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“ப ாது முைக்கக் காைம் தனிேனித வளர்ச்சிக்கான காைம்”

முன்னட்டைப் பைம்: பபொது முைக்கக் கொலம் தனிமனித வளர்ச்சிக்கொன கொலம் என்ற ந ொக்கத்தில், தமிழ் மரபு
அறக்கட்ைடள 2020 ஆண்டின் ஜூடல 8 - 12 ொட்களில் ஏற்பொடு பெய்திருந்த இடையவழி ஐந்து ொட்கள் சிறப்புப்
பபண்கள் கருத்தரங்கம் ( ன்றி: அட்டைப்பைம் உருவொக்கியவர் - எழுத்நதொவியர் ொைொ)

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடள - ன்னாட்டு அடேப்பு
http://www.tamilheritage.org/
பவளியிடும் காைாண்டு மின்னிதழ்
பதாகுப் ாசிரியர்: முடனவர் மதபோழி

தலையங்கம்:

ப ொது முடக்கக் கொைம்

தனிமனித

வளர்ச்சிக்கொன கொைம்
வணக்கம்.
உவப் த் தலைக்கூடி உள்ளப்

ிரிதல்

அலனத்தத புைவர் பதொழில்.
(குறள் எண்:394; அதிகொரம்:கல்வி)
கட்டொயமொக வட்டிற்குள்தளதய
ீ
முடங்கிக் கிடக்க
தவண்டிய சூழல் அலமந்துவிட்ட த ொதும் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலள உைகத் தமிழர்கலள ஒன்றிலணத்து
பதொடர்ச்சியொக

ல்தவறு நடவடிக்லககலளச்

பசயைொற்றிக் பகொண்தட வருகின்தறொம். கடந்த மூன்று மொதங்களில் இலணய
வழியொகச் சிந்தலனக்கு விருந்தொகப்

ைதரப் ட்ட நிகழ்வுகலளத் தமிழ் மரபு

அறக்கட்டலள வழங்கி இருக்கின்தறொம் என் லத அறிவிப் தில் ப ருலம
பகொள்கின்தறொம்.
ஊரடங்கும் கட்டுப் ொடுகளும் மிக இறுக்கமொக நலடமுலறப் டுத்தப் ட்ட ஏப்ரல்,
தம மொதங்களில் இைங்லக மலையகப் குதியின் இரத்தினபுரி மொவட்டத்தில்
தமிழ் மக்கள்
அறக்கட்டலள

வசிக்கின்ற 58 ததொட்டங்களில் 232

ிரிவுகளில் தமிழ் மரபு

ன்னொட்டு அலமப் ின் ஐதரொப் ியக் கிலள வழங்கிய நன்பகொலட

190ற்கும் தமற் ட்ட குடும் ங்களுக்கு ஒருவொர கொை உணவுப் ப ொருள்
ததலவலயப் பூர்த்தி பசய்வதொக அலமந்தது.

இதத த ொைத் தமிழகத்தின்

நொகப் ட்டினம் மொவட்டத்தின் கீ ழ்தவளூர் ஒன்றியம், கொக்கழனி-நுகத்தூர்
ஊரொட்சியில் வசிக்கின்ற 150 குடும் ங்களுக்கு உணவுப் ப ொருட்கலள நன்பகொலட
வழங்கி உதவிதனொம்.
நீண்ட கொை திட்டங்களில் ஒன்றொன இலணயவழிக் கல்விக் கழகத்லதத்
பதொடக்கும் முயற்சி இவ்வொண்டு சொத்தியப் ட்டது. தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின்
குறிப் ிடத்தக்க வளர்ச்சியொக இவ்வொண்டு தம மொதம் 19ம் தததி தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலளயின் முதன்லமநிலை இலணயக் கல்விக் கழகம் பதொடங்கப் ட்டது.
தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துலற அலமச்சர்.மொண்புமிகு திரு.க.
ொண்டியரொஜன் அவர்கள் பதொடக்கி லவத்த இந்த நிகழ்வில் தமிழக அரசின்

i

அதிகொரிகளும் கைந்து சிறப்பு தசர்த்தனர். `கடிகக` இகையக் கல்விக் கழகம்
உைகத் தமிழ் மக்களின் அறிவுத்ததடலுக்கு வொய்ப் ிலன ஏற் டுத்திக் பகொடுக்கும்
ஓர் கல்விப் ொைமொகும்.

ii

கடந்த ஆண்டு, அதொவது 2019 ஆம் ஆண்டில், இரண்டு முலற கல்பவட்டுப்
யிற்சிகலளத் தமிழகத்தில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள பசயல் டுத்திதனொம்.
இதன்வழி ஏறக்குலறய முந்நூறு

மொணவர்கள்

யிற்சிகளில் கைந்து

யன்

ப ற்றனர். ஊரடங்கு விதிகள் நடப் ில் உள்ள இந்தக் கொைகட்டத்தில், வரைொறு
பதொடர் ொன தகவல்கள் மக்களுக்குச் பசன்று பசல்வதிலும் தரமொன

யிற்சிகள்

உைகத் தமிழ் மக்களுக்கு வழங்கப் ட தவண்டும் என் லதயும் கவனத்தில்
பகொண்டு ஜூன் மொதம் இரண்டு நொட்கள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள தசொழர் கொைத்
தமிழ் கல்பவட்டுகள்

ற்றிய ஒரு

யிற்சிப்

ட்டலற ஏற் ொடு பசய்திருந்ததொம்.

அதில் தமிழகம் மட்டுமன்றி ஐதரொப் ொவிைிருந்தும் அபமரிக்கொவிைிருந்தும்
மொணவர்கள் ஜூன் 19ைிருந்து 21 வலர, மூன்று நொட்கள் நடந்த கல்பவட்டுப்
யிைரங்கத்தில்

ங்குபகொண்டனர்.

iii
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ஒவ்பவொரு வொர இறுதியிலும் அறிஞர்கலள அலழத்து அவர்களது ஆய்வுகள்
பதொடர் ொன பசய்திகலளப்

கிர்ந்து பகொள்ளும் வலகயில் வொர இறுதி நொட்கள்

சனிக்கிழலமயும் ஞொயிற்றுக்கிழலமயும் பதொடர்ந்து ஆய்வுலரகள் நிகழ்ந்து
வருகின்றன. அதுமட்டுமின்றி கடிலக முதன்லம நிலை இலணயக்
கல்விக்கழகத்தின் வழியொக மூன்று சிறப்பு நிகழ்ச்சிகலளயும் கடந்த மூன்று
மொதங்களில் நிகழ்த்தி இருக்கின்தறொம்.

கடிலக கல்விக்கழகத்தின் முதல் சிறப்பு

நிகழ்ச்சியொக ஒரிசொ மொநிை அரசின் சிறப்பு ஆதைொசகரும், சிந்துபவளி
ஆய்வொளருமொன திரு. ொைகிருஷ்ணன் இஆ

iv

அவர்களது சிறப்புலர நிகழ்ந்தது.

இதலனத்பதொடர்ந்து நிறபவறிக்கும் இனவொதத்திற்கு எதிரொன சிந்தலனகலள
ஆரொய்ந்து அைசும் வலகயிைொன உலர நிகழ்ச்சியில் இந்திய நொடொளுமன்ற
உறுப் ினர் டொக்டர் பதொல்.திருமொவளவன் அவர்கள் கைந்து சிறப்பு தசர்த்தொர்.

v

இதன் பதொடர்ச்சியொகத் தமிழகத்தின் தமம் ொட்டிற்கு ப ரும் பதொண்டொற்றிய
ப ருந்தலைவர் கொமரொஜர் அவர்களின் 118வது

ிறந்தநொள் சிறப்பு நிகழ்ச்சிலய

முன்னிட்டு தமனொள் சட்டமன்ற உறுப் ினரும் முன்னொள் நொடொளுமன்ற
உறுப் ினருமொகிய திரு

ீட்டர் அல்த ொன்ஸ் அவர்களது கொமரொஜர் சிறப்புலர

இவ்வரிலசயில் இடம் ப ற்று ப ருலம தசர்த்தது.

vi

இலடவிடொது

ல்தவறு உலர நிகழ்ச்சிகள் பதொடர்ந்தொலும் கொைத்திற்தகற்ற

வலகயில் ப ண்களின் வளர்ச்சிக்கும்

ொதுகொப் ிற்கும் முன்னுரிலம பகொடுக்கும்

வலகயில் ஐந்து நொட்கள் சிறப்புப் ப ண்கள் கருத்தரங்கத்லதத் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலள ஜூலை மொதம் 8ம் தததிமுதல் 12ம் தததி வலர நிகழ்த்திப்

ை

ப ண் ஆளுலமகலள இலணயவழி கைந்துலரயொட லவத்து சொதலன புரிந்தது.
இந்தக் கருத்தரங்கின் இறுதி நொள் நிகழ்ச்சியில் இந்திய நொடொளுமன்ற உறுப் ினர்
முலனவர்.தமிழச்சி தங்க ொண்டியன் அவர்கள் இலணந்தததொடு, ஆய்வுலரயும்
வழங்கி நிகழ்ச்சிக்குச் சிறப்பு கூட்டினொர். இந்த ஐந்து நொட்கள் கருத்தரங்கின்
முக்கியத் தீர்மொனங்களொகக் கீ ழ்க்கொணும் பசயல் ொடுகலளத் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலள இறுதி நொள் நிகழ்ச்சியில் அறிவித்ததொம்.

vii

கருத்தரங்கின் முக்கியத் தீர்மானங்கள்:
1. துலற சொர்ந்த வல்லுநர்களொகச் பசயைொற்றிக் பகொண்டிருக்கும் ப ண்கலள
உைகுக்கு அலடயொளப் டுத்தி அவர்களது திறலன ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகளொகத்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் வொர இறுதி பசொற்ப ொழிவுகளில் மிக அதிகமொகப்
ப ண்களுக்கு அவர்களது அனு வ மற்றும் ஆய்வுப்

ணிகலளப்

ற்றி

உலரயொற்ற வொய்ப்புகள் வழங்குவது.
2.

ப ொதுவொகதவ சமூகத்தில் ப ண்கள் இரண்டொம் தரம் அல்ை. ’ஆணுக்குப்

ப ண் சமம்’ என்ற த ச்சுக்கள் கூட இனி தவண்டொம்.

அது த ொைித்தனமொனதத.

ஆலகயொல், அடிப் லட மனித உரிலமலயப் த ணும் வலகயில் ப ண்கலளத்
தரம் தொழ்த்தி அவர்கலள அைங்கொர ப ொம்லமகளொகப்
முற்றிலும்

தவிர்க்க தவண்டும்.

