிக் மகாண்டான். அப்ெகுதியில் ஆட்சி மசய்த 
சிற்றரசர்கமளத் தாக்கிச் சிமறப்ெிடித்து இலங்மகக்கு அனுப்ெினான்.  அவர்கமளக் 
மகாண்டு முன்னர் இலங்மகயில் தமிழ் ெமடகள் ஏற்ெடுத்திய கசதங்கமளத் 
திருத்தவும், ெழுதமடந்த ககாவில்கமளப்  புதுப்ெிக்கும் ெணிக்கும் அவர்கமள 
அனுப்ெினான். இந்த தண்டநாயக்கன் மதன்னிந்தியாவில் குண்டுக்கல் என்ற 
இடத்தில் தனக்கு ஒரு ககாட்மட நிறுவி அதற்கு ெராக்கிரமபுரம் என்றும் 
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மெயரிட்டான் என்று சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. குலகசகரனுக்கும் ொண்டியன் 
ெராக்கிரமனுக்கும் நமடமெற்ற சண்மடயின்கொது ெராக்கிரம ொண்டியன் 
மகால்லப்ெட்டான்.  ஆயினும் தண்டநாயக்கனின் ெமடகள்  ெராக்கிரம 
ொண்டியனின் குடும்ெத்தாருக்கு உதவும் மொருட்டு மதாடர்ச்சியாகப் கொர் மசய்து 
வந்தது. தமிழகத்தின் மொன்னமராவதியில் நடந்த புரட்சிமய முற்றுமாக அடக்கி, 
அங்கிருந்த ொண்டியனின் மூன்று அடுக்கு மாளிமகமயத் தீக்கிமரயாக்கியது 
இலங்மக ெமட. ொண்டியன் ெராக்கிரமன் மகனான வரீொண்டியனுக்கு முடிசூடி 
விட்டு ெின்னர் நாடு திரும்ெியது இலங்மக ெமட. இலங்மக ெமடகயாடு கொர் 
மதாடுக்கும் வமகயில் குலகசகரன் கசாழமன்னர்களின் உதவிமய நாடினான். 
தமிழகத்தில் மெரும் கொர் நமடமெற்றது. அதில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் 
மகால்லப்ெட்டனர். குலகசகரன் அமனத்மதயும் இழந்து ஓடினான். இலங்மக 
மன்னனின் தளெதி நாட்மட வரீொண்டியனிடம் ஒப்ெமடத்துவிட்டு, "இந்த 
ராஜ்ெியத்தில் ெராக்கிரமொகுவின் தமலச் சின்னம் மொறித்த காசு ெணம் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட கவண்டும்" என்று கட்டமள ெிறப்ெித்து, ொண்டிய கசாழ 
மகதிககளாடு இலங்மகக்குக் திரும்ெினான். இந்த மவற்றிமயக் மகாண்டாடி 
ெராக்கிரமொகு இலங்மகயில் "ொண்டி விெயம்" என்ற மெயரில் ஒரு கிராமத்மத 
உருவாக்கினான். அக்கிராமத்தில் ெிராமணர்கள் வளமாக வாழ நிலங்கமள 
நன்மகாமடயாக வழங்கினான் மகா ெராக்கிரமொகு என்று மசால்கிறது சூளவம்சம். 
 

          மகா ெராக்கிரமொகுவின் ஆட்சி 33 ஆண்டுகள் நீடித்தன. இவனது ஆட்சி 
இலங்மக வரலாற்றில் இலங்மகக்குப் மெரும் வளத்மதயும் புகமழயும் கதடித் 
தந்த ஆட்சி   என்று ஐயமின்றி  குறிப்ெிடலாம். ெராக்கிரமொகுவின் மமறவிற்குப் 
ெிறகு அவனது சககாதரியின் மகனான விெயொகு என்ெவன் அரியமண 
ஏறினான். அவன் கவிஞன் - அகதாடு மனுநீதிமய உயர்வாகக் கருதி அவன் 
மக்கமள மனு நீதியின் கட்டமளப்ெடி நான்கு ஒழுக்கங்கமளப் ெின்ெற்றி 
நடக்குமாறு ெணித்தான் என்றும், அவன் ஆட்சி ஒரு ஆண்டுக் காலம் மட்டுகம 
நீடித்தது என்றும், அவனுக்குப் ெின் மகிந்தன் என்ெவன் ஆட்சிமய 
எடுத்துக்மகாண்டான் என்றும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

          மீண்டும் ெல குழப்ெங்கள் இலங்மக அரச குடும்ெத்தில் ஏற்ெட்டன. 
மகா ெராக்கிரமொகுவின் மமனவியருள் ஒருத்தியான லீலாவதிமய 
இமடக்காலத்தில் அரியமணயில் ஏற்றினார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் 
இந்தியாவிலிருந்து ெராக்கிரம ொண்டியன் என்ெவன் மெரும்ெமடயுடன் வந்து 
லீலாவதிமயயும் அவள் தளெதிமயயும் மகான்று இலங்மகமயக் மகப்ெற்றிக் 
மகாண்டான். இதமனக் குறிப்ெிடும் கொது சூளவம்சம் இக்காலகட்டத்தில் மனு நீதி 
தவறிய ஆட்சி மூன்று ஆண்டுகள் புலத்தி நகரில்  நிலவியது, அதாவது 
மொலநருவ நகரில் நிலவியது என்று குறிப்ெிடுகிறது.  
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          சூளவம்சத்தின் அடிப்ெமடயில் மனுநீதிகய உயர்ந்த தர்மமாகக் 
மகாள்ளப்ெட்டது என்ெமத அறிகின்கறாம். ஆக, மெௌத்த சமயத்மத அரச சமயமாக 
ஏற்ற இலங்மக சிங்கள மன்னர்கள், மெௌத்த தத்துவங்களின் அடிப்ெமடகளுக்கு 
கநர்மாறான மனு நீதிமய எவ்வாறு  ஏற்றுக் மகாண்டனர் என்ெதுவும், மனு நீதி 
சிங்கள ஆட்சியில் எப்கொது உட்புகுந்தது என்ெதும், அது எவ்வாறு ஆட்சியில் 
உள்களாருக்குத் துமண புரிந்தது என்ெதும், அதனால் ஏற்ெட்ட ெின்விமளவுகள் 
யாமவ என்ெதுவும் ஆய்வுக்குட்ெடுத்தப்ெட கவண்டியமவகய! 
 

_________________________________ 

 

(ெகுதி 6) 

 

          இலங்மகயின் மன்னர்கள் வரலாற்றில் மகா ெராக்கிரமொகுவின் காலம் 
மொற்காலமாகும். நாட்டின் இயற்மக வளம் கமம்ெட்டதுடன் விவசாயம் 
அெரிதமான வளர்ச்சிமய இம்மன்னனின் காலத்தில் கண்டது. இலங்மகயின் 
மசல்வச்மசழிப்பும் கமல வளர்ச்சியும் இம்மன்னனின் காலத்தில்தான் விரிவாக்கம் 
கண்டது.  அத்துடன் இலங்மகயிலிருந்து கிழக்காசிய நாடுகள் ெலவற்றிற்கும் 
மெௌத்த ெிக்குகள் ெலர் மசன்று மெௌத்தம் வளர்த்தனர்.   கிழக்காசிய நாடுகளில் 
இலங்மகமயச் சார்ந்த மெௌத்த ெிக்குகளின் தாக்கம் என்ெது இன்றளவும் மிகத் 
மதளிவாக நாம் உணரக் கூடியதாக இருக்கின்றது என்ெமத மறுப்ெதற்கில்மல. 
 

          மகா ெராக்கிரமொகுவின் மமறவுக்குப் ெின்னர் ெல அரசர்கள்  
இலங்மகயின் ஆட்சிமயத் மதாடர்ந்தனர். நிமலயான ஆட்சி என்ெது 
மதாடரவில்மல. அந்தக் காலகட்டத்தில், கலிங்க கதசத்மத, அதாவது இன்மறய 
ஒடிசா மாநிலத்திலிருந்து  மகாடூர மனம் மகாண்ட இளவரசன் மாகன் என்ெவன் 
20,000  கொர் வரீர்களுடன் இலங்மகக்கு வந்து கொரிட்டு இலங்மகமயக் 
மகப்ெற்றிக் மகாண்டான். இவன் புத்தவிகாமரகமள கசதப்ெடுத்தினான் என்றும் , 

இந்த கலிங்க மன்னன் தமிழன் என்றும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

          இந்தக் கலிங்க தமிழ் அரசனான மாகன்,  அந்த சமயம் இலங்மகமய 
ஆட்சி மசய்து மகாண்டிருந்த ெராக்கிரம ொண்டியன் என்ற மன்னமனக் மகது 
மசய்து, அவனது கண்கமளப் ெிடுங்கி,  மசாத்துக்கமள அெகரித்து 
மகாள்மளயிட்டான் என்றும் ,அதன் ெின்னர் அவன் புலத்தி நகரில் முடி சூடிக் 
மகாண்டு 21 வருடங்கள் மகாடுங்ககாலாட்சி நடத்தினான் என்று சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகிறது. 
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          அவனது ஆட்சியின்கொது சிங்கள அரசர்கள் சிலர் ஆங்காங்கக சிறிய 
சிற்றரசுகமள உருவாக்கிக் மகாண்டிருந்தார்கள். அந்த வமகயில் ஸ்ரீ சங்ககொதி, 
அதற்குப் ெின்னர் ெராக்கிரமொகு, என ஆட்சி  மதாடர்ந்தது.  

 

 
 

          அதற்குப் ெின்னர் எல்லாளன் என்ற தமிழ் மன்னன் இலங்மகமய 
ஆண்டான் என்றும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகின்றது.  எல்லாளன் ெற்றி சூளவம்சம் 
விரிவாக கவறு எந்தத் தகவமலயும் மகாடுக்கவில்மல. துட்டகாமினி என்ற   
மெயர் மகாண்ட மன்னன்  எல்லாளனுடன் கொரிட்டு இலங்மகமயக் 
மகப்ெற்றினான். அதற்குப் ெிறகு வட்டகாமினி என்ெவன் நாட்மட மகப்ெற்றி 
ஆண்டான். ஆனால் ெின்னர் ஐந்து தமிழ் ஆக்கிரமிப்ொளர்களிடம் அவன் நாட்மட 
ெறிமகாடுத்தான் என்றும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. அதன் ெின்னர் தாதுகசனன் 
என்ெவன் நாட்மடக் மகப்ெற்றி சில காலம் ஆண்டுவந்தான். அந்தச் சமயம் ஆறு 
தமிழ் மன்னர்கள் கொரிட்டு நாட்மட மீண்டும் ெிடித்துக் மகாண்டார்கள். அதன் 
ெின்னர் அவர்கமள விரட்டிவிட்டு விெயொகு என்ெவன் நாட்மட ஆட்சி மசய்தான். 
 

          அதன்ெின்னர் மாகன், ெயவாகு என்ற இரண்டு தமிழ் மன்னர்களின் 
தமலமமயில் 40 ஆயிரம் தமிழ் வரீர்களும் ககரள வரீர்களும் இருந்து மன்னர் 
ஆட்சி இலங்மகயில் மதாடர்ந்தது. இந்த மன்னர்கள் ஆட்சியில்   நாட்டின் ெல 
இடங்களில் கமம்ொடுகமள உருவாக்கினர் என்றும் சூளவம்சம் மசல்கிறது 
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          ஆச்சரியமாக இன்மனாரு மசய்திமயயும் சூளவம்சம் ெதிவு மசய்கிறது.  

 

          இக்காலகட்டத்தில்  இரண்டாம் ெராக்கிரமொகு என்ெவன் கொரிட்டு 
ஆட்சிமயக் மகப்ெற்றிக் மகாண்டான். இந்த ெராக்கிரமொகுவின் 11வது ஆண்டுக் 
காலத்தில் மலாயா நாட்மடச் சார்ந்த சந்திரொனு என்ற ஒரு இளவரசன் 
இலங்மக மீது ெமடமயடுத்தான் என்றும்,  ”நாங்களும் மெௌத்தர்கள்” என 
அறிவித்துப் கெரிட்டான் என்றும், ஆனால் அவன் ெராக்கிரமொகுவின் வரீர்களால் 
துரத்தி அடிக்கப்ெட்டான் என்றும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. இது ஏறக்குமறய 
கிெி 12ஆம் நூற்றாண்டு கால கட்டமாக இருக்கலாம். கதாற்று ஓடிப்கொன 
சந்திரொனு சும்மா இருக்கவில்மல.  சந்திரொனு மலாய் வரீர்கமளயும் ொண்டிய 
கசாழ தமிழ் கொர் வரீர்கமளயும் கசர்த்துக் மகாண்டு மீண்டும் இலங்மக மீது 
கொர் மதாடுத்தான். ஆனால் மவற்றி மெற முடியாமல் அவன் துரத்தி 
அடிக்கப்ெட்டான். ெராக்கிரமொகுவின் ஆட்சி மதாடர்ந்தது. இவன் 35 வருடங்கள் 
ஆட்சி நடத்தினான். அதன்ெிறகு அவனது மூத்த மகன் விெயொகு அரியமண 
ஏறினான். 
 

          விெயொகுவின் காலத்தில் இந்தியாவிலிருந்து ொண்டிய மன்னன் 
ெடாவர்மன் குலகசகர ொண்டியன் தனது மந்திரிமயயும்   தளெதிகமளயும் 
அனுப்ெி இலங்மகயின் மீது கொர் மதாடுத்தான். ொண்டியனின் ெமடகள் 
இலங்மகயின் ெல ெகுதிகமளப் ொழாக்கி   புனித தந்ததாதுமவயும் ஏராளமான 
மசாத்துக்கமளயும் அெகரித்துக் மகாண்டு தமிழ் நாடு திரும்ெியது. 
 

          சில ஆண்டுகளுக்குப் ெிறகு விெயொகுவின் மகன் ெராக்கிரமொகு 
ொண்டிய நாடு மசன்று மன்னனிடம் கெசி புனித சின்னங்கமள இலங்மகக்கு 
மீட்டு வந்தான். அவற்மறப் மொலநருவ நகரில் புனித தந்ததாது ககாயிலில் 
ெிரதிஷ்மட மசய்தான். சில ஆண்டுகள் ஆட்சி மசய்து ெின் இறந்தான். அதன் 
ெின்னர் மீண்டும் அடுத்தடுத்து சில மன்னர்கள் ஆட்சியிலிருந்தனர். 
 

          இலங்மகமய ஆண்ட மன்னர்களில் மெரும்ொகலார் மெௌத்த மதத்மதச் 
சார்ந்தவர்ககள. ஒரு சில சிங்கள மன்னர்கள் மட்டுகம மசவ மநறிமயயும் 
ஆதரித்திருக்கின்றார்கள். அதற்கு உதாரணமாக ராெசிங்கன் என்ெவமனப் ெற்றிக் 
குறிப்ெிடலாம். இவன் மாயாதுன்மன என்ெவனின் மகன். ஆட்சிமயக் மகப்ெற்ற 
கவண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தனது தந்மதமயக் மகான்று ராஜ்யத்மதக் 
மகப்ெற்றிக் மகாண்டான். ஆனால் தன் தந்மதமயக் மகாமல மசய்து விட்கடாகம 
என்று ெயந்து, அந்த ொவத்மத எப்ெடி கொக்குவது என்று மெௌத்த முனிவர்களிடம் 
ககட்க, அவர்கள் கூறிய எந்த ெரிகாரமும் அவனுக்குத் திருப்தி அளிக்காத 
நிமலயில், சிவமன வழிெடுகின்ற மசவர்களிடம் ெரிகாரம் ககட்க, அவர்கள் 
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மசான்ன ெரிகாரம் அவனுக்கு மனதிற்குப் ெிடிக்ககவ,   அவன் மசவ சமயத்மத 
ஏற்றுக் மகாண்டான். உடல் முழுவதும் திருநீறு பூசி மசவனாகி சிவ வழிொடு 
மசய்யத் மதாடங்கினான்.  அதன் ெின்னர் ெிக்குகள் சிலமரக் மகான்றான். 
புனிதமான மெௌத்த நூல்கள் ெலவற்மற எரியூட்டினான்; மெௌத்த விகாமரகமள 
இடித்துத் தள்ளினான்;  மெௌத்த ெிக்குகள் ெலர் ெயத்தினால் தங்கள் சின்னங்கமளக்  
கமலத்து விட்டுப் ொதுகாப்ொன இடங்களுக்கு ஓடிச் மசன்றனர்.  ெழி ொவத்துக்கு 
அஞ்சாத ராெசிங்கன் மெௌத்த மதத்மத இவ்வாறு சீரழித்தான் என்று சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகின்றது. 
 

_________________________________ 

 

(ெகுதி 7) 

 

          இராெசிங்கனின் ஆட்சிக்காலத்தில் சூரிய வம்சத்மதச் சார்ந்த ஒரு 
இளவரசன் மகாழும்புக்கு வந்தான் என சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. அவன் எந்த 
நாட்மடச் கசர்ந்தவன் என்ற குறிப்பு ஏதுமில்மல. அவன் சூரியவம்சத்மதச் 
சார்ந்தவன் என்ெது மாத்திரம் இங்கு முக்கியத்துவம் மகாடுக்கப்ெடுகின்றது. அவன் 
மகாழும்ெில் தங்காமல் இந்தியாவின் ககாவாவுக்குச் மசன்று அங்கு தங்கியிருந்து 
விட்டு ெின் மீண்டும் இலங்மகக்கு வந்தான் என்று சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகின்றது. 
இராெசிங்கன் இறந்ததும் இந்த இளவரசன் ஸ்ரீ வர்த்தனா நகரத்தில் 
விமலதர்மசூரியன் என்ற அரச மெயருடன் அரியமண ஏறினான். கண்டி நகமரச் 
சுற்றி மெரிய உயரமான மதில்கமள அமமத்து 18 ககாபுரங்கமளயும் அமமத்து 
மெரிய அரண்மமன அமமத்து அதில் அவன் வசித்து வந்தான். அதுமட்டுமன்றி 
லபுெகம (மடலிகம) என்ற கிராமத்திலிருந்த புனித தந்ததாதுமவத் தனது 
இருப்ெிடத்திற்கு வரவமழத்து தனது அரண்மமனக்குப்ெக்கத்தில் ஒரு ககாயிமல 
அமமத்து அங்கக புனித தந்ததாதுமவ மவத்துப் ொதுகாத்தான் என சூளவம்சம் 
மசால்கிறது.. 
 

          அவனுக்குப் ெின்னர் மசனரத்ன என்ெவன் அரசனாக முடி 
சூடிக்மகாண்டான். அந்த சமயத்தில்தான் கொர்த்துக்கீசியர்கள் இலங்மகக்கு 
வந்திருக்கின்றனர். சூளவம்சம் சரியாக எந்த ஆண்டு என்ெமதக் குறிப்ெிடவில்மல. 
கொர்த்துக்கீசியர்கள் ெற்றி மசால்லும்கொது சக்தி வாய்ந்த சில வர்த்தகர்கள் என்று 
குறிப்ெிடுகின்றது. இந்த ெரங்கியர்கள் குரூரமான மனம் மகாண்டவர்கள் என்றும், 

சிங்கள மக்களுக்குத் மதால்மல தருெவர்கள் என்றும், மெண்களின் கற்மெ 
சூமறயாடுெவர்கள் என்றும், சிங்கள மக்களின் வடீுகமளக் 
மகாள்மளயிடுெவர்களாகவும், கிராமங்கமள அழிப்ெவர்களாகவும் விளங்கியதாக 
சூளவம்சம் கூறுகின்றது. இவர்கள் சில ொதுகாப்ொன ககாட்மடகமள ஆங்காங்கு 
அமமத்துக் மகாண்டனர் என்ற மசய்தியும் இடம் மெறுகின்றது. 



[35] 
 

 

          மசனரத்ன ெரங்கியர் நாசமாக்கிவிடாதவாறு புனித தந்ததாதுமவக் 
காடுகளில் மிகப் ெத்திரமாக ொதுகாத்து வந்தான். அவன் தனக்கும் தனது 
தமமயனின் மகன்களுக்கும் இலங்மக ராஜ்யத்மத எவ்வாறு ெங்கிட கவண்டும் 
என்று மூன்று ெமன ஓமலகளில் எழுதி தந்த கெமழக்குள் மவத்தான். 
மமலநாட்டின் மொறுப்மெ தன் மகனுக்கு அளித்து இலங்மகயின் அரசனாக முடி 
சூட்டி விட்டு இறந்தான். 
 

          அவனுக்குப் ெின்னர் மூன்று இளவரசர்களும் ெரங்கியர்களுக்கு எதிராகப் 
கொரிட்டனர். மூன்றாவது இளவரசனான ராெசிங்கன் இலங்மக முழுவதற்கும் 
மன்னனாக முடிசூட்டிக் மகாண்டான். இராெசிங்கமன மகால்வதற்குப் ெல 
முயற்சிகள் நமடமெற்றன. கொர்த்துக்கீசியர்கமள எதிர்த்து மதாடர்ச்சியாக 
ராெசிங்கன் கொர் நிகழ்த்திக் மகாண்கட இருக்க கவண்டிய சூழல் இருந்தது. 
அந்தச் சமயத்தில் கமரகயாரத்தில் டச்சுக்காரர்கள் வந்து தங்கி இருப்ெமத அவன் 
ககள்விப்ெட்டான். தனது மந்திரிகள் இருவமர டச்சுக்காரர்களிடம் தூது அனுப்ெி 
ஏராளமான கப்ெலுடன் தன் நாட்டிற்கு வந்து தன்மனப் ொதுகாக்கும் ெடி ககட்டுக் 
மகாண்டான். கொர்த்துக்கீசியர்கமள டச்சுக்காரர்கள் எதிர்க்க கவண்டும் எனவும் 
ககட்டுக் மகாண்டான். இலங்மகமய எதிரிகளிடம் இருந்து காப்ொற்றும் 
மொறுப்மெ ஒல்லாந்தரிடம், அதாவது டச்சுக்காரர்களிடம் ஒப்ெமடத்தான். ெின்னர் 
மதுமரயிலிருந்து இளவரசி ஒருத்திமய வரவமழத்து அவமளப் ெட்டத்து 
ராணியாக ஆக்கிக் மகாண்டான். அதன் ெின்னர் 52 ஆண்டுகள் சிறப்ொக ஆட்சி 
மசய்தான் என்று சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

          அவனுக்குப் ெின்னர் ராெசிங்கனின் மகனான விமலதர்மசூரியன் 
ஆட்சிமயக் மகயில் எடுத்தான். அவனும் மதுமரயிலிருந்து ஒரு அரசகுமாரிமய 
வரவமழத்து திருமணம் மசய்து மகாண்டு ெட்டத்துராணி ஆக்கிக் மகாண்டான். 
இவன் மூன்று அடுக்கில் ஒரு ககாயிமலக் கட்டி (தலதா மாளிமக) அதில் தந்த 
தாதுமவப் ெிரதிஷ்மட மசய்தான். ஆண்டுகதாறும் புனித தந்த தாதுவிற்கு விழா 
எடுத்தான். ெிக்குகமளப் ெராமரித்தான். இவன் 22 ஆண்டுகள் சிறப்ொக ஆட்சி 
புரிந்தான் என்று சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. இதில் குறிப்ெிடப்ெடும் தலதா 
மாளிமககய இன்று கண்டியில் நாம் காணும் புனித மாளிமக. இங்குதான் 
மகௌதம புத்தரின் ெல் இருப்ெதாகக் குறிப்ெிடப்ெடுகின்றது. ஆக, இது கட்டப்ெட்ட 
காலத்மத கநாக்கும் கொது அகனகமாக இந்த மன்னனின் ஆட்சி கி.ெி 16ம் 
நூற்றாண்டு என உறுதியாகக் கூறலாம். 
 

          அதற்குப் ெின்னர் அவனது மகனான வரீ ெராக்கிரம நகரந்திர சிங்கன் 
ஆட்சிெடீம் ஏறினான். அவனும் மதுமரயிலிருந்து இளவரசிகமள வரகவற்று 
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மணந்து மகாண்டான். இவனும் மெௌத்த மநறிகமளப் கொற்றி ொதுகாத்தான். தங்க 
தாது இருந்த மாளிமகயின் சுவர்களில் 32 ொதக கமதகமளயும் ஓவியமாக 
வமரய மவத்தான். 
 

          விமலதர்ம சூரியனுக்குப் ெின்னர் அவனது இமளய சககாதரன் ஸ்ரீ 
விெய ராெசிங்கன் அரசனானான். அவனும் மதுமரயிலிருந்து அரச குலப் மெண் 
ஒருத்திமய அமழத்து வந்து தனது ெட்டத்து ராணியாக ஆக்கிக்மகாண்டான். 
இவனும் மெௌத்த சமயத்மதச் சிறப்புடன் கெணிவந்தான். இவன் மமனவிமயப் 
ெற்றிச் மசால்லும்கொது ”ெிறப்ெிலிருந்து மொய்யான சமயத்மதப் ெின்ெற்றி வந்த 
மகாராணியும் கநர்மமயான சமயத்திற்கு மாறினார்” என்று குறிப்ெிடுகிறது. 
அதாவது, அகனகமாக மசவ சமயத்தில் மகாராணி இருந்திருக்க கவண்டும். 
அதிலிருந்து மெௌத்த சமயத்திற்கு மாறினார் என்ெமத சூளவம்சம் இவ்வாறு 
குறிப்ெிடுவதாக எடுத்துக் மகாள்ளலாம். 
 

          அந்தச் சமயத்தில் ெரங்கியர்கள், அதாவது கொர்த்துக்கீசியர்கள், 

இலங்மகயின் ெல ெகுதிகளில் மதாடர்ந்து வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றனர். 
அதுமட்டுமன்றி அவர்கள் ெணத்தாமசக் காட்டி மொதுமக்கமளத் தங்களது 
சமயத்திற்கு மாற்றினர் என்றும் சூளவம்சம் குறிப்ெிடுகிறது. அதாவது, 

கொர்த்துக்கீசியர்கள் கத்கதாலிக்க கிறித்தவ சமயத்திற்கு இலங்மக மக்கமள 
மாற்றினார்கள் என்ெமத சூளவம்சம் இவ்வாறு குறிப்ெிடுவதாக 
எடுத்துக்மகாள்ளலாம். 
 

          ஸ்ரீ விெய ராெசிங்கன் இறந்த ெிறகு அவனது மமனவியின் சககாதரன் 
கீர்த்தி ஸ்ரீ ராெசிங்கன் அரசனானான். அந்தக் காலகட்டத்தில் டச்சுக்காரர்களும் 
தங்களது கிருத்துவ மதத்மத இலங்மக மக்களிமடகய ெரப்பும் முயற்சிகமள 
கமற்மகாண்டதாகவும் மதரிகின்றது. அதனால் டச்சுக்காரர்கமள அடக்கி மவக்க 
கவண்டுமமன்று அவன் முயற்சி கமற்மகாண்டான். அவனது ெமடயினர் 
டச்சுக்காரர்களின் ககாட்மடகமளயும் வடீுகமளயும் மகப்ெற்றி அழித்தனர். 
ஆனால் டச்சுக்காரர்கள் இதற்குச் சமளக்காமல் தமது கொர் வரீர்களுடன் 
மலாய்க்காரர்கமளச் கசர்த்துக்மகாண்டு மன்னனின் ெமடகமளத் தாக்கினர். 
மன்னன் தன் மமனவி, இளவரசர்கள், ஏராளமான மசாத்துக்கள் ஆகியவற்றுடன் 
காட்டுப்ெகுதியில் ஒளிந்திருந்தான். ெிறகு டச்சுக்காரர்களுடன் சமாதானம் 
மசய்துமகாண்டு மீண்டும் ஆட்சிமய நடத்தினான். தந்த தாதுமவக் ககாயிலில் 
மவத்து மெௌத்த சமயத்மதப் ொதுகாத்தான். ஒல்லாந்தர் மன்னனுடன் அவன் 
சமாதானம் மசய்து மகாண்டான். 
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          கீர்த்தி ஸ்ரீ ராெசிங்கனின் மரணத்திற்குப் ெிறகு அவனது இமளய 
சககாதரனான ராொதி ராெ சிங்கன் அரசனானான். அவன் காலத்தில் 
தாய்லாந்திலிருந்து உொலி என்ற கதரரின் தமலமமயில் இலங்மகக்குப் ெிக்குகள் 
சிறிவர்த்தன நகருக்கு அருகில் வந்து தங்கி இருந்ததாக சூளவம்சம் கூறுகின்றது. 
இந்த மன்னனுக்குப் ெிறகு அவனது சககாதரியின் மகனான ஸ்ரீ விக்ரம ராெ 
சிங்கன் என்ெவன் அரசன் ஆனான்..அவகன சூளவம்சத்தின் வரலாறு கூறும் 
மன்னர்கள் ெட்டியலில் இறுதியானவன். அவன் மகட்ட சிந்தமனகள் 
மகாண்டவர்ககளாடு நட்புறவு ொராட்டினான் என்றும், அமமச்சர்கள் ெலமரயும் 
சிரச்கசதம் மசய்தான் என்றும், இரக்கமில்லாத மகாள்மளயனாக இவன் 
இயங்கினான் என்றும், மக்கள் இதனால் ொடுெட்டனர் என்றும் சூளவம்சம் 
குறிப்ெிடுகிறது. இதன் காரணமாகக் மகாழும்பு மக்களால் சிமறெிடிக்கப்ெட்டு 
இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்ெட்டான் என்றும், அதன் ெின்னர் இலங்மக ராஜ்யம் 
ஆங்கிகலயர்களால் அெகரித்துக் மகாள்ளப்ெட்டது என்றும் சூளவம்சம் கூறி 
நிமறவு மசய்கிறது. 
 

 
 

          சூளவம்சம் கூறும் மசய்திகள் வரலாற்று ரீதியாகப் ெல தகவல்கமள 
விவரிப்ெதாக இருந்தாலும், ஆங்காங்கக மசய்திகள் திரிக்கப்ெட்டும், தகவல்கமள 
மிமகப்ெடுத்தி சார்புத்தன்மமயுடன் எழுதப்ெட்டும் இருப்ெதாககவ சிந்திக்கத் 
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கதான்றுகிறது. உதாரணமாக, இறுதியில் ஸ்ரீ விக்கிரம ராெசிங்கன் 
டச்சுக்காரர்களால் இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்ெட்டான் என்ற மசய்தி 
சூளவம்சத்தில் இல்மல. மாறாக மக்கள் நாடு கடத்தினர் என்று மசய்தி 
குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. ஆக சூளவம்சம் கூறும் வரலாற்றுச் மசய்திகள் ெலவற்மற 
ஆராயும்கொது, சமகாலத்து ஆவணங்கள் ெலவற்மறயும் அதகனாடு ஒப்ெிட்டுப் 
ொர்த்து காலங்கமள நிர்ணயிப்ெகதாடு மட்டுமல்லாது, மசய்திகளில் உள்ள 
நம்ெகத்தன்மமமயயும் கசாதிக்க கவண்டியது அவசியமாகின்றது. எதுவாகினும், 

இன்று நமக்குக் கிமடக்கின்ற முக்கிய இலங்மக ெற்றிய ஆவணங்களில் 
சூளவம்சம் மிகமுக்கியமானமதாரு வரலாற்றுக் களஞ்சியம் என்ெதில் மறுப்பு 
ஏதும் இல்மல.. 
 

          உலமகங்கிலும் நிகழ்ந்த ெண்மடய அரசுகளின் வரலாற்மற வாசிக்கும் 
கொது இரத்தக் கமற ெடிந்த அரச வாழ்க்மகயின் ெிரதிெலிப்ொககவ மன்னர்களின் 
வரலாறு அமமந்திருப்ெமதக் காண்கின்கறாம். துகராகம், கடும் தண்டமனகள், 

மனிதாெிமானமற்ற மசயற்ொடுகள், மக்கள் அரசுகளால் ெகமடக்காய்களாகப் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட சூழல் என்கற வரலாறு அமமந்திருப்ெமதக் காண்கின்கறாம். 
இமவ அமனத்தும் மெரும்ொலும் மதங்களின் மெயர்களாகலகய மன்னர்களால் 
முன்மனடுக்கப்ெட்டிருப்ெமதயும் நாம் ஒதுக்கி விடமுடியாது. இலங்மகயின் 
வரலாறும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. 
 

          இலங்மகயின் மெௌத்தம் மவதீக சாத்திரத்தின் ஒன்றாகிய மனு 
நீதிமய உள்வாங்கிக் மகாண்ட மெௌத்தமாககவ அரசர்களால் 
முன்மனடுக்கப்ெட்டிருப்ெமத சூளவம்சம் மதளிவுடன் மவளிப்ெடுத்துகின்றது. 
 

          இலங்மக இனக்குழுக்களிமடகய மதாடர்ச்சியான சண்மடகமளயும், 

கொர்கமளயும், மகாடூரமான வாழ்க்மக நிமலமயயும் சந்தித்து வந்த நாடு. 
துரதிருஷ்டவசமாக அது இந்த நூற்றாண்டிலும் மதாடர்கின்றது! 
 

(புமகப்ெடக் குறிப்பு - ஸ்ரீ விக்கிரம ராெசிங்கனின் மமனவி. (கி.ெி. 1798 - 1815) - 

கவங்கட ரங்கெம்மாள் கதவி ொண்டிய மன்னர் ெரம்ெமர சார்ந்த மதலுங்கு 
இளவரசி, கடந்த அக்கடாெர் 2018 நான் யாழ்ப்ொணத்தில் யாழ் அருங்காட்சியகத்தில் 
ெதிந்த புமகப்ெடம்) 

_________________________________ 

 

 

மதாடர்பு: முமனவர் க.சுொஷிணி (ksubashini@gmail.com)    
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4.   நான் அகதியாைது 

— ரைி அருணாச் ைம் 
 

 

            நான்கு நாடுகமளத் தீ மிதித்து நடந்ததுகொல நடந்து கடந்து 
மெர்மனி வந்கதன். நான் அப்கொது நின்ற நாடு, உக்மரன். 1996 - யூன் ஏழாம் நாள், 

உக்மரனி லிருந்து என் புறப்ொடு இருந்தது. இலங்மகத் தமிழர் நாங்கள் எட்டு 
கெர். ஒரு வாகனத்திலும் ெின்னர் நமடயிலுமாக ெிலருஸ் நாட்மட 
அமடகிகறாம். இரண்டு நாள்கள் அதற்குப் ெிடித்தன. வழி மதளிவாக 
கவண்டுமமன்று நான்கு நாள்கள் அங்கு காத்திருந்கதாம். ெிறகும், அகத காடு வழி 
நமட! மசன்றுகசர்ந்த நாடு ருகமனியா. 
 

            ருகமனியாவின் எல்மல கடந்தகொது, அது கொலந்து என்று 
மசான்னார்கள். அதன் தமலநகர் வார்சாவில் நான்கு நாள் தங்கல். அங்கிருந்து 
மதாடருந்து ஏறி கொலந்தின் எல்மலக்கிராமம் ஒன்றில் நாங்கள் தங்கிய நாள்கள் 
ஒரு கிழமமக்கும் கமகல. அந்த எல்மலக்கிராமத்மதத் தாண்டினால் மெர்மனி. 
அமத நாங்கள் காடுகளினால் தாண்டவில்மல; நதி! ஆற்றிமனக் கடந்து 
மெர்மனியில் கால்மவத்கதாம். அந்த நாமள கயாசித்கதன்; மணிக்கூட்டில் கநரம் 
ொர்த்கதன். 1996, யூமல ஆறாம் திகதி, சாமம் ஒன்றமர மணி. ஒருமாத உமலவு 
மற்றும் மனஉமளவு! 
 

            இது உல்லாசப் ெயணமில்மல; ஊர் சுற்றி ொர்க்கப் புறப்ெட்டதுமல்ல. 
‘மரணகதவமத இயற்மகயாய் வந்து ‘வருக’ என்னும் வமரக்கும் இவ்வுலகில் 
மூக்கும் முழியுமாய் வாழகவ ெிறந்கதாம்’ என்ெதற்கிணங்ககவ இந்தத் தீமிதிப்பு 
நமட! 
 

            மெர்மனியில் ெதின்மூன்று மாத வாழ்க்மக. அது என் உயிமரத் 
தின்னத் மதாடங்கியது. சீரழிவின் உச்சங்கமளத் மதாட்கடன். இன்னும் இருந்தால் 
அழிவுதான். மீண்டும் அகத தீமிதிப்பு நமட! மெர்மனியிலிருந்து ஒல்லாந்து 
தாண்டி, ெிரான்ஸ் வந்து சில நாள்கள் தரித்து, கடல் கடந்து இங்கிலாந்மத 
அமடந்கதன். வந்த நாள் மிக முக்கியமான நாள். 1997 ஓகஸ்ட் 31-ம் நாள். 
இளவரசி டயானா இறந்த இரவின் விடியல்! 
 

            இந்த விவரிப்மெல்லாம் எதற்கு? இலங்மகயின் இரண்டு ெல்கமலக் 
கழகங்களில் (யாழ்ப்ொணம், மகாழும்பு) கல்வி ெயின்கறன். என் உத்திகயாகம் 
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உயர் நிமலயுமடத்து. ஏன் எனக்கு இந்த ஓட்டம்? ஒகரமயாரு காரணம்; 

இலங்மகத்தீவில் தமிமழப் கெசுவதன்றித் தவமறான்றும் நான் மசய்யவில்மல. 

 
 

            நான் இங்கிலாந்தில் மசய்யாத கவமலகள் இல்மல. வாமனாலி, 
மதாமலக்காட்சியில் தயாரிப்ொளராக இருந்தது மகிழ்வு, மதிப்பு. ‘கலான்றி’யில், 

மெட்கரால் நிரப்பு நிமலயத்தில், ‘சூப்ெர் மார்க்கற்றில்’, உணவு விடுதியில் மசய்த 
கவமலகமளக் குமறவாக நான் மதிப்ெிடவில்மல. மதிப்ெிட்கடார் உண்டு!  

 

            ஒரு நம்ெிக்மக இருந்தது, நான் என் கதசத்துக்குத் திரும்ெப் 
கொகவன். ெமழய கவமல கிமடக்குகமா இல்மலகயா, என் மண்மண மிதித்து 
என் வாழ்வு உயிர்க்கும். என் மண்தான் எனக்கு உரப்பு. நான் மாத்திரம் அவ்வாறு 
உணர்ந்கதனல்லன். அவ்வாறு உணர்ந்தவர் ெலர். 
 

            2009! இல்மல, அந்த ஆண்மடச் மசால்லக் கூடாது. 2006! கொர் 
மதாடங்கியது. நான்ககா ஐந்கதா கட்ட ஈழப்கொர். நாங்கள் நம்ெியெடி, ொர்த்தெடி 
இருக்கிகறாம். இந்தப் கொர் மவல்லப்ெடும். இறுதியில் ஏகதா ஒரு தீர்வு 
கிமடக்கும். தமிழீழம் அல்லது சுயாட்சி! என்கொன்று லட்சக்கணக்காகனார் அமத 
நம்ெியுமிருக்கலாம். காலம் அப்ெடிகய கமரந்துமகாண்கடகொகிறது. 
 

            2008-ல் ஒன்று புரிகிறது, இங்கு நடப்ெது கொர் அல்ல. அழிப்பு ஒன்று 
நிகழப்கொகிறது! மவற்று வார்த்மதகமள மனம் நம்ெியும் நம்ொமலும் விடுகிறது. 
அடி மனசு மசால்கிறது, ‘மவல்லுவம்!’ இன்மனாரு மனசு அமத மறுப்ெமதயும் 
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உணர்கிகறன். கொர் உச்சத்துக்குப் கொய்விட்டது. மானுடரின் மரணத்துக்கு 
அளகவ இல்மல! 
 

            நான் லண்டன் மாநகரில் இருக்கிகறன். இங்கிருந்து என்ன மசய்ய 
முடியும்? இங்கு நிகழ்ந்த கொராட்டங்களுக்கு அளகவ இல்மல. மூன்று முமற 
மென்னாம்மெரிய ஊர்வலம்! அந்த ஊர்வலங்கமள வழிநடத்துகவாரில் நானும் 
ஒருவன். லண்டன் மாநகர் அப்ெடி ஓர் ஊர்வலத்மதக் கண்டதில்மல. இரண்டு 
லட்சத்திற்கும் கமற்ெட்ட தமிழ் மக்கள். 
 

            இரண்டு லட்சத்திற்கும் கமற்ெட்ட மனிதர்களின் ஊர்வலத்மத 
ஒருகொதும் லண்டன் கண்டதில்மல.  2009 ெனவரி 31-ம் நாள், சனிக்கிழமம 
ஊர்வலம்! லண்டனின் வரலாற்றில் நிகழாதவாறு ெிப்ரவரி இரண்டாம் நாள் 
மெரும் ெனிப்மொழிவு. ஏகதா ஓர் ஊடாட்டம் இரண்டினிமடகயயும் உண்டு. 
 

            இங்குள்ள ெத்திரிமககள் அவ்வூர்வலங்களுக்கு ஆச்சர்யக்குறி 
கொட்டன. நாள்கதாறும் ொராளு மன்றத்தின் முன்னுள்ள மமதானத்தில் 
உண்ணாவிரதம் இருந்கதார் ெலர். நாள்கதாறும் நான் கொகனன். இது என் 
கடமமகளில் ஒன்று என எனக்குத் மதரிந்தது. ெணி முடித்து வந்த அன்மறய 
நாள்களின் ெின்கனரங்கள் எனக்குச் சாம்ெல் கலந்த வர்ணம். என் ெயணம் தரும் 
மதாடருந்துகள்கூடச் கசாம்ெலுற்றுப் கொயிற்று. துக்கத்தின் குறியடீாக அமத 
நான் ொர்த்கதன். ‘மவள்மள’கள் மவகு இயல்ொகத் திரிகிறார்கள். எங்கள் முதுகில் 
அல்ல; மனதில் மிகுந்த சுமம! 
 

            2009 கம, 18-ம் நாள். அஃது ஒரு திங்கட்கிழமம. அமமரிக்கத் 
தூதரகத்தின் முன்கன கொராட்டம். நான் ெணிபுரியும் நிறுவனத்திற்கு ‘மவத்திய 
விடுமுமற’ அறிவித்துவிட்டு அப்கொராட்டத்தில் கலந்து மகாள்கிகறன். அப்கொது 
வந்த மசய்திகள் உவப்ொனமவயல்ல. மவள்மளக்மகாடி ஏந்திகயார் 
மகால்லப்ெட்டார்கள் என்ற மசய்தி அது. கதாற்றுக்மகாண்கட கொகிகறாமா? மதியம் 
மாத்திரம் அல்ல; இரவும்கூடச் சாப்ெிட முடியாமல் கொயிற்று. 
 

            ஆனால், அடுத்த அடுத்த நாள் வந்த மசய்திகள், “அய்கயா என்மர 
மதய்வகம” என்று என்மனக் கதறப் ெண்ணியது. எங்களுக்கான மதய்வம் 
எங்களிடம் இல்லாமல் கொனார். அது எனக்கு முற்றுமுழுதாகத் மதரிந்தது. அது 
முதலும் கமடசியுமான என் கதறல்!  

 

 

நன்றி: விகடன் (01/05/2019) 
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5.   ைிஜயநகர-நாயக்கர் காைச் சுைதராைியங்கள் 

— துலர.சுந்தரம் 
 

 

முன்னுமர: 
               அண்மமயில், ககாமவ வாணவராயர் அறக்கட்டமள சார்ொக 
நடந்த மசாற்மொழிவு நிகழ்ச்சியில் மசன்மன-கிறித்தவக் கல்லூரியில் 
கெராசிரியராகப் ெணி நிமறவு மசய்துள்ள முமனவர். சா.ொலுசாமி அவர்களின் 
சிறப்புமர கமற்கண்ட தமலப்ெில் மிகச்சிறப்ொக அமமந்தது.  வரலாறு, 

மதால்லியல் மதாடர்ொன ெல துமறகளுள் மிகுதியும் கருதப்ெடாத, 

மதரிந்துமகாள்ளப்ெடாத ஒரு புலமாககவ சுவகராவியங்கள் ெற்றிய மசய்திகளும் 
தரவுகளும் அடங்கிய துமற அமமந்துவிட்டது.  அவ்வமகயில், இந்தத் 
துமறமயத் தம் ஆய்வுக்களமாக எடுத்துப் ெல அரிய தரவுகமளயும் புரிதமலயும் 
ஏற்ெடுத்தியுள்ள கெராசிரியரின் உமர,  வரலாறு-மதால்லியல் ஆர்வலர்களுக்கும், 

இவற்றில் ஈடுெட்டுள்ள ஆய்வாளர்களுக்கும் மிகுந்த ெயன் அளிக்கும் எனில் 
மிமகயல்ல. அச் மசாற்மொழிவின் வழி சுவகராவியங்கள் ெற்றிக் கிமடத்துள்ள 
ஒரு ொர்மவகய இங்கு ெகிர்ந்துமகாள்ளப்ெடுகிறது. 
 

ஓவியம்-ஒரு மசவ்வியல் கமல: 
               ஓவியங்கள் ெற்றி நம்மிமடகய ஒரு மதளிவான புரிதல் 
இருக்கவில்மலமயன்கற மசால்லலாம். ஓவியம் எவ்வாறு வளர்க்கப்ெட்டது?  

ஓவியம் ெற்றி நாம் மதரிந்துமகாள்ளகவண்டியமவ யாமவ?  தமிழகத்தில், ொமற 
ஓவியங்கமளக் கடந்து சங்ககாலத்துக்கு வந்தால், அக்காலத்கத ஓவியங்கள் 
எவ்வாறிருந்தன?  இமத அறிந்துமகாள்ள சங்ககால ஓவியங்கள் இல்மல. இருந்த 
தடயம் கூடக் கிமடக்கப்மெறவில்மல. கட்டிடங்களின் எச்சங்கமள நாம் 
காண்கிகறாம். ஆனால், ஓவியங்கள் காலத்தால் அழிந்துகொயின. 
 

               சங்ககால மக்களின் உள்ளத்தில்தாம் எத்துமண நுண்மமயான 
கமலயுணர்வு இருந்துள்ளது! இமச, நாட்டியம் (நடனம்), ஓவியம் என எத்துமண 
நுட்ெங்கள்! கமலகள்! இமவமயல்லாம் முருகியல் (அழகியல்) சார்ந்தமவ. 
ஓவியத்கதாடு மதாடர்புமடய சித்திரமாடம், சித்திரக்கூடம் ஆகியமவ 
இருந்துள்ளன. ஓவியத்தில் புமனந்த ஓவியம், புமனயா ஓவியம், ககாட்கடாவியம் 
எனப்ெல. தமிழரின் புழங்கு மொருளாய் ஓவியம் இருந்துள்ளது. ஓவியச் 
சாமலகள் இருந்துள்ளன; ஓவியச் மசந்நூல் இருந்துள்ளது. கி.ெி. 5-9 
நூற்றாண்டுகளின் காலகட்டத்தில் தமிழகத்மத ஆண்ட ெல்லவர் மகத்தான 
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கமலகமள வளர்த்தார்கள். அவற்றில் ஓவியம் உண்டு. ெல்லவ அரசன் மககந்திர 
வர்மன், சித்திரகாரப்புலி என்ற சிறப்புப் மெயமரக்மகாண்டிருந்தான். ”தக்ஷிண 
சித்திர”  என்னும் ஓவிய நூலுக்கு அவன் உமர எழுதியதாகக் கூறுவர். ெல்லவர் 
கால ஓவியங்கள் மிகுதியும் கிமடக்கவில்மல. ெல்லவர் ெமடப்புகளின் 
எச்சங்களாக ஒரு சில ஓவியத் துணுக்குககள கிமடத்துள்ளன.   

 

               காஞ்சி மகலாசநாதர் ககாயில், ெமனமமலக் ககாயில் ஆகிய 
ககாயில்களில் உள்ள இந்த ஓவியத்துணுக்குகள், ெல்லவ அரசன் இராெசிம்மனின் 
காலத்தமவ. சித்தன்ன வாசல் குமடவமரக் ககாயிலில் உள்ள தாமமரத்தடாகம் 
ஓவியம் மிகுந்த சிறப்புமடயது. இமத அெந்தா ஓவியங்களுக்கு இமணயாகக் 
குறிப்ெிடுவர். ெல்லவமர அடுத்துச் கசாழர் காலத்தில் தஞ்மச, தாராசுரம், 

புள்ளமங்மக ஆகிய ககாயில்களில் சில ஓவியங்கள். தஞ்மசயில் இருப்ெது ஓர் 
ஓவியம் மட்டுகம. இந்த ஓவியங்கமளல்லாம் மசவ்வியல் மரபு சார்ந்தமவ.  
ஓவியம், சிற்ெம் ஆகியனவற்மற வறிகத உயிர்த்கதாற்றத்தின் மமய்நிகர்ப் 
ெடிவமாக அமமக்காது, முருகியலும் கற்ெமன வளனும் கசர்ந்த ஒன்றாகச் சில 
வமரயமறகளும், நுட்ெக்கூறுகளும் இருக்கும் வண்ணம் உருவாக்கி வளர்த்தகத 
மசவ்வியல் மரபு. அவற்றின் அடிப்ெமடயில், ஓவியம், சிற்ெம் ஆகியவற்றுக்குச் 
மசந்நூல்கள் எழுந்தன. கசாழர் காலத்மத அடுத்துத் தமிழகத்தில் மமயப்கெரரசு 
இல்லாமமயால் மசவ்வியல் மரபு வளரவில்மல. சிற்றரசுகள் நிலவிய ெகுதிகளில் 
ஓவியமும் மொதுத்தன்மமயின்றிப் ெகுதி ெகுதியாக வளர்ந்தது. 
 

மசவ்வியல் மரெில் ஓவியங்கள் எவ்வாறிருந்தன? 

மசவ்வியல் மரெில் ஓவியங்களில் கீழ்க்கண்ட கூறுகள் முதன்மமயானமவ. 
1    சரியான உடல் 

2    ொவமன -  ககாலம் 

3    தகவுப் மொருத்தம் 

4    ஒயில்  (அழகு)  (GRACE) 

5    உறுப்புகளின் இமணப்பு 

6    ஒப்புமம 

7    ஏற்றம் இறக்கம் 

8    தாராளமாய் இடம் விடல் 

கொன்றமவ.  ”விஷ்ணுதர்கமாத்திரம்”  என்னும் நூலில் ”மகாபுருஷ லட்சணம்” 

என்ற தமலப்ெில் குறிப்புகள் உள்ளன.  

 

ஓவியங்களுக்கான கருப்மொருளாக ஓவியர்கள் எடுத்துக்மகாண்டமவ : 
1    புராணங்களும், தலபுராணங்களும் 

2    திருவிழாக்கள் 



[44] 
 

3    மன்னர்கள் 

4    வாழ்வியல் நிகழ்வுகள் 

5    திருத்தலங்கள் 

6    மதய்வ உருவங்கள் 

7    வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் 

 

சிறப்புப் மெற்ற சில ஓவியங்கள்: 
               ெல்லவ அரசன் இராெசிம்மன் காலக் காஞ்சி ஓவியங்கள் மிகச் 
சிறப்ொனமவ. உலகமவளியில் எந்தவிடத்திலும் இல்லாத ெமடப்பு என்று 
அவற்மறக் குறிப்ெிடலாம். இராெசிம்மன் ெல்கமலகமள அறிந்தவன் என்ெமத 
அவனுமடய சிறப்புப் மெயரான “அத்யந்த காமன்”  என்ெகத சுட்டும்.  
”எல்மலயில்லாத விருப்புமடயவன்”  என்ெது அச்மசால்லின் மொருள். காஞ்சி 
ஓவியமான “கசாமாஸ்கந்தர்”  ஓவியம் மிக அருமமயானது. அடுத்து, 

சித்தன்னவாசலின் ‘மலர்க்குளம்”  ஓவியம். இவற்றில், சிவப்பு, ெச்மச, மஞ்சள் ஆகிய 
மவளிர்வண்ணங்கள் ெயன்ெடுத்தப்மெற்றுள்ளன. கசாழர் கால ஓவியங்களில், 

தஞ்மசக் ககாயிலின் சாந்தாரப்ெகுதியில் இடம்மெற்ற ஓவியம்; சுந்தரர் வாழ்வின் 
நிகழ்வு ெற்றியது. இமறவன், முதியவர் ககாலத்தில் சுந்தரமர ஆட்மகாள்ள வந்து 
மூல ஓமல ஆவணத்மதக்காட்டிச் சுந்தரர் தனக்கடிமம என நிறுவும் காட்சி. 
இவ்கவாவியத்தில், முதியவர் ககாலம் அத்துமண அழககாடு காட்டப்மெற்றுள்ளது. 

 

 

காஞ்சி மகலாசநாதர் ககாயில் ஓவியம் 
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சிவன் சுந்தரமர அடிமம மகாள்ளல்-தஞ்மசக்ககாயில் ஓவியம் 

 

ஓவியக்கமல- விெயநகரர் கமல – கதாற்றம்: 
               விெயநகரர் ஆட்சி குல்ெர்கா (Gulbarga)விலிருந்து குமரி வமர 
ெரவியிருந்த ஆட்சி. தமிழகத்தில், கநரடியாக 200 ஆண்டுகளும் அதன் ெின்னர் 
நாயக்கர் காலத்தில் விெயநகரர் சார்ொக மகாமண்டகலசுவரர் ஆட்சி. 
இக்காலகட்டத்தில், ெண்மடய ககாயில்களின் புதுக்குதல் மற்றும் விரிவாக்கப் 
ெணிகள் நடந்தன. புதிய ககாயில்களின் கட்டுமானப் ெணியும் நமடமெற்றது. 
சிறப்ொகக் ககாபுரங்கள், மண்டெங்கள், சுற்றாமலகள், அரண்மமன ஆகிய 
கட்டுமானங்கள் ஏற்ெட்டன.  இவற்றில், ஓவியங்கள், மசவ்வியல் மரபும் நாட்டார் 
மரபும் இமணந்து தீட்டப்ெட்டன.  14-16-ஆம் நூற்றாண்டுகளில், விெயநகரர் 
ஓவியங்களில் வடகமற்கு இந்தியச் சமண மரபும் இராட்டிரகூடர் மரபும் 
ெின்ெற்றப்ெட்டுள்ளன.  

 

சில ஓவியங்கள்: 
தஞ்மசக் ககாயில்: 
               கசாழர் காலத் திரிபுராந்தகர் - திரிபுரம் எரித்த விரிசமடக் கடவுள் 
மசவ்வியல் மரபு எனில், விெயநகரர் காலத் திரிபுராந்தகர்  நாட்டுப்புற மரபு; கமத 
மசால்லும் மரபு. 
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திரிபுராந்தகர்-தஞ்மசக் ககாயில் ஓவியம் 

 

காஞ்சி திருப்ெருத்திக்குன்றம்: 
               காஞ்சி திருப்ெருத்திக்குன்றத்தில், இரண்டாம் புக்கராயர் (Bukka Raya II) 

இருசப்ெர் கட்டுவித்த ”சங்கீதமண்டெ”த்தில் ஓர் ஓவியம். சமணத் தீர்த்தங்கரர் 
வர்த்தமானருக்கு இந்திரன் நீராட்டும் காட்சியும், ெிரியகாமி கருவுற்றிருக்கும் 
காட்சியும் சிறப்ொனமவ. 

 

திருப்ெருத்திக்குன்றம்-ஓர் ஓவியம் 
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ஹம்ெி – விரூொட்சர் ககாயில்: 

 

ஹம்ெி-விருொட்சர்  ககாயில் - ஓர் ஓவியம் 

 

               வித்யாரண்யர்  ஓவியம்,  அர்ச்சுனன் வில் வமளக்கும் காட்சி, 
இராமன் – சீமத திருமணக்காட்சி  ஆகியன குறிப்ெிடத்தக்கமவ. 
 

கலொக்ஷி ககாயில்: 

 

கலொக்ஷி ககாயில் - ஓர் ஓவியம் 
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               வரீண்ணன் -  விருப்ெண்ணன், வரீெத்திரமர வணங்கும் காட்சி, 
ொர்வதி திருமணக்காட்சி,  ென்றி உருவம், அர்ச்சுனன் – சிவன் சண்மடக் காட்சி  
ஆகியன குறிப்ெிடத்தக்கமவ. 
 

நாயக்கர் காலம் -  16-18  நூற்றாண்டு: 
               நாயக்கர் கால ஓவியங்கள் ஏறத்தாழ முப்ெது இடங்களில் 
இன்றும் காணும் வமகயில் உள்ளன; மெரும்ொலானமவ அழிந்துவரும் நிமல. 
மதுமர நாயக்கர்கள் நாகம நாயக்கர், விசுவநாத நாயக்கர்,   தஞ்மச இரகுநாத 
நாயக்கர், மசஞ்சி துொக்கி கிருஷ்ணப்ெ நாயக்கர் ஆகிகயார் கால ஓவியங்கள் 
குறிப்ெிடத்தக்கமவ.  கவலூர் நாயக்கர் கால மார்க்கசகாயர் ககாயில் 
கல்யாணமண்டெம் குறிப்ெிடத்தக்கது. 
 

ஆந்திர ஓவியத்மதாடர்பு: 
               சில ஓவியங்கள் ஆந்திர ஓவியத் மதாடர்புமகாண்டமவ. 
ஆந்திராவின் கலம்காரி, சிரியால் ஆகிய ஓவிய மரபுகள் தமிழக ஓவியங்களில் 
காணப்ெடுகின்றன. 
 

திருப்புமட மருதூர்: 
               திருப்புமட மருதூரில் ஒரு முழுச்சுவமரகய திமரச்சீமல 
வடிவத்தில் காட்டி ஓவியங்கள் தீட்டப்ெட்டுள்ளன. மிகச் சிறப்ொக வமரயப்ெட்ட 
இந்த ஓவியத்மதப்ெற்றிய விரிவான குறிப்புகமளக் மகாண்ட நூல் -  
இப்கெராசிரியர் சா.ொலுசாமி எழுதியது -  விமரவில் மவளியாகவுள்ளது. 
 

ஓவியம் வமரதலில் மதாழில் நுட்ெம்: 
               ஓவியம் வமரதலில்  STUCCO  என்னும் மதாழில் நுட்ெம் 
ெயன்ெடுத்தப்மெற்றுள்ளது. இம்முமறயில், ஓவியம் வமரயும் ெரப்ெின்மீது 
சுமதச்சாந்து பூசப்ெட்டு இப்ெரப்பு ஈரமாயிருக்கும்கொகத வமரதமலக் குறிக்கும்.  
முதலில், ககாடுகளால் உருவம் வமரயப்மெறும். ெின்னர், வண்ணம் தீட்டப்மெறும். 
அழகர் ககாயில் வசந்த மண்டெத்தில் இவ்வமக ஓவியங்கமளக் காணலாம்.  
இங்குள்ள ஓவியங்கள் இராமாயணக்கமதமயச் மசால்லும் ஓவியங்களாகும். 
 

ஓவியம் வமரயும் முமற: 
               விரிவாகக் கமதகமளக் கூறும் கநாக்கம் மகாண்ட ஓவியங்கள்,  

கமற்கூறியவாறு, சுமதப்ெரப்பு ஈரமாய் இருக்கும்கொது ககாட்கடாவியம் 
வமரயப்மெற்று. ஒன்றின்மீது ஒன்மற அடுக்கியதுகொன்ற திரளாக அமமப்ொர்கள். 
எல்மலக் ககாடுகளால் கவறு கவறு காட்சிகள் காட்டப்மெறும். காட்சிகளின் 
விளக்கங்கமளத் தமிழ், மதலுங்கு மமாழியில் எழுதுவதுண்டு. அழகர் ககாயில் 
ஓவியங்களில் காட்சி விளக்க எழுத்துகமளக் காணலாம். 
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கமலும் சில ஓவியங்கள்: 
திருவரங்கம்: 
               திருவரங்கம் ககாயிலில் திருமால் எடுத்த ென்றி உருவத்கதாற்றம் 
(வராக அவதாரம்)  ஓவியமாகத் தீட்டப்ெட்டுள்ளது. இந்த ஓவியத்தில், அடிப்ெமட 
வண்ணங்களான நீலம், ெச்மச, மஞ்சள்  ஆகியமவ ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 
 

திருப்புமட மருதூர் - நாறும்பூ நாதர் ககாயில்: 
               திருப்புமட மருதூர் ககாயில் ககாபுரத்து மாடங்களில் உட்புறம் 
ஓவியங்கமள வமரந்துள்ளனர். இங்கு, மகாொரதக் காட்சிகள் இடம் மெற்றுள்ளன. 
திருவிமளயாடற்புராணத்தில் வருகின்ற சம்ெந்தர் கமத, மாணிக்கவாசகர் கமத 
ஓவியங்கள் சிறப்ொனமவ. சம்ெந்தர், சமணகராடு வாதிடும் கமதக்காட்சியில், 

அவரது ஏடு (ஓமல), ஆற்மற எதிர்த்துச் மசல்லும் கருத்து முதன்மமயானது. 
ஆற்மற எதிர்த்துச் மசல்லும் கருத்மத ஓவியர் இந்த ஓவியத்தில் நுட்ெமாகக் 
காட்டியிருப்ொர்.  மீன்கள் எப்கொதும் ஆற்மற எதிர்த்கத நீந்தும் இயல்புமடயன. 
இந்த நுட்ெத்மத ஓவியர் ஓவியத்தில் மகாணர்ந்துள்ளார். ஆற்று நீகராட்டத்துக்கு 
எதிர்த் திமசயில் மீன்கள் நீந்துவதுகொல வமரந்த ஓவியரின் அறிவுத்திறன் 
ொராட்டுக்குரியதல்லவா? மற்மறாரு ஓவியத்தில், கந்தபுராணம் மசால்லும் வள்ளி 
கமத மமயம். அவ்கவாவியத்தில் ஒரு காட்சி. திமனப்புனக் காவல் ெற்றியது. 
திமன, ெனிக்காலத்தில் விமளயும் ெயிர். மநருப்ெில் குளிர் காயும் காட்சியின்  
மூலம் ஓவியர் ெனிக்காலத்மதக் குறிப்ொல் சுட்டியிருப்ொர். 
 

திருப்புமட மருதூர்-கொர்க்காட்சி ஓவியம்: 
               திருப்புமட மருதூர் ககாயிலின் இரண்டாம் தளத்தில் வரலாற்று 
நிகழ்ச்சி – கொர்க்காட்சி - ஒன்று அருமமயாக வமரயப்ெட்டிருக்கும். (திருப்புமட 
மருதூர் ககாயில் ஓவியங்களின் சிறப்மெப்ெற்றித் தனிமயாரு நூல் 
மசாற்மொழிவாளரால் எழுதப்ெட்டுள்ளது.)  ககாயிலின் ஐந்து தளங்களிலும் உள்ள 
ஓவியங்கள் அமனவர்க்கும் மதரிந்த கமதக் காட்சிகளான இராமாயணக்காட்சிகள், 

தசாவதாரக் காட்சிகள், மசவக்குரவர் ஞானசம்ெந்தரின் வாழ்க்மக நிகழ்ச்சிகள், 

சிவனின் ஆடல்வல்லான் உருவங்கள், சிவனின் உமமமயாரு ொகன் உருவங்கள் 
கொன்ற ெலகவறு காட்சிகமளக் மகாண்டிருக்கின்றன. ஆனால், இரண்டாம் 
தளத்தில் வமரயப்மெற்றுள்ள கொர்க்காட்சி ஓவியம், திருமணக்காட்சி ஓவியம், 

குதிமரகள் ஏற்றப்ெட்ட நிமலயில் மெரிய கப்ெல்  ஆகிய ஓவியங்கள் எவற்மறக் 
குறிக்கின்றன என்ெது விளக்கமாகத் மதரியாமகல இருந்துவந்தன. கெராசிரியர் 
ொலுசாமி அவர்கள் தம் ஆறு ஆண்டுகளின் ஆய்வுமழப்ெின் மூலம் இந்தப் புதிமர 
அவிழ்த்துள்ளார் என்ெது சிறப்புக்குரியது. 
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தாமிரெரணிப்கொர்: 
               கமற்குறித்த கொர்க்காட்சி ஓவியம், தாமிரெரணிப் கொமரக் 
குறிக்கும். திருவாங்கூர் கவணாட்டரசர் பூதலவரீ உதயமார்த்தாண்டனுக்கும், விெய 
நகரப்கெரரசர் அச்சுதராயருக்கும் இமடயில் ஏற்ெட்ட கொகர தாமிரெரணிப்கொர். 
இப்கொர், குமரி மாவட்டம் கதாவாமளக்கருகில் உள்ள ஆரல்வாய்மமாழிக் 
கணவாய்ப்ெகுதியில் நிகழ்ந்தது. இப்கொமரப் ெற்றி விெயநகர அரசின் 
அமவப்புலவரான இராெநாத திந்திமக் கவி என்ெவர் தம் “அச்சுதராயப்யுதயம்”  

என்னும் சமற்கிருத நூலில் விளக்கமாக எழுதியுள்ளார். விெயநகரப்கெரரசின் 
கமலாண்மமமய ஏற்காத ஒரு சில அரசருள் கவணாட்டரசனும் ஒருவன். 
விெயநகரப்கெரரசின் கமலாண்மமமய ஏற்காதகதாடு, மதன்காசிப்ொண்டியன் 
சமடயவர்மன் ஸ்ரீவல்லெனின் ஆட்சிப்ெரப்ெில் ெல ெகுதிகமள 
இமணத்துக்மகாண்டான். ஸ்ரீவல்லென், விெயநகரப் கெரரசின் கமலாண்மமமய 
ஏற்றுக்மகாண்டிருப்ெவன்; தன் ஆட்சிப்ெரப்மெ இழந்தது ெற்றி விெயநகர அரசரிடம் 
கூறி உதவி ககாரினான். ெரமக்குடி ொமளயக்காரர் தும்ெிச்சி நாயக்கரும் விெய 
நகர அரமச எதிர்த்தவர். அச்சுதராயரின் மமத்துனர்களாகிய சலக்க ராெு மெரிய 
திருமமல, சலக்க ராெு சின்ன திருமமல ஆகிய இருவரும் அச்சுதராயருக்கும், 

சாளுவ நரசிங்க நாயக்கனுக்கும் இமடயில் ெமகமம உண்டாக்கினர்.  

 

               சாளுவ நரசிங்க  நாயக்கன், கிருஷ்ணகதவராயரின் தஞ்மசப்ெகுதி 
மகாமண்டகலசுவரன் ஆவான். அச்சுத கதவராயர் தம் தூதமர கவணாட்டரசனிடம் 
அனுப்ெித் திமற மசலுத்தச் மசால்லியும், ொண்டியனின் ஆட்சிப்ெகுதிமயத் 
திரும்ெப் ொண்டியனிடம் ஒப்ெமடக்கவும் ஆமண இட்டான். கவணாட்டரசன் 
மறுத்துவிடுகிறான். ஆக, மூன்று ெமகவமரயும் ஒருகசர அடக்க எண்ணி, 
அச்சுதகதவராயர் தம் மமத்துனர்கள் இருவகராடும் மெரும்ெமடயுடன் மசன்று 
திருவரங்கம் கசர்கிறார். சின்ன திருமமல, தான் ஒருவகன எதிரிகமளப் 
ெணியமவக்கிகறன் எனக்கூறிப் ெமடயுடன் மசன்று மூவமரயும் 
ஆரல்வாய்மமாழிக் கணவாயில் கொர் மதாடுக்கிறான். மூவரும் கதால்வி 
காணுகின்றனர். அச்சுதகதவராயர் எதிரிகமள மன்னித்துவிடுகிறார். 
கவணாட்டரசன், ொண்டியனுக்கு அவனுமடய நாட்டுப்ெகுதிமயத் திரும்ெ 
அளிக்கிறான். அச்சுதராயருக்குக் குதிமரகள், யாமனகள் ஆகியவற்மற அளித்து 
நல்லுறவு கெணுகிறான். ொண்டியன் நன்றி கமலீட்டால் தன் மகமள 
அச்சுதராயருக்கு மணம் மசய்விக்கிறான். சின்ன திருமமலயின் ெமட “திக்கு 
விெயம்”  கமற்மகாள்கிறது.  ெமடத்தளெதிகள், திருவிமடமருதூர் நாறும்ப்பூ நாதர் 
ககாயிலுக்கும், திருவனந்தபுரம் ககாயிலுக்கும்  மசன்று வழிெடுகின்றனர். இந்த 
நிகழ்ச்சிககள கொர் ஓவியத்தில் இடம் மெறுகின்றன. 
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கொர்க்காட்சி 
 

 

திருவாங்கூர்ப் ெமட ெின்வாங்கும் காட்சி 
 

               கி.ெி. 16-ஆம் நூற்றாண்டில் குதிமரகளின் கதமவ மிகுகின்றது.  
குதிமர வணிகமும் மெருகுகிறது. கொர்த்துக்கீசியர் குதிமரகமள 
அரபுநாட்டிலிருந்து வரவமழத்து விெயநகரர், ொமினி சுல்தான்கள், ொமளயக்காரர் 
ஆகிகயாருக்கு விற்றுச் மசழிப்புறுகின்றனர்.  தும்ெிச்சி நாயக்கரிடம் 
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கொர்த்துக்கீசியர் குதிமரகள் விற்கும் காட்சி ஓவியமாகியுள்ளது. அடுத்து 
இன்மனாரு ஓவியம் – ஆறு அடி உயரமும், ெத்தமர அடி அகலமும் மகாண்ட 
மெரியமதாரு ஓவியம்–கொர்த்துக்கீசியர், குதிமரகமளக் கப்ெலில் மகாண்டுவரும் 
காட்சிமயக் மகாண்டுள்ளது. இந்த ஓவியம் புன்மனக்காயமலப் ெின்னணியாகக் 
மகாண்டது. கடலும், கடலமலகளும் அழகாகக் காட்சிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 
 

சிதம்ெரம்: 
               சிதம்ெரம் ககாயிலில் ெிச்சாடனர் ஓவியம் குறிப்ெிடத்தக்கது. 

 

சிதம்ெரம் ககாயில் - ெிச்சாடனர் 

 

இராமநாதபுரம் – இராமலிங்க விலாசம் அரண்மமன: 
               நாயக்கர் கால ஓவியங்களில் மிகுந்த அலங்காரப் ெண்பு 
காணப்ெடும். ஆனால், மமய்ப்ொடுகள் குமறந்திருக்கும். ஒயில் (GRACE) குமறவு. 
இராமநாதபுரம் அரண்மமனயில் உள்ள ஓர் ஓவியத்தில் இப்ெண்புகமளக் 
காணலாம். அது ஒரு மெண்ணின் ஓவியம். மெண்ணின் உடல் முழுதும் ெலவமக 
அணிகலன்கள் நுட்ெமாக வமரயப்மெற்றிருக்கும்.  ஓவியத்தின்  ெின்புலம் சிவப்பு 
மற்றும் மஞ்சள் வண்ணத்தில் அமமந்திருக்கும். இது, OCHRE எனப்ெடும் காவிக்கல் 
வண்ணமாகும். இராமநாதபுரம் ஓவியங்கள் 17-ஆம் நூற்றாண்மடச் கசர்ந்தமவ. 
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இராமநாதபுரம்-இராமலிங்கவிலாசம்-சில ஓவியங்கள் 
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மமலயடிப்ெட்டி: 
               மமலயடிப்ெட்டி ஓவியம் ”கலொக்ஷி”  ொணியில் அமமந்தது. 
 

ககாகனரிராெபுரம் ககாயில்: 
               ககாகனரிராெபுரம் ககாயிலில் ஒரு திருவிழாக் காட்சி ஓவியமாக 
வமரயப்ெட்டுள்ளது. 1924-ஆம் ஆண்டு வமரயப்மெற்றது. அரசர், கடவுள் மகாடுத்த 
மசங்ககாமல வாங்குவது கொன்ற காட்சி அழகாக வமரயப்ெட்டிருக்கும். 

