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ஏப்ரல் - 2020

“இடையம்வழிமய ததாைரும் நம் வரலாற்றுத்
மதைலுக்கான பயைம்”

முன்னட்டைப் பைம்: இடையம்வழியய தேொைரும் வரலொற்றுத் யேைலுக்கொன பயைம் என்ற
ய ொக்கத்தில், ேமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை 2020 ஆண்டின் ஏப்ரல் மொேம் ஒன்றொம் யேதி தேொைங்கி
ஒவ்தவொரு ொளும் கொடலயிலும் இரவிலும் ஏற்பொடு தெய்திருந்ே இடையவழி உடரகளில், ஏப்ரல் 15 ,
2020 வடர உடரகடை ஆற்றிய தெொற்தபொழிவொர்கள்

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடை - பன்னாட்டு அடேப்பு
http://www.tamilheritage.org/
தவளியிடும் காலாண்டு மின்னிதழ்
ததாகுப்பாசிரியர்: முடனவர் மததோழி

இணையம்வழியய த ொடரும் நம் வரலொற்றுத்
ய டலுக்கொன பயைம்
வைக்கம்.
உலக மக்கள் அணனவரது சிந் ணனயும்
இன்று COVID-19
ஒட்டுதமொத்

ணவரஸ் பற்றிய ொகயவ இருக்கின்றது.

உலகின் தபரும்பகு ிணயச் தசயலிழக்க

ணவத் ிருக்கிறது இந்

நுண்ணுயிர் கிருமி. இந்

ஆண்டின் த ொடக்கம் மு ல் மக்கள் நடமொட்டம்
முடக்கப்பட்டுள்ளது;

உலகப் தபொருளொ ொரம் எப்படி

மீ ண்டு வரும் என்பது நம் முன்யன எல்யலொருக்கும்
இருக்கின்ற மிகப் தபரிய யகள்வி. இ ற்கிணடயய
த ொடர்கிறது நமது

ொன்

மிழ் மரபு அறக்கட்டணளயின்

வரலொற்றுத் ய டலுக்கொன பயைம்.
இவ்வருடம் தபப்ரவரி மொ ம் த ொடக்கத் ில்
அறக்கட்டணளயின் ப ிப்பொக தவளிவந்
கட்டுணடக்கும்

ிருவள்ளுவர்` என்ற

நணடதபற்றது.

ிருக்குறள் ஐயரொப்பியத்

மிழ் மரபு

` ிருவள்ளுவர் யொர்- கட்டுக்கண கணளக்

ிறனொய்வு நிகழ்ச்சி தசன்ணனயில்
மிழ் அறிஞர்களொல் தமொழிதபயர்ப்புக்கு

உட்படுத் ப்பட்டு லத் ின் தமொழி த ொடங்கி தவவ்யவறு ஐயரொப்பிய தமொழிகளில்
தவளிவந்
எழு ிய

கொலகட்டத் ிற்குப் பிறகு கிபி 19ஆம் நூற்றொண்டில்

ிருக்குறணள

ிருவள்ளுவர் பற்றி பல்யவறு புணன கண கள் உருவொக்கப்பட்ட சூழணலச்

சுட்டிக்கொட்டும் வணகயில் உருவொக்கப்பட்ட
தவளியீடு

ொன் இந்

மிழ் மரபு அறக்கட்டணளயின்

நூல். அறிவுக்குப் தபொருந் ொ

ிருவள்ளுவரின் பின்புலத் ின் மீ து ஏற்றி,

கண கணளத்

ிருவள்ளுவரின் தபருணமணயக்

குணறத்துச் சிண க்கும் முயற்சிகணள தவளிச்சப்படுத்தும் யநொக்கத்துடன்
எழு ப்பட்டது இந்

நூல்.

வரலொற்றில் கட்டணமக்கப்பட்டுள்ள தபொய்க் கண கணள

உணடத்துச் சிண த்து மக்கள் சிந் ணனயில் த ளிவு ஏற்படுத்

யவண்டியதும்

நமது கடணமகளில் ஒன்றொக அணமகின்றது.
ஐயரொப்பொ மட்டுமன்றி, இந் ியொவிலும் ஊரடங்கு இன்று
அமல்படுத் ப்பட்டுள்ளது. வட்டுக்குள்யளயய
ீ
இருக்கின்ற பலருக்கு அறிவுத்
ய டலுக்கு உகந்

வணகயில் பயனுள்ள நடவடிக்ணககணள உருவொக்கித்

ரயவண்டும் என்ற சிந் ணனயில்
ஒன்றொம் ய

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள ஏப்ரல் மொ ம்

ி த ொடங்கி ஒவ்தவொரு நொளும் கொணலயிலும் இரவிலும்

இணையவழி உணரகணள ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டது. ஒவ்தவொரு நொளும் இரண்டு
முணற, இந் ிய-இலங்ணக யநரம் கொணல 11 மைிக்கும் இரவு 10 மைிக்கும்
குறிப்பிட்ட ஒரு துணறயில் ஆய்வு

ரத்துடன் கூடிய வணகயிலொன உணரகள்

இப்யபொது த ொடர்ந்து நிகழ்த் ப்பட்டு வருகிறது. இந்

i

யபஸ்புக் யநரணல

உணரத்த ொடர் நிகழ்ச்சி
மூன்றொம் ய

மிழகத் ில் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கின்ற

ி வணர ஒவ்தவொரு நொளும் இரண்டு ஆய்வுச் தசொற்தபொழிவு என்ற

வணகயில் நணடதபறத்
உலகத்

ிட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மிழ் மக்களின் கவனத்ண

வரலொற்று ஆய்விலும்,

மிழ்ப்

பண்பொட்டு ஆய்வுச் சூழலிலும் குவிக்கும் வணகயில், உலகின் பல
நொடுகளிலிருந்து ஆய்வறிஞர்கள் இந்
வருகின்றொர்கள். ஏப்ரல் ஒன்றொம் ய

நிகழ்ச்சியில் த ொடர்ந்து பங்கு தபற்று
ி த ொடங்கி ஏப்ரல் 15ஆம் ய

ி வணர

ஆய்வறிஞர்கள் உலகின் பல்யவறு மூணலகளிலிருந்து ஆற்றிய உணரகளின்
பட்டியணல இந் க் கொலொண்டி ழில் கொைலொம். அந்

வணகயில் மு ல் 15

நொட்களில் 30 ஆய்வுணரகள் நிகழ்த் ப்பட்டு அணவ ஆவைப்படுத் ப்பட்டுள்ளன.
அவற்ணற இறு ிப் பகு ியில் கொண்க.
யபரிடர் கொலங்களில் சொணலகளும் பிற தபொது யபொக்குவரத்து
வச ிகளும் இல்லொ

பகு ிகளில் வொழ்கின்ற மக்கள் அடிப்பணடத்

ய ணவகளுக்கும் அல்லல்படும் சூழ்நிணல ஏற்படுகின்றது. அந்

வணகயில்

உலகின் பல பகு ிகளில் அடிப்பணடத் ய ணவகளும் உைவுப் பற்றொக்குணறயும்
ஏற்பட்டுள்ள இந்

தகொயரொனொ ஊரடங்குக் கொலகட்டத் ில் நம் ஒவ்தவொருவரொலும்

இயன்ற வணகயில் உ விக்கரம் நீட்ட யவண்டியது நமது கடணம

ொன்.

இலங்ணகயின் மணலயகப் பகு ியில் இரத் ினபுரி கபுகஸ்த ன்ன
மூக்குவத்ண

ய யிணல தபருந்ய ொட்டப் தபொதுமக்களுக்குத் ய ணவப்படுகின்ற

அடிப்பணட உைவுத் ய ணவணயப் பூர்த் ி தசய்யும் வணகயில்

மிழ் மரபு

அறக்கட்டணள இலங்ணக ரூபொய் ஒரு லட்சம் (ரூ100,000.00/-) நன்தகொணடணய
வழங்கி உள்ளது.

ஒரு குடும்பத் ிற்கு ரூபொய் 600 தபறுமொனமுள்ள

உைவுப்தபொருட்கள் என்ற வணகயில் 190 குடும்பங்களுக்கு இந்

அவசரக்கொல

உ வித்த ொணக வழங்கப்படுகின்றது. நம் கண்களுக்கு எ ியர தபொதுமக்களும்
குழந்ண களும் பசியொல் வொடித்

விப்பண த்

விர்ப்ப ற்கு நம்மொல் முடிந்

அளவு உ விக்கரம் நீட்டி ணக தகொடுப்யபொம். சக மனி ரின் பசிப்பிைிணயப்
யபொக்குவது
கடணமயொகத்

ொன் நொம் இந் ப் யபரிடர் கொலத் ில் தசய்ய யவண்டிய மிக முக்கிய
மிழ் மரபு அறக்கட்டணள கருதுகின்றது.

COVID-19

ணவரஸ் ஏற்படுத் ியிருக்கும் பொ ிப்புகளிலிருந்து உலக

மக்கள் அணனவரும் மிகுந்

கவனத்துடனும் கட்டுக்யகொப்புடனும் மீ ண்டு

வருயவொம். இவ்வொண்டின் த ொடக்கத் ில் தசயல்படுத் த்

ிட்டமிடப்பட்டிருந்

பல்யவறு நடவடிக்ணககள் ரத்து தசய்யப்பட்டிருந் ொலும்கூட இணையம் நமக்கு
அளித் ிருக்கின்ற வொய்ப்புகணளப் பயன்படுத் ி ஒவ்தவொரு நொளும் வரலொற்று
பொதுகொப்பு பற்றியும் வரலொற்று ஆய்வுகணளப் பற்றியுமொன ஆய்வுணரகணள
யபஸ்புக் வழி யநரணலயொகத்

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள உலகத்

மக்களுக்கு வழங்கிவருகின்றது. அணனவரும் இந்
உங்கள் வரலொற்று ஆர்வத்ண

வொய்ப்பிணனப் பயன்படுத் ி

வளர்த்துக் தகொள்ளுங்கள் எனத்

அறக்கட்டணள யகட்டுக்தகொள்கிறது.

ii

மிழ்
மிழ் மரபு

அன்புடன்
முணனவர் க.சுபொஷிைி
ணலவர்

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள பன்னொட்டு அணமப்பு

16.4.2020

~*~*~*~*~*~
மிழ் மரபு அறக்கட்டணளயின் ஐயரொப்பியக் கிணளயின் நன்தகொணடயொக
இலங்ணக ரூபொய் ஒரு லட்சம் (ரூ100,000.00/-) த ொணகணயத்

மிழ் மரபு

அறக்கட்டணளயின் ஐயரொப்பியக் கிணளயினர் இலங்ணகயின் மணலயகப் பகு ியில்
இரத் ினபுரி கபுகஸ்த ன்ன

மூக்குவத்ண த் ய யிணல தபருந்ய ொட்ட மக்களுக்கு

வழங்கியிருக்கின்யறொம் என்ற கனிவொன தசய் ிணயப் பகிர்ந்து தகொள்கியறன்.
இத்த ொணக இலங்ணகயின் ரத் ினபுரி பகு ியில் மணல உச்சியில்
மக்கள் குணறவொக நடமொடும் பகு ியில் தகொயரொனொ நிவொரை நி ி கிணடக்கொமல்
அல்லல்படும் மக்களுக்கொக ஆசிரியர் சிவரொஜ் யகட்டுக் தகொண்டணமயினொல்
வழங்கப்பட்ட நி ி உ வியொகும்.
இந்

நி ி உ வி வழங்கிய ில் பங்கு தகொண்ட

ஐயரொப்பியக்

மிழ் மரபு அறக்கட்டணளயின்

கிணளயினர்:

தெர்மனி - இலங்ணக ரூபொய் 72,325.00/1. ஆசிரியர் சிவஞொனம்
2.

ிரு.ஸ்ரீகந் ொ குடும்பத் ினர்

3.

ிரு.தகௌ ம சன்னொ

4.

ிரு. கொர்த் ீஸ்வரன் கொளி ொஸ்

5.

ிரு.கொர்த் ிக் தசௌந் ரரொென்

6.

ிரு.பொலதலனின்

7. முணனவர்.க.சுபொஷிைி
தடன்மொர்க் - இலங்ணக ரூபொய் 6,000.00/1.

ிரு.

ருமகுலசிங்கம்

யநொர்யவ - இலங்ணக ரூபொய் 21,675/1.

ிரு.யவலழகன் மற்றும் நண்பர்கள்
ஒரு குடும்பத் ிற்கு 600 ரூபொய் வ ீ ம் தபறுமொனமுள்ள ஒரு

வொரத் ிற்கொன உைவுப்தபொருட்கள் இத்த ொணகயிலிருந்து 190 குடும்பங்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இன்று இத்த ொணக அனுப்பப்பட்டு அவசரக்கொல

உ விக்கொன தசயல்பொடுகள் நணடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன. இ ன் வழி

iii

இலங்ணக ரூபொய் ஒரு லட்சம் (ரூ100,000.00/-) த ொணகணயத்

மிழ் மரபு

அறக்கட்டணளயின் ஐயரொப்பியக் கிணளயினர் இலங்ணகயின் மணலயகப் பகு ியில்
இரத் ினபுரி கபுகஸ்த ன்ன

மூக்குவத்ண த் ய யிணல தபருந்ய ொட்ட மக்களுக்கு

வழங்கியிருக்கின்யறொம்.
இ ன் வழி மணல உச்சியில் ய யிணலத் ய ொடங்களில் பைி புரியும்
190 குடும்பங்களுக்கு ஒரு வொரத் ிற்கொன உைவுத் ய ணவக்கு நொம்
உ வியிருக்கின்யறொம். ய யிணலத் ய ொட்டத் ில் யவணலக்குச்
தசல்லவில்ணலதயன்றொல் அன்ணறய சம்பளம் இல்ணல என்ற நிணலயில்
இம்மக்கள் வொழ்கின்றொர்கள். ஊரடங்கு கொலத் ில் இந்
குடும்பங்களின் அடிப்பணட உைவுத் ய ணவக்கொன
அணமகின்றது.

iv

உ வித் த ொணக பல

ற்கொலிக உ வியொக

அன்புடன்
முணனவர் க.சுபொஷிைி
ணலவர்

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள பன்னொட்டு அணமப்பு

16.4.2020
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1. இதுவல்லயவொ எங்கள் வடதசன்ணன!!!
—— எம்.ரொெொ

ீபொவளி, தபொங்கல்
சொணலகணள ணவத்ய

ினத் ன்று தவறிச்யசொடி கிடக்கும் தசன்ணன

அறிந்து தகொள்ளலொம் தசன்ணனயில்

தபரும்பொலொன மக்களின் பூர்விகத்ண .

ற்யபொது வொழும்

ன்ணனத் ய டி வருபவர்களுக்தகல்லொம்

வொய்ப்பளித்து வொழணவத்துக் தகொண்டிருக்கிறது தசன்ணன. நீங்கள் இண ப்
படித்துக் தகொண்டிருக்கும் இந்

ருைத் ில் கூட நம்பிக்ணகயுடன் ஒரு கூட்டம்

தசன்ணன எக்யமொர், தசன்ட்ரல் மற்றும் யகொயம்யபட்டில் இறங்கி நம்பிக்ணகயுடன்
நடந்து வந்து தகொண்டிருக்கிறது.
இந்
இங்கு இருந்

தசன்ணன பட்டைத் ிற்தகன்று ஒரு கண

இருக்கிறது, அது

அல்லது இருக்கும் கட்டிடங்கணளப் பற்றிய கண

கட்டிடங்களில் மணறந்து கிடக்கும் இந்

அல்ல;

மண்ைின் பூர்வ குடிகளின் கண ,

கறுப்பர் நகரத் ில் வொழ்ந் வனின் உணழப்யப ம ரொசப்பட்டிைத்ண
முக்கியமொன த ொழில் நகரமொக, நமது

இந்

உலகின் ஒரு

ணலநகரமொக உருவொக்கியது. அ ன்

பயணன நொம் இன்று அனுபவித்துக் தகொண்டிருக்கியறொம். அவர்கள் உருவொக்கித்
ந்

ம ரொஸ் நகரத் ியல நொம் நமது கனவுகணளத் துரத் ிக் தகொண்டிருக்கியறொம்,

அ ற்கொன நன்றி நம் எண்ைத் ில் இருப்பது நலம்.
இ ன்படி பொர்த் ொல் 370 வருடங்களுக்கு முன் ம ரொஸின் கறுப்பர்
நகரத் ில் வொழ்ந்

ஒரு மனி னுக்கும் இப்யபொது தசன்ணனக்கு 'ஐ.டி' (IT) யவணல

ய டி வரும் இணளஞனுக்கும் ஒரு கண்ணுக்குத் த ரியொ
அந்

த ொடர்ணப யநொக்கிய ய டலொகயவ

அணமப்பின்

த ொடர்பிருக்கிறது.

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள- பன்னொட்டு

"மரபு நணட" அணமந் து.
வட தசன்ணனயின் வரலொற்று எச்சங்கணள யநொக்கிய பயைம்

த ொடங்கிய இடம் பொரிஸ் கொர்னர் என்கிற பொரி முணன. பொரிமுணனயில்
இருக்கும் உயர்நீ ிமன்றத் ின் வொகன நிறுத் த் ில் கூடி சக பயைிகணளச்
சந் ித்துக் தகொண்யடொம். இந்
அறக்கட்டணள நிறுவனர்
விளக்க வந் ிருந்

நிகழ்ணவ ஏற்பொடு தசய் ிருந்

மிழ் மரபு

ிரு.சுபொ மற்றும் வட தசன்ணனயின் வரலொற்ணற

நியவ ி ொ லூயிஸ் அவர்கள் இந்

பயைத் ின் யநொக்கம்

மற்றும் நம் எ ிர்பொர்ப்பு என்னவொக இருக்க யவண்டும் என்பண த்
த ளிவுபடுத் ினர்.
உயர்நீ ிமன்றத் ின் சுவரில் இருக்கும் எம்டன் கல்தவட்ணடப்
பொர்ணவயிட்யடொம். இரண்டொம் உலகப் யபொரின் யபொது ஆங்கியலயர்கணள மிரட்ட
எம்டன் என்னும் தெர்மொனியக் கப்பலிலிருந்து தசன்ணன யநொக்கி குண்டு
வசப்பட்டது.
ீ
அந்

இடத் ில் அணமந்துள்ள கல்தவட்யட இது. குண்டு விழுந்

1

யநரத் ில் மக்களின் மனநிணல என்னவொக இருந் ிருக்கும்?!! இந் ியொவின் த ற்கு
பகு ியில் இருப்ப ொல் அணம ி பூங்கொவில் வொழ்வ ொய் எண்ைிக்
தகொண்டிருக்கியறொம் ஆனொல் நமது ஊரில் வந்து தெர்மொனியக் கப்பல் பயம்
கொட்டி தசன்றிருப்பது ஆச்சரியமொன தசய் ியய. இ னொல் ஆங்கியலயர் கொலத் ில்
தசன்ணனயின் முக்கியத்துவத்ண

உைரவும் முடிகிறது.

ஆங்கியலயர் கொலத் ில் தசன்ணன கறுப்பர் நகரம் மற்றும்
தவள்ணளயர் நகரம் எனப் பிரிக்கப்பட்டது. ஆங்கியலயருக்குச் யசணவ
தசய்வ ற்கொகக் யகொட்ணடக்கு தவளியய மக்கள் குடியமர்த் ப்பட்டனர். த ொழில்
வொரியொக த ருக்கள் பிரிக்கப்பட்டது. அ ன் அணடயொளமொன ஸ்தூபி
அணமக்கப்பட்டது. யடர் ஹவுஸ் (Dare House) கட்டிடத் ின் அருயக ஒரு மூணளயில்
இந்

எல்ணலக் கல்ணலப் பொர்க்க முடிந் து. எவ்வளவு தபரிய சமூக மொறு ணல

ஏற்படுத் ிய நிகழ்வின் அணடயொளம் இப்படி மணறந்து கிடக்கிறது எனத்
ய ொன்றியது.
டொட்டொ, வொடியொ, யகொத்யரஜ் என இந் ியொவில் த ொழில்துணறயில்
யகொயலொச்சிக் தகொண்டிருக்கும் அணனவருக்கும் ஒரு ஒற்றுணம உள்ளது. இவர்கள்
அணனவரும் பொர்சி இனத்ண ச் யசர்ந் வர்கள். பல இனக்குழுக்கள் வொழ்ந்

வைிக

ணமயம் தசன்ணன, இ ில் பொர்சிகளுக்கு முக்கிய இடமுண்டு. அப்படி வரும் பொர்சி
வைிகர்கள்

ங்குவ ற்கொக அணமக்கப்பட்ட சத் ிரயம " அஞ்சுமண் பொக்". நொங்கள்

தசன்ற யபொதும் அ ில் பொர்சி இனத் வர்கள்

ங்கியிருப்பது த ரிய வந் து. அந்

வளொகத் ியலயய பொர்சிகளின் கல்லணற உள்ளது. அ ில் புகழ்தபற்ற தபயர்கள் பல
உள்ளன, நம்ணமக் கவனிக்க ணவத் து "கிளப் வொலொ" (clubwala) அவர்களின் தபயர்.
தமட்ரொஸ் ஸ்கூல் ஆப் யசொசியல் வர்க் ஆரம்பித் வர் இவயர. இன்று இந்
முயற்சியொல் பல லட்சம் விளிம்பு நிணல மக்கள் பலன் அணடந்து வருகின்றனர்.
சத் ிரத் ிற்கு அருகியலயய பொர்சிகளின் தநருப்புக் யகொவில் உள்ளது
(பொர்சிகள் தநருப்ணப வைங்கும் பழக்கம் தகொண்டவர்கள்). இ ன் உள்யள பிற
ம த் ினருக்கு அனும ி இல்ணல. தசன்ணனயில் இருக்கும் ஒயர தநருப்புக்
யகொயில் இதுயவ. ரமலொன் மொ த் ின் ஒரு நொள் இங்குள்ள இஸ்லொமியர்கள் இந்
யகொவிணலச் யசர்ந்

அரங்கில் வந்து யநொன்பு

பொர்சிகள் அளிக்கும்

விருந்து. ஒரு கொலத் ில் தபரிய வளொகமொக இருந்

யகொவில்

ிறக்கிறொர்கள், அன்று அது
இந் க்

னது எல்ணலணயச் சுருக்கிக்தகொண்டு, அருகில் அணமந் ிருக்கும்

ய வொலயத் ிற்கும், பள்ளிக்கும் இடமளித்துள்ளது. ம ங்கள் இணையும் மகத் ொன
இடம் இதுயவ எனத் ய ொன்றியது.
யுனொனி மருத்துவமணன வளொகத்ண

மக்கள் கிளி பங்களொ என்றும்

அணழக்கிறொர்கள், கிளிகள் கூட்டமொக இங்குக் கூடுவது இ ற்குக் கொரைம்.
வரலொற்றுச் சின்னங்கணளப் பரொமரிப்ப ில் இருக்கும் நணடமுணற சிக்கல்கணள
உைர முடிந் து. மூலிணக ய ொட்டத்ண ச் சுற்றிப் பொர்க்கும் வொய்ப்பும்
எங்களுக்குக் கிட்டியது. சி.எஸ்.ஐ (CSI)

ரொெயகொபொல் பள்ளி 150வது வருடத் ில்

அடிதயடுத்து ணவக்கிறது. ரொயபுரம் பகு ியில் மிகப்தபரிய சமூக மொற்றத்ண
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ஏற்படுத் ிய பள்ளி இது. தசன்ணனயய கொலரொவில் அவ ிப்பட்ட தபொழுது 40,000
யபருக்கு இங்கு சிகிச்ணச நடந்துள்ளது ஒரு ஆச்சரியமொன தசய் ி.

மிஷனரிகளொக இந் ியொ வந் ொலும் பல சவொல்களுக்கு இணடயய
அவர்கள் பல

ியொகங்கணளச் தசய்து இந்

மண்ைின் மக்களுக்குத் த ொண்டு

தசய் ிருக்கிறொர்கள் என்ப ற்கு 'ஸ்கட்டர்' (Schudder) அவர்களின் குடும்ப
உறுப்பினர்களின் கல்லணறயய சொட்சி. ஸ்கட்டர் அவர்கயள இந் ியொவின்
ணலசிறந்

மருத்துவமணனயொய் விளங்கும் யவலூர் சிஎம்சி (CMC) கிறிஸ்துவ

மருத்துவக் கல்லூரியின் நிறுவனர் என்பது ஒரு முக்கியமொன தசய் ி.
'நொர்த்விக்' (Northwick) பள்ளிணய நொங்கள் அணடந்
ஞொயிற்றுக்கிழணம சிறப்பு வகுப்பிற்கு வந் ிருந்
பள்ளி எந்

யபொது

மொைவர்கணள ணவத்ய

இந்

மக்களுக்கொக இயங்கிக் தகொண்டிருக்கிறது என உைர முடிந் து.

பள்ளியின் உள்யள அணமந்துள்ள பணழய ய வொலயத்ண க் கொை வொய்ப்பு
கிணடத் து. கடவுளிடம்

னது யகொரிக்ணகணய ணவப்ப ற்கொக மொைவர்கள்

ய வொலய சுவரில் எழு ி ணவத் ிருக்கும் சில வொசகங்கள் அவர்களின்
தபொருளொ ொர, குடும்ப மற்றும் சமூக நிணலணய உைர்த் ியது.
N4 துணறமுகம்- கொசியமடு அணடந்
இருந் து ஆனொல் அங்கிருந்

யபொது சற்று

யக்கமொக

மக்கள் மிகவும் அன்யபொடு எங்கணள வரயவற்றனர்.

கப்பல் எப்படி உருவொக்கப்படுகிறது என யநரில் கொணும் வொய்ப்பு கிணடத் து.
நொகூர் ஆண்டவர் தகொடிமரம் கொணும் வொய்ப்பு கிணடத் து,
கடற்புறங்களில் இந்

மிழர்கள் வொழும்

தகொடிமரம் இருப்பது ஒரு சுவொரஸ்யமொன

சமூக நல்லிைக்கத் ின் சிறந்

எடுத்துக்கொட்டொக அணமத்துள்ளது.
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கவல், இது

நிகழ்ச்சியின் இறு ியில் உண்ணமயொன வடதசன்ணன மற்றும் அ ன்
மக்கள் பற்றி எழுத் ொளர்

ிரு.தகௌ ம சன்னொ உணரயொற்றினர். வடதசன்ணன

பற்றிய பல பிம்பங்கணள உணடத்த றிந் து அந்
உருவொக்கியவன் கண்ணுக்குத் த ரியொ

உணர. தசன்ணனணய

சுவருக்கு அந்

பக்கம் பிரித்து

ணவக்கப்பட்டிருக்கிறொன் என உைர முடிந் து.
வரலொற்று நணட முடித்து வடு
ீ

ிரும்பும்யபொது வட தசன்ணன பற்றிய

புரி ல் யவறொய் மொறி இருந் து. இன்று அமீ பொ யபொல் படர்ந்து கிடக்கும்
தசன்ணனணய உருவொக்கியவர்களின் கண கள் வடதசன்ணனயின் ஒவ்தவொரு
த ருவிலும் நிணறந் ிருக்கிறது என்பண

உைரச் தசய் து இந் ப் பயைம்.

த ொடர்பு:
எம்.ரொெொ <rajglitz@gmail.com>
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2. தசன்ணனயில் ஒரு நொள் –

ிருதவொற்றியூர்

—— துணர.சுந் ரம்

அண்ணமயில், மொர்ச்சு, 2020 இரண்டொவது வொரத் ில் தசன்ணனயில்
இருக்கும் ஒரு வொய்ப்பு ஏற்பட்டது. அதுயபொழ்து, மொர்ச்சு ப ினொன்கொம் நொள்
ிருதவொற்றியூர் ஆ ிபுரீசுவரர் யகொயிலுக்குச் தசல்லும் ஒரு நிகழ்ணவ வலிய
உண்டொக்கிக் தகொண்யடன். கொரைம்,

ிருதவொற்றியூர் ஆ ிபுரீசுவரர் யகொயிலில்

ப ிவொன சில கல்தவட்டுகணளப் பற்றி ஒரு சில நொள்கள் முன்பு, த ன்னிந் ியக்
கல்தவட்டுகள் த ொகு ிகள் மூன்று, ஐந்து, பன்னிரண்டு ஆகியவற்றில்
பொர்த் ிருந்ய ன். யநரில் கொை யமற்படி வொய்ப்ணபப் பயன்படுத் ிக்தகொண்யடன்.
ிருதவொற்றியூர் ஆ ிபுரீசுவரர் யகொயில் கல்தவட்டுகணளக் கண்டும், சிலவற்ணறப்
படித்தும் தபற்ற உவப்ணபப் பகிர்ந்து தகொள்ளயவ இக்கட்டுணர.
ிருதவொற்றியூர்:
வடதசன்ணனப் பகு ியில்,
கடணல ஒட்டி அணமந்
ிருதவொற்றியூர்.

ஊர்

இங்குள்ளது

சிவன் யகொயில் எனினும்,
யகொயிலில் எழுந் ருளியிருக்கும்
வடிவுணட அம்மன் யபரொயலயய
இவ்வூர் அணடயொளப்
படுத் ப்படுகிறது. நொன்
ிருதவொற்றியூணரப் யபருந்து மூலம்
தசன்றணடயும்யபொது, யகொயிணலக்
கடந்து ஒரு நிறுத் த் ில் இறங்கி
விட யநர்ந் து. எனயவ, ஒரு
‘ஆட்யடொ’வில் அமர்ந்து சிவன்
யகொயிலுக்கருகில்
என்ணனக்தகொண்டுவிடச்
தசொன்னயபொது ஓட்டுநருக்குச் சிவன்
யகொயில் த ரியவில்ணல. ’வடிவுணட
அம்மனின் யகொயிலுக்கருகில்
தகொண்டு யசர்க்கியறன்; அங்கு
யகட்டறிந்து தகொள்ளுங்கள்’ என
அவர் கூறிய ிலிருந்து, சிவன் யகொயில் என்னும் அணடயொளம் வடிவுணட
அம்மனின் ஆற்றலில் கணரந்து யபொனது புலப்பட்டது.

5

ியொயகசர் யகொயில்:
யகொயில் யகொபுரத் ின் நுணழவு வொயிலில் “அருள்மிகு
சுவொமி

ியொகரொெ

ிருக்யகொயில்” என்னும் தபயயர கொைப்பட்டது. இணையப்பக்கம் ஒன்றில்,

இணறவன் பல தபயர்களில் குறிக்கப்படுவண க் கண்ணுற்யறன். படம்பக்க நொ ர்,
ஒற்றீசுவரர், ஆ ிபுரீசுவரர், எழுத் றியும் தபருமொள்,
தபயர்கள். இவற்றில்,
ஒற்றீசுவரர்

ியொயகசர்

ியொயகசர் எனப் பல்யவறு

ிருமுன் (சன்ன ி), ஆ ிபுரீசுவரர்

ிருமுன் ஆகிய மூன்று

ிருமுன்,

ிருமுன்கள் யகொயில் வளொகத் ில்

இருந் ணம உள்யள தசன்றபின்னர் த ரியவந் து. கூடு லொக, மீ னொட்சி
சுந் யரசுவரர்

ிருமுன்னும் இருந் து. ஒயர யகொயில் வளொகத் ில் பல

ிருமுன்கள். வளொகமும் தபரி ொகயவ இருந் து. இக்யகொயில், ணசவக் குரவர்
மூவர் பொடிய தபருணம தபற்றது குறிப்பிடத் க்கது. வள்ளல் தபருமொனும்,
மிழறிஞர் மணறமணல அடிகளும் இங்குள்ள இணறவன் யமல் பொடல்
இயற்றியுள்ளனர் என்பது கூடு ல் தசய் ி. தசன்ணனயில் வள்ளல் தபருமொனொர்
வொழ்ந்

சில ஆண்டுகளில் அவர் இக்யகொயிலின்

ொய்த்த ய்வமொன

வடிவுணடயம்மணன ஏறத் ொழ நொளும் கண்டு வழிபட்டுள்ளொர் எனக் கூறலொம்.
நுணழவொயில் யகொபுரம்:
இக்யகொயிலுக்கு வரும் எண்ைம் நன்கு
நிகழ்வொக மொற்றமுற்றது என்னும் கொரைத் ொல்

ிட்டமிடப்படொமல் ய ொன்றி,
குந்

யபொர்க்கருவிகளின்றிக்

களத் ில் நிற்கும் ணகயறு நிணலயில் இருந்ய ன். நுண்ைறிவு ஆற்றணலப்தபற்ற
ஒரு ணகப்யபசி ணகயில் இருந்தும் பயனற்ற சூழ்நிணல. பழுது கொரைமொகக்
ணகப்யபசியின் நிணனவுப்பண்டொரத் ில் இடமில்ணல. த ொணலவிலிருந்து
யகொயிலின் யகொபுரத்ண யும், யகொபுர நுணழவுப்பகு ியில் அ ிட்டொனத்து
’உபபீடத் ில்’

(யகொயிலின் அடித் ளம், யகொயில் கட்டிடக்கணலயில் ’அ ிட்டொனம்’

என்றும், யகொபுரத் ின் உயரத்ண க் கூட்டயவண்டிக் கூடு லொகக் கட்டப்தபறும்
பகு ி ‘உபபீடம்’ என்றும் அணழக்கப்தபறும்) ஓர் அடிக்குள் அணமயுமொறு
வடிக்கப்பட்ட குறுஞ்சிற்பம் ஒன்ணறயும் ஒளிப்படம் எடுத் வுடன்,

ணகப்யபசியின்

ஆற்றல் மணறந்து ஒளிப்படம் எடுக்க இயலொது யபொயிற்று.
ஆ ிபுரீசுவரர் கருவணற விமொனம்
யமற்தகொண்டு யகொயிலுக்குள் தசன்று ஆ ிபுரீசுவரர் கருவணற
விமொனத்ண ச் சுற்றிலும் தகொட்டிக்கிடந்

கல்தவட்டுப் புண யணலக் கண்டதும்

ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்ணல. அவ்வளவு கல்தவட்டுகள்.
ணகதயழுத்து தபொடி எழுத்துகளொக இருக்கும்.

சிலரின்

நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதுவது என்று

இண க் குறிப்பிடுவொர்கள். அதுயபொன்யற இங்கிருக்கும் கல்தவட்டு எழுத்துகளும்
நுணுக்கி எழு ப்பட்டிருந் ன; ஆனொல் அழகுற எழு ப்பட்டிருந் ணம ொன் சிறப்பு.
யசொழர் கொலத்

மிழ் எழுத்து. கருவணற ‘கெ பிருஷ்டம்’ என்னும் வணகணயச்

யசர்ந் து. ‘கெ பிருஷ்டம்’ என்பது எளி ில் தபொருள் விளங்கொ வட தசொல்.
‘தூங்கொணன மொடம்’ என்று

மிழ்ச் தசொல்லொல் குறிப்பிட்டொல் சற்றுப்

புரிந்துதகொள்ளலொம். ஆனொலும், இச்தசொல்லும் யகொயிற்கட்டிடக்கணல
அருஞ்தசொற்களுள் ஒன்று என்னும் கொரைத் ொல் எல்லொருக்கும் தபொருள்
விளங்கும் எனக் கூறவியலொது. ஆணனயின் (யொணனயின்) பின்புறத்ண ப் யபொன்று
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அணரவட்ட வடிவில் கருவணறயும் அண த் த ொடர்ந்து ஒரு நீள் சதுர வடிவில்
அர்த்

மண்டபமும் அணமந்

அணமப்பு ‘தூங்கொணன மொடம்’ எனப்படும்.

(நிணனவில் வந் து: கருவணறயின் வட்டப்பகு ி, யகரளக் யகொயில்களில் முக்கொல்
வட்டமொக இருப்ப ொல் யகரளக்யகொயிணல ‘முக்கொல் வட்டம்’ என்யற யகரளக்
கல்தவட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன.)

இந் த் தூங்கொணன மொடம் முழுதும்

கல்தவட்டுகள். தூங்கொணன மொடமும், அண ச் சுற்றிலும் உள்ள சிறிய
சுற்றுப்பொண யும் நொம் தவளியில் சுற்றிவருகின்ற சுற்றொணலப் பகு ியிலிருந்து
(பிரொகொரம்) சற்யற கீ ழிறங்கிய பள்ளத் ில் அணமந்துள்ளன. சுற்றொணல முழுதும்
உருண்ணட வடிவிலொன தூண்கள்.

ஏறத் ொழ ஐம்பது அறுபது தூண்கள்

இருக்கலொம். அவற்றுள், சுற்றொணலயின் த ன்சிறகில் இருக்கும் தூண்களில்,
உருண்ணடப்பகு ியில் உருளும் வட்டப்பரப்பு முழுதும் எழுத்துப் தபொறிப்புகள்
உருள்வது அழயகொ அழகு. எழுத்துகணளப் படிக்க நொமும் தூணைச் சுற்றி
வட்டமிடயவண்டும்.
மீ ண்டும் யகொபுர நுணழவொயில்:
கல்தவட்டுகளின் அழணக எடுத்துச் தசொல்லும் ஆர்வத் ொல் யகொபுர
வொயிலில் இருந்து யநயர ஆ ிபுரீசுவரர் கருவணறக்குச் தசன்றுவிட்ட ில்
யகொயிலின் த ொடக்கப் பகு ி விளக்கப்படொமல் நின்று யபொனது. எனயவ, மீ ண்டும்
யகொபுர நுணழவொயில். யகொபுரத் ின் வலப்பக்க உபபீடத் ில் (நம் பொர்ணவயில் நம்
இடப்பக்கம்) இருக்கும் குறுஞ்சிற்பம் தகொற்றணவயின் சிற்பம். எட்டுக்ணககளுடன்,
அசுரன் ஒருவணனக் தகொன்றழிக்கும் தகொற்றணவ. வொள் தகொண்டு அசுரணன
முன்புற வலது ணகயொல் குத் ிய நிணல. தகொற்றணவயின் வலது கொல் மடித்தும்,
இடதுகொல் த ொங்கவிட்டும் அமர்ந்

நிணலயில், அன்ணன

ன் அணனத்துக்

ணககளிலும் ஆயு ங்கணள ஏந் ியவொறு வடிக்கப்தபற்றிருக்கிறொள் எனலொம். நொள்
பட்ட தூசும், எண்தைய்ப்பற்றும் சிற்பத் ின் நுண்ைிய வடிவக்கூறுகணள மழுங்கச்
தசய்துவிட்டன. நின்ற நிணலயில் இச்சிற்பத்ண க் கொை இயலொது. கீ யழ குனிந்து
பொர்க்கயவண்டும்.

தகொற்றணவ-குறுஞ்சிற்பம்
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யகொபுரத் ின் அ ிட்டொனம் – அணமப்பு:
யகொபுரத் ின் அ ிட்டொனம் முன்னர் குறித் வொறு, உயரம் கூட்டிய
நிணலயில் உபபீடத் ில் த ொடங்குகிறது. அ ன் அடுத்
என்னும் அணமப்பு. கூடுகளின் நடுவில் மனி

நிணலயில் கர்ைகூடுகள்

முகங்கள், அநுமன், மகிஷொசுர

மர்த் னி ஆகிய சிற்றுருவங்கணளச் தசதுக்கியிருக்கிறொர்கள் சிற்பிகள். அ ற்கு
அடுத்

நிணலயில்

ொமணர இ ழ்கள் மடிந் ிருப்பது யபொல் சிற்பச் தசதுக்கல்கள்.

இவற்ணறக் யகொயில் கட்டிடக்கணல பத்மம் எனக் குறிப்பிடும். அ ணன அடுத்து
நீள் சதுரத் ில் ஒரு சம

ளப்பரப்பு -

கல்தவட்டுகணளப் தபொறிப்ப ற்தகன்யற

அணமந் வொறு, பள்ளிச் சிறுவனின் ‘சியலட்டுப் பலணக’
யபொவண ப்யபொல -

நீள்கின்றது. இது ‘ெக ி’

பலணக வடிவில் அல்லொது தபரிய

நீண்டு தகொண்டு

என்று குறிப்பிடப்தபறும். ஓரிடத் ில்,

ொமணர இ ழொக விரிந் ிருந் து. இந்

வடிவம்

‘பத்ம ெக ி’ எனப்படும். ஒரு கலணவயொன ெக ி அணமப்பு. ெக ிக்கு யமல்,
‘குமு ம்’ என்னும் அணமப்பு உள்ளது. இந் ப் பகு ிணயயும் பலவொறு
அணமப்பொர்கள். முப்பட்ணட வடிவம், எண்பட்ணட வடிவம், உருண்டு

ிரண்ட

உருள் குமு ம், சிலம்பு உருவமுணடய குமு ம் ஆகிய பல்யவறு வடிவங்கள்.
இங்கு, சிலம்பு, எண்பட்ணட, உருள் குமு ம் ஆகிய மூன்று வடிவங்கள் கலந்
கலணவ கொைப்படுகிறது. குமு த்துக்கு யமயல அகன்ற சுவர்ப் பரப்பு. அ ில், ’கும்ப
பஞ்சரம்’

என்னும் அணமப்பு. இரண்டு கும்ப பஞ்சரங்கள் இருந் ன. கும்ப பஞ்சரம்

ஒரு பூச்சொடிணய நிணனவு படுத்தும். பூச்சொடியில் பூக்கணள அடுக்கி ணவத் து
யபொல, கும்ப பஞ்சரத் ின் யமல் பகு ியில் தகொடி தகொடியொய்த் ய ொரை
யவணலப்பொடுகள் கொைப்படுகின்றன.
நுணழ வொயில்:
யகொபுர நுணழவொயில், எல்லொக் யகொயில்களிலும் உள்ளவொறு, உயர்ந்
வொயிணலயும், நிணலக்கொல்களில் தகொடிகள் சுற்றிய இரு தபண்களின்
சிற்பங்கணளயும் தகொண்டுள்ளது. நுணழவொயிணலக் கடந்து யகொயிலின் தபரிய
வளொகத் ின் த ொடக்கத் ில் நிற்கின்யறொம். வழக்கமொக இந்

இடத் ில் நின்று

பொர்க்ணகயில் நம் பொர்ணவக்கு யநயர புலப்படுவன யகொயிலின் தகொடிக்கம்பமும்,
அடுத்துள்ள

பலிபீடமும், நந் ியுமொகயவ அணமயும். ஆனொல், இங்கு ஒரு

மொற்றம். நொம் நிற்குமிடத்துக்கு இடப்புறம் சற்றுத்

ள்ளியய தகொடிக் கம்பமும்,

பலி பீடமும், நந் ியும் அணமக்கப்பட்டுள்ளன. தகொடிக்கம்பம் பித் ணளயொல்
யவயப்பட்டிருந் து. நந் ி மண்டபத் ில் இருக்கும் நந் ிச் சிற்பம், மற்ற
யகொயில்களிலிருந்து மொறுபட்ட ய ொற்றத்ண க் தகொண்டிருந் து.
ய ொற்றம் அல்ல. ஒரு தூைின் மீ து அமர்ந்

ணரயில் அமர்ந்

ய ொற்றம். தூைில் கல்தவட்டு

தபொறிக்கப்பட்டிருந் து. சரியொகப் படிக்க இயலவில்ணல. (இங்கு த ொடங்கிக்
யகொயிணல விட்டு தவளிவரும் வணர, பொர்க்கின்ற கல்தவட்டுகள் அணனத்ண யும்
படிக்கமுடியவில்ணலயய என்ற ஏக்கம் த ொடர்ந்து தகொண்யட இருந் து. யகொயில்
நிருவொகத் ொரிடம் முணறயொக ஒப்பு ல் தபற்றுக் கல்தவட்டுகளின் மீ து
தவண்ை ீற்ணறயயொ, தவள்ணள மொணவயயொ பூசியும், ஒளிப்படம் எடுத்தும்
படிக்கயவண்டும் என்னும் அவொ எழுந் து. நிணறயவறுமொ என்று த ரியொது.
கல்தவட்டுகணளப் படிக்க ஒரு நொள் யபொ ொது. ஆனொல், வொய்ப்புக்
கிணடக்கும்யபொது வந்து படிக்கயவண்டும்.)
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யகொயில் – உள் வளொகம்:
நொம் நிற்குமிடத் ின் வலப்பக்கம் த ற்கு யநொக்கி வடிவுணட அம்மன்
ிருமுன். நமக்கு எ ியர சிறியத ொரு மண்டபத் ில் அம்மணன யநொக்கிய
நிணலயில் சிம்மச் சிற்பம். அம்மனுக்குரியது. அம்மன்

ிருமுன்னிலிருந்து

த ொணலவில் சிம்ம ஊர் ிணய அணமத் ிருப்பது ஒரு மொறு லொக உள்ளது. நம்
இடப்பக்கம் தகொடிக்கம்பத்ண

அடுத்து, தெக ொம்பிணக உடனமர் தெகந்நொ ர்

ிருமுன். கிழக்குப் பொர்த்து. அண

அடுத்து இடப்பக்கம், அமிர்

ிருமுன். இதுவும் கிழக்குப் பொர்த்து. அமிர்

கயடசுவரர்

கயடசுவரர்

ிருமுன்னுக்கு

எ ிர்ப்புறம் யமற்கு யநொக்கிய நிணலயில் சூரியன், ய வொர மு லிகள் நொல்வர்,
சகஸ்ரலிங்கம், இரொமநொ ர் ஆகியயொரின் சிறு

ிருமுன்கள். இவற்ணறக் கடந்து

யமற்கு யநொக்கிச் தசன்றொல், ஒரு நீண்ட யகொயில் முகப்பு. த ன்யகொடியில்
ியொயகசர்

ிருமுன். அடுத்து முருகன்

ிருமுன். சூரியன்

ிருமுன். அண

ஒட்டிக் குழந்ண

ிருமுன்ணனக் கடந்து த ற்யக, யகொயிலின்

ஈசுவரர்

ிருச்சுற்று

ம ிணல ஒட்டியவொறு வடக்கு யநொக்கி வரிணசயொக எழுந் ருளப்தபற்ற
இருபத்ய ழு (இ)லிங்கத் ிருயமனிகள். இணவ, பண்டு தவட்ட தவளியில்
ணவக்கப்பட்டிருத் ல் யவண்டும்.

ற்யபொது இணவ அணனத்ண யும்

உள்ளடக்கியவொறு கூணரயயொடு கூடிய நீ ண்ட அணறயொகக் கட்டியிருக்கிறொர்கள்.
இருபத்ய ழு (இ)லிங்கத் ிருயமனிகளுக்கு யமல், கூணரயில் விமொனக்கூடு
அணமத் ிருக்கிறொர்கள். இவ்விருபத்ய ழு (இ)லிங்கத் ிருயமனிகளும் இருபத்ய ழு
நொள்மீ ன்களுக்குரியணவ. அ ொவது இருபத்ய ழு நட்சத் ிரங்கள்.

அவரவர்

அவரவர்க்குரிய (இ)லிங்கத் ிருயமனிணய வைங்கலொம்.
ியொயகசர்

ிருமுன்:
ியொயகசர்

ிருமுன்னின் முக மண்டபத் ியலயய வடக்யக ஒரு

நுணழவொயில். அ ற்குள் தசன்றதும் யநர் எ ியர ஆடவல்லொன் (நடரொசர்)
மண்டபம். நொம் வொயிலின் இடப்பக்கம் நடந்து வடப்பக்கமொகத்

ிரும்பியவுடன்

கிழக்கு யநொக்கி ஒரு வொயிலும், வொயிலின் இருபுறமும் இரு வொயிற்கொவலர்
(துவொர பொலகர்) சிற்பங்களும் கொைப்படுகின்றன.
குறிக்கும் வட தசொல். ’பொலக’
பருவத் ினர் தபொருணளத்

என்பது, பொலகர் எனத்

ரொது. ‘PALAKA’

‘யபொஷ்’ -

மிழில் நொம் கருதும் இளம்

என்னும் ஆங்கில ஒலிப்புணடய தசொல்.

‘பொல்’ என்பது கொத் ல் என்னும் தபொருளணமந்
அறிந்ய ொர் ’பொல் யபொஷக்’

துவொரம் என்பது வொயிணலக்

வடதசொல். இந் ி தமொழி

என்னும் த ொடணரத் த ரிந் ிருப்பர். ‘பொல்’ -

கொத் ல்;

வளர்த் ல். யபொஷ்->யபொஷொக்கு. யமற்படி வொயிலும், வொயிற்கொவலர்

சிற்பங்களும்
ஆ ிபுரீசுவரர்

ஆ ிபுரீசுவரர்

ிருமுன்னுக்குரியணவ.

ிருமுன்:

ஆ ிபுரீசுவரரின் வொயிற்கொவலர் சிற்பங்கள் கொை மிகவும்
அழகொனணவ. நல்ல உயரமும் பருத்

வடிவமும் தகொண்ட இச்சிற்பங்கள் யசொழர்

கொலக் கணலப்பொைிக்கு எடுத்துக்கொட்டொய் நிற்பணவ. இச்சிற்பங்களின் இருபுறமும்
சுவர்களில் கல்தவட்டுகள். படிக்க இயலொ வொறு நிழலும் இருளும் உள்ள சூழல்.
நம் வலப்பக்கக் கொவலர் சிற்பத்ண

அடுத்து, தவளியயறும் வொயில் ஒன்று.
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வொயிலுக்கு அருகில் வலக்ணகயில் மழு ஏந் ிய சிவனின் சிற்பத்

ிருயமனி.

மழுவொள் தநடியயொன் என்னும் தபயர் நிணனவுக்கு வந் து. சிவனின் தசவிகள்
இரண்டிலும் ஒன்று யபொல் அைிகலன் இல்ணல. வலது தசவியில், மகர
குண்டலமும், இடது தசவியில் ஓணல அைியும் கொைப்படுகின்றன. உடலில்
தவள்ணள ஆணட அைிவிக்கப்பட்டிருந்
நொன்கு வடிவங்களில் எது என்பண

ொல் இச்சிற்பம் சிவனின் அறுபத்து

அறியவில்ணல. அறுபத்து நொன்கு

ிருவடிவங்கணளயும் இனம் கொணும் சிற்ப அறிவும் நமக்கில்ணல. இந்
வொயிணலக் கடந் தும் உள்ள சுவரின் யமல், தவயில் பட்ட பரப்பில்
கல்தவட்டுகள் தபொறிக்கப்பட்டிருந் ன. பல முணற முயன்று ஒரு முயற்சியில்
ஒளிப்படம் எடுக்க இயன்றது.
தூங்கொணன மொடம்:
ஆ ிபுரீசுவரர் கருவணறயும், விமொனமும்

தூங்கொணன மொட

வடிவிலொனணவ. அ ிட்டொனம், யகொட்டச் சிற்பங்கள் அணனத்தும் அழகொனணவ.
யகொட்டச் சுவர்களில் கல்தவட்டுகள். சுற்றுப்பொண யில் உள்ள தூண்களிலும்
கல்தவட்டுகள். இணவ முன்னயர யமயல வர்ைிக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுப்பொண யில்,
கற்கூணரயில் சிறு சிறு

ிறப்புகணள அணமத் ிருக்கிறொர்கள். தவயிலின் ஒளி

உள்யள பொய்வ ற்கொன அணமப்பு. தவயிலின் ஒளி, தமல்லிய தவண் ிணரச்
சீணலணய விரித்துத் த ொங்கவிட்டண ப் யபொலச் சிறு
குறுகிச் சிறுத்தும்,

ிறப்புகளின் அருகில்

ணரணயத் த ொடுகின்ற நிணலயில் அகன்று விரிந்தும் பொய்ந்து

இழிந்து பரவியது ஓர் அழகொன கொட்சி.

யமற்குச் சுவரில் மொலவனின் சிற்பம்

அழகு. அடுத்துக், கருவணறயின் வடக்குப் பகு ியில் நிலவணற யபொன்ற பகு ியில்
கருவணற அணமப்யபொடு தகொற்றணவ எழுந் ருளியிருத் ல் இக்யகொயிலின் ஒரு
சிறப்புக்கூறு...

யகொட்டச் சிற்பம் -
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பிள்ணளயொர்

யகொட்டச் சிற்பம் -

மொலவன்

வட்டப்பொணற அம்மன்:
யமற்படி அம்மன் (தகொற்றணவ), வட்டப்பொணற அம்மன் என்று
அணழக்கப்படுகிறொள். கருவணறக்கு முன்புறம் பொணறத் ணரயில் வட்டவடிவச்
சக்கரம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு

ொந் ிரிக வழிபொட்டு மரபு யபொலத்

த ரிகின்றது. அசுரணனக் தகொன்ற துர்க்ணகயின் சினம் குணறயொ உள்ளத்ண க்
குளிர்வித்துத்

ைிக்கும் வழியொய்

ொந் ிரிக எந் ிரத்ண

நிணல நிறுத் ம்

( ொபனம்) தசய் ிருப்ப ொகப் பூணசயொளர் கூறினொர். வட்டக்கல் இருக்கும் இடத் ில்
கிைறு இருந்

ொகவும் எந் ிரத்

ொபனம் தசய்

பின்னர் கிைற்ணற மூடி

வட்டக்கல்ணல ணவத் ிருப்ப ொகவும் அவர் கூறினொர். இக் தகொற்றணவத்

ொணயக்

குலத ய்வமொக விசுவகர்ம மக்கள் வழிபடுகிறொர்கள் என்பதும், ஒவ்தவொரு
மொ மும் முழுநிலொக் கொலத்ய

இம்மக்கள் இந்

வட்டப்பொணற அம்மனுக்குச்

சிறப்பு வழிபொடு நிகழ்த்துகிறொர்கள் என்பதும் கூடு ல் தசய் ி.
வட்டப்பொணற அம்மன் அல்ல – இவள் வட்டப்பிணறப் பிடொரி:
வட்டப்பொணற அம்மன் என்று இன்று மக்கள் வழிபடும் சக் ி அன்ணன,
கல்தவட்டில் வட்டப்பிணறப் பிடொரியொர் என்று குறிக்கப்தபறுகிறொள்.
இணடக்கொலத் ிலும் அ ற்குச் சற்று முன்னரும் தகொற்றணவக் கடவுணளப்
’பிடொரியொர்’

என்று தபயரிட்டு அணழக்கும் வழக்கு இருந் து. யசொழர் கொலக்

கல்தவட்டுகளில் ‘பிடொரியொர் யகொயில்’ என்று பல இடங்களில் வருவண க்
கொைலொம். பிடொரி என்னும் இச்தசொல், சமைம் வழங்கியது எனக் கரு லொம்.
‘படொரர்’

(ஒலிப்பு : BHATARAR)

என்னும் தசொல் சமைத் ில், துறவிகள், கல்வி

கற்பிக்கும் ஆசொன்கள், கடவுளர்

ஆகியயொணரக் குறிக்கும். அ ன் தபண்பொற்தபயர்
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‘படொரி’

என்ப ொம். இப்தபயர், தகொற்றணவக் கடவுளுக்கு வழங்கியது. இப்தபயயர,

‘பிடொரி’

என மருவியது கண்கூடு. தகொடியயொணரக் தகொல்லச் சினம் தகொண்ட

உருவுடன்
பிடொரி’

ிகழும் தகொற்றணவணய ஒத் , சினம் கொட்டும் தபண்கணள ’அடங்கொப்

என்று மக்கள் வழங்கியது இக்கொரைம் தகொண்யட எனலொம்.

மிழகத் ின்

த ன்யகொடி மற்றும் யகரளக் கல்தவட்டுகள், அரசணனயும், கடவுணளயும் ‘படொரர்’
என்று குறிப்பண க் கொைலொம். (‘பழொரர்’ என்று

ிரிந்து வழங்குவதும் உண்டு)

ணசவ சமயப் தபரியொர் சங்கரர் இக்யகொயிலுக்கு யநரில் வருணக
ந்

ொகவும் தகொற்றணவக் கடவுளின் சினத்

ஆற்றணல எந் ிரத்

ொபனம் தசய்து

கட்டுப்படுத் ிக் கிைற்றுள் ஒடுக்கியபின்னர் கிைற்றின் வொய்ப்புறத்ண க் கல்
தகொண்டு மூடிய ொகவும், கடுஞ்சினம் மணறந்து அன்ணன அணம ியொன முகம்
கொட்டினொள் என்றும் ஒரு தசய் ி கூறுகிறது. (SOUTH INDIAN SHRINES – by P.V.
JAGADISA AYYAR)
தகௌள ீசுவரர் யகொயில்:
ியொயகசர்

ிருமுன்னுக்குப் பின்புறம் ஒரு சிறிய

ிருமுன்.

தகௌள ீசுவரர் என்று தபயர் எழு ப்பட்டுள்ளது. மு லில், தகௌள ீசுவரர் என்ப ன்
தபொருள் புலப்படவில்ணல. பின்னர், த ொல்லியல் நண்பர் கூறியபிறயக தபொருள்
விளங்கியது. தகௌள ீசுவரர் என்பது லகுள ீசர் என்ப ன் மருவிய வடிவம்.
கருவணறக்குள் இருப்பது சிவ உருவம் அன்று. லகுள ீசர் சிற்பம் என்கிறொர்கள்.
இருளில் இணறயுருவத்ண ப் பொர்க்கவில்ணல. இந் த்
பகு ியில் ஒயர ஒரு கல்தவட்டு கொைப்பட்டது.
யநரதமடுத்துச் தசய்யயவண்டிய பைி.

ிருமுன்னின் அ ிட்டொனப்

தவயிலின் கொரைமொக நின்று

முன்னர்க் குறிப்பிட்டவொறு,

கல்தவட்டுகணளப் படித்துச் தசய் ிகள் அறிந்துதகொள்ள ஒரு நொள் யபொ ொது. இந்
லகுள ீசர் ணசவ சமயத் ின் உட்பிரிவுகளுள் ஒன்றொகிய பொசுப

சமயத்ண த்

ய ொற்றுவித் வர்.
தகௌள ீசுவரர் யகொயிணல அடுத்து வளொகத் ில் சிறிது த ொணலவு
நடந் ொல் மீ னொட்சி சுந் ரர்

ிருமுன் உள்ளது. இடப்பக்கத் ில், யகொசொணல.

யகொசொணலணய ஒட்டிச் சற்றுக்கிழக்யக முன்னர்க் குறிப்பிட்ட இருபத்ய ழு
(இ)லிங்கத் ிருயமனிகள் எழுந் ருளுவிக்கப்பட்ட பகு ி. இ ன் அருகில்
கம்பிகளொல் அணடக்கப்பட்ட நீள் சதுர வளொகம். அ னுள், ஆங்கொங்யக
மரங்களுக்கிணடயில் கல்தவட்டுகள் தபொறிக்கப்பட்ட பலணகக் கற்கணள
யமணடயிட்டுப் ப ித்து ணவத்துள்ளனர். இந் த்

னிக்கல்தவட்டுகள் பல்லவர்

கொலக் கல்தவட்டுகள் என்று அறிகியறொம். (கீ யழ, ‘கல்தவட்டுகள்’ என்னும்
ணலப்ணபக் கொண்க).
ஒற்றி ஈசுவரர் யகொயில்:
யகொயிலின் தபரிய வளொகத் ில்

ியொயகசர் – ஆ ிபுரீசுவரர்

யகொயில்களுக்குப் பின்புறம், வடயமற்குப்பகு ியில் ஒற்றி ஈசுவரர் யகொயில்
அணமந்துள்ளது.

இக்யகொயிலின் கொலம் யசொழர் கொலம் அன்று எனக்

யகள்விப்படுகியறொம். இங்கு கல்தவட்டுகளும் இல்ணல. பிற்கொலக் கட்டுமொனம்.
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நகரத் ொர் கட்டுவித்

யகொயிலொக இருக்கக் கூடும்?

பட்டினத் ொரின் உருவச்

சிணல, வள்ளலொரின் உருவச் சிணல ஆகியன தூண்களில் கொைப்படுகின்றன.
கல்தவட்டுகள்:
முருகன்

ிருமுன்னில் கருவணறயின் த ற்கு அ ிட்டொனக் குமு த் ில்

(முப்பட்ணடக் குமு ம்) நொன்கு வரிகள் தகொண்ட ஒரு கல்தவட்டும், நந் ிச்
சிற்பத்தூைில் ஒரு கல்தவட்டுப் தபொறிப்பும் நீக்கி,

இக்யகொயில் வளொகத் ில்

ஆ ிபுரீசுவரர் யகொயிலில் மட்டுயம கட்டுமொனப் பகு ியில் கல்தவட்டுகள்
கொைப்தபறுகின்றன. இணவ
அணமந்துள்ள பகு ியில்,

விர, இருபத்ய ழு (இ)லிங்கத் ிருயமனிகள்

கம்பி யவலியிட்ட இடத் ில், யமணடயிட்டுச்

சிதமண்ட்டுப் பூச்சுகளில் ப ித்

பத்துப்பன்னிரண்டு பலணகக் கற்களில்

கல்தவட்டுகள் தபொறிக்கப்பட்டுள்ளன.
கொரைமொகயவொ, அன்றித்
ய ய்ந் ழிந்

இணவ, வொனிணலச் சூழல் யகடு

ிருப்பைியின் தபயரொல் நிகழும் யகடு கொரைமொகயவொ

நிணலயில் உள்ளன. இவற்றின் பொடங்கணள ஆங்கியலயர் கொலத்துப்

ப ிவு நூல்களில் மட்டுயம கொை இயலும். யநரடியொகக் கல்தவட்டுகணளப் படித்து
மகிழும் சூழல் இல்ணல.
கற்றுக்தகொண்ட

வருங்கொலத் ில், கல்தவட்டு எழுத்துகணளப் படிக்கக்

ஆர்வலர்களும் பயிற்சிக்குக் கூடக் கல்தவட்டுகணளக் கொை

இயலொது யபொகுயமொ என்னும் அச்சம் எழுகிறது. யகொயில்கணளப் புதுப்பிக்கியறொம்
என்று

ிருப்பைி தசய்யும் யசணவயொளர்கள் கல்தவட்டுகணளத் த ொடர்ந்து

அழித்து வரு ல் கண்கூடொக நிகழ்கிறய .
யநரில் படித்
(அ)

கல்தவட்டுகள்:

ஆ ிபுரீசுவரர் யகொயிலில், த ன் சுற்றில், த ன்முகக் கடவுள்

சிற்பத்துக்கருகில் ஆர்வலர் ஒருவர் தவண்ை ீற்றொல் பூசியிருந்

ஒரு

துண்டுப்பகு ிணயப் படித்ய ன். அ ன் பொடம் வருமொறு :
த ன்சுவரில் கல்தவட்டு – பட்டிணகப்பகு ி – பொடம்:
1

ழ இளங்யகொ யவளொர் இத்ய வர் பண்டொரத்து ஒடுக்கின அன்றொடு

நற்கொசு இருநூற்று நொற்பது இக்கொசு இருநூற்று நொற்
2

ணனயூர் ஊயரொங் கொசு அறுபது தகொண்டு விற்றுக்குடுத்

நீர்

நிலத்துக்குக் கீ ழ்பொற்தகல்ணல பனிச்ணச புலத்துக்கு (இ) சிறு கண்
3

யொலுங் குளங்களொலும் மடுக்களொலும் வொய்க்கொல்களொலும்

கிைற்றுகளொலும் (நீரழியொ ) வண்ைம் பொச்சியும் எறிச்சுங்
4

சு நூற்று நொற்பத்து நொலு இக்கொசு நூற்று நொற்பத்து நொலும்

ஆட்டொண்டு ய ொறும் (நின்றிணற)யொக இறுப்ப ொக இக்கொசுக்கு நிவந் ஞ்தசய்
கல்தவட்டுச் தசய் ி:
முழுணமயொகப் படிக்கொ
மிகு ியொன தசய் ிகள்

இக்கல்தவட்டின் துண்டுப்பகு ிலிருந்து

கிணடக்கொத னினும், கல்தவட்டின் இந்

வரிகள்

த ரிவிக்கும் தசய் ிகணளப் பொர்ப்யபொம். யகொயிலுக்கு நிலம் தகொணடயளித்
தசய் ி தபறப்படுகிறது. வரயசொழ
ீ
இளங்யகொ யவளொர் என்பவர் யகொயில்
பண்டொரத் ில் (கருவூலத் ில்)

இருநூற்று நொற்பது கொசுகள் ஒடுக்கியது
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(தசலுத் ியது)

அறிகியறொம். இவர், யசொழ நொட்டு உய்யக்தகொண்டொர் வளநொட்டுத்

ிரமூர் நொட்டு நடொர் கிழொர் ரொெரொென் பரநிருபரொக்ஷஸநொரொன வரயசொழ
ீ
இளங்யகொ யவளொர் என்ப ொகத் த ன்னிந் ியக் கல்தவட்டுகள் த ொகு ி-3, க.தவ.
எண் : 64 வொயிலொக அறிகியறொம். ’அன்றொடு’ என்னும் தசொல் குறிப்பிடத் க்கது.
கல்தவட்டுகளில் கொைப்படும் இச்தசொல், “கல்தவட்டு குறிக்கின்ற கொலத் ில்
வழக்கில் உள்ள” என்னும் தபொருணளத் ரும்.
(அறுபது கொசு)

இவரிடம் தபற்ற கொசின் ஒரு பகு ி

கொசிணனக் தகொண்டு ஊர்ச்சணபயினர் ஊர் நிலம் ஒன்ணற விற்றுக்

தகொடுத்துள்ளனர் எனக்கரு லொம். இந்

நிலத்ண

இளங்யகொ யவளொர்

யகொயிலுக்குக் தகொணடயொக அளித் ொர் எனக்தகொள்ளலொம். தகொணட நிலம்,
நன்தசய்ப் பயிர் விணளயும் நல்ல நீர் நிலம் என்பது அறியப்படுகிறது. நிலத் ின்
எல்ணலயும் கல்தவட்டில் விளக்கப்படுகிறது. ஊரொர், நூற்று நொற்பத்து நொலு
கொசிணன அரசுக்கு இணறயொகச் (வரியொக)
நின்றிணற (மொறொ

வரி – fixed tax) எனத்

தசலுத்துகிறொர்கள்.

இந்

வரி,

ீர்மொனம் ஆகிறது.

(ஆ) முருகன் கருவணற – த ற்கு அ ிட்டொனக் குமு த் ில் உள்ள கல்தவட்டு
கல்தவட்டுப்பொடம்:
1

ஸ்வஸ் ிஸ்ரீ

ிரிபுவனச் சக்கரவத் ிகள் ஸ்ரீரொெரொெ ய வற்கு

யொண்டு ஆறு வரநரஸிம்ஹ
ீ
ய வனொன யொ வரொயன் ஓணல
தெயங்தகொண்டயசொழ மண்டலத்து புழற்யகொட்டமொன விக்கிரம யசொழ வளநொட்டு
உணடயொர்
2

ிருதவொற்றியூருணடய நொயனொர் யகொயிற் ொனத் ொர் கண்டு

ிருதவொற்றியூருணடய நொயனொர் யகொயிற்
எழுந் ருளுவித்

ிருச்சுற்றொணலயில் நொம்

நொயனொர் வரநரஸிம்ஹ
ீ
ஈச்வரமுணடய நொயனொற்கு ய வ ொன

இணறயிலியொக விட்டுக் தகொடுத் து
3
உள்பட்ட

நொயறு நொட்டுப் தபரியமுல்ணலவொயில் நொற்பொல் எல்ணலயும்

யவலி நிலம் …… நிலம் முப்ப ிற்று யவலியும் நன்தச(ய்) புஞ்தச(ய்)

(உட்பட) எப்யபற்பட்டணமயும் தவட்டியுஞ் சிறுபொடிகொவல் அரிமுக்ணகயுங்
கண்கொைி எடுத்துக்தகொ. . . . . .
4

யுட்பட்ட தநல்லொயமும் (கொசொயமும்) உட்பட்ட . . . . . .

சந் ிரொ ித் வணர தசல்வ ொக . . . . .

இப்படிக்குக் கல்லிலும் தசம்பிலும்

தவட்டிக்தகொள் . . . . . . .
கல்தவட்டுச் தசய் ி:
இக்கல்தவட்டு, யசொழ அரசன் மூன்றொம் இரொசரொசன் கொலத் து.
அவனுணடய ஆறொம் ஆட்சியொண்டில் தபொறிக்கப்பட்டது. அவனது ஆட்சிக் கொலம்
கி.பி. 1216-1246. எனயவ கல்தவட்டின் கொலம் கி.பி. 1222 ஆகும். கல்தவட்ணடப்
தபொறித் வன் வரநரஸிம்ஹ
ீ
ய வனொன யொ வரொயன் என்பவன். இவன் மூன்றொம்
இரொசரொசன் கொலத் ில் யசொழரின் யமலொண்ணமயின் கீ ழ் இப்பகு ியில் ஆட்சி
தசய்

குறு நில அரசன் அல்லது

ணலவன் ஆவொன். இவன்

ன் தபயரில்

வரநரஸிம்ஹ
ீ
ஈச்வரமுணடய நொயனொணர ஒற்றியூர்க் யகொயில் சுற்றொணலயில்
எழுந் ருளுவித் ொன் என்று கல்தவட்டு கூறுகிறது. அ ொவது வரநரசிம்ஹ
ீ
ஈச்வரம்
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என்னும் தபயரில் சிறு யகொயிணல எடுப்பித் ொன். யகொயிணல எடுப்பித்
இக்கல்தவட்டின் இருப்பிடம்

ற்யபொது சுப்பிரமைியர் யகொயில் என்று

வழங்குவ ொல், இக்யகொயியல வரநரசிம்ஹ
ீ
ஈச்வரம் ஆகும் என்றும், யகொயிலில்
எழுந் ருளப்தபற்ற இணறவன் சிவலிங்கம் என்றும் உறு ியொகக் கூறலொம்.
கொலப்யபொக்கில் முருகன் யகொயிலொக மொற்றம் தபற்றது எனலொம்.

இந் க்

கல்தவட்டு இல்ணலதயனில் இச்தசய் ி த ரியவரொமல் யபொயிருக்கும். அரசன்
யநரடியொகத்

ன் ஆணைணயத் த ரிவிக்கும் ஓணல மற்றும் கல்தவட்டுகளில் ொம்

“நம் ஓணல” என்று வரும். இந் க் கல்தவட்டிலும் அவ்வொறு வருகிறது.
ொன் எடுப்பித்

வரநரசிம்ம
ீ
ஈசுவரம் யகொயிலுக்கு யமற்படிச் சிற்றரசன்

தபரியமுல்ணலவொயில் ஊரிலிருக்கும் முப்பது யவலி நிலத்ண த் ய வ ொன
இணறயிலியொக (வரிகள் நீக்கி) அளிக்கிறொன். தபரியமுல்ணலவொயில் என்னும்
இவ்வூர், நொயறு நொட்டில் அணமந் ிருந் து. நொயறு நொட்டில் நொயறு, மீ ஞ்சூர்,
ிருக்கொட்டுப்பள்ளி, புதூர், வல்லூர், தபரியமுல்ணலவொயில் ஆகிய ஊர்கள்
இருந் ன. தபரியமுல்ணலவொயில் என்னும் ஊர்,

ிருமுல்ணலவொயிலினின்றும்

யவறுபட்டது. ’கூகுள்’ வணரபடத் ில் மீ ஞ்சூணரச் சுற்றி நொயறு, புதூர், வல்லூர்
ஆகிய ஊர்கள் இருப்பண க் கொைலொம். ஆனொல் தபரியமுல்ணலவொயில்
கொைப்படவில்ணல.
ய வ ொன நிலத்துக்கு, தநல்லொயம், கொசொயம், தவட்டி, பொடிகொவல்,
அரிமுக்ணக ஆகிய வரிகள் விலக்களிக்கப்பட்டிருந் ன.
இக்கல்தவட்டு, இந் ியத் த ொல்லியல் அளவட்டு
ீ
ஆய்வுத்துணறயின்
1912-ஆம் ஆண்டின் ஆண்டறிக்ணகயில் ப ிவொகியுள்ளது. ஆனொல், கல்தவட்டின்
பொடம் எந்

நூலில் உள்ளது எனத் த ரியவில்ணல.

ஒளிப்படத் ில் கண்ட கல்தவட்டுகள்:
ஆ ிபுரீசுவரர் யகொயில் வொயிற்கொவலர் சிற்பத்ண
தவளிவொயில் சுவரில் த ரிந்

ஒட்டியுள்ள

கல்தவட்டுப்பகு ிணய முன்னர்க் குறித் வொறு

தவயிலின் தவளிச்சத் ில் தமொத் மொக ஓர் ஒளிப்படமொக எடுத் ிருந்ய ன்.
இப்படத் ில் ஐந்து கல்தவட்டுகள் கலந்து கொைப்பட்டன. முழுக்கல்தவட்டொக இரு
சிறு கல்தவட்டுகளும், முழுணமயொகப் புலப்படொ
பகு ிகளும் இருந் ன.

தபரிய கல்தவட்டுகள் மூன்றின்

முழுக்கல்தவட்டுகளில் கொலத் ொல் முற்பட்டது மூன்றொம்

குயலொத்துங்கனின் முப்பத்த ொன்றொம் ஆட்சியொண்டில் தபொறிக்கப்பட்ட
கல்தவட்டொகும். அடுத்

முழுக்கல்தவட்டு, விசயநகர அரசர் ய வரொயரின்

கொலத் து.
(அ) மூன்றொம் குயலொத்துங்கன் கல்தவட்டுப்பொடம் (முழுக்கல்தவட்டு)
1

ஸ்வஸ் ிஸ்ரீ

ிரிபுவனச் சக்கரவத் ிகள் மதுணரயுமீ ழமுங்

கருவூரும் பொண்டி
2

யன் முடித் ணலயுங் தகொண்டருளி வரீ அபியஷகமும்

பண்ைியருளின
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3

ஸ்ரீ ிரிபுவன(வர்)
ீ ய வற்கு யொண்டு முப்பத்த ொன்றொவது உணடயொர்

4

ிருதவொற்றியூருணடய நொயனொற்குச் சந் ி விளக்கு எரிப்ப ற்கு

தவண்கு
5

ன்றக்யகொட்டத்துக் குளத்தூரில் குளந்ண யொண்டொர் மட

6

த் ிலிருக்கும் தபற்றொன் மகன் . . . . . . முகத் ொன்

7

நொகு ஒன்று கன்று ஒன்று

விட்ட பசு

ஒன்று
பசு-நொகு கன்று

தகொணட

மூன்றொம் குயலொத்துங்கன் கல்தவட்டு
கல்தவட்டுச் தசய் ி:
இக்கல்தவட்டு, மூன்றொம் குயலொத்துங்கன் கொலத் து. அவனுணடய
ஆட்சிக்கொலம் கி.பி. 1178-1218.