ொர்க்கும் நடவடிக்லககலள

கல்விக் கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும்

உயர்கல்வி நிலையங்களிலும் ப ொன்னொலடகலளயும்,
பகொண்டு வந்து நிற்கும் அைங்கொரப்

ரிசுகலளயும்

துலமகளொகப் ப ண்கலளப்

அவர்களது அறிலவக் பகொண்டொடும் ஒரு சமூகமொக

தூக்கிக்

ொர்க்கொமல்

நமது சிந்தலனகலளப்

புதுப் ித்துக் பகொள்ள தவண்டும் என்ற பசய்திலய வைியுறுத்துவது.
3. ப ண்கள் தங்கலளப்

ைவனமொகக்
ீ
கொட்டிக் பகொள்வதில் ப ருலம இல்லை.

உடல் ரீதியொகவும் உள்ளத்தளவிலும் துணிச்சலும்
ப ண்கள் இருக்க தவண்டியது அவசியம்.

ைமும் ப ொருந்தியவர்களொகப்

ஆதரொக்கியமொன உணவு, சிறப் ொகத்

தன்லன பவளிக்கொட்டிக் பகொள்ளுதல், லதரியமொகப் த சுதல் த ொன்ற
ண்புகலளப் ப ண்கள் வளர்த்துக் பகொள்ள அவ்வப்த ொது வழிகொட்டுதல்
நிகழ்ச்சிகலள ஏற் ொடு பசய்வது.
4. கிரொமப்புற ப ண்களின் கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் ஆய்வுத் துலறகளில்
முலறயொன முன்பனடுப்புக்கள், ஆய்வுக்கு வழிகொட்டுதல் த ொன்ற வலககளில்
வழிகொட்டும் நிகழ்ச்சிகள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் கடிலகயின் வழியொகத்
பதொடங்கப் ட

உள்ளது.

இன்லறய நிலையில் ஆய்வுக்குக் கொசு வொங்கும்

த ொக்கும் ஆய்வுக் கூடங்களில் ப ண்கலளப்
பகொள்ள நிலனக்கும் முயற்சிகலளயும்

ொைியல் ரீதியொகப்

யன் டுத்திக்

கண்டிப் ததொடு சிக்கைில் மொட்டிக்

பகொள்ளும் ப ண்களுக்குத் தகுந்த உதவிகலளச் பசய்வது.
5. வணிகத்தில் ஈடு டும் ப ண்களுக்கும், விவசொயம், லகத்தறி பநசவுத் பதொழில்,
சுய தமம் ொடு பதொடர் ொன கைந்துலரயொடல்கள் என்ற

வலகயிைொன

நிகழ்ச்சிகலளயும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் கடிலக இலணயக்
கல்விக்கழகம் தயொசித்து வருகின்தறொம்.

லகத்தறி பநசவு சொர்ந்த துலறயில்

viii

ப ண்களுக்கு உதவும் முயற்சிகள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளொகச் பசயல் ொட்டில்
உள்ளன. இது தமலும் விரிவொக்கம் பசய்யப் ட உள்ளது.
6. மொற்றுப் ொைினத்ததொர் (Transgender)
வொர இறுதி

சமூகப்

ிரச்சலனகலள ஆரொயும் வலகயில்

இரண்டு நொள் இலணய வழிக்கருத்தரங்கம் ஒன்று

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது.
7. ப ண்கள் மீ து நடக்கும் இலணயத் தொக்குதல்கள் (Cyber attack)

வன்லமயொகக்

கண்டிக்கப் ட தவண்டியலவ. ை தவலளகளில் எந்த வித அடிப் லட
ஆதொரமுமின்றி ப ண்கலள சமூக நடவடிக்லககலள முடக்க எடுக்கப் டுகின்ற
நடவடிக்லககள் இந்தியொவில் மட்டுமன்றி உைக நொடுகளிலும் சமூக
விதரொதிகளொல் தமற்பகொள்ளப் டுகின்றன. இதலனக் கருத்தில் பகொண்டு,
இலணயத் தொக்குதல்கலளக் கண்டிக்கும் வலகயிலும் அத்தலகய அறமற்ற
பசயலைச் பசய்தவொலர சட்டப் டி தண்டலன ப ற்றுத்தர விழிப்புணர்ச்சி
ஏற் டுத்தும் வலகயிைொன கருத்தரங்கம் ஒன்றிலன ஏற் ொடு பசய்வது.
ஆகிய தீர்மொனங்கள் இப்ப ண்கள் கருத்தரங்கில் வொசிக்கப் ட்டன.
ஆய்வு தநொக்கங்கலளயும் சமூக நைன் சொர்ந்த தநொக்கங்கலளயும் முன் லவத்து
ல்தவறு நடவடிக்லககலள உைகத் தமிழர்களுக்கொகச் பசயைொற்றி வருகின்றது
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு அலமப்பு. உைகம் முழுவதும் விலரவில்

ஊரடங்கு நிலை தளர்த்தப் ட்டு ப ொதுமக்கள் இயல் ொன வொழ்க்லகக்குத்
திரும்புதவொம் என்ற நம் ிக்லகதயொடு இந்த கொைொண்டிதலழ உங்களுக்குக்
பகொண்டுவந்து தசர்க்கின்தறொம்.
அன்புடன்
முலனவர்.க.சு ொஷிணி
ஜூலை 15, 2020
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இந்த இதழில் ...
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“ப ாது முைக்கக் காைம் தனிேனித வளர்ச்சிக்கான காைம்”
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ப ொது முடக்கக் கொைம்
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1. லவயத்தலைலம பகொள்
-- முகனவர். ஆ. பாப்பா

தமிழ் மரபு அறக்கட்டகை - கடிககயின்
கவயத்தகைகம ககாள் - கபண்கள் விழிப்புைர்வுக் கருத்தரங்கம்
துைிந்து க ால் (08-07-2020)

ஐந்து நொட்கள்

கருத்தரங்கின் முதல் நொள் நிகழ்வு அைிகொர்

ல்கலைக்கழகப் த ரொசிரியர் சொந்தினி

ீ அவர்களின் வரதவற்புலரயுடன்

பதொடங்கியது. தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் நிறுவனர் முலனவர் சு ொஷிணி
அன்லறய நிகழ்வுக்கொன தநொக்கவுலரயில் வடு,
ீ
பவளி இரண்டிலும்
ப ண்களுக்குப்

ொதுகொப்பு இல்லை, ப ண் ஒரு கருத்திலனக் கூறும்த ொது உடன்

பவளிப் டுகின்ற எதிர்க் கருத்திலன எதிர் பகொள்கின்ற சக்தி ப ண்களுக்குத்
ததலவ, ப ொருளொதொரத்தில் உயர்வு மற்றும்

ிறருக்கு உதவ தவண்டும் என்கிற

எண்ணம் பகொண்ட ப ண்களும் தவண்டும் என்கிற தநொக்கங்கலள முன்
லவத்தததொடு தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் பசயல் ொடுகலளக் களங்கப் டுத்தும்
வலகயில்

ைர் த சி வருகிறொர்கள். அப்த ச்சுக்கள் கொை பவள்ளத்தில் அடித்துச்

பசல்ைப் டும் என்று நம்புதவொம் எனவும் த சினொர்.

1

ல்தவறு தளங்களில் பசயல் ட்டுக் பகொண்டிருக்கும் ஆறு
ஆளுலமகள்

தொம்

டித்தலத, தள்ளி நின்று தொம்

தங்கள் வொழ்க்லக அனு வங்கலளப்

ொர்த்தலத மட்டுதமொ த சொமல்

கிர்ந்து பகொண்டொர்கள்.

ஊடகங்களில் ப ண்கள் எதிர் தநொக்கும் சிக்கல்கலளத் திருமிகு
கிருத்திகொ தரன் இலணயத்தின் மூைம் ப ண்கள் தம்லம உயர்த்திக் பகொள்ளுவது
சொத்தியமொ? என்கிற வினொவுடன் பதொடங்கி இலணயம் ப ண்ணினது
அலடயொளத்லத அழிக்கிறது, இலணயத்தில்

யன் டுத்தப் டும் வலசச்பசொற்கள்

ப ண் ொலைச் சொர்ந்தலவ, ப ண்கள் இலணயத்திற்கு இலரயொவது, நண் ர்கலள
நம்

முடியொமலும் பசய்ய லவக்கும் இலணயம் த ொன்ற கருத்துக்கலள

முன்லவத்தததொடு இலணயம்

ொைினமற்ற இலணயமொக மொறதவண்டும்,

ொைினமற்ற சமூக மொற்றத்திற்குப் ப ண்கள் ஒருங்கிலணந்து பசயல் ட
தவண்டுபமனக் தகட்டுக் பகொண்டொர்.
ஆசிரியரொன முலனவர் பசந்தமிழ்ச்பசல்வி; குடும் ங்களில்,
ணிபுரியுமிடங்களில், பவளியிடங்களில் நிகழும் வன்முலறலயப் ப ண்களொல்
துணிந்து பசொல்ை முடியவில்லை.

என்றும்

ள்ளிகளில் ப ண்களும் சிறுமிகளும்

டும் துன் ங்கலளயும் எடுத்துலரத்தொர்.
ஆணவப் டுபகொலைகள்
அதிகம் த சப் டுவது கடந்த

ற்றிப் த சிய முலனவர் சத்யொததவி இது

த்து ஆண்டுகளொகத்தொன். ப ண் உடல்

முதன்லமப் டுத்தப் டுவதும் உலடலம ப ொருளொகக் கருதப் டுவதும்
அவளுக்பகன மனம், அறிவு, பவளி இருக்கிறபதன்று நிலனக்கொததும் இதற்குக்
கொரணம். சொதி குறித்த சிந்தலன

டித்தவர்களிடம் அதிகம் கொணப் டுகிறது, தனி

மனித மொற்றம்தொன் இதற்குத் தீர்வு என்றும் கூறினொர்.
குடும்

வன்முலற

ற்றிப் த சிய முலனவர் அனுசுயொ வன்முலற

என் து அடிப் து மட்டுமல்ை. உடல், உளம் மற்றும் ப ொருளொதொரம் ஆகிய மூன்று
நிலைகளில் ப ண்களுக்குக் குடும்

வன்முலறகள் நலடப றுகின்றன. 80%

ப ண்கள் இலத பவளியில் பசொல்வதில்லை என் ததொடு சிை
கணக்பகடுப்புகலளக் கூறி அந்தக் கணக்பகடுப்புகளிலும் தவறு ொடுகள்
கொணப் டுவலதச் சுட்டிக் கொட்டினொர்.
சமுதொயத்தில் சொதீயச் சிக்கல்கள்

ற்றிய தனது கருத்துக்கலள

முன்லவத்த வழக்கறிஞர் சிதனகொ சிறுவயதில் அவரது தந்லத

ள்ளிப்

டிவத்தில்

சொதி சமயமற்றவர் என்று நிரப் ிச் சமர்ப் ித்தலதயும் அதனொல் அவரது குடும் ம்
சந்தித்த அனு வங்கள், கைப்புத் திருமணம் என்று கூறொமல் சொதி
மறுப்புத்திருமணம் என்று கூறதவண்டும், சொதி என் து

ிறப்பு பதொடங்கி இறப்பு

வலர அலனவரிடத்திலும் இருக்கிறது என் ததொடு ஒவ்பவொரு

ிரச்சலனக்கும்

ப ண்களொகிய நொம் ஒன்றிலணயதவண்டும் என்றும் தகட்டுக்பகொண்டொர்.
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மொற்றுத்திறனொளியொகத் தொன் எதிர்பகொண்ட சிக்கல்கலளப்
பதொடங்கி கல்லூரி,
ள்ளியில்

ள்ளி

ணியிடம், ப ொதுபவளி எனப் த சிய உைகம்மொள் அரசுப்

டித்தது வொழ்க்லகலயக் கற்றுத்தந்ததொகப் ப ருலமயொகக் கூறினொர்.