 

ககாகனரிராெபுரம் ககாயில் - சில ஓவியங்கள் 
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ககாகனரிராெபுரம் ககாயில் - சில ஓவியங்கள் 
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ககாகனரிராெபுரம் ககாயில் - சில ஓவியங்கள் 
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மொதுச்மசய்திகள்: 
               மதுமர நாயக்கர் ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழ் இலக்கியம் இல்மல. 
அரசமவயில் தமிழ் இல்மல. நாயக்கர் அரசு மமாழி மதலுங்கு. திருமமல 
நாயக்கருக்கு அவருமடய 74 வயதிலும் தமிழ் மதரியாது. நாயக்கர் சமய 
ஒருமமப்ொட்மட வளர்த்தார்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

மதாடர்பு:  துமர.சுந்தரம், கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், ககாமவ. 
doraisundaram18@gmail.com, அமலகெசி : 9444939156. 
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6.   தமிழகத்தின் பபருந்தச் ர்கள் 

— முலைைர். ப. ததைி அறிவு ப ல்ைம் 

 

 

          தகுதிகள் வாய்ந்தவர்களால் மட்டுகம ெல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் 
இன்றும் நிமலத்து இருக்கும் ககாயில்கமளயும், ககாயில் ெடிமங்கமளயும், 

சிற்ெங்கமளயும் உருவாக்க முடியும் என்ெமத உணர்ந்த அக்கால அரசர்கள் 
சிற்ெிகளுக்கும், மெருந் தச்சர்களுக்கும் ெட்டப் மெயர்கமளயும், அவர்களின் உருவச் 
சிமலகமளயும் அக்ககாயிலிகலகய ஏற்ெடுத்தி மெருமம கசர்த்துள்ளனர். 
 

அவர்களில்; 

1.  தஞ்மச மெருவுமடயார் ககாயிலில் குஞ்சர மல்லன் இராசராச மெருந்தச்சன் 
உருவச் சிமல உள்ளது. 
2.  உத்திரகமரூர் விமானத்மத நிர்மாணித்தவர் ெரகமஸ்வரா மெருந்தச்சன். 
3.  மாமல்ல சிற்ெத்மத உருவாக்கியவர் ககவாத மெருந்தச்சன் என்று கல்மவட்டு 
மசய்தி குறிப்ெிடுகிறது. 
4.  ககாகனரி ராசபுரம் ககாயிலின் கற்றளி மசய்தவரின் உருவமும், அவர் மெயரும் 
கருவமற சுவரில் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மதுராந்தக கதவரான உத்தம கசாழமர திருவயிறு  
வாய்ந்த உமடய ெிராட்டியார் திருக்கற்றளி எடுப்ெித்த ஆலந்தூர்  உமடயான 
சாத்தன் குண்டப்ென் ஆன அரசரான கசகரன். இவன் ெட்டம் கட்டிய மெயர் 
இராசககசரி மூகவந்தர் கவளான் எனக் கல்மவட்டு மசய்தியும் உள்ளது. 
5.  தில்மலயின் வடக்கு மற்றும் கீமழக் ககாபுர வாயிலில் ககாபுரங்கமள 
எடுப்ெித்த 4 கெர்களின் உருவச்சிமலகள் அவர்களுமடய மெயர்களுடன் உள்ளது. 
1.  கசவக மெருமாள் 

2.  கசவகப் மெருமாளின் மகன் விசுவ முத்து 

3.  இவனது  தம்ெி காரண காரி 

4.  திமர மகாமட ஆசாரி திருமருகன்  

 

என்ற கல்மவட்டுச் மசய்தியுடன் இவர்களுக்கு அளிக்கப்ெட்ட நிலம் சிற்ெ விருத்தி, 
சில்ெின் காணி என்று அமழக்கப்ெட்ட மசய்திகளும் இங்கு கல்மவட்டு மசய்தியாக 
உள்ளது. 
 

 கமலும் சங்க இலக்கியங்களில் சிற்ெிகமள நூலறி புலவர் என்றும் ககாயில் 
கட்டடக்கமல நிபுணர்கமளத் மதய்வ தச்சர் என்றும் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

 



[59] 
 

 



[60] 
 

சிற்ெி ஆனவர் சிற்ெத்மத வடிக்கும் முன் மசய்ெமவ:  

முதலில் தியானத்தில் அமர்வார். ெிரார்த்தமன மூலம் சமாதி நிமலமய 
அமடவார். 
 சுயத்மத ஆத்மமன  அறியும் நிமல  ஏற்ெடும்கொது சிற்ெ வடிவம் அவருக்குப் 
புலனாகும். அவ்வாறு புலனான வடிவத்மத அவர் ெரம்மொருளில் வடிப்ொர் 
அல்லது தியான ஸ்கலாகத்மத மனதில் நிறுத்தி ஆத்மாவில் புலப்ெடும் 
வடிவத்மத வடிப்ொர். 
 

 

 

சான்றாதாரங்கள்: 
‘கசாழ மண்டலத்து வரலாற்று நாயகர்களின் சிற்ெங்களும் ஓவியங்களும்’, 

குடவாயில் ொலசுப்ெிரமணியன், தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் ெல்கமலக் கழகம் , 1987, 

ெக்கம் 422-423. 
மற்றும் சிற்ெ சாஸ்திர நூல்கள் 

 

 

 

மதாடர்பு: 
முமனவர். ெ. கதவி அறிவு மசல்வம், 

மருந்தாக்கவியல் கெராசிரிமய மதுமர.  

https://www.facebook.com/devipharm 
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7.   பச்ல யப்ப முதைியார் கல்பைட்டு 

— துலர.சுந்தரம் 
 

 

முன்னுமர: 
            அண்மமயில் திருச்சி மசன்றிருந்தகொது கிமடத்த சிறிதளவு கால 
இமடமவளியில் திருச்சிக்கருகில் இருக்கும் திருவாமனக்கா மசல்ல இயன்றது. 
ககாயிமலச் சற்றுப் ெரெரப்புடன் சுற்றியகொது அதன் கமற்கு ககாபுரத்தின் 
வாயிலில் மெண்மணி ஒருவர் கீமர விற்றுக்மகாண்டிருந்தமதக் கண்கடன். அவர் 
அருகிகல இருந்த இரண்டு மொருள்கள் கருத்மதக் கவர்ந்தன. ஒன்று, நடுகல் 
சிற்ெம். இன்மனான்று ஒரு கல்மவட்டு. அவற்றின் கதாற்றத்மத 
மமறத்துக்மகாண்டதாய்ச் சுற்றிலும் முருங்மகக் கீமரயும் அகத்திக் கீமரயும்.  
அந்தப்மெண்மணியிடம் கெசிக் கீமரகமளச் சற்று அகற்றிய ெின்னர் நடுகல்லின் 
கதாற்றமும், கல்மவட்டின் முழு உருவமும் புலப்ெட்டன. நடுகல் சிற்ெம் ஒரு 
நவகண்டச் சிற்ெம். 
 

 

திருவாமனக்கா கமலக்ககாபுரம் - ஒரு கதாற்றம் 

 

நவகண்டம்: 
            ககாயிலின் இமறவர்க்கு கநர்ந்து மகாண்டதற்காககவா அன்றி 
அரசனின் உயிர்க் காப்புக்காககவா ஒரு வரீன் தன் உயிமர மாய்த்துக்மகாள்ளத் 
தன் உடமல ஒன்ெது ெகுதிகளில் அரிந்து மவக்கும் ஒரு மசயமலத் மதால்லியல் 
நவகண்டம் என்னும் மசால்லால் குறிக்கிறது. உடலின் ஒன்ெது இடங்களில் 
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அரிந்துமகாள்வமதச் சிற்ெமாக வடித்துக் காண்ெிக்க இயலாததால், மொதுவாகத் 
தமலமய அரிந்துமகாள்ளும் மசயமலக் காட்டும் வமகயிகலகய நவகண்டச் 
சிற்ெங்கமள அமமத்தார்கள் எனலாம்.  

 

 

திருவாமனக்கா - நவகண்டச் சிற்ெம் 

 

            நவகண்டம் மகாடுக்கும் வரீன், உடம்ெின் எட்டு இடங்கமள வாளால் 
அரிந்துமகாண்ட ெின்னர் இறுதியாகத் தமலமய அரிந்துமகாள்கிறான் என்னும் 
கருத்து ஏற்புமடயது. கண்டம் என்ெது கழுத்மதக் குறிக்கும். கழுத்து, தமலக்கு 
ஆகுமெயராய் இங்கு அமமந்தது எனலாம். எனகவ, நவகண்டச் சிற்ெம், தமலப்ெலி 
என்றும் அமழக்கப்ெட்டது. ெலி என்ெது ஒன்மறப் ெமடப்ெமதக் குறிப்ெது. 
ஆனால், ெரவலாகக் “காவு/சாவு”  என்னும் மொருளில் வழங்குகிறது. ககாயிலில் 
ஸ்ரீெலி என்னும் ஒரு சடங்கு நமடமெறுதமல இன்றும் காணலாம். ககாயிலின் 
சுற்றாமலயில் ஆங்காங்கக இமறவர்க்கு அமுது (உணவு) ெமடத்தகல ஸ்ரீெலி 
எனப்ெடுகிறது. (எதிர்ொராத் தீமமச்சூழலில் நிகழும் உயிரிழப்மெக் குறிக்க 
இன்மறய நாளிதழ்ச் மசய்திகளில், ”ெலி”  என்னும் மசால் மகயாளப்மெறுகிறது. 
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இந்தச் மசால்லாட்சி ெிமழயாககவ கதான்றுகிறது. யாரும் ெலி ஆவதில்மல. 
"ெலி” என்னும் மசால்லுக்குத் தமலமாறாகச் [ெதிலாக] "சாவு”  என எளிமமயாக 
அமனவர்க்கும் மதரிந்த ஒரு மசால்மலப் ெயன்ெடுத்தலாம். (இக்கருத்மத எழுதும் 
நாளிகலகய, “இந்து-தமிழ் திமச” நாளிதழில், “ெலி”மயத் தவிர்த்து நல்ல தமிழில் 
“உயிரிழப்பு” எனச் மசய்தியில் குறிப்ெிட்டிருந்தமம வியப்கொடு மகிழ்ச்சிமயத் 
தந்தது.) நவகண்டம் அல்லது தமலப்ெலியில் வரீன் தன்னுயிமரகய 
மகாடுக்கிறான் என்ெதால் “ெலி”.   

 

 

நாளிதழில் ‘ெலி”மயத் தவிர்த்து நல்ல தமிழில் “உயிரிழப்பு” 

 

பூட்மக:  

            ”மனித உடம்ெில் இது கமாதிரம் அணிகிற இடம், இது பூ மவத்துக்மகாள்கிற 
இடம், இது காப்புப் கொட்டுக்மகாள்கிற இடம் என்று அணிெவற்றுக்கும், 

அணிவதற்கு ஏற்ெவும் ெகுதிகள் இருப்ெதுகொல் மகாள்மககமளப் பூணுவதற்கு 
இதயம் இடமாக இருக்கிறது. ”கழற்றாமல் பூணுவது” என்ற மொருள் நயம் 
கிமடக்கும்ெடி மகாள்மகக்குப் ”பூட்மக”  (பூணுவது) என்று ெமழய தமிழில் மெயர் 
மவத்திருக்கிறார்கள்.”  என்று தமிழாசிரியரும் எழுத்தாளருமான  நா.ொர்த்தசாரதி 
குறிப்ெிடுகிறார்.  அதுகொல, ஒரு மகாள்மகமயப் பூண்ட வரீர்கள், தாம் பூண்ட 
மகாள்மகமயக் கமடப்ெிடிக்கத் தவறிவிடும் நிகழ்வு ஏற்ெடுமகயில் உயிமர 
மாய்த்துக்மகாள்ளும் வரீச்மசயகல ”ெலி”  ஆகிறது.  இவ்வமகயாகப் பூட்மக 
உமடய வரீர் மெருமக்கள் கல்மவட்டுகளில் குறிக்கப்ெடுவமதக் காணுகிகறாம். 
 

கசாழர் ெமடகளில் மகக்ககாளர் ெமட: 
            கசாழர் ெமடகளில், மகக்ககாளர் ெமட என்னும் ஒரு ெமடப்ெிரிவு 
இருந்துள்ளது. அரசர்க்கு அணுக்கமாக இருந்து அரசர், அரசு இரு ொலார்க்கும் 
கநரும் கெரிடரிலிருந்து காப்ெதாகப் ”பூட்மக” (உறுதி) பூண்டு காக்கும் வரீர்கள் 
மகாண்ட ெமட மகக்ககாளர் ெமட என்னும் மெயரால் அமழக்கப்மெற்றது. பூட்மக 
என்னும் மகாள்மகமய இவ்வரீர்கள் மகக்மகாண்டதால் இவர்கள் “மகக்ககாளர்”  

எனப் மெயர் மெற்றனர் என்ெது மொருத்தமுமடயகத. மகாள்ளுவது ககாள் 
ஆகின்றது.  சங்க இலக்கியங்களிலும், மதாறுப்பூசல் நடுகல் கல்மவட்டுகளிலும் 
”ஆககாள்”  என்னும் மசால் ஆளப்மெற்று வருவமத இங்கு நிமனவு கூரலாம். இக் 
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மகக்ககாளப்ெமடயினர்  தம் காவல் ெணியில் இமணயும்கொது பூணுகின்ற ஓர் 
உறுதி மமாழி ெற்றித் திருவரங்கத்துக் ககாயில் கல்மவட்டு ஒன்று கூறுகிறது. 
இக்கல்மவட்டு, ககாயிலின் நான்காம் சுற்றாமலயில் (ெிராகாரம்) உமடயவர் 
திருமுற்றத்துக்கு (சந்நிதி) எதிரில் அமமந்துள்ளது. இந்தியத் மதால்லியல் 
ஆய்வுத்துமறயின் 1930-ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்மக, இக்கல்மவட்டு 
மகக்ககாளர் ெமட முதலி ஒருவன் பூட்மகக் கடப்ொடாக ஏற்கும் 
உறுதிமமாழிமயப் ெதிவு மசய்கிறது என்று குறிப்ெிடுகிறது. கல்மவட்டுப் ொடம் 
கீகழ: 
 

 
 

கல்மவட்டுப் ொடம்: 
1    ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வறீ்றிருந்தாந் கசமனாந அகளங்க நாடாழ்வா(ர்) 
2    ற்கு திருவரங்கத்து மகக்ககாள முதலிகளில் நாயநான அழகிய ம 

3    ணவாள மாராயகநந் இவற்கு ெிந்பு சாவாகத இருந்கதநாகில் எந் 

4    மிணாட்டிமயப் ெமறயற்குக் குடுத்து எங்களம்மமக்கு நாகன 

5    ……………. 

  -  A.R. 267- 1930  

 

            அகளங்க நாடாள்வான் என்னும் ஒரு தமலவனுக்கு 
கவமளக்காரனாகப் ெணிமசய்யும் அழகிய மணவாள  மாராயன் என்ொன் 
உறுதிமமாழி எடுத்துக் மகாள்ளும் ொன்மமமயக் கல்மவட்டு கூறுகிறது. 
மகக்மகாண்ட கடமமயிலிருந்து வழுவினால் கடும் ெழிமய எதிர்மகாள்கவனாக 
என்று தன்மனகய கடுமமயாகத் தண்டித்துக்மகாள்ளும் மகக்ககாளமன இங்கு 
காண்கிகறாம். கல்மவட்டில், ”இவற்கு ெிந்பு சாவாகத இருந்கதநாகில்” என்னும் 
மதாடரால், மகக்ககாளன், அவனது தமலவனுக்கு ஊறு கநர்ந்து தமலவன் இறந்த 
ெின்னர் தான் உயிர் வாழமாட்டான் என்னும் உட்மொருள் சுட்டப்ெடுவமத 
அறியலாம். ஒரு கவமள, சாவாது இருந்தால் கமற்சுட்டிய ெழி தன்மனப் 
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ெற்றட்டும் என்ெதாக அவன் கூற்று அமமகிறது.  (அரசர் அன்றி உயர்நிமலத் 
தமலவன் ஒருவனுக்கும் மகக்ககாளர் ெமட இருந்தது என்று இக்கல்மவட்டால் 
அறிகிகறாம்.) 
 

கசாழர் ெமடகளில் கவமளக்காரர் ெமட: 
            கசாழர் ெமடகளில் கவமளக்காரர் ெமட என்னும் ஒரு ெமடப்ெிரிவும் 
இருந்துள்ளது.  இவர்களும் மகக்ககாளப் ெமடயினமரப்கொன்கற உறுதி பூண்டவர் 
ஆவர். கவமளக்காரர் ெமடமயப் ெற்றிப் “மொன்னியின் மசல்வன்” நூலில் கல்கி 
அவர்கள் வர்ணமன மசய்திருப்ெமத அந்நூமலப் ெடித்த யாரும் 
மறப்ெதற்கில்மல. கமற்குறித்த கல்மவட்மட அடுத்து வரும் இன்மனாரு 
கல்மவட்டில் கவமளக்காரப்ெமடமயச் கசர்ந்த மகக்ககாளன், தமலவன் 
இறந்துெடும் அகத கவமளயில் உடன் சாகவனாகுக என்ெமத அழுத்தமாகச் 
மசால்கிறான். தமலவன் இறக்கும் அகத கவமளயில் உடன் சாவதால் 
இவ்வரீர்கள் “கவமளக்காரர்”  என்னும் மெயர் மெறுகிறார்கள் என்ெது மெறப்ெடும்.  
இக்கல்மவட்டின் ொடம் வருமாறு: 
 

 
 

கல்மவட்டின் ொடம்: 
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ வறீ்றி[ரு]ந்தா[ந்] கசமநாந அகளங்க நாடாழ்வாற்கு திருவரங் 

2  கத்துக் மகக்ககாளரி லரியாநாந கிடாரத்தமரயகனந் இவற்கு உட 

3   ந் [கவ]மளயாகச் சாவக்கடகவநாகவும் இவற்கு ெிந்பு சாவாகத இருந் 

4  கதநாகில் எந் மிணாட்டிமய ெமறயற்கு [கு]டுத்து எங்களம்மமக்கு நா 

5  கந மிணாளநாகவந் 

 -  A.R. 268- 1930  

 

            ெின்னாளில்,  இந்தக் மகக்ககாள முதலிகள் ெமடத்மதாழிமல இழந்து 
மாற்றுத்மதாழில்களில் ஈடுெட்டனர் என்று கசாழர் வரலாறு ெற்றிப் ெடிக்மகயில் 
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அறிகிகறாம். காலப்கொக்கில், முதலிகள் என்னும் சிறப்புச் மசால் ஒரு 
குடிப்ெிரிமவக் குறிப்ெதாய் மாற்றம் மெறுகிறது. 
 

திருவாமனக்கா நவகண்டச் சிற்ெம்: 
            கமற்குறித்த விளக்கங்களுடன்,  திருவாமனக்கா நவகண்டச் 
சிற்ெத்மதப் ொர்க்மகயில், இச்சிற்ெமும் ஒரு மகக்ககாள வரீனாக இருக்கக்கூடும் 
என்று எண்ணத் கதான்றுகிறது.  அல்லது ககாயிலுக்காகத் தமலமய 
அரிந்துமகாண்ட வரீனாகவும் இருக்கக்கூடும்.  இந்த நவகண்டச் சிற்ெத்தில், வரீன் 
தன் இடது மகயால் தமலமய அழுத்திப்ெிடித்துக்மகாண்டு வலது மகயால் 
வாமளான்மறக் கழுத்தின் ெின்புறமாக மவத்து அரிந்துமகாள்ளும் நிமலயில் 
கதாற்றமளிக்கிறான். உடல் அளமவ ஒப்ெிடுமகயில் சற்கற மெரிய அளவில் 
முகப்ெகுதி அமமந்துள்ளது எனலாம். தடித்த மூக்கும் வாயும். மசவிகளும் நீண்டு 
தடித்துள்ளன. கழுத்தில், மககளில், கால்களில் அணிகலன்கள் உள்ளன. ஆமட 
அமமப்பு முழங்காலுக்குச் சற்று கமல் ெகுதிகயாடு நின்றுவிடுகிறது. இமடப்ெகுதி 
ஆமடயில் கச்சும் நீண்ட மதாங்கலும் காணப்ெடுகின்றன. கச்சில் நன்கு 
மசருகப்ெட்ட குறுவாள் காணப்ெடுகிறது.  சிற்ெம் மதளிவாக உள்ளது. சிற்ெத்தின் 
மீது எண்மணய் பூசி, மநற்றியில் சந்தனம்-குங்குமம்  மொட்டு மவத்துத் 
தமலப்ெகுதியில் மலரும் இமலயும் சூடி மக்கள் வழிெட்டுவருவதும் மதரிகிறது. 
ஒரு வமகயில் வழிெடுதல் இல்மலகயல், புறக்கணிப்ொகலகய இந்தத் 
மதால்லியல் எச்சம் காணாமல் கொகும் வாய்ப்பு மிகுதி. 

 

நவகண்டச்சிற்ெம்-மற்கறார் எடுத்துக்காட்டு 

 

கீழப்ெழுவூர் காளிககாயிலில் உள்ள நவகண்டச் சிற்ெம் 



[67] 
 

ெச்மசயப்ெ முதலியார் கல்மவட்டு: 
            மதாடக்கத்தில் கூறப்ெட்ட இரண்டாவது மொருள் கல்மவட்டு. ஒரு 
மெரிய ெலமகக் கல்லில் மொறிக்கப்ெட்டது. ெலமகக் கல்லின் கமற்புறம் 
ஆரம்கொல வமளவாக வடிக்கப்ெட்டுள்ளது.  கல்மவட்டின் ொடம், இக்கல்மவட்டு 
ெச்மசயப்ெ முதலியார் ெற்றிய கல்மவட்டு எனக்கூறுகிறது. அதன் ொடம் 
ெின்வருமாறு : 
 

 

ெச்மசயப்ெ முதலியார் கல்மவட்டு 
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கல்மவட்டுப்ொடம்: 
1    உ 

2    ெம்புககசுவரம் 

3    காஞ்சிபுரம் ெச்மசயப்ெ முதலியா 

4    ருமடய தர்மம் சகலருக்கும் ெிரசி 
5    த்தமாய்த் மதரியும் மொருட்டும் நிர 

6    ந்தரமான ஞாெகத்தின் மொருட்டு 

7    ம் மசய்யும் விளம்ெரமாவது இற 

8    ந்துகொன புண்ணிய புருஷரா 

9    கிய கமற்ெடி ெச்மசயப்ெ முதலி 
10  யாரவர்களாகல மவக்கப்ெட் 

11  டிருக்கும் லக்ஷம் வராகனுக்கு வ 

12  ரப்ெட்ட வட்டிப்ெணத்தில் நி 
13  ன்றும் ெம்புககசுவரத்தில் ஸ்ரீஅ 

14  கிலாண்கடசுவரி அம்மன் சன்னி 
15  தியில் அர்த்த சாமக்கட்டமளத்தர் 

16  மமானது கனம் மொருந்திய சூப்ரீ 

17  ம் ககார்ட்டுக் கவர்ன்மமண்டு அதி 
18  காரிகளால் தர்ம விசாரமணக் கர் 

19  த்தர்களாக நியமிக்கப்ெட்டு மசன் 

20  னெட்டணத்திலிருக்கும் இந்துச 

21  மெயாரவர்களுமடய உத்தரவின்ெடி 

22  சாலிவாகன சகாப்தம் 1764ம் 

23  வரு(ஷ)த்துக்குச் சரியான சுெகிருது வரு(ஷம்) முத 

24  ல் வரு(ஷம்) 1க்கு 120 வராகன் மசலவுள்ள 

25  தாக நடந்துவருகின்றது கமற்ெடி மூலதன 

26  ம் சூப்ரிம் ககார்ட்டு அதிகாரிகளுமடய 

27  உத்தரவின்ெடி மசன்னெட்டண 

28  த்திலிருக்கும் மென[ர]ல் திகரசரிமயன் 

29  னும் கவர்ன்மமண்டாருமடய மொ 

30  க்கிஷத்தில் மவக்கப்ெட்டிருக்கி 
31  ன்றது கமற்ெடி தர்மம் கிரமமாக நடவாவி 
32  ட்டால் தர்மத்தில் சிரத்மதயுள்ளவர் 

33  கள் கமற்ெடி சமெயாரவர்களு 

34  க்குத் மதரிவிக்க கவண்டுவது 
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கல்மவட்டுச் மசய்திகள்: 
            கல்மவட்டு மொறிக்கப்ெட்ட ஆண்டு சாலிவாகன ஆண்டு 1764. 
இதற்குச் சமமான கிறித்தவ ஆண்டு கி.ெி. 1842-ஆம் ஆண்டாகும். கல்மவட்டில் 
குறிக்கப்மெற்ற தமிழ் வியாழ வட்ட ஆண்டான சுெகிருது ஆண்டு 1842 ஏப்ரல் 
மாதத்தில் ெிறக்கிறது. எனகவ, கல்மவட்டில் குறிக்கப்ெடுகின்ற காலக்கணக்கு 
மிகவும் சரியாக அமமகிறது.  திருவாமனக்கா அகிலாண்கடசுவரி அம்மனின் 
அர்த்தசாமப் பூமச வழிொட்டுக்மகன ெச்மசயப்ெ முதலியார் ஒதுக்கியுள்ள 
நூறாயிரம் வராகன் முதலீட்டிலிருந்து மெறுகின்ற வட்டிப்ெணம் 120  வராகன் 
மசலவழிக்கப்ெடும் வமகயில் நமடமெற்றுவருகின்ற இந்தத் தன்மம் சரியாக 
நடக்கவில்மல எனில், ெச்மசயப்ெ முதலியார் அறக்கட்டமள சார்ொக 
இயங்கிவரும் இந்து சமெயாரிடத்தில் மதரிவிக்ககவண்டும் என்று கல்மவட்டு 
கூறுகிறது. ெச்மசயப்ெ முதலியார் ஒதுக்கியுள்ள நூறாயிரம் வராகன் ெணம் 
முதலீடாகச் மசன்மனயிலிருக்கும் “GENERAL TREASURY”  என்னும் அரசுக் 
கருவூலத்தில் மவப்புக் கணக்கில் உள்ளது. “GENERAL TREASURY”  என்னும் ஆங்கிலச் 
மசால் தமிழில்  ” மெனரல் திகரசரி”   என்று குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளமம அக்காலத்து 
மமாழிப் ெயன்ொட்டிமனக் காட்டுகிறது. 
 

வராகன்: 
            தமிழகம் விெயநகரர் ஆட்சியின் கீழ் வந்த ெின்னர், 

திருமமலகதவராயர் காலத்தில்  (கி.ெி. 1570-ஆம் ஆண்டளவில்) மவளியிடப்மெற்ற 
மொன் நாணயகம வராகன். வராகம், விெயநகரரின் ஆட்சி முத்திமரயாகும். 
இந்நாணயம் வராக உருவம் மொறித்த காசு ஆகும். இது முப்ெத்திரண்டு 
குன்றிமணி எமடயுள்ளதாகவும், மூன்றமர ரூொய் மதிப்புள்ளதாகவும் 
குறிக்கப்ெடுகிறது. ெச்மசயப்ெ முதலியார் அறக்கட்டமள சார்ெில் நூறாயிரம்  
வராகன் ெணம் அரசுக் கருவூலத்தில் மூலதனமாக மவக்கப்ெட்டு அதனின்றும் 
மெறப்ெடுகின்ற வட்டிப் ெணம், ககாயில்களுக்கும், கல்விச்சாமலகளுக்கும் 
மசலவழிக்கப்ெட்டது. 

 

ெககாடா என்னும் வராகன் நாணயம் 
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ெச்மசயப்ெ முதலியார்- 1754-1794: 
            ெச்மசயப்ெ முதலியார் ெற்றி ஓரளவு அமனவர்க்கும் மதரியும். 
ஏமழக்குடும்ெத்தில் ெிறந்து, மசன்மன வணிகச் மசல்வரான நாராயண 
ெிள்மளயின் அரவமணப்ெில் வளர்ந்து துொஷியாக உயர்ந்தவர். ”துொஷ்” என்னும் 
மசால் “த்வி ொஷ்”  என்னும் வடமசால்லின் திரிபு. இரண்டு மமாழிகள்  என்னும் 
மொருளுமடயது. ஆங்கிகலய வணிகருக்கும் தமிழ் நாட்டு வணிகருக்கும் 
ொலமாக ஆங்கிலம், தமிழ் ஆகிய இரு மமாழிகளும் மதரிந்த ஒருவர் 
மசயல்ெட்டமமயின் அவர் “துொஷி” (இரு மமாழிகள் அறிந்தவர்) என 
அமழக்கப்ெட்டார். நார்ட்டன் நிககாலஸ் என்னும் வணிகருக்குப் ெச்மசயப்ெ 
முதலியார்தாம் “துொஷி”.  காலப்கொக்கில், வணிகம் ெற்றிய கூர்ந்த அறிவுமகாண்ட 
ெச்மசயப்ெ முதலியார் வணிகத் தரகராகச் மசயல்ெட்டுப் மெரும் மசல்வராகத் 
திகழ்ந்தார். ககாயில் சார்ந்த மகாமடகளுக்கு நானூற்மறம்ெது ஆயிரம் ரூொயும், 

இந்துக்குழந்மதகளும், இமளஞரும் ஆங்கிலக் கல்வி மெற எழுநூறு ஆயிரம் 
ரூொயும் வழங்கி வள்ளல் எனப்மெயர் மெற்றார்.  "உயில்” எழுதிய முதல் தமிழர் 
அவகர என்று கருதப்ெடுகிறார். அவமரெற்றிய விரிவான மசய்திகமள உள்ளடக்கி 
அவரது அறக்கட்டமளயான “PACHAIYAPPAS TRUST BOARD”  என்னும் நிறுவனம் 
அவர்களது வமலத்தளத்தில் மவளியிட்டுள்ளது.  அதன் சுட்டியாவது : 
http://pachaiyappastrustboard.org/index.php/founder/pachaiyappa-mudaliar    

 

 

ெச்மசயப்ெ முதலியாரின் உருவச் சிமல - சிதம்ெரம் ககாயில் 
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திருவல்லிக்ககணி ொர்த்தசாரதி ககாயிலில் ெச்மசயப்ெ முதலியார் கல்மவட்டு: 
            தமிழ்நாடு அரசு மதால்லியல் துமற, 1970-ஆம் ஆண்டு, முமனவர் 
இரா.நாகசாமி அவர்கமளப் ெதிப்ொசிரியராகக் மகாண்டு மவளியிட்ட ”மசன்மன 
மாநகர்க் கல்மவட்டுகள்”  நூலில் (இரண்டாம் ெதிப்பு 2009), திருவல்லிக்ககணி 
ொர்த்தசாரதி ககாயிலில் ஒரு தனிக்கல்லில் மொறிக்கப்ெட்ட கல்மவட்டு 
ெதிவாகியுள்ளது. அக்கல்மவட்டின் ொடம், திருவாமனக்கா கல்மவட்டின் 
ொடத்மதகய மகாண்டுள்ளது. மகாமடச் மசய்தி மட்டிலும் கவறுெடுகிறது. நூலில் 
காணப்ெடும் கல்மவட்டின் ெடங்கள் கீகழ காண்க. 
 

 

திருவல்லிக்ககணி ககாயிலில் ெச்மசயப்ெ முதலியார் கல்மவட்டு 

 

            இந்தக் கல்மவட்டில், 120 வராகன் வட்டிப்ெணம், ொர்த்தசாரதி 
ககாயிலுக்கு வருமக தரும் மவளியூர்ப் ெயணிகளுக்கு உணவு வழங்குவதற்கும், 

நூறாயிரம் வராகன் ெணத்துக்கு கமல் இருக்கும் ெணத்தின் வாயிலாகக் 
கிமடக்கும் வட்டிப்ெணம், இந்துப் ெிள்மளகளுக்கு இந்நாட்டுச் சாத்திரங்கமளயும் 
ஆங்கில மமாழிமயயும் கற்ெிப்ெதற்குக் மகாமடயாக அளிக்கப்ெடுகிறது என்னும் 
மசய்தி கூறப்ெடுகிறது.  ஆங்கிலம் கற்ெிக்கும் ஆசிரியர் ஐந்து வராகன் ஊதியம் 
மெறுவதும், மற்ற கல்விமயக் கற்ெிக்கும் (தமிழ்) ஆசிரியர் ெத்து வராகன் ஊதியம் 
மெறுவதும் குறிப்ெிடத்தக்கமவ. 
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திருமவயாற்றில் காணப்ெடும் ெச்மசயப்ெ முதலியரின் கல்மவட்டு: 
 

 

            இக்கல்மவட்டு திருமவயாற்றில் உள்ளது. கல்மவட்டின் தமலப்ெில் 
திருமவயாறு எனப் மொறிக்கப்ெட்டுக் கல்மவட்டு மதாடங்கினாலும், அதன் ொடம்  
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திருவாமனக்கா ககாவில் கல்மவட்டு, மசன்மனக் கல்மவட்டு கொன்றவற்றில் 
உள்ள வரிககள.  அந்தந்தக் ககாயில்களில் நிமறகவற்றப் ெடகவண்டிய 
தன்மங்கள் மட்டுகம மாறுகின்றன. அவ்வமகயில், திருமவயாற்றுக் 
ககாயிலுக்கான  தர்மத்தின் மசய்திகள் அடங்கிய கல்மவட்டு வரிகள் 
கீழ்க்கண்டவாறு: 
............................................... லக்ஷம் வரா 

கனுக்கு வரப்ப்ட்ட வட்டிப்ெனத்தில் நின்று 

திருமவயாறில் ஸ்ரீெஞ்சநாத சுவாமி சன் 

னதியில் நித்தியக்கட்டமள தர்மம் நடப்ெிக்கி 
றதற்கு வராகன் 120 கமற்ெடியூரிலிருக்கு 

ம் சத்திரத்தில் சதாவர்த்திக்கு  வராகன்  

240  கமற்ெடியூரிலிருக்கும் மதுமரத் திருஞான 

சம்மந்த மூர்த்தி ஆதீனத்மதச் கசர்ந்த மடத்தி 
ல் மகஹசுவர பூமச நடக்கிறதற்கு வரா 

கன் 30 ........... 
 

ஆவுமடயார் ககாயில் கல்மவட்டு: 
            ஆவுமடயார் ககாயிலிலும் ெச்மசயப்ெ முதலியாரின் கல்மவட்டு 
ஒன்று உள்ளது. இமணயத்தில் கிமடக்கப்மெற்ற அக்கல்மவட்டின் ொடமும் 
கமற்கண்ட கல்மவட்டுகளின் ொடத்மதகய மகாண்டுள்ளது. ஆவுமடயார் 
ககாயிலின் மாமலச் சந்தி வழிொட்டுக்காக இக்மகாமட அளிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
மகாமடப்ெணம் அகத 120 வராகன். 
 

ஆவுமடயார் ககாயில்-கல்மவட்டுப் ொடம்: 
இறந்துகொன புண்ணிய புருஷராகிய கமற்ெடி ெச்மசயப்ெ முதலியார் அவர்களால் 
மவக்கப்ெட்டிருக்கும் லட்சம் வராகனுக்கு வரப்ெட்ட வட்டிப் ெணத்தினின்றும் 
ஆவுமடயார்ககாயிலில் சாயரக்ஷ கட்டமளத் தர்மமானது கனம் மொருந்திய 
சுப்ரீம் ககார்ட் கவர்ன்மமண்டு அதிகாரிகளால் தர்ம விசாரமணக் கர்த்தர்களாக 
நியமிக்கப்ெட்டுச் மசன்னப்ெட்டினத்திலிருக்கும் இந்து சமெயாரவர்களுமடய 
உத்திரவின்ெடி சாலிவாகன சகாப்தம் 1764-ஆம் வருஷத்து சரியான சுெகிருது 
முதல் வருஷம் 1க்கு 120 வராகன் மசலவுள்ளதாக நடந்து வருகின்றது. கமற்ெடி 
மூலதனம் சுப்ரீம் ககார்ட்டு அதிகாரிகளுமடய உத்திரவின்ெடி மசன்னப் 
ெட்டணத்திலிருக்கும் மெனரல் திகரசரி (General Treasury) என்னும் 
கவர்மமண்டாருமடய மொக்கிஷத்தில் மவக்கப்ெட்டிருக்கின்றது. கமற்ெடி தர்மம் 
கிரமமாக நடவாவிட்டால் தர்மத்தில் சிரத்மதயுள்ளவர் கமற்ெடி 
சமெயாரவர்களுக்குத் மதரியப்ெடுத்த கவண்டியது.  
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கல்விக்மகாமடயாளர் 

 

 

 

நன்றி : இமணய தளங்கள்.  ெச்மசயப்ெர்  மதாடர்ொன ெடங்கள், வராகன் ெடம் , 

ஆவுமடயார் ககாயில் கல்மவட்டுச் மசய்தி ஆகியவற்றுக்கு. 
 

 

 

மதாடர்பு:  துமர.சுந்தரம், கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், ககாமவ. 
doraisundaram18@gmail.com, அமலகெசி: 9444939156. 
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8.   பதான்லமயாை எழுது கருைிகள் 

— முலைைர். ப. ததைி அறிவு ப ல்ைம் 

 

 

தற்மொழுது  நம்மிடம் காகித தாளும், கெனாவும் எழுது கருவிகளாகப் 
ெயன்ொட்டில் உள்ளன.  இவற்றின் ொட்டன், முப்ொட்டன் யார் என்ெமதப் 
ொர்ப்கொம். 
 

 

1. களிமண் சுவடிகள்: 
களிமண்மணப் ெிமசந்து சிறு சிறு ெலமக கொல் அமமத்து, ெலமக காய்ந்து 
கொவதற்கு முன்னகம அவற்றின் மீது கூர்மமயான கருவியால் எழுதி 
உலரமவத்து, புத்தகமாக உெகயாகித்தார்கள். 
 

ெயன்ெடுத்திகயார்:  யூப்ரடீஸ், மடகிரிஸ் ஆறுகள் ொய்கின்ற இடத்திலிருந்த கால் 
டியா, சிரியா  ெகுதி மக்கள்.  அந்த எழுத்திற்கு கூனிொர்ம் எழுத்து என்று மெயர்.  

 

2. கெப்ெமரஸ்: 
'கெப்ெமரஸ்' என்ெது எகிப்து கதசத்தின் சதுப்புநிலங்களிலும், தண்ணரீ் கதக்கம் 
உள்ள இடங்களிலும் வளர்ந்த ஒரு வமக மசடியின் மெயர். இக் ககாமர ஆனது 
10லிருந்து 15 அடி உயரம் வமர வளரும் தன்மம மகாண்டும், அதன் ஒவ்மவாரு 
தாளும் ஓர் ஆளின் மக ெருமன் மகாண்டதாகவும் இருக்கும். இதமன மவட்டி 
ெட்மடமய உரித்து, ஒகர அளவாக மவட்டி மவயிலில் உலர்த்தி, ெதப்ெடுத்தி, 
ெயன்ெடுத்தி உள்ளனர்.  இதன் கமல் நாணர் மசடியின் தண்டினால் மசய்த 
கெனாமவ மவத்து எழுதி உள்ளனர். அதாவது நாணற் குழாய்கமள 6 அங்குல 
நீளத்திற்கு மவட்டி, ஒரு முமனமயக் கூர்மமயாகச் சீவி, கூரின் நடுகவ சிறிது 
ெிளந்து, அதில் கறுத்த மம மகாண்டு நிரப்ெி எழுதி உள்ளனர். 
 

ெயன்ெடுத்திகயார்: எகிப்து, ொலஸ்தீனம், கிகரக்கர்கள், உகராமர்கள். 
 

3. ககாமடக்ஸ் புத்தகம்: 
'ககாமடக்ஸ்' புத்தகம் என்றால் லத்தின் மமாழியில் மரப்ெலமக ஆகும். சிறிய 
ெலமகமய நன்றாக இமழத்து அதன் மீது மமழுகு பூசி, அதற்கு கமல் கூரிய 
மொருள் மகாண்டு எழுதுவது ககாமடக்ஸ் ஆகும். 
 

ெயன்ெடுத்திகயார்: உகராமர்களது ெண்மடக்கால வழக்கம். 
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4. கதால் புத்தகம்: 
மவள்ளாடு அல்லது மசம்மறியாட்டுக் குட்டியின் கதாமலச் சுண்ணாம்பு நீரில் 
ஊறமவத்து மயிர்கமளக் கமளந்து விட்டு, சமத ெற்றுக்கமளயும் நீக்கி, மரச் 
சட்டத்தின் கமல் உலரமவத்து, சீமமச் சுண்ணாம்பு மற்றும் கல்லினால் கதய்த்து 
மமருககற்றி இருபுறமும் எழுதக்கூடியதாக மாற்றுவார்கள். இதற்கு 'மமம்மரனா' 

என்று மெயர். கன்றுக்குட்டியின் கதாலினால் மசய்யப்ெட்ட எழுது கருவிக்கு 
'மவல்லம்' என்று மெயர். 
 

ெயன்ெடுத்திகயார்: மத்தியதமரக்கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் மற்றும் இத்தாலி 
ெகுதியினர். 
 

5. ெட்டு மற்றும் மூங்கில்: 
ெட்டுத்துணி மற்றும் மூங்கிலின் கமல் துகிலிமகயினால் மமமயத் மதாட்டு 
எழுதியுள்ளனர். 
 

ெயன்ெடுத்திகயார்: சீனா மக்கள்  

 

6. எலும்பும் ஓடுகளும்: 
அகலமான எலும்புகளிலும் ஓடுகளிலும் எழுதிப் ெயன்ெடுத்தியுள்ளனர் 

 

ெயன்ெடுத்திகயார்: அகரெியர்கள் 

 

7. காகிதம்: 
மரக் கூழிலிருந்து இருந்து தயாரிக்கப்ெடும் ஒரு மொருள் ஆகும். தற்கொதும் 
ெயன்ொட்டில் உள்ளது. 
 

ெயன்ெடுத்திகயார்:  சீனா மற்றும் உலமகங்கும் வாழும் மக்கள். 
 

8. ஓமலச் சுவடிகள்: 
ஒருவமக ெமனமரத்தின் முற்றிய, இகலசான ஓமலகமளத் தவிர்த்து நடுத்தர 
ஓமலமய எடுத்து மணல் பூசி, தண்ணரீில் கவகமவத்து,மஞ்சள்  மற்றும் 
எண்மண பூசி, இவ்வாறாகப்  ெலவமகயில் ஓமலகமளப்   ெதப்ெடுத்தி, 
ஒழுங்குெடுத்தி, துமளயிட்டு, அடுக்கி, கம்ெிகயா கயிறு மகாண்டு அவற்மற 
இமணத்து கமலும் கீழும் ெலமகயிட்டு கயிற்றால் ெிமணத்த சுவடிகளாக்கப்ெடும்.  
இந்த ஓமலயின் மீது  எழுத ஆணி  ெயன்ெடுத்தினர். 
 

ெயன்ெடுத்திகயார்: இந்தியா, ெர்மா, இலங்மக ெகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள்.  
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நன்றி:  

'ெழங்காலத்து எழுது கருவிகள்', நுண் கமலகள், மயிமல. சீனிகவங்கடசாமி,  ெக்கம்: 
132-144, இரண்டாம் ெதிப்பு - 1972, மணிவாசகர் நூலகம்.    

http://www.tamildigitallibrary.com/admin/assets/book/TVA_BOK_0008143_நுண்கமலகள்.pdf 

 

 

 

 

மதாடர்பு: 
முமனவர். ெ. கதவி அறிவு மசல்வம், 

மருந்தாக்கவியல் கெராசிரிமய மதுமர. 
https://www.facebook.com/devipharm 
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9.    ங்ககாைக் கலைகள் 

— துலர.சுந்தரம் 

 

 

முன்னுமர: 
            ககாமவயில்  மாதந்கதாறும் நமடமெறும் ககாமவ வாணவராயர் 
அறக்கட்டமளச்  மசாற்மொழிவுத் மதாடரில் 2019, கம மாதச் மசாற்மொழிமவ 
ஆற்றியவர் தமிழ்ப்கெராசிரியர் முமனவர் மெ. மாமதயன் அவர்கள். இவரது 
“சங்ககால இனக்குழுச் சமூகமும் அரசு உருவாக்கமும்”, ”சங்க இலக்கியத்தில் 
குடும்ெம்” ஆகிய ஆய்வு நூல்கள் குறிப்ெிடத்தக்கன.  சங்ககாலக் கமலகள் 
என்னும் தமலப்ெில் அவர் ஆற்றிய உமரயின் ஒரு சுருக்கப் ெதிவு இங்கக 
ெகிர்ந்து மகாள்ளப்ெடுகிறது. 
 

சங்க இலக்கியங்களும் தமிழின் ெழமமயும்: 
            சங்க இலக்கியங்கள் ெல்கவறு ொர்மவகளில் ஆய்வுக்கு 
உட்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.  மமாழியியல், வாழ்வியல், மானுடவியல் எனப்ெல. 
மதால்காப்ெியம் தமிழ்ச் சமூகத்தின் அமடயாளமாகக் கருதப்ெடுகிறது. 
வாழ்வியல், மானுடவியல் கநாக்கில் மதால்காப்ெியம் ெல மசய்திகமளச் 
மசால்கிறது. சங்ககாலத்மதக் கி.மு. 200 – கி.ெி. 250  காலகட்டத்தில் ஆய்வறிஞர் 
ஐராவதம் மகாகதவன் அவர்கள் கசர்ப்ொர். மதால்லியல் அகழாய்வுகள் 
இம்முடிவிமன மாற்றியுள்ளன.  மகாடுமணல் அகழாய்வு, மொருந்தல் அகழாய்வு , 

மயிலாடும்ொமற (தர்மபுரி) ஆய்வு ஆகியமவ குறிப்ெிடத்தக்கமவ. மகாடுமணல் 
ஆய்வில் சங்ககாலக் குடியிருப்புகள் இருந்தமம மதரியவந்துள்ளது. மொருந்தல் 
ஆய்வின்கொது கிமடத்த மநல், காலக்கணிப்புக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டகொது 
சங்ககாலம் கி.மு. 490 எனப் ெதிவாகியுள்ளது. புலிமான் ககாம்மெ நடுகல்-தமிழிக் 
கல்மவட்டும் சங்ககாலப் ெழமமக்குச் சான்றாய்த் திகழ்கிறது. ஏறத்தாழ அறுநூறு  
ஆண்டுகள் எனச் சங்ககாலத்மத வமரயறுக்கலாம். 
 

            தமிழ்ச் சமூகத்தின் கட்டமமப்பு, கமலகள். இமசக்கருவிகள், இமசத்த 
ொணர்கள் எனத் தமிழரின் இனக்குழுச் சமூகத்தில் மதாடங்கி,  இமறவழிொட்டுச் 
சமூகம் வமர சங்க இலக்கியங்கள் கெசுகின்றன. இமடயில் சீறூர்ச் சமூகம் என 
மூவமகச் சமூகங்களாகத் தமிழ்ச்சமூகத்மதப் ொர்க்கலாம். 
 

கமல எவ்வாறு கதான்றியது? 

            மனத்துள் கதான்றும் கற்ெமனகள் ஒரு கட்டமமப்மெ 
உருவாக்குகின்றன. இக்கட்டமமப்பு ெின்னர் கமலயாக உருமவடுக்கிறது. 
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கற்ெமனக் கட்டமமப்மெ எளிதாக இப்ெடிச் மசால்லலாம். நாற்காலி ஒன்மறக் 
கற்ெமன மசய்தால்,  அது மவறும் நாற்காலியில் அமரும் நிமலமய மட்டுகம 
குறிப்ெதாகாது.  தற்காலச் சூழலில் நாற்காலி என்றதும் ‘ெதவி’  என்னும் ஒரு 
கற்ெமன விமளகிறது.  எனகவதான், கமலஞர்களின் ெமடப்ெில் உட்மொருள் 
உண்டு என்ெமத உணரகவண்டும்.  ”கொலச் மசய்தல்”  என்னும் ஒரு ெண்புதான் 
எல்லாக் கமலகளுக்கும் அடிப்ெமட.  எடுத்துக் காட்டாக, இனக்குழுச் சமூகத்தில் -  
கவட்மடச் சமூகத்தில் – கவட்மடத் மதாழிலுக்குச் மசல்லுமுன்னர் கவட்மட 
ெற்றிய கற்ெமனக் காட்சிமய ‘கொலச் மசய்தல்”  முமறயில் நிகழ்த்திப் 
ொர்க்கிறார்கள். கவட்மடப் ெலமன மனத்துள் கற்ெமன மூலம் மந்திர ஒலிப்ொக 
ஒலிக்கிறார்கள். உடல் அமசவுகளால் நடனம் ஆக்கிச் மசயல்ெடுத்தும்கொது அது 
சடங்காகிறது.  இவ்வாறு நிகழும் – நிகழ்த்தும் – மந்திரங்களும் சடங்குகளுகம 
ெின்னாளில் கமலயாக உருப்மெறுகின்றன. இந்தக் மகாள்மகமயப் ொமற 
ஓவியங்கள் நமக்குப் புலப்ெடுத்துகின்றன.  ொமற ஓவியங்களில் காணப்மெறும் 
”மககள்”  ஓவியங்கள், சடங்கு-மந்திரம் ஆகியவற்றின் மவளிப்ொகட.  ொமற 
ஓவியங்களில் ‘மககள்’ வமரயப்மெற்றமம உலகம் முழுக்கக் காணலாம். 
மதான்மங்கள் என்னும் கற்ெமனகளிலிருந்து கமலகள் கதான்றியிருக்கின்றன. 
 

சீறூர்ச் சமூகம்-கமலஞர்களும், இமசக்கருவிகளும்: 
            சீறூர்ச் சமூகம் நில உமடமமச் சமூகம். சீறூர்ச் சமூகத்தில் 
கமலஞர்கள் கொற்றப்ெட்டனர். இது குறுநில மன்னர்கள் கமலஞர்கமளப் 
கொற்றிய காலம். குறிப்ொகக் கமடமயழு வள்ளல்கமளச் மசால்லலாம். ஔமவ, 

அதியமான் மநடுமான் அஞ்சி இறந்தெின் அவமனக் குறித்துப் ொடுமகயில், 

 

“ சிறியகட் மெறிகன மயமக்கீயு மன்கன 

மெரியகட் மெறிகன 

யாம்ொடத் தான் மகிழ்ந் துண்ணு மன்கன 

இனிப் ொடுநரு மில்மலப் ொடுநர்க்மகான் றகீுநரு மில்மல 

  ………………………………………………… ெிறர்க்மகான் 

றயீாது வயீு முயிர்தவப் ெலகவ” 

            எனக்கூறுவமதக் காண்க. 
 

அடுத்து, குமணமன வாழ்த்திப்ொடும் மெருஞ்சித்திரனார், 

 

”ெறம்ெிற் ககாமான் ொரியும்..... 
மகாள்ளா கராட்டிய நள்ளியு மமனவாங் 

மகழுவர் மாய்ந்த ெின்மற …” 

இரவலரின் இன்மமமயத் தீர்க்கவந்தவன் குமணன் எனக் கூறுவமதயும் காண்க. 
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            குன்றக்குறவன் ெற்றி ஐங்குறுநூறு குறிப்ெிடுகிறது. ொணர், ொடுநர், 

ெரிசிலர் ஆகிகயார் ெற்றிச் மசய்திகள் உள்ளன. 
 

            ஓர் இலக்கியத்தில், குருவிக் கூடுகளில் யாழ் நரம்பு காணப்ெட்டது 
என்னும் குறிப்பு வருகின்றது. யாழ் கொன்ற இமசக்கருவிகள் அளவில் 
மலிந்திருந்தன என்ெமதயும் இமசக்கமலஞர்களும் நிமறய இருந்தனர் 
என்ெமதயும் இந்தச் மசய்யுள் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. சமூகம், இமசக்குழுச் 
சமூகமாக இருந்தது எனலாம். 
 

            சங்கச் சமுதாயத்தில் மெண்ணுக்கு முதலிடம் அளிக்கப்ெட்டது. 
ஐங்குறுநூற்றுப் ொடல் ஒன்று, 

”குன்றக்குறவன் கடவுட் கெணி 
யிரந்தனன் மெற்ற மவள்வமளக் குறுமகள்” 

என்று கூறுவதினின்று சங்க காலம் மெண்மணப் கொற்றியதுணரலாம். 
 

            சங்ககாலத்தில் ெமறயன், துடியன், ொணன், கடம்ென் என நான்கு 
குடிகள் மட்டுகம இருந்ததாக ஒரு ொடல் கூறுகிறது. 
 

கவந்தர் சமூகம்: 
            கவந்தர் சமூகத்தில் மெண்களுக்கு இடமில்மல. மசல்வத்துப் ெயகன 
ஈதல் என்னும் கருத்து நிலவியது. ொணர்கள் கொன்கறார் 
கெணப்ெட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குக் குடியிருப்புகள் அமமக்கப்மெற்றன. 
கவந்தர் சமுதாயத்தில், ொணர், கமலஞர்களாக மாறுகிறார்கள்; அதற்கு முன்னர் 
அவர்கள் அமல குடிகளாக உணவு கதடும் நிமலயிலிருந்துள்ளனர்.  உணவும் 
ெரிசிலும் மெற்ற ொணன் ெிற ொணமர ஆற்றுப்ெடுத்துகிறான். கவந்தர் சமூகத்தில் 
ொணர், அரசனின் ஏவலாளராகவும், கூற்றர் என்னும் தூதுவராகவும் 
மாறியுள்ளமமமயயும் காண்கிகறாம். 
 

இமச-இமசக்கமலஞர்-இமசக் கருவிகள்: 
            திமணச்சமூகம் ெற்றிக் கூறும் மதால்காப்ெியத்தில் இமச நூல்கமளப் 
ெற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. அச்சமூகத்தில் கல்வி முமற இருந்தது. (”கீழ்ப்ொல் 
ஒருவன் கற்ெின்”-ஒரு ொடல் வரி)  ெமற, ொண், யாழ், துடி, தண்ணுமம, குழல், 

முழவு  ஆகிய ெல்கவறு இமசக்கருவிகள் ெற்றிச் சங்க இலக்கியங்கள் 
கெசுகின்றன. யாழ் மிக முதன்மமயான ஓர் இமசக்கருவியாக இருந்தது. 
சங்கப்ொடல்களில் அறுெத்மதான்ெது இடங்களில் குறிக்கப்மெறும் ஓர் 
இமசக்கருவி யாழ். யாமழ இமசத்தவன் ொணன். ொணன், ொண்மகன், யாழ் 
மகன், ொடினி ஆகிய மெயர்கள் ொணமரக் குறிக்கும் ஒருமொருட் ென்மமாழி. 
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ெமறமய இமசத்தவன் ெமறயன். துடி இமசத்தவன் துமடயன். தண்ணுமமக் 
கருவி, உழவுச் சூழல், கொர்ச்சூழல் ஆகிய சூழல்களில் இமசக்கப்ெட்டது. பூக்ககாள் 
நிமல என்ெது கொர்ச்சூழலில் அமமயும் ஒரு நிமல. கொமர 
கமற்மகாள்ளும்கொது மவட்சி முதலிய மலர்கமள அரசனிடமிருந்து வரீன் 
மெற்றுக்மகாள்ளுதமலக் குறிக்கும் புறத்துமற. ொசமறயில், அரசனிடமிருந்து 
கொர்க்குரிய பூமவப் மெறுமகயில் புமலயன் தண்ணுமம இமசக்கிறான் (புறம்-
289). 
 

            ொணனின் மமனவியாக விறலி கெசப்ெடுகிறாள். விறலி மற்றும் 
ொடினி இருவரும் ஆடல், ொடல், கருவி இமசத்தல் ஆகிய மூன்றிலும் 
வல்லவராக இருந்தனர். இருவரும் அரசமரப் ொடுதல் மரொக இருந்தது. ொணர் 
சமூகத்தின் தமலவியாக விறலி கருதப்ெட்டாள்.  மதால்காப்ெியம், 

விறலியாற்றுப்ெமடமயக் குறிப்ெிடுகிறது. விறலியின் மெருமமக்குரிய நிமல 
இனக்குழுச் சமூகமான சீறூர்ச் சமூகத்தில்தான். ெின்னர், விறலியர் ெின்னுக்குத் 
தள்ளப்ெடுகின்றனர். மமலெடுகடாம், கமலஞர்கள் ஒரு குழுவாக வாழ்ந்தமதச் 
மசால்கிறது. மொருநராற்றுப்ெமட, யாழ் ெற்றிய நீண்ட வர்ணமனமயக் கூறும். 
குறிப்ெிட்ட இமசக்கருவிகமள இமசத்தவர் இழிவாக மதிக்கப்ெட்டனர். 
 

ஆடல் கமல-கமலஞர்: 
            ஆடல்(ஆட்டம்) என்றும் கூத்து என்றும் நடனக்கமல குறிக்கப்ெட்டது. 
ெயிர் விமளவது கொலவும், கவட்மட ஆடுவது கொலவும் நடனம் ஆடினர். 
ஆடலுக்குத் தனிகய அமவயும், ஆடுகளமும் இருந்தன. அரசர்களும் 
ஆடியிருக்கின்றனர் என்னும் குறிப்பு உண்டு. ெதிற்றுப்ெத்து நூலின் ஆறாம் ெத்து, 

ஆடுககாட்ொட்டுச் கசரலாதமனக் காக்மகப்ொடினியார் நச்மசள்மளயார் 
ொடியதாகும். அதிலுள்ள 56-ஆம் ொடல், அரசன் கசரலாதன், கொர்க்களத்தில் முரசு 
ஒலிக்கப் மொன்னாற்மசய்த உழிமஞப் பூமவச் சூடி ஆடுகின்றவன் 
எனக்கூறுகிறது. 
 

 

”வலம்ெடு முரசந்துமவப்ெ ……… 

…………………………………………. மொலங்மகாடி யுழிமஞயன் 

……………………………….. 

வநீ்துகு கொர்க்களத் தாடுங் ககாகவ” 

            -       ெதிற்றுப்ெத்து-56 

 

ஆதி மந்தி-ஆட்டனத்தி ஆகிகயாரின் ஆட்டமும் நாம் அறிந்தகத. குரமவ, 

துணங்மக ஆகிய ஆட்ட வமககள் இருந்தன. 
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குரமவயாட்டம்: 
            குரமவயாட்டம் என்றும் குரமவக்கூத்து என்றும் கூறப்ெடுகின்ற இந்த 
ஆட்டம் குழுவாக ஆடும் ஆட்டவமகமயச் கசர்ந்தது. குரமவக் கூத்தில் முதலில் 
மெண்ககள ஆடுவர்; ெின்னர் ஆண்களும் இமணந்துமகாள்வர். குரமவயாட்டத்தில் 
கள்ளுக்கு முதன்மம இடம் உண்டு. கள்மள உணவாக உண்ணும் சமூகமாதலால், 

மெண்களும் கள்ளுண்டனர். மெண்கள் கள்ளுண்டு குரமவயாட்டம் ஆடினர். 
(கட்டுமர ஆசிரியர் குறிப்பு :  சங்ககால மரமெ இன்றும் கெணுதமலக் காணுமாறு 
இன்மறய சமூகமும் கள்ளுண்ணும் சமூகமாக மாறிவிட்டகதா என்னும் ஐயம் 
எழுகிறது!) 
 

            கொர்ப்ொசமறயில், சினத்மத உமடய வரீர் மவறியாடும் 
குரமவக்கூத்தின் ஒலி கடமலாலி கொலக் கிளர்ந்மதாலித்தது என்ெமதப் 
புறநானூற்றுப் ொடல் (புறம்-22) கூறுகிறது.  மமல மக்களாகிய குறவர் கள்ளுண்டு, 

தம் மெண்டிமராடு சிறுெமற ஒலிக்கக் குரமவயாடினர் என்று மமலெடுகடாம் 
கூறுகிறது. 
 

“ நறவு நாள் மசய்த குறவர்தம் மெண்டிமராடு 

மான்கதால் சிறுெமற கறங்கக் கல்மலன 

வான்கதாய் மீமிமச அயரும் குரமவ” 

            -       மமலெடுகடாம் 320-322 

            மொழுதுகொக்காகக் குரமவயாட்டம் ஆடப்மெற்றது எனவும் 
அறிகிகறாம். அரசன் ெிறந்த நாளில் குரமவயாட்டம் ஆடும் வழக்கம் இருந்தது. 
மதுமரக்காஞ்சியில் குரமவ ஆட்டம் ெற்றியும் அரசன் ெிறந்த நாள் 
மகாண்டாடப்ெட்டமம ெற்றியும்  குறிப்பு உள்ளது (மதுமரக் காஞ்சி-614-619). மதுமர 
நகரில் விழாக்காலத்கத,  திங்கள் கதான்றி இரவு வந்த ெின்னர் எழுந்த ெல்கவறு 
ஓமசகள் ெற்றிக் குறிப்ெிடும் மதுமரக்காஞ்சி, மவறியாடும் கவலன் முருகக் 
கடவுமள வழிெட்டு நிற்கும்கொது மன்றம் கதாறும் குரமவக் கூத்து நிகழும் 
என்று கூறுகிறது. கசரிகள் கதாறும் புமனந்துமரகள், ொட்டுகள், கூத்துகள் ஆகிய 
மகிழ்ச்சி ஆரவாரங்கள், புகழ்ெமடத்த நன்னனுமடய ெிறந்த நாள் விழாக் 
மகாண்டாட்டத்தில் எழுந்த ஆரவாரம் கொன்று முழங்குமாம்.  ”மன்றுமதாறும் 
நின்ற குரமவ”, “கெரிமச நன்னன் மெறும்மெயர் நன்னாள் கசரி விழவின் ஆர்ப்பு”  

என்ெமவ ொடல் வரிகள். 
 

துணங்மக: 
            துணங்மகயாட்டம் மகளிர் குழுவாக ஆடும் கூத்து. 
(மதால்காப்ெியத்தில் துணங்மக ெற்றிய குறிப்ெில்மல என்ொர் கமலக்ககாவன்.) 
கொர்க்களத்தின்கண் வரீர்களும் ஆடினர்.  கொர்க்களத்தில் ஆடும் 
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இவ்வாட்டத்மதப் கெய்த்துணங்மக என்ெர். அரசனும் வரீர்ககளாடு கசர்ந்து 
துணங்மக ஆடியதாகக் குறிப்புள்ளது. 
 

இமறவழிொட்டுச் சமூகத்தில் கமலயும், கமலஞரும்: 
            இமறவழிொட்டுச் சமூகத்தில் கவலன் மவறியாடுதல் என்னும் 
மவறியாட்டம் இருந்தது.  மதாடக்கத்தில் சடங்காக இருந்த இது ெின்னர் 
ஆட்டமாக மாறியது. மவறியாட்டத்தில், ஆண் தமலமமயும் இருந்தது; மெண் 
தமலமமயும் இருந்தது. ”மவறியாடு மகளிர்”,  “முதுவாய்ப் மெண்டிர்”  ஆகியன 
இலக்கியங்களில் காணப்மெறும் மெயர்கள். முதுமெண்டிர், இளம்மெண்கள் ஆகிய 
இரு நிமலயும் மவறியாடலிலிருந்தன. இச்சமூகத்தில், குறிககட்டலும், 

குறிமசால்லலும் இருந்தன. குறி மசால்லும் மகளிர் “அகவன் மகள்”  எனப்ெட்டனர். 
சங்ககாலத்தில், ஒரு தார மணமுடித்தல் என்ெது ெண்ொட்டுக் களமாக 
ஆக்கப்ெட்டகொதுதான் காதல் என்ெது உருவானது. காதல் காரணமாகப் மெண்டிர் 
வடீ்டுக்குள் அமடத்து மவக்கப்ெடுதலும், அதன் விமளவாக உடன்கொக்கும் 
நிகழ்ந்தன. காதல் வயப்ெட்ட மெண்கமள ”அணங்கு”  என்னும் கெய் ெிடித்த 
மெண்களாகக் கருதினார்கள்.  மவறியாடும் கவலனிடமும், அகவன் மகளிடமும் 
குறி ககட்டல் நிகழ்ந்தது.  மவறியாடும் கவலன் ஒரு தமலவிக்கு அணங்கினால் 
கநாய் வந்ததாகச் மசால்லியகொது, தமலவி, தனக்கு கநாய் வந்தது அணங்கினால் 
அல்ல; தமலவனால் வந்தது என்று கூறுவதாக ஒரு சங்கப்ொடல் கூறுகிறது. 
மவறியாடல் வாயிலாகப் மெண்ககளாடு மதய்வம் இமணக்கப்ெட்டது  மெண்வழிச் 
சமூகத்துக்குச் சான்றாக மவறியாடமலக் கருதலாம். மெண் மவறியாடமலப் 
புறநானூறு,  “முருகு மமய்ப்ெட்ட  புமலத்தி”  எனக் குறிப்ெிடுகிறது(புறம்-259). 
 

சங்ககாலத்தில் சிற்ெக்கமல: 
            சிற்ெக்கமலயின் மதாடக்கம் தச்சுக்கமல ஆகும். வண்டிச் சக்கரம் 
மசய்யத்தான் முதலில் தச்சுக்கமல ஏற்ெட்டது. வணிகர்களின் வண்டிகள் 
(எடுத்துக்காட்டாக வணிகர்களின் உப்பு வண்டி), கதர்ப்ெமட ஆகியவற்றுக்காகத் 
தச்சர் வண்டி மசய்தனர். வணிகர்களின்  வாகனமாகவும் கதர் இருந்தது. 
சங்ககாலத்தில் கட்டில் முதன்மமயாகக் கருதப்ெட்டது. மநடுநல்வாமடயில், 

கட்டில் ெற்றிய வண்ணமன உண்டு. தச்சர் மசய்த கதவு “வளிமமற”  எனப்ெட்டது. 
வளி=காற்று; காற்மற மமறத்து நிற்கும் கதவு “வளிமமற” என்றாயிற்று.  ெின்னர், 

கதவு அமமந்த வடீ்டுக்கும் அதுகவ மெயராயிற்று. மசல்வர்க்கக மரக்கதவுகள் 
இருந்தன.  எளிய மக்களுக்குப் ெடல் கதவுகள் இருந்தன. 
 

மொதுச் மசய்திகள்: 
            மதால்ெழங்காலத்தில் மெண்வழிச் சமூகம் இருந்தது. 
மொருளாதாரத்மத வளர்ப்ெதில் மெரும்ெங்கு மெண்களுக்கு இருந்தது. மீன் ெிடி 
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மதாழிமல விறலியர் கமற்மகாண்டமதக் காண்கிகறாம். சங்ககாலத்தின் 
மதாடக்கக் காலத்தில் மெண்கள் தமலமமதான் இருந்தது. இனக்குழு வாழ்வு 
உமடமமமயப் மொதுவில் மவத்தது. திமண வாழ்வு தனியுமடமம ெற்றியது. 
உலகம் முழுதும் கவளாண்மமக் காலத்தில் மந்திரங்களின் நம்ெிக்மக 
இருந்துள்ளது. கவளாண்மமமயக் கண்டறிந்தவர் மெண்ககள. எனகவ, மந்திரச் 
சடங்குகள் நடத்தும் உரிமமயும் மெண்களுக்கக இருந்துள்ளது. உலகம் முழுக்கப் 
மெண்ணுமட அணிந்கத ஆண்கள் பூசாரிகளாக இயங்கினர். திமனப்புனத்திலும் 
மெண்ககள தமலமம ஏற்றனர். 
 

 

 

 

 

 

மதாடர்பு:  துமர.சுந்தரம், கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், ககாமவ. 
doraisundaram18@gmail.com, அமலகெசி: 9444939156. 
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10.   ைாடன் முருகன் தகாயில் 

— முலைைர். ப. ததைி அறிவு ப ல்ைம் 

 

 

 
 

             மதுமர நகரின் ெசுமமநமட அமமப்பு நடத்தும் ெசுமமநமட 101  
இரண்டாவது சுற்றில் முதல் நமடயாக ெூமல 7 அன்று மசன்ற இடங்களில் 
ஒன்று லாடன் ககாயில். மதுமரயில் உள்ள குமடவமரக் ககாயில்களில் இதுவும் 
ஒன்று. ெராந்தக மாறன் சமடயன் காலத்மதச் கசர்ந்த லாடன்  முருகன் ககாயில் 
எனப்ெடும் இக்ககாயில்.  மதால்லியல் துமறக் கட்டுப்ொட்டில் உள்ளது    கி.ெி. 8-



[86] 
 

ம் நூற்றாண்மடச் கசர்ந்த இக்ககாயில் யாமனமமலயின் ஒரு ெகுதியில் 
குமடவமரயாகத் திகழ்கிறது.  இக்ககாயில் ஒத்தக்கமட அருள்மிகு 
நரசிங்கப்மெருமாள் ககாயிமல ஒட்டிகய உள்ளது. 
 

 
 

             கமற்கு ொர்த்த கருவமற மற்றும் முக மண்டெம் மகாண்டு 
அமமக்கப்ெட்டுள்ளது. கருவமறயின் உள்கள தாய் ொமறயில் புமடப்புச் 
சிற்ெமாக அமர்ந்த நிமலயில் ஆண், மெண் சிற்ெங்கள் உள்ளன. அமவ முருகன் 
மதய்வாமன என்ற மெயருடன் விளங்குகிறது.  அதிட்டான ெகுதியுடன் கூடிய 
கருவமற மற்றும் தரங்கப் கொதிமககள் மகாண்ட  குமடவமரயாக உள்ளது 
இதன் தனிச் சிறப்பு. கருவமற வாயிலின் இடதுபுறச் சுவரில் மயிலும், வலது 
புறம் கசவல் சிற்ெமும் மசதுக்கப்ெட்டுள்ளது.  அதன் அருகில் ெக்கத்திற்கு 
ஒன்றாக வாயிற்காவலர்கள் மற்றும் கவறு இரு சிற்ெங்களும் உள்ளன. 
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             முகமண்டெமானது சதுரம், எட்டு ெட்மட, சதுரம் மகாண்ட இரண்டு 
முழுத்தூண்களுடனும் இரண்டு அமரத் தூண்களுடனும் அமமக்கப்ெட்டுள்ளது. 
தூண்களின் சதுர ெகுதியில் தாமமரப்பூ வடிவம் மசதுக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

             குமடவமரக்குள் ஏறிச் மசல்ல ெடிக்கட்டுகள் ொமறயிகலகய 
மவட்டப்ெட்டுள்ளது.  ெடிக்கட்டுகளின் மகப்ெிடிச் சுவர் ஆனது சுருள்யாழி 
வடிவில் வடிக்கப்ெட்டுள்ளது. இதன் நடுவில் பூத வடிவம் உருவம் 
காணப்ெடுகிறது. குமடவமரக்குள் மமழ நீர் வடிந்து மசல்லாமல் இருப்ெதற்காக 
புருவவரிகள்  மசதுக்கப்ெட்டுள்ளன. குமடவமர உருவாக்கும்கொது மவட்டப்ெட்ட 
ொமறத் துண்டுகள் முன்புறம்  காணக்கிமடக்கிறது. 
 

