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தலையங்கம்: தமிழர்களின் விலையாட்டு 
 

மனித வாழ்க்லக அடிப்பலடயில் இயற்லகயயாடு பின்னிப் பிலைந்து இருப்பது.  

இதலை சவளிப்படுத்தும் வலகயியையய உைகில் உள்ை எந்தசவாரு இைமாக இருந்தாலும் 

ஒவ்சவான்றும் தைக்சகன்று அடிப்பலடயாை பண்பாட்டு விழுமியங்கலைக் சகாண்டிருக்கின்றை. 

இவ்வலக பண்பாட்டுக் கூறுகள் அந்த இைமக்களின் வாழ்க்லகயில் பிரிக்கமுடியாத வலகயில் 

அங்கம் வகிப்பைவாக பன்முகத்தன்லமயயாடு சவளிப்படும் வலகயில் ெடங்குகைாகவும், 

ெம்பிரதாயங்கைாகவும் ஆலட அணிகைன்களின் வழி சவளிப்படும் விதமாகவும், உைவு, கலை 

என்றும் சபாழுது யபாக்கு அம்ெங்கைாகவும் சவளிப்படுத்தும் தன்லமலயக் சகாண்டிருக்கின்றை. 

அதில் விலையாட்டுக்களும் அடங்கும்.  

 

பண்லடய நாகரிகங்களில் முக்கிய அம்ெங்கைாக விைங்கும் வழிபாட்டுச் ெடங்கு விெயங்கலைப் 

யபாையவ, விலையாட்டுக்களும் ெமூக அங்கீகாரம் சபற்ற ஒரு விெயமாகயவ இருந்து வருவலத 

அத்தலகய நாகரிகங்கலைப் பற்றி வாசிக்கும் யபாது அறிகின்யறாம், உதாரைமாக கியரக்க, 

ஜப்பானிய, எகிப்திய நாகரிகங்கலைக் குறிப்பிடைாம். தமிழ் இைக்கியங்கலை வாசித்தறியும் யபாது 

தமிழர் தம் பண்லடய வாழ்க்லக முலறயில் விலையாட்டுக்கள் சபருலம சகாள்ைத்தக்க வலகயில் 

அங்கம் வகித்திருக்கின்றை என்ற செய்திலய அறிகின்யறாம்.  

 

வீரத்லத சவளிப்படுத்தும் விலையாட்டு, அழகியல் கூட்டும் விலையாட்டு, 

முதியயாருக்சகன்று விலையாட்டு, இைம் குழந்லதயர் விலையாட்டு, 

சபண்களுக்சகன்று தனி விலையாட்டு என்று விலையாட்டுக்கள் பன்முகப் 

பரிமாைங்களில் அலமந்திருந்தை. இந்த விலையாட்டுக்கள் உடலுக்கு 

புத்துைர்ச்சிலயயும் உள்ைத்திற்கு மைர்ச்சிலயயும் அளிப்பைவாக 

அலமந்திருந்தை. இந்த அவெர யுகத்தில், மாறி வரும் காை ஒட்டத்தில் இந்த 

விலையாட்டுக்களில் ஏறக்குலற சபரும் எண்ணிக்லகயிைாைலவ தமிழ் 

மக்களின் அன்றாட வாழ்க்லகயிலிருந்து படிப்படியாக மலறந்து வரும் நிலை 

எற்பட்டுள்ைலத நாம் மறுக்க முடியாது.  

 

திருச்சியிலிருந்து ஏறக்குலறய 45 கிமீ தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு சிற்றூர் மலையடிப்பட்டி.  இது 

புதுக்யகாலடலயச் ொர்ந்த கிராமம். இங்கு எழில் நிலறந்த இயற்லகச் சூழலில் ஒரு மாசபரும் 

பாலறயில் இரண்டு யகாயில்கள் ஒன்றாக எை இலைந்து ஒரு குலடவலரக் யகாயில் 

அலமந்திருக்கின்றது.  ஒன்று சிவசபருமானுக்காகவும் மற்சறான்று அைந்தபத்மநாப 

ஸ்வாமிக்காகவும் எை அலமக்கப்பட்ட யகாயில்கள் இலவ. இக்யகாயில் 8ம் நூற்றாண்லடச் யெர்ந்த  

தந்தி வர்மன் எனும்  பல்ைவ மன்ைைால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கைாம் எை அறிய முடிகின்றது. 

இக்யகாயில் தமிழகத்தின் வரைாற்றுச் சிறப்பிலை உைர்த்தும் கலைக்யகாயில்கள் பட்டியலில் 

ஒன்றாக இடம்சபறுகின்றது. எண் 134, 135 http://asi.nic.in/asi_monu_alphalist_tamilnadu.asp.  

 

இந்தக் குலடவலர யகாயிலின் அருகில் இருக்கும் பிரமாண்ட 

வடிவ பாலறகளின் யமல் ெமைப் படுலககள் வரிலெ 

வரிலெயாக அலமக்கப்பட்டிருக்கின்றை. அப்பகுதியில் 

பாலறகளில் கீறப்பட்ட ஆடுபுலியாட்டம் விலையாட்டிலை 

ஒத்த ஓவியம் ஒன்று காைப்படுகிறது,  இதன் காைம் 

பிற்காைத்லதச் யெர்ந்ததாகவும் இருக்கைாம்.    

http://www.tamilheritage.org/thfcms/index.php/2008-12-05-21-27-39/2014-

03-28-17-31-54 

http://asi.nic.in/asi_monu_alphalist_tamilnadu.asp
http://www.tamilheritage.org/thfcms/index.php/2008-12-05-21-27-39/2014-03-28-17-31-54
http://www.tamilheritage.org/thfcms/index.php/2008-12-05-21-27-39/2014-03-28-17-31-54
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நாகரிக உைகின் துரித செயல்பாடுகளில் மக்கள் சிந்தலை கிராமப்புரப் பழக்க வழக்கங்கலை ஒதுக்கி 

விட்டு சபாது நீயராலடயில் பயணிக்க விரும்பும் யபாக்லகயய சவளிப்படுத்துவலதக் 

காண்கின்யறாம். இது தமிழர் பண்பாட்டு அம்ெங்கலைப் பாதுகாக்க உதவாது. மாறாக படிப்படியாக 

இலவ மக்கள் மைதிலிருந்தும் புழக்கத்திலிருந்தும் மலறந்து செல்லும் நிலையய ஏற்படும். இந்த 

நிலை வைம் நிலறந்த, கலை அழகும் யநர்த்தியும் நிலறந்த தமிழர் பண்லடய விலையாட்டுக்களுக்கு 

ஏற்படக் கூடாது.  

 

இதலை மைதில் சகாண்டு நமது பாரம்பரிய வைங்களில் முக்கியமாைதாை விலையாட்டுக்கலை 

மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் பரவைாக்கி அவற்லற நாம் புழக்கத்தில் சகாண்டு வரும் வலகயிைாை 

நடவடிக்லககலை யமற்சகாள்ை யவண்டும். மக்களின் எல்ைாத் தரப்பிைருக்கும் பாரம்பரிய 

விலையாட்டுக்கள் பற்றிய அடிப்பலட தகவல்கலை இன்லறய செய்தி தகவல் ஊடகங்களின் வழி 

ெரியாை வலகயில் அறிமுகப்படுத்துவதும் இப்பணியில் அடங்கும். பள்ளிகள் கல்லூரிகள் 

ஆகியைவும் இம்முயற்சியில் தமது பங்கிலை ஆற்றுதல் இைம் தலைமுலறயிைர் இைம் வயது 

முதயை இந்த விலையாட்டுக்கலைப் பழகிக் சகாள்ை வாய்ப்பளிப்பதாக அலமயும்.  

 

 

அன்புடன்  

சுபாஷிணி 
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- முலைவர் இரா. மைர்விழிமங்லகயர்க்கரசி......................................   6 
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லவலக நதி நாகரிகம் ! 

மதுலர மண்ணுக்குள்... 

ரகசியங்களின் 

ஆதிநிைம்!  
 

- சு.சவங்கயடென் 

 

படங்கள்: ஸ்ரீராம் ஜைக், யக.ராஜயெகரன் 

ஆைந்த விகடன் கட்டுலர - ஜூலை 29, 2015 

http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=108524 

 

 

ஒரு காட்சிலய, கற்பலை செய்து பாருங்கள்... 

ஒரு வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்து இரண்டு 

சபண்கள் தாயம் விலையாடுகிறார்கள். 

அவர்களில் ஒரு சபண், கழுத்தில் முத்துமணி 

மாலை அணிந்திருக்கிறாள். தூய சவண்ணிற 

முத்துக்களின் ஒளி, வீடு முழுவதும் சிதறியபடி 

இருக்கிறது. அது யபாதாது எை, காதுகளில் 

பளிங்கால் ஆை பாம்படம் 

அணிந்திருக்கிறாள், அது முத்துமணி 

மாலையின் ஒளிலயயும் விஞ்சுகிறது. 

அவயைாடு எதிரில் உட்கார்ந்து 

விலையாடிக்சகாண்டிருப்பவயைா, தைது 

கழுத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் கிலடக்கும் 

மூைப்சபாருலைக் சகாண்டு செய்யப்படும் 

சூது பவைத்தால் ஆை (Carnelian) மணிமாலை 

அணிந்திருக்கிறாள். அதன் அழகு 

எல்லையற்றதாக இருக்கிறது. இருவரும் 

விலை யாடிக்சகாண்டிருக்கும்யபாது தாகம் 

எடுக்கிறது. உள்யை இருக்கும் சிறுமியிடம் நீர் 

சகாண்டுவரச் சொல்கிறார்கள். 

 

வீட்டுக்குள் இருக்கும் சிறுமி, ஓயடாடி வந்து 

யராமானியக் குவலையில் தண்ணீர் 

சகாடுக்கிறாள். சகாடுப்பவளின் லகயில் 

சித்திரம் வலரயப்பட்ட ெங்கு வலையல் 

ெரெரக்கிறது. அவர்கள் தண்ணீலர வாங்கிக் 

குடித்துவிட்டு மீண்டும் தாயக்கட்லடகலை 

உருட்டுகிறார்கள். அவர்களின் உள்ைங்லகயில் 

இருந்து உருளும் தாயக்கட்லடகள் தந்தத்தால் 

செய்யப்பட்டிருக்கின்றை. 

 

 
 

சுமார் 2,500 வருடங்களுக்கு முன்ைர் 

மதுலரயில் அரங்யகறியது இது என்றால், 

நம்புவீர்கைா? ஆைால், இந்தப் சபாருட்கள் 

அத்தலையும் மதுலரயில் இப்யபாது நடக்கும் 

அகழாய்வில் கிலடத்திருக்கின்றை. ஒரு ெங்க 

காைக் குடியிருப்புக்குள் நம் கற்பலைக்கு 

எட்டாத ஒரு வாழ்லவ 2,500 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்யப வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் மதுலர 

மாந்தர்கள். இங்கு கண்சடடுக்கப்பட்ட 

சபாருட்கள் ஏற்படுத்தும் ஆச்ெர்யத்லதவிட, 

கூடுதல் ஆச்ெர்யத்லத ஏற்படுத்தும் செய்தி 

ஒன்று உண்டு. அதுதான் அகழாய்வு நடக்கும் 

இடம். 