கல்தவட்டு அவனுணடய முப்பத்த ொன்றொம்

ஆட்சியொண்டில் தபொறிக்கப்பட்ட ொணகயொல் கல்தவட்டின் கொலம் கி.பி. 1209.
ிருதவொற்றியூர் யகொயிலில் சந் ிவிளக்தகரிக்க பசு ஒன்றும் அ னுடன் கன்றுகள்
இரண்டும் தகொணடயொக அளிக்கப்பட்டன. கன்றுகளில் ஒன்று தபண் கன்று. நொகு
என்று கல்தவட்டுக் குறிக்கிறது. ஆண்கன்று, கன்று என்னும் தபொதுப்தபயரொயலயய
குறிக்கப்படுகிறது. தகொணடயொளி, குளத்தூரில் இருக்கும் குழந்ண யொண்டொர்
மடத்ண ச் யசர்ந்

தபற்றொன் என்பவனுணடய மகன் என்று கல்தவட்டு கூறுகிறது.

குளத்தூர் இன்றும் தசன்ணனப்பகு ியில் உள்ளது. 12-ஆம் நூற்றொண்டில்
தவண்குன்றக்யகொட்டம் என்னும் நொட்டுப்பிரிவில் அணமந் ிருந் து. தவண்குன்றம்
என்னும் தபயரில்

ற்யபொது ஊர் கொைப்படவில்ணல.

யகொட்டத் ில் இருந் து. புழல்

ிருதவொற்றியூர் புழல்

ற்யபொதும் உள்ள ஊர்.

(ஆ) விெயநகரர் கொலத்துக் கல்தவட்டுப்பொடம் (முழுக்கல்தவட்டு)
1

வரஸ்ரீப்ர
ீ
ொப ய வரொயற்குச் தசல்லொநின்ற க்யரொ ி வருஷம் கும்ப

2

பூர்வ பக்ஷத்து தபௌர்ணையும் சனிக்கிழணமயும் தபற்ற மகத்து

நொயற்று
நொள் ெயங்தகொண்
3

ட யசொழமண்டலத்து புழற்யகொட்டத்து நொயினொர்

ிருதவொற்றியூர்

உணடய நொயினொர்
4

ஸ்ரீபண்டொரத்துக்கு புழல் நொட்டில் மைலியில் ஊரவயரொம்

கல்தவட்டிக் குடுத் படி
5

ஸ்ரீபண்டொரம் படம்பக்கநொயகப் யபரளத் ில் எல்ணலக்கல்லுக்கு

யமற்க்கு எங்கள் எல்
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6

ணலயில் அளங்கட்டி உப்புப்பயிற் தசய்யலொந மட்டு இத் ணனயும்

குடிநீங்கொத் ய வ ொ
7

நம் ஆக உணடயவற்கு நொங்கள் குடுத்

அளவுக்கு இந்

எல்ணல

உப்புப்பயிற்(ச்) தசய்யலொந மட்டு இத் ணன
8

யும்

ிருச்சூலத் ொபனம் பண்ைிக்தகொண்டு

இந்

உப்புப்பயிற்ச்

தசய்து குடிவொரமளங்களுக்கு விட்
9

டு யமல்வொரம் மு [ல்] ணகதகொண்டு னொயினொர்

ிருமொசித்

ிருநொள் ஏழொந் ிருநொள் குறவறுப்ப உள்ள
10

து எங்கள் உபயம் (ஆக) சந் ிறொ ித் வணரக்கும் குடி நீங்கொ

ய வ ொநமொக கல் தவட்டிக் குடுத்ய ொம் மைலியில் ஊரவயரொம் உ-

விெய நகரர் ய வரொயர் கல்தவட்டு
கல்தவட்டுச் தசய் ி:
இக்கல்தவட்டு, விெயநகர அரசர் மு லொம் ய வரொயர் கொலத்ண ச்
யசர்ந் து.

இவரது ஆட்சிக்கொலம் கி.பி. 1406-1422. கல்தவட்டில் குயரொ ி வருடம்

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. குயரொ ி வருடம் அறுபது ஆண்டுகள் தகொண்ட சுழற்சியில்
கி.பி. 1424-ஆம் ஆண்டு அணமகிறது.
ஆண்டு அணமயவில்ணல. எனயவ,

ய வரொயரின் ஆட்சிக்கொலத்துள் குயரொ ி
மிழ் ஆண்டுக்குறிப்பு பிணழயொக இருக்கலொம்.

கும்ப நொயறு என்பது கும்ப ஞொயிறு என்ப ன்

ிரிந்

வடிவம். இது மொசி

மொ த்ண க் குறிக்கும். (யமஷ இரொசி மு ல் மீ ன இரொசி வணர உள்ள பன்னிரண்டு
இரொசிப்தபயர்கணளச் சித் ிணர மு ல் பங்குனி வணர உள்ள மொ ங்களுக்குச்
சூட்டும் வழக்கு இணடக்கொலத் ில் இருந் து. கல்தவட்டில் வொனிணலக் குறிப்புகள்
உள்ளன. ’பூர்வ பக்ஷம்’ என்பது வளர்பிணறக்கொலம். தபௌர்ணை என்பது
முழுநிலொக்கொலம் (தபௌர்ைமி). மகத்து நொள் என்னும் த ொடர், மக
நட்சத் ிரத்ண க் குறிக்கும்.
ிருதவொற்றியூர் யகொயிலுக்கு உப்பளம் இருக்கும் ஊர்ப்பகு ிணய
குடிநீங்கொத் ய வ ொனமொகக் தகொணட அளிக்கிறொர்கள் மைலி ஊரவர். உப்பளம்
மூலமொகப் தபறும் வருவொயில் யமல்வொரம் என்னும் அரசுக்குச் தசலுத் யவண்டிய
வரிணயக் யகொயில் ஸ்ரீபண்டொரத் ில் (கருவூலத் ில்) தசலுத்துவ ொகவும், உப்பளக்
குடிகளுக்குக் குடிவொரம் என்னும் வருவொய்ப் பகு ிணய அளிப்ப ொகவும் யகொயில்
ஸ்ரீபண்டொரத்துக்கு ஒப்பந் ம் எழு ிக்தகொடுக்கிறொர்கள் ஊரவர். ஏற்தகனயவ,
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’படம்பக்க நொயகப் யபரளம்’ என்னும் உப்பளம் மைலி அல்லது

ிருதவொற்றியூர்ப்

பகு ியில் இருந்துள்ளணம கல்தவட்டில் குறிக்கப்தபறுகிறது. உப்பளங்கள்
தபரும்பொலும் அரசர் தபயர்களொல் அணழக்கப்படும். இங்கிருந்

உப்பளம்

ிருதவொற்றியூர்க் யகொயிலின் இணறவன் தபயரொல் அணழக்கப்படுகிறது.
உப்பிணன ‘உப்புப் பயிர்’ என்று கல்தவட்டு குறிப்பண க் கருத் ில்
தகொள்ளயவண்டும். அக்கொலத்ய , தநல்லுக்கு நிகரொன ம ிப்ணப உப்பும்
தபற்றிருந் து. தநல் யபொலயவ, உப்ணபயும் ஒரு பயிரொகயவ கரு ினொர்கள்.
யவளொண் கூலியொக தநல்லும் (சம்பு) உப்பும் (அளம்) தகொடுக்கப்பட்டன
என்ப ிலிருந்து இண

உைரலொம். இ ற்குச் சொன்றொக,

மிழ் ஆய்வறிஞர்

ய வயநயப் பொவொைரின் கூற்ணறக் கொண்க :
"பழங்கொலத் ில் சம்பளம் கூலமும் (கூலமொகக் தகொடுக்கப்படுவது
கூலி.) உப்புமொகக் தகொடுக்கப்பட்டது. கூலம் என்பது
சிறந் து தநல்லொ லின், தநல்வணகயிற் சிறந்

ொனியம் . கூலத் ிற்

சம்பொவின் தபயரொலும், உப்பின்

தபயரொலும், சம்பளம் என்னும் தபயர் உண்டொயிற்று. சம்பும் அளமும் யசர்ந் து
சம்பளம். சம்பு என்பது சிறந்

தநல்வணகக்கும் சிறந்

யகொணர வணகக்கும்

தபொதுப்தபயர்.
ஓங்கிவளர்ந்

சம்பொ தநற்பயிரும் சம்பங்யகொணரயும் ஒத்

ய ொற்றமுணடயனவொ யிருத் ல் கொண்க.தநல்ணலக் குறிக்கும் சம்பு என்னும் தபயர்
இன்று சம்பொ என வழங்குகின்றது. உகரவற்றுச்
ீ
தசொற்கள் ஆகொர வறு
ீ
தபறுவது
இயல்யப.
எ-டு: கும்பு - கும்பொ, தூம்பு - தூம்பொ, குண்டு - குண்டொ. கும்பு ல் =

ிரளு ல்.”

ிருதவொற்றியூர் யகொயிலில் மொசி மொ ம் ‘ ிருமொசித் ிருநொள்’

என்னும்

தபயரில் ஏழு நொள்கள் தபரியத ொரு விழொக் தகொண்டொடியுள்ளனர் என்பது
அறியவருகிறது. இவ்விழொவுக்கொன தசலவினங்களுக்கு யமற்படி உப்பள
வருவொணயப் பயன்படுத் ியுள்ளனர்.
கருது ற்குரியது.

மைலி ஊரவர்

அளித் ொலும், அங்கு பைிபுரிந்

குடி நீங்கொத் ய வ ொனம் என்னும் த ொடரும்
ங்கள் உப்பளத்ண க் யகொயிலுக்குக் தகொணட

குடிகள் த ொடர்ந்து பைியில் நீடிப்பொர்கள் என்றும்

அவர்கள் அப்பைியிலிருந்து நீங்கொமல் இருக்கலொம் என்று உறு ி அளிப்பண யய
‘குடி நீங்கொத் ய வ ொனம்’ என்னும் த ொடர் குறிக்கிறது.
(இ) தபரிய கல்தவட்டு – முழுக்கல்தவட்ணடயும் கொட்டொ

ஒளிப்படம் பகு ி - 1

கல்தவட்டின் பொடம்:
1

யகொவிரொசயகசரிபன்மரொன த்ரிபுவனச் சக்கரவத்( ி)கள்

ஸ்ரீரொெொ ிரொெய வர்க்கு யொண்டு ஒன்ப ொவது ெயங்தகொண்ட யசொழமண்டலத்துப்
புழற்யகொட்டத்து
2 (ஸ்ரீ)கொரியம் அரியபிரொன் ப(ட்)டனும் யசொமசித் ொந் ம் வக்கொைிக்கும்
வொகீ ச்வர பண்டி னும் கொலும் பிடொருஞ்தசய்துதகொண்ட யசொழமண்டல பிடொரனு
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3 பங்குனியுத் ிரத்து ஆறொந் ிருநொளொன பு ன்கிழணமயும் ஏகொ சியும்
தபற்ற ஆயிணலயத் ன்று படம்பக்கநொயக ய வர்

ிருமகிழின் கீ ட்

ிருயவொலக்கஞ்தசய்த ழுந் ரு
4 (வி)ண்ைப்பஞ்தசய்ய நம்மூர்களில் இகணையூர் அமு ந் கிழவன்
தபரியொன் யசொமனுக்குத்
தகொடுக்கதவன்று

ண்டீசன் விணலயொக விற்றுக் கொைியொகக்

ிருவொய்தமொழி

5 (தபரியொ)ன் யசொமனுக்கு ஸ்ரீபண்டொரத் ிணறயிறுக்கவும்
இவநுக்குமிவன் வம்சத் ொர்க்கும் விற்தறொற்றி ப்ர ிக்ரயத்துக்குரித் ொவ ொக
விற்றுக் தகொடுத்ய ொம் இப்படிக்கு இணவ ம
6 (இ)ப்படிக்கு இணவ யசொமசித் ொந் ம் வக்கொைிக்கும் வொகீ ச்வர
பண்டி ன் எழுத்து ||-

இப்படிக்கு இணவ கொலும் பிடொருஞ் தசய்துதகொண்ட

யசொழமண்டல பிடொரன் எழுத்து||- இப்படிக்
7 (க்கினொன்) எழுத்து ||பங்குனியுத் ிரத்து ஆறொந் ிருநொள்:

ஸ்ரீரொெொ ிரொெய வர்க்கு யொண்டு ஒன்ப ொவது
கல்தவட்டுச் தசய் ி:
இக்கல்தவட்டு, த ன்னிந் ியக் கல்தவட்டுகள் த ொகு ி ஐந் ில்
கொைப்படுகிறது. (க.தவ. எண் : 1359) இரண்டொம் இரொசொ ிரொசன் கொலத் து.
ஆட்சியொண்டு ஒன்பது. இவனது ஆட்சிக்கொலம் கி.பி. 1166-1178 என்ப னொல்,
கல்தவட்டு தபொறிக்கப்பட்ட ஆண்டு கி.பி. 1175 ஆக அணமயும்.
ிருதவொற்றியூர்க் யகொயிலில் தகொண்டொடப்பட்ட பங்குனி
உத் ிரத் ிருநொள் விழொவின்யபொது ஆறொந் ிருநொளில் அரசன்,

ிருயவொலக்கம்

தசய் ருளினொன் என்கிறது கல்தவட்டு. (ஸ்ரீ)கொரியம் அரியபிரொன் ப(ட்)டன்,
யசொமசித் ொந் ம் வக்கொைிக்கும் வொகீ ச்வர பண்டி ன், கொலும்
பிடொருஞ்தசயங்தகொண்ட யசொழமண்டல பிடொரன் ஆகியயொர் விண்ைப்பம் தசய்ய,
அரசன், இகணையூர் அமு ங் கிழவன் தபரியொன் யசொமனுக்குத்
விணலயொக (நிலம்) விற்றுக் கொைியொகக் தகொடுக்கதவன்று
தமொழிந் ருளுகின்றொன். பயிரிடப்படொமல் கிடந்
தசய்துதகொள்ளுமொறு தசய்யப்பட்ட இந்

ண்டீசன்

ிருவொய்

நிலங்கணளப் பயிர்

ஏற்பொட்டின்படி, நிலத்ண

விணலக்குப்

தபற்றுக்தகொண்ட அமு ன் கிழவன் தபரியொன் யசொமன் தபொறுப்யபற்றுக் தகொண்டு
யகொயில் ஸ்ரீபண்டொரத்துக்கு (யகொயில் கருவூலம்) வரி தசலுத்
ஒப்புக்தகொள்கிறொன். யமற்படி நிலம் தபரியொன் யசொமனுக்கும் அவன்
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சந்

ியொருக்கும் உணடணம என்றும் அவர்கள் விற்கவும், அணடமொனம் (ஒற்றி)

ணவக்கவும் உரிணமயுள்ளவர் என்று விற்பணன ஆவைம் குறிக்கிறது.
யசொமசித் ொந் ம் வக்கொைிக்கும் வொகீ ச்வர பண்டி ன், கொலும் பிடொருஞ்
தசயங்தகொண்ட யசொழமண்டல பிடொரன் ஆகியயொர் சொன்தறொப்பம் இடுகிறொர்கள்.
இக்கல்தவட்ணடப் படித் யபொது த ரிந்துதகொண்ட ஒரு சுணவயொன தசய் ி கீ ழ்
வருமொறு:
இக்கல்தவட்டில், மூன்றொம் வரியின் சில எழுத்துகணள நொன்
பிணழயொகப் படித்ய ன்.

அவ்தவழுத்துகள் ஆவன:

ி

ரு

ம

கல்தவட்டுகளில்,

கி

ழி

ள

கி

ட

எழு ப்பட்ட முணறப்படி நொன் படித் து சரியய.

பிணழயன்று. ஆனொல், கல்தவட்டு எழுத்துகள் எழுதும்யபொது தமய்தயழுத்துக்குப்
புள்ளியிடல் இருக்கொது. சில யபொது எழுத் ணம ி, “ள”, “ன”
அந்

வணகயில், நொன் “ன்”

ஒரு பிணழ. ”கி”

எழுத்ண

யவறுபொடு கொட்டொது.

எழுத்ண ப் புள்ளியின்றியும் “ள” கரமொகவும் படித் து
தநடிலொகப் படிக்கொ து மற்தறொரு பிணழ. அது

யபொலயவ, “ட” கர எழுத்ண ப் புள்ளியிடொது படித் தும் பிணழ.
“ ிருமகிழிளகிட”

எனப் படித்

ொல் தபொருள் விளங்கவில்ணல.

இப்பிணழகளொல்,
ிருமகிழ்+

இளகிடக எனக்தகொண்டு சரியொன தபொருணள உைர இயலவில்ணல.
சுந் ரர் கண யும், மகிழ மரமும் பற்றி அறிந்

பின்னர்,

பின்னயர கல்தவட்டுச் தசொல்

” ிருமகிழின் கீ ட்” (மகிழின் கீ ழ்) என்பதும் அ ன் சரியொன தபொருளும்
த ரியவந் து. குடவொயில் பொலசுப்பிரமைியம் அவர்கள் அண்ணமயில்
யகொணவயில் ‘வொைவரொயர் அறக்கட்டணள’ சொர்பொகச் சிறப்புச்
தசொற்தபொழிதவொன்று ஆற்றும்யபொது, யகொயிற் சிற்பங்களின் அழணகயும்
உள்ளுணறயொய் அணமகின்ற சிறப்ணபயும் புரிந்து தகொள்ளப் புரொைக் கண கணளப்
பற்றிய அறிவு மிகத்ய ணவயொன ஒன்று என்ப ொகக் குறிப்பிட்டொர்.

அதுயபொலயவ,

கல்தவட்டுப் படிக்ணகயிலும் சில பின்னைிகள் – சற்று நல்ல தமொழியறிவு, சற்யற
இலக்கியங்கள் பற்றிய அறிவு, கல்தவட்டு தசொல்லவரும் தசய் ியின் இடம்,
தபொருள், ஏவல் ஆகிய சூழல்கள் - நமக்குத் த ரிந் ிருக்கயவண்டும் என
உைர்ந்ய ன்.
கல்தவட்டு மகிழ மரத்ண

“மகிழ்”

மனங்தகொள்ளத் க்கது. இதுயபொலயவ ொன்,

என்று கூறுவது

“ஊனமிலி”

என்னும் இணறவணனக்

குறிக்கும் ய வொரச் தசொல்ணல அணடயொளம் கொண்பதும்.
(ஈ) தபரிய கல்தவட்டு – முழுக்கல்தவட்ணடயும் கொட்டொ

ஒளிப்படம் பகு ி - 2

கல்தவட்டுப் பொடம்:
1 ண

மனங்களிப்ப மனுநீ ி

ணழத்ய ொங்கச் சக்கரமுஞ் தசங்யகொலுந்

ிக்கணனத்துஞ் தசல நடப்ப தகற்பகொலம் புவிகொக்கப் தபொற்பணமந்
புணனந்து வொழ யவங்ணக
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முடி

2

(டின்பம்) வட ிணசயில் மொயமருவில் மடங்கடிப்பத்

யிருநொணலயுஞ் தசய(ஞ்) தசய்து தகொடு தகொண்டு விக்கலணனத்

ிக்கொணன
ணலயரிந்து

தசழு முத் ின் குணடநிழற்கீ ழ் முணறணம
3 யூருணடயொன்
ிருமண்டபத்து
மடப ியும்

ிருஆனித் ிருநொள் ஆறொந் ிருநொளில் ரொெரொெந்

ிருயவொலக்கஞ் தசய் ருளி (வியநொ ங்)கண்டருளொநிற்க

ொநத் ொரும் ஸ்ரீமொயஹச்வர கண்கொைி தசய்வொநும்
4 தசய்யப் பண்ணுகதவன்று

ண்யடச்வர விணலயொகத்

ிருவொய்தமொழிந் ருள இவ்வூர்க்குத்

ிருவொஞ்சியமுணடயொன் ஆட்தகொண்டொன்

மல்லயகொவுக்கு இவ்வூரில் ஐஞ்சில் ஒன்றும் பருத் ிக்குணடயொன் (அரு)
5 (ணவயம் புக்)கொனுக்கு இருப ில் ஒன்றும் (இ . .

ம) தபொன்மணல(க்)

குன்றமுணடயொனுக்கு இருப ில் ஒந்றும் நன்மொங்கிழவன் உய்யவந் ொன்
மணலயொழ்வொநுக்குப் பத் ில் ஒன்றும் சொத் ந்ண

சிவக்(தகொ)

6 (த்ய ொம்) இப்படிக்கு இணவ (மடமுணடய ஸரஸ்வ ி) பண்டி ன்
எழுத்து ||- இப்படிக்கு இணவ ஸ்ரீமொயஹச்வர கண்கொைி
ிருச்சிற்றம்பலமுணடயொன் எழுத்து ||-

இணவ ஸ்ரீகொரியம் வயல்நொட்டணரயன்

எழுத்து ||-

ிருஆனித் ிருநொள் ஆறொந் ிருநொளில்
இக்கல்தவட்டும், த ன்னிந் ியக் கல்தவட்டுகள் த ொகு ி ஐந் ில்
கொைப்படுகிறது. (க.தவ. எண் : 1359) மூன்றொம் குயலொத்துங்கனின் கொலத் து.
ஆட்சியொண்டு பத்த ொன்பது.

இவனது ஆட்சிக்கொலம் கி.பி. 1178-1218 என்ப னொல்,

கல்தவட்டு தபொறிக்கப்பட்ட ஆண்டு கி.பி. 1197 ஆக அணமயும்.

கல்தவட்டின்

மு ற் பகு ி அரசனது தமய்க்கீ ர்த் ிப் பகு ியொகும். தமய்க்கீ ர்த் ி என்பது
ஒருவணகயில் அரசணன அறிமுகம் தசய்து ணவக்கும் பகு ியொகும். அவனுணடய
தபயர், பீடு, யபொர்களில் தபற்ற தவற்றி ஆகிய சிறப்புச் தசய் ிகணளக் தகொண்டது.
ிருதவொற்றியூர்க் யகொயிலில் ”இரொெரொென்” என்னும் தபயரில் அணமந்
ிருமண்டபத் ில் அரசன், யகொயிலில் தகொண்டொடப்பட்ட ஆனித் ிருநொள்
விழொவின்யபொது ஆறொந் ிருநொளில்
கல்தவட்டு.

ிருயவொலக்கம் தசய் ருளினொன் என்கிறது

ிருயவொலக்கம் என்பது அரசன் கொட்சி

குறிக்கும். அரசு அ ிகொரிகள், மக்கள் சொர்பொக நிற்கும்

ந்து வற்றிருத்
ீ
ணலக்
ணலவர்கள் ஆகியயொணரச்

சந் ித்து ஆட்சி நடப்ணப அறிந்து தகொள்ளு ல் மற்றும் மக்கள் குணறகணள
விண்ைப்பம் மூலம்

ீர்த்துணவத்து ஆணைகள் பிறப்பித் ல் ஆகியன இந் த்

ிருயவொலக்கத் ின் யபொது நிகழ்வன எனலொம். இக்கல்தவட்டிலும் அவ்வொறு
விண்ைப்பம் ஒன்று தசய்யப்படுகிறது.
ொனத் ொர்,

ிருதவொற்றியூரில் இருக்கும் மடப ி,

ஸ்ரீமொயஹச்வர கண்கொைி தசய்வொன் ஆகியயொர் அரசனிடம்
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விண்ைப்பம் தசய்கின்றனர். புலியூர்க் யகொட்டத்து ஆ ன்பொக்கத்துக்
கொைியொளர்கள்

(உழுது பயிர் தசய்யும் உரிணம தபற்றவர்கள்) சந்

ியில்லொமல்

பயிர் தசய்யொத ொழிய, பயிர் நிலம் தநடுங்கொலம் பொழ் பட்டுக் கிடந் த ன்று
ஆவன தசய்ய அரசனிடம் விண்ைப்பம் தசய்கிறொர்கள். அரசன், “பயிர்
தசய்யப்பண்ணுக” என்று

ிருவொய் தமொழிந் ருளுகின்றொன். அ ற்கொகத்

ிருவொஞ்சியமுணடயொன் ஆட்தகொண்டொன் மல்லயகொ,

பருத் ிக்குணடயொன்,

தபொன்மணலக்குன்றமுணடயொன், நன்மொங்கிழவன் உய்யவந் ொன் மணலயொழ்வொன்,
சொத் ந்ண

சிவக்(தகொழுந்து) ஆகியயொணரக் யகொயில்

அவர்களுக்குச் சில பங்குகள்

ருகிறொர்கள். இந்

ொனத் ொர் நியமித்து

ஏற்பொட்டுக்குக் கல்தவட்டி

ஆவைப்படுத்துகிறொர்கள். மூல ஓணல ஆவைத் ில் எழு ி, (மடமுணடய
ஸரஸ்வ ி) பண்டி ன், ஸ்ரீமொயஹச்வர கண்கொைி

ிருச்சிற்றம்பலமுணடயொன்,

ஸ்ரீகொரியம் வயல்நொட்டணரயன் ஆகியயொர் சொன்தறொப்பம் இடுகிறொர்கள்.
(உ) தபரிய கல்தவட்டு – முழுக்கல்தவட்ணடயும் கொட்டொ

ஒளிப்படம் பகு ி - 3

கல்தவட்டின் பொடம்:
1

கு யொண்டு . . வது

ஐந் ொந் ிருநொள் இரவு இரொெரொென்

ிருப்பங்குனி உத் ிரத்

ிருநொளில்

ிருமண்டபத் ியல தபருமொள்

ிருயவொலக்கம்

தசய் ரு(ளினபடி)
2

(ணட)ப் தபருமொள்

ிருமணடப்பள்ளிப் புறத்துக்கு யவண்டுவன

குணறவறுத்துப் யபொ க்கடவனொக ய வமண்டலத்து ஊர்களில் ெயங்தகொண்டயசொழ
ம
3

(யல) ணபயூர் நொடொழ்வொன் வணளயமழகியொன் ஒற்றியொழ்வொன்

விணலதகொண்டு (ப/ய ற)
4

அனுபவித்துப்யபொந்

இவ்வடுகப் தபரும்பொக்க

அருதமொழிய வ வளநொட்(டு) . . [ம்ப)லக்கூற்றத்துப் பனங்குடிப்

பனங்குணடயொன் அழகிய மைவொளன் கண்ணுணடப் தபருமொள் ணபயூர்
நொடொழ்வொன்
5

. . . . . .

யவணுதமன்று

ிரு(வன்ன)மொயருளி நங்யகொவைவரும்

விண்ைப்பஞ்தசய்ய
ொனத் ொரும் யகொயில் மு ற்கைக்குத்

ிருதவொற்றியூருணடயொ
6

தபொன்னும் . . . . . (லும்) இப்படிக்கு சிலொயலணக

தசய்துதகொள்வத ன்று

ிருவொய் மலர்ந் ருளுணகயொயல

இவ்வடுகப்(தபரும்பொ)க்கம் தசம்பியன் (பனங்குடியயன்)
7
பன்னிரண்டொந்(ய
8

. . . . . . .

கற்கடக நொயற்று அமரபக்ஷத்துப்

ி)யும் ப. . யும் உத் ிரட்டொ ியும் தபற்ற தவள்ளிக்கிழணம
(ய ொம் நிலவிணலயொன) ணகதயழுத்து ய வமண்டலத்து . .

.(னில்) ெயங்தகொண்ட யசொழமண்டலத்துப் புழற்யகொத் மொன விக்கிரம
9

. .

ணலக்கு வடக்கும் இவ்வூர் எல்ணலக்கு கிழக்கும்

வடுகப்தபரும்பொக்கமொன தசம்பியன் (பனங்)குடி எல்ணலக்குத் த ற்கும்
த னொற்பொதல[ல்]ணலக்கு
10
நிச்சயித்

யகொயிற் ொனத்ய ொம் இவூனமிலி விளொகத்துக்கு நிலவிணல

. . . (ப)லக் கூற்றத்துப் பனங்குடிப் பனங்குணடயொன் அழகியமைவொளன்

கண்ணுணடப் தபருமொயளன்

இத் ிருனொமத்துக்கொைியொன
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(ஊன)மிலி வி

11

அன்றொடு நற்பழங்கொசு 67 இப்பழங்கொசு அறுபத்ய (ழு)

12

னங்குணடயொன் கண்ணுணடப்தபருமொளுக்கும் இவந்

வம்ஸத் ொற்கும் விற்தறொற்றி ப்ர ிக்ரயங்களுக்குரித் ொவ ொக(வும் தபய)
13
இக்யகொயிற்

ணடப்தபருமொளுக்கு விற்றுச் சிலொயலணக பண்ைச் தசொன்யனொம்
ொனத்ய ொம் இப்படிக்கு இணவ (மட)

ிருப்பங்குனி உத் ிரத்

ிருநொளில் ஐந் ொந் ிருநொள்

கல்தவட்டுச் தசய் ி:
ஒளிப்படம் கொட்டும் பகு ியில் அரசனின் தபயர் கொைப்படவில்ணல.
ஆனொல், அரசன், பங்குனி உத் ிரத் ிருநொள் விழொவின்யபொது ஐந் ொம் நொள்
ிருதவொற்றியூர்க் யகொயிலில் இருந்

“இரொெரொென்”

வற்றிருந்து
ீ
ஆணை பிறப்பிக்கிறொன் என்பண

ிருமண்டபத் ில்

அறிகியறொம். நிலக்தகொணட

பற்றியும், தகொணட நிலத் ின் எல்ணலகள் பற்றியும் கல்தவட்டு கூறுகிறது.
தகொணட நிலம் யகொயிலின் மணடப்பள்ளிப்புறத்துக்கொகக் தகொடுக்கப்படுகிறது.
மணடப்பள்ளி என்பது உைவு சணமக்கும் அடுக்கணளணயக் குறிக்கும்.
நிலம் “விற்தறொற்றி”
விற்கப்படுகிறது.

தகொணட

உரிணமயுடன் பனங்குணடயொன் கண்ணுணடப் தபருமொளுக்கு

தகொணட நிலம் “ஊனமிலி விளொகம்” என்று கல்தவட்டில்

குறிக்கப்தபறுகிறது.

ஊனமிலி என்பது இணறவணனக் குறித்

ஓர்

அணடதமொழியொகும் (ஏழொந் ிருமுணறத் ய வொரப்ப ிகம்- ிருநனி பள்ளி) .
இணறவன் தபயரொல் அணமந்

நிலவளொகம். ’யகொவைவர்’

என்னும் தசொல்

யகொயிலில் பைிதசய்யும் ஊழியருள் ஒரு வணகயினணரக்குறிக்கும். புழல்
யகொட்டம் என்னும் தசொல் சற்றுப்பிணழயொகப் ‘புழற்யகொத் ம்’ எனக் கல்தவட்டில்
எழு ப்பட்டுள்ளது.
தபொதுச் தசய் ிகள்:
ஒற்றியூர் தபயர்க்கொரைம்
ஒற்றியூர் தபயர்க் கொரைம் பற்றி,
இணையப்பக்கத் ில்

“மூத்

கண்ட தசய் ிணய இங்யக

"ஒரு கொலத் ில்

தமொழி

மிழ்” என்னும்

ந்துள்யளன்.

லங்கள் உள்பட எல்லொ ஊர்களுக்கும் இணற வி ித்து

அரசன் சுற்யறொணல அனுப்பியதபொழுது அவனுக்கும் ஓணல நொயகத் ிற்கும்
த ரியொ படி வரி பிளந்து ``இவ்வொணை ஒற்றியூர் நீங்கலொகக் தகொள்க`` என்று
அவ்யவொணலயில் எழு ப்பட்டிருந் ண

வியந்து அவ்வூர்க்கு ஒற்றியூர் (விலக்கு
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அளிக்கப்பட்ட ஊர்) என்றும், தபருமொனுக்கு எழுத் றியும் தபருமொன் என்றும்
தபயர் ஆயிற்று. ``ஏட்டுவரியில் ஒற்றியூர் நீங்கல் என்ன எழுத் றியும் நொட்ட
மலரும்

ிருநு லொர்`` என்னும் தபரியபுரொைச் தசய்யுளும் கொண்க. "

படம்பக்க நொயகன் – தபயர்க்கொரைம்:
வொசுகி என்னும் பொம்பு இணறவணன வழிபட, இணறவன்
ிருயமனியில் ணவத்துக்தகொண்ட கொரைத் ொல்

ன்

ிருதவொற்றியூர் இணறவனுக்குப்

படம்பக்க நொயகன் என்னும் தபயர் அணமந் த னக் குறிப்புண்டு.
கொபொலிகம்:
ிருதவொற்றியூர்ப்பகு ியில் கொபொலிகம் என்னும் ஒரு ணசவப்பிரிவு
பரவியிருந்துள்ளது. கொபொலிகத்ண ச் யசர்ந்
என்பவரின் கொபொலிக மடம்

“மயொனமுணடய” சதுரொனன பண்டி ர்

ிருதவொற்றியூர்க் யகொயிலில் இருந் து என்று

அறிகியறொம். கொபொலிகரது யசொமசித் ொந் த்ண

விரித்துப் படித்

வொகீ ச பண்டி ர்

ிருதவொற்றியூரில் இருந் ணம யமயல கல்தவட்தடொன்றில் குறிக்கப்பட்டண
யநொக்குக. யசொழ அரசன் மு லொம் பரொந் கனின் மகன் இரொசொ ித் ன் யபொரில்
இறந்துபட, அவனுணடய யசணனத் ணலவனொன தவள்ளன் குமரன் என்பொன்
மனமுணடந்து துறவறம் யமற்தகொண்டு

ிருதவொற்றியூர்ச் சதுரொனனர் மடத் ில்

யசர்ந் ொர் என்று வரலொற்றுக் குறிப்புண்டு.
ிருதவொற்றியூர்க் யகொயிலில் ய வரடியொர்கள்:
யகொவில்களில் ஆடல் மகளிரும் பொடல் மகளிரும் இருந்து சமயப்
பைியொற்றினர். இவருள் 'ப ியிலொர்' ஒரு வணகயினர்; ரிஷபத்
யகொவிற் தபண்டுகள்) மற்தறொரு வணகயினர்;

ளியிலொர்' (சிவன்

ிருதவொற்றியூர்க் யகொவிலில்

தசொக்கம், சந் ிக்குைிப்பம் என்னும் நடன வணககணளப் ப ியிலொர் ஆடும்யபொது,
ரிஷபத் ளியிலொர் மிழற்றுப் பொடணல வழங்கினர். ரிஷபத் ளியிலொர் அகமொர்க்கம்,
வரிக்யகொலம் என்னும் நடன வணககணள நடித்துக் கொட்டினர். ப ியிலொர்
ிருப்ப ிகக் கருத்துகட்கும்,
என்பது

ிருதவம்பொணவக் கருத்துகட்கும் ஏற்றவொறு நடித் னர்

ிருதவொற்றியூர்க் கல்தவட்டொல் த ரிகின்றது.

(ணசவசமயம் – டொக்டர் மொ. இரொசமொைிக்கனொர் நூலிலிருந்து).
சுந் ரரும் மகிழ்(மகிழ) மரமும்:
ணசவக் குரவர் நொல்வரில் சுந் ரர்

ிருதவொற்றியூரில் சங்கிலியொணர

இங்குள்ள மகிழ மரத் டியில் உறு ியளித்து மைந் ொர். இந்நிகழ்ணவ நிணனவு
படுத்தும் வணகயில்

ிருதவொற்றியூர்க் யகொவிலில் ”மகிழடித்

நணடதபற்றுவருகிறது. யமயல (இ)

ிருவிழொ”

எனக்குறிப்பிட்ட கல்தவட்டுப்பகு ியில்,

இவ்விழொ பண்டுத ொட்டு நிகழ்ந் ணம பற்றிக்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளண க் கொண்க.

பங்குனி உத் ிரம் ஆறொந் ிருநொள் அன்று இந்நிகழ்வு நணடதபற்றது. இணறவர்
ிருப்படம்பக்க நொயக ய வர் மகிழமரத் டியில் எழுந் ருளப்தபற்று வழிபொடு
நணடதபற்றுள்ளது. இந்நிகழ்வில் அரசயன யநரடியொக வந் ிருந்து கண்டு
மகிழ்ந் ொன் எனக் கல்தவட்டு வொயிலொக அறிகியறொம். “ ிருமகிழின்கீ ட்”
கல்தவட்டுத் த ொடரொகும்.
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என்பது

ிருதவொற்றியூரின் தபருணம:
இவ்வூர்க்யகொயிலில் கல்தவட்டுகள் தபொறிப்பித்

மன்னர்களின்

பட்டியல் தபரிது.
யசொழமன்னர்கள்:
மு லொம் பரொந் கன்
உத் மயசொழய வன்
மு லொம் இரொெரொெ யசொழன்
மு லொம் இரொயெந் ிரயசொழன்
மு லொம் இரொெொ ிரொெ யசொழன்
மு லொம் குயலொத்துங்கயசொழன்
கங்க பல்லவமன்னர்கள்:
விெய அபரொெி

யபொத் ணரயர்

யகொவிெய நிருபதுங்கவர்மர்
யகொவிெய கம்பவர்மர்
பொண்டியர்கள்:
சணடயவர்மன் சுந் ரபொண்டியன்
இரொஷ்டிரகூட மன்னர்கள்:
கன்னர ய வன்
விசயநகர யவந் ர்கள்:
சொயண்ை உணடயொர்
ய வரொய மகொரொயரின் குமொரர் புக்கண்ை உணடயொர்
வரப்பிர
ீ
ொப ய வரொய மகொரொயர்
சம்புவரொய மன்னர்கள்:
ரொெ நொரொயை சம்புவரொயர்
கல்தவட்டுகளின் எண்ைிக்ணகயும் நூற்றுக்கும் யமல் எனலொம்.
இத் ணன மன்னர்கள் இத் ணனக் கல்தவட்டுகணளப் தபொறித்துள்ளனர் எனில்
பண்டு,

ிருதவொற்றியூர் மிக மு ன்ணமயொன ஒரு யகொயில்-ஊரொக

இருந் ிருப்ப ில் ஐயமில்ணல. கடற்கணரக்கு அண்ணமயில் இருந்
ஒரு வைிக நகரமொகவும் சிறப்புற்றிருந் ணம அறியலொகும்.

கொரைத் ொல்

வைிகர்கள் இருந்

தபருந்த ருக்கள் பற்றிய குறிப்புகளும் கல்தவட்டுகளில் உள்ளன. அரசர்கள் யநரில்
வந்து தசன்ற நிகழ்வுகள், யகொயிலில் நணடதபற்ற சிறப்பு விழொக்கள், சமயங்களின்
ணமய இடமொக இருந் ணம

ஆகிய பலயவறு கொரைங்களொல்

ிருதவொற்றியூரின்

தபருணம அறியப்படுகிறது.

இக்கட்டுணரயில் சுட்டப்தபற்ற சில கல்தவட்டுகள்

அன்றி, மற்ற கல்தவட்டுகள் அணனத்ண யும் ஆய்வு யநொக்கில் பொர்த் ொல்
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எண்ைற்ற தசய் ிகணளத்

ரவல்ல ொகத்

ிருதவொற்றியூர் யகொயில்

என்ப ில் ஐயமில்ணல.

இரவில் ஒளிரும் யகொபுரம்

துணை நின்றணவ
பொர்ணவ நூல்கள் :
1.

கல்தவட்டில் ய வொர மூவர்

2.

த ொண்ணடநொட்டுப் பொடல் தபற்ற சிவத் லங்கள்

3.

ிருஅருட்பொ (மூல நூல் அல்ல- இணையவழி)

4.

ஆய்வுப்யபணழ – கொ.ம. யவங்கடரொணமயொ

5.

ணசவ சமயம் – கட்டுணரகள் – டொக்டர் மொ. இரொசமொைிக்கனொர்

6.

SOUTH INDIAN SHRINES -

7.

SOUTH INDIAN INSCRIPTIONS Vol-III

8.

SOUTH INDIAN INSCRIPTIONS Vol-V

P.V. JAGADISA AYYAR

இணையப்பக்கங்கள் :
http://tamilmoli4u.blogspot.com/p/1.html
thevaaram.org
https://groups.google.com/forum/#!topic/mintamil/KlpMANzXmls
(அண்ைொமணல சுகுமொரன்)
நன்றி கூறல் :
கல்தவட்டறிஞர் முணனவர் பூங்குன்றன் அவர்களுக்கு.

த ொடர்பு:
துணர.சுந் ரம், கல்தவட்டு ஆரொய்ச்சியொளர், யகொணவ.
அணல யபசி: 9444939156.
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ிகழும்

3. சி ம்பரம் யகொயிலில் சரஸ்வ ி பண்டொரம்: ஒரு
பு ிய பொர்ணவ
—— முணனவர் ஆ.பத்மொவ ி

சி ம்பரம் நடரொெர் யகொயில் வளொகத் ில் சரஸ்வ ி பண்டொரம் என்ற ஒரு
நூல் நிணலயம் இருந் து. இச்தசய் ிணய மு லொம் ெடொவர்மன் சுந் ரபொண்டியன்
என்ற பொண்டிய மன்னனது கல்தவட்டுக்கள் த ரிவிக்கின்றன.
சரஸ்வ ி பண்டொரம் என்றொல் நூல் நிணலயம் என்று தபொருள். சரஸ்வ ி
என்பது நூல்கணளயும், பண்டொரம் என்பது கருவூலம் என்பண யும், யசமித்து
ணவக்கப்பட்டிருக்கும் இடம் என்பண யும் குறிக்கும்.
சி ம்பரம் சரஸ்வ ி பண்டொரத் ில் பல்யவறு தமொழிகளில் எழு ப்பட்ட
ஓணலச்சுவடிகள் இருந் ன. இந்

சுவடிகணளப் பொர்த்து மீ ண்டும் புது ஓணலகளில்

எழுதுவ ற்கு இருபது பண்டி ர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந் னர்.
சமஸ்கிரு

மிழ் சுவடிகணளயும்,

சுவடிகணளயும் ஒப்பிட்டு எழுதும் பைியும் நணடதபற்று வந் து. இந்

சுவடிகளில் “சித் ொந்

ரத்னொகரம்”- என்ற சுவடி நூல் சிறப்பித்துக்

கூறப்பட்டிருக்கிறது. நூல் நிணலயத்ண
கொலத் ில் நிலம்

நிர்வொகம் தசய்வ ற்கு, பொண்டிய மன்னன்

ொனமளிக்கப்பட்டிருந் து. நூல் நிணலயத்ண ச் சரிவரப்

பரொமரிப்பது, விரிவுபடுத்துவது, பண்டி ர்கணளக் தகொண்டு ஓணலச்சுவடிகணள
எடுத்து எழுதுவது யபொன்ற

பைிகணளக் கவனித்து வந் வர் சுவொமி ய வர்

என்பவர். இச் தசய் ிகணள எல்லொம் கூறும் பொண்டிய மன்னனின் கொலம் கி.பி.
1251 மு ல் 1284 வணர ஆகும்.
சி ம்பரம் சரஸ்வ ி பண்டொரத்ண ப் பரொமரித்து வந்
சித் ொந்

சுவொமி ய வர்,

ரத்னொகரம் எழு ியவரொக இருக்கலொயமொ என எண்ைத்ய ொன்றும்.

அப்படி நிணனப்ப ில்

வதறொன்றுமில்ணல. இவர் ொன் மூன்றொம் குயலொத்துங்க

யசொழனுக்கு ரொெகுருவொகத்

ிகழ்ந் வர். இம்மன்னன் கொலத் ில் ொன் இந்நூணல

அவர் எழு ியிருக்கிறொர். எனயவ இந்

சரஸ்வ ி பண்டொரம் ெடொவர்மன்

சுந் ரபொண்டியன் கொலத் ிற்கு முன்னயமயய மூன்றொம் குயலொத்துங்கன்
கொலத் ிலும் இயங்கி வந் ிருக்கிறது என்பண ப் புரிந்துதகொள்ள முடிகிறது.
மூன்றொம் குயலொத்துங்கச் யசொழனின் கொலம் கி.பி. 1178 மு ல் 1218 வணர ஆகும்.
யசக்கிழொர் எழு ிய ணசவ சமய நொயன்மொர்களின் வரலொறு
தபரியபுரொைம். சி ம்பரம் யகொயிலிலிருந்து ொன் தபரியபுரொைத்ண
என்று கூறுகிறது

ொன்
எழு ினொர்

ிருமுணறகண்ட புரொைம். அவர் சி ம்பரம் யகொயிணலத்

ய ர்ந்த டுக்கக் கொரைம் என்ன? நொயன்மொர்களின் வரலொற்ணற எழுதுவ ற்குத்
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ய ணவயொன மூலங்களும், ணசவ சமயத்

த்துவ நூல்களும் நிணறந்

ஒரு

அருணமயொன நூல் நிணலயம் சி ம்பரம் யகொயிலிலிருந் து ொன் கொரைமொக
இருந் ிருத் ல் யவண்டும். யசக்கிழொர் இரண்டொம் குயலொத்துங்கச் யசொழன்
கொலத் ில் மு ல்மந் ிரியொகப் பைிபுரிந் வர். எனயவ மூன்றொம் குயலொத்துங்கச்
யசொழன் கொலத் ிற்கு முன்னர் வொழ்ந் , இரண்டொம் குயலொத்துங்கச் யசொழன்
கொலத் ியலயய சி ம்பரத் ில் நூல்நிணலயம் இயங்கிக் தகொண்டிருந் து. இரண்டொம்
குயலொத்துங்கச் யசொழனின் கொலம் கி.பி. 1133 மு ல் 1150 வணர ஆகும்.
மைவிற்கூத் ன் என்ற ஒரு சிற்றரசன், மூவர் மு லிகள் எனக்கூறப்படும்
அப்பர், ஞொனசம்பந் ர், சுந் ரர் ஆகியயொர் எழு ிய ய வொரப் பொடல்கள்
அணனத்ண யும் தசப்யபடுகளில் எழு ி சி ம்பரம் யகொயிலில் ணவத் ொன் என்று
அக்யகொயில் கல்தவட்டு ஒன்று கூறுகிறது. அப்படிதயன்றொல் இந் த் ய வொரச்
தசப்யபடுகள் அங்குள்ள சரஸ்வ ி பண்டொரத் ில்
அ னொல் இந்
வொழ்ந்

சிற்றரசன் வொழ்ந்

ொயன ணவக்கப்பட்டிருக்கும்.

கொலமொகிய, மு லொம் குயலொத்துங்கன்

கொலத் ிலும் சரஸ்வ ி பண்டொரம் இயங்கிக் தகொண்டிருந் து என்று ொயன

தபொருள். மு லொம் குயலொத்துங்கச் யசொழன் கி.பி. 1070 மு ல் கி.பி. 1122 வணர
ஆட்சி புரிந் வனொவொன்.
இன்று நமக்குக் கிணடக்கும் மு ல் மூவரின் ய வொரத்
சி ம்பரத் ிலிருந்து எடுத்

ிருமுணறகள்

ஏட்டுப்பிர ிகளின் நகலொகும். கண்டுபிடித்துத் த ொகுத்து

அளித் வர்கள் மு லொம் இரொெரொெ யசொழனும் நம்பியொண்டொர் நம்பி என்ற
கல்வியொளரும் ஆவொர். இவர்கள் சி ம்பரம் யகொயிலில் மூடிக்கிடந்
அணறயினுள்ளிருந்து எடுத் ொர்கள் என்கிறது

ஓர்

ிருமுணறகண்ட புரொைம்.

இந் ச்சுவடிகள் ஏன் சி ம்பரத் ில் ணவக்கப்பட்டிருந் ன? அங்கு நூல்நிணலயம்
இருந்

கொரைத் ினொல்
இந்

ொன் அங்கு ணவக்கப்பட்டிருந் ன.

சரஸ்வ ி பண்டொரம் சி ம்பரம் யகொயிலில் எந்

“மன்றுளொடும் கூர்

இடத் ிலிருந் து?

விருட் கண்டர் புறக்கணடயின் பொங்கர், ஆர்ந்

மிழிருந் விடம்” என்று கூறும்

ிருமுணறகண்ட புரொைம்.

மற்தறொரு பொடலில்

“ஐயர் நடமொடும் அம்பலத் ின் யமல் பொல்” இருந் து என்றும் கூறுகிறது.
ிருமுணறகண்ட புரொைம் கூறுவண க் தகொண்டு பொர்க்கும்யபொது, சரஸ்வ ி
பண்டொரம் நடரொெர் யகொயிலில் வடயமற்கிலிருந் து என்பது த ரிகிறது. சரஸ்வ ி
பண்டொரம் பற்றிக்கூறும் சுந் ர பொண்டியனது கல்தவட்டு, மூன்றொம் பிரகொரத் ின்
சுப்பிரமைியர் சன்னி ியின் மண்டபத் ில் தபொறிக்கப்பட்டுக் கொைப்படுகிறது.
எனயவ

ிருமுணறகண்ட புரொைம் கூறும் இடமும் சரஸ்வ ி பண்டொரம் பற்றிய

கல்தவட்டு உள்ள இடமும் ஒன்றொக இருப்பது அ ிசயிக்கத் க்க உண்ணமயொகும்.
இரொெரொெ யசொழன் கொலத் ில் மூடிக்கிடந்

அணறயினுள் உள்ள சுவடிகள்

தசல்லரித்துக்கிடந் ன, என்று கூறப்பட்டுள்ள ொல் ரொெரொென் கொலத் ிற்கு
முன்பிருந்ய

இந்

சரஸ்வ ி பண்டொரம் மூடிக்கிடந் ிருக்கிறது. என்ன

கொரைத் ிற்கொக யொரொல் மூடப்பட்டது என்பது த ரியவில்ணல. யமற்கூறிய
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தசய் ிகள் மூலம் சரஸ்வ ி பண்டொரம் ரொெரொெனுக்குப் பின்னர் வொழ்ந்
மன்னர்கள் கொலத் ில் சிறப்பொக இயங்கி வந் ிருக்கிறது என்ப ொல் மூடிக்கிடந்
அணறணயத்

ிறந்

ரொெரொென் கொலம் மு ல் அந்

சரஸ்வ ி பண்டொரம் சரிவரப்

பரொமரிக்கப்பட்டு, தசயல்பட ஆரம்பித் ிருக்க யவண்டும் என்று கூறலொம்.
ரொெரொெனுக்கு சுமொர் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வொழ்ந் வர் சுந் ரர்.
இவர் எழு ிய

ிருத்த ொண்டர் த ொணகயில் மு ல் வரியியலயய

“ ில்ணலவொழந் ைர்
புரொைத் ின் மூலம்
த ரிகிறது.

ம் அடியொர்க்கும் அடியயன்” என்கிறொர். யசக்கிழொர்
ில்ணலயில் வொழ்ந்

அந் ைர்கள் மூவொயிரவர் என்று

இவ்வொறு மூவொயிரவர், ஆயிரத்து ஐந்நூற்றுவர் என்று கூறப்பட்டு

ஒரு குழுவொகச் தசயல்பட்டு வந்
நிறுவனங்கள் தசயல்பட்டு வந்

இடங்களில் எல்லொம் தபரும்பொலும் கல்வி
ற்கொன ஆ ொரங்கள் உள்ளன. எனயவ கி.பி.

எட்டொம் நூற்றொண்டியலயய சி ம்பரத் ில் கல்வி நிறுவனம் ஒன்று இருந் ிருத் ல்
யவண்டும். அந்

நிறுவனத் ின் நூல்நிணலயம்

ொன் இந்

சரஸ்வ ி பண்டொரம்.

இங்கிருந்து ொன் ரொெரொென் உடன் தசன்ற நம்பியொண்டொர் நம்பி என்ற
கல்வியொளர் சுந் ரரின்

ிருத்த ொண்டர் த ொணகணயயும் எடுத் ிருக்கிறொர். பின்னர்

அண ப் பின்பற்றி நம்பி எழு ியது ொன்

ிருத்த ொண்டர்

கொலத் ியலயய இங்கு ஒரு நூல்நிணலயம் இருந்

ிருவந் ொ ி. சுந் ரர்

கொரைத் ினொல் அவர் எழு ிய

ய வொர நூல்கள் அங்கு ணவக்கப் பட்டிருந் ன. சுந் ரர் கொலத் ியலயய

ில்ணல

வொழ் அந் ைர்களொல் நுொல் நிணலயம் பரொமரிக்கப்பட்டு வந் ிருக்கிறது என்று
கூறலொம். இந்

நூல்நிணலயத் ில் அ ொவது சரஸ்வ ி பண்டொரத் ில் அப்பரும்,

ஞொன சம்பந் ரும் எழு ிய ய வொரப்பொடல்களும் இடம் தபற்றிருந் ன. மு லொம்
ரொெரொென், நம்பியொண்டொர் நம்பியின் உ வியுடன் ய வொரங்கணள தவளியுலகிற்கு
அறிமுகம் தசய் ொன். மூடிக்கிடந்
விழொ தசய் ொன் என்பண
'பண்டொரந்

சரஸ்வ ி பண்டொரத்ண . ரொெரொெயன

உமொப ி சிவொச்சொரியொர்

ிறப்பு

ிருமுணறகண்ட புரொைத் ில்

ிறந்து விட்டொன் பரிவு கூர்ந் ொன், என்கிறொர்.

த ொடர்பு:
முணனவர் ஆ.பத்மொவ ி, யமனொள்

மிழ்நொடு த ொல்லியல் துணற ஆய்வொளர்

(drepipadma@gmail.com)
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4. அமரொவ ி சிற்பம்
—— ஓவியர்

ிரு. சந்துரு

பூ - நொம் - பூ:
நமது உடல், மற்றும் முக பொவங்களொல் நமது நிணலணய தவளிப்படுத்துகியறொம்.
ஓவியர்கள் வணரந்

உருவத் ய ொற்றங்களொல்

ங்கள் நிணலணய

தவளிப்படுத்துகிறொர்கள்.

படம்-1.
அடிப்பணட உருவ அணமப்புகள்.
ஒரு பக்கம், முன் பொகம், பின்பொகம் மற்றும்

ிரிபு நிணல. இத்

ிரிபங்க அணமப்பு

பு ிரொன தூண்டணல உள்ளடக்கியது.
நொம் பூணவயும், பூ நம்ணமயும் கவனித்
மற்றும் யமதனட் ஆகியயொர்

ங்களது

தபொழுது குறித்து ஓவியர்கள் டி இங்ரீஸ்
ிணரச் யசணலகளில் தபண் உருவம் அ ன்

பின்புலம், மற்றும் தசய் யநர்த் ி என அ ிக யவணல பொர்த் ிருக்கிறொர்கள். அப்
தபண்களின் உடல் பகு ியில் குவியும் நமது கவனத்ண
சி ற அடிப்பண

அவர்களின் முகக் குறி

உைரலொம். இ ில் உடலும், முகமும் எ ிர், பு ிரொன தூண்டணல

விணளவிப்பணவ என அறியலொம்.
கொட்சி அணமப்பு - கலொ ரசணன:
பலொப்பழத் ய ொணல உரித்துச் சொப்பிடுவதும், உரிக்கொமல் சொப்பிடுவதும் அவ்
உயிரினங்களின் இயல்பு மற்றும் சூழல் சொர்ந் ணவ.
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கலொ ரசணன:
1. தவகு சனம் வடியவல் தபண் யவடத் ில் (சிற்பம்)
"என்னக் கொப்பொத்
அந்

யொருயமயில்ணலயொ?"

சிற்பத்ண ப் பொர்த்

ரசிக மைி

"கணல அழயக உன்ன நொன் கொப்பொத் யறன், நீ
யபொன என்

ொன் தரண்டு வய ில் கொைொமல்

ங்கச்சி".

2. எழுத் ொளி "கல்லில் சிற்பி வடித்

சிணலயல்ல நீ, பிரம்மன் கண் இணம ஓரத் ில் உ ித்

வொனவில்லின் வண்ை ெொலம், ஆ! ஓ!! ஈ!!!. உன்ணன வர்ைிக்க என்

ொய்த்

மிழில் வொர்த்ண யில்ணல."
3. கணல விமர்சகர் இது யவற தலவல், மரபின் த ொன்மம், ஒய்ச் சின் னின் ரசவொ ம், லிம் தபலவொ
வின் மூர்க்கம் சந் ித்

புதுணம. இது உயரிய விருது மற்றும் விணலகளுக்கு

உரியது.
4. நமது நிணல "இடம், தபொருள், ஏவல் என்ற வணகயில் வட்டு
ீ
முற்றத் ில், களிமண்ணைக்
கொல்களுக்கு இணடயில் ணவத்து சவட்டி எடுத்து தபொம்ணம தசய்வது."

படம்-2.
அமரொவ ி சிற்பங்கள் - இடமிருந்து...
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1. தபண் உருவம்

னது பின்புறம் கொட்டி, உள் யநொக்கி மண்டியிட்டு, முகம்

தவளிப்புறமொகப் பொர்ணவயொளணர யநொக்கி அணமந்துள்ளது. இவ் உருவ அணமப்பு
பல சிற்பங்களில் கொைக்கிணடக்கிறது.
2. தபண் உருவம் உடல்

ிரிபங்கமொக, கொல்கள் முக்யகொைத்ண

சுட்டும்படி

ஒன்ணற குத்து இட்டு,மற்று ஒன்ணற மடித்து, உடலும், முகமும் பொர்ணவயொளணர
யநொக்கி அணமந்துள்ளது. இவ் உருவ அணமப்ணப இரு சிற்பங்களில்
கொைக்கிணடத் து.
3. தபண் உருவம் முகம் வொன் பொர்க்க,
கூப்பி, கொல்கணள மடக்கி விரித்து,

ணரயில் கிடந்து,

ணலக்கு யமல் ணக

ிரிபங்கமொக அணமந்துள்ளது. இவ் உருவ

அணமப்பு ஒரு சிற்பத் ில் மட்டும் அணமந்துள்ளது.
"கத்துங் குயியலொணச - சற்யற வந்து
கொ ிற் படயவணும்."
- பொர ி
இந்

வணகயில் சிற்பம் 3ல் உள்ள தபண் உருவம் சற்று இடம் மொறுயவடத் ில்.

அமரொவ ி சிற்பங்கள் - உருவத் ய ொற்ற அணமப்பு:
படம்-3.
இடமிருந்து வலம் ...
தபண் உருவத் ய ொற்றங்கணளக் குறியீட்டு வடிவம் (விசிரிப்பொணற - தமௌனம்),
கருத் ியல் உருவம் (யயொனி ய வண

- ஆற்றல்), மற்றும் ய ொர்த்

(ய ொரைப் தபண் - அழகு) என வணகப்படுத் லொம்.
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உருவம்

ஓவியங்களில் அணமந்

ஆண், தபண் நிர்வொைத் ய ொற்றங்கணளப் பொல்

யவறுபொடு, வளணம, தபருணம மற்றும் பொலுைர்ணவச் சுட்டுவன என்று பல
வணகப்படுத் லொம். அங்கு இல்லொ
பலர்முன் அரங்யகற்றுவது சிறந்

வொனம், பூமி, மற்றும் க ொப்பொத் ிரத்ண
நடிப்பும், ய ொர்த்

மருவலும், இதுயவ கணல

அழகும் என்யபொம். அவ்வணகயில் சிற்பம்1ல்(யமல்) உள்ள தபண் உருவ
அணமப்ணபச் சுழற்றி சிற்பம் 2ல்(கீ ழ்) உள்ள தபண் உருணவ அணமத் து 'பணடப்பு
ஊக்கம்' என்ப ற்கு நொம் அவ் உருவங்கணள வணரந்து பொர்த்ய ொம் என்பய
படங்கள் உருவொன

ருைம்:
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சொட்சி.
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நிணறவொக-நண்பர் ய வய வன் அவர்களின் கவிண

வரிகள்.

நண்பொ,
நீ ஓர் இரவு விளித் ிருந்

ில்

அண ப் பொர்த்துவிட்ட ொல்
இரவில் ஓடும் மவுன ந ி
என்றொய்
நீ எப்யபொதும் விழித் ிருந் ொல்
எப்யபொதும் ஓடும் ந ி ொன் அது.

ஆசிரியர் குறிப்பு:
தசன்ணன ஓவியக் கணலக் கல்லூரியில் மு ல்வரொக இருந்து ஓய்வு தபற்றவர்
ஓவியர்

ிரு. சந்துரு

த ொடர்பு:
https://www.facebook.com/chandrasekaran.grusamy
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5. பல்லவர் கொலச் சிற்பக்கணல
—— துணர.சுந் ரம்

முன்னுணர:
யகொணவ வொைவரொயர் அறக்கட்டணளச் சொர்பொக மொ ந்ய ொறும்
வரலொறு, பண்பொடு, த ொல்லியல், கணல ஆகிய பல்யவறு

ணலப்புகளில் சிறப்புச்

தசொற்தபொழிவு ஒன்று நிகழ்த் ப்படுகிறது. அவ்வரிணசயில், 19-07-2019 அன்று

ிரு.

அர.யகொபு அவர்கள் பல்லவச் சிற்பங்கள் பற்றி ஓர் உணரயிணன நிகழ்த் ினொர்.
கைினி தமன்தபொருள் தபொறியொளரொய்த் த ொழில் அணமந் ொலும் யகொயில்
சிற்பங்கள் – குறிப்பொகப் பல்லவர் சிற்பங்கள் -

பற்றிய தபருவிருப்புக் கொரைமொக

அவற்ணற நுணுகப் பொர்த்து அவற்றின் சிறப்பு நயங்கணள எடுத்துணரத்து வருகிறொர்
என்பது பொரொட்டு லுக்குரியது. அவணர அறிமுகப்படுத் ியவர் கூறியதுயபொல,
ற்கொலத்ய

வரலொறு, கணல யபொன்ற பொடங்கணள எடுத்துப் படித் வர்கணளக்

கொட்டிலும் யவறு துணறயில் இருப்பவர் பலர் கணல, வரலொறு ஆகியவற்றில்
ஆர்வமும், ஈடுபொடும் தகொண்டு அவற்றின் சிறப்புகணளப் தபொதுத்
அறியச் தசய்கிறொர்கள் என்பது உண்ணம.

ளத் ில் மக்கள்

மிழ், ஆங்கிலம், சமற்கிரு ம் ஆகிய

மூன்று தமொழிகளில் புலணம இருப்பது யகொபு அவர்களுக்கு ஒரு கூடு ல் கருவி.
யமலும் கிரந்

எழுத்துகளின் பயிற்சி அவருக்கு இருப்பது, கல்தவட்டுகளில்

கொைப்படும் சமற்கிரு -கிரந் ப் பகு ிகணளச் சரியொகப் புரிந்துதகொள்வ ற்கும்,
சிற்பங்கணள விளக்கவும் துணையொக அணமகிறது. பல்லவர் சிற்பங்கணள அவர் ம்
கண்தகொண்டு பொர்த்துச் சுணவத்

கொட்சிகள் இங்யக பகிர்ந்துதகொள்ளப்படுகின்றன.

மொமல்ணலயும் கொஞ்சியும்:
பல்லவர் பணடப்புகள் என்னும்யபொது உடன் நிணனவுக்கு வருவது
மொமல்ணலயும் கொஞ்சியுயம ஆகும்.
மயகந் ிர வர்மன்:
பல்லவ மன்னன் மயகந் ிரவர்மயன பல்லவர் கணலப்பணடப்புகளில்
மு ன்ணமயொனவனொகச் சுட்டப்படுகிறொன். விசித் ிர சித் ன் என்தறொரு சிறப்புப்
தபயர் அவனுக்கு மிகவும் தபொருந்துகிறது. இத்த ொடருக்கு, வழக்கத் ிலிருந்து
முற்றிலும் மொறுபட்டுப் புதுணமயொய்ச் சிந் ிப்பவன் என்று தபொருள். கணலணய
அவ்வொறு ொன் அவன் தவளிப்படுத் ியுள்ளொன்.
மண்டகப்பட்டு:
மண்டகப்பட்டுக் குணடவணரக் யகொயிலில் மயகந் ிரவர்மன்
தவட்டுவித்

கிரந்

எழுத்துகளொல் அணமந்

சித் ணனக் கொட்டுகிறது.
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சமற்கிரு க் கல்தவட்டு, விசித் ிர

கல்தவட்டுப் பொடம் வருமொறு:
ஏ த் அநிஷ்டகம் அத்ருமம் அயலொஹம் அசு ம்
விசித்ரசித் ந் நிர்மொபி

க்ருயஹை

ப்ரஹ்யமஷ்வரவிஷ்ணு லக்ஷி ொய நம்
இ ன் தபொருள், தசங்கல், மரம், உயலொகம், சுண

ஆகியணவ

இல்லொமல் விசித் ிர சித் னொகிய நொன் பிரம்மொ, ஈசுவரன், விஷ்ணு
மூவருக்கும் எடுப்பித்

யகொயில் என்ப ொகும்.
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ஆகிய

இஷ்டகம்=தசங்கல்; சமற்கிரு த் ில் ஒரு தசொல்ணல எ ிர்மணறப்
தபொருளொக்குவ ற்கு அச்தசொல்லுடன் ‘அ’, ‘அந்’ என்னும் முன்தனொட்டுகள்
யசர்க்கப்படும். எனயவ, தசங்கல் இல்லொமல் என்ப ற்கு,
அந்+இஷ்டகம்=அநிஷ்டகம்.
தசொல்லும் வழங்குவண

மிழில் தசங்கல்லுக்கு ‘இட்டிணக’

என்னும் ஒரு

ஒப்பு யநொக்குக. த லுங்கு தமொழியிலும் ’இட்டுக’ என்று

வழங்குகிறது.
த்ருமம்=மரம்;

‘அ’+த்ருமம்=அத்ருமம்; மரமில்லொ து.

யலொஹம்=உயலொகம்; ‘அ’+யலொஹம்=அயலொஹம். உயலொகமில்லொமல்.
சு ம்=சுண

(சுண்ைம் அல்லது கொணர);

’அ’+சு ம்=அசு ம். சுண

இல்லொமல்.

விசித் ிர சித் ன், யமற்தசொன்ன தசங்கல், மரம், உயலொகம், சுண
ஆகிய தபொருள்களின்றிக் கல்லொயலயய கட்டுவித்

யகொயில் என்பது கட்டடக்

கணலயில் புதுணம. அதுவும் கல்ணலக் குணடந்து கட்டியணம யமலும் புதுணம.
மண்டகப்பட்டுக் குணடவணரயில், வொயிற்கொவலர் (துவொரபொலகர்) சிற்பங்களுக்கு
மறு ணலயொக (ப ிலொக) கருடன், மகொகொலன் ஆகியயொர் சிற்பங்கள் உள்ளன.
மயகந் ிரவர்மனுக்கு முன்னர், யகொயில்கள் தசங்கல், மரம், உயலொகம்,
சுண

தகொண்யட கட்டப்தபற்றன. மயகந் ிரன் மு லில் குணடவணரக் யகொயிணலக்

கட்டுவித் ொன். பின்னர் வந் வர்கள் கல்ணலக்தகொண்டு கட்டுமொனக் யகொயில்கள்
எழுப்பினொர்கள். அணவ, கற்றளிகள் எனப்பட்டன. ஊரகம் யகொயிலில் உலகளந்
தபருமொள் (நின்ற யகொலம்),
(இருந்

பொடகம் யகொயிலில் பொண்டவ தூ ப் தபருமொள்

யகொலம்), தவஃகொ யகொயிலில் (கிடந்

யகொலம்) ஆகிய

இணறத் ிருயமனிகள் சுண ச் சிற்பங்கயள. இம்மூன்று யகொயில்கணளயும்
இணைத்துத்

ிருமழிணச ஆழ்வொர், “நின்றதும் இருந் தும் கிடந் தும் என்

தநஞ்சுயள” என்று பொடியுள்ளொர். கொஞ்சியில் உள்ள

ிரிபுரொந் யகசுவரர் யகொயிலும்,

சிற்பங்களும் தசங்கல்லொல் அணமந் ன.
மொமண்டூர்:
கொஞ்சிக்கருகில் இருக்கும் மொமண்டூர் குணடவணரக் யகொயிலில்
மயகந் ிரனின் நீண்டத ொரு கல்தவட்டு உள்ளது. இ ில் மயகந் ிரனின் சத்துரு
மல்லன், நித் ிய விநீ ன், சத் ிய சந் ன் ஆகிய சிறப்புப் தபயர்கள், அவன்
இயற்றிய மத்

விலொசம், பகவத் அெுகம் ஆகிய நொடக நூல்கள், அவனுணடய

அரசி கற்ற இணச நொடகம் ஆகியன குறிப்பிடப்படுகின்றன.
குரங்கைில் முட்டம் - குணடவணரக் யகொயில்:
மொமண்டூருக்கருகியலயய அணமந்
மயகந் ிரன் எழுப்பியது -

இன்தனொரு குணடவணர –

முற்றுப்தபறொமல் நிற்கிறது.

ளவொனூர் - குணடவணரக் யகொயில்:
விழுப்புரம் அருகில் உள்ள

ளவொனூரில் மயகந் ிரனின் குணடவணரக்

யகொயில் சிவனுக்கு எழுப்பப்பட்ட ஒன்று.
சிறப்பொனது. நொசிகளின் நடுவில் மனி

இ ில் ஐந்து நொசிகள் அணமந்துள்ளணம

முகங்கள். இந்
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நொசிகளின் கீ யழ, வொயில்
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தூண்களின் யபொ ிணகப் பகு ியில் இருக்கும் மகர ய ொரைம் மிக அழகொனது.
(இத்ய ொரை அணமப்பு

ற்கொல வணளவு (ARCH)

என்னும் கட்டிட அணமப்புக்கு

முன்யனொடி எனலொம்.) இ ில் உள்ள மகர உருவம், மு ணல (மகரம்)யும்
சிங்கப்பிடரியும் தகொண்ட ஒரு கற்பணன உருவம். மகரம், யொழி யபொன்றணவ
சிற்பக்கணலயின் உறுப்புகள்.
இங்குள்ள கல்தவட்டு இண ச் ”சத்துருமல்யலசுவர ஆலயம்”

என்று

குறிப்பிடுகிறது. சத்துரு மல்லன் என்பது மயகந் ிரவர்மனின் சிறப்புப் தபயரொகும்.
உட்புறத் ில் இருக்கும் இரு வொயிற்கொவலர் (துவொர பொலகர்) சிற்பங்கள்
அழகொனணவ. நின்ற ய ொற்றத் ில் அணவ அணமந் ிருப்பினும், உடல் அணமப்பில்
ஒரு வணளவு கொைப்படு ல் சிறப்புக்குரியது.

இருவரின் உடலிலும் இருக்கும்

முப்புரி நூல், நூல் அணமப்பில் இல்லொது துைியொக அணமந்துள்ளது
குறிப்பிடத் க்கது. ’உள்யள இருக்கும் இணறவணனச் தசன்று பொருங்கள்’ என
ஆற்றுப்படுத்துவது யபொல இச்சிற்பங்களில் ஓர் உைர்ச்சி தவளிப்படுவண க்
கொைலொம்.

இங்குள்ள கல்தவட்டுகணளப் பற்றித் த ொல்லியல் துணறயில்

பைியொற்றிய ஆய்வொளர் கி.ஸ்ரீ ரன் அவர்கள் கூறும் தசய் ி கீ யழ... (நன்றி :
ினமைி 17-09-2019)
கல்தவட்டுகள்:
இக்குணடவணரக் யகொயிலில் மூன்று கல்தவட்டுகள் கொைப்படுகின்றன.
யமற்கு அணரத்தூண் அருகில் கொைப்படும் பல்லவ கிரந்

எழுத் ில் அணமந்

கல்தவட்டில் இக்குணடவணரக் யகொயிணல "நயரந் ிரன்" என்னும் சத்ருமல்லன்"
என்னும் அரசனொல் இம்மணலயின் யமயல சத்ருமல்யலசுவரொலயம் என்னும்
இக்யகொயில் அணமக்கப்பட்ட ொகக் கூறுகிறது.
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ண்டொந

நயரந்த்யரை நயரந்த்ரணனஷ கொரி

:

ஸத்ருமல்யலை ணஸயலஸ்மின் ஸத்ருமல்யலஸ்வ ரொலய:
இரண்டொவது கல்தவட்டு இய
ஸ்ரீ த ொண்ணடநய்

தசய் ிணயத்

மிழில் கூறுகிறது:

ொர்யவந் ன்

நயரந் ிரப் யபொத் ணரயன்
தவண்யபட்டின் தறன்பொல் மிக
மகிழ்ந்து கண்டொன்
சரமிக்க தவஞ்சிணலயொன் சத்துரு
மல்யலஸ்வரொலய தமன்
நரனுக்கிடமொக வொங்கு"
பல்லவர் சிற்பங்களின்

னிச் சிறப்பு என்ன?

குப் ர்களின் சிற்பங்கள், பல்லவர் சிற்பங்கள் ஆகியன
வொய்ந் ணவ என ஆய்வொளர்கள் கருதுகின்றனர். கண

னிச் சிறப்பு

தசொல்லுகின்ற ஒரு பொங்கு

பல்லவர் சிற்பங்களில் அணமந் ிருப்பண க் கொைலொம்.
சிற்பம் கற்க விருப்பமொ?
ஓவியம் கற்று வொ
ஓவியம் கற்க விருப்பமொ?
நொட்டியம் கற்று வொ
நொட்டியம் கற்க விருப்பமொ?
இணச கற்று வொ
இணச கற்க விருப்பமொ?
பொடல் கற்று வொ
என்று ஒருவருக்குக் கூறுவதுயபொலப் பல்லவர் சிற்பக் கணல
அணமந் ிருப்பது அ ன்

னிச் சிறப்பு.