 

 

 

 

நன்றி: திரு. முத்து கிருஷ்ணன் மற்றும் திரு. சாந்தலிங்கம், திரு. சுந்தர் காளி, 
திரு.கண்ணன் 

 

 

 

 

மதாடர்பு: 
முமனவர். ெ. கதவி அறிவு மசல்வம், 

மருந்தாக்கவியல் கெராசிரிமய மதுமர. 
https://www.facebook.com/devipharm 
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11.   பபாள்ளாச் ி - உடுமலைப் பகுதியில் ஒரு 
பதால்ைியல் களப்பயணம் 

— துலர.சுந்தரம் 
 

 

முன்னுமர: 
            ககாமவமயச் கசர்ந்த வரலாற்று ஆர்வலர் குமரகவல் என்னும் 
இமளஞர். அண்மமயில் என்மனத் மதாடர்புமகாண்டு மொள்ளாச்சிப் ெகுதியில் 
நாட்டுக்கல் ொமளயத்தில் நடுகல் சிற்ெம் ஒன்றில் எழுத்துகள் 
மொறிக்கப்ெட்டிருந்தமதக் கண்டறிந்துள்ளதாகவும், கல்மவட்டு எழுத்துகமளப் 
ெடித்துச் மசய்திமய அறியத்தருமாறும் ககட்டுக்மகாண்டார். இவர், 

ககாமவப்ெகுதியில் மதால்லியல் தடயங்கமளத் கதடிக் கண்டுெிடித்து 
மவளிப்ெடுத்தும் ஆர்வமிக்க இமளஞர்.  இவர், அண்மமயில், ககாமவ-
மதாண்டாமுத்தூமர அடுத்துள்ள விராலியூரில் மமலப்ெகுதியில் இருக்கும் ொமற 
ஓவியங்கமளக் கண்டுெிடித்தவர். இருெத்மதந்து ஆண்டுகளாகப் ொமற 
ஓவியங்கமள ஆய்வு மசய்து வருகின்ற மதால்லியல் துமற அறிஞர் காந்திராென் 
அவர்கமளக் மகாண்டு விராலியூர் ொமற ஓவியங்கமள ஆய்வு மசய்வித்தவர். 
இவ்கவாவியங்களின் கண்டுெிடிப்பு ெற்றி அண்மமயில் ெல்கவறு நாளிதழ்களில் 
மசய்தி மவளியாகியுள்ளது. இவ்கவாவியங்கள் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முந்தியமவ என்ெது குறிப்ெிடத்தக்கது. 
 

மதால்லியல் களப்ெயணம்: 
            வரலாற்று ஆர்வலர் குமரகவலுடனும் அவரது நண்ெர் சுதாகருடனும் 
மொள்ளாச்சிப் ெகுதியில் மதால்லியல் ஆய்வு கநாக்கத்துடன் அண்மமயில் 
ெயணம் புறப்ெட்கடாம்.  

 

நாட்டுக்கல்ொமளயம்: 
            மொள்ளாச்சி நகருக்கு மிக அண்மமயில் ஒரு சில கல் (கிகலா 
மீட்டர்) மதாமலவில் அமமந்துள்ள ஊர் நாட்டுக்கல்ொமளயம்.  அதன் மெயகர 
அவ்வூரின் ெழமமமய எடுத்துக்காட்டுகிறது எனலாம்.  மதால்லியல் 
சின்னங்களுள் நடுகற்கள் முதன்மமயானமவ. சங்ககாலம் மதாட்டுக் கல்மலடுத்து 
வழிெடும் மரெிமனக் காண்கிகறாம்.  கல் நட்டு வழிெடுவமதக் கல் நாட்டுதல் 
என்றும் கூறுவது வழக்கம். நடுகற்கள் நிமறந்த ெகுதிகள் இருக்கும் சில 
ஊர்களுக்கும் அதன் அடிப்ெமடயில் நாட்டுக்கல்ொமளயம் என்னும் மெயர் 
அமமந்துவிடுகின்ற நிகழ்மவயும் காணலாம். ககாமவ, திருப்பூர் ஆகிய 
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மாவட்டங்களில் நாட்டுக்கல்ொமளயம் என்னும் மெயரில் வழங்கும் ஊர்கள் 
இரண்டு உள்ளன. ஒன்று, மொள்ளாச்சியில் உள்ள – நாம் ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக்மகாண்ட ஊர். இன்மனான்று, காங்ககயத்துக்கு அருகில் உள்ளது. 
இவ்விரண்டு ஊர்களிலுகம மெருங்கற்காலச் சின்னங்கள் உள்ளதாக அறிகிகறாம். 
 

நாட்டுக்கல்ொமளயத்தில் ஒரு நடுகல்: 
            நாட்டுக்கல்ொமளயம் ஊருக்குள் நுமழயும் முன்னகர அதன் 
எல்மலயில் மெருங்கற்காலச் சின்னத்மத நிமனவூட்டும் கல்திட்மட (DOLMEN) 

அமமப்பு காணப்ெடுகிறது. மெரிய கற்ெலமககமளச் சுவர் எழுப்ெியதுகொல் 
நிறுத்திக் கூமரப்ெகுதியிலும் மெரும் ெலமகக் கல் ஒன்மறக் கிடத்தி அமமக்கப் 
ெட்டிருக்கும் திட்மடகய இது.  ஆனால், இங்ககயுள்ள கல்திட்மட அதன் முழு 
உருவமமப்புடன் காணப்ெடவில்மல. ெலமகக் கற்கள் கமலந்துள்ள நிமலயில், 

ெலமகக் கற்களின்மீது சாய்ந்த நிமலயில் ஒரு ெழஞ்சிற்ெம் காணப்ெடுகிறது. 
இந்த நடுகற்சிற்ெம், திருப்பூரில் இயங்கும் வரீராகெந்திரன் வரலாற்று மமயத்மதச் 
கசர்ந்த மொன்னுசாமி, சதாசிவம் ஆகிகயாரால், ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னகர 
கண்டறியப்ெட்டுள்ளது.  அடுத்து, கமற்மசான்ன இமளஞர் இருவரும் இப்ெகுதிமய 
ஆய்வு மசய்தகொது, கமற்ெடி நடுகற்சிற்ெத்தில் எழுத்துப்மொறிப்பு இருப்ெமதக் 
கண்டறிந்துள்ளனர். அதன் மதாடர்ச்சியாகத்தான் தற்கொது கமற்மகாண்ட ஆய்வு.  

 

 

நாட்டுக்கல்ொமளயம் நடுகல் சிற்ெம் 
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நடுகல்லின் கதாற்றம்: 
            நடுகல்லில் ஆணும் மெண்ணுமாக இருவரின் உருவங்கள் புமடப்புச் 
சிற்ெமாக வடிக்கப்ெட்டுள்ளன. இருவரும் மக கூப்ெியவாறு காணப்ெடுகின்றனர். 
விரல்கள், சற்கற விரிந்த நிமலயில் கதாற்றமளிக்கின்றன. ஆணின் 
தமலப்ெகுதியில் தமலப்ொமக அமமப்பு உள்ளது. மெண்ணின் தமலப்ெகுதி 
அவளுமடய வலப்ெக்கத்தில் மகாண்மட முடிந்துள்ளவாறு உள்ளது. இருவருகம 
காதணிகள், கழுத்தணிகள் அணிந்துள்ளனர். அதுகொலகவ, இருவரும் கதாளிலும் 
முன்மககளிலும் வமளகள் அணிந்துள்ளனர்.  மெண்ணின் காலில் ஓர் அணிகலன் 
இருப்ெது புலப்ெடுகிறது. இருவரின் ஆமடகளும் முழங்காலுக்குக் கீழ் வமர 
காட்டப்ெட்டுள்ளன. ஆணின் ஆமடக் கச்சில் எந்தமவாரு ஆயுதமும் 
காட்டப்ெடவில்மல. எனகவ, சிற்ெத்தில் உள்ள ஆண் உருவத்மத ஒரு வரீன் என 
அமடயாளப்ெடுத்த இயலாது. (கல்மவட்டிமனப் ெடித்த ெிறகு, ஆண் சிற்ெம் ஒரு 
சமூகத் தமலவரான ஊர்க்கவுண்டராக  இருக்கக் கூடும் என்ெதாகக் 
கருதப்ெடுகிறது.) சிற்ெப் ெகுதி அமமந்துள்ள அந்த ஒற்மறக்கல்லின் 
அடிப்ெகுதிமய ஒரு நீள்சதுர வடிவத்தில் ெடீமாக அமமத்து, அப்ெடீத்தின் மீது 
சிற்ெ உருவங்களின் கால்கள் நின்றிருப்ென கொல் வடித்திருக்கிறார்கள். 
மமாத்தத்தில், சிற்ெத்மதாகுதி மிகவும் கநர்த்தியாகவும் மதளிவாகவும் உள்ளது.  
நடுகல் சிற்ெத்மத மவறும் நிலத்தில் புமதத்து மவக்கும் ொணியில் 
அமமக்காமல், தனிக்கல்லால்  ஆன ஒரு ெடீப்ெகுதிமய அமமத்து  அதில் 
திருமஞ்சன நீர் மவளிகயறும் வமகயில் வடிகால் ஒன்மறயும் 
மவட்டியிருக்கிறார்கள். ெலமகக் கல்லில் சிற்ெத்தின் புமடப்புப் ெகுதிமயத் 
தவிர்த்த மவற்றிடங்களில் எல்லாம் எழுத்துகள் மொறிக்கப்ெட்டுள்ளன. 
 

 

நடுகல் சிற்ெம்-அண்மமத்கதாற்றம்-ெடிமயடுக்கும் முன்னர் 
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எழுத்துப்மொறிப்மெப் ெடித்தல்: 
            நடுகற்சிற்ெம் வழிொட்டில் இருப்ெதால் எண்மணய் பூசப்ெட்டு 
இருந்தது. இமளஞர் இருவரும் இரும்பு புருசு மகாண்டு எண்மணய்ப் பூச்சிமன 
அகற்றினார்கள். சிற்ெப்ெகுதியும் எழுத்துப்மொறிப்பும் மதளிவான கதாற்றத்மத 
அமடந்தன. இருப்ெினும் இந்த நிமலயில் எழுத்துகமளப் ெடிக்க இயலவில்மல. 
வழக்கம்கொல், மாவு பூசித் துமடத்மதடுத்கதாம்.  இந்நிமலயில் மதரிந்த 
எழுத்துகமளப் ெடித்து அறிந்த கல்மவட்டின் ொடம் கீழ்வருமாறு: 
 

 

நடுகல் சிற்ெம் -  தூய்மமப்ெணியில் ஆர்வலர்கள் 

 

 

நடுகல் சிற்ெம்-அண்மமத்கதாற்றம்-ெடிமயடுத்த ெின்னர் 
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கல்மவட்டுப்ொடம்: 
            1    . . . . . . . . .   புரட்டாசி ௴ 25 கத 

            2    தியும் மசவ்வாய் 

            3    க்கிழமமயும் திருவாதி[மர] 
            4    நச்ச்மசத்திரமு 

            5    ம் மெற்ற 

            6    சுெ      தி 
            7    னத் 

            8    தில் நாட்டுக்கல் ொ 

            9    மளயத்திகல யிரு 

            10  க்கும் கவழாழன் 

            11  வம்முசத்தில் ஓதா 

            12  ழ ககாத்திரம் லிங்கா 

            13  கவுண்டன் மகன் 

            14  சிங்கா கவுண்டன் அவருமடய மெண் 

            15  சாதி மசம்ெம்மாள் இவர்கள் மரண் 

            16  டு கெரும் மதய்வகீமானதுக்குச் மசய் 

            17  து மவத்த கல்ச்சிமல  மவங்கி(டா)சல.. 
 

கல்மவட்டுச் மசய்திகள்: 
            கல்மவட்டின் மதாடக்கப்ெகுதியில் உள்ள எழுத்துகள் மதளிவாகப் 
புலப்ெடவில்மல. எனகவ, மதாடக்கப்ெகுதியில் குறிப்ெிடப்மெறும் தமிழ் வியாழ 
வட்ட ஆண்டின் மெயமர அறிய இயலவில்மல. சில கல்மவட்டுகளில் 
எழுதப்ெடுவது கொன்று கலியுக ஆண்மடக் குறிக்கும் எண்ககளா, சாலிவாகன 
ஆண்மடக் குறிக்கும் எண்ககளா எழுதப்ெடாததால் கல்மவட்டின் காலம் 
மதரியவில்மல. எனினும், சிற்ெ அமமப்பு, எழுத்தமமதி ஆகியனவற்றின் 
அடிப்ெமடயில் கல்மவட்டின் காலம் 18-ஆம் நூற்றாண்டின் ெிற்ெகுதி அல்லது 19-
ஆம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கப்ெகுதி எனக் மகாள்ளலாம். கல்மவட்டில் மாதம், 

கிழமம, நாள் (நட்சத்திரம்) ஆகியவற்றின் மெயர்கள்  - புரட்டாசி,  மசவ்வாய், 

திருவாதிமர -  மகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. வம்முசம் என்ெது வம்சம் என்ெதன் திரிபு. 
நாட்டுக்கல் ொமளயத்துச் சிங்கா கவுண்டன் மற்றும் அவருமடய மமனவி 
மசம்ெம்மாள் ஆகிய இருவரும் “மதய்வகீமானதுக்குச் மசய்து மவத்த கல்ச்சிமல” 

என்று கல்மவட்டு கூறுகிறது. 
 

மூத்கதார் வழிொடு: 
            மெரும்ொலும் மிகுதியாக நடுகற்கள்,  ஆநிமரக் (கால்நமடகள்) 
காவலில் புலியுடன் சண்மடயிட்டு இறந்துெடும் வரீர்களுக்கும், கொரிலும், 
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பூசல்களிலும் இறந்துெடும் வரீர்களுக்கும் எடுக்கப்ெடும்.  ஒருங்கிமணந்த ககாமவ 
மாவட்டக் மகாங்குப்ெகுதியில் காணப்மெறும் புலிகுத்திக்கல் சிற்ெங்களும்,  வரீனின் 
உருவத்மதத் தனியாகச் மசதுக்கிய சிற்ெங்களும், ஆணும் மெண்ணுமாக இருவரின் 
உருவங்கமளச்  மசதுக்கிய சிற்ெங்களும் இவ்வமகயான நடுகற்கள் ஆகும்.  
எண்ணிக்மகயில் குமறவாகச் சில நடுகற்கள் நிமனவுக்கற்களாக அமமவதுண்டு. 
அவ்வாறமமந்த நிமனவுக்கல்கல நாட்டுக்கல்ொமளயத்து நடுகல். இவ்வமக 
நிமனவுக்கற்களில்,  முன்கனார் வழிொட்டு மரகெ மொதிந்திருக்கும்.  அது கொன்ற 
மூத்கதார் வழிொட்டுக்குச் சான்றாகத்தான் நாட்டுக்கல்ொமளயத்து நடுகல் சிற்ெம் 
அமமந்துள்ளது. இந்த நடுகல்மல, கணவனும், மமனவியும் இறந்த ெின்னர், 

அவர்கள் ெரம்ெமரயினர் (மக்களும், கெரன்களும்) எடுப்ெித்ததாகக் மகாள்ளலாம். 
இறந்துகொனவரின் மெயர் சிங்கா கவுண்டர் எனவும், அவரது தந்மத மெயர் லிங்கா 
கவுண்டர் என்ெதாகவும் அவர்கள் கவளாள வம்சத்தில் ஓதாள ககாத்திரத்மதச் 
கசர்ந்தவர்கள் என்றும் கல்மவட்டு குறிக்கிறது. நிமனவுக் கல் எடுப்ெித்தவர் 
மவங்கிடாசலம் என்ெதாகக் கல்மவட்டின் மூலம் அறிய முடிகிறது.  நாட்டுப்புற 
ஊர்களில் நிலக்கிழாராக இருக்கும் ஊர்த் தமலவர் -  ஊர்க்கவுண்டர்  - 
ஒருவருக்கு எடுக்கப்ெட்ட இந்த நிமனவுக்கல் மூத்கதாமர வழிெடும் மரெின் 
மதால்லியல் எச்சமாக விளங்குகிறது எனலாம். 
 

கதவனூர் புதூர்: 
            அடுத்து, இமளஞர்கள் அமழத்துச் மசன்ற இடம் கதவனூர் புதூர்.  
அங்கு, மாலக்ககாயில் என்றமழக்கப்ெடும் ஒரு சிறு ககாயில். அதில் உள்ள ஒரு 
புலியின் சிற்ெத்தில் எழுத்துப்மொறிப்பு உள்ளதாகக் கட்டுமர ஆசிரியரிடம் கமற்ெடி 
இமளஞர்கள் கூறினர்.  கநரில் மசன்ற ெிறகு, அக்ககாயிலுக்குக் கட்டுமர ஆசிரியர் 
2013-ஆம் ஆண்டிகலகய மசன்று வந்ததும், அக்ககாயில் ெற்றிய மசய்திமய 
நாளிதழ் மூலம் மவளிப்ெடுத்தியதும் நிமனவுக்கு வந்தது. இக்ககாயில் ெற்றிய 
அச்மசய்திக் குறிப்புகள் வருமாறு: 
 

மகாங்குநாட்டில் கால்நமடச் சமுதாயமும் புலிகுத்திக் கற்களும்: 
            மகாங்கு நாடு ெழங்காலத்தில் காடும் காடு சார்ந்த முல்மல 
நிலத்மதப் மெருமளவில் மகாண்டிருந்தது. எனகவ, மகாங்குச்சமுதாயமும் நீண்ட 
காலம் கால்நமட வளர்ப்புச் சமுதாயமாககவ அமமந்திருந்தது. கவளாண்மம 
மெருமளவில் இல்மல. ெத்து-ெதிமனான்றாம் நூற்றாண்டில் கசாழர் 
மகாங்குநாட்மடக் மகப்ெற்றிக் மகாங்குச்கசாழமரக்மகாண்டு ஆட்சி 
நடத்தியெின்னகர கவளாண்மம மெருகியது.  கால்நமட வளர்ப்ெில் அவற்மறப் 
கெணுதல் என்ெது தமலயாய ெணி. அவற்மற அமடத்து மவக்கப் ெட்டிகள் 
இருந்தன. ஆனால், ஊமரச் சூழ்ந்துள்ள காடுகளிலிருக்கும் புலிகளால் 
கால்நமடகளுக்கு மிகுந்த ஆெத்தும் இருந்தது. புலிகளால் 
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கவட்மடயாடப்ெடுவதினின்றும் கால்நமடகமளப் ொதுகாக்க வரீர்கள் 
காவலிருந்தனர். அவ்வரீர்கள் காவல் ெணியின்கொது புலிகமள எதிர்மகாண்டு 
அவற்றுடன் சண்மடயிட்டுக் கால்நமடகமளக் காத்தனர். சிலகொது, வரீர்கள் 
இறந்துெடுதலும் நிகழும். அவ்வரீர்களின் நிமனமவப் கொற்றும் வமகயில் 
ஊர்மக்கள் அவர்க்குக் கல் நாட்டி வழிொடு மசய்தனர். அவ்வமகக் கற்களில் 
புலியுடன் கொரிடும் கதாற்றத்தில் வரீனின் சிற்ெங்கமள வடித்தனர். 
ககாமவப்ெகுதியில், இவ்வாறான நடுகற்கள் புலிகுத்திக்கல் என்னும் மெயரால் 
அமழக்கப்ெடுகின்றன. சில ஊர்களில், இவற்மற நரிகடிச்சான் கல் எனவும் 
அமழக்கின்றனர். புலிமயப் மெருநரி எனப் ெண்டு அமழக்கும் வழக்கம் காடு 
சார்ந்த குடிகளிமடகய இருந்துள்ளது.  எனகவ, நரிகடிச்சான் கல் என்ெது, 

குழூஉக்குறியின் ெின்னணியில் அமமந்தமதாரு மெயராகலாம். 
 

கதவனூர் புதூர் நரிகடிச்சான் ககாயில்: 
 

 

நரிகடிச்சான் ககாயில் - முகப்புத் கதாற்றம் 

 

 

சுற்றுச்சுவகராடு ஒரு கதாற்றம் 
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            கதவனூர் புதூரில், நவக்கமர ொலத்தருகில் கமற்மசான்ன 
நரிகடிச்சான் ககாயில் அமமந்துள்ளது. சாமலகயாரத்தில் ஒரு கவப்ெமரத்தின் 
அருகில் அமமந்துள்ள இக்ககாயில் ஆறடி நீளமும் ஐந்தடி அகலமும் மகாண்ட 
ஒரு சிறிய  கருவமற அமமப்மெக்மகாண்டுள்ளது. கருவமறகொன்ற 
இந்தக்கட்டுமானம் முழுதும் கற்களால் அமமக்கப்மெற்றது. கருவமறயின் வாயில் 
கொன்ற முன்புறத்தில், ஐந்தடி உயரமுள்ள இருகற்கள் இருபுறம் 
நிற்கமவக்கப்ெட்டு, நடுவில் ஒருவர் உள்கள நுமழயுமளவு வாயில் திறப்பு 
அமமக்கப்ெட்டிருந்தது. கருவமறயின் இரு ெக்கவாட்டுப்ெகுதிகளிலும் 
ெின்புறத்திலும் ஐந்தடி உயரமுள்ள மூன்று மூன்று கற்கள் 
இமணக்கப்ெட்டிருந்தன. கருவமறயின் கூமரப்ெகுதி சற்கற மெரிய அளவிலான 
ஐந்தமர அடி உயரமுள்ள மூடுகற்கள் மூன்மறக்மகாண்டு அடுக்கப்ெட்டிருந்தது. 
எல்லாக்கற்களும் சுண்ணாம்புக் காமரப்பூச்சு மகாண்டு நன்கு 
இமணக்கப்ெட்டிருந்தன. மெரும்ொலும் புலிகுத்திக்கற்கள் திறந்த மவளி நிலத்தில் 
ஒரு ெலமககல்லில் புமடப்புச் சிற்ெமாககவ காணப்ெடும். ஆனால், இங்கக மெரிய 
கற்களாலான ஒரு கட்டுமானத்துக்குள் சிற்ெம் காணப்ெடுவது சிறப்ொனது. 
கருவமறமயச் சுற்றிலும் திறந்த மவளியும் அமத அமடத்தவாறு கற்கமள 
அடுக்கிச் சுற்றுச்சுவரும் அமமத்திருக்கிறார்கள். சுற்றுச்சுவர் கட்டுமானத்திலும் 
முன்புறத்தில் இரு கல் தூண்கமளக்மகாண்டு ஒரு வாயிமல 
அமமத்திருக்கிறார்கள். 
 

            கற்களால் அமமந்த கமற்கண்ட அமறக்குள் மூன்று அடி நீளமும் 
இரண்டமர அடி உயரமும் மகாண்ட புமடப்புச்சிற்ெத்தில், வரீன் ஒருவன் தன் 
இடது மகயால் புலியின் வாய்க்குள் சிறிய வாமளப் ொய்ச்சியவாறும், தன் வலது 
மகயால் நீண்டமதாரு வாமளப் புலியின் வயிற்றுப்ெகுதியில் ொய்ச்சியவாறும் 
காணப்ெடுகிறான். இரண்டு வாள்களுகம புலியின் உடமலத் துமளத்து உடலுக்கு 
மறுபுறம் மவளிவந்துள்ளவாறு உள்ளன. புலி தன் ெின்னங்கால்களால் நின்றவாறு 
முன்கால்கமளத் தூக்கி வரீனின் வலது மகமயப்ெற்றிக்மகாண்டு தாக்கும் 
நிமலயில் காணப்ெடுகிறது. வரீனின் கால்களும், புலியின் ெின்னங்கால்களும் நாம் 
ொர்க்க இயலாதவாறு ெலமகச் சிற்ெம் சற்கற நிலத்தில் புமதந்துகொய்விட்டது. 
வரீன் தமலயில் தமலப்ொமக இருப்ெதுகொல் கதான்றுகிறது. தமலயின் 
வலப்ெக்கம் மகாண்மட காணப்ெடுகிறது. கழுத்திலும் காதிலும் அணிகள் உள்ளன. 
இமடயில் ஆமடக்கச்சு காணப்ெடுகிறது. இமடக்கச்சில் குறுவாள் ஒன்று 
இருப்ெதுகொல் புலப்ெடுகிறது. நீண்ட நாள்களாகச் சிற்ெத்துக்கு எண்மணய் 
பூசப்ெட்டுவருவதன் காரணமாகச் சிற்ெ நுணுக்கங்கமள அறிய முடியவில்மல. 
வரீனுக்கும் புலிக்கும் இமடயில் ஒரு நீண்ட தண்டு காணப்ெடுகின்றது. 
எண்மணய்ப்பூச்சில் அதன் வடிவம் மதளிவாகப் புலப்ெடவில்மல.  
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ககாயில் அமறக்கு மவளிகய தனிக்கல்லில் புலியின் சிற்ெம்: 
            ககாயில் வளாகத்தில் புலியின் சிற்ெம் தனிக்கல் ஒன்றில் 
வடிக்கப்ெட்டு மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 2013-ஆம் ஆண்டில் கட்டுமர ஆசிரியர் 
ொர்த்தகொது இந்தச் சிற்ெத்திலும் முழுதும் எண்மணய்ப்பூச்சு இருந்தமமயால் 
எழுத்துப் மொறிப்புகள் இருந்தமமக்கான அறிகுறிகள் புலப்ெடவில்மல.  ஆனால், 

இன்மறய  நிமலயில் ஆர்வமிக்க இமளஞர்கள் எழுத்துப்மொறிப்மெ இனம் 
கண்டுள்ளனர். 
 

 

ககாயில் அமறக்கு மவளிகய தனிக்கல்லில் புலியின் சிற்ெம் 

 

 

புலிச் சிற்ெம் - அண்மமத்கதாற்றம் 
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புலிச்சிற்ெத்தில் எழுத்துப்மொறிப்பு: 
            தற்கொதும் புலிச் சிற்ெத்தில் எண்மணய்ப் பூச்சு மிகவிருந்தது. 
இமளஞர் இருவரும் நீண்ட கநர உமழப்புக்குப் ெின்னர் எண்மணய்ப் பூச்மச 
அகற்றி மாவு பூசினர். எட்டு வரிகள் மகாண்ட கல்மவட்டு. 
 

கல்மவட்டின் ொடம்: 
            1    சார்வரி வரு. ஆனி ௴ . . . 
            2    ம(மல)யாண்டி கவுண்டன்  ம 

            3    கன் ஆண்டி கவுண்டன் 

            4    மகன் மமலயாண்டி 

            5    க்கவுண்டன் மால 

            6    ககாவிலுக்கு 

            7    மவத்த 

            8    உமெயம் 

 

 

புலிச்சிற்ெத்தில் எழுத்துப்மொறிப்பு 

 

            நரி கடிச்சான் ககாயில் என்னும் மெயர் இக்ககாயிலுக்கு இருப்ெினும், 

மாலக்ககாயில் என்னும் மெயரில் மக்கள் இக்ககாயிமல வழிெடுகின்றனர். இந்த 
வழக்கு, கல்மவட்டிலும் காணப்ெடுகிறது. “மால் ககாயில்” என்ெகத மாலக்ககாயில் 
என்று மக்கள் வழக்கில் மருவியுள்ளது எனலாம். கால்நமடகமள வளர்ப்கொர் தம் 
கால்நமடகளின் நலம் கவண்டி வழிெடும் ககாயிகல மால் ககாயில். புலிச் 
சிற்ெத்மதச் மசய்து மவத்தவர் மமலயாண்டிக்கவுண்டன் என்ெது கல்மவட்டுக் 
கூறும் மசய்தி. ொட்டன் மெயமர மெயரனுக்கு  மவக்கும் மரபு அரசர் காலம் 
மதாட்டு அண்மம நூற்றாண்டு வமர மதாடர்ந்து வந்துள்ளமத இக்கல்மவட்டு 
உறுதிப்ெடுத்துகிறது. கல்மவட்டில் சார்வரி ஆண்டு குறிக்கப்ெடுகிறது. இது கி.ெி. 
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1840, கி.ெி. 1900 ஆகிய இரு ஆண்டுகளுக்கும் மொருந்தும். எனகவ, இந்தக் 
காலகட்டத்தில் புலிச்சிற்ெம் மசய்து மவக்கப்ெட்டிருக்கலாம். 
 

கடத்தூர்: 
கதவனூர் புதூரிலிருந்து அடுத்து நாங்கள் மசன்ற இடம் கடத்தூர். 
உடுமமலக்கருகில் அமமந்துள்ள இவ்வூர் மதன் மகாங்கின் ெழமமயான ஓர் 
ஊராகும். 11-ஆம் நூற்றாண்டில், இப்ெகுதி வரீ ககரளர் ஆட்சியிலிருந்தது. 12-ஆம் 
நூற்றாண்டின் ெிற்ெகுதியிலிருந்து  மகாங்குச் கசாழர் ஆட்சியின்கீழ் வந்தது. 
வரீககரளர் கல்மவட்டுகளில் மதாடங்கி 13-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிவமர – 

மகாங்குச்கசாழரில் இறுதி அரசனான மூன்றாம் விக்கிரம கசாழனின் 
ஆட்சிக்காலம் கி.ெி. 1299 வமர - இவ்வூரின் மருதீசர் ககாயிலில் கல்மவட்டுகள் 
உள்ளன. இவ்வூரில் மருதீசர் ககாவில் தவிரக் மகாங்கவிடங்கீசுவரர் ககாவிலும் 
உள்ளது.  இக்ககாயிலிலும் கல்மவட்டுகள் உள்ளன. ஆனால் இக்ககாயில் 
சிதிலமமடந்து இடிொடுகளுடன் வழிொடின்றிப் ொழ் ெட்டுவிட்டது. மருதீசர் 
ககாயில், வழிொட்டில் நல்ல நிமலமமயில் உள்ளது. கல்மவட்டுகளில் இவ்வூர் 
கடற்றூர் என வழங்கப்ெடுகிறது. கல்மவட்டுகளில் இமறவன் மெயர் மருதுமடயார் 
என்ெதாகும். மருத மரத்தின் சுயம்பு வடிவகம இலிங்கமாக வழிெடப்ெடுகிறது.  
ககாயிலின் மெயமரத் தற்கொது “அர்ெுகனசுவரர் ககாயில்”  என்று 
வழங்குகிறார்கள்.  இமடக்காலத்தில் வழங்கிய அழகிய தமிழ்ப் மெயர்களில் 
மெரும்ொலானமவ அப்மெயர்கமள இழந்து சமற்கிருதமாக்கலில் தம் கவர்கள் 
அறியப்ெடாவண்ணம் குமலவுற்றுள்ளன.  மருத மரத்துக்குச் சமற்கிருதத்தில் 
அர்ெுனம் என்று மெயர். மருதீசர் என்னும் இமறவன் அர்ெுகனசுவரர் (அர்ெுன 
ஈசர்)  ஆக மாறுகிறார்.  இந்தப் மொருள் அறியாதவர் சிலரால்,  மகாொரதக் 
கமதயில் வரும் ொண்டவன் ‘அர்ெுனன்’  இந்த ஈசமன வணங்கியதால் இமறவன் 
மெயர் அர்ெுகனசுவரர்  என்றானது என வாய்வழிப் புமனவுகள் 
எழத்மதாடங்கினால் வியப்ெதற்கில்மல. 
 

கடத்தூர் மருதகாளியம்மன் ககாயில்: 
            கடத்தூரின் ககாயில் இமறவன் மெயர் மருத மரத்துடன் 
ெிமணந்துள்ளதால், மருத மரத்மதாடர்பு இங்குள்ள அம்மன் ககாயிலுக்கும் 
ஏற்ெட்டது எனலாம். எனகவ, மருத காளி.  இக்ககாயிலின் வாயிலின் முன்புறம் 
இரண்டு நடுகற் சிற்ெங்கள் உள்ளன. இவற்றிலும் எழுத்துப் மொறிப்புள்ளதாக 
கமற்குறித்த இமளஞர் இருவரும் கண்டறிந்து இமதயும் ெடிக்ககவண்டும் என்னும் 
ஆர்வத்தால் களப்ெணிப் ெயணத்தில் கடத்தூர் மருதகாளியம்மன் ககாயிமலயும் 
கசர்த்தனர். இச் சிற்ெங்களின் மீது ெல காலமாகப் பூசப்மெற்ற எண்மணய்ப் 
ெிசுக்கிமன அகற்றிய ெின்னகர கல்மவட்டு எழுத்துகமளப் ெடிக்க இயலும் 
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என்னும் காரணத்தால் அந்த கவமலயில் இறங்கினர். நீண்ட கநர முயற்சிக்குப் 
ெின் ஒரு சிற்ெத்தின் மீதிருந்த எண்மணய்ப் ெற்மற மட்டுகம அகற்ற முடிந்தது. 
 

 

மருதகாளியம்மன் ககாயிலில் நடுகல் சிற்ெம்-1 

 

நடுகல் சிற்ெம் – கதாற்ற அமமப்பு: 
            முதல் நடுகல் சிற்ெத்தில் ஒரு வரீன், அவன் மமனவி என்ெதாக இரு 
உருவங்கள் புமடப்புச் சிற்ெமாக வடிக்கப்ெட்டுள்ளன.  வரீன் தன் வலது மகயில் 
வாள் ஒன்றிமன உயர்த்திப்ெிடித்தவாறும், இடது மகயில் ககடயம் ஒன்றிமனப் 
ெிடித்தவாறும் காணப்ெடுகிறான். அவன் மமனவி தன் இடது மகயில் 
மதுக்குடுமவ ஒன்மறத் தமரமய ஒட்டிய நிமலயில் ெிடித்துக்மகாண்டிருக்கிறாள். 
மடக்கி மவத்த அவளுமடய வலது மகயில் உள்ள மொருள் மதளிவாகப் 
புலப்ெடவில்மல. அவளுமடய தமலக்மகாண்மட வலப்ெக்கமாகச் சாய்ந்த 
நிமலயில் உள்ளது. வரீனின் தமலக்மகாண்மட தமலயின் கமற்புறம் உயர்த்திய 
நிமலயில் உள்ளது. இருவருக்கும் ொதம் வமர ஆமடக்கட்டு காணப்ெடுகிறது. 
இருவருகம அணிந்துள்ள அணிகலன்களின் கதாற்றம் மதளிவாயில்மல. 
மெண்ணின்  தமலப்ெகுதிக்கும் ஆணின் மகயிலுள்ள வாளுக்கும் இமடப்ெட்ட 
ெகுதியில் மூன்று வரிகள்; ஆணின் தமலப்ெகுதியின் இடது புறமுள்ள 
இமடமவளியில் இரண்டு வரிகள்; மெண்ணின் இடது மகக்குக் கீகழ, அவளின் 
ொதம் வமரயுள்ள இமடமவளியில் நான்கு வரிகள்; ஆணின் மகயில் உள்ள 
ககடயத்தின் கீகழ அவனின் ொதம் வமரயுள்ள இமடமவளியில் ஐந்து வரிகள் 
என எழுத்துப்மொறிப்புகள் காணப்ெடுகின்றன.  எழுத்துகள் மதளிவற்றும் 
திருத்தமற்றும் இருப்ெதால் நடுகல் என்ன காரணத்தால் எடுக்கப்ெட்டது என்னும் 
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மசய்தி அறியப்ெடவில்மல. எழுத்தமமதி, மிகப் ெிற்காலப் ெின்னணிமயக் 
காட்டுவதாயுள்ளது. ஆனால் நடுகல் சிற்ெ அமமதி அதன் காலம் 19-ஆம் 
நூற்றாண்டு எனக் கருதமவக்கின்றது.  எழுத்துப் மொறிப்புகளின் ொடம் - 
கமற்குறித்த நான்கு ெகுதிகளின் வரிமசயில் -  கீழ் வருமாறு: 
 

            ெகுதி-1: 
            1     . . ள்ளியப்ெ நம்ெியார் 

            2     மகன்  அமராெதி 
            3     மருதக்கார் 

 

            ெகுதி-2:  (இனம் காண இயலவில்மல) 
            1    . . . . . . 
            2    . . . . . . 
 

            ெகுதி-3: 
            1     . . .  ய்யாண . . 
            2     (கெரன்) காளி 
            3     கநத்தூர் 

            4     ண 

 

            ெகுதி-4: 
            1    அம 

            2    ர  உ 

            3    மெயம் 

            4    . . . .(றன்) 
 

 

மருதகாளியம்மன் ககாயிலில் நடுகல் சிற்ெம்-2 
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களப்ெணியின் இறுதியில் கல்மவட்டுகள் கண்டுெிடிப்பு: 
            கமற்கண்ட நடுகல் சிற்ெத்திலிருந்த எழுத்துப் மொறிப்புகமளப் ெடிக்க 
எடுத்துக்மகாண்ட மெரு முயற்சியின் ெலன் குறிப்ெிடும் ெடியாயில்மல என்ெது 
களப்ெணியின் இறுதிக்கட்டத்தில் ஒரு நிமறவற்ற நிமலயில் எங்கமள 
நிறுத்தியது.  மதால்லியல் கதடல் மதாடர்புள்ள ெயணங்களில் சில கொது, 

தடயங்ககளா, கல்மவட்டுககளா கிட்டாமல் கொவதுண்டு.  அமதப் 
மொருட்ெடுத்தாது கதடல் மதாடர்வதில்தான் மதால்லியல் ஆர்வலரின் ெணி 
அமமயகவண்டும். நாட்டுக்கல் ொமளயத்தில் காமல ெத்து மணியளவில் 
மதாடங்கிய ெணி மருதகாளியம்மன் ககாயிலில் முடியும் தறுவாயில் கநரம் 
மாமல ஆறு மணி ஆகிவிட்டிருந்தது.  அடுத்து நான்கு நாள்களில் வரவிருக்கும் 
சித்திமர மாதப்ெிறப்பு தன் கடும் மவயிமல முன்கூட்டிகய அனுப்ெிமவத்தது 
என்று எண்ணுமாறு அன்று நிலவிய கடும் மவயிலால் கமளத்துப்கொயிருந்த 
நாங்கள் வடீு திரும்ெ அணியமாகனாம்.  

 

            ககாயில் பூமசயாளரின் மகன் -  ஒன்ெதாம் வகுப்புப் ெடிக்கும் 
மாணவன் -   ஆர்வத்கதாடு எங்கள் களப்ெணிமயப் ொர்த்துக்மகாண்டிருந்தவன், 

மிக்க ஆர்வத்கதாடு, ககாயிலின் அர்த்தமண்டெ நிமலக்காலில் எழுத்துகள் உள்ளன 
என்றும் அவற்மறயும்  ொர்த்துப் ெடித்துச் மசய்தி மசால்லுங்கள் என 
கவண்டுககாள் விடுத்ததும் ஒரு திருப்ெகம.  புதியமதாரு கல்மவட்டிமனக் 
கண்டுெிடிக்கும் வாய்ப்பு. மசன்று ொர்த்கதாம். இரண்டு கல்மவட்டுகள் அந்த 
நிமலக்காலிலிருந்தன என்ெது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சிமயத் தந்தது. அது மட்டுமல்ல; 

அவற்றில் ஒரு கல்மவட்டு, கி.ெி. 11-ஆம் நூற்றாண்மடச் கசர்ந்த 
ெழங்கல்மவட்டாய் அமமந்துவிட்டதில் நாங்கள் மகாண்ட மகிழ்ச்சி 
எல்மலயற்றது.  அர்த்தமண்டெ நிமலக்காலில் மக விளக்கின் மவளிச்சத் 
துமணயுடன் ஒளிப்ெடங்கள் எடுத்துக்மகாண்கடாம்.  

 

முதல் கல்மவட்டு – 11-ஆம் நூற்றாண்டு வரீககரளர் கல்மவட்டு: 
            முதல் கல்மவட்டு ஒரு ெழங்கல்மவட்டு என்ெது முதல் 
ொர்மவயிகலகய புலனாகியது. எழுத்தமமதி அவ்வாறானது. ஆனால், எழுத்மதப் 
மொறித்த சிற்ெி எழுத்துகளுக்கு ஒரு திருத்தமான வடிவத்மதத் 
தந்திருக்கவில்மல. இமடக்காலக் கல்மவட்டுகளில் காணப்ெடும் எழுத்துக்குரிய 
முழு வடிவம் காணப்ெடவில்மல. ஒரு விமரவும், அக்கமறயின்மமயுகம அதில் 
காணப்ெட்டது. இடது மூமலயிலிருந்து வலது மூமலக்கு கநர் ககாடாய்ச் 
மசல்லாமல் வலப்புறம் மசல்லச் மசல்லச் சாய்மானமாய் எழுதப்மெற்றிருந்தது. 
ககாயிலிகலகய முழுதும் ெடித்துவிட இயலவில்மல. கணினியில் 
கல்மவட்டுப்ெடத்மதப் ெதிவிட்டுப் ெடித்ததற்கும் நிமறய கநரமும் சிந்தமனயும் 
மசலவாயின. 
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அரசன் யார்? – ஓர் ஆய்வு: 
            எல்லாக் கல்மவட்டுகமளயும் கொல் இக்கல்மவட்டும் “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ” 

என மங்கலச் மசால்லுடன் மதாடங்கியது. அதமன அடுத்தும் இரண்டாவது 
வரியிலும் அரசன் ெற்றிய மசய்தி இருந்தது. ஆனால், எழுத்துகமள இனம் 
கண்டுமகாள்வதில் சிக்கல் இருந்தது. கல்மவட்டுப் ெகுதியின் கதய்மானமும் 
சிக்கமல ஏற்ெடுத்தியது. அரசன் மெயரில் “கசாழ”  என்ெது சற்றுப் புலனாயிற்று. 
முழுப்மெயரும் எளிதில் புலனாகவில்மல.  “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ” என்னும் மதாடக்கச் 
மசால்மல அடுத்துப் மொதுவாகக் கல்மவட்டுகளில் காணப்ெடும் மசால் “ககா”  

என்ெதாக அமமயும். “ககா”  என்ெது “அரசன்”, “அமரசன்”  என்ெதற்கும் கமம்ெட்ட 
ஒரு உயர்நிமலச் மசால் வழக்கு. அந்த யூகத்துடன் அணுகியகொது “ககா”  

எழுத்மத வலிந்து மெற முடிந்தது. ”வரீ”,  “ராய” , “கதவர்க்கு”   ஆகிய எழுத்துகள் 
சற்கற எளிதில் புலப்ெட்டாலும், வலிந்து கமற்மகாண்ட யூகத்தால் ”வரீ நாராயண 
கதவர்க்கு”  என்று அரசனின் மெயமரத் மதரிந்து மகாள்ள முடிந்தது. ”வரீநாராயண” 

, “கசாழ”  ஆகிய இரு மசாற்கமளத் துமணயாகக் மகாண்டால், மகாங்குப்ெகுதிமய 
ஆண்ட மகாங்குச் கசாழருள் ஒருவரான உத்தம கசாழ வரீநாராயணன் என்னும் 
மெயர் முன் நின்றது. ஆனால், “ககா” என்ெமதயடுத்தும், ”கசாழ” என்ெதற்கு 
முன்னரும் அரசனின் மெயரில் இயற்மெயர் அமமயும் இன்மனாரு மசால்லில் 
உள்ள எழுத்துகள் “உத்தம” என்னும் எழுத்துககளாடு மொருந்தவில்மல.. அந்தச் 
மசால்லில் “தி”  ,  “மச”  ஆகிய எழுத்துகள் ஓரளவு புலப்ெடகவ, மீண்டும்  வலிந்த 
யூகத்தின் அடிப்ெமடயில் மெயர் ஆய்வுக்குள்ளானது. கல்மவட்டு காணப்மெறும் 
ெகுதி மதன்மகாங்கு. மதன்மகாங்குப் ெகுதிமயக் மகாங்குச்கசாழர் தம் 
ஆட்சியின்கீழ் மகாணர்வதற்கு முன்னர் அது வரீககரள அரசர் மரெின் கீழ் 
இருந்தது. வரீககரள அரசர் வரிமசப் ெட்டியமலப் ொர்க்மகயில், “அதிசய கசாழன் 
வரீநாராயணன்”  என்னும் மெயர் காணப்ெட்டது.  எனகவ, “அதிசய”  என்னும் 
இயற்மெயர்ப்ெகுதி கிமடத்தது. அதன் அடிப்ெமடயில் ஆய்ந்து ொர்த்தகொது “தி-
மச-ய”  எழுத்துகள் கிமடத்தன. “அ” எழுத்து முற்றிலும் காணப்ெடாவிட்டாலும், ”வ”  

எழுத்மத யூகம் மசய்து அறிந்துமகாள்ள முடிந்தது. இப்கொது அரசனின் மெயர் 
“ககாவதிமசய கசாழ வரீநாராயணன்”  என்றானது.  கல்மவட்டுகளில் “விெய”  

என்ெது ‘முதலில் “விசய”  என மாற்றம் மெற்றுப் ெின்னர் “விமசய”  என்ற 
மாற்றத்திலும் எழுதப்ெடுவதுண்டு. அது கொலகவ, “அதிசய” என்ெது 
இக்கல்மவட்டில் “அதிமசய”  என எழுதப்ெட்டிருக்ககவண்டும். முதலாம் 
இராசராசனின் ெட்டப்மெயர் “ககா”-”இராசககசரி”  என்ெது புணர்ச்சியிலக்கண 
வழியில் “ககா-விராசககசரி”  என அமமவது கொல, இக்கல்மவட்டில் “ககா”-

அதிமசய”  என்ெது “ககாவதிமசய”  என எழுதப்மெற்றிருக்ககவண்டும் என்னும் 
கருத்து முடிவு ஏற்ெட்டது.   
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            வரீககரளர் ஆட்சியில் அரசனின் மெயர் இரு கூறுகளாகக் 
காணப்ெடும். மெயரின் ெிற்ெகுதி ஆட்சியில் உள்ள அரசனின் மெயராகவும், 

மெயரின் முற்ெகுதி தந்மதயின் மெயராகவும் அமமயும். அவ்வமகயில் 
இக்கல்மவட்டில் ஆட்சி அரசனின் மெயர் வரீநாராயணன் என்ெதாகும். 
 

 

11-ஆம் நூற்றாண்டு வரீககரளர் கல்மவட்டு 

 

கல்மவட்டின் ொடம் : 
            1    ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ககாவதிமசய கசா 

            2    ழ (ஸ்ரீ) வரீ நாராயண கதவ(ர்)க்கு திருமவ 

            3    (ழுத்தி)ட்டுச் மசல்லா நின்ற தி(ரு)ந 

            4    (ல்லி)யாண்டு இருெத்திரண்டா 

            5    (வது)  கடற்றூர் (முடிச்சி ந)க்க 

            6    ந் மசய்வித்த மெ . . . . . . 
            7    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(யு) 
            8    ம் . . . ய . . . . . (மக)யும் இ 

            9    நிமல(யும்)  மச[ய்]வித்கத 

            10   ந்  முடிச்சி நக்கந் 

 

கல்மவட்டின் காலம்: 
            கல்மவட்டில் காணப்ெடும் அரசன் மதன்மகாங்மக ஆண்ட 
வரீககரளரில் அதிசய கசாழனின் மகனான வரீநாராயணன் ஆவான். இவனுமடய 
ஆட்சிக் காலம் கி.ெி. 1021-1040 என்ெதாகக் ”ககாமவ மாவட்டக் கல்மவட்டுகள்”  

நூலில் தரப்ெட்டுள்ளது. மகாங்கு நாட்டில் வரீககரளர் ஆட்சி ெற்றி ஆய்வு மசய்த 
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ககாமவ-மதால்லியல் துமற முன்னாள் கல்மவட்டு ஆய்வாளர் திரு 
இரா.மெகதீசன் அவர்கள் வரீநாராயணனின் ஆட்சிக்காலம் கி.ெி. 1076-1093 என 
வமரயமற மசய்துள்ளார். நமது கல்மவட்டு மொறிக்கப்ெட்ட காலம் இவ்வரசனின் 
இருெத்திரண்டாவது ஆட்சியாண்டு எனவிருப்ெதால், கல்மவட்டின் காலம் கி.ெி. 1098 
ஆகும். அவ்வமகயில் மருதகாளியம்மன் ககாவில் கல்மவட்டு வரீநாராயணனின் 
ஆட்சிக்காலத்மத கமலும் ஐந்தாண்டுகள் கூட்டுவதாக அமமகிறது. அரசனின் 
ஆட்சியாண்மடக் குறிக்மகயில் கல்மவட்டு, ”திருமவழுத்திட்டுச் மசல்லாநின்ற 
திருநல்லியாண்டு”   எனக்கூறுகிறது.  ”திருமவழுத்திட்டு”  என்னும் மதாடர், அரசன் 
ெட்டப்மெயர் சூட்டியமதச் – அதாவது முடி சூடியமத – சுட்டும். “திருநல்லியாண்டு”  

என்ெது ஆட்சியாண்மடக் குறிக்கும். 
 

கல்மவட்டுச் மசய்தி: 
            கல்மவட்டு அமமந்துள்ள ககாயில் கடத்தூர் மருதகாளியம்மன் 
ககாயில்; கல்மவட்டு அமமந்துள்ள இடம் அர்த்த மண்டெ நிமலக்கால். 
நிமலமயச் மசய்து ககாயிலுக்குக் மகாமடயாக அளித்தவன் மெயர் நக்கன் 
என்ெது.  நக்கன் என்ெது ஒரு மொதுச் சிறப்புப்மெயர்.  மகாமடயாளியின் 
இயற்மெயர் “முடிச்சி”  என்ெதாகக் கல்மவட்டு எழுத்துகள் வழி அறிகிகறாம். 
இப்மெயர், சற்றுப் புதிதாக இருப்ெதாலும், அரசனின் மெயராய்வு சரியானதாமவன 
உறுதிப்ெடுத்திக்மகாள்ளவும்  கல்மவட்டின் ொடத்மதப் ெடத்கதாடு 
கல்மவட்டறிஞர்கள் திரு. சுப்ெராயலு, திரு. பூங்குன்றன் ஆகிகயாரின் 
ொர்மவக்கனுப்ெிக் கருத்துக் ககட்டதில் கல்மவட்டுப்ொடம் சரியாக உள்ளமதன்ெது 
மதளிவாயிற்று. கல்மவட்டில், கடத்தூரின் ெழம்மெயர் கடற்றூர் எனக் 
குறிப்ெிடப்ெடுகிறது. திருநிமலகயாடு, கவறு சில உறுப்புகமளயும் மகாமடயாளி 
மசய்து அளித்துள்ளார் என 6,7,8  ஆகிய வரிகள் மூலம் அறிகிகறாம். எழுத்துகள் 
புலப்ெடாமமயால் அமவ என்ன என்ெது அறியப்ெடவில்மல. இருப்ெினும், 

கடத்தூர் மருதீசர் ககாயில் கல்மவட்டுகளின் அடிப்ெமடயில்,  திருநிமலகயாடு, 

கொதிமக, முகவமண, உத்தரம், திருக்கதவு கொன்றவற்மறயும் மகாமடயாளி 
அளித்திருக்கலாம். 
 

கடத்தூர் மருதகாளியம்மன் ககாயிலின் ெழமம: 
            வரீககரளரின் கல்மவட்டு வாயிலாகக் கடத்தூர் மருதகாளியம்மன் 
ககாயிலின் ெழமமமய அறிகிகறாம்.  மெருஞ்சமயம் சார்ந்த சிவன் ககாயில்கள் 
எழுப்ெப்ெடும் முன்னகர, நாட்டார் வழிொடு என்ெது தாய்த்மதய்வ வழிொடாககவ 
விளங்கியது எனலாம்.  கல்மவட்டு, மருதகாளியம்மன் ககாயிலில்  கி.ெி. 11-ஆம் 
நூற்றாண்டில் புதுப்ெித்தல் ெணி (திருப்ெணி)  நமடமெற்றிருக்கக் கூடும் 
என்ெமதச் சுட்டுகிறது எனலாம். 
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இரண்டாம் கல்மவட்டு -  கி.ெி. 1883 – ஆம் ஆண்டுக்கல்மவட்டு: 
            வரீககரளர் கல்மவட்டின் கீகழகய ெிற்காலக் கல்மவட்டு ஒன்றும் 
மொறிக்கப்ெட்டிருந்தது.  அதன் காலம், கல்மவட்டில் கூறப்ெட்ட கலியாண்டு 4984, 

சுொனு வருடம் ஆகிய குறிப்புகளின்ெடி கி.ெி. 1883 ஆகும். ககாவில் 
காணியாளரான, சின்னவரீப்ெட்டி ஊமரச் கசர்ந்த ெவழ குல மவள்ளாளர் 
குப்புச்சாமிக்கவுண்டன் வமகயறா மற்றும் காசனங்குடி ஊரின் ககாவில் பூசாரிகள் 
ஆகிகயார் மருதகாளியம்மன் ககாயிமலப் புதுப்ெித்துக் மகாடுத்தனர் என்று 
கல்மவட்டு குறிப்ெிடுகிறது. 

 

கி.ெி. 1883-ஆம் ஆண்டுக்கல்மவட்டு 

கல்மவட்டின் ொடம் : 
         1    சுெஷிது 

         2    கலி 4 9 8 

         3    4 கமல் சு 

         4    ொனு ௵ மத 

         5    ௴  கடத்தூற் 

         6    மறுதகாளி 
         7    அம்ம[ன்]  ககாவி 
         8    ல் காணியாழ் 

         9    சின்ன வரீெ 

        10   ட்டி ெகழ குலம் 

        11   குப்புச்சாமிக்க 

        12   வுண்டன் வமகய 

        13   றா கெற் கிறாமம் கா 

        14   சனங்குடி ககா 

        15   வில் பூசாரிகழா 

        16   லும் ெழங்மகட 

        17   கவமல புதுப்ெித்தது 

        18   உெயம்     

 

முடிவுமர: 
            மதன்மகாங்கில் வரீககரளர் ஆட்சி ஏறத்தாழ 250 ஆண்டுகள் 
நமடமெற்ற கொதிலும், வரீககரளர் கல்மவட்டுகமளக் காட்டிலும் மகாங்குச் 
கசாழரின் கல்மவட்டுககள மிகுதியும் உள்ளன. வரீககரளர் கல்மவட்டு 
எண்ணிக்மகமயக் கூட்டும் வமகயில், இந்தக் களப்ெணி மூலம் வரீககரளர் 
கல்மவட்டு ஒன்று கண்டறிந்ததில் ஏற்ெட்ட மகிழ்ச்சிகயாடும் நிமறகவாடும் வடீு 
திரும்பும் ெயணம் மதாடங்கியது. 
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நன்றி : 
1.  திரு. எ.சுப்ெராயலு அவர்கள், மதால்லியல் கெராசிரியர், ககாமவ. 
2.  திரு. பூங்குன்றன் அவர்கள்,   தமிழகத் மதால்லியல் துமற - முன்னாள் உதவி 
இயக்குநர், ககாமவ. 
3.  திரு. இரா.மெகதீசன் அவர்கள்,   தமிழகத் மதால்லியல் துமற - முன்னாள் 
கல்மவட்டு ஆய்வாளர், ககாமவ.  

 

 

 

 

 

மதாடர்பு:  துமர.சுந்தரம், கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், ககாமவ. 
doraisundaram18@gmail.com, அமலகெசி : 9444939156. 
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12.   திருமுக்கூடல் ைரீத ாழன் ஆதுைர்  ாலை 

— முலைைர். ப. ததைி அறிவு ப ல்ைம் 
 

 

          ஆயிரம் வருடங்கள் மதான்மமயான தமிழகக் ககாயில் ஒன்றினுள்கள 
மருத்துவமமன ஒன்று மசயல்ெட்டமதக் கல்மவட்டுச் மசய்தியால் 
அறியமுடிகிறது. திருமுக்கூடல் கல்மவட்டில் அங்கு 'வரீகசாழன்' என்னும் 
மெயரில் இயங்கிய மருத்துவமமன ெற்றிய மசய்தியின் சுருக்கம் கீகழ: 
 

ககாயில் இருப்ெிடம்: 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள  திருமுக்கூடல் அருள்மிகு ஸ்ரீ அப்ென் 
மவங்ககடச மெருமாள் திருக்ககாயில் 

 

மூலவர்: 
மும்மூர்த்திகளான சிவன், ெிரம்மா, திருமால் மூவரும் ஒகர திருக்ககாலத்தில் 
உள்ளனர். 
 

மூலவரின் சிறப்பு: 
இவர் கடுசர்க்கமர  ெடிமத்தால் ஆனவர், எனகவ அெிகஷகம் இல்லாமல் 
மதலக்காப்பு மட்டும் நமடமெறுகிறது. 
 

ஆதுலர் சாமல  அல்லது மருத்துவமமன ெற்றி உள்ள கல்மவட்டுச் மசய்தி: 
ககாயிலின் உள்கள மசயல்ெட்டுக் மகாண்டிருந்த இந்த மருத்துவமமன 15 
ெடுக்மககள் மகாண்டிருந்தது. 
 

மருத்துவர்: 
ஆலம்ொக்கத்து சவர்ணன் ககாதண்டராமன் அசுவத்தாமன் ெட்டர் என்ெவர் நாடி 
ொர்த்து மருந்து மகாடுப்ெவராக இருந்துள்ளார்.  இவருக்கான ஊதியம் தினமும் 3  
குறுணி மநல் 4 காசுகள். 
 

அறுமவ சிகிச்மச மசய்ெவர்: 
அறுமவ சிகிச்மச  மசய்யும் மருத்துவர்  சல்லிய கிரிமய  ெண்ணுவான் எனக் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளார். இவருக்கான ஊதியம் தினம் 1 குறுணி மநல்லும் 2 
காசுகளும். 
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நீர் மகாண்டு வருெவர்: 
மருத்துவமமனக்குத் தண்ணரீ் மகாண்டு வருவதற்கு ஒரு ெணியாள் 
இருந்துள்ளார்.  இவருக்கான ஊதியம் ஆண்டுக்கு 15 கலம் மநல். 
 

மருத்துவப் ெணி மகளிர்: 
மருத்துவப் ெணி மகளிராக இருவர் இருந்துள்ளனர். இவர்கள் மருந்து அடும் 
மெண்கள் என அமழக்கப் ெட்டுள்ளனர்.  இவர்களுக்கான ஊதியம் தினம் 4 நாழி 
மநல்லும் அமரக் காசும். 
 

நாவிதன்: 
மருத்துவக் குழுவில் நாவிதர் ஒருவர் இருந்துள்ளார்.  நாவிதர்கள்  கத்திமயக் 
மகயாள்வதில் திறமம மெற்றவர்கள். ஆதலால் சவரத் மதாழிமலயும், அறுமவ 
மதாழிமலயும் மசய்துள்ளனர். இவர் நரம்பு உடல் உறுப்புகள் ொதிக்கா வண்ணம் 
சிறு அறுமவ சிகிச்மச மசய்வதால் இவரும் மருத்துவர் என்று அமழக்கப்ெட்டார்.  
ெிள்மளப் கெற்றுத்  துமறயில் நாவிதர் மமனவிமார் ஈடுெட்டதால் இவர்கள் 
மருத்துவச்சி என அமழக்கப்ெட்டனர்.  நாவிதர்க்கான ஊதியம் நாமளான்றுக்கு 4 
நாழி மநல். 
 

கநாயாளிகள்: 
கநாயாளிகமள வியாதிப்ெட்டு கிடப்ொர் என்று மெயர் மகாண்டு அமழத்ததாகக் 
கல்மவட்டுச் மசய்தி குறிப்ெிடுகின்றது. இவர்களுக்கு ஒரு கவமளக்கு ஒரு நாழி 
அரிசி வழங்கப்ெட்டது. 
 

மருந்துகள்: 
ஆதுலர் சாமலயில் ஒரு ஆண்டுக்குத் கதமவயான ெலவமகயான 
மருந்துகளிருந்தன, அமவ; 

1.  ெிராமியம் கடும் பூரி - 1 எண்ணிக்மக 

2.  வாசா ஹரீ தகி - 2 ெடி 

3.  தச மூலா ஹரீ தகி - 1ெடி 

4.  ெல்லாதக ஹரீ தகி -1  ெடி 

5.  கண்டீரம் - 1 ெடி 

6.  ெலா  ககரண்ட மதலம் -1 தூணி 
7.  லசு நாக ஏரண்ட மதலம் -1  தூணி 
8.  ெஞ்சக மதலம் -1 தூணி 
9.  உத்தம கர்ணாதி மதலம் -1 தூணி 
10.  ெில்வாதி கிருதம் -1 ெதக்கு 

11.  மண்டூகர வடகம்-2000 எண்ணிக்மக 
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12.  திராவத்தி -1 நாழி 
13.  விமமல - 2000 எண்ணிக்மக 

14.  சுகனற்றி - 2000 எண்ணிக்மக 

15.  தம் ராதி - 2000 எண்ணிக்மக 

16.  வஜ்ர கல்ெம் - 1 தூணி  1 ெதக்கு 

17.  கல்யாண லவணம் - 1  தூணி 1 ெதக்கு 

இந்த அமனத்து மருந்துகமளயும் ெத்திரப்ெடுத்திப் ொதுகாக்க 40 காசுகள் 
வழங்கப்ெட்டுள்ளது என்று திருமுக்கூடல் ககாயிலின் கல்மவட்டு மசய்தி 
மதரிவிக்கின்றது. 
 

இகதகொன்று ஆதுலர் சாமல( மருத்துவமமன) ஒன்று மசன்மன வடெழனி 
முருகன் ககாயிலின் உள்கள இன்றும் மசயல்ெட்டுக் மகாண்டிருக்கிறது. 
 

 

 

 

 

 

சான்றாதாரங்கள்: 
'திருமுக்கூடல்',  முமனவர் சீ. வசந்தி,  தமிழ்நாடு அரசு மதால்லியல்துமற 
மவளியடீு, 2013  ெதிப்பு, ெக்கம் 75-77. 
 

அருள்மிகு திருமுக்கூடல் கரியமாணிக்க வரதராெப் மெருமாள் திருக்ககாயில் 

http://www.tamilvu.org/ta/அருள்மிகு-திருமுக்கூடல்-கரியமாணிக்க-வரதராெப்-மெருமாள்-
திருக்ககாயில்-139047 

 

 

 

மதாடர்பு: 
முமனவர். ெ. கதவி அறிவு மசல்வம், 

மருந்தாக்கவியல் கெராசிரிமய மதுமர. 
https://www.facebook.com/devipharm 
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13.   ஜபல்பூர்க் கல்ைலறயில் தமிழ்க்கல்பைட்டுகள் 

— துலர.சுந்தரம் 
 

 

இந்தியக் கல்மவட்டியல் ஆண்டறிக்மக 1950-51: 
            1945 – 1952 ஆண்டுகளுக்கான கல்மவட்டியல் அறிக்மககள் அடங்கிய 
மதாகுதி நூமலப்ெடித்துக் மகாண்டிருக்மகயில், 1950-51 ஆண்டுக்குரிய ெகுதியில் 
ஒரு மசய்தி கருத்மத ஈர்த்தது. இப்ெகுதியின் ெதிப்ொசிரியரான என். 
லக்ஷ்மிநாராயண் ராவ் அவர்கள், 1857-ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாட்டில் எழுச்சியுற்ற 
சிப்ொய்க் கலகத்துடன் மதாடர்புள்ள இராணுவ நடவடிக்மககளுக்குச் சான்று 
ெகரும் வமகயில் அமமந்த இரு கல்மவட்டுகமளக் குறித்துச் மசல்கிறார்.  
மத்தியப் ெிரகதசத்து மாநில ெெல்பூர் (JABALPUR) மாவட்டத்தில் ஸ்லீமனாொத் 
(SLEEMANABAD) நகரில் இருக்கும் இரண்டு கல்லமறகளில் தமிழ்க் கல்மவட்டுகள் 
இரண்டு உள்ளன எனப்ெதிவு மசய்கிறார். தமிழ்ச் சிப்ொய்கள் இருவர் இறந்துவிட்ட 
நிகழ்மவத் மதாடர்ந்து எழுப்ெப்ெட்ட கல்லமறகள் அமவ. அமவ ெற்றிய 
விரிவான மசய்திமய அறிந்துமகாள்ளத் துமணயாக, இவ்விரண்டு கல்மவட்டுகளும் 
INDIAN HISTORICAL QUARTERLY  என்னும் இந்திய வரலாற்மறக் கூறும் காலாண்டு 
இதழில் ெதிவு மசய்யப்ெட்டுள்ளன என்ெமதயும் குறிப்ெிட்டிருக்கிறார். இவர் 
இந்தியா முழுமமக்குமான மதால்லியல் துமறயின் கல்மவட்டு ஆய்வாளராக 
(GOVERNMENT EPIGRAPHIST FOR INDIA) இந்தக் காலகட்டத்தில் (1947-1951) 
ெணியாற்றியுள்ளார். கமற்ெடிக் குறிப்மெ மவத்து வரலாற்றுக் காலாண்டிதமழ 
இமணயத்தில் கதடிப் ெடித்ததில் அறியவரும் மசய்திகளின் ெதிவு இங்கக.   

 

கல்லமறக் கல்மவட்டுகள்: 
            இந்தியக் கல்மவட்டு ஆய்வாளரான கமற்குறித்த என். 
லக்ஷ்மிநாராயண் ராவ் அவர்கள், தம் ெணிப் மொறுப்ெில், 1951-ஆம் ஆண்டு 
துமறயின் களப்ெணிப் ெயணத்தின்கொது ஸ்லீமனாொத் (SLEEMANABAD) நகரில் 
இவ்விரு கல்மவட்டுகமளயும் ெடிமயடுத்துள்ளார். அது ெற்றி இந்திய வரலாற்றுக் 
காலாண்டிதழில் அவர் எழுதியுள்ள கட்டுமரயில் கல்லமறக் கல்மவட்டுகள் 
இரண்மடயும் ெற்றி விரிவாகக் குறிப்ெிடுகிறார். 
 

ஸ்லீமனாொத் (SLEEMANABAD): 

            மத்தியப் ெிரகதச மாநிலம் ெெல்பூர் (JABALPUR) மாவட்டம்  சிகஹாரா 
(SIHORA)  வட்டத்தில் அமமந்துள்ள ஊகர ஸ்லீமனாொத் (SLEEMANABAD). லக்கனாவில் 
(LUCKNOW)  ெிரிட்டிஷாரின் சார்ெில் 1849-1856 காலப்ெகுதியில் இருந்து வாழ்ந்த SIR 
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WILLIAM SLEEMAN என்ெவரின் மெயரால் அமமந்த ஊர் ஸ்லீமனாொத் (SLEEMANABAD). 

இந்த ஊரில்,  ெெல்பூர் (JABALPUR) -  கத்னி (KATNI)  சாமலயில் 39/5  எண்ணிட்ட மமல் 
கல்லின் அமமவிடப்ெகுதியில் இவ்விரு கல்லமறக் கல்மவட்டுகள் உள்ளன. 
இக்கல்மவட்டுகமளப் ெற்றித் மதால்லியல் துமறக்குத் மதரியப்ெடுத்தியவர் முனி 
காந்தி சாகர் (MUNI KANTI SAGAR) என்னும் மெயருமடய ஒரு மெனத் துறவியர்.  
ெனாரஸ் (BANARAS)  என்னும் காசியிலிருந்து ”ஞாகனாதயா”  என்னும் மெயரில் இந்தி 
மமாழியில் ஓர் இதமழ மவளியிட்டுவந்தவர். இந்தியத் மதால் மொருள்கமளத் 
(ANTIQUITIES) கதடிக்கண்டுெிடிப்ெதிலும் அவற்மறப் ொதுகாப்ெதிலும் மிகுந்த ஆர்வம் 
மகாண்டிருந்தவர். 
 

1857-ஆம் ஆண்டுச் சிப்ொய்க்கலகம்: 
            கல்மவட்டுகள் அமமந்துள்ள இப்ெகுதி இந்திய நாட்டின் 
“மஹாககாஷல்”  (MAHAKOSHAL)  என்றமழக்கப்ெட்ட ெகுதி.  நாடு முழுதும் நிகழ்ந்த 
சிப்ொய்க் கலகத்கதாடு மதாடர்புள்ள, இப்ெகுதிக்கான இராணுவச் 
மசயல்ொடுகளுக்குச் சான்றாக இக்கல்மவட்டுகள் திகழ்கின்றன என்கிறார் என். 
லக்ஷ்மிநாராயண் ராவ் அவர்கள்.  இரு கல்மவட்டுகளும் கல்லமறகளில் 
காணப்ெடுெமவ எனினும், முதல் கல்மவட்டு, கல்லமறக் கட்டுமானத்தின் மீது  
எழுதப்ெட்டுள்ளது. மற்றது கல்லமறயின் சிலுமவப்ெகுதியின் மீது 
எழுதப்ெட்டுள்ளது. இறந்துகொன இரு சிப்ொய்களும் தமிழர்கள்; இரு 
கல்மவட்டுகளும் தமிழில் எழுதப்ெட்டுள்ளன. 
 

முதல் கல்மவட்டு: 
            முதல் கல்மவட்டு எழுதப்ெட்டது 1857-ஆம் ஆண்டு, நவம்ெர் 6-ஆம் 
கததி. இராமசாமி என்னும் சிப்ொயின் இறப்மெக் குறிப்ெது. இவர், மதராஸ் 
ெரீங்கிப்ெமடயின் (MADRAS ARTILLERY) மூன்றாவது ெமடப்ெிரிவில் ெணியாற்றியவர்;   

ெரீங்கிமய இயக்கும் சிப்ொய்ப் ெணியாளருள் (GUN LASCAR) ஒருவர்.  முருவாடா 
என்னுமிடத்தில் நிகழ்ந்த கொரில், மநற்றியில் குண்டடி ெட்டு இறந்தவர்.   

 

கல்மவட்டின் ொடம்    (ஆங்கில எழுத்துகளில் தமிழ் ஒலிப்ெில்) 
            1      1857 வரு. நவ 

            2      ம்ெற் மீ 6 தி  மதறாஸ் 

            3      ஆட்டில்மலறி 3 ணா(ம்) 
            4      ெட்டாளம் டி கம்ெ[னி] 
            5      கன் லஸ்கற் ராமசாமி 
            6      முருவாடா சண்ட 

            7      யில் குண்டு மநத்தி 
            8      யில் ெட்டு மவள்ளி 
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            9      கிழமம காலம்ெர 

            10    6 1/2 மணிக்கி மறண 

            11    ம் அடந்தார் சிலமான் 

            12    ொமதயில் மகாண்டுவந் 

            13    து  அடக்கிலம் மசய்தா 

            14    [ர்]கள் யிது அறியவும் 

            15    யிவருமடய தம்ெி கவம்ெிலி மசய்[தார்] 
 

கல்மவட்டு, எழுத்து நமடத் தமிழில் எழுதப்ெடாமல் கெச்சு வழக்குத் தமிழில் 
எழுதப்ெட்டமமயால் சில ெிமழகமளக் மகாண்டுள்ளது.  இராணுவத்தின்  
ெரீங்கிப்ெமடமயக் குறிக்கும் ARTILLERY என்னும் மசால், ஆட்டில்மலறி என்றும்,  

ஸ்லீமனாொத் (SLEEMANABAD)  என்னும் ஊர்ப்மெயர்  சிலமான்ொமத என்றும் தமிழ்ச் 
சாயலில் எழுதப்ெட்டுள்ளன.  கல்மவட்டின் இறுதி வரி (வரி 15), 
இடப்ெற்றாக்குமறயின் காரணமாகக் கல்லமறயின்  ெக்கவாட்டுப் ெகுதியில் 
எழுதப்ெட்டுள்ளது.  கல்லமறமயக் கட்டி அமமத்தவர், இறந்துகொன வரீரின் தம்ெி 
கவம்ெிலி என்ெவர் ஆவார்.  தமிழகத்திலிருந்து நீண்ட மதாமலவில் இருக்கும் 
வடநாட்டு ஊர் ஒன்றில் கொரில் இறந்துெட்ட தம் அண்ணனுக்கு நிமனவுக் 
கல்லமற எழுப்ெ அவருமடய தம்ெி முமனந்து மசயல்ெட்டமம ஒரு 
மெருஞ்மசயல் எனில், கல்லமறயில் தமிழ் மமாழியில் எழுதிமவத்தமம தமிழ் 
மமாழியின்ொல் அவரும் அவருமடய தமமயனும் மகாண்டிருந்த ெற்றுக்குச் 
சான்று. 
 

