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ஜனவரி  - 2020 

“வரலாற்றுத் மதைல் பணிகடை விரிவுபடுத்துமவாம்” 

 
முன்னட்டைப் பைம்:    2019 டிசம்பர் மாதம் நான்காம் தததி, ஜெர்மனியின் ஸ்டுட்கார்ட் நகரில் 

அடமந்திருக்கும் லிண்ைன் அருங்காட்சியகத்தில் நிறுவப்பட்ை திருவள்ளுவர் ஐம்ஜபான் சிடைகளுைன் 

இருப்தபார், இைமிருந்து வைமாக, நிகழ்ச்சியில் ஜவளியிைப்பட்ை திருவள்ளுவர் யார் நூலின் எழுத்தாளர் 

திரு ஜகௌவுதம சன்னா, இந்திய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முடனவர் ஜதால் திருமாவளவன் தமிழ் மரபு 

அறக்கட்ைடள-பன்னாட்டு அடமப்பின் தடைவர் முடனவர் க. சுபாஷிணி,  லிண்ைன் 

அருங்காட்சியகத்தின்  கிழக்கு-கிழக்காசிய நாடுகளின் அரும்ஜபாருட்காட்சியகப் பிரிவின் இயக்குநர் 

முடனவர் ொர்ஜ் தநாவாக் 

 

 

 
 

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடை - பன்னாட்டு அடேப்பு  

http://www.tamilheritage.org/ 

வவளியிடும் காலாண்டு மின்னிதழ்  

 

வதாகுப்பாசிரியர்:  முடனவர் மதவோழி 
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தலையங்கம்: வரைாற்றுத் ததடல் பணிகலை 
விரிவுபடுத்துதவாம்  

—— முலைவர் க.சுபாஷிணி 
 
 

     2019 ஆம் ஆண்டில் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளையின் செயல்பாடுகள் புதிய 
பரிணாமம் எடுத்து  ஆக்கப்பூர்வமான 
வரலாற்றுத் ததடல், ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் 
சபாதுமக்களுக்கான வரலாற்றுப்பயிற்ெி மற்றும் 
உலகைாவிய தமிழ் வரலாற்றிளன விரிவாக்கம் 
செய்யும் முயற்ெி தபான்றவற்றிற்குத் 
சதாடக்கமாக அளமந்தது. தமிழகத்தில் மற்றும் 
இலங்ளகயில் வரலாற்றுத் ததடளல மற்றும் 
ஆவணப்படுத்தளல ளமய த ாக்கமாகக்சகாண்டு 
செயல்படுத்தப்பட்ட சவவ்தவறு மரபு பயணங்கள் 
ஆண்டு முழுளமயும்  ளடசபற்றன. தமிழகத்தில் 

இரண்டு கல்சவட்டுப் பயிற்ெிகள் சபாதுமக்களுக்காக வழங்கப்பட்டன. 
ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தில் முதல்முளறயாகத் திருவள்ளுவருக்குச் ெிளல 
ளவத்த சபருளமயும் 2019ம் ஆண்டில் இளணந்தது. இளவ தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளையின் ொதளனகைில் இளணகின்றன. 
 
          உலக மக்களுக்குப் சபாது மளறயாகத் திகழும் திருக்குறளை 
உலகம் முழுவதும் சகாண்டு தெர்க்க தவண்டும் என்ற த ாக்கத்ளத 
ளமயமாகக் சகாண்டு ஐம்சபான்னாலான இரண்டு திருவள்ளுவர் ெிளலகள் 
செர்மனியின் ஸ்டுட்கார்ட  கரில் உள்ை லிண்டன் அருங்காட்ெியகத்தில் 
 ிறுவப்பட்டன. இந்த மாசபரும் பணியுடன் இளணந்த வளகயில் 19ம் 
நூற்றாண்டில் திருக்குறளுக்கு எழுதப்பட்ட இரண்டு செர்மானிய 
சமாழிசபயர்ப்பு நூல்கள் ஆங்கில அறிமுக உளரயுடன் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளையினால் சவைியிடப்பட்டன. இதனடிப்பளடயில் 2019ஆம் 
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ஆண்டு தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பதிப்பாைராக வைர்ச்ெி சபற்ற 
வரலாற்று  ிகழ்வும் அடங்குகிறது. 
 

 
 
          1803 ஆம் ஆண்டு பாதிரியார் ஃப்ரசடரிக் காமசரர் அவர்கள் 
எழுதிய திருக்குறளுக்கான சமாழிசபயர்ப்பு நூலும் அதளன அடுத்து 1856 
ஆம் ஆண்டு டாக்டர் கார்ல் க்ரவுல் அவர்கள் எழுதிய திருக்குறளுக்கான 
முழுளமயான செர்மானிய சமாழிசபயர்ப்பு நூலும்  முதல் இரண்டு 
சவைியடீுகைாகத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பதிப்பகத்திலிருந்து 
டிெம்பர் மாதம் சவைியிடப்பட்டன. இதளனத்சதாடர்ந்து "திருவள்ளுவர் 
யார் கட்டுக்களதகளைக் கட்டுளடக்கும் திருவள்ளுவர்" என்ற எழுத்தாைர் 
சகௌதம ென்னா அவர்கைது நூல் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் 
மூன்றாவது நூலாக  சவைிவந்தது. இதன் சதாடர்ச்ெியாக 2020ஆம் ஆண்டு 
வரலாறு, ெமூகவியல், மானுடவியல் மற்றும் சமாழி ஆய்வில் 
முக்கியத்துவம் சபறும் நூல்களை சவைியிடும் வளகயில் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளையின் பதிப்பகம் செயல்படும். 
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          கல்வி என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு ெமூகத்துக்கு மட்டுதம 
உரியதன்று. அதததபாலத்தான் வரலாறும் வரலாறு பற்றிய ஆய்வுகளும். 
கல்சவட்டு வாெித்தல், சதால்லியல் அகழாய்வு சதாடர்பான 
விெயங்களைச் ொதி இன மத தவறுபாடின்றி ஆர்வமுள்ை அளனத்து 
மக்களும் கற்று அறிந்து சகாள்வளத த ாக்கமாகக் சகாண்டு தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளையின் மரபுப் பயணம் மற்றும் கல்சவட்டுப் பயிற்ெி 
ஆகியளவ சதாடர்ந்து செயலாக்கம் சபரும். 
 

 
          வரலாறு என்பது அகழ்வாய்வு என்ற ஒரு துளறயில் மட்டுதம 
அடங்கிவிடும் ஒன்றல்ல. மானுடவியல் கூறுகள் மற்றும் ெமூகவியல் 
பார்ளவயில்  வரலாற்ளற ஆவணப்படுத்தும் முயற்ெிகளைத் 
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துரிதப்படுத்திச் செயல்படுத்த தவண்டிய காலகட்டத்தில்  ாம் 
இருக்கிதறாம். திட்டமிடப்படாத  கரமயமாக்கல், மக்கள் குடிதயற்றம் 
என்ற வளகயில் வரலாற்றுச் ெின்னங்கள் பல ெிளதக்கப்படுகின்றன, 
அழிக்கப்படுகின்றன அல்லது உருமாற்றம்  செய்யப்பட்டு தவறு வளகயில் 
அளவ திரிக்கப்பட்டு வரலாற்றில் புகுத்தப்படுகின்றன. இத்தளகய 
செயல்பாடுகள் வரலாற்றுச் ெின்னங்கள் படிப்படியாக அழிந்து தபாகும் 
 ிளலக்கு வழி வகுக்கும். இதளனக் கருத்தில் சகாண்டு 2019 ஆம் 
ஆண்டின் இறுதியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை "  ம் ஊர்  ம் சபருளம " 
என்ற திட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்திதனாம். இத்திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் 
இவ்வாண்டு சதாடக்கம்  ளடமுளறக்குக் சகாண்டு வரப்பட்டு 
சபாதுமக்கைின் ஒத்துளழப்தபாடு ஒவ்சவாரு ெிறு ெிறு ஊர்கைில் உள்ை 
வரலாற்றுச் ெின்னங்களும், ெமூகச் செய்திகளும், மானிடவியல் கூறுகளும் 
பதியப்பட்டு மின்னாக்கம் செய்யப்பட்டு வளலதயற்றப்படும் ஒரு முயற்ெி 
செயல்படுத்தப்படும். 
 
          தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பல்தவறு பணிகள் 
உங்களுக்காகக் காத்திருக்கின்றன. இளணந்து சகாள்ளுங்கள். 
 
          எல்தலாருக்கும் இனிய 2020 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு மற்றும் 
ளதப்சபாங்கல்  ல்வாழ்த்துக்கள். 
 
அன்புடன் 
முளனவர்.க.சுபாஷிணி 
தளலவர்,தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை - பன்னாட்டு அளமப்பு
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தமிழக ததால்ைியல் மற்றும் தமிழ்வைர்ச்சித்துலை அலமச்சர் 
மாண்புமிகு மாஃபா பாண்டியராஜன் அவர்கள் வழங்கிய வாழ்த்துலர 

 
 

 

https://groups.google.com/group/mintamil/attach/8b0c2ba421e46/minister%20wishes.jpg?part=0.1&view=1&authuser=0
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திராவிட முன்தைற்ைக் கழகத் தலைவர் திரு.மு.க.ஸ்டாைின் 
அவர்கைிடமிருந்து நமது திருவள்ளுவர் விழாவிற்கு வந்த வாழ்த்துச் தசய்தி 

 
 

 
 
 

https://groups.google.com/group/mintamil/attach/8b0efa87e139d/dmk1.jpg?part=0.2&view=1&authuser=0
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https://groups.google.com/group/mintamil/attach/8b0efa87e139d/dmk2.jpg?part=0.3&view=1&authuser=0
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இந்திய நாடாளுமன்ை உறுப்பிைர் முலைவர் ததால் திருமாவைவன்  அவர்கள் 
விழாவில் தநரில் கைந்துதகாண்டு  சிைப்பித்தார், அவரது அைிக்லக 
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மின்தமிழ்மேடை இதழ்கள் வதாகுப்பு:   

http://mintamilmedai.tamilheritage.org/wp/ 

 

 

‘மின்தமிழ்தமடை’ இதழுக்கு தங்கள் படைப்புக்கடள அனுப்ப விரும்புபவர் 

 

mailto:editorthfjournal@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பைாம் 
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மின்தமிழ்மேடை - காட்சி: 20; ஜனவரி  - 2020  

“வரலாற்றுத் மதைல் பணிகடை விரிவுபடுத்துமவாம்”  
(மின்தமிழில் அக்தைாபர் 16, 2019 – ெனவரி 15 வடர பதிவான படைப்புகளின் ஜதாகுப்பு)  

 

 

 
 

உள்ைைக்கம் பக்கம்  

 
தடலயங்கம்:   வரலாற்றுத் மதைல் பணிகடை விரிவுபடுத்துமவாம்  

 

 
—— முடனவர் க.சுபாஷிணி i 

1 ேதுடரயில் நடைவபற்ற வட்வைழுத்துப் பயிலரங்கம்  

 

 
—— முடனவர் ப.மதவி அறிவு வெல்வம் 1 

2 வதன்வகாங்கு நாட்டின் வதால்லியல் எச்ெங்கடைக் காண ஒரு ேரபு நடைப்பயணம் 

 

 
—— இல. அருட்வெல்வம் 5 

3 இலங்டக ேடலயக ஊவா ோநில தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்குத் தமிழ்ப்வபயர்கள் - அரொடண  

 

 
—— முடனவர் க.சுபாஷிணி 10 

4 இலங்டக – ஒரு வரலாற்றுப் பயணம்  
 

 
—— ேலர்விழி பாஸ்கரன் 18 
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25 தமிழ்ச் வொற்கள் ெகரத்தில் வதாைங்காது என்பது ெரியா? 

 

 
—— திருத்தம் வபான்.ெரவணன் 194 

26 தமிழில் அச்மெறிய முதல் நான்கு நூல்கள்  

 

 
—— முடனவர். அமுதன் அடிகள் 202 

27 உலக நாடுகளில் தாய்வோழிக் கல்வி 

 

 
—— முடனவர். விஜய் அமொகன் 212 
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—— வித்யாொகர் 228 

36 சுஜித் என்வறாரு சிறுவன் 

 

 
—— கவிஞர் அமீர் 230 

 
தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடை நிகழ்வுகள் ேற்றும் வவளியீடுகள்     

 

 
—— வெய்திகள் வதாகுப்பு  231 



 1 

1. மதுலரயில் நலடதபற்ை வட்தடழுத்துப் 
பயிைரங்கம் 

—— முலைவர்  ப.ததவி அைிவு தசல்வம் 

 
 
            தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சென்ளனயில்  டத்திய தமிழி 
கல்சவட்டு பயிற்ெியின் சதாடர்ச்ெியாக, பாண்டியர்கைின் எழுத்து 
சமாழியாக இருந்த வட்சடழுத்து பயிற்ெியிளன மதுளரயில்  டத்த முடிவு 
செய்யப்பட்டது.  செப்டம்பர் 24, 2019 அன்று மதுளர காமராெர் பல்களலக் 
கழகத்துடன் இளணந்து  டத்துவதற்கான அனுமதி சபறுவதற்கு மதுளர 
காமராெர் பல்களலக்கழகத்தின் துளணதவந்தர் அவர்களைத் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பின் குழுவினருடன் ெந்தித்ததிலிருந்து 
கல்சவட்டு வட்சடழுத்து பயிற்ெிக்கான தவளலகள் ஆரம்பமானது.  
அதன்படி டிெம்பர் 28, 29, 2019 ஆகிய இரண்டு  ாட்களுக்குத் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பு மற்றும் மதுளர காமராெர் 
பல்களலக்கழகத்தின் வரலாற்றுப் புலத்துடன் இளணந்து  டத்துவதாக 
முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன் முதல் விைம்பர அறிவிப்பு  வம்பர் 5, 2019 
அன்று சவைியிடப்பட்டது. அன்றிலிருந்து பயிற்ெிக்கான பதிவுகளும் 
சதாடங்கின. 
 
            இப்பயிற்ெியில் சமாத்தம் 135  பர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து 
சகாண்டார்கள். அவர்கைில் சவைியூரிலிருந்து 40  பர்கள் என்ற அைவிலும் 
மதுளர மற்றும் மதுளரளயச் சுற்றியுள்ை வட்டாரங்கைிலிருந்து 95 
 பர்களும் கலந்து சகாண்டார்கள். இவர்கைில் அசமரிக்கா, செர்மனி, 
ளமசூரு, சபங்களூரு திருச்ெி, தகாளவ, ததனி, ெிவகாெி, ராெபாளையம் 
தபான்ற ஊர்கைிலிருந்தும் கலந்து சகாண்டார்கள். அதததபால பல 
துளறளயச் தெர்ந்த ஆர்வலர்களும் கலந்து சகாண்டார்கள். குறிப்பாக 
வரலாறு, தமிழ்த் துளற மாணவர்கள் மற்றும் தபராெிரியர்களைத் 
தவிர்த்து, கட்டிடப் சபாறியாைர்கள், பள்ைி ஆெிரியர்கள், இல்லத்தரெிகள், 
ெித்த மருத்துவர்கள், பழங்குடியினர், ஆய்வக நுட்பு ர், எழுத்தாைர்கள், 
தட்டச்சு எழுத்தாைர்கள், சதாழிலதிபர்கள், வழக்குளரஞர்கள் என பல்தவறு 
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பிரிவினரும் வட்சடழுத்து பயிற்ெியில் கலந்து சகாண்டு 
பயனளடந்தார்கள். 
 

 
 
            வட்சடழுத்து பயிற்ெியின் முதல் ாைான 28.12.2019 அன்று 
காளல 10 மணியைவில் மதுளர காமராெர் பல்களலக்கழகத்தின் 
துளணதவந்தர் முளனவர் கிருஷ்ணன் அவர்கள் பயிற்ெிளயத் சதாடங்கி 
ளவத்ததுடன் ெிறப்புளரயாற்றினார்கள். அதன் சதாடர்ச்ெியாக, 
பயிற்று ர்கள் சதால்லியல் ஆய்வாைர் முளனவர் சொ.ொந்தலிங்கம் 
அவர்கள் 'வட்சடழுத்து' எழுத்துகள் குறித்த பயிற்ெியிளன அைித்தார்கள்.  
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            இரண்டாம்  ாள்  ிகழ்ச்ெியாக 29.12.2019 அன்று காளல 
ஒன்பது முப்பது மணி முதல் பயிற்று ர்கள் சதால்லியல் ஆய்வாைர்கள் 
முளனவர் ராதெந்திரன், முளனவர் தகா. ெெிகலா ஆகிதயார் முதல்  ாள் 
பயிற்ெிக்கு வந்திருந்தவர்கைின் பாட த ாட்டிளன வாங்கி அவர்கள் 
எழுதியிருந்த வட்சடழுத்து எழுத்துகளைச் ெரிபார்த்துத் திருத்தி 
சகாடுத்தார்கள். அன்தற தமிழி எழுத்தின் அறிமுகத்ளதயும் அவர்கள்  
 டத்தியதுடன் பயிற்ெி  ிளறவளடந்தது. பின்பு பங்தகற்பாைர்கைின் 
ஐயங்களுக்குப் பயிற்று ர்கள் பதிலைித்தார்கள். இறுதியாக மாளல 3 மணி 
அைவில் பயிற்ெியில் கலந்து சகாண்டவர்களுக்குச் ொன்றிதழ் சகாடுத்து 
 ிகழ்ச்ெி ெிறப்பாக  ிளறவளடந்தது. 
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            பயிற்ெியில்  48 மாணவர்களும்,  சபாதுமக்கள் 87 தபர் என்ற 
அைவிலும் கலந்துசகாண்டார்கள். இவர்கைில்  5 மாணவர்களுக்கு இலவெ 
பயிற்ெியும் அைிக்கப்பட்டது. அன்று மாளல 4 மணி அைவில் 
கைப்பயணமாக,   வட்சடழுத்தின் பயிற்ெிக்குப் பின் அவ்சவழுத்துக்களை 
த ரில் பார்த்து வாெிக்கும் விதமாக, மதுளர காமராெர் பல்களலக் 
கழகத்திற்கு எதிரில் இருந்த சபருமாள் மளலக்குப் பயிற்ெியில் கலந்து 
சகாண்டவர்கள் அளழத்துச் செல்லப்பட்டார்கள். அங்கு மதுளர 
பசுளம ளட ஒருங்கிளணப்பாைர் திரு. முத்துக்கிருஷ்ணன் அவர்கைால் 
மரபு பயணம் பற்றிய விழிப்புணர்வு சகாடுக்கப்பட்டது. பின்னர் முளனவர் 
தகா. ெெிகலா அவர்கைால் அங்கிருந்த வட்சடழுத்து பற்றிய த ரடி 
விைக்கம் பயிற்ெியில் கலந்து சகாண்டவர்களுக்குக் சகாடுக்கப்பட்டது. 
 
            வட்சடழுத்து பயிற்ெியிளன சதாடர்ந்து மூன்றாம்  ாைான 
30.12.2019 அன்று 45  பர்கள் சகாண்ட ஒரு குழுவாக மரபு பயணம் ஒன்று 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பினால் ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டது. மதுளரளயச் சுற்றியுள்ை வரலாற்று இடங்களுக்கு 
முக்கியமாக வட்சடழுத்துக்கள் சகாண்ட பழளமயான இடங்கைான தயாக 
 ரெிம்மர் தகாயில், அரிட்டாபட்டி, லாடன் தகாயில் தபான்ற 
இடங்களுக்குச்  சென்று வரலாறு அறியப்பட்டது. அன்று மதியம் கீழடியில் 
கண்சடடுக்கப்பட்ட சபாருள்களை ளவத்திருந்த மதுளர உலகத் தமிழ்ச் 
ெங்கத்தின் அரங்கத்திற்குச் சென்று பார்ளவயிட்ட பிறகு, 
தகாரிப்பாளையத்தில் உள்ை தர்காவிற்குச் சென்றும்  வரலாற்றுச் 
செய்திகள் அறியப்பட்டது.  அளனத்து இடங்கைிலும் முளனவர் தகா. 
ெெிகலா அவர்கள் அந்த இடங்கைின் முக்கியத்துவங்கள் பற்றியும் 
வரலாற்றிளனயும் விைக்கமைித்தார். மாளல மரபு பயணமும் இனிதாக 
 ிளறவளடந்தது. 
 
 
சதாடர்பு: 
முளனவர். ப. ததவி அறிவு செல்வம், 
மருந்தாக்கவியல் தபராெிரிளய மதுளர. 
devipharm@yahoo.in 
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2. ததன்தகாங்கு நாட்டின் ததால்ைியல் 
எச்சங்கலைக் காண ஒரு மரபு நலடப்பயணம் 

—— இை.அருட்தசல்வம் 

 
 
          கல்சவட்டு எழுத்துகைின் காலங்களையும், வட்சடழுத்துக்கைின் 
காலங்களையும் சவறுமதன சவைியிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அது ஏததா 
புரியாத குறியடீு தபாலதவ ததான்றலாம். ஆனால் அதற்குள் சென்று 
ஒவ்சவாரு எழுத்திற்கும், அந்த எழுத்திற்குள் இருக்கும் சதாடக்கத்ளதயும் 
முடிளவயும் இன்ளறய எழுத்ததாடு இளணத்துப் பார்த்தால்  ம் தமிழர்கள், 
மூதாளதயர், அல்லது முன்தனார் எவ்வைவு அறிவுள்ைவர்கள் என்பளதத் 
சதைிவாக   உணரமுடியும். 
 
          மதுளர காமராெர் பல்களலக்கழகத்திற்கும், தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்புக்கும்  எவ்வைவு  ன்றிகள் 
சொன்னாலும் தகும். ஏசனனில் இந்த ெமூக அளமப்பானது, ஒவ்சவாரு 
 ிளலயிலும், சூழலுக்தகற்றவாறு தகவளமத்துக்சகாண்டு  
பாளையங்தகாட்ளட கல்லூரியிலும்,  சென்ளனயிலும், என தமிழகத்தின் 
அளனத்து இடங்கைிலும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை தம் சதால்லியல் 
பணிகளைச் செவ்வதன செய்து வருவது பிரமிக்க ளவக்கிறது. அந்த 
வளகயில் அந்த அளமப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு உதவும் வளகயிலும் 
அதில்  பங்தகற்று ஒத்துளழக்கும் வளகயிலும், கல்சவட்டுகளையும், 
வட்சடழுத்துக்களையும் சதரிந்து சகாள்ளும் வளகயிலும் மதுளர 
காமராெர் பல்களலக்கழகத்தில்  2019 ஆம் ஆண்டின்  இறுதி  ாட்கைில்  
தமிழ் சமாழிக்கும், தமிழ் இனத்திற்கும் சதாடக்கமான வட்சடழுத்து, 
கல்சவட்டுப் பயிற்ெி மதுளரப் பயிற்ெிப்பட்டளறயில்  உடுமளலப்தபட்ளட 
வரலாற்று ஆய்வு  டுவத்தின் ொர்பில் கலந்து சகாண்தடாம்.  பயிற்ெி 
சபற்று கைப்பயணமும் சென்தறாம். 
 
          அதன் சதாடர்ச்ெியாக,  தகாளவ பகுதி தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளை – பன்னாட்டு அளமப்பின்  சபாறுப்பாைர் சகழுதளக  ண்பர் 
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திரு. மணிவண்ணன் அவர்கைின் ெீரிய முயற்ெியில் சதன்சகாங்கு 
 ாட்டில் சதால்லியல் எச்ெங்கள் எனும் மரபு  ளடப்பயணம் 
எதிர்காலத்தில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ொர்பில்  டத்துவதற்கு 
முளனவர் சுபாவின் வழிகாட்டுதலில் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அதற்கு 
முன்தனாட்டமாக  தகாயிற்களல ெமூக ஆய்வாைரின் உடுமளல 
சுற்றுப்பயணம் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.  சவறுமதன சுற்றுப்பயணமாக 
இல்லாமல் ஒரு கருத்தரங்குடன் மரபு  ளடப் பயணம் திட்டமிடப்பட்டது. 
அதுவும் உடுமளலயில் வரலாற்றுச்ெிறப்பு மிக்க ெி.வி.ெி. கல்லூரியில் 
வரலாற்றுத்துளறக் கருத்தரங்கில் முளனவர் ெெிகலா தபெினால் ெிறப்பாக 
இருக்கும் என்ற காரணத்தால்,   உடுமளலப்தபட்ளட வரலாற்று ஆய்வு 
 டுவ அறக்கட்டளையின் தளலவர் திரு.தி. குமாரராொ அவர்கைின் 
ஆதரவுடன்,  கல்லூரி முதல்வரின் அனுமதி சபற்று கருத்தரங்கும் 
 ளடசபற்றது. வரலாற்றுத்துளறயின் தளலவர் முளனவர் 
வி.தக.ெரஸ்வதி, மற்றும் முளனவர் செண்பகவள்ைி ஆகிதயாளரயும் 
த ரில் ெந்தித்தும்  கருத்தரங்கு குறித்துப் தபெி கருத்தரங்கு ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டது. 
 
          இந்த  ிகழ்வுகள் அளனத்தும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை  
சகாங்குப் பகுதி ஒருங்கிளணப்பாைர் மணிவண்ணன் முன்னின்று  
அளனத்து வளகயிலும் ஒத்துளழப்பு  ல்கினார். திட்டமிட்டவாதற  
ெனவரி  3ஆம்  ாள் ெி.வி.ெி. கல்லூரி முதல்வர் முளனவர் 
எஸ்.களலச்செல்வி தளலளமயில்  கருத்தரங்கு  ளடசபற்றது.  
கருத்தரங்கிற்கு  துளறத்தளலவர் வி.தக.ெரஸ்வதி வரதவற்புளர தபெி 
சதாடங்கி ளவத்தார்.  ிகழ்வில்  முளனவர் தகா.ெெிகலா  பவர் பாயிண்ட் 
எனும் படக்காட்ெிகளுடன்  சுமார் இரண்டு மணி த ரம் சகாங்கு  ாடு 
ொர்ந்தும், கல்சவட்டு ொர்ந்து வகுப்பு எடுத்தார்.  கல்லூரி மாணாக்கர்கள் 
மிகவும் ஆர்வமாகக் தகட்டறிந்தனர்.  ிகழ்வின் விளைவாக மறு ாள்  4 
ஆம் தததி  உடுமளலயில் மரபு  ளடப்பயணம் செல்ல 
உடுமளலப்தபட்ளட வரலாற்று ஆய்வு  டுவத்தினால் ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டு,  ிகழ்வில் மணிவண்ணன் அவர்கள் அறிவிக்கப்பட்டது. 
உடனடியாக வரலாற்றுத் துளறத் தளலவரும், கல்லூரி முதல்வரும் 
இளெவு சதரிவித்து  முளனவர்  ராெலட்சுமியுடன் ஆய்வு மாணவிகள் 
ஐவளரயும் உடன் அனுப்பி ளவக்க இளெவு சதரிவித்தனர்.  
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          மறு ாள்  ெனிக்கிழளம காளல  9 மணிக்கு உடுமளலப்தபட்ளட 
தபருந்து  ிளலயத்தில்  சதாடங்கிய மரபு  ளடப்பயணம்,  முதலில்  
 ிலக்சகாளட வழங்கிய  குடிமங்கலத்தில் சதாடங்கியது.  குடிமங்கலக் 
கல்சவட்டு 67 வரிகள் சகாண்டளதயும்  ிலம் அைந்து சகாடுத்த வாமண 
அவதாரத்ததாடு இருக்கும்  கல்சவட்டிளனப் படித்துக்காட்டி 
விைக்கிப்தபெினார். 
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          அடுத்து தொமவாரப்பட்டி மூவர் கண்டியம்மன் தகாயிளலயும், 
அதன் அருதக உள்ை அமரபுயங்க புரத்து ஈென் தகாயிளலயும், தமலும் 
அதனருதக கட்டப்படும் சபருமாள் தகாயிளலயும் இளணத்துப்தபெினார். 
இந்த தொமவாரப்பட்டி எனும் அமரபுயங்க புரம் ெங்க காலத்ளதச் 
தெர்ந்தது. எனவும், சகாங்கு  ாட்டுப் சபருவழிகைில் முகாளமயானது  
என்பளதயும், மூவர் கண்டியம்மன் தகாயிலின் அளமப்ளபயும், 
அதிலிருக்கும் தீபத்தூண் எனும் கம்பத்ளதயும் அதிலுள்ை முதளல, மீன், 
யாளன புளடப்புச் ெிற்பங்களையும் படசமடுத்துக்சகாண்டு ஆய்வு 
செய்தார். அந்த இடத்ளதப் பார்த்ததுதம இந்த தகாயிலுக்கு அருகில்  
சபருமாள் தகாயிலும், ெிவன் தகாயிலும் இருக்கும் என்றும் சொன்னார். 
தமலும் இந்த தகாயில்களுக்குத் சதற்குப் பகுதியிதலதய ஊரின் 
வைர்ச்ெியும் அளமந்திருக்கும் என்றும் ெரியாகச் சொன்னார். 

 

 
 

          அடுத்து மெராயப்சபருமாள் தகாயில்  பார்த்து, அந்த 
காலகட்டத்ளதயும் பார்த்து கன்னிமார் தகாயில், ராயருடன் சபாருந்தி 
வரும்  ாயக்கர் கால வரலாற்று  ிகழ்வுகளையும் சபாருத்திப் தபெினார். 
இவருடன் முளனவர் செயெிங் இந்தப் பகுதியின் ெிறப்புகளைதய 
எடுத்துளரத்தார். அடுத்து  பதிளனந்து அடிக்கும் உயரமாக உள்ை  
ெங்ககாலம் அல்லது சபருங்கற்காலத்தில் இருப்பதாகச் சொல்லக்கூடிய 
ச டுங்கல்ளலப் பார்ளவயிட்தடாம். இந்த உடுமளலப்தபட்ளட பகுதியில்  
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மிகப்பளழளமயான ச டுங்கல் இன்னும் உயிர்ப்புடன் இருப்பது இது 
ஒன்று மட்டுதம. இது தபால்  ச டுங்கற்கள் தகாட்டமங்கலம் பகுதியில் 
இருந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அங்கு த ரமின்ளமயால்  
செல்ல இயலவில்ளல. இருப்பினும் தகாட்டமங்கலத்தில் இருக்கும் 
வரீகம்பம்,  வல்லக்சகாண்டம்மன் தகாயிளலயும் பார்ளவயிட உடன் 
வந்த ஆய்வாைர்களும், மாணவிகளும்   மயக்க  ிளலக்குச் செல்லதவ 
அங்தகதய மதிய உணவு முடிக்க, மணி 2:30 ஆகிவிட்டது. 
 
          அடுத்து  ஓய்வு இல்லாமல் உடனடியாக மதகடிப்புதூர் 
கிைம்பிதனாம். உடுமளல ெக்கம்பாளையம் வழியாக  எளலயமுத்தூர், 
கல்லாபுரம் வழியாகச் செல்ல மணி 4.மணி ஆகிவிட்டது.  மளலதயற்றம் 
செல்ல உடன் வந்த  தபராெிரியப் சபருமக்கள், ஆய்வாைர்கள் உடல் 
தைர்ந்தாலும், உள்ைம் தைராமல்  ின்று  ின்று  பாளற ஓவியம் இருக்கும் 
பகுதிக்கு  மிகவும் சுறுசுறுப்பாக ஆர்வமாக வந்து தெர்ந்துவிட, அதத 
இடத்தில் முளனவர் ெெிகலா வகுப்பு எடுத்தார். அவ்விடத்திதலதய 
உடுமளலப்தபட்ளட வரலாற்று ஆய்வ  டுவத்தின் ொர்பில்  
சவைியிடப்சபற்ற பாளற ஓவியங்கள் குறித்த குறுநூளல ஆய்வு 
மாணவிகளுக்கும் தபராெிரியருக்கும்,  வழக்குளரஞர் பழ.முருதகெனுக்கும்.  
உடுமளலப்தபட்ளட வரலாற்று ஆய்வு  டுவத்தின் ொர்பில்  உடுமளல 
வி.தக.ெிவகுமார், உடுமளல அருட்செல்வன், கண்டிமுத்து ஆகிதயார் 
வழங்கினர். 
 
          அவ்விடத்திலிருந்து ெற்று இறங்கி வந்து  மீண்டும் 
தமற்குத்சதாடர்ச்ெிமளலகளுடன் ஒைிப்படம் எடுத்துக்சகாண்டு த ரம் 
தபாதாளமயால் அடுத்த மரபு  ளடயில்  மீண்டும் சதாடரும்  பிரிய 
மனமில்லாமல்  வருத்தத்துடன் பிரிய த ரிட்டது. இந்த  ிகழ்ளவ ஏற்பாடு 
செய்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பிற்கும், 
உடுமளலப்தபட்ளட வரலாற்று ஆய்வு  டுவ அறக்கட்டளையினருக்கும்  
ெி.வி.ெி. கல்லூரி வரலாற்றுத்துளற ஆய்வாைர்கள்  ன்றி சதரிவித்தனர். 
 
சதாடர்பு: 
இல. அருட்செல்வம், எம். ஏ. எம். ஃபில்; 
உடுமளல வரலாற்று ஆய்வு  டுவம்
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3. இைங்லக மலையக ஊவா மாநிை 
தமிழ்ப்பள்ைிகளுக்குத் தமிழ்ப்தபயர்கள் - 
அரசாலண 

—— முலைவர்.க.சுபாஷிணி 
 
 
            இலங்ளக மளலயகத்தில் உள்ை மா ிலங்கைில் ஊவா 
மாகாணமும் ஒன்று. இம்மா ிலத்தில் 167 தமிழ்ப்பள்ைிகள் இருக்கின்றன. 
இம்மா ிலத்தில் உள்ை 140 தமிழ்ப்பள்ைிகைின் சபயர்கள் ெிங்கைத்திதலதய 
அளமந்துள்ைன. மீதமுள்ை தமிழ்ப்பள்ைிகளுக்குத் தமிழ்ப்சபயர்கள் 
சூட்டப்பட்டிருந்தாலும் அப்பள்ைிகளுக்கான அரசு அங்கீகாரம் 
சகாடுக்கப்படாமல் இருந்தது. இலங்ளகளயப் சபாறுத்தவளர இங்தக 
ெிங்கைப் பள்ைிகள், தமிழ்ப்பள்ைிகள், இசுலாமியப் பள்ைிகள் என்ற மூன்று 
வளக பள்ைிக்கூடங்கள் உள்ைன. 
 
            இன்னிளலயில், இம்மா ில கல்வி அளமச்ெர் மாண்புமிகு 
செந்தில் சதாண்டமான் அவர்கள் கடந்த ெில ஆண்டுகைாகத் 
தமிழ்ப்பள்ைிகள் சதாடர்பான பல்தவறு தமம்பாட்டுப் பணிகளை 
முன்சனடுத்து வந்தார்; தமிழ் சமாழியிளன அெலான வளகயில் 
 ிளல ிறுத்துவதற்கான பணிகளையும் சதாடங்கியிருந்தார். இக்கட்டத்தில் 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ஆவணப்படுத்துதல் சதாடர்பான பணிகளை 
அங்கு அறிமுகப்படுத்தும் த ாக்கில் கலந்துளரயாடல்கள்  ளடசபற்றன. 
அதில் முக்கியமாகத் தமிழ்ப்பள்ைிகளுக்குச் சூட்டப்பட்டிருந்த 
ெிங்கைப்சபயர்களைத் தமிழில் மாற்ற தவண்டும் என்பதும் ஒன்று. இந்த 
கருப்சபாருள் உடனடியாக ஊவா மா ில ெட்டமன்றத்தில் வழங்கப்பட்டு 
விவாதப்படுத்தப்பட்டது. இதன் சதாடர்ச்ெியாக இப்தபாது ஊவா 
மா ிலத்தின் அரொளண சவைியிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் 
அடிப்பளடயில் கம்பன், வள்ளுவன், செம்சமாழி, மளலமகள், சபரியார், 
இைங்தகா, மாணிக்கவாெகர், திருக்குமரன், களலமகள் என புதிய 
சபயர்களைப் சபறுகின்றன. இந்த அரொளண இதுகாறும் ெிங்கை சமாழிப் 
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சபயர்கைாக இருந்த 140 தமிழ்ப்பள்ைிகளுக்குத் தமிழ்ப்சபயர்கள் 
அளமவளத ெட்டப்படி  ிறுவும் அரொளணயாகும் தமலும் இம்மா ிலத்தின் 
அங்கீகரிக்கப்படாத ெில தமிழ்ப்பள்ைிகளும் இந்த அரொளணயின் படி 
அங்கீகாரம் சபறுகின்றன. 

 
            இலங்ளகக்கான 1964 ெட்டத்தின்படி அளனத்து பள்ைிகளும் 
வித்தியாலயா என்று அளடயாைப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தச் ெமஸ்கிருத 
சொல் ெிங்கைச் சொல்லாகதவ பயன்பாட்டில் உள்ைது. தமலும் 
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பள்ைிகைின் சபயர்களும் ெிங்கைம் மற்றும் எஸ்தடட்கைின் சபயளரச் 
ொர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் அளமந்துள்ைளதக் கல்வி அளமச்சு 
அங்கீகரித்திருக்கின்றது. இந்த அடிப்பளடயில் ஊவா மாகாண 
தமிழ்ப்பள்ைிகைின் சபயர்கள் தமிழில் தான் அளமய தவண்டும் என்ற 
கருத்தில் இவற்ளறத் தமிழ்ப்படுத்திக் சகாண்டுவர தவண்டும் என்பது 
குறித்து இம்மா ில கல்வி அளமச்ெர் மாண்புமிகு செந்தில் சதாண்டமான் 
அவர்கள் முன்சனடுத்த செயல்பாட்டில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் 
ஆதலாெளனகளும் இளணந்தது.  
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            தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வழங்கிய 60 சபயர்கள் சகாண்ட 
சபயர் பட்டியளலயும் ஏற்கனதவ தயாரிக்கப்பட்டிருந்த சபயர் 
பட்டியளலயும் இம்மா ில தமிழ்ப்பள்ைிகைின் சபாறுப்பாைர்கைிடம் 
வழங்கி அவர்கள் விரும்பும் தமிழ்ப்சபயர்களைத் ததர்ந்சதடுக்கும் 
வாய்ப்பிளன வழங்கினார்.  
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           அது மட்டுமன்றி தமிழ்ப்பள்ைிகைின் சபாறுப்பாைர்கள் அவர்கள் 
விரும்பி ததர்ந்சதடுத்திருந்த சபயர்களையும் அவர்கைின் ததர்வுக்கு 
அனுமதித்தார். இதன் அடிப்பளடயில் 140 தமிழ்ப்பள்ைிகள் இன்று 
தமிழ்ப்சபயர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாகப் சபயர் மாற்றம் 
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செய்யப்பட்டுள்ைதிது என்பது ஒரு வரலாற்றுச் ெிறப்பு மிக்க முன்சனடுப்பு 
என்பதில் ஐயமில்ளல. 

 
 

            இலங்ளக ெட்டப்படி School என்பது வித்யாலயா என்று 
வழங்கப்படுகின்றது. இதளனத் தமிழ்ப்படுத்தி பள்ைிக்கூடம், பாடொளல, 
கல்விக்கூடம் ஆகிய மூன்று சபயர்களைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை 
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பரிந்துளரத்தது. இதில் பள்ைிக்கூடம் என்பது இலங்ளகளயப் 
சபாறுத்தவளரயில் மத ரீதியான சொல் என்றதன் அடிப்பளடயில் 
 ிராகரிக்கப்பட்டு பாடொளல என்ற சபயர் ஏற்கப்பட்டது. ஆயினும் 
இப்சபயர் இலங்ளக கல்விச்ெட்டத்தின் திருத்தம் தமற்சகாள்ைப்படும் 
வளர தற்கால கல்விச்ெட்டத்தின் அடிப்பளடயில் வித்தியாலயம் என்தற 
அளழக்கப்படும். எனினும் எதிர்காலத்தில், சவகு விளரயில் ெட்டத் 
திருத்தத்திற்கான முயற்ெிகள் சதாடங்கப்படுவதற்கான ொத்தியங்கள் 
அதிகரித்துள்ைன. 
 
            இன்று வழங்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ்ப்பள்ைிகளுக்கான சபயர் 
பட்டியலில் ெமஸ்கிருதச் சொற்களும் இடம்சபறுகின்றன. சபாதுவாகதவ 
இலங்ளக மளலயகத் தமிழர்கைின் தபச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் 
மணிப்பிரவாை  ளடயில் அதிகமான ெமஸ்கிருத சொற்கள் 
கலந்திருக்கின்றன. அது மட்டுமன்றி அச்சொற்கள் தமிழ்ச் சொற்கள் 
என்தற இலங்ளக மளலயகத் தமிழ் மக்கள் சபருவாரியாகக் 
கருதுகின்றனர். ஆக, பள்ைிகளுக்குக் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை பட்டியலில் 
ெமஸ்கிருத சபயர்களும் இடம்சபற்று இருப்பளதக் காண முடிகின்றது. 
இதளனச் ெீர்செய்வது பற்றி இப்தபாது கலந்துளரயாடத் 
சதாடங்கியிருக்கின்தறாம். இதுபடிப்படியாக அடுத்த கட்ட தமம்பாட்டுப் 
பணியாக முன்சனடுக்கப்பட்டு தூய தமிழ்ப் சபயர்கள் அளமயும் 
வளகயில் முயற்ெிகள் தமற்சகாள்ைப்படும். 
 
            கடந்த ஏறக்குளறய 50 ஆண்டுக் காலத்தில் இலங்ளகயில் 
 டந்த தபார் மற்றும் மளலயக மக்கைின் பல்தவறு பிரச்ெளனகளுக்கு 
இளடயிலான வாழ்வியல்  ிளலப்பாடுகைில் அவர்கள் சபருவாரியாகத் 
தமிழ் சமாழி வைர்ச்ெியில் தமிழகம் தபாலச் செயல்படக்கூடிய 
ொத்தியங்கள்  ிகழவில்ளல. தமிழகத்தில் தனித்தமிழ் இயக்கமும், 
திராவிட இயக்கங்களும், ஏளனய தூய தமிழ் செயல்பாட்டு 
அளமப்புக்களும் முன்சனடுத்த மணிப்பிரவாை  ளட மாற்றம் மற்றும் 
தூய தமிழ் பயன்பாடு இலங்ளகளயப் சபாறுத்தவளர  ிகழாத  ிளலயில், 
இனிதமல் அதற்கான ொத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருப்பளத  ாம் காண 
முடிகின்றது. தபாருக்குப் பிந்ளதய தமம்பாட்டு  டவடிக்ளககைில் இந்தத் 
தமிழ் சமாழி வைர்ச்ெி, தமிழ்ப்பள்ைிகள் வைர்ச்ெி, தூய தமிழ்  ளட 
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பயன்பாடு தபான்றளவயும் அளமச்ெர் செந்தில் சதாண்டமான் 
தபான்தறாரால் முன்சனடுக்கப்படும் என்பது அவர்கைது 
செயல்பாடுகைிலிருந்து காணக்கூடியதாக இருக்கின்றளம 
 ம்பிக்ளகயைிக்கின்றது. 
 
            இலங்ளகளயப் சபாறுத்த அைவில் அதிலும் மளலயகப் 
பகுதியில் இப்தபாதுதான் அங்சகான்றும் இங்சகான்றுமாக பட்டதாரி 
சபாறியாைர்களும் வழக்குளரஞர்களும், மருத்துவர்களும் ஏளனய திறன் 
பளடத்ததாரும் உருவாகும் காலம் இது. அங்கு மிகப் சபரிய அைவில் 
கல்வி தமம்பாட்டு  டவடிக்ளககள் கடந்த ெில ஆண்டுகைாகத் 
துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ை சூழ்  ிளலயில் இந்த தமிழ்ப்சபயர்கள் சூட்டல் 
என்னும் வரலாற்றுச் ெிறப்பு மிக்க  ிகழ்வானது இலங்ளக தமிழ்க்கல்வி 
தமம்பாட்டுப் பணியில் முக்கியத்துவம் சபறுகிறது. இந்த அரிய 
முயற்ெிளய உலகத் தமிழர்கள் வரதவற்று வாழ்த்துதவாம்! 
 
அன்புடன் 
முளனவர்.க.சுபாஷிணி 
தளலவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை - பன்னாட்டு அளமப்பு
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4. இைங்லக – ஒரு வரைாற்றுப் பயணம்  

—— மைர்விழி பாஸ்கரன் 

 
 

 
 
 
            இலங்ளகக்கு எனது முதல் பயணம் என்பதால் எதிர்பார்ப்புகள் 
அதிகம் இருந்தன. அவற்ளறச் சுருட்டி ஓரமாக ளவத்துவிட்டு விமான 
 ிளலயத்தில் எங்களுக்காகக் காத்திருந்த தம்பியின் வாகனத்தில் ஏறி 
வவுனியா த ாக்கி  டு ிெிப்பயணம் தமற்சகாண்தடாம்.  
            சதாண்ணூறுகைின் தமிழ்த்திளர இளெளய 
ஓடவிட்டுக்சகாண்டிருந்த ஓட்டு ரின் ரெளனளய ரெித்தபடி வழி 
ச டுகிலும் இருைில்  ிறம் மாறும் வண்ணவிைக்குகைின் மத்தியில் 
அமர்ந்து மந்தகாெமாகச் ெிரித்துக் சகாண்டிருந்த புத்தர்களைக் கடந்து 
தபாதனாம். தமிழகத்தில் ெந்திக்கு ஒரு பிள்ளையார் உட்கார்ந்திருப்பது 
தபால இலங்ளகயில் புத்தர் உட்கார்ந்திருக்கிறார்.  
            ஐந்து மணி சுமாருக்கு வவுனியாவின் ெிற ீகர் (ஸ்ரீ  கர்) 
குடியிருப்புப்பகுதியில் இருந்த ஒரு  ண்பர் இல்லத்ளதச் 
சென்றளடந்ததாம். விருந்ததாம்பல் முகமாய் வாெலிதலதய காத்திருந்த 
தம்பதியர் வயதுக்கு பத்து இைளமயாகத் சதரிந்தனர் என் கண்களுக்கு. 
அதற்குக் காரணம் அவர்கள் உணவும்  ீரும்  ல்மனதும் என்று பின்னர் 
புரிந்தது. அந்த அதிகாளலயில் எங்களைச் ெிறிது கண்ணயரச் 
சொல்லிவிட்டுப் பிட்டு அவித்துக் சகாண்டிருந்தார் வடீ்டுக்கார அம்மா. 
கட்டாந்தளரயும் மின்விெிறிகள் அற்ற உறக்கமும் கண்டு பல ஆண்டுகள் 
ஆகியிருந்த தபாதும் இயல்பாகப் சபாருந்திக்சகாண்டது எங்களுக்கு. 
கிணற்றடியில்  ீர் தெந்தி உடற்சூடு பறக்கக் குைித்தபின் சுடச்சுட பிட்டும் 
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ெம்பலும் ஆப்பமும் ொம்பாரும் பரிமாறினார்கள். கூடதவ தத ீரும். 
அதற்கும் செல்ல( ாய்)க் குட்டி ளலக்கா எங்கதைாடு பரிச்ெயமாகி 
இருந்தாள்.  
            அவர்கைது குெினியில் இன்னும் புழக்கத்தில் இருக்கும் 
புகட்டும் விறகடுப்பும் பாத்திரங்களும்  மது எழுபதுகைின் 
ெளமயலளறளய  ிளனவூட்டின. சபாதுவான தபச்ெிலும் இளழதயாடிய 
அவர்கைது வருத்தத்ளத மளறத்தத எங்கைிடம் கலகலப்பாக இருந்தனர். 
கிைம்புகிற தறுவாயில் அவர் பள்ைி வருளகதயட்டில் ஒட்டிச்தெகரித்து 
ளவத்திருந்த தபார்க்காலத்துச் செய்தித் துணுக்குகளையும் அதன் 
எதிர்விளனயாய் அவருள் எழுந்த கவிளதகளையும் காட்டினார். குருதியில் 
 ளனந்த கண்ணரீின் வாெளனளய அதில் இப்தபாதும் நுகர முடிந்தது. 
ச டுந்துயளர மறக்க முயன்றபடி ெிரித்துக்ளகயாட்டி விளடசபற்தறாம்.  
 
            எங்கைது இலக்கு மன்னார் மாவட்டம் – கட்டுக்களர,  
திருக்தகத்தீஸ்வரம், மன்னார் தீவு, மண்ணித்தளல ெிவாலயம், ச டுந்தீவு, 
சவடியரென் தகாட்ளட/புத்த கட்டுமானம், ஒல்லாந்தர் தகாட்ளட, 
மந்திரிமளன,  ல்லூர் கந்தொமிக்தகாயில்,  ாக விகாளர, யாழ் நூலகம், 
கந்ததராளட,  ிலாவளரக்கிணறு, பளழய அனுராதபுரம் இடிபாடுகள், 
தெதவான விகாளர, ரத்னமாலி மகாதூபி/ருவன்வலி மகா செய, 
மாத்தளை - ரத்னபுரி என  ீண்ட ஐந்து  ாட்கள் வரலாற்றுப் பயணம். 
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            வரலாறு எவ்வைவு உயர்வானதாயினும், முன்தனார் 
எத்தளனச் ெிறப்புளடயவராயினும் அவர்கட்கும் முடிசவன்று ஒன்று 
உண்டு. இனி வரும் தளலமுளற  ம்ளம விடவும் ெீரும் ெிறப்புமாய் 
சகாண்டாட்டமாய் இருப்பார்கள் என்ற  ம்பிக்ளகதயாடு தாதன அத்தளன 
அரெர்களும் தளலவர்களும் இருந்திருப்பார்கள். 

 
             மக்கடுத்தத் தளலமுளறகளும் அப்படி இருக்கதவண்டும் 
என்ற ஆளெயும்  ம்பிக்ளகயும் மட்டும் தாதன  மக்கும் மிச்ெம் 
இருக்கிறது. அளதச் ொயவிடாமல் காப்பதன்றி தவதறதும் செய்ய 
முடியாது  ம்மால். அதற்கு  ாம் செய்யக் கூடியவற்றில் முதன்ளமயானது 
வரலாற்ளற ஆவணப்படுத்தல் தான். 
 
             டந்தவற்ளறயும்  டப்பவற்ளறயும் ஆவணப்படுத்துதலின் 
மூலம்  மக்கான தவளர  மது விளதகைினூதட  ிளனவுகைாகச் 
செலுத்திவிடும் ொத்தியமிருக்கிறது.  ாளைய உலகம்  லம்சபற 
தவண்டுசமனில் இன்றும் த ற்றும் எப்படி இருந்தசதன்ற படிப்பிளன 
அவர்கட்குத் ததளவ. 
 
            அளதச்செய்யும் பணியில்  ிளறவாய்  ாங்களும்   
மன ிளறதவாடு இலங்ளக ஆய்வுப் பயணத்ளத முடித்துக்சகாண்டு 
தமிழகம் திரும்பிதனாம். 
 
 
குறிப்பு: 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ஐந்தாவது சவைியடீாக " ாகர்  ிலச் 
சுவடுகள் - இலங்ளகப் பயண அனுபவம்" என்ற தளலப்பில் எழுத்தாைர் 
மலர்விழி பாஸ்கரனின் நூல் சவைியாகியுள்ைது. 
 
 
சதாடர்பு:  
மலர்விழி பாஸ்கரன்- (எழுத்தாைர் மாயா)  
mayanmagal@gmail.com
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5. கல்தவட்டு மற்றும் வரைாற்றுத் தகவல்கள்  

—— முலைவர் ஆ.பத்மாவதி  
 
 
தகள்வி:  
திருப்புறம்பியம் தபார்  பற்றிய தரவுகள் எங்சகங்கு உள்ைது? யார் 
யாருடன் கூட்டணி?  ஆதித்தன் அபராெிதளனக் சகான்றது அப்தபாரிலா? 
அல்லது தவறு எங்காவதா? முழுளமயான விவரங்கள் என்ன? 
 
விைக்கம்: 
திருப்புறம்பியம் தபார் பற்றிய த ரடித்தரவுகள், முதலாம் பராந்தகன் 
ஆளணப்படி இரண்டாம் பிரித்வ ீவழங்கிய உததயந்திரம் செப்தபடு 
ெமஸ்க்ருதப்பகுதியில் 18 ம் சுதலாகமாக உள்ைது. 
 
இவ்விவரத்ளத அறிவதற்கு முன்பாக;  இப்தபார்  ளடசபற்ற காலத்திய 
அரெர்கள் மற்றும் அப்தபாளதய சூழ் ிளல  பற்றிய ஒரு சதைிவு 
ததளவயாகிறது. 
 
இக்காலத்திய அரெர்கள்: 
பல்லவன்  ிருபதுங்கன் 
 ிருபதுங்கனின் ெதகாதரர் கம்பவர்மன் 
கம்பவர்மனின் மகன் அபராெிதன் 
இக்காலத்ளதய பாண்டிய தவந்தன் இரண்டாம் வரகுணவர்மன். இவன் 
ஆட்ெிக்கு வந்த ஆண்டு ஐவர் மளலயில் உள்ை ெக ஆண்டு கல்சவட்டுச் 
ொன்றுபடி கி.பி.862. 
தொழர்கள், முத்தளரயர்கள் மற்றும் குறு ில ெிற்றரெர்கள். 
 
தொழ ாட்டின் ெிற்றரெர்கைான முத்தளரயர்கள், பல்லவர்கள் மற்றும் 
பாண்டியர்களை மாறி மாறி ஆதரித்தனர். 
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இரண்டாம் வரகுணபாண்டியனின் கல்சவட்டுகள் தொழததெப்பகுதிகைான 
திருக்தகாடிக்கா, திருச்ொத்துளற,  ியமம் தபான்ற பகுதியில் இருப்பதால் 
தொழ  ாட்டில் வரகுணனது ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்பட்டளத அறியலாம்.  
திருவதிளகயில் உள்ை  ிருபதுங்கனுளடய 18 ம் ஆட்ெி யாண்டு 
கல்சவட்டு ஒன்றில், வரகுணபாண்டியன் தானம் அைிக்கிறான். ஆக 
இவ்விருவரும் பளகளம இல்லாமல் இருந்துள்ைனர் (S.i.i. vol 13 no 71). 
 
அபராெிதனின் தவலஞ்தெரி செப்தபட்டில் ெில தரவுகள்: 
கம்பவர்மனின் ெதகாதரனான  ிருபதுங்களன விரட்டிவிட்டு, கம்பவர்மனின் 
மகனான அபராெிதன் ஆட்ெிக்கு வருகிறான். ஆகதவ, அபராெிதனுக்கும் 
 ிருபதுங்கனுக்கும் வாரிசுரிளமப் தபாட்டி இருந்தது. இதத செப்தபட்டில் 
அபராெிதன் யாளனகைின் துளண சகாண்டு  தான் ஒரு தொழளன 
சவன்றதாகக் குறிப்பிட்டுள்ைான். காலக்கணக்கின்படி அபராெிதன் சவன்ற 
தொழன் முதலாம் ஆதித்தனாக இருக்கலாம். 
 
திண்டுக்கல் அருதக உள்ை கல்சவட்டு ஒன்றில், வரகுணபாண்டியன் 
தொழ ாட்டின் மீது பளடசயடுத்துச் சென்று இடளவ என்னும்  களரக் 
ளகப்பற்றியதாகத் சதரிகிறது (Vol 14 no.26). ெின்னமனூர் செப்தபட்டில் கங்க 
தொழ பல்லவர்களை சவன்தறன் என்கிறான். 
 
இளவ எல்லாம் திருப்புறம்பியம் தபார்  ளடசபறுவதற்குச் ெற்று முன்பு 
 டந்த ெம்பவங்கள். 
 
இனி.. 
திருப்புறம்பியம் தபார் பற்றிய செய்தி, முன்னதம கூறியபடி உததயந்திரம் 
செப்தபட்டில் உள்ைது. 
 
கங்கமன்னனான இரண்டாம் பிரித்வபீதி, அபராெிதனுக்காக பாண்டிய 
வரகுணளன சவன்றான். பிறகு அப்தபார்க்கைத்திதலதய பிரித்வபீதி 
உயிர் ீத்தான். 
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Having defeated by  force the pandya lord varaguna at the head of the great battle of 
Sripurambiya, and having (thus) made(his) title aprajita (ie, unconquared) significant. This 
hero entered heaven of (his) friend by sacrificing his own life. 
 
Udayandram plates of prithivipati 2 
S.i.i. vol. 2. No 76 
P.381 . & 387 .V.18 
 
ஆக, இப்தபார் அபராெிதனுக்கும், வரகுணபாண்டியனுக்கும்  டந்ததாகத் 
சதரிகிறது. இதில் ஆதித்தச் தொழதனா,  ிருபதுங்கதனா குறிப்பிடவில்ளல. 
இச்செப்தபடு பராந்தகனின் அனுமதியுடன், இரண்டாம் பிரித்வபீதியால் 
சவைியிடப்படுகிறது. இச் செப்தபட்டில்  இப்தபார்  ளடசபற்ற செய்தி 
இருப்பதால், இப்தபார் தொழர்களுக்குச் ொதகமான ஒன்று.  
 
உயிர் ீத்த முதலாம் பிரித்வபீதியின் தபரன் இரண்டாம் பிரித்வபீதி, 
பராந்தகனுடன் இளணந்து பாணர்களை சவன்று செம்பியன் 
மாவலிவாணராயன் என்னும் பட்டமும் சபறுகிறான். ஆக, திருப்புறம்பியம் 
தபாரில் தொழர்கள் பாண்டியர்களுக்கு எதிராகதவ இருந்திருப்பர். 
 
திருப்புறம்பியம் தபார்  ளடசபற்ற காலத்திற்கு பிறகான, கர் ாடக 
மா ிலம் ெித்திரதுர்காவில் உள்ை கல்சவட்டு;  கன்னரன் என்பவன் 
பளழயாளற, ஸ்ரீபுறம்பியத்தில் பாண்டியளன சவன்று, பல்லவளன 
சவன்று கங்களனக் சகான்தறன் என்கிறான். 
 
இது  ம் திருப்புறம்பியம்தானா? கன்னரன் என்பது யார்? முதலாம் 
ஆதித்தனுக்குப் சபண் சகாடுத்த மாமனாரா?  திருப்புறம்பியம் தபாரில் 
ஆதித்தனுக்கு உதவினானா? பாண்டியளன சவன்றது வரகுணளன 
என்றால், பல்லவளன சவன்தறன் என்பது யார்? அபராெிதளனயா? 
தொழர்கள் பக்கம்  ின்ற கங்களன சவன்றது ஏன்? கங்களனக்சகான்று 
பூவல்லபனுக்கு உதவிசெய்ததன் என்பதால், இக்கல்சவட்டிற்கும் 
திருப்புறம்பியம்  தபாருக்கும் யாசதாரு சதாடர்பும் இல்ளலதயா? 
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சதைிவான முடிவு யாசதனில்;  திருப்புறம்பியம் தபாரில், அபராெிதன் 
சவல்கிறான். வரகுணபாண்டியன் ததாற்று பின் வாங்குகிறான். 
தொழ ாட்டின் மீது இருந்த பாண்டியர்கைின் ஆதிக்கம் விடுபட்டது. 
அபராெிதன் கூட்டணியில் இருத்த முதலாம் பிரித்வபீதி உயிர் ீத்தான். 
தொழர்கள் அபராெிதன் பக்கம் இருந்து பாண்டியளன எதிர்த்தார்கள். 
 
இப்தபாரின் விளைவாகச் தொழர்கள் தன்னாட்ெி உரிளம சபற்றிருக்கலாம். 
ெில காலத்திற்குப்பிறகு முதலாம் ஆதித்தன் சதாண்ளட  ாட்டின் தமல் 
பளடசயடுத்தான். அபராெிதளனக் சகான்று சதாண்ளட  ாட்ளட 
ளகப்பற்றுகிறான். சதாண்ளட  ாடு பரவின தொழன் என்னும் சபயர் 
சபற்றான்.  
 
தில்ளலஸ்தானம் கல்சவட்டு, சதாண்ளட ாடு பரவின தொழன் பல் 
யாளன சகாக்கண்டனான ராெதகெரி பர்மனான (S.i.i. vol 3 no 89) என்கிறது. 
திருவலங்காடு செப்தபடும் (49 ) ஆதித்தன் அபராெிதளன சவன்றளதக் 
கூறுகிறது. திருப்புறம்பியம் தபாரில் சபரு சவற்றி சபற்ற அபராெிதனின் 
எந்த ஒரு கல்சவட்டும் இப்தபார்  ிகழ்ளவப் பதிவு செய்யவில்ளல. மிக 
விளரவாகதவ அபராெிதளன, ஆதித்தன் சவன்றிருக்கிறான். 
 
இதளனத் சதாடர்புப் படுத்தும் தமலும் ஒரு சதால்லியல் ொன்று. 
திருவிந்தளூர் செப்தபடு. விெயாலயன் தஞ்ொபுரிளய கம்பவர்மனிடமிருந்து 
ளகப்பற்றிதனன் என்கிறான். ஆதித்தனின் தந்ளத விெயாலயன். 
அபராெிதனின் தந்ளத கம்பவர்மன். திருப்புறம்பியம் தபார்  ளடசபற்ற 
ஆண்டு கி.பி. 880 என்பது சபரும்பாலான ஆய்வாைர்கள் முடிவு. 
--- 
தகள்வி: 
ஆதித்த கரிகாலன் திருமணம் ஆனவரா? 
 
விைக்கம்: 
த ரடியான தரவுகள் இல்ளல, என்றாலும்; ஆதித்த கரிகாலன் 
இைவரெனாக முடிசூட்டப்பட்டவர். மணம் செய்தவதர அரெனாக முடிசூடும் 
மரபு இருப்பதால் ஆதித்த கரிகாலன் திருமணம் ஆனவதர. 
--- 
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தகள்வி: 
பல்லவ அரெர்கள் ெிம்மவிஷ்ணு முதல் அபராெிதன் வளர ஆட்ெிசெய்த 
ெரியான காலம் எது? 
 
விைக்கம்: 
ஒவ்சவாரு அரெரின் ஆட்ெிக்காலத்ளத  ிளறயத் தரவுகள், கணக்கீடுகள் 
செய்து தீர்மானிக்க தவண்டும். 
இப்தபாளதக்கு... 
ெிம்மவிஷ்ணுவின் தந்ளத ெிம்மவர்மன் --  கி.பி.540 - 556. 
அபராெிதன் -- கி.பி.870 - 888. 
ஆகதவ,  பிற்காலப் பல்லவர்கைின் காலம் -- கி.பி. 540 - 888. 
--- 
தகள்வி: 
இதுவளர இந்தியாவில் சவைியிடப்பட்ட தமிழ் கல்சவட்டுகைின் 
எண்ணிக்ளக எவ்வைவு?  மற்ற சமாழிக் கல்சவட்டுகைின் எண்ணிக்ளக 
எவ்வைவு? 
 
விைக்கம்: 
துளற ொர்ந்த, ச ருக்கமான எண்ணிக்ளக இது: 
தமிழ்க் கல்சவட்டுகைின் எண்ணிக்ளக -- 66,500 
சதலுங்கு சமாழிக் கல்சவட்டுகைின் எண்ணிக்ளக -- 10,000 
கன்னட சமாழிக் கல்சவட்டுகைின் எண்ணிக்ளக -- 13,000 
ெமஸ்கிருத  கல்சவட்டுகைின் எண்ணிக்ளக -- 7,500 - 10,000 
மற்றளவ --  500 
--- 
தகள்வி: 
திருமுளறகண்ட தொழன் என்னும் இராெராெனின் விருதுப் சபயர் 
கல்சவட்டுகைில் உள்ைதா? 
 
விைக்கம்: 
கல்சவட்டுகைில் இல்ளல.  சகாற்றவன்குடி உமாபதி ெிவாச்ொரியார் 
எழுதிய திருமுளறகண்ட புராணம் சொல்கிறது. இது ஒரு மிகச்ெிறந்த 
ொன்றாகும். 
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தகள்வி: 
கைப்பிரர் பற்றிய தங்கள் பார்ளவ என்ன?  குறிப்பாய் அவர்கள் பின்பற்றிய 
ெமயம் எது? 
 
விைக்கம்: 
கைப்பிரர்கள் என்பவர் தமிழர்கள் கூட்டணி. இதில் கர் ாடகத் 
தளலவர்களும் உள்ைனர். கைப்பிரர் ஆட்ெி என்பது தமிழர் ஆட்ெி. 
ளவதீகத்திற்கு எதிரானவர்கள். சபௌத்தத்ளதப் பின்பற்றியவர்கள். (விரிவாக 
எனது கைப்பிரர் பற்றிய நூலில் எழுதியுள்தைன். விளரவில் அந்நூல் 
சவைிவரவிருக்கிறது) 
--- 
தகள்வி: 
இராதெந்திர தொழனின் சமய்க்கீர்த்தியில் காணப்படும் அவர் சவற்றி 
சகாண்ட  ாடுகைின் இன்ளறய சபயர் என்ன? 
 
விைக்கம்: 
மிகுந்த ஆய்வுக்குரிய ஒன்று. அவரது சமய்க்கீர்த்தியில் உள்ை ஒரு ெில 
இடங்கள் எங்குள்ைன என்பளத அறிவது மிகுந்த ெிரமமாய் உள்ைது. பல 
சதால்லியல் அறிஞர்கைிடம்  பல்தவறு கருத்துகள் உள்ைன. இளவ 
அளனத்ளதயும் சதாகுத்து ொஸ்திரி அவர்கள் தனது தொழர்கள் நூலில் 
விரிவாக எழுதியுள்ைார். இராதெந்திரனின் சமய்க்கீர்த்தி அழகான ஒன்று. 
தான் சவன்ற  ாடுகளைக் கூறும்தபாது ஒவ்சவாரு  ாட்டுக்கும் ஒரு 
விருதுப்சபயருடன் அழகான தமிழில் கூறுவது ெிறப்பானது. 
 
ெில வரிகளைப்பாருங்கள்; 
சதாடர்வன தவலி படர் வனவாெி (காடுகள் சூழ்ந்த வனவாெி) 
 ண்ணற் கருமுரன் மண்ளணக் கடகம் (உளடக்க முடியாத அரண்களைக் 
சகாண்ட மண்ளணக்கடகம்) 
செங்கதிர் மாளலயும் ெங்கதிர் தவளல சதால் சபருங் காவற் பல் பழந்தீவு 
தமவருஞ் ொந்திமத்தீவு (எவரும் ச ருங்க அஞ்சும் ொந்திமத்தீவு) 
விக்கிரம வரீர் ெக்கரக்தகாட்டம் (வரீம் சகாண்ட வரீர்கள்  ிரம்பிய 
ெக்கரக்தகாட்டம்) 
சவஞ்ெின வரீர் பஞ்ெப்பள்ைி. 
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வண்டுளற தொளல தண்டபுத்தி. 
தங்காத ொரல் வங்காை ததெம் (எப்தபாதும் மளழ 
சபாழிந்துசகாண்டிருக்கும் வங்காைம்) 
 ிளற ெீர் விெயமுந் துளற ீர் பண்ளண. 
ஆழ்கடலகழ் சூழ் மாயிருடிங்கம். 
சதாடு கடற் காவற் கடு முரட் கடாரம். 
 
இவ்வாறு ஒவ்சவாரு  ாடும் அழகான காரணத்துடன் முன்சனாட்டாக 
உள்ைது. அழகான தமிழ். எதுளக தமாளன வரிகள். தமிழனின் வரீம் 
சொல்லும் ொதளனப் பட்டியல்.   சமய்க்கீர்த்தி முழுவளதயும் 
வாெித்துப்பாருங்கள். அளனத்தும் தக்கத் சதால்லியல் ொன்றுகளுடன் 
கூடிய உண்ளம.  தமிழரின் வரீவரலாறு. 
 
இனி; இராதெந்திரன் சவற்றி கண்ட  ாடுகைின் இன்ளறய சபயர்கள். 
ொஸ்திரி சதாகுத்தபடி, ொஸ்திரியின் நூலில் விரிவாகக் காணலாம்.. 
 
இளடதுளற  ாடு: கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் துங்கபத்திரா ஆற்றுக்கும் 
இளடப்பட்ட பகுதி. இப்தபாளதய சரய்ச்சூர் மாவட்டம். 
சகாள்ைிப்பாக்ளக: ளைதராபாத் அடுத்துள்ை இப்தபாளதய குல்பர்கா. 
மண்ளண கடகம்: இன்ளறய மால்தகட் 
ஈழம்: இலங்ளக. 
தகரைம்: இன்ளறய தகரைம். 
ொந்திமத் தீவு: அரபிக்கடலில் உள்ை ஒரு தீவு. 
முயங்கி: சபல்லாரி மாவட்டத்தில் உள்ை உச்ெங்கிதுர்க். 
இரட்டபாடி, ஏழளர இலக்கம்: சபல்லாரி, ளமசூர் 
ெக்கரக்தகாட்டம்: விொகப்பட்டிணம் மாவட்டத்தில் உள்ை பஸ்தார் என்னும் 
 கரம். இது ெித்திரக்சகாட்டா என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. 
ஒட்டததெம்: இன்ளறய ஒரிொ. 
மதுளர மண்டலம்,  ாமளணக்தகாணம், பஞ்ெப்பள்ைி, மாசுணி ததெம், 
ஆதி கர், உதய்பூர், தகாெல  ாடு ஆகியனவும்... 
தண்ட புத்தி: ஒரிொவிற்கும் வங்காைத்திற்கும் இளடப்பட்ட ஒரு பகுதி. 
தக்கண லாடம்: தமற்கு வங்காைத்தில் உள்ை சைௌரா. 
உத்ரலாடம்: வங்காைத்தின் ளமயப்பகுதி. 
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ஸ்ரீ விெயம்: சுமத்ரா தீவு. 
பண்ளண: சுமத்ராவின் கீழக்களரயில் உள்ை பன்சனய் என்று 
அளழக்கப்படும் ஊர். 
மளலயூர்: மதலயா தீபகற்பத்தின் வடக்தக மலாயூர் ஆற்றப்பகுதி இடம். 
மாயிருடிங்கம்: மதலயாவில் உள்ை ளெயா. 
இலங்கா தொகம்: மதலயா, விங்யாசென்கியா. 
பப்பாைம்: கீளழப் பர்மாவில் உள்ை ஒரு ஊர். 
தமவிலம் பங்கம், வளைப்பந்தூரு: இவ்விரண்டு இடம் பற்றிய தரவுகள் 
கிளடக்கப்சபறவில்ளல 
தளலத்தக்தகாலம்: மதலயாவின் கீழக்களரயில் உள்ை சதமிலிங் என்னும் 
 கரம். 
இலாமுரிததெம்: சுமத்ராவின் வடபகுதி. 
மானக்கவாரம்:  ிக்தகாபார் தீவுகள். 
கடாரம்: மதலெியாவில் உள்ை சகடா. 
--- 
தகள்வி: 
தெர தொழ பாண்டிய பல்லவ மன்னர்கைின் உருவங்கள் ெிற்பங்கைாக 
எங்சகங்கு உள்ைன? 
 
விைக்கம்: 
1.  கண்டராதித்தர்: 
இடம் - திரு ல்லம் என்ற தகாதனரிராெபுரம் மற்றும் ஆடுதுளற.  
கும்பதகாணம் அருதக உள்ை தகாதனரிராெபுரம் என்னும் திரு ல்லம். 
இவ்வூரில் செம்பியன் மாததவியார் தனது கணவர் கண்டராதித்தர் 
சபயரில் கண்டராதித்தம் என்னும் ஒரு தகாவில் எழுப்பியுள்ைார். தகாவில் 
கருவளறயின் சதன்புறச்சுவற்றில் ஒரு ெிற்பமும் அதன் கீழ் ஒரு 
கல்சவட்டும் உள்ைது. 
கல்சவட்டின் இறுதிப்பகுதி; 
"ஸ்ரீ கண்டராதித்த ததவர் திரு ாமத்தால் திரு ல்லமுளடயார்க்குத் 
திருக்கற்றைி எழுந்தருள்வித்து இத்திருக்கற்றைியிதல 
திரு ல்லமுளடயாளரத் திருவடி சதாழுகின்றாராக எழுந்தருளுவித்த ஸ்ரீ 
கண்டராதித்த ததவர் இவர்..." (S.i.i. vol 3. No 146). 
என்று குறிப்பிடுகிறது.  



 32 

 
இச்ெிற்பத்தில்  இளறவளன வணங்குபவராக இருப்பவர் கண்டராதித்தர் 
என்று கல்சவட்டு கூறுகிறது. இச்ெிற்பத்தில் லிங்கத்திற்குச் ெிவாச்ொரியார் 
ஒருவர் ஆளட சுற்ற, லிங்கத்தின் எதிதர கால்களை மடித்து அமர்ந்து 
வணங்குகிறார் கண்டராதித்தர். 
 
2.  முதலாம் ஆதித்தன்: 
இடம் - திருக்கருகாவூர். பாப ாெம் அருதக அளமந்த திருக்கருகாவூர். 
தகாவிலின் கருவளற ஆதித்தன் காலம். கருவளறயின் பின்புறம் ததவ 
தகாட்டத்தின் இருபுறமும் ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு சபண் ெிற்பம் உள்ைது. 
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இது முதலாம் ஆதித்தன் மற்றும் அவரது ததவியர் என்று 
திரு.பட்டாபிராமன் குறிப்பிட்டுள்ைார். 
 
3.  முதலாம் பராந்தகன்: 

 
 

இடம் - கரந்ளத. தஞ்ொவூர், கருந்தட்டாங்குடி வெிட்தடஸ்வரர் ஆலய 
கருவளற  அதிட்டானத்தில் ஒரு அரென் ெிவலிங்கத்ளத வணங்குவது 
தபால் உள்ை ஒரு ெிற்பம். இந்த அதிட்டான பட்டிளக பராந்தகன் 
களலயளமதி  என்பதால் இவர் முதலாம் பராந்தகனாக இருக்கக்கூடும். 
 