சுதந்திரம் நமக்குள்ளிருந்தத வரதவண்டும், அலதச் சரியொன வழியில் பகொண்டு
பசல்ை தவண்டும். நம்லமதய முதைில் முன்மொதிரியொகக் கொண தவண்டும்,
கட்டுப் ொடுகலள எப் டி உலடக்க தவண்டும் என் தில் பதளிவும் அதில் முட்டி
நிற்கொமல்

ொலதலய உருவொக்கிக் பகொள்ள தவண்டும், நமக்கொன ப ொறுப்ல

எப் டிக் லகயொளுகிதறொம் என் து முக்கியம் என்று பதரிந்தொதை தலடகளிைிருந்து
பவளிவர முடியும் என்று கூறினொர்.
முதல் நொள்
பநறியொள்லக மற்றும்

நிகழ்வு மூன்று மணிதநரம் மைர்விழியின் சிறப் ொன

ங்தகற் ொளர்களின் வினொக்கள் மற்றும்

கைந்துலரயொடதைொடு பதொய்வின்றி நடந்து முடிந்தது.
கெ வு பபாற்றுபவாம்

(09-07-2020)

இரண்டொம் நொள் கருத்தரங்கு பநசவு த ொற்றுதவொம் என்கிற
தலைப் ில்

ருத்தி, பநசவு – நம்

ண் ொடு என்று பநசவுக்கலையின் இன்லறய

நிலை மற்றும் அதலன மீ ட்படடுக்க தவண்டியதன் அவசியத்லத வைியுறுத்தும்
வலகயில் அலமந்தது. இன்லறய கருத்தரங்கு ஓலச அலமப் ின்
ஒருங்கிலணப் ொளர் பசல்வி அகிைொ பசழியனின் வரதவற்புலரயுடன்
பதொடங்கியது.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள நிறுவனர் முலனவர் சு ொஷினி, தசைம்
ஆரண்யொ அல்ைி இயற்லக

ண்லண உரிலமயொளர் ஆரண்யொ அல்ைி மற்றும்
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அபமரிக்கொ 'டிரடிஷனல்
மூவரும் இந்த

இந்தியொ' நிறுவனத்தின் புஷ் ொ கொல்டுபவல் ஆகிய

நிகழ்வின் சிறப்புலரயொளர்கள். மூவரும் பநசவுத் பதொழிலை

மீ ட்படடுப் தற்கு முழு மூச்சுடன் இயங்கிக் பகொண்டிருப் வர்கள்.
சு ொஷிணி அவர்கள் தமது தநொக்கவுலரதயொடு லகத்தறித் பதொழில்,
பதொழிைொளர் நிலை, தங்கள் குழு பசன்ற மரபுப் யணம், களப் ணி

ற்றிப்

த சினொர். லகத்தறி குறித்துத் தம் அலமப் ின் ஆவணங்களொன ஒைி, ஒளிப் டக்
கொட்சிகலளயும் ஒளி ரப்புச் பசய்தொர். இக்கொட்சிகள் பநசவுத் பதொழிைொளர்களின்
இன்லறய வொழ்க்லக நிலைலயப்

ிரதி ைிப் தொக இருந்தது.

தவளொண்லமக் குடும் த்லதச் தசர்ந்த ஆரண்யொ அல்ைி அவர்கள்
பநசவுத் பதொழிைொளர்களுடன் வொழ்ந்தும் பதொழில் பசய்வததொடு இயற்லக
தவளொண்லமலய ஊக்குவித்தும் வரு வர். பநசவுத் பதொழில், பதொழிற்கருவிகள்,
பதொழிைொளர்கள், தசலை வலககள், வடிவலமப்புகள், உற் த்தி, சந்லதப் டுத்துதல்,
கொைந்ததொறும் பநசவுத்பதொழில் சந்தித்த சிக்கல்கள், சவொல்கள், அரசுச் சட்டங்கள்,
இன்லறய மொற்றங்கள், அலனத்திற்கும் தமைொகத் தமது அனு வங்கலளயும்
எடுத்துலரத்தொர். இவரது நிறுவனம் இரண்டு முலற ததசிய விருது
ப ற்றிருக்கிறது.
தசைத்தில்

ிறந்து இன்று அபமரிக்கொவில் வசித்துவரும் புஷ் ொ

கொல்டுபவல் அவர்கள் தம் சதகொதரியுடன் இலணந்து இந்தியொவில் 40
தமிழ்க்குடும் ங்கள் உள் ட 100 பநசவொளர் குடும் ங்களின் வொழ்வொதொரத்லதக்
லகயிபைடுத்துச் பசயைொற்றுகிறது இவரது டிரடிஷனல்
அலமப்பு,

உழவும் பநசவும் அவருக்கு

இந்தியொ என்கிற

இரு கண்கள். வட அபமரிக்கத் தமிழ்ச்

சங்கப் த ரலவயின் ஆதரவுடன் தொம் பசயல் ட்டு வருவலதயும் கூறினொர்.
தமிழகத்தில் கல்லூரிகளில் லகத்தறி விழிப்புணர்வு முகொம்கள்
நடத்திவருவலதயும், தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயுடன் இலணந்து பசன்லன
எத்திரொஜ்

கல்லூரியில் நடத்தப் ட்டது

ற்றியும், தன்தனொடு தன்னொர்வைர்கள்

மற்றும் கல்லூரி மொணவர்கள் இப் ணியில் ஈடு ட்டிருப் து, லகத்தறி
உடுத்துவதன் தநொக்கம் த ொன்ற கருத்துக்கலளப்

கிர்ந்து பகொண்டொர்.

திருவள்ளுவர், தமிழ்த்தொய் உருவங்கள் மற்றும் தமிழ் எழுத்துக்கள்
வலரயப் ட்ட லகத்தறிச் தசலைகள் உருவொக்கப் ட்டு அபமரிக்கொ மற்றும்
பஜர்மனியில் நலடப ற்ற தமிழ் விழொக்களில் விற் லன பசய்யப் ட்டது.
இன்லறக்கு பநசவுத்பதொழில் பசய்து வரு வர்கள்தொன் கலடசித் தலைமுலற.
மக்கள் ஆர்வம் குலறந்து பகொண்தட வருவது, இதலன அழியொமல் கொப் து நமது
கடலம, நொம் பசய்ய தவண்டியலவ த ொன்ற கருத்துக்கள் முன்லவக்கப் ட்டன.
நிகழ்வின்

ங்தகற் ொளர்கள் பநசவுத் பதொழிலை நசிய விடொமல் பசய்யதவண்டும்

என்று கூறியததொடு நிலறய வழிமுலறகலளயும் பசொல்ைியது கருத்தரங்கின்
தநொக்கத்லதப்

ொதி பவற்றி ப றச் பசய்ததொகதவ நிலனக்கமுடிகிறது. இந்த
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நிகழ்வு முலனவர்

ொப் ொ அவர்களின் ஒருங்கிலணப்புடன் இனிதத

முடிவலடந்தது.
க ம்கம மாதர் (10-07-2020)

ல்துலறப் ப ண்ணொளுலமகள் என்கிற ப ொருளிைலமந்த மூன்றொம்
நொள் கருத்தரங்கிற்குத்

திருமிகு தர்மசீைி அவர்கள் வரதவற்புலர வழங்கினொர்.

திருமிகு வசந்திரவி அவர்களின் பநறியொளுலகயுடன் இன்லறய நிகழ்வு
கல்வியில் ப ண்கள் அன்றும் இன்றும், இைக்கியத்தில் ப ண்கள், பதொழில்
நுட் த்தில் ப ண்கள், வரைொற்றில் முதன்முதைில் தடம்

தித்த ப ண்கள் என்கிற

நொன்கு தலைப்புகளில் நொன்கு ஆளுலமகளொல் நிகழ்த்தப்ப ற்றது.
ப ண் கல்வி கற் து சுயமொக முடிபவடுக்கும் வொய்ப்புகலள
உருவொக்கும், அதிகமொன வொசிப்பு திறந்த மனப் ொன்லமலய வளர்க்கும், அது
ஆதரொக்கியமொன சமுதொயத்திற்கு வழி வகுக்கும் என்கிற தனது தநொக்கவுலரலய
முலனவர் சு ொஷிணி முதைில் முன்லவத்தொர்.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் பசயைர் முலனவர் ததபமொழி
ஒவ்பவொரு கொை கட்டத்திலும் ப ண் கல்வியின் நிலை, ப ண் கல்விக்கொன
தலடகளும் கொரணங்களும் குடும் ம் மற்றும் சமூகத்தில் ப ண் கல்வி குறித்த
சிந்தலனகள், இன்றும் ப ண் கல்வியின் தநொக்கத்தில் ஒன்றொக நல்ை
மணமகலனத் ததர்ந்பதடுத்தல் என் து அலமந்திருப் லதயும், இந்தியொவில்
இந்திரொகொந்தி மற்றும் கொமரொசர் கொைத்தில் கல்வியில் ஏற் டுத்தப் ட்ட
மொற்றங்கள் ப ண் கல்வி வளர்ச்சிக்குக் பகொஞ்சம் உதவியலம த ொன்றலவ
ற்றிப் த சினொர். இன்றும் கல்லூரிகளில் ப ண் துலறத்தலைவர்கள், இரு ொைரும்
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இலணந்து பசயல் டும் விழொக்கள்,

ணியிடங்களில் சமவிகித வொய்ப்பு

கிலடக்கொலம, நடத்தப்ப றும் கருத்தரங்குகளில் த சுவதற்குப் ப ண்களுக்குத்
தரப் டும் முன்னுரிலம குறித்த கணக்பகடுப்புகலளயும்,