இரண்டாம் கல்மவட்டு: 
            இரண்டாம் கல்மவட்டு குறிப்ெிடும் கததி 1858 நவம்ெர் 29.  முதல் 
கல்மவட்டு மொறிக்கப்ெட்ட கல்லமறக்கு அருகிகலகய இருக்கும் இன்மனாரு 
கல்லமறயின் சிலுமவயில் எழுதப்ெட்ட கல்மவட்டு.  28-ஆம் ெமடப்ெிரிமவச் 
கசர்ந்த FIRST MARTIN MADRAS NATIVE INFANTRY  என்றமழக்கப்ெட்ட தமரப்ெமடயின் 
மூன்றாவது ’கம்மெனி’யில் ெணியாற்றிய கடனியல் (DANIEL)  என்னும் சிப்ொய் 
இறந்துகொன நிமனவுக்கு எழுப்ெப்ெட்ட கல்லமறயின் கல்மவட்டு. இவர் இறந்தது 
கொரில் அல்ல; ெமட முகாமில் இருந்தகொது காய்ச்சல் கண்டு ென்னியால் 
இறந்துகொனதாகக் கல்மவட்டு குறிக்கிறது. 
 

கல்மவட்டின் ொடம்       (ஆங்கில எழுத்துகளில் தமிழ் ஒலிப்ெில்) 
            1      1858 

            2      வரு. 28 வ 

            3      து றிசிமமண் 

            4      று மதறாஸ் கந 
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            5      ற்றிவ் இன்மெ 

            6      ற்றி ெஸ்ட்டு மாட்டின் 3 கம் 

            7      ெனி சிலமான்ொத்துக்கு தவு 

            8      டு வந்து யிருக்கும்கொது 3 கம்ப் 

            9      ெனி சிப்ொயி கடனியலுக்கு காச் 

            10     சல் கண்டு ென்னி புறந்து கம மீ 

            11     29 கததி சனிக்கிழமமக் கால 

            12     கம 5 1/2 மணிக்கி ஆ 

            13     ண்டவருமடய ெர 

            14     கதி அமடந்தார் 

            15     அகத 3 கம்ப்ெ 

            16     னியில் யிருந்த கி 
            17     றிஸ்த்தவர்களு 

            18     ம் மடன்ற்று லாஸ் 

            19     க்கர் கிறாம்ம் மமக்க 

            20     ஏல் என்ெவ 

            21     ரும் எல்லாரும் கய 

            22     ககாப்ெித்துக் கூ 

            23     [டி] யிந்தக் கல்ல 

            24     மர கட்டி மவ 

            25     த்கதாம் 

 

            இக்கல்மவட்டும் கெச்சு வழக்கில் எழுதப்ெட்டுள்ளது. இவர் கிறித்தவர் 
என்ெதால் முகாமில் உடனிருந்த கிறித்தவச் சிப்ொய்களும், ‘மடண்ட்’  லஸ்கர் 
கிரஹாம் மமக்ககல் என்ெவரும் ஒன்று கூடிக் கலந்து கெசிக் கல்லமற 
எழுப்ெியுள்ளனர். இக்கல்மவட்டில் கடனியலின் உறவினர் யாரும் 
தமிழகத்திலிருந்து வந்த மசய்தி குறிக்கப்ெடவில்மல. கிறித்தவர் அமனவரும் 
ஒன்றுகூடிக் கல்லமற எழுப்ெியது ெற்றிக் கல்மவட்டில் குறிப்ெிட்டாலும், தனிகய 
ஒரு கிறித்தவர், கிரஹாம் மமக்ககல் என்ெவர் சுட்டப்ெடுவதால், அவமர 
இறந்துெட்ட  கடனியலுக்கு மநருங்கியவராககவா  ஊர்க்காரராககவா கருத 
வாய்ப்புண்டு.  இரண்டு கல்மவட்டுகளிலும், மசால்லின் முதலில் வருகின்ற  
“இ”கர உயிர் எழுத்து, “யி” என்னும் எழுத்தால் எழுதப்ெட்டுள்ளமதக் காண்கிகறாம்.   

 

முதல் கல்மவட்டில்: 
வந்து யிருக்கும்கொது 3 கம்ப் 

[ர்]கள் யிது அறியவும் 

யிவருமடய தம்ெி கவம்ெிலி மசய்[தார்] 
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இரண்டாம் கல்மவட்டில்: 
னியில் யிருந்த கி 
[டி] யிந்தக் கல்ல 

 

இது கொல் எழுதும் மரபு 16-17-ஆம் நூற்றாண்மடச் கசர்ந்த விெய நகரக் 
காலத்துக் கல்மவட்டுகளில் மதாடங்கிப் ெிற்காலக் கல்மவட்டிகளிலும் 
அமமந்திருப்ெமதக் காணலாம்.  எடுத்துக்காட்டாகச் மசன்மன ொர்த்தசாரதிக் 
ககாயில் கல்மவட்டு ஒன்றில் (க.மவ.எண் : 535, மத.இ.க. மதாகுதி-8  காலம் கி.ெி. 
1603 – விெய நகர அரசர் வரீ மவங்கடெதி கதவ மகாராயர்), 
 

“. . . . . . . .    தளிமக அமுது மசயிறத்துக்காக . . . . சமமப்ெித்த மகட்டி வராகன் 

20  யிந்த வராகன் இருவதும்  . . . .     “ 

 

“ . . . . .   தான சமமயமும் யிப்ெடி  யிவர்கள்  மசான்னெடி  . . . “ 

என எழுதப்ெட்டுள்ளமதக் காண்க. 
 

இரண்டாம் கல்மவட்டில், ஏழாம் வரியில், “சிலமான்ொத்துக்கு தவுடு வந்து 
யிருக்கும்கொது”  என்னும் மதாடரில் உள்ள ”தவுடு”  என்னும் மசால் தமிழ்ச் 
மசால்லா இல்மலயா என்னும் ஐயம் எழுகிறது.  ”தவுடு” என்னும் மசால், ெமட 
முகாமமக் குறிக்கும் ”தண்டு”  என்னும் மசால்லுடன் மதாடர்புள்ளதாக 
இருக்குகமா? அன்றி , “தவுடு”  என்னும் இந்திச் மசால்லுடன் மதாடர்புள்ளதாக 
இருக்குகமா? மமாத்தக் கல்மவட்டு எழுத்துகமளயும், கமற்ெடி நூலில், என். 
லக்ஷ்மிநாராயண் ராவ் அவர்கள் தமிழ் எழுத்தின் அச்சு வடிவத்தில் 
காண்ெிக்கவில்மல;  ஆங்கில எழுத்துகமளக் மகாண்டு தமிழ் ஒலி மெயர்ப்ெில் 
(TRANSLITERATION) காட்டியுள்ளார்.  கல்மவட்டின் ெடத்மத நூலில் ெதிவு 
மசய்யாததால் தமிழ்க் கல்மவட்டின் மூலப்ொடம் அறியப்ெடவில்மல. 
 

மசய்தியின் நம்ெகத்தன்மம: 
            கல்மவட்டுகளில் உள்ள மசய்திகளின் உண்மமத்தன்மம அல்லது 
நம்ெகத்தன்மமக்கு மலப். கர்னல் இ. ெி. ெிதியன் ஆடம்ஸ்  (Lt. COLONEL E.G. PHYTHIAN 

ADAMS) என்ெவரின் கூற்று உறுதி ெகர்கிறது. இவர், “THE MADRAS SOLDIER 1746-1946”  

என்னும் நூமல எழுதியுள்ளார். இந்நூலிமன எழுதுவதற்காக இவர், இராணுவத் 
துமறயின் ஆவணங்கமள முழுதும் ஆய்வு மசய்துள்ளார் என்ெது 
குறிப்ெிடத்தக்கது.  கமற்குறித்த கல்மவட்டுகமளக் குறித்து இவரிடம் என். 
லக்ஷ்மிநாராயண் ராவ் அவர்கள் மதாடர்புமகாண்டமதயும், ஆடம்ஸ் அவர்கள் 
கடிதம் மூலம் சில விளக்கக்கள் அளித்தமதயும் என். லக்ஷ்மிநாராயண் ராவ் 
அவர்கள் குறிப்ெிடுகிறார்.  ஆடம்ஸ் அவர்களின் குறிப்ெிலிருந்து : 
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            “மதராமசச் கசர்ந்த “FOOT ARTILLERY”  ெரீங்கிப் ெமடப்ெிரிவுகள் மமாத்தம் 
நான்கில் மூன்று ஆங்கிகலயர் ெிரிவுகள்; ஒன்று இந்தியப் ெிரிவு. முன்னதில் 
ஒவ்மவாரு ெிரிவிலும் நான்கு கம்ெனிகள் என்னும் கணக்கில் ென்னிரண்டு 
கம்ெனிகளும் ெின்னதில் (இந்தியப் ெிரிவு) ெத்துக் கம்ெனிகளும் ஆக மமாத்தம் 
இருெத்திரண்டு கம்ெனிகள்.  இப் ெரீங்கிப்ெமடப்ெிரிவுகள் மெனரல் விட்லாக் (GENL. 

WHITLOCK) தமலமமயில் “மஹாககாஷல்”  ெகுதியில் இயங்கின. ”கன் லஸ்கர்”  

இராமசாமி  இக்கம்ெனிகளுள் ஒன்றில் ெணியாற்றியவர் என்ெதில் ஐயமில்மல. A 

முதலான ஆங்கில எழுத்துகளின் வரிமசயால் மெயர் சூட்டப்மெற்ற கம்ெனிகள் 
மமாத்தம் இருெத்திரண்டும் T என்னும் எழுத்துகளுக்குள் அடங்கும்.  இராமசாமி 
“டி”  கம்ெனியில் ெணியாற்றியதாகக் கல்மவட்டு குறிப்ெதால், அவர் “D”  

கம்ெனியிகலா “T” கம்ெனியிகலா ெணியாற்றினார் என்ெது மதளிவு. கன் லஸ்கர் 
ெதவியில் இருப்கொர் ஐகராப்ெியராயினும் இந்தியராயினும் ெரீங்கிப் 
ெமடப்ெிரிமவச் (ARTILLERY) கசர்ந்தவர் கணக்கிகலகய அமமவர். 
 

            THE 28th MADRAS NATIVE INFANTRY என்னும் ெமடப்ெிரிவானது MARTIN-KE-PALTAN 

என்னும் மெயரால் குறிக்கப்மெற்றது. கல்மவட்டில் 2-6 வரிகளில் குறிக்கப்ெட்ட 
‘28வது றிெிமமண்று மதறாஸ் கநற்றிவ் இன்மெற்றி ெஸ்ட்டு மாட்டின்’ என்ெது 
கமற்குறித்த  THE 28th MADRAS NATIVE INFANTRY - MARTIN-KE-PALTAN  என்ெமதகய சுட்டுகிறது 
என்ெது மதளிவு.” 

 

முடிவுமர: 
            கமற்ெடிக் கல்மவட்டுகள் மூலம் இறந்துெட்ட இரு வரீர்களும் தாம் 
ெணியாற்றிய ெமடயின் நம்ெிக்மகக்குரிய வரீர்களாகத் திகழ்ந்தனர் என்கறா, 

அல்லது, தாம் சார்ந்த நாட்டின் கமல் ெற்றுக்மகாண்டவராய்த் திகழவில்மல 
என்கறா இரு கவறு ககாணங்களில் கெசப்ெடலாம். ஆனால், கல்மவட்டுகள் தமிழ் 
மமாழியில் எழுதப்ெட்டமம,  மசாந்த மண்மண விட்டு எவ்வளவு மதாமலமவக் 
கடந்து மசன்றாலும் ஒரு தமிழ்ச் சிப்ொயின் உள்ளத்தில் தாய்த்தமிழின்ொல் 
தீயாய்க் கனன்று நிற்கும் காதமல மமய்ப்ெிக்கும் மசயமலனகவ நிமலத்து 
நிற்கும். 
 

 

 

மதாடர்பு:  துமர.சுந்தரம், கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், ககாமவ. 
doraisundaram18@gmail.com, அமலகெசி : 9444939156. 
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14.   பைஸ்ட்மிைிஸ்டர் அதப நிலைவுச் ின்ைத்தில் 
மலைக்தகாட்லட 

— ததபமாழி 
 

 

            ெிரித்தானியப் கெரரசின் மணிமகுடத்மத அலங்கரிக்கும் ஒரு சிறந்த 
அணிகலன் (India, the crown jewel of the British Empire) என இந்தியா மெயர் மெற்றது. 
இவ்வாறு குறிப்ெிட்டவர் மெஞ்சமின் டிஸ்கரலி (Benjamin Disraeli, 1874-81) என்ற 
இங்கிலாந்தின் ெிரதமர். உலக வரலாற்றில், வளங்கள் ெல மகாண்ட, சிறப்பு மிக்க 
இந்தியா இங்கிலாந்துக்குக் கிட்டாமகல மகநழுவிப் கொயும் இருக்கலாம். 
இந்தியாமவ நவனீ கொர்க்கருவிகள் உதவிமகாண்டு ெிரான்ஸ் தங்கள் 
கட்டுப்ொட்டில் மகாண்டு வந்து இன்று நாம் யாவரும் ெிரஞ்சு மமாழி கெசும் 
நிமலக்கும் தள்ளப்ெட்டிருக்கலாம். ஆனால் அதற்மகல்லாம் முட்டுக்கட்மட 
கொட்டவர் தனது ஐம்ெதாவது வயதில் இங்கிலாந்தின் கிழக்கிந்திய வணிக 
நிறுவனத்மதப் ெிமரஞ்சு வணிக அமமப்ெின் தாக்குதல்களிலிருந்து காக்கும் 
மொறுப்மெ ஏற்ற கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ். இவகர இந்தியாவின் 
இராணுவத்மத முதலில் கட்டமமத்து உருவாக்கியவர் என்ற மெருமம மெற்றவர். 
இந்திய ராணுவத்தின் தந்மத என்று ஆங்கிகலயர் இவமரக் குறிப்ெிட்டார்கள் (The 

First English Commander-in-Chief, India – Major-General Stringer Lawrence). 

 

            இவர் உருவாக்கி வளர்த்மதடுத்த கிழக்கிந்தியக் கம்மெனியின் 
ொதுகாப்புப்ெமடகய ெின்னர் ெிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் இராணுவமாகவும், இந்திய 
விடுதமலக்குப் ெிறகு இந்தியாவின் இராணுவமாகவும் ஆனது. இந்தியாவில் 
தனது ஆதிக்கத்மத விரிவுெடுத்தும் எண்ணத்துடன் திறம்ெடச் மசயலாற்றிக் 
மகாண்டிருந்த ெிரஞ்சு ஆளுநர் டூப்கள (Dupleix) வின் கனமவக் கமலத்து, ெிரான்ஸ் 
நாட்டிகலகய டூப்கள மதிப்ெிழந்து கொகும் அளவிற்குத் தக்காணத்தில் 
அதிரடியாகப் கொர்கமள இவர் மட்டும் நடத்தியிராவிட்டால் இங்கிலாந்து 
இந்தியாவில் கால் ஊன்றி இருக்கமுடியாது. நாம் ெடித்த வரலாற்று நூல்களில் 
இவர் முக்கியத்துவம் சிறப்ெித்துக் கூறப்ெடவில்மல என்ெது மட்டுமல்ல, 

இங்கிலாந்திலும் இவர் சாதமனமய யாரும் மசன்ற நூற்றாண்டிகலகய நிமனவு 
மவத்திருந்ததாகத் மதரியவில்மல. அவ்வாறுதான் கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ் 
வரலாற்மற 20 ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் நூலாக எழுதி மவளியிட்ட ொன் 
ெிட்டுல்ஃப் என்ெவரும் கருதுகிறார் என்ெமத அவர் நூமலப் ெடிக்மகயில் அறிய 
முடிகிறது. வரலாற்றின் திருப்புமுமனமய உருவாக்கிய ஒருவர் ஏகனா யாராலும் 
அறியப்ெடாமகல இருந்துவரும் நிமல மதாடர்கிறது. 
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            ெிரிட்டிஷ் இந்தியா என்ெதன் துவக்கத்மத ராெர்ட் கிமளவ் 
என்ெதிலிருந்கத மதாடக்கம் என்றுதான் வரலாற்றில் கூறப்ெடுகிறது. ஆனால் 
தனது கீழ் ெணியாற்றிய இராெர்ட் கிமளவ் என்ற துடிப்பு மிக்க கொர் வரீமர 
அமடயாளம் கண்டதுடன், தக்க வமகயில் அவமரப் ெயன்ெடுத்திக் மகாண்டவர் 
கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ். அவர் இந்தியாவில் தான் நடத்திய கொர்கமளப் 
ெற்றி எழுதியிருந்தாலும் (‘A Narrative of Affairs on the Coast of Coromandel from 1730 to 1764′ — 

Stringer Lawrence) தனது ெங்களிப்மெப் மெரிதுெடுத்தி விவரிக்க முற்ெடவில்மல. 
கிமளவிற்கு அவரது ெணிமயப் ொராட்டி அரசு மவரம் ெதித்த வரீவாமளப் 
ெரிசளித்துப் மெருமமப்ெடுத்த முற்ெட்டமொழுது, கிமளவ் அதமன ஏற்க மறுத்து 
கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ்சுக்கும் ெரிசளித்தாகல தானும் ஏற்றுக் 
மகாள்ளமுடியும் என்று கூறும் அளவிற்குத்தான் அன்கற நிமலமம 
இருந்திருக்கிறது. 
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            இவர் ெங்களிப்மெப் ொராட்டும் விதத்தில் ெதவி உயர்வும் 
அளிக்கப்ெடாமல்,  நீண்டகாலம் ெணிபுரிந்த அனுெவம் என்ற அடிப்ெமடயில் 
மற்மறாருவமரத் தமலவராக அறிவித்த மொழுது கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ் 
மவறுப்ெமடந்து அவர் கீழ் ஒத்துமழக்க மறுத்த நிமலயும் இருந்துள்ளது. 
இந்தியாவில் சுமார் இருெது ஆண்டுகள் அவர் ெணியாற்றிய காலத்திகலகய இனி 
இந்தியாவிற்கு வரப்கொவதில்மல என்ற மவறுப்ெில் எடுத்த முடிவுடன் 
இருமுமற இங்கிலாந்து மசன்று மனம்மாறி ெின்னர் மீண்டும் திரும்ெி 
வந்துள்ளார். இறுதியாக 1766இல் ெணி ஓய்வு மெற்றுச் மசன்று அவர் அங்கு 
மமறந்திருக்கிறார். காலம் முழுவதும் கிமளவும் இவரும் நல்ல நண்ெர்களாகவும் 
இருந்துள்ளார்கள். கிமளவ் மசய்த மசயல்கள் தகுந்த முமறயில் ொராட்டு மெற 
கவண்டும் என்ெதில் இவர் கவனமாக இருந்துள்ளார். கிமளவும் இவமர மதித்து 
இவருக்கு நல்ல ஓய்வூதியம் கிமடக்க அவரால் ஆன வமகயில் 
உதவியிருக்கிறார். 
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            கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ் மமறவுக்குப் ெிறகு இங்கிலாந்தின் 
உலகப் புகழ்மெற்ற மவஸ்ட்மினிஸ்டர் அகெ கதவாலயத்தின் வடக்குப் ெகுதியில், 

மெருமமக்குரியவர்களுக்காக நிமனவுச்சின்னம் அமமக்கும் இடத்தில் இவருக்கும் 
ஒரு நிமனவுச்சின்னம் கிழக்கிந்தியக் கம்மெனியால் அமமக்கப்ெட்டது. வில்லியம் 
மடலர் என்ற சிற்ெி உருவாக்கிய நிமனவுச்சின்னத்தில், மவண்மம நிறத்தில் 
கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்சின் மார்ெளவு சிமல அமமக்கப்ெட்டு அதன் கீகழ ஒரு 
கதவமதயும் ஒரு மெண்ணும் இருபுறத்திலும் அமர்ந்திருக்க, கிழக்கிந்தியக் 
கம்மெனியின் குறியடீாக அவருக்கு இடப்புறமுள்ள மெண் கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் 
லாரன்மசச் சுட்டிக் காட்டும்வமகயில் நிமனவுச்சின்னம் அமமந்துள்ளது. 
சிமலக்குக் கீழுள்ள ெடீத்தில் கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்சிற்குரிய சின்னம் (Coat of 

arms) மொறிக்கப்ெட்டிருக்கும், அதற்கும் கீகழ மெண்ணின் முழங்கால் அருகில் 
உள்ள மசவ்வக அமமப்ெில் திருச்சி மமலக்ககாட்மடயின் புமடப்பு உருவம் 
மசதுக்கப்ெட்டு அதன் கீழ் “திருச்சினாகொலி” (Trichinopoly) என்று திருச்சிராப்ெள்ளி 
ஆங்கிகலயர் காலத்தில் அவர்களது உச்சரிப்புக் குமறொட்டுடன் அமழக்கப்ெட்ட 
விதத்தில் குறிக்கப்ெட்டிருக்கும். இடப்ெக்கம் உள்ள கதவமதயின் மகயில் உள்ள 
ககடயத்தில் இரண்டாம் கர்நாடகப் கொரில் (கம 1753 – அக்கடாெர் 1754) கமெர் 
ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ் ஆர்காட்டு நவாப் மகமது அலிகான் – வாலாொவுக்கு 
ஆதரவாகப் ெிமரஞ்சுக்காரர்களுடன் கொரிட்டு திருச்சிமயக் மகப்ெற்றியது 
குறிப்ெிடப்ெட்டிருக்கும். 
 

“Born March 6, 1697; died January 10, 1775” 

“For Discipline Established, Fortresses Protected, Settlements Extended, French and Indian Armies Defeated, 

and Peace Concluded in the Carnatic” 

 

அதற்கும் கீழுள்ள கருப்பு ெளிங்கு ெடீத்தில்; 

 

“Erected by the East India Company to the memory of Major General Stringer Lawrence in testimony of their 

gratitude for his eminent services in the command of their forces on the coast of Coromandel from the year 

MDCCXLVI to the year MDCCLXVI”. 

 

எனப் மொறிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

            கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ் திருச்சிமயக் மகப்ெற்றி சாந்தா சாகிப் 
(Chunda Sahib) ெின் கமதமய முடித்து, ெிமரஞ்சு ஆளுநர் டூப்கள வின் ஆதிக்கத்மத 
வளரவிடாமல் தமட மசய்யும் வமர கிழக்கிந்தியக் கம்மெனியின் இந்திய 
எதிர்காலம் நம்ெிக்மக தரும் வமகயில் அல்லாமல் இந்தியாவில் 
ஆங்கிகலயர்களின் நிமல மவறும் நூலிமழயில் ஒட்டிக்மகாண்டிருந்தது 
என்ெதுகவ மறுக்கமுடியாத உண்மம. அந்தச் சூழ்நிமலமயச் சற்று விரிவாககவ 
காண்கொம். 
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            18 ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில், வடக்கில் மன்னர் ஔரங்கசீப்ெின் 
(கி.ெி. 1707) மமறவுக்குப் ெிறகு முகலாய கெரரசின் ஆட்சியாளர்கள் திறமம 
குமறந்தவர்களாக இருந்த காரணத்தால் ெல சிற்றரசுகள் தனியாட்சி அரசுகளாக 
தங்கமள அறிவித்துக் மகாண்ட காலம் இந்தியாவின் கொராட்டங்கள் நிமறந்த 
காலத்தின் துவக்கம். தக்காணத்தில் மராட்டியர்களுக்கும், தன்னாட்சி அமமத்துக் 
மகாண்ட ஆர்காட்டு நவாபுக்கும் இமடயில் அரசுரிமமப் கொட்டி. தன்னாட்சி 
மசய்த மஹதராொத் நிொம் அரச குடும்ெத்தில் வாரிசுரிமமப் கொட்டி. 
இக்காலத்தில் வாரிசுரிமமச் சச்சரவுககள மெரும்ொலான உள்நாட்டுப் 
கொர்களுக்குக் காரணமாகவும் அமமந்தன. 
 

            மஹதராொத் நிொமிடம் இருந்து 1713 இல் தன்மனவிடுவித்துக் 
மகாண்டு ஆர்காட்மட நவாப் கதாஸ்த் அலிகான் ஆட்சி மசய்கிறார். மராட்டியர்கள் 
கி.ெி. 1741இல் ெமடமயடுத்து வந்து ஆர்க்காட்டு நவாப் கதாஸ்த் அலிகாமனக் 
மகான்று அவருமடய மருமகனான சந்தாசாகிமெச் சிமற ெிடித்துச் மசல்கிறார்கள். 
இதுதான் மதாடர் கொர்கமளயும், கர்நாடகப் ெகுதியில் ஐகராப்ெியர் 
ஊடுருவமலயும் துவக்கி மவக்கிறது. கதாஸ்த் அலிகானின் மகனும் மதாடர்ந்து 
உறவினர் ஒருவரால் மகாமலயுண்டு மாண்டு கொக, மஹதராொத் நிொம் 
அன்வாருதீன் என்ெவமர 1744ல் ஆர்காட்டின் நவாப் ஆக்குகிறார். 
 

           உள்நாட்டுச் சண்மட கொதாமதன்று வணிகம் மசய்ய வந்த ெிமரஞ்சு 
மற்றும் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய வணிக நிறுவனங்களுக்கு இமடயிலும் கொர் 
நிகழ்ந்த காலம் அது. ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் கம்மெனியின் இமடயூற்மற 
நிறுத்தச் மசால்லி ெிமரஞ்சு ஆளுநர் டூப்கள ஆங்கில அரசின் உதவிமய 
நாடுகிறார். ஆங்கிகலய அரசு நாட்டுக்குள் அவர்களின் கிழக்கிந்திய வணிக 
நிறுவனம் கொரில் இறங்காது. ஆனால், கடலில் வணிக கப்ெல்களுக்கு இமடகய 
ஏற்ெடும் சண்மடகள் தங்கள் கட்டுப்ொட்டில் இல்மல எனக் கூறிவிடுகிறது. 
ஆங்கிகலயக் கப்ெல்கள் ெிமரஞ்சு கப்ெல்கமளத் தாக்குகிறது. மவறுப்ெமடந்த 
டூப்கள ஆங்கிகலயரின் மசன்மன ககாட்மடமயத் தாக்கி மகப்ெற்றுகிறார் (1746). 
ஆங்கிகலயரிடம் முமறயான ெமட என ஒன்றும், ெயிற்சி அளிக்கப்ெட்ட கொர் 
வரீர்கள் என்றும் எவரும் இல்மல. அவர்களின் வணிக நிறுவனம், மதாழிற்சாமல 
கொன்றவற்றின் காவலுக்காக மவத்திருக்கும் சில ஐகராப்ெியக் 
காவலாளிகமளயும், உள்ளூர் காவலாளிகமளயும் ஒருவாறு ஒருங்கிமணத்து 
ெிமரஞ்சுப்ெமடமயத் தாக்கி கதால்வி அமடகிறார்கள். ஆர்காட்டு நவாெின் 
உதவிமய நாடுகிறார்கள். அவர் அனுப்ெி மவத்த  ெமடயும் ெிமரஞ்சுப் 
ெமடயுடன் கொரிட்டுத் கதால்வியமடந்து திரும்ெிவிடுகிறது. 
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            இதனால் ஆர்காட்டு நவாமெ தங்கள் எதிரி என அமடயாளம் 
காணுகிறார் டூப்கள. மவற்றி மெற்ற உற்சாகத்தில் இருக்கிறார். ஆனால் 
ஆஸ்திரிய உரிமமப் கொட்டி காரணமாக ஏழாண்டுக் காலம் (கி.ெி. 1742-1748) 
ஐகராப்ொவில் கொரில் ஈடுெட்டிருந்த ெிரான்சும் இங்கிலாந்தும் ஒரு 
உடன்ெடிக்மக மசய்து மகாண்டு, இருநாட்டு வணிக நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் 
தங்களுக்குள் எந்தப் கொரிலும் ஈடுெடக்கூடாது, அவரவர் மகப்ெற்றிய 
இடங்கமளத் திரும்ெ ஒப்ெமடக்க கவண்டும் என்ற ஒப்ெந்தம் மசய்து 
மகாள்கிறார்கள். அந்த உடன்ெடிக்மகயின்ெடி ெிமரஞ்சு ஆளுநர் டூப்கள மசன்மன 
ககாட்மடமய ஆங்கிகலயர் வசம் திருப்ெி ஒப்ெமடத்தாலும் மவற்றி மெற்ற ெமட 
தன்னிடம் இருக்க உள்நாட்டில் விரிவாக்கம் மசய்ய ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார். 
ெிமரஞ்சு நிறுவனம் நல்ல ெமடமயயும் அதிக எண்ணிக்மகயில் வரீர்கமளயும் 
மகாண்டிருந்த காலம் அது. இங்கிலாந்து தங்கள் வணிக நிறுவனத்தின் 
ொதுகாப்ெிற்கு ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்மச 1747 இல் இந்தியாவிற்கு அனுப்புகிறார்கள். 
கடலூர் அருகக ஆரியங்ககாப்பு, தஞ்மசயில் கதவிககாட்மட கொன்ற சில 
கொர்களுக்குப் ெிறகு அவர் 1750 முடிவில் இங்கிலாந்து திரும்ெிவிடுகிறார். 
 

            மஹதராொத் நிொமின் மமறவுக்குப் ெிறகு அவரது மகன் நசீர் 
ெங்கும் கெரன் முசாஃெர் ெங்கும் அரசுரிமமப் கொட்டியில் இறங்குகிறார்கள். நசீர் 
ெங்கும் ஆர்க்காடு நவாப் அன்வாருதீனும் ெிரித்தானிய ஆதரமவப் 
மெற்றிருந்தனர். ஆங்கிகலயருக்கு உதவுவதற்காக ெிமரஞ்சுப்ெமடமய எதிர்த்த 
ஆர்க்காடு நவாபுக்கு ஆங்கிகலயர் ஆதரவு இருக்கிறது. ெிமரஞ்சு உதவியுடன் 
ெணம் மகாடுத்து விடுதமலமெற்ற சாந்தா சாகிப் தனது மாமனார் ஆட்சி மசய்த 
ஆர்க்காடு நவாப் உரிமம தனது என்று கூறி ெிமரஞ்சு உதவியுடன் 
அன்வாருதீன்காமன எதிர்க்கிறார். 
 

            ஆம்பூரில் நடந்த கொரில் 1749இல் அன்வாருதீன் மகால்லப்ெடுகிறார். 
சாந்தா சாகிப் தன்மன  ஆர்க்காடு நவாொக அறிவித்துக் மகாள்கிறார். 
ஆங்கிகலயர் ஆதரவளித்த இருவருகம மகால்லப்ெடுகிறார்கள். மஹதராொத் 
நிொம் என உரிமம ககாரிய நசீர் ெங்கும் மகால்லப்ெடுகிறார். ஆர்க்காட்டு நவாப் 
அன்வாருதீன் மகன்களில் ஒருவரும் மகால்லப்ெடுகிறார். மற்மறாருவர் மகமது 
அலிகான்-வாலாொ திருச்சிக்குத் தப்ெிச் மசன்று ஆங்கிகலயர் உதவி ககாருகிறார். 
சந்தா சாகிபும் முசாஃெர் ெங்கும் முமறகய மஹதராொத் நிொமாகவும், ஆர்காட்டு 
நவாொகவும் ெதவிகயற்கின்றனர். 
 

            ஆனால் 1751 இல் ராெர்ட் கிமளவ் தமலமமயிலான ெிரித்தானியப் 
ெமடகள் ஆர்க்காட்மடக் மகப்ெற்றி சாந்தாசாகிமெயும் அவரது மகமனயும் 
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கொரில் கதாற்கடிக்கிறார்கள். ஆர்க்காடு நவாொக யார் ெதவி ஏற்ெது என்ற 
வாரிசுரிமமப் கொர் திருச்சிக்கு நகர்கிறது. 
 

            மார்ச் 14, 1752 அன்று இந்தியாவிற்கு மீண்டும் அனுப்ெப்ெட்ட 
ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ், கிமளவ் தமலமமயில் நடக்கவிருந்த கொருக்குத் 
தமலமமமய ஏற்றுக் மகாள்கிறார். வந்திறங்கிய மூன்றாம் நாகள ெமடமய 
திருச்சி கநாக்கி நடத்திச் மசல்கிறார். இரண்டாம் கர்நாடகப் கொராகப் மொன் 
மமலப் கொர் (Battle of Golden Rock) என்ெது 1753, ெூன் 26 இல் நிகழ்ந்தது. 
 

            திருச்சியில் ஆங்கிகலயரிடம் புகலிடம் மெற்ற ஆர்க்காட்டு நவாப் 
மகமது அலிகான்-வாலாொவுக்கு ஆதரவாக, தஞ்மசமய ஆண்ட மராட்டிய மன்னர் 
ெிரதாப் சிங், மராட்டியப் ெமடத்தளெதி முராரி ராவ், ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்சின் 
தமலமமயில் கிமளவ், டால்ட்டன் கொன்ற தளெதிகமளக் மகாண்ட 
ஆங்கிகலயப்ெமட என யாவரும் திருச்சிமய மமயமாகக் மகாண்டு கொரில் 
ஈடுெட்டனர். 
 

            ஆர்காட்டு நவாப் ெதவிக்கு உரிமம ககாரும் சாந்தா சாகிப், 

மஹதராொத் நிொம் முசாஃெர் ெங், மமசூர் அரசின் ெமடத்தளெதி மஹதர் அலி, 
ஆகிகயாருடன் லா என்ற ெிமரஞ்சு தளெதியின் தமலமமயின் கீழ் ெிமரஞ்சு 
ஆளுநர் டூப்களயின் ெமட களத்தில் இறங்கியது. அவர்கள் ஆங்கிகலயரின் 
திருச்சி புறக்காவல் நிமலயத்மதத் தாக்கினார்கள். 
 

            திருவரங்கத்தில் ெிமரஞ்சுப்ெமட ொசமற அமமத்தது. மொன்மமல, 

காொமமல, திருமவறும்பூர் எறும்ெஸீ்வரர் மமல, உய்யக்மகாண்டான் திருமமல 
எனத் திருச்சியிலும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களிலும் அமனத்திலும் ஆங்கிகலய 
மற்றும் ெிமரஞ்சுப்ெமடகள் ஒன்மறமயான்று தாக்கிக் மகாண்டன. காவிரிமயக் 
கடந்து வடகமர மசன்று ெிமரஞ்சுப்ெமடமயச் சுற்றிவமளக்கலாம் என்ற 
கிமளவின் திட்டத்மத ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ் ஏற்று அவமர அனுப்ெி மவக்கிறார். 
 

            காவிரிமயக் கடந்து வடகமரயில் சமயபுரத்தில் கிமளவ் ொசமற 
அமமத்து ெிமரஞ்சுப்ெமடமயச் சுற்றி வமளக்கிறார். டூப்கள உதவிக்கு அனுப்ெிய 
ெிரஞ்சுப் ெமடமயயும் தடுத்து நிறுத்தி அவருடனான மதாடர்மெயும் 
துண்டிக்கிறார்கள். கொரின் இறுதியில் ஆங்கிலப்ெமட மவற்றி மகாள்கிறது. 
சரணமடந்து தப்ெிச்மசல்லப் கெரம் கெச முமனந்த சாந்தா சாகிப் மகது 
மசய்யப்ெட்டு, 1752 இல் தஞ்மசயின் மராட்டியப் ெமடத்தமலவரால் தமல 
துண்டிக்கப்ெட்டுக் மகால்லப்ெடுகிறார். அவரது உடல் திருச்சி நத்தர்ஷா 
ெள்ளிவாசல் ெகுதியில் அடக்கம் மசய்யப்ெடுகிறது. 
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            ஆங்கிகலயர்கள் மீட்டுத் தந்த ஆர்க்காட்டின் நவாொக அன்வாருதீன் 
மகன் மகமது அலிகான் – வாலாொ 1795 வமர ஆள்கிறார். ஆங்கிகலயப்ெமட 
உதவிக்கான மசலமவத் திருப்ெிக் மகாடுக்க கவண்டி, தனக்குப் ொமளயக்காரர்கள் 
மூலம் கப்ெமாகக் மகாடுக்கப்ெடுவதில் ஆறில் ஐந்து ெகுதி வரிமய வசூலித்துக் 
மகாள்ளும் உரிமமமய ஆங்கிகலயருக்கு விட்டுக் மகாடுக்கிறார் ஆர்க்காட்டு 
நவாப் (அமத ஆங்கிகலயருக்குச் மசலுத்த மறுத்த கட்டமொம்மன் கொரின் 
இறுதியில் ஆங்கிகலயரால் தூக்கிலிடப்ெடுகிறார் என்ெது தமிழகம் நன்கு அறிந்த 
வரலாறு). 
 

            ெிரஞ்சு ஆளுநர் டூப்கள வின் மசயல்ொட்டில் நம்ெிக்மகயிழந்த 
ெிரான்ஸ் அவமரத் திரும்ெ அமழத்துக் மகாள்கிறது. ஆங்கிகலயரின் கிழக்கிந்திய 
கம்மெனியின் வணிகம் இராணுவ கட்டமமப்ொல் இந்தியாவில் விரிவமடகிறது. 
உள்நாட்டுக் கலகங்கமளச் சாதகமாக்கிக் மகாண்டு, ஒருசில அரசுகமளத் தவிர்த்து, 

அடுத்து வந்த ஒரு நூறாண்டுக்குள் இந்தியாவின் மெரும்ொன்மமயான இடங்கள் 
ஆங்கிகலயரின் கட்டுப்ொட்டில் வந்துவிடுகிறது. இந்தவமகயில் இங்கிலாந்தின் 
மவற்றிக்கு கமெர் ஸ்ட்ரிங்கர் லாரன்ஸ் திருச்சியில் ெிமரஞ்சுப்ெமடகமள 
முறியடித்த நிகழ்கவ துவக்கம் எனக் கூறலாம். 
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15.   பமாழியியல் தநாக்கில் பபண்பமாழி 
— முலைைர் க.பசும்பபான் 
 

 

            இக்கட்டுமர மெண், ஆண் மமாழி கவறுொடுகமளக் கட்டமமக்க 
முற்ெடுகிறது. 
 

            மெண்களின் கொராட்டம் சமூகத்தின் சலுமககமளப் மெற அல்ல. 
அவர்களுக்கான அடிப்ெமட உரிமமகமளப் மெற என்ற ொர்மவ 
உறுதிப்ெடுத்தப்ெடுகிறது. தாய்மம உணர்கவாடு வாழ்வதற்கும் தாய்மம 
கிரீடத்மதச் சுமப்ெதற்கான கவறுொட்மடயும் மதளிவுெடுத்துகிறது. 
 

            நான் சரி என்று நம்ெிய வரிகமள மவட்டினார்கள். காரணம் 
மெண்ணுக்மகன்று ஒரு மமாழி உண்டு என்ற வாதத்மத ஏற்றுக் மகாள்வதில் 
ெலருக்குச் சிக்கல் இருந்ததுதான். ஆனால் இப்மொழுது அவள் தானாக சிந்திக்க 
ஆரம்ெித்திருக்கிறாள். அவள் சிந்தமனக்குச் மசால் வடிவம் மகாடுக்க ஏற்கனகவ 
புழக்கத்தில் உள்ள மசாற்கமள அப்ெடிகய ெயன்ெடுத்த முடியாது அவள் 
உள்ளுக்குள் உமறந்து மமாழிமயச் மசதுக்கி மசதுக்கி அவளால் தான் மவளிகய 
வடிக்க முடியும். மமாழி என்ெது மவறும் எழுத்துக்களால், மசாற்களால் ஆனது 
மட்டுமில்மல. மமாழிக்கு உணர்வு உண்டு. ொலின கவறுொடுகமளச் சுட்டும் 
மொதுவான வழக்கமான மமாழி மவளிப்ொடுகள் உடலின் ெல்கவறு 
இயக்கங்கமளகய மமயமாகக்  மகாண்டுள்ளன. நமது உடலின் கதாற்றம், ஆண், 

மெண் என்ெமத மவளிக்காட்டும் விதமாக நாம் மசய்ெமவ, மசால்ெமவ நமது 
உடல் சார் அனுெவங்கள் ொலுறவு, விமளயாட்டும், சமயமும் ககாரும் ெிரத்திகயக 
உடல்சார் மசயல்ொடுகள் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய அனுெவங்கள், உடல் மீதான 
கட்டுப்ொடுகள், ஒழுக்கம் ெற்றிய விதிமுமறகள் நியதிகள் ஆகியவற்மற 
மமயமிட்கட ொலினம் சார்ந்த மமாழியானது மசயல்ெடுகிறது,  என்கிறார்கள் 
வ.கீதா மற்றும் கிறிஸ்டி சுெத்ரா. 
 

            மமாழியியலில் கிமள மமாழி ஆய்வுகள் ஆண் மெண் கெச்சில் 
கவறுொடு இருப்ெமத எடுத்துமரத்துள்ளன. இமவ சாதி, சமயம், வயது, ஆண், மெண் 
கொன்றவற்றில் கெச்சு வழக்கில் கவறுொடுகளுள்ளன என்று ஆய்வுகள் 
மதரிவிக்கின்றன.   கடந்த ஐம்ெது ஆண்டுகளாக மானிடவியல் அறிஞர்கள், 

மமாழியியல் அறிஞர்கள், உளவியல் அறிஞர்கள், மற்றும் தத்துவவியல் அறிஞர்கள் 
ஆண், மெண் கெச்சு கவறுொடு குறித்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர். 
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            இலக்கண மற்றும் ஒலிப்புக் கூறுகளில் ஆண், மெண் கெச்சு கவறுொடு 
இருப்ெதாக மராமன்ஸ் மமாழி, யானா மமாழி, குகரல்மவன்ட்ரா மமாழி மற்றும் 
மமால்க்ெிகயான் மமாழிகளில் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன என்று (ெிரான்சில் எக்கா 
1972) கூறுகிறார். மெண் கெச்சில் ஆண்களிடம் கவறுெட்டு சில மமாழிக் 
கூறுகமளப் ெயன்ெடுத்துகின்ற தன்மம அமமரிக்க ஆங்கில மமாழியில் மடராய்ட் 
நீக்கரா கெசும் கெச்சு (Wolform, 1969), நியூ யார்க்  கிமளமமாழி (கலகொ, 1966), 
இங்கிலாந்து கிமளமமாழி (ஃெிசல்சர் 1958), நார்விச் கிமளமமாழி (ெடீ்டர் டிரட்சில்) 
கதசிய மமாழி மற்றும் ககஸ்வவுச்சர் மமாழி (ககப்மவல்) ஆகியவற்றில் 
கவறுொடு இருப்ெதாக மமாழியியல் அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 
 

            கலிகொர்னியா யானா மமாழியில் ஆண் மெண் கெச்சு 
கவறுெடுகின்றது. யானா மமாழியில் இரண்டு வமகயான வடிவங்கள் உண்டு. 
ஒன்று முழு வடிவம் (Full form) மற்மறான்று குமற வடிவம் (Reduced form) முழு 
வடிவம் மமாழிக் கூமற ஆண்களுக்கு ஆண்களிடம் கெசும்மொழுது 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர். குமற வடிவ மமாழிக்கூமற மெண்களுக்குள் கெசுகின்றனர். 
 

            இந்திய ஆசிய மமாழியான மெங்காலியில் ஆண்கள் மமாழிக்கு 
முதலில் வருகின்ற ‘ந’ சரத்திற்குப் ெதிலாக ‘ல’கரத்மத அடிக்கடி 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர். (வார்டு காப் 1986 : 304). 
 

            தமிழகத்தில் மீனவப் மெண்களின் கெச்சு வழக்கில் ஆண்களின் கெச்சு 
வழக்கிலிருந்து ஒலிப்பு முமற கவறுெட்டு இருப்ெமத ராெகுமாரி (1979) 
குறிப்ெிட்டுள்ளார். 
 

            ஆதிதிராவிடர் கெச்சு வழக்கிலும் ஆண், மெண் வழக்கு கவறுொடுகள் 
காணப்ெடுவதாக ஆகராக்கியநாதன் (1986) சுட்டிக்காட்டுகிறார். மெண்களின் கெச்சு 
வழக்கில் ஒருதனியான ஒலியமுத்தமும், வாக்கிய முடிவில் ஏறி இறங்கும் 
ஒலியமுத்தமும் காணப்ெடுகின்றன. 
 

            ‘ச’கர ஒலிமயச் ‘ச்சகரமாக’ ஒலிப்ெது மெண்களின் கெச்சு வழக்கில் 
அதிகமாகக் காணப்ெடுகின்றது. சில குறிப்ெிட்ட வாக்கியங்கமளப் மெண்கள் 
மட்டுகம அதிகம் ெயன்ெடுத்துகின்றனர் என்று ஆகராக்கியநாதன் 
சுட்டிக்காட்டுகிறார். 
 

            மெண்கள் மட்டுகம கெசும்மமாழி – மெண்ணின் மமாழி ஒன்று 
இருந்திருக்கிறது என்ெதற்கு ஆதாரம் கிமடத்துள்ளது. ஏறத்தாழ நானூறு 
ஆண்டுகளுக்கும் கமலாகச் சீனாவில் மெண்கள் தங்கள் அக உணர்வுகமளப் ெிற 
மெண்களுடன், தம் கதாழியருடன் ெகிர்ந்து மகாள்ள அவர்களுக்கக உரிய ஒரு 
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மமாழிமயப் ெயன்ெடுத்தும் மரபு இருந்தது. இம்மமாழி ஆண்களுக்குப் புரியாது. 
சீன நாட்டில் ெியாங் யாங் எனும் இடத்தில் இம்மமாழி உருவாயிற்று. இமத 
நுஷூ(Nushu) எனக் குறிப்ெிடுகின்றனர். 
 

            மெண்களின் மமாழிப் ெயன்ொட்டில் கவறுொடுகள் இருப்ெதாகக் 
குறிப்ெிடுகிறார் ராெின் கலகாப் (1975), மமாழியும் மெண்களுக்கான இடமும் என்ற 
நூலில் மெண்மமாழி ஓர் அழுத்தம் இல்லாதது, உடன்ொட்டுக் ககள்விகமள 
அடிக்கடி ககட்ெது, அதிகமான ஆமடகள், அதிக மரியாமதச் மசாற்கள் 
ஆகியவற்மறப் ெயன்ெடுத்துவது, மமாழிமய எளிமமயாகச் சரளமாகப் ெயன்ெடுத்த 
முடியாமம மற்றும் முற்றுப் மெறாத வாக்கியங்கள் அதிகம் இருப்ெது கொன்ற 
கூறுகமளக் மகாண்டது எனச் சுட்டுகிறார். (எல்.இராமமூர்த்தி, மெண்ணியமும் 
மமாழி நிர்ணயமும் ெ.7). 
 

            கெராசிரியர் மீனாட்சி முருகரத்தனம், ெழமமாழிகமள அதிகம் 
மகயாளுதல், சுற்றி வமளத்துப் கெசுதல், சாமட கெசுதல் கொன்றவற்மறயும் 
மெண்ணின் மமாழிக் கூறுகள் என்கிறார். 
 

            சங்க இலக்கியப் ொடல்களில் மூதின்முல்மல என்னும் துமறமயச் 
சார்ந்த ொடல்கள் ஆண்ொற் புலவர்களும் மெண்ொற் புலவர்களும் ொடியுள்ளனர். 
மமாழியியல் அடிப்ெமடயில் இவற்மற ஆராய்ந்த இராமமூர்த்தி ொல் 
கவறுெட்டால் மமாழிக் கூறுகள் மாறுெடுகின்றன என்றார். ஆ, உ வின் 
முடிவுகளாகச் சில ொல் ொகுொடு காட்டும் கூறுகமளயும் சுட்டுகிறார். 
 

            சங்கப் மெண்ொற் புலவர்களின் மமாழியில் விமனமுற்றுகள் அதிகம் 
இடம் மெற்றுள்ளன. ஆனால் ஆண்ொற் புலவர்களின் மமாழியில் எச்சங்களின் 
ெயன்ொடு அதிகம் இடம் மெற்றுள்ளன. விமன முற்றுகளில், 

            மகடுக, மவல்க 

            களந் மதாழிந்த தன்கன 

            ஆண்டு ெட்டனகவ 

            ெரவும், எய்தும் 

என்னும் வியங்ககாள் விமனமுற்றுகள் மெண்ொற் புலவர்கள் ொடிய ொடல்களில் 
உள்ளன. அகத கொல மெண்ொற் புலவர்கள் மமாழிகளில் தருதல், ஆக்குதல், 

மகாடுத்தல், மெருக்குதல், மூதின் மகளிராதல் கொன்ற மதாழிற்மெயர்களும் அதிகம் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன என்ொர் கரணுகாகதவி (2013 : 155). எச்சங்கள் மொதுவாக 
விமனமயச்சம், மெயமரச்சம் என இரு வமகப்ெடும். எச்சங்களின் ெயன்ொட்டிலும் 
கவறுொடுகள் உள்ளன. மெண் மமாழியில் விமனமயச்சங்கள் அதிகம் 
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ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. ஆண்ொற் புலவர்களால் மெயமரச்சங்ககள அதிகம் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 
 

            மெயரமடப் ெயன்ொட்மடயும் ஒருவித மமாழி ஆளுமமயுடன் 
மவளிப்ொடாகக் கருதலாம் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள். 
 

            புதுச்கசரி மாநில மீனவர்களின் கிமள மமாழிமய கட்டுமரயாளர் 
ஆய்வு கமற்மகாண்டகொது மவட்டியான் என்ற மசால்லாட்சி மெண்கள் 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர். இது தரப்ெடுத்தப்ெட்ட தமிழ்ச் மசால்லாகும். ெமறயன் 
என்கிற மசால்மல ஆண்கள் அதிகமாகப் ெயன்ெடுத்துகின்றனர். மெண்கள் 
இச்மசால்மலக் குமறவாகப் ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 
 

            கமளம் (கமாளம்), கமடு (கமாடு), திண்ணு (துண்ணு), ெிள்மள (புள்கள) 
கொன்றமவ தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கள், அமடப்புக்குறிக்குள் இருக்கும் மசாற்கள் 
தரப்ெடுத்தப்ெடாத மசாற்கள், மீனவப் மெண்கள் ஆண்கமளவிட கமற்குறிப்ெிட்ட 
தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கமள அதிகமாகப் ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 
 

            மதாள்ளாயிரம் (தூளயிரம்), நல்லவரு (மநல்லவரு), சரியில்மல 
(மசரியில்கல), மகாத்தனாரு (மகாலுத்துகாரு), மதாடப்ெம் (மதாடப்ெக்கட்கட), 
மண்மணன்ன (மரஎண்மண), அதிகமாககவ (மிச்சமாகவ) ஆகிய மசாற்கள் 
தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கள், அமடப்புக்குறிக்குள் உள்ள மசாற்கள் தரப்ெடுத்தப்ெடாத 
மசாற்கள். அமடப்புக் குறிக்கு மவளிகய உள்ள மசாற்கமளப் மெண்கமளக் 
காட்டிலும் ஆண்கள் அதிகமாக ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 
 

            தரப்ெடுத்தப்ெட்ட சித்தப்ொ என்ற மசால்மல மெண்கள் அதிகமாகப் 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர். ஆண்கள் நயினா என்ற மசால்மலப் ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 
 

            உண்மம, அர்சி, ரசம், விவசாயம், குடிமச, வரிச்மச, தலகானி, ொணமகாம், 

கட்டுவிரியன், கண்ணாடிவிரியன், மகாம்கெரி மூக்கன், சூரியன், வியாழன், மொதன், 

சாப்டு கொன்ற தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கமள ஆண்கமளக் காட்டிலும் அதிகமாகப் 
மெண்கள் ெயன்ெடுத்துகின்றனர். தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கமளப் மெண்கள் 
கெசுகின்றனர் என்ற கருத்மத மலகொ (1966), டிரட்சில் (1974), மொய்கதான் (1989). 
யுகராவா ; (1989), ஏசுதாசன் (1977) கொன்கறார் ஆதரிக்கின்றார்கள். 
 

            மெண்கள் தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கமள 70.59 விழுக்காடும் ஆண்கள் 
29.41விழுக்காடும் ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 
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            மெண்கள் தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கமள அதிகமாகப் 
ெயன்ெடுத்துவதற்கு சமூகச் சூழலில் மசால்லின் முக்கியத்துவத்மத 
உணர்ந்துள்ளனர்.  மீன் விற்ெதால் மற்ற சாதியினகராடு ெழகும் சூழல் 
உருவாகிறது. அதனால் தரப்ெடுத்தப்ெட்ட மசாற்கமளப் ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 
 

            முடிவாக, ஆண், மெண் கெச்சில் ஒலிப்ெில், இலக்கணத்தில், 

வாக்கியத்தில் கவறுொடு உள்ளமத அறிய முடிகிறது. 
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16.   அறைாழி அந்தணன் 

— கைக. அஜிததாஸ் 
 

 

அறவாழி அந்தணன் தாள்கசர்ந்தார்க் கல்லால் 

ெிறவாழி நீந்தல் அரிது. 
 

 

                          திருக்குறள் என்ற ஒப்ெிலா நூல் மமய்ப்மொருள் காட்டி 
உயிர்களமனத்துக்கும் அரண் மசய்து வழிகாட்டும் ஓர் உயிர்த்துமண நூல். 
துன்ெங்களின்று விடுதமல காண வழிகள் கூறும் உொய நூல்; மனிதமன 
எவர்க்கும் - ஏன்? இமறவர்க்கும் அடிமமயில்மல என்று சிந்திக்க மவத்துத் 
தன்முயற்சி யாளனாக்கும்  உறுதி உமரக்கும் நூல். இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த 
திருக்குறள் கொற்றும் மநறி எது? கொற்றும் கடவுள் யார்? என்ெமத அறிய கடவுள் 
வாழ்த்தில் முதலில் புகுவமதத் தவிர்த்து உட்புகுதல் கவண்டும். ஏமனனில் 
திருக்குறள் வாழ்த்தில் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள வணக்கத்திற்குரிய மெயர்களில் 
திருக்குறள் கொற்றும் மநறிகள் அடங்கியுள்ளன. திருக்குறள் மநறிமய உள்ளவாறு 
அறியாதவர்களுக்கு இப்மெயர்களில் அடங்கியுள்ள மமறமொருள் அறியப்ெடாத 
ஒன்கற!  

 

                          மகால்லாமம, வாய்மம, புலால் உண்ணாமம, 

உயிர்ப்ெலி ஓம்ொமம, கள்ளாமம, கள்ளுண்ணாமம, அவாவறுத்தல்,  மிகுமொருள் 
விரும்ொமம, உழவின் கமன்மம, இருவிமன, தவத்தின் மாட்சி, தீவிமனயஞ்சுதல், 

தவமுமடயார்க்கு உடம்பும் மிமக என்ற திகம்ெரத் துறவு 
முதலானவற்மறமயல்லாம் ெட்டியலிட்டுப் ெரத கண்டத்தின் சமயங்களில் 
ஒவ்மவான்றாக எடுத்துக் மகாண்டு கமற்குறிப்ெிட்ட மகாள்மககமள முன்னுக்குப்  
ெின் முரண் என்ெகத இல்லாமல் முக்காலத்தும்,  எவ்விடத்தும் முழுதுமாகத் தம் 
மநறியின் அடிப்ெமட-அச்சு இமவ என உறுதிெடக்கூறும் தகுதி ெமடத்த சமயம் 
எது என வினவினால் ஒகர ஒரு மநறியினர்-அருகர் மநறியினர் மட்டுகம-
இக்மகாள்மககள் எமது எனக் கூறமுடியும். அஃது அறவாழி அண்ணலாகிய 
ஆதிெகவன் காட்டிய மநறியாகும். 
 

                          திருக்குறளின் சுவடுகள், திருக்குறளார் வழி வந்த 
நூல்களில் - சிலம்ெில், சிந்தாமணியில், சூளாமணியில், நாலடியில், அநமநறிச் 
சாரத்தில், அருங்கலச் மசப்ெில், ஏலாதியில், சிறுெஞ்ச மூலத்தில், வமளயாெதியில், 

கமருமந்தரத்தில், ஸ்ரீபுராணத்தில்,  மகாபுராணத்தில், இரத்தினகரண்ட 
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சிராவகாசாரத்தில்,  சமயசாரத்தில், தத்வார்த்த சூத்திரத்தில் என எல்லாவற்றிலும் 
அருக-மநறி நூல்கள் அமனத்திலும் மிகத் மதளிவாக உள்ளன. சிலவற்றில் 
திருக்குறளின் அதிகாரங்கள் அப்ெடிகய உள்ளன! அருக மநறியினர்க்கு 
இதுவியப்ெல்ல! திருக்குறளின் சுவடுகள்-திருக்குறளின் ெிரதி ெிம்ெங்கள் 
ெின்னமரழுந்த சமண நூல்கள் அமனத்தும். அப்ெடிமயனில் திருக்குறள்? ஆம்! 
ஆதிெகவன், அறவாழி அந்தணன் உமரத்த அறமநறிகளின் ெிரதிெிம்ெகம 
திருக்குறள்! எனகவதான் திருக்குறளின் ஆசிரியர் - தம் மெயர் குந்தர் குந்தர் 
என்றகொதிலும், ஆக்கிகயான் தான் எனத் தன் மெயரிடாது கெரறம் புரிந்தார்! 
என்மன? ஆம்! ஆதிெகவகன; அறவாழி அந்தணகன திருக்குறளின் மூலாசிரியன்! 
கெராசிரியன்! 
 

                          இனி, ‘அறவாழி அந்தணன்’ என்ற மெயரின் மமற 
மொருமளயும், இப்மெயருக்குரிய மெரிகயான் யார்? என்ெமதயும் காண்கொம். 
திருக்குறள் கொற்றும் இமறவனது மெயர்கள் அருகமநறியினர் நன்கு 
அறிந்தமவயாகும். நாள்கதாறும் மசய்யப்ெடும் வழிொட்டில் மகயாளப்ெடும் 
மசாற்ககள இமவ. ெினாலயங்கள் சிலவற்றில் எழுந்தருளியிருக்கும் அருகப் 
மெருமானது மெயர்களில் (ஆதிெகவன், ஆதிெட்டாரகன், ஆதிநாதன் எண்குண 
இமறவன்), தத்தம் குழந்மதகளுக்கு சூட்டி மகிழும் மெயர்களில் திருக்குறள் 
மெயர்களும் (ஆதிநாதன், அறவாழி) உள்ளன. திருக்குறள் இமறவன் மெயர்கள் 
சமணர் நூல்களில் எல்லா மமாழி நூல்களிலும் மிகவும் சரளமாகக் 
மகயாளப்ெடும் மெயர்ககள. 
 

அறவாழி அந்தணன் தாள்கசர்ந்தார்க் கல்லால் 

ெிறவாழி நீந்தல் அரிது. 
 

                          என்ெது அருகப் மெருமாமன நன்றியின் மொருட்டுத் 
கதவர் மெருமான் கொற்றி வணங்கும் ொடலாகும்.  

 

                          அறவாழி என்ெது யாது? அறவாழி என்ெதற்கு 
அறக்கடல் என்றும் அருட்சக்கரம், தரும சக்கரம் என்றும் இருமொருள்கள் 
தரப்ெடுகின்றன. திருக்குறளாசிரியர், இங்குக் குறிப்ெிட்டுள்ளது அருட்சக்கரத்மதகய 
என்ெது கீழ்க்கண்ட ெலகாரணங்களால் மதளிவாகிறது. இச்சான்றுகமள அறிந்து 
மகாள்ள ஊககமா, ஆழ்ந்த சிந்தமனகயா, ெிறர்கூறுவதில் நம்ெிக்மககயா 
கதமவயில்மல. கநரடியாக, தம் கண்களால் ொர்த்து உண்மமமய அறிந்து 
மகாள்ளலாம்! என்னதாம் அச்சான்றுகள்? இந்த அறவாழி என்ெது எல்லா 
ெிளாலயங்களிலும் (அருகப்மெருமான் ஆலயங்களில்) உகலாக ெிம்ெமாக 
சமமக்கப்ெட்டு வழிொடு மசய்யப்ெட்டு வருகிறது. இதமனத் தரும சக்கரம் என்ெர். 
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இது ெிநதருமமத்தின், அருக மநறியின் ெிரதி ெிம்ெமாகக் கருதப்ெடுகிறது. 
ஒவ்மவாரு ெினாலயத்திலும் நவகதவமத (அ) உயரிய ஒன்ெது என்ற 
வழிொடியற்றப்ெடும் ெடிமங்கள் உள்ளன. இந்த உயரிய ஒன்ெதாவன:   அருகர், 

சித்தர், ஆச்சாரியர், உொத்தியாயர், சர்வ சாதுக்கள் ஆகிய ெஞ்ச ெரகமஷ்டிகள், 

ெிநதருமம் (தருமசக்கரம்) ெிந ஆகமம், ெிநர் ெடிமம், ெினாலயம் என்ெனவாகும். 
இவற்றில் ெிநதருமம் என்ெது தரும சக்கரமாககவ உருவகப்ெடுத்தப் ெட்டுள்ளமத 
கநரடியாக, கண்களாற் கண்டு அறிந்து மகாள்ளலாம். வழிெட ஓதும் 
மந்திரங்கமளக் ககட்டு உண்மமமயத் மதளியலாம். எனகவ அறவாழி என்ெது 
தருமசக்கரம். அருகர் மநறியின் ெிரதி ெிம்ெம் என்ெகத உண்மம. இதுமட்டுமன்றி, 
தரும சக்கரம் என்ெது தனிப்ெடிமமாககவ உருவாக்கப்ெட்டுச் சிறப்புச் 
மசய்யப்ெடுவமதயும் இன்றும் ெினாலயங்களில் காணலாம்.  

 

                          ெினாலயங்களில் உள்ள மகாடித்தூண் (துவெஸ்தம்ெம்) 
அடிப்ொகத்தில் மொறிக்கப்ெடும் திருஉருவங்களில் அறவாழியும் ஒன்றாகும். 
ெினாலயங்களில் உள்ள அருகர் ெடிமமகளின் வலப்புறத்தில், அப்மெருமான் 
ெக்கத்தில் அறவாழி நிறுவப்ெட்டுள்ளமதக் கண்கூடாகக காணலாம். அருகப் 
மெருமான் திருவுருவம் உள்ள ெடீத்தில் அறவாழி மொறிக்கப்ெட்டுள்ளமதயும் 
காணலாம். 
 

வழிெடும் ஓவியத்தில் அறவாழி: 
                          தீர்த்தங்கரர் ஆகக் கூடிய விமன மெற்ற மாமெரும் 
துறவி, வாலறிவு மெற்றவுடன் அருகப் மெருமான் எனப் கொற்றப்ெடுகிறார். 
அப்கொது அவர் அறமுமரத்திட சமவசரணம் என்னும் ஒப்ெரிய திருநிமலயம் 
ஏற்ெடுத்தப்ெடுகிறது. ஆங்கக அந்தத் திருநிமலயத்தின் மமயத்தில் அமமந்துள்ள 
மூன்று கமமடகளில் உச்சி கமமடயில் தாமமர மலர் மீது நான்கு விறற்கமட 
விட்டு கமகல அருகப் மெருமான் எழுந்தருளி அறவுமரெகர்வார். இத்தகு சிறப்பு 
வாய்ந்த மூன்று கமமடகளில் - அடியில் உள்ள முதல் கமமடயின் நான்கு 
புறங்களிலும், தர்ம சக்கரங்கள் ெக்கத்திற்கு ஒன்றாக இருக்கும். இதமனத் 
கதவர்கள் தாங்கி நிற்ெர் (மஹாபுராணம், ஸ்ரீபுராணம், கிரியாகலாெம், 

கமருமந்தரபுராணம்). இந்தச் சமவசரண அமமப்பு மெனர்களின் இல்லங்களிலும்,  

ெினாலயங்களிலும், திருமமல கொன்ற மமலயில் உள்ள குமக ஓவியங்களிலும் 
காணலாம். சமவசரணம் வழிொடு மசய்யப்ெடுவமத, வணங்கப்ெடுவமதத் 
திருக்குறள் ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் தம் கண்களால் கண்டு மகிழலாம். கமலும், 

அருகப்மெருமானாகிய அறவாழி அந்தணன், ஆதிெகவன் அறஉமர ெகர ெல 
இடங்களுக்கும் எழுந்தருளும்கொது அவர்முன் அறவாழி மசல்லும்  என்ெமதச் 
சமண சமய சமஸ்க்ருத, தமிழ் நூல்கள் விவரிக்கின்றன.  
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                          இவ்வாறு அறவாழி என்ெது தருமசக்கரமாக, 

அருட்சக்கரமாக, அருகப் மெருமானுமடய மங்கலச் சின்னங்களில் ஒன்றாக, 

மொருள் மகாள்ள அழுத்தந்திருத்தமாக ஆதாரங்கள் ெல உள்ளன. ஊகத்துக்கு 
இடமின்றி, கநரடியாகக் கண்டு அறிந்து மகாள்ளக் கூடிய ஆதாரங்கள் இமவ. 
எனகவ அறவாழி என்ெது அருட்கடல் அறக்கடல் என்று உமரப்ெது. இங்கு, 

திருக்குறளில் மொருத்தமாக இல்மல. ‘மகௌ’ என்றெதத்திற்கு நீர், வாக்கு, பூமி, ெசு, 

திக்கு, மயிர், வஜ்ரம், ஆகாசம், அம்பு, கிரணம் ஆகிய ெல மொருள்கள் இருப்ெினும் 
வழக்கத்தில், ெழக்கத்தில் இருப்ெமதக் மகாண்டு ‘ெசு’ என்று மொருள் 
மகாள்வதுதாகன சிறப்பு; உயிரின் குணங்கள் ெலவாயினும் அதமனக் 
குறிப்ெிடும்கொது ‘அறிவுள்ளது’ என்று கூறுவது தாகன சாலப் மொருந்தும். எனகவ 
திருக்குறளில் ஆளப்ெட்டுள்ள அறவாழி என்ற மசால் தருமசக்கரத்மதகய 
குறிக்கும் என்ெதில் ஊகத்திற்கு சிறிதும் இடமில்மல.  திருக்குறளாசிரியர் 
அருகமநறியாளர். அவர் முன்கனார் அருகப் மெருமாமன எவ்வாறு கண்டனகரா, 

சிறப்ெித்தனகரா, வியந்து வாழ்த்தினகரா அவ்வாகற இவரும் தன் ஒப்ெற்ற 
ஞானத்தினால் அருகப் மெருமாமன காண்கிறார்-சிறப்ெிக்கிறார் -வாழ்த்துகிறார்.  
திருக்குறளாசிரியர் ெின் வந்த அருகமநறியினரும் இவர் கொன்கற இன்றும் 
ஆதிெகவமன அறவாழி அண்ணலாககவ காண்கின்றனர். சிறப்ெிக்கின்றனர், விதந்து 
கொற்றுகின்றனர். ெரிகமலழகரும், ெிற சான்கறார்களும் அறவாழி என்ெதற்கு 
கவறு மொருள் உமரக்கிறார்கமளனில் அது ‘அறிெவருமடய அெிப்ராய’மாகும். 
 

                          திருமால் கரத்தில் ஆழி உள்ளகத! அது 
அறவாழியாகாகதா? என்று கருதுவது இயற்மககய ! திருக்குறள் கூறும் மநறி 
‘தவத்கதார்க்கு உடம்பும் மிமக’ என்ற முழுத்துறவு மநறி! இப்ெடியிருக்க, ெமகயாக 
எண்ணும் சில உயிர்கமள வமத மசய்யகவ திருமால் மகயிகலந்தப்ெட்ட 
ஆழிமயத் திருக்குறளார் குறிப்ெிடுவது எங்ஙனம்? எனகவ திருக்குறளாசிரியர் 
குறிப்ெிடும் ஆழி ஆதிெகவனுமடய -அருகப் மெருமானுமடய அறவாழிகய.  

 

                          அடுத்து, அந்தணன் என்ற மசால் மிகச்சிறந்த உயரிய 
மநறிகமளக் மகக்மகாண்மடாழுகும் மெரிகயாமனக் குறிக்கும். அந்தணன் 
என்கொன் அறகவான்; மசந்தண்மம பூண்மடாழுகுெவன்; இங்குத் திருக்குறளிள் 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள அந்தணன், மெரிகயார்க்கும் மெரிகயான்; அறிவினாலறியாத 
அறிவன்; அறகவந்தன்; ஏமனனில் இவன் அறவாழிமய உமடகயான் ஆதலால்; 

அறவாழி உமடய சிறப்பு அருகப் மெருமான் ஒருவர்க்கக உண்டு. வாலறிவு மெற்ற 
அந்தணர் ஒருவர்க்கக அறவாழி சிறப்பு உண்டு. ‘ஆதிக்காலத்து அந்தணன்’ என 
ஆதிெகவமனத் திருத்தக்ககதவர் கொற்றி மகிழ்வமத சிந்தாமணியில் காணலாம். 
அடுத்து ெிறவாழி என்ெது ெிறவிக்கடல் என்றும் மொருள் மற்றும் இன்ெக்கடல் 
என்றும் விளக்கப்ெடுகின்றது. ெிறவிக்கடல் என்று மொருள் மகாண்டாலும், 
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ெிறவிமய ஏற்ெடுத்தக் கூடிய மொருளும், உலகவியல் இன்ெமும் என்றும் மொருள் 
மகாண்டாலும் இக்குறளுக்கு ஒப்ெ அமமகிறது. எனினும் கடவுள் வாழ்த்துப் 
ொக்களில் இறுதிப் ொவாகிய ெிறவிக்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இமறவனடி கசராதார் 
என்ெதில் ெிறவிக்கடல் என்ற ஆளுமக இருப்ெதால், அறவாழி அந்தணன் என்ற 
குறளில் இகத கருத்மத முன்கூறி ெின்னரும் குறிப்ெிடுவாகரா ஒப்ெற்ற 
ஞானியாகிய குந்தகுந்தப் மெருமான் என்று வினா எழுப்ொமல் இருக்க 
முடியவில்மல. இரண்டு இடங்களில் ஒருமொருமள விளக்கினார் என்ெமதவிட, 

ஒவ்மவாரு குறளிலும் மவவ்கவறு அறமநறிகமளக் குறிப்ெிட்டுள்ளார் என்ெது 
சிறப்ொன சிந்தமனயன்கறா? நல்விமனமயகய ஒரு கட்டத்தில் விலக்கும்கொது 
மொருள், இன்ெம் இவற்மற விட்மடாழிக்க கவண்டுமன்கறா? மொருள் மற்றும் 
இன்ெக் கடலினின்றும் தப்ெி மவளிகயறிட அற கவந்தன்தாள் துமணயாம். 
அதன்ெின் எய்துவது வடீன்கறா? 

 

அறவாழியும் அருகனும், ெிறகடவுளர்களும்: ஓர் ஒப்ொய்வு   

                          தமிழில் இலக்கணம், இலக்கியம் கொன்கற 
முக்கியமான அங்கமாக இடம்மெறுவன நிகண்டுகளாகும். அறவாழி அண்ணல் 
என்ெது அருகன் திருநாமங்களில் ஒன்மறன நிகண்டுகளில் குறிக்கப்ெட்டுள்ளமதக் 
காணலாம். கண்டெின் கவமறந்தக் கடவுளர்க்கு ஆழி உள்ளமதன்ெமதயும், அது 
அறவாழியா மறவாழியா என்ெமதயும் திருக்குறள் மநறிநின்று காண்கொம். 
மசாற்களின் மொருள்கமள அறிய மதளிவுமெறத் துமணயாய் நிற்ெமவ, 

நிகண்டுகள் ஆகும். 
 

நிகண்டுகளில் ‘அறவாழி’ என்ற மெயர் யாருக்கு?      