 

ஆைந்த விகடனில் சவளியாை  "லவலக நதி 

நாகரிகம்" என்ற சு.சவங்கயடென் அவர்களின் 

கட்டுலரயின் முன்னுலர பகுதி   

ஆைந்த விகடன் கட்டுலர - ஜூலை 29, 2015 

[http://www.vikatan.com/article.php?module=magazin

e&aid=108524] 

 

http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=108524
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தமிழர்களின் 

விலையாட்டு 

- முடனவர் எம். எஸ். ேதிவாணன் 

 

 

தமிழர்களின் விடையாட்டு:  

 

தமிழர்களின் விலையாட்டு எத்தலை என்பது 

சதரியுமா ? 

 

விலையாட்டு என்றால் கிரிக்சகட் என்பதும் 

சிை இடங்களில் கால்பந்து சகாஞ்ெம் பைம் 

யெர்ந்து விட்டால் காலை இறகுபந்து 

விலையாடுவதும் அப்படியய இல்லை 

என்றாலும் கணினியில் விலையாடுவதும் 

இது தான் விலையாட்டு என்றாகி விட்டது . 

பைம் ெம்பாதிக்கயவ விலையாட்டு என்றாகி 

விட்ட நிலையில் தமிழர்கைால் 

விலையாடப்பட்ட பை விலையாட்டுக்கள் 

இன்று அழிந்து யபாய் வருகிறை. . இதில் பை 

விலையாட்டுகள் இன்று எவராலும் 

விையாடப்படுவதில்லை. சிறுவர் 

(லபயன்கள்) ஆண், சபண் எை இரு 

பாைருக்கும் , அணி விலையாட்டு எை பை 

வலக இருந்துள்ைது.நான் படித்து எைக்கு 

கிலடத்த அந்த பட்டியலை பதிவாகத் 

தருகியறன் . 

 

இனி இந்த விலையாட்லட விலையாட 

ஆலெப் படுவீர்கள். 

 

வலகயாய் பிரிக்கப் பட்டுள்ைது. 

 

 

சிறுவர் (டபயன்கள்) 

 

லகத்திறன்: 

1. அச்சுப்பூட்டு 

2. கிட்டிப்புள் 

3. யகாலிட 

4. குச்சி விலையாட்டு (எல்ைா வயதிைரும், 

ஆண் சபண் இருபாைாரும்) 

5. குதிலரக் கல்லு 

6. குதிலரச் சில்லி 

7. ெச்லெக்காய் சில்லி 

8. சீச்ொங்கல் 

9. சதல்லு (சதல்லுருட்டான்) 

10. சதல்லு (சதல்லு எறிதல்) 

11. பட்டம் 

12. பந்து, யபய்ப்பந்து 

13. பம்பரம் 

14. மல்லு 

15. வில்லுக்குச்சி 

16. யகாடுகிழித்து ஆடும் குண்டு (பூந்தா) 

/யகாலி விலையாட்டு 

17. குழி பறித்து ஆடும் குண்டு.(சிறு குழிக்குள் 

விரைால் அடித்துக் சகாண்டுவந்து யெர்த்தல்) 

/யகாலி விலையாட்டு 

 

கால் திறன்: 

1. ஆைமாைத் திரி 

2. கரைப்பந்து 

3. குதிலரக்குக் காைம் காட்டல் 

4. சகாக்கு விலையாட்டு 

5. யகாழிக்கால் 

6. லத தக்கா லத 

7. நலடவண்டி ஓட்டம் 

8. சநாண்டி 

9. பச்லெக் குதிலர 

10. சபாய்க்கால் நலட, சகாட்டாங்குச்சி நலட 

11. மந்தி ஓட்டம் 

12. மாட்டுக்கால் தாண்டல் 

13. மூக்குப்பிடி (துரத்திப் பிடி) 

 

அணி விலையாட்டு: 

1. ஓடுசிக்கு 

2. சூ விலையாட்டு 

3. நாடு பிரித்து 

4. பந்து, பிள்லையார் பந்து 

5. பூச்சொல்லி 

6. மதிசைாட்டி 

7. மந்திக் குஞ்சு 

8. வண்டி உருட்டல் 

 

குழு விலையாட்டு: 

1. அணில் பிள்லை 

2. ஆடும் ஓநாயும் 

3. உயிர் சகாடுத்து 
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4. கல்லுக்குச்சி 

5. காக்கா கம்பு 

6. காக்கா குஞ்சு 

7. குச்சிக்கல் 

8. குரங்கு விலையாட்டு 

9. யகாட்டான் யகாட்டான் 

10. யகாழிக்குஞ்சு 

11. தவலை விலையாட்டு 

12. நாலுமூலைக் கல் 

13. மரக்குரங்கு 

14. வண்ைான் தாழி 

15. வண்ைான் சபாதி 

 

நீர் விலையாட்டு: 

1. காயா பழமா 

2. நீரில் சதாடல் 

3. நீரில் விழுதல் 

 

கண்டுபிடி: 

1. உருண்லட திரண்லட 

2. சீப்பு விற்கிறது 

 

உல்ைாெம்: 

1. ஊதல் 

2. கால் தூக்கிற கைக்கப்பிள்லை 

3. சீத்தடி குஞ்சு 

4. யதாட்டம் (விலையாட்டு) 

5. பஞ்சு சவட்டும் கம்யபாடா 

 

 

 

சிறுமியர் 

 

உடல்-திறன்: 

1. சில்லு (சில்லி) 

 

லகத்திறன்: 

1. கல் பிடித்தல் 

2. சுண்டு முத்து 

3. தட்டாங்கல் 

 

உல்ைாெம்: 

1. இசதன்ை மூட்லட 

2. கிளி செத்துப்யபாச்சு 

3. ஊதாமணி 

4. என் உைக்லக குத்து குத்து 

5. ஒருபத்தி இருபத்தி 

6. ஒளிதல் 

7. குச்சு குச்சு ரங்கம்மா 

8. குறிஞ்சி வஞ்சி 

9. சகாடுக்கு 

10. சிறுவீடு விலையாட்டு 

11. யொத்துப்பாலை (யொற்றுப்பாலை) 

12. ராட்டு பூட்டு 

13. தவிட்டுக் குஞ்சு 

14. பிஸ்ஸாயை பற 

15. பூெனிக்காய் விலையாட்டு 

16. பூப்பறி விலையாட்டு 

17. பூப்பறிக்க வருகியறாம் 

18. பூப்பூ புளியம்பூ 

19. மச்சியை யாரு 

20. மத்தாடு 

21. யமாரு விலையாட்டு 

22. யவடிக்லக விலையாட்டு 

 

கலை விலையாட்டு: 

1. கும்மி 

 

 

 

இருபாைர் - இடைஞர் 

 

 

உடல் திறன்: 

1. ஊதுமுத்து 

2. உயிர் எழுப்பு 

3. ஐந்து பந்து 

4. எலியும் பூலையும் 

5. கல் எடுத்தல் 

6. கல்ைா மண்ைா 

7. கல்லுக் சகாடுத்தான் கல்யை வா 

8. குஞ்சு விலையாட்டு 

9. குத்து விலையாட்டு 

10. துரத்திப் பிடி 

11. தூண் விலையாட்டு 

12. சதாடு விலையாட்டு 

13. நாலு மூலை விலையாட்டு 

14. நிைாப்பூச்சி 

15. சநல்லிக்காய் (பாடித் சதாடுதல்) 

16. பாரிக்யகாடு 

17. புலியும் ஆடும் 

18. மரங்சகாத்திஞ 
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19. மல்ைர் கம்பம் 

20. மலையியை தீப்பிடிக்குது 

21. மாங்சகாழுக்கட்லட 

22. காைாட்டுமணி லகயாட்டுமணி 

 

உல்ைாெம்: 

1. ஊஞ்ெல் 

2. ஈெல் பிடித்தல் 

3. உப்பு விற்றல் 

4. ஒருகுடம் தண்ணி ஊத்தி – விலையாட்டு 

5. கரகர வண்டி 

6. கள்ைன் யபாலீஸ் 

7. காற்றாடி 

8. கிய்யா கிய்யா குருவி 

9. கிழவி விலையாட்டு 

10. கிறுகிறு மாம்பழம் 

11. குலையா குலையா முந்திரிக்காய் 

12. ெங்கிலி விலையாட்டு 

13. தட்டான் பிடித்தல் 

14. தட்லட 

15. நடிப்பு விலையாட்டு (தண்ணீர் 

யெந்துகிறது) 

16. பந்து, எறிபந்து 

17. பந்து, பிடிபந்து 

18. பன்னீர்க்குைம் (விலையாட்டு) 

19. பூக்குதிலர 

20. வண்டி உருட்டல் 

 

உத்தித் திறன்: 

1. உப்பு லவத்தல் 

2. எண் விலையாட்டு 

3. ஓடுகுஞ்சு 

4. கண்ைாம்மூச்சி 

5. கிச்சுக் கிச்சுத் தாம்பைம் 

6. சகாப்பலர சகாப்பலர 

7. தந்தி யபாவுது தபால் யபாவுது 

8. நிைாக் குப்பல் 

9. பாக்குசவட்டிலயக் காயைாயம 

10. மாது மாது 

 

ஊழ்த்திறன் (திருவுைம்): 

1. ஒற்லறயா இரட்லடயா 

2. கண்கட்டி விலையாட்டு 

3. யமாதிரம் லவத்தல் 

4. ராொ மந்திரி 

 

பட்டவர் சதரிவு: 

1. ஓ… சிய்யான் 

2. பருப்பு ெட்டி (விலையாட்டு) 

3. புலகயிலைக் கட்லட உருட்டுதல் 

 

 

 

காடையர் 

 

1. அடிமுலற 

2. இைவட்டக்கல் 

3. கிளித்தட்டு 

4. ெடுகுடு (கபடி) 

5. ெல்லிக்கட்டு (பாய்ச்ெல் காலை) 

6. சிைம்பம் 

 

 

 

கன்னியர் 

 

1. அம்மாலை 

(ஒருவர் ஆடுவது ெங்ககாைப் பந்து 

விலையாட்டு. மூவர், ஐவர் எைக் கூடிப் 

பாட்டுப் பாடிக்சகாண்டு அடுவது அம்மாலை 

விலையாட்டு) 

 

 

முதிமயார் 

 

