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“தமிழர் பண்பாட்டின் வரலாற்றுத் மதைல்கள்”

முன்னட்டைப் பைம்:

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடையின் கல்வெட்டு பயிற்சிப்பட்ைடற தமிழகத்தின் வசன்டனயில் இரு

நாள் நிகழ்ச்சியாக வசப்ைம்பர் மாதம் 28-29 ஆகிய நாட்கைில் நடைவபற்றன. சிறப்பு உடரயாைர்களுைனும்,
பயிற்றுநர்களுைனும் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்ககற்ற 140 மாணெர்கள்.

தமிழ் மரபு அறக்கட் ளை வெளியீடு
http://www.tamilheritage.org/

இதழ் வதாகுப்பு: டதவமாழி

தலையங்கம்:
தமிழர் பண்பாட்டின் வரைாற்றுத் ததடல்கள்
— முனைவர் க.சுபாஷிணி

வணக்கம்.
தமிழர் பண்பாட்டு வரலாற்றுத் ததடலில்
ஆதாரப்பூர்வமாை சான்றுகள் எவ்வளவு
முக்கியதமா அதத தபால, வரலாற்றுத்
தகவல்கனளச் சரியாக வாசித்து அறிந்து
ககாள்ளும் திறனை வளர்த்துக் ககாள்வதும்
அவசியம்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டனளயின்

கதாடர் நடவடிக்னககளில் ஒன்றாக
இவ்வாண்டு கதாடக்கம் கல்கவட்டு
பயிற்சிகனளத் கதாடங்கியிருக்கின்தறாம்.

தமிழி எழுத்துக்கனள அறிதல், வாசித்தல், எழுதுதல் எை
மூன்று நினலகனள னமயப்படுத்தி இரு நாள் நிகழ்ச்சியாகக் கல்கவட்டு
பயிற்சிப்பட்டனற தமிழகத்தின் கசன்னையில் கசப்டம்பர் மாதம் 28-29 ஆகிய

~ ii ~

இரு திைங்கள் நனடகபற்றை.

நீண்ட கால களப்பணி அனுபவம் ககாண்ட

கல்கவட்டியல் அறிஞர்கள் டாக்டர்.பத்மாவதி, டாக்டர்.மார்க்சிய காந்தி ஆகிய
இருவரது வழிகாட்டுதலில் 140 மாணவர்கள் தமிழகத்தின் பல
பகுதிகளிலிருந்து மட்டுமல்லாது கைடா, மதலசியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்தும்
வந்து இப்பயிற்சியில் பதிந்து பயிற்சி கபற்றைர்.

கீ ழடி அகழாய்வின் நான்காம் கட்ட அகழாய்வின் இனடக்கால
அறிக்னக நமக்கு மிக முக்கியமாைகதாரு வரலாற்றுத் திருப்பத்னத
அளித்திருக்கின்றது. ஒரு பானை ஓட்டில் கண்கடடுக்கப்பட்ட தமிழி எழுத்து,
தமிழ் எழுத்தின் பழனமனய கிமு.6ம் நூற்றாண்டுக்கு நகர்த்திய கசய்தியாைது
இதுகாறும் தமிழி எழுத்து அதசாகன் பிராமி எழுத்துருவிலிருந்து தான்
உருவாகியது என்ற கருதுதகானளத் தகர்த்திருக்கின்றது. இச்கசய்தி தமலும்
தமிழகத்தின் பல்தவறு பகுதிகளில் அகழாய்வுப் பணிகள் நனடகபற
தவண்டியது அவசியம் என்பனத உறுதிப்படுத்தும் வனகயிலும் அனமகின்றது.
இதன் கதாடர்ச்சியாக நீண்டகாலம் கவளியிடப்படாமல் முடங்கிக்கிடக்கும்
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ஆதிச்சநல்லூர் 2004-2005ம் ஆண்டில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வுகளின்
அறிக்னக கவளியிடப்படதவண்டும் என்பனத முன்ைினலப்படுத்தி
பானளயங்தகாட்னட சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூரியுடன் இனணந்த
வனகயில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் அக்தடாபர் மாதம் 4ம் தததி நனடகபற்றது.
கதால்லியல் அகழாய்வு பற்றிய நூறு கட்டுனரகள் அடங்கிய ஆய்வு மலர்
இதனைகயாட்டி கவளியிடப்பட்டது.

தூத்துக்குடியும் கநல்னல மாநகரமும் தமிழகத்தின் வரலாற்றுச்
சிறப்பு மிக்க பண்னடய நகரங்கள். நீண்ட கால கடல் வழி தபாக்குவரத்து
உலகின் பல பகுதிகளில் உள்ள நாடுகளுடன் இப்பகுதி மக்கள் ககாண்டிருந்த
வணிகத்கதாடர்னபயும் அனவ ஏற்படுத்திய சமூக மற்றும் மானுடவியல்
பார்னவனய அறிந்து ககாள்ளும் வனகயிலும் பாண்டியர் மற்றும் தசர
தசாழர்களின் கட்டுமாை கனலனய ஆராயும் வனகயிலும் இரு நாள் மரபுப்
பயணத்னதத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டனள தூத்துக்குடி மற்றும் கநல்னல
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மாவட்டங்களில்

அக்தடாபர் மாதம் 5,6 ஆகிய நாட்களில் நிகழ்த்தியது.

இதில் ககாற்னக, ஆதிச்சநல்லூர், புன்னைக்காயல், சாயர்புரம்,
மன்ைார்தகாயில், தசரன்மாததவி, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய பகுதிகளுக்குப்
பயணத்தில் கலந்து ககாண்தடார் கசன்றிருந்தைர். இவர்களுக்கு வரலாற்றுக்
குறிப்புகனள கல்கவட்டியலாளர் டாக்டர்.பத்மாவதி, டாக்டர்.சசிகலா ஆகிதயார்
வழங்கிைர்.

தமிழ் நிலத்திலிருந்து

இலங்னகத் தீவு புவியியல்

அடிப்பனடயில் பிரிந்திருந்தாலும், சமூகவியல் அடிப்பனடயிலும் கமாழியின்
அடிப்படியிலும் தமிழகத்துக்கும் இலங்னகக்கும் உள்ள கதாடர்பினை நாம்
பிரிக்க இயலாது. இதனைக் கருத்தில் ககாண்டு தமிழ் மரபு
அறக்கட்டனளயின் ஆய்வுக் குழுவிைர் ஒரு வாரப் பயணமாக இலங்னகக்குச்
கசன்றிருந்தைர். இப்பயணத்தில் மன்ைார் தீவு, கநடுந்தீவு, யாழ்ப்பாணம்,
அனுராதபுரம், மாத்தனள,

ரத்ைபுரி, ககாழும்பு, நீர்ககாழும்பு ஆகிய

பகுதிகளில் களப்பணிகள் நிகழ்ந்தை. இப்பகுதியின் வரலாற்றுச் சிறப்புகள்,
மக்களின் வாழ்வியல் நினல,

தற்கால சூழல் ஆகியவற்னறக் கருத்தில்

ககாண்டு ஆய்வுப் பதிவுகள் கசய்யப்பட்டை.
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கபாதுவாக ஈழத்தமிழர்கள் என்ற நில எல்னலக்குள்தளதய
நின்று விடுவனதக் காண்கின்தறாம். சிங்கள கமாழி கிபி.5ம் 6ம் நூற்றாண்டு
வாக்கில் முழுனமயாக உருவாக்கம் கபறுவதற்குச் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு
முன்ைதர தமிழ் மக்களின் தமிழ் கமாழி சார்ந்த இலங்னகச் சுவடுகள்
தமிழின் கதான்னமனயச் சான்று பகர்கின்றை. அண்னமய யாழ்
பல்கனலக்கழகத்தின் கட்டுக்கனர அகழாய்வுச் கசய்திகள், மற்றும்
அனுராதபுரத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வில் கண்கடடுக்கப்பட்ட தமிழி
எழுத்துக்கள் ஆகியனவ இலங்னகயில் தமிழின் கதான்னமனய வலியுறுத்தும்
முக்கிய சான்றுகளாகின்றை.
இன்னறய நினலயில், இலங்னகயில் வாழ்கின்ற தமிழர்களின்
சமூக, வரலாற்று, கமாழி, சமயம் சார்ந்த ஆய்வுகனள ஒரு கபாதுனமயாை
அடிப்பனடனய னவத்து ஆராய்வது பலைளிக்காது.
-ஈழத்தமிழர்கள்
-மனலயகத் தமிழர்கள்
-நீர்ககாழும்பு தபான்ற பகுதிகளில் வாழும் தமினழ மறந்த சிங்களம் மட்டுதம
தபசும் பூர்வகுடி இலங்னக தமிழ்மக்கள்
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-மன்ைார், புங்குடுதீவு தபான்ற தீவுகளில் வாழும் தீவு தமிழ் மக்கள்
-இலங்னகக்கு கநடுந்தூரத்தில் இருக்கும் கநடுந்தீவு மக்கள்
-கிழக்கு மாகாண மக்கள்
-ககாழும்பு தனலநகரில் வாழும் தமிழ மக்கள்
எை நில அடிப்பனடயில் தவறுபட்டிருக்கும் தமிழ் மக்களின் சமூக,
வரலாற்று, தமிழ் கமாழி கதாடர்பாை ஆய்வுகனளயும் கசயல்பாடுகனளயும்
கருத்தில் ககாண்டு கசயல்படுவது அவசியமாகின்றது. தமிழின்
கதான்னமனய, இலங்னகயில் தமிழர் வரலாற்றின் பன்முகத்தன்னமனயப்
பதிந்து ஆவணப்படுத்தி , மக்களின் சூழலுக்தகற்ற தமிழ் கமாழி வளர்ச்சி
சார்ந்த நடவடிக்னககளில் தமம்பாட்டினைக் ககாண்டு வர தவண்டியது
இன்னறய காலத்தின் கட்டாயம். அந்த வனகயில் மிக அனமதியாக ஆைால்
மிக உறுதியாகக் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கசயல்பட்டு
வரும் நூலகம் அனமப்பு கதாடர்ந்து மின்ைாக்கப்பணி கனளச் கசய்து
வருகின்றது. இதன் தசகரத்தில் உள்ள அரிய ஆவணங்கள் மிகச் சிறந்த
களஞ்சியமாக உருவாகி வளர்ந்துள்ளை. இதத தபால மனலயக மக்களின்
வாழ்வு, தீவுப்பகுதி மக்களின் வாழ்வு, இலங்னகயில் டச்சு, தபார்த்துக்கீ சியர்,
ஆங்கிதலயர் கால வரலாறும் அனவ ஏற்படுத்திய தாக்கம் கதாடர்பாை
ஆய்வுகளும் கபருக தவண்டியதும் அனவ பற்றிய கலந்துனரயாடல்களும்
அவசியமாகின்றது.
இச்சூழலில் உலகத்தமிழர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் ஒரு
கசய்தி ஒன்றினைப் பகிர்வதில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டனள கபரு மகிழ்ச்சி
ககாள்கிதறாம்.

சிங்களவர்களின் கடும் எதிர்ப்னபயும் மீ றி

இலங்னகயின்

ஊவா மாகாணத்தில் தமிழ் கவன்றுள்ளது.
மனலயகத்தின் ஊவா மாநிலத்தின் தமிழ்ப் பள்ளிகள் முந்னதய
சிங்கள கமாழிப் கபயர்கள்

நீக்கப்பட்டு தமிழில் கபயர் சூட்டப்பட்ட

ஒரு

மாகபரும் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்ந்திருக்கின்றது. ஊவா மாகாணத்தின்
தமிழ்க்கல்வி அனமச்சர் மாண்புமிகு கசந்தில் கதாண்டமான் அவர்களின்
உறுதியாை முயற்சியும், தமிழ் மரபு அறக்கட்டனளயின் பங்களிப்பும் இனதச்
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சாத்தியப்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளுவர், மனலமகள், கம்பன்,

கபரியார்,

பாரதிதாசன், பாரதியார், கனலவாணி, பாரி, புகதழந்தி, குறிஞ்சி எைப் புதிய
அழகிய கபயர்கள் 140 பள்ளிகளுக்குச் சூட்டப்பட்டு

அரசானண

கவளியிடப்பட்டுள்ளது.

இம்மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழ்ப்பள்ளிகளும் சிங்களப்
கபயர் சூட்டப்பட்டிருந்தது முடிவுக்குக் ககாண்டு வந்ததில் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டனள,

மாகாணத்தின் தமிழ்க்கல்வி அனமச்சர் மாண்புமிகு கசந்தில்

கதாண்டமான், மற்றும்

இம்மாநில தமிழ் மக்கதளாடும் தசர்ந்து கபருனம

ககாள்கிறது.
உலகளாவிய அளவில் தமிழின் வளனமனயயும்
கதான்னமனயயும் பனறசாற்றும்

பல பணிகள் கதாடர்ந்து கசயலாக்கம்

கபறதவண்டிய கால சூழலில் நாம் இருக்கின்தறாம். எத்தனகய இடர்பாடுகள்
வந்தாலும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டனள அவற்னற எதிர்ககாண்டு
தமிழுக்காற்றும் கதாண்டினைத் கதாடர்தவாம்.

ஆக்ககரமாை, தமிழுக்காை

தமம்பாட்டுச் கசயல்பாடுகளில் நம் கவைத்னதச் கசலுத்துதவாம். தமிழின்
கபருனமனய நினலநாட்டும் நம் பணினயத் கதாடர்தவாம்!
அன்புடன்
முனைவர்.க.சுபாஷிணி
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மின்தமிழ்டமள இதழ்கள் வதாகுப்பு:
http://mintamilmedai.tamilheritage.org/wp/
‘மின்தமிழ்டமள ’ இதழுக்கு தங்கள் பள ப்புக்களை அனுப்ப விரும்புபெர்
editorthfjournal@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகெரிக்கு அனுப்பலாம்
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இந்த இதழில் ...

மின்தமிழ்மேடை - காட்சி: 19; அக்மைாபர் - 2019
“தமிழர் பண்பாட்டின் வரலாற்றுத் மதைல்கள்”
(மின்தமிழில் ஜூளல 16, 2019 – அக்ட ாபர் 15 ெளர பதிொன பள ப்புகளின் வதாகுப்பு)

உள்ளைக்கம்
தடலயங்கம் : தமிழர் பண்பாட்டின் வரலாற்றுத் மதைல்கள்
— முடைவர் க.சுபாஷிணி
1. இந்திய வரலாற்டை ோற்றும் கீழடி
— முடைவர்.எஸ்.சாந்தினிபீ
2. கீழடி பற்றிய உடரயாைல்கள் தைம் ோறிச் சசன்று விைக் கூைாது . . .
— முடைவர்.ஆர். பாலகிருஷ்ணன், இ. ஆ. ப.
3. கீழடி ஆதாரங்கள் - சில குறிப்புகள்
— முடைவர்.அ.ராேசாமி
4. தமிழ் எழுத்தின் பழடே
— முடைவர்.சு.ராஜமவலு
5. சதால் தமிழகத்து வழிபாடுகளில் இயற்டகப் சபாருட்கள்- ஒரு ஒப்பீடு
— முடைவர்.ச.கண்ேணி கமணசன்
6. கீழடி
— ருத்ரா இ.பரேசிவன்
7. சதால்லியலின் அழகடி ...கீழடி
— கவிஞர் அமீர்
8. அமசாகனின் கிர்ைார் பாடைக்கல்சவட்டில் சங்ககாலத் தமிழ் அரசர்
— துடர.சுந்தரம்
9. தூத்துக்குடியில் கி.பி. 17ம் நூற்ைாண்டு ைச்சு கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் சசயலாக்கம்
— முடைவர்.க.சுபாஷிணி
10. சற்று அரிதாய் ஒரு கல் சதாட்டி
— துடர.சுந்தரம்
11. மகாப்சபருஞ்சிங்கனின் அண்ணேங்கலம் கல்சவட்டு
— மகா.சசங்குட்டுவன்
12. மூவர் மகாயில் சகாடும்பாளூர்
— முடைவர். ப. மதவி அறிவுசசல்வம்
13. கல்சவட்டுகளில் உப்பளம்
— துடர.சுந்தரம்
14. குேரிக் கண்ை குழப்பங்கள்
— திரு. சிங்கசெஞ்சம் சம்பந்தம்
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30. அத்திவரதர்
— ருத்ரா இ.பரேசிவன்
தமிழ் ேரபு அைக்கட்ைடள நிகழ்வுகள் ேற்றும் சவளியீடுகள்
— சசய்திகள் சதாகுப்பு

~ xi ~

பக்கம்
116
122
129
138
153
163
171
185
207
224
227
232
233
234
235
237
238

1. இந்திய வரைாற்லை மாற்றும் கீ ழடி
— முனைவர்.எஸ்.சாந்திைிபீ

அண்னமக் காலத்தில் தமிழார்வம் ககாண்ட அனைவரின்
கவைத்னதயும் ஈர்த்த நிகழ்வு கீ ழடியின் அகழ்வாய்வுகள். இந்த கீ ழடி மதுனர
கநடுஞ்சானல வழிதய கிழக்கு கதன்கிழக்கு தினசயில் 13 கி.மீ . கதானலவில்
அனமந்துள்ளது. ஐந்து கட்ட ஆய்வுகள் முடிந்து ஆறாவதிற்காகக்
காத்திருக்கும் இந்த மண்தமடு கிட்டத்தட்ட 110 ஏக்கர் பரப்பளவிற்குப்
பரவியுள்ளது. பல மதிப்புமிக்க வரலாற்றுப் புனதயனல தன் மடியில்
சுமந்துள்ள இத்தாய்மண் தன் மீ து கதன்னைனயத் தாங்கியுள்ளதால் நவை
ீ
கான்க்ரீட் பயிரிலிருந்து தப்பி விட்டாள் தபாலும்.
கீ ழடியில் 2014 முதல் கதாடர்ந்து அகழ்வாய்வு கசய்யப்படுகிறது.
2014 முதல் 2017 வனரயிலுமாை முதல் மூன்று கட்ட ஆய்வுகனள மத்திய
கதால்லியல் துனறயின் கபங்களூரு பிரிவு நடத்தியது. நான்கு மற்றும்
ஐந்தாம் கட்ட ஆய்வுகனள(2017-2019) தமிழக அரசு கதால்லியல் துனற
நடத்தியது. அத்ததாடு ததனவயாை பரிதசாதனைகனளயும் நடத்தி அதன்
முடிவுகளாை அறிக்னகனயயும் கவளியிட்டுள்ளது. இத்தாய்மடி நமக்கு
கவளிப்படுத்திய வரலாற்று உண்னமகள் ஒன்றல்ல பல.
நான்காம் கட்ட ஆய்வில் கினடத்த கதால்கபாருட்களின்
அடிப்பனடயில், கீ ழடியின் பண்பாட்டுக் காலத்னத மூன்று காலகட்டமாகப்
பிரித்துள்ளைர். முதல் பண்பாட்டுக்காலம் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டு முதல்
கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு வனர என்று அறிவியல் பரிதசாதனைகளின்
அடிப்பனடயில் நிரூபணமாகியுள்ளது. இதுதான் ஆய்வுப்பள்ளத்தின் அடியில்
உள்ள பகுதி.
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கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 4, 5 ஆம் நூற்றாண்டு
வனரயிலாைது இரண்டாம் பண்பாட்டுக் காலமாகும். இது இனடயில்
அனமந்திருப்பது.

மூன்றாவது கால கட்டம் கி.பி. 4,5 ஆம் நூற்றாண்டில்

துவங்கி கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டு வனரயிலும் இருப்பது. இந்த அடுக்குதான்
தமதல காணப்படும் முதலடுக்கு. இதன் தமற்புறம்தான் கதன்னை பயிர்
கசய்யப்பட்டுள்ளது.
கி.மூ. ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டு
வனரயிலாை 1800 ஆண்டுகள் மைிதர்கள் இந்நிலத்தில் கதாடர்ந்து
வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். (ஆைால்

புதிய கற்கால ஆயுதமும் கினடத்திருப்பதால்

கிட்டத்தட்ட 15 ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இங்தக மைிதன் வாழ்ந்திருக்கிறான்
என்ற உண்னமயும் கவளிப்படுகிறது. (நடுவன் அரசு கதால்லியல் துனற
ஆய்வில் கினடத்தது. அதன் அதிகாரப் பூர்வமாை அறிக்னக இன்ைமும்
கவளிவராததால் அனதக் கவைத்தில் எடுத்துக் ககாள்ளவில்னல) இதற்குப்
பின்தான் ஏததா காரணங்களால் மைிதன் இங்தக வாழவில்னல. காரணம்
இைிதமல் தான் கவளிக்ககாணர தவண்டும். இவ்தவனளயில் தசாழர்
காலத்திய ஒரு நிகழ்வு நினைவிற்கு வருகிறது.
முதலாம் குதலாத்துங்கச் தசாழன்(கி.பி.1070-1120) காலத்திய பல
கல்கவட்டுகள் சிரீரங்கப்பட்டைம், இரங்கநாதர் தகாவிலுக்குச் கசாந்தமாை
காவிரிக்கனரயில் அனமந்திருந்த கபரும் நிலப்பரப்பு கவள்ள பாதிப்பிைால்
பயிர் கசய்யப்படாமல் கடந்த 100 ஆண்டுகளாகப் பாழாய் கிடப்பதாய்
குறிப்பிடுகின்றை. இனதக் குறித்கதல்லாம் கவைத்துடன் ஆய்வு
தமற்ககாண்டால், நமது வரலாற்றின் பல திருப்பங்கள் கவளிச்சத்திற்கு
வரலாம்.
முதல் பண்பாட்டுக் காைத்தில் கிலடத்த பாலை ஓடுகள்,
கட்டுமாை மிச்சங்கள் இந்திய வரைாற்லை சிை திருத்தங்களுடன்
மீ ண்டும் எழுத தவண்டிய அவசியத்லத ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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அறிவியல் பரிதசாதனைகள் மூலம் இப்பண்பாட்டின் காலம்
கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டு என்ற உண்னமதய இம் மாற்றத்திற்காைக்
காரணம்.இங்குக் கினடத்த கசங்கல் தபான்ற கட்டுமாை கபாருட்கள் இதற்கு
முன்ைர் கண்டறியப்பட்ட சங்ககாலப் கபாருட்கனள முற்றிலும் ஒத்து
உள்ளை. எைதவ இங்கு கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்களும்
சங்ககால நாகரீகத்னதச் சார்ந்தவர்கள் ஆவர். இதுவனர சங்ககாலம் கி.மு. 3
ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து துவங்குகிறது எை நம் வரலாற்றில் எழுதப்பட்டனத
மாற்றி எழுத தவண்டும். கீ ழடி கண்டுபிடிப்பின் வினளவாகச் சங்ககாலம் 300
ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகதவ நிலவியது என்ற உண்னம நிரூபணமாகிவிட்டது.
வட இந்தியாவில் புத்தர், மகாவரர்
ீ
வாழ்ந்ததும்

கங்னகக்கனர

பகுதிகளில் இவர்கனளப் தபான்று நூற்றுக்கணக்காை தவறுபட்ட
கருத்துக்கனளக் ககாண்ட ஞாைிகள் வாழ்ந்ததும் இதத கி.மு. 6 ஆம்
நூற்றாண்டுதான். பவுத்தமும் சமணமும் ததான்ற இக்காலத்தில் இங்கு
வாணிபத்தால் உண்டாை கபாருளாதார வளனமயும், நகரமயமாதலும் மிக
முக்கிய காரணிகளாகும். இனவ இரண்டிற்கும் அடிப்பனட காரணம் இரும்பின்
பயன்பாடாகும். இரும்பால் கசய்யப்பட்ட விவசாயக் கருவிகள்
தவளாண்னமயில் உபரி வினளச்சனல உண்டாக்க அனவ வாணிபத்னதப்
கபருக்க, கபாருளாதார வளனம ஏற்பட்டு, இதுதவ நகரமயமாதலுக்கு
வித்திட்டது. இந்த தகாட்பாடு பரவலாக உலகின் எல்லா வரலாற்றாளர்
மற்றும் கபாருளாதார வல்லுநர்கள் ஏற்றுக் ககாண்டது.
சங்ககாலம் கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் துவங்கியது என்ற
தகாட்பாடு நம் தமிழர்களின் வாணிகம், கபாருளாதார வளனம இனதச் சார்ந்த
நகரமயமாக்கல் உள்ளடக்கிய இந்த வளர்ச்சி கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டில்
ஏற்பட்டது எை தநற்று வனரயில் வரலாற்றில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால்
கீ ழடியின் கண்டுபிடிப்பில், வட இந்திய நகரமயமாக்கலும் தமிழரின்
நகரமயமாக்கலும் சமகாலத்தியதத எைத் கதளிவுபடுத்தியுள்ளது. எைதவ
தான் நமது இந்திய வரலாறு திருத்தி எழுதப்பட தவண்டிய ததனவ கீ ழடி
கண்டுபிடிப்புகளால் ஏற்பட்டுள்ளது.
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கீ ழடியில் தமிழி (அல்லது

தமிழ் பிராமி) எழுத்துக்கனளக்

ககாண்ட பானை ஓடுகள் கினடத்துள்ளை. தமிழக அரசு கதால்லியல் துனற
நடத்திய நான்காம் கட்ட ஆய்வில் மட்டும் 56 பானை ஓடுகள் தமிழி
எழுத்துக்களுடன் கினடத்த தகவல் அதன் அறிக்னகயில் பதிவு
கசய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஒன்றும் அதிசய தகவல் அல்ல, நம் தமிழகத்தில்
பல இடங்களில் கினடத்துள்ளை. ஆைால் கி.மு. 6-ஆம் நூற்றாண்னடச்
சார்ந்த பானை ஓட்டில் கினடத்திருப்பது இதுதவ முதல் முனற.
இந்திய வரலாற்றில் இங்குதான் மாற்றம் ததனவப்படுகிறது.
இதுநாள் வனரயிலும் கி.மு.

3 ஆம் நூற்றாண்னடச் தசர்ந்த மவுரிய மன்ைர்

அதசாகர் கல்கவட்டுகளில் காணப்படும் எழுத்துக்கதள முதன்னமயாைனவ,
பழனமயாைனவ என்றும் இது பிராமி எழுத்துக்கள் என்றும் வரலாற்றில்
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சங்ககாலம் கி.மு. 3-ஆம் நூற்றாண்டு எை முடிவு
கசய்யப்பட்டதால், சங்ககாலத்து எழுத்துக்களும் கி.மு. 3-ஆம் நூற்றாண்னடச்
தசர்ந்தனவ எை முடிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. காலத்தால் அதசாகர் பிராமி ஒரு
நூற்றாண்டு காலம் முற்பட்டது என்பதால், அதசாகர் பிராமியிலிருந்தத தமிழ்
பிராமி ததான்றியது என்ற கருத்தும் வரலாற்றில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது.
ஆைால் இன்று கீ ழடியில் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டில்

தமிழ்

பிராமியில் எழுதப்பட்ட பானை ஓடுகள் கினடத்திருப்பதால், இதுதவ
காலத்தால் அதசாகர் பிராமினயக் காட்டிலும் 200 ஆண்டுகள் மூத்த
கமாழியாகிவிட்டது. எைதவ இந்தியாவின் மூத்தகமாழி தமிழ் என்றும் தமிழி
எழுத்துக்களிலிருந்தத அதசாகர் பிராமி உருவாைது என்றும் இந்திய
வரலாற்றில் மாற்றி எழுத தவண்டிய நினலனய கீ ழடி ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பானை ஓட்டில் உள்ள எழுத்துக்கள் பானையின்
உருவாக்கத்திற்குப் பின் கபாதுமக்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது. கபாதுமக்களின்
இனடயில் பரவலாை கல்வியறிவு அக்காலத்தில் பரவியிருந்தனமக்காை
சான்றாகும். வட இந்தியப் பானை ஓடுகளில் இப்படி எழுத்துக்கள்
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கபாறிக்கப்பட்டது இதுவனர கினடக்கவில்னல.மன்ைர்களின் சாசைங்கள்
மட்டுதம கினடக்கின்றை. சைாதை தர்மமும் கல்வி அறினவ எல்தலாருக்கும்
பரவலாக்காமல் அது சிலருக்காை சலுனகயாகச் கசால்லுவனதயும் இங்தக
நினைவு கூறுவது அவசியம். சங்ககாலத் தமிழர் சமுதாயத்தில் சைாதை
தர்மம் பின்பற்றப் படவில்னல என்பதற்கும் இந்த பானை ஓடுகள்
காட்சியளிப்பதாகக் ககாள்ளுதல் தவறாகாது.
உலக வரலாற்றிதல 15-ஆம் நூற்றாண்டில் ஐதராப்பாவில்
கதாழில்மயமாக்கம் ஏற்பட்டது. அதன் கதாடர்ச்சியாகப் பல
முன்தைற்றங்கனள அச் சமுதாயம் சந்தித்தது. ஆடம்ஸ்மித் எனும்
தனலசிறந்த கபாருளாதார வல்லுநர் கி.பி 1776 இல் ’கவல்த் ஆப் தநசன்’
எனும் புத்தகத்னத எழுதிைார். அதில் கபாதுமக்களுக்காை கல்வியின்
ததனவனய வலியுறுத்தியிருந்தார். அதைால் கபாதுமக்களுக்குக் கல்வித்
ததனவ எனும் கருத்னதச் கசான்ை முதல் மைிதர் எை உலக அரங்கில்
தபாற்றப்படுகிறார். ’கதாழில்துனற

முதலாளித்துவத்தின் கவளிப்பாதட

கபாதுமக்களுக்காை கல்வி’ என்றார். இவரின் கருதுதகானள நிரூபணம்
கசய்வதாகதவ கீ ழடியிலும், கதாழிற்கூடங்களும் பரவலாை கல்வியறிவும்
காணப்படுகிறது.
கல்வி நவைத்தின்
ீ
திறவுதகால், கல்விதய ஒரு சமுதாயத்தில்
முன்தைற்றம், அறிவின் கதளிவு தபான்ற பல அற்புதங்கனள உண்டாக்கும்
சக்தி ககாண்டது என்ற பல்தவறு கருத்துக்கள் உலக அரங்கில் 18 ஆம்
நூற்றாண்டு முதல் தபசப்பட்டு வருவனத நாம் அனைவரும் அறிதவாம்.
அதைால் பரவலாை கல்வியறிவு கபற்ற சங்ககால சமுதாய
முன்தைற்றத்தின் அளவு தகாலாக விளங்குவதத நம் சங்க இலக்கியங்கள்.
அந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்தவர்களால் தான் பிறப்பால் அனைவரும் சமம்,
அவரவர் கசயலாதல உயர்ந்ததார், தாழ்ந்ததார் எை தவறுபடுகின்றைர், யாது
ஊதர யாவரும் உறவிைர் என்பனதயும் தாண்டி ’நமக்காை தீதும் நன்றும்
பிறன் தர வாரா’ தபான்ற உயர்ந்த கருத்துக்கனளச் கசால்ல முடிந்தது.
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கீ ழடி வாழ் சமூகத்தின் கபாருளாதார உயர் நினலனயச்
கசால்வதாகதவ அங்கு கினடத்த, அவர்கள் பயன்படுத்திய கபாருட்களின்
மிச்சங்கள் காட்சியளிக்கின்றை.முதலில் அலங்கார அணிகலங்களில் கவைம்
கசலுத்துதவாம். தங்கத்தாலாை கதாங்கட்டான், சட்னடப் கபாத்தான், ஊசி,
மணி உள்ளிட்ட ஏழு கபாருட்கள் கினடத்துள்ளை. சங்கு , யானைத்தந்த
வனளயல்கள் தபான்றனவ அணிகலன்களில் அடங்கும். இவற்னறப் கபண்கள்
மட்டுதம அணிந்ததாக நாம் எண்ணக்கூடாது. ஆண், கபண் இருபாலரும்
அணிந்திருக்கலாம். முற்றிய வினத மணிகனளப் பறனவகள் ககாத்திச்
கசல்லாது காவல் காத்து வந்த சங்கப் கபண் ஒருத்தி தன் தங்க
காதணினயக் கழற்றி வசி
ீ பறனவனய ஓட்டிைாள் எனும் சங்கப் பாடல்
நினைவில் வருகிறது. தங்க நனககனள குனறந்தது 2600 ஆண்டுகளாக
அணிந்துவரும் சமூகம் நம்முனடயது. இது ’தினரகடதலாடியும் திரவியம்
ததடு’, ’கபாருளில்லாததார்க்கு இவ்வுலகில்னல’ தபான்ற முதுகமாழிகள் நம்
முன்தைாரின் அனுபவ வார்த்னதகதள தவிர, கவற்றுச் கசாற்கள் அல்ல
என்று நிரூபிக்கின்றது கீ ழடியின் அணிகலன்கள். இதுவனர இந்தியாவின்
எந்த அகழ்வாய்விலும் கி.மு. 600 க்காை தங்க நனககள் கினடத்ததில்னல
என்பதும் வரலாதற. இதுவும் வரலாற்றில் புதிதாகப் பதிக்கப்பட தவண்டிய
உண்னமதய.
தமிழகத்தில் கீ ழடியில் அகழ்வாய்வு நடத்தியலதக் காட்டிலும்
அதில் கிலடத்த பபாருட்கலள உடைடியாக அைிவியல் ஆய்விற்கு
உட்படுத்தி அதன் அைிக்லகயும் உடைடியாக பவளியிட்டதத மிகமிக
முக்கியமாை பாராட்டுக்குரியச் பசயைாகும்.
இந்த ஒரு கசயல் வரலாற்றில் பல மாற்றங்கனளச் கசய்ய
னவக்கிறது. சங்ககாலத்தின் துவக்கம் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டு, கதன்
மற்றும் வட இந்திய நகரமயமாக்கல் சமகாலத்தியனவ, தமிதழ இந்தியாவின்
மூத்த கமாழி, தமிழிலிருந்தத அதசாகர் பிராமி உருப்கபற்றது, கி.மு. 6 ஆம்
நூற்றாண்டில் தமிழ் சமுதாயத்தில் கபாதுமக்கள் பரவலாகக் கல்வியறிவு
கபற்றிருந்தைர், இதுதபால், பல முக்கியமாை உண்னமகள் கீ ழடியில்
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கவளியாைனத னவத்து இந்திய வரலாற்னற மாற்றி எழுத தவண்டிய
அவசியம் நம் நாட்டிற்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

கதாடர்பு:
முனைவர் எஸ்.சாந்திைிபீ (chandnibi@gmail.com)
வரலாற்றுத்துனற இனணப்தபராசிரியர்
உபி

அலிகர் முஸ்லீம் பல்கனலக்கழகம்
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2. கீ ழடி பற்ைிய உலரயாடல்கள் தடம் மாைிச் பசன்று
விடக் கூடாது . . .
— முனைவர்.ஆர். பாலகிருஷ்ணன், இ. ஆ. ப.

கீ ழடி பற்றிய உனரயாடல்கள் தடம் மாறிச் கசன்று விடக் கூடாது என்பதால்
விைா வினடயாக இப்பதிவுகள்.
1.
தகள்வி:
கீ ழடி அகழ்வாய்வு பற்ைிய உலரயாடல்களில் தமிழ் / பதால் தமிழ் /
திராவிடம் என்ை சித்தரிப்புகளில் எது மிகவும் பபாருத்தமாைது?
வினட:
ஐயத்திற்தக இடமில்லாமல் தமிழ்ப் பண்பாடு என்பதத கபாருத்தமாைது
ஆகும். இந்தத் தடயங்கள் சங்க காலம் என்று அறியப்படும் கால கட்டத்னதச்
தசர்ந்தது. கீ ழடி சங்க இலக்கியங்கள் தபாற்றிக் ககாண்டாடும் னவனக
நதிக்கனரயில் மதுனரக்கு அருதக அனமந்திருப்பதாலும் னவனகக் கனரயின்
இருபகுதியிலும் பல அகழ்வாய்வு இடங்கள் இருப்பதாலும் இனத "னவனகக்
கனர தமிழ்ப் பண்பாடு" என்று அனழப்பது கபாருத்தம் என்று ததான்றுகிறது.
சங்க இலக்கியம் ஆகச் சிறந்த கதால் தமிழ் இலக்கியம். னவனகக்கனர
அதன் முக்கியமாை களம். எைதவ இந்த நாகரிகம் பற்றிக் குறிப்பிடும் தபாது
திராவிடம் என்ற கசால்னலப் பயன்படுத்த ஒரு ததனவயும் இல்னல. அது
"புரிதல் விகாரத்தில்" தபாய் முடியும். அது நல்லது அல்ல.
2.
தகள்வி:
சிந்துபவளி பற்ைிய உலரயாடல்களில் "திராவிடம்" என்ை "தமிழ்" என்ை
பசால்ைாடல்களின் பபாருத்தப்பாடு என்ை?
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வினட:
சிந்துகவளிப் பண்பாட்னடக் கட்டனமத்தவர்கள் யார் என்பது பற்றி பல்தவறு
ஊகங்கள் இருந்தாலும் சிந்துகவளி மகுடத்திற்காை முக்கியமாக இரண்டு
தவட்பாளர்கள் தான்.
1. "திராவிட கமாழிக் குடும்பம்" ( கிழக்கு ஈரான் ஆப்காைிஸ்தாைில்
கதாடங்கி நடு இந்தியாவிலும் கிழக்கு இந்தியா தநபாளம் ஆகிய இடங்களில்
அங்கும் இங்கும்; கதன்ைகம் முழுவதும்; இலங்னகயிலும் இப்தபாது உலகின்
பல பகுதிகளிலும் தபசப்படுகிற பல கமாழிகள் அடங்கியது) என்று
அறியப்படும் கமாழினய / அல்லது கமாழிகனளப் தபசிய பண்பாட்டிைர்.
2. இந்ததா - ஆரிய கமாழிக்குடும்பத்னதச் தசர்ந்த சமஸ்கிருதம் என்ற வட
கமாழினய அடிப்பனடயாகக் ககாண்ட பண்பாட்டிைர்.
சிந்துகவளிப் பண்பாட்டிற்கும் தமிழ்த்கதான்மங்களுக்கும் பண்பாட்டுத்
கதாடர்ச்சி என்ற முனறயில் ஒரு மிக ஆழமாை உறவு இருந்திருக்கக்கூடிய
சாத்தியம் உள்ளது.
ஆைாலும் இந்த கதாடர்பு கமாழியியல் அடிப்பனடயில் "திராவிடக்
கருதுதகாள்" என்தற ஆய்வாளர்களினடதய கதாடக்கம் முதல்
அறியப்படுகிறது. சிந்துகவளி எழுத்துப் கபாறிப்புகனள இது வனர வாசிக்க
இயலாததால் குறிப்பிட்ட ஒரு கமாழி என்று கசால்லாமல்
கமாழிக்குடும்பத்தின் கபாது அனடயாளமாக "திராவிடம்" என்ற
அனடயாளத்னத ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
பிராகுயி என்ற திராவிட கமாழி சிந்துகவளிப் பண்பாட்டின் கனடவாசல்
பகுதிகளில் இன்றும் தபசப்படுவதாலும் தகாண்டி தபான்ற நடு இந்திய
திராவிட கமாழியின் சில பண்பாட்டுக் கூறுகள் சிந்துகவளி கபாறிப்புகளுடன்
கநருக்கம் காட்டுவதாலும் இத்தனகய கபாதுவாை சித்தரிப்பு
ததனவப்படுகிறது.
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சிந்துகவளிப் பண்பாதட பல்தவறு தினணகனளச் ( நிலப்பின்ைணிகள்) தசர்ந்த
பலவனகயாை சமூகப் கபாருளாதார பண்பாட்டுப் பின்ைணியின் கூட்டு
இயக்கம் தான் என்று ததான்றுகிறது. மனல நில மக்களின் வாழ்விற்கும்
கடல் கடந்து வணிகம் கசய்த வணிகர்களின் வாழ்க்னகக்கும் மிகுந்த
இனடகவளி இருக்கும். ஆைால் சிந்துகவளிப் பண்பாடு இந்த இரண்டு
துருவங்களும் எளிதில் தசர்ந்து இயங்கிய பண்பாட்டின் கதாடர்ச்சியும்
நகர்மய வாழ்வின் உன்ைதமாை உச்சக் கட்டமும் ஆகும்.
சிந்துகவளியின் பரந்த நிலப்பரப்பிலும் பல்தவறு நகரங்களிலும் நகர
அனமப்பு, கசங்கல் அளவு, எனடக் கற்கள், எழுத்துப் கபாறிப்புகள்,
முத்தினரகள் என்று கபாதுக்கூறுகள் உள்ளை. இந்தத் தரக் கட்டுப்பாடு ஒரு
பண்பட்ட கமாழி/ கதாடர்பு கமாழி இல்லாமல் சாத்தியமாகாது. ஆைால் அந்த
கமாழி எதுகவன்று உறுதியாகச் கசால்லமுடியவில்னல.
ஆைால் அந்த உயர் நாகரிகத்தின் கதாடர்ச்சினய அந்தப் பண்பாட்தடாடு
கபாருத்தப்பாடு ககாண்ட இன்கைாரு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட அடுத்தகட்ட
பண்பாட்டு மரபில் இலக்கிய மரபில் தான் ததட தவண்டும். அங்கு தான் சங்க
இலக்கியம் முக்கியமாை சான்றாக நிற்கிறது.
ஒருதவனள சிந்துகவளிப் பண்பாட்டின் கபாது நாகரிக கமாழியாகத் தமிழ்
அறியப்படும், நிறுவப்படும் சூழல் வந்தால் அப்தபாது ஆய்வாளர்கள்
சிந்துகவளிக்காை கமாழி அனடயாளம் குறித்துத் கதளிவாக
உனரயாடுவார்கள்.
அதுவனர சிந்துகவளி நாகரிகத்தின் கதாடர்ச்சி குறித்த ததடலில் "திராவிடக்
கருதுதகாள்" என்ற கசால்லாடல் ததனவயாைதும் தவிர்க்கமுடியாததும்
ஆகும்.
இல்னலகயன்றால் அது புதிய குழப்பத்னத ஏற்படுத்தும்.
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3.
தகள்வி:
கீ ழடி அகழ்வாய்வுகள் உண்லமயில் எவ்வளவு முக்கியமாைலவ ? இந்த
அகழ்வாய்வுகளின் முக்கிய பங்களிப்பு என்ை?
வினட:
கீ ழடி அகழ்வாய்வுகள் மிக மிக முக்கியமாைனவ. காரணங்கள்.
1. பழந்தமிழ் நாட்டில் நகர வாழ்வியலுக்காை முதல் அகழ்வாய்வுத் தடயம்
கீ ழடி. இதற்கு முன் ஆதிச்சநல்லூரில் கினடத்த புனதகுழிப் பகுதிகளில்
கினடத்த தரவுகள் தமலும் முன்கைடுக்கப்படவில்னல. அரிக்கதமடு,
ககாடுமணல், அழகன்குளம் தபான்ற பல அகழ்வாய்வுகள் உள்நாட்டு
கவளிநாட்டு வணிக மரபிற்குச் சான்றளித்தை. ஆைால் நகர வாழ்க்னக
குறித்த தடயங்கள் இல்னல என்ற குனறனயத் தீர்க்கிறது கீ ழடி.
2. இந்தியாவின் ஆகச் சிறந்த வாழ்வியல் இலக்கியமாை சங்க இலக்கியம்
தீட்டும் துல்லியமாை கசாற்சித்திரம் கற்பனையாை கட்டுக்கனத அல்ல;
அவற்றில் பண்பாட்டு வரலாற்றுக்காை வழிகாட்டுதல்களும் அடங்கியுள்ளை
என்ற கருத்னத கீ ழடி கமய்ப்பிக்கிறது.
3. "தமிழி" யா தமிழ் பிராமி யா என்ற கசால்லாடல்கனள விட என்பனத விட
முக்கியமாைது இந்த மண்ணில் தமிழ் கமாழி சார்ந்த வரிவடிவத்தின் கால
நிர்ணயம் கி.மு 6 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு நகர்ந்துள்ளது என்பது தான். (இது
குறித்து கல்கவட்டு ஆய்வாளர்கள் கதளிவுபடுத்த தவண்டும்). அத்தனகய
ஆய்வாளர்கள் கசால்வனதத் திறந்த மைததாடு கசவி மடுக்க தவண்டும்.
இதில் முரண்பட்ட கருத்துகளுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்பனத முதலில் நாம்
அங்கீ கரிக்க தவண்டும்.
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4. நான்காம் கட்ட ஆய்வில் மட்டும் 1001 பானைக்கீ றல்கள் கினடத்துள்ளை
என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது. இவற்றில் சில சிந்துகவளி கபாறிப்புகதளாடு
ஒத்துப் தபாகின்றை என்பதும் கவைத்திற்கு உரியது. சிந்துகவளி- தமிழ்த்
கதாடர்னப இனத னவத்து மட்டுதம னவத்து உறுதி கசய்யமுடியாது என்பது
உண்னமதான். ஆைால் சிந்துகவளி- சங்க காலம் - தமிழக
பானைக்கீ றல்கனள கபாருத்திப் பார்ப்பது இது முதல் தடனவ அல்ல. பல.
அறிஞர்கள் இதுபற்றி ஏற்கைதவ தபசியிருக்கிறார்கள். கீ ழடியில் இது தமலும்
கதளிவாகிறது அவ்வளவுதான். அதத தநரத்தில் சிந்துகவளி கபாறிப்னபப்
தபாலதவ இதன் கபாருள் என்ை என்பது புரியாவிட்டாலும் இது முக்கியமாை
துனணச்சான்று என்பனத மறுக்கமுடியாது.
4.
தகள்வி:
கீ ழடியில் இதுவலர பவளியாை அகழ்வாய்வுத் தரவுகளின் அடிப்பலடயில்
அங்கு சமயம் மற்றும் இலைவழிபாட்லட முன்ைிலைப்படுத்தும்
தடயங்கள் கிலடக்கவில்லை என்பலத லவத்து லவலகக் கலர
தமிழ்ப்பண்பாட்டு மக்கள் இலை வழிபாட்டில் நம்பிக்லகயற்ைவர்கள்
என்ை முடிவுக்கு வர முடியுமா?
வினட :
முடியாது. ஏகைைில் கீ ழடியில் இது வனர ததாண்டப்பட்டு இருப்பது சிறு
பகுதிதய. எதிர்காலத்தில் ததாண்டப்படும் தபாது எத்தனகய சான்றுகள்
கினடக்கும் என்பனத இப்தபாது ஊகிக்க முடியாது. அப்படிதய எதுவும்
கினடத்தாலும் அடுக்கு நினல அகழ்வாய்வின் அடிப்பனடயில் (Stratigraphy)
எந்த அடுக்கில் என்ை கினடக்கிறது என்பதத முக்கியமாைது. அனதப்
கபாறுத்தத கால நிர்ணயம் மற்றும் பண்பாட்டு நினல பற்றி முடிவு
கசய்வார்கள்.
சங்க இலக்கியம் காட்டும் வாழ்வியலில் நடுகல் வழிபாடு, மரத்தில்
உனறயும் கதய்வம், ககால்லிப் பானவ, கானுனற கதய்வம், அணங்கு,
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தவலன் கவறியாட்டு தபான்ற மரபுகள் தபசப்படுகின்றை. தினண சார்ந்த
கருப்கபாருளாகவும் கடவுளர் அனடயாளம் காட்டப்படுகிறார்கள். தாய்த்
கதய்வ வழிபாட்டின் தமலதிகச் கசல்வாக்கும் புலைாகிறது.
ஆைால் சங்க இலக்கியம் காட்டும் வாழ்வியலில் நம்பிக்னககள்
பழக்கவழக்கங்கள் ( Beliefs and Faith System) இருந்தை என்றாலும் மைித
வாழ்வியலின் நனடமுனற எதார்த்ததம காத்திரமாகக் ககாண்டாடப்படுகிறது.
"ஒன்ைாத் கதவ்வர் முன்ைின்று விலங்கி
ஒளிறுஏந்து மருப்பின் களிறுஎறிந்து வழ்ந்கதைக்
ீ
கல்தல பரவின் அல்லது
கநல்உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலதவ"
என்ற புறநானூற்று ( 335) வரிகள் கதால்தமிழர் சமயத்தின்
முன்னுரினமனயத் கதளிவாக்குகிறது. எதிரிகளிடமிருந்து தைது குடிகனளக்
காக்கப் தபாரிட்டு மாண்ட வரனுக்கு
ீ
எழுப்பப்படும் நடுகல் தான் தமிழர்
வழிபாட்டு னமயப்புள்ளி என்பனத இது கதளிவுபடுத்துகிறது. அதுதவ நீத்தார்
கபருனமயின் நினலக்களன்.
எதுவாயினும் னவனக கனர தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் காலத்தின் வழிபாட்டு
மரபுகள், நம்பிக்னககள், முன்னுரினமகள், பற்றி எதிர்கால அகழ்வாய்வுகள்
சான்றளிக்கக் கூடும்.
எைதவ இதுபற்றி தீர்மாைமாை தீவிரக் கருத்துகனளத் தவிர்ப்பது நலம்
என்று ததான்றுகிறது.
There is an aphorism, "Absence of evidence is not evidence of absence,"
"தடயம் கிட்டவில்னல என்பது தடயம் இல்னல என்பதற்காை தடயம்
இல்னல"
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இது சிந்துகவளிக்கும் கீ ழடிக்கும் மட்டும் அல்ல எந்தச் சூழலுக்கும்
கபாருந்தும்.
May like to google for:
Evidence of absence
Absence of Evidence
5.
தகள்வி :
கீ ழடியில் கிலடத்திருக்கிை எழுத்துப் பபாைிப்புகள் ஏராளமாகக்
பாலைக்கீ ைல்கள் எலதக்காட்டுகின்ைை? சங்க காைக்
கல்விப்பரவைாக்கத்திற்கு இலத ஒரு அலடயாளமாகக் கருத
இடமுண்டா?
வினட:
உறுதியாக. கீ ழடி எழுத்துப் கபாறிப்புகள் எழுதப்பட்டதாகக் கருதப்படும்
காலகட்டம் கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டா, ஐந்தாம் நூற்றாண்டா என்பனத விட
முக்கியமாைது இது தமிழக மண்ணில் முதல் கண்டுபிடிப்பு அல்ல என்பதும்
தான். இது தமிழி எழுத்துப் கபாறிப்புகள் ஏற்கைதவ தமிழ்நாட்டின் பல
பகுதிகளில் கினடத்துள்ளை அவற்றின் காலகட்டம் கி.மு. மூன்றாம் - ஐந்தாம்
காலகட்டத்தில் ஏற்கைதவ கபாருத்தப்பட்டுள்ளை. எைதவ இது முதல் முனற
அல்ல; இதன் கால நிர்ணயம் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டு என்று
கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தான் புதிய தகவல்.
ஆைால் என் மட்டில் நான் அனத விட முக்கியமாகக் கருதுவது கீ ழடி
வாழ்வியலுக்கும் சங்க இலக்கியத்திற்கும் இனடயிலாை இணக்கம்.

~ 14 ~

கல்விப் பரவலாக்கத்தின் முதல் உனரகல் (you can say " litmus test") கருத்தியல்
அடிப்பனடயிலும் நனடமுனற எதார்த்தத்திலும் கல்வி அனைவருக்குமாைதா
என்பதத

ஆகும்.

கீ ழடி பானைக் கீ றல்களும் "தமிழி" எழுத்துகளும் யாரால் கீ றப்பட்டது
அல்லது எழுதப்பட்டது என்பதும் முக்கியம். இனவ தபரரசர்களின்
கல்கவட்டுகதளா கசப்தபடுகதளா இல்னல. இதில் "அரசாங்கத்தின்" கரங்கள்
இல்னல.
அது பானைனய வனைந்த குயவன் எழுதியது என்றால் அது "முதுவாய்
குயவ" (Potter of the ancient wisdom) என்ற சங்க இலக்கியப் பதிவுக்குக் கினடத்த
சான்றிதழ். அது பானைனய வாங்கிய பலராலும் எழுதப்பட்டது எைில் அது
கல்விப் பரவலாக்கத்திற்கு உனரகல்.
இத்தனகய கல்விப்பரவலாக்கத்திற்கு சங்க இலக்கியம் காட்டும்
வாழ்வியலின் அறிவு சார்ந்த அணுகுமுனற ( Knowledge based approach)
முக்கியக் காரணம் ஆகும்.
இதற்கு புறநானூற்றில் வரும் ஒரு பாடல் ஒரு தசாற்றுப் பதம். இததா
அந்தப் பாடல். ( புறநானூறு 183)
"உற்றுழி உதவியும் உறுகபாருள் ககாடுத்தும்
பிற்னற நினல முைியாது கற்றல் நன்தற!
பிறப்தபாரன்ை உடன்வயிற்றுள்ளும்
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மைம் திரியும்
ஒரு குடிப் பிறந்த பல்தலாருள்ளும்
முத்ததான் வருக என்ைாது அவருள்
அறிவுனடதயான் ஆறு அரசும் கசல்லும்
தவற்றுனம கதரிந்த நாற்பா லூள்ளும்
கீ ழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின்
தமல் பால் ஒருவனும் அவன் கண்படுதம"—(புறம்-183)
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அப்தபாதத "தவற்றுனம கதரிந்த" சமூகப் படிநினல முனறகள் தனலதூக்கி
இருக்கதவண்டும். ஆைால் கவிஞைாகிய தமிழ் மன்ைன் அதிலும் ஆரியப்
பனட கடந்தவன் என்று கபயர் சூட்டிக் ககாண்டவன் (கநடுஞ்கசழியன் என்ற
கபயர் கதால் தமிழ்க் கல்கவட்டிதலதய வருகிறது) அறிவுனடதயான் காட்டும்
வழியில் தான் தைது அரசு கசல்லும் என்று தைது கவினதயின் மூலம்
அறிவிக்கிறான். கல்விப்பரவலாக்கத்திற்காை அரசு சார்ந்த /
ஆவணப்படுத்தப்பட்ட முதல் குரல் எைக்குத் கதரிந்த வனரயில் இது தான்.
இந்த அறிவிப்பு எதிர்பார்ப்தபா புனைந்துனரதயா இல்னல என்பனதச் சங்க
இலக்கியப் புலவர்களின் சமூகப்பின்ைணிகதள சான்றளிக்கும்.
ககாற்றவனும்...குயத்தியும்...
கணியனும்...கணக்காயனும்...
குறமகளும்..ககால்லனும்...
வணிகனும்..வண்ணக்கனும்...
தசரனும் தசாழனும் பாண்டியனும்...
கூடிப் பாடிய கூட்டியக்கம் தான் சங்கத்தமிழ் என்ற ஆவணக்களஞ்சியம்.
கீ ழடியில் கவளிவரும் எழுத்துப் கபாறிப்புகளும் குயவதரா பானை
உரினமயாளதரா கீ றிய பானைக் கீ றல்களும் இந்தக் கருத்தியலின்
இன்கைாரு உடல் கமாழிதான்.
இன்கைாரு வனகயில் சிந்துகவளி வாழ்வியலும் சங்க இலக்கிய
வாழ்வியலும் கதான்மத்தின் கதாடர்ச்சியாக அடிக்தகாடிடும் இயக்கங்களில் /
இணக்கங்களில் இதுவும் ஒன்று.
எைதவ கீ ழடிப் பானை எழுத்துகள் கீ றல்கள் கல்விப்பரவலாக்கத்திற்கு சான்று
என்பது சரியாை வாததம.
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6.
தகள்வி:
தாமிரவருணி மற்றும் லவலகக் கலரதயார வாழ்வியலுக்கும்
சிந்துபவளிப் பண்பாட்டிற்கும் ஏததா ஒரு (சமகாை அல்ைது சற்று
பின்ைராை) பதாடர்பு இருந்திருக்கக்கூடும் என்பது கீ ழடி ஆய்வுத்
தடயங்களின் அடிப்பலடயில் புதிதாக முன்லவக்கப்படும் புதிய வாதமா
அல்ைது இக்கருத்தியல் ஏற்கைதவ நிைவியதா?
வினட:
இது இப்தபாது திடீகரன்று ததான்றிய புதிய முன்கமாழிவு அல்ல. இதற்கு
ஏற்கைதவ நீண்ட பின்ைணி உண்டு. ஏற்கைதவ அகழ்வாய்வாளர்கள்
"இருக்கக்கூடும்" என்று நினைத்தனத, தபசியனத, எழுதியனதத் தான் கீ ழடி
அகழ்வாய்வுகள் "இருக்கிறது" என்று கண்கூடாகத் தடயங்கனளச் சாட்சி
னவத்து நிறுவி வருகின்றை.
அறிந்ததிலிருந்து அறியாதனத அறிய முயற்சி கசய்வது அகழ்வாராய்ச்சியின்
முக்கியமாை தநாக்கங்களில் ஒன்றாகும். அந்த அடிப்பனடயில் தான்
இப்தபாது கீ ழடியில் நனடகபறும் அகழ்வாய்வு தபான்ற அகழ்வாய்வுகளின்
ததனவனய 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப தக. என். தீட்சித் 1939 இல் தகாடிட்டுக்
காட்டிைார். அப்தபாது அவர் இந்தியத் கதால்லியல் நிறுவைத்தின்
தனலவராக இருந்தார் (Director General of Archaeological Survey of India). 1937 இல்
இருந்து 1944 வனர அப்கபாறுப்பிலிருந்த அவர் நிகழ்த்திய உனரகயான்னற
1939 இல் கசன்னைப் பல்கனலக்கழகம் கவளியிட்டது.
தீட்சித்திற்கு இன்கைாரு சிறப்பும் உண்டு. கமாகஞ்சதாதராவில் நடந்த
சிந்துகவளி ஆய்விலும் ஈடுபட்டவர் அவர். சர் ஜான் மார்ஷல், மார்ட்டிமர்
வலர்
ீ
தபான்தறாருடன் பணியாற்றியவர். எைதவ சிந்துகவளிப்பண்பாடு
பற்றிய தநரடியாை கள அனுபவம் அவருக்கு உண்டு.
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கபண்கள் சங்கு வனளயல்கள் அணிவது என்பது சிந்துகவளியின் பண்பாட்டுக்
கூறுகளில் ஒன்றாகும். சங்கு வனளயல் கதாழினல மைதில் னவத்து
அகழ்வாராய்ச்சி கசய்தால் சிந்துகவளிக்கும் தமிழகத்திற்கும் இனடயிலாை
கதாடர்னப நிறுவி விடலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு அப்படி ஒன்றும் மினகயாை
எதிர்பார்ப்பு அல்ல என்று 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப தீட்சித்
கசால்லியிருக்கிறார். அவரது கருத்து பின்வருமாறு:
"At no great distance from these newly discovered places is the Gulf of Cambay. It was at
the ports of Cambay and Broach that the carnelian industry of India was concentrated and the
extensive use of this material in the Indus cities renders its almost certain that further
investigation in the Narbada valley will bring to light other settlements of that period.
Considering that the conch shell which is typical of the Indus valley civilization and which
seems to have been in extensive use in Indus cities was obtained from south-east coast of
the Madras Presidency, it would not be too much to hope that a thorough investigation of the
area in Tinnevelly Dt. and the neighbouring regions such as the ancient sea port of Korkai will
one day lead to the discovery of some site which would be contemporary with of even little
later than the Indus civilization.” (Dikshit 1939: 13)"
இதில் கனடசி ஐந்தாறு வரிகளில் தீட்சித் தின் பட்டறினவ, கதானலதநாக்குப்
பார்னவனய விளக்கும் னவர வரிகள். "தீட்சித்தின் தீர்க்க தரிசைம்" என்று
கசால்லத் ததான்றுகிறது. ஆைால் அவர் கசான்ைது ஆர்வக் தகாளாற்றால்
அல்ல. அனுபவ அறிவும் தரவு சார்ந்த ததடல்களின் மீ திருந்த நம்பிக்னகயும்
தான் இதற்குக் காரணம்.
பழங்காலத் தமிழ்நாட்டில் சங்கு அறுக்கும் / சங்கு அறுத்து வனளயல்
கசய்யும் கதாழிற் கூடங்கள் இருந்ததற்காை தடயங்கள் பல இடங்களில்
கிட்டியுள்ளை. இப்தபாது கீ ழடி அகழ்வாய்வுகளிலும் சங்கு கதாழில்
கதாடர்பாை தடயங்கள் கினடத்துள்ளை. இது தமிழ்நாட்டில் முதல் முனறயும்
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அல்ல. சங்கு கதாழிற்கூடத்திற்காை தடயம் ககாடுமணலில் கினடத்துள்ளது.
அழகன்குளம் ககாற்னக தபான்ற இடங்களும் சான்றளிக்கின்றை.
80 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீட்சித் தகாடிட்டுக் காட்டியபடி " விரிவாை
விசாரனண" ( "thorough investigation") கசய்திருந்தால் தமிழ்த்கதான்மங்கள்
மட்டுமின்றி இந்தியாவின் தததியிடப்படாத காலகட்டங்கள்/ அவற்றின்
கதாடர்ச்சினய எங்கு எப்படித் ததட தவண்டும் என்பதில் கூடுதல் கதளிவு
கினடத்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்னல.
கீ ழடி தபான்ற அகழ்வாய்வுகள் பாய்ச்சும் புது கவளிச்சத்னத தீட்சித் தபான்ற
அனுபவம் மிக்க அகழ்வாய்வாளர்களின் கநடுதநாக்குப் பார்னவயின்
துனணதயாடு சீர்தூக்கிப் பார்ப்பது தரவு சார்ந்த ஆய்வுகளின் தவிர்க்க
முடியாத அணுகுமுனற ஆகும்.
7.
தகள்வி:
கீ ழடி அகழ்வாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலைக்கிணறு பற்ைி
ஆய்வைிக்லகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஊடகங்களிலும் இது பற்ைி
பசய்திகள் பவளிவந்துள்ளை. உலைக்கிணறு என்பதன் முக்கியத்துவம்
என்ை? இதுபற்ைி சங்க இைக்கியம் குைிப்பிடுகிைதா?
வினட:
ஆமாம். சங்க இலக்கியம் உனறக்கிணறு பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறது.
"பறழ்ப் பன்றி பல் தகாழி,
உனறக் கிணற்றுப் புறச்தசரி
ஏழகத் தககராடு சிவல் வினளயாட" (75-77)
இது பட்டிைப்பானலயில் வரும் கசாற்சித்திரம்.
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காவிரிப்பூம்பட்டிைத்தின் அருதக அனமந்த புறநகர்ப்பகுதினய (sub-urban habitat)
பற்றிய துல்லியமாை படப்பிடிப்பு இது.
தமிழ்நாட்டில் ஏற்கைதவ நடந்த அகழ்வாய்வுகளில் பல்தவறு இடங்களில்
உனறக்கிணறுகள் கினடத்துள்ளை. உனறயூர், பூம்புகார், அரிக்கதமடு,
திருக்தகாவிலூர், ககாற்னக, காஞ்சிபுரம், கசங்கதமடு, திருவாமுத்தூர்,
திருதவற்காடு, மாமல்லபுரம், திருக்காம்புலியூர் தபான்ற இடங்களில்
கண்டறியப்பட்டுள்ள உனறக்கிணறுகள் இதன் பரவலாை பயன்பாட்டிற்குச்
சான்றாகும். இப்தபாது கீ ழடியில் கினடத்துள்ளது.
எைதவ உனறக்கிணறு என்பது சங்ககால வாழ்வியலின் கபாதுவாை உனரகல்
என்பது கதளிவாகிறது.
காவிரிப்பூம்பட்டிைம் அருதக இருந்த உனறக்கிணறு அனமந்த ஒரு
புறநகர்ப்பகுதி பற்றிய தமதல குறிப்பிட்ட சங்க இலக்கியச் கசய்தினயக்
னகயில் னவத்துக்ககாண்டு கீ ழடி அகழ்வாய்வுக் களத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.
அதற்கு முன்பு அந்த மூன்று வரிகளின் எளிய கபாருனளத்
கதரிந்துககாள்ளுங்கள்.
”அது ஒரு புறஞ்தசரி, நகரத்னத ஒட்டிய குடியிருப்புப் பகுதி.
உனறக்கிணற்தறாடு கூடிய அந்தக் குடியிருப்பில் பன்றிகள் பல
குட்டிகளுடனும், பல வனகயாை தகாழிகளும், ஆட்டுக் கிடாய்களும்,
கவுதாரிகளும் வினளயாடிக்ககாண்டிருந்தை.”
இப்தபாது கீ ழடியில் நமக்குக் கினடத்திருக்கிற தடயங்கனளப் பார்ப்தபாம்.
உனறக்கிணறு இருந்த கீ ழடியில் பன்றி, ஆடுகள் மாடுகள்
வளர்க்கப்பட்டதற்காை எலும்புத் தடயங்கள் (புதை நகரிலுள்ள ஆய்வுக்கூடம்
உறுதி கசய்தபடி) கினடத்துள்ளை.
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காட்டுப்பன்றியின் உருவம் கபாறித்த சூதுபவளம் கினடத்துள்ளது. தவகறன்ை
தவண்டும்?
இப்படிப்பட்ட சூழனல தநரில் பார்த்தால் அப்படித் தான் எழுதத்ததான்றும்.
சங்க இலக்கியங்கள் புனைகனதகள் அல்ல. அன்றாட வாழ்வியலின் அழகிய
படப்பிடிப்பு என்பது தான் உண்னம.
கீ ழடியும் தமிழகத்தின் ஏனைய அகழ்வாய்வுக் களங்களும் அழுத்திச்
கசால்வது சங்க இலக்கியத்தின் நம்பகத்தன்னமனயத் தான்.
இந்த உனறக்கிணற்றுக் கவினதக்கும் உண்னமயில் நம் கண்முன்
அகழ்ந்கதடுக்கப்படும் இந்த உனறக்கிணறுகளும் இனடயிலாை சூழல்
ஒருனம நமக்கு வியப்பூட்டுகின்றை. தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் தமலும்
தமலும் ததாண்டதவண்டியதன் ததனவனயயும் இனவ அடிக்தகாடிடுகின்றை.
8.
தகள்வி:
கீ ழடி பசங்கல் கட்டுமாைங்களில் கண்படடுக்கப்பட்ட பசங்கல்,
சிந்துபவளி நாகரிக காை கட்டுமாை பசங்கல் – இவற்றுக்கு இலடதய
பதாடர்பு ஏதும் உண்டா? இலத எப்படி ஒப்பிடுகிைீர்கள்?
வினட:
சிந்துகவளிப் பண்பாட்டில் அகழ்ந்கதடுக்கப்பட்ட கசங்கற்களின் அளனவ
(அதாவது நீளம், அகலம், உயரம்) மட்டும் னவத்துப் பார்த்தால் சிந்துகவளிச்
கசங்கற்கனளயும் கீ ழடிச் கசங்கற்கனளயும் ஒன்கறைக் கூற முடியாது.
சிந்துகவளிப் பண்பாட்டு கசங்கற்களின் அளவு கபரும்பாலும் 28 கச.மீ *14
கச,மீ * 7 கச.மீ என்ற அளவில் (நீள, அகல, உயரம்) 4:2:1 என்ற விகிதத்தில்
அனமந்தனவ. கீ ழடியில் கினடத்துள்ள கசங்கற்கள் கபரும்பாலும் 36*24*6
கச.மீ என்ற அளவில் (6:4:1) என்ற விகிதத்தில் அனமந்துள்ளை. கீ ழடியில் சில
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இடங்களில் 34*24*7 கச.மீ மற்றும் 38*24*7 கச.மீ 33*23*6 கச.மீ என்ற அளவிலும்
கசங்கற்கள் கினடத்துள்ளை. ஆைால் கபரும்பாலும் 36*24*6 என்ற அளதவ
மிகுதியாக உள்ளது.
சிந்துகவளிப் பண்பாட்னட அறிவிக்கும் (1924) முன்ைதர 1905 இல்
அகழ்வாய்வு கசய்யப்பட்ட, இந்தியாவின் வரலாற்றுக் காலத்தின் முதல்
அகழ்வாய்வுச் கசங்கல் சுவர் தடயம் என்று கருதப்படும் பீகாரிலுள்ள
ராஜ்கீ ரில் (கமௌரியப் தபரரசின் காலம்) கினடத்த பழங்கால மதிற்சுவர்களில்
பயன்படுத்தப்பட்ட கசங்கல் 52*25*7 கச.மீ என்ற அளவில் (7.4: 3.5:1) என்ற
விகிதத்திலும் 42*27*6 கச.மீ என்ற அளவில் 7:4.5:1 என்ற விகிதத்திலும்
அனமந்துள்ளை.
இதைடிப்பனடயில் பார்த்தால் சிந்துகவளியின் ஆகச்சிறந்த கசங்கல்
பரிமாணத்னத வரலாற்றுக் காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் எந்த பிந்னதயப்
பண்பாடும் எட்டவில்னல என்பதத உண்னம. இதுபற்றி தைது கருத்னத
தக.என் .தீட்சித் கதளிவாகப் பதிவுகசய்துள்ளார். அதசாகர் காலத்துச்
கசங்கற்களின் அளவு சிந்துகவளிச் கசங்கற்கனள விட இரண்டு மடங்கு
கபரிதாக இருந்தது என்பனத அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
ஆைாலும் இந்த தகள்விக்காை வினடனய – சிந்துகவளிச் கசங்கல்லிற்கும்
கீ ழடிச் கசங்கற்களுக்கும் இனடயிலாை அளவின் அடிப்பனடயில்
தநரினடயாை கதாடர்பு இல்னல என்று கூறி முடித்துவிட முடியாது.
அளவின் அடிப்பனடயில் தவறுபாடு இருந்தாலும் பயன்பாட்டு ஒப்புனம
(சுவர்கள், வடிகால்கள், தனரத்தளங்கள்) கவைிக்கத்தக்கது.
சிந்துகவளிப் பண்பாட்டின் மிக அடிப்பனடயாை அனடயாளம் கசங்கற்களும்
அச்கசங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்களும் கட்டிடங்களும் தான்.
சிந்துகவளிக்கு என்று ஒரு நிற அனடயாளம் காட்டதவண்டும் என்றால் அது
கசவ்வண்ணம் தான். ஹரப்பா, கமாகஞ்சதாதரா சினதவிடங்களில் சிதறிக்
கிடக்கும் கசங்கற்களும் கசம்பானை ஓடுகளும் தான் இதற்குச் சாட்சியம்.
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சிந்துகவளிப்பண்பாடு இருந்த இடம் கதரியாமல் புனதந்ததற்குப் பின்ைால்
வடகமாழி இலக்கியத்தில் கசங்கல் அப்படி ஒன்றும் கபரிதாகப்
தபாற்றப்படவில்னல. ஆைால் கசங்கல் பற்றிய சங்க இலக்கியக்
குறிப்புகளும் கசங்கல் என்ற கசால்லின் பின்புலைாக விளங்கும்
கபாருளனமவு சார்ந்த கருத்தாக்கமும் முற்றிலும் மாறாைது.
கசங்கல் என்ற தமிழ்ச்கசால் ஒதர தநரத்தில் இரண்டு கருத்னதத்
கதரிவிக்கும். கசங்கல்லின் ஒதர அளவாை கசம்னம, ஒழுங்கு என்பது
கசங்கல்லின் தரக்கட்டுப்பாடும் தகுதியுமாகும். அதைால் தான் கசங்கல்னல
ஒதர அளவாக அறுப்பதற்காை அச்சு "கசங்கல் கட்டனள" என்றும் கட்டனளக்
கல் என்றும் அனழக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது கசங்கல்லின் கசந்நிறம். அது
கசம்னமயாகவும் இருக்கிறது; சிவப்பாகவும் இருக்கிறது. கசங்கல்லின்
உறுதினய உறுதி கசய்வது அது சுட்டகசங்கல் என்பது தான். அதைால் தான்
சுடாத கசங்கல்னல ‘பச்னசக் கல்’ – (பச்னசக் குழந்னத, பச்னசக் காய்கறி
என்று கசால்வது தபால) - என்று கசால்கிறார்கள். கசம்னமக்கும்
(ஒழுங்கிற்கும்) சிவப்பிற்குமாை (கசந்நிறம்) தவர்நினலயாை மானுட
உளவியலுக்கு கசம்னம, கசம்பு, கசப்பு, கசப்புத்துனற, கசந்தண்னம,
கசங்தகால், கசங்களம், தச, தசய், தசதயான் தபான்ற கசாற்களின் ஆக்க
முனறனயத் துருவிைால் கதளிவு கினடக்கும்.
சங்க இலக்கியத்தில் கசங்கல் பற்றிய துல்லியமாை கசால்லாடல்கள்
ஏராளம். ”சுடுமண் ஓங்கிய கநடுநகர் வனரப்பின்” (கபரும்பாணாற்றுப்பனட 405)
என்ற சங்க இலக்கிய ஒற்னறவரிச் கசால்லாடல் சுட்ட கசங்கற்களால் ஆை
சுற்றுச்சுவர் ககாண்ட ஒரு நகரம் பற்றிப் தபசுகிறது. சுட்ட கசங்கற்களால்
ஆை குடியிருப்பிற்கு கீ ழடி சான்றளித்திருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி
அத்தனகய சுவர்கனளச் சித்தரிக்கும் தபாகதல்லாம் சங்க இலக்கியம் கசம்பு
என்ற உதலாகத்தால் கசய்யப்பட்டது தபான்ற சுவர் என்தற திரும்பத்
திரும்பக் கூறுகிறது.
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கசம்பு வினலயுயர்ந்த அரிய உதலாகம். முழுவதும் கசம்னபப் பயன்படுத்தி
சுவர் எழுப்ப முடியாது. ஆைால் கசம்பால் கட்டியது தபான்ற சுவர் என்பது
சுட்ட கசங்கற்களின் கசம்பு தபான்ற வைப்பு, உறுதித்தன்னம, தமலும் கசம்பு
தபான்ற ‘கசந்நிறம்’ ஆகியவற்னற மைதில் னவத்து உயர்வு நவிற்சியாகக்
கூறப்பட்டுள்ள ஆைால் இது உண்னமயில் சுட்ட கசங்கற்கள் பற்றிய
சித்தரிப்தப ஆகும். "உவனம என்பது உயர்ந்ததன் தமற்தற" என்பது
கதால்காப்பியம். எைதவ இது கபாருத்தமாகதவ உள்ளது.
சங்க இலக்கியம் கசால்வனதப் தபான்ற சுவர்கள் எதிர்கால
அகழ்வாய்வுகளில் தமலும் கினடக்கலாம். இப்தபாது தாதை கீ ழடி தபான்ற
இடங்கனளத் ததாண்ட ஆரம்பித்திருக்கிதறாம்.
எைது மதிப்பீட்டில் நான் பல ஆண்டுகளாகத் கதாடர்ந்து ஒரு கருத்னத
முன்னவத்து வருகிதறன். “சிந்துகவளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம்
கதாட்ட இடமும் ஒன்தற” என்பது தான். அவ்வனகயில் சங்க
இலக்கியங்களில் இடம்கபறும் சுட்ட கசங்கல் சுவர்களின் பிரமாண்டம்
குறித்த கசால்லாடல் கி.மு ஆறாம் நூற்றாண்னட ஒட்டிய காலகட்டத்தின்
கசங்கல் கட்டிடங்களின் தநர்முக வர்ணனை மட்டுமல்ல; தமிழ்த்
கதான்மங்களுக்குள் அதற்கு முந்னதய கநடுங்காலமாக நினலகபற்று இருந்த
‘கசங்கல் பண்பு” (Brick Culture) குறித்த மீ ள் நினைவுக்குமாை சாட்சியமுமாகும்.
புறநானூற்றில் இருங்தகாதவள் என்ற தவளிர் தனலவைின் முன்தைார்கள்
அவனுக்கு 49 தனலமுனறக்கு முன்தப துவனர என்ற நகனர ஆண்டவர்கள்
என்ற மீ ள் நினைவு இங்குக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்பாடலிலும் துவனர
நகரின் சுவர் கசம்பால் கசய்யப்பட்டது என்று கசால்லப்படுகிறது. கசம்பு
தபான்ற கசங்கல் தான் அது என்பது கதளிவு.
ஆைால் இத்தனகய இலக்கிய சாட்சியம், ஆவணங்கள் வடநாட்டு ராஜகிருகம்
தபான்ற நகரங்களுக்கு இல்னல. சிந்துகவளிப் பண்பாட்டின் பிரமாண்டமாை

~ 24 ~

கசங்கற் கட்டுமாைங்கள் தவத இலக்கியங்கள் உள்ளிட்ட வடகமாழி
இலக்கியங்களுக்குத் கதரியாத ரகசியம்.
"ரிக் தவத காலத்தில் கசங்கல் என்ற கட்டுமாைப் கபாருள்
பயன்படுத்தப்பட்டதற்காை அகழ்வாய்வுத்தடயதமா கமாழியியல் தடயதமா
இல்னல" என்று எச். எஸ் கன்வர்ஸ் என்ற அறிஞர் குறிப்பிடுகிறார். யஜூர்
தவதத்தில் இடம் கபறும் ”அக்ைி சயைா” சடங்கில் தான் அதுவும் வழிபாடு
சார்ந்த பயன்பாட்டுப் கபாருளாகச் கசங்கல்லின் பயன்பாடு முதன்முனறயாகப்
பதிவுகபறுகிறது என்றும் "சதபாத பிராமணத்தில்" தான் அது முழுனமயாக
வளர்ச்சி கபற்றது என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். பிரிட்ஸ் ஸ்டால் என்ற
அறிஞரும் கிட்டத்தட்ட இக்கருத்துடன் உடன்படுகிறார்.
"இஷ்ட்டிகா" என்ற வடகசால்லின் மூலதம "சுட்ட கல்" என்ற தமிழ்ச்கசால்
தான் என்ற கன்கவர்சின் கருத்து ஒப்புக்ககாள்ளத்தக்கதா இல்னலயா
என்பனத விடவும் முக்கியமாைது சுட்ட கசங்கல் கதாழில் நுட்பத்தின்
உச்சத்னதக் ககாண்டாடிய கசங்கல் பண்பாட்டின் எச்சத்னதச் சிந்துகவளிப்
பண்பாட்டிற்குப் பின்ைர் சங்க இலக்கியங்களில் தான் காணமுடிகிறது என்பது
தான்.
குறிப்பாக சுட்ட கசங்கல்லும், அதன் உறுதியும் வைப்பும், கசம்பு தபான்ற
அதன் நிறப்கபாலிவும் கநடும் கபரும் சுற்றுச் சுவர்களுக்காை அதன்
பயன்பாடும் தபாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்குச் சான்றாக நிற்பது சங்க
இலக்கியம் தான். தவகறான்றுமில்னல.
"சிந்துகவளி காலம் தவறு சங்க இலக்கியம் முனறப்படி ஆவணப்படுத்தப்பட்ட
கதாகுக்கப்பட்ட காலம் தவறு" என்பனத காலண்டர் பார்த்தத
கசால்லிவிடலாம். அதற்குக் கரிம ஆய்வு கூடத் ததனவயில்னல.
இன்னறய தததியில் இப்தபாது வனர கினடத்துள்ள தரவுகளின்
அடிப்பனடயில் தான் நாம் வாதிட தவண்டும். அந்த வனகயில்
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கீ ழடிப்பண்பாடு சிந்துகவளி கட்டுமாைங்களின் கருத்தியதலாடு கதாடர்ச்சி
காட்டுகின்றை என்பது தான் முக்கியம். இனதச் சங்க இலக்கியம் என்ற
வழித்துனணதயாடு வாசிக்கும் தபாது தமலும் கதளிவு கினடக்கும். ஆைால்
அதற்குத் திறந்த மைமும் தரவு சார்ந்த ததடலும் ததனவப்படுகிறது.
எதிர்கால அகழ்வாய்வுகள் தமிழ்த்கதான்மங்கனள,நகர வாழ்வியலுக்காை
காலகட்டங்கனள எங்கு ககாண்டுதபாய் நிறுத்தும் என்று இப்தபாது
கசால்லமுடியாது.
ஆைால், சிந்துகவளிச் கசங்கல் சுவர்களுக்கும் கீ ழடிச் கசங்கல் சுவர்களுக்கும்
அளவால், கால நிர்ணயத்தால் இனடகவளி இருக்கிறது என்றாலும் இந்த இரு
சுவர்களுக்கும் இனடயிலாை தூரத்னத நிரப்பும், விளக்கும் மரபின்
கதாடர்ச்சிக்கு சங்க இலக்கியம் மட்டும் தான் சான்றாக இருக்கிறது என்பனத
நாம் புரிந்துககாள்ள தவண்டும். ”கசம்பு புனைந்து இயற்றிய தசகணடும்
புரினச” யாகவும் சுடுமண் ஓங்கிய கநடுநகர் வனரப்பாகவும் நிமிர்ந்து
நிற்கிறது தமிழ் தபாலதவ. இதற்கு ஒரு தசாற்றுப் பதமாய் கவளிவந்துள்ளை
கீ ழடிச் கசங்கல் சுவர்கள்.