                          திவாகரத்தில் 43 மெயர்கள் அருகனுக்குக் குறிப்ெிடப் 
ெட்டுள்ளன. குறட்மெயர்கள் ெலவும் உள்ளன. அவற்றில் அறவாழி அந்தணன் 
என்ற மெயரும் உண்டு. 
அருகன் மெயராக 

                          அறவாழி அந்தணன் (திவாகரம்) 
                          அருளாழிகவந்தன் (திவாகரம்) 
                          அறவாழி கவந்தன் (ெிங்கலம், சூடாமணி நிகண்டு) 
                          அறவாழி அண்ணல் (கயாதரம்) 
                          அறத்தினாழியன் (தமிழ் உரிச்மசால் ெனுவல்) 
                          ெமடயிலி (தமிழ் உரிச்மசால் ெனுவல்) 
                          மகால்லாகவதன் (சூடாமணி நிகண்டு) 
                          சாது (சூடாமணி நிகண்டு) 
                          தருமராசன் (சூடாமணி நிகண்டு) 
                          அருட்மகாமடயாளன் (தமிழ் உரிச்மசால் ெனுவல்) 
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                          அறத்தின் மன்னன் (தமிழ் உரிச்மசால் ெனுவல்) 
                          ஆழியன் (தமிழ் உரிச்மசால் ெனுவல்) 
                          மகால்லா மமறகயான் (தமிழ் உரிச்மசால் ெனுவல்) 
                          மொமறயன் (தமிழ் உரிச்மசால் ெனுவல்) 
 

                          இதுவமர அருகனுக்கு அறவாழியந்தணன் என்ற 
மெயர் எந்மதந்த நிகண்டுகளில் கூறப்ெட்டுள்ளன என்று ொர்த்கதாம். 
 

                          ெிறமநறிக் கடவுளர்க்கு இந்தப் மெயர் எந்மதந்த 
நிகண்டுகளில் உள்ளமதன்ெமதக் காண்கொம். 
 

சிவமெருமானுக்கு மொருந்துமா?                           

                          சிவமெருமான் குறித்து அறவாழி அந்தணன் என்ற 
மெயர் திவாகரத்தில் - ஒன்றுகமயில்மல. 
 

                          ஆனால் அரவாெரணன், அழலாடி, அழகலந்தி, 
ஆமனயுரித்கதான், ஈமத்தாடி, கொலமூர்த்தி, கமறமிடற்று அண்ணல், சமடகயான், 

சுடமலயாடி, நாரிொகன், நீறணிகடவுள், ெரசுொணி, ெிமறசூடி, ெினாகெொணி, 
புலித்கதாலுமடகயான், கெகயாடாடி, மழுவாளி என்ற நாமங்கள் வழங்கியமதக் 
குறிப்ெிடுகின்றன. சிவனார் மநறியின் தத்துவத்மத உணர்த்தும் மெயர்களாக 
இமவ இருக்கும் நிமலயில், குறள் மநறிக்கு குறள் அதிகாரங்கள் ெலவற்றிற்கு 
மாறானமவ இப்மெயர்கள் என்ெதும் மவள்ளிமடமமல. இதுகொன்கற ெிற 
நிகண்டுகளிலும் ெிமறசூடிய மெருமானுக்குப் மெயர்கள் அமமந்துள்ளன. 
 

திருமாலுக்குப் மொருந்துமா? 

                          சக்ராயுதன், ஆழிப்ெமட உமடயவன் என திருமால், 

திவாகர நிகண்டில் குறிக்கப்ெடுவதால் அறவாழி அந்தணன் என்ற மெயமர இது 
குறிப்ெிடாகதா என எண்ணுவது இயல்கெ. திருமால் தன் மகயில் தரித்திருப்ெது 
அறவாழியன்று, அறத்மத நிமலநாட்ட ெிறமரக் மகால்வதற்குத் தரித்த மறவாழி 
என்கற திருமாலின் திருத்மதாண்டர்கள் கூறியுள்ளனர் என்ெமத அறிஞர் மயிமல 
சீனி, கவங்கடசாமி அவர்கள் தமது அறவாழி அந்தணன் என்ற கட்டுமரயில் 
மதளிவுெட விளக்கியுள்ளார். 
 

                          “அடலாழி ஏந்தி அசுரர் வன்குலம் கவர் மருங்கறுத்தாய்” என்றும், 

“அமர்மகாள் ஆழி” என்றும், “கனலாழிப் ெமடயுமடயவன்” என்றும், “மகாமல ஆழி” 

என்றும், “கூர் ஆழி” என்றுத் “கனலாழிப் ெமடயுமடயவன்” என்றும் “கெராழி 
மகாண்ட ெிரான்” என்றும் “ஊன்திகழ் கநமி” என்றும், “ஈர்க்கின்ற சக்கரத்மதம்மான்” 

என்றும் திருமாலின் ஆழி (சக்கரம்) ெமட என்கற வர்ணிக்கப்ெடுகிறது” என்ெமத 
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மயிமல. சீனி. கவங்கடசாமி அவர்கள் மதளிவாக எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்கள். 
எனகவ அறவாழி யந்தணன் என்ற மெயர் சிவமெருமானுக்குப் மொருந்தாமம 
கொன்கற திருமாலுக்கும் மொருந்தாமம மதளிவாகிறதன்கறா?  

 

புத்த ெிரானுக்குப் மொருந்துமா? 

                          புத்த ெிரானுக்கு நிகண்டுகளில் அறவாழியன் என்ற 
மெயகரதுமில்மல மயனினும் மணிகமகமலக் காப்ெியத்தில் 
அறக்கதிராழியுருட்டுகவான் என்ற திருநாமம் சூட்டப்ெட்டுள்ளது. புத்த கதவன் 
எனும் கொகத அருள் வடிவம் கதான்றுவது குறித்து அருள் மநறி சுரக்கும் 
மசல்வன், அருளிடுகவான், அருளின் ெடிவன், அறத்தின் கவந்தன், தருமன், 

தருமராசன் என நிகண்டுகள் கொற்றுகின்றன. ஆனால் புலால் மறுத்தமல 
மகால்லாமமமய, விமனக் மகாள்மகமயப் கொற்றாமமயால், குறள் மநறியும், 

குறளின் இமறவனது மெயர்களும் இப்மெருமானுக்குப் மொருந்தாமம 
மவள்ளிமடமமல. 
 

                          எனகவ, ெமழய நிகண்டுகளில் குறள் வாழ்த்தும் 
இமறவனது மெயர்கள் அருககதவனுக்குக் குறிக்கப்ெட்டிருப்ெமதயும், இகத 
நிகண்டுகளில் குறள் கூறும் இமறவனது மெயர்கள் ெிறகடவுளர்க்குக் 
குறிப்ெிடப்ெடாமமயும், அதுமட்டுமன்றிக் குறளின் மநறிக்கு மாறான மொருள் 
உமடய திருப்மெயர்கள் அருகனல்லா ெிற கடவுளர்க்கு அக்காலத்திகலகய 
வழங்கி வந்துள்ளமமயும் திருக்குறள் அருகமநறி நூல் என்ெதற்கு அழுத்தமான 
சான்றாகும். 
 

                          திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்து அருகக் கடவுமளச் 
சார்ந்த மதன்ெமதயும் மற்ற அதிகாரங்களில் உள்ளமவ அருகமநறிகள் 
என்ெமதயும் விளக்கும் மொருட்கட இதர சமயங்கமள ஒப்ெிட கவண்டியதாயிற்று. 
இது மதளிவு மகாள்ளகவ யன்றிப் ெிற சமயங்கமளகயா, ெிற கடவுளர் கமளகயா 
குமற கூற அல்ல என்ெமத உளத்தூய்மமகயாடு கூறுவதில் 
மனநிமறகவற்ெடுவது உண்மம. 
 

                          இப்கொது, அறவாழி அந்தணன், அறம் அருளியவன் 
என்ெமவ சமண சமய தமிழ், சமஸ்கிருத, ெிராக்ருத இலக்கியங்களில், தத்துவ 
நூல்களில், சரளமாகக் மகயாளப்ெட்டுள்ளமத காணலாம். 
 

சீவக சிந்தாமணியில்; 

                          ஆதிக்காலத்து அந்தணன் (சீவக. 366) 
                          மகாமலயிலாழி வலனுயர்த்த குளிர் 
முக்குமடயினிழகலாய்நீ   (சீவக. 1244) 
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                          மறுவற வுணர்ந்தமன மலம் அறு திகிரிமய (சீவக. 
2563) 
                          அறவாழி யண்ணல் இவமனன்ெர் (சீவக.1611) 
                          அருமமற தாங்கியி அந்தணர் தாமதமய (சீவக.2561) 
                          தண்மதிகொல் கநமி அரண் உலகிற்கு ஆய அறிவரன் 
நீகய  (சீவக. 1246) 
                          திருவறம் வளர்க (சீவக. இறுதி வாழ்த்து 

                          ஆதிகவதம் ெயந்கதாய்நீ (சீவக. 1242) 
                          உலகமிருள் மகடவிழிக்கும் ஒண்மணி அறவாழி  

                          அலமகயிலாக் குணக்கடமல (சீவக. முக்தி 425) 
 

சூளாமணியில்;  

                          ஆதிநாள் அறக்கதிர் ஆழி தாங்கிய கசாதியான்                          
(சூளா.மந்திர 147) 
                          அழல் அணங்கு தாமமர ஓர் அருளாழி உமடயககான் 
(சூளா-1039) 
                          ஆழி அறவரகச (சூளா-1913) 
                          ஆர் அழல் அம்கசாதி வாய்சூழ்ந்த அருள் ஆழியாமன  
(சூளா-1907) 
                          ஓர் அருள் ஆழிமய (சூளா-216) 
                          அறவாழி (சூளா-156-158) 
                          அருமமறமய விரித்தாமய (சூளா-184) 
                          விளியாத மமய்ப் மொருமள நீவிரித்தாள் (சூளா-1906) 
                          ஊழி மூன்றாவது ஓய்ந்து இறுதி மன்னுயிர் 

                          சூழ்துயர் ெலமகடச் கசாதி மூர்த்தியாய் 

                          ஏழ்உயர் உலகுடன்ெரவ ஈண்டு அருள்  

                          ஆழியாங் கிழமமமயம் அடிகள் கதான்றினார்  
(சூளா394) 
                          ஆதி ெகவன் குறித்த அற்புத வர்ணமன). இதன் 
வரலாறு அருகமநறியாளகர அறிகுவர். 
                          அருள்புரி அழலஞ்கசாதி ஆழியான் (சூளா.துறவு. (27)) 
                          அருளாழிமுன் மசல்லப் ெின் மசல்வமதன்கனா 

                          வடிப்ெடாதாய் நின்ற வகன் ஞால முண்கடா (சூளா-
துறவு-68) 
                          தாமமரயி னங்கணடி மவத்தருளு மாதியா யாழி 
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                          யறவரகச மயன்று நின் னடிெணிவ தல்லால் (சூளா. 
துறவு 73) 
                          ெமகநாறும் அயிற் ெமடகள் ெயிலாத திருமூர்த்தி 
(சூளா.183) 
 

கமருமந்தர புராணத்தில்;  

                          அறகவந்தகன (கம.பு.634) 
                          அறிவன் நீகய (கம.பு.999) 
                          மறமிலிவிலாழியுமட மன்னவன் (கம.பு.1042) 
                          சம்ெவன் முன்பு நின்ற தருமச் சக்கரத்தினும்ெர் 
(கம.பு.1189) 
                          மெருமமமயாடு மங்கலங்களறவாழி (கம.பு.1195) 
 

அப்ொண்மட நாதர் உலாவில்;  

                          சினதர்மசக்கரத்தன் (10) 
                          அருட்கடலுமாயிகனான் (19) 
                          அருளாழியான் (24) 
                          அறவாழியான் (24) 
                          தருமக்கடலான் (58) 
                          நன்மமயறவாழி நடக்க (444) 
                          அறவாழி கவந்தன் (635) 
                          அறவாழி கசர்த்தீசன் (943) 
                          அறவாழி முத்தன் (993) 
                          ெமடவாளும் இலான் 

 

திருகமற்றிமச அந்தாதியில்; 

                          திருவருளாழி நடாத்தும் குடதிமசச் மசங்கனி (347) 
 

திருநறுங்மகாண்மட மமலப்ெதிகம்;  

                          இடர்திமச நீங்கநின்றார்க்கு அறமாயுதம் (151) 
                          ெமடகமளான்றின்றி இருவிமனமயனும் ெண்மட  
முதுெமகபுறங் கண்டவன்  

 

திருக்கலம்ெகத்தில்; 

                          சயங்மகாள் ஆழியங்கடவுகள (திருக்கல.35) 
                          கெரறங்க கணமி மகாண்டு மவன்ற கசாதி 
மயங்களாதிகய  (திருக்கல.24) 
                          உலககமழும் வந்திமறஞ்ச அருளாழி வலங்மகாண்டு 
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                                                    ஏத்துஞ் சிகர மணிநீல 
வண்ண (திருக்கல.31) 
 

திருநூற்றந்தாதியில்;  

                          அருகளாமடழும் அறவாழி அப்ொ (திருநூற்.5) 
                          அற ஆழிமகாண்கட மவன்ற அந்தணகன (திருநூற்.27) 
                          அருட்சக்கரம் ஏந்திய சங்கரன் (திருநூற்.67) 
 

திருநறுங்மகாண்மடத் கதாத்திரமாமல-மந்திரப்ெத்து;  

                          தரும சக்கரா (53) 
                          தரும சாரணன் (60) 
                          மறுவிலா அறவாழி அந்தணகன (68) 
 

நீலககசியில்; 

                          உயிர்கட்கு இடர்தீர்த்து உயிர் இன்ெம் ஆக்கும் 
மசால்லான் தருமச்சுடரான் 

                          அங்கம் ெயந்தான் அமறந்தசுதக்கடல் (நீல.660) 
                          தீதுஇல் நன்மனறி ெயந்து (நீல.155) 
                          அங்க பூவமது அமறந்தாய் அறிவர்தம் அறிவர்க்கும் 
அறிவா  (நீல. 157)                                                      

                          அன்னான் ெயந்த அறஆர் அமிர்து (நீல. 2) 
                          அறங்கூர்மாரி மொழிந்கதாய் (நீல.139) 
 

திருமவம்ொமவயில்; 

                          ெள்ளியுணர்ந்திமலகயா ொவாய் நீ முன்வந்மதன் 

                          வள்ள லறவாழி நாதன் மலரடிமய 

 

உமரகமற்ககாள்; 

                          அருள்மநறி நடத்திய ஆதி தன்  

                          திருவடிெரவுதும் சித்தி மெறற் மொருட்கட (உ.கம.44) 
                          ஈர்அறம் ெயந்த ஓர் அருள் ஆழிமய (உ.கம.11) 
                          அறவாழியினான் (உ.கம.20) 
                          அறவாழியகன (உ.கம.29) 
                          ெமட ஒன்றிலான் (உ.கம.31) 
                          அறப்புமணகய புமணயாக மறுகமரகொய்க் கமரஏறி 
                          இறப்பு இலநின் அருள் புரிந்தாங்கு எமக்கு எல்லாம் 
அருளிமனயாய் 
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                          மறவாழி ஒளிமழுங்க மமனயவர்க்கும் 
முமனயவர்க்கும் 

                          அறவாழி வலன்உயரி அருள் மநறிகய அருளிகயாய்  
(உ.கம. 138) 
 

அறவாழியின் அமமப்பு; 

                          கனல்வயிரம் குறடு ஆகக் கனல்மெம்மொன் சூட்டுஆக 

                          இனமணி ஆரமா இயன்று இருள் இரிந்து ஓட 

                          அந்தரத்து உருளும் நின்அலர்கதிர் அறவாழி 
                          இந்திரனும் ெணிந்து ஏத்த, இருவிசும்ெில் திகழ்ந்தன்கற 
(உ.கம. 39) 
                          அல்லல் நீக்கற்கு அறப்புமண ஆயிமன (உ.கம. 37) 
                          அருளிமன நீ (உ.கம. 37) 
                          நமனஇல்காட்சி நல்லறத்தமலவ (உ.கம.41) 
                          அறமும் நீ (உ.கம.37) 
                          அறவன்நீ (உ.கம.40) 
 

சிலப்ெதிகாரத்தில்; 

                          அருண்முனி 
                          அருளறம் பூண்கடான் 

                          தரும முதல்வன் 

                          தருமன் 

 

யகசாதர காவியத்தில்; 

                          திருமமாழி அருளும் தீர்த்தகரர்ககள துயர்கள் தீர்ப்ெர்  
(ய.கசா.53) 
 

                          தர்மசக்ரம் குறித்து கிரியாகலாெம்-நந்தீஸ்வரெக்தியில் 
(சமஸ்கிருதத்தில் ஆசார்யர் பூஜ்யொதர் அருளியது) 
                          ஸ்புரதர ஸஹஸ்ரருசிரம் விமலமஹா 

                                                    ரத்ந கிரண நிகர ெரீதம் 

                          ப்ரஹஸித ஸஹஸ்ர கிரணத்யுதி மண்டல 

                                                    மக்ரகாமி தர்மஸுசக்ரம் 
(கிரியாகலாெம் -192- நந்தீஸ்வர ெக்தி)  

 

                          கொதி மயமானதும், ஆயிரம் ஆரக்கால்கமள 
உமடயதும், மகனாகரமானதும், நிர்மலமானதுமான மிகச்சிறந்த மணிகளாலாம் 
வட்மடகளால் சூழ்ந்துள்ளதும். சூரியன் ஒளிமய மிஞ்சத்தக்க காந்திகயாடு 
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விளங்குவதும், (சமவ சரணத்தின்)  நாற்புரமும் உள்ளனவுமாகிய சிறந்த 
தர்மசக்கரம் ெகவான் முன் மதாடர்ந்து மசல்லும். 
 

இதுகவ கமருமந்திரத்தில்; 

                          சக்கரன் சாெம் கொலத் தனுவில்மல யுமிழச் மசன்னி 
                          மிக்கமா மணிமச யாரம் விளங்குமா யிரத்த தாகித் 

                          திக்குலாம் மொழுது காத நான்கதாய்ச் மசறிந்திருந்தால் 

                          விற்கண்மூன்றாய அறப்கெராழி  தான் விளங்கு 
நின்கற  (கம.பு.1171)      

 

                          சமவசரணத்தில் மூன்று வில், உயரமுமடய அறவாழி 
அருகப்மெருமான் ஆங்காங்கக எழுந்தருளும் கொது அவருக்கு முன்கன 
நான்குகாதம் என்னும் மதாமலவில் மசல்லும். 
 

அறவாழி அருளட்டும்  

(கிரியாகலாெம்-சாந்தி ெக்தி-9)   

                          கஷமம் சர்வப்ராொநாம் ப்ரெவது 

                               ........................................... 
                          மெகநந்த்ரம் தர்மசக்ரம் ப்ரெவது ஸததம் 

                                                    ஸர்வ மஸளக்ய ப்ரதாயி- 
                          .................இவ்வுலக உயிர்களமனத்திற்கும் 

இன்ெத்மதத் தருகின்ற ெிகநந்திரர்களின் அறவாழி எப்கொதும் நிமலப்ெ தாகுக. 
 

                          தர்மசக்கரம். அருகத்ெரகமஷ்டிக்கு வாலறிவு 
கதான்றிய உடன் ஏற்ெட்ட 24 அதிசயங்களுள் ஒன்றாகும். சமவசரணத்தின் 
நாற்றிமசகளிலும், பூதங்களால் தரிக்கப்ெட்ட ரத்ன மயமான தர்மசக்ரம் நான்கும் 
திமசக்கு ஒன்றாக விளங்கும்.  

 -கிரியாகலாெம்.   

 

மஹாபுராணத்தில் 

                          ஸ்ரீமகத ஸகலக்ஞான சாம்ராஜ்ய ெதமீயுமஷ! 
                          தர்மசக்ரப்ரகத ெத்திரகத நம: சம்சார ெமீமஷ!!  

 -மகாபுராணம்-கடவுள் வணக்கம்.  

 

                          சகல ஐஸ்வர்யத்கதாடும் கூடி ககவல ஞானப் 
கெரரசிமனப் மெற்றவரும், ெிறவித்துன்ெத்திமன விலக்குெவரும் தர்மசக்ரத்மத 
உமடயவரும் ஆகிய அருக ெகவாமன நான் வணங்குகிகறன். 
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அமரசிம்மம் அருகன் நாமமாமல 

                          அமரசிம்மம் அருகன்கெர்வழி ஸ்கலாகத்தில் 
தர்மசக்ரம், அருள்சக்ரம், அசாதாரணசக்ரம், சித்த சக்ரம், சார்வசக்கரம் 
கூறப்ெட்டுள்ளன. 
 

மஹாபுராணத்தில்  

(மாமுனிவர் ெினகசனாசாரியாரால் அருளப்ெட்டது)  

                          சமஸ்க்ருத மமாழியில் இயற்றப்ெட்ட 
மஹாபுராணத்தில் அருகப்மெருமாமனப் கொற்றும் 1008 திருநாமங்கள் உள்ளன. 
இதில் 64 ஆவது திருநாமம் தர்மசக்ரிகன, 840 ஆவது தர்மசக்ராயுதகன! 1008 ஆவது 
திருநாமம் தர்மசாம்ராஜ்ய நாயகன் என்ெனவாகும். 
 

                          அறவாழி அந்தணன் அருகமனக் குறித்தது என்ெதற்கு 
எத்தமனகயா சான்றுகள் உள்ளன. இந்நூல் அறவாழி அந்தணன் என்ற மெயருடன் 
திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்து இமறவன் மெயர்கள் அமனத்மதயும் ஆய்வதற்கு 
உருவாக்கப்ெடும் நூல் என்ெதால் விரிவஞ்சி நிமறவு மசய்யப்ெடுகிறது. 
 

                          “மதருளாமமயால் வினவற்ொல மதான்றுண்டு 

                                                    திருவடிகள் மசம்மொனார் 
அரவிந்தம் ஏந்த 

                          இருளாழி ஏழுலகும் சூமமாழியின் மூழ்க 

                                                    இமமயாத மரங்கண்ணின் 
இமமகயார் வந்கதத்த 

                          உருளாழியானும் ஒளிமணி முடிகமற் மகமவத்(து) 
                                                    ஒருொலில்வர, உலகம் 
நின்றுமழெதாக 

                          அருளாழி முன்மசல்லப் ெின்மசல்வமகன்கனா? 

                                                    அடிப்ெடாதாய் நின்ற அகன் 
ஞாலம் உண்கடா?  

 - சூளாமணி                                                         

 

              அறவாழி அந்தணன்தாள் கொற்றி! கொற்றி! 
 

 

 

 

 

மதாடர்பு:   கெரா. Dr. கனக. அெிததாஸ், M.Sc., M.Phil., D.H.Ed., Ph.D., (ajithadoss@gmail.com) 
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17.   குறுந்பதாலக  ித்தரிக்கும் நாண் 

— முலைைர்  . கண்மணி கதண ன் 

 

 

முன்னுமர: 
            குறுந்மதாமகயில் ‘மவட்கம்’ என்று மொருள்ெடும் ‘நாண்’ ெற்றிப் 
ெதினாறு ொடல்கள் கெசுவதாக உ.கவ.சாமிநாமதயர் ெதிப்ெினின்றும் அறிகிகறாம். 
இவற்மற நுணுகி கநாக்கி நாண் கதான்றுமிடங்கள், நாண் அழியுமிடங்கள், நாண் 
மகாள்ளும் ொத்திரங்கள் என ஆராய்வதாக இக்கட்டுமர அமமகிறது. நாண் 
இருொலார்க்கும் மொதுவான ெண்ொ? ொத்திர அடிப்ெமடயில் நாணுக்குரிய 
காரணத்திற்கு கவறுொடுண்டா? என்னும் ஐயங்கட்கு விமடகாண முயல்கிறது. 
குறுந்மதாமகச் மசய்திகள் முதல்நிமலத் தரவுகளாகவும், மதால்காப்ெியம், 

திருக்குறட் மசய்திகள் இரண்டாம்நிமலத் தரவுகளாகவும் அமமகின்றன. 
 

நாணம் மகாள்ளும் ொத்திரங்களும் காரணங்களும்: 
            தமலவன், தமலவி ஆகிய இரு தமலமமப் ொத்திரங்ககள நாணம் 
மகாள்ளும் ொத்திரங்களாகக் காட்டப்ெடுகின்றன. தவறான ஒழுக்கம் 
காரணமாகவும், களவு நீட்டிப்பு காரணமாகவும், மடகலறி மணந்த சூழ்நிமலயில் 
ஊரார் சுட்டிப் கெசும் கொதும், சான்கறார் புகழும் கொதும் தமலவனுக்கு நாணம் 
கதான்றும். தமலவனின் புறத்மதாழுக்கத்மதப் ெிறர்க்கு மமறத்துத் தமலவி 
நாணம் மகாள்வாள்.  

 

            மடகலறித் தான் விரும்ெிய தமலவிமய மணக்க நிமனக்கிறான் 
தமலவன். மறுகில் அவளுடன் மசல்லும் கொது ஊரார் அவமனச் சுட்டி இன்னாள் 
கணவன் இவன் என்று உமரப்ெதாகக் கற்ெமன மசய்கிறான். அச்சூழ்நிமலயில் 
தான் நாணம் மகாள்ளக்கூடும் என்றும் எடுத்துமரக்கிறான்.  

"நல்கலாள் கணவன் இவமனனப்  

ெல்கலார் கூறயாம் நாணுகம் சிறிகத" (குறுந்மதாமக- 14)  

என்று தமலவன் கூற்றாககவ இப்ொடலடிகள் அமமந்துள்ளன.  

 

            சான்கறார்கள் தன்மனப் புகழும் கொது தமலவன் நாணுவதுண்டு. 
ெழி ஏற்ெட்டால் தாங்கிக் மகாள்ள மாட்டான் என்று தமலவன் இயல்மெத் 
கதாழிக்கு எடுத்துக் கூறுகிறாள் தமலவி.  

" …………………………………...சான்கறார் 

புகழும் முன்னர் நாணுெ 

ெழியாங்கு ஒல்ெகவா காணுங் காகல" (கமற்.- 252) என்னும் ொடலடிகள் கநாக்குக.  
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            களமவாழுக்கத்தின் விமளவாகத் தமலவன் தமலவிமய உடன் 
வமரந்து மகாள்ள கவண்டிய நிமலமம ஏற்ெட்டது. கதாழி தமலவனிடம் 
சூழ்நிமலமய எடுத்துக் கூறினாள். தமலவன் நாணம் மகாண்டு 
வமரதற்மொருட்டுப் ெிரிந்தான்.   

"நின்நிமல யான்தனக்கு உமரத்தனன் ஆகத்  

தான் நாணினன்" (கமற்.- 265) என்று தமலவியிடம் எடுத்துக் கூறுகிறாள் கதாழி. 
மதால்காப்ெியப் மொருளியல் 51ம் சூத்திரத்தில் நாண் என்ற மசால்லுக்கு 
உமரமயழுதுங்கால் 'மெரிகயார் ஒழுக்கத்து மாறாயின மசய்யாமமக்கு 
நிகழ்வகதார் நிகழ்ச்சி' என்று இளம்பூரணர் கூறியிருக்கும் விளக்கத்திற்கு 
இத்தமலவன் ஏற்ற சான்றாகிறான்.  

 

            ெரத்மதொல் ெிரிந்து மீண்டு வருகிறான் தமலவன்; வாயில் கவண்டி 
நிற்கிறான். அவனது தகாத ஒழுக்கத்தால் தனக்கு ஏற்ெட்ட துன்ெத்மத மவளிக்  
காட்டவில்மல தமலவி. மாறாக அவன் மசய்த குற்றத்திற்குத் தான் நாணி  
நிற்கிறாள். கற்மொழுக்கத்தில் சிறந்து நிற்கிறாள்.  

"தண்ணந் துமறவன் மகாடுமம  

நம்முன் நாணிக் கரம்ொ டும்கம" (கமற்.- 9) 
என்று இச்சூழமலப் ெற்றித் கதாழி கூறுகிறாள். மதால்காப்ெியரின் 
மமய்ப்ொட்டியல் 12ம் சூத்திரத்திற்கு உமரமயழுதும் இளம்பூரணர் ‘நாண்’ என்னும் 
மசால்லுக்கு 'தமக்குப் ெழி வருவன மசய்யாமம' என்று விளக்கம் கூறியுள்ளார். 
தமலவி இவ்விளக்கத்திற்ககற்ற சான்றாகிறாள். 
 

நாண் அழியுமிடங்கள்: 
            காமமும் நாணமும் முரண்ெட்ட ெண்புகளாம். ஒன்று விஞ்சும் கொது 
மற்மறான்று அழிகிறது. களவுக்காலத்தில் காமம் கமகலாங்கும் கொது 
தமலவியின் நாணம் அழிகிறது. மடகலறத் துணியுங்கால் தமலவனின் நாணம் 
அழிகிறது. கற்புக்காலத்தில் தமலவன் ெரத்மதமய நாடும் கொதும் அவனது 
நாணம் அழிகிறது.  

 

            இரவுக் குறிமயத் தமலவன் விரும்புகிறான். எனகவ அவன் 
இரவுக்குறியில் வருவான் என்ெமதத் கதாழி தமலவியிடம் கூறும் கொது 
களமவாழுக்கத்தால் ஏற்ெடும் ெழிக்கு அஞ்சி நாணம் மகாள்ளாத வமகயில் காமம் 
மிகுதிப்ெடுவது புலப்ெடுகிறது.  

"நடுநாள் வருதலும் வரூஉம் 

வடுநாணலகம கதாழி நாகம" (கமற்.- 88) என்று தமலவி  

கெசுவதாகக் மகாள்ளவும் வழி உள்ளது.  
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            காமம் விஞ்சும் கொது நாணம் அழிவதால் அது இரக்கத்திற்குரியது.  

"அளிகதா தாகன நாகண நம்மமாடு  

…………………………………………… 

காம மநரிதரக் மகந்நில்லாகத" (கமற்.- 149) என்று தமலவி புலம்புவதாக 
அமமயும் ொடல் இது.  

 

            கதாழியிடம் குமறயிரக்கும் தமலவன் தன் நாணத்மத அழித்து 
மடகலறத் துணிவதாகக் கூறுகிறான்.  

"மொன்கநர் ஆவிமரப் புதுமலர் மிமடந்த  

ெல்நூல் மாமலப் ென்ெடு கலிமாப்  

பூண்மணி கறங்க ஏறி நாணட்டு" (கமற்.- 173) எனத்  

தான் கமற்மகாள்ளவிருக்கும் மசயல்கமள வரிமசப்ெடுத்துங்கால் நாணத்மதக் 
மகவிடப் கொவதாகத் தன் வாயாகலகய கூறுகிறான்.   

 

            தன் மநஞ்கசாடு கெசுங்கால்,  

"ஒருநாள் மருங்கில் மெருநாண் நீங்கித்  

மதருவின் இயலவும் தருவது மகால்கலா" (கமற்.- 182)  

எனத் தான் நாணத்மத விட்டுத் மதருகவாடு அமனவரும் காணும்ெடியாக 
மடகலற இருப்ெமதக் கூறுகிறான். 
 

            புறத்மதாழுக்கத்தில் ஈடுெடும் தமலவமனப் ெற்றித் கதாழியிடம் 
கெசும் தமலவி,  
"நாணட்டு நல்லறிவிழந்த காமம்" மகாண்ட தமலவன்  

மகாடுமமமய விதந்கதாதுகிறாள். (கமற்.- 231) 
 

            திருக்குறளும் காமமிகுதியால் நாணத்மத விட்டு மடலூர நிமனக்கும் 
தமலவன் ெற்றி ‘நாணுத்துறவுமரத்தல்’ என்னும் அதிகாரத்திகலகய கெசுகிறது.  

"கநானா உடம்பும் உயிரும் மடகலறும்  

நாணிமன நீக்கி நிறுத்து" (குறள்- 1132) என்னும் திருக்குறள் கநாக்குக.  

 

தமலவன் நாணமும் தமலவி நாணமும்- ஓர் ஒப்ெடீு: 
            நாணம் இருொலார்க்கும் உரிய மொதுப்ெண்பு ஆயினும்; ஒகர சூழலில் 
தமலவன் மகாள்ளும் நாணத்திற்கும், தமலவி மகாள்ளும் நாணத்திற்கும் காரணம் 
கவறுெடுகிறது.    

 

            தமலவன் ெரத்மதயிற் ெிரிவதும், மீண்டும் தமலவியிடம் வருவதும், 

தமலவி வாயில் கநர்வதும் சங்க இலக்கியத்தில் ெல இடங்களில் நாம் 
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காணக்கூடிய சூழ்நிமலகய. குறுந்மதாமகயிலும் இத்தகு சூழல்கள் இடம் 
மெறுகின்றன. அவ்வமயம் தமலவன் நாணம் மகாள்வதாகவும், தமலவி நாணம் 
மகாள்வதாகவும் ொடல்கள் சித்தரிக்கின்றன. ஆயின் நாணத்தின் காரணம் 
நுட்ெமான கவறுொட்டுடன் அமமந்து ொத்திரப் ெமடப்மெ விளக்கமுறச் 
மசய்கிறது. தன் கணவனின் புறத்மதாழுக்கத்மதப் ெிறர்க்கு மவளிப்ெடுத்த நாணி 
அவமன வடீ்டினுள்கள அனுமதித்துக் கற்ெில் சிறந்து நிற்கிறாள் தமலவி. 
அவ்வாறு நடந்து மகாண்ட மமனவிக்கு முன்னர் தன் தவறுணர்ந்து நாணம் 
மகாள்கிறான் தமலவன். 
"காஞ்சி ஊரன் மகாடுமம  

கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருகம." (குறுந்மதாமக- 10)  என்று தமலவனின் 
நாணம் ெற்றித் கதாழி எடுத்துக் கூறுகிறாள்.  

 

"அச்சமும் நாணமும் மடனும் முந்துறுத்த 

நிச்சமும் மெண்ொற்கு உரிய என்ெ." (மதால்காப்ெியம்- களவியல்- சூத்.- 8) என்றும்,  

 

"காமத் திமணயில் கண்ணின்று வரூஉம்  

நாணும் மடனும் மெண்மமய ஆதலின்" (மதால். கள.- சூத்.- 17)  

என்றும் மதால்காப்ெியர் சுட்டுவது குறுந்மதாமகப் ொடல்களுடன் முரண்ெட்ட 
கருத்தாக உள்ளது. ஏமனனில் அகத்திமணயில் நாணம் தமலவனுக்கும் உரிய 
ெண்பு என இதுவமர கண்கடாம். 
 

முடிவுமர: 
            குறுந்மதாமக காட்டும் புலமனறி வழக்கில் தமலவன், தமலவி ஆகிய 
இரு தமலமமப் ொத்திரங்களும் நாணம் மகாள்ளும் ொத்திரங்கள் ஆவர். களவு 
நீட்டிப்பும், ஊரார் இன்னாள் கணவன் என்று சுட்டிப் கெசுவதும், சான்கறார் 
புகழ்ச்சியும், தவறான ஒழுக்கமும் தமலவன் நாணத்திற்குக் காரணங்களாய் 
அமமகின்றன. தமலவனின் புறத்மதாழுக்கத்திற்காகத் தமலவி நாணுகிறாள். 
களவுக்காலத்தில் காமம் கமகலாங்கும் கொது இருவரின் நாணமும் அழிகிறது. 
ெரத்தமம ஒழுக்கத்தின் கொது தமலவன் நாணம் அழிகிறது. நாண் மெண்ணுக்கு  
உரியது என்று கூறும் மதால்காப்ெியக் கருத்து குறுந்மதாமகயுடன் முரண்ெட்டது. 
 

  

 

துமண நூற் ெட்டியல்: 
மதால்காப்ெியம்- இளம்பூரணர் (உ.ஆ.) 
திருக்குறள்  

குறுந்மதாமக- உ.கவ.சாமிநாமதயர்(ெ.ஆ.)  
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(குறிப்பு: மதுமர சங்க இலக்கிய ஆய்வுமமயமும் சிவகாசி ஸ்ரீகாளஸீ்வரி 
கல்லூரியும் இமணந்து  3திசம்ெர் 2006 அன்று நடத்திய குறுந்மதாமக ென்னாட்டு 
ஆய்வுக் கருத்தரங்கில் வாசித்த ஆய்வுக் கட்டுமர- மாநாட்டு மலரில் 
ெதிப்ெிக்கப்ெட்டது.) 
 

 

 

 

 

மதாடர்பு: முமனவர் ச. கண்மணி ககணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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18.   புணர்ச் ி இைக்கணம் 

— பழலமதப ி 
 

 

           புணர்ச்சி மாந்தனுக்கும் இன்றியமமயாதது! மமாழிக்கும் 
இன்றியமமயாதது!! 
 

           இலக்கணத்தில் புணர்ச்சி என்ெது மசாற்கள் கசர்ந்து வருவதாகும். 
மசாற்கள் தனிச்மசாற்களாயிருக்கும்கொது அவற்மற தனிமமாழிகமளன்றும், அமவ 
கசர்ந்திருக்கும்கொது அவற்மற மதாடர்மமாழிகமளன்றுஞ்மசால்கிகறாம். 
மதாடர்மமாழிகளில் இரண்கடா இரண்டுக்கு கமற்ெட்ட மசாற்ககளா இருந்தாலும், 

அவற்மற ஒரு தனிச்மசால்மலப் கொல ஒன்றாகத்தான் 
மகாள்ளகவண்டுகமயன்றி, புணர்ந்துள்ள மசாற்கமள தனிச்மசாற்களாக 
ெிரித்மதழுதுதல் கூடாது. அவ்வாறு ெிரித்துவிட்டால், ெிரிந்தமசாற்கள் 
ஒவ்மவான்றும் தனிமமாழிகளாககவ மகாள்ளப்ெடுகமயன்றி, மதாடர்மமாழிமயன 
மசால்லப்ெடமாட்டா. 
 

           மதாடர்மமாழிகள் கெச்சுவழக்கில் உள்ளமவகய. நாம் கெசும்கொது 
சிலமசாற்கமள தனித்தும் சிலவற்மற கசர்த்தும் கெசுவமத இயல்ொய்ச் 
மசய்கவாம். ஒருவருமடய கெச்மச ககட்டுப்ொர்த்தாகலா அல்லது இருவர் 
கெசிக்மகாண்டிருக்கும்கொது அவர்களது கெச்மச ககட்டுக்மகாண்டிருந்தாகலா 
அவற்றில் சில தனியாகப் கெசப்ெடுவமதயும் சில கசர்த்துப் கெசப்ெடுவமதயும் 
அறிந்துமகாள்ளலாம். அவ்வாறு மசாற்கமள கசர்த்துப்கெசுவது எதற்காகமவன்ெமத 
ஆய்ந்துொர்த்தால், அது ஒருவர் மசால்லவரும் மொருமள சரியாகச் 
மசால்வதற்காககவ அவ்வாறு கசர்த்துச்மசால்கிறாமரன்ெமத அறிந்துமகாள்ளலாம். 
அதாவது, கசர்த்துச் மசால்லகவண்டிய மசாற்கமள கசர்த்துச் மசால்லாமல், 

அவற்மற தனிச்மசாற்களாய்ச் மசால்லிவிட்டால், மசால்லவந்த மொருள் 
கவறாகிவிடும். கவறாய்ச் மசால்வதானால், மசாற்கமள கசர்த்துச்மசால்லும்கொது 
என்னமொருள்வருகமா அந்தப் மொருளானது, அவற்மற ெிரித்துச்மசால்லும்கொது 
வராது! ஆமகயால், கசர்த்துச் மசால்லகவண்டிய தருணத்தில் கசர்த்துச்மசால்வதும், 

ெிரித்துச்மசால்லும்கொது ெிரித்துச்மசால்வதும் கதமவயானதாகும். 
 

           நம்மமப் கொலகவ குழந்மதகளும் சிறுவர்களுங்கூட கெச்சில் இமத 
சரியாகச் மசய்வமரன்ெமத அவர்களது கெச்மச கவனித்துப்ொர்த்தால் எவரும் 
அறிந்து மகாள்ளலாம். இது எதனால் இவ்வாறு நடக்கிறமதன்றால், நம் மமாழிமய 
கெசத்மதாடங்கும்கொகத,  அது மசால்லும் மொருள் என்னமவன்ெமத நாம் அறிந்து 
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மகாள்வதனாகலதான். ஒரு குழந்மத 'அத்மதவடீு' எனச்மசால்கிறமதன்றால், அந்த 
குழந்மதக்கு அது 'அத்மதயினுமடயவடீு' என்னும் மொருள் புரிந்திருக்கிறமதன்ெது 
மொருள். இமத மசால்லும்கொது, 'அத்மத வடீு' என இரண்டு மசாற்களாக அந்த 
குழந்மத ெிரித்துச் மசால்லாமதன்ெமத எண்ணிப் ொருங்கள்.  அகதகுழந்மத, 

'அத்மத வடீுவமரந்தார்' எனச்மசால்வதானால், 'அத்மத 'வடீு' 

ஆகியமசாற்களுக்கிமடயில் இடம் விட்டுப் கெசும். இங்கக 'அத்மத 
வடீுவமரந்தார்' என்று கசர்த்துச்மசால்வது மொருந்தாமதன்ெமத அந்தக் குழந்மத 
அறியும். அகதகநரத்தில், 'வடீுவமரந்தார்' என்ெதில், 'வடீு' 'வமரந்தார்' ஆகிய 
இமவயிரண்டும் கசர்த்துச்மசால்லப்ெடுவமதப்ொருங்கள். 
 

           'அத்மதவடீு' 'வடீுவமரந்தார்' ஆகியவற்றில் இரண்டுமசாற்கள் கசர்த்துச் 
மசால்லப்ெட்டதால், இமவ மதாடர்மமாழிகள்.  'வடீு' என்றமசால்லானது, முதலில் 
'அத்மத' என்றமசால்லுடன் கசர்ந்தும், ெிறகு 'வமரந்தார்' என்றமசால்லுடன் கசர்ந்து 
மதாடர்மமாழியானது. 'அத்மதவடீு' என்ெதில், இது 'அத்மத' என்னும் மசால்லுக்கு 
ெின்னால் வந்து கசர்ந்தது.  'வடீுவமரந்தார்' என்ெதிகலா முன்னாகலநின்று, 

'வமரந்தார்' என்னுஞ்மசால்மல தன்மனயடுத்து கசர்த்துக்மகாண்டது. இப்ெடியாக, 

கெசப்ெடுவமத வரிவடிவத்தில் எழுதப்ெடும் கொதும் துல்லியத்மதக் 
கட்டமமக்கவும், மொருட்சிமதவு கநர்வமதத் தடுக்கவும் புணர்ச்சி என்ெது 
தமிழ்மமாழியில் இன்றியமமயாததாக இடம் ெிடித்திருக்கின்றது. 
 

           “உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு”, “உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு”, ஆகிய 
இரு மதாடர்மமாழிகளுக்கிமடகயயும் கவறுொடுகள் உண்டு. முதலாவதில் தமிழ் 
என்ெது உலககாடு புணர்ந்திருக்கின்றது. நுண்ணியத்கதாடு அணுகும் கொது,  நாம் 
கெசுவமதத் துல்லியமாய் அது வரிவடிவத்தில் கட்டமமக்கவில்மல. 
ஒலிப்புச்சிமதவுக்கு ஆட்ெடுத்துகின்றது. கமலும், தமிழ் மமாழியிகல உலகத்தமிழ் 
என்கறார் ெகுப்பு இருந்து, அதற்கான ஆராய்ச்சி மாநாடு எனும் மொருமளயும் 
கட்டமமக்கின்றது. ஆனால் இரண்டாம் மதாடர்மமாழிமய கநாக்குங்கால், 

ஒலிப்புச்சிமதவுக்ககா மொருட்சிமதவுக்ககா இடமில்மல. தமிழாராய்ச்சிக்கான 
மாநாடு, அது உலகளாவிய அளவிகல இடம்மெறுகின்றது என்ெமத உறுதி 
மசய்கின்றது. 
 

           மசம்மமாழி, நுண்ணியமமாழி(sensitive language) என்கின்ற ெதங்கமளல்லாம் 
ஏன் இடம் ெிடிக்கின்றன? மனத்தில் எண்ணுவமத, சிமதவின்றி 
மவளிப்ெடுத்தவல்ல மமாழிகமளல்லாம் நுண்ணிய மமாழிகளாகக் 
கருதப்ெடுகின்றன. ”ொடல்களுக்கு, கீர்த்தமனகளுக்கு உருது, மதலுங்கு 
ொவிக்கின்றனர், ஏமனன்றால் அமவ நுண்ணிய மமாழிகள்” எனச் மசால்கவார் 
உண்டு. அஃதாவது, மவளிப்ெடுத்த எண்ணியமதக் குமறவான மசாற்களில்  ஐயம் 
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திரிபுக்கு அப்ொற்ெட்டு மவளிப்ெடுத்த ஏதுவான மமாழி என்ெது அதன் 
மொருளாகும். அத்தமகய வல்லமம ஒரு மமாழிக்கு எப்ெடிக் கிமடக்கும்? 

இப்ெடியான ெிமழகமள, சிமதவுகமளப் ொவமனயில் மகாள்ளாத கொது 
கிமடக்கும். அறிவார்ந்தவர்ககள, மொறுப்புக்கிடமானவர்ககள இப்ெடியானவற்மறச் 
மசய்யத் தமலப்ெடும் கொது மமாழி வலுவிழந்து சிமதந்கத தீரும். 
 

 

 

 

மதாடர்பு: ெழமமகெசி (pazamaipesi@gmail.com) 
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19.   நாலள மைரும் முல்லைகதள 

— முலைைர்  . கண்மணி கதண ன் 
 

 

இளலமதய ைளலமக்கு ைழிகாட்டி 

 

 

          "இளமமகய வளமமக்கு வழிகாட்டி" இமதத்தான் விமளயும் ெயிர் 
முமளயிகல" என்று முன்கனார் கூறினர்.  

 

          முமளவிடும் ெயிரின் கவகத்மதயும், வரீியத்மதயும் கண்டு கொற்றிப் 
ொதுகாத்தால்; விமளச்சலின் அளவும் தரமும் கமம்ெடும். ஆகராக்கியமாக 
முமளவிடும் ெயிருக்குத் கதமவயான நீரும், காற்றும், சூரிய ஒளியும், 

மணிச்சத்தும், தமழச்சத்தும் மகாடுத்தால் தான் அது தக்க ெலமனக் மகாடுக்கும். 
ஒரு கொகம் முடிந்து அடுத்த கொகத்திற்குத் கதமவயான விமதகளும் 
கிமடக்கும். இதற்கிமடயில் கமளகள் நீக்கப்ெட கவண்டும். இந்தப் ெயிர்ப் 
ொதுகாப்பு நமடமுமற உண்மம மனித வாழ்க்மகக்கும் மொருந்தும்.  

 

          இரண்டு வயது முதல் ென்னிரண்டு வயதிற்குள் முழு வளர்ச்சி 
அமடயும் மூமளயின் கவகத்திற்குள்; எத்தமன மமாழிகமளக் கற்றுக் 
மகாள்கிகறாகமா அத்தமனயளவு எதிர்காலத்தில் முன்கனறும் வழிவமககள் 
மிகுதியாகும்.  

 

          ெிள்மளப்ெருவம் என்று மசால்லப்ெடுகின்ற இக்கால கட்டத்தின் 
உணவுமுமற ஒரு மனிதனின் கதக ஆகராக்கியத்மத நிர்ணயிக்கும்.  இளமமயில் 
தாய் நமக்குப் ெழக்கப்ெடுத்தும் நாக்குருசி; அதாவது உணவுமுமற வளமான 
வாழ்விற்கு ெிள்மளயார் சுழி ஆகும்.    

 

          குழந்மதப் ெருவத்தில் ெின்ெற்றும் ஒழுக்க முமறககள வாலிெப் 
ெருவத்தின் வாழ்க்மகமய வடிவமமக்கும். அதனால்தான் 'மதாட்டில் ெழக்கம் 
சுடுகாடு மட்டும்' என்று சுருங்கச் மசால்லி விளங்க மவத்தனர் நம் முன்கனார்.  

 

          இளமமயில் மெற்கறார் வமரயறுக்கும் ெழக்க வழக்கங்ககள 
ெின்னாளில் கொட்டி மிகுந்த உலகில் எதிர்கநாக்க கவண்டிய ெிரச்சிமனகமளச் 
சமாளிக்க உதவுகின்றன.  
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          இளமமயில் தாத்தாவும் ொட்டியும் மகாடுக்கும் உலகாயத உண்மம 
அறிகவ வளரிளம் ெருவத்துப் கெமத மனதின் சலனங்கமளச் சமாளித்து 
எதிர்மகாள்ள ஏதுவாகும்.  

 

          இளமமயில் கிமடக்கும் நட்புவட்டாரம் தான் வகயாதிகத்மத 
அர்த்தமுள்ளதாக்கி இன்ெத்மத அமசகொட மவக்கும்.  

 

          ஐந்தில் வமளயாதது ஐம்ெதில் வமளயுமா என்று ககள்வி ககட்டு 
இளமம வாழ்வின் முக்கியத்துவத்மத உணர்த்தினார்கள் நம் முன்கனார்.  

 

          இளமம நடவடிக்மககள்தாம் வளர்ந்தெின் நம் மவற்றிக்குரிய 
ெடிக்கட்டுகளாய் அமமயும்.  

 

இன்று குளத்மதத் தூர் வாரி மவத்தால் நாமள மமழமவள்ளத்தின் கொது 
கதக்கிமவக்க உதவும்; நிலத்தடி நீர் மெருகும்.  

இன்று மதன்மன ெயிரிட்டால் இறப்ெிற்குள் கதங்காயும், இளநீரும் உண்ண 
வழியுண்டு.  

இன்று ெமன மவத்தால் அடுத்த சந்ததிக்கு ெலன் கிமடப்ெமத உறுதி மசய்து 
விடலாம்.  

இன்று கமள எடுத்தால் நாமள மகசூல் மிகுதியாகும். 
இன்று சுற்றுச்சூழமலப் ொதுகாத்தால் நாமள நம்வாழ்க்மக மட்டுமின்றி 
அடுத்தடுத்த தமலமுமறயும் நன்மம அமடயும்.  

இன்று ெடித்தால் நாமள கதர்மவப் ெயமின்றி எதிர்மகாள்ளலாம்.  

இன்று கசாம்கெறித்தனத்மத விட்டால் நாமள நாம் மட்டுமின்றி நம் சமுதாயகம 
ெயனமடயும்.  

 

"எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்மவப் ெிரிச்சுக்ககா;  

நீ எந்த எட்டில் இருக்கிகறனு புரிஞ்சுக்ககா  

முதல் எட்டில் ஆடாதது விமளயாட்டல்ல;  

நீ மரண்டாம் எட்டில் கல்லாதது கல்வியுமல்ல" 
என்ற திமரயிமசப் ொட்டு ஒரு மனிதன் இளமமயிகலகய 
கதகஆகராக்கியத்திற்கும், கல்விக்கும் மகாடுக்க கவண்டிய முக்கியத்துவத்மதச் 
சுட்டுகிறது.   

 

          ஒன்று மசய்; நன்கற மசய்; இன்கற மசய் என்ற வழிகாட்டல் 
வளமமக்குரியது; இளமமக்குரியது    
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          கட்டுமான உறுதிக்கு அடித்தளம் அடிப்ெமடயாய் அமமவது கொல; 

வளமான வாழ்விற்கு இளமம அடிப்ெமட ஆகிறது. 
 

 

________________ 

 

 

காைம் அறிதல் 

 

 

விமலமதிக்க முடியாத மொருள்; 

ஒருமுமற மதாமலத்தால் திருப்ெிக் கிமடக்காத மொருள்; 

யாருக்காகவும் காத்து நிற்காத மொருள்; 

அது தான் காலம். இமத உலகமக்கள் அமனவரும் ஒப்ெகவ உணர்ந்து 
இருக்கின்றனர். 
 

 காலம் மொன் கொன்றது; என்ற ெழமமாழி தமிழில் வழங்குவது. ஆங்கிலத்திலும் 
காலத்தின் மகிமம கொற்றும் ெழமமாழி உண்டு. 
 Time And Tide Wait For No Man 

 

 உதவி மசய்யும்கொது கூட வள்ளுவர் காலமறிந்து தான் மசய்ய கவண்டும் 
என்கிறார். 
 "காலத்தினாற் மசய்த நன்றி சிறிமதனினும் 

 ஞாலத்தின் மாணப் மெரிது" 
என்ற குறள் காலம் மசய்யும் மாயம் ெற்றிப் கெசுகிறது. சிறிய உதவிமய 
உலமகக் காட்டிலும் மெரிதாக்குவது தக்க  காலம்.   'காலமறிதல்' என்று ஒரு 
தனி அதிகாரமும்  வகுத்துள்ளார் வள்ளுவர். அவரது காலத்தில் தகுந்த காலம் 
ெற்றிய அறிவுமர அரசர்களுக்குத் கதமவப்ெட்டது. ஆம்; அவர் மொருட்ொலின் 
அரசியல் ெற்றிய ெகுதியில் தான் காலமறிதல் ெற்றிப் கெசுகிறார். 
 "ெகல்மவல்லும் கூமகமயக் காக்மக இகல்மவல்லும் 

 கவந்தர்க்கு கவண்டும் மொழுது" 
என்கிறார். ெகற்மொழுதாக இருந்தால் காக்மக கூமகமய மவன்றுவிடும் அது 
காக்மகக்கு உகந்த காலம். கூமகக்குக் காமலயில் கண் மதரியாது. அதுகொல் 
ெமகமவல்ல நிமனக்கும்  மன்னன் காலமறிந்து மசயல்ெட கவண்டும் என்ெது 
அவரது அறிவுமர. 
 

           ‘ஓடுமீன் ஓட உறுமீன் வரும்வமர’ காத்திருக்கும் மகாக்கு தகுந்த 
காலம் கருதிகய காத்திருக்கும். அஃறிமண உயிர்ககள தகுந்த காலத்திற்காகக் 
காத்திருக்கும் கொது ஆறறிவு மகாண்ட மனிதன் காலம்கருத கவண்டாமா என்ன?! 
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இன்மறய அவசர உலகில்; 

ஒரு கிராமமாகி விட்ட உலகில்; 

கொட்டி நிமறந்த உலகில்; 

காலமறிந்து கடமமயாற்ற கவண்டியவர் அரசு அதிகாரத்தில் இருப்ெவர் 
மட்டுமல்ல. சிறுவர் முதல் முதிகயார் வமர சரியான கநரத்மதக் கமடெிடிக்க 
கவண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. 
சரியான கநரத்திற்குள் ெள்ளிப்கெருந்மதப் ெிடிக்க கவண்டும்; இல்மலமயனில் 
ெிள்மளக்கும் சிரமம்; மெற்கறார்க்கும் சிரமம். 
சரியான கநரத்திற்குள் மசன்று அலுவலக வருமகப் ெதிகவட்டில் மகமயழுத்திட 
கவண்டும்; இல்மலகயல் கமலாண்மமயாளரின் ஒழுங்கு நடவடிக்மகக்கு ஆளாக 
கநரிடும். 
சரியான கநரத்திற்குள் மசன்றால் தான் தனியார் கெருந்தில் அமர இடம் 
கிமடக்கும்; இல்மலகயல் நின்று மகாண்கட ெயணிக்க கவண்டும். 
சரியான கநரத்திற்குள் மசன்றால் தான் மதாடர்வண்டியில் ென்னகலார இருக்மக 
கிமடக்கும்; இல்மலகயல் ெயணம் முழுமமயும் ெச்மசபூமியும், நீலவானமும் 
ொர்த்து ரசிக்க இயலாது.     

 

            அதிகாமலயில் எழுவதிலிருந்து இரவு தூங்கச் மசல்லும் வமர நமது 
அன்றாடச் மசயல்களும் கூட உரிய காலத்தில் மசய்ய கவண்டியமவகய. 
 

            எட்டு எட்டாக அடிமவத்து முன்கனறும் ஒவ்மவாருவரும் எந்த 
எட்டில் என்ன மசய்ய கவண்டுகமா; அமதக் காலம் கடத்தாமல் மசய்து முடிக்க 
கவண்டும். 
 

சராசரி மனிதனும்; 

வாழ்க்மகயில் முன்கனறத் துடிக்கும் சாமானியனும்; 

கதடிச் கசாறு நிதம் தின்று; ெல சின்னஞ்சிறு கமதகள் கெசி; நமரகூடிக் 
கிழப்ெருவம் எய்தினும்; ஓடி உயர நிமனக்கும் மனிதக்கூட்டத்தின் கூறானவனும் 
காலம் கருதிகய மசயல்ெட கவண்டும். 
 

உண்ணும் கொதும்; 

உடுத்தும் கொதும்; 

இயற்மகயின் புதிர்கமள அவிழ்க்கும் கொதும்; 

இன்ெம் எங்கக எங்கக என்று கதடும் கொதும்; 

கதடிக் கிமடத்த இன்ெத்மத அனுெவிக்கும் கொதும் காலம் கருதிகய 
மசயலாற்றுவது அவசியம். 
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            இன்று காலம் அறியாமல் வாழ்ந்தால் இளமம இனிமமயாகத் 
கதான்றும்; ஆனால் முதுமம கசக்கும். எனகவ 

 

            காலமறிந்து மசயல்ெடுகவாம்; மவற்றிமய கநாக்கி முன்கனறுகவாம். 
 

 

________________ 

 

 

எண்ணித் துணிக 

 

 

          "எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தெின் 

          எண்ணுவம் என்ெது இழுக்கு" 
 

ஆம். எண்ணிகய துணிய கவண்டும்; எண்ணாது; 

                    அதாவது சிந்திக்காது 

                    ஆகலாசிக்காது 

                    திட்டமிடாது 

                    கயாசிக்காது 

          மசயல்ெடத் துணிந்தால்; மசயலில் எப்ெடி மவற்றி கிட்டும்? 

          மவற்றியின் முதல் ெடிகய சிந்தமன தான் - எண்ணம் தான். 
 

          எந்தச் மசயமலயும் மசய்யும் முன்; எப்ெடிச் மசய்ய கவண்டும்? 

          எம்முமறயில் மதாடங்க கவண்டும்? 

          யாமர அணுக கவண்டும்? 

          என்ெவற்மறமயல்லாம் திட்டமிட்டு; ெின்கெ அமதத் மதாடங்க 
கவண்டும். அதுகவ மசயல் ஆற்றும் முமற. 
 

          எண்ணித்துணிதல் என்ெது மெரிய மெரிய அரசு அலுவல்களுக்கு மட்டும் 
தான் கதமவ என்று எண்ண கவண்டாம். நமக்குத் தகுந்தாற்கொல் நம் வடீ்டுக் 
காரியங்களுக்கும், நம் வாழ்க்மகக் கடமமகளுக்கும், முடிக்க கவண்டிய 
கருமங்களுக்கும் எண்ணிகய- திட்டமிட்கட மசயல்ெட கவண்டும். 
 

          மாணவப் ெருவத்மத எடுத்துக் மகாள்கவாம்; கதர்வு முமறமய 
கநாக்குகவாம். ொடங்கமள எப்ெடிக் கூறுகளாக்கிக் மகாள்ள கவண்டும்? எந்மதந்தக் 
கால அளமவயில் எந்மதந்தக் கூறிமன எந்த அளவிற்குக் கற்ெிக்க கவண்டும்? 

என்று ஆசிரியப் மெருமக்கள் எண்ணித் துணிந்கத மசயல்ெடுகின்றனர். 
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          மாணவருலகம் திட்டமிட்டுப் ெடித்தால்; திட்டமிட்டுப் ெயிற்சி மசய்தால் 
கொட்டித் கதர்வுகமள எல்லாம் கூட நடுங்காமல் எதிர்மகாள்ள முடியும். 
 

          சமுதாயப் ெிரச்சிமனகளானாலும் எண்ணிகய மசயலாற்றத் துணிய 
கவண்டும். ொரத நாட்டின் விடுதமல வரலாற்மறத் திரும்ெிப் 
ொருங்கள்…ெமடெலமும், ெணெலமும் மகாண்ட மவள்மளயமன மவளிகயற்ற 
அகிம்மசகய சிறந்த ஆயுதம் என்று மசான்ன காந்தியடிகளின் கூற்று; அவரது 
எண்ணித் துணிந்த மசயலுக்கு ஏற்ற எடுத்துக்காட்டு. வணீாக வன்முமறயில் 
ஈடுெட்டு நாட்டுமக்கமளப் மெருமளவில் உயிரிழக்க மவக்கக் கூடாது என்ற 
அவரது தீர்க்கமான சிந்தமனயின் விமளகவ நமது விடுதமல. 
 

          சுதந்திர இந்தியா எத்தமன ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கமளத் தீட்டியுள்ளது? 

          அத்திட்டங்களின் ெயனாக எத்தமன அமணகமளக் கட்டியுள்களாம்? 

          எத்தமன மதாழிற்சாமலகமள நிறுவியுள்களாம்? 

          ெசுமமப்புரட்சியின் ெலனுக்குரிய திட்டம் என்ன? 

          மவண்மமப் புரட்சியில் மவளுத்து வாங்கிகனாமா? 

          உணவுப் ெிரச்சிமனயில் தன்னிமறவு மெற்றதாகக் கூறுகிறார்ககள? 

          காரணம் என்ன? என்மறல்லாம் சிந்தித்துப் ொர்த்தால் 
அந்நமடமுமறக்குப் ெின்னால் இருக்கும் ஆழமான சிந்தமனயும், திட்டவமரவும் 
புலப்ெடும். 
 

          அரசு மசயல்ொடுகளிலிருந்து, அன்றாட இல்லக் கடமமகள் வமர 
அமனத்து நிமலகளிலும் எண்ணித் துணிவகத இலக்மக அமடய வழி வகுக்கும். 
அவ்வாறன்றி எண்ணாது மசயலில் இறங்கிவிட்டுப் ெின் எவ்வாறு இதமன 
முடிப்ெது? என்று திணறுவது மசயல்திறன் குமறொடு. 
 

          ஆழத்மத அறியாது ஆற்றில் இறங்கிவிட்டுப் ெின்பு எப்ெடிக் கடப்ெது 
என்று நிதானிக்க முடியுமா? ஆற்கறாடு கொக கவண்டியது தான். 
 

          எண்ணித்துணிந்த மெற்கறாகர இல்லறத்தில் மவற்றி அமடகின்றனர். 
          எண்ணித்துணிந்த மாணவகன கதர்வில் மவற்றி அமடகிறான் 

          எண்ணித்துணிந்த அரசியல்வாதிகய மொதுவாழ்வில் மவற்றி 
அமடகிறான். 
 

நாமும் எண்ணித்துணிந்து மசயல்ெட்டு எல்லாவற்றிலும் மவற்றி அமடகவாம். 
 

 

________________ 
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ைாய்லமதய பைல்லும் 

 

 

          தமலப்மெக் ககட்டவுடன் என்கறா ரசித்த திமரப்ெடப் ொடலின் ஒலி 
மனதுக்குள் அலறுகிறது. 
"வாய்மமகய மவல்லுமடா- அதன் 

வழிகய நாமும் மசல்கவாமடா"... 
 

இவ்வடிகள் உச்சத்மதானியில் உலமக அமழத்து ஒரு மசய்திமயக் கூறுகின்றன. 
அது எந்த அளவுக்கு உண்மம என்ெது கமலும் ஆய்தற்குரியது. 
 

வாய்மம என்றால் என்ன? 

          வள்ளுவமரக் ககட்டுப் ொர்ப்கொம். வமரயாது கருத்துக்கமள வாரி 
வழங்கும் வள்ளல் கூறுகிறார். 
"வாய்மம எனப்ெடுவது யாமதனின் யாமதான்றும் 

தீமம இலாத மசாலல்" 
 

எந்த  ஒரு தீமமயும் விமளவிக்காத மசாற்கமளப் கெசுவது வாய்மம என்று 
மொருள் மதானிக்கிறது. 
 

அப்ெடிப்ெட்ட மசாற்கமள எப்ெடி இனம் காண்ெது? அதற்கும் வள்ளுவகர 
வழிகாட்டுகிறார். 
“தன்மனஞ் சறிவது மொய்யற்க மொய்த்தெின் 

தன்மனஞ்கச தன்மனச் சுடும்” 

 

வாய்மம இல்லாத மசாற்கமளயும் மசயல்கமளயும் முமறகய - கெசினால்; 

மசய்தால்- நம் மநஞ்கச நம்மமச் சுடும். எது வாய்மம? எது மொய்மம? என்ெது 
அவரவர் மநஞ்சம் அறிந்து மசய்யும் முடிவு. 
 

          உலக வரலாற்றில் எத்தமன எத்தமனகயா மனிதர்கள் மவற்றிப் 
ெடிகளில் ஏறி உலா வந்துள்ளனர். இந்த மவற்றிகளுக்மகல்லாம் அடிப்ெமடயாய் 
அமமந்தது வாய்மம. 
 

உதாரணமாக; 

இருநூறு  ஆண்டுகளாக அந்நியரிடம் அடிமமப்ெட்டுக் கிடந்த ொரதம் சுதந்திரப் 
கொரில் மவற்றி மெற்றதன் அடிப்ெமட என்ன? 

"கத்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத்தமமான்று வருகுது 

சத்தியத்தின் நித்தியத்மத நம்பும் யாரும் கசருவரீ்" 
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என்று நாமக்கல்லார் ொடிய ொடலின் முதலடி அகிம்மச கொர் ெற்றிப் கெசுகிறது. 
இரண்டாமடி வாய்மம நிமலமெறும் என்று கருத்துமரக்கிறது. 
 

அகிம்மசயும் வாய்மமயும் ஒன்றா? அல்லது உடன்ெிறப்புக்களா? 

          எப்ெடியிருப்ெினும் ொரதத்தின் சுதந்திரப்கொர் மவற்றியில் 
அகிம்மசக்குப் ெங்குண்டு என்ெது உறுதி. அகிம்மசமய வலியுறுத்திய 
காந்தியடிகள் தன் சுயசரிமதமய சத்தியகசாதமன என்று தான் மெயரிட்டு 
அமழக்கிறார். இப்கொது அகிம்மசக்கும் வாய்மமக்கும் இமடகய ஒரு மதாடர்பு 
இமழகயாடுவதாகத் தான் மதரிகிறது. 
 

ொரதத்தின் ெண்ொட்டுச் சின்னமாம் இராமாயணம் கூறுகிறது: 
"அறம் மவல்லும்; ொவம் கதாற்கும்"   என்று. அதுதான் ொவிகம், அக்காப்ெியம் 
நமக்குக் கூறும் தமலமமக் கருத்து இது. 
அறங்களுள் தமலயாயது வாய்மம. 
அறம் மவல்லும் = வாய்மம மவல்லும் 

 

          அந்த வாய்மமயின் சின்னமாக; அஹிம்சாமூர்த்தியாகக் காட்சி 
அளிக்கிறான் இராமன். காப்ெிய முடிவில் இராமனின் மவற்றி- அறத்தின் 
மவற்றிமய; வாய்மமயின் மவற்றிமயகய ெமறசாற்றுகிறது. 
 

          மகாொரதப் கொரில் மொய்மமயும் வாய்மமயாகி மவற்றி மெறும் 
விந்மதமயக் காண்கிகறாம். துகராணமர வழீ்த்த தருமன் மசய்யும் சூழ்ச்சி- 
"அஸ்வத்தாம ஹத குஞ்சர" என்ற மதாடரின் மசாற் ெிரகயாகத்தில் அவன் 
காட்டிய மதானி கெதம்- துகராணமரத் தன் மகன் அசுவத்தாமன் இறந்து விட்டான் 
என்று ஒரு மொய்மய நம்ெமவத்தது. அவரது இறப்புக்கு வழி வகுத்தது. 
ொண்டவர்களின் மொறுமமக்கும், எளிமமக்கும், நற்ெண்புக்கும், நல்லுணர்வுக்கும் 
மவற்றி கிட்ட ஏதுவாய் நின்ற கண்ணன் காட்டிய அறவழி இது. 
 

புமர தீர்ந்த = குற்றமற்ற 

 

குற்றமில்லாத நன்மம கிமடக்குமானால் மொய்மயயும் மமய்யாக்கி மதிக்கலாம் 
என்று வழிகாட்டுகிறது மகாொரதம். 
 

          வழிகாட்டிய கண்ணன் வஞ்சகனாக நம் கண்களுக்குக் காட்சி 
அளிக்கிறான். ஆனால் திருவள்ளுவர் நடப்ெியல் அனுெவத்கதாடு அமத 
மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்மகாள்கிறாகர. 
 

"மொய்மமயும் வாய்மமயிடத்த புமர தீர்ந்த 
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நன்மம ெயக்கும் எனின்" 
 

என்று வாய்மமக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளார். இதனால் தான் வாய்மம என்ெது 
யாது    என்ெமத நம் மனசாட்சிமயக் ககட்டு முடிவு மசய்ய கவண்டும் என்று 
மெரிகயார் கூறுகின்றனர். 
 

மனமசத் மதாட்டுச் மசால்லுங்கள்; வாய்மம மவல்லும் அல்லவா?! 

 

          வாய்மமகய மவல்லும். 
 

 

________________ 

 

 

 ிைம் என்னும் த ர்ந்தாலரக் பகால்ைி 
 

 

          ெிறவிகளுள் உயர்ந்தது மனிதப் ெிறவி. 
 

           'அரிது அரிது மானிடராய்ப் ெிறத்தல் அரிது' என்று ொடினார் ஔமவப்ெிராட்டி. 
மனிதராய்ப் ெிறந்த நாம் இப்ெிறவியின் கமன்மமமய அறிந்து புரிந்து 
வாழ்கின்கறாமா? இல்மல. மனிதப் ெண்புகமளயும், கமன்மமமயயும் மறந்து 
வாழ்கின்கறாம். இக்ககட்டிற்குத் துமணயாகும் கருவிகளுள் ஒன்று சினம்.  

 

          சினம் ஏற்ெடும் மொழுது மனிதனின் மமன்மமப் ெண்புகளும், கமன்மமப் 
ெண்புகளும் அழிகின்றன. இதனால் தான் வள்ளுவர் 'தன்மனகய மகால்லும் 
சினம்' என்கிறார். வள்ளுவர் கநாக்கில் சினம் மகாமலக்குப் ெயன்ெடும் ஆயுதம் 
ஆகிறது.  

 

          விலங்குகளுக்குச் சினம் ஏற்ெட்டால் சுற்றியுள்ள அமனத்துப் 
மொருட்களும் அழிகின்றன. யாமனயின் சினம் அன்பு மகாண்கடாமரயும் வாழ 
விடவில்மல. ொரதியார் ஒவ்மவாரு நாளும் ககாயில் யாமனக்கு உண்ணக் 
மகாடுத்தார். ஆனால் ஒரு நாள் மதம் ெிடித்துச் சினம் மகாண்ட யாமன தனக்கு 
உணவளித்தவர் என்றும் ொராது அவமரத் துதிக்மகயால் வமளத்துக் கீகழ 
தள்ளியது. இச்சம்ெவம் ொரதியாரின் இறப்புக்குக் காரணமாய் அமமந்தது. 
 

           ொண்டியன் மநடுஞ்மசழியன் ககாவலமனக் கள்வன் என்று எண்ணிய 
கொது ' மகான்றச் சிலம்பு மகாணர்க' என்று ஆராயாமல் கூறியதற்கு 
அடிப்ெமடயானது சினம். தன் கதவியின் சிலம்மெத் திருடியவன் கமல் மகாண்ட 
சினம்- தன் கதவி தன் கமல் மகாண்ட சினத்மதத் தணிக்க கமற்மகாண்ட 
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அவசரம்- அமனத்தும் கசர்ந்து ஒரு ெத்தினிமயப் ெமதத்து எழ மவத்தது; 

ொண்டியன் அழிவுக்குக் காரணம் ஆனது; அவன் மமனவி உயிருக்கும் உமல 
மவத்தது; ஒரு மாநகரின் அழிவுக்கு அடிப்ெமட ஆனது; மாறாத ெழிமயப் 
ொண்டியன் குலத்திற்கு ஏற்ெடுத்தியது. 
 