4.  இராெராென்: 
இடம் - திருவிெலூர்.  கும்பதகாணம் அருதக உள்ை திருவிெலூர் 
தயாக ந்தீஸ்வரர் ஆலயம்.  இக்தகாவிலில் முதலாம் இராெராென் தனது 
ததவியார் தலாகமாததவியாருடன் துலாபாரம் செய்து இரணியகர்ப்பம் 
புகுந்த செய்தி கல்சவட்டாக உள்ைது.  கருவளறயின் சதன்புறச்சுவற்றில் 
இராெராெனும் அவனது ததவியும் லிங்கத்ளத வழிபடும் ெிற்பம் உள்ைது.  
இச்ெிற்பம் பழுதுபட்டுத் ததய்ந்து தபானதால், இப்தபாது  ாம் பார்ப்பது 
பிற்காலத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். 
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5.  செம்பியன் மாததவி: 
இடம் - ெக்கரப்பள்ைி மற்றும் செம்பியன் மாததவி. 

 
அய்யம்தபட்ளட அருதக உள்ை ெக்கரப்பள்ைி. அர்த்தமண்டபச் சுவரின் 
சவைிப்பக்கம் தகாட்டங்களுக்கு  டுவில் ஒரு ெிற்பத்சதாகுதியும் ஒரு 
கல்சவட்டும் உள்ைது. இக்தகாவில் செம்பியன் மாததவியரால் திருப்பணி 
செய்யப்பட்ட ஒன்று.  ஒரு தமளடமீது ஒரு ெிவலிங்கத்திற்கு மாளல 
சூட்டப்பட்டு, இருபுறமும் குத்துவிைக்குகளும், லிங்கத்தின் தமல் ஒரு 
குளடயும் இரண்டு ொமரங்களும் காட்டப்பட்டுள்ைது. எதிதர செம்பியன் 
மாததவியார் இரு கரம் கூப்பி இளறவளன வணங்குகிறார். அவரின் 
பின்தன பணிப்சபண் ஒருவர் ளகயில் மாளலளயப் பிடித்தவாறு உள்ைார். 



 35 

 
 ாளக அருதக உள்ை செம்பியன் மாததவி என்னும் ஒரு கிராமம். இவ்வூர் 
அம்ளமயின் சபயரிதலதய அளமந்த ஊர். இங்கு  ின்ற  ிளலயில் கரம் 
கூப்பி வணங்குவதுதபால் செம்பியன் மாததவியின் ெிற்பம் உள்ைது. 
 
6.  இராதெந்திரன்: 
இடம் - திருவாரூர், பளனயாவரம், மானம்பாடி. 
திருவாரூர் தகாயிலின் இரண்டாம் திருச்சுற்று வடதமற்கு மூளலயில் 
உள்ை ஒரு ெிற்பம் இராதெந்திரன் மற்றும் பரளவ  ங்ளகயின் படிமமாக 
உள்ைது.  விழுப்புரம் அருதக உள்ை பளனயாவரம் என்னும் பரளவபுரம். 
இக்தகாவிலில் இராதெந்திரதொழனுக்கும் பரளவ  ங்ளகக்கும் ெிளலகள்  
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எடுத்து வணங்கியதாக இராதெந்திரதொழனின் புதல்வர்கைான 
இராொதிராெனும், இரண்டாம் இராதெந்திரனும் கூறும் கல்சவட்டு உள்ைது. 
கும்பதகாணம் அருதக உள்ை மானம்பாடி தகாவிலின் சதன்புறத்தில் 
ஆடவல்லாளன வணங்கும் ததாற்றத்தில் இராதெந்திரனும் அவனது 
ததவியர்களும் உள்ைனர். 
 
7.  மூன்றாம் குதலாத்துங்கன்: 
இடம் - குடவாயில், திரு ள்ைாறு, திருவலங்காடு.  குடந்ளத திரிபுவனம் 
அருதக உள்ை திருவலங்காடு தகாயிலில் இருகரங்களும் கூப்பிய 
 ிளலயில் உள்ை ஒருவர்  வாள் ஒன்ளற மார்தபாடு அளணத்துள்ை  
அழகிய கற்படிமம் உள்ைது.  இவர் தளலயின் தமல் திருவடிகள் 
இரண்ளடச் சுமப்பதுதபால் அளமந்துள்ைது. இப்படிமம் மூன்றாம் 
குதலாத்துங்கனின் உருவம் என்று குடந்ளத தெதுராமன், 
S.R.பாலசுப்ரமணியன் மற்றும்  ாகொமி ஆகிதயார் ொன்றுகளுடன் 
விைக்கம் அைிக்கின்றனர். 
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8.  இரண்டாம் ராெராென்: 
இடம் - உளடயாளூர் மற்றும் தாராசுரம் (தற்தபாது தஞ்ளெ 
அருங்காட்ெியகம்).  தாராசுரம் தகாவிளல எழுப்பிய இராெகம்பரீன் 
என்னும் இரண்டாம் இராெராென் தனது ததவி புவனமுழுதுளடயாளுடன் 
இருக்கும் படிமம் தாராசுரத்திலிருந்தது. தற்தபாது அச்ெிற்பம் தஞ்ளெ 
அருங்காட்ெியகத்தில் உள்ைது.  இதளன இவனது மகன் மூன்றாம் 
குதலாத்துங்கன் சமய்க்கீர்த்தியில் காணப்படும் செய்திகளைக் சகாண்டு  
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உறுதி செய்யலாம். இதத அளமப்புளடய ெிற்பத்சதாகுதி ஒன்று 
உளடயாளூர் ளகலாெ ாதர் ஆலய கருவளறயின் முன்பாகவும்  உள்ைது. 
 
9.  மும்முடிச்தொழனான கிருஷ்ணன் பிரம்மராயன்: 
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இடம் - திருசவண்காடு ( தற்தபாது தஞ்ளெ அருங்காட்ெியகம்). 
திருசவண்காடு சுதவதாரண்தயசுவரர் தகாவிலில் ஒரு செப்பு படிமம் 
ஒன்று பூமிக்குள் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்படிமம் 
மும்முடிச்தொழன் பிரம்மராயன் கிருஷ்ணன் ராமன் என்பதாக ஒரு யூகம். 
 
10.  விக்ரமச்தொழன்: 
இடம் - ெிதம்பரம். 
 
11.  பாண்டியன் ெடிலவர்மன் பராந்தக ச டுஞ்ெளடயன்: 
இடம் - திருப்பரங்குன்றம் துர்க்ளக குடவளர. 
 
12.  ெடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன்: 
இடம் - தஞ்ளெ சபரியதகாவில் அம்மன் தகாவில். 

 
 

 
13.  மாமல்லபுரம் ஆதிவராகர் (பரதமசுவர மகாவராக விஷ்ணு கிரகம்)  
குடவளரயில் இரண்டு பல்லவ மன்னர்கைின் ெிற்பங்கள் உள்ைன.  
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இச்ெிற்பங்கைில் இருப்பவர்கள் யார் என்பது குறித்து அறிஞர்கைிளடதய 
கருத்து தவறுபாடு உண்டு. 
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குடவளரயின் வடக்குச் சுவரில் காணப்படும் ஒரு  ெிற்பத்தில் மன்னன் 
ஒருவன் அரியளணயில் அமர்ந்துள்ைான். இடது ளகளய ததாைின் மீது 
ளவத்து, வலக்ளக முத்திளர ஒன்ளற அளமக்கிறது. மகுடம் சூடி, 
காதணிகளை அணிந்துள்ைான். இருபுறமும் அவனது இரு ததவியர் 
 ிற்கின்றனர். இச்ெிற்பத்தின் தமதல "ெிம்ம விண்ணப் தபாத்திராதிராென்" 
என்ற சபயர் கிரந்த கல்சவட்டாக உள்ைது. 
 
சதன்புறச் சுவரிலும்  ஒரு ெிற்பத்தில் மன்னன் ஒருவனும் அவனது இரு 
ததவியருடன்  ிற்கின்றனர். மன்னன் தனது  இடது ளகயில் தனது 
ததவியின் கரம் பற்றியவாறு உள்ைார். அவற்றின் ததாற்றம், அழகு, 
அணிகலன் என்று யாவும் ஒரு அரெனுக்குரியத் ததாற்றம். இச்ெிற்பத்தின் 
தமதல "மதகந்திர தபாத்திராதிராென் " என்று எழுதப்பட்டுள்ைது. 
(Archaeological Report  1922 - 3 p.94) 
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இவர்கள் இருவரும் ெிம்மவிஷ்ணு மற்றும் முதலாம் மதகந்திரன் 
என்பதாக  முடிவு செய்யப்பட்டுள்ைது. இக்கருத்ளத வலியுறுத்தி 
டாக்டர்.மீனாட்ெி  தனது Administration and social life under pallavas என்னும் 
நூலில் இது முதலாம்  ரெிம்மன் எடுத்த குடவளர. அச்ெிற்பத்தில் 
இருப்பது ெிம்மவிஷ்ணு மற்றும் முதலாம் மதகந்திரன் என்கிறார். 
 
இச்ெிற்பத்தில் இருப்பது முதலாம்  ரெிம்மன் மற்றும் அவரது மகன் 
இரண்டாம் மதகந்திரன் என்பதும்  ஒரு முடிவு (S.i.i. vol 12 no 17). 
ெிளலகைின் தமல் உள்ை கல்சவட்டுகளை  ன்கு ஆராய்ந்து இவர்கள் 
இராெெிம்மன் மற்றும் அவரது மகன் மூன்றாம் மதகந்திரன் என்ற 
 ாகொமியின் கூற்று ெரியாக இருக்கலாம். 
 
தமலும் பல தகாவில்கைில் பல மன்னர்கைின் ெிற்பங்கள் உள்ைது. மற்றும் 
பல்தவறு தகாவில்கைில் உள்ை விெய கர மன்னர்கள் மற்றும் 
ெிற்றரெர்கைின் உருவங்கள் என்று ஏராைமாய் உள்ைன.  
--- 
தகள்வி: 
புதுக்தகாட்ளட பரிவாதி ி கல்சவட்டு யாருளடயது? அதன் காலம் என்ன? 
 
விைக்கம்: 
குடுமியான்மளல கருவளறயின் வலப்பக்கம் மற்றும் திருமய்யம் 
குடவளரக் தகாவில் வடசுவரிலும் இக்கல்சவட்டு காணப்படுகிறது. 
புதுக்தகாட்ளட அருதக உள்ை மளலயக்தகாவிலிலும் சதைிவாக அழகான 
ஒரு செவ்வகக் கட்டத்தினுள் பரிவாதி ி கல்சவட்டு இருக்கிறது. 
 
கட்டத்தினுள் பரிவாதி ிதா என்ற பல்லவ கிரந்தத்திலும், அதன் கீதழ 
தமிழ் மற்றும் கிரந்தத்தில்... 
 
என்தன ப்ரமாணம் 
செய்த வித்யா பரிவாதினி கற் 
(கிரந்தம்) 
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“கற்கப்படுவது காண் 
ஞ்சொல்லிய புகிற்பர்க்கும் திமி 
ழக் கந்திருவத்துக்கும் உரித்து” 
 
என்ற வாெகங்களுடன் உள்ைது. 
 

 
 
எழுத்தளமதி 7 ம் நூற்றாண்டு ஆகும். இக்கல்சவட்டில் உள்ை ெில 
எழுத்துக்கள் மதகந்திர வர்மனின் மற்ற குடவளரயில் காணப்படும் 
எழுத்துக்களுடன் ஒத்துப்தபாவதால் இந்த பரிவாதி ி கல்சவட்டும் 
மதகந்திரனின் காலதம. பரிவாதி ி என்றால் ஒரு வளீண என்றும், இது 
ஒரு இளெ ெம்பந்தமுளடய செய்தி என்பதும் சபரும்பாலான அறிஞர்கள் 
முடிவு. 
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தகள்வி: 
கருவூர்த்ததவர் பற்றிய ெரியான தரவுகள் என்ன? அவர் இராெராென் 
காலத்ளதச் தெர்ந்தவரா? 
 
விைக்கம்: 
கருவூர்த்ததவர் ஒரு மிகச்ெிறந்த ளெவ ெிவனடியார். தீந்தமிழ் 
பாடல்கைால் 10 ெிவதலங்களைப் பாடியுள்ைார். இவர் பாடிய பாடல்கள் 
அளனத்தும் 9 ஆம் திருமுளறயில் சதாகுக்கப்பட்டு பதிகங்கைின் 
இறுதியில் கருவூராதனன் என்று தன் சபயளரக் ளகசயாப்பமாக 
இட்டுள்ைார். இவரது காலம் கி.பி. 11 ம் நூற்றாண்டு. 
 
ஆனால், இவர் இராெராெர் காலத்ளதச் தெர்ந்தவர் என்பதற்தகா, 
சபரியதகாவிலில் பல அற்புதங்களை  டத்தினார் என்பதற்தகா எவ்வித 
சதால்லியல் ொன்றுகளும் இல்ளல. கி.பி. 16 ம் நூற்றாண்டில்,  ாயக்கர் 
காலத்தில், வடசமாழியில் எழுதப்பட்ட கருவூர் மான்மியம் என்னும் ஒரு 
நூல் கருவூர் புராணம் என்று தமிழில் சமாழிசபயர்க்கப்பட்டது. இந்நூலில் 
கருவூர்த் ததவர் தஞ்ளெ சபரியதகாவிலில் லிங்கத்ளதப் பிரதிஷ்ளட 
செய்த  ிகழ்வுகள் இதில் உள்ைன.  இந் ிகழ்வுகளுக்குச் ொன்றுகள் 
இல்ளல.  கருவூர்த்ததவரின் சபயர் எந்தக் கல்சவட்டிலும் இல்ளல. 
தமலும், சபரியதகாவில் ஓவியத்தில் இருப்பது கருவூர்த்ததவர் என்பதற்கு 
எந்த ஆதாரமும் இல்ளல. அவர் இராெராெரின் குரு என்றால்  ிச்ெயம் 
கல்சவட்டில் இடம்சபற்றிருப்பார். 
 
சபரியதகாவிலில் இருக்கும் கருவூரர் ென்னிதி மிகவும் பிற்காலத்தில் 
எடுக்கப்பட்டது. ஆக, கற்பளனப் புளனவு (Myth) எனப்படும் களதகளைத் 
தவிர்த்து ொன்றுகள் அடிப்பளடயிலான உண்ளம (Fact) எனப்படும் 
தரவுகளை அறிதவாம். ஏற்கனதவ கூறியது தபால் இவர் ஒரு ெிவனடியார். 
தில்ளல திருச்ெிற்றம்பலம், திருக்கைந்ளத ஆதித்ததஸ்வரம், 
திருமுகத்தளல, திளரதலாக்கியசுந்தரம், கங்ளகசகாண்ட தொதழச்ெரம், 
தஞ்ளெ இராெராதெச்ெரம், திருவிளடமருதூர் ஆகிய இந்த பத்து 
ெிவதலங்களைக் கருவூரர்  பாடியுள்ைார். இவ்வூர் அளமப்புகளையும், 
தகாவில்களையும், த ரடியாகப் பார்த்து உணர்ந்து அனுபவித்துப் 
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பாடியுள்ைார். இவர் பாடிய பாடலில் உள்ை செய்திகளை சதால்லியல் 
ொன்றுகைாகக் சகாள்ைலாம். 
 
பளடகள்  ிளறந்த மதிற்சுவர், அதனுள் ச டு ிளலமாடங்கள், மதிற் 
சுவளரச் சுற்றி அகழிகள், அகழியில் முதளலகள், எப்தபாதும் 
தகட்டுக்சகாண்தட இருக்கும் தஞ்ொவூர் மாைிளகயில் வெிக்கும் சபண்கள்  
இளெக்கும் யாழின் ஒலி, ஒலித்துக்சகாண்தடயிருக்கும் கைிறுகைின் 
பிைிறும் ஒலியும் என மதில் சுவர்கள் சூழ்ந்திருக்கும் தஞ்ளெ  கர்  என்று 
தஞ்ொவூர் பற்றி இவ்வாறு கூறுகிறார். அழகிய இைம் சபண்கள்  டனம் 
செய்யும்  ாடகொளல மதில் சூழ்ந்த தஞ்ளெக் தகாவில்தான் 
இராெராதெச்ெரம். அன்ளறய தஞ்ளெ, அதன் சபரியதகாவில் பற்றி இவர் 
அழகுத்தமிழில் மிகுந்த ரெளனயுடன் பாடியுள்ைார். 
 
கல்சவட்டுகைில் ராெராெசீ்ெரம் என்று வடசமாழி கலப்பில் இருக்கிறது. 
ஆனால், கருவூர்த்ததவதரா 'இராெராதெச்ெரம்' என்று கூறுகிறார். 
அற்புதமான தமிழ் சமாழி பற்றாைர்.கங்ளக சகாண்ட தொழபுர 
இளறவளன 'கன்னதல தததன அமுததம' என்கிறார். இவருளடய 
அளனத்து திருமுளறப் பாடல் செய்திகளையும் வரலாற்றுத் தரவுகைாக, 
ொன்றுகைாக எடுத்துக்சகாள்க. புளனவுகளைத் தவிர்த்து உண்ளமகள் 
உதவியுடன் ததடல்களைத் சதாடருங்கள்.  
--- 
தகள்வி: 
மதுராந்தகன் கண்டராதித்தன் என்பவர் உத்தமதொழனின் மகன்தானா? 
 
விைக்கம்: 
ஆம்; மதுராந்தகன் கண்டராதித்தன் என்பவர் ஒரு அரெகுலத் ததான்றலாக 
உத்தமதொழனின் ஒரு ெில கல்சவட்டுகைிலும், இராெராெனது 
கல்சவட்டுகைிலும் வருகிறார். இவரது சபயர் அளமப்ளப ளவத்து  இவர் 
உத்தமதொழனின் மகன்தான் என உறுதி செய்கின்றனர். 
 
இராெராெனின் 7 ஆம் ஆட்ெி யாண்டு குறித்துக் கூறும் திருவல்லம் 
கல்சவட்டில் மதுராந்தகன் கண்டராதித்தனார் என்பவர் இளறவளன  
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வணங்கி அங்கு  டந்த ெில தவறுகளைக் கண்டறிந்தார் என்ற செய்தி 
உள்ைது. திருவல்லம் கல்சவட்டு (S.i.i. vol 3 no 59.) 
 
இக்கல்சவட்ளடக் சகாண்டு சதால்லியல் அறிஞர்கள், 
Maduranthkan kandaradittan i.e., Gandaraditya the son of Madurantaka, must have been a 
person of high standing and influence. He can not be identical with the chola king 
Gandaraditiya Varman, because the latter had died before the region of Arinjaya, the grand 
father of Rajaraja I. Perhaps he was in (otherwise unknown) son of Madurandthka the son 
of Gandratyaavarman and immediate predecessor of Rajaraja I. 
என்பர்.   இளத  ன்கு ஆய்வு செய்த  ீலகண்ட ொஸ்திரியும் தனது 
நூலில் 'We find accordingly Maduranthkan Ganaradittan who must have been a son of 
Madurantaka Uttama chola occupying high officer under Rajaraja'  ('The cholas' - Page:1 
58) எனக் கூறுகிறார்.  
--- 
தகள்வி: 
சுந்தரச் தொழனின் ெரியான ஆட்ெி யாண்டு காலம் என்ன? 
 
விைக்கம்: 
கி.பி. 957 - 975.  
--- 
தகள்வி: 
இரண்டாம் இராொதிராெனின் மகன்தான் மூன்றாம் குதலாத்துங்கனா? 
 
விைக்கம்: 
மூன்றாம் குதலாத்துங்கன், இரண்டாம் இராொதிராெனின் மகன் அல்ல. 
அவன் இரண்டாம் இராெராெனின் மகன். பல்லவராயன் தபட்ளட 
கல்சவட்டு இதளன உறுதி செய்கிறது. இரண்டாம் இராெராென் மகனுக்கு 
முடி கவிழ்த்த செய்தியும் உள்ைது.  
--- 
தகள்வி: 
இராெமதகந்திரன் யார்? 
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விைக்கம்: 
இரண்டாம் இராதெந்திரன் ஆட்ெிக்கு வந்தபின் தன் தம்பி 
மும்முடிச்தொழளன தொழபாண்டியன் ஆக்கினான். இரண்டாம் 
இராதெந்திரதன ெடாவர்மன் சுந்தரதொழபாண்டியனாக பாண்டிய  ாட்டில் 
ஆட்ெி செய்தான்.முதலாம் இராொதிராென் இறந்தபிறகு 
சுந்தரதொழபாண்டியன் இரண்டாம் ராதெந்திரனாகச் தொழ  ாட்டு 
மன்னனாகிய பின் அவனது தம்பி மும்முடிச்தொழளன 
தொழபாண்டியனாக்கி மாறவர்மன் பராக்கிரம தொழபாண்டியன் என்ற 
சபயரில் பாண்டி  ாட்ளட ஆட்ெி செய்யுமாறு அமர்த்தினான். இரண்டாம் 
இராதெந்திரனுடன் முடக்காற்றுப்தபாரில் இந்த தொழபாண்டியனும் கலந்து 
சகாண்டான். சபலதவாலா பகுதியில் உள்ை கவர்வாட் என்ற இடத்தில் 
உள்ை கன்னடக் கல்சவட்டில் அங்கு கங்கனுடன்  டந்த தபாரில் 
தொழபாண்டியன் என்ற சபயர்சகாண்ட தொழன் ஒருவன் 
இறந்துவிட்டளதக் கூறுகிறது. ஸ்ரீரங்கத்தில் இராெமதகந்திரனின் திருப்பணி 
பற்றிய தகவல் கிளடக்கிறது. இராெமதகந்திரன் என்பவர் முதலாம் 
இராதெந்திரனின் மூன்றாம் மகன் ஆவார்.  
--- 
தகள்வி: 
சபரியதகாவில் கட்டுமானம் ஆரம்பமான காலம் எது? 
 
விைக்கம்: 
சதரியாது.  
--- 
தகள்வி: 
இராதெந்திரதொழனின் தாய் வானவன்மாததவியார் எந்த வம்ெம்? அவர் 
சகாடும்பாளூர் வம்ெம் என்பதற்குச் ொன்றுகள் உண்டா? 
 
விைக்கம்: 
எனக்குத்சதரிந்து எந்தக் கல்சவட்டிலும் தரவுகள் இல்ளல. பின்னர் 
சதரியவருகிறதா என்று பார்ப்தபாம்.  
--- 
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தகள்வி: 
இராொதிராென் கல்சவட்டில் வரும் ெிறியதாளத எறிவலிச்தொழன் 
என்பவர் முதலாம் இராதெந்திரனின் ெதகாதரனா? 
 
விைக்கம்: 
முதலாம் இராொதிராெனின் கல்சவட்டில் ெிறியதாளத என்று மட்டும் 
உள்ைது. சபயர் கூறப்படவில்ளல. இரண்டாம் இராதெந்திரனின் 
மணிமங்கலம், திருமழபாடி கல்சவட்டுகைில் ெிறியதாளத கங்ளக 
சகாண்டான் என்று காணப்படுகிறது.  
--- 
தகள்வி: 
பல்லவச்ெிற்பிகைின் சபயர் ஏததனும் கல்சவட்டில் உள்ைதா.? 
 
விைக்கம்: 
மாமல்லபுரம் செல்கிற வழியில் பூஞ்தெரி என்ற ஊரின் அருதக உள்ை ெிறு 
ெிறு பாளறகைில் ெில ெிற்பிகைின் சபயர்கள் காணப்படுகிறது. 
1. தக ( வா) த சபருந்தச்ென். 
2. குணமல்லன். 
3. ளபய்ய மிழிப்பான். 
4. ொதமுக்கியன். 
5. கலியா ( னி) 
6.  தமா திருசவாற்றியூர் அ( பா)ெர். 
7. சகால்லன் (தெ) மகன். 
(Are 1932 - 33 / 105 - 107) .  
--- 
தகள்வி: 
செப்தபடுகைில் காணப்படும் புராண இதிகாெ செய்திகளை வரலாற்றுத் 
தரவுகைாகக் சகாள்ைலாமா? 
 
விைக்கம்: 
ஒரு வரலாற்று ஆய்வாைர்க்கு, செப்தபடுகள் மற்றும் கல்சவட்டுகைில் 
சொல்லப்பட்டிருக்கும் அளனத்து செய்திகளும் தரவுகள்தாம். அக்காலத்தில் 
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ெமூக அரெியல் தைங்கைில்  ிலவிய  ம்பிக்ளககளையும் கருத்துகளையும் 
அச்செய்திகள் பிரதிபலிக்கிறன. 
 
 ளடமுளறப்படுத்திய தரவுகளை மட்டும்தான் ஆவணங்கள் தருகிறது. 
அச்ெமூகமக்கள் சகாண்டிருந்த  ம்பிக்ளகயும்  மக்குத் 
சதரியதவண்டுமல்லவா? அளதயும் தெர்த்து  ாம் 
சதரிந்துசகாள்ளும்தபாதுதான் வரலாறு  ிளறவு சபறும். ஆகதவ 
வரலாற்றுத்தரவுகதைாடு மக்கைின் வாழ்வியலில் திகழும் 
 ம்பிக்ளககளையும் சவைிப்படுத்தும் ஊடகமாகத்தான் இந்த புராண 
இதிகாெ செய்திகள் கூறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக,  மனு ீதிச்தொழன், 
ெிபிச் ெக்கரவர்த்தி களதகள். இவர்கள் களதகள் மூலம் சொல்லப்படும் 
செய்திகள் அன்ளறய மன்னர்கள் எல்லா உயிர்களையும் ெமமாகப் 
பாவிக்கும் ெட்டதிட்டங்களைதய தங்கள் ஆட்ெியில் சகாண்டிருந்த 
செய்தியும்,  ளடமுளறப்படுத்திய செய்திளயயும், தாங்கள் செங்தகால் 
பிறழாமல் ஆட்ெி செய்வளதயும் ஆவணப்படுத்தியுள்ைனர். அன்ளறய 
அரெர்கைின் ெமூக மக்கைின் எண்ணதவாட்டத்ளதயும், உணர்வுகளையும், 
 ம்பிக்ளககளையும், பிரதிபலிக்கும் தரவுகதை புராண இதிகாெ செய்திகள்.  
--- 
தகள்வி: 
தொழன் தளலசகாண்ட வரீபாண்டியன். வரீபாண்டியன் தளலசகாண்ட 
தொழன் யார்? உத்தமெீலிதான் என்னும் கூற்றுக்குச் ொன்றுகள் உண்டா? 
 
விைக்கம்: 
த ரடியான ொன்றுகள் ஏதும் இல்ளல. ராொதித்தன் தபால பராந்தகனின் 
மற்சறாரு மகனாக உத்தமெீலியின் சபயரும் காணப்படுகிறது. அரெனாகும் 
முன் இறந்துதபான இைவரென். ராொதித்தன் ராஷ்டிரக்கூடப்தபாரில் 
இறந்தது தபால் உத்தமெீலியும் பாண்டியப்தபாரில் இறந்திருக்கலாம். 
வரீபாண்டியளன சவன்ற தொழன் ஒரு அரெனுக்கு  ிகரானவன் என்பதால் 
அந்த தொழன் உத்தமெீலியாக இருக்கலாம் என்று யூகமாக முடிவு 
செய்யலாம்.  
--- 
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தகள்வி: 
உத்தமெீலியின் கல்சவட்டுகள் பாண்டிய  ாட்டில் கிளடக்கிறதா? 
 
விைக்கம்: 
இல்ளல.  
--- 
தகள்வி: 
மதுளரசகாண்ட இராெதகெரி சுந்தரச்தொழனின் கல்சவட்டுகள் மதுளரயில் 
உண்டா? 
 
விைக்கம்: 
இல்ளல.  
--- 
தகள்வி: 
ஆதித்த கரிகாலனின் மரணம் பற்றிய புதுத்தரவுகள் ஏததனும் உள்ைதா? 
சகாளலளயப் பற்றிய தங்கள் பார்ளவ என்ன? 
 
விைக்கம்: 
புதுத்தரவுகள் ஏதும் கிளடக்கவில்ளல. உளடயார்குடி கல்சவட்டு 
மட்டும்தான். ஆதித்தகரிகாலன் சகால்லப்பட்டதாகவும், அதில் 
ஈடுபட்டவர்கைாக  ிரூபணம் ஆனவர்கைது  ிலம் பறிக்கப்பட்டுள்ைது. 
அப்தபாளதய  ளடமுளறச் ெட்டத்திற்கு உட்பட்ட  டவடிக்ளக இது. 
பிரம்மாதிராயர்கள் என்தபார், ெட்டம்  ீதி  ிர்வாகம் தபான்றவற்ளறப் 
படித்துத் ததர்ச்ெி சபற்று மன்னவனால் பிரம்மாதிராயர்கள் என்று பட்டம் 
வழங்கப்பட்டவர்கள்.  ாட்டில் ெட்டத்திற்கும்  ீதிக்கும்  ிர்வாகத்திற்கும் 
துளணயாய்  ிற்பவர்கள். இளவ பாதிக்கப்படும்தபாது ெரி செய்யும் 
சபாறுப்பு இவர்களுக்குண்டு. திட்டமிட்தடா, திட்டமிடாமதலா சகாளல 
செய்யும் ெந்தர்ப்பம் அளமயப் சபறாதவர்கள். இக்சகாளல, இவர்கைாதல 
 ிகழ்ந்தது என்றால், அரெகுடும்பத்து வாரிசு பிரச்ெளனயில் தளலயிட்டு 
 ளடமுளறப்படுத்த முற்பட்டதபாது, ஏததா  ிகழ்ந்திருக்கிறது. இது 
விவாதிக்கப்படதவண்டியது.  
--- 
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தகள்வி: 
வரீாணம் ஏரிளய சவட்டியவர் இராெதித்தர் என்பதற்குச் ொன்றுகள் 
உண்டா? 
 
விைக்கம்: 
காட்டுமன்னார்குடி என்ற அன்ளறய உளடயார்குடி வரீ ாரயண ெதுர்தவதி 
மங்கலம் என்றளழக்கப்பட்டது. வரீ ாரயணன் என்பது முதலாம் 
பராந்தகனின் சபயர்களுள் ஒன்று. அந்த ஏரியும் பராந்தகன் சபயராதலதய 
அளமந்திருந்தது. அந்த ஏரிளய சவட்டியவர் சபயர் எங்கும் 
காணப்படவில்ளல.  
--- 
தகள்வி: 
உத்தமதொழனின் ஆட்ெிக்காலத்தில் இராெராெளனப்பற்றிய தரவுகள் 
உண்டா? 
 
விைக்கம்: 
எனக்குத் சதரிந்து இல்ளல.  
--- 
தகள்வி: 
இராெராென், ெத்யாச்ெரனுடன் தமற்சகாண்ட தபாரில் சவற்றி சபற்றாரா? 
முதலாம் இராதெந்திரனின் மகன் ஒருவன் தமளலச் ொளுக்கியப்தபாரில் 
சகால்லப்பட்டாரா? 
 
விைக்கம்: 
இராெராென், ொளுக்கியன் ெத்யாச்ெரளன சவன்ற செய்தி கல்சவட்டுகள் 
மற்றும் செப்தபடுகள் மூலம் உறுதிசெய்யப்படுகிறது. கவர்வாட் கல்சவட்டு, 
ொளுக்கியருடன்  டந்த தபாரில் தொழபாண்டியன் என்ற 
சபயளரக்சகாண்ட ஒரு தொழ அரென் இறந்தான். அவன் அங்குள்ை 
ெமணத்தலங்களை அழித்த பாவத்திற்காக இறந்துவிட்டான் என்று 
கல்சவட்டு செய்தி உள்ைது. (Ep.ind.vol 15 no 23. & Early chola. N.sethuraman Pa.59 
- 63). இவன்தான் ராெமதகந்திரன் என்று முன்தப கண்தடாம். 
இறக்கும்தபாது அவன் தொழகங்கன். 
--- 
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தகள்வி: 
ஐயனார் அல்லது ொத்தன் எந்த மதம்? ெமணமா? சபௌத்தமா? ஆெீவகமா? 
 
விைக்கம்: 
இன்சனான்ளறயும் விட்டுவிட்டீர்கதை. ளவதீகமா என்றும் 
தகட்டிருக்கலாம். இவற்றில் எதுவுமில்ளல. அவர் தமிழ்க் கடவுள். ெங்க 
இலக்கியங்கைிலும் ெரி, கல்சவட்டிலும் ெரி, அய்யன், ொத்தன் என்ற 
சபயர்கள் மிக அதிகம். அய்யன் தகாவில் இல்லாத ஊர்கதை இல்ளல. 
இன்றும் அன்றும். எடுத்துக்காட்டாக, தஞ்ளெ சபரியதகாவில் 
கல்சவட்டுகைில் ( Vol 2 , part 3 ,4 ,5 p.572) ொத்தன் என்ற சபயரில் 
ஏராைமானவர்களைக் காணலாம். 
 
தமிழ் ாட்டில் நுளழந்த ெமயங்கைான ெமணம், சபௌத்தம், ஆெீவகம் 
தபான்ற மதங்கள் புகழ்சபற்ற தமிழ்க் கடவுளைத் தங்கள் மதங்கைில் 
இளணத்துக்சகாண்டன.  குறிஞ்ெி, முல்ளல, மருதம், ச ய்தல், பாளல 
 ிலங்களுக்குரிய சதய்வங்கள் பற்றி சதால்காப்பியர் கூறுகிறார். 
மருத ிலத்தின் கடவுைாக, "தவந்தன் தமய தீம்புனல் உலகமும்"  
எனப்படும். இந்த தவந்தன்தான் அரெக்கடவுள் ொத்தன். தமிழர்தம் 
இந்திரன். இந்திரன் மளழக்கடவுள். வைம் தரும் கடவுள். அதனால் மருத 
 ிலக்கடவுைாக வணங்கப்பட்டார். அதனால்  ம் தமிழர்தம் மதங்கைாகச் 
ளெவம், ளவதீகம்  ொத்தளனக் சகாண்டாடியிருக்கின்றன. 
ளெவம் காமாட்ெி அம்மன் தகாவில் - ொத்தன். 
பிடவூர் ொத்தன் - தெரமான் சபருமாள்  ாயனார்.(திருக்கயிலாய ஞான 
உலா). 
ளவதீக ெதுர்தவத மங்கலங்கைில், 
உத்திரதமரூர் - அய்யன் மைா ொஸ்தா. 
ஐயூர் அகரம் - ொஸ்தா. 
உக்கல் - அய்யனார் (மைாவிஷ்ணுக்கருகில் ெிறப்பான வழிபாடு). 
தகரை  சகாடுந்திரப்பள்ைி அக்கிரகாரம் -அய்யனார் (Tvs vol 1. - தவதிய 
அய்யனார். 
--- 
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தகள்வி: 
தமிழ் ாட்டில் வி ாயகர் வழிபாடு எப்தபாது துவங்கியது? 
வாதாபியிலிருந்து வந்ததா? அல்லது  அதற்கு முன்னதர இருந்ததா? 
 
விைக்கம்: 
வாதாபியிலிருந்து வரவில்ளல.  தெக்கிழார், சபரிய புராணத்தில் 
பரஞ்தொதி வாதாபியிலிருந்து என்சனன்ன சபாருட்கள் சகாண்டுவந்தார் 
என்று கூறியுள்ைார். அதில் கணபதி இல்ளல. பரஞ்தொதி காலத்திற்கு 
முன்தப பிள்ளையார் பட்டி கணபதி வழிபாடு ( கி.பி. 4 - 6 இல்) 
 ம்மிளடதய இருந்தது. 
--- 
தகள்வி: 
தொழர் காலத்தில் ொதியப் பிரிவு எவ்வாறு இருந்தது? தவறுபாடு மற்றும் 
தீண்டாளம இருந்ததா? 
 
விைக்கம்: 
செய்யும் சதாழில் அடிப்பளடயில்  ம் ெமூக மக்கள் தெர்ந்து தெர்ந்து 
வாழ்ந்தனர். தெர்ந்து வாழுமிடங்கள் தெரி எனப்பட்டது. கம்மாைச்தெரி, 
பளறச்தெரி, பார்ப்பனச்தெரி, வண்ணாரச்தெரி, என்ற பல பகுதிகள் உள்ை 
குறிப்புகள் உள்ைனதவ தவிர அளத ொதியாகக் கருத்தாக்கம் 
செய்யவில்ளல. தீண்டாச்தெரி என்று ஒன்றும் இருந்தது. அதுவும் சதாழில் 
அடிப்பளடயில் அளமந்திருத்தல் தவண்டும். 
--- 
தகள்வி: 
விெயாலயன் தந்ளதளயப்பற்றியத் தரவுகள் உண்டா? 
 
விைக்கம்: 
பள்ைன்தகாவில் செப்தபடு - ெிம்மவிஷ்ணு என்ற பல்லவ மன்னன் 
ெிம்மவிஷ்ணு என்னும் சபயர் சகாண்ட தொழளன சவன்றான் என்கிறது. 
தவலூர் பாளையச் செப்தபடு - குமாரங்குென் என்ற தொழளனக் கூறுகிறது. 
சுந்தரச் தொழனின் அன்பில் செப்தபடு - கரிகாலன், செங்கணான், 
 ல்லடிக்தகான் ஆகிதயாளரக் கூறிவிட்டு பின்னர் சபாதுவாக வைவன், ஸ்ரீ 
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கண்டன் என்ற சபயர்களைக் கூறுகிறது, என்றாலும் விெயாலயனின் 
முன்தனான் அல்லது தந்ளதப்சபயர் குறிப்பிடப்படவில்ளல. 
 
தவலஞ்தெரி முதலாம் பராந்தகன் செப்தபடு -  தொழர் வம்ெத்ளதப் பற்றிக் 
கூறும்தபாது, பிரம்மா - மரீெி - உெீ ரா - ெிபி - கரிகாலச் தொதைந்திரன் - 
தகாச்செங்கணான்- ஒற்றியூரன். பிறகு; ஒற்றியூரன் மகனுக்குக் குதபரளன 
ஒத்த ஆதித்தியன் பிறந்தான். ஆதித்தனுக்கு மகனாகப் பராந்தகன் 
பிறந்தான் என்கிறது. 
ஒற்றியூரன் மகனும், ஆதித்தனின் தந்ளதயும் விெயாலயன் தாதன,  
ஆகதவ, விெயாலயனின் தந்ளத ஒற்றியூரன் எனலாம்.  (REF: Thiruthani and 
velanjeri copper plates, by Dr. R. Nagaswamy).  
--- 
தகள்வி: 
பார்த்திதபந்திரனின் ஒரு கல்சவட்டு (திருவிடந்ளத) மட்டும்  அவளர 
தகாபரதகெரி என்கிறது. இக்கல்சவட்டில் பிளழதயதும் உள்ைதா? 
பார்த்திதபந்திரன் யார்? அவர் பல்லவ வம்ெமா? தொழனா? அல்லது தவறு 
யாதரனுமா? இவன் ராெராெனாக இருக்கலாமா? 
 
விைக்கம்: 
திருவிடந்ளதக் கல்சவட்டு (S.i.i. vol 3 no 180) சொல்லும் செய்தியில் 
பிளழதயதும் இல்ளல. அது 'தகாப்பரதகெரி தவந்திராதிபந்மர்க்கு யாண்டு 
ஆறாவது' எனத்சதாடங்குகிறது. இவனது 6 மற்றும் 7 ம் ஆட்ெி 
யாண்டுகைில் பாண்டியன் தளலசகாண்ட விருது இளணத்தும் விடுத்தும் 
உள்ைது (Vol 3. 181 , 182 , 183 , 184). 
 
தகாபரதகெரி என்பதால், இவன் ஒரு தொழ அரெனாக இருக்க தவண்டும். 
இல்ளலதயல் தொழர்கைது ெிற்றரெர்கைில் ஒருவனாக இருக்கதவண்டும் 
(ஆங்கிலச்சுருக்கம் - S.i.i. vol 3 no 180). இவன் பல்லவனா, தொழனா 
அல்லது தவறு மரபினனா என்பதற்கு உறுதியான ஆதாரமில்ளல. தொழன் 
சபயரில் பல்லவ ாட்டில் ஆட்ெிபுரிந்தான்.தொழருக்கும் பாண்டியருக்கும் 
 டந்த தபாரில் கலந்துசகாண்டு சவற்றியிலும் பங்குசபற்றவன். 
'வரீபாண்டியன் தளலசகாண்ட தகாபரதகெரி' என்று ஆதித்த கரிகாலனும், 
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'வரீபாண்டியன் தளலசகாண்ட தகாபார்த்திதவந்திராதிபதி வர்மன்' என்று 
இவனும் விருதுப் சபயர் சகாண்டனர். 
 
இவன் தொழவம்ெத்ளதச் தெர்ந்த சதாண்ளடமண்டலத்தின் 
சபாறுப்பாைனாக ஆட்ெிபுரிந்தான் என ஊகிக்கலாம். தகாபரதகெரி 
என்பதால் இவன் பல்லவ வம்ெத்தவன் இல்ளல எனலாம். இவன் 
இராெராெனாக இருக்கலாதமா என்பளதப் தபாதியத் தரவுகள் கிளடத்தால் 
உறுதிசெய்தவாம். 
--- 
தகள்வி: 
தஞ்ளெ சபரியதகாவில் கட்டுமானத்திற்குக் கற்கள் எங்கிருந்து வந்தது? 
 
விைக்கம்: 
ஸ்தபதிகளும்,  ிலவியலாைரும்தான்  இதற்கு விளட கூற தவண்டும். 
எந்த ஊர் மளலயிலுள்ை கற்களும், ராெராெஸீ்வரமுளடயார் தகாவில் 
கற்களும் ஒதர வளகளயச்ொர்ந்தளவ என்பளதக் கண்டறிந்து 
கூறதவண்டும். 
--- 
தகள்வி: 
குதலாத்துங்கனின் தைபதி கருணாகரத் சதாண்ளடமான் இலங்ளகளய 
ஆட்ெி செய்தாரா? 
 
விைக்கம்: 
இல்ளல. 
--- 
தகள்வி: 
இராெராெனின் மகன் வழி வாரிசு ஆைவந்தான் தொழபாண்டியன் என்பவர் 
முதலாம் குதலாத்துங்கனுடன் வாரிசுரிளமப் தபாட்டியில் ஈடுபட்டாரா? 
 
விைக்கம்: 
முதலாம் இராதெந்திரன் தனது மூத்தமகன் இராொதிராெனுக்கு இைவரசு 
பட்டம் கட்டி, தனது இரண்டாம் மகன் சுந்தரச்தொழன் என்பவளன 
சுந்தரதொழபாண்டியன் என்ற சபயரில் பாண்டிய ாட்டுப் பிரதி ிதியாக 
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ஆைச் செய்ததுதபால, அவனது புதல்வர்களும் இம்முளறளயப் 
பின்பற்றினார்கள். 
 
முதலாம் இராொதிராென் தனது ெதகாதரர்களையும், தனது தந்ளதயின் 
ெதகாதரர்களையும் தாங்கள் சவற்றிசபற்ற பல்தவறு  ாடுகளுக்குப் 
பிரதி ிதிகைாக அனுப்பி ஆளும்படி செய்தளத மணிமங்கலம் கல்சவட்டும் 
கூழம்பந்தல் கல்சவட்டும் உறுதி செய்கின்றன (S.i.i.vol 3 no 28 & S.i.i. vol 7). 
 
முதலாம் இராொதிராெனுக்குப் பின் ஆட்ெிக்கு வந்த இரண்டாம் 
இராதெந்திரனும் அவ்வாதற  ிர்வாகப் பணிகைில் ஈடுபட்டான். 
அவனுளடய திருமழபாடி கல்சவட்டு (S.i.i. vol 5 no 647) தன் தந்ளதயின் 
ெதகாதரர் மகன் ஆைவந்தாளனயும் குறிப்பிடுகிறது. திருசவண்காடு 
கல்சவட்டும் ஆைவந்தான் பற்றிக் கூறுகிறது. இவனுக்கு இராொதிராென் 
என்ற ெிறப்புப் சபயரும் இருந்தது (S.i.i.vol 5 no 976).  இவன் முதலாம் 
குதலாத்துங்கனுடன் வாரிசுரிளமப்தபாரில் ஈடுபட்டதற்கான ஆதாரம் 
ஏதுமில்ளல. 
--- 
தகள்வி: 
முதலாம் ஆதித்தன் மகனான கன்னரத்ததவனுக்கும், முதலாம் 
பராந்தகனுக்கும் வாரிசுரிளமப் தபாட்டி இருந்ததா? 
 
விைக்கம்: 
முதலாம் ஆதித்தனின் மூத்த அரெி இைங்தகான் பிச்ெி. இவர் 
வல்லவளரய இராஷ்டிரகூடர் இரண்டாம் கிருஷ்ணனின் மகள். 
இச்செய்திளய ஆதித்தனின் 27 ம் ஆண்டு கல்சவட்டு சதரிவிக்கிறது ( A.r.e. 
14 of 1920).  ஆதித்தனுக்குப் பராந்தகன் தவிர கன்னரததவன் என்ற 
சபயரில் ஒரு மகன் இருந்துள்ைான் (38/ 1895). இவன் இைங்தகான் 
பிச்ெியின் மகன் என்பதும் அதனால் அவரது தந்ளத கன்னரததவன் 
சபயளர அவர் மகன் சபற்றிருந்தான் என்பதும் சபறப்படுகிறது.  இச்செய்தி 
தவிர இந்த கன்னரததவன் பற்றி தவறு எந்த செய்தியும் இல்ளல. 
--- 
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தகள்வி: 
தமற்சகழுந்தருைிய ததவர் என்பதன் ெரியான சபாருள் என்ன? 
 
விைக்கம்: 
கண்டராதித்தச் தொழன் இப்சபயரில் அளழக்கப்படுகிறார். துறவறம் 
தமற்சகாண்டார் என்ற ஒரு கருத்தும் சபாதுவாகக் கூறப்படுகிறது. தமற்தக 
சூரியன் மளறவதுதபால் கண்டராதித்தர் என்ற தொழவம்ெத்து சூரியன் 
மளறந்துவிட்டது என்பது சபாருள். இளதத்தவிர தவசறான்றும் 
சதரியவில்ளல. 
 
 
 
 
 
 
 
துலண நின்ை நூல்கள்:  
முற்காலச் தொழர் களலயும் ெிற்பமும், S.R. பாலசுப்ரமணியன். 
தொழமண்டலத்து வரலாற்று  ாயகர்கைின் ெிற்பங்களும் ஓவியங்களும், 
குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன். 
கல்லும் சொல்லும், இரா. ாகொமி & Article  by R. Nagasamy 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
குைிப்பு: 
தொழர் வரலாற்று ஆய்வுச்ெங்கம்  டத்திய கருத்தரங்கில் வரலாற்று 
ஆர்வலர்கள் எழுப்பிய வினாக்களுக்கு முளனவர் ஆ.பத்மாவதி அைித்த 
விைக்கங்கள். 
( ன்றி - பகிர்வு திரு. மாரிராென்)
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6. சமூகப்பிரிவிலைக்கு வித்திட்ட 
பிரம்மததயங்கள் 

—— முலைவர் எஸ்.சாந்திைிபீ 

 
 
             ம் ெமுதாயம் வாழும் பல பகுதிகைில் ெிலர் ஊருக்கு 
உள்தையும் ெிலர் சவைிதயவும் வாழும் அவலம் சதாடர்கிறது. யாதும் 
ஊதர யாவரும் உறவினராக வாழச் சொன்ன பரந்த த ாக்கமுளடய 
மூத்ததார்கைின் வாரிசுகளுக்கு இப்படி கீழ்த்தரமான ெிந்தளனயும் 
வாழ்க்ளகயும் எப்தபாது, எப்படி ஏற்பட்டது என  ம்மில் பலர் 
ஆதலாெித்திருக்கலாம். இதற்காக  ம் வரலாற்ளறப் புரட்டினால் விளட 
கிளடக்கும். வரலாறு என்பது  மது பாட்டன் பூட்டன் வாழ்ந்த வாழ்ளவச் 
சொல்லும் களததாதன. 
            ஓர் இடத்தில் வாழ்ந்த மனிதஇனம் பல்தவறு 
காரணங்களுக்காக பன்சனடுங்காலமாகதவ இடம் சபயர்ந்துள்ைனர். 
இதற்குத் தமிழகம் விதிவிலக்கல்ல. இத்தளகய காலச் சுழற்ெியில் 
சதன்னகத்தில் வடபுலத்ததார் வாழ வந்தனர். குறிப்பாகத் தமிழகத்தில் 
கி.பி. ஏழாம் எட்டாம் நூற்றாண்டில் கிளடக்கும் பல்லவர் காலக் 
கல்சவட்டுகள் இத்தளகய மாற்றத்ளத மிகத் சதைிவாகச் சொல்லுகின்றன. 
சவவ்தவறு கலாச்ொர மக்கள் ஓரிடத்தில் இளணந்து வாழும்தபாது, 
கலாச்ொரக் கலப்பு ஏற்படுவதும் இயற்ளகதய. அதுவும் ஆட்ெியாைர்கைின் 
ஆதரவு எந்த கலாச்ொரத்தின் பக்கம் ொய்கிறததா அதுதவ தமதலாங்கி 
செழிக்கும் என்பது  மக்கு வரலாறு சொல்லும் செய்தி. 
            பல்லவர்கள் வடபுலத்து சமாழிளயயும் பார்ப்பன 
கலாச்ொரத்ளதயும் ஆதரித்து வைர்த்தனர் என்பதத வரலாறு. இக்காலத்தில் 
வைரத் துவங்கியதில் முக்கியமாக இன்றும்  ம்மிளடதய 
இளணந்திருக்கும் தகாவில் கலாச்ொரம் ஆகும். இந்த  ிளல கிட்டத்தட்ட 
ஆங்கிதலயர் ஆட்ெிவளர  ீடித்தது. அதுவளரயிலும் ஆள்பவர்கள் 
மாறினார்கதை தவிர, தகாவிலுக்கான சகாள்ளகயில் மாற்றமில்ளல. 
ளைதர் அலியும், திப்பு சுல்தானும் கூட தகாவில்களுக்கு  ிலமும் 
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சபாருளும் தானமாகக் சகாடுத்தனர். உதாரணமாக இன்று தெலத்திலுள்ை 
சுகவன ஈசுவரன் தகாவிலுக்கு திப்பு சகாளட அைித்துள்ைார். 
            கடந்த காலத்தில், சபரும்பாலான பார்ப்பனர்கள் தானாக 
வந்தாலும், அரெனால் குடியமர்த்திய தபாதும்  ம் சதன்னகச் 
ெமுதாயத்ததாடு ஒன்றி வாழவில்ளல. இளதக் கல்சவட்டுகளும் செப்புப் 
பட்டயங்களும் சதைிவாகச் சொல்கின்றன. இதன்றி, பார்ப்பனர்கள் பல 
ெலுளககளும் சபற்று  ாடாண்ட மன்னர்கைின் செல்லப் பிள்ளைகைாய் 
வாழ்ந்தனர். இப்படிப் பார்ப்பனர் மட்டுதம தனித்து வாழ அரொண்தடார் 
உண்டாக்கிய புது ஊர்கதை பிரம்மததயங்கைாகும். ெில த ரங்கைில் பல 
ஊர்களை ஒன்றாக இளணத்து புதிய சபயருடன் ஒரு பிரம்மததயம் 
உருவாக்கப்பட்டது. சபரும்பாலும் அரெகுலத்ததாரின் சபயர்களும் 
பட்டங்களும் இப்புதிய குடிதயற்றங்களுக்குச் சூட்டப்பட்டது. இதற்கு 
உதாரணமாக அருண்சமாழிததவ ெதுர்தவதி மங்கலம், திரிபுவன மாததவி 
ெதுர்தவதி மங்கலம், இராெஸ்ரீய ெதுர்தவதி மங்கலம் தபான்ற 
சபயர்களைக் கூறலாம். 
            இவ்வூர்கைில் குடிதயறிய பார்ப்பனர்களுக்கு விளலயின்றி 
 ிலம் தானமாக வழங்கப்பட்டது. பல ெமயங்கைில் அதற்கு  ிலவரியும் 
ரத்து செய்யப்பட்டது. இவர்களுக்கு முன்பாக அங்கு வாழ்ந்ததார் தவறு 
ஊர்களுக்கு இடம் சபயரச் செய்யப்பட்டனர். பல தவளைகைில் குடிகள் 
எனப்பட்ட விவொய கூலிகளும் சவைிதயற்றப் பட்டு புதியவர்கள்  ில 
உரிளமயாைரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பணியில் அமர்த்தப்பட்டனர். இந்த 
பிரம்மததயங்கைில் பார்ப்பனர் மட்டுதம சபரும்பாலும் வாழ்ந்தனர். இந்த 
பிரம்மததயம் எனும் ஊர், தெரிகள் எனும் உட்பிரிவுகளைக் 
சகாண்டிருந்தது. முளறயான திட்டமிடப்பட்ட சதருக்கள், குடியிருப்பு, 
ததாட்டம், ஊரின்  டுதவ விஷ்ணு தகாவில், ஏரி குைம் தபான்ற  ீராதாரம் 
ஆகிய அளனத்து வெதிகளும் செய்யப்பட்டன. ெில பிரம்மததயங்கைில் 
வணிகர்களும், ச ெவாைர்களும் பிற்காலத்தில் ஊருக்குள் வாழ்ந்துள்ைனர். 
இதற்கு, தஞ்ொவூர், உத்திரதமரூர் ஆகியளவ உதாரணம் ஆகும். தகாவில் 
 டப்புகளுக்கும் பிரம்ம ததயவாழ் பார்ப்பனர்கைின் அன்றாட ததளவக்கான 
உணவு, உளட, பாத்திரம், பண்டங்கள் தபான்ற அத்தியாவெிய 
ததளவகளுக்காக தவறு ஒரு திட்டம்  ளடமுளறயில் வந்தது. அதுதவ 
‘’உள்தை சவைிதய” என்ற விபரீதத்திற்கு வித்திட்டது. 
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            பிரம்மததயத்தின் எல்ளலளய ஒட்டியிருந்த ஊர்கள் 
தகாவிலுக்கும் பார்ப்பனர்களுக்குமான  ன்சகாளடகைாக மாறின. 
இவற்ளறப் பிடாளக என்றளழத்தனர். ெில பிரம்மததயங்கள் பத்துக்கும் 
தமற்பட்ட பிடாளககளைக் சகாண்டிருந்தன. பிடாளககள் பிரம்மததய 
ஊருக்குச் சொந்தம் என்றாலும்  ளடமுளறயில் பிரம்மததயமும், 
பிடாளகயின் செயல்பாடுகளும் இருதவறுவிதமாக இருந்தன. 
சபரும்பாலான விளை ிலங்கள் பிடாளகயிலிருந்தன. இவர்களுடன் பயிர் 
செய்யும் சதாழிலாைிகள், குயவர்கள், கால் ளட தமய்ப்தபார், வண்ணார், 
தச்ெர், சகால்லர் தபான்ற சதாழிலாை குடும்பங்கள் பிடாளகயில் 
வாழ்ந்தனர். இவ்வாறாக, ஊர் எனும் பிரமததயத்திற்கு சவைிதய 
சதாழிலாைர்களைக் குடியமர்த்தல் பார்ப்பனர்கைால் ஆரம்பித்து 
ளவக்கப்பட்டது. 
             உதாரணமாக திரிபுவனியில் பல ச ெவாைர் குடும்பங்கள் 
இவ்வூரின் சதன் பிடாளகயில் குடியமர்த்தப்பட்டனர்(கல்சவட்டு 208/1919). 
திரிபுவனிக்கு சதற்தக இருக்கும் புத்தூர் பார்ப்பனர்கைின் பிடாளகயாக 
பிரம்மததயத்துடன் இளணகிறது. இந்த இளணப்பிற்குப் பின் புத்தூர் எனும் 
சபயர் ென ாத  ல்லூர் என மாற்றப்படுகிறது. இந்த சதன் 
பிடாளகயில்தான் ென ாத வில்லிகள் எனும் வில் பளட வரீர்களும் 
இருந்தனர்(கல்சவட்டு 199/1919). இதத பிரம்மததயத்தின் கிழக்கு 
பிடாளகயான வரீதொழ  ல்லூரில் வாழ்ந்த ஒரு சபண்பணியாைர்  
திருபுவனி ஆழ்வார் தகாவிலுக்கு 12 ஆடு சகாளட அைித்தளதயும் 
அறியமுடிகிறது(கல்சவட்டு193/1919). இன்ளறய புதுச்தெரியில் உள்ை பாகூர் 
தொழர்காலத்தில் ஒரு பிரம்மததயமாக விைங்கியது. இளத, அழகிய தொழ 
ெதுர்தவதி மங்கலம் என்று அளழத்தனர். இந்த பிரம்மததயத்தின் தமற்கில் 
அளமந்த பிடாளக அவியனூர் தெரியில் வாழ்ந்தவன் பள்ைி தகென். 
தெந்தனின் மகனான தகென், பாகூர் ஆழ்வார் தகாவிலுக்கு விைக்கு ஒன்று 
தானமாகக் சகாடுத்துள்ைார். இப்படி பிரம்மததயங்கைின் பல பிடாளககள் 
குறித்துச் சொல்லலாம். 
            சதாழிலாைர்கள் பிடாளககைில் வாழ்ந்ததற்கும் பிரம்ம 
ததயவாழ் பார்ப்பனர்களுக்கும் என்ன சதாடர்பு? இதற்குப் பார்ப்பனர்கள் 
எப்படி காரணமாவார்கள்? என்ற ஐயம் ததான்றுவது இயல்தப. இதற்கும் 
கல்சவட்டுகதை விைக்கம் சொல்லும். மன்னனின் ஆளணகள் மூலமாகதவ 
பிரமததயத்திற்குச் ெலுளககள் கிளடத்தன. இத்தளகய அரொளணகள் 
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 ாட்டார் எனும்  ாடு பிரிவு  ிர்வாக அளமப்புக்கு அனுப்புவார்கள். 
 ாட்டார்கள் பிரம்மததய  ிர்வாகத்ளதக் கவனிக்கும் அளமப்பான ’ெளப’க்கு 
சகாடுப்பார்கள். இந்த ெளபயில் பிரம்மததயவாழ் பார்ப்பனர்கதை 
அங்கத்தினராவார்கள். இந்த ெளபதயாதர மன்னனிடம் ெலுளகப் சபற்று 
இடம்சபயர்ந்து பிடாளககைில் வரும் சதாழிலாைர்களுக்கு 
வாழ்விடங்களை ஒதுக்குவார்கள். 
            அரங்கன் சகாமாரன் என்னும் ஒரு தட்டானுக்கு(தங்க  ளக 
செய்பவன்)  மன்னன் முதலாம் ராொதிராென், திரிபுவனியில் தட்டார் பணி 
செய்யும் உரிளமயும் அதற்கான ென்மானமாக தட்டார்காணியான  ில 
உரிளமயும் சபறக் கட்டளையிடுகிறார். இவன் மன்னனின் சபயளரப் 
பட்டமாகப் சபற்று ராெராெப் சபருந்தட்டான் என்று அளழக்கப்பட்டான். 
வழக்கப்படி மன்னனின் கட்டளை வரப் சபற்ற ெளபதயார் இவனுக்கு 
 ிலம் ஒதுக்குகிறார்கள் (கல்சவட்டு 210/1919). இப்படி தங்கள் 
பிரமததயத்திற்குக் கிட்டும் வெதி வாய்ப்புகள் எதுவாக இருப்பினும் 
அதளனச் செயல்படுத்தும் விதமும் முளறயும் இந்த ெளபதய முடிவு 
செய்தது. இப்படித்தான் ச ெவாைர்களைச் ெளப குடியமர்த்தியது. 
            இந்த உளழப்பாைிகளுக்கும் பிரம்மததயத்திற்கும் சதாடர்பு 
இருந்தது. இவர்கைின் உடலுளழப்பால் விளைந்த சபாருட்கள் 
தகாவிலுக்கும் பிராமணருக்குமான அன்றாடத் ததளவளயப் பூர்த்தி 
செய்தது. அதத த ரத்தில் ச ெவாைர்கைின், குயவர், வண்ணார், தச்ெர், 
தட்டான் மற்றும் விவொய கூலிகள்  தபான்ற அளனவருக்கும் 
வாழ்க்ளகக்குத் ததளவயான சதாழிலும் சபாருைாதாரமும் 
பிரம்மததயத்தின் மூலம் கிளடத்தன. ஒருவரின் ததளவ மற்றவருக்குப் 
பயன்பட்டு இருவரும் இளணந்தத அல்லது ொர்ந்தத வாழ்ந்ததபாதும் 
பிடாளகவாழ் சதாழிலாைர்களுக்கு ஊருக்குள் வாழும் உரிளம 
மறுக்கப்பட்டது. இதற்குச் ொத்திரங்கள் என்றளழக்கப்பட்ட வடசமாழி  ீதி 
நூல்கள் ஆதாரமாகக் காட்டப்பட்டன.   
            இதன் அடிப்பளடயில், பதிதனாராம் நூற்றாண்டில் ெிலருக்கு 
ஊருக்குள்தை  ில உரிளம மறுக்கப்பட்ட செய்திகள் கல்சவட்டுக்கைில் 
சபாறிக்கப்பட்டுள்ைன. உதாரணமாக இன்ளறய புதுளவயில் உள்ை 
திரிபுவனியில் குயவர்களுக்குச் ொத்திரத்தின் அடிப்பளடயில் ஊருக்குள்தை 
 ில உரிளம மறுக்கப்பட்டது. பிரம்மததயத்திற்க்கும் அதனுடன் 
இளணக்கப்பட்ட பிடாளககளுக்கும் பல தவறுபாடுகள் இருந்தன. இதன்படி, 
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பிரம்மததயங்கைில் இளணக்கப்பட்டதால் தாம் அந்த ஊருக்குள் 
வாழ்வதாக பிடாளகயினர் எண்ணினர். ஆனால், பார்ப்பனர்களைப் 
சபாறுத்தவளர பிரம்மததய எல்ளலகைில் அளமந்த பிடாளககள் ஊருக்கு 
சவைிதய அளமந்தளவ ஆகும். தனது ெளப என்னும்  ிர்வாக அளமப்ளப 
பிரம்மததயத்தில் பார்ப்பனர்கள் அமலாக்கி இருந்தனர். அததெமயம், 
பிடாளககைின்  ிர்வாகம் ெளபகைின் கீழ் அன்றி ஊர் என்னும் அளமப்பால் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டனர். ஆனால், பிடாளக வாெிகளுக்குச் சொந்தமான 
 ிலங்கைில் தபாதிய வருவாய் இல்லாததால், ஊர் எனும்  ிர்வாகம் 
வலிளமயற்றதாக இருந்தது. ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் ஆங்கிதலயரின் காலனி 
ஆதிக்கம் தபால் பிடாளககள் பிரம்மததயங்கைால் 
அடிளமப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 
            பிரம்மததயங்கள் முளறயாகத் திட்டமிடப்பட்டு சதருக்கள் 
தகாவில்கள் வாழ்விடங்கள் என அளமக்கப்பட்டன. ஆனால் இத்தளகய 
திட்ட முளறளயப் பிடாளககைில் பின்பற்றப்பட்டதற்கான ொன்றுகள் 
இல்ளல.  ாட்டின் வருமான  ிர்வாகத்தின் வரி புத்தகங்கைில் 
பிரம்மததயமும் அளதச் ொர்ந்த பிடாளககளும் ஒதர ஊராகக் 
காட்டப்பட்டாலும் இளவ இரண்டும் தனித்தனியாகதவ செயல்பட்டன. 
பிடாளகவாழ் மக்கள் தாங்கள் ஊருக்குள் வாழ்வதாக  ிளனத்தார்கள் 
ஆனால் பிரம்மததயத்ததார் இவர்களை ஊருக்கு சவைிதய வாழும் 
 ிளலக்குத் தள்ைி இருந்தார்கள். இப்படியாக ஒதர ஊரில் இரண்டு 
விதமான  ிளலப்பாடுகள் கட்டளமக்கப் பட்டன. ஒருவளர மற்சறாருவர் 
ொர்ந்திருந்தும் பிரமததயத்துப் பார்ப்பனர் முதலாைிகைாகவும், இவர்கைது 
தவளலயாட்கைாக பிடாளகவாழ் மக்கள் தவறுபட்டனர். இந்த தவறுபாடு 
காலப்தபாக்கில் தமாெமாகி பார்ப்பனர்கள் உயர்ந்தவர்கைாகவும், 
பிடாளகயினர் தாழ்ந்தவர்கைாகவும் அவதரித்தனர். இதற்குச் தொழத் 
தளல கர் தஞ்ளெயும் விதிவிலக்கல்ல. இளடயர், யாளன மற்றும் 
குதிளரப் பளடகைில் பணிசெய்தவர் பலரும் ஊருக்கு சவைிதய 
வாழ்ந்தளதத் தஞ்ளெ கல்சவட்டுகள் சொல்கின்றன. ச ெவாைர்கைின் 
குடியிருப்பு மட்டுதம தஞ்ளெ  கருக்குள் இருந்த தகவளலக் 
கல்சவட்டுகைில் காணலாம். இதற்கு ச ய்தல் ஒரு வணிக முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது என்பதால் முக்கியத்துவம் சபற்றிருக்கலாம். 
            இதுதபான்ற தவறுபாடுகளை மக்கள் வழிபடும் 
தகாயில்கைிலும் பார்ப்பனர்கள் விட்டுளவக்கவில்ளல தபால. 
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பிடாளககைில் சபரும்பாலும் ெிவன் மற்றும் துர்ளகயின் தகாவில்கதை 
இருந்தன. ஆனால் பார்ப்பனர்கைின் முக்கிய கடவுள்கைில் ஒன்றான 
விஷ்ணு தகாவிளலக் காணவில்ளல. திரிபுவனியின் கிழக்குப் 
பிடாளகயில் ஒரு துர்ளகக் தகாவிலிருந்தது எனக் கல்சவட்டு மூலம் 
அறிகிதறாம் (கல்சவட்டு 207/1919) திரிபுவனி ஊருக்கு சவைிதய சதற்கு 
திளெயில் ஒரு ெிவன் தகாவிலும் துற்ளக தகாவிலும் இருந்தது 
(கல்சவட்டு 175/1919).  இப்படி தவறுபாடுகள் பல இருந்த தபாதும், பிடாளக 
வாழ் மக்கள் பிரம்மததயக் தகாவில்களுக்கு ஆடு, மாடு,  ிலம் மற்றும் 
சபாருள் எனப் பல தானங்களைச் செய்த தகவல்களையும் கல்சவட்டுகள் 
தருகின்றன. 
            எல்ளலயில் அளமந்த ஒரு ஊர் பிரம்மததயங்களுடன் 
இளணக்கப்பட்டதும் அங்தக வாழ்ந்த மற்றும் குடியமர்த்தப்பட்ட 
சதாழிலாைிகள் ஊருக்கு சவைிதய வாழ்பவர்கள் ஆனார்கள். 
காலப்தபாக்கில் இதுதவ வழக்கமாகி எல்லா ஊர்கைிலும் சதாழிலாைிகள் 
ஊருக்கு சவைிதய தள்ைப்பட்டனர். ளகவிளனஞர்கள், மற்றும் 
சதாழிலாைிகைின் உடலுளழப்பு தனது சபருளமளய இழந்து 
பார்ப்பனர்கைால் தாழ்த்தப்பட்டது. ஒதர ஊரிலிருந்த பின்பும் அதன் 
உள்தை, சவைிதய எனப் பார்ப்பனர்கைின் மக்களை தவறுபடுத்தும் 
திறளமயினால் ெமூகம் பிரிக்கப்பட்டது. 
 
 
 
 ன்றி: களணயாழி இலக்கிய மாத இதழ்,  ஏப்ரல், 2019 
 
 
 
சதாடர்பு: 
முளனவர் எஸ்.ொந்தினிப ீ(chandnibi@gmail.com) 
வரலாற்றுத்துளற இளணப்தபராெிரியர் 
உபி  அலிகர் முஸ்லீம் பல்களலக்கழகம் 
அலிகர்-202002
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7. பிரம்மததசக் தகாயில் கல்தவட்டுகள் தரும் 
தசய்திகள் 

—— ச.பாைமுருகன் 

 
 
          தமிழகத்தின் முக்கிய ஆறாகவும் பழங்கால மக்கள் வாழ்ந்த 
தடயங்களைக்சகாண்டதாகவும் விைங்குவது பாலாறு ஆகும். பிரம்மததெம் 
பாலாற்றின் சதன்களரயில் அளமந்துள்ை ெிற்றூர் ஆகும். இப்பாலாற்றின் 
களரயில் அளமந்துள்ை மற்சறாரு ஊரான பில்லாந்தாங்கல் என்ற ஊரில் 
பழங்கற்காலத்ளதச் தெர்ந்த நுண்கருவிகள், தகாடரிகள், கத்திகள் தபான்ற 
சபாருட்கள் கிளடக்கப்சபற்றுள்ைன. இவற்ளற த ாக்கும் தபாது இவ்வூரும் 
பழங்காலந்சதாட்தட மக்கள் வெிக்கும் ஊராக இருந்திருக்கலாம். தமலும் 
இவ்வூர்க் கல்சவட்டுகைில் இவ்வூர் முக்கிய வழித்தடத்தில் இருப்பதாகக் 
குறிப்பிடப்படுவதால் இது மக்கள் தபாக்குவரத்து, வணிகம், விவொயம் 
ஆகியவற்றில் ெிறந்த ஊராக பண்ளடய காலத்திலிருந்திருக்க தவண்டும்.  
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          வரலாற்றுக்கால சதாடக்கக் காலமான ெங்ககாலம், ெங்கம் 
மருவிய காலச் ொன்றுகள் த ரடியாகக் கிளடக்கப்சபறவில்ளல எனினும், 
இவ்வூர் 9 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 17 ஆம் நூற்றாண்டு வளர சதாடர்ந்து 
முக்கிய வழிபாட்டு இடமாக இருந்துள்ைது. இங்குள்ை இரண்டு பண்ளடய 
தகாயில்கைில் உள்ை கல்சவட்டுகள் இவ்வூரின் வரலாற்ளற மிக அழகாக 
விைக்குகின்றன.  
 
பிரம்மததசத்தின் கல்தவட்டுகள்: 
          இவ்வூரில் சமாத்தம் 90 கல்சவட்டுகள் உள்ைன. அவற்றில் 
கல்யாணவரதர் தகாயிலில் ஒன்றும், செல்லியம்மன் தகாயிலில் ஒன்றும், 
ெந்திரசமௌலீஸ்வரர் தகாயிலின் சவைிப்புறத்தில் ஒன்றும், உருத்திர 
தகாட்டீஸ்வரர் தகாயிலில்  ான்கும் மற்றளவ ெந்திரசமௌலீஸ்வரர் 
தகாயிலிலும் உள்ைன.  இக்கல்சவட்டுகைில் காலத்தால் முந்தியது 
பல்லவர் காலத்துக் கல்சவட்டு ஆகும்.  கம்பவர்மன் காலத்தில் 
(சபா.ஆ.866) கல்சவட்தட இவ்வூரில் கிளடக்கப்சபறும் பளழய கல்சவட்டு 
ஆகும்.  
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அரசர்கள்: 
          பிரம்மததெம் தகாயில் கல்சவட்டுகைில் பல்லவ அரெர் 
கம்பவர்மன், தொழ அரெர்கைில் ஆதித்தியன், பராந்தக தொழன், 
சுந்தரதொழன், பார்த்திதவந்திரவர்மன், முதலாம் ராெராென், முதலாம் 
இராதெந்திரன், முதலாம் இராொதிராென், இரண்டாம் ராதெந்திரன், 
முதலாம் குதலாத்துங்கன், விக்கிரமதொழன், இரண்டாம் குதலாத்துங்கன், 
மூன்றாம் குதலாத்துங்கன், மூன்றாம் இராதெந்திரன், வரீகம்பண்ணன் 
ஆகிதயாரது கல்சவட்டுகள் உள்ைன. இவற்றில் வரீ கம்பண உளடயாரின் 
கல்சவட்தட காலத்தால் பிந்தியதாகும்.  
 
ஆட்சிப்பகுதி: 
          சதாண்ளட மண்டலத்தின் அளமந்துள்ை பிரம்மததெம் 
கல்சவட்டுகைில் செயங்சகாண்ட தொழமண்டலத்து தாமர் தகாட்டத்து 
தாமர்  ாட்டு களரக்தகாட்ட பிரம்மததயம் என்று குறிப்பிடுகிறது. இதில் 
செயங்சகாண்ட தொழமண்டலம் என்பது தொழர் ஆட்ெிக்காலத்தில் 
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆட்ெிப்பிரிவாகும். தாமர் தகாட்டம் என்பது சதாண்ளட 
மண்டலத்தின் 24 தகாட்டங்களுள் ஒன்றாகும். (தாமர் என்பது தற்தபாது 
தாமல் என்ற சபயராதல வழங்கப்படுகிறது) தாமர்  ாடு என்பது தாமர் 
தகாட்டத்தில் உள்ை பல  ாடுகைில் இதுவும் ஒன்றாகும். செயங்சகாண்ட 
தொழமண்டலம் என்ற ஆட்ெிப்பிரிவு 11 ஆம் நூற்றாண்டு 
கல்சவட்டுகைிலிருந்து குறிக்கப்படுகிறது. அதற்கு முந்ளதய 
கல்சவட்டுகைில் தாமர்தகாட்டம் மட்டுதம குறிக்கப்படுகிறது. தமலும் 
இவ்வளகப்பாட்டில் பற்று என்ற வருவாய்ப்பிரிவு இவ்வூர் கல்சவட்டுகைில் 
அதிகம் இடம் சபறவில்ளல என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
தகாட்டங்கள் 
          பிரம்மததெம் தாமர் தகாட்டத்தில் உள்ை ஒரு பிரிவாகக் 
குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் இவ்வூர் தகாயிலுக்கு அைித்த சகாளடகளைப் 
பற்றிக் கூறும் கல்சவட்டுகைில் பல்தவறு தகாட்டங்கைிலிருந்து 
சகாளடகள் வரப்சபற்றுள்ைன. குறிப்பாக படுவூர் தகாட்டம், புலியூர் 
தகாட்டம், தொழ ாட்டுக் கிழார் கூற்றம், ஊற்றுக்காடு தகாட்டம், 
சவண்குன்றக்தகாட்டம், புறழ்தகாட்டம், செங்காட்டுக் தகாட்டம், காலியூர் 
தகாட்டம் தபான்றனவாகும்.  இதுதபால  ாட்டுப்பிரிவுகைில் இன்னம்பர் 
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 ாடு, ெக்ரப்பாடி,  ீர்தவளுர் ாடு, மழ ாடு, இங்க ாடு, உம்பர் ாடு, 
புலியூர் ாடு, சபரும்பாணப்பாடி  ாடு, படுவூர் ாடு தபான்றளவயும் ஊர் 
என்ற பிரிவில் ெங்கரப்பாடி, மாங்காடு, விதியூர், ச ல்தவலி, வள்ைிவயம், 
இலங்காடு, தும்பூர், திளரராஜ்யகடிகா, தில்ளலச்தெரி, அறியூர், 
மும்முடிச்தொழபுரம், பறியலூர், குண்டூர், ஆற்றூர், மயிலாப்பூர், காந்தப்புர 
தபட்ளட  தபான்றன. இக்கல்சவட்டுகைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. 
இக்கல்சவட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் தகாட்டங்கள் காவிரி 
வடகளரயிலிருந்து சதாண்ளடமண்டலத்தின் வடஎல்ளல வளர  ீண்ட 
பகுதிக்குள் அளமந்துள்ைன.  இக்தகாயில் மிக்க புகழ்சபற்றிருந்தது 
என்பதாதலதய இவ்வைவு சபரும் பரப்பிலிருந்து பல்தவறு ெமூகப் 
பிரிவிலிருந்து சகாளடகள் சபற்றுத் திகழ்ந்தது.  
 