ஆம். பல்லவர் சிற்பங்களில், நொம் ஒரு

யசர பொடல், இணச, நொட்டியம், ஓவியம் ஆகியவற்ணற உைர இயலும்.
சீயமங்கலம்:
சீயமங்கலம்,

ிருவண்ைொமணல மொவட்டம் வந் வொசி வட்டத் ில்

அணமந்துள்ளது. இங்குள்ள, மயகந் ிரவர்மன் எழுப்பிய குணடவணரக் யகொயிலின்
ஒரு சிறப்பு இங்குள்ள ஆடவல்லொன் சிற்பம்.
கற்சிற்பம் இது ொன். ‘புெங்க த்ரஸ்ஸ’

மிழகத் ின் மு ல் ஆடவல்லொன்

என்னும் நொட்டியச் சொயலில் இச்சிற்பம்

அணமந்துள்ள ொகக் கூறுவர். இங்கு, ரிஷபொந் ிகர், ஆடவல்லொன் ஆகிய இரு
இணறத் ிருயமனிகளும் தூண்களில் வடிக்கப்பட்ட ொல் இணறவன் தூைொண்டொர்
என்று அணழக்கப்படுகிறொர். இங்குள்ள வொயிற்கொவலர் (துவொரபொலகர்)
சிற்பங்களும் அழகொனணவ.
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இங்குள்ள கல்தவட்டு மயகந் ிரனின் சிறப்புப் தபயர்களொன
லலி ொங்குரன், அவனிபொென் ஆகியவற்ணறக் குறிப்பிடுகிறது. யகொயிலின்
தபயரும் அவனிபொென பல்லயவசுவரம் என்ப ொகும்.
மயகந் ிரவொடி:
கொஞ்சிபுரம் அருகில் உள்ள இன்தனொரு குணடவணரக்யகொயில்.
மயகந் ிரவர்மனுணடயது. மயகந் ிர விஷ்ணுகிருஹம் என்னும் முரொரி கிருஹம்
என்று இக்யகொயிணல இங்குள்ள கல்தவட்டு குறிக்கிறது. மொமல்லபுரத்து
ர ங்களுக்கு இண

முன்யனொடியொகக் தகொள்ளலொம்.
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வல்லம்:
வல்லம் குணடவணரக் யகொயில் மயகந் ிரவர்மன் எடுப்பித் து அல்ல;
ஆனொல், அவன் கொலத் து. அவனுணடய யமலொண்ணமயின் கீ ழ் இருந்
சிற்றரசனின் மகன் எடுப்பித் து. கல்தவட்டின் பொடம் :
சத்துரும் மல்லன் குைபரன்
மயயந் ிரப்யபொத் தரசரு அடியொன்
வயந் ப்பிரி அதரசரு மகன் கந் யசன
ந் தசயிவித்

ய வகுலம்

44

ஒரு

கல்தவட்டு மயகந் ிரவர்மணனச் சத்துரு மல்லன் எனவும், குைபரன்
எனவும் குறிப்பிடுகிறது. இங்குள்ள மற்தறொரு கல்தவட்டு, மயகந் ிரணனப்
பகொப்பிடுகு என்றும், லளி ொங்குரன் என்றும் குறிப்பிடுகின்றன.
ிருச்சி

ொயுமொனவர் யகொயில் – லளி ொங்குர பல்லவ கிருஹம்:
ிருச்சி மணலக்யகொட்ணட

ொயுமொனவர் யகொயிலின் வொயில் அருயக

லளி ொங்குர பல்லவ கிருகம் என்னும் குணகக் யகொயில் உள்ளது. இக்யகொயில்,
மயகந் ிரனின் ஒரு சிறப்புப் தபயரொன லளி ொங்குரன் தபயரில் வழங்குகிறது.
இங்குள்ள தூண் கல்தவட்டுகளில், மயகந் ிரனின் கீ ழ்க்கண்ட சிறப்புப் தபயர்கள்
தபொறிக்கப்பட்டுள்ளன.
அபிமுக
அகருை
அநித்யரொக
அநுமொந
கங்கொ ரர் சிற்பம்:
லளி ொங்குர பல்லவ கிருகத் ில் பொடல் தபற்ற கங்கொ ரர் சிற்பம்
உள்ளது. இச்சிற்பத் ில்,

சிவன் ஏன் வழக்கமொன ஒரு பிச்சொண்டி உருவத் ில்

வடிக்கப்படவில்ணல? உடுத்

சிறப்பொன ஆணடயின்றிப் புலித்ய ொணல

அைிந் ிருப்பொயன; முடிதயல்லொம் சணட சணடயொய் இருக்குயம; உடணலச்
சுற்றியும் பொம்புகள் சூடியிருப்பொயன. இச்சிற்பத் ில், ஏன் நல்ல பருத் ி ஆணடஅரசர் அைிகின்ற நல்ல ஆணட? ஏன்

ணலயில் கிரீடம்? ஏன் உடலில்

அரசரைியும் தபொன் அைிகலன்கள்? ஏன் முப்புரி நூல்? தமொத் த் ில்
அரசனுக்குரிய ஒரு தபருந்ய ொற்றம். மயகந் ிரன்
வடித்

ொல் சிவனுக்கு அரசவடிவம்

ன்ணனயய சிவனொக

ந்து சிற்பமொக்கியுள்ளொன். இண , இங்குள்ள

கல்தவட்டிலும் தபொறித்துணவத்துள்ளொன். இச்சிற்பத் ில் இன்தனொரு அழகு.
முடியில் கிரீடம் உள்ள ொல், கங்ணகணயத்

ன் ஒற்ணற முடியில்

ொங்கியுள்ள

நிணல.
சிங்கவரம் குணடவணரக் யகொயில்:
தசஞ்சிக்கருகில் இருக்கும் சிங்கவரத் ில் இக்யகொயில் அணமந்துள்ளது.
கிடந்

யகொலத் ில் சிங்கப்தபருமொளுக்கு எடுப்பித்

யகொயில். மயகந் ிரனின்

கொலத்ண ச் யசர்ந் து என்று கரு ப்படுகிறது. கருவணறச் சுவரில் தபரும்
வடிவத் ில் பள்ளிதகொண்ட தபருமொள். இங்குள்ள துர்க்ணகச் சிற்பம் அழகொனது.
எளிணமயொன, அைிகள் எணவயுமின்றித்

ிரிபங்க நிணலயில் நிற்கும் துர்க்ணகயின்

ணககளில் சங்கும் ஏவு ற்கு அைியமொயுள்ள நிணலயில் சக்கரமும் (பிரயயொகச்
சக்கரம்) கொைப்படுகின்றன.
மொமல்லபுரம்:
மொமல்ணல, பல்லவச் சிற்பக்கணலப் பல்கணலக் கழகமொக விளங்குகிறது
எனக் கூறு ல்

கும். த ொடக்க எளிணமக்குச் சொன்றொய் தகொடிக்கல் மண்டபம்
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மு லொகக் கணலப்தபொலிவின் உச்சி நிணலயொக வரொக மண்டபம் வணர கைக்கற்ற
சிற்பத் த ொகு ிகள்.
வரொக மண்டபம்-வரொகச் சிற்பம்:

இது மயகந் ிரவர்மனின் பணடப்பு. அத்யந் கொம பல்லவ ஈசுவர கிருகம்
என்று வழங்கும் இக்குணடவணர மண்டபத் ில் உள்ள கல்தவட்டு மயகந் ிரனின்
244 சிறப்புப் தபயர்கணளக் குறிக்கின்றது. வரொகத்
அழகொன கணலக்கூறுகணளக் கொைலொம். மனி

ிருயமனிச் சிற்பத்த ொகு ியில்
வடிவத்துக்கு வரொகத்

ணல.

கற்பணனயில் நமக்கு அழகு புலப்படொது. ஆனொல், சிற்பி இவ்வடிவத்துக்கு
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அழணகத்

ந்துள்ளொன்.

ிருமகணளக் கடலரக்கனிடமிருந்து மீ ட்டு அவணள இரு

ணககளில் ஏந் ி நிற்கும் பொங்கு. கொல்களில் ஒன்று அரக்கனின்
அரக்கன் கடலரக்கன் எனக் குறிக்க அவன்

ணலயமல்.

ணல யமல் நொகத் ணலகள் ஐந்து.

நீணரக் குறிக்கும் இடங்களில் எல்லொம் நொகத்ண யயொ, ( ொமணர)
மலணரயயொ கொட்டு ல் சிற்பம் வடித் லில் உள்ள மரபு. அரக்கனின் மணனவியும்
அரக்கணனப்யபொலயவ ணக த ொழுது இணறஞ்சுகிறொள். அவள் அருகில் இரொெ குரு.
வரொக இணறவனின் ணககளில் ஒன்றில் சங்கும் மற்ற ில் ஏவுநிணலச் சக்கரமும்
(பிரயயொகச் சக்கரம்).
கூறுகளுள் ஒன்று.

இந்

ஏவுநிலச் சக்கரம் பல்லவச் சிற்பங்களின் சிறப்புக்

வரொகருக்கு அருகில்

ிருமகணள அடுத்துச் சூரியன்.

வரொகருக்கு இடப்புறம் பிரம்மொ; அவரருகில் நொர ர். வரொக முகத் ின்
யநரொகத்

ணலக்கு

ணலக்கிரீடத்ண க் கொட்டொமல், வரொகத் ின் மூக்குச்

சொய்மொனத்துக்யகற்பச் சமன் தசய்யும் (BALANCING) நிணலயில் சொய்ந் நிணலயில்
கொட்டியுள்ள சிற்பத் ிறன் குறிப்பிடத் க்கது.

வரொக மண்டபம்-'கெலட்சுமி' சிற்பம்:
ிருமகணளக் குளிப்பொட்டும் கொட்சியில் அணமந்
பைிப்தபண்கள் அப்பைியில் ஈடுபட்டிருந் ொலும்,

சிற்பம்.

யொணனகணளக்

கொட்சிப்படுத் ியிருப்பது இங்கு அழகு. ஒரு யொணன,

ன் து ிக்ணகணயத் தூக்கி நீர்

த ளிக்கும்யபொது, மற்ற யொணன நீர் தமொள்ளு ல் அழகொன கொட்சி.
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வரொக மண்டபம்-மகிஷொசுரமர்த் னி சிற்பம்:
மகிஷொசுரமர்த் னி – தகொற்றணவ – இங்கு சமபங்கநிணலயில்
கொைப்படுகிறொள். சிங்கவரம் குணடவணரயில் நொம் கண்ட தகொற்றணவச் சிற்பம்,
ிரிபங்க நிணலயில் உள்ளது.

உடல் வணளவுகயளொடு கூடிய நிணல

ிரிபங்கம்.

வணளவுகளின்றி உடல் யநரொக இருக்கும் நிணல சமபங்கம். தகொற்றணவயின்
வலப்பக்கம் அடியவன் ஒருவன் நவகண்டம் தகொடுக்கும் நிணலயில்
அரிந்துதகொள்ளும் ய ொற்றத் ில் கொைப்படுகிறொன்.

ணலணய

தகொற்றணவயின் ணகயில்

இருக்கும் சக்கரம் ஏவுநிணலச் சக்கரம் (பிரயயொகச் சக்கரம்) என்பது
குறிப்பிடத் க்கது. தகொற்றணவயின்

ணலக்கு இருபுறமும் சிங்கமும், மொனும்

தபரி ொக வடிக்கப்பட்டுள்ளண க் கொண்க.
வரொக மண்டபம்-உலகளந் ொன் சிற்பம்:
குறுவடிவத் ில் வந்
உலகளந்

பிரொமைன் தநடிதுயர்ந்

நிகழ்ச்சிணயக் கொட்டும் சிற்பம் இது.

தூக்கும்யபொது

டுத்

உலகளந்

வடிவம்

ொங்கி

தபருமொள் கொணலத்

ஒருவன் தூக்கி எறியப்படுகிறொன் என்பண ச் சிற்பி அழகுறக்

கொட்டியுள்ளொன். எறியப்பட்டவன் உயயர இருந்து கீ யழ விழுகிறொன்.
உலகளந் ொனின் கொல் எட்டிப்யபொக அண ப் பொர்த்

பிரம்மொ வியந்துயபொகும்

கொட்சி.
ிரிமூர்த் ி மண்டபம்:

ிரிமூர்த் ி மண்டபம், அ ன் தபயருக்யகற்ப மூன்று
இணறக்யகொட்டங்கணளக் (கருவணறகணள) தகொண்டுள்ளது. முன்மண்டபம் என்னும்
அணமப்பு இ ில் இல்ணல. நடுவில் இருக்கும் இணறக்யகொட்டம் அ ன் மு ன்ணமத்
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கு ிதகொண்டு, சற்று முன்புறம் நீட்டப்தபற்றுள்ளண க் கொைலொம்.

மூன்று

யகொட்டங்களுக்கும் ஏறிச் தசல்வ ற்குப் படிகள் அணமக்கப்பட்டுள்ளன.
நடுக்யகொட்டத் ில் சிவன்; பக்கக் யகொட்டம் ஒன்றில் விஷ்ணு; மற்தறொரு பக்கக்
யகொட்டத் ில் வழக்கமொக இருக்கும் பிரம்மன் இல்ணல. இங்கு, பிரம்ம சொஸ் ொ
என்னும் முருகன் இடம்தபற்றுள்ளொர். எனயவ,

ிரிமூர்த் ி மண்டபக் குணக,

அ னுள் அணமந் ிருக்கும் முருகன் யகொட்டத் ொல் சிறப்புப் தபறுகிறது.

முருகன் இங்கு “பிரம்ம சொஸ் ொ”

என்னும் தபயரில்

அணழக்கப்தபறுகிறொர். இச் சிற்பம் முருகனின் யபொர்க்யகொலம் எனக்
கூறப்படுகிறது. சிற்பத் ின் மொர்புப் பகு ியில் தபருக்கல் குறிணயப்யபொல் அணமந்
சன்னவரம்
ீ
என்னும் அைிகலன் ொன் இது முருகனின் யபொர்க்யகொலத்ண க்
குறிக்கிறது என்பது ஆய்வொளர் கருத்து. வொயிலில் இருக்கும் கொவலர் (துவொர
பொலகர்) சிற்பங்களில் உள்ள உருவங்கள் வழக்கமொனணவ அல்ல.
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வொயிற்கொவலரொக இங்கு நிற்கும் இருவர் இரு முனிவர்களொவர். மண்டபத் ின்
யமற்புறம் நொசிக் கூடுகளும் அவற்றுக்கும் யமற்புறத் ில் சிறு யகொயில்
வடிவத்ண ச் சுட்டுகின்றவணகயில் சொணல அணமப்யபொடு கூடிய விமொனங்கள்
வடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இய

மண்டபத் ில், விஷ்ணுவின் சிற்பத்துக்கருகில் சிறிய

யகொட்டத் ில் தகொற்றணவச் (துர்க்ணக) சிற்பம் கொைப்படுகிறது. எட்டுக்ணககளுடன்
கூடிய தகொற்றணவ. சங்கு, சக்கரம், வொள், யகடயம், வில், அம்பு ஆகிய
பணடக்கலன்கணளக் ணககளில் ணவத் ிருக்கிறொள். மற்ற இரு ணககளில் ஒன்று
‘அபய’ முத் ிணரயிலும், மற்தறொன்று த ொணடயில் இருத் ிய நிணலயிலும்
அணமந்துள்ளன. கொல்கள் எருணம அரக்கனின்
அரக்கயனொடு நடந்

யபொர் முடியும்

ணலயில் ப ிந்துள்ளன. எருணம

ருைத் ில்

அணமந் து

எனக்கரு ப்படுகிறது.
நிலத் ின் மீ து பொணறயில்

லசயனர்:

மொமல்ணலயில் கொைத் கும் சிற்பங்களுள் ஒன்று, நிலத் ில் கிடக்கும்
பொணறயில் விஷ்ணுவின் கிடந்

யகொலத்ண

வடித் ிருக்கும் சிற்பம்.

லம்,

நிலத்ண க் குறிக்கும்; சயனம் (அறி)துயிணலக் குறிக்கும்.
ஆ ிவரொக மண்டபம்:
ிருவிடவந்ண க் யகொயிலில் ஆ ிவரொக மண்டபம் அணமந்துள்ளது.
இம்மண்டபத் ில், வொயிற்கொவலரொக ஆ ியசடன் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள
பிரம்மன் சிற்பம் குறிப்பிடத் க்கது. அவர்

ம் இடது ணகயொல் ‘அபய’ முத் ிணர

கொட்டுகிறொர். கருடனுக்கு அருள் கொட்டும் கருட அநுக்கிரகர் சிற்பம் இங்குள்ளது.
அருகில் சிவனும் நந் ியும் கொட்டப்தபற்றுள்ளனர்.

ண்டு முனிவருக்கு நொட்டியம்

கற்பிக்கும் கொட்சிச் சிற்பமும் இங்குள்ளது.
ிருச்சி மணலக்யகொட்ணட:
இங்குள்ள சிவனின் சிற்பத் ில் ஆணடயில்

புலித்ய ொல் இல்ணல. ரொெ

வடிவத் ில் ஆணட, மைிமுடி (கிரீடம்), பூணூல், அைிகலன்கள் ஆகியவற்யறொடு
சிவன் வடிக்கப்பட்டுள்ளொர். மயகந் ிர வர்மன்
எனலொம்.

இச்சிற்பத் ில் ஒற்ணறத்

ன்ணனயய சிவனொக வடித்துள்ளொன்

ணலமுடிணயச் தசதுக்கியுள்ளண க்

கொைலொம்.
மொமல்லபுரம்:
மொமல்லபுரம் அர்ச்சுனன்
நொகம்,

வம் சிற்பத் ில்,

ொமணர ஆகியவற்ணறச் தசதுக்கியுள்ளனர்.

த ொடர்பு:
துணர.சுந் ரம், கல்தவட்டு ஆரொய்ச்சியொளர், யகொணவ.
அணல யபசி :

9444939156.
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நீணரக் குறிப்பொல் கொட்ட

6. கல்லில்

மிழிணச

—— S.A.விெய்

உலகியலயய மிகப்பழணமயொனதும்

னித்துவமொனதும் எனச்

தசொல்லப்படுவது, 3000 ஆண்டுகள் த ொன்ணம உணடய நம்முணடய
த ொல்

மிழர்

மக்தகன அப்யபொய

ஒரு

முணறணமகணளக் தகொண்டிருந் னர் என்பய

னி இணசக்யகொட்பொட்டு
நம்முணடய பழந் மிழ்

இலக்கியங்கள் கூறும் உண்ணம. அவ்வணகயில்,
இணசயறிணவ, அவர்கள் வகுத்

மிழிணச.

மிழர்

ம்முணடய

இணசக்யகொட்பொடுகணள இலக்கிய வடிவில்

ஓணலச்சுவடிகளில் மட்டும் எழு ிப் ப ிப்பிக்கவில்ணல, கல்லிலும் பலவொறு
ப ிப்பித்துள்ளனர். உலகியலயய இணசக்கு இப்படி ஒரு அம்சம் இருக்கிற ொ என
அ ிசயிக்கும் வண்ைம்

மிழர்கள் கல்ணலப் பயன்படுத் ி ஒரு இணச/அறிவியல்

சொ ணனயய பணடத் னர் என்றொல் அது சற்றும் மிணகயல்ல. அவ்வணகயில்,
மிழர் கல்லில் வடித்
பற்றியய

இணசத் கவல்கள், ஓணச/இணச எழுப்பும் அணமப்புகணளப்

இக்கட்டுணர.

(I) அரச்சலூர் கல்தவட்டு – கிபி 1 ஆம் நூற்றொண்டு:
மிழர், ஆ ி மு ல்

மிழ்நொதடங்கிலும் உள்ள பல்யவறு யகொயில்களிலும்

உள்ள கற்களில் சிற்பங்களும் உருவங்களும் அணமத்து சொ ித்துள்ளனர்.
அவ்வணகயில், பன்தனடுங்கொலம் அழியொத் ன்ணம தகொண்ட கல்ணல ஒரு
கருவியொகக் தகொண்டு, இணசக்யகொட்பொடுகணளயும், இணசக்கருவிகணளயும்
பல்யவறு யகொவில்களில் அணமத்துள்ளனர். அவற்றில், மிகவும் த ொன்ணமயொன
இணசக்கல்தவட்டு எனில் அது அரச்சலூரில் 1ஆம் நூற்றொண்டில் அணமக்கப்தபற்ற
இணசக்கல்தவட்டு ஆகும்.
“எழுத்தும் புைருத் ொன் மைிய
வண்ைக்கன் ய வன் சொத் ன்”
என எழு ப்பட்டிருக்கும் அந் க் கல்தவட்டின் கீ ழ்

,

ொ, ண , ய

ஆகிய

எழுத்துக்களின் கலணவயில் சில வரிகள் வட்தடழுத் ில் எழு ப்பட்டுள்ளன.
இணவ
இந்

ொள எழுத்துக்கள், நடனத்துக்கு உரியன என்பது அறிஞர்கள் கருத் ொகும்.

கல்தவட்டு உள்ள இடத் ில் ஒரு சமை இணசப்பள்ளி இருந் ிருக்கக் கூடும்

என த ொல்லியல் அறிஞர் டொக்டர் ஆ. பத்மொவ ி (அவரது களப்பிரர் ஆய்வு உணர
கொதைொளிகளில்) குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
அடுத்துள்ள படத் ில்,
வடிவம்

கட்டத் ில், கல்தவட்டின் வட்தடழுத் ின் இன்ணறய

ரப்பட்டுள்ளது. வலது பக்க கல்தவட்டில் 2 & 5ஆவது வரி

சிண ந்துள்ளது. நொம் இடப்பக்க கல்தவட்ணட மட்டும் பொர்ப்யபொம். ஐந்ண ந்துக்
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கட்டங்களில்(5x5) இந் க் கல்தவட்டு அணமந்துள்ளது. இதுபற்றி யமலும் விரிவொக,
அடுத்து உள்ள கம்ணபநல்லூர் கல்தவட்ணடக் கண்ட பின் அலசுயவொம்.
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(II) கம்ணபநல்லூர் கல்தவட்டு – 12ஆம் நூற்றொண்டு:
ருமபுரி மொவட்டத்ண ச் யசர்ந்

கம்ணபநல்லூர் என்ற சிற்றூரில் உள்ள

சிவன் யகொவிலில், அரச்சலூர் கல்தவட்ணடப் யபொலயவ நொன்கு ஐந்ண ந்துக்
கட்டக் கல்தவட்டுகள்(5x5) கொைப்படுகின்றன. அவற்றில் இரண்டு படிதயடுத்து
ஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளன. அ ில் மு ல் கல்தவட்டு

ொன் கீ ழுள்ள நமசிவொய

கல்தவட்டு. இ ில் நமசிவொய என்ற தசொல் தவவ்யவறு வரிணசயில்
எழு ப்பட்டுள்ளது.

இந்

நமசிவொய கல்தவட்ணட ஆரொய்ந்

டொக்டர் ஆ. பத்மொவ ியும்,

முணனவர் வரபொண்டியனும்,
ீ
இது யமொகனம் பண்ணை குறிப்பது எனவும்,
இக்கல்தவட்டின் யநொக்கம், யமொகனப்பண்ைின் மிகச்சரியொன சுர வரிணசணயக்
கூறுவ ொகும் என்று ஆய்ந்து கூறியுள்ளனர். அ ன்படி, ஐந்துசுரப் பண்ைொன
முல்ணலத் ீம்பொைி எனும் இக்கொல யமொகனத் ின் சரியொன சுர வரிணசகள்
”சபரிக ” ஆகும். இக்கல்தவட்டின் அணமப்ணபப் படித்து அ ன் உ வியொல்

ொன்

சிலப்ப ிகொரத் ின் ஆய்ச்சியர் குரணவ, முல்ணலத் ீம்பொைி பற்றிக் கூறும்
தசய் ிணயச் சரியொகப் புரிந்துதகொள்ள முடிந் து என்பதும் இவர்களின் ஆய்வு
முடிவொகும். மட்டுமின்றி, சிலம்பின் உ வியொல்
படிக்கவும் முடிந் து என்பதும் கூடு ல்

ொன் இக்கல்தவட்ணடப்

கவல்.

இக்கல்தவட்ணட விலங்கொதமொழி எனும் 11ஆம் நூற்றொண்டு மன்னன்
அணமத் ிருக்கக்கூடும் எனக்கூறு ற்யகற்ப, இக்யகொவிலில், அவன் தபயரொன
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’விலங்கொதமொழி’ என்பண யும் ‘நமசிவொய’ கல்தவட்ணடப் யபொலயவ,
எழுத்துக்கணளச் தசதுக்கி அணமத்துள்ளண க் கண்டு த ரிந்துதகொள்ளலொம்

இய

கம்ணபநல்லூர் யகொவிலில், இதுயபொல், இன்னும் இரண்டு ஐந்ண ந்துக்

(5x5) எழுத்துக்கள் தகொண்ட கல்தவட்டுக்கள் உள்ளன, ஆனொல் அணவ,
கட்டமிடப்படொமல் எழுத்துக்கள் மட்டும் உள்ளன. அவற்றின் எழுத்துக்கள்
யமலுள்ள இரண்ணடப்யபொல் சிலம்பின் தசய்யுள் யகொட்பொட்டுடன்
ஒத்துவரவில்ணல. அணவ

வறொன கல்தவட்டொய் இருக்கக்கூடும் எனயவ ொன்

அவற்ணறக் கட்டம் யபொடொமல் விட்டிருக்கக்கூடும்.
யமலுள்ள கம்ணபநல்லூர் கல்தவட்டும் சரி, அரச்சலூர் கல்தவட்டும் சரி,
ஐந்ண ந்துக் கட்டங்கள்(5x5) தகொண்டிருப்பண க் கண்டொல், அக்கொலத்

மிழர்,

ொளங்கணள வகுக்கவும், பண்களின் சுர வரிணச கைக்கிடவும் இதுயபொன்ற
கட்டங்கணளப் பயன்படுத் ினர் என முடிவுக்கு வரலொம். இவ்விரண்டு
கல்தவட்டுக்களுயம இன்னும் ஆழமொன ஆய்வுக்குரியன.
புதுக்யகொட்ணட மொவட்டத்ண ச் யசர்ந்

குடுமியொன்மணல என்ற சிறு

மணலயமலுள்ள 7ஆம் நூற்றொண்டு யகொவிலின் தவளியய ஒரு மிகப்தபரிய இணசக்
கல்தவட்டு ஒன்று உள்ளது. அ ற்கு ஒரு கூணர அணமத்துப் பொதுகொக்கப்படுகிறது.
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இக்கல்தவட்டு 38 வரிகணளக்தகொண்டு சமஸ்கிரு

கிரந் த் ில் எழு ப்பட்டுள்ளது.

இது பல்லவ அரசனொன மயகந் ிரவர்மன் கொலத் து என்பது பல அறிஞர்களின்
கைிப்பு. முழுவதும் கிரந்

எழுத் ில் உள்ள இக்கல்தவட்டின் முடிவில் “இணவ

எட்டிற்கும் ஏழிற்கும் உரிய” என எழு ி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இண

“இணவ

யொழிற்கும் பொட்டிற்கும் உரிய” எனக்தகொள்ளும் அறிஞர்களும் உள்ளனர்.

இக்கல்தவட்டு தசய் ிகளுக்கு ஸ்வரொகமொ (சுவர ஆகமம் எனப்
தபயரிடப்பட்டுள்ளது, கொந் ர்வ இணச என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ருத்ரொச்சொரியொர்
எனும் இணசயயொன், இணச மொைவர்களுக்கொக இக்கல்தவட்ணட வடித்
தசொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்

38 வரிகளில், எழுத்துக்கணள இணச vowels

ொகச்
ஆகப்

பொவித்து, பல்யவறு வி மொன கிரொம மூர்ச்சணனகள் தசொல்லப்பட்டுள்ளன.
இவற்றின் வொயிலொகக் கணடசியொக 1) மத் ியம, 2) ஷட்ெ, 3) ஷொடவ, 4) சொ ொரி ,
5) பஞ்சம, 6) ணகசிக மத் ியம, 7) ணகசிக கிரொமங்கள் என ஏழு ரொக முணறகள்
கிணடக்கின்றன. இவற்ணற முணறயய ஏழ்தபரும் பண்களுடன் ஒப்பிடலொம் என,
இணசயறிஞர் வி.பொ.க சுந் ரம்,

னது ' மிழிணசக் கணலக்களஞ்சியம்' த ொகு ி

இரண்டு பக்கம் 145இல் கூறியுள்ளொர்.
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இக்கல்தவட்டினொல் அறியக்கூடிய இறு ிச் தசய் ி என்பது சற்யற
குழப்பமொக இருந் ொலும், இந் ியொவியலயய இத்துணை தபரிய இணசக்கல்தவட்டு
யவதறங்கும் இல்ணல என்பது இ ன்

னிச்சிறப்பொகும். இக்கல்தவட்டு யமலும்

ஆழமொக ஆரொய்வ ற்குரியது.
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குடுமியொன்மணலக்கு அருகியலயய உள்ள

ிருமயம் எனும் இடத் ிலுள்ள

குணடவணரக் யகொவிலில் மற்றுதமொரு இணசக்கல்தவட்டு கிணடக்கின்றது. ஆனொல்
இ ன் சில பகு ிகள் அழிந்துபட்டுள்ளன, ஆனொல் கிட்டத் ட்ட இய
தகொண்ட மற்தறொரு கல்தவட்டு, இய

வரிகள்

ிருமயத் ிற்கு அருயக உள்ள

மணலயக்யகொவிலில் அழியொ நிணலயில் கொைக்கிணடக்கிறது.
இரண்டிலுயம ‘பரிவொ ிநி ொ’ என்ற வரி மு லில் உள்ளது. முழுணமயொக
“பரிவொ ிநி ொ
“குையஸை ப்ரமொைஞ்
தசய்

வித்யொ பரிவொ ிநிகற்

கற்பிக்கப்படுவது கொண்
ஞ் தசொல்லிய புகிற்பருக்கும் நிமி
முக்கந் நிருவத்துக்கும் உரித்து”
என்று இக்கல்தவட்டு உள்ளது. இ ிலுள்ள பரிவொ ிநி என்பது ப என்ற இளிச்சுரம்
மற்றும் ரி2 வன் துத் ம் இணைச்சுரமொகக் தகொண்டு உருவொகும் யமற்தசம்பொணல
பண்ணை குறிக்கிறது என்பது, வி.பொ.க சுந் ரம் அவர்களின் கருத்து. இ னொல்
இண

ஏழ்நரம்புணடய வணை
ீ
என்று தசொல்லலொம் என்கிறொர் அவர்.
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யமயல கொைப்படுவது,
ஒரு மிக அரி ொன

ிருதநல்யவலி தநல்ணலயப்பர் யகொவிலில் உள்ள

ொளச்சக்கரக் கல்தவட்டு. இது 17ஆம் நூற்றொண்டு எனச்

சிலரும், 12ஆம் நூற்றொண்டு எனச் சிலரும் கூறுகின்றனர். இது,
சங்கீ ம் வழங்கும் 35

ற்கொல கர்நொடக

ொளங்கணள அ ன் தபயர் அங்கங்களுடன் விளக்கும் ஒரு

விரிவொன சக்கரம். இ ன் ணமயப்பகு ியில் ஒரு சிறு மயில் தசதுக்கப்பட்டு
அண ச்சுற்றி 5 அடிப்பணடத்

ொளங்கணளக் குறிக்கும் வணகயில் ஒரு

ொமணரயின்

ஐந்து இ ழ்களும், அணவ, 7 ெொ ிகளொகப் தபருகுவண , தவளிச்சக்கரத் ில் 7
ொமணர இ ழ்களொகவும் விரிவண

யமலுள்ள படத் ில் கொைலொம். அந்

மற்றும் 7 சொ ிகளும் யசர்ந்து தமொத் ம் 35

ொளத் ின் குறியீடுகணளயும், அ ற்கும் தவளியய அ ொவது
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ொளம்

ொளங்கள் உருவொவண , அ ற்கும்

தவளியிலுள்ள இரு சக்கரங்களில் கொைலொம், மு ல் சக்கரத் ில், 35இல்
ஒவ்தவொரு

5

இக்கல்தவட்டின் கணடசி, தவளிப்புற சக்கரத் ில் ஒவ்தவொரு
தபொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவும், இந் ியொவில் (மதுணரணயத்
இல்லொ

ஒரு

ொளச்சக்கர அணமப்பொகும்.

ற்கொல

ொளத் ின் தபயரும்
விர) யவதறங்கும்

ொளங்களின் சில தபயர்களும்

அங்கங்களும் இக்கல்தவட்டில் மொறியுள்ளது.

அய

தநல்ணலயப்பர் யகொவிலில், மிகவும் புகழ்தபற்ற நொன்கு இணசத்தூண்

த ொகுப்புக்கள் உள்ளன. ஒவ்தவொரு தூண் த ொகுப்பிலும், 48
உள்ளன, நடுவில், ணமயமொக, ணகயொல் த ொடமுடியொ
தபரிய தூண்,

னித்தூண்கள் சுற்றி

அளவு உள்யள ஒரு

ொங்குவ ற்கொக உள்ளன. தவளிப்புறத் ில் உள்ள தூண்களுக்கும்

ணமயத்தூணுக்கும் இணடயிலும், சில ணகயொல் அணுகித் த ொட்டு
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அணசக்கமுடியொ

தூண்களும் உள்ளன. இத்தூண்கள் இன்றளவும் இயங்குகின்றன,

ணகயொல் தமன்ணமயொகத் தூைின் நடுவில்

ட்டினொல் இணவ ஒவ்தவொன்றும்

ஒவ்தவொரு சுரங்கணள ஏற்படுத்துகின்றன. இவற்ணறக் தகொண்டு சில முழு
ரொகங்கணள வொசிக்கமுடியும் எனச் தசொல்லப்படுகின்றது ஆனொல் இத்தூண்களின்
இணசப்பண்புகணள இன்னும் முழுணமயொக ஆய்வு தசய்யப்படொ

நிணல உள்ளது.

கீ யழ, இத்தூண் த ொகுப்புகளில் ஒன்றின், யமல்யநொக்கிய குறுக்குதவட்டு அணமப்பு
படமொகக் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இண

யநொக்கினொல், சில தூண்கள் வட்டமொகவும்

சில சதுரமொக, சொய்சதுரமொக, 8 முக வட்டமொக, அணலவரிணச வடிவொக என இத்
தூண்கள் தவவ்யவறு வடிவில் உள்ளது த ரியவரும். எந்

தூண் தவளியய

உள்ளது, எது உள்யள வொசிக்க இயலொ நிணலயில் உள்ளது என்பதும் த ரியவரும்.

இத்தூண்களின் இணசப்பண்புகணள முழுணமயொக ஆரொய்ந் ொல், கீ ழ்க்கண்ட
கவல்கணள அறியலொம்:
• தூண்களின் சுரம் மற்றும் அ ிர்தவண்,
• எத் ணன மண்டிலம் / யகொணவ ஒரு தூண் த ொகுப்பில் உள்ளது,
• ஒரு மண்டிலம்/யகொணவயில் அலகுகள் 24ஆ 22ஆ,
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• ஒரு தூைின் அ ிர்வு அருகொணமத்தூண்களில் அ ிர்வு ஏற்படுத்துகிற ொ(sympathetic
resonance),
• அ னொல் இத்தூண்களுக்கிணடயய இணை கிணள நட்பு பணக உறவு உள்ள ொ
என ஆரொயலொம்,
• தூண்களின் வடிவங்கள் தவவ்யவறு, அ னொல் அ ன் ஒலிப்பண்பு Timbre
மொறுகிற ொ,
• நூற்றொண்டுகளொக நிற்கும் இணசத்தூண்கள் இன்று சற்யற மொறியிருக்கும், அன்று
எப்படி ஒலித் ிருக்கும்.

இத் ணகய இணசத்தூண்கள், தநல்ணல அருயக உள்ள ஆழ்வொர் ிருநகரி
யகொவில் மற்றும் சுசீந் ரம் யகொவிலிலும், கர்நொடக மொநில ஹம்ப்பியிலும்
உள்ளன, ஆனொல் அணவ தநல்ணல யகொவில் அளவுக்கு விரிவொன தூண்கள்
இல்ணல.
(III) மதுணர மீ னொட்சியம்மன் யகொவில்

ொளச்சக்கரங்கள் – 17ஆம் நூற்றொண்டு:

மதுணர மீ னொட்சியம்மன் யகொவிலில் இரண்டு அரி ொன
உள்ளன. அவற்றில் மு ல் சக்கரம் கீ யழ உள்ள சிம்மநந் ன
ொளங்களில் அடங்கொ

னித்துவமொன

ொளமொன சிம்மநந் ன

ொளச்சக்கரங்கள்
ொளச் சக்கரம். 35
ொளம்

மிகச்சிக்கலொன, மிக நீண்ட ொக 128 அட்சரங்கணளக் தகொண்டுள்ளது. அண க்
குறிக்கும் வி மொகக் கீ ழுள்ள சக்கரம் உள்ளது.
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மதுணரக் யகொவிலிலுள்ள மற்தறொரு
ொளம் என்ற 35
யகொவிலின்

ொளச்சக்கரம், கீ ழுள்ள சப்

சூழொ ி

ொளங்களின் அங்கங்கணளக் குறிக்கும் சக்கரம். இது தநல்ணல

ொளச்சக்கரத்ண

ஒத் து எனினும் அ னளவு விரிவொனது அல்ல.
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இய

மதுணரக் யகொவிலிலும் இணசத்தூண்கள் உள்ளன எனவும், அணவயும்

தநல்ணல யகொவில் யபொல் பல சுரங்கணள எழுப்ப வல்லன என்றும் தசய் ி
உண்டு. அது உண்ணமயய, ஆனொல், அத் ணகய தூண்கள் இருப்பய
பலருக்கும் த ரியொ வண்ைம் அவற்ணறத்
கொரைம், மக்கள் கூட்டம் அண

இக்கொலத் ில்

டுப்புகள் யபொட்டு ணவத்துள்ளனர்,

இயக்கி தூண்கணள பொழ்ப்படுத் ிவிடொமல்

பொதுகொக்கயவ. இத்தூண்களும் விரிவொன ஆரொய்ச்சிக்கு உள்ளொன

கவல்கள் ஏதும்

இதுவணர கிணடக்கவில்ணல.
இணவ அணனத்தும் நமக்குக் கூறுவது என்னதவன்றொல்,

மிழர்கள்

மிழ்

இணசணய எவ்வளவு நுட்பமொக வளர்த் ிருந் னர், அண க் கல்தவட்டுக்களில்
எவ்வளவு புதுணமயொகப் ப ிவு தசய்துள்ளனர் என்பய . இவற்றில்;
• ரொகம்/பண்கணள வகுத்துக்கூற ஒரு வழி தசொல்லும் குடுமியொன்மணல
இணசக்கல்தவட்டு,
• அங்கு

ிருமயத் ில் வொசிக்கப்பட்ட பரிவொ ிநி வணை,
ீ

• மதுணரயிலும் தநல்ணலயிலும் யகொவில்களில் உள்ள மூன்று தவவ்யவறு
வி மொன

ொளச் சக்கரங்கள்,

• தநல்ணல, ஆழ்வொர் ிருநகரி, சுசீந் ிரத் ில் உள்ள பல்யவறு அம்சங்கணளக்
தகொண்ட இணசத்தூண்கள்,
• பொடலுக்கும் ஆடலுக்கும் உரிய

ொளங்கணள வகுக்கும் அரச்சலூர்

கல்தவட்டு,
• இணசக்கணல மிக உயர்ந்

நிணலயிலிருந் து என மயகந் ிரவர்மன்

தபருணமயுடன் தசொல்லும் மொமண்டூர் பல்லவர் கொலக் கல்தவட்டு,
• கல்லில் கொற்ணறச் தசலுத் ி ஊ ி வொசிக்கக்கூடிய கல் நொகசுரம்ஆழ்வொர் ிருநகரி,
• ஒரு கல் பந்ண

உருட்டினொல் ஏழு சுரங்கணள வொசிக்கும்

இணசப்படிகள்( ொரொசுரம்),
• தவள்ளம் வந் ொல், தவள்ள நீர் வடியும் வணர விடொமல் ஓணச எழுப்பும்
அபொயக் கல் சங்கு –

ொமிரபரைி ஆறு.

இப்படி, தவறும் கல்ணலக்தகொண்டு,

மிழன், ரொகம்,

ொளம், சுரம்

இணசக்கருவிகள் ஓணச, இவற்ணற உருவொக்கினர். இதுவணர இக்கட்டுணரயில்
கூறியுள்ள கற்பணடப்புகள் யபொக, இணசக்கணலஞர்கள் இணசக்கருவி வொசித்து
நடனமொடும் சிற்பங்களும், இன்னும் இணசப்பொடல்கணளத்
கல்தவட்டுக்களும்
அறிஞர்

ொங்கிய

மிழகத் ில் இன்றளவும் ஆங்கொங்யக உள்ளன. மணறந்

இணச

ிரு. ண்டபொைி அவர்கள் எழு ிய ‘ ிரொவிடர் இணச’ எனும் நூலிலும்,

இன்னும் சில

மிழிணச நூல்களிலும், இங்குக் கூறப்படொ

இணசக் கற்பணடப்புகள்

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. அப்படிதயனில், 3000 ஆண்டு பழணமயொன
அக்கொலத் ில் எவ்வளவு உயர்ந்

மிழிணச,

நிணலயிலிருந் து என்று எண்ைி வியக்கொமல்

இருக்கமுடியவில்ணல.
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உலகியலயய யவதறந்

இணசப்பண்பொட்டிலும் கல்ணல இப்படி

பலவி மொகவும் பயன்படுத் ிய ில்ணல எனுமளவுக்கு, கல்லில் இத்துணை
இணசயறிணவ வடித்

மிழன், அண விடப் பன்மடங்கு தசொல்லில், அ ொவது

ஓணலச்சுவடி எழுத் ில் வடித் ிருக்கிறொன், அண விடப் பன்மடங்கு, இணசணய
வில்லில்(வில் யொழ் மு லிய யொழ் வணககள்) வொசித்துள்ளொன்! எனயவ,
அக்கொலத் மிழன் இணசயில் மிகவும் உயர்ந் ிருந் ொன் என்பண ,
த ொழில்நுட்பத்ண க் ணகயில் ணவத்துள்ள இக்கொலத்

ணலமுணறயினரொகிய நொம்

உைரயவண்டும். பலப்பல ஆழமொன ஆய்வுகள் பல தசய்து, நம்

மிழிணசயின்

இணசயியல் யகொட்பொட்டுத்துணறணய மீ ட்தடடுத்து உலவ விடுவய

நொம்,

இளங்யகொ மு லொன நம் இணசயமண களுக்குச் தசய்யக்கூடிய ணகமொறு ஆகும்.

References:
1) 2015.180704. Epigraphia-Indica Vol12
2) ஆய்வுப்யபணழ – கொ.ம.யவங்கடரொணமயொ (1987) பக்கம் 138
3)

மிழிணசயில் பு ிய தவளிச்சம் – டொக்டர் ஆ. பத்மொவ ி

4) The Musical Dimension of Shiva - A New Discovery – Dr. S.A.Veerapandian
5) The Ragas of Early Indian Music – Richard Widdess
6)

மிழிணசக் கணலக்களஞ்சியம் த ொகு ி 2, பக்கம் 145 – வி.பொ.க. சுந் ரம்

7)

மிழிணச இலக்கை வரலொறு – மு.அருைொசலம். பக்கம் 90 & 255

8) The Music Academy Journal 1943 – Piano in Stone, page109
9) Mridangam – Shreejayanthi Gopal – Pages 73 & 81
10)

ிரொவிடர் இணச – ப.

ண்டபொைி, பக்கம் 80

குறிப்பு:
ஆபிரகொம் பண்டி ர் 6 இணச

மொநொடுகணள நடத் ியபின்பு விழுந்

100 ஆண்டுகள்

இணடதவளிக்குப்பின் மு ன்முணற உலகத் மிழொரொய்ச்சி நிறுவனம் மீ ண்டும்
இணச மொநொடுகள் நடத்துவது மிகவும் பொரொட்டுக்குரியது. இது அந்
உலகத்

மிழொரொய்ச்சி நிறுவனம் நடத் ிய

"மு லொவது உலகத்

மொநொடு – 2019"(14 & 15 டிசம்பர் 2019) படிக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுணர.

த ொடர்பு: இணச ஆய்வொளர் S.A.விெய், தசன்ணன (vijeeth@gmail.com)
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மதுணர
மிழிணச

7. கணலஞணரக் கவர்ந்

தசங்கம் கல்தவட்டு

—— மொ.மொரிரொென்

கல்தவட்டு கொலொண்டி ழ்; த ொல்லியல்துணறயின் பருவ இ ழ்
தவளியீடுகளில் மிகவும்

சிறப்பொன ஒன்று கல்தவட்டு கொலொண்டி ழ். 1974 ஆம்

ஆண்டு மு ல் இவ்வி ழ்
பல்யவறு த ொல்லியல்

45 ஆண்டுகளுக்கும் யமலொக தவளிவருகிறது.

ரவுகணள உள்ளடக்கிய ஒரு நீண்ட கொலமொக தவளிவந்

கொலொண்டி ழ். இ ன் மு ல் இ ழ் ஏப்ரல்14 ம் ய

ி

1974 இல் தவளிவந் து.

மு ல் இ ழில் மு ல் த ொல்லியல் கட்டுணரயொக அன்ணறய
மு ல்வர் கணலஞர் அவர்களின் "என்ணனக் கவர்ந்

மிழக

கல்தவட்டு" என்ற

ணலப்பில்

தசங்கம் நடுகல் பற்றிய கட்டுணர தவளிவந் து.
என்ணனக் கவர்ந்

கல்தவட்டு

மிழக மு ல்வர்
தசங்கத் ில் உள்ள சிணலயின்
படதமொன்ணற இங்யக கொைலொம்.
அச்சிணல என்ணன மிகவும் கவர்ந் து.
வரதனொருவன்
ீ
நிற்கின்றொன். அவன்
பின்னொல் ஒரு நொய் நிற்கிறது. இது ொன்
அந் ச் சிணலயின் அணமப்பு.
பல்லவர்களியல தபரும் புகழ் தபற்ற
மன்னன் மயகந் ிரவர்மன் கொலத் ியது
அது. எருணமப் பண்ணையின் கொவலன்
அவன். அவணனக் கள்ளர்கள்
வழ்த்
ீ
ிவிடுகிறொர்கள். வரனுக்குத்
ீ
துணையொக நின்ற நொய் அந்
வரன்
ீ
விழுந்து கிடந்

அடி பட்ட

இடத் ியலயய,

அவணன அடித்து வழ்த்
ீ
ிய
கள்ளர்கயளொடு யபொரிட்டு, அந் க்
கள்ளர்கணள வழ்த்
ீ
ி தவற்றி கண்டது.
இண க் கல்தவட்டொக
ஆக்கியிருக்கின்றொர்கள். இன்ணறக்குச்
சிணல ணவத்து, சிணலக்குக் கீ யழ யொர்
ணலவர், யொர்

ிறப்பொளர் என்று

எழு ினொல் கூட யகொபித்துக்
தகொள்ளுகின்ற புண்ைியவொன்கள்
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எல்லொம் நொட்டியல இருக்கின்றொர்கள் அன்ணறக்கு ஒரு நொய் இரண்டு யபணர
அடித்துக் கடித்துக் தகொன்றது. அ ற்கு ஒரு கல்தவட்டு எடுத் ொன். நன்றி
மறவொ து நொய் மொத் ிரமல்ல, அந் க் கொலத்துத்

மிழனும் நன்றி மறவொ வனொக

இருந் ொன் என்பண க் கொட்டிக் தகொண்டொன் அந் க் கல்தவட்டின் மூலமொக.

எவ்வளவு அழகொன கல்தவட்டு
"யகொவிணசய மயீந் ிர பருமற்கு"
அவர்கள் மயகந் ிரவர்மன் என்று எழு ினொர்கயளொ அல்லது மகீ ந் ிரவர்மன் என்று
எழு ினொர்கயளொ, கல்தவட்டியல இருப்பது
"யகொவிணசய மயீந் ிர பருமற்கு முப்பத்து நொன்கொவது: வொையகொ
அணரசரு மருமக்கள் தபொற்தறொக்ணகயொர் இளமகன் கருந்ய வக்கத் ி"
கொவல் கொத்

அந்

வரனுணடய
ீ
தபயர் கருந்ய வக்கத் ி என்ப ொகும்.

மயகந் ிரவர்மனுணடய கொலத் ில், 34-வது ஆண்டில், வொையகொ என்கின்ற
அரசருணடய மருமக்களொன தபொற்தறொக்ணகயொருணடய இளமகன் கருந்ய வக்கத் ி,
" ன் எருணமப் புறத்ய

வொடிபட்டொன் கல்”,

எருணமகணளக் கொப்பொற்றுகின்ற அந்

கொவல் கூடத் ில் அவன்

தகொல்லப்பட்டொன்.
அந்
யகொவிவன்.

இடத் ில் " யகொவிவன் என்னும் நொய்",

நொயினுணடய தபயயர

இப்தபொழுது ஏய ய ொ தபயர்கள் ணவக்கியறொயம, ஆங்கிலப்

தபயர்கணள நொடி - அப்தபொழுது,
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"யகொவிவன் என்னும் நொய் இரு கள்ளணரக் கடித்து கொத் ிருந்

வொறு."

இப்படி அந் க் கல்தவட்டியல எழு ப்பட்டுள்ளது ஒரு நொயினுணடய
வரச்தசயல்;
ீ
அ ற்கு முந் ி

ொன் எடுத்துக் தகொண்ட தபொறுப்ணப

கடணமயுைர்யவொடு தசய்து, அங்யக தகொல்லப்பட்ட ஒரு வரனுணடய
ீ
வொழ்க்ணகணய இந் க் கல்தவட்டியல அன்ணறக்கு கொண்பித் ிருக்கிறொர்கள்
என்றொல் இது நம்முணடய பழங்கொல மன்னர்களொல், பழங்கொலத்

மிழர்களொல்,

மிழ் நொட்டு மக்களொல் எவ்வளவு யபொற்றப் பட்டிருக்கிறது என்ப ணன நொம்
அறிந்து தகொள்ள முடியும்.

த ொடர்பு: மொ.மொரிரொென் (marirajan93@gmail.com)
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8. ஆ ிச்சநல்லூர் அகழ்வொய்வு ஏற்படுத்தும்
ஆர்வங்கள்
——

முணனவர் சிவ. இளங்யகொ
கீ ழடி அகழ்வொய்வுகணளத் த ொடர்ந்து

மிழ் மக்களுக்கு வரலொற்றின் மீ தும்

த ொல்லியல் சொர்ந்

கண்டுபிடிப்புகள் மீ தும் ஆர்வம் தபொங்கிப் தபருகிக்

தகொண்டிருக்கிறது.

மிழக அரசின் த ொல்லியல் துணற, த ொல்லியல்

பயிற்சிப்பட்டணற நடத்

முன்வந் தும், அ ற்கு

எட்டொயிரத்துக்கும் யமல்

விண்ைப்பங்கள் இணைய வழியில் குவிந் ிருப்பண க் கண்டு அத்துணற
அணமச்சயர ஆச்சரியத்ண

தவளிப்படுத்தும் அளவுக்குத்

விழிகள் த ொல்லியல் மீ து கூர்ந் ிருக்கின்றன.
அறிக்ணகப்படி

மிழ் மக்களின் ஆர்வ

மிழக அரசின் கீ ழடி

மிழ் எழுத்துக்களின் கொலம் கி.மு.2600 வணர நீண்டு, இந் ியொவின்

மு ல் எழுத்துரு அணமந்

தமொழியொகத்

மிணழ உறு ிப்படுத் ியிருப்பய

ஆர்வங்களுக்கு அடிப்பணட. இ ற்கு யமலும்

இந்

மிழ் தமொழியின் கொலம்

பின்யனொக்கி நீளக்கூடும் என்ற எ ிர்பொர்ப்பு ொன்

ற்யபொண ய நொடித் துடிப்பு.

அ ற்யகற்றொற்யபொல் கீ ழடி, ஆ ிச்சநல்லூர், தகொடுமைல், சிவகணள ஆகிய
இடங்களில் அகழ்வொய்வு நடத் , மத் ிய அரசின் த ொல்லியல் துணற
அனும ியுடன்,

மிழக அரசு களமிறங்கி உள்ளது. அய

யநரம் 2004 ஆம் ஆண்டில்

ஆ ிச்சநல்லூரில் மத் ிய த ொல்லியல் துணறயொல் ஆய்வு நடத் ப்பட்டு, அ ில்
ஒருசில மொ ிரிகள் கொலக் கைிப்பும் தசய்யப்பட்டு, அணவ கீ ழடி முடிவுகணளவிட
பின்யனொக்கிச் தசல்லக்கூடிய கொலமொக இருக்கின்றன என்று தவளிவரும்
கவல்களொல் ஆ ிச்சநல்லூரில் நணடதபற்ற அகழ்வொய்வின் முடிவுகணள
இந் ியொ முழுவதுமொன வரலொற்றொய்வொளர்கள் தபரும் ஆர்வத்துடன் எ ிர்யநொக்கி
உள்ளனர்.
தபயர்க்கொரைம்:
மிழகத் ின் த ன்யகொடியில் தூத்துக்குடி மொவட்டம்,
வட்டத் ில்,

ிருணவகுண்டம்

ொமிரபரைி என்று இப்யபொது அணழக்கப்படும் தபொருணந ஆற்றின்

த ன்கணரயில் தபொன்னக்குடி (தபொன்னன் குறிச்சி) என்ற ஊரின் அருகில் யமடொக
அணமந் ிருக்கும் பகு ியய
அப்பகு ி

ற்யபொது ஆ ிச்சநல்லூர் என்றணழக்கப்படுகிறது.

பறம்பு என்றும் வழங்கப்படுகிறது. அரசின் வருவொய்த் துணற

ஆவைங்களின்படி தவள்ளூர் என்னும் கிரொமத் ின் எல்ணலக்குள் அடங்கும் பகு ி.
இங்கு முதுமக்கள்

ொழிகள் ஏரொளமொக உள்ளன என்பது

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலொறு. ஆனொல் இ ற்கு

ற்யபொது

ொழிக்கொடு என்ற தபயர்

பலகொலமொக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத் ொழிக்கொடு இடுகொட்டுப் பகு ியொக
இருப்ப ொல், இங்கு புண க்கப்பட்ட மனி ர்களின் வொழ்விடப்பகு ியொக தபொருணந
ஆற்றின் வடகணரயில் அணமந்துள்ள தகொங்கரொயக் குறிச்சி என்ற ஊர்
இருந் ிருக்கலொம் என்றும், அவ்வூரில்

2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு
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தசங்கற்கட்டுமொனம்

ன்னொல் கொைப்பட்ட ொகவும் அதலக்சொண்டர் ரீ,

னது 1906

ஆம் ஆண்டு அகழ்வொய்வு அறிக்ணகயில் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.

தகொங்கரொயக் குறிச்சி என்னும் இப்பழணமயொன ஊர் பத் ொம் நூற்றொண்டுச்
சமைர் கல்தவட்டுகளில் முதுயகொனூர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[1] ஆனொல்
நல்லூர் என்ற தபயர் சங்க இலக்கியங்களில் இடம்தபற்றுள்ளது. ஆற்றுநீர் பொயும்
மரு நிலத் ில் அணமந்

ஊர்கள் நல்லூர் என்று அணழக்கப்படுகின்றன. அணவ

கடயலொடு யசரும் ஆற்று முகத்துவொரங்களொகவும் இருக்கும்.[2]

நல்லூருக்கு

முன்யன யசரும் ஆ ிச்ச என்ற தபயர் 17ஆம் நூற்றொண்டுக் கல்தவட்டில்
இடம்தபற்றுள்ள ொகக் கூறப்படுகிறது.[3]
யசொழனின் அண்ைனொன ஆ ித்
என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆ ி

ஆ ிச்ச என்ற முன்தனொட்டு இரொெரொெ

கரிகொலன் என்ற தபயரிலிருந்து வந் ிருக்கலொம்

ச்ச நல்லூர் என்ற தபயயர ஆ ிச்சநல்லூரொக

மருவியது என்றும் ஒரு கருத்து உள்ளது. எனினும், நல்லூர் என்பது மட்டும்
மொறொமல் உள்ளது.[4]
அகழ்வொய்வுகள்:
ஆ ிச்சநல்லூர்ப் பகு ியில் த ொல்லியல் சொன்றுகள் 18ஆம்
நூற்றொண்டியலயய ஒருசிலரொல் கண்டறியப்பட்டன. 19ஆம் நூற்றொண்டில்
அப்பகு ிகளில் இருப்புப்பொண

அணமக்கும் பைிகள் நணடதபற்றயபொது முதுமக்கள்

ொழியுடன் பல த ொல்லியல் தபொருட்கள் கிணடத் ன. இது குறித்துப் பிரிட்டிஷ்
இந் ிய அரசொங்கம் தசய் ிக்குறிப்தபொன்ணற தவளியிட்டது (ம ரொஸ் அரசொணை
எண்:867 நொள் 13.08.1876). இண க் கண்ணுற்ற தெர்மொனியர் ெொயகொர் என்பவர்
ன்னொர்வத் ில் இந் ியொ வந் ணடந்து ஆ ிச்சநல்லூர்ப் பகு ிகளில் அம்மொவட்ட
ஆட்சியர் உ வியுடன் 1876 ஆம் ஆண்டில் அகழ்வொய்விணன யமற்தகொண்டொர்.
இ ில் பல அளவுகளில் மண்பொண்டங்கள், இரும்புப் தபொருட்கள், எலும்புக் கூடுகள்
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கிணடத் ன. இவற்ணறப் தபரும் அளவில் ெொயகொர்
தசன்றொர் என்றும், அணவ

ன்யனொடு தெர்மனி எடுத்துச்

ற்யபொது தபர்லின் அருங்கொட்சியகத் ில் உள்ளன

என்றும் ஆய்வொளர்கள் பலர் கூறியுள்ளனர். தெர்மனி நொட்ணடச் யசர்ந்
ஆரொய்ச்சியொளர்கள் 1886 இல் இங்கு இனப்பகுப்பொய்வுக்கு ஆய்வு தசய்துள்ளனர்.
இய

கொலகட்டத் ிற்குச் சற்று முன்னர், அவ்விடங்களில்

ஆய்வு தசய்

னிப்பட்ட முணறயில்

கொல்டுதவல், “த ன்னிந் ியொவில் மிகப்தபரிய பழணமயொன

நொகரிகமொகச் சிறந்து விளங்கியது தபொருணநக் கணரயய” என்று கூறியுள்ளொர்.
இ ற்குப் பிறகு அதலக்சொண்டர் ரீ என்பவர், 1899 மு ல் 1904 ஆம் ஆண்டு
வணர 33 இடங்களில் அகழ்வொய்வு யமற்தகொண்டொர். இருபத்ய ொரு மொட்டு
வண்டிகளில் அவர் ஏற்றிச்தசன்ற தபொருட்கள் பலவும் இன்று தசன்ணன
அருங்கொட்சியகத் ில் உள்ளன. பின்னர் 1915 இல் அவர் தவளியிட்ட அறிக்ணகயில்
“எகிப் ிய பிரமிடுகள் என்று தசொல்லக்கூடிய புண குழிகணள விடவும்
பழணமயொனணவ இங்குள்ளன. த ன்னிந் ியொவியலயய மிகப் பரந்

அளவில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலொற்றுக்கு முந்ண ய இடம் இது ொன்” என்று கூறினொர்.
1903 – 1904 ஆம்
யசர்ந்

ஆண்டுகளில் அகழ்வொய்வு தசய்

பொரிசு பல்கணலக்கழகத்ண ச்

லூயி லொப்யபக் என்பவர் நொன்கு குழிகளிலிருந்து,

ொன் கண்தடடுத்

தபொருட்கணளப் பொரிசு அருங்கொட்சியகம் தகொண்டு தசன்றொர். “அப்தபொருட்கள்
த ொன்ணமத்

ிரொவிடர்களுணடயணவ” என்று அவர் கருத்து தவளியிட்டொர். யெ.ஆர்.

தஹண்டர்சன் என்பவர் 1914 ஆம் ஆண்டில் ஆய்வுகள் யமற்தகொண்டொர். இ ன்
பின்னர் 2004 – 2006 ஆம் ஆண்டுகளில் மத் ியத் த ொல்லியல் துணற அகழ்வொய்வு
தசய்

ில் 169 முதுமக்கள்

ொழிகளும், மண்பொண்டங்களும், எலும்புகளும்

கிணடத் ன. இவ்வொய்வின் அறிக்ணக இதுவணர தவளியிடப்படவில்ணல.[5] அய
யநரம்,

ற்யபொது (பிப்ரவரி 2020) மத் ிய த ொல்லியல் துணற, 2004 - 2006 ஆண்டு

அகழ்வொய்வு குறித்து இணடக்கொல அறிக்ணகணய மத் ிய அரசுக்குக்
தகொடுத்துள்ள ொக ஊடகங்கள் த ரிவிக்கின்றன.[6]
தபொருட்களும், கொலமும்:
ஆ ிச்சநல்லூரில் இருப ொம் நூற்றொண்டுக்கு முன்னர் நணடதபற்ற
அகழ்வொய்வுகள் பலவும் அறிவியல் முணறப்படியொன அகழ்வொய்வுகளொக
நடத் ப்படவில்ணல. யமலும் த ொல்லியல் தபொருட்கள், புண யல்கள்
யபொன்றவற்றின் மீ ொன சட்டங்கள் ஏதும் இயற்றப்படொ

நிணலயில் அவற்ணறத்

ய ொண்டி எடுத் வர்கள் அவர்களுடன் எடுத்துச் தசன்றனர். ஆ ிச்சநல்லூரில்
அ ிகமொகக் கிணடத் ணவ முதுமக்கள்

ொழி என்ப ொல் அவற்ணற ணவத்து அப்

பறம்பு முழுணமயும் இடுகொட்டுப் பகு ி என்யற பலர் கருத்துணரக்கின்றனர்.
ெொயகொரின் 1876 ஆம் ஆண்டு அகழ்வொய்வில் பலவணகயொன, அளவிலொன
மண்பொண்டங்களுடன் இரும்பினொல் தசய்யப்பட்ட ஆயு ங்கள், கருவிகள்,
தவண்கலத் ொல் ஆன உருவச் சிணலகள்,
எலும்புகள், தநல், சொணம யபொன்ற

ங்க தநற்றிப் பட்டயங்கள், மனி

ொனியங்கள் கிணடத்துள்ளன. அதலக்சொண்டர் ரீ

நடத் ிய 1899-1904 ஆம் ஆண்டு ஐந்து கட்ட அகழ்வொய்வுகளில் முன்னர்க் கூறிய
தபொருட்கயளொடு தவண்கலக் கருவிகள்,

ங்க அைிமைிகள், கல் அம்மிகள்.

கணலநயம் மிக்க பூச்சொடிகள், கிண்ைம், சட்டி, சல்லணட யபொன்ற சணமயல்
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பொத் ிரங்கள் ஆகியணவயும் கிணடத்துள்ளன. மத் ிய த ொல்லியல் துணற 2004 2005ஆம் ஆண்டுகளில் நடத் ிய சிறிய பகு ியிலொன அகழ்வொய்வில் தபருமளவில்
முதுமக்கள்

ொழிகளும் (169), அவற்றின் உள் சிறிய மண்பொண்டங்கள், எலும்புகள்,

ொனியங்கள் ஆகியணவயும் கிணடத்துள்ளன. இவ்வொய்வின்யபொது, யகொட்ணடச்
சுவரின் ஒரு பகு ியும், குயவர்களின் சூணளயும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்யகொட்ணடச் சுவர் சீரொன வடிவணமப்ணபக் தகொண்டது. யகொட்ணடயில்
குயவர்களின் குடியிருப்பும் இருந் ிருக்கிறது. மூன்று பொணன சுடும் சூணளகளும்,
சொம்பலும், கரியும், உணடந்

பொணன ஓடுகயளொடு அங்குள்ளன. இரும்புக் கட்டிகள்,

பொசிமைிகள், சிவப்புப் பளிங்கு மைிகள் (Carnelian gems), பிறவண்ை மைிகள்,
தபருங்கற்கொலக் குறியீடுகணளக் தகொண்ட பொணன ஓடுகள், எலும்பினொல்
தசய்யப்பட்ட கருவிகள் ஆகியணவ இக்யகொட்ணடச் சுவர் இருந்

பகு ிகளுக்குள்

கிணடத்துள்ளன.[7]

இவ்வொய்வில் கிணடத்

ஒருமண்பொண்டத் துண்டு

ய டலுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந் து. அந்

மிழர் நொகரிகத்

ஓட்டினில் ஒரு தபண்,

தநற்க ிர், நொணர, மொன், மு ணல ஆகியணவ புணடப்பு உருவங்களொக, மிகவும்
யநர்த் ியொன வணகயில் அணமக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வுருவம் உள்ள
மூவொயிரம் ஆண்டுகள் பழணமயொனது என்றும், அந் த்

ொழி

ொழியில் புணடப்பு உருவ

முணறயில் இச்சித் ிரங்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், இப்பொணன ஓட்டினில்
இருந்

சில குறியீடுகள் அரப்பொ கொல உருவ எழுத்துகணள ஒத் ன என்றும்

மிழகத் த ொல்லியல் துணறயின் முன்னொள் இயக்குநர் நடன. கொசிநொ ன்
த ரிவித்துள்ளொர். யமலும், ஆ ிச்சநல்லூரில் கிணடத்

பொணனகள் மூவொயிரம்

மு ல் ஐயொயிரம் ஆண்டுகள் பழணம வொய்ந் ணவ என்றும் அவர் கருத்து
தவளியிட்டுள்ளொர்.[8]
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இந் ியத் த ொல்லியல் துணற அகழ்வொய்வு (2004-2005) தசய்

தபொருட்கணள,

உயர்நீ ிமன்ற மதுணரக் கிணளயின் ஆணைப்படி அதமரிக்க (புயளொரிடொ) ஆய்வுக்
கூடத் ில் நடத் ப்பட்ட கொர்பன்-14 பரியசொ ணனயில் ஒரு தபொருளின் கொலம்
கி.மு.791 என்றும், இன்தனொரு

தபொருளின் கொலம் கி.மு.905 என்றும்

கண்டறியப்பட்டு, அணவ ஊடகங்களிலும் தவளியிடப்பட்டன.[9] அதலக்சொண்டர் ரீ
நடத் ிய அகழ்வொய்வில் கிணடத்

தபொருட்கள் சில, இ ற்கு முன்னயர கொலக்

கைிப்பு ஆய்வுக்குட்படுத் ப் பட்டுள்ளன. அ ில் ஒரு மரத்துண்டு, கி.மு.900 என்று
டொட்டொ ஆய்வு நிறுவனமும், ஒரு மண்பொண்டத் துண்டு கி.மு.2000 என்றும்,
மற்தறொரு மண்பொண்டத் துண்டு கி.மு. 4000 என்றும் மைிப்பூர் பல்கணலக் கழக
ஆய்வுக் கூடமும், ய சிய கடல்சொர் த ொழில்நுட்ப நிறுவனமும் அறிவித்துள்ளன.
இக்கொலக் கைிப்புகளொல்

மிழ் மக்களுக்கு எழுத் றிவு வருவ ற்கு முந்ண ய

நொகரிகமொக ஆ ிச்சநல்லூர் நொகரிகம் இருந் ிருக்கலொம் என்றும் ஆய்வொளர்கள்
கருதுகின்றனர். 3700 ஆண்டுகளுக்கு முந்ண ய, கிட்டத் ட்ட சிந்துசமதவளி
நொகரிகத் ிற்கு இணையொன நொகரிகமொக ஆ ிச்சநல்லூர் நொகரிகம் உள்ளது என
பி.பி.சி. தசய் ிகள் த ரிவிக்கின்றன.[10] வங்கொள ஆரொய்ச்சியொளரொன பொனர்ெி
என்பவர், சிந்துதவளி நொகரிகத்ண விட ஆ ிச்சநல்லூர் த ொன்ணமயொன நொகரிகம்
என்றும், அ ன் கொலம் கி.மு.12,000 ஆண்டுகள் என்றும், இந் ிய அரசு
இவ்வுண்ணமகணள மணறப்ப ொகவும் கருத்து தவளியிட்டுள்ளொர்.[11] ஆக,
சிந்துதவளிக் கொலம் அல்லது அ ற்கு முன்னரும் கூட
வொழ்ந்து வந் னர் என்பது

மிழ்நொட்டில் மக்கள்

ொன் ஆ ிச்சநல்லூர் அகழ்வொய்வுகள் த ரிவிக்கும்

தசய் ி.
யமலும், ஆ ிச்சநல்லூருக்கும், சிந்துதவளிக்குமொன தபொருத் ப்பொடுகளில்
உயலொகக் கலணவயில் ஆறு விழுக்கொடு துத் நொகம் கலப்பு, பொணனகளின்
தமல்லிய கனம், பொணன ஓடுகளில் அரப்பொ கொலக் குறியீடுகள் உள்ளணம, சமயச்
சின்னங்கள் இல்லொ

நிணல, நடனமொடும் தபண் உருவம் ( ொய்த் த ய்வ வழிபொடு)

கிணடத்துள்ளணம ஆகியவற்ணறத் த ொல்லியல் அறிஞர்கள் சுட்டிக்கொட்டியுள்ளனர்.
சிந்துதவளி நொகரிகம்

மிழ் நொட்யடொடு இனம், தமொழி, பண்பொடு, சமயம் ஆகிய

கூறுகளில் த ொடர்புணடய
அறிஞர்கள் பலரும்

ிரொவிட நொகரிகம் என்று பன்னொட்டுத் த ொல்தபொருள்

ங்கள் ஆய்வில் த ரிவித்துள்ளனர். சிந்துதவளி

ஆரொய்ச்சியில் ெொன் மொர்ஷல், ஆர்.டி.பொனர்ெி, ஐ.ஆர்.அண்டர், ஈரொஸ் பொ ிரியொர்,
எச்.டி.சங்கொலியொ, பி.பி.லொல், ெி.எம். யஹவிட், ஐரொவ ம் மகொய வன் யபொன்யறொர்
ஈடுபட்டிருந் னர்.

ற்கொல ஆய்வறிஞர்களொன அஸ்யகொ பொர்பயலொ, ெொர்ஜ் எல்.

ஹொர்ட், ஆர். பொலகிருஷ்ைன் உள்ளிட்ட பலரும் ஆய்வுகணள யமற்தகொண்டு
வருகின்றனர். இவர்கள் அணனவரும் சிந்துதவளிப் பண்பொட்டின்
அடித் ளத்ண க் குறிப்பொகச் சிந்துதவளி இருப்பண த்

ிரொவிட

மிழர் பண்பொட்டின் அணடயொளமொக

ங்கள் ஆய்வின் முடிவில் த ரிவித்துள்ளனர்.[12]

ஆனொல்

சிந்துதவளி நொகரிகத்ண ச் சரசுவ ி நொகரிகமொகக் கட்டணமக்க இந் ிய அரசு
தபரும் முயற்சிகள் எடுத்துவரும் இன்ணறய சூழ்நிணலயில், ஆ ிச்சநல்லூர்
அகழ்வொய்வு முடிவுகள் எத் ணன விழுக்கொடு சரியொன

கவணலக் தகொண்டு

தவளியிடப்பட உள்ளது என்பது வரலொறு, த ொல்லியல் ஆர்வலர்கள் மத் ியில்
மில்லியன் டொலர் யகள்விக்குறி ொன்.
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தமொழி:
ஆ ிச்சநல்லூரில் கிணடத்

யமற்கூறிய தபொருட்கள்

கொட்சிகணளக் கண்முன் நிறுத் ி சங்க இலக்கியங்கள்,

சங்க இலக்கியக்

மிழரின் வொழ்வியணலச்

சித் ரிக்கும் எழு ப்பட்ட ஆவைம் என்று கூறுவ ற்குச் சொன்றொக அணமகின்றன.
ஆனொல், மூன்றொம்

மிழ்ச்சங்க கொலத் ிணனச் யசர்ந்

சங்க இலக்கியங்களில்

ஆ ிச்சநல்லூர் பற்றிய குறிப்புகள் இல்ணல. தகொற்ணக,
மணல இவற்ணறப் பற்றிய குறிப்புகள் மூன்றொம்
இருப்ப ொல், மூன்றொம்

ிருச்தசந்தூர், தபொ ிணக

மிழ்ச் சங்க இலக்கியங்களில்

மிழ்ச்சங்கம் ய ொன்றி மதுணரயில் பொண்டியர்கள் ஆட்சி

அணமப்ப ற்கு முன்பொகயவ, அ ொவது, தகொற்ணகயிணனத்
பொண்டியர்கள் ஆட்சிபுரிந்

இரண்டொம்

ணலநகரொகக் தகொண்டு

மிழ்ச்சங்கக் கொலத் ில் ஆ ிச்சநல்லூர்

நொகரிகம் இருந் ிருக்கலொம் என்று த ொல்லியல் அறிஞர் சொந் லிங்கம் கூறுகிறொர்.
அ ற்தகொப்பயவ ஆ ிச்சநல்லூர் முதுமக்கள்

ொழிகளின் கொலம் கி.மு. 4000 வணர

முன்யனொக்கிச் தசல்வது குறிப்பிடத் க்கது.[13] சங்க இலக்கியக் கொலத் ின் முன்
எல்ணல 2300 ஆண்டுகளொக இதுவணர கூறப்பட்டு வந்

நிணலயில், கீ ழடியில்

எழுத்துருப் தபொறிப்பு தகொண்ட பொணன ஓடுகள் கிணடத்து எழுத்துருவின்
கொலத்ண யும், அ ன்வழி சங்க இலக்கிய முன் எல்ணலக் கொலத்ண யும் 2600
ஆண்டுகள் என நிறுவ வழியகொலி உள்ளன. இந் க் கொலத்ண க் தகொற்ணக
அகழ்வொய்வில் கிணடத்

மிழி எழுத்துரு தகொண்ட பொணன ஓடுகள் கி.மு. 780-க்கு

முன்தனடுத்துச் தசன்றுள்ளன. இந் ிய அகழ்வொய்வுகளில் எழுத்துரு தகொண்ட
பொணன ஓடுகள் எங்கும் கிணடக்கொ

நிணலயில்,

தசய்யப்பட்ட 175 இடங்களில் 37 இடங்களில்
ஓடுகள் கிணடத்துள்ளன. இணவதயல்லொம்

மிழகத் ில் இதுவணர ஆய்வு

மிழி எழுத்துருக் தகொண்ட பொணன

மிழி எழுத்துரு முணற 3000

ஆண்டுகளுக்கு முன்யப இருந் ிருக்கக் கூடிய சொத் ியக் கூணறத்
த ளிவொக்குகின்றன.[14]

ஆ ிச்சநல்லூர்

ொழிகளில் பழந் மிழ் எழுத்துகள்

இருந் ன. ‘க ிரவன் மகன் ஆ ன்’ என்று தபொருள்

ரக்கூடிய எழுத்துகள் ஒரு

ொழியில் கொைப்பட்ட ொக 2004 ஆம் ஆண்டு அகழ்வொய்வு தசய்
த ொல்லியல் துணற இயக்குநர்

மத் ியத்

ியொக. சத் ியமூர்த் ியும், கல்தவட்டுத்துணற

இயக்குநர் எம்.டி. சம்பத்தும் த ரிவித் னர். கல்தவட்டு ஆய்வொளர் ஐரொவ ம்
மகொய வனும் அவ்தவழுத்துகள் அரப்பொ கொல எழுத்துகணளப் யபொல இருப்ப ொகக்
கருத்துத் த ரிவித் ொர் (Front line, 01.07.2005). ஆனொல் அணவ யொவுயம பின்னொட்களில்
மறுக்கப்பட்டன. அப்படி எழுத்துகயள கொைப்படவில்ணல என்றும், அணவ சொம்பல்
கீ றல்கயள என்றும் கூறப்பட்டது.