1. ஆடுபுலி 

2. ஓட்டம் 

3. கட்ட விலையாட்டு 

4. லகச்சில்லி 

5.சூது தாயம் 

6. தாயம் 

7. திரிகுத்து 

8. துரும்பு 

9. நட்ெத்திர விலையாட்டு 

10. பரமபதம் (விலையாட்டு) 

11. பல்ைாங்குழி 

12. முக்குழியாட்டம் 

 

 

பாப்பா விடையாட்டு 

 

1. அந்தக் கழுலத இந்தக் கழுலத 
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2. அய்யன் சகாம்பு 

3. அட்டைங்காய் புட்டைங்காய் 

4. அத்தளி புத்தளி 

5. உப்பு மூட்லட 

6. கிள்ைாப் பறண்டடி 

7. தட்டைங்காய் புட்டைங்காய் 

8. சதன்லைமரம் விலையாட்டு (ஐயைைம் 

ஐைகப்பல் விலையாட்டு) 

9. நலடவண்டி 

10. நான் வைர்த்த நாய்க்குட்டி 

11. பருப்பு கலட (விலையாட்டு) 

 

 

எல்ைாரும் விடையாடும் விடையாட்டு 

 

கலை விலையாட்டு: 

1. கரகம் 

2. கழியல் 

3. கலழக்கூத்து 

4. காவடி 

5. யகாக்கழிக் கட்லட 

6. வர்மம் 

 

சதய்வ ஆடல்கள்: 

(மக்கள் ஆடல்கள் / விழா விலையாட்டு) 

1. உரிமரம் 

2. உரியடி 

3. கார்த்திலக விைக்கு 

4. கார்த்திலகச் சுளுந்து 

5. லதப்பாலவ 

6. பரணி பரணி 

7. பாரி யவட்லட 

8. பாலை உலடத்தல் 

9. புலியாட்டம் 

10. சபாம்லமச்சீட்டு 

11. மஞ்ெள் நீர் விலையாட்டு 

12. மாட்டுப் பந்தயம் 

13. மூணுகட்லட 

14. யமாடி விலையாட்டு 

 

சொல் விலையாட்டு: 

1. யகலி 

2. பூக்குதிலர 

3. பூச்சொல்லி 

4. சமாழி விலையாட்டு 

5. ராைா மூைா தண்டட்டி 

 

 

 
சதாகுப்பு: முலைவர். எம். எஸ். மதிவாைன் 

(ssmmathivanan@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ssmmathivanan@gmail.com
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பிள்லைவிலையாட்டு: 

சொட்டாங்கல் ! 

- முடனவர் இரா. ேைர்விழிேங்டகயர்க்கரசி   

 

 

 

 

 

 

ஆத்துத்தண்ணீை ஆட்டம்யபாட்டு 

மாஞ்சுமாஞ்சு மண்ணுைஅைஞ்சு 

அச்சுஅச்ொக் கூழாங்கல்லுப்சபாறுக்கி 

அடிப்பாவாலடயிை யெகரிச்சுஅள்ளிக்கிட்டு 

அப்படியயவீடுவந்து சகாட்டிவிட்டா 

முத்தம்பூராவும் முழுொ சராம்பீரும்.! 

 

ஒத்தக்கல்ை ஒெரமாச்சொடுக்கி அது 

தரஎறங்குமுன்ை தடவிஎடுக்கணும் 

எடுக்கறகல்ைவிட்டு அடுத்தகல்லுை லக 

அலுங்ைா அம்புட்டுத்யதன் அவுட்டு 

அடுத்தாளுக்கு ஆட்டயபாரும்புள்ை ஆத்தாடி.! 

 

இப்புடியய கிழக்கப்பாத்து ஒருஆளும் 

யமக்கபாத்துஒருஆளுமா அப்புடியய 

சொடுக்கி சொடுக்கிக் கல்சைடுத்து 

இடதுஓரமாக் குவிச்சுக்கிட்யடவரவர 

எரணியநரமாயிரும் கலடசிக்கல்சைடுக்க! 

விைக்குவக்கறதுக்குள்ை 

வீடுயபாய்ச்யெந்துறணும் 

எண்ணிப்பாத்துக் கைக்குக்கழிச்சு எந்திருச்ொ 

எங்யகயிருக்யகாமுன்யை 

எவருக்கும்சதரியாது 

வீட்டுக்குள்யை சபண்கலைப் பூட்டிலவக்கும் 

விந்லதமனிதரின் சபான்ைாை 

கண்டுபிடிப்புத்யதன் 

பிள்லைவிலையாட்டு சொட்டாங்கல்லூ ஊ 

ஊ ஊ 

கல்லுல்ைா,,,,கல்லுல்ைா.____கல்லுல்ைா! 

 

picture source: @ Sengai Podhuvan 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb

/a/a6/Game_paandi_7.jpg/800px-Game_paandi_7.jpg 

 

 

யபராசிரியர் முலைவர் இரா. 

மைர்விழிமங்லகயர்க்கரசி   

malarmangay64@gmail.com 
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யதன் சொட்டும் 

சொட்டாங்கல் 

- கவிஞர் ருத்ரா 

 

 

© ஓவிய ஆசிரியர் நல்ை. காசிராஜன் 

http://nallakasirajan.blogspot.com/ 

 

கூழாங்கல்  

பிஞ்சு விரல்களில் 

பரிைாமம் சகாண்டது 

லவரங்கைாய். 

 

பாட்யடாடு 

சொட்டு சொட்டாய்  

யதன் சொட்டும் இந்த 

சொட்டாங்கல். 

 

குட்லட குட்லடயாய் 

சீட்டிப்பாவாலட 

மீட்டிய சதல்ைாம் 

மரகத வீலைகள். 

நம் வரைாறு 

ஆயிரம் பக்கங்களில் இல்லை 

இந்த ஒலிப்பிலறகள் 

உதிர்த்தயத நம் காைப்பிரையம். 

 

 

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்   

ruthraasivan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ruthraasivan@gmail.com
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சொட்டாங்கல் 

விலையாடும்யபாது 

பாடப்படும் பாடல் 

 
 

ஒண்ைான்: 

ஓரி உைசகைாம் உைசகைாம் சூரியன் 

சூரியன் தங்கச்சி சுந்தர வல்லிக்கி 

நாைக் கழிச்சிக் கல்யாைம். 

 

இரண்டான்: 

ஈரிப்புச் செண்டுப்பூ; 

ஈரிப்புச் செண்டுப்பூ இருதலையும் முல்ைப்பூ 

சூடிமுடிப்பவர்க்கு சகாண்லடசயைாம் 

தாழம்பூ. 

 

மூன்றான்: 

மூவன்ைா ராவைா; 

மூவன்ைா ராவைா 

ொதி பிராமைா. 

 

நான்கான்: 

நாைசவச்சு சரண்சடடு; 

நாைசவச்சு சரண்சடடு 

நாராயிைன் யபரிடு 

யபரச்சொல்லி பிச்லெசயடு. 

 

ஐந்தான்: 

அஞ்ெைம் குஞ்ெைம்; 

அஞ்ெைம் குஞ்ெைம் 

தம்பி சிதம்பரம் 

தங்கச்சிமாப்பிலை சவண்கைம். 

 

ஆறான்: 

ஆறு குறுகுறு: 

ஆறு குறுகுறு 

அன்ைத்தாய் யபரிடு. 

 

ஏழான் -சதரியவில்லை. 

 

எட்டான் -சதரியவில்லை. 

 

ஒன்பதான்: 

ஒம்பந்தம்மா ொவாயைா; 

ஒம்பந்தம்மா ொவாயைா 

ொகும்யபாது ஏவாயைா 

ெங்குச்ெத்தம் யகட்பாயைா. 

 

பத்தான்: 

பத்யதபதிச்சுக்யகா; 

பத்யதபதிச்சுக்யகா 

வயித்தசநறிச்சுக்யகா 

சொக்கலிங்கநாதருக்கு 

யொத்தவடிச்சுக்யகா. 

 

கட்லட: 

கட்யடகட்யட யடசிகா; 

கட்யடகட்யட யடசிகா கம்மங்கட்யட யடசிகா 

சகாக்கக்சகாரிச்சுவா 

யகாழிமுட்லடயிட்டுவா 

நித்தங்குளிச்சுவா நீைப்பட்டுடுத்திவா 

புதுக்கட்லட ஒண்ணு. 

 

 
தட்டாங்கல் ஆட்டம் பாடல்: 

https://ta.wikipedia.org/s/ur1 
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கவுதம்   ன்னாவுைன் 

ஓர்  மநர்காணல் 

 
 

கவுதம்  ன்னாவுடன் யபட்டி:  

யபட்டி எடுப்பவர் - எடின்பர்க் 

பல்கலைகழகத்லத யெர்ந்த  

ஹ்யூமகா சகாரிங்மக அவர்கள். 

 

 

மபரா யூமகா: தலித்துகளின் தற்யபாலதய 

நிலை என்ை? அது மட்டுமல்ை. இது திராவிட 

மண். இங்யக அரசியல்வாதிகள் ஜாதி 

ஒழிப்லபப்பற்றி சபரியார் காைத்திலிருந்து 

யபசி வருகிறார்கள். இந்த (திராவிட) 

மண்ணில் தலித் இயக்கங்கள் அவசியம் 

தாைா? 

 

 
கவுதம்  ன்னா 

 

 ன்னா: இந்த மாநிைம் மட்டுமில்லை. 

இந்தியா முழுக்க தலித் இயக்கங்களுக்காை 

அழுத்தமாை யதலவ இருக்கிறது. ஏன் எை 

யகட்டால் இது ஈயவரா பூமிசயனினும் தலித் 

எழுச்சி வரைாறு 150 ஆண்டுகளுக்கும் 

முன்பிருந்யத இருக்கிறது. 1777ல் 

சென்லையில் ஒரு சபரிய கிைர்ச்சி 

நலடசபற்று அலதப்பற்றி இரட்லடமலை 

சீனிவாென் தன் சுயெரிலதயில் 

குறிப்பிட்டுள்ைார். அப்யபாது சென்லை 

செயிண்ட் ஜார்ஜ் யகாட்லடயில் தலித் 

ஒருவரின் மரைத்துக்காக ஒரு விொரலை 

நலடசபற்று, அதன்பின் கைவரமும் 

ஏற்பட்டுள்ைது. இதனுடன் யெர்த்து தலித் 

எழுச்சியும், விழிப்புைர்வும் ஏற்பட்டுள்ைது. 

அன்றில் இருந்து சதாடர்யபாராட்டங்கள் 

இருந்தாலும் அலவ ஒருங்கிலைக்கபடாதது 

மாற்றம் வருவதற்காை வாய்ப்லப 

தடுத்துவிட்டது. 1840ல் ஆதிதிராவிடன் எனும் 

வார்த்லத "பூர்வகுடி திராவிடன்" எனும் 

சபாருள் தரும் வலகயில் அறிமுகம் ஆகிறது. 