ஊர்ச்சலபகள்: 
          தொழர் கால ஆட்ெியின் முக்கியச்ெிறப்பாகக் கருதப்படுவது 
ஊர்ச்ெளபகள் அல்லது குழுக்கைின் உருவாக்கமும் அதன் செயல்பாடும் 
ஆகும். ெங்க காலத்தில் இனக்குழுவாக இருந்த மனித ெமூகம் 
தவைாண்ளம, ச ெவு, ெிற்பக்களல, ஓவியக்களல உள்ைிட்ட துளறகள் 
வைர்ச்ெியளடந்து வந்துள்ைது. தொழர்காலத்தில் உச்ெ ிளலளய அளடந்த 
இக்களலகளுடன் ஊர் உருவாக்கம், தகாயில்கள், சதருக்கள், ஏரிகள், 
மடங்கள், அன்னெத்திரங்கள், பாெனவெதி,  ில அைவடீுகள்  தபான்ற 
மக்கள்  லன் ொர்ந்த  டவடிக்ளககள் உருவாகி  ிளலசபற்றன. ஊரில் 
உருவான ெமுதாய சொத்துக்களைப் பராமரிக்கவும், தகாயிலில் சதாடர்ந்து 
பூளெகள், வழிபாடுகள்  ளடசபறவும், ஊர் அைவிலான குழுக்களும் 
ெளபகளும் ததான்றி துளறவாரியான பணிகளை தமற்சகாண்ட தகவல்கள் 
கல்சவட்டுகைில் காணலாம்.  
          பிரம்மததெம் என்ற ஊர் தற்தபாது ெிறிய ஊராட்ெியாக உள்ைது. 
ஆனால் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்பகுதியின்  ிர்வாகம் 
செய்யக்கூடிய அலகாக அளமந்திருந்தது. இவ்வூரில் பல்தவறு குழுக்களும் 
வாரியங்களும் செயல்பட்ட விவரங்கள் கல்சவட்டில் 
காணக்கிளடக்கின்றன. சபாதுவாக ஊரில் உள்ை ெளப ஊரின் 
செல்வந்தர்கைால் அல்லது பிராமணர்கைால் அளமயப்சபற்றிருக்கும். 
இச்ெளபயின் கீழ் பல வாரியங்கள் செயல்பட்டுக்சகாண்டிருந்தன.  
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          பிரம்மததெம் கல்சவட்டில் சபருங்குறி மகாெளப என்ற 
அளமப்பு முக்கியத்துவம் சபற்ற ஒரு ெளபயாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ைது. 
இச்ெளப ஊரில்  ளடசபறும் அளனத்து  டவடிக்ளககளையும் 
கண்காணித்து அவ்வப்தபாது ஆளணகள் பிறப்பித்துச் செயல்பட்டுள்ைது.  
இச்ெளப புைியமரத்தின் கீழ் கூடிய முடிசவடுத்தது பற்றியும் கல்சவட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இச்ெளபயின் கீழ் அல்லது இது தபான்ற பிற 
ெளபகைான கம்மாைர்ெளப, ஆளுங்காணத்து குழு, கணவாரியப் 
சபருமக்கள், ஏரிவாரியப் சபருமக்கள், கிராமந்தர் என்ற  ீர்பாெனப்பிரிவு, 
இவற்றுடன் அஞ்ெஷட்டெதத்து ெளப என்கிற  ாலாயிரவர் ெளப 
தபான்றளவ கல்சவட்டுகைில் ஆங்காங்தக குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. பல்தவறு 
தகாட்டங்கைிலிருந்து வரும் சகாளடகளைப் சபற்று அளத வாரியங்கள் 
வாரியாக செயல்படுத்தும் பணிளய இச்ெளபகள் செய்கின்றன.  
இச்ெளபகள் ஊரின் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் அளமப்பாகவும்  ிர்வாக 
அலகாகவும் செயல்பட்டது பற்றி அறியலாம். கச்ெி ஏகம்பத்து 
திருவுண்ணாழிளக ெளப பற்றிய குறிப்பும் உள்ைது. இக்குழுக்கைின் 
உறுப்பினர் ததர்வுகள் சதாடர்பான தகவல்கள் இவ்வூர் கல்சவட்டுகைில் 
குறிப்பிடப்படவில்ளல.  
 
ஏரிகள்: 
          மக்கள் வாழ்க்ளகயில் உயிர் ாடியாகத் திகழ்வது  ீர். இந் ீளரச் 
தெமிக்கவும் பயன்படுத்தவும் ஆதி காலத்திலிருந்தத மக்கள் பல்தவறு 
வழிமுளறகளைக் ளகயாண்டுள்ைனர். ஆதிகால மக்கள்  ீர் இருக்கும் 
இடமான ஆற்றங்களரயிதல தங்கைது குடும்பங்களை அளமத்து வாழ்ந்து 
வந்தனர். பின்னர் தவைாண்ளம சபருகிய தபாது ஆற்றிலிருந்து  ீளரத் 
சதாளல தூரத்திற்குக் சகாண்டு செல்ல வாய்க்கால்களையும் அந் ீளரச் 
தெமிக்க ஏரிகளையும் சவட்டினர். சதாண்ளட மண்டலப்பகுதியில் பாலாறு, 
சதன்சபண்ளணயாறு, செய்யாறு ஆகிய ஆறுகள் இருந்தாலும் அவற்றில் 
ஆண்டு முழுக்க  ீர் இருக்காது என்பதாலும் மளழ குறிப்பிட்ட பருவத்தில் 
மட்டுதம சபய்யும் என்பதாலும்  ீளரச் தெமிக்க ஏரி, குைம் உள்ைிட்ட 
பல்தவறு  ீர் ிளலகளைத் தமிழர்கள் அளமத்தனர். அதில் முக்கியமான 
பாென ஆதாரமாக விைங்குவது ஏரி. தொழர்காலத்தில் தமிழகத்தில் 
பல்தவறு ஏரிகள் உருவாக்கம் சபற்றது பற்றிப் பல கல்சவட்டுகைில் 
காணலாம்.  
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           பிரம்மததெம் பாலாற்றங்களரயில் அளமந்துள்ை ஊர் என்பதால் 
அவ்வாற்றிலிருந்து  ீர் சகாண்டு வந்த தெர்க்க தபாதிய  ீர் ஆதாரங்களை 
அளமக்கத் ததளவதயற்பட்டதன் விளைவாக அவ்வூரில் பல ஏரிகள் 
சவட்டுவித்துப் பயன்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் கல்சவட்டுகள் மூலம் 
அறியலாம். இவ்வூரில் திளகத்திறல் ஏரி, பளனயுளட ல்லூர் ஏரி, 
குந்தளவ தபதரரி, வரீமாததவி தபதரரி, இராதெந்திரதொழப் தபதரரி, 
சுந்தரதொழப் தபதரரி, தூதரரி, கடப்தபரி, ெம்புவராயர் தபதரரி, மதுராந்தகப் 
தபதரரி  என்ற ஏரிகள் பற்றிய குறிப்புகளும் பரதமசுவர வாய்க்கால், 
ராமவாய்க்கால், தொழபாண்டிய வாய்க்கால் தபான்ற வாய்க்கால்களும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. தொழபாண்டிய தபராறு, திருசவக்கா ஆறு, தவகவதி 
ஆறு தபான்ற ஆறுகைின் சபயர்கைின் இக்கல்சவட்டுகைில் காணலாம்.  
 
விழாக்கள்: 
          தகாயில் உள்ை ஊர்கைில் திருவிழாவிற்குப் பஞ்ெம் இருக்காது. 
பிரம்மததெத்தில் பல்தவறு தகாயில்களுள்ைன. இக்தகாயில்கைில் 
சபருவறீ்ளற  ாள்விழா, திருதவாணம், ஐப்பெித்திரு ாள் தபான்ற 
விழாக்கள்  ளடசபற்றது பற்றி கல்சவட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
இவ்வூர் தகாயிலில் வழிபாட்டிற்குப் பயன்படுத்திய பளடயல் பற்றியக் 
குறிப்புகளும் காணப்படுகின்றன. அளவ, இளலக்கறி, ச ய், தயிர், பாக்கு, 
சவற்றிளல, தமார், மிைகுக்கறி, புைிக்கறி, ெர்க்களர ஆகியனவாம்.  
 
ஊரலமப்பு: 
          ஊரில் தகாயில்களும் ொளலகளும், சதருக்களும் சபாது 
இடங்களும் இருந்தளதப்பற்றி கல்சவட்டுகைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன. 
பிரம்மததெத்தில் ஆறாங்கட்டளைத்திருவதீி, சபருந்சதரு என்று சதருக்கள் 
சபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. ஆறாங்ககட்டளைத்திருவதீி என்று 
குறிக்கப்பட்டிருப்பதால் இவ்வூரில் இதததபான்று ஆறு சதருக்கள் இருந்தன 
என்பளத அறியலாம். தமலும் இவ்வூரில் சதண்ணாயிரவர் மடம், 
பவித்ரமாணிக்க மடம், ென ாதன் மண்டபம் ஆகியன 
அளமந்திருந்தளதப்பற்றியும் கல்சவட்டுகைின் மூலம் அறியலாம்.  
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அைலவகள்: 
          தமிழர்கைின் எண்ணியல் அறிவு பற்றிய அறிய 
தொழர்காலத்துக் கல்சவட்டுகள் மிக்க பயனுளடயதாக உள்ைன. தமிழ் 
எண்ணியலில் தமலிலக்க எண்கள், கீழிலக்க எண்கள் என இரு சபரும் 
பிரிவாகப் பிரித்து கீழிலக்க எண்கைில் மீச்ெிறு அைளவகைாப் பிரித்துப் 
பயன்படுத்திய விதம் வியப்புக்குரியதாகும். ஒரலளக 320 (முந்திரி) ஆகப் 
பிரித்து வளகப்படுத்தும் அறிவு கல்சவட்டுகைில் காணக்கிளடக்கின்றன. 
பிரம்மததெம் கல்சவட்டுகைில்  ிலங்களைக் குழி, மா, தவலி என்ற 
அைவாலும், சபான்ளனக் கழஞ்சு என்ற அைவிலும் முகத்தில், 
அைளவளய மரக்கால் என்ற அைவாலும், ச ல்ளலக் காடி என்ற 
அைவாலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. தண்மக்கட்டளை என்ற  ிறுத்தல் 
அைளவ, தூனி, உழக்கு, ஆழாக்கு, செவிடளற, மஞ்ொடி, செவிடு, 
குண்டில், தடி, தகால் என்ற அைளவகளும் இவ்வூர் கல்சவட்டுகைில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைளத  அறியலாம். இப்பகுதியில் பயன்படுத்திய மரக்கால் 
ெீரிதபாழ்ந்தம் மரக்கால், அருண்சமாழி ததவன் மரக்கால் என்ற சபயரால் 
குறிப்பிடப்படுகிறது.  ிலங்களை 16 ொண்தகால் என்ற அைவுதகாலால் 
அைக்கப்பட்டது என்பதும் கல்சவட்டுகைில் மூலம்  சதரியவருகிறது.  
 
எண்ணுப்தபயர்ச்தசால்: 
          இவ்வூரில் உள்ை ஒரு ெளபயின் சபயர் அஞ்ெஷ்டெதத்து ெளப 
என்ற (5 X 8 X 100) என்ற  ாலாயிரவர் ெளப என்ற சபயரும் ஏழாயிரவன், 
ெதுரமூவாயிரவன், மூவாயிரத்து நூற்றுவன், மூவாயிரத்து 
முன்னூற்றுவன் தபான்ற தபான்ற எண்ணிக்ளகயில் சபயர் சகாண்டவர்கள் 
உள்ைனர். இவர்கள் வணிகக்குழுக்கைாக அல்லது பட்டமாக இருக்கலாம்.  
 
தபருவழிகள்: 
          இக்காலத்ளதப் தபான்று அக்காலத்திலும் ொளலப்தபாக்குவரத்து 
 ன்முளறயில் செயல்பட்டுள்ைது. தற்தபாது பிரம்மததெம் அளமந்துள்ை 
இப்பகுதி ஒரு சபருவழியாக இருந்துள்ைது. சதன்தமிழகப்பகுதியில் 
இருந்து திருப்பதி செல்லும் வழியில் பிரம்மததெம் அளமந்துள்ைது. 
இளதப்பற்றி இவ்வூர் கல்சவட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. திருப்பதிக்கு 
(திருமளல) கூட்டமாகச்  செல்லும் 100 பக்தர்களுக்காக இவ்வூரில் 
சென ாத மண்டபத்தில் உணவைிக்கவும், தங்குவதற்கும் ஏற்பாடுகள் 
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செய்யப்பட்ட செய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இவ்வூரின் எல்ளலயாக 
ராெமல்லப்சபருவழி என்ற வழியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது காஞ்ெிபுரம் 
செல்லும் ொளலயாக இருக்கலாம்.  
 
வரிகள்: 
          இக்தகாயில் கல்சவட்டுகைில் ஒரு கல்சவட்ளடத்தவிர 
மற்றளவ தொழர்காலக் கல்சவட்டுகளும் ஒரு பல்லவர் கல்சவட்டும் 
ஆகும். இக்கல்சவட்டுகைில் தானம் பற்றிய தகவல்கள் தான் அதிகமாக 
உள்ைன. வரி செலுத்த தவண்டியது பற்றிய விவரங்கள் இல்ளல. தமலும் 
இக்தகாயிலில் காணப்படும் விெய கரப் தபரரசு கால கல்சவட்டான 
கம்பண்ண உளடயார் கல்சவட்டு (சபா.ஆ. 1363) ஆய்குடி மக்கள் மீது 
ஆயம், உள்ைாயம், உள்ைிட்ட பல வரிகள் விதிக்கப்பட்டது 
சதரியவருகிறது. சபாதுவாகத் சதாண்ளட மண்டலத்தில் காணப்படும் 
கல்சவட்டுகைில் தொழர்கள் காலத்தில் வரிகள் குளறவாகவும் 
பிற்காலத்தில் வந்த விெய கர மற்றும்  ாயக்கர் காலத்தில் மிக 
அதிகமாக வரிகள் விதிக்கப்பட்டளதயும் இங்கு த ாக்கத்தக்கது.  
 
சமூக அலமப்பு: 
          பிரம்மததெம் என்ற ஊர் அந்தணர்களுக்குத் தானமாக 
அைிக்கப்பட்ட ஊர் என்பதால் இவ்வூரில் அந்தணப் சபருமக்கள் அதிகம் 
என்பதும் இவ்வூர் ெமூக பிரிவுகைில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் 
குழுக்கைிலும் வாரியத்திலும் உறுப்பினர்கைாக இருந்தார்கள் என 
அறியலாம். இவ்வூரில் ளவணவர்கள்,  வணிகர்கள்,  தவைாண்ளம 
செய்யும் குடிகள், தகாயில் தானங்களையும் சகாளடகளையும் 
கண்காணிக்கும் கண்காணி தபான்றவர்களைப்பற்றியும் இவ்வூர் 
கல்சவட்டுகைில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
 
சிைப்புக்கல்தவட்டுகள்: 
          பிரம்மததெம் கல்சவட்டில் அரொட்ெி, கிராமெளப, தகாயில் 
 ிர்வாகம்,  ிலக்சகாளடகள் உள்ைிட்ட பல்தவறு தகவல்கள் 
சதரியவருகின்றன. இதில் ெில கல்சவட்டுகள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தனவாகவும் உள்ைன. அளவ; 
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1.  வபீரீத தண்டம் 

 
         பிரம்மததெம் ஊரில் அளமந்துள்ை அஞ்ெஷ்டெத்தது ெளப  ஏரி 
வாரியத்தின் கணக்ளக எழுதும் கணக்கனுக்கு மதிப்பூதியம் வழங்க 
 ிர்ணயித்துள்ைனர். மதிப்பூதியமாக தினமும் 3  ாழி ச ல்லும் 
வருடத்திற்கு 7 கழஞ்சு சபான்னும் ஒரு தொடி ஆளடயும் வழங்கிடத் 
தீர்மானித்துள்ைனர்.  அவர் கணக்குகளைச் ெமர்ப்பிக்கும் தபாது 
தன்னுளடய த ர்ளமளய  ிரூபிப்பதற்குப் பழுக்கக் காய்ச்ெிய இரும்பு 
கம்பியிளன ளகயில் பிடிக்கதவண்டும் என்றும் ளகயில் தீக்காயம் 
ஏற்படவில்ளல என்றால் கூடுதலாக ஊக்கத்சதாளக வழங்கப்படும் 
என்றும் இல்ளலசயன்றால் 10 கழஞ்சு சபான் தண்டமாக விதிக்கப்படும் 
என்றும் உடல் ரீதியான தண்டம் ஏதும் விதிக்கப்படாது என்ற வித ாத 
வழக்கம் இருந்தளதக்காணலாம். 
 
2.  ராதெந்திர தொழன் பள்ைிப்பளடயா? 
          பிரம்மததெம் ெிவன் தகாயில் ஒரு பள்ைிப்பளடக் தகாயில் 
என்தற செய்திகள் பரப்பப்பட்டு அளதயும் ெில ஆய்வாைர்கள் 
ஏற்றுக்சகாண்டதனால் இராதெந்திரதொழன் தனது இறுதிக்காலத்தில் 
இப்பகுதியில் வாழ்ந்தார் என்றும் அவர் இறந்தது இங்குதான் என்றும் 
அவரது ெமாதிதய பள்ைிப்பளடக் தகாயிலாக எழுப்பப்பட்டுள்ைது என்ற 
கருத்துக்கள் பரவியுள்ைன. ஆனால், கல்சவட்ளட  ன்கு ஆய்ந்த 
ஆய்வாைர்கள் இக்தகாயில் பள்ைிப்பளட தகாயில் அல்ல என்றும் இது 
வழக்கமாக அளமக்கப்பட்ட ெிவன் தகாயில் என்றும் சதரிவிக்கின்றனர். 
இதற்கு அவர்கள் ஆதாரமாகக் சகாள்வது இக்தகாயிலில் உள்ை 
கம்பவர்மன் கல்சவட்டு ஆகும். இராதெந்திரதொழனுக்கு முன்பாகதவ 
சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுப்பப்பட்ட தகாயில் எப்படி 
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பள்ைிப்பளடக் தகாயிலாக இருக்கும் என்பது அவர்கைது வாதம். தமலும், 
இக்தகாயிலின் கல்சவட்டில் இராதெந்திரதொழன் இறந்த பின்னர் 
உடன்கட்ளட ஏறிய மன்னரின் ததவி வரீமாததவியார் இறப்பிற்காகத் 
தாகம் தீர்க்க தவண்டி தண்ணரீ்ப் பந்தல் அளமக்க இவரது உடன் பிறந்த 
ெதகாதரர் மதுராந்தகன் என்னும் பரதகெரி தவைான் என்பவனுக்கு  ிலம் 
விற்றுக் சகாடுத்துள்ைார். இதில் வரீமகாததவியார் உடன்கட்ளட ஏறிய 
தகவல் இருப்பதால்தான்  இங்கு இராதெந்திரதொழன் இறந்தான் என்று 
 ம்புகின்றனர். 

 
          தகாயில் அளமப்பு பிரம்மததெம் ெந்திரசமௌலீஸ்வரர் தகாயில் 
சுமார் 2 ஏக்கர் பரப்பில் ஊரின் கிழக்குப்பகுதியில் பளனமரங்கள் சூழ 
இயற்ளக எழிலுடன் அளமந்துள்ைது. இக்தகாயில் முழுவதுமாக இந்தியத் 
சதால்லியல் துளறயினரால் ெீரளமக்கப்பட்டுப் பராமரிக்கப்பட்டுவருகிறது. 
இக்தகாயில் வடபுறத்தில் ெிறிய விமானமும் அளதத்சதாடர்ந்து 
தகாயிலும் அளமந்துள்ைது. கிழக்கு த ாக்கிய இக்தகாயில் 3 தை 
விமானத்துடன்  அளமந்துள்ைது. விமானத்தின்  ான்குபுறங்கைில் 
ெிற்பங்கள் அளமந்துள்ைன. கருவளற, அந்தராைம், அர்த்தமண்டபம், 
முகமண்டபத்துடன் அளமந்துள்ைது.  ந்தி அர்த்தமண்டபத்தில் 
அளமந்துள்ைது. கருவளறயில் லிங்கமும் அதன் சதன்தமற்கு மூளலயில் 
மற்சறாரு லிங்கமும் அளமந்துள்ைது. தகாயிளலச்சுற்றி  சுற்றுச்சுவர் 
அளமந்துள்ைது. தகாயில் விமானம் மணற்கற்கைால்  
அளமக்கப்பட்டுள்ைது. தகாயிலின் மூன்று பக்கமும்  ிளறயக் 
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கல்சவட்டுகள் அளமந்துள்ைன. எைிய ததாற்றத்துடன் மிக்க அழகுடன் 
அளமந்த தகாயில் இதுவாகும். இக்தகாயிலில் வழிபாடு ஏதும் இல்ளல. 
          பாலாற்றின் களரயில் அளமந்துள்ை ருத்திர தகாட்டீஸ்வரர் 
ஆலயம் பாழளடந்து உள்ைது. ஆனால் வழிபாடு  ளடசபற்று வருகிறது. 
இக்தகாயிலிலும் முக்கிய கல்சவட்டுகள் உள்ைன. 
 
நடுகற்கள்/ நிலைவுச்சின்ைங்கள்: 

 
          இவ்வூரில் ளமயத்தில்  ாயக்கர் கால  வகண்ட  டுகல் 
ஒன்றும் மூத்த ததவி ெிளல ஒன்றும் காணப்படுகிறது. இது இந்த ஊரின் 
ெிறப்பான வரலாற்றுக்குத் தக்க ொன்றாகும். 
 
முடிவுலர: 
          இந்தியத் சதால்லியல் துளறயினரால் பராமரிக்கப்படும் 
பிரம்மததெம் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்பு ெிறப்புப் சபற்ற ஊராகவும் 
பல்தவறு ெமய, கலாச்ொர, ெமூக,  ிலவியல்,  ீர் தமலாண்ளம 
சதாடர்பான பல்தவறு தகவல்களுடன் எைிளமயான அழகான 
ததாற்றத்தில் அளமந்துள்ை ஊராகும். ஊரிலிருந்து தனித்து ரம்மியமாக 
 ிற்கும் இக்தகாயில் தொழர் கால கட்டக்களலக்கும்  சதாண்ளட ாட்டின் 
வரலாற்றிற்கும் ெிறந்த ொன்றாக அளமந்துள்ைது. 
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குறிப்புதவி: 
1. தமிழ் ாட்டுக்கல்சவட்டுகள்- திருவண்ணாமளல  மாவட்டம் சதாகுதி – 1 
2. விக்கிப்படீியா 
 
 
 ன்றி: 
புளகப்பட உதவி – திரு. தெது, திரு. சுகுமார், துளண வட்டாட்ெியர். 
And unknown facebook user. 
 
 
குறிப்பு: 
          திருவண்ணாமளல மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு  டுவம் 
சவைியடீான "வரலாற்றில் பிரம்மததெம்" (ஊர் வரலாறு மின்னூல் வரிளெ 
# 1)" என்ற நூலில் சவைியிடப்பட்டுள்ை செய்தி. 
 
 
கட்டுளர ஆெிரியர்: 
திரு. ெ. பாலமுருகன், 
செயலர், திருவண்ணாமளல மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு  டுவம் 
சதாளலதபெி: 9047578421 
சதாடர்பு:  tvmchr@gmail.com
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8. கமுதி அய்யைார் தகாயில் வட்தடழுத்துக் 
கல்தவட்டு 

—— துலர.சுந்தரம் 

 
 
முன்னுலர: 
             ண்பர் திரு. இராெகுரு, இராம ாதபுரத்தில் இருந்துசகாண்டு 
சதால்லியல் ஆய்வுப்பணிகளை தமற்சகாண்டுவருபவர். அப்பகுதியில் 
சவைிப்படாத சதால்லியல் எச்ெங்களையும், கல்சவட்டுகளையும் ததடிச் 
செய்திகள் சகாணர்ந்து சவைிப்படுத்தித் சதால்லியல் கழகத்தின் ஆண்டு 
சவைியடீான “ஆவணம்”  - வரலாற்றுப் பதிவுகள் சகாண்ட -  இதழில் 
பதிவு செய்துவருபவர். அத்ததாடு, பள்ைி மாணாக்கர்க்குத் சதால்லியல், 
வரலாறு ஆகியன பற்றிய புரிதளல ஏற்படுத்தி அவர்களைக் சகாண்தட 
ெிறு வரலாற்றுக் கட்டுளரகளை எழுத ளவத்து நூலாக்கி மகிழ்ந்தவர்.  
            வட்சடழுத்தின் தமல் எனக்தகற்பட்ட ஓர் ஈர்ப்பினால், 
வாய்ப்புக் கிளடத்ததபாசதல்லாம் வட்சடழுத்துகைில் அளமந்த 
கல்சவட்டுப் படங்களைத் ததடிச் தெர்த்து வருகிதறன். அந்த வளகயில், 
 ண்பர் திரு. இராெகுரு அவர்கள் அண்ளமயில், என் தவண்டுதகாளை 
ஏற்று ஒரு வட்சடழுத்துக் கல்சவட்டின் படத்ளத அனுப்பியிருந்தார். 
கல்சவட்டு, மிகவும் அருளமயானசதாரு எழுத்தளமதிளயக் 
சகாண்டதாகவும், அழகாகவும் இருந்தது.  வட்சடழுத்துகளைக் கற்று, 
படிக்கவும் எழுதிப்பழகவும் பயிற்ெி செய்தவாருக்கு மிகவும் பயன்படுகின்ற 
ஒரு பாடப்பகுதி என அளதக் குறிப்பிடலாம்.  
            தமிழ் பிராமி எழுத்திலிருந்து தமிழகத்தில் முதலில் 
கிளைத்துப் படர்ந்த எழுத்து முளற வட்சடழுத்தாகதவ இருக்கும் எனக் 
கருதுகிதறன். பல்லவர், தமிழ்க் கிரந்த எழுத்ளதப் பயன்பாட்டுக்குக் 
சகாண்டுவரும் முன்தப, இந்த வட்சடழுத்து, கி.பி. 4-ஆம் நூற்றாண்டு 
அைவில் தமிழக மக்கைிளடதய புழக்கத்திலிருந்த வழக்சகழுத்து என்பதில் 
ஐயமிருக்காது என  ம்புகிதறன். காரணம், முற்காலப் பல்லவர், 
ஆந்திரப்பகுதியில் அரசு இருக்ளக அளமத்துக்சகாண்டு காஞ்ெிளயக் 
ளகப்பற்றிய  ிளலயில், ஆந்திரப்பகுதியில்  ிலக்சகாளட அைித்த  
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செய்திகளை ஆவணப்படுத்தி சவைியிட்ட செப்தபடுகைில் ஒன்றான 
ெிம்மவர்மனின் விழவட்டிச் செப்தபட்டில், அக்காலத்தத வழக்கிலிருந்த 
வட்சடழுத்திலிருந்து ெிறப்பு “ழ”கரத்ளத எடுத்துக் ளகயாண்டுள்ைனர் 
என்பதத. செப்தபட்டின் அந்தப் பகுதிளயக் கீழுள்ை படத்தில் காண்க.  
 ண்பர் இராெகுரு அவர்கள் அனுப்பியிருந்த தமற்படி வட்சடழுத்துக் 
கல்சவட்டிளனப் பற்றிய பகிர்தவ இக்கட்டுளர. 
 
கமுதி அய்யைார் தகாயில் வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டு: 
            இராம ாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியில், கமுதி-
அருப்புக்தகாட்ளட ொளலயில் அளமந்துள்ை ஒரு தகாயில் வழிவிட்ட 
அய்யனார் தகாயில் ஆகும். இக்தகாயிலில் காணப்படும் தனிக்கல் ஒன்றில் 
வட்சடழுத்துகைாலான கல்சவட்டு சபாறிக்கப்பட்டுள்ைது.  
            இக்கல்சவட்டிளனப் படித்துக் கல்சவட்டுப்பாடத்ளத 2003-ஆம் 
ஆண்டு “ஆவணம்”  இதழில் பதிவு செய்துள்ை சதால்லியல் அறிஞர் 
முளனவர் சொ. ொந்தலிங்கம் அவர்கள், இக்கல்சவட்டின் காலம் கி.பி. 10-
ஆம் நூற்றாண்டு எனக் குறிப்பிடுகிறார். தமிழ் பிராமி எழுத்திலிருந்து 
பிரிந்து முளறயாக வைர்ச்ெியுற்ற வட்சடழுத்து, தொழர், தமிழ் எழுத்ளதத் 
தம் ஆட்ெிப்பரப்பு முழுதும்  ிளல  ிறுத்திய பின்னர், தன் ( ல்ல) 
 ிளலயிலிருந்து வழுவத்சதாடங்கிற்று எனலாம்.  
            எழுத்துக்சகழுத்துத் சதைிவான தவறுபாடு சகாண்டிருந்த - 
மக்கள் எழுத்தான – வட்சடழுத்துகளை, மக்கதை அக்களறக் குளறவினால், 
ஒதர வடிவத்தில் இரண்டு மூன்று எழுத்துகளை எழுதியும், தவகமாக 
எழுதும் ஒரு தபாக்ளகக் ளகயாண்டும் குழப்பிப் பயன்பாட்ளடக் 
குளறத்துவிட்டனர் எனலாம். அல்லது தொழர்  ளடமுளறப்படுத்திய தமிழ் 
எழுத்தின் ஆதிக்கத்தால் வட்சடழுத்துப்பயன்பாட்டில் சதாய்வும், 
குளறபாடும் ஏற்பட்டன எனலாம்.  
            கமுதிக் கல்சவட்டு, வட்சடழுத்தின்  ிளறவான வடிவத்ளதக் 
சகாண்ட  ிளலயில் ெிறப்புப் சபற்றதாக அளமகிறது. எழுத்துகள் மிக 
அழகாக எழுதப்பட்டுள்ைன. முன்னதர குறித்தவாறு, இக்கல்சவட்டு 
எழுத்துகள் பயிற்ெி மாணவர்க்தகற்றளவ. 
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கல்சவட்டின் பாடம் (கட்டுளர ஆெிரியர் படித்தவாறு) 

 
கல்தவட்டுச் தசய்திகள்: 
கல்சவட்டின் காலம் —  
            கல்சவட்டு, பாண்டியர் காலக் கல்சவட்டு. கல்சவட்டில் 
காணப்சபறும் “தகாச்ெளட”  என்னும் சபயர் தகாச்ெளடயவர்மன் என்னும் 
பாண்டிய அரெளனக் குறிக்கிறது. ெளடயவர்மன், மாறவர்மன் ஆகிய இரு 
பட்டப்சபயர்களும் பாண்டிய அரெர்கள் ஒருவளர அடுத்து இன்சனாருவர் 
எனச் சூட்டிக்சகாள்கின்ற சபயர்கைாகும். அரெனுளடய இயற்சபயரும் 
அவனது ஆட்ெி ஆண்டும் எழுதப்பட்ட வரிகள், கல்சவட்டு ஒரு புறமாக 
உளடந்துவிட்ட காரணத்தால் புலப்படாது தபாயின. ’யாண்டு’ என்னும் 
சொல் இரு முளற கல்சவட்டில் எழுதப்பட்டுள்ைது. ஒன்று, அரெனின் 
ஆட்ெியாண்ளடயும் மற்சறான்று, தமிழ் வட்ட ஆண்ளடயும் 
குறிப்பனவாய்க் சகாள்ைலாம். ‘கும்ப ஞா’  என்னும் சொல், கும்ப ஞாயிறு 
என்பளதக்குறிக்கும். கும்ப ஞாயிறு, மாெி மாதத்ளதக் குறிக்கும். 



 79 

இளடக்காலக் கல்சவட்டுகைில், மாதங்கைின் சபயர்களைக் குறிக்க, 
இன்றுள்ை வழக்குப்தபால ெித்திளர, ளவகாெி என எழுதப்படுவதில்ளல. 
மாறாக, வான நூல் அடிப்பளடயில் தமஷம் முதல், மீனம் முடிய உள்ை 
பன்னிரண்டு இராெிப்சபயர்கைால் குறிக்கப்பட்டன.  ெித்திளர மாதம், 
ஞாயிறு (சூரியன்)  தமஷராெியில் இருக்கும். எனதவ, ெித்திளர மாதம் 
தமட ஞாயிறு ஆனது. சதாடர்ந்து ஞாயிற்றின் இடம்சபயர்தளல 
அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு மீதி மாதங்கைின் சபயர்கள், மீதி இராெிப் 
சபயர்களை ஏற்று அளமயும். 
 
திருப்பா(சபா)ற்புனத்து அரிதகெரி ஈசுவரர் —  
            அடுத்து, கல்சவட்டில் வருவது ஓர் ஊரின் சபயர் (வரி 4). 
”திருப்பாற்”  என்பதாக ஒரு குளறச் சொல்லாய்  ிற்கிறது. கல்லின் 
உளடந்துதபான பகுதியில் மீதி எழுத்துகள் இருக்கும். இதத கல்லின் 
பின்புறத்தில் சபாறிக்கப்பட்ட முதலாம் பராந்தகனின் கல்சவட்டு ஒன்று, 
ஊரின் சபயளர திருப்சபாற்புனம் என்று குறிப்பிடுவதாகச் ொந்தலிங்கம் 
அவர்கள் தம் பதிவில் குறித்திருக்கிறார். (ஒதர கல்லில் பாண்டியரின் 
கல்சவட்டும் தொழரின் கல்சவட்டும் சபாறிக்கப்பட்டுள்ைளம  
வியப்பைிக்கிறது.) வட்சடழுத்துக் கல்சவட்டில், ”திருப்பாற்” என்று 
சதைிவாக உள்ைதால் ஊர்ப்சபயர் திருப்பாற்புனம் என்று கருத வாய்ப்பு 
உண்டு. அல்லது, வட்சடழுத்துக் கல்சவட்டில் பிளழயாக எழுதியுள்ைனர் 
என்றும் கருதலாம்.   
            தகாயிலில் எழுந்தருைிய இளறவனின் சபயர் அரிதகெரி 
ஈசுவரர் என்பதாகும். பராந்தகனின் கல்சவட்டிலும் இப்சபயதர உள்ைது. 
 
சகாளட-சகாளடப் சபாருள்- சகாளடயாைி —  
            அடுத்து வரும் வரிகைில் (வரி-6, மற்றும் வரி-10-11) 
ச ாந்தாவிைக்கும், “ழங்காசு பதிளன”  ஆகிய குளறச் சொற்களும் 
வந்துள்ைன. தகாயிலில் ச ாந்தாவிைக்சகரிக்கப் பழங்காசு பதிளனந்து 
சகாளடயாக அைிக்கப்பட்டது என்னும் செய்தி சதைிவாகிறது.  
            சகாளட சகாடுத்தவர் சபயர் தொளனப்பிராட்டி என்பதாகக் 
கல்சவட்டுச் சொற்கைிலிருந்து  அறியலாம். தொளனப்பிராட்டியின் தாய் 
சபயரும் கல்சவட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆனால், முழுப்சபயளரயும் 
அறிய இயலாதவாறு கல் உளடந்து தபாயுள்ைது. அவள் சபயர்  ங்ளக 
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எனலாம். அவள், ஒரு தவளை தகாயிலின் ததவரடியாராக இருக்கலாதமா 
என்னும் ஐயத்ளதக் கல்சவட்டில் வரும் சதாடர் “இவ்வூர் ததவ….. ங்ளக 
ஆயின திரு…”  எழுப்புகிறது. அடுத்து, ” த்தி ளவத்த”  என்னும் சதாடர் 
(வரி-10), தமற்படி தொளனப் பிராட்டி என்பவள் தன் தாய்  ங்ளகயின்  லம் 
தவண்டி விைக்குக் சகாளட அைிக்கிறாள் எனக் குறிப்பதாய்க் கருதலாம். 
ஒருவரின்  லத்துக்காக என்றும், அரெரின்  ன்ளமக்காக என்றும் ஒரு 
 ிவந்தம் தகாயிலுக்கு அைிக்கப்படுளகயில் ”ொத்தி” எனக் கல்சவட்டில் 
குறிப்பது வழக்கு. ” ிளறகு………..ழங்காசு”   என்னும் சதாடர் 
“ ிளறகுளறயாப் பழங்காசு”   என விரியும். ெரியான  ிளறயுளடய பளழய 
 ாணய வளக என்பது சபாருள்.  
 
முதலீடும் வட்டியும் —  
            சகாளடயாைி,  முதலீடாக ளவத்தது பழங்காசு பதிளனந்து 
ஆகும். இக்காசு பதிளனந்துக்குப் சபாலியாக (வட்டியாக) மாதந்ததாறும் 
பதிளனந்து  ாழி ச ய் சபறப்படும். எனதவ, காசு ஒன்றுக்குப் சபாலி ஒரு 
 ாழி ச ய்.  ாழி என்னும் முகத்தல் அைவிளனச் சென்ற நூற்றாண்டின் 
“படி”  என்னும் அைவடீ்டுடன் ஒப்பிடலாம். பதிளனந்து காசுக்கு மாதம் 
பதிளனந்து  ாழி ச ய் என்பதிலிருந்து, ஆண்டுக்கு நூற்சறண்பது  ாழி 
ச ய் என்பது சபறப்படும். ஒரு  ாழிக்கு இரண்டு உரி என்னும்  
கணக்கீட்டுப்படி, நூற்சறண்பது  ாழிக்கு முந்நூற்று அறுபது உரி. ஆண்டு 
முழுதும் முந்நூற்று அறுபது உரி ச ய் அைிக்கப்பட்டது. அதாவது ஒரு 
 ாைில் ஓர் உரி. இளதக்  கல்சவட்டு ” ிெதிப்படி உரிய் ச ய்யால்”  (வரி-
16)  என்று குறிக்கிறது. கல்சவட்டின் இச்செய்தி மற்றும் கணக்கிடுதல் 
முளற இரண்டிலிருந்தும், ஓர் ஆண்டுக்கு முந்நூற்று அறுபது  ாள் 
என்பதாக அக்காலத்தத கணக்கிட்டுள்ைனர் என அறிகிதறாம். ஒரு காசுக்கு 
மாதம் ஒன்றுக்கு ஒரு  ாழி ச ய் வட்டி என்பதளனக் குறிக்க 
“காெின்வாய்”  என்னும் சதாடர் கல்சவட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 
கல்சவட்டு வழக்குக்தக உரிய ஒரு சொல்லாட்ெி. சபாலி ஊட்டு என்பது 
வட்டி வருவாளயக் குறிக்கும் சொல்லாகும் (வரி-20).  
 
தன்மம் தளடப்படாதிருத்தல் —  
            விைக்சகரிக்கும் அறச் செயல், ஆண்டாண்டு ததாறும் 
தளடயின்றி  ிளறதவற்றப்படல் தவண்டும் என்பளதக் குறிக்கக் 
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கல்சவட்டில் வரும் சொல் “முட்டாதம”  என்பதாகும். எனதவ, 
”ச ாந்தாவிைக்கு முட்டாதம எரிப்பதாக”  என எழுதப்பட்டுள்ைது. 
முட்டாதம=முட்டாமல். முட்டாமல் விைக்சகரிதளலக் கண்காணிக்கும் 
சபாறுப்பு தகாயிலின் ‘அக ாழிளகயார்க்கு’ள்ைது.  அக ாழிளக என்பது 
தகாயிலின் கருவளறளயக் குறிக்கும். ‘அக ாழிளகயார்’ என்பவர், 
கருவளறப் பூளெயாைர். பூெளன, பூொரி ஆகிய சொற்கள் ெமற்கிருதம் 
ொர்ந்தன. பூளெ என்பதற்கு  ல்ல தமிழ்ச் சொல் வழிபாடு. பல்லவ அரென் 
முதலாம் பரதமசுவரன் காலத்துக் கூரம் செப்தபடு (கி.பி. 7-ஆம் 
நூற்றாண்டு) பூளெயாைளரத் “தைி வழிபாடு செய்வார்” என்று குறிக்கிறது. 
கல்சவட்டுகைில் அக ாழிளக, உண்ணாழிளக என இரு சதாடர்களும் 
பயின்றுவரும். உள்+ ாழிளக-> உண்ணாழிளக. 
 
தகாயிலுக்கு இன்சனாரு சபயர் தைி —  
            தகாயிளலக் குறிக்கும் பழம்சபயர் தைி என்பது. பல்லவர் 
காலத்திதலதய (கி.பி.7-ஆம் நூ.ஆ.)  ‘தைி’  என வழங்கியளத தமதல 
குறிப்பிட்டுள்தைாம். தைி என்னும் சொல்லாட்ெி, தகாயில்கள் 
செங்கற்களைக்சகாண்டு கட்டப்பட்ட காலத்திலிருந்த வழக்கு எனக் 
கருதலாம். கூரம் செப்தபடு, ஒரு மண்டபம் கட்டதவண்டி  ிலம் 
ஒதுக்கப்பட்டளதக் கூறும்தபாது,  (செங்கல்) சூளை பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
எனதவ, கூரம் தகாயில் முதலாம் பரதமசுவரன் காலத்தில் செங்கல் 
கட்டுமானத் தைியாக இருந்தளம அறிகிதறாம். (செங்கற்கள் செய்யும்  
சதாழில் இடம், சூளை என்னும் சபயரால் வழங்கும் மரபு பண்டு சதாட்தட 
- 7-ஆம் நூற்றாண்டு -  இருந்தது என்பளதக் காண்கிதறாம்.)  கமுதி 
வட்சடழுத்துக் கல்சவட்டு, தனிக்கல்லில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ைளதயும் 
கல்சவட்டில் ’தைிஇல் அக ாழிளகயார்க்கு’ என வரும் சதாடளரயும் 
த ாக்குளகயில், கல்சவட்டில் குறிப்பிடப்சபறுகின்ற அரிதகெரி ஈசுவரம் 
என்னும் சபயரில் ஒரு செங்கற்கட்டுமானச் ெிவன் தகாயிலிருந்துள்ைளம 
புலப்படுகிறது. 
            சூளை என்னும் சொல் வழக்கு, பண்ளடய 
காலத்திலிருந்தாலும், செங்கல் என்னும் சொல் பழங்கல்சவட்டுகைில் 
பயின்று வருகிறதா எனத் சதரியவில்ளல. தமிழ்க் கல்சவட்டுச் 
சொல்லகராதி நூலில் இச்சொல் காணப்படாததால் செங்கல் சொல் வழக்கு 
பண்டு (கல்சவட்டுகைின் அடிப்பளடயில்) இல்ளல எனலாம். ஆனால், 
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இட்டிளக என்னும் சொல் செங்கல்ளலக் குறித்தது என்பளதத் 
திருக்தகாடிக் காவல் தகாயில் கல்சவட்டு வாயிலாக அறிகிதறாம். 
இக்தகாயில் முன்னர் ஒரு செங்கல் கட்டுமானக் தகாயிலாக இருந்துள்ைது. 
உத்தம தொழனின் தாயாரான செம்பியன்மாததவி இக்தகாயிளலக் 
கற்றைியாக மாற்றிக் கட்டுவித்ததபாது சபாறிக்கப்பட்ட கல்சவட்டில், 
செங்கற் கட்டுமானத்ளத “இட்டிளகப்பளடயாலுள்ை ஸ்ரீதகாயில்”  எனக் 
குறிப்பிடுகிறது. (க.சவ. எண் : 292  SII Vol-XIX)  தமலும், 
செங்கற்கட்டுமானமாய்க் தகாயிலிருந்ததபாது தனிக்கற்கைில் 
சபாறிக்கப்பட்ட கல்சவட்டுகைின் படிகளைப் (பாடம் அல்லது வாெகம்) 
புதிதாகக் கட்டிய ஸ்ரீவிமானத்தில் மீண்டும் சபாறிக்கச் செய்துள்ைார்கள் 
என்பளதயும் இக்கல்சவட்டு கூறுகிறது. ”சவவ்தவறு கல்லால் 
பலவிடத்திலாய்க் கிடந்த அளவசயல்லாம் இந்த ஸ்ரீவிமானத்தின்தமல் ஏற 
சவட்டிக்சகாள்க என்று அருைிச் செய சவட்டினபடி முன் கிடந்த படிகைில் 
இது ஒரு படி”   என்னும் முன்னுளரதயாடு பழங்கல்சவட்டு  
(பாண்டியனின் கல்சவட்டு) உள்ைவாதற சபாறிக்கப்பட்டது. புதிய 
கல்சவட்டில் “தனிக்கல்”  என்னும் சொல் காணப்படுதலும் கருதத்தக்கது. 
 
வட்தடழுத்துக் கல்தவட்டின் எழுத்தலமதி: 
            கீதழ இரு ஒைிப்படங்கள் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.  முதல் படம்,  
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்ெி வட்டத்தில் உள்ை திரு ாதர் குன்றில் 
இருக்கும் ெமணக்கல்சவட்டின் படம். வட்சடழுத்தின் வைர்ச்ெி  ிளலயின் 
முதல் கட்டத்ளதச் தெர்ந்தது.  
            இவற்றில்,  ெி,   ரி,    ி,   தி   ஆகிய  எழுத்துகள்  இகர 
உயிர்சமய் எழுத்துகள். இவற்றில் இகரத்ளதக் குறிக்கும்  இளணப்புக் 
குறிகள்,  மூல எழுத்துகைின்  தளலப்பகுதியில் வலமிருந்து இடமாக 
தமல்த ாக்கிச் செல்லும் வளைவுகைால் அளமந்திருக்கக் காணலாம். 
 
இதில், இறுதி வரிளயக் காட்டும் படம் கீதழ உள்ைது.   
இதன் பாடம் : 
சி ரி க ரு  நி ச ீ தி  லக 
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            இரண்டாம் படம்,  தூத்துக்குடி மாவட்டம், கழுகு மளலயில் 
உள்ை ெமணக் கல்சவட்டின் படம்.  வட்சடழுத்தின் வைர்ச்ெி  ிளலயின் 
இரண்டாம்  கட்டத்ளதச் தெர்ந்தது.  இது முதிர்ந்த  ிளல.   

 
            இவற்றில்,  தி,  வி,   னி   ஆகியன இகர உயிர்சமய் 
எழுத்துகள்.    இவற்றில் இகரத்ளதக் குறிக்கும்  இளணப்புக் குறிகள்,  
மூல எழுத்துகைின்  பக்கவாட்டுப் பகுதியில்  வளைவுக் தகாடுகளைக் 
சகாண்டுள்ைன.   இளவ வட்சடழுத்தின் முழு வைர்ச்ெியில் அளமந்தளவ.  
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            இவ்சவடுத்துக்காட்டுகள்,  வட்சடழுத்தின் இரண்டு கட்ட 
எழுத்தின் வடிவளமப்பாகும்.   கமுதி வட்சடழுத்துக் கல்சவட்டில் உள்ை 
எழுத்துகளை  இவற்றுடன்  ஒப்பிடும்தபாது, கமுதிக் கல்சவட்டின் 
வட்சடழுத்து இரண்டாம் கட்ட  முதிர்ந்த  ிளலயில் அளமந்திருந்தாலும்  
இகர உயிர்சமய் எழுத்துகைில்  இளணப்பு வளைவுகள்  முதல் 
 ிளலளயச் தெர்ந்தளவயாகதவ இருப்பளதக் காண்கிதறாம்.  

 
 
கமுதிக் கல்தவட்டில் தமாழியும், இைக்கணமும்: 
வரி 16 :       உரிய் 
            பதினாறாம் வரியில் உள்ை உரி   என்னும் சொல் ,    
கல்சவட்டில்  “உரிய்”   என  யகர சமய்ளய இறுதியில் 
இளணத்துக்சகாண்ட  ிளலயில் எழுதப்பட்டுள்ைது.  இதற்கான 
இலக்கணக் குறிப்பு  சதரியவில்ளல.  ஆனால், இவ்வாறு எழுதும் வழக்கு, 
சதால் தமிழ் எழுத்தான தமிழ் பிராமிக் கல்சவட்டுகைில் இருப்பளதக் 
காணலாம்.  கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்ளடச் தெர்ந்த மாங்குைம் பிராமிக் 
கல்சவட்டில்,  “கணிய்”  என்றும், அதத நூற்றாண்ளடச் தெர்ந்த 
விக்கிரமங்கலம் பிராமிக்கல்சவட்டில் “அந்ளதய்”  என்றும்  
சபாறிக்கப்பட்டுள்ைன.  படங்கள் கீதழ : 



 86 

 
வரி 18 :       தைிஇல்    
            கல்சவட்டின் பதிசனட்டாம் வரியில்  ”தைிஇல்”    என்று 
சபாறிக்கப்பட்டுள்ைது.   தமிழ் சமாழி இலக்கணப்படி,  தைி,  இல்  ஆகிய 
இரு சொற்கள் புணரும்தபாது,   ”தைியில்”    என்றளமயும்.   அதாவது, 
இரு சொற்களுக்கும் இளடயில் உடம்படு சமய்யாக யகர சமய் 
ததான்றும்.  
            ஆனால் கல்சவட்டில், யகர சமய்  இளடயில் வராமல் இரு 
சொற்களும் இயல்பு  ிளலயில் உள்ைன. கல்சவட்டுகைில் இவ்வாறு  
அளமவது  இயல்பாக இருப்பளத ஒரு ெில கல்சவட்டுகைில் 
காண்கிதறாம்.  எடுத்துக்காட்டாக,  ஆளனமளல 
வட்சடழுத்துக்கல்சவட்டில்,  ”மாறன் எயினன்”  என்னும் சொல் 
”மாறன்சனஇனன்”  என்று எழுதப்பட்டிருக்கும்.  எனதவ, இரு உயிர் 
எழுத்துகளை  இளணப்பின்றி  உள்ைவாதற எழுதும் வழக்கும் 
கல்சவட்டுகைில் இருந்துள்ைளத அறிகிதறாம்.   
            முடிவாக,  கமுதி  அய்யனார் தகாயில் வட்சடழுத்துக் 
கல்சவட்டு  பல ெிறப்புக்கூறுகளைக் சகாண்டுள்ைது என்பதிலும் 
வட்சடழுத்துப் பயிற்ெி தமற்சகாள்தவாருக்கு அருளமயானசதாரு கைமாக 
அளமந்துள்ைது என்பதிலும்  ஐயமில்ளல. 
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பார்ளவ நூல்கள் : 
1.   தமிழ்க் கல்சவட்டுச் சொல்லகராதி;ொந்தி ொதனா, சென்ளன - 
சவைியடீு. 
2.    கல்சலழுத்துக் களல -   டன. காெி ாதன்; சவைியடீு- மணிவாெகர் 
பதிப்பகம், சென்ளன. 
3.   EPIGRAPHIA INDICA Vol-I 
4.   EPIGRAPHIA INDICA Vol-XXIV 
5.   SOUTH INDIAN INSCRIPTIONS Vol-XIX 
6.   ஆவணம் - ஆண்டிதழ்-2003; சவைியடீு - சதால்லியல் கழகம், 
தஞ்ொவூர். 
7.   தமிழ் - பிராமி கல்சவட்டுகள்; சவைியடீு - தமிழ் ாடு அரசு 
சதால்லியல் துளற. 
 
 
 ன்றி:   திரு. இராெகுரு,  சதால்லியல் ஆய்வாைர், இராம ாதபுரம். 
படங்கள் உதவி:   திருச்ெி பார்த்தி  மற்றும் இளணயம் 
 
 
சதாடர்பு:  
துளர.சுந்தரம், கல்சவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், தகாளவ. 
(doraisundaram18@gmail.com)அளல தபெி :  9444939156.
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9. மருத்துவம் தசால்லும் கல்தவட்டு 

—— துலர.சுந்தரம்                                              

 
 
            சதால்லியல் ஆர்வலரும் பள்ைி ஆெிரியருமான 
கிருஷ்ணகுமார், தகாளவ-ெத்தியமங்கலம் ொளலயில் அளமந்துள்ை 
ெரவணம்பட்டியில் ஒரு ெிறிய கல்சவட்டு இருப்பதாகவும், எழுத்துகள் 
அண்ளமக்காலத்தனவாக இருப்பதாகவும் அங்கு சென்று அளதப்படித்துத் 
தருமாறும் தகட்டிருந்தார். எனதவ,  20.09.2014 அன்று காளல அங்கு 
சென்றிருந்ததன். ஊருக்குள் செல்லும் ஒரு ெிறிய ொளலயில்  
மைிளகக்களட ஒன்றின் முன்புறம் அக்கல்  ிறுத்தப்பட்டிருந்தது. 
ொளலளய விட்டுத்தள்ைியிருந்த மண் பகுதியில் பதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் 
கல்ளலச் சுற்றி ’ெிசமண்ட்’ சகாண்டு பூெப்பட்டிருந்தது. கல்லின் தமற்புறம் 
பூமாளல ொத்தப்பட்டிருந்தது. கல்லின் அடியில் ஓரிரு அகல் விைக்குகள் 
காணப்பட்டன.  
            தமற்புறம் அகன்றும் கீழ்ப்புறம் குறுகியும் காணப்பட்ட 
அக்கல்லில் எழுத்துகள் எழுதப்பட்ட பரப்பு  ன்கு மட்டப்படுத்தப்படாமல் 
ெற்தற குழியும் தமடுமாக இருந்ததாலும், எழுத்துகள் சதைிவான 
வடிவத்தில் சவட்டப்படாததாலும் முதல் பார்ளவயில் படிக்க 
இயலவில்ளல. எனதவ, கல்ளலத் தண்ணரீ் விட்டு   ன்கு கழுவித் 
தூய்ளமயாக்கி சுண்ணப்சபாடி பூெிக் காயளவத்தபின் பார்க்ளகயில் 
எழுத்துகள் ஓரைவு புலப்பட்டன. 
            கல்லில் ஐந்து வரிகைில் எழுத்துகள் இருந்தன. உச்ெியில் 
இரு எழுத்துகைின் வடிவம் இருப்பினும் இனம் காண இயலவில்ளல. 
ஐந்து வரிகள் முடிந்த  ிளலயில் ஆறாவது வரியில் ‘ம்’  என்னும் ஒற்ளற 
எழுத்து இருந்தது. முதல் இரு வரிகள் படிக்க இயன்றது. அடுத்த 
இருவரிகள் படிக்க இயலவில்ளல. ஐந்தாவது வரி மற்றும் இறுதியில் 
உள்ை ஒற்ளற எழுத்தும் தெர்ந்து படிக்கமுடிந்தது. கல்சவட்டுப்பாடம் 
வருமாறு: 
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           அப்பகுதியில் ெந்தித்த, அகளவயில் மூத்த ஒரு ெிலரிடம் 
இக்கல் பற்றிக்தகட்ளகயில் சுளவயான ஒரு செய்திளயச் சொன்னார்கள். 
முன்பு இங்கு வாழ்ந்திருந்த தவைாைர் வகுப்ளபச் தெர்ந்த சபரியவர் 
ஒருவர், இப்பகுதி மக்கைின் ெிறு ெிறு உடல்  லக்குளறகள்  ீங்க மருந்து 
சகாடுத்தும், உடல்  லத்தில் சுணக்கம் அளடந்த  குழந்ளதகளுக்கு 
ஓதியும் ( சகாங்குப்பகுதியின்  ாட்டார் வழக்கில் இளத ”மந்திரித்தல்” 
என்பார்கள்) மருத்துவப்பணியில் ஈடுபட்டு வந்துள்ைார் என அறிகிதறாம். 
அவர், இந்தக் கல்ளல  ட்டுளவத்தார் என்று கூறுகிறார்கள். கால்வலி 
தபான்ற கால் சதாடர்பான துன்பங்கள்  ீங்க கல்லில் ஏததா ஒரு 
ஆற்றளல ஏற்றி  ட்டுளவத்தார் என்றும் அவ்வாதற  இந்தக்கல்லின் மீது 
காளல ளவத்துச் ெிறிது த ரம் மனத்தில் அளமதி காத்தால் துன்பம் 
 ீங்கும் என்னும்  ம்பிக்ளகயில் இப்பகுதி மக்கள் செய்து வந்துள்ைனர் 
என்றும் சொன்னார்கள். பலரும் இச்செவிவழிச் செய்திளயச் சொன்னளம 
கல்சவட்டில் காணப்படும் சொற்சறாடதராடு சபாருந்திவருவளதக் 
காண்கிதறாம். கால் சகாண்டு கல்ளல மிதித்தளலக் கல்சவட்டு 
“கால்லுளதத்து”  என்றும், த ாய்த்துன்பம் அகலும் என்பளதக் கல்சவட்டு  
” ீங்கும்” என்றும் குறிப்பிடுகிறது. 
            இவ்விடத்தில், ”விதவக ெிந்தாமணி” என்னும் தமிழ் நூலில் 
காணப்படும் செய்தி ஒன்று  ிளனவுக்கு வருகிறது. புலவர் ஒருவருக்குக் 
காலில் ச ருஞ்ெி முள் ளதத்துவிட்டது. ஆனால், அளத மிளகப்படுத்தி ஊர் 
மருத்துவரிடம் சென்று பாம்புக்கடிக்கு மருத்துவம்  ாடி வந்தளதப்தபாலத் 
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தன் புலளமளய நுளழத்து, முள் ளதத்தளதப் பாடல்வழிதய அவர் 
புலப்படுத்தினார். 
அப்பாடல் வருமாறு: 
            முக்காலைக் லகயில் எடுத்து 
            மூவிரண்டுக்கு ஏலகயிதை 
            அக்காலை ஐந்துதலை நாகம் 
            ஆழ்ந்து கடித்தது காண். 
மருத்துவரும் மதிநுட்பம்  ிளறந்தவர். புலவரின் பாணியிதலதய அவரும் 
ஒரு புதிர்ப்பாடல் வழிதய முள் ளதத்தளமக்கு மருத்துவம் சொன்னார். 
மருத்துவரின் மருந்து பின் வரும் பாடலில் காண்க. 
 
            பத்துரதன் புத்திரைின்  
            மித்திரைின் சத்துருவின்  
            பத்திைியின் கால் வாங்கித் ததய். 
            முள் ளதத்தளதப் புலவர் சொன்ன பாங்ளக த ாக்குக. 
முக்கால் என்பது மூன்றாவது காலான தடி அல்லது தகால். மூவிரண்டு 
என்பது ஆறு. ஐந்துதளல  ாகம் என்பது ஐந்து பிரிவாகப் பிரிந்த 
ததாற்றத்தில் அளமந்துள்ை ச ருஞ்ெி முள். தகாளல ஊன்றியவாறு 
ஆற்றுக்குப் தபாகும் வழியில் ச ருஞ்ெி முள் ளதத்துவிட்டது என்பது 
செய்தி. 
            இப்தபாது மருத்துவரின் மருத்துவம் என்ன என்று பாருங்கள். 
பத்துரதன் என்பவன் பத்து ரதங்களையுளடய தெரதன். அவனுளடய 
புத்திரன்(மகன்) இராமன். இராமனின் மித்திரன்( ண்பன்) சுக்கிரீவன். 
சுக்கிரீவனின் ெத்துரு(பளகவன்) வாலி. வாலியின் பத்தினி(மளனவி) தாளர 
என்பாள். ”தாளர” என்பதில் காளல எடுத்துவிட்டால் ”தளர” என்றாகிறது. 
எனதவ, முள் ளதத்த காளலத் தளரயில் ததய்க்க முள் அகன்றுவிடும் 
என்பது இதன் சபாருள். என்தன புலளம தரும் இன்பம்! 
 
 
சதாடர்பு:  
துளர.சுந்தரம், கல்சவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், தகாளவ. 
(doraisundaram18@gmail.com)அளல தபெி :  9444939156.
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10. கீழடியால் நாம் தபறுவது என்ை? 

—— முலைவர் சிவ. இைங்தகா 

 
 
          பூமியில் உள்ை அளனத்துப் சபாருள்களுக்கும் வரலாறு உண்டு. 
பூமி, சூரியக்குடும்பம், தபரண்டம் ஆகியவற்றுக்கும் வரலாறு உண்டு. 
ஆனால் வரலாறு என்பது மனித இனத்ளதச் ொர்ந்தத உருவாக்கப்படுகிறது. 
மனிதனின் ெிந்தளன வைர்ச்ெிதய அதற்குக்காரணம். அததத ரம், தபாகிற 
தபாக்கில் எளதயும் சொல்லிவிடுவது வரலாறாகாது. இதற்குப் புராணம், 
இதிகாெம், தவதம், ொத்திரம் என்பளவ ெரியான எடுத்துக்காட்டுகள். 
ொன்றுகளுடன் கூடியளவயும், அறிவியல் வழியிலும்  ிறுவக்கூடிய 
ளவயும்தான் வரலாறாக வரலாற்றாய்வாைர்கைால் ஏற்கப்படுகிறது. 
ஆனால் அந்த வரலாற்றுக் காலத்துக்கு ஒரு வளரயளற (கி.மு.300) 
ளவத்து அதிலிருந்து வரலாற்றுக் காலம் என்றும், அதற்கு முற்பட்டது 
வரலாற்றுக்கு முந்ளதய காலம் எனவும் இந்தியத் சதால்லியல் துளற 
வளரயளற செய்திருக்கிறது. அந்த வளரயளறளய உளடத்துப் புதிய 
வரலாற்றுக்கால வளரயளறளய ஏற்படுத்தியதுதான் கீழடி 
அகழ்வாய்வுகைின் முடிவுகள். 
          கீழடி, தமிழ் ாட்டின் ெிவகங்ளக மாவட்டத்தில் உள்ைது. 
ளவளக  திக்களரயின் தபாக்தகாடு இளயந்திருந்து புளதயுண்டுதபான 
ஒரு  கர  ாகரிகம். இந்தியாவில் ெிந்துசவைிக்கும் அடுத்த ஓர்  கர 
 ாகரிகம் இப்தபாதுதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் பல 
ஆய்வுகைில் பல சபாருட்கள் கிளடத்து வருகின்றன. இதுவளர  டந்த 
அகழ்வாய்வுகைில் தமிழ் ாட்டில் மட்டும் 1,35,600 புளதசபாருட்கள் 
கிளடத்து தமிழகத் சதால்லியல் துளற வெம் உள்ைன. அதில் 10 
விழுக்காடு கூட காட்ெிப்படுத்தப் படவில்ளல. இரண்டு  ாட்களுக்கு ஒரு 
புளதயல் என ஆங்காங்தக கிளடத்து வருகிறது. அளவ அந்தந்தப் 
பகுதிகைின்  ாகரிக வைர்ச்ெிளயக் கூறுகின்றன. ஆனால் ஒரு  கரமாக, 
 கர அளமப்புடன், அதன் அளடயாைங்களுடனும், வெதிகளுடனும் கூடிய 
ஒரு  ாகரிகமாக அறியப்படுவது ெிந்துசவைி  கர  ாகரிகத்ளதயடுத்துக் 
கீழடி  கர  ாகரிகம்தான். இது கங்ளகச் ெமசவைி  ாகரிகக் காலத்ததாடு 
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ெமன்படுவது என்ற  ிளலளயக் கங்ளகச் ெமசவைியினர் மறுத்துக் 
சகாண்டிருக்கின்றனர். 
          இந்திய அரெின் சதால்லியல்துளற இந்தியா முழுவதும் 
பல்தவறு இடங்கைில் அகழ்வாய்வு செய்துவருகிறது. அதததபால் 
கீழடியிலும்  2014 இல் இருந்து மூன்று முளற அகழ்வாய்வு செய்தது. 
மூன்றாவது அகழ்வாய்வின் தபாது திடீசரன்று இது அகழ்வாய்வு 
 டத்துவதற்கு ஏற்ற இடமாக இல்ளல என்று கூறி  ிறுத்திவிட்டது. 
          கடந்த காலங்களைப் தபாலல்லாது இம்முளற மக்கள் ஆர்வம் 
சபருகி வர, தமிழக அரெின் சதால்லியல்துளற 2017ஆம் ஆண்டில் 
சதாடங்கி இருமுளற அகழ்வாய்வுப் பணிகள் தமற்சகாண்டு உடனடியாக 
அறிக்ளகயும் சவைியிட்டு இருக்கின்றது. தமிழக அரெின் சதால்லியல் 
துளற தமிழ் ாட்டில் இதுவளர தமற்சகாண்டுள்ை  ாற்பது அகழ்வாய்வுக் 
கைங்கைில் மிக விளரவில் அகழ்வாய்வு அறிக்ளக சவைியிடப்பட்டது 
கீழடி அகழ்வாய்வில்தான். அதற்கு  ன்றிக்கடன் தபாலதவ கீழடியின் 
முடிவுகள் வரலாற்று வளரயளறக் காலத்ளததய தகர்க்குமைவில் 
அளமந்திருக்கின்றன. ஆம், கி.மு.300ஆம் ஆண்ளட வரலாற்றுக் காலத் 
சதாடக்கம் என்பது தபாய், கி.மு. 600 எனச் சொல்லளவக்கிறது கீழடி. 
          இன்னும் ததாண்டினால் வரலாற்றுக் காலம் இன்னும் 
பின்தனாக்கிப் தபாகக் கூடும் என்று தமிழர்கள் மகிழவும், பிறர் அச்ெம் 
சகாள்ைவும் கூடும். இனக் குழுக்கைாக இருந்த மனிதர்கள் தவட்ளடயாடி 
உணவுத் ததளவகளை  ிளறவு செய்துசகாண்ட காலம் வரலாற்றுக்கு 
முற்பட்ட காலமாகக் கருதப்படுகிறது. இம்மக்கள் ஆற்தறாரப் பகுதிகைின் 
வைளமளயக் கண்டு அங்தகதய  ிரந்தரமாகத் தங்கி தங்கள் 
குடியிருப்புகளை அளமத்துக் சகாண்டும், தங்கள் உணளவத் தாங்கதை 
உற்பத்தி செய்துசகாண்டும்  ாகரிகச் ெமூகமாக வைர்ச்ெி  ிளலளய 
அளடந்தனர். இது உலகசமங்கும்  ாகரிகக் குடியிருப்ளப ஏற்படுத்தியது. 
சமெபதடாமியா, எகிப்து ஆகிய பகுதிகைில் ஏற்பட்ட சுதமரிய  ாகரிகம், 
ெிந்து ெமசவைிளய ளமயமாகக் சகாண்டு எழுந்த ெிந்துசவைி  ாகரிகம் 
தபான்று தற்தபாது கண்சடடுக்கப்பட்ட ளவளகக் களர  ாகரிகம் 
தமிழர்கைின் சதான்ளம  ாகரிகத்திற்குச் ொன்றாக அளமந்திருக்கிறது. 
          சவறும் குடியிருப்புப் பகுதிகைாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு  கர 
 ாகரிகம் இருந்ததற்கான  கர அளமப்ளபயும், அதற்கான 
கட்டிடங்களையும் கீழடி சவைிப்படுத்தியுள்ைது.  ீண்ட செங்கற் சுவர்கள், 
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தளரத்தைங்கள், வடீ்டின் அளமப்பிலான பக்கச் சுவர்கள், கூளர ஓடுகள் 
தபான்றளவ கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ைன.  
 