அரசு பகொண்டு வந்த

நுலழவுத் ததர்வு மொறுதல்கள் ஒடுக்கப் ட்ட ப ண்களின் பதொழிற்கல்விக்குப்
த ொடும் தலட,

அதனொல் அவர்கள் கனவு

கனவொகதவ இருப் து ஆகிய

கருத்துக்கலளச் சொன்றுகளுடன் த சினொர்.
இைக்கியங்கில் ப ண்கள்
அவர்கள் சங்ககொைத்தில் கல்வி

ற்றிப் த சிய முலனவர் மஞ்சுளொ

ரவைொக்கப் ட்டிருந்தது, கருத்துச்சுதந்திரம்

இருந்தது, ப ண்கல்வி மறுக்கப் டவில்லை என்றும்

சங்கப்புைவர்

பவண்ணிக்குயத்தியொர், பவளிப் லடயொகத் தன் கொதலைக் கூறிய ஆண்டொள்,
சலமயைலறதொன் உன் அதிகொரம் என்று பசொல்ைிக் பகொடுக்கப் ட்ட
அடிலமத்தலளயிைிருந்து பவளிவரக் கலத எழுதிய அம்ல , ப ண் உடல்
அரசியலைக் கவிலதயொக்கிய சல்மொ ஆகிதயொரது
அப் லடப்புகள் அவ்வக் கொைகட்டத்லதப்
குரல்களொக ஒைித்தலவ என்தற

லடப்புகலள விளக்கியததொடு

ிரதி ைிப் ததொடு கொைத்தின் கைகக்

ொர்க்க தவண்டும் என்றும் த சினொர்.

அறிவியல் சிந்தலன அக்கொைத்திைிருந்தத ப ண்களுக்கு
இருந்திருக்கிறது என்று வரைொற்றடிப் லடயில் துவங்கிய த ரொசிரியர் மொைொ
தநரு பதொழில் நுட் த்துலறயில் ப ண்களுக்கொன நிலை குறித்துப் த சினொர்.
உைக அளவில்

ொர்க்கும்த ொது இந்தியொவில் அறிவியைில் ப ண்

ங்களிப்பு

குலறவுதொன், பதொழில் நுட் த்தில் ப ண்கள் தலைலம ஏற்கொததற்குக் கொரணம்
குடும் ச்சூழல்,

ணியிடங்களில்

ொைியல் துன்புறுத்தல் மற்றும்

ப ண்களின்

திறலமகள் முடக்கப் டுவதும் என்று கூறியததொடு, ப ண்களின் துலறசொர்
திறலமகலள முதைில் உைகிற்கு அறிமுகம் பசய்ய தவண்டும், ப ண்கள்
ஒருங்கிலணந்து கருத்தரங்குகள், மொநொடுகலள நடத்த தவண்டும், சிை பதொழில்
நிறுவனங்கள் பசய்வது த ொைப் ப ண்களுக்பகன சிறப்பு தவலை தநரம்,
கொைத்லத உருவொக்க தவண்டும் என்று வழிமுலறகலளயும்,

ப ண்களுக்குத்

தன்னொர்வமும் இைக்கும் இருந்தொதை சொதிக்கைொம், அறிவுசொர் சமூகதம
இன்லறய ததலவ, அதற்குப் ப ண் கல்வி இன்னும் ப ண் பதொழில் கல்வி
அவசியம் என்றும் கூறித் தனது உலரலய முடித்தொர்.
சரித்திரம் த சொமல் விட்ட ப ண்கள்

ற்றி வரைொற்றொளர் நிதவதிதொ

லூயிஸ் த சினொர். ப ொதுவுலடலமலயப் ப ொதுவொக்கப்

ொடு ட்டவரும்

அரசியைில் திருப் ங்கலள உருவொக்கியவருமொன மணலூர் மணியம்மொ,
இந்தியொவின் முதல் ப ண் ப ொறியொளர் ஏ. ைைிதொ, இந்திய விடுதலைப்
த ொரொட்டத்தில் ஈடு ட்டு அரசியைில் திருப் ங்கலள உருவொக்கிய கதீஜொ யொகூப்
ஹொசன், இலசக்கு மதமில்லை என்று கூறிய இசுைொமிய நொதஸ்வரப் ப ண்
கலைஞர் கொைிஷொ ீ பமகபூப், பசன்லனப்
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ல்கலையில் முலனவர்

ட்டம் ப ற்ற

முதல் ப ண் மீ னொட்சி, தமிழகத் பதொல்ைியல் துலறயில்
கொந்தி உள்ளிட்ட எட்டு ப ண்கள்

ணி பசய்த மொர்க்சிய

ற்றிப் த சினொர். ப ண்கள்

ற்றிய வரைொறு

அதிகம் எழுதப் டவில்லை, சிறு ொன்லமயினப் ப ண்களின் வரைொற்லற
மீ ட்படடுக்க தவண்டும், பதொழில்நுட் ம் மிகுந்த இன்லறய கொைகட்டத்தில் நொம்
இன்லறய ப ண்களின் வரைொற்லற நொம் ஆவணப் டுத்திவிட தவண்டும் என்றும்
தகட்டுக் பகொண்டொர்.
தகை தகர்ப்பபாம் (12-07-2020)

ப ண்களுக்பகதிரொன வன்முலற

ற்றிய நொன்கொம் நொள் கருத்தரங்கு

எழுத்தொளர் மைர்விழி அவர்களின் பநறியொளுலகயில் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலளயின் பசயைர் முலனவர் ததபமொழியின் வரதவற்புலரயுடன்
பதொடங்கியது.
கடந்த சிை நொட்களொகப் ப ண்களுக்பகதிரொன வன்முலறகள்
அதிகரித்து வருவலத ஊடகங்கள் வொயிைொகப்
குடும்

ொர்க்கிதறொம். ஊரடங்கு தநரத்தில்

வன்முலறகள் அதிகமொகியுள்ளன. ஆகதவ ப ண்கள் தங்களுக்பகதிரொன

ிரச்சலனகலள மனம் மற்றும் சட்ட ரீதியொக எதிர்பகொள்வதற்கு வழிமுலறகலள
அலமத்துத் தரும் வலகயில் இன்லறய அமர்வுகள் நடத்தப் டதவண்டும் என்கிற
தமது அவொலவ தநொக்கவுலரயொகத் தலைவர் சு ொஷிணி லவத்தொர்.
உளவியல் மருத்துவ நிபுணரும் சமூக ஆர்வைருமொன ஷொைினி
அவர்கள் உள அடிப் லடயில் ப ண்கள்

ிரச்சலனகலள எதிர்பகொள்ளுதல்

குறித்துப் த சினொர். அலனத்து உயிரினங்களிலும் ப ண் உயிரினம் மட்டுதம
வைிலம மிகுந்தது. ஆரம் க் கொைத்தில் முதைில் இடம்ப யர்ந்த மக்கள்
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தொய்வழிச் சமூகமொக எந்தப்

ிரச்சலனயுமின்றி வொழ்ந்தனர். இரண்டொவதொக

வந்தவர்கதள தந்லதவழிச் சமூகமொகப் ப ண்கலள அடிலமப் டுத்தும் சமூகமொகப்
ை கட்டுப் ொடுகலளக் பகொணர்ந்தனர். ப ண்கள் தங்கள் வைிலமலய மறந்து
ஆண்கலளப் த ொற்றத் பதொடங்கியததொடல்ைொமல் தங்கள்
வழித்ததொன்றல்கலளயும் அப் டிதய வளர்த்து அதுதவ இன்று இயைொலமயொக
உருபவடுத்திருக்கிறது என் லதச் சமயங்கள், வழி ொடு, மணமுலறகள்,
சடங்குகள், நம் ிக்லககள்,
ண் ொட்டு

ழக்கவழக்கங்கள் த ொன்ற ஆதொரங்களுடன் வரைொறு,

ரீதியொகவும் பதளிவொக விளக்கினொர். இன்னும் ப ண் என் வள்

இருவித மனநிலையிலன உலடயவள். இலத ஆண்கள்

யன் டுத்திக்

பகொள்ளுகின்றனர். சிந்தலனதய இல்ைொமலும் அதத தநரம் மிக அதிகப் டியொன
சிந்தலனயும் கூடொது.

டித்தவர்களிடம்தொன் அதிகம் தயக்கமும்

யமும்

கொணப் டுகிறது. இந்நிலை மொறதவண்டும். சூழ்நிலைக்குத் தகுந்தவொறு
ிரச்சலனகலள எதிர் பகொள்ளும் மனம் தவண்டும் என்றும் கூறினொர்.
வழக்கறிஞர் கிரு ொ முனுசொமி ப ண்கள் தங்கள்

ிரச்சலனகலளச்

பசொல்வதற்கு இங்கு தளதம இல்லை என்று பதொடங்கி வரைொற்றடிப் லடயில்
சட்டம் குறித்துப் த சினொர். முகைொயர் மற்றும் ஆங்கிதையர் ஆட்சி வலரக்
குற்றங்கள் மட்டுதம சட்ட அடிப் லடயில்
மற்றும்

ொர்க்கப் ட்டன. அவர்கள் சமயம்

ண் ொட்டு விசயங்களில் தலையிடக்கூடொது என்று நிலனத்தனர்.