சிந்துபவளி விட்ட இடமும்
சங்க இைக்கியம் பதாட்ட இடமும் ஒன்தை!

கதாடர்பு:
ஆர். பாலகிருஷ்ணன், இ. ஆ. ப.
-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011737148867&fref=nf
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3. கீ ழடி ஆதாரங்கள் - சிை குைிப்புகள்
— முனைவர்.அ.ராமசாமி

கீ ழடிச்

சான்றுகனளச் சங்ககாலச் சான்றுகள் எைச்

கசால்வனதத் கதால்லியல் ஆய்வாளர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள். அனவ ஒரு
பனழய நாகரிகத்தின் ஆதாரங்கள். முச்சங்கம், சங்கம், இனறயைார் அமர்ந்து
தமிழாய்ந்தது தபான்றை புராணிகம் தமிழ்நாட்டிற்குள் பரவிய காலகட்டத்துக்
கருத்துகள். அதனை ஏற்று நிறுவும் முயற்சிகள், கினடத்த அறிவியல்
ஆதாரங்கனளயும் புராணிகத்தன்னம ககாண்டனவகளாக மாற்றிவிடும்.
கீ ழடிச் சான்றுகலளச் சங்கம் என்ை பசால்தைாடு
இலணக்காமல் தபசுவதத சரியாைது.
கமாழி, இலக்கிய ஆய்வியல் காத்திரமாை பங்களிப்புச் கசய்த
பலரும் சங்ககாலம் என்பனத ஏற்றுப் தபசுவதில்னல. சான்தறார்
இலக்கியங்கள், வரநினலக்காலம்,
ீ
வரநினலக்கவினதகள்,
ீ
கசவ்வியல்
கவினதகள், கசவ்வியல் இலக்கியக்காலம் தபான்றவற்னறதய அவர்கள்
பயன்படுத்துகிறார்கள்.
இப்தபாது அறிவியல் ஆய்வகத்தின் வழி கீ ழடி

என்னும்

இடத்தில் கினடத்துள்ள தரவுகள், 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப திட்டமிட்ட
கட்டட அனமப்பும், நகர அனமப்பும், வாழ்க்னகக்காை வசதிகளும் ககாண்ட
நகரம் ஒன்று இருந்தது என்பதற்காை ஆதாரங்களாக ஆகியிருக்கின்றை.
அங்கு வாழ்ந்தவர்கள் மண்பாண்டங்களில் எழுதிைார்கள்; விலங்குகள்,
பறனவகள் தபான்றவற்னற வரிவடிவங்களாகத் தீட்டிைார்கள் என்பததாடு
உதலாகங்களால் கசய்த கருவிகள் பயன்பாட்டிலிருந்தை. தங்கத்தில்
நுட்பமாை தவனலப்பாடுகள் ககாண்ட நனககள் கசய்தார்கள். அனவ
விற்பனைப்பண்டங்களாக இருந்தை. தங்களுக்குள் கதாடர்புகனளச் கசய்ய
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எழுத்துப் பயன்பாட்னடக் ககாண்டிருந்தார்கள் என்று விவரிப்பதற்காை
பருண்னமயாை ஆதாரங்கள் இனவ. அதைால் னவனகக் கனர நாகரிகம் 2600
ஆண்டுகள் ககாண்டது என்பதல்ல. அதற்கும் சில ஆயிரங்களுக்கு முன்தப
ததான்றி வளர்ந்த நாகரிகம்.
கீ ழடிச் சான்றுகள் வழி உறுதியாகியுள்ள தகவல்கனளத் தமிழின்
கதால்லிலக்கியங்களாை பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்கதானகயும் ஏற்ககைதவ
தந்துள்ளை. கீ ழடி தரும் கசய்திகனளத் தமிழின் கதால் இலக்கியங்களில்
ஒன்றாை கநடுநல்வானட விரிவாகச் கசால்கிறது.

அது மதுனர மாநகனரப்

பாடல்கவளியாகக் ககாண்டது. பரிபாடலில் னவனய நதியின் கபருக்கமும்
பரவலும் நகரின் விரிவும் தரப்பட்டுள்ளை.
இன்கைாரு கடல் நகரமாை காவிரிப்பூம்பட்டிைத்து
வாழ்க்னகனயப் பட்டிைப்பானல விவரித்திருக்கிறது. துனறமுகம் சார்ந்த
கதாழிற்சானலகனள விவரிக்கவும் கசய்கிறது. முல்னலப் பாட்டில்
காத்திருக்கும் தனலவியின் வடும்
ீ
கூட வசதியாை வடுதான்.
ீ
இனவகயல்லாம் நகரநாகரிக வாழ்க்னகயின் பதிவுகனளத் தருகின்றை.
இவற்றிற்கினணயாகக் கிராமப் புறங்கனளயும் மனலப் பானதப்
பயணங்கனளயும் சிறுபாணாற்றுப்பனட, கபரும்பாணாற்றுப்பனட,
மனலபடுகடாம் தபான்ற ஆற்றுப்பனடகள் விவரித்திருக்கின்றை.
குறிஞ்சிப்பாட்டு வை அறினவயும் மனலவளத்னதயும்
ககாண்டிருந்தனத -பயன்படுத்திக்ககாண்டனதத் தருகின்றது. இனவகயல்லாம்
பத்துப்பாட்டு என்னும் கநடும்பாடல்கள் வழி அறியப்படும் நாகரிக வாழ்க்னக.
கநடும்பாடல்களுக்கு முன்ைால் எட்டுத் கதானகயிலிருக்கும் குறும்பாடல்கள்
எழுதப்பட்டிருக்கின்றை. அனவ எழுதப்கபற்ற காலம் சில ஆயிரங்களுக்கு
முன்பு. அவற்றிற்கும் முன்ைால் வாய்கமாழித்தன்னம ககாண்ட
ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல்கள் கினடத்திருக்கின்றை. அவற்றின்
கமாழியனமப்புக்கும் அகநானூறு, நற்றினண, குறுந்கதானக, புறநானூறு,
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பதிற்றுப்பத்து, கலித்கதானக, பரிபாடல் தபான்றவற்றின் கமாழிநனடக்கும்
தவறுபாடுகள் இருக்கின்றை. வாய்கமாழிப்பாடல்களில் இறுக்கம் ஏற்படச் சில
நூற்றாண்டுகள் அல்லது சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் என்பது
கமாழியியலும் இலக்கியவரலாறும் கசால்லும் கசய்திகள்.
இலக்கியங்கள் தரும் தகவல்கனளப் தபாலப் பன்மடங்கு
கசய்திகனளயும் தமிழர்களின் இயற்னக அறிவியல் பார்னவனயயும்
கமாழிபற்றிய தகாட்பாட்னடயும், நூலாக்கம், சமூக அனமப்பு குறித்த
கருத்துகனளயும் கதால்காப்பியப் பனுவல் குறிப்பிடுகின்றது. உயிரித்
ததாற்றவியலும் மானுடவியல் கூறும் அறிவுத்ததாற்றம், குடும்பம், அரசு,
தகாட்னட, காப்பரண் தபான்றவற்னற உருவாக்குதல் பற்றிகயல்லாம் அது
விரிவாகப் தபசியுள்ளது. ஐதராப்பியச் சிந்தனை மரபுக்கு ஆதாரமாக இருக்கும்
அரிஸ்டாட்டிலின் பனுவனலகயாத்த பனுவலாக இருக்கிறது கதால்காப்பியப்
பனுவல். ஆைால் சிக்கல் என்ைகவன்றால் எட்டுத்கதானக, பத்துப்பாட்டு,
கதால்காப்பியம் உள்ளிட்ட தமிழ்த் கதால்நூல்களின் காலத்னதயும்
அறிவியல் பூர்வமாக உறுதிகசய்ய முடியவில்னல என்பதுதான்.
இப்தபாது கீ ழடியில் கினடத்துள்ள கதால்லியல் ஆய்வுகள் வழி
உறுதிகசய்யப்பட்டுள்ள உண்னமகள்;
இலக்கியங்கள் தபசும் உண்னமகனள உறுதி கசய்கின்றை
என்பதில்தான் நாம் மகிழும் காரணங்கள் இருக்கின்றை. அந்த மகிழ்ச்சினயச்
சங்கப்புனைவுகதளாடு இனணத்துக் ககடுத்துக் ககாள்வது சரியாக இருக்காது.
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4. தமிழ் எழுத்தின் பழலம
— முனைவர்.சு.ராஜதவலு

முன்குறிப்பு:
கசப்கடம்பர் மாதத்தின் (2019 ஆண்டு) முதல் வாரம் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டனள பன்ைாட்டு அனமப்பின் - மரபு பாதுகாவலர்கள் வாட்சப்
குழுமத்தில் கதால்லியல் அறிஞர் தபராசிரியர் முனைவர் சு. ராஜதவலு
அவர்கள் தமிழியின்

பழனம குறித்து குழும உறுப்பிைர்களின்

தகள்விகளுக்குக் ககாடுத்த விளக்கக் கருத்துகளின் கதாகுப்பு.
சுபாஷிணி:
நமது அண்னமய காகணாளிப்பதிவு

கவளியீடுகளில் டாக்டர்

ராஜதவலுவின் தபட்டி, டாக்டர் ராஜைின் தபட்டி ஆகியை தமிழ் நிலம்
சமணம் வருவதற்கு முன்தப இலக்கிய வளம் நினறந்து இருந்தது என்பனத
விளக்குகின்றை.
I.
மண்ணின் குரல்: ஜூனல 2019 - அகழ்வாய்வுகளின் வழி தமிழ்
எழுத்துக்களின் கதான்னமனய அறிதவாம் - பகுதி 1: https://youtu.be/H_RIo4z7-ug
தமிழி எழுத்துக்கள் வட இந்தியாவில் ததான்றிய அதசாகன்
பிராமியிலிருந்து பின் மருவி கி.மு.2ம் நூற்றாண்டு வாக்கில் சமண
முைிவர்களால் தமிழகத்திற்குக் ககாண்டுவரப்பட்டனவ என்ற கூற்று தமிழ்
கல்கவட்டுக்கள் மற்றும் எழுத்துரு ஆய்வுலகில் நிலவி வந்தது. அது இன்றும்
கதாடர்கின்றது.
குறிப்பிடத்தக்க சில ஆய்வுகள் தமிழக நிலப்பரப்பில் அதாவது
ககாடுமணல், அரிக்கதமடு, கபாருந்தல், ஆதிச்சநல்லூர், அழகன்குளம், மற்றும்
மிக அண்னமயில் கீ ழடி எைப் பல பகுதிகளில் நிகழ்த்தப்பட்டு,
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தமிழி

எழுத்துக்கள் கபாறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகள் கண்கடடுக்கப்பட்டு அனவ
அறிவியல் கரிம ஆய்வின் படி காலத்தால் கி.மு. 7, கி.மு. 6 எை
காலக்கணக்கிடப்பட்டாலும் கூட, இச்கசய்தி பரவலாகச் கசன்றனடயாது
இருப்பது தவதனைதய.

கடந்த 30 ஆண்டுகளாகக் கடல்சார் மற்றும்

கதால்லியல் ஆய்வுகனளத் தமிழகத்தில் நடத்தி வரும் டாக்டர்.ராஜதவலு
அவர்கள் இப்தபட்டியில் அகழ்வாய்வு சான்றுகனளக் குறிப்பிடுகின்றார்.
தமிழி எழுத்துரு அதசாகன் பிராமியிலிருந்து கினளத்து வளர்ந்த எழுத்துரு
அல்ல, மாறாக அது தமிழ் நிலத்திதலதய தமிழர்களால் உருவாக்கப்பட்ட
எழுத்துரு எைத் தமது அகழ்வாராய்ச்சி ஆய்வுத்தகவல்களுடன்
விவரிக்கின்றார்.
கூடுதலாக இப்பதிவில், களப்பிரர்களுக்குப் பின் தமிழக
நிலப்பரப்பில் ஆட்சி கசய்த பல்லவர்கள் வடக்கிலிருந்து வந்தனமயாலும்,
வடகமாழினய ஆட்சி கமாழியாகத் தமிழக நிலப்பரப்பில் ஏற்படுத்திய தபாது
அம்கமாழிக்காை எழுத்துருவாகப் பல்லவ கிரந்தம் என்ற எழுத்துருனவ
உருவாக்கிய கசய்தினயயும் பகிர்கின்றார்.
II.
மண்ணின் குரல்: ஜூனல 2019 - அகழ்வாய்வுகளின் வழி தமிழ்
எழுத்துக்களின் கதான்னமனய அறிதவாம் - பகுதி 2: https://youtu.be/gznNu5jIZQE
தமிழ் கமாழியின் பண்னடய எழுத்தாை தமிழி (தமிழ் பிராமி)
கல்கவட்டுக்களிலும் மக்களின் புழக்கத்திலும் பயன்பாட்டிலும்
இருந்திருக்கின்றை

என்பது நமக்கு கதால்லியல் அகழாய்வுகளில்

கினடக்கின்ற சான்றுகளாக அனமகின்றை. கி.மு.700 வாக்கிதலதய
கபாதுமக்களும் தங்களது பானை ஓடுகளில் கபாறித்து னவக்கக்கூடிய
வனகயில் இந்த எழுத்து மக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கின்ற சூழலில்
இந்த எழுத்துரு அதற்கும் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ைதர உருவாகி
கசம்னம கபற்று வளர்ந்திருக்க தவண்டும் எைக் கருதலாம்.
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இறந்த வரனுக்காக
ீ
மக்களால்

எழுப்பப்படுபனவ நடுகற்கள்.

நடுகற்களிலும் தமிழி எழுத்துக்கள் இடம்கபற்றுள்ளனமனய மிக அண்னமய
கண்டுபிடிப்னபக் குறிப்பிட்டு இந்தப் பதிவு தபசுகிறது. இதுகாறும்
கினடத்துள்ள தமிழி கல்கவட்டுக்கள் சமயம் தசராதனவயாக இருப்பதும்
இவ்வனக கல்கவட்டுக்கள் கபாதுவாக யாதரா ஒருவர் யாருக்தகா வழங்கிய
நன்ககானட, தசனவ என்பனதச் சுட்டுவதாகதவ அனமகின்றது என்றும்,

கி.பி.

4ம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறதக, பல்லவ ஆட்சிக் காலம் கதாடக்கதம சமய
சார்புடைாை கல்கவட்டுக்கள் கபருகிை

என்றும் இப்பதிவில்

டாக்டர்.ராஜதவலு குறிப்பிடுகின்றார்.
கபரும்பாதலார் ஆய்வு நூல்கள் எத்தனைதயா வந்திருந்தாலும்
அவற்னற வாங்கி வாசிப்பதில்னல. தகள்விப்படும் கசய்திகனளதய நம்பி
அதனைதய உண்னம எைத் திரும்பத் திரும்பச் கசால்லிக் ககாண்டிருப்பர்.
ஆைால் நாம் கதாடர்ச்சியாக ஆய்வுத் தகவல்கனள வழங்குதவாம்.

சு.ராஜதவலு:
சிக்காதகாவில் தபசிய எைது கட்டுனரயின் சுருக்கத்னத மீ ண்டும்
கவளியிட்டனமக்கு நன்றி சுபா.
தமிழருக்குச் கசாந்த அறிவு இல்னல ...

அடுத்தவர் வந்துதான்

நமக்கு எழுத்தறினவ, கல்வி அறினவ, கனலகனள இலக்கியங்கனள
உருவாக்கிைர் எை நம்பிக் ககாண்டிருப்பவர்கள் நாம் எத்தனை அறிவியல்
சான்றுகள் மூலம் கருத்துக்கனளச் கசான்ைாலும் ஏற்க மாட்டார்கள். தமிழன்
கி.மு. 700 அளவில் எழுத்துக்கனளத் தரப் படுத்தி அனத கி.மு. 400 அளவில்
இலங்னகக்கும், வட இந்தியர்களுக்கும் ககானடயாக அளித்தான். அறிவியல்
காலக்கணிப்பு இது.
பிற இந்திய கமாழிகனளயும் வடகமாழி கல்கவட்டுகனளயும்
நன்கறிந்த இந்தியத் கதால்லியல் துனறயின்
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கல்கவட்டு அறிஞர்கள்

தக.வி.இரதமஷ் சம்பத்,

பி.ஆர் சீைிவாசன்

(இவர்கள் அனைவருதம தனல

சிறந்த இந்தியக் கல்கவட்டு அறிஞர்கள்) தபான்தறார் சமஸ்கிருத
பண்டிதர்கள். இவர்கள் தமிதழ காலத்தால் முற்பட்ட எழுத்துக்கள் ககாண்டது
எைச் கசான்ைவர்கள்.

நான் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப அதற்காை

சான்றுகனளப் பட்டியல் இட்டுள்தளன். இன்னும் நாம் நாகசாமி னயயும்,
ஐராவதத்னதயும் தூக்கிப் பிடித்துக் ககாண்டிருக்கிதறாம்.
நான்

சாதாரணமாை தகள்விகனள னவக்கின்தறன்...

தமிழ் இலக்கியங்கனளயும் இலக்கணங்கனளயும் எழுத்துக்கனளயும் சமணர்
உருவாக்கிைர் என்றால் அவர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் ஏன் அகத்திலும்
புறத்திலும் இல்னல? மாறாக அவர்களின் சமயத்திற்கு முற்றிலும் எதிராை
காதலும் வரமும்
ீ
மட்டுதம கருப்கபாருளாகச் சங்க இலக்கியங்களில் தபசப்
படுகிறதத. இதற்கு விளக்கம் அளிக்க இயலுமா? கி.மு. 700

இல் சமணதம

வட இந்தியாவில் இல்னல. சமணர் கி.பி. 300 அளவில்தான் தமிழகத்தில்
கதாண்னட மண்டலத்திற்கு வருகின்றைர். தமிழி எழுத்துக்கள் அறிவுசார்ந்த
தமிழ் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள்.

அதனைச் சமணர்கள்,

கபௌத்தர்கள் வணிகர்கள் வழியாக அறிந்து அவர்களுனடய கமாழிக்கு ஏற்ப
வர்கங்கனள உருவாக்கிைர். தமிழின் அடிப்பனட உயிர் எழுத்துக்கள் மற்றும்
கமய்கயழுத்துக்கனள அப்படிதய னவத்துக் ககாள்கின்றைர்.
கி.மு. 700- 600 இல் அடிப்பனடயாை
அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஓ
இல்லாமல்.

ஆகிய எட்டும்.

உயிர் எழுத்துக்கள் தமிழில்

கமய் எழுத்துக்கள் 18 ம் புள்ளி

கி.மு. 400 இல் இலங்னகயில் இவ்கவழுத்துகள் வர்கங்கனள

ககாண்டு மாற்றம் கபறுகின்றை. இதத கால கட்டத்தில் ஆந்திராவில்
பட்டிகபாருலு (Bhattiprolu) இல் இருந்த கபௌத்த துறவிகளும் இந்த
மாற்றங்கனளச் கசய்கின்றைர். வட இந்தியாவில் 5 கல்கவட்டுகள் இதத கால
கட்டங்களில் கவளியிடப் பட்டை. இவற்னறப் பற்றி அரிய Early South Indian
Palaeography

by T. V. Mahalingam; Indian Palaeography by R. B. Pandey; Indian Epigraphy

by D. C. Sircar; Indian paleography by G. Buhler

தபான்தறார் நூல்கள் பார்க்கவும்.
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1. மகன்தான் கல்கவட்டு
2. பிப்ரவா தபனழ கல்கவட்டு
3. ககாசுண்டி கல்கவட்டு
4. ஈரன் காசு கபாறிப்பு
ஆகியவற்றின் காலம்

கி.மு. 400.

இந்த கல்கவட்டுகளில்

கூட்கடழுத்து

முனற இல்னல. இன்னறய இந்திய எழுத்துக்கள் இந்த கூட்கடழுத்து
முனறயில் உள்ளனவ.

இதனை உருவாக்கியவர் கி.மு. 300 சார்ந்த அதசாகர்.

அல்லாது கமய், உயிர்கமய் இரண்டுதம ஒதர குறியீடு உனடயனவ என்பது
நம் அனைவருக்கும் கதரியும்.

எ.கா. அக்கம் என்ற கசால்.

இதனைத்

கதாடக்க நினலயில் தமிழர்கள் கமய் எழுத்துக்கள் புள்ளி கபறாமல்
எழுதிைர். தமற்குறித்த
அனைத்தும்

வட இந்திய,

பட்டிகபாருலு கல்கவட்டுகள்

இவ்வாதற எழுதப் பட்டை. அதாவது 'அககம' என்ற

குறியீடுகனளப் படிப்பவர்கள் அதன் கபாருள் உணர்ந்து 'அக்கம்' எைப் படிக்க
தவண்டும். இனத உணர்ந்த அதசாகன் கூட்கடழுத்து முனறனயத் தைது
கல்கவட்டுகளில் புகுத்துகின்றான்.

அதாவது

க க னவ தமலும் கீ ழும்,

அல்லது பக்கங்களில் தசர்த்து எழுதும் முனற.
இதனை கி.மு. 300

இல் அறிந்த தமிழர்கள் கூட்கடழுத்து

முனறனய முதலில் முயற்சி கசய்கின்றைர். இம்முயற்சி ககாடுமணலில்
நனடகபறுகின்றது. ககாடுமணல் வணிக நகரம். இங்கு மட்டும் 40 பானை
ஓடுகளில் எழுதி முயன்றுள்ளைர். இங்கு தான் வட இந்திய வணிகர்கள்
தமிழர் எழுத்துக்கனள கற்று வட இந்தியாவிற்குத் கதரிவிக்கின்றைர்.
ஆைால் தமிழர்களுக்கு இந்த கூட்கடழுத்து முனற ஒத்து வரவில்னல.
இதைால் கதால்காப்பியர் புள்ளி முனறனயப் புகுத்தி தமினழச்
சீர் கசய்தார். 'கமய்யின் இயற்னக புள்ளி கயாடு நினலயல் எகரமும்
ஒகரமும் அவ்விதம் அற்தற', கதால்காப்பியம் கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு.
ஏ மற்றும்

ஒ/ஓ ஆகியவற்றுக்கும்

னவத்தால் மாத்தினர குனறயும்.

ஒதர குறியீடு.

எ/

எ பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி

அவ்வாதறதான் ஒ / ஓ வும்.

ககட்டான்/

ககட்டான் - கக பக்கத்தில் புள்ளி னவத்தால் அது ககட்டான். புள்ளி இல்னல
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என்றால்

தகட்டான். புரிந்திருக்கும். இந்த தக இரட்னடச் சுழி வரமாமுைிவர்
ீ

காலத்தில் தமிழில் புகுத்தப் பட்டது. ஓனலகளில் எழுதப் படும்
இலக்கியங்கள் 50 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற
அவ்வவ்

படி எடுக்கும் கபாழுது

காலங்களில் இனடச்கசருகல்கள் ஏற்படும்.

என்பனவயும்.

'ஐ'

'ஔ' வரமாமுைிவர்
ீ

கி.பி 4 ஆம் நூற்றாண்டு
காலத்தில் வருகிறது.

அவ்வாதற 'அய்',

'அவ்

சமணரால் புகுத்தப் பட்டது.

ஆயுத எழுத்தும் அவ்வாறுதான்.

படுக்னக தகாடுகனளயும் கசங்குத்து தகாடுகனளயும் னவத்துத்
தான் தமிழி தகாடுகள் உருவாக்கப் படுகின்றை. கமய்கயழுத்துகனளச் சுட்ட
முதலில் புள்ளிகள் பயன் படுத்தப் படவில்னல. பாமர தமிழன், ஆடுமாடு
தமய்த்த தவளாண்னம கசய்த தமிழன்,

கீ றல் குறியீடுகளிலிருந்து கதரிவு

கசய்த எழுத்துகனள உருவாக்குகின்றான்.

தமிழன் அனைத்னதயும்

தசாதனை கசய்து பார்க்கிறான். நான் விரிவாக இனதச் கசால்லவில்னல.
மூன்று நான்கு படிநினலகள் இவற்றின் வளர்ச்சி நினலயில்

உள்ளை.

முதலில் உயிர் ஏறிய கமய் எ.கா:

குறில்/ கநடில்

க+அ- க

- கடலன்.

தவறுபாடுகள் இல்லானம 'க' கநடில் குறியீடு 'க' குறில் குறியீடு ஆகவும்
படிக்கப் பட்டது. நம்மிடம் இருந்து எழுத்துகள் வட இந்தியா கசன்றனமயால்
'ஏ' குறியீடு 'ஓ' குறியீடுகனள மாற்றாமல் னவத்தைர் அவர்கள். நம்ம ஆள்
அறிவியல் பூர்வமாகச் சிந்தித்தான் இன்னும் கசால்லப் தபாைால் 'ஆ'
குறியீடு முதல் நினலயில் இல்னல.
முதலில் கமய் உயிர்கமய் குறில் கநடில் தவறுபாடுகள்
காட்டப்படவில்னல. ஈகார குறியீடு இகரமாக னவக்கப்பட்டது. கி.மு. 3 ஆம்
நூற்றாண்டளவில் சூத்திரதாரி கதால்காப்பியர் இவற்னறச் சீர் கசய்கின்றார்.
குறில்களின் ஒலினயயும் கமய்னயயும் சுட்ட புள்ளினய அறிமுகம்
கசய்கிறார். மாத்தினர குனறக்கப்படுகிறது. எ/ஒ அவ்வாதற. மூன்று புள்ளிகள்
இகரமாகிறது. இகரமாக இதுவனர இருந்த குறியீடு ஈகாரமாகிறது. இனவ
எல்லாம் இன்னறய கணிைி வளர்ச்சினயப் தபான்றது. இவற்னற எல்லாம்
உங்களுக்குத் தைியாக வகுப்பனறயில் தான் புரிய னவக்க முடியும். கவறும்
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தமிழினய மட்டுதம கற்றலாகாது.

இக்கால கட்ட இலங்னக பிராமி, வட

இந்தியப் பிராமி ஆகியவற்னற ஒப்பு தநாக்க தவண்டும்.
நம்மவர் கசய்யும் தவறு ஒப்பு தநாக்காதது.

வட இந்தியப்

பிராமினய அறியாது தமிழியின் கதான்னமனய வனரயனற கசய்தால், பிறகு
தபரறிஞர் கசால்லி விட்டார் எை அனரத்த மானவதய அனரக்க தவண்டியது
தான். 99 விழுக்காடு கல்கவட்டு ஆய்வாளர்கதள இந்த தவறுகனளச் கசய்து
வருகின்றைர். அறிவியல் காலக்கணிப்பு கணிப்பு ககாடுப்பதில் கபாருந்தல்
சான்று வந்த பிறகும் கூட, "ஐராவதம் கசால்லி விட்டார், நாகசாமி
கசால்லிவிட்டார், இவர் என்ை கசால்வது?",
இந்தியக் கல்கவட்டுகளில் ஊறித்தினளத்த
இரதமஷ் சம்பத்

தபான்தறார்கனளயும்,

என்பர். இவர்கனள விட
பி. ஆர். சீைிவாசன்,

தக.வி.

என்னையும் தசர்த்துத்தான்

ஏற்கமாட்டார்கள்.
ஐராவதம் ஒருதவனள இன்று

இருந்திருந்தால் ஏற்று இருப்பார்.

என்னுனடய கருத்னதயும் வாசிப்னபயும் தநசித்தவர்

அவர். அரிக்கதமடு

வாசிப்பில் தவறாக ஒரு பானையில் 'வளவன்' எைப் படித்து அவர்
ஆசிரியராக இருந்த திைமணியில் தசாழர் பட்டப்கபயர் கபாறித்த மட்கலன்
என்ற தனலப்பில் கவளியிட்டார். அந்த வாசிப்பு தவறு என்தறன். இருவருதம
புதுச்தசரி கசன்தறாம். நான் அதனை 'குளவாய்' எைப் படித்திருந்ததன்.
இறுதியில் தான் படித்தது தவறு எைத் திருத்தி 'விமலா பக்லி' நூலில்
அதனை எழுதிைார். தரவுகள் கினடக்கக் கினடக்க கவளிச்சம் வரும்.
அவரின் பத்ரபாகு

சமண தகாட்பாட்டு அடிப்பனடயில் சமணர்கதள

தமிழர்களுக்கு கி.மு.200 இல் எழுத்துக்கனள அறிமுகம் கசய்தைர் என்றார்.
ஆைால் அறிவியல் காலக்கணிப்பு கி.மு. 530 எை வந்துள்ளது. இந்த
காலகட்டத்தில் சமணம் வட இந்தியாவிதல கபரிதாகப் தபசப்படவில்னல.
பத்ரபாகு கர்நாடக வருனக கி.மு. 400 (தமலும் அதுவுதம ஒரு

புராண

கசய்தி). அப்படி எைில் கி.மு. 530 சாத்தியமா? தமிழதை இந்தியர்களுக்கு
எழுத்தறினவத் தந்தவன்.

வட இந்தியச் சமணரும் இல்னல, கபௌத்தரும்
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இல்னல. அவர்கள் நம்மிடம் கபற்று அவர்கள் கமாழிக்கு ஏற்ப தமலும்
குறியீடுகனள உருவாக்கிைர். இது கி.மு. 400 இல் நடந்தது.
இலக்கிய தரவுகள் கபரும்பாலும் 50
ஓனலகளில் மீ ள் பதிப்பு கசய்யப்படுபனவ.

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற

ஒரு கால கட்டத்தில்

பதிப்பிப்பவர்கள் அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப மாற்றம் கசய்து பதிப்பிப்பர்.
உயிர் எழுத்து 12 என்று உள்ளது.

ஆைால் உண்னமயில் 'ஔ'

இல்னல 13

வதாக 'ஃ' இல்னல. 'ஐ' க்கு பதில் 400 வனர 'அய்' எை எழுதிைர். 'ஒள' க்கு
பதில்

'அவ்' எை எழுதிைர்.

பிற்கால வட இந்தியத் தாக்கம் 'ஐ'

குன்று கல்கவட்டில் வருகிறது. இது சமணர் கல்கவட்டு.

திருநாதர்

முதல் சமணக்

கல்கவட்டு கடவுள் வாழ்த்துடன் 'நதமாஸ்து' எைப் பனறயன் பட்டு
கல்கவட்டில் வருகிறது.

இதுவும் சமணக் கல்கவட்டு இரண்டுதம கதாண்னட

மண்டலம். மதுனர சுற்றி உள்ள தமிழி கல்கவட்டுகளில் எவற்றிலும்

சமயம்

சார்ந்த கசாற்கதளா குறியீடுகதளா இல்னல. அதசாகர் கல்கவட்டு கடவுள்
வாழ்த்துடன் 'ததவாைாம்பிய பியதஸி' எைத் தான் கதாடங்கும்.
கி.பி. 3 ஆம் நூற்றாண்டு

முதலில்

கதாண்னட மண்டலம் வந்த சமணர்கள்,

படிப்படியாகத் கதன் தமிழகம் கசன்று ஏற்கைதவ ஊரின் கவளியிலிருந்த
குனகப்பகுதியில் தங்கி அருகில் வட்கடழுத்து கல்கவட்டு கனளயும் சமண
திருதமைி கனளயும் கவட்டுகின்றைர். தமிழிக்கும் இவர்களுக்கும் எவ்வித
கதாடர்பும் இல்னல. இந்த படுக்னககள் கபருங்கற்கால ஈமச்சின்ைங்களில்
ஒருவனக. சித்தன்ைவாசல் மனலப்பகுதியில் ஈமச் சின்ைங்கள் அகழாய்வு
கசய்யப்பட்டனத இப்தபாதும் பார்க்கலாம்.
மதுனரனயச் சுற்றி உள்ள குனககளில் உள்ள படுக்னககள்
கபருங்கற்கால ஈமப்படுக்னககள். இறந்தவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட
நினைவுச்சின்ைங்கள். நடுகல் தபான்றனவ.

இவற்னற அதிட்டாைம்/

பாழி/பாளி எைக் குறித்தைர். இந்த பாழினயத் தான் சமண பள்ளி எை
ஐராவதம் குறிப்பிட்டார். பாழி என்பது இறந்தவர்களுக்கு எடுக்கப்படும்
நினைவுக் கல் எை தாதப்பட்டி நடுகல் சுட்டுகிறது. இதிலிருந்து தான்
பள்ளிப்பனட தகாயில்கள் வருகின்றை.

அமணன் என்றால் முற்றும்
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துறந்தவர் என்பது கபாருள்.

அதசாகனுனடய கல்கவட்டில் சிரமண எை

வருகிறது. இது துறவிகனளக் குறிக்கும் கசால். தமிழன் துறவி ஆகக்
கூடாதா?

சமணர்கள் துணினயத் துறந்து அம்மணமாக மாறியதால் இது

பின்ைர் இவர்கனள மட்டுதம குறித்ததாைது.

உனற என்பது

இறந்தனதச்கசால்கிறது. உனறந்து விட்டவர், கதய்வமாைவர். அவருக்காக
எடுக்கப்பட்ட நினைவுப் படுக்னக,

உனறதல், Fossilized. அதாவது, இது பால்

உனறந்து விட்டது என்பது தபான்று.
சந்திரகுப்தர் காலத்தில் வந்த கமகஸ்தைிஸ் தைது
இண்டிகாவில்,"சந்திரகுப்தர் அனவயில் எவருக்கும் எழுத்தறிவில்னல" எைக்
குறிப்பிடுவது உண்னம. இதனை அதசாகனுனடய கல்கவட்டிலும்
பார்க்கலாம். தான் கவளியிட்ட கல்கவட்டுகனளப் படித்து மக்களுக்குச்
கசால்வதற்குத் தர்ம மகா மாத்திரர்கனளயும் அவர் நியமித்தார்.
கபரும்பான்னம மக்கள்
அதசாகரால்

எழுத்தறிவு அற்றவர்தான்

என்பது கபாருள்.

கவளியிடப்பட்டது அரச கல்கவட்டுகள்,

தமிழகத்தில் உள்ளனவ மக்களால் கீ றப்பட்ட
தமிழி மக்கள் எழுத்து.

royal inscriptions.

மக்கள் எழுத்துகள், people script.

அதசாகன் பிராமி அரச அலுவல் எழுத்து.

அவ்வாறாகக் கீ றப்பட்ட

தமிழ் எழுத்துகள்

தமிழி. தமிழி

மக்களால் உருவாக்கப்பட்டது. சுமார் கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு இது
தரப்படுத்தப்பட்டது. ஆரம்பக் கட்டம் ஒரு தசாதனை நினல. 'ஐ' முதன்
முதலாக கி.பி. 4 ஆம் நூற்றாண்டில் வருகிறது, திருநாதர்குன்று சமணர்
கல்கவட்டில்.

அதசாகன் எழுத்துக்கள் என்பது அரச அலுவல் எழுத்து, ராயல்

ஸ்கிரிப்ட் ஆகும். அவர் பிராமி மட்டும் பயன்படுத்தவில்னல,

க்தராஷ்டி,

அரானமக் மற்றும் கிதரக்க (Kharosthi Aramaic and Greek) கமாழினயயும்
பயன்படுத்திைார்.

அவர் அனைத்து

வட்டார கமாழி எழுத்துக்கனளயும்

கடன் வாங்கிைார். அதசாகன் எழுத்துக்கனள

பட்டிகபாருலுவின்

திறனமயாை புத்த பிக்குகள் உருவாக்கியுள்ளைர். அவர்கள் அடிப்பனட தமிழ்
எழுத்துக்கனளக் கடன் வாங்கி, பிராகிருத கமாழிக்கு ஏற்றவாறு வர்க
எழுத்துக்கனள

உருவாக்கிைர். நம்முனடய தமிழியின் அடிப்பனட
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கி.மு.

7

அல்லது 6 ஆம் நூற்றாண்டு முதல்

தமிழியில் படிப்படியாக

வளர்ச்சியுறுவனத ஒருவர் காணலாம்.

தமிழி குறித்து நான் வகுப்பு அல்லது

உனர நிகழ்த்திைால் வாருங்கள் சான்றுகளுடன் விளக்குகின்தறன். புள்ளி
மூன்றாம் நூற்றாண்டில் தாதை வருகிறது.

அதற்கும் முன்பாகதவ தமிழி

அடிப்பனடயில் பட்டிகபாருலு கபாளத்த துறவிகள் பாகத கமாழிக்கு ஏற்ப
எழுத்துக்கனள உருவாக்கி விட்டைர் அதசாகன் காலத்தில் கூட்கடழுத்து
முனற. நாம் புள்ளி னவக்க ஆரம்பிக்கின்தறாம். படிப்படியாக வளர்ச்சி.
இன்கைான்று, ககாடுமணல் அகழாய்வு தமிழகத்தின்
தனலசிறந்த அகழாய்வு.
ஓடுகளில்

இங்கு மட்டுதம 1000க்கும் தமற்பட்ட பானை

கபயர் கபாறித்த எழுத்துக்கள் கினடத்துள்ளை.

இதுவனர 175 இடங்களில் அகழாய்வுகள் நடந்துள்ளை.

தமிழகத்தில்

இவற்றில் 25க்கும்

தமற்பட்ட இடங்களில் மக்கள் பயன் படுத்திய மட்கலங்களில் தமிழி
எழுத்துக்கள் கபாறிக்கப்பட்ட ஆட்கபயர்கள் கினடக்கின்றை.

வட

இந்தியாவில் ராமாயணம் மகாபாரதம் கசால்கின்ற ஊர்களில் அகழாய்வுகள்
நடந்துள்ளை.

எண்ணிக்னகயும் 700க்கு தமல்.

ஆைால்,

ஒரு இடத்தில் கூட

எழுத்துப் கபாறித்த மட்கலன் கினடக்கவில்னல. இதைால் தமிழி மக்கள்
எழுத்து என்பதும்

அதசாகன் பிராமி அரச அலுவல் எழுத்து என்பதும்

உறுதியாகிறது.
இன்கைான்று, ககாடுமணல் வணிக நகரம். இங்கு வந்தவர்
தங்கள் கபயர்கனள தமிழியில் பிராகிருத கமாழினய எழுதி உள்ளைர். எ.கா.
நிகம (Nigama). வட இந்தியாவில் இந்த வணிகக் குழுவின் கபயர் அதசாகன்
காலத்திற்குப் பிறகு வர்க்க எழுத்தில் தான் எழுதப்படுகிறது.
அவர்களது

தமிழகத்தில்

பிராகிருத கபயர் கினடப்பதாதலதய பிராகிருதம்

மிகுந்துள்ளதாகத் தவறாை ஒரு விழுக்காட்னட ஐராவதம் தருகின்றார்.
வினைச்கசாற்கள் கினடத்திருப்பின் இதனை ஏற்கலாம்.

என்னுனடய கபயர்

ராஜதவல் இரண்டும் கலந்த கலனவ அதற்காக நான் சமஸ்கிருதம் அறிந்த
பண்டிதன் ஆகிவிடமாட்தடன். வந்த வடநாட்டு வணிகர்கள் தமிழி
எழுத்துக்கனள கற்று எழுதிப் பழகி உள்ளைர். கசன்ற ஆண்டு நடந்த
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அகழாய்வில் தமிழி அகர வரினசயில் எழுதப் பட்ட பானை ஓடு
கினடத்துள்ளது.

அறிவியல் காலக்கணிப்பிற்கு அனுப்பப்பட்ட சான்றுவனக,

ஸ்கபசிமன், குழியின் கீ ழிருந்து இரண்டு அடுக்குக்கு தமலிருந்தது
அனுப்பப்பட்டது. அதற்கும் கீ ழ் இரண்டு அடுக்கு மண்ணுக்குள் உள்ளை. கீ ழ்
நினலயில் கீ றல் குறியீடுகள் கினடக்கின்றை.
நினல

அடுத்து தமிழி . அதற்கடுத்த

4 பிராகிருத எழுத்துக்கள் உள்ள தமிழி மிகுந்த அடுக்கு இது. இதன்

காலம் தான் கி.மு.530. அரிக்கதமடு, அழகன் குளம், பூம்புகார் மற்றும்
ககாடுமணல் தபான்ற வணிக நகரங்களில் மட்டுதம இனவ கினடத்துள்ளை.
dha, SA, SAha, bha ஆகிய எழுத்துகள் இங்கு கினடத்துள்ளை. ஆக,
பிராகிருததம தமிழர் ககாடுத்த ககானடயாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு.
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5. பதால் தமிழகத்து வழிபாடுகளில் இயற்லகப்
பபாருட்கள்- ஒரு ஒப்பீ டு
— முனைவர்.ச.கண்மணி கதணசன்

முன்னுனர:
பண்னடத் தமிழரிடம் நிலவிய வழிபாடுகளில் இடம் கபற்ற
இயற்னகப் கபாருட்கள் எனவ எனவ? வழிபாட்டுக்கு ஆதாரமாக அனமந்த
நம்பிக்னககளும்,

காரணங்களும் என்கைன்ை? எந்த

முனறயில் வழிபாடு

நடந்தது ஆகியவற்னறக் கண்டறிந்து ஒப்பிடுவதத இக்கட்டுனரயின் தநாக்கம்
ஆகும்.

காலத்தால் முற்பட்டைவாகக் காணப்படும் இயற்னக வழிபாடுகளின்

எச்சங்கனள இன்றும் நம்மால் இந்து சமயத்தில் அனடயாளம் காண
இயல்கிறது. எடுத்துக்காட்டாகத் தலமரங்கனளக் கூறலாம். பறனவ
வழிபாடுகளும் இைம் கதரிகின்றை. இதைால் தமிழக வரலாற்றின் கதாடக்க
காலத்தில் நிலவிய இயற்னக வழிபாடு பற்றிய கதளிவாை அறிவு
ததனவப்படுகிறது.
எட்டுத்கதானகயிலும் பத்துப்பாட்டிலும் இடம் கபறும்
வழிபாடுகள் சுட்டும் இயற்னகப்கபாருட்கள் மட்டுதம ஆய்வுக்குரிய
எல்னலயாக வனரயறுத்துக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளை. காலத்தால்
முற்பட்டைவாகக் கினடத்திருக்கும் கதானக நூற்சான்றுகதள முதன்னம
ஆதாரங்களாக அனமகின்றை. திருக்குறள், இரட்னடக் காப்பியங்கள்,
இன்னறய ஊடகச் கசய்திகள், ஆய்வாளர் கட்டுனரகள் முதலியை
இரண்டாம்நினலத் தரவுகனளத் தருகின்றை.

இயற்னகப் கபாருட்கனளத்

கதாகுக்குங்கால் மரபு வழிப்பட்ட பகுப்புமுனற ஆய்வு பின்பற்றப்படுகிறது.
காக்னக, கூனக பற்றிய

நம்பிக்னககளும், வழிபாட்டு முனறகளும்

ஒப்பியல்முனறயில் கபாருத்திக் காட்டப்படுகின்றை
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[1] கதால்தமிழர் சமயக் ககாள்னக:
இயற்னக வழிபாட்டுடன் மாறுபட்ட உருவவழிபாட்னட
எள்ளுவது தபான்ற கதானகநூற் பாடல்கள் உள்ளை.
“ததாற்றம் அல்லது தநாய்க்கு மருந்தாகா
தவற்றுப் கபருந்கதய்வம் பலவுடன் வாழ்த்தி”- (குறுந்.- 263)
என்னும் தனலவியின் சலிப்பாை கசாற்கள் கதால்தமிழகத்து மக்கள்
தபாற்றியது

இயற்னகப் கபாருட்களின் வழிபாடு என்ற

ககாள்னகனயத்கதளிவுறுத்துகின்றை.
“கண்ணிற் காண நண்ணுவழி இருந்தும்
கடவுள் நண்ணிய பாதலார் தபால”- (குறுந்.- 203)
என்ற பாடலடிகள் வருணத்தார் வருனகயால் தமிழகத்து இயற்னக வழிபாடு
மாற்றம் அனடந்தகதை கவளிப்பனடயாகப் தபசுகின்றை.

[2] வழிபட்ட இயற்னகப்கபாருட்கள்:
கதான்னமயாை ஆல், கடம்பு, தவம்பு முதலிய மரங்களும்; நிழல்
தருமளவிற்கு உயர்ந்த கள்ளி மரமும், நடுகல் வழிபாட்டிற்கு நிழல் தந்த
ஓனம மரமும் கபாது மக்களால் பனடயலிட்டு வழிபடப்பட்டை.
அம்மரங்களில் கதய்வங்கள் உனறவதாக நம்பிைர். மனல உச்சியும்,
அம்மனலகளில் இருந்த சுனைகளும், காடும், கடல் முதலிய பிற நீர்த்
துனறகளும், மணம் கபாருந்திய மலர்களும், அரவு,முதனல, ஆளி முதலிய
விலங்குகளும், சுறவின் தகாடும், பூமியும், நிலவும் கதய்வத் தன்னம
கபாருந்தியை எைக்

கருதப்பட்டை.

மரங்கள்:
“எம்மூர் வாயில் ஒண்டுனறத் தனடஇய
கடவுள் முதுமரத்து”- (நற்.- 83)
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என்ற பாடல்; ஊரின் வாயிலில் நீர்த்துனறயின் கனரயில் இருந்த
முதுமரத்னதக்

காட்சிப்படுத்துகிறது. அம்மரத்னதக் ‘கடவுள்மரம்’ என்று

தனலவி அனழப்பது தநாக்கத்தக்கது. இத்தகு மரங்கனளக் ‘குற்றமில்லாத
மரம்’ எனும் கபாருளில் ‘மாசில் மரம்’ என்றைர். (நற்.- 281)
கறனவகளின் முதுனகத் தீண்டுமளவு விழுதுகள் தாழ்ந்த
ஆலமரத்னதக் “கடவுள்ஆலம்” என்று சுட்டுவது தநாக்கத்தக்கது (நற்.-343).
இதத கதாடர் புறம்- 199ம் பாடலிலும் பயின்று வருகிறது. விழுதுகதள மதில்
தபான்று அனமந்து பலி இடும் இட்டினகயுடன் அனமந்த ஆலமரத்னத அகம்287 விரித்து வருணிக்கிறது.
ஏறு தழுவல் நிகழ்ச்சியின் தபாது கானளகள் வரர்களின்
ீ
குடனலக் குத்தி எடுத்து ஓடிய காட்சிக்கு உவனம கூறும்
முல்னலக்கலிப்பாடல்,
“ஆலும் கடம்பும் அணிமார் விலங்கிட்ட
மானல தபால் தூங்கும்”- (பா- 106)
எை; ஆலமரத்திலும், கடம்ப மரத்திலும் மக்கள் சுற்றிக் கட்டியிருந்த
மானலனயக் காட்சிப்

படுத்துகிறது. அம்மரங்கனள மக்கள் மானலயிட்டு

வழிபட்டனம கபறப்படுகிறது.
குறிஞ்சிப்பாட்டில் யானைக்கு அஞ்சித் தனலவனைச் சூழ்ந்து தம்
னககனளக் தகாத்த தனலவியும் ததாழியும் பற்றிப் புனையும் கபிலர்,
“திணிநினலக் கடம்பின் திரளனர வனளஇய
துனணயனற மானலயிற் னகபிணி” - (குறிஞ்சிப்பாட்டு- அடி.- 176177)
விடாதவர்களாக அவர்கனளப் பற்றி வருணிக்கிறார். இங்தக இரண்டு
மானலகனளச் தசர்த்து இட்ட பருத்த அடிமரம் பற்றிய ‘திரளனர’ என்ற
கதாடர் அம்மரம் முதிய மரம் என்னும் கபாருனளக் குறிப்பாகத் தருகிறது.
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முதிய தவப்பமரத்தில் கதய்வம் கபாருந்தி இருப்பதாக
நம்பியனம;
“கதய்வம் தசர்ந்த பரானர தவம்பு“- (அகம்.- 309) என்ற பாடலடி
மூலம் புலைாகிறது. பருத்த அனர என்பதால் முதுமரம் என்பது கதளிவு.
கள்ளிமர நிழலில் கதய்வ வழிபாடு நிகழ்ந்தனமனய;
“கள்ளி நீழற் கடவுள் வாழ்த்தி”- (புறம்.- 260) எனும் கதாடர்
குறிக்கிறது. நிழல் தருமளவு உயர்ந்த கள்ளி முதுமரதம எைலாம்.
வரமரணம்
ீ
அனடந்தவைின் நடுகல் ஓனமமர நிழலில்
இருந்தனமயால்;
“சூர்முதல் இருந்த ஓனமயம் புறவு”- (அகம்.- 297) கதய்வத்தன்னம
கபற்றது.
மனல உச்சி, காடு, நீர்த்துனறகள்:
மனலயுச்சினயக் கடவுள் உனறயும் இடம் எைக் ககாண்ட
கதால்தமிழகக்

ககாள்னகனய;

“அணங்குனட கநடுங்தகாட்டு”- (நற்.- 288& அகம்- 272),
“அணங்குனட கநடுவனர உச்சி”- (அகம்- 22),
“சூர்புகல் அடுக்கத்து”- (அகம்.- 359),
“பிறங்குமனல மீ மினசக் கடவுள்”- (குறிஞ்சிப்பாட்டு- அடி.- 208),
“கடவுள் காக்கும் உயர்சினமப் கபருங்கல்”- (புறம்- 158),
“கடவுள் ஓங்குவனர”- (நற்.- 165)
என்று; பலரும் பாடியிருப்பது காட்டுகிறது.
காட்டில் கதய்வம் உனறவதாக நம்பி வழிபட்டைர்.
“காடுனற கடவுள் கடன்கழிப்பிய” (கபாருநராற்றுப்பனட- அடி- 52)
என்ற கசய்தி உள்ளது.
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முல்னல நிலத்து ஆயர் ஏறுதழுவும் முன்ைர் நீர்த்துனறனயயும்,
மரங்கனளயும் முனறப்படி வழிபட்டைர்.
“துனறயும் ஆலமும் கதால்வலி மராஅமும்
முனறயுளி பராஅய்ப் பாய்ந்தைர் கதாழூஉ”- (கலித்கதானக.- 101)
என்ற முல்னலக்கலிப் பாடல் அவர்கள் அடுத்தடுத்துச் கசய்த கசயல்கனள
வரினசப் படுத்துகின்றது.
மனலச்சுனைகள் இனறத்தன்னம உனடயை என்பது;
“சூருனட நைந்தனலச் சுனைநீர் மல்க”- (நற்.- 7),
“கடவுட் கற்சுனை”- (நற்.- 34),
“ஏர்மலர் நினறசுனை உனறயும் சூர்மகள்”- (அகம்- 198)
எனும் பாடலடிகளால் புலப்படுகிறது.
கடற்கனரயில் நின்ற கபண்னணக் கடல்கதய்வம்

என்று

புனைந்துனரக்கிறது ஒரு அகப்பாடல்;
“கபருங்கடற் பரப்பின் அமர்ந்துனற அணங்தகா”- (நற்.- 155)
என்று கநய்தல் நிலப் கபண்னணப் பார்த்துத் தனலவன் தகட்கக் காரணம்
கடல் ஒரு கதய்வமாகக் கருதப்பட்டனமதய எைலாம்.
கடலின் கதய்வத்தன்னம;
“தண்கபரும் கபௌவம் அணங்குக”- (குறுந்.- 164),
“கபருங்கடல் கதய்வநீர் தநாக்கி”- (கலி.- 131)
என்ற பாடல் அடிகளாலும் கதளிவு கபறுகிறது.
நிலமும், தினசகளும்:
காடும் மனலயும் கபாருந்திக் கடலால் சூழப்பட்ட நிலத்னதயும்,
தினசகனளயும் கதய்வம் என்றைர்;
“னவயக மலர்ந்த கதாழில்முனற ஒழியாது
கடவுட் கபயரிய காைகமாடு கல்லுயர்ந்து
கதண்கடல் வனளஇய மலர்தனல உலகத்து”- (பதிற்.- 88)
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என்னும் பகுதி; பூமி கடவுள் என்னும் கருத்னதத் தருகிறது.
கநடுநல்வானட கட்டுமாைப் பணினயத் கதாடங்கும் முன்ைர்;
“நூலறி புலவர் நுண்ணிதிற் கயிறிட்டுத்
ததஎங் ககாண்டு கதய்வ தநாக்கிப்
கபரும்கபயர் மன்ைர்க்ககாப்ப மனை”- (அடி.- 77-78)
எை வகுத்த தபாது தினசத் கதய்வங்கனள வாழ்த்தியனதக் காட்டுகிறது.
நிலவு:
பட்டிைப்பானல திங்கனளக் கடவுள் என்பதாக; நிலவுக்குரிய
வழிபாட்டிடம்
“மதிதசர்ந்த மககவண்மீ ன்
உருககழு திறலுயர் தகாட்டத்து”- (அடி- 35-36)
எைப் தபசுகிறது.
“கதாழுது காண் பினறயின் ததான்றி”- (குறுந்.- 178) என்ற
உவனமயும் நிலவு வழிபடப் பட்டனமனயக் காட்டுகிறது.
மலர்கள்:
மணம் கபாருந்திய காந்தளும், கடம்பும், அழகிய தவங்னக
மலரும் கதய்வத்

தன்னம கபாருந்தியைவாகக் கருதப்பட்டை;

“தசானல அடுக்கத்துச் சுரும்புண விரிந்த
கடவுட் காந்தள் உள்ளும் பலவுடன்
இறும்பூது கஞலிய ஆய்மலர் நாறி”- (அகம்- 152)
என்று

பாடுங்கால் மணம் காரணமாகக் காந்தளுக்குக் கடவுட்தன்னம

இருப்பதாகக் கருதியனம கதளிவு.
“புகழ் பூத்த கடம்பமர்ந்து”- (பரி.- 2) என்னும் தபாது;
“கார்நறுங் கடம்பு”- (நற்.- 34) என்று
தபாற்றப்பட்ட பூவின் மணமும் முருகனும் கதாடர்புபடுத்தப்படுகின்றைர்.
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அழல் தபால் சிவந்த தவங்னகக்கு கதய்வத்தன்னம
ஏற்றப்பட்டனம;“எரிமருள் தவங்னக கடவுள் காக்கும்”- (நற்.- 216) என்ற
கதாடரால் கதரிகிறது.
விலங்குகளும் அவற்றின் உறுப்புகளும்:
அரவும் முதனலயும் கதய்வத்தன்னம உனடயைவாகக்
கருதப்பட்டனம;
“அணங்குனட அரவின்”- (நற்.- 168) என்ற கதாடராலும்,
“நாகத்து அணங்குனட அருந்தனல”- (நற்.- 37) என்பதாலும்,
“சுட்டுநர்ப் பைிக்கும் சூருனட முதனலய”- (அகம்- 72) என்ற
அடியாலும் கவளிப்படுகிறது. சுறாவின் ககாம்பு வழிபாட்டிற்குரிய
கபாருளாைது.
தாம் தவட்னடயாடிய சுறா கருவுற்றிருப்பின் அதன் ககாம்னபத்
கதய்வ வழிபாட்டிற்கு உரியதாக்கிைர் பரதவர். பின்வரும்;
“சினைச் சுறாவின் தகாடு நட்டு
மனைச் தசர்த்திய வல்லணங்கின்”- (பட்டிைப்பானல.- அடி.- 86-87)
எனும் பாடலடிகளால் அத்கதய்வம் துடியாை கதய்வமாகக் கருதப்பட்டனம
கதளிவாகிறது. இன்று எத்தன்னமத்து என்று அறுதியிட்டுச் கசால்ல இயலாத
ஆளி என்னும் விலங்கு கதய்வத்தன்னம கபாருந்தியதாகக் கருதப்பட்டது.
“ஆளி நன்மான் அணங்குனட ஒருத்தல்”- (அகம்.- 381)

யானைக்

கூட்டத்தின் தனலனம சான்ற களிறு வழும்படியாகத்
ீ
தாக்கி அதன்
தகாட்னடப் பறித்து உண்டது
காக்னக:
மக்கள் தம் இல்லங்களில் காக்னகக்குப் பலிச்தசாறு பனடத்தைர்.
“கபாற்கறாடி மகளிர் புறங்கனட உகுத்த
ககாக்குகிர் நிமிரல்”- (நற்.- 258) மாந்திய காக்னக காண்க.

~ 47 ~

திருக்குறள் மனழனயத் கதய்வமாகப் தபாற்றுவனத அந்நூற்
பாயிரத்தில் காண்கிதறாம் (வான் சிறப்பு). நீர்ஆதாரங்கனளத் கதய்வமாகக்
கருதிய வழக்காறு நீதிஇலக்கிய காலத்தில் மனழப்பராவலாகத்
கதாடர்ந்துள்ளது. சிலப்பதிகாரத்தில் ஞாயிறு, நிலவு, மனழ, காவிரிஆறு
முதலிய இயற்னகப் கபாருட்கள் தபாற்றப் படுகின்றை.
(மங்கலவாழ்த்துப்பாடல்& காைல் வரி) நிலனவத் கதய்வமாக வழிபட்டனம
சிலப்பதிகாரத்திலும் தபசப் படுகிறது. (கைாத்திறம் உனரத்தகானத- அடி- 13)
இன்றும் பல தகாயில்களில் சந்திரனுக்ககன்று தைிச் சந்நிதி உள்ளது.
முழுநிலவு நாளுக்ககன்று சிறப்பு வழிபாடும் நனடமுனறயில் உள்ளது. பாம்பு
வழிபாடு இன்றுவனர கதாடர்வதும்; அதற்ககைத் தைிச் சந்நிதிகள்
உள்ளனமயும் குறிப்பிடத்தக்கை. தாய்த்கதய்வ வழிபாட்டில் தவம்பு இன்றும்
தைிச்சிறப்பு கபறுகிறது. சிந்து சமகவளி நாகரிகத்தில் முதனல கதய்வமாக
இருந்தது. இனத அகழ்வாய்வு முடிபுகளின் துனண ககாண்டு ஆய்வாளர்
நிறுவியுள்ளைர். (Dr. Naga Ganesan- Gharial god and Tiger goddess in the Indus valley:
Some aspects of Bronze Age Indian Religion-Museumof FineArts, Houston, TX,2007)
https://archive.org/details/IVCReligionByNagaGanesan2007

[3] வழிபாட்டின் காரணம் அச்சம்:
நிலவு, நிலம், தினச தவிர்ந்த பிற வழிபாடுகள் அச்சத்தால்
உருவாயிை.
வறட்சி மிகுந்த காட்டு வழியில் ஆறனலப்தபாரின் கனணகளால்
உயினர விட்டவர்களின் புண்ணிலிருந்து வழியும் குருதினயக் குடித்த
காக்னககள் ஒற்றர் தபாலத் தம் குரல் ஒடுங்கிப் பயிலும் மனலக்காட்டு
வருணனை காக்னக வழிபாட்டின் அடிப்பனட அச்சம் என்று நிறுவுகிறது.
(அகம்.- 313)
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பூமினயப் பிளந்து கசன்ற மானல தபான்ற விழுதுகள் தவராகும்
ஆலமரப் கபாந்தில் கூனக குளறுவனத வருணிக்குங்கால் ஆலமர வழிபாடு
அப்பறனவ காரணமாகதவ அச்சத்திற்கு உரித்தாகிறது (புறம்.- 364).
கபரிய ஒலியும், பிதுங்கிய கண்களும், சுடுகாட்டில் பிணத்தின் தனசனய
உண்ணும் கசயலும்; தபய் உலவும் இரவுப் கபாழுதில் இனர ததடி
அனலவதும் கூனக பற்றிய அச்சத்னதக் கூட்டும்.

(பதிற்.- 44, குறுந்.- 393,

நற்.- 218, அகம்.- 19, 122& நற்.- 319).
தான் வாழும் மரப்கபாந்தில் இருந்து ககாண்டு; தபாழ்ந்தாற் தபாலும்
வாயலனக உனடய தபராந்னத ‘சுட்டுக் குவி’ எைச் கசத்ததானர அனழப்பது
தபாலக் கூவுகின்ற புறங்காட்டு வருணனை கூனக தங்கும் மரத்தின்
வழிபாட்டிற்கு

அச்சத்னத அடிப்பனட ஆக்குகிறது (புறம்.- 240& 261).

தவப்ப மரத்தில் தங்கிய கூனக அம்மரத்னத
அச்சத்திற்குள்ளாக்கிற்று.

(நற்.- 218).

ஆண்யானை தாக்கியும் சினதயாத னவரம் பாய்ந்த
ஓனமமரத்தில் தங்கியிருந்த பருந்தால் அச்சம் ததான்றியனம (அகம்.- 397)
காண்கிதறாம். அதுதபால் கவௌவால் தங்கிய முதுமரங்கள் விதந்து
தபசப்பட்டுள்ளை (குறுந்.- 352, அகம்.- 244).
மனலயுச்சியிலிருந்த குனககள் அச்சத்திற்குக் காரணமாயிை.
(அகம்.- 272) “அணங்குனட கநடுங்தகாட்டு அஞ்சுவரு விடர்முனக” காண்க.
படகமடுத்து அச்சுறுத்தும் என்ற கபாருளில் அரவின்; “அணங்குனட
அருந்தனல னபவிரிப்பனவ”- (அகம்.- 108) என்னும் தபாது பாம்புவழிபாடும்
அச்சத்னததய அடிப்பனடயாகக் ககாண்டது.
கடல்தவட்னடக்கு இனடயூறாகச் சுறாக்கள் வனலகனளக்
கிழித்தனமயும், பரதவர் உயினர அழித்தனமயும் பற்றிக் கூறும் பாடல்கள்
பல. (குறுந்.- 318, நற்.- 78, 207, 215, அகம்- 190, 300, 340, 350& கலி.- 123) தாம்
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அழித்த சுறாக்கள்

கருவுற்று

இருப்பின்; அக்கருனவக் ககான்றனமக்கு

அஞ்சி; அவற்றின் ககாம்னபத் கதய்வமாக வழிபட்டுள்ளைர்.

[4] வழிபாட்டின் அடிப்பனடயாகும் நம்பிக்னக:
காக்னக வழிபாடு:
மரவழிபாட்டில் பனடத்த பலிப்கபாருட்கனளக் காக்னககள்
உண்டை. காக்னக கனரவது நல்ல நிமித்தமாகக் கருதப்பட்டதால் மக்கள் தம்
இல்லத்திலும் காக்னகக்குப் பலிச்தசாறு இட்டைர். இதைால் காக்னகக்கும்
கதய்வத்தன்னம இனசவதாயிற்று. வரமரணம்
ீ
அனடந்தவர்க்கு வழிபாடு
நிகழ்த்துங்கால் அவர்களது ஆவி காக்னக உருவில் வந்து பலினய
ஏற்றுக்ககாள்ளும் என்ற நம்பிக்னகயும் இருந்தது.
காக்னக தன் கூட்டத்னத அனழத்துக் குஞ்சுடன் தசர்ந்து
மரவழிபாட்டின்
“கருனைச்கசந்கநல் கவண்தசாறு
சூருனடப் பலிதயாடு” கவர்ந்தது (நற்.- 367, 343& 281).
கபண்கள் இல்லங்களில் காக்னகக்குப் பலியிட்டனத 1.1.7ல் கண்தடாம்.
உடன்தபாக்கில் பிரிந்து கசன்ற தன் மகள் மீ ண்டுவர
தவண்டுகமன்ற விருப்புடன் காத்திருந்த தாய்; காக்னக கனரந்தவுடன் நல்ல
நிமித்தமாகக் கருதி அதற்குப் பலியிட;
“பல்ஆ பயந்த கநய்யின் கதாண்டி
முழுதுடன் வினளந்த கவண்கணல் கவண்தசாறு
எழுகலத்து ஏந்தினும் சிறிது” என்று கருதுகிறாள். (பா- 210)
வரமரணம்
ீ
அனடந்ததார்க்குக் குருதி கலந்த தசாறு பனடத்து
வழிபாடு நிகழ்த்த; கருங்காக்னக அனத உண்டது (கபாருநராற்றுப்பனட- அடி184). தசரன்

பல்யானைச் கசல்ககழு குட்டுவைின் தபார்முரசுக்கு விசும்பு

அதிரும்படியாகச் கசய்த வழிபாட்னடப் பற்றி விரிவாை விளக்கம்
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பதிற்றுப்பத்தில் உள்ளது (பா- 30). அச்சம் தரக்கூடிய மரபின்படி பனடத்த
குருதி அனளந்த பலினயப் தபய்மகளும் கதாட அஞ்சி நடுங்க; எறும்பும்
மூசாத அப்பிண்டத்னதக் காக்னகயும், பருந்தும் அருந்துவது கண்டு
அனைவரும் மகிழ்ந்தைராம்.
கதன்ைிந்தியாவில் சாதிப்பிரிவினை பற்றிய பனழய
ஆதாரங்கனளக்

கட்டுனரக்கும்; முனைவர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் தமற்சுட்டிய

வழிபாடு பற்றிப் தபசுங்கால் அதில் இருக்கும் இயற்னகப்

கபாருளின்

பங்கிற்கு உரிய இடம் அளிக்கவில்னல. (Early Evidences Of Caste In South India1987-

http://www.tamilnation.co/caste/hart.pdf) எைதவ சமயம் பற்றிய அவர் கருத்து

மீ ள்பார்னவக்கு உரியது.
மரத்திற்குப் பனடப்பது; அம்மரப்கபாந்திலிருக்கும் கூனக
உண்பதற்கு உரியதாயிற்று. கூனக குளறுவது தீயநிமித்தமாகக் கருதப்பட்டது.
இரவுக்குறியில் தன்னைக் காணத் தனலவன் வருங்கால் கூனக குளறின் அது
தீநிமித்தமாகும் என்பதால்; தன் ஊர் முதுமரத்தில் வாழ்ந்த கூனகயிடம் அது
குளறாமல் இருக்கக் ககஞ்சும் தனலவி;
“னமயூன் கதரிந்த கநய்தவண் புழுக்கல்
எலிவால் சூட்கடாடு மலியப் தபணுதும்” (நற்.- 83) என்கிறாள்.
கவள்னளவாரணர் தமற்சுட்டிய நற்றினணப் பாடல் தனலவி கூனகக்குப்
பலிச்தசாறு பனடப்பது பற்றிப் தபசுவதாகக் கூறுகிறார். ஆைால் அவரது
கருத்னத ஏற்கச் சான்று ஏதும் இல்னல. அவரது கருத்துக்காை ஆதாரம் எது
என்று கதரிந்து ககாள்ள தவண்டிய ததனவ உள்ளது
‘ஆண்டனலக்ககாடி’ என்னும் திருமுருகாற்றுப்பனடத்
கதாடருக்கு நச்சிைார்க்கிைியர் மைிதத்தனலயும் பறனவ உடம்பும் ககாண்ட
வடிவம் எை விளக்கம் அளிக்கிறார். ஆைால் தமிழகத்னதப் கபாறுத்தவனர
தகாழிச்தசவதல முருகவழிபாட்டுடன் கதாடர்புனடயது. அவர் சுட்டும்
உருவம் ககாண்ட புனடப்புச் சிற்பங்கனள மாமல்லபுரத்தில் காண
இயல்கிறது. மாமல்லபுரத்துச் சிற்பங்களின் காலமும்(கி.பி.6ம் நூடு.); அனத
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கவட்டிய பல்லவரின் நாகரிகமும் கருத்தில் ககாள்ள தவண்டியனவ.
தம்னமப் பரத்துவாஜ தகாத்திரத்திைர் என்று கசால்லிக் ககாண்ட பல்லவர்
வடநாட்டில் இனசக்கனலஞர்கனள உயிர்ப்பலியாக்கிய
கால்ககாண்டு; தமிழகம் கபயர்ந்தவராவர். அவ்வாறு

ஆரிய நாகரிகத்தில்
ககால்லப்பட்ட

கின்ைரர் என்னும் இனசஞதர மைிதத்தனலயும் ஆந்னத உடலும் ககாண்ட
ததவர் என்பர். கதால்தமிழகத்தில் பாணதரா, கபாருநதரா, துடியதரா
உயிர்ப்பலி ககாடுக்கப்பட்டனமக்கு ஆதாரம் ஏதும் இல்னல. மாறாக
தவந்தரின் கவற்றிக்கு வழிவகுக்கும் வழிபாட்னடச் கசய்யும் தகுதி
பனடத்தவராக இருந்து உள்ளைர். (முனைவர் ஜார்ஜ் ஹார்ட்- தமற்.)
நச்சிைார்க்கிைியரின்

உனரனய ஒட்டிதய நற்றினணப் பாடலுக்கு

கவள்னளவாரணர் கபாருள் கூறி
வடநாட்டுத்

உள்ளார்.