 
 

 
படங்கள் உதவி: தமிழக சதால்லியல் துளற 

 
          இவற்றின் த ர்த்தியான அைவுகளும், உறுதியான 
கட்டுமானத்திற்கான சதாழில்நுட்பமும் இவற்ளற இளணப்பதற்கான மரம், 
இரும்பு ஆணி இவற்றின் பயன்பாடும் தமிழ் மக்கைின் 
கட்டிடக்களலயறிளவப் பளற ொற்றுகின்றன. இப்பகுதியில் கிளடத்துள்ை 
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ஆணி முதலான சபாருட்கைால் இரும்பின் பயன்பாடு இம்மக்களுக்கு 
இதற்கு 1000 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்தப சதரிந்திருக்கும்  ிளலளய 
உறுதி செய்கிறது. கூளர ஓடுகைில் காணப்படும் மளழ ீர் ஒழுக்கின் 
அளமப்பு, வதீிகள் அல்லது கட்டிடங்கைிலிருந்து கழிவு ீர் சவைிதயறும் 
அளமப்பு ஆகியளவ ெங்க காலத்தில்  ிலவிய ெமூகத்தின்  ாகரிக 
வைர்ச்ெிளய எடுத்துக்காட்டுகின்றன. தமிழ் ாட்டில்  ளடசபற்ற 
அகழாய்வுகைில் சபரும்பாலும் முதுமக்கள் தாழி மட்டுதம 
கிளடத்திருப்பதால் தமிழ் ாடு ஒரு வாழ்விடமாக இருந்திருப்பளத 
ஐயத்திற்குள்ைாக்கி, அதன் வழி ெங்க இலக்கியங்களையும் கற்பளனக் 
களதகைாகச் ெித்தரிக்கும் வட இந்தியப் பார்ளவளய உளடக்கும் 
ெம்மட்டியாக இன்ளறய கீழடியில் புளதந்திருக்கும் கட்டிடங்கள் 
விைங்குகின்றன. 
           ஒரு  ாகரிகத்ளதத் ததாற்றுவித்த மக்கள், அதுவும் ஒரு  கர 
 ாகரிகத்ளதக் கட்டியளமத்த மக்கைின் வாழ்வியல் ொர்ந்த பண்பாட்டுக் 
கூறுகள், பிற்காலச் ெந்ததியினர்க்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகதவ 
அளமந்திருக்கும். கீழடி மக்கைின் தவைாண் ொர்ந்த ெமூகத்திற்கு 
அளடயாைமாக விைங்கும்  ீர் தமலாண்ளமளய விைக்கும் 
உளறக்கிணறுகள், காளை, பசு, ஆடு, தகாழி ஆகியவற்றின் பயன்பாட்ளட 
விைக்கும் அப்பறளவ மற்றும் விலங்குகைின் எலும்புகள் இளவசயல்லாம் 
ஆய்வுக்குட்படுத்திய பின்னர் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பான தமிழர் 
பண்பாட்ளடக் கூறுகின்றன.  
          புதனவில் உள்ை சடக்கான் கல்லூரி ஆய்வகத்தில் (சடக்கான் – 
தட்ெிணம் – திராவிடம்) ஆய்வு செய்த பின்னர் திமில் உள்ை காளையின் 
எலும்பாக அது கண்டறியப்பட்டுள்ைது. திமிலுள்ை காளைகள் தமிழ்ப் 
பண்பாட்டின் வரீ அளடயாைத்திற்குரியளவ. ெங்க இலக்கியங்கள் 
அளனத்துதம காளைகளைப் பற்றியும், அக்காளைகளைத் தழுவும் மானுடக் 
காளைகள் (இளைஞர்கள்) பற்றியும் விரிவாகக் கூறுகின்றன. காதலிளயத் 
தழுவும் முன்பு காளைளயத் தழுவ தவண்டும் என்பளத வரீமாகவும், 
விளையாட்டாகவும் அளமத்துக் சகாண்ட ஒரு பண்பாட்ளடக் 
கற்பளனயாக்க எத்தளன ச ஞ்சுரம் அல்லது வஞ்ெகம் தவண்டும்! ஆனால் 
அது கற்பளனயல்ல, இன்றுவளர  டந்துசகாண்டிருக்கும் ெங்க இலக்கியப் 
பண்பாட்டின்  ீட்ெி என்பளதக் கீழடியில் புளதந்துள்ைளவ எடுத்துக் 
கூறுகின்றன. அது  2,600  ஆண்டுகளுக்கு முன்பான  கர  ாகரிகத்ததாடு 
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மட்டும் முடிந்து விடுவதல்ல. அதற்கும் தமதல விரிந்து சகாண்தட 
தபாகிறது. ெிந்து சவைியின் அளடயாைம் என்ன என்று ஒதர சொல்லில் 
பதில் தகட்டால் யாருதம திமில் உள்ை காளை அல்லது எருதிளனத்தான் 
கூறுவார்கள். ெிந்துசவைியின் அத்தளன முத்திளரகைிலும் திமில் உள்ை 
காளை உருவம் இருக்கிறது. காளைளய அடக்கும் வரீர்களைத் திமிறிப் 
பந்தாடும் காட்ெிகளை உளடய முத்திளரகளும் ெிந்துசவைியில் உள்ைன. 
ெிந்துசவைிக் காளைகளையும், ஏறு தழுவுதளலயும் அப்படிதய காட்ெிப் 
படுத்தியிருக்கும் ெங்க இலக்கியங்கள் எந்தக் காலத்ளதச் தெர்ந்தளவ 
என்பதில் பல தவறான கருத்துகதை இதுவளர  ிலவி வந்தன. ெிந்துசவைி 
 ாகரிகமும், ெங்க இலக்கியப் பனுவல்களும், கீழடி  கர  ாகரிகமும் ஒதர 
த ர்க்தகாட்டில் இளணந்து இந்தியா முழுவதும் தகாதலாச்ெியிருந்த தமிழர் 
 ாகரிகத்ளதத் தற்தபாது உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றன. இளவசயல்லாம், 
வாய்சமாழிப் பாட்டாக உருசவடுத்து ஓர் இலக்கியமாக வைரும் 
கால ிளலகசைல்லாம், தமிழர் இருப்ளப இன்னும் பல ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சகாண்டு செல்லக் கூடிய  ிளலளய 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. 
          கீழடித் தமிழ்ச் ெமூகம் தவைாண்ளமளயயும், கால் ளட 
வைர்ப்ளபயும் முதன்ளமத் சதாழிலாகக் சகாண்டிருந்தளதப் தபாலதவ 
இரும்புப் சபாருட்கள் தயாரித்தல், தச்சு தவளல, பாளன வளனதல், 
ச ெவு, அணிமணிகள் செய்தல் ஆகியவற்ளறத் துளணத் சதாழில்கைாகக் 
சகாண்டிருந்தது. அணிகைில் தங்க அணிகலன்களும், கண்ணாடி 
மணிகளும் கிளடத்துச் செல்வந்தரும், ொதாரண மக்களும் ஒன்றாக 
வாழும் ெமுதாயமாகக் காணப்படுகிறது. தாயம், பாண்டி முதலிய 
விளையாட்டுகளுக்கான ெில்லுகள், பகளடக் காய்கள், ெதுரங்கக் காய்கள், 
வட்டச் சுற்றிகள், வண்டிச் ெக்கரங்கள் (இளவ சபரும்பாலும் 
சுடுமண்கைால் செய்யப்பட்டளவ) ஆகியளவ அதிக அைவில் கிளடத்து, 
வாழ்க்ளகளயக் கூடிக் கைித்துக் கழிக்கும் முளறயில் வாழ்ந்து 
இருக்கின்றனர் என்று சதைிவு படுத்துகிறது. “முத்து உறழ் மணல் எக்கர் 
அைித்தக்கால் முன் ஆயம் பத்து உருவம் சபற்றவன் மனம் தபால” என்று 
ெங்க இலக்கியம் (கலித்சதாளக) சொல்கிறது. காதலர் கூடியிருக்கும் 
 ிகழ்ளவத் தாய விளையாட்டில் பகளடளய உருட்டிப் பத்து எண்ணிக்ளக 
சபற்றால் எப்படி மனம் மகிழுதமா அப்படி மகிழ்ந்திருந்ததாகச் ெங்க 
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இலக்கியம் வளரகிறது. அந்தப் பகளடக் காய்களைத்தான் இப்தபாது கீழடி 
ொன்றாக அைித்திருக்கிறது. 
          இப்சபாருள்கைின் உற்பத்தி உள் ாட்டுத் ததளவக்கு 
மட்டுமல்லாமல் இலங்ளக, கிதரக்கம், எகிப்து, தராம் மற்றும் சதன்கிழக்கு 
ஆெிய  ாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக் கூடிய அைவிலும் 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ைன. இவற்தறாடு, முத்து, மிைகு தபான்ற சபாருட்களும் 
வணிகம் செய்யப்பட்டுள்ைன. தங்கம், மதுவளககள்,  றுமணப்சபாருட்கள் 
ஆகியளவ இறக்குமதி செய்யப் பட்டு வணிகம் செழிப்பாக  ளடசபற்ற 
வரலாற்ளற கீழடி மண் கூறுகிறது. 
          பாளன வளனதல் என்பது ஆதி குடிகைின் பண்பாடு கலந்த 
சதாழில். விதவிதமான பாளனகதைாடு சுடுமண் சபாம்ளமகள் பற்பல 
உருவங்கைில் செய்யப்பட்டு வந்தன. இவ்வுருவங்கள் அக்காலத்து 
மக்கைின் உணவுப் பழக்கங்கள், விளையாட்டுப் பழக்கங்கள், அவர்கள் 
வைர்த்த விலங்குகள், பறளவகள், அவர்கைிளடதய  ிலவிய 
 ம்பிக்ளககள், வழிபாட்டு முளறகள் ஆகியவற்ளறத் சதரிவிக்கின்றன. 
சுடுமண்ணிதலதய வண்ணதமற்றும் முளற, சூளையில் ஏற்றித் 
ததளவக்தகற்ப கடினப்படுத்துதல் தபான்ற சதாழில் நுட்பங்கள் மிகவும் 
ளகவரப்சபற்ற ெமுதாயமாகதவ கீழடி இருந்துள்ைது. இளவ தவிர தவறு 
கடவுள் உருவங்கள், ெடங்கு முளறப் சபாருட்கள் ஏதும் கீழடியில் 
கிளடக்கவில்ளல என்ற தமிழக அரெின் அறிவிப்பு மதச்ொர்புள்ைவர்களை 
திடுக்கிட ளவத்திருக்கிறது. 
          தமிழ்ச்ெமூகம் என்பது தாய்த்சதய்வ வழிபாடுள்ை ஒரு 
ெமுதாயமாகத்தான் அறியப்படுகிறது. அதனால் எந்தக் காலம் ஆனாலும் 
தாய்த் சதய்வ உருவங்கள் அகழ்வாய்விலும் கிளடக்கும். தமற்பரப்பிலும் 
இன்றும் காணப்படும். அதன்  ீட்ெியாக இன்றுவளர அம்மன் 
வழிபாடுகளும், ெிறுசதய்வ வழிபாடுகளும் இருந்து வருகின்றன. ஆதி 
குடிகள் என்பளத  ிரூபிக்கும் இவ்வளக வழிபாடுகள் தமிழ்க் குடிகைில் 
பரவலாகக் காணப் பட்டளவதய. இயற்ளகதயாடு ஒன்றியிருந்த 
இவற்றிற்குச் ெமய மதிப்தபதும் இல்ளல. தமலும் ெங்க இலக்கியங்கள் 
தமிழர் வாழ்வியலில்  டுகல் வழிபாடு, சகால்லிப்பாளவ, மரத்தில் 
உளறயும் சதய்வம், காணுளற சதய்வம், அணங்கு, தவலன் சவறியாட்டு 
எனப் பல்வளக பண்பாட்டுப் பழக்கங்களைப் பட்டியலிடுகின்றன. 
தமிழர்க்தகயுரிய முன்தனார் வழிபாட்டு முளறயும், குலசதய்வ வழிபாட்டு 
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முளறயும் இன்றைவும் தமிழ்ச் ெமூகத்தில்  ிலவி வருவளத  ீண்ட 
ச டிய பண்பாட்டுத் சதாடர்ச்ெியாகத் தான் கருதமுடிகிறது. 
          இந்தியா முழுவதிலும் பரவியிருந்த தமிழ்ச் ெமூகத்ததாடு 
தெர்ந்து வைர்ந்த ெமயமாக ெமணமும், அதளனயடுத்து பவுத்தமும், 
ஆெீவகமும் இருந்திருக்கின்றன. 2600 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட 
இச்ெமயங்கள் அதொக மன்னர் காலத்தில் அரொங்க ஆதரவுடன் இந்தியா 
முழுளமயும் குறிப்பாகத் சதன்னகத்தில் அதிகமாகப் பரவின. அப்தபாது 
கூட உருவ வழிபாடுகள் ஏதும் இருந்திருக்கவில்ளல. அதொகர் காலத்தில் 
ஒரு  ிளனவுச் ெின்னமாக  ிறுவப்பட்ட புத்தரின் காலடி உருவம் 
பின்னாட்கைில் வழிபாட்டு உருவமாக மாறியது. இதன் பின்னர் கி.பி.4, 5 
ஆம் நூற்றாண்டுகைில் ளவதிகச் ெமயங்கைின் ஊடுருவல் காரணமாகச் 
ெமணம், பவுத்தம், ஆெீவகம் ஆகியளவயும் உருவ வழிபாட்ளட ஏற்று 
சமல்ல சமல்ல ளவதீகத் சதய்வங்கைின் கற்பளன உருவங்கள் 
கடவுள்கைாக்கப்பட்டன. அதிலிருந்தத ெடங்கு முளறகளும் சதாடங்கின. 
ஆளகயால் கி.மு.300 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகக் கிளடக்கும் 
சபாருட்கைில் தாய்த் சதய்வம், முன்தனார் வழிபாடு,  டுகல் ஆகியளவ 
தவிர்த்து தவறு கடவுள் உருவங்கதைா, ெடங்கு  டந்த ொன்றுகதைா 
கிளடப்பதற்கு வழிதயயில்ளல. 
 
                    “ஒன்ைாத் ததவ்வர் முன்ைின்று விைங்கி 
                    ஒைிறுஏந்து  மருப்பின் கைிறுஎைிந்து வழீ்ந்ததைக்  
                    கல்தை பரவின் அல்ைது தநல்உகுத்துப் பரவும் 
                    கடவுளும் இைதவ” 
என்று புற ானூறு சதைிவாக வளரயளற செய்கிறது. தமிழ்ச் 
ெமுதாயத்ளதக் காக்கப் தபாரிட்டு மாண்ட வரீனுக்கு எழுப்பப்படும் 
 டுகல்ளலத் தவிர பளடயல் செய்யக்கூடிய தவசறந்தக் கடவுளும் 
இல்ளலசயன மூவாயிரம் ஆண்டுப் பண்பாடு சதைிவாகத் சதரிவிக்கிறது. 
          தமிழி எழுத்துப் சபாறிப்பு சகாண்ட பாளன ஓடுகள் கீழடியில் 
கிளடத்ததுதான் தமிழர்கைின் வரலாற்றுக் காலத்ளதச் (ெங்க இலக்கிய 
காலத்ளத) பின்தனாக்கிச் செலுத்தி தமிழர்களை ச ஞ்சு  ிமிர 
ளவத்துள்ைது. இதுவளர கீழடியில் தமிழி எழுத்துகள் சகாண்ட 56 பாளன 
ஓடுகள் கிளடத்துள்ைன. இதற்கு முன்னர், தமிழகத்தில்  ளடசபற்ற தவறு 
ெில அகழ்வாய்வுகைில் தமிழி எழுத்துள்ை தமாதிரங்களும், ததனூரில் 
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தகாளத என்ற சபயருடன் ஏழு தங்கக் கட்டிகளும் கிளடத்துள்ைன. 32க்கும் 
தமற்பட்ட ஊர்கைில் தமிழியில் எழுதப்பட்ட 110 கல்சவட்டுகளும் 
கிளடத்துள்ைன. அறிவியல் தொதளனகைில் இவற்றின் ஆண்டுகள் 2400, 
2500 என முடிவுகள் கிளடத்தாலும், பலரும் அளதப் சபாருட்படுத்த 
வில்ளல. 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சபாறிக்கப்பட்ட அதொகன் 
கல்சவட்டுக் காலத்ளததய வரலாற்றுக் காலத்திற்கு எல்ளலயாகக் 
சகாண்டு, அந்தக் கண்ணாடிளயக் கழற்றாமதலதய எல்லா ஆய்வு 
முடிவுகளையும் ஆய்வாைர்கள் பார்த்துக் சகாண்டிருந்தனர். அரொங்கமும் 
அப்படிதய, அரெியலும் அப்படிதய. இம்முளறதான் மக்கள் பார்க்கத் 
சதாடங்கினர். சமரினா ெல்லிக்கட்டு எழுச்ெிக்குப்பின் தமிழ்ப் பண்பாடு 
ொர்ந்த ஒரு விழிப்புணர்ச்ெி மக்கள் மனதில் ஓர் ஓரமாக இருந்து 
சகாண்தடயிருந்தது. அந்த இயல்பான தன்சனழுச்ெியின் விளனதான் 
இன்று கீழடியின் வரலாற்றுக் காலத்ளதயும் பின்தனாக்கித் 
தள்ைியிருக்கிறது. 
          அதொகன் பிராமியிலிருந்துதான் எழுத்தறிவுக் காலம் 
ததான்றியது என்ற அடிப்பளடயில் இந்தியாவின் வரலாற்றுக் காலம் 
என்பது 2300 ஆண்டுகதைாடு வளரயளற செய்யப்பட்டு எல்தலாராலும் 
ஏற்கப்பட்டும் வந்தது. இதனால் அதொகர் காலத்திற்கு முன்னர் தமிழியில் 
எழுதப்பட்ட கல்சவட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தபாசதல்லாம் அதன் 
காலம் 2300க்கு பிறதக என்பதும், அந்த எழுத்துமுளற கூட அதொகன் 
பிராமி எழுத்து முளறயிலிருந்து வந்தளவதய என்பதும் எழுதப்படாத 
ெட்டமாக இருந்தன. தமிழ் ாட்டு ஆய்வாைர்கைில் ெிலருக்கு, 2300 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சபாறிக்கப்பட்ட தமிழ்க் கல்சவட்டுகள் பற்றி 
எல்லாம் சதரிந்திருந்தும் சவைியில் சொல்லமுடியாமல் தவித்து வந்தனர். 
இதற்கும் தளலயில் பிறந்த ஆதிக்கதம காரணம். அதனால்தான் 
எழுத்துருக் கல்சவட்டுக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தபாது அவ்சவழுத்ளதப் 
பிரம்மனின் சபயரால் பிராமி என்றளழத்தனர். பிரம்மன் தாதன 
பளடப்புக்கடவுள்? ஆக, பிரம்மனால் பளடக்கப்பட்ட பிராமி எழுத்ளத 
அதொகர் கல்சவட்டில் சபாறித்ததால் அது அதொகன் பிராமி ஆனது. 
இந்தியா முழுளமயும் அதொகன் பிராமிக் கல்சவட்டுகதை காணப்பட்ட 
 ிளலயில் தமிழ் ாட்டில் மட்டுதம தமிழ்க் கல்சவட்டுகள் கிளடத்து 
வந்தன. இந்தியா முழுளமயும் இதுவளர கிளடத்திருக்கும் சுமார் 1 
இலட்ெம் கல்சவட்டுகைில் 60000 தமிழி எழுத்துக் கல்சவட்டுகள் 
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தமிழ் ாட்டில் கிளடத்துள்ைன. சதலுங்கில் 10000, கன்னடம் 15000, 
ெமஸ்கிருதம் 5000, பிறசமாழிகைில் 15000 என்றும் கல்சவட்டுகள் 
கிளடத்துள்ைன. இதில் தமிளழத்தவிர ஏளனயளவ அளனத்தும் கி.பி. 500 
ஆம் ஆண்டுக்குப் பிற்பட்டளவ. 13ஆம் நூற்றாண்டில் தான் வட்சடழுத்து + 
கிரந்தத்துடன் கூடிய மளலயாைக் கல்சவட்டு கிளடத்தது. 
          இப்படி இந்தியாவிதலதய காலத்தால் முற்பட்ட தமிழிக் 
கல்சவட்டுகள் கிளடத்தும், அளவ அதொகன் காலமான 2300க்குப் 
பிந்தியளவ என்ற முத்திளரயிலும், அதொகன் பிராமி எழுத்து 
முளறயிலிருந்து அளவ மாறுபட்டதால் தமிழ் பிராமி என்று 
தவறுபடுத்தியும் கூறிவந்தனர். ஆனால் 2600க்கும் முற்பட்ட தமிழில் 
எழுதப்பட்ட பாளன ஓடுகள் கிளடத்து, கல்சவட்டுத் தமிழியின் உண்ளம 
 ிளலளய உணர ளவத்திருக்கிறது. இனி இந்தியாவின் வரலாற்றுக் 
காலவளரயளற 2600 (தற்காலிகமாக) என்றும், இந்தியாவின் முதல் 
எழுத்துமுளற தமிதழ என்றும், அதொகன் பிராமி எழுத்துமுளற, தமிழி 
என்னும் எழுத்து முளறயிலிருந்தத சபறப்பட்டது என்றும், இனி பிராமிதய 
இல்லாத தமிழாக அதாவது தமிழியாக இது வழங்கப்படும் என்பதும் 
தற்தபாது மக்கள் எடுத்த முடிவுதான். இளதத்தான் இனி ஆய்வாைர்களும், 
அரொங்கமும் பின்பற்றதவண்டும். அப்படித்தான் தமிழக அரெின் கீழடி 
அகழாய்வு அறிக்ளகயும் அண்ளமயில் சவைியிடப் பட்டிருக்கிறது. 
          உலகில் தபச்சுசமாழி என்பது 20000 ஆண்டுகைாகக் கூட 
இருக்கலாம். அதுவும், தமிழின் வைளமளயப் பார்த்தால் அது 50000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தத தபச்சுசமாழியாக இருந்திருக்கும் என்பது 
பாவாணர் தபான்தறாரின் கருத்து. ஆனால் எழுத்து முளற (வரி வடிவம்) 
என்று வரும்தபாது இந்தியாவின் முதல் வரிவடிவம் ெிந்துசவைி 
எழுத்துதான். ஆனால் அது குறியடீுகளைக் சகாண்ட எழுத்தாக 
இருப்பதனால் அளதப் படித்தறிவதில் ஒருமித்த கருத்து இதுவளர 
எட்டப்படவில்ளல. ஆனால், அளவ தமிழுக்கு முன்தனாடியான 
குறியடீுகள் என்பதில் சபரும்பாலாதனாரின் கருத்துக்கள் ஒன்றுபடுகின்றன. 
ெிந்துசவைி எழுத்ளதச் சுட்டிக்காட்டி இந்தியாவின் முதல் எழுத்து சமாழி 
தமிழ்தான் என்று கிளைட் விண்டர்ஸ் என்ற ஆப்பிரிக்க  ாட்டுத் 
சதால்லியல் ஆய்வாைர் தனது ‘Dravidian Origin of the Harappan Civilization’ என்ற 
நூலில் குறிப்பிடுகிறார். ஆப்பிரிக்க – இந்தியப் பழங்குடி மக்கள் 
திராவிடர்கதை என்றும், ெிந்துசவைி சமாழிதய தமிழ் ாட்டில் இன்று 
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தபெப்படும் சமாழி என்றும் அறிவிக்கும் ‘Journey of Man’ என்ற  தனது 
ஆய்வுக் கட்டுளரளய 07.07.2019 ெிகாதகா உலகத் தமிழ் மா ாட்டில் 
ஸ்சபன்ெர் சவல் என்ற ஆய்வாைர் ெமர்ப்பித்தார். அதரபியருக்கும் 
ஆங்கிதலயருக்கும் மூத்த சதால்குடியினர் திராவிடர் என்றும், அவர்கதை 
இன்ளறய சதன்னிந்தியர் என்றும், அவர்கைின் சமாழிதய தமிழ் என்றும், 
பிரான்சு  ாட்டு மானுடவியல் ஆய்வாைர் சராளமன் ெிசமனல் 
அண்ளமயில் புதுச்தெரியில் த ர்காணலில் கூறியுள்ைார். பின்லாந்து 
அறிஞர் அஸ்தகா பார்ப்பதலாவும், அசமரிக்காவின் கலிதபார்னியா 
பல்களலக்கழகத் தமிழ் இருக்ளகப் தபராெிரியருமான ொர்ஜ் எல். ைார்ட் 
தபான்தறாரும் ெிந்துசவைியின் சமாழி தமிதழ என்று தங்கள் ஆய்வுகைின் 
வழி சவைிப்படுத்தி உள்ைனர்.  
          கீழடி தமிழி எழுத்துப் சபாறிப்புகைில் ஆதன், குவிரன், 
தகாதிளரயன் என்ற தமிழ்ப் சபயர்கள் படிக்கப்பட்டுள்ைன. ஆனால் 
வழக்கம்தபால் ெில வல்லு ர்கள் இளவ கடன் வாங்கப்பட்ட சொற்கள் என 
வலிந்து கருத்துத் திணிப்பு செய்து வருகின்றனர். இதில் தமிழர்களும் 
உண்டு. அவர்கைில் ெில ஆய்வாைர்களும் உண்டு என்பது சபரும் 
தவதளன. ஆதன், ஆதிளர, ொத்தன், தித்தன் ஆகியளவ தமிழ்சமாழியின் 
அடிப்பளடப் சபயர்கள். தமிழ் ாட்டிலும், மளலயாை  ாட்டிலும் ஆதன் 
சபயளர முன்சனாட்டு, பின்சனாட்டாகக்  சகாண்டு பல ஊர்கள் 
இருக்கின்றன. (ஆதம்பாக்கம், ஆதனூர்) ‘வாழி ஆதன் வாழி அவினி’ 
என்கிறது குறுந்சதாளக. ஆதன் என்ற சபயருக்குத் தளலவன், மன்னன், 
ஆதல் மூச்சு, உயிர்வைி என்சறல்லாம் சபாருளுண்டு. ச டுதவள் ஆதன், 
 ல்லியாதன், ச டுஞ் தெரலாதன், ஆதன் அழிெி, ஒய்மான் வில்லியாதன் 
(இலங்ளக மன்னன்) என்று இன்னும் பல தமிழ் மன்னர்கைின் சபயர்கள் 
ஆதன் என்று வழங்குபளவ. 
          அதததபாலக் குவிரன் என்ற சொல்ளலயும் வடசமாழி என்று 
 ிறுவுதற்காக ஐராவதம் மகாததவளனச் சுட்டுகின்றனர். ஏற்கனதவ பல 
கல்சவட்டுகைிலிருந்த குவிரன் என்றசபயளர குதபரன் என்று மாற்றிப் 
படித்து, மாற்றியும் சபாருள் சொன்னார் மகாததவன். ஆகா, மகாததவதன 
சொல்லிவிட்டார் என்று காலஞ்சென்ற அவளரப் தபாய் 
வம்புக்கிழுக்கின்றனர் ெிலர். மகாததவன் இத்தவறு மட்டுமல்ல ஆதன் 
என்ற சபயளர, தானம் என்று படித்தார். கணி என்ற தூய தமிழ்ப் சபயளர 
அழுத்தம் சகாடுத்து (Gani) என்று படித்து தவற்றுசமாழிச் சொல்லாக்கினார். 
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 ல்ல தவளை கணியன் பூங்குன்றனாரும் பிற கணியர்களும் இப்தபாது 
இல்ளல. இப்படியாகத் தமிழிளயப் படிப்பதில் மகாததவன் செய்திருக்கும் 
தவறுகளை அவர் இருக்கும்தபாதத பலர் சுட்டிக்காட்டி உள்ைனர். அதில் 
ெில திருத்தங்களை அவர் ஏற்றுக்சகாண்டார்.  
           குவிதல், குனிதல், குமிதல் ஆகிய மூன்று சொற்களும் 
கூம்பிய வடிவத்ளதக் காட்டும். ச ல் மற்றும் தானியங்களைக் குவித்தால் 
அது குவியல் எனப்படும். இளதப் தபச்சு வழக்காகக் சகாண்டால் கி.மு. 
2000 ஆம் ஆண்டுக்கும் தமல் செல்லும். செல்வம் குவிந்தவளனக் குவிரன் 
என்று சொல்வதும் தமிழ் வழக்கம். அன் என்ற விகுதிளயச் தெர்த்து 
சபயர்ச் சொல்லாக அளழப்பது பழந்தமிழர் வழக்கம். தவலன், ஆதன், 
குமரன் என்பதுதபால. அதுதபாலதவ குவி என்ற பகுதியுடன் அன் என்ற 
விகுதி தெர்ந்து ‘ர்’ என்ற ஒற்றுச் சொல்தலாடு குவிரன் என்ற சபயர்ச் 
சொல்லாக ஆகிறது. இப்சபயர் சகாடுமணலில்  ான்கு ெில்லுகைில் 
காணக்கிளடக்கிறது. ஒன்றில் குவிரன் அந்ளத என்ற சபயர் உள்ைது. 
இதற்குக் குவிரன், ஆதன் தந்ளத என்று சபாருள் சகாள்ை தவண்டும். 
தமலும் காலத்தால் முற்பட்ட குளகக் கல்சவட்டுகைிலும் குவிரன் என்ற 
சபயர் காணப்படுகிறது. இந்தக் குவிரன் மிகப் பிற்காலத்தில் குதபரன் 
என்று மருவி அளழக்கப்பட்டு அதற்சகாரு களதயும் கட்டப்பட்டு இப்தபாது 
குதபரனிலிருந்து குவிரன் வந்ததாகக் கண்டுபிடிக்கிறார்கள்.  
           இந்தியா ஆெியக் கண்டத்தில் தமாதும் ஒரு தீவாக சடத்தீஸ் 
என்ற கடலில் பன்சனடுங்காலம் பயணித்தது. அது தீவாக இருந்த 
களதளய  ால்வலந்தீவு ( ான்கு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட தீவு) என்று 
பழந்தமிழ் கூறுகிறது. அதுதவ திரிந்து  ாவலந்தீவு என்று 
வழங்கலாயிற்று. எளதயுதம ெமற்கிருதத்தில் சமாழிசபயர்த்துவிட்டால் 
அது உடதன அவர்களுக்குச் சொந்தமாகிவிடும். அதுதபால  ாவலந்தீளவ 
சமாழி சபயர்த்தனர். ஆனால்  ாவல் என்பளத  ாவல்பழம்,  ாவல் மரம் 
எனப் சபாருள் சகாண்டு அம்சமாழியில்  ாவலுக்கு ெம்பு என்ற 
சபயரானதால் ‘ெம்ப்வித்தீவை’ என்று சமாழி சபயர்த்தனர். ெில காலம் 
சென்று அதுதவ ‘ெம்புத்தீவு’, ெம்புத்தீவு என்று தமிழுக்கு வந்தது. பிற்காலத் 
தமிழ்ப் பாடல்கைில் வரும் ெம்புத்தீவு என்ற சபயளரக் சகாண்டு இது 
ெமற்கிருதத்தில் கடன் வாங்கப்பட்ட சொல் என்று கூறுபவர்களை  ாம் 
எப்படிப் பார்ப்பது? திருவள்ளுவர்  கர் என்ற சபயர் டி.வி.  கராகிப் பின் 
தமிழன்பர் ஒருவரால் சதாளலக்காட்ெி  கரான களததான். இப்படித்தான் 
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குவிரன் என்ற சொல்ளல ஆய்வாைர்களும் ளகயாள்கிறார்கள். இதுதபான்ற 
பல்தவறு களதகளைத் தாங்கித் தாங்கிதய தமிழ் இன்னமும் தளழத்துக் 
சகாண்டுதான் இருக்கிறது. 
          சபாதுவாக உலகம் முழுவதிலும் தெர்த்து எழுத்து ததான்றிய 
காலம் இன்றிலிருந்து பின்தனாக்கி 5000 ஆண்டிலிருந்து 8000 ஆண்டுகள் 
வளர இருக்கலாம் என்று ஆய்வாைர்கைிடம் ஒரு கருத்து  ிலவுகிறது. 
ஆனாலும் வரலாற்றுக் காலமாக 2600 ஆம் ஆண்ளட முன்னிறுத்தக் 
காரணம் புதிய கற்கால எழுத்து என்று கூறப்படும் டிஸ்பிலிதயா தடப்சலட் 
எழுத்துமுளற கிரீஸ்  ாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான். தமலும் 
ருதமனியாவில் டார்தடரியா தடப்சலட் என்று அளழக்கப்படும் சதாடக்கக் 
கால எழுத்துக்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இவ்விரண்டு சமாழிகளும் 2600 
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டளவ. எனதவ உலகத்தின் முதல் எழுத்து 
முளறகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டான 2600 ஐ வரலாற்றுக் காலத்தின் 
சதாடக்கமாகக் சகாண்டனர். ஆனால் இந்தியாளவப் சபாறுத்தவளரயில் 
அதொகன் பிராமி என்னும் எழுத்து முளறயின் சதாடக்கக் காலமாக 2300 
அளமவதால், இந்தியாவில் வரலாற்றுக் காலம் என்பது 2300 ஆக 
வளரயளற செய்யப்பட்டு வந்தது. கீழடிக்கு முன்தப சபாருந்தல், 
சகாடுமணல் அகழ்வாய்வுப் சபாருட்களைக் கரிமப் பகுப்பாய்வு  
செய்ததபாது அளவ கி.மு. 400, 500 ஆம் ஆண்டுகளைச் தெர்ந்தளவயாகத் 
சதரியவந்தன. ஆதிச்ெ ல்லூர் அகழ்வாய்வு முடிவுகதைா கி.மு.900 வளர 
பழளமளய எட்டியது. 
          இந்திய சமாழிகைான பாலி, பிராகிருதம், தமிழ் ஆகியவற்றின் 
வரிவடிவங்களைப் புத்தர்தான் ஏற்கனதவ வழக்கிலிருந்த எழுத்து 
முளறளயக் சகாண்டு உருவாக்கினார் என்று பண்டிதர் அதயாத்திதாெர் 
கூறி 100 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாயிற்று. ஏற்கனதவ வழக்கிலிருந்த 
எழுத்துமுளற என்றது தமிழிளயத்தான். புத்தரின் காலதமா ெரியாக 2600 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. ஆனால் கீழடியில் கிளடத்த தமிழி எழுத்து 
முளறயால் இந்தியாவின் வரலாற்றுக் காலம் 2600 வளர என்று 
பின்தனாக்கிச் செல்கிறது. அதாவது உலகத்தின் சதான்ளம எழுத்து 
முளறகைாக கிரீஸ், ருசமனிய  ாடுகைின் எழுத்துமுளறக் காலத்திற்குச் 
ெமமாக இந்தியாவின் தமிழ் சமாழிளயத்தான் முன்னிறுத்த முடிகிறது. 
கீழடியிலும், தமிழ் ாட்டின் பிறபகுதிகைிலும் முளறயான அகழ்வாய்வு 
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செய்தால் இதன்காலம் இன்னும் பின்தனாக்கிப்தபாய் உலகின் சதான்ளம 
எழுத்தாகத் தமிழ் சமாழிதய அறிவிக்கப்படும். 
          ஏற்கனதவ ெிந்துசவைி சமாழியின் காலம் 5000 ஆண்டுகைாகக் 
கருதப்படுகிறது. ெிந்துசவைி  ாகரிகம் மளறந்த காலத்திற்கும், தமிழ் 
எழுத்து முளற எழுதப்பட்ட காலமான 2600 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பும் ஆன 
ஒரு கால இளடசவைியில் ஒரு வரிவடிவம், இந்தியாவில் குறிப்பாகத் 
தமிழ் ாட்டில் பயன்பாட்டிலிருந்திருக்கிறது. அது குறியடீுகளும், 
கீறல்களும் சகாண்ட ஒரு எழுத்து வடிவம். இவ்சவழுத்து முளற இன்னும் 
படித்தறியப்படவில்ளல. அதற்சகன்று ஒரு சபயர் ளவக்கப்படவுமில்ளல. 
ெிந்துசவைி  ாகரிகத்திற்கு அடுத்த செப்புக் காலப் பண்பாட்டின் 
சதாடர்ச்ெியான சபருங்கற்காலப் பண்பாட்டில் இக்குறியடீுகள் 
பயன்பாட்டிலிருந்துள்ைன. சதால்குடிகள் பயன்படுத்திய கருப்பு, ெிவப்பு 
பாளன ஓடுகைிலும், சபருங்கற்கால ஈமச் ெின்னங்கைிலும் (முதுமக்கள் 
தாழி தபான்றளவ) இக் குறியடீுகளும், கீறல்களும் காணப்படுகின்றன. 
தமிழகத்தில் ஆதிச்ெ ல்லூர், சகாற்ளக, அழகன் குைம், சகாடுமணல், 
கரூர், ததரிருதவலி, உளறயூர், மாங்குைம், தபரூர் மற்றும் பல 
சதன்னிந்தியப் பகுதிகைிலும் இவ்வளகக் குறியடீுகள் சகாண்ட பாளன 
ஓடுகள் கிளடத்துள்ைதாகத் தமிழக அரெின் அறிக்ளக கூறுகிறது. தமலும் 
இலங்ளகயில் திெமைரம, கந்ததராளட, மாந்ளத, ரிதியகாமா ஆகிய 
பகுதிகைிலும் இளவ பயன்பாட்டிலிருந்திருக்கின்றன. இளவ படித்தறியப் 
பட்டுவிட்டால், ெிந்துசவைிக் குறியடீ்டு எழுத்து முளறகளும் 
படிக்கப்பட்டுவிடும். தமிதழாடு சதாடர்புளடய இப்பளழளமயான  எழுத்து 
முளற படிக்கப்பட்டு விட்டால் இந்தியாவின் எழுத்து முளறயின் காலம் 
ெிந்துசவைியின் காலமான 5000 ஆண்டுகள் என்று அறியப்பட்டு உலகத்தின் 
முதலில் ததான்றிய சமாழியாகவும், முதலில் எழுத்து முளறளய 
உருவாக்கிய சமாழியாகவும் தமிழ்சமாழி ொன்றுகளுடன் அறிவியல் 
பூர்வமாக  ிறுவப்பட்டுவிடும்.  
          இந்தியாளவப் சபாறுத்தவளர இது தமிழர்களுக்குப் 
சபருளமயாக இருந்தாலும் பிற சமாழியினர் தவற்றுளமயில் ஒற்றுளம 
என்ற கூக்குரளலத் தள்ைிவிட்டு அளத ஏற்றுக்சகாள்ை மறுப்பார்கள். 
அப்படிப் பட்ட அரெியதல இந்தியாவில் பன்சனடுங்காலமாக 
 டந்துசகாண்டு வருகிறது. ஆகதவதான் இதுதபான்ற ஆய்வுகளைத் 
தாமதப்படுத்தும்  ிளலளய மத்திய அரசு தமற்சகாள்கிறது. ஆனாலும் 
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இன்ளறய மத்திய அரெின் தளலளம அளமச்ெர் உலகத்தின் மூத்த 
சமாழியாகத் தமிளழ முதன்ளமப்படுத்திக் கூறுவது வரதவற்புக்கு உரிய 
ஒன்றுதான். அதுவும் அசமரிக்க  ாட்டில் அவர் அப்படிக் கூறியததாடு 
மட்டுமல்லாமல் ெங்ககாலப் புலவரான கணியன் பூங்குன்றனாரின் யாதும் 
ஊதர, யாவரும் தகைிர் என்ற பாடலின் வரிகளையும் தமிழிதலதய கூறி, 
அப்புலவர் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் என்றும் கூறியிருக்கிறார். 
இது அசமரிக்கப் பத்திரிக்ளககைில் எல்லாம் செய்தியாக வந்திருப்பதுடன், 
இந்தியாவின் புதிய கருத்தாகவும் சமாழிக் சகாள்ளகயாகவும் விவாதப் 
சபாருைாகவும் மாறியுள்ைது. 
          தமிழுக்கு எதிரான  ிளலப்பாடுகளை எடுத்துக் சகாண்டிருக்கும் 
ஓர் அரொங்கத்தின் தளலளம அளமச்ெர் உலகத்தின் அதிகாரத் தளலளம 
 ாட்டினில் இப்படிக் கூறியிருப்பது மறுக்கவியலாத ொன்றுகள் 
உறுதியானதால்தான் என்று  ம்பலாம். தமிழின் அத்தளன வைங்களையும் 
தமதாக்கிக் சகாண்ட ெமஸ்கிருத சமாழிளயக் காட்டிலும், மூத்த சமாழி 
தமிழ் சமாழிதய என்று இந்தியத் தளலளம அறிவிப்பதன் பின்னணியில் 
எத்தளனதயா தவிர்க்கவியலாத அரெியல் இருக்கக்கூடும். ஆனாலும் 
ஏததா ஒரு கட்டம் வளர  ின்று  ிதானித்து உண்ளமளயப் 
பட்டவர்த்தனமாக அறிவிக்கும் இந் ிளலக்கு, இப்படிப்பட்ட 
அகழ்வாய்வுகைின் வழி சவைிப்படும் அறிவியல் பூர்வமான 
உண்ளமகளும், அளத அக்கால இலக்கியங்கைில் பாடிளவத்துத் 
தமிழர்கைின் வாழ்வியளல எழுதப்பட்ட வடிவில் தரும் ெங்க 
இலக்கியங்களுதம காரணம் என்பளதத் தமிழர்கள் உணரதவண்டும். இந்த 
உணர்வுதான் அகழ்வாய்வின் இடங்களையும், கிளடத்திருக்கும் 
விளலமதிப்பில்லாப் சபாருட்களையும் காப்பாற்றித் தமிழர் வாழ்வும், ெங்க 
இலக்கியமும் ஒன்தற என உலகம் அதிர முழங்க ளவக்கும். 
 
 
 
ொன்றுகள்: 
1. கீழடி – ளவளக  திக்களரயில் ெங்ககால  கர  ாகரிகம், தமிழ் ாடு 
அரசு சதால்லியல்துளற, 2019. 
2. உலகத்தமிழ் மா ாடு – ெிகாதகா, ெூளல, 4 – 7 தததிகைில்  ளடசபற்ற 
கருத்தரங்கக் கட்டுளரகள். 
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3. சென்ளன, தமிழ் இளணயக் கல்விக் கழகத்தில் தமிழ் மரபு 
அறக்கட்டளை 27 – 28, செப்டம்பர் 2019 ஆகிய  ாட்கைில்  டத்திய 
கல்சவட்டியல் கருத்தரங்கச் சொற்சபாழிவுகள்.  
4. இந்தியத் சதால்லியல்துளற கண்காணிப்பாைர் திரு.அமர் ாத் 
ராமகிருஷ்ணனுடன் த ர்காணல் – 27.09.2019. 
5. இந்தியத் சதால்லியல்துளற ஆய்வாைர் எஸ். ராெதவலு அவர்களுடன் 
த ர்காணல் – 28.09.2019. 
6. ஒடிொ அரெின் ஆதலாெகர் திரு. ஆர். பாலகிருஷ்ணன், இ.ஆ.ப. 
(ெிந்துசவைி ஆய்வாைர்). அவர்களுடன் த ர்காணல் – 28.09.2019. 
7. ெங்க இலக்கிய நூல்கள். 
8. ஐம்சபரும், ஐஞ்ெிறுங் காப்பியங்கள். 
 
 
சதாடர்பு:  
முளனவர் புதுளவ ெிவ. இைங்தகா (ilangosiva57@gmail.com)
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11. கூடல் மாநகரின் உண்லமயாை தபயதரன்ை? 

—— முலைவர். தததமாழி 
 
 
          இன்ளறய மதுளரயின் உண்ளமயான சபயர் என்ன ? 
          மருத மரங்கள்  ிளறந்திருந்ததால் மருளத  என 
அளழக்கப்பட்ட ஊர் பிற்காலத்தில் மதுளர எனத் திரிபுற்றதா ? 
          அல்லது மதில் சூழ்ந்த மதிளர என்பது  பிற்காலத்தில் மதுளர 
என மருவிவிட்டதா? 
          கூடல் மா கரின் உண்ளமயான சபயசரன்ன? மதிளர = மருளத 
= மதுராபுரி =மதுளர ?? 
 
மதிலர   மதுலரயாைது: 
          ஓளலச்சுவடிகள் மதிளர என்ற  சபயரிலிருந்தனவற்ளறக்  
காலப் தபாக்கில் பிளழ  திருத்தம் செய்வதாக  ிளனத்து பிற்காலத்தவர் 
மதுளர என மனம் தபானபடி  மாற்றிவிட்டனரா? 
          எதுளக அடிப்பளடயில்   சதாகுத்து  திரு.நூ.த.தலாகசுந்தரம் 
அவர்கள் "எதுளக முரண்பட்டும் மாற்றம் செய்துள்ை வரிகள் இளவ" என 
அைிக்கும் இலக்கியச் ொன்றுகள் அவ்வாறுதான் காட்டுகின்றன (பார்க்க :  
https://groups.google.com/d/msg/mintamil/PvVvl1yxMPo/8-ZoKrWqY6wJ).  அவர் கல்சவட்டுச் 
ொன்றும்  சகாடுத்துள்ைார். 
 
மருலத மதுலரயாைது? 
          மருளத எனக்குறிப்பிடுவதும்  சபாதுமக்கள் வழக்கில் சென்ற 
நூற்றாண்டுவளர பரவலாகதவ இருந்துள்ைது. ஆனால் கற்தறார் 
வட்டத்தில் அவ்வழக்கு இருப்பது அரிது. கல்வி பரவலான இன்ளறய 
காலத்தில் இைந்தளலமுளறயினர்   இந்த வழக்காறு ஒன்றும்  
இருந்தளத அறிந்துள்ைனரா எனத் சதரியவில்ளல. 
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          மதுளர என்தற கல்சவட்டுகைிலும் ஓளலச்சுவடிகைிலும் 
இருப்பது சபாதுச் ெீர்ளம  ிளலக்குச் சென்றுவிட்டிருக்கலாதமா  என்ற 
ஐயம் ததான்றுவதால் மதுளரயின் சபயர் குறித்து ஆராய்வது இயல்தப. 
          ஓளலகளைத் திருத்தலாம். பளழய ஓளலச்சுவடிகளை 
புதியதாகப் படி எடுக்கும்சபாழுது எைிதில் பாடல்களைத் திருத்திவிடலாம் 
அல்லது புதியனவற்ளறப்  புகுத்திவிடலாம். இளடச்செருகல்களும் 
அவ்வாறுதான் இலக்கியங்கைில் இடம்சபற்றன. 
          ஆனால் கல்சவட்டுகளைத் திருத்த முடியாது என்பதால் அதில் 
யாரும் தமது ளகவரிளெளயக் காட்டியிருக்க வழியில்ளல. முதலில் 
கல்சவட்டு எழுத்துக்களைதய படித்தறியும்  ிளலளய இளடக்காலத்தில் 
மக்கள் மறந்துவிட்டதாகவும் சதரிகிறது. புரிந்தாதல மாற்றம்  செய்யதவா 
பிடிக்காதவற்ளறக்  காணாமல் தபாக்கதவா செய்ய இயலும். 
          கல்சவட்டில் செதுக்கும் சபாழுது பிளழயும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு 
என்பளதயும் மறக்கலாகாது, அது தபாலக் கல்சவட்டுகைில்  மக்கள் 
வழக்கில் உள்ை சொற்களும் இடம் சபறக்கூடும் என்பளதயும் மறக்க 
இயலாது. 
 
கல்சவட்டு வழி ஆராயப் புகுந்ததாம் எனில்: 
1. சதாடர்ச்ெியாகக் கல்சவட்டின் காலவரிளெயில் மதுளர எவ்வாறு 
குறிப்பிடப்படுகிறது என்பளத அறிவதும் முக்கியம். அவ்வாறு காலக் 
தகாட்டில் வரிளெப்படுத்துளகயில் எக்காலத்தில் மாற்றம் சபறுகிறது 
என்பளதயும் காண வழியுண்டு. 
2. மதுளர..  மருளத..  மதிளர..  என்ற வழக்காறுகள்  எக்காலத்தில்  
அதிகப் புழக்கத்தில் வருகிறது அல்லது மளறகிறது என்பளத இதுவளர 
கண்டுபிடித்துள்ை கல்சவட்டுகைில் காணப்படும்  மதுளர என்ற  சொல் 
குறித்த  விழுக்காட்ளடக் சகாண்டு கணக்கிடுவதும்  ஒரு புரிதளலத் 
தரும். 
          ெில வழக்காறுகள் ெமகாலத்திலும் இருந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. 
 
          இது சதாடர்பாக கீழ்க்காணும் நூலின் உதவியுடன் ஆராய 
முற்பட்டதில்  சபறப்படும் தகவல்கள் கீதழ. 
 ன்னிலம் கல்சவட்டுக்கள்: முதல்  சதாகுதி 
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http://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BOK_0010783_ ன்னிலம்_கல்சவட்டு
க்கள்.pdf 
http://www.tamildigitallibrary.com/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt8k0M0#book1/ 
பதிப்பாைர்: சென்ளன : தமிழ் ாடு அரசு சதால்சபாருள் ஆய்வுத்துளற , 
1979 
சதாகுப்பு. ஆ.பத்மாவதி சபாறுப்பு. முளனவர் இரா.  ாகொமி 
 
          இளடக்காலத் தமிழக வரலாற்றில்  கல்சவட்டுகைில் மதுளர 
என்ற சொல் அதிகம் இடம் சபறுவதாக இந்த நூலில் காணும் 
கல்சவட்டுகைின் அடிப்பளடயில் முடிவுக்கு வரலாம்.  
மும்முடிச்தொழர்கள் என்ற முளறயில் மதுளரளய சவன்ற 
சபருமிதத்ளதப் பளற ொற்றுளகயில் பலமுளற தொழர்  கல்சவட்டுகைில் 
மதுளர இடம் சபறுகின்றது. மதுளரக்கு அந்தகன் என்ற சபாருள் தரும் 
வளகயில் மதுராந்தகன் என்ற சபயர்களையும் விருதுப் சபயர்களையும் 
சூட்டிப் சபருளமப் பட்டுக்   சகாண்டனர். 
          அத்துடன் மருளத என்பதும் ெமகாலத்தில் கல்சவட்டில் இடம் 
சபற்றுள்ைது.  இது மக்கள் வழக்கின் அடிப்பளடயில் எழுதப்பட்டதா 
அல்லது கல்சவட்டு எழுத்துப் பிளழயா என்பதும் ஆராயத்தக்கது. 
          ஆகதவ மதிளர அல்லது மருளத என்பது மதுளரயாகத் 
திருத்தப்பட்டது என்பளத எதுளக முரண்பட்டும் மாற்றம் செய்துள்ை 
வரிகள் சகாண்ட பாடல்கள் மூலம்  சகாள்தவாமானால், அத்தளகய  
மாற்றம்   தொழர் கல்சவட்டுகைின் மூலம் அவர்கள் காலத்திதலா 
அல்லது அதற்கும் முற்பட்தடா  ிகழ்ந்திருக்கதவா வாய்ப்புண்டு.  
 
          தமலும் பல பண்ளடய கல்சவட்டுகள் கிளடப்பின் இந்த 
மாறுபாடு குறித்துத் சதைிவு பிறக்கும்.  
 
 
 
சதாடர்பு:  ததசமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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12. அதியரும் தகாங்குநாடும் 

—— துலர.சுந்தரம்  

 
      
          தகாளவயில், மாதந்ததாறும், வாணவராயர் அறக்கட்டளையினர் 
ஏற்பாட்டில் ஒரு ெிறப்புச் சொற்சபாழிவு  ளடசபற்று வருகின்றது. 
சபரும்பாலும் அளவ, வரலாறு சதாடர்புளடயனவாக அளமவது வழக்கம். 
அவ்வளகயில், 2017-ஆம் ஆண்டு ெூளல மாதத்தில்  ளடசபற்ற 
 ிகழ்ச்ெியில், சதால்லியல் துளறயில் பணியாற்றிய முளனவர்  ா. 
மார்க்ெிய காந்தி அவர்கள் அதியரும் சகாங்கு ாடும் என்றத் தளலப்பில் 
உளரயாற்றினார்.  அது பற்றிய ஒரு பதிவு இங்தக 
பகிர்ந்துசகாள்ைப்படுகிறது. 
          முளனவர்  ா. மார்க்ெிய காந்தி அவர்கள் தமிழகத் சதால்லியல் 
துளறயில் தெர்ந்து பணியாற்றிய முதல் சபண்மணி என்பது 
ெிறப்புக்குரியது. இச்செய்திளய அவர், 2014-ஆம் ஆண்டு, தமிழ் இளணயக் 
கல்விக்கழகத்தில் ஆற்றிய உளரயில் சுளவயாகக் குறிப்பிடுகிறார்.  
கல்சவட்டுத் துளற அவளர எவ்வாறு ஈர்த்துப் பிடித்தது என்பளத அவர் 
கூற்றிதலதய இங்கு காணலாம். அவருளடய உளரயில் உைம் திறந்த ஒரு 
த ர்ளமயும் எைிளமயும் காணக்கிளடக்கின்றன. இந்த முழு உளரளயயும் 
தகட்பவர் கல்சவட்டியலில் ஆர்வம் சகாள்ைாமல் இருக்க இயலாது. 
          “தமிழ் படித்துவிட்டு இந்தத் துளறக்கு வந்ததத ஒரு 
சகாடுப்பிளன. 1972-73 காலகட்டத்தில், கல்சவட்டுகள் படிப்பதில் ஆற்றல் 
உளடயவர்கள் மட்டுமல்ல, படிக்கத் சதரிந்தவர்கைாகக்கூட விரல் விட்டு 
எண்ணக்கூடியவர்கதை இருந்தனர். தில்லியில் “சதால்லியல் பள்ைி” 
(SCHOOL OF ARCHAEOLOGY) என்னும் ஒரு பயிற்ெி  ிறுவனம் மட்டிலுதம 
இருந்தது. ெமற்கிருதம் அல்லது வரலாறு படித்தவர்கள் மட்டுதம அதில் 
தெர்ந்து பயிலமுடியும். பிற சமாழிப் படிப்புப் படித்தவர்க்கு அங்கு 
இடமில்ளல. இந்திய அைவிலான கல்சவட்டுகைின் எண்ணிக்ளகயில், 
தமிழ் ாட்டில் மட்டுதம ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு தமல் கல்சவட்டுகள் 
இருக்கும்  ிளல. இந்தப் புரிதலில், கல்சவட்டுப் பயிற்ெி  ிறுவனம் 
ஒன்ளறத் திரு.  ாகொமி அவர்கள் ஏற்படுத்தினார். தமிழ் சமாழி, வரலாறு, 
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பண்பாடு ஆகியவற்றில் விருப்பமுளடய முதுகளலத் தமிழ் 
மாணவர்களைச் தெர்ப்பது பயிற்ெிளய மகிழ்ச்ெிதயாடு செய்வதாக 
இருக்கும் என்ற புரிதலில், தமிழ் முதுகளலப் படிப்புப் படித்தவர்கள் 
தெரலாம் என்ற  ிளலளய அவர் உருவாக்கினார். ஆண்டுக்கு எட்டுதபர் 
தெர்ப்பதாகத் திட்டம். பயிற்ெி   ிறுவனம் சதாடங்கிய முதல் 
ஆண்டிதலதய  ான் படித்ததன். பணியில் தெர்ந்த ஓராண்டுக்குள்தைதய, 
இந்த அறிவுப்புலத்துக்குக் கிளடத்த அறிமுகம் பிடிவாதமாய் என்ளனப் 
பிடித்துக் சகாண்டுவிட்டது. தவறு வாய்ப்புகள் கிளடத்தும் இளத விட்டுப் 
தபாக இயலவில்ளல. தமிழ்  ாட்டில் உள்ை கல்சவட்டுகளைப் படித்துப் 
புரிந்துசகாள்ைதவ வாழ் ாள் தபாதாது. ” 
          இனி, தகாளவ உளரயிலிருந்து……. 
 
தகாங்கு நாட்டு அதியர்கள்: 
          பழங்காலத்தில், சகாங்கு ாட்டில் ெிறு ெிறு தளலவர்கள் 
மிகுதியும் இருந்தனர். இவர்கள், குடி மரபுத் தளலவர்கள், ஊர்க்கிழார்கள் 
எனப் பல சபயர்கைால் அறியப்பட்டவர்கள். அவ்வாறான தளலவர் 
மரபுகளுள் ெிறந்த ஒரு மரபு அதியர் மரபு. ெங்க நூல்கைில் அதியளரப் 
பற்றிய பாடல்கள் என  ாற்பத்து  ான்கு உள்ைன. மூதவந்தர்களை அடுத்த 
ஒரு  ிளலயில் ளவத்துப் பாடப்சபற்ற தளலவர்கள் அதியர் ஆவர். 
தமிழகத்தின் வடசவல்ளலயில் அவர்கைது இருப்பிடம் அளமந்திருந்தது. 
தமற்கு மளலத் சதாடரும் கிழக்கு மளலத்சதாடரும் இளணயும் பகுதி 
அவர்கள் பகுதி. கனிம வைங்களும், காட்டு வைங்களும்  ிளறந்த பகுதி. 
மளலபடு சபாருள்கைின் வைத்தால் வணிக வழிகள்  ிளறந்த பகுதியாகத் 
திகழ்ந்தது. குறு  ாடு என்னும்  ாமக்கல் பகுதி அதியர்  ாடாக 
அறியப்படுகிறது. 
 
நடுகல் வழிபாடு: 
          இளடக்காலத்ளதச் தெர்ந்த ெமண, சபௌத்தத் தடயங்கள் இங்குக் 
கிளடத்துள்ைன.  டுகல் வழிபாடு மிகுதியாக இருந்த பகுதி அதியர் பகுதி. 
பூெல் என்னும் ெிறு தபார்கள் மிகுதியும்  ிகழ்ந்துள்ைன. எனதவ, 
 டுகற்களும் மிகுதி.  டுகற்கைில் அதிய மரபுத் தளலவர்கள் 
தபெப்படுகிறார்கள். ஒட்டம்பட்டி, இருைப்பட்டி ஆகிய ஊர்கைில் இவ்வளக 
 டுகற்கள் உள்ைன. 



 111 

குலடவலரக் தகாயில்: 
          பல்லவர், பாண்டியர் தபான்று அதியரும் 6-7-ஆம் நூற்றாண்டில் 
 ாமக்கல் பகுதியில் ளவணவம் ொர்ந்த குளடவளரக் தகாயிளல 
எழுப்பியிருக்கிறார்கள். 
 
கங்கதராடு தபார்: 
          கங்கர்கள் தர்மபுரிளயத் தாண்டிப் பளடசயடுத்து வந்துள்ைனர். 
அவர்கள் அதியளரத் தாக்கியுள்ைனர். ஆனால், அதியர் கங்களர 
அடிப்படுத்தினர். தளலக்காட்டுக் கணவாய்ப் பகுதியில் எல்ளலக்காவல் 
பணி அதியர் பணியாக இருந்தது. 
 
தசாழர் ததாடர்பு: 
          குறும்பளனயூர் அதியன் ஒருவன், திளற சகாடாது தொழளர 
எதிர்த்த செய்தி சபரியபுராணத்தில் காணப்படுகிறது.  அதியர், அரெியல் 
அறிவு  ிரம்பப்சபற்றவர்கள்; தொழர், அதியர்கைிடம் சபண்சணடுக்கும் 
வளகயில் தொழருடன் உறவு தபணப்பட்டது. பதிற்றுப்பத்தில் அதியர், 
தவைிர் குடியில் சபண்சணடுத்த செய்திக் குறிப்பு உள்ைது. அதியரும் 
தெரரும் மழவர் என்று தபாற்றப்படுகின்றனர். வரீமும் இைளமயும் 
உள்ைவர் மழவர். தொழர்கைின் வழீ்ச்ெிக் காலமான 12-13-ஆம் 
நூற்றாண்டில் அதியர் ெிற்றரெர்கைாய்த் திகழ்ந்தனர். அதியமானார் 
என்னும் சபயருடன் தொழ அரெர் தபாலத் ததாற்றம் சகாண்டிருந்தனர்.  
இராெராெ அதியமான் என்னும் சபயரும், விடுகாதழகிய சபருமாள்  
என்னும் சபயரும் அறியப்படுகின்றன. இராெராெ அதியமானின் மகன் 
விடுகாதழகிய சபருமாள் என்று கூறப்படுகிறது. தபரரெர்கள், அதியளரப் 
பயன்படுத்தி -  அதியர் துளணயுடன் -  தபாெைளரத் தடுக்கின்றனர்.  
 
சமணத்துக்கு ஆதரவு: 
          அதியர் ெமணர்களுக்கு ஆதரவு தந்தவர்கள். வட ஆர்க்காடு 
மாவட்டத்தில் திருமளலயில் அதியர் கல்சவட்டு உள்ைது. தகாட்ளடக் 
தகாயிலுக்கு அதியதன த ரில் வந்து  ீர்வார்த்து  ிவந்தங்கள் 
அைித்திருக்கிறான். எழினி, அஞ்ெி ஆகியளவ ெங்ககாலத்தில் அதியருக்கு 
வழங்கிய சபயர்கைாகும். புகழ் சபற்ற ெம்ளப பிராமிக்கல்சவட்டில் அஞ்ெி 
என்னும் சபயர் உள்ைது. 
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          “ஸதியபுததா அதியந் தநடுமாந் அஞ்சி ஈத்த பைி” 
 
என்பது கல்சவட்டு வரி. “ெதியபுததா”  என்பதில் உள்ை ‘ெதிய’  என்னும் 
சொல், சதால் திராவிடசமாழிச் சொல் வடிவமாகும். ‘அதிய’ என்பதன் 
பழம் வடிவம். “ெதியபுததா”  என்னும் சொல் சமௌரியப் தபரரென் 
அதொகனின் கல்சவட்டில் காணப்படும் பிராகிருதச் சொல்லாகும்.  
சமௌரியர்கள் மளலகைில் வழிளய அளமத்துக்சகாண்டு வந்தார்கள் 
என்னும் குறிப்பு ெங்க நூல்கைில் காணப்படுகிறது. 
 
நாமக்கல் குலடவலரக் தகாயில்: 
          அதியர்,  ாமக்கல்லில் இரண்டு குளடவளரக் தகாயில்களை 
எழுப்பியுள்ைனர்.  ாமக்கல்லின் பழம்சபயர் திரு ஆளலக்கல் என்பதாகும். 
கி.பி. 860-இல் இக்குளடவளரக் தகாயில்கள் எழுப்பப்பட்டன. இரண்டுதம 
ளவணவக் தகாயில்கள். ஒன்றில் பால  ரெிம்மர் அளமதியான 
ததாற்றத்துடன்.  ைரிைர மூர்த்தியின் உருவமும் இதில் உள்ைது. 
இன்சனான்றில் அனந்த ெயனச் ெிற்பம். பல்லவர், பாண்டியர் கால அனந்த 
ெயனச் ெிற்பங்கைில் காணப்படாத ஒரு ெிறப்புக்கூறு இந்தச் ெிற்பத்தில் 
காணலாம்.  ாகத்தின் முகத்தில் ெிம்ம முகம் இருப்பதத அச்ெிறப்புக்கூறு. 
திருமாலின் ஆயுதங்கள் மனித உருவமாக வடிக்கப்பட்டுள்ைததாடு, 
அவற்றின் கீதழ சபயர்கள் சபாறிக்கப்பட்டுள்ைளம ெிறப்பானது. இங்கு 
வாமனச் ெிற்பமும் வடிக்கப்பட்டுள்ைது. வாமனச் ெிற்பத்ளதச் சுற்றிலும் 
பல உருவங்கள் வடிக்கப்பட்டுள்ைன. இளவ மார்க்கண்தடய புராணத்தில் 
வரும் பாத்திரங்கைாகும்.  மாவலிச் ெக்கரவர்த்தி அசுவதமத யாகம் 
செய்ததபாது வாமன அவதாரம்  ிகழ்ந்தது. எனதவ, வாமனர் 
ெிற்பத்சதாகுதியில் குதிளர உருவமும் சபாறிக்கப்பட்டுள்ைது.  
 
பல்ைவ கிரந்தம்: 
           ாமக்கல் குளடவளரக் தகாயிலில் பல்லவ கிரந்த எழுத்துகள் 
சபாறிக்கப்பட்டுள்ைன.  தகாயிலின் சபயர் “அதிதயந்திர விஷ்ணுகிருகம்”. 
இது பல்லவ கிரந்தத்தில் எழுதப்பட்டுள்ைது. அதியனின் ெிறப்புப் சபயரான 
“அதிய அன்மயன்”  என்னும் சபயரும் பாளறயில் செதுக்கப்பட்டுள்ைது. 
ெமற்கிருதப் சபயரான “அதிய அன்மய”  என்பது தமிழ்ப்சபயர்கைில் உள்ை 
“அன்”  விகுதி தெர்த்து எழுதப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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பிை குலடவலரக் தகாயில்கள்: 
          தான்ததான்றி மளலயில் உள்ை முழுளம சபறாத அளரகுளறக் 
குளடவளரக் தகாயில் அதியர் பணி எனக் கருதப்படுகிறது. இதுவும் ஒரு 
ளவணவக் தகாயிலாகும். தகாயிலின் பூதவரி  பார்க்கும்படியுள்ைது. 
          கூத்தம்பூண்டியிலும் முழுளம சபறாத ஒரு 
குளடவளரக்தகாயில் உள்ைது. இதுவும் அதியர் பணிதய. 
 
அதியரின் இறுதிக்காைம்: 
          தளலக்காட்டுப் பகுதியில்  டந்த ஒரு தபார் பற்றிய 
கல்சவட்டில் அதியமான் ஒருவனின் சபயரும், அவன் தபாரில் இறந்த  
செய்தியும் காணப்படுகிறது.  அதியரின் இறுதிக்காலங்கைில் அதியமான் 
குலத்தவர், சகாங்குச் தொழரின் கீழும், பாண்டியரின் கீழும் 
அதிகாரிகைாகப் பணியாற்றினர்.  
 
முடிவாக: 
          அதியர் வணிகத்தில் ெிறந்தவராய்த் திகழ்ந்தனர். அதியர் 
காலத்தில் வணிக வழிகள் பல இருந்துள்ைளமக்குச் ொன்றுகள் 
கிளடத்துள்ைன. தகடூரிலிருந்து காஞ்ெி வளரயில் சென்ற ஒரு சபருவழி 
அதியமான் சபருவழி என்னும் சபயரால் வழங்கியது. மற்சறாரு சபருவழி 
பற்றிய கல்சவட்டில் “ ாவல் தாவைம் 27” என்னும் எழுத்துப்சபாறிப்பு 
காணப்படுவததாடு “27”  "29" என்னும் எண்களைக்க் குறிக்கும் வளகயில் 
குறியடீ்டுக் குழிகள் செதுக்கப்பட்டுள்ைன. 
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          ‘அதியமான் சபருவழி’  ாவற் வைத்திற்கு காதம் 27, என்றும் 29 
என்றும் குறிப்பிடும் இரு ளமல் கற்கள் (காதக் கற்கள்) - படம் உதவி: 
தமிழக சதால்லியல் துளற 
          மற்சறாரு கல்சவட்டில், “மகததென் சபருவழி” என்னும் சபயர் 
காணப்படுகிறது. 
 
 
சதாடர்பு:  
துளர.சுந்தரம், கல்சவட்டு ஆராய்ச்ெியாைர், தகாளவ. 
(doraisundaram18@gmail.com)அளல தபெி :  9444939156. 
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13. காைந்ததாறும் திருத்தங்கல் 

—— முலைவர் ச.கண்மணி கதணசன் 

 
 
முன்னுலர: 
          தமிழகத்தின் விருது கர் மாவட்டத்தில் ெிவகாெியுடன் 
இளணந்துவிட்ட திருத்தங்கல் ஊராட்ெிப்பகுதிக்கு ெங்ககாலத்திலிருந்து 
சதாடர்ச்ெியான வரலாறு இருக்கிறது. இன்று ெிற்றூராக இருப்பினும் 
வரலாற்றுக் காலத்தில் புகழ்சபற்று அரெியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
ஊராக இருந்தது. இவ்வூரின் இருப்பிடமும் அதற்கு ஒரு காரணமாயிற்று. 
 
தமலைநாட்டார் பயணக் குைிப்பில் தங்கால்: 
          டாலமி தன் பயணக்குறிப்புகைில் தமிழகத்து உள் ாட்டு 
ஊர்களை வரிளெப்  படுத்துகிறார். அப்பட்டியலில் அவர் ‘தங்கலா’ என்று 
சுட்டுவது இன்ளறய திருத்தங்கல் ஆகும். கடதலாடி வாணிபம் செய்த 
தமளல ாட்டார் தமக்குப் பின் வரும் தளலமுளறயினர்க்கு உதவும் 
வளகயில் எழுதி ளவத்த  ிலவியல் குறிப்புகைில் இடம் சபறும் 
தகுதிளயத் திருத்தங்கல் சபற்றிருந்தது. 
 
சங்க இைக்கியத்தில் தங்கால்: 
ெங்க காலப் புலவர்கள் ெிலரின் சபயர்கள் தங்கால் என்னும் அளடயுடன் 
உள்ைன. தங்கால் ஆத்திதரயன் செங்கண்ணனார், தங்கால் 
சபாற்சகால்லனார், தங்கால் சபாற்சகால்லன் தாதமாதரனார், தங்கால் 
சபாற்சகால்லன் சவண்-  ாகனார் ஆகிய புலவர் சபயர்கள் எட்டுத்சதாளக 
நூல்கைில் காணப்படுகின்றன. இப்சபயர்கைில் காணப்சபறும் தங்கால் 
என்பதத திருத்தங்கலின் பண்ளடப் சபயர் வடிவமாகும். இன்றும் 
திருத்தங்கலில் உள்ை நூறடி உயரக் குன்றில் எழுந்தருைி இருக்கும் 
சபருமான் தங்காலப்பன் என்று அளழக்கப்படுகிறார். இவ்வூரின் சுற்று 
வட்டாரங்கைில் சபண்களுக்குத் தங்காலம்மாள் எனப் சபயரிடும் வழக்கம் 
20ம் நூற்றாண்டு வளர  ிலவியது. 
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சிைப்பதிகாரத்தில் தங்கால்: 
          கண்ணகி மதுளரளய எரித்த தபாது; அவளுக்குப் பின் வந்து 
ததான்றிய மதுராபதித் சதய்வம் பாண்டியன் சபருளமளய உணர்த்தப் 
புகுங்கால்; தங்காலில்  ிகழ்ந்ததாக ஒரு செய்திளயக் கூறிதய தன் 
த ாக்கத்ளத  ிளறதவற்றுகிறது.    
 
                    “செங்தகால் சதன்னவன் திருந்துசதாழில் மளறயவர் 
                    தங்காசலன்பது ஊதர; அவ்வூர்ப் 
                    பாெிளலப் சபாதுைிய தபாதி மன்றத்து” 
                    - (கட்டுளர காளத-74-76); என்றும்,   
 
                    “தடம்புனற் கழனித் தங்கால்” 
                    - (தமற்.- 118) என்றும் 
இைங்தகாவடிகள் குறிப்பிடுகிறார். இதிலிருந்து அறியலாகும் 
செய்திகைாவன; தங்கால் பாண்டியன் ஆட்ெிக்கு உட்பட்டு இருந்தது. அது 
மளறயவர் மிகுந்த ஊர் ஆகும். அவ்வூரில் பசுளமயான தபாதி மன்றம் 
ஒன்றும் இருந்தது. தங்காலருதக கழனிகள் வைம் சபறும் அைவுக்கு ஆறு 
ஒன்றும் ஓடியது. எனதவ விளைச்ெல் மிகுந்த ஊர் ஆகும். திருத்தங்களல 
அடுத்து இன்று ஓடும்  அர்ச்சுனா  தி என்ற காட்டாறு பண்டு வைமான 
ஆறாக ஓடியது எனலாம். தி.செல்வக்தகெவராய முதலியார் தனது 
‘கண்ணகி ெரித்திரம்’ என்ற நூலில் இன்ளறய திருத்தங்கதல பண்ளடத் 
தங்கால் என்கிறார். 
          தொழ  ாட்ளடச் தெர்ந்த பராெரன் என்பான் தமிழ் 
மளறதயாளரப் தபாற்றும் தெரனின் அளவ சென்று தன் திறளமளயக் 
காட்ட விரும்பினான். தன்னூர் விட்டுக் கிைம்பி; காடும்  ாடும் ஊரும் 
தபாகி;  ீடு ீர் மலயம் பிற்படச் சென்று; தெர  ாட்ளட அளடந்து; அங்தக 
தவந்தன் முன்னர் தன்  ாவன்ளம சவைிப்படும் படியாக மளறதயாதி 
மிக்க பரிெில்களைப் சபற்றான். தன் ஊர் திரும்பும் வழியில் தங்காலின் 
தபாதி மன்றத்தில் தங்கி இளைப்பாறினான். அங்தக விளையாடிக் 
சகாண்டிருந்த ெிறுவர்களை த ாக்கி; 
                    “குண்டப் பார்ப்பரீ் என்தனா தடாதிசயன் 
                    பண்டச்  ெிறுசபாதி சகாண்டு தபாமின்”; 
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என்று அவன் அளழத்த தபாது; தக்கிணன் என்னும் ெிறுவன் தன் மழளல 
மாறாசமாழியில் மகிழ்ச்ெி சபாங்கப் பராெரதனாடு ஒப்ப; தவத 
மந்திரங்களைக் குற்றமின்றி ஓதியளம கண்டு மனம் ச கிழ்ந்தான். தான் 
தெரனிடம் பரிொகப் சபற்ற ஆபரணங்களை அவனுக்கு அணிவித்து 
மகிழ்ந்தான் பராெரன். பின்னர் தன் ஊர் த ாக்கிப் பயணித்தான். தக்கிணன் 
திடீசரன்று முத்தப்பூணூலும், சபாற்கடகமும், ததாடும் அணிவளதக் கண்ட 
அரசு அலுவலிளையர் ‘இவன் தந்ளதக்குப் புளதயல் கிளடத்துள்ைது; 
அளத அவன்  மன்னனுக்குக் சகாடுக்காமல் தாதன ளவத்துக் சகாண்டான்’ 
என்று அவனது தந்ளத வார்த்திகளனச் ெிளறயில் இட்டனர். வார்த்திகன் 
மளனவி கார்த்திளகதயா அழுதாள்; புரண்டாள்; தன் கணவன் எத்தவறும் 
செய்யவில்ளல என்று அரற்றினாள்; ஏங்கினாள்; அவைது துன்பம் 
சதய்வத்தின் ெந் ிதிளய எட்டியது. மதுளரயிலிருந்த சகாற்றளவ தகாயில் 
கதவு திறக்க இயலாதபடி மூடிக் சகாண்டது.  
          செய்தி அறிந்த பாண்டிய மன்னன் மருண்டான். தன் செங்தகால் 
வளைந்தசதன்று புரிந்துசகாண்டான். ஏவலிளையர் மூலம் வார்த்திகன் 
அ ியாயமாகச் ெிளறப்படுத்தப்பட்டளம அறிந்தான். உடன் ெிளறவடீு 
செய்தான். அது மட்டுமின்றித் தன் மார்பு  ிலத்தில் ததாய வார்த்திகன் 
முன்னர் வழீ்ந்து வணங்கினான். மா கர் மதுளர முழுதும் 
தகட்கும்படியாகக் சகாற்றளவ தகாயில் கதவு திறந்தது. ‘இனிதமல் 
பாண்டிய ாட்டில் யாருக்குப் புளதயல் கிளடத்தாலும் அது 
மன்னனுக்குரியது ஆகாது; எடுத்தவருக்தக சொந்தமாகும்’ என்று தன் 
அரெியலளமப்புச் ெட்டத்ளதத் திருத்தினான். அச்ெட்டத்  திருத்தத்ளத 
முரசு முழக்கி அறிவித்தான். தமலும் வார்த்திகனுக்கு திருத்தங்கல் 
ஊளரயும், வயலூளரயும் தானமாகக் சகாடுத்தான். 
          பாண்டியமன்னன் வார்த்திகனுக்கு அைித்த வயலூர் தன் 
சபயரிதலதய வைத்ளதத் தாங்கி  ிற்கிறது. வயலூர் என்ற சபயர் 
உருபாலியனியல் மாற்றங்கட்கு உட்பட்டுள்ைது. ஆற்றின் சதன்களரயில் 
திருத்தங்கலும்; வடகளரயில் வயலூரும் இருந்திருக்க தவண்டும். 
இன்ளறய சவள்ளூதர இப்புவியியலுக்கு ஏற்ப அளமந்துள்ைது. 
சபயர்மாற்றத்ளதப் பின் வருமாறு விைக்கலாம். சமாழிமுதல் அகரம் 
எகரமாக மாறிப் பின் சமாழியிளடயில்  முதல் சமய் மளறந்து அடுத்த 
சமய் இரட்டித்துள்ைது. 
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          வயலூர் > சவயலூர் > சவல்லூர் > சவள்ளூர் 
தமிழில் சமாழிமுதல் அகரம் எகரமாக மாறும் தபாக்ளக இன்றும் 
காணலாம். 
          கட்டியா > சகட்டியா எனும் தபச்சு வழக்கு மாற்றம் த ாக்குக. 
சமாழியிளடயில் இரண்டு சமய்கள் அடுத்தடுத்து இருப்பின் முதல் சமய் 
மளறந்து இரண்டாவது சமய் இரட்டிக்கும் தபாக்கு இளடக்கால 
இலக்கியங்கைில் காண இயல்கிறது. சொர்ணம் > சொரனம் > சொன்னம்; 
பட்டினத்தாரின் திருதவகம்ப மாளல “சொன்ன விொரம்”- (பா- 8) என்கிறது. 
‘ல்ல்’ தபச்சு வழக்கில் ‘ள்ள்’ என்று கட்டிலாது மாறுவளத இன்றும் 
காண்கிதறாம்.  
          சமல்ல > சமள்ை 
இங்ஙனம் வயலூர் > சவள்ளூர் என்ற மாற்றம் உருசபாலியன் மாற்ற 
விதிகட்கு ஒத்து வருவதால் இன்ளறய சவள்ளூளரப் பண்ளடய வயலூர் 
எனல் தகும். ஒரு  ாட்டின் அரெியல்  ிர்ணயச் ெட்டத்ளத மாற்றி 
ளவக்கும் காரணி;  திருத்தங்கல்  ிகழ்வு எனச் சொல்லக்கூடிய வளகயில் 
களதயின் தபாக்கு அளமந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
பக்தி இைக்கியத்தில் தங்கால்: 
          பூதத்தாழ்வாரின் இரண்டாம் திருவந்தாதியில்; 
          “தமர் உள்ளும் தஞ்ளெ தளலஅரங்கம் தண்கால்”- (பா- 70) என்று 
இவ்வூர் இடம்சபறுகிறது. 
          திருமங்ளக ஆழ்வாரும் திருச டுந்தாண்டகத்தில்; 
          “தண்காலும் தண்குடந்ளத  கரும் பாடி”- (பா- 17) என்று 
இவ்வூளரச் ெிறப்பிக்கிறார். 
 
தன் ெிறிய திருமடலில்; 
          “தபராலி தண்கால்  ளறயூர் திருப்புலியூர்”- (அடி- 142) என 
ளவணவப்  பதிகைின் வரிளெயில் தெர்த்துள்ைார். 
அதற்குரிய வியாக்கியானத்தில் சபரியவாச்ொன் பிள்ளை ‘குைிர்ந்த 
காற்றுதபாதல அடியாரின் ெிரமங்களைத் தீர்க்கும் தன்ளம உளடயவன் 
என்றன்தறா தண்கால் என்று சபயராயிற்று’ என  இவ்வூளரப் பற்றிச் 
ெிலாகித்து உளரக்கிறார். 
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சபரியதிருமடலிலும்; 
          “தண்கால் திறல்வலிளம”- (அடி- 240) என்று இவ்வூர் ெிறப்பிடம் 
சபறுகிறது. 
 
அத்துடன் சபரிய திருசமாழி; 
          “தபராளனக் குறுங்குடிசயம் சபருமாளனத் திருத்தண்கால்  
ஊராளனக்”- (5ம் பத்து- 6ம் பா) 
காண்பது பற்றிப் சபருளம தபசுகிறது.  இங்கு தங்காலுடன் ‘திரு’ என்னும் 
அளடசமாழி தெர்ந்துள்ைளம த ாக்கத்தக்கது. 
 