ொைியல் வன்பகொடுலமச்சட்டம், ப ண்கள் பசொல்வலத நம் தவண்டும் என்கிற
நிலைப் ொடு த ொன்றலவ

பகொண்டுவரப் ட்டதன்

ின்னணியிலனப்

ொப்ரிததவி,

மதுரொ, சக்தி வொஹிணி த ொன்ற வழக்கு விவரங்கலள அடிப் லடயொகக் பகொண்டு
விளக்கினொர். இன்றும் நீதி மன்றங்கள்,

ிற இடங்களிலும்

ொைினம், சொதி குறித்த

ொகு ொடுகள் இருப் லதத் தன் அனு வங்களின் வொயிைொக எடுத்துலரத்தொர்.
ப ண்களுக்குப் ப ண்கதள எதிரிகளொகவும் உதவும் மனப் ொன்லம
இல்ைொதிருப் தும் மொறதவண்டும். நொமலனவரும் ஒதர குரைொக இருக்கதவண்டும்.
அப்ப ொழுதுதொன் சட்டம், நீதிமன்றம் இன்னும்

ிற அலமப்புகள் எல்ைொம் நமக்குப்

யனுள்ளலவயொக அலமயும். நீதி மன்றங்களில் சொட்சி என் து மிகவும்
முக்கியம். ப ண்கள் அதற்கு முன்வருவதில்லை. மூன்றொம் ந ரொக முகத்லதக்
கொட்டொமல்

ொதிக்கப் ட்டவருக்கு உதவிபசய்யைொம். நொம் ஒற்றுலமயொக

முன்வரதவண்டும் என்று தகட்டுக்பகொண்டொர்.
ள்ளிகளிதைதய குழந்லதகளுக்குத் தற்கொப்புக் கலைலயயும் உடல்
பதொடர் ொன விசயங்கலளச் பசொல்ைித்தருவதுதம

ொைியல் குற்றங்களின்

எண்ணிக்லக குலறய வொய்ப் ொக அலமயும் என்று தலைவர் சு ொஷிணி அவர்கள்
கூறப்

ின்

ங்தகற் ொளர்களின் வினொக்கள், கைந்துலரயொடலுடன் கருத்தரங்கம்

நிலறவுப ற்றது.
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முந்ெீ ர் மகடூஉ (12-08-2020)

கடல் தொண்டித் தடம்

தித்த ப ண்கள் எதிர் பகொள்ளும் சிக்கல்கள்

குறித்து பவளிநொடுகள், மொநிைத்தில் வொழ்ந்து வரும் ப ண்கள் ஏழுத ரும்,
சிறப்புச் பசய்ய ஒருவருமொக ஐந்தொம் நொள் நிகழ்வு பசல்வி ப்ரீத்தியின்
வரதவற்புலரயுடன் பதொடங்கியது. இன்லறய நிகழ்வு எழுத்தொளர் மைர்விழி
ொஸ்கரனின் தநர்த்தியொன பநறியொளுலகயுடன் நலடப ற்றது.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள நிறுவனர் சு ொஷிணி அவர்கள் ஊரடங்கு
தநரத்தில் தமது நிறுவனம் நடத்திய, இனி நடத்தப்த ொகிற நிகழ்வுகள்,
பசயல் ொடுகள்

ற்றியும் இன்றும் ப ண்கள் இரண்டொம் தரத்திதைதய

மதிக்கப் டுகிறொர்கள், ஆண், ப ண் சமம் என் தத த ொைித்தனமொனது, ப ண்களின்
ஆதரொக்கியமொன உணவு, தொனொக முடிபவடுத்தல், ப ொருளொதொரச் சுதந்திரம்
த ொன்றலவ நிலறந்த சமூகதம முன்தனற்றமொன சமூகம் என்றும் தமது
தநொக்கவுலரயில் கூறினொர்.
ஆஸ்திதரைியொவில் வசிக்கும் வழக்கறிஞர் சந்திரிகொ சுப்ரமணியம்
புைம்ப யர் ப ண்கள் சந்திக்கும் சிக்கல்கலளக் கைொச்சொரம், கல்வி, தவலை,
குடும் ம், பமொழி, ப ொதுபவளியொகிய சமூகம் ஆகிய நிலைகளில் விளக்கினொர்.
நமது மற்றும் புைம்ப யர் கைொச்சொரம் ஆகிய இரண்லடயும் கலடப் ிடித்தல்,
பசொந்த நொட்டில் கற்ற கல்வியின் மதிப் டு
ீ , மீ ண்டும்

டித்தல், அலனத்து

தவலைகலளயும் தொதம பசய்வதொல் ஏற் டும் மன அழுத்தம், விலளவொகக்
குடும் ப்
கட்டொயம்,

ிரச்சலன, புைம் ப யர் நொட்டின் சட்டங்கலள அறிய தவண்டிய
ொைியல் துன்புறுத்தல் அலனத்திற்கும் தமைொக அந்நொட்டுச்
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பசொந்தக்கொரர் நம்லம நடத்தும் விதம் என்று விரிவொக எடுத்துலரத்தொர். தநர
நிர்வொகம் தொனொகதவ வந்துவிடும் என்றும் கூறினொர்.
அபமரிக்கொவில் Reaction Team என்கிற அலமப் ின் மூைம் சமூகத்
பதொண்டொற்றி வரும் திருமிகு ப்ரவணொ
ீ
அவர்கள் புைம்ப யர் ப ண்களின்
ப ொருளொதொரம்

ற்றிப் த சும்த ொது திருமணமொகி இங்கு வரும்

டித்த /

ப ண்கள் கணவலனச் சொர்ந்தவர்களொகவும் வட்டு
ீ
தவலைகலளப்
த ொதும் என்றும் நிலனக்கிறொர்கள்.

டிக்கொத

ொர்ப் தத

ணியிைிருந்தொலும் தமது மற்றும் கணவரது

வங்கிக்கணக்கு, பசொத்து, ப ொருளொதொரம்

ற்றிய சிந்தலன இல்ைொமலும்

இருக்கிறொர்கள். ஆலண வட்டுச்
ீ
சொர்புலடயவனொகவும் ப ண்லணப்
ப ொருளொதொரச் சொர்புலடயவளொகவும் வளர்க்கதவண்டும். ப ண் கல்வியினொல்
யபனொன்றுமில்லை, அக்கொைத்தில்

ொட்டிமொர் தம் அஞ்சலறப் ப ட்டியில்

தசர்த்து லவத்த புத்திசொைித்தனம் கூட இன்லறய

ணம்

டித்த ப ண்களிடத்தில்

இல்லை, அசொதொரணச் சூழைில் லகயற்று நிற்கும் ப ண்கதள அதிகம். இந்நிலை
மொறதவண்டும் என் லதத் தம் அனு வத்தின்வழி எடுத்துலரத்தொர்.
ஐதரொப் ொவில் ப ண்களுக்கொன வொய்ப்புகள்

ற்றிப் த சிய

பஜர்மனியின் பசல்வி கொர்த்திகொ அவர்கள் கைொச்சொரங்கள் கைந்த சமூகம் இது,
அந்நிய ததசம் என் தொல் ப ரியவர்கள் இலளதயொலர பவளியில் அனுப்
தயொசிக்கிறொர்கள், அவர்கள் நம் ிக்லகதயொடு எங்கலள பவளியில் அனுப்புவதற்கு
ஏற்ற வலகயில் திடமொன மனததொடு அந்நியச் சவொல்கலள எதிர்த்து நிற்கும்
மனத்ததொடும் தமிழ்ப் ப ண்கள் ஒருவருக்பகொருவர் உதவி பசய்யதவண்டும்
என்கிற முயற்சியில் இருப் தொகக் கூறினொர்.
மதைசியொவில் ஆசிரியர்

ணியிைிருக்கும் திருமிகு சரஸ்வதி

ஜகதீசன் அவர்களின் மதைசியொவில் ப ண் மொணவர்கள் எதிர்பகொள்ளும்
சவொல்கள் குறித்த உலர ஆய்வொகதவ இருந்தது. இங்கு B40 குழுவினர்தொன்
அதிகம் சவொல்கலள எதிர்பகொள் வர்கள். இதற்குப் ப ொருளொதொரத்தில்
இவர்கள் கல்வி

ின்தங்கிய

யிலுதல், வட்டுப்
ீ
ொடம் பசய்வதில் சிக்கல், சின்னத்திலர

தமொகம் அதிகம், தொய்மொர்கள் தங்கள் ப ண்

ிள்லளகலளச் திலரப் ட நடிகர்

த ொைக் கொட்டுவதொல் மனப் ிறழ்வு, உருவம், நிறம், பமொழி என்கிற வலகயில்
மற்றவர்கதளொடு ஈடுபகொடுக்க முடியொமல் மனப் ிறழ்வு, பவளியிலுள்ள

டிப்ல க்

லகவிட்ட ஆண்களொல் தடம் மொறுதல், மதுப் ழக்கத்திற்கு உள்ளொதல் த ொன்ற
கொரணங்கலளச் சுட்டியததொடு மதைசியப் ப ண்கள் சவொல்கலள எதிர்பகொள்வதில்
சிறப் ொகச் பசயல் டுவதொகவும் கூறினொர்.
சிங்கப்பூர்ச் சூழைில் சமூகத் பதொண்டொற்றுதல் குறித்துப் த சிய
திருமிகு வசந்தி அவர்கள் ப ண்களுக்குப்

ொதுகொப் ொன நொடு இது என் தொல்

தனது ப ற்தறொர் தனக்கு அனுமதி அளித்ததொகக் கூறிய இவர் சமூகத்
பதொண்டொற்றுவது தனியொகவொ, அலமப்புடன் தசர்ந்ததொ, பதொண்டொற்றக்கூடிய
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துலறலயத் ததர்தல், அத்துலறயறிவு ப றுதல்,

பதொண்டு அலமப்புகளின்

சட்டதிட்டங்கலள அறிதல், அந்நிறுவனங்களின்

யிற்சிக்குட் டுதல், தமது

ொதுகொப்பு, ப ொருள், தநரம் பசைவிடல், திறன் த ொன்ற உதவிகலள முடிவு
பசய்தல் ஆகிய வழிமுலறகலளயும்

இத்தலகய பதொண்டுகளின் மூைம் தநர

தமைொண்லம, புத்தொக்கச்சிந்தலன, திட்டமிடல், ஒருங்கிலணப்பு த ொன்ற
திறன்கலளத் தொன் கற்றலதயும் பநஞ்சுரம், உறுதி, நன்றியுணர்வு, ததொல்வி கண்டு
துவளொலம த ொன்ற குணங்கலளப் ப ற்றலதயும் கூறியததொடு ஒவ்பவொருவரும்
இன்பனொருவர் வொழ்வில் தன்னொல் மொற்றத்லத ஏற் டுத்த முடியும் என்று
உறுதியொக நம்புகிதறொம் என்றும் முடித்தொர்.
உத்திரப்

ிரததசம் அைிகொர்

ல்கலைக்கழகத்தில் த ரொசிரியரொகப்

ணியொற்றும் முலனவர் சொந்தினி ீ அவர்கள் உத்தரப் ிரததச
ற்றிப் த சினொர். சொதி, மதம், நிறம், ஊர்

டித்த ப ண்கள்

ற்றிய விவரங்கபளல்ைொம் பதரியொமல்

இவர்கள் த சுவததயில்லை. கைப்புத் திருமணத்லத இன்றும் வியப் ொகத்தொன்
ொர்க்கிறொர்கள். ப ண்களுக்குப் ப ொருளொதொரச் சுதந்திரம் இல்லை, அரசியல் த சும்
ப ண்கதளொடு த சுவதும்

ழகுவதும் தப்பு என்று ஆண்கள் கருதுவது, ஆணின்

முன்தனற்றத்திற்குப் ப ண்ணின்

ழக்கவழக்கங்கள் தலடயொக இருப் தொகச்

சொடுவது த ொன்ற தமது கருத்துக்கலள எடுத்துலரத்தொர்.
ப்புவொ நியூ கினியொவிைிருந்து த சிய சு ொ அ ர்ணொ சசீந்திரன்
அவர்கள் வரைொற்றுப் லடயில் உைக அளவில் சொதலனப் ப ண்கள்
த சினொர். ப ண்களின்
மட்டும்