மிழி எழுத்துருவின் கொலம் அயசொகன்

பிரொமிணயவிட முற்கொலத் ிற்குச் தசல்வ ொல் இணவ மணறக்கப்படுகின்றன என்று
நடன. கொசிநொ ன்

னது ‘ மிழகம் – அரப்பன் நொகரிகத்

ொயகம்’ என்னும் நூலில்

குறிப்பிட்டுள்ளொர்.[15] இந் க் கொலஎல்ணல, ஆ ிச்சநல்லூர் அகழ்வொய்வு அறிக்ணக
தவளிவந் ொல், இன்னும் முன்யனொக்கிச் தசல்லும் என மு ல்கட்டத்

கவல்கள்

த ரிவிக்கின்றன.
பண்பொடு:
பழந் மிழர்ப் பண்பொட்டில் இறந்ய ொணரப் புண க்கும் வழக்கம் மட்டுயம
இருந் ிருக்கிறது. இனக்குழுக் கொலத் ில் கூட இறந்ய ொர் உடணல
தவட்டதவளியில் கிடத் ிப் பின் எலும்புகணளச் யசகரித்து மண்பொணனயில்

74

ணவத்துப் புண க்கும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. ஆ ிச்சநல்லூர் மண்ணட ஓடுகள்
சிந்துதவளியில் கிணடத்

மண்ணட ஓடுகளுடன் ஒத் ிருப்பண த்

சுட்டிக்கொட்டியுள்ளது.[16] இ னுணடய நீட்சியொகயவ முதுமக்கள்
வழக்கத்ண க் கூறலொம்.

மிழக அரசு
ொழி புண க்கும்

மிழர்களின் இவ்வழக்கம் சிந்துதவளி வழி

பொலஸ் ீனம், சிரியொ வணர பரவலொகக் கணடப்பிடிக்கப்பட்டுக் கி.மு. 15ஆம்
நூற்றொண்டு வணரயும் பழக்கத் ில் இருந் ிருக்கிறது.

ொழி அடக்கமுணறகளில்

பின்பற்றப்பட்ட சடங்கு முணறகளும் கூட பொலஸ் ீனம், கியரக்க, யரொமொனிய
நொடுகளிலும் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன. இறந் வர் தநற்றியில் கொசு, பட்டம் ணவக்கும்
சில சடங்கு முணறகள் அப்படியய பின்பற்றப்பட்டது மட்டுமல்ல, பிறநொட்டின்
பரிமொற்றப்பட்ட கொசுகளும் இ ில் பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளன. பவொனி, தநொய்யல்
ஆற்றுப் பகு ிகளில் கிணடத்துள்ள

ொழிகளில் யரொமொனிய கொசுகள்

கிணடத்துள்ளன. எகிப் ிய பிரமிடுகளுக்கு முன்பொகயவ

ணலவன் அல்லது அரசன்

இறந் பின்னும் வொழத்ய ணவயொன தபொருட்கள் உடன் ணவத்துப் புண க்கும்
வழக்கம்
பரவல் இந்

மிழரின் த ொன்ணமப் பண்பொடொக இருந்துள்ளது. இத் ணன நீண்ட
நொடுகளுக்கிணடயயயொன வைிகப் பரிமொற்றத்ண யும் குறிக்கிறது.

இ ணன உறு ிப்படுத்தும் வணகயில் உலகின் பிற மூத்
ஓடுகளும் ஆ ிச்சநல்லூர்த்

இனங்களின் மண்ணட

ொழிகளில் கிணடத் ிருக்கின்றன.[17]

சுட்ட தசங்கற்களொல் வடு,
ீ யகொட்ணட, மொளிணக கட்டும் வழக்கம்
ஆ ிச்சநல்லூரிலிருந்து சிந்துதவளி வணர பரவிக் கிடக்கிறது.
மொளிணக மற்றும் யகொட்ணடகளில்
இந்

ணலவர்கள்

வசிக்க, மக்கள் நீள்சதுர வடுகளில்
ீ
வசித் னர்.

அணமப்பு முணறயய சிந்துதவளி நகர நொகரிகத் ில் யமல்யமற்கு, கீ ழ்கிழக்கு

முணறயில் பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது.[18]
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ஆ ிச்சநல்லூர் மக்கள் இரும்பு, தசம்பு, தவண்கலம்,

ங்கம் ஆகிய

உயலொகங்களின் பயன்பொட்ணட அறிந்து பயன்படுத் ியுள்ளனர். இந் ியொணவப்
தபொறுத் வணர, எல்லொ உயலொகப்தபொருட்களும் ஒயர இடத் ில் கிணடக்கும்
இடமொக ஆ ிச்சநல்லூர் மட்டுயம அறியப்பபட்டிருப்ப ொகத் ய சிய கடல்சொர்
த ொழில்நுட்ப நிறுவனத் ின் அறிக்ணக கூறுகிறது. இந்நிறுவனம் 2004 ஆம்
ஆண்டில், மத் ியத் த ொல்லியல் துணற யகட்டுக் தகொண்ட ற்கிைங்க
ஆ ிச்சநல்லூரில் கனிமங்கள் பற்றி ஆரொய்ந் து. அந்நிறுவன
ஆய்வறிக்ணகயின்படி ஆ ிச்சநல்லூர்ப் பறம்பில் ஆறுமீ ட்டர் ஆழம் வணர
ய ொண்டப்பட்டு இரும்புக் கனிமங்கள் எடுக்கப்பட்ட ொகவும், பின் அந் க்
குழிகணளயய முதுமக்கள்

ொழிகணளப் புண க்கப் பயன்படுத் ி இருக்கக் கூடும்

என்றும் த ரிய வருகிறது. இரும்பினில் யபொர்க்களக் கருவிகளும்,
யவளொண்ணமக்குத் ய ணவயொன கருவிகளும் தசய்யப்பட்டுள்ளன. ய னிரும்பு,
வொர்ப்பு இரும்பு, எஃகு இரும்பு ஆகிய இரும்பு வணககளில் பொணனத்த ொழில்,
பயிர்த்த ொழில், தநசவுத் த ொழில் ஆகியவற்றிற்கொன கருவிகணளச் தசய்துள்ளனர்.
இரும்பின் வளர்ந்

நிணலப் பயன்பொட்டொல் கப்பல் கட்டும் த ொழில் இங்கு

முழுவச்சில்
ீ
நணடதபற்றுப் பிற நொடுகளுடன் வைிகத் த ொடர்பும் தபருமளவில்
நணடதபற்றிருக்கின்றன. த ன்னிந் ியொவில் தசய்யப்பட்ட எஃகுப் தபொருட்கயள
எகிப்துக்கும் ஐயரொப்பொக் கண்டத் ிற்கும் ஏற்றும ி தசய்யப்பட்டன என்றும்
ஆய்வொளர்கள் கூறியுள்ளனர்.[19] யமலும், ஆப்பிரிக்கொ, சுயமரியொ, கிரீஸ், தமக்சியகொ
மு லிய நொடுகளுக்கும் இரும்புப் தபொருட்கள் ஏற்றும ி நடந்து வந் து.
எகிப் ியர்களும், கியரக்கர்களும் இந் ிய நொட்டிலிருந்து ொன் இரும்ணப உருக்கிப்
பயன்படுத்தும் முணறகணள அறிந் னர் என்பதும், இரும்பின் உபயயொகத்ண
இந் ியொவில் மு ன்மு லில் அறிந்

பகு ி ஆ ிச்சநல்லூர் ொன் என்பதும்

குறிப்பிடத் க்கது. இங்கும் கிருட்டினொபுரத் ிலும் அக்கொலத் ியலயய நிலத் ின்
யமற்பகு ியில் நீண்ட த ொணலவுக்கு இரும்புச் சுரங்கங்கள் இருந் ண யும், சுரங்கத்
த ொழில் நணடதபற்றண யும் ஆய்வொளர்கள் உறு ிப்படுத் ியுள்ளனர்.[20] அய யபொல
தவண்கலத் ில் குடுணவகள், சொடிகள், கிண்ைங்கள், விலங்கு உருவங்கள், மனி
உருவங்கள், மகளிர் ஆபரைங்கள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. தவண்கலப் தபொருட்கள்
யொரிப்பில் மிக உயர்ந்

த ொழில் நுட்பத்ண

இங்கு வொழ்ந் ிருந் வர்கள்

தபற்றிருந் னர் என்றும், அ னொயலயய கணலயழகு மிக்க மிகச் சிறந்
தபொருட்கணளத்

தவண்கலப்

யொரித்து வந் னர் என்றும் ஆய்வுகள் த ரிவிக்கின்றன.

ங்கத் ிலும் ஆபரைப் தபொருட்கள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. தவண்கலத் ில் ஆர்சனிக்
என்ற உயலொகமும் கலந்து தபொருட்கள் தசய்யும் த ொழில்நுட்பம் இந் ியொவில்
ஆ ிச்சநல்லூணரத்

விர்த்து யவறு எங்கும் கொைப்படவில்ணல என்றும் ய சிய

கடல்சொர் த ொழில்நுட்ப நிறுவனம் த ரிவித்துள்ளது.[21]
ஆ ிச்சநல்லூர் மக்கள் உழவின் பயன்பொட்ணட அறிந்து
சொணம யபொன்ற

ங்கள் உைவில் தநல்,

ொனியங்கணளப் பயன்படுத் ி உள்ளனர். உழவுக்கொன பலவி ப்

தபொருட்கள் இரும்பினொல் தசய்யப்பட்டுள்ளன. முதுமக்கள்

ொழிகளில்

ொனியங்கள் ணவக்கப்பட்டுப் புண க்கப்பட்டுள்ளன. பருத் ிணய விணளவித்து
ஆணடகணள அழகுற தநய்து உடுத் ி உள்ளனர். அழகு சொ னப் தபொருட்களும்
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கிணடத்து அவர்களின் ஒப்பணனத்
யபொன்றணவ

ிறணன தவளிப்படுத் ி உள்ளன. அம்மிக்கல்

மிழரின் சணமயல் கணல அன்று த ொடங்கி இன்றுவணர நீடித்து

வருவண க் கொட்டுகின்றன. யமலும், ஆ ிச்சநல்லூரின் பண்பொட்டுக் கூறுகள்,
சிந்துதவளி வழி உலகதமங்கும் பரவியிருந் ண

பல்யவறு ஆய்வொளர்கள்

குறிப்பிட்டுள்ளனர். சிந்து தவளியில் அகழ்வொய்வு தசய்
த ொல்லியல்துணற இயக்குநரொக இருந்

பிரிட்டிஷ் இந் ியத்

ரொக்கல் ொஸ் பொனர்ெி,

கட்டுணரயில், “இந் ியொவின் மிகத் த ன்யகொடியில் உள்ள
மொவட்டத் ிலிருந்து அறுந்துயபொகொ

னது ஆய்வுக்

ிருதநல்யவலி

ஒரு சங்கிலித் த ொடர் யபொலத்

ிரொவிடர்களின் பண்பொட்டுத் த ொடர்பு உள்ளது. மனி

நொகரிகம் இந் ியொவின்

த ன் யகொடியிலிருந்து வடஇந் ியொ முழுவதும் பரவியது. பலுசிஸ் ொன் வழியொகப்
பொரசீகம், ஈரொன், பக்ணரன்

ீவு, கிரீட்

ீவு வணர தசன்றுள்ளது” என்று

கூறியிருக்கிறொர். சிந்துதவளி வரலொற்றொய்வொளர் ஈரொஸ் பொ ிரியொர், “மதுணர,
இரொமநொ புரம்,

ிருதநல்யவலி ஆகிய இடங்களில் இன்றும் வொழும் உழவர்,

தசம்படவர், பிற த ொழிலொளர் வொழ்வில் சிந்துதவளி நொகரிகத் ின் த ொடர்ச்சிணயக்
கொண்கியறன்” என்று

ன் ஆய்வு நூலில் குறிப்பிடுகிறொர்.[22] யமலும், சங்க

இலக்கியங்கள் கூறும் அகம், புறம் என்ற கொ ல் மைம், யபொர்க்குைம் நிணறந்
வொழ்க்ணக முணறக்கும் ஆ ிச்சநல்லூர் அகழ்வொய்வு தவளிப்படுத்தும் வொழ்வியல்
முணறக்கும் தபரும் ஒற்றுணம கொைப்படுவதும் யநொக்கத் க்கது.
சமயம்:
இந் ியொவியலயய மிகவும் பழணமயொன, சிந்துதவளி நகர நொகரிகத் ிற்கு
இணையொன நொகரிகமொக ஆ ிச்சநல்லூர்

ிகழ்கிறது. இனக்குழுக்கள் கொல

முன்யனொர் வழிபொடு ொன் இப்பகு ிகளில் மு ன்ணம யொக இருந் ிருக்கிறது.
த ொடர்ந்து

ொய்த்த ய்வ வழிபொடுகளுக்கொன

டயங்கள் பலவும்

கிணடத் ிருக்கின்றன. அதலக்சொண்டர் ரீயின் அகழ்வொய்வில் தவண்கலப் தபண்
சிணல கிணடத் ிருக்கின்றது. இந் ியத் த ொல்லியல் துணறயின் அகழ்வொய்வில்
கிணடத்

பொணன ஓட்டுப் புணடப்புப் தபொறிப்பில் தபண் உருவத்துடன் விலங்கு,

பறணவ, தநல்க ிர் உருவங்களும் கொைப்படுகின்றன. இணவ
வழிபொட்ணட உறு ிப்படுத்துகின்றன. இதுவணர

ொய்த் த ய்வ

மிழ்நொட்டினில்

மிழகத்

த ொல்லியல் துணறயொல் நடத் ப்பட்ட 40 அகழ்வொய்வு இடங்களிலும் முன்யனொர்
வழிபொடு,

ொய்த்த ய்வ வழிபொட்ணடத்

விர யவறு சமய வழிபொடுகளுக்கொன

டயங்கள் ஏதும் கிணடக்கவில்ணல. பழந் மிழர் வழிபொட்டில் நடுகல்
வழிபொட்ணடத்

விர யவறு எவ்வி

வழிபொடும், கடவுளரும் இல்ணல என்பய

சங்க இலக்கியக் தகொள்ணகயொக உள்ளது. பணகவர் பணடகணள முன்னின்று
எ ிர்த்து, யொணனகணளக் தகொன்று,

ொனும் வழ்ந்
ீ

வரர்களுக்கு
ீ
அணமக்கப்பட்ட

நடுகற்களுக்கு தநல்தூவி வழிபடு ல் அல்லொது, தநல்தூவி வழிபடக்கூடிய யவறு
கடவுள் எதுவும் இல்ணல என மொங்குடிக் கிழொர் என்னும் புலவர் சங்க
இலக்கியமொன எட்டுத்த ொணக நூலில் (புறநொனூறு – 335) குறிப்பிடுகிறொர்.
சமயங்கள் உருவொன கொலத் ிற்கும் முற்பட்ட பழந் மிழர் நொகரிகத்ண த் ொன்
சங்க இலக்கியங்களும் கட்டணமக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
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த ொகுப்புணர:
மிழர்கள் த ொன்ணமயொன மொந்

இனத் ினர் என்பதும்,

மிழ் தமொழி உலக

தமொழிகளுள் மிகவும் த ொன்ணமயொனது என்றும் பல கொலங்களில் பல்யவறு
அறிஞர்கள், ஆய்வொளர்கள் த ரிவித்து வந்துள்ளனர்.[23] அ ற்கொன
அகச்சொன்றுகளொகத்
வந்

மிழ் தமொழியில் சங்க இலக்கியங்கள் மட்டுயம இருந்து

நிணலயில், புறச்சொன்றுகளொகத்

மிழர் பண்பொட்டிணன தவளிப்படுத்தும் நகர

நொகரிகங்கணள அண்ணமயில் நிகழ்த் ப்பட்ட அகழ்வொய்வுகள்
தவளிக்தகொைர்ந் ிருக்கின்றன. அய

யநரம், இந்

அகழ்வொய்வுகளில்

கண்தடடுக்கப்பட்ட தபொருட்கள் பல்யவறு நொடுகளிலும் சி றிக் கிடக்கின்றன.
அவற்ணறக் கண்டுபிடித்து ஆ ிச்சநல்லூரில் அணமயவிருக்கும்
அருங்கொட்சியகத் ில் ணவப்ப ில் மத் ிய, மொநில அரசுகளுக்கு மிகப்தபரும் பங்கு
உள்ளது.[24]

இந் ியொ ம வழியில் யமலொ ிக்கம் தகொண்ட சமு ொய அணமப்பினில் பல
நூறு ஆண்டுகள் இருந்து வந்

ொல் வரலொறு வணளக்கப்படுவதும்,

ிரிக்கப்படுவதும் கொலங்கொலமொய் நிகழ்ந்து தகொண்யட வருகின்றன. இந்நிணலயில்
இந் ியத் த ொல்லியல் துணறயும்,
நடத் ிவரும் அகழ்வொய்வுகளில்

மிழக அரசின் த ொல்லியல் துணறயும்
மிழ்ச் சமு ொயத்ண த் த ொன்ணமயொன

சமு ொயமொக அணடயொளப்படுத்தும் வழிகளில் த ொல்தபொருள்களும், பழணமயொன
கட்டிட அணமப்புகளும் கிணடத்து வருகின்றன. கொலம், இனம், தமொழி, பண்பொடு,
சமயம் ஆகிய கூறுகளின் வழி,
அணடவண

மிழ்தமொழியின் கொலம் மு ன்ணம நிணல

யமலொ ிக்கச் சமு ொயக் கட்டணமப்பினில் சிக்கி இருக்கும் இந் ிய

அரசு விரும்பொ

யபொக்கு இன்றுவணரயும் நிலவி வருகிறது. ஆ ிச்சநல்லூர்

அகழ்வொய்வு அறிக்ணக தவளியிடப்படொ

நிணல குறித்துத்

மிழ்நொடு

உயர்நீ ிமன்றம், “ மிழகத் ின் பொரம்பரியங்கணள தவளிப்படுத்துவ ில் மத் ிய
அரசு ஆர்வம் இல்லொமல் இருப்பதுயபொல் த ரிகிறது. இந்
பொர்க்கும்யபொது,

மிழகம் இந் ியொவில்

நடவடிக்ணகணயப்

ொன் இருக்கிற ொ? என்ற யகள்வி எழுகிறது.
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மத் ிய த ொல்லியல் துணறயின் இந்

நடவடிக்ணக கண்டிக்கத் க்கது” என்று

முத் ொலங்குறிச்சி கொமரொசு யபொன்யறொர் த ொடுத்

வழக்கில் உயர்நீ ிமன்றம்

15.02.2019-இல் கூறியிருப்பது யநொக்கத் க்கது.[25]
இந்நிணலயில்

ற்யபொது (பிப்ரவரி 2020) ஆ ிச்சநல்லூரில்

மிழ்நொடு அரசு

த ொல்லியல் துணறயொல் அகழ்வொய்வு மீ ண்டும் த ொடங்கப் பட்டுள்ளது. மத் ிய
அரசின் நி ிநிணல அறிக்ணகயில் (2020–2021) ஆ ிச்சநல்லூரில் த ொல்லியல்
அருங்கொட்சியகம் அணமக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி மத் ிய
அரசு அறிவித் ிருந்

ஒருசில நொட்களில், இக்கட்டுணர உருவொக்கம்

தபற்றுக்தகொண்டிருந்

யவணளயில், அருங்கொட்சியகம் மற்றும் யவலி அணமக்க

ஆ ிச்சநல்லூர் பறம்பில் தபரிய இயந் ிரம் தகொண்டு ய ொண்டிய ில் கொலத் ொல்
த ொன்ணமவொய்ந்

பல

ொழிகள் சிண க்கப்பட்ட தசய் ி வரலொற்றொர்வலர்கணளப்

தபரிதும் அ ிர்ச்சிக்குள்ளொக்கி உள்ளது. ஏறத் ொழ 10க்கும் யமற்பட்ட

ொழிகள்

தநொறுக்கப் பட்டிருப்பண ப் படத்துடன் ஊடகங்களும் தவளியிட்டுள்ளன.[26
]இந்நிணலயில் மீ ண்டும் ஆ ிச்சநல்லூர், சிவகணள, தகொடுமைல், கீ ழடி உள்ளிட்ட
பல இடங்களில்
உள்ளது. இந்

மிழக அரசின் த ொல்லியல் துணற அகழ்வொய்ணவத் த ொடங்கி

அகழ்வொய்வின் அறிக்ணககளும், முன்னர் கிடப்பில் இருக்கும்

அகழ்வொய்வு அறிக்ணககளும் யநர்ணமயொக தவளியிடப்படுமொயின்

மிழர்கள்

தபருணமப்படத் க்க அளவியலயய அணவ அணமயும் என்பது ொன் அணனவரின்
எ ிர்பொர்ப்பும்.
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ஒற்றுணமணய, எலியட் ஸ்கொட்டின் அறிக்ணகணய யமற்யகொள்கொட்டி ஆ ிச்சநல்லூர்
மண்ணடயயொடுகள் குறித்து ஆரொய்ந்து எழு ிய சக்கர்யமன் விளக்கியுள்ளொர்.
ஆஸ் ியரலியொவில் கிணடத்
உடலணமப்புடன் புயரொயடொ -

ல்கொய் இன மண்ணடயயொடு மற்றும்
ிரொவிடர்களின் உடலணமப்புகள் ஒத் ிருக்கின்றன

என்றும் சக்கர்யமன் நிறுவியுள்ளொர். இணவ

விர, ஆப்பிரிக்க நீக்ரொய்டு இனக்குழு

மண்ணட அணமப்பு, ஐயரொப்பிய கிரிமொல்டி இனக்குழு மண்ணட அணமப்பு
ஆகியவற்ணற ஒத்

மண்ணட ஓடுகளும் தசன்ணன அருங்கொட்சியகத் ில் உள்ள

ஆ ிச்சநல்லூர் மண்ணட ஓடுகளில் அடக்கம். பன்னொட்டுத் த ொல் குடிமக்களின்
மண்ணட ஓடுகள் ஒயர இடத் ில் புண ந்து கிணடப்ப ொனது, 3000 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னயர கடல் கடந்து வைிகப் பரிமொற்றம் தசய்
சமூகமொக வொழ்ந்

இடம்

த ொல்குடிகள் ஒயர

மிழகம் என்ப ற்கொன த ொல்லியல் சொன்யற

ஆ ிச்சநல்லூர் நொகரிகம் என்பண
Nivedita Louis, Referred by ய தமொழி,

நிரூபிக்கின்றன. (Source: https://www.facebook.com,

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள, 24.09.2019).

18.

ஆர். பொலகிருஷ்ைன், சிந்துதவளிப் பண்பொட்டின்

ிரொவிட அடித் ளம், 2017, p.60.

19.

http.//keetru.com / 14.03.2014. (Reffering the research paper presented by J.M.Heath at The Journal of

the Royal Aisatic Society of Great Britain and Ireland, Vol.5, No:2, Cambridge University Press, 1839, pp.390397).
20.

https://www.jstor.org/stable/pdf/25207527.pdf / முத் மிழ் யவந் ன், ஆ ித் நல்லூர்

புகழ்தபற்ற சுரங்கத் த ொழில் நகரம், source:https://www.facebook.com /story.php (based on
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அ.இரொமசொமி, த ொன்ணமத்
ய தமொழி,

மிழர் நொகரிக வரலொறு, 2013, பக்.88-93), Referred by

மிழ்மரபு அறக்கட்டணள, 25.09.2019.

21.

த ொல் மிழ், op.cit., pp.74,99,100 – 101.

22.

மரு நொயகம் ப, ய வயநயப் பொவொைர் தசொல்லொய்வும் தசொல்லொடலும், இரொச

குைொ ப ிப்பகம், தசன்ணன, 2017; ப.45, 46.
23.
24.

ினத் ந் ி, 06.11.2019.
1876 ஆம் ஆண்டு தெர்மன் நொட்ணடச் யசர்ந்

அகழ்வொய்வில் கிணடத்

ெொயகொர் நடத் ிய

தபொருட்கள் அணனத்ண யும் எடுத்துச் தசன்று

தபர்லினில் உள்ள யவொல்கர்குண்ட், யஹம்பர்க் அருங்கொட்சியகத் ில்
தகொடுத்துவிட்ட ொகக் கூறப்படுகிறது. ஆனொல் இதுவணரயில் அணவ என்தனன்ன
என்று அறியும் பட்டியணலயயொ அல்லது அந் ப் தபொருட்கணளயயொ யொரும்
பொர்த்

ில்ணல என்றும் த ரிகிறது. இந்நிணலயில் தெர்மனியில்

மிழ் மரபு

அறக்கட்டணள என்னும் அணமப்ணப நடத் ி வரும் முணனவர் க. சுபொஷினி,
இதுகுறித்

பு ிய

கவல் ஒன்ணறத் த ரிவித் ிருக்கிறொர்.

ிருதநல்யவலி,

ச க்கத்துல்லொஹ் அப்பொ கல்லூரியில் 04.10.2019 அன்று நணடதபற்ற த ொல் மிழ்
பன்னொட்டுக் கருத் ரங்கில் சுபொஷினி யபசும்யபொது, தபர்லினில் 99
அருங்கொட்சியகங்கள் இருப்ப ொகவும், இ ற்கொன ய டலில் ஈடுபட்டயபொது,
ஆ ிச்சநல்லூர் அகழ்வொய்வுப் தபொருட்கள் ஆசியக் கணல அருங்கொட்சியகத் ில்
(Asian Art Museum) இருக்கும் தசய் ிணய அறிந்

ொகவும், அணவயும் கொட்சிப்படுத் ப்

படொமலும், கட்டுகள் பிரிக்கப்படொமலும் இருக்கும் நிணலணயத் ொன்
அறிந்

ொகவும் கூறினொர். அவருணடய யநர்கொைல்

இணைய ளம்:

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள.

25.

இந்து

மிழ்

ிணச, 16.02.2019.

26.

Indian Express, 09.02.2020.

த ொடர்பு:
முணனவர் சிவ.இளங்யகொ,
6, கவிஞர் புதுணவச் சிவம் வ ீ ி,
தவங்கட்ட நகர்,
புதுச்யசரி- 605 011.
இந் ியொ.
யபசி: 99940 78907,
Mail ID: ilangosiva57@gmail.com
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ொன் அங்கு

யூ டியூபிலும் உள்ளது.

9. கற்குயவல் அய்யனொர் யகொயில்
——

முணனவர். ப. ய வி அறிவு தசல்வம்
ிருச்தசந்தூரிலிருந்து 16 கியலொமீ ட்டர் தூரத் ில் இருப்பது

கு ிணரதமொழி கிரொமம். இது ஒரு ய ரி குடியிருப்பு.

ய ரி என்றொல் தசம்மண்.

குமரிமுணனயிலிருந்து த ொடங்கி நொங்குயநரி, சொயர்புரம் வணர ய ரி விரிந்து
கிடக்கிறது. ரொபர்ட் புரூஸ் ஃபூட் (Robert Bruce Foote) என்பவர் இங்கு கிணடத்

பு ிய

கற்கொல கருவிகணள ஆரொய்ந்து இணவ 10,000 ஆண்டிற்கு முற்பட்டணவ என்று
குறிப்பிடுகிறொர். கொல்டுதவல் ய ரி மண்ணை எடுத்து வியன்னொ ஆய்வுக்
கூடத் ிற்கு அனுப்பி ஆய்வு தசய்து இம்மண்ணை யபொன்று யவறு எங்கும்
இல்ணல என்றும் கூறியுள்ளொர்.

கு ிணரதமொழி கிரொமத் ில் கற்குயவல் அய்யனொர் யகொயில்
அணமந்துள்ளது. கற்குயவல் அய்யனொர் மொனொடு என்பது

மொனவரவளநொடு
ீ

என்றும் அணழக்கப்தபற்றது. இங்கு கி.பி. 1639 ஆம் ஆண்டு கல்தவட்டு ஒன்று
உள்ளது.

இப்பகு ிணய ஆண்ட 10 நொடொர் குறுநில மன்னர்களின் தபயர்கள்

இக்கல்தவட்டில் உள்ளது. இக்கல்தவட்டில் இந்

ஐயனொர் கருக்கு யவணலயன்

என்று குறிக்கப்படுகிறொர். கி.பி. 1703 இல் தசம்பொல் தசய்

நகரொ ஒன்று

ொனமொக

அளிக்கப்பட்டு இங்கு ணவக்கப்பட்டுள்ளது.
மூலவர்:
கற்குயவல் அய்யனொர்; மகொமண்டபத் ில் விநொயகர், லொட சன்னியொசி
யபொன்யறொர் அணமக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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பரிவொர த ய்வங்கள்:
பரிவொர த ய்வங்களொக முன்னடியொன், வன்னியரொசர், பட்டவரொயன்,
சுடணலமொடன், கருப்பசொமி, சின்னத் ம்பி, மொடசொமி, தபொன் கொத்

அய்யனொர்,

தபரியொண்டவர், இருளப்பர், பிை மொணல சூடும் தபருமொள் தசருக்கன், துப்பொக்கி
மொடசொமி, எம ர்மர், புலமொடி அம்மன், புலமொடன் சொமி யபொன்றவர்கள் உள்ளனர் .
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தபண் த ய்வங்கள்:
யபச்சி அம்மன், பிடிமண் அம்மன், பத் ிரகொளி, பிரம்மசக் ி, இசக்கி
அம்மன் மற்றும் சப் கன்னியர்கள் தபண் த ய்வங்களொக வற்றிருக்கிறொர்கள்.
ீ

ிருவிழொ:
கள்ளர் தவட்டு

ிருவிழொ; இந்

ிருவிழொ கொர்த் ிணக மொ த் ில்

சிறப்பொகக் தகொண்டொடப்பட்டு வருகிறது. இக்யகொயிலில் வில்லுப்பொட்டு இணசக்
கருவியும் ணவக்கப்பட்டுள்ளது.

த ொடர்பு:
முணனவர். ப. ய வி அறிவு தசல்வம்,
மருந் ொக்கவியல் யபரொசிரியர், மதுணர.
devipharm@yahoo.in
https://www.facebook.com/devipharm
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10.
——

ஞ்ணசப் தபரியயகொவிணலக் கட்டியவர் யொர்?
மொ.மொரிரொென்
இது என்ன யகள்வி???!!!
யபரரசர் இரொெரொெர் என்பது யொவரும் அறிந்
ஆம்...

இன்று நொம் அணனவரும் அறிந்

ஒன்று ொயன!!!!!

ஒன்று ொன். ஆனொல்,

இக்யகள்விக்கு இன்றிலிருந்து 133 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யொருக்கும் ப ில்
த ரியொது. சற்று பின்யனொக்கிச் தசன்றொல்; 1858 ல்... ஆங்கில கிழக்கிந் ியக்
கம்தபனியின் ஆட்சி இந் ியொவில் முடிவுக்கு வந்து, பிரிட்டனின் யநரடி
ஆங்கியலயர் ஆட்சி இந் ியொவில் ஏற்பட்டது. அப்யபொண ய ஆங்கில அரசொல் 1886
ல் இந் ியத் த ொல்லியல் துணற உருவொக்கப்பட்டது (Archaeological survey of india - ASI).
இத்துணறயின் தசன்ணன மொகொை

கல்தவட்டியல் துணற அ ிகொரியொக

நியமிக்கப்பட்டவர், தெர்மன் நொட்ணடச் யசர்ந்
theodor Hultzsch).

டொக்டர். ஹூல்ஸ் (Dr. Euger julius

ஹூல்ஸ் 1886 ல் அயசொகரது கல்தவட்ணடப் படிதயடுத் ொர், 1886
டிசம்பரில் மொமல்லபுரம் கல்தவட்ணடப் படித் ொர், 1887 டிசம்பர் மொ ம்

ஞ்ணச

தபரியயகொவிலுக்கு வருகிறொர்.யகொவிணலக் கட்டியது கரிகொல் யசொழன்,
வந்

வியொ ி

னக்கு

ீர ணகங்கரியமொய் யகொவிணலக் கட்டினொன். யமொர் விற்ற அழகி

என்னும் மூ ொட்டி கண

என்று தசவிவழிச் தசய் ிகள் வழக்கத் ிலிருந்

யநரம்

அது.
தபரிய யகொவிலுக்கு வருகிறொர் ஹுல்ஸ். யகொவிலின் அணமப்பும்
பிரம்மொண்டமும் அவணர உணறய ணவத் து.

ன்னிச்ணசயொக அவரிடமிருந்து

தவளிப்பட்ட வொர்த்ண ...
"The great temple"
யகொவிலின்

வொயில் மு ல் தகொண்டு எங்தகங்கு பொர்த் ொலும்

கல்தவட்டுகள். அழகொன

மிழ் எழுத்துக்களில் அணமந்

கல்தவட்டுகள்.

னக்கு

இங்கு நிணறயயவ யவணல இருக்கிறது என்று முடிவு தசய்கிறொர் (பிற்பொடு அவர்
எழு ிய கட்டுணர ஒன்றில் இத் கவல்கணள விவரிக்கிறொர்).

தபொறுணமயொகக்

கல்தவட்டுகணள வொசிக்கத்த ொடங்கிய அவர், கல்தவட்டுகளின் த ொடக்கத்ண த்
ய டினொர். மிகச்சரியொக ஸ்ரீ விமொனத் ின் வடப்புறம் தசன்றணடந் ொர். சண்டியகசர்
யகொவிலுக்கு எ ியர விமொனத் ின் வடப்புற அ ிட்டொனத்துப் பட்டிணக, அங்கு ொன்...
அந்

வரிகள் இருந் ன.
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இரொெரொெனின் தமய்க்கீ ர்த் ியுடன் த ொடங்கும் அக்கல்தவட்டில்,
"பொண்டிய குலொசனி வளநொட்டுத்

ஞ்சொவூர் கூற்றத்து

ஞ்சொவூர் நொம் எடுப்பிச்ச

ிருக்கற்றளி இரொெரொெீவரம்"
இந்

வரிகணள வொசித்

பிறகு யகொவிணலக் கட்டியது யபரரசன்

இரொெரொென் என்று தவளியுலகிற்கு மு ன் மு லொக அறிவிக்கிறொர்.
அப்யபொது இரொெரொெணன இவ்வொறு அணழத் ொர்.
"The great king"
பிறகு,

னது பரிவொரங்களுடன் யகொவிலில் முகொமிட்டு அணனத்து

கல்தவட்டுகணளயும் படிதயடுத்து அச்சு நூலொக தவளியிடுகிறொர். இவரது பைிக்கு
மிகவும் உறுதுணையொக இருந் வர் இவரது உ வியொளர் தவங்ணகயொ.

1887 - 1891

வணர நொன்கு ஆண்டுகள் யகொவிலில் உள்ள கல்தவட்டுகணளப் படிதயடுக்கும்
யவணல நடந் து.

த ன்னிந் ியக் கல்தவட்டுத் த ொகு ி எண் 2 ல்

படிதயடுக்கப்பட்ட கல்தவட்டுகள் அச்சு நூலொக தவளிவரத் த ொடங்கியது.
இரொெரொயெச்சரமும், இரொெரொெனும், தபருவுணடயொரும், அணனத்து
மக்களின் இ யங்கணள ஆக்கிரமித் ொர்கள்.
"The great temple"
"The great king"

த ொடர்பு: மொரிரொென் (marirajan93@gmail.com)
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11.

ிருப்புக்தகொளியூர் அவிநொசியும் சீனொவும்

——

துணர.சுந் ரம்

அவிநொசி:
ஒருங்கிணைந்
அவிநொசி. இது

ற்யபொது

யகொணவ மொவட்டத் ில் அணமந் ிருந்

ஊர்

ிருப்பூர் மொவட்டத் ில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வூர்

ஒரு புண்ைிய பூமியொகக் கரு ப்படுகிறது.
தசொல்லுக்கு அழிவு என்பது தபொருள்.

விநொசம் என்னும் சமற்கிரு ச்

விணனக்யகொட்பொடு என்னும் ஒரு

தமய்யியல் யகொட்பொடு உண்டு. நொம் ஆற்றும் விணனகளுக்யகற்ப நம் வொழ்க்ணக
அணமயும் என்பது அ னுணடய எளிய விளக்கம். நல்விணன நன்ணமணயயும்,
ீவிணன

ீணமணயயும் பயக்கும். விநொசம் என்னும் அழிவுக்கு எ ிர்ச்தசொல்

அவிநொசம். நொம் ஆற்றிய

ீவிணனகணள அழித்து என்றும் அழியொ நன்ணமணய

(புண்ைியம்) நமக்கு அளிக்கும் அழிவிலொப் பூமியொக அவிநொசி ஊர்
விளங்குவ ொல் அப்தபயர் தபற்றது எனலொம். அத் கு ஊரில் யகொயில் தகொண்டு
எழுந் ருளியுள்ள ஈசன் அவிநொசியப்பன். அவிநொசி என்னும் நிணலயொன தபயர்
தகொண்ட இவ்வூருக்கு ஒரு இயற்தபயர் இருந் து. இப்தபயர் பலரும் அறியொப்
தபயரொகும்.

ிருப்புக்தகொளியூர் என்பய

அவ்வியற்தபயர். ணசவ சமயக் குரவர்

நொல்வரில் ஒருவரொன சுந் ரர் இவ்வூர்க் யகொயிலுக்கு வந்து வழிபட்டுப் பொடிய
ய வொரப் ப ிகத் ில் ” ிருப்புக்தகொளியூர் அவிநொசி”

என்யற குறிப்பிடுகிறொர். கி.பி.

1350-ஆம் ஆண்டுக் கல்தவட்டு ஒன்றும் இவ்வூணர

“வடபரிசொர நொட்டுப்

புக்தகொளியூர்”

என்யற குறிப்பிடுகிறது.

அவிநொசிக் யகொயிலின் பழணம:
வரலொற்று ஆய்வொளர் குடந்ண

யசதுரொமன், சுந் ரரின் கொலத்ண

கி.பி. 700-728 எனக் கைித்துள்ளொர். எனயவ, அவிநொசிக்யகொயில் ஆயிரத்து முந்நூறு
ஆண்டுகளுக்கு முந்ண யது எனக் தகொள்ளலொம். ஆனொலும், யகொயில், கற்கட்டுமொன
அணமப்ணபப்தபற்றுக் கல்தவட்டுகள் தபொறிக்கப்படும் கொலகட்டத்ண க் தகொங்குச்
யசொழர்

ஆட்சியின்யபொய

அணடந் து. கொலத் ொல் பழணமயொன கல்தவட்டு

தகொங்குச் யசொழ அரசன் மு லொம் குயலொத்துங்கனின் கொலத்ண ச் யசர்ந் து. (கி.பி.
1152).
கல்தவட்டுச் தசய் ிகள்:
சிறப்பொன தசய் ிகணளத்

ொங்கிய பல கல்தவட்டுகள் இக்யகொயிலில்

உள்ளன. அவிநொசி, தகொங்குநொட்டில் இருந்

நிருவொகப் பிரிவுகளொன இருபத்து

நொன்கு நொட்டுப்பிரிவுகளில் ஒன்றொன வடபரிசொர நொட்டில் அணமந் ிருந் து. இந்
நொடுகளுக்கு நொட்டுச் சணபகள் என்னும் நிருவொகச் சணபகள் இருந் ன.
இருப்பினும், தவள்ளொனூர், பூலுவனூர் ஆகிய இரு ஊர்களுக்குத்
ஊரளவில் சணபகள் இருந்
வரியொகக் கிணடத்

ொகக் கல்தவட்டுகள் கூறுகின்றன.

னித்து
இச்சணபயினர்

கம்பிணன (கண்பு என்று கல்தவட்டு குறிக்கிறது) அவிநொசிக்
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யகொயிலுக்குக் தகொணடயளித்துள்ளனர்.
தகொணடயொக அளித்

யகொயிலுக்கு அரசன் பசுக்கணளக்

தசய் ி, தகொங்கு நொட்டில் இக்யகொயில் கல்தவட்டில் மட்டுயம

கொைப்படுகிறது. மற்தறொரு கல்தவட்டு, பொண்டிமண்டலத்ண ச் யசர்ந்
கொணளயொர்யகொயில் அ ணளயூர் நொடொள்வொன் என்னும்

ணலவன் யகொயிலுக்கு

விளக்தகரிக்க கொசுக்தகொணட அளித் ண க் கூறுகிறது. கொணளயொர்யகொயிலின்
பழம்தபயர்

ிருக்கொனப்யபறு என்ப ொக இக்கல்தவட்டொல் அறிகியறொம். இன்தனொரு

கல்தவட்டு, யகொயிலில் பைி தசய்து வருமொனம் தபறுவ ற்கொன உரிணமயொன
“கொைி” யுணடய

ச்சர், தகொல்லர்,

ட்டொருக்கு அரசன் யநரடி ஓணல ஆணை

பிறப்பித்துச் சில உரிணமகணள அளிக்கிறொன் என்பண க்கூறுகிறது. இவர்கள்,
ங்கள் வடுகளில்
ீ
நன்ணம

ீணம நிகழ்வுகளின் யபொது யபரிணக என்னும்

இணசக்கருவிணயக் தகொட்டிக்தகொள்ளலொம் என்பதும், சங்கு ஊ ிக்தகொள்ளலொம்
என்பதும் அந்

உரிணமகளொகும். 16-ஆம் நூற்றொண்டு விெய நகரர்

ஆட்சிக்கொலத்துக் கல்தவட்டு ஒன்று, குளம் தவட்டி, அ ன்மூலம் பொசன வச ி
தபற்ற நிலங்களின் வருவொயில் அரசனுக்குச் தசலுத் யவண்டிய வரியில் பொ ிணய
அவிநொசிக் யகொயிலுக்கு அளித் ண க் கூறுகிறது.

சுந் ரர் மு ணல

வொய்ப்பிள்ணளணய மீ ட்ட நிகழ்ணவக் குறித்து ஒரு கல்தவட்டு, “மு ணலக்
குளத் ியல மு ணலவொய்ப் பிள்ணளக்கு”

என்று கூறுகிறது.

சீனக்குணட பற்றிய கல்தவட்டு:
மிகச் சிறப்பொன கல்தவட்டுச் தசய் ி ஒன்ணற இங்கு குறிப்பிடு ல்
யவண்டும்.
ஒன்று.

தகொங்குச்யசொழ அரசரில் வரரொயசந்
ீ
ிரன் கொலத்துக் கல்தவட்டு

கி.பி. 1222-ஆண்டில் தபொறிக்கப்பட்டது. வடபரிசொர நொட்டிலிருந்

பொர்ப்பொர்

சொன்றொர்க்குச் சில உரிணமகணள வழங்கி அரசன் ஓணல வழி ஆணை
பிறப்பிக்கிறொன்.

அரசன் யொணன மீ து அமர்ந்து உலொ வருணகயில் அவனுக்கு

முன்னும் பின்னும் சொமந் ர், பணட வரர்,
ீ பிர ொனிகள் புணட சூழ உலொ வரு ல்
நணடமுணறயொய் இருந்துள்ளது.
கல்தவட்டு ”உலொகம்”

தபொது மக்களின் கொட்சிக்கொக எனலொம்.

இண க்

என்று குறிப்பிடுகிறது. அது சமயம், யமற்சுட்டிய பொர்ப்பொர்

சொன்றொர் அரசனின் ஊர்வலத் ில் கு ிணர மீ மர்ந்து தசல்லும் உரிணமணய
அவர்களுக்கு அளிக்கிறொன். யமலும் அவர்கள் சீனக்குணட பிடித்துக்தகொண்டு வரும்
உரிணமணயயும் அளிக்கிறொன். அந்நொள்களில், அைி மைிகளொல் அழகுபடுத் ப்பட்ட
குணடகள் பிடித்து அைிவகுப்பில் கலந்துதகொள்ளல் மிகப்தபரிய சிறப்பொகவும்,
தபருணமயொகவும் கரு ப்பட்டது. அ ிலும், சீனக்குணடயொன பட்டுக்குணட
பிடித்துக்தகொள்ளும் உரிணம யமன்ணமக்குரியது. இவ்வுரிணமணயப் பொர்ப்பொர்
சொன்றொர் தபற்றொர்கள்.
அளிக்கப்பட்டிருந்

பல்யவறு வரிணசகள் (உரிணமகள்) மற்ற சொ ியொர்க்கு

யபொ ிலும் சீனப்பட்டுக்குணட பிடித்துக்தகொள்ளும் உரிணம

அளித் து குறிப்பிடத் க்கது. யவறு பல உரிணமகளும் பொர்ப்பொர் சொன்றொர்
தபற்றொர்கள்.

ணழக்குணட (பணனயயொணலக் குணட) பயன்படுத் ிக்தகொள்ளலொம்.

வட்டின்
ீ
சுவர்களுக்குச் சொந்து (கொணர அல்லது சுண ) பூசிக்தகொள்ளலொம். வட்டின்
ீ
இரு வொசல்களிலும் தகொடி கட்டிக்தகொள்ளலொம். பணட அைிவகுப்பின்யபொது ஆரம்
பூைலொம். நன்ணம

ீணம நிகழ்வுகளில் யசகண்டி ஒலிக்கும் உரிணம உண்டு.

பச்ணசப்பட்டு யமலொணடயொக அைிந்துதகொள்ளலொம். அவர்களின் குழந்ண களுக்குப்
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தபொன்னொலொன கொணற என்னும் அைிகலன் அைிவிக்கலொம்.

ிருமைத் ின்யபொது

கட்டைம் கட்டி ஊர் சூழ வலம் வரலொம்.
இந்
தபறவில்ணல.

உரிணமகணள எல்லொம் பொர்ப்பொர் சொன்றொர்கள் இலவசமொகப்

அரசனுணடய கருவூலத் ில் தபொருள்(தபொன்) ணவத்

இத் ணகய வரிணசகள் அளிக்கப்பட்டன.

பின்யப

ற்கொலத் ில் உலகப்புகழ் தபற்ற

தவளிநொட்டுப் பல்கணலக் கழகங்களில்

மிழுக்கொகப் பல யகொடிப் பைம் மு லீடு

யபொலச் தசலுத் ி இருக்ணக அணமக்கும் சூழ்நிணலணயப் பொர்க்கியறொம்.
அண்ணமயில், இவ்வொறு அதமரிக்க ஹொர்வர்டு பல்கணலயில்
அணமக்கப்பட்டுள்ளது. இது யபொலத் ொன், சில குடிகள்

இருக்ணக

ங்கள் உரிணமக்கொக

அரசனின் கருவூலத் ில் தபொருள் தசலுத் ியுள்ளனர் என்பண க் கல்தவட்டுகளின்
வொயிலொக அறிகியறொம். அரசனுணடய கருவூலம் கல்தவட்டில் “சரக்கு”

என்னும்

தபயரில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்தவட்டு, அரசன் யநரடியொகக் கூறுகின்ற
பொைியில் அணமந் ிருப்ப ொல், கல்தவட்டில் “நம் ஓணல குடுத் படியொவது”
என்றும், “நம் சரக்குக்குப் தபொருள் ணவத் ணமயொல்”
வரிணசயொவது”

என்றும்

என்றும், “நொம் குடுத்

எழு ப்பட்டுள்ளது.

கல்தவட்டறிஞர் மொ.கயைசனொர்:
அவிநொசிக் யகொயிலின் கல்தவட்டுகணள ஆய்வு தசய்

யபரொசிரியர்

முணனவர் மொ.கயைசன் அவர்கள், 1980களில் இக்கல்தவட்டிணன ஆய்வு தசய்து
சீனக்குணட பற்றிய தசய் ிணய நொளி ழில் தவளியிட்டுக் யகொயிலின் தபருணமணய
எடுத்துணரத் ொர். அச் தசய் ிக் குறிப்பில், சீனொவுடன் இக் தகொங்குப்பகு ிக்கு
வைிகத்த ொடர்பு இருந் ிருக்கயவண்டும் என்னும் ஆய்வுக்கருத்ண
முன்ணவத் ொர். சீனொவுடனொன வைிகத்த ொடர்பொல் சீனப்பட்டு இங்கு
வந் ிருக்கயவண்டும் என்பது அவருணடய ஆய்வுக்கைிப்பு.
மொற்றுக்கருத் ொக, சீனம் என்னும் தசொல் “ணெனம்”

என்னும் தசொல்லின் மொற்று

வடிவம் என்றும், சீனக்குணட என்பது “ணெனக்குணட”
என்றும் சில ஆய்வொளர்கள் கருதுகிறொர்கள்.
ணெனம் -

அ ொவது சமை சமயம் -

இ ற்கு

என்பண க் குறிக்கும்

இரண்டுயம ஆய்வுக்குரியன.

தகொங்குப்பகு ியில் தசல்வொக்குடன்

இருந்துள்ளது என்ப ில் யொத ொரு ஐயமும் இல்ணல. அ ற்கொன சொன்றொ ொரங்கள்
தகொங்குப்பகு ியில் மிகு ியும் கிணடத்துள்ளன.

விெயமங்கலம் என்னும்

ஊரருகில் சீனொபுரம் என்னும் ஓர் ஊர் உள்ளது.

அவ்வூருக்கும் சீனத்துக்கும்

த ொடர்யபதுமில்ணல என்றும், அவ்வூர் “ணெனபுரம்”
“ெீனபுரம்”

என்று மருவி இறு ியில் “சீனொபுரம்”

என்று வழங்கிப் பின்னர்,

என்று

ிரிந்துள்ளது எனக்

கூறப்படுகிறது.

சீனொபுரத் ில் ணென சமயத்து எச்சங்கள் உள்ளன.

“ணெனக்குணட”

என்பது யொது என விரிவொக ஆரொயப்படல் யவண்டும். ணெனத்

ீர்த் ங்கரர் சிற்பங்களில் அவ்வுருவங்களுக்கு யமற்புறம்

இருப்பினும்,

ணலக்கு யமல் மூன்று

குணடகள் ஒன்ணற அடுத்து ஒன்றொகச் தசதுக்கப்பட்டுள்ளண க் கொைலொம்.

ணென

ம த்துத் துறவிகளுக்கும் தபரியொர்களுக்கும் இவ்வணகயொன முக்குணடச் சிறப்பு
வழங்கப்படுவ ில்ணல.

ீர்த் ங்கரர் நிணலக்கு உயர்ந்

மட்டுயம இச் சிறப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மட்டுயம கொைப்படுவத ொன்று.

இருபத்து நொன்கு யபர்க்கு

முக்குணட அணமப்பு சிற்பங்களில்

ணெனக்குணட என்று ஒரு குணட இருந்துள்ளது
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என்ப ற்கும், அது எவ்வணகயில் சமு ொயத் ில் பயன்பொட்டிலிருந் து என்ப ற்கும்
சொன்றொ ொரங்கள் உள்ளனவொ என்பது த ரியவில்ணல. இந்நிணலயில், கல்தவட்டில்
வரும் குணட சீனப்பட்டுக்குணட அல்ல என்று அறு ியொக மறுக்க இயலொது.
ணெனக்குணட பயன்பொட்டில் இருந் ிருந் ொலும், அக்குணடணய ணெனரல்லொ
பொர்ப்பொர் சொன்றொர்க்கு அரசன் ஏன் உரிணமயொக வழங்க யவண்டும் என்னும்
யகள்விக்குத்

குந்

விணட ய டப்படல் யவண்டும். சீனப்பட்டு ஒரு

வைிகப்தபொருளொக இங்குப் புழக்கத் ில் இருந்துள்ளது என்பண ப் புறம்

ள்ள

இயலொது. யசொழர் கொலத் ில் கடல் கடந்து வைிகம் நணடதபற்றது. வைிகம் 13ஆம் நூற்றொண்டிலும் த ொடர்ந்து இருந் ிருக்கலொம். வைிகப் தபொருளொகச்
சீனப்பட்டு இங்கு வந் ிருக்கலொம்.
முடிவுணர:
கட்டுணரயின் முடிப்பொக, ணெனக்குணட பற்றிச் சமை அறிஞர்
ஒருவரிடம் கருத்துக் யகட்டயபொது அவர் த ரிவித்

தசய் ிகணள இங்குக்

குறிப்பிடு ல் நலம். சமைத் ில் யபொற்றப்படும் முக்குணட என்பது
ீர்த் ங்கரர்களுக்கு மட்டுயம உரித் ொனது.

ீர்த் ங்கரர்களின் சிற்பங்களில்

முக்குணட அணமப்ணபக் கொைலொம். சமைப்தபரியொர்கணளக் கற்சிணலயொக
வடிக்கும்யபொது, ஒற்ணறக் குணட கொட்டப்படுவதுண்டு. சமைத் ில்
விழொக்களின்யபொய ொ, சடங்குகளின்யபொய ொ சமைப்தபரியயொருக்குக் குணட நிழல்
கொட்டும்

நிகழ்வுகள் வழக்கத் ில்

இல்ணல. இச்தசய் ிகள், கல்தவட்டறிஞர்

கயைசனொர் அவர்களின் ஆய்வுக்கைிப்புக்கு வலு யசர்க்கின்றன. கி.பி.
ப ின்மூன்றொம் நூற்றொண்டில் சீனத் ில்

மிழ் வைிகர்களின் தசயல்பொடுகள்

இருந்துள்ளணமக்குச் சொன்றொக, அண்ணமயில் சீனொவின் ஃபியூெி (FUJIYAN)
மண்டலத் ில் குவொன் தெௌ (QUANZHOU) நகரத் ில் கி.பி. ப ின்மூன்றொம்
நூற்றொண்ணடச் யசர்ந்

மிழ்க்கல்தவட்டு கண்டறியப்பட்ட தசய் ி

தவளியொனண க் குறிப்பிடலொம். இவ்வொறொக, அவிநொசிக் யகொயிலின் சீனக்குணட
பற்றிய கல்தவட்டு ஒரு சுணவயொன வரலொற்றுச் தசய் ிணய முன்ணவத்து ஆய்வுக்
களத்துக்கு வழியணமக்கிறது

எனலொம்.

நன்றிக்குரியவர்கள் :
1.

மணறந்

கல்தவட்டு அறிஞர்

முணனவர் மொ. கயைசனொர்.

2.

ிரு பொனுகுமொர் அவர்கள், சமை அறிஞர், தசன்ணன.

த ொடர்பு:
துணர.சுந் ரம், கல்தவட்டு ஆரொய்ச்சியொளர், யகொணவ.
அணல யபசி: 9444939156.
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12. நீறு ஆடிய களிறும் தவண்யகொயில் மொசும்
—

முணனவர் ப.பொண்டியரொெொ
பொடல்களில் வரும் உவணமகளில் சில கவிண க்கு அழகூட்டும்; சில

கொட்சிக்கு தமருயகற்றும், இன்னும் சில புலவரின் கூர்த்

அறிணவக் கொட்டும்.

இணவ மூன்றுயம அணமயப்தபற்ற ஓர் உவணமணய இங்குக் கொண்யபொம்.
அறம் நிணலஇய அகன் அட்டில்
யசொறு வொக்கிய தகொழும் கஞ்சி
யொறு யபொல பரந்து ஒழுகி
ஏறு தபொர யசறொகி
ய ர் ஓட துகள் தகழுமி
நீறு ஆடிய களிறு யபொல
யவறுபட்ட விணன ஓவத்து
தவண் யகொயில் மொசு ஊட்டும் - பட் 43 - 50
யசொழநொடு யசொறுணடத்து என்பொர்கள். வற்றொ
தகொழித்

கொவிரியொல் வளம்

அன்ணறய யசொழநொட்டில் ஒரு கொட்சி இது. இன்ணறக்குப் பஞ்சகொலத் ில்

கஞ்சித்த ொட்டிகள் அணமத்து, இல்லொய ொர்க்கு உைவளிப்பர். அன்ணறக்கும் இது
யபொல் நடந் ிருக்கிறது. அப்படி என்றொல் கொவிரி பொயும் நொட்டில்
கஞ்சித்த ொட்டிகளொ? அவ்வளவு வறுணமயொ? என்று வியக்க யவண்டொம். உணழக்க
முடியொய ொரும், கவனிப்பொர் இல்லொய ொரும், யசொற்றுக்கு வழியின்றிப்
பிச்ணசதயடுத்துப் பிணழப்பர். இது அரசுக்கு இழிவொனது. இந்
கரிகொல்வளவன்

இழிணவப் யபொக்க,

ன் ஊர்களில் அட்டில்கணள உருவொக்கினொன். (அட்டில் = அட்டு

+ இல்) அடு ல் என்பது சணமத் ல் என்ற தபொருள்
சணமயலணற என்ற தபொருள்

ரும். எனயவ அட்டில் என்பது

ரும் அழகிய சிறிய தசொல். இன்ணறக்கு நொம்

அண ப் தபரும்பொலும் கிச்சன் (kitchen) என்யற தசொல்லிப் பழகிவிட்யடொம். சிறிது
சிறி ொக இம்மொ ிரிச் தசொற்கணளப் பயன்படுத்துவது நொம்

மிழுக்கு - நம்

மிழுைர்வுக்குச் தசய்யும் த ொண்டு ஆகும்.
இந்

அட்டிலில் வடித்துக்தகொட்டிய கஞ்சி ஆறு யபொல ஓடுகிற ொம்.

முன்தபல்லொம், யசொற்ணற ஆக்கி, வடிப்பொர்கள். வடிக்கொமல் ஆக்குவண ப்
தபொங்குவது என்பொர்கள். விறகடுப்பில் இது சிரமமொனது. சரியொன பக்குவத் ில்
இறக்கிணவக்கொவிட்டொல், யசொறு அடிப்பிடித்துப்யபொகும், அல்லது யவகொமயலொ,
குணழந்ய ொ யபொய்விடும். எனயவ, அரிசிணய உணலயிலிட்டு, நிணறய நீர் வொர்த்து,
கிண்டிக்தகொண்யட இருப்பொர்கள். அவ்வப்யபொது, அகப்ணபயொல் எடுத்து
தவந்துவிட்ட ொ என்று நசுக்கிப் பொர்ப்பொர்கள் (ஒரு பொணனச் யசொற்றுக்கு ஒரு
யசொறு ப ம்).

சரியொன ப த்துக்கு வந் வுடன் மீ முள்ள நீணர

வடித்துவிடுவொர்கள். அ ற்கு, பொத் ிரத் ின் யமல் துணளயிட்ட ஒரு
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முன்புறமொக ஒரு சட்டிணய ணவத்து அ ன் விளிம்பில் சொய்த்து ணவப்பொர்கள்.
எஞ்சியுள்ள நீர் எல்லொம் இறங்கிவிடும். இந்
தபரும்பொலும் இண

நீணரயய கஞ்சி என்பொர்கள்.

மொடுகளின் குழி ொளியில் ஊற்றிவிடுவொர்கள். அல்லது

பருத் ி ஆணடகளுக்கு விணறப்புக்கொகப் பயன்படுத்துவொர்கள். இவ்வொறு வடித்து
விடுவ ொல், யசொறு தபரும்பொலொன சத்துகணள இழந்துவிடுகிறது என்பர்
அறிவியலொர்.
மன்னன் அணமத்

அட்டில்களில் எந்யநரமும் யசொறொக்கி

வடித்துவிடுவ ொல், கீ யழ தகொட்டிய கஞ்சி த ருக்களில் ஆறு யபொலப் பரந்து
ஒழுகிய ொம். இது மிணகப்படுத் ல் ஆகொ ொ? இல்ணல. மொறொக வியப்ணபயும்,
தபருணமணயயும் ய ொற்றி நிற்பது. ஓர் அரசியல் நிகழ்ச்சிக்கு வந்
கூட்டத்ண ப் பொர்த்துக் கடதலனத்

தபருந் ிரளொன

ிரண்ட கூட்டம் என்று வருைிப்பய ொ, கண்கள்

மிக்க நீர் தசொரிந் ொல், மணழதயனப் தபருகிய கண்ை ீர் என்று கூறுவய ொ
மிணகப்படுத் ல் ஆகொது. இது அன்றொட வழக்கு. நம் மரபுகளில் ஒன்று.
தசொல்லப்யபொனொல், இப்யபொது தசொன்னது இங்குள்ள ஒவ்யவொர் அடிக்கும்
தபொருந்தும்.
மொடுகள் கஞ்சிணய விரும்பிக் குடிக்கும். வட்டு
ீ
மொடுகணள அவரவர்கள்
பொர்த்துக்தகொள்வர். முந்ண ய கொலங்களில், ஒவ்யவொர் ஊரிலும், சொமிக்கு
யநர்ந்துதகொண்டு, கொணளக் கன்றுகணளப் பணடப்பொர்கள். இவற்ணறக் யகொயில்
மொடுகள் என்பர். பொர்ப்ப ற்கு முரட்டுக்கொணளகள் யபொல் ய ொன்றும். ஆனொல்
யொணரயும் முட்டமொட்டொ. அணவ ஊர் முழுக்கச் சுற்றித் ிரியும். அப்படிச் சுற்றித்
ிரியும் கொணளகள் ஒன்ணறதயொன்று பொர்த்துவிட்டொல், சீறிதயழுந்து பொய்ந்து
சண்ணடயிடும். அப்படிப்பட்ட கொணளகள் இந் க் கஞ்சிணயக் குடிக்க வருகின்றன.
யபொட்டியிருந் ொல் சும்மொ விடுமொ? இவற்றின் சண்ணடயில், கஞ்சியும் மண்ணும்
கலந்து த ருயவ யசறொகிவிடுகிறது. இந் ச் யசற்றின் மீ து யவகமொகத் ய ர்கள்
ஓடிவந் ொல் எப்படியிருக்கும்? பொர்த் வர்கள் பயந்துயபொய் ஒதுங்கிக்தகொள்வொர்கள்.
அப்படி ஒதுங்கமுடியொ

சுவர்களில் இந் ச் யசறு

ிட்டுத் ிட்டொய்ப் படிகிறது.

அரண்மணன அட்டில் அல்லவொ? அ ன் சுவர்கள் நன்கு தவள்ணள அடிக்கப்பட்டு
அழகிய ஓவியங்கள்

ீட்டப்பட்டனவொய்த்

ிகழ்கின்றன. இந்

தவண்சுவற்றில்

கருப்புக்கருப்பொகச் யசறு அப்பிக் கிடக்கிறது. இக்கொட்சி, புலவருக்கு, சுண்ைொம்ணபப்
பூசிக்தகொண்ட யொணனணயப் யபொல் ய ொன்றுகிறது. நீறு என்பது தவண்சொம்பல்
என்ற தபொருள்

ரும். தநற்றியில் பூசிக்தகொள்ளும் விபூ ி என்பது

ிருநீறு -

ிருநீர் அல்ல.
தவண்ணமயொன சுண்ைத்துகளில் விழுந்த ழுந்
யசறு படர்ந்

களிறு, கருணமயொன

தவண்சுவருக்கு உவணம.

உவமொனம்
களிறு
சுண்ைம்

உவயமயம்

←→
←→
←→

இவ்வொறு யநர்யநரொய் அணமந்

சுவர்
யசறு
தபொருள்களில் ஒரு முரண் இருப்பண க்

கவனித் ீர்களொ?
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களிற்றின் நிறம் கருப்பு

சுவரின் நிறம் தவள்ணள

←→

சுண்ைத் ின் நிறம் தவள்ணள

யசற்றின் நிறம்.கருப்பு.

←→

அ ொவது, தவள்ணள நிறச் சுண்ைம் பூசிய கறுப்பு நிறக் களிறு, கறுப்பு
நிறச் யசறு படர்ந்

தவள்ணள நிற ம ிலுக்கு ஒப்பொகிறது. இப்படி முரண்பொடொன

உவணமணயக் ணகயொளலொமொ?
சொ ொரைமொக, முகத் ில்
தபரிய

ொடி, மீ ணச ணவப்பது வழக்கம். சிலர் மிகப்

ொடி,மீ ணச ணவத் ிருப்பர். கொதுவணர உயர்ந்

ொடி கன்னங்கணளயும்

மணறத்து நிற்கும். மீ ணசயயொ மிக உயர்ந்து யமலுள்ள மூக்ணகயய மூடிவிடும்.
அப்படிப்பட்டவர்கணளப் பற்றிக் கூறும்யபொது,

ொடிமீ ணசக்குள் முகத்ண

ணவத் ிருப்பவர்கள் என்று யவடிக்ணகயொகக் குறிப்பிடுவது வழக்கம். இப்தபொழுது
உங்கள் ஐயம்

ீர்ந்துவிட்ட ொ? இல்ணலதயன்றொல் விளக்குகியறன்.

தவள்ணளயும் கருப்புமொக ஒரு யொணன வந் ொல் நமக்கு ஐயம்
எழுவ ில்ணல. கரிய யொணன தவள்ணளயொக எண யயொ அப்பிக்தகொண்டு
வந் ிருக்கிறது என்யபொம். தவள்ணளயும் கருப்புமொக ஒரு சுவர் இருந் ொலும்
நமக்கு ஐயம் இல்ணல. ஆனொல், தவண்ணமயொன சுவரில், ஏகப்பட்ட கருப்பு
இருந் ொல், தவள்ணளச் சுவரில் கருப்பு அப்பியிருக்கிற ொ அல்லது கரிய சுவரில்
யொயரொ அங்கங்யக தவள்ணள

டவியிருக்கிறொர்களொ என்று யவடிக்ணகயொகக்

யகட்யபொம். மிகப் தபரிய அளவில் கஞ்சி ஓடி, மிகப் தபரிய அளவில் யசறு
உருவொகி, அ ன் துகள்கள் மிகப் தபரிய அளவில், இது தவள்ணளயொக இருந்
சுவர் ொனொ என்று நொம் வியக்கும் அளவுக்குப் படிந் ிருக்கிறது என்பண
வலியுறுத் யவ புலவர் இந்

உவணமணயக் ணகயொண்டிருக்கிறொர் எனலொம்.

இது த ொடர்பொன இன்தனொரு யகள்வி. கருப்புக் கு ிணரகள் உண்டு.
தவள்ணளக் கு ிணரகளும் உண்டு. வரிக்கு ிணரயின் படத்ண ப் பொர்த் ிருப்பீர்கள்.
தவள்ணளக் கு ிணரயின் மீ து கருப்புக் யகொடுகளொ அல்லது கருப்புக் கு ிணரயின்
மீ து தவள்ணளக் யகொடுகளொ? ஆண்டவனுக்யக தவளிச்சம்!

த ொடர்பு:
முணனவர்.ப.பொண்டியரொெொ
pipiraja@gmail.com
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
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13. நொட்டொர் வழக்கொற்று முணளப்பொரிப் பொடலும்
மொங்குடி கிழொர் புறப்பொடலும்
—

முணனவர் ச.கண்மைி கயைசன்

முன்னுணர:
ொய்த்த ய்வ வழிபொட்டிற்குரிய கும்மிப் பொடல்களில் முணளப்பொரி
வளர்க்கும் முணற இடம்தபறுகிறது. களஆய்வில் யசகரித்

னிப்பொடல்,

முத் ொலம்மன் கண ப் பொடல் இரண்டிலும் முணளப்பொரிக்குரிய பயிர்கள் எணவ
என்பது பற்றிய தசய் ிகள் உள்ளன. இச்தசய் ி சங்க இலக்கியத் ில் இடம்தபறும்
மொங்குடி கிழொரின் புறநொனூற்றுப் பொடணல நிணனவூட்டுகிறது. குறிப்பிட்ட
புறப்பொடலில் இடம்தபறும் பயிர்களுக்கும்; முணளப்பொரிக் கும்மிப்பொட்டில் உள்ள
பயிர்களுக்கும் ஒப்புணம இருப்ப ன் கொரைம் கொை முற்படுவது இக்கட்டுணரயின்
யநொக்கமொகும். “Who Are Dravidians?” என்ற

ன் ஆய்வுக்கட்டுணரயில் (ப.- 1-32)

முணனவர் ஆண்ட்யர எஃப் .யெொதபர்க் ‘ ிரொவிட நொகரிகம் அழிந்துவிட்டது’ என்று
முடிபொகக் கூறியிருப்ப ொல் இத் ணகய ஒப்பொய்வு ய ணவயொகிறது.
மு ல்நிணலத்

ரவொக முத் ொலம்மன் கண ப்பொடல் தசய் ி, புறம் 335ம்

பொடல் தசய் ி இரண்டும் அணமய; இரண்டொம்நிணலத்

ரவொகத்

னிக்

கும்மிப்பொட்டுச்தசய் ியும் பிற புறநொனூற்றுச் தசய் ிகளும் அணமகின்றன.
இருயவறு கொலமும் வணகயும் யசர்ந்

இவ்விலக்கிய ஒப்பொய்வு

மிழ்ச்

சமூகவரலொற்றில் த ளிவு கொை உ வுகிறது.
முணளப்பொரி வளர்ப்ப ற்குரிய பயிர்கள்:
புன்தசய்ப் பயிர்கயள முணளப்பொரிக்கு உரிய பயிர்களொகும்.

முத் ொலம்மன்

கண ப் பொடலில் முணளப்பொரி வளர்ப்ப ற்குரிய பயிர்களொகச் தசொல்லப்படுபணவ
கொரொமைி,

ட்ணடப்பயறு, சிறுபயறு ஆகிய மூன்றொகும்.
"சின்னதகொட்டொன் தபட்டிதகொண்டு
த ருக்கதளல்லொம் பயிதரடுத்து
வொங்களம்மொ ய ொழிமொயர அம்மொவுக்கு முணளயபொட
என் ொயய ஈஸ்வரியய
கொரொ மைிபயிறு கலந்துணவச்ச
சிறு பயறும்

ட்டப்பயறு

ொதனடுத்து

என் ொயய ஈஸ்வரியய… [219]
(https://kanmanitamil.blogspot.com/2019/11/blog-post.html) மூன்ணறயும் ஒன்றொகக்
கலக்கின்றனர். மண்பொணன ஓட்ணட எடுத்து; ஆட்டுப்புழுக்ணக, மொட்டுச் சொைம்
இரண்ணடயும் கலந்து; கம்பந் ட்ணட, ணவக்யகொலொகியவற்ணறச் யசர்த்துப் பரப்பி;
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அ ன் யமல் பயறுகணள விண க்கின்றனர். இப்பயறுகள் புன்தசய்ப் பயிர்வணககள்
என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
முணளப்பொரி பற்றிய

னிக் கும்மிப்பொட்டில் யமற்சுட்டிய மூன்று பயறுகள்

மட்டுமின்றி இன்னும் சில யசர்த்துச் தசொல்லப்பட்டுள்ளன. அவணர, துவணர,
ஐந்துவணக தமொச்ணச(கருப்பு தமொச்ணச, தவள்ணள தமொச்ணச, பச்ணச தமொச்ணச,
புள்ளி தமொச்ணச மு லியன இன்று நமக்குத் த ரிந்

வணககள்), ஆமைக்கு, எள்,

சிறுபயறு, தகொண்ணடக்கடணல, கொரொமைி என்று பட்டியல் சிறிது நீள்கிறது
(https://kanmanitamil.blogspot.com/2020/02/blog-post.html).
"என்னகச்ச இடுப்பிலிட்டு வண்ைப்தபொட்டி

ணலயிலிட்டு- அங்க

தபரியவடு‘ன்னு
ீ
தசொல்லி பிச்ணச யகட்டு வந்ய ொம் அம்மொ- அந்
பூமியியல தவளஞ்ச பண்டம்; புதுப் பண்டம் யபொடுங்கம்மொ- அந்
நொட்டியல தவளஞ்ச பண்டம் ;நல்ல பண்டம் யபொடுங்கம்மொ- நம்ம
கொைியியல தவளஞ்ச பண்டம் ; கலந்

பண்டம் யபொடுங்கம்மொ

அவர துவர தமொச்ச அஞ்சுவணக ஆமைக்கு
எள்ளு சிறுபயறு ஏத்

மைிப்பயறு

கடல சிறுபயறு கொரமைிப் பயறு
வொங்கிவந்

பயறுகள வொளியில ஊறப்யபொட்டு

தகொண்டுவந்

பயறுகள

தகொடத்துல ஊறப்யபொட்டு……………”

என்ற பொடற்பகு ிணயத் த ொடர்ந்து தசய்முணறயும் நுட்பமொன விவரம்
தகொண்டுள்ளது. எல்லொப் பயறுகணளயும் ஊறப் யபொட்டு; மண்பொணன ஓட்டில்;
ஆட்டுச்சொைம், மொட்டுச்சொைம், கம்பந் ட்ணட, ணவக்யகொல்; யசொளத் ட்ணட
எல்லொம் யசர்த்துப் பரப்புகின்றனர். சொைம் கட்டியொக இல்லொ படி
தபொடிக்கின்றனர். நன்கு விணளய ஏதுவொகத்

ட்ணடகளின் கணுக்கணள

தநரிக்கின்றனர். சொைத்துடன் அமுக்கி விண க்கின்றனர். பயறுகள், எள்,
ஆமைக்கு அணனத்தும் புன்தசய்ப் பயிர்கயள.
மொங்குடி கிழொர் பொடலில் இடம்தபறும் பயிர்கள்:
“அடலருந் துப்பின் ……………
குரயவ

ளயவ குருந்ய

முல்ணலதயன்

றிந்நொன் கல்லது பூவுமில்ணல
கருங்கொல் வரயக இருங்க ிர்த்

ிணனயய

சிறுதகொடிக் தகொள்யள தபொறிகிளர் அவணரயயொடு
இந்நொன் கல்லது உைொவும்

இல்ணல…………

கல்யல பரவின் அல்லது
தநல்லுகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலயவ” (புறம்- 335)
இப்பொட்டு

மிழ்ச்சமூக வரலொற்ணறப் ப ிவு தசய்துள்ளது. வருைத் ொர்

வருணகக்குப் பின்
புலவர். குரவு,

மிழகச் சூழல் எப்படி மொறியது என்று த ொகுத்துணரக்கிறொர்

ளவு, குருந்து, முல்ணல மு லிய பூக்கள்

விர்ந்

பிற பூக்களின்

பயன்பொடு யபொர்முணறகளில் நணடமுணறப்படுத் ப்பட்டது; யவந் ர்க்கும் குறுநில
மன்னர்க்கும் இணடயய உருவொன அ ிகொரப் யபொட்டியில்
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ிணை மொந் ர்க்கு;

தவட்சி மு லொக வொணக ஈறொகப் யபொரின் பல நிணலகட்குரிய அணடயொளப்
பூக்களின் ய ணவ ஏற்பட்டது. மரபு வழிப்பட்ட வரகு,

ிணன, தகொள், அவணர

மு லிய புன்தசய்ப்பயிர்களின் யவளொண்ணமயயொடு தநல் யவளொண்ணமயும்
தசய் ண க் குறிப்பொகச் சுட்டுகிறொர். கள்ணளப் பணடத்து நடுகல்ணல வழிபட்ட
நிணலமொறிக்; கடவுளர்க்கு தநல்தூவி வழிபடும் வழக்கம் ய ொன்றிய மரபு
மொற்றத்ண யும் ஆவைப்படுத்துகிறொர். இப் பொடணலச் சமூகவரலொற்று
அடிப்பணடயில் விளக்க ப ிப்பித் வரும் உணரயொசிரியரும் முற்படவில்ணல.
மொங்குடிகிழொர் குறிப்பிடும்

மிழர் உைவு அணனத்தும் புன்தசய்ப் பயிரொகும்.