கல்தவட்டுக்கைில் தங்கால்: 
          தங்கால் குன்றில் பள்ைிசகாண்ட சபருமாளுடன் ஒரு 
குளடவளரயும், திரு ின்ற  ாராயணப்சபருமாள் தகாயிலும், 
கருச ல்லி ாத சுவாமி தகாயிலும், காலத்தால் பிற்பட்ட முருகன் 
தகாயிலும் உள்ைன. இத்தலம் சபருமாளுக்குரிய 108திவ்ய ததெங்களுள் 
ஒன்றாகும். தமற்சுட்டிய தகாயில்களுள் சமாத்தம் 39 கல்சவட்டுகள் 
உள்ைன. சதால்லியல் ஆய்வுத்துளற படிசயடுத்த அவற்றுள் தகாயிலின் 
வரலாறும்; அளதச்ொர்ந்த ஊரின் வரலாறும் விைக்கம்  சபறுகின்றன. 
‘கரு ிலக்குடி ாட்டுத் திருத்தங்கல்’ என்று அளழக்கப்படுகிறது. இன்ளறய 
மல்லி, ஆளனயூர், வடபட்டி, சபரியகுைம், பளனயூர் முதலிய இடப் 
சபயர்களையும் காண இயல்கிறது.  
          இக்தகாயில் பற்றி ஆய்வு செய்த முளனவர் திருமதி இரத்தின 
மாலா ெந்திரதெகரன் அவர்கள்; திரு ின்ற  ாராயணப்சபருமாள் ெந் ிதிக்கு 
எதிதர மகாமண்டபத் தளரயில் பாண்டியன் மாறன் ெளடயன் காலத்தில் 
சவட்டப்பட்டுக் கண்சடடுத்த வட்சடழுத்துக் கல்சவட்தட காலத்தால் 
முற்பட்ட கல்சவட்டாகும். கருச ல்லி ாத சுவாமி கருவளறயின் வடக்குச் 
சுவரிலுள்ை கல்சவட்டு இளறவளனத் திருச ல்தவலி  ாதன் என்று 
அளழப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் ஊரின் ஒருபகுதி பள்ைிச்ெந்தமாக 
வழங்கப்பட்டு இருந்தசதனச் சொல்லும் கல்சவட்டும் உண்டு. தொழன் 
உய்ய ின்றாடுவானான குருகுலத்தளரயன் என்னும் அதிகாரி செய்த 
திருப்பணிகள் பல. 
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புராணங்கைில் தங்கால்: 
          வடசமாழியில் எழுதப்பட்ட இத்தலம் பற்றிய புராணத்ளத 
M.R.ஸ்ரீனிவாெ ஐயங்கார் தமிழில் ‘திருத்தங்கல் ஸ்தலபுராண வெனம்’ எனத் 
தமிழாக்கம் செய்துள்ைார். ‘திருமகள் தங்கும் இடமாதலால் திருத்தங்கல்’ 
என்று சபயர்க் காரணம் கூறுகிறார். நூலினுள்தை தங்கால் என்னும் 
சபயளரப் பலமுளற எடுத்தாண்டுள்ைார். N.S. தாத்தாச்ொரியார் 
திருத்தங்கல் தல வரலாறு ஒன்ளற எழுதியுள்ைார். ‘ஸ்ரீததவி அரிய தவம் 
இயற்றிய இடம் ஆதலால் ஸ்ரீதேத்திரம்’ என்பது அவர் தரும் விைக்கம். 
திருப்பதி  ாராயணப்சபருமாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் திருமணம் 
காணச் செல்லும் சபாழுது இருட்டிவிடதவ; வழியில் இவ்விடத்தில் 
தங்கியதால் திருத்தங்கல் என்று சபயர் சபற்றசதன இராம ாதபுர மாவட்ட 
விபரத் சதாகுப்பு கூறுகிறது. அத்சதாகுப்பில் ஈென் இருச ல்லி ாதன் 
என்றும் சுட்டப்படுகிறான். 
 
மூதவந்தர் நாடுகலை இலணத்த வழியில் தங்கால்: 
          தெர ாட்ளடயும் தொழ ாட்ளடயும் இளணத்த ஒரு பாளதயின் 
இளடயில் தங்கால் இருந்தது. தெர ாட்டிலிருந்து தொழபாண்டிய 
 ாடுகளுக்குச் செல்லப் பதிசனட்டுக் கணவாய்கள் இருந்தன என்று 
விக்கிரம தொழன் உலா சொல்கிறது. 
                    “....................................................தூதற்காப் 
                    பண்டு பகசலான்றில் ஈசரான்பது சுரமும் 
                    சகாண்டு மளல ாடு சகாண்தடானும்”- (அடி.- 32-34) 
எனும் பகுதி  த ாக்கற்குரியது. பதிதனாராம் நூற்றாண்டில் தன் ஒற்றன் 
சபாருட்டு உதளக என்று அளழக்கப்பட்ட வஞ்ெிமா கரத்ளத அழித்த 
ராெராெ தொழன் பதிசனட்டுக் கணவாய்கள் வழியாகச் தெர ாட்ளடத் 
தாக்கித் தனதாக்கினான் என்று தெர ாடும் செந்தமிழும் பற்றிப் தபசும் 
செ.ெதாெிவம் கூறியுள்ைார். ஆங்கிதலயர் ஆட்ெிக்  காலத்தில் தபருந்து 
வழித்தடங்களும், சதாடர்வண்டித் தடங்களும் மலிய;  தபாக்குவரத்து 
ஒழிந்ததால் கணவாய்கள் தூர்ந்து விட்டன. திருத்தங்கலுக்குத் 
சதன்தமற்தக இராெபாளையம் அருதக பல்லிைிச்ொன் கணவாயும், 
வடதமற்தக கூமாபட்டிக் கணவாயும் இருந்தளம சபாதுமக்கள் 
வழக்கிலிருந்து அறியும் செய்தி ஆகும். ெிலப்பதிகாரக் கதாபாத்திரம் ஆகிய 
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பராெரன் இக்கணவாய்களுள் ஒன்றன் வழியாகத் திருத்தங்கல் அளடந்தான் 
என்று களத சொல்வது அறிவாராய்ச்ெிக்கு ஏற்புளடய செய்திதய ஆகும். 
 
முடிவுலர: 
          வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் சதாட்டு இன்று வளர 
திருத்தங்கல் பல சபருளம சபற்றுச் ெமய அரெியல் மாற்றங்கட்கு 
உட்பட்டளம இன்னும் விரிவாகப் பார்க்க தவண்டிய ஆய்வாகும். 
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அந்ொ கல்லூரி இலக்கிய மன்றக் கூட்டத்தில்  ஆற்றிய  "காலந்ததாறும் 
திருத்தங்கல்" என்ற உளரயின் ொரம் தான்இக்கட்டுளர. 
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முளனவர். ெ.கண்மணி  கதணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
முதல்வர் (ஓய்வு) 
ஸ்ரீ காைஸீ்வரி கல்லூரி(தன்னாட்ெி), ெிவகாெி.
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14. தசம்பியன் மாததவி என்னும் வரைாற்று 
நாயகி  

—— தததமாழி 
 
 
          சபரும்பான்ளமதயார் தகாயில்களுக்கு வழிபடுவதற்காகச் 
சென்றாலும்,  வரலாற்று த ாக்கில் ஆராய்வதற்காக ஆய்வாைர்களும், 
தகாயில்கைின் கட்டிடக்களலளயயும் ெிற்ப அழளகக் கண்டு கைிக்கச் 
செல்தவாரும்  உள்ைனர்.  அவர்கள் எண்ணிக்ளகயில் குளறவாக 
இருப்பினும் அவர்கதை  ம் முன்தனார்கள் விட்டுச் சென்ற மரபுச் 
செல்வங்கைின் விளல குறிக்க முடியாத மதிப்ளபயும் 
உணர்ந்தவர்கைாகவும் இருப்பர். இக்காலத்தில் மரபுச் செல்வங்கள் குறித்த 
விழிப்புணர்வு மக்கைிடம் ததான்றியதுடன் அவற்ளறக் குறித்து அறியவும் 
பாதுகாக்கவும் ஒரு ெில குழுவினர் இயங்கி வருகிறார்கள். செம்பியன் 
மாததவி என்ற வரலாற்று  நூளல அண்ளமயில் சவைியிட்டுள்ை 
பாண்டிய ாட்டு வரலாற்று ஆய்வு ளமயம் என்ற அளமப்பும் 
இத்தளகதயாரில் ஒருவர்.  
          சதால்லியல் ஆய்வாைர்கைான முளனவர் சபா. இராதெந்திரன் 
மற்றும் முளனவர் சொ. ொந்தலிங்கம் ஆகிதயார் 'செம்பியன் மாததவி - 
வாழ்வும் பணியும்' என்ற நூலின் ஆெிரியர்கள். பாண்டிய ாட்டு வரலாற்று 
ஆய்வு ளமயம் பாண்டிய  ாட்டின் வரலாறு குறித்த ஆய்வு நூல்களை 
இதுகாறும் சவைியிட்டு வந்தது.  பாண்டிய  ாட்ளட தொழர்களும் இரண்டு 
நூற்றாண்டுகள் ஆண்டு வந்ததால் அவர்கள் குறித்த வரலாறும் பாண்டிய 
வரலாற்றுடன் இளணந்திருக்கும் காரணத்தினால் செம்பியன் மாததவியின் 
வரலாற்றுப் பங்கைிப்பு குறித்தும் தமது கவனத்ளதத் திருப்பி இந்த நூளல 
சவைியிட்டுள்ைனர். செப்சடம்பர் 2019  சவைியடீு கண்டது  இந்நூல். இதன் 
சவைியடீ்டிற்கு உதவிய புரவலர் தமனாள் தமிழக கல்வி அளமச்ெரும் 
இந் ாள் ெட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு. தங்கம் சதன்னரசு அவர்கள்.  
          நூலின் முன்னுளரளயத் சதாடர்ந்து செம்பியன் மாததவிளய 
அறிமுகப்படுத்திய பின்னர், அவர் அறப்பணி மற்றும் களலப்பணி 
ஆகியவற்றுக்குச் ொன்றுகைாகத் திகழும் 1. தகாதனரிராெபுரம், 2. 
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திருக்தகாடிக்காவல், 3. ஆடுதுளற, 4. குத்தாலம், 5. செம்பியன்மாததவி, 6. 
ஆனாங்கூர், 7. திருவாரூர், 8. மயிலாடுதுளற, 9. திருவக்களர, 10. 
திருமுல்ளலவாயில், 11. திருமுதுகுன்றம் ஆகிய ஊர்கைில் உள்ை 
தகாயில்களையும் அவற்றின் கட்டளமப்ளபயும், ெிளலகளையும், 
கல்சவட்டுகள் தரும் வரலாற்றுச் செய்திகளையும், அவற்றில்  
இளணந்துள்ை செம்பியன் மாததவியின் அறப்பணிகளையும் 
களலப்பணிகளையும் விரிவாக நூல் எடுத்துளரக்கிறது. இச்செய்திகள் 
நூலின் முதல் பாகமாக 50 பக்கங்கைில் சகாடுக்கப்பட்ட பிறகு, இரண்டாம் 
பகுதியில் செம்பியன்மாததவியின் பிற தகாயில் பணிகள், அன்னாரின் 
களலப்பணி, அவர் வழங்கிய செப்புத் திருதமனிகள், தொழ அரெர்க்கும் 
அவர்தம் ததவியரும் குறித்து இரண்டாம் பாகத்தில் 25 பக்கங்களுக்கு 
விைக்கப்படுகிறது. மூன்றாம் பாகமாகச் தொழ மன்னர்கைின் 
சமய்க்கீர்த்திகள் இளணக்கப்பட்டுள்ைது.  
 

தகாயில்கைில்  எந்சதந்த பகுதியில் 
எந்சதந்த  திருவுருவங்கள் 
அளமக்கப்பட்டன என்ற செய்திகளைத் 
தரும் அட்டவளண நூலின் இரண்டாம் 
பகுதியில் இளணத்திருப்பது ெிறப்பு.  
தொழர்கால தகாயில் கட்டுமான களல 
வைர்ச்ெிளயயும் மாற்றத்ளதயும்  அறிய 
இப்பகுதி உதவுகிறது. இப்பகுதிக்கு 
உதவும் வளகயில் அளவ பற்றியும்,  
ெிளலகள் குறித்த  படங்களும் 
சகாடுக்கப்பட்டால் தகாயில் 
கட்டிடக்களலயின் பரிணாம 
வைர்ச்ெிளயயும்  அறிந்து சகாள்ை 
உதவும். செப்புச் ெிளலகள் குறித்த  
பட்டியல் நூலின் இரண்டாம் பகுதியில் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ைதும் ஒரு ெிறந்த இளணப்பு.  செம்பியன் மாததவியின்  
கவின்மிகு இச்செப்புச் ெிளலதய இந்த நூலின் அட்ளடயிலும் 
இடம்சபற்றுள்ைது.  
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          வரலாற்று ஆர்வலர்கைால் விரும்பப்படுபவர் மதிக்கப்படுபவர் 
செம்பியன் மாததவி.  இவர் குறித்து ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ெில 
நூல்களும் முன்னதர சவைிவந்துள்ைன.  நூலின் முன்னுளரச் 
செய்தியானது, இந்நூளல சவைியிட்ட பாண்டிய ாட்டு வரலாற்று ஆய்வு 
ளமயம் முன்னர் அவர்கள் சவைியிட்ட வரலாற்று நூல்கள் விளரவில் 
விற்றுத் தீர்ந்தன என்கிறது . அவ்வாதற இந்நூலும் வரலாற்று 
ஆர்வலர்கைால் விரும்பப்படும் வளகயிதலதய அளமந்துள்ைது, அதனால் 
மறுபதிப்பு சவைியிடும் ததளவயும் ஏற்படலாம்.  தமற்சகாண்டு அடுத்த 
பதிப்புக்கு எடுத்துச் செல்ளகயில் நூலில் ெிற்ெில மாற்றங்கள் செய்யலாம். 
முதலாவதாக நூலில் ஆங்காங்தக தளலகாட்டும் தட்டுப்பிளழகளைச் ெீர் 
செய்யலாம். செம்பியன்மாததவி வரலாற்றுக்கு எவ்வளகயிலும் சதாடர்பு 
இருப்பதாகப் புரிந்துசகாள்ை முடியாத வளகயில் அளமந்திருக்கும்,  
நூலின் மூன்றாம் பாகமாகக் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் தொழ மன்னர்கைின் 
சமய்க்கீர்த்திகள் பகுதிளய  ீக்கிவிட்டு அதற்குப் பதிலாக நூலில் இடம் 
சபறும் தகாயில்கள், அவற்றின் ெிளலகள், கல்சவட்டுகள்  தபான்றவற்றின் 
படங்களை இளணக்கலாம். அளவ நூலின் செய்திளய விைக்கமாக 
அறிந்து சகாள்ைவும் கைத்திற்குப் பார்ளவயிடச் செல்தவாருக்கு ஒரு 
ளகதயடாகவும் துளணபுரியும். 
 
தசம்பியன் மாததவியார்: 
          "செம்பியன் மாததவி" (கி.பி 910 – 1001) ெிவஞான 
கண்டராதித்தரின் பட்டத்தரெி ஆவார். இவரது ெமாதி இன்று தெவூர் என 
அறியப்படும் செம்பியன் கிழானடி  ல்லூரில் அளமந்துள்ைது.   
'மழவளரயர் மகைார் கண்டராதித்தர் ததவியார் உத்தமதொழளரத் 
திருவயிறு வாய்த்த  பராந்தகன் மாததவடிகைார் செம்பியன் மாததவியார்' 
என்று கல்சவட்டுகைில் செம்பியன் மாததவியார் ெிறப்பாகக் 
குறிப்பிடப்படுகிறார். மழவர்  ாட்டின் திருக்தகாயிலூரில் மழவர் 
குலப்சபண்ணாகப்  பிறந்து,  மிக இைம் வயதில் (முதலாம் பராந்தகச் 
தொழனின் இரண்டாம் மகனான) கண்டராதித்த தொழரின்  இரண்டாவது 
மளனவியானவர் செம்பியன் மாததவியார். இவர் குறித்த முதல் 
கல்சவட்டு 941 ஆம் ஆண்டில் பராந்தகச்  தொழனின் காலத்ளதய 
கல்சவட்டாகத்  திருச்ெி உய்யக்சகாண்டான் திருமளலயில்  
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கிளடத்துள்ைது. அதில் இவர்  ந்தா விைக்சகரிக்க ஆடுகளைக் 
சகாளடயாக அைித்துள்ைார் என்ற செய்தி உள்ைது.   
          இவளர மணந்த கண்டராதித்தர் 949 ஆம் ஆண்டில் முடிசூடி 
எட்டு ஆண்டுகதை ஆட்ெி செய்து 956 ஆம் ஆண்டில் மளறந்துவிடுகிறார்.  
பதிளனந்து ஆண்டுகதை  ீடித்த இவரது திருமண வாழ்விற்குப் பிறகு 
ெிறுவனான தமது மகன் மதுராந்தகன் என்ற உத்தமதொழளன  வைர்த்து 
அவன் முடிசூட்டி  ஆண்ட சபாழுதும், அவனும் மளறந்து அவனுக்குப் 
பிறகு ராெ ராெ தொழன் முடி  சூட்டி ஆைத் துவங்கிய பிறகும் என 60 
ஆண்டுகள் இவர் இளறப்பணியில் ஈடுபட்டளதக் குறித்து ராெ ராெ 
தொழன் ஆட்ெி காலத்ளதய  1001 ஆம் ஆண்டின் கல்சவட்டும் 
கிளடத்துள்ைது என்கிறார்கள் வரலாற்று ஆெிரியர்கள். ஆக, இவர் 
முதலாம் பராந்தகன், கண்டராதித்தன், அரிஞ்ெயன், சுந்தர தொழன், ஆதித்த 
கரிகாலன், தமது மகன் மதுராந்தகன் என்னும் உத்தம தொழன், இராெ 
இராெ தொழன் எனச் தொழ அரெர்கள் பலரின்  அரொட்ெிக்  காலங்களைக் 
கண்ட தொழ அரெகுல முதுசபரும் ததவியாவார்.   செம்பியன் மாததவி 
என்பது இவருளடய பட்டப் சபயராக இருக்கலாம் என்பது 
ஆய்வாைர்கைின் கருத்து. பிற்காலத்தில் 'மதுராந்தகன் மாததவடிகள் ஆன 
செம்பியன் மாததவியார்' எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைார்.  
 
இவர் ஆற்றிய இளறப்பணிகள்;   
1. செம்பியன் மாததவியார் புதியதாகக் கட்டிய தகாயில்கள், முன்னர் 
செங்கல் தைிகைாக (தகாயில்கைாக) இருந்தவற்ளற அவர் கற்றைிகைாக 
மாற்றியளவ, 
2. முன்னர் இருந்த தகாயில்கைில் செய்த திருப்பணிகள், அவற்றில் 
புதியதாக இளணத்த பகுதிகள் மற்றும் ெிற்பங்கள்,  
3. அவர் தான் எடுப்பித்த தகாயில்களுக்கும் முன்னர் இருந்த 
தகாயில்களுக்கும் வழங்கிய சபாருட்சகாளடகள்   
என மூன்று வளகயில் பிரித்தறியப்படுகிறது. 
          செங்கல் தைியிலிருந்து செம்பியன் மாததவியரால் முதலில் 
கற்றைியாக மாற்றப்பட்ட தகாயில் தகாதனரிராெபுரம் தகாயில். அவரது 
மகன் உத்தம தொழனின் மூன்றாம் (கிபி 972 இல்) ஆட்ெி யாண்டில் 
அவரது தந்ளத  கண்டராதித்தர்  ிளனவாகக் கட்டப்பட்டது.  
இக்தகாயிலில் கண்டராதித்தரும் செம்பியன் மாததவியும் ெிவலிங்கத்ளத 
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வழிபடும் புளடப்புச் ெிற்பமும் அதுகுறித்த கல்சவட்டும் உள்ைது. 
ெிற்பத்தில் கண்டராதித்தர் லிங்கம் முன் அமர்ந்து வணங்க, அவருக்குப் 
பின்னர் இருவர் சவண்ொமரமும், சவண் சகாற்றக்குளடயும் ஏந்த, 
லிங்கத்தின் அருகாளமயில் அதற்கு மாளல சூடும் வளகயில் செம்பியன் 
மாததவி வணங்கியபடி  ிற்பார் (பார்க்க: பக்கம் 14).  

 
          தளரயில் அமர்ந்து வணங்கும் கண்டராதித்தளரத் தவிரச் 
ெிற்பத்தில் இடம் சபற்றுள்ை மற்றவர் குறித்து அளடயாைம் காணுவதில் 
வரலாற்று ஆய்வாைர்கள் தவறுபடுகிறார்கள் என்பளத இங்கு  ாம் 
 ிளனவில் சகாள்ை தவண்டும். கல்சவட்டில் காணப்படும் செய்தி:  
          "ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ கண்டராதித்த ததவர் ததவியார் 
மாததவடிகைார் ஸ்ரீ தசம்பியன் மாததவியார் தம்முலடய திருமகைார் 
ஸ்ரீ மதுராந்தக ததவராை ஸ்ரீ உத்தம தசாழன்  திரு ராஜ்ஜியம் 
தசய்தருைா நிற்கத் தம்முலடயார் ஸ்ரீ கண்டராதித்த ததவர் 
திருநாமத்தால் திருநல்ைம்  உலடயாற்கு திருக்கற்ைைி 
எழுந்தருளுவித்து இத் திருக்கற்ைைியிதைதய திருநல்ைம் உலடயாலர 
திருவடித் ததாழுகின்ைாராக எழுந்தருளுவித்த கண்டராதித்த ததவர் 
இவர்"  
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என்று கல்சவட்டு கூறுகின்றது. திரு ல்லம் என்னும் தகாதனரிராெபுரம் 
தகாயிலின் கருவளறயின் சதன்சுவரில் இச்ெிற்பத் சதாகுதியும் 
கல்சவட்டும் காணப்படுகிறது. தகாதனரிராெபுரம் தகாயில் கட்டிய ெிற்பிக்கு 
'இராெதகெரி மூதவந்த தவைாண்' என்ற பட்டமும் சகாடுத்து  கருவளறச் 
சுவரிதலதய ெிற்பம் அளமத்தும் சபருளம செய்துள்ைார் செம்பியன் 
மாததவி. செம்பியன் மாததவியாரின்  பணிகளைப் தபாற்றும் வளகயில் 
 ாகபட்டினம் அருகிருக்கும் ஊர் ஒன்றுக்கு செம்பியன்மாததவி என்ற 
சபயரும் சூட்டப்பட்டுள்ைது.  
          தொழர் கால கட்டிடக்களல முற்காலச் தொழர், இளடக்காலச் 
தொழர், பிற்காலச் தொழர் என மூன்று கட்டங்கைில் அறியப்படுகிறது;  
இளடக்காலமான  செம்பியன் மாததவி காலத்தில் கருவளற அர்த்த 
மண்டபங்கைில் உள்ை ததவதகாட்டங்கைின் (மாடங்கள்) எண்ணிக்ளக 
அதிகரிக்கும் முளற துவங்கியது. பத்தாம் நூற்றாண்டில் தமிழக தகாயில் 
கட்டிடக்களலயில் குறிப்பிடத் தக்க மாற்றத்ளத ஏற்படுத்தியவர் செம்பியன் 
மாததவி.  உயர்ந்த எண்ணிக்ளகயில், 16 ததவதகாட்டங்கள் வளர 
விரிவாக்கப்பட்டுள்ைது.  உத்தம தொழர் காலத்திற்குப் பிறகு தகாயில் 
ெிற்பங்கைின் எண்ணிக்ளகயும் வளககளும் அதிகரித்தாலும், அவற்றின் 
எழிலும்  ைினமும் முந்ளதய கால ெிளலகைின் ததாற்றத்துடன் 
ஒப்பிடுளகயில் குளறந்து விட்டது என்பதும் ெில வரலாற்று 
ஆய்வாைர்கைின் கருத்து. இதற்குக் கற்களைத் ததர்வு செய்த முளறயில் 
குளறபாடு இருந்திருக்கலாம் என்றும் ஐயுறுகிறார்கள்.  
          தொழர் காலம் செப்புத் திருதமனிகைின் சபாற்காலமாகக் 
கருதப்படுகிறது.  இவர் காலத்தில் செப்புத் திருதமனிகள் வடிக்கும் களல 
மிதமிஞ்ெிய தவகத்தில் வைர்ச்ெியளடந்தது. பலவளக சதய்வங்கைின் 
உருவங்களும் செப்பு வடிவம் சபற்றனர். தகாயிலில் மூலவர் ெிற்பங்கள் 
கருங்கற்கைால் ஆன  ிளலயான ெிற்பங்கள் என்பதால், விழாக் 
காலங்கைில் இளறவளனப் பல்லக்கிலும்,  வதீியுலாவிற்காகக் சகாண்டு 
செல்ல பஞ்ெமூர்த்திகள் (ஐந்து இளறவர்கள் - ெிவன், உளம, பிள்ளையார், 
முருகன், ெண்டிதகசுவரர் என்று குடும்பமாக) தனித்தனியாகத்  
ததர்கைிலும் எடுத்துச் செல்லும் வழக்கம் ததான்றியதால் தங்கம், சவள்ைி, 
செம்பு, பித்தளை, ஈயம் ஆகிய ஐம்சபான்கைின் உதலாகக் கலளவகைில் 
ெிளலகள் உருவாக்கப்பட்டன.  ஒவ்சவாரு தகாயிலும் குளறந்த அைவு 
இந்த ஐவர் செப்புச் ெிளலகளையாவது  சகாண்டிருப்பது வழக்கம்.   
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ச டிய ஒடிெலான உருவத்துடன்,  குளறந்த அணிகலன்களும், இளடயில் 
மட்டும் உளடயணிந்து திறந்த மார்புடன், 
தளலயில் உயர்த்தி முடியப்பட்ட 
சகாண்ளடயுடன்,  ீண்ட துளையுள்ை 
காதுகளுடன் ளகயில் தாமளர மலர் பிடிப்பது 
தபான்ற முத்திளரயுடன் உளடய புகழ் சபற்ற 
செப்புச் ெிளல செம்பியன் மாததவிக்கும் 
உண்டு. அது அவரது மகன் உத்தமதொழனால் 
தனது தாய் பிறந்த ெித்திளரத் திங்கள் 
தகட்ளட  ட்ெத்திர  ாள் விழாவில் வதீியுலா 
செல்ல உருவாக்கப்பட்ட ெிளல எனப்படுகிறது. 
இச்ெிளலயின்  அளமப்பில்தான்  இளறவி 
பார்வதியின் ெிளலகளும் வடிக்கப்படுவது 
வழக்கம். இளறவிக்கு இளணயாக இவர் 
கருதப்பட்டிருப்பளத இதனால் அறிய 
முடிகிறது. தொழர்கால செப்புத் திருதமனிகள் 
என்றாதல  ிளனவுக்கு வருபவர் 
சபரியபிராட்டி செம்பியன் மாததவியார் என்றும் கருதப்படுகிறது.  
          தகாயில்களைப் புதிதாகக் கட்டுவளதயும் புதுப்பித்துக் 
கட்டுவளதயும் கடந்து;  அக்தகாயில்கைில் வழிபாடுகள் சதாடர்ந்து 
 டக்கவும், விழாக்கள்  டக்கவும், விைக்குகள் சதாடர்ந்து எறியவும் என 
எண்ணிளறந்த சகாளடகளையும், செல்வங்களையும், சபாற் 
கழஞ்சுகளையும், சவள்ைிப் பாத்திரங்களையும், செப்புச் ெிளலகளையும், 
அணிமணிகளையும் அள்ைி அள்ைி வழங்கியுள்ைார்  செம்பியன் மாததவி.  
மங்கல ாண் அல்லது தாலி அணிவது தமிழர் மரபிலிருந்ததா என்ற வினா 
சென்ற நூற்றாண்டில் ம.சபா.ெி., மற்றும் மா. இராெமாணிக்கனார் தபான்ற 
சபரும் தமிழறிஞர்களை இரு பிரிவுகைாக விவாதத்தில் இறக்கியது.  மா. 
இராெமாணிக்கனார் பிரிவினர் தாலி திருமணத்தில் மரபு வழக்கானது  
பிற்காலதம என்ற கருத்ளத முன்ளவத்தனர். பத்தாம் நூற்றாண்டில் 
கட்டப்சபற்ற தகாதனரிராெபுரம்  தகாயிலின் துர்ளக ெிளலயில் கழுத்தில் 
மங்கல ாண் அணிந்துள்ைவராகக் காட்டப்படுகிறார். அதுமட்டுமின்றி, 
விருத்தாெலம் என்னும் திருமுதுகுன்றத்தின் பழமளல ாதர் தகாயிலின் 
இளறவிக்கு அளரகழஞ்சு எளடயுள்ை சபாற்றாலி, மூன்று  குண்டுமணிகள் 
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ஆகியவற்ளறக் கூளரப்புடளவயுடன் செம்பியன் மாததவி சகாளடயைித்த 
கல்சவட்டுச் செய்தியும் கிளடக்கிறது. இதிலிருந்து  ாம்  உறுதியாக 10 
ஆம் நூற்றாண்டில் திருமணமான சபண்கள் தாலி அணிந்தனர் எனவும்  
அறிய முடிகிறது.  
          தொழர் காலத்தில் அரெ மகைிரின் ஆளுளம, சகாளடத்தன்ளம, 
செல்வ  ிளல ஆகியன எந்த அைவு உயர்ந்த  ிளலயிலிருந்தது 
என்பதற்குச் ொன்று செம்பியன் மாததவியின் வாழ்வு.   அறப்பணி மற்றும் 
களலப்பணிகளுடன், செம்பியன் மாததவியின் ெிறப்பாக  ாம் என்றும் 
 ிளனவில்  ிறுத்த தவண்டியது அவருளடய வரலாறு காக்கும் செயல்கள்.  
அதன் காரணமாகதவ இவர் ஒரு வரலாற்று  ாயகி என அளழக்கப்பட 
தவண்டியவர். இவர் தாம் புதுப்பித்த செங்கற் தகாயில்கைின் பளழய 
கல்சவட்டுகளைப் படிசயடுத்து அவற்ளறப் புதுப்பிக்கப்பட்ட கற்றைிகைின் 
கட்டுமானங்கைில் இடம் சபறச் செய்தார். அவ்வாறு  (26 கல்சவட்டுப் 
படிகள்) சபாறிக்கப்படுளகயில் இது 'ஒரு பழங்கல்படி' என்ற வரிளயயும் 
அவற்றில்  சவட்டுவித்தார்.  அவ்வாறு பழங்கல்படி எடுக்ளகயில் 
ஆடுதுளறக் தகாயிலிலிருந்த வரகுணபாண்டியனின் கல்சவட்ளடயும், 
அவர் ஓர் எதிரி  ாட்டு அரெனான பாண்டியனாக இருந்தாலும் கூட 
அவரது கல்சவட்ளடயும் படிசயடுத்துப் பாதுகாத்து வரலாற்ளற 
ஆவணப்படுத்துவதில் அவர் காட்டிய அக்களறக்காகதவ செம்பியன் 
மாததவி தபாற்றப்படதவண்டிய ஒரு வரலாற்று ஆளுளம என்றால் அது 
மிளகயல்ல.  
 
நூல் விவரம்: 
செம்பியன் மாததவி (வாழ்வும் பணியும்) 
சபா.இராதெந்திரன், சொ.ொந்தலிங்கம் 
பாண்டிய ாட்டு வரலாற்று ஆய்வு ளமயம் சவைியடீு  
செப்சடம்பர் 2019  
பக்கங்கள்:120, விளல: ரூ. 100/-, ISBN: 978-93-89146-75-2 
 
 ன்றி:  "ெிறகு" மின்னிதழ்  
 
சதாடர்பு:  ததசமாழி (jsthemozhi@gmail.com)
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15. மதுலர திதரௌபதி அம்மன் தகாயில் 

—— முலைவர் ப.ததவி அைிவு தசல்வம் 

 
 
            கிபி 1884இல் வாலா.பா. ராம கிருஷ்ண பாகவதர் அவர்கைால் 
மதுளர சதற்கு மார்ட் வதீியில் ஒரு திசரௌபதி அம்மன் தகாயில் 
கட்டப்பட்டுள்ைது. இக்தகாயில் மதுளர செௌராஷ்டிர தருமராெர் ெளபக்குப் 
பாத்தியமான தகாயில்.  இக்தகாயிலின் கும்பாபிதஷகம் 24. 1. 2016 அன்று 
 டத்தப்பட்டது. 
 

 
 
தகாயில் அலமப்பு: 
            இரண்டு கருவளறகள், அர்த்த மண்டபம் மற்றும் மகா 
மண்டபத்துடன் கூடியதாக அளமக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 
 
கருவலை: 
            இரட்ளட கருவளறகைில் ஒன்றில் இரண்டு அடி உயரம் 
உளடய  ின்றதகாலத்தில் திசரௌபதி அம்மனும் மற்சறாரு கருவளறயில் 
தர்மராெனும் பிரதிஷ்ளட செய்யப்பட்டுள்ைனர். 
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அர்த்தமண்டபம்: 
            அர்த்தமண்டபத்தில் பஞ்ெதலாகத்தால் ஆன பஞ்ெ மூர்த்தியும், 
காைியம்மன்,கமல கன்னி, ெந்ததாஷிமாதா மற்றும் வி ாயகர் இளற 
உருவங்கள் தனித்தனி ென்னதியில் அளமந்துள்ைன. 
 
மகாமண்டபம்: 
            மகாமண்டபமானது ெதுரம், எட்டு பட்ளட, ெதுரம், தரங்க 
தபாதிளக மற்றும் செவ்வகம், எட்டு பட்ளட, செவ்வகம் தரங்கப் 
தபாதிளககளுடன் கூடிய 25 எைிளமயான தூண்களுடன்  காணப்படுகிறது. 
            மகாமண்டபத்தில் தகாயிளலக் கட்டிய ஸ்தாபகர் வாலா.பா. 
ராமகிருஷ்ண பாகவதர், உபததெ கிருஷ்ணன், முத்தாலு ராவுத்தர் சுவாமி 
(குதிளர வாகனத்தில்), ஸ்ரீ  ல்லமுடி அரவாண் (ஐந்தடி உயரத்தில் முகம் 
மட்டும் சகாண்ட சுளதச் ெிற்பமாக), ஸ்ரீ ெத்திய  ாராயணன், ஸ்ரீ 
சுப்பிரமணியர்,  ெித்திரகுப்தர் (பஞ்ெதலாகத்தில்), குரு (யாளன 
வாகனத்தில்), ெனஸீ்வரர் என்று அளனத்து உருவங்களும் தனித்தனி 
ென்னதியில் பிரதிஷ்ளட செய்யப்பட்டுள்ைன. 
 
            தகாயிலின் சவைிதய மகா முனஸீ்வரர் மற்றும் சூலக்கல் 
ஒன்றும் தனித்தனியாகச் ென்னிதியில் அளமக்கப்பட்டுள்ைன. 
 
 
 
சதாடர்பு: 
முளனவர். ப. ததவி அறிவு செல்வம், 
மருந்தாக்கவியல் தபராெிரிளய மதுளர. 
devipharm@yahoo.in 
https://www.facebook.com/devipharm
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16. கல்தவட்டில் தைிப்பாடல் திரட்டு 

—— மா.மாரிராஜன் 

 
 
 
          ெங்க இலக்கிய தமிழ்ப் பாடல் வரிகள் கல்சவட்டுகைில் இடம் 
சபறுவது ெற்று அபூர்வமான ஒன்றாகும். ெிற்றிலக்கியத் தமிழ்ப்பாடல்கள் 
கல்சவட்டில் இடம்சபறுவது  ெிறப்பு. அப்பாடல் வரலாற்றுச் செய்திகளை 
ஒட்டி இருந்தால் அது இன்னும் சுவாரெியம்.  
          பிற்காலச்தொழ இலக்கிய வரலாற்றில் ஒட்டக்கூத்தரின் பங்கு 
அபரிதமானது. விக்ரமச்தொழன், இரண்டாம் குதலாத்துங்கன், இரண்டாம் 
இராெராென் என்று மூன்று தொழ அரெர்கைின் காலத்திலும் இருந்தவர். 
இவர் எழுதிய மூவருலா, தக்காயப்பரணி தபான்ற நூல்கள் தனித்தமிழ் 
இலக்கியச்சுளவ வாய்ந்தளவ. தொழர் குலப் சபருளமளயப் தபாற்றி 
பாடுவதில் வல்லவர். ஒட்டக்கூத்தரின் ெமகாலத்ளதச் தெர்ந்தவர் 
புகதழந்திப்புலவர். பாண்டியனது அளவப்புலவர். ஒட்டிப் பாடுவதிலும் 
சவட்டிப்பாடுவதிலும் இவரது தனிச்ெிறப்பு. பாண்டிய குலப் சபருளமளயப் 
தபாற்றிப் பாடுவதில் புகதழந்திப்புலவர் சபரும் ெமர்த்தர். 
          தொழர்கைின் சபருளமளய ஒட்டக்கூத்தர் பாட, அளத சவட்டி 
பாண்டியர் சபருளமளயப் புகதழந்தி பாட என அளமந்த பாடல்கள் சவகு 
பிரெித்தம். இருவரியும்  விடாக்கண்டன், சகாடாக்கண்டன் என்பார்கள். 
ஒருபாடளலப்பாருங்கள்;  ஒட்டக்கூத்தர் இவ்வாறு பாடுகிறார்,  
                    “இன்ைம் கைிங்கத்தில் தவந்தர் உண்தடன்தைா 
                    ததன்ைவன் தமிழ்நாட்லட சைீிதயா - தசன்ைி 
                    அகைங்கா உன் தன் அயிராவதத்தின் 
                    நிகைங்கால் விட்ட நிலைவு” 
புகதழந்திப் புலவர் இப்பாடளல அப்படிதய சவட்டிப்பாடுகிறார். 
                    “ததன்ைவன் ததன்ைர்தபருமாள் திைல்மதுலர 
                    மன்ைவன் தகாக்கைிற்ைின் வல்ைிக்கும் - தபான்ைிநா 
                    டாைிக்கும் தவந்தாம் அபய குைமகைிர் 
                    தாைிக்கும் ஒன்தை தலை”
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          அதாவது, தொழனது பட்டத்து யாளனயின் காலில் கட்டியுள்ை 
ெங்கிலி அவிழ்க்கப்பட இரண்டு காரணம் உண்டு. கலிங்கத்தில் பளக 
இன்னும் மிச்ெமிருக்கலாம் அல்லது பாண்டிய  ாட்ளட ெீரழிக்கும் 
முடிவாக இருக்கலாம் என்று ஒட்டக்கூத்தர் பாட; 
          இதற்குப் பதிலாகப் புகதழந்தி, சதற்குப் பகுதி மக்கைின் 
தளலவனான பாண்டியனது மதுளரயில் இருக்கும் பாண்டிய பட்டத்து 
யாளனயின் காலில் உள்ை கயிற்று முடிச்சும், சபான்னி  ாட்டில் 
இருக்கும் கற்புளடய தொழ மகைிரின் கழுத்தில் உள்ை தாலி முடிச்சும் 
ஒன்தறயாகும் (பாண்டியனது யாளனயின் காலில் உள்ை முடிச்சு 
அவிழ்ந்தால், தொழப் சபண்கைின் தாலி முடிச்சு அவிழும் என்பது 
இப்பாட்டின் சபாருள் ஆகும்) அதாவது, தபாரில் தொழ வரீர்கள் இறந்து 
அவர்கைது ததவியர் தாலிளய இழப்பார்கைாம். 
          இம்மாதிரியான பாடல்கள் ஏராைம். இப்பாடல்கள் தனிப்பாடல் 
திரட்டு என்னும் ெிற்றிலக்கியமாகத் சதாகுக்கப்பட்டுள்ைது. தனிப்பாடல் 
திரட்டில் உள்ை புகதழந்தியின் பாடல்கள், அப்படிதய குடுமியான் 
மளலயில் கல்சவட்டாகவும் உள்ைது. சதன்னவன் செய்யப் சபருமாள் 
என்று சதாடங்கும் புகதழந்தியின் பாடளல கல்சவட்டில் காணலாம். 
 
 
 ன்றி:  படம் உதவி - திருச்ெி பார்த்தி.  
 
சதாடர்பு: மாரிராென் (marirajan93@gmail.com)
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17. சங்க இைக்கியத்தில் மிதலவ 

—— முலைவர் ப.பாண்டியராஜா 

 
 
          மிதளவ என்பதற்கு மிதப்பு அல்லது தொறு, கூழ், கும்மாயம் 
என்று சபாருள் தருகிறது தமிழ்ப் தபரகராதி. மிதப்பு என்பது  ீரில் மிதந்து 
செல்வது. அதாவது சதப்பம் (float, raft) என்று சொல்லலாம். தொறு,கூழ், 
கும்மாயம்  என்பன உணவுப்சபாருள்கள். கும்மாயம் என்பது  குளழய 
ளவத்த பருப்பு.  ஓர் உணவுப்சபாருள் மிதளவ அல்லது மிதக்கின்ற ஒன்று 
என்று குறிப்பிடப்படுவது ஏன் என்று ஆராய முளனகிறது இக்கட்டுளர. 
 
          தவண் கிலட மிதலவயர்  நன் கிலட ததரிைர் - பரி 6/35 
என்ற பரிபாடல் அடியில் வரும் மிதளவ என்பதற்குத் சதப்பம் என்தற 
உளரயாெிரியர்கள் சபாருள்சகாள்கின்றனர். இந்த ஓர் இடத்ளதத் தவிர 
மிதளவ என்ற சொல் வருமிடங்கைில் அது ஓர் உணவுப்சபாருைாகதவ 
சகாள்ைப்படுகிறது. அவற்ளறப் பார்ப்தபாம். 
 
         தச வ ீதவங்லக பூவின் அன்ை 
          தவய் தகாள் அரிசி மிதலவ தசாரிந்த 
          சுவல் விலை தநல்ைின் அவலர அம் புைியங்கூழ்  
                    - மலை 434-436 
இதளனப் பலவாறாகத் திரித்தும், மாற்றி எழுதியும்  ச்ெினார்க்கினியர் 
சபாருள்சகாள்வார். 
செ வ ீதவங்ளக பூவின் அன்ன அவளர - ெிவந்த பூக்களையுளடய 
தவங்ளகப் பூவிளனசயாத்த  ிறத்ளதயுளடய அவளர விளத 
தவய் சகாள் அரிெி - மூங்கில் தன்னிடத்தத சகாண்ட அரிெி 
சுவல் விளை ச ல்லின் அரிெி - தமட்டு ிலத்தத விளைந்த ச ல்லின் 
அரிெி 
சொரிந்த மிதளவ புைியங்கூழ் - இவற்ளறப் புைிக்களரத்த உளலயிதல 
சொரிந்து ஆக்கின குளழந்த புைியங்கூளழ 
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          இவர் மிதளவ என்பதற்குக் குளழவான (தொறு) என்று 
சபாருள்சகாள்கிறார். 
 
இதளன ஆற்சறாழுக்காகதவ, அதாவது, இருக்கிறபடிதய, 
சபாருள்சகாள்வார் சபா.தவ.தொமசுந்தரனார். 
ெிவந்த பூக்களையுளடய தவங்ளகப் பூவிளன ஒத்த 
மூங்கில் தன்னிடத்தத சகாண்ட அரிெியினாலாய தொற்றின்கண் சொரிந்த 
தமட்டு  ிலத்தின் விளைந்த ச ல்லின் அரிெிளய விரவி அவளர 
விளதயினாற் ெளமத்த புைிக்களரத்த புைியங்கூளழ 
          இவர் மிதளவ என்பதற்குச் தொறு என்று சபாருள்சகாள்கிறார் 
 
ெிவந்த பூக்களையுளடய தவங்ளகப் பூவிளனப்தபான்ற மூங்கில் அரிெிச் 
தொற்றில், தமட்டு  ிலத்தில் விளைந்த 
ச ல்லின் அரிெிளய விரவி அவளர விளதயாற் புைிளயக் களரத்துச் 
செய்த புைியங்கூளழ - இது ெ.தவ.சு - உளர 
          இவரும் மிதளவ என்பதற்குச் தொறு என்தற சபாருள் 
சகாள்கிறார். 
 
          இங்கு  ாம் கவனிக்கதவண்டியது, இந்தப்பகுதி, 'புல் தவய் 
குரம்ளப'-கைில், அதாவது குடிளெகைில் வாழும் முல்ளல ில மக்கைின் 
விருந்ததாம்பளலச் ெிறப்பித்துக்கூறும் வளகயில் அவர்கைின் வடீ்டுக்கு 
இரவில் சென்றால் கிளடக்கக்கூடியது என்று புலவர் குறிப்பிடுவது. 
          இளத மனத்தில் ளவத்துக்சகாள்ளுங்கள் 
 
          தகாள்தைாடு பயறு பால் விலரஇ தவள்ைி 
          தகால் வலரந்து அன்ை வால் அவிழ் மிதலவ 
          வாங்கு லக தடுத்த பின்லை - அகம் 37/12-14 
சகாள்ளும் பயறும் அழகு சபாருந்தப் பாலுடன் கலந்து ஆக்கிய, சவள்ைிக் 
கம்பிளய ஓர் அைவாக  றுக்கிய சவள்ைிய அவிழ்க் கஞ்ெிளய 
வளைத்துண்ட ளக தபாதும் எனத் தடுத்த பின்னர் -  .மு.தவ. ாட்டார் 
உளர. 
          இவர் மிதளவ என்பதற்குக் கஞ்ெி என்று சபாருள்சகாள்வார். 
பின்னர் மிதளவ - கூழ் என்று விைக்குவார். 
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சகாள்ளும் பயறும் பாதலாடு விரவிச் ெளமத்த, 
சவள்ைிக்கம்பிளய ஓரைவாகத் துணித்துப்தபாட்டாற் தபான்ற சவள்ைிய 
பருக்ளககளைக் சகாண்ட கூளழயும் 
வயிறாரப் பருகி, இனி தவண்டா என்று வளைந்த ளகயால் தடுத்த 
பின்ளற- சபா.தவ.தொமசுந்தரனார் உளர 
          இவரும் மிதளவ என்பதற்குக் கூழ் என்று சபாருள்சகாள்வார். 
 
          இங்கு  ாம் கவனிக்கதவண்டியது, இது பாளலத்திளணப் 
பாடலாயினும், உழவர்கள் 'ளவகு புலர் விடியலாகிய' அதிகாளலயில் 
ச ல் கதிரடிக்கும் கைத்தில் தவளல செய்ளகயில், இந்தக் கஞ்ெிளய 
வாங்கிக் குடித்துவிட்டுத் தம் பணிளயத் சதாடர்வர் என்று பாடல் 
கூறுகிறது. 
          இளதயும் மனத்தில் ளவத்துக்சகாள்ளுங்கள் 
 
          உழுந்து தலைப்தபய்த தகாழும் கைி மிதலவ 
          தபரும் தசாற்று அமலை நிற்ப - அகம் 86/1,2 
உழுத்தம் பருப்புடன் கூட்டிச்ெளமத்த செவ்விய குளழதளலயுளடய 
சபாங்கதலாடு 
சபரிய தொற்றுத் திரளையுளடய உண்டல் இளடயறாது  ிகழ 
-  .மு.தவ. ாட்டார் உளர 
 
உழுத்தம் பருப்புப் சபய்து ெளமத்த சகாழுவிய கைியாகிய மிதளவதயாடு 
மிக்க தொற்றிளனயும் சுற்றத்தாரும் 
பிறரும் உண்ணுதலாதல உண்டாகும் ஆரவாரமும் இளடயறாது  ிற்பவும் 
- சபா.தவ.தொமசுந்தரனார் உளர 
விைக்கம் - உழுந்து தளலப்சபய்த சகாழுங்கைி மிதளவ என்பது 
ஒருவளகத் துளண உணவு; அஃதாவது உழுத்தம் பருப்புப் சபாங்கல் 
என்றவாறு. 
          எனதவ இருவரும் மிதளவ என்பதற்குப் சபாங்கல் என்தற 
சபாருள் சகாண்டிருக்கின்றனர். 
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          இங்கு  ாம் கவனிக்கதவண்டியது, இந்த  ிகழ்ச்ெி, பாடலில், 
’களன இருள் அகன்ற கவின்சபறு காளல’-யில்  டப்பதாகக் 
கூறப்பட்டுள்ைது. 
          இளதயும் மனத்தில் ளவத்துக்சகாள்ளுங்கள் 
 
          பசு மீன் தநாடுத்த தவண்தணல் மாஅ 
          தயிர் மிதி மிதலவ ஆர்த்துவம் நிைக்தக - அகம் 340/14,15 
பெிய மீளன விற்று மாற்றிய சவண்சணல்லின் மாளவத் 
தயிரிட்டுப் பிளெந்த கூழிளனக் சகாடுப்தபாம் உனக்கு 
-  .மு.தவ. ாட்டார் உளர 
இங்கு, தயிர் மிதி மிதளவ மா ஆர்கு தவ என்று பாடங்சகாண்டு, கூழிளன 
உன் குதிளரகள் உண்பனவாகும் என்று இவர் சபாருள்சகாள்கிறார். 
 
தயிர் மிதி மிதளவ - gruel mixed with curds - ளவததகி சைர்பர்ட் 
சமாழிசபயர்ப்பு 
 
பச்ளெயான மீளன விற்றுப் சபற்ற சவண் ச ல்லினது மாளவத் 
தயிர்விட்டுப் பிளெந்து ஆக்கிய கூழிளன உன் குதிளரகள் உண்ணத் 
தருதவாம்.ெ.தவ.சு - உளர. 
          இவர், தயிர் மிதி மிதளவ ஆர்த்துவம்  ினக்தக என்று 
பாடங்சகாண்டும் ,குதிளரகளுக்கு என்று வலிந்து சபாருள்சகாள்கிறார். 
இங்கும் மிதளவ என்பதற்குக் கூழ் என்தற சபாருள்சகாள்ைப்பட்டிருக்கிறது. 
          இங்கும்  ாம் கவனிக்கதவண்டியது, தளலவன் இரவில் 
தங்கினால் இரவு உணவாகத் தளலவன் தனக்தகா, தன் குதிளரக்தகா 
தளலவியிடம் சபறும் உணவாகதவ இந்த ச ய்தல் திளணப் பாடலில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ைது. 
          இளதயும் மனத்தில் ளவத்துக்சகாள்ளுங்கள் 
           
         கலவ கதிர் வரகின் அலவப்பு_உறு வாக்கல் 
          தாது எரு மறுகின் தபாததாடு தபாதுைிய 
          தவலை தவண் பூ தவண் தயிர் தகாைஇீ 
          ஆய்_மகள் அட்ட அம் புைி மிதலவ 
          அவலர தகாய்யுநர் ஆர மாந்தும் - புைம் 215/1-5 
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கவர்த்த கதிரிளனயுளடய வரகினது குற்றுதலுற்ற வடிக்கப்பட்ட 
தொற்ளறயும் 
தாதாக உதிர்ந்த எருளவயுளடய சதருவின்கண் தபாசதாடு தளழத்த 
தவளையினது சவள்ைிய பூளவ சவள்ைிய தயிரின்கண் சபய்து, 
இளடமகள் அடப்பட்ட அழகிய புைியங்கூளழயும் 
அவளர சகாய்வார்  ிளறய உண்ணும்  - ஔளவ.சு.து. உளர 
விைக்கம் - தவளைப்பூளவ உப்பிட்டு தவகளவத்து சவள்ைிய தயிர் கலந்து 
 ன்கு பிளெந்து மிைகுத்தூைிட்டுத் தாைிதம் செய்யப்பட்ட புைியங்கூழ் 
ஈண்டு அம்புைி மிதளவ சயனப்பட்டது. 
 
          பிைளவக் சகாண்ட வரகுக் கதிரின் அரிெிளயக் குற்றி 
வடிக்கப்சபற்ற தொற்ளறயும் பூப்சபாடி எருப்தபாலக் கிடக்கும் சதருவில் 
புழுதியில் மலர்ந்த தவளைப் பூவிளனத் தயிரில் கலந்து ஆயர்மகள் 
ஆக்கிய இனிய  புைியங்கூளழயும் அவளர பறிப்பார்  ிரம்ப உண்ணும் - 
ெ.தவ.சு - உளர. 
          இங்கும்  ாம் கவனிக்கதவண்டியது இந்த மிதளவ ’ஆய்மகள்’ 
ெளமத்தது, அதாவது, இளடயர் வடீ்டு மக்கள் உண்ணுவது. 
          இளதயும் மனத்தில் ளவத்துக்சகாள்ளுங்கள் 
 
          பல் யாட்டு இை நிலர எல்ைிைிர் புகிதை 
          பாலும் மிதலவயும் பண்ணாது தபறுகுவிர் - மலை 416,417 
 
பல ஆட்டினங்களையுளடய திரள்கைிதல இராக்காலத்ளதயுளடயிராய்ச் 
செல்லின் 
பாலும் பாற்தொறும் நுமக்கு என்று ெளமயாமல் தமக்குச் 
ெளமத்திருந்தவற்ளறப் சபறுகுவரீ் -   ச்ெினார்க்கினியர் உளர. 
 
சபா.தவ.தொமசுந்தரனாரும் இதளனதய சபாருைாகக் சகாள்வார். 
பின்னர், விைக்கத்தில், மிதளவ - பாற்தொறு, இனி, மிதளவ 
சவண்சணயுமாம் என்பார் அவர். 
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          இங்கும்  ாம் கவனிக்கதவண்டியது, இந்த மிதளவ இளடக்குல 
மக்கைின் இரவு உணவு என்பளத. இரவில் திடீசரன்று அவர்கள் 
வடீ்டுக்குப் தபானாலும், உடதன கிளடப்பது. 
          இளதயும் மனத்தில் ளவத்துக்சகாள்ளுங்கள். 
 
தமற்கண்ட குறிப்புகைினின்றும்  ாம் சபறுவது : 
1. மிதளவ என்ற உணவுப்சபாருள் குறிப்பது: 1) தொறு, 2) கூழ் அல்லது 
கஞ்ெி, 3) சபாங்கல், 4)  பால்தொறு,    5) சவண்சணய். 
2. இது 1) அரிெியினால் செய்யப்படுவது, 2) சகாள்ளும் பயறும் கலந்து 
செய்வது, 3) உழுந்தங்கைியினால் ஆனது,   4) அரிெிமாவினால் ஆனது, 5) 
வரகுச்தொறு, தவளைப்பூ களடந்தது ஆகியளவ கலந்தது. 
3. இது உளழப்பாைிகைான  டுத்தர, கீழ்  டுத்தர மக்கைின் (middle/lower middle 
class people) உணவு. 
4. இந்த உணவு காளலயிதலா, இரவிதலா உண்ணப்படுகிறது. 
5. எதிர்பாராமல் திடீசரன்று வடீ்டுக்கு வருகிற விருந்தாைிகட்கு 
உடனடியாக எடுத்து உண்ணக்சகாடுப்பது. 
 
          எந்ததவார் உளரயாெிரியரும் இந்த உணவுப் சபாருள் ஏன் 
மிதளவ எனப்படுகிறது என்பதற்கான விைக்கம் அைிக்கவில்ளல. மிதளவ 
என்பதன் அடிச் சொல் ’மித’ (float).  மிதப்பது மிதளவ என்ற சபாருைில் 
 ீரின் தமல் மிதக்கும் சதப்பம் தபான்றவற்ளற மிதளவ எனலாம். 
பரிபாடலில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருப்பளதக் கண்தடாம். 
 
ஆைால் இந்த உணவுப்தபாருள் எதன் மீது மிதக்கிைது? 
          சபாதுவாகச் ெிற்றூர்கைில் உள்ை உளழப்பாைிகள் வடீ்டில் 
ஒருத ரம் மட்டும்தான் ெளமயல்  டக்கும். அவரவர் சதாழிளலப் 
சபாருத்து, காளலயிதலா, மாளலயிதலா ஒருத ரம் ெளமப்பார்கள். 
அவ்வாறு காளலயில் ெளமத்து மீந்தளத மாளலயிதலா, மாளலயில் 
ெளமத்து மீந்தளதக் காளலயிதலா உண்பார்கள். ஆக்கிய தொறு 
சகட்டுவிடாமல் இருக்க அதன்தமல்  ீர் ஊற்றி ளவப்பார்கள். ெில 
இடங்கைில் இதளன சவந் ிப்பழசு என்பார்கள். ெில ெமயங்கைில் இந்தப் 
பளழய தொறும் ச ாெச ாெத்துப்தபாய்விடும். எனதவ தொற்ளறக் 
குளழவாக ஆக்கி, ளகச்சூட்டில் உள்ைங்ளகயில் உருட்டி, உருண்ளடகைாக 
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ஆக்கி, ஒரு சபரிய ெட்டியில் தமாரிதலா, புைிச்ெதண்ணி எனப்படும் புைித்த 
 ீரிதலா தபாட்டுவிடுவார்கள். ததளவப்படும்தபாது ஒரு உருண்ளட 
அல்லது ஒரு மிதளவளய எடுத்து, பால், தயிர், தமார், புைிச்ெதண்ணி 
அல்லது புைிப்பாகக் களடந்த கீளர ஆகியவற்ளற ஊற்றி, கூழாகப் 
பிளெந்துசகாண்டு உண்பார்கள். 
 
          அந்தக் காலத்தில் மிகவும் ஏளழமக்கள் தகப்ளபக் கைிளயக் 
கிண்டி, இவ்வாறு உருண்ளடகைாக்கி ஏதாவது ஒரு  ீர்மப்சபாருைில் 
மிதக்கவிட்டு ளவத்திருப்பார்கள். அதுவும் இளடயர் வடீுகைில் பாலுக்கா 
பஞ்ெம்? திடீசரன்று இரவில் விருந்தாைிகள் வந்துவிட்டால், அந்த 
த ரத்தில் அடுப்புப் பற்றளவக்க மாட்டார்கள். இருக்கிறது பால், மிதக்கிறது 
கைி மிதளவ. பாலும், மிதளவயும் பண்ணாது சகாடுத்துவிடுவார்கள். 
 

 
 
          பாலும் மிதளவயும் பண்ணாது சபறுகுவிர் என்ற 
மளலபடுகடாம் வரிக்கு இதுதான் ெிறந்த சபாருைாகலாம். 
           ித்தம்  ித்தம் ச ல்லுச்தொறு என்ற ஒரு பாடல் உண்டு. 
ச ல்ளல யாராவது தொறாக ஆக்குவார்கைா? ச ல்ளலக் குற்றி 
அரிெியாக்கி, அதளன  ீரிலிட்டு தவகளவத்த தொறுதான் ச ல்லுச்தொறு. 
          தகப்ளபக்கைி என்கிதறாம்.  தகப்ளபளயத் (தகழ்வரகு) 
திரித்து,மாவாக்கி,  ீரில் களரத்து, கிண்டிவிட்டு தவகளவத்து, ெற்று 
இறுகிய பின்னர் உருண்ளடயாக்கினால் அது தகப்ளபக்கைி. அளத 
தமாரில் மிதக்கவிட்டால் கைி மிதளவ. 
          சவண்சணல் மாஅ தயிர் மிதி மிதளவ’ என்ற அக ானூறு 
அடிக்கு இவ்வாறுதான் சபாருள்சகாள்ைதவண்டும். 
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          எனதவ, பச்ெரிெிச் தொற்ளறக் குளழய ஆக்கிதயா, அரிெி 
அல்லது பயறுகைின் மாளவக் கைியாகக் கிண்டிதயா,  சூடாக முதலில் 
உண்டுவிட்டு, மீந்தளத உருண்ளடகைாக்கி ஒரு  ீர்ப்சபாருைில் 
மிதக்கவிடுவதத மிதளவ. 
          எனதவ இது உருண்ளடச் தொறு அல்லது கைியுருண்ளட. 
பின்னர் இதளனப்  பாலிதலா, தயிரிதலா, புைித்த ீரிதலா, புைிப்பான 
கீளரக்களடெலிதலா களரத்துக் கூழாகக் குடிப்பது வழக்கம். 
          இன்ளறக்கும் இந்தப் பழக்கம் ெிற்றூர்கைில் ஏளழபாளழகைின் 
மளனகைில்  டப்பளதக் காணலாம். 
          இந்தப் சபாருைில் தமதல சகாடுக்கப்பட்டுள்ை மிதளவ 
என்றசொல் வரும் பாடல்வரிகளைப் படித்துப்பாருங்கள். கூழின் 
சுளவளயயும், அளதக் கூறும் தமிழின் இனிளமளயயும் ருெிக்கவும், 
ரெிக்கவும் செய்யலாம். 
 
 
 
சதாடர்பு: முளனவர்.ப.பாண்டியராொ 
pipiraja@gmail.com 
http://sangacholai.in 
tamilconcordance.in/
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18. சங்க இைக்கியத்தில் மாலம   

—— முலைவர் ப.பாண்டியராஜா 

 
 
          இந்த மாளம என்றால் என்ன என்று முதலில் பார்ப்தபாம். 
 
          காதலன் பிரிந்து சவைியூர் சென்றால், பிரிவுத்துயரால் வாடிய 
காதலியின் தமனியில் பெளல படரும் என்றும், இந்தப் பெளல பரீ்க்கம் 
பூளவப்தபாலப் சபான்னிறம் உளடயது என்றும் தமிழ் இலக்கியங்கள் 
கூறுகின்றன. இந்தப் பெளல என்பது பிரிவு ஏக்கத்தால் உடல் சமலிந்து 
உடலின்  ிறம் மாறி, சவளுத்துப் தபாவளதக் குறிக்கும் என்று இன்ளறய 
உளரயாெிரியர்கள் கூறுகின்றனர். இதளன ஓர் அக ானூற்றுப் பாடல் 
இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது. 
 
         காடு இைந்தைதர காதைர் மாலம 
          அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து 
          எழில் மைர் புலரதல் தவண்டும் - அகம் 45/6-8 
இதன் சபாருள்: 
காதலர் வறண்ட  ிலத்ளதக் கடந்துதான் சென்றிருக்கிறார், எனது 
மாளமதயா 
சமல்லிய நுண்ணிய பெளல படர்ந்ததால், பரீ்க்கங்சகாடியின் 
அழகிய மலளரப் தபான்று மாறிவிட்டது. 
 
          எனதவ, மாளம என்பது தமனியின்  ிறம் என்பது 
சதைிவாகிறது. சபாதுவாக, மாளம என்பளத மாந்தைிர்  ிறம் என்று 
உளரயாெிரியர்கள் கூறுகிறார்கள். இளதத்தான் இப்தபாது மா ிறம் 
என்கிதறாம். இருப்பினும் ெில அகராதிகள் இதளனக் கருளம  ிறம் (black) 
என்று குறிப்பிடுகின்றன. எனதவ, இந்த மாளம என்பது என்ன  ிறம் 
என்பளதச் ெங்க இலக்கியங்கைின் மூலம் சதைிவாகக் காண்பதத இக்  
கட்டுளரயின் த ாக்கம். 
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(1) 
         நுணங்கு அரம் நுவைிய நுண் நீர் மாலம 
          கைங்கைி அன்ை கதழ்ந்து கிைர் உருவின் 
          வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் தபரியாழ் - மலை 35-37 
இதன் சபாருள்: 
நுட்பமான அரத்தால் அராவின நுண்ணிய தன்ளமயும், மாளம  ிறத்தில் 
கைாப்பழத்ளத ஒத்த, ெீறிசயழுந்து  ிற்கும் ததாற்றத்ளதயும், 
வளைந்து உயர்ந்த சகாம்பிளனயும் உளடய சபரிதாய் ஒலிக்கும் சபரிய 
யாளழ 
          இந்த உவளமளய ளவத்து, கைங்கனி கருப்பாக இருப்பதால், 
மாளம என்பது கருளம  ிறம் எனக் சகாள்வர்.ஆனால், கைங்கனி மிகவும் 
பழுத்து கருப்பாக ஆவதற்கு முன்னர், பச்ளெ  ிறக் கைாக்காய்,  ிறம் மாறி 
ெற்று ெிவப்பு அல்லது மா ிறத்துக்கு வரும். அதளனதய மாளம கைங்கனி 
என்று புலவர் அழுத்திக் கூறுகிறார் எனலாம். இங்கு, ’கைங்கனி மாளம’ 
என்னாமல், ’மாளம கைங்கனி’ என்று புலவர் குறித்திருப்பளத ஊன்றிக் 
கவனிக்க தவண்டும். எனதவ ’மாளம கைங்கனி’ என்பளத மாந்தைிர் ிறக் 
கைங்கனி என்று சகாள்வது ெிறப்பாகும். 
 

 
(2) 
          தவைில் பாதிரி கூன் மைர் அன்ை 
          மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாலம - குறு 147/1,2 
இதன் சபாருள்: 
தவனிற்காலத்துப் பாதிரியின் வளைந்த மலளரப் தபான்று 
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மயிர் எழுந்து படர்ந்த அழகு ஒழுகும் மா ிறமும் 
          பாதிரியில் மூன்று வளக உண்டு;  அளவ 1. பழுப்பு  ிறம் (purple) 
2. சவள்ளை ிறம் 3. சபான்  ிறம். 
          இவற்றில் இங்கு புலவர் குறிப்பிடுவது பழுப்பு வளகப் 
பாதிரிதய. அதுதவ மாளம  ிறத்ளத ஒட்டி உள்ைது. 

 
(3) 
         தகாடு முள் ஈங்லக தநடு மா அம் தைிர் 
          நீர் மைி கதழ் தபயல் தலைஇய 
          ஆய் நிைம் புலரயும் இவள் மாலம கவிதை - நற் 205/9-11 
இதன் சபாருள்: 
வளைந்த முள்ளையுளடய ஈங்ளகயின்  ீண்ட கரிய அழகிய தைிரின் மீது 
மிக்க  ீருடன் விளரவாகப் சபய்யும் மளழ சபாழியும்தபாது உண்டாகும் 
அழகிய  ிறம் தபான்ற இவைின் மாளமயின் அழகுதாதன 
          சபாதுவாக, தைிர்கள் இைம் பச்ளெ ிறத்திதலா, மா ிறத்திதலா 
தான் இருக்கும். கருளமயாக இருக்க வாய்ப்பில்ளல. எனதவ ஈங்ளகயின் 
தைிரும் மா ிறத்ததுதவ எனக் சகாள்ைலாம். 
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(4) 
         நீர் வைர் ஆம்பல் தூம்பு உலட திரள் கால் 
          நார் உரித்து அன்ை மதன் இல் மாலம - நற் 6/1,2 
இதன் சபாருள்: 
 ீரில் வைரும் ஆம்பலின் உள்துளையுள்ை திரண்ட தண்டின் 
 ாளர உரித்து  ீக்கினாற் தபான்ற அழகு குளறந்த மாளம ிறத்தவளும், 
 
          அம்ம வாழி ததாழி நம் ஊர் 
          தபாய்லக ஆம்பல் நார் உரி தமன் கால் 
          நிைத்தினும் நிழற்றுதல்-மன்தை 
          இைி பசந்தன்று என் மாலம கவிதை - ஐங் 35 
இதன் சபாருள்: 
ததாழிதய தகட்பாயாக!  ம் ஊரின் 
சபாய்ளகயில் பூத்த ஆம்பல் மலரின்  ார் உரிக்கப்சபற்ற சமல்லிய 
தண்டின் 
 ிறத்ளதக் காட்டிலும் ஒைியுளடயதாக இருந்து, 
இப்தபாது பெந்துதபாயிற்று, என் மா ிற தமனியழகு. 
 
          ஆம்பல் மலரில் இருவளக உண்டு. 1.  ீல ஆம்பல், 2. 
செவ்வாம்பல். செவ்வாம்பல் தண்டு ெிவப்பு  ிறத்தில் இருக்கும். இதளன 
உரித்தால் அது ெற்தற  ிறம் சவளுத்து இருக்கும். இதுதவ குளறந்த 
மாளம ிறம். 
          எனதவ செவ்வாம்பல் தண்டின் ெிவப்பு  ிறத்துக்கும், அதளன 
உரித்த பின் இருக்கும் சவைிர் ெிவப்புக்கும் இளடயிலான  ிறதம மாளம 
என்பது சபறப்படும். இதளன மாந்தைிர்  ிறம் எனக் சகாள்ைலாம். 
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          ஆம்பல் மலளரப் பார்ப்பதத அரிது. அதன் தண்ளட எடுத்து 
அதன்  ாளர உரித்து யார் பார்ப்பர் என்று எண்ணத்ததான்றும். இன்ளறய 
தகரைாவில்  ாளர உரித்த ஆம்பல் தண்டிளன  றுக்கிச் ெளமயலுக்குப் 
பயன்படுத்துவர். படத்ளதப் பாருங்கள். ெங்கப் புலவர்கள் 
மிகப்சபரும்பாலும் கற்பளனயாக எளதயும் சொல்வதில்ளல. 
 

 
(5) 
          தமன் சிலை வண்டின் தண் கமழ் பூம் துணர் 
          தாதின் துவலை தைிர் வார்ந்து அன்ை 
          அம் கலுழ் மாலம கிலைஇய 
          நுண் பல் தித்தி மாஅதயாதை - அகம் 41/13-16 
இதன் சபாருள்: 
சமல்லிய ெிறகிளனயுளடய வண்டுகளையுளடய குைிர்ச்ெிளயயுளடய 
மணக்கும் பூங்சகாத்துக்கைிலுள்ை 
தாதுடன் கூடிய ததன் துைி தைிரில் ஒழுகியது தபால 
ெிறிய பல ததமல் புள்ைிகளையுளடய  ம் கிழத்தி 
          இங்தக குறிப்பிடப்படும் தைிர் இன்ன மரத்தது என்று 
குறிப்பிடப்படாவிடினும், இது மாந்தைிர் என்று சகாள்வதில் தவறில்ளல. 
இதளன மாமரம் என்தற சகாள்வர் ெ.தவ.சு 
          திதளல மாளம தைிர் வனப்பு அழுங்க - அகம் 135/1 
இந்தத் தைிளரயும் மாந்தைிர் என்தற சகாள்வர் ெ.தவ.சு 
 
(6) 
         மணி மிலட தபான்ைின் மாலம சாய என் 
          அணிநைம் சிலதக்குமார் பசலை - நற் 304/6,7 
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இதன் சபாருள்: 
 ீலமணி இளடப்பட்ட சபான் தபால எனது சமய்யின் மாந்தைிரின் தன்ளம 
சகட என் 
அழளகயும்  லத்ளதயும் பெளல ததான்றிக் சகடுக்கா ிற்கும் - 
பின்னத்தூரார் உளர. 
          இங்தக, மணி - சபான், மாளம - பெளல என்ற இரண்டு 
இளணகள் (pairs) உள்ைன. பெளலயால் மாளம சகட்டது என்பது உண்ளம. 
ஆனால் மணியினால் சபான் சகட்டதா, சபான்னினால் மணி சகட்டதா 
என்பது விைக்கமாகக் கூறப்படவில்ளல. பெளல சபான்  ிறத்தது என்று 
இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. எனதவ, சபான் தபான்ற பெளல மணி 
தபான்ற மாளமளயக் சகடுத்தது என்று சகாள்வதற்கு ஏதுவாகும். இங்தக 
மணி என்பது  ீலமணி என்று சகாள்ைப்படுகிறது. எனதவ, மாளம என்பது 
கருளம  ிறம் எனக் சகாள்ை ஏதுவாகிறது. 
          ஆனால் ஔளவ.சு.து. அவர்கைின் உளர, மணிகள் பதித்தலால் 
சபான்னின் ஒைி மழுங்குதல் தபால என் மாளமக்கவின் ஒைியிழக்குமாறு 
என் அழகிய  லத்ளதப் பெளல தபாந்து சகடுக்கும் என்று விைக்கமாகக் 
கூறுகிறது. இதளன, மணிகள் பதித்தலால் சபான்னின் ஒைி மழுங்குதல் 
தபால, பெளல படர்ந்ததால் என் மாளமக்கவின் ஒைியிழந்தது என்று 
சகாள்ைலாம். எனதவ மணி என்பது பெளலக்கும், சபான் என்பது 
மாளமக்கும் ஒப்பு ஆகின்றன. 
          ஆனால், மாளம சபான்  ிறத்தது அல்ல. எனதவ இங்கு 
மணியின்  ிறதமா, சபான்னின்  ிறதமா ஒப்பிடப்படாமல், பதித்தலும் 
படர்தலும் ஆகிய செய்ளககள் ஒப்பிடப்பட்டுள்ைன எனக் சகாள்ைலாம். 
பதித்த மணி சபான்னின் அழளகக் சகடுப்பது தபால் படர்ந்த பெளல 
மாளமளயக் சகடுத்தது என்று சகாள்ைலாம். 
 
(7) 
          இதத தபான்று, ஆனால் இதற்கு மாறுபட்ட உவளமளயக் 
கலித்சதாளகயில் காண்கிதறாம். 
 
          பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் 
          தபான் உலர மணி அன்ை மாலம கண் பழி உண்தடா  
                    - கைி 48/16,17 
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இதன் சபாருள்: 
பல ாளும்  ிளனவு வருத்துளகயினாதல பெளலயாதல 
நுகரப்பட்டவளுளடய 
சபான்ளன உளரத்தசதாரு மணியுண்டாயின் அதளன ஒத்த பெளல 
படர்ந்த மாளம  ிறத்தின்கண் அது செய்த பழிகள் உண்தடா? (இல்ளலதய) 
-  ச்ெினார்க்கினியர் உளர. 
 