ற்றிப்

யம் மிகப்ப ரிய லவரஸ், ப ண்கள் தலடக்கற்கலள

ொர்க்கொமல் பவற்றிலய, சொதலனகலள மட்டுதம

ொர்க்கதவண்டும், தம்

தனித்துவத்லதக் கண்டு ிடித்து அலத வளர்த்பதடுக்கதவண்டும்,

ப்பு கினியொவில்

ப ண்கள் முழுப் ப ொருளொதொரச் சுதந்திரம் ப ற்றவர்களொக இருக்கிறொர்கள்,
ப ண்கள் குரல் ஓங்கி ஒைிக்க தவண்டும், ப ண்கள் இயல் ிதைதய தன்னொற்றல்
மிக்கவர்கள், அலத வளர்க்க தவண்டும் என்று கூறுவதத தப்பு, உந்து சக்தி உள்தள
இருக்கிறது அலத பவளிதய ததட அவசியமில்லை என்று முடித்தொர்.
எல்ைொவற்றிற்கும் தொய் ப ண் மட்டுதம என்கிற மூதொலதயரின்
ொடல் வரிகதளொடு தனது உலரலயத் பதொடங்கிய இன்லறய நிகழ்வின்
சிறப்புலரயொளர் இந்திய நொடொளுமன்ற உறுப் ினர் முலனவர் தமிழச்சி
தங்க ொண்டியன் அரிஸ்டொட்டில் ப ண்கள் குறித்துக் கீ ழொன கண்தணொட்டம்
பகொண்டவர் என்றும் இந்த நூற்றொண்டில்தொன் ப ண்கள் சொதலன
கூறப் டுகிறது, வரைொற்லறப்
ப ண்கள்

லடத்ததொகக்

ொர்த்தொல் உைகளவில் அலனத்துத் துலறகளிலும்

ண்லடக்கொைத்திைிருந்தத சொதலன

லடத்திருப் லதயும்

ட்டியைிட்டுக் கொட்டினொர்.
ப ண்கள்

ற்றிய ப ொய்யொன கருத்தொக்கங்கள் இந்த

நூற்றொண்டில்தொன் அதிகம். தமிழ் இைக்கியங்களில் ப ண்கள் தவள்விகளில்
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கைந்து பகொண்டலமக்கொன குறிப்பு இருப் லதயும் வொழ்க்லகத் துலணநைம்
என்கிற அதிகொரத்லத எடுத்துவிட்தட திருக்குறலளப்

ொடமொக லவக்கதவண்டும்

என்று ப ரியொர் கூறியலதயும் சுட்டிக்கொட்டிய அவர்

குத்தறிவு அறிவுசொர்

சமூகத்திற்குத் ததலவ, கல்வி மட்டுதம நமக்கொன அலடயொளமல்ை, வொழ்க்லக
அனு வம் மிக அவசியம், அதிகொரத்திற்கு முன் ொகப் ப ண்கள் லதரியமொகப்
த சுவது முக்கியம் என்றும் கூறினொர். உைகம் அலனவருக்குமொனது என்கிற
புரிததைொடு பசயல் டுதவொம் என்று முடித்தொர்.

பதொடர்பு:
முலனவர் ஆ.

ொப் ொ

தமிழ் உதவிப்த ரொசிரியர்
தடொக் ப ருமொட்டி கல்லூரி
மதுலர, தமிழ்நொடு, இந்தியொ

12

2.கடிலக வழங்கிய "தசொழர்கொைத் தமிழ்க்
கல்பவட்டுக்கள்"

யிைரங்கம்

--முகனவர் பதகமாழி

தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு அலமப் ின்,

மரபு முதன்லமநிலை இலணயக் கல்விக் கழகம்,

`கடிலக` - தமிழ்

ஜூன் 2020இன்

மூன்றொம்

வொர இறுதியில் ( ஜூன் 19-21, 2020 ஆகிய நொட்களில் ) ஏற் ொடு பசய்திருந்த
"தசொழர்கொைத் தமிழ்க் கல்பவட்டுக்கள்" என்ற இலணயவழிக் கல்பவட்டுப்
யிைரங்கம் (Webinar) ப ொது முடக்கக் கொைத்தில்
கல்பவட்டுக்கள்

தசொழர்கொைத் தமிழ்க்

குறித்து அறிந்து பகொள்ள நல்ை ஒரு வொய்ப் ொக உைகத்

தமிழர்களுக்கு அலமந்தது.
பயிைரங்கின் பொக்கம்:
•

தசொழர்கொைக் கல்பவட்டுகள்

•

தசொழர்கொை கல்பவட்டுத் தமிழ் எழுத்துகலள அலடயொளம் பதரிந்து

குறித்த பதொல்ைியல் தரவுகலள அறிவது,

பகொள்வது,
•

தசொழர்கொைம் குறித்து அறிய உதவும் முக்கியமொன கல்பவட்டுகலளயும்
அலவ தரும் வரைொற்றுச் சிறப்புமிக்க பசய்திகலளயும் அறிந்து பகொள்வது,
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•

தசொழர்களுக்குப் புகழ் தசர்த்த தசொழர்கொை

தகொயில்களின் பசயல் ொடு,

கட்டடக் கலை, ஓவியங்கள் குறித்துத் பதரிந்து பகொள்வது,
•

தகொயில் கல்பவட்டுகள் தரும் தசொழ மன்னர்கள் குறித்த பசய்தி, தசொழர்
கொை அரசியல், வணிகம், சமூக நிலை முதைியவற்லற அறிந்து பகொள்வது

•

எனத் தமிழர் வரைொற்று

ொதுகொப்பு நடவடிக்லககளில் ஆர்வம் உள்ள

அலனவரும் முலறயொன கற்றல் என் து வரைொற்லற அறிந்துபகொள்ள மிக
அவசியம் என்ற குறிக்தகொளில் தசொழர் கொை பதொல்ைியல் தடயங்கள்
குறித்து அறிந்து பகொள்வது.
கடிலக இயக்குநர்

டொக்டர் க. சு ொஷிணி அவர்களின் வழிகொட்டைில்,

நிகழ்ச்சியின் ஏற் ொட்டுக் குழுவினர்களொன திரு. கதிரவன், தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலள
பதொகுப் ொளர்
வரதவற்றுப்

யிைரங்கம்
ஆகிதயொர்

யிைரங்கம் நடந்த நொட்களில் மொணவர்கலள

ொடத்திட்டத்லத அறிமுகப் டுத்தினர்.

மதிப் ட்
ீ லடத் திரு.
திரு.

ஒருங்கிலணப் ொளர் மற்றும் திரு. கிரிஷ், நிகழ்ச்சி

ிர ொகரன்

ொைொ பைனின் அவர்களும்

யிற்சி பசயல்திறன்

நிகழ்ச்சியின் பநறியொள்லகலய

அவர்களும் முன்னின்று சிறப் ொக

பதொலைத்பதொடர்பு பதொழில்நுட்
அவர்களும் மொணவர்களின்

பநறிப் டுத்தினர். கருத்தரங்க

உதவிலயத் திரு. மு. விதவகொனந்தன்

திவு மற்றும் சொன்றிதழ் ஏற் ொடுகலள சிவக.

மணிவண்ணன் அவர்களும் ஏற்றுக் பகொண்டொர்கள்.
முதல்

ொள் பயிைரங்கம்:

(ஜூன் 19, 2020 - பவள்ளிக்கிழலம)
நிகழ்ச்சியின் முதல்நொள் ப ொது

அறிமுகமொகச் தசொழர்கலளயும்,

அவர்கள் பசயல் ொடுகலளயும், தசொழர்கொைக் கல்பவட்டுகலளயும் குறித்த ஒரு
நிகழ்ச்சியொகத் திட்டமிடப் ட்டிருந்தது.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு அலமப் ின் தலைவரும்,

அதன் கடிலக

தமிழ் மரபு முதன்லம நிலை இலணயக் கல்விக் கழகத்தின் இயக்குநருமொன
டொக்டர் க.சு ொஷிணி "தசொழர்கள் ஓர் அறிமுகம்" என்ற தலைப் ில் அறிமுக
உலரயொற்றி நிகழ்லவத் துவக்கி லவத்தொர்.
அறிஞர் டொக்டர். சிவரொமகிருஷ்ணன்
தன்லமகள்

அவலரத் பதொடர்ந்து பதொல்ைியல்

தசொழர் கொை கல்பவட்டுக்களின்

குறித்த சிறப்புலரலய ஆற்றினொர்.

ங்தகற் ொளர்களின் தகள்வி- தில்

மற்றும் கைந்துலரயொடலுடன் முதல்நொள் நிகழ்வு நிலறவுற்றது.
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ன்முகத்
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இரண்டாம் ொள் பயிைரங்கம்:
(ஜூன் 20, 2020 - சனிக்கிழலம)
இரண்டொம் நொள்

யிைரங்கம்

"தசொழர்கொைத் தமிழ்

கல்பவட்டுப்

யிற்சி" என்ற

தநொக்குடன் பதொல்ைியல் அறிஞர் டொக்டர் சு.ரொஜதவலு (தமனொள் துலறத்
தலைவர், கடல் பதொல்ப ொருள் துலற, தஞ்சொவூர் தமிழ்
சிறப்புப் த ரொசிரியர் , வரைொற்றுத் துலற, அழகப் ொ

ல்கலைக்கழகம்,

ல்கலைக்கழகம்) அவர்களின்

உலர, இரு நீண்ட அமர்வுகளொகச் தசொழர்கொை கல்பவட்டுகள் குறித்து தசொழர்கொை
கல்பவட்டு எழுதத்தின் வரைொற்றில் துவங்கி, தமிழக வரைொறு அறிவதில்
அக்கல்பவட்டுகளின்
தந்தது .

ங்களிப்பு என்று

எண்ணிலறந்த தகவல்கலள அள்ளித்

ங்தகற் ொளர்களின் தகள்வி- தில் மற்றும் கைந்துலரயொடலுடனும்

மற்றும் திரு.