தாந்திரீக முனறயிலிருந்து கதால்தமிழர் வழிபாடு

மாறுபட்டது. இன்றும் தீபத்திருநாள் என்று அனழக்கப்படும் தீபாவளியன்று;
அதாவது அமாவானச இரவில் மாயசக்தி பனடத்தகதன்ற நம்பிக்னகயில்
கூனககனளப் பலிககாடுத்து தவண்டிக்ககாள்ளும் வழக்கம் வடக்கில் உள்ளது.
அங்கு கூனக சாமுண்டா என்னும் தாய்த் கதய்வத்தின் வாகைமாகும். ‘மா
தலாகி’ என்று அனழக்கப்படும் இலக்குமியின் வழிபாட்டில் கூனக உள்ளது.
(The Logical Indian- Sromana Bhattacharya- Diwali Ritual Of Sacrifice Puts Lives Of Indian
Owlls At Risk -

https://thelogicalindian.com/exclusive/indian-owls-sacrificed/,

Traffic- India’s Festival Of Lights Darkens The Future Of Owls - 7.11.2012https://www.traffic.org/news/indias-festival-of-lights-darkens-the-future-for-owls/,
Global post- Jason Overdorf- India’s Secret Shame; Owl Sacrifice mars Hiduism’s Biggest
Holiday- Global Post- 10.11.2012 -

https://www.pri.org/stories/2012-11-10/indias-secret-shame-

owl-sacrifice-mars-hinduisms-biggest-holiday)
கதால்தமிழகத்தில் தமற்சுட்டிய நம்பிக்னகயும் பலியும்
பயின்றனமக்கு ஆதாரம் ஏதும்

இல்னல. கதால்தமிழர் பறனவகனள தநசித்த

பாங்கிற்கு அதிகன் என்னும் எயிைன் முன்மாதிரி ஆகிறான் (அகம்.- 208& 142).
மிஞிலியுடன் தபாரிட்டு மாண்ட தபாது அவன் தமல் கவயில் படாதபடி
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அவன் தபாற்றி ஆதரித்த பறனவகள் அனைத்தும் வாைில் பறந்து நிழல்
கசய்தை. அத்துடன் பகலில் கண் கதரியாத கூனக; எல்லாப் பறனவகனளயும்
தபால் அவனுக்கு நிழல் தரவில்னலதய என்று நாணம் ககாண்டது என்று
மீ ண்டும் பாடியிருப்பவர்; வரலாற்னறப் பதிவு கசய்வதில் தபர்கபற்ற பரணர்
ஆவார் (அகம்.-148). ததனவ இல்லாத கற்பனை சிறிதும் இடம் கபறாத சங்க
இலக்கியத்தில் இப்படி ஒரு பாடல் இருப்பது; கதால்தமிழர் பிற
பறனவகனளப்தபால் கூனகனயயும் தநசித்த தன்னமனயதய காட்டுகிறது.
நற்றினணத் தனலவியும் அவ்வாதற தநசிக்கிறாள். எைதவ வடவர் மாயசக்தி
இருப்பதாகக் கருதிச் கசய்யும் கூனகப்பலியும்; தாந்திரிக வழிபாடும்
தமிழகத்தில் இல்னல என்பது துணிபு. மரத்திற்கு இடும் பலிதய கூனகக்கு
ஆைது.
கடம்ப மரத்தில் முருகன் உனறவதாக நம்பிைர். முருக
வழிபாட்டிற்காை

ககாடியும், பலியிடுவதற்குரிய வினடயும் கடம்ப

மரத்திதலதய கட்டபட்டை.
“கடம்பமர் கநடுதவள்”- (கபரும்பாணாற்றுப்பனட-அடி-75),
“கடம்பமர் கசல்வன்”- (பரி.- 8- அடி- 126),
“கடம்பமர் அணிநினல பகர்ந்ததம்”- (பரி.- 19- அடி- 104),
“ கடம்பின் சீர்மிகு கநடுதவள்”- (மதுனரக்காஞ்சி- அடி.- 613-614),
“அணங்குனடக் கடம்பு”- (பதிற்.- 88)
என்னும் கதாடர்களும்;
“கடம்பு ககாடியாத்து”- (அகம்.- 382),
“வினடஅனர அனசத்த தவலன் கடிமரம்”- (பரி.- 17- அடி- 3)
என்னும் பாடலடிகளும்

தமற்சுட்டிய கருத்னத நினலநாட்டுகின்றை.

[5] வழிபாட்டில் இடம் கபற்ற பிற கபாருட்கள்:
தவப்பந்தளிர், பனைமடல் குருத்து தபான்றனவ வழிபாட்டில்
கபரிதும் இடம் கபற்றை. தவலன் கவறியாடிய தபாது;
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“.....தவம்பின் கவறிககாள் பாசினல நீலதமாடு சூடி…...
ததாடும் கதாடனலயும் னகக்ககாண்டு”- (அகம்.- 138)
என்று காட்சி அளிக்கிறான். மணம் கபாருந்திய கடம்பமலர்கள் கதய்வ
வழிபாட்டிற்கு உரியை

எைவும், காடு முழுதும் மணம் வசியகதைவும்
ீ

பாடியுள்ளைர் (அகம்- 99).
பக்தர்களுக்குப் பைம்பூதவ

கதன் கன்ைடத்துக் தகாயில்களில் இன்றும்
கபரிதும் பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது.

முடிவுனர:
கதான்னமயாை ஆல், கடம்பு, தவப்ப மரங்கள், நிழல்
தருமளவிற்கு உயர்ந்த கள்ளி மரம், நடுகல் அனமந்த நிழலுக்குரிய ஓனம
மரம்

முதலியை கபாது மக்களால் பனடயல்

இட்டு வழிபடப்பட்டை.

மனலயுச்சி, மனலகளில் இருந்த சுனைகள், காடு, கடல் முதலிய பிற நீர்த்
துனறகள், மணமும் அழகும் கபாருந்திய மலர்கள், அரவு, முதனல, ஆளி
முதலிய விலங்குகள், சினைச் சுறவின் தகாடு, பூமி, நிலவு முதலியை
கதய்வத்தன்னம கபாருந்தியைவாகக் கருதப்பட்டை. நிலவு, நிலம், தினச
தவிர்ந்த பிற வழிபாடுகள் அச்சத்தின் அடிப்பனடயில் அனமந்தை.
மரவழிபாட்டில் பனடத்த பலிப்கபாருட்கனளக் காக்னககளும் கூனககளும்
உண்டை. காக்னக கனரவது நல்ல நிமித்தமாகக் கருதப்பட்டதால் மக்கள் தம்
இல்லத்திலும் காக்னகக்குப் பலிச்தசாறு இட்டைர். வரமரணம்
ீ
அனடந்தவர்க்கு
வழிபாடு நிகழ்த்துங்கால் அவர்களது ஆவி காக்னக உருவில் வந்து பலினய
ஏற்றுக்ககாள்ளும் என்ற நம்பிக்னகயும் இருந்தது. கூனக குளறுவது தீய
நிமித்தமாகக் கருதப்பட்டது. கூனகப்பலியும்; கூனகக்கு வழிபாடும்
தமிழகத்தில் இல்னல. கடம்ப மரத்தில் முருகன் உனறவதாக நம்பிைர்.
தவப்பந்தளிர், பனைமடல் குருத்து தபான்றனவ வழிபாட்டில் கபரிதும் இடம்
கபற்றை.
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துனண நூற் பட்டியல்:
எட்டுத்கதானகயும், பத்துப்பாட்டும்
Arbar Ahmed- A Traffic India Report- 2010
George L. Hart- Early Evidences Of Caste In South India- 1987
(Dr. Naga Ganesan- Gharial god and Tiger goddess in the Indus valley: Some aspects of
Bronze Age Indian Religion-Museumof FineArts, Houston, TX,2007)
(The Logical Indian- Sromana Bhattacharya- Diwali Ritual Of Sacrifice Puts Lives Of Indian
Owlls At Risk
Traffic- India’s Festival Of Lights Darkens The Future Of Owls- 7.11.2012
Global post- Jason Overdorf- India’s Secret Shame; Owl Sacrifice mars Hiduism’s Biggest
Holiday- Global Post- 10.11.2012)
சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்:
நற்.-

நற்றினண

பரி.-

பரிபாடல்

பதிற்.- பதிற்றுப்பத்து
குறுந்.- குறுந்கதானக

குறிப்பு:
11.10.’19 அன்று கசன்னை உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவைமும்; கசன்னை
குரு நாணக் கல்லூரியும் இனணந்து ‘ஆசியப் பண்பாட்டிற்குத் தமிழ்ச் சமய
இலக்கியங்களின் பங்களிப்பு’ என்ற கபாருண்னமயில் நடத்திய கருத்தரங்கில்
வாசித்து அளிக்கப்பட்டது. 12.10.’19 அன்று கவளியிடப்பட்ட கருத்தரங்க
மலரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
கதாடர்பு:
முனைவர். ச.கண்மணி

கதணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)

முதல்வர் (ஒய்வு)
ஸ்ரீ காள ீஸ்வரி கல்லூரி(தன்ைாட்சி), சிவகாசி
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6. கீ ழடி
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்
தமிழா!

ஈசன்கள் ததடி

உன் காலடி கீ ழடியில்

ஈசல்கள் ஆைாய்.

உன் இமயம்.

நீ கட்டிய

பனை ஏடுகள்

கபரும் தகாவில்களில்

பாதி திறந்தை.

கவறும்

பானை ஓடுகள்

படிக்கட்டுகதள நீ!

மீ தி திறந்தை.

சிந்து கவளி

இவர் மீ றல்கள்

கவளிச்சம்

உன் கீ றல்களில்

உைக்கு உண்டு.

உனடந்து தபாயிை.

சமக்கிருதம் எனும்

உன் தன்னமதய

"சிந்துபாத்"கிழவைா

உன் கதான்னம தான்.

உன் ததாளில் ?

நீ தந்த சமக்கிருதமா

அந்தக் கீ றலில்

உைக்கு சமாதி ஆவது?

ஒரு "அந்துவன்"உண்டு.

தமிழா!
இப்தபாதாவது விழி.
இது தான் உன் ஒளி.
இதுதவ உன் வழி.

நம் கலித்கதானகக்
கவிஞன்
"நல் அந்துவனும்"
அதில் உண்டு.

அர்ச்சனை மந்திரங்கள்

தமிழா

இப்தபாதாவது மற!

இனதக்கண்டு

இல்கலைில்

அறி !

உன் வடு
ீ உைக்கில்னல.

இந்த நாடு எனும்

உன் கூடும் உைக்கில்னல.

பட்டா

பிறகு

உைக்தக உண்டு

ஏது சிறகு?

அறி !

கதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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7. பதால்ைியைின் அழகடி ...கீ ழடி
— கவிஞர் அமீ ர்

ஆதியிதல பிறந்த கமாழி

தமிழுக்கு நிகதரது

தமிழ் கமாழி!

தமிழருக்குக் குனறதயது

அனத

எனும் கவண்பா தகளடி...

அகழ்வாய்வில் கசால்லுதடி

இன்னும்

கீ ழடி!

மதம்
இைம்

கலாச்சாரம்

கவறி

நாகரீகம்

அனடயாளக் குறியில்லா கீ ழடி!

ககாடிபிடித்து முன்கைடுத்த

இது

தமிழ்கமாழி!

கதால்லியலின் அழகடி

அனதச் சுவரிைிதல காட்டுதடி

கதான்னமக்கு கபருனமயடி!

ஈரடி வாசகத்தில்
அதத கீ ழடி!

தமிழ்ச்சாமியின்
காலடி மண்கணடுத்து

கபாதினகயிதல பிறந்தது

கநற்றியிதல

னவனகயிதல வளர்ந்தது

கபாட்டு னவக்க வாடி

கதால்லுலகில்

அதற்கு ஏற்ற இடம்

முதன்னமயாைது...

இந்த கீ ழடி!

அது கீ ழடியில் கவளிச்சமாைது...

கதாடர்பு: கவிஞர் அமீ ர் (ameerjann@gmail.com)
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8. அதசாகைின் கிர்ைார் பாலைக்கல்பவட்டில் சங்ககாைத்
தமிழ் அரசர்
— துனர.சுந்தரம்

முன்னுனர:
அண்னமயில் முகநூல் பகுதியில், முனைவர் பவாைி அவர்கள்
(கல்கவட்டியல் துனற), கிர்ைாரில் அனமந்துள்ள இரண்டாம்
பானறக்கல்கவட்டு பற்றிய கசய்தினயப் பகிர்ந்து ககாண்டிருந்தார். அதில்,
கல்கவட்டில் கூறப்பட்ட முதன்னமச் கசய்திகதளாடு, அதன் சிறப்புச்
கசய்தியாக ஒரு கசய்தினயக் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதசாகரின்
இனணக்காலத்தில் சங்ககாலத் தமிழ் மன்ைர் வாழ்ந்துள்ளைர் என்பதற்காை
அகச்சான்றாகக் கல்கவட்டின் பாடம் அனமந்துள்ளது எை எழுதியிருந்தார்.
தமற்படிப் பானறக்கல்கவட்டு, பிராகிருத கமாழியில் (அதசாக)பிராமி
எழுத்தில் கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்கவட்டின் பாடத்னதத் தமிழ்

எழுத்துகளால் எழுத்துப் கபயர்ப்பு (Transliteration)

வடிவாக்கி

கவளியிட்டிருந்தார்.
வடபுல மக்களின் ’வர்க்க’ எழுத்துகளின் மிகச் சரியாை
ஒலிப்னபத் தமிழ் எழுத்துகள் வாயிலாகக் காட்டுவது கடிைம். ஆகதவ,
பல்லவ கிரந்த எழுத்துகளில் ‘ஸ’, ‘ஜ’, ‘ஹ’

ஆகியவற்னற மட்டிலும்

னகயாண்டிருக்கிறார். அதசாகைின் இந்தக் கல்கவட்டினைப் பற்றிச் சற்றுக்
கூடுதலாகச் கசய்திகனள அறியும் ததடுதலில் கினடத்த கசய்திகனளயும்
இங்தக பகிர்ந்துககாள்கிதறன்.
முனைவர் பவாைி அவர்களின் முகநூல் பகிர்வு:
அதசாகரின் கிர்ைார் இரண்டாம் கபரும்பானறக் கல்கவட்டு
[முனைவர் மா.பவாைி, உதவிப் தபராசிரியர், கல்கவட்டியல் துனற]
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அதசாகரது கிர்ைார் இரண்டாம் கபரும்பானறக் கல்கவட்டு குஜராத் மாநிலம்
கத்தியவாரில் கினடக்கப்கபற்ற முக்கியமாை ஒரு கல்கவட்டாகும்.
அரசன்: அதசாகன்
வம்சம்: கமௌரியர்
காலம்: கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு
கமாழி: பிராகிருதம்
எழுத்து: அதசாகன் பிராமி
தநாக்கீ டு : Inscriptions of Asoka by D.C. Sircar, 1957, Corpus Inscriptionum Indicarum
அதசாகர் கல்கவட்டு பாடம் (தமிழில்):
1. ஸர்வத் விஜிதத(ம்)ஹி ததவாநாம்பிர்யஸ பிர்யதர்ஸிதைா ராதஞா
2. ஏவமபி ப்ர சந்ததஸீ யதா தசாடா, பாடா ஸதியபுததா தகதளபுததா ஆ தம்ப
3. பர்ணி அன்திதயாதகா தயாை ராஜா தய வாபி அன்தியகஸ் ஸாமிதநா
4. ராஜாதைா ஸவத ததவைாம் பியஸ ப்ரிய (பிய) தஸிதைா ராதஞா த்தவ சிகீ ச்சா
கதா
5. மனுஸ சிகிச்சா ச பஸீ சிகிச்சா ச ஔஸீதாைி ச யாநி மனுதசாபதாைி ச
6. பதஸா ப காைி ச யத் யத் நாஸ்தி ஸர்வத்ர ஹாரா பிதாைி ச தராபா பிதாைிச
7. முலாைி ச ஃபலாைிச யத் யத் நாஸ்தி ஸர்வத் ஹாரா பிதாைி ச தராபாபிதாைி
8. பந்ததஸீ கூபா ச காைாபிதா வ்ருச்சா ச தராபா பிதா பரிதபாக்ய பஸீ மனுஸாநம்
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கசய்தி:
அதசாகர் வழக்கம்தபால் இக்கல்கவட்டிலும் ததவனுக்குப்
பிரியமாைவன் எை கவுதம் குறிப்பிடப்கபறுகின்றார். அதசாகர் தமது
ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் மட்டுமின்றி அண்னட நாடுகளாை தசர, தசாழ,
பாண்டிய, ஸத்தியபுத்திரர், தயாை அரசராை அன்டிதயாகஸ் மற்றும்
அவருனடய அண்னடநாடுகளுக்கும் இரு வனகச் சிகிச்னசகள்
அளிக்கப்படதவண்டும் என்பனத வலியுறுத்தியுள்ளனத இக்கல்கவட்டு
உணர்த்துகிறது. அதாவது மைிதருக்கும் விலங்கிைங்களுக்கும் சிகிச்னச
அளிக்கப்கபறுதல் தவண்டும். எங்ககல்லாம் மூலினகச் கசடிகளும் பழம்
தரும் மரங்களும் இல்னலதயா, கினடக்கும் இடங்களிலிருந்து தருவித்து
இல்லாத இடங்களில் நடப்படதவண்டும் என்றும் பசுக்கள் நீர் அருந்த கிணறு
தபான்ற நீர் நினலகள் ஏற்படுத்ததவண்டும் என்றும் அறிவுறுத்துகின்றது.
இவ்விதமாகப் பசுக்களும், மைிதர்களும் பரிதபாக்யமாக, சுபமாக
வாழதவண்டும் என்று கல்கவட்டு கூறுகிறது.
முக்கியத்துவம்:
இக்கல்கவட்டில் தமிழகத்தில் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த
அரசர்களின் வம்சங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை.
இதைால் அதசாகருக்கு இனணயாை காலத்தில் (கபா.ஆ.மு 3ஆம்
நூற்றாண்டுகளில்) தமிழ் மன்ைர்கள் வாழ்ந்தது விளங்கும்.
தமிழக வரலாற்னற குறிப்பாகச் சங்க காலத்னத கபா.ஆ.8ஆம்
நூற்றாண்டு எை மிகவும் பின்தைாக்கிக் ககாண்டு கசல்லும் “டிக்கன்” தபான்ற
அறிஞர்களின் கருத்துக்கனளத் தவறாைனவ எை இக்கல்கவட்டு ககாண்டு
கமய்ப்பிக்கலாம்.
தமிழ் மன்ைர்கள் மட்டுமின்றி தமிழ் அரசர்களின் சிற்றரசர்களாக
விளங்கிய அதியமான் தபான்தறாரும் அதசாகர் அறியும் வண்ணம் சிறப்புற்று
விளங்கியுள்ளைர் என்பது கதளிவு.
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அதசாகருக்கு அண்னட நாடாகக் குறிப்பிடப்படுவதால்
அதசாகரின் ஆட்சிதயா பனடகயடுப்தபா தமிழகத்தில் நிகழவில்னல என்பனத
அறியலாம். தமிழ் மன்ைர்கள் இக்காலத்தில் மிக வலினமககாண்டு
விளங்கியுள்ளைர் எைக் கூறலாம்.
குஜராத்-கத்தியவார்-கிர்ைார்:
குஜராத் மாநிலத்தின் கத்தியவார் பகுதினயச் தசர்ந்த கிர்ைார்
(GIRNAR) என்னும் ஊரில் அனமந்துள்ள பானறக்கல்கவட்டு அதசாகைின்
பானறக்கல்கவட்டுகளில் இரண்டாவதாக வரினசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த
இரண்டாம் பானறக்கல்கவட்டின் பாடம் (வாசகம்), ஷாபாஜ்கடி (SHAHBAZGARHI),
கால்சி (KHALSI), கிர்ைார் (GIRNAR), தவுலி (DHAULI), ஜவுகதா (JAUGADA)

ஆகிய

ஐந்து இடங்களிலும் ஒன்றுதபால் கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறு சிறு கசாற்கள்
மாறுபடுகின்றை.
கல்கவட்டின்

முதன்னமச் கசய்தி:
மைிதருக்கும், விலங்கிைங்களுக்கும் ஒன்றுதபால் மருத்துவ

உதவி அளிக்கப்படதவண்டும் என்னும் அதசாகைின் முதன்னம தநாக்கத்னதக்
கல்கவட்டு இயம்புகிறது. எைதவ, ஆதுல சானலகள் அனமப்பதற்காை
அதசாகைின் ஆனண என்தற இனதக் ககாள்ளலாம்.

அதற்காை மருந்துச்

கசடிகள் (மூலினகச் கசடிகள்), மூலங்கள் (ROOTS), பழமரங்கள் ஆகியை
மருத்துவ உதவி அளிக்கப்படும் இடங்களில் அனமயதவண்டும்; அவ்வாறு
இனவ அவ்விடங்களில் இல்லாத தபாது, அனவ தவறிடங்களிலிருந்து
வரவனழக்கப்பட்டுப் பயிரிடப்படல் தவண்டும். கபருவழிகளில், மைிதர்க்கும்
விலங்கிைங்களுக்கும் பயன் தருகின்ற வனகயில் மரங்கள் நடப்படுதல்
தவண்டும்; தமலும், அப்கபருவழிகளில் மைிதர்க்கும் விலங்குகளுக்கும்
பயன்படுகின்ற கூவல்கள் (கிணறுகள்) ததாண்டப்படுதல் தவண்டும். இந்த
ஆனணனயத் கதரிவிக்கும் அதசாக மன்ைன் ’பியதசி” எை
அனழக்கப்படுகிறான். அவன் கடவுளின் அன்னபப் கபற்றவன்.
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எங்ககல்லாம் மருத்துவச் சானலகள்?
அதசாகன் கவன்றுககாண்ட நாட்டுப்பரப்புகளிகலல்லாம் இந்த
மருத்துவ உதவி அனமயதவண்டும் என்று கல்கவட்டு கூறுவததாடு தவறு
சில நாட்டுப் பகுதிகளிலும் இம்மருத்துவ அனமப்பு கசயல்படதவண்டும்
என்று கூறும் வனகயான் சங்ககாலத்தமிழ் மன்ைர்களின் கபயர்கள்,
இலங்னகயின் நாட்டுப் கபயர், யவை அரசன் அந்தியாதகாவின் கபயர்
ஆகியை இக்கல்கவட்டில் குறிப்பிடப்படுகின்றை. இக்குறிப்பில், தசாடா,
பாண்டா, சதியபுத, தகதலபுத ஆகிதயார் காணப்படுகின்றைர்.
கல்கவட்டில் காணப்கபறும் பிற அரசர்கள்தசாடா, பாண்டா, சதிய புத, தகதல புத:
இக்கல்கவட்டினை, பிரின்கசப் (PRINSEP), வில்சன்

(WILSON)

என்னும் தமனல நாட்டு அறிஞர் இருவர் படித்துப் கபாருள் அறிந்துள்ளைர்.
அவர்களுள் பிரின்கசப் என்பார், அதசாகைின் தமற்படி அரசானண
அறிவிப்பாைது அதசாகன் கவன்ற நாட்டுப் பரப்பு அனைத்திலும் (CONQUERED
PROVINCE) மற்றும் நம்பிக்னகக்குரிய

(FAITHFUL) அரசர்களின்

ஆட்சிப்பகுதிகளிலும் கசயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
நம்பிக்னகக்குரிய அரசர் வரினசயில் தமற்படி தசாடா, பாண்டா, சதியபுத,
தகதலபுத மற்றும் கதானலவில் இருக்கும் தாம்பபண்ணி (THANBAPANNI)
என்னும் இலங்னக

(பிரின்கசப், CEYLON

என்று குறிப்பிடுகிறார்) ஆகிதயார்

குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். தமலும், ஆண்ட்டிதயாக்கஸ் (ANTIOCHUS)

என்னும்

கிதரக்க அரசைின் ஆளுனகக்குட்பட்ட பகுதியும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
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இப்கபயர்களின் சரியாை பாடம்

தசாழா, பாண்டியா, சதியபுத்ர,

தகதலபுத்ர ஆகிய அரசர் என்றும், தாம்பபைி நாடு என்றும் கன்ைிங்காம்
(CUNNINGHAM) குறிப்பிடுகிறார். இவ்வரசர்கள், அதசாகைின் ஆட்சி எல்னலயில்
அனமந்த நாடுகளின் தனலவர்கள் என்பதும் அவர் தருகின்ற குறிப்பு.
முதலிரண்டு கபயர்கள், இந்திய நாட்டின் கதன்தகாடியில் அனமந்த
ஆட்சிப்பகுதிகள். தாம்பபைி என்பது ’சிதலான்’ தீவு; கிதரக்கர் இனதத்
’தாப்கராபதை’

(TAPROBANE) என்று அனழப்பர். தகதலபுத்ர என்பது

தமனலக்கடற்கனரயின் தகரளானவக் குறிக்கும். சதியபுத்ர என்னும் கபயர்
யானரக் குறிக்கும் என்பது உறுதியாகவில்னல.

ஆைால், லாசன் (LAASSEN)

என்பார் சதியபுத்ர என்னும் கபயர் பிடா/பிதா (PIDA) எைப்படும் பாண்டியைின்
கபௌத்தப்கபயராகும் எைக்கருதுகிறார். தகாதாவரி ஆற்றுப்பகுதியில்
அனமந்திருந்த னபத்தான் (BAITHANA or PAITHAN)

பகுதிக்கு தமற்குக்

கனரயிலிருந்த சாதிைி (SADINI) என்பவனரக் குறிக்கும் என்பது கன்ைிங்காம்
(CUNNINGHAM) அவர்களின் கருத்தாக உள்ளது. இதற்குச் சான்றாக அவர்
சுட்டுவது தாலமியின் வனரபடமாகும் (PTOLEMY’s MAP).
இவர்கள் கடற்ககாள்னளயர் என்னும் கருத்தும் உள்ளது.
தகாதாவரிப்பகுதியில் வழங்கும் ஆந்த்ரி னபதரட்டி (ANDRI PIRATAE) என்னும்
கபயனரயும் தநாக்குனகயில், சாதிைி (SADINI), சாதவாகைர் (SADAVAHANS),
சாதகர்ைி (SATAKARNIS) ஆகிய மூன்று கபயர்களும் ஆந்த்ரி (ஆந்திரர்) என்னும்
கபயரும் ஒருவனரதய குறிக்கும் எைலாம். அதசாகன் காலத்தில் ஆந்திரர்
ஒரு வலுவாை நாட்னட ஆண்டவர்கள் என்பனதக் கன்ைிங்காம், தாம் படித்த
ஷாபாஜ்கடி (SHAHBAZGARHI), கால்சி (KHALSI) கல்கவட்டுகள் (அதசாகைின் 13ஆம் பானறக் கல்கவட்டு) வாயிலாக நிறுவியுள்ளதாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
நாசிக் கல்கவட்டு ஒன்றில், சாதகர்ைி என்பது சாதவாகை என்று
எழுதப்பட்டுள்ளது.

சாதகர்ைி என்பதத தாலமியின் நூலில் சாதைி எை

மருவி வந்துள்ளது. ’கபரிப்ளூஸ்’
(SARAGANOS)

(PERIPLUS) நூலில் காணப்படும் ’சரகதைாஸ்’

என்னும் கசால் சாதவாகைனரதய குறிக்கும்.
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சதியபுத -

அதியமான்:
சதியபுத என்பது தமற்குறித்தவனரகயல்லாம் சுட்டாது என்பதும்,

அதியமான் என்னும் குறுநில மன்ைனைதய குறிக்கும் என்பதும் பின்ைாளில்
நிறுவப்பட்டுள்ளது. ”அதிய” என்னும் தமிழ்ச் கசால் வட இந்தியச் சாயல்
கபறும்தபாது “சதிய” எை மாற்றம் கபறுவது இயல்பு. அதியமான்,
கதாண்னடமான், மனலயமான் தபான்ற தமிழ்ச் கசாற்களில் காணப்கபறும்
”மான்” என்னும் கசால் “மகன்” என்னும் கபாருள் ஏற்றுப் பிராகிருத
கமாழியில் “புத” என்று வழங்கியிருத்தல் தவண்டும். இச்கசால் சமற்கிருத
வடிவம் கபறும்தபாது “புத்ர” எை அனமயும். பிராகிருதச் கசால்லாை “தம்ம”
என்பது சமற்கிருதத்தில் “தர்ம” எை அனமவனத ஒப்பிடுக. சமண->ஸ்ரமண,
சுத்த->சூத்ர ஆகிய கசாற்கனளயும் இவ்வனகயில் ஒப்பீடு கசய்யலாம்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருக்தகாயிலூருக்கருகில் உள்ள ஜம்னப என்னும்
ஊரில் அனமந்த குனகத்தளத்தில் தமிழி (தமிழ் பிராமி) எழுத்துகளால்
கவட்டப்பட்ட கல்கவட்டு ஒன்று அதியமானைப் பற்றியதாகும். 1987-ஆம்
ஆண்டு அக்தடாபர் மாதம் தமிழ்நாடு அரசு கதால்லியல் துனற கல்கவட்டுப்
பயிற்சி மாணவராை

தக.கசல்வராஜ், தைது கள ஆய்வின்தபாது

இக்கல்கவட்டு இருப்பனதக் கண்டறிந்தார். அப்தபானதய துனற இயக்குநர்
இரா. நாகசாமியால் இது படிக்கப்பட்டுத் தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும்
படத்துடன் கட்டுனரயாக நாளிதழ்களில் கவளியிடப்பட்டது. அண்னமக்
காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த அரிய கல்கவட்டு இது.”
வரலாற்னற வனரயனற கசய்யத் துனண நின்ற சிறப்புனடய கல்கவட்டு
இந்த ஜம்னபக்கல்கவட்டாகும்.

ஜம்னப-அதியமான் கல்கவட்டு:
கல்கவட்டுப்பாடம்:
சதியபுததா அதியந் பநடுமாந் அஞ்சி ஈத்த பளி
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அதசாகைின் கல்கவட்டில் இடம்கபறும் சதியபுத என்பது தமற்படி
ஜம்னபக் கல்கவட்டில் ’சதியபுத’ அனடகமாழிதயாடு கூறப்பட்ட அதியமான்
கநடுமான் அஞ்சினயதய குறிக்கிறது என்னும் கசய்தி நூறு ஆண்டுகளுக்குப்
பின்ைர் நிறுவப்பட்டுள்ளது. மூதவந்தர்களாை தசர, தசாழ, பாண்டியருக்கு
இனணயாக ஒரு குறுநில மன்ைைாை அதியனும் அதசாகன் தபான்றகதாரு
தபரரசைால் சுட்டப்கபறுகிறான் என்பது அதியைின் சிறப்பு நினலனயக்
காட்டுகிறது.
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கல்கவட்டில் வரும் பாண்ட என்னும் கசால்னல வில்சன்
(WILSON), பலய (பழய?) என்று படித்துள்ளார். ஆண்ட்டிதயாக்கஸ் (ANTIOCHUS)
என்னும் கபயர் தயாை என்கிற யவை ராஜா என்று குறிக்கிறார்.
கல்கவட்டிலும் “அந்தியதகா (நாம) தயாை ராஜதய”
உள்ளது.

என்னும் கதாடர்

இந்திய நாட்டிலிருந்த தசர, தசாழ, பாண்டிய, அதிய அரசனர

அதசாகன் சுட்டுவது எதற்காக? தன்னுனடய ஆட்சிக்குட்பட்ட நாட்டுப்பரப்பு
மட்டுமல்லாது தன் எல்னலயில் தைியாட்சியில் இருக்கும் இந்தத் தமிழரசர்
நாட்டிலும் மருத்துவம் சார்ந்த பணிகள் நடக்க தவண்டும் என்று அதசாகன்
வினழந்தான் என்று ககாள்ளலாமா? அவ்வாகறைில், அதசாகன்
தமிழரசர்கதளாடு ஒரு பினணப்னப ஏததா ஒரு வனகயில் ககாண்டிருந்தான்
எைக் ககாள்ளலாம்.

அந்தத் கதாடர்பு, அவன் அனுப்பிய தூது வழி

ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும். இத்கதாடர்புக்காை சான்றுகள் எங்தகயும்
கினடத்துள்ளைவா? கதரியவில்னல.
ஆண்ட்டிதயாக்கஸ் (ANTIOCHUS) - கிதரக்க அரசன்:
அதசாகைின் கல்கவட்டில் ஆண்ட்டிதயாக்கஸ் (ANTIOCHUS)
என்னும் கிதரக்க அரசைின் கபயர் இடம்கபறக் காரணம் என்ை? அதசாகைின்
மருத்துவம், மரம் நடுதல் ஆகிய பணிகள் எவ்வாறு கிதரக்க
நாட்டுப்பகுதிதயாடு கதாடர்புள்ளனவ? இக்தகள்விகளுக்கு, கல்கவட்டில்
இடம்கபறும் சில கசாற்கறாடர்களிலிருந்து விளக்கம் கபறுகிதறாம்.
அதசாகைின் ஆட்சிக்காலம் கி.மு. 268 – கி.மு. 232.

இக்காலத்திலிருந்த

கிதரக்க அரசன் இரண்டாம் ஆண்ட்டிதயாக்கஸ் (ANTIOCHUS) ஆவான்.
(கி.மு.261-கி.மு.246) இவைது ஆட்சிக்காலத்தில் கிதரக்க ஆட்சியின் ஒரு
பகுதியாக ’கிரீக்தகா பாக்ட்ரியா’ (GRECO BACTRIA) என்னும் நாட்டுப்பகுதி
விளங்கியது எை அறிகிதறாம். இப்பகுதினய

இரண்டாம் ஆண்ட்டிதயாக்கஸ்

(ANTIOCHUS) சார்பில் அவனுனடய சாமந்தர்கள் ஆட்சி கசய்தைர் எை
அறிகிதறாம். இந்த சாமந்தரின் ஆளுனகயிலிருந்த ’கிரீக்தகா பாக்ட்ரியா’
(GRECO BACTRIA) தற்தபானதய வடக்கு ஆப்காைிஸ்தான் ஆகும். இது
அதசாகைின் ஆட்சிப்பகுதியின் வடதமற்குப் பகுதியில் அனமந்துள்ளதால்
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கல்கவட்டில் இந்தப் பகுதினயயும் அதசாகன் தசர்த்திருக்கிறான் எைலாம்.
அதசாகன் ஆண்ட்டிதயாக்கஸ் (ANTIOCHUS) என்னும் கிதரக்க அரசனுடன்
உறவு/கதாடர்பு ககாண்டிருந்தான் என்னும் கருத்து காணப்படுகிறது.

இதற்குச்

சான்றாகக் கல்கவட்டில் ஆண்ட்டிதயாக்கஸ் (ANTIOCHUS) கபயரும் கதாடர்ந்து
இப்கபயதராடு சாமந்தர் அரசர் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளனதக் ககாள்ளலாம்.

கல்கவட்டு வரிகள்:
அந்தியதகா (நாம) தயாை ராஜதய வாபித ஸ

அந்தியக ஸ சாமிைம்

ராஜதைா சவத
இவ்வரிகளில் உள்ள

”அந்தியக ஸ ஸாமிைம் ராஜ” என்னும்

கதாடர் சாமந்தரின் ஆட்சினயக் குறிக்கிறது எைலாம். ஷாபாஜ்கடி
(SHAHBAZGARHI), கால்சி (KHALSI), ஜவுகதா (JAUGADA) ஆகிய இடங்களில் உள்ள
கல்கவட்டுப் கபாறிப்புகளில் ‘சாமந்த’

என்னும் கசால்தல எழுதப்பட்டுள்ளனம

உன்னுதற்குரியது.
தம்பபண்ணி:
அடுத்து, ”தம்பபண்ணி”

என்னும் கசால் இலங்னகனயக்

குறிக்கிறது என்று கன்ைிங்காம் (CUNNINGHAM) சுட்டுகிறார்.
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தம்பபண்ணி

அல்லது தாம்பபண்ணி என்னும் கசால் தாமிரவர்ணி என்னும் கசால்லின்
பாலி வடிவமாகும். தாம்ரபர்ணி, தாம்பபண்ணி எைத் திரிந்தது. தாமிரம்
அல்லது கசம்புக் கைிமத்தின் நிறத்னதக் குறிக்கும் இச்கசால், பழங்கால
இலங்னகயில் அனமந்த முதல் அரனசக்குறிக்கும். ராஜரதா அரசு என்னும்
கபயரும் இதற்கிருந்தது. இவ்வரசின் தனல நகரின் கபயரும்
தாம்ரபர்ணியாகும். இவ்வரசின் அரசன் விஜயன் என்பாைின் ஆட்சிக்காலம்
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கி.மு. 543 – கி.மு. 505 என்றும், ஓர் அரசன், ஓர் அரசு என்பததாடு இவ்வரசு
முடிந்தது எைவும் ஒரு வரலாற்றுக் குறிப்புள்ளது.

கல்கவட்டில் காணப்கபறும் சில பிராகிருதச் கசாற்கள்:
விஜிதம் -

அதசாகன் கவற்றி ககாண்ட பரப்னபக் குறிப்பதாகக்

ககாள்ளலாம். பிரின்கசப் CONQUERED PROVINCE எைப் கபாருள்ககாள்ள
இச்கசால்னலதய அடிப்பனடயாகக் னகயாண்டிருக்கலாம். ஆைால், அவர்
குறிப்பிடும் FAITHFUL என்னும் கசால்லுக்கு தநராை பிராகிருதச் கசால் எது
எைத் கதரியவில்னல. அதுதபாலதவ அவர் ‘countries bordering on the dominions of
Asoka’

என்று தமிழகத்னதச் சுட்டுகின்ற கபாருளுக்குரிய பிராகிருதச் கசால்

கல்கவட்டில் எது எைவும் கதரியவில்னல.
தசாடா -

தசாழா என்பதன் வடகமாழிச் சாயல். சிறப்பு ‘ழ’கரம் வடவர்

ஒலியில் ‘ட’

எை ஒலிப்பதுண்டு. இச்கசால் அனைத்துக் கல்கவட்டுகளிலும்

‘தசாடா’ என்தற கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.
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பாண்டா -

பாண்டா என்பது பாண்டியனரக் குறிப்பதாகப் பிரின்கசப்

எழுதுகிறார். இரண்டாம் பானறக்கல்கவட்டின் பாடம் (வாசகம்), ஷாபாஜ்கடி
(SHAHBAZGARHI), கால்சி (KHALSI), கிர்ைார் (GIRNAR), தவுலி (DHAULI), ஜவுகதா
(JAUGADA)

ஆகிய ஐந்து இடங்களிலும் ஒன்றுதபால் கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது;

சிறு சிறு கசாற்கள் மாறுபடுகின்றை எை முன்ைதர குறிப்பிட்டுள்தளாம்.
பாண்டா அல்லது பாண்ட என்னும் கசால் அவ்வனகயாைது. கிர்ைார்
கல்கவட்டில் ‘பாண்டா’ என்று எழுதப்பட்டிருப்பினும் தவுலினயத் தவிர்த்து
மற்ற மூன்று இடங்களில் ‘பாண்டிய’
தகதலபுத -

என்தற எழுதப்பட்டுள்ளது.

தசர அரசனரக்குறிக்கும் இச்கசால் அனைத்துக்

கல்கவட்டுகளிலும் ஒன்றுதபாலதவ கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. தகரளபுத என்பதன்
மருவிய வடிவதம தகதலபுத.
சதியபுததா -

ஷாபாஜ்கடி (SHAHBAZGARHI) கல்கவட்டில் மட்டும் ’ஸதியபுத்ர’

எை எழுதப்பட்டுள்ளது. மற்றவற்றில் சதியபுததா.
தம்பபண்ணி -

இச்கசால் ஷாபாஜ்கடி (SHAHBAZGARHI) கல்கவட்டில் தம்பபைி

எைவும், கால்சி (KHALSI) கல்கவட்டில் ’தம்பபன்ைி’ எைவும் எழுதப்பட்டுள்ளது.
ஆைால், கிர்ைார் (GIRNAR) கல்கவட்டில், தம்பபண்ணி எை ‘ட’ண்ணகரத்தில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்லாது இச்கசால்லின் ‘பண்ணி’
எழுத்துச் தசர்க்னக,
எழுதப்பட்டுள்ளது.

என்னும்

”ப + அனுஸ்வாரம் + ணி” என்னும் அனமப்பில்
அனுஸ்வாரம் என்பது எழுத்தல்ல. வடகமாழி

எழுத்துகளில் ‘ட’கர வர்க்க எழுத்துகளில் இரண்டாவதாை ‘ட’

எழுத்தின்

சிறிய வடிவதம அனுஸ்வாரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ‘ட’கரம் ஒரு
கபரிய வடிவ வட்டம் என்றால், அனுஸ்வாரம் என்பது ஒரு சிறிய வடிவ
வட்டமாகும். ஓர் எழுத்தின் முன்கைாட்டாக அது எழுதப்கபறும்தபாது
அவ்கவழுத்தின் இரட்டிப்பாகதவா, அல்லது கமல்தலானசயாகதவா ஒலிக்கும்.
அவ்வாதற, ”ப + அனுஸ்வாரம் + ணி” என்பது “பண்ணி”
தமிழில் க-ங,

எை அனமந்தது.

ச-ஞ, ட-ண த-ந ஆகிய இனசகவழுத்துகனளப் தபால
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அனுஸ்வாரம் பயன்படுகிறது எைவும் கூறலாம். எடுத்துக்காட்டாக “ச +
அனுஸ்வாரம் + கு”
த்கவ -

என்பது ”சங்கு”

எை அனமயும்.

இரண்டு என்னும் கபாருளுனடய கசால்; இரண்டு வனகயாை

மருத்துவம் பற்றிக் கல்கவட்டு குறிப்பிடுவது. மைிதர்க்கும், விலங்குகளுக்கும்
ஆைது.
சிகீ ச்ச -

நாம் தற்தபாது தமிழிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தும் ‘சிகிச்னச’

என்னும் வடகசால்.
மநுஸ -

மைித(ன்)

என்பதன் மாற்று வடிவம்.

மனுசன் என்று

நாட்டுப்புறங்களிலும் வழங்கும் எளிய கசால்.
பஸு -

பசு எை நாம் வழங்கும் மற்தறார் எளிய கசால்.

ஆைால், விலங்கு

என்னும் கபாருளுனடயது. முனைவர் பவாைி அவர்கள் தம் கட்டுனரயில்
”பஸீ”

எை எழுதியுள்ளார்.

ஒஸுதாநி -

ஔஷத என்னும் வடகசால்லின் பிராகிருத வடிவமாகலாம்.

முனைவர் பவாைி அவர்கள் தம் கட்டுனரயில் “ஔஸீதாைி”

எை

எழுதியுள்ளார். அதசாகன் பிராமியில் ‘ஔ’ எழுத்து இல்னல
எைத்ததான்றுகிறது. உறுதி கசய்யதவண்டும்.
மூலாநி -

மூலம் – நிலத்தடியில் இருக்கும் தவர் அல்லது கிழங்னகக்

குறிக்கும் கசால்.

இங்தக மருத்துவ தவனரக் குறிக்கிறது எைலாம்;

பிரின்கசப் அவர்களும் ‘ROOTS’ என்தற குறிப்பிடுகிறார்.
கூபா -

பிரின்கசப் ‘WELL’ -

கிணறு எைக்குறிக்கிறார்.

கூவல் என்பது

தமிழிலும் கிணற்னறக் குறிக்கும் ஒரு கசால் என்பது கருதுவதற்குரியது.
(ககாங்கு நாட்டில் காஞ்சிக்தகாவில் என்தறார் ஊர் உள்ளது.
‘காஞ்சிக்கூவல்’

இப்கபயர்

எைபதன் திரிபாகலாதமா என்னும் ஐயம் எழுகிறது.)
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தயாை ராஜா -

தயாை என்பது ‘யவை’

என்பதன் இன்கைாரு வடிவம்.

கிதரக்க, தராம நாட்டானர ‘யவைர்’ என்று பழங்காலத்தில் தமிழர்
அனழத்தைர். சங்ககால

துனணயாக

நூல்களில் ‘யவைர்’ பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளை.

நின்றனவ:

1

CORPUS INSCRIPTIONUM INDICARUM – Vol-I by A. CUNNINGHAM

2

தமிழ் - பிராமி கல்கவட்டுகள் - தமிழ்நாடு அரசு கதால்லியல் துனற;

முதல் பதிப்பு-2006.
3

இனணயம் - விக்கிப்பீடியா

கதாடர்பு:

துனர.சுந்தரம், கல்கவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், தகானவ.

doraisundaram18@gmail.com, அனலதபசி : 9444939156.
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9. தூத்துக்குடியில் கி.பி. 17ம் நூற்ைாண்டு டச்சு
கிழக்கிந்திய கம்பபைியின் பசயைாக்கம்
— முனைவர்.க.சுபாஷிணி

கி.பி. 1658 முதல் 1661 வனரயிலாை பாதிரியார் பிலிப்
பால்டியூஸ் அவர்களது குறிப்புக்கள் தூத்துக்குடி பரதவ மக்களின் சமூக
நினலனயப் பற்றிய முக்கியத் தரவுகனள வழங்குகின்றை.
டச்சுக்காரர்கள் தபார்த்துக்கீ சியர்களிடமிருந்து தூத்துக்குடி
துனறமுகப் பகுதினயக் னகப்பற்றிய பின்ைர், அங்கிருந்த
ததவாலயங்களிலிருந்த கிருத்துவ கதய்வ வடிவங்கனள அகற்றி
ததவாலயத்திற்குள் கிருத்துவக் தகாட்பாட்டின் 10 கட்டனளகனளப்
பிரதாைமாக னவத்து கிருத்துவ கநறிகனள வளர்க்கும் முயற்சிகனள
தமற்ககாள்ள முயன்றிருக்கின்றைர். அதுமட்டுமன்றி இரு தரப்புக்கும்
இனடயிலாை தபாரின் தபாது ததவாலயம் ஓரளவு தசதமும் அனடந்திருந்தது.
இது தூத்துக்குடி பரதவ மக்களுக்கு டச்சுக்காரர்கள் தமல் கபரும் தகாபத்னத
ஏற்படுத்தியது என்று பதிவு கசய்கிறார் பால்டியூஸ்.

ததவாலயத்தின்

மணினய அடித்து மக்கனள ஒன்று திரட்டி ததவாலயத்திற்கு அனழத்து
டச்சுக்காரர்கள் புதிய முனறயில் வழிபாட்னட அறிமுகப்படுத்திய

கபாழுது,

மக்கள் டச்சுக்காரர்கனள தமது எதிரிகளாகப் பார்ப்பதாகக் கூறியனதப்
பாதிரியார் பால்டியூஸ் பதிகின்றார்.
தைது சமய முயற்சி தூத்துக்குடியில் ததால்வியனடந்தனத
ஏற்றுக்ககாண்டு அங்கிருந்து அவர் தவறு பகுதிக்குச் கசன்ற பின்ைர்
கரவரண்ட் தஜான் ஃகபனரரா அல்கமய்டா (Rev. John Fereira Almeyda) என்ற
லிஸ்பன் தபார்த்துகல் நாட்னடச் தசர்ந்த தபார்த்துக்கீ சியர் அங்கு சமய
தபாதனை கசய்ய வந்ததாகவும், ஆைால் அவரும் தைது முயற்சியில்
ததால்வியனடந்ததாகவும் குறிப்பிடுகின்றார். அதுமட்டுமன்றி அவர் மீ து
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நம்பிக்னகயில்லாத் தீர்மாைம் எடுக்கப்பட்டு தைது சமயத்திலிருந்து
விலகியவர் எைக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டதாகவும், அது மட்டுமன்றி அவரது
உருவ கபாம்னம ககாடும்பாவி தகாவாவில் எரிக்கப்பட்டதாகவும்
அறிகின்தறாம். ஆக, இக்காலகட்டத்தில் தபார்த்துக்கீ சியர் அறிமுகப்படுத்திய
கத்ததாலிக்க கிருத்துவதம இப்பகுதியில் ஆழமாக தவரூன்றி இருந்தது என்று
அறியமுடிகின்றது.
தூத்துக்குடி பரதவ மக்களின் முக்கியத் கதாழிலாக அன்னறய
நினலயில் முத்துக்குளித்தலும் மீ ன் பிடித்தலும், னகத்தறி கநய்தலும்
இருந்தை. இன்று முத்துக்குளித்தல் கபருமளவில் குனறந்து விட்டது
என்றாலும் ஆழ்கடலில் மூழ்கி சங்ககடுக்கும் கதாழில் இன்றும்
நனடகபறுகின்றது.
முத்துக்கனளப் பற்றி பாதிரியார் பால்டியூஸ் இப்படி
விவரிக்கின்றார். முத்துக்கள் ஒரு வனக சிப்பி ஓட்டுக்குள் இருக்கும்.
இவ்வனக சிப்பிகனளச் சாப்பிட முடியாது. ஓரளவு ஆழ்கடலுக்குள் மூழ்கிச்
கசன்று தான் இந்த சிப்பிகனளப் கபாறுக்கி எடுத்து வர தவண்டும். முத்து
எடுத்தல் கதாழில் என்பது, ஆண்டின் எல்லா நாட்களிலும்
அனுமதிக்கப்படுவதில்னல. குறிப்பிட்ட சில மாதங்களில் தான் இனவ
நனடகபறும். சில தநரங்களில் சிப்பிக்குள் மணல் மட்டுதம நினறந்திருக்கும்.
முழுனமயாகத் தயாராகாத நினலயிதலதய எடுக்கப்பட்ட சிப்பிகள் இனவ.
இவற்றிைால் பலைில்னல. முத்துக்குளிக்கும் பரதவர்கள் திறனமயாைவர்கள்.
அவர்கள் ஒரு சில சிப்பிகனள மட்டும் முதலில் ககாண்டு வந்து தசாதித்து
பின்ைர் எப்பகுதியில் சிப்பிகனளப் கபாறுக்கி எடுக்கலாம் எை முடிவு கசய்து
ககாள்வார்கள். அப்படி முத்துக்கள் தயாராை சிப்பிகள் இருப்பது கதரிந்து
விட்டால் அவர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வந்து கடற்கனர பகுதிகளில்
கூடாரம் அனமத்துத் தங்கி விடுவார்கள். முத்துக்குளித்தல் காலகட்டம்
முடிவுக்கு வரும் வனர அவர்கள் அங்தகதய தங்கியிருப்பார்கள்.
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டச்சு கிழக்கிந்திய கம்கபைி இவர்களது ஆழ்கடல்
முத்துக்குளித்தல் கதாழிலுக்குச் சில பாதுகாப்பு முயற்சிகனள அச்சமயத்தில்
ஏற்படுத்தித் தந்ததாகவும், இதைால் முத்துக்குளித்தல் வியாபாரத்தில் வரும்
வருமாைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதினய அவர்களுக்கு மக்கள் வழங்கிைர்
என்றும் அவரது குறிப்புக்கள் கசால்கின்றை. ஆக, டச்சு கிழக்கிந்திய
கம்கபைிக்கு வருமாைம் ஈட்டும் ஒரு பகுதியாக இப்பகுதி இருந்துள்ளனத
நாம் மறுக்க முடியாது.
கபாதுவாகதவ பரதவ மக்கள் தூத்துக்குடி சந்னதயிதலதய
தங்கள் முத்துக்கனள அன்று வியாபாரம் கசய்தைர். பல நாட்டு
வணிகர்களும் அப்பகுதிக்கு வந்து முத்துக்கனள வாங்கிச் கசல்வது இயல்பாக
நடந்திருக்கின்றது. முத்துக்கனள நீக்கிய உனடந்த சிப்பிகளின் துகள்
ஐதராப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டது. இனவ ஒருவித மருந்து
தயாரிப்பிற்குப் பயன்பட்டதாகத் கதரிகின்றது.
தூத்துக்குடியில் தமலும் ஒரு முக்கியத் கதாழிலாக நீண்ட
காலம் னகத்தறி கதாழிலிருந்தது. இதன் சான்றாக சாயர்புரம் பகுதியில்
இன்றும் தறிகள் இயங்கும் ஒலினய நாம் தகட்கின்தறாம்.

விவசாய

நிலங்களில் அரிசி மற்றும் காய்கறி உற்பத்தியும் தூத்துக்குடி பகுதியில்
மக்களின் கதாழிலாக இருந்தது என்று பாதிரியார் பிலிப் பால்டியூஸ்
சுட்டிக்காட்டுகின்றார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 19ம் நூற்றாண்டில் இறுதியில்
நிகழ்த்தப்பட்ட ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாய்வுகள் கதாடங்கி அண்னமய
அகழாய்வுகள் வனர இப்பகுதியில் பல்தவறு இைக்குழு மக்கள் வந்து
புழங்கிச் கசன்றதற்காை நீண்ட கால சான்றுகனளப் பனறசாற்றுகின்றை.
அதன் கதாடர்ச்சியினைப் பாதிரியார் பால்டியூஸின் குறிப்புக்களின் வழி கி.பி
17 வாக்கிலும் காண்கின்தறாம். இதன் அடிப்பனடயில் தநாக்கும் தபாது
தமிழகத்தின் வரலாற்றில் மிக முக்கிய இடம் பிடிக்கும் ஒரு மிக முக்கிய
நகரங்களில் தூத்துக்குடி சிறப்பிடம் கபறுகின்றது. இங்கு இதுகாறும்
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நிகழ்த்தப்பட்ட கதால்லியல் அகழ்வாய்வுகளும் சரி, சமூகப்
பண்பாட்டுத்தளத்திலாை ஆய்வுகளும் சரி, மிகச் சிறிய அளவிதலதய
நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது என்தற கருதக் கூடியதாக அனமகின்றது. இது
வருத்தப்பட தவண்டிய விடயம். மிக விரிவாை அகழாய்வுப் பணிகளும்
மக்கள் வாழ்வியல் கூறுகனள கவளிப்படுத்தும் சமூக மானுடவியல்
கண்தணாட்டத்திலாை ஆய்வுகளும் அறிவியல்பூர்வமாை கருதுதகாள்களின்
அடிப்பனடயில் இப்பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட தவண்டிய ததனவ இருக்கின்றது.
இதனைத் தமிழக கல்வி ஆய்வு நிறுவைங்களும், தமிழக அரசின் கீ ழ்
இயங்கும் கதால்லியல் துனறயும் கவைத்தில் எடுக்க தவண்டியது மிக
அவசியம்.

குறிப்பு:

"A Description of EAST INDIA Coast of

adjacent Kingdoms & Provinces & of the Empire of
Pagans in the EAST INDIES”

MALABAR and CORMANDEL with their
CEYLON

and of the Idolatry of the

- Philip Baldaeus, Minister of the Word of God in Ceylon,

Printed in Amsterdam, 1672.

கதாடர்பு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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10. சற்று அரிதாய் ஒரு கல் பதாட்டி
— துனர.சுந்தரம்

முன்னுனர:
ஜூன், 2019 10-ஆம் நாள். நம்பியூரிலிருந்து ஹரி கிருஷ்ணன்
என்னும் இனளஞர் கதானலதபசியில் அனழத்துப்தபசிைார். தாம்
நம்பியூருக்கருகில் இருக்கும் கிடானர என்னும் ஊனரச் தசர்ந்தவர் என்றும்,
கதால்லியலில் ஆர்வம் உண்டு என்றும், தம் ஊர்ப்பகுதியில் சில கல்
கதாட்டிகனளக் கண்டறிந்து னவத்துள்ளதாகவும், அவற்றில் இரண்டு
கதாட்டிகளில் எழுத்துப் கபாறிப்புகள் இருப்பதாகவும் கூறி இக்கட்டுனர
ஆசிரியனர தநரில் வந்து பார்க்கும்படிக் தகட்டுக்ககாண்டார். கிடானர என்னும்
ஊர்ப்கபயதர சற்று வியப்னப அளித்து ஆர்வத்னத ஏற்படுத்தியது.
தகள்விப்பட்டிராத ஒரு கபயர். ககாங்குப்பகுதியில் மனழக் காலம் என்பதால்
ஜூன் மாதத்தில் நம்பியூர் கசல்ல இயலாது தபாைது. ஜூனல மாதம் 24-ஆம்
நாள் கட்டுனர ஆசிரியர் நம்பியூர் கசன்று கல் கதாட்டிகனளப்
பார்னவயிட்டதில் புதிய கசய்தி ஒன்னறத் கதரிந்து ககாள்ளும் வாய்ப்புக்
கினடத்தது. அது பற்றிய பகிர்வு இங்தக.
கல் கதாட்டிகள்:
வரலாற்றில் ககாங்குப்பகுதி, கால்நனட

வளர்ப்பு மற்றும்

தமய்ச்சல் கதாழிலுக்குப் கபயர் கபற்றது. “ஆ ககழு ககாங்கு”

என்னும்

இலக்கிய வரி பலரும் அறிந்த ஒன்று. எைதவ, ஆங்காங்தக, சிற்றூர்கள்
பலவற்றில் கால்நனடகள் நீர் அருந்த வனக கசய்யும் கல் கதாட்டிகள்
இருப்பனதக் காணலாம். இதில் வியப்கபான்றுமில்னல. அவற்றில் ஒரு சில
கல் கதாட்டிகளில் எழுத்துப் கபாறிப்புகளும் இருந்துள்ளை. அக்
கல்கதாட்டிகனள அனமத்துக் ககாடுத்தவர் கபயர் கபாறிக்கப்பட்டனவயாக
அனவ கபரும்பாலும் அறியப்படுகின்றை.
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சானலவழி நனடப்பயணம்:
தமதல குறிப்பிட்ட கல்கதாட்டிகள் ஊருக்குள்
காணக்கினடப்பனவ. இவ்வனகக் கல்கதாட்டிகள் தவிர தவறுவனகக்
கல்கதாட்டிகளும் உண்டு. அனவ, சானலப் புறங்களில் காணப்படும்
கல்கதாட்டிகள். பழங்காலத்தில், சானலப்தபாக்குவரத்தில் இன்றுள்ளவாறு
வண்டி-ஊர்திகள் மிகுதியாய் இருக்கவில்னல. சானலகளில் நடந்து
கசல்தவார் மிகுதியாய் இருந்தைர். வணிகப்பண்டங்கனள ஊர் விட்டு ஊருக்கு
எடுத்துச் கசல்தவார், மாட்டுவண்டிகளில் எடுத்துச் கசன்றைர்.

சிறு

வணிகர்கள் தம் வணிகப் பண்டங்கனளப் கபாதிகளாகச் கசய்து கழுனத
அல்லது மாடுகனளச் சுமக்கனவத்துச் கசன்றைர். கால்நனடகனள தமய்க்கும்
கதாழிலிலிருந்தவர்கள் தம் கால்நனடகனள இடம் மாற்றிக் ககாண்டு
கசல்லும்தபாது சானலகளில் நனடப்பயணமாகதவ கசல்வர். கால்
நனடகளுக்காை சந்னதகளுக்கும் இவ்வாதற ஓரிடத்திலிருந்து மற்தறார்
இடத்துக்குக் கால்நனடகனள ஓட்டிச் கசல்தவாருக்கும் நனடப்பயணதம வழி.
இவ்வாறாகப் பல்தவறு தரப்பிைர்க்கும் சானல வழி நனடப்பயணதம
பயன்பாட்டிலிருந்தது. நனடப்பயணர்கள் மற்றும் கால்நனடகள் ஆகிதயாரின்
நீர் தவட்னகனயத் தீர்க்கும் கபாருட்டுச் சானலகளில் ஆங்காங்தக கிணறுகள்
அனமத்து அவற்றின் அருகிதலதய கல்லால் சனமக்கப்பட்ட தண்ணர்த்
ீ
கதாட்டிகனள னவத்து அறச் கசயல்களில் ஈடுபட்ட கபரிதயார்கள் பலர்
ஊர்களில் இருந்துள்ளைர்.
மணியம்பானளயம் கல் கதாட்டி:
நம்பியூர்-கபருமாநல்லூர் சானலயில் அனமந்துள்ள ஊர்
மணியம்பானளயம்.

நம்பியூரிலிருந்து ஆறு கி.மீ . கதானலவில் உள்ளது.

இங்கிருந்து கபருமாநல்லூர் பதினைந்து கி.மீ . கதானலவில் உள்ளது. 15 கி.மீ .
என்று கபாறிக்கப்பட்ட கநடுஞ்சானலக் கல்லின் அருகில்தான் கிடானர
ஆர்வலர் கூறிய கல் கதாட்டியும் காணப்படுகிறது. சானலதயாரத்தில்,
ஆைால் சானலக்குச் சற்றுத் தள்ளி, அம்மன் தகாயிலுக்கு முன்புறத்தில் மண்
தனரயில் இந்தக் கல் கதாட்டி உள்ளது. கவள்னள நிறக்கல்லால்
அனமக்கப்பட்ட கதாட்டி. கல்லின் பரப்புச் கசம்னமயாக இல்னல; கரடு
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முரடாக உள்ளது. கதாட்டியின் முன்புற நீளவாட்டுப்பகுதியில் ஐந்து
வரிகளில் எழுத்துகள் கபாறிக்கப்பட்டுள்ளை.

எழுத்துக்கள் அனமந்த கல்

பரப்பும் சமன் கசய்யப்படாமல் சிறு சிறு தமடு பள்ளங்கனளக் ககாண்டுள்ளது.
எைதவ, எழுத்துகள் சில இடங்களில் படிக்க இயலாதவாறு உள்ளை.
கல்கதாட்டிக்குத் கதாடர்ந்து சுண்ணம் பூசி வந்துள்ளைர். எைதவ, எழுத்துகள்
சுண்ணப்பூச்சு காரணமாக மனறந்து கதளிவில்லாமல் இருந்தை.

உடன்

வந்தவர்கள், சுண்ணப்பற்னற நீக்க நீண்ட தநரம் ஆைது. அகற்றிய பின்
எழுத்துகள் படிக்கப்பட்டை.

கல்கவட்டுச் கசய்திகள்:
கல்கவட்டு, துந்துமி வருடத்தில் கபாறிக்கப்பட்டது எைக்
கல்கவட்டில் குறிப்புள்ளது.

துந்துமி என்கிற துந்துபி ஆண்டு வியாழவட்டத்

தமிழ் ஆண்டுப்பட்டியலில் கி.பி. 1862, கி.பி. 1922 ஆகிய இரு ஆண்டுகளில்
அனமகிறது. எழுத்தனமதினய அடிப்பனடயாகக் ககாண்டால், கல்கவட்டு
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கபாறிக்கப்பட்ட ஆண்டு, கி.பி. 1862-ஆம் ஆண்டு எைக்ககாள்ள வாய்ப்பு
உள்ளது.

எைதவ, கல்கவட்டு நூறாண்டுக்கு தமல் பழனமயாைது எைக்

கருதலாம். கல்கவட்டில் வருகின்ற திறவலூர் கபருமாநல்லூருக்கருகில்
அனமந்த துரவலூர்/கதாரவலூர் ஊராகலாம். அவ்வூனரச் தசர்ந்த பானலகுல
தவளாளர்களில் சின்ைய கவுண்டர் என்பாரின் மகன் மானலக்கவுண்டர்
என்பார் இந்தக் கல்கதாட்டினயச் கசய்துககாடுத்துள்ளார் என்று கல்கவட்டு
கூறுகிறது. இந்தத் தர்மத்னத அழகப்கபருமாள் காக்கதவண்டும் என்று
கல்கவட்டு வரி முடிகின்றது. தமற்கண்ட துரவலூரில் இருக்கும் கபருமாள்
தகாயிலின் இனறவன் கபயராை அழகப்கபருமாள் என்பதுதான்
கல்கவட்டிலும் குறிக்கப்படுகிறது.

எைதவ, கல்கவட்டில் வரும் திறவலூர்,

தற்தபாதுள்ள துரவலூதர என்பதில் ஐயமில்னல. காக்கதவண்டும் என்னும்
கருத்னதக் கல்கவட்டில் எழுதப்பட்ட “லட்சிக்க”
அறிகிதறாம். “ரக்ஷிக்க”

என்னும் கசால்லால்

என்னும் வடகமாழிச் கசால்தல "லட்சிக்க"

என்று

எழுதப்பட்டுள்ளது. ’ர’, ‘ல’ ஆகிய இரண்கடழுத்துகளும் தம்முள் இடம்
மாறிக்ககாள்வது தமிழில் நாம் காணுகின்ற ஒன்தற. ககானட அல்லது தர்மம்
என்பனதக் கல்கவட்டில் உள்ள “உபயம்”
தவளாளர் குலப்பிரிவு -

என்னும் கசால் குறிக்கிறது.

பானலக் கூட்டம்:

பாலதவளாளர் என்று தற்தபாது அனழக்கப்கபறும்
குலப்பிரிவிைர், கல்கவட்டில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு முற்காலத்தில் பானல
தவளாளர்

எைப்பட்டைர். நம்பியூரில் அனமந்திருக்கும் தான்ததான்றீசுவரர்

தகாயில் கல்கவட்டுகளில் தவளாளர் குலப்பிரினவச் தசர்ந்த தமன்மணியர்,
கழஞ்சியர், தசாழர் ஆகிதயார் குறிக்கப்கபறுகிறார்கள்.
குலகுருக்கள்’
னபத்தனல,

’ககாங்கு

என்னும் வனலப்பூத் தளத்தில், பாலதவளாளர்களாகப்
கவள்தளலி, தமல்மணியன், குண்கடலி, கழஞ்சியர் ஆகிதயார்

குறிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களில், னபத்தனல என்பார் தசவூர்ப் பகுதியிலும்,
கவள்தளலி என்பார் கதாரவலூரிலும், தமல்மணியன் என்பார் கிடானரயிலும்
தற்தபாது இருப்புக்ககாண்டுள்ளைர் என்று தமற்படி வனலத்தளம் குறிக்கிறது.
நமது கல்கதாட்டி அனமக்கப்பட்ட ஊர் மணியம்பானளயம், தமல்மணிய
குலப்பிரிவிைரின் கபயரால் அனமந்த ஊராகலாம் எைக் கருத இடமுண்டு.
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இக்கருத்துக்குச் சான்றாக இங்குள்ள மக்கள், தமல்மணிய குலப்பிரிவிைர்
பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டில் இடம்கபயர்ந்து இவ்வூருக்கு அருகில் உள்ள
கவள்ளாளபானளயம், கிடானர ஆகிய ஊர்களில் குடிதயறியுள்ளைர் என்று
கூறுகின்றைர். கல்கவட்டிலும் ககானடயாளி கதாரவலூனரச் தசர்ந்த பானலப்
பிரிவிைர் என்று குறிப்பிடுவனதக் காணலாம். கிடானர, மணியம்பானளயம்,
கவள்ளாளபானளயம் ஆகிய ஊர்கள் நம்பியூனரச் சுற்றிலும் மிகுந்த
அண்னமயில் உள்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கவள்ளாளர் புதிதாகக்

குடிதயறிய பகுதி என்பதாதலதய கவள்ளாளபானளயம் என்று ஊர்ப்கபயர்
அனமந்தது எைலாம். கவள்ளாளபானளயத்திலும் ஒரு கல்கதாட்டி எழுத்துப்
கபாறிப்புகளுடன் இருப்பனதப் பார்த்ததாம். ஆைால், முற்றிலும் கல் கபாரிந்து
தபாைதால் எழுத்துகள் அழிந்துவிட்டை.
கல்கதாட்டியின் இன்கைாரு பயன்பாடும் அது கதரிவிக்கும் அரிய கசய்தியும்:
கல்கவட்டில், கல்கதாட்டி என்னும் கபயர் குறிப்பிடப்படவில்னல.
மாறாகப் ”பண்னணதயாடி”
வச்ச உபயம்”
“பண்னணதயாடி”

என்னும் கசால் காணப்படுகிறது. “பண்னணதயாடி

என்பது கல்கவட்டுத் கதாடர்.

இங்குள்ள கல்கதாட்டி

எை ஏன் குறிப்பிடப்கபறுகிறது எை தமதல ஆய்வு

கசய்யும்தபாது, இச்கசால் குறித்துக் கல்கவட்டு அகராதியின் துனணனய
நாடிதைாம். ”பண்னணதயாடி”

என்னும் கசால் அதில் காணப்பட

வில்னலகயைினும், ‘பண்னண”

என்னும் கசால்லுக்கு “நீர்நினல”

என்று

கபாருள் ககாடுத்திருந்தததாடு, அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, கி.பி. 950-ஆம்
ஆண்டுக் கல்கவட்டுத் கதாடராை “துலாகசய்க்கினறக்கும் ததயாற
பண்னணயிைின்றும் கதற்கு தநாக்கி”

என்பது ககாடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தக்

கல்கவட்டு, TRANSACTIONS OF ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF SOUTH INDIA நூலில்
உள்ளது. இத்கதாடதராடு பண்னணதயாடி என்னும் கதாடனரயும் இனணத்துக்
கல்கவட்டு அறிஞர் பூங்குன்றன் அவர்களிடம் கருத்துக் தகட்டதபாது, அவர்
கூறிய விளக்கம் அரியததார் கசய்திக்கு அடித்தளம் இட்டது.
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பண்னணயும் பண்னணதயாடியும்:
கிணறுகளில் ஏற்றம் னவத்து நீர் இனறத்த முற்காலத்தில்,
கவனல (கமனல என்னும் வழக்கும் உண்டு) என்னும் ததால் னப
முகந்துவருகின்ற நீர் முதலில் ககாட்டப்படும் நீர்த்கதாட்டிதய பண்னணதயாடி
என்று வழங்கப்பட்டிருக்கதவண்டும். பண்னண என்பது நீர்நினலயாகிய
கிணற்னறக் குறித்தல் தவண்டும். (இந்த நீர்நினல, ஒரு சிறிய குளமாகவும்
இருக்கலாம். இக்கட்டுனரயில் கிணறுதான் களப்கபாருள்)
பண்னணதயாடியாகிய நீர்த்கதாட்டியில் தசருகின்ற நீர், கதாட்டியின்
கீ ழ்ப்புறத்தில் அனமந்த துனளயினூதட கவளிதயறிக் கால்களின் வழிதய
கசய் என்னும் வயல் பரப்புக்குப் பாயும் வனகயில் நீர் தமலாண்னம அனமப்பு
கசயல்பட்டது எைலாம். இக்கருத்னத உறுதி கசய்யும் வனகயான்,
மணியம்பானளயம் கல்கதாட்டியின் கீ ழ்ப்பகுதியில் துனள அனமந்துள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.

தவளாண் கதாடர்பாை இந்த அனமப்பு ஒரு புதிய அரிய

கசய்தியாக நம்முன் கவளிப்படுகிறது.
மணியம்பானளயம் ஊர்ப்கபரியவர்கள் கூறுனகயில், இக்
கல்கதாட்டி, அருகில் இருக்கும் கிணற்றுக்கருகில் நீண்ட காலம்
இருந்துள்ளதாகவும் தற்தபாதுதான் இங்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டைர்.
கிணற்றிலிருந்து ஏற்றம் வழியாக நீர் இனறக்கும்தபாது பயன்பாட்டிலிருந்த
இந்தக் கல்கதாட்டிக்குச் சற்று அருகிதலதய கிணறு ஒன்று தற்தபாதும்
உள்ளனதக் காணலாம்.