1880ல் ஆதி திராவிடர் மகாஜை ெலபயும், 

1890ல் பலறயர் மகாஜை ெலபயும், 1891ல் 

திராவிடர் மகாஜை ெலபயும் உருவாகின்றை. 

ஆக 1880ல் இருந்து 1891க்குள் மூன்று முக்கிய 

இயக்கங்கள் உருவாகியுள்ைை. இன்லறய 

தலித் இயக்கங்கள் எல்ைாயம இவற்றின் 

வாரிசுகள் தான். இன்லறய இயக்கங்கள் 

எழுப்பும் யகாரிக்லக அன்லறய இந்த மூன்று 

இயக்கங்களும் எழுப்பிய யகாரிக்லககயை. 

சபரியார் முதைாை தலைவர்கள் இந்த 

காைக்ட்டங்களின் மத்தியில் வந்து யபாை 

தலைவர்கயை. சபரியாருடன் நின்றுவிடாமல் 

நாம் இன்ைமும் கூட பை 

சபயர்கலைக்குறிப்பிடயவண்டும் 

 

1845ல் இருந்து 1880 வலர தலித்துகளுக்காக 

உலழத்த ஏராைமாை தலைவர்கள் 

இருந்தார்கள். வி அயயாத்திதாெ பண்டிதர் 

(இவர் யக அயயாத்திதாெ பண்டிதரின் 

ஆசிரியர்), புைவர் லவரக்கண் யவைாயுதம், 

சவங்கிடொமி பண்டிதர், ஆரண்யகதாெ 

பண்டிதர், லமலியா சின்ைதம்பி, புைவர் 

மற்றும் நாவைாசிரியர் பி.ஏ.ஏ ராயஜந்திரம் 

பிள்லை மற்றும் ொங்கு சித்த சிவலிங்க 

நாயைார். இந்த தலைவர்கள் தலித் மக்கலை 

ெமூக நீயராட்டத்தில் கைக்க லவத்து 

எதிர்காைத்துக்கு வித்திட்டார்கள். சுபிக்ஷார 

ெங்கம், பூர்வதமிழ் அபிமாை ெங்கம், பஞ்ெமர் 

கல்வி ெங்கம், மற்றும் ஆதூைர் அபிவிருத்தி 

ெங்கம் ஆகியவற்றின் காைக்ட்டத்திலும் தலித் 

மக்கலை திரட்டும் முயற்சி நலடசபற்றது 
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இந்த தலைவர்களின் முயற்சி இவர்கைது 

யநாக்கங்கலை முன்சைடுக்கும் பின்ைாலைய 

தலைவர்கள் உருவாக வழிவகுத்தது. முக்கிய 

தலைவர்கைாக அயயாத்திதாெர் 

(சதன்ைாட்டின் முதல் 

ெமூகசீர்திருத்தவாதியாை இவர் ொதியற்ற 

திராவிடர்களின் இயக்கத்லதத்துவக்கிைார்) 

மற்றும் இவரது நண்பர் டி. ஜான் ரத்திைம் 

(இவர் முதல்முதைாக திராவிடர் கழகத்லத 

துவக்கி திராவிட பாண்டியன் இதலழயும் 

1887ல் நடத்திைார். இதன் பின்ையர ஈயவரா 

தைது திராவிடர் கழகத்லத துவக்கிைார்) 

ஆகியயாலரக்கூறைாம். 

 

இக்காைகட்டத்லதயெர்ந்த மற்ற 

தலைவர்கைாக பி.எம் மதுரா பிள்லை, பி. 

சவங்கடாெை சுப்பிரமணியம், மயிலை 

சின்ைதம்பி, ஸ்வாமி அரண்லகய தாெர் 

(மூன்றாவது தலித் பத்திரிக்லகயாை சுகிர்த 

வாசினியின் ஆசிரியர்), ஓ. பழனிொமி, 

ஓம்பிரகாெ ஸ்வாமி, வி சி வாசுயதவ பிள்லை, 

ஸ்வாமி யதசிகாைந்தா,  எம்.சி மதுரா பிள்லை, 

வி தர்மலிங்கம் பிள்லை ஆகியயார் 

ஆதிதிராவிடர் மகாஜை ெங்கத்லதயும், எல்.சி 

குருொமி, எச்.எம் சஜகன்ைாதன் ஆகியயார் 

அருந்ததியலரயும் இவ்வியக்கத்தில் 

பிரதிநிதிப்படுத்திைார்கள். 

 

1910களின் துவக்க வருடங்களில் யக 

அப்பாதுலர, புைவர் சபரியொமி, ஆர் 

வீரய்யன் முதைாயைார் முதன்லமயாகவும், 

1920ல் எம் சி ராஜா இந்திய அைவில் 

ஒடுக்கப்பட்யடார் ெங்கத்தின் முதல் தலித் 

தலைவராகவும் இருந்தார்கள். 1930ல் ஸ்வாமி 

ெகஜாைந்தர், பி.எம். யவைாயுதபாணி, வி.ஐ 

முனுொமிப்பிள்லை, என். சிவராஜ், அன்லை 

மீைாம்பாள் (இந்தியாவின் முதல் தலித் சபண் 

தலைவர்), யஜாதி சவங்கிட செல்ைம் மற்றும் 

பி. பரயமஸ்வரன் ஆகியயார் தலித்துகளுக்காக 

அம்யபத்கரால் உந்தபட்டு 

பணியாற்றிைார்கள். ஆக தமிழ்நாட்டில் தலித் 

எழுச்சிக்கு செறிவாை ஒரு வரைாறு 

இருக்கிறது. 

 

இவர்களில் சகாள்லகரீதியாை 

அடிப்பலடயில் தலித் எழுச்சிலய 

முன்சைடுத்தவராக அயயாத்திதாெலரக் 

கூறைாம். அவர் ஜாதிலய மறுத்தவர்கலையய 

தமிழராகவும், திராவிடராகவும் கருதிைார். 

ஜாதி இருக்கிறது என்றவர்கலை அவர் 

தமிழராக ஏற்கவில்லை. அவர் ெமூகத்தில் 

"ஜாதி இருக்கிறது என்பவர்கள்- இல்லை 

என்பவர்கள்" எை இரு பிரிவாக பிரித்தார். 

தலித்- தலித் அல்ைாதவர் என்ற இருபிரிவாக 

கூட அவர் பிரிக்கவில்லை. ஆக 

சதன்ைாட்டில் சுயமரியாலத இயக்கத்தின் 

முன்யைாடி அயயாத்திதாெயர. ஆக 

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இன்றி இந்தியா 

முழுக்க தலித் இயக்கங்கள் தம் முயற்சிலய 

முன்சைடுக்க யவண்டி உள்ைை. 

இக்யகாரிக்லகக்ள் 1880களில் இருந்து 

எழுப்பபட்டு வருகின்றை. அயயாத்திடகலெ 

1891ல்யையய முதல் சபட்டிெலை 

யபாடுகிறார். இக்யகாரிக்லககள் 

அன்றுயபாையவ இன்றும் 

முக்கியமாைலவயாக உள்ைை. ஆக தலித் 

இயக்கங்களின் அவசியம் இன்றும் உள்ைது. 

 

 

 
 

 

மபரா யூமகா: சபரியாரிய இயக்கங்களும் 

நடுயவ வந்த இயக்கங்களும் முந்லதய 

இயக்கங்களின் வரைாற்லற 

மலறத்துவிட்டைவா? நாம் 

அயயாத்திதாெலரயும் பிற 

தலைவர்கலைப்பற்றியும் யபசுவதில்லை. 

சபரியார் யமயையய கவைம் 
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செலுத்துகியறாம். எங்யக பார்த்தாலும் 

சபரியார் சிலைகளும், படங்களுயம 

இருக்கிறயத ஒழிய இரட்லடமலை 

சீனிவாென், அயயாத்திதாெர் ஆகியயாரது 

சிலைகளும், படங்களும் மிக அரிதாகயவ 

காைக்கிலடக்கின்றை. 

 

 ன்னா: ஆம் 

 

 

மபரா யூமகா: திராவிட இயக்கங்களின் 

வரவால் பலழய தலித் இயக்கஙக்லை நாம் 

மறந்துவிட்யடாமா? 

 

 ன்னா: இலத நாம் திராவிட இயக்கத்தின் 

நன்லமகள், தீலமகள் என்ற இருவிதங்கைாக 

பிரித்துப்பார்த்து புரிந்துசகாள்ைைாம். ெற்று 

விரிவாக யபெயவண்டிய விஷயம் இது. 

திராவிட இயக்கம் 1917ல் துவங்கியது எை ஏன் 

அலைவரும் கூறுகிறார்கள்? 1912ல் 

சென்லையின் யமல்ொதி வியாபாரிகளும், 

நிைக்கிழார்களும் லகயகார்த்து சதன்னிந்திய 

வணிகர் ெங்கம் எனும் அலமப்லப 

துவக்கிைார்கள். அது 1916ல் சதன்னிந்திய நை 

உரிலமச்ெங்கமாக 1916ல் மாறுகிறது. இது 

பின்ைாளில் நீதிக்கட்சியாக மாறுகிறது. 

திராவிட இயக்கத்தின் வரைாறு இதுதான். 

அவர்களின் சதாடக்ககாைக்குறிக்யகாள் 

என்ைசவை யகட்டால் அது தலித் 

விடுதலையாக இல்லை. அதற்காக அவர்கள் 

இயக்கத்தில் யெரவும் இல்லை. முதல்முதைாக 

நீதிக்கட்சி சவளியிட்ட ொெைத்திலும் 

பிந்தங்கிய மக்களின் அடிப்பலடயதலவகள் 

பூர்த்தி செய்யபடயவண்டும் எைத்தான் 

உள்ையத ஒழிய , உரிலமகலைப்பற்றி எதுவும் 

கூறப்படவில்லை. ஆக அவர்களின் 

அடிப்பலட யநாக்கம் என்ைசவைப்பார்த்தால் 

பிராமைர்கள் சவள்லையருடன் (ப்ரிட்டிஷ் 

அரசு) கூட்டு யெர்ந்து அரசியல் அதிகாரத்தில் 

ஒரு பங்லக அலடந்துவிட்டார்கள். அந்த 

அதிகாரத்தில் ஒரு பங்லக அலடயயவ 

பார்ப்பைரல்ைாயதார் இயக்கம் 

துவக்கபட்டது. அவர்கள் விரும்பியது 

அதிகாரமும், அதிகாரத்லத அலடவதற்காை 

ஒரு அடிப்பலடயுயம தங்களுக்கு நியாயமாக 

கிலடக்கயவண்டிய அதிகாரம் 

மறுக்கப்பட்டதாகவும், அலத அலடய 

ெமூகநீதி எனும் காரைத்லத முன்லவத்து 

அதிகாரத்தில் தமக்காை உரிலமகலை 

அவர்கள் யகாரிைார்கள்.  