ிர ொகரன் சிறப் ொன பநறியொள்லகயுடன் முதல்நொள் நிகழ்வு

நிலறவுற்றது.
ெிகறவுொள் பயிைரங்கம்:
(ஜூன் 21 , 2020 - ஞொயிற்றுக் கிழலம)
நிலறவுநொள்

யிைரங்கம் தசொழர்களுக்குப் புகழ் தசர்த்த தசொழர்கொை

தகொயில்களின் பசயல் ொடு, கட்டடக் கலை, ஓவியங்கள் குறித்தும்;

தகொயில்

கல்பவட்டுகள் தரும் தசொழ மன்னர்கள் குறித்த பசய்தி, தசொழர் கொை அரசியல்,
வணிகம், சமூக நிலை முதைியவற்லறக் குறித்தும் அறிந்து பகொள்ளும் வலகயில்
டொக்டர் சு.ரொஜதவலு அவர்களொல் இரு நீண்ட அமர்வுகள்

பகொண்ட உலரகளொக

வழங்கப் ட்டது. அலதத் பதொடர்ந்து டொக்டர் க.சு ொஷிணி அவர்கள்
நன்றி கூறும் உலரயுடனும், பவற்றிகரமொகப்

ொரொட்டி

யிைரங்லக முடித்த

மொணவர்களுக்கு இலணயம் வழி எண்ணிமச் சொன்றிதழ் வழங்கலுடன் இனிதத
நிலறவுற்றது.
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நிகழ்ச்சி குறித்துக் குறிப் ிட்ட டொக்டர் சு ொஷிணி, "19ம் தததி
பதொடங்கி 21 வலர, 3 நொட்களும் ஒவ்பவொரு நொளும் 4ைிருந்து 5 மணி தநரங்கள்
ப ொறுலமயொகப்

ொடத்லதக் தகட்டு

யிைரங்கில்

யின்று பகொண்ட

மொணவர்களின் ஆர்வம் தமிழ் வரைொற்லற அறிந்து பகொள்வதில் உைகத்
தமிழர்களுக்கு இருக்கும் உறுதியொன ஆர்வத்லத பவளிப் டுத்தும் வலகயில்
அலமந்திருந்தது. இந்த முயற்சிக்குக் கிலடத்திருக்கும் வரதவற்பு தமலும்

ை

யிைரங்கங்கலள நிகழ்த்துவதற்கொன ஆர்வத்லத எங்களுக்கு
ஏற் டுத்தியிருக்கின்றது.

உைகத் தமிழர்களின் வரைொற்றுத் ததடலுக்குத் தரமொன

கல்விலய வழங்கும் முயற்சியில் நிச்சயம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள
ங்களிப்த ொம்" என்று உறுதியளித்தொர்.
"கடந்த மூன்று நொட்களொக நலடப ற்ற இப் யிைரங்கம் தசொழர் கொைத்
தமிழ்க் கல்பவட்டுகலளப்

ற்றிய மிகச் சிறந்த கற்றல் அனு வத்லத வழங்கியது.

அனு வக் கல்விதய சிறந்தது என்ற வலகயில் ஆய்வொளர் தன்னுலடய ஆரொய்ச்சி
அனு வத்லத எங்களுக்கு வழங்கிக் கற் ித்துள்ளொர். தங்களின் அயரொத
உலழப்புக்கும் அனு வப்

கிர்வுக்கும் பநஞ்சொர்ந்த நன்றி.

--- நொலக கொ. சுகுமொரன்

(இயக்குநர், ஆஸ்திதரைிய தமிழ்க் கைொசொலை, வள்ளுவர் அறக்கட்டலள,
பமல்த ர்ன் ஆஸ்திதரைியொ)

ங்தகற் ொளரும்

யிைரங்கம் குறித்த தனது

மதிப் ட்
ீ லட நல்கினொர்.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு அலமப் ின் 'கடிலக' - தமிழ்

மரபு முதன்லமநிலை இலணயக் கல்விக் கழகத்தின் ஏற் ொட்டில்
இலணயவழி

முதல்

யிைரங்கம் -'தசொழர்கொைத் தமிழ்க் கல்பவட்டுக்கள்`

யிைரங்கிற்குக் குலறந்த அளவு 14 வயதுக்கு தமற் ட்ட மொணவர்களும்
யிைரங்கத்தில்
தநரம்

ங்கு ப ற அனுமதிக்கப் ட்டனர்.

மொலை 6:30க்குத் பதொடங்கி

தகள்விகள், கைந்துலரயொடல்கள்

இரவு 9:30 வலர பசொற்ப ொழிவுகள்,

என்று பதொடர்ந்தது.

சலுலகக் கட்டணமும் ஏற் ொடு பசய்யப் ட்டது.
மொணவர்கள்

திந்து

உறுப் ினர்களும்,
மொணவர்களும்

யிைரங்க வகுப்புகள் இந்திய
மொணவர்களுக்குச்

உைபகங்கிலுமிருந்தும்
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யன்ப ற்றனர். இவர்களில் மூன்று பசயல் குழு

ப ொதுப் ிரிவில் 96 ஆர்வைர்களும், மொணவர்கள்
யிைரங்கில்

ங்கு ப ற்றனர்.

ிரிவில் 70

இதில் 16 கல்லூரி

மொணவர்களுக்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள இைவச

யிற்சியொகப்

யிைரங்லக

வழங்கியது சிறப் ினும் சிறப்பு. மொணவர்கள் சொர் ில் எனது மனமொர்ந்த நன்றி.
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3. தசொதலனயில் சொதலன
-- ககௌதம

ன்னா

பகொதரொனொ கொைம் வரைொற்றில் முன்பனப்த ொதும் இல்ைொத
அளவிற்கு உைகளொவிய மனித குைத்தின் ஒரு ப ொது முடக்க நிலையொக
அலமந்துவிட்டது சற்றும் எதிர் ொரொத ஒரு நிகழ்வு.

வல்ைரசுகளும்

இறுமொப்ல க் லகவிட்டு தங்களின் த ொர்க்கருவிகள் அலனத்தும்
முன்

யனற்றுப் த ொனலத உணர்ந்த நிலையில், உைகில் அலனவரும்

உைகப்த ொர் என்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் இல்ைொமல்,
உயிருக்குப்
ஒரு

லவரஸ்களின்

யந்து வட்டில்
ீ

வரமொக,

தொங்கதள

துங்கிவிட்ட சூழ்நிலை.

த ரிடர் கொைத்தில்

உைகின்

தங்களது

ஆனொல்

தசொதலனயிலும்

ல்தவறு மூலைகளிலும் இருந்த

மக்கலளத் பதொலைத்பதொடர்பு பதொழில் நுட் ம் ஒருங்கிலணத்தது. இக்கொைத்தில்
மக்கள் உடல் நைம் த ணவும், மனவளம் கொக்கவும் இலணயவழிச்
கிரல் முலற

லகபகொடுத்தது.

பதொடர்ந்து

த ரிடர் பசய்திகள்

பசய்திப்

டித்துத்

துவண்டு த ொனவரும் உள்ளனர், அவற்லற அளதவொடு அறிந்து பகொண்டு த ரிடர்
கொைத்லதப்

யனுள்ள வழியில் ஆக்கப்பூர்வமொகப்

உள்ளனர். அத்தலகதயொலர

யன் டுத்த முற் ட்டவரும்

ஒருங்கிலணத்து வளர்ச்சி தநொக்கி முன்தனறத்

திட்டமிட்ட அலமப்புகளில் ஒன்று முலனவர் க. சு ொஷிணியின் தலைலமயில்
பஜர்மனியில் தலைலமயிடமொகக் பகொண்டு இயங்கும் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலளயின்

ன்னொட்டு அலமப்பு.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் குறிக்தகொளொன தமிழ்

மரபு

ொதுகொக்கும் பசயல்களுக்கு நல்ை வொய்ப்ல த் தந்தது பகொதரொனொ த ரிடர் கொைம்
எனைொம்.

உைக அளவில் பசயைிழந்து இருந்த

ஒருங்கிலணத்து
வழியொக

அவர்களது பநடுநொள் ஆய்வின்,

நொம் ப றக்கூடிய

ஆவணப் டுத்தவும்,
பசல்ைவும்

ைதுலற

வல்லுநர்கலளயும்

ணியின், பசயல் ொடுகளின்

தமிழரின் கருவூைங்கள் குறித்து

அறியவும்,

அவற்லற வளர்ச்சி தநொக்கில் அலனவரிடம் பகொண்டு

திட்டமிடப் ட்டது.

தமிழர்களின் வரைொறு, சமூகவியல், அறிவியல்,

தத்துவம், மொனுடவியல்,

சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட

கல்வியிலும் ஆய்விலும்

ஈடு ட்டுள்ள அறிஞர்கள் ஒருங்கிலணக்கப்

இலணய வழித் பதொடர்பு சிறந்த முலறயில்
அறிஞர்களின் அறிவுக்களஞ்சியங்கள்
எதிர்கொை சந்ததியினருக்கும்
அறக்கட்டலளயொல்

ல்தவறு துலறகளின்
ட்டனர்.

யனுக்குக் பகொண்டு வரப் ட்டது.

ஆய்வொளர்களுக்கும், ப ொதுமக்களுக்கும்,

யன் டும் உலரகளொகத் தமிழ் மரபு

ஆவணப் டுத்தப் ட்டுள்ளது
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ொரொட்டப் ட தவண்டிய ஒரு

முயற்சி.

டொக்டர் க.சு ொஷிணி அவர்களின் தலைலமயில் பசயல் டும்

இக்குழுவின்

ல்துலற அறிஞர்கள் இலணந்து பசயல் ட்டு ப ரும்

அறிவுக்கருவூைத்திலன இந்தக் பகொதரொனொ த ரிடர் கொைத்தில்
உருவொக்கியிருக்கிறொர்கள்.
இவ்வொண்டு ஏப்ரல் 1 முதல் தம மொதம் 31 வலர இரு மொதங்களுக்கு
ஒவ்பவொரு நொளும் இலடவிடொது இலணய வழி கருத்தரங்குகலள நிகழ்த்தியது
இவ்வலமப்பு. அதன் டி நூறு தலைப்புகளில் அறிஞர்கள், நிபுணர்கள்,
ஆய்வொளர்கள், த ரொசிரியர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் ஆய்வுலரகலள நிகழ்த்தினொர்கள்.
உலரகள் முடிந்த உடன் விவொதங்கள் நலடப ற்றன. தகள்விகளுக்கு
ஆய்வொளர்கள்

திைளித்தொர்கள். இலணயவழி தநரலை உலரத்பதொடரில்

வழங்கப் ட்ட உலரகள் அலனத்தும்

பதொகுக்கப் ட்டு,

யூடியூப் தளத்தில் [https://www.youtube.com/Thfi-Channel]
அலனவருக்கும் எந்நொளும்

அலவ உடனுக்குடன்

கொபணொளிகளொக

யனளிக்கும் வலகயில் தசமிக்கப் ட்டுள்ளன.