          மணி மிளட சபான்னின் மாளம என்ற  ற்றிளண உவளம 
தபால் அன்றி, சபான் உளர மணி அன்ன மாளம என்று இங்குக் 
காண்கிதறாம். 
          சபான்ளன உளரத்த மணியும், பெளல படர்ந்த மாளமயும் 
ஒப்பிடப்பட்டுள்ைன. எனதவ பெளல சபான்னுக்கும், மாளம மணிக்கும் 
ஒப்பிடப்பட்டுள்ைன. 
          பெளல சபான்  ிறத்தது என்பது உண்ளம. எனதவ மாளம 
மா ிறத்தது எனக் சகாள்ைலாம். இங்தக மணிளய  ீலமணி என்று 
சகாண்டால், மாளம கருளம  ிறமாகிறது. 
          ஆனால், இவ்வுளரக்கு விைக்கம் எழுதிய சபருமளழப்புலவர், 
மணி - ஈண்டு  ீலமணி, மாளம - மா ிறம் என்று எழுதுகிறார். மணி 
என்பது  ீலமணியாயின் அதளனப் தபான்ற மாளம என்பது எவ்வாறு 
மா ிறம் ஆகும்? 
          எனதவ,  ச். உளரக்கு மாற்று உளர காணதவண்டும், அல்லது 
சபருமளழப்புலவர் விைக்கத்துக்கு மாற்று விைக்கம் காணதவண்டும். 
முதலில்  ச். உளரக்கு மாற்று காண்தபாம். 
          ’சபான் உளர மணி அன்ன மாளம’ என்பதற்கு, ’சபான்ளன 
உளரத்த மணிளய ஒத்த’ என்று  ச். உளர காண, புலியூர்க்தகெியார், 
இதளன, ‘சபான்னிதல சபாதிந்த மணி தபான்ற அவைது ததமல்’ என்று 
சபாருள் சகாண்டிருக்கிறார். 
          செங்ளக சபாதுவன் அவர்கள், இதளன , ’சபான்னில் 
பதிக்கப்பட்டிருக்கும் மணிக்கல் தபால அவைது மாளம  ிறக் கண் பெளல 
த ாயால் வருந்துகிறது’ என்று சபாருள் சகாண்டிருக்கிறார். 
          எனதவ இங்கு மணி சபான்னில் சபாதிந்தது அல்லது மணி 
சபான்னில் பதிக்கப்பட்டது என்று சகாண்டு, மாளமயில் படர்ந்த 
பெளலளயப் சபான்னிதல சபாதிந்த மணிக்கு ஒப்பிடதவண்டியுள்ைது. 
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இப்படிக் சகாண்டால், இது தமற்கூறிய  ற்றிளண உவளம தபால் ஆகும்.. 
அதன்படி, மாளம மாந்தைிர்  ிறம் ஆகிறது 
          அடுத்து, சபருமளழப்புலவர் விைக்கத்துக்கு மாற்று காண்தபாம். 
அவர், மணி - ஈண்டு  ீலமணி, மாளம - மா ிறம் என்று எழுதுகிறார். இது 
குழப்பத்ளதத் தரும் என்று கண்தடாம். 
 
இப்தபாது, 
          திரு மணி புலரயும் தமைி மடதவாள் - நற் 8/8 
 
என்பதற்கு, ஔளவ.சு.து. அவர்கள், அழகிய மணி தபாலும் 
தமனிளயயுளடய இைமகள் என்று சபாருள் சகாள்கிறார். அத்துடன், மணி, 
ஈண்டுச் செம்மணியின் தமற்று என்றும் விைக்குகிறார். 
          ஆக, சபாருத்தமான இடங்கைில் மணி என்பது 
செம்மணிளயயும் குறிக்கும் என்றாகிறது. எனதவ, சபருமளழப்புலவர் 
மணி -  ீலமணி என்று சகாண்டிருப்பளதவிட ஔளவ.சு.து. அவர்கைின் 
மணி, ஈண்டுச் செம்மணி என்ற விைக்கத்ளத இங்குக் சகாள்வது 
சபாருத்தமாகத் ததான்றுகிறது. 
எனதவ, 
          தபான் உலர மணி அன்ை மாலமக்கண் - கைி 48/16,17 
 
என்ற அடிக்கு, சபான்ளன உளரத்தசதாரு மணியுண்டாயின் அதளன ஒத்த 
பெளல படர்ந்த மாளம  ிறத்தின்கண் என்ற சபாருைில், மணி என்பளதச் 
செம்மணி என்று சகாண்டால், சபான்னிறப் பெளல படர்ந்த மாளமளயப் 
சபான் துகள் படர்ந்த செம்மணி என்று கலித்சதாளகப் புலவர் 
கூறியிருக்கிறார் என்று சகாள்வது சபாருத்தமாகத் ததான்றுகிறது. எனதவ 
இங்கும், மாளம என்பது செம்மணியின் மாந்தைிர்  ிறம் என்றாகிறது. 
 
(8) 
         எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் 
          நைிய கமழும் துலைவற்கு 
          இைிய மன்ை என் மாலம கவிதை - ஐங் 146 
இதன் சபாருள்: 
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மணல் தமட்டில் உள்ை ஞாழல் மரத்தில் அரும்புகள் முதிர்ந்து மலர்ந்த 
பூங்சகாத்துகள் 
 றுமணத்ததாடு கமழும் துளறளயச் தெர்ந்தவனுக்கு 
இன்பமானது, உறுதியாக,  என் மா ிற தமனியழகு. 
 
          ஞாழல் மலர்ந்திருக்கும் துளறளயச் தெர்ந்த தளலவனுக்குத் 
தளலவியின் மாளமக் கவின் இனிக்கிறது. எத்தளனதயா மலர்கள் இருக்க, 
இந்தப் புலவர் ஞாழல் மலளரத் ததர்ந்சதடுப்பாதனன்? இந்த இரண்டுக்கும் 
ஏததா ஒற்றுளம இருப்பது தபால் சதரிகிறது. 
          ஞாழல் மலர் சபரும்பாலும் சபான்  ிறத்தில் இருக்கும். ெிவப்பு 
 ிற ஞாழலும் உண்டு. 
 
          தசம் வ ீஞாழல் கரும் தகாட்டு இரும் சிலை - அகம் 240/1 
என்ற அக ானூற்று அடியால் இதளன அறியமுடிகிறது. படத்ளதப் 
பாருங்கள். 

 
          ெிவந்த ஞாழல் மலர்கள் பூத்திருக்கும் துளறளயச் தெர்ந்த 
தளலவனுக்குத் தளலவியின் ெிவப்பு  ிறத்ளத ஒட்டிய மாந்தைிர்  ிற 
மாளமயின் கவின் இனித்திருப்பதில் வியப்சபன்ன? 
          இளதத்தவிர, ஞாழலுடன் மாளமளய முடிச்சுப்தபாடும் தமலும் 
இரண்டு பாடல்கள் உண்டு. 
 
         அன்லை வாழி தவண்டு அன்லை புன்லைதயாடு 
          ஞாழல் பூக்கும் தண்ணம் துலைவன் 
          இவட்கு அலமந்தைைால் தாதை 
          தைக்கு அலமந்தன்று இவள் மாலம கவிதை - ஐங் 103 
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இதன் சபாருள்: 
அன்ளனதய!  ான் கூறுவளத விரும்பிக் தகட்பாயாக! தாதய! 
புன்ளனதயாடு 
ஞாழலும் பூக்கும் குைிர்ந்த அழகிய துளறளயச் தெர்ந்தவன் 
இவளுக்கு உரியவனாக அளமந்துவிட்டான்; எனதவ 
இவைிடம்  ிளலத்துவிட்டது இவைது மா ிற தமனியழகு. 
 
          எக்கர் ஞாழல் இணர் படு தபாதும்பர் 
          தைி குருகு உைங்கும் துலைவற்கு 
          இைி பசந்தன்று என் மாலம கவிதை - ஐங் 144 
இதன் சபாருள்: 
மணல் தமட்டில் உள்ை ஞாழல் மரத்தில் பூங்சகாத்துள் ததான்றும் 
சபாழிலில் 
தனிதய ஒரு  ாளர உறங்கும் துளறளயச் தெர்ந்தவளன எண்ணி, 
இப்தபாது பெந்துதபாகிறது என் மா ிற தமனியழகு. 
          பாருங்கள், செந் ிற ஞாழல் மலர்கள் பூத்துக்கிடக்கும் அழளக, 
ஒரு பழுப்பு  ிறக்சகாக்கு சகடுப்பது தபால மாந்தைிர்  ிற மாளமயின் 
அழளகப் சபான்னிறப் பெளல சகடுக்கிறதாம்.  

 
மாந்தைிளர  ிளறயப்தபர் பார்த்திருக்கமாட்டீர்கள். இததா, இதுதான் மாளம 
எனப்படும் மாந்தைிர்  ிறம். 
 
சதாடர்பு: முளனவர்.ப.பாண்டியராொ 
pipiraja@gmail.com 
http://sangacholai.in 
tamilconcordance.in/
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19. சிைப்பதிகாரத்தில் ‘புைல்வாயில் வஞ்சியும்’, 
‘புல்ைிலை வஞ்சியும்'  

—— முலைவர் ச.கண்மணி கதணசன் 

 
 
முன்னுலர: 
          ெிலப்பதிகாரத்தில் ெங்க இலக்கியம் சொல்லும் ‘புனல்வாயில் 
வஞ்ெி’, ‘புல்லிளல வஞ்ெி’ ஆகிய இரண்டு வஞ்ெிகளும் பற்றிய குறிப்புகள் 
உள்ைனவா? என்று ஆராய்வது இக்கட்டுளரயின் த ாக்கம் ஆகும். 
          பதிற்றுப்பத்து, புற ானூற்றுச் செய்திகதைாடு ெிலப்பதிகாரச் 
செய்திகளை ஒப்பிட அளவதய முதல் ிளலத் தரவுகைாம். பிற 
சதாளகநூற் செய்திகளும், கல்சவட்டு ஆதாரங்களும், ஆய்வாைர் 
கருத்துக்களும் இரண்டாம் ிளலத் தரவுகைாம். 
          உதியன் மரபு, இரும்சபாளற மரபு என இருவம்ெத்தினர்; ஒதர 
கால கட்டத்தில் முளறதய; தமற்களரப்பகுதிளயயும், 
சகாங்குப்பகுதிளயயும் ஆண்டு வந்தளமளயப் பதிற்றுப்பத்து காட்டுகிறது. 
(கா.தகாவிந்தன்- ெங்ககால அரெர் வரிளெ- ப.- 4; அ.மு.பரமெிவானந்தம்- 
தமிழக வரலாறு- ப.- 130; C.S. செலுவ ஐயர்- Annals Of Oriental Research-ப.- 
113). தெரமன்னரின் தளல கர் வஞ்ெி எனும் சபாதுப்சபயர் சபற்றது. 
ெங்கஇலக்கியமும், ெிலப்பதிகாரமும்; தமற்களர வஞ்ெிளயயும், சகாங்கு 
வஞ்ெிளயயும் விதந்து தபசுகின்றன.     
          தமற்களர வஞ்ெி  ானிலவைம் சபாருந்தியது. ‘மூதூர்’ என்றும் 
சபயர்  சபற்றது. இமயவரம்பன் ச டுஞ்தெரலாதன் (பதிற்.- 15), அவனது 
தம்பி பல்யாளனச் செல்சகழு குட்டுவன் (பதிற்.- 30), மகன் 
ஆடுதகாட்பாட்டுச் தெரலாதன் (பதிற்.- 53), செங்குட்டுவன் (ெிலப்பதிகாரம்- 
வஞ்ெிக் காண்டம்) ஆகிதயார் இருந்து ஆண்டதாகும் 
          மூதூரின்  ானில வைம்; ஞாழல் பூக்கள் ெிதறிக் கிடக்கும் களர; 
மணிக்கலம் தபான்ற ச ய்தலின் இளலகளைத் துழாவிக் குருகுகள் 
மீன்தவட்ளடயாடிப் பெியாறி சவள்ைிய பூங்சகாத்துக்களுளடய புன்ளனக்  
கிளைகைில் இனிதுளறயும் கானல்; ஓங்கிய மணல்தமட்டில் தாழ்ந்து 
இருக்கும் அடும்பிளன அளல தமாத ஒதுங்கிய கடற்ெங்குகைின்  ஒலி; 
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முத்தும் பவைக்சகாடியும் தெர்க்கும் மக்கள் வாழும் குைிர்ந்த ச ய்தலும், 
காந்தள் சூடிய வில்தவட்டுவர் ஆமானிளறச்ெிதயாடு யாளனத்தந்தங்கள்  
தந்து; பண்டமாற்றாக வடித்த கள்ளைப் சபறும் சபான்மலி ஆவணத்து  
ஊர்களுளடய குறிஞ்ெியும், சவண்ளமயாக நுளரத்து வந்த ெிவந்த 
ஆற்றுசவள்ைத்தால் பூத்துத் ததன்ெிந்திய மருதமரம் அடிதயாடு ொய; 
ளவக்தகாற் புரிகளுடன் மணல்தமடிட்டு அளண கட்டிய மக்கைின்  
ஆரவாரம்; காலமல்லாத காலத்திலும் கரும்பறுத்சதாழியாது அரிகாலும் 
அகழ்ந்து; பல பூக்கதைாடு; முழவு முழங்கும் திருவிழாக் கண்டு மீளும் 
மக்கள்மிகு வைமான மருதமும், திளனக்சகால்ளல உழவரது வரகுத்தாள் 
தவய்ந்த மளனயில்; சமல்லிய திளனமாவால் விருந்து  புறந்தரும் 
புன்செயுளடய முல்ளலயும் என வருணிக்கப்படுகிறது (பதிற்.- 30). 
          ெிலப்பதிகாரம் காட்டும் செங்குட்டுவன் வஞ்ெியும்  ானில வைம் 
சபாருந்தியது. அவன் மளனவி  ானிலப் பண்களையும் ஒருங்தக தகட்டு 
இருந்தாள் ( ீர்ப்பளட காளத- அடி.- 215-251). தகாவலர் தம் ஆ ிளரகளைத் 
தண்ணான் சபாருள யில் விட்டுத் தாளழக்தகாட்டின் தமல் ஏறியிருந்து 
முல்ளலப்பண் பாடிக் குழலூதினர். முற்றிய ததறளலப் பருகிக்  கானவன் 
கவண்கல் வசீும் காவளலக் ளகவிடப் புனத்திளன தமய வந்த யாளன 
தூங்கும்படியாகப் பரண் தமலிருந்து குறத்தி குறிஞ்ெிப்பண் பாடினாள். 
 ாளை மன்னனின் பிறந்த ாைாளகயால்; நுகம் பூண்டு உழதவண்டியது  
இல்ளல என்ற உழவதராளத; மருதப்பண்ணாகக் தகட்டது. சவள்ைளல 
தமாதும் மணற்குன்ளற அடுத்திருந்த அளடகளரயின் புன்ளன ிழலில் 
வலம்புரி ஈன்ற முத்துக்களை எடுத்துக் கழங்காடும் மகைிர் தெரளனப் 
புகழ்ந்து ச ய்தற்பண் பாடினர். 
          வரந்தருகாளதயின் முடிவில் இடம்சபறும் கட்டுளர 
செங்குட்டுவன் வஞ்ெிளயப் “பழவிறல் மூதூர்”- (அடி- 5) என்தற 
குறிப்பிடுகிறது.                 
          ெிறுபாணாற்றுப்பளட புனல்வாயில் வஞ்ெிளய வருணிக்கும் 
தபாது; ஆறு கடதலாடு கலக்கும் ெங்கமத்துளற; பரந்து விரிந்த கழி; 
எருளம தன் அகன்ற வாயால் வைவிய கழு ீர்ப் பூக்களை தமய்தல்; 
அடிசயடுத்து ளவக்கும்தபாது கழியுள் சகாழுத்த மீன்கள் ெிளததல்; 
காட்டுமல்லிப் பூக்கள் உதிர்ந்து கிடக்கும் களரயில் மிைகுக்சகாடி படர்ந்த 
பலா மரம்; அங்கு தங்கி; கழு ீர்ப் பூக்களுள் இருந்த ததன் மணக்க அளெ 
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தபாடும் எருளமயின் மயிர் ிளறந்த முதுளக மஞ்ெைின் சமல்லிளல 
உராய்தல் என  ானில வைங்களும் இடம்சபற்றுள்ைன (அடி.- 41-50). 
 
தமற்கலர வஞ்சியின் தகாட்லட:  
          ஆடுதகாட்பாட்டுச் தெரலாதனிடம் காக்ளகப்பாடினியார்; ' ீ 
யாளன தமதலறி த ராகக் தகாட்ளடவாெலுக்குப் தபானால் உன் யாளன 
பழக்க ததாஷத்தால் அளத முட்டிக் குத்தித் தகர்த்துவிடும். உன் 
முன்தனார் தபாற்றிப் பாதுகாத்த தகாட்ளடக்கு இயற்ளகயாக அளமந்த 
காட்டரண் வழிதய வளைந்து வளைந்ததனும் சென்று ஊருக்குள் 
நுளழவாயாக.’ என்கிறார். ‘கழிக்குள் நுளழந்து பின்னர் களரதயறு’ என்பது 
குறிப்பாகக் கிளடக்கும் சபாருள். மூதூர் சபரியாற்றின் கழிமுகத்ளத 
அடுத்து ெற்று உள் ாட்டிலிருந்தது. அந்தக் கழிமுகம் அடிக்கடி தபாக்ளக 
மாற்றும் (ம.பசுவலிங்கம்- ெங்ககால வஞ்ெி- ப- 134). ஆதலால் அப்படிக் 
கட்டியிருக்க தவண்டும் (பதிற்.- 53). 
           ெிலப்பதிகாரம் தமற்களர வஞ்ெிக்தகாட்ளடயின்; தமற்சுட்டிய 
தனித் தன்ளம புலப்படும்படிக் கூறும் வருணளன குறிப்பிடத்தக்கது. 
வட ாட்டுப் தபாருக்குக் கிைம்பிய பளட தகாட்ளடவாெல் வழியாக 
சவைிதயறாமல்; 
                    “சவண்டளலப் புணரியின் விைிம்புசூழ் தபாத”ச்  
சென்றன  என்பதால் (கால்தகாட்காளத- அடி- 81); ஆற்றின் ெங்கமத்துளற, 
கடற்கழி முதலியவற்றுடன் சதாடங்கும் பயணப்பாளத விைக்கம் 
சபறுகிறது. 
 
புல்ைிலை வஞ்சி: 
          செல்வக்கடுங்தகா வாழியாதன், சபருஞ்தெரலிரும்சபாளற என்ற 
பாளல பாடிய சபருங்கடுங்தகா, இைஞ்தெரலிரும்சபாளற என்ற இைங்- 
கடுங்தகா மூவரும் ஆண்டது சகாங்குவஞ்ெி. இவ்வூரின் அருதக புகளூரில் 
கிளடத்திருக்கும் கல்சவட்டு மூவரின் சபயளரயும் ஒருதெரச் சுட்டுவது  
மூவரும் அளதத் தளல கராகக் சகாண்டு ஆண்டனர் என்பளதத் 
சதரிவிக்கிறது ( டன.காெி ாதன்& கு.தாதமாதரன்- கல்சவட்டு- ஓர் 
அறிமுகம்- ப.- 34). இவர்களைப் பற்றிய பாடல்கள் சகாங்குவஞ்ெிளய 
வஞ்ெி என்னும் தாவரத்ததாடும் தண்சபாருள  ஆற்தறாடும் சதாடர்பு 
படுத்துகின்றன. 
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அளலக்கும் இளலயில்லாத வஞ்ெி எனும் சபாருள்பட;   
                    “புல்ைிலை வஞ்சிப் புைமதில் அலைக்கும்  
                    கல்தைன் தபாருலந”- (புைம்.- 387)  
என்று; ஆற்தறாடும், வஞ்ெித்தாவரத்ததாடும் சதாடர்புறுத்திப்  
பாடப்பட்டுள்ைது.  
 
                    “தண்தபாருலநப் புைல்பாயும்  
                    விண்தபாரு புகழ் விைல்வஞ்சி”- (புைம்.- 11)  
என; ஆறும் ஊரும் ஒருங்கு தபெப்படுகின்றன. தொழன்  லங்கிள்ைி; 
 
                    “பூவா வஞ்சியும்”- (புைம்.- 32)  ல்கக்கூடிய சபருளம  
சபாருந்தியவன் என்னும்தபாதும் வஞ்ெி தாவரத்துடன் சதாடர்புறுகிறது.  
          தொழியஏனாதி திருக்குட்டுவளனயும், தொழன் குைமுற்றத்துத் 
துஞ்ெிய கிள்ைிவைவளனயும் பாடும்தபாதும்;    
“வாடா வஞ்சி”- (புைம்.-39& 394) எனத் தாவரத்ததாடு சதாடர்புறுத்துவது 
த ாக்கற்குரியது. 
           ெிலப்பதிகாரம்  ாட்டார் வழக்காற்றுப் பாடலில் சகாங்கு 
வஞ்ெிளயக் குறிப்பிடுகிறது. வாழ்த்துக்காளதயில் மகைிர்; 
                    “வாழியதரா வாழி வருபுைல்நீரத் தண்தபாருலந 
                    சூழ்தரும் வஞ்சியார் தகாமான்தன் ததால்குைதம” 
                    -(பா- 14) 
என; அம்மாளன ஆடத்சதாடங்குமுன் மூதவந்தளர வாழ்த்துங்கால் வஞ்ெி  
தண்சபாருள  ஆற்றினால் புரக்கப்படுவளதப் பாடுகின்றனர்.  
          இன்ளறய அமராவதி  திதய தண்சபாருள  ஆகும். 
பாலக்காட்டுக்   கணவாய்க்குத்  சதற்தக இருந்த தமற்குமளலத் சதாடர் 
சபாருப்பு என்று சபயர் சபறும் (S.கணபதிராமன் -சபாருள   ாடு -ப.- 34). 
சபாருப்பில் ததான்றிய  திகள் சபாருள  எனும் சபாதுப்சபயளரப் 
சபற்றன (ஒைளவ சு.துளரொமிப்பிள்ளை -பண்ளட  ாளைச் தெரமன்னர் 
வரலாறு - ப.- 20). கிழக்கு த ாக்கி ஓடுபளவ சபண் திகள்; தமற்கு த ாக்கி 
ஓடுபளவ ஆண்  திகள் என்னும் சகாள்ளகயின்படி சபாருப்பிலிருந்து 
தமற்கு த ாக்கி ஓடிய சுள்ைியம்தபரியாறு ‘ஆன்’ எனும் முன்சனாட்ளடப் 
சபறும் (கழகத் தமிழகராதி-ப.- 93- ஆன்=சபற்றம்; ப.- 704- சபற்றம்=இடபம்; 
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S.கிருஷ்ண ொமி ஐயங்கார்- தெரன் வஞ்ெி -ப.- 41&42). சபாருப்பிலிருந்து 
கிழக்கு த ாக்கி ஓடிய  திகள் ‘தண்’எனும் முன்சனாட்டு மட்டும் சபற்றன 
(தண்சபாருள > தாமிரபரணி). அதுதபால சகாங்கு வஞ்ெிளய அடுத்து 
ஓடும் சபாருள  'தண் 'என்னும் முன்சனாட்ளடப் சபற்றுள்ைது. 
 
முடிவுலர: 
          ெங்க இலக்கியத்தில் விதந்து ஓதப்பட்ட இரண்டு வஞ்ெிகளும் 
அதத தனித்தன்ளமயுடன் ெிலப்பதிகாரத்திலும் விதந்து ஓதப்பட்டுள்ைன. 
 
 
சுருக்கக் குறியடீ்டு விைக்கம்: 
பதிற்.- பதிற்றுப்பத்து     
 
துளணநூற்பட்டியல்: 
1.  கணபதிராமன்,S.- சபாருள   ாடு- 1ம் பதிப்பு- 1966- ஸ்ரீ M.G.M. சவைியடீு, 
சதன்காெி. 
2.  கழகத் தமிழகராதி- கழகசவைியடீு-1171- 3ம் பதிப்பு-1974- சென்ளன. 
3.   காெி ாதன், டன.& தாதமாதரன்,கு.- கல்சவட்டு(ஓர் அறிமுகம்)- 
முதற்பதிப்பு- 1973- தமிழ் ாடு அரசு சதால்சபாருள் ஆய்வுத்துளற 
சவைியடீு-31, சென்ளன.   
4.  கிருஷ்ணொமி ஐயங்கார்,S.- தெரன் வஞ்ெி- 1946- Educational Publishing 
Company, சென்ளன. 
5.  தகாவிந்தன்,கா.- ெங்க கால அரெர் வரிளெ- சதாகுதி- l- 1ம் பதிப்பு- 1955- 
கழக சவைியடீு- 757- சென்ளன. 
6.  ெிலப்பதிகார மூலமும் அரும்பதவுளரயும் அடியார்க்கு  ல்லார் 
உளரயும்- உ.தவ. ொமி ாளதயர்(ப.ஆ.)- தியாகராெ விலாெ சவைியடீு- 8ம் 
பதிப்பு- 1968 
7.  துளரொமிப்பிள்ளை,ஔளவ சு.- பண்ளட  ாளைச் தெரமன்னர் 
வரலாறு- 4ம் பதிப்பு- திருவைர் பதிப்பகம், தூத்துக்குடி. 
8.  பசுவலிங்கம்,ம.- ெங்ககால வஞ்ெி- 1ம் பதிப்பு- 1984- தெகர் 
பதிப்பகம்,சென்ளன.  
9.  பத்துப்பாட்டு -வர்த்தமானன் பதிப்பகம்- முதல் பதிப்பு - 1999 
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10.  பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பளழயவுளரயும்- உ.தவ. ொமி ாளதயர் 
(குறிப்புளர)- தியாகராெ விலாெ சவைியடீு- 6ம்பதிப்பு- 1957 
11.  பரமெிவானந்தம்,அ.மு.- தமிழக வரலாறு- 3ம் பதிப்பு- 1971- 
தமிழ்க்களல பதிப்பகம், சென்ளன. 
12.  புற ானூறு- பகுதி- l&ll -  ஒைளவ சு.துளரொமிப்பிள்ளை (உ.ஆ.)- கழக 
சவைியடீு-438& 598- முதல்பதிப்பின் மறுபதிப்பு- 2007- கழகசவைியடீு, 
சென்ளன. 
13.  Celuva Aiyar,C.S.- "The Vanjimanagar Or The Great City Called Vanji”- ப.- (113-114)- 
Annals Of Oriental Research- மதுளரச்செந்தமிழ்க் கல்லூரி நூலகத்து  இந்நூல் 
ெிளதந்துள்ைது.  
14.  பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பளழயவுளரயும்- உ.தவ. ொமி ாளதயர் 
(குறிப்புளர)- தியாகராெ விலாெ சவைியடீு- 6ம்பதிப்பு- 1957 
 
 
குறிப்பு: 
          ‘ெிலப்பதிகாரம் காட்டும் பழந்தமிழர் வாழ்வும் வரலாறும்’ 
என்னும் சபாருண்ளமயில், 12.12.2019 அன்று ெிவகாெி ஸ்டாண்டர்ட் 
ஃபயர்ஒர்க்ஸ் ராெரத்தினம் மகைிர் கல்லூரியும், ஆஸ்திதரலியாவிலுள்ை 
ெிட்னி தமிழ் இலக்கியக் களலமன்றமும், செம்புலம் பன்னாட்டுத் 
தமிழாராய்ச்ெிக் காலாண்டிதளழ சவைியிடும் செம்மூதாய் பதிப்பகமும் 
தெர்ந்து கல்லூரி வைாகத்தில்   டத்திய கருத்தரங்கில் வாெித்தைித்த 
ஆய்வுக்கட்டுளர. செம்புலம் இதழில் பதிப்பிக்கப்பட்டது. 
 
 
 
 
சதாடர்பு: 
முளனவர். ெ.கண்மணி  கதணென் (kanmanitamilskc@gmail.com) 
முதல்வர் (ஓய்வு) 
ஸ்ரீ காைஸீ்வரி கல்லூரி(தன்னாட்ெி), ெிவகாெி
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20. நாைாயிர திவ்விய பிரபந்தம் வழங்கும் 
தமிழ்ச்சுலவ     

—— தசா.விலைதரீ்த்தான் 

 
 
          தமிளழப் பல அளடசமாழிகள் இட்டு அளழக்கிதறாம். 
செந்தமிழ், ளபந்தமிழ், வண்தமிழ், ஒண்தமிழ், கன்னித்தமிழ் என்று 
ெிறப்புச்சொற்களைச் தெர்த்துச்சொல்கிதறாம். தமிழ் மூன்றாகப்பிரிந்து 
இயல், இளெ,  ாடகம் என்ற முத்தமிழாயிற்று. முதலாழ்வார்கைில் 
ஒருவராகிய பூதத்தாழ்வார் இரண்டாம் திருவந்தாதியில் தமிழுக்கு தமலும் 
ெிறப்பான “ஞானத் தமிழ்” என்ற ஒரு அளடசமாழியிட்டு அளழக்கிறார்.  
 
பூதத்தாழ்வாரின் ஞாைச் சுடர்விைக்கு: 
          பூதத்தாழ்வார் தந்த  ன்முத்து “ஞானத் தமிழ்” என்ற 
அளடசமாழி. தமிளழ ஞானத்தமிழ் என்று சொல்லுவததாடு அவர் 
 ின்றுவிடவில்ளல. தமிளழ ‘இருந்தமிழ்’ என்றும் தன்ளனப் 
‘சபருந்தமிழன்’ என்றும் சொல்லிக்சகாண்டும் சபருளமயளடகிறார். 
 
          தமிழ் அறிவூட்டும் ஆற்றல் உள்ைது. தமிழால் தான் 
களடத்ததற முடியும். உய்தியைிக்கவல்லது. கற்றவரின் அறிளவ 
த ர்ளமயான ச றியில் செலுத்தும் தன்ளம தமிழுக்கு உண்டு. ஆதலால் 
ஞானத்தமிழ் என்கிறார். பூதத்தாழ்வார் பாடல்கள் திவ்விய பிரபந்தத்தில் 
இரண்டாம் திருவந்தாதி என்ற சபயரில் அளமந்துள்ைன. அவ்வந்தாதியின் 
முதல் சவண்பாவிதலதய தமிழுக்கு அளடசமாழி தந்துவிடுகிறார். 
          “அன்தப தகைியா, ஆர்வதம தநய்யாக 
          இன்புஉருகு சிந்லத இடுதிரியா - நன்புருகி 
          ஞாைசுடர்விைக்கு ஏற்ைிதைன் நாரணற்கு 
          ஞாைத்தமிழ் புரிந்த நான்.” 
 
          அன்பும், அது ஈனும் ஆர்வமுளடளமயும், உருகும் 
ெிந்ளதளயயும் அைித்தது தமிழ். அதனால்  ாரணற்கு ஞானஒைி விைக்கு 
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என்னால் இயற்ற முடிந்தது என்கிறார் ஆழ்வார் சபருமான். 
தமிழ்சமாழிளய அறிந்திராவிட்டால், படித்திராவிட்டால் எனக்கு அறிவு 
வைர்ந்திருக்காது: ஞானச்சுடர் விைக்ளக ஏற்றியிருக்க முடியாது என்பதத 
பூதத்தாழ்வாரின் உள்ைக் கருத்து. 
 
          இக்கருத்துக்கு எழுபத்து  ாலாம் பாடலில் தமலும் அளெக்க 
முடியாத உறுதி தெர்க்கிறார் ஆழ்வார். “இருந்தமிதழ உன்னால் இருந்ததன்” 
என்ற தமிழ்விடுதூது ஆெிரியருக்கு வழிகாட்டியாக “இருந்தமிழ்” என்ற 
சொல்லாட்ெியும் “சபருந்தமிழன் யாதன” என்ற மட்டிலாப்சபருளமளயயும் 
இப்பாடலில் காணக்கிளடக்கின்றன. 
          “யாதைதவம்தசய்ததன்; ஏழ்பிைப்பும் எப்தபாழுதும் 
          யாதைதவம் உலடதயன்; எம்தபருமான் - யாதை 
          இருந்தமிழ் நன்மாலை இலணயடிக்தக தசான்தைன் 
          தபருந்தமிழன் நல்தைன் தபரிது!” 
 
          “ ாதன ெிறந்த தமிழன்; தமிழனாக இருப்பதனால்  ல்லவன் 
ஆதனன்; முயன்ற தவத்ளத என்றும் ளகக்சகாண்டுள்தைன். தமிழிதல 
 ல்ல பாமாளல உன் திருவடிகைிதல சூடத்தக்க தாகக் கூறிதனன்” 
என்பதத இப்பாடலின் சபாருள் அல்லவா! 
 
          “யாதன சபருந்தமிழன்;  ல்தலன்” என்று ஆழ்வார் கூறும் 
சபருமிதம் ச ஞ்ளெக் கவர்கிறது. எல்தலாரும் அவ்வாறு 
சொல்லிக்சகாள்ை முடியுமா? தமிழர் பண்பாட்டிளன மறந்தவர்கள் 
அவ்வாறு சொல்லிக்சகாள்ை முடியாது. 
 
குைதசகர ஆழ்வாரின் தகாதில்ைாக் குைிக்தகாள்: 
          குலதெகர ஆழ்வாரின் அருளமயான உவளமகள் வழியாக 
அறிவது  குறிக்தகாள்; குறிக்தகாைின் மீதுள்ை தீராப்பற்று, அதளன 
அளடதல் ஆகியளவ. 
 
          எந்தசவாரு காதல் பாடளலயும் அல்லது சதய்வபக்திப் 
பாடளலயும் சவற்றி அல்லது குறிக்தகாளுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கலாம். 
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காதல் என்பதும் பக்தி என்பதும் ஒன்றின் மீதுள்ை ஏக்கமும் 
அளடயதவண்டும் என்ற ஆழ்ந்த விருப்பமுதம அல்லவா?  
 
          எல்லா மதங்களும் தங்கள் இளறவன்மீது தீராத விசுவாெம் 
ளவக்கும்படி கூறுகின்றன. அவ்விளறவனல்லாது தவறு கதியில்ளல 
என்று ஆழ்ந்தபற்று ளவக்கும்படி வலியுறுத்துகின்றன. ஒருவன் 
தன்னுளடய குறிக்தகாள் இதுசவன ஒன்ளற எண்ணித் ததர்ந்தால் 
அதன்மீது உச்ெபட்ெ  ம்பிக்ளக சகாள்ைதவண்டும். 
 
          குலதெகர ஆழ்வார் அரிய உவளமகள் வழியாக 
அளெக்கமுடியாத வளகயில் திருமாளல அளடவளதயும், அவளனதய 
பற்றிக்சகாள்வளதயும், தவறு கதியில்ளலசயன்று விட்டு விடாதளலயும் 
தன்னுளடய பாசுரங்கள் மூலம் எடுத்துளரக்கிறார். எைிய உவளம. 
ஆனால் வலிய அறிவுறுத்தல்! 
 
          கதிரவன் எவ்வைவுதான் தீளயப்தபால எரித்தாலும் தாமளர 
மலர் கதிதரானுக்தக மலரும்! ெந்திரனுக்கு மலராது. திருமாலுக்கன்றி 
தவசறதற்கும் என் உள்ைம் குளழயாது என்கிறார் ஆழ்வார். சகாண்ட 
குறிக்தகாள் எவ்வைவுதான் கடினமானதாகவும் துயரம் தருவதாகவும் 
இருந்தாலும் அதளனயளடதலன்றி மனதிற்கு தவசறதுவும் ஒப்பாகாது 
என்பதளன  ாம் இப்பாசுரம் மூலம் அறியலாம். 
         “தசந்தழதை வந்து அழலைச் தசய்திடினும் தசங்கமைம் 
          அந்தரம்தசர் தவம்கதிதராற்கு அல்ைால் அைராவால் 
          தவம்துயர் வடீ்டாவிடினும் வித்துவதகாட்டுட் அம்மா! உன் 
          அந்தம் இல்சரீ்க்கு அல்ைால் அகம் குலழய மாட்தடதை!” 
          தபற்ைதாய் விைக்கிைாலும் குழந்லத விைகிவிடுவதில்லை 
என்பதளன “அரிெினத்தால் ஈன்ற தாய் அகற்றிடினும் மற்றவள்தன் அருள் 
 ிளனந்தத அழும் குழவி அதுதவதபான்று இருந்தததன” என்று 
வித்துவக்தகாடு என்னும் திருத்தலப்சபருமானிடம் உளரக்கிறார் குலதெகர 
ஆழ்வார்.  
 
          தமலும் “கண்டார் இகழ்வனதவ காதலன் தான் செய்திடினும் 
சகாண்டாளன அல்லால் அறியாக் குலமகள் தபால்” என்ற அற்புத உவளம 
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காட்டுகிறார். சகாண்டவன் தவறுபட்டாலும் குலமகள் அவளனயன்றி 
தவசறாருவளன  ிளனப்பதில்ளல. அதுதபால குறிக்தகாைளடய எவ்வைவு 
தளடவந்தாலும் அக்குறிக்தகாைன்றி தவசறான்றிற்குத் தாவியவர்கள் 
என்றும் சவற்றி கண்டதில்ளல. 
 
          தமலும் அளடயும் வழி சபருந்துயர் தந்தாலும் குறிக்தகாளை 
அளடதல் உவக்கும் என்பதளன மிகச்ெிறந்த உவளமளயக்சகாண்டு 
பின்வரும் பாடலிலும் குலதெகரப்சபருமான் உணர்த்துகிறார். 
         “வாைால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவர் பால் 
          மாைாக் காதல் தநாயாைன்தபால், மாயத்தால் 
          மீைாத் துயர்தரினும் வித்துவக்தகாட்டு அம்மாநீ 
          ஆைா உைது அருதை பார்ப்பன் அடிதயதை.” 
          குறிக்தகாளை அளடவது மிகக்கடினம் தான்! வழியில் பல 
இளடயூறுகள், தளடகள், ெிக்கல்கள் எழலாம். அளவயளனத்தும் தன்ளனத் 
தகுதி வைர்த்துக்சகாள்ைக் கிளடத்த வாய்ப்பு; தன்னிடமுள்ை குளறளய 
 ீக்கிக்சகாண்டு புடம்தபாட்ட மாெற்ற தங்கசமன மிைிர வாய்த்த 
ெந்தர்ப்பசமன்று தமதல முயன்றவர்கள் எல்லாம் சபருசவற்றி 
அளடந்திருக்கிறார்கள். 
 
          பக்தர் மனம் பருகும்  ீரிலும் உண்ணும் சவற்றிளலயிலும் 
பரந்தாமளனதய எண்ணி  ிற்கும். அதுதபால குறிக்தகாைில் 
பற்றுளடயவர்கள் எந்தசவாரு தவளலயில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர்கள் 
மனம் குறிக்தகாளைதய சுற்றிச்சுற்றி வரும். ஆழ்வார் "பாய்மரக்கலத்தில்" 
ெிக்கிக்சகாண்ட பறளவ உவளம சுட்டுகிறார்.  
 
          பரந்த கடல்  டுவில் பயணிக்கும் ஒரு பாய்மரக்கப்பல். 
அக்கப்பலில் ஒரு உயரமான சகாம்பு. அக்சகாம்பின் தமதல கப்பல் 
பயணிக்கும் முன்பாக வந்தமர்ந்திருந்தது ஒரு பறளவ. இப்தபாது கப்பதலா 
 டுக்கடலில். பறளவ அங்குமிங்கும் பறந்தாலும் களரகாணாது 
அக்கப்பளலதய வந்தளடந்தாக தவண்டும். 
 
          “இளணயடிதய அளடயல் அல்லால் எங்கும்தபாய்க் 
களரகாணாது எறிகடல்வாய் மீண்தடயும் வங்கத்தின்(கப்பலின்) கூம்தபறும் 
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மாப்பறளவ”  என்ற ஆழ்வார் மனம் புகலிடமாகக்சகாள்வது கண்ணன் 
கழலிளனதய. சவற்றியாைர் எண்ணசமல்லாம் சகாண்ட குறிக்தகாதை! 
 
ததாண்டரடிப்தபாடியாழ்வாரின் மாசற்ைார் மைத்துைான்: 
          சதாண்டரடிப்சபாடியாழ்வார் பக்திசெய்ய அருகளதயற்தறார் யார் 
என்று அற்புதமாகப் பின்வரும் பாசுரத்தில் பதிவுசெய்து பக்தியின் 
த ாக்கத்ளத அழகுற உணர்த்திவிடுகிறார். 
      “மைத்திதைார் தூய்லம யில்லை வாயிதைார் இன்தசா ைில்லை 
       சிைத்திைால் தசற்ைம் தநாக்கித்  தவீிைி விைிவன் வாைா 
       புைத்துழாய் மாலை யாதை தபான்ைிசூழ் திருவ ரங்கா 
       எைக்கிைிக் கதிதயன் தசால்ைாய் என்லையா ளுலடய தகாதவ” 
மனந்தூய்ளம வாய்ளமயால் காணப்படுசமன்றது வள்ளுவம். மனத்தினில் 
தூய்ளமயில்லாமல் “ ம ம” என்று ஓதுதலாலும், தலங்கள்ததாறும் 
அளலவதாலும், புறச்ெின்னங்கைாலும் அரங்கனின் அருள் 
கிளடத்துவிடாது. கள்ைச ஞ்ெத்திற்குப் பக்தி வெப்படாது என்கிறார் 
ஆழ்வார். 
 
          “யாவர்க்குமாம் இன்னுளர” என்றது திருமந்திரம். "வாய் 
தகாபுரவாெல்" என்றார்கள். தகாபுரவாெலில் அெிங்கம் செய்யலாமா? 
மனதினில் தூய்ளமயில்லாவிடில் வாக்கினிதல எப்படி 
இனிளமயுண்டாகும்? உள்ைம் தூய்ளமயற்றது என்றால் அங்கு தகாபம் 
தன்னாதல குடிசகாள்ளும். வாயிலிருந்து சவைிவருவது கடுஞ்சொல் 
அன்றி தவறாக இருக்க முடியுமா? "ெினம் என்னும் தெர்ந்தாளரக்சகால்லி" 
என்றது வள்ளுவம். ெினம் சகான்ற பிணத்திற்குத் திருமால் 
அருளுவசதன்பததது? 
 
          அறம் இழுக்கு என்று கூறிய அழுக்காறு, அவாவுள்ை உள்ைம், 
இன்னாச்சொல், சவகுைி இவற்ளற மாற்றிக்சகாண்டால் தான் இளறவன் 
அருளுவான் என்பதளன அழுத்தம் திருத்தமாக ஆழவார் இங்கு 
உளரக்கிறார். ஒழுக்கத்துடன் இளயந்த பக்திதய கதி!  இக்கருத்திளனதய 
தமலும் வலியுறுத்துகிறார் சதாண்டரடிப்சபாடியாழ்வார். 
         “தபசிற்தை தபசைல்ைால் தபருலம ஒன்ைஉணரல் ஆகாது 
          ஆசற்ைார் தங்கட்கு அல்ைால் அைியல் ஆவானும் அல்ைன்; 
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          மாசற்ைார் மைத்துைாலை வணங்கிநாம் இருப்பதல்ைால் 
          தபசத்தான் ஆவதுஉண்தடா தபலததநஞ்தச நீ தசால்ைாய்” 
          இலைவன் விரும்பி உலையும் பாற்கடலும், லவகுந்தமும், 
அரங்க மா கரும் மாெற்றார் மனதம என்கிறார் ஆழ்வார். உள்ைத்தினாலும், 
சொற்கைினாலும்,செயல்கைாலும் குற்றமிளழக்காதவர்கைால்தான் 
இளறவளன அளடயமுடியும் என்பது ஆழ்வார்கள் கருத்து. 
 
ஆண்டாள் நாச்சியாரின் திருதமாழி: 
          ஆண்டாள்  ாச்ெியாரின் திருசமாழியில் எண்ணிப்பார்க்கத்தக்கப் 
பாடல். 
          “மதயாலை தபால்எழுந்த  மாமுகில்காள்! தவங்கடத்லதப் 
          பதியாக வாழ்வரீ்காள்! பாம்பு அலணயான் வார்த்லதஎன்தை! 
          கதிதயன்றும் தான்ஆவான்; கருதாது ஓர் தபண்தகாடிலய 
          வலத தசய்தான் என்னும் தசால் லவயத்தார் மதியாதர!” 
இச்செய்யுைில் ‘ஓர் சபண்சகாடிளய வளதசெய்தான் எனும் சொல்’ என்ற 
சொற்சறாடர் குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழர் ச றிளய உணர்த்துவது. 
சபண்ணுக்குத் துன்பம் விளைத்தல் சபரும் குற்றமாகச் ெமுதாயம் 
கருதியளதத் சதரிவிப்பது. சபண் வளத தவிர்ப்பு, ஆழ்வாரின் அகப்பாடல் 
காட்டும் ெமுதாய ச றி! 
 
          “திருதவங்கடத்தானிடம் தூதுசெல்லும் தமகங்கைிடம் 
அவளுக்குக் கருளணபுரியும்  ல்ல செய்திசயான்றும் அவன் 
கூறாதிருந்தால் அது அவனுக்தக பழியுண்டாக்கும். தன்ளனதய 
 ம்பியிருக்கும் ஒரு “சபண்சகாடிளய வளதசெய்தான் என்னும் சொல்” 
பிறந்துவிடும். இளதவிட தவறு “பழிச்சொல் இல்ளல” என்கிறாள் தளலவி. 
பிரிவாற்றாளம காரணங்களைத் ததடி அளலகிறது. ெமுதாயம் முன்பாக 
 ாணதவண்டிய  ிளல தன் அன்புக்குரியவனுக்கு வந்துவிடக்கூடாதத 
என்ற பளதபளதப்பும் சவைிப்படுகிறது. 
 
          தமிழ்ச்ெமுதாயம் மதித்தது என்னசவன்றும், சவறுத்து 
ஒதுக்கியது என்னசவன்றும் பாடல் மூலம் அறியலாம். சபண் 
தபாற்றப்படதவண்டியவள்; சகாண்டாடத்தக்கவள். அவளுக்சகாரு 
தீங்சகன்றால் ெமுதாயம் சபாறுத்துக்சகாள்ைாது; மதிக்காது. அவ்வாறு 
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துன்பம் விளைப்பது தீராப் பழிச்சொல்லுக்கு ஆைாக்கிவிடும்! அகப்பாடல் 
உணர்த்தும் எண்ணிப்பார்த்து உணர தவண்டிய ெமுதாயக் கருத்து. 
 
          தமலான திருமாலியச றிளயக் காட்டித்தருகிற பாடல்கைில் 
ததடினால்  தவண்டுவார்க்கு தவண்டுவன  ல்கும் கற்பகத் தரு 
ஆழ்வார்கைின் அமுதத் தமிழ்! திருமால் ச றிதயாடு இப்பாடல்கள் 
 மக்குத் தருகின்ற அறிவுளரகள்: “தமிளழ விரும்பிப்படியுங்கள்: அறிவு 
சபறலாம்! தமிழர் பண்ளப மறவாதீர்கள்;  ல்ல தமிழர்கைாகவும் 
வாழலாம்!” என்பதத. 
 
ஆழ்வார்கள் - நாதடல்ைாம் ஓங்குதபரும் தசல்வம்: 
           ாடு  லம் வாழ தவண்டும் என்ற த ாக்கம் அருைாைர் 
மனசமல்லாம்  ிளறந்திருக்கிறது. சபாழுது புலர்ந்ததும்  ீராடி 
ச ய்யுண்ணாமல், பாலுண்ணாமல், ளமயிட்டு எழுதாமல், மலரிட்டு 
முடியாமல், செய்யாதன செய்யாமல், புறம்தபொமல் ச றியுடன் 
திருமாளலப் பாடிப்பரவினால்  ாசடல்லாம் தீங்கின்றி மும்மாரி சபய்து 
 ீங்காத செல்வம்  ிளறயும் என்பது ஆண்டாள்  ாச்ெியாரின் உறுதிசமாழி. 
 
          ஆலயங்கள் ததாறும் சபருமாள் முன்னர்  ாளும் ஒன்றுக்கு 
இரண்டு முளற ொற்றப்படுகிற பாசுரம்! திருப்பாளவ முப்பதின் மகுடமன்ன 
தவண்டுதல் பாசுரம். அளனவரும் அறிந்த பாடல்! 
          "ஓங்கி உைகைந்த உத்தமன் தபர்பாடி 
          நாங்கள் நம்பாலவக்குச் சாற்ைி நீராடிைால், 
          தஙீ்கின்ைி நாதடல்ைாம் திங்கள் மும்மாரி தபய்து, 
          ஓங்கு தபருஞ் தசந்தநல் ஊடுகயல் உகை, 
          பூங்குவலைப் தபாதில் தபாைிவண்டு கண்படுப்ப, 
          ததங்காதத புக்கிருந்து சரீ்த்த முலைபற்ைி 
          வாங்கக்குடம் நிலைக்கும் வள்ைல் தபரும் பசுக்கள் 
          நீங்காத தசல்வம் நிலைந்தததைார் எம்பாவாய்!" 
          கதிர் சவடித்துப் பிழம்பு விழ, கடல் குதித்தச் சூடாற்ற, முதுளம 
மிகு  ிலப்பரப்பின் முதற்பிறப்பு முதல் இன்று பிறந்தவர் வளரயும் 
பால்சவைி முழுதும் பரந்த பல கதிர்கள், தகாள்கள் வளரயும் 
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அளனத்ளதயும் உள்ைடக்கிய தபரியற்ளகக் குறியடீு  ஓங்கி உலகம் 
அைந்த திருமால் வடிவம்! 
 
          ச றியுடன் தபரருளைப் தபாற்றினால் ஆண்டாள்  ாச்ெியார் 
கிளடக்குசமன்று காட்டுகிற  ன்ளமகள் அற்புதமானளவ. ‘ ாடு முழுவதும் 
தீங்கில்லாமல் வாழும்; மற்றாங்தக மாதம் மூன்று முளற மளழசபய்யும்; 
அதனால் தண்ணரீ் தட்டுப்பாதட ஏற்படாது. செந்ச ற்பயிர் செழித்து 
வைரும். அந்த வயல்கைிதல ச ல் பயிருக்கு இளடதய மீன்கள் 
துள்ைித்திரியும். மலர்ந்திருக்கும் குவளை மலர்களுளடய ததளன 
அருந்திவிட்டு வண்டுகள் ஆனந்தமாக உறங்கிக்சகாண்டிருக்கும். மக்களும் 
தம் இல்லங்கைிலிருந்து தங்கள் பசுக்களைக் கறப்பார்கள். அப்பசுக்கள் 
குடங்குடமாகச் சுரந்தைிக்கும் வள்ைல்கைாகத் திகழும்; இவ்வாறு என்றும் 
குளறயாத செல்வம்  ாட்டிதல  ிளறந்திருக்கும்" என்கிறார் ஆண்டாள். 
 
          ‘வான் முகில் வழாது சபய்க; மலிவலம் சுரக்க; மன்னன் 
தகான்முளற அரசு செய்க; குளறவிலாது உயிர்கள் வாழ்க’ என்ற ளெவச் 
ொன்தறாரின் தவண்டுதகாளும்  ாடு வாழதவண்டும் என்தற உளரக்கிறது. 
 
          எங்கள் தாயார் " ாசடன்றும் வாழக் தகடு ஒன்றுமில்ளல" 
என்பார்கள். தமக்ளகயார் "எல்தலாரும்  ல்லாருக்கணும்: எங்கும்  ிலாக் 
காயணும்" என்று தன் வழிப்பாட்ளட முடிப்பார்கள். இவ்வாறு ொதாரண 
மக்கள் சதாடங்கி ” ாடுசெழிக்கணும்;  ல்ல மளழ சபாழியணும் ” என்ற 
 ம்  ாட்டுப்புற பாட்டனிலிருந்து ளவணவ, ளெவெமயப் சபருமக்கள் வளர 
தமிழகச் ொன்தறார் அனவருளடய தவண்டுதசலல்லாம்  ாடு 
வாழதவண்டும், மக்கள்  ல்வாழ்வு வாழதவண்டுசமன மனதார விரும்பும் 
ச றியாகதவயுள்ைது! 
 
 
 
சதாடர்பு: சொ.விளனதீர்த்தான் (karuannam@gmail.com)
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21. திருக்குைைின் முன்தைாடி நூல் எது?   

—— திருத்தம் தபான்.சரவணன் 

 
 
முன்னுலர: 
            உலகப் சபாதுமளற என்று பல ெமயத்தாராலும் புகழப்சபற்று 
பரந்த இவ்வுலசகங்கும் வாழ்கின்ற தமிழர்க்சகல்லாம் சபருளம ததடித் 
தந்திருப்பது திருக்குறள் ஆகும். இரண்தட இரண்டு வரிகைில் 
அருளமயான கருத்துக்களைப் சபாதித்து ளவத்திருக்கும் சபரும் புளதயல் 
திருக்குறள் என்றால் மிளகயில்ளல. 
 
            திருக்குறள் ததான்றிய காலத்திற்கு முற்பட்டு எழுதப்பட்ட 
ெங்க இலக்கியப் பாடல்கள் யாவும்  ான்கு அடிகள் முதல் சவவ்தவறு 
எண்ணிக்ளகயிலான அடிகள் வளரயிலும் எழுதப்பட்டு உள்ைன. 
இந் ிளலயில், திருவள்ளுவருக்கு மட்டும் இரண்தட இரண்டு அடிகைில் 
கருத்ளதச் சொல்லதவண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி உண்டானது? ெங்க 
இலக்கியத்தின் எந்த நூலின் தாக்கத்தினால் இப்படி ஒரு கருத்து 
அவருக்குள் முகிழ்த்திருக்கக் கூடும்? என்ற தகள்விகளுக்கான விளடளயத் 
ததடும் த ாக்கில் உருவாக்கப்பட்டதத இக் கட்டுளர ஆகும். 
 
புைநானூறும் திருக்குைளும்: 
            ஆராய்ந்து பார்த்ததில், ெங்க இலக்கியத்தின் புறத்திளண 
நூல்கைில் ஒன்றான புற ானூற்றுப் பாடல்கதை திருவள்ளுவருக்கு ஒரு 
சபரும் உந்துதலாய் விைங்கி இருந்துள்ைது என்று உறுதியானது. 
 
            புற ானூற்றுப் பாடல்கைில் வரும் தபார் முளறகள், 
வரீர்கைின் செயல்பாடுகள் தபான்றவற்ளற வள்ளுவரும் பளடமாட்ெி, 
பளடச்செருக்கு தபான்ற அதிகாரங்கைில் எடுத்தாள்வளதப் பார்க்கலாம். 
 
            அதுமட்டுமின்றி, புற ானூற்றுப் பாடல்கைில் வரும் 
கருத்துக்களை எடுத்தாளும்தபாது, ெில  பாடல்கைின் ஈற்றிலிருந்த 
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இரண்டு அடிகள் வள்ளுவரின் கவனத்ளத சவகுவாகக் கவர்ந்திருக்க 
தவண்டும். அந்த இரண்டு அடிகைில் புலவர்கள் கூறியிருந்த கருத்துக்கள் 
சபாதுவுளடளம ொர்ந்தளவயாய் மக்களுக்கு அறிவூட்டுவதாய் இருப்பளத 
அறிந்தார். அதுமட்டுமின்றி, அந்த இரண்டு அடிகைிலிருந்த சொற்களை ஏழு 
ெீர்கைாய்ப் பிரிக்க முடிவளதயும் கண்டறிந்தார். இவற்றின் அடிப்பளடயில், 
இரண்டு அடிகைில் ஏழு ெீர்களை அளமத்துப் சபாதுவுளடளமக் 
கருத்துக்களைக் கூற விரும்பினார். அப்படி அவர் முளனந்து இயற்றியதத 
இன்று  ாம் அளனவரும் சகாண்டாடும் திருக்குறள் ஆகும். 
 
புைக்குைள்: 
            புற ானூற்றுப் பாடல்கைில் குறள் வடிவத்தில் 
காணப்படுவதால் இந்தப் பாடல்களைப் புறக்குறள் என்று அளழக்கலாம். 
திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றுவதற்குப் புற ானூற்றின் ெில 
பாடல்கைில் களடெி இரண்டு அடிகைிலிருந்த இந்த புறக்குறள்கதை 
உந்துதலாய் இருந்தது என்று தமதல கண்தடாம். சபாதுவுளடளமக் 
கருத்துகளைக் சகாண்ட அந்த புறக்குறள்கள் சபரும்பாலும் பாடலின் 
களடெியிலிருந்தாலும் ெில பாடல்கைில் மட்டும் பாடலின் இளடயிலும் 
இருக்கின்றன. புற ானூற்றிலிருந்து இதுவளர அறியப்பட்ட 
புறக்குறள்களும் அவற்றின் சபாருளும் கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. 
 
           நல்ைது தசய்தல் ஆற்ைரீ் ஆயினும் 
            அல்ைது தசய்ததைாம் புமின் - புைம். 195 
சபாருள்: பிறருக்கு ஒருதபாதும்  ன்ளம செய்யாவிட்டாலும் 
பரவாயில்ளல; தீளம செய்வளத எப்தபாதும் தவிர்த்து விடுங்கள். 
 
           இன்ைா தம்மவிவ் வுைகம் இைிய 
            காண்கவிதன் இயல்புணர்ந் ததாதர - புைம். 194 
சபாருள்: இந்த உலகம் துன்பங்கைால்  ிளறந்தது தான்; இந்த 
உண்ளமளய உணர்ந்தவர்கள் மட்டுதம இதில் இன்பங்களையும் 
காண்கிறார்கள். 
 
           தபர்யாற்று நீர்வழிப் படூஉம் புலணதபால் 
            ஆருயிர் முலைவழிப் படூஉம் - புைம். 192 
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சபாருள்: சபருக்சகடுத்து ஓடும் ஆற்றின் தபாக்கில் செல்லும் படகிளனப் 
தபால உயிர்கள் விதி வெப்பட்டு அதன் வழிதான் செல்லும். 
 
          தசல்வத்துப் பயதை ஈதல் துய்ப்தபம் 
            எைிதை தப்புந பைதவ - புைம். 189 
சபாருள்: பிறர்க்குக் சகாடுத்து உதவுவதத செல்வத்தால் விளையும் 
உண்ளமயான பயனாகும். முழுவளதயும் தாதம அனுபவிப்தபாம் என்று 
முயன்றால் பலவற்ளற இழக்க த ரிடும். 
 
          எவ்வழி நல்ைவர் ஆடவர் அவ்வழி 
            நல்லை வாழிய நிைதை - புைம். 187 
சபாருள்: ஒரு  ாட்டின் அரென்  ல்ல வழிளயப் பின்பற்றினால் அந்த 
 ாட்டு மக்களும்  ல்லவர்கைாய் வாழ்வார்கள். (ஆடு = சவற்றி. ஆடவர் = 
சவற்றியாைர் = அரெர்.) 
 
           யான்உயிர் என்பது அைிலக தவல்மிகு 
            தாலை தவந்தற்கு கடதை - புைம். 186 
சபாருள்: குடிமக்களுக்குத் தாதன உயிர் என்று அறிந்து அதன்படி ஒழுக 
தவண்டியது சவற்றிளயத் தரும் பளடயிளனக் சகாண்ட அரெனது 
கடளமயாகும். (தவல் = சவற்றி) 
 
           கீழ்ப்பால் ஒருவன்  கற்பின் தமல்பால் 
            ஒருவனும் அவன்கண் படுதம - புைம். 183 
சபாருள்: கீழ் ிளலயில் உள்ை ஒருவன் கல்வி கற்கும் தபாது 
தமல் ிளலயில் உள்ை ஒருவனும் அவனிடம்  ட்பு சகாள்வான். (கல்வி 
கற்பிக்கும் இடங்கைில் கீழ் தமல் என்ற பாகுபாடு இருப்பதில்ளல; 
இருக்கக்கூடாது என்பளத இது விைக்குகிறது.) 
 
           தமக்தகை முயைா தநான்தாள் பிைர்க்தகை 
            முயலுநர் உண்லம யாதை - புைம். 182 
சபாருள்: தன்னலத்திற்காக இன்றிப் பிறர் லத்திற்காக உளழப்பவர்கள் இவ் 
உலகில் இன்னும் இருப்பது உண்ளமதான். (அதனால்தான் இவ் உலகதம 
 ிளலசபற்று உள்ைது.) 
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          தம்இலச நட்டு ததீுஇல் யாக்லக 
            தயாடுமாய் தல்தவத் தலைதய - புைம். 214 
சபாருள்: வாழும்தபாதத தம் புகளழ  ிறுவிப் பிறர்க்குத் தீங்கு செய்யாத 
யாக்ளகயராய் வாழ்ந்து மடிததல தளலெிறந்த தவமாகும். 
 
          ஈதயைவிரத் தைிழிந்தன் ைததைதிர் ஈதயன் 
            என்ைைதைி னுமிழிந் தன்று - புைம். 204 
சபாருள்: தா என்று ஒருவரிடம் பிச்ளெ தகட்பது இழிவான செயலாகும். 
மாறாக, தரமாட்தடன் என்று சொல்வது அளதவிட இழிவான செயலாகும். 
 
           தகாள்தைைக் தகாடுத்தலுயர்ந் தன்ைததைதிர் தகாள்தைன் 
            என்ைைதைி னுமுயர்ந் தன்று  - புைம். 204 
சபாருள்: வாங்கிக்சகாள் என்று கூறி ஒருவருக்குக் சகாடுப்பது உயர்வான 
செயலாகும். மாறாக, வாங்கமாட்தடன் என்று கூறி மறுப்பது அளதவிட 
உயர்வான செயலாகும். 
 
          சான்தைார் சான்தைார் பாைராப சாைார் 
            சாைார் பாைரா குபதவ - புைம். 218 
சபாருள்:  ல்லவர்கள் எப்தபாதும்  ல்லவர்களுடன் மட்டுதம பழகுவர். 
அளதப்தபால, சகட்டவர்கள் எப்தபாதும் சகட்டவர்களுடன் தான் தெர்வர். 
 
           வாழச்தசய்த நல்விலை அல்ைது ஆழுங் 
            காலைப் புலணபிைி தில்லை - புைம். 367 
சபாருள்: பிறர்க்கு  ன்ளம செய்து அவர்களை வாழச்செய்த புண்ணியதம 
துன்பக் கடலில் மூழ்கும் ஒருவருக்குக் களரதயற உதவும் சதப்பம் ஆகும்.  
 
முடிவுலர: 
            தமற்கண்ட புறக்குறள்கைில் கூறப்பட்டுள்ை கருத்துக்களைக் 
கூட திருவள்ளுவரும் அப்படிதய தனது திருக்குறள்கைில் தவறு 
சொற்கைால் எடுத்தாண்டிருப்பளத அறியலாம். சபாதுவாக, முன்தனார்கள் 
இயற்றிய பாடல்களைக் கூர்ந்து ஆராய்ந்து அவற்ளற அடிப்பளடயாகக் 
சகாண்தட பின்வருதவார் பாடல்கள் இயற்றுவர். இதற்சகாரு ொன்றாகத் 
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திருக்குறள் விைங்கும்  ிளலயில், அந்தாதித் சதாளடளயயும் ஒன்பதாம் 
சதாளடயிளனயும் கூட ொன்றுகைாகக் கூறலாம்.  
 
            ஐங்குறுநூற்றின் ெில பாடல்கைிலிருந்த அந்தாதி அளமப்தப 
பின்னாைில் தனியாக அந்தாதித் சதாளடயாக உருசவடுத்தது. 
அளதப்தபால, பல ெங்க இலக்கியப் பாடல்கைில் எண் சபயர்களைக் 
சகாண்டு பயின்றுவந்த சதாளட அளமப்தப ெரசவண் சதாளட என்னும் 
ஒன்பதாம் சதாளடயாக உருசவடுத்தது.  
 
 
 
சதாடர்பு:  
திருத்தம் சபான். ெரவணன் ( vaendhan@gmail.com) 
http://thiruththam.blogspot.com/
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22. தமிழிைக்கியம் காட்டும் மாஸ்தைாவின் 
'ததலவ படியலமப்பு தகாட்பாட்டுக்' கருத்துகள்    

—— தசா.விலைதரீ்த்தான் 

 
 
          தன்முளனப்பு, ஊக்கமூட்டும் தகாட்பாடுகள் (Motivational theories) 
பற்றிப் தபசுபவர்கள் எல்லாம் ஆப்ரைாம் மாஸ்தலாவின் ததளவகள் 
பற்றிய சகாள்ளககளைத் சதாடாமல் இருக்க முடியாது. மனிதன் 
ததளவகள் பூர்த்தியாகிறதபாது ஊக்குவிக்கப்படுகிறான் என்பதும் 
மனிதனின் ஒரு ததளவ பூர்த்தியானதும் அடுத்த ததளவக்கு மனிதமனம் 
ஏங்குகிறது என்பதும்  'மாஸ்தலாவின் ததளவ படியளமப்பு 
தகாட்பாடு'(Maslow's Hierarchy of Needs). 
 
மாஸ்தைாவின் 'ததலவ படியலமப்பு தகாட்பாட்டுக்' கருத்துகள்: 
          மாஸ்தலாவின் சகாள்ளகப்படி முதல் ததளவ உடல் ொர்ந்த 
ததளவ, 'உடலியற் ததளவகள்' (Physiological needs). உணவு ,உளட, உளறயுள் 
ஆகியளவ.  த ற்று வந்த பெி 'இன்றும் வருங்சகால்தலா' என்றது குறள். 
 
          அடுத்த ததளவ 'பாதுகாப்புத் ததளவகள்' (Safety needs). 
இன்ளறக்குக் கிளடத்த உணவு  ாளைக்கும் கிளடக்கதவண்டும். 
முன்தனார் காடு சவட்டி தபாட்டுக் கடிய  ிலம் திருத்தி 
வடீுகட்டிக்சகாண்டு இருந்ததும் தெமிப்பும் இத்ததளவயின் பூர்த்தி 
கருதிதய! 
 
          அடுத்தது ததாழளமயுணர்வு, 'ெமூகத் ததளவகள்' (Love and 
belongingness needs). ஒருவனுக்கு தவளல கிளடத்து அவ்தவளல 
 ிரந்தரமாகவும் ெமுதாயம் அவனுக்குத் திருமணம் செய்துளவக்கிறது. 
தனியாக வாழமுடியாததால் விலா எலும்பிலிருந்து ஏவாளைப் 
பளடத்ததாகப் ளபபிள் சொல்லிற்று. பாரதிதாென் 'என்ன இன்பம் எனக்கு 
 ல்கும்' எனக் தகட்டு 'இருக்கின்றாள் என்பது ஒன்தற' என்று பதிலைித்தார். 
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          பிறகு 'சகௌரவத்ததளவகள்' (Esteem needs). மனிதர்கள் 
கவனிக்கப்படுவதற்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் பாராட்டுக்கும் ஏங்குகிறார்கள். 
இது தீராத ஏக்கம்! எனதவ இது உயரிய ததளவ. மனிதர்களை வயப்படுத்த, 
மனித உறவுகள் தமம்பட  ாம் மற்றவரின் இத்ததளவளய என்றும் 
பூர்த்திசெய்து சகாண்தட இருக்க தவண்டும்! 

 

 
          இதற்கும் தமதல உச்ெபட்ெத் ததளவ 'தன்னலத் ததளவகள்' (Self-
actualization needs). தன்ளன அறிதல், தன் உயரிய உள்ைக்கிடக்ளக 
 ிளறதவறல் எனக் குறிக்கலாம். காந்தியடிகளுக்கு இந் ாட்டின் 
விடுதளலதய உயரிய குறிக்தகாைாக இருந்தது. 
 
ததவாரப்பாடல் காட்டும் ததலவக்தகாட்பாடு: 
           இந்த ததளவக்சகாள்ளகயும், அப்பர் அடிகைின் - 
திருவிளடமருதூர் ததவாரப்பாடல் ஒன்றும் அப்படிதய ஒத்துப் 
தபாவளதக்கண்தடன். இன்ளறக்குப் பிரபலமான தகாட்பாட்ளட எவ்வைவு 
துல்லியமாக  ம்முளடய சபரிதயார்கள் தயாெித்திருக்கிறார்கள்! 
 ாவுக்கரெர் ததவாரத்தில் இதத படி ிளலச் ெட்டகத்ளதக் காணலாம்! 
                    "கைியினும் கட்டிபட்ட கரும்பினும் 
                    பைிமைர்க் குழல்பாலவ நல்ைாரினும் 
                    தைிமுடி கவித்தாலும் அரசினும்  
                    இைியன் தன்ைலடந்தார்க்கு இலடமருததை" 
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முதல் அடிப்பளடத் ததளவ உணவுக்கான கனி. கனியாக இருந்தால் அதிக 
 ாள் ளவத்திருக்க முடியாது. அதுதவ கட்டிபட்டு சவல்லமாக மாற்றி 
இருந்தால் பல  ாட்கள் ளவத்திருந்து பயன்படுத்தலாம். இரண்டாவது 
ததளவ  ிளறதவறும்.  
          அடுத்து மலர்க் குழல் பாளவ  ல்லாள் சதாடர்பு ததாழளம 
 ல்கிறது.  
          அடுத்து அரெளனப் பற்றிப் பாடல் சொல்கிறது. அதுவும் 
அரெர்க்கு அரென். தனி முடி தரித்தவன். சகௌரவத்ததளவ எவ்வைவு 
பூர்த்தியாகும்.  
          அதற்கும் தமதல அப்பரின் உச்ெமான ததளவ சதாண்டின் 
மூலம் இனிய இளறவளன அளடவதத.  
          அடி ிளலத் ததளவக் கட்டளமப்பு தபான்ற ெிந்தளனகளை 
அன்ளறயத் தமிழ்ச் ொன்தறார் உணர்ந்து எண்ணிப்பார்த்து வரிளெ மாறாது 
அடுக்கிச் சொல்லியிருப்பது தபாற்றத்தக்கது. 
 
மணிதமகலை காப்பியமும் ததலவக்தகாட்பாடும்: 
          ஆபிரகாம் மாஸ்தலாவின் படி ிளலத் ததளவக்கட்டளமப்புச் 
ெிந்தளனகளை மணிதமகளல வாழ்க்ளகதயாடும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். 
மாஸ்தலாவின் ‘ததளவக்தகாட்பாடு’ கட்டளமப்பு கூறும்  உடலியற் 
ததளவகள், பாதுகாப்புத் ததளவகள், ெமூகத் ததளவகள், 
சகௌரவத்ததளவகள், தன்னலத் ததளவகள் யாவும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 
ஒரு ததளவ  ிளறதவறியதும் அடுத்த ததளவக்கு மனிதன் ஏங்குகிறான்; 
அளடய முயல்கிறான் என்ற  உைவியல் சகாள்ளக மணிதமகளல 
வாழ்க்ளகதயாடும்  சபாருந்திப்தபாவளதக் காணலாம். 
 
          முதல் உடலியற் அடிப்பளடத்ததளவயான பெிப்பிணிளயத் 
தீர்க்க தவண்டும் என்ற மணிதமகளலயின் எண்ணத்தின் வலுவானது 
அவள் ளககைில் அமுதசுரபிளய மணிதமகலா சதய்வம், தீவதிலளக 
வழியாகக் சகாண்டுவந்து தெர்க்கிறது.  தீவதிலளக மணிதமகளலக்குப் 
பெிப்பிணியின் சகாடுளமளயச் சொல்லி,  ாட்டில் மளழ வைம் இல்லாமல் 
விசுவாமித்திரனாகிய அரென் கூட  ாயின் புலாளலத் தின்ன த ர்ந்த 
 ிளல வந்தளதயும் சொல்லி, உலகில் எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உணவு 
அைிக்கதவண்டும் என்றும் அறிவுறுத்துகிறாள். 
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                 “ஆற்றுநர்க்கு அைிப்தபார் அைவிலை பகர்தவார் 
                    ஆற்ைா மாக்கள் அரும்பசி கலைதவார் 
                    தமற்தை உைகின் தமய்ந்தநைி வாழ்க்லக; 
                    மண் திணி ஞாைத்து வாழ்தவார்க்கு எல்ைாம் 
                    உண்டி தகாடுத்ததார் உயிர் தகாடுத்ததாதர” 
உலகத்தில் வாழ்பவருக்கு உணவு சகாடுத்தவர்கள் உயிர் 
சகாடுத்தவர்கதை.இவ்வாறு மனிதவாழ்வின் முதல் ததளவயான 
பெிப்பிணியறுத்தல் குறித்துக் காப்பியம் தபசுகிறது. 
 
          மாதவி மணிதமகளலக்குக் காட்டுகிற துறவற ச றி ஆடல் 
மகைிர் வாழ்க்ளகளய மணிதமகளல தவிர்க்க உதவும் பாதுகாப்புத் ததளவ 
அரணாகிறது. 
 
          அடுத்த ததளவயான ததாழளம ெமூகத் ததளவ குறித்துப் 
பார்க்கலாம். மணிதமகளலயின் மீது காதல் சகாண்டிருந்த அந் ாட்டு 
இைவரென் உதயகுமரன் அவளைத்ததடி உவவனத்திற்கு வருகிறான். 
அவனிடமிருந்து தப்பித்துக் சகாள்ை எண்ணிய மணிதமகளல அங்கிருந்த 
பைிங்கினால் அளமக்கப்பட்ட பைிக்களற மண்டபத்தில் புகுந்துவிடுகிறாள். 
உதயகுமரன் பைிக்களறக்குள்தை செல்ல வழி சதரியாளமயால் 
மணிதமகளலளயப் பலவாறு இழித்துக் கூறிவிட்டுத் திரும்பிச் 
சென்றுவிடுகிறான். உதயகுமரன் சென்றபின் மணிதமகளல சவைிதய 
வருகிறாள். சுதமதியிடம் தன் ச ஞ்ெமும் உதயகுமரளன  ாடுவளத 
எடுத்து உளரக்கிறாள். 
 
                    “புதுதவான் பின்லைப் தபாைது என் தநஞ்சம் 
                    இதுதவா அன்ைாய் காமத்து இயற்லக 
                    இதுதவ ஆயின் தகடுக தன் திைம்... ” 
என்று. அவ்சவண்ணத்ளத மாற்றதவண்டும் என்ற உறுதியும் சகாள்கிறாள். 
துறதவார் ெங்கம் ததாழளம ஏற்கிறாள். 
 
          அவள் ளககைில் அமுதசுரபி கிளடக்கிறது. “காணார், தகைார், 
கால் முடமாதனார், பெித ாய் த ாற்றார், பல்நூறு ஆயிரம் விலங்கின் 
சதாகுதி” என்று அருந்திதனார்க்சகல்லாம் ஆர் உயிர் மருந்தாய் சபருவைம் 
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அமுதசுரபி வழியாகச் சுரந்து  ல்குகிறாள் மணிதமகளல. “பெிப்பிணி 
தீர்த்த பாளவ”யாக யாவரும் தபாற்றுகிறார்கள். இதனால் அவைது  
சகௌரவத்ததளவ  ிளறதவறுகிறது. 
 
          தபாற்றிய பின்னரும், யாவரும் அங்கீகரித்துக் சகாண்டாடிய 
பின்னரும் மணிதமகளலயின் ததளவயடங்கவில்ளல. அவள் எண்ணம் 
பூர்த்தியாகவில்ளல.  அவள் ததளவ உச்ெபட்ெத்ததளவயான தன்ளன 
அறிதல், தன் த ாக்கம் அறிதல், அதளன அளடதல் என்ற தன்னலத் 
ததளவ என்பதிதலதய  ிளல சகாண்டிருக்கிறது அறவண அடிகைிடம்  
“அடிகள் சமய்ப்சபாருள் அருளுக” எனத் தருமம் தகட்கிறாள். புத்த 
ெங்கத்தில் ெரண் புகுகிறாள். இறுதியில் மனத்து இருள்  ீங்க த ான்பு 
த ாற்கிறாள். 
 