 

இந்த அடிப்பலடயில் அவர்கள் 

திரண்டதாயையய நீதிக்கட்சிக்கு அன்று 

அலடயாைம் கிலடத்தது. ஆைால் இது 

உருவாை விதத்லத லவத்துப்பார்த்தாயை 

தமக்கும் கீழ் இருக்கும் தலித் மக்கலை 

உயர்த்த அவர்கள் முன்வருவார்கள் எை நாம் 

எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர்களுக்கு 

சபாதுவாை ெமூகநீதியில் துளியயனும் 

ஆர்வம் இருந்திருந்தால் 1921ல் வந்த யகாயில் 

நுலழவு மயொதாலவ யதாற்கடித்திருக்க 

மாட்டார்கள். ஆைால் அன்று அந்த யகாயிலில் 

நுலழயும் மயொதாலவ யதாற்கடித்தது 

அவர்கயை. 

 

யகாயில் நுலழவு மயொதாவுக்கு எதிராக 

ஒன்றாக திரண்டு அது யதாற்பலத உறுதி 

செய்தார்கள். பின்ைாளில் (தலித் 

தலைவர்கைாை) இரட்லடமலை சீனிவாென், 

எம்.சி. ராஜா ஆகியயாரின் இலடவிடாத 

அழுத்தம் காரைமாகயவ அந்த மயொதா 

நிலறயவறியது.  அடித்தட்டு மக்கலை 

முன்யைற்ற அன்று சதாழிைாைர் கமிஷன் ஒரு 

நிதிலய உருவாக்கச்சொல்லி வலியுறுத்தியது. 

பதவிக்கு வந்ததும் இவர்கள் செய்த முதல் 

யவலை அந்த நிதிக்காை 

ஒதுகீட்லடக்குலறத்ததுதான். அந்த நிதிலய 

சதாடர்ந்து குலறத்துக்சகாண்யட வந்து, 

அலத சுத்தமாக காலி செய்து அடித்தட்டு 

மாைவர்கள் படிப்பதற்காை வாய்ப்புகலை 

சுத்தமாக ஒழித்தார்கள். 

 

இவர்கள் ெமூகத்லத மூன்று பிரிவாக 

பிரித்தலதக்காண்கியறாம். பார்ப்பைர், 

பார்ப்பைர் அைையதார், தலித். இத்தலகய 

பிரிவிலையால் அன்றும், இன்றும் 

கடுலமயாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 

ஒடுக்கப்பட்யடாயர. 

 

சபரியாரிய இயக்கம் ஒடுக்கப்பட்யடாருக்கு 

எதாவது உருப்படியாை நன்லமலயச் செய்தது 

எனும் கண்யைாட்டயம யபாலியாைது. 
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அதன்பின் சபரியார் திராவிட இயக்கத்தில் 

யெர்ந்து சுயமரியாலத இயக்கத்லதத்துவக்கி 

ஒடுக்கப்பட்யடாலர ஒன்றிலைக்க 

முயன்றார். அதில் சிறிதைவு அவர் சவற்றி 

சபற்றாலும் ெமூகம் அன்று இயங்கிய பலழய 

மாடலியையய அவர் இயங்கி அதற்யக 

உண்லமயாைவராக இருந்தார். அலதத்தாண்டி 

அவரால் செல்ை முடியாதற்கு காரைம் அன்று 

ஒடுக்கபட்ட மக்களுக்கு தலைவர்கள் 

இருந்ததால் அவர்கலைத்தாண்டி இவலர 

அவர்கைால் ஏற்க முடியவில்லை. 

 

திராவிட இயக்கம் தலித் அல்ைாயதாலர 

லமயமாக லவத்யத உருவாைதால் 

ஒடுக்கப்பட்யடாலர அதில் யெர்க்க 

ெமூகரீதியாை தலடகள் அவர்களுக்கு 

இருந்தை. அவர்கைது விருப்பம் என்ைவாக 

இருந்திருந்தாலும், ஒடுக்கபட்யடாருக்கும், 

பார்ப்பைரல்ைாயதாருக்கும் இலடயய உள்ை 

ெமூகத்தலடகள் ஒடுக்கப்பட்யடாலர 

இவ்வியக்கத்தில் யெர்க்க தலடயாக இருந்தை. 

அதன்பின் திராவிட இயக்கம் வலுவாை 

அரசியல் ெக்தியாக மாறுகிறது. 1939ல் 

திராவிடர் கழகம் பிறக்கிறது. 1949ல் திமுக 

பிறக்கிறது. 

 

1939ல் இருந்து 1949ல் அரசியலில் நுலழந்து 

அதிகாரத்லதப்பிடிக்க அவர்கள் முலைந்த 

இந்தப்பத்தாண்டு காைத்தில் 

அதிகாரத்லதப்பிடிக்க திராவிட 

அலடயாைத்லத முன்லவத்யத அவர்கள் 

மக்கலைத்திரட்டிைார்கள். இந்த நிலையிலும் 

ஒடுக்கப்பட்யடாரின் அலடயாைத்லத 

அவர்கள் சவளிவரவிடாமல் மலறத்யத 

வந்தார்கள். ஒடுக்கப்பட்யடாரின் 

அலடயாைம் அவர்களுக்கு அன்று 

அவசியமாைதாக இல்லை. ஒடுக்கபட்யடார் 

தம் அலடயாைத்லத ஒட்டுவங்கியாக 

மாற்றாவிடில் அவர்களுடன் ஒன்றிலைய 

திராவிட இயக்கங்களுக்கு எந்த அவசியமும் 

இல்லை. 

 

ஆக பார்ப்பைரல்ைாயதார் இயக்கம் அன்று 

தலித் அலடயாைத்துடன் யநருக்கு யநர் யமாதி 

அலத ஒடுக்கும் யநாக்கியையய சென்றது. 

நீதிக்கட்சி, திராவிடர் கழகம், ரிபப்ளிக்கன் 

கட்சி எை அந்த இயக்கத்தின் எந்த வடிவிலும், 

எந்த வலகயிலும் அவர்கள் ஒடுக்கட்யடாலர 

ஆதரிக்கயவா, அவர்களுக்காக பாடுபடயவா 

முலையயவ இல்லை. குறிப்பிட்டு 

சொல்ையவண்டுசமனில் அக்காைத்தில் 

சவளிவந்த காண்டீபம் எனும் 

பத்திரிக்லகலய நான் படிக்லகயில் 

"வடநாட்டவராை அம்யபத்காலர 

சதன்ைாட்டுக்கு ஏன் அலழக்க யவண்டும்?" 

எை எழுதப்பட்டிருந்தலத படித்யதன். ஆக 

இப்படித்தான் அவர்கள் அன்று 

யபசிவந்தார்கள். இந்த வலகயில் 

அம்யபத்கரின் அலடயாைத்லத மலறக்கவும் 

அவர்கள் முயன்றார்கள். சபரியாருக்கு 

அம்மாதிரி யநாக்கம் இல்லைசயனினும் 

திராவிட இயக்கத்தால் ஜாதியின் பிடிலய 

விட்டு சவளியய வரமுடிந்ததில்லை. ஆக 

சதரிந்யதா, சதரியாமயைா திராவிட இயக்கம் 

தலித்துகளின் அலடயாைத்லதயும், 

அரசியலையும், ெமூக வரைாற்லறயும் 

ஒடுக்குவதில் மிகமுக்கியமாை பங்லக 

வகித்தது. 

 

 

மபரா யூமகா: இதிலிருந்து இரு யகள்விகள் 

எழுகின்றை. நீங்கள் இரு 

விஷயங்கலைக்குறிப்பிட்டீர்கள். 

முதைாவதாக, துவக்கத்தியையய 

அயயாத்திதாெர் ஜாதிலய முன்நிறுத்தாது 

தமிழர் உரிலமகளுக்கும், சுதந்திரத்துக்கும் 

குரல் சகாடுத்தார். 

 

 ன்னா: தமிழர் உரிலமகளுக்கு குரல் 

சகாடுத்தார் என்பலத விட தமிழ் 

அலடயாைத்லத முன்நிறுத்தி ஒடுக்கபட்ட 

மக்களின் உரிலமகளுக்கும் அவர்களின் 

சுதந்திரத்துக்கும் இவ்வலகயில் யபாராடிைார். 

 

 

மபரா யூமகா: ெரி. அயத ெமயம் 

இரட்லடமலை சீனிவாென் ஜாதிலய லவத்யத 

மக்கலை திரட்டிைார் . இப்படி இதில் இரு 

வித சிந்தலைகள் இருக்லகயில் தலித் 

யகாட்பாடு தமிழ்நாட்டில் யவர் விட்டுள்ைதா? 

அல்ைது, இன்ைமும் ஜாதிதான் தலித் 

அரசியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதா? 
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 ன்னா: நீங்கள் தலித் உட்ொதி பிரிவுகள் 

பற்றிய விவாதங்கலைக் குறிக்கிறீர்கைா? 

 

 

மபரா யூமகா: ஆம் 

 

 ன்னா: நீங்கள் சொல்லுவது உண்லம. தலித் 

எனும் அலடயாைம் 1972க்கு பின்புதான் 

பரவைாைது. 1972ல் இந்திய தலித் 

சிறுத்லதகள் அலமப்பு முதல்முதைாக தலித் 

எனும் வார்த்லதலய தம்லமக்குறிக்க 

பயன்படுத்தியது. 1972வியையய அது 

மராட்டியத்தில் பரவைாைாலும் தமிழகத்தில் 

அச்சொல் அங்கீகாரம் சபற 1990 வலர ஆைது. 

1990க்கு பிறகு இந்த ஒற்லறச்சொல்ல் 

மாத்திரயம தலித்கலை ஒன்றுபடுத்தி 

எழுச்சிலய உருவாக்கியதாக நாம் கூற 

முடியாது. விழுப்புைர்வு அதிகமாகி 

இச்சொல்லை லவத்து அலமப்புகள் 

உருவாகிை. இவ்வார்த்லத அரசியலில் 

பயன்படுத்தப்பட்டு பல்யவறு பலறயர், 

பள்ைர். ெக்கிலியர்/அருந்ததியலர சபாதுவாை 

ஒரு தைத்தில் ஒன்றுபடுத்தி தமிழக/ இந்திய 

அைவில் அரசியலுக்கு சகாண்டுவந்தை. ெமூக 

அைவிலும் இவவர்த்லதயால் இயத 

விலைவுகள் உருவாகிை எைக்கூற முடியாது. 

ெமூக அைவில் யபசுவதாைால் இது 

இன்ைமும் நலடசபறவில்லை. ஆக 

சபாதுவாை ஒரு தலித் அலடயாைத்லத 

உருவாக்குவதில் சபரிய முன்யைற்றம் 

காணும் நிலை இருப்பதாக சதரியவில்லை. 