ஆைால், பனழய ஏற்றத்தின் அனமப்பு -

தூண்கள், அவற்னற இனணக்கும் குறுக்குச் சட்டம், கப்பி, உருனள

கல்
-

ஆகியைவற்னற இன்று காண இயலாது. சுற்றுச் சுவர் எழுப்பப்பட்டுக்
கிணற்றின் ததாற்றதம முற்றும் மாறியுள்ளது.
பண்னண என்னும் வழக்கு:
பண்னண என்னும் கசால் தற்தபாது தவளாண்(பயிர்) நிலம்,
தவளாண் ததாட்டம் என்கின்ற கபாருளில் வழங்குகிறது. ஆைால், கசன்ற
இரு நூற்றாண்டுகளில் ‘பண்னண’ , நீர் கதாடர்பாக வழங்கியது என்று
இக்கல்கவட்டின் மூலம் அறிகிதறாம். இதற்குச் சான்றாக, தகானவக்கருகில்
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இருக்கும் கவள்ளலூரில் ஆனைமனலயம்மன் தகாயிலில் இக்கட்டுனர
ஆசிரியர் கண்டறிந்த கல்கவட்டு அனமகிறது.
தகாவிலில், நீர்ப்
பயன்பாட்டுக்காகக் கிணறு
ஒன்னற கவட்டிக் ககாடுத்த
கசய்தினயக் குறிப்பிடும்
கல்கவட்டு, கிணற்னற கவட்டிக்
ககாடுத்தவர் கிணற்தறாடு கூடி
“கல்லுப்பண்னணயும்”
தபாட்டதாகக் குறிப்பிடு
வதிைின்று, ‘பண்னண” என்னும்
கசால் வழக்கில் இருந்துள்ளது
என்றும், கல்லால் பண்னண
அனமக்கப்பட்டனம வழக்கம்
என்றும் அறிகிதறாம்.
இக்கல்கவட்டு,

கதால்லியல்

கழகத்தின் 2019-ஆம்
ஆண்டுக்கருத்தரங்கில்
கவளியிட்ட “ஆவணம்”

நூலில்

பதிவாகியுள்ளது. வரி 14-15 –இல்
”கல்லுப்பண்னண”

என்னும்

கசால்னலக் காண்க. அதன்
ஒளிப்படம் பார்னவக்கு:

கதாடர்பு:

துனர.சுந்தரம், கல்கவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், தகானவ.

doraisundaram18@gmail.com, அனலதபசி : 9444939156.
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11. தகாப்பபருஞ்சிங்கைின் அண்ணமங்கைம் கல்பவட்டு
— தகா.கசங்குட்டுவன்

“பசாக்கப் பல்ைவன் வாய் பசால்லும் வன்ைிய மணாளன்”
நீண்டு வளர்ந்த பானற. அதன் ஒரு முனையில், ஆண்
யானையின் பிடரினயக் கவ்வி இருக்கிறது, ஒரு ஆண் சிங்கம். சிங்கத்தின்
கண்கள் உருண்டு திரண்டு இருக்கிறது. அதன் ஒருபக்கப் புருவத்தின்
மீ துதான் தமற்காணும் வாசகம் கல்கவட்டாக கவட்டப்பட்டு உள்ளது. இதன்
காலம் கி.பி.13ஆம் நூற்றாண்டு!
விழுப்புரம் மாவட்டம் கசஞ்சி அருதக உள்ள
அண்ணமங்கலத்தில் கசங்காட்டுக் குன்று என்றும் ஆனைமனல என்றும்
அனழக்கப்படும் மனலயின் மீ துதான் தமற்காணும் சிற்பமும் கல்கவட்டும்
காணப்படுகின்றை.
யாலை: மூன்ைாம் ராஜராஜன்.
அதன் பிடரிலயக் கவ்வி நிற்கும் சிங்கம்: தகாப்பபருஞ்சிங்கன்.
ஆகா… அழகிய உவலம! அழகாை சிற்பம்!
மாகபரும் வரலாறு இங்தக அனமதியாகக் காட்சி அளிக்கிறது!
பாண்டிய மன்ைைிடம் ததாற்ற தசாழப் கபருதவந்தன் மூன்றாம் ராஜராஜன்,
குந்தள அரசைிடம் ஓடிைான். கதள்ளாறு அருதக அவனை வழிமறித்த காடவ
மன்ைன் தகாப்கபருஞ்சிங்கன், தசாழ தவந்தனையும் அவன் பனடயிைனரயும்
சினறபிடித்தான் என்கின்றை வரலாற்றுக் குறிப்புகள்.
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சினறபிடிக்கப்பட்ட தசாழ மன்ைனும் அவைதுப் பனட
பரிவாரங்களும், தசந்தமங்கலம் ககாண்டு கசல்லப்படுவதற்கு முன்பு
அண்ணமங்கலம் மனலக் குனகயில் சிறிது காலம் சினற னவக்கப்பட்டு
இருக்கலாம் என்கிறார் அண்ணமங்கலம் அரசு தமைினலப் பள்ளி தனலனம
ஆசிரியரும் கசஞ்சிக் தகாட்னட கதால்லியல் விழிப்புணர்வு மன்றச்
கசயலாளருமாை திரு.நா.முனுசாமி அவர்கள்.
தன் கசாந்த ஊரின் மீ தும் அதன் வரலாற்றின் மீ தும் இவருக்கு
அவ்வளவு ஈடுபாடு: அக்கனற! வரலாற்றுத் தடயங்கனளத் ததடி ஊருக்கு
வரும் ஒவ்கவாருவனரயும் சனளக்காமல் மனலக்கு அனழத்துச் கசன்று
காண்பிக்கிறார், திரு.முனுசாமி.
மனலமீ து மட்டுமல்ல, நிலப்பரப்பிலும் ஏரியிலும் வரலாற்றுத்
தடயங்கள் நினறந்த சுரங்கமாக இருக்கிறது அண்ணமங்கலம்.
நீங்களும் ஒரு முனற இங்குப் தபாய் வரலாம்!

குறிப்பு:
அண்ணமங்கலம்: கசஞ்சியிலிருந்து வளத்தி கசல்லும் சானலயில்
அனமந்துள்ளது.
தனலனம ஆசிரியர் திரு.முனுசாமி அவர்களின் கதாடர்பு எண்: 99949 43787

கதாடர்பு: தகா. கசங்குட்டுவன் (ko.senguttuvan@gmail.com)
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12. மூவர் தகாயில் பகாடும்பாளூர்
— முனைவர். ப. ததவி அறிவுகசல்வம்

விராலிமனலக்கு
கதானலவில் திருச்சி-மதுனர
சங்ககாலம் முததல

அருதக

புதுக்தகாட்னடயிலிருந்து 36 கி.மீ .

சானலயில் ககாடும்பாளூர் அனமந்துள்ளது.

புகழ்கபற்ற இவ்வூர் ககாடும்னப நகர் என்றும்

அனழக்கப்பட்டனத அறிகிதறாம்.
தகாயில் அனமப்பு:
பத்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட மூவர் தகாயிலாைது, கதற்கு
வடக்காக தமற்கு தநாக்கிய நினலயில் இரண்டு தகாயில்கள்
முழுனமயாைதாகவும் மற்ற ஒரு தகாயில் அடித்தளத்னத மட்டும்
ககாண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது.

மூவர் தகாயிலின் மூன்று

தகாயில்களுக்கும் கபாதுவாை மகா மண்டபம், நந்தி மண்டபம், பலிபீடமும்
மற்றும் பிரகார சுற்றில் 16 பரிவார கதய்வங்களுக்காை சன்ைிதியின்
அஸ்திவாரங்கள் மட்டுதம உள்ளை. தமற்தக ஒரு தகாபுரமும் இருந்த
அனடயாளம் காணப்படுகிறது.

இது அதிட்டாைம் முதல் கலசம் வனர

கல்லாலாை கல் தகாயிலாகும். இக்தகாயில் சதுரவடிவ இரு தள விமாை
அனமப்பு உனடயதாக உள்ளது.

முழுனமயாக உள்ள

ஒரு தகாயிலின்

கருவனற உள்தள மட்டும் ஆவுனடயார் இல்லாத லிங்க வடிவில் மூலவர்
உள்ளார். விமாைத்தின் உள் பகுதியாைது உள் கூடாகக் காணப்படுகிறது.
சிற்பங்கள்:
இந்த இரண்டு தகாயில்களின் தகாட்டங்களிலும் மற்றும்
விமாைத்திலும் காலசம்ஹாரமூர்த்தி, கங்காதரர்,அந்தகாசுர வனத மூர்த்தி,
உமா சகிதர், கஜசம்ஹாரர், அர்த்தநாரீஸ்வரர், தபான்ற சிற்பங்கள் உள்ளை.
கண்ட பகுதியின் நான்கு மூனலகளிலும் நந்தி காணப்படுகிறது.

துவார

பாலகர்களும் மகரத் ததாரணமும் சிறப்பாக வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளை.
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அதிட்டாைத்தின் சிறப்பு:
பாதபந்த அதிட்டாைத்தில் ஜகதியாைது பத்ம ஜகதியாகவும்,
குமுதம் விருத்தம் ஆகவும் அலங்காரம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டினக வரி
வியாள வரியாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. கருவனற சுவரின் தமதல பூதகண
வரினச அனமக்கப்பட்டுள்ளது.
இருபதாம் நூற்றாண்டில் இக்தகாயில்

புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுப்பிக்கப்படும் தபாது கட்டுமாை கற்கனள ஒன்றின் மீ து ஒன்றாக அடுக்கி
னவத்திருப்பது சில இடங்களில் கபாருத்தமில்லாததாகக் காணப்படுகிறது.

கதாடர்பு:
முனைவர். ப. ததவி அறிவுகசல்வம்,
மருந்தாக்கவியல் தபராசிரினய மதுனர.
https://www.facebook.com/devipharm
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13. கல்பவட்டுகளில் உப்பளம்
— துனர.சுந்தரம்

முன்னுனர:
கல்கவட்டுகள் கதாடர்பாகப் பல நூல்கனளப் படிக்கும்தபாது,
கல்கவட்டுகளில் தபசப்படும் முதன்னமப் கபாருள் கநல்லாகதவ இருக்கக்
கண்டிருக்கிதறன். இனடயினடதய, உப்பு, உப்பளங்கள் பற்றிய கசய்தி
எங்தகனும் காணப்படுகின்றதா என்னும் எண்ணம் ததான்றும். அவ்வப்தபாது
திருவாங்கூர் கதால்லியல் வரினச (TRAVANCORE ARCHAEOLOGICAL SERIES)
நூலினைப் படித்தல் வழக்கம். அண்னமயில், தமற்படி நூலின் எட்டாம்
கதாகுதியினைப் படிக்னகயில் – கதாகுத்துப் பதிப்பித்தவர் கதால்லியல்
அறிஞர் தகாபிநாத ராவ் அவர்கள் (T.A. GOPINATHA RAO) -

கன்ைியாகுமரியில்

தசாழர் கல்கவட்டு ஒன்றில் உப்பளம் பற்றிய கசய்தினயக்

காணதநர்ந்தது.

அக்கல்கவட்டுச் கசய்தியினைப் பற்றிய பகிர்வு இங்தக.
உப்பும் உப்பளமும்:
உப்பு. ஓர் எளிய கபாருள் என்று புறந்தள்ள இயலாது. உப்பின்றி
உணவில்னல. உணவுண்டு உயிர்வாழ உப்பு இன்றியனமயாதது.
உண்னமயில் அதன் மதிப்பு கபரிது. உப்பின் பயன்பாடு பற்றிப் தபராசிரியர்
கதா.பரமசிவன் அவர்கள் கூறுவனதக் காண்க:
"உப்பு விற்பவர்கனளச் சங்க இலக்கியத்தில் உமணர்கள் என்று
அனழக்கிறார்கள். கநல்லின் தநதர கவண் கல் உப்பு எை, உப்பு

வினலயும்

கநல் வினலயும் சமமாக இருந்திருக்கிறது. தசாழர் காலத்தில் கநல்லின்
வினலயும் உப்பு வினலயும் அருகருதக இருந்தை. பழந்தமிழ் நாட்டின் மிகப்
கபரிய சந்னதக்குரிய உற்பத்திப் கபாருளாக உப்புதான் விளங்கியிருக்கிறது.
உப்பு வினளயும் களத்துக்கு

அளம் என்று கபயர். கபரிய

அரசர்களின் பட்டப் கபயர்கனளச் சூட்டியிருக்கிறார்கள்.
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உப்பளங்களுக்கு

தபரளம், தகாவளம்

(தகா அளம்) என்ற கபயர்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளை. தசாழ, பாண்டிய
அரசர்கள் உப்புத் கதாழினல அரசின் கட்டுக்குள்தளதய னவத்திருந்தார்கள்”
(எைது இந்தியா- ஜூைியர் விகடன் 29-பிப்ரவரி-2012.)
தமதல உமணர்கள் பற்றிய குறிப்புள்ளது. சிறுபாணாற்றுப்பனட
இலக்கியத்தில், உப்புப் பண்டதமற்றிய மாட்டு வண்டிகளில் (தநான் பகட்டு
ஒழுனக) உமணர் உப்பு விற்கச் கசன்றதாகக் குறிப்பு வருகிறது. உமணர்களின்
மனைவியர் உமட்டியர் என்றனழக்கப்கபற்றைர்.

உமட்டியரும் அவர் தம்

புதல்வரும் உமணதராடு உடன் கசன்றைர். உமட்டியர் ஈன்ற புதல்வதராடு
மந்திகள் கிலுகிலுப்னப வினளயாடும் காட்சினயச் சிறுபாணாற்றுப்பனட
காட்டுகிறது.
”தநான்பகட் டுமண கராழுனககயாடு வந்த
மகாஅ ரன்ை மந்தி…….
....... உமட்டிய ரீன்ற
கிளர்பூட் புதல்வகராடு கிலுகிலி யாடும்”
- சிறுபாணாற்றூப்பனட (55-61)
கதா.பரமசிவன் அவர்கள், பழந்தமிழ் நாட்டின் மிகப்கபரிய சந்னத
உற்பத்திப்கபாருளாக உப்பு விளங்கியனதக் குறிப்பிடுகிறார்.

உப்பு வணிகர்கள்

வண்டிகளில் (CARAVAN) பயணம் கசய்து வணிகம் கசய்துள்ளைர்.
இவ்வணிகர்கள், கல்கவட்டுகளில் குறிப்பிடப்கபறும் பதிகைண்விஷயத்தார்
என்னும் வணிகக் குழுவிைனரச் தசர்ந்தவராக இருந்திருக்கலாம்.
”தமிழக ஊரும் தபரும்”

என்னும் நூலில் தபராசிரியர் ரா.பி.

தசதுப்பிள்னளயவர்கள், உப்பு நிலத்னதக் களர் நிலம் என்று கூறுவர் என்றும்,
உப்பு வினளயுமிடம் அளம் எைப்படும் என்றும், தஞ்னசயில்
நன்ைிலத்துக்கருகில் தபரளம் என்னும் ஊருண்டு என்றும் கூறுகிறார்.
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சம்பளம் என்னும் கசால் பற்றிய விளக்கத்னதப் பாவாணர்
கூற்றால் அறியலாம். ”பழங்காலத்தில் சம்பளம் கூலமும் (கூலமாகக்
ககாடுக்கப்படுவது கூலி.) உப்புமாகக் ககாடுக்கப்பட்டது. கூலம் என்பது
தாைியம் . கூலத்திற் சிறந்தது கநல்லாதலின், கநல்வனகயிற் சிறந்த
சம்பாவின் கபயராலும், உப்பின் கபயராலும், சம்பளம் என்னும் கபயர்
உண்டாயிற்று. சம்பும் அளமும் தசர்ந்தது சம்பளம். சம்பு என்பது சிறந்த
கநல்வனகக்கும் சிறந்த தகானர வனகக்கும் கபாதுப்கபயர்.
ஓங்கிவளர்ந்த சம்பாகநற்பயிரும் சம்பங்தகானரயும் ஒத்த
ததாற்றமுனடயைவாக இருத்தல் காண்க.கநல்னலக் குறிக்கும் சம்பு என்னும்
கபயர் இன்று சம்பா எை வழங்குகின்றது. உகரவற்றுச்
ீ
கசாற்கள் ஆகார வறு
ீ
கபறுவது இயல்தப.
எ-டு: கும்பு - கும்பா, தூம்பு - தூம்பா, குண்டு - குண்டா. கும்புதல் = திரளுதல்.”
கடனல ஒட்டிய கழிமுகப்பகுதி காயல் எைப்படும்.
இக்கழிமுகப்பகுதி

உவரி நீர் நிரம்பிய பரப்னப உனடயது. இவ் உவரி

நீர்ப்பரப்பில் உப்பு வினளவிக்கப்படுவதால், காயல் அல்லது கழி
கபயர் உப்பளம் என்னும் கபாருளிலும் வழங்கும்.

என்னும்

கடற்கனரனய ஒட்டி

அனமந்த இவ் உப்பளங்கள் தமிழ் நாட்டில் தசாழ நாட்டிலும் பாண்டிய
நாட்டிலும் மிகுதியும் இருந்துள்ளை எைலாம்.
இடங்களாகத் தற்காலத்தத எண்ணூர்,

உப்பு வினளவிக்கும்

மரக்காணம், தகாவளம்,

தவதாரண்யம், தூத்துக்குடி ஆகிய ஊர்கள் அறியப்படுகின்றை.
கன்ைியாகுமரி-குஹநாதசுவாமி தகாயில் கல்கவட்டு:
குமரி என்றதும் நாம் அறிந்தது குமரிப் பகவதியம்மன் தகாயிதல.
குமரி நகரில் குஹநாதசுவாமி தகாயில் என்கறாரு தகாயிலும் உள்ளது.
இங்தக தமிழில் கபாறிக்கப்பட்ட ஆறு கல்கவட்டுகள் உள்ளை. ஒரு
கல்கவட்டு, முதலாம் இராதசந்திரைின் ஆட்சியாண்டாை கி.பி. 1036-ஆம்
ஆண்னடச் தசர்ந்தது. அதில், இராதசந்திரனுக்கு உணவு சனமக்கும் (அடும்)
பணிப்கபண் (கபண்டாட்டி) தசாழ குலவல்லி என்பவள் ஆவாள் என்ற கசய்தி
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கல்கவட்டுப்பாடம்:
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காணப்படுகிறது. மற்கறாரு கல்கவட்டு, உப்பளம் பற்றிப் தபசுகிறது.
இக்கல்கவட்டு, தமற்படிக் தகாயிலின் கருவனறயின் தமற்கு அதிட்டாைத்தில்
கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்கவட்டில் குறிக்கப்கபறும் அரசன்
இராசதகசரிவர்மன் இராஜாதிராஜததவர். ஆட்சியாண்டு முப்பது.
வரபாண்டியன்
ீ
தனலயும், இலங்னகயும்,

இவன்,

தசரலன் சானலயும்

ககாண்டவைாகக் குறிக்கப்கபறுகிறான்.
குமரி ஸ்ரீ வல்லபப் கபருஞ்சானல:
கல்கவட்டில், குமரி நகரின் பழம்கபயராகக் கழிக்குடி என்னும்
கபயர் குறிக்கப்படுகிறது. கழி என்பது உப்பங்கழினயக் குறிக்கும்
கசால்லாதலால், குமரியின் சுற்றுப்புறத்தில் உப்பளங்கள் மிகுந்திருந்தனமயின்
குமரி என்னும் இயற்கபயருடன் கழிக்குடி என்னும் சிறப்புப் கபயரும்
அனமந்ததுதபாலும். குமரி, பாண்டிய நாட்னடச் தசர்ந்திருந்தது ஆைால்,
பாண்டிய நாடு தசாழர்

ஆட்சிக்குக் கீ ழ் இருந்தனமயால், பாண்டியநாடு

இராஜராஜைின் கபயரால் இராஜராஜப்பாண்டி நாடு எை அனழக்கப்கபற்றது.
தசாழர் கால நாட்டுப்பிரிவுகளில், குமரி நகர் இருந்த பகுதி புறத்தாய நாடு
என்னும் நாட்டுப்பிரிவில் அடங்கியிருந்தது. புறத்தாய நாடும், உத்தம தசாழ
வளநாடு என்னும் பிரிவின் கீ ழ் அனமந்திருந்தது.
குமரியில் ஒரு சானல, ஸ்ரீவல்லபப் கபருஞ்சானல என்னும்
கபயரில் இயங்கிவந்துள்ளது. பாண்டியர் காலத்தில், பாண்டிய அரசன்
ஸ்ரீவல்லபன் கபயரால் அனமந்த இச்சானல, முதலாம் இராசராசைின்
ஆட்சிக்காலத்தில் கபயர் மாற்றம் கபற்றது. புதிதாக ஆட்சினயப் பிடித்த
அரசர்கள், ஊர்களின் கபயர்கள் தபான்றவற்னற மாற்றித் தம் கபயரிட்டு
அனழத்தல் மரபு. இருப்பினும், மக்கள் வழக்கிைின்று ஒரு பழம்கபயர்
வினரவில் அழிந்துதபாகாகதன்னும் அடிப்பனடயில் சிறிது காலம்
பழம்கபயதராதட அதன் புதுப்கபயரும் வழக்கில் இருக்கும். மிக அரிதாக,
காலப்தபாக்கில் புதுப்கபயர் மனறந்து அதன் பழம்கபயதர நீடித்து
நினலத்துவிடுதலும் தநர்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கர்நாடகத்தில்,
னமசூருக்கருகில் உள்ள தனலக்காடு, தசாழர் ஆட்சியில் தனழக்காடாை
இராசராசபுரம் என்னும் கபயரில் வழங்கிைாலும், பின்ைர் அதன் பழம்கபயதர
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நினலத்துவிட்டனதக் காண்கிதறாம். இன்றும் தனலக்காடு என்னும் கபயதர
உள்ளது.
சானல என்பது ஒரு பயிற்சி நினலயம் என்று ககாள்ளலாம்.
கல்வி, அரசியல் சார்ந்த தமலாண்னம, தபார்ப்பயிற்சி ஆகிய அனைத்தும்
ஒருங்கினணந்த ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த இப்பயிற்சிச் சானலகனள இன்றுள்ள IAS
ACADEMY என்னும் ஆட்சியாளர் பதவிக்குத் ததர்வாைவர்கள் கபறுகின்ற
உயர்தரப் பயிற்சிக் கூடங்களுடன் ஒப்பிடலாம். இச் சானலகளில்
பயின்றவர்கள், தசர, தசாழ, பாண்டிய மூதவந்தர்களிடம் அனமச்சராகதவா,
கபரும் பனடத்தளபதிகளாகதவா, அல்லது இரண்டு கபாறுப்பும் ககாண்ட
கபரும் பதவிகளிதலா பணியாற்றும் அரசியல் தனலவர் தகுதி கபறுகின்றைர்.
இவர்கள், மூதவந்த தவளார் என்றும், பிரம்மமாராயர் என்றும் பட்டப்கபயர்
ககாண்டவர்களாகச் தசாழர் கல்கவட்டுகளில் சுட்டப்கபறுகிறார்கள். முதலாம்
இராசராசன் மற்றும் அவன் மகன் முதலாம் இராதசந்திரன் ஆகிய
இருவரிடமும் அனமச்சராகவும், கபரும் பனடத்தளபதியாகவும் பணியாற்றிய
தசைாதிபதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இராமைாை மும்முடிச்தசாழ பிரம மாராயன்
என்பானை தமற்படி அரசர்களின் கல்கவட்டுகளும் கபரிய கலய்டன்
கசப்தபடும் குறிக்கின்றை. இவன், தஞ்னசப்கபருவுனடயார் தகாயிலின்
திருச்சுற்று மாளினகனய எடுப்பித்தவன் ஆவான்.
இைி, குமரியில் ஸ்ரீவல்லபப் கபருஞ்சானல இருந்துள்ளதாக நமது
குமரிக் கல்கவட்டில் அறிகிதறாம். காந்தளூர்ச் சானலனய அடிப்பனடக்
கருத்தாகக் ககாண்டு பார்த்திதவந்திரபுரம் என்னுமிடத்தில் கருநந்தடக்கன்
காலத்தில் ஒரு சானல அனமக்கப்பட்டதாக வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளை.
அது பாண்டிய நாட்டுப்பகுதியாகும். அது தபாலக் குமரியிலும் பாண்டிய
அரசன் ஸ்ரீவல்லபன் கபயரால் சானல ஒன்று கசயல்பட்டு வந்துள்ளது
என்பனத இக்கல்கவட்டு வாயிலாக அறிகிதறாம். பின்ைர், தசாழர்
ஆட்சியின்தபாது கபயர் மாற்றம் கபறினும் இரண்டு கபயர்களும்
இக்கல்கவட்டில் சுட்டப்படுகின்றை.
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மணற்குடி உப்பளமும் குமரி ஸ்ரீவல்லபப் கபருஞ்சானலயும்:
குமரி ஸ்ரீவல்லபப் கபருஞ்சானலக்குத் ததனவயாை உப்புப்
பயன்பாட்டுக்காக, மணற்குடி உப்பளத்திலிருந்து உப்பு நிவந்தமாக
வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது என்று குறிப்பிடும் கல்கவட்டு, இந்த உப்பு
வழங்கலில் முட்டுப்பாடு (இனட நிறுத்தம்) ஏற்பட்டது என்பனதயும்
கூறுகிறது. மணற்குடி என்னும் ஊர் நாஞ்சி(ல்) நாட்டில் அனமந்திருந்தது.
நாஞ்சில் நாடு இன்னறய நாகர்தகாயில் பகுதி எைலாம். ஆைால், குமரி,
நாஞ்சில் நாட்டுப்பகுதியில் அனமயவில்னல. நாஞ்சில்நாட்னடத் கதாட்டவாறு
அணுகியுள்ள புறத்தாய நாட்டில் அனமந்திருந்தது. மணற்குடி என்பது
அவ்வூரின் இயற்கபயர் எைினும், அவ்வூருக்கு “மஹிபால குலகாலப் தபரளம்”
என்னும் சிறப்புப் கபயர் அனமந்திருந்தது. இச்சிறப்புப் கபயர் ஒரு
காரணப்கபயர். முதலாம் இராதசந்திரன் கவன்ற அரசர்களுள் ஒருவன்
மஹிபாலன். அவனை கவன்றதால் “மஹிபால குலகாலன்”. எைதவ,
மணற்குடிக்கு, இராதசந்திரன் கபயரால் “மஹிபால குலகாலப் தபரளம்”
என்னும் கபயர் உண்டாயிற்று. குமரினயக் காட்டிலும் சிறியகதாரு ஊராை
மணற்குடியின் கபயதராடு தசாழ அரசைின் பட்டப்கபயர் எவ்வாறு
இனணந்தது? ஏகைைில், இவ்வூரில் தபரளம் இருந்துள்ளது. உப்பு வணிகத்துப்
கபரு னமயமாகத் திகழ்ந்த காரணத்தாதல, அதன் வணிக வருவாய்ச்
சிறப்புககாண்டு இராதசந்திரன் காலத்தில் முதன்னம அளித்து இப்கபயர்
அனமந்தது எைலாம். (மஹிபால

என்பது கல்கவட்டில் மயில்வாள எை

எழுதப்பட்டுள்ளது).
ஸ்ரீவல்லபப் கபருஞ்சானலயாை ராஜராஜப்கபருஞ்சானலக்கு
வழங்கப்பட்டுவந்த உப்பு நிவந்தம் ’முட்டிக்கிடந்தனமயில்’ நிவந்தத்னத
மீ ண்டும் கினடக்கச் கசய்யப் பவித்திரமாணிக்கத் கதாங்கப்தபரனரயன்
என்பவன் அரசைிடம் விண்ணப்பம் கசய்து தவண்டிக்ககாண்டு அரசைின்
ஆனணனயப் (திருமுகம்) கபற்றான். பவித்திரமாணிக்கத் கதாங்கப்தபரனரயன்,
அரசியார் உலகுனடய பிராட்டியரின் கீ ழ் பணியாற்றிய ஓர் அதிகாரி ஆவான்.
இவைது இயற்கபயர் அரிகுலதகசரி. பவித்திரமாணிக்கத் கதாங்கப்தபரனரயன்
என்பது சிறப்புப் கபயர். தஞ்னசக்கருகில் உள்ள திட்னட என்னும் ஊனரச்
தசர்ந்தவன்.

கல்கவட்டு இவனை, ”உலகுனடய பிராட்டியார்
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திருப்பள்ளித்கதாங்கலுனடயான்” எைக் குறிக்கிறது. அரசியார் கபயனர
அனடகமாழியாகக்

ககாண்டு திருப்பள்ளித்கதாங்கலுனடயான் என்னும்

கபயர் அனமவதால், பதிப்பாசிரியர் தகாபிநாத ராவ் அவர்கள்,
திருப்பள்ளித்கதாங்கல் என்னும் கதாடர் ஒரு பதவியின் கபயர்
எைக்குறிக்கிறார்.

அவர் கூற்று ஆங்கிலத்தில் :

"Tittai Arikulakeesari alias Pavithramanikka-ttonga-pperaraiyan, who was (or held the
office of) the tiruppallittongal under Ulagudaiyapirattiyar, the queen of Rajadhirajadeva .."
இக்குறிப்புப்படி, திருப்பள்ளித்கதாங்கல் என்பது ஒரு பதவினயக்குறிக்கும்
கபயர் என்றும் திருப்பள்ளித்கதாங்கலுனடயான் என்பது அப்பதவினயக்
ககாண்டவன் என்பதும் கபறப்படும்.

தசாழப்தபரரசில் கபருந்தை அதிகாரிகள்

இருந்தைர். கபருந்தைம் என்பது கபருந்தரம் என்றும் மாறி வழங்கும். அது,
தசாழ அரசாங்க உயர் அலுவலர்களின் வனக என்று கல்கவட்டுச்
கசால்லகராதி கூறுகிறது.
ஆைால், “திருப்பள்ளித்கதாங்கல்” என்பதற்குக் கல்கவட்டுச்
கசால்லகராதி, ”சுவாமியின் குனட” என்று கபாருள் கூறுவததாடு
அப்கபாருளுக்குச் சான்றாக அல்லது எடுத்துக் காட்டாகக்

கீ ழ்க்கண்ட

கல்கவட்டு வரினயச் சுட்டுகிறது.
“திருப்பள்ளித்பதாங்கல் பிடிக்கும் ஆளுக்கு உள்படுவான்
ஒருவனுக்குப் பங்கு ஒன்றும்” - SII vol-II, 66
அதத அகராதியில், “திருப்பள்ளித்கதாங்கல் உனடயாந்”
என்பதற்கு “(அரசன்) குனடனயத் தாங்குபவன்” என்று குறிப்பிட்டு,
எடுத்துக்காட்டாகக் கீ ழ்க்கண்ட கல்கவட்டு வரினயச் சுட்டுகிறது.
“எயிைங்குனடயான் ஆை மூத்த வனகத் திருப்பள்ளித்கதாங்கலுனடயாந்
சிந்தாமணி சங்கரன்”
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கல்கவட்டுச் கசால்லகராதியின் அடிப்பனடயில்
திருப்பள்ளித்கதாங்கலுனடயான்

என்னும் கசால்லின் கபாருள்

முரண்படுகிறது.
திருப்பள்ளித்கதாங்கல் என்பது குனடனயக் குறிக்கும் என்றால் அது இனறவனுக்காைது எைினும் அரசனுக்காைது எைினும் - அது ஓர் உயர்
நினலக் குறியீடு.

ஒரு கபருனமச் சின்ைம்.

சமயத்தனலவர், கபருந்துறவிகள்

இனறவன், அரசன்,

ஆகிதயாருக்குக் னகயில்

பிடித்துக்ககாள்ளும் தகால் ஒரு சிறப்பு அல்லது கபருனமக்குரிய
அனடயாளமாய் அனமவது தபாலக் குனடயும் சிறப்புக்குரியது. குனடனயப்
பயன்படுத்தும் சிறப்பு உரினமனய ஓர் அரசன் தன்னுனடய கபருந்தரத்து
அதிகாரிக்கும் வழங்குதல் மிக இயல்பாை ஒரு நனடமுனறயாய்ப் பண்டு
இருந்திருக்கக்கூடும். பல்லக்கு னவத்துக்ககாள்ளும் உரினம, யானை அல்லது
குதினர தமல் ஊர்வலமாகப் தபாதல், அனுமக் ககாடி னவத்துக் ககாள்ளும்
உரினம தபான்ற சிறப்புரினமகள் பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளை.
வலங்னக-இடங்னக

முரண்பாடு காரணமாகப் தபாராடிய கண்மாளர்கள்

தாங்கள் தபாகுமிடங்களுக்குச் கசருப்பணியலாம் என்பதும், தங்கள்
வடுகளுக்குச்
ீ
சாந்து பூசிக்ககாள்ளலாம் என்பதும், நன்னம தின்னமக்கு
இரட்னடச் சங்கு ஊதிக்ககாள்ளலாம் என்பதும்
எைக் கல்கவட்டுகள்

அரசன் வழங்கிய உரினமகள்

கூறுவனதக் காண்கிதறாம். இந்த அடிப்பனடயில்,

கல்கவட்டில் குறிக்கப்கபறும் கபருந்தைத்து அதிகாரி அரசைால் குனட
னவத்துக்ககாள்ளும் உரினமனயப் கபற்றவன் என்று கபாருள் ககாள்ளலாம்.
தசாழர் னகக்ககாண்ட பாண்டி மண்டலம் முழுதும் இராஜராஜப்
பாண்டி நாடு என்று வழங்கிைாலும், பாண்டி நாட்டின் கதன்தகாடிப்பகுதி
இராஜராஜத்கதன்ைாடு என்று வழங்கியதாகக் கல்கவட்டு குறிக்கிறது.
குமரிப்கபருஞ்சானலக்கு உப்பு வழங்குதல் மீ ண்டும் கதாடரக்
ககாடுக்கப்கபற்ற அரசானண, இராஜராஜத் கதன்ைாட்டில் இருந்த எல்லா
உப்பளங்களுக்கும் கபாறுப்தபற்று வரி விதித்த நிர்வாக அதிகாரிகளாை “கூறு
கசய்வார்” மற்றும் உப்பளங்கனள தமலாண்னம கசய்த “கண்காணி கசய்வார்”
ஆகிதயாருக்கு அளிக்கப்பட்டது.
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உப்பு அளத்தல் - பண்னடய வழக்கம் - னகயுனற:
கநல் தபான்ற தாைியங்கனளயும், உப்பு தபான்ற
கபாருள்கனளயும் முகத்தல் அளவுக் கருவிககாண்டு அளக்கும்தபாது,
ஒவ்கவாரு முனறயும் அளந்ததன் எண்ணிக்னகனய வாயால் உரக்கச்
கசால்லி அளத்தல்

வழக்கமாய் இருந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட

எண்ணிக்னகனய எட்டியதும், அளக்கப்படும் கபாருளின் ஒரு னகப்பிடி அளவு
தைிதய அருகில் னவக்கப்படும். திருச்சி, தஞ்னச தபான்ற இடங்களில்
இவ்வழக்கம் இன்றும் நனடமுனறயில் உண்டு என்பதாக, தகாபிநாத ராவ்
அவர்கள் குறிக்கிறார். எடுத்துக்காட்டாக, மரக்கால் ககாண்டு கநல்
அளக்னகயில், ஒவ்கவாரு மரக்கால் அளவுக்கும் ஒன்று, இரண்டு எை
எண்ணிக்ககாள்வதும், குறிப்பாக அறுபது மரக்கால்கள் எண்ணி முடியும்தபாது
ஒரு னகப்பிடி அளவு கநல்னலத் தைிதய குவித்து னவத்து
அனடயாளப்படுத்துவது இன்றும் காணுகின்ற வழக்கம். இவ்வனகயில்,
னகப்பிடி கநல்லின் எண்ணிக்னக, கநல்லின் கபருங்ககாள்ளளவினை எளிதில்
கணக்கிட உதவும். இந்த ஒரு னகப்பிடி அளவு, னக-உனற (னகயுனற)
என்னும் கபயரால் குறிக்கப்படுகிறது. கநல் அளப்பவர், அறுபது மரக்கால்கள்
அளந்ததும் “அறுபதுக்கு உனற” என்று உரக்கச் கசால்வார்.
குமரி உப்பளத்திலும் னகயுனற:
குமரி உப்பளங்களிலும்

தமற்படி அளக்கும் முனறயும் னகயுனற

உப்புக் குவித்தலும் வழக்கத்தில் இருந்தனதக் கல்கவட்டு குறிக்கிறது.
“கலத்துவாய் நாழி னகய்யுனற ககாண்டு” எைக் கல்கவட்டில் வரும்
கதாடனரக் காண்க.

இங்தக, னகப்பிடி அளவு உப்பு தைிதய

னவக்கப்படவில்னல. ஒரு கலத்துக்கு ஒரு நாழி அளவு உப்பு, னகயுனறயாகத்
தைிதய னவக்கப்படுகிறது. (நாழி என்பனதச் கசன்ற நூற்றாண்டில்
புழக்கத்திலிருந்த “படி” அளவாகக் கருதலாம்). எட்டு நாழி ககாண்டது ஒரு
மரக்கால்; பன்ைிரண்டு மரக்கால் ககாண்டது ஒரு கலம்.

எைதவ,

னகயுனறயாக னவத்த உப்பின் அளவு ஒரு விழுக்காடு எைலாம். ஒரு
கலத்துக்கு ஒரு நாழி என்னும் கபாருனளக் கல்கவட்டின் “கலத்துவாய் நாழி”
என்னும் கதாடர் சுட்டுகிறது.
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ஒரு கலத்துக்கு ஒரு நாழி என்னும் னகயுனற உப்பு முன்பு
வழங்கப்பட்டனதப் தபாலதவ இப்தபாதும் வழங்கப்படதவண்டும் என்று
அரசானண அறிவிப்பதன் மூலம் உப்பு வினளச்சலின் மிகுதினய அறியலாம்.
கசன்ற நூற்றாண்டில் இக்கல்கவட்னட ஆய்வு கசய்த தகாபிநாத
ராவ் அவர்கள், அக்காலகட்டத்திதலதய மணற்குடி, உப்பு வினளச்சலில் ஒரு
கபரும் னமயமாகத் திகழ்ந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார். மணற்குடி,
திருவாங்கூர் மாநிலத்தில் அகத்தீசுவரம் வட்டத்தில் அனமந்திருந்தது.
மதுராந்தகம் – கசய்யூர் உப்பளம்:
மதுராந்தகம் வட்டத்தில் கசய்யூர் என்னும் ஊரில் கதாண்ணூறு
உப்பளங்கள் இருந்ததாக இவ்வூர் வால்மீ கநாதர் தகாயில் கல்கவட்டு (A.R.
445/1902) குறிப்பிடுகிறது. கல்கவட்டின் காலம் இரண்டாம் குதலாத்துங்கைின்
நான்காம் ஆட்சியாண்டாை கி.பி. 1137-ஆம் ஆண்டாகும். கசய்யூரின்
சிறப்புப்கபயர் ஜயங்ககாண்ட தசாழநல்லூர் என்பதாகக் கல்கவட்டு
குறிக்கிறது. இவ்வூர்ச் சனபயிைர் தமற்படிக்தகாயிலுக்கு நிவந்தமாக இவ்வூர்
உப்பளங்களில் வினளந்த உப்பில் உப்புப்பிடியாக னவத்த உப்பினைக்
ககானடயளிக்கின்றைர்.
இக்கல்கவட்டில் வருகின்ற “உப்புப்பிடி” என்பது குமரிக் தகாயில்
கல்கவட்டில் உள்ள “னகயுனற”னயக் குறிக்கும்.

கதாண்ணூறு உப்பளங்கள்

இருந்தனமயால் மதுராந்தகப் பகுதி உப்பு உற்பத்தியில் கபரிய வணிக
னமயமாகத் திகழ்ந்தனம கண்கூடு. உப்பு வினளச்சனலக் கல்கவட்டு “உப்புப்
படுத்தல்” என்பதாகக் குறிக்கிறது. வினளச்சலில் சிறிதளவு, பரததசிகளுக்கு
வினலயில்லாமல் அளிக்கப்பட்டது.

மற்றுள்ளது காசுக்கு விற்பனை

கசய்யப்பட்டது. கல்கவட்டு இதனைக் ”காசுக்குக் ககாண்டார்” என்று
குறிப்பிடுகிறது. இவர்கள் உப்பு ககாள்முதல் கசய்த வணிகர் ஆகலாம்.
கல்கவட்டின் வரிகள் சில:
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1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ குதைாத்துங்க தசாழததவற்கு யாண்டு நாைாவது
பசய்யூராை ஜயங்பகாண்ட தசாழநல்லூர் ஊதராம் இவ்வூர் ததவ
2 ர்களுக்குத் திருப்படி மாற்றுக்கு உடைாக இவ்வூர் உப்புப் படுக்கும் அளம்
பதாண்ணூற்ைிலும் உப்புப்படுத்த அளங்களில்ப் பரததசிகளுக்கும் மற்
3 றும் காசுக்குக் பகாண்டார்க்கும் அளந்து முற்ப்பட்ட உப்பில் உப்புப்பிடி
லவத்த பரிசாவது தவளூரளத்தில் ………
வடமுட்னடகால் அளம், கதன்முட்னடகால் அளம்,
கதற்குத்தாங்குவான் அளம், கங்னகககாண்டான்கால் அளம், கதற்கிற்கபரிய
அளம், கங்னகககாண்ட தசாழப் தபரளம்

ஆகிய பல உப்பளங்களின் கபயர்கள்

கல்கவட்டில் குறிக்கப்படுகின்றை.
ஆந்திரம்-குண்டூர்-பாபட்லா தமிழ்க் கல்கவட்டில் உப்பளம்:
முதலாம் இராசராசன் காலத்தில் தசாழரின் ஆட்சி கருநாடகம்,
ஆந்திரம் ஆகிய மாநிலங்களில் தமிழகத்னத ஒட்டியிருந்த பகுதிகள் வனர
பரவியிருந்தது. அவ்வனகயில், குண்டூர் மாவட்டமும் தசாழர்
ஆட்சியிலிருந்துள்ளது என்பனத அறிகிதறாம். இம்மாவட்டத்தில் பாபட்லா
என்னும் ஊரில் பாவநாராயணர் தகாவில் என்னும் விண்ணகரம்
அனமந்துள்ளது. அங்குள்ள தசாழர் காலக் கல்கவட்டு உப்பளத்னதப் பற்றிக்
கூறுகிறது. இக்கல்கவட்டு தமிழ் கமாழியில் தமிழ் எழுத்துகளில்
கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்கவட்டின் காலம் முதலாம் குதலாத்துங்கைின்

நாற்பத்திரண்டாம் ஆட்சியாண்டாை கி.பி. 1112 ஆகும். இக்தகாயிலில் தசாழர்
காலக் கல்கவட்டுகள் இருபத்னதந்து உள்ளை. (SII-Vol VI) அனவ கீ ழ்வருமாறு:
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தமிழ்க் கல்கவட்டுகள் வாயிலாக அறியப்படும் கசய்திகளாவை:
பாபட்லா (BHAPATLA) ——
குண்டூர் (GUNTUR) மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர் பாபட்லா. பாபட்லா
என்பது தற்தபானதய கபயர்.

முதலாம் குதலாத்துங்கைின் கி.பி. 1107-ஆம்

ஆண்டுக் கல்கவட்டில் இவ்வூரின் கபயர் “படுவிதறவாை பிரமபள்ளி” என்று
குறிக்கப்படுகிறது. ஊரின் இயற்கபயர் படுவிதறவு என்றும் சிறப்புப்கபயர்
பிரமபள்ளி என்றும் அறிகிதறாம். தமிழகத்தில் தசாழர் னகக்ககாண்ட
கதாண்னட மண்டலம் ஜயங்ககாண்ட தசாழமண்டலம் என்றும், பாண்டிய நாடு
இராஜராஜப் பாண்டி மண்டலம் என்றும், தமிழகம் அல்லாத கருநாடக
னமசூர்ப் பகுதி முடிககாண்ட தசாழ மண்டலம் என்றும் வழங்கியதுதபால்
தசாழர் னகக்ககாண்ட ஆந்திரப் பகுதி “குதலாத்துங்கதசாழ மண்டலம்” என்று
வழங்கியது.

தசாழநாட்டுப் பிரிவுகனளப்தபால் ஆந்திரத்திலும் வளநாடு, நாடு

ஆகிய நிருவாகப் பிரிவுகள் இருந்துள்ளை. குண்டூர்ப் பகுதி உத்தமதசாழ
வளநாட்டுப் பிரிவில் கம்னப நாட்டில் அனமந்திருந்தது.

(கதலுங்குக்

கல்கவட்டுகளில், நாட்டுப்கபயர் கம்ம நாடு என்றும், ஊர்ப்கபயர் பிதரம்பள்ளி
என்றும் குறிக்கப்கபறுகின்றை; பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில்
இவ்வூர் பாவபட்டு என்று வழங்கியுள்ளது).
தற்தபாது பாவநாராயணர் (BHAVA NARAYANA) என்னும் கபயருனடய
இனறவர், தமற்படி கல்கவட்டுக் காலத்தில் பாவததவாழ்வார் என்னும்
கபயரால் அனழக்கப்பட்டார். தகாயிலில் உணவளிக்கும் ககானடக்காக
(சாலாதபாகம் என்னும் நிவந்தம்) இராஜராஜன் மானட என்னும் கபயருனடய
காசு முப்பது அளிக்கப்பட்டது. ககானட அளித்தவர் தசாழ அரசில்
கபரும்பதவியில் இருந்த முடிககாண்டதசாழப் பிரமமாராயர் என்பவர் ஆவார்.
முப்பது மானடக்காசுகனளப் கபற்று நிவந்தத்னத நினறதவற்றும் கபாறுப்னப
ஏற்றுக்ககாண்டவர்கள் தகாயிலின் கபாறுப்பதிகாரிகளாை பதிபாதமூலத்தார்,
பட்டுனடயார், பஞ்சாசாரியார், தாைத்தார் ஆகிய ததவகன்மிகள் ஆவர்.
இவர்களில், தகாயில் கருவூலத்தின் கபாறுப்தபற்ற

பண்டாரியும்

ஸ்ரீனவஷ்ணவக் கண்காணியும் அடங்குவர். தகாயிலின் கருவூலம் தசாழர்
காலத்தில் ஸ்ரீபண்டாரம் என்று வழங்கிற்று. அதன் நிருவாக அலுவலர்
பண்டாரி (பண்டாரம் என்னும் மாற்றுச் கசால்லும் உண்டு) எைப்பட்டார்.
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பதவிப்கபயராை பண்டாரி (பண்டாரம்)

பின்ைாளில் ஒரு குடிப்கபயராகவும்,

சாதிப்கபயராகவும் மாற்றம் கபற்றது.
இன்கைாரு தமிழ்க்கல்கவட்டு, தகாயில் இனறவனரப்
பாவநாராயண ஆழ்வார் என்று குறிக்கிறது. இப்பகுதியில் திருவகம்படி
என்னும் ஊர் இருந்துள்ளனம கருதத்தக்கது.
முதலாம் குதலாத்துங்கைின் உப்பளம் பற்றிய கல்கவட்டின் கசய்திகள்:
இக்கல்கவட்டு, பாபட்லா ஊனரப் படுவூதறவாை
இராஜமாணிக்கபுரம் என்று குறிப்பிடுகிறது. இங்கு முதலாம் இராஜராஜன்
கபயரால் “அருகமாழிததவப் தபரளம்” என்ற கபரிய உப்பளம் இருந்துள்ளது.
இங்கு உப்பு எடுத்தனல “அளம் கசய்தல்” என்று கல்கவட்டு குறிக்கிறது. இந்த
அளத்தின் நிலத்தில் சிறிது நிலம் கடல் ககாண்டதால், உப்புப் படுத்தும் மாற்று
இடமாகக் தகாயிலின் ததவதாை நிலத்தில் ஒரு பகுதினயத் ததர்வு கசய்து
அதற்கு ”தசாழன் சக்கரப்தபரளம்” என்று கபயரிடுகிறார்கள். இப்பகுதியில்,
சிறிய அளவில் கடல் நீரால் நிலம் அழிந்தனம அறிகிதறாம். உப்பள நிலம்
தகாயிலுக்குரியதானகயால், உப்பு வினளச்சலில் இருபதில் ஒரு பங்கு
தகாயில் ஸ்ரீபண்டாரத்துக்குச் கசலுத்ததவண்டும்.

முன்பு அருகமாழிததவப்

தபரளத்தில் உப்புச்கசய்து வருகின்ற ஆள்கள் புது நிலத்திலும் தவனல
கசய்யலாம்.
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கல்கவட்டு குறிப்பிடும் “வினலக்குக் ககாள்ளும் சாத்தவர்”
என்பவர், உப்னப வினலக்கு வாங்கி விற்பனைக்குக் ககாண்டு கசல்லும்
வணிகர் என்பது கதளிவு. வணிகப்பண்டங்கனளக் ககாண்டுகசல்லும் வணிகர்
குழு “சாத்து” என்னும் கபயரால் வழங்கிற்று. உமணர் (உப்பு வணிகர்)
குழுவாகச் கசல்வனதச் சங்க இலக்கியமாை அகநானூறு “உமண் சாத்து”
என்று குறிப்பிடுகிறது (அகம்-119). வணிகப்பண்டங்கனளக் கழுனதகளின் தமல்
ஏற்றிச் கசல்வனதப் கபரும்பாணாற்றுப்பனட “கழுனதச் சாத்து” என்று
குறிப்பிடுகிறது. எைதவ, கல்கவட்டு ”சாத்தவர்” என்று குறிப்பது உப்பு
வணிகனரதய.

தகாயிலில் பிராமணர்க்கு உணவு அளிக்கும் சானல
இருந்துள்ளது. இது அக்ரசானல எைப்படும். (அக்ரம்-agra- =உணவு). இக்தகாயில்
சானலயில் உணவளித்தனலக் கல்கவட்டு, “திருவக்ரம்” என்று குறிக்கிறது.
இதற்காை கபான் முதலீட்டிலிருந்து கபறப்படும் பன்ைிரண்டு கலம் (கநல்?)
குதலாத்துங்கதசாழைின் பிறப்பு நாள் (நட்சத்திரம்) பூசத்தன்று “சானல
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உண்னக”க்குப் பயன்பட்டது. தகாயிலுக்குச் தசரதவண்டிய உப்பு தகாயிலின்
கருவூலமாை ஸ்ரீபண்டாரத்தில் கசலுத்தப்படதவண்டும். தமற்படி நிவந்தச்
கசயல்பாடுகள் அனைத்னதயும் தாைத்தார், ததவகன்மிகள், ஸ்ரீனவஷ்ணவக்
கண்காணிகள் ஆகிதயார் கண்காணித்து வருவார்கள்.
முடிவுனர:
பண்னடய நாளில் உப்பு, கநல்லுக்கு தநராை ஒரு பண்டமாகவும்,
மிகப்கபரிய வணிகப்பண்டமாகவும் விளங்கியது என்றும், உப்பளங்களுக்கு
அரசர்களின் கபயரிட்டு வழங்கியனம அரசு வருவாய் அடிப்பனடயில்
உப்பளங்களின் முதன்னமனயக் காட்டுகிறது என்றும், தகாயில்
நிருவாகத்துக்ககை தகாயில் கூறு கசய்வார் என்பவர் இருந்தது தபாலதவ,
உப்பளங்களுக்கு வரி விதித்து நிருவாகம் கசய்யக் கூறு கசய்வாரும்,
தமலாண்னம கசய்யக் கண்காணி கசய்வாரும் பணியிலிருந்தைர் என்றும்,
சமூக மரபில் உப்பு அளக்கின்ற “னகயுனற” என்னும் வழக்கு இருந்துள்ளது
என்றும், கடனல ஒட்டி அனமந்திருந்த உப்பள நிலங்கள் சில தபாது கடல்
நீரால் அழிந்துதபாதலும் நிகழ்ந்தது என்றும், பல நகரங்கள் உப்பு வணிகப்
கபருனமயங்களாகத் திகழ்ந்தை என்றும், கல்விப் கபருஞ்சானலகளின்
பயன்பாட்டுக்கு உப்பளங்களிலிருந்து உப்பு வினலயின்றி வழங்கப்பட்டது
என்றும் பல்தவறு கசய்திகனளக் கல்கவட்டுகளின் வாயிலாக அறிகிதறாம்.
கதாடர்பு:
துனர.சுந்தரம், கல்கவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், தகானவ.
doraisundaram18@gmail.com, அனலதபசி : 9444939156.
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14. குமரிக் கண்ட குழப்பங்கள்
— திரு. சிங்ககநஞ்சம் சம்பந்தம்

திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கனலக்கழகத்தின் ரிதமாட்
கசன்சிங் துனறனயச் தசர்ந்த தபராசிரியர்கள் தசாமசுந்தரம் ராமசாமி மற்றும்
தஜ. சரவணதவல் ஆகிதயார் கசயற்னகக்தகாள் படங்கனள னவத்து
தமற்ககாண்ட

ஆய்வின் முடிவுகள் 2019 ஜூன் 25ஆம் தததியிட்ட Current

Science இதழில் கவளியாகியிருக்கின்றை. குமரிக்கண்டம் குறித்து இந்த
ஆய்வு கசால்வது என்ை?
"எங்களுனடய கண்டுபிடிப்பின்படி குமரிக்குத் கதற்தக சுமார் 2 -3
லட்சம் சதுர கி.மீ . பரப்புள்ள நிலப்பரப்பு இருந்திருக்கலாம். அவ்வளவுதான்.
மடகாஸ்கரிலிருந்து ஆஸ்திதரலியா வனர இந்த நிலப்பரப்பு இருந்திருக்க
வாய்ப்பில்னல" என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.”
கலமூரியா கருதுதகாள் தமனல நாடுகளில் ஓரங்கட்டப்பட்ட
தவனளயில், அது நம் தமிழ்நாட்டில் புகுந்து குமரிக் கண்ட கருதுதகாள்
உருவாகக் காரணமாக அனமந்தது.
இனடக்காலத்திற்குப் பின்ைர்

உனரயாசிரியர்களின்

கிட்டத்தட்ட ஐந்நூறு ஆண்டுகள்

உறங்கியிருந்த குமரிக் கண்ட கருதுதகாள் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிப்
பகுதியில் மீ ண்டும் உயிர்கபற்று எழுந்தது ( உனரயாசிரியர்கள் கசய்த
குழப்பங்கனளப்

பின்ைர் பார்க்கலாம்).

தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும், வடகமாழியிலும் வித்தகராக
விளங்கிய பரிதிமாற் கனலஞர் 1903 ஆம் ஆண்டு தான் எழுதிய ‘தமிழ் கமாழி
வரலாறு’ எனும் நூலில் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தில், உனரயாசிரியர்
அடியார்க்குநல்லார் கூறும்

49 நாடுகனளயும் பட்டியலிட்டு, அந்த நாடுகள்

அடங்கிய பகுதினய “குமரி நாடு’ என்று அனழத்தார்.
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நீளத்தில் இக்கால குமரிமுனையிலிருந்து, தகர்கியுலன் தீவின்
கதன்முனை வனரயிலும் அகலத்தில் மடகாஸ்கர் தீவு முதல் கிழக்தக
ஜாவா, சுமத்ரா ஆகியவற்னற அடக்கிய சந்தா தீவு வனரயிலும்

குமரிநாடு

பரந்து கிடந்தது எை எழுதும் இவர், இதுதவ இகலமுரியா நிலப்பரப்பு என்றும்
உலகின் நடுப் பகுதியாகத் திகழும் இங்கிருந்துதான் மைிதன் நாலாபுறமும்
பரவிைான் என்றும் கூறுகிறார். அடியார்க்கு நல்லார் கூறும் எழுநூறு காதம்
இவர் கருத்தில் ஏழாயிரம் னமல்கள் ஆகிறது. இந்த நூல் 1908-09 ஆம்
ஆண்டில் கசன்னைப் பல்கனலக் கழகத்தில் முதுகனல மாணவர்களுக்குப்
பாட நூலக அறிவிக்கப் பட்டது.
பரிதிமாற் கனலஞரின் நூனல, மனறமனல அடிகள், தசாம சுந்தர
பாரதியார் தபான்ற சான்தறார்களும் ஆதரித்தைர்.
பாரதியார்(1912) தன்

தசாம சுந்தர

“தமிழகம்’” நூலிலும், பூர்ணலிங்கம் பிள்னள அவர்கள்

1904 ஆம் ஆண்டு “தமிழ் இலக்கியம்” எனும் நூலிலும், ஆப்ரஹாம்பண்டிதர்
1917 இல் தான் எழுதிய நூலிலும் குமரிக்கண்டத்திற்கு ஆதரவாக விரிவாக
எழுதிைர்.

இவர்கள் குமரிநாட்னட மாந்தன் பிறந்தகம் என்றும் தமிழ்

இங்தகதான் பிறந்தது என்றும் வலியுறுத்திைர். ஸ்ரீநிவாசப்பிள்னள (1927),
கந்னதயாபிள்ள(1934) ஆகிதயாரும்

தங்கள் நூல்களிலும் கட்டுனரகளிலும்

குமரிக் கண்டம் பற்றி விரித்துனரத்தைர். அறிஞர்

கந்னதயா அவர்கள்

குமரிஆறு இன்னறய குமரிமுனைக்குத் கதற்தக சற்று கதானலவில்
இருந்திருக்கலாம் அதற்கும் கதற்தக குமரிமனல இருந்திருக்கலாம் என்று
தைது “தமிழகம்”(1934)

நூலில் குறிப்பிடுகிறார். குமரி ஆறு, குமரி மனல

பற்றிகயல்லாம் இவர் நூலில்தான்

பார்க்கிதறாம்.

எைதவ “குமரி மனல” பற்றிய கற்பனை இதற்குச் சற்று முந்னதய
காலத்தில்தான் ததான்றியிருக்க தவண்டும். குமரிக் கண்டம் அழியக்
காரணமாக இருந்த கடல்தகாள் எப்படி உருவாகியிருக்கும் என்று இவர்
கசால்வது சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது 1927 ஆம் ஆண்டில்
பூர்ணலிங்கம் பிள்னள அவர்கள், குமரிக் கண்டம் அழிந்து தபாைதால் அங்தக
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வாழ்ந்த மக்கள் வடக்தக கசன்று சிந்துகவளி நாகரிகத்னத ஆரம்பித்தைர்
எைக் கூற, கதாடர்ந்து வி.ஆர். கநடுஞ்கசழியன் (1953) ஆம் ஆண்டு, சிந்து
கவளிக்கு மட்டுமல்ல, குமரி மக்கள் சுமர், அதரபியா, எகிப்து, கிரீஸ்,
இத்தாலி, ஸ்கபயின் தபான்ற நாடுகளுக்கும் அதற்கு அப்பாலும் கசன்று
குடிதயறிைர்

என்றார். 1927 ஆம் ஆண்டிதலதய பள்ளிப் பாட நூல்களில்

குமரிக் கண்டம் இடம் கபற ஆரம்பித்து விட்டது. ஐதராப்பியர்கள் கூறிய
இகலமூரியாதவ தமிழர்களின் குமரிநாடு என்று

1940 ஆம் ஆண்டில்

ஒன்பதாவது வகுப்பு பாட நூலில் கூறப்பட்டது. கதாடர்ந்து

1967 இல்

திராவிட முன்தைற்றக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, குமரிக் கண்டம்
பற்றிய அன்னறய தமிழ் அறிஞர்கள் மற்றும்

ஆர்வலர்களின் கருத்துகள்

தவகமாகப்பரவிை. தமிழின் கதான்னம பற்றி ஆராய அறிஞர் மு.வ. அவர்கள்
தனலனமயில் அனமக்கப்பட்ட குழுவின் பரிந்துனரயின் தபரில் 1981 ஆம்
ஆண்டு முதல் தமிழ்நாடு அரசின் வரலாற்றுப் பாட நூலிலும் குமரிக் கண்டம்
இடம் கபற்றது.
1902 ஆம் ஆண்டு முகிழ்த்த குமரிக் கண்ட கருதுதகாள், நாகளாரு
தமைியும் கபாழுகதாரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து, தி.மு.கழக ஆட்சியில்
கசழித்ததாங்கியது. இனவ அனைத்திற்கும் மகுடம் னவத்தாற்தபால்,
மதுனரயில் 1980 இல் நனடகபற்ற ஐந்தாவது உலகத் தமிழ் மாநாட்டில் குமரி
கண்டம் குறித்து, ப. நீலகண்டன் அவர்கள் இயக்கிய ஆவணப் படம் ஒன்று
அன்னறய முதல்வர் எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் முன்ைினலயில்
தினரயிடப் பட்டது. PLATE TECTONICS, கடல்தகாள் எை எல்லாவற்னறயும்
கலந்து மசாலா கசய்து உருவாக்கப் பட்ட இந்த படத்னத லட்சக் கணக்காை
கபாது மக்களும் பார்த்து மகிழ்ந்தைர்.
ததவதநயப் பாவணரின் (இவரது கருத்னதப் பின்ைர் விரிவாகப்
பார்ப்தபாம்) மாணவர்களில் ஒருவராை மதிவாணன் அவர்கள்(1991) குமரி
நாகரிகம் 50000

ஆண்டுகளுக்கு முன் கசழித்திருந்தது; பின்ைர் சுமார் 16000

ஆண்டுகளுக்கு முன் படிப் படியாக பல்தவறு கடற்தகாள்களால்
அழிந்துதபாயிற்று எனும் கருத்னத தை ஆசாைின் வழி நின்று கவளியிட்டார்.
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ககாஞ்சம் தயாசிக்க தவண்டும். இன்னறக்குக் கினடத்துள்ள கதால்லியல்
மற்றும் கமாழியியல் தரவுகளின் அடிப்பனடயில் தமிழ் கமாழி

50000

ஆண்டுகளுக்கு முன்ைதர இலக்கிய வளம் கபற்றிருந்தது எைக் கூற
இயலுமா?
குமரி நாடு பற்றி பலரும் பலப்பல தபசியும் எழுதியும் வந்த தபாதும், அந்த
கற்பனை

நிலப்பகுதியின் நீளம், அகலம், பரப்பளவு ஆகியனவ பற்றி

அவர்களிடம் ஒத்த கருத்து இல்னல என்பது இங்தக குறிப்பிடத்தக்கது.
அனதப் தபாலதவ குமரிக் கண்டத்னத அழித்த கடல்தகாள்கள் எப்தபாது
நிகழ்ந்தை என்பது பற்றியும் குமரிக் கண்ட ஆதரவாளர்களினடதய
கருத்கதாற்றுனம இல்னல.
குமரி முனைக்குத் கதற்தக எவ்வளவு தூரம் நீண்டிருந்தது குமரிக் கண்டம்?

•

பரிதிமாற் கனலஞர்

(1903), தைது “தமிழ் கமாழியின் வரலாறு” எனும்

நூலில், ஒரு காதம் என்பது பத்து னமல், எழுநூறு காதம் என்பது ஏழாயிரம்
னமல்; எைதவ குமரி நாடு இன்னறய குமரி முனைக்குத் கதற்தக
ககர்கியிலன் தீவு வனர இருந்திருக்கலாம் என்கிறார். ககர்கியிலன் தீவு
எங்தகயுள்ளது என்பனதப் படத்னதப் பார்த்து அறிக.
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•

பூர்ணலிங்கம்பிள்னள(1904) , பரிதிமாற்கனலஞர்

அவர்களின் கருத்னததய

வழி கமாழிகிறார்.
•

அரசன் சண்முகைார்

(1905)

குமரி நாடு பல ஆயிரம் னமல்கள்

நீண்டிருந்திருக்கும் எைக் கருதுகிறார்.
•

தசாமசுந்தர பாரதியார் (1912),

சுமார் 6000 முதல் 7000 னமல்கள் வனர

இருக்கலாம் எைக் கணக்கிடுகிறார்.
•

ஆப்ரகாம் பண்டிதர் (1917),

இராகவ அய்யங்கார் ஆகிதயார் இந்த தூரம்

1400 முதல் 3000 னமல்கள் வனர இருக்கலாம் எை எண்ணுகிறார்கள்.
•

ந.சி. கந்னதயா பிள்னள (1934), யாப்பருங்கல விருத்தி எனும் நூலில்

குறிப்பிட்டுள்ள கணக்கின்படி, 700 காதம் என்பது

2800 னமல் எனும்

முடிவுக்கு வருகிறார்.
•

மனறமனல அடிகள் (1948) குமரிக் கண்டம் கதன் துருவம் வனர

நீண்டிருந்திருக்கும் எைக் கருத்து கதரிவிக்கிறார்.
•

ததவதநயப் பாவாணர் (1956) தைது “தமிழர் வரலாறு” நூலில் குமரிக்

கண்டம் கதன்வடலாக ஏறத்தாழ 2500 கல் நீண்டிருந்தது என்கிறார்.
இனவ அனைத்திற்கும் மாறாக,
•

உ.தவ.சாமிநாத அய்யர், இரு கூற்றம் அளவிற்கு சில கிராமங்கள் மூழ்கி

இருக்கலாம் எைக் கருதுகிறார்.
எழுநூறு காதத்தில் நாற்பத்து ஒன்பது நாடுகள் இருந்தை எை
உனரயாசிரியர் கூறுவதால் அது நீட்டல் அளனவயாக இல்லாமல் பரப்பு
அளனவயாக இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. எைின் 2800 ச.கி.மீ . (நாடு என்பது
இன்னறக்கும் ககால்லிமனலப் பகுதிகளில் சிறு கிராமத்னததய குறிக்கும்,
எைதவ அதில் ஒன்றும் சிக்கல் இல்னல).

கடற்கனரதயாரம் சுமார் 280 கி.மீ .

துரத்திற்கு( கடற்கனரயின் நீளத்னதச் கசால்கிதறன்) சுமார்

10கி.மீ .

அளவிற்குக் கடல் உட்புகுந்திருந்தால் (இதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு)
அடியார்க்கு நல்லாரின் கணக்கு சரியாகிறது. தஹாதலாசீன் கடல் மட்ட
உயர்வின் தபாது இது நடந்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
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தஹாதலாசீன் கடல்மட்ட உயர்வு பற்றிப் தபசுவதற்கு முன்
இகலமூரியாகண்ட

கருதுதகாள்

எழ எது காரணம் அல்லது என்ை காரணம்

என்பனதப் பார்த்து விடலாம். பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இனடப்பகுதியில்
கதாழிற்புரட்சி உச்சக் கட்டத்னத எட்டியதபாது, இயந்திரங்கனள இயக்க
ஆற்றல் ததனவப்பட்டது. புவியியலாளர்கள் நிலக்கரி படிவங்கனளக்
கண்டறியும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டைர். நிலக்கரி படிவங்கள் படிவப்
பானறகளில் மட்டுதம கினடக்கும். கதால்லியல் எச்சங்களும் படிவப்
பானறகளில் மட்டுதம கினடக்கும் என்பனதயும்

இங்தக குறிப்பிட தவண்டும்.

நிலக்கரினயத் ததடிச்கசன்ற புவியியலாளர்களுக்கு, குறிப்பாக,
கதால்லுயிரியலாளர்களுக்கு

(PALAEONTOLOGIST) பல வியப்புகள்

காத்திருந்தை. பலவிதமாை கதால்லுயிர் எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டை. இந்த
கண்டுபிடிப்புகள் பூமியின் கதால்நிலஅனமப்னப (PALAEO GEOGRAPHY)
அறிந்துககாள்ளும் தவட்னகனயத் தூண்டிை. இந்தியாவில் கினடத்தத்
கதால்லுயிர் எச்சங்களும், மடகாஸ்கர் தீவில் கினடத்த கதால்லுயிர்
எச்சங்களும் ஒன்னறகயான்று கபரிதும் ஒத்திருந்தை. இவற்றுள், இகலமூர்
எனும் உயிரிைத்தின் கதால்லுயிர் எச்சங்களும் அடங்கும். இன்றும் இகலமூர்
உயிரிைம் ஆப்ரிக்கா, மடகாஸ்கர், இந்தியா தபான்ற பகுதிகளில் வாழ்ந்து
வருகின்றது. ஆப்ரிக்காவில் 20 வனக, மடகாஸ்கரில் 18 வனக, இந்தியாவில்
மூன்று வனக

இகலமூர்கள் இருப்பதாக உயிரியலாளர்கள் கசால்கிறார்கள்.
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இன்னறக்கு சுமார் நான்காயிரம் கி.மீ . அகல கடலால் பிரிக்கப்
பட்டிருக்கும் இரண்டு இடங்களில் ஒதர மாதிரியாை உயிரிைங்கள்
வாழ்ந்தைவா? அப்படிகயைில் இந்தியாவிலிருந்து மடகாஸ்கருக்கு, ஏததனும்
இனணப்பு இருந்திருக்குதமா, அந்த இனணப்பின் அல்லது பாலத்தின் வழிதய
உயிரிைங்கள் அங்கும் இங்கும் கசன்றிருக்குதமா எனும் எண்ணம் பல
அறிஞர்கள் நடுதவ உருவாைது.
கண்டங்கள்

LAND BRIDGE

மூலமாக இனணக்கப்பட்டிருக்க

தவண்டும் எனும் எண்ணம் 1850 களில் வலுப் கபற்றது. கஜர்மைினயச்
தசர்ந்த எர்கநஸ்ட் கஹய்ன்ரிச் தஹக்கல் எனும் உயிரியலாளர் மைிதன்
கதற்கு ஆசியாவில் ததான்றி இந்த LAND BRIDGE வழிதய ஆப்பிரிக்கா
கசன்றிருக்க தவண்டும் என்று எண்ணிைார்.

கதாடர்ந்து பிலிப்ஸ் ஸ்க்தலட்தடர் எனும் ஆங்கிதலய விஞ்ஞாைி
தான் கவளியிட்ட MAMALAS OF MADAGASKAR எனும் கட்டுனரயில்,
இந்தியாவிற்கும் மடகாஸ்கருக்கும் இனடதய இருந்ததாக எண்ணப்பட்ட
LANDBRIDGE ற்கு (இங்தக LANDBRIDGE எைக்குறிப்பிடப்படுவது ஒரு கபரும்
நிலப் பரப்பு)

இகலமூரியா என்று நாமகரணம் சூட்டிைார்.
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இகலமூர்கள் வாழ்ந்த இடம், ஆதலின், ஸ்க்தலட்தடர் இகலமூரியா
எைப் கபயரிட்டார் அவரின் கட்டுனர THE QUARTERLY

JOURNAL OF SCIENCE

(1864) இதழில் கவளியாைது.
உலககங்கும் தபசப்பட்டது. கண்டங்கனள இனணத்ததாகக்
கருதப்படும் “இகலமூரியா கண்ட தகாட்பாடு” ததான்ற முக்கிய காரணம்,
கண்டங்கள் நினலயாைனவ, அனவ அனசவதில்னல என்னும் தவறாை
கருத்து அந்நாட்களில் நிலவியதுதான்.
கண்டம் எனும் கசால்லிற்கு ‘துண்டு’ என்பது கபாருள். (எ.கா.
“கண்ட துண்டமா கவட்டிப் தபாட்டான்”,‘உப்புக்கண்டம்’ தபான்றை.) இதற்கு
எதிர்ச் கசால் ‘அகண்டம்’ (எ.கா. அகண்ட இந்தியா).
தற்தபாது இகலமூரியா எனும் கபயர்

தமிழ்கூறும் நல்லுலகில்

மிகப் பரவலாகப் தபசப்படும் கபயர். இந்த கற்பனைக் கண்டத்திற்கு
இகலமூரியா எை ஏன் கபயரிடப்பட்டது என்பதற்கு

உண்னமக் காரணத்னத

விட்டு விட்டு நம் மக்கள் பல்தவறு கனதகள் கசால்கிறார்கள். அவற்றில்
ஒன்னற மட்டும் பார்ப்தபாம்.
“இந்தக்கண்டத்தில் மூலினககள் நினறந்திருந்தை. அனவ
அனைத்தும் இனல மூலினககள். மூலினக என்பது மூரினக எைத் திரிந்தது.
இனலமூலினக, இனலமூரினக, இனலமூரினக - இகலமூரியா எை
மாறிவிட்டது.” இது ஒரு விளக்கம். இனதப்தபால நினறய உள்ளை. ஏடு
இட்தடார் இயல்தான் EDITORIAL , ததாற்தறார் இயல்தான்
TUTORIALஎன்பதுதபால்தான் இதுவும்.).
கிட்டத்தட்ட அனர நூற்றாண்டு காலம் ககாடி கட்டிப் பறந்த
“இகலமூரியா கண்ட கருதுதகாள்” இருபதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில்
ததான்றிய

‘CONTINENTAL DRIFT’

ஆரம்பித்தது. கதாடர்ந்து வந்த

கருத்தால் சற்று ஆட்டம் காண
‘OCEAN FLOOR SPREADING’ கருத்துகளும்
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அனதத் கதாடர்ந்து வந்த

PLATE TECTONICS

கருத்தும் இந்த இகலமூரியா

கண்ட தகாட்பாட்டினை ஓரம் கட்டி விட்டை.
ஆைால், நம் தமிழ்நாட்டு கமாழி அறிஞர்கதளா, ஓரம்கட்டப்பட்ட
கருதுதகானள எடுத்துக் ககாண்டு, இதுதான் இலக்கியத்தில்
கசால்லப்பட்டுள்ள ‘குமரிக் கண்டம்’

என்று இன்றும் கசால்லி வருகிறார்கள்.

கற்பனையில் ததான்றிய இந்த கண்டத்திற்கு, வடிவம் ஒன்றும் ககாடுத்து
வனரபடம் ஒன்றும் ககாடுத்திருக்கிறார்கள். இனவகயல்லாம் எந்த
அடிப்பனடயில் கசய்கிறீர்கள் என்றால், ‘இலக்கியச் சான்றுகள்’ உள்ளை
என்கிறார்கள்.

குமரிக்கண்டம், குமரி நாடு, குமரிப் பரப்பு, குமரி நிலம், குமரி மனல, குமரித்
கதாடர், குமரி ஆறு தபான்ற கதாடர்களில் ஒன்று கூட தமிழின்
கதான்னமயாை இலக்கியங்கள் என்று

கருதப்படும் கதால்காப்பியத்திதலா

அன்றி சங்கப் பாடல்களிதலா காணப் படவில்னல என்பதுதான் உண்னம.
குமரிக் கண்டம் என்று ஒன்று இருந்தகதை நம்புகிறவர்கள், அந்தக் கண்டம்
கடல்தகாளால் அழிந்தது என்றும் நம்புகிறார்கள். அப்படித்தான் நம்பியாக
தவண்டும்; தவறு வழியில்னல. ஆைால், கடல்தகாள்கள பற்றியும்,
இவர்களினடதய ஒத்த கருத்து இல்னல என்பதத உண்னம.
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15. டச்சு வலரப்படக் கலைஞர் பிைிப்பஸ் பால்டியூஸ்
தந்த தூத்துக்குடி குைிப்புகள்
— முனைவர் க.சுபாஷிணி

இந்த வனரபடத்தில் நாம் காண்பது தமிழகத்தின் கதன்தகாடி
துனறமுக நகரமாை தூத்துக்குடி. இது 1672ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி நகரம்
அனமக்கப்பட்டிருந்த தன்னமனய கவளிப்படுத்தும் ஒருவனரப்பட ஆவணம்.
இந்த வனரபடத்தின் அளவு 35.5 x 29 கச.மீ .
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இதனைத் தயாரித்தவர் பாதிரியார் பிலிப்பஸ் பால்டியூஸ். இவர்
அடிப்பனடயில் ஒரு டச்சுக்காரர். வனரபட நிபுணரும் கூட. இவர்
கநதர்லாந்தில் பிறந்தவர்.