          பெிப்பிணி அறுக்கும் அடிப்பளடத் ததளவளயப் தபாக்குகிற 
பணியில் சதாடங்குகிற மணிதமகளலயின் வாழ்க்ளக “தவத்திறம்பூண்டு 
தருமம் தகட்டு த ான்பு த ாற்று உன்னதம் அளடகிற” உச்ெபட்ெத்தில் 
 ிளறவளடகிறது. 
 
 
சதாடர்பு: சொ.விளனதீர்த்தான் (karuannam@gmail.com)
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23. ஏறு தழுவல்   

—— மா.மாரிராஜன் 

 
 
          இன்ளறய  ாள். மாட்டுப்சபாங்கல். ெல்லிக்கட்டு. கைத்தில் 
காளைகளும், காளையர்களும் ஆடும் ஆட்டத்ளத த ரடியாகவும், 
சதாளலக்காட்ெியிலும் பார்த்துப் பரவெமளடந்ததாம். இந் ிகழ்வுகளை 
அப்படிதய  மது ெங்க இலக்கியமான கலித்சதாளக ஏறுதழுவல் என்னும் 
சபயரில் பதிவுசெய்கிறது. ஒரு த ரடி வர்ணளன தபால் இக்காட்ெிகளை 
 ம் கண்முன்  ிறுத்துகிறது. 
          மிகப்பழளமயான  மது ெங்க இலக்கிய நூல்களுள் ஒன்று 
கலித்சதாளக. அதில், முல்ளலக்கலி பாடளல இயற்றியவர் 
 ல்லுருத்தினார் என்னும் புலவர். 
 

 
 
          ஏறுதழுவல்  ிகழ்ளவ அடுத்தடுத்த காட்ெிகைாகப் பாடல்கள் 
விைக்குகிறது. கைம்... காளை... வரீர்கள்... கைமாடுதல்... என்று த ரடிக் 
காட்ெியாப் பாடல்கள். இப்பாடல்கைில் தமிழர்கைின் பல பாரம்பரிய 
வழக்கங்களும், வரலற்றுத் தரவுகளும் பதிவாகியுள்ைன. 
          ஆயர் குடி மக்கைின் சதான்ளம, பாண்டியனின் சபருளம, 
அவன்  ிலத்ளதக் கடல் சகாண்டளம, குரளவக் கூத்து, என்ற பல 
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வரலாற்றுத்தரவுகள். வழிபாடும் தமிழனது பாரம்பரிய வழக்கமாய் 
இருந்துள்ைது.  ெிவன், சபருமாள், முருகன், இந்திரன், தபான்ற 
சதய்வங்கள் பல பாடல்கைில் ெிறப்பாகத் ததான்றுகின்றனர். 
          உவளமகைாக மகாபாரத தபார்  ிகழ்வுகளும் காட்டப்படுகின்றன. 
101 - 105 வளர மிக  ீண்ட பாடல்கள்; பாடல்கைின் வரிளெ மாற்றி ஒரு 
சதாகுப்பாகச் சுருக்கி.. சுருக்கி.. சுருக்கி... சதாகுத்ததத  ீண்ட 
பதிவாகிவிட்டது. 
 
          இனி, கலித்சதாளகக் காட்டும் ஏறுதழுவல் காட்ெிகள்; ஆயர் குடி 
சபருளம மற்றும் சதான்ளமளயப் பளறொற்றும் பாடலுடன் துவங்குகிறது. 
 

"மைி திலர ஊர்ந்து தன் மண் கடல் தவௌவைின், 
தமைிவு இன்ைி, தமல் தசன்று, தமவார் நாடு இடம்பட, 
புைிதயாடு வில் நீக்கி, புகழ் தபாைித்த கிைர் தகண்லட, 
வைியிைான் வணக்கிய, வாடாச் சரீ்த் ததன்ைவன் 
ததால் இலச நட்ட குடிதயாடு ததான்ைிய  
நல் இைத்து ஆயர், ஒருங்கு ததாக்கு." 

சபாங்கிய கடல் வந்து தன்  ிலத்ளத அபகரித்தது. ெினம் சகாண்ட 
பாண்டியன், புலிச்ெின்னம் சகாண்ட தொழளனயும், வில் ெின்னம் சகாண்ட 
தெரளனயும் வழீ்த்தி தன் மீன் ெின்னத்ளதப் சபாறித்த பாண்டியர் குடி 
ததான்றிய தபாதத ததான்றிய சதான்ளமக் குடி ஆயர் குடி. 
 
          அடுத்த பாடல் ஏறுதழுவலின் ெிறப்ளப மிக வரீியமாகப் பதிவு 
செய்கிறது. 
 

"தகால் ஏற்றுக் தகாடு அஞ்சுவாலை மறுலமயும் 
புல்ைாதை, ஆய மகள்." 

சகால்லும் காளையின் சகாம்புக்கு அஞ்சுபவளன, இப்பிறவியில் 
மட்டுமல்ல மறுபிறப்பிலும் மணக்கமாட்டாள் ஆயர் மகள். 
 
          ஏறுதழுவல் விழா ஆரம்பமாக உள்ைது. மாடு பிடி வரீர்கள் 
வந்தனர். அவர்கள் முதலில் வழிபாடு செய்தனர்.. 
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"துலையும் ஆைமும் ததால் வைி மராஅமும் 
முலையுைி பராஅய், பாய்ந்தைர், ததாழூஉ " 

 ீர்த்துளறயில் இருக்கும் சதய்வம், ஆலமரத்தடி இளறவன் (ெிவன்) 
மராமரத்து இளறவன் (திருமால்) ஆகிதயாளர வணங்கி ஏறு தழுவும் 
கைத்தில் நுளழகின்றனர். 
 
கைத்தில் எவ்வாைாை மாடுகள் இருந்தை? 

"வான் உை ஓங்கிய வயங்கு ஒைிர் பலைக்தகாடிப் 
பால் நிை வண்ணன் தபால் பழி தரீ்ந்த தவள்லையும், 
தபாரு முரண் தமம்பட்ட தபாைம் புலை புகழ் தநமித் 
திரு மறு மார்பன் தபால் திைல் சான்ை காரியும்,   மிக்கு ஒைிர் 
தாழ் சலட தமவரும் பிலை நுதல் 
முக்கண்ணான் உருதவ தபால் முரண் மிகு குராலும் 
மா கடல் கைக்குை மா தகான்ை மடங்காப் தபார் 
தவல் வல்ைான் நிைதை தபால் தவரு வந்த தசயும்." 

பளனக்சகாடியுளடய குற்றமற்ற பலராமனின் சவள்ளை  ிறம் சகாண்ட 
காளை, தபார் சவற்றிதரும் ெக்கரத்ளதயுளடயவனும், திருமகளை தன் 
மார்பில் சகாண்டவனுமான திருமாலின் கரிய ிறம் சகாண்ட காளை, 
ஒைிமிகுந்த ெளடயில் பிளறளயச் சூடி ச ற்றியில் ஒரு கண்ணுடன் 
திகழும் முக்கண்ணனின்  ிறம் தபால் ஒரு காளை, மாமரமாய்  ின்ற 
சூரளன தன் தவல் சகாண்டு வதம் செய்த தவலவனின் செந் ிறத்தில் ஒரு 
காளை.. 
 
ஆட்டம் ஆரம்பமாைது.  எவ்வாறு? 

"மாறு எதிர்தகாண்ட தம் லமந்துடன் நிறுமார், 
சறீு அரு முன்பிதைான் கணிச்சி தபால் தகாடு சஇீ, 
ஏறு ததாழூஉப் புகுத்தைர், இலயபுடன் ஒருங்கு 
அவ் வழி, முழக்கு எை, இடி எை, முன் சமத்து ஆர்ப்ப . 

மாறு எதிர் சகாண்டவர்களைத் தாக்கி அழிக்கும் ெிவனின் 
கணிச்ெிப்பளடயினர் தபால் சகாம்பு ெீவப்பட்ட காளைகள் இருக்கும் 
சதாழுவத்தில் வரீர்கள் புகுந்தனர். இடி முழக்கம் தபால் பளறசயாலி 
எழும்ப ஏறுதழுவல் சதாடங்கியது. 
 



 180 

தலக வலக மிலசமிலசப் பாயியர், ஆர்த்து உடன் 
எதிர்எதிர் தசன்ைார் பைர் 
தகாலை மைி சிலை தசைி தசயிர் அயர் சிைம் சிைந்து, 
உருத்து எழுந்து ஓடின்று தமல் 
எழுந்தது துகள்; 
ஏற்ைைர் மார்பு; 
கவிழ்ந்தை மருப்பு; 
கைங்கிைர் பைர் 
அவருள், மைர் மைி புகல் எழ, அைர் மைி மணி புலர நிமிர் 
ததாள் பிலணஇ 
எருத்ததாடு இமிைிலடத் ததான்ைிைன்; ததான்ைி, 
வருத்திைான்மன்ை, 
அவ் ஏறு 
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்தகாதைா 
ஏறு உலட நல்ைார்: பலக? 

காளைகள் தமல் பாய்ந்து பிடிப்பதற்காக சபரும் ஆரவாரத்துடன் 
காளைகைின் எதிதர சென்றனர். சகால்லும் வில்ளலதபால் வளைந்த 
காளை அவர்களை எதிர்சகாள்ைத் தயாரானது. காளைகைின் கால்கள் 
தளரளயக் கீற புழுதி கிைம்பியது. வரீர்கள் தன் மார்ளப விரித்து தயாராக, 
அவர்களைக் குத்திக் கிழிக்க தன் சகாம்புகளைத் தாழ்த்தியது காளை. 
இளதப் பார்ப்பவர்கள் கலக்கமுற்றனர். மலரும் மணிப்பூண் ஒன்ளற தன் 
ததாைில் அணிந்த ஒருவன் பாய்ந்து சென்று காளையின் திமிளழப்பிடித்து 
காளைளய வருத்தினான். இளதக்கண்ட காளையின் சொந்தக்காரிக்கு 
இவன் பளக ஆவாதனா? 
 
இைி காலைகைின் ஆட்டம்... 

தமற் பாட்டு உைண்டின் நிைன் ஒக்கும் புன் குருக் கண்  
தநாக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த தபாதுவலைச் சாக் குத்தி, 
தகாட்டிலடக் தகாண்டு, குலைப்பதன் ததாற்ைம் காண் 
அம் சரீ் அலசஇயல் கூந்தற் லக நீட்டியான் 
தநஞ்சம் பிைந்து இட்டு, தநரார் நடுவண், தன் 
வஞ்சிைம் வாய்த்தானும் தபான்ம்  
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தமதல சுற்றும் நூற்கண்டின்  ிறமும் ெிறிய ெிவந்த கண்களை உளடய 
காளை ஒன்று, தன்ளன த ாக்கிப் பாய்ந்தவளனக் குத்தி தன் சகாம்பில் 
ளவத்துச் சுழற்றுவளதப் பாருங்கள். இக்காட்ெியானது. அழகியெீர் 
 ளடயழகியின் (திசரௌபதி)கூந்தல் பற்றி இழுத்தவனின் ( துச்ொதனன்) 
ச ஞ்ெம் பிைப்தபன் என்று வஞ்ெினம் கூறியவனின் (பமீன்) செய்ளகளய 
ஒத்திருந்தது. 
 

ததாழுவினுள் புரிபு புரிபு புக்க தபாதுவலரத் 
ததரிபு ததரிபு குத்திை, ஏறு 
ஏற்ைின் அரி பரிபு அறுப்பை, சுற்ைி, 
எரி திகழ் கணிச்சிதயான் சூடிய பிலைக்கண்  
உருவ மாலை தபாை, 
குருதிக் தகாட்தடாடு குடர் வைந்தை 

காளைளய அடக்குதவார் சதாழுவத்துள் சுழன்று சுழன்று பாய்ந்தனர். 
அவர்களைக் காளைகள் பார்த்துப் பார்த்துக் குத்தின. சகாம்புகைிலிருந்த 
மாளலளய வரீர்கள் அறுத்தனர். சூலம் ஏந்திய ெிவன் சூடிய பிளறயில் 
இருக்கும் மாளலளயப்தபால் ஒருவனது குடளல தன் சகாம்புகைில் 
ளவத்துச் சுழன்றது ஒரு காளை. 
 

ஆங்க, தசறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப, 
மறுத்து மறுத்து லமந்தர் சார, 
தடி குலை இறுபு இறுபு தாயிை கிடப்ப, 
இடி உைழ் இலசயின் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப 
பாடு ஏற்றுக் தகாள்பவர், பாய்ந்து தமல் ஊர்பவர்,  
தகாடு இலட நுலழபவர், தகாள் சாற்றுபவதராடு 
புரிபு தமல் தசன்ை நூற்றுவர் மடங்க, 
வரி புலை வல்வில் ஐவர் அட்ட 
தபாரு கைம் தபாலும், ததாழூஉ 

சபரும் கூச்ெலுடன் காளைகள் தமல் பாய, காளைகள் அவர்களை 
எதிர்சகாள்ை, சகாம்புகளுக்கிளடதய அவர்கள் தபாராட, இக்காட்ெி 
பாண்டவர்களுக்கும் சகௌரவர்களுக்கும்  ளடசபற்ற தபார்க்கைம் தபால் 
இருந்தது. 
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மருப்பில் தகாண்டும், மார்பு உைத் தழீஇயும்,  
எருத்திலட அடங்கியும், இமில் இைப் புல்ைியும், 
ததாள் இலடப் புகுதந்தும், துலதந்து பாடு ஏற்றும், 
நிலரபு தமல் தசன்ைாலர நீள் மருப்பு உைச் சாடி, 
தகாை இடம் தகாை விடா நிறுத்தை, ஏறு 

வரீர்கைில் ெிலர் காளைகைின் சகாம்ளபப் பிடித்தனர். ெிலர் திமிளலப் 
பற்றினர்.ெிலர் காளைகைின் ததாைில் சதாங்கினர்.இவர்களைக் காளைகள் 
தங்கள் சகாம்புகைால் தடுத்து  ிறுத்தியது. 
 

"ததாழுவினுள் தகாண்ட ஏறு எல்ைாம் புைம் புக, தண்டாச் சரீ்,  
வாங்கு எழில், நல்ைாரும் லமந்தரும், மல்ைல் ஊர் 
ஆங்கண் அயர்வர், தழூஉ" 

இவ்வாறான ஏறுதழுவல்  ளடசபற்று முடிந்தபிறகு காளைகள் தமய்ச்ெல் 
 ிலத்திற்கு விடப்பட்டன. ஊரார்களும் மற்றவர்களும் ஊர் மன்றத்தில் கூடி 
ஒருவளரசயாருவர் கட்டித்தழுவி தழுஉ கூத்தாடினர். 
 

"ஆங்கு, 
குரலவ தழீஇ, யாம், மரபுைி பாடி,  
ததயா விழுப் புகழ்த் ததய்வம் பரவுதும் 
மாசு இல் வான் முந்நீர்ப் பரந்த ததால் நிைம் 
ஆளும் கிழலமதயாடு புணர்ந்த 
எம் தகா வாழியர், இம் மைர் தலை உைதக" 

 
இவ்வாறான ஏறுதழுவுதல்  மது மரபாகும்.இதளனப் பாடி குரளவக்கூத்து 
ஆடி மங்காத புகழ் சகாண்ட  ம்சதய்வத்ளதப் தபாற்றுதவாம். கடலால் 
சூழப்பட்ட இந் ிலத்ளத ஆளும் அரென் வாழ்க. 
 
          இம்மைர்ந்த உைகமும் வாழ்க..... 
 
 
 
சதாடர்பு: மாரிராென் (marirajan93@gmail.com)
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24. முதல் தபச்சுத்தமிழ் இைக்கணம் 

—— முலைவர். அமுதன் அடிகள் 

 
 
            1547ஆம் ஆண்டு சதன்பாண்டி  ாடு வந்தளடந்த அண்டிறகீ்கிப் 
பாதிரியாருக்குத் (Fr. Henrique Henriques)   தமிழ் சமாழி அத்துளண எைிதாக 
இருக்கவில்ளல. சமாழி சபயர்ப்பாைரின் துளணசகாண்டு அவர் ெமயப் 
பணியாற்ற தவண்டியதாயிற்று. பின் புனித பிரான்ெிஸ் தெவியரின் 
ஆளணக்கிணங்க 1548ஆம் ஆண்டில் தமிழ் கற்பதில் அவர் ஈடுபட்டார். 
ஐந்து திங்களுக்குள் தமிழ் தபெ அவரால் முடிந்தது. ஆயினும் தமிழ் 
ஒலிப்பு முளற ெரியாகக் ளகவரப்சபறவில்ளல. அடுத்த ஆண்டின்  டுவில் 
சமாழிசபயர்ப்பாைரின் துளணயின்றித் தமிழ் தபெ அவரால் இயன்றது. 
1575ஆம் ஆண்டில் ெமயப் சபாறுப்பினின்று விடுவிக்கப் சபற்று, தமிழில் 
கிறித்தவ நூல்கள் இயற்றும் கடளமளய அவர் தமற்சகாண்டார். 
 
            தமிழ் இலக்கணம் இயற்றும் முயற்ெியில் அண்டிறகீ்கி 1548 
ஆம் ஆண்டிதலதய ஈடுபட்டதாக (விக்கி 1948) அறிகிதறாம். புதிய ெமயத் 
சதாண்டர்களுக்குப் பயன்படுவதற்காகதவ அவர் இந்நூளல இயற்றினார். 
1552ஆம் ஆண்டில் இலக்கண நூளல இயற்றி முடித்துவிட்டதாகக் கூறும் 
அவர், 1565ஆம் ஆண்டில் அளதச் செப்பம் செய்து சகாண்டிருப்பதாகத் 
சதரிவிக்கின்றார். 
 
            தம் இலக்கண நூளல அண்டிறகீ்கி முழுளமயாக்கி  ிளறவு 
செய்தது எப்தபாது என  ம்மால் அறிய இயலவில்ளல. அண்டிறகீ்கி 
பாதிரியார் இயற்றிய இலக்கண நூலின் சதாடக்ககாலப் படிதய 
தங்களுக்குக் கிளடத்திருப்பதாக அண்ளமயில் இதளன சவைியிட்ட 
பதிப்பாெிரியர் கூறுகின்றார். 
 
            தமது இலக்கணத்ளதக் சகாண்டு தமிளழக் கற்றல் எைிது 
என்பது அண்டிறகீ்கியின் கருத்து. இலத்தீன் சமாழி இலக்கணத்தின் 
அடிப்பளடயிதலதய தம் தமிழ் இலக்கணத்ளத இயற்றியிருப்பதாகக் 
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கூறும் அவர், இலத்தீன் சமாழியறியாததார், சுவாம் சத பாதராஸ் 
இயற்றிய தபார்த்துக்தகய இலக்கணத்ளதப் படித்துக் சகாள்ைலாம் என 
எழுதுகின்றார். 
 
எழுத்து முலை: 
            நூலாெிரியர் தம் காலத்தில் தமிழ் சமாழி எழுதப்சபற்ற 
முளறளயதய தம் நூலிலும் ளகயாள்கின்றார். எகர, ஏகார, ஒகர, ஓகார 
உயிர் சமய் எழுத்துக்கைில் சகாம்பு தவறுபாடு இல்ளல . ஊகாரம் 
உகரத்ளத அடுத்து ைகரம் வருவதாகதவ (ஊ) எழுதப்படுகின்றது. ககர 
வளகயில் உயிர்சமய்சயழுத்துக்களை எழுதும் ஆெிரியர் கானா, 
காவன்னா, கீனா, கீயன்னா எனப் தபச்சுத் தமிழ் முளறளயப் பயன்படுத்தி 
எழுதுவளத  ாம் காண்கிதறாம். சமய்சயழுத்துக்கள் புள்ைியின்றி 
எழுதப்பட்டுள்ைன. 
 
நூைின் பிரிவுகள்: 
            நூலின் முதற்பகுதி சபயர்ச் சொற்களைப் பற்றியது. 
ஏறக்குளறய 30 பக்கங்களைக் சகாண்டது. தமிழில் தவற்றுளம உருபுகள் 
உண்தடயன்றி, சபயர் ஈற்றின் அடிப்பளடயில் சொற்களை 
வளகப்படுத்துதல் இல்ளல. ஆனால் இலத்தீன் சமாழியில் ஈற்றின் 
அடிப்பளடயில் சொற்களை வளகப்படுத்தி அளவ ஒவ்சவான்றும் 
தவறுபட்ட முளறயில் தவற்றுளம உருபுகளை ஏற்கும்  ிளல உண்டு. 
இத்தளகய இலத்தீன் இலக்கண முளறளய ஆெிரியர் பயன்படுத்தித் 
தமிழ்ச் சொற்களை ஐந்து சபயர் விகற்பங்கைாகப் பிரித்துக் சகாண்டு, 
அளவ ஒவ்சவான்றும் தவற்றுளம ஏற்பது எவ்வாறு என விைக்குகின்றார். 
 
            தமிழில் விளனச் சொற்களை ஈற்றின் அடிப்பளடயில் 
சதாகுக்கும் மரபு இல்ளல. ஆனால் இலத்தீன் சமாழியில் அம்மரபு உண்டு. 
இலத்தீன் மரபிளனப் பயன்படுத்தி ஆெிரியர் தமிழிலும் ஒன்பது விளன 
விகற்பங்களைத் சதாகுக்கின்றார். ஒவ்சவாரு விகற்பமும் காலத்திற்கு 
ஏற்றவாறு ஈறுகளை எவ்வாறு ஏற்கின்றது என்பளத அவர் 
விைக்குகின்றார். இப்பகுதி நூறு பக்கங்களுக்கு தமற்பட்டதாக அளமகிறது. 
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தபயர் விகற்பங்கள் (Declensions of Nouns)  
முதைாம் தபயர் விகற்பம்: 
            இது ஆண்பால் ஒருளமயில் அன் விகுதியும், பன்ளமயில் அர் 
விகுதியும் சகாண்டது. சபண்பால் ஒருளமயில் இ விகுதிளயயும், 
பன்ளமயில் யர், கள் விகுதிகளையும் சகாண்டது. (எ.கா. ததாட்டியன் - 
ததாட்டியர், ததாட்டிச்ெி - ததாட்டிச்ெியர், ததாட்டிச்ெிகள்). 
 
            இவ்விகற்பம் ொதிப் சபயர்களையும் (பிராமணன் - 
பிராமணத்தி), பணிப்சபயர்களையும் (சகால்லன் - சகால்லத்தி), பிற 
சபயர்களையும் (குருடன் - குருடி, மனிதன் - மனிச்ெி) அதாவது 
உயர்திளணப் சபயர்களைதய சகாண்டது. 
 
            தமிழில் காணும் தவற்றுளம வரிளெகளை ஒதுக்கிவிட்டு 
ஆெிரியர் இலத்தீன் வரிளெளயப் பின்பற்றி முதலாம், ஆறாம்,  ான்காம், 
இரண்டாம், எட்டாம் தவறுளமகளை வரிளெப்படுத்துகின்றார். (எ.கா. 
ததாட்டியன், ததாட்டியன் உளடய, ததாட்டியனுக்கு, ததாட்டியளன, 
ததாட்டியா). 
 
            உளடளமப் சபாருள் சுட்டுவதற்கு ஒருளமயும் பன்ளமயும் 
எப்தபாதுதம 'உளடய' உருபு ஏற்கும் என்கிறார். 
 
இரண்டாம் தபயர் விகற்பம்: 
            இது ஒருளமயில் இ, ஐ விகுதிகளையும், பன்ளமயில் யள், 
கள் விகுதிகளையும் சகாண்டது. (எ.கா. சதாப்பி - சதாப்பியள், சதாப்பிகள், 
தளல, தளலகள், தளலயள்) இது முதல் வளக. 
 
            இரண்டாம் வளக ல், ன், ர் விகுதிகளை ஒருளமயிலும், கள் 
விகுதிளயப் பன்ளமயிலும் சகாண்டது. (எ.கா. கால் - கால்கள், பஙீ்கான் - 
பஙீ்கான்கள், ஊர் - ஊர்கள்).   
 
            இவ்விகற்பம் அஃறிளணப் சபயர்களைதய சகாண்டதாக 
அளமந்துள்ைது. 
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மூன்ைாம் தபயர் விகற்பம்: 
            அஃறிளணப் சபயர்களைக் சகாண்ட இது ஒருளமயில் ம் 
விகுதிளயயும், பன்ளமயில் கள் விகுதிளயயும் சகாண்டது. இச்சொற்கள் 
தவற்றுளம ஏற்கும் தபாது மகர சமய்க்குப் பதிலாகத் தகர சமய் இடம் 
சபறும் என எழுதும் ஆெிரியர் அத்துச் ொரிளயப் பற்றி 
அறிந்திருக்கவில்ளல என்பது சதைிவு. (எ.கா. பண்டம், பண்டமுளடய, 
பண்டத்துக்கு, பண்டத்ளத, பண்டத்திதல, பண்டதம). 
 
நான்காம் தபயர் விகற்பம்: 
            சபரும்பாலும் உயர்திளணப் சபயர்களைக் சகாண்ட 
இவ்விகற்பம் ஒருளமயில் ஆ விகுதியும், பன்ளமயில் க்கள் விகுதியும் 
சகாண்டது. (எ.கா. பிதா- பிதாக்கள்). 
 
ஐந்தாம் தபயர் விகற்பம்: 
            சபரும்பாலும் அஃறிளணப் சபயர்களைக் சகாண்ட இது 
ஒருளமயில் உ விகுதியும், பன்ளமயில் கள், க்கள் விகுதிகளையும் 
சகாண்டது. இவ்விகற்பத்தில் மூன்று வளக உண்டு (எ.கா. கம்பு - கம்புக்கு, 
உரு- உருவுக்கு, வடீு - வடீ்டுக்கு). 
 
            ஐந்தாம் விகற்பத்தின் மூன்றாம் வளக டு, று என்னும் 
எழுத்துக்களை ஈற்றில் சகாண்டிருப்பதால் ஒருளமயில் உருதபற்குமுன் 
ஒற்று இரட்டித்து வரும் எனக்கூறும் ஆெிரியர், பன்ளமயில் ஒற்று 
இரட்டிக்காமல் கள் விகுதிதயற்று (கம்புகள் தபாலதவ) உருதபற்கும் 
என்கிறார் (எ.கா. வடீு - வடீ்டுக்கு, தொறு - தொற்றுக்கு, வடீுகள் - 
வடீுகளுக்கு, தொறுகள் - தொறுகளுக்கு). 
 
            ஒருளமயில் ஒற்று இரட்டிக்காமல் செவிக்கு  ன்றாக 
ஒலிக்காது என்பளத அவர் காரணமாகக் குறிக்கின்றார். 
 
தபயர்ச்தசால் பற்ைிய பிை குைிப்புகள்: 
            கிைவனார், துப்பாெியார், தம்பிரானார், கிைவியார், பாதிரியார் 
தபான்ற ெில உயர்திளணச் சொற்கள் மதிப்புப் பன்ளமயாக ஆர் விகுதி 
சபற்று வருவளதயும் ஆெிரியர் குறிப்பிடுகின்றார். 
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            உயர்திளண, அஃறிளண ஆகிய இலக்கணச் சொற்களை 
அறியாத ஆெிரியர் பணம், தளல, சதாப்பி தபான்ற (அஃறிளண) சொற்கள் 
பன்ளமயில் கள் விகுதியின்றி ஒருளம வடிவத்தில் (பால்பகா அஃறிளண) 
வருசமன்பளதச்சுட்டுகிறார். 
 
            இரண்டாம் தவற்றுளமத் சதாளக பற்றியும் ஆெிரியர் 
குறிப்பிடுகின்றார் (எ.கா. பணம் சகாண்டு வா). 
 
            சுத்தம் என்பது தபான்ற பண்புப் சபயர் சுத்தமான எனப் பண்பு 
அளடச் சொல்லாகி (adjective) வன், வள், து விகுதி சபற்றுச் சுத்தமானவன், 
சுத்தமானவள், சுத்தமானது எனப் பால் விகுதி சபற்று வருவளதயும் 
ஆெிரியர் குறிக்கின்றார்.  ான்,  ீ, அவன் தபான்ற மூவிடப் சபயர்கள் 
தவற்றுளம உருபு சபறுதளலயும் ஆெிரியர் விைக்குகின்றார். 
 
விலை விகற்பங்கள்: 
            ஐந்து சபயர் விகற்பங்களை விைக்கிய ஆெிரியர் விளன 
விகற்பங்களை (conjugations) ஒன்பது என வகுக்கின்றார். இதுவும் தமிழுக்குப் 
புறம்பானது எனினும் இலத்தீன் இலக்கண அடிப்பளடயில் ஆெிரியர் 
இவ்வாறு வகுத்துள்ைார். 
 
            முதல் மூன்று விளன விகற்பங்கள் க்கிதறன் என்னும் 
ஈற்றிளனயும், அடுத்த மூன்று விகற்பங்கள் தறன் என்னும் ஈற்றிளனயும், 
எஞ்ெிய மூன்றும் கிதறன் என்னும் ஈற்றிளனயும் சகாண்டுள்ைதாக 
ஆெிரியர் விைக்குகின்றார். இளவ, தன்ளம ஒருளம  ிகழ்கால ஈறுகள் 
என்பது  ிளனவு கூரத்தக்கன. கிறு, கின்று, ஆ ின்று என்பளவதய 
 ிகழ்கால இளட ிளலகள் என்னும் இலக்கணத்ளத அறிந்துள்ை  மக்கு 
இது ஒவ்வாததாகத் ததான்றலாம். ஆனால் தமிழ் இலக்கணத்ளத அறதவ 
அறியாத ஆெிரியர், தாமாகதவ பயின்ற தபச்சுத் தமிளழ அடிப்பளடயாகக் 
சகாண்டு ஒரு புதிய இலக்கணத்ளதப் பளடக்க எடுத்த முயற்ெி இது 
என்பதளன  ாம் மறந்துவிடக் கூடாது. 
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            முதல் விளனவிகற்பம் சபரும்பான்ளம இக்கிதறன் என்னும் 
விகுதிளயயும், ெிறுபான்ளம ஐக்கிதறன், உக்கிதறன் என்னும் 
விகுதிகளையும் சகாண்டது. இறந்தகால ஈறு தென், எதிர்கால ஈறு தபன், 
செய என்னும் எச்ெ வடிவம் (infinitive) க எனவும் அளமயும். 
 
மூவிடங்களுக்கும்  ிகழ்கால விளன கீழ்க்கண்டவாறு அளமயும். 
            விச்சுவதிக்கிதறன்  -  விச்சுவதிக்கிதறாம் 
            விச்சுவதிக்கிறாய்  -  விச்சுவதிக்கிறரீ், விச்சுவதிக்கிறயீல் 
            விச்சுவதிக்கிறான்  -  விச்சுவதிக்கிறார் 
            விச்சுவதிக்கிறாள்  -  விச்சுவதிக்கிறார்கள் 
 
            முதல் விகற்ப  ிகழ்காலத்தில் விச்சுவதிக்கிதறதன, 
விச்சுவதிக்கிறாதன தபான்ற வடிவங்கள் பற்றியும் ஆெிரியர் கூறுகின்றார். 
"பகவதிளய விச்சுவதிக்கிறாதன அவளன இங்தக கூட்டிக் சகாண்டு வா"  
என அவர் தரும் எடுத்துக்காட்டின் உதவியால், விளனயாலளணயும் 
சபயளர இலத்தீன் முளறயில் அவர் விைக்க எடுத்துக் சகாண்ட 
முயற்ெிதய இது என  ாம் சதைியலாம். 
 
            விச்சுவதிக்கிதறனாகில், விச்சுவதிக்கிறானாகில் தபான்ற ொர்பு 
 ிளல விளன வடிவத்ளதயும் (conditional verb) ஆெிரியர் விைக்குகிறார். 
 
            விச்சுவதிக்கிற என்னும் சபயசரச்ெத்துடன் வன், வள் ஈறு 
தெர்ந்தால் விச்சுவதிக்கிறவன், விச்சுவதிக்கிறவள், விச்சுவதிக்கிறது 
என்னும் வடிவம் (participle) கிளடக்கும் என்பது ஆெிரியரின் கருத்து. 
 
            முதல் விகற்பம் விச்சுவதித்ததன், விச்சுவதிச்தென் எனச் தென் 
ஈறு சபற்று இறந்த காலமாகும் என்பார் ஆெிரியர். விச்சுவதித்ததன், 
விச்சுவதித்தாய், விச்சுவதித்தீயல், விச்சுவதித்தான், விச்சுவதித்தார்கள் என 
மூவிட ஒருளம, பன்ளம வடிவங்களைத் சதாகுக்கின்றார் அவர். 
 
            விச்சுவதித்தததன, விச்சுவதித்ததனாகில், விச்சுவதித்தால், 
விச்சுவதித்தவன், விச்சுவதித்து இருக்கச் சொல, விச்சுவதித்துக் சகாண்டு 
(சகாண்தட), விச்சுவதித்ததினாதல, விச்சுவதித்த சபாழுது (தபாது), 
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விச்சுவதித்த த ரம், விச்சுவதித்த உடதன முதலிய பல வளகயான இறந்த 
கால வடிவங்களை ஆெிரியர் குறிக்கின்றார். 
 
            விச்சுவதிப்தபன், விச்சுவதிப்பாய், விச்சுவதிப்பான், 
விச்சுவதிப்தபாம், விச்சுவதிப்பியல், விச்சுவதிப்பார்கள் என எதிர்கால 
வடிவங்களை எடுத்துளரக்கும் ஆெிரியர் விச்சுவதிப்பானாகில், 
விச்சுவதிப்பது (சதாழிற்சபயர்) தபான்ற வடிவங்களையும் பற்றி 
எழுதுகின்றார். 
 
            செய்கிதறன் - செய்விக்கிதறன், விழுகிதறன் - விழுவிக்கிதறன் 
தபான்ற தன்விளன, பிறவிளன வடிவங்களைப் பற்றியும் ஆெிரியர் 
கூறுகின்றார். 
 
            அவ்வாதற விச்சுவதி - விச்சுவதியாதத, விச்சுவதியுங்தகா -  
விச்சுவதியாததயுங்தகா தபான்ற ஏவல் வியங்தகாள் வடிவங்களையும் 
பற்றி இந்நூல் சுருங்கக் கூறுகிறது. விச்சுவதிதயன் தபான்ற எதிர்கால 
எதிர்மளற விளனளயயும் ஆெிரியர் குறிக்கின்றார். விச்சுவதியாவிட்டால், 
விச்சுவதியாமல், விச்சுவதியாதிருக்கில் (லும்), விச்சுவதியாதிருந்தால் 
(லும்), தபான்ற விளன வடிவங்களையும் ஆெிரியர் குறிக்கின்றார். 
 ிகழ்காலம், இறந்தகாலம், எதிர்காலம், எதிர்கால எதிர் மளற, ஏவல் - 
வியங்தகாள், செய எனும் விளனசயச்ெம் தபான்ற ெிலவற்ளறப் 
தபார்த்துக்தகய சமாழியில் சபயர் குறித்துக் கூறும் ஆெிரியர் ஏளனய 
வடிவங்களைப் சபயரின்றிதய குறிக்கின்றார். 
 
            விளனக் கருத்திளன எழுவாய்க்குப் பயனிளலயாக்காமல் 
காட்டும் விளன வடிவம் தமிழில் செய என்னும் எச்ெ வடிவாக அளமயும். 
இளத ஐதராப்பிய சமாழிகைில் Infinitive என அளழப்பர். இவ்வடிவம் 
பற்றியும் ஆெிரியர் எழுதுகின்றார். 
 
            இரண்டாம் விளனவிகற்பம் அக்கிதறன் ( ிகழ்காலம்), 
அந்ததன் (இறந்தகாலம்), அப்தபன் (எதிர்காலம்) என்னும் ஈறுகளைக் 
சகாண்டு முடிகிறது. பிைக்கிதறன், பிைந்ததன், பிைப்தபன், பிைக்கிறவாகு, 
பிைக்கிறாப்தபாதல, பிைக்கிறது, பிைக்கிறசபாழுது (தபாது), பிைந்தானாகில், 
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பிைந்தானில்ளலயாகில், பிைந்தது சகாண்டு, பிைந்தவுடதன, 
பிைந்ததினாதல, பிைப்பிக்கிதறன், பிை, பிைவுங்தகா , பிைதவன் எனப் பல 
விளன வடிவங்களை ஆெிரியர் விைக்குகின்றார். 
 
            மூன்றாம் விளன விகற்பம் ட்கிதறன், ர்க்கிதறன், ற்கிதறன் 
( ிகழ்காலம்), ட்தடன், ற்தறன், ன்தறன் (இறந்தகாலம்), தபன் (எதிர்காலம்) 
என்னும் ஈறுகளைக் சகாண்டு முடிகிறது. தகட்கிதறன், விற்கிதறன், 
 ிற்கிதறன் தபான்ற எடுத்துக்காட்டுகளை ஆெிரியர் சுட்டுகிறார். 
 
             ான்காம் விளனவிகற்பம் தறன், தனன், தவன் என்னும் (எ.கா. 
தபாதறன், தபாதனன், தபாதவன்) ஈறுகளை உளடயது. எண்ணிதறன், 
எறிதறன், அறிதறன், கைத்திதறன், பாடிதறன், உதவிதறன்,  ீக்கிதறன் 
தபான்ற எடுத்துக்காட்டுகளை ஆெிரியர் தருகிறார். 
 
            பருமாறுகிதறன், மன்றாடுகிதறன் தபான்ற ெில விளனச் 
சொற்கள் கிதறன் என்னும் ஈற்ளறக் சகாண்டிருக்கும். இளவ 
பருமாறிதனன், மன்றாடிதனன் என இறந்தகால வடிவமும், பருமாறுதவன், 
மன்றாடுதவன் என எதிர்கால வடிவமும் ஏற்கும். 
 
            ஐந்தாம் விளனவிகற்பம் ைிதறன், உதறன் என்னும் இருவளக 
ஈறுகளைக் சகாண்டது.  
 
            முதல்வளக சகாள்ைிதறன் (சகாள்கிதறன்) தபான்ற 
சொற்களைக் சகாண்டது. இது இறந்த காலத்தில் சகாண்தடன் எனவும், 
எதிர் காலத்தில் சகாள்ளுதவன் எனவும் வடிவம் சபறும். ஆனால் 
சொல்லிதறன் (சொல்கிதறன்) தபான்ற சொற்கள் சொன்தனன், 
சொல்லுதவன் என வடிவம் சபறும். 
 
            இரண்டாம் வளக புதுதறன் (புகுகிதறன்) தபான்ற சொற்களைக் 
சகாண்டது. இது இறந்த காலத்தில் பூந்ததன் எனவும், எதிர்காலத்தில் 
புதுதவன் எனவும் வடிவம் சகாள்ளும் என்பர் ஆெிரியர். தாதரன் 
(தருகிதறன்), வாதறன் (வருகிதறன்) தபான்ற விளனகளையும் ஆெிரியர் 
இவ்விகற்பத்தில் அடக்குகின்றார். 
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            ஆறாம் விகற்பன் ய்தறன், ய்ததன், உதவன் என்னும் 
ஈறுகளைக் சகாண்டது. (எ.கா. எய்தறன், எய்ததன், எய்யுதவன்). 
 
            ஏழாம் விளனவிகற்பம் டுகிதறன், டுதறன் என்னும்  ிகழ்கால 
ஈறுகளையும், ட்தடன் என்னும் இறந்தகால ஈற்ளறயும், டுதவன் என்னும் 
எதிர்கால ஈற்ளறயும் சகாண்டது. இடுகிதறன், தபாடுகிதறன் தபான்ற 
சொற்கள் இட்தடன், தபாட்தடன் (இறந்த காலம்), இடுதவன், தபாடுதவன் 
(எதிர்காலம்) என மாறிவரும். 
 
            எட்டாம் விளனவிகற்பம் உகிதறன், உததன், உதவன் என்னும் 
கால ஈறுகளைக் சகாண்டது (எ.கா. அழுகிதறன், அழுததன், அழுதவன்). 
 
            ஒன்பதாம் விளனவிகற்பம் ன்கிதறன், ன்தறன் (அல்லது 
ண்தடன்) ன்தபன் என்னும் ஈறுகளை உளடயது. உண்கிதறன், தின்கிதறன், 
என்கிதறன், கைவாங்கிதறன் தபான்ற எடுத்துக்காட்டுகளை ஆெிரியர் 
தருகின்றார். 
 
            செயப்பாட்டுவிளன எனத் தளலப்பிட்டு எழுதத் சதாடங்கும் 
ஆெிரியர் செயப்பாட்டு விளன என முளறயாக அளழக்கப்படத்தக்க விளன 
இம்சமாழியில் இல்ளல என எழுதிவிட்டு, ஆயினும் ெில விளன 
விகற்பங்கைில் ஏறக்குளறய செயப்பாட்டுப் சபாருள் தரும் விளனகளைக் 
காணலாம் என்று சதாடர்கிறார். 
 
            ஆனால் செயப்பாட்டு விளன வடிவம் என ஆெிரியர் தருவது 
ஒன்றன்பால் விளனயாக இருப்பளதக் காணலாம் (எ.கா. ெட்டி 
உளடஞ்ெிது, ெட்டி உளடஞ்ெி தபாச்சு, கதவு அளடச்சு கிடந்தது, 
ெிலவிலியுது, மரம் பிைந்தது, ச ல்லு விற்கிறது). 
 
            வாக்கிய அளமப்புப் பற்றி நூலின் இறுதிப் பகுதியில் ஆெிரியர் 
எழுதுகின்றார். வாக்கியத்தின் சதாடக்கத்தில் எழுவாயும், இறுதியில் 
விளனச் சொல்லும் அளமயும். வாக்கியத்தின் இளடயில்  ான்காம் 
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தவற்றுளம முதலிலும் இரண்டாம் தவற்றுளம அதன் பின்னரும் வரும் 
(எ.கா.  ீ சொவானிக்கு  ாலு பணம் சகாடு). 
 
            விளனசயச்ெம் விளனமுற்றுக்கு முன்னர் வரும் (எ.கா.  ான் 
புன்ளனக்காயலுக்கு ெல்திக்கு தபாக இருக்கிதறன்). 
 
            பண்பு அளடச்சொல் சபயருக்கு முன் வரும் (எ.கா.  ீ எனக்கு 
 ல்ல சபாத்தகம் தா). 
 
            எதிர்மளற உருபு விளனச்சொல்ளல அடுத்து வரும் (எ.கா. 
 ான் தகாயிலுக்குப் தபாதனன் இல்ளல). 
 
ஆய்வுக் குைிப்புகள்: 
            தபச்சுத் தமிளழக் கற்ற ஆெிரியர் தாம் தகட்டவாதற தமிழ்ச் 
சொற்களை எழுதக் காண்கிதறாம் (எ.கா. வாதறன், தாதறன், வரச்சொல்ல, 
தபாடுதறன், திரிய்தறன், படியுங்தகா , படிச்ெ, விச்சுவதிக்கிறயீல்). 
            எனினும் அவர் திருத்தமான தமிளழ அறிந்தவர் என்பளதயும் 
காண்கிதறாம். விைக்கவும் செய்ததன், விச்சுவதிக்கிதறனாகில், பாடுகிதறன், 
படிதயன், சபற்தறன், சகாண்தடன் தபான்ற திருத்தமான சொற்களை  ாம் 
இந்நூலில் காண முடிகிறது. 
            நூலாெிரியர் தமிளழ முளறயாகப் படித்ததாகத் 
சதரியவில்ளலசயனினும் அவர் உயிர், சமய் எழுத்து வரிளெளயச் 
ெரியான முளறயில் எழுதியிருப்பளதக் கண்டு  ாம் வியக்கிதறாம். ல, ை, 
ழ, ர, ற தபான்ற எழுத்துக்கைிளடதய உள்ை ஒலி தவற்றுளமளயயும் 
அவர் அறிந்திருந்தார். 
            காலம் காட்டும் இளட ிளல பற்றி அவர் அறிந்திருக்கதவ 
இல்ளல. ஆகதவதான் விளனயறீுகளைக் சகாண்டு அவர் விளனச் 
சொற்களைப் பிரிக்கின்றார். 
            விச்சுவதிக்காவிட்டால், வந்தான் இல்ளல, விச்சுவதிக்க 
இல்ளல தபான்ற எதிர்மளற விளன வடிவங்களை நூலாெிரியர் 
கூறினாலும், துளண விளனயாக அன்றி விளனச் சொல்லின் அகத்தத 
அளமந்து எதிர்மளறப் சபாருள்தரும் அறிதயன், படிதயன், விச்சுவதிதயன் 
தபான்ற எதிர்கால எதிர்மளற விளனயிளன ஆெிரியர் ெிறப்பாக 
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எடுத்ததாதுகின்றார்.  Non என்னும் தனிச்சொல் எதிர்மளறப் 
சபாருளைத்தரும் இலத்தீன் வழக்காற்றினின்று தவறுபட்ட தமிழ் 
எதிர்மளற ஆெிரியரின் கவனத்திற்கு உரியதாயிற்று என  ாம் உணரலாம். 
 
            இலத்தீன் சமாழிளயப் தபாலதவ தமிழிலும் மூன்று 
காலங்கள் இருந்தாலும், இம்மூன்று காலங்கதைாடு சதாடர்புளடய 
பிறவிளன வடிவங்களையும் சதாகுத்துக் காட்ட ஆெிரியர் 
தமற்சகாண்டுள்ை முயற்ெி வியப்புக்குரியது. ஏறக்குளறய 97 விளன 
வடிவங்களை அவர் சதாகுத்துள்ைார். விச்சுவதிக்கிதறன், 
விச்சுவதிக்கிதறனாகில், விச்சுவதிக்கிற, விச்சுவதிக்கிறவாகு, 
விச்சுவதிக்கிறாப் தபாதல, விச்சுவதிக்கிறவன், விச்சுவதித்து இருக்கச் 
சொதல, விச்சுவதித்தாலும், விச்சுவதித்துக் சகாண்டு, விச்சுவதித்த உடதன, 
விச்சுவதித்ததனாதல, விச்சுவதித்த த ரம், விச்சுவதித்ததுக்கு, 
விச்சுவதிப்பதய, விச்சுவதிப்பாயாம், விச்சுவதிப்பது, விச்சுவதி, 
விச்சுவதிதயன், விச்சுவதியாதத, விச்சுவதியாமல், விச்சுவதிக்க, 
விச்சுவதியாத, விச்சுவதிக்காவிட்டால், விச்சுவதிக்கலாம், 
விச்சுவதிக்காம்காட்டி, விச்சுவதிக்கா முன்தன, விச்சுவதிக்கில் தபான்ற 
விளன வடிவங்களை ஏததா ஒரு வளகயில் மூன்று காலங்களுக்குள்தைா, 
செய என்னும் வாய்பாட்டு விளனயுள்தைா, எச்ெ விளனயுள்தைா 
அடக்கிவிட அவர் சபரிதும் முயன்றுள்ைார். 
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25. தமிழ்ச் தசாற்கள் சகரத்தில் ததாடங்காது 
என்பது சரியா?    

—— திருத்தம் தபான்.சரவணன் 

 
 
முன்னுலர: 
          தமிழ்ச் சொற்கள் ெகரத்தில் சதாடங்காது என்பது ெரியா?. – இக் 
தகள்விளய அடிப்பளடயாகக் சகாண்டு இக் கட்டுளரளய எழுதுவதற்கான 
காரணத்ளத முதலில் சொல்லி விடலாம். ெகடம், ெக்கரம், ெளமயல், 
ெிப்பி, ெிறகு என்று எந்தசவாரு தமிழ்ச் சொல்லின் முதல் எழுத்தாக ெகரம் 
வந்தாலும் அது தமிழ்ச் சொல் அல்ல; ெமக்கிருதச் சொல் என்தற பலரும் 
 ம்புகின்றனர்; ெிலர்  ம்பாவிட்டாலும் அப்படியும் இருக்குதமா? என்று 
அயிர்க்கின்றனர். 
 
          இவர்கைது  ம்பிக்ளகக்கும் அயிர்ப்புக்கும் அடிப்பளடயான 
ஆதாரமாக இவர்கள் காட்டுவது சதால்காப்பியத்தில் வருகின்ற ஒரு 
நூற்பா ஆகும். தமிழ்சமாழியில் உள்ை சொற்கைின் கட்டளமப்பிளனதய 
தகள்விக் குறியாக்கி ஆட்டுவித்துக் சகாண்டிருக்கும் இந்த நூற்பா ஒரு 
இளடச்செருகல் தான் என்றும் சதால்காப்பியர் இந்த நூற்பாளவ 
எழுதியிருக்க மாட்டார் என்றும் பல ொன்றுகளுடன் இக் கட்டுளரயில் 
விரிவாகக் காணலாம். 
 
ததால்காப்பிய நூற்பாக்கள்: 
          சதால்காப்பியத்தில் எழுத்து அதிகாரத்தில் சமாழிமரபில் 
கீழ்க்காணும் நூற்பாக்கள் வருகின்றன. 
 
                  க த ந ப ம எனும் ஆ ஐந்து எழுத்தும் 
                    எல்ைா உயிதராடும் தசல்லுமார் முததை - 28 
சபாருள்: க, த,  , ப, ம ஆகிய ஐந்து சமய் எழுத்துக்களும் பன்னிரண்டு 
உயிர் எழுத்துக்களுடனும் கூடி சொல்லின் முதலாக வரும். 
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                  சகர கிைவியும் அவற்று ஓரற்தை 
                    அ ஐ ஔ எனும் மூன்று அைங்கலடதய - 29 
சபாருள்: ெகர சமய்சயழுத்துக்கும் தமற்சொன்னளவ சபாருந்தும்; ஆனால், 
அ, ஐ, ஔ ஆகிய மூன்று உயிர் எழுத்துக்களுடன் மட்டும் தெர்ந்து 
சொல்லுக்கு முதலாக வராது. 
 
தமாழிமரபு நூற்பா -29 பற்ைிய சான்தைார் கருத்துக்கள்: 
          ெகர முதல் பற்றி வருவதான நூற்பா 29 ஐப் பற்றிய 
ஆய்வுகளும் கருத்துளரகளும் பன்சனடுங்காலமாகதவ  டந்து வந்துள்ைன. 
அவற்றின் சுருக்கத்ளத மட்டும் இங்தக காணலாம். 
 
          சதால்காப்பிய எழுத்து அதிகாரத்திற்கு உளரசயழுதிய 
இைம்பூரணர்,  ச்ெினார்க்கினியர் ஆகிதயார் இந்த நூற்பாவிளன 
இளடச்செருகலாக எண்ணவில்ளல. மாறாக, ெங்க இலக்கியத்தில் 
பயின்றுவரும் ெகரமுதல் சொற்களை ஆரியச் ெிளதவாகதவா 
கடிசொல்லாகதவா சகாள்ைலாம் என்று கூறியுள்ைனர். சபரும்பாலான 
உளரயாெிரியர்கள் இவரது கருத்துக்களை அடிசயாட்டிதய தம் 
கருத்திளனப் பதிவு செய்துள்ைனர். சதால்காப்பியர் காலத்தில் ெகர முதல் 
சொற்கள் இருந்திருக்காது என்றும் மயிளல ாதர் தபான்தறார் 
கருதுகின்றனர். 
 
          இவர்கள் அளனவருதம அந்த நூற்பாளவ அப்படிதய 
ஏற்றுக்சகாள்ளும்  ிளலயில் முதன்முதலாக, சமாழிஞாயிறு ததவத யப் 
பாவாணதர அந்த நூற்பாவிற்கு ஒரு பாடதவறுபாடு காட்டுகிறார். “ அளவ 
ஔ என்னும் ஒன்று அலங்களடதய “ என்று அந்த நூற்பாவின் இரண்டாம் 
அடிக்குப் பாடதவறுபாடு காட்டுகிறார். அதாவது, செௌ என்னும் ஒதரசயாரு 
எழுத்ளதக் சகாண்டு மட்டுதம தமிழ்ச் சொற்கள் சதாடங்காது என்பதத 
சதால்காப்பியர் கூற்சறன்று தனது கருத்ளத முன்ளவக்கிறார்.  
 
          தமாழிமரபு நூற்பா – 29 இலடச்தசருகதை !!! 
 
          இளடச்செருகல் இல்லாத பழந்தமிழ் இலக்கியங்கதைா 
இலக்கணங்கதைா இல்ளல என்தற கூறலாம். காரணம், பழந்தமிழ் நூல்கள் 
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யாவும் ஓளலச் சுவடிகைாகதவ ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகைாக இருந்து 
பின்னர் பலரால் பல காலங்கைில் படிசயடுக்கப்பட்டுப் பின்னர் அச்ெிடப் 
சபற்றளவ. இந்த காலகட்டங்கைில் பாடதவறுபாடுகள், இளடச்செருகல்கள், 
அச்சுப்பிளழகள் தபான்ற பலவும்  ிகழ்ந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. குறிப்பாக, 
இருப்பதிதலதய மிகவும் பழளம வாய்ந்த இலக்கண நூலான 
சதால்காப்பியத்தில் பல்தவறு இளடச்செருகல்கள் இருப்பதாகப் பல 
ஆய்வாைர்கள் ஆதாரங்களுடன் கூறி வருகின்றனர். 
 
          இந் ிளலயில், தமற்காணும் சமாழிமரபு நூற்பா – 29 ம் ஒரு 
இளடச்செருகலாகத் தான் இருக்க முடியும் என்பது ஆய்வில் சதரிய 
வந்துள்ைது. இந்த நூற்பா இளடச்செருகல் தான் என்பதளனக் கீழ்க்காணும் 
இரண்டு வழிமுளறகைால் உறுதி செய்துசகாள்ைலாம். 

1.   ததால்காப்பிய நூற்பா தகாண்டு நிறுவுதல் 
2.   இைக்கியப் பயன்பாடுகள் தகாண்டு நிறுவுதல் 

 
1.   ததால்காப்பிய நூற்பா தகாண்டு நிறுவுதல்: 
          ெகர முதல் எழுத்துக்கள் பற்றிக் கூறும் சமாழிமரபு நூற்பா 29 
ஒரு இளடச்செருகல் தான் என்பதளனத் சதால்காப்பிய சமாழிமரபில் 
இந்த நூற்பாளவ அடுத்துவரும் 30, 31, 32 ஆம் நூற்பாக்களைக் சகாண்தட 
 ிறுவலாம். 
 
                  உ ஊ ஒ ஓ என்னும் நான்கு உயிர் 
                    வ என் எழுத்ததாடு வருதல் இல்லை - 30 
                    ஆ எ ஒ எனும் மூ உயிர் ஞகாரத்து உரிய - 31 
                    ஆதவாடு அல்ைது யகரம் முதைாது - 32 
தமற்காணும் மூன்று நூற்பாக்கைில், வகர, ஞகர, யகர சமய்களுடன் 
எந்சதந்த உயிர் எழுத்துக்கள் இளணந்து சொல்லுக்கு முதலாக வரும் / 
வராது என்று கூறுகிறார் சதால்காப்பியர். சதால்காப்பியர் ஏன் இவ்வாறு 
கூறதவண்டும்?. அவர் இவ்வாறு கூறுவதற்கு ஏதும் ெரியான காரணங்கள் 
உள்ைனவா? என்று ஆய்வு செய்ததின் விளைவாகதவ சமாழிமரபு நூற்பா – 
29 ஒரு இளடச்செருகல் தான் என்பது உறுதியானது. 
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வகர உயிர்தமய் முதல் எழுத்துக்கள்: 
          நூற்பா 30 ல் வகர உயிர்சமய் பற்றிக் கூறுமிடத்து, வு, வூ, 
சவா, தவா என்ற  ான்கு உயிர்சமய் எழுத்துக்கள் மட்டும் சொல்லுக்கு 
முதலில் வராது என்கிறார். காரணம், இந்த எழுத்துக்களுக்குப் பதிலாக, உ, 
ஊ, ஒ, ஓ ஆகிய உயிர் எழுத்துக்கதை தபாதுமானது என்பதத அவரது 
உட்கருத்தாகும். உண்ளமயில், வு, வூ, சவா, தவா என்ற உயிர்சமய் 
எழுத்துக்களும் உ, ஊ, ஒ, ஓ என்ற உயிர் எழுத்துக்களும் ஒதர 
மாதிரியான ஒலிப்பிளனக் சகாண்ட ஒலிப்புப் தபாலிகள் ஆகும். ொன்றாக, 
உலகம் என்றாலும் வுலகம் என்றாலும் ஒதர மாதிரித்தான் ஒலிக்கும். 
தவாலம் என்றாலும் ஓலம் என்றாலும் ஒதர மாதிரித்தான் ஒலிக்கும். 
இளவயளனத்தும் ஒதர மாதிரி ஒலிப்பதளன  ாம்  ளடமுளறயில் 
ஒலித்தும் சதைிந்து சகாள்ைலாம். அததெமயம், எட்டு என்பதும் சவட்டு 
என்பதும் ஒதரமாதிரி ஒலிக்காது; ஆட்டு என்பதும் வாட்டு என்பதும் 
ஒதரமாதிரி ஒலிக்காது. 
 
          எழுத்தைவில் தவறுபாடு இருந்தாலும் ஒலிப்பைவில் ஒற்றுளம 
சகாண்டிருக்கும் காரணத்தினால் தான் சொல்லுக்கு முதலாக வரும் வு, 
வூ, சவா, தவா ஆகிய  ான்கு ஒலிகளுக்கு மாற்றாக, உ, ஊ, ஒ, ஓ ஆகிய 
 ான்கு எழுத்துக்களைதய ஒலிப்புப் தபாலிகைாக இலக்கியங்கைில் 
பயன்படுத்தினர். சதால்காப்பியர் காலத்தில் அதுதவ சமாழிமரபாக 
இருந்ததாலும் சமாழிமுதலாக வு, வூ, சவா, தவா ஆகிய எழுத்துக்கைின் 
பயன்பாடின்ளம / ததளவயின்ளம காரணம் பற்றிதய சதால்காப்பியரும் 
இந்த  ான்கு எழுத்துக்களும் சொல்லுக்கு முதலாக வராது என்றார். 
ஆனால் இந்த விதி சொல்லின் முதலாக வரும் வு, வூ, சவா, தவா ஆகிய 
ஒலிகளுக்கு மட்டுதம சபாருந்தும் என்பது இங்தக குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
 
ஞகர உயிர்தமய் முதல் எழுத்துக்கள்: 
          நூற்பா 31 ல் ஞகர உயிர்சமய் பற்றிக் கூறுமிடத்து, ஞா, சஞ, 
சஞா ஆகிய மூன்று எழுத்துக்கள் மட்டுதம சொல்லுக்கு முதலில் வரும் 
என்று கூறுகிறார். காரணம், ஞகர உயிர்சமய் எழுத்துக்களைத் தனியாக 
ஒலிப்பதில் உள்ை கடின முயற்ெியும்  கர, னகர ஒலிப்புப் தபாலிகளுதம 
எனலாம். அதாவது, சொல்லுக்கு முதலில் வரும் ஞகர 
உயிர்சமய்கைானளவ  கர உயிர்சமய்ப் தபாலிகைால் மாற்றப்பட்டு 
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விடுகின்றன. ொன்றாக, ஞாயிறு என்பது  ாயிறு என்றும் ஞாயில் என்பது 
 ாயில் என்றும் மாறிவிடுகின்றது. 
 
          சொல்லுக்கு முதலில் மட்டுமின்றி சொல்லுக்கு இளடயில் 
வரும் ஞகர உயிர்சமய்கள் கூட னகர எழுத்துக்கைால் மாற்றப்பட்டு 
விடுகின்றன. ொன்றாக, அஞ்ளஞ என்பது அன்ளன என்றும் முஞ்ளஞ 
என்பது முன்ளன என்றும் மாறிவிடுகிறது. ஙகர உயிர்சமய் எழுத்துக்கள் 
தனியாக ஒலிப்பதற்குக் கடினமாக இருப்பதால்தான் அவற்றில் எதுவும் 
சொல்லுக்கு முதலில் வருவதில்ளல. இவற்ளறப் தபாலதவ ஞகர 
உயிர்சமய்கைின் தனித்த ஒலிப்புகள் கடினமாக உள்ைதாலும்  கர னகரப் 
தபாலிகைால் மாற்றப்படுவதாலும் இவ் எழுத்துக்கைின் பயன்பாடின்ளம / 
ததளவயின்ளம கருதிதய சதால்காப்பியர் இந்த நூற்பாளவ இயற்றினார் 
எனலாம். 
 
யகர உயிர்தமய் முதல் எழுத்துக்கள்: 
          நூற்பா 32 ல் யகர உயிர்சமய் பற்றிக் கூறுமிடத்து, யா என்ற 
ஒதரசயாரு எழுத்து மட்டுதம சொல்லுக்கு முதலாக வரும் என்று 
கூறுகிறார் சதால்காப்பியர். காரணம், யகர உயிர்சமய்கைின் அளனத்து 
ஒலிப்புக்களையும் உயிர் எழுத்துக்களைக் சகாண்டு ஒலிப்புப் தபாலிகைாக 
மாற்றிவிட முடிவதத. இளதப்பற்றிக் கீதழ விரிவாகக் காணலாம். 
 
                  ய விற்குப் தபாைியாக அ வும் 
                    யா விற்குப் தபாைியாக ஆ வும் 
                    யி க்குப் தபாைியாக இ யும் 
                    யீ க்குப் தபாைியாக ஈ யும் 
                    யு க்குப் தபாைியாக உ வும் 
                    யூ க்குப் தபாைியாக ஊ வும் 
                    தய க்குப் தபாைியாக எ வும் 
                    தய க்குப் தபாைியாக ஏ வும் 
                    லய க்குப் தபாைியாக ஐ யும் 
                    தயா க்குப் தபாைியாக ஒ வும் 
                    தயா க்குப் தபாைியாக ஓ வும் 
                    தயௌ க்குப் தபாைியாக ஔ வும் 
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பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ொன்றாக, யாளன என்பளத ஆளன என்றும் 
யாறு என்பளத ஆறு என்றும் யூகம் என்பதளன ஊகம் என்றும் தயாகம் 
என்பளத ஓகம் என்றும் கூறுகிதறாம். 
 
          தமதல கண்டபடி, யகர உயிர்சமய்கள் அளனத்ளதயுதம உயிர் 
ஒலிப்புப் தபாலிகைால் மாற்றிவிட முடியும் என்பதால், அவ் எழுத்துக்கள் 
சொல்முதலாகத் ததளவயற்றுப் பயனற்றுப் தபாகின்றன. ஆக, இங்கும் 
இந்த எழுத்துக்கைின் ததளவயின்ளம / பயனின்ளம காரணம் பற்றிதய 
சதால்காப்பியர் இந்த நூற்பாவிளன இயற்றினார் எனலாம். யா எழுத்திற்கு 
மட்டும் விதிவிலக்கு அைித்த காரணம், அவரது காலத்தில் யா முதல் 
சொற்கள் மட்டும் இருந்திருக்கக் கூடும். 
 
சகர முதல் வாராது என்பதற்குக் காரணம் உண்டா? 
          வகர உயிர்சமய்கைில் வு, வூ, சவா, தவா ஆகியளவ 
சொல்லுக்கு முதலாக வாரா என்பதற்கு உ, ஊ, ஒ, ஓ ஆகிய 
உயிர்ப்தபாலிகதை காரணம் என்று தமதல கண்தடாம். அளதப்தபால, ஞகர 
உயிர்சமய்கைில் ஞா, சஞ, சஞா ஆகிய மூன்று மட்டுதம வரும் 
என்பதற்கு ஞகர உயிர்சமய்கைின் கடின ஒலிப்பும்  கர னகர 
சமய்ப்தபாலிகளுதம காரணம் என்று கண்தடாம். இறுதியாக, யகர 
உயிர்சமய்கைில் யா மட்டுதம சொல்லுக்கு முதலில் வரும் என்பதற்கும் 
உயிர்ப்தபாலிகதை காரணம் என்று தமதல கண்தடாம். 
 
          இவ்வாறு வகர ஞகர யகர உயிர்சமய் எழுத்துக்கைில் 
எளவசயளவ சொல்லுக்கு முதலில் வரும் / வராது என்பதற்குச் 
சொல்முதலாக அந்தந்த எழுத்துக்கைின் ததளவயின்ளம / பயனின்ளம 
தபான்ற காரணங்கள் சதைிவாக இருக்க, ெகர ளெகார செௌகார 
எழுத்துக்கள் சொல்லுக்கு முதலில் வாரா என்பதற்கு எவ்வித காரணமும் 
அறியக் கூடவில்ளல. தமலும் இந்த எழுத்துக்களுக்கு மாற்றாக 
எவ்விதமான உயிர் / சமய்ப் தபாலிகளும் இல்ளல; இவற்ளற 
ஒலிப்பதிலும் எவ்விதக் கடினமும் இல்ளல. இந் ிளலயில், தமதல கண்ட 
மற்ற எழுத்துக்களைப் தபால, சொல்லுக்கு முதலாக ெகர எழுத்துக்கள் 
ததளவயில்ளல என்தறா வந்தாலும் பயனில்ளல என்தறா கூற முடியாது. 
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          இப்படி எந்தசவாரு ெரியான காரணமும் இல்லாமல் ஏன் இந்த 
மூன்று உயிர்சமய் எழுத்துக்களை மட்டும் நூற்பா 29 ல் விதிவிலக்காக 
அறிவிக்க தவண்டும்?. ெரியான காரணம் காட்டப்படாத  ிளலயில், இந்த 
நூற்பா 29 வானது சதால்காப்பியரால் இயற்றப்பட்டிருக்காது 
என்பதளனயும் உறுதியாக இது ஒரு இளடச்செருகதல என்பளதயும் 
சதைிவாகப் புரிந்து சகாள்ைலாம். 
 
2.   இைக்கியப் பயன்பாடுகள் தகாண்டு நிறுவுதல்: 
          ெகர உயிர்சமய் முதல் எழுத்துக்கள் பற்றிக் கூறும் சமாழிமரபு 
நூற்பா 29 ஒரு இளடச்செருகல் தான் என்பளத இலக்கியச் ொன்றுகள் 
சகாண்டும்  ிறுவலாம். இளதப் பற்றிக் கீதழ விரிவாகக் காணலாம். 
 
          சதால்காப்பியத்ளத அடுத்த காலகட்டத்தில் இயற்றப்பட்ட ெங்க 
இலக்கியங்கைில் ெகர முதல் சொற்கள் பலவும் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ைன. 
ெகடம், ெங்கம், ெளட, ெண்பகம், ெதுக்கம், ெந்தம், ெந்தனம், ெந்தி, ெந்து, 
ெமம், ெமழ்ப்பு, ெமன், ெளமப்பு, ெரணம், ெருமம், ெலம், ெலதாரி, ெவட்டு, 
ெனம், ளெயம் என இருபது சொற்கள் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ைன. ெக்கரம், 
ெகடம், ெதகாடன், ெங்கு, ெத்தம், ெத்தி, ெந்தனம், ெளப, ெம்பிரதம், ெமத்தன், 
ெமம், ெமயம், ெமழ்ளம, ெமன், ெலம், ெலவர், ெலி, ெவட்டு, ெளவ, ெனம் 
என்ற இருபது சொற்கள் ெங்க மருவிய காலத்துப் பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு 
நூல்கைில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ைன. 
 
          சதால்காப்பியத்தில் இந்த நூற்பா 29 ஐ சதால்காப்பியர் தான் 
உண்ளமயிதலதய எழுதியிருந்தார் என்றால் சதால்காப்பியத்திற்குப் 
பின்னர் அதளன அடிசயாட்டி எழுந்த ெங்க இலக்கியங்கைிலும் ெங்க 
மருவிய இலக்கியங்கைிலும் ெகர முதல் சொற்கள் எளவயும் 
வந்திருக்காது அல்லவா?. ஆனால், இந்த இரண்டு இலக்கியங்கைிலும் 
தெர்த்து ஏறத்தாழ  ாற்பது ெகர முதல் சொற்கள் பயின்று வந்துள்ைளதக் 
கண்தடாம். அதுமட்டுமின்றி, இவற்றில் எதுவுதம ெமக்கிருதச் சொற்கதைா 
பிறசமாழிச் சொற்கதைா அல்ல; அளனத்துதம தூய தமிழ்ச் சொற்கள் 
தான். இப்படி ஏராைமான ெகர முதல் தமிழ்ச் சொற்களைப் புலவர்கள் 
பாடலில் பயன்படுத்தி உள்ைதிலிருந்து சதால்காப்பிய சமாழிமரபு நூற்பா 
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29 ஐ சதால்காப்பியர் இயற்றியிருக்க வாய்ப்பில்ளல என்பதும் அதுசவாரு 
இளடச்செருகதல என்பதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. 
 
முடிவுலர: 
          இதுவளர கண்டவற்றிலிருந்து, ெகர, ளெகார, செௌகார 
எழுத்துக்கள் சொல்லுக்கு முதலாக வாரா என்பதாகக் கூறுகின்ற 
சமாழிமரபு நூற்பா 29 ஆனது சதால்காப்பியத்தில் ஒரு இளடச்செருகதல 
என்பது பல ொன்றுகளுடன் உறுதிசெய்யப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி, ெங்க / 
ெங்க மருவிய காலத்து இலக்கியங்கைில் பயிலும் ெகர முதல் சொற்கள் 
எளவயும் ஆரியச் ெிளதவுகதைா கடியப்பட தவண்டிய சொற்கதைா அல்ல 
என்பதும் சதைிவுசெய்யப் பட்டது. இந்த நூற்பா ஒரு இளடச்செருகல் 
என்பதனால் தான், ெங்க மருவிய காலத்துக்குப் பின்னர் ஏராைமான ெகர 
முதல் தமிழ்ச் சொற்கள் உருவாக்கப்பட்டுத் தற்தபாது புழக்கத்திலிருந்து 
வருகின்றன. அப்படி வழங்கப்படும் சொற்கைில் ெில: ெட்ளட, ெட்டி, ெடுதி, 
ெரம், ெரவணம், ெயனம், ெரிளத, ெம்பைம், ெல்லி, ெத்து, ெப்பு, …. 
 
          இறுதியாக இங்தக கூறப்படுவது: இந்த சமாழிமரபு நூற்பா 29 
உண்ளமயாக இருக்குதமா என்று பலரும் அயிர்ப்பதற்கான காரணம், 
தமிழ்ச் சொற்கைில் உள்ை ெகர ஒலிகளைத் தமிழர்கள் ெரியாக 
ஒலிக்காமல் கிரந்த ஒலிகளைப் தபால ஒலிக்கத் சதாடங்கியதும் அதன் 
விளைவாக அச்சொற்கள் எல்லாம் தமிழ் அல்ல; ெமக்கிருததம என்று 
ஒருொரார் பரப்பத் சதாடங்கியதுதம எனலாம். இனிதமலாவது தமிழ்ச் 
சொற்களைக் கிரந்த ஒலி கலந்து தபொமலும் கிரந்த எழுத்து கலந்து 
எழுதாமலும் இருந்தால் இப்பூவுலகில் தமிழ் என்சறன்றும் வாழும்; 
வைரும்.   
 
 
 
சதாடர்பு:  
திருத்தம் சபான். ெரவணன் 
vaendhan@gmail.com 
http://thiruththam.blogspot.com/
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26. தமிழில் அச்தசைிய முதல் நான்கு நூல்கள்   

—— முலைவர். அமுதன் அடிகள் 

 
 
            ஐதராப்பியரின் வருளகக்கு முன்பு தமிழ் நூல்கள் ஏட்டுச் 
சுவடிகைாகதவ இருந்தளத  ாம் அறிதவாம். செல்லரித்த ஏடுகைிலிருந்து 
செந்தமிழ் இலக்கியங்களைக் காப்பாற்றி, அவற்ளற அச்தெற்றும் பணியில் 
முளனந்து உளழத்த தமிழ் அறிஞர்களைத் தமிழகம் இன்றும்  ன்றியுடன் 
 ிளனத்துப் தபாற்றுகிறது. அதற்கு முன்தனாடியாகப் பதிளனந்தாம் 
நூற்றாண்டிதலதய தமிழ் அச்ெகம்  ிறுவித் தமிழ் நூல்களை அச்ெிட்டு 
உதவிய ொன்தறார்களையும் என்சறன்றும்  ன்றியுடன்  ிளனத்துப் 
தபாற்றுவது  மது கடளம. 
 
            இந்திய சமாழிகளுள் முதன் முதல் அச்தெறியளவ தமிழ் 
நூல்கதை என்பளதத் தனி ாயக அடிகைாரும், தகெவனும் உறுதிப்பட 
 ிறுவியுள்ைனர். அவ்வாறு அச்தெறிய முதல்  ான்கு நூல்களும் கிறித்துவ 
ெமயம் ொர்ந்த நூல்கள். 
 
முதல் நான்கு நூல்கள்: 

1. தம்பிரான் வணக்கம் 
2. கிரீசித்தியாைி வணக்கம் 
3. தகாம்தபசிதயாைாயரு 
4. அடியார் வரைாறு  

ஆகிய  ான்கு நூல்கதை பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் தமிழ் 
எழுத்தில் அச்ெிடப்சபற்ற முதல் நூல்கள், இவற்றுள் 
சகாம்சபெிதயானாயரு தவிர்த்த பிற மூன்று நூல்களையும் பல்தவறு 
நூலகங்கைில் ததடிக் கண்டுபிடித்து சவைிப்படுத்திய சபருளம தனி ாயக 
அடிகைாருக்கு உரியது. அவற்ளற ஆய்வு விைக்கங்களுடன் மறுபதிப்புச் 
செய்த சபருளம இராெமாணிக்கம் அடிகைாருக்கு உரியது. இந் ான்கு 
நூல்களையும் தபார்த்துக்தகய சமாழியிலிருந்து தமிழில் சபயர்த்தவர் 
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அண்டிறகீ்கிப் பாதிரியார் எனத் தம்ளம அளழத்துக் சகாண்ட Anrique Anriquez 
என்னும் தயசுெளபத் துறவி (1520–1600) ஆவார். 
 