இவர்கள் தலித் அலடயாைத்லத 

முழுலமயாக தழுவியதாகவும் கூற முடியாது. 

அலத அரசியல் யநாக்கியையய 

பயன்படுத்துகிறார்கள். அயத ெமயம் நீங்கள் 

சொல்லும் உட்ொதி உைர்வுகள்- பள்ைர், 

பலறயர், ெக்கிலியர் அலடயாைங்கள்- இலவ 

6- 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முக்கியமாைதாக 

இல்லை. ஆைால், இப்யபாது திராவிட 

கட்சிகைால் தூண்டிவிடபட்டு, இந்த உட்ொதி 

விவகாரங்கள் ெமூகநீதி எனும் யபார்லவயில் 

யபெபட்டும், பிரொரம் செய்யப்பட்டும் 

வருகின்றை. இத்தலகய உட்ொதி 

உைர்வுகலை தூண்டிவிடுவதில் திராவிட 

கட்சிகள் சபரும்பங்கு வகிக்கின்றை. 

 

 

மபரா. யூமகா: திராவிட கட்சிகள் மட்டுமல்ை, 

கம்யூனிஸ்டு கட்சிகளும் கூடத்தாயை? 

 

 ன்னா: ஆமாம். நாம் கம்யூனிஸ்டுகலையும் 

அதில் யெர்க்கைாம். இதில் வரைாற்றுரீதியாக 

செயல்படுவதாக அவர்கள் கூறிைாலும், 

அவர்களின் செயல்பாட்டில் அத்தலகய 

வரைாற்று புரிதல் எலதயும் அவர்கள் 

காட்டவில்லை. குறிப்பாக 

ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் வரைாற்லற அவர்கள் 

புரிந்து சகாள்ையவ இல்லை. அவர்கள் 

இன்ைமும் மக்கள் ஊர் என்றும் யெரி என்றும் 

பிரிந்து கிடப்பலத புரிந்துசகாள்ை 

முடியாமயையய இருக்கிறார்கள். இலத 

முதலில் புரிந்துசகாண்டால் தான் அவர்கள் 

இதற்காை தீர்வுகலை சிந்திக்க 

ஆரம்பிபபர்கள். நீங்கள் 

வரைாற்லறபுரிந்துசகாள்ைாமல் 

பிரச்ெலைகலை மட்டுயம பிரச்ொரம் 

செய்துவந்தால், எங்கிருந்து இப்பிரச்ெலைகள் 

வந்தை என்பலத எப்படி அறிவது? 

அருந்ததியர்களுக்கு ஒரு விதமாை 

பிரச்ெலைகள் உள்ைை. பள்ைர்களுக்கு யவறு 

விதமாை பிரச்ெலைகள் உள்ைை. 

பலறயர்களுக்கு இன்சைாருவிதமாை 

பிரச்ெலைகள் உள்ைை. ஒவ்சவாரு உட்ொதி 

பிரிவுக்கும் தனிப்பட்ட பிரச்ெலைகள் 

உள்ைை. இதில் ஒயர ஒரு தனிபட்ட 

பிரச்ெலைலய அரசியல் யநாக்கில் லகயில் 

எடுக்லகயில் அடுத்த உட்ொதிலய நீங்கள் 

லகவிட்டு விடுகிறீர்கள். இதன்பின் ொதி 

அலடயாைங்கள் நலடமுலற 

படுத்தப்படுகின்றை. அழிக்க நிலைத்த 

நலடமுலறகள் இவ்வலகயில் 

வலுப்சபறுகின்றை. இலடநிலை ொதிகளுக்கு 

இது சபருத்த அனுகூைமாக இருக்கிறது. 

இதற்காை முக்கிய காரைம் தலித் வரைாறு 

பற்றிய புரிதல் இல்ைாதயத. 

 

 

மபரா யூமகா: நீங்கள் இன்சைாரு 

விஷயத்லதக் குறிப்பீட்டிர்கள். 

அயயாத்திதாெரின் யகாரிக்லககள் இன்ைமும் 

நிலறயவற்றப்படாமல் இருப்பலத. 
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 ன்னா: ஆம். அலவ இன்ைமும் 

நிலறயவற்றபடவில்லை. 

 

 

மபரா யூமகா: ஆக, அப்படியாைால் 

தமிழ்நாட்டில் இன்ைமும் தீண்டாலம 

நிைவுகிறதா? இன்ைமும் சகாடுலமகள் 

நடக்கிறதா? இம்மாதிரி விஷயங்கள் 

இன்ைமும் நிகழ்கிறதா? 

 

 ன்னா: தீண்டாலமயா? அதாவது ஒவ்சவாரு 

கிராமமும் ஊர் என்றும் யெரி என்றும் 

பிைவுபட்டு கிடக்கின்றை. 

ஒடுக்கப்பட்டவர்கலை ஏன் யெரிகளில் 

லவத்திருக்கிறார்கள்? ஏசைனில் அவர்கள் 

தீண்டதகாதவர்கள் என்பதால் தான். 

உைசகங்கும் சகட்யடாக்கள் உள்ைை. 

சகட்யடா இல்ைாத உைகநாடு எதுவுயம 

கிலடயாது. சுற்றுபுற சீர்யகடு, மதசீர்யகடு எை 

ஏயதா ஒரு சீர்யகட்லட காரைம் காட்டி 

இத்தலகய சகட்யடாக்கள் 

உருவாக்கபடுகின்றை. ெமூகம் 

முன்யைறமலடய, அலடய இந்த 

சகட்யடாக்கள் இல்ைாசதாழிந்துள்ைை. 

இன்று கருப்பிை அசமரிக்கர்களுக்கு 

சகட்யடாக்கள் உள்ைை, ஆஸ்தியரலிய 

பூர்வகுடிகளுக்காை சகட்யடாக்கள் உள்ைை 

ஆைால் ஊர் என்றும் யெரி என்றும் 

திட்டமிடப்பட்ட பிரிவிலைலய எங்யகயும் 

காை இயைாது. ஆக ஊரும், யெரியும் 

இருக்கும்வலர தீண்டாலம 

சதாடர்ந்துசகாண்யட இருக்கும். இலத 

யநருக்கு யநர் காை இயலுகிறது. உைகில் 

யவறு எந்த நாட்டிலும் இப்படி இத்தலை 

பகிரங்கமாக இைப்பாகுபாடு 

இருப்பலதக்காை இயைாது. ஆக 

தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் இத்தலகய 

சூழல் இருக்லகயில் தீண்டாலம 

ஒழிந்துவிட்டதாக நாம் எப்படிக்கூற இயலும்? 

தீண்டாலம அலைத்து வடிவங்களிலும் 100% 

சதாடர்கிறது. இதுயவ உண்லம. 
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ராஜராஜ யொழனின் 

முதல் யபார் 
 

-- ஆர். சஜய்குோர் 

 
 

காந்தளூர்ச் ொலைப் யபார், யொழப் யபரரென் 

ராஜராஜ யொழன் ஆட்சிப் சபாறுப்புக்கு வந்த 

பிறகு யமற்சகாண்ட மிக முக்கியமாை யபார். 

கி.பி. 10ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த இந்தப் 

யபார், முதைாம் ராஜராஜனுக்கும் யெர 

மன்ைன் முதைாம் பாஸ்கர ரவி வர்மனுக்கும் 

இலடயில் நடந்தது. 

 

காந்தளூர்ச்  ாடை 

காந்தளூர்ச் ொலை என்பது இன்லறய யகரை 

மாநிைத்தில் திருவைந்தபுரத்துக்கு அருகில் 

வலிய ொைா என்னும் இடம் எை 

ஆய்ந்தறியப்பட்டுள்ைது. இந்த இடம் 

முற்காைத்தில் ஒரு கல்விக்கூடமாக இருந்தது. 

இங்குப் பயிற்சி சபற்ற வீரர்கள் யபார்த் திறன் 

மட்டுமல்ைாது புத்திக்கூர்லமயிலும் சிறந்து 

விைங்கியுள்ைைர். 

 

யபார்க் கலைகள் மட்டுமின்றி யபார் 

நுட்பங்களும், வியூகங்களும் கற்பிக்கப்பட்டு 

வந்துள்ைை. தனுர்யவதம் எைப்படும் 

வில்வித்லதப் பயிற்சி, கைறிப்பயிற்சி, வர்மம் 

ஆகிய யபார்க் கலைகள் யபாதிக்கப் 

பட்டுள்ைை. இவற்யறாடு ராஜாங்க 

நிர்வாகமும் பயிற்றுவிக்கப்பட்டுவந்துள்ைது. 

இச்ொலையின் யபாதகர்கள் ெட்டர்கள் எை 

அலழக்கப்பட்டுள்ைைர். இச்ொலையின் 

தலைலமச் ெட்டர் சபாறுப்பு மதிப்பு மிக்க 

ஒன்றாகத் திகழ்ந்துள்ைது. தலைலமச் 

ெட்டருக்கு ஓர் அரெனுக்குரிய மரியாலத 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதிலிருந்து 

இச்ொலையின் முக்கியத்துவத்லத 

உைர்ந்துசகாள்ை முடியும். 

 

இங்குப் பல்யவறு சிறு சிறு நாடுகலைச் 

யெர்ந்த சிற்றரெர்களும், பலடத் தைபதிகளும், 

இைவரெர்களும் பயிற்சி சபற்றுள்ைைர். 

அக்காை கட்டத்தில் நடந்த பை முக்கிய 

அரசியல் நடவடிக்லககளிலும், யபார்களிலும் 

இச்ொலையின் பயிற்சி முக்கிய விலைவுகலை 

ஏற்படுத்தியதாகச் சொல்ைப்படுகிறது . 

 

ச ங்கம் கல்சவட்டு 

 
http://tamil.thehindu.com/multimedia/dynamic/01783/h

istory__2__1783408g.jpg 

 

ராஜராஜ யொழனும் பாஸ்கர ரவி வர்மனும் 

கி.பி. 985ஆம் ஆண்டில் யொழப் யபரரசின் 

ஆட்சிப் சபாறுப்புக்கு வந்தவர் ராஜராஜ 

யொழன். இவருலடய தந்லத சுந்தர யொழன் 

ஆவர். காந்தளூர்ச் ொலைப் யபார் 

ராஜராஜனின் முதல் யபாராகப் 

யபாற்றப்படுகிறது. 

 

பாஸ்கர ரவி வர்மனின் காைகட்டம் கி.பி. 