டச்சு அரசில் அனமச்சராகப் பணிபுரிந்த இவர்

இலங்னகக்கு (அன்னறய சிதலான்) பணி நிமித்தம் கசன்றார். ஆப்ரஹாம்
கராதகரியனச ( Abraham Rogerius) அடுத்து மிக விரிவாக வட இலங்னகத் தமிழ்
மக்கனளப் பற்றிய சமூக, கமாழி, பண்பாட்டுச் கசய்திகனள
ஆவணப்படுத்தியவர் என்ற கபருனம இவனரச் சாரும். இவரது ஆவணங்கள்
தமிழகம் (மலபார்), தசாழமண்டலக் கடற்கனர பகுதி நகரங்கள், சிதலான்
ஆகிய நிலப்பகுதிகனள விவரிக்கும்

முக்கியத்தரவுகளாகும்.

இந்த வனரபடத்தில் பைிமயமாதா ஆலயம் கடனல தநாக்கியபடி
அனமக்கப்பட்டிருப்பனதயும், வடுகள்
ீ
வரினச வரினசயாக
அனமக்கப்பட்டிருப்பனதயும் காணலாம். கடற்கனரயில் நினறயப் படகுகள்
நிறுத்தி னவக்கப்பட்டிருப்பனதயும் சில படகுகள் கடலில் பயணத்தில்
இருப்பனதயும் காணமுடிகின்றது. கடலில் இருக்கும் படகுகள் மீ ைவர்களின்
மீ ன்பிடி படகுகள் என்பதற்குச் சான்றாகப் படகில் இருப்தபார் வனல
வசுவனத
ீ
இந்த வனரபடம் காட்டுகின்றது. இனவ மட்டுமன்றி அயலக
வணிகர்களின் படகுகள் தவற்று நாட்டுக் ககாடியுடன் உள்ளனதயும்
காணலாம். இதில் தபார்த்துக்கீ சியர்களின் அரசு அலுவலகம் தபான்ற ஒரு
கட்டிடம் கடற்கனரனய தநாக்கியவாறு இருப்பனதயும் அதில் ஒரு ககாடி
பறப்பனதயும் காணலாம்.
ஐதராப்பியர்களால் இந்த நகரம் அன்னறய காலகட்டத்தில்
தூத்துக்தகாரின் (Tutecoryn or Tuticorin) எை அனழக்கப்பட்டது. ஐதராப்பியர்களும்
அதரபியர்களும் வணிகம் கசய்ய வந்த அன்னறய இந்தியாவின் மிக
முக்கியத் துனறமுகப் பகுதிகளில் இந்த நகரமும் ஒன்றாக
அறியப்படுகின்றது.

பண்னடய தராமாைியப் தபரரசு ஆட்சிக் காலத்திலும்

வணிகர்கள் தூத்துக்குடிக்கு வந்து கசன்றனம பற்றிய ஆவணக்குறிப்புகள்
கினடக்கின்றை. இது மிக நீண்ட காலமாக இப்பகுதி வணிகர்கனள ஈர்த்த
ஒரு பகுதியாக இருந்தனமக்குச் சான்றாக அனமகின்றது.வளமாை
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இப்பகுதியில் தான் முத்துக்குளித்தல், சங்கு எடுத்தல் தபான்ற கதாழில்கள்
விரிவாக நனடகபற்றை. முத்துக்கள் தகார்த்துச் கசய்யப்பட்ட ஆபரணங்கள்
பண்னடய தராமாைிய

வணிகச் சந்னதயில் புகழ் கபற்றிருந்தை.

சங்கினை

அறுத்து ஆபரணங்கள் கசய்வது தமிழகத்தின் நீண்ட பண்பாடாக இருந்தது.
இதற்குச் சான்றாகத்

தமிழகத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளில் நமக்குக்

கினடக்கும் ஆபரணங்கனளக் குறிப்பிடலாம்.

"பிலிப்பஸ் பால்டியூஸ்

தயாரிப்பில் தமிழ் இலக்கணம் - தமிழ்

இங்தக மலபார் கமாழி எைக் குறிப்பிடப்படுவனதயும், ஓனலச்சுவடி
எழுத்தாணி தமிழ் நிலத்தில் எழுதும் முனற ஆகியை
விளக்கப்பட்டிருப்பனதயும் இங்கு காணலாம் - கி.பி.1672."

பிலிப்பஸ் பால்டியூஸ் (Philip Baldaeus) தைது மிகப்கபரிய
ஆவணப்பனடப்பாை "A Description of EAST INDIA Coast of

MALABAR and

CORMANDEL with their adjacent Kingdoms & Provinces & of the Empire of

~ 118 ~

CEYLON

and of

the Idolatry of the Pagans in the EAST INDIES" என்ற நூலில்

தைது பயண

அனுபவங்கனளயும், கசயல்பாடுகனளயும், தான் உள்வாங்கிய
கருத்துக்கனளயும் மிக விரிவாகக் குறிப்பிடுகின்றார். அன்னறய தமிழகத்தின்
தூத்துக்குடி மற்றும் அதனைச் சுற்றி உள்ள பகுதிகள்

மதுனர

நாட்டிலிருந்தது என்ற வனகயில் குறிப்புகள் இந்த நூலில்
வழங்கப்பட்டுள்ளை.
பிலிப்பஸ் பால்டியூஸ் ஹாலந்து (இன்னறய கநதர்லாந்து)
நாட்னடச் தசர்ந்த
தபாதகர்.

சீர்திருத்துவ கிறித்துவ

(Dutch Reformed Church) மத

இந்த வனக சீர்திருத்தக் கிருத்துவம் என்பது

கத்ததாலிக்க

கிருத்துவத்தில் தமலும் புதிய சீர்திருத்தச் சிந்தனைகனள உருவாக்கி வளர்ந்த
ஒரு கினளசமயம். இவர் தத்துவம், கீ னழததச கமாழிகள், சமயம் ஆகிய
துனறகளில் கல்விகற்று ததர்ச்சி கபற்று பின்ைர்

தைது சமயப் பணினய

தமற்ககாள்ள டச்சு கிழக்கிந்திய கம்கபைியில் பணியில் தசர்ந்தவர். தைது
பணிக் காலத்தில், கிழக்காசிய நாடுகள் பலவற்றில் பணியாற்றிய அனுபவம்
ககாண்டவர் என்றாலும் தைது கபரும்பாலாை காலத்னத அன்னறய
சிதலாைிலும் இந்தியாவிலும் கழித்தவர். அதிலும் குறிப்பாகத் தமிழ்
கமாழினய நன்கு கற்று தமிழ்ப் பண்பாட்டினையும் சமூகம் சார்ந்த
கசய்திகனளயும் டச்சு, கஜர்மன் ஆங்கிலம் ஆகிய கமாழிகளில் எழுதியவர்
என்ற கபருனம இவருக்குண்டு.

மரியாதவான் காசல் என்பவனரயும் பின்ைர்

எலிசகபத் ட்ரிகபாகலட் என்பவனரயும் இவர் திருமணம் கசய்ததாக இவனரப்
பற்றிய குறிப்புக்கள் உள்ளை.
டச்சு கிழக்கிந்திய கம்கபைியில் ஒரு அனமச்சராகப்
பணிதயற்றுக் ககாண்ட பின்ைர் தைது சமயத்னதப் பரப்பும் தநாக்கத்துடன்
இலங்னகயிலிருந்து தமிழகம் வரும்தபாது தூத்துக்குடியில் தைது
அனுபவங்கனள அவர் விவரிக்கும் கசய்திகள் நமக்கு அக்காலத்னதய
சூழனல விளக்கும் சான்றுகளாக அனமகின்றை. தூத்துக்குடியிலிருந்து
கதாண்டி, நாகப்பட்டிைம், தரங்கம்பாடி, புலிக்கட், எை இவரது பயணம் மிக
விரிவாைது.
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தூத்துக்குடியில் முதலில் அவர் சந்தித்த உள்ளூர் மக்கள் பரதவ
சமூகத்தவர்கள். இவர்கள் இப்பகுதியில் முன்ைதர தகாதலாச்சியிருந்த
தபார்த்துக்கீ சியர்களின் தாக்கத்திைால் கத்ததாலிக்க கிருத்துவ சமயத்னத
ஏற்றிருந்தைர். ஓரிரு கத்ததாலிக்க ததவாலயங்களும் அக்காலகட்டத்தில்
அங்தக உருவாக்கப்பட்டிருந்தை.
இந்த மதம் மாறிய தமிழர்கள் தங்கள் கத்ததாலிக்க மத
நம்பிக்னகயில் “கவறித்தைமாக கண்மூடித்தைமாக” நம்பிக்னக
ககாண்டிருந்தைர் என்றும், தைது புதிய சீர்திருத்த சமயத்னத அவர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்தி தைது பக்கம் அவர்கனள ஈர்ப்பது எளினமயாை காரியமாக
இல்னல என்றும் தைது நூலில் இவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

அவர்களுக்கு

முத்துக்கனளக் தகார்த்து அணிகலன்கள் கசய்வதற்கும், சிலுனவகனளச்
கசய்வதற்கும் தான் கதரிகிறதத தவிரக் கிருத்துவ சமயத்தின் அடிப்பனட
தத்துவ விசயங்கள் கதரியவில்னல என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்.
1661ம் ஆண்டு இவனர டச்சு கிழக்கிந்திய அரசு
தூத்துக்குடியிலிருந்து தகாவளம் பகுதி வனர பயணித்து இங்குக் கடற்கனர
பகுதிகளிலுள்ள கிருத்துவ ததவாலயங்கள் எவ்வனகயில் இயங்குகின்றை
எை ஆய்வு கசய்து தங்கள் புதிய சமயக் ககாள்னகனய எவ்வாறு
இவர்களினடதய புகுத்தலாம் எை அறிந்து வரப் பணித்தார் என்றும், புதிய
சமயத்னத அவர்களினடதய அறிமுகப்படுத்துவது எளிதல்ல என்று தாம்
உணர்ந்ததாகவும் இவர் குறிப்பிடுகின்றார். ஏகைைில் பரதவ மக்கள்
தபார்த்துக்கீ சியர் அறிமுகப்படுத்திய கத்ததாலிக்க கிருத்துவத்தில் மிகத் தீவிர
நம்பிக்னக ககாண்டிருந்தார்கள் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்
1658ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி கடற்கனர

பகுதி டச்சுக்காரர்கள்

வசம் வந்தது. இதன் அடிப்பனடயில் இங்கு இயங்கிய ததவாலயங்களில்
மாற்றுச் சித்தாந்தத்னதப் தபாதிக்கும் முயற்சிகள் இக்கால கட்டத்தில்
நிகழ்ந்தனதப் பாதிரியார் பால்டியூஸ் குறிப்புக்கள் கவளிப்படுத்துகின்றை.
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பாதிரியார் பால்டியூஸ்

இம்மக்கனள ஈர்க்க தபார்த்துக்கீ சிய

கமாழியிதலதய வழிபாடுகனளத் கதாடங்கிைார்.

அந்த

முயற்சியும்

பலைளிக்கவில்னல.
1658ல் இலங்னகயில் நிகம்புவிலிருந்து வந்த டச்சு பனடகள்
தூத்துக்குடி பகுதினயத் தாக்கி தமது ஆளுனமக்குள் ககாண்டு வந்தை.

அந்த

சமயத்தில் தூத்துக்குடியில் பல நூறு கிராமங்கள் மட்டுதம இருந்ததாகவும்,
ஆைால் அவற்றிற்குப் பாதுகாப்பாக மதில் சுவர் இல்னலகயன்றும்,
சாக்கனடகள் இல்னலகயன்றும் வாயிற்கதவுகள் அல்லது தகாட்னடக்கதவுகள்
இருக்கவில்னல என்றும், மூன்று மிகப்கபரிய அளவிலாை

ததவாலயங்கள்

மட்டுதம இருந்ததாகவும், கபரிய வடுகள்
ீ
சில வரினசயாக இருந்ததாகவும்
இவரது குறிப்புக்கள் கசால்கின்றை.
டச்சு கிழக்கிந்திய கம்கபைி இப்பகுதியில் ஒரு தகாட்னட
ஒன்னறக் கட்ட பல முனற முயன்றும் இது சாத்தியப்படவில்னல. இதற்குக்
காரணம் நாயக்க மன்ைர்கள் அதற்குச் சம்மதிக்கவில்னல என்றும் இதன்
காரணத்தால் டச்சு கிழக்கிந்திய கம்கபைி மூன்று ததவாலயங்களில் ஒன்றில்
தமது கதாழிற்சானல ஒன்னற நிறுவியது என்பது இந்த நூலின் வழி அறிய
முடிகின்றது.

குறிப்பு:

"A Description of EAST INDIA Coast of

adjacent Kingdoms & Provinces & of the Empire of
Pagans in the EAST INDIES”

MALABAR and CORMANDEL with their
CEYLON

and of the Idolatry of the

- Philip Baldaeus, Minister of the Word of God in Ceylon,

Printed in Amsterdam, 1672.

கதாடர்பு: முனைவர்.க.சுபாஷிணி (ksubashini@gmail.com)
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16. தமிழர் மருத்துவமுலை குைித்து அைிய உதவும்
பதான்ம ஓலைச்சுவடிகள்
— முனைவர்.ததகமாழி

தஞ்னச சரஸ்வதி மகால் நூலக ஓனலச்சுவடிகள் யாவும் தமிழர்
கனல, இலக்கியம், வாழ்வு, பண்பாடு, மரபு, மருத்துவம் குறித்த தகவல்
நிரம்பிய அரிய கருவூலங்கள்.

அனவ கசால்லும் கசய்திகள்

பலவற்னற

இன்றும் கவளியுலகம் அறிந்திருக்கவில்னல என்பது நமது முயற்சியில்
உள்ள குனறபாட்டினைத் கதளிவாகதவ காட்டுகிறது.

1980 ஆம் ஆண்டில்

நடந்த உலகத்தமிழ் மாநாட்டின் தபாதத ஓனலச்சுவடிகனளப் பாதுகாக்க
அரசால் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
இருப்பினும் இன்றுவனர இப்பணியில் முன்தைற்றம்
ஏற்பட்டுள்ளதாகத் கதரியவில்னல. நாற்பது ஆண்டு இனடகவளி
விழுந்துவிட்டது என்றால், அது

ஏறக்குனறய இரண்டு தனலமுனறகள்

கடந்துவிட்டது என்ற ஓர் அவல நினல.

பண்னடய தகவல்கனளப் கபாருள்

அறிந்து புரிந்து ககாள்ளக்கூடிய முதிய அறிஞர் பலர் மனறந்திருப்பர்.
இனளய தனலமுனறகளுக்கு ஓனலகனளப் படிப்பதற்கும் புரிந்து
ககாள்வதற்கும் பயிற்சி ககாடுக்கப்பட்டதாகவும் நம்மால்
அறியக்கூடவில்னல.
தஞ்னச சரஸ்வதி மகால் தமிழ் ஓனலச்சுவடிகனள நவை
ீ
மின்ைாக்க முனறயில் பாதுகாக்கும் பணி குறித்து இப்கபாழுது தமிழ்
ஆர்வலர்களால் கதாடுக்கப்பட்ட வழக்கு

ஒன்று உயர்நீதிமன்றத்தின்

மதுனரக் கினளயால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது.
நவை
ீ
மின்ைாக்க

தமிழ் ஓனலச்சுவடிகனள

முனறயில் பாதுகாக்க ஒதுக்கப்பட்ட நிதி, மற்றும் பணி

நிலவரம் குறித்து பதில் அளிக்க தவண்டும் என்று மத்திய கலாச்சாரத்துனற,
மற்றும் தமிழக கல்கவட்டியல் துனறக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
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தஞ்னச சரஸ்வதி மகால் தபான்ற நூலகத்தில் இருக்கும்
நூல்கள் மற்றும்

ஓனலச்சுவடிகளில் பலவும் மருத்துவம் சார்ந்தனவ

என்பது கபரும்பாதலார் அறிந்தது. கால்நனட மருத்துவ நூல்களும் இவற்றுள்
அடக்கம். தமிழனரப் கபாறுத்தவனரச் சித்த னவத்தியம் என்ற பண்னடய
னவத்திய முனற பயின்ற அக்கால சித்தர்கள் கூறிய மருத்துவம்
முதற்ககாண்டு

ஒவ்கவாரு வட்டிலும்
ீ
பாட்டி கசால்லும் னவத்தியம் வனர

தனலமுனற தனலமுனறயாகக் கடத்தப்படும் னவத்திய முனறகள்
பலவுண்டு.

அவற்றில் திைசரி சனமயலில் பயன்படுத்தப்படும் அஞ்சனறப்

கபட்டியில் உள்ள கபாருட்கள் முதல் எண்ணற்ற தவர்கள், இனலகள்,
தனழகள், கிழங்குகள் மற்றும்

மூலினககளுக்கும் இடம் உண்டு.

இறப்பது உறுதி என்றாலும் வாழும் காலத்தில் பிணியின்றி வாழ
விரும்பி மைிதர்கள் தாம்

ததான்றிய காலத்திலிருந்து பல வழிகனளயும்

மருந்துகனளயும் ததடிக் ககாண்டுதான் இருக்கின்றைர்.

அதைால் மைித

பண்பாட்டின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று மருத்துவம்
என்றும் கூறப்படுவதுண்டு. நமது சாதாரண ஒரு இருமலுக்கும்
உள்ள ஒவ்கவாருவரும் தாம் அறிந்த ஏததா ஒரு மருத்துவ

நம் அருகில்

முனறனய

முயன்று பார்க்கச் கசால்லும் பட்டறிவு இல்லாததார் இருக்க வழியில்னல.
கசத்தவர் தம்னம எழுப்பித் தருகின்ற
சித்தர் பிறந்த தமிழ்நாடு
எைச் சித்தர்களின் மருத்துவ அறினவ உயர்வு நவிற்சியாகப் பாராட்டிப்
பாடுவார் பாரதியார். இறந்தவனரப் பினழக்க னவத்தல் இன்றுவனர
அறிவியலில் னககூடாத ஒன்று.

பிறந்து, வளர்ந்து, இைப்கபருக்கம் கசய்து

வாழ்ந்து, பின்ைர் இறந்துவிடுவதத இயற்னகயின் நியதி. மூப்பு, பிணி, இறப்பு
என்ற வாழ்வின் நினலகளால் வாழ்வின் நினலயானமனய எதிர்ககாண்ட
மன்ைர் சித்தார்த்தரும்

தபாதி மரத்தடிக்குச் கசன்று ஞாைம் கபற்ற புத்தர்

என்ற துறவியாைார்.
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சித்தர்கனள மருத்துவத்துடன் கதாடர்புப் படுத்துவது அன்றி
அவர்கள் கூறிய ஆன்மீ க தத்துவங்களுடனும் கதாடர்புப் படுத்துவனதயும்
அறிந்துள்தளாம்.

ஆன்மிக தத்துவ அறிவுனரகள்

மைதநாய் தீர்க்கும்

இன்னறய உளவியல் மருத்துவத்தின் கீ ழ் வரக்கூடும். சித்தர்கள் கசயற்கரிய
கசயல்கனளச் கசய்வார்கள் என்ற கனதகளும் உண்டு வாைில் பறப்பது,
கநருப்பில் நிற்பது, நீரில் கநடுதநரம் மூச்சடக்குவது, கூடு விட்டுக் கூடு
பாய்வது

தபான்றனவ அறிவியல்

இருப்பனவ.

விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டனவயாக

இவற்னறச் சித்து தவனலகள் என்று அறிதவாம். கபாதுவாகத்

தியாைத்தின் மூலம் ஆன்மிகத்திலும் அறிவியலிலும் அறிவுகபற்ற
நினலயால், அதாவது சித்தி கபற்றதால் சித்தர் ஆைார்கள் என்பது
ஏற்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம்.
தமிழின் மருத்துவ இலக்கியங்கனளச் சித்தர் இலக்கியங்கள்
என்று கூறுவதத மரபு. பட்டிைத்தார், ககாங்கணர், இனடக்காடர், கருவூரார்
தபான்ற சித்தர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த இடத்தின் அடிப்பனடயில் அனடயாளம்
காணப்பட்டைர்.

சிறந்த மருத்துவர்களாக இருந்த சித்தர்கள் தங்கள்

மருத்துவ அறினவ பின் வருதவாருக்கு உதவும் வனகயில் பாடல்களாக,
மருத்துவ நூல்களாக எழுதிச் கசன்றுள்ளார்கள்.
தஞ்னச சரஸ்வதி மகால் 1962 இல் முதல் பதிப்பாக கவளியிட்ட
"ககாங்கணர் சரக்கு னவப்பு (நூறு)"

அத்தனகய மருத்துவ நூல்களுள் ஒன்று.

இதுதவ பண்னடய தமிழ் மருத்துவம்

குறித்து சரஸ்வதி மகால் கவளியிட்ட

முதல் நூல் என்பனத நூலின் முன்னுனர கதரிவிக்கிறது. தமலும் சரஸ்வதி
மகாலில் இந்த நூலின் படி ஒன்தற ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்றும் தவறு
எங்கும் இந்த நூலின் படி இருப்பதாகவும் கதரியவில்னல என்றும் நூல்
கூறுகிறது. முன்ைர் யாரும் அச்சிலும் கவளியிட்டிராத நூல் இது.
ஆனகயால் நூலின் படிகள் பலவற்னற ஒப்பிட்டுச் சீர்தூக்கிச்
கசம்னமப்படுத்திப் பதிப்பிடும் வாய்ப்பு இல்லானமயால் சுவடியில் உள்ளது
உள்ளவாதற அச்சு நூல் வடிவில் கவளியிட்டுள்ளார்கள்.
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சித்தர்களில்

ககாங்கணர் என்றும் ககாங்கணவர் என்றும்

அறியப்படும் சித்தர் தமனலக் கடற்கனர ககாங்கணம் பகுதியில் பிறந்தவர்
என்றும் தபாகரின் மாணாக்கர் என்றும் கூறப்படுகிறார்.

"ககாக்ககன்று

நினைத்தீதரா ககாங்கணதர ?" என்ற கனத இவர் கபயருடன் இனணத்து
அறியப்படுகிறது.

ககாங்கணர் மரத்தடியில் தவம் கசய்து

ககாண்டிருக்னகயில்

ககாக்கு அவர் மீ து

எச்சமிட்டதால் அவர் தவம்

கனலகிறது. சிைம் ககாண்ட பார்னவயால் அவர் ககாக்னக தநாக்குனகயில்
அது எரிந்து சாம்பலாகிறது. பிச்னச தவண்டி ஒரு இல்லத்திற்குச் கசல்லும்
அவர் உணவு தவண்டி குரல் எழுப்புகிறார். கணவருக்குப் பரிமாறிக்
ககாண்டிருந்த இல்லத்தனலவி அந்த தவனலனய முடித்துவிட்டு வந்து
ககாங்கணருக்கு உணவளிக்கிறாள். அவளது கமத்தைத்தால் அவனளயும்
சிைத்துடன் உறுத்து தநாக்குகிறார்.

ஆைால் எந்த ஒரு பலனும் இல்னல.

கபண்மணி தைது கடனமக்கு முதன்னம ககாடுத்த காரணத்தால் அவளிடம்
அவர் சிைம் பலிக்கவில்னல. அப்கபாழுது "என்னை ககாக்ககன்று
நினைத்தீதரா ககாங்கணதர ?" எை அப்கபண்மணி நனகத்ததாகவும், அவளது
மதிக்கூர்னமனயயும்

தமன்னமனயயும்

உணர்ந்த ககாங்கணர் அவனள

கமச்சியதாகவும் இக்கனத கூறுகிறது.
கபாதுவாக, சித்த மருத்துவ இலக்கியங்கள் ஒருவர் கபயரில்
பலரால் தனலமுனற தனலமுனறயாக எழுதித் கதாகுக்கப்பட்டனவ என்பது
ஆய்வாளர்கள் துணிபு.

ககாங்கணர் இயற்றிய மருத்துவ நூல்கள் பற்பல

கவன்றும் அவற்றுள் சில நூல்கதள அறியப்பட்டுள்ளை என்றும் கதரிகிறது.
அவற்றுள் ஒன்று "ககாங்கணர் சரக்கு னவப்பு". இந்த நூல் தஞ்னச சரசுவதி
மகால் நூலக பதிப்பகம் கவளியீடாக 1990-ல் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. எளிய
பாடல்களின் மூலம் நூலின் கருத்துகள் கசால்லப்படுகிறது.
இந்த நூலில், சீை னவப்பு முனற என்ற அயலக மருத்துவ
முனறயிலிருந்து, பாஷாணம், குளினக, வசியத்திற்கு னம கசய்வது வனர
பல மருந்து தயாரிக்கும் முனறகள் உள்ளை. எடுத்துக்காட்டாக

சுத்திவனக

மூன்று (பாடல்: 76), கமை குளினக கசய்முனற (பாடல்கள்: 84-89),
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வசியத்திற்கு னம கசய்முனற (பாடல்கள்: 90-94) ஆகியவற்னறக் கூறலாம்.
நூலில் ககாங்கணர் சரக்கு னவப்பு நூறு மருத்துவப் பாடல்கள் தவிர்த்து
மச்சமுைி நாயைார் கனடக்காண்டம் எண்ணூறு, ககாங்கணர் பலதிரட்டு
ஐந்நூறு, உதராமரிஷி ஐந்நூறு, அகத்தியர் அமுத கனலஞாைம் ஆயிரத்துநூறு
பாடல்களின் கதாகுப்பும் இடம் கபற்றுள்ளை.
நூலில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள பாடல்களுக்கு மாதிரியாக மூன்று
பாடல்கள் கீ தழ ககாடுக்கப்படுகிறது:
சித்திகயன்றா கலளிதாகச் சித்தியாதமா
சித்தருக்குச் கசய்வனகனய கசய்யக்தகளு
முத்தியததார் மூலினகயி லஞ்சுசுத்தி
யுருவாை சரக்கிதல அஞ்சுசுத்தி
நித்தியததா ருன்ைிடத்தி லஞ்சுசுத்தி
தநராை யிதின் தநர்ந்து விபரம் தகதள.
-- சுத்திவனக மூன்று (பாடல் - 76)
வகுத்திட்ட துருசியாதல சத்தததகளு
னமந்ததை நிமனளயது பலந்தாைன்று
கசகத்திட்ட பழச்சாற்றால் ஆட்டிக்ககாண்டு
கசயலாை பீங்காைில் பழச்சாறுவிட்டு
நிகழ்ந்திடதவ தயழு நாள் ஆவிமுன் காட்டு
தநராகச் சாறுவத்தி யூத்திக்ககாள்ளும்
பருத்திட்ட தயழுாநாள் பாலானட தபால் கட்டும்
பாலகதை யுலர்த்தியல்தலா பண்பாய்வாங்தக.
--

கமை குளினக கசய்முனற (முதல் பாடல் - 84)

(கமை குளினக கசய்முனறபாடல்கள்: 84-89)
வாறாை நிமனளயத்தான் வயிரவற்குப்பூசி
னமந்ததை உலத்தியல்தலா ஊதிப்தபாட்டால்
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ததறாை சுண்ணமப்பா கடுஞ்சுருக்குத்
ததவியுட சுண்ணதமாடு துருசிச்சுன்ைம்
கூறாை வங்கத்தின் சுன்ைத்ததாடு
கூறரிய வழனலதயாடு சுன்ைந்தானும்
நீறாை சீைத்தின் கன்ைத்ததாடு
நினலத்து நின்ற கல்லுப்புச் சுன்ைந்தாக்தக.
--

வசியத்திற்கு னம கசய்முனற (முதல் பாடல் - 90)

(வசியத்திற்கு னம கசய்முனற

பாடல்கள்: 90-94)

பாடல்கள் பல மருத்துவர்களின் குழுவுக்குறிகளாக

(குழுவுக்குறி

ஒரு குறிப்பிட்ட இைத்தின் அனடயாளத்னத கவளிப்படுத்தக்கூடிய
பண்பாட்டுக் கூறுகளின் கமாழி) கருதப்படுவதால், பாடல்களுக்கு
ஆராய்ந்தறிந்தத உனரநூல் எழுத தவண்டிய நினல இருந்ததால்,
இப்பாடல்களுக்காை உனர

மூலப்பாடல்களுடன் ககாடுக்கப்கபறவில்னல.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பாடலில் வானழ என்பது அரம்னப என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நூலின் ஆசிரியர்களுள் ஒருவர் ஆயுர்தவத பண்டிதர்

Dr.S. கவங்கட்டராஜன் என்ற அத்துனறயின் அறிஞர் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நூல் தமிழ் இனணயக் கல்விக்கழகத்தின் தமிழினணயம் மின்னூலகத்தில் கபாதுமக்கள் படிக்கும் வனகயில் பதிதவற்றப்பட்டுள்ளது.
ஏனைய நூல்களும் இந்த வனகயில் மின்ைாக்கம் கசய்யப்பட்டு கவளியாகும்
நானள எதிர்தநாக்கி இருப்தபாம்.
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நூல் குறிப்பு:
ககாங்கணர் சரக்கு னவப்பு (நூறு)
பதிப்பாசிரியர்கள்: K. வாசுததவ சாஸ்திரி; ஆயுர்தவத பண்டிதர் Dr.S.
கவங்கட்டராஜன்
பதிப்பாளர்: தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூல் நினலயம், மூன்றாம் பதிப்பு 1990.
சரசுவதி மகால் நூலக கவளியீடு -

25

https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZM0luxy#book1/
தமிழ் இனணயக் கல்விக்கழகத்தின் தமிழினணயம் - மின்னூலகம்
சான்று:
தமிழ் ஓனலச்சுவடிகனள நவை
ீ
டிஜிட்டலில் பாதுகாக்கும் பணி குறித்து
உயர்நீதிமன்ற மதுனரக்கினள தகள்வி
http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=532404

நன்றி:

"சிறகு" மின்ைிதழ்
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17. சங்ககாைக் குடும்ப உைவுகளும் சமூகஉைவுகளும்
— முனைவர்.ச.கண்மணி கதணசன்

முன்னுனர:
சங்ககாலத் தமிழகத்தின் சமூகவரலாற்னற அறிவதற்குச் சங்க
இலக்கியம்

தனலனம ஆதாரமாக அனமகிறது. குடும்ப

சமூகஉறவுநினலகனளப் புறப்பாடல்களும் அகப்பாடல்களும் சித்தரிக்கின்றை.
வரயுகம்
ீ
ஆகிய சங்ககாலத்தின்

இவ்வுறவு

நினலகனளத் கதளிவாகப்

புரிந்து ககாள்ள தவறு காலகட்டத்னதச் தசர்ந்த இலக்கியங்கனளத் துனண
ககாள்ள வழியில்னல.
சமூகநலன் கருதிய கசயல்பாடு:
பரதவர் சமூகத்தில் கபாதுநலன் கருதி கலங்கனர விளக்கு
ஏற்றிைர். இரவில் கடலில் வரும் நாவாய்களுக்கும் படகுகளுக்கும் கனர
இருக்கும் தினசனயத் கதரிவிக்க இது ஏதுவாயிற்று. (நற். -பா-219) தாயங்
கண்ணைார் அவ்விளக்கு இளஞாயிறு தபால் ஒளிவசியது
ீ
என்கிறார்.
கபற்தறார் மக்கள் உறவு:
தாயும் தந்னதயும் ஒருதசரத் தம் மக்கனளப் பாசத்துடன்
வளர்த்தைர். குழந்னதக்கு உணவூட்டும் தாய் பற்றிய சித்தரிப்பு
நற்றினணயில் உள்ளது. (பா- 110) தன் குழந்னத பாலுண்ண மறுக்குங்கால்
சிறு தகாலால் ஓச்சும் பாசமிகு தந்னதயின் கசயனலப் கபான்முடியார்
வருணிக்கிறார். (புறம்.- பா- 310)
மணமுடிக்குமுன் கசல்லமகள் தந்னதயிடம் நனக தகட்டுக்
ககாஞ்சுவது உண்டு. மகள் விருப்பப்படி தந்னத நனக கசய்து தபாட்டு
மகிழ்வது உண்டு. திருமணத்திற்குப் பின்ைர் தந்னத தன் கசல்லமகள்
குடும்பவாழ்வின் வறுனம நீக்க முற்படுவதும் உண்டு. ஆைால் மகள் அனத
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ஏற்றுக்ககாள்ள மறுப்பதத கசம்மாந்த பண்பு என்ற ககாள்னக இருந்தது. (நற்.பா- 110)
மகளின் வாழ்விற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் தந்னத கபாறுப்கபடுத்தான்.
அவளது இல்லற அனமதிக்கு ஊறு தநரின் அனதத் தந்னத தட்டிக் தகட்பான்
என்ற கருத்தும் காணக் கிடக்கிறது. சங்கு வனளயல் தகட்டு அழுத
மகளுக்குத் தந்னத கபாற்கறாடி கசய்து தபாட்டதாகவும்; அது தனலவி தன்
தனலவனைப் பிரிந்து இருந்தக்கால் புறத்தார் இவளது ததாள்கமலினவ
உணரா வனகயில் உதவியது என்றும் (நற்.- 136) நற்றங்ககாற்றைாரின் பாடல்
சித்தரிக்கிறது.
'தனலவியின் தந்னதயும் தனமயன்மாரும் மிகுந்த கநஞ்சுரமும்
வலினமயும் வலினயயும் ககாண்டவர். தம் குடும்பத்னதச் தசர்ந்த கபண்னண
ஒருவன் ஏமாற்றி விட்டால்; அவர்கள் ககாள்ளும் சிைத்னதயும் அதன்
வினளவாகச் கசய்யும் கசயனலயும் யாராலும் தடுத்து நிறுத்த இயலாது.
அந்தச் சூழனலப் புரிந்து ககாண்தட களவுக்குப் பின் தனலவன் திருமணம்
கசய்து ககாண்டான். இப்தபாது திருமணத்திற்குப் பின்ைர் அவன்
புறத்கதாழுக்கம் ககாண்டதால் தனலவி துன்புறுகிறாள். இச்கசய்தி அவள்
தந்னதக்குத் கதரிந்தால் என்ை ஆகும்?' என்று ததாழி தபசுவதாகச்
சீத்தனலச்சாத்தைார் (நற்.- பா- 127) பாடுகிறார்.
அண்ணன் தம்பி உறவு:
முந்னதய நாள் தபாரில் அண்ணனை ஒருவன் ககால்ல மறுநாள்
தபாரில் தன் அண்ணனுக்காகப்

பழிவாங்கத் துடிக்கும் தம்பி பற்றி

அரிசில்கிழார் (புறம்.- பா- 300) சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
'இன்று என் அண்ணனைக் ககான்றவன் தம்பினய நான் நானள
அழிப்தபன்' என்று வஞ்சிைம் கூறுவதாகவும் (புறம்.- 304) பாடல்
அனமந்துள்ளது. சதகாதர பாசத்னதப் தபார் தமற்கசல்லும் வரரிடம்
ீ
காண
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இயல்கிறது. சங்க இலக்கியம் வரயுகப்
ீ
பாடல்களின் தன்னம ககாண்டது
என்ற முனைவர் னகலாசபதியின் கருத்து (The Heroic Poetry) வலுப் கபறுகிறது.
கணவன் மனைவி சுற்றத்தார் உறவு:
இல்லற வாழ்வில் மனைவிதய கணவன் கபருனமக்கு ஆதாரம்;
அதுதபால் கணவதை மனைவியின் கபருனமக்கு ஆதாரம் என்று கபாருள்பட,
"மனைக்கு வரம்பாகிய வாணுதல் கணவன்
முனைக்கு வரம்பாகிய கவன்தவல் கநடுந்தனக"
(புறம்.- பா- 314) என்னும் பாடலடிகளில் ஐயூர் முடவைார் கபாருள் கபாதியப்
பாடியுள்ளார்.
கணவன் மனைவி கநருக்கம் அவருள் ஒருவர் தவறி விடும்தபாது
கதளிவாகத் கதரிகிறது. தபாரில் வரமரணம்
ீ
அனடந்த தனலவனைக் கண்டு
தனலவி புலம்புங்கால்,
"என்திறத்து அவலங் ககாள்ளல் இைிதய……
இனளயுள் ஓய்வதலா கூறுநின் உனரதய" (புறம்.-

பா- 253)

என்று தான் உயினர மாய்த்துக் ககாள்ள இருப்பனதக் குறிப்பாகப் புலப்படுத்தி;
'உன் சுற்றத்தார் உன் பிரினவ எப்படித் தாங்குவர்?' என்று னகயற்று
அழுததாகக் குளம்பாதாயைார் பாடியுள்ளார்.
தனலவன் ததடிவரும் கபாருனளப் தபணிப் பாதுகாப்பதும், பகுத்துக்
ககாடுத்தலும் தனலவியின் உரினமயாகவும் கடனமயாகவும் இருந்தது.
காைவன் தவட்னடயாடி வந்த மாைினறச்சினயயும், அகழ்ந்து எடுத்துவந்த
கிழங்னகயும் தனலவிதய சுற்றத்தார் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து ககாடுக்கிறாள்.
(நற்.- பா- 85) இல்லறத் தனலவனை நம்பி அவைது மனைவி மட்டுமின்றி
சுற்றமும் இருந்தது என்பதால் கூட்டுக் குடும்ப முனற நிலவியது எைலாம்.
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மாமியார் மருமகள் உறவு:
மணமுடித்து இல்லறம் நடத்தும் தன் மகைின் கசல்வச் கசழிப்பும்,
அவன் விருந்தயரும் ஆரவாரமும் ஒரு தாய்க்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சினயத்
தரும். அது பற்றி அவள் மீ ண்டும் மீ ண்டும் எல்லா இடத்திலும்
எல்லாரிடமும் தபசிப்தபசி மகிழ்வது இயற்னக. இறந்து தபாை கணவைின்
உடனல னவத்துக் ககாண்டு தன் கணவன் இறந்தனமனய அவைது தாய்
எவ்வாறு ஆற்றுவாள் என்று கூறி அழும் கபண்

இனதச் கசால்கிறாள்.

(புறம்.- 254) கயமைாரின் பாடலில்; தன் மகைின் வளனமயாை வாழ்வு
பற்றிய தாயின் இன்பச்கசருக்கு அடிபட்டனம புலைாகிறது. தன் மாமியார்
மகைின் தபரில் னவத்திருந்த தபரன்னபயும், கபருமிதத்னதயும் ஒரு
மருமகள் தபாற்றுவதாக இக்னகயறுநினலப் பாடல் காட்டுகிறது.
இல்லறம் சமூகத்ததாடு ககாள்ளும் உறவு:
தம்மிடம் வந்து இரப்தபார் யாராயினும் அவர்க்கு ஈததல இனசபட
வாழ வழிவகுக்கும் என்று நற்றினணயும் (பா- 84) சுட்டியுள்ளது. இதைால்
விருந்து புறந்தரும் நனடமுனற கசல்வாக்குப் கபற்றது. அத்துடன் ஊடல்
ககாண்டு கண் சிவந்திருக்கும் மனைவி தன்ைிடம் புன்முறுவல் காட்ட
விருந்தத ஏதுவாக அனமயும் என்று தனலவன் உறுதியாக நம்பிைான் (நற்.பா- 120) என்று மாங்குடி கிழார் பாடியுள்ளார்.
இருவர் இனணந்து நடத்தும் இல்லறத்திற்கு தகடு தநரிட்டால்;
தனலவன் மாண்டுவிட்டால் தனலவி தைித்து விருந்து புறந்தர இயலாது.
விருந்திைர் னகம்கபண் தைித்து வாழும் வட்னட
ீ
நாடுவதில்னல. (புறம்.-

பா-

261) ஆவூர் மூலங்கிழார் தனலவன் உயிதராடிருந்த தபாது விருந்து புறந்தந்த
வளமனைனய; அவன் இறந்த பிறகு அது கவறிச்தசாடிக் கிடந்ததுடன்
ஒப்பிட்டுப் பாடியுள்ளார்.
விருந்தயரப் கபாருள் இன்தறல் அவ்வாழ்க்னக திருந்தா வாழ்க்னக;
அது நன்னமயற்றது என்று கபருங்குன்றூர் கிழார் (புறம்.- பா- 266) பாடுகிறார்.
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சமூகத்தின் மிகச்சிறிய அங்கம் குடும்பம். குடும்ப
உறுப்பிைர்களுக்கு ஒரு சமுதாயத்னதக் கட்டிக் காக்கும் கடனம இருந்தது.
குடும்பத்தில் ஒருவனும் ஒருத்தியும் தசர்ந்து நடத்தும் இல்லறத்தின்
தநாக்கமாவது; பங்காளிகளின் துன்பம் நீக்கி, நட்பிைரின் இன்ைல் கனளந்து,
கநாதுமலாளனரயும் தபணுவதாம். (அகநானூறு - பா- 95) கணக்காயைார்
மகைார் நக்கீ ரைார் இதன் காரணமாகதவ இல்லறத்தில் கபாருள்
முக்கியத்துவம் கபறுவதாக விதந்ததாதுகிறார்.
குடும்ப உறுப்பிைர்களுக்கும், சமூக உறுப்பிைர்களுக்கும் உரிய
கடனமதய அவர்களினடதய உறனவ ஏற்படுத்தியது. ‘ஈன்று புறந்தருவது
தாயின் கடனம; சான்தறாைாக்குதல் தந்னதயின் கடனம; தவல் வடித்துக்
ககாடுத்தல் ககால்லன் கடனம; வாகைமும் தபார்வாய்ப்பும் நல்குதல்
தவந்தைின் கடனம; தபாரில் வரத்னதக்
ீ
காட்டித் திரும்புதல் ஒரு குடிமகைின்
கடனம என்று கபான்முடியார் வரினசப்படுத்தி உள்ளார். (புறம்.-

பா- 312).

தைிமைிதன் சமூகத்ததாடு ககாள்ளும் உறவு:
தைிமைிதன் ஊதராடு ஒட்டி வாழும் தபாது அந்த உறவுநினல
அவைது உயினர வினலயாகப் கபறுவதும் உண்டு. ஊர் நன்னமக்காக
ஒருவன் தான் கபாறுப்தபற்கும் தியாகநினலனயத் தைிமகைார் எடுத்துக்
காட்டியுள்ளார். (நற்.-

பா- 153) பனகவர் தபார் தமற்ககாண்டு

அனலத்து

வரும் தபாது ஊர்மக்கள் கலங்கிப் பாதுகாப்பிற்காக ஊனரக் காலி கசய்து
விட்டுச் கசல்ல ஒருவன் தைித்திருந்து அந்தப் பாழூனரக் காவல் காத்து
நிற்கிறான். அவன் உயிர் பினழத்தல் அரிது எைினும்; தன் ஊர்மக்களுக்காக
இப்கபாறுப்னப ஏற்கிறான்.
தன் ஊரின் கால்நனடனய எதிரிகள் கவர்ந்து கசல்லும் தபாது
அவற்னற மீ ட்பதற்காக ஒருவன் உயினர விடும் சூழலும் ஏற்படலாம் என்பது
வடதமாதங் கிழார் பாடலில் (புறம். -பா-260) கதற்கறைப் புலைாகிறது.
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ஆண்கள் மட்டுமின்றிப் கபண்களும் சமூகத்திற்குத் தாம் கடம்பட்டு
இருப்பனத உணர்ந்திருந்தைர். முதல்நாள் தபாரில் தந்னத வரமரணம்
ீ
அனடய; இரண்டாம் நாள் தபாரில் கணவன் கால்நனடகனள மீ ட்பதற்கு
உயினர விட; மூன்றாம் நாளும் தன் மகனைப் தபாருக்கு அனுப்பும் தாய்
தான் வாழும் சமூகத்திற்குத் தான் பட்ட கடனமனய முற்றும் உணர்ந்தவள்
ஆவாள். (புறம்.- பா- 279) ஒக்கூர் மாசாத்தியார்,
"கசருப்பனற தகட்டு விருப்புற்று மயங்கி
தவல்னகக் ககாடுத்து கவளிது விரித்து உடீஇ
ஒருமகன் அல்லது இல்தலாள்
கசருமுகம் தநாக்கிச் கசல்ககை விடு"த்த
தானயத் தன் பாடல்நாயகி ஆக்கியுள்ளார்.
விழாக்களும் மக்கள் சமூகமாகக் கூடி வாழும் உறவுநினலனய
வலுப்படுத்திை. முதுவாய்க் குயவன் சாறு எை அறிவித்ததுடன் விழா
கதாடங்கியது.(நற்.-

பா- 200) விழா கதாடங்கியவுடன் அந்தக் குடியிருப்னபச்

தசர்ந்ததார்க்கு அச்சமூக நிகழ்வில் பங்தகற்க தவண்டிய கட்டாயம் இருந்தது.
சாத்தந்னதயார்

வருணிக்கும் கட்டில் முனடதவான்; மனைவி மகப்தபறு

உற்ற நினலயில்; கபாருளின் ததனவ முதற்குறி என்பதால்; ஞாயிறு
மனறயும் மனழக்கால மானலயில்; ஊர்த் திருவிழாவில் பங்தகற்க வினரந்து
கசயல் ஆற்றுவது அவைது சமூகக் கடப்பாட்னட எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
(புறம்.- பா- 82)
சமூகம் தைிமைித வாழ்வுடன் ககாண்ட உறவு:
திருமணம் என்ற நிறுவைத்னதச் சங்ககாலச் சமூகம் தபாற்றியது.
திருமணத்திற்கு முன்ைர் ஒருவனும் ஒருத்தியும் இரவிதலா பகலிதலா களவு
தமற்ககாள்வனத சமூகம் விரும்பவில்னல. அதைாதலதய களவுக்கால
வாழ்க்னக அலர் தூற்றுவதற்கும், அம்பலாக விரிவதற்கும் வாய்ப்பளித்தது.
அந்த அலனரயும், அம்பனலயும் தாங்க இயலாமல் தனலவி உடன்தபாக
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முடிவு கசய்கிறாள். உதலாச்சைார் மறுகில் கபண்டிரின் கசயனலச்
கசால்தலாவியம் ஆக்குகிறார். (நற்.- பா- 149)
உடன்தபாை தனலவினயயும், தனலவனையும் பின்ைால் ததடிச்
கசல்லும் கசவிலினய ஆற்றும் கண்தடாரும் திருமணம் என்ற பந்தத்னதப்
தபாற்றுகின்ற பாங்னகக் கலித்கதானகயில் (பானலக்கலி- பா- 9)
காண்கிதறாம்.
சமூகத்தில் காலூன்றி இருந்த வருணப் பாகுபாடும்,
கதாழிலடிப்பனடயில் அனமந்த அழுத்தமாை மக்கட்பிரிவுகளும், ஒரு
திருமண பந்தத்னத உறுதி கசய்வதில் பங்தகற்றை. பரதவ மகனள விரும்பிய
நகர்ப் புறத்துச் கசல்வந்தைின் மகைிடம் தபசும் ததாழி 'உன் உறவு
ததனவயில்னல; எம் இைத்தில் நல்ல தனலவர்கள் உள்ளைர்' என்று
மறுத்துனரக்கிறாள். (நற்.- பா- 45& தமிழ்ப்தபராய்வு- Vol.- 7- no.- 2- 30.12.2018 )
கதாகுப்புனர:
பரதவர் சமூகத்தில் கபாதுநலன் கருதி கலங்கனர விளக்கு
ஏற்றிைர்.
தாயும் தந்னதயும் ஒருதசரத் தம் மக்கனளப் பாசத்துடன்
வளர்த்தைர்.
திருமணத்திற்குப் பின்ைர் தந்னத தரும் கசல்வத்னத ஏற்கானம
கபண்ணின் கசம்மாந்த பண்பாகக் கருதப்பட்டது. மகளின் வாழ்விற்கும்
பாதுகாப்பிற்கும் தந்னத கபாறுப்கபடுத்தான். மகளின் இல்லற அனமதிக்கு
ஊறு தநரின் அனதத் தந்னத தட்டிக் தகட்பான். தம்

குடும்பத்னதச் தசர்ந்த

கபண்னண ஒருவன் ஏமாற்றி விட்டால்; தந்னதயும், தனமயனும் ககாள்ளும்
சிைத்னதயும் அதன் வினளவாகச் கசய்யும் கசயனலயும் யாராலும் தடுத்து
நிறுத்த இயலாது.
சதகாதர பாசம் தபார் தமற்கசல்லும் வரரிடம்
ீ
விஞ்சி நின்றது.
இல்லற வாழ்வில் மனைவிதய கணவன் கபருனமக்கு ஆதாரம்;
அதுதபால் கணவதை மனைவியின் கபருனமக்கு ஆதாரம் ஆைாள்.
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தனலவன் ததடிவரும் கபாருனளப் தபணிப் பாதுகாப்பதும், பகுத்துக்
ககாடுத்தலும் தனலவியின் உரினமயாகவும் கடனமயாகவும் இருந்தது.
கூட்டுக் குடும்ப முனற நிலவியது. மாமியார் மருமகள் உறவுநினல
தபாற்றும்படியாக இருந்தது. விருந்து புறந்தரும் நனடமுனற கசல்வாக்குப்
கபற்றது. இதைால் இல்லறத்தில் கபாருள் சிறப்பிடம்

கபற்றது. தனலவன்

மாண்டுவிட்டால் தனலவி தைித்து விருந்து புறந்தர இயலாது. குடும்ப
உறுப்பிைர்களுக்கு ஒரு சமுதாயத்னதக் கட்டிக் காக்கும் கடனம இருந்தது.
அவரவர்க்குரிய கடனமதய அவர்களினடதய உறனவ
ஏற்படுத்தியது. சமூகத்திற்காகத் தைிமைிதன் உயினர விடவும் தயாராக
இருந்தான். ஆண்கள் மட்டுமின்றிப் கபண்களும் சமூகத்திற்குத் தாம்
கடம்பட்டு இருப்பனத உணர்ந்து

இருந்தைர். விழாக்களும் மக்கள்

சமூகமாகக் கூடி வாழும் உறவுநினலனய வலுப்படுத்திை.
திருமணம் என்ற நிறுவைத்னதச் சங்ககாலச் சமூகம் தபாற்றியது.
வருணப் பாகுபாடும், கதாழிலடிப்பனடயில் அனமந்த

மக்கட்பிரிவுகளும் ஒரு

திருமண பந்தத்னத உறுதி கசய்வதிலும் பங்தகற்றை.

சுருக்கக்குறியீட்டு விளக்கம்:
நற்.- நற்றினண
புறம்.- புறநானூறு

துனணநூற்பட்டியல்:
1. நற்றினண- கு.கவ.பாலசுப்ரமணியன்(உ.ஆ)- நியூ கசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
மதுனர- முதல் பதிப்பு - ஏப்ரல் 2004.
2. புறநானூறு- பகுதி l – ஒளனவ.சு.துனரசாமிப்பிள்னள(உ.ஆ.)- கழக கவளியீடுமுதல் பதிப்பின் மறுபதிப்பு- 2007
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3. புறநானூறு- பகுதி ll- ஒளனவ.சு. துனரசாமிப்பிள்னள(உ.ஆ.)- கழக
கவளியீடு- முதல் பதிப்பின் மறுபதிப்பு- 2007.
4. அகநானூறு- நாவலர் ந.மு.தவங்கடசாமி நாட்டார் &கரந்னதக் கவியரசு
ரா.தவங்கடாசலம் பிள்னள (உ.ஆ.)- கழக

கவளியீடு- முதற்பதிப்பின்

மறுபதிப்பு- 2009
5. கலித்கதானக- நச்சிைார்க்கிைியர் (உ.ஆ.)- கழக கவளியீடு- முதற்பதிப்பின்
மறுஅச்சு - 2007

(குறிப்பு: கசன்னை கசம்கமாழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவைத்துடன்;
விருதுநகர் தவ.வ.வன்ைியப்கபருமாள் கபண்கள் கல்லூரி இனணந்து 1214திசம்பர் 2012ல் ‘சங்க இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழலியலும் பண்பாட்டியலும்’
என்ற தனலப்பில் நிகழ்த்திய கருத்தரங்கில் வாசித்த ஆய்வுக்கட்டுனர 'சங்க
இலக்கியத்தில் தைிமைித சமூக உறவுநினலகள்' ஆகும். கருத்தரங்க மலரில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது. ஏழாண்டு கால இனடகவளியின் கருத்தாக்கங்கள் தசர்த்து
தமம்படுத்தப்பட்ட தபாது இரண்டு கட்டுனரகளாகப் பிரிக்க தவண்டியதாயிற்று.
அவற்றில் ஒன்தற இக்கட்டுனர.)

கதாடர்பு:
முனைவர். ச.கண்மணி

கதணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)

முதல்வர் (ஒய்வு)
ஸ்ரீ காள ீஸ்வரி கல்லூரி(தன்ைாட்சி), சிவகாசி
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18. மதர்
— முனைவர்.ப.பாண்டியராஜா

மதர் என்ற கசால் சங்க இலக்கியங்களில் 28 முனற பயின்று
வருகிறது. தமிழ்ப்தபரகராதி (Tamil Lexicon) இதனை வினைச்கசால்லாகவும்,
கபயர்ச் கசால்லாகவும் ககாள்கிறது. இதனை வினைச்கசால்லாகக் ககாண்டு,
இதற்கு,
கசழித்தல், To flourish; to be fertile, rich or luxuriant;
மிதமிஞ்சிக்ககாழுத்தல், To be too luxuriant to be productive, as soil,
plants, etc,
மதங்ககாள்ளுதல், To be affected with frenzy, as a bull or elephant;
கசருக்குதல், To be self-conceited, arrogant;
களித்தல், To rejoice; to be full of joy,
மிகுதல், To increase, abound,
என்ற கபாருள்களும், கபயர்ச்கசால்லாகக்ககாண்டு,
கசருக்கு, Pride, arrogance, self-conceit, wantonness;
மகிழ்ச்சி, joy,
மிகுதி, Abundance;
பாய்ச்சல்,

Rush; gust; impulse;

வரம்,
ீ
Bravery
ஆகிய கபாருள்களும் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை. ஏனைய அகராதிகளிலும்
இவற்னறகயாட்டிய கபாருள்கதள ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை.
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இைி, சங்க இலக்கியங்களில் இச்கசால் இந்தப் பல்தவறாை
கபாருள்கனள எவ்வாறு தாங்கி வருகிறது என்று பார்ப்தபாம். இச்கசால், சங்க
இலக்கியங்களில் வருகின்ற 28 இடங்களில், 21 இடங்களில் கபண்களின்
கண்களுக்கு அனடகமாழியாகக் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. எைதவ, அவ்வாறு
அல்லாத மற்ற பயன்பாடுகனள முதலில் பார்ப்தபாம்.
1.
கடும்கதறல் இராமனுடன் புணர் சீனதனய
வலி தனக அரக்கன் கவௌவிய ஞான்னற
நிலம் தசர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின் - புறம் 378/18-20
மிக்க திறனலயுனடய இராமனுடன் காட்டிற்குச் கசன்ற சீனதனய
மிக்கவலினமகபற்ற அரக்கன் இராவணன் கவர்ந்துகசன்றதபாது
சீனத கழற்றிகயறிய நிலத்தத வழ்ந்த
ீ
வளப்பம் மிக்க அணிகலன்கனளக்
கண்கடடுத்த குரங்கினுனடய
என்பது இதன் கபாருள்.
எைதவ, இங்கு சீனத அணிந்திருந்த அணிகலன்கள் மிகவும்
வினலயுயர்ந்தனவயாய் இருந்திருக்குமாதலால், அவற்னற rich or luxuriant
என்ற கபாருளில் கசழுனமயாை அல்லது வளப்பம் மிக்க நனககள் எைப்
கபாருள்ககாள்ளலாம்.
2.
மதர் புலி கவரீஇய னமயல் தவழத்து - அகம் 39/11
கசருக்குற்ற புலியினைக் கண்டு அஞ்சிய மயக்கம் கபாருந்திய
யானைக்கூட்டம்
இங்தக கசருக்கு என்ற வினைப்கபாருள் ஏற்புனடயதாய்
இருக்கக் காண்கிதறாம்.
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3.
மதர் எழில்
மாணினழ மகளிர் பூணுனட முனலயின்
முனக பிணி அவிழ்ந்த தகாங்ககமாடு - அகம் 99/3-5
இறுமாந்த அழகினையும்
மாண்புற்ற அணியுமுனடய மகளிரது பூண் அணிந்த முனலயினைப் தபான்ற
முனககள் அலர்ந்த தகாங்கம்பூக்ககளாடு
4.
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண் பைி மதர் எழில்
பூண் அக வை முனல நனைத்தலும் - குறு 348/4,5
இனமயின் விளிம்னபக் கடந்து ஊறுகின்ற கண்ணர்த்துளி,
ீ
இறுமாந்த
அழகினையுனடய
பூண்களின் அகத்தத இருக்கும் அழகிய முனலனய நனைக்கின்றதனையும்
இங்தக, மதர் என்பது இளம்கபண்களின் எடுப்பாை
மார்பகங்களுக்கு அனடகமாழியாகக் ககாடுக்கப்பட்டிருப்பதால், மதர்
என்பதற்கு, கசருக்கு என்பதன் தவகறாரு கபாருளாை இறுமாப்பு கபாருளாகக்
ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. பால்ஸ் மின் தமிழ் அகராதியும் மதர் என்ற
கசால்லுக்கு, இறுமாப்பு, haughtiness என்ற கபாருனளத் தருகிறது.
5.
மதர் கயல் மனலப்பின் அன்ை கண் - அகம் 140/10
கசருக்குள்ள கயல் இரண்டு எதிர்த்துப் கபாருவது தபான்ற அவள் கண்கள்
6.
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கநானட நவில் கநடும் கனட அனடத்து மட மதர்
ஒள் இனழ மகளிர் பள்ளி அயர - மது 622,623
பண்டங்களுக்கு வினலகூறும் கநடிய கனடனய அனடத்து மடப்பத்தினையும்
கசருக்கினையும்
ஒள்ளிய அணிகலன்கனளயுமுனடய மகளிர் துயிலுதனலச் கசய்ய
7.
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நினல
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி
உள்ளம் உனள எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள்
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற
கரப்பார் களி மதரும் தபான்ம் - பரி 10/63-68
காம உணர்வு மிகுந்து எழ, அதைால் கண்ணில் அக் காமக் களிப்பு ததான்ற,
ஊருக்காக மிகவும் அஞ்சி, அக் காமக்களிப்பினை ஒளிப்பார் சிலர், அவரின்
நினல
கள்ளுண்டதால் களிப்பு மிகுந்து எழ, அனதக் கட்டுப்படுத்துவது
தபான்றிருந்தது; ஆைால் ஊராரின் தபச்சுக்கு அஞ்சி,
உள்ளத்தில் துன்பம் உண்டாக, கள்கவறினய மனறக்க முயலும் முயற்சியால்
அனத தமலும் தமலும்
பரப்பி, தம் களிப்புக்காக நடுங்கி, உலகம் பலவாறாய்த் தூற்ற,
தம்முள் மனறக்கும் கள்கவறினயப் தபான்றது, முன்ைவர் ககாண்ட
காமகவறி.
தமற்கூறிய 7 இடங்கனளத் தவிர, சங்க இலக்கியங்களில் 21
இடங்களில் மதர் என்ற கசால் கபண்களின் கண்கனளக் குறிப்பிடப்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் 11 இடங்களில் ’அரி மதர் மனழக்கண்’
என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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’அரி மதர் மனழக் கண்’ என்ற கதாடரில் வரும் மதர் என்ற
கசால் கபயர்ச்கசால்லா, வினைச்கசால்லா என்பதில் குழப்பம் நிலவுகிறது.
இத்கதாடரில் அரி (கசவ்வரி), மனழ (குளிர்ச்சி) ஆகிய கசாற்கள்
கபயர்ச்கசாற்கதள. எைதவ மதர் என்பதனையும் ஒரு கபயர்ச்கசால்லாக
எடுத்துக்ககாள்ளலாம். ஆைால், கபரும்பாலாை உனரயாசிரியர்கள்
இத்கதாடருக்கு, கசவ்வரி படர்ந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண் என்தற உனர
ககாள்கின்றைர். ஆைால், தமது விளக்கவுனரயில், மதர் - கசருக்கு,

மதர் -

களிப்பு என்ற கபாருளும் தருகின்றைர். எைதவதான் இத்கதாடரில் வரும்
‘மதர்’ என்ற கசால்னல எதில் தசர்ப்பது என்ற குழப்பம் நிலவுகிறது.
கண் என்ற கசால்லுக்கு அனடயாகக் ககாடுக்கப்படும் மதர் என்ற
கசால் பயன்பாட்னட மூன்று விதங்களாகப் பிரிக்கலாம்.

1. தனலவி அல்லது ஓர் இளம்கபண்ணின் கண்கனளப் பாராட்டும் விதமாக
அனமந்திருப்பது.
அனச கமன் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி
மட மதர் மனழ கண் இனளயீர் - குறி 140,141
தளர்ந்த கமன்னமயாை சாயலினையும், அழகாக வனளந்திருக்கும்
ககாப்பூழினையும்
மடப்பத்னதயுனடய மதர்த்த குளிர்ந்த கண்ணினையுமுனடய இனளயீதர
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மனழ கண்
பல் பூ பனக தனழ நுடங்கும் அல்குல்
திரு மணி புனரயும் தமைி மடதவாள்
யார் மகள்-ககால் இவள் தந்னத வாழியர் - நற் 8/1-4
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நீங்காத துயரத்தின்வாய்ப்பட்ட கசவ்வரி படர்ந்த குளிர்ச்சியாை கண்கனளயும்,
பல பூக்களும் மாறுபட்ட தனழகளும் உனடய தனழயானட அனசந்தாடும்
அல்குனலயும்
அழகிய நீலமணி தபான்ற தமைினயயும் ககாண்ட இனளதயாளாகிய தனலவி
யாருனடய மகதளா? இவளின் தந்னத வாழ்க!
முது நீர் இலஞ்சி பூத்த குவனள
எதிர் மலர் பினணயல் அன்ை இவள்
அரி மதர் மனழ கண் காணா ஊங்தக - நற் 160/8-10
நாட்பட்ட நீரினைக்ககாண்ட கபாய்னகயில் பூத்திருக்கும் குவனள மலர்கனள
எதிர் எதிராக னவத்துக்கட்டியனதப் தபான்ற இவளது
கசவ்வரி பரந்த கசழுனமயும் குளிர்ச்சியும் மிகுந்த கண்கனளக் காண்பதற்கு
முன்ைர்
ஒரீஇயிை தபால இரவு மலர் நின்று
திரு முகத்து அலமரும் கபரு மதர் மனழ கண் - பதி 21/34,35
குளத்திலிருந்து நீங்கி வந்தனதப் தபால, இரவிலும் மலர்ந்து நின்று,
அழகிய முகத்திைில் சுழல்கின்ற கபரிய அனமதியாை குளிர்ச்சியாை
கண்கனளயும்,
கய வாய் கநய்தல் அலர் கமழ் முனக மண நனக
நயவரு நறவு இதழ் மதர் உண்கண் வாள் நுதல்
முனக முல்னல கவன்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் கவண் பல்
நனக சான்ற கைவு அன்று நைவு அன்று நவின்றனத - பரி 8/7477
குளத்திடத்து இருக்கும் கநய்தல் பூக்கனளயும், மலர்ந்து மணங்கமழும்
கமாட்டுக்களின் மணத்துடைாை மலர்ச்சியிைால்
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கண்தடார் விரும்புவதற்குரிய நறவம் பூவின் இதனழயும் தபான்ற மதர்த்த
னமயுண்ட கண்கனளயும், ஒளிவிடும் கநற்றினயயும்,
கமாட்டாகிய முல்னலனயயும் கவன்று, அழகிய முத்துக்கனளப்
தபான்றிருக்கும் கவண்னமயாை பற்கனளயும் ககாண்ட தனலவி
கூறியது நனகப்பதற்குரிய கைவு அன்று, உண்னமயாக நடந்த நிகழ்ச்சியும்
அன்று!
திருநகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின்
அரி மதர் மனழ கண் அனம புனர பனண ததாள்
அணங்குசால் அரினவனயக் காண்குவம் - அகம் 114/13-15
கசல்வமுள்ள மனையில் தங்கிய குற்றமற்ற கற்பினையும்
கசவ்வரி படர்ந்த மதர்ந்த குளிர்ந்த கண்கனளயும் மூங்கினல ஒத்த பருத்த
ததாளினையும் உனடய
கதய்வம் தபால் சிறந்த நம் தனலவினயக் காண்தபாம்.
ஓங்கு வனர இழிதரும் வங்கு
ீ
கபயல் நீத்தம்
காந்தள் அம் சிறுகுடி ககௌனவ தபணாது
அரி மதர் மனழ கண் சிவப்ப நானள
கபரு மனல நாடன் மார்பு புனணயாக
ஆடுகம் வம்தமா காதல் அம் ததாழி - அகம் 312/4-8
உயர்ந்த மனலயிைின்றும் வழும்
ீ
மிக்க மனழயாலாை அருவி நீரில்,
காந்தள் பூக்கனளயுனடய இச்சீறூரின் அலரினைப் தபாற்றாது
கசவ்வரி படர்ந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண்கள் சிவந்திட, நானள
கபருமனலநாட்டிைைாகிய தம் தனலவைின் மார்பு கதப்பம் ஆக
வினளயாடுதவாம் வருவாயாக காதல் மிக்க ததாழிதய!
கள்ளின்
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மனழ கண்
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சின் கமாழி கபாலிந்த துவர் வாய்
பன்மாண் தபனதயின் பிரிந்த நீதய - அகம் 343/16-19
கள்ளால் ஆகிய
மகிழ்வு தபால் மகிழ்தற்கு ஏதுவாகிய கசவ்வரி படர்ந்த மதர்ந்த குளிர்ந்த
கண்கனளயும்
சிலவாய கமாழிகளால் கபாலிவுற்ற பவளம் தபான்ற வாயினையும்
பலவாய மாண்புகனளயும் உனடய நம் தனலவியாகிய தபனதப்கபண்னணப்
பிரிந்த நீ
தூமலர் தாமனர பூவின் அங்கண்
மா இதழ் குவனள மலர் பினணத்து அன்ை
திரு முகத்து அலமரும் கபரு மதர் மனழ கண்
அணி வனள முன்னக ஆய் இதழ் மடந்னத - அகம் 361/1-4
தூய மலராய தாமனரப் பூவிடத்தத
கரிய இதழ்கனளயுனடய குவனள மலர் இரண்டினைப் பினணத்துனவத்தாற்
தபான்ற
அழகிய முகத்தத சுழலும் கபரிய மதர்த்த குளிர்ந்த கண்கனளயும்
அழகிய வனளகனளயுனடய முன்னகயினையும் அழகிய வாய்
இதழினையுமுனடய நம் தனலவியின்
நுதி தவல் ககாண்டு நுதல் வியர் கதானடயா
கடிய கூறும் தவந்தத தந்னதயும்
கநடிய அல்லது பணிந்து கமாழியலதை
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் னவ எயிற்று
அரி மதர் மனழ கண் அம் மா அரினவ
மரம் படு சிறு தீ தபால
அணங்கு ஆயிைள் தான் பிறந்த ஊர்க்தக - புறம் 349
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தன் னக தவலின் கூரிய இனலயால் தன் கநற்றி வியர்னவனயத் துனடத்து
தகட்டார் அஞ்சத்தக்க கமாழிகனளக் கூறுகின்றான் தவந்தனும், இவள்
தந்னதயும்
கநடுகமாழிகனளத் தவிர பணினவப் புலப்படுத்தும் கசாற்கனளச்
கசால்லுகின்றாைில்னல,
இது இவர்கள் ககாள்னக ஆகும், இதனை ஆராயுங்கால் கூரிய பற்கனளயும்
அரி பரந்து மதர்த்துக் குளிர்ந்த கண்கனளயும் அழகிய மானம
நிறத்னதயுமுனடய அரினவயாவாள்
மரத்னதக் கனடயுமிடத்துத் ததான்றும் சிறு தீ அம் மரத்னத அழிப்பது தபால
வருத்தம் வினளவிப்பவளாயிைள் இவள் தான் பிறந்த ஊர்க்கு.
தமற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளில் உள்ள ‘மதர்’ என்ற கசால், ஒரு
பாராட்டுச்கசால்லாகதவ இருக்கக் காண்கிதறாம். எைதவ, இத்தனகய
இடங்களில் வரும் மதர் என்பதற்கு, கசழிப்பாை (luxuriant), வளனமகபாருந்திய
(rich), மகிழ்ச்சி நினறந்த (joyful) தபான்ற கபாருள்கள் ஒத்துவரும் எைத்
ததான்றுகிறது. தமலும், இவற்றில் சில இடங்களில், மதர்க்கண் என்பனதக்
காந்தக்கண்கள், சுண்டியிழுக்கக்கூடிய கண்கள், கவர்ச்சியாை கண்கள் என்றும்
கபாருள் ககாள்ளலாம் எைத்ததான்றுகிறது.

2. அடுத்து, தனலவனை மயக்கி இழுக்கும் பரத்னதயரின் கண்களும்
மதர்க்கண்கள் எைப்படுகின்றை.
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக னவத்து
தட கமன் ததாள் கதாட்டு தனகத்து மட விரலால்
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இனழனய
கதாட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துனற கபாதுவி - பரி 20/55-58
இணக்கமுள்ள மதர்த்த னமயுண்ட கண்கனளக் கயிறாகக் ககாண்டு,
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தன் கபரிய கமன்னமயாை ததாள்களாகிய கட்டுத்தறியிதல கட்டி, நிறுத்தி,
இளனமகபாருந்திய விரல்களால்
கபாருள்ககாடுப்தபாருக்கு யாழினை இனசத்து இனசகயழுப்பி இன்பமூட்டும்
கபாழுதத, என் அணிகலன்கனளயும்
அணிந்து, மகிழ்வித்து, இன்பம் வழங்குவதில் கபாதுனமயுனடயவதள!
தசரி
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின்
பரிசு அழிந்து யாழ நின் தமைி கண்டு யானும்
கசரு ஒழிந்ததன் கசன்றீ இைி - கலி 91/12-15
தசரியிலிருக்கும்
கசவ்வரி படர்ந்த மதர்த்த னமதீட்டிய கண்னணயுனடய பரத்னதயரின் ஆனச
குனறயாத தழுவலால்
உன் இயல்பாை நினல அழிந்துநிற்கும் உன் தமைினயக் கண்டு, நானும்
தகாபம் தீர்ந்ததன்! கசல்வாயாக அந்தப் பரத்னதயரிடதம இப்தபாது";
அரி மதர் மனழ கண் மாஅதயாகளாடு
கநருனநயும் கமழ் கபாழில் துஞ்சி இன்றும்
கபரு நீர் னவனய அவகளாடு ஆடி
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்வயின்
கரத்தல்கூடுதமா - அகம் 296/3-7
கசவ்வரி பரந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண்ணினை உனடய மானம
நிறத்னதயுனடய பரத்னதயுடன்
தநற்றும் மணம் கமழும் கபாழிலில் துயின்று இன்றும்
அவளுடன் னவனயயின் நீர்ப்கபருக்கில் வினளயாடி
ஈரம் புலராத மார்பினையுனடனயயாய் எம்பால் வந்து நின்று
எமக்கு மனறத்தல் இயலுதமா?
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பரத்னதயரின் கண்ணழனகத் தனலவியர் உறுதியாகப்
பாராட்டமாட்டார் என்பது உறுதி. எைதவ இது ஒரு வஞ்சப்புகழ்ச்சியாக
இருக்கதவண்டும். மதர் என்ற கசால்லுக்கு with intense desire என்ற ஒரு
ஆங்கில கமாழிகபயர்ப்பு உண்டு. னவததகி கஹர்பர்ட் அம்னமயார் தமது
சங்க இலக்கிய ஆங்கில கமாழிகபயர்ப்புகளில் இச்கசால்லுக்கு இந்த
இடங்களில் luscious என்று கபாருள்ககாண்டிருப்பார். இதற்கு, Having strong sexual
appeal என்று கபாருள். இதனை seductive, voluptuous என்றும் ககாள்ளலாம்.
எைதவ, இத்தனகய இடங்களில் வரும் மதர் என்ற கசால்லுக்கு தபானத
தரும், மயக்கம்தரும், கவறியூட்டும் என்ற கபாருள்ககாள்வது கபாருத்தமாகத்
ததான்றுகிறது.