           கம்ெராமாயணத்தில் மாமெரும் வலிமம மெற்றவன் எனப் புகழ் 
மெற்றவன் இராவணன். தங்மக துர்ப்கொதமனயால் சீமதமயக் கவர்ந்தான். 
தன்மன இடித்துமரத்கதார் அத்தமன கெரிடமும் சீற்றம் மகாண்டான். தம்ெியர் 
கூறிய அறிவுமரமயச் சினத்துடன் மறுத்தான். விமளவு? இலங்மக அழிந்தது; 

அரக்கர் குலம் அழிந்தது; இராவணன் தானழிந்து; தன் சுற்றம் முழுவதும் 
அழியவும் காரணமாகி விட்டான். அதனால்தான் வள்ளுவர்,  

 

"சினம் என்னும் கசர்ந்தாமரக் மகால்லி இனம் என்னும்  

ஏமப் புமணமயச் சுடும்." என்று ொடியுள்ளார்.  

 

          இன்மறய நாகரிக உலகில் குடும்ெப் ெிளவுகளுக்குக் காரணமாவது 
சினம். குடும்ெத் தமலவகனா, அன்றித் தமலவிகயா, அல்லது ெிற மெரிகயாகரா; 

ஆழமாகச் சிந்திக்காமல் மசயல்ெடுவதும்; சினத்தால் அழிவான மசயல்ொடுகமள 
கமற்மகாள்வதும்; குடும்ெத்மத அழித்துத் தம்மமயும் அழிக்கிறது.  

 

          சினம் மொறாமமக்குக் காரணமாய் அமமகிறது; கெராமசமயப் 
மெருக்குகிறது; அறிவிழக்கச் மசய்யும் அவசர புத்திமயக் மகாடுக்கிறது. இவ்வாறு 
சினம் விமளவிக்கும் ககடுகமள எங்கு கநாக்கினும் வரலாற்றிலும், 

இலக்கியங்களிலும், கமதகளிலும் காணலாம்.  

 

 

________________ 

 

 

தன்லைதய பகால்லும்  ிைம் 

 

 

          சிந்திக்க மவக்கும் தமலப்பு; வள்ளுவரின் வாய்மமாழிமய 
எடுத்துக்காட்டி; அதுெற்றி ஆராய்வதும் ஒரு விறுவிறுப்ொன, அறிவுப்பூர்வமான 
மொழுதுகொக்கு தான்.  

 

"தன்மனத் தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால்  

தன்மனகய மகால்லும் சினம்"   
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          ஒருவன் தன்மனக் காத்துக்மகாள்ள கவண்டும் என்று நிமனத்தால் 
தனக்குச் சினம் ஏற்ெடாதவாறு மொறுமமமயக் கமடப்ெிடிக்க கவண்டும். 
இல்மலகயல் தன் சினத்தாகலகய அவன் அழிவான்.  

 

          வள்ளுவர் மகாள்மகக்குப் புராணக் கமதகமளத் துமணக்கு அமழத்துப் 
ொர்ப்கொம். 'ஆதியந்தம் இல்லா அருள்கொதி' என்று அமழக்கப்ெடும் 
சிவமெருமான் சினம் மகாள்கிறார்; தக்கன் யாகத்தின் கொது…….. விமளவு? தக்கன் 
அழிகிறான்; சந்திரன் கதய்கிறது; ெிரம்மனின் தமல கிள்ளிமயறியப் ெடுகிறது. 
சிவன் சினம் மகாண்டதால் அழியவில்மலகய!  

 

          இங்கக சிவன் முழுமுதற் மொருள் எனப்ெடுவதால் அவமனப் ெற்றி 
மனிதன் கட்டிய கமதமய விட்டு விடலாம்.  

 

          கண்ணனாக அவதரித்தார் மெருமாள்; அகிம்மசமய ஆதரித்தார். 
மொறாமமயால் அசூமய மகாண்ட சிசுொலனின் ஏச்சும், கெச்சும் எல்மல 
மீறியகொது சினம் மகாண்டார். அவரது சக்கரப்ெமட சிசுொலனின் தமலமயத் 
துண்டித்தது. கண்ணன் மகாண்ட சினமும் மகாண்டவமனக் மகால்லவில்மல. 
அகிம்மசக்கும் எல்மல உண்டு என்று காட்டுகிறது மவணவம்.  

 

          அதர்மம் தமலமயடுத்து ஓங்கி வளர்ந்துவிட தர்மத்மத நிமலநாட்ட 
முமனயும் கொமதல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறான் ஆண்டவன். நரசிம்மமாகி வந்து 
இரணியனின் குடமலக் குதறிக் குமலக்கும் கொது சினத்தின் உச்சக்  கட்டத்மதப் 
ொர்க்கிகறாம். இங்கும் தன்மனகய மகால்லும் சினம் என்ற வாக்கின் மெறுமதி 
புரியவில்மல.  

 

          சினம் என்றவுடன் நிமனவுக்கு வருகிறார் துர்வாசமுனிவர். அவரது 
சினத்தால் வாழ்வில் சாெத்திற்குள்ளாகி அல்லல்ெடுெவள் சகுந்தமல தான். 
துர்வாசமர அவரது சினம் துன்புறுத்தியதாகக் கமதகள் இல்மல. அப்ெடியாயின் 
தன்மனகய மகால்லும் சினம் என்ற வள்ளுவர் வாக்கு அர்த்தமற்றது தானா? 

 

          எங்கு திரும்ெினாலும் புராணங்கள் நம்மமக் மகவிட்டு விடுகின்றன. 
இலக்கியங்களுக்கு வருகவாம். கண்ணகி சினம் மகாள்கிறாள்; மதுமர தான் 
அழிகிறது. அவமள கதவகலாகத்திலிருந்து புஷ்ெக விமானம் வந்தல்லவா 
அமழத்துச் மசல்கிறது. தமிழின் முதன்மமக் காப்ெியகம நமது தமலப்புக்குப் 
மெரிய முட்டுக்கட்மட கொடுகிறது. 
 

அப்ெடியானால் வள்ளுவர் ஏன் அப்ெடிக் கூறினார்?  

தமிழகத்தின் ஒப்ெற்ற நீதிநூலாசிரியர் கூற்று எப்ெடித் தவறாகும்?  
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நாம் இதுவமர ொர்த்த கமதகளில்; 

சிவமெருமான் மசருக்மக எதிர்த்துச் சினம் மகாண்டார்.  

திருமால் சிசுொலனின் மொறாமமமய எதிர்த்துச் சினம் மகாண்டார்.  

நரசிம்மம் அகந்மதமய எதிர்த்துச் சினம் மகாண்டது.  

துர்வாசர் கடமம தவறிய அலட்சியத்மத கநாக்கிச் சினம் மகாண்டார்.  

கண்ணகி அநீதிமய எதிர்த்துச் சினம் மகாண்டாள்.  

இவர்களில் யாருகம தம்மமக் காத்துக் மகாள்வதற்காகச் சினம் மகாண்டவர் 
இல்மல. வள்ளுவரின் இக்குறளுக்குப் மொருள் காணும் ககாணத்மத மாற்றிப் 
ொர்ப்கொம். வான்புகழ் வள்ளுவர் குறளின் சரியான மொருள் எது? 

 

          ‘தனக்கு ஆதாயம் கவண்டும் என்ெதற்காக; தன்னலத்திற்காகச் சினம் 
மகாள்ெவன்; அச்சினத்தாகலகய அழிவான்; அவன் உய்ய வழியில்மல’.  

 

          தமலப்புக் குறளின் ஆழமான மொருள் இது தான்.  

 

          ஆமகயால் அமவகயாகர, சுயநலம் கநாக்கிச் சினம் மகாள்ளாதீர்கள். 
 

 

________________ 

 

 

அகநக நட்பது நட்பு 

 

 

          நட்பு- இது அன்ெின் ெலமுகங்களில் ஒன்று. முகம் மட்டும் மலர்ந்தால் 
அது உண்மமயில் நட்ென்று. மனமத மலரமவக்கும் நட்கெ உண்மமயான நட்பு. 
 

தூயநட்பு துன்ெக்காலத்தில் துமணக்கரம் நீட்டும்; 

இழப்புக் காலத்தில் ஈடுகட்ட முற்ெடும்; 

எதிர்ொர்க்கும் காலத்தில் எண்ணியமத முடிக்க உதவும். 
 

இத்தகு மெருமமமிகு நட்புக்கு வரலாற்றில் சான்றுகள் உள்ளன. 
இலக்கியங்களிலும் எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. 
வாழ்க்மகயில் ஆங்காங்கக வளமார் உதாரணங்களும் உள்ளன. 
 

"காவினம் கலகன சுருக்கினம் கலப்மெ  

எத்திமசச் மசலினும் அத்திமசச் கசாகற"  

என்று வறீாப்புப் கெசிய ஔமவயார் அதியமானிடம் மகாண்ட அன்பு மநருக்கமான 
நட்ொககவ மலர்ந்தது. அந்த நட்மெ அரிதாகப் கொற்றிய அதியமான் 
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கிமடத்தற்கரிய மநல்லிக்கனிமய ஔமவக்கக மகாடுத்து மகிழ்ந்தான். ஔமவ 
தன் ொணர் குழுவுடன் அதியனின் அரண்மமனயிகலகய தங்கியிருந்தாள். 
அதியனின் மகன் ெிறந்தகொது அந்த மகிழ்ச்சியில் திமளத்தாள். அதியனின் 
நாட்மடப் கொர்கமகம் சூழ்ந்தகொது அவனுக்காகத் தூது மசன்றாள். துன்ெக் 
காலத்தில் துயர் துமடத்த இச்மசய்மக அவர் மகாண்ட நட்ெின் அமடயாளமாக 
அமமந்தது. அவன் இறந்தகொது அவள் மகயற்று ஏங்கி அழுத கண்ணரீ் இன்றும் 
அவளது ொடமல ஈரமாக்கி நமனத்துக் மகாண்டு இருக்கிறது. 
 

          தந்மத ொரிமயப் ெறிமகாடுத்த மெண்மக்கள் நிலமவப் ொர்த்து 
அழுதனர். மமலமயப் ொர்த்து மமலத்தனர். ஆதரவில்லாது தவித்த அவர்கட்கு 
ொரியின் நண்ெர் கெிலர் தன் ‘புலனழுக்கற்ற அந்தணாள’த் தன்மமயுடன் உற்ற 
துமணயானார். ஒவ்மவாரு மன்னமனயும் நாடிச் மசன்று அவர்கட்கு வரன் 
கவண்டி நின்றார். மெற்ற மெண்ணுக்குத் தந்மத மணமுடிப்ெகத கெரிடரான 
விஷயம். உற்ற கதாழன் உயிர் கொன ெின்னால்; அவன் மெற்ற மகளிர் இருவரும் 
கலங்குவது கண்டார்; தான் கலங்கினார்; மூகவந்தரின் ெமகமயயும் 
மொருட்ெடுத்தவில்மல. துணிவுமடய மசந்நாப்புலவரல்லவா? ஓயவில்மல. 
தயங்கிப் ெின்வாங்கிய மன்னர்கள் ஒவ்மவாருவமரயும் தாண்டித் துணிவுமடய 
மணமகமனக் கண்டுெிடித்தார். தன் கடமமமய முடித்தார். அவர் அகநகக் 
மகாண்ட நட்பு; அந்நண்ெமன இழந்த ெின்னரும் அவனது சந்ததியின் துயர் 
துமடத்தது.    

 

          ககாப்மெருஞ்கசாழனுக்கும் ெிசிராந்மதயார்க்கும் இமடயிலிருந்த நட்பு 
அன்மறய தமிழ்ச் சமுதாயத்மத வியப்ெில் ஆழ்த்தியது. வகயாதிகக் ககாளாகறா? 

தமலமுமற இமடமவளிகயா? தான் மெற்ற ெிள்மளகளுடன் மனமாறுொடு 
அமடந்தான் ககாப்மெருஞ்கசாழன். அன்மறய சமுதாயத்தில் அவனுக்கு அது 
மெருத்த அவமானமாகத் கதான்றியது. (இன்மறய சமுதாயத்தில் தான் இருக்ககவ 
இருக்கிறது முதிகயார் இல்லம். அன்மறய சமுதாயத்தில் அப்ெடி எதுவும் 
இல்மல.) அதனால் ககாப்மெருஞ்கசாழன் தன் உயிமர மாய்த்துக் மகாள்ள 
வடக்கிருந்தான்; அதாவது உண்ணாகநான்பு இருந்து உயிமர விட்டான். தானமர்ந்த 
இடத்தினருகக தன் நண்ெர்-  தனக்காக- தன்மனப்கொல் வடக்கிருக்க வருவார் 
என்ற நம்ெிக்மகயுடன் இடம் ஒதுக்க மவத்தார். அவரது எதிர்ொர்ப்ெின் ெடிகய 
ெிசிராந்மதயாரும் வந்தார்; வடக்கிருந்து உயிமர விட்டார். இது ெண்மடத் 
தமிழகம் கண்ட அகநக நட்ட அன்ெின் வரலாறு . 
 

          இன்மறய சூழலில் மனிதர்க்கிமடயில் ஏற்ெடும் நட்மெவிட நாடுகட்கு 
இமடகய ஏற்ெடும் நட்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இன்மனாரு உலகமகா 
யுத்தத்மதத் தவிர்க்க நாடுகட்கு இமடயிலான நட்புறவு மட்டுகம வழிககாலும். 
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இந்த நட்மெ வளர்க்கத்தான் விமளயாட்டுப் கொட்டிகளும், கலாச்சார 
விழாக்களும், நமடமெறுகின்றன. தூதுக்குழுக்கள் இயங்குகின்றன. இந்நட்பும் 
அகநக நட்ெதாக இருந்தால் மட்டுகம அமமதி விமளயும்.  

 

 

________________ 

 

 

 ிறு குடும்பம் 

 

 

          அளவான குடும்ெத்மத கதாட்டம் கொன்றது எனலாம். கதாட்டத்திலுள்ள 
மலர்கள், நிழல், மணம், குளிர்ச்சி முதலியமவ இன்ெம் ெயக்கும். ஆனால் காட்டில் 
நிழலும் குளிர்ச்சியும் இருந்தாலும் உடன் விலங்குகள், இருள் முதலிய 
அச்சத்திற்குரிய ஏதுக்களும் இருக்கும். இதனாகலகய இன்ெத்திற்குரிய 
ஆதாரமாகத் கதாட்டத்மத அரசு குறிக்கிறது;  “சிறு  குடும்ெம் சிங்காரத் கதாட்டம்"  
என்கிறது. குடும்ெத்தின் அளவு மெரிதாகும் மொழுது அது காட்மடப்கொல் சில 
துன்ெங்கமளயும் மகாண்டிருக்கும்.    

 

          அளவான குடும்ெம் இன்ெம் ெயக்கும் என்ற எண்ணம் மனிதனின் 
மனதில் எப்கொது கதான்றியது என்ெமத இலக்கியங்களின் வாயிலாக நாம் அறிய 
முடியும். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்ெட்ட தமிழ் இலக்கியங்களில் சிறு 
குடும்ெகம கொற்றப்ெடுகிறது. ெண்மடத் தமிழகத்தில் மனிதன் சிறுகுடும்ெத்மதப் 
ெற்றி அறிவுபூர்வமாகச் சிந்தித்து எழுதவில்மல. எனினும் உணர்வுபூர்வமாக 
சிறுகுடும்ெத்தின் நன்மமகமள அவன் அறிந்து இருந்தான் என்ெதற்குச் சங்க 
இலக்கியங்கள் சான்றாகின்றன. காதல்ொடல்கள் தமலவனுக்ககா தமலவிக்ககா 
இருந்த உடன்ெிறப்புகள்  ெற்றிப் கெசுவகத இல்மல.  

 

          திருமணம் முடிந்த தம்ெதியர் வாழ்வில் ஒரு குழந்மதகயாடு 
மகிழ்ந்திருக்கும் காட்சிகய சித்தரிக்கப்ெடுகிறது. ஒன்றுக்கு கமற்ெட்ட குழந்மதகள் 
நமடமுமறயில் காணப்ெட்டாலும் கவிமதயழகு, இன்ெம், இனிமம கருதி 
கவிமதயில் அது சுட்டப்ெடவில்மல. இதனால் இன்ெத்திற்கும், இனிமமக்கும், 

அழகிற்கும் ஆதாரமாக அமமவது ஒரு குழந்மதகய. அந்த எண்ணிக்மகக்கு 
கமற்ெட்டுச் மசன்றால் கவிமதக்களம் மறுதமலயான ெயமனத் தரும் என்ெமத 
இலக்கியவாதிகள் உணர்ந்துள்ளனர்.  

 

          நற்றிமணயில் இடம் மெறும் குழந்மதக்காட்சி: கதன்கலந்த ொல் 
கசாற்றிமன உண்ண மறுக்கும் மெண் குழந்மதமயப் பூங்மகாம்பு மகாண்டு 
ஒறுத்து ஓச்சும் தாயின் மசயலாக  அமமந்துள்ளது. இது மெருஞ்சித்திரனாரின் 
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அளவுக்கதிகமான மெரிய குடும்ெச் சூழலுடன் ஒப்ெிட்டு கநாக்கற்குரியது. 
ொலின்றித் தவிக்கும் மகக்குழந்மதக்கு நிலவு காட்டி ஏமாற்றும் தாய் 
ஒருபுறமிருக்க; வளர்ந்த குழந்மத கஞ்சிக் கலயத்மதயும், கூழ் ொமனமயயும் 
திறந்து ொர்த்து முகம் வாடித் திரும்பும் காட்சி ஒருபுறம்; குப்மெக் கீமரமய 
உப்ெின்றி கவகமவத்து ெிறர் காணாவண்ணம் கதவமடத்து உண்ணும் காட்சி 
முதலியவற்மற மநஞ்மசத் மதாடும் வமகயில் ொடியுள்ளார். ொடலில்  
மெருஞ்சித்திரனாரின் துன்ெம் இடம்மெறுங்கால் அளவுக்கு மீறிய மெருத்த 
சுற்றத்தினரும் காட்டப்ெடுகின்றனர். 
 

          இன்ெத்மதச் சுட்டும் மொழுமதல்லாம் தமிழ்க் கவிமத சிறுகுடும்ெத்மத; 

ஒரு குழந்மதமயச் சித்தரிக்கிறது. துன்ெத்மதச் சுட்டும் மொழுமதல்லாம் தமிழ்க் 
கவிமத மெருஞ் சுற்றத்மதகய காட்டுகிறது. உடுக்க நல்ல உமடயின்றி; உண்ண 
உணவின்றி வாடும் ொடினி, விறலி, சிறுொணன், மெரும்ொணன், கூத்தர், மொருநர் 
அமனவரும்; வறுமம, துன்ெம், மெருஞ் சுற்றம் முதலியவற்றுடன் கசர்த்கத 
விளக்கம் மெறுகின்றனர்.  

 

          புராணங்கள் கூறும் குகசலர் வாழ்வில் மிகவும் துன்ெம் அமடெவராக; 

மிகப்மெரிய சுற்றத்துடன்; ெல குழந்மதகளுடன் காட்டப்ெடுகிறார்.  

 

          நாட்டார் வழக்காறு கூறும் நல்லதங்காள் கமத அவமள ஏழு 
குழந்மதகளுடன் துன்புறுெவளாகக் காட்டுகிறது. அதிகமான குழந்மதகளுடன் 
புமனந்த கமதகள் அமனத்தும் துன்ெத்மதகய சித்தரிக்கின்றன.  

 

          மனிதன் தன் கற்ெமனயில் கதான்றிய உன்னதக் குடும்ெத்மதகய; 

அளவான குடும்ெத்மதகய இமறவனுக்கும் உரியதாகப் ெமடத்திருக்கிறான். 
சிவமெருமான் இரண்டு குழந்மதகள் உமடயவராககவ கொற்றப்ெடுகிறார்.  

 

          இதிகாசம் இரண்டிற்கு கமற்ெட்ட குழந்மதக் கூட்டங்களுக்கிமடகய 
கொரும், பூசலும் மிகுதியாவமதக் காட்டுவது தான் மகாொரதம். அர்ச்சுனன் ெல 
மமனவியமர உமடயவனாகக் காட்டப்ெட்டாலும்; அெிமன்யு, ெரிக்ஷித் என்ற 
இரண்டு மகன்கமள உமடயவனாககவ காட்டப்ெடுகிறான்.  

 

          இலக்கியங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், நாட்டார் கமதகள் 
அமனத்தும் மனித மனத்தின் கண்ணாடிகள். சிறு குடும்ெத்தின் சீர்மமமயத் 
மதாடர்ந்து குறிப்ொகப் புலப்ெடுத்தி உள்ளன. 

 

 

________________ 
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பபண்கள் நாட்டின் கண்கள் 

 

 

                    "மங்மகயராய்ப் ெிறப்ெதற்கக நல்ல மாதவம் மசய்திட 
கவண்டுமம்மா  

                    ெங்கயக் மகந்நலம் ொர்த்தலகவா ொரில் அறங்கள் 
வளருமம்மா"  

என்று மெண் ெிறவியின் கமன்மமமயப் ொடியுள்ளார் கவிமணி. உலகில் அறம் 
நிமலக்க மெண்கள் துமண கதமவ என்று இருக்கும் கொது மெண்கமள நாட்டின் 
கண்கள் என்று மட்டும் கூறுவாகனன்?! அவர்கள் உலகின் கண்கள். 
 

          'மதாட்டிமல ஆட்டும் மக மதால்லுலமக ஆட்டும் மக' என்ெது தாகன 
மதான்றுமதாட்டு வழங்கும் ெழமமாழி.  

 

          சரித்திரத்தின் ஏடுகமளப் ெின்கனாக்கிப் புரட்டினால் அங்கக மமறயாத 
புகழ்நிமலத்த மெண்கள் ெலரது மெயர்கமள அடுக்கிக் மகாண்கட கொகலாம். 
                    புலமமப் கெற்றிற்கு ஒரு ஔமவயார்;  

                    கொர்க்களத்தில் வரீத்திற்கு ஒரு ொன்ஸிராணி;  
                    விஞ்ஞானத் துமறயில் கமமத க்யூரி அம்மமயார்;  

                    தன்னிகரில்லாத் தாதி ஃப்ளாமரன்ஸ் மநட்டிங்ககல்;  

                    விடுதமலப் கொராட்டத்தில் வரீாங்கமன சகராெினி 
கதவியார்;  

                    சமுதாயத் மதாண்டில் இமணயற்ற தாய் மதரஸா;  

                    உலக அரங்கில் மெருமம மெற்ற அரசியல் தமலவி 
இந்திராகாந்தி;  
                    காவல்துமறயில் களமிறங்கி மாவட்ட ஆளுநராகக் கலக்கும் 
கிரண்கெடி;   

என்று எத்துமற கநாக்கினாலும் ஒரு மவற்றிப் மெண்மணிமயப் ொர்க்க இயலும். 
 

          குடும்ெத்மதப் மொறுப்புடன் கட்டிக் காப்ெவள் மெண். அந்தக் கடமமமய 
நிமறகவற்ற சுயநலம் துறக்கத் தயங்காதவள் மெண். சூழ்நிமலகளால் ஏற்ெடும் 
கசார்விலும் மகாண்ட மகாள்மக மாறாத மனத்திட்ெம் உமடயவள் மெண்.   

 

          கல்விக் கூடங்கள், மதாழில் நிறுவனங்கள், ெணிமமனகள், அரசு 
அலுவலகங்கள்  ஆகியவற்மறத் திறம்ெட நிர்வகிக்கிறாள் மெண். அரசு 
இயந்திரத்மதகய இயக்கும் மெண்மணிகமளப் ொரதம் ொர்த்து விட்டது; இன்றும் 
ொர்த்துக் மகாண்டிருக்கிறது. 
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          மொறுப்ெற்ற கணவனின் குமறகமளப் மொருட்ெடுத்தாமல் மக்கமளப் 
கெணுெவள் மெண். குடும்ெப் மொருளாதாரம் சீர்குமலந்தால் தானும் உமழத்து 
உயர்த்துெவள் மெண். தன்மனயும் தன் குழந்மதகமளயும் காத்து; சமயத்தில் 
கணவமனயும் காக்க சமளக்காதவள் மெண்.  

 

          எத்துமறயாயினும் தம் கடமமமய ஆற்றி; முத்திமர ெதிக்கும் 
முதன்மமப் மெண்கள் ெலர் உளர். 
 

                     “அடுப்பூதும் மெண்களுக்குப் ெடிப்மெதற்கு” என்று ககட்ட மசன்ற 
நூற்றாண்டின் மனப்கொக்கு மண்கணாடு மடிந்து விட்டது.  

                    “ெட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் மசய்வதும் ொரினில்” இன்று நடத்த 
வந்து விட்டனர் மெண்கள். அன்று மாட்டுவண்டிமய ஓட்டிய நிமலமாறி; இன்று 
கனரக வாகனங்கமளயும் ஓட்டத் திறம் மெற்றுள்ளனர். மெண்ணின் மெருமமமய 
உணர்த்த வள்ளுவர்,  

                    "மெண்ணிற் மெருந்தக்க யாவுள?!" என்று வியப்கொடு 
நம்மமக் ககள்வி ககட்கிறார். மெண்ணுக்குரிய இலக்கணத்மதயும் 
வமரயறுக்கிறார்.  

 

"தற்காத்துத் தற்மகாண்டான் கெணித் தமகசான்ற  

மசாற்காத்துச் கசார்விலா"தவளாகப் மெண் நிமிர கவண்டும் என்ற எதிர்ொர்ப்புடன் 
இருக்கும் ஆண்வர்க்கத்தின் மனக்கிடக்மகப்ெடி; மெண்கள்  உலகமுழுமமக்கும் 
கண்ணாக, மனித சமூகத்தின் கமம்ொட்டிற்கு உதவும் மனத்திறன் மகாண்டவராக 
இன்றும் இருக்கிறார்கள்; அன்றும் இருந்தார்கள்; என்றும் இருப்ொர்கள். 

 

 

________________ 

 

 

அறிவுலடயார் எல்ைாம் உலடயார் 

 

 

          பூமியில் உயிரினங்கள் ககாடானுககாடி வமகயினவாய் உள்ளன 

 

அவற்றுள் ஆறாம் அறிமவப் மெற்றவன் மனிதன்.  

இந்த அறிவால் நிலமவ அமடந்தான்;  

மசவ்வாய்க்ககாமள ஆராய்கிறான்;  

ஆழ்கடலின் அதிசயங்கமள மவளிக்மகாணர்கிறான்;  

திமசகமள அளந்து திக்மகட்டும் ெறக்கிறான்.  
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இத்தகு அறிமவப் மெற்றதால் மனிதன் எல்லாம் மெற்றவன் ஆகி விட்டானா? 

மகாக்கி கொட்டுப் ெதிமல இழுத்துப் ொர்ப்கொம். 
 

என்னிடத்தில் இல்லாத மொருகள இல்மலமயன்று எண்ண இயல்ெவன் எவகனா 
அவகன எல்லாம் உமடயவன்.  

தன் கதமவகள் அமனத்தும் நிமறயப் மெற்று மனதில் திருப்தி மகாள்ெவகன 
எல்லாம் உமடயவன்.  

இல்மல என்ற ஏழ்மம எண்ணம் இல்லாத மெருமனம் எவனிடம் உள்ளகதா 
அவகன எல்லாம் உமடயவன். 
 

சரித்திரப் ொடத்தின் சாரமமல்லாம் சத்கதாடு புரிந்து மகாள்வது அறிவு 
எனப்ெடுமா? 

பூககாளத்தில் பூட்டிக் கிடக்கும் உண்மமகமளப் புதிது புதிதாக மவளிக்  
மகாணர்வது அறிவாகுமா?  

அறிவியல் ொடங்கள் அன்றாடம் அளிக்கும் ஆழ்ந்த உண்மமகள் தான் அறிவா? 

இலக்கியம் ெயின்று இன்ெவுலகில் மிதந்து வாழ்க்மக உன்னதங்கமள 
உன்னிப்ொகப் புரிந்து மகாள்வது உண்மம அறிவா?  

கணிதச் சிக்கல்கமளச் சீராக விடுவித்துக் காண்ெவர் வியக்கும் வண்ணம் 
கணக்குப் கொட்டு காசினியில் கமன்மம மெறுவமத    அறிவு என்று 
மசால்லலாமா? 

 

          இத்தமன துமறகள் கமல உலகில் நாளுக்கு நாள் புற்றசீல் கொல் 
ெல்கிப் மெருகிப் புதுமமகள் ெமடக்கின்றனகவ! இவற்றுள் எந்த அறிவு நம்மம 
‘எல்லாம் உமடயவராக’ மாற்றும் அறிவு? 

 

மெயருக்குப் ெின்னால் ெல ெட்டங்கமள நீட்டிப் மெரியவன் என்று புகழ் 
ெமடத்தவுடன் மனதில் எல்லாம் இருக்கிறது என்ற திருப்தி ஏற்ெடுகிறதா? 

இல்மல.  

அணுமவத் துமளத்தாலும் மனதில் திருப்தி கதான்றுவதற்கு கவமறாரு அறிவு 
கவண்டும்.  

உயர உயரப் ெறந்தாலும் உள்ளம் நிமறவமடய கவமறாரு அறிவு கவண்டும்.  

 

          மாளிமக வாசமும், மதி மயக்கும் இன்ெமும் நிமலயற்றமவ என்ற 
மமய்யறிவு யாரிடம் உள்ளகதா அவகர கொதுமமன்ற மொன்மனம் 
உமடயவராகிறார். இருப்ெமதக் மகாண்டு சிறப்புடன் வாழும் வழிவமக 
அவருக்கக மககூடுகிறது.  
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          ஓடும், மசம்மொன்னும் ஒக்ககவ கநாக்கிய நாயன்மார் கொதும் என்ற 
மொன்மனம் மெற்றவர். மக்களும் அவமர எல்லாம் உமடயவராக மதித்தனர். 
ஆககவ அறிவு என்ெது கமலயறிகவா; நூலறிகவா; அறிவியலறிகவா; இலக்கிய 
அறிகவா; ெட்டறிகவா அன்று. அது இமறமய உணரும் மமய்யறிவு ஆகும். 
மமய்யறிவுமடயார் தாம் எல்லாம் உமடயார்.  

 

 

________________ 

 

 

 

மதாடர்பு: முமனவர் ச. கண்மணி ககணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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20.   உைகமயமாக்கல் சூழைில் தமிழில் 
ைணிகச்ப ாற்கள் 

— முலைைர். ை.ீ தரணுகாததைி 
 

 

          உலகமயமாக்கல் ஒரு நாட்டின் மொருளாதாரத்மத மட்டுமல்லாது 
அந்நாட்டு மக்களின் வாழ்வியல் மநறிமுமறகள், கெசும் மமாழி ஆகியவற்றிலும் 
மிகப் மெரும் தாக்கத்மத ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. எனகவ உலகமயமாக்கல் ெற்றிய 
எந்த விவாதத்திலும் விவரமணயிலும் மொருளாதார விவகாரங்கமள 
விவாதித்தல் மிக முக்கியமான ெகுதியாக உள்ளது. உலகமயமாக்கலின் 
மாறுதலுண்டாக்கும் சக்திகள் தற்காலச் சமூக வாழ்க்மகயின் மொருளாதார, 

அரசியல், ெண்ொடு, மதாழில்நுட்ெம், சுற்றுச்சூழல், மமாழி என்னும் 
ெரிமாணங்களுக்குள் ஆழமாக ஊடுருவிச் மசல்கின்றன. 
 

          மதாழில்நுட்ெத்தின் மீதும், அதன் விமளவாக உற்ெத்தியாகும் 
மவகுெனச் சந்மதப் மொருட்களின் மீதும் தீராத மவறி மகாண்ட நிமல இன்று 
காணப்ெடுகின்றது. உலகமயமாக்கலின் காரணமாக வணிக நிறுவனங்களும், 

வணிகப் மொருட்களும் ஆங்கிலம் சார்ந்கத காணப்ெடுவமதப் ெரவலாகப் ொர்க்க 
முடிகின்றது. 
 

          மதுமரயிலிருந்து திண்டுக்கல்மல கநாக்கிப் ெயணம் 
கமற்மகாண்டகொது இரு ெக்கங்களிலும் கடந்து மசன்ற கமடகளின் மெயர்கமளப் 
ொர்த்துக்மகாண்கட மசல்ல கநரிட்டது. அக்கமடகளில் காணப்ெட்டப் மெயர்கள் 90 
விழுக்காடு ஆங்கிலப் மெயர்ககள. 
 

          ஆட்கடா கன்சல்டிங், டூவலீர்  வாங்க விற்க, வர்ஷா மடய்லரிங், கெக்கரி 
ரூ ஸ்வடீ்ஸ், கீர்த்தி மசராமிக்ஸ், எக்ஸ்ெிரஸ்  கார் வாஷ், கண்ணா காெி ொர், 

இன்ெினியரிங் ஒர்க்ஸ், சாய் கிராமனட், அம்மன் சிமமன்ட் ஒர்க்ஸ், சரஸ்வதி 
மமஸ், கஹர் ஸ்மெசாலிட்டி, சூப்ெர் சிக்கன், ொன்சிராணி காம்ெிளக்ஸ், ராம்ககா 
சூப்ெர் ஆப்டிக்கல்ஸ், ட்மரவாஸ் எனப் மெயர்கள் ஆங்கிலத்திலும், 

ஒலிமெயர்ப்ெிலும் எழுதப்ெட்டிருந்தன. 
 

          இன்று ஆங்கிலம் வணிகம் சார்ந்த இடங்களில்தான் மிக அதிகமாக 
இடம் மெற்றுள்ளது. திமரப்ெடங்கள் நடிகர்களுக்கு அளிக்கப்ெடும் ெட்டங்கள், 

திமரத்துமறயில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் மசாற்கள், மதருவில் காணப்ெடும் நிறுவனப் 
மெயர்கள் என அமனத்து இடங்களிலும் ஆங்கிலகம நீக்கமற நிமறந்துள்ளது. 
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திமரப்ெடப் மெயர்கள்: 
          மம்மி, டாடி, யங் இந்தியா, மென்டில்கமன், ஒன்ஸ்கமார், ெடீ்சா, டூயட், 

லவ்கெர்ட்ஸ், மும்மெ எக்ஸ்ெிரஸ், ெிரண்ட்ஸ் என இந்தப் ெட்டியல் நீண்டு 
மகாண்கட மசல்கின்றது.  தமிழக அரசு திமரப்ெடங்களுக்குத் தமிழில் மெயர் 
மவத்தல், வரிவிலக்கு அளிக்கப்ெடும் என அறிவித்துள்ள கொதும் இந்நிமலத் 
மதாடரத்தான் மசய்கின்றது. 
 

திமரயுலகில்: 
          மடரக்டர், ஹகீரா, ஹகீராயின், வில்லன், டச் அப் கமன், டச் அப் வுமன், 

ஆர்ட் மடரக்டர், சினிமாட்கடாகிராெர், சூட்டிங், ஸ்கடாரி, டயலாக், ஸ்டார்ட், கட், 

கமக்கப், ெிலிம், அவுட்கடார் யூனிட், என அமனத்தும் ஆங்கில மயகம. 
 

நடிகர்களுக்குக் மகாடுக்கப்ெடுகின்ற ெட்டங்கள்: 
          சூப்ெர் ஸ்டார் ரெினி, சூப்ெர் ஆக்டர் கமல், ஆக்சன் கிங் அர்ெுன், காமமடி 
கிங்,  எஸ்.வி.கசகர் 

 

மதருவில் காணப்மெறும் நிறுவனப் மெயர்கள்: 
          லாண்டரி, ஓட்டல், எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், மடலர்ஸ், கம்மெனி, சாமில், 

ஷூமார்ட், மடக்ஸ்மடல்ஸ், ெுவல்லர்ஸ், புக் ஸ்டால், கெங்க், மெனான்சியர்ஸ், 

ஷாப், ஸ்கடார், சூப்ெர் மார்க்மகட், மலண்டிங் மலப்ரரி என ஏராளம். 
 

தமிழ் ெத்திரிமககளின் மெயர்கள்: 
          ெுனியர் கொஸ்ட், இந்தியா டுகட, விசிட்டர், மஹல்த்,  சஸ்மென்ஸ், 

கொலீஸ் ரிப்கொட்டர்,  சினிமா எக்ஸ்ெிரஸ்,  குமுதம் ரிப்கொட்டர்,  ெுனியர் 
விகடன். 
 

உணவகங்களிலும் இல்லங்களிலும் ெரிமாறப்ெடும் உணவு வமககளின் மெயர்கள்: 
          புல் மீல்ஸ், ககக், கூல்டிரிங்ஸ், ெுஸ், ஐஸ் க்ரீம், ஸுவடீ், காெி, ெப்ஸ், 

ெிரட், ெட்டர், ொம், ெிஸ்மகட். 
 

ெணியிடங்களில்: 
          ொண்ட், சர்ட், ெுன்ஸ், ொக்கட், ெிளவுஸ், மடட் கெண்ட், மடட் சர்ட், 

மெல்ொட்டம், புல்கஹண்ட்,  மரடிகமட், சாரி, சுடிதார். 
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அலுவலகங்களில்: 
          மடரக்டர், டீன், கமகனெர், கிளார்க், மடலிகொன் ஆெகரட்டர், ெியூன், 

அட்டண்டர், வாட்ச்கமன், அசிஸ்மடண்ட், லாக்கர், டிராயர், மெல், கெப்ெர், கம்ப்யூட்டர், 

மெனரல் கமகனெர், சூப்ெிரண்மடண்ட், சூப்ெர்மவசர், காண்ட்ராக்டர், ஆடிட்டர், ஆெசீர். 
 

கல்வி நிமலயங்களில்: 
          ெல்கமலக்கழகம், காகலஜ், மரெிஸ்டார், மவஸ்-சான்சலர், புமராெஸர், 

மலக்சரர், ெிரின்ஸிொல், டீச்சர், ஸ்டூடண்ட், ெஸ்ட் இயர், மெனல் இயர், மடஸ்ட், 

அமசன்மமண்ட், ரிசல்ட், ொஸ், மெயில். 
 

மதாழிலகங்களில்: 
          அப்ளிககஷன், அட்மவர்மடஸ்மமண்ட், இன்டர்வியூ மசலக்சன், 

அப்ொயின்ட்மமண்ட், ெிரகமாசன், கிகரட். 
 

விமளயாட்டுகள்: 
          கிரிக்மகட், கெஸ்ொல், புட்ொல், மடன்னிஸ், ஹாக்கி, மசஸ், ொக்ஸிங். 
 

கநாய் வரின்: 
          ெவீர், டாக்டர், நர்ஸ், சிஸ்டர், இன்ஞ்மசக்ஷன், டிரிப், ஆெகரசன்,  ஹார்ட் 
அட்டாக், குளுககாஸ், டிரிப்ஸ். 
 

கெருந்துகளில்: 
          ஸ்டாப், கஹால்டான், மரட், டிக்மகட், டிமரவர், ெஸ்ஸ்டாண்ட், மசக்கிங், 

கண்டக்டர், இன்ஸ்மெக்டர், மார்க்மகட், ெங்சன், ஏர்கொர்ட், ெொர், மமயின் ஸ்டிரீட். 
 

என எங்மகங்கு காணினும் ஆங்கிலம், ெல மசாற்களுக்கு இமணயான தமிழ்ச் 
மசாற்கள் இருப்ெினும் ஆங்கில கமாகத்தின் காரணமாக ஆங்கிலச் மசாற்களின் 
ெயன்ொடு எங்கும் காணப்ெடுகின்றது. நல்ல தமிழில் கெச கவண்டும், எழுத 
கவண்டும், மெயரிடப்ெட கவண்டும். இல்மலமயனில் ொரதியின் தமிழன்மன 
கூறுவது கொல் 

                    மமல்லத் தமிழினிச் சாகும் - அந்த 

                    கமற்கு மமாழிகள் புவிமிமச கயாங்கும் 

                    என்றந்தப் கெமத உமரத்தான் - ஆ 

                    இந்த வமசமயனக் மகய்திடாகலா? 

என்ெது உண்மமயாகும். 
 

          எனகவ நாம் தான் நல்ல நல்ல மமாழி மெயர்ப்புகமளயும், கமலச் 
மசாற்கமளயும் ஆக்கித் தரகவண்டும். 
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மதாடர்பு: 
முமனவர் வ.ீகரணுகாகதவி (prof.renuga@gmail.com) 

தமகசால் கெராசிரியர், கமனாள் துமறத்தமலவர்,மமாழியியல் துமற 

கமனாள் புலத்தமலவர், மமாழியியல் மற்றும் தகவல் மதாடர்ெியல் புலம் 

மதுமர காமராசர் ெல்கமலக்கழகம், மதுமர – 625 021. 
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21.   ராகுை  ாங்கிருத்தியாயன் பார்லையில் ‘ஆரியர் 
ைருலக’ 

— ததபமாழி 
 

 

 
 

            ‘வால்காவிலிருந்து கங்மக வமர’ என்ற தமலப்ெில், ராகுல 
சாங்கிருத்யாயனால் இந்தியில் ‘வால்கா கச கங்கா’ என்று எழுதப்ெட்ட இந்த நூல் 
மானுடவியல் சான்றுகமள அடிப்ெமடயாகக் மகாண்டு எழுதப்ெட்ட மசவ்வியல் 
இலக்கியம் என்ற தகுதி மெற்றது. இந்த வரலாற்றுப் புமனவில் 20 கமதகளில் 
மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி மதாகுக்கப்ெடுகிறது. இந்நூல் 1943 இல் 
மவளியிடப்ெட்டு ெின்னர் ெலமமாழிகளிலும் மமாழிமெயர்க்கப்ெட்டது. ராகுல 
சாங்கிருத்தியாயன் ெிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்மத எதிர்த்து எழுதியதற்காக மூன்றாண்டுக் 
காலம் சிமறயில் அமடக்கப்ெட்டிருந்தார். அப்மொழுது சிமறயில் உருவான நூல் 
இது. இந்நூமல எழுதியதற்காக சமயப் ெழமமவாதிகளால் வமச ொடப்ெட்டார். 
இருப்ெினும் மறு ஆண்கட அடுத்த ெதிப்பு மவளிவரும் அளவிற்கு நூல் 
விற்ெமனயானது. தமிழில் கண. முத்மதயா மமாழிமெயர்ப்ெில் இந்நூல் முன்னகர 
1949ல் மவளிவந்து முப்ெதுக்கும் கமற்ெட்ட ெதிப்புகமளக் கண்ட சிறப்புமடயது. 
நூலின் மமாழிமெயர்ப்பும் கண. முத்மதயா வால் சிமறயில்தான் எழுதப்ெட்டது. 
கால்நூற்றாண்டிற்கும் கமல் இந்திப் கெராசிரியராகப் ெணியாற்றிய டாக்டர் என். 
ஸ்ரீதரன் சமீெத்தில் இந்தியிலிருந்து தமிழாக்கம் மசய்துள்ளார். அது 2016 இல் 
கவிதா ெப்ளிககசஷன்ஸ் மவளியடீ்டில் முதல் ெதிப்ொக மவளிவந்துள்ளது. என். 
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ஸ்ரீதரன் ெல குறிப்புகமளயும் கதடிக்மகாடுத்து வாசிப்மெ விரிவாக்க 
உதவியுள்ளார். 
 

            ராகுல சாங்கிருத்தியாயன், ககதார்நாத் ொண்கட என்ற மெயருடன் 
உத்தரப்ெிரகதச குக்கிராமம் ஒன்றில் ஒரு ெிராமண குடும்ெத்தில் ெிறந்தவர். 
துவக்கப்ெள்ளி வமர மட்டுகம முமறயான கல்வி கற்றாலும் தாகன கற்று 
30க்கும் கமற்ெட்ட மமாழிகள் அறிந்த ென்மமாழி அறிஞராகவும், ெலதுமற 
வல்லுநராகவும் 70 வயதுவமர வாழ்ந்து 1963 இல் மமறந்தவர். இவர் ‘மகா 
ெண்டிதர்’ என்ற ெட்டமும் மெற்றவர்.  தமிழகத்தில் இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் 
தமிழும் அறிந்து மகாண்டார். ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் இந்துவாகப் ெிறந்து இந்து 
சமயத் தத்துவங்கமள அறிந்தவர். ஆரிய சமாெத்தின் சுவாமி தயானந்த 
சரஸ்வதியின் கமல் ெற்று மகாண்டவர். இலங்மகயில் புத்த மதத்மதத் தழுவி 
புத்த ெிக்குவாகவும் தீட்மச மெற்று ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் என்று மாறியவர். 
மெளத்த தத்துவங்களிலும் ொலி மமாழியிலும் வல்லுநர். கடவுமள மறுத்தவர், 

இறப்ெிற்குப் ெின், மறுெிறவி ஆகியவற்றில் சற்கற நம்ெிக்மக மகாண்டிருந்து 
ெின்னர் அமதயும் துறந்து மார்க்சிய மகாள்மகயில் ஈடுொடுமகாண்ட 
மொதுவுடமமவாதியாக இறுதியில் மாறியவர். ரஷ்ய மலனின்கிராட் 
ெல்கமலக்கழகம் இவமர இந்தியவியல் கெராசிரியராகவும், வித்யாலங்கார 
இலங்மகப் ெல்கமலக்கழகம் இவமரப் கெராசிரியராகவும் ெணியாற்றமவத்து 
தங்கமளப் மெருமமப்ெடுத்திக் மகாண்டன. வாழ்நாளின் மெரும்ெகுதிமயப் 
ெலநாடுகளுக்கும் இந்தியாவில் ெல இடங்களுக்கும் ெயணம் மசய்வதில் 
கழித்தவர். ‘இந்தி ெயண இலக்கியங்களின் தந்மத’யாக அறியப்ெட்டு 
ெயணநூலுக்காகச் சாகித்திய அக்காதமி விருதும் (1958), ெத்மபூஷன் (1963) விருதும் 
மெற்றார். ெலமமாழிகள் அறிந்திருந்தும், அவரது தாய்மமாழி கொஜ்புரியாக 
இருந்தும் இந்திமய மட்டுகம தான் அதிகம் எழுதும் மமாழியாக மவத்துக் 
மகாண்டவர். நூற்றுக்கும் கமலான நூல்கமள எழுதியவர். அவருக்கு இந்திப் 
ெல்கமலக் கழகங்களில் ஒரு இருக்மககூட அமமக்கவில்மல என்றும் 
கூறப்ெடுகிறது. 
 

            இந்கதா-ஐகராப்ெியச் சமூகத்தினர் அல்லது ஆரியர் என 
அறியப்ெடுகவார் இந்தியாவிற்கு வருமக தந்த வரலாறுதான் இந்த நூலின் 
மொருண்மம. எகிப்திய, மமசெட்கடாமிய, சிந்துசமமவளி நாகரிக மக்கள் இந்த 
ஆரியர் என்ற இனப் ெிரிவுக்கும் முன்னகர நன்கு நாகரிகமமடந்தவர். இருப்ெினும் 
இந்தியாமவ கநாக்கிப் ெயணித்த ஆரிய இனத்தின் ெரவல் இந்திய வரலாற்றில் 
ஏற்ெடுத்திய தாக்கத்மத விளக்கும் கநாக்கில் இவர்கமள மட்டும் 
முதன்மமப்ெடுத்தி இந்நூல் எழுதப்ெட்டுள்ளது. ஆரியரின் இப்ெயணம் யுகரசிய 
ஸ்மடப்ெி புல்மவளியில், ரஷ்யாவின் தாய் ஆறு என்று அமழக்கப்ெடும் வால்கா 
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ஆற்றின் கமரயில் துவங்கி, இந்தியர்கள் தாய் எனப்கொற்றும் கங்மக ஆற்றின் 
கமரயில் நிமல மகாள்கிறது. ஐகராப்ெியக் கண்டத்திலிருந்து 10,000 கிகலாமீட்டர் 
இமடமவளிமயக் கடந்து இந்தியாவில் குடிகயறிய இவர்களது வரலாறு 
தனித்தனியான 20 சிறுகமதகளாக, காலக் ககாட்டில் கிமு 6000 முதற்மகாண்டு 20 
ஆம் நூற்றாண்டுவமர ஒரு 8,000 ஆண்டு காலகட்டத்மத உள்ளடக்கும் வமகயில், 

மதாடர்ச்சியாக ஒன்றன்ெின் ஒன்றாக அமமத்து, கால எந்திரத்தில் ெயணிப்ெது 
கொலக் காட்சிகளாக நூல் கட்டமமக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

            காலம், இடம் ஆகியவற்றின் அடிப்ெமடயில் கமத மாந்தர் 
உமரயாடல் வழியாக ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு கமத வடிவில் உருமவடுக்கிறது. 
வரலாற்றில் திருப்புமுமனயாக அமமந்த மாற்றங்கள் கமதவடிவில் 
உருமவடுத்துள்ளன எனலாம். ஒவ்மவாரு கமதயும் அக்கால மக்களின் நமட, 

உமட, வாழ்வியல்முமற ஆகியவற்மறக் கண்முன் நிறுத்தும் விதமாகவும், 

சமுதாய, அரசியல், மொருளாதார, ெண்ொட்டின் ெரிணாம வளர்ச்சி மாற்றங்கள் 
அக்கால வரலாற்று நிகழ்வுகளுடன் ெின்னிப்ெிமணந்தும் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது. 
அதனால் சமூகவியல், மானுடவியல், வரலாறு, புவியியல், இலக்கியம் எனப் ெல 
துமறகமளயும் நூலின் கரு மதாட்டுச் மசல்கிறது. ஒரு தமலமுமற என்ெது 22-25 
ஆண்டுகள் என்ற அடிப்ெமடயில் இத்தமன தமலமுமறக்கு முன்னர் என 
ஆசிரியர் கமதகளின் துவக்கத்தில் சில இடங்களில் குறிப்ெிடுகிறார். குறிப்ொக 
முதல் கமத சுமார் 361 தமலமுமறகளுக்கு முன்னர் எனக் குறிப்ெிடுகிறார். நூல் 
இரு ொகங்களாகவும், ஒவ்மவாரு ொகமும் 10 அத்தியாயங்களும் மகாண்டுள்ளது. 
இரண்டாம் ொகத்திற்குப் ெிறகு இன்மறய இந்தியாவில் நாம் ெடித்த வரலாற்றுச் 
மசய்திகள் கமதகளாக உருமாறியுள்ளன. 
 

 

முதல் ொகம்: 
1. நிஷா (கி.மு.6000) 
2. திவா (கி.மு.3500) 
3. அமிர்தாஸ்வன் (கி.மு.3000) 
4. புருகூதன் (கி.மு.2500) 
5. புருதானன் (கி.மு.2000) 
6. அங்கிரா (கி.மு.1800) 
7. சுதாஸ் (கி.மு.1500) 
8. ெிரவாஹணன் (கி.மு.700) 
9. ெந்துல மல்லன் (கி.மு.490) 
10. நாகதத்தன் (கி.மு.335) 
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இரண்டாம் ொகம்: 
11. ெிரொ (கி.ெி.50) 
12. சுெர்ண மயௌகதயன் (கி.ெி.420) 
13. துர்முகன் (கி.ெி.630) 
14. சக்ரொணி (கி.ெி.1200) 
15. ொொ நூர்தீன் (கி.ெி.1300) 
16. சுமரயா (கி.ெி.1600) 
17. கரக்கா ெகத் (கி.ெி.1800) 
18. மங்கள சிங் (கி.ெி.1857) 
19. ஸஃப்தர் (கி.ெி.1922) 
20. சுகமர் (கி.ெி.1942)   

 

            காந்தியின் 1942ஆம் ஆண்டின் மவள்மளயகன மவளிகயறு 
கொராட்டத்துடனும் இரண்டாம் உலகப்கொர் (1939-1945) நடந்துமகாண்டிருக்கும் 
காலத்தில் நூல் முடிவமடகிறது. நூல் மவளியான காலத்தில் ஹிட்லர், 

முகசாலினி ஆகிகயார் அச்சு நாடுகள் என்ற ஒரு கூட்டாக ெப்ொனுடன் 
இமணந்து இன்னமும் கொரில் ஈடுெட்டு கநச நாடுகளுடன் கொர் மதாடர்ந்து 
மகாண்டிருக்கும் காலம்.  மெர்ல் ஹார்ெர் தாக்குதல் காரணமாக அமமரிக்காவும் 
கொர்க்களத்தில் இறங்கிவிட்ட கநரம் அது. ஆனால், நாகசாகி ஹிகராஷிமா மீது 
அணுகுண்டு தாக்குதல் நிகழ்த்தப்ெட்டு இரண்டாம் உலகப் கொர் இன்னமும் 
முடிவுக்கு வராத காலகட்டத்தில் மவளியான வரலாற்றுப் புமனவு நூல். 
 

            நூலின் கருத்துகளிலும், ொத்திரங்களின் உமரயாடல்களாக 
மவளிவரும் கருத்துகளிலும் ராகுல சாங்கிருத்யாயனின் ககாணங்கள் 
மவளிப்ெடுகின்றன. ஆரியர் வருமகயால் வந்த வர்ணாசிரம தர்மம், 

சாதிப்ெிரிவிமனகள், தீண்டாமம ஆகியமவ குறித்து அவருக்குள்ள வருத்தம்; 

புகராகிதர்களும் அரசர்களும் இமணந்து கூட்டாக தங்களுக்குள் ஒருவர் 
நலனுக்காக ஒருவர் உதவிக்மகாண்டு உமழக்கும் எளிய மக்கமளச் சுரண்டும் 
கட்டமமப்ெின் கமல் அவருக்குள்ள மவறுப்பு, கவதங்கள், புராணங்கள், உெநிடதங்கள் 
கொன்றவற்றின் துமணமகாண்டு மவதீக சமயம் எளிகயார் மீது ஆதிக்கத்மதக் 
கட்டமமத்த அறமற்ற மசயல்முமற மீது குமுறல், வணிகம் என்ற கொர்மவயில் 
நாட்டு மக்களின், நாட்டின் மசல்வ வளத்மத தங்களுக்குள் ெங்கிட்டுக்மகாள்ளும் 
தன்னலவாதிகளான வணிகர்கள் மீதும், அயல்நாட்டின் வணிக அமமப்புகள் 
கமலும் மகாண்ட கசப்புணர்வு, மெண்கமள அடிமமகளாகவும், விடுதமலயற்ற 
நிமலயிலும், உடன்கட்மட கொன்ற உயிமரயும் ெறிக்கும் ெல்கவறு கட்டுப்ொடுகள் 
அவர்கள் மீது திணிக்கப்ெட்டிருந்த மெண்ணடிமம அதிகார முமறயில் அவர் 
காட்டிய எதிர்ப்பு எனவும் ெல கருத்துக்கமள இந்நூல் வழியாக அறிய முடிகிறது. 
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            அவ்வாகற ராகுல சாங்கிருத்யாயனின் சமய நல்லிணக்க ஆதரவு 
எண்ணமும், புத்தரின் மகாள்மகயில் மகாண்ட ஈடுொடும், மொதுவுமடமம 
மகாள்மகக்கு அவருமடய ஆதரவும் கதாொத்திரங்கள் வழி மதரிவிக்கப்ெடுகிறது. 
காந்தி விடுதமலப் கொராட்டத்மத மக்களிடம் மகாண்டு மசன்றமத மதிப்ெவராக 
இருந்தாலும், ஆதிதிராவிடர்களுக்கான தனி வாக்காளர் மதாகுதி கதர்தல் 
இடமவாதுக்கீட்மட எதிர்த்து காந்தி உண்ணாவிரதம் இருந்து அம்கெத்கருக்கு 
மநருக்கடி மகாடுத்தது, இராட்மடயில் நூல் நூற்றல் கொன்றமவ அறிவியல் 
காலத்திற்கு ஒவ்வாத ெிற்கொக்கு நிமல என்றும் கருதியதும் மவளிப்ெடுகிறது. 
ொகிஸ்தான் தனிநாடு என மக்கள் ெிரிய விரும்ெினால் அவர்கள் கருத்து 
மதிக்கப்ெட கவண்டும் என்ற நிமலப்ொட்மடயும் மகாண்டிருந்திருக்கிறார் ராகுல 
சாங்கிருத்தியாயன். 
 

            வரலாற்மறப் ொடமாகப் ெடிக்காமல், நிகழ்வுகளின் ெின்னணியில் 
கமதகளாகப் ெடிக்கும் மொழுது வரலாற்றின் மதான்மமயும் அதன் மதாடர்ச்சியும் 
மதளிவாகப் புரிகின்றது, கொராட்ட நிகழ்வுகளின் காரணங்களும் விளங்குகிறது. 
இது வரலாறா அல்லது புமனவுக்கமதயா என்று கவறுெடுத்திக் காண இயலாத 
அளவு நூமல எழுதியுள்ள முமற ஆசிரியரின் திறமமக்குச் சான்று. இது ஒரு 
மமாழிமெயர்ப்பு நூல் என்ற எண்ணம் கதான்றாவண்ணம் மமாழியாக்கம் 
மசய்தவரும் தனது திறமமமய மவளிப்ெடுத்தியுள்ளார். இது இந்தியர் 
அமனவரும் வாழ்வில் ஒருமுமறகயனும் ெடித்திருக்க கவண்டிய நூல். 
“ஒவ்மவாரு தமிழனும் கட்டாயம் ெடிக்க கவண்டிய நூல்” என சி.என். 
அண்ணாதுமர ெரிந்துமரத்த நூல். இந்நூமலப் ெடித்து முடித்த ெின்னர், இதமன 
நாம் இத்தமனக்காலம் ெடிக்காமல் விட்டுள்களாகம என்று வருந்தவும் மவத்தது 
என்ெதும் உண்மம. எத்தமனமுமற கவண்டுமானாலும் ெடிக்கலாம். 
 

 

நூல்:வால்காவிலிருந்து கங்மக வமர 

இந்தியில் – ராகுல சாங்கிருத்தியாயன் (1943) 
தமிழில் மமாழியாக்கம் – என்.ஸ்ரீதரன் (2016) 
கவிதா மவளியடீு, முதல் ெதிப்பு 

Rs. 400 

 

 

நன்றி - சிறகு: http://siragu.com/ராகுல-சாங்கிருத்தியாயன்/ 
மதாடர்பு:  கதமமாழி (jsthemozhi@gmail.com) 
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22.   ஐயைார் 

— முலைைர். ப. ததைி அறிவு ப ல்ைம் 
 

 

 
 

 

          இந்நூலின் ஆசிரியர் தமிழகத்தில் கிராமங்களின் ஏரி, குளம், ஆறு ஆகிய 
நீர்நிமலகளின் கமரகளில் ககாயில் மகாண்டுள்ள, ெல ெிரிவு மக்களின் காவல் 
மதய்வமாகவும், குல மதய்வமாகவும் வழிெட்டு வரும் ஐயனார் யார், அவரின் 
ெிரிவுகள், இருப்ெிடங்கள் கொன்றவற்மற கமற்ககாள்காட்டி இப்புத்தகத்மத 
மவளியிட்டுள்ளார். 
 

          ஆசீவகம் சமயத்மத உருவாக்கிய மற்கலி  ககாசாலர் என்ெவகர 
சாத்தன் என்ற முதல் ஐயனார் என்றும் இவர் சங்கப் புலவர் ஆக விளங்கியுள்ளார் 
என்ற விடயத்துடன் நூல் ஆரம்ெமாகிறது.  

 

          இரண்டாவது ஐயனாராக நந்தவாச்சா என்ற சின்ன ஐயனார், 

மெருமுக்கல் மசல்லும் ொமதயில் மமலக்கு முன்ொக இவர் வறீ்றிருப்ெதாகவும் 
குறிப்ெிடுகிறார். 
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          முத்தியாலீசுவரர் என்ற மூன்றாம் ஐயனாராக  மெருமுக்கல் மமலயின் 
மதன்புறச் சரிவில் கவல், ஈட்டி என ககாயில் மகாண்டுள்ளதாகத் மதரிவிக்கிறார். 
 

          கமலும் ஐயனார் வகுத்த ஒன்ெது கதிர் என்ெது வானியல், ககாளியல் 
ெற்றிய அறிவியலாக இருந்துள்ளது. ஆசீவக மகாள்மகயான ஊழ் மகாள்மக 
மற்றும் கருப்பு, நீலம், சிவப்பு, மஞ்சள், மவண்மம, மிக மவண்மம என்ற ஆறு 
சாதிகமள கமற்ககாள் காட்டியுள்ளார் . 
 

          ொண்டி என்ற மசால் மவள்மள என்றும் ஐயனாகர என்றும், 

ஆசீவகத்தில் மவள்மள ெிறப்பு நிமலமய அமடந்த துறவியமரக் குறிப்ெதாகவும், 

மதுமர ொண்டி  முனி ககாயிகல இதற்குச் சிறந்த உதாரணமாகச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறார். 
 

          திருப்ெத்தூர் ஐயனார் ககாயில் கல்மவட்டுகளில் ஐயனாமரத் திருமண் 
தவமுமடய ஐயனார் என ொண்டியர்கள் குறித்துள்ளார்கள் என்றும், 

திருமமறக்காடு சிவன் ககாயிலில் ஆசீவகத்திற்குரிய அறப் மெயர் சாத்தன், 

பூரணம், மொற்கமல கயாடு உள்ள பூரண காயெர், ொர்கவ நாதர் ஆகிகயாமரக் 
மகாண்ட  ஆசீவக ககாவில்களாகக் காட்டுகிறார். 
 

          மெரியபுராணத்தில் சுந்தரரின் வாழ்க்மகமயத் மதய்வகலாகத்தில் 
மதாடங்கும் கசக்கிழார், திருப்ெிடவூர் ஐயனார் ககாயிலில் முடிக்கிறார். கமலும் 
அந்த சருக்கத்திற்கு மவள்ளாமனச் சருக்கம் எனவும் மவள்மள யாமன 
அறப்மெயர் சாத்தனுக்கு உரியது என்றும் மதரியப்ெடுத்துகிறார். 
 

          சித்தன்னவாசல் மமல அடிவாரத்தில் மூன்று ஐயனார் ககாயில்கள் 
உள்ளன. அங்கு உள்ள  குமக ஓவியத்தில் உள்ள மாங்காய் மகாத்து, சாத்தகனாடு 
மதாடர்பு உமடயது என்றும் அழகர் மமல குமகத்தளம், திருச்சி மமலக்ககாட்மட 
ஐயனார், கஞ்சமமல கலியமெருமாள் ஐயனார், மெரும மெட்டி 5 இலவ மரத்து 
ஐயனார் கொன்ற ககாயில்கள் ஆசீவகத்மதச் கசர்ந்தமவ  என்று விளக்கியுள்ளார். 
 

          ஐயனாரின் ெிரிவுகள், கரந்தமமல ஐயனார், ஆகாச ஐயனார், ெரம 
ஐயனார், அமடக்கலம் காத்த ஐயனார் என்று ெல்கவறு மெயர்களுடன் 
வழங்கப்ெட்டு வருவதாகக் குறிப்ெிடுகிறார். 
 

          கமலும் சான்றுகளாக, ெள்ளன் ககாயில் மசப்கெடு, சிங்கம்புணரி 
ககாயில், இலக்கியங்களில் ெத்துப்ொட்டு, மதுமரக்காஞ்சி, மநடுநல்வாமட, 

சிலப்ெதிகாரம், மணிகமகமல, நீலககசி, புறநானூறு, மெரிய புராணம், சிகனந்திர 
மாமல மற்றும் ஐயனார் ெிள்மளத்தமிழ் கொன்றவற்மற கமற்ககாள் காட்டி 
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ஆசீவகம் என்னும் சமயத்மதத் கதாற்றுவித்தவர் ஐயனார் என்ெமத வரலாற்றுச் 
சான்றுகளாக இந்நூலில் ெதிவு மசய்திருக்கிறார். 
 

 

நூலின் ஆசிரியர் - திரு மொன். சந்திரன் 

அய்யனார் ெதிப்ெகம் மசன்மன 

மவளியடீு 2017 

 

 

மதாடர்பு: 
முமனவர். ெ. கதவி அறிவு மசல்வம், 

மருந்தாக்கவியல் கெராசிரிமய மதுமர. 
https://www.facebook.com/devipharm 
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23.   ைிளக்குமாறாகும் தாைரங்கள் 

— தபரா ிரியர். ஆ. ிைசுப்பிரமணியன் 

 

 

          தான் வாழும் இருப்ெிடத்மத தூய்மமயாக மவத்திருப்ெது மனித 
குலத்தின் இயல்பு. வசிக்கும் இடத்தின் தமரயில் ெடியும் தூசி, தண்ணரீ், 

உண்ணும்கொது சிதறிய உணவுத் துண்டுகள் ஆகியனவற்மற அகற்றும் ெணிமய 
அவன் கமற்மகாண்டு வாழ்ந்துள்ளான். இது உயிரினங்களின் இமறச்சிமய உண்டு 
குமககளில் வாழ்ந்த காலத்திகலகய கதான்றிவிட்டது எனலாம். தான் 
கவட்மடயாடி உணவாகக் மகாண்ட உயிரினங்களின் இமறச்சித் 
துணுக்குகமளயும், எலும்புத் துண்டுகமளயும் தான் வசித்த குமகக்குள் அவன் 
கொடவில்மல. அவற்மறமயல்லாம் குமகக்கு மவளியில்தான் குவித்து 
மவத்துள்ளான். இக்குவியமல 'அடிசிலமறக் கழிவுகள்' (கிச்சன் மிட்டன்ஸ்) என்று 
மானிடவியலார் குறிப்ெிடுகின்றனர். இப்ெணிமய கமற்மகாள்ள ஏகதனும் ஒரு 
கருவிமய உருவாக்கி அவன் ெயன்ெடுத்தியிருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
 

          தன் இருப்ெிடத்மதத் தூய்மமயாக மவத்திருக்க அவன் உருவாக்கிப் 
ெயன்டுத்திய கருவி, அவனது மொருள்சார் ெண்ொட்டியல் (மமட்டீரியல் கல்சர்) 
வரலாற்றில் ஓர் இடத்மதப் மெறுகிறது.தமிழரது மொருள்சார் ெண்ொட்டு 
வரலாற்றில், இருப்ெிடத்மத தூய்மமப்ெடுத்தப் ெயன்ெட்ட கருவி ‘விளக்குமாறு’ 

என்று மொதுவாக அறியப்ெடுகிறது. இது தவிர ‘துமடப்ெம்’, ‘வாரியல்’, 

‘மெருக்குமாறு’ என்று வட்டாரத் தன்மம மகாண்ட மெயர்களாலும் விளக்குமாறு 
அமழக்கப்ெடுகிறது. தமிழ் நிகண்டு நூல்களிலும் விளக்குமாமறக் குறிக்கும் 
மசாற்கள் சில இடம் மெற்றுள்ளன. 
 

          கி.ெி. எட்டாவது அல்லது ெத்தாவது நூற்றாண்மடச் சார்ந்ததாகக் 
கருதப்ெடும் ெிங்கல நிகண்டு (6:587) ‘துமடப்ெம், கசாதனி மாறு, அலகு வாருககால்’ 

என்ற மெயர்களால் துமடப்ெத்மதக் குறிப்ெிடுகிறது. கி.ெி. எட்டாவது 
நூற்றாண்மடச் கசர்ந்ததாகக் கருதப்ெடும் திவாகர நிகண்டு (6:199) ‘கசாதினி, மாறு 
துமடப்ெம்’  ஆகும் என்கிறது. இவ்விரு நிகண்டுகளுக்கும் காலத்தால் ெிந்மதய 
சூடாமணி நிகண்டு (7:57) ‘கசாதனி, மாறு’ என்ற மசாற்கமளப் ெயன்ெடுத்துகிறது. 
இவற்றுள் அலகு என்ற மசால் கல்மவட்டுகளில் இடம்மெறுவதுடன் ககாவில் 
ெணிகளுடன் மதாடர்புமடயதாகக் கல்மவட்டுகளில் இடம் மெற்றுள்ளது. அலகு 
என்ற மெயருமடய விளக்குமாறால் ககாவிமலத் தூய்மம மசய்வமத அலகிடல் 
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என்று குறிப்ெிடும் இமடக்காலக் கல்மவட்டுக்கள், இப்ெணி கமற்மகாள்கவாமர 
அலகிடுவார் என்றமழக்கின்றன. 
 

          இமறப்ெணியின் ஓர் அங்கமாக அலகிடல் இருந்துள்ளது. மசவ 
சமயத்தில், சரிமய, கிரிமய, கயாகம், ஞானம் என நான்கு வமகயான மநறிகள் 
உண்டு. இவற்றுள் சரிமய என்ெது, ‘உடம்ெின் மதாழில்களாக நிகழ்வது’ என்று 
மவள்மளவாரணார் (2002:724) விளக்கம் தருவார். இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக, 

திருநாவுக்கரசரின் கதவாரப் ெதிகம் (631:3) ஒன்மறக் குறிப்ெிடுகிறார். (கமலது, 725). 
அப்ெதிகத்தில்  ‘...எம்ெிரானுமடய ககாயில் புக்கும், புலர்வதன் முன் அலகிட்டு 
மமழுக்கும் இட்டு’ என்ற மதாடர் இடம் மெற்றுள்ளது. மொழுது புலரும் முன் 
ககாயிமல அலகிடல் என்ெது, அலகு என்றமழக்கப்ெடும் துமடப்ெத்தால் 
ககாயிமலப் மெருக்கி தூய்மமப்ெடுத்துவமதக் குறிப்ெிடுகிறது. 
 

          ககாவிலுடன் மதாடர்புமடய நிகழ்வுகமளயும் மொருட்கமளயும் ‘திரு’ 

என்ற அமடமமாழியிட்டு அமழப்ெது மரபு. இதன் அடிப்ெமடயில் அலகு என்ெமத 
திரு அலகு என்று குறிப்ெிடும் மரபும் உண்டு. மெருக்குமாறால் (துமடப்ெத்தால்) 
ஒருவமன அடி என்ெமத ‘திரு அலகு எடுத்து திருச்சாத்து சாத்து’ என்று 
ெகடியாகக் கூறுவது இம்மரமெ அடிப்ெமடயாகக் மகாண்டதுதான். மூத்த மெண் 
மதய்வம் என்ற மொருளில் கொஸ்டாகதவி (கசட்மட) என்று வடமமாழியில் 
குறிப்ெிடப்ெடும் மெண் மதய்வம் ஒன்றுண்டு. மூத்தகதவி என்ெகத மூகதவி 
என்றாயிற்று என்ெர். மதாடக்கத்தில் வழிொட்டிற்குரிய மதய்வமாக இருந்து 
ெின்னர் தூக்கம் கசாம்ெல் என்ெனவற்றுடன் மதாடர்புெடுத்தப்ெட்டு இழிவான 
மதய்வமாக இதுமாற்றப்ெட்டுள்ளது. மூத்தவள் என்ற மொருமளத்தரும் ‘தவ்மவ’ 

என்ற மசால்லால் திருக்குறள் (167;2) இத்மதய்வத்மதக் குறிப்ெிடும். தமிழ்நாட்டின் 
ெழமமயான ககாயில்கள் சிலவற்றில் இத்மதய்வத்தின் சிமல இடம் மெற்றுள்ளது. 
இத்மதய்வத்தின் ெமடக்கலனாக, மெருக்குமாறு அமமந்துள்ளது. ‘வன்ெமட 
துமடப்ெம்’ என்று ெிங்கல நிகண்டு (2:97) குறிப்ெிடுகிறது. 
 