அவணர என்பது பயறு வணககளுக்குரிய தபொதுப்தபயர் ஆகும்.

ிணைமொந் ரொன

த ொல் மிழர் புன்தசய் யவளொண்ணமணய மரபொகக் தகொண்டவர் என்பண
எடுத்துக்கொட்டும் பிற புறப்பொடல்களும் உள.
கரும்பனூர் கிழொனது ஊர்;
“வன்பொலொற் கருங்கொல் வரகின்
அரிகொற் கருப்ணப அணலக்கும் பூழின்
அங்கட் குறுமுயல் தவருவ அயல
கருங்யகொட்டு இருப்ணபப் பூவுணறக்குந்து
என

”- (புறம்.- 384)

வருைிக்கப்படுகிறது. கொட்டில் விணளயும் வரகும், அரிகொலில் வொழும்

எலிணயப் பிடிக்க முயலும் குறும்பூழ்ப் பறணவயின் ஆரவொரமும், அ ன்
கொரைமொக அஞ்சி ஓடும் முயலும், அ ன் ஓட்டத் ில் இருப்ணப மரத்துப் பூக்கள்
உ ிர்வதும்; அவனது புன்தசய் யவளொண்ணமணய உறு ிப்படுத்தும் சொன்றுகளொம்.
அவனிடம் விருந் யர்ந்

கிணைப்தபொருநன்;

"பொலிற் தபய் வும் பொகிற் தகொண்டவும்
அளவுபு கலந்து தமல்லிது பருகி ………….
இருநிலம் கூலம் பொறக் யகொணட"யில் (புறம்.- 381)
இருந்

ொகப் பொடுகிறொன். ‘மன்னர் மணன தசன்று ஊனுைவிற்கொகக்

கொத்துத் துன்புற யவண்டொம்; எவ்வளவு த ொணலவிலிருந் ொலும்;
வறட்சிக்கொலத் ில்

என்னிடம் வந்து பொலிற்கணரத்தும், பொகுடன் யசர்த்தும்

வயிறொர உண்டு தசல்க’ என்கிறொன். பொகிற் தகொண்ட ொவது உளுந் ங்களி ஆகும்.
"உழுந்து

ணலப்தபய்

தகொழுங்களி மி ணவ" (அகம்.- 86)

என்று நல்லொவூர் கிழொர் பொடும் உளுந் ங்களி இன்றும் கருப்பட்டிப் பொகுடன்
யசர்த்து உண்ைப்படும் ஒரு உைவுவணக ஆகும். பொலிற் தபய்
கூடிய வரகரிசிச் யசொறொகும்.

உைவு பொலுடன்

ஆலத்தூர் கிழொர் புன்தசயில் விணளந்

வரகுச்யசொற்ணறப் பொயலொடு உண்பண ;
"................................புன்புல வரகின்
பொற்தபய்…………………………………..
அமணலக் தகொழுஞ்யசொறு ஆர்ந்
என்று விரிவொகப் பொடியுள்ளொர்.
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பொைர்" (புறம்.- 34)

கிள்ளிவளவன் பஞ்சகொலத் ில் பண்ைன் மக்கள் பசியொற்றிய
கூறி அவணனப் ‘பசிப்பிைி மருத்துவன்’ என்று யபொற்றிப்
173) இப்புன்தசய் யவளொண்ணமயய கொரைம்
அ ொவது தநற்கழனி பயன் ரொ

ன்ணமணயக்

புகழ்ந் ணமக்கும் (புறம்-

எனலொம். நீர்வளம் குன்றிய யபொதும்;

யபொதும்;

“தவள்ளி த ன்புலத் துணறய விணளவயற்
பள்ளம் வொடிய பயனில் கொணல……….
தவல்லும் வொய்தமொழிப் புல்லுணட விணளநிலம்
தபயர்க்கும் பண்ைன்” (புறம்- 388)
என்ற அடிகள் புலவர்க்குப் புல்லின் விணளநிலத்ண த்

ொனமொகக் தகொடுக்கக்

கூடியவன் என்கின்றன.
வலொர்கிழொன் பண்ைன்;
"தபருங்குறும் புடுத்
உணடய
ஆகும்.

வன்புல இருக்ணக"- (புறம்.- 181)

ணலவன் என்று பொடல் தபற்றுள்ளொன். இங்கு வன்புலம் புன்தசய்
இ னொல் த ொல் மிழகத்து இனக்குழுத்

ணலவரொகிய கிழொர்கள்

புன்தசய்ப்பயிர் தசய் வர் என்பதும்; யவளொளர் வந்ய றிய பின்னயர அவர்
தநற்பயிர் விணளவித் னர் என்பதும்; புன்தசய் யவளொண்ணம மரபின் எச்சயம
முணளப்பொரி வளர்த்து வழிபடும் வழக்கம் என்பதும் புலனொகிறது.
முடிவுணர:
பயறுவணககள், எள், ஆமைக்கு ஆகியவற்ணற முணளப்பொரியொக வளர்த்துப்
பணடத்துக் கும்மியடித்து வழிபடுவது; த ொல் மிழரொகிய இனக்குழுச்
சமு ொயத் ின் மரபொகும்.

ிரொவிட நொகரிகம் அழிந்துவிட்டது என்ற முணனவர்

ஆண்ட்யர எஃப் .யெொதபர்கின் முடிவு மீ ளொய்விற்குரியது.

துணைநூற்பட்டியல்:
1.

அகநொனூறு- களிற்றியொணன நிணர- ந.மு.யவங்கடசொமி நொட்டொர்&

ரொ.யவங்கடொசலம் பிள்ணள (உ.ஆ.)- கழக தவளியீடு- மு ல் ப ிப்பின் மறு ப ிப்பு2009
2.

புறநொனூறு l& ll - ஒளணவ சு.துணரசொமிப்பிள்ணள (உ.ஆ.)- கழக தவளியீடு- 438&

598- மு ற்ப ிப்பின் மறுஅச்சு- 2007
3.

Symposium On Dravidian Civilization- Andre F.Sjoberg (editor)- publn. no.1- ASIAN SERIES of

the Center for Asian Studies of the University of Texas, Austin- 1971

குறிப்பு:
நடந்

இது

ிருச்தசங்யகொடு வியவகொனந் ொ கல்லூரியில் 24.02.2020 அன்று

ஒப்பிலக்கிய பண்பொட்டு ஆய்வுக் கருத் ரங்கிற்கு அனுப்பிய

ஆய்வுக்கட்டுணர.
த ொடர்பு:
முணனவர். ச.கண்மைி

கயைசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)
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14. த ொன்ம இலக்கியங்கணளப் படிப்பத ப்படி?
—

முணனவர் ப.பொண்டியரொெொ
நொம் வொழும் கொலத்து வொழ்வியல் யகொைத் ில் த ொன்ம

இலக்கியங்கணளப் படிப்ப ொல்

சரியொன விளக்கம்

கிணடக்குமொ? என்ற ஒரு

யகள்வி எழுந் து. இண ப் பற்றிச் சிந் ித்துக்தகொண்டிருக்ணகயில்

ற்தசயலொக

எனக்குச் சில விளக்கங்கள் கிணடத் ன. இப்யபொது நொன்
உருவொக்கிக்தகொண்டிருக்கும் சங்க இலக்கிய அருஞ்தசொற்களஞ்சியத் ிற்கொக, ‘வி ிர்’
என்ற தசொல்ணல விளக்க முற்படுணகயில் இது நிகழ்ந் து.
குறும்பூழ் எனப்படும் கொணடப்பறணவக்கு யமனி முழுக்கப் புள்ளி புள்ளியொக
இருக்கும். யொயரொ ஒருவர் சிவந்

அரக்கிணன அ ன் உடம்பில்

த ளித்துவிட்டொற்யபொன்று அது இருக்கிற ொம்.
வி ிர்த்

யபொலும் அம் நுண் பல் தபொறி

கொமர் யசவல் - அகம் 103/3,4
த ளித் ன யபொலும் அழகிய சிறிய பலவொய புள்ளிகணளயுணடய
அழகிய குறும்பூழ் யசவல்
என்கிறது அகநொனூறு.
ஒரு பொத் ிரத் ில் ஏய ொ ஒரு குழம்பில் ஐந்து விரல்கணளயும் யமலொக
நணனத்து, விரல்கணளக் குவித்துப் பின்னர் ஒரு பரப்பின் மீ து விணசயுடன்
பலமுணற த றித்துவிட்டொற்யபொன்று அந் ப் புள்ளிகள் இருக்கின்றனவொம்.
இண த் ொன் ’வி ிர்த்

யபொலும்’ என்கிறது பொடல்.

ிருமை நிகழ்ச்சிகளில் வொசலில் நுணழயும்யபொது பன்ன ீர்
த ளிக்கிறொர்கள் இல்ணலயொ? அதுவும் வி ிர்த் யல.
அடுப்பில் ஒரு

ிறந்

சட்டியில் ஏய ொ தவந்துதகொண்டிருக்கிறது. அ ில்

ஒரு கரண்டியும் யபொடப்பட்டுள்ளது. கரண்டி சுடத் ொயன தசய்யும்? அண
அறியொமல் ஒருவர் அந் க் கரண்டியின் ணகப்பிடிணயப் பிடிக்கிறொர் என
ணவத்துக்தகொள்ளுங்கள். அவருக்குக் ணக சுட்டுவிடும். உடயன அவர் என்ன
தசய்வொர்? கரண்டிணய விட்டுவிட்டு, ணகணயப் பலமுணற உ றுவொர் இல்ணலயொ?
அதுவும் வி ிர்த் ல் ொன்.
ஒரு

ணலவனும்

ணலவியும்

சங்க கொல வழக்கப்படி, ஆண்கள்

னிணமயில் சந் ித்துக்தகொள்கிறொர்கள்.

ணலயில் மொணல அைிந்துதகொள்வது வழக்கம்.

இண க் கண்ைி என்பொர்கள். அன்ணறய கொலத் ில் ’கிரொப்’ தவட்டிக்தகொள்ளும்
பழக்கம் கிணடயொது.

ணலமுடிணய உச்சிக்குடுமி யபொல் கட்டி, அண

சரத் ொல் சுற்றிக்தகொள்வர். இது ஆண்கள்
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மலர்ச்

ணலயில் அைியும் மொணல. கண்ைி

எனப்படும். தபண்கள் சூடிக்தகொள்ளும் பூச்சரம் யகொண
யவய்ந்

யகொண யும்’ என்கிறது தபருங்கண .

ணலவன் கண்ைிணயக் கழற்றித்

எனப்படும். ’கூந் ல்

ணலவி என்ன தசய்கிறொள் -

ன் கூந் லுக்குள் தசருகிக்தகொள்கிறொள்.

தவளியில் த ரியும்படி அைிந்துதகொள்ளமுடியொது. பூச் சூடொமல் தவளியில்
தசன்றவள் பூவுடன்

ிரும்பி வந் ொல் வட்டில்
ீ
யகள்வி யகட்பொர்கயள!

வட்டுக்கு
ீ
வந் வளின்
உள்யள மணறத்துணவத் ிருந்

ணலமுடிணயச் தசவிலித் ொய் அவிழ்க்கிறொள்.

பூ தவளியில் வந்து விழுகிறது. அப்பனும்

ஆத் ொளும் வட்டில்
ீ
ொன் இருக்கிறொர்கள். அவள் தவளியில் பூச்சூடொமல் தசன்றது
அவர்களுக்குத் த ரியொது யபொலும். எனயவ அவர்கள் ஒன்றும் தசொல்லவில்ணல.
தசவிலித் ொய்மட்டும் கவனித்துப் புரிந்துதகொள்கிறொள். எனினும், தவளியில் வந்து
விழுந்

பூணவப் பொர்த்துத்

ிடுக்கிட்டுப்யபொன தசவிலி, “ஐயயொ, குட்டு

தவளிப்பட்டுவிடும் யபொலிருக்கிறய ” என்று ணகணயப் பலமுணற உ றியவொறு
யவகமொக தவளியில் தசன்று மணறகிறொள்.
இந் ச் சூழணல மனத் ிற்தகொண்டு, “அச்சச்யசொ” என்று கூறிக்தகொண்டு
நீங்கள் ணககணள உ றிப்பொருங்கள். இதுவும் வி ிர்த் யல. இது என்னுணடய
விளக்கம் அல்ல. இ ற்கு ஒரு சங்கப்பொடல் உண்டு.
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந் து ஓர்
முல்ணல ஒரு கொழும் கண்ைியும் தமல்_இயொல்
கூந் லுள் தபய்து முடித்ய ன்-மன் ய ொழி யொய்
தவண்தைய் உணரஇ விரித்

கதுப்யபொயட

அன்ணனயும் அத் னும் இல்லரொ யொய் நொை
அன்ணன முன் வழ்ந்
ீ
ன்று அ பூ
அ ணன வினவலும் தசய்யொள் சினவலும் தசய்யொள்
தநருப்பு ணக த ொட்டவர் யபொல வி ிர்த் ிட்டு
நீங்கி புறங்கணட யபொயினொள் - கலி 115/11,12
இ ன் தபொருள்:
ஆட்டினத்து ஆயர்மகன் சூடி வந்

ஒரு முல்ணலச் சரத்ண யும்,

ணலமொணலணயயும், தமல்லிய இயல்புணடயவயள! என்னுணடய கூந் லுக்குள்
ணவத்து முடிந் ிருந்ய ன், ய ொழியய!
என் தசவிலித் ொய் என்னுணடய
கூந் ணல விரித்துவிட என்

ணலக்கு தவண்தைய்

ொயும்,

டவுவ ற்கொக என்

ந்ண யும் வட்டியல
ீ
இருக்கும்யபொது,

தசவிலித் ொய் ப றிப்யபொக, அவள் முன் விழுந் து அந் ப் பூ;
அ ணன ஏன் என்று அவள் யகட்கவுமில்ணல, யகொபப்படவும் இல்ணல,
தநருப்ணபக் ணகயொல் த ொட்டவர் அக் ணகணய வி ிர்க்குமொறு யபொலக் ணகணய
வி ிர்த்து வட்ணடவிட்டு
ீ
நீங்கி வொசலுக்கு தவளியய தசன்றொள்.
"தநருப்பு ணக த ொட்டவர் யபொல வி ிர்த் ிட்" என்ற த ொடர் இக்கொட்சியில் வரும்
வி ிர் என்ற தசொல்ணல நன்கு விளக்கும்
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இப்யபொது இன்தனொரு கொட்சிக்குச் தசல்யவொம். இது ஒரு

ிருமைக்

கொட்சி.
ஈர்ம்

ண் முழவின் எறி குைில் வி ிர்ப்ப

ண் நறும் சொந் ம் கமழும் ய ொள்மைந்து - அகம் 186/11,12
இ ன் தபொருள்:
மிக்க

ண்ணம வொய்ந்

முழவிணனக் குறுந் டியொல் அடிக்கவும்

ண்ைிய நறிய சந் னம் நொறும் ய ொணளயுணடயவணள மைம்புரிந்து
என்பது இ ன் தபொருள் என்கின்றந்

உணர.

முழவு = மத் ளம். குைில் = குறுந் டி. எறி ல் = அடித் ல்.
ஆனொல் இங்யக வி ிர்ப்ப என்ற தசொல்லுக்கு எந்

உணரகொரரும் யவறு விளக்கம்

ரவில்ணல. எறி குைில் வி ிர்ப்ப என்ப ற்குக் குறுந் டியொல் அடிக்க
என்றுமட்டுயம உணர தசொல்கின்றனர். இங்கு ‘எறி குைில் வி ிர்ப்ப’ என்ற
த ொடணர உற்றுப்பொர்க்கயவண்டும். அடிக்கின்ற குறுந் டி அடிக்க என்பது கூறியது
கூறல் ஆகொ ொ?
மு லில் குறிப்பிட்ட பல வணக வி ிர்ப்புகணள உற்றுயநொக்குங்கொல்,
வி ிர்த் லில் ஒரு விணரவொன தசயல் (quick action) த ரிகிறது. எனயவ, இங்குக்
கூறப்பட்டுள்ள ’எறி குைில் வி ிர்ப்ப’ என்ப ிலும் ஒரு விணரவொன தசயல்
இருக்கயவண்டும். ’அடிக்கும் குறுந் டி யவகமொக இயங்க’ என்ற தபொருள்
தபொருத் மொன ொகத் ய ொன்றுகிறது. இங்குக் குறிப்பிடப்படும் முழவிணனத்
டியொல் வி ிர்ப்பது என்பது, ஒரு மை நிகழ்வின் யபொது நடப்ப ொகும். ’எறி
குைில் வி ிர்ப்ப---ய ொள் மைந்து’ என்று வருவ ொல்,
ிருமைங்களில் மைமகன் மைமகளுக்குத்

ற்கொலத்துத்

ொலி கட்டும் யநரத் ில் எழுப்பப்படும்

தகட்டியமளம் யபொல் அன்ணறக்கும் விணரவொக முழவு அடிக்கப்படுவண யய
பொடலொசிரியர் ’எறி குைில் வி ிர்ப்ப’ என்கிறொர் என்று ய ொன்றுகிறது. எனயவ, ‘எறி
குைில் வி ிர்ப்ப’ என்ப ற்குக் ’தகட்டியமளம் முழங்க’ என்று
தபொருள்தகொள்ளலொம்.
இப்தபொழுது தசொல்லுங்கள்:
நொம் வொழும் கொலத்து வொழ்வியல் யகொைத் ில் த ொன்ம இலக்கியங்கணளப்
படிப்ப ொல்

சரியொன விளக்கம்

கிணடக்குமொ ?

த ொடர்பு:
முணனவர்.ப.பொண்டியரொெொ
pipiraja@gmail.com
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
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15. த ொல்கொப்பியத் ில் நவன
ீ
சிந் ணனகள்
— முணனவர்.ச.கண்மைி கயைசன்
ஆசிரியர் நூலுக்கு மொைவர் கருத்துணர கூறுவது மரபுவழிப்பட்ட பைி;
எனினும் மிகுந்

எச்சரிக்ணக உைர்யவொடு இப்பைிணய யமற்தகொள்கியறன். பு ிய

சிந் ணன, புதுப் பொர்ணவ, புதுக்கருத்து இவற்றிதலல்லொம் மிகுந்
தகொண்டவர் எம் ஆசிரிணய

நொட்டம்

ிரும ி தபொ.நொ.கமலொ அவர்கள். ஆரொய்ச்சிக்கு

வயய ொ உடல்நலயமொ வரம்பு கட்ட முடியொது. மனத் ின் ஆர்வம் ஒன்யற
ஆய்வுப்பைிணயத் த ொடர ணவக்கவும், நிணறத்து ணவக்கவும் இயலும். அந்
மனத் ிட்பத்ண ச் சரிவர எடுத்துக் கொட்டுவ ொக இந் க் கருத்துணர அணமய
யவண்டுவது இன்றியணமயொ து. எனயவ தபொறுப்பின் கனம் மிகு ியொனது
என்பண ப் புரிந்து தகொண்டு நூணலப் பயின்யறன்.
த ொல்கொப்பியம் ஒரு பணடப்பு நூல் என்று தசொல்வண க் கொட்டிலும்;
'பிர ி' என்று தசொல்லக் கூடிய

கு ி உணடயது என்னும் கருத்ண

மு ல் கட்டுணர

சொன்றுகளுடன் விளக்கிக் கொட்டுகிறது. பிர ிக்குரிய பல பண்புகளுள் இணச
ிரிந் ிணசத் ல், ஆணடயின் உற்பத் ிணய ஒத் ிருத் ல்,

ந் ிக் கம்பிணயப் யபொன்ற

தசயற்பொடு, உபபிர ிகள் உருவொக இடந் ரு ல், பல குறிகளின் யசர்க்ணகயொக
அணம ல், மனி மன விடு ணலக்கு வித் ிடு ல், சமூக இயக்கத் ிற்கு ஆ ொரமொ ல்
என ஏழு பண்புகணளத் த ொகுத்துத்

ருகிறொர். குறியியல், த ொடர்பியல்,

அணமப்பியல் என்ற மூன்று தகொள்ணககணள அடிதயொட்டிய பிற ஆறு கட்டுணரகள்
இந்நூலில் உள்ளன.
இலக்கிய ஆய்ணவப் தபொருத் வணர த ொல்கொப்பியர் உலக முன்யனொடி
என்பண

நிணலநொட்ட 'த ொல்கொப்பியமும் குறியியலும்' என்ற ஆய்வு துணை

தசய்கின்றது. யமனொட்டொர் ஆய்வியல் வழி நம்

ொய்தமொழி இலக்கியத்ண

யநொக்க யவண்டிய ய ணவ என்ன என்ற சிலரது கொரமொன விவொ ங்களுக்கு
இத் ணகய ஆய்வுக்கட்டுணரகள் நல்ல சொரத்ண ப் ப ிலொகத்
நூலொசிரியரின் நுட்பமொன யநொக்கும் ஆழ்ந்

சிந் ணனயும்

ருகின்றன.
னித் ிறனும்; அவர்

குறி பற்றிப் ப ிணனந்து கருத்துக்கணளத் த ொகுத் ளிப்ப ிலிருந்து புலப்படுகின்றன.
'த ொல்கொப்பியத் ில் அரங்கக் குறிகள்'- இக்கட்டுணரயில் இடம் தபறும் புதுக்
கணலச்தசொற்கள் மட்டுயம த ொல்கொப்பியத் ிற்கும் சங்க இலக்கியத் ிற்கும்
புறம்பொனணவ. ஆனொல் யமணலநொட்டொரின்

ிறனொய்வுப் பொர்ணவ 2000 ஆண்டுகட்கு

முன்னர் நம் த ொல்கொப்பியர் தகொண்டிருந்
த ொடர்ந்து 2000 ஆண்டுகளொக நம்

பொர்ணவ. அவரது பொர்ணவணயத்

மிழுலகம் வளர்த்துக் தகொள்ளவில்ணல என்ற

உண்ணம மன ிற்குள் கசக்கிறது. இன்று

மிழிலக்கியத் ில் யமணலநொட்டுத்
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ிறனொய்வொளர் பின்பற்றிய பொர்ணவகணள யமற்தகொள்வ ொல் இந்

நூற்றொண்டில்

மிழுக்குக் கிணடத்துள்ள வளம் கணலச்தசொல்வளம் என்று தசொன்னொல் அது
மிணகயொகொது. இக்கணலச் தசொற்கணளக் கட்டுணரயின் யபொக்கில் ஆங்கொங்கு;
ஆங்கிலக் கணலச்தசொற்கணள அணடப்புக்குறிக்குள் இட்டு; நூலொசிரியர்
பயன்படுத் ியுள்ளொர். த ொடக்க நிணலயில் இது கட்டுணரணயப் புரிந்து தகொள்ளத்
துணை தசய்கிறது. கட்டுணரச் தசய் ிணய நன்கு புரிந்து தகொண்ட பின்னயரொ சீரொன
ஓட்டத் ிற்குச் சிறு ணடயொக உள்ளது. பரற்கற்கள் உறுத்தும் பொ சொரியின்
நிணலயில்

விக்க யவண்டியுள்ளது. இந்நிணல

நூலின் இறு ியில் நூலொசிரியர்

விர்க்க முடியொ து. எனினும்

மிழ் ஆய்வியலின் புதுக்கணலச்தசொற் பட்டியல்

ஒன்ணறத்

யொர் தசய்து தகொடுத் ொல் அது இனி வரும் ஆய்வொளர்க்கு மிக்க

பயணனத்

ரும்.

'த ொடர்பியல் - சில யநொக்குகள்' என்ற கட்டுணர இருவணகப் யபொக்குகணளக்
தகொண்டுள்ளது. முற்பகு ி யமனொட்டொர் ஆய்வுக் தகொள்ணககணளத்
த ொல்கொப்பியத் ில் ய டிப் தபொருத்தும் முயற்சியொக அணமகிறது. அம்முயற்சியில்
முழுணமயொக தவற்றியணடந்தும் உள்ளொர். பிற்பகு ியில் ஒரு புது முணற; ஆய்வுக்
கட்டுணரயின்

ரத்ண

யமம்படுத் ித்

னித்துவப்படுத்துகிறது. அகப்பொடலில்

ஆண்பொற்கவிஞர் அம்மூவனொர் பொடலில் இடம்தபறும் த ொடர்பியல் உத் ிணயயும்
தபண்பொற் கவிஞர்கள் ஔணவயொர், நக்கண்ணையொர் ஆகியயொர் பொடல்களில் இடம்
தபறும் த ொடர்பியல் உத் ிணயயும் ஒப்பிட்டு ஆரொய்கிறொர். இரத் ினச் சுருக்கமொக
அணமயும் இவ்வொய்வுக்கு மிக ஆழமொன நுட்பமொன அறிவும் பயிற்சியும் ய ணவ.
மிழ் ஆய்வுலகில் சங்க இலக்கிய அகப்பொடல் ஆய்வு புதுக்யகொைத் ில்

ிருப்பம்

தபற இப்பொர்ணவ துணை தசய்கிறது.
'முன்னம்- த ொடர்பியல் பைி' என்ற கட்டுணர த ொல்கொப்பியம் சுட்டும்
'முன்னம்' என்ற உறுப்பு பற்றிய முழுணமயொன விளக்கக் கட்டுணரயொக
அணமகிறது. அ ன் பல்யவறு பரிமொைங்கணளத் த ொகுத்துத்

ருகிறொர் ஆசிரியர்.

யபச்சு தமொழியிலும் எழுத்து தமொழியிலும் முன்னம் த ொடரியல் அணமப்பின்
அலகொகவும்; தபொருளியல் அணமப்பின் அலகொகவும் தசயல்படுகிறது. அது
மட்டுமின்றி இலக்கியத் ில் உடல்தமொழித் த ொடர்பியல் அலகொக; அ ொவது
தமய்ப்பொட்டியல் அலகொகப் பயின்று வருவண யும் எடுத்துக் கொட்டுகிறொர்.
'இலக்கியக் கணலயில் முன்னக்யகொட்பொடு' பற்றி ஆரொய்ந்து எழுதும் யபொது
புறஇலக்கியத் ில் இடம் தபறும் குறிப்புப்தபொருள், அக இலக்கியத் ில் இடம்
தபறும் உள்ளுணற உவமமும் இணறச்சியும், குறிப்புதமொழி எனும் இலக்கிய வணக,
புதுக்கவிண யின் இருண்ணம நீக்கம் ஆகியவற்ணறச் சொன்றுகயளொடு விளக்கிச்
தசல்கிறொர். 'முன்னம்' என்ற உறுப்ணப ஒரு கருவியொக அளவுயகொலொகக் தகொண்டு
உள்ளுணற உவமத்ண யும் இணறச்சிணயயும் விளக்கி ஒப்பிடும் யபொது
அவ்விரண்டும் கவர்தமொழியில் கருத்ண

விளக்கும் சிறந்
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வொயில்கள் என்ற

ஒற்றுணமணய மு லில் எடுத்துக் கொட்டுகின்றொர். பின்னர் இரண்டிற்கும் இணடயய
உள்ள நுட்பமொன யவறுபொடுகணளத் த ளிவொக வணரயணற தசய்து இனம் பிரித்துக்
கொட்டியிருப்பது இந்

ஆய்வின் மூலம் கிணடத்துள்ள ஒரு புண யல் என்றொல் அது

மிணகயொகொது. வரிக்கு வரி இருண்ணம நிணறந்

புதுக்கவிண

ஒன்ணறத் த ரிவு

தசய்து முன்னத் ின் மூலம் தபொருள் விளக்கம் தகொடுக்கிறொர். இனிச்தசய்ய
யவண்டியன இன்னின்ன என்று என்று த ொகுத்தும்

ந்துள்ளொர். இந்

ஆய்வின்

மூலம் பல வளமொன புது ஆய்வுகளுக்கு வழி கிட்டுகிறது. அ னொல் முன்னம்
பற்றிய ஆய்வின் ம ிப்பு உயர்கிறது.
'த ொல்கொப்பியத் ில் அணமப்பியல் சிந் ணனகள்' உள்ளன என்று பலயவறு
யகொைங்களில் யநொக்கிக் கருத்துக்கணளத் ய ர்ந்த டுத்துத்

ருகிறொர். அணமப்பியல்

யகொட்பொடு யமனொட்டில் ய ொன்றி வளர்ந்து வரும் தகொள்ணகயொகும். நம்
சமூகத் ின் பரம்பணரச் தசொத் ொன த ொல்கொப்பியத் ில் அக்யகொட்பொடுகணளப்
தபொருத் ிக் கொண்கிறொர். அணமப்பியல் யகொட்பொடுகளில் பல கருத்து
யவறுபொடுகட்கு உட்படக்கூடியணவ

ொம். எனினும் அவற்ணற ஒதுக்கி ணவக்க

யவண்டிய நிய ி ஏதுமில்ணல.
யமணலநொட்டுத்
முணனப்பு ஏற்படுவய

ிறனொய்வுக் தகொள்ணககணளப் பயிலயவண்டும் என்ற

குறிப்பிடத் க்க அம்சம்

ொன். முணனப்பு ஏற்பட்டபின்

அவற்ணறப் பயின்று புரிந்துதகொண்டு நம் இலக்கியத் ில் அத் ணகய ஆய்வுகணளச்
தசய்து பொர்ப்பது தபரிய சொ ணனயய. ஆரொய்ச்சி உலணகப் தபொருத் வணர மரணப
மீ றுவது என்பது எளி ில் யொரும் ஏற்றுக் தகொள்ள இயல்வது அன்று. இப்பிர ியில்
உள்ள ஏழு கட்டுணரகளும்

த் ம் யபொக்கில் புதுக்கருத்துக்கணளத்

ருகின்றன.

நம்முள் பு ிய சிந் ணனகணளத் ய ொற்றுவிக்கின்றன. நம் முன்யனொர்
மறந் வற்ணற நிணனவூட்டுகின்றன.

மிழ் ஆய்வுலகில் இந்நூல் ஒரு

ணமல்கல்லொக அணமயும் என்பது உறு ி.
(குறிப்பு: டிசம்பர் 1997ல் முணனவர் தபொ.நொ.கமலொ எழு ி தபங்களூர் கொவ்யொ
ப ிப்பகம் மூலம் தவளியிட்ட ஆய்வுக்கட்டுணரகளின் த ொகுப்பிற்கு 20.10.1997ல்
நொன் அளித்

கருத்துணர)

த ொடர்பு:
முணனவர். ச.கண்மைி

கயைசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)

மு ல்வர் (ஓய்வு)
ஸ்ரீ கொள ீஸ்வரி கல்லூரி( ன்னொட்சி), சிவகொசி
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16.

ிருக்குறள் - சிறப்பு

ிருமுணற ஆகமம்

— "தசொல்லொக்கியன்"
ிருக்குறள் எழு ப்பட்ட கொலம் கி.மு. மு லொம் நூற்றொண்டு.
களப்பிரர் அ ிகொர உச்சத் ிலிருந்
அரங்யகற்றப் படொமல்

கொலம். சில கொலம்,

ிருக்குறள் முணறயொக

டுக்கப்பட்ட ொய் கூறப்படுகின்றது. அது தபௌத் ம் மற்றும்

சமைத்ண யும் எ ிர்ப்ப ொய் கரு ப்பட்டிருக்கக் கூடும். ஆனொல், அ ன்
தபொருண்ணமயும் தவளிப்பொடும் குறிப்பிட்ட சமயங்கணளக் குறிப்ப ொக இல்லொமல்
அணனவருக்கும் தபொதுவொக இருப்ப ொல், தசம்ணமயொன வொழ்விற்கு வழிகொட்டியொக
இருக்கின்றணமயொல், முழுணமயொகப் புறக்கைிக்க முடியவில்ணல. யமலும்,
புலவர்கள், அறிஞர்கள் மற்றும் தபொதுமக்கள் மத் ியில் அது ஏற்கனயவ
புழக்கத் ில் வந் ிருக்க யவண்டும் என்யற ய ொன்றுகின்றது.

ிருக்குறணளப்

பற்றிய பற்பல சொன்யறொர்களின் கருத்துகளும், ஆய்வுக் குறிப்புகளும் ொன் அண
அரங்யகற்ற நிர்ப்பந் ித் ிருக்க யவண்டும். ஏதனன்றொல்,
வரலொற்றில் யவதறந்

மிழ் இலக்கிய

னி நூலுக்கும், புலவருக்கும் இத் ணகய புகழ்மொணல

பரவலொக அைியப்படவில்ணல. அது ொன் இன்று பொயிரமொக,

ிருவள்ளுவ

மொணலயொக மைக்கின்றது.
ிருவள்ளுவர் வொய்தமொழி தசய் ியொக

ொழ்த் ப்பட்ட இனத்ண ச்

சொர்ந் வர் என்யற சமீ பகொலம் வணர கரு ப்பட்டொர், கூறப்பட்டொர், கற்பிக்கப்பட்டொர்.
ஆனொல், இப்தபொழுது, பல சமயங்களும்
யபொல், பல சமூகத் ினரும்

ிருக்குறளுக்கு உரிணம தகொண்டொடுவது

ிருவள்ளுவருக்கு உரிணம தகொண்டொடுகின்றனர்.

இ ற்குக் கொரைம், அது இன்ணறய உலகளொவிய வொழ்வியல் சூழலுக்கும்
தபொருந்தும்

ன்ணம, எல்லொ நொட்டவரும் வியந்து விரும்பி ஏற்கும்

ன்ணம.

ிருக்குறள் இன்று உன்ன மொன உலக இலக்கியமொகக் கரு ப்படத்
துவங்கியுள்ளது. வொழ்வியல் தநறிமுணறகள் மற்றும் நணடமுணறகணளக் கொட்டும்
ணகயயடொக மிளிர்கின்றது.

ிருவள்ளுவயரொ உண்ணமயொகயவ உலகக் குடிமகனொக

யநொக்கப்படும் கொலம் வந்து தகொண்டிருக்கின்றது. குறளின் அறம் கொட்டும்
வழியில்
மட்டில்லொ

மக்கள் நடந் ொல் தபொருளொ ொர வளமும், அணம ியொன ஆட்சியும்,
இன்பமும் உலகதமலொம் நிலவும். பல்யவறு நொட்டு மொந் ர்

ஒற்றுணமயொன உலகக்குடிகளொகவும், இன்று நிலவும் இந்

பூமியய

சுவர்க்கமொகவும் ஒளிரும்.
ிருக்குறணள மு லில் அறதநறி நூல் என்றனர். அ ன் ஞொன
மரணபக் கண்ணுற்று மணறநூல் என்றனர். அ ன்

த்துவ அடிப்பணடணய உைர்ந்து

மிழ்யவ ம் என்றனர். அ ன் சரிணயகணளயும், கிரிணயகணளயும், ஓகத்ண யும்
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(யயொகத்ண யும்), ஞொனத்ண யும் அறிந்துைர்ந் ொல் அண த்

ிருமுணற என்றும்

ஆகமம் என்றும் கூறலொம்.
ிருமுணற என்றொல் என்ன? ஆகமம் என்றொல் என்ன? அவற்றின் ய ொற்றம்
எவ்வொறு?
ிருமுணற =

ிரு + முணற.

இணற + வழி. இணறணமணய அணடயும் வழி.
சமைர்கள் ஆகமங்கணளக் தகொண்டிருந் னர்.
தபௌத் ர்கள் நிகொயங்கணளக் தகொண்டிருந் னர்.
த் ம் சமய

த்துவங்களில் கூறப்படும் தமய்ணமகணள உைர்வ ற்கொன

நணடமுணற தசயல்பொடுகணள, குறிப்பொக விளக்குவய

ஆகமம் அல்லது நிகொயம்

ஆகும்.
ஆகமம் = ஆக் + அம் + அம். ஆகின்ற
பரம்தபொருளொகும்

ன்ணம. தமய்யொகும்

ன்ணம. இணறணமயொகும்

ன்ணம.

ன்ணம.

நிகொயம் = நி + கொயம் = இன்ணம + ய கம். ய கமற்ற உைர்வு. பிரபஞ்ச
மனநிணல.
சமைம் மற்றும் தபௌத் ம், இந் ிய நிலப்பரப்பில் உலகக் கண்யைொட்டத்ண
மொற்றியணமத் ன.
சமைம்:
உலகம் த ய்வத் ொல் பணடக்கப்படவில்ணல, அது துவக்கமும்
முடிவுமின்றி த ொடர்ந்து நிலவுகின்றது. சீவன், சீவனற்றது என இரண்டுமொய்
ஆனது உலகம். சீவன், மறுபிறப்பு எடுப்ப ற்கொன கொரைம், அ ன் ஆன்மொணவச்
யசரும் கருமமொகும். மனி

வொழ்க்ணகயின் இலட்சியம், கருமத் ிலிருந்து

விடு ணல தபற்று சித் ர் உலணக அணடவதும், பிறப்பறுத் லுமொகும்.
அ ற்கொன நணடமுணற;
1. எண்ைம், தசொல், தசயல் ஆகியவற்றில் அகிம்ணச; அல்லது ஊறுவிணளக்கொணம,
2. உண்ணம,
3. களவொணம,
4. துறவிகளின் கொமமின்ணம மற்றும் குடும்பங்களில்

ம்ப ியர்களுக்கிணடயிலொன

யநர்ணம,
5. பற்றின்ணம
என சமைம் தமொழிகின்றது. துறவு வொழ்க்ணகணய முன்னிணலப்படுத்துகின்றது.
ஆனொல், தபண்களுக்குத் துறணவயும், விடு ணலணயயும் மறுக்கின்றது.
தபௌத் ம்:
தபௌத்

த்துவமும், உண்ணமகளும், நணடமுணறச் தசயல்பொடுகளும் கீ ழ்வருவன;
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மூன்று பிரபஞ்ச உண்ணமகள்:
1. பிரபஞ்சத் ில் எதுவும் அழிவ ில்ணல.
2. எல்லொம் மொறிக்தகொண்யட உள்ளது.
3. கொரைமின்றி விணளவில்ணல என்பது வி ி.
நொன்கு உன்ன

உண்ணமகள்:

1. வொழ்வு துன்பமயமொனது.
2. பற்றொல் துன்பம் ஏற்படுகின்றது.
3. துன்பம் மற்றும் ஆணசயிலிருந்து விடு ணல தபற முடியும்.
4. அ ற்கு, எட்டுவணக வழிகணளக் கணடப்பிடிக்க யவண்டும்.
எட்டுவணக வழிகள்:
1. சரியொன புரி ல். (நொன்கு உன்ன

உண்ணமகள்)

2. சரியொன சிந் ணன. (விருப்பு, தவறுப்பின்ணம)
3. சரியொன யபச்சு. (தபொய், புறம் கூறொணம)
4. சரியொன நடத்ண

(தகொல்லொணம, ஊறு தசய்யொணம, களவொணம, கொமமின்ணம, மது

அல்லது யபொண ப் தபொருள் உட்தகொள்ளொணம)
5. சரியொன வொழ்வொ ொரம். (இரத் ல், ஊறின்றி உணழத் ல்)
6. சரியொன முயற்சி. (நல்ல சிந் ணனணய வளர்த் லும்,

ீய சிந் ணனணய

விலக்கலும்)
7.

ியொனம்.

8. சமொ ி.
ியொனமும் முடிவொய், சமொ ியும் ொன், புத் ம த் ின் மிக உயர்ந்

இலக்குகள்.

பின்பு, 'யொம் தபற்ற இன்பம் இவ்ணவயகம் தபறுக' எனும் யநொக்கில், புத் ம க்
தகொள்ணககணளப் பரப்புவய , வொழ்வியலொய் ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது.
புத் ர் ஞொனம் தபற்ற பிறகு, மு லில், முன்னொளில்

ன்னுடன்

ஞொனத் ிற்கொக முயன்ற நண்பர்களுக்கு அறிவுணர வழங்கினொர். அவர்களும்
ஏற்கனயவ பக்குவம் தபற்றிருந்
அடுத்து, அவர்

ொல் விணரவொக ஞொனத்ண

உைர்ந் னர்.

ன்னுணடய நீண்ட 45 வருடக்கொலத் ில் சந் ித்

கைக்கொன மக்களின் மனவளர்ச்சிக்கு ஏற்றவொறு

பல்லொயிரக்

ன்னுணடய

ஆயலொசணனகணளக் கண , உபய சம், விவொ ம் யபொன்ற தவவ்யவறு வடிவங்களில்
வழங்கினொர் (ெிட்டு கிருஷ்ைமூர்த் ி அவர்கள் யமற்தகொண்ட உணரயொடல் முணற,
விவொ ம் வணகணயச் சொர்ந் து).
அணவ பல்யவறு நிகொயங்களொய் உருப்தபற்றன. அவற்றில் மனம்
எந்த ந்

வணககளில்

ன் இயக்கத்ண

இழக்கின்றது, அப்தபொழுது ய ொன்றும்

உைர்வுநிணல என்ன, அ ன் தவளிப்படு பண்புகள் என்ன என்று கூர்ந்து
கவனமொகக் கவனிக்கப்பட்டுப் ப ிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இறு ியொக, ஒற்ணறச்
தசொல்லொல், புன்முறுவலொல், தமௌனத் ொல், பொர்ணவயொல், புத் ரொல் ஞொனத்ண ப்
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யபொ ிக்க முடிந் து. அ ொவது, மனத் ின் இயக்கத்ண

நிறுத் ி, ய ொன்றும்

உைர்ணவப் பற்றிக்தகொண்டு, த ொடர்ந்து நிணலக்க ணவப்பது.
உளவியல்

இண , ஒரு

ந் ிரமொக, மந் ிரமொக வளர்த்த டுத் னர். தென் தபௌத் ம் எனும்

தபயரில் உலகின் பல்யவறு நொடுகளில் அது ஆர்வத்துடன்
பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றது.
நொலந் ொ பல்கணலக்கழகம்

ீக்கிணரயொனதும், பல்யவறு தபௌத் ம்

சொர்புணடய அரசுகள் வழ்ந்
ீ
தும், களப்பிரர் அழிந் தும், தபௌத் ர்கள்

ங்கணளப்

பொதுகொத்துக் தகொள்வ ற்கும், அவர்கள் வன்முணறயில் ஈடுபடுவண க் தகொள்ணக
அளவில்

விர்த் து ொன் கொரைமொகும். ஆனொல், சீனம் தசன்ற இளவல்

எனும் யபொ ி

ர்மன்,

ற்கொப்புக்கொக முன்தனொரு கொலத் ில்

பயன்படுத் ிய களரிணயப் பயன்படுத்துவ ில்

ொயமொ

ொன் யபொர்க்களத் ில்

வறில்ணல என்று முன்தமொழிந்து

தசயல்படுத் ினொன்.
களப்பிரர் கொலம்:
களப்பிரர் வரலொறு சமீ பகொலம் வணர இருண்யட இருந் து.
பூலொங்குறிச்சி கல்தவட்டு ொன் அக்கொலம் தபொற்கொலமொய் இருந் ிருப்ப ற்கொன
அடிப்பணடகணள தவளிச்சம் யபொட்டுக் கொண்பித் து. அக்கொலத் ில், சமை மற்றும்
தபௌத்

சமயங்கள் அரசியல் தசல்வொக்குடன் வலிணமயொய் இருந் ன என்றும்,

வளமும், வொைிபமும், தசல்வமும் தசழித் ன என்றும்,

மிழில்

ஐம்தபருங்கொப்பியங்களும், பிற பணடப்பொக்கங்களும் ய ொன்றின என்றும்
அறிகின்யறொம். இந் க் கொல கட்டத் ில், தபொருள் வொைிபத்துடன், கருத்து
பரிமொற்றங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. தபௌத் ம் கடல் கடந்து, பர்மொ (பர்மம்),
ொய்லொந்து ( ொய்நிலம்), தகொரியொ(தகொரியம்), சீனம், சப்பொன் மு லிய த ற்கு ஆசிய
நொடுகளில்

ணழத் து.
அய

சமயம், ணவ ிக ம ங்கள் (ணசவம், ணவைவம்), ஆ ரவற்ற

நிணலயில், வலுவிழந் ிருந் ன. பிரமய ய நிலங்களும், சதுர்யவ ி மங்கலங்களும்
பறிக்கப்பட்டு, உணழக்கும்

மக்களுக்கு மறு பங்கீ டு தசய்யப்பட்டன. களப்பிரரின்

இறு ிக் கொலத் ில் அ ிகொரம் குவிந்
த ொடர்ந்

ொல், யகள்விகள் இன்றி ஆட்சி

ொல், சமய, சமூக, அரசியல், தபொருளொ ொர சீர்யகடுகளும், கலொச்சொர

பண்பொட்டு தநறி வறு ல்களும் தபருகின. மொற்றம் அவசியமொனது.
பக் ிமொர்க்கம்:
மொற்றம், பக் ிமொர்க்கமொய் வந் து. புலம் தபயர்ந்
சிந் ணனயொளர்கள்

ங்கள்

ஆகமங்கணளயும், தபௌத்

ணவ ிக

த்துவங்கணள மீ ளொய்வு தசய் னர். சமை
நிகொயங்கணளயும் உள்வொங்கி பு ிய ணவ ிக

ஆகமங்கணள உருவொக்கினர். ஆனொல், அவற்றின் ஊற்றுக்கண்ைொய் யவ த்ண யய
குறித் னர். யவ ங்களில் உள்ள மிகப்தபரும் சிக்கல் என்னதவன்றொல்,
பிரொமைர்கள் இணறவனின் உயர்ந்

ணலயிலிருந்து ய ொன்றிய ொயும்,
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அரசப்பிரிவினர் மொர்பிலிருந்து உ ித்
த ொணடயிலிருந்து பிறந்

ொயும், வைிகரும் யவளொளரும்

ொயும், அடியொட்களும் யசவகர்களும் இணறவனின்

கொல்களிலிருந்து ய ொன்றிய ொகவும் கூறப்படுவது ொன்.
இண

நிணலயொன

கு ிகள் மொறினொலும்,

ன்ணமயுணடய ொயும், பிறப்பின் அடிப்பணடயில்

த ொடரச்தசய்வ ொயும் இருத்துவது ொன் எல்லொ சமூக, தபொருளொ ொர, அரசியல்,
அ ிகொர சமமற்றத்

ன்ணமகளுக்கும், அடிணமத் ணளகளுக்கும், தகொடுணமகளுக்கும்

அடிப்பணடகளொய் அணமகின்றன.
பிறக்கும்யபொது சூத் ிரனொய்ப் பிறந்து, நல்ல ஒழுக்கத் ொலும்
தசயல்பொட்டொலும் இரண்டொம் பிறப்புள்ள பிரொமைனொகின்றொன் என்று
கூறினொலும், நணடமுணறயில் பிரொமை சொ ியில் பிறக்கொ

பிறருக்கு அத் ணகய

வொய்ப்புகள் வழங்கப்பட்ட ில்ணல, வழங்கப்படுவ ில்ணல. இத் ணகய
அடிப்பணடகளின் யமல் கட்டுமொனமொக எழுப்பப்பட்டது ொன் மனுநீ ியும்,
ஆகமங்களும்.
பிரொமைர்கள் யவள்விகளிலிருந்தும், மந் ிரங்களிலிருந்தும் பிரிக்க
முடியொ

வண்ைம் வரலொற்றுமுணறயில் இறுக்கமொகப் பிைிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

யவள்விகளும், இணறதமொழி என நம்பப்படுகின்ற சமஸ்கிரு
மந் ிரங்களுமின்றி,
பொர்க்க முடியொ

தமொழியிலொன

ங்கள் வொழ்வுச் தசயல்பொடுகணள அவர்களொல் நிணனத்தும்

வண்ைம், இளவய ிலிருந்ய , சிற்சில இன்ணறய ம ங்கள்

யபொன்று, இக்கருத்துகள் ஆழ விண த்து வளர்க்கப்பட்டுள்ளன. வொழ்க்ணக
வரலொற்றில் இடம்தபற்றுவிட்ட ப ிவுகணள அவ்வளவு எளி ொக நீக்க
முடிவ ில்ணல. விஞ்ஞொனமும்

ருக்கமும் இ ன் எல்ணலக்குள் நுணழய

முடிவ ில்ணல. யகள்விக்குட்படுத் ொமல் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட தகொள்ணக எதுவும்
ொனொகயவ மொறிவிடுவ ொல்,

ன்ணனப் பொதுகொத்துக் தகொள்வதுயபொல், எப்பொடு

பட்டொயினும் அக்தகொள்ணகணயக் கொக்கின்றனர்.
பிரொமைர்களின் மூ ொண யர்களொகிய ஆரியர்களின் மு ன்ணமயொன
வொழ்விடம் பனிகள் நிரம்பிய குளிர்பிரய சமொக இருந் ிருக்க யவண்டும். அவர்கள்
உயிர்வொழ்வ ற்யக

ீ அவசியமொய் இருந் ிருக்க யவண்டும். அண

உருவொக்குவதும், த ொடர்ந்து கொப்பதும், அவர்களின் கணலகளொகயவ
த ொடர்ந் ிருக்கும். அதுயவ, அவர்களது யபொர்களில் முக்கிய பங்கொற்றி இருக்கும்.
எனயவ ொன்,

ீயின் மற்தறொரு வடிவமொன யவள்விணயயும், அ யனொடு

இணைக்கப்பட்ட மந் ிரங்கணளயும், அவர்கள் மரபுரீ ியொகயவ விலக்க முடியொமல்
இருக்கின்றனர் யபொலும். அவர்கள்
தகொள்வ ில்

ங்கள் வொழ்வில் அவற்ணறப் பயன்படுத் ிக்

வறில்ணல. பிறர் ம் வொழ்வின் ஒழுக்கங்களிலும்,

தசயல்பொடுகளிலும் அவற்ணறத்

ிைிக்கும்யபொது ொன், அணவயின்றி வொழ்வு

குணலயும் எனும் மொய பிம்பத்ண த் த ொடர்ந்து ஏற்படுத்தும் யபொது ொன், அவற்ணற
ங்களின் தசொந்

வொழ்வொ ொரமொக ஆக்கிக் தகொள்ளும்யபொது ொன், அவற்ணற
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அடுத்து உயர்ந்

சிந் ணனக்கு வரவிடொமல் தசய்யும்யபொது ொன் கவணல

உண்டொகின்றது.
ஆகமங்கள் யொவும், தபொதுவொக, கீ ழ்க்கொணும் நொன்கு பகு ிகணளக் தகொண்டனவொய்
அணமக்கப்பட்டுள்ளன:
1. சரிணய: ச் + அர் + இணய. இயக்கம் அறுத்து இணை. உடலின் தசயலின்ணம.
2. கிரிணய: க் + இர் + இணய. தமய்ணய நிணலத்து இணை. உடலின் அணசயொணம.
3. யயொகம்: ய் + ஓக் + அம். நிணலயொய் முழுணமயொன தமய்யொய் இருக்கும்
ன்ணம. இணறணமயுடன் இணைவது.
4. ஞொனம்: ஞொன் + அம். நொனொகும் /

ொனொகும் / சித் மொகும்

ன்ணம.

இணறணமயொய் நிணலப்பது.
சமைத் ின் துறவு இன்றியும், தபௌத் த் ின் முயற்சி இன்றியும்,
இணறணமணயப் பக் ி வழிபொடுகள் மூலம் அணடயலொம் என்று யவ ொந்
சமயத் ினர், புரொைங்கணளயும், பண்ைணமந்

ணவ ிக

பொடல்கணளயும் இயற்றி நொதடங்கும்

பரப்பினர். அதுவணர, சிவணனயும் (ப ி), சீவணனயும் (பசு) பற்றி மட்டுயம
த்துவங்கள் விளக்கின. ஆனொல், இக்கொலத் ில், "பொசம்" எனும் பு ிய கொரைிணய
உள்நுணழத் னர். அந்

பொசத் ிற்கு

ொங்கள் கருவியொய் உ வுவ ொய்

கூறிக்தகொண்டனர். அதுவணர, யயொகம் மற்றும்

ியொனம் மூலம் ஞொனம் தபறும்

வழிகள் கூறப்பட்டன. இப்தபொழுய ொ, "பக் ி" எனும் "பொசத்" ின் மூலம், இணறவணன
அணடயலொம் என கற்பிக்கப்பட்டது. அது எளிணமயொன பொண

என

நிணலநிறுத் ப்பட்டது.

ிருமணறகளும்,

ிருமந் ிரம், தபரிய புரொைம் உள்படத்

பிரபந் ங்களும், ஆகமங்களும் உருவொக்கப்பட்டன.
ஆகமங்கள் பலவொயினும், ஒன்பது மு ன்ணமயொன ஆகமங்களொகக் கூறப்படுபணவ,
கீ ழ்வருமொறு:
1. கொரைம், 2. கொமிகம், 3. வரம்,
ீ
4. சிந் ம், 5. வொதுளம், 6. வியொமளம், 7.
கொயலொத் ரம், 8. சுப்ரம், 9. மகுடம்.
ஞொனம் அணடயும் வழி மற்றும்
சூட்டியது யபொல் ய ொன்றுகின்றது.

ன்ணமணயக் தகொண்டு, ஆகமங்களுக்குப் தபயர்
ஆகமங்களில் பக் ிவழியின் விரிவொக்கமொகச்

சடங்குகளும், பூணசகளும், சரிணயயொகவும் கிரிணயயொகவும் முன்தமொழியப்பட்டன.
யொகங்களும், பூணசகளுயம, யமொட்சத் ிற்கொன வழிகளொக முன்தமொழியப்பட்டன.
எல்லொப் பிரச்சணனகளுக்கும்

ீர்வொக அணவயய முன்ணவக்கப்பட்டன. யயொகமும்,

ஞொனமும் தபயரளவில் நின்றன. யயொகம், ஞொனம் கற்கொ

பழிணய மக்கள் மீ ய

சொற்றினர். அவர்கள் பக்குவம் எய் வில்ணல, எனயவ, உருவ வழிபொடுகளும்
பூணசகளும் ய ணவ என்றனர். ஆட்சியும் அ ிகொரமும் ணவ ிகருக்குச் சொ கமொக,
தபரும்பொன்ணமயொன தபௌத் ர்கள் இலங்ணகநொடு அகன்றனர். சில சமைர்கள்
கழுயவறி இருக்கலொம். தபொது மக்கள் ணசவ மற்றும் ணவைவ ம ங்களுக்கு
மொறினர். தபௌத் க் யகொயில்களின் ஆனந்
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புத் ர், அனந் சயன தபருமொளொனொர்.

சமைக் யகொயில்களின் அருகக்கடவுள் முருகக்கடவுளொனொர். பு ிய ணசவ,
ணவைவ யகொயில்களும் கட்டப்பட்டன.
களப்பிரர் பிடுங்கி உணழப்பொளர்களுக்குப் பகிர்ந் ளிக்கப்பட்ட
பிரமய யங்களும், சதுர்யவ ி மங்கலங்களும் மீ ட்கப்பட்டு, மீ ண்டும் பிரொமைருக்யக
வழங்கப்பட்டன.

ங்கள் உற்பத் ிக்கும், தசயல்பொட்டிற்கும் யவண்டிய வகுப்பினணர

சமூக படிநிணலயில் இருத் ினர். நிலத்ண
பணறயதரன தமொத்

இழந்து எ ிர்த் வர்கயளொ, பள்ளர்

சமு ொயத் ிற்கும் அடிணமப்படுத் ப்பட்டனர். அ னொல் ொன்,

பிரொமைரின் யநரடியொன ஈடுபொடு இன்றியயகூட இணடச் சொ ியினரின்
வன்முணறயொல், சொ ியம் மீ ண்டும் மீ ண்டும் நிணலநிறுத் ப்படுகின்றது. பள்ளர்,
பணறயரும் ஆ ிக்கம் தசலுத் , சமு ொயத் ில் தபொருளொ ொர வலிணமயற்று, சமூக
ஒழுங்கு பிறழ்ந் வர்கணள, அருந்

ியர் எனும் தபயரிட்டு உருவொக்கியது.

இவ்வொறு, சொ ிய அணமப்பு ஆ ிக்க மற்றும் இணடநிணல சொ ிகளின் படிநிணலச்
சுரண்டலுக்கு எளிணமயொக வழிவகுத் து.
ஒருயவணள, கொட்சி மொறிய கொலத் ில் யயொகமும், ஞொனமும், ணவ ிக
ம ச்தசயல்பொடுகளிலும் உயரிய இடத்ண

வகித் ிருந் ிருக்கலொம். ஆனொல்,

பின்னொளிலும், இந்நொளிலும், சரிணய மற்றும் கிரிணய மட்டுயம நணடமுணறகளொக
உள்ளன. யயொகமும், ஞொனமும் தகொள்ணகயளவில் மட்டுயம நிலவுகின்றன,
நணடமுணறப்படுத் ப் படுவ ில்ணல. ஏதனன்றொல், அண ப் யபொ ிப்பவருக்கு,
தபொருள்வணகயொன எந் ப் பயனும் கிணடப்ப ில்ணல.
சித் ொந் ம்:
பரஞ்சித் ம், இணறணம சித் மொய் உள்ளது. சித் ம்பரம்,

னிமனி

சித் ம் இணறணமயொய் உள்ளது. சித் மொ ியந் ம், சித் யம துவக்கமும் முடிவுமொய்
இருக்கின்றது. சித் த் ில் சித் மொய் உணற யல யயொகமொகும், ஞொனமொகும்.
சித் ர்களுக்குச் சரிணயயயொ, கிரிணயயயொ, யயொகயமொகூட கிணடயொது. அவர்களின்
யநரடிப்பொண

ஞொனயம. சித் ர்கள், அணமப்பற்று இயங்குபவர்கள், இயக்கமொய்

இயங்குபவர்கள்.

னித் ன்ணம இழப்பவர்கள். சமு ொய நலனுக்தகன

ணம

வழங்குபவர்கள், த ய்வமொய், இணறணமயொய் நிணலப்பவர்கள் அவர்கள்.
ிருக்குறள்:
இத் ணகய பன்ணமப் பண்புகணளக் தகொண்ட கொலகட்டத் ில் ொன்,
ிருக்குறள் ய ொன்றியது.
சமைத் ொலும், தபௌத் த் ொலும் துறவு வொழ்க்ணக
முன்னிணலப்படுத் ப்பட்டது. யசொம்பித் ிரிந் வர்கள் மிகுந் னர்,
யபொலித்துறவிகளொக அவர்கள் மொறினர். உணழப்பவர்கள் குணறந் னர், உணழப்யபொர்
தபரிதும் சுரண்டப்பட்டனர். யொகம், பூணச என யவறு வணககளில் ணவ ிக
மரபினரும் மக்கணளச் சுரண்டினர்.
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இவற்ணறதயல்லொம் கண்ட

ிருவள்ளுவர், சமநிணல தகொண்டு நீடித்து இயங்கும்

ஒரு சமு ொய அணமப்பிற்கொன முழுணமயொன வொழ்வியல்
வணரயணறணய,

த்துவத்ண , தகொள்ணக

ிட்ட அணமப்ணப, நணடமுணற தசயல்பொடுகணள,

ிருக்குறளொக

வழங்கினொர் யபொலும்.
ந்

அப் தபொருணள தவற்று சட்டமொகயவொ, சலிப்பூட்டும்

அறிவுணரயொகயவொ இல்லொமல், உவணமயைிகளுடனும், இணசணமப் பண்புடனும்,
த ொல்கொப்பியத் ின் இலக்கைங்களுக்கு இலக்கியச் சொன்றொய் அணமவதுயபொல்,
ிருக்குறணளப் பணடத்துள்ளொர், மகொன்

ிருவள்ளுவர்.

த்துவம்:
இப்பிரபஞ்சம் எப்படி உருவொனது? உயிர்கள் எவ்வொறு ய ொன்றின?
மனி ர்களொகிய நொம் எப்படிச் சிறப்பணடந்ய ொம்? நம்முணடய வொழ்வின் பயன்
யொது? இத் ணகய அடிப்பணடயொன யகள்விகளுக்தகல்லொம், மு ல் குறள், ப ில்
இறுக்கின்றது. பணடப்பிற்கு மகுடம் சூட்டினொற்யபொல், கடவுள் வொழ்த் ில் இருப்பின்
மற்றும் வொழ்வின்

த்துவத்ண யும் பயணனயும் முன்ணவக்கின்றொர்.

அகர மு ல எழுத்த லொ மொ ி
பகவன் மு ற்யற உலகு.
அகரம் எனப்படும் "அ" எனும் எழுத்த ொலி ொன்
உயிர் எழுத்துகளொகவும், தமய்யுடன் கலந்

ஆய்

ிரிந்து மற்ற எல்லொ

எழுத் ொகவும், ஆய் ம் ஒன்றிய

எல்லொ தமய்தயழுத்துகளொகவும், உயிர்தமய் எழுத்துகளொகவும், அணசயொகவும்,
தசொல்லொகவும், த ொடர்தமொழியொகவும், தசொற்தறொடரொகவும், தமொழியொயும்
விளங்குகின்றது. அகரயம தமொழியொகின்றது. அகரமின்றி தமொழியில்ணல.
தமொழிதயல்லொம் அகரயம!
அகரத்ண ப் யபொன்யற, தபொருண்ணமயொன விண்தவளிணய அகமொய்க்
தகொண்ட இணறவன் (பகவன் = ப் + அகம் + அன்), நுண்துகள்களொகி, இணைந்து
அணுவொகி, கலந்து தபொருளொகி, பிணைந்து உயிரொகி, நிணனந்து மனி ரொகி,
இனிணமயொன உலகொகி இயங்குகின்றொன். இணறணமயய உலகொகின்றது.
இணறணமயின்றி உலகில்ணல, இயற்ணகயில்ணல. இருப்பன யொவும் இணறணமயய!
நொதமல்லொம் இணறணமயய!
'நீரின்றி அணமயொது உலகு' என்ற னொல், உயிர் ய ொன்றுவ ற்கும்,
நிணலப்ப ற்கும், வொழ்வ ற்கும்,

ண்ை ீர் இன்றியணமயொ து எனும் அறிவியல்

ய ொர்த் த்ண , மிகவும் இயல்பொக, "கடவுள் வொழ்த்து"க்கு அடுத்

"வொன் சிறப்பு"

எனும் அ ிகொரத் ில் கூறியுள்ளது ஆழ்ந்து சிந் ிக்க யவண்டிய ஒன்றொகும். அரசன்
அல்லது ஆட்சி அ ிகொரம் என்ப ன் மு ன்ணமயொன பைி நீர்யமலொண்ணமணய
நிர்வகிப்பது ொன்.
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நீத் ொர்ப்தபருணமணய முன்ணவப்ப ன் மூலம், அத் ணகயயொரொய்
முயல்வ ற்கொன தூண்டு ல்

ரப்படுகின்றது.

மனி வொழ்யவொட்டத் ின்

அடிநொ மொய் விளங்க யவண்டியது அறம் ஒன்று ொன். அதுயவ, அணனவரது
வொழ்வின் இயங்குவிணசயொய் இருக்க யவண்டும். அதுயவ, சுயவழிகொட்டி. அறமற்ற
எந்

ஒன்ணறயும் தசய்ய முற்படும்யபொய

அறிவொர்ந்

மனம் எச்சரிக்ணக

தசய்கின்றது. அ ன் குரணலச் தசவிமடுத் ொல், குற்றம் இணழக்கொமல், மொற்று
வழியில் முன்தசல்லலொம். புறக்கைித் ொல், பின்னொளில், வருந்

யவண்டி வரும்.

ஞொனயயொகம்:
கல்வியின் மூலம், இணறணமணய அறிந்துைர்ந்து அ ற்கு இணையொக
நிணலப்பய

வொழ்வின் முடிவும், பயனுமொகும். அ ற்கொன மந் ிரக்குறள்:
கற்க கசடற கற்பணவ கற்றபின்
நிற்க அ ற்கு

க.

த ொல்கொப்பியம், எழுத்து அ ிகொரம், நூற்பொ 367-ன் படி, லகொர
ஒற்தறழுத்ண

இறு ியொகக் தகொண்ட தபயர்ச்தசொல், யவற்றுணமப் தபொருளில்,

வல்லின எழுத்ண

மு லொய்க் தகொண்ட தசொல்லுடன் புைரும்யபொது, அந்

ஒற்தறழுத்து, "றகொர" ஒற்தறழுத் ொய்

"லகொர"

ிரியும். அல்வழியில், " கரமும் றகொரமொய்"

ிரியும்.
எனயவ,
"கற்க" என்ப ன்

ிரியொ

வடிவம், "கல் + க". கல்யபொன்று தமய்.

"கசடற" = கசடு + அற. ய ங்கி நின்று, அணடப்ணப உருவொக்குவது கசடு. எழுந்
எண்ையம மீ ண்டும் மீ ண்டும் எழுவது. ஓய்வில்லொ
"கற்பணவ" என்ப ன்

ிரியொ

எண்ைம்.

வடிவம், "கல் + ப + ணவ". கல்யபொன்று மனம்.

"கற்ற" என்ப ன்

ிரியொ

வடிவம், "கல் +

". கல்லொன ய கம்.

"நிற்க" என்ப ன்

ிரியொ

வடிவம், "நில் + க". நிணலக்கும் நுண்தபொருண்ணம.

அ ற்கு = இணறணமக்கு.
க = சமமொய்.
தமய்தயனும் உடலொனது கல்யபொன்று அணசயொணமயில்
நிணலக்ணகயில், நீள்கின்ற எண்ையவொட்டம் எனும் கசடு அறுகின்றது. எண்ைமற்ற
மனம், அணசயொணமயில் நிணலக்ணகயில், ய கம் கல்லொய் சணமயும். பின்பும்,
அணசயொணமயில் த ொடர்ந்து நிணலக்க, இணறணமயின் நுண்தபொருண்ணமத்
ன்ணமயொகும்.

அ ொவது, உடல்விணன அடங்க, ஐம்புலன் அடங்க, மனம்

அடங்கும். மனமடங்க உயிர்ணம விளங்கும். உயிர்ணமயுடன் எண்ைமற்ற மனம்
ஒன்ற, இணறணம துலங்கும். இணறணமயுடன் அழுந் , இருத் ல், ஆலொய்
கல்லொய் நிணலக்கும்.
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கிணளத்து

இவ்வொறு இணறணமயுடன் இைங்கியவயர,
என்பனவற்ணற

ொன்,

னது, புறம்

நீத் வர். அவர், இணறணமணயப்யபொல் தசயற்கரிய தசய்வொர். இந்

யயொக, ஞொன நிணலணய இளணமயியலயய எய்து ல் தபொதுவொக இயலொ

கொரியம்.

ஏதனனில், வொழ்வின் ஓட்டத் ில் பல ஆணசகளுக்கொன தூண்டு ல்கள் நிகழும்.
அவற்ணற இயல்பொக ஒதுக்கிவிட்டு முன்தசல்லு ல் கடினமொன தசயல்.
இளணமயில், அது ய ணவயும் இல்ணல.
இல்லறம்:
எனயவ, துறவறத்ண க் கொட்டிலும், மு ன்ணமயொன அறமொக
இல்லறத்ண த்

ிருவள்ளுவர் முன்தமொழிந் து ொன் மிகவும் புரட்சிகரமொன

கருத் ொகும். இது மு லில், மக்கணளச் சமு ொய தவளிக்குள்யளயய இருத் ியது.
மனி

உணழப்ணபயும் சமூக வளத்ண யும் உறு ிதசய் து. சமூக அங்கத் ினர்கள்

வளர்த்துக் தகொள்ள யவண்டிய குைங்கணளயும், அவர்கள் ஆற்ற யவண்டிய சமூகக்
கடணமகணளயும், மிகவும் விஞ்ஞொன முணறயில், சுயமுரண்பொடற்ற வணகயில்
ந்துள்ளொர், வள்ளுவப் தபருந் ணக.
துறவறத் ொல் சமூகத் ிற்கு விணளயும் பயன் என்ன?

னிமனி ர்கள்

ஞொனம் அணடவ ொயலொ, முக் ியணடவ ொயலொ, தபொது மக்களுக்கு என்ன இலொபம்?
பிறரின் உணழப்ணபப் பிச்ணசயொகவும் வொங்குவது சரியொ? துறவு யமற்தகொண்யடொர்,
பற்று நீத் ொரொகி சமு ொயத் ிற்குக் கல்வி, உடல்நலம், மனநலம், ஒழுக்கம்,
பணடப்பொக்கம், ஆயலொசணன யபொன்றவற்ணற வழங்கினொல் ொன்
சமு ொயத் ிற்குப் பட்ட கடணன

ொங்கள்

ிருப்பி தசலுத்துபவரொவர். இல்ணலதயனில்,

சமு ொயத் ிற்கு பொரமொக, சுணமயொகயவ இருப்பர். இண
ம த் ினர், ெப்பொனில், இயன்றவணர

அறிந்

தென் புத்

ங்கள் உணழப்ணபக் தகொண்யட உயிர்

வொழ்கின்றனர். ஒருசில சமைரும், தபௌத் ர்களும் மக்களுக்கு யவண்டிய கல்வி,
ஆயலொசணன, பணடப்பொக்கம் யபொன்றவற்ணற அளித்துள்ளனர். குறிப்பொக, சித் ர்கள்,
மருத்துவத்ண

ங்கள் கடணமயொகயவ தகொண்டிருந் னர் யபொலும்.

யமலும், ஒரு சிலர் மட்டும் ஞொனம் தபறுவது என்பது பொரபட்சமொகும்.
எனயவ, மக்கள் அணனவரும் தபொதுவொக உணழத்தும், உணழக்க முடியொ வருக்கு
(மு ியவர், சிறுவர், யநொயுண்யடொர், விருந் ினர் யபொன்யறொர்க்கு) உ வியும்,

ொம்

உணழக்க முடியொ யபொது பிறரிடம் இருந்து உ வி தபற்றும் வொழ்வது, வொழ்வின்
ஓட்டத் ில்

விர்க்க முடியொ

ொகும்.

இயக்கம் அறு ல் எனும் சரிணயயும், உடல் நிணலத் ல் எனும்
கிரிணயயும், இல்லறவொழ்வின் தவவ்யவறு கொலகட்டங்களில் நிகழ்கின்றன.
உணழத்து, உணழக்க முடியொ வருக்கு உ வுவது என்பய ,

ொன்

ன்ணன இணறணமக்கு

உயர்த் ிக் தகொள்வ ொகும். இனிணமயொகப் யபசுவது பிறருக்கு மட்டுமல்லொது,
னக்கும் இன்பம்

ரும், தபருமி ம் வரும்.

னக்கு உ வியவர்களுக்குத்

ய ணவயுள்ளயபொது உ வுவது மனநிணறணவ ஏற்படுத்தும். நடுவுநிணலணமயுடன்
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இருத் ல், மனத்ண

அணம ியொக்கும், உறு ியொக்கும்.

அம்மனம் அணசயொது,

தமய்யும் நிணலதபறும்.
கற்புணடய தபண்ணை மணனவியொகக் தகொண்டொயல, கைவனின்
மனம் சஞ்சலம் தகொள்ளொது. தமய்யும் அணம ிப்படும். பிள்ணளப்தபறு ல் என்பய
என்பய

மனம் நிணறவொகும் நிகழ்வு. அ ன் தமல்லிய உைர்வு அணசயொணமக்கு

வழியகொலும்.

ன்குழந்ண

சி றச்தசய்யும் எளிய கூணழ வொயொல் வழித்து

உண்ணு லும், கண்கணளக் கிறங்க ணவக்கும், உலணகயய மறக்கணவக்கும்
அமிழ் மொகும். பிள்ணளகளின் உடணலத்

ீண்டு லும், அவர்களின் யபச்ணசக்

யகட்டலும்கூட, தமல்ல உைர்ந் ொல், இன்பம்

ருவ ொகும்.

மிஞ்சினும், மன ில் ஆற்றொணம ய ொன்றும், ஆனொல்,

ன்ணன எவர்

ம்மக்கள்

ம்ணமவிட

உயர்கின்றொர்கள் என்றொல் தபருணம உைர்யவ ய ொன்றுகின்றது. இயல்பொன நட்பும்
அன்பும் உணடய கைவனும் மணனவியும், ஒருவருக்கு ஒருவர் அணம ி ரும்
உயிர்நிணலதபறச் தசய்யும் தபருணம உைர்ணவ அளிப்பர். சமூகத் ில் த ொடர்ந்து
இருந்து, உணழத்து, பகிர்ந்து, கலந்து வொழ்வ ற்கொன அவசியத்ண

உருவொக்குவது,

மணனவியும் பிள்ணளகளுமொவர்.
சமூக வொழ்வின் தசயல்பொடுகளில், அடக்கத்ண
தசொல்கிறொர்

யமற்தகொள்ளச்

ிருவள்ளுவர். சமூகத் ில், தசொல், தசயல்களில் கொட்டும் அடக்கம்,

பின்னொளில், யயொகம் தசய்யும் நொளில், புலன்கள் ஐந்ண யும் எளிணமயொக அடக்க
உ வும். ஒழுக்கம் என்பது சுயகட்டுப்பொட்டொல் விணளவது. அது உலகத்ய ொடு
யசர்ந்து வொழ்வ ற்கு உ வுவய ொடு அன்றி, பிற்கொல யயொகத் ிற்கும், ஞொனத் ிற்கும்
உ வும். பிறன் மணனவிணய யநொக்கொமல் இருத் ணல, யபரொண்ணம என்கிறொர்
வள்ளுவர். தபொறுணம, அழுக்கொறொணம, தவஃகொணம, புறங்கூறொணம, பயனில
தசொல்லொணம,

ீவிணன அச்சம் யபொன்ற பிற மனக்கட்டுப்பொடுகணளயும், ஒப்புரவு,

ஈணக யபொன்ற குைங்கணளயும் உள்ளவர், ஐம்புலன்கணள எளி ொக அடக்கி,
மனத்ண

இருத் ி, அணசயொணமயில் இணறணமயுடன் ஒன்றுவர். வொழ்வு என்பது

சிறுசிறு இன்ப நிகழ்வுகணளக் தகொண்டது. அணவ, மனண யும், உடணலயும்
அணசயொணமயில் நிறுத் வல்லது. தமன்ணமயொன அவ்வுைர்வுகளில் த ொடர்ந்து
நிணலப்பதுகூட மனவிடு ணலக்கு வழிவகுக்கும். யபரின்பம் அளிக்கும்.
துறவறம்:
துறவற வொழ்விற்குப் பல வழிகொட்டி நூல்கள் ஏற்கனயவ இருந்தும்
துறவறவியணலயும்

ிருக்குறளில் ணவக்கின்றொர் வள்ளுவர். அ ில், சமூகத்துடன்

விணனயொற்றுணகயில், துறவிகள் யமற்தகொள்ள யவண்டிய பண்புகணளயும்
தசயல்பொடுகணளயும், ஒழுக்கங்கணளயும் நிரல்படுத்துகின்றொர்.