962இலிருந்து கி.பி. 1019வலர. இவருலடய 

ஆட்சியில் யெர நாடு, குடமலை நாடு, 

யவைாடு, சகாங்கு நாடு ஆகிய பகுதிகலை 

உள்ைடக்கியது. அதவாது இன்லறய 

யகரைத்தின் யகாழிக்யகாட்டிலிருந்து 

திருவைந்தபுரம் வலர உள்ை பகுதி. மிக நீண்ட 

ஆட்சிக் காைம் உலடய யெர மன்ைன் பாஸ்கர 

ரவி வர்மன். 58 ஆண்டுக் காைம் இவர் ஆட்சி 

புரிந்தார். இவர் காைத்தில்தான் யூதர்களுக்குச் 

ெமூகத்தில் சிறப்புச் ெலுலககள் 

அளிக்கப்பட்டுள்ைை. இதற்கு ஆதரமாக இவர் 

யூதர்களுக்குத் தாமிரப் பட்டயம் (Jewish Copper 

Plate) அளித்துள்ைார் . இவருலடய ஆட்சிக் 

காைத்தில்தான் யெர நாட்டில் காந்தளூரில் 

யபார்ப் பயிற்சிப் பள்ளி செயல்பட்டு 

வந்துள்ைது. 
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மபாருக்கான பின்புைம் 

முற்காைச் யொழர்கள் வீழ்ச்சிக்குப் பின் 

உலறயூரில் சிற்றரெர்கைாகக் குறுகியிருந்த 

யொழர்கள், விஜயாைய யொழன் காைத்தில் 

கி.மு. 9ஆம் நூற்றாண்டில்தான் எழுச்சி 

சபற்றைர். அவர், முத்தலரயர்கலை வீழ்த்தித் 

தஞ்லெலயக் லகப்பற்றி, தஞ்லெச் யொழப் 

யபரரலெத் யதாற்றுவித்தார். இதன் பிறகு 

சபரும் செல்வாக்குடன் வைர்ந்த யொழ 

ெம்ராஜ்ஜியம் பராந்தகச் யொழன் காைத்தில், 

ராஷ்டிரகூடர்களுடன் நடந்த தக்யகாைம் 

(அரக்யகாைம்) யபாரில் வீழ்ச்சிலயச் 

ெந்திக்கத் சதாடங்கியது. 

 

இப்யபாரில் பராந்தகனின் மகன் ராஜாதித்தன் 

சகால்ைப்பட்டார். பராந்தகனின் இறப்புக்குப் 

பின் அவருலடய இலைய மகன் 

கண்டராதித்தன் ஆட்சிப் சபாறுப்புக்கு 

வந்தான். கண்டராதித்தன் காைத்தில் யொழப் 

யபரரசு யமலும் பைவீைமலடந்தது. 

சுந்தரயொழன் ஆட்சிக்காைத்தில்தான் யொழ 

நாடு மீண்டும் எழுச்சி சபறத் சதாடங்கியது. 

அவர் ராஷ்டிரகூடர்களுடன் யபாரிட்டுத் 

சதாண்லட மண்டைத்லத மீட்டார். ஆைால் 

அதற்கிலடயில் இைவரெைாக 

முடிசூட்டப்பட்ட அவருலடய மகன் ஆதித்த 

கரிகாைன் மர்மாை முலறயில் சகாலை 

செய்யப்பட்டார். யெர, பாண்டிய, ஈழ நாட்டுக் 

கூட்டணியும் காந்தளூர்ச் ொலையின் யபார்ப் 

பயிற்சியும் இந்தக் சகாலைக்காை பின்ைணி 

எைச் சொல்ைப்படுகிறது. 

 

காந்தளூர்ச்  ாடைப் மபார் 

சதாண்லடநாடு, சகாங்குநாடு, பாண்டியநாடு 

ஆகிய பகுதிகலைக் லகப்பற்றிய ஒரு 

வலுவாை அரொக மாறியிருந்த யொழப் 

யபரரசுக்கு சபரும் அச்சுறுத்தைாக இருந்தது 

யெர நாட்டில் இயங்கிவந்த காந்தளூர்ச் 

ொலையாகும். நுட்பமாை யபார்த் தந்திரங்கள், 

தற்காப்புக் கலைகள், தாக்கும் நுட்பம் 

ஆகியலவ அங்குப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு 

வந்துள்ைது. 

 

அந்தக் காைகட்டத்தில் இது யபான்ற யபார்ப் 

பயிற்சிக் கூடங்கள் அண்லட நாடுகள் எங்கும் 

செயல்படவில்லை. தன் அண்லட நாட்டில் 

ஒரு யபார்ப் பயிற்சிக் கூடம் செயல்படுவது 

யொழ நாட்டின் பாதுகப்புக்கு உகந்ததல்ை 

என்று கருதியதால் ராஜராஜன் இப்யபாலர 

யமற்சகாண்டார் எைவும் சொல்ைப்படுகிறது. 

ஆைால் தன் ெயகாதரைாை ஆதித்த 

கரிகாைனின் சகாலையில் பின்ைணியில் 

இருந்து செயல்பட்டது காந்தளூர்ச் ொலையில் 

பயிற்சிசபற்ற வீரர்கள்தான் என்பதால் 

அதற்குப் பழிவாங்கும் நடவடிக்லகயாகயவ 

இந்தப் யபார் யமற்சகாள்ைப்பட்டதாகவும் 

ஒரு கூற்று உண்டு. 

 

ராஜராஜ ம ாழன் தன் குருவுைன் 

 
http://tamil.thehindu.com/multimedia/dynamic/01783/h

istory__1__1783409g.jpg 

 

 

முதலில் ராஜராஜன் யெர நாட்டிற்குத் தன் 

தூதுவலர அனுப்பிப் யபச்சு வார்த்லத நடத்த 

முயன்றான். ஆைால் அவ்வாறு 

அனுப்பிலவக்கப்பட்ட யொழ நாட்டுத் 

தூதுவலரச் யெர மன்ைன் முதைாம் பாஸ்கர 
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ரவி வர்மா சிலறபிடித்தார். இதுதான் 

ராஜராஜன் உடைடியாை 

பலடசயடுப்புக்காை காரைமாகச் 

சொல்ைப்படுகிறது. 

 

ராஜராஜனுக்கும் பாஸ்கரவர்மனுக்கும் 

இலடயிைாை இப்யபார் கடற்யபாராக 

இருந்ததது எைவும் சொல்ைப்படுகிறது. 

திருவைந்தபுரம் கடற்கலரக்கு அருகில் நடந்த 

இப்யபாரில் ராஜராஜன் யெரர்களின் 

கப்பல்கலை வீழ்த்தி சவற்றியலடந்தார். 

 

‘காந்தளுர்ச் ொலை கைமறுத் தருளிய யகாவி 

இராஜராஜ யகெரி’ என்ற கல்சவட்டு 

ஆதாரத்தின்படி கைம் அறுத்து என்பது 

கப்பல்கலை வீழ்த்தி எை 

அறிந்துசகாள்ைைாம். இப்யபாரில் ராஜராஜன் 

மாசபரும் சவற்றி சபற்றான். காந்தளூர்ச் 

ொலை யொழர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 

வந்தது. 

 

ெர்ச்லெகளும் விவாதங்களும் 

காந்தளூர் ொலைப் யபார் குறித்தாை 

விவாதங்கள் இன்றுவலர 

நடந்துசகாண்டுதான் இருக்கிறது. காந்தளூர்ச் 

ொலை என்பது ஒரு கடற்கலர நகரம் என்றும் 

இப்யபார் கப்பற்பலடகளுக்கு இலடயில் 

நடந்தசதைவும் சொல்ைப்படுகிறது. 

ராஜராஜன் கல்சவட்டுகளில் 

சொல்ைப்பட்டுள்ை சொற்களின்படி, 

(‘காந்தளூர்ச் ொலை கைமறுத் தருளி’) கைம் 

என்றால் கப்பல் எைப் சபாருள் சகாண்டு சிை 

ஆய்வாைர்கள் இது யபான்ற ஒரு முடிவுக்கு 

வருகிறார்கள். இது சபரும்பாைாை 

ஆய்வாைர்கைால் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

 

கவிமணி யதசிக விநாயகம் பிள்லை 

காந்தளூர்ச் ொலை என்பது பிராமைர்களுக்குச் 

யொறிடும் ஒரு கூடம் என்றார். அங்குச் யொறு 

அடுவலத யெர மன்ைன் நிறுத்திவிட்டான். 

யொழ மன்ைன் ராஜராஜன் அதில் 

தலையிட்டுக் காந்தளூர்ச் யொற்றுச் ொலையில் 

உைவு வழங்க யவண்டியலத 

முலறப்படுத்திைர் என்னும் புதிய கருத்லத 

சவளியிட்டார். ஆைால் இக்கருத்து 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்படவில்லை. 

 

செங்கம் பகுதியில் கண்சடடுக்கப்பட்ட 

‘நடுகல்’லில் ‘ொலைய் மறுத்து அங்குள்ை 

மலைஆைர் தலை அறுத்து’ எைக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இதன் மூைம் 

காந்தளூர்ச் ொலைப் யபாரில் தன்லை எதிர்த்த 

மலையாைர்களின் தலைலய அறுத்தான் 

எைபலத அறிய முடிகிறது. 

ஆதித்த கரிகாைன் சகால்ைப்பட்டதற்காை 

பழிவாங்கயை காந்தளூர்ச் ொலைப் யபார் எை 

நடை. காசிநாதன் தன் ஆய்வுக் கட்டுலரயில் 

குறிப்பிடுகிறார். ஆைால் அதற்காை ஆதாரம் 

எதுவும் யமற்சகாள் காட்டப்படவில்லை. 

 

ஆதாரங்கள் : 1.இராஜராஜ யொழனின் 

காந்தளூர்ச் ொலைப் யபார் – சி. இைங்யகா, 

அலை 

 

நன்றி: தி இந்து நாளிதழ் 

ராஜராஜ யொழனின் முதல் யபார் - திஇந்து 

http://tamil.thehindu.com/society/lifestyle/article5762389.ece 
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அசைக்ொந்தரும் 

ெமை முனிவர்களும் 

-ச ல்வன் 

 
இந்தியா யமல் பலடசயடுத்து வந்த 

அசைக்ொந்தர் தட்ெசீை நகரத்லத பிடித்தான். 

அந்த நகரில் லஜை ென்னியாசிகளுடன் 

அவனுக்கு ஏற்பட்ட சதாடர்லப பழங்காை 

கியரக்க வரைாற்று ஆசிரியர் ப்ளுடார்க் 

உள்ளீட பைரும் விவரிக்கிறார்கள். 

 

தட்ெசீை நகரில் நிர்வாை லஜை ொமியார்கள் 

இருப்பதாக யகள்விப்பட்டதும் 

அசைக்ொந்தருக்கு வியப்பு தாங்கவில்லை. 

அவர்கள் தட்ெசீை மக்கலை அசைக்ொந்தருக்கு 

எதிராக தூண்டிவிடுவதாக புகார் வந்தது. ெரி 

எை சொல்லி அவர்கலை பிடித்துவர 

அசைக்ொந்தர் பலடகலை அனுப்பிைான். 