இழிவு: 
          இப்ெடித் மதான்மமயான எழுத்துப் ெதிவுகள் இருப்ெினும் இழிவான 
அமடயாளகம விளக்குமாறுக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ளது. வாய்மமாழி 
வழக்காறுகளிலும், மக்களிமடகய வழக்கிலுள்ள நம்ெிக்மககளிலும் இது 
ெதிவாகியுள்ளது. தகுதியற்ற ஒருவனுக்குச் மசய்யப்ெடும் சிறப்மெக் 
குறிப்ெிடும்கொது ‘வாரியக்(ல்) மகாண்மடக்குப் ெட்டுக் குஞ்சலம் கட்டிய மாதிரி’ 

என்ற மசாலவமடமயப் ெயன்ெடுத்துவதுண்டு. வாய்ச்சண்மடயின்கொது ‘உன்மன 
வாரியலால அடிப்கென்’ என்று சூளுமரப்ெதுண்டு. சிலர் வாரியல் என்ற 
மசால்லுக்கு முன்ொக ‘ெழ’ என்ற அமடமமாழிமயப் ெயன்ெடுத்துவதுண்டு. இங்கு 
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ெழ என்ற மசால் ‘ெயன்ெடுத்திய’ என்ற மொருமள மவளிப்ெடுத்தும். 
ஆங்கிலக்காலனிய ஆட்சியின்கொது அரசு அலுவலங்கமளக் கச்கசரி என்ற 
மசால்லால் குறிக்கும் வழக்கம் இருந்தது. இவ்வமகயில் காவல்நிமலயமும் 
கச்கசரி எனப்ெட்டது. காவல்நிமலயத்தின் அமழப்ொமணயின் கெரில் 
வாக்குமூலம் மகாடுப்ெதற்காக அங்குமசல்ெவன் ெடும்ொட்மட 

 

கச்கசரிக்குப் கொவாகனன்மகயக்கட்டி நிற்ொகனன் 

வாக்குமூலம் மகாடுப்ொகனன் / மசால்வாகனன் 

வாரியப்(ல்) பூமச ெடுவாகனன் 

 

என்று சிறுவர் விமளயாட்டுப் ொடல் ஒன்று குறிப்ெிடுகிறுது. இப்ொடல் ொடப்ெட்ட 
காலத்தின் சமூக நடப்ெியமல இதன் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.விளக்குமாமறத் 
மதாட்ட மகமயக் கழுவாமல் குழந்மதகமளத் மதாடக்கூடாது என்ற 
நம்ெிக்மகயும் உள்ளது. அப்ெடித் மதாட்டால் குழந்மதயின் உடல்நலம் 
ொதிக்கப்ெடும் என்று நம்புகிறார்கள். இதன் அடிப்ெமடயில் விளக்குமாமறப் 
ெயன்ெடுத்திய ெின்னர் மகமயக் கழுவிவிட்கட குழந்மதமயத் மதாடுவர். 
அமடமமழக் காலங்களில் விடாது மமழ மெய்து, மக்கள் மதால்மலக்கு 
ஆளாகும்கொது மமழமய நிறுத்தும் வழிமுமறயாக விளக்குமாமற எடுத்து வந்து 
வானத்மத கநாக்கி காட்டுவர். அதுகொல, முருங்மக, மா கொன்ற மரங்களில் 
கண்கணறு ெடுவமதத் தடுக்கும் வழிமுமறயாகச் மசருப்புடன் விளக்குமாமறயும் 
கட்டித் மதாங்கவிடுவதுண்டு. 
 

          விளக்குமாறு என்ற மசால்மல மமயமாகக் மகாண்டு தமிழ் 
ஆசிரியர்களிடம் வாய்மமாழி வழக்காறு ஒன்று வழக்கிலுள்ளது. அது வருமாறு: 
          ‘ெரிதிமாற் கமலஞர்’ என்று அமழக்கப்ெடும் வி.ககா. சூரியநாராயண 
சாஸ்திரியார் மாணர்வகளுக்கு தமிழ் யாப்ெிலக்கணம் கற்றுக்மகாடுத்துக் 
மகாண்டிருந்தார். யாப்பு (மசய்யுள்) உறுப்புக்களாக எழுத்து, அமச, சீர், தமள, அடி, 

மதாமட எனக் கூறிமுடித்தார். உடகன குறும்புக்கார மாணவன் ஒருவன் எழுந்து 
மிக அடக்கத்துடன், ‘அய்யா மதாமடக்கு கமல் என்னகவா?’ என்று வினவினான். 
அதற்கு ‘விளக்குமாற்றால் விளக்குதும்’ என்று அவர் விமடயிறுத்தாராம். 
இவ்விமடயானது, ‘விளக்கும் முமறயில் விளக்குகவாம்’ என்றும், ‘விளக்குமாறு 
என்ற வடீு மெருக்கும் கருவியால் அடித்து விளக்குகவாம்’ என்றும் இருமொருள் 
தருவதாய் அமமந்து நமகப்மெ ஏற்ெடுத்தியது. இந்நிகழ்வின் உண்மமத் தன்மம 
குறித்த ஆய்வு ஒருபுறமிருக்க, விளக்குமாறால் அடிப்ெதன் இழிவு குறித்த 
நம்ெிக்மகமய இது மவளிப்ெடுத்தி நிற்கிறது. 
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காணிக்மகப்மொருள்: 
          இப்ெடி இழிவின் அமடயாளமாகக் குறிப்ெிடப்ெடும் விளக்குமாறு 
வழிொட்டுக்குரிய ஆலயங்களில் காணிக்மகப் மொருளாகவும் இடம் மெறுகிறது. 
தமிழ்நாட்டின் மசவ மவணவக் ககாவில்களில் இவ்வழக்கம் இருக்கிறதா என்ெது 
மதரியவில்மல. ஆனால் வடஇந்தியாவில் ஆக்ரா நகரின் மநடுஞ் சாமலயில் 
உள்ள ொடகலஸ்வரர் சிவன்ககாவிலில், விளக்குமாமறக் காணிக்மகப் மொருளாக 
வழங்கும் வழக்கம் நிலவுகிறது. 150 ஆண்டுகள் ெழமமயான இக்ககாவிலில் 
சிவலிங்கத்திற்கு காணிக்மகயாக, விளக்குமாறு வழங்கும் வழக்கம் 
நமடமுமறயில் உள்ளது. இது மதாடர்ொகப் ெின்வரும் புராணக்கமத 
கூறப்ெடுகிறது: 
          இக்ககாயிலுக்கு அருகில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் ெிக்காரி தாஸ் என்ற 
வணிகர் வாழ்ந்து வந்தார். மசல்வவளம் மிக்க இவர் கதால் கநாயால் ொதிக்கப் 
ெட்டார். அவர் உடல் முழுவதும் கரும்புள்ளிகள் கதான்றி உடல்கநாமவத் தந்தன. 
இந்கநாய்க்கு சிகிச்மச மெற ஆயுர்கவத மருத்துவர் ஒருவமரக் காணச் மசன்றார். 
அவ்வாறு மசல்லும்கொது தாகம் மீதுற, அமதப் கொக்கிக் மகாள்ள வழியில் உள்ள 
ஆசிரமத்திற்குள் மசன்றார். அவர் நுமழந்தகொது அங்கிருந்த துறவி ஒருவர் 
விளக்குமாறால் தமரமயப் மெருக்கிக் மகாண்டிருந்தார். அவர் ெயன்ெடுத்திக் 
மகாண்டிருந்த விளக்குமாறானது தவறுதலாக வணிகரின் மீதுெட்டுவிட்டது. 
உடகன வணிகரின் கதால்கநாயும் உடல் வலியும் மமறந்து கொயின. இதனால் 
ஆச்சரியமுற்ற வணிகர் இதற்கான காரணத்மத அவரிடம் வினவினார். தான் 
தீவிரமான சிவனடியார் என்றும் அவருமடய அருளால் இது நிகழ்ந்திருக்கும் 
என்றும் அவர் விமடயிறுக்க, தங்கக்காசுகள் நிரம்ெிய மெமயான்மற அவருக்கு 
வழங்க வணிகர் முன்வந்தார். ஆனால் அந்த எளிய துறவி அமத ஏற்க மறுத்து, 

அதற்கு மாறாக சிவன்ககாவில் ஒன்மறக் கட்டித் தரும்ெடி கவண்டினார். அமத 
ஏற்று சிவன் ககாவில் ஒன்மற வணிகர் கட்டித் தந்தார். 
 

          துறவியின் துமடப்ெம் ெட்டு அவரது கதால் கநாய் குணமானது என்ற 
நம்ெிக்மகயின் அடிப்ெமடயில் காணிக்மகப் மொருளாக துமடப்ெத்மத வழங்கும் 
வழக்கம் உருவாகி இன்று வமர அது மதாடர்கிறது. கதால் கநாயாளிகள் அமதப் 
கொக்கும் வழிமுமறயாக இக்காணிக்மக வழங்கமல கமற்மகாள்கிறார்கள். 
(விக்கிப்ெடீியா). 
 

          இவ்வழக்கம் தமிழ்நாட்டில் வழக்கில் உள்ளதா என்ெது மதரியவில்மல. 
இது இருந்திருக்க கவண்டும் என்று கருதும் வமகயில் தமிழ்நாட்டுக் 
கத்கதாலிக்கத் கதவாலயங்கள் சிலவற்றில் காணிக்மகப் மொருளாக 
துமடப்ெத்மத வழங்கும் வழக்கம் நிகழ்கிறது. கதனி மாவட்டத்தில் உள்ள 
மெரியகுளம் என்ற நகரமானது, வடகமர, மதன்கமர என இரண்டு ெிரிவுகளாக 
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உள்ளது. இதில் வடகமரயில் உள்ள ‘ெத்திரிமசயார்’ (புனித கெட்ரிக்) 
கதவாலயத்துடன் இமணந்த துமணக்ககாவிலாக, புனிதவனத்து அந்கதாணியார் 
ஆலயம் மதன்கமரப் ெகுதியில் உள்ளது. 1920- இல் கட்டப்ெட்டு அகஸ்தினார் 
என்ற ஆயரால் திருநிமலப்ெடுத்தப்ெட்ட இவ்வாலயத்தின் திருவிழா மத மாதம் 
நிகழும். உடலில் கதான்றும், ொலுண்ணி மரு, கட்டி என்ெனவற்மறக் 
குணப்ெடுத்தும் மந்திர சிகிச்மச முமறயாக, துமடப்ெத்மதக் காணிக்மகயாக 
வழங்கும் வழக்கம் இங்கு நிலவுகிறது. 
 

          குறிப்ெிட்ட வமகத் துமடப்ெம் என்றில்லாமல் அமனத்து வமகயான 
துமடப்ெங்களும் காணிக்மகயாக வழங்கப்ெடுகின்றன. காணிக்மகப் மொருளாகப் 
புதிய துமடப்ெத்துடன் வந்து, ககாவில் நுமழவாயில் கதவின் அருகில் அமத 
மவத்துவிட்டு: அந்கதாணியாமர வணங்கிச் மசல்வர். வடீ்டுத் கதமவக்காகத் 
துமடப்ெம் கதமவப்ெடும்கொது, காணிக்மகயாக மவக்கப்ெட்ட துமடப்ெத்மத 
எடுத்துச்மசல்கவாரும் உண்டு. இவ்வாறு எடுத்துச் மசல்கவார் உரிய விமலமயத் 
தாமாககவ முன்வந்து ககாவில் உண்டியலில் கொடுவர். சிலர் சந்மத 
விமலமயவிடக் கூடுதலான மதாமகமயப் கொடுவதும் உண்டு. (வின்மசன்ட் 
டிொல், எஃெி, ொஸ்டின், மநல்சன் மெரியகுளம்). 
 

          திண்டுக்கல் அருகில் உள்ள சிறுநாயக்கன்ெட்டி ெங்மகச் கசர்ந்த 
தாமஸ்புரம் கதவாலயத்தில் ஏப்ரலில் நிகழும் கதாமமயார் திருவிழாவின்கொது 
நீண்ட வரிமசயில் நின்று காணிக்மகப் மொருளாக துமடப்ெத்மத 
வழங்குகிறார்கள். சமய கவறுொடின்றி நிகழும் இந்நிகழ்வில் இக்ககாவிமலச் 
சுற்றியுள்ள கெகம்பூர், நத்தம், குட்டியாம்ெட்டி, ெித்தமளப்ெட்டி, மரியநாதபுரம், 

ஏ.மவள்களாடு ஆகிய ஊர்களில் இருந்து திரளான மக்கள் இதில் ெங்ககற்கிறார்கள். 
தமரயில் உள்ள குப்மெமய விளக்குமாறு மெருக்கித் தள்ளுவது கொன்று 
மனிதர்களின் உள்ளத்மதயும், உடமலயும் தூய்மமப்ெடுத்த இக்காணிக்மக உதவும் 
என்ற நம்ெிக்மக இங்கு வருகவாரிடம் உள்ளது. (ெணி. ர.ொர்ஜ், கச.ச.,) தமிழகத்தில் 
கத்கதாலிக்கம் ெரவத் மதாடங்கியகொது இங்குள்ள சமயம் சார்ந்த 
சடங்குகமளயும், நம்ெிக்மககமளயும் தழுவிக்மகாண்டது. கதர் இழுத்தல், சப்ெரம் 
தூக்குதல், முமளப்ொரி வளர்த்தல், உப்பும் மிளகும் கலந்து காணிக்மகப் 
மொருளாக மவத்தல், உகலாகம் அல்லது மரத்தால் மசய்யப்ெட்ட உடல் 
உறுப்புக்கமளக் காணிக்மகயாக வழங்கி குறிப்ெிட்ட உடல் உறுப்ெில் ஏற்ெட்ட 
கநாமயப் கொக்கிக் மகாள்ளலாம் என்று நம்புதல், மதன்மன மரக்கன்மறக் 
காணிக்மகயாக வழங்கல், கால்நமடயாகக் குறிப்ெிட்ட தலங்களுக்குப் ெயணித்தல் 
என அவர்கள் கமற்மகாள்ளும் மசயல்கள் அவர்களது ெமழய சமயவாழ்வின் 
தாக்கத்திற்கு ஆட்ெட்டமவதாம். இவ்வாறு ெண்ொட்டு வாழ்வில் இருகவறு 
ெண்ொடுகள் இமணவமத ெண்ொடு ஏற்றல் (Inpulpration) என்று மானிடவியலாளர் 



[189] 
 

குறிப்ெர். தமிழ்நாட்டுக் கத்கதாலிக்கத் கதவாலயங்கள் சிலவற்றில் கதால் 
கநாமயப் கொக்கிக் மகாள்ளும் வழிமுமறயாக, துமடப்ெத்மதக் காணிக்மகயாக 
வழங்கும் மசயலானது, தம் முந்மதய சமய வாழ்வின் எச்சமாக இப்ெண்ொடு 
ஏற்றமல அவர்கள் ெின்ெற்றி வருவதாகக் கருத இடம் தருகிறது. 
 

விளக்குமாறு வமககள்: 
 

 
 

          இருப்ெிடத்மதத் தூய்மமப்ெடுத்த உதவும் கருவியான விளக்குமாறு 
ஒகர தன்மமத்தது அல்ல, ெயன்ெடும் வட்டாரத்திற்கு ஏற்ெ இதில் கவறுொடுகள் 
உண்டு. இது நாட்டார் மதாழில்நுட்ெத்தின் மொதுக்கூறு. இவ்கவறுொடு ஒருெக்கம் 
இருக்க, விளக்குமாறுகள் ெலவமகயாய் அமமவதன் அடிப்ெமடக் காரணங்களாகப் 
ெின்வருவனவற்மறக் குறிப்ெிடலாம்: 
          1. தூய்மமப்ெடுத்த கவண்டிய இடத்தின் இயல்பு 

          2. அதன் துமணயுடன் அப்புறப்ெடுத்த கவண்டிய மொருட்களின் இயல்பு 

          3. அப்ெகுதியில் ெரவலாகக் கிமடக்கும் தாவரம். 
 

          திருமநல்கவலி, தூத்துக்குடி ஆகிய இரு மாவட்டங்களில் 
இக்காரணங்களின் அடிப்ெமடயில் ெயன் ெடுத்தப்ெடும் துமடப்ெங்கள் 
தாவரங்கமளக் மகாண்கட உருவாக்கப்ெடுகின்றன. இத்தாவரங்கமள 
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இயற்மகயாகக் கிமடக்கும் தாவரங்கள், மனிதர்கள் ெயிர்மசய்து வளர்க்கும் 
தாவரங்கள் என இருவமகயாகப் ெகுக்கலாம். இயற்மகயாகக் கிமடக்கும் 
தாவரங்களில் இருந்து புல்லுவாரியல், ஒட்டுப்புல் வாரியல் என இரு 
துமடப்ெங்கள் உருவாக்கப்ெடுகின்றன. மனிதர்கள் கெணி வளர்க்கும் மதன்மன 
மரத்தின் ஓமலயில் காணப்ெடும் மதன்மன ஈர்க்கு, ெமனமரத்தின் 
குருத்கதாமலயுடன் இமணந்து காணப்ெடும், ெமன ஈர்க்கு, ெமனயின் 
உச்சிப்ெகுதியில் இடம் மெற்றுள்ள ெலீி என்னும் உறுப்பு ஆகியனவற்றால் 
துமடப்ெங்கள் உருவாக்கப்ெடுகின்றன. ெயன்ொடு முடிந்த ெருத்திச் மசடியின் 
தண்டுப்ெகுதி, கத்தரிச் மசடியின் தண்டுப்ெகுதி, மஞ்சணத்தி (நுணா) மரத்தின் சிறிய 
கிமளகள் என்ென விற்ெமன கநாக்கில் இன்றி ெயன்ொட்டு கநாக்கில் 
அவ்வப்கொது துமடப்ெங்களாக உருவாக்கப்ெடுகின்றன. 
 

புல்லுவாரியல்: 
          புல்லுமாறு என்றும் இமதக் கூறுவர். கரிசல் நிலப்ெகுதியில் அறுகம் 
புல்மலப் கொன்று தமரயில் ெடரும் கமளச் மசடிமயப் ெிடுங்கிச் 
மசய்யப்ெடுவதால் இது புல்லுவாரியல் எனப் மெயர் மெற்றுள்ளது. இப்புல்மல 
வாரியப்புல் என்றும் கூறுவர். கொக்குவரத்து இல்லாத காலத்தில் நிலமற்ற 
கவளாண் மதாழிலாளர்கள் இப்புல்மலச் கசகரித்துத் துமடப்ெமாக ஆக்குவர். 
சிறார் முதல் முதிகயார் வமர இதன் உருவாக்கத்தில் ெங்கு மெறுவர். கரிசல் 
நிலப்ெகுதியில் விமளயும், கம்பு ககழ்வரகு, சாமம, கசாளம், வரகு ஆகிய 
தானியங்களுக்குப் ெண்டமாற்றாக இமத வழங்குவர். மண் தமரகளாலான 
வடீுகளில் ெயன்ெடுத்த இது உதவும் தன்மமயது. இமதப் ெயன்ெடுத்தி தமரமயக் 
கூட்டும்கொது சாணியால் மமழுகப்ெட்ட மண் தமர கிளறப்ெடுவதில்மல. 
உணவருந்தும்கொது சிதறிய உணவுப் மொருட்கள் மநந்துகொய், தமரயுடன் 
ஒட்டிக்மகாள்வதில்மல. தண்ணரீ் கதங்கியுள்ள மசங்கல் தமரகளில் இமதப் 
ெயன்ெடுத்துவது கிமடயாது. 
 

ஒட்டுப்புல் துமடப்ெம்:           

          மூன்று அல்லது நான்கடி உயரத்திற்கு மமல்லிய தண்டுடன் 
குப்மெகமடுகளிலும், ஊருக்கு மவளிப் ெகுதியிலும் வளரும் புல்வமக ஒன்றுண்டு. 
இதன் கமல் ெகுதியில் குத்தும் தன்மம மகாண்ட மமல்லிய மலர் கொன்ற ஒரு 
உறுப்பு உண்டு. இது மனிதர்களின் ஆமடயிலும் உயிரினங்களின் கதாலிலும் 
ஒட்டிக்மகாண்டு குத்தும் தன்மமயது. சீமலப்புல் என்றும் இப்புல்மல அமழப்ெர். 
இது காற்றில் ெரவி இப்புல்லின் இனப்மெருக்கம் நிகழ்கிறது. இப்புல்மல அறுத்துக் 
காயமவத்து துமடப்ெம் உருவாக்கப்ெடுகிறது. இப்புல்லின் அடிப்ெகுதி 
துமடப்ெத்தின் அடிப்ெகுதியாக அமமய உச்சிப்ெகுதி துமடப்ெத்தின் 
நுனிப்ெகுதியாக அமமயும். நுனிப்ெகுதி மமன்மமயாக இருப்ெதால் மசங்கல் 
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ெதிக்கப்ெட்ட தமரகளிலும், சிமமண்ட் பூசப்ெட்ட தமரகளிலும் ெடியும் தூசிமய 
நன்கு அப்புறப்ெடுத்தும் தன்மமயது. இமதப் ெயன்ெடுத்தத் மதாடங்கும்கொது 
உச்சிப்ெகுதியில் உள்ள மலர் கொன்ற அமமப்பு தமரயில் உதிர்வதுடன், 

மனிதர்களின் ஆமடயில் ஒட்டிக்மகாண்டு குத்தி வருத்தும். சற்றுப் ெயன்ெடுத்திய 
ெின்னகர இத்மதால்மலயில் இருந்து விடுெட முடியும். ஈரம் ெடிந்த தமரயில் 
இமதப் ெயன்ெடுத்த முடியாது. தூசிமய அப்புறப்ெடுத்த இது நன்கு உதவும். 
 

மதன்மன ஈர்க்குத் துமடப்ெம்: 
          மதன்மன ஓமலயின் நடுவில் உள்ள சிறுகுச்சி கொன்ற ெகுதி ஈர்க்கு 
எனப்ெடும் ஈர்க்கினால் இது உருவாக்கப்ெடுகிறது. மசாரமசாரப்ொன கல் 
ெதிக்கப்ெட்ட தமரகமளப் மெருக்குவதற்கு இது நன்கு உதவும். கல்தமரகளிலும், 

சிமமண்ட் பூசப்ெட்ட தளங்களிலும், குப்மெமய அகற்ற மட்டுமின்றி தண்ணரீ் 
ஊற்றித் கதய்த்துக் கழுவவும் மரப்மொருட்கமளத் தண்ணரீ் ஊற்றிக் கழுவவும் 
இது நன்கு ெயன்ெடும். விறகு அடுப்புகள் ெயன்ொடு மிகுந்திருந்த ெமழய 
காலத்தில் அடுப்ெங்கமரச் சுவர்களும், புமகக்கூண்டின் உட்ெகுதியும் புமகெடிந்து 
கருநிறமாகக் காட்சியளிக்கும். இதன் மீது நீமர ஊற்றி இத்துமடப்ெத்தால் 
அழுத்தித் கதய்த்து கருநிறத்மதப் கொக்குவர். ஈரம் காய்ந்த ெின்னகர 
மவள்மளயடிப்பு நிகழும். வடீுகளின் சுவர்களில் இடம்மெறும் ஒட்டமட, 

சிலந்திப்பூச்சிகளின் வமல இவற்மற அகற்றவும், இதன் ெயன்ொடு தவிர்க்க 
இயலாத ஒன்று. அதிக உயரத்தில் இமதப் ெயன்ெடுத்த நீண்ட கம்ெின் நுனியில் 
இமத இறுக்கிக்கட்டி ஒட்டமட குச்சியாகப் ெயன்ெடுத்துவதுண்டு. இன்றும் கூட 
இது வழக்கில் உள்ளது. 
 

ெமன ஈர்க்குத் துமடப்ெம்: 
          ெமனயின் உச்சிப்ெகுதியில் உருவாகும் மவண் நிறமான குருத்கதாமல 
வளர்ச்சியுற்று ெச்மச நிற ஓமலயாக மாறும். இந்நிமலயில் அமதச் சாகராமல 
என்ெர். மதன்மன ஓமலமயப் கொன்று சாகராமல நடுப்ெகுதியில் ஈர்க்கு 
உருவாகும். சாகரமலயின் அகலத் தன்மமமயக் குமறத்து ஓமலமயயும் 
ஈர்க்மகயும் ெிரிக்காது துமடப்ெம் மசய்வர். இதனால் இதில் ஓமலயும் ஈர்க்கும் 
இமணந்து காணப்ெடும். ஒட்டுப்புல் துமடப்ெத்மதப் கொன்று தூசி அகற்ற இது 
ெயன்ெடும். ஆனால் அமதவிட ஓரளவுக்கு ஈரத்தமரயில் ெயன்ெடுத்தலாம். 
என்றாலும் மதன்மன ஈர்க்குத் துமடப்ெம் கொன்று ஈரத்தமரயில் ெயன்ெடுத்த 
முடியாது. 
 

ெலீித் துமடப்ெம்: 
          ஆண் ெமனயின் உச்சியில் மட்மடகளுக்கு இமடயில் ொமள என்ற 
உறுப்பு உருவாகும். இமதச் சீவிகய கள்/ெதநீர் எடுப்ெர். ொமளயின் ொதுகாப்ெக் 
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கவசம் கொன்று ெலீி என்றமழக்கப்ெடும் ஓர் உறுப்பு உண்டு. இமதக் மகாண்டும் 
துமடப்ெம் மசய்வர் ‘வாரியப் புல்’ துமடப்ெம் கொன்று இதன் ெயன்ொடு அமமயும். 
 

ெிற துமடப்ெங்கள்: 
          சரமளக்கற்கள் உள்ள நிலப்ெகுதியிலும் மாட்டுத்மதாழுவங்களிலும் 
ெயன்ெடுத்த கமற்கூறிய துமடப்ெங்கள் ெயன்ெடாது. இந்நிமலயில் ெருத்தி, கத்திரி 
ஆகிய மசடிகளின் ெயன்ொடு முடிந்த நிமலயில் அவற்மறப் ெிடுங்கி மவயிலில் 
காயமவத்து, மவக்ககாமலப் கொன்று கசகரித்து மவப்ெர். இமவ 
உயிரினங்களுக்கும் உணவாகப் ெயன்ெடாது. எரிமொருளாக மட்டுகம ெயன்ெடும். 
இவற்மறக் மகாண்டு துமடப்ெம் கொல் உருவாக்கி சரமளக்கற்கமள அகற்றவும் 
மாட்டுத் மதாழுவங்களில் கசரும் சாணம், தீவனக் கழிவுகமள அகற்றவும் 
ெயன்ெடுத்துவர். இகத ெணிகளுக்காக, கசாளத்தட்மட, மஞ்சணத்தி (நுணா) மரத்தின் 
கிமளகள், மநாச்சி மசடியின் கிமளகள் ஆகியனவற்மறப் ெயன்ெடுத்துவதுண்டு. 
நீர்வளம் மிக்க ெகுதிகளில் வளரும் சிலவமகயான நீர்க்ககாமரகமள அறுத்துக் 
காயமவத்து துமடப்ெம் மசய்வதும் உண்டு. 
 

 

          மமாத்தத்தில் தாவரங்கமளக் மகாண்டு உருவாக்கப்ெடும் துமடப்ெங்கள், 

ெயன்ெடுத்தும் தளம், அகற்றப்ெட கவண்டிய கழிவுகள் அவ்வப்ெகுதிக்குரிய 
தாவரங்கள் என்ெனவற்மற மமயமாகக் மகாண்டு வட்டாரத் தன்மமயுடன் 
உருவாக்கப்ெடுகின்றன. அத்துடன் ெயன்ொடு முடிந்த ெின்னர், மண்ணில் மக்கி 
உரமாகி மண்ணுக்கு வளம் கசர்க்கின்றன. சுற்றுப்புறச் சூழமலச் 
சீர்குமலப்ெதில்மல. 
 

 

 

 

 

நன்றி:  

உயிர் - மார்ச்-ஏப்ரல் 2019 

நாட்டார் வழக்காறு 

 

ஒளிப்ெடங்கள்: 
கசா.தர்மன், முமனவர் ராமர் ரமெல் மத்மவட், ொ.மவங்ககடசன், சு.உமாசங்கர், 

விக்கிெடீியா 
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24.   எம்.ஜி.ஆர். என்பறாரு ததைதூதன் 

— கதிரைன் 

 

 

          1987-88 ம் வருடம், நான்  8 ஆம் வகுப்பு ெடித்துக்மகாண்டிருந்கதன். 
இயல்ொககவ ஓவியம் வமரவதில் அதிக நாட்டம் காட்டியதால் வகுப்பு 
ஆசிரியர்கள் அமனவராலும் கவனிக்கப்ெட்டு உற்சாகப்ெடுத்தப்ெட்கடன், 

"மமட்ராசுல ஓவியக்கல்லூரி இருக்கு, அங்க கொயி ெடிச்சா மெரிய ஆர்ட்டிஸ்ட் 
ஆயிடுவ " என்று உசுப்கெற்றி விட்டனர், 

 

          அதன்  ெிறகு கவறு எதிலும் கவனம் மசல்லவில்மல, ஓவியக்கல்லூரி 
கனவிகலகய வாழ்ந்துமகாண்டிருந்கதன். வடீ்டில் சூழ்நிமலகய கவறு,மெரிய 
ெடிப்ொளி குடும்ெம், அப்ொ தமிழாசிரியர், திராவிட இயக்கங்களில் தீவிரமாக  
இயங்கிக்மகாண்டிருந்தவர், அக்காவும் தம்ெியும் புத்தகப்புழுக்கள், கணக்குப்புலிகள்! 
வடீ்டில் நான்  எப்மொழுதுகம குற்றவாளிக் கூண்டில்தான் !      
“அவங்கமளப்ொரு! எல்லா ொடத்துலயும் 85 % மதிப்மெண்கள்! ஆனா  நீ?!" என்ற 
சாட்சிகளில்லாத விசாரமணக்குப்ெின் ெிரம்ெடி தண்டமன என்ெது வழக்கமான 
ஒன்று ! 
 

          எனது இலட்சியத்மத அமடய உதவும் ஒரு "divine intervention" க்காக 
அனுதினமும் கவண்டிக்மகாண்டிருந்த காலம் அது! 
 

          இந்த சூழ்நிமலயில், எங்கள் மதருவில் ஒரு அண்ணா 
மெயர்ப்ெலமககள் எழுதும் கமட மவத்திருந்தார். எனக்கு அந்த  கமட தான் 
தப்ெிக்கும் புகலிடம்.  அந்த  அண்ணா என்மன நிமறய வமரயச் மசால்லி 
ஊக்கப்ெடுத்துவார் !  அதற்காக அப்ொவால் கண்டிக்கப்ெட்டும் அமத அவர் 
மொருட்ெடுத்தவில்மல. 
 

          அமரயாண்டு கதர்வு விடுமுமறயில் நான் ஏறக்குமறய அந்த  
கமடயின் ஊழியனாககவ மாறிவிட்கடன். 
 

          அந்த சமயத்தில் ககாமவயில் அதிமுக மசாந்த கட்டிடம் வாங்கி 
அதிமுக  மாவட்ட தமலமமயகம் திறக்க ஏற்ொடுகள் நடந்துமகாண்டிருந்தன. 
அந்த  கட்டிடத்தில்  சுவகராவியம் மற்றும் கெனர்கள் வமரயும் ெணிமய அந்த  
அண்ணா மெற்றிருந்தார், கட்டிடத்மதத்   திரு. எம்.ெி.ஆர். அவர்கள் திறப்ெதாக 
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ஏற்ொடு, அப்மொழுது அவர் முதலமமச்சர், அமமரிக்காவில் சிகிச்மச முடிந்து 
திரும்ெியிருந்தார். 
 

          விழாவிற்குக் கமடசி மூன்று நாட்கள்  நாங்கள் இரவு ெகலாக கவமல 
மசய்துமகாண்டிருந்கதாம், விழாவிற்கு முதல் நாள் மாமல, எம்.ெி.ஆர் அவர்கள் 
விழா ஏற்ொடுகமளப் ொர்மவயிட அந்த  கட்டிடத்திற்கு வருவதாக 
அறிவிக்கப்ெட்டது.  ஒகர ெரெரப்பு, மெரிய கூட்டம் கூடிவிட்டது, எங்களுக்கு 
விமரந்து கவமலகய முடிக்கச்மசால்லி மநருக்கடி.  

 

          இரவு சுமார் ஒன்ெது மணியளவில் எம்.ெி.ஆர். அவர்களும் ொனகி 
அம்மா அவர்களும் மெரிய மந்திரிமார் ெமடயுடன் விழா கட்டிடத்திற்கு 
வந்தார்கள். எம்.ெி.ஆர்  அவர்கள் விழா ஏற்ொடுகமளப் ொர்மவயிட்டுக்மகாண்கட 
மமதுவாக நடந்து வந்தார், சிகிச்மசக்குப்ெின் உடல் தளர்ந்திருந்தது.  

 

          நான் திரு அண்ணாதுமர அவர்களின் ெடத்மத 
வமரந்துமகாண்டிருந்கதன்.  என் அருகக வந்ததும் சற்று நின்றார், நான் 
வமரவமத விட்டுவிட்டு "ஆ" மவன அவமரகய ொர்த்துக்மகாண்டிருந்கதன். 
திமரயில் ொர்த்த அந்த உருவம் கநரில் அதுவும் மிக அருகில் நிற்ெமத என்னால் 
நம்ெ முடியவில்மல, கனவு கொல இருந்தது! , 

 

          அப்மொழுது, விழா ஏற்ொடுகளுக்குப் மொறுப்ொன ஒருவர் 
என்மனக்காட்டி,    “இந்த மெயன் ஸ்கூல் ெடிச்சிட்கட கவமலயும் மசய்யிறான்! 
நல்ல வமரயிறான் " என்று அறிமுகப்ெடுத்தினார், 

 

          எம்.ெி.ஆர். அவர்கள் என் கதாமளத்தட்டி, மககமள ஆட்டி ஏகதா 
மசமக மசய்தார். கெச்சு வரவில்மல, எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்மல, ஆனால்  
அமறயிலிருந்த அமனவரும்  என்மனப் ொர்த்து  "என்ன கவணுமுன்னு 
ககக்கறார் ! மசால்லு" என்று கத்தினார்கள்! உடகன நான்  சுதாரித்துக்மகாண்டு  
“மமட்ராசுல ஓவியக்கல்லூரியில் ெடிக்கணும்" என்கறன். சிரித்தெடி 
தட்டிக்மகாடுத்துவிட்டு ெிப்ொ ொக்கட்டில்  மகமய விட்டு சில நூறு ரூொய்த் 
தாள்கமள எடுத்துச் சுருட்டி என் மகயில் மவத்து அழுத்தினார்.  ெணத்மதக் 
மகாடுத்ததும் அருகில் நின்றிருந்த  தனது தனிச்மசயலமர (திரு.ெரமசிவம் 
ஐ.ஏ.எஸ்.) அமழத்து மசமகயில் ஏகதா மசால்லிவிட்டு நகர்ந்து மசன்றுவிட்டார்! 
தனிச்மசயலர் என்மன அமழத்து எனது மெயர், முகவரி ஆகியவற்மறக் ககட்டுக் 
குறித்துக்மகாண்டார். நடந்தமதல்லாம் ஏகதா ெிரமம கொல இருந்தது எனக்கு! 
 

          ஒரு வாரம் கழித்து வடீ்டுக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது. மசன்மன 
ஓவியக்கல்லூரி முதல்வரிடமிருந்து, "உடகன வந்து முதல்வமரச் சந்திக்கவும்" 
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என்று குறிப்ெிட்டிருந்தது. அப்ொ தன்  சக்திமயயும்  மீறி ஏகதா நடக்கிறது என்று 
எண்ணி மமௌனமாக இருந்துவிட்டார். நான் அவரிடம் காசு கூட ககட்கவில்மல, 

எம்.ெி.ஆர். அவர்கள்  மகாடுத்த காசு என்னிடம் இருந்தது. அம்மா 
மசன்மனயிலிருந்த ஒரு மாமாவுக்குத்  தகவல் அனுப்ெிவிட்டார்கள். நான் 
தனியாக ரயிகலறி மசன்மன மசன்று கநகர ஓவியக்கல்லூரி அலுவலகத்திற்குச் 
மசன்றுவிட்கடன். ககாமவயிலிருந்து நான்  வந்திருக்கிகறன் என்று கூறி 
கடிதத்மதக் காண்ெித்கதன். அங்ககயும் ெரெரப்பு, அப்மொழுது கல்லூரி முதல்வர் 
திரு.சந்தானராஜ் அவர்கள், அவரும் ெிற ஆசிரியர்களும் அலுவலகத்தில் 
கூடிவிட்டனர். என்மன உள்கள அமழத்தனர். முதல்வர் என்மனப் ொர்த்து  "தம்ெி 
முதல்வர் ஆெிசிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு மலட்டர் வந்திருக்கு, உனக்கு உடகன 
காகலெில ஒரு சீட் மகாடுக்கச்மசால்லி ககட்டிருக்காங்க, முதல்வகர   
மகமயழுத்து கொட்டிருக்காரு! யாரப்ொ நீ? என்ன நடந்தது " என்று ககட்டார்.  

 

          நான் நடந்தமதக் கூறிகனன், வியப்புடன் அமனத்மதயும் ககட்டுவிட்டு, 

"சரி, சர்டிெிககட் எல்லாம் சப்மிட் ெண்ணிடு, நீ இன்மனக்கக காகலெில 
கசர்ந்துக்கலாம், உனக்கு எண்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் கிமடயாது" என்று 
கூறினார். நான் மமதுவாக  "சார் சர்டிெிககட் எல்லாம் ஸ்கூல்ல  இருக்கு, நான் 
8ம் வகுப்பு ெடிச்சிட்டிருக்ககன்" என்று கூறிகனன்! அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி!  " 
என்னது இப்ெதான் 8  ஆவது ெடிக்கிறாயா" என்று ககட்டார்கள் (ஓவியக்கல்லூரி 
ெட்டப்ெடிப்பு, ெத்தாவது முடித்தெின் ஐந்து  வருடங்கள்) "ஆமாம் சார்" என்று 
தமலயாட்டிகனன்! சற்று கநரம் ஒருவமர ஒருவர் ொர்த்துவிட்டு "சரி தம்ெி 
மகாஞ்சம் மவளியில் நில்லு , மறுெடியும் கூப்ெிடகறாம்" என்றார்கள், சற்று கநரம் 
கழித்து மீண்டும் உள்கள அமழத்தார்கள். முதல்வர் கெசினார் "தம்ெி உனக்கு சீட் 
கன்ொர்ம், ஆன  எப்ெடியாவது ெத்தாவது முடிச்சிட்டு வந்துடு" என்று கூறினார்! 
 

அதன்  ெின் எல்லாம் புயல் கவகத்தில் நடந்தது;    

ககாமவ திரும்ெி நடந்தமதக் கூறியதும் அப்ொ வருத்தத்துடன்  
தமலயாட்டிவிட்டார். கநகர ெள்ளி மசன்கறன். தமலமமயாசிரியரிடம் 
விஷயத்மதக் கூறியதும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கவண்டியமதச் மசய்வதாகக் 
கூறினார், மார்ச் மாதம்  நடக்கும் ெத்தாம்  வகுப்பு  மொதுத்கதர்வில் 
தனித்கதர்வராக எழுதத் தயாரிக்கத்துவங்கிவிட்கடன். மார்ச் மாத கதர்வில் 
அமனத்து ொடங்களிலும் கதர்ச்சி மெற்றுவிட்கடன்! ( வழக்கம் கொல ெஸ்ட் 
ொஸ்!) ெூன் மாதத்தில் கல்லூரியிலும் கசர்ந்துவிட்கடன்! 
 

          டிசம்ெர் மாதத்தில் எம்.ெி.ஆர்.  இறந்துவிட்டார். நான்  அப்மொழுது  
கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு ெடித்துக்மகாண்டிருந்கதன். ெள்ளி நாட்களிகலகய 
அப்ொவின் திராவிட இயக்க மசயல்ொடுகமளக்  கவனித்து வளர்ந்ததாலும்  
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அப்மொழுகத சில புத்தகங்கள் ெடிக்கத் துவங்கியிருந்ததாலும், எம்.ெி.ஆர் 
அவர்களின் கமல் அவருமடய திமர சாகசங்கமள ரசித்தமதத் தவிரப் மெரிய 
ஈடுொடு இருந்தது கிமடயாது. ஆனால் அவருமடய வள்ளல் தன்மமயும், கவண்டி  
வருகவார்க்கு இல்மலமயனாது வழங்கும் குணத்மதயும் எதிர்க்கருத்து 
மகாண்டவர்ககள ொராட்டிப்கெசவும் ககட்டிருக்கிகறன்.  

 

          தமிழ் நாட்டின் எங்ககா ஒரு மூமலயில் இருந்துமகாண்டு, ஆமசப்ெட்ட 
ஒரு இலக்மக எண்ணி கனவு மட்டும் கண்டுமகாண்டிருந்த ஒரு சிறுவனுக்கு,  அது 
மககூடச் சாத்தியமில்லாத சூழ்நிமலயிலும், அவன் முன் திடீமரன ஒரு 
கதவமதகொல  கதான்றி, அவனுமடய நியாயமான ஆமசமய நிமறகவற்றிக் 
மகாடுத்த திரு எம்.ெி.ஆர்.  அவர்கள்  என்மனப் மொறுத்தவமரயில் ஒரு 
கதவதூதன் தான் ! 
 

 

__________________ 

 

கதிரவன் ககாமவமயச் கசர்ந்தவர்.   மசன்மன ஓவியக்கல்லூரியில் 
"வடிவமமப்பு மற்றும் காட்சிவழித்மதாடர்பு " (Design & visual communication) ெட்டப்ெடிப்பு 
முடித்தவர். கல்லூரி முடித்தெின் அனிகமஷன் துமறயில் 10 ஆண்டுகள் ெணியும், 

இந்தியாவில் தயாரித்த அமணத்து அனிகமஷன் திமரப்ெடங்களிலும் ெணியாற்றி 
இருக்கிறார். அதன் மதாடர்ச்சியாக அடுத்த 10 ஆண்டுகள் மொழுது கொக்கு 
பூங்காக்கள் வடிவமமத்தல் மற்றும் கட்டமமத்தல் (designing  and Developing Theme parks 

and amusement parks) துமறயில் ெணியாற்றுகிறார். தற்மொழுது, தனி நிறுவனம் 
துவக்கி (www.mustudios.net), அந்தமான் - நிக்ககாொர் தீவுகளிலும் , லட்சத் 
தீவுகளிலும் அரசின் சுற்றுலா வளர்ச்சி ெணிகளின் ஆகலாசகராக (Consultant) 

ெணியாற்றி வருகிறார். மமலப் ெகுதிகள் மற்றும் கடற்கமரப் ெகுதிகள்  கொன்ற  
சூழல் உணர்திறன் மண்டல (Eco Sensitive Zones) சுற்றுலா வளர்ச்சி திட்டங்களின் 
ஆகலாசகராகவும் இருந்து வருகிறார்.  
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25.   என்லைக் கைர்ந்த பாரதியின் கைிலத 

— முலைைர்  . கண்மணி கதண ன் 

 

 

          ொரதியார்- மெயமரச் மசான்னாகல உள்ளத்தில் உணர்ச்சி மவள்ளம் 
மெருக்மகடுக்கும். எளிய மசால், எளிய நமட, எளிய சந்தம் இவற்றுக்மகல்லாம் 
கமல் புதிய உத்தி, புதிய மசய்தி அடங்கிய கசாதி மிக்க நவகவிமத தந்தவர் 
ொரதியார். அவரது ெமடப்புகள்-  

 

தூங்கிக் கிடக்கும் மனங்கமளத் துடிப்கொடு துள்ளி எழ மவக்கும்.  

கசார்ந்து கிடக்கும் மனங்கமளச் சுறுசுறுப்ொக்கித் துயர் மகடுக்கும்.  

வாடிக் கிடக்கும் மனங்கமள வலிவாக்கி ஒளி மகாடுக்கும்.  

 

கதடிப் ொர்க்கத் கதமவ இல்மல; ஒரு சான்று மசால்கிகறன்; ககட்டுப் ொருங்கள்.  

 

"நல்லகதார் வமீண மசய்கத அமத நலங்மகடப் புழுதியில் எறிவதுண்கடா 

மசால்லடி சிவசக்தி என்மனச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் ெமடத்து விட்டாய்  

வல்லமம தாராகயா இந்த மாநிலம் ெயனுற வாழ்வதற்கக  

மசால்லடி சிவசக்தி நிலச்சுமமமயன வாழ்ந்திடப் புரிகுமவகயா" 
 

இமறவன் மனிதமனப் ெமடக்கிறான். எப்ெடிப் ெமடக்கிறான்?  

 

                    அழகிய வமீணமயனப் ெமடக்கிறான்.  

                    வமீணயினின்று எழுவது இனிய நாதம்; இன்ெ மவள்ளம்! 
                    ஆனால் உலகில் நடப்ெமதன்ன? 

 

          மனிதனாகிய இனிய வமீண நலங்மகடப் புழுதியில் எறியப்ெடுவமதப் 
ொர்க்கின்கறாம். காவியம் ெடித்து, நல்ஓவியம் தீட்டி, அறிவுநூல் ெல கற்று 
விளக்கம் மெற கவண்டியவன்; கசார்வினால் கசாம்ெிக் கிடந்தான் சுதந்திரப் 
கொராட்ட காலத்தில்… 

 

                    நாட்டின் நலத்தில் நாட்டமில்மல;  

                    அதன் ஏற்றத்தில் எண்ணமில்மல;  

                    சுயநலச் கசற்றிகல சுழல்கிறான்;  

                    இலஞ்சப் புழுதியில் புரள்கிறான்.  

                    அதனால் தான் வினவுகிறார்-  

'நல்லகதார் வமீணமசய்கத அமத நலங்மகடப் புழுதியில் எறிவதுண்கடா?' என… 
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          இந்நிமல மாறகவண்டும். அமதத்தான் சிவசக்தியிடம் கவண்டுகிறார்… 

என்னமவன்று? 

                    'வல்லமம தாராகயா இம்மாநிலம் ெயனுற வாழ்வதற்கக' என்று.. 
இங்கக தன்னலம் கெசவில்மல; ொரதியின் தாயுள்ளம் கெசுகிறது. 
 

          'மசால்லடி சிவசக்தி' என்று ெராசக்திமய அவர் ககட்கும் மதானிமயப் 
ொருங்கள். அந்தக் ககள்வியில் ஒரு உரிமம;  

 

                    ஆதிசக்திமயகய தன் கவிமதயால் கட்டிப்கொடும் மநருக்கம்;  

                    தன் அறிவில் தான் மகாண்ட நம்ெிக்மக. 
                    அந்த அறிவும் சாதாரண அறிவு அல்ல; சுடர்மிகும் அறிவு.  

 

ஆம்;  

 

அச்சமமனும் இருளகற்றி மக்கட்சமுதாயத்திற்கக வழிகாட்டும் அறிவு.  

மூடநம்ெிக்மக எனும் இருளகற்றி மனிதகுலத்திற்கக வழிகாட்டும் அறிவு.  

சாதி கவறுொமடனும் இருளகற்றி மானுடக் கூட்டத்திற்கக வழிகாட்டும் அறிவு.   

மெண்ணடிமமப் கெரிருமள அகற்றி கெமதயமர கமமதயராக்கும் அறிவு.  

'மசால்லடி சிவசக்தி' என்று உலகநாயகிமயகய ஆமணயிடும் அறிவு.   

அவள் தந்த அறிமவ அவளுக்கக மீண்டும் நிமனவூட்டும் அறிவு 

 

இத்தமகய அறிவுணர்வும், நம்ெிக்மகயும் மெருகினால் நாடாளும் ெிரதமர் முதல் 
நாட்கூலி வாங்கும் சாமானியன் வமர அமனவரும் மாநிலம் ெயனுற வாழலாம். 
அதனால் அறியாமம அகலும்; 

 

                    அச்சம் விலகும்;  இல்லாமம நீங்கும்; 

                    இன்ெம் மெருகும்;  உலகம் ஒளிமெறும்; 

                    உத்தமர் மெருகுவர்; எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிமடக்கும்.  

 

சுடர்மிகும் அறிவுடன் சக்திமய கவண்டிய ொரதியார்; 

 

                    மசருக்கினால் நிமலதிரியவில்மல.  

                    ஆணவத்தால் அறிவு ெிறழவில்மல.  

                    அச்சத்தால் ெின்வாங்கவும் இல்மல. 
 

'நிலச் சுமமமயன வாழ்ந்திடப் புரிகுமவகயா' என்று மகஞ்சும் மதானிமயக் 
ககளுங்கள். அந்தக் மகஞ்சலில் ஒரு உருக்கம்;  
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உன்னுள் நான் அடக்கம்;   

உன் விருப்ெகம; எண்ணகம; என்மசயல் என்ற அடக்கம்; 

உன்னருள் இன்கறல் உன்மத்தன் ஆகவன் என்ற அடக்கம்; 

பூமிக்குப் ொரமாய்ப் மொழுமதப் கொக்க விடாகத என்ற ஏக்கம்.  

 

என்ன அற்புதமான கலமவ! 
 

                    சுடர் மிகும் அறிவு; 

                    அமத மாநிலத்தின் ெயனுக்கு அர்ப்ெணிக்கும் அறவுணர்வு; 

                    ஆனால் அகங்காரத்தில் மூழ்கிவிடாத மதளிவு; 

                    தன்னால் முடியுமமன்ற நம்ெிக்மக; 

 

          நல்லகதார் வமீணயாய் மாநிலத்து உயிர்கமளல்லாம் ெயன்தர 
கவண்டும் என்ற எதிர்ொர்ப்பு- இப்ெடி இரத்தினச் சுருக்கமாக அத்தமனயும் ெிழிந்து 
தரும் ெமடப்பு. 
 

"நல்லகதார் வமீண மசய்கத அமத நலங்மகடப் புழுதியில் எறிவதுண்கடா  

மசால்லடி சிவசக்தி என்மனச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் ெமடத்து விட்டாய்  

வல்லமம தாராகயா இந்த மாநிலம் ெயனுற வாழ்வதற்கக  

மசால்லடி சிவசக்தி நிலச் சுமமமயன வாழ்ந்திடப் புரிகுமவகயா" 
 

          இந்த நூற்றாண்டின் மனித இனம் முழுமமக்கும் எடுத்துக் கூறும் தகுதி 
மெற்ற ஏற்றம் மிகுந்த ொட்டு இது தான். ொரதியின் கவிமத என்றால் 
களிப்ெமடயா உள்ளகமது? கள்மவறி மகாள்ளாத மனகமது? 

 

 

 

 

 

மதாடர்பு: முமனவர் ச. கண்மணி ககணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
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26.   காைக் கைிலதகள் 

— திருத்தம் பபான்.  ரைணன் 

 

மாலைதநரத்து மயக்கம் 

 

கதிமர மாய்த்தன்று ஓங்கல் 

கங்குல் உய்த்தன்று திங்கள் 

கண்மண மூய்த்தன்று கமலம் 

மவண்ெல் ஏய்த்தன்று தளவம் 

குடம்மெ கசர்ந்தன்று குறும்பூழ் 

மன்றம் ஊர்ந்தன்று மாவும் – மமல்ல என் 

உயிமரத் கதய்த்தன்று மாமல. 
 

மொருள்: கதிரவன் மெரிய மமலயின் ெின்னால் மசன்று மமறந்துமகாள்ளவும் 
இருமளக் கிழிப்ெதுகொல் நிலவு மவளிப்ெடவும், நிலமவக் கண்டதும் தாமமரமலர் 
தனது கண்மண மூடிக் மகாள்ளவும், இமதக்கண்ட முல்மலக்மகாடியானது தனது 
மவண்ணிறப் ெற்கமளக் காட்டிக் ககலியாகச் சிரிக்கவும், ெறமவகள் தங்களது 
கூடுகமளச் மசன்று அமடயவும், ஆடுகளும் மாடுகளும் தங்கள் மதாழுவத்திற்குத் 
திரும்ெவும் இகதா மாமலப் மொழுது வந்கத விட்டது. என் உயிர் என்மனவிட்டு 
மமல்லப் ெிரியத் மதாடங்கி விட்டது.  

 

நன்தற ப ய்க ! இன்தற ப ய்க !! 
 

கதான்றிய இடந்தமனக் காணலும் ஆகா 

ஊன்றிய இடந்தமன உணர்தலும் ஆகா 

ஞான்றிய உலகிதில் நம்மிடம் எதுமவன 

சான்றுகள் காட்டுவ நமதுநற் மசயகல. 
 

மொருள்: நாம் உருவான இடமான கர்ப்ெப்மெயிமன நாம் காண இயலாது. 
அமதப்கொல நாம் இறந்த ெின்னால் நம்மமப் புமதத்து ஊன்றிய இடத்மதயும் 
நம்மால் உணர இயலாது. அந்தரத்தில் மதாங்கிக் மகாண்டிருக்கும் இப் பூவுலகில் 
நமக்கான இடம் எதுமவன்று நமக்குத் மதளிவாகக் காட்டும் சான்றுகளாக 
இருப்ெமவ நாம் மசய்யும் நற்மசயல்கள் மட்டுகம. ஆதலால் நன்கற மசய்க ! 
அமதயும் இன்கற மசய்க.!! 
 

மதாடர்பு: திருத்தம் மொன். சரவணன்  vaendhan@gmail.com
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27.   உறவு 

— ப்ரீத்தி ராஜதகாபால் 
 

 

 

கெசும் வார்த்மதகளில் அவதானமாய் இருங்கள் 

வசீும் கற்கமள விடப் கெசும் வார்த்மதக்கு 

வலிமம அதிகம் 

 

நரம்ெில்லா நாக்கில் ெிறழும் வார்த்மதகள் 

ஆலகால விஷத்மத விடக் மகாடியது 

உயிகராடு மகால்லும் 

 

ெல வர்ணங்கள் பூசப்ெட்ட கெச்சுக்கள் நம் முகத்திற்கு முன் 

முதுமக காட்டி திரும்ெினால் சாயம் கொன புடமவ கொல் 

உண்மம உருவம் மவளிப்ெடுகிறது 

 

கயாசிக்க மறந்து கெசிய வார்த்மதகள் 

மாறாத வடுவாய் என்றும் மநஞ்சில் 

மறந்தும் மயங்கிவிடாகத புழச்சிக்கு 

 

ஒற்மற மசால் கொதும் உறவு அறுந்துவிடும் 

ஓராயிரம் முமற மண்டியிட்டாலும் 

ஒட்டமவக்க இயலாது அறுத்த உறமவ  

 

 

 

மதாடர்பு: ப்ரீத்தி ராெககாொல்   (rajagopalpreethi04@gmail.com) 
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28.   எங்தகா ஒரு பபண் 

— பழலமதப ி 
எங்ககா ஒரு மெண்,  

குடத்மத எடுத்து வருமகயில்  

கால் இடறிக் கீகழ விழுந்து மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
எங்ககா ஒரு மெண்,  

குழாயடியில் கவசிப்ெட்டம் சுமந்தெடி  

குடத்மதத் தூக்கித் தமலயில்  

மவத்துக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
 

எங்ககா ஒரு மெண்,   

ெனிக்குடம் உமடந்து நீமராழுக நீமராழுக  

குடம் தண்ணமீரச் சுமந்தெடிகய  

வந்து மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
எங்ககா ஒரு மெண் 

முமறவிட்டுக் மகாடுக்காததில் 

ெடுத்மதழுந்ததாய்ப் ெட்டங்கள் சூட்டப்ெட்டு 

மகனின் முகம் ொர்க்கவியலாமல் 

குமமந்து குறுகிக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
 

எங்ககா ஒரு மெண்,  

மணிக்கணக்கில் குடம் தூக்கியெடி இருக்க  

ஊட்டமின்றிச் சுருண்டு  

கீகழ விழுந்து மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
எங்ககா ஒரு மெண், 

மூச்சடக்கி மூச்சடக்கிச் சுமந்ததில் 

மநஞ்சுதூர்ந்து மசத்துக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
 

எங்ககா ஒரு மெண்,  

தண்ணமீரனக் கடன் ஒத்திப்கொட்டத்தில்  

நஞ்கசறிப் ெிணிகயறிச் மசத்துக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
எங்ககா ஒரு மெண்,  

உறக்கமின்றி எழுந்மதழுந்து எதிர்கநாக்கி 
குழாயும் கண்ணுமாய்ச் மசத்துச் மசத்து  

ெிமழத்துக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 



[203] 
 

எங்ககா ஒரு மெண்,  

சிந்திய நீரில் கால்வழுக்கி  

குடத்கதாடு விழுந்ததில்  

விலா எலும்மெ முறித்துக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
எங்ககா ஒரு மெண்,  

தண்ணரீ்ப் ெணியால் 

கல்வி சறுக்கிக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
 

எங்ககா ஒரு மெண், 

தண்ணரீ்ச் சிந்மதயினால் 

கவமலயிடத்தில் கவனமிழந்து மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
எங்ககா ஒரு மெண்,  

ஊட்டமும் சத்துமின்றி  

தண்ணரீ் சுமந்து  

தண்ணரீ் சுமந்து மகாண்டிருந்ததில்  

ொர்மவமயத் துறந்து மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
 

எங்ககா ஒரு மெண், 

தண்ணரீ் வருமமனச் மசால்லி 
உறவுக்காரர் கமடசிமுகம் 

ொர்க்காமற் தவித்துக் மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
எங்ககா ஒரு மெண்,  

ஒரு வண்டித் தண்ணமீரக்காட்டி  

அத்துமீறும் ஆடவனிடத்தில்  

தன் மகமளகய இழந்து மகாண்டிருக்கக்கூடும்!  

 

எங்ககா ஒரு மெண்,  

ஊர்வம்பு இழுத்துட்டு வராம இருக்கமாட்டியாமவன 

யாருக்கு கவண்டுமமனச் சுமந்தாகளா அவனிடகம 

அமறெட்டு அழுத மகாண்டிருக்கக்கூடும்! 
அந்தப் மெண் 

உன் வடீ்டவளாகவும் இருக்கலாம்!! 
 

 

 

 

மதாடர்பு: ெழமமகெசி (pazamaipesi@gmail.com) 
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29.   ஒரு யுத்த காண்டம் 

— ருத்ரா இ.பரம ிைன் 

"இன்று கொய் நாமள வா" 
என்றான் அந்த ராமன். 
இந்த ராமர்ககளா 

சத்தமில்லாமல் 

நியாயத்கதாடு 

ஒரு யுத்த காண்டம் 

இரகவாடு இரவாய் 

நடத்தி முடித்து 

எதிர்க்கட்சி எல்லாம் எதற்கு என்று 

அந்த மெட்டிக்குள்களகய 

நடத்தி முடித்த ெட்டாெிகஷகத்கதாடு 

அல்லவா 

மவளிக்கிளம்ெியிருக்கிறார்கள். 
வாழ்க ெனநாயகம்! 
அதற்கும் 

நம் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகுக. 
கணிப்மொறிக்குள் விழுந்து 

காரணமாகிப்கொன 

அந்த கள்ளமில்லா பூச்சிகள் 

ககாடிக்கால் பூதங்களாகும் 

காலமும் வரத்தாகன கொகிறது. 
"ெிதாகவ அவர்கமள மன்னியும். 
அவர்கள் என்ன மசய்கிறார்கள் என்று 

மதரிய இயலாத நிமலயில் தான் 

இன்னும் இருக்கிறார்கள்." 
ெனநாயகம் என்ற 

கிகரக்க நாட்டுச் சிந்தமன 

இன்னும் இந்த மண்ணில் 

காலூன்றகவ இல்மலகயா? 

எழுெது ஆண்டுகளாய் 

நான்கு வர்ணம் என்ற  
குறுகிய மதாட்டியில் தான் 

நம் மூவர்ணம் எனும் ெிரம்மாண்ட  
ஆலமரத்மத 

"கொன்சாய்" மரமாய் 

குறுக்கி மவட்டிச் சிமதத்து 

அழகு ொர்த்துக்மகாண்டிருந்கதாம். 
அது இன்னும் குறுகி 
மதவாதிகள் எனும் மந்திரவாதிகளின் 

மகவிரல் கமாதிரமாய் அல்லவா 

மாறிப்கொனது. 
ெனநாயகம் எனும் 

எங்கள் மூவர்ணத்தாகய! 
எங்கள் கண்களின்  

ொர்மவயிலிருந்து நீ 

ெிடுங்கிமயறியப்ெட்டாலும் 

எங்கள் சிந்தமன வானத்தின்  

விடியல் எல்லாம் 

உன் மவளிச்சம் தான். 
ஐந்தாண்டு ஒன்றும் 

ஏகதா கண்ணுக்கக மதரியாமல் 

ஒளிந்து மகாள்ளும் ஒளியாண்டு 
அல்ல. 
மக்களின் உரிமமக்குரல் முழக்கம் 

எல்லா மூட்டங்கமளயும் 

தவிடு மொடியாக்கும். 
உனக்கு என்றுகம 

மவற்றி மவற்றி மவற்றி தான். 
மவற்றி தவிர கவறில்மல! 
 

 

மதாடர்பு: ருத்ரா இ.ெரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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30.   காைடா நாபடன்னும் தபாதிைிதை 

—  ி. பஜயபாரதன் 

 

கானடா நாமடன்னும் கொதினிகல, இன்ெக் 

கானம்வந் கதாதும் நம் காதினிகல 

கதனினும் இனிய கதசமடா, இமதத் 

கதடிப் புகுந்ததும் எம் கயாகமடா 

எங்மகங்கு காணினும் ஏரிககள, திமச 

எப்புறம் கநாக்கினும் ஆறுககள 

மொங்குநீர் வழீ்ச்சிகள் கமவுமடா, ெனிப் 

பூக்கமள வானமும் தூவுமடா 

 

ஊசி இமலமரக் காடுகளாம், ெனி 
ஓங்கும் உயர்மமல கமடுகளாம் 

வசீும் ெனிப்புயல் வடீுகளாம், குளிரும் 

மவப்ெமும் மாறிடும் ெருவங் களாம். 
ஈகரழு மாநிலப் ெனிநாடு, சீராய் 

இரட்மட மமாழியாளும் தனிநாடு 

நீர்வளம், நிலவளம் மிக்கதடா, ெயிர் 

நிமறய விமளந்திடத் தக்கதடா 

 

முப்புறம் ஆழ்கடல் சூழுமடா, ெனி 
மூடும் துருவம் வடக்கிலடா 

கப்ெல் புகும்நீள் நீர் மார்க்கமடா, மதன் 

காவலாய் அமமரிக்கத் கதசமடா 

கமப்ெிள் சிவப்ெிமலக் மகாடிெறக்கும், அருள் 

கமவிப் ெிறர்க்குக் மகாமடயளிக்கும் 

ஆப்ெிளும் ெசீ்சுக்கனி ெழுக்கும், ெல் 

ஆயிரம் தக்காளிக் காய் தமழக்கும் 

 

தாமிர மவரத் தளங்களடா, ஆயில் 

தங்கம் மவள்ளி மெறும் சுரங்கமடா 

பூமியில் புதிய காண்டமடா, இமதப் 

கொற்றிப் புகழ்ந்திட கவண்டுமடா 

 

மதாடர்பு: சி. மெயொரதன் (jayabarathans@gmail.com) 
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31.   பயம் 

— ருத்ரா இ.பரம ிைன் 

ஒரு இந்து 

ஒரு ெயங்கரவாதி 
ஒரு தீவிரவாதி 
இமதல்லாம் கசர்த்து 

யாமரக்கூப்ெிடுவது. 
"கடவுகள!" 
ஆம் 

அவமனத்தான். 
ெின்கன என்ன? 

ராம் ராம் என்று 

ெெமன மசய்யும் 

ஒரு மனிதன் இருந்தான். 
அவமனச் சுட்டுத்தள்ள 

ஒரு ராம் வந்தான். 
அவன் ஒரு மகாமலயாளி 
அவன் ஒரு இந்து. 
அவன் ஒரு ெயங்கரவாதி. 
அவன் ஒரு தீவிரவாதி. 
ஆனாலும் 

அவன் ஒரு கடவுள் 

என     

சுடப்ெட்டவன் 

"கஹ ராம்" 
என்று தான் விழுந்தான். 
கடவுளுக்கு 

ஈவு இரக்கம் கருமண 

எல்லாம் இல்மல. 
ஏமனனில் அவனிடம் "மானுடம்" இல்மல. 
எல்லா கவதங்கமளயும் 

வாந்திமயடுத்ததாகச் 

மசால்லப்ெடும் அவனிடம் 

அரிது அரிது 
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மானிடராகப் ெிறத்தல் அரிது 

என்ற கவதம் அதாவது 

அறிவு மட்டும் இல்மல. 
இருந்தால் எல்கலாரிடமும் 

"நான்" தான் இருக்கிகறன் 

என்று கீமத மசால்லிவிட்டு 

தன்மனகய 

தற்மகாமல மசய்வது கொல் 

இந்த மகாமலமயச் மசய்திருப்ொனா? 

ககட்டால் 

தர்மம் மவன்றது என்ொன். 
அதர்மமும் அவனுக்குத் 

தர்மம் தான். 
கடவுகள 

உன்மன "ஈஸ்வர அல்லா" என்று 

கூப்ெிட்டதற்கா 

உன் சங்கு சக்கரங்கமளத் 

தூர எறிந்துவிட்டு 

மவள்மளக்காரன் கண்ட  
துப்ொக்கிமயத்மதாட்டு 

தீட்டுப்ெடுத்திக்மகாண்டு 

இந்த ெயங்கரத்மதச் மசய்திருப்ொய்? 

கடவுகள 

என்று உன்மனக் கூப்ெிடக்கூட  
இந்த கதசத்தில் "ெயம்"தான். 
"கடவுளா" 
இது என்ன மமாழி? 

சமஸ்கிருதம் இல்மலகய 

என்று இவர்கமளச்சுடுவதற்கு 

ஒரு அரசாங்கத்தின் உருவில் 

ஒரு அவதாரம் எடுத்தாலும் 

எடுத்தாலும் எடுப்ொய் நீ. 
இந்தக் கடவுள்கள் 

எங்களுக்கு கவண்டாம் இனி. 
 

மதாடர்பு: ருத்ரா இ.ெரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com) 
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32.   இளநீரின் பயன் 

— மலையாண்-  ாய் கிரிதர் 

 

 

 

ககாமட வன்மவயிலில் வசீுநிழல் மகாடாமதன்  

எட்டிெழுக்கும் ஓங்குமநடு மரமது மவட்டி;    

எந்தப் ெயனு மில்மலமயன எண்ணி 
வந்திப்கொகர சிந்திப்ெகீரா மதன்மன ெயன்? 

 

சுமவயுள மவண்காயுள் குலுங்கிச் சுமவதமன  

கமம்ெடுத்தலான் நீரில்லா காயது மட்மடதாகன, 

தாகம் மட்டுமா தீர்க்கும் இவ்விளநீர், 

ொடல் மூலம் மசால்கின்கறன் அதன்ெயன்.      

 

வங்கிக் கணக்கில் மவத்த மசல்வம்கொல்  

வார்த்துறி நீரதமன சுமவமிகு ஏமப்புமதத்து,  

வன்வியர்மவ வழிந்கதாடி இழந்த ெற்ெல  

கணிமச்சத்மத உடலூட்டும் கூற்றந்தவிர் நீரன்கறா  

 

ெிறந்தமகவிற்கு தூயதாய் ொல்கொல் மறவரீர்  

உயிர்காத்த நீரது; ெலரும் அறியாமமய்யது...  

உலகப்கொ ரிரண்டில் மருந்மதன மறவரீர்தம்   

குருதியில் கநரடியாய் மசலுத்தினர் இளநீமர! 
 

உடலதில் ெித்தம் மிகுந்து கண்களின்   

நிறமது மங்கல மஞ்மசறி வாய்நின்றால்  

துப்ொய் நிற்கும் இளநீர் அமதநாம்   

துச்சமாய் எண்ணா திருப்கொகம.  

 

கணினி முன்னமர்ந்து கவமலமசயும் நண்ொ, 

கணிசமாய் எமடமிகுந்து  அல்லல்ெட; நமடெயிற்சியுடன்   

ஒருகவமள உணவாய் இளநீரமத அருந்தினால்  

ஓடிவிடும் மிகுஎமட நிச்சயகம. 
 

மிகுகவமல, மனக்கவமல, எனப்ெல வருத்தத்தால்  

மிகுந்த குருதியழுத்தமத குமறக்கும்; உடல்   
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மினுமினுப்பு கூட ெளெளப்பு மகாடுக்க மெண்டிர்  

மிகவும் விரும்ெி அருந்துவர் இளநீரன்கறா! 
 

நஞ்மசனும் மதுமவ நலங்மகட் டிரவில்   

மஞ்சம் மகாளாது அருந்திய மாக்களவர் 

இளநீர் அருந்த மக்களாய் மதளிய 

நயமாய் மசால்லும் புத்திமதி அவர்ககட்ெர்  

 

மசரிக்கும் அமிலம் வயிற்றில் மிகுவாய்  

மநரிக்கும் வலியமத மடற்கற மகால்லும்  

நாள் கதாரு மிளநீமர அவரருந்த மகட்ட  

கல்லீரல் தானது குணமாகும். 
 

 

 

 

 

மதாடர்பு:  மமலயாண்- சாய் கிரிதர் (saigiridhar.iyer@gmail.com) 
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33.   த்தூ... 
— ைித்யா ாகர் 
 

 

ெமனகயாமல காலத்மதத் 

தமிழாகல மநய்கதாகர, 

ஒரு ெிடி தமிழள்ளி 
உயிர்வமரக் குடித்கதாகர; 

 

ெசுமாட்டு சாணந் தட்டி 

ெசி மநருப்மெத் தணித்கதாகர, 

சுமரக்காயில் சட்டிமசய்து 

சம தர்மத்மத அளந்கதாகர; 

 

மரத்திலும் நதியிலும் 

இமறயச்சம் கண்கடாகர, 

கும்ெிட்ட ெமடயமலயும் 

நான்கு காகத்கதாடு தின்கறாகர; 

 

உண்மமக்கும் வரீத்திற்கும் உயிமர 

நன்றிகயாடு தந்கதாகர, 

அன்மென்றும் காதமலன்றும் மசால்லி 
அறத்தால் உயர்ந்கதாகர; 

 

எங்கக மதாமலத்தீர் 

யாரிடம் விற்றமீரயா உம்மம ? 

எங்கக காற்றில் கொனகதா உங்கள் 

மாண்பும் அறிவும் அறமும் ? 

 

இருப்ெது ஓருடல் ஓருயிர் 

அமதச் சாதியால் ெிரிப்ெகீரா ? 

மதத்தால் ெிரிந்து 

ெின் மனிதத்மதக் மகால்வகீரா? 

 

மானுடம் மவறுக்குதய்யா.. 
மனசு வலிக்குதய்யா.. 



[211] 
 

ஐகயா; மநஞ்சு ெமதக்குதய்யா 

நித்தம் மரணம் மரணம் உயிர்கள் துடிக்குதய்யா.. 
 

எக்குலம் உன் குலம் 

இன்று இரத்தக் குளம் ஆகலாமா? 

எம் மமாழி எவ்வினம் நீ 

சாதி ொர்த்துச் சாகலாமா? 

 

ஓங்கி ஓங்கி மவட்டுகிறாய் 

நீ கால காலத்தின் நீதிக்கு முப்ொட்டன் அறிவாகயா? 

நீண்டு நீண்டு முடியா வரலாறு 

அமத நீ ஒற்மறச் சாதிக்குள் அமடப்ொகயா? 

 

அடித்தாகல வலிக்கிறகத; நீ அறுக்கிறாகய? 

மொறுக்குமா மநஞ்சம்?? 

உயிகராடு புமதக்கிறாகய எரிக்கிறாகய 

சகிக்குமா தாய்மம யுள்ளம் ?? 

 

ஆமணன்றும் ொராமல் 

மெண்மணன்றும் கூசாமல், 

குழந்மத கிழத்மதக் கூட 

மகாள்ளுமதயா உன் சாதி; 
 

மனிதத்மதயும் மதிக்காமல் 

சமயத்மதயும் நிமனக்காமல் 

கடவுளின் கெர் மசால்லிக் 

மகான்று குவிக்குமதயா உம் மதம்; 

 

சுட்டுச் சுட்டு வழீ்த்துவாய் 

எல்லாம் வழீ்ந்தெின் நாமள 

சுடுகாட்டில் அமர்ந்து அழுதால் - 
அடங்கிவிடுமா உனது சாதி மவறி ? மத மவறி? 

 

இருப்ெவர் சிரிப்ெவர் கொனெின் 

எஞ்சிய ெிணக்காட்டில் நாமள 

யாமரக்கண்டு அமணப்ொய் 

எதன் வழி நாமள ெிறப்ொய் ? 
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காறியுமிழ்கிறது உன் ெிறப்பு 

உன் ெிணத்தின் மீதும் முகத்தின் மீதும் 

 

த்தூ..!!! 
 