அணனத்து

உயிர்களுக்கும் கொட்டும் அன்பொம் அருளுணடணம, தகொல்லொணமயுடன் புலொல்
மறுத் ல், இயல்பொன ஆர்வத்துடனொன

வம், பிறன் அறியொவிட்டொலும் ஒழுக்கம்

வறொணம, பிறர் தபொருணளப் பறிக்கும் மனமின்ணமதயனும் கள்ளொணம,
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எவ்வுயிர்க்கும்

ீணமயில்லொ

வொய்ணம, எவணரயும் தவகுளொணம,

இனிணமயற்றணவ தசய்யொணம, வொழ்வின் நிணலயொணமணய அறி ல், துறவின்
இன்பம் அறி ல், தமய்யுைர் லின் பயன், தமய்யுைர்ந் ப் பின்னும் ய ொன்றும்
ஆணசகணள அறுத் யல துறவு முழுணமயொவ ற்கொன வழி ஆகியன, துறவு
யமற்தகொள்பவருக்கு உற்ற துணையொகும். தென்

த்துவ வொழ்வில், யமற்கூறிய

மனநிணலகளில் ஒன்றுவதுகூட ஞொனத் ிற்கு வழிகொட்டிவிடும்.

உண்ணமயில்,

முழுணமயொகப் பொர்த் ொல், அணசயொணம எனும் நிணல, ஞொனமொளிணகயின்
வொசலுக்கு அணழத்துச் தசன்றுவிடும். உடல், புலன், மனம், சுவொசம் ஆகியவற்றின்
அணசயொணம, ஞொனத் ின் கருவணறக்குள் நிணலக்கச் தசய்துவிடும். பிறப்பின்
பயணன, இவ்வுலகியலயய
தசல்வமும்,

ந்துவிடும். மணனவியும், மக்களும், கல்வியும்,

வமும், இன்பம் துய்த் லும் ஊழின் பயதனன்கிறொர், வள்ளுவர்.

பிறப்பறுத் ல் என்பது

வத் ொல், யயொகத் ொல், ஞொனத் ொல் ஊழ் அழி ல்.

இயலொவிட்டொல், நல்விணனகள் ஆற்றி, வரும் பிறப்பில், நற்பயன்கணளப் தபற
அறிவுறுத்துகிறொர், எம்தபருமொன்.
அரசியல் மற்றும் அங்கவியல்:
தபொருட்பொலின் அரசியல் மற்றும் அங்கவியலில் கூறும் பண்புகள்,
அரசனுக்கும் அணமச்சருக்கும் மட்டுமல்ல, ஒவ்தவொரு குடிக்கும் ய ணவயொனது.
அரசனுக்கும் அணமச்சருக்குயமொ அணவ மிகவும் இன்றியணமயொ ன.
அறியும் கல்வி, பிறர் மூலம் தபறும் யகள்வி,

ொனொக

ன்னியல்பொன அறிவுணடணம,

சிறுணமயின்ணம, அறிஞர் மற்றும் ஞொனியரின் நட்பு, சிந் ித்துச் தசயல்படல்,
சுற்றத்ண
அறிந்

அரவணைத் ல், கடணம மறவொணம, நீ ி வழுவொணம, இன்றியணமயொ து

கண்யைொட்டம், பிறர்மூலம் அறியும் ஒற்று, யசொர்விலொ ஊக்கம்,

யக்கமில்லொ முயற்சி, சிக்கலுக்கொன

ீர்ணவச் சிந் ித் ல் யபொன்றணவ அரசனுக்கு

இன்றியணமயொ ணவ.
சிக்கணலப் பலவொறு சிந் ித்து

ீர்வுகூறும் தசொல்வன்ணம,

ன்னலமற்ற தசயல்பொடு, தசயல்பொட்டில் உறு ி, தசயணல முடித் ல், தசய் ி
பரிமொற்றும் தூது, மன்னரின் மனமறிந்து தசயல்படல், மன்னர் தவளிப்பணடயொய்
கூறொ ண யும் குறிப்பொல் அறிந்து தசயல்படல், சூழ்ந் ிருப்பவணரக் கைக்கில்
தகொண்டு யபசு ல்,

வறு யநரவிருக்கும் சமயத் ில் துைிந்து யபசு ல், ய ர்ந்

கொக்கும் நட்ணபப் யபணு ல், ஆழ்ந்து அறி ல், மனச்தசயல்பொடின்ணமணய
உைர் ல், பணககணள அறி ல், தபரியொணரப் பணகக்கொணம, மணனவியின்
தசொல்லுக்கு அடங்கொணம, அடக்கமற்ற தபண்களுடன் உறவு தகொள்ளொணம,
யபொண ப் தபொருட்கள் உண்ைொணம, சூ ொடொணம யபொன்ற குைங்கள் அணமச்சரின்
தசயல்பொட்டிற்கு இன்றியணமயொ ணவ.
அரசனும், அணமச்சனும் சிந் ித்துச் தசயலொற்றுவதும்கூட,
அவர்களுணடய மனவிடு ணலக்கு வழிவகுக்கும். மனி
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உைர்வுகணளயும்,

சிந் ணனகணளயும் கட்டுப்பொட்டுடன் ஒழுங்குபடுத்துவ ன் மூலம்,
யவண்டியதபொழுது, யவண்டியவொறு அவற்ணற வழிநடத்

முடியும். அது, யயொக

மற்றும் ஞொன முயற்சிக்குப் தபரிதும் உ வும்.
ஒழிபியல்:
குடிப்தபருணம, குன்றொ

மொனம்,

கொ ன தசய்யொ

நொைம்,

சொன்றொகும் ஆளுணம, குடும்ப முன்யனற்றத் ிற்கொன ஓய்வில்லொ உணழப்பு,
உணழப்பில் உயர்ந்

உழவு, இனிணமயற்ற வறுணமயிலும் இரவொணம,

கயணமயின்ணம ஆகிய குைங்கள், குடிமக்கள் யொவர்க்கும், மனம் சஞ்சலப்படொமல்
இருக்க உ வும்.
கொமம்:
கொமம் (க் + ஆம் + அம் = தமய்யொகும்

ன்ணம)

கொமத்துப் பொணல, தபண்ணை த ய்வத் ிற்கு இணையொக ணவத்துத்
துவக்குகிறொர்

ிருவள்ளுவர். மிகவும் நுண்ணமயொன தமல்லுைர்வுகணள,

குறிப்பொல் உள்ளுைரச் தசய்கின்றொர். ஐம்புலன்களும் மகிழும் புைர்ச்சிணய
உைரச்தசய்து, அவற்றின் சுகத் ியலயய ஆழ்ந்து மனத்ண
கொட்டுகின்றொர். உவணமகளின் அழகியலில் தமய்மறக்கும்
உபய சிக்கிறொர். அணசவில்லொ

கூடலில், ஆழ்ந்

இழக்கும் வித்ண ணயக்
ந் ிரம்

தமய்யுைர்வில், இணறணமணய

உைரலொம் என்கிறொர். தநற்றியில் இடும் முத் ம், இணறணமணய ஈடுதசய்யும்
என்பொர்.

இவ்வொறு சமூக வொழ்வின் ஒவ்தவொரு கட்டத் ிலும் தபறும் பல்யவறு

சுகங்கணள, இயந் ிரக ியில் அன்றி, உைர்வுப்பூர்வமொக அனுபவித்தும், யொரும்
அளவுக்கு அ ிகமொகப் பொ ிக்கொ

வணகயில், அறவழியில் தபொருள் ஈட்டியும்,

பொரபட்சமின்றி யநர்ணமயொன ஆட்சி அ ிகொரத்ண ச் தசலுத் ியும், களவு மற்றும்
கற்பியல் வொழ்வில், தமன்ணமயொன கொம

ந் ிர நுணுக்கங்கணள அறிந்துைர்ந்தும்,

கல்வியின் யயொக, ஞொன பொண யில் தசன்றும், இணறணமயுடன் ஒன்றி,
நிணலதபற்று, பிறப்பறுத்து, இறவொணமணய எய்தும் வழிணயக் கொட்டுகின்றொர்,
வள்ளுவப் தபருந் ணக.
எனயவ,

ிருக்குறணள,

ிருமுணற என்றும், ஆகமம் என்றும்

அணழப்பது, மிகவும் தபொருத் மொய் இருப்பண க் கொைலொம். யமலும், அ ன் சிறப்பு
என்னதவன்றொல், இைக்கமொன, அன்பொன, இன்பமொன

னிமனி , குடும்ப, சமூக,

அரசியல், ய ச வொழ்வியலின் ஊயட, ஞொனயயொகத்ண

முயன்று, இணறணமயுடன்

ஒன்றி, இணறணமயொய் நிணலப்பது ொன்.

உ விய உணரகளும் நூல்களும்:
1. பூலொங்குறிச்சி கல்தவட்டுகள் பற்றிய

ிரும ி அ. பத்மொவ ியின் உணர

2. தசொல்லொக்கியம்
3.

ிருக்குறள் - ஒரு மறுவொசிப்பு
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17. குறள் கூறும் பகுத் றிவின் இலக்கைம்
— முணனவர் ய தமொழி
அறிவுணடணம (அ ிகொரம் 43) என்யற 10
அ ிகொரத்ண

குறள்கள்

அறிவுக்கொக ஒதுக்கியுள்ளொர் வள்ளுவர்.

தகொண்ட ஒரு

யமலும் அறி, அறிய,

அறிவு, அறிக, அறியும், அறிந்து, அறிந் , அறிவது, அறியொ, அறியொணம, அறியொர்,
அறிந் ொர், அறிவொர், அறிவொன், அறியொன், அறியயன், அறிவுணடயொர், அறிவிலொர்,
அறிவிலொன், அறிவினவர் யபொன்ற அறிவு குறித்
தசொற்கணள (54 தசொற்கள்),

50க்கும்

யமற்பட்ட

100க்கும் யமற்பட்ட முணற (163 முணற) அறிவின்

இன்றியணமயொணம, அது இல்லொவிட்டொல் ஏற்படும் துன்பம் ஆகியவற்ணறக்
குறித்து அறிவுறுத்தும் யநொக்கில் வள்ளுவர் ணகயொண்டுள்ளொர்.

இவற்றில் அறிந்து

(39 முணற) மற்றும் அறிவு (22 முணற) ஆகிய இரு தசொற்களும் அ ிக முணற
அ ிக அளவில் குறள்களில் இடம்தபற்றுள்ளன. அறிவின் ய ணவ
வள்ளுவர் அறிவுணடணம அ ிகொரம் மட்டுமின்றி

குறித்து

யமலும் பல அ ிகொரங்களிலும்

ய ணவக்யகற்ப குறிப்பிடுகிறொர்.
அறிவுணடணம என்ப ன் விளக்கம்:
அறிவுணடணம அ ிகொரம் அறிவு என்பண க் கீ ழ் வருமொறு விளக்குகிறது;
பணகவரிடம் இருந்து நம்ணமக் கொக்கும் அரண் அறிவு (421),
மனண

அணலயவிடொமல்

ீணமணய விலக்கி நன்ணமணயத் த ரிந்த டுக்க

உ வுவது அறிவு (422),
சொன்யறொர் அறிவுணரப்படி இன்பம் துன்பம் ஆகியவற்ணற ஒயர யபொன்று கருதும்
மனப்பொன்ணமணயக் கணடப்பிடிக்க அறிவுறுத்துவது அறிவு (425),
அவர்கள் வழிகொட்டியபடி உலகவழக்ணக ஒட்டி நடக்கச் தசய்வது அறிவு

(426),

னது தசயலினொல் விணளயக் கூடியவற்ணற அறிந் ிருக்க உ வுவது அறிவு

(427),

அஞ்ச யவண்டியவற்றுக்கு அஞ்சி நடக்கச் தசய்வது அறிவு (428),
எ ிர்தகொள்ளக்கூடிய

துன்பத் ிலிருந்து

டுத்துக் தகொள்ளும் வணகணய அறியச்

தசய்வது அறிவு (429),
இவ்வொறொக அறியும்

ிறன் தபற்றவருக்கு அறியவ

எல்லொ தசல்வத்துக்கும்

இணையொக அணமயும் (430) என்று அறிவின் சிறப்ணப குறள்கள் வழியய
யகொடிட்டுக் கொட்டுகிறொர் வள்ளுவர்.
யமலும், அந்

அறிணவ எவ்வொறு அணடவது

அறிவுணடணம அ ிகொரத் ின்

என்பண யும்

இரு குறள்கள் மூலமும், தமய்யுைர் ல்

அ ிகொரத் ின் குறள் ஒன்றின் மூலமும்

விளக்குகிறொர்.

விளக்கங்கள் பகுத் றிவு பொசணற கூறி வந்துள்ள

வள்ளுவர்

கருத்துகளொக அணமந்துள்ளன.

குறள் கூறும் பகுத் றிவின் இலக்கைம் :
எப்தபொருள் யொர்யொர்வொய்க் யகட்பினும் அப்தபொருள்
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ரும் இந்

தமய்ப்தபொருள் கொண்ப

றிவு. (அறிவுணடணம: 423)

எந் தவொரு தபொருள் குறித்து யொர் என்ன ொன் தசொன்னொலும், அண
நம்பி ஏற்றுக்

தகொண்டு விடொமல்

அப்படியய

அது உண்ணம ொனொ என ஆரொய்ந்து

த ளிவது ொன் அறிவுணடணமயொகும் என்பது இக்குறளின்

தபொருள்.

ொன் தசொல்வண யும் அவ்வொயற ஏற்றுக் தகொள்ளக்கூடொது என்று
அறிவுணர

கூறிய

சிறந்

வழிகொட்டி புத் ர்.

ங்கத் ின் மொற்ணற உரசிப் பொர்த்து

ஆரொய்ந்து அறிவது யபொல அவர் அறிவுணரகணளயும் ம ிப்பிட்டு,
அறிவுணரயொக இருந் ொல்

மட்டுயம ஏற்கச் தசொன்னொர்.

க்க

மற்றவர் அவர் யமல்

தகொண்ட அன்பினொயலொ அல்லது ம ிப்பினொயலொ அவர் கூறியவற்ணற எல்லொம்
பின்பற்றுவ ில் அவருக்கு உடன்பொடு இருந் ிருக்கவில்ணல.
கருத் ினொல் கவரப்பட்ட இக்கொல மனி ர்களுள் ஒருவர்,
தவ. ரொ. தபரியொர்.

அவரும்

யவண்டும் என்று ொன்

அவரது இந் க்

சமூக சீர் ிருத் வொ ி ஈ.

னது தசொற்கணளப் பகுத் றிந்து ஏற்றுக்

வலியுறுத் ினொர்.

தகொள்ள

'பகுத் றிவொல் ஆரொய்ந்து பொர்' என்று

அறிவுணர கூறிய மற்தறொருவர் கியரக்க அறிஞர் சொக்ரடீஸ்.

'ஏன்' என்று யகள்வி

யகட்கத் துைிய யவண்டும் என்று கூறி எண யும் யகள்வி யகட்கொமல் ஏற்கும்
மக்களிணடயய விழிப்புைர்ணவ ஊட்டினொர்.

தமய்ப்தபொருள் கொண்பது ொன் அறிவு

எனப் பகுத் றிவு வழிகொட்டிய இக்குறள் தசன்ற 19ஆம் நூற்றொண்டின் புகழ்தபற்ற
யமணல நொட்டுப் பகுத் றிவொளர் ரொபர்ட் இங்கர்சொல் அவர்கணளயும்

கவர்ந்

குறளும் ஆகும்.
உண்ணமப் தபொருணளக் கொண்பது ொன் அறிவுணடணம என வள்ளுவர்
அறிவுறுத்துவ ொல், வள்ளுவரின் கூற்ணறயும் ம ிப்பிட்யட நொம் ஏற்றுக் தகொள்ள
யவண்டும் என்பண யும்

இ னொல் அறிகியறொம். பகுத் றிவு கருத்து கூறும்

அறிவுணடணம அ ிகொரத் ின் மற்தறொரு குறள்;
எண்தபொருள வொகச் தசலச்தசொல்லித்
நுண்தபொருள் கொண்ப

ொன்பிறர்வொய்

றிவு. (அறிவுணடணம: 424)

நொம் தசொல்ல விரும்புவண க் யகட்பவர் புரிந்து தகொள்ளும் வணகயில்
எளிணமயொகச் தசொல்லி, பிறர் தசொல்லிய கருத் ில்

அவர் யநரடியொகச்

தசொல்லொ வற்றின் உட்தபொருணளயும் (தசொன்னதும் தசொல்லொமல் விட்டதுமொன)
நுட்பமொன கருத்துகணளயும் ஆரொய்ந்து உைர்வது அறிவுணடணமயொகும் என்று
கூறுகிறது இக்குறள்.

ஆகயவ,

ஒன்ணறக் கூறியவரின் யநொக்கத்ண யும்

தசொற்களின் வழியொக எணட யபொடுவதும்
இவ்வொறொன ஒரு கருத்ண

அவரது

ய ணவ.

ஒருவர் ஏன்

நம்மிடம் தசொல்கிறொர்,

அவ்வொறு அவர் தசொல்ல யவண்டிய ய ணவ என்ன? இ னொல் என்ன பயன்?
யொருக்குப் பயன்? என்பது யபொன்ற யகள்விகள்

எல்லொம் எழுப்பி நுட்பமொக

ஆரொயத் த ொடங்கினொல் பல மூடநம்பிக்ணககணளயும், அவற்ணறக்
கூறுபவர்கணளயும் கொைொமல் யபொக்கிவிடலொம்.

எடுத்துக் கொட்டொக;

இக்கொலத் ில் யகட்க யவண்டிய யகள்வி, யொயரொ தசொன்னொர்கள் என்று
விளக்யகற்றி பட்டொசு தவடித்து

"யகொ தகொயரொனொ, யகொ தகொயரொனொ

ணக ட்டிக் கூவிக் தகொண்டிருந் ொல்

யகொ" என்று

தகொயரொனொ ணவரஸ் மணறந்துவிடுமொ?

121

என்ப ொக இருக்க யவண்டும்.

குளத் ில் யபொட்ட ஒரு உணடந்

சிணலணய

தவளியில் எடுத்துக்தகொண்டு வந்து அலங்கொரம் தசய்து கொட்சிப் படுத் ினொல், நொம்
அங்குப் யபொய் உண்டியலில் பைம் யபொட்டுவிட்டு வந்ய ொயம, அது இப்தபொழுது
யபொர்க்கொல நடவடிக்ணகயில் தகொயரொனொ பொ ிப்பிற்கு நி ி
எந்

வணகயிலொவது பரி விக்கும்

மக்களுக்குப் பயன்படுகிற ொ?

தபற்றவர் யொர் யொர்? என்று யகள்வி யகட்பண
அவ்வொறு தசய்வது ொன் எந்
யநொக்கத்ண

ிரட்டப்படுணகயில்
அ னொல் பயன்

வழக்கமொக்கிக் தகொள்ள யவண்டும்.

ஒரு நிகழ்வின் பின்னைியிலும்

மணறந்துள்ள

நுட்பமொகப் புரிந்து தகொண்டு அறிவுணடயவரொக ஒருவணர மொற்றும்.

இக்குறளுக்குப் தபொருள் விளக்கம்

ர முணனந்

மைக்குடவர்;

பிறர் தசொல்லுஞ்

தசொற்களின் நுண்ைியவொகிய தபொருள்கணள அவர் தசொல்லொமல்

ொயன கொண்பது

என்று விளக்கமளிக்கிறொர்.
பகுத் றிவு கருத்து கூறும் யமலும் ஒரு குறள் தமய்யுைர் ல் அ ிகொரத் ில் இடம்
தபறுகிறது;
எப்தபொருள் எத் ன்ணமத்து ஆயினும் அப்தபொருள்
தமய்ப்தபொருள் கொண்பது அறிவு (தமய்யுைர் ல்: 355)
கொட்சிப்படுத் ப்படும் ஒரு ய ொற்றம் கண்டு மயங்கொமல், ஒரு தபொருளின்
உண்ணமயொன இயல்ணப அறிவய

அறிவுணடணமயொகும். மொணயயில் விழொமல்

இருப்பது என இ ற்குப் தபொருள் தகொள்ளலொம். இங்கு அறிவியல் யநொக்கில்
ஆரொய்வய

உண்ணமணய தவளிப்படுத்தும்.

பிள்ணளயொர் சிணல பொல் குடிப்பது,

இரத் க் கண்ை ீர் விடும் யமரி மொ ொவின் சிணல, தவறும் ணகயில் விபூ ி
வரவணழப்பது என ஆன்மீ கத் ின் தபயரில் மக்கணள அடிமுட்டொளொக்கும்
யநொக்கில் தசப்பிடுவித்ண

மற்றும் கண்கட்டு வித்ண கள் நிகழ்த் ி மக்களின்

அறியொணமணயப் பயன்படுத் ி ஏமொற்றும் உலகம் இது. இக்கொலத் ில் நொசொ
விண்யகொள் தவளிப்படுத் ிய அ ிசயம் என்று சமூக வணலத் ள உ வியுடன்
அறிவியல் துணை தகொண்யட ஏமொற்றும் தசய் ிகளுக்கும் குணறவில்ணல.
எப்தபொருள் எத் ன்ணம தகொண்ட ொகத் ய ொன்றினொலும் அப்தபொருளின் தமய்யொன
இயல்ணபத் த ளிவொகக் கொண்பய
எ ிலும் உண்ணமத் ன்ணமணய

தமய்யுைர் ல் என்று கூறும் குறள் கருத்ய

அறிய விரும்புயவொருக்கு நிணனவில் நிற்க

யவண்டும்.
அறிவுணடணம அ ிகொரத் ில் மட்டுமின்றி தமய்யுைர் ல் (குறள் 355,
356), அருளுணடணம (குறள் 249), இகல் (குறள் 857) ஆகிய குறட்பொக்களிலும்
வள்ளுவர் "தமய்ப்தபொருள் அறிவது"

குறித்துக் குறிப்பிடுகிறொர்.

யமன்ணம

ரும்

உண்ணமப் தபொருணள அறிய இயலொ வர்கள் அறிவு மங்கியவர்கள் என வள்ளுவர்
உண்ணம என்னதவன்று அறிய இயலொ வணர விவரிக்கிறொர் (857).
குறித்

தமய்யியல் ஞொனம் தபறுவண யும்

வொழ்வு

தமய்ப்தபொருள் என்று ொன்

குறிப்பிடுகிறொர் வள்ளுவர் (குறள்கள் 249 மற்றும் 356), இய

கருத்ண

'தசம்தபொருள்' அறிவது என்று மற்தறொரு குறளிலும் குறிப்பிடுகிறொர் (358).
அறிணவப் தபறுவ ற்குக் கல்வி ய ணவ, ய ொண்டத் ய ொண்ட
மைற்யகைியில் நீர் ஊருவது யபொல, கற்கக் கற்க
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அறியயவண்டியவற்ணற

அறிந்து தகொள்ளும் அறிவும் தபருகும் (396) என்று கூறும் வள்ளுவர்,
அறிவுணடயொர் தசயல் எவ்வொறு இருக்க யவண்டும் என்பண யும் கூறத்
வறவில்ணல.

அறியயவண்டியவற்ணற அறிந்து,

விலக்குவது அறிவொர்ந்
பயனில்ணல (175).
(சிற்றினம்

விலக்க யவண்டியவற்ணற

தசயல், இவ்வொறு தசய்யொவிடில் அந்

அறிவொல்

அற்ப எண்ைம் தகொண்ட மக்களுடன் உறவு தகொள்ளொமல்

யசரொணம) அவர்களின் தகடும ிணயத்

ொனும்

னது இயல்பொக்கிக்

தகொள்ளொமல் இருப்பதும் அறிவுணடணம ொன். பழகும் கூட்டத் ின் அறியவ
ஒருவரிடம்

ொக்கம் தசலுத்தும் என்ப ொல் குைமற்றவர் த ொடர்ணப

விட்தடொழிப்பது

இன்றியணமயொ து (சிற்றினம் யசரொணம குறள்கள்:452, 454) என

அறிவுணடயயொரொக இருப்ப ற்கு வள்ளுவர் அறிவுணரகள்

உ விய
[1]

மிழ் இலக்கியத் த ொடரணடவு,

ிருக்குறள் - த ொடரணடவு,

http://tamilconcordance.in/TABLE-kuraL.html
ிருக்குறள் கணலஞர் உணர, கணலஞர் மு. கருைொநி ி

https://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0612.html
[3] குறள்

கூறியுள்ளொர்.

ளங்கள்:

முணனவர்.ப.பொண்டியரொெொ.

[2]

பல

ிறன்

http://kuralthiran.com/Home.aspx

நன்றி - சிறகு.

த ொடர்பு: முணனவர் ய தமொழி (jsthemozhi@gmail.com)
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18. தநடுந் ீவின் தசவி வழி வரலொறு
—— வ.ஐ.தச.தெயபொலன்

தநடுந் ீவுக்கு மு ன் மு லில் த ன்னிந் ியக் குடியயறிகள் வந் யபொது
(எல்லொ குடியயற்றங்களும்

னிநொயக மு லி வரவு எனப் தபொதுப்பட

அணழக்கப்படுகிறது), தநடுந் ீவில் வொழ்ந்

ஆ ிக்குடிகளின் இரண்டு

ணலவர்களுக்கும் ” னிநொயக மு லிக்கும்” யபச்சு வொர்த்ண
தசொன்னொர்கள். இக்கண
ஒரு

த ரிந்

நடந் துபற்றி

ஒருசிலர் இப்யபொதும் இருக்க வொய்ப்புள்ளது.

ணலவன் தபயர் ’கிடந் ொன்’ என ஞொபகம். மு ியவர்கணள யொரொவது

இதுபற்றி

கவல் யகட்டு எழு

யவண்டுகியறன்.

கண கள் பலவற்ணறத் த ொகுத்துப் பொர்க்கும்யபொது தநடுந் ீவு (Delft Island)
தபௌத் ர்களின் இரகசிய பின் ளமொக இருந் ிருக்க யவண்டுதமனத் ய ொன்றுகிறது.
முக்குவர்கள் (தவடியரசன் முக்குவ

ணலவர்களின் தபொதுப்தபயர் )

அரசபணகயொல் பொ ிக்கப் பட்டவர்கணள (தபௌத் ர்கணள என நிணனக்கியறன்)
படகுகள் மூலமொக தநடுந் ீவுக்கு தகொண்டுவர,

தநடுந் ீவு மூலமொக இலங்ணகக்கு

வந் ிருக்கிறொர்கள். முக்குவருக்கும் மீ கொமன் பணடகளுக்கும் (கணரயொர்
ணலவர்களின் தபொதுப்தபயர்) யமொ ல்கள் பற்றியும் தபௌத்

பிக்குைிகள் கணர

இறங்கும்யபொது கடற்கணர வணரக்கும் பந் ல் யபொடப்பட்டது பற்றியும்
யகள்விப்பட்டிருக்கியறன். இன்று டச்சு யகொட்ணடயுள்ள இடத் ில் மு லில்
மீ கொமன் யகொட்ணட இருந்

ொம். தநடுந் ீவு மக்களுக்கும் யசொழர்களுக்கும் இருந்

சிக்கல் முக்குவர்களின் அக ிப் படகுகளின்
அரச பணகயொல் தவளியயறியவர்களும் ம
தபளத்

அக ிகணள இலங்ணகக்குத்

ளமொக தநடுந் ீவு இருந் து ொன்.
யமொ ல்களொலும் தவளியயறிய

ப்ப ணவத்

ில் முக்குவர் பங்கு

ஆரொயப்படயவண்டும்.
முக்குவர்களுக்கும் யசொழர் கடற்பணடயிலிருந்

கணரயொருக்கும்

இணடயிலொன யமொ ல்கள் ொன் தநடுந் ீவு புத் ளம் மட்டக்களப்பில் வழங்கும்
பல்யவறு தவடியரசன் கண களின் மூலம் எனத் ய ொன்றுகிறது. நொன் யகட்ட
தசவிவழிக் கண களும் என் ஆய்வுகளும் கிழக்கு மொகொைத் ில் மட்டுமன்றி
யொழ்ப்பொைத் ிலும் தபரிய அளவு முக்குவர் வொழ்ந் ிருக்கிறொர்கள்.
கணரயொருடனொன யமொ லில் புத் ளம் கிழக்கு மொகொைம் எனப்
புலம்தபயர்ந் வர்கள் மட்டுமன்றி கைிசமொன பகு ிகள் கணரயயொரங்கணளவிட்டு
உள்நொட்டுக்கு வந்து தவள்ளொளர்கயளொடு கலந்துவிட்டணமணய உைர்த்துகிறது.
மிழ் தபௌத் த்துக்கும் முக்குவருக்கும் உள்ள த ொடர்பு ஆரொயப்பட யவண்டும்.

124

[யொழ்ப்பொை தவள்ளொளர் சமுகம் யொழ்ப்பொைத் ில் நில உணடணம தபற்ற உள்ளூர்
மற்றும் ஆங்கியலயரின் ஆரம்பக் கொலம்வணர

மிழகத் ிலிருந்து அடிணமகயளொடு

வந்து குடியயறிய பல்யவறு சொ ிகளது ஒருங்கிணைவொல் உருவொன ொகும்.
இவர்களுள் யபொர்த்துக்கீ ச டச்சு ஆவைங்களில் அ ிகம் குறிப்பிடப்படும்
மடப்பள்ளிகள் ஆவர். மடப்பள்ளிகள் தபௌத் ர்களொன முக்குவர் என்பது என்
கருத்து. 1977ல் நொன் யொழ்மொவட்ட சொ ிகணள ஆரொய்ந் யபொது மடப்பள்ளி
தவள்ளொளர் என்கிற தபயரில் அவர்கணள யொழ் தபருமொள்யகொவில்
வட்டொரங்களில் அணடயொளம் கண்யடன். ஆய்வு யமற்தகொண்டயபொது அவர்கள்
தபருமொணள வழிபடுகிறவர்களொக இருந் ொர்கள். கணரயொருக்கு அஞ்சி
நயினொ ீவில் இருந்து புத் ளம் கிழக்கு மொகொைம் யபொன்ற பகு ிகளில்
முக்குவர்களுள் ஒரு பகு ியினர் முஸ்லிம்களொகிவிட்டொர்கள்.]

யொழ்ப்பொை மன்னரின் நண்பர்களும் யபொர்த்துக்கீ சர்
கடற்தகொள்ணளயர்களொகக் குறிப்பிடப்படும் குஞ்சொலி மணரக்கொரின் பரம்பணரகள்
(Mappila Muslim) தநடுந் ீவில் முகொமிட்டிருந் ிருக்கிறொர்கள். என்

ொய்வழி

முன்யனொர் முஸ்லிம்கயளொடு யசர்ந்து யபொர்த்துக்கீ சருக்கு எ ிரொகப் யபொரொடி
இருக்கிறொர்கள். அ னொல் எங்கள்

ொயின்

ந்ண

வழி முன்யனொர்கள் “கலிமொ

கூட்டம்” எனப் பட்டம் தபற்றனர். கணடசிக் குஞ்சொலி மணரக்கொர் சிரச்யச ம்
தசய்யப்பட்ட பின்னர் அவர்களது மருமகன் தடொம் தபட்தரொ தரொட்ரிக்யகொ என
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யபொர்த்துக்கீ ச தபயர்தபற்ற சின்ன மணரக்கொர் உ வியுடன் 1919ல் யபொர்த்துக்கீ சணர
தநடுந் ீவில் இருந்து தசொற்ப கொலம் துரத் ி இருக்கிறொர்கள். இவர்கள் யபொரில்
இறந்துயபொனொலும்

ங்கள் நண்பர்கணளச் சுவர்க்கத் ில் சந் ிக்க யவண்டும்

என்ப ொல் குஞ்சொலி மணரக்கொரின் கடற்பணடயினர் அவர்களுக்குக்

கொதுகளில்

கலிமொ ஓ ி வந் ிருக்க யவண்டும்.
கச்சத் ீவு, தநடுந் ீவு, புங்குடு ீவு, நயினொ ீவு, எழுணவ ீவு,
ஊர்கொவல்துணற

அனணல ீவு,

ீவு, மண்ணட ீவு, கொணர ீவு வணரக்குமொன ஒன்பது

ீவுக்கூட்டங்களும் என் சின்ன வயதுகள் வணர ஊர்கொவற்துணற நிர்வொகப்
பிரிவுக்குள் இருந்

ில் ஊர்கொவற்துணற என்கிற தபொதுப்தபயரொலும்

அணழக்கப்பட்டுள்ளது. இ னொல் யபொர்த்துக்கீ ச ஆவைங்களில்

ன ீவொ (Tanadiva

Island) - ஊர்கொவற்துணற என்கிற குறிப்புகள் ஊர்கொவற்துணறணய மட்டுமல்ல சில
சந் ர்ப்பங்களில் தநடுந் ீவு உட்பட ஒன்பது

ீவுக் கூட்டங்களுக்கும்

தபொதுப்தபயரொகவும் பயன்பட்டுள்ளது எனத் ய ொன்றுகிறது. இதுயபொல சங்க, சங்க
மருவிய கொலத்து மைிபல்லவம் என்றதசொல் தபௌத் ர்கள் இரகசிய பின் ளமொக
பயன்படுத் ிய

ீவுக்கூட்டங்கணளக்

குறிக்கும் தபயரொகவும் பயன்பட்டுள்ளது

எனக் கருதுகியறன். ஆய்வுக்குரிய எனது ஊகம் ஒன்ணறக் குறிப்பிட
விரும்புகியறன்.
தசொற்ப கொலம் தநடுந் ீணவ இலங்ணகயின்

ணலவொசலொகவும் பொக்கு

நீரிணையின் கொவல் யகொட்டமொகயவ யசொழர்களும் முஸ்லிம்களும்
யபொர்த்துக்கீ சரும் டச்சுக்கொரரும் கரு ினொர்கள் எனத் ய ொன்றுகிறது.
ந்ண வழி ஒன்றுவிட்ட சயகொ ரன் சசி தநடுந் ீவு பிரய ச சணப

ற்யபொது என்

ணலவரொக

இருக்கிறொர். அவர் நம்முன்யனொர் தசொல்லிய ஊர்க் கண கள் த ரிந்
மு ியவர்கணள அணடயொளம்கொை உ வக்கூடும்.
பசுத்

ீவு என்கிற தநடுந் ீவு (Island of the Cows):
அணர நூற்றொண்டுக்கு முன்புவணர தநடுந் ீவில் முற்றங்களில்

பூங்கன்றுகள்

யபொல வளர்க்கப்பட்ட எங்கள் ஊரின் பைியொணமக்கும் வரத்துக்கும்
ீ
அணடயொளமொன பண்ணடய பருத் ி இனம் தபரும்பொலும் அழிந்து யபொயிற்று.
தநடுந் ீவு மக்களுக்கு ஒரு பைிவொன யவண்டுயகொள்; எங்கொவது குப்ணப
யமடுகளில் அல்லது கொடுகளில் தநடுந் ீவுப் பருத் ி இனத்ண க் கண்டொல்

யவு

தசய்து அ ணன உங்கள் வட்டிலும்
ீ
பொடசொணலகளிலும் நட்டு வளர்த்துப்
பொதுகொக்கவும். எங்கொவது நூல் நூற்கும் ரொட்டினம் யபொன்ற கருவிகள் இருந் ொல்
அவற்ணறப் பொதுகொப்பதுடன் எனக்கும் அறியத்
தநடுந் ீவுக்கு யபொர்த்துக்கீ சர் ணவத்

ொருங்கள்.

தபயர் Ilha das Vacas இது பசுத்

ீவு

என்கிற தநடுந் ீவின் பணழய தபயரின் தமொழி தபயர்ப்பொகும். ப ிவுகளில் பருத் ி
ீவு என்கிற தபயரும் கொைப்படுகிறது. தநடுந் ீவு கொலம்கொலமொக சிறந்
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பருத் ி

விணள நிலமொக இருந்துள்ளது. பல நூற்றொண்டுகளொகப்

பருத் ிச் தசய்ணகயும்,

ஆடு மொடு வளர்ப்புயம தநடுந் ீவின் தசல்வமொக இருந் து.
தபௌத்

மிழ் நொட்டில் ஆசீவக

சமை ம ங்கள் தகொணல தவறியுடன் அழிக்கப்பட்ட கொலங்களில்

படகுகளில்

ப்பி வந்

அக ிகளுக்குச்

யசொறிட்டுப்

புகல் அளித்து இலங்ணகயின்

ஏணனய பகு ிகளுக்குப் புலம்தபயர்ந்து வொழ வழி அனுப்பிணவத்
விருந்ய ொம்பி, வரும் விருந்து பொர்த் ிருந்

தசல்

அறம் தநடுந் ீவுக்கு உரியது.

கயலொனியர் கொல ப ிவுகள் பலவற்றில் தநடுந் ீவு மக்கள் பலர்
நூற்றொண்டுக்குயமல் வொழ்வதுபற்றிய யச ி குறிப்பிடப்படுகிறது. அ ற்குக் கள்
முக்கிய உைவொக எல்யலொரொலும் உண்ைப்பட்டய

கொரைம் எனச் சிலர்

கரு ினர். ஆனொல் நீண்ட ஆயுளுக்குக் கள் கொரைதமன உறு ியொகச்
தசொல்லமுடியொது என 1929இல்

தவளிவந்

Romantic Ceylon நூலின்

ஆசிரியர்

குறிப்பிடுகிறொர். அவர் கருத்துப்படி தநடுந் ீவு மக்கள் அ ிக கொலம் வொழ்வ ற்கு
நல்ல பொல், பணன ஒடியல் சொப்பொடு, கடல் கொற்று, கவணலயின்ணம, மக்களின்
அப்பொவி மனதுயம கொரைம். அவர்

னது புத் கத் ில் 160 வயது

குஞ்சிச்சிணயயும் 100 வயசு சின்னொசிணயயும் தநடுந் ீவில் சந் ித் துபற்றிக்
குறிப்பிடுகிறொர். 98 வயசு வணரக்கும் குஞ்சிச்சி யொழ்ப்பொைத் ிலிருந்
உறவினர் வட்டுக்குப்
ீ
யபொய் வந்

னது

ொகவும் குறிப்பிடுகிறொர். இன்று எமக்கு ஒடியல்

உைவுகளும் சின்ன மீ ன்களும் இனிப்புக்கள் அல்லது ப நீர் இணவ எட்டொ
தபொருட்கள் ஆகிவிட்டனயவ.
அயரபிய மற்றும் மொப்பிள்ள முஸ்லிம் கப்பல் வொைிகர்களின் தகொச்சி
மிழ்நொட்டில் யவ ொணள (மண்டபம்) தநடுந் ீவு வர்த் க கப்பல் வணலப்பின்னல்
ஊடொக தநடுந் ீவு வர்த் கம் தசழித் து. யபொர்த்துக்கீ சருக்கு எ ிரொன கடற்யபொர்கள்
தநடுந் ீவிலும் நடந்துள்ளது. தடொன் பீத்யரொ தறொட்றியகொ என யபொர்த்துக்கீ சரொல்
அணழக்கப்பட்ட கடற்யபொரொளி அலி மணரக்கொருடன் யசர்ந்து தநடுந் ீவில் இருந்து
சிலகொலம் யபொர்த்துக்கீ சணர துரத் ி அடித்

வரலொறும் தநடுந் ீவுக்கு உண்டு.

இத் ணகய யபொர்க் குைத் ின் ஆ ொரம் பருத் ிச் தசய்ணக ொன். தநடுந் ீவின்
வரத்
ீ
ின் அணடயொளமொன பருத் ிணயத் ய டிக் கண்டுபிடித்துக் கொப்பொற்றுவது நம்
ஒவ்தவொருவரின் கடணமயுமொகும்.
யபொர்த்துக்கீ சர் மு லில் கு ிணர வளர்க்க ஆரம்பித் துயம பருத் ி
கிழக்கூரில் இருந்து சொறொப்பிட்டிவணர நீண்டிருந்

எங்கள் பருத் ி ய ொட்டங்கள்

பொ ிக்கப்பட்டன. யமலும் பருத் ி நூல் ஆணட வர்த் கமும் டச்சுக் கொரரின்
ஏகயபொகமொனது. இ ற்கு எ ிரொக எங்கள் மக்கள் கிளர்ச்சி தசய் னர். டச்சுக்கொரர்
தநடுந் ீவின் வளமொன பருத் ி ய ொட்டங்கள் முழுவண யும் அழித்து
கு ிணரகளுக்கொன புல்தவளியொக்குவதும், அ ணன மீ றி எங்கள் முன்யனொர் பருத் ி
தசய்ணகயில் ஈடுபடுவதுமொக டச்சுக் கொரர் கொலம் பருத் ிக் கலகக் கொலமொகயவ
இருந் து. இறு ியில் பருத் ிச் தசய்ணகணயத்
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ணட தசய்து டச்சுக் கொரர் கடும்

சட்டம் யபொட்டனர்.
முன்யனொர்

எங்கள் முன்யனொர் ஏற்றுக் தகொள்ளவில்ணல. எங்கள்

மது பைியொணமயின் அணடயொளமொக வடுகளில்
ீ
பருத் ிணய

பூங்கன்றுகளொக வளர்த் னர். இ ன் மூலம் எங்கள் முன்யனொரின் யபொரொட்ட
உைர்வும் பருத் ி விண களும் எ ிர்கொலங்களுக்கொகக் கொப்பொற்றப் பட்டது.
1950ல் சின்ன வயசில் உடுவிலில் இருந்து என்

ந்ண யொரதும்

ொய்வழிப்

பொட்டனொரதும் ஊரொன தநடுந் ீவுக்குக் குடிதபயர்ந்து தசன்றயபொது தநடுந் ீவு
வடுகளின்
ீ
முற்றங்களில் பருத் ி பூங்கன்றொக வளர்க்கப் படுவண க் கண்யடன்.
மூன்று நூற்றொண்டுகள் தநடுந் ீவு மக்களின் பைியொணமக்கும் வரத்துக்கும்
ீ
அணடயொளமொகப் பொதுகொக்கப் பட்ட பருத் ிணய எங்களொல் பொதுகொக்க
முடியவில்ணல என்பது தவட்கக்யகடொகும்.

யவு தசய்து தநடுந் ீவு இணளஞர்கள்

மீ ண்டும் எங்கள் வொழ்வின் வரலொற்றின் வரத்
ீ
ின் சின்னமொன பருத் ிணயத்
ய டிக் கண்டுபிடித்து வடுகளிலும்
ீ
பள்ளிக்கூடங்களிலும் வளர்க்க யவண்டும்
என்பது என்

ொழ்ணமயொன யவண்டுயகொளொகும்.

அதுயபொல தநடுந் ீவு பற்றிய கயலொனியக் கொல ப ிவுகளில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எங்கள்

ீவின்

ொவரவியல் அணடயொளங்கதளனக் குமரி

கற்றொணள, கர்ப்பூரப்புல், சிவப்பு கற்றொணள, கொயவொ ி,

பணன என்பணவ

நிணனவுக்கு வருகிறது. கொயவொ ி வருடொ வருடம் ஏலம் விடப்பட்டு
யொழ்ப்பொைத் ிற்குப் புணகயிணல தசய்ணகக்கு உரமொக ஏற்றப்பட்டது பற்றிய
கயலொனியப்

ப ிவுகள் உண்டு.

அரிய மருத்து தபொருளொன தசங்கத் ொணள

யபொர்க்கொலத் ிலும் பின்னரும் த ன்னிலங்ணக பயைிகளொல் தபரும்பொலும்
அழிக்கப்பட்டு விட்டது. இவற்ணறத் ய டிக் கொப்பொற்றுவது இணளஞ
ணலமுணறயினரின்

ணலயொய கடணமயொகும்.

த ொடர்பு:
வ.ஐ.தச.தெயபொலன்
Jaya Palan
https://www.facebook.com/jaya.palan.9
+91 99414 84253
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19 த ன்னொப்பிரிக்கத்
—

மிழர் முணனவர்.சின்னப்பன்

முணனவர் க.சுபொஷிைி

2014ம் ஆண்டு தெர்மனியில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து தகொள்ள ஹொம்
நகருக்குச் தசன்றிருந்
ிரு.சின்னப்பன்,

யபொது எனக்கு அறிமுகமொனவர் த ன்னொப்பிரிக்கொவின்

ிரும ி யகொகி சின்னப்பன் ஆகிய இருவரும். அ ற்கு அடுத்

ஆண்டு 2015ல் நொன் த ன்னொப்பிரிக்கொவில் நடந்

மிழ்க் கல்வி யமம்பொடு

மற்றும் பட்டமளிப்பு விழொவிற்குச் தசன்றிருந் யபொது இவர்கள் இருவருடனும்
கூடு ல் நொட்கணளச் தசலவிட்டு த ன்னொப்பிரிக்கத்
தகொண்யடன். த ன்னொப்பிரிக்கத்

மிழர்கணளப்பற்றி அறிந்து

மிழ் மக்கள் வழிபடும் யகொயில்களுக்குத்

னது

வொகனத் ில் என்ணனயும் ஏணனய நண்பர்கணளயும் அணழத்துச் தசன்று பல
வரலொற்றுச் தசய் ிகணளயும் எங்களுடன் பகிர்ந்து தகொண்டொர்.

த ன்னொப்பிரிக்கத்

மிழர்கள் தபருவொரியொகத்

மறந்து விட்ட சூழலில் எழுச்சியுடன்

மது

ொய் தமொழி

கற்க யவண்டும் என முயற்சி எடுத் வர்களில்

மிழ்தமொழி யபசுவண
மிணழ எல்யலொரும்

ிரு.சின்னப்பனுக்குப் தபரும்

பங்குண்டு. யநற்று அவர் கொலமொனொர் என்ற அ ிர்ச்சியளிக்கும் தசய் ி கிட்டியது.
கடந்

இரு ஆண்டுகளொக மீ ண்டும் என்ணனத் த ன்னொப்பிரிக்கொவிற்கு அணழத்துக்

தகொண்யடயிருந் னர் சின்னப்பன்-யகொகி
கொரைத் ொல் எனது பயைம்

ம்ப ியினர். பற்பல யவணலகளின்

ணடப்பட்டுக் தகொண்யடயிருந் து. அவ்வப்யபொது
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த ொணலயபசியில் மட்டும் யபசுவது த ொடர்ந் து. இந் ச் சூழலில்

ிரு.சின்னப்பன்

மணறந் ொர் என்ற தசய் ி நம் எல்யலொருக்குயம யபர ிர்ச்சி.
மிழ் மரபு அறக்கட்டணளயின் நலன் விரும்பி என்பய ொடு ஒவ்தவொரு
தபரிய

ிட்டங்கள் தசயல்படுத்தும் யபொதும்

ிரு.சின்னப்பனும் யகொகியும் எனக்கு

வொழ்த்துச் தசொல்லத்

வறுவ ில்ணல. அண்ணமயில்

ொன்

மிழ்ப்

பல்கணலக்கழகத் ில்

மிழில் முணனவர் பட்டம் தபற்று ய ர்ச்சி அணடந் ிருந் ொர்.

அச்தசய் ிணய எனக்கும் த ரிவித்து மகிழ்ந் ொர்.
2015ம் ஆண்டு த ன்னொப்பிரிக்கொவின் டர்பன் நகரில் உள்ள ஒரு
முருகன் யகொயிலுக்கு நொங்கள் தசன்றிருந்
ப ிவிணன இங்யக பகிர்கியறன். எளிய

சமயம் நொன் தசய்

ஒரு சிறிய

மிழில் த ன்னொப்பிரிக்கத்

மிழர் குறித்து

டொக்டர்.சின்னப்பன் யபசும் சிறிய ப ிவு.
https://youtu.be/YAzLbwrxE6c
ிரு.சின்னப்பனின் த ன்னொப்பிரிக்கத்

மிழர்களின்

மிழ்

வளர்ச்சிக்கொன உணழப்பு கொலத் ொல் அழியொ து. அவர் கொலத் ொல் அழியொது
நிணலத் ிருப்பொர்.

முணனவர்.க.சுபொஷிைி (ksubashini@gmail.com)
ணலவர்,

மிழ் மரபு அறக்கட்டணள - பன்னொட்டு அணமப்பு
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20. இலந்ண

முள் யகொட்ணட

—— யவ.கி. சிவகுமொர்

சுமொர் 100 அடி சுற்றளவு 25 அடி உயரம், 10 அடி அகலம் வட்ட வடிவமொன
யகொயிலில் இலந்ண

முள் தகொண்டு கொட்டப்படும் ஒரு யகொட்ணட!!!

ஆ ியில் தெகன் மொ ொ தெயதுர்கொ என்றணழக்கப்பட்ட அன்ணனயின்
அம்சமொகக் கரு ப்படும் ஆ ிசக்க ய வியின்

ிருக்யகொவில் அணமந்

அந்நியர் நடமொட்டங்கணளக் குணறக்கவும் சில யநரங்களில் மனி
இல்லொமல் அவ்விடங்களின் புனி ங்கள் களங்கப்படொமல் இவ்வி

இடங்களில்

நடமொட்டயம
இலந்ண

முள்

கூடொரங்கள் அணமக்கப்படுகிறது.
மிழகத் ின் த ன் மொவட்டங்களில் விருதுநகர்,

ிருதநல்யவலி,

தூத்துக்குடி யபொன்ற இடங்களில் வொழும் கம்பளத்து நொயக்கர் சமு ொய மக்கள்
ங்களின் ஆ ிகுலத ய்வமொக வழிபடும் சக்கய வியின் ஆலயங்கணளச் சுற்றி
இவ்வணகயிலொன முள்யகொட்ணடகணள அணமத்து வழிபடுகின்றனர்

குறிப்பிட்ட நொள் இணட தவளியில் மீ ண்டும் புனரணமக்கப்படும் இத் ணகய
முள்யகொட்ணடகளில்

வறொது வட்டிற்கு
ீ
ஓர் ஆண்மகன் கலந்துதகொள்ளயவண்டும்
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என்ற சட்ட ிட்டங்கணளயும் சில சம்பிர ொய நணடமுணறகணளயும்
பின்பற்றுகின்றனர்.
ெக்கய வியின் அவ ொரமொன வரசின்னம்மொள்
ீ
அம்மனுக்கு உருவ வழிபொடு
கிணடயொது. யகொயிலின் மத் ியில் மண்பொணனயில் நிணறகுடம்

ண்ை ீர் ணவத்து

சிற்றொணட கட்டி, கொய ொணல, கருகுமைி பொசி அைிவித்து அம்மனொக
அலங்கரித்து

ீபம் ஏற்றி பூணெகள் நடக்கும். பூசொரி பிச்ணசயவல் பூணெகணள

நடத்துவொர்.
மு லில் ஊர் தபொதுப்தபொங்கல் ணவக்கப்படும். அண யடுத்து வடுய
ீ
ொறும்
ஒரு தபொங்கல் வ ீ ம் ணவத்து வழிபடுவொர்கள். அன்று நள்ளிரவு 12 மைிக்கு யமல்
குழந்ண

வரம் யநர்த் ிக் கடனொகக் கரும்பு த ொட்டில் கட்டி அம்மனுக்கு யநர்ச்ணச

தசலுத் ி வழிபடுவொர்கள்.
ய வ ந்துமி ஆகிய மங்கள வொத் ியங்கள் முழங்கப் பக் ர்கள் த ய்வக
ீ
கணலயொன ய வரொட்டம் ஆடிக்தகொண்யட ஊர் மந்ண யிலிருந்து புறப்பட்டு
ிருவ ீ ி உலொ வந்து யகொயிணல வந் ணடவர்.

த ொடர்பு: யவ.கி. சிவகுமொர் (Siva19732001@gmail.com)
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21. சொ ியம்
— "தசொல்லொக்கியன்"
இனம், தமொழி, ம ம், நிலப்பகு ி, வர்க்கம், சொ ி யபொன்ற பிரிவிணனகளொல்,
உலக மக்கள் முரண்பட்டு நிற்கின்றனர். இத் ணகய சமூக முரண்பொடுகள்,
தபரும்பொலொன தபொதுமக்களின் அன்றொட வொழ்ணவ வலிணமயொக
ஆக்கிரமிக்கின்றன. எனயவ, சிறுபொன்ணமயொன மக்கள், அரசு அ ிகொரங்கணளக்
தகொண்டு, தவளிப்பணடயொக நிகழ்த்தும் சுயநல தபொருளொ ொர
தகொள்ணளகணளக்கூட, தபருவொரியொன மக்களொல் முழுணமயொக
கொைமுடிவ ில்ணல. ஒருசிலர் கண்டு, கத் ிப்யபசினொலும், சமூகச்சந்ண க்
கூச்சலில், த ளிவொகக் யகட்க முடிவ ில்ணல. சமூகம் முழுணமயும்

ன்னலயம

ஆட்சி தசய்கின்ற இக்கொலத் ில், தபொதுநலம்கூட, சந்ய கக் கண்ைொயலயய
பொர்க்கப்படுகின்றது.
உலகின் பல்யவறு மனி
பரந்து விரிந் த்

இனங்கள் அணனத்தும், ஒயர மனி க்குழுவின்

ன்ணமயின் விணளவு ொன் என்றும், பல்யவறு

தமொழிக்குடும்பங்களும், தமொழிகளும், ஒரு

ொய்தமொழியின்

ங்ணககளொகத்

ய ொன்றி, நிலத் ின் சூழல் மற்றும் வொழ்க்ணகமுணற யவறுபொடுகளுக்கு இைங்க,
ிரிந்து மொறுபட்டு வந்துள்ளன என்றும், எல்லொ ம ங்களும், சொரத் ில்,
அகநிணலயில் அல்லது புறநிணலயில், இணறணமணய அணடவண ப் பற்றியய
கூறுகின்றன என்றும், எந்

ஒரு நிலப்பகு ியிலும், வர்க்கத் ிலும், சொ ியிலும்,

மக்கள் பிறப்பய ொ, வளர்வய ொ, வொழ்வய ொ, குறிப்பிட்ட கலொச்சொரம் மற்றும்
பண்பொடுகணளக் தகொண்டிருப்பய ொ, அவர்களின் தசொந்

விருப்பத் ினொல் அல்ல,

சூழலும் வழக்கமும் ொன் என்று மொனிடவியல் மூலம் அறிகின்ற யபொ ிலும்
இம்முரண்பொடுகள் த ொடர்கின்றன, உச்சக் கட்டமொக, பிற இனம், தமொழி, ம ம்,
நிலப்பகு ி, வர்க்கம், சொ ி ஆகியனவற்றிற்கு எ ிரொன வன்முணறக்கும், ஏன்,
அழித்த ொழிப்புக்கும்கூட இட்டுச் தசல்கின்றன.
இனம், தமொழி, ம ம், நிலப்பகு ி, வர்க்கம், சொ ி முரண்பொடுகளின்
தவளிப்பொடுகள் யொவும்
ணலணமகள்,

ன்னிச்ணசயொக நிகழ்வன அல்ல. அவ்வணமப்புகளின்

ங்கள் அடுத்

கட்ட அரசியல் அ ிகொர இலக்குகளுக்கொக,

யமொ ல்களுக்கொன கருக்கணள உருவொக்கி, வளர்த்து, ஏவிவிடுகின்றன.
இம்முரண்பொடுகளில், சொ ிய முரண்பொடுகள்,

மிழகச் சூழலில், மிகவும்

கூர்ணமயொக உள்ளன. பொட்டொளி மக்கள் கட்சி, விடு ணல சிறுத்ண கள் கட்சி
யபொன்றணவ, சொரத் ில்

னிப்பட்ட சொ ிய அணமப்புகளொக இயங்கி, சொ ிய

முரண்பொடுகணள உக்கிரப்படுத்துகின்றன. வழக்கம் யபொல, எல்லொ
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முரண்பொடுகணளயும் வளரவிட்டு, தபொதுமக்களுக்கு யவடிக்ணக கொண்பித்துவிட்டு,
அ ிகொர வர்க்கம்,

ன்னுணடய தபொருளொ ொர மற்றும் அரசியல் நலன்கணள,

யொரும் கண்டும் கொைொ வொறு, முன்தனடுத்துச் தசல்கின்றன.
சொ ி எங்கு, எப்தபொழுது ய ொன்றியது? அ ன் அடிப்பணட என்ன? அது எப்படி
நிணலதபற்றது? அது உளவியல்

ன்னியக்கமொய் த ொடர்ந் து எப்படி? சொ ியத் ின்

அணமப்பு மற்றும் இயங்கியல் என்ன?

அ ன்

கவணமப்புகள் எவ்வொறு

நிகழ்ந் ன? அ ன் இன்ணறய நிணல என்ன? இவ்வொறு, சொ ியத் ின் முந்ண ய
வரலொற்ணறயும் இயக்கத்ண யும் அறியொமல், அண

எப்படி எ ிர்தகொள்வது மற்றும்

ீர்ப்பது என்பண ப் புரிந்து தகொள்ள முடியொது.
வரலொறு

ொனொக உருவொவ ில்ணல, அது உருவொக்கப்படுகின்றது. ஆக்கமும்,

ஊக்கமும், இணடவிடொ

பல்முணன முயற்சிகணளக் தகொண்யட, ஒவ்தவொரு

வரலொறும் கட்டணமக்கப்படுகின்றது. எ ிர்கொல வரலொறும், அ ற்கு
வி ிவிலக்கல்ல. சரியொன யநொக்கமும்,

ிட்டமும், தசயல்பொடுகளுயம, பு ிய

சமு ொய வரலொற்ணற நிணலயொகவும், உறு ியொகவும் உருவொக்குகின்றன.
மீ ளொய்வும், விமர்சனமும், தபொதுநலமும் மொற்றுப் பொண ணய நிர்ையிக்கின்றன.
பல்யவறு சொ ிய சக் ிகளின் இயக்க

ிணசகணள முன்கூட்டியய அறிந்து

தகொள்ளொமல், அவற்ணற மொற்றும் முயற்சிகணள உடனடியொகவும் த ொடர்ந்தும்
பலமுணனகளில் யமற்தகொள்ளொமல், சொ ிய விடு ணல என்பது சொத் ியமில்ணல.
சொ ி எங்கு, எப்தபொழுது ய ொன்றியது?
மிழகம் மற்றும்

மிழர்களின் ஆவைப்படுத் ப்பட்ட வரலொறு,

த ொல்கொப்பியத் ில் இருந்ய
குணறந்

துவங்குகின்றது. த ொல்கொப்பியத் ின் கொலம் மிகக்

ம ிப்பீட்டின்படி, கி.மு. ஆறொம் நூற்றொண்டு. அ ற்கு முன்யப, சிலபல

நூற்றொண்டுகள், எழுத்தும் பணடப்பும்

மிழில்,

மிழகத் ிலிருந் ிருக்க யவண்டும்

என்பது தவளிப்பணட என்றொலும், அ ற்கொன ஆ ொரங்கள் எதுவும்
கிணடக்கவில்ணல. சமீ பத் ிய கீ ழடி அகழ்வொரொய்ச்சி, அங்கு வொழ்ந் வர்களின்
கொலம் கி.மு. ஐந் ொம் நூற்றொண்டு என்றொலும், அது நகர நொகரிகமொக
இருப்ப ொலும், சிந்து சமதவளி நொகரிகத் ிற்கு ஒத்து இருப்ப ொலும், அ ன்
த ொன்ணம மிகவும் முற்பட்ட ொய் இருக்க யவண்டும்.
த ொல்கொப்பியத் ின் எந்

பகு ியிலும், சொ ிகணளப் பற்றிய குறிப்புகள்

இல்ணல. சமூக உறுப்பினர்கணளப் பற்றிக் கூறுணகயில்;
1. அந் ைர். அவர்களுக்குரிய தபொருட்கணளக் தகொண்யட, அவர்களின் கடணமகள்
என்னவொக இருந் ிருக்கும் என்று அறியமுடிகின்றது. த ொல்கொப்பியம், தபொருள்
அ ிகொரம், மரபியல் நூற்பொ:
நூயல கரகம் முக்யகொல் மணையய
ஆயுங் கொணல அந் ைர்க் குரிய. [615]
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அந் ைரின் மு ன்ணமயொன கடணம பழம்நூல்கணளக் கற்பதும், புது நூல்கணள
யொப்பதும், சமூகத் ின் பிற அங்கத் ினருக்கு கற்பிப்பதும் ஆகும். அவர்களின்
எளிணமயொன உணடணமகளொக,
தகொண்ட ணக ொங்கியும்,

ண்ை ீர் பொத் ிரமும், மூன்று கொல்கணளக்

ணரயிலிருந்து சற்று உயரத் ில் அமர்வ ற்கு ஏற்ற

மணையும் ொன்.
2. அரசர். யநர்ணமயொன அரசொட்சி தசய்பவர். அரசரும் அந் ைணரப் யபொன்று,
கல்வி கற்று, யொத்து, கற்பிப்பர்.
3. ஊரின் தபயர்,

ந்ண யின் தபயர், இயற்தபயர், தசய்யும் த ொழிற்கருவியின்

தபயணரக் தகொண்டு, எவரும் அத்த ொழிலுக்குரியவரொய் அறியப்படுவர். சொன்றொக,
யவலூர் சிவனொர் மகன் கந் ன்

ச்சர், யமலூர் மொரியின் மகன் கொரி கருமொர்,

மொங்கொடு கண்ைன் மகன் குமரன் தகொல்லர் யபொன்யறொர். யபொர், இவரது கடணம.
4.

ணலணமப் பண்பிற்கு ஏற்றவொறும், தசய்யும் யசணவகளுக்கு ஏற்றவொறும்,

தபயரிடப்படுயவொர். சொன்றொக,

ணலயொரி, யசர்ணவ யபொன்யறொர். ஊர்கொவல், யபொர்,

இவரது கடணம.
5. ணவசியன். உைவுப் பண்டங்கணள விற்பவர்.
6. யவளொண் மொந் ர். உழுவதும், பிறர்க்கு உைவளிப்பதும் இவர் ம் பைி. தூது
தசல்வதும், யபொர் தசய்வதும் இவருக்கும் கடணம
7. இழிந்ய ொர், அ ொவது, முற்கூறிய ஆறு அங்கத் ினரின் வழிவந் ிருப்பினும்,
அவரவர்களுக்குரிய கடணமகணள ஆற்றொ வர், யசொம்பித்

ிரிந்ய ொர் என ஏழு

வணகப்படுத்துகின்றொர்.
இவ்வணகப்பொட்டில், சொ ியக்கூறுகள் ஏதுமில்ணல.

ிறணம மற்றும்

பண்புக்யகற்ற த ொழில் மற்றும் யசணவயும், அ ற்யகற்ற அங்கீ கொரமும்
கிணடப்ப ொய் உள்ளது. பைியயொ, கடணமயயொ அற்று, யசொம்பித்

ிரிந்

இழிந்ய ொர்

மட்டும் சமு ொயத் ில் ம ிக்கப்படொ வர்களொய் இருந்துள்ளனர்.
த ொல்கொப்பியம் ய ொன்றிய கி.மு. ஆறொம் நூற்றொண்டு மு ல், கி.பி. ஆறொம்
நூற்றொண்டு வணர, ஏறத் ொழ ஆயிரம் ஆண்டுகள்,

மிழகம் மற்றும்

மிழரின்

வரலொறு, இருட்டடிக்கப் பட்டிருந் து. அ ன் தபரும்பகு ியொனது, களப்பிரர் கொலம்
எனப்பட்டது. களப்பிரர் ஆட்சியின் மிச்ச தசொச்சங்கள் எதுவும் இல்லொ படி,
யவரறுக்கப்பட்டிருந் து. ஆனொல், சமீ பத் ில், சிவகங்ணக மொவட்டம் பூலொங்குறிச்சி
கல்தவட்டின் மூலம், அந்

இருண்ட கொலத் ின் மீ து ஒளி பொய்ச்சப்பட்டுள்ளது.
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தபௌத் ர்களும், சமைர்களும் யமயலொங்கிய கொலம் களப்பிரர் கொலம்.
அ னொல் ொன், அக்கொலத் ில் ய ொன்றிய ஐம்தபருங்கொப்பியங்களொன
சிலப்ப ிகொரம், மைியமகணல, சீவக சிந் ொமைி, வணளயொப ி, குண்டலயகசி
ஆகியணவ அம்ம ங்களின்

த்துவங்கணள உள்ளடக்கி உள்ளன.

ிருக்குறளும்,

இருண்ட கொலம் எனப்படும் இக்களப்பிரர் கொலத் ில் ய ொன்றியது ொன்.
தபொறுத்து, களப்பிரர் கொலம், தபொற்கொலம். களப்பிரர் கொலம்,
தபொற்கொலம் என்றொல்,

மிணழப்

மிழுக்குப்

மிழருக்கும் தபொற்கொலமொகயவ இருந் ிருக்கும். ஏதனனில்,

களப்பிரர் கொலத் ில் பிரம்மய ய நிலங்கள் மீ ட்தடடுக்கப்பட்டு, உணழக்கும்
மக்களுக்குப் பிரித் ளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவணர, அவர்கள் அடிணம வொழ்யவ
வொழ்ந்துள்ளனர்.
களப்பிரர்கள் யொர்? பிரம்மய ய நிலங்கணளக் ணகக்தகொள்ளும் அளவுக்கு
அவர்கள் எப்படி வலிணம தபற்று இருந் னர்? கலிங்கப் யபொரில் தவன்றொலும்,
அழிவின் தகொடுணமணயக் கண்டு, அயசொகன் தபௌத் ம்

ழுவினொன்.

தபரும்பணடணயக் கணலத் ொன். விரிந்து பரந்து தபௌத் த்ண

ன்னுணடய

பரப்பச் தசய் ொன்.

ஒரு அைி த ற்கு யநொக்கி வந் து யபொலும். ஏற்கனயவ, சங்கமித் ிணரயும்,
மகிந் னும் இலங்ணக தசன்றிருப்பர். இலங்ணகக்கு தநருக்கமொன

மிழகமும்,

தபௌத் த் ின் ஆளுணமயில் இருப்பது சிறந் து என எண்ைி இருக்கலொம்.
ஆனொல், வடக்கில் யபொலயவ த ற்கிலும், ஆரியர்

ம்ணமப் பிரொமைர்கள்

அல்லது அந் ைர்கள் என அணழத்துக் தகொண்டு, குறுநில மன்னர்கணள
ம்வசப்படுத் ி விட்டு, எளிணமயொக வொழ்ந்

ிணை நில அந் ைர்கணளப்

புறந் ள்ளினர். மன்னனின் இல்லற சுகத் ிற்கொக, யபொர் தவற்றிக்கொக, சுவர்க்கப்
ப விக்கொக, யொகம், யவள்வி தசய்வ ொய் கூறி,
உணழப்பில் வொழ, பிரம்மய ய நிலங்கணள
உணழத்

ொம் வச ியொய் வொழ, பிறர்

ொனமொய் தபற்றனர். அந்நிலங்களில்

மக்கள் சுரண்டப்பட்டனர். கல்வி மறுக்கப்பட்டது. வறுணமயில் வொடினர்.

இண க்கண்ட முன்னொள் கலிங்கத்துப் பணடயினர், பின்னொள் தபௌத்

துறவிகள்,

மக்கணள அடிணமத் ணளயிலிருந்து விடுவிக்க முணனந் னர். அ ன் மூலம்

ம்

ம க்தகொள்ணககணளயும் பரப்ப முடியும் என்று முடிவு தசய் னர். வடக்கில்,
ஏற்கனயவ, ணவ ிக மரபிற்கும் தபௌத் த் ிற்கும் தபரிய முரண்பொடுகள் இருந்
வரலொறு உண்டு. எனயவ, பிரம்மய ய நிலங்கள் அந் ைரிடம் இருந்து
பிடுங்கப்பட்டு, உணழக்கும் மக்களுக்குப் பிரித் ளிக்கப்பட்டன. தபௌத்
துறவிகளுக்கு பொதுகொப்பொக மொமன்னன் அயசொகன் இருப்பண

அறிந்

பிரொமைர்களும், குறுநில மன்னர்களும், அவர்கணள எ ிர்க்கத் துைியவில்ணல.
சு ந் ிர உணழப்பு தபருகியது, வளமும் தகொழித் து, வொைிபம் தசழித் து,
தசல்வம் மிகுந் து, வொழ்வு இனித் து, கல்வி பரவலொகியது, உபரியொல் கணல,
இலக்கியம் பல்கியது. ஐம்தபருங்கொப்பியங்கள் ய ொன்றின.
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தபௌத்

மடங்களும்,

சமை மடங்களும் தபருகின. ம ங்களின் அரசு யகொயலொச்சியது. யகட்பொரற்ற எந்
அ ிகொரமும் யகடு என்ப ொல், தபௌத்

சமை மடங்கள் சீரழிந் ன.

தபரும்பகு ியொன மக்கள் உணழப்ணப விடுத்து, துறவு யமற்தகொண்டு, யநொகொமல்,
சிறு அளவிலொன உணழப்பவர்கணளச் சொர்ந்து வொழ்ந் னர். சமு ொய உற்பத் ி
குணறந் து, பகிர்வும் அருகியது. துறவு வொழ்வு விண த் , விணளத்
வறுணமயும், ஏழ்ணமயும், துன்பமும், குற்றங்களும் மிகுந் ன.

யசொம்பலொல்,

ிருவள்ளுவம்

ய ொன்றியது. குடும்ப வொழ்வின் மூலயம, துறவின் இலக்ணக அணடயும் வழிணயக்
கொட்டியது. உணழப்பின் அருணமணயப் யபொற்றியது. அந் ைர், அரசர், அணமச்சர்,
வைிகர், யவளொண் மொந் ர் ஆகியயொரின் கடணமகணள வணரயறுத் து. அறம்
என்ப ன் வடிவத்ண யும், அன்தபனும் சொரத்ண யும், அணனத்துப் பிரிவினருக்கும்
அறிவுறுத் ியது. சமூக இைக்கத் ிற்கொன பண்புகணளயும் ஒழுக்கங்கணளயும்,
சமூக அங்கத் ினர்களுக்கு முன்தமொழிந் து. சமநிணலப்படுத் ிய, ஒரு பு ிய,
மொ ிரி சமு ொய வொழ்வியணல உருவொக்கினொர்.
பிரம்மய யங்கணள இழந்
யநொக்கிச் தசன்றனர்.
அகநிணல

அந் ைர்கயளொ, வடக்கு அல்லது யமற்கு

"உறுமீ ன் வருமளவு கொத் " அந் ைர்,

மக்குச் சொ கமொய் இருப்பண

மிழகத் ின்

அறிந்து, வடக்கு மன்னர்கணளக்

தகொண்டு யபொர் த ொடுத் னர். தபௌத் ர்கள் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர்.
தபரும்பொலொனவர்கள் இலங்ணகயில்

ஞ்சம் புகுந் னர். சமைர்களில் சிலர்

கழுமரம் ஏறினர். அந் ைர்கள் மீ ண்டும் அ ிகொரம் தபற்றனர், சமூக அரசொக
மொறினர். பிரம்மய யங்கணள மீ ட்டுக் தகொண்டனர். நிலமிழந்து எ ிர்த் வணர
எல்லொம் சண்டொளர் என்றனர், பள்ளர், பணறயர் என முத் ிணர குத் ினர். பின்பும்
எ ிர்த் வர்கணள, சக்கிலியர் என்றனர், அருந்
எப்படிப்பட்ட சூழலுக்கும் பலபடி நிணலகணளத்

ியர் என்றனர். மனுவின் சட்டம்,
யொரொய் ணவத் ிருந் து.

ிணை

நிலங்களில், த ொழிலொலும், யசணவயொலும் தபயரிடப்பட்டவர்கள் எல்லொம்,
சொ ியின் படிநிணலயில் தபொருத் ப்பட்டனர், சொ ிகளொக்கப்பட்டனர். அகமைமுணற
சொ ியத் ின்

கருவொக்கப்பட்டது. அது, சமு ொயத்ண ச் சங்கிலித் த ொடரொய்

பிளவுபடுத் ியது. தபண்களின் இயங்கு தவளி, வட்யடொடு
ீ
சுருங்கியது.
இயங்குகின்ற சமு ொயத் ில் எழுகின்ற மீ றல்கள், சிக்கல்களொல், புதுப்புது வி ிகள்
இயற்றப்பட்டு, தசயல்படுத் ப்பட்டு,

ண்டிக்கப்பட்டு, அபரொ ம் வி ிக்கப்பட்டு,

சொ ியம், அரசியல், தபொருளொ ொர, சமூக மற்றும் உளவியல் இயக்கமொய்
த ொடர்ந் து. நியொயம், நீ ி என்பன, ஒவ்தவொரு சொ ிக்கும் தவவ்யவறொய்
உருவொகின. சொ ியப் பிரிவுகளின் சமூக முரண்பொடுகள், மக்களின் தபரும்பொலொன
வொழ்வு யநரத்ண யும், சமூக உறவுத்
சமூகப் படிநிணலயின்

ளங்கணளயும் ஆக்கிரமித் ன.