3. அடுத்து, மிகுந்த துயரத்தில் ஆழ்ந்து கண்ண ீர்விடும் ஒரு கபண்ணின்
கண்களும் மதர்க்கண் எைப்படுகின்றை.
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் தசாரா
ஈரிய கலுழும் இவள் கபரு மதர் மனழ கண் - குறி 247,248
கபரிய மனழத் துளிகள் ஓங்கிப்பாய்ந்த மலர் தபால் அழகழிந்து, இனம
தசார்ந்து,
ஈரமுள்ளைவாய் கலங்கிநின்றை - (இவளின் கபரிய கசழிப்பாை குளிர்ந்த
கண்கள்),
திரு முகம் இனறஞ்சிைள் வழ்பவற்கு
ீ
இனைபவள்
அரி மதர் மனழ கண் நீர் அலர் முனல தமல் கதறிப்ப தபால் கலி 77/3,4
தன் அழகிய முகத்னதக் கவிழ்த்துக்ககாண்டு, தான் விரும்பியவனுக்காக
வருந்துபவளின்
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சிவந்த வரிகளும், கசருக்கும், குளிர்ச்சியும் ககாண்ட கண்ணின் நீர், பரந்த
முனலயின் தமல் கதறிப்பது தபால்
ஆங்தக அரி மதர் உண்கண் பசப்ப தநாய் கசய்யும்
கபருமான் பரத்னதனம ஒவ்வாதி என்றாள் - கலி 82/20,21
அப்கபாழுது, 'மகளிரின் கசவ்வரிபடர்ந்த, கசழித்த, னமதீட்டிய கண்கள்
பசந்துதபாகும்படி அவருக்கு தநானவத் தரும்
உன் தந்னதயின் பரத்னதனமக் குணத்னதப் தபாலிருக்காதத' என்றாள்,
மதர் எழில் மனழ கண் கலுழ இவதள
கபரு நாண் அணிந்த சிறு கமன் சாயல்
மாண் நலம் சினதய ஏங்கி ஆைாது
அழல் கதாடங்கிைதள

- அகம் 120/6-9

மதர்த்த அழகினையுனடய குளிர்ந்த கண் கலங்கிட, இவள்
மிக்க நாணத்னதக் ககாண்ட சிறிய கமல்லிய சாயலினையுனடய
தன் மாண்புற்ற அழகு ககட ஏக்கமுற்று அனமயாது
அழுதனலத் கதாடங்கியுள்ளாள்
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து
எதிர் மலர் பினணயல் அன்ை இவள்
அரி மதர் மனழ கண் கதண் பைி ககாளதவ - அகம் 149/17-19
வண்டு வழ
ீ நீண்ட ஆழமாை சுனையில் பூத்த நீலப்பூவின்
புதிய மலர் இரண்டின் தசர்க்னக தபான்ற இவளது
கசவ்வரி படர்ந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண்கள் கதளிந்த நீரினைக் ககாள்ள
கநடிது உயிர்த்து
வருந்துவள்ககால் அளியள் தாதை சுரும்பு உண
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கநடுநீர் பயந்த நினர இதழ் குவனள
எதிர் மலர் இனண தபாது அன்ை தன்
அரி மதர் மனழ கண் கதண் பைி ககாளதவ - அகம் 381/18-21
கபருமூச்கசறிந்து
வருந்தியிருப்பாதளா! இரங்கத்தக்காள்! வண்டு ததனைப் பருக
ஆழமாை நீரிைால் தரப்பட்ட நினரயாகவுள்ள இதழ்கனளயுனடய குவனளயது
புதிய மலராய இரண்டு பூக்கனளப் தபான்ற தைது
கசவ்வரி பரந்த மதர்த்த குளிர்ந்த கண்கள் கதளிந்த நீனரக் ககாள்ள
திருந்து இனழ கநகிழ்ந்து கபரும் ததாள் சாய்
அரி மதர் மனழ கண் கலுழ கசல்வர்ீ - அகம் 387/1,2
இவளின் திருந்திய அணி கநகிழவும் கபரிய ததாள் கநகிழவும்
அரி பரந்த மதர்த்த கண்களில் நீர் ஒழுகவும் கசல்லும் தனலவதர
கார் வான் இன் உனற தமியள் தகளா
கநருநல் ஒரு சினற புலம்பு ககாண்டு உனறயும்
அரி மதர் மனழ கண் அம் மா அரினவ - புறம் 147/3-5
கார்காலத்து மனழயின் இைிய துளி வழ்கின்ற
ீ
ஓனசனய தமியளாய்க் தகட்டு
தநற்று ஒருபக்கத்துத் தைினமககாண்டிருந்த
அரி பரந்த மதர்த்த குளிர்ச்சினயயுனடய கண்ணினையும் அழகிய மானம
நிறத்தினையும் உனடய அந்த அரினவயின்
இவற்றில், சில இடங்களில், தனலவி துயருறுவதற்கு முன்ைர்
கண்கள் இருந்த நல்ல நினல சுட்டப்படுவதாகக் ககாள்ள இடமுண்டு. முன்பு
மதர்த்திருந்த கண்கள் இப்தபாது கண்ணர்ீ மனழ கசாரிய என்ற கபாருள்
ககாண்டால் இங்கு மதர் என்ற கசால்லுக்கு நாம் முதன்முதலில் (எண் 1)
கண்ட கபாருள் ஒத்துவரும். ஆைால்,
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கநருநல் ஒரு சினற புலம்பு ககாண்டு உனறயும்
அரி மதர் மனழ கண் அம் மா அரினவ
என்ற அடிகளில் தைினமத்துயரில் வாடும் மதர்க் கண்னணயுனடய அரினவ
என்ற கபாருள் அனமவதால், கபாதுவாக, மதர் என்ற கசால்லுக்குத் தரப்படும்,
கசழிப்பு, களிப்பு, கசருக்கு ஆகிய கபாருள்கள் ஏற்புனடயைவாக இல்னல.
வான் ஆர் மதி வாள் முகமும் மட மான் மதர் தநாக்கும்
தகான் ஆர் மகள்தன் வடிவம் தநாக்கி - சிந்தா:12 2456/2,3
வான் நிலவு அனைய ஒளி முகமும், இளம் மானைப் பழிக்கும் மதர்த்த
தநாக்கும் உனடய
தகாவிந்த மன்ைனுனடய மகளின் வடிவழனகக் கண்டு
என்ற சிந்தாமணி அடிகள் நமக்கு ஒரு புதுப்கபாருனளத்
தருகின்றை.
மட மான் மதர் தநாக்கும் என்ற கதாடருக்கு ’மடமானை கவன்ற
மதர்த்த தநாக்கும்’ என்று கபாருள்ககாள்வார் கபருமனழப்புலவர்.
மட மான் தநாக்கின் வாள் நுதல் விறலியர் - சிறு 31
மான் அமர் தநாக்கம் கலங்கி னகயற்று - குறி 25
மயில் இயல் மான் தநாக்கின்
கிளி மழனல கமன் சாயதலார் - பட் 149,150
மான் அமர் தநாக்கம் காணா ஊங்தக - நற் 101/9
தபர் எழில் மலர் உண்கண் பினண எழில் மான் தநாக்கின் - கலி
58/2
மாதர் ககாள் மான் தநாக்கின் மடந்னத தன் துனண ஆக - கலி
69/4
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மருண்ட மான் தநாக்கம் காண்-கதாறும் நின் நினைந்து - அகம்
74/10
மட மான் தநாக்கி நின் மாண் நலம் மறந்தத - அகம் 91/18
மான் பினண தநாக்கின் மட நல்லானள - அகம் 195/6
ஆகிய அடிகள், கபண்கள் மானைப்தபான்ற பார்னவனயக்
ககாண்டவர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றை. மாைின் கண்களில் உள்ள சிறப்பு
அதன் மருண்ட பார்னவதான்.
மருண்ட மான் தநாக்கம் காண்-கதாறும் நின் நினைந்து - அகம்
74/10 என்ற அகநானூற்று அடி இதனை உறுதிப்படுத்துகிறது.
எைதவ, மதர் என்பதற்கு இங்கு ’மருண்ட’ அல்லது ‘மருட்சி’
என்ற ஒரு கபாருளும் உண்டு என்பது இதைால் புலப்படுகிறது.
இந்தப் கபாருதள மூன்றாவதாக இங்குக் குறிப்பிடப்படும்
துயருள்ள கபண்களின் கண்ணுக்கு அனடயாகக் குறிப்பிடப்படும் மதர் என்ற
கசால்லுக்குச் சரியாை கபாருளாகும்.

ஆைால் எந்த அகராதியிலும் இந்தப்

கபாருள் ககாடுக்கப்படவில்னல. இைிவரும் அகராதிகளில் இந்தப்கபாருளும்
தசர்க்கப்பட்டால், இச் கசால்லுக்குரிய கபாருள் அட்டவனண முழுனமகபறும்.

கதாடர்பு: முனைவர்.ப.பாண்டியராஜா (pipiraja@gmail.com)
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
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19. சங்க இைக்கியத்தில் யாலைமலை
— திருத்தம் கபான்.சரவணன்

முன்னுனர:
யானைமனல - மதுனர மாவட்டத்தில் கிழக்கு ஒன்றியத்னதச்
தசர்ந்த ஒத்தக்கனட என்னும் ஊரில் அனமந்துள்ள ஒரு மனல ஆகும்.
மதுனரக்கு வடக்தக 7 கிதலா மீ ட்டர் கதானலவில் திருச்சி ததசிய
கநடுஞ்சானலயில் இம்மனல அனமந்துள்ளது. இதன் நீளம் சுமார் 4000 மீ ;
அகலம் 1200 மீ ; உயரம் 400 மீ . இம்மனலனய சற்று தூரத்திலிருந்து
பார்த்தால் ஒரு யானை படுத்திருப்பது தபாலத் ததான்றுவதால் இது
யானைமனல எைப் கபயர் கபற்றுள்ளது. இம்மனலக்கு நரசிங்கமங்கலம்
என்ற கபயரும் உண்டு. இம்மனலயின் உச்சியில் குனகத் தளம்
காணப்படுகிறது. இக்குனகத் தளத்தில் சமணர் படுக்னககள்
அனமக்கப்பட்டுள்ளை. அத்துடன், இக்குனக தளத்தில் கி.பி.முதலாம்
நூற்றாண்னடச் தசர்ந்த தமிழ் பிராமி கல்கவட்டுகள் காணப்படுகிறது.
யானைமனலயில் நரசிங்கப் கபருமாளின் திருவுருவம் பானறனயக்
குனடந்து கசதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, முருகப் கபருமானுக்கு
இலாடன் தகாயில் எனும் குனடவனர தகாவிலும் இங்கு உள்ளது. இக்
தகாயிலில் கிரந்த, வட்கடழுத்து, தமிழ் கல்கவட்டுகள் உள்ளை.
இக்கல்கவட்டுகள், முற்காலப் பாண்டியர், தசாழர், பிற்காலப் பாண்டியர்,
விசயநகர மன்ைர் ஆகிதயார் பல்தவறு காலகட்டங்களில் திருப்பணிகள் பல
இக்தகாயிலுக்குச் கசய்திருக்கின்றைர் எைக் கூறுகிறது. கி. பி. 9 - 10
நூற்றாண்டுகளில், சமண சமயத் துறவியாை அச்சணந்தி என்பவரால்,
தீர்த்தங்கரர்களில் மகாவரர்,
ீ
பார்சுவநாதர் மற்றும் பாகுபலி சிற்பங்கள்
யானைமனலயில் கசதுக்கப்பட்டது. மதுனரனய ஆண்ட விசயநகர மன்ைர்கள்
காலக் கல்கவட்டில் யானைமனலனய "கசகிரி" என்று சமற்கிருதத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளைர். இச் கசய்திகனள எல்லாம் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில்
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காணமுடிகிறது. ஆைால், சங்க காலத்திதலதய அதாவது ஏறத்தாழ 3000
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைதர இம்மனலயாைது சிறப்பாகப் தபசப்பட்டுள்ளது..
சங்க இலக்கியத்தில் இம்மனலனயப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள கசய்திகனள
இக்கட்டுனரயில் விரிவாகக் காணலாம்.

இலக்கியத்தில் யானைமனல:
பல்தவறு கல்கவட்டுக்களில் யானைமனல பற்றிய கசய்திகள்
பதிவுகசய்யப்பட்டு இருப்பதனை தமதல கண்தடாம். கல்கவட்டுக்கள்
மட்டுமின்றி, தமிழ் இலக்கியங்களிலும் யானைமனல பற்றிய கசய்திகள்
பதிவுகசய்யப்பட்டு உள்ளை.
ததவாரம் பாடிய திருஞாைசம்பந்தர், கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டில்
தாம் எழுதிய மதுனரப் பதிகத்தில், யானைமனலயில் சமணர்கள் பள்ளிகனள
அனமத்துத் தங்கி இருந்த கசய்தினயக் கூறியுள்ளார். பரஞ்தசாதி முைிவர்
எழுதிய திருவினளயாடல் புராணத்திலும் யானைமனல பற்றிய குறிப்பு
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உள்ளது. மதுனரனயத் தாக்கவந்த ஒரு கபரிய யானைனய, மதுனரனயக்
காக்கும் கடவுளாை கசாக்கநாதர், நரசிங்கம் என்னும் அம்பினைத் கதாடுத்து
அந்த யானைனய நகர விடாமல் கசய்ய, அதுதவ யானைமனலயாக
மாறியது என்று அந்த நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. இனவகயல்லாம் பிற்கால
இலக்கியச் கசய்திகள் ஆகும். இைி, சங்க இலக்கியங்களில்
யானைமனலனயப் பற்றி என்கைன்ை கசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளை என்று
காணலாம்.
சங்க இலக்கியங்களில் யானைமனல:
சங்க இலக்கியங்களில் அகநானூறு, கலித்கதானக ஆகியவற்றில்
யானைமனல பற்றிய கசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளை. அகநானூற்றில் இரண்டு
பாடல்களிலும் கலித்கதானகயில் ஒரு பாடலிலும் ஆக கமாத்தம் மூன்று
பாடல்களில் யானைமனல பற்றிய கசய்திகள் பதிவுகசய்யப்பட்டு உள்ளை.
சங்கப் பாடல்கள் யானைமனலனயக் குறிப்பிடும்தபாது, பிடி
மடிந்தன்ை குறும்கபானற, பிடி மடிந்தன்ை கல், பிடி துஞ்சு அன்ை அனற
ஆகிய கசாற்கறாடர்களால் உணர்த்துகின்றை. ஒரு கபண்யானையாைது
படுத்து உறங்குவனதப் தபாலத் ததான்றும் மனல என்பதத இச்
கசாற்கறாடர்களின் கபாருளாகும். இைி, இப்பாடல்கள் கூறும் கசய்திகனள
விளக்கத்துடன் காணலாம்.
அகநானூற்றுப் பாடல்கள்:
மதுனர மருதன் இளநாகைார் இயற்றிய அகப்பாடல் 269 ல்
யானைமனல பற்றிய விரிவாை கசய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளது. இப்பாடலில்
கூறப்பட்டுள்ள பல்தவறு கசய்திகள் கீ தழ கதாகுத்துத் தரப்பட்டுள்ளது.
யானைமனலப் பகுதியாைது சங்ககாலத்தில் முல்னலநிலமாக
விளங்கியது. இப் பகுதியில் முல்னலநில மக்களாகிய ஆயர் / தகாவலர்
வாழ்ந்தைர். ஆடுமாடுகனள தமய்ப்பதற்கு ஏதுவாக யானைமனலனயச்
சுற்றிலும் பரந்த பசும் புல்கவளி இருந்திருக்க தவண்டும் அல்லவா?.
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இப்படிப்பட்ட பரந்த பசும் புல்கவளிகனள இன்றும் கூட யானைமனலனயச்
சுற்றிலும் காணலாம்.

ஆயர்களின் ஆடுமாடுகனளக் கள்வர் கவர்ந்து கசல்வதும் ஆயர்கள்
கள்வருடன் தபார்கசய்து அவற்னற மீ ட்டு வருவதும் சங்ககாலத் தமிழரின்
நனடமுனற ஆகும். இத்தனகய நனடமுனற ஒன்றினைத் தான் இப்பாடல்
விரிவாகக் கூறுகிறது. தங்களது ஆடுமாடுகனளக் கள்வர் கவர்ந்துகசல்ல,
அவற்னற மீ ட்பதற்காகத் தனலயில் சிவந்த கரந்னதப் பூமானலயினையும்
கால்களில் கழல்கனளயும் அணிந்து னகயில் கூரிய தவல் தாங்கி வரர்கள்
ீ
தயாராயிைர். கரந்னதப் தபாருக்குக் கிளம்பும் முன்ைர், வரமரணம்
ீ
எய்திய
முன்தைார்களின் நடுகல்னல வழிபட்டைர். இந்த நடுகல்லாைது
கசயற்னகயாக நடப்படாமல் நட்டனதப்தபாலதவ இயற்னகயாக அகலமாகவும்
உயரமாகவும் விளங்கியகதாரு கல்லாகும். இதற்கு முன்ைால் கரந்னதப்
தபாருக்குச் கசன்று வரமரணம்
ீ
எய்திய முன்தைார்கள் அனைவரின் கபயரும்
இக் கல்லில் கபாறிக்கப்பட்டு இருந்தது. இக் கல்லாைது படுத்திருக்கும்
யானைனயப் தபாலதவ ததான்றுகின்ற யானைமனலனய ஒட்டிதய
அனமந்திருந்தது. முன்தைார்களின் கபயர்கள் கபாறிக்கப்பட்ட அக்கல்லினை
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நீரால் கழுவி ஈரமஞ்சனளப் பூசி வழிபட்டைர். இச் கசய்திகனளக் கூறும்
அகப்பாடல் வரிகள் கீ தழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை.
…… ஏறு உனட இை நினர கபயர கபயராது
கசறி சுனர கவள் தவல் மழவர் தாங்கிய
தறுகணாளர் நல் இனச நிறும்-மார்
பிடி மடிந்து அன்ை குறும் பபாலை மருங்கின்
நட்ட தபாலும் நடாஅ கநடும் கல்
அகல் இடம் குயின்ற பல் கபயர் மண்ணி
நறு வினர மஞ்சள் ஈர்ம் புறம் கபாலிய
அம்பு ககாண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரினவயின்
கசம் பூ கரந்னத புனைந்த கண்ணி
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால்
இனளயர் பதி கபயரும் அரும் சுரம் இறந்ததார் …… அகம். 269
தமற்பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மனலயாைது மதுனரயில்
இருக்கும் யானைமனல தாைா இல்னல தவறு ஏதாவகதாரு மனலயா என்ற
ஐயப்பாட்டினை இப்பாடனல இயற்றிய ஆசிரியரின் ஊர் ஆகிய மதுனர என்ற
கபயர் கதளிவாக்கி விடுகிறது.
அடுத்ததாக, பரணர் இயற்றிய அகப்பாடல் எண் 178 ஐக் காணலாம்.
யானைமனலயின் அருகில் நீர் ஊறுகின்ற மிகப்கபரிய சுனை ஒன்று
இருந்தது. யானைமனலயில் கபய்யும் மனழநீகரல்லாம் கீ தழ இறங்கி
கடலில் பல ஆறுகள் கலப்பனதப் தபால இந்த சுனையில் ஒன்று தசர்ந்தை.
வயிரம் தபால ஒளிர்ந்த கூரிய பற்கனளயும் மூங்கில் தவர்தபான்ற
மயிரினையும் ககாண்ட காட்டுப்பன்றி ஒன்று தசப்பங் கிழங்குகனளத்
ததாண்டி எடுத்து உண்டபின்ைர் அருகிலிருந்த சுனைநீனரப் பருகியது.
பின்ைர், அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த கசடிககாடிகளுக்கு இனடயில் காட்டுப்பன்றி
புகுந்து கசன்றதபாது கவண் கூதாள மலர்களின்தமல் அதன் உடல் உரசவும்,
அம்மலர்களிலிருந்து கபான்ைிறத் தாதுக்கள் பன்றியின் உடல்தமல்
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உதிர்ந்தை. அந்நினலயில் அப்பன்றினயப் பார்ப்பதற்குப் கபான் துகள்கள்
ஒட்டியிருக்கும் கட்டனளக் கல்னலப் தபாலத் ததான்றியதாகப் புலவர்
பாடுகிறார்.

இப்பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் “பிடி மடிந்தன்ை கல்” என்பது
யானைமனலயினையும் “ஊறுநீர்ப் படார்” என்பது நீர்ச் சுனையினையும்
குறிப்பதாகும். இச் சுனையினை யானைமனலயின் கீ தழ இன்றும் காணலாம்.
யானைமனலயின் கீ தழ இருக்கும் இச்சுனையாைது ஏனைய குளம்
குட்னடகனளப் தபான்றதல்ல. இது நீர் ஊறும் பள்ளமாக விளங்கியதால் தான்
பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னும் வற்றிப் தபாகாமல் உள்ளது. இச்
சுனையாைது அருகில் உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. தமற்காணும்
கசய்திகனளக் கூறும் அகப்பாடல் வரிகள் கீ தழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை.
….. வயிரத்து அன்ை னவ ஏந்து மருப்பின்
கவதிர் தவர் அன்ை பரூஉ மயிர் பன்றி
பனற கண் அன்ை நினற சுனை பருகி
நீலத்து அன்ை அகல் இனல தசம்பின்
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பிண்டம் அன்ை ககாழும் கிழங்கு மாந்தி
பிடி மடிந்து அன்ை கல் மிலச ஊழ் இழிபு
யாறு தசர்ந்து அன்ை ஊறு நீர் படாஅர்
னபம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ை
வண் பிணி அவிழ்ந்த கவண் கூதாளத்து
அலங்கு குனல அலரி தீண்டி தாது உக
கபான் உனர கட்டனள கடுப்ப காண்வர ….. - அகம். 178
கலித்கதானகப் பாடல்:
கலித்கதானகயின் 108 ஆம் பாடலிலும் யானைமனல பற்றிய
கசய்திகள் உள்ளை. யானைமனலயாைது முல்னலநில மக்கள் ஆகிய ஆயர் /
தகாவலர் வாழ்ந்த பகுதியாக விளங்கியது என்று முன்ைர் கண்தடாம்.
கலித்கதானகயின் 108 ஆவது பாடலும் முல்னலநில மக்கனளப் பற்றிதய
கூறுகின்றது.

கபண்யானை ஒன்று படுத்திருப்பதனைப் தபாலதவ ததான்றும்
யானைமனலனயச் சுற்றிலும் இயற்னகயாைது கசழிப்புடன் விளங்கியனதக்
கலித்கதானகப் பாடலின் மூலம் அறிய முடிகிறது. மாடுகனள
தமய்த்துக்ககாண்டு தகாலுடன் கசல்லும் ஆயன் மகன் ஒருவன் வழியில்
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ஒரு ஆயர்குலப் கபண்னணக் கண்டு காதல் வயப்படுகிறான். அவனள
விரும்புவதாகக் கூறி அவளது அழனகப் புகழ்கிறான். அவதளா அவைது
காதனல ஏற்க மறுத்து வடு
ீ கசல்ல விரும்புகிறாள். அவள் வட்டுக்கு
ீ
வினரவனதத் தடுக்கும் ஆயதைா கவயில் அதிகமாக இருப்பதால் குளுனம
மிக்க யானைமனலக்குச் கசல்லலாம் என்றும் அங்தக சுனைநீரில்
வினளயாடியும் மலர்கனளப் பறித்துச் சூடியும் தசானலயில் தங்கிப்
கபாழுனதக் கழித்தும் மானலயில் வடு
ீ திரும்பலாம் என்று ஆனச வார்த்னத
கூறுகிறான். மிக நீளமாை அப்பாடலிலிருந்து குறிப்பிட்ட சில வரிகள் மட்டும்
சான்றாகக் கீ தழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை.
…….. கவண்கணய் கதழி தகட்கும் அண்னமயால் தசய்த்து அன்றி
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் தபாழ்து ஆயின்
கண் தநாக்கு ஒழிக்கும் கவின் கபறு கபண் நீர்னம
மயில் எருத்து வண்ணத்து மாதயாய் மற்று இன்ை
கவயிகலாடு எவன் வினரந்து தசறி உது காண்
பிடி துஞ்சு அன்ை அலை தமை நுங்கின்
தடி கண் புனரயும் குறும் சுனை ஆடி
பைி பூ தளகவாடு முல்னல பறித்து
தைி காயாம் தண் கபாழில் எம்கமாடு னவகி
பைி பட கசல்வாய் நும் ஊர்க்கு ….. – கலி. 108
தமற்காணும் பாடல் வரிகளிலிருந்து யானைமனலனயப் பற்றிய
சுனவயாை சில கசய்திகனள அறிந்துககாள்ள முடிகிறது. கவட்டப்பட்ட
நுங்கின் கண்கனளப் தபாலத் ததான்றும் சிறிய பல நீர்ச்சுனைகள்
யானைமனலயின் தமதல இருந்தை என்றும் தளவம், முல்னல, காயா
தபான்ற பலவித மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கும் தசானலகள் யானைமனலனயச்
சூழ இருந்தை என்றும் ஆயர்கள் தமது வடுகளில்
ீ
கவண்கணய் கனடயும்
ஓனசயாைது எப்தபாதும் அங்தக தகட்டுக்ககாண்தட இருந்தது என்றும்
இப்பாடலின் வரிகள் மூலம் கதரிய வருகிறது. யானைமனலயின் தமல்
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இருந்த சுனைகனளதய பின்ைாளில் வந்த சமணர்கள் தமக்காை
படுக்னககளாகச் கசதுக்கி மாற்றியிருக்கக் கூடும்.
நரசிம்மர் குனடவனர:
தமற்காணும் கலித்கதானகப் பாடலிலிருந்து அறியப் கபறுவதும்
சங்ககாலம் கதாட்டு இன்றுவனரயிலும் நினலகபற்று மக்களால்
வணங்கப்பட்டு வருவதுமாகிய நரசிம்மர் குனடவனர இங்தக
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இந்த நரசிம்மர் குனடவனரயாைது யானைமனலயில்
உள்ள கல்லின்தமல் கசதுக்கப்பட்ட திருமால் வடிவமாகும்.

முல்னலநில மக்களின் கதய்வமாகிய திருமாலின் வடிவத்னதச்
சங்க காலத்திதலதய யானைமனலயில் கசதுக்கி னவத்து வழிபட்ட
கசய்தினய தமற்காணும் கலித்கதானகப் பாடல் கூறுவது வியப்பூட்டுவதாக
உள்ளது. அச் கசய்தியினைக் கூறும் பாடல் வரிகள் கீ தழ
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளை.
…… மாதயாய் நின்ைின் சிறந்தார்
நில உலகத்து இன்னம கதளி நீ வருதி
மலைபயாடு மார்பு அலமந்த பசல்வன் அடிலய
தனலயிைால் கதாட்டு உற்தறன் சூள் …. கலி.108
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தன்னை நம்பாத ஆயர்குலப் கபண்ணிடம் நம்பிக்னகனய
உண்டாக்கி அவனளத் தன்னுடன் அனழத்துச் கசல்வதற்காக, திருமாலின்
அடியினைத் தைது தனலயால் கதாட்டு ஆயன் மகன் சூள் உனரப்பதாக
தமற்பாடல் வரிகள் கூறுகின்றை. இப்பாடலில் வரும் “ மனலகயாடு மார்பு
அனமந்த கசல்வன் “ என்பது “ மனலயுடன் தைது மார்பு / உடல்
அனமயப்கபற்ற கசல்வன் “ என்ற கபாருனளத் தருவதாகும். அனைத்துச்
கசல்வங்கனளயும் உனடயவன் / தருபவன் என்ற கபாருளில் கடவுளனரச்
கசல்வன் என்ற கபயரால் கபாதுவாகக் குறிப்பிடுவது சங்ககால வழக்கம்
ஆகும். சான்றாக, சிவகபருமானை ஆலமர்கசல்வன் என்று சங்க இலக்கியம்
சுட்டுகிறது. தமற்காணும் பாடலில், ஆயன் தைது தனலயிைால் கசல்வைின்
திருவடிகனளத் கதாட்டு வணங்கிச் சூள் உனரப்பதாகக் கூறுவதால்
அச்கசல்வன் தவறு யாருமல்ல திருமால் தான் என்பது உறுதியாகிறது.
முடிவுனர:
இதுவனர தமதல கண்ட பல சான்றுகளிலிருந்து சங்க
காலத்திதலதய யானைமனல விரிவாகப் தபசப்பட்டுள்ளனத அறிந்து
ககாள்ளலாம். யானைமனலனயச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பல கரந்னதப்
தபார்கள் நடந்திருக்கும் என்பதால் தபாரில் மரணம் அனடந்ததாரின் உடல்கள்
அப்பகுதியில் தான் புனதக்கப்பட்டு இருக்க தவண்டும். யானைமனலனயச்
சுற்றிலும் அகழ்வாய்வு கசய்வதன் மூலம் புனதந்துதபாை அந்த நடுகல்
கினடக்க வாய்ப்புள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, சங்ககாலம் பற்றியும் தமிழரது
கதான்னம பற்றியும் அறிந்துககாள்ளக் கூடிய வனகயில் பல கதால்கபாருள்
எச்சங்களும் கினடக்க வாய்ப்புள்ளது. எைதவ தமிழக அரசு இனதக்
கவைத்தில் ககாண்டு இப் பணினய முன்கைடுக்க தவண்டும் என்ற
தவண்டுதகாளாைது இக் கட்டுனரயின் மூலம் தமிழக அரசுக்குப் பணிவுடன்
முன்னவக்கப் படுகிறது.

கதாடர்பு: திருத்தம் கபான். சரவணன்

(vaendhan@gmail.com)

http://thiruththam.blogspot.com/
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20. கருத்து நயத்திற்கு ஓர் காளதமகம்
— முனைவர்.ததகமாழி

சங்ககாலம் முதல் கபரும்பாலாை இலக்கியங்கள்
கருத்தின் அடிப்பனடயில் திரட்டப்பட்டனவதய. இத்

அனவ கூறும்

திரட்டு நூல்கள் கதானக

நூல்கள் எை அனழக்கப்பட்டை. அவ்வாதற, கி.பி. 12 ஆம் நூற்றாண்டுக்குப்
பின்ைரும்,

பாடல்கள்

கதாகுக்கப்பட்ட 19 ஆம் நூற்றாண்டு காலம்

வனரயில் வாழ்ந்த புலவர்கள் பலரின் தைிப் பாடல்கள் பல 'தைிப்பாடல்
திரட்டு' எைத் கதாகுக்கப்பட்டை. இராமநாதபுரம் புரவலர் கபான்னுசாமித்
ததவர் (1837-1870, இவர் பாண்டித்துனரத் ததவரின் தந்னத)
தில்னலயம்பூர்

சந்திரதசகரக் கவிராயர்

முன்கைடுக்க,

ததடித் கதாகுத்தனவ தைிப்பாடல்

திரட்டு நூலில் உள்ள பாடல்கள். இந்த நூலில் உள்ள ஆயிரத்திற்கும்
தமற்பட்ட பாடல்கனளத் திரட்டிக் ககாடுத்தவர் திருக்காட்டுப்பள்ளி இராமசாமி
முதலியார் என்பவராகவும்
அறியப்படுகிறார்கள்.

அச்சிட்டவர் கபரியதம்பி என்பவராகவும்

இதுதவ முதல் தைிப்பாடல் திரட்டு நூலாகும். பின்ைர்

தமலும் சில கதாகுப்புகளும் கதாடர்ந்து பலரால் கவளியிடப்பட்டை.
தைிப்பாடல் திரட்டுத் கதாகுப்பு நூல்களின்

உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்னக

ஒவ்கவான்றிலும் தவறுபட்தட உள்ளை.
தைிப்பாடல்கனள எழுதிைாராகக் கம்பர் ஒளனவ முதற்ககாண்டு
97 புலவர்களின் தைிப்பாடல்கள் காணக்கினடத்தாலும், தைிப்பாடல் எைில்
இலக்கியச் சுனவக்காகத் தைிச்சிறப்புடன் கூறப்படுபவர்
என்றால் அது மினகயன்று.

காளதமகப்புலவதர

தைிப்பாடல் திரட்டு என்றாதல காளதமகப்

புலவரால் பாடப்கபற்ற பாடல்கதள பலருக்கும் நினைவு வரும் அளவிற்குச்
சிறப்புப் கபற்றவர் காளதமகம். இவர் நானகக்கருதக உள்ள திருமனலராயன்
பட்டிைம் பகுதினய ஆண்ட
1468)

சிற்றரசன் திருமனலராயன் (கபாது ஆண்டு 1455-

என்பவரின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் எை அவர் பாடல் குறிப்பின் மூலம்

கதரிய வருகிறது. திருமனலராயன் ஆட்சிக்காலத்தின் அடிப்பனடயில்

~ 163 ~

இவரும்

15 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் வாழ்ந்தவர் என்தற

கணிக்கப்படுகிறது.
காளதமகத்தின் தைிப்பாடல்கள் எை நூலாகத் கதாகுக்கும்
அளவிற்கு அவரது தைிப்பாடல்களும் எண்ணிக்னகயில் அதிக அளவில்
கினடத்துள்ளை. காளதமகப் புலவர் பாடிய பாடல்களின் எண்ணிக்னக
ஒவ்கவாரு கதாகுப்பிலும் மாறுபடுவதுண்டு. முதன்முதலில் கதாகுக்கப்பட்ட
'தைிப்பாடல் திரட்டு மூலம்' என்ற நூல் 158 பாடல்கனளப் பட்டியலிட்டது.
பின்ைர் 187 பாடல்கள் வனர கா.சு.பிள்னளயின் பதிப்பு பட்டியலிடுகிறது.
ஆைால் புலியூர்க் தகசிகன் உனரகயழுதிய 'காளதமகப் புலவர்-தைிப்பாடல்கள்'
என்று காளதமகத்தின் பாடல்கனள மட்டுதம ககாண்ட

ஒரு பதிப்பு 220

பாடல்கனளக் ககாடுக்கிறது. சிதலனட என்னும் இரட்டுற கமாழிதல்
மட்டுமன்று வனசபாடுவதிலும்

(அங்கதப் பாடல்கள்) காளதமகம் வல்லவர்.

வனசபாட ஒரு காளதமகம் என்ற கபயதர கபற்றவர்.
எள்ளல்

இகழ்ச்சி ஏளைம்

எல்லாம் அவர் பாடல்களில் துள்ளி வினளயாடும்.

புலனமச்கசருக்தகாடு அறம் பாடுதனலயும் (சாபம் விடுதல்) கசய்துள்ளார்.
இவர் பாடல்கள் தவத சமயத்தின் கதான்மக் கனதகளின்
களஞ்சியமாகக் காணப்படுபனவ. தவத சமயத்தின் சூழலில் வாழ்ந்தவர்
மட்டுதம புரிந்து ககாள்ளக்கூடிய பாடல்

கருத்துகள் அனவ. கதான்மக்

கனதகள் அறியாத மற்றவருக்குப் பாடல் வரிகள் கசால்லும் கனதகள்
விளக்கப்பட தவண்டும்.

காளதமகம் தைது கற்பனைத்திறனை, கமாழி

ஆளுனமனயக் காட்டும் வனகயில், அதைால் அனைவரும்
வனகயில் பாடல்கனள இயற்றியவர்.
பாடல்களால்

வியந்து கமச்சும்

கதான்மக் கனதகள் ககாண்ட

தைிமைித உயர்விற்கு, அன்றாட வாழ்வியலுக்கு என்ை பயன்

என்று ஆய்வதில் கபாருளில்னல.

அதாவது,

தியாகதர ஆட்டம் ஏன் தான் உமக்கு);

ஏன் ஆடுகின்றீர் ஐயா? (ஆடும்

ஏன் நஞ்சு தின்றீர் ஐயா?

(உனமயாள்

அஞ்சல் அஞ்சகலன்று திைம் அண்னடயிதல தாைிருக்க நஞ்சுதனை ஏன்
அருந்திைார்?) என்கறல்லாம்

'ஏன் பள்ளி ககாண்டீர் ஐயா?' என்பது தபான்ற

பாணியில் வியந்து தைது கமாழிப் புலனமனயக் காட்டும் வண்ணம்
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பாடிக்ககாண்டிருப்பதால், அடிப்பனடயில் யாருக்கு
ஆராய்தவாருக்கு ஏமாற்றதம மிஞ்சும். ஒரு

என்ை பலன் என்று

ஒன்றனரயடி குறள்

வாழ்க்னகக்குக் காட்டும் வழிகாட்டுதனலக் காளதமகத்தின் பாடலில் காண
இயலாது என்பதுதான் உண்னம.
பாடல்களும்

காளதமகத்தின்

புகழ் கபற்ற

அதற்காக நினைவு கூரப்படுபனவயும்

அல்ல.

அப்பாடல்களில் காணப்கபறும் கசால்லாடல் சிறப்பும் கற்பனை நயம்
மட்டுதம இலக்கியவாதிகனளக் கவர்ந்தை என்பனதயும் நாம் அறிதவாம்.
தமலும், அவர் தைது கமாழியாற்றனலக் காட்டும் தநாக்கில்
இனறவனை னநயாண்டி கசய்யும் கருத்தில் வஞ்சப்புகழ்ச்சியாக எழுதிய
பாடல்கள் என்ற காரணத்தால்

அப்பாடல்களில்

பல இனறயடியார்கள்

தமது கடவுள் வழிபாட்டிற்குத் ததர்வு கசய்யும் பாடல்களாகவும் இல்லாமல்
தபாயிை.
எடுத்துக்காட்டாக திருப்பிரமபுரம் இனறவைார் தமல் சம்பந்தர் பாடிய பலரும்
அறிந்த பாடலாை,
ததாடு உனடய கசவியன் வினட ஏறி ஓர் தூகவண் மதி சூடி
காடு உனடய சுடனலப் கபாடி பூசி என் உள்ளங் கவர் கள்வன்
ஏடு உனடய மலரான் முனை நாள் பணிந்து ஏத்த அருள் கசய்த
பீடு உனடய பிரமபுரம் தமவிய கபம்மான் இவன் அன்தற
என்ற பாடலில்

சிவன் குறித்த கதான்மக்கனதக் குறிப்புகனளக்

குறிப்பிட்ட பின்ைர் கபம்மான் இவைன்தறா என்று புகழ்கிறார் சம்பந்தர்.
இதன் கபாருள்; உனமக்குரிய இடது காதில் ததாடு அணிந்து,
கானளயின் தமல் ஏறி, கவண்னமயாை மதினய முடியில் சூடிக்ககாண்டு,
சுடுகாட்டுச் சாம்பனல

உடலில் பூசியவைாகிய

சிவகபருமான் என்

உள்ளத்னதக் கவர்ந்த கள்வன். தாமனர மலரின் தமல் இருக்கும் பிரமனும்
முன்ைர்

அவனைப் பணிந்து வழிபட்ட கபாழுது அவனுக்கு அருள்
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கசய்தவன்.

சிறந்த சீர்காழி என்ற ஊரில் இருப்பவன்

இத்தனகய சிறப்புப்

கபற்றவன் சிவகபருமாதை.
இனறவனைப் தபாற்றும் இப்பாடனலச் சீர்காழிக்குச் கசல்லும்
அடியவர்களும் சிவ வழிபாட்டிற்குரிய பாடலாக ஏற்று, தாமும் பாடி
இனறவனை வழிபட இயலும்.
மாறாக, 'புள்ளிருக்கும் தவளூர்’ எைப் புகழ்கபற்று விளங்குகிற னவத்தீசுவரன்
தகாயிலுக்குச் கசல்லும் அடியவர் ஒருவர் கீ ழ்க்காணும் காளதமகத்தின்
பாடனல எங்ஙைம்

வழிபாட்டிற்குரிய பாடலாகத் கதரிவு கசய்து பாடி

இனறவனைப் பரவிட முடியும்?
வாதக்கா லந்தமக்கு னமத்துைர்க்கு நீரிழிவாம்
தபதப் கபருவயிறாம் பிள்னளதனைக் - தகாதக்தகள்
வந்தவினை தீர்க்க வனகயறியார் தவளூரர்
எந்தவினை தீர்ப்பார் இவர்?
என்ற பாடலில் னவத்தீசுவரன் தகாயிலிலுள்ள சிவைால்

தைது

குடும்பத்தார் தநானயதய தீர்க்க முடியவில்னல, இவரால் மற்றவர்
துன்பத்னத எவ்வாறு தீர்க்க இயலும் என்று வஞ்சப்புகழ்ச்சி கசய்கிறார்
காளதமகம்.
இதன் கபாருள்; புள்ளிருக்கும் தவளூர் சிவனுக்தக காதல
வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கால் (கானலத் தூக்கி நடைமாடும் நினலனய
வாதக் கால் என்கிறார்). அவர் னமத்துைராை திருமாலுக்தகா நீரிழிவு தநாய்
(கடல் நீரில் துயில்வதால் மாலவனை அவ்வாறு கூறுகிறார்). அவர் பிள்னள
பிள்னளயாருக்தகா பருத்த வயிறு (மதகாதரம் என்னும் கபருவயிறு உள்ள
தநாயாளி தபாலத் ததாற்றமளிக்கிறாராம்

பிள்னளயார்).

இவ்வாறு,

தன்னுனடய தநானயயும், தைது குடும்பத்தார் தநானயயுதம தீர்க்க இயலாத
சிவன் எங்தக பிறர் துயனரக் கனளயப்தபாகிறார்?
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இவ்வாறு நிந்திப்பது தபால உள்ள வஞ்சப்புகழ்ச்சிப் பாடனல எந்த
அடியவரால் வழிபாட்டிற்குரிய பாடலாக னவத்தீசுவரன் தகாவிலில் தபாய்
பாட இயலும்?
இவ்வாதற இவர் பிறவாயாக்னகப் கபரிதயாைாை சிவகபருமானை,

தாய்

தந்னத யற்றதால் துன்பப் படும் இரங்கத் தக்க நினலயில் உள்ளான் என்று
பாடல் எழுதியுள்ளார். காளதமகத்தின் இரு பாடல்கள் இத்தனகயக் கருத்துகள்
ககாண்டு அனமந்துள்ளை.
வில்லாலடிக்கச் கசருப்பாலுனதக்க கவகுண்கடாருவன்
கல்லால் எறியப் பிரம்பால் அடிக்க இக் காசிைியில்
அல்லார் கபாழில் தில்னல அம்பலவாணர்க்கு ஓர் அன்னை பிதா
இல்லாத தாழ்வல்லதவா இங்ஙதை எளிதாைதுதவ!
இதன் கபாருள்; தசானலகள் ககாண்ட தில்னல அம்பலத்தில் ஆடும்
ஆடவல்லாதை! இந்த உலகில் உைக்கு ஆதரவு தந்து அரவனணக்கும் தாய்
தந்னதயற்றவைாய்

இரங்கத்தக்க நினலயில் நீ இருந்ததால் அன்தறா

(அதாவது, பிறப்பிலியாகிய சிவன்), ஒருவன் உன்னை வில்லால் அடிக்கவும்
(தவடைாகி வந்தகாலத்தில் சிவனை அர்ச்சுைன் வில்லால் தாக்கியது);
மற்கறாருவன் கசருப்பால் உனதக்கவும் (ஒரு கண்னணச் சிவனுக்குத்
ததாண்டி கபாருத்திய கண்ணப்பன், சிவைின் மறு கண்ணிலும் குருதி
வழிவது கண்டு அதிர்ந்து

தைது கசருப்புக்கானல அனடயாளத்திற்காகச்

சிவன் மீ து னவத்து கண்னண எடுக்க முற்பட்ட நினல); மற்கறாருவன்
கல்கலறிந்து தாக்கவும் (சாக்கிய நாயைார் கல்னலதய மலராகக் கருதி
சிவன் மீ து எறிந்து வழிபட்டது); மற்றும் ஒருவன் சிைந்து உன்னைப்
பிரம்பால் அடிக்கத் துணிந்ததும் (பிட்டுக்கு மண்சுமந்த காலத்தத பாண்டியன்
சிவனைப் பிரம்பால் அடித்த நிகழ்வு) நடந்தது. உைக்குப் கபற்தறார்
இருந்திருந்தால் இந்த நினல வந்திருக்குமா?
இப்பாடல் சிறிய மாறுதலுடன் பட்டிைத்தார் பாடல் எைவும்
ககாடுக்கப்படுகிறது (https://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0083.html)
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வில்லால் அடிக்கச் கசருப்பாலுனதக்க கவகுண்கடாருவன்
கல்லால் எறியப் பிரம்பால் அடிக்கக் களிவண்டுகூர்ந்து
அல்லார் கபாழில்தில்னல அம்பலவாணர்க்குஓர் அன்னைபிதா
இல்லாததால் அல்லதவா, இனறவா கச்சிஏகம்பதை. (42 திருதவகம்பமானல)
- பட்டிைத்தார்
இப்பாடல் கருத்னததய கசன்ற நூற்றாண்டில் கபான்னையாப்பிள்னள
அவர்கள் 'தந்னத தாய் இருந்தால் உலகத்தில் உமக்கிந்த தாழ்கவல்லாம்
வருதமா அய்யா' என்ற பாடலாக எழுதிைார்.
கபற்ற பாடலாகவும் அது

பலரும் விரும்பும் புகழ்

அனமந்தது. அப்பாடலின் வரிகள் கீ தழ:

தந்னத தாய் இருந்தால் உலகத்தில் உமக்கிந்த
தாழ்கவல்லாம் வருதமா அய்யா - கபற்ற
தந்னத தாய் இருந்தால் உலகத்தில் உமக்கிந்த
தாழ்கவல்லாம் வருதமா அய்யா
அந்தமில் நடம் கசய்யும் அம்பல வாணதர
அருனம உடதை கபற்று கபருனமயுடன் வளர்த்த
தந்னத தாய் இருந்தால் உலகத்தில் உமக்கிந்த
தாழ்கவல்லாம் வருதமா அய்யா
கல்லால் ஒருவன் அடிக்க உடல் சிலிர்க்க
காலில் கசருப்பால் ஒரு தவடன் வந்தத உனதக்க
வில்லால் ஒருவன் அடிக்க காண்டீபம்
என்னும் வில்லால் ஒருவன் அடிக்க
கூசாமல் ஒருவன் னக தகாடாலியால் கவட்ட
கூட்டத்தில் ஒருவன் பித்தா தபயா எை திட்ட
வசி
ீ மதுனர மாறன் பிரம்பால் அடிக்க
அந்த தவனள யானர நினைந்தீதரா .... அய்யா .....
கபற்ற தந்னத தாய் இருந்தால்

உலகத்தில் உமக்கிந்த

தாழ்கவல்லாம் வருதமா அய்யா
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[பாடல்: தந்னத தாய் இருந்தால் ; இயற்றியவர்: கபான்னையாப்பிள்னள;
பாடியவர்: என். சி. வசந்ததகாகிலம்; இராகம்: சண்முகப்ரியா; காகணாளி:
https://youtu.be/Y7mIOTG1WYE]
சற்கறாப்ப இதத கபாருள் தரும் வனகயில் காளதமகத்தின் மற்கறாரு
பாடலும் உண்டு.

அதில் சிவனைத் தாய் தந்னதயற்றவன் எைக்

கூறுவதற்குப் பதிலாக ஏழ்னம நினலயில் (அடியார்க்கு எளியவைாக
இருப்பனத அவ்வாறு சுட்டுகிறார் புலவர்) உள்ளவைாக இருந்தால் உன்னை
எல்தலாரும் ஏய்க்க மாட்டார்களா என்று பாடுகிறார் காளதமகம்.

ஆைால்

அதத கசருப்பால் உனதப்பது, வில்லால் அடிப்பது தபான்ற கருத்துக்கள்
இப்பாடலிலும் இடம் கபறுகின்றை.
தாண்டி ஒருத்தி தனலயின்தமல் ஏறாதளா
பூண்டகசருப் பாகலாருவன் தபாடாதைா- மீ ண்கடாருவன்
னவயாதைா வின்முறிய மாட்டாதைா கதன்புலியூர்
ஐயாநீ தயனழயாைால்
இதன் கபாருள்; கதன்புலியூர் எை அனழக்கப்படும் தில்னலயில் ஆடும்
கபருமாதை!

நீ ஏனழயாைால் அந்த எளிய நினலனய வாய்ப்பாகக் ககாண்டு,

குதித்து வந்து ஒருத்தி உன் தனலமீ தும் ஏறிக்ககாள்ள மாட்டாளா? (கங்னக
சிவைின் தனலயில் இருப்பனதக் குறிக்கிறார்).

தன் காலிதல அணிந்துள்ள

கசருப்பிைால் ஒருவன் உன்னை உனதக்கவும் மாட்டாதைா? (கண்ணப்பன்
கசருப்புக்கானல சிவைின் தமல் னவத்தார்).

மற்றுகமாருவன் உன்னை

வனச பாட மாட்டாைா? வில் முறியும்படி அடித்துத் துன்புறுத்தவும்
மாட்டாைா?

(பார்த்தன் சிவனை வில்லால் அடித்தது).

வஞ்சப்புகழ்ச்சியில் காளதமகம் வல்லவர் என்பனத இப்பாடல்கள்
காட்டுகின்றை. அவர் கற்பனைத்திறனும் உண்னமயில் வியக்க னவப்பதுதவ.
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காளதமகத்தின் தைிப்பாடல்கள் மூலம் அக்கால னசவ னவணவ சமயப்
தபார் குறித்த நினலனய நாம் அறிய இயலும். அதததபான்று சாதி குறித்த
கசய்திகளும் அவர் பாடல்களில் இடம் கபற்றுள்ளை.
கபரும்பான்னமயும் கதான்மக் கனதகனளயும்

ஆகதவ,

கடவுளனரயும் பற்றிதய

பாடிச்கசன்ற காளதமகத்தின் பாடல்களின் வழியாகக் கூட

15 ஆம்

நூற்றாண்டு தமிழ்மக்கனளயும் அவர்களது வாழ்வியனலயும்
புரிந்து ககாள்ளலாம்.

உதவிய நூல்:
காளதமகப் புலவர்-தைிப்பாடல்கள், புலியூர்க் தகசிகன்
https://ta.wikisource.org/s/1khz

நன்றி: "சிறகு" மின்ைிதழ்

கதாடர்பு:

ததகமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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நாம் ஓரளவு

21. இளங்தகாவடிகள் பாடிய தமிழர் பக்தி
— முனைவர்.ச.கண்மணி கதணசன்

முன்னுனர:
ஐம்கபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்றாை சிலப்பதிகாரத்னத எழுதியவர்
இளங்தகாவடிகள் ஆவார். இவரது காலத்தில் தமிழகத்தில் நிலவிய பக்திகநறி
காப்பியம் முழுவதிலும் பரந்து காணக் கினடக்கிறது. இளங்தகாவடிகள்
சித்தரிக்கும் தமிழரின் பக்தி அக்காலச் சமுதாயநினலனயத்
கதளிவாக்குகிறது. சிலப்பதிகாரம் இக்கட்டுனரயின் ஆய்கவல்னல ஆகிறது.
முதல்நினலத் தரவுகள் சிலப்பதிகாரத்திலிருந்தும், இரண்டாம் நினலத்
தரவுகள் எட்டுத்கதானக, பத்துப்பாட்டு, மணிதமகனல முதலிய
இலக்கியங்களிலிருந்தும்

எடுத்தாளப் பட்டுள்ளை.கதாகுத்தும் வகுத்தும்

விளக்கும் மரபு வழிப்பட்ட பகுப்பாய்வுமுனற

பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.

தமிழர் பக்தியில் கடவுளர் வழிபாடு:
தமிழக மக்கள் சிவன், முருகன், பலராமன், திருமால், இந்திரன்,
ககாற்றனவ, காமததவன், நிலா, சூரியன், புறம்பனணயான், நிக்கந்தன்,
இயக்கி, பாசண்டச் சாத்தன் முதலிய கடவுளனர வழிபட்டைர்.
புகார் நகரத்தில் சிவகபருமான், முருகன், பலராமன், திருமால்,
இந்திரன், காமன், நிலா, சூரியன், புறம்பனணயான் (ஐயைார்), நிக்கந்தன்,
பாசண்டச்சாத்தன்

ஆகிய கடவுளர்க்கு வழிபாடுகள் நிகழ்ந்தை.

மதுனர நகரத்தில் கானல முரசம் சிவன், திருமால், முருகன்,
பலததவன் முதலிய கடவுளனர வழிபடும் இடங்களில் முழங்கிை. (ஊர்.அடி.- 7-14)

ககாற்றனவக்கும் வழிபாடு நிகழ்ந்தது. கண்ணகி மதுனர நகரத்னத

விட்டு கவளிதயறு முன் ககாற்றனவ வாயிலில் தன் கபாற்கறாடினயத்
தகர்த்துச் கசன்றாள். (கட்டு.- அடி.- 181-183) நகருக்குள் பிற ததவர்களும்
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வழிபடப்பட்டைர். தகாவலன் தன் மனைவியின் சிலம்னபப்
கபாற்ககால்லைிடம் ககாடுத்தனுப்பிய பின்ைர் ஒரு ததவதகாட்டச்
சினறயகத்தில் காத்திருந்தான். (ககானலக்களக் கானத- அடி.- 105-126)
வஞ்சி மாநகரத்தில் சிவனுக்கும் திருமாலுக்கும் தகாயில்கள்
இருந்தை. கசங்குட்டுவன் தபாருக்குக் கிளம்பும் முன்ைர் சிவன் தகாயிலில்
வழிபட்டுப் பின்ைர் திருமால் தகாயிலிலிருந்து வந்த மானலனயப் கபற்றுக்
ககாண்டான். (கால்.- அடி.-61-63)
சங்க இலக்கியங்களில் மழுவாள் கநடிதயான், முருகன்,
ககாற்றனவ, திருமால், பலததவன், காமன் முதலிய வழிபாடுகள்
சுட்டப்படுகின்றை. (மதுனரக்காஞ்சி- அடி- 455, பட்டிைப்பானல- அடி.- 35-36&154155, பரிபாடல் திரட்டு- பா- 1& புறநானூறு- 58) மணிதமகனலயிலும் சிவன்,
முருகன் வழிபாடுகள் இடம் கபற்றுள்ளை. (விழா.- அடி.- 54-55, மலர்வைம்
புக்ககானத- அடி.- 144-145)
தமிழர் பக்தியில் பூதவழிபாடு:
நகரங்களின் சதுக்கங்களில் பூதவழிபாடு இருந்தது. புகாரில்
நான்குவழித்

தடங்கள் சந்திக்கும் இடத்தில் சதுக்கபூதம் இருந்தனம பற்றிக்

காண்கிதறாம். (இந்திர.- அடி.- 63-67, கடலா.- அடி.- 7-13)
"காவல் பூதத்துக் கனடககழு பீடினக" என்பதால் இது காவல்
கதய்வம் என்பது கவளிப்பனட. இப்பூதம் இந்திரைது ஏவலின்படி
தசாழனுக்குத் துனண கசய்து கபாய்ச்சாட்சி கூறியவர்கனளத் தன்
பாசக்கயிற்றால் பினணத்துப் புனடத்து உண்ணும். பட்டிைப் பானலயும் (அடி57), மணிதமகனலயும் இதத

(விழா.- அடி.- 19-20) பூதத்னதச் சுட்டுகின்றை.

மதுனர மாநகரத்தில் நான்கு வருணங்கட்குரிய பூதங்கள் இருந்தை.
கண்ணகி மதுனர மாநகரத்னத எரியூட்டிய தபாது அரசபூதம், அந்தண பூதம்,
வணிக பூதம், தவளாள பூதம் என்ற நான்கும் அந்நகனர விட்டு நீங்கிை
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என்கிறார் இளங்தகாவடிகள். இப்பூதங்கனள அந்தந்த வருணத்னதச் தசர்ந்த
மக்கள் வழிபட்டைர். (அழற்படு கானத)
தமிழர் பக்தியில் காவல் கதய்வ வழிபாடு:
கபருநகரங்களில் மக்கள் அந்நகரின் காவல் கதய்வத்னத
வழிபட்டைர். மதுனர நகரின் காவல் கதய்வம் மதுராபதி ஆகும். மதுனர
நகரம் எரிந்த தபாது மதுராபதித் கதய்வம் அந்நகரின் அவலநினல குறித்துக்
கண்ணகியிடம் தபசுகிறது(கட்டு.). மதுனர நகரின் காவல் கதய்வம் மதுராபதி
என்று மணிதமகனலயும் தபசுகிறது. (வஞ்சிமா நகர்புக்க கானத) சம்புத்தீவு
என்று அனழக்கப்பட்ட பண்னடத் தமிழகத்தின் காவல் கதய்வம் சம்பாபதி
என்றும் மணிதமகனலயிலிருந்து அறிகிதறாம். (பதிகம்- அடி.- 2-32)
தமிழர் பக்தியில் இயக்கி எனும் கபண்கதய்வம்:
மைிதசக்திக்கு தமம்பட்ட இயற்னகயிறந்த தன்னம பனடத்த கபண்
என்னும் கபாருளிதலதய இயக்கி என்னும் கபண் கதய்வ வழிபாடு இருந்தது.
மாதரி பூங்கண் இயக்கிக்குப் பாற்தசாறு பனடத்து மீ ண்டு வரும்கபாழுது
கவுந்தினய அடிபணிந்து வணங்கிைாள். (அனடக்கலக் கானத) அழகு மிகுந்த
கபண் உருவில் ததான்றிப் தபாதவார் வருதவானரத் தனட கசய்யும் கதய்வம்
பற்றி அழகர் மனல வருணனையில் மாங்காட்டு மனறதயான் கூறுகிறான்.
(காடுகாண் கானத) கண்ணகிதயாடும் கவுந்திதயாடும் புகார் நகரிலிருந்து
மதுனர தநாக்கி வரும் தகாவலன் நீர்நினல ஒன்றின் அருகில் மயக்கும்
கதய்வம் ஒன்று ததான்ற அனத மந்திரத்தால் உணர்ந்து நீக்குகிறான்(புறஞ்.).
இன்றும் தபச்சு வழக்கில் எசக்கி என்று ஒரு கபண்கதய்வத்னதச்
சுட்டுவதுண்டு.
தமிழர் பக்தியில் வழிபாட்டுச் சின்ைங்கள்:
கடவுளரின் பனடகளும், ஊர்திகளும்,இருப்பிடமும், வழிபாட்டுச்
சின்ைங்களாக வழக்கிலிருந்தை.
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இந்திரைின் பனடக்கலமாகிய வச்சிரமும், ஊர்தியாகிய
ஐராவதமும்,

முருகைின் பனடக்கலமாகிய தவலும் வழிபடப் கபற்றை.

(இந்திர.- அடி.- 141-146, கைாத்.- அடி.- 9-12)

கற்பகத்தரு, ததவதலாகம்,

சக்கரவாளம் ஆகியை முனறதய தருக்தகாட்டத்திலும், ஊர்க் தகாட்டத்திலும்
, சுடுகாட்டுக் தகாட்டத்திலும் வழிபாட்டுச் சின்ைங்களாக இருந்தை. (கைாத்.அடி.- 19-21) சக்கரவாளம் என்பது இப்பூவுலகில் உள்ள மனலகள், தீவுகள்,
உயிரிைங்கள் முதலியவற்றின் கதாகுதியாகும். (மணி.- சக்கர.- அடி.- 201-202&
மணிதமகலா.- அடி.-109-115)
தமிழர் பக்தியில் வழிபாட்டிற்குரிய மன்றங்கள்:
இயற்னகயிறந்த தன்னமயுடன் அற்புதங்கள் நிகழ்த்தக்கூடிய
மன்றங்கள் புகார் நகரத்திலிருந்தை. (இந்திர.- அடி. - 111-140) கபாதிகள்
நினறந்த பண்டகசானல வாயிலில் காவல் காப்பவதரா, கருந்தாதழா இல்னல.
ஆைால் களவு கசய்யும் வம்பமாக்கனள அவர்களது கழுத்துக் கடுக்க
கபாதினயச் சுமக்க னவத்து; எங்கும் இறக்கி னவக்க விடாதபடி ஊனரச் சுற்ற
னவக்கும் அற்புதசக்தி பனடத்த கவள்ளினட மன்றம் இருந்தது. (கடலா.- அடி.14-17) அதர்மம் நடந்தால் கண்ணர்ீ விட்டு அழுது அனடயாளம் காட்டும்
பானவ எழுந்தருளிய பானவ மன்றமும் புகார் நகரிலிருந்தது.
தமிழர் பக்தியில் வழிபாட்டு முனறகள்:உருவ வழிபாடு:
பண்னடத் தமிழகத்தில் உருவ வழிபாடு இருந்தது. மாங்காட்டு
மனறதயான் திருமாலின் கிடந்த தகாலத்னதயும், இருந்த தகாலத்னதயும்,
நின்ற தகாலத்னதயும் பற்றி விளக்கமாகக் கூறுகிறான். (காடு.) கண்ணகிக்குக்
தகாயில் எடுப்பதற்காகச் கசங்குட்டுவன் இமயமனலயிலிருந்து கல்கலடுத்துக்
கங்னகயில் நீர்ப்பனட கசய்து கசங்தகாட்டுயர்வனரயில் அவளுருவத்னத
எழுந்தருளச் கசய்தான். (வஞ்சிக்காண்டம்) திருச்சீரனலவாயிலில்
எழுந்தருளிய சண்முகப் கபருமான் ததாற்றத்னத நீளமாகத்
திருமுருகாற்றுப்பனட வருணிக்கிறது. (அடி.- 77-124).
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உருவமிலா வழிபாடு:
கநடுங்கல் மன்றம் ஒன்று புகார் நகரிலிருந்தது. அங்கு நின்ற
கல்தல வழிபாட்டிற்கு உரியது. (இந்திர.- அடி.- 11-140)
தகாயிலும் தீமுனற வழிபாடும்:
தவதகநறிப்படி தீமுனற வழிபாடு நிகழ்ந்த தகாயில்கள்
தமிழகத்திலிருந்தை. இந்திரவிழா கதாடங்கியதபாது பிறவாயாக்னகப்
கபரிதயான் தகாயிலிலும், அறுமுகச் கசவ்தவள் அணிதிகழ் தகாயிலிலும்,
வால்வனள தமைி வாலிதயான் தகாயிலிலும், நீலதமைி கநடிதயான்
தகாயிலிலும், மானல கவண்குனட மன்ைவன் தகாயிலிலும் நான்மனற
மரபின் தீமுனற நிகழ்ந்தை. (இந்திர.- அடி.- 141-175) மதுனரயில் கானலமுரசம்
நுதல்விழி நாட்டத்து இனறதயான் தகாயிலில் முழங்கியது (தமலது)
திருச்சீரனலவாயிலிலும், திருவாவிைன்குடியிலும்,
திருதவரகத்திலும் முருகனுக்கு தவதகநறிப்படி வழிபாடு நிகழ்ந்தனமனயத்
திருமுருகாற்றுப்பனட வரினசப்படுத்திக் காட்டுகிறது. (அடி.- 77-189)
தகாட்ட வழிபாடு:
தவதமரபிைின்று மாறுபட்ட தகாட்டவழிபாடும்
தமிழகத்திலிருந்தது. மனலநாட்டு மக்கள் கண்ணகினயத் கதய்வமாக ஏற்று
வணங்கிய தபாது கதாண்டகம் கதாட்டைர்; சிறுபனற முழக்கிைர்; தகாடு
வாய் னவத்தைர்; ககாடுமணி இயக்கிைர்; குறிஞ்சி பாடிைர்; நறும்புனக
எடுத்தைர்; பூப்பலி கசய்தைர்; காப்புக்கனட நிறுத்திைர்; விரவு மலர் தூவிப்
பரவிைர். (குன்றக்குரனவ- அடி.- 11-22).
மாலதி பால்விக்கிச் தசார்ந்த பாலகைின் உடதலாடு பல்தவறு
தகாட்டங்களுக்கும் கசன்று உயினர மீ ட்டுத்தரும்படி கதய்வங்கனள
தவண்டிைாள். (கைாத்.- அடி.- 5-15) இறந்த குழந்னதயின் உடதலாடு கூடச்
கசல்லக்கூடியைவாகக் தகாட்டங்கள் இருந்தை எைத் கதரிகிறது.
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மதுனரயில் கானல முரசம்,
“தகாழிச்தசவல் ககாடிதயான் தகாட்ட”த்திலும் (தமலது)
முழங்கியது
விலக்காை கபண்கள் கூடக் தகாட்டங்களில் ஒரு புறத்தில் தங்கி
இருந்தைர் என்று புறநானூறு குறிப்பிடுகிறது(பா- 299). கலம் கதாடா மகளிர்
முருகன் தகாட்டத்தில் ஒதுங்கி இருந்த காட்சி உவனமயாக உள்ளது.
தகாட்டங்கள் ஊரின் உள்ளும் இருந்தை. கபருநகரக்
தகாட்னடகளின் கிழக்கிலும் இருந்தை. கபருவழிகளின் இனடயிலிருந்த
சிற்றூர்களிலும் இருந்தை. ஈமப்புறங் காட்டிலும் இருந்தை. சக்கரவாளக்
தகாட்டம் சுடுகாட்டில் இருந்தனமனய முன்ைர்க் கண்தடாம்.(வழிபாட்டுச்
சின்ைங்கள்) வஞ்சிமாநகர்க் தகாட்னடயின் கிழக்கில் குணவாயிற் தகாட்டம்
இருந்தது என்றும்; அங்தக

இளங்தகாவடிகள் தங்கியிருந்ததாகவும்

சிலப்பதிகாரப் பதிகம் (அடி.- 1-2) கூறுகிறது. உனறயூரிலிருந்து மதுனர
கசல்லும் கபருவழியில் சிறுகுடி என்னும் சிற்றூரில் ஐனய தகாட்டம்
இருந்தது.(தவட்டுவ வரி- அடி- 4)
முச்சந்தி, நாற்சந்தி, ஐஞ்சந்தி, ஆற்றங்கனர, குளத்தங்கனர,
மனலச்சிறுகுடி முதலிய இடங்களில் எல்லாம் முருகனுக்கு வழிபாடு
நிகழ்ந்ததாகத் திருமுருகாற்றுப்பனட குறிப்பிடுகிறது. (அடி.- 189-226)
தகாட்டம் தகாயிலாவதும்; மீ ண்டும் தகாட்டமாவதும்:
தகாட்டங்களில் தவதகநறி அவ்வப்தபாது பின்பற்றப்படுவதுண்டு.
அப்தபாது அனவ தகாயில் என்று குறிக்கப்பட்டை. மனலமக்களுனடய
மங்கலமடந்னத தகாட்டத்தில் கசங்குட்டுவன் கண்ணகினயப் பிரதிஷ்னட
கசய்து கடவுள் மங்கலம் கசய்ததபாது; நூல்மரபின்படி தவள்விச்சானல
அனமத்தான். இவ்விடத்தில் இளங்தகாவடிகள்,
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"தகாமகள் தன் தகாயில்" என்கிறார். (வாழ்த்து.- உனரப்பாட்டு
மனட) ததவந்தி கண்ணகித்கதய்வம் ஏறப்கபற்று பிறர்க்குத் கதரியாத
உண்னமகனளக் கூறி அருளிய பின்ைர் தவதமரபிைின்று மாறி அவனள
நித்தல் விழாவணி கசய்ய ஏவியதபாது அவ்விடத்னதப் பத்திைிக் தகாட்டம்
என்கிறார் இளங்தகாவடிகள்.
நகர் வழிபாட்டுமுனற:
மக்களுக்காக மன்ைன் கட்டிப் பராமரிக்கும் வழிபாட்டிடம் ‘நகர்’
என்று கபயர் கபற்றது.(மின்தமிழ்தமனட"சிலப்பதிகாரம் காட்டும்
வழிபாட்டிடங்கள்"- காட்சி- 14- ஜூனல2018) மதுனரயில் கானல முரசம்
முழங்கிய இடங்களில்
“தமழி வலனுயர்த்ததான் கவள்னள நகரமும்” (தமலது) ஒன்றாகும்.
திருப்பரங்குன்றத்து முருகனைப் பாடுங்கால் நகர் என்தற புலதவார்
பலரும் சுட்டுகின்றைர்.(பரிபாடல்- பா- 8, 18, 19) மதுனரயில்
ஆதிதசஷனுக்குரிய நகர் இருந்தனம;

பரிபாடல்திரட்டு- பா-1 மூலம்

கதரிகிறது. மதுனர மட்டுமின்றி; காஞ்சி, மருங்கூர்ப்பட்டிைம் முதலிய
இடங்களிலும் நகர் இருந்தகதைச் சங்க இலக்கியம் சான்று பகர்கிறது.
(கபரும்பாணாற்றுப்பனட- அடி.- 404-405, கலித்கதானக- பா- 84,அகநானூறு- பா.22, 99, 136, 227)
முருகனுக்குரிய நகர்களில் வழிபாட்டின்தபாது ஆண்டனலக்ககாடி
ஏற்றிைர்; கநய்தயாடு ஐயவி அப்பிைர்; ககாழுமலர் சிதறிைர்; தம்
வாயிைின்று ஒலி எழாதவாறு வழிபட்டைர்; தம்முள் மாறுபட்ட நிறத்னத
உனடய இரண்டு உனடனய உடுத்திைர்; சிவந்த நூனலக் னகயில் காப்பாகக்
காட்டிைர்; கவண்கபாரி சிதறிைர்; ககாழுவிய கிடாயினை கவட்டி அதன்
குருதிதயாடு தூய கவள்ளரிசினயக் கலந்து பலியாக இட்டைர்; பல பிரப்பு
இட்டைர்; பசுமஞ்சதளாடு மணப்கபாருட்கனளத் கதளித்தைர்; கசவ்வலரி
மானலனயயும், குளிர்ச்சி கபாருந்திய பிற நறுமலர் மானலகனளயும் இனண
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ஒக்க அறுத்துத் கதாங்க விட்டைர்; மனலப்புறத்து ஊர்கனளகயல்லாம்
வாழ்த்திைர்; நறும்புனக காட்டிைர்; குறிஞ்சி பாடிைர்; பல
இனசக்கருவிகனளயும் முழங்கிைர் என்று நக்கீ ரர் நகரில் நிகழும்
வழிபாட்டுமுனறனயத் திருமுருகாற்றுப்பனடயில் (அடி.- 227-249) விளக்கி
உள்ளார்.
நியமத்தில் வழிபாட்டு முனற:
அந்தணரும் அரசரும் அல்லாதாரால் பராமரிக்கப்படும்
வழிபாட்டிடம் நியமம் என்று அனழக்கப்பட்டது.(மின்தமிழ்தமனட- தமலது)
மதுனரயில் கானலமுரசம்,
“உவணச் தசவல் உயர்த்ததான் நியம”த்தில் முழங்கியது என்கிறார்
இளங்தகாவடிகள்.(தமலது) அரங்கத்திலிருந்து காவிரி ஆற்னறக் கடந்த கவுந்தி
முதலிய மூவரும், (நாடு.- அடி- 217)
“தீதுதீர் நியமத் கதன்கனர எய்தி”யதாகதவ இளங்தகாவடிகள்
பாடுகிறார். மதுனரக்காஞ்சி மதுனரயில்

இருகபரு நியமங்கள் இருந்தை

என்கிறது. (அடி.- 365&366) தகாசர் கசல்லூரில் கட்டிய நியமம் பற்றி மதுனர
மருதைிள நாகைார் பாடியுள்ளார்.(அகநானூறு- பா- 90) நியமத்தில்
தவள்வித்தூண் நாட்டி வழிபாடு நிகழ்வதுண்டு.(அகநானூறு- பா- 220).
கல்வியும், அறமும், தவமும், வழிபாடும் ஒருங்கினணயும் பள்ளி:
சமணர் பள்ளி, கபௌத்தப்பள்ளிகளில் கல்வியும், அறமும், தவமும்,
வழிபாடும் ஒருங்கு நிகழ்ந்தை. அந்தணர் பள்ளியில் கல்வியும் தீமுனற
வழிபாடும் ஒருதசர நிகழ்ந்தை.
புகார் நகரில் சமணர் பள்ளியும், கபௌத்தப் பள்ளியும் இருந்தை.
கண்ணகி தகாவலனுடன் மதுனரக்குப் புறப்படும் கபாழுது சமணர்களின்
சிலாத்தலத்னதத் கதாழுது வலங்ககாண்டு கசன்றைர். (நாடு.- அடி.- 15-25)
கவுந்தி மாதரிக்குக் கனத கூறத் கதாடங்கும் தபாது புகாரிலிருந்த,
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“உலக தநான்பிகள் ஒருங்குடன் இட்ட இலககாளிச் சிலாதலம்”
பற்றிப் தபசுகிறாள். (அனடக்.- அடி.- 151-154) மணிதமகனல புகார்நகரத்துச்
சமணர் பள்ளினய ‘அராந்தாணம்’ என்கிறது. (மணிதமகலா.- அடி.- 23)
கண்ணகியும்

தகாவலனும்

இநதிரவிகாரம் ஏழுடன் தபாகித் தம்

பயணத்னதத் கதாடர்ந்தைர். (நாடு.-11-14) இந்திர விகாரம் ஏழு என்பது
கபௌத்தப் பள்ளினயதய குறிக்கும்.
இந்திரவிழாவின் தபாது அறதவார் பள்ளியில் 'அறதைாம்பனட'
நிகழ்ந்தது. (இந்திர.- அடி- 179) அறதவார் பள்ளி சமண கபௌத்தப் பள்ளிக்குரிய
கபாதுப்கபயர் ஆகும். மணிதமகனல புகாரிலிருந்த கபௌத்தப் பள்ளினய
'மாதவர் உனறவிடம்' என்கிறது. (ஊரலர் உனரத்த கானத.- அடி- 59)
மதுனரயில் சமணர் பள்ளி, கபௌத்தப் பள்ளி, அந்தணர் பள்ளி
மூன்றும் இருந்தை. மதுனரயில் கானல முரசம் சங்ககாடு முழங்கிய
இடங்களில்,
”அறத்துனற விளங்கிய அறதவார் பள்ளியும்” உண்டு (தமலது)
மதுனரக்காஞ்சி மதுனரயிலிருந்த சமண கபௌத்தப் பள்ளி பற்றி
விரிவாகப் தபசுகிறது. கபண்கள் தம் மக்கதளாடு பூவும் புனகயும் ஏந்திக்
ககாண்டு கபௌத்தப் பள்ளிக்குச் கசன்றைர். (அடி.- 461-467) குளிர்ச்சி
கபாருந்திய அருகக் கடவுளின் திருக்தகாயிலில் கசம்பால் கசய்தாகலாத்த
சுவர்களில் ஓவியம் தீட்டப்கபற்று இருந்தது. உயர்ந்த தமனடயும், நறிய
பூஞ்தசானலகளும் உனடயதாய் அமண்பள்ளி அத்துடன் தசர்ந்திருந்தது. பூவும்
புனகயும் ஏந்திச் சாவக தநான்பிகள் அருகனை வாழ்த்தி நின்றைர்.
முக்காலத்னதயும் உணர்ந்து, அறிவு முதிர்ந்து, விரதங்கனள தமற்ககாண்டும்,
இனளக்காத தமைினய உனடயவராய்க் கல்வி மிகுந்த சான்தறார்கள்
அங்கிருந்தைர். (அடி.- 475-487)
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தகாவலனும் கண்ணகியும் மதுனரனய கநருங்கிய தபாது
நான்மனற அந்தணர் நவின்ற ஓனதயும், மாதவர் ஓதி மலிந்த ஓனதயும்
தகட்டைர் (புறஞ்.- அடி.- 141-150) மாங்குடி மருதைாரும் மதுனரயிலிருந்த
அந்தணர் பள்ளினய ஆவணப்படுத்தி உள்ளார். தவதங்கனளப் கபாருள் புரிந்து
ஓதி, அனவ கூறும் ஒழுக்கங்கனளச் சரிவர உணர்ந்து; எவ்வுயிரிடத்தும்
கசந்தண்னம பூண்கடாழுகும்

கபரிதயார் அந்தணர் பள்ளியிலிருந்தைர். அது

குன்னறக் குனடந்தாகலாத்துக் காணப்பட்டது. (அடி.- 468-474)
தமிழர் பக்தியில் ஆடலும் பாடலும்:
ஆடல்பாடதலாடு கூடிய வழிபாட்டு முனற தமிழகத்திலிருந்தது.
பல்தவறு சமுதாய மக்களும் தத்தமக்குரிய பாணியில் ஆடிப்பாடிைர்.
தவட்டுவர் ககாற்றனவனய வழிபட்ட தபாது தவட்டுவவரி பாடிைர்.
ஆய்ச்சியர் திருமானல வழிபட்ட தபாது ஆய்ச்சியர் குரனவ பாடி ஆடிைர்.
குறிஞ்சி மகளிர் குன்றக்குரனவ பாடி ஆடி முருகனை வழிபட்டைர்.
தமிழர் பக்தியில் கவறியாடல்:
இனறப்கபாருள் பற்றி முரண்பட்ட கருத்துனடதயார் அஞ்சும்
படியாக குறமகள் தன்தமல் முருகன் அருள் வந்து ஆடும் அகன்ற
வழிபாட்டிடங்கனள
"முருகாற்றுப்படுத்த உருககழு வியன்நகர்" என்று நக்கீ ரர்
திருமுருகாற்றுப்பனடயில் (அடி.- 227-249) விளக்கியுள்ளார்.
தகாட்டங்களில் கதய்வதமறப் கபற்று ஆடி வருவதுனரத்தைர்.
ஐனய தகாட்டத்தில் சாலிைி என்னும் தவட்டுவர்குலப் கபண் அருளுற்று
ஆடுவனத தவட்டுவவரி விரிவாகப் தபசுகிறது. முருகனை வழிபட்ட
தகாட்டங்களில் தவலன் கவறியாட்டு நிகழ்ந்தனம திருமுருகாற்றுப்பனட
மூலம் கதரியவருகிறது.(அடி.- 220-226)
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தமிழர் பக்தியில் கபண்களும் கதய்வக்தகாலமும்:
கன்ைிப் கபண்களுக்குத் கதய்வக் தகாலம் புனைந்து வழிபாடு
நிகழ்த்தும் முனற தமிழ்ச் சமுதாயத்திலிருந்தது.
கண்ணைாகவும்,பலராமைாகவும், நப்பின்னையாகவும் கன்ைியனர
அலங்கரிக்க; அவர்கள் யமுனைக்கனர தகாபியர்களுடன் தசர்ந்து ஆடித்
திருமானலத் கதாழுதைர். (ஆய்ச்சியர் குரனவ) ககாற்றனவ வழிபாட்டின்
தபாது தவட்டுவர்கள் தம் குலத்னதச் தசர்ந்த கன்ைிப்கபண் ஒருத்திக்குச்
சிவனை ஒரு பாகத்தில் ககாண்ட உனமயவளின் வடிவத்னதப் புனைந்து
வழிபட்டைர் எை தவட்டுவவரி விளக்குகிறது.
தமிழர் பக்தியில் புைித நீராடல்:
குமரி முனையிலும், கங்னகயிலும், சில குளங்களிலும் புைித
நீராடும் வழக்கம் தமிழகத்தில் பரவலாக இருந்தது. புைித நீராட்டு பாவத்னதப்
தபாக்கும் என்ற நம்பிக்னக தமிழகத்தில் நிலவியது.
மாடலமனறதயான் குமரிமுனை கசன்று புைித நீராடி மீ ண்டதபாது
மதுனரயில் தங்கிைான். அங்தக தகாவலன், கண்ணகி, மாதரி, கவுந்தி
முதலிதயாரின் அவல முடிவு கண்டு புகார் நகரம் கசன்றான். அவன் கூறிய
கசய்திகனளக் தகட்டுக் கண்ணகியின் தாயும், தகாவலைின் தாயும் உயினர
விட்டைர். அதைால் ஏற்பட்ட பாவம் தீரக் கங்னகக்குப் புைிதநீராடச்
கசன்றான்.
புகார் நகரத்துக் காமதவள் தகாட்டத்தின் முன்ைர் இருந்த
தசாமகுண்டம், சூரிய குண்டம் ஆகிய துனறகளில் மூழ்கி எழுந்து காமனை
வழிபட்டால் பிரிந்த கணவனை மீ ண்டும் கபறலாம் என்னும் நம்பிக்னக
இருந்தது. ததவந்தி கண்ணகினய தானழப்புதர் மிகுந்த கநய்தலங்காைல்
பகுதிக்குச் கசன்று அவ்வாறு நீராட அனழக்கிறாள். (கைாத். - அடி.- 57-60)
பட்டிைப் பானலயும் இவ்விரு ஏரிகனள,
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"இருகாமத்து இனணதயரி" (அடி. -39) என்கிறது. காமத்து எனும்
அனடகமாழி இவ்தவரிகள் காமன் தகாட்டத்தின் முன்ைர் இருந்தனமனயத்
கதளிவுறுத்துகின்றை.
தமிழர் பக்தியில் திருவிழாக்கள்:
திருவிழாக்கள் தகாயில்களிலும், தகாட்டங்களிலும் ஒருங்கு
ககாண்டாடப் கபற்றை. முதலில் விழானவ முரசனறந்து
அறிவித்தைர்.விழாவிற்குரிய தூனண நாட்டிக் ககாடியும் ஏற்றிைர். கனல
நிகழ்ச்சிகள் நடத்திைர்.
இந்திரவிழா கதாடங்கியவுடன் வச்சிரக் தகாட்டத்து மணங்ககழு
முரசினைக் கச்னச யானைப் பிடர்த்தனல ஏற்றிைர். விழானவ அறிவித்தைர்.
வால்கவண் களிற்றரசு என்ற ஐராவதக் தகாட்டத்தில் விழாத்தூனண
நாட்டிைர். கற்பகத்தரு தகாட்டத்தில் மங்கல கநடுங்ககாடினய வானுற
ஏற்றிைர். பின்ைதர சிவன், திருமால், முருகன், பலராமன், இந்திரன்
தகாயில்களில் தவதமரபின்படி தவள்வி கசய்தைர். (இந்திர.- அடி.- 141-175)
இறுதியில் கனல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தை.
முடிவுனர:
இளங்தகாவடிகள் காலத்தில் தமிழர் தகாயில்கள், தகாட்டங்கள்,
நகர்கள், நியமங்கள் அனமத்துப் பல்தவறு கடவுளனரயும்,
வருணபூதங்கனளயும், காவல்பூதங்கனளயும், ஊர்க்காவல் கதய்வத்னதயும்,
இயக்கினயயும் வணங்கிைர். கடவுளரின் பனடகளும், ஊர்தியும்,
இருப்பிடங்களும், கதான்மப் கபாருட்களும் வழிபாட்டுச் சின்ைங்களாயிை.
உருவ வழிபாடும் உருவமற்ற கல் வழிபாடும் இருந்தை. தகாயில்களில்
தவதமரபின்படி வழிபாடு நிகழ்ந்தது. தகாட்டங்களிலும், நியமங்களிலும்
அவ்வப்தபாது தவதமுனற பின்பற்றப்பட்டது.