பத்து நிர்வாை ொமியார்கலை பிடித்துவரவும் 

அவர்கலை பார்க்க ஒட்டுசமாத்த கியரக்க 

பலடயய கூடிவிட்டது. 

 

 
 

"நீங்கள் எல்ைாம் யார்?" எை அசைக்ொந்தர் 

யகட்க 

 

"நீ யார்?" எை அவர்கள் தலைவராை 

தண்டமிஸ் (கியரக்க ஒலிசபயர்ப்பு) திருப்பி 

யகட்கிறார் 

 

"நான் அசைக்ொந்தர். கடவுளின் மகன்" 

(கியரக்க கடவுள் ஜீயஸின் மகன் 

அசைக்ொந்தர் என்பது அன்லறய நம்பிக்லக) 

 

"நானும் தான் கடவுளின் மகன்.." 

 

இந்த பதிைாை வியப்பலடந்த அசைக்ொந்தர் 

"உங்கள் துடுக்குதைத்துக்கு எல்ைாருக்கும் 

மரைதண்டலை விதிக்கியறன். ஆைால் 

நீங்கள் ஞானிகள் எை எல்ைாரும் 

சொல்லுகிறார்கள். அதைால் உங்கலை சிை 

கடிைமாை யகள்விகலை யகட்யபன். யார் 

தவறாை விலடலய முதல் முதைாக 

சொல்கிறார்கயைா அவர்கலை முதலில் 

சகால்யவன். அடுத்து மற்றவலர சகால்யவன். 

இதுக்கு தண்டமிஸ் தான் நீதிபதி. அவர் தான் 

யாருலடய பதில் யமாெம் எை ெரியாக 

சொல்ையவண்டும்" என்கிறான் 

 

ெரி என்றதும் முதல் யகள்விலய யகட்கிறான் 

 

"எண்ணிக்லகயில் அதிகமாைவர்கள் யார்? 

உயிருடன் இருப்பவர்கைா? இறந்தவர்கைா?" 

 

"உயிருடன் இருப்பவர்கள் தான். 

இறந்தவர்கள் யாருயம இப்யபாது 

இல்லையய?" 

 

"சபரும் உயிரிைங்கலை உற்பத்தி செய்வது 

எது? கடைா, பூமியா?" 

 

"பூமிதான். கடயை பூமியில் தாயை 

இருக்கிறது?" 

 

"இருப்பதியையய அதிக தந்திரமாை மிருகம் 

எது?" 

 

"இன்னும் மனிதைால் கண்டுபிடிக்க முடியாத 

மிருகம் தான்.." 

 

"நீங்கல்ைாம் எதுக்கு தட்ெசீை மக்கலை 

எைக்கு எதிராக தூண்டினீர்கள்?" 

 

"அவர்கள் லதரியமாக வாழயவண்டும், 

அல்ைது லதரியமாக ொகயவண்டும் 

என்பதால்.." 
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"எது முந்தி வந்தது, இரவா, திைமா?" 

 

"திைம் தான்..ஒரு திைம் முந்தி.." 

 

"மிகவும் விரும்புதலுக்குரிய மனிதன் யார்?" 

 

"அதிக பைமிருந்தும், பிறர் அவலைகண்டு 

அஞாமல் இருக்கும் தன்லம உள்ை மனிதயை 

அலைவராலும் விரும்பபடகூடியவன்..." 

 

"மனிதன் என்ை செய்து கடவுைாக முடியும்?" 

 

"மனிதைால் செய்ய முடியாத ஏயதா ஒரு 

விஷயத்லத செய்வதன் மூைம்.." 

 

"ஒரு மனிதன் எத்தலை நாள் 

வாழயவண்டும்?" 

 

"வாழ்வலத விட ொவயத யமல் எை 

நிலைக்கும் காைம் வலர..." 

 

"வாழ்வு, ொவு? இரண்டில் எது வலுவாைது?" 

 

"வாழ்வு..ஏசைனில் அது பை யநாய்கலையும்,. 

பிரச்ெலைகலையும் தாங்குகிறது..ொவால் அது 

முடிவதில்லை" 

 

இப்படி அலைத்து யகள்விகளுக்கும் 

அைாெயமாை பதில் வரவும் அெந்த 

அசைக்ொந்தர் "இதில் யமாெமாை பதிலை 

சொன்ைது யார்?" எை கலடசியகள்விலய 

தண்டமிலஸ யநாக்கி யகட்கிறான் 

 

"முதல் பதில் தான் இருப்பதுயையய 

யமாெமாைது....அதன்பின் 2,3,4.." எை 

வரிலெயாக எல்ைா பதிலும் யமாெம்" 

என்கிறார் தண்டமிஸ் 

 

"இப்படி ஒரு தப்பாை தீர்ப்லப சகாடுத்ததுக்கு 

உன்லை முதலில் சகால்லுயவன்" என்கிறான் 

அசைக்ொந்தர் 

 

"என்லை முதலில் சகால்ை  முடியாது. ஏன் 

என்றால் முதல் முதைாக யமாெமாை பதிலை 

சொன்ைவலர முதலில் சகால்வதாக தான் 

சொன்னீர்கள். என்லை நீதிபதியாகவும் 

நியமித்தீர்கள். என் தீர்ப்பு முதல் 

ென்னியாசியின் விலடதான் முதல் தவறாை 

விலட" என்றதும் மகிழ்ச்சியலடந்த 

அசைக்ொந்தர் அலைவருக்கும் பரிசுகலை 

சகாடுத்து விடுதலை செய்து அனுப்பிைான் 

 

இப்படி அன்லறய கியரக்க 

தத்துவஞானிகைால் விலடகாை முடியாத 

யகள்விகளுக்கு அைாெயமாக பதில்கூறி 

பலடசயடுப்பில் யாராலும் 

சவற்றிசகாள்ைமுடியாத மகா 

அசைக்ொந்தருக்கு ஆன்மிகரீதியாை 

யதால்விலய பரிெளித்தார்கள் நம் ெமை 

முனிவர்கள்.இவர்கலை குறிக்க 

ஜிம்யைாசொபிஸ்ட் (நிர்வாை ஞானிகள்) 

எனும் வார்த்லத அன்றுமுதல் கியரக்க 

சமாழியில் ஏற்பட்டது. 

 

 

 
செல்வன்  

holyape@gmail.com 
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலையின் சவளியீடுகள் 
 

 

மின்னூல்கள் சவளியீடு: 

 

1. ேடையாை அனுமபாக ோந்திரீக ஆசிரியன் - 26/04/2015  

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/04/thf-announcement-e-books-update-26042015.html 

 

2. ராஜதந்திர யுத்தகைப்பிர ங்கங்கள் - THF Announcement: E-books update: 3/05/2015 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-3052015.html 

 

3. ேகமன உனக்கு - THF Announcement: E-books update: 17/05/2015 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-17052015.html 

 

4. ச ண்ைைங்காரன் - விறலி விடு தூது - 24/05/2015 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-24052015.html 

 

5. ஸ்ரீ தில்டையம்ேன் வரைாறு - 31/05/2015                

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-31052015.html 

 

6. மவைாைர்  ரித்திரம் - 7/06/2015                                     

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-7062015.html 

 

7. திருேயிடைத் தைபுராணம் - 13/06/2015                                   

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-13062015.html 

 

8. திருஇரும்டபோகாைத் திருப்பதிகம் - 12/06/2015 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-12062015.html 

 

9. பண்டிதரின் சகாடை - 14/06/2015                                   

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-14062015.html 

 

10. மவதாரணிய தைப்புராண வ னம் - 20/06/2015                

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-20062015.html 

 

11. தண்ைடையார்  தகம் - 21/06/2015                                

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-21062015.html 

 

12. சிதம்பர ேஹாத்மியம் - 22/06/2015                           

http://tamilheritagefoundation.blogspot.com/2015/06/thf-announcement-e-books-update-22062015.html 

 

13. பழநித்தை வரைாறு - 27/06/2015                                    

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-27062015.html 

 

14. ஸ்ரீ மகாதண்ைராேஸ்வாமி ஸ்தைவரைாறு - 28/06/2015  

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-28062015.html 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/04/thf-announcement-e-books-update-26042015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-3052015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-17052015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-24052015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/thf-announcement-e-books-update-31052015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-7062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-13062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-12062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-14062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-20062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-21062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.com/2015/06/thf-announcement-e-books-update-22062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-27062015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/thf-announcement-e-books-update-28062015.html
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15. திருப்புன்டனநல்லூர் ஸ்ரீ ோரியம்ேன் - 4/07/2015  

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/blog-post.html 

 

16. திருசவண்காட்டுத் தைவரைாறு - 11/07/2015                   

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/thf-announcement-e-books-update11072015.html 

 

17. சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகள் வரைாறு - 20/07/2015                 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/thf-announcement-e-books-update20072015.html 

 

 

நாைார்குை மித்திரன்: 

 

1. நாடார்குை மித்திரன் - 1923 - ஜைவரி மாதத்தின் 2 வது இதழ் (5/27/15)  

http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/05/1923-2.html 

 

2. நாடார்குை மித்திரன் - 1923 - ஜைவரி மாதத்தின் 3 வது இதழ் (6/5/15) 

http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/06/1923-3.html 

 

3. நாடார்குை மித்திரன் - 1923 - பிப்ரவரி மாதத்தின் 1 வது இதழ் (6/17/15) 

http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/06/1923-1.html  

 

 

காசணாளிகள் சவளியீடு: 

 

1. ஏப்ரல் 2015:சதன்ைாப்பிரிக்காவில் தமிழ்க்கல்வி - 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/04/2015.html 

 

2. யம 2015: இைங்லக யபாருக்குப் பின் தமிழர் மீள்குடியயற்றம் - 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/2015.html 

 

3. யம 2015: ைாடன் யகாயில் குலடவலரக்யகாயில் - 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/2015_23.html 

 

4. யம 2015: வைத்தி ஆதிநாதர் ஜிைாையம் - 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/2015_29.html 

 

5. ஜூன் 2015: திருமலை ஸ்ரீயகந்திர அரிஹந்தகிரி லஜைமட மடாதிபதி ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீதவைகீர்த்தி 

பட்டாரக சுவாமிகள் - http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/2015.html 

 

6. ஜூன் 2015: திருமலை பஞ்ெகுை யதவலதகள் ஜிைாையம் - 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/2015_20.html 

 

7. ஜூலை 2015: திருமலை ஸ்ரீசிகாமணிநாதர் - 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/2015.html 

 

http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/blog-post.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/thf-announcement-e-books-update11072015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/thf-announcement-e-books-update20072015.html
http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/05/1923-2.html
http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/06/1923-3.html
http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/06/1923-1.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/04/2015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/2015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/2015_23.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/05/2015_29.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/2015.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/06/2015_20.html
http://tamilheritagefoundation.blogspot.de/2015/07/2015.html
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