ஏற்றம் மற்றும் இறக்கம்

கற்பி ம் தசய்யப்பட்ட உயர்வு மனப்பொன்ணமயும்,

ந்

அற்ப, மொணயயொன,

ொழ்வு மனப்பொன்ணமயுயம

அவர்கணள இயக்கப் யபொதுமொன உந்துசக் ியொக இருந் து, வொழ்வின் இலக்கொய்
த ரிந் து. எனயவ, சமூகம் முழுணமணயயும் ஆட்டிப்பணடத் , சுரண்டிய சமூகப்
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தபொருளொ ொர அரசொன அந் ைணர எ ிர்த்ய ொ, அரசியல் தபொருளொ ொர அரசொன
மன்னணன எ ிர்த்ய ொ எந்

தசயல்பொடும் நிகழவில்ணல. ஒருசில

ணலமுணறகளின் இத் ணகய சொ ியம் அடிப்பணடயிலொன வொழ்வியல் இறுகி,
எல்லொ

ணலமுணறகளுக்கும், எல்லொ படிநிணலகளுக்கும் அ ொவது எல்லொ

சொ ியினருக்கும் த ொடர்ச்சியொன வொழ்வியலொய் மொறிவிட்டது. இண த்
சிந் ணனயய எழவிடொ வொறு, ஒவ்தவொரு மனமும்
ஆட்படுகின்றது. யபொ ொத ன்று,
யசர்ந்து, சொ ியத்ண த்

ொண்டிய

ன் உள்ளழுத் த் ிற்கு

ன் மற்றும் பிற சொ ியினரின் சமூக அழுத் மும்

ன்னிச்ணசயொக இயக்கி வருகின்றது. அந் ைர்கள்

சமூகத் ில் யவறு இடங்களுக்கும், உயரத் ிற்கும் தபயர்ந்து விட்டனர். ஆனொல்,
சொ ிய வன்தகொடுணம, அந் ந்

உள்ளூர் சமு ொயத் ில் உள்ள யமல்சொ ி

மக்களொல், கீ ழ்சொ ியினருக்கு எ ிரொகத் த ொடர்ந்து நிகழ்த் ப்படுகின்றது.
படிக்கொமலிருந் ொலும் பரவொயில்ணல, உணழக்கொமல் யசொம்பித்

ிரிந் ொலும்

பரவொயில்ணல, சொ ியின் படிநிணலயில் மொற்றம் வரொ வொறு பொர்த்துக் தகொள்வய ,
வொழ்வின் இலட்சியமொகவும், தசயல்பொடொகவும், சில உ ிரிகளுக்கு இருக்கின்றது.
மரபணுயவ மொற்றமொகியது யபொலும். ஒவ்தவொரு சமூக உறுப்பினரும்,
சமூகப்பொர்ணவயில் சிறுணமப்பட்டுவிடுயவொயமொ எனப் பயந்து,
தவளிப்பணடத்

ொன்

யங்கி,

ன்ணமயின்றி வொழ்கின்றொர்.

எப்தபொழுத ல்லொம், மக்கள் சொ ிப்பிரிவிணனகணள மறந்து ஒன்று யசர
முயல்கிறொர்கயளொ, அப்தபொழுத ல்லொம், தசயற்ணகயொன பிரச்சணனகணள
உருவொக்கி, வளர்த்து, குழப்பத்ண

ஏற்படுத் ி, யமொ ணல ஏற்படுத் ி,

அவ்தவொற்றுணம குணலத்துவிடப்பட்டது. இ னொல், அரசு அ ிகொரம் என்பது
மக்கணள விட்டு தவகு உயரத் ில் நின்றுதகொண்டது.

ிணைநிலங்களில்,

மன்னனுக்கும் மக்களுக்குமொன உறவு யநரிணடயொக, தநருக்கமொக இருந் து.
மக்கயள மன்னணனக் யகள்விக்குள்ளொக்கினர். மக்களுக்கொக, பொதுகொப்பொக,
உ வியொக மன்னன் இருந் ொன். சொ ிய சமூக வொழ்வில், மன்னன் தூரத் ில்,
உயரத் ில் நிறுத் ப்பட்டொன், மக்களும் அந்நியமொக்கப்பட்டொர்கள். மன்னனுக்கொக,
வரிகளுக்கொக, வன்முணறகணளத்

ொங்கி மக்கள் இருந் னர், பல

நூற்றொண்டுகளொய்.
ப ியனழொம் நூற்றொண்டில் துவங்கிய ஆங்கியலயர் ஆட்சியில், சொ ியம்
சற்று

ளர்ந் து. ஆனொல், சிறுபொன்ணமயொக இருந்

அவர்களுக்குச் சொ ிகணளத்

ொண்டிய ஒற்றுணம, அ ிகொரத்ண க் யகள்விக்குள்ளொக்கும் என எளி ில்,
விணரவில் அறிந்து தகொண்டனர். அவர்கள் நிணனத் ிருந் ொல், விரும்பியிருந் ொல்,
விணரவில் சொ ிகணள ஒழித் ிருக்கலொம்.

ங்கள் நலன்கணளக் கொத்துக் தகொள்ள,

சொ ிய அணமப்ணப அப்படியய த ொடரச் தசய் னர். ஆனொல், கல்வி
பரவலொக்கப்பட்டது. அது, ஒரு சிலருக்கு விழிப்ணபத்

ந் து. சமூக நீ ிக்கொன

யபொரொட்டம் த ொடங்கியது. சொ ிய வொழ்வில், கூனிக் குறுகிக் குணமந்

உடல்கள்,

நிமிரத் த ொடங்கின. பிறப்பொல் ஏற்படுத் ப்பட்ட ஏற்றத் ொழ்வுகணள மறுக்கத்
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த ொடங்கினர். கல்வியொலும், தசல்வத் ொலும், சமூக ம ிப்பு உயர்வண யும்
கண்டனர். மக்கள் த ொணகயில் பொ ியொன தபண்களும், கல்வி கற்கத் துவங்கினர்.
சமூக உணழப்பில் தபரும் பங்கொற்றத் த ொடங்கினர். தபண்கள் உளவியல்
அடிப்பணடயில் விடு ணல அணடந் னர்.
இந் ியொ விடு ணல அணடந்

பிறகும், சொ ிணய ஒழிப்ப ற்கொன சட்டங்கள்

ய சிய அளவில் இயற்றப்படவில்ணல.

மிழ்நொட்டில், தபரியொரின் சமூக மற்றும்

சுயமரியொண

ிரொவிட முன்யனற்றக் கழகம், சில

இயக்கத் ின்வழி வந் ,

மொற்றங்கணளக் தகொண்டு வந் து. ஆனொல், அவற்ணற
நணடமுணறப்படுத்துவ ற்கொன தசயல்பொடுகணள முழுணமயொக முன்தனடுத்துச்
தசல்லவில்ணல. சொ ிய ஓட்டுகணளச் சொர்ந்து வொழும் அரசியல்வொ ிகள்,
சொ ிணயச் சங்கங்கள் மூலம் வளர்க்கிறொர்கயள
நடவடிக்ணகணயயும் எடுக்கத்
நலணனயும்,

விர, அண

யொரொய் இல்ணல. சொ ிய

ஒழிப்ப ற்கொன எந்

ணலவர்கள்,

ங்கள்

ங்களுக்கு மிக தநருக்கமொனவர்களின் நலன்கணளயும்

முன்தனடுத்துச் தசல்லயவ, சொ ியச் சங்கங்கணள பயன்படுத் ிக் தகொள்கின்றனர்.
னித் னி சொ ியச் சங்கங்களொய் இருந்து,

ங்கணள கொத்துக் தகொள்ள முடியொது.

அரசின் ஆ ரவு எச்சங்கத் ினருக்கு இருக்கின்றய ொ, அவர்கயள வலிணம
தபறுகின்றனர்.

ங்களின் இருப்ணபயும்,

ணலணமணயயும், அ ிகொரத்ண யும்

கொத்துக்தகொள்வ ற்கொகப் பிரச்சணன எதுவும் இல்லொ

கொலத் ிலும், எப்படியொவது

ஒரு யமொ ணல உருவொக்கி விடுகின்றனர். ஒரு வொர்த்ண யயகூட, சொ ிய
யமொ லுக்குக் கொரைமொகி விடும்யபொது, எந்

அற்ப கொரைம் தகொண்டும், சொ ியச்

சண்ணடகணள உருவொக்கி விடமுடியும். ஒற்ணறப் பிரச்சணனயய பல
பிரச்சணனகளொக மொறவும், சங்கிலித் த ொடரொக நீளவும் முடியும். சொ ிய வன்மம்,
தவடிகுண்ணடப் யபொல் எப்தபொழுது யவண்டுமொனொலும் தவடிக்கும்.
ீர்வு:
எந்

ஒரு முரண்பொடுள்ள சமூகத் ிலும், ஒற்ணற

த்துவம் மட்டுயம

நிலவுவ ில்ணல. ஒரு சமூகத் ின் பல்யவறு இயக்கங்களுக்கும், அ ன்
பன்ணமயொன

த்துவங்கயள பின்புலக் கொரைிகளொய் அணமகின்றன.

வலிணம தகொண்ட ஆளுணமமிக்க

த்துவத் ின் முன்பு, பிற

அரசின்

த்துவங்கள்

ற்கொலிகமொக அடங்கி இருக்கும். ஆனொல், சமூக முரண்பொடுகள் முற்றும்யபொது,
அடங்கி இருந்

த்துவங்கள் வலிணம தபற்று, வறுதகொண்டு
ீ
எழும்.

ன்னுணடய முகத்ண

த்துவம்

யநரடியொகக் கொட்டுவ ில்ணல. அது அருவத் ன்ணம

தகொண்ட ொல், கற்றவர்கள் மட்டுயம அண க் ணகயொள்கின்றனர்.

த்துவயம

தவளிப்பணடயொன தகொள்ணககளொகவும், அவற்ணற அணடவ ற்கொன
பருண்ணமயொன தசயல்பொடுகளொகவும் மொறுகின்றது.
த்துவம் = த் + அத்து + அம். "த்" என்றொல் இருத் ல் அல்லது ய கம்.
உலகின் இருப்பு அல்லது தமய்யும் மனமும் ஒன்றிய மனி ன். "அத்து" என்பது,
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"அ ன்" எனும் தபொருண்ணமணயக் குறிக்கும், ஒரு தசொல்ணலச் சொர்ந்து இணையும்,
சொரிணய. "அம்" என்றொல்
அல்லது "மனி னின்

ன்ணம. எனயவ,

த்துவம் என்றொல், "உலகின்

ன்ணம"

ன்ணம / இயல்பு" எனப் தபொருள் தகொள்ளும். உலகின்

ய ொற்றம், அணமப்பு, மொற்றம் ஆகியவற்ணறப்பற்றியும், மனி னின் இயற்ணகயொன
இயல்பு என்பதுடன், அவன் அணடய யவண்டிய உன்ன
இலக்ணக பற்றியும், அண
பற்றியும்

இயல்ணபப் பற்றியும்,

அணடவ ற்கு அவன் எடுக்க யவண்டிய முயற்சிகள்

த்துவங்கள் விரித்துணரக்கின்றன.

தவளி,

ீ, கொற்று, நீர், நிலம் ஆகிய ஐந்து மூலங்களின் கலணவ ொன்,

இவ்வுலகம் என த ொல்கொப்பியம்கூட கூறியுள்ளது. இது, எவரும்
ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய முன்தமொழிவு ொன். இவற்றுள் மு ன்ணமயொன மூலம்,
தவளி. தவளியின்றி, எந்

மூலமும் இருக்கக்கூட முடியொது. தவளி என்பது

தவற்றிடமொ அல்லது தவளிப்படொ

நுண்ணமப் தபொருளின் இருப்பிடமொ

என்பது ொன் யகள்வி. இன்ணறய அறிவியலின் கூற்றுப்படி, இருண்ட ஆற்றல்
அல்லது கண்ணுக்குப் புலப்படொ

நுண்ைியப் தபொருள் ொன், அண்டம் முழுணமயும்

ஊடுருவி உள்ளது. அதுயவ தவளியொக உள்ளது. அந்

தவளி ொன், புலனொகும்

நுண்ைணுத் துகள்களொய் மொறி, கருதகொண்ட தபொருட்களொய் மொறி, பல
தபொருட்கள் கலந்து சிக்கலொன கருணவக் தகொண்டு நுண்ணுயிரொக மொறி, பல
நுண்ணுயிர்கள் ஒன்று யசர்ந்து, ஐந்து அறிவுகள் வணர தகொண்ட விலங்குகளொய்
மொறி, ஐந்து புலன்களொல் தபறும் அறிவுகளின் முரண்பொட்ணடத்

ீர்க்க, கருவொக

உருவொன, ஆறொவது அறிதவனும் மனமுணடய மனி ரொயும், பரிைொம வளர்ச்சி
அணடந்துள்ளது.

ிருவள்ளுவரும், அகரம் எனும் எழுத்ய

எழுத்துகளுமொகி, தசொற்களுமொகி தபொருண்ணம

எல்லொ

ருவது யபொல், தவளிணய

அகமொகக் தகொண்ட இணறவயன, மு ல் நுண்ைியப் தபொருளொகத் ய ொன்றி,
அண்டத் ில் உள்ள எல்லொ தபொருட்களொயும் மொறி, உயிர்களொயும் ய ொன்றி,
வொழ்வொகவும் உள்ளொன் எனக் கூறுகின்றொர்,

ன் மு ல் குறளில்:

அகர மு ல எழுத்த ல்லொம் ஆ ி
பகவன் மு ற்யற உலகு.
இணறணமயய எல்லொமொன ொல், இணறணமக்குள் ொன், இணறணமயொகயவ,
எல்லொமும், எல்லொரும் இருக்கின்யறொம். மனி

இனம், அண்ட இயக்கத் ின் ஒரு

சிறிய பகு ியய. அண்டம், சூரிய மண்டலம், உலகச்சூழல் ஆகியவற்ணறச் சொர்ந்ய
மனி

இனம்

ன் இருப்ணப தகொள்கின்றது. உலகயமொ, சூரிய மண்டலயமொ

அழிந் ொல், மனி

இனமும் யசர்ந்து அழிய யவண்டியது ொன். உலகம்

அழிந் ொல் யொரும் ஒன்றும் தசய்ய முடியொது. ஆனொல், மனி ன்

ொனொக

ன்னுணடய

யபரொணசயொல், ஆத் ிரத் ொல் அழிக்கொமலிருந் ொல் சரி. இன்ணறய நிணலணம,
நொணள நிணலயொணம ஆகிவிடலொம். யநற்று இருந் து, இன்று இருக்கின்றது
என்ப ொல், நொணளயும் இருக்கும் என்ற அனுமொனத் ில் ொன் மனி ன் வொழ்கிறொன்.
இறப்பு என்பது இயல்பு என அறிந்தும், இறவொணமணய எண்ணுகிறொன்.
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ொன், பிற

உயிர்கணளவிட, விலங்குகணளவிட
இயற்ணகணய

னக்கு ஏற்றொற்யபொல் மொற்றி அணமத்துக் தகொள்வதுயபொல், இறப்பு

எனும் இயல்ணபயும்
மனி ன்

னிச்சிறப்புணடயவன் எனக் கருதுகிறொன்.

ன்னொல் மொற்றிவிட முடியும் என முணனகிறொன்.

ன் அறிவொலும், சிந் ணனயொலும், நிணலத்

எதுதவன ய டுகிறொன். அதுவொகத்

ொன் மொறினொல்,

ன்ணமயுணடயது

ொனும் நிணலதபற்று,

அழிவின்றி, நிரந் ரமொக இருக்கலொம் என நிணனக்கிறொன். உடலின்
இயக்கத்ண யும், புலன்களின் உள்ள ீட்ணடயும், மனத் ின் சலனத்ண யும், உயிரின்
துடிப்ணபயும் கடந் , அப்படிப்பட்ட அகத்ய டலில், முழுணமயொன
அணசயொணமயில், நுண்ைிய தபொருண்ணமயின் இணடயறொ

தபொழிணவ,

ஊடுருவு ணல, தமய்யுைர்வொய் உைர்ந் ொன். அது அவனுக்கு அனந் மொய்
இருந் து, ஆனந் மொயும் இருந் து. அந்

உைர்ணவயும் இழந் வன்,

தபொருண்ணமயும் ஆற்றலும் சலனமற்று, ஒருணமயொய் உணறந் , நிணலயபறு
எய் ினொன். புற உலகின் துவக்க நிணலயும், இத் ணகய நிணலத்
எனத் துைிந் ொன். இண

இறவொணம என்றொன், அண

இறவொணமயும் இணறணமயும் ஒன்யற என்றொன்.
இந் ியொவில் ய ொன்றிய

ன்ணமயய

இணறணம என்றொன்.

ொனும் இணறணம என்றொன்.

த்துவ மரபுகள், சித் ரியம், தபௌத் ம், சமைம்,

அத்ணவ ம், துணவ ம், விசிஷ்டொத்ணவ ம் மு லிய அணனத்தும், இண யய
ஒப்பீட்டளவில், கொலத் ிற்கும், யகட்யபொருக்கும் ஏற்றவொறு, வடிவங்கணள மொற்றி
தமொழிகின்றன. சொரம் ஒன்யற!
யமற்கத் ிய

த்துவ ய டு லில், தெர்மொனியர்கள்

குறிப்பொக, பிரதடரிக் தஹகல்,

த்துவப் புலணமயில்

ணலணம வகித் னர்.

ணலசிறந்து விளங்கினொர்.

"பிரபஞ்ச இருப்பின் கொரைம், மனி னின் மூலம், இணறவன்

ன்ணனத்

உைர்ந்து தகொள்கிறொன்" என்று தஹகல் கூறினொர். மனி ன்

ன்ணன உைர்வ ன்

மூலயம, இணறணம

ொயன

ன்ணன உைரமுடியும் என்றொல், மு லில், மனி ன்

ன்ணன

உைர்வ ற்கொன சூழல்கணள உருவொக்க யவண்டும். அவனுக்கு ஓய்வு யநரம்
ஒன்று இருந் ொல் ொன், அ ற்கொன முயற்சிகணள அவன் எடுக்க முடியும்.
அவனுணடய அடிப்பணடயொன வொழ்வுத் ய ணவகள் நிணறயவறினொல் ொன், அவன்
மனம் ஒன்ற முடியும். அ னொல் ொன் கொரல் மொர்க்சும், உணழப்பொளர்களின்,
த ொழிலொளர்களின் யவணல யநரத்ண , எட்டு மைியொக வணரயறுக்கப்
யபொரொடினொர். விவசொய உற்பத் ியிலும், த ொழில் உற்பத் ியிலும், உணழப்பொளர்கள்
உயிர்பிணழக்கக்கூட யபொ ொ
இலொபமும் இருந்தும்,

அளயவ கூலிகள்

ரப்பட்டது. விணளச்சலும்

ங்கள் மூல னத்ண ப் தபருக்குவ ியலயய மு லொளிகள்

நொட்டம் தகொண்டனர். அ ற்கொக, த ொழிணல இயந் ிரமயமொக்கி கூலிணயக்
குணறத்துக் தகொண்யட வந் னர்.

விற்பணனச் சந்ண ணயக் கட்டுப்படுத்

முடியொமல், உணழப்பொளர்களின் ஊ ியத்ண

மட்டுயம யமன்யமலும் சுரண்டினர்.

இவ்வொறு கிட்டும் தபரும் உபரி ம ிப்ணப, மு லொளிகள், ஆடம்பர வொழ்க்ணக
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வொழ்வும், த ொழிணல யமலும் இயந் ிரமயமொக்கி உணழப்பொளர்கணள யமன்யமலும்
சுரண்டவுயம பயன்படுத் ினர். எனயவ, உணழப்புக்யகற்ற ஊ ியத்ண யும் யவண்டி
முன்ணவத்துப் யபொரொடினர், உணழப்பொளிகள்.
நீண்ட தநடிய யபொரொட்டங்கள் மூலம், பல நொடுகளில், எட்டு மைி யநர
பைிக்கொலம் உறு ி தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனொலும், கனடொ உள்பட, பல
நொடுகளில், பைியநரம் 10 மைியநரம் மு ல் 12 மைியநரம் வணர
நீடிக்கப்படுகின்றது. ஒரு ஆறு ல், ஒன்றணர மடங்கு ஊ ியத்ண த்

ந்து, ஈடு

தசய்து விடுகிறொர்கள் அல்லது நீண்ட ஓய்ணவ அளிக்கிறொர்கள். இன்றும் பல
நொடுகளில், குணறந் பட்ச ஊ ியம் நிர்ையிக்கப்படவில்ணல. அப்படி இருக்கும் சில
நொடுகளில்,

முழுணமயொக நணடமுணறப்படுத்துவதும் இல்ணல.

உணழப்பொளர்களுக்கும் மு லொளிகளுக்கும் இணடயிலொன யபொரொட்டம் நீண்டது,
த ொடர்வது.
எப்படி இருந்
இலக்கு அல்ல,

யபொ ிலும், உணழத்து உயிர்வொழ்வது மட்டுயம மனி

ன்ணன உைர்வது மட்டுயம மனி

வொழ்வல்ல. குடும்ப, சமூக

வொழ்ணவயும், துறவு, ஆன்மீ க வொழ்ணவயும் இணைத்து, ஒரு
சமநிணலப்படுத் ப்பட்ட வொழ்வியணலத்
வொழலொம்,

ருகிறொர்,

ிருவள்ளுவர். வொழ்ணவயும்

ன்ணனயும் உைரலொம். இண விட ஒரு முழுணமயொன வொழ்வியல்

த்துவம், உலகில் யவதறதுவும் இல்ணல.
இவ்வொறு, வரலொற்ணறயும்,
மக்கு யநர்ந்

த்துவத்ண யும் அறிந்து தகொள்வ ன் மூலம்,

சமூகப்படிநிணல தசயற்ணகயொனது என்றும், எவரும்

எவணரயும்விட உயர்ந் வயரொ,
பிறப்பின் பயன் வொழவும்,

ொழ்ந் வயரொ பிறப்பில் இல்ணலதயன்றும்,

ன்ணன உைர் லுயம என்றும் உைரலொம்.

கல்லொ வணரயும், உணழக்கொ வணரயும் மட்டுயம கீ ழொனவரொக
உணரக்கின்றொர், வள்ளுவர். எனயவ, சமூகப் படிநிணலயில், கீ ழொனவரொக
நிறுத் ப்பட்யடொர், வொய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்யடொர், கல்வியில் சிறந்து விளங்கி,
விவசொயம் மற்றும் த ொழில்களில் உணழத்து, தசல்வம் தபருக்கி, மனி ப்
பண்புகளிலும், குைங்களிலும் சிறந்து, அ ிகொரமிக்க ப விகளில் அமர்ந்து,
யநர்ணமயொக நடந்து, ய ணவதயனில் இடங்கள் தபயர்ந்து, ஒழுக்கமுள்ள குடும்ப
சமூக வொழ்ணவ வொழ்ந்து,

ன்ணன உைர முயல யவண்டும். இதுயவ, சொ ிய

கட்டணமப்பு உ ிர்வ ற்கொன சூழல்கள். இண

யநொக்கிய தசயல்பொடுகயள, சொ ியம்

ஒழிவ ற்கொன முன்தனடுப்புகளொக இருக்க யவண்டும்.
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22. உலகத் ீயர தகொஞ்சம் யகளுங்கள்...
—

வித்யொசொகர்

உலகத் ீயர தகொஞ்சம் யகளுங்கள்...
அன்பொல், நம்பிக்ணகயொல், நமது அறத் ின் வலிணமயொல், பண்பின்
உயர்வு கரு ி நொம்

இயற்ணகயொல் மீ ண்டும்

நிச்சயமொக மன்னிக்கப் படுயவொம்.

மீ ண்டும் அணனவருமொய் தவன்தறழுந்து வருயவொம்.
மீ ண்தடழுயவொதமனும் சமத்துவச் சிந் ணனகயளொடு யமலும்
ஆழ்மனத் ிலிருந்து தூய

ொயன்பு தபருக்கி, கருணைணயக் கூட்டி, நட்பு வலுத்து,

நொனிலம் சிறக்க நொதடங்கும் நம்பிக்ணகணயப் பரப்புயவொம், வொருங்கள்...
இப்யபொண க்கு நம்மிடமிருக்கும் தபரும்பலத் ின் மூலயம இந்
நம்பிக்ணக

ொன். நற்சிந் ணனகள்

ொன். நன்னடத்ண யும் நல்ல

ஆயரொக்கியத் ிற்கொன புரி ணலயும், மண்ைின் மரபூரிய மருத்துவதமன
அணனத்ய ொடும் யசர்ந்து நொம் விணரவில் மீ ண்தடழ மிக அரியத ொரு நல்ல
வொழ்க்ணகணய நொதமல்யலொரும் வொழ்யவொதமனும் நம்பிக்ணக
நம்யமொடு பிறந்

ொன் இப்யபொண க்கு

தசொத்து.

மகிழ்ச்சி என்பது இம்மண்ைின் உயிர்க்தகல்லொம் தபொது என்பண
மறந் த ொன்யற மனி ர் நொம் தசய்

மொதபருங் குற்றம். அண ப் புரியும்

ருைமிது. த ளியும் அறிவு தபறின்;அது நமக்குக் கொலம்
இன்தனொரு வொய்ப்பு என்பண
அண

ரும் தகொணட.

மகிழ்யவொடு ஏற்யபொம்.

ஏற்கும் அறிவு நமக்குண்டு. நமக்கு எல்லொம் புரிகிறது.

எல்லொவற்ணறயும் எல்யலொரும் உைர்கியறொம். எல்லொம் த ரிகிறது ஆனொலும்
எண யும் எ ற்யகொ இன்னும் மறுக்கியறொம்.
மனண

உணடத்துக்தகொண்டு வந்து விழிகளில் நிணறயும்

அணழணயப்யபொல, நம் மனச்தசருக்கு குபீதரன பீரிட்டு தவளியய வந்து விழுந்து
விடுமொனொல் பிறகு பொருங்கள் நமக்கு மரைம் பற்றிய பயம் உடயன யபொய்விடும்.
வொழ்வ ற்கு

ன்ணனத் ொயன நொம் வரியத்ய
ீ
ொடு

யொரொகி விடுயவொம்.

கொரைம் நம்மில் பிரிவு எங்யக? நம்மில் உயர்ந்ய ொர் யொர்

ொழ்ந்ய ொர்

யொர்? பைதமொன்ணறத் தூக்கி ச்சீதயன தவளியய வசிவிட்டு
ீ
பகட்டுத் னமும்
புகழின்றி மன ின் நிர்வொைத்ய ொடு கனவு

கண்டு பொருங்கள் யொதுமற்று நம்ணம;

நொம் அத் ணனப் யபரும் ஒன்யற, ஒன்யறதயனப் புரியும்.
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பிறகு இ ில் யொர் இறக்க? யொர் பிணழக்க? பிணழத் ொல் அத் ணனப்
யபரும் பிணழப்யபொம். இறந் ொல் அத் ணனப் யபரும் இறப்யபொம். நம்மில்
யப மில்ணலதயன்று ஒன்றி எல்யலொரும் நொ த்துள் நிணறக்க ஏற்யபொம்.
அப்யபொது அந்

ொதனனும் சுடுமண் வந்து தவளியய தகொட்டிவிடும்.

உள்யள அழகொகத் த ய்வகம்
ீ
மலர்ந்துதகொள்ளும். எல்யலொர்மீ தும் இன்னும் அன்பு
சுரக்கும். பிற உயிர்கள்

ொன் தமொத் த் ில் தபரி ொகத் த ரியும்.

அப்படிதயொரு மனம் மலர்ந்

த ய்வகத்ய
ீ
ொடு

ொய்ணமயயொடு

இவ்வுலணக நொம் கொையவண்டும். யபருவணகயயொடு மன ொல் கட்டியணைத்து
இந்

இயற்ணக அன்ணனணய நொதமல்யலொரும் கூட்டொகச் யசர்ந்து கொக்கயவண்டும்.
ஒரு இணல பறிக்க மனசு அஞ்ச யவண்டும். ஒரு பூ பறிக்கக்கூட உயிர்

வலிக்க யவண்டும். உயிர்கள் எனில் தவட்டுவொயொ? தபண்கள் எனில் கழுத்ண
அறுப்பொயொ? எண்ையவ நமது மனம் பண பண க்க யவண்டும். பண க்கும்
உயிர்களின் வலியது புரிந் ொல் யொணர அடித் ொலும் நமக்கும் வலிக்கும். யொணர
தநொந் ொலும் நமக்கும் யநொகும்.
யநொக யவண்டும். பிறருக்கு வலித் ொல் நமக்கும் வலிக்குயம எனும்
யபொதலண்ைி நொம் வொழயவண்டும். நொமும் மிருகம்

ொயன? ஆனொல்

அணனத்ண யும் பகுத் ொரொயக் கூடிய உயிரின் பச்ணச வொசம் என்னதவன்று புரிந்
மிருகமில்ணலயொ? அது ஒவ்தவொரு மனி ர்க்கும் தபொருந் யவண்டும்.
பசித் ொல் யவதறன்ன தசய்ய? கொய் கொய்த் ொல் பறிப்யபொம், கனி
கனிந் ொல் பறிப்யபொம், யவர் இணல விண

உயிர் கிணள மரம் குருவி பறணவ

உயிர்கள் அணனத்ண யும் பசித் ொல் பறிப்யபொம், பறிப்யபொம்,
விட்டது? பசித் ொல் புசிப்யபொம்
என்பய

ின்யபொம். பசி யொணர

ொன்; ஆனொல் கூடயவ அணவகணளக் கொப்யபொம்

கவனத் ில் வலுக்கயவண்டும்.
மரம் வளர்த்து உயிர் தபருக்கி கொற்று மைக்க மைக்க இந்

மண்ணை

தபரு வொஞ்ணசயயொடு கொப்யபொம். எல்யலொணரயும் எப்யபொதும் நொம்
வொழ்விப்பவர்களொகயவ பிறக்கியறொம். அ ற்யக யபொரொடிக் தகொள்ளும் மயகொன்ன
ருைமிது.
எனயவ, யபொரொட்டத்ண

ஆயு ங்களொல் அல்ல மன ொல் ணகக்தகொண்டு

எண்ைங்களொல் வலிணமப் பூண்டு அன்பினொல் ஒன்றிணைந்து உடலொகத்
னித்தும் உயிரொகச் யசர்ந்தும் இப்பிரபஞ்சதமன அறிவொல் கனத் ிருப்யபொம்
உலகத் ீயர.
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நம்பிக்ணகதயொன்யற வொழ்க்ணக. நம்பிக்ணக தகொண்யட உயிர்ப்பு.
நம்பிக்ணகதயொன்யற நம்மிடம் முழு ொய் இருக்கும் எல்லொம். அத் ணகய ஆழமொன
நம்பிக்ணக நிச்சயமொக நணமக் கொக்கும். நொமிந்
மன ளவில்

பிரபஞ்சத்ண க் கொக்க மட்டும்

யொரொயவொம்.

ஆயிரம் கயரொனொவின் பிரச்சணன என்றொலும் பயதமன்றொலும்,
அ ற்தகல்லொம் அப்பொயலொர் இயற்ணகயின் தபருஞ்சிரிப்ணப நொம் இரு
கண்தகொண்டு கொைொமல் இல்ணல. இன்று இயற்ணக நம் கண்ைிற்குக் கொட்டும்
யபதரழில் பல மனி

இறப்புகளுக்கு நடுயவயும்

னித்து நின்றுதகொண்டு

னக்கொனத ொரு நியொயத்ண ப் யபசி யபசி கத் ி க றி தவளிறிய முகத்ய ொடு
ொன் அப்பொவி மனி ர்கணளயும் யசர்த்ய

தகொன்றுதகொண்டுள்ளது.

அ ன் வலிணயப் புரியவொம். இயற்ணக நம்ணம எக்கைத் ிலும்
முழு ொய் தகொல்லொது. புரிய வொய்ப்பு

ந்து

ந்ய

ன்ணன யகொடொன யகொடி

வருடங்களுக்கும் யமலொக நம்யமொடு உயிரொகவும் உடலொகவும் மரமொகவும்
தசடியொகவும் பூவொகவும் பறணவயொகவும் கடலொகவும் மணலயொகவும் வியொபித்து
ணவத்து ந ியின் எழிதலன எங்கும் நீக்கமற நிணறந் ிருக்கிறது.
அ ன் நியொயத்ண , இயற்ணகணயக் கொக்க யவண்டிய அவசரத்ண ,
அ ற்கொன அக்கணறணய, மிகப் தபரிய ொகப் புரிந்து நம் அறிவிற்குள்
ஏற்றிக்தகொள்ள யவண்டும். என்ணனக் யகட்டொல் இது ஒரு சப த் ிற்கொன

ருைம்

என்தறண்ணுகியறன். கொரைம், உடல்நலமின்றி நொன் மருத்துவரிடம் தசல்லும்
கொலத் ில் 'எனக்கு ஓய்வில்ணல, அ னொல் உடலில் கவனம் தசலுத் வில்ணல, பல
யவணலகளில் இருக்கியறன்' என்யபன், அ ற்கு, மருத்துவர் யகட்பொர்; உங்கணளத்
தூக்கி நொணள ஐ.சி.யூ.வில் ணவத்துவிட்டொல் என்ன தசய்வர்கள்
ீ
என்பொர்.
அப்படித் ொன் இந்

இயற்ணக நணமத் தூக்கி இன்று ஐ.சி.யூ.வில்

ணவத்துவிட்டு இன்னபிற அணனத்ண யும் உடயன மற, உன்ணன நிணன, உனது
மண்ணை நிணன, உணனச் சூழ்ந்
மட்டும் இந்

நொனிலத்ண

இந்

உலணக உனத ன நிணன, உனக்கொக

மொசுபடுத் ி ஒழித்து தவப்பத் ொல் அணலக்

கற்ணறகளொல் மின்தனந் ிரங்கணளக் தகொண்டு எணம மொய்ப்பண

நிறுத்து என்று

உயிர்க்தகொன்று உயிர்க்தகொன்று கத் ி கத் ி தசொல்கிறது. இனியும் நொம் மொறொது
யபொனொல் இன்னும் எத் ணன கயரொனொ வருயமொ என்று த ரியொத னக் தகொஞ்சம்
மிரட்ட மட்டுயம தசய்கிறது, அந்

நம் மருத்துவணரப் யபொல.

அல்லொது இயற்ணக நணம என்றும் கொக்குயமதயொழிய தகொல்வ ில்ணல.
எனயவ அது புரிந்து ஒரு நல்ல சப தமடுப்யபொம் "எப்யபொதுயம இனி
மொறமொட்யடன் இயற்ணகயய, உணன தநஞ்சொரக் கொப்யபன், எ ன் தபொருட்டும்
உன்ணன விட்டுத்

ருகியலதனன" நொம்

னித் னியய ஒவ்தவொருவரொய் சத் ியம்

தசய்து, நம் எ ிர்கொல பயைத் ிற்கொக உயர் பக்குவமணடய யவண்டிய யவணள
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இதுதவன்று எண்ைிதயொரு இயற்ணகக்கொன

ொய்ணமப்பூண்ட சொத் ியத்ண

ஒன்றொய் கூடி எடுப்யபொம்.

இந்

உயிர்களின் மகிழ்ச்சி, பச்ணச மரங்களின் ஆடல் பொடல், குருவி

கொக்ணககளின் கும்மொளம், வொனத் ில் மிக ஒய்யொரமொகக் யகட்கும் கொற்றின் ஒலி,
கடலின் இணச, மணழயின் ஆட்டதமன இணவ அணனத்ண யும் நொம் மீ ண்டும்
மீ ண்டுமொய் இனி நமது ய ணவக்கொகயவனும் பொதுகொக்கத் துவங்குயவொம். நல்லய
எண்ணுயவொம். எல்லொம் மொறும். எல்லொம் நன்யற மொறுதமன்று நம்புயவொம்.
நம்பிக்ணகதயொன்யற வொழ்க்ணக. நம்பிக்ணகதயொன்யற எல்லொம்.
வொழ்க மக்கள். வொழ்க உயிர்கள். ஓங்கிதயழுக எனது இயற்ணகயின்
யநசம். உள்ளொர்ந்து அமர்க எம் பிற உயிர்களின் பற்று. உலதகங்கும் அணமக
அணம ி நன்யற. நலயம எங்கும் விணழக நன்யற.

த ொடர்பு: வித்யொசொகர்

(vidhyasagar1976@gmail.com)
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23. பரைிமண்ைின் வணசச்தசொல் - "யப ியில
யபொயிருவ"
——

தபன்ஸி

"யப ியில

யபொயிருவ" என்ற வணசயின் தபொருள் வொந் ி அல்லது

யப ி எடுத்து மரைமணடயக் கடவொய்

என்ற சொபம்.

இது பரைிமண்ைின் ஒரு

வணசச்தசொல்.
இ ன் வரலொற்ணறப் பொர்ப்ப ற்கு முன்னர் கும்பயமளொ பற்றியும்
அறியவொம். இந்து யவ

யெொ ிட இயலின்படி ஒவ்தவொரு 12 ஆண்டுகளுக்கு

ஒருமுணற ணபசொகி மொ த் ில் சூரியனின் ஐந் ொவது யகொளொன வியொழன் கும்பம்
ரொசிக்குள் நுணழயும்யபொது ஹரித்துவொரில் (உத் ிரகொண்ட் மொநிலத் ிலுள்ளது)
கும்பயமளொ நடத் ப்பட்டு வருகிறது என்கிறது 1759 ஆம் ஆண்டு எழு ப்பட்ட
"சஹொர் குல்சொன்" ( "The Chahar Gulsan") என்ற நூல்.
ஆம் ஆண்டு நணடதபற்று, அடுத்

கணடசிக் கும்பயமளொ 2010

கும்பயமளொ 2021 ஆம் ஆண்டு

நடத் ப்படயவண்டும் என்ற அறிவிப்யபொடு முடிந் து.
ஹரித்வொர் நகரில் 1783 ஆம் ஆண்டும் ஒரு கும்பயமளொ
தகொண்டொடப்பட்டது. இந் ியப் புனி ப் பயைியர்கயளொடு அயரபிய, ஆசிய,
ஐயரொப்பிய வைிகர்களுமொக சுமொர் 10 லட்சம் மு ல் 20 லட்சம் வணர மக்கள்
அந்

மகொத்

வரலொறு.

ிருவிழொக் தகொண்டொட்டத் ில் பங்யகற்றனர் என்று ப ிவுதசய்கிறது

ிருவிழொவின் மு ல் நொளியலயய கொலரொத் த ொற்று ஏற்பட்டு எட்டு

நொட்களில் 20,000 வணர மக்கள் மரைமணடந் னர். ஆனொல் 12 ஆம் நொள் விழொ
நிணறவுதபறும் நொளில் கொலரொத் த ொற்றொல் பொ ிக்கப்பட்ட அணனவரும்
குைப்படுத் ப்பட்டனர். எனயவ ஹரித்வொர் நகரத் ியலயய கொலரொத் த ொற்ணற
உருவொக்கிய பொக்டீரியொக்களுக்குச் சமொ ி கட்டப்பட்டது. இண க் கொலரொ எபிடமிக்
(Epidemic) என்கியறொம்.
இ ிலிருந்து ொன்,

னக்குத் துயரொகம் இணழத் வர்கணள "யப ியில

யபொயிருவ" என்று சொபமிடுவது யபொன்ற வசவுச் தசொல் உருவொக்கப்பட்டிருக்கலொம்.
இய

கொலரொத் த ொற்று 19 ஆம் நூற்றொண்டின் இறு ியில் த ொடங்கி,

சர்வய சப் தபருந்த ொற்றொக உருக்தகொண்டு த ொடர்ந்து 24 வருடங்களில் (1899 -
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1913) "The first to sixth

pandemics Cholera"ஆகப் தபயர் தபற்று தபயருக்யகற்ப 1.5 யகொடி

மக்கணள மரைமணடய ணவத்துவிட்டு விணடதபற்றது. இப்தபொழுது எல்லொம்
வொந் ி யப ி ஏற்பட்டொல்

ொயன மருந்துக்கணடயில் தசொல்லி மருந்து வொங்கிக்

குைம்தபறும் நிணலக்கு வந்துவிட்யடொம். எனயவ தகொயரொனொ ணவரஸ் ( COVID 19)
த ொற்ணறயும் தவன்று தவளிவருயவொம்.
வரலொற்றின் பக்கங்களில், தகொயரொனொணவவிடவும் யவகமொகப் பரவும்
யநொய்களும் இருந் ிருக்கின்றன. அணவகணளயும் தவன்றிருக்கியறொம். யகொவிட் 19 ஐ யபொல, நம் வரலொற்றில் சர்வய சப் தபருந்த ொற்றுப் பொ ிப்பொக
அறிவிக்கப்பட்ட சில யநொய்ப் பொ ிப்புகள், அணவ ஏற்பட்ட ஆண்டு, அணவ
ஏற்படுத் ிய மரைங்கள் யபொன்றவற்றின் விவரம் ஆகியன,

ஆண்டு

-

மரைங்கள் - யநொய் - ணவரஸ் ( வரிணச 7 - மட்டும் கொலரொ பொக்டீரியொ ) என்ற
வரிணசப்படி.
1. கி.பி.

165 - 180 - மரைம் 50 லட்சம்.

ஆன்டணனன் பியளக் ( Antonine Plague)
2. கி.பி.

541 - 542 - 3.5 யகொடி.

ெஸ்டினியன் பியளக் ( Plague of Justinian)
3. கி.பி.

735 - 737 - 10 லட்சம்.

ெப்பொனிய தபரியம்ணம ( Japanese Smallpox)
4. கி.பி.

1350 - 20 யகொடி.

ப்யூபொனிக் பியளக் (The Black Death or The Pestilence, Great Bubonic Plague)
5. கி.பி.

1665 - 5.6 யகொடி.

கியரட்

பியளக் ( The Great Plague of London)

6. இய

கி.பி.

1665

வருடத் ில் யகொணடக்கொலத் ில் இய

கியரட்

லட்சம் மரைங்கள்.
கியரட்
7. கி.பி.

பியளக்
1899 - 1923 - 1.5 யகொடி.

கொலரொத் த ொற்று - *பொக்டீரியொ (The first to sixth
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பியளக், 30

8. கி.பி.

1855 - 59 - 1.2 யகொடி.

(இந் ியொவில்

மட்டும் சுமொர் ஒரு யகொடி)

மூன்றொம் பியளக் (Third Plague)
9. கி.பி.

1889 - 1900 - 1.5 லட்சம்.

ரஷ்யன் ஃப்ளூ (Russian Flu or Asiatic Flu)
10. கி.பி.

1918 - 19 - 5 யகொடி.

ஸ்தபய்ன் ஃப்ளூ (Spanish Flu)
11. கி.பி.

1957 - 58 - 11 லட்சம்.

ஆசிய ஃப்ளூ (Asian Flu - the Influenza A/H2N2)
12. கி.பி.

1968 - 70 - 10 லட்சம்.

ஹொங்கொங் ஃப்ளூ (Hong Kong Flu)
13. கி.பி.

1981 - 2.2 யகொடி.

எய்ட்ஸ் (HIV / AIDS.HIV - human Immunodeficiency Virus, AIDS - Acquired Immune Deficiency
Syndrome)
14. கி.பி.

2002 -

774

சொர்ஸ் ( SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome)
15. கி.பி.

2009 - 19

நொடுகள் - 2 லட்சம்

பன்றிக்கொய்ச்சல் ( Swine Flu-H1N1)
16. கி.பி.

2012 - 27 நொடுகள்- 858

தமர்ஸ் ணவரஸ் ( MERS - CoV)
17. கி.பி.

2012,

2,000

அ ிகமொக

தமர்ஸ் ணவரஸ் (MERS - Middle East Respiratory Syndrome, CoV - Coronavirus)
18. கி.பி.

2014 - 11,323.

எயபொலொ ணவரஸ் (Ebola Virus)

149

19. கி.பி.

2019

- இதுவணரயில் உலகம் முழுவ ிலும் 5.5 லட்சம் மக்கணளப்

பொ ித் ிருக்கிறது.
யகொவிட்

19 (COVID 19)

199 நொடுகணள அச்சுறுத் ி வரும் தகொயரொனொ ணவரஸ் பொ ிப்பொனது உலக
வணரபடத் ில் மீ ம் ணவத் ிருப்பது அன்டொர்டிக் கண்டத்ண

மட்டும் ொன்.

1. "ல தபட்டி ெர்னல் "(Le Petit Journal (The Small Journal) இ ழில் தவளிவந்
வணரபடம். Drawing of Death bringing the cholera.

2. Hand bill from the New York City Board of Health, 1832.
The outdated public health advice demonstrates the lack of understanding of the disease and its
actual causative factors.

த ொடர்பு:
கணடயநல்லூர் தபன்ஸி
https://www.facebook.com/kadayanallur.benzy
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24. நூல் விமர்சனம் - ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன்
—

முணனவர் க.சுபொஷிைி
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வொல்கொவிலிருந்து கங்ணக வணர நூணல

வொசித் யபொது மிகப்தபரிய பிரமிப்பு. எப்படி இந்
தசய் ிகணள இவ்வளவு சுவொரசியமொகத்
மிக அண்ணமயில் வொசித்

நூல் அய

நூலொசிரியரொல் இவ்வளவு

ர முடிகிறது என்ற வியப்பு அது. நொன்

நூலொசிரியர் எழு ிய மற்றுதமொரு நூல் `

ஊர்சுற்றிப் புரொைம்`. என்னுணடய ஆழ்மன ின் ஆர்வத்ய ொடு இணைந்து
தசல்வ ொல் இந்

நூலொசிரியணரப் பற்றி யமலும் அறிந்து தகொள்ள யவண்டும்

என்று ய டிய ில் ஒரு நூல் கிணடத் து.
ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன் - சொகித்ய அகொ மி தவளியீடொக பிரபொகர்
மொச்யவ என்பவரொல் ஆங்கில தமொழியில் எழு ப்பட்டு 1986ஆம் ஆண்டு தவளியீடு
கண்டது இந்

நூல். இ ணனத் மிழொக்கம் தசய்து

ிரு.வல்லிக்கண்ைன்

மிழ்

வொசகர்களுக்கொக வழங்கியிருக்கின்றொர்.

இந்

நூலில் ஐந்து பகு ிகள் இருக்கின்றன.மு லில் வருவது ரொகுல்

சொங்கிருத்யொயன் பற்றிய ஒரு அறிமுகம். இது ஆரம்பம் த ொடங்கி இறு ிவணர
அவரது வொழ்வின் முக்கிய நிகழ்வுகணள மட்டும் ணமயப்படுத் ி அவரது சிறப்புத்
ன்ணமணய தவளிப்படுத் ி விவரிக்கும் ஒரு பகு ி. இரண்டொம் பகு ி வொழ்க்ணக
என்ற

ணலப்பில் பண்டி ர் ரொகுல் சொங்கிருத்யொயனின் வொழ்க்ணக குறிப்பொகவும்
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அவரது கல்வித் ய டல், அவர் தசய்துதகொண்ட தபயர் மொற்றங்கள் அப்யபொண ய
நிகழ்வுகள்,

ிருமைம், வொழ்க்ணகத் துணை பற்றிய தசய் ிகள், மற்றும் விரிவொன

அவரது பயைங்கள்,
கொலம்

ிதபத், ரஷ்யொ, இலங்ணக, ஆகிய நொடுகளில் அவர் நீண்ட

ங்கியிருந்து பைியொற்றிய அல்லது ஈடுபொடு தகொண்ட தசயல்பொடுகணளப்

பற்றி விவரிக்கும் பகு ி.
மூன்றொவ ொக வருவது பணடப்புகள் என்னும் பகு ி. ரொகுல்
சொங்கிருத்யொயன் ஒரு துணறயில் மட்டுயம

ிறன் தபற்றவர் அல்ல. பல

துணறகளில் ஈடுபொடு தகொண்டு,அ ிலும் குறிப்பொக, ஆழமொன ஈடுபொடு தகொண்டு
தவவ்யவறு துணறகணளப் பற்றி

னது ஆய்வுகணளயும் சுய அனுபவங்கணளயும்

கருத்துக்கணளயும் அவர் நூலொக வடித் ிருக்கிறொர். அந்
பகு ியில் அவரதுஎழுத் ொக்கத் ில் தவளிவந்

வணகயில் இந் ப்

கற்பணன பணடப்புகள், வொழ்க்ணக

வரலொறு -சுயசரிண , பயை விவரிப்புகள் அல்லது பயைக்குறிப்புகள் என்ற
வணகயிலொன தசய் ிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இ ற்கு அடுத்து வருவது நொன்கொவது பகு ி. இது அவரது இலக்கிய
சொ ணனகணள விவரிக்கும் ஒரு பகு ி. இன ம

யப மற்று,

அறிவு ஒன்ணற

மட்டுயம ய டுவண க் குறிக்யகொளொகக் தகொண்டு வொழ்ந் வர் ரொகுல் சொங்கிருத் ி
யொயன் என்கின்றொர் நூலொசிரியர். இந் ப் பகு ியில் அவரது முக்கிய
நண்பர்கணளப் பற்றிய

கவல்கணள நூலொசிரியர் வழங்குகின்றொர். நூலொசிரியர்

பிரபொகர் அவர்களும் ரொகுல் சொங்கிருத்யொயனுக்கு உற்ற நண்பரொக இருந் வர்
என்ற கருத்துக்கணளயும் நூலில் அறியமுடிகின்றது என்பய ொடு ஒருசில
இலக்கியப் பைிகளில் ரொகுலுடன் நூலொசிரியர் பிரபொகர் இணைந்து தசயலொற்றி
இருக்கிறொர் என்பதும் குறிப்பிடத் க்கது.
நூலின் இறு ிப் பகு ியில் இரண்டுகுறிப்புகள்
இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அ ில் மு லொவது ரொகுலின் வொழ்க்ணகயில் நிகழ்ந்
மிக முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் பட்டியல். இரண்டொவது பண்டி ர் ரொகுல்
சொங்கிருத்யொயன்னின் பணடப்புகள். இந் ப் பட்டியணலப் பொர்க்கும்யபொது வொசிக்கும்
நமக்யக

ிணகப்பு ஏற்படுகின்றது. நொவல்கள்,சிறுகண கள், சுயசரிண

நூல்கள்,

வொழ்க்ணக வரலொறு நூல்கள்,பயைநூல்கள், கட்டுணரகள் என 74 இலக்கிய
நூல்கள் இந் ப் பட்டியலில் இடம் தபறுகின்றன. இ ற்கடுத்து, இ ர நூல்கள் என்ற
த ொகுப்பில் அறிவியல்,சமூகவியல், அரசியல்,

த்துவம், சமயம், பயை நூல்,

அகரொ ி மற்றும் தலக்சிகன், இலக்கிய வரலொறு, நொட்டொர் பொடல், ஆய்வு, வரலொறு
,த ொகுப்பு, தமொழிதபயர்ப்பு, சமஸ்கிரு

ப ிப்பித் ல் அல்லது தமொழிதபயர்ப்பு என

72 நூல்கள் பட்டியலில் இடம் தபறுகின்றன.
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1893 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மொ ம் 9ஆம் ய

ி உத் ரப்பிரய சத் ின்

அசொம்கொர்க் மொவட்டத் ிலுள்ள கனிலொ சர்க்கொர் பன்னூர் என்னும் கிரொமத் ில்
பிறந் ொர். அவரது இளணமப் பருவம் துயரம் நிணறந்
வழங்கியது. மிக இளம் வய ியலயய

அனுபவத்ண யய அவருக்கு

னது அன்ணனணயயும் சயகொ ரிணயயும்

இழந் ொர். அவருக்கு மிகச் சிறிய வய ியலயய
ஆனொல் யொருடன் நணடதபற்றது என்பண
பயைத்ண த் த ொடங்கி விட்ட ொல் அந் த்

ிருமைம் நணடதபற்றிருக்கின்றது.

அறியும் முன்னயர அவர்

னது

ிருமைம் அவரது வொழ்க்ணகயில்

முக்கிய இடம் தபறவில்ணல.
ரொகுலின் வொழ்க்ணகயில் 1915 மு ல் 1922 வணரயிலொன கொலகட்டம்
முக்கியத்துவம் தபறுகின்றது. இளம் வய ியலயய உலகத்ண

அறிந்து தகொள்ள

யவண்டும் என ஓரிருமுணற வட்டிலிருந்து
ீ
தவளியயறி பிறகு மீ ண்டும் வட்டுக்குத்
ீ
ிரும்பி வந் வர்

னது ய டலுக்கு எல்ணல இல்ணல என்பண

உைர்ந்து

தகொண்டு இயல்பொன வொழ்க்ணகயிலிருந்து புரட்சிகரமொன ஒரு வொழ்க்ணகணய
முன்தனடுத்

கொலகட்டமிது.

ரொகுல்

ன் ணகப்பட எழு ிய அவரது குறிப்புகள் 3000 பக்கங்களுக்கு

யமலொகும். அவரது பணடப்புகளும் குறிப்புகளும் இந் ி, சமஸ்கிரு ம், பொலி,
ிதபத், யபொஜ்புரி ஆகிய தமொழிகளில் எழு ப்பட்டணவ. அவரது நூல்கள் இன்று

153

மிழ் உட்பட பல்யவறு இந் ிய தமொழிகளிலும் ஆங்கிலம் மற்றும் ரஷ்ய, பர்மிய
தமொழிகளிலும் தவளிவந்துள்ளன.ரொகுல் சொங்கிருத்யொயனின் வொழ்க்ணகக்
குறிப்ணபக் கூறும் இந்

நூணல எழு ிய நூலொசிரியர் பிரபொகர் 1948ஆம் ஆண்டு

அலகொபொத் இந் ி சொகித் ிய சம்யமளனத் ில் அவயரொடு இணைந்து 16,000
வொர்த்ண கள் தகொண்ட அலுவலககொரியத் ிற்கொன தசொற்கணள விளக்கும் ஆங்கிலஇந் ி அகரொ ிநூல் யொரிப்ப ில் பைியொற்றியிருக்கின்றொர் என்பது
குறிப்பிடத் க்கது.
ரொகுல் சொங்கிருத்யொயனின் வொழ்க்ணகயில் பயைங்கயள முக்கிய
இடம் தபறுகின்றன. ஊர் ஊரொகச் தசன்று தகொண்யட இருக்க யவண்டும்.
ஒவ்தவொரு ஊரிலும் அங்குள்ள சூழலுக்யகற்ப மக்கணளயும். ஊர்களின்
சிறப்ணபயும் புரிந்துதகொண்டு வொழ்க்ணக பயைத்ண ச் தசலுத்

யவண்டும். பு ிய

தசய் ிகணளக் கற்கயவண்டும். பு ிய அனுபவங்கணளத் ய டிப் தபற யவண்டும்
என்ற யநொக்கத்துடயனயய அவரது முழு வொழ்க்ணகயும் அணமந் து. முழுணமயொன
பள்ளிக் கல்வி என்பது அவரது வொழ்க்ணகயில் இடம்தபறவில்ணல என்றொலும்
அவரது

ீவிர ய டு லும் கற்றலும் அவர் ரஷ்யொவின் தலனின்கிரொட்

பல்கணலக்கழகத் ில் சமஸ்கிரு ப் யபரொசிரியரொகப் பைியொற்றும் வொய்ப்ணபயும்,
இலங்ணகயில் வித்யொலங்கொரொ பல்கணலக்கழகத் ில் தபௌத்

த்துவவியல்

யபரொசிரியரொகப்பைியொற்றும் வொய்ப்பிணனயும் அவருக்கு ஏற்படுத் ிக் தகொடுத் து
என்பது வியக்க ணவக்கிறது.
னது வொழ்க்ணகயில் அவர் நொன்கு முணற
தசன்றிருக்கின்றொர். இறுக்கமொன தகடுபிடிகணள சந் ித்
வணகயில்

ொன் சந் ித்

ிதபத் நொட்டிற்குச்
யபொதும் பல்யவறு

ணடகணளதயல்லொம் கடந்து அவரது ஒவ்தவொரு

பயைங்களும் அணமந் ிருக்கின்றன.
ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன் பிறந் யபொது அவருக்கு இட்ட தபயர்
யக ொர்நொத் பொண்யட.

னது பத்த ொன்ப ொவது வய ில் அவர் ரொகுல் பரொசொ

மடத் ில் முணறயொக சொதுவொகச் யசர்ந் யபொது அவரது தபயர் ரொம் உ ொர்
என மொற்றப்பட்டது. அந்

மடத் ின் வருங்கொல வொரிசொகவும் ணலவரொக

வருவ ற்கு வொய்ப்பிருந்தும், சடங்கு சம்பிர ொயங்களில் ஈடுபொடின்றி அவர்
அங்கிருந்து தவளியயறினொர். தவளியயறினொர் என்று தசொல்வ ற்குப் ப ில்
ஓடிப்யபொனொர் என்று தசொல்வது ொன் சரியொக இருக்கும்.

த ொடர்பு: முணனவர் க. சுபொஷிைி (ksubashini@gmail.com)
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ொஸ்

25. எனது ஊர்சுற்றிப் புரொைம்
— முணனவர் க.சுபொஷிைி
ெட்ரொஸ்/ெதுரங்கப்பட்டினத்தில் ஒரு நொள்
நீங்கள் உங்கள் நகணரத் துறக்கத்

யொரொனொல் ஆயிரக்கைக்கொன நகரங்கள்

உங்கணள வரயவற்க முன்வரும். நீங்கள் உங்கள் கிரொமத்ண

விட்டு

தவளியயறுங்கள். ஆயிரக்கைக்கொன கிரொமங்கள் உங்கணள வரயவற்கத்
யொரொக இருக்கும். ஒருசில நண்பர் சுற்றத் ொருக்குப் ப ிலொக
ஆயிரக்கைக்கொன நண்பர்களும் சுற்றத் ொரும் உங்கணள எ ிர்பொர்த்துக்
தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
-

ஊர்சுற்றிப் புரொைம்; ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன்

19.1.2020

மிழகத் ில் கடற்கணர பகு ி நகரம் என்பய ொடு அ ிகம் யபசப்படொ
மீ னவர்கள் வொழ்கின்ற சதுரங்கப்பட்டினம் நகரிலுள்ள டச்சுக் யகொட்ணட இன்று
இந் ியத் த ொல்லியல் துணறயினொல் பொதுகொக்கப்படும் த ொல் சின்னங்களுள்
ஒன்றொக உள்ளது. டச்சுக்கொரர்கள்

மிழகத் ில்

ங்கள் வைிகத்ண யும் சமய

முயற்சிகணளயும் நிணலநொட்ட முயன்ற கி.பி. 17, 18 ஆகிய கொலகட்டங்களில்
இப்பகு ி டச்சுக்கொரர்கள் நிணறந்

ஒரு பகு ியொக அணமந் ிருந் து. இப்பகு ிணயக்

கண்டுவரும் யநொக்கில் யநற்று ஒரு நொள் பயைம் தசன்றிருந்ய ன்.
எப்யபொதும்யபொல வொகனத் ில் தசல்வண விட தபொதுவொகனத் ில்
பயைம் தசன்று இப்பகு ிணய அறிந்துதகொள்ள யவண்டும் என்ற ஆவல் இருந் து.
அ னொல் ரயில், யஷர் ஆட்யடொ, யபருந்து எனப் பயைம் தசய்து மக்களின்
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வொழ்வியணலயும் அறிந்து தகொள்ளும் வணகயில் பயைத்ண

அணமக்கலொம் என்று

ய ொன்றியது.
தசன்ணன நுங்கம்பொக்கத் ில் இருந்து தசங்கல்பட்டு தசல்லும் ரயில்
பயைம் மு லில். அ ில் தபண்களுக்கொன பகு ியில் ஏறிக்தகொண்யடன். 100-க்கும்
யமற்பட்ட தபண்கள் அந் ப் பகு ியில் இடித்துக் தகொண்டு அமர்ந் ிருந் ொர்கள்.
பலர் நின்றுதகொண்டிருந் ொர்கள்; சிலர் ரயில் தபட்டியில்
அமர்ந் ிருந் ொர்கள். கூட்டம் அ ிகமொக இருந்

ணரயியலயய

ொல் நொன் நின்றுதகொண்யட

பயைிக்கும் சூழல். ஆயினும் ணகயில் ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன் எழு ிய ஊர்
சுற்றிப் பயைம் நூல் இருந்

ொல் வொசிக்கத் த ொடங்கியனன். பயைம்

சுவொரசியமொகத் த ொடங்கியது.
அவ்வப்யபொது ரயில் நிற்கும் நிணலயத் ில் சிலர் ஏறுவதும்
இறங்குவதும் இயல்பொன நடவடிக்ணக. கூட்டம் அ ிகரித்துக் தகொண்யட தசன்றது.
மல்லிணகப் பூவின் மைமும், கலணவயொன பல உைவு தபொட்டலங்கள்

ிறந்து

சொப்பிடுவ ின் அணடயொளமொக உைவின் மனமும் கலந்து ரயில் தபட்டிணய
நிணறத் து. ரயில் தபட்டியில் பயைிக்கும் யபொது சொப்பிடுவண த்
என்பது எனது

னிப்பட்ட கருத்து. ஆனொல்

விர்க்கலொம்

மிழகத் ில் இயல்பொகயவ பயைத் ில்

பசிக்கு உைவு சொப்பிடுவது அத் ியொவசியம் என்பது ஒருபுறமிருக்க, உைவு
சொப்பிடுவதும் ஒரு தபொழுதுயபொக்கு என்ற நிணல இருக்கின்றது என்பண

நொன்

உைர்கியறன்.
ரயிலில் இருந்

ஒரு தபண்ைின் ணகயிலும் நூல் ஏதும் இல்ணல. இது

ஐயரொப்பொவில் நொம் ரயில் பயைம் தசல்லும் யபொது கொணும் கொட்சியிலிருந்து
மொறுபொடொன ஒரு கொட்சி. ஏதனனில் ரயில் பயைங்களில் ஐயரொப்பிய மக்களில்
தபரும்பொலொயனொர் ணககளில் ஏ ொவது ஒரு நூயலொ அல்லது பத் ிரிக்ணகயயொ
இருப்பது மிக இயல்பு. ஆனொல் இங்யகொ ஒருவரது ணககளிலும் ஒரு பத் ிரிக்ணக
கூட கொைவில்ணல.

மிழகப் தபண்களின் வொசிப்பு நிணல குறித்

சிந் ணன என்

மன ில் யகள்விக்குறியொக நிற்கின்றது.
நொன் பயைித்

ரயில் பகு ியில் தபரும்பொலொன தபண்களின் ணககளில்

தசல் யபொன் இருந் து. அ ில் நணகச்சுணவ நடிகர்களின் கொதைொளிகள், பொடல்
கொட்சிகள் ஓடிக் தகொண்டிருந் ன. சிலர் சொட் தசய்து தகொண்டும் குறுஞ்தசய் ி
பரிமொறிக் தகொண்டுமிருந் னர்.
ரயிலில் பயைத் ின் ஊயட வைிகமும் நணடதபறுகிறது. ஒரு குறவர்
தபண் ஒரு நிணலயத் ில் ஏறிக்தகொண்டொர். உரத்

குரலில் பொசி மைிகணளயும்

பிளொஸ்டிக் தபொருட்கணளயும் ணககளில் ஏந் ிக் தகொண்டு உரத்

குரலில் கூவிக்

தகொண்டு வந் ொர். சில தபண்கள் அவரிடம் தபொருட்கள் வொங்கிக் தகொண்டொர்கள்.
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சற்று யநரத் ில் ப ிதனட்டு வயது ம ிக்கத் க்க, கந் லொன ஒரு சுடி ொர் உணட
அைிந்

இளம்தபண் சயமொசொ கூணடணயத் தூக்கிக் தகொண்டு உள்யள நுணழந் ொர்.
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`ஐந்து சயமொசொ பத்து ரூபொய்` என்று உரத்

குரலில் கூவி வியொபொரம் தசய்து

தகொண்டு வந் ொர். சில தபண்கள் அவரிடம் வொங்கினொர்கள். ஒரு தபண்மைி
அவரிடம் இன்தனொரு நிணலயத் ில் 7 சயமொசொ பத்து ரூபொய்க்குக் கிணடக்கிறது
என்று யபரம் யபசினொர். `ஐயொயிரம் ரூபொய்க்குக் கவணலப்படொமல் பட்டுச்யசணல
வொங்கும் தபண்கள் பத்து ரூபொய்க்கு 5 சயமொசொ வொங்குவ ில் கூட யபரம்
யபசுகிறொர்கயள`, என்ற எண்ைம் என் மன ில் ய ொன்றொமல் இல்ணல.
இணடயில் ஒரு மூன்றொம் பொலினப் தபண் ஒருவர் ஏறிக்தகொண்டொர்.
அவரும் உரத்

குரலில் ஏய ொ கூற, ஒரு சில தபண்கள் ணகயிலிருந்

அவரது ணகயில் ணவக்க, இவர் கொசு தகொடுத்

தபண்ைின்

கொசுகணள

ணலயில் ணகணய

ணவத்து ஆசீர்வொ ம் தகொடுப்பது என்ற ஒரு சடங்கு நடந் து. அவர் மிகுந்
உரிணமயயொடு கொசு யகட்பது யபொல அந் ச் சூழல் எனக்குத் ய ொன்றியது. அடுத்து,
கண்பொர்ணவயற்ற ஒரு இணளஞர் ஒரு இளம் தபண்ணையும் அவள் ணகயில்
குழந்ண யுடன் என அணழத்துக் தகொண்டு ஒரு நிணலயத் ில் ஏறிக்தகொண்டொர்.
அவர்
உரத்

ன் பொர்ணவக் குணறணவக் கொரைம் தசொல்லி

னக்குக் கொசு தகொடுக்க

குரலில் யகட்டுக்தகொண்டொர். சில தபண்கள் கொசு தகொடுத் னர்.
இப்படி பல ரப்பட்ட நிகழ்வுகள் அந்

மகளிர் ரயில் பகு ிக்குள்

நிகழ்ந்து தகொண்டிருந் ன. நூல் வொசிப்பிற்கு இணடயய இந்

நிகழ்வுகணளயும்

நொன் கவனித்துக் தகொண்டிருந்ய ன்.
பல வண்ைக் கலணவயொகக் கண்கணள நிணறந் ிருந்

ரயில்

தபட்டியிலிருந்து தசங்கல்பட்டு ரயில் நிணலயத் ில் நொன் இறங்கிக் தகொண்யடன்.
என்னுடன் சதுரங்கப்பட்டினம் தசல்ல வந் ிருந்
தசங்கல்பட்டில் சந் ிப்ப ொகத்

ிட்டம்.

ய ொழர் யரஷல் என்ணனச்

ரயில் நிணலயத் ில் படிகளில் ஏறி

வரும்யபொது இடதுபுறத் ில் கடணலக் கொண்பது யபொன்ற ஏரி. தூரத் ில் சிறிய
குன்றுகள், பசுணமயுடன். ஏரிக்கணர யமல் ஏரொளமொன குப்ணபகள். இயற்ணகணய
பொழ்படுத்தும் மனி ர்கணள மன ிற்குள் சபித்துக் தகொண்யடன்.
படிகளின் யமல் ஏறி வரும் யபொது ஒரு பகு ியில் நின்று ஏரிணய
ரசிக்கத் ய ொ ொகப் படிகள் உள்ளன. நொன் அங்கு நின்று புணகப்படங்கள் எடுத்துக்
தகொண்யடன். ஏரிணயப் பொர்த்து ரசித்ய ன். ஒரு குடும்பத் ினர் புணகப்படங்கள்
எடுத்துக் தகொண்டிருந் ொர்கள். அவர்கள் இயற்ணகயின் பின்னைியில்

ங்கணள

ஐக்கியப்படுத் ிக் தகொள்ளும் வணகயில் புணகப்படங்கள் எடுத்துக் தகொண்டொர்கள்.
மனி ர்கள் இயற்ணகயின் ஒரு பகு ி. அ னொல் ொன் ஏரி, குளங்கள்,
ஆறுகள், கடல், மணலகள், குன்றுகள்,
கொணும்யபொது நமது மனி
யநரம் இந்

ொவரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்ணறக்

மனம் தநகிழ்கிறது; மகிழ்ச்சி அணடகின்றது. நீண்ட

இயற்ணகயயொடு நமது யநரத்ண ச் தசலவிட யவண்டும் என்றும்

முயல்கின்றது. ஆனொல் பல்யவறு பைிகளுக்கு இணடயய மொட்டிக் தகொள்ளும்
இக்கொலத்து மனி ர்களொகிய நொம் நம்ணமச் சுற்றி இருக்கின்ற இயற்ணகணயக்
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கொைவும் ரசித்து அனுபவிக்கவும் கூட என்றொவது ஒரு நொள்

ொன் யநரத்ண

ஒதுக்கிக்தகொள்கின்யறொம் என்பது தபரும் குணற ொன். நொம் நமக்கு நன்ணம தசய்து
தகொள்ள யவண்டுதமன்றொல் எவ்வளவு முடியுயமொ அந்

அளவிற்கு

இயற்ணகயயொடு நமது கொலத்ண ச் தசலவிட யவண்டும். நம் மன மகிழ்ச்சிக்கு
அது ொன் அடிப்பணடயொக அணமயும்.
சற்றுயநரம் ஏரிணயப் பொர்த்து ரசித்துவிட்டு படிகளில் கீ யழ இறங்கி
நடக்கத் த ொடங்கியனன். வழி எங்கும் சிறுநீர் துர்நொற்றம். கடந்து தசல்லும்
ஒவ்தவொருவரும் இந்

துர்நொற்றத்ண

அனுபவித்துக்தகொண்யட

யவண்டிய சூழல். மக்கள் துர்நொற்றத்ண

ொன் தசல்ல

இயல்பொகப் பழகி விட்டொர்கள்; ஏற்றுக்

தகொண்டு விட்டொர்கள். இல்ணலதயன்றொல் இ ணனத்

டுத்துச் சுத் ப்படுத்

யவண்டும்; மொற்றம் தகொண்டு வர யவண்டும் என்ற எண்ைம் ய ொன்றியிருக்கும்
அல்லவொ?!
தசங்கல்பட்டு ரயில் நிணலயத் ின் வொசலில் நிணறய ஆட்யடொ
வொகனங்கள் கொத் ிருந் ன. ரயில் நிணலயத் ிற்கு முன்யன மகொத்மொ கொந் ியின்
உருவச்சிணல. அண ச் சுற்றி சிறிய பூங்கொ.. பொர்ப்ப ற்கு மன ிற்கு இ மொன
கொட்சியொக அது இருந் து. சற்று யநரத் ில் ய ொழி யரஷல் வந்து யசர்ந் ொர்.
மு லில் ஒரு கொப்பியும் பசிக்கு ஏ ொவது உைவும் சொப்பிட யவண்டும் என்று
தசொல்ல, ஒரு சிறு கணடக்குள் தசன்யறொம். ஒரு ய ொணச ஆர்டர் தசய்ய ன்.
யநரமொகி இருந்

ொல் சட்னி-சொம்பொர் அணனத்தும் சுணவயில்லொமல் இருந் து.

ஆனொல் கொப்பி சுணவயொகயவ இருந் து.
அங்கிருந்து புறப்பட்டு மு லில்

ிருக்கழுக்குன்றம் தசல்லலொம் என

முடிவொகியது. யஷர் ஆட்யடொ சவொரி தசல்லலொம் என்று முடிதவடுத்ய ொம்.
மிழகத் ில் யஷர் ஆட்யடொவில் எனது மு ல் அனுபவம் இது. யஷர்
ஆட்யடொவில் பின் இருக்ணகயில் அமர்ந்து தகொண்யடொம். எங்களுக்யக

யொரித் து

யபொன்ற ஒரு ஆட்யடொ. சுற்றுப் பயைிகளுக்கு மிகத் ய ொ ொகப் பின்பக்கம்
மணறப்பு ஏதுமில்லொமல்

ிறந்து இருந் து. தவளியய த ரியும் சொணலக் கொட்சி,

சொணலயில் தசல்லும் மொடுகள், அவற்ணற ஓட்டிச் தசல்லும் மக்கள் எனப்
பொர்த்துக்தகொண்யட வந்ய ொம்.
ஓரிடத் ில் ஆட்யடொ நின்றது. சில தபண்கள் ஏறிக்தகொண்டொர்கள். அந்
இடத் ில் சொணலயின் இடதுபுறத் ில் ஆட்டு இணறச்சி விற்கும் சிறிய கணட
ஒன்று இருக்கின்றது. ஆட்டு இணறச்சிணய தவட்டிவிட்டு ய ொணலக் கட்டி
வரிணசயொகத் த ொங்க விட்டிருந் ொர்கள். நொன் புணகப்படம் எடுத்துக்தகொண்யடன்.
கொணல யவணள என்ப ொல் ஆட்டிணறச்சி வொங்க சிலர் வந் ிருந் ொர்கள்.
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நொங்கள் பயைித்துக்தகொண்டிருந்

யஷர் ஆட்யடொ மிக அழகொக

யெொடிக்கப்பட்டுடிருந் து. ஆட்யடொ வொகனத் ியலயய பொடல் யகட்டு ரசித்துக்
தகொண்டு வரும் வணகயில் யரடியயொ, சிடி என அசத் ியிருந் ொர் அந்
90களின் இறு ியில் வந்
இணசயணமத்

ஓட்டுநர்.

இணசயணமப்பொளர் ய வொ மற்றும் இணளயரொெொ

பொடல்கள்.. . இந் ப் பயைத்ண

எனக்கு ய வயலொகத்ண ச் சுற்றிப்

பொர்ப்பது யபொல மிக இனிணமயொன அனுபவமொக மொற்றித்

ந் து.

யஷர் ஆட்யடொவில் எங்களுடன் பயைித்துக்தகொண்டிருந்

யமலும்

ஐந்து தபண்கள் எங்களுடன் யபசிக் தகொண்யட வந்துதகொண்டிருந் ொர்கள். மு ல்
முணற பொர்த் ொலும் உறவுக்கொரர்கள் யபொலப் யபசும் அந் ப் பண்பு என் மனண
மகிழ ணவத் து. அவர்களிடம் யபசிக்தகொண்டும் பொடல் யகட்டுக்தகொண்டும்
புணகப்படம் எடுத்துக் தகொண்டும் வந்

ில் யநரம் யபொனய

த ரியவில்ணல.