முதல் ஐதராப்பியத் தமிழைிஞர்: 
            தபார்த்துக்கல்  ாட்டில் விலா விதொொ என்னும் ஊரில் 1520-
ஆம் ஆண்டில் பிறந்த அண்டிறகீ்கி, 1546ஆம் ஆண்டில் தயசு குருவாக 
இந்தியா வந்து, சபரும்பாலும் தூத்துக்குடிப் பகுதியில் தங்கி மளறப்பணி 
ஆற்றியவர். தமிளழ முயன்று பயின்று, தமிழில் இலக்கணம், அகரமுதலி, 
உளர ளட நூல்கள் இயற்றுமைவுக்குப் புலளம சபற்றார். பல்தவறு 
நூல்களை இயற்றியதாக அவரின் மடல்கள் சதரிவித்தாலும் தமற்குறித்த 
 ான்கு நூல்கைின் அச்சுப்படியும் அவரது இலக்கணத்தின் ளகசயழுத்துப் 
படியுதம  மக்குக் கிளடத்துள்ைன. 
 
தமிழ் எழுத்துகள் அச்சில்: 
            ஸ்சபயின்  ாட்டு தயசுெளபத் துறவுச் ெதகாதரராகிய சுவாம் 
சகான்ொல்வஸ் என்பவதர முதன் முதலாக 1577ஆம் ஆண்டில் 
தகாவாவில் தமிழ் அச்சுகளை வடிவளமத்து வார்த்தவர். பின்னர் 1578இல் 
சகால்லத்தில் சுவாம் சதஃபாரியா என்னும் தயசுெளபத் துறவி மீண்டும் 
தமிழ் அச்சுகளை வார்த்துக் சகாடுத்தார். சகால்லத்தில் வார்க்கப் சபற்ற 
அச்சுகதை  ான்கு நூல்கைிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன. தபதரா லூயிஸ் 
என்னும் தயசுெளபத் துறவி இரு இடங்களுக்கும் சென்று அச்சுகளை 
உருவாக்குவதில் உதவியாக இருந்தார். இவ்சவழுத்து வடிவங்களைத் 
தம்பிரான் வணக்கம் நூலின் இறுதியில் காணலாம். 
 
1. தம்பிரான் வணக்கம்: 
            தம்பிரான் வணக்கம் (Doctrina Christam en Lingua Malauar Tamul) 
என்ற 16 பக்கங்கள் சகாண்ட இந்நூலின் ஒதர ஒரு படிதான் இன்று 
கிளடக்கிறது. அது 1951 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்கத்தில் அசமரிக்க  ாட்டு 
ைார்வர்ட் பல்களலக்கழக நூலகத்துக்காக வாங்கப்பட்டது. 
 
            20.10.1978 அன்று சகால்லத்தில் அச்ெிடப்பட்டதாக நூலின் 
முகப்பில் சமாழிசபயர்ப்பு ஆெிரியராக அண்டிறகீ்கிப் பாதிரியார் சபயர் 
மட்டுதம தமிழில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், நூலின் இரண்டாம் பக்கத்தில் 
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தபார்த்துக்தகய சமாழிக் குறிப்பில் அண்டிறகீ்கியுடன் புனித தபதுரு 
மானுதவல் அடிகளும் இந்நூளல சமாழிசபயர்த்தளம குறிக்கப்பட்டுள்ைது. 
மானுதவல் அடிகள் பற்றிய விவரம் எதுவும்  மக்குக் கிளடக்கவில்ளல. 
 

 
            ெிலுளவ அளடயாைம் மந்திரம், விசுவாெப் பிரமாணம், பத்துக் 
கற்பளனகள், திருச்ெளபக் கட்டளைகள், பரதலாக மந்திரம், அருள் ிளற 
மந்திரம், மரிதய வாழ்க மந்திரம், ஒப்புரவு மந்திரம், விசுவாெக் 
தகாட்பாடுகள், திருவருட்ொதனங்கள், தளலயான பாவங்கள், தளலயான 
புண்ணியங்கள், இரக்கச் செயல்கள், ததவ ெம்பந்தமான புண்ணியங்கள், 
ஆன்மாவின் எதிரிகள், களடெி முடிவுகள், எட்டுப் தபறுகள் ஆகியளவ 
தம்பிரான் வணக்கத்தில் இடம் சபற்றுள்ைன. 
 
            முதல் பக்கத்தில் மூசவாரு கடவுளைக் குருத்ததாளல ஏந்திய 
புனிதர் கூட்டம் தபாற்றி வழிபடும் ஓவியம் அச்ொகியுள்ைது. அதன் தமல் 
பகுதியில் மலபார் தமிழ் சமாழியில் கிறித்துவக் தகாட்பாடு எனப் 
சபாருள்படும் தபார்துக்தகயச் சொற்களும் கீழ்ப்பகுதியில் 'சகாமஞ்ஞிய சத 
தெசூ வளகயிலண்டிறகீ்கி பாதிரியார் தமிழிதல பிரித்சதழுதின தம்பிரான் 
வணக்கம்' என்னும் சதாடரும் அளமந்துள்ைன. நூலின் இரண்டாம் பக்கம் 
முதல் 15ஆம் பக்கம் வளரயில் தமற்குறித்த மந்திரங்கள் 
அச்ெிடப்சபற்றுள்ைன. 
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2. கிரீசித்தியாைி வணக்கம்: 
            அண்டிறகீ்கிப் பாதிரியாரின் இரண்டாவது பளடப்பாகிய 
இந்நூல் 122 பக்கம் சகாண்டது. 14.11.1579 அன்று சகாச்ெியில் அச்ெிடப் 
சபற்றது. தமலட்ளடயின் தமல் பகுதியில் DOCTRINA CHRISTAM எனப் 
தபார்த்துக்தகயத்திலும், கீழ்ப்பகுதியில் கிரீெித்தியானி வணக்கம் எனத் 
தமிழிலும் நூற்சபயர் சபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. மூல நூலின் ஆெிரியர் 
மார்க்சகாசு சொரிெி (Marcos Jorge) பாதிரியார் எனவும், நூல் அச்ெிடப்சபற்ற 
இடம்  ாள் பற்றிய விவரங்களும், மூன்றாம் பக்கத்தில் தமிழிலும் 
 ான்காம் பக்கத்தில் தபார்த்துக்தகயத்திலும் அச்ெிடப்சபற்றுள்ைன. 
இந்நூலில் தமிழ் அல்லாத சொற்களைப் பயன்படுத்தும்தபாது 
அச்சொற்கைின் முன்னும் பின்னும் T என்னும் குறி அச்ெிடப்பட்டுள்ை 
குறிப்பும் தரப்பட்டுள்ைது. 
 

 
            5-6 பக்கங்கைில் நூலின் முகவுளர தமிழில் அளமந்துள்ைது. 
இைளமப் பருவத்திதலதய மளறயுண்ளமகளைக் கற்பிப்பதன் 
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ததளவளயயும்  ன்ளமளயயும் விைக்கும் இம்முகவுளர பல நூல்களை 
அச்ெிடுவதற்காகத் தூத்துக்குடிப் பகுதிக் கத்ததாலிக்கக் கிறித்துவர் 
தாராைமாக  ிதியுதவி வழங்கினர் என்னும் செய்திளயயும், இதளன 
சமாழி சபயர்த்த அண்டிறகீ்கி தமிழறிந்த ெிலரிடம் நூளலக் காட்டித் 
திருத்தங்கள் சபற்ற செய்திளயயும்  மக்குத் தருகிறது. 
 
            இன்று காணக் கிளடக்கும் ஒதர படி ஆக்ஸ்தபார்டு 
பல்களலக்கழகத்தின் தபாத்சலயன் நூலகத்தில் உள்ைது. 1979ஆம் ஆண்டு 
தபாத்சலயன் நூலகத்தில் கிரைாம் ஷா என்னும் ஆய்வாைர் 
சகாம்சபெிதயானாயரு, கிரீெித்தியானி வணக்கம் ஆகிய இரு நூல்களும் 
ஒதர கட்டாகத் ளதக்கப்பட்டிருப்பளதக் கண்டுபிடித்தார். ஆகதவ இன்று 
கிளடத்துள்ை கிரீெித்தியானி வணக்கம் நூலின் ஒதர படி இதுதவ. 
 
உள்ைடக்கம்: 
            12 அதிகாரங்கைாகப் பிரிக்கப்சபற்றுள்ை இந்நூல் முதல் 
அதிகாரத்தில் கிரீெித்தியானி (கிறித்துவர்) என்பவர் யாசரன விைக்கிய பின் 
இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆறாம் அதிகாரம் வளர ெிலுளவ 
அளடயாை மந்திரம், பரதலாக மந்திரம், அருள் ிளற மந்திரம், விசுவாெ 
மந்திரம் தபான்றவற்றுக்கு விைக்கம் அைிக்கின்றது. ஏழாம் அதிகாரம் 
விசுவாெத்தின் பிரிவுகள் பற்றியும் எட்டாம் ஒன்பதாம் அதிகாரங்கள் 
பத்துக் கற்பளனகள் திருச்ெளபக் கட்டளைகள் பற்றியும், பத்தாம் 
பதிசனான்றாம் அதிகாரங்கள் தளலயான பாவங்கள் திருவருட்ொதனங்கள் 
பற்றியும் விரித்துளரக்கின்றன. பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்தில் இரக்கச் 
செயல்பாடுகள், புண்ணியங்கள், எட்டுப்தபறுகள் பற்றி எடுத்துளரத்து 
ஒப்புரவு மந்திரத்ததாடு நூல்  ிளறவு சபறுகின்றது. 
 
            ஆெிரியருக்கும் மாணவருக்குமிளடதய  ளடசபறும் 
உளரயாடலாக வினாவிளடயாக நூல் முழுவதும் அளமந்துள்ைது. 
 
பதிப்பு முளற: 
            நூலிலுள்ை எழுத்துக்கள் மிக அழகாகவும் சதைிவாகவும் 
அளமந்துள்ைன. ஒவ்தவார் அதிகாரத்தின் முதசலழுத்தும் பிற 
எழுத்துக்களை விடப் பன்மடங்கு சபரியதாகவும் தகாலமிட்ட கட்டத்தினுள் 
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இருக்குமாறும் அச்ெிடப்சபற்றுள்ைது. நூலிலுள்ை மந்திரங்களைக் 
குழந்ளதகள் மனப்பாடமாகக் கற்பதற்கு உதவியாக ஒவ்சவாரு மந்திரமும் 
 ிறுத்தக் குறியினால் பாகுபாடு செய்யப்சபற்றுள்ைது. ஆெிரியருக்குத் 
ததளவயான விைக்கங்கள் தகாலக் களரக்குள் அளமந்துள்ைன. ஒவ்தவார் 
அதிகாரமும் விைக்கும் சபாருள் எது எனத் தமிழிலும் 
தபார்த்துக்தகயத்திலும் தளலப்பில் விைக்கம் தரப்பட்டுள்ைது. ஒவ்சவாரு 
பக்கத்தின் இறுதி வரியாக அடுத்த பக்கத்தின் இரு சதாடக்க 
எழுத்துக்களும் அச்ெிடப்சபற்றுள்ைன. 
 
            பிளழ திருத்தப் பகுதியும் உள்ைடக்கப் பகுதியும் இந்நூலில் 
அளமந்துள்ைளம ெிறப்பாகக் குறிப்பிடுதற்குரியது. 
 
3. தகாம்தபசிதயாைாயரு: 
            இந்நூல்  ீண்ட காலம் அறியப்படாமலிருந்தது. தனி ாயக 
அடிகைாருக்தகா இராெமாணிக்கம் அடிகைாருக்தகா கூட இந்நூல் 
கிளடக்கவில்ளல. 1979-இல் கிரைாம் ஷா கண்டுபிடித்த பின்னதர 
இந்நூல்பற்றி  ம்மால் அறிய முடிகிறது. 
 
            முதல் இரு நூல்களுக்கும் தம்பிரான் வணக்கம், 
கிரீெித்தியானி வணக்கம் எனப் சபயரிட்ட அண்டிறகீ்கிப் பாதிரியாரால் 
இந்நூலுக்குத் தக்க தமிழ்ப்சபயர் இட முடியவில்ளல. தபார்த்துக்தகயப் 
சபயளரதய அவர் பயன் படுத்த தவண்டியதாயிற்று. அவ்வாதற தவறு பல 
களலச் சொற்களுக்கும் தக்க தமிழ்ச் சொற்கள் அன்று கிளடக்கவில்ளல. 
 
            சகாம்பெிசயசனாயரு என்பளத ஒப்புரவு அருட்ொதன 
விைக்கம் எனத் தமிழில் வழங்கலாம். தமலட்ளடயின் தமற்பகுதியில் 
CONFESSIONARIO எனப் தபார்த்துக்தகயத்திலும், கீழ்ப்பகுதியில் 
சகாம்சபெிதயானாயரு எனத் தமிழிலும் நூற்சபயர் அச்ெிடப்சபற்றுள்ைது. 
 
            இது 31.05.1580 அன்று சகாச்ெியில் அச்ெிடப்சபற்றது. 214 
பக்கங்களைக் சகாண்டது. ஒப்புரவு அருட்ொதனம் சபறும் கிறித்துவர்கள் 
தங்கள் பாவங்களை  ன்றாக  ிளனத்துப் பார்த்து சவைிப்படுத்தவும், 
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பாவங்களைத் தவிர்த்து இளறவன் திருவுைப்படி ஒழுகவும் ததளவயான 
விைக்கங்களையும் ச றிமுளறகளையும் சகாண்டது இந்நூல். 
 
நூல் அளமப்பு: 
            ஒவ்தவார் அதிகாரத்தின் தளலப்பிலும் அவ்வதிகாரத்தில் 
விைக்கப்படும் சபாருள் பற்றிய சுருக்கமான முன்னுளர தமிழில் 
வழங்கப்பட்டுள்ைது. அதிகாரத்தின் முதசலழுத்து பன்மடங்கு சபரிதாக 
ஒரு கட்டத்துக்குள் அச்ெிடப்பட்டுள்ைது. 
 
            தம்பிரான் வணக்கத்திலும் கிரீெித்தியானி வணக்கத்திலும் 
தளலப்புகள் தபார்த்துக்தகய சமாழியிலும் தமிழிலும் தரப்பட்டுள்ைன. 
ஆனால் சகாம்சபெிதயானாயரு நூலில் முகப்பட்ளடளயத் தவிர தவறு 
எங்குதம தபார்த்துக்தகய சமாழிளய  ாம் காண இயலாது. ஆகதவ, 
முழுளமயாகத் தமிழ் எழுத்தில் அச்ெிடப்சபற்ற நூல் இது என  ாம் 
சபருளம சகாள்ைலாம். 
 
4. அடியார் வரைாறு: 
            அண்டிறகீ்கிப் பாதிரியார் சமாழிசபயர்த்து அச்ெிட்ட இந்நூல் 
668 பக்கங்களைக் சகாண்டது. இந்நூலுக்கு ஆெிரியர் என்ன சபயரிட்டார் 
என அறிய இயலவில்ளல. ஏசனனில் நூலின் சபயரும் அச்ெிடப்சபற்ற 
இடம்,  ாள் பற்றிய விவரங்களும் அடங்கிய பக்கங்கள்  மக்குக் 
கிளடக்கவில்ளல. இவ்விவரங்கள் இல்லாத - ஆனால் நூலின் 
உள்ளுளறளயப் சபாறுத்த அைவில் முழுளமயான படிவத்திற்கான 
நூசலான்று  நூலகத்தில் இருப்பளதத் தனி ாயக அடிகள் கண்டுபிடித்துத் 
தமிழுலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். ஸ்பானிஷ் சமாழியில் ளகசயழுத்தில் 
ஆெிரியரின் சபயரால் அளமந்த ஒரு முன்னுளர இப்பிரதியில் உள்ைது. 
அது நூலாெிரியரின் ளகசயழுத்து அல்ல. இப்புனிதர்கள் வரலாறு 1586 ஆம் 
ஆண்டில் அச்ெிடப்சபற்றதாக அம்முன்னுளரயில் குறிக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
            நூலின் மற்சறாரு பிரதி தகாபன்தைகன்  கரிலுள்ை மன்னர் 
நூலகத்தில் (The King's Library, Copenhagen / Det Kongelige Bibliotek - The Royal 
Library) உள்ைது. அதிலும் அச்ெிடப்பட்ட இடம்,  ாள் பற்றிய விவரங்கள் 
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இல்ளல. வாத்திக்கான் (Vatican City) பிரதியிலுள்ை ளகசயழுத்து 
முன்னுளரயும் இதில் இல்ளல. 
 
            புனிதர்கள் வரலாறுகளைக் கூறும் நூல் ஐதராப்பியரால் FLOS 
SANTORUM எனப் சபாதுவாக வழங்கப்பட்டது. இந்நூளல  முழுளமயாக 
ஆராய்ந்து விரிவான ஆராய்ச்ெிக் கட்டுளரகளுடன் மறுபதிப்பாக 
சவைியிட்ட இராெமாணிக்கம் அடிகைார் இந்நூலுக்கு அடியார் வரலாறு 
எனப் சபயரிட்டு அச்ெிட்டார். அப்சபயதர இக்கட்டுளரயில் இடம் 
சபறுகிறது. 
 
            மூன்று மூல நூல்கைிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பகுதிகளை 
சமாழிசபயர்த்து, அத்துடன் கிறித்தவர்களுக்குப் பயன்படுசமனத் தாம் 
கருதும் ெிலவற்ளறச் தெர்த்து இந்நூளல இயற்றியதாக முன்னுளரயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
 
அச்ெிடப்பட்ட ஊர்: 
            அடியார் வரலாறு நூலின் முன்னுளரப் பகுதி கிளடக்காததால் 
நூல் அச்ெிடப்பட்ட ஊர் பற்றிய உறுதியான ொன்று இன்றைவும் 
கிளடக்கப்சபறவில்ளல. 1679-ஆம் ஆண்டில் அம்பலக்காட்டில் 
அச்ெிடப்சபற்ற தமது தமிழ்-தபார்த்துக்தகய அகரமுதலியின் 
முன்னுளரயில் அடியார் வரலாறு தூத்துக்குடிப் பகுதியில் 
அச்ெிடப்சபற்றதாக அந்த்தாம் சத புதராசயன்ொ அடிகள் குறிப்பிடுகின்றார். 
இது தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ை புன்ளனக்காயல் என்னும் ஊரில் 
அச்ெிடப்சபற்றிருக்க தவண்டும் எனப் தபாத்சலயன் நூலகப் சபாறுப்பாைர் 
ெி.ஆர்.பாக்ெர் கூறுவார். புன்ளனக்காயல் அல்லது தூத்துக்குடி என நூல் 
அச்ெிடப்சபற்ற ஊளரக் குறிப்பிடுவார் தனி ாயக அடிகள். 
புன்ளனக்காயலில் இந்நூல் அச்ெிடப்பட்டதாக வரலாற்றறிஞர் தயாெப் 
விக்கி எழுதுகின்றார். 
 
            மரபுவழிச் செய்திளய த ாக்கும் தபாது, தங்கள் ஊரில் தமிழ் 
அச்ெகம் இருந்ததாக இன்றைவும் புன்ளனக்காயல் மக்கள் சபருளம 
பாராட்டுகின்றனர். 
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            ஆகதவ அடியார் வரலாறு அச்ெிடப்சபற்ற ஊர் 
புன்ளனக்காயதல என  ாம் துணியலாம். 
 
அண்டிைகீ்கியின் தமாழிதபயர்ப்பு: 
            ஐதராப்பியருள் முதன்முதலாகத் தமிழ்சமாழிளய  ன்றாகப் 
பயின்று அதில் உளரயாடவும் நூல் எழுதவும் திறளம சபற்றவர் 
அண்டிறகீ்கிப் பாதிரியாதர. தாம் சதரிவிக்க விரும்பும் கருத்துக்களைத் 
தமிழில் எழுதிட அவர் ஆற்றல் சபற்றிருந்தார் என்பதற்கு அவரின்  ான்கு 
நூல்களுதம தக்க ொன்று. ஆனால் கிறித்தவ ெமயத்துக்தக உரியப் பல 
களலச் சொற்களைத் தமிழில் சமாழிசபயர்க்க அவரால் இயலவில்ளல. 
அளதத் தம் நூல்கைின் முன்னுளரயில் அவதர குறிப்பிடுகின்றார். 
 
            அவரால் சமாழிசபயர்க்க இயலாத ெில சொற்களுக்குச் ெில 
எடுத்துக்காட்டுகளை இங்தக காண்தபாம். இன்று திருவருட்ொதனம் என 
வழங்கப்படும் சொல் அண்டிறகீ்கி அறியாதது. இப்சபாருள் குறிக்கும் 
Sacramento என்னும் தபார்த்துக்தகயச் சொல்ளல அவர் 'ெக்கிறசமந்து' என்று 
வழங்குகின்றார் அவ்வாதற பல சொற்களை சமாழிசபயர்க்க இயலாமல் 
தபார்த்துக்தகயச் சொற்களைத் தமிழ் ஒலிக்கு ஏற்ப மாற்றி 'வவுத்தீசுமு' 
(Baptismo - திருமுழுக்கு), 'ொந்து ெக்கிறதமந்து' (Santo sacramento - ததவ 
 ற்கருளண), 'மந்திரிதமானியு' (Matrimonio - திருமணம்), 'ஓடுததன்' (Ordem - 
குருத்துவம்) என்பது தபாலப் பயன்படுத்துகின்றார். 'கிராளெ' (Graca - அருள்), 
'எகிதரளெ' (Egreja - திருச்ெளப), 'விடுத்தூளதகள்' (Virtudes - புண்ணியங்கள்), 
'ெசெடுததாத்தி' (Sacerdote - குரு), 'ஆஞ்சு' (Ange - வானவன்) தபான்ற 
சொற்களையும் எடுத்துக்காட்டாகக் குறிப்பிடலாம். 
 
            அதத தவளையில் உடுகூளற (ஆளட), மிடியர் (வறிதயார்), 
தம்பிரான் (இளறவன்), தளமயன் (அண்ணன்), காணாமல் படித்தல் 
(மனப்பாடம் செய்தல்), பிளழ, கட்டவிழ்த்தல், வணக்கம், திருமகன், சுளவ, 
திருவுள்ைம் தபான்ற  ல்ல தமிழ்ச்சொற்களும் இவரின் நூல்கைில் 
பயின்று வரக் காணலாம். 
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முடிவுலர: 
            16 பக்க அைவில் அளமந்த தம்பிரான் வணக்கத்தில் சதாடங்கி 
668 பக்கங்கள் சகாண்ட அடியார் வரலாறு வளரயில் அண்டிறகீ்கிப் 
பாதிரியாரின் எழுத்துப்பணி சதாடர்ந்தளத  ாம் மளலப்புடன் 
த ாக்குகின்தறாம். பல்தவறு ெமயப் பணிகளுக்கிளடயிலும் உடல் 
 லக்குளறவுக்கிளடயிலும் வாழ்க்ளகமுளற மாற்றத்துக்கிளடயிலும் அவர் 
அயராது இப்பணியில் ஈடுபட்டளம வரலாற்றுச் ெிறப்புக்குரியதாகும். 
இந்திய சமாழிகளுள் முதன்முதலாக அச்தெறிய சபருளமளயத் 
தமிழுக்குப் சபற்றுத் தந்த அண்டிறகீ்கிப் பாதிரியாரின் அைப்பரிய பணிளய 
 ன்றிதயாடு  ிளனந்து தபாற்றுவது  ம் கடளம. 
 
 
 
சதாடர்பு:   
அருள் முளனவர் அமுதன் அடிகள் (amudhantls1943@gmail.com)
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27. உைக நாடுகைில் தாய்தமாழிக் கல்வி 

—— முலைவர். விஜய் அதசாகன் 

 
 
          த ார்தவ  ாட்டின் பள்ைிக்கூட தமல் ிளல வகுப்பில், 
இயற்பியல், தவதியியல், உயிரியல், கணிதம் உள்ைிட்ட 
பாடப்பிரிவுகதைாடு, ெர்வததெ சமாழிகள் (செர்மன், ஃபிசரஞ்சு, ஸ்பானியம், 
தமிழ், சபர்ெியம், அதரபியம் உள்ைிட்ட சமாழிகைில்) ஒன்ளற மாணவ, 
மாணவியர்கள் ததர்ந்சதடுத்து ததர்சவழுத தவண்டும். தமல் ிளல வகுப்பு 
மூன்று ஆண்டுகைிலும் இந்த சமாழிப்பாடங்கைில் ஒன்றில் 
ததர்சவழுதினால், இயற்பியல், தவதியியல், கணிதம், உயிரியல் 
பாடங்கைில் மதிப்சபண் குளறந்திருந்து, இம்சமாழிப் பாடத் ததர்வில் 
மதிப்சபண் அதிகமாக வாங்கியிருந்தால், மருத்துவம்/சபாறியியல் 
தெர்க்ளகக்கான கூட்டுமதிப்சபண்ணில், குளறந்த மதிப்சபண் வாங்கிய 
பாடத்ளத  ீக்கிவிட்டு சமாழிப்பாட மதிப்சபண்ளணச் 
தெர்த்துக்சகாள்ைலாம். 
 
          அதாவது, த ார்தவ  ாட்டினில் தமிழ் சமாழிப் பாடத்தில் சபறும் 
மதிப்சபண், த ார்தவ  ாட்டின் மருத்துவக் கல்வி நுளழவிற்கு உதவுகிறது. 
 
          ெரி, அடுத்ததாகச் சுவடீன் பற்றிப் பார்ப்தபாம்! 
 
          சுவடீனில் பிறந்து வைரும் பிற சமாழி குழந்ளதகளுக்கு 
அவரவர் தாய் சமாழியில் தபெி, கற்று, சதாடர்ந்து தாய் சமாழியின் 
அறிவிளன குழந்ளத சபற்றுச் ெிறக்க, சுவடீன் கல்வித் துளற 
செயலாற்றிக் சகாண்டிருக்கிறது. பிற சமாழிக் குழந்ளதகளுக்கான தாய் 
சமாழிக் கல்வியின் அவெியம் பற்றி சுவடீன் கல்வித்துளற இளணயத்தில், 
“The mother tongue will help the child to develop their knowledge of the language. It will 
also help your child feel confident that belong to several cultures” என்று குறிப்பிட்டு 
இருக்கிறார்கள். 
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          குழந்ளதகள் தங்கள் வடீ்டில் தபசும் சமாழியிதலதய மழளலயர் 
கல்வி அளமய, பயிற்றுவிக்க, ஊக்குவிக்க, சுவடீன் அரசு 
விரும்புவதாகவும் அச்செய்திக் குறிப்பில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
          இந்திய சமாழிகைில் தமிழ், பஞ்ொபி, இந்தி ஆகிய 
சமாழிகளுக்குக் கல்வித் துளறயில் தனி அலுவலர்  ியமிக்கப்பட்டு 
இருக்கிறார். இதத தபான்று, பிற  ாட்டு சமாழிகளுக்கும் அலுவலர்களும் 
அலுவலகமும் இயங்கி வருகிறது. சுவடீன்  ாட்டுத் தம்பதியர், தவறு ஒரு 
 ாட்டிலிருந்து குழந்ளதளயத் தத்சதடுத்து வைர்த்து வந்தாலும், 
அக்குழந்ளத தன் தாய் சமாழிளய வடீ்டில் தபொமல் இருந்தாலும் கூட, 
அக்குழந்ளத தாய் சமாழியில் தபெ, பயில, கற்க இத்திட்டம் துளண 
 ிற்கும் எனவும் விைக்கம் அைித்துள்ைார்கள். 
 
          சுவடீனில் பிறந்து வைரும் பிற சமாழிக் குழந்ளதகள், 
சபற்தறார்கைின் வாழ்வு ொர்ந்த இடப்சபயர்வின் காரணமாகச் சுவடீனில் 
வைரும் குழந்ளதகள், அகதியாகத் தஞ்ெம் புகுந்தவர்கைின் குழந்ளதகள் 
என அளனவருக்கும் அவரவர் தாய் சமாழிளயக் கற்க சுவடீன் அரசு ஏன் 
இவ்வைவு சமனக்சகட தவண்டும்? 
 
          பல பண்பாட்டுச் சூழலில் வைரும் குழந்ளதகளுக்கும், தன் 
 ாடல்லாத, தன் சமாழி தபொத  ாட்டில் வைரும் குழந்ளதகளுக்கும், 
கல்வியில் ெிறந்த விைங்கவும், புது சமாழி, புது பண்பாடு, புது வாழ்ளவ 
ஏற்று அளனவதராடும் ஒன்றிளணந்து ெிறப்பாக வாழவும், 
அக்குழந்ளதகளுக்குத் தாய் சமாழி சதரிந்திருத்தல் அவெியம் என்ற 
ஆய்வுகைின் அடிப்பளடயிலான அறிவியல் உண்ளமளயக் 
கல்வியாைர்களும் குழந்ளத மருத்துவர்களும் ஏற்றுக்சகாண்டிருக்கிறார்கள். 
அவர்கைின் குரளல இந்த அரசுகள் பிரதிபலிக்கிறது. அவரவர் தாய் 
சமாழியில் கற்க ளவப்பதன் மூலம், குழந்ளதகைின் மன ல 
வைர்ச்ெியும்,பள்ைிக்கல்வியில் கற்பதில் கூர்ளமயும், அவர்கள் பிற 
சமாழியிளன கற்கும் திறனும் கிளடக்கப்சபறுகிறார்கள். 
 
          ஆக, சுவடீனில் வைரும் பிற சமாழிக் குழந்ளதகள் கல்வியில் 
ெிறந்து விைங்க அவரவர் தாய் சமாழியிளன கற்பது மிக முக்கியம் எனக் 
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கருதுவதால், சபரும் சபாருைாதாரத்ளதச் சுவடீன் அரசு செலவழிக்கிறது. 
அவர்களைப் சபாறுத்தவளர, அது செலவு அல்ல! ெமூக முதலீடு. தன் 
 ாட்டில் வைரும் குழந்ளதகளை, அறிவில் ெிறந்தவர்கைாக மாற்றுவதன் 
மூலம், அவர்கைின் வருங்காலத்ளதச் சுவடீனின் வைர்ச்ெிக்கு 
உள்வாங்கிக்சகாள்வார்கள். 
 
          இப்படித்தான் ஐதராப்பிய  ாடுகள் சபரும்பாலும், தன்  ாட்டில் 
வைரும் பிற சமாழியினரின் குழந்ளதகளுக்கு அவரவர் தாய் சமாழி 
கல்விளய வழங்கி வருகிறார்கள். அதனினும் கூடுதலான, மகிழ்வான 
செய்தி என்னசவன்றால், ஐதராப்பிய  ாடுகள் சபரும்பாலானவற்றில், 
முழுளமயான தனித்துவமான தமிழ்ப் பள்ைிக்கூடங்கதை தனி 
மனிதர்கைாலும் தனி அளமப்புகைாலும் ெர்வததெ அைவில் 
ஒருங்கிளணந்த தமிழர் அளமப்புகைாலும், அந்தந்த  ாட்டு அரெின் 
சபாருைாதார, அலுவலக ஒத்துளழப்பில்  டத்தப்பட்டு வருகிறது. இது 
தமிழுக்கு மட்டுமல்ல, பல சமாழியினருக்கும் அவரவர் தாய் சமாழி 
கல்விக்கு ஐதராப்பிய  ாடுகள் ஒத்துளழப்பும் அங்கீகாரமும் 
வழங்குகின்றன. 
 
          ஐதராப்பிய  ாடுகைிலும், ெப்பான், சகாரியா, ெீனா என 
அளனத்து  ாடுகைிலும் பள்ைிக் கல்வி முதல் கல்லூரிக் கல்வி, 
முளனவர் பட்டப் படிப்பு வளர அவரவர் தாய் சமாழியிதலதய கற்கும் 
கல்விக் சகாள்ளகதய இருக்கிறது. 
 
          ெரி, எங்சகல்லாம் தாய் சமாழி இல்லாத பிற சமாழி 
வழியிலான கல்வி இருக்கிறது? எந்சதந்த  ாடுகசைல்லாம் 
காலனியாதிக்கத்தில் இருந்தனதவா, எந்சதந்த  ாடுகைிசலல்லாம் பல 
சமாழிகள் தபெப்படுகின்றனதவா, அங்சகல்லாம் பிற சமாழி வழியிலான 
கல்விதய இருக்கிறது. குறிப்பாக, ஆங்கிலதமா, பிரஞ்தொ, ஸ்பானிய 
சமாழியிலான கல்வி. அதிலும் குறிப்பாக, சதன் அசமரிக்க  ாடுகள், 
ஆப்பிரிக்க  ாடுகள், இந்தியா உள்ைிட்ட  ாடுகைில். 
 
          தாய் சமாழி இல்லாத பிற சமாழிதயா, அல்லது அந் ாட்டின் 
ஆதிக்க சமாழிதயா கல்வி சமாழியாக இருக்கும்  ாடுகைின் 



 215 

குழந்ளதகைின் கற்கும் திறன், கல்வி பயிலும் காலங்கள், அவர்கைின் 
உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் குறித்தான ஆய்வுகளைப் பல ஆண்டுகைாக 
கல்வியாைர்கள், குழந்ளத மருத்துவர்கள், மூளை,  ரம்பியல் மருத்துவ 
ஆராய்ச்ெியாைர்கள் தமற்சகாண்டு வந்தனர். வருகின்றனர். 
 
          முக்கியமாக ெில அடிப்பளட முடிவுகள் உலசகங்கும் 
ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 
 
 -    குழந்ளதயின் 5-8 வயது வளரயில் தாய் சமாழிக் கல்வி மிக 
அவெியம். அதுதவ, அக்குழந்ளதயின் ஆதராக்கியமான மூளை 
வைர்ச்ெிக்கும், ெிந்தளனத் திறனுக்கும், செயல்திறனுக்கும் வழிவகுக்கும். 
எந்த சமாழிதயாடு ஒரு குழந்ளத குடும்பத்ததாடும் ெமூகத்ததாடும் 
உறவாடுகிறததா, அதுதவ தாய் சமாழி அல்லது முதன்ளம சமாழி என 
வளரயறுக்கப்படுகிறது. 
 
 -    தாய் சமாழிதயாடு அக்குழந்ளத பிற சமாழிகளையும் கற்கலாம். பல 
சமாழிகளை ஒரு தெர கற்பதும் மூளை வைர்ச்ெிக்குப் சபரிதும் உகந்த 
செயல்பாடுதான். ஆனால், தாய் சமாழியிளன முளறயாகவும் 
சதாடர்ச்ெியாகவும் கற்கும் சபாழுதத, பிற சமாழியிளன ெீராக கற்கவும் 
முடியும், மூளை வைர்ச்ெிக்கும் உகந்ததாகவும் இருக்கும். அளனத்திற்கும் 
அடிப்பளடதய தாய் சமாழிதான். 
 
 -    முதன்ளம சமாழி அல்லது தாய் சமாழியில் ஒரு குழந்ளத 
முழுளமயான அடிப்பளட அறிவிளன சபறக் குளறந்தது 12 ஆண்டுகள் 
எடுக்கும். 12 வயதிற்கு முன்தப, பிற சமாழிக் கல்வி சபறும் சூழல் 
உருவாகும்பட்ெத்தில், அக்குழந்ளதக்கு முளறயான,  ிளலயான தாய் 
சமாழிக் கல்விளயயும் சபறும் சூழளல உருவாக்க தவண்டும். அத்தளகய 
சூழலினாதல, அக்குழந்ளத, பிற ாடுகைிதலா, பிற சமாழி 
பிரததெங்கைிதலா வைரும்சபாழுது, ஆதராக்கியமான கல்வித்திறளனப் 
சபறும். 
 
 -    அறிவியல், கணிதம் உள்ைிட்ட பாடப்பிரிவுகளைப் பிற சமாழியில் 
கற்க தவண்டுமாயின், குழந்ளத அந்த சமாழியிளன சதாடர்ச்ெியாக 5-6 
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ஆண்டுகள் கற்க தவண்டும். உதாரணமாக, ஒரு குழந்ளத ஆங்கில 
சமாழியில் அளனத்து பாடங்களையும் கற்றுச் ெிறந்து விைங்க, 5 
வருடங்கள் ஆங்கிலத்ளத சமாழிப் பாடமாகப் படித்திருக்க தவண்டும். 
அதற்கு முன்பும், இளணயாகவும் தமிளழப் படிக்க தவண்டும். தமிழில் 
அறிவியல், கணிதம் இருக்க தவண்டும். ஆங்கிலம் சதாடர்ச்ெியாக 5 
வருடங்களுக்குத் துளண சமாழிப்பாடமாக இருக்கலாம். 
 
          1955 ஆம் ஆண்டு முதல் 1976 ஆம் ஆண்டு வளரயில், 
ஆப்பிரிக்க  ாடுகைில் ஆங்கில வழிக் கல்விதயா அல்லது  ிலத்ததாடும் 
மக்கதைாடும் சதாடர்பில்லாத ஆப்பிரிக்க சமாழிக் கல்விதயா இருந்தது. 
இதத காலகட்டத்தில், சதன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும்  மீபிய  ாடுகைில் 
அளனத்து பிரததெங்கைிலும் தபெப்பட்டு வந்த ஆப்பிரிக்க சமாழிதய கல்வி 
சமாழியாக இருந்தது. தாய் சமாழிக் கல்வித் திட்டத்தால், பள்ைி 
இறுதியாண்ளட  ிளறவு செய்யும் மாணாக்கர் எண்ணிக்ளக 83%மாக 
உயர்ந்தது. ஏளனய ஆப்பிரிக்க  ாடுகள், பிற சமாழிக் கல்வித் 
திட்டத்திற்குச் செய்த செலவுகளைக் காட்டிலும் சதன் ஆப்பிரிக்க மற்றும் 
 மீபியா பாதியைவு சபாருைாதாரத்ளததய கல்விக்குச் செலவிட்டிருந்தது. 
 
          1990கைில் சதன் ஆப்பிரிக்க  ாடு தன் கல்விக் சகாள்ளகயாக 
ஆங்கில சமாழிளயப் பின்பற்றத் சதாடங்கியதும், பள்ைி இறுதியாண்ளட 
 ிளறவு செய்யும் மாணாக்கர் வதீம் 44%ஆகக் குளறந்தது. தாய் சமாழிக் 
கல்வி  ளடமுளறயிலிருந்த காலகட்டத்ளத விட, ஆங்கில வழிக் 
கல்வியில் ஆங்கில சமாழி கற்கும் திறனும் குளறந்திருந்தது. 
 
          2011 ஆம் ஆண்டு,  மீபியா  ாட்டு அரொங்கம் தன்  ாட்டுக் 
கல்விக் சகாள்ளக குறித்து ஆய்விளன  டத்தியது. 1990 வளரயில் 13 
ஆப்பிரிக்க சமாழிகைில் வழங்கப்பட்டு வந்த கல்விளய, ஆங்கில வழிக்கு 
மாற்றியது அன்ளறய  மீபியா அரொங்கம். 1990ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு 
செலவிட்ட சபாருைாதாரத்ளத விட 4 மடங்கு அதிகரித்துச் செலவிட்டது 
 மீபியா அரொங்கம். 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகான ஆய்வில், 98% 
ஆெிரியர்கள் ஆங்கில சமாழியில் புலளம சபறாதவர்கைாகவும் அவர்கள் 
ஆங்கில வழிக் கல்விளய முன்சனடுத்துச் செல்ல அக்களற 
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அற்றவர்கைாகவும் இருந்தனர். அததாடு, பள்ைித் ததர்ச்ெி விகிதம் 36% 
வதீமாகவும் இருந்தளதக் கண்டு அதிர்ச்ெியுற்றது. 
 
          இந்தியாவின் ொர்கண்ட் மா ிலத்தில் 96% மாணவ, 
மாணவியர்கைால் பாடங்களைக் கவனிக்கதவா கற்கதவா முடியவில்ளல. 
காரணம், அம்மா ிலத்தில் 4% தபர் தபசும் இந்தி சமாழியிளன கல்வி 
சமாழியாகத் திணித்திருக்கிறார்கள். 
 
          அரசு ொர்பற்ற சதாண்டு  ிறுவனம், 22  ாடுகைில் 160 சமாழிக் 
குழுக்கைிடம் செய்த கல்விக் குறித்த ஆராய்ச்ெியில், சபரும் 
எண்ணிக்ளகயிலான மாணாக்கர்கைின் பள்ைிக்கூட கல்வி முழுளம 
சபறாததற்கும் பிற சமாழியிளன கற்கும் திறன் இழந்ததற்கும் தாய் 
சமாழி அல்லாத பிற சமாழிக் கல்விதய காரணம் என உறுதி செய்தார்கள். 
 
          அவர்கைின், ஆய்வு முடிவுகைின் படி சதன் அசமரிக்க  ாடுகள் 
மற்றும் ஆப்பிரிக்க  ாடுகைில் ஐ ாவின் அங்க அளமப்பான 
யுசனஸ்தகாவுடன் இளணந்து பல அரசு ொர்பற்ற சதாண்டு  ிறுவனங்கள் 
தாய் சமாழிக் கல்வி வழிதய பிற சமாழிக் கல்வி, தாய் சமாழிக் கல்வி 
வழிதய உயர்கல்வி என்ற முழக்கத்துடன் 2008 முதல் கைப்பணியில் 
இறங்கினர். அதன் முடிவுகள் எதளனத் சதரிவிக்கின்றன எனப் பார்ப்தபாம். 
 
          எத்திதயாப்பாவில், தாய் சமாழிக் கல்வி 
 ளடமுளறப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, கற்க முடியாமல் பள்ைிளய விட்டு 
சவைிதயறும் மாணவ, மாணவியர்கைின் எண்ணிக்ளக சவகுவாக 
குளறந்தததாடு ஒதர வகுப்பில் ததர்ச்ெி சபறாமல் மீண்டும் படிக்கும் 
மாணாக்கர்கைின் எண்ணிக்ளகயும் குளறந்துள்ைது. 
 
          சபரு  ாட்டில், தாய் சமாழி வழிதய இருசமாழிக் கல்விக் 
சகாள்ளக 1952 ஆம் ஆண்தட அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், 1972இல் 
தவலஸ்தகா தளலளமயிலான புரட்ெிகர அரசு அளமந்தபிறகுதான் அரெின் 
முழுளமயான  ிகழ்ச்ெி  ிரலுக்கு வந்தது எனலாம். 1975 ஆம் ஆண்டு, 
அதமொன் காட்டு பூர்வக்குடிகைின் சமாழியிளனயும் ஆந்தீயான் 
பூர்வக்குடிகைின் தகாயுச்ொ சமாழியிளனயும் முதன்முளறயாகத் 
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ததெத்தினுள் தபெப்படும் சமாழியாக அறிவித்தார். 1994 இல் தாய்சமாழிக் 
கல்விக்சகன தனி அளமச்ெகம் அளமக்கப்பட்டளதத் சதாடர்ந்து ஸ்பானிய 
சமாழி மட்டுதம கற்று வந்த சபரு  ாட்டு பூர்வக்குடிகள் அவரவர் தாய் 
சமாழிக் கல்வியிளன பள்ைி முதன்  ிளல வகுப்புகைிலும், பள்ைி 
உயர்வகுப்புகைில் தாய் சமாழிதயாடு ஸ்பானிய சமாழிளயயும் கற்றுச் 
ெிறந்து விைங்குகின்றனர். 
 
          தகாத்தமாலா  ாட்டில், தாய் சமாழி வழிதய இரு சமாழிக் 
கல்வித் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. 15% மக்கள் சதாளகயிளன 
இத்திட்டம் உள்ைடக்கியது. ஏளனய பள்ைிக்கூடங்களை ஒப்பிடும்சபாழுது, 
இப்பள்ைிக்கூடங்கைில் ததர்ச்ெி விகிதமும் அதிகரித்தது, கல்வி இளட 
 ிறுத்தமும் சவகுவாக குளறந்தது. தாய் சமாழி வழியிலான இரு சமாழிக் 
கல்வித் திட்டத்திற்கு தகாத்தமாலா  ாடு மாறிய சபாழுது சபரும் 
சபாருைாதாரத்ளதக் கல்விக்கு ஒதுக்கினாலும், காலப்தபாக்கில் அந் ாடு, 
5.6 மில்லியன் அசமரிக்கன் டாலளர வருடந்ததாறும் தெமிக்கத் 
சதாடங்கியது. 
 
          பாப்பூ  ியூ கினியா என்னும்  ாட்டில் உள்ை 800 சமாழியில் 450 
சமாழியிளன கல்வி சமாழியாக அந் ாடு பின்பற்றுகிறது. அளனத்து 
சமாழிக்குமான பாடத்திட்டம் கணினி ளமயப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இதன் 
மூலம், சபரும் சபாருைாதாரத்ளத அந் ாடு மிச்ெப்படுத்துகிறது. 
 
          பிலிப்ளபன்ஸ்  ாட்டின் லுபுதவாகன் மாவட்டத்தில் தொதளன 
முயற்ெியாக, 2002 ஆண்டு, தாய் சமாழி வழிதய இரு சமாழிக் கல்விக் 
சகாள்ளக  ளடமுளறப்படுத்தப்பட்டது. 10 ஆண்டுகள் கழித்து, 
சவற்றிகரமாகக் கருதப்படுவதால், அளனத்து பூர்வக்குடி மக்களும் 
அவரவர் தாய் சமாழி வழிதய கல்வி கற்க, 2012 ஆம் ஆண்டு 
பிலிப்ளபன்ஸ் அரொங்கம் சகாள்ளக முடிவாக எடுத்தது. இதன் வழிதய, 
பள்ைிக் கல்வியின் முதல் மூன்றாம் ஆண்டு, அவரவர் தாய் சமாழியிலும், 
அதன்பின்னர், ஆங்கிலமும் துளணப்பாட சமாழியாகப் 
பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. 
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          ெீனா  ாடும் இந்தியா தபான்று பல்தவறு மா ிலங்களும் 
பல்தவறு சமாழிகளும் சகாண்ட  ாடுதான். ஆனால், அளனத்து சமாழியும் 
ஒதர சமாழிக்குடும்பத்ளதயும் எழுத்து  ளடகளையும் சகாண்டளவ. 
இருப்பினும், அளனத்து மா ிலங்கைிலும் அவரவர் சமாழியில் பள்ைியின் 
5 ஆண்டுகள் கல்வியும், பிறகு மாண்டரின் சமாழிக் கல்வியும் 
 ளடமுளறயில் உள்ைது. 
 
          தமற்கூறிய செய்திகள் வழிதய, தாய் சமாழிக் கல்வி எவ்வைவு 
முக்கியம் என்பதளனயும், பிற சமாழியில் ெிறந்து விைங்கவும் கூட தாய் 
சமாழி வழி கற்றதல ெரியானது என்றும் புரிந்திருக்கும். 
 
 
 
தரவுகள்: 
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20Mother%20Tongue_EN.pdf 
https://www.globalpartnership.org/blog/children-learn-better-their-mother-tongue 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001777/177738e.pdf 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/176282/ino-mother-tongue-multilingual-education.pdf 
https://www.sil.org/sites/default/files/files/mtbmle_implications_for_policy.pdf 
https://economictimes.indiatimes.com/swaminathan-s-a-aiyar/what-does-the-mother-tongue-
mean/articleshow/5529727.cms 
 
 
 ன்றி: https://thamilinchelvan.com/2018/07/22/உலக- ாடுகைில்-தாய்சமாழிக்/
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28. திருவண்ணாமலை தீபம் நம் அண்ணாமலை 
அரசர் 

—— முலைவர் தகா. வல்ைரசி 
 

 

  
திருவண்ணாமலை தீபம் நம் அண்ணாமலை அரசர் 

 
அண்ணாமளல அரதெ! 
அண்ணாமளல தீபம்  ீ!  
திருவண்ணாமளல தீபம்! 
அறியாளம இருைகற்றும்  
அன்றாடக் கார்த்திளகதீபம்  ீ! 
 
ஊருணி  ீதர, உலகின் பழுமரதம,  
தபரறிவாைன் திருதவ, 
சபறற்கரிய கல்விக்தகார் 
கற்பகத்தருதவ,  
அள்ைக் குளறயா அமுத சுரபிதய, 
என் சொல்லி  வாழ்த்துதவன் 
உன்ளன!  
 
தமிழுக்குத் தனி பல்களலக் கழகம்  
தந்தவன்  ீ!  
அதில் தமிழிளெளய அலங்கரித்து  

மகிழ்ந்தவன்  ீ!  
அறம்செய விரும்சபன்ற 
ஔளவயின்  
மூத்த புதல்வன்  ீ ! 
 
அறக் சகாளட வள்ைதல!  
 ீ களடதயழு வள்ைல்களைக்  
கடந்த கல்வி வள்ைல்.  
இன்று, இந்தியாவின்  
மாணவக் சகாடிகள் எைிதாகப்  
படர் கல்விக்கழகமாம்  
ததர்தந்த அண்ணாமளலப் பாரி  ீ! 
 
தீ கூட சதன்றலானது  
உனது சகாளட திறத்தால். 
உலகம் வியக்கும் வள்ைலாய்  
வாழ்ந்தாய் ஆனால்  
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ஒரு  ிமிடம்கூட  ீ உன்திறம்  
எண்ணி வியந்ததில்ளல. 
 
 ாணல் தபால் கவிழ்ந்த   
 ல்லவன்  ீ! 
உயர்வில்  ாணல் தபால்  
கவிழ்ந்த  ல்லவன்  ீ!! 
வாளழயடி வாளழயாய் தளழக்கிறது  
உன் கல்வித் சதாண்டு  
தாளழயின் மணமாய்  
உலசகங்கும் மணக்கிறது  
சதாளலதூரக் கல்வித் துளற, 
களலத்துளற, 
அறிவியல் துளற, 
மருத்துவத்துளற, 
சபாறியியல் துளற,  
சதாழில்நுட்பத்துளற, 
விவொயத்துளற, 
இளெத்துளற, 
 ாடகத்துளற,  
திளரத்துளற ... 
அப்பா! எத்தளனத் துளறகள்!!!  
உன் பல்களலக் கழகக் கடலுக்கு  
அத்தளனத் துளறகட்கும்  
 ீ ஒன்றுதாதன கலங்களரவிைக்கம்!!! 
 
குடி உயரக் தகான் உயரும்  
என்றது புற ானூறு. 
தகாதன!  ீ உயர்ந்து 
குடிகளைஉயர்த்தினாய். 
என்தன  ின் தனித்திறம். 
என்தன  ின் தனித்திறம். 
 
எத்துளணப் பட்டங்களை  
அள்ைித் தந்தது ஆங்கில அரசு  
அத்தளனப் பட்டங்கட்கும்  

உன் கடின உளழப்பு  
ஒன்றுதாதன காரணம். 
உளழப்பின் வாரா உறுதிகள் உைதவா  
என்பது தான் உன்தாரக மந்திரதமா?  
 
துணிவும்  ம்பிக்ளகயும்(With courage 
and faith)   
என்ற பல்களலக் கழக 
இலட்ெளணக்கு  
உன் வாழ்க்ளக ஒன்தற  ல்ல 
எடுத்துக்காட்டு. 
ளவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர்  
வானுளறயும் சதய்வசமன்றார். 
வானுளறயும் சதய்வசமான்று  
ளவயத்திற்குவந்து உன் வடிவில்  
வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தசதன்தபன். 
வாழ்கின்றசதன்தபன். 
வாழுசமன்தபன். 
 
எத்தளனதயா பல்களலக்கழகங்கள்  
 ாட்டிலுண்டு என்றாலும்  
அத்தளனக்கும் இமயம்  ீ தந்த   
அண்ணாமளலப் பல்களலக் 
கழகமன்தறா? 
ஔளவக்குத் தமிழ்வைர்க்க  
அதியன் சகாடுத்தான் ச ல்லிக்கனி. 
அறிஞர்கள் தமிழ் வைர்க்க  
அரதெ  ீ சகாடுத்தாய்   ன்னிதிக்கனி. 
 
எத்தளன மாணவக்கிைிகள்  
உன் பல்களலக் கழக  ஆலமரத்தில் 
பயின்று  
ஆதலாலம் பாடுகின்றன சதரியுமா?  
ஏட்டுக் கல்விச்ொளல மட்டுமன்று  ீ 
 ிறுவியது  
வாழ்க்ளகக் கல்விச் ொளலயும் தான். 
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சபாது வாழ்வில் ஈடுபடுதவார்க்கு  
உன்  பல்களலக் கழகதமார் 
தபாதிமரம். 
ெிந்தளனச் ெிற்பிகட்தகார் கற்பகத்தரு. 
அண்ணாமளல அரதெ !  
உன்னால் உருவான களலக்கழகம்  

ஓர் அறிவுப் பாெளற மட்டுமன்று  
பாெப் பாெளறயும் தான். 
இவ்வுலகம் உள்ைவளர  ின் புகழ் 
வாழும். 
 ின் புகழ் உள்ைவளர இவ்வுலகம் 
வாழும். 

 
 
முளனவர். தகா. வல்லரெி, எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., பி.எச்.டி., 
தமனாள் தமிழ் இளணப் தபராெிரியர் / சதாடர்பு அலுவலர், 
அண்ணாமளலப் பல்களலக்கழக சதாளல தூர கல்வி இயக்க இளணப் 
தபராெிரியர்,  
அண்ணாமளலப் பல்களலக்கழகம். 
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29. த ீநாக்கு    

—— குமரி ஆதவன் 

 
 
 
முளல திருகிசயறிந்து 
தீ பரப்பி  ீதி தகட்டாள் ஒருத்தி 
 
தீ எரியும்  ாக்தகாடு 
ஊர் எரித்துப்தபானாள் மற்சறாருத்தி 
அதத  ாக்கால் 
 ாசடரித்துப்தபானான் தவசறாருவன் 
 
எரித்ததில் எரிந்தது அ ீதி 
என்றாள் ஒற்ளற முளலச்ெி 
எரித்ததில் எரிந்தான் எதிரி 
என்றாள் மற்சறாருத்தி 
எரித்ததில் எரிந்தது மிதலச்ெர் 
என்றான் தவசறாருவன் 
 
ஒற்ளற முளலச்ெி 
கணவதனாடு வானகம் தபானபிறகு 
 ீதிக்காய் முளலதிருகி எறியவும் 
அ ீதி எரிக்கவும் 
எவரும் துணியவில்ளல 
தீ  ாக்கர் மட்டும் 
எரிப்பளத  ிறுத்தவில்ளல! 
 
சொல்சலறிய செலவில்ளல 
எரிந்தால் வழக்கில்ளல 
தளலசவடித்து வந்தவன் 

தாறுமாறானால் தவறில்ளல 
தாய் தகப்பனுக்குப் பிறக்காமல் 
ஆணுடல் சவடித்து வந்ததால் 
இரக்கசமன்சறாருசபாருள் 
இல்லாமல் தபானார் 
இதயமும் இல்லாதுதபானார் 
 
மனித  ாக்கு தீ  ாக்கானபின் 
திளெசயல்லாம் எரிகிறது 
 ீதிசயல்லாம் ொகிறது! 
மண்ணுக்குச் சொந்தக்காரர் 
மடிகிறார் 
பிளழப்புக்கு வந்தவர் வாழ்கிறார் 
ஆடு மாடு தமய்த்தவன் ளகயில் 
தகால் வந்தது 
ஆடு மாட்தடாடு ஆண்டவனும்  
அடிளமயானான் 
 
வானகம் தபான 
ஒற்ளற முளலச்ெி 
ஒரு ாள் பூமிக்கு வருவாள் 
தகாபம்தாைாமல் 
மறுமுளல திருகி எறிவாள் 
எரியும் தீயில் 
தீ  ாக்கு எரியும் 
தீளமயும் எரியும்!
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30. யுகப்தபார்   

—— சி. தஜயபாரதன் 

 
 
ஆகாசவன் சறழுந்தது  யுகப்தபார் !  
பூதகாைம்  சூதடறும் !  
தபரைவு சவள்ைம் ஓடும் ! 
தபய்மளழப் பூதம் 
வாய் பிைக்கும் ! 
கடல் உயரம் எழும் ! 
கடல் உஷ்ணம் ஏறும் ! 
வடீுகள் மூழ்கின ! 
வதீிகள்  தியாயின ! 
பாளதகள் மளறந்தன ! 
பாலங்கள் முறிந்தன ! 
 ாடு,  கரம், வடீு யாவும் 
ஓடும்  ஆற்றில் 
ஓடங்கள் ஆயின ! 
ெீர்வைச் செல்வம் யாவும் 
 ீதராட்  டத்தால் 
பாழ்பட்டுப் தபாயின ! 
இயற்ளகயும் மனித 
செயற்ளகயும்  தெர்ந்து  அழித்தன ! 
சபரு  ிதி தவண்டும் 
திரும்பிப் சபற. 
மனிதர் 
விழித்துக் சகாண்டார் ! 
யுகப் தபாளரத் 
தகர்க்க 
ஒன்று தெர்ந்தார் !  மனத்தில் 
உறுதி சகாண்டார். 
 
 
சதாடர்பு: ெி. செயபாரதன் (jayabarathans@gmail.com)
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31. தரீ்ப்பு   

—— ருத்ரா இ.பரமசிவன் 

 
 
மண்ணில் மனிதன் வந்ததும் 
வரலாறு. 
மண்ணுள் மனிதன் புழுவாய் மளறவதும்  
வரலாறு. 
வரலாறுகள் எழுதப்படலாம். 
வரலாறுகள் புளனயப்படலாம். 
மனிதன் தன் பிம்பத்ளதப் பார்க்கும்தபாது 
அழகாய் இருக்கிறான். 
அவன்  
சமாத்த மனிதர்கைின் பிம்பம் 
எனும் ெமுதாயத்ளத  
உற்று த ாக்கும் தபாது 
தகாடி ஆண்டுகளுக்கும் முன் 
தகட்டிருந்த  
ளடதனாொர்கைின் உறுமல் ஒலிகள் 
எதிசராலிக்கின்றன. 
அந்த ராட்ெத எலும்புக்கூடுகைில் 
மிச்ெ சொச்ெமாய் கிடக்கும் 
காலத்தின் சுவடுகள் 
மனிதனின் ததாள்கைில் கிடக்கின்றன. 
மனிதம் எனும் அடி  ிழல் 
அந்த அடி  ிழளல அச்ெடித்துத் தந்த  
ஒைிளயத் ததடிக்சகாண்டிருக்கிறது. 
ஆம்… இன்னும் ததடல் சதாடர்கிறது. 
இந்த அடர்த்தி மிகுந்த இருட்டுக்குள் 
ததடலின் காலடி ஒலிகள் 
இன்னும்  மக்குக் 
தகட்டுக்சகாண்டு தான் இருக்கின்றன. 
 
சதாடர்பு: ருத்ரா இ.பரமெிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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32. தரீ்வில்ைா நிைத்திைழகு; வாழ்க்லக...    

—— வித்யாசாகர் 

 
 
இவ்வுலகின் சதருக்கைில் 
ெட்ளடக் கிழித்துத் திரியும் 
மனிதர்கள் மனதால் மிக ஏராைம், 
அவர்கள் சமௌனத்தின் அரிதாரம்; 
 
ெிரிக்கும் முகத்துள்ைிருந்து 
சமௌனமாக வடியும் கண்ணரீ்த் 
துைிகளைப் 
படிக்கமுடிந்ததார் எண்ணற்தறார், 
அளணத்ததார்  ளகத்ததாரினும் 
குளறவு; 
வாழ்வின் யதார்த்தங்கள் 
கண்டு முளறப்பதும் காரி 
உமிழ்வதும் 
களட ிளல மனிதர்க்கும் ெமம்தான், 
தமல் ிளல முதலாைிக்கும் 
ெமம்தான்; 
 
கல்லளற அறியும் வலிகளும் 
வலி மூடிய கல்லளறகளுமாகத்தான் 
மனிதர்கைின் வாழ்க்ளக முடிகிறது, 
இருந்தும் பயணிக்கிதறாம்? 
உயிர்த்திருக்கிதறாம்; 
 
யாதரா அடிக்ளகயில் 'தவதறததா 
கிளடக்காளமயினால்' எல்தலாராலும் 
ஒரு குழந்ளதளயப்தபால் 
அழமுடிவதில்ளல, 

அழாமலும் யாருமிங்கு 
ெிரிப்பதில்ளல; 
 
கதவுகள் ஒரு சபாழுதில் 
அதுவாகத்தான் திறக்கிறது 
அதுவாகதவ மூடிக்சகாள்கிறது, 
திறப்பது எதனாலாயிருந்தாலும் 
மூடுபவர்கள்  ாமாகதவ 
இருக்கிதறாம்; 
 
ஏததா ெந்து முளனயில்  ின்று 
 ீள் வட்டமாய் ெிறு ீர் கழிக்கும் 
ெிறுவளனப்தபால 
மனது வட்டமாய்  ீைமாய்  ீை, 
அதீத கனவுகதைாடு முடிகிறது 
வாழ்தசலன்பது; 
முடியட்டும்.., அதனாசலன்ன 
வாழ்தலின் இளடப்பட்ட 
 ாட்கைிலிருந்து 
ஏததனும் ஒன்தறனும்  ாளை  ம் 
வரலாறாக எழுதப்பட்டு விடாதா 
என்ன? 
 
தவசறன்ன, வலியும் கண்ணரீும் 
சவன்றதும் ததாற்றதும் 
உண்ளமயும் சபாய்யுமான 
வாழ்தலும் ொதலுமுதம யில்ளலயா, 
வரலாசறன்பதும் (?)!! 

சதாடர்பு: வித்யாொகர் - www.vithyasagar.com;  (vidhyasagar1976@gmail.com)
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33.கர்வம் தகாள்ைடி 
தபண்தண   

—— கவிஞர் அமீர் 

 
 
அகரம் முதல் அளனத்தும்  ீயடி  
குழந்ளதக்கு... 
 
உதிரம் முதல் உயிர் வளர  ீயடி 
சபற்தறார்க்கு... 
 
சொர்கம் முதல் ெர்வமும்  ீயடி  
கணவனுக்கு... 
 
உருவம் முதல் உவளம வளர  ீயடி  
இளறவனுக்கு... 
 
பருவசமாரு பட்டம் சபற்ற துருவமடி 
 ீ 
இவ்வுலகுக்கு... 
 
பளடத்தவனுக்கும் பிறந்தவர்க்கும்  
படியைக்கும் சபண்தண... 
இது  ீயின்றி இயங்கா உலகடி  
தவறில்ளல  ீ  கர்வம் சகாள்! 
 
 
சதாடர்பு:  
கவிஞர் அமீர்  
(ameerjann@gmail.com) 
 
 
 

 

34. அந்தி 

—  ருத்ரா இ.பரமசிவன் 

 
 
அந்திச்ெிவப்ளப 
இதழ் பிரித்துக் காட்டுகிறாள் 
வானத்து மங்ளக. 
புல்லுக்கும் புழுவுக்கும் கூட  
காமத்துப்பாலின் 
முத்தம் சொட்டுகிறது. 
வருடி வருடிச்செல்லும் 
கடிகார முட்கைிலும் 
தராொவின் லாவா. 
உயிர்த்துைிகைில் 
ஒரு விைிம்பின் ஓவியம் 
மயிர் ெிலிர்த்த தூரிளகயால் 
இன்னும் இன்னும்  
உயிர் அமுதம் ஊட்டுகிறது. 
ஒரு வடிகட்டின மளடயன் 
இதற்கு  
தபனாளவயும் தபப்பளரயும் சகாண்டு 
ெமாதி கட்டுகிறான் 
 
 
 
 
சதாடர்பு:  
ருத்ரா இ.பரமெிவன்  
(ruthraasivan@gmail.com)
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35. எங்கள் கைவு 

—— வித்யாசாகர் 

 
 
எங்கள் கனவுகளுக்குச் ெிறகுகள் 
முளைப்பதில்ளல 
வானில் பறப்பளவதயா 
வண்ணங்கைால் ஆனதுதவா 
இல்ளலசயங்கள் கனவுகள்; 
 
உறக்கத்தில் வருவததா 
வண்ணந் தீட்டிய அழதகாகூட 
இல்ளலசயங்கள் 
கனவிற்கு, எங்கைின் 
கனவுகசைல்லாம் 
 ிர்வாணம் இழக்காதளவ; 
  
 ிளனவில் ததும்பும் எண்ணக் 
குழந்ளதகள் 
தபாதல; எண்ணியளத எண்ணியாங்கு 
செய்யவிளழயும் ெிந்தளனயின் 
ெிலிர்ப்புகள் 
அருஞ்செயல்கைின் முதசலழுத்துகள் 
அளவ; 
 
எைிதயார்க்குத் திறக்காத கதவும், 
எதிர்வடீ்டில் 
மூடாத கூளரயும், இன்னும் 
கிழிெல் மூட்டாத கால்ெட்ளடளயயும் 
மாற்றும் 
கனமான கனவுகள் அளவ; 
 
ஒரு செங்தகால் தகட்டு அளத 
அறத்சதாடு 

தபாற்றும் கனவும், பசுந்ததாட்கள் 
அன்றி 
பணிவிளடச்செய்யும் அரசுமாய் 
 ாடிய 
வாழ்வியல் கனவு அது; 
 
சபண் ஆண் ஏற்றயிறக்கமின்றி, 
பாெமிகு உறவும் 
பழி வணீ் வஞ்ெசமழாது மக்கள் 
பண்பிலும் அன்பிலும் ச ருங்கி 
இரத்தக்தகாடுகள் அழித்து 
ஒரு கூட்டிற்குள் அடங்கும் உயரிய 
கனவு அது; 
 
இரவில்  ம்பிக்ளகளய 
உடுத்திக்சகாண்டு 
பகலில் ொதிகளை தொற்றுக் 
கல்சலன அகற்றி 
மனிதத்துள் மறு ாட்களைத் 
தரிெிக்கும் 
எைிதயாரின் 'இன்பக் கனவு' எங்கள் 
கனவு; 
 
உலளக ஒரு ெிறு புள்ைிசயனவும் 
மனதிற்குள் இவ்வுலக த யர்களைத் 
ததடும் 
அறிதவாடும், பிறப்ளப அறங்சகாண்டு 
ெலிக்கும் புனிதர்கைின் கனவு எங்கள் 
கனவு; 
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பணத்தால் உறவு கிழிவளதயும் 
சபாருட்கைால் மட்டுதம ஆன 
உலளக 
அன்பிட்டுத் ளதக்கவும், ஒரு ஊெி 
தவண்டும் என்றனர் 
 
பல ாள் கனவு கண்தடார்; 
ஊெி என்னதவா 
வள்ளுவத்துள் விழுந்துகிடக்கிறது 
 
 

வாருங்கள், ஊெிளய எடுக்க 
வள்ளுவத்ளதப் படிப்தபாம் 
வள்ளுவத்தின் வழிதய தமிழமுது 
குடிப்தபாம்; 
தமிழமுதின் தனிச்சுளவயில் இனி 
அறத்தின் கதவுகள் அதவாகத் 
திறந்துசகாள்ளும், 
எங்கைின் கனவுகளுக்கும் இனி 
ெிறகுகள் முளைக்கும்; வண்ணங்கள் 
தீட்டப்படும்!! 
 

சதாடர்பு: வித்யாொகர் - www.vithyasagar.com;  (vidhyasagar1976@gmail.com) 
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36. சுஜித் என்தைாரு சிறுவன்    

—— கவிஞர் அமீர் 

 
 
இளறவா... 
"மாசபரும் ெளபயினில்  ீ  டந்தால்  
உனக்கு மாளலகள் விழதவண்டும்"  
என்ற கனவு சுெித்தின் தாய்க்கும் 
உண்டு... 
 
 டுக்காட்டுப்பட்டி மக்கைின் 
ரத்தத்தில் ததாய்ந்து வருவதுதான் 
உயிர்ப்பிச்ளெ தகட்கும் விண்ணப்பம் 
 
இளறவா... 
உன் சபயர் சொல்லி 
உன்ளனப்தபால் என்று சொல்லி 
ஊர் வளைப்பாசரல்லாம் 
உற்ற துளணதயாடு 
உறங்கச் சென்று விட்டார்கள்... 
  
தகாவணங்கைின் கஷ்டங்களைத் 
தீர்க்காதவர்கள் தான் 
இங்கு ஆவணங்களை  
ஆள்தவாராக இருக்கிறார்கள்... 
காவலுக்குக் கட்டிவிட்ட தவலிகதை 
சவள்ைாளமளய விற்கிறார்கள்... 
அந்த துதராகங்கைால்  

இப்படி தினக்கூலிகதை மடிகிறார்கள்... 
முதளலக்கண்ணளீரப் பார்த்த 
 மக்குத் 
துக்கத்தில் ெிந்தும் 
கண்ணளீரதய ெில முதளலகள்  
முதலாக்குகிறார்கள்... 
  
 ிலளவத் சதாட்டுக்காட்டி  
ொதளன என்கிறார்கள்... 
நூறடி ஆழத்தில் ஊெலாடும் உயிளர 
என்னசவன்பார்கள்... 
வாய்  ாறுவளத மறந்து 
சவறும் புகழ் பாடுகிறார்கள்... 
 
இளறவா... 
இங்கு 
 டப்பசதல்லாம் கண்சகட்டபின்தன 
 டக்கும் சூரிய  
 மஸ்காரங்கள்... 
 
 டந்தகளத முடிந்தகளத  எனக் 
கடந்த காலத்ளதத் திருப்பினால் 
ஆண்டுக்கு ெில சுெித்கள்  
அஞ்ெலி கண்ணரீில்... 

 
 
சதாடர்பு: கவிஞர் அமீர் (ameerjann@gmail.com)
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தமிழ் மரபு அைக்கட்டலை நிகழ்வுகள் மற்றும் 
தவைியீடுகள் 

—— தசய்திகள் ததாகுப்பு 

 
 
தமிழ் மரபு அைக்கட்டலையின் நிகழ்வுகள் தவைியீடுகள் மற்றும் தசய்திகள் 

http://thf-news.tamilheritage.org/ 
 
 
நிகழ்வுகள்: 
ஐதராப்பிய அருங்காட்ெிகத்தில் திருவள்ளுவர் ெிளல  ிறுவுதல்[4.12.2019] 
http://www.thf-europe.tamilheritage.org/wp/2019/12/13/thiruvalluvar-2019/ 
 
வரைாறு அைியும் பயணங்கள்: 
மதுளரயில் ஒரு  ாள் – ஒரு வரலாற்றுப் பயணம். [30.12.2019] 
சதன்சகாங்கு  ாட்டின் சதால்லியல் தடயங்கள் – மரபு ளடப் பயணம் [4.1.2020] 
வட சென்ளன – வரலாற்றுப் பயணம் [12.1.2020] 
 
கல்தவட்டுப் பயிைரங்கம்: 
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை-மதுளர காமராெர் பல்களலக்கழகயின்   
வட்சடழுத்துக் கல்சவட்டு பயிற்ெி பட்டளற [28, 29.12.2019] 
 
தசல்தபசி தமன்தபாருள் தவைியீடு: 
"தமிழம் அறிதவாம்" – குழந்ளதகளுக்கான செல்தபெி சமன்சபாருள் சவைியீடு 
[4.12.2019] 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bts.tamizham&fbclid=IwAR08Rg7VSjQPnznhAgGolrHJpZDL
QX-NME6tIiRJvDtYAPNpk0EdngGh0Ow 

http://thf-news.tamilheritage.org/
http://www.thf-europe.tamilheritage.org/wp/2019/12/13/thiruvalluvar-2019/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bts.tamizham&fbclid=IwAR08Rg7VSjQPnznhAgGolrHJpZDLQX-NME6tIiRJvDtYAPNpk0EdngGh0Ow
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bts.tamizham&fbclid=IwAR08Rg7VSjQPnznhAgGolrHJpZDLQX-NME6tIiRJvDtYAPNpk0EdngGh0Ow
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மண்ணின் குரல் - மரபுக் காதணாைிகள் தவைியீடு 
(THF i - YouTube channel) 

https://www.youtube.com/channel/UCbPUhkB63Rooe7RQ94kGWag/videos 
 
அக்தடாபர் - 2019: 
இலங்ளகயில் கண்ணகி வழிபாடு - டாக்டர்.புஷ்பரட்ணம் [Oct 29, 2019] 
 - https://youtu.be/OnnKg427H3Q 
 
நவம்பர் - 2019: 
தளலளமச் செயலகத்தில் திருவள்ளுவர் ெிளல வழியனுப்பும்  ிகழ்வு [Nov 3, 2019] 
 - https://youtu.be/TBPAwRzDj1E 
இலங்ளக கட்டுக்களர அகழ்வாய்வு: முளனவர் புஷ்பரட்ணம் [Nov 9, 2019] 
 - https://youtu.be/SMc6IEjAWDQ 
கீழடியின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் என்ன?- டாக்டர்.புஷ்பரட்ணம் [Nov 16, 2019] 
 - https://youtu.be/b4oyOxbsI4s 
யாழ்ப்பாணத்து ஒடியல் கூழ் [Nov 17, 2019] 
 - https://youtu.be/QVH-VOLXRSk 
திருவள்ளுவளர சகாண்டாடுதவாம் செர்மனியில் - 4.12.2019 [Nov 24, 2019] 
 - https://youtu.be/9mMQainy-Ds 
 
டிசம்பர் - 2019: 
"செர்மனியில் திருவள்ளுவர்" - உருவான வரலாறு [Dec 11, 2019] 
 - https://youtu.be/fZ1HWB6dUTM 
தஞ்ளெ மந்திரிப்பட்டினத்தில் தொழர் கால துளறமுகம் [Dec 18, 2019] 
 - https://youtu.be/AC_Okf3RYLA 
 
ஜைவரி - 2020: 
மதுளர ஆளனமளல தயாக  ரெிம்மர் தகாயில் கல்சவட்டு வரலாறு [Jan 10, 2020] 
 - https://youtu.be/mbyVkyaOltU 
சதன்சகாங்கு  ாட்டின் சதால்லியல் தடயங்கள் [Jan 12, 2020] 
 - https://youtu.be/LB-OAT7GFOo

https://www.youtube.com/channel/UCbPUhkB63Rooe7RQ94kGWag/videos
https://youtu.be/OnnKg427H3Q
https://youtu.be/TBPAwRzDj1E
https://youtu.be/SMc6IEjAWDQ
https://youtu.be/b4oyOxbsI4s
https://youtu.be/QVH-VOLXRSk
https://youtu.be/9mMQainy-Ds
https://youtu.be/fZ1HWB6dUTM
https://youtu.be/AC_Okf3RYLA
https://youtu.be/mbyVkyaOltU
https://youtu.be/LB-OAT7GFOo
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