ஆடிப்பாடியும், அருதளறி

ஆடியும், புைித நீராடியும், திருவிழாக்கள் நிகழ்த்தியும், கன்ைிப் கபண்கனளத்
கதய்வமாக அலங்கரித்தும் பக்தி கசலுத்திைர். அந்தணர் பள்ளியில்
கல்வியும், வழிபாடும் நிகழ்ந்தை. சமண கபௌத்தப்பள்ளிகளில் அறம், தவம்,

~ 182 ~

கல்வி, வழிபாடு அனைத்தும் ஒருங்கினணந்திருந்தை. திருவிழாக்களில்
சாற்றுவதும், விழாத்தூனண நாட்டுவதும், ககாடிதயற்றுவதும், வழிபாடும்
அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்தை. இறுதியில் கனல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தை.

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்:
அனடக்.இந்திர.ஊர்.-

அனடக்கலக் கானத
இந்திரவிழவு ஊகரடுத்த கானத

ஊர்காண் கானத

கட்டு.-

கட்டுனர கானத

கடலா.-

கடலாடு கானத

கைாத்.-

கைாத்திறம் உனரத்த கானத

சக்கர.நாடு.மணி.-

சக்கரவாளக் தகாட்டம் உனரத்த கானத
நாடுகாண் கானத
மணிதமகனல

மணிதமகலா.- மணிதமகலா கதய்வம் வந்து ததான்றிய கானத
விழா.-

விழாவனற கானத

துனணநூற் பட்டியல்:
சிலப்பதிகாரம்- கபா.தவ.தசாமசுந்தரைார்(உ.ஆ.)- கழக கவளியீடு- 372முதற்பதிப்பின் மறுபதிப்பு- 1975
மணிதமகனல- ந.மு.தவங்கடசாமி நாட்டார்& ஒளனவ சு.துனரசாமிப்பிள்னள
(உ.ஆ.)- பாகதைரி த.னவ.இ.தமிழ்ச்சங்க கவளியீடு- முதற்பதிப்பின் மறுபதிப்பு1964
சங்க இலக்கியத் கதாகுப்பு- பாகம் 1&2- னவயாபுரிப் பிள்னள (கதா.ஆ.)முதற்பதிப்பு- 1974
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(குறிப்பு: ரிஷிதகசம் சுவாமி தயாைந்த சரஸ்வதி ஆசிரமமும், திருப்பைந்தாள்
காசித் திருமடமும், களம்பூர் தகாவிந்தசாமி அடிகளார் அறக்கட்டனளயும்
இனணந்து 5-7தம 2005ல்

நடத்திய ‘தமிழ் உணர்த்தும் பக்தி’ ஆய்வு

மாநாட்டில் வாசித்தளித்த ஆய்வுக் கட்டுனர. தமிழ் உணர்த்தும் பக்தி ஆய்வு
மானல என்ற நூலின் 2ம் பகுதியில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. 14ஆண்டுக்கால
இனடகவளியின் கருத்தாக்கங்கள் தசர்த்து தமம்படுத்தப்பட்டது.)

கதாடர்பு:
முனைவர். ச.கண்மணி

கதணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)

முதல்வர் (ஒய்வு)
ஸ்ரீ காள ீஸ்வரி கல்லூரி(தன்ைாட்சி), சிவகாசி
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22. ஆவணம் விழா – 2019
— துனர.சுந்தரம்

முன்னுனர:
கதால்லியல் கழகம் ததான்றி இருபத்கதட்டு ஆண்டுகள்
நினறவுற்ற நினலயில் அதன் இருபத்கதான்பதாம் ஆண்டின் கருத்தரங்கம்,
2019, ஆகஸ்டு 3,4 தததிகளில் தகானவ பூ.சா.தகா. கனல அறிவியல்
கல்லூரியில் நனடகபற்றது. இவ்விழாவில் அக்கழகம் ஆண்டுததாறும்
கவளியிடும் “ஆவணம்” இதழ், முப்பதாவது இதழாக மலர்ந்தது. தமிழகத்தில்
புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட கதால்கலச்சங்கள் மற்றும் முன்ைர் பதிவு
கசய்யப்படாத கல்கவட்டுகள், ஓனல/கசப்தபடுகள் ஆகியை இந்த இதழில்
முனறயாை வடிவத்தில் பதிவு கசய்யப்படுகின்றை. ஆய்வுக் கட்டுனரகளுக்கு
இதில் இடமில்னல. உலகின் பல பகுதிகளிலும் கல்வி மற்றும் ஆய்வு சார்ந்த
நிறுவைங்கள் இந்நூனல ஒரு பார்னவ நூலாக ஏற்றுக்ககாண்டுள்ளை.
கழகத்தின் வாழ்நாள் உறுப்பிைர் என்னும் முனறயில் கடந்த எட்டு
ஆண்டுகளாக ஆண்டுததாறும் இந்நிகழ்வில் கலந்துககாண்டுவருவததாடு,
புதிய கல்கவட்டுகனளக் கண்டறிந்து இந்த ஆவணம் இதழில் பதிவு
கசய்துககாண்டும் வருகின்ற சூழலில், நான் “இருந்து வாழும்”

தகானவ

நகரிதலதய விழா நனடகபறுனகயில் அந்நிகழ்வில் நான் அறிந்துககாண்ட
கதால்லியல், வரலாறு கதாடர்பாை கசய்திகனள இங்தக பகிர்ந்து ககாள்ளும்
வினழதவ இப்பதிவு.
(குறிப்பு :

தமதல, நான் “இருந்து வாழும்”

குறிப்பிட்டுள்ளனதக் காண்க. தகானவயில்
கசால்வதற்கும், “இருந்து வாழும்”

தகானவ நகர் என்று
“வசித்து வருகிதறன்” என்று

என்பதற்கும் ஓர் அழகிய தவறுபாடு

உண்டு. கல்கவட்டுகளில், ஒருவர் கபயனரக் குறிப்பிடுனகயில், அவர் இன்ை
ஊரிைர் என்னும் குறிப்பு தவறாமல் இடம் கபறுதல் வழக்கு.
குளத்தூருனடயான், நல்லூருனடயான் என்று ஊர்ப்கபயனர முன்கைாட்டாகச்
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கசால்லிய பின்ைதர அவருனடய இயற்கபயர் குறிக்கப்கபறும். இனறவரின்
கபயரும் அவர் உனறகின்ற ஊர்ப்கபயனர இனணத்தத சுட்டப்கபறும்.
அவிநாசி ஆளுனடயார், மன்ைியூராண்டார் எை வருவனத தநாக்குக. நான்
அண்னமயில் கண்டறிந்த ஒரு கல்கவட்டு குட்டகம் என்னும் ஊரில் உள்ள
ஒரு வட்கடழுத்துக் கல்கவட்டு. அதில், எறுளங்தகானத என்னும்
அழகியகதாரு கபயர் ஒரு கபண்மணிக்கு அனமந்ததும், அவள் குடதவாடு
என்னும் ஊரில் “இருந்து வாழும்” ஒருவரின் மனைக்கிழத்தி என்று
குறிப்பிடப்படுவதும் மிகவும் கவர்ந்தனவ. எைதவ, ”வசிக்கும்”
அழகிய தமிழ் வடிவமாை “இருந்து வாழும்”

என்பதன்

என்னும் கசால்னலப்

பயன்படுத்திதைன்.)
முதல் நாள் நிகழ்வுகள்:
தனலனமயுனர: கசயலர் திரு. கண்னணயன் -தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் நிகழ்வுகள் கதாடங்கிை. கழகத்தின்
கசயலராை முனைவர். சு. இராசதவலு அவர்கள் அனைவனரயும் வரதவற்ற
பின்ைர், நிகழ்ச்சியின் களமாை பூ.சா.தகா. கனலக்கல்லூரியின் கசயலர்
முனைவர். தி. கண்னணயன் (இவர் ஒரு கபாறியாளர்) தம் தனலனம
உனரயில்,

பழனம மீ ட்கடடுக்கப்பட்டுப் தபாற்றப்படுகின்ற நினல

வந்துள்ளனதச் சுட்டிக்காட்டிைார். உணவு முனறயில் பழனம திரும்பியுள்ளது.
மதிப்பு உணரப்பட்டுள்ளது. முற்காலத்து மைிதன் மணலில்
எழுதிப்பார்த்திருக்கதவண்டும். அவன் எழுதிய முனற X,Y – GRAPHICAL WAY
வடிவில் அனமந்திருக்கதவண்டும். கல்லூரி மாணாக்கர், உலா கசல்னகயில்
மரங்களில் தம் கபயனரச் கசதுக்கி னவத்துச் கசல்கின்றைர்.

இதுவும்

பழங்கால மைிதைின் கவளிப்பாட்கடச்சம் எைலாம். பண்டு, கல்கவட்டுகனளப்
கபாறித்துனவத்த சிற்பக் கனலஞர்கள் எத்துனண ஈடுபாட்டுடனும் எவ்வளவு
தநரகமடுத்தும் எழுதியிருப்பர் எை வியந்கதண்ணத் ததான்றுகிறது.
தநாக்கவுனர: திரு. எ.சுப்பராயலு -கழகம் ததாற்றம் கபறச் கசய்த முதல் நினல அனமப்பாளராை
முனைவர் திரு. எ. சுப்பராயலு அவர்கள் தம் தநாக்கவுனரயில் கழகத்தின்
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தநாக்கம் பற்றிக் கூறிைார். இருபத்கதான்பது ஆண்டுகள் இயங்கிவிட்ட
இந்நினலயில் கழகத்தின் இயக்கத்தில் எங்கு கதாய்வு ஏற்பட்டுவிடுதமா
என்னும் ஐயம் எழுந்தது. காரணம் வயது முதிர்ந்தவர்களின் ஓய்வு. ஆைால்,
அவ்வாறில்னல. கழகத்தின் கதாடர்ந்த இயக்கம் குறித்து நம்பிக்னக உள்ளது.
கல்லூரியின் கசயலர் குறிப்பிட்ட X,Y – GRAPHICAL WAY வடிவம்
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கதால்லியலில் குறிப்பிடப்கபறுகின்ற குறியீடுகதள (GRAFFITI).
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ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் எழுத்துகள் கபாறிக்கப்பட்ட கசக்குக் கல்கவட்டு
அண்னமயில் கண்டறியப்பட்டு இந்த ஆவணத்தில் பதிவாகியுள்ளது.
அறச்சலூர்த் தமிழிக் கல்கவட்னட ஒத்த காலம் எைக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
முனறயாை கதால்லியல் அறிவு பரவலாகப் தபாகதவண்டும்.
வரலாற்றுக்குப் பயன்படுகின்ற கசய்திகள் மட்டுதம மக்கனளச்
கசன்றனடயதவண்டும். நாளிதழ்களில் பல கசய்திகள் கவளியிடப்படுகின்றை.
நாளிதழில் மினகப்படுத்தப்பட்ட

கசய்திகள் விரும்பப்படுதல் இயல்பு. ஆகதவ,

வரலாற்றுச் கசய்திகள் இடம்கபறும்தபாது மினகப்படுத்தப்பட்ட கசய்திகள்,
நல்ல கசய்திகள் எை தவறுபடுத்திப் பிரித்துப்பார்க்கதவண்டும். முடியுமட்டும்
நம்பக்கூடிய வரலாற்றுச் கசய்திகனளதய பிரித்கதடுத்து ஆவணம் இதழில்
பதிவு கசய்கிதறாம். வரலாற்றாளர் கசய்திகனள அணுகும்தபாது முதலில்,
கசய்தி நம்பக்கூடியதா என்றும், வரலாற்று உண்னம (HISTORICAL FACT) அதில்
இருக்கிறதா என்றும் உறுதிப்படுத்திக்ககாள்ளதவண்டும் (CORROBORATION).
கதால்லியல் கழகம் வரலாற்றாளர்களுக்கு உதவும் பணியில் முப்பது
ஆண்டுகளாகச் கசயல்பட்டு வருகிறது.
பனழய சின்ைங்கனளக் காப்பாற்றுவதும் தபாற்றுவதும்
தவண்டும். ஆர்வலர்கள் இதற்கு உதவ தவண்டும். தநற்றிருந்த கல்கவட்டுகள்
இன்றில்னல. கருநாடகத்தின் வடக்கு கைரா மாவட்டத்தில் அதசாகைின்
கல்கவட்டு ஒன்று கினடத்துப் பிறகு உனடத்கதறியப்பட்ட கசய்தினயச்
கசவியுறுகிதறாம். தகாவில் சுவர்களில் உள்ள கல்கவட்டுகனளயும் சிறிது
சிறிதாக அழித்துவருகிறார்கள். கபாதுமக்களின் ஒத்துனழப்தபாடு
கல்கவட்டுகனளப் பாதுகாக்கும் கசயலில் ஈடுபடதவண்டும். தற்தபாது, மரபு
நனடப் பயணங்கள் கபருகி வருகின்றை. அவற்னற வரலாற்று னமயங்கள்
பல நடத்துகின்றை. இம்னமயங்களுக்குள் நட்பில்னல; பனகனம வளர்கிறது
என்று தகள்விப்படுகிதறாம். WHATS APP தபான்ற ஊடகங்கள் வாயிலாக
உடனுக்குடன் கசய்திகள் பகிரப்படுகின்றை. இது தபான்ற பகிர்வுகளில்
ஆதராக்கியமாை தநாக்கும், ஒத்துனழப்பும் இருக்கதவண்டும்.
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ஆவணம் இதழ் மற்றும் நூல்கள் கவளியீடு:
ஆவணம் முப்பதாவது இதழ் கழகத்தின் தனலவர் திரு. கசந்தீ
நடராசன் அவர்களால் கவளியிடப்கபற்றது. அடுத்து,

கசன்னைப்

பல்கனலயில் கதால்லியல் துனறயில் பணி நினறவு கசய்த தபராசிரியர் ப.
சண்முகம் அவர்கள் எழுதிய ”கபரிய பட்டிைம் காசுகள்”
கவளியிடப்பட்டது. நூலாசிரியர் தபசுனகயில்,

என்னும் நூல்

”கீ ழக்கனர அருகில் அனமந்த

இவ்வூரில் சங்க காலக் காசுகளும், இனடக்காலச் தசாழர் காசுகளும்
கினடத்துள்ளை. சீை அறிஞர் கநாபுரு கரசிமா அவர்களும் சுப்பராயலு
அவர்களும் இனணந்து எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் இப்பகுதியில் ஆய்வு
கசய்னகயில் ஊர் மக்கள் இவ்விருவரிடமும் நினறயக் காசுகனளத்
தந்துள்ளைர்” என்று குறிப்பிட்டார். சுப்பராயலு அவர்கள் நூலாசிரியரிடம்
இக்காசுகனளக் ககாடுத்துள்ளார். காசுகனள ஆய்வது அத்துனண எளியதல்ல.
அவற்னறத் தூய்னமப் படுத்ததவண்டும். நீண்ட காலம் கசன்று தற்தபாது தம்
ஆய்வுகளின் அடிப்பனடயில் தமற்படி நூனல கவளியிட்டுள்ளார். சங்ககாலக்
காசுகளாகச் தசரர் காசுகளும், பாண்டியர் காசுகளும் தசாழர் காலக் காசுகளும்
கினடத்துள்ளை. எைதவ, கபரிய பட்டிைம் சங்ககால ஊராகவும், இனடக்காலச்
தசாழர் காலத்தில் ஒரு துனறமுகமாகவும் விளங்கியனதயும் அறிகிதறாம்.
வணிகப்பகுதியாக

இருந்த ஊர். நூற்னறம்பது காசுகனள ஆய்ந்து ஆசிரியர்

இந்நூலில் எழுதியுள்ளார். NUMISMATICS

என்னும் நாணயவியலாளர்க்கு

இந்நூல் கபரிதும் பயன்படும். எழுத்துகளின் வளர்ச்சி பற்றி ஆய்வு கசய்யும்
வரலாற்றாளர்களுக்கும் இந்நூல் பயன்படும்.
அடுத்து, வில்லியனூர் கவங்கதடசன் அவர்கள் எழுதிய
“கானரக்கால் கல்கவட்டுகள்”

நூல் கவளியிடப்கபற்றது.

பின்ைர்

வாழ்த்துனர நிகழ்ச்சியில் (தகானவ) சிரனவ ஆதீைம் அவர்களும்,
கல்லூரியின் தமிழ்த் துனறத் தனலவராை முனைவர் பத்மாவதி அவர்களும்
உனரயாற்றிைர். ஆதீைம் அவர்கள், தம் உனரயில், தகாயில்களின் கதான்னம
குறித்தும், தஞ்னசக் தகாயிலின் நுனழவாயிலின் அகலம் சார்ந்த சிறப்பு
குறித்தும் தபசிைார். திருப்கபருந்துனறக் தகாயிலின் சிற்ப தவனலப்பாடுகள்
மிகச் சிறப்பாைனவ என்றும், சிற்பக் கட்டுமாைத்தில் குனறகள் ஏற்படின்
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அக்கற்கனள அகற்றிச் கசம்னமப்படுத்த மாற்றுக்கற்களும் இருந்தை என்றும்
அவர் குறிப்பிட்டார்.

சீைாவில் கினடத்த தமிழ்க்கல்கவட்டு பற்றி திரு. சுப்பராயலு அவர்களின்
விளக்கம்:
அண்னமயில், முனைவர் சு.இராசதகாபால் அவர்கள் சீைாவில்தமிழ்க்கல்கவட்டு பற்றிய முக நூல் பதிவினை சுப்பராயலு அவர்களின்
ஆய்வுப்பார்னவக்கு அனுப்பியிருந்தார். கல்கவட்டில் ஒரு னசவப்பாடல்
இருக்கிறது.
பாடல் வரிகள் வருமாறு :
னவயம் நீடுக மாமனழ மன்னுக
கமய்விரும்பிய அன்பர் விளங்குக
னசவ நன்கைறி தான்தனழத் ததாங்குக
கதய்வ கவண்திரு நீறுசிறக்கதவ
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கல்கவட்டில் பாடலுக்கு முன் இரண்டு கிரந்த எழுத்துகள்
உள்ளை. அனவ “ஹர:” பாடல் சிவ மதத்னதப் தபாற்றுவதாக அனமந்துள்ளது.
சீைாவில் குவான் தஜா (QUANZHOU) என்னுமிடத்தில் கினடத்துள்ளது.
குப்ளாய் கான்

காலக் கல்கவட்டு:

இதத ஊரில், இதற்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் இன்கைாரு
கல்கவட்டு கினடத்தது. அது பற்றி SOUTH INDIAN STUDIES பதிப்பில்
நீண்டகதாரு கட்டுனரனயத் தி.நா.சுப்பிரமணியன் எழுதிைார். அதிலும்
கல்கவட்டு முதலில் “ஹர”

என்னும் இனற வாழ்த்துடன் கதாடங்குகிறது.

மங்தகால் (MONGOL) அரசன் கசங்கிஸ்காைின் (GENGHIS KHAN) தபரன்
குப்ளாய்கான் (KUBLAI KHAN) என்பவன். குப்ளாய் கான் என்பது எல்லாருக்கும்
கதரிந்த கபயர். அவனுக்குச் “கசகனச கான்”

என்னும் கபயரும் உண்டு. இது

சடங்குக்காக னவத்த கபயர். அவன் ” திருதமைிக்கு நன்றாக” என்று
கல்கவட்டில் வருவது அவனுனடய உடல் நலத்துக்காக எைப் கபாருள் படும்.
“திருக்காை ீசுவரம்”

என்னும் தகாயில் எடுப்பித்த கசய்தி. அரசைின்

பின்கைாட்டுப் கபயராை கான் (KHAN) என்பதன் அடிப்பனடயில் தகாயிலின்
கபயர் காை ீசுவரம் என்று வழங்கப்பட்டது. கல்கவட்டில் வரும் “பர்மான்”
என்பது அரசைின் ஆனண (உத்தரவு) எைப்கபாருள்படும் பாரசீகச் (PERSIAN)
கசால்லாகும். (பின்னூட்டமாகக் கருத்துத் கதரிவித்த ஒருவர் “பர்மான்”
என்பது “ப்ரமாண்” என்பதாக இருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டார்). கல்கவட்டு
கினடத்த இடத்தில் சிற்பங்கள் இருந்தை. ஆைந்த குமாரசாமி இனதப்பற்றி
எழுதியுள்ளார். குப்ளாய் காைின் தூதுவர் பாண்டி நாட்டுக்கு வந்ததாகவும்,
பாண்டிநாட்டிலிருந்து தூதுவர் சீைத்துக்குச் கசன்றதாகவும் கசய்தி உள்ளது.
கல்கவட்டில், சீை எழுத்துகள் பன்ைிரண்டு உள்ளை. கரஷிமாவின் மாணவர்
இனதக் கரஷிமாவுக்குக் காட்டியுள்ளார். ஆைால், சீை எழுத்துகள் இதுவனர
படிக்கப்படவில்னல. சீைப் தபராசிரியர்களுக்தக படித்தல் கடிைம். காரணம்,
பிற கமாழிச் கசாற்கள் சீைத்துக்கு மாறும்தபாது மிகப்கபரிய அளவில்
மாற்றம் கபறும்.
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தற்தபானதய சீைக் கல்கவட்டில் வரும் பாடல் கபரியபுராணம்
நூலில் காணப்படுகிறது. இப்பாடல் தசக்கிழார் இயற்றியது அல்ல. இது, தக.
சுப்பிரமணிய பிள்னள பதிப்பில் தசர்க்கப்பட்ட ஒரு தைிப்பாடலாகும்.
ஓம்பனடக்கிளவி தபான்ற கருத்தில் தசர்க்கப்பட்ட தைிப்பாடல் எைலாம்.
திருக்குறள் நூலின் பதிப்பின் இறுதியில் அனமயும் திருவள்ளுவ மானல
தபான்ற பாடல் பகுதி எைலாம். (தமிழ் நாட்டில் தவகறாரு கல்கவட்டிலும்
இப்பாடல் வருகின்றது). இரு சீைக் கல்கவட்டுகளும் ஒதர காலத்னதச்
தசர்ந்தனவ.

தமற்படி குவான் தஜா (QUANZHOU) நகரில் தகாயில் இடிபாடுகள்,

துண்டுச் சிதறல்கள் முந்நூற்றுக்கும் தமலாகக் கினடத்துள்ளை.
தமிழகத்திலிருந்து கல்தச்சர்கள் சீைாவுக்குச் கசன்று தகாயில் சிற்பங்கனளச்
கசய்திருக்கிறார்கள் கனலப் பண்பாட்டுப் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.
இப்பணியில் பல ஆண்டுகள் அவர்கள் சீைாவில் தங்கியிருத்தல் தவண்டும்.
12-13 –ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்நகரம் சிறந்த துனறமுகமாக
விளங்கியிருக்கிறது. பல நாட்டு வணிகர்களும், பல மதத்தவர்களும்
இந்நகரின் கதற்குப்பகுதியில் குடியிருப்பு அனமத்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.
தமிழர் கட்டிய சிவன் தகாயிலின் கட்டுமாைத் துண்டுகள் -

தூண்கள்,

சிற்பங்கள் ஆகியனவ - இங்குள்ள புத்தக் தகாயில்களில் னவத்துக்
கட்டப்பட்டுள்ளை. அவற்றில் பல தற்தபாது இந்நகரின் அருங்காட்சியகத்தில்
னவக்கப்பட்டுள்ளை.
ஊடகங்களில் அனரகுனறயாகவும், தவகமாகவும் பல கசய்திகள்
(முழுப்புரிதலின்றி ?)

கவளியாகின்றை.

15-ஆம் நூற்றாண்டில் சீைக்கப்பல்கள் இந்தியப் பகுதிக்கு வந்து
தபாயுள்ளை. இந்தியக் கப்பல் தனலவர் கபாறித்த சில கல்கவட்டுகள்
இப்பகுதியில் உள்ளை. இனவ யாவும் மூன்று கமாழிகளில் கபாறிக்கப்பட்ட
கல்கவட்டுகளாகும். தமிழ், சீைம், பாரசீகம் ஆகியனவ அம்கமாழிகள். ஒரு
கல்கவட்டு தகாழிக்தகாட்டில் தூண் ஒன்றில் கபாறிக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்தபாது அத்தூண் கினடக்கவில்னல. இலங்னகயில், கதற்கு கல்கல (GALLE)
என்னுமிடத்தில் மற்கறாரு கல்கவட்டு கினடத்துள்ளது.
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கட்டுனர வாசித்தல் – அமர்வு:
அடுத்து, கட்டுனர வாசித்தலுக்காை அமர்வு கதாடங்கியது.
அமர்வுக்குத் தனலவர் திரு. பூங்குன்றன் அவர்கள்.
அ) மணிகண்டன் -

நாணயவியல் ஆய்வாளர், கசன்னை.

இவர் தமக்குக் கினடத்த ஒரு தங்க நாணயப்படத்னதக்
காட்சிப்படுத்தி, அது முதலாம் இராசராசைின் நாணயம் என்னும் கருத்னத
முன்னவத்தார். அதில் உள்ள புலியின் ததாற்றம் இதுவனர மற்ற
நாணயங்களில் கண்டிராத ததாற்றம் என்பதும், நாணயத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள
“ ராஜ – உ னட “

என்னும் எழுத்துகதள என்பதும் அவர் சுட்டிய காரணங்கள்.

ஆைால், இவரது கருத்து முழுனமயாக ஏற்றுக்ககாள்ளப்படவில்னல.
”உனடயார்”

என்னும் முழுச் கசால் நாணயத்தில் காணப்படவில்னல.

தமலும், “ உ னட “

என்று கட்டுனரயாளர் படித்த இரு எழுத்துகள்

எழுத்துகளாகத் ததான்றவில்னல.

எண்களின் குறியீடாகத் ததான்றுகிறது

என்பதாக ஐயங்கள் எழுந்தை. புலியின் உருவமும் சிங்கத்னததய
நினைவூட்டியது. அதன் வாலின் நுைியில் காணப்படுகின்ற சிறு குஞ்சம்
தபான்ற அனமப்பு, சிங்கத்துக்கு அனமவதும், புலிக்கு இவ்வனமப்பு
இல்லாததும் ஆய்வுக்குரியது.
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ஆ) முத்து பழைியப்பன் – அறநினலயத்துனற அலுவலர் (பணி நினறவு)
இவர், கல்கவட்டில் வருகின்ற குடி நீங்கா ததவதாைம் பற்றிய
தம் கருத்துகனள முன்னவத்தார். ததவதாைம் என்பது தகாயிலுக்குக்
ககானடயாக அளிக்கப்படும் நிலம் ஆகும். இந்நிலக்ககானட இனறயிலியாக
அளிக்கப்படும். அதாவது அரசனுக்குச் கசலுத்ததவண்டிய வரிகளிலிருந்து
நீக்கம் கபற்ற நிலம். சில தபாது, இவ்வனக நிலக்ககானட “குடி நீங்காத்
ததவதாைம்”
இருப்பர்.

என்று குறிப்பிடப்கபறும். நிலங்கனளச் சார்ந்து உழுகுடிகள்

இவர்கள் உழுது பயிரிட்டு அவ்வுனழப்பு தரும் வருவாயில்

வாழ்பவர்கள். ததவதாைமாக ஒரு நிலம் தகாயிலுக்கு அளிக்கப்படுனகயில்,
அந்நிலத்னதச் சார்ந்த உழுகுடிகனள மாற்றாமல் கதாடர விடுகின்ற
நினலயில் அந்நிலம் குடி நீங்காத் ததவதாைம் எைப்படும். ஆைால்
கட்டுனரயாளர், குடி நீங்காத் ததவதாைம் என்பது குடிவாரம் என்னும் கசால்
குறிக்கும் நிலம் என்னும் பார்னவயில் கருத்து னவத்தார்.

RIGHT TO

PERMANENT OCCUPANCY என்னும் கருதுதகானள ஒட்டிப் தபசிைார். இக்கருத்தும்
ஏற்கப்படாமல் முரண் கருத்துகள் கவளிப்பட்டை.
இ) சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் -

குறியீடுகள் மற்றும் சிந்து முத்தினரகள் –

ஆய்வாளர்
இவர் தமது ஆய்வுகனள
“கதா(ல்)லியல்”

என்னும் கபயரில்

காட்சிப்படுத்திைார். சிந்து சமகவளி
முத்தினரக் குறியீடுகனளத் தமிழகத்தில்
ஆங்காங்தக கினடக்கும் பானைக்
குறியீடுகதளாடு ஒப்பிடுதல், சிந்துக்
குறியீடுகனளப் படித்தல் ஆகிய தம்
கசயல்பாடுகனள எடுத்துச் கசான்ைார்.
(கட்டுனர ஆசிரியர் குறிப்பு:

“கதாலியல்” ,

உமி நீங்கிய அரிசி என்று சில கதாடர்கனளக்
னகயாண்டு ஆய்வுக்கட்டுனரயாளர் கூறியனவ
இக்கட்டுனர ஆசிரியருக்கு விளங்கவில்னல)
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கடந்த 25 ஆண்டுகளாக அவர் கசய்துவந்துள்ளனதக்
குறிப்பிட்டார். சிந்துக் குறியீடுகள் எந்த கமாழினயச் சார்ந்தனவ என்பது நூறு
ஆண்டுகளாகச் ‘சர்ச்னச’யாக இருந்து வருகின்றது. ”தமா” , “ச”
அவர் அனடயாளம் கண்டதும்,

எழுத்துகனள

எகிப்து நாட்டில் கினடத்த குறியீடுகளுக்கும்,

சிந்துக் குறியீடுகளுக்கும் உள்ள ஒப்புனமனயக் கண்டறிந்தனதயும் அவர்
காட்டியவாறு கீ ழுள்ள படங்களில் காணலாம்.
அவருனடய ஆய்வில் படித்தறிந்த சில தரவுகளின் படங்கனள ,
அவர் காட்சிப்படுத்திைார்.
ஈ)

அனவ

தமதல பார்னவக்கு ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முனைவர் கசல்வகுமார் - நாங்கூர் அகழாய்வு
இவர், சீர்காழி அருகில் உள்ள நாங்கூரில் கசய்த அகழாய்வு

பற்றி விளக்கிைார்.

காவிரிப்படுனகயில் அனமந்த ஊர்ப் கபயர்களின்

ஆய்வினையும் கசய்துள்ளார்.

நாங்கூர் சங்ககால ஊராக அறியப்படுகிறது.

இது ஒரு னவணவத் திருத்தலம். திருமங்னகயாழ்வாதராடு கதாடர்புப்
படுத்தப்படுகிறது. கரிகாலச் தசாழன் நாங்கூர் தவளிரின் மகனள
மணமுடிக்கக் தகட்டான் என்கறாரு கசவிவழிச் கசய்தி

நிலவுகிறது. மூன்று

குழிகளில் நடந்த அகழாய்வின்தபாது சங்ககாலத்னதச் தசர்ந்த கருப்பு-சிவப்புப்
பானை ஓடுகள் இங்குக் கினடத்தை.

மற்றும், கசங்கற்கள், சுடுமண்

கபாம்னமகள், வனளயல்கள் ஆகியைவும் கினடத்துள்ளை.

இங்கு கினடத்த

வனளயல்கள் மாந்னதயில் கினடத்த வனளயல்கள் தபான்றுள்ளை.

மீ ன்,

ஸ்வஸ்திகா ஆகிய குறியீடுகளும் இங்கு கினடத்தை.
உ) முனைவர். தக. பன்ை ீர்கசல்வம் – இந்தியத் கதால்லியல் ஆய்வுத்துனற
(ASI)
கல்கவட்டுகளில் இயற்னகச் சீற்றங்கள்.
இவர் இயற்னகச் சீற்றங்கள் பற்றிய தம் கசய்திகனள முன்னவத்தார்.
வரலாற்றுக் காலத்திலிருந்து இயற்னகச் சீற்றங்கள்,
கநருப்பு, கபரும் வறட்சி,

கபருங்காற்று, கபரும்

பூகம்பம் ஆகிய பல கபயர்களால்

குறிப்பிடப்படுகின்றை. இலக்கியங்களில் சில குறிப்புகள் காணப்படுகின்றை.
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விண்டு முன்ைிய புயகைடங்காலக்…..கல்தசர்ப்பு மாமனழ
-

பதிற்றுப்பத்து 84-22

புயல்தமகம்தபாற்றிருதமைியம்மான்
-

திருவாய்- 8,10,2

மாதமகம் கபய்த புயல்
-

சீவக சிந்தாமணி 2476

கல்கவட்டுகளிலும் இயற்னகச் சீற்றங்கள் பற்றிய கசய்திகள்
காணப்படுகின்றை. கதன் ஆர்க்காடு மாவட்டம் திருக்கஞ்சி ஊர்க்தகாயில்
கல்கவட்டில் (AR No.215/1919),
“திரிபுவைமாததவிச் சதுர்தவதிமங்கலத்து ஏரி நினறதயரியிதல
கபருங்காற்றடித்துக் குனலயழிந்து ககட்டனமயில்”
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இக்கல்கவட்டு, முதலாம் குதலாத்துங்கைின் 40-ஆம்
ஆட்சியாண்டில் – கி.பி. 1110 -

கபாறிக்கப்பட்டது. இதத ஊர்க்தகாயிலின்

மற்றுகமாரு கல்கவட்டில் (AR No.216/1919) ,
“ கற்பனடயின்றிதய நினற ஏரியிதல கபருங்காற்றடித்து கனரயழிந்து
ககட்டனமயில் இவ்தவரி குதலாத்துங்க தசாழந் கற்பனடயுஞ்கசய்து
மண்கல்லிக் கனரயூட்டுனகக்கும் ஏரி மாவினரக்குஞ் சிலவாக நிலநிமந்தமாக
விடுக…”
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. காலம் கி.பி. 1114. ஒதர ஏரி நான்கு ஆண்டுகளுக்குள்
இரு முனற கபருங்காற்றிைால் கனர அழிந்துதபாைனம அறிகிதறாம்.
இதததபால், கிளிவளநல்லூரில் (இன்னறய கதன் ஆர்க்காடு மாவட்டத்துக்
கிளியனூர்), கபருங்காற்று, கபருமனழ காரணமாக ஊரின் கபரிய ஏரி, கபரிய
மதகு, சிற்தறரி ஆகியவற்றின் கனர அழிந்துதபாை கசய்தினயக் கல்கவட்டு
(AR No. 154/1919) கதரிவிக்கிறது. காலம் விசயநகர அரசர் மல்லிகார்ச்சுைர்
ஆட்சி. கி.பி. 1450.
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தஞ்னச மயிலாடுதுனற பரசலூர் கிராமத்துக் தகாயிலில்
கநருப்புப்பட்டு பழந்ததவதாை நிலங்களின் ஆவணங்கள் அழிந்துதபாைனத
ஒரு கல்கவட்டு கூறுகிறது.
“இது துரித காலங்களிதல கநருப்புப்பட்டு அழிந்து தபாகயில்”

என்பது

கல்கவட்டு வரி.
மனழயின்றிப் கபரும் வறட்சி ஏற்பட்டதபாது, தவளாண்நிலம்
பாக்குத் ததாட்டமாக மாற்றப்பட்டதாக அரியலூர்
கபரியதிருக்தகாணக்தகாயில் கல்கவட்டும், மயிலாடுதுனற புஞ்னச என்னும்
கிராமத்துக் தகாயில் கல்கவட்டும் கதரிவிக்கின்றை. முதல் கல்கவட்டின்
காலம் கி.பி. 1127. அரசன் விக்கிரம தசாழன். இரண்டாம் கல்கவட்டின் காலம்
1162. அரசன் இரண்டாம் இராசராசன்.
கபருமனழயால் அழிவு தநர்ந்தனதக் குடமூக்கு (குடந்னத)
நாதகசுவரர் தகாயில் கல்கவட்டும், வந்தவாசி மருதாடு ஊர்க்தகாயில்
கல்கவட்டும், மயிலாடுதுனற வழுவூர்க் தகாயில் கல்கவட்டும் கூறுகின்றை.
கல்கவட்டுகளின் காலம் முனறதய 1014, 1345, 1402 ஆகும். அரசர்கள்
முனறதய முதலாம் இராதசந்திரன், இராசநாராயண சம்புவராயர், இரண்டாம்
வரபுக்கண
ீ
உனடயார் ஆவர்.
“கவண்ணாட்டு நாகக்தகாட்டகம் வதி வாய்க்கால் கண்ணாற்றுச்
சதிரவாறு சுற்றுக்குனலயுமின்றி கவள்ளங்ககாண்டநனமயில்ச் தசதமாய்
வருனகயில்”

என்பது திருநாதகசுவரம் தகாயில் கல்கவட்டின் வரிகள்.

“கபருகவள்ளத்திதல உனடந்து இன்ைாள்வனரயும் அனடக்க
முதலில்லாமற் கிடக்னகயில் இவ்தவரி அனடக்க..”
ஊர்க்தகாயிலின் கல்கவட்டு வரிகள்.
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என்பது மருதாடு

திருவண்ணாமனலக் தகாயில் கல்கவட்டு அவ்வூரில் நிகழ்ந்த
நிலநடுக்கத்னதப் பற்றிக்கூறுகிறது.
“பிறபவ வருஷம் ஆடி மீ 16-ஆந்தததி பூகம்பம்மானகயில் மதிள்
அடிமட்டிராக விழுந்து தபானகயில்…”

என்பது கல்கவட்டு வரி.

ஊ) முனைவர் இரதமஷ் – ஜம்னப பள்ளிச் சந்தல் கல்கவட்டு பற்றி.
ஜம்னபயில் சமணப்பள்ளி இருந்துள்ளதன் காரணமாக இங்குள்ள
ஒரு பகுதிக்குப் பள்ளிச் சந்தல் என்னும் கபயர் அனமந்தது. இங்கு ஏரினய
அடுத்துள்ள வயற்பகுதியில் தைிக்கல்லில் கபாறிக்கப்பட்ட கல்கவட்னட ஆறு
தபர் ககாண்ட குழு ஆய்வு கசய்தது. சக்கன் னவரி என்பவன் ஏரி
கவட்டிக்ககாடுத்தனதக் கல்கவட்டு கதரிவிக்கிறது. ஏரினயப் பாதுகாக்க
நிலக்ககானடயும் அளிக்கிறான். இவ்வனக நிலக்ககானட “ஏரிப்பட்டி”
எைப்படும்.

“காடு கவட்டி

கட்னடககாண்டு புத்தனற அறுத்து”

என்பது

கல்கவட்டு வரிகள். காடு அழித்துப் புதிய தனர நிலம் (புத்தனர)
உருவாக்குகின்றைர். கட்னட என்பது மரத்தின் தவர்ப்பாகம். ”கட்னடககாண்டு”
என்பது மரத்தின் தவதராடு காடு அழிக்கப்பட்டனதக் குறிக்கும். கல்கவட்டின்
எழுத்தனமதி ககாண்டு இக்கல்கவட்டு விசயாலய தசாழன் காலத்தது எைக்
கருதலாம். விசயாலயைின் ஆட்சிக்காலம் கி.பி. 848-871 எைவும் கி.பி. 850-871
எைவும் இரு வனகயாை கருத்துள்ளது. கல்கவட்டில் ஆட்சியாண்டு
இருபத்திரண்டு என்றிருப்பதால் கல்கவட்டின் காலம் கி.பி. 871 என்று
ககாள்ளலாம். கல்கவட்டில், குறிப்பாக

”அ” எழுத்து மிகவும் பழனமயாை

வடிவத்தில் உள்ளது. எைதவ, முதலாம் பராந்தகைின் காலத்துக்கும் முன்ைர்
கருதுமாறுள்ளது. கல்கவட்டு ஜம்னபயின் பழம்கபயராக

வானளயூர்

எைக்குறிக்கிறது.
கல்கவட்டின் பாடத்னதக் ககாண்டு, சக்கன் வயிரி என்பவன் ஏரி
கவட்டியதாகப் கபாருள் ககாள்ளமுடியவில்னல. ஏரினயப் தபணுவதற்காக
ஏரிக்கீ ழ் இருக்கும் நிலத்தில் காடு கவட்டித் திருத்திய நிலத்னத
“ஏரிப்பட்டி”யாகக் ககானட அளித்தான் என்தற ததான்றுகிறது. கல்கவட்னட
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ஆய்ந்த இரதமஷ் அவர்கனளத் கதாடர்புககாண்டு ஐயம் தீர்க்கதவண்டும்.
ஐயம் தீர்க்கும் முயற்சியில் கல்கவட்டின் கதளிவாை ஒளிப்படத்னத
அவரிடமிருந்து கபற்தறன்.

ஏரினயச் சக்கன் வயிரி கவட்டிைான் என்பது

உறுதியாகவில்னல என்தற கருதுகிதறன். ”புத்தனற அறுத்து” என்று
கல்கவட்டில் வருகிறது. இது, புல் முனளத்த தனரப்பகுதினயச்
சீராக்கியனததய குறிக்கும் என்பது கல்கவட்டு அறிஞர் திரு. பூங்குன்றன்
அவர்களின் கருத்து. ஆட்சியாண்டு இருபத்திரண்டு அல்ல என்றும்
ததான்றுகிறது. ஐயங்கள் பற்றிய விளக்கம் திரு.இரதமஷிடமிருந்து கினடத்த
பின் சரியாை கருத்து கதரியவரலாம்).
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ஏரிக் கல்கவட்டு
கல்கவட்டுப் பாடம் :
1 (ஸ்வஸ்தி)ஸ்ரீ
2 (ன்) மற்க்கு

தகாப்பரதகசரி ப

யாண்டு இருபத்

3 .....ன்ைாவது வாணதகாப்பாடி
4 ....லையூர் நாட்டார் பபரும்பள்ளி
5 பள்ளிச் சந்தத்து சக்கன் வயிரி ....
6 ...ந்த ஏரிக்கீ ழ்ச் சக்கன் காடுபவட்டி
7 க்கட்லட பகாண்டு புத்தலை அறுத்து அவ்தவ
8 .....ஏரிப்பட்டியாகச் பசய்த நிைம் எல்லை
9 ..........சா0ஸநம் பவட்டிை அருகிற்
10 ............... ம்

வடக்பகல்லை ஏரி கலரயடி

11 ...தமல்பாற்பகல்லை பவம்பபா(ற்/டு) குழியு...
12 .... பாற்பகல்லை கீ ழ்க்கலடக்பகாம்பில் ....
13 ..................... கு வருந்திலசயிலும் நடுவு
14 (பட்ட நிை)ம் உண்ணிைபமாழிவின்ைி ...
15 (டிக) ........ சந்தமுலடய பூமிய
16 ........ பபற்று இவ்தவரிப்(பட்டி)...
17 ............... க்கடி வயிர ....(ணன்) இ(து)
18 ............... தலைதமைை.....
19 .......

க ம

..... ந

உ-

அடுத்து இன்கைாரு கல்கவட்டு இரண்டாம் இராசராசைின்
ஆறாவது ஆட்சியாண்டில் கபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜம்னபயில் உள்ள
சமணப்பள்ளியில் அஞ்சிைான் புகலிடம் அனமத்தனதக் கல்கவட்டு
குறிக்கிறது. தநமிநாதன் என்பவன் (துரவு) கிணறு அனமத்தனதயும்
கல்கவட்டு குறிக்கிறது.
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அஞ்சிைான் புகலிடம்
கல்கவட்டின் பாடம்:
1. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ராஜராஜததவற்கு யாண்டு ஆைாவது சம்லபயாந
வரராதஜந்த்ர
ீ
பு
2. ரத்து ஸ்ரீகண்டராதித்தப் பபரும்பள்ளிப் பள்ளிச் சந்தத்து
ஸ்ரீகண்டராதித்தப்
3. பபரும்பள்ளி பள்ளியுலடயாந் தநமிநாதந் இட்ட துரவு தசாளதுங்கந்
ஆளவந்
4. தாந் அஞ்சிநாந் புகைிடம்
தி.நா.சுப்பிரமணியன் நினைவு அறக்கட்டனளச் கசாற்கபாழிவு:
முதல் நாள் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்பகுதியாக, தி.நா.சுப்பிரமணியன்
நினைவு அறக்கட்டனளச் கசாற்கபாழிவு நனடகபற்றது. இந்த
அறக்கட்டனளனய நிறுவியவர் மனறந்த கல்கவட்டு அறிஞர் ஐராவதம்
மகாததவன் அவர்கள்.
கசாற்கபாழிவினை ஆற்றியவர்,

தமிழகத்தின் புகழ்கபற்ற

நாணயவியல் ஆய்வாளர் திரு. ஆறுமுக சீதாராமன் அவர்கள். நினறய
நாணயங்களின் படங்கனளக் காட்சிப்படுத்தி அவற்றிலுள்ள எழுத்துகனளப்
பார்னவயாளர்களுக்குப் புரியும் வனகயில் படித்துக்காட்டிைார்.
நாணயங்கனளப் பற்றிய புலனம னகவரப்கபறுதல் எளிதல்ல.

அவர்

காட்சிப்படுத்தி விளக்கிய காசுகளின் எண்ணிக்னக மிகுதி. தைிக்கட்டுனரயாக
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விரியும் தன்னமயது. இங்தக ஒரு சில காசுகனளப் பற்றி மட்டும்
குறிப்புகனளத் தந்து இக்கட்டுனரனயக் கருத்தரங்கின் முதல் நாள்
நிகழ்ச்சிதயாடு முடிக்கின்தறன். கருத்தரங்கின் இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சி
மற்றுகமாரு கட்டுனரயாக அனமயும்.

1.

பாண்டியர் காசு -

கபருவழுதி

இக்காசு, சங்ககாலப் பாண்டியர் காசு. எழுத்து பிராமி எழுத்து. பட்டிபுதராலு
வனகப் பிராமி எழுத்னதச் தசர்ந்தது. அதாவது கநடிலுக்குரிய குறியீடு
ககாண்டிருக்கும்; குறிலாகப் படிக்கதவண்டும். இதில் “கபருவாழுதி” என்தற
எழுதப்பட்டுள்ளது.
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2.

தசரர் காசு - குட்டுவன் தகானத

தசரர் காசு. பிராமி எழுத்து. “கு” எழுத்தில் உகரத்னதக் குறிக்கும் குறியீடு
வலப்புறமாக எழுதப்படுவதற்கு மாறாக இடப்புறமாக எழுதப்பட்டுள்ளது.
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3.

பல்லவன் காசு - மாமல்லன்

காசின் முன்பக்கம் கானள உருவம்; பின்பக்கம் சங்கு உருவம்.

கிரந்த

எழுத்துகளில் ”மாமல்ல” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. “ல்ல” என்பது
கூட்கடழுத்து.
4.

தசாழர் காசு -

தசாழ கிரந்தத்தில்

ராதஜந்திர தசாழன்
”ராதஜந்த்ர தசாழந்” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

மீ ன்கள், அமர்ந்த புலி, வில்
5.

பாண்டியர் காசு

இரண்டு

ஆகியனவ உள்ளை.

(13-ஆம் நூற்றாண்டு )

-

தசாணாடுககாண்டான்

காசின் முன்பக்கம் நிற்கும் மைிதன். பின் பக்கம் “தசாணாடுககாண்டான்”
தமிழில்.
6.

தகாதைரிராயன் காசு -

15-ஆம் நூற்றாண்டு

முன்பக்கம் கானளயும், குத்து வாளும்.

குத்துவாளுக்கு மானல

அணிவிக்கப்பட்டுளது. பின்பக்கம் “தகாதைரிராயன்” தமிழில்.
7.

தஞ்னச நாயக்கர் காசு -

வினசயரகுைாத

காசின் முன்பக்கத்தில் நின்ற தகாலத்தில் திருமகள்; பின்பக்கத்தில் தமிழில்
“வினசயரகுைாத”.
8.

மதுனர நாயக்கர்

காசு

-

மங்கம்மா

காசின் முன்பக்கத்தில் வனணயுடன்
ீ
கனலமகள்; பின் பக்கத்தில் “மங்கம”
என்று கதலுங்கு எழுத்தில்.
(கட்டுனர ஆசிரியர் குறிப்பு :

மூன்றாவது எழுத்து

ஆய்வுக்கட்டுனரயாளர்

சற்றுப் பினழயாகக் காட்டியுள்ளார் என்பது கருத்து. கதலுங்கு எழுத்தில் “க”
[GA] எழுத்து , படத்தில் காண்பிக்கப்பட்ட ஆங்கில "A" வடிவத்தில்
இனடக்தகாடு
9.

இன்றித் தனலகீ ழ் "U" வடிவில் எழுதப்படும்.)

தசதுபதி காசு

காசின் முன்பக்கம் மயிலின் தமல் ஆறுமுகம்; பின்பக்கம் தமிழில் “தசதுபதி”.
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10.

ஆங்கிதலயர் காசு -

யிது ைாற்பது காசு

காசின் முன்பக்கம் , கதலுங்கிலும் தமிழிலும். பின் பக்கம்

பாரசீகம்,

ஆங்கிலம்.

கதாடர்பு:

துனர.சுந்தரம், கல்கவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், தகானவ.

doraisundaram18@gmail.com, அனலதபசி : 9444939156.
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23. வரைாறு எழுதுதல்
— வளர்மதி

அறிமுகக் குறிப்பு: ரணஜித் குஹாவின் இப்தபட்டி Biblio: November –
December 2003 இதழில் கவளியாகியிருந்தது. இரண்தட தகள்விகள்.
முதலாவனத மட்டும் இங்கு தந்திருக்கிதறன். இப்தபட்டினய எைது
கவைத்திற்குக் ககாண்டு வந்தவர், கசன்னை MIDS -இல் ஆய்வு மாணவராக
இருக்கும் நண்பர் அறிவழகன். அவருக்கு நன்றி.

முதல் வாசிப்பிதலதய

இனத கமாழிகபயர்க்கும் ஆனச எழுந்தது. சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் தபான்ற
கபாருளாதார வரலாற்றாசிரியர்களின் ஆணவம் மிகுந்த எழுத்துகளுக்குச்
சரியாை சவுக்கடி இதில் இருக்கிறது என்பதும் ஒரு ரணம்.
பத்ரி நாராயணன்:
80களின் கதாடக்கத்திலிருந்து உங்கள் கபயதராடு இனணத்துப்
தபசப்படுகிற ஒருவித வனகயாை வரலாறுகனள எழுதும்படி உங்கனளத்
தூண்டியது என்ை? தவறு வார்த்னதகளில் தகட்பகதன்றால், 60களின்
கதாடக்கத்தில் நீங்கள் எழுதியவற்றுக்கும், Elementary Aspects of Peasant Insurgency
in Colonial India நூலுக்கும் இனடயில் ஏததனும் விலகல் இருப்பதாக
உணர்கிறீர்களா?
ரணஜித் குஹா:
முதலில் ஒன்னறத் கதள்ளத் கதளிவாகச் கசால்லிவிடுகிதறன்.
விளிம்புநினல ஆய்வுகள் (Subaltern Studies)

என்னுனடய கபயதராடு

மட்டுமல்ல, இன்னும் ஏழு எட்டு நபர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டனவ. அனத
முன்கைடுத்த பலருள் நானும் ஒருவன். அவ்வளவு மட்டுதம. என் வயதின்
மதிப்பு காரணமாகதவ அக்குழுவின் தனலனமப் கபாறுப்னப நான் ஏற்க
தநர்ந்தது. மற்றபடி, முழுக்க முழுக்க அது ஒரு கூட்டு முயற்சிதய. இனத
ஏததா ஒரு தன்ைடக்கமாை குறிப்பு என்று எடுத்துக்ககாண்டு விடாதீர்கள்.
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இந்தியத் துனணக்கண்டத்தில் அரிசினயத் தின்று வாழும் பிராணிகளினடதய
மிகப் பரவலாக இருக்கும் அந்தப் கபாதுவாை ஒழுகலாற்றுக்காக
அறியப்படுபவன் அல்லன் நான்.
உண்னம என்ைகவன்றால், நமது அறிவாளர்களும்
கல்வியாளர்களும் இளந்தனலமுனறனயச் தசர்ந்தவர்களுடன் இனணந்து
பணியாற்றுவதில் தமாகம் ககாள்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்னத அனடந்து
விட்டிருந்தார்கள். சுதந்திரத்திற்கு முன் பிறந்த ஒரு தனலமுனறயும்,
சுதந்திரத்னதகயாட்டிப் பிறந்த ஒரு தனலமுனறயிைரும் – நள்ளிரவுக்
குழந்னதகள் – தாம் வாழும் காலச் சூழல் குறித்து ககாள்ளத்கதாடங்கியிருந்த
சில அவநம்பிக்னககனளயும் கவனலகனளயும் பகிர்ந்துககாள்ளத் கதாடங்கிய
காலகட்டம் அது. அந்த வனகயில், அடுத்தடுத்த இரு தனலமுனறயிைர்
இனணந்து ஆற்றிய பணி அது. என்னுனடய தனலமுனறயிைனரப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துபவைாக நான் இருந்ததன். மற்றவர்கள் என்னைவிட 25
வயது இனளயவர்கள்.
குழுனவச் தசர்ந்த மற்ற எல்தலாருக்கும் இருந்தனதப் தபால,
விளிம்புநினல ஆய்வுகளுக்குப் பங்களிப்பு கசய்ய எைக்கும் ஒரு தைிப்பட்ட
காரணம் – ஒரு அனலக்கழிப்பு இருந்தது. முதலாவது, என்
தனலமுனறயிைனரச் தசர்ந்தவர்க்தக உரித்தாைது. ததசிய விடுதனலப்
தபாராட்டத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில், ஒருவர் ஒன்று இடதுசாரியாகதவா
அல்லது வலதுசாரியாகதவா இருந்தத ஆகதவண்டியிருந்த சூழலில்
வளர்ந்தவர்கள் நாங்கள்.
நான் இடதுசாரியாக இருந்ததன். நாடு தழுவிய இயக்கத்னத
வழிநடத்திய கம்யூைிஸ்ட்டுகதளாடு இனணந்து கசயலூக்கமாகப்
பணியாற்றிதைன். என்றாலும், இந்த இரு பிரிவுகளில் ஒருவர் எந்தப்
பக்கத்திலிருந்தாலும், ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாளர்கள் என்ற வனகயில் நாங்கள்
எல்தலாரும் ததசியவாதிகளாகதவ இருந்ததாம்.