ிருக்கழுக்குன்றம் வந்து யசர்ந்ய ொம். இரண்டு யபருக்குயம யசர்த்து 30 ரூபொய்
ொன்.
அ ிர்ச்சியொ.. ஆச்சரியமொ..? இவ்வளவு குணறந்
தசய்ய முடிகிறய . இந்

த ொணகயில் பயைம்

வொய்ப்ணபப் பயன்படுத் ிக் தகொண்டு வொர இறு ி

நொட்களில் அருகொணமயில் இருக்கும் பல ஊர்களுக்கும்

மிழக மக்கள் பயைித்து

வரலொம். இ னொல் பு ிய பு ிய இடங்கணள நொம் பொர்த்து ரசிக்கலொம் என்பய ொடு
யஷர் ஆட்யடொ, உைவகங்கள், சிறு சிறு வியொபொரங்கள் எனத்

மிழக மக்களின்

சுய உற்பத் ி வைிகமும் தபருக வொய்ப்பொகுயம எனத் ய ொழியிடம் மன ில்
பட்டண த் த ரிவித்துக் தகொண்யடன்
சுற்றுலொ தசல்வது, பயைம் தசல்வது என்றொல் அது
தவளிநொடுகளுக்குத்

ொன், என்று நொம் நிணனக்க யவண்டிய ில்ணல. நமது பக்கத்து

ஊரில் உள்ள ஏரொளமொன இயற்ணக பகு ிகளுக்குச் தசன்று வருவதும், வரலொற்றுச்
சிறப்புமிக்க இடங்கணளச் தசன்று பொர்த்து வருவதும் கூட சுற்றுலொ
பயைம் தசன்று ஓர் இடத்ண ப் பொர்ப்பண
என்று தசொன்னொல் அவர்கணள நொன் கண்டிக்கத்

ொன்.

யொரொவது யநர விரயம்

யங்கமொட்யடன். ஏதனனில்,

பயைம் தசல்வது மட்டும் ொன் நம் அறிவிணன விசொலமொக்கும்; நம் சிந் ணனணய
விரிவொக்கும்; நம்ணம இந்

இயற்ணகயின் அங்கமொக்கிக் தகொள்ள நமக்குத்

கு ிணய அளிக்கும்.
ிருக்கழுக்குன்றம் வந் ணடந் து எங்கள் யஷர் ஆட்யடொ. நொங்கள்
இறங்கிக்தகொண்யடொம். எ ியர பிரமொண்டமொன

ிருக்கழுக்குன்றம் யகொவில்

கண்களில் த ன்பட்டது. உள்யள தசன்று யகொயிணலயும் அ ிலுள்ள
சிற்பங்கணளயும் கல்தவட்டுக்கணளயும் பொர்க்க ஆவல் இருந் ொலும், அன்று யநரம்
யபொ ொது என்ற கொரைத் ொல் எங்கள் பயைத்ண த் த ொடர்ந்ய ொம்.
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அங்கிருந்து மற்தறொரு யஷர் ஆட்யடொ எடுத்து தவங்கம்பொக்கம் தசல்ல
யவண்டும் எனத் ய ொழி தசொல்லி இருந் ொர். அங்குக் கொத் ிருந்

ஒரு யஷர்

ஆட்யடொவில் ஏறிக்தகொண்யடொம். முந்ண ய யஷர் ஆட்யடொ யபொல இது இல்ணல.
புறப்பட்டு சில நிமிடங்களில் ஏய ொ இயந் ிரக் யகொளொறு. சொணலயில் வந்து
தகொண்டிருந்

மற்தறொரு யஷர் ஆட்யடொணவ நிறுத் ி அ ில் எங்கணள

ஏற்றிவிட்டொர்கள். பத்து நிமிட பயைத் ில் தவங்கம்பொக்கம் வந் ணடந்ய ொம்.
அடுத்து அங்கிருந்து யமலும் ஒரு ஆட்யடொ எடுத்து சதுரங்கப்பட்டினம்
தசல்ல யவண்டும். சொணலயின் இடது புறத் ில் நின்றுதகொண்டிருந்
ஆட்யடொவில் ஏறிக்தகொண்யடொம். எங்கணளத்

ஒரு யஷர்

விர யவறு யொரும் அ ில் இல்ணல

என்ப ொல் வொகன ஓட்டி யஷர் ஆட்யடொணவ எடுக்கொமல் கொத்துக்தகொண்டிருந் ொர்.
பக்கத் ில் ஒரு குளிர்பொனக் கணட இருந் து. அ ில் நொன்கு 30 வயது ம ிக்கத் க்க
ஆண்கள் நின்றுதகொண்டிருந் ொர்கள். அவர்களது உணட அவர்கள் ரொணுவ வரர்கள்
ீ
என்பண

தவளிப்படுத் ியது.
5 நிமிடங்கள் கொத் ிருந்துவிட்டு எங்கள் வொகன ஒட்டி அவர்களிடம்

தசன்றொர். அவர்கணள அணழத்து வந்து எங்கயளொடு இணைத்துக் தகொள்ளலொம்
என்பது அவரது
இந்

ிட்டம். அவர்கள்

யங்கித்

யங்கி நின்று தகொண்டிருந் ொர்கள்.

குட்டி வொகனத் ில் ஏற்கனயவ இரண்டு யபர் தபண்கள் இருக்கின்யறொம்.

இ ில் யமலும் 4 தபரிய ணபகளுடன் இந்

4 ஆண்களும் ஏறினொல் வண்டியில்

இடம் இருக்குமொ என்பது அவர்கள் சந்ய கமொக இருந் ிருக்கலொம்.
எங்கணள அவர்கள் பொர்க்க, நொங்கள் ணகயணசத்து வொருங்கள் யசர்ந்து
பயைிக்கலொம் என்று அணழத்ய ொம். எங்களிடம் வந்து உள்யள எப்படி இந் ப்
தபரிய ணபகணள ணவப்பது எனக் யகட்க, ய ொழி யரஷல் அவர்களுக்கு வழி
கொட்டினொர்.

ணபகணள ஒருவழியொக யஷர் ஆட்யடொவில் அடுக்கி ணவத்துவிட்டு

அவர்கள் நொல்வரும் அமர்ந்து தகொண்டொர்கள். நொன்கு யபருக்குயம

மிழ்

த ரியொது. இந் ி தமொழி மட்டுயம யபசுகிறொர்கள்.
னக்குத் த ரிந்

இந் ி தமொழியில் ய ொழி யரஷல் அவரிடம் யபச்சுக்

தகொடுத் ொர். அவர்கள் கல்பொக்கம் தசல்வ ொகவும்

ொங்கள் கொத் ிருந்

பஸ் வரத்

ொம மொன ொகவும் த ரிவித் ொர்கள். சில நிமிடங்களில் கல்பொக்கம் வந்து யசர,
அவர்கள் இறங்கிக் தகொண்டொர்கள்.
மிழகத் ில் யவணல தசய்யும் யபொது

மிழ் தமொழி த ரிந்துதகொள்ள

யவண்டொம் என்ற சிந் ணனயுடன் இவர்கள் யவணல தசய்வது தவளிப்பணடயொகத்
த ரிகின்றது என நொங்கள் யபசிக்தகொண்யடொம்.
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கல்பொக்கத் ிலிருந்து எங்கள் யஷர் ஆட்யடொ

னது பயைத்ண த்

த ொடர்ந் து. சற்று யநரத் ில் சதுரங்கப்பட்டினம் வந்து யசர்ந்ய ொம். யஷர்
ஆட்யடொவிற்கு தமொத் ம் இருபது ரூபொய் தகொடுத்துவிட்டு இறங்கிக் தகொண்யடொம்.
அருகியலயய சொத்துக்குடி ெூஸ் வண்டி ஒன்ணற ணவத்துக்தகொண்டு ஒரு
இணளஞர் நின்று தகொண்டிருந் ொர். அவரும் ஒரு வட இந் ியர். தகொஞ்சம்
தகொஞ்சம்

மிழ் யபசுகின்றொர். இருவரும் இரண்டு சொத்துக்குடி ெூஸ்

வொங்கிக்தகொண்யடொம்.
நம்பிக்ணகயயொடு

மிழகத் ின் சிற்றூர்களிலும் வட இந் ியர்கள்

ங்கள் வைிக முயற்சிணயத் த ொடங்கிவிட்டொர்கள் என்பண

இது உறு ிப்படுத் ியது.
நொங்கள் இறங்கிய பகு ிக்கு எ ிர்புறத் ில் டச்சுக்கொரர்கள் கட்டிய
யகொட்ணட

னது பிரம்மொண்டம் குணறயொமல் கொட்சி அளித்துக் தகொண்டு நின்றது.

எ ிர்புறத் ில் அணலகள் ஆர்ப்பரிக்கக் கடல் கொட்சி.
ஒவ்தவொருமுணறயும் கடற்கணரயயொரப் பகு ிணயக் கொணும்யபொது எனது
பிறந்

ஊரொன மயலசியொவின் பினொங்குத்

தசல்லத்

ீவு மன ில் கொட்சியொக வந்து

வறுவ ில்ணல. இளம் வய ில் மன ில் ப ிந்து ணவத்

மனக்கண்ைில் ஓட எ ிரிலிருந்

கொட்சிப் ப ிவு

கடல் கொட்சி என்ணன இயல்புநிணலக்கு மீ ண்டும்

தகொண்டு வந் து.
சுனொமி அணல
ஏற்பட்ட ொகவும்,

ொக்கியயபொது இப்பகு ியில் தபருத்

யச ம்

னது சமூக யசணவ அணமப்பு வழியொக இப்பகு ியில்

பொ ிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு

ொங்கள் வழங்கிய உ விகள் பற்றி ய ொழி விவரித்துக்

தகொண்யட வர, நொங்கள் யகொட்ணடணய யநொக்கி நடக்கத்த ொடங்கியனொம்.
சட்ரொஸ் அல்லது சதுரங்கப்பட்டினம் என்ற தபயர் ஓரிரு முணற
மட்டுயம சில டச்சு ஆவைங்களில் பொர்த்

நிணனவு எனக்கு உண்டு. ஆயினும்

இப்பகு ிக்குச் தசல்லும் வொய்ப்பு எனக்கு இதுவணர ஏற்பட்ட ில்ணல. இது ஒரு
கடற்கணரப் பட்டினம் என்பண

வணரபடத் ில் பொர்த் ிருந்ய ன். ஆனொல் ஆழமொக

மன ில் ஏயனொ இது ப ியவில்ணல. ய ொழி யரஷல் எனது வரலொற்று ஆர்வத்ண ப்
புரிந்து தகொண்டு இந்
ஆக இந்

இடத் ிற்கு நொன் வரயவண்டும் எனச் தசொல்லியிருந் ொர்.

வரலொற்று முக்கியத்துவம் தபற்ற இச்சிற்றூணர எனக்கு

அறிமுகப்படுத் ிய யரஷலுக்கு நொன் நன்றி தசொல்வது கடணமயொகும்.
மிழக நில வணரபடத் ில் மொமல்லபுரத் ிற்கு அடுத்
சதுரங்கப்பட்டினம் வருவண

நகரமொக

நிணனவுபடுத் ிக் தகொண்யடன். ம ியம் ஏறக்குணறய

12 தநருங்கிக்தகொண்டிருந் து. நொங்கள் யகொட்ணடயின் வொயில் பகு ி வந் ணடந்து
உள்யள அனும ி உண்டொ என்று ய டிப் பொர்த்ய ொம். இந் ியத் த ொல்லியல்
துணறயின் ஊழியர் ஒருவர் அங்கு அமர்ந் ிருந் ொர். அவருடன் அவரது நண்பர்
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ஒருவரும் அமர்ந் ிருந் ொர். அவரிடம் இந் க் யகொட்ணடணய நொங்கள்
பொர்க்கயவண்டும் என்று கூறிவிட்டு யகொட்ணடணயப் பற்றி சற்று விசொரித்ய ொம்.
யகொட்ணடணயப் பற்றிய விவரங்கள் அடங்கிய யலமியனட் தசய்யப்பட்ட
அட்ணடகணள எனக்குக் தகொண்டுவந்து தகொடுத் ொர். அ ில் யகொட்ணடயின்
வரலொறு பற்றிய தசய் ிகள் வழங்கப்பட்டிருந் ன. அ ணன வொசித்து விட்டு
ஒவ்தவொரு பகு ியொகப் பொர்த்துவரக் கிளம்பியனொம்.
இன்று நொம் கொணும் சதுரங்கப்பட்டினம் கிபி 17ஆம் நூற்றொண்டில்
உருவொக்கப்பட்டது.

கி.பி. 1353ம் ஆண்ணடச் யசர்ந்

கல்தவட்டு

ஒன்று

இப்பகு ிணய ரொெநொரொயைன் பட்டினம் எனக் குறிப்பிடுகின்றது என்றும்,
இப்பகு ிணயச் யசொழ மன்னர்களின் கீ ழ் ஆட்சி தசய்
தசய் னர் என்றும்,

சம்புவரொயர்கள் ஆட்சி

கி.பி.1337லிருந்து 1367ம் ஆண்டில் ஆட்சி தசய்

நிணனவொக இப்தபயர் அணமந்

சிற்றரசரின்

ொகவும், கி.பி.15ம் நூற்றொண்டு விெயநகர நொயக்கர்

கொலத் ில் கட்டப்பட்ட இங்குள்ள தபருமொள் யகொயில் கல்தவட்டு ஒன்று
இப்பகு ிணயச் ச ிரவொசகன்பட்டினம் என்றும் குறிப்பிடுவண த்

கவல்

அட்ணடயில் உள்ளக் குறிப்புக்களின் வழியொக அறிந்து தகொண்யடொம்.

கடற்கணர

துணறமுகப் பட்டினமொக விளங்கிய இப்பகு ி தமல்லிய மஸ்லீன் துைிகள்
மற்றும் முத்துக்கள் உற்பத் ி ஏற்றும ி ஆகிய த ொழிலுக்கொகப் பிரசித் ி தபற்ற
ஒரு நகரமொக அன்று விளங்கியது.
இன்று நொம் கொணும் சி ிலமணடந்

யகொட்ணட டச்சுக்கொரர்களொல்

17ம்

நூற்றொண்டில் கட்டப்பட்டது. 1818 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் பணடகள்
இக்யகொட்ணடணயத்

ொக்கி டச்சுக்கொரர்களிடமிருந்து அ ணனக் ணகப்பற்றிக்

தகொண்டது. பின்னர் சதுரங்கப்பட்டினம் ஆங்கியலயக் கிழக்கிந் ிய கம்தபனியின்
ஆட்சியின் கீ ழ் தகொண்டுவரப்பட்டது.
1620 த ொடங்கி 1769 வணர இப்பகு ியில் பைியொற்றிய முக்கிய டச்சு
அ ிகொரிகள் சிலரது கல்லணறகள் இக்யகொட்ணடயின் வலது புறத் ில்
அணமக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு கல்லணறயின் யமற்பகு ியிலும் கல்தவட்டும்
அரசு முத் ிணரயும் ப ிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவொரு அரசு முத் ிணரயிலும்
தவவ்யவறு சின்னங்கள் தபொறிக்கப்பட்ட வணகயில் கல்லணறயின் யமற்பகு ி
அணமந் ிருக்கின்றது. கல்லணற பகு ிக்கு அடுத்து ஒரு கட்டிடம் உள்ளது.
சி ிலமணடந்

கட்டடத் ின் உள்யள தசன்று பொர்த்ய ொம். பின்னர் தவளியய வந்து

ஏணனய பகு ிகணளயும் சுற்றிப் பொர்த்துவிட்டு ஒவ்தவொரு பகு ிகளிலும்
புணகப்படங்கள் எடுத்துக் தகொண்யடொம்.
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ஆங்கியலயர்கள் இந் ியொவிற்கு வருவ ற்கு முன் த ன்னிந் ியப்
பகு ியில் ஆளுணம தசலுத் ிய ஐயரொப்பியர்களின் வரிணசயில்
யபொர்த்துக்கீ சியர்களும் டச்சுக்கொரர்களும் முக்கியத்துவம் தபறுகின்றனர். அ ிலும்
குறிப்பொகச் யசொழமண்டலக் கடற்கணரப் பகு ியொன பழயவற்கொடு, மொமல்லபுரம்,
சதுரங்கப்பட்டினம், நொகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி ஆகிய பகு ிகளில்
டச்சுக்கொரர்களின் ஆளுணம ஒரு நூற்றொண்டுக்கும் யமல்

பலம் தபொருந் ிய ொக

அணமந் ிருந் து.
சதுரங்கப்பட்டினம் தநசவொளர்கள் நிணறந்
நூற்றொண்டில்

ஒரு பகு ியொக 16ஆம்

ிகழ்ந் து. மிக முக்கியமொக தமல்லிய மஸ்லீன் துைிகள்

ஐயரொப்பியர்களின் கவனத்ண
ஒரு த ொழிற்சொணலணய

ஈர்த்

ன் விணளவொக இப்பகு ியில் டச்சுக்கொரர்கள்

அன்று அணமத் ொர்கள். சதுரங்க பட்டினத் ில்

அணமக்கப்பட்ட த ொழிற்சொணலயில் உருவொக்கப்பட்ட மஸ்லீன் துைிகள்
ஐயரொப்பொவிற்குக் கப்பல்கள் வழியொக ஏற்றும ி தசய்யப்பட்டன. வைிகம் மிகச்
சிறப்பொக வளர்ந்

ொல் டச்சுக்கொரர்கள் அங்கு ஒரு யகொட்ணடணயக் கட்ட முயன்று

இன்று நொம் கொணும் இக்யகொட்ணடணயக் கட்டினொர்கள்.
டச்சுக்கொரர்களிடமிருந்து இக்யகொட்ணடணயக் ணகப்பற்றிய
ஆங்கியலயர்கள் இ ணனப் பொதுகொக்கவில்ணல. இன்று இக்யகொட்ணட இந் ியத்
த ொல்லியல் துணறயின் பொதுகொப்பில் உள்ளது. சதுரங்கப்பட்டினம் உள்ள பகு ிக்கு
அருகில்

ொன் கல்பொக்கம் அணு ஆணல அணமக்கப்பட்டுள்ளது.
சி ிலமணடந்து கொட்சியளித் ொலும் இக்யகொட்ணட இன்றும்

வரலொற்றில் முக்கியத்துவம் தபறுகின்ற ஒரு சின்னமொகயவ

மிழக

ிகழ்கின்றது.

யகொட்ணடக்குள் உள்ள கல்லணறயில் உள்ள சின்னங்கள் ஆரொய்ச்சிக்கு
உட்படுத் ப்பட யவண்டியணவ.

ஒரு கல்லணறயில் கப்பல் வடிவமும் மற்தறொரு

கல்லணறயில் சூலம், ருத்ரொட்சம், விலங்கு சின்னமும், மற்றுதமொரு கல்லணறயில்
புலியின் சின்னமும், மற்றுதமொரு கல்லணறயில் மீ ன் சின்னமும் என தவவ்யவறு
சின்னங்கள் தபொறிக்கப்பட்ட வணகயில் கல்லணறகள் டச்சு தமொழி கல்தவட்டுகள்
இணைந்

வணகயில் அணமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்கல்தவட்டுகள் மற்றும்

சின்னங்கள் தசொல்லும் தசய் ிகணள ஆரொய்ந்து ஆய்வுக் கட்டுணரயொக ஆய்வு
மொைவர்கள் சமர்ப்பிக்கலொம். ஆய்வுக்கு வழிவகுக்கும் சிறந்
உள்ளது என்பண

களமொக இப்பகு ி

நொனும் ய ொழி யரஷலும் யபசிக்தகொண்யட தகொளுத்தும் ம ிய

தவயிலில் நடந்ய ொம்.
இக்யகொட்ணட வளொகத் ிற்குள்யளயய ஒரு கிைறு இருக்கின்றது.
விரிந்

கிணளகளுடன் கூடிய 200 ஆண்டுகளுக்கும் யமலொன ஒரு புளியமரமும்

இருக்கின்றது. யகொட்ணடணய முழுணமயொகப் பொர்த்துவிட்டு த ொல்லியல் துணற
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பைியொளரிடம் நன்றி தசொல்லி வருணகப்ப ியவட்டில் ணகதயழுத் ிட்டு
விட்டுவிணடதபற்று அங்கிருந்து புறப்பட்யடொம்.
ஒரு கொலத் ில் தபரும் வைிக நகரமொகவும், ஐயரொப்பியர்கள்
வொழ்ந்

ஒரு நகரமொக இருந்

விரும்பி

சதுரங்கப்பட்டினம் இன்று ஆள் நடமொட்டம்

குணறந்து முக்கியத்துவம் குணறந்

ஒரு நகரமொகக் கொட்சியளிக்கின்றது.

சதுரங்கப்பட்டினம் இயற்ணக வளம் நிணறந்

ஒரு பகு ி ொன். கடற்கணரயும்

இருப்ப ொல் மிகச் சிறப்பொக இப்பகு ிணய ஒரு சுற்றுலொத் லமொக அரசு மொற்றி
அணமக்கலொம். அப்படிச் தசய்யும் தபொழுது உள்ளூர் மக்களுக்கு யவணலவொய்ப்புகள்
விரிவொக அணமயும். சுயத ொழில் தபருகும். அய சமயம் வரலொற்றுச் சிறப்பும்
பொதுகொக்கப்படும்.
மிழகத் ின் உள்யள ஒவ்தவொரு இடத் ிற்குப் பயைிக்கும் யபொதும்,
இவ்வளவு இயற்ணக வளத்ண ப் தபொருளொ ொர ரீ ியொக வலுவொக மொற்றொமல்
இருக்கிறொர்கயள என நிணனத்து நொன் வருந்துகின்யறன். இயற்ணக வளம் இல்லொ
எத் ணனயயொ நொடுகள்

மது

ீவிர முயற்சியினொல் நொட்டின் வளர்ச்சிணய

உயர்த் ி இருக்கின்றன. ஆனொல் ய ணவக்கு அ ிகமொன மனி

வளம், இயல்பொன

இயற்ணக வளம், வைிகத் ிற்கு ஏற்ற இயற்ணக சூழல் என அணமந்
சிற்றூர்கள்

பல

மிழகத் ில் அ ன் சிறப்பும் தபொலிவிழந்து பரி ொபமொகக் கொட்சி

அளிப்பது யவ ணனணய அளிக்கின்றது.

சதுரங்கப்பட்டினத் ிற்கொன எனது
பயைம்

மிழகத் ில் டச்சுக்கொரர்களின்

ஆளுணமணய ஓரளவு யநரடியொகப் புரிந்து
தகொள்ளும் வொய்ப்பிணன எனக்கு
வழங்கியது. இய யபொல அடுத்து
மற்றுதமொரு

மிழகத்துக் கடற்கணரயயொர

நகருக்கு விணரவில் தசல்லயவண்டும்
என்று மன ில்

ிட்டம்

ஓடத்த ொடங்கிவிட்டது.
ய டல் நிணறந்
ஆய்விற்கும்

ஊர்சுற்றி மொசுபடொ

வரலொற்றுத்

பயைத் ிற்கும்
ொன் முடிவில்ணலயய.

இயற்ணகயின் மத் ியிலும், அ ன்

உண்ணமயொன வொரிசுகளின் இணடயயயும் மொ ங்கள் அல்லது சில
ஆண்டுகள் கழித் ொல் அவனுக்கு எவ்வளயவொ மகிழ்ச்சி கிட்டும்.
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அவன் ஒவ்தவொரு நொளும் பு ிய பு ிய விஷயங்கணளத் த ரிந்து
தகொள்வொன். வரலொறு, மனி

இனம், தமொழி அல்லது யவறு ஏ ொவது

ஒரு விஷயத்ண ப் பற்றிய ஆரொய்ச்சி தசய்து தகொண்யட இருப்பொன்.
அவன் அங்கிருந்து தவகுதூரம் யபொய் விட்டொல் பணழய நிணனவுகள்
இனிய நிணனவுகளொக நிணலத்து விடுகின்றன. அந்

இனிய

நிணனவுகள் அவணனப் தபொறுத் வணரயில் அவனுடயன மணறந்து
விடலொம். ஆனொல் அவன்

ன் நிணனவுகளுக்கு எழுத்து வடிவம்

ந்து விட்டுப் யபொனொல் அவன் மணறந்

பின்னரும்

லட்சக்கைக்கொன வொசகர்களின் கண்களின் முன்னொல் அவ்வினிய
நிணனவுகள் உயிர்தபற்று எழும்.
-

ஊர்சுற்றிப் புரொைம்; ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன்

கடலூரில் ஒரு நொள்
ணடகணளத்

கர்த்த றிந்து தவளிவர யவண்டியது ஊர்சுற்றிக்கு

மிகவும் அவசியமொகும். உலகம் புரிந்

எந்

வொலிபருக்கும் ஊர் சுற்ற

யவண்டும் என்ற ஆணச ய ொன்றொமல் இருக்குமொ?
ரத் ம் ஓடும் எவரும்

ம் நரம்புகளில் சூடொன

ம் வட்டு
ீ
ம ில் சுவர்கணளத்

கர்த்த ரிந்து

தவளியில் யபொக யவண்டுதமன்று விரும்பொமல் இருக்கமொட்டொர்கள் என்பது
அடியயனின்
பொண யில்

ொழ்ணமயொன கருத் ொகும். இவர்களுணடய முன்யனற்றப்
ணடகள் ஏரொளம். தவளி உலகத் ின்

மனி ரின் உள்ளத் ில்
-

ொன் அ ிக

ணடகணள விட

ணடகள் இருக்கின்றன.

ஊர்சுற்றிப் புரொைம்; ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன்

23.1.2020
கடந்

சில

ினங்களுக்கு முன் கொணல 9 மைிக்குக் கடலூரில் ஒரு

மகளிர் கல்லூரியில் ஒரு கருத் ரங்ணகத் த ொடக்கிணவத்துச் சிறப்புணரயொற்ற
அணழக்கப்பட்டிருந்ய ன். தசன்ணனயிலிருந்து ஒரு வொகன பயைம்; இணடயில்
ய ொழி யரஷலும் இணைந்து தகொள்வ ொகத்
கடலூரில் தசலவிட்டு இரவு

ிட்டம். அன்ணறய நொள் முழுதும்

ிரும்புவ ொக எங்கள் பயைத்

ிட்டம் இருந் து.

கடலூருக்கு என நொன் தசல்வது இதுயவ மு ல் முணற. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் வடலூர் தசன்றிருந்

யபொது

ிரும்பிச் தசல்லும் பொண யில் கடலூணரக்

கடந்து வரும் வொய்ப்பு கிணடத் து. பண்ணடய

மிழக வரலொறு மற்றும்

ஐயரொப்பியர்கள் வருணகயொல் ஏற்பட்ட மொற்றம் ஆகிய வரலொற்றுத்

கவல்கணள

அ ிகம் தகொண்டிருக்கும் நகரங்களின் வரிணசயில் கடலூரும் ஒன்று என்பண
நொன் அறியவன். ஆயினும் யநரில் தசன்று பொர்த்துவரச் சரியொன வொய்ப்பு
அணமயொ

கொரைத் ொல் ஆவல் இருந் ொலும் அது சொத் ிய படொமயலயய
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ள்ளிப்யபொய்க்தகொண்டிருந் து. அந்

குணறணய யபொக்குவ ொக இந்

பயைம்

அணமந் து.
பண்ணடய கொலம் த ொட்யட கடலூர் கடல் வைிகத் ிற்கு மிக
முக்கியமொன ஒரு துணறமுக நகரமொக விளங்கியது. 17ஆம் நூற்றொண்டுக்குப்
பிறகு டச்சுக்கொரர்கள், யபொர்த்துக்கீ சியர்கள், பிதரஞ்சுக்கொரர்கள் மற்றும்
ஆங்கியலயர்களின்
பொ ிரிமொர்கள்

ொக்கம் இப்பகு ியில் நிணலதபற்றது. தெர்மொனிய

ரங்கம்பொடிணய அடுத்து இப்பகு ியில்

ங்கள் சீர் ிருத் க்

கிருத்துவ ணமயத்ண யும் 18ஆம் நூற்றொண்டில் உருவொக்கினொர்கள் என்பது
வரலொறு.மு லில் கடலூருக்கு வைிகம் தசய்ய வந்
அருகொணமயில் இருக்கும் பொண்டிச்யசரியில்

பிதரஞ்சுக்கொரர்கள் பின்னர்

ங்களது வைிக ணமயத்ண

ஏற்படுத் ி 1674 ஆம் ஆண்டு மு ல் அப்பகு ியில்

ங்கள் ஆ ிக்கத்ண ச்

தசலுத் த் த ொடங்கினர். 1690ல் கடலூரில் ஆங்கியலயர்கள்

ங்கள் வசம் ஆக்கிக்

தகொண்டொர்கள். 1758ம் ஆண்டு வணர கடலூர் த ன்னிந் ிய மொவட்டங்களின்
ணலநகரமொக பிரித் ொனியக் கொலனித்துவ அரசின் கீ ழ் அணமந் ிருந் து. இன்றும்
இங்குக் கொட்சி அளிக்கும் தசயிண்ட் யடவிட் யகொட்ணடயில்

ொன் அன்று அரசு

நிர்வொகம் தசய்யப்பட்டது. இது ரொபர்ட் கிணளவ் யகொட்ணட என்றும்
அணழக்கப்படுகிறது.
எனக்குக் கொணல யநரப் பயைத் ில் சொணலயயொர கணடகளில் சூடொன
ய நீர் வொங்கி அருந்துவது மிகப் பிடிக்கும். வொகனம் ஓட்டி ய நீருக்கொக
நிறுத் ியயபொது நொங்களும் இறங்கிக் தகொண்யடொம். நொன் கசப்பொகக் கொப்பியும்
ய நீரும் அருந்துவண

அறிந் ிருக்கும் ய ொழி யரஷல் ய நீர் யபொடுபவரிடம்

ஸ்ட்ரொங் டிகொக்க்ஷன் யபொட்டுத்

ொருங்கள் எனக் யகட்டுக்தகொண்டொர்.

இருவருக்குயம ய நீர் வந் து. ஆனொல் எ ிர்பொர்த்

சுணவ இல்ணல. சும்மொயவ

ய நீர் வொங்கியிருந் ொல் சுணவயொக இருந் ிருக்குயமொ என்று யபசிக்தகொண்யடொம்.
சில யநரங்களில் இப்படித் ொன் நொம் ஏ ொவது ஒன்று தசொல்லி இயல்பொகயவ
நன்றொக இருக்கும் ஒன்ணற அப்படியய மொற்றி விடும் அனுபவம் ஏற்பட்டு
விடுகிறது.
ஏறக்குணறய மூன்று மைி யநர வொகன பயைம். தசங்கல்பட்டு
மதுரொந் கம் யமல்மருவத்தூர்,

ிண்டிவனம், விக்கிரவொண்டி, மொளிணகயமடு,

தநல்லிக்குப்பம் என ஒவ்தவொரு ஊரொகப் பொர்த்துக்தகொண்யட வொகனத் ில்
பயைித்துக் தகொண்டிருந்ய ொம். வரும் வழியில் த ன்தபண்ணை ஆற்ணறக் கடந்து
எங்கள் பயைம் இருந் து.
விக்கிரவொண்டி த ொடங்கி மொளிணகயமடு, தநல்லிக்குப்பம் ஆகிய
பகு ிகள் பசுணமயொக இருந் ன. இப்பகு ிகளில் நிலத் டி நீர் வளமொன இயற்ணகச்
சூழணலயும் விவசொய முயற்சிகளுக்கு ஆ ொரமொகவும் இருப்பண ப் பற்றி அறிந்து
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தகொண்யடன். நொன் தசன்றிருந் யபொது இப்பகு ியில் கரும்புத் ய ொட்டங்களில்
ஆணும் தபண்ணுமொக மக்கள் யவணல தசய்து தகொண்டிருந் ொர்கள். கொய்கறிகள்
விவசொயம் சொணலயின் இருபுறத் ிலும் கொைக்கூடிய ொக இருந் து.
மு லில் கிருஷ்ைசொமி மகளிர் கல்லூரியில் ஏற்பொடு
தசய்யப்பட்டிருந்

நிகழ்ச்சியில் பிற்பகல் 2 மைி வணர கலந்துதகொண்டு, பின்னர்

தபரியொர் அரசுக் கல்லூரியிலும்

மிழ்த் துணற ஏற்பொடு தசய் ிருந்

ஒரு

நிகழ்ச்சியில் கலந்துதகொண்டு, மொணல நொன்கு வொக்கில் நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து
விடுபட்டுக் தகொண்யடொம். உணர நிகழ்ச்சிகணள ஏற்பொடு தசய் ிருந்

சயகொ ரர்

முணனவர் ெொனகி ரொெொ ஐயரொப்பியர் கொல கட்டடங்கள் சிலவற்ணறச்
சுற்றிக்கொட்டத்

ிட்டமிட்டிருந் ொர்.

மு லில் நொங்கள் வந் ணடந்

இடம் சில்வர் பீச் அல்லது தவள்ளி

கடற்கணர. இப்படி ஒரு அருணமயொன கடற்கணர இங்யக இருக்கும் என நொன்
சற்றும் எ ிர்பொர்க்கவில்ணல. விரிவொன மைல் நிணறந்

கடற்கணர அழகொகக்

கொட்சியளித் து. அரசு கல்லூரி மொைவர்கள் கல்லூரி முடிந்து அங்குக்
கடற்கணரயில் விணளயொடிக்தகொண்டிருந் ொர்கள். கடற்கணர ஓரத் ில்
அணமந் ிருக்கும் தபரியொர் அரசு கல்லூரி அப்பகு ியில் உள்ள ஏணழ எளிய
மொைவர்களுக்குக் கல்விணயப் தபற மிக முக்கிய அடித் ளம் அணமக்கும் ஒரு
கல்லூரி. ஆயினும் சில மொைவர்கள் பொட யநரத் ில்கூட கடற்கணரயில்
யநரத்ண ச் தசலவிடுகிறொர்கள் என்ற தசய் ி வருத் ம் அளிக்கத்

ொன் தசய் து.

சொணலயில் தமதுவொக வொகனத் ில் பயைித்துக் தகொண்யட
கடற்கணரணய ரசித்துக் தகொண்டு பயைத்ண த் த ொடர்ந்ய ொம். அங்கு நிறுத் ி
ணவக்கப்பட்டிருந்

வண்ைமயமொன படகுகள் கண்கணளக் கவர்ந் ன. இறங்கி

நின்றவொறு புணகப்படங்கணள எடுத்துக்தகொண்டு அய

சொணலயில் எங்கள் பயைம்

த ொடர்ந் து.
ரொபர்ட் கிணளவ்
தகொண்டிருந்

ங்கியிருந்து ஆட்சிப் தபொறுப்ணபக் கவனித்துக்

அன்ணறய முக்கியத்துவம் தபற்ற

கட்டடம் இன்று சி ிலமணடந்

நிணலயில் இருக்கின்றது. படிகளில் ஏறி உள்யள என்ன த ரிகிறது என்று உணடந்
ென்னல்கள் வழியொக நொனும் ஏணனய ய ொழர்களும் கவனிக்கத் த ொடங்கியனொம்.
உள்யள உள்ளூர் மக்கள் சிலர்

ங்கியிருக்கின்றனர் என்ப ற்குச் சொன்றொகப் பொய்

படுக்ணககள் ஆங்கொங்யக த ன்பட்டன.
ஆங்கியலயர்கள் உள்ளூர் மக்கணளத்
இன்யறொ நிணலணம
இங்யக

இந்

தபரிய பழம் மொளிணகயில் அன்று

ங்க அனும ித் ிருக்க மொட்டொர்கள். ஆனொல்

ணலகீ ழொக மொறிவிட்டது. உள்ளூர் மக்கள்

ங்குகிறொர்கள் என்பண

ற்கொலிகமொக

அப்யபொண ய சூழல் தவளிப்படுத் ியது.
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தவளியய சில தபண்மைிகள் பொய் யபொன்ற ஒரு தபரிய துைிணய
விரித்து அ ில் கடலிலிருந்து பிடித்து வந் ிருந்

கடல் உைவு வணககணள

எடுத்துப் யபொட்டுக் கொய ணவத்துக் தகொண்டிருந் ொர்கள். ஒரு தபண்மைி ணகயில்
வணல நிணறயச் சிப்பிகணளக் கடலிலிருந்து எடுத்துக் தகொண்டு வருவண ப்
பொர்த்ய ொம். அவரிடம் யபொய் அண

அருகொணமயில் பொர்க்க யவண்டும் என்ற

ஆவல் இருந் ொலும் கண்களும் கவனமும் எனக்குப் படகுத்துணற யநொக்கியய
இருந் ன.
படகுத்துணற அருகில் தசன்று அங்கிருந்து ரொபர்ட் கிணளவ்
ங்கியிருந்

அந் ப் பொழணடந்

மொளிணகணயப் பல யகொைங்களில் புணகப்படம்

எடுத்துக் தகொண்டிருந்ய ன். சட்தடன்று ஒரு ஆைின் குரல். "அம்மொ பொர்த்து
நடங்க.. விழுந் ிட யபொறீங்க.." என.. கரிசனம் நிணறந்

குரல்.

கடலுக்குச் தசல்லவிருக்கும் படகுகணள வர்ைம் பூசி அழகு படுத் ிக்
தகொண்டிருந் ொர்கள் ஒரு சிலர். ஏணனயயொர் இணளஞர்கள் ஒருவர் மட்டும் 50
வயது ம ிக்கத் க்கவர். அவரிடம் யபச்சுக் தகொடுத்ய ன். "இந் ப் படகுகணளப்
பற்றிச் தசொல்லுங்கள், எங்யக தசல்கின்றன" என விசொரிக்கத் த ொடங்கியனன்.
அவரது யவணலணய

எனது யபச்சு

ணட தசய்கின்றது என்ற எந்

யகொபமும்

இல்லொமல் புன்னணகயயொடு வந்து விளக்க ஆரம்பித் ொர்.
ஒவ்தவொரு படகும் அழகொகத் தூய்ணம தசய்யப்பட்டு வர்ைம் பூசப்பட்டு
அணவ இந்

யசொழமண்டல கடற்கணர தவளிப்பகு ியில் வடக்கு யநொக்கிச் தசன்று

அங்கு எல்யலொரும் ஒன்றுகூடி ஒரு மிகப்தபரிய மீ ன் பிடிக்கும் கப்பலில் பயைம்
தசல்வொர்களொம்.

யொரிப்பு யவணல என்பது சொ ொரைமல்ல. மிகுந்

தபொருட்தசலவு அ ில் உள்ளது என்று விரிவொகத்

கவல்கணள வழங்கினொர்.

ஒருமுணற கடலுக்குள் தசல்லும் மீ ன்பிடிக்கும் கப்பலில் ஏறக்குணறய ரூபொய் 6
லட்சத் ிற்கொன தபொருட்கள் இருக்குதமன்றும், மீ ன் பிடித்துக் தகொண்டு வரும்
தபொழுது அது ஏறக்குணறய 15 லட்சம் ரூபொய் தபறுமொனமுள்ள சரக்குகளொக
இருந் ொல் ொன் அவர்களுக்கு அ ில் லொபம் கொை முடியும் என்றும் விளக்கினொர்.
இவ்வளவு பைச்தசலவு ஆகின்ற யவணலயொக இருக்கின்றய

இந்

மீ ன்பிடித்த ொழில், என்று நொனும் ய ொழர்களும் யபசிக்தகொண்யடொம். என்னுடன்
வந்

ய ொழர்கள் அவர்களுக்குத் த ரிந்

கவல்கணளயும் கூடு லொக எனக்கு

விளக்கினர். மிகப்தபரிய தபொருட்தசலவும், அய யவணள வருமொனமும்

ரக்கூடிய

ஒரு த ொழில் இது என்று நிணனத் யபொது இந் ப் பு ிய தசய் ிகணள அறிந்து
தகொண்ட மகிழ்ச்சி மன ிலிருந் து.
கடற்கணரயயொர மீ னவர்களது வொழ்க்ணக என்பது நகர்ப்புற மக்களுக்குத்
தூரமொன விசயமொகயவ இருக்கின்றது.

சந்ண யில் மீ ன் வொங்கி சுணவயொக

மைக்க மைக்கக் குழம்பு ணவத்துச் சொப்பிட விரும்பும் நொம் மீ ன்கணளப் பிடிக்கக்
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கடலுக்குச் தசல்லும் மீ னவ நண்பர்களின் வொழ்க்ணகணய அறிந்து தகொள்வ ில்
ஆர்வம் கொட்டுவ ில்ணலயய என நிணனத்துக் தகொண்யடன்.தநய் ல் நில
வொழ்க்ணக ஆரொயப்பட யவண்டியது!

படகுகளின் பக்கத் ில் நின்று புணகப்படம் எடுத்துக் தகொள்ள விரும்பி
அங்குச் தசன்யறன். ய ொழி யரஷல்

"படகு சவொரி தசல்கிறீர்களொ" என்று

ஆவணலத் தூண்டும் வணகயில் யகட்டொர். இப்படி யொரும் தசொல்லி விட்டொல்
யபொதுயம... எனக்குக் கண்டிப்பொகப் யபொக யவண்டும் என்று மன ில் ஆணச
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முணளத்து விடும். "இந் ப் படகில் தசல்ல முடியுமொ? நீங்கள் யவணலயொக
இருக்கிறீர்கயள" என்று அந்

மீ னவ நண்பணரக் யகட்யடன்.
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எந் த்

யக்கமும் இல்ணல. "வொங்க அணழத்துக்தகொண்டு தசல்கியறன்",

என்று தசொல்லி எங்கணளப் படகில் வரயவற்று ஏற்றுக் தகொண்டொர். சற்றும்
எ ிர்பொர்க்கவில்ணல இந்

அன்பொன அணழப்ணப. என்னுடன் ய ொழி யரஷல்,

ெொனகிரொென் உடன்வர அந்

மீ னவ நண்பர்

ம்பி

னது உறவினர் ஒரு

இணளஞணரயும் அணழத்துக்தகொண்டு நொங்கள் ஐவரொக படகுப் பயைத்ண த்
த ொடங்கியனொம்.
படகின் எந் ிரத்ண
த ொடங்கியது.

அந்

இணளஞர் ஆரம்பிக்க, படகு தமல்ல நகரத்

மிழ் சினிமொக்களில் வருகின்ற எம்ெிஆர் பொடல் என் மன ில்

ஒலிக்கத் த ொடங்கியது.
"ஓடும் யமகங்கயள

ஒருதசொல் யகள ீயரொ...."

மு ல் பொடல் மன ில் ஒலித்துக் தகொண்டிருக்கும் யபொய

யமலும் ஒரு

படகுப் பொடல் மன ில் ஒலிக்கத் த ொடங்கியது....
"வசந்

கொல ந ிகளியல ணவரமைி நீரணலகள்"
பொடல் இனிணம

ொன்.. ஆனொலும்

ிணரப்படத் ில் பொடல் கொட்சி

பயங்கரமொன ொயிற்யற... எங்யக.. படத் ில் வருவது யபொல் படகிலிருந்து நொம்
கடலில் விழுந்து அசம்பொவி ம் ஆகிவிடக்கூடொய

என்று மன ிற்குள் ஒரு

எச்சரிக்ணக ஒலி..
பொடல் ஓடிக் தகொண்டிருக்கும் வொதனொலிணய நிறுத்துவது யபொல
மனத் ிணரயில் ஓடிய பொடல் கொட்சிணயயும் நிறுத் ிக்தகொண்யடன்.
படகு சற்று யவகமொகப் பயைிக்கத் த ொடங்கியது. எங்கணள அணழத்து
வந்

அந்

மீ னவ நண்பரும் அவரது உறவினரொன அந்

இணளஞனும்

எங்களுடன் யபசிக்தகொண்யட படணகச் தசலுத் ிக் தகொண்டு வந் னர். ஒரு
நீளமொன கம்பு நுனியில் துைி ஒன்று கட்டப்பட்டிருந் து. அண க் தகொண்டு யபொய்
கடலில் ஒரு இடத் ில் குத் ி நிறுத் ினொர். இது ொன் தகொடி. இப்படி கடலில்
தசல்லும் யபொது நொங்கள் இந் க் தகொடிணயக் குத் ி நிறுத் ி விட்டுச் தசல்யவொம்.
படகு கடலுக்குள் தசன்றிருக்கின்றது என்ப ற்கு இது அணடயொளமொகும் என்று
விளக்கினொர்.
த ொடர்ந்து பயைித்துக் தகொண்டிருந்ய ொம்.

ிடீதரன்று துள்ளிக்

கு ிக்கும் நூற்றுக்கைக்கொன மீ ன்கள். தவள்ளி நிறத் ில் பளிச் பளிச்தசன
கண்கணளக் கவர்ந் ன. உடயன எல்யலொரும் புணகப்படம் எடுப்யபொம் என
முயன்யறொம்.. ஆனொல் கண்களுக்குத் த ரியும் கொட்சி புணகப்படக்கருவிக்குத்
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த ரிவ ில்ணல. இத் ணகய மீ ன் துள்ளும் எழில் கொட்சிகணளக் கண்களொல் யநரில்
கொண்பது ொன் இ ணன முழுணமயொக ரசிப்ப ற்கு உள்ள ஒயர வழி. அ ணன
அன்று கண்ைொரக்கண்டு மகிழ்ந்ய ொம்.
படகு மீ ண்டும் தசன்று தகொண்யட இருந் து. ய ொழி யரஷலுக்கு
ணடட்டொனிக் படம் நிணனவுக்கு வந்துவிட்டது. ணடட்டொனிக் ஹீயரொ யபொல நின்று
புணகப்படம் எடுத்துக் தகொண்டொர். தபரியவர்கள் கூட குழந்ண கள் ஆகிப்யபொவது
இத் ணகய பயைங்களில்

ொன். நொனும் அ ற்கு வி ிவிலக்கல்ல.

எங்கணள அணழத்து வந்

மீ னவ நண்பர் படகு இயந் ிரத்ண

எப்படி

இயக்குவது என எனக்குக் கொட்டுவ ொகக் கூறி அணழத் ொர். அருகில் தசன்று அவர்
தசொல்லிக் தகொடுத்

வணகயில் பயிற்சி எடுத்துக்தகொண்யடன். ய ொழி யரஷல்

எங்களிருவணரயும் பொர்த்துக் கிண்டல் தசய்யத் த ொடங்கிவிட்டொர். எம்ெிஆரும்
தெயலலி ொவும் யபொல படகுப்பயைமொ... நீங்கள் ொன் எம்ெிஆர் என்று அந்
மீ னவ நண்பணரச் சுட்டிக்கட்டி அவணர யகலி தசய்யத் த ொடங்க, படகில்
எல்யலொரும் வயிறு குலுங்கச் சிரித்ய ொம். அந்
தவட்கம்.

மீ னவ நண்பரின் முகதமல்லொம்

அந் க் கொட்சியும் சூழலும் நட்பு உைர்ச்சியும் என் மன ிற்கு மிகுந்

மகிழ்ச்சிணய அளித் ன.
எங்கள் படகு கடந்து தசன்ற பகு ியில் ஏரொளமொன மீ ன்பிடி படகுகள்
நிறுத் ி ணவக்கப்பட்டிருந் ன. இது, இதுநொள்வணர நொன் கண்டிரொ

ஒரு புது

உலகம் யபொல எனக்குக் கொட்சி அளித் து. நொன் கற்பணன தசய்து பொர்க்கொ
மிழகத் ின் ஒரு பகு ி. வொனமும் கடலும் நீலமொகக் கொட்சியளிக்க,
கணரயயொரத் ிலிருந்

எண்ைற்ற படகுகள் வர்ை ெொலம் கொட்டிக்தகொண்டு

வரிணசயொக நின்று தகொண்டிருந் ன. படகுகளின் தபயர்கள் ஒவ்தவொன்றும்
வித் ியொசமொக, ஆனொல் அய

யவணள நொம் அறிந்

தபயர்களொக

ணவக்கப்பட்டிருந் ன.’ ஸ்ரீதசந் ில்குமரன், ஸ்ரீ முத்துமொரியம்மன், குமரன்,
மதுணரவரன்,
ீ
சொந் ி’ என்ற தபயர்களுடன் அண்ணமக்கொல ’புள்ளிங்யகொ’ வணர
எனப் படகுகள் அணடயொளப் தபயர்களுடன் அழகழகொய் கொட்சி அளித் ன.
கடலுக்கு மீ ன் பிடிக்கச் தசல்லும் மீ னவர்கள்
அழகிய வர்ைம்

ீட்டி அ ற்குத்

ங்கள் படகுகளுக்கு

னித்துவமொக ஒரு தபயரும் சூட்டி

ங்களது

படகுகணள மிகக் கண்ணும் கருத்துமொகப் பொர்த்துக் தகொள்கின்றனர் என்பது
புரிந் து. கடற்கணரயயொர மீ னவர்களின் வொழ்க்ணகயில் படகுகள் மிக உயர்ந்
முக்கியத்துவத்ண ப் தபறுகின்றன. கடற்கணரயயொர வொழ்க்ணக என்பது

னித்துவம்

மிக்கது. தநய் ல் நிலப் பண்புகணளக் குறிப்பொகத்

மிழகத் ின் கடற்கணரயயொர

வரலொற்று நிகழ்வுகணள ஆரொய யவண்டும் என்ற

ீவிரம் என் மன ிற்குள் ஆழ

யவரூன்றிக் கிணளவிட்டு விரிய ஆரம்பித் து.
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வரலொற்று ஆர்வலர்களொல் இன்று அ ிகம் யபசப்படொ , அறியப்படொ
மிழகத் ின் தநய் ல் நிலப் பகு ிணய அறிந்துதகொள்ளயவண்டும் என்ற சிந் ணன
மன ிற்குள் ஓடிக் தகொண்டிருக்கும் யபொது
தசன்ற படகிணனத்

ொக்கியது. படகின் முன் பகு ியிலிருந்

எழும்பி படணக நணனத்
படகிலிருந்

ிடீதரன்று ஒரு யபரணல நொங்கள்
ம்பி ெொனகிரொெொ

அணலயினொல் முழுவதுமொக நணனந்து விட,

நொங்களும் அ ிர்ந்து யபொயனொம்.

எங்கள் படணக எ ிர்த்துக் தகொண்டு எழும்பிய யபரணல முன் பகு ிணய
முழுணமயொக நிணனத்துவிட, நொங்கள் அ ற்குள் ஒருவழியொகச் சு ொரித்துக்
தகொண்டு படகில் நின்று தகொண்யடொம். நொன் படகில் சு ொரித்துக் தகொண்டு
நின்றண க் கவனித்

மீ னவ நண்பர்,

முணற ொன்.. எப்படி இப்படித்

’நீங்கள் சமொளிக்கும் வி ம் சரியொன

ொன் நிற்கயவண்டும் படகில் என்று த ரியும்’ என

ஆச்சரியத்துடன் யகட்டொர். நொன் அவணரப் பொர்த்து ப ியலதும் தசொல்லொமல்
சிரித்துக் தகொண்யடன். இளம் வய ில் உயர்கல்வி முடித் தும்

நொன்

மயலசியொவிலிருந் யபொது ஒரு வொரக் கொலம் மொைவர்களுக்கொன ரொணுவ பயிற்சி
யமற்தகொண்டிருந்ய ன். அப்யபொது கடலில் பொதுகொப்பொகப் பயைம் தசல்லும் சில
வழிமுணறகணளக் கற்றிருந்ய ன். அது இன்றுவணர மன ில் ப ிந் ிருப்பதும்,
ஆபத் ொன யவணளகளில் அந் ப் பயிற்சிகள் உடயன நமக்கு ணக தகொடுப்பதும்
இயல்பு ொயன.
எங்கள் படகு யமலும் தசன்று தகொண்யட இருந் து. அணலகளின்
அழுத் ம் அ ிகரிக்க, அ ிகரிக்க,
ிரும்பத் த ொடங்கியனொம். அந்
பகு ிணயத்

ிரும்பிச் தசல்யவொம் என்று முடிதவடுத்துத்
சமயத் ில் பரங்கிப்யபட்ணட மீ னவ துணறமுகப்

ொண்டி யமலும் சற்று தூரம் வந் ிருந்ய ொம். தூரத் ில் கலங்கணர

விளக்கமும் கண்களில் த ன்பட்டது.
கடலூரில் கடற்கணரயயொரத் ில் ஏரொளமொன மக்கள் வழிபொட்டில் உள்ள
ஆலயங்கள் இருப்பண ப் பற்றி நொன் யகள்விப்பட்டிருக்கியறன். புத்து மொரியம்மன்
யகொயில், முத் ொலம்மன் யகொயில், பூரைி அம்மன் யகொயில், கங்ணக அம்மன்
யகொயில், அங்கொளம்மன் யகொயில், தவல்லொரி அம்மன் யகொயில் என அங்கிருக்கும்
ஒவ்தவொரு மக்கள் வழிபடும் யகொயில்களுக்கும் தசன்று பொர்த்து அவற்றின்
சிறப்புகணளப் ப ிவு தசய்ய யவண்டும் என்ற யபரொவல் எனக்கு இருந் து. ஆனொல்
அ ற்கு ஒரு நொள் யபொ ொது என்பது த ள்ளத் த ளிவு.தூரத் ிலிருந்து த ரிந்
யகொயில்களின் யகொபுரப் பகு ிகணள மட்டும் பொர்த்துக்தகொண்யடன்.
படகுப் பயைத் ில் என்ணன மிகவும் கவர்ந்
கொடுகள்

ொன். குவியல் குவியலொகக் குட்டி

ஒன்று அணலயொத் ி

ீவுகளொக இந்

அணலயொத் ி

கொடுகள் அணமந் ிருக்கின்றன. ’பொர்ப்ப ற்கு மிக அழகொக இருக்கின்றது’ என்று
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சில

நொன் தசொன்னவுடன், படணக அணலயொத் ிக் கொடுகளுக்கு அருகில் தகொண்டு
தசன்று நொன் மரங்கணளத் த ொட்டு ரசித்து மகிழ ஒரு வொய்ப்பிணனயும்
வழங்கினொர் அந்

மீ னவ நண்பர். படகிணன அப்படியய நிறுத் ிவிட்டு அங்யகயய

படகிலிருந் படியய அணலயொத் ிக் கொடுகணள ரசித்துக் தகொண்டிருக்க
யவண்டும்யபொல் மன ில் தகொள்ணள ஆணச எனக்கு. ஆனொலும் யநரம் கடந்து
தகொண்யட இருந்
என்ற

ொலும், அன்யற நொங்கள் தசன்ணனக்குத்

ிட்டம் இருந்

ொலும், படகுப் பயைத்ண

ிரும்ப யவண்டும்

முடித்துக் தகொள்ள யவண்டும்

என்ற அவசரமும் எனக்கு இருந் து.
இத் ணகய இயற்ணக வளமும் எழிலும் நிணறந்
ஒரு சுற்றுலொத்
வியப்பு

கடலூர் பகு ிணய

லமொக உருவொக்கொமல் ணவத் ிருக்கிறொர்கயள, என்று எனக்கு

ொன் ய ொன்றியது. கடலூர் யபொன்ற வளமிக்க ஒரு ஊரும் உணழக்கும்

மக்களும் அழகிய இயற்ணகயும் ஐயரொப்பொவிலும் அல்லது ஏணனய ஆசிய
நொடுகளிலும் அணமந் ிருந் ொல் அ ணன இந்யநரத் ிற்கு மிகப்தபரிய
சுற்றுலொத் லமொக மொற்றி இருப்பொர்கள். அ னொல் அவ்வூர் மக்களுக்கும்
மிகப்தபரிய தபொருளொ ொர யமன்ணம கிணடத் ிருக்கும். ஆனொல் இங்கு நொன்
கண்டய ொ எ ிர்மொறொன ஒரு நிணல ொன். இது துர ிர்ஷ்டயம!
எங்கள் படகுப் பயைத்ண

முடித்துக்தகொண்டு எங்கணள அணழத்துச்

தசன்ற மீ னவர் நண்பருக்கு நன்றி கூறிக்தகொண்டு, அவரது த ொடர்பு எண்ணையும்
எடுத்துக்தகொண்டு விணடதபற்றுத்

ிரும்பியனொம். கடலூரில் யமலும் சில

நண்பர்கணளச் சந் ித்து நகர்ப் பகு ியிலும் பயைம் தசய்துவிட்டு
ெொனகிரொெொ அளித்

ம்பி

ய நீர் விருந்ண யும் சுணவத்துவிட்டு இரவு அங்கிருந்து

புறப்பட்யடொம். ஒருநொள் பயைம்

ொன் என்றொலும் கூட கடலூரில் நொன் தசன்ற

படகுப் பயைம், வித் ியொசமொன அனுபவமொக, மகிழ்ச்சியளித்

பயைங்களில்

ஒன்றொகயவ அணமந் து.
கடலூரில் அறிந்துதகொள்ள இன்னும் ஏரொளம் இருக்கின்றது. நிச்சயம்
அடுத்
நொள்

பயைத் ில் படகுப் பயைத்ய ொடு மக்கயளொடு மக்களொக அங்யகயய ஓரிரு
ங்கி இருந்து அவர்கள் உைணவயும் சுணவத்து, மக்களின் வழிபொட்டு

வொழ்வியல் கூறுகணளயும், மீ னவ மக்களின் த ொழில் வொழ்க்ணகயும் ப ிவு தசய்ய
யவண்டும் என்ற யபரொர்வம் எனக்கு இருக்கின்றது.
இந்

ஊர் சுற்றிப் புரொைம் மீ ண்டும் த ொடரும்.. மற்றுதமொரு

இடத் ிலிருந்து..!
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"சுயமரியொண

அற்ற எவனும் உயர் ரமொன ஊர்சுற்றி ஆக முடியொது.

உண்ணமயொன ஊர்சுற்றி முகஸ்து ி விரும்பமொட்டொன். உலகத் ில் எவணரயுயம
ன்ணனவிடத்

ொழ்ந் வர்களொகவும் எண்ைொ மயனொநிணலணய ஊர்சுற்றி

தபற்றிருக்க யவண்டும். சமநிணல பொர்ணவயும் தநருக்கமொன நட்புறவும் அவன்
தகொண்டிருக்கயவண்டும்.
-

ஊர்சுற்றிப் புரொைம்; ரொகுல் சொங்கிருத்யொயன்

த ொடர்பு: முணனவர் க. சுபொஷிைி (ksubashini@gmail.com)
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26.
——

ஞ்ணச குடமுழுக்கு கவிண
ிருத் ம் தபொன்.சரவைன்

அஞ்தசழுத் துணடயொய் ஆலமர் தசல்வ
நஞ்சிணன உண்யடொய் நமச்சி வொய
நன்தசய் யுடன்நல் அறிஞர் சூழ்ந் ிடும்
ஞ்ணச சிவயம யபொற்றி
உலகம் கொத் ிட உண்டொய் நஞ்சிணன
அழலது உன்றன் மிடற்றினில் கணறயொய்
கணறயண க் கழுவத் துடித் ிடும் கரங்கள்
உணறதயனப் தபொழிந் ிடும் பொயல.
கசந் ிடும் உைணவ யொவரும் உண்கிலர்
விசதமன அறிந்தும் விருப்புடன் உண்யடொய்
விசத் ின் கசப்பிணன நீக்கிட விணழந்ய ொம்
இணசவுடன் ஏற்பொய் ய யன.
நீரு லொவிய நீள்சணட முடியிணன
கொரு லொவிய கணறபடு மிடற்றிணன
ஏரு லொவிய

ஞ்ணசப் தபரியயொய்

யசொதரன வொர்த்ய ொம் நீயர.
தபொதுநலம் யபணுமொர்க் கொமம்
மதுணகயின் நீக்கி யமொனத்

ணடதயன

ிருந்ய ொய்

கொமன் கணைவிட கடிந்துடன் எரித்ய ொய்
பொ ம் சூட்டுதும் மலயர.

த ொடர்பு:

ிருத் ம் தபொன். சரவைன் (vaendhan@gmail.com)

http://thiruththam.blogspot.com/
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27.
—

ொமிரபரைி
ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

பளிங்கு நீணர

ஆறுமுகன் ஏரி

எங்கள் உயிரொக்கி பயிரொக்கி

மொறு முகம் தகொண்டு பொழ்

மண்ைின் பரிைொமத்ண

பட்டிருக்கும்

மலர்த் ிக்கொட்டி ஓடுகின்ற

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

தபொன்னின் தபொருணநயய
வொழி நீ வொழி!

கொயல் பட்டினமும்

கல்லிணடக்குறிச்சி

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

கொய்ந்ய

கள்ளிக்கொடொயிருக்கும்

கிடந் ிருக்கும்

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

வங்கொள விரிகுடொவும்

அம்பொசமுத் ிரம்

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

வம்பொய் வறண்டு

அணல விரியொக்

ொன் கிடக்கும்

கடலொகும்.

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

" ிருச்சீர் அணலவொய்" இல்லொ

யசரன் மொய வி

நமக்கும் கிணடத் ிருக்கும்

யசொறு கண்டிருப்பொளொ

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

ிருமுருகொற்றுப்பணட ொன்

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

தசலவொய் தசலவொய்

எங்களுக்கு

தநல்ணலச்சீணம

இழப்புகள் எத் ணன வந் ொலும்

இல்ணல சீணம ஆயிருக்கும்

வருவொய் வருவொய் எங்களுக்கு

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

வருவொய் அருள்வொய் பல யகொடி!

சிந்து பூந்துணறயும்

எங்கள் உயிரினும் யமலொன

சீரிழந்து நிற்கும்

தபொருணநயய

நீ வரவில்ணல என்றொல்!

ஊழிகள் பலவொக ஓடிவிடினும்
வொழி நீ !வொழி நீ!!

ிருணவகுண்டம்

எங்கள்

தவறும் ணவகுண்டம் ஆகியிருக்கும்
நீ

நீடு வளர் தபொருணநயய !

வரவில்ணல என்றொல்!

வொழி நீ !வொழி நீ!!

த ொடர்பு: ருத்ரொ இ.பரமசிவன் (ruthraasivan@gmail.com)
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28. ய ணவ அன்தபனும் மருந்து
——

கவிஞர் அமீ ர்

மனி ொ

இந்

உணன ஒன்று யகட்யபன்

தகொயரொனொணவக்கொட்டிலும்

மணறக்கொமல் தசொல்

தகொடியது"

"ஒரு துணையில்லொ தூண் இங்கு

இன்னும்

அளவில்லொ யசொகத் ில்

நொன் எப்படிச் தசொல்ல?

கருணையில்லொ மனி ர்களொல்

தகொடூரம்

இ ணன

வறுணம எனும் யரொகத் ில்..."

"பசி

ஏன் என்று தசொல்?

உன்னிடம் இருந் ொல் ொயன

பட்டினி யபொக்க
நீ தகொடுப்பொய்

"தகொண்டு வந் த ன்ன

பரவொயில்ணல விடு"

தகொண்டு தசல்வத ன்ன
ஒன்றுமில்ணல என்றொனபின்

நலமொ சுகமொ எனும்

இன்னுதம ற்கு தகொள்ணககள்"

வொர்த்ண

த ரியவில்ணலயொ?

என்ணறக்கு இ ற்கு
தகொள்ளி ணவப்பொய்?

அன்பும்
அணைப்பும் மட்டுயம ய டுகிறது

"வற்றிப்யபொய் கிடக்கும் இந்

இது யபொன்ற ெனம்...

முற்றிய மூ ொண
இந்

கிணடப்பத ன்னயவொ

த ொற்று யநொய்க்கு மட்டுமிங்கு

வறுணம வந்

உனக்கு உச்சரிக்கத்

உ ொசீனம்!

ில்ணல"

னித்ய ொர்க்குத் ய ணவயொனது

ஏன் இ ணன மட்டும் வளர்க்கிறொய்?

அன்தபனும் மருந்து...
அ ணன கிள்ளிக்தகொடுத் ொவது

"ஈரமும் இறக்கமும்

ிருந்து!

கழன்று எங்கு யபொனது?

த ொடர்பு: கவிஞர் அமீ ர் (ameerjann@gmail.com)
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29. பயத்துடன் வொழப் பைித் ொயயொ
——

கவியொழி. கண்ை ொசன்

மகிழ்ச்சியொய் உ ிக்கும் சூரியயன

ணலநிமிர்ந்ய

மறந் ண

ணலவனொய் கும்பிட்டு மகிழ்ந்ய ொம்

இழந் ண

புகழ்ச்சியின்

அறிவொயயொ

உச்சத் ில் உன்ணன-

நிணலயில்லொ வொழ்க்ணகயிணன நீ-

இன்றும்
பூமியில்

இன்று
ினமும் வைங்குகியறொம்

இயற்ணகணய மனி ன் அழித்
இளணமயில் உணழக்கத்
உறக்கத்ண

ினமும் வைங்கி

தநடும் சுணமயொய் எம்ணம
நிணனத் ொயயொ

னொல்

வறிய ொல்

ினம் பலயபர் மடிவ ொல்

நீயும் தகடுத் ொயயொ-

ீங்கு தசய்யும் மக்களுக்குப்

மக்களின்

பைமும் தபொருளும் பயனின்றி-

உணழப்ணபயும் மறக்கத்

மக்களின்

துைிந் ொயயொ

பொசம் யநசம்

மக்களில் பலயபர் மகிழ்ச்சிக்கு

அழிவுப் பொண ணய அறிந் ொயயொ

மொனிடம் மறந் ண

அழிக்கும் யவணலயும் இதுவன்யறொ

அறிந் ொயயொ

பகிர்ந் ொயயொ

ம த் ொல் இன்றும் பிரிவிணனணய-

இழிவொய் த ரியும் இ ணன நீ

அன்ணப

இனியும்

மனி னும் மறந் ண

உைர்ந் ொயயொ

இணறவொ மீ ண்டும் அழிணவத்
த ொடரொய

பிணழக்கவும் வழியய த ரியொமல்
பிைமொய் மக்கள் உயிர்வொழும்

பூமியின் சுழற்சிணயப் புரிய ணவக்கப்

பைத்துக்கும் ம ிப்ணபக்

புத்துயிர் மக்கணளத்

தகொடுக்கொமல்-

நித் மும்

உலயக

மனி ன்

பயத்துடன் வொழப் பைித் ொயயொ

சித் மும் கலங்கிடச் தசய் ொயயொ

த ளிய ணவக்க

நிம்ம ி இழக்கச் தசய்து-

த ொடர்பு: கவியொழி. கண்ை ொசன் (https://www.facebook.com/kannadasanr)
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30. மொயக்ணககள் யொ டொ ?
——

மிழ்ணமந் ன் சரவைன்

ஒடி ஒடி உணழச்ச ெனம்
ஓஞ்சுயபொயி தகடக்குண யொ!
அந்

உணழப்பின் உன்ன ங்களின்

வயிறு இப்ப கொஞ்சு தகடக்குண யொ
உல்லொசமொய் சுத் ி வந்
தசல்வ சீமொன்களின் மனம்
ஓரிடத் ில் அடங்க மறுத்து
புழுங்கி

விக்கு ய்யொ !

ம ம் பொர்த்து ெொ ி பொர்த்து
வருவ ில்ணல வியொ ிகள்
ீர்ந் ிடுமொ ஒரு சிலரின்
மனவியொ ிகள்?
ஊர் அடங்கு சட்டம் என்று அறிவிக்கின்றொர்
ஒட்டுதமொத்

உலகடங்கி யபொன டொ!

கலகங்கள் இல்லொ

உலகம் யகட்யடொம்

அணம ியொன பூமிணயக் யகட்யடொம்
ஏகன் இணறவனிடம் யகட்டது ஏகொந்

அணம ி

மயொன அணம ியல்லவொ எங்கும் மண்டிக்கிடக்கிறது ?
ஓயொமல் சுழல்கின்ற பூமியின் இயக்கத்ண
நிறுத்

துடிக்கும் மொயக்ணககள் யொ டொ ?

எங்கும் நிணறந் ிருக்கும் பரம் தபொருயள
யநரில் ய ொன்றி
ப ிணல நீயும் எமக்கு கூறடொ !

த ொடர்பு:

மிழ்ணமந் ன் சரவைன் (saravananmetha@gmail.com)
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள நிகழ்வுகள் மற்றும்
தவளியீடுகள்
—— தசய் ிகள் த ொகுப்பு
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் நிகழ்வுகள் தவளியீடுகள் மற்றும் தெய்திகள்
http://thf-news.tamilheritage.org/

உயரொய்வு உலரத்ததொடர் நிகழ்ச்ெி
கொயிய

மில்லத் சர்வய ச ஊடகக் கல்வி அகொதடமி இணைந்

ஏற்பொட்டில்

மொர்ச் 15, 2020
1. தகொரிய தமொழிக்கும் தமிழ் தமொழிக்கும் உள்ள ததொடர்புகள், அலவ
ததொடர்பொன ஆய்வுகள் – யபரொ.முணனவர்.நொ.கண்ைன், மயலசியொ
2. பண்லடய தமிழகத்தின் வழிபொட்டுக் கூறுகளும் அலவ ததொடர்பொன
ஆய்வுகளும் – முணனவர்.யகொ.சசிகலொ

நூல் தவளியீடு - திறனொய்வு நிகழ்ச்ெி
பிப்ரவரி 3, 2020
ிருவள்ளுவர்யொர்: கட்டுக்கண கணளக் கட்டுணடக்கும்

ிருவள்ளுவர்

ெந்திப்யபொம்… வொெிப்யபொம்.. ெிந்திப்யபொம்: மரபுக்கூடல்
பிப்ரவரி 29, 2020
ிருவள்ளுவர்யொர்: கட்டுக்கண கணளக் கட்டுணடக்கும்

ிருவள்ளுவர்

மண்ைின் குரல் கொதைொளிகள்
அரிட்டொபட்டி கல்தவட்டுகள்
https://youtu.be/GwDs_hVHYM8
ஐவர் மணல வட்தடழுத்து கல்தவட்டுகள்
https://youtu.be/j2ppwjx0gkQ
குடிமங்கலத் ின் நொயக்கர் கொலத் ிய நிலக்தகொணட கல்தவட்டு
https://youtu.be/cjZEjJa84aI
கடத்தூர் யகொவிலுக்குத் ய வரடியொர் தகொணடயொக வழங்கிய கல்தூண்கள்
https://youtu.be/6sWyVim5Qpo
அரிட்டொபட்டி லகுள ீசர் குணடவணரக்யகொவில்
https://youtu.be/zEUnq9MaCWg
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வடதென்லன – நம்ம தமட்ரொஸ்! கொதைொளிகள்
எம்டன் கப்பல் யபொட்ட குண்டு
https://youtu.be/Yk4uGKdI5cM
ஒபிலிஸ்க் மறக்கப்பட்ட சின்னம்
https://youtu.be/JheojoT83ZU
தமட்ரொசில் பொர்சிகள்
https://youtu.be/Mp979NG6RwQ
தமட்ரொஸ் தநருப்புக் யகொயில்
https://youtu.be/uFaYx8QxCuA
தமட்ரொஸ் யுனொனி மருத்துவ ஆய்வு ணமயம்
https://youtu.be/oIbIkSpjTD4
பூந் மல்லி ரொெயகொபொல் பள்ளி
https://youtu.be/Uv_DxuzICzo
அலடபட்யடொரின் அறிவுத்யதடல் - இலையவழி உலரத்ததொடர்
இலையவழி உலரத்ததொடர் யூடியூப் கொதைொளிகளொக .. ..

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdag7q0k9BNlCbQtsYkWlyDWEuzCAeM-w
எண்.
1

தசொற்தபொழிவொளர் -

உணரயின்

ணலப்பு

முணனவர்.நொ.கண்ைன்
தகொரியொவில்

2

மிழொய்வு அனுபவம்

முணனவர்.தெயசக் ியவல்
ஹொம் யரடியயொ அறிமுகம்

3

முணனவர்.இனிய யநரு
இணையத் ில்

4

முணனவர். க.சுபொஷிைி
பயைத் ில் சந் ித்

5

மிழ்

சுவொரசியமொன அனுபவங்கள்

எழுத் ொளர்.அன்பு தெயொ
சீர்கொழி சிறப்புகள்

6

எழுத் ொளர். மலர்விழி பொஸ்கரன்
த ன்கிழக்கொசியப் பயைங்கள்

7

முணனவர். ரொயெஸ்வரி
இணளய

8

ணலமுணறயினருக்கொன எம்ெிஆர்

முணனவர்.சொந் ினிபீ
கல்தவட்டுகளில் ய வ ொசி நூல்

9

எழுத் ொளர்.தகௌ ம சன்னொ
குறத் ியொறு நூல் உருவொன கண

10

மருத்துவர். ஷொலினி
ஆண் எடுக்கயவண்டிய அவ ொரம்
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11

ிரு. விெய்
மிழிணச

12

முணனவர்.குறிஞ்சியவந் ன்
உலகப்யபொர்கணள நிணனவூட்டும் நிகழ்கொலம்

13

முணனவர்.

ொ.கொட்வின்
ஆயரொக்கியமொன உடல் ஆயரொக்கியமொன மனம்

14

ிரு. பொலமுருகன்
ிருவண்ைொமணல வரலொற்றுச் சின்னங்கள்

15

ிரு. பீர் முகம்மது
டிெிட்டல் யுகத் ில்

16

மிழ் ஊடகவியல்

எழுத் ொளர். மதுமி ொ
மிழ்நொடு அரசு தபண்கள் நூலகம் இரொெபொணளயம்

17

ிரு. தசழியன்
இயற்ணக

18

ிரு. சொம் விெய்
யமற்கிந் ியத்

19

ீவுகளில்

முணனவர். சிவரொமகிருஷ்ைன்
கடலூர் மொவட்ட த ொல்லியல்

20

மிழர்கள்

ணடயங்கள்

ிரு. சிவொ மயிலொடுதுணற
கணலஞரின் பன்முகத் ன்ணமகள்

21

ிரு. மைி மைிவண்ைன்
சொளுவன்குப்பம் த ொல்லியல் எச்சங்கள்

22

ிரு. ஆழி தசந் ில்நொ ன்
அண்ைொவின்

23

ிரும ி. சுபொ அபர்ைொ சசீந் ிரன்
பப்புவொ நியூ கினியில்

24

மிழ்நொடு
மிழ் மரபு

முணனவர். க. சுபொஷிைி
மணறக்கப்படும் வரலொறு; அழிக்கப்படும் சின்னங்கள்

25

எழுத் ொளர் இரொ. நொறும்பூநொ ன்
கழுகுமணலயும் தவட்டுவொன் யகொவிலும்

26

ிரு. சண்முகநொ ன்
ய வரடியொரின் ச ிர், முத்துக்கண்ைம்மொளின் கணலயும் வொழ்க்ணகயும்
ஆவைப்படம்

27

முணனவர். தசௌந் ரமகொய வன்
ஆ ிச்சநல்லூர் அகழொய்வுகள்

28

ிரு. ஆர்.பொலகிருஷ்ைன். இ.ஆ.ப.
சிந்து தவளி நொகரீகம் பு ிய ஆய்வுகள் கொட்டும்

மிழர் நொகரிகத் ின்
த ொன்ணம

29

கடயலொடி நரசய்யொ
கொலனி ஆட்சியில்

30

மிழ்நொட்டில் கலொச்சொர நிணல

முணனவர். விெய் அயசொகன்
ொய்தமொழிக் கல்வியும்

186

மிழகக் கல்வியும்
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