தூக்கிக்மகாண்டு ஓடு உன் ககாெத்மத 

நீயில்லா மதருக்களில் மீண்டும் ெிறக்கட்டும் 

சாதியின்றி மதமின்றி அந்த 

ெமனகயாமலக் காலத்மதத் தமிழாகல மநய்தவர்கள்!! 
 

 

 

மதாடர்பு: வித்யாசாகர் - www.vithyasagar.com;  (vidhyasagar1976@gmail.com) 
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34.   பல்சுலைப் பாடல்கள் - பதாகுப்பு  

— ததபமாழி 
 

 

"ெல்சுமவப் ொடல்கள்" என்ற தமலப்ெின் கீழ் இங்குத் மதாகுக்கப்ெட்ட ொடல்கள் 
யாவும் ரவிசந்திரிகா (மீ. ெ. கசாமசுந்தரம், வானதி ெதிப்ெகம், நான்காம் ெதிப்பு: 1989)  
என்ற நூலில் மீ.ெ. கசாமு கமதயின் இமடயில், ஆங்காங்கக சூழ்நிமலக்குப் 
மொருத்தமாகக் குறிப்ெிட்டுச் மசன்ற ொடல்கள். மமாத்தம் 25 ொடல்களின் 
இடத்திற்குப் மொருத்தமான ொடல்வரிகமளக் மகாடுத்திருக்கிறார்.  இமவ சித்தர் 
ொடல், நாகடாடிப்ொடல், கதவாரம், திருமூலர் ொடல், ெட்டினத்தார், குறவஞ்சி எனப் 
ெற்ெல வமகயான ொடல்கள். 
 

கமதயில் இடம்மெற்ற ொடல்களின் முழுவரிகமளயும்  அவர் மகாடுத்திருந்தால் 
அந்தப்ொடல்களும், ொடலின் சில வரிகள் மட்டுகம மகாடுக்கப்ெட்டு இருந்தால் 
முழுப் ொடலும், அந்தப்ொடலுக்கு  மவவ்கவறு வடிவங்களும் இருப்ெின் அமவயும் 
இமணயத்தில் கதடி இங்குத் மதாகுக்கப்ெட்டுள்ளது.  

 

 

1. 
தகாமாளிக் கூத்துப் பாடல்: 
 

முதல் ககாமாளி: 
ககாமாளி கவஷக்காரன் ராமராமா - நான்  

          ஏமாளி யல்லவடா ராமராமா!  

ஆமனமயப் ெிடித்திழுப்கென் ராமராமா - அந்தப்  

          பூமனமயக் கண்கடாடுகவண்டா ராமராமா!  

 

புலிமயப் ெிடித்திழுப்கென் ராமராமா - அந்த  

          எலிமயக் கண்கடாடுகவண்டா ராமராமா!  

சிங்கத்மதப் ெிடித்திழுப்கென் ராமராமா - மெண்டாட்டித் 

          தங்கத்மதக் கண்கடாடுகவண்டா ராமராமா!  

 

மற்மறாரு ககாமாளி ... 
"அப்ெடியானால், ஏ ககாமாளி! உன்னுமடய மெண்டாட்டிமயத் தான் பூமன 
என்றும், எலி என்றும், தங்கம் என்றும் மசான்னாகயா?” என்று வசன நமடயிகல 
ககட்டு விட்டுக் கீழ்க் கண்டவாறு ொட ஆரம்ெித்தான்: 
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ககாடாலிக் மகாண்மட கொட்டு - ஏ தங்ககம தங்கம் 

          ககாயிலுக்கு வார மெண்கண - ஏ தங்ககம தங்கம்  

ககாடாலிக் மகாண்மடயிகல - அடிகய தங்ககம தங்கம் 

          மகாழுந்திருந்து வாடுதடி - தங்ககம தங்கம்  

 

இப்ெடிக் ககாமாளிகளின் உமரயாடல்  நடந்து மகாண்டிருக்கும் கொகத ஒரு 
மெண்கள் குழு  புறப்ெட்டு வந்தது.  

 

தன்னாகன என்றுதான் மசால்லுங்ககளன் - உங்க 

          நாவுக்குச் சர்க்கமர நான் தாகரன்  

தில்லாகல என்றுதான் மசால்லுங்ககளன் - நீங்க 

          தின்னச் சர்க்கமர நான் தாகரன்  

 

ஆமன வாரமதப் ொருங்ககளன் - ஆமன 

          அமசஞ்சு வாரமதப் ொருங்ககளன்!  

ஆமனப்ெடலம் கொகல நம்ெ கதவமத 

          அட்டிமக மின்னமலப் ொருங்ககளன்!  

 

குதிமர வாரமதப் ொருங்ககளன் - குதிமர 

          குதிச்சு வாரமதப் ொருங்ககளன்  

குதிமரப் ெடலம்கொல நம்ெ கதவமத 

          மகாலுசு மின்னமலப் ொருங்ககளன்!  

 

இமதத் மதாடர்ந்து ககாமாளி ொட ஆரம்ெித்தான்: 
தங்கத்தாகல தாம்ொளமாம்-மெண்டுகளா  

 

இப்ெடிக் ககாமாளி ஆரம்ெித்ததும் அடுத்த அடிமயப் மெண்கள் ொடினார்கள். 
சரம் சரமாப் பூச்சரமாம் - ஏ ககாமாளி! 
 

ககாமாளி ஒரு அடி ொடவும், மெண்கள் அடுத்த அடி ொடவுமாக இந்தப் ொடல் 
மாறி மாறி நடந்தது.  

 

ககாமாளி: தங்கத்தாகல தாம்ொளமாம்  - மெண்டுகளா 

மெண்கள்: சரஞ்சரமாப் பூச்சரமாம் - ஏ ககாமாளி! 
ககாமாளி: பூச்சரத்மதக் மகப்ெிடிச்சு - மெண்டுகளா 

மெண்கள்: புறப்ெட்டாகள மாரியம்மா - ஏ ககாமாளி!  

ககாமாளி: மவள்ளியாகல தாம்ொளமாம் - மெண்டுகளா 

மெண்கள்: விதம் விதமாப் பூச்சரமாம் - ஏ ககாமாளி  
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ககாமாளி: பூச்சரத்மதக் மகப்ெிடிச்சார் - மெண்டுகளா 

மெண்கள்: புறப்ெட்டாகர அய்யனாரு - ஏ ககாமாளி  

ககாமாளி: அருவிக்கமர அரசமரம் - மெண்டுகளா 

மெண்கள்: ஆமனகட்டும் பூவரசாம் - ஏ ககாமாளி  

ககாமாளி: ஆமனகமகல அம்ொரியாம் - மெண்டுகளா 

மெண்கள்: அம்ொரியில் ககாமாளியாம் - ஏ ககாமாளி  

 

 

_______________________________________ 

 

 

2. 
குணங்குடி மஸ்தான்  ாகிபு பாடல்: 
 

கவதம்நீ கவதகவதாந்தம்நீ எமனயாளும் 

          வித்தகன் தானும் நீகய  

மமய்ஞ்ஞான வடீுநீ வடீ்டின் விளக்குநீ 

          விரிகதிர்ச் சுடரும் நீகய  

நாதன்நீ நவநாத சித்தன்நீ முத்தன்நீ 

          நாதாந்த மூர்த்தி நீகய 

நற்குணம் குடிமகாண்ட ொதுஷாவான குரு 

          நாதன் முகயத்தீகன! (முமஹதீகன) 
 

 

_______________________________________ 

 

 

3. 
“மரப்பாச் ிக் கல்யாணம்”: 

 

சிறுவர் சிறுமியர் விமளயாடும்மொழுது ... 
 “மரப்ொச்சிக் கல்யாணம்” விழா நடத்திப் ொடும் மநயாண்டி ொடல்  

 

தாராபுரம் சம்ெந்தம் -அத்தாமன 

          தாசில்தார் என்று மசான்னாங்க  

தாராபுரம் கொய்ப் ொர்த்கதன்-அத்தான் 

          தமுக்கடிக்கக் கண்கடகன!  

 

இலந்தக்குளம் சம்ெந்தம்-அத்தாமன 

          இஞ்சினயீர்னு மசான்னாங்க  
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இலந்தக்குளம் கொய்ப் ொர்த்கதன்-அத்தான் 

          இட்டிலி விற்கக் கண்கடகன!  

 

திருச்சினாப்ெள்ளி சம்ெந்தம் - அத்தாமன  

          திவான் என்று மசான்னாங்க  

திருச்சினாப்ெள்ளி கொய்ப் ொர்த்கதன் -அத்தான் 

          தீவட்டி ெிடிக்கக் கண்கடகன!  

 

கழுகுமமலச் சம்ெந்தம்-அத்தாமன 

          கமலக்டர் என்று மசான்னாங்க  

கழுகுமமல கொய்ப் ொர்த்கதன்-அத்தான் 

          கழுமத கமய்க்கக் கண்கடகன!  

 

வண்ணார்கெட்மட சம்ெந்தம்-அத்தாமன 

          வக்கீல் என்றும் மசான்னாங்க 

வண்ணார்கெட்மட கொய்ப் ொர்த்கதன்-அத்தான் 

          வறட்டி தட்டக் கண்கடகன! 
 

 

_______________________________________ 

 

 

4. 
மருத்துைம் -  ித்தர் பாடல்:  

 

"ஆமனக் கன்றின் ஒருெிடியும் 

          அரச விகராதி இளம்ெிஞ்சும்  

கானக் குதிமர இளந்கதாலும் 

          மகயில் கனிந்த கனிப்ெருப்பும்  

தாமயக் மகான்ற பூச்சாற்றில் 

          தாகன கலக்கிக் குடுத்திடிகன 

மாமனப் மொருதும் விழியாகள!  

          வடுகும் தமிழும் குணமாகம! " 
 

[கவறு]  

"ஆமனக் கன்றின் ஒருெிடியும் 

          அமரயன் விகராதி இளம்ெிஞ்சும்,  

கானக் குதிமர புறத்கதாலும்,  

          காலிற் மொடிமய மாற்றினதும்,  
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தாமயக் மகான்றான் சாறிட்டுத்  

          தயவா யமரத்துக் மகாள்வாகரல்,  

மாமனப் மொருதும் விழியாகள!  

          வடுகும் தமிழும் குணமாகம! " 
 

என்ெது ொடல்.  

 

கதமரயர் ொடலின் கருத்து: ஆமனக் கன்று ஒரு ெிடிமயயும், அமரயன் 
விகராதியின் இளம் ெிஞ்மசயும், கானக்குதிமரயின் கமல் கதாமலயும், காலில் 
மொடிமய மாற்றினமதயும் தாமயக் மகான்றவனது சாற்றில் இட்டுத் தக்க 
முமறயில் அமரத்மதடுத்து உட்மகாள்வாரானால், மாமன மவன்ற 
கண்மணயுமடய மெண்கண! வடுகும் தமிழும் குணமாகி விடும் - என்ெது கருத்து.  

 

'வடுகும் தமிழும்' என்னும் கநாய் குணமாவதற்கு என்ன மசய்ய கவண்டும் என்று 
ொடல் மதரிவிக்கிறது... 
அத்தி என்னும் மசால்லுக்கு அத்திமரம், ஆமன என்னும் மொருள்கள் உண்டு. 
எனகவ அத்திமரத்மதக் குறிப்ெது  ஆமன என்னும் மசால். கன்று என்ெது 
ெிஞ்மசக் குறிக்கும். ஆக, ஆமனக் கன்று என்ெதற்கு அத்திப் ெிஞ்சு' என்று மொருள் 
மகாள்ள கவண்டும். ஆமனக் கன்றின் ஒரு ெிடி என்ெது ஒரு மகப்ெிடி அத்திப் 
ெிஞ்சாம்.  

 

'அமரயன் விகராதி இளம் ெிஞ்சு' என்ெது இளங் ககாமவப் ெிஞ்மசக் குறிக்கும். 
ககா என்றாலும் அமரயன் என்றாலும் அரசன். மவ என்றால் மவயும் (திட்டும்) 
எதிரி. அமரயன் விகராதி என்ெது ககாமவக் மகாடி. ககாமவப் ெிஞ்சு ஓரளவு 
எடுத்துக்மகாள்ள கவண்டும்.  

 

கானக் குதிமர என்ெது மாமரம்.  கானம்= காடு, குதிமர என்ெதற்கு மாமரம் என்ற 
மொருளும், மா என்ெதற்குக் குதிமர என்ற மொருளும் உண்டு. கானக் குதிமர 
என்றால் காட்டு மாமரம். புறத் கதால் என்ெது கமற்ெட்மட.  

 

'காலிற் மொடிமய மாற்றினது' என்ெது, மசருப்ெமட என்னும் ஒரு ெடர்பூடு. காலில் 
மொடி சுடாமல் மாற்றுவது மசருப்பு ஆகும். இங்கக, மசருப்பு என்ெது மசருப்ெமட 
என்னும் ெடர் பூடு வமகமயக் குறிக்கிறது. 
தாமயக் மகான்றான் என்ெது வாமழ மரம். குமல கொட்டதும் தாய்மரம் 
மகால்லப்ெடுகிறது (மவட்டப் ெடுகிறது).  
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கமற் கூறியவற்மறமயல்லாம் வாமழமரப் ெட்மடமயப் ெிழிந்து கிமடத்த 
சாற்றிகல கொட்டு நன்றாய் அமரத்து உட்மகாண்டால் வடுகும் தமிழும் என்னும் 
கநாய்  குணமாகும்.  

 

வடுகும் தமிழும்' என்ன கநாய்?  

வடுகும் தமிழும் குணமாம்' என்ெதற்கு, 'வயிறு கடுத்துப் கொகும் சகல ரத்த 
சீதகெதிகளும் குணமாகும்'  என்று மொருள்.  

'வடுகும் தமிழும்" என்ெது, இரத்த - சீதகெதிமய எவ்வாறு குறிக்கும்?  

ரத்த சீதகெதி என்ெதில்  இரத்தம் வப்ொனது-சீதம் மவண்மமயானது. ஆக, வடுகும் 
தமிழும் குணமாம் என்ெதற்கு, குருதியும் சிதமுமாகப் கொகும் வயிற்றுக் கடுப்பு 
கநாய் நலமாகும் என்ெது மொருளாம்.  

 

நூல்:மர இனப் மெயர்மவப்புக் கமல 

ஆசிரியர்: கெரா. சுந்தரசண்முகனார் 

https://ta.wikisource.org/s/7ulo 

ெக்கம்: 10 

 

சுருக்கமாக:   இந்த மருத்துவப் ொடலில் மமறமொருளாகச் மசால்லப்ெட்ட 
மூலிமக விளக்கம் வருமாறு: 
https://groups.google.com/d/msg/minTamil/kp6h8f3jXSU/Bph4_xeJEbIJ 

ஆமனக் கன்று = அத்திப் ெிஞ்சு 

அரசன் விகராதி = ககாமவப் ெிஞ்சு 

கானக் குதிமரப் புறத்கதால் = மாமரத்துப் ெட்மட 

காலில் மொடிமய மாற்றினதும் = சிரு மசருப்ெமடப் பூண்டு 

தாமயக் மகான்றான் சாறு = வாமழப்பூச்சாறு 

வடுகும் தமிழும் = வயிற்றுக்கடுப்பு கநாய். 
என்ெதாகும். 
அத்திப் ெிஞ்சு, ககாமவப் ெிஞ்சு, மாமரத்துப் ெட்மட, சிறு மசருப்ெமடப் பூண்டு 
இமலகமளச் சமமாக எடுத்து வாமழத் தண்டு அல்லது பூவின் சாறு விட்டு 
அமரத்துச் சாப்ெிட்டால் வயிற்றுக் கடுப்பு குணமாகும். 
 

(வடுகு என்ெது மதலுங்கில் வயிற்றுக்கு கடுபு என்று மெயர். தமிழில் உள்ள வயிறு 
என்ற மசால்மலயும் இமணத்து "வயிற்றுக் கடுப்பு"), என்று கநாமயக் கூட 
மமறமொருளாகக் கூறப்ெட்டுள்ளது. 
 

 

_______________________________________ 
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5. 
நாதடாடிப்பாடல்: 
 

முள்ளு முமனயிகல மூணுகுளம் மவட்டிகனன்  

          மரண்டு குளம் ொழு-ஒண்ணு 

                    தண்ணிகய இல்மல - ஒண்ணு 

                    தண்ணிகய இல்மல!  

 

தண்ணிஇல்லாக் குளத்துக்கு வரிப்ெணம் மூணுெணம்  

          மரண்டு ெணம் மசம்பு-ஒண்ணு 

                    மசல்லகவ இல்மல - ஒண்ணு 

                    மசல்லகவ இல்மல!  

 

மசல்லாத ெணத்துக்கு மண்குயவன் மூணுகெரு  

          மரண்டுகெரு மநாண்டி - ஒத்தன் 

                    மககய இல்மல-ஒத்தன் 

                    மககய இல்மல!  

 

மகயில்லாக் குயவன் மசய்தது மூணுொமன  

          மரண்டு ொமன ெச்மச-ஒண்ணு  

                    கவககவ இல்மல-ஒண்ணு  

                    கவககவ இல்மல! 
 

கவகாத ொமனக்கு இட்டது மூணரிசி  

          மரண்டரிசி மநட்மட-ஒண்ணு 

                    கவககவ இல்மல-ஒண்ணு  

                    கவககவ இல்மல! 
 

கவகாத அரிசிக்கு விருந்தாளு மூணுகெரு  

          மரண்டு கெரு ெட்டினி-ஒத்தன் 

                    உண்ணகவ இல்மல-ஒத்தன் 

                    உண்ணகவ இல்மல! 
 

 

ொடலின் கருத்துகள் ஒவ்மவான்றிலும் மூன்று மூன்று மொருள்கள் 
குறிப்ெிடப்ெட்டு மூன்றும் எந்தவமகயிலும் ெயனில்மல என்ெமத கநரடியாகச் 
மசால்லாமல்,  இரண்டு ஒரு விதமாகவும் மற்மறான்று  கவறு விதமாகவும் 
மசால்லப்ெடுகிறது. இருப்ெினும், முடிவு: எதுவுகம உருப்ெடி இல்மல என்ெதுதான் 
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நிமல.  குளம் ொழு என்ெதும் குளத்தில் தண்ணிகய இல்மலமயன்ெதும் இகர 
நிமலதான்.  இப்ொடல் ெலகவறு வமககளில் உள்ளது. ொடுெவரின் கற்ெமனக்கு 
ஏற்ெ வரிகளும் கருத்துகளும் மாறுெடும். கீகழ கமலும் இரு வமககள்  

--- 
 

[கவறு -  https://ta.wikisource.org/s/3mnn] 

 

முள்ளு முமனயிகல மூணுகுளம் மவட்டிகனன் 

          மரண்டுகுளம் ொழு - ஒண்ணு தண்ணிகய இல்மல.  

தண்ணியில்லாக் குளத்துக்கு மண்ணுமவட்ட மூணுகெரு 

          மரண்டுகெரு மமாண்டி - ஒத்தன் மககய இல்மல.  

மகயில்லாத குசவன் மசய்தது மூணுொமன 

          மரண்டுொன ெச்மச - ஒண்ணு கவககவ இல்மல.  

கவகாத ொமனக்குப் கொட்டரிசி மூணரிசி 
          மரண்டரிசி நறுக்கு - ஒண்ணு கவககவ இல்மல.  

கவகாத கசாற்றுக்கு விருந்துண்ண மூணுகெரு 

          மரண்டுகெரு ெட்னி - ஒத்தன் உண்ணகவ இல்மல. 
உண்ணாத மகாத்தன் கட்டினது மூணுககாயில் 

          மரண்டு ககாயில் ொழு - ஒண்ணு சாமிகய இல்மல. 
சாமியில்லாத ககாயிலுக்கு ஆடவந்தார் மூணுகெரு 

          மரண்டுகெரு மமாட்மட - ஒத்தி மயிகர இல்மல. 
 

--- 
 

[கவறு -  https://ta.wikisource.org/s/3nn9] 
 

முள்ளு முமனயிகல மூணுகுளம் மவட்டிவச்கசன் 

          மரண்டுகுளம் ொழு - ஒண்னு தண்ணிகய இல்மல.  

தண்ணியில்லாக் குளத்துக்கு வந்த குசவர் மூணுகெரு  

          மரண்டுகெரு மமாண்டி - ஒத்தன் மககய இல்மல.  

மகயில்லாத குசவன் வமனந்தசட்டி மூணுசட்டி 

          மரண்டு சட்டி ெச்மச - ஒண்னு கவககவ இல்மல.  

கவகாத சட்டியிகல கொட்ட அரிசி மூணரிசி 
          மரண்டரிசி ெச்மச - ஒண்ணு கவககவ இல்மல.  

கவகாத கசாற்றுக்கு கமார் மகாடுத்தது மூமணருமம  

          மரண்மடருமம மலடு - ஒண்ணு ஈனகவ இல்மல.  

ஈனாத எருமமக்கு விட்டகாடு மூணுகாடு  

          மரண்டு காடு மசாட்மட - ஒண்ணில், புல்கல இல்மல.  
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புல்லில்லாக் காட்டுக்குக் கந்தாயம் மூணுெணம் 

          மரண்டுெணம் கள்ளமவள்ளி - ஒண்னு மசல்லகவ இல்மல. 
மசல்லாத ெணத்துக்கு கநாட்டக்காரர் மூணுகெரு 

          மரண்டுகெரு குருடு - ஒத்தனுக்குக் கண்கண இல்மல. 
கண்ணில்லாக் கணக்குப் ெிள்மளக்கு விட்ட ஊரு மூணு ஊரு 

          மரண்டு ஊரு ொழு - ஒண்ணில் குடிகய இல்மல.  

குடியில்லா ஊரிகல குமரிப் மெண்கள் மூணுகெரு 

          மரண்டுகெர் மமாட்மட - ஒத்திக்கு மயிகர இல்மல. 
மயிரில்லாப் மெண்ணுக்கு வந்த மாப்ெிள்மள மூணுகெர் 

          மரண்டு கெர் மொக்மக - ஒத்தனுக்குப் ெல்கல இல்மல. 
 

 

நூல்: நாகடாடி இலக்கியம் 

ஆசிரியர்: கி. வா. ெகந்நாதன் 

ெக்கம் - 75 

 

 

_______________________________________ 

 

 

6. 
நாட்டுப் பாடல் 

"எருக்கிமலக்குப் ொத்தி கட்டி  

          எத்தமன பூப் பூத்தாலும்  

மருக்மகாழுந்தின் வாசமுண்கடா 

          மமலப் ெழநி கவலவகன!”  

 

ெழநி வட்டாரத்து   நாட்டுப் ொடல்  

 

[கவறு] 
 

"எருக்கிமலக்குத் தண்ணரீ் கட்டி  

          எத்தமனப் பூப் பூத்தாலும்  

மருக் மகாழுந்து வாசமுண்கடா  

          மமலப் ெழநி கவலவகன”  

 

https://ta.wikisource.org/s/3cui 

நூல்: காட்டு வழிதனிகல, ஆசிரியர்: கவிஞர் மெரியசாமித்தூரன், ெக்கம்: 36 

_______________________________________ 
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7. 
"சுண்படைிக் கண்தண!" 
 

சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் ொடி ஆடி விமளயாடுமகயில் ொடும் ொடல்.  

 

 

ஆக்க கவணாம் அமரக்க கவணாம் சுண்மடலிக் கண்கண - நீ  

          அருகிருந்தால் கொதுமடி சுண்மடலிக் கண்கண!  

தூக்க கவணாம் மவக்க கவணாம் சுண்மடலிக் கண்கண-நீ  

          சுத்தி நின்னாப் கொதுமடி சுண்மடலிக் கண்கண!  

 

ஆறும் கவணாம் குளமும் கவணாம் சுண்மடலிக் கண்கண-நீ  

          அமணஞ்சிருந்தால் கொதுமடி சுண்மடலிக் கண்கண!   

கசாறு கவணாம் தண்ணி கவணாம் சுண்மடலிக் கண்கண-உன்  

          சுகமிருந்தால் கொதுமடி சுண்மடலிக் கண்கண! 
 

அடுப்பு கவணாம் துடுப்பு கவணாம் சுண்மடலிக் கண்கண-உன்  

          அன்ெிருந்தாப் கொதுமடி சுண்மடலிக் கண்கண!  

நடக்க கவணாம் அலுக்க கவணாம் சுண்மடலிக் கண்கண-நீ  

          நாலு வார்த்மத மசான்னாப் கொதும் சுண்மடலிக் கண்கண! 
 

 

_______________________________________ 

 

 

8. 
குறைஞ் ி பாடல்:  

 

"அருள் இலஞ்சி கவலர் தமக்கு 

          ஒரு மெண்மணக் மகாடுத்கதாம் 

ஆதீனத்து மமலகள் எல்லாம் 

          சீதனமாய்க் மகாடுத்கதாம்!”  

 

என்று குற்றாலத்துக் குறவஞ்சி, இலஞ்சி முருககனாடு சம்ெந்த முமற 
மகாண்டாடிப் ொடும் ொடல். 
 

- திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி 
 

_______________________________________ 
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9. 
திலைப்புைக் காதல்: 
 

வண்டாடும் கசாமலயிகல-நீ 

          வந்து புனம் காக்மகயிகல  

மாடப் புறாமவன்று என் கண்ணம்மா 

          மதிமயங்கிப் கொகனண்டி!  

 

மலர் பூக்கும் கசாமலயிகல-நீ 

          வந்து புனம் காக்மகயிகல  

மயிகலா குயிகலாண்ணு- என் கண்ணம்மா 

          மதிமயங்கிப் கொகனண்டி! 
 

வாமழப் ெழகம-என் 

          மவகாசி மாங்கனிகய!  

நீலக் கருங்குயிகல-என் கண்ணம்மா 

          நிமலமயங்கிப் கொகனண்டி!  

 

 

நூல்: தமிழ்நாட்டுப் ொமரர் ொடல்கள், ஆசிரியர் : நா. வானமாமமல 

ெக்கம்: 92 

https://ta.wikisource.org/s/7mii 

(கசகரித்தவர். ஆர். கக. நல்ல கண்ணு) 
 

 

_______________________________________ 

 

 

10. 
பழநி நலடப்பயணம் ப ய்யும் பண்டாரங்கள் பாடும் பாடல்: 
 

மமலக்குள் மமல நடுகவ 

          மமலயாள கதசமப்ொ  

மமலயாள கதசம் விட்டு 

          மயிகலறி வருவாயிப்கொ 

அரகரா அரகரா அகராகரா!  

 

ஏறாத மமல ஏறி 
          எருது மரண்டும் தத்தளிக்க  
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ொராமல் மக மகாடுப்ொய்  

          ெழநி மமல கவலவகன 

அரகரா அரகரா அகராகரா!  

 

 

[கவறு]  

 

ொசி ெடர்ந்த மமல முருமகயா 

          ெங்குனித்கதர் ஓடும் மமல முருமகயா 

ஊசி ெடர்ந்த மமல முருமகயா 

          உருத்திராட்சம் காய்க்கும் மமல முருமகயா 

 

மமலக்குள் மமல நடுகவ முருமகயா 

          மமலயாள கதசமப்ொ முருமகயா 

மமலயாள கதசம் விட்டு முருமகயா 

          மயிகலறி வருவாயிப்கொ முருமகயா 

 

அந்த மமலக்குயர்ந்த மமல முருமகயா 

          ஆகும் ெழநி மமல முருமகயா 

எந்த மமலமயக் கண்டு முருமகயா 

          ஏறுகவன் சன்னிதி முன் முருமகயா 

 

ஏறாமல் மமல தனிகல முருமகயா 

          ஏறி நின்று தத்தளிக்க முருமகயா 

ொராமல் மகமகாடுப்ொய் முருமகயா 

          ெழநி மமல கவலவகன முருமகயா 

 

கவமலடுத்து கச்மச கட்டி முருமகயா 

          விதவிதமாய் மயிகலறி முருமகயா 

ககாலா கலத்துடகன முருமகயா 

          குழந்மத வடிகவலவகன முருமகயா 

 

உச்சியில் சமடயிருக்க முருமகயா 

          உள்ளங்மக கவலிருக்க முருமகயா 

மநற்றியில் நீறிருக்க முருமகயா 

          நித்தமய்யா சங்கநாதம் முருமகயா 

 

கதரப்ொ மதப்பூசம் முருமகயா 

          கதசத்தார் மகாண்டாட முருமகயா 
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இடும்ென் ஒரு புறமாம் முருமகயா 

          இருபுறமும் காவடியாம் முருமகயா 

 

ஆற்காட்டுத் கதசத்திகல முருமகயா 

          ஆறு லட்சம் காவடிகள் முருமகயா 

மதன்னாட்டுச் சீமமயிகல முருமகயா 

          கதசமமங்கும் காவடிகள் முருமகயா 

 

கடம்ெ வனங்கண்டு முருமகயா 

          காட்சிதர வருவாயிப்கொ முருமகயா 

ொவி நான் என்றுமசால்லி முருமகயா 

          ொராமலிருக்கிறாகயா முருமகயா 

 

ெழநி நான் வருகிகறகன முருமகயா 

          ொர்த்து வரம் தந்திடுவாய் முருமகயா 

 

source: http://pathayathirai.org/murugan_songs.html 

 

 

_______________________________________ 

 

 

11. 
பார ைண்டி ஓட்டுநர் பாடும் பாடல்:  

 

ெருப்பு ெிடிக்கும் வண்டி - இது 

          ெட்டணந்தான் கொகும் வண்டி  

ெருப்பு விமல ஏறட்டுண்டி - தங்கரத்தினகம 

          ெதக்கம் ெண்ணிப் கொடுகறண்டி - மொன்னுரத்தினகம 

 

அரிசி ெிடிக்கும் வண்டி - இது 

          அவினாசி கொகும் வண்டி  

அரிசிவிமல ஏறட்டுண்டி - தங்கரத்தினகம 

          அட்டி ெண்ணிப் கொடுகறண்டி - மொன்னுரத்தினகம  

 

மகாள்ளு ெிடிக்கும் வண்டி - இது 

          ககாட்மட தாண்டிப் கொகும் வண்டி  

மகாள்ளுவிமல ஏறட்டுண்டி - தங்கரத்தினகம 

          மகாலுசு ெண்ணிப் கொடுகறண்டி - மொன்னுரத்தினகம  
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வாழப் ெிறந்த வண்டி - இது 

          வாழவமகமசய்யும் வண்டி  

மாளாப் ெிறவியல்லகலா - தங்கரத்தினகம 

          மனுசப் ெிறவியடி! - மொன்னுரத்தினகம  

 

[கவறு]  

 

மஞ்ச புடிச்ச வண்டி, மாயவரம் கொற வண்டி  

          மஞ்ச மவல ஆகட்டுண்டி - நான்  

மாமல மசஞ்சிப் கொடுகறண்டி  

 

ெருப்பு புடிச்ச வண்டி, ெட்டணந்தான் கொற வண்டி  

          ெருப்பு மவல ஆகட்டுண்டி - நான்  

ெதக்கம் மசஞ்சி கொடுகறண்டி  

 

கடமல புடிச்ச வண்டி, கடலூருக்குப் கொற வண்டி  

          கடமல மவல ஆகட்டுண்டி - நான்  

கம்மல் மசஞ்சிப் கொடுகறண்டி  

 

அரிசி புடிச்ச வண்டி, அசலூருப் கொற வண்டி  

          அரிசி மவல ஆகட்டுண்டி - நான் 

அட்டி மசஞ்சி கொடுகறண்டி  

 

வாழப் புடிச்ச வண்டி, வடக்குப் ெக்கம் கொற வண்டி  

          வாழ மவல ஆகட்டுண்டி - நான்  

வமளயல் மசஞ்சி கொடுகறண்டி  

 

மங்கா புடிச்ச வண்டி, மதுரப்ெக்கம் கொற வண்டி 

          மாங்கா மவல ஆகட்டுண்டி - நான் 

மாட்டல்  மசஞ்சி கொடுகறண்டி  

 

சரக்குப் புடிச்ச வண்டி, சந்மதக்குத்தான் கொற வண்டி  

          சரக்கு மவல ஆகட்டுண்டி - நான்  

சங்கிலி ெண்ணி கொடுகறண்டி  

 

கதங்காப் புடிச்ச வண்டி, மதக்குப் ெக்கம் கொற வண்டி  

          கதங்கா மவல ஆகட்டுண்டி - நான்  

கதாடு மசஞ்சிப் கொடுகறண்டி  
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 (புஷ்ெவனம் குப்புசாமி-1990) 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/193858/4/chapter%202.pdf#page=29 

 

 

_______________________________________ 

 

 

12. 
பூபாள ராகத்தில் ஒரு பாடல் ... 
 

 “மொழுது விடிந்தது மொற்ககாழி கூவிற்று 

மொய்மகயில் தாமமர பூத்து மலர்ந்தது!”  

 

[கவறு] 
 

சண்முகர் வருமக:  

 

வாரும் வாரும் மதய் வடிகவல் முருககர  

        வள்ளி மணாளகர வாரும்  

        புள்ளி மயிகலாகர வாரும்.  

 

சங்கம் ஒலித்தது தாழ்கடல் விம்மிற்று  

        சண்முக நாதகர வாரும்  

        உண்மம விகனாதகர வாரும்.  

 

மொழுது விடிந்தது மொற்ககாழி கூவிற்று  

        மொன்னான கவலகர வாரும்  

        மின்னார்முந் நூலகர வாரும்.  

 

காகம் கமரந்தது காமலயும் ஆயிற்று  

        கண்ணுதல கசயகர வாரும்.  

        ஒண்ணுதல் கநயகர வாரும்.  

 

மசங்கதிர் கதான்றிற்றுத் கதவர்கள் சூழ்ந்தனர்  

        மசங்கல்வ ராயகர வாரும்  

        எங்குரு நாதகர வாரும்.  

 

அருணன் உதித்தனன் அன்ெர்கள் சூழ்ந்தனர்  

        ஆறுமுகத் கதாகர வாரும்  

        மாறில் அகத்கதாகர வாரும்.  
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சூரியன் கதான்றினன் மதாடர்கள் சூழ்ந்தனர்  

        சூரசங் காரகர வாரும்  

        வரீசிங் காரகர வாரும்.  

 

வமீண முரன்றது கவதியர் சூழ்ந்தனர்  

        கவலாயுதத் கதாகர வாரும்  

        காலாயுதத் கதாகர வாரும்.  

 

கசவல் ஒலித்தது சின்னம் ெிடித்தனர்  

        கதவர்கள் கதவகர வாரும்  

        மூவர் முதல்வகர வாரும்.  

 

ெத்தர்கள் சூழ்ந்தனர் ொடல் ெயின்றனர்  

        ென்னிரு கதாளகர வாரும்  

        மொன்மலர்த் தாளகர வாரும்.  

 

மாமல மகாணர்ந்தனர் மஞ்சனம் கொந்தது  

        மாமயில் வரீகர வாரும்  

        தீமமயில் தீரகர வாரும்.  

 

மதாண்டர்கள் நாடினர் கதாத்திரம் ொடினர்  

        சுப்ெிர மணியகர வாரும்  

        மவப்ெின் அணியகர வாரும்.  

 

முருகமன விடியலில் வரகவற்கும் மகளிர் ொடும் சிந்துப்ொடல்கள்  

(சிந்து விளக்கம்: மூன்று  அடிகளில், முதலடி அளவடியாலும், ெின்னிரண்டடி 
சிந்தடியாலும் அமமந்து சிந்தடியின் ஈற்றுச் சீர் ஒன்றிவரத் மதாடுக்கப் 
ெட்டுள்ளது.) 
 

திருவருட்ொ, திருவருட்ெிரகாச வள்ளலார் - சிதம்ெரம் இராமலிங்க அடிகள்; 

 51. சண்முகர் வருமக;  

ொடல்கள்: 538-549  

http://www.tamilvu.org/node/154572?linkid=120565 

 

 

_______________________________________ 
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13. 
மலைைாழ் பழங்குடி  பளிஞர் இை மக்கள்  பாடல்களாக  ிை ...  

 

அகவல் மகள், ஆகவசத்துடன்  நாகர் ெடீத்துக்கு வணக்கம் மசய்து விட்டு அகவும் 
ொடல்; 

ெழங்குடி தமலவனுக்குக் கட்டமளயிடும் ொடல்... 
மசாக்மகயா மசாக்மகயா 

          கசாறு மவயடா  

மசாக்மகயன் மெண்டாட்டிக்கு 

          நீறு மவயடா! 
 

எதிர்காலத்தில் நிகழப்கொவதாக அகவல் மகள் குறிப்பு கூறும் ொடல் .... 
ஊரான ஊர்விட்டு 

          ஒருத்தன் இங்கக வருவானாம்!  

கெரான சீமமவிட்டு 

          ஒருத்தன் இங்கக வருவானாம்!  

கட்டான ஆண்ெிள்மளயும் 

          கண்மணியாம் மெண்ெிள்மளயும்  

திட்டான வார்த்மதயிகல 

          திமசமாறி நின்றிடுவார்!  

 

ஆனாலும் இந்தமமல 

          அருமமயான மமலயல்கலா  

கொனாலும் வந்தாலும் 

          புண்ணியந் தான் கசருமல்கலா!  

ஆமகயினாகல - மசாக்கி குடிதனிகல  

          கசாதமனகள் நடவாமல்  

ெக்கம் இருந்திடுவான்  

          ொங்கான முருகனுகம!  

 

ெழங்குடி தமலவனின் மகளுக்கு திருமணம் நடக்கப்கொவதாக அகவல் மகள் 
அறிவித்து விமட மெறுதல்.... 
ெளிஞர் குலத்தினிகல  

          ெருவத்தில் பூத்திட்ட  

ெளிங்குக் மகாடியான  

          ெத்தினிக் கன்னிக்கு  

ொக்கியங்கள் வந்திடுமாம்  
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          ெர்த்தாவும் வந்திடுவான்  

ஆக்கிமனகள் மசய்திடுவாள்  

          அரசாட்சி நடத்திடுவாள்!  

 

மானுக்காய் இரங்கியிந்த  

          மான் கொலும் கன்னியிவள்  

கொன உயிர்காத்த  

          புண்ணியத்தால் நன்மமயுண்டு!   

இத்தமன தான் இந்கநரம்;  

          இனியுள்ள கசதிமயல்லாம்  

ெித்துடகன வருமந்தப்  

          கெரான மனிதனிடம்  

மசால்ல வருகவன் நான்,  

          மசாக்மகயா ககட்டாகயா!  

மமல்ல நடந்திடுகவன்  

          கமகலறிச் மசல்லுகிகறன்! 
[***குறிப்பு: ெழங்குடியினர் திருமணம் குறித்த ொடல் தனிகய மகாடுக்கப்ெடும் ...***] 
 

திருமணம் நன்கற முடிந்ததாகவும் தான் கூறிய குறியின்ெடிகய அமனத்தும் 
நிகழ்ந்ததாகவும்  அகவல்மகள் அறிவிக்கும் ொடல்... 
ஊரான ஊர்விட்டு  

          ஒருத்தன் இங்கக வந்தானாம் 

கெரான சீமமவிட்டு  

          ஒருத்தன் இங்கக வந்தானாம்  

கட்டான ஆண்ெிள்மளயும்  

          கண்மணியாம் மெண்ெிள்மளயும் 

திட்டான வார்த்மதயிகல  

          திமசமாறி நின்றிட்டார்  

ஆனாலும் இந்தமமல  

          அருமமயான மமலயல்கலா 

கொனாலும் வந்தாலும்  

          புண்ணியந்தான் கசருமல்கலா!  

ஆமகயினாகல மசாக்கி குடிதனிகல  

          கசாதமனகள் நடவாமல் 

ெக்கம் இருந்திட்டான்  

          ொங்கான முருகனுகம!  

_______________________________________ 
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14. 
பளிஞர் -  பழங்குடியிைர் திருமணைிழா பாடல்: 
 

தும்ெிக்மகயார் ெிள்மளயாமரத் 

          மதாழுதுொதம் மதண்டனிட்கடாம்   

ஆமனமுகத்து நாயகமர 

          அடிெணிந்து மதண்டனிட்கடாம்!  

தாமமரப் பூ பூத்துநின்ற 

          மதயலவள் வாசலிகல  

பூமகளும் நிலமகளும் 

          மொருந்தும் மண வாசலிகல  

ஆமனமுகனார் வந்துநின்று 

          அமசந்தாடும் வாசலிகல  

ஆறுமுக கவலவர்தான் 

          அவதரித்த வாசலிகல  

கவலும் மயிலும்  

          விமளயாடும் வாசலிகல  

அன்னம் மிதந்து  

          அமசந்கதகும் வாசலிகல  

வண்மம வளம் உமடயாள்  

          வந்து நிற்கும் வாசலிகல  

மசல்வம் மெரிதுமடயாள்  

          கசமவதரும் வாசலிகல 

கலியாணம் கலியாணம்  

          காரிமகக்கக கலியாணம்  

அல்லி அரசாணிக்கும்  

          அர்ச்சுனர்க்கும் கலியாணம்  

ஆணழகன் அர்ச்சுனர்க்கும் 

          மெண்ணழகி அல்லிக்கும்  

ஆசார வாசலிகல அழகுக் கலியாணம்! 
 

கலியாணம் என்று மசால்லிக் காமடல்லாம் முழுதறிய  

உற்றார் உறமுமறயார் ஊமரல்லாம் ொக்கு மவத்து  

சம்ெந்தி மார்களுக்குச் சதிருடகன ொக்குமவத்து  

வாருங்கள் என்று மசால்லி வணங்கி வரகவற்று  

முன்னூறு காதம் மூடிகய ெந்தலிட்டார்!  

ஆயிரம் காதம் அகலமாய்ப் ெந்தலிட்டார்!  
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எண்ணூறு காதம்கெர் இட முள்ள ெந்தலிகல  

வாமழ மரம் கட்டி வண்ணக் மகாடிகட்டி  

மாணிக்கப் ெந்தலிகல வரிமசயுடன் தான் தூக்கி  

மதன்னங் குருத்து மவட்டிச் கசாமலக் கிளிகள் கட்டி  

தாரும் கமுகுகளும் தனித்தனிகய மதாங்கவிட்டார்!  

மசாக்கட்டான் ெந்தலிட்டுச் கசாளக் கதிர்கட்டி  

ொளங்கள் மதாங்கவிட்டுப் ெந்தல் அலங்கரித்தார்! 
 

கலியாணம் கலியாணம்  

          காரிமகக்குக் கலியாணம்  

அல்லிக்குக் கலியாணம்  

          அர்ச்சுனர்க்குக் கலியாணம்  

அல்லிக்கும் அர்ச்சுனர்க்கும்  

          அழகான கலியாணம்! 
 

திருமணம் முடிந்த ெின்னர் மணமகனின் நண்ெர்கள் அவமன கநாக்கி ொடும் 
ொடல்...  

புளிய மரத்துக் கிளி 
          பூமவடுத்துத் தின்னும் கிளி  

உன்மன அடுத்த கிளி-கந்தப்ொ 

          உனக்ககத்த மசாக்கிக் கிளி!  

 

அரச மரத்துக் கிளி 
          அத்திப் ெழம் மகாத்தும் கிளி  

ெஞ்ச வர்ணக் கிளி-கந்தப்ொ 

          ொட்டிகல கெசுங் கிளி!  

 

ஆல மரத்துக் கிளி 
          ஆறு தாண்டி வந்த கிளி  

கசாமல மரத்துக் கிளி -கந்தப்ொ 

          மசாந்தமாகி வந்த கிளி! 
 

மணமகனின் கதாழர்கள் மணமகமனக் ககலி மசய்யும் ொடல் .... 
மகாய்யாமரத்து கமகல 

          மகாம்புப் ெழம் உறங்கும்  

மகாம்புப் ெழம் விழுந்தால் 

          குயிலா நிமனவு வரும்.  
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கண்ணாளஞ் கசாமலயிகல 

          கனிஞ்ச ெழம் உறங்கும்  

கனிஞ்ச ெழம் விழுந்தா 

          கண்ணா நிமனவு வரும்.  

 

மாமரத்து உச்சியிகல 

          மாங்காப் ெழம் உறங்கும்  

மாங்காப் ெழம் விழுந்தா 

          மயிலா நிமனவு வரும்!  

 

மணமகளின் கதாழியர் மணமகமளக் ககலி மசய்யும் ொடல்... 
கருமமலயிகல கல்லுருட்டி 

          கன்னிமார் எல்லாம் கூடிக்கிட்டு  

மூணு முழத்தில் அடுப்புக்கட்டி 

          முத்துக் குடங்மகாண்டு ொல் காய்ச்ச  

காய்ச்சின ொலும் கசக்குமதன்ொ 

          கட்டித் தயிரும் புளிக்குமதன்ொ  

கவப்ெம் ெட்மட இனிக்குமதன்ொ 

          மவள்ளரிப் ெிஞ்சும் கசக்குமதன்ொ.  

 

 

_______________________________________ 

 

 

15. 
பழங்குடிப் பபண் பாடும் பாடல்:   

 

“மகாள்ளுப் கொட்டா எள்ளு விமளயும் - எங்க காட்டிகல  

          ககாழி வந்து குட்டிகொடும் - எங்க வடீ்டிகல  

கடமல கொட்டா மநல்லு விமளயும் - எங்க காட்டிகல  

          கடுவம் பூமன குட்டி கொடும் - எங்க வடீ்டிகல  

அவமர கொட்டாத் துவமர விமளயும் - எங்க காட்டிகல  

          ஆமன கொடும் பூமனக்குட்டி - எங்க வடீ்டிகல”  

 

 

 

_______________________________________ 
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16. 
மலைைாழ் பழங்குடியிைர் பாடல்:  

 

முருகனாரு சாமி - அது 

          முதலான சாமி - எங்க  

முன்கனாரும் ெின்கனாரும் 

          முமற மதாழுத சாமி! 
 

கந்தனாரு சாமி - அது 

          கடவுளராம் சாமி - இன்னும்  

மசாந்தமான கெருக்மகல்லாம் 

          சுகம் மகாடுக்கும் சாமி!  

 

கவலவராம் சாமி - அது 

          கவண்டினார்க்குச் சாமி - எந்தக்  

காலமுகம நம்மமமயல்லாம் 

          காத்துவரும் சாமி!  

 

மவற்றி கவலுச் சாமி - அது 

          வரீகவலுச் சாமி - நம்மமச்  

சுற்றியுள்ள ெமககள் எல்லாம் 

          மதாமலத்துநின்ற சாமி!  

 

வள்ளிகயாட சாமி - அது 

          வரிமச தரும் சாமி - மதய்வ  

ஆமனகயாட சாமி நம்மம 

          ஆதரிக்கும் சாமி! 
 

குமரனாரு சாமி - அது 

          குலமதய்வச் சாமி  

கும்ெிட்டகெர் எல்லாமரயும் 

          கும்ெி காக்கும் சாமி!  

 

புள்ளிமயில் சாமி - அது 

          புஞ்சிரிப்புச் சாமி  

வள்ளிமதய்வ யாமனகயாகட 

          வரம் மகாடுக்கும் சாமி!  

 

_______________________________________ 
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17. 
பட்டிைத்தார் பாடல்: 
 

மவட்டாத சக்கரம் கெசாத மந்திரம் கவமறாருவர்க்கு  

          எட்டாத புட்ெம் இமறயாத தீர்த்தம் இனி முடிந்து  

கட்டாத லிங்கம் கருதாத மநஞ்சம் கருத்தினுள்கள  

          முட்டாத பூமசயன்கறா குருநாதன் மமாழிந்ததுகவ? 

 

 

http://www.tamilvu.org/slet/l7100/l7100pd1.jsp?bookid=140&pno=130 

 

 

_______________________________________ 

 

 

18. 
கண்ணன் பாட்டு: கண்ணன் என் காதைன் 

-- சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

 

(மசஞ்சுருட்டி-திஸ்ர ஏகதாளம்.) 
சிருங்கார ரசம். 
 

தூண்டிற் புழுவிமனப்கொல் -- மவளிகய 

சுடர் விளக்கிமனப்கொல், 

நீண்ட மொழுதாக -- எனது 

மநஞ்சந் துடித்த தடீ. 
கூண்டுக் கிளியிமனப்கொல் -- தனிமம 

மகாண்டு மிகவும் மநாந்கதன்; 

கவண்டும் மொருமளமயல்லாம் -- மனது 

மவறுத்து விட்டதடீ.   1 

 

ொயின் மிமசநானும் -- தனிகய 

ெடுத் திருக்மகயிகல 

தாயிமனக் கண்டாலும், -- சகிகய, 

சலிப்பு வந்ததடி. 
வாயினில் வந்தமதல்லாம், -- சகிகய, 

வளர்த்துப் கெசிடுவரீ்; 

கநாயிமனப் கொலஞ் சிகனன், -- சகிகய 

நுங்க ளுறமவமயல்லாம். 2 
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உணவு மசல்லவில்மல; -- சகிகய 

உறக்கங் மகாள்ளவில்மல. 
மணம் விரும்ெவில்மல; -- சகிகய, 

மலர் ெிடிக்கவில்மல; 

குண முறுதியில்மல; -- எதிலும் 

குழப்ெம் வந்ததடீ; 

கணமும் உள்ளத்திகல -- சுககம 

காணக் கிமடத்ததில்மல. 3 

 

ொலுங் கசந்ததடீ; -- சகிகய, 

ெடுக்மக மநாந்ததடீ. 
ககாலக் கிளிமமாழியும் -- மசவியில் 

குத்த மலடுத்ததடீ. 
நாலு வயித்தியரும் -- இனிகமல் 

நம்புதற் கில்மலமயன்றார்; 

ொலத்துச் கசாசியனும் -- கிரகம் 

ெடுத்து மமன்றுவிட்டான். 4 

 

கனவு கண்டதிகல -- ஒரு நாள் 

கண்ணுக்குத் கதான்றாமல், 

இனம் விளங்கவில்மல, -- எவகனா 

என்னகந் மதாட்டு விட்டான். 
வினவக் கண்விழித்கதன்; -- சகிகய, 

கமனி மமறந்துவிட்டான்; 

மனதில் மட்டிலுகம -- புதிகதார் 

மகிழ்ச்சி கண்டதடீ. 5 

 

உச்சி குளிர்ந்ததடீ; -- சகிகய, 

உடம்பு கநராச்சு. 
மச்சிலும் வடீுமமல்லாம் -- முன்மனப்கொல் 

மனத்துக் மகாத்ததடீ. 
இச்மச ெிறந்ததடீ -- எதிலும் 

இன்ெம் விமளந்ததடீ. 
அச்ச மமாழிந்ததடீ; -- சகிகய, 

அழகு வந்ததடீ. 6 
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எண்ணும்மொழுதி மலல்லாம், -- அவன்மக 

இட்ட விடத்தினிகல 

தண்மணன் றிருந்ததடீ; -- புதிகதார் 

சாந்தி ெிறந்ததடீ 

எண்ணிமயண்ணிப் ொர்த்கதன்; -- அவன்தான் 

யாமரனச் சிந்மதமசய்கதன்; 

கண்ணன் திருவுருவம் -- அங்ஙகன 

கண்ணின்முன் நின்றதடீ. 7 

 

 

http://www.tamilvu.org/node/154572?link_id=185 

 

 

_______________________________________ 

 

 

19. 
ததாத்திரப் பாடல்கள்:  முத்துமாரி 

-- சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

 

உலகத்து நாயகிகய, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி!  

உன்ொதம் சரண்புகுந்கதாம், -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
கலகத் தரக்கர்ெலர், -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்துமாரி! 
கருத்தினுள்கள புகுந்துவிட்டார், எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
ெலகற்றும் ெலககட்டும், -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
ெயமனான்று மில்மலயடி, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
நிமலமயங்கும் காணவில்மல, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
நின்ொதம் சரண்புகுந்கதாம், -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
 

துணிமவளுக்க மண்ணுண்டு, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
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கதால்மவளுக்கச் சாம்ெருண்டு, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
மணிமவளுக்கச் சாமணயுண்டு, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
மனம்மவளுக்க வழியில்மல, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
ெிணிகளுக்கு மாற்றுண்டு, -- எங்கள் முத்து 

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
கெமதமமக்கு மாற்றில்மல, -- எங்கள் முத்து  

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
அணிகளுக்மகா மரல்மலயில்லாய், -- எங்கள் முத்து 

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
அமடக்கலமிங் குமனப்புகுந்கதாம், -- எங்கள் முத்து 

  மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரி! 
 

 

http://www.tamilvu.org/node/154572?link_id=44 

 

 

_______________________________________ 

 

 

20. 
தகாளறு திருப்பதிகம்: 
 

கவய் உறு கதாளி ெங்கன், விடம் உண்ட கண்டன், மிக  

                                              நல்ல வமீண தடவி, 
மாசு அறு திங்கள் கங்மக முடிகமல் அணிந்து, என்  

                                          உளகம புகுந்த அதனால்  

ஞாயிறு, திங்கள், மசவ்வாய், புதன் வியாழம், மவள்ளி,  
                                     சனி, ொம்பு இரண்டும், உடகன  

ஆசு அறும்; நல்ல நல்ல; அமவ நல்ல நல்ல, அடியார்  

                                                அவர்க்கு மிககவ. 
 

திருஞானசம்ெந்தர் அருளிய கதவாரம் (இரண்டாம் திருமுமற) 
 

http://www.tamilvu.org/slet/l4120/l4120son.jsp?subid=1748 

 

 

_______________________________________ 
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21. 
ததாத்திரப் பாடல்கள்: தைைன் பாட்டு 

-- சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

 

[ராகம் -- புன்னாகவராளி] [தாளம் -- திஸ்ர ஏகம்] 
 

வில்லிமன மயாத்த புருவம் வமளத்தமன, 

  கவலவா! --அங்மகார் 

வற்பு மநாறுங்கிப் மொடிப் மொடி 

  யானது, கவலவா! 
மசால்லிமனத் கதனிற் குமழத்துமரப் ொள்சிறு 

  வள்ளிமயக் --கண்டு 

மசாக்கி மரமமன நின்றமன  

  மதன்மமலக் காட்டிகல. 
கல்லிமன மயாத்த வலிய மனங்மகாண்ட  

  ொதகன் --சிங்கன் 

கண்ணிரண் டாயிரங் காக்மகக்  

  கிமர யிட்ட கவலவா! 
ெல்லிமனக் காட்டிமவண் முத்மதப் ெழித்திடும்  

  வள்ளிமய --ஒரு 

ொர்ப்ெனக் ககாலந் தரித்துக் கரந 

 மதாட்ட கவலவா! 1 

 

மவள்ளமலக் மககமளக் மகாட்டி முழங்குங்  

  கடலிமன --உடல் 

மவம்ெி மறுகிக் கருகிப்  

  புமகய மவருட்டினாய். 
கிள்மள மமாழிச்சிறு வள்ளிமயனும் மெயர்ச் 

  மசல்வத்மத --என்றும் 

ககடற்ற வாழ்விமன இன்ெ  

  விளக்மக மருவினாய். 
மகாள்மள மகாண்கட அமராவதி வாழ்வு  

  குமலத்தவன் --ொனு 

ககாென் தமலெத்துக் ககாடி 

  துணுக்குறக் ககாெித்தாய். 
துள்ளிக் குலாவித் திரியுஞ் சிறுவன  

  மாமனப்கொல்-திமனத் 
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கதாட்டத்தி கலமயாரு மெண்மண  

  மணஙமகாண்ட கவலவா! 2 

 

ஆறு சுடர்முகங் கண்டு விழிக்கின்ெ  

  மாகுகத; --மகயில் 

அஞ்ச மலனுங்குறி கண்டு  

  மகிழ்ச்சியுண் டாகுகத. 
நீறு ெடக்மகாடும் ொவம் ெிணி ெசி 
  யாமவயும்-இங்கு 

நீக்கி அடியமர நித்தமுங்  

  காத்திடும் கவலவா! 
கூறு ெடப்ெல ககாடி யவுணரின்  

  கூட்டத்மதக் --கண்டு 

மகாக்கரித் தண்டங் குலுங்க 

  நமகத்திடுஞ் கசவலாய்!  

மாறு ெடப்ெல கவறு வடிமவாடு  

  கதான்றுவாள் --எங்கள் 

மவரவி மெற்ற மெரு ங்கன 

  கலவடி கவலவா! 3 

 

 

http://www.tamilvu.org/node/154572?link_id=17 

 

 

_______________________________________ 

 

 

22. 
திருமூைர் பாடல்: 
 

மந்திரமாவதும் மாமருந் தாவதுந் 

தந்திர மாவதுந் தானங்க ளாவதுஞ் 

சுந்தர மாவதுந் தூய்மநறி யாவதும் 

எந்மத ெிரான்தன் இமணயடி தாகன. 
 

https://shaivam.org/thirumurai/tenth-thirumurai/446/thirumoolar-nayanar-thirumandiram-tantiram-6-
sivaguru-thiruvadi-peru 

 

 

_______________________________________ 
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23. 
ததாத்திரப் பாடல்கள்:   ரசுைதி ததைியின் புகழ் 

-- சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

 

ஆனந்த மெரவி ராகம் -- சாப்பு தாளம்  

 

மவள்மளத் தாமமரப் பூவில் இருப்ொள்  

   வமீண மசய்யும் ஒலியில் இருப்ொள் 

மகாள்மள யின்ெம் குலவு கவிமத  

   கூறு ொவலர் உள்ளத் திருப்ொள் 

உள்ள தாம்மொருள் கதடி யுணர்ந்கத  

   ஓதும் கவதத்தின் உள்நின் மறாளிர்வாள் 

கள்ள மற்ற முனிவர்கள் கூறும்  

   கருமண வாசகத் துட்மொரு ளாவாள். (மவள்மளத்) 1 

 

மாதர் தீங்குரற் ொட்டில் இருப்ொள் 

   மக்கள் கெசும் மழமலயில் உள்ளாள் 

கீதம் ொடும் குயிலின் குரமலக்  

   கிளியின் நாமவ இருப்ெிடங் மகாண்டாள் 

ககாத கன்ற மதாழிலுமடத் தாகிக்  

   குலவு சித்திரம் ககாபுரம் ககாயில் 

ஈதமனத்தின் எழிலிமட யுற்றாள்  

   இன்ெ கமவடி வாகிடப் மெற்றாள். (மவள்மளத்) 2 

 

வஞ்ச மற்ற மதாழில்புரிந் துண்டு  

   வாழும் மாந்தர் குலமதய்வ மாவாள் 

மவஞ்ச மர்க்குயி ராகிய மகால்லர்  

   வித்மத கயார்ந்திடு சிற்ெியர் தச்சர் 

மிஞ்ச நற்மொருள் வாணிகஞ் மசய்கவார்  

   வரீ மன்னர்ெின் கவதியர் யாரும் 

தஞ்ச மமன்று வணங்கிடுந் மதய்வம்  

   தரணி மீதறி வாகிய மதய்வம். (மவள்மளத்) 3 

 

மதய்வம் யாவும் உணர்ந்திடுந் மதய்வம்  

   தீமம காட்டி விலக்கிடுந் மதய்வம் 

உய்வ மமன்ற கருத்துமட கயார்கள்  

   உயிரி னுக்குயி ராகிய மதய்வம் 

மசய்வ மமன்மறாரு மசய்மக மயடுப்கொர் 
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   மசம்மம நாடிப் ெணிந்திடு மதய்வம் 

மகவ ருந்தி உமழப்ெவர் மதய்வம்  

   கவிஞர் மதய்வம், கடவுளர் மதய்வம். (மவள்மளத்) 4 

 

மசந்த மிழ்மணி நாட்டிமட யுள்ளரீ்!  

   கசர்ந்தித் கதமவ வணங்குவம் வாரீர்! 
வந்த னம்இவட் ககமசய்வ மதன்றால்  

   வாழி யஃதிங் மகளிதன்று கண்டீர்! 
மந்திரத்மத முணுமுணுத் கதட்மட  

   வரிமச யாக அடுக்கி அதன்கமல்  

சந்தனத்மத மலமர இடுகவார்  

   சாத்தி ரம்இவள் பூசமன யன்றாம். (மவள்மளத்) 5 

 

வடீு கதாறும் கமலயின் விளக்கம்  

   வதீி கதாறும் இரண்மடாரு ெள்ளி 
நாடு முற்றிலும் உள்ளன வூர்கள்  

   நகர்க மளங்கும் ெலெல ெள்ளி 
கதடு கல்வியி லாதமதா ரூமரத்  

   தீயி னுக்கிமர யாக மடுத்தல் 

ககடு தீர்க்கும் அமுதமமன் அன்மன  

   ககண்மம மகாள்ள வழியிமவ கண்டீர். (மவள்மளத்) 6 

 

ஊணர் கதசம் யவனர்தந் கதசம்  

   உதய ஞாயிற் மறாளிமெறு நாடு 

கசண கன்றகதார் சிற்றடிச் சீனம்  

   மசல்வப் ொர சிகப்ெழந் கதசம் 

கதாண லத்த துருக்கம் மிசிரம்  

   சூழ்க டற்கப் புறத்தினில் இன்னும் 

காணும் ெற்ெல நாட்டிமட மயல்லாம்  

   கல்வித் கதவியின் ஒளிமிகுந் கதாங்க. (மவள்மளத்) 7 

 

ஞானம் என்ெகதார் மசால்லின் மொருளாம் 

   நல்ல ொரத நாட்டிமட வந்தீர்! 
ஊனம் இன்று மெரிதிமழக் கின்றரீ்!  

   ஓங்கு கல்வி யுமழப்மெ மறந்தீர்! 
மான மற்று விலங்குக மளாப்ெ  

   மண்ணில் வாழ்வமத வாழ்மவன லாகமா? 
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கொன தற்கு வருந்துதல் கவண்டா,  

   புன்மம தீர்ப்ெ முயலுவம் வாரீர்! (மவள்மளத்) 8 

 

இன்ன றுங்கனிச் கசாமலகள் மசய்தல்  

   இனிய நீர்த்தண் சுமனகள் இயற்றல்  

அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் மவத்தல்  

   ஆலயம் ெதி னாயிரம் நாட்டல் 

ெின்ன ருள்ள தருமங்கள் யாவும்  

   மெயர்வி ளங்கி மயாளிர நிறுத்தல 

அன்ன யாவினும் புண்ணியம் ககாடி  

   ஆங்ககார் ஏமழக் மகழுத்தறி வித்தல். (மவள்மளத்) 9 

 

நிதிமி குத்தவர் மொற்றகுமவ தாரீர்!  

   நிதி குமறந்தவர் காசுகள் தாரீர்! 
அதுவு மற்றவர் வாய்ச்மசா லருளரீ்!  

   ஆண்மம யாள ருமழப்ெிமன நல்கீர்! 
மதுரத் கதமமாழி மாதர்க மளல்லாம்!  

   வாணி மசக் குரியன கெசீர்! 
எதுவும் நல்கியிங் மகவ்வமக யானும் 

   இப்மெருந்மதாழில் நாட்டுவம் வாரீர்! (மவள்மளத்) 10 

 

 

http://www.tamilvu.org/node/154572?link_id=7 

 

 

_______________________________________ 

 

 

24. 
பபண்லம 

-- சுப்பிரமணிய பாரதியார் 

 

 

மெண்மம வாழ்மகன்று கூத்திடு கவாமடா 

மெண்மம மவல்மகன்று கூத்திடு கவாமடா 

தண்மம இன்ெம்நற் புண்ணியஞ் கசர்ந்தன 

தாயின் மெயரும் சதிமயன்ற நாமமும்.1 
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அன்பு வாழ்மகன் றமமதியில் ஆடுகவாம் 

ஆமசக் காதமலக் மகமகாட்டி வாழ்த்துகவாம் 

துன்ெம் தீர்வது மெண்மமயி னாலடா 

சூரப் ெிள்மளகள் தாமயன்று கொற்றுகவாம். 2 

 

வலிமம கசர்ப்ெது தாய்முமலப் ொலடா 

மானஞ் கசர்க்கும் மமனவியின் வார்த்மதகள் 

கலி யழிப்ெது மெண்க ளறமடா 

மககள் ககாத்துக் களித்துநின் றாடுகவாம். 3 

 

மெண்ண றத்திமன ஆண்மக்கள் வரீந்தான் 

கெணு மாயிற் ெிறமகாரு தாழ்வில்மல; 

கண்மணக் காக்கும் இரண்டிமம கொலகவ 

காத லின்ெத்மதக் காத்திடு கவாமடா. 4 

 

சக்தி மயன்ற மதுமவயுண் கொமடா 

தாளங் மகாட்டித் திமசகள் அதிரகவ 

ஒத்தி யல்வகதார் ொட்டும் குழல்களும் 

ஊர் வியக்கக் களித்துநின் றாடுகவாம். 5 

 

உயிமரக் காக்கும் உயிரிமனச் கசர்த்திடும் 

உயிரினுக் குயிராய் இன்ெ மாகிடும் 

உயிரினும் இந்தப் மெண்மம இனிதடா 

ஊது மகாம்புகள், ஆடு களிமகாண்கட. 6 

 

‘கொற்றி தாய்’ என்று கதாள்மகாட்டி யாடுவரீ் 

புகழ்ச்சி கூறுவரீ் காதற் கிளிகட்கக 

நூற்றி ரண்டு மமலகமளச் சாடுகவாகம 

நுண்ணி மடப்மெண் மணாருத்தி ெணியிகல. 7 

 

‘கொற்றிதாய்’ என்று தாளங்கள் மகாட்டடா 

‘கொற்றிதாய்’ என்று மொற்குழ லூதடா 

காற்றி கலறியவ் விண்மணயுஞ் சாடுகவாம் 

காதற் மெண்கள் கமடக்கண் ெணியிகல. 8 

 

அன்ன மூட்டிய மதய்வமணிக் மகயின் 

ஆமண காட்டில் அனமல விழுங்குகவாம் 
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கன்னத் கதமுத்தம் மகாண்டு களிப்ெினும் 

மகமயத் தள்ளும்மொற் மககமளப் ொடுகவாம். 9 

 

 

http://www.tamilvu.org/node/154572?link_id=295 

 

 

_______________________________________ 

 

 

25.   

மெண்ணிற் மெருந்தக்க யாவுள கற்மென்னுந்  

திண்மமயுண் டாகப் மெறின்.  

 

வாழ்க்மகத் துமணநலம் - குறள் 54.  

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

இமவ ரவிசந்திரிகா வழங்கும் ெல்சுமவப் ொடல்கள்: 
ரவிசந்திரிகா  

'கசாமு' (மீ. ெ. கசாமசுந்தரம்) 
வானதி ெதிப்ெகம் 

நான்காம் ெதிப்பு: 1989 
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள நிகழ்வுகள் மற்றும் 
பைளியீடுகள் 

தமிழ் ேரபு அைக்கட்ைடளயின் ப ய்திகள் 

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

 

__________________________________________________________________ 

 

ேண்ணின் குரல் - ேரபுக் காபணாளிகள் பைளியீடு  ( THFi - Channel) 

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

 
ஏப்ரல் - 2019 

ஏப்ரல் 24, 2019 
அரிஞ்சய கசாழன் ெள்ளிப்ெமட ககாயில் 
https://www.youtube.com/watch?v=Qyp03UZsY-g 
 
ஏப்ரல்  27, 2019 
மககந்திரப் ெல்லவனின் மாமண்டூர் குமடவமரகள் 
https://www.youtube.com/watch?v=pXyhfAfjFuo 
 

தம - 2019 
கம 3, 2019 
நாட்டுப்புறக் கமலயல்ல, நாட்டுக்கமல – ெகுதி 1 கருத்துமரயாடல் நிகழ்ச்சி 
https://www.youtube.com/watch?v=mZI18D69ikY 
 
கம 10, 2019 
நாட்டுப்புறக் கமலயல்ல, நாட்டுக்கமல – ெகுதி 2 கருத்துமரயாடல் நிகழ்ச்சி 
https://www.youtube.com/watch?v=yvJiqOAhFo8 
 
கம 17, 2019 
நாட்டுப்புறக் கமலயல்ல, நாட்டுக்கமல – ெகுதி 3 கருத்துமரயாடல் நிகழ்ச்சி 
https://www.youtube.com/watch?v=Ekotm3JE3Rs 
 
கம 25, 2019 
இலங்மகயின் கன்னிக்காட்மட கநாக்கிய தூரப் ெயணம் 
https://www.youtube.com/watch?v=eTANtNUa74M 

http://thf-news.tamilheritage.org/
http://thf-news.tamilheritage.org/
https://www.youtube.com/channel/UCbPUhkB63Rooe7RQ94kGWag/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Qyp03UZsY-g
https://www.youtube.com/watch?v=pXyhfAfjFuo
https://www.youtube.com/watch?v=mZI18D69ikY
https://www.youtube.com/watch?v=yvJiqOAhFo8
https://www.youtube.com/watch?v=Ekotm3JE3Rs
https://www.youtube.com/watch?v=eTANtNUa74M
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கம 28, 2019 
கெராதமனப் ெல்கமலக்கழக நூலகம், அதன் அரிய சுவடிகள் 
https://www.youtube.com/watch?v=rbShnwd-ik8 
 

ஜூன் - 2019 
ெூன் 9, 2019 
மன்னர்களின் மசய்திகமள ஆராய்வது மட்டும் தான் வரலாறா? 
https://www.youtube.com/watch?v=N2JQRKfLNFw 
 

ஜூலை - 2019 
ெூமல 5, 2019 
கீழடி அகழாய்வு – 10 நிமிடச் மசய்தி 
https://www.youtube.com/watch?v=9m9B5tQ_mc4 
 
ெூமல 6, 2019 
இராெராெகசாழன் குறித்து மதால்லியல் தடயங்கள் கூறுவது என்ன? 
https://www.youtube.com/watch?v=beZMHf5tlVg 
 
ெூமல 9, 2019 
மகாடுமணல் அகழ்வாய்வு ெற்றி கெரா.டாக்டர்.க.ராென் 
https://www.youtube.com/watch?v=W1wwVdrgrGA 
 
ெூமல 12, 2019 
மொருந்தல் அகழ்வாய்வு  ெற்றி கெரா.டாக்டர்.க.ராென் 
https://www.youtube.com/watch?v=6X9Oe0LxCzY 
 
ெூமல 15, 2019 
கீழடி அகழ்வாய்வு மசால்லும் மசய்தி: அமர்நாத் இராமகிருஷ்ணா 
https://www.youtube.com/watch?v=eah0X5VpWOw 
 
 

நிகழ்வுகள்: 

ெூன் 1, 2019  உயராய்வு உமரத்மதாடர் 1 – (மசன்மன) 
http://thf-news.tamilheritage.org/2019/05/29/உயராய்வு-உமரத்மதாடர்-1-ெூன/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rbShnwd-ik8
https://www.youtube.com/watch?v=N2JQRKfLNFw
https://www.youtube.com/watch?v=9m9B5tQ_mc4
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ெூமல 4, 2019 வட அமமரிக்க தமிழ்ச் சங்க கூட்டமமப்பு ஆண்டு விழாவில் 
“மகத்தறி அணிகவாம்” நிகழ்வு  http://thf-news.tamilheritage.org/2019/07/01/மகத்தறி-
அணிகவாம்/ 
 
ெூமல 7, 2019 
10ம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு உமர: ஐகராப்ெிய 
ஆவணப்ொதுகாப்ெகங்களில் உள்ள அரிய ஓமல மற்றும் காகித ஆவணங்கள் 
https://www.youtube.com/watch?v=yVZitYq4zuM 
 
 

மின்னூல் பைளியீடு: 

இமணயமும் அஞ்சலும்; ஆசிரியர்:  முமனவர் மெ.சந்திரகொஸ் 
http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/THF_InaiyamumAnjalum-ChandraBose.pdf 
 
 

http://thf-news.tamilheritage.org/2019/07/01/கைத்தறி-அணிவோம்/
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