சுயராஜ்ஜியத்திற்காை

தபாராட்டத்தின் அந்த இறுதிக் காலகட்டத்தில், கவகுமக்களின் அதிருப்திகள்
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நாளுக்கு நாள் தீவிரப்பட்டுக் ககாண்டிருந்த சூழலில், ஒரு ஒளிமயமாை
எதிர்காலம் உண்டு என்ற நம்பிக்னகயாலும் நாங்கள் உத்தவகம்
ககாண்டிருந்ததாம். ஆைால், சுதந்திரம் கபற்ற நாடு எப்படி இருக்கும்
என்பனதப் பற்றி எவரும் எங்களுக்குத் கதளிவாக விளக்கியிருக்கவில்னல.
ஒரு ஒளிமயமாை எதிர்காலம் குறித்த உணர்ச்சிப்பூர்வமாை நம்பிக்னக என்ற
அளவிதலதய அது எங்களுக்கு இருந்தது. அந்த எதிர்காலம், நாங்கள்
எதிர்பார்த்திருந்தனதப் தபால விரியாமல் தபாைது எங்களுக்கு ஏமாற்றத்னதத்
தந்தது.
இனளய தனலமுனறயிைர் அனடந்திருந்த ஏமாற்றத்திலிருந்து இது
மாறுபட்டது. An Anthology of Subaltern Studies: A Reader என்ற கதாகுப்பு நூலுக்கு
எழுதியுள்ள அறிமுகவுனரயில், மூத்த தனலமுனறயிைர் எதிர்ககாண்ட
ஏமாற்றமும் இளம் தனலமுனறயிைர் எதிர்ககாண்ட ஏமாற்றமும் எப்படி
வித்தியாசப்பட்டிருந்தது என்ற இந்தப் புள்ளினய ஓரளவிற்கு விளக்க
முயன்றிருக்கிதறன். ஷாஹித் அமீ ன், ஞாதைந்திர பாண்தட, இன்னும்
மற்றவர்களால் பிரதிநிதித்துவம் கபற்ற, என்தைாடு இனணந்து பணியாற்றிய
இளம் தனலமுனறயிைருக்கு என்ை எதிர்பார்ப்பது என்தற
கதரிந்திருக்கவில்னல. ஆைாலும் அவர்கள் மிக அதிகமாக
எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். இதைாதலதய இந்த இளம் தனலமுனறயிைர்
ஏமாற்றமனடந்திருந்தார்கள். இந்தத் தனலமுனறனயப் பற்றியிருந்த கநருப்பு
தவறுவிதமாைது. இந்தக் காரணிகள் தசர்ந்து உருவாக்கிய ஒரு கபாதுவாை
அவநம்பிக்னக மிகுந்தகவாரு சூழலில் எைது மைச்சாய்வுகள் ஒரு வனரவுரு
கபற்றை.
நமது கடந்த காலத்னதக் தகள்விக்குட்படுத்த உந்திய,
எைக்தகயுரித்தாை அறிவுத்திற வரலாறு ஒன்றும் இருந்தது. நமது கடந்த
காலத்தின் னமயப் பிரச்சினையாக இருப்பது ததசியம். ததசியப் பிரச்சினை
குறித்து ஒரு வார்த்னதகூட எழுதாமதலதய அது குறித்து நான்
கதாடர்ச்சியாக ஆய்ந்துககாண்டிருந்ததன். 1963ஆம் ஆண்டு வாக்கில்
சிகாதகாவிலிருந்து திரும்பி வந்து, மதிப்பிற்குரிய கபாருளாதார
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வரலாற்றாசிரியைாகப் கபயர் ஈட்டியிருந்த தநரம், என் சிந்னத தடம் மாறத்
கதாடங்கியது. கபாருளாதார வரலாறு எைக்கு தமலும் தமலும்
சுவாரசியமற்றதாகத் கதரியத் கதாடங்கியது. அதற்கு இரண்டு காரணங்கள்
இருந்தை. ஒன்று, அப்தபாது இந்தியாவிலிருந்த புலனமயாளர்கள் –
கவளிப்பனடயாகச் கசால்வகதன்றால் என்னையும் தசர்த்து –
தமற்ககாண்டிருந்த கபாருளாதார வரலாறு எழுதும் முனற – சில நபர்கனளச்
சந்தித்தல், தரவுகனளச் தசர்த்தல், இன்ைபிற – மிகுந்த தமதலாட்டமாக
ஆதாரத் தரவுகனள ஒழுங்கு கசய்யும் முனறயாக எைக்குத் ததான்றியது.
இந்த வனகயாை வரலாறு எழுதும் முனறயின் மீ து ககாண்ட அதிருப்தி, அது
மிகவும் வசதியாக வரலாறு எழுதும் ஒரு முனற என்பனத எைக்கு
ஓரளவிற்கு உணர்த்தியது என்று கசால்லலாம். அனதவிடவும் சற்தற
சிக்கலாை, அறிவுத்துனற வரலாறு எழுதுதனல தநாக்கித் திரும்பிதைன்.
கபாருளாதார வரலாறு குறித்த அதிருப்தி என்னுள் வளர்ந்ததற்கு
இன்கைாரு காரணமும் இருந்தது. ஒரு கபாருளாதார வரலாற்றாசிரியன்
தைது துனற சார்ந்து, ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு நிபுணத்துவம் கபற்று
எழுதும்தபாதத அது அர்த்தமுள்ளதாக அனமகிறது என்பனதயும் உணரத்
கதாடங்கிதைன். தவறு வார்த்னதகளில் கசால்வகதன்றால், அவர் ஒரு
ஆதராக்கியமாை கபாருளில் கருத்தியனல உருவாக்கிக்
ககாண்டிருக்கதவண்டும். அததாடு கூட, புள்ளிவிவரவியல் சார்ந்த நுட்பங்கள்,
அத்துனற சார்ந்த கருவிகள் குறித்தும் தபாதிய அறிவு
ககாண்டிருக்கதவண்டும். அக்காலத்தில் கபயர் கபற்றிருந்த சிறந்த இளம்
கபாருளியல்வாதிகள் பலனர, அமர்த்தியா கசன் உட்பட, அப்தபாது நான்
நன்கு அறிந்திருந்ததன். இந்தப் புள்ளிவிவர இயலாளர்களுடன் பல
மணிதநரங்கள் அடிக்கடி கசலவழித்தும் இருக்கிதறன். ஆைால்,
அவர்களுனடய துனற சார்ந்த உனரயாடல்களால் கபரிய தாக்கம் எதற்கும்
ஆளாைதில்னல. அனவ மிகுந்த சலிப்பூட்டுபனவயாகவும் கதாழில் நுணுக்கம்
மிக்கனவயாகவுதம பட்டை. அமர்த்தியா கசன் தபான்ற புலனமயாளர்கள்
பின்ைாட்களில், கபாருளியல் ககாள்னககனளத் தத்துவார்த்த
அடிப்பனடகதளாடு இனணக்க முயன்றது ஒரு நல்ல விஷயம். ஆைால், நான்
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தபசிக்ககாண்டிருப்பது 50களின் இறுதிகள், 60களின் கதாடக்கத்தில் நிலவிய
சூழனலப் பற்றி.
எது எப்படியிருந்தாலும், எைது உளச்சாய்வு காரணமாகதவா
அல்லது அப்தபாது வழக்கிலிருந்த இந்தியப் கபாருளாதார வரலாறு எழுதும்
முனறகளின் தமதலாட்டமாை தன்னம காரணமாகதவா, ஏததாகவாரு
காரணத்தால், இத்துனறயிலிருந்து விலகத் கதாடங்கி, இலக்கியத்தின்பால்
தமன்தமலும் ஈர்ப்பிற்கு உள்ளாதைன்.
ஒரு அறிவுஜீவி என்ற வனகயில், என் உருவாக்கத்தில்,
இலக்கியம் எப்தபாதும் ஒரு தைிச்சிறப்பாை இடத்னத வகித்து வந்திருக்கிறது.
பல்தவறு காரணங்கள் – சூழல்களால், குழந்னதப் பருவத்திதலதய அது என்
மீ து தீர்மாைகரமாை தாக்கத்னத வினளவித்திருக்கிறது. இன்று வனரயிலும்
அது கதாடர்ந்துககாண்டிருக்கிறது. என்னை விமர்சிப்பவர்களில் பலர்,
இலக்கியத்தின் ஈர்ப்னபப் கபாருட்படுத்தாதவர்களாக இருக்கக்கூடும்.
அதைாதலதய அவர்கள் என்னுனடய எழுத்துகள் சற்தற இலக்கியத் தன்னம
கூடியதாகவும், கவறும் பிரதியாக மட்டுதம இருப்பதாகவும் குனறபட்டுக்
ககாள்கிறார்கள். அவர்கள் என்னை மன்ைிக்க தவண்டுகிதறன். ஒரு
அறிவுஜீவியாக வளர்ந்துவிட்ட என்னுள் உள்ள சிறுவன் இன்ைமும்
கபருமளவிற்குக் கவினதயிைாதலதய உற்சாகம் கபற்று வருகிறான்.
ஒரு காலத்தில் Indian Economic History Review இதழின் ஆசிரியர்
குழுவிலிருந்தவன் கனடசியில் கபாருளாதார வரலாற்றுடைாை உறனவதய
முறித்துக் ககாண்தடன். இந்தியத் ததசியத்ததாடு கதாடர்புனடய குறிப்பாை
ஒரு பிரச்சினையின்பால் எைது கவைம் தமலும் தமலும் குவியத்
கதாடங்கியது. குறிப்பாக, மகாத்மா காந்தியின் னமயப் பாத்திரம். 1963ஆம்
ஆண்டின் தகானட கதாடங்கி, 1970ஆம் ஆண்டி இறுதிவனர, அதற்கு தமலும்
பல வருடங்கள், இந்தியத் ததசியம் குறித்து கதாடர்ச்சியாக வாசித்து
வந்ததன். அதைிலும் முதன்னமயாக, மகாத்மா காந்தியின் கருத்துகனள,
அவரது வாழ்க்னக கநறினயப் பயின்று வந்ததன். குஜராத்தின் சில
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பகுதிகளில் கள ஆய்வு கசய்ததன். தகரா ஆவணக்காப்பகத்தில் பழியாய்க்
கிடந்திருக்கிதறன். 1970 வாக்கில், காந்தி குறித்த பல்கதாகுதி நூகலான்னற
எழுதத் தயாராகும் அளவிற்கு அந்த ஆர்வம் கதாடர்ந்து இருந்தது. மகாத்மா
காந்தி குறித்து ஆறு கதாகுதிகள் அடங்கிய நூகலான்னற எழுத, பதிப்பாளர்
ஒருவருடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றுகூடக் னககயழுத்தாைது. அந்நூனல நான்
எழுதாமதலதய தபாைது தவறு விஷயம். ஆைால், ஒரு பத்து
ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக, ததசியப் பிரச்சினை குறித்து கதாடர்ச்சியாகப்
பயின்று வந்ததைாதலதய, விளிம்புநினல ஆய்வுகள் குறித்த சட்டககமான்று
என் மைதில் உருவாைது என்பனத இங்குக் குறிப்பிட விரும்புகிதறன்.
என் மைதில் எழுந்த இன்கைாரு தகள்வி, காந்திக்கும் ததசியம்
குறித்த கருத்துகளுக்கும் இனடயிலாை இனடகவளி, குறிப்பாக, அகிம்னச
என்ற கருத்தாக்கத்னத னமயமாகக் ககாண்டிருந்த கருத்துகளுக்கும் காந்திய
வழியிலாை அணி திரட்டல்களுக்கும் இனடயிலாைது. அனவ அனைத்தும்
கதள்ளத் கதளிவாக இருப்பனதக் குறித்துக்ககாண்ட அதத தநரம், சற்தற
கதளிவில்லாத ஒரு தகள்வினயயும் நான் எழுப்பிப் பார்த்ததன். அந்தக்
தகள்வி: காங்கிரஸ் கட்சியால் முன்கைடுக்கப்பட்ட இயக்கங்களிலும், ஏன்
மகாத்மா காந்திதய தநரடியாகத் தனலனம ஏற்ற இயக்கங்களிலும்கூட
வன்முனறயற்ற வழிகளில் மக்கள் பங்குகபற்றது ஒருபுறமிருக்க, ததசம்
தழுவிய அளவில் திரட்சி ககாண்ட ஒவ்கவாரு கபரும் இயக்கத்திலும், சில
சமயங்களில் உள்ளூரளவிலாை இயக்கங்களிலும்கூட, மகாத்மா காந்தியால்
வழிநடத்தப் கபற்ற காங்கிரஸ் தனலனம, ஒவ்கவாரு முனறயும் இறுதியில்
அந்த இயக்கத்னததய நிறுத்திவிடுமளவிற்கு கவகு மக்களின் வன்முனறயில்
முடிந்துவிடுவது மீ ண்டும் மீ ண்டும் நிகழ்ந்தது எதைால்? கசௌரி கசௌரா ஒரு
மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. ஒத்துனழயானம இயக்கம், சட்ட மறுப்பு இயக்கம்
இரண்டிலுதம இது தபான்ற சம்பவங்கள் பல உண்டு.
மிக நீண்ட காலமாக இந்தக் தகள்வி என்னை அனலக்கழித்துக்
ககாண்டிருந்தது. என்ை நிகழ்கிறகதன்றால், பல சமயங்களில் ஒரு பிரச்சினை
குறித்து நீங்கள் ஆழமாக ஆய்வு கசய்துககாண்டிருக்கும்தபாது, அப்பிரச்சினை
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குறித்து தரவு ரீதியாக ஒரு நினறனவ அனடந்துவிட்டதாக ஒரு கட்டத்தில்
உணரத் கதாடங்குவர்கள்.
ீ
அந்நினறவின் வினளவாக அப்பிரச்சினை குறித்து
அதுவனரயில் யாரும் எழுப்பியிராத தகள்விகனள எழுப்பத் கதாடங்குவர்கள்.
ீ
ஆைால், அவற்னறத் கதளிவாக எழுப்பிப் பார்ப்பததகூட உங்களுக்கு நழுவிச்
கசன்று ககாண்தடயிருக்கும். (…) அனலக்கழிப்பு மிகுந்த அந்த நினலனமயில்,
அக்தகள்விகளுக்ககல்லாம் அடிப்பனடயாை, அதுவனரயில் ஆழ்ந்து அடங்கி
அனமதியாகக் கிடந்த தகள்விகயான்னற உயிர்ப்பித்து தமகலழச் கசய்யும்
ஏததாகவான்று – உள்ளுக்குள் ஆழ்ந்து கபாதிந்து கிடந்த ஒரு அனுபவதமா
அல்லது புற உலகிலிருந்து கிட்டும் ஒரு அனுபவதமா – நிகழதவண்டும்.
என் மைதில் ஆழ்ந்து கிடந்த அந்தக் தகள்விகனள உயிர்ப்பித்து
கசயலூக்கம் கபறச் கசய்தது, இரு நிகழ்வுகதளாடு கதாடர்புனடய ஒரு
அனுபவம். ஒன்று, சீைாவின் பண்பாட்டுப் புரட்சி. மற்றது, ததசிய அளவில்,
நக்சல்பாரி இயக்கம். முன்ைதம குறிப்பிட்டது தபால, இந்தியக் கம்யூைிஸ்டு
கட்சியின் கசயலூக்கமாை உறுப்பிைராக நான் இருந்து வந்ததன். பிறகு,
ஹங்தகரி மீ தாை ரசிய ஆக்கிரமிப்னப அது கண்மூடித்தைமாக ஆதரித்தனத
எதிர்த்து கவளிதயறிதைன். ரசியாவின் ஏகாதிபத்திய தநாக்கங்கனள
அவ்வாக்கிரமிப்பு காட்டுகிறது என்று நினைத்ததன். ஒரு கம்யூைிஸ்டு என்ற
வனகயிலும், ஒரு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாளன் என்ற வனகயிலும் அனத
என்ைால் ஏற்றுக்ககாள்ள முடியவில்னல.
அதன் பிறகு, இடதுசாரிகளினடதய வியட்நாம் தபார் எதிர்ப்பு
இயக்கம் உருவாை காலம் வனரயிலும் – 1968 பாரீஸ் மாணவர்கள் –
இனளஞர்களின் எழுச்சி வனரயிலும் ஒரு முழு காலகட்டம், என் இயல்பிற்கு
மாறாக, நாதை வலிந்து விதித்துக்ககாண்ட, அரசியல் குறித்த ஒரு
பாராமுகமாை தநாக்னக வளர்த்துக்ககாண்தடன். இன்னும் பல தகள்விகளும்
எைது இந்தப் தபாக்னக உறுதி கசய்பனவயாக அனமந்தை. கம்யூைிசதம
எதற்கு என்ற தகள்வி இதில் சாதாரணமாை ஒன்றல்ல. ஆைால்,
எல்லாவற்றுக்கும் தமலாக, ரசிய மார்க்சியமும் இந்திய மார்க்சியமும்
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எதற்காக நின்றைதவா அவற்றிலிருந்து மாறுபட்டு மார்க்சியத்னத வாசிப்பது –
அது சாத்தியகமன்றால் எப்படி என்ற தகள்வி முன்ைின்றது.
இந்தியக் கம்யூைிஸ்டு கட்சியின் நனடமுனறனயப் பார்த்த பிறகு,
இந்திய மார்க்சியத்தால் ஆக்கப்பூர்வமாக எனதயும் கசய்யமுடியும் என்பதில்
எைக்கு மிகத் தீவிரமாை சந்ததகம் வந்துவிட்டிருந்தது. காந்தியின்
அர்ப்பணிப்புணர்தவாடு ஒப்பிடத்தக்க அளவிற்குச் சிறந்த
அர்ப்பணிப்புணர்வுள்ள அரசியல் பணியாளர்களின் குழுக்களால் வழி
நடத்தப்பட்ட, ககாள்னகப்பிடிப்புள்ள கதாழிலாளர்கள் பலர் இருந்தனதப் பல
சந்தர்ப்பங்களில் பார்த்திருக்கிதறன். ஆைால் தனலனமதயா, தகாட்பாட்டு
ரீதியில் காலாவதியாகிப் தபாயும், மிக தமாசமாை அளவிற்கு நுைிப்புல்
தமய்வதாகவும் இருந்தது. இதைால், தனலனமயளவிதலா அல்லது
இனடப்பட்ட நினலயிதலா மிகச் சிறந்த மூனளகள் இருக்கதவயில்னல
என்றில்னல. என்றாலும் கட்சி, தசாவியத் கம்யூைிஸ்டு கட்சினயயும், அதன்
இனடயீட்டாளராகச் கசயல்பட்ட பிரிட்டிஷ் கம்யூைிஸ்டு கட்சினயயும்
ஏததாகவாரு வனகயில் சார்ந்தத இருந்தது. இனவயனைத்தும் இந்தியக்
கம்யூைிச இயக்கம் ஒரு ததசிய இயக்கமாக வளர்ச்சியுறுவதற்குத் தனடயாக
இருந்தை. மகாத்மா காந்தியால் முடிந்தனதப் தபால, கபருமளவில் மக்கள்
திரளிைனரத் திரட்டுவனத எம்மால் சாதிக்கதவ முடியாதிருந்தது.
கதாழிலாளர் வர்க்கங்கனளத் திரட்டுவது எங்களுக்கு என்றுதம
வாய்க்கவில்னல. அதத சமயம், கதாழிலாளர் வர்க்கத்தின் கபரும் பகுதி,
கட்சினயதய மறந்து ககாண்டிருந்தது. (…)
இதைால், எல்லாவற்னறயும் மறுபரிசீலனை கசய்யதவண்டிய
கட்டாயத்திற்கு நான் ஆளாதைன். நனடமுனற அரசியலிலிருந்து விலகி
இருந்ததன். ஆைால், சிந்தனையளவில் அரசியதலாடு எப்தபாதும்
கதாடர்புககாண்தட இருந்ததன்.
பண்பாட்டுப் புரட்சி குறித்தும் அனசதபாட்டுக் ககாண்டிருந்ததன்.
மாதவாவின் மார்க்சியச் சிந்தனையில் ஏததாகவான்று சரியாக
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இருப்பதாகப்பட்டது. நக்சல்பாரி இயக்கத்தின் தீவிர எழுச்சி இனத உறுதி
கசய்தது. கபரும்பாலாை காலம் நான் இந்தியாவில் இருக்கவில்னல
என்றதபாதிலும், அந்த இயக்கம் குறித்த கசய்திகள், பல நபர்கள் வழியாக
எைக்குக் கினடத்துக் ககாண்டிருந்தை. எைது ஆர்வமும் வளர்ந்து
ககாண்டிருந்தது. 1970-71 இல் சஸ்கஸக்ஸ் பல்கனலக்கழகத்தில்
பணியாற்றும் கபாருட்டு நான் இங்கிலாந்து திரும்பிதைன். காந்தி குறித்த
அந்த நூனல எழுதி முடிக்கத் தீவிரமாை ஆராய்ச்சியில்
மூழ்கிவிட்டிருந்ததன். நக்சல்பாரி இயக்கம் கடுனமயாக ஒடுக்கப்பட்டு, சாரு
மஜீம்தாரின் தனலனமயில் கட்சி தனலமனறவு பானதயில் சற்தற
பின்தைாக்கி அடினவத்த தநரம் அது. கவகு சீக்கிரதம அவரும் னகது
கசய்யப்பட்டுக் ககால்லப்பட்டார். இயக்கம் சிதறுண்டுப் தபாைது.
உள்முகமாகத் திரும்பி, ஆழ்ந்த சுயபரிசீலனையில் இறங்கதவண்டிய தநரம்
அது. சரியாக அந்தத் தருணத்தில், இந்தியத் ததசியம் குறித்து என்னுள்
அழுந்திக் கிடந்த தகள்விககளல்லாம் தமகலழுந்து வந்து, ததால்வினயத்
தழுவியிருந்த நக்சல் இயக்க அனுபவ கவளிச்சத்தில் நின்றை.
இப்தபாது, இன்கைாரு புதிய தகள்வியும் தசர்ந்துககாண்டது.
எவ்விதமாை முன் தயாரிப்புகளும் இல்லாத ஒரு இயக்கம் – எந்தகவாரு
தகாட்பாட்டு அடிப்பனடயும் இல்லாதிருந்த, கிட்டத்தட்ட
அனரதவக்காட்டுத்தைமாை, சிறுபிள்னளத்தைமாை அதன் அரசியல்
நனடமுனற, அரசு எந்திரத்தின் முன் அதன் நிர்க்கதியற்ற நினல – எப்படி
நாட்டின் பல்தவறு பகுதிகளிலும் இருந்த இனளஞர்கனளப் பற்றியிழுத்து
அணி திரட்ட முடிந்தது? அதிலும், அது ததால்வினயத் தழுவிய பிறகும்கூட,
அந்தக் கற்பனை எப்படித் கதாடர்ந்து உயிர்கபற்றிருக்க முடிந்தது? இந்தக்
தகள்வி, அகிம்னச என்ற கருத்தாக்கத்தின் நிழலிலிருந்த ததசிய இயக்கத்தின்
கவகுமக்கள் அணிதிரட்டல் குறித்த தகள்விதயாடு இனணந்துககாண்டது.
காந்தியின் இயக்கத்னத நினைவுபடுத்திய ஏததாகவான்று, நக்சல்
இயக்கத்திலும் இருப்பதாகக் கண்தடன். இரண்டு இயக்கங்களுதம
விவசாயிகனளப் கபருமளவில் அணிதிரட்ட முயன்றனவ. நக்சல் இயக்கம்
வன்முனற வழியில் முழு முற்றாை பற்றுதல் ககாண்டிருந்தது என்றால்,
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காந்தியின் இயக்கதமா வன்முனறயற்ற வழியில் முழுமுற்றாை பற்றுதல்
ககாண்டிருந்தது. என்றாலும் இரண்டிற்குமினடயில் சில கபாதுனமயாை
பண்புகள் இருப்பதாகவும் உணர்ந்ததன். விவசாய அணிதிரட்டல், அதிலும்
குறிப்பாக, விவசாயிகளின் வன்முனறக் கலகங்கள் குறித்துப் பயிலதவண்டும்
என்ற ஆர்வம் என்னுள் எழுந்தது. சஸ்கஸக்சிற்குத் திரும்பி, அதற்கு
முன்பாக என்னை ஆக்கிரமித்திருந்த காந்தி மற்றும் பங்கிம் மீ தாை
ஆய்வுகனள ஒதுக்கினவத்துவிட்டு, அதற்குள் மூழ்கிதைன். இந்தியாவில்
விவசாயிகளின் வன்முனறக் கலகங்கள் என்ற நிகழ்னவப் புரிந்துககாள்ள
விரும்பிதைன். தவறு ஒரு தநாக்கத்தின் கபாருட்டு நான் ஏற்கைதவ கசய்து
னவத்திருந்த ஒரு சிறு முன் தயாரிப்பு இம்முயற்சியில் எைக்குப்
பயனுள்ளதாக இருந்தது.
1963இல் கபாருளாதார வரலாறு மீ து மட்டுமல்ல, கல்விப்
புலஞ்சார்ந்த ஒரு துனறயாக மட்டுதம இருந்த வரலாற்கறழுதியல் மீ தும்,
அது கதாடர்பாை கல்விப்புலஞ்சார்ந்த விவாதங்களின் மீ தும்கூட நம்பிக்னக
இழந்திருந்ததன். வரலாற்கறழுதியலின் கபாதுவாை தபாக்தக, கமாத்தத்தில்
மிகவும் தமதலாட்டமாைதாக இருந்ததாக உணர்ந்ததன். இந்தியர்கள் அனத
மிக தமதலாட்டமாகப் பின்பற்றிைார்ககளன்றால், பிரிட்டிஷ் வரலாறு
எழுதுதல், அந்த ‘உள்ளூர் அனுபவம்’ என்பதாகச் கசால்லப்பட்ட, ஒரு
வனகயாை வட்டாரத் திருச்சனப மாதிரியிலாை வரலாற்னற எழுதுவததாடு
திருப்தி ககாண்டுவிடுகிற ஒரு புள்ளியில் நின்றுவிட்டிருந்தது. அந்த ‘உள்ளூர்
அனுபவதமா’ ஒரு முனைவர் பட்டத்னதப் கபறுவதற்கு எழுதப் பயன்படும்
என்பதற்கு தமலாக, அனதப் பற்றி எழுதுவதற்கு எந்தத் ததனவயுமில்னல
என்ற அளவிதலதய அணுகப்பட்டது. உள்ளூரிலும் உள்ளூராக, எந்த
வனகயிலும், எந்த முக்கியத்துவமும் அற்ற ஒன்றாகதவ இருந்தது.
நான் சஸ்கஸக்சிற்குச் கசன்றது, அடிப்பனடயில் இலக்கியம்,
தத்துவம் இவற்றின் பாலாை எைது ஆர்வங்கனள வளர்த்துக் ககாள்ளவும்,
இன்னும் இரண்டு மூன்று தீவிரத் துனறகளில் பயிற்சி ககாள்ளவுதம.
அவற்றில் ஒன்று, அப்தபாது மிகவும் வலுவாை ஒரு துனறயாக இருந்த
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சமூக மானுடவியல். அங்கு, எைது வளர்ச்சியில் மாகபரும் கசல்வாக்கு
கசலுத்திய ஒரு சமூக மானுடவியலாளனர – க்ளாட் கலவி ஸ்ட்ரானஸ
தநருக்கு தநர் எதிர்ககாண்தடன். கலவி ஸ்ட்ராஸ் கருத்தனமவுகள் குறித்து,
அதிலும் குறிப்பாக, புராணக் கனத (myth) குறித்து தீவிரமாை தகள்விகனள
எழுப்பியவர். நான் அவனர மிக மிகத் தீவிரமாக, ஒரு பள்ளிக்கூடச்
சிறுவனைப் தபால வாசிக்க ஆரம்பித்ததன். (…)
முதலில், புராணக்கனத குறித்த பயில்வு என்ற வடிவில், ஒரு
கற்பனையாை அம்சத்னதக் ககாண்டிருந்த சமூக விஞ்ஞாைம் அது என்று
நினைத்ததன். ஆைால், கதாடர்ந்த வாசிப்பில், கலவி ஸ்ட்ராஸ்
புராணக்கனதகனள கமாழியின் ஊடாக அணுகுவனத உணரத்
கதாடங்கிதைன். கமாழி குறித்தாை இந்தப் பிரச்சினைனய, கடந்த
நூற்றாண்டின் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாை சிந்தனையாளர்களுள் ஒருவராை
தராமன் தஜக்கப்சன் என்பாருனடய சிந்தனைகளின் கவளிச்சத்தில், அவர்
அறிவியல்பூர்வமாகப் பயின்றிருக்கிறார். தஜக்கப்சனுனடய கருத்தனமவுகனள
மானுடவியதலாடு இனணக்க கலவி ஸ்ட்ராஸ் முயன்றிருக்கிறார்.
கமாழியியல் குறித்த ஆய்னவ தஜக்கப்சன் அனமப்பியல்வாத கமாழியியலாக
வளர்த்திருக்கிறார். நான் தஜக்கப்சைிலிருந்து குறியியனல தநாக்கித் திரும்பி,
விமர்சகரும் அனமப்பியல்வாதியுமாை கராலாண்ட் பார்த்தின் எழுத்துக்கனளப்
பயில ஆரம்பித்ததன். இப்படியாக, இந்தியா மற்றும் பிரிட்டன் இருபுறமும்
நிலவிவந்த, அறிவு வறட்சி மிகுந்த வரலாற்கறழுத்தியனல எைக்தகயுரிய
தைித்துவமாை முனறயில் மறுவனரவு கசய்யும் முயற்சியில் இறங்க
என்னைத் தயாரித்துக் ககாண்தடன். (…)
இப்தபாது இரண்டு தகள்விகனள எதிர்ககாள்ள நான் முழுத்
தயாரிப்தபாடு இருந்ததன். ஒன்று, இந்தியத் ததசியம் என்ற புதிராை
நிகழ்விலிருந்து எழுந்தது. மற்றது, நக்சல் இயக்க அனுபவத்திலிருந்து
எழுந்தது. அததாடு, கவகுமக்கள் அணிதிரட்டல் என்ற பிரச்சினைனய எப்படி
அணுகுவது என்ற தகள்வினயச் சந்திக்கவும் நான் தயாராக இருந்ததன்.
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நான் பின்பற்றிய முனறகனளப் பற்றிச் சுருக்கமாகச்
கசால்லிவிடுகிதறன்: விவசாயக் கலகங்கள் குறித்த சம்பவங்கனளக்
குறிப்புகளாகச் தசகரிக்க ஆரம்பித்ததன். ஒரு வனகயாை ‘இருக்னக’
மானுடவியலாளைாக ஆதைன். அப்படி ஒருவர் உண்னமயில்
இருக்கமுடியாது என்பனதயும் கசால்லிவிடுகிதறன். கள ஆய்வுகள் பற்றி ஒரு
மிகச்சிறந்த, முதல்நினல மானுடவியலாளராக இருந்த என்
மனைவியிடமிருந்து நினறயக் கற்றுக்ககாண்தடன். அவர் ஆப்ரிக்காவில்,
அதிலும் குறிப்பாக தமற்கு ஆப்ரிக்காவில் தாமியன் மக்களினடதய
பணியாற்றியவர். மானுடவியலாளர்கள் களத்தில் எப்படிப் பணியாற்றுவார்கள்
என்று அவரிடம் தகட்டுத் கதரிந்துககாண்தடன். ஒரு வனகயாை
கமய்னமயாை (virtual) களப்பணினய நாதை உருவாக்கிக் ககாண்தடன். என்ை
கசய்ததகைன்றால், விவசாயக் கலகம் என்று கசால்லத்தக்க சம்பவங்கள்,
அனவ ஆவணக் காப்பகத்தில் பதிவு கசய்யப்பட்டனவதயா அல்லது
விவசாயப் தபாராட்டங்கள் குறித்த நூல்கள், சமூக மானுடவியல் குறித்து
என் கவைத்திற்கு வந்த நூல்கள் என்று எதில் குறிக்கப்கபற்றிருந்தாலும்,
அனைத்னதயும் ஒரு பட்டியலாகத் தயாரித்ததன்.
அத்தனகய சில ஆயிரம் சம்பவங்கனளச் தசகரித்து, குறிப்புகள்
எழுதி, பல வருடங்கள் கசலவழித்து அவற்னற உருவாக்கி வந்ததன். என்
மனைவி நான் என்ை கசய்து ககாண்டிருக்கிதறன் என்று அடிக்கடி தகட்பார்.
நீ களத்தில் என்ை கசய்கிறாதயா சரியாக அனததய நானும் கசய்து
ககாண்டிருக்கிதறன் என்று பதில் கசால்தவன். நீ ஒரு நிகழ்வு குறித்த
சம்பவங்கனளச் தசகரிப்பாய். அதிலிருந்து ஒரு முடிவுக்கு,
கபாதுனமப்படுத்தலுக்கு வருவாய். அந்த கபாதுனமப்படுத்தலிலிருந்து ஒரு
தகாட்பாட்னட உருவாக்குவாய். நானும் அனதத்தான்
கசய்துககாண்டிருக்கிதறன்.

வன்முனறனயத் தூண்டுவது எது என்பனத நான்

கதரிந்துககாள்ளதவண்டும். ஒரு விவசாயி நிலச்சுவாந்தாரின் முற்றத்னதக்
கடந்து கசல்லும்தபாது குனடனய மடக்காமல் கசன்றாதையாைால், அது
அவமதிப்பாகக் கருதப்படுகிறது. நான் அனதக் குறித்துக் ககாள்கிதறன்.
அல்லது, தைது வட்டு
ீ
வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதினயச்
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தசர்ந்த ஒருவர், நிலச்சுவாந்தார் வந்ததும் எழுந்திருக்கச் கசால்லப்பட்டால்
அதுவும் ஒரு அவமதிப்பாகிறது. அதைால், நான் அனதயும்
குறித்துக்ககாள்கிதறன். இதுவும்கூட ஒருவிதமாை வன்முனற என்பதால்,
ஒரு அவமதிப்பு எப்படி, எப்தபாது வன்முனறயாக மாறுகிறது என்பனத
இப்தபாது என்ைால் கூர்ந்து கவைிக்க முடிகிறது. வன்முனற குறித்த கமாத்த
கருத்தாக்கமும் இப்படியாை கபாருண்னமயாை கள ஆய்விலிருந்து எழுந்தது.
கள அனுபவத்தில் நன்கு தவர்ககாண்ட தகாட்பாட்டாளன் நான் என்பனதப்
பலரும் உணர்ந்துககாள்ள தவண்டும் என்று நினைக்கிதறன். களத்தில்
ஊன்றிய நிகழ்னவதய நான் நம்புகிதறன். கருதுதகாள்கனளப் புனைவதிலும்,
அவற்றிலிருந்து ஒரு தகாட்பாட்னட உருவாக்குவனதயும் நான் நம்புகிதறன்.
Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India என்ற எைது
நூலின் அடிப்பனடகள் இனவதான். மானுடவியல் நூல்கள், ஆவணக்காப்பக
அறிக்னககளிலிருந்து மட்டுதம அனத நான் எழுதிவிடவில்னல.
சாத்திரங்களில் ஆதிக்கம் குறித்த கமாத்தக் கருத்தாக்கமும் எப்படிக் குறிக்கப்
(coded) கபற்றுள்ளை என்பனத அந்நூலில் கண்கூடாக விளக்கிக்
காட்டியிருக்கிதறன். இந்தியப் பண்பாட்டில், மதத்திதலதய ஆதிக்கம் எவ்வாறு
குறிக்கப் கபற்றுள்ளது என்பனதக் காட்ட, தர்மசாத்திரங்கனளயும் மனுனவயும்
பயின்று, ‘பிதா’, ‘புத்ரன்’, ‘குரு’, ‘சிஷ்யன்’’ ‘ராஜன்’, ‘பிரனஜ’, ‘ஜமீ ன்தார்’,
‘குடியாைவன்’, ஆகிய உறவுகளுக்கினடயிலாை பினணப்புகனள
உருவாக்கிதைன். புத்தகங்கனள நான் களப்பணியாக மாற்றுவது இப்படித்தான்.
(…)
பல்தவறு காலகட்டங்களிலும் பல்தவறு இடங்களிலும் திரும்பத்
திரும்ப நிகழ்ந்துககாண்டிருக்கும் ஒன்று என்ற வனகயில், நமது
துனணக்கண்டத்தின் அடிப்பனடயாை, வனகமாதிரியாை கவகுமக்கள்
அணிதிரட்டல் வடிவம் விவசாய இயக்கம்தான். காந்தி எதிர்ககாள்ள
தவண்டியிருந்த இயக்கமும் இதுவாகத்தான் இருந்தது என்பனத நான்
கண்டுககாண்தடன். இந்த வனகமாதிரியாை அணிதிரட்டல் வடிவத்தில்,
அதிகார வனரவுகனளப் பல மட்டங்களில் மீ றுவதன் மூலம் வன்முனறக்கு
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இட்டுச் கசல்லும் அடிப்பனடக் காரணிகள் பல இருக்கின்றை. காந்தியின்
இயக்கங்களில் நிகழ்ந்தது சரியாக இதுதான். அந்தப் புள்ளிகளில் காந்தியின்
அகிம்னசயால் அவற்னறக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தபாைதும், அவதர
இயக்கத்னதத் திரும்பப் கபற்றுக்ககாள்ளும் நிர்ப்பந்தத்திற்கும் ஆளாைார்.
புரட்சிகர இயக்கங்கள், குறிப்பாக கவகுமக்கள் கலகங்கள் மீ தாை எைது
ஆர்வம் வளர்ந்தது இப்படித்தான். இந்தப் பார்னவயிலிருந்து, அந்த வரலாற்று
அனுபவத்னத ஆய்வு கசய்ய அப்தபாது வழக்கத்திலிருந்த வரலாறு எழுதும்
முனறகளால் முடியாமல் இருந்தது.
என் நூலின் தைிச்சிறப்பு, எைது தைித் திறனமயால் வந்ததல்ல.
இந்திய அனுபவத்தின் தைித்துவமாை தன்னமயிலிருந்து எழுந்தது. ஒரு
வரலாற்று ஆசிரியன் புதிதாக ஒன்னறச் கசால்லதவண்டும் என்று
விரும்பிைால், அவன் எந்த மக்கள் பிரிவிைரின்பால் அக்கனற
ககாண்டுள்ளாதைா அவர்களது தைித்துவமாை அனுபவத்னத தநருக்குதநர்
எதிர்ககாள்ள முன்வரதவண்டும் என்று நான் நம்புகிதறன். ஆனகயால், எந்த
ஒரு வரலாற்றாசிரியனும் தான் கவளிப்படுத்தும் வரலாற்று அனுபவம்
குறித்து கபருமிதம் அனடயக்கூடாது. பணிதவ ககாள்ளதவண்டும்.
ஏகைன்றால் அவைது கபாருள்தகாடல், அந்த அனுபவத்திலிருந்தத எழுகிறது.
நமது ததசிய இயக்கம், நமது விவசாய இயக்கங்கள், நமது கலகங்களின்
வடிவங்கள் அனைத்தும் நமக்தக உரித்தாைனவ. இந்தியப் பண்பாட்டிற்தக
உரித்தாைனவ என்ற குறிப்பாை கபாருளில் இந்த வடிவங்கள் அனைத்தும்
பண்பாட்டு ரீதியிலாைனவ என்றும் கசால்தவன்.
என்னைப் கபாறுத்த அளவில், எைது நூல், இந்தியப் பண்பாடு
குறித்த ஆய்விற்கு ஒரு பங்களிப்பு. நிலவும் வடிவத்திற்கு எதிராக,
வழக்கத்திற்கு மாறாக, இந்தியா அகிம்னசனய மட்டுதம குறிக்கும் ஒன்றல்ல
என்பனதக் காட்ட அதில் முயன்றிருக்கிதறன். அதிகாரம் குறித்த பிரச்சினை
வந்ததும், அது இம்னசக்காகவும் நிற்கும். அகிம்னச, தர்மம் இன்னும் இது
தபான்றவற்தறாடு, இம்னசயும் நமது பண்பாட்டின் ஒரு பகுதிதான். விவசாயக்
கலகம் குறித்த எைது நூனல சில தமம்தபாக்காை விமர்சகர்கள், விவசாயக்
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கலகங்கள் குறித்த வழக்கமாை ஒரு நூல் என்தற அணுகியிருக்கிறார்கள்.
ஆைால், அந்நூல் இந்தியப் பண்பாடு குறித்தது. இந்தியப் பண்பாடு பிளவுண்ட
பண்பாடு என்பனத அதில் காட்ட முயன்றிருக்கிதறன். காந்தி அதன் ஒரு
பகுதி. ஒரு கபரும் பகுதி. ஆைால், அவதர அதன் முழுனமயல்ல. அவர்
முதன்னமயாைவரா என்பததகூட தகள்விக்குரியதுதான்.
இனதப் புரிந்துககாள்ளும் அளவிற்கு நமது பண்பாடு இன்னும்
முதிர்ச்சியனடயவில்னல. ஆைால், என்றாவது ஒருநாள், தலித்துகளுக்கு
எதிராக வன்முனறகள் நிகழ்வது, நிலவும் பண்பாட்டு விதிகனள
மீ றியதற்காை தண்டனையாகத்தான் என்பனதப் புரிந்துககாள்ளும். நமது
நாட்டின் ஆகப் கபரிய கவகுமக்கள் இயக்கமாை ததசப் பிரிவினை (பின் மதக்
கலவரமாக உருமாற்றம் ககாண்டது) அந்த நமது பண்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக
இருக்கும் இந்த ஆதி வன்முனறக்கு ஒரு சிறந்த ஆதாரம். அதைால்தான்
காந்தியால்கூட அனதக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்னல. ததசிய இயக்கமும்,
இந்தியத் ததசிய காங்கிரசும் நம்மினடதய பரவிவிட்ட பண்பாட்டு விதிகளின்
ததால்விகளும் கூட. இந்தியாவின் இந்த மாகபரும் மக்கள் இயக்கம்,
வன்முனற நினறந்திருந்தது. இைியும் அப்படித்தான் இருக்கும்.
இந்தப் பிரச்சினையில் நான் கவைத்னதக் குவித்திருந்த தநரம்,
அப்தபாது ஆய்வு மாணவர்களாக இருந்த ஞாதைந்திர பாண்தட, தடவிட்
ஹார்டிதமன், ஷாஹித் அமீ ன் இன்னும் மற்றவர்களுடன் கதாடர்பு
உண்டாைது. எவருதம எைது மாணவர்கள் இல்னல. ஒவ்கவாருவரும்
தைித்தைியாக, தவறு தவறு கதாடர்புகள் வழியாக வந்தவர்கள். ஞாதைந்திர
பாண்தடவும் ஷாஹித் அமீ னும் ஆக்ஸ்ஃதபார்டில் மாணவர்களாக
இருந்தார்கள். தடவிட் ஹார்டிதமன் என்தைாடு பணியாற்றிய ஆண்டைி
தலாதவ-யின் கீ ழ் ஆய்வு கசய்துககாண்டிருந்தார். அவர்களது ஆய்வுகனள
எழுதுவதில், சில புள்ளிகனளப் பற்றிக் கலந்தாதலாசிக்கதவ முதலில் வந்து
தபாய்க்ககாண்டிருந்தார்கள். அப்தபாது பரஸ்பர அறிமுகங்கள் நிகழ்ந்தை.
அதன் பிறதக நாங்கள் தசர்ந்து பணியாற்றத் கதாடங்கிதைாம். இந்தக்
காலகட்டம் முழுக்க, புதுப்புது விஷயங்கள் கவளிவரத் துவங்கிை. ஒதர
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விஷயத்னதப் பல விதங்களில் வாசிக்க முடியும் என்பனத நாங்கள் உணரத்
தனலப்பட்தடாம். ஒரு சமயம், அவர்களில் ஒருவர், ஒரு நூலின் அத்தியாயம்
ஒன்னறக் ககாண்டு வந்தார். நான் கசான்தைன், இது ஒரு அற்புதமாை நூல்
என்பது உைக்குத் கதரியும்.

என்றாலும், இனத தவறு ஒரு தநாக்கில்

மீ ண்டும் ஒருமுனற வாசித்துப்பார். இன்கைாரு கபாருள்தகாடலுக்கு வழி
கினடக்கும். இதுதபான்ற பயிற்சிகள் மூலமாகத்தான், ஆவணக் காப்பகம்
தாராளமாகத் திறந்து கிடந்தாலும், அங்கு இருப்பவற்னற வாசிக்கும்
தநாக்குகளுக்தக பஞ்சமாக இருக்கிறது என்பனத நாங்கள் உணர்ந்து ககாள்ளத்
கதாடங்கிதைாம்.
72இன் இறுதிதயா அல்லது 77இன் துவக்கதமா, ஒரு மாற்று
வரலாறு எழுதும் முனறனய தநாக்கி நாங்கள் கநருங்கிக் ககாண்டிருப்பதாக
உணரத் கதாடங்கிதைாம். அச்சமயம், குறிப்பாக ததசியம் குறித்த
பிரச்சினையில், தகம்பிரிட்ஜ் பள்ளிதய ஆதிக்கம் கசலுத்திக் ககாண்டிருந்தது.
புதுப் புது தகாட்பாடுகள் அங்கிருந்து முனளத்துக்ககாண்தட இருந்தை.
எங்களுனடய தநாக்கில் அந்தப் ‘புதிய தகாட்பாடுகனள’ அணுகத்
துவங்கியவுடதைதய அவற்னற அக்குதவறு ஆணிதவராகப் பிய்த்துப் தபாடத்
துவங்கிதைாம். அவற்னறவிட வலுவாை விளக்கம் எங்களிடம் இருந்தது.
அது குறித்த தன்னுணர்வும் எங்களுக்கு இருந்தது.
1977இன் மார்ச் மாததமா அல்லது ஏப்ரதலா, சஸ்கஸக்சில் நான்
வசித்து வந்த இடத்தில் நாங்கள் கூடியதபாது, எங்களது பணி கதாடர்பாக
நான் உருவாக்கிய ஒரு கபாது தநாக்னகத் கதாகுத்து ஒரு அறிக்னகயாகத்
தந்ததன். காலைிய இந்தியாவில் வரலாற்கறழுதியல் குறித்த சில
அம்சங்களும் அதிலிருந்தது. அனத எப்படி வாசிக்கலாம் என்று ஒரு
குறிப்னபயும் அததாடு இனணத்திருந்ததன். அந்தக் குறிப்தப பிற்பாடு
விளிம்புநினல ஆய்வுகளின் துவக்க ஆவணமாக அனமந்தது. சிலர் அனத
ஒரு கட்சி அறிக்னக என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆைால், அது எங்களது ஒரு
தவனலத்திட்ட அறிக்னக மட்டுதம. முதல் கதாகுதிக்காை விஷயங்கள்
தசர்ந்ததும், இதழுக்கு என்ை கபயர் னவப்பது என்ற பிரச்சினை எழுந்தது.
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இருவரது கடும் எதிர்ப்பு, மற்றும் இருவர் பாராமுகமாக இருந்தது, இவற்னற
மீ றி “விளிம்புநினல ஆய்வுகள்” என்ற கபயனர நான் கிட்டத்தட்டத்
திணித்ததன் என்தற கசால்லலாம். முழுக்க முழுக்க தகாட்பாட்டு ரீதியாை
காரணங்களுக்காகதவ அப்படிச் கசய்ததன். வர்க்கம், சாதி உட்பட, ஆதிக்கம்,
அடங்கிப்தபாதல் என்ற கமாத்த பிரச்சினைனயயுதம, இது தவறு எந்த
வார்த்னதனயயும்விடத் கதளிவாக அணுகக்கூடியதாக இருந்தது. 1982
பிப்ரவரியிலிருந்து 1988 மார்ச் வனர நான் கதாகுப்பாளராக இருந்த
காலகட்டத்தில், ஆறு தடித்த கதாகுதிகனளத் தந்ததாம். ஒரு குழுவாகவும்
அற்புதமாகச் கசயல்பட்தடாம். இதனழ ஆக்ஸ்ஃதபார்ட் பல்கனலக்கழகம்
கவளியிட்டது. ஒவ்கவாருவரும் அவரவர் பணினய மிகத் தீவிரமாக எடுத்துக்
ககாண்டார்கள்.
கவிதாசரண், அக்தடாபர் – டிசம்பர் 2004.

கதாடர்பு: வளர்மதி

(mathi2006@gmail.com)
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24. வ.உ.சி.யும் இஸ்ைாமியர்களும்
— கரங்னகயா முருகன்

வ.உ.சி. சுததசி ஸ்டீம் தநவிதகஷன் கம்கபைி ஆரம்பிக்கும்
தபாது பங்குதாரர்களாக ஆசியா கண்டத்னதச் சார்ந்த

இந்தியா, இலங்னக,

பர்மா, ஜப்பான் நாட்னடச் சார்ந்தவர்கள் ஆகிதயார் பங்கு ககாள்ளலாம்.
ஐதராப்பியர்களிடமிருந்து பங்குகள் கபற்றுக் ககாள்ளப் படமாட்டாது என்று
அறிவித்தார்.

எல்லா சமூகத்தானரயும் சுததசி தநவிதகஷன் மூலம்

இனணப்பனதயும் கதானலதநாக்குப் பார்னவயுடன் சிந்தித்தார் வ.உ.சி.
பாலவநத்தம் ஜமீ ன்தார் பாண்டித் துனரத் ததவர் தனலவராகவும், மற்றும்
சுததசி கம்கபைி பங்கில் 8000 பங்குகள்( 1 பங்கு

ரூ. 25) 8000 X 25

= Rs.

2,00,000)வாங்கி சுததசி கம்கபைிக்கு உயிரூட்டம் அளித்த ஹாஜி முகமது
பக்கீ ர் தசட்& சன்ஸ் , கம்கபைியின் காரியதரிசியாகவும் இருந்துள்ளைர்.
வ.உ.சி. தைது சுயசரினதயில் பின்வருமாறு முகமது பக்கீ ர் தசட்
குறித்துக் குறிப்பிடும் தபாது:
“பாக்கிய மிகுந்த பக்கிரி முகம்மனத
வாக்கின் வலியால் வசப்படச் கசய்தி
யான் வணிகர் பலனரயும் வருந்தி அவைிலம்
துணிதவாடு சுததசி நாவாய்ச் சங்க நன்மலர் கண்தடன்.
3.11.1906 இந்தியா இதழில் சுததசி கப்பல் கம்கபைியின்
னடரக்டர்கள் பட்டியலில் முதலாவதாக ஹாஜி பக்கீ ர் முகமது தசட் கபயர்
இடம் கபறுகிறது.
29.12.1906 இந்தியா இதழில் இஸ்மாயில் ஹாஜி அப்துல் ரகுமான்
தசட் கபயர் 14வது னடரக்டர்களில் இடம் கபற்றுள்ளது.
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சுததசி கப்பல் கம்கபைி முதலீட்டில் கமாத்தத்தில் மூன்றில் ஒரு
பங்கு இஸ்லாமியர்களின் பங்களிப்பாகும்.
1908 ல் வ.உ.சி.னய சினறக்கு அனுப்பிய பிறகு சுததசி கம்கபைி
சரியத் கதாடங்கியது. நட்டமனடந்து வரும் கம்கபைினய காப்பாற்ற, சரினவ
மீ ட்க

இந்தியா இதழ் சார்பாக தரும நிதி திரட்ட பாரதியார் முயற்சி

கசய்தார்.

அதில் தமிழக இஸ்லாமியர்களின் பங்களிப்பு ரூபாய் 180/-

திரட்டப்பட்டது. இது பத்தில் ஒரு பங்கு இஸ்லாமியர்கள் அளித்தது.
வ.உ.சி. சினற கசன்றதும், கநல்னலயில் நனடகபற்ற எழுச்சி
தபாராட்டத்தில் கவள்னளயர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய தபாது நான்கு
நபர்கள் வரமரணம்
ீ
அனடந்தைர். அந்த நான்கு நபரில் ஒருவர் தியாகி
முகமது யாசின்.
வ.உ.சி. வறுனமப் பட்ட இறுதிக் காலத்தில் உத்தமபானளயம்
தகாம்னப சார்ந்த உ.ம.தச. முனஹதீன் பிள்னள சாஹிப் வ.உ.சி. எழுதிய
நூல்களினை வாங்கி விற்றுக் ககாடுத்து உதவி புரிந்துள்ளார்.

இதற்கு நன்றி

கதரிவிக்கும் விதமாக வ.உ.சி. மடல் எழுதியுள்ளார். உத்தமபானளயத்னதச்
தசர்ந்த தக.எம். அகமது மீ ரான், முனஹதீன் பிள்னள வ.உ.சி.யுடன் மிக்க
தநசம் ககாண்டுள்ளவர்களாக அறியப்படுகிறது.
வ.உ.சி.க்கு மீ ண்டும் வாதாட சன்ைத் வாங்கி ககாடுத்த இஸ்லாமியப்
கபருமகைார்:
கசன்னை வாழ்வு வ.உ.சி.க்கு கபரும்பாலும் வறுனம உழன்ற
வாழ்வாகத்தான் இருந்தது. தமிழ்ப் பணிகதளாடு அரிசிக் கனட வியாபாரம்,
மண்கணண்கணய் கனட வியாபாரம் பல கதாழில்கள் நடத்திப் பார்த்து
ஒன்றுதம சரிப்பட்டு வரவில்னல.
கவள்னளயர் அரசாங்கம் தகார்ட்டில் கசன்று வழக்காடும்
உரினமனயப் பறித்து விட்டது.

மீ ண்டும் வழக்காடு மன்றத்தில்
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வழக்குனரஞர் சன்ைத்னத உரினமனயப் புதுப்பிக்க முயற்சி கசய்தார்.
அப்தபானதய தனலனம நீதிபதி அப்துல் ரகீ ம் என்பவரிடம் வ.உ.சி.,
தண்டபாணி பிள்னள, சங்கரன் நாயர் ஆகிதயார் தசர்ந்து மனு கசய்து
முனறயிட்டார்கள்.
அப்தபானதய கபரும் வக்கீ ல் இராஜாஜி இது நடவாது என்று
கூறி தனலயிட மறுத்து விட்டார்.
பின்வாங்கி விட்டார்.

அவனரத் கதாடர்ந்து சங்கரன் நாயரும்

இந்த விசயத்தில் அஞ்சாகநஞ்சன் அப்துல் ரகீ ம்

துணிச்சதலாடு வ.உ.சி.னய வழக்கறிஞர் தவனலக்குப் பரிந்துனர கசய்து
விட்டு பிரச்சினை வரும் என்று எண்ணி அப்துல் ரகீ ம் முன்கைச்சரிக்னகயாக
வங்காளத்துக்குப் பணி மாறுதல் கசய்து ககாண்டு தபாய்விட்டார்.
இதனைத் கதாடர்ந்து வாலஸ் என்பவரின் உதவிதயாடு மீ ண்டும்
வ.உ.சி.க்கு வாதாட வழக்கறிஞர் சன்ைத் கினடத்தது.

சாதி, மதம், இைம்

பாராது நடந்த தவள்வியில் கினடத்த சுதந்திரம் இது.

வ.உ.சி.யின் வாழ்வில்

நீதிபதி அப்துல் ரகீ ம் மிகவும் முக்கியமாைவர்.

மூலம்: கச. திவான் எழுதிய விடுதனலப் தபாரில் தமிழக முஸ்லீம்கள்.
என். தண்டபாணி பிள்னள எழுதிய சில சுனவயாை குறிப்புகள்:
வ.உ.சி.குறித்து
கட்டுனரயாளர் குறிப்பு:
கரங்னகயா முருகன், 19ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ் ஆளுனமகள், அச்சு ஊடகப்
பண்பாடு, பழங்குடிகள் மற்றும் கவகுசை கலாச்சாரம் குறித்து ஆய்வு கசய்து
வருகிறவர். ‘அனுபவங்களின் நிழல் பானத’ எனும் நூலின் ஆசிரியராை இவர்,
கசன்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவைத்தில் இனண நூலகராக பணிபுரிந்து
வருகிறார்.
கதாடர்பு: கரங்னகயா முருகன் (amthara73@gmail.com)
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25. வாழ்லவ அதன் தபாக்கில் கண்டவர் புதுலமப்பித்தன் !
— இரா.குமரகுருபரன்

கடவுனள ‘கீ தழ இறக்கிய’ கபருனம புதுனமப்பித்தனுக்கு உண்டு
என்று பீடினக தபாட்டார் கமாழிகபயர்ப்பாளரும் ஆங்கிலப் தபராசிரியருமாை
கசல்லப்பன்...

தமது னமயக் கருத்துனரயில் அவர் புதுனமப்பித்தைின்

பங்களிப்னபச் சுட்டிக்காட்டிைார்.
புதுனமப்பித்தன் எழுதிய கமாத்தச் சிறுகனதகனளயும்
தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு சாகித்திய அகாகதமி கமாழிமாற்றம்
கசய்துள்ளது. தமிழ், மனலயாளம் அறிந்த கமாழியியல் அறிஞரும் எடின்பர்க்
பல்கனலக் கழகத்தின் கமாழியியல் தபராசிரியருமாை ஆர். இ. ஆஷர்,
ஆங்கில கமாழிப் தபராசிரியர் முனைவர் வி.சுப்பிரமணியன் இருவரும்
இனணந்து கமாழிகபயர்த்த “புதுனமப்பித்தன்: தி கம்ப்ள ீட் ஷார்ட்
ஸ்தடாரீஸ்” என்ற நூனல, ஆகஸ்ட் 23 அன்று கசன்னை பல்கனலக் கழககதால்காப்பியர் அரங்கில் துனணதவந்தர் முனைவர் இரா. தாண்டவன்
கவளியிட்டார். துனணவியார் உடல்நலக் குனறவிைால் கமாழிகபயர்ப்பாளர்
ஆஷர் கூட்டத்துக்கு வந்து தனலனம ஏற்க இயலவில்னல.
புதுனமப்பித்தைின் புதல்வி திைகரி கசாக்கலிங்கம் உள்ளிட்ட பிரமுகர்கள்
விழாவில் பங்கு ககாண்டைர்.
நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னும் புதுனமப்பித்தைின்
கபாருத்தப்பாட்னட நினைவு கூர்ந்து தபச்னசத் துவக்கிய சாகித்திய
அகாகதமியின் கசன்னை கபாறுப்பு அலுவலர் அ. சு. இளங்தகாவன், "தமனல
அறிஞர்களும், கிறித்தவத்கதாண்டு நிறுவைங்களும் அறிமுகம் கசய்த
பின்ைதர தமிழுலகம் கபரிய பனடப்புகனள உணரத் துவங்கியது.
கால்டுகவல், ஜி.யு.தபாப் தபான்ற பலரும் தமிழ் கற்றபின் தமிழுக்குத்
கதாண்டு கசய்தைர். ஒருமுனற சாகித்திய அகாகதமி ஏற்பாடு கசய்திருந்த
ஆஸ்திதரலிய அறிஞர்கள் கூட்டத்தில் ஆஷர், புதுனமப்பித்தைின்
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கபருனமனய விளக்கிப் தபசிைார். இளம் வயதிதலதய மனறந்த
புதுனமப்பித்தன் சானவக் கண்டு அஞ்சாதவர். தைது இறப்னபக்கூட
எவ்விதத்திலும் துக்கமாக அனுசரிக்க தவண்டாம் என்தற உறுதியாகச்
கசான்ைவர். ‘ஜீைியஸ்’ என்பவர்கள் கநடுங்காலத்துக்குப் பின்ைதர
கினடப்பார்கள். புதுனமப்பித்தனுக்குப் பின்ைர் கஜயகாந்தன் ஜீைியஸ் ஆக
விளங்கி வருகிறார்.கசன்னைப் பல்கனலக்கழகம் இந்தியாவில் முதலில்
ததான்றிய பல்கனலக்கழகங்களில் ஒன்று, அதில் வரலாற்றுப் புகழ் வாய்ந்த
இந்த நிகழ்வு நனடகபறுகிறது" என்று அவர் சிலாகித்தார்.
தபரா. கசல்லப்பன், தமது னமயக் கருத்துனரயில் குறிப்பிட்டது வருமாறு :
"கசன்ற நூற்றாண்டு எழுத்தாளனரக் கவுரவப்படுதுவது சிறப்பு.
புதுனமப்பித்தனை ஆங்கிலத்தில் நினைப்பது புதுனமதான். கமாழிக்கு
அங்கீ காரம் தரும் அனமப்பு சாகித்ய அகாகதமி. பாரதி கவினதக்குப் புரட்சி
கசய்தார் என்றால், உனர நனட இலக்கியத்தில் புதுனமயும், புரட்சியும்
கசய்தவர் புதுனமப்பித்தன். மு.வ. எழுதிய இலக்கிய வரலாற்றில்
சிறுகனதயின் தந்னத என்று ஐந்து பக்கங்கள் புதுனமப்பித்தனுக்கு
ஒதுக்கிைார்! வ.தவ.சு. அய்யரும், பாரதியும்தாம் முதலில் உனரநனடனய
வசப்படுத்திைர். முழுக்க முழுக்க யதார்த்த பாணியில் சந்துகபாந்துகளில்
அலசி உயிருடைாை பாத்திரங்களாகக் கனதகளில் உலவ விட்டது
புதுனமப்பித்தன்தான். வாழ்க்னகயின் பல்தவறு அம்சங்கள், சராசரி மைிதர்கள்
பற்றி அவர் எழுதிைார். இலக்கியம் மை ஆதவசத்தின் எழுச்சி என்பனத
உணர்ந்த புதுனமப் பித்தன் நனடமுனறனய எழுதுவதில் கவுரவக் குனறச்சல்
பார்க்காதவர்.
வாழ்னவ அதன் தபாக்கில் கண்டவர் புதுனமப்பித்தன்:
சாதாரண மைிதர்களின் அசாதாரணத்னதச் சாதாரணத் தமிழில்
ககாண்டுவந்தவர்.சிறுகனதகளில் கடவுனள மைிதர்களாகக் கீ ழிறக்கியவர்
அவர். “கடவுளும் கந்தசாமிப்பிள்னளயும்“ சிறுகனதயில், கடவுள்
கந்தசாமிப்பிள்னளயிடம் ‘உங்களுக்கு வரம் ககாடுத்துவிட்டுப்
தபாய்விடதவண்டும்‘ என்று கசால்லும்தபாது,
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'அதற்குத்தான் லாயக்கு’ என்பார் கந்தசாமிப்பிள்னள. இப்படியாக கடவுனளக்
‘கீ தழ இறக்கிய’ கபருனம புதுனமப்பித்தனுக்கு உண்டு.
"சாப விதமாசைம்" கனதயில் அகலினக பாத்திரம் மூலம் ஏற்றுக்
ககாள்ளப்பட்ட கருத்னத அந்நியமாக்கியது அவர்தான். நைதவானட உத்தி
முனறயிலனமந்த அவரது பனடப்புகனள வர்ஜீைியா வூல்ஃப், தஜம்ஸ் ஜாய்ஸ்
பனடப்புகளுடன் ஒப்பிடலாம். வாழ்க்னக அனுபவங்களூதட அர்த்தத்னதக்
காட்டுவது இது. பிரக்னஞ மற்றும் எல்லா உணர்வுகனளயும் தபாகிற
தபாக்கில் விட்டுவிட்டு, அதிலிருந்து கண்டுபிடிப்பது.
ராமன் கசன்றபின்ைர் சீனதக்கும், அகலினகக்கும் நனடகபறும்
உனரயாடலில் ராமன் அக்கிைிப்பிரதவசம் நிகழ்த்தச் கசால்லியனத அகலினக
தகட்கும்தபாது,
“...என்ை, அவன் அப்படிக்தகட்டாைா?” என்று துடித்துக் கத்துவாள்...
”உலகத்துக்கு நிரூபிக்க தவண்டாமா?” என்று கூறிச் சிரிப்பாள் சீனத....
”உள்ளத்துக்குத் கதரிந்தால் தபாதாதா? உண்னமனய உலகுக்கு நிரூபிக்க
முடியுமா? நிரூபித்து விட்டால் மட்டும் அது உண்னமயாகிவிடப் தபாகிறதா ..”
என்று அகலினக தகட்பாள்.
பதில் கசால்லமுடியாது சீனதக்கு. அகலினக மீ ண்டும் கல்லாைாள்
என்பதாகக் கனத முடியும். ஒரு கபண்ணின் கபரும் கலகக் குரல் இது.
ராமாயணம் படிப்பவர்கனளப் பற்றி கவனலதய படாதவர்
புதுனமப்பித்தன்! “சாப விதமாசைம்“ கனதத் கதாடக்கத்தில் இராமாயண
பரிச்சயமுள்ளவர்களுக்கு இந்தக்கனத பிடிபடாமல் (பிடிக்காமல் கூட)
இருக்கலாம். அனத நான் கபாருட்படுத்தவில்னல என்பார். யதார்த்தம்,
புனைவு, சர்ரியலிசம் இனணந்த கலனவ அவரது பனடப்பு! “மகாமாசாைம்“
கனதயில் பிச்னசக்காரைின் பிணம் மூலம், வாழ்னவயும் மரணத்னதயும்
அருகருதக னவத்து ஒப்புதநாக்கி ஊடாடல் நிகழ்த்துகிறார்.
"கடவுளும் கந்தசாமிப்பிள்னளயும்" கனதயில் கடவுளுக்கும்
மைிதனுக்கும் என்றால், "சாபவிதமாசைத்தில்" குழந்னதக்கும் கிழவனுக்குமாக;
பிறப்புக்கும், இறப்புக்குமாக நிகழும். ‘தகரப்பீப்பானயப் பிடித்துக் ககாண்டு
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கசத்துக்ககாண்டு’ சம்பூர்ணமாகிப்தபாவான். எவ்வளவு கபரிய உண்னம!
குழந்னதக்குச் சாதவ புதுனமயாகத் ததான்றும். இறப்புக் தகாட்பாடு பற்றி
குழந்னதயின் அழகியல் தகாட்பாட்டில் நின்றுககாண்டு, புதுனமப்பித்தனுக்கு
இயல்பாகச் கசால்ல முடிகிறது!
ஈ கமாய்க்கும் கிழவைின் மரணத்தருவாயில் மாம்பழம் வாங்கி
வரும் அப்பாவிடம், “வாசனையா இருக்தக! “ என்று பழவாசனை குறித்துப்
தபசமுடிகிறது குழந்னதக்கு... என்ை அற்புதமாை பனடப்புத் திறன்!
மரணத்னதத் தாண்டி வாழ்வின் மீ து பிடிப்பு ஏற்படுத்தும் யதார்த்த
அறிவிப்பல்லவா அது! சாவுக்குதமல் தன்னை நினலநாட்டும் வாழ்வு பற்றி
அந்தக் குறுகிய கணத்தில் உண்னம கவளிப்படுகிறது.
ஒரு துளியில் வாழ்வின் நிரந்தரம் பற்றி எழுதிய உனரநனடக்
கவிஞன் புதுனமப்பித்தன்.கமாழிகபயர்ப்பில் தங்குதனடயில்னல.

ஆஷரின்

ஆங்கில மைமும், சுப்பிரமணியத்தின் தமிழ் கமாழி நனடயும் இனணந்து
பனடப்பில் கவளிப்படுகிறது.புனைவு என்பது கவினதனய விடச் சிக்கலாைது.
வாழ்வுடைாை முரண்கள் பற்றிப் பல கமாழிகளும் தபசுகின்றை. கசன்னை
மாநகரின் கலிடாஸ்தகாப் தரிசைம் வியக்க னவக்கிறது. புதுனமப்பித்தன்
பானதயில் நாமும் நடந்திருக்கிதறாம்.
கமாழிகபயர்ப்பில் கவினதயாக எஞ்சி நின்று விரிகிறது பனடப்பு!
தவட்னககனள, கமாழிகபயர்ப்பு புதுப்புது அர்த்தங்கள் மூலம் புதிதாகப்
பனடக்கின்றது. பிதளட்தடா கசான்ைது தபால, உலகதம
'தபாலச்கசய்வதுதான்'; கமாழிகபயர்ப்பு என்பது 'தபாலச் கசய்தலின்' தபாலச்
கசய்ததல... "தபாலச்கசய்தல் மூலம் யதார்த்தத்னத அனடயமுடியும்" என்றார்
கதரிதா. கமாழிகபயர்ப்பின் மூலதம உண்னம உணர்தல், வளர்ச்சி
சாத்தியப்படும். ஒவ்கவாரு பிரதிக்கும் உள்தள கபாதிந்து கிடக்கும் உபபிரதி
மூலமாக முழுனமகபறாது கதாடர்கிறது பனடப்பு. ததடிக்ககாண்தட இருக்கும்
திறைாய்வாளர்கள், பனடப்பாளிகள், கமாழிகபயர்ப்பாளர்கள் மூலம் இந்த
அறிதல் சாத்தியமாகிறது."
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கமாழிகபயர்ப்பில் உள்ள நுட்பமாை பிரச்சனைகனள, வட்டார
வழக்குகனள எடுத்துனரத்தார் சககமாழிகபயர்ப்பாளர் வி.சுப்பிரமணியம்.
எழுத்தாளர் மாலன், முனைவர் பா.வளன் அரசு, அபிலாஷ், தபரா.
ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் ஆகிதயார் உனரயாற்றிைர். கசன்னைப் பல்கனல ஆங்கிலத்
துனற-சாகித்திய அகாகதமி சார்பில் இக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

காலச்சுவடு

பதிப்பகத்துக்காக 2000-ஆவது ஆண்டில் ஆ. இரா. கவங்கடாசலபதி கதாகுத்த
புதுனமப்பித்தைின் 99 சிறுகனதகளும் சாகித்திய அகாகதமியின் இந்த
கவளியீட்டில் இடம் கபற்றிருக்கின்றை.

குறிப்பு:

ஆகஸ்ட் - 2014, "யாம் கபற்ற

இன்பம் கபறுக இவ்னவயகம்"

நிகழ்வின் கதாகுப்பு

கதாடர்பு:

இரா.குமரகுருபரன்

https://www.facebook.com/kumaraguruparan.ramakrishnan
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26. தமிழ் பமாழி தபாதுதம தா
— திருத்தம் கபான்.சரவணன்

இமிழ்தினரக் கடல்சூழ் உலகம் முழுவதும்
இனமகயைக் காத்திடும் உனமகயாரு பாக
அமிழ்கதைக் களிப்பினும் அகமகிழ் வில்னல
தமிழ்கமாழி தபாதுதம தா.

கதாடர்பு:

திருத்தம் கபான்.சரவணன் (vaendhan@gmail.com)
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27. முதைாம் திருபமாழி...
— கவின்கமாழிவர்மன்

தத்னதக் குலமகள்
மஞ்சத் துயில்கனலந்து
னதகயாரு மாதமும்
கமய்யுற நீராடிக்
கற்னறக் குழலதில்
கங்னக புைல்வடித்துக்
ககாத்து மலரினைக்
ககாண்னடயதில் சூடி
நித்தம் மணலிைில்
முத்தம் கதருவணிந்து
நன்ைறும் பூக்களால்
அலங்கரித்தத ைைங்கததவா
உத்தமன் தபர்பாடி
உம்பினயயும் தவண்தடதை
உய்யவு மாங்தகதலா
கவன்தற கதாழுதைன்
சித்தமும் தசர்ந்தினணயச்
கசங்கதிர்ச் சக்கரத்தான்
தசரும் வரமருதள
சாறுமின்பம் நான்கபறதவ!

கதாடர்பு: கவிஞர். கவின்கமாழிவர்மன்

(kavinmozhitamil@gmail.com)
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28. சந்திராயன் 2
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்
நிலதவ நிலதவ ஓடிவா

ஐதயா சாமி!

நில்லாமல் ஓடிவா

நிலவும் தவண்டாம் ஒண்ணும்

மனலதமதல ஏறிவா

தவண்டாம்

மல்லினகப்பூ ககாண்டுவா...

ஆனள விடு சாமி.விடு சாமி.
கவண்ணிலதவ

நிலதவ நிலதவ அங்தக நில்

கவண்ணிலதவ

நீ ஓடி வரதவண்டாம்

என்று

நான் அங்தக வந்திடுதவன்.

மைம் குளிரப்பாடுதவாம்.

உன்னைச்சுற்றி நான் வருதவன்.

"சந்திராயன்"என்று

என்னைச்சுற்றி நீ வருவாய்.

இன்று கபயர் சூட்டி
சரித்திரம் எழுதப்தபாகின்றீர்.

உன்னைச்சுற்றி நான் ஓடி

கவள்னள நிலாவுக்குள்ளும்

நாய்ச்தசாறு

நான்கு வர்ணம் உண்கடன்று

வினளயாட்னட

எத்தனை நாள் ஆடுவது?

நானள ஒரு புராணம்

எங்கனளச்சுற்றி நீ ஓடும்

வாைில் எழுதிச் சட்டமிட்டு

அன்பின் ஆட்டம் மறதவாதம.

உலா வரத்துவங்கி விட்டால்

உன்ைில் நீர் இருக்குமா?

என் கசய்தவாம்? என் கசய்தவாம்?

உைக்கு நிலம் இருக்குமா?

ஐயதகா நாங்கள் என் கசய்தவாம்?

அதற்கும் அங்தக பட்டா

ஏனழ வட்டு
ீ
நிலா முற்றம்

இருக்குமா?

ரத்தம் கசியவா

இல்னல

விஞ்ஞாைத்தில்

இங்தக தான் நாங்கள்

இத்தனை சத்தம்?

பட்டா எல்லாம் வாங்கணுமா?
கதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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29. ததாலுரித்த கைகத் திருமகன்
— முனைவர்.ததகமாழி

ஏன் ஏன் என்ற விைாக்கள்

அறியா வயதுடன் நிற்பதல்ல

ஏன் அவர்கள் என்றும் அப்படி

வறுனமயில் உழல தவண்டும்?
ஏன் இவர்கள் என்றும் இப்படி

உரினமயின்றி வாழ தவண்டும்?
எல்லாமும் கடவுளால் என்ற

ஆன்மிக விளக்கம் உதவவில்னல
கசய்த பாவம், அவர்கள் விதி

என்ற வினடயில் அடங்கவில்னல

சமயம் வகுத்த சாத்திரங்கள் எைில்

ஆராய முற்பட்டார் அந்த கலகக்காரர்
ஆவலுடன் உரிக்கத் துவங்கிைார்
அந்த சமய கவங்காயத்னத

அவர் அதன் ததானல உரிக்க உரிக்க
கண்ணர்ீ வழிந்தது, கபரியாருக்கல்ல
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கடவுள் கபயரில் ஸ்மிருதிகள் எழுதி
அடக்குமுனற கசய்ததாருக்கு

உள்தள ஒன்றுமில்னல என்பது உறுதியாைது
ஒரு சிலரின் ஓங்கிய வாழ்விற்குப்

பல பலவைர்கள்
ீ
ககாடுத்த வினல என்ற
வஞ்சகர் திட்டம் கவளியாைது

சூழ்ச்சிக்கார்களின் சூது புரிந்தது

கவளியிட்டார் கவள்னள அறிக்னகனய
கடவுள் இல்னல, இல்னல;

கடவுள் இல்லதவ இல்னல;

கடவுனளக் கற்பித்தவன் முட்டாள்;

கடவுனளப் பரப்பியவன் அதயாக்கியன்;
கடவுனள வணங்குகிறவன் காட்டுமிராண்டி;
கடவுனள மற ! மைிதனை நினை !

அடங்கிக் கிடந்த ஆண்கள் படித்ததால்

ஆதிக்க மைம் ககாண்ட பிரிவிைருக்குப்
தபாயிை; தபாயிை பதவிகள்

அடங்கிக் கிடந்த கபண்கள் படித்ததால்

ஆதிக்க மைம் ககாண்ட ஆண்களுக்குப்
தபாயிை; தபாயிை சுகவாழ்வு

அவர் கசால்வனதப் பின்பற்றச்
கசான்ைதில்னல கபரியார்

நாதை கசான்ைாலும் நம்பாதத

என்றுதான் சிந்திக்கத் தூண்டிைார்

கமய்ப்கபாருள் காணச் கசான்ைார்

சூழ்ச்சினயத் ததாலுரித்த கலகத் திருமகன்
ஏன்..ஏன்..மீ ண்டும் மீ ண்டும் தகள்..தகள் கண்தண
சிந்திப்பாய் சிந்திப்பாய் சிந்திப்பாய் கபண்தண
கதாடர்பு: ததகமாழி (jsthemozhi@gmail.com)

~ 236 ~

30. அத்திவரதர்
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ஆகா!

அத்திவரதா! ஆட்ககாள் அய்யா!

மைம் குளிரக்கண்தடன்

என்று

அவன் ததாற்றம்.

ஈைக்குரல் எழுப்பிதைன்.

நின்ற வண்ணமும் கிடந்த

இடிகயான்று முழங்கியது.

வண்ணமும்.

அத்திவரதன் தபசுகிதறன்.

கதாண்ணூறு டிகிரி கினடக்தகாடும்

என் தரிசைத்தில் உன் ஏக்கம் தீர்ந்தது.

கதாண்ணூறு டிகிரி கநடுங்தகாடும்

உன் தரிசைத்தில்

காட்டிய ஜியாகமட்ரியில்

என் ஏக்கம் எப்தபாது தீரும்?

னக வழிதய கநய் வழியும்

அந்தப்பல்லியும்

ததைமுதத் ததாற்றமாய் கண்தடன்.

அந்தப் பூச்சியும்

ஆழ்வார்கள் எனும்

அந்தப் பூவும் புல்லும்

மைத்தினுள் ஆழ்வார்கள்.

அந்த தநாயும்

ஆழ்ந்து அகழ்ந்து முத்கதடுத்து

அந்த தநாய் தருகின்ற

திருவாய் கமாழினயக் கடல்

நுண்ணுயிரியும்

ஆக்கிைார்கள்.

எல்லாம் ஒன்று தான்.

அடிதயன் கவறும் சிற்கறறும்பு
அத்ததன் கடல் அள்ளிப்பருகிட

தகாடி மக்களின் உயிர்

இயலுதமா?

ஒதர தகாட்டில் தான்

ததாற்றம் என்றாலும் அழகன்.

எல்லாம் ஒன்று தான்

ததாற்றம் இல்னல என்றாலும் அழகன்.

என்று கசான்ை மைிதைின்

கூட்டத்துள் ஊர்ந்து கசல்ல

"கசால்லின்" தரிசைம்

இயலவில்னல.

கை பரிமாணமாய்

தைி முத்தினரதயாடும்கசல்ல

என் முன் எப்தபாது வந்து நிற்கும்?

வழியில்னல.

என் ஏக்கம்

கண்டவர்கனளக் கண்தடன்.

எப்தபாது தீர்ப்பாய்?

விண்டவர்கனள வியந்ததன்.

மைிதா! உனர!

கதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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தமிழ் மரபு அைக்கட்டலள நிகழ்வுகள் மற்றும்
பவளியீடுகள்
— கசய்திகள் கதாகுப்பு

தமிழ் மரபு அைக்கட்டலளயின் மற்ை நிகழ்வுகள்:
(பார்க்க:

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

வனலப்பக்கம்:

11-ஆகஸ்ட்-2019

டிஜிட்டல் கமட்ராஸ் – வனலப்பக்க கவளியீட்டு விழா
http://www.digital-madras.tamilheritage.org/
நூலகம் திறப்புவிழா:

21-கசப்டம்பர்-2019

சங்கரலிங்கபுரம் பள்ளியில் நூலகத் திறப்புவிழா
மாணவர் மரபு னமய வினதநடு விழா:

22-கசப்டம்பர்-2019

சங்கரலிங்கபுரம் பள்ளி-தமிழ் மரபு அறக்கட்டனளயின் மாணவர் மரபு னமயம்
கல்கவட்டுப் பயிலரங்கம்:

28-கசப்டம்பர்-2019

தமிழி கல்கவட்டுப் பயிற்சி-28-29 கசப்டம்பர்-2019
கருத்தரங்கம்:

4-அக்தடாபர்-2019

பானளயங்தகாட்னட சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி கதால்லியல் கருத்தரங்கு
வரலாற்றுச் சுற்றுலா:

5-அக்தடாபர்-2019

தாமிரபரணிக்கனரயில் கதால்லியல் உலா, 5-6 அக்தடாபர்-2019
களஆய்வு:

8-அக்தடாபர்-2019

இலங்னகயின் தமிழர் வரலாறும் சமூக நினலனயயும்
---
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தமிழ் மரபு அைக்கட்டலளயின் மின்னூல் மற்று ஓலைச்சுவடி பவளியீடுகள்:
25-ஜூனல-2019 - ஸ்ரீ அத்திகிரி வரதர் வரலாறு
http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/THF_AthiVaradar-PulavarPerumal.pdf
26-ஜூனல-2019 - உதயணகுமார காவியம் (நாடக வடிவம்)
http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/THF_Uthayanakumara.pdf
14-ஆகஸ்ட்-2019 - ஓனலச்சுவடி- தகாப்பன்ஹாகன் தசகரிப்பு ஐப்பசி மாத சாமிநாதன்
னடரி-கி.பி.1742
http://tamilheritage.org//old/text/ebook/THF_aipasy-saminathan-diary1.pdf

தமிழ் மரபு அைக்கட்டலளயின் மண்ணின் குரல்: தகட்பபாைி பவளியீடு:
11-ஆகஸ்ட்-2019 - இனடயன்வயல் தகாபாலமடத்துச் கசப்தபடு
https://voiceofthf.blogspot.com/2019/08/blog-post.html

மண்ணின் குரல்: காபணாளி பவளியீடுகள்:
பார்க்க: தமிழ் மரபு அறக்கட்டனளயின் யூடியூப் அனலவரினச:
https://www.youtube.com/channel/UCbPUhkB63Rooe7RQ94kGWag
ஜூனல 17, 2019 – சாளுவன்குப்பம்

சங்ககால முருகன் தகாயில்

-

டாக்டர்.ராஜதவலு
https://youtu.be/Z4av8CIsO4A
ஜூனல 23, 2019 – தமிழி (தமிழ்பிராமி) பழனம குறித்து கதால்லியல் தடயங்கள்
- தக. ராஜன்
https://youtu.be/_wLCBBR9__U
ஜூனல 27, 2019 – தமிழின் கதான்னம என்ை? Part 1 - டாக்டர்.ராஜதவலு
https://youtu.be/H_RIo4z7-ug
ஜூனல 28, 2019 – தமிழின் கதான்னம என்ை? - Part 2 - டாக்டர்.ராஜதவலு
https://youtu.be/gznNu5jIZQE
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ஆகஸ்ட் 10, 2019 – டாக்டர்.நாகசாமியின் அண்னமய தமிழ் எதிர்ப்பு கருத்துகள்
- டாக்டர்.ராஜதவலு
https://youtu.be/oFtkdoxHsdE
அக்தடாபர் 4, 2019 – ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வு

- முனைவர் கதா.பரமசிவன்

ஒரு தநர்காணல்
https://youtu.be/rle1Fog-I9Q
அக்தடாபர் 6, 2019 – முதல் அச்சுக்கூடம் நிறுவப்பட்ட புன்னைக்காயல்
https://youtu.be/f2zCMgr0uuo
அக்தடாபர் 15, 2019 – அனுராதபுரம் ஸ்ரீ மகா தபாதி கபௌத்த ஆலயம்
https://youtu.be/ygODXsbFRzc

THFi-டிஜிட்டல் பமட்ராஸ் -காபணாளிகள் - பவளியீடு:
பார்க்க யூடியூப்

11-ஆகஸ்ட்-2019:

பதாகுப்பு:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdag7q0k9BNkJxFWb0ACdCkI07r5tQkIF
1

கமட்ராஸ் வரலாறு - பாதுகாக்கப்பட தவண்டிய சின்ைங்கள்
https://youtu.be/LZaEmsCXkYo

2

ஸ்தடன்லி மருத்துவமனையில் தபார் நினைவுச் சின்ைம்
https://youtu.be/fkziVkIM9Z0

3

டாக்டர் அம்தபத்கர் சட்டக் கல்லூரி
https://youtu.be/AmN3Loic_mI

4

கமட்ராஸில் பார்சிகள் இருக்கின்றார்களா?
https://youtu.be/8RPIDmAeCC4

5

கமட்ராஸ் குட் கஷப்பர்ட் சர்ச் வரலாறு
https://youtu.be/rGMFfI0UMms
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6

கமட்ராஸ் ஆண்டர்சன் சர்ச் வரலாறு
https://youtu.be/ieH_OxNgQOw

7

நாதகஷ், கமட்ராஸ் கால்பந்தின் கடவுள்
https://youtu.be/lBYenk8pkmc

8

கமட்ராஸ் ராயபுரம் வரலாறு
https://youtu.be/iQly1yL8zCo

9

கமட்ராஸ் பற்றி கல்கவட்டுக்கள் கசால்லும் கசய்தி
https://youtu.be/4aFvUzPm7vw

10

கமட்ராஸ் YMCA - வரலாறு அறிதவாம்
https://youtu.be/gxrPlINLKxw

11

கமட்ராஸ் தவப்தபரி அச்சகம்
https://youtu.be/ZDLOBXBSUHQ

12

ராஜா சர் அண்ணாமனல கசட்டியார் கல்விப்பணிகள்
https://youtu.be/txs3oK2Kkg8

13

கமட்ராஸ் தங்க சானல
https://youtu.be/5Kw5HhJ6m8U

14

கமட்ராஸ் பல்கனலக்கழகம்
https://youtu.be/xJ8sYmDP2sE

15

கமட்ராஸ் கிருஸ்துவக் கல்லூரி
https://youtu.be/H90Xv4zMO_0

16

கமட்ராஸின் கருப்பர் நகரமும் கவள்னள நகரமும்
https://youtu.be/J012QTyojd4
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17

கூவம் நதி சினதந்த வரலாறு
https://youtu.be/q0Q_UFo-0Z0

18

கமட்ராஸில் ஆர்தமைியர் வரலாறு
https://youtu.be/ClqxEskp7T0

19

கமட்ராஸுக்கு வந்த ஆர்தமைியர்கள்
https://youtu.be/vNymj8KWZ8o

20

திருகவாற்றியூர் ராமலிங்க சுவாமிகள் மடாலயம்
https://youtu.be/Dabe3-0JARc
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