இதன் மூைம் தமிழகத்தில் மட்டும் அறியப் ட்டிருந்த

ை ஆய்வொளர்கள் சர்வததச

தளத்தில் தங்களுக்கொன அங்கீ கொரத்திலனப் ப ற்றொர்கள் என் து
சிறப்புக்குரியதொகும். இந்த நிகழ்ச்சித் பதொடரில் உைபகங்கும் புைம் ப யர்ந்து
வொழும் தமிழர்கள் நடத்தும் அலமப்புகளும் அறிமுகம் பசய்து லவக்கப் ட்டு
தமிழகத்திற்கு ஒரு

ண் ொட்டுப்

ொைமும்

அலமக்கப் ட்டது குறிப் ிடத்தக்கது.

அதுமட்டுமன்றி, உைக அருங்கொட்சியகங்கள் நொலள முன்னிட்டு,
மொதம் 19ம் நொள்

தம

தமிழக அருங்கொட்சியகங்கள் வொரமும் பகொண்டொடப் ட்டது.

இந்நிகழ்ச்சியிலனத் தமிழக தமிழ் வளர்ச்சித் துலற அலமச்சர் மொண்புமிகு மொஃ ொ
ொண்டியரொஜன் பதொடங்கிலவத்துச் சிறப்புலரயொற்றினொர்.

தமிழகத்தில் உள்ள

அலனத்து அருங்கொட்சியக இயக்குநர்களும் கைந்து பகொள்ளும் வலகயில் அந்த
நிகழ்ச்சி அலமந்தது. அருங்கொட்சியகங்கள் பதொடர் ொன சிறப்புலரகளும் அந்த
வொரத்தில் ஏற் ொடு பசய்யப் ட்டிருந்தது.

இந்த நிகழ்வுத் பதொடரின்

முத்தொய்ப் ொகக் "கடிலக" என்னும் இலணயக் கல்விக்கழகமும் பதொடங்கப் ட்டது.
இந்த அலமப் ின் மூைம் தமிழகத்தில்
மொணவர்களுக்குப்

ல்தவறு அறிஞர்கள் அதில்

ொடங்கலள நடத்த முன்வந்திருக்கிறொர்கள்.

ஏற்பகனதவ தமிழ் மரபு மற்றும் வரைொறு பதொடர் ொன
ஆய்வுகளிலும், மரபு

ொதுகொப்புகளில்

ல்தவறு

ல்தவறு சொதலனகலள நிகழ்த்தியிருக்கும்

இவ்வலமப்பு இந்தக் பகொரொனொ கொைத்தில் இலணயத் பதொழில்நுட் த்லதப்
சரியொகப்

யன் டுத்திக் பகொண்டு ஒரு முன்தனொடியொக நிற்கிறது.

இப் டி

தசொதலனக் கொைத்தில் தசொர்ந்து த ொகொமல் அதலனச் சொதலனக் கொைமொக மொற்றி
தமிழின் ப ருலமயிலன உைகறியச் பசய்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள
அலமப்பும் அதன் நிர்வொகிகளும்

ன்னொட்டு

ொரொட்டுக்குரியவர்கள். அது மட்டுமின்றி

தமிழகத்திற்கு அவர்கள் முன்மொதிரியிலன உருவொக்கியிருக்கிறொர்கள்.
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4. தமிழகத்தில் அருங்கொட்சியகத் ததலவகள்
-- முகனவர். வ.க
ீ
ல்வகுமார்
(குறிப்பு: தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள சொர் ில் இலணய வழி நடந்த

ன்னொட்டு

அருங்கொட்சியக நொள் பசொற்ப ொழிவு, 19-05-2020)
அலனவருக்கும் மொலை வணக்கம்! உங்கள் அலனவருக்கும் எனது
ன்னொட்டு அருங்கொட்சியக நொள் வொழ்த்துக்கள்!
தமிழக அரசின் தமிழ் ஆட்சி பமொழி மற்றும் தமிழ்ப்
துலற அலமச்சர் மொண்புமிகு திரு.க.

ண் ொட்டுத்

ொண்டியரொஜன் அவர்களுக்கும்;

அருங்கொட்சியத்துலற ஆலணயர் திரு. எம்.எஸ். சண்முகம்

இ.ஆ. .

அவர்களுக்கும்; முதன்லமச் பசயைொளர் மற்றும் பதொல்ைியல் துலற ஆலணயர்
திரு. த. உதயசந்திரன்

இ.ஆ.

அவர்களுக்கும்; இன்லறயக் கருத்தரங்கில்

தலைலம தொங்கி உலரயொற்றவிருக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு

அலமப் ின் தலைவர் முலனவர்.க.சு ொஷிணி அவர்களுக்கும்; வரதவற்புலர
வழங்கிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு அலமப் ின் ப ொருளொளர்

முலனவர் இனிய தநரு அவர்களுக்கும்; நிகழ்ச்சியில் நன்றியுலர வழங்க உள்ள
திரு. க்ரிஷ் அவர்களுக்கும்; நிகழ்ச்சிலயத் பதொகுத்து வழங்கும் திரு.
விதவகொனந்தனுக்கும்; இந்த நிகழ்லவ இன்று உைகம் முழுவதும்
கண்டுபகொண்டிருக்கின்ற உைகத் தமிழ்த் ததொழர்களுக்கும் முதற்கண் எனது நன்றி
கைந்த வணக்கத்லதத் பதரிவித்துக்பகொள்கிதறன்.
ஒவ்பவொரு வருடமும் தம மொதம் 18 ஆம் நொள் பகொண்டொடப் டும்
ன்னொட்டு அருங்கொட்சியக நொலளபயொட்டி இந்நிகழ்வு ஏற் ொடு
பசய்யப் ட்டுள்ளது. ICOM - International council of Museum, எனப் டும்

ன்னொட்டு

அருங்கொட்சியகக் குழு உைகபமங்கும் இந்த நொலளக் பகொண்டொடுவதற்கொன
ஏற் ொடுகலளச் பசய்கின்றது. அது ஒவ்பவொரு வருடமும் ஓர்
அருங்கொட்சியகவியல் சொர்ந்த ப ொருண்லமலய லமயப் டுத்துகின்றது.
இந்த வருடத்திற்கொன (2020)

ன்னொட்டு அருங்கொட்சியக நொளின்

ப ொருண்லம “சமத்துவத்திற்கொன அருங்கொட்சியகங்கள்:

ன்முகத்தன்லமயும்,

அகப் டுத்துதலும்” என் தொகும். அதொவது Museums for Equality: Diversity and Inclusion.
அருங்கொட்சியகங்கள் சமத்துவத்லத முன்னிறுத்ததவண்டும்.
ின்நவனத்துவத்தின்
ீ
(Post-modernism) அடிப் லடயில்

ன்முகத்தன்லமக்கு (diversity)

இடமளிக்கும் வலகயிலும் அருங்கொட்சியகங்கள் மொறதவண்டும் என்றும்,
அகப் டுத்துதலுக்கும் (inclusion) வழிவகுக்க தவண்டுபமன்றும் இங்கு
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வைியுறுத்தப் டுகின்றது.

ை தநரங்களில் அருங்கொட்சியகங்கள் ஒற்லறப்

ப ொருண்லமயுடன் அலமந்து விடுவதுண்டு.

யதொர்த்தத்தில் நொம்

நம்லமப்

ற்றிதய சிந்தித்து, அடுத்தவர்களின் ததலவகலள நிலனக்கொமல் இருப் துண்டு.
அதனொல்தொதனொ என்னதவொ நம் முன்தனொர்கள் “ க்கத்து இலைக்குப்
என்று

ொயசம்”

நுட் மொன ஒரு வழக்கொற்லற உருவொக்கியுள்ளனர். இலத நொம் இன்று

சுயநைமொகப்
ப ொதுவொன

ொர்க்கிதறொம். தமற்கூறப் ட்ட ஒற்லறப் ப ொருண்லம நமது
ொர்லவக் குலற ொடு எனக் கூறைொம். எனதவ அலனத்து விதமொன

கருத்துக்கலளயும்,

ொர்லவகலளயும் அருங்கொட்சியகங்கள் உள்ளடக்கதவண்டும்

என் துதொன் இங்கு முன்லவக்கப் டும் லமயமொன கருத்து.
அடுத்ததொக, அருங்கொட்சியகங்களின் ததொற்றம் குறித்த சிை
கருத்துக்கலளக் கொண்த ொம். அருங்கொட்சியகம் ஆங்கிைத்தில் “Museum” என்று
அலழக்கப் டுகின்றது. இது கிதரக்கச் பசொல்ைொன Mouseion என்ற பசொல்ைிைிருந்து
வந்ததொகக் கருதப் டுகின்றது. Mouseion

என் தற்கு ‘மியூசஸ் என்ற கடவுளின்

தகொயில்’ என்று ப ொருள் கிதரக்கத்தில். மியூசஸ் எனப் டும் ஒன் து ப ண்
கடவுளர்கள் சீயஸ் மற்றும் நிதமொலசன் என்ற கிதரக்கக் கடவுள்களின்
மகள்களொகக் கருதப் டுகின்றனர். இவர்களில்

கிளிதயொ, வரைொற்றுக்கும் (Clio-

History); யுபடர்ப், இலசப் ொடலுக்கும் (Euterpe- Lyric poetry), தைியொ, நலகச்சுலவக்கும்
(Thalia-comedy); பமல்ப ொபமன், தசொகத்திற்கும் (Melpomene-tragedy); படர் ிதசொர்,
நடனத்திற்கும் (Terpichor-Dance); எதரொட்தடொ, கொதல்
ொைிம்னியொ,

க்திப்

ொடலுக்கும் (Eroto-Love poetry);

ொடல்களுக்கும் (Polymnia- divine poetry); அவுரொனியொ,

வொனியலுக்கும் (Ourania-astronomy); கைிதயொப், வரப்
ீ

ொடலுக்கும் (Calliope- Heroic poetry)

கடவுள்களொகக் கருதப் டுகின்றனர். இக் கடவுள்கலளத் தமிழிைக்கியங்களின்
ஐந்திலணக் கடவுளர்கள் த ொைக் கருதைொம். எனினும், கிதரக்கர்களின் இந்தக்
கலைசொர் கடவுளர் வலகப் ொடு சிறந்த அறிவுசொர் கட்டலமப்புலடயது எனைொம்.
தமலும், இக்கலைகளின் தொய்த் பதய்வங்களொகப் ப ண்கலளக் கருதியிருப் தும்
வளலம,

லடப் ொற்றல் சொர்ந்த ஒரு வழக்கம் என ஊகிக்கைொம்.

கதால்பழங்காைக் குகக ஓவியங்கள் – ககைக்கூடங்கைாக:
மனிதனின் அறிவுசொர் சிந்தலனகள் பதொல் ழங்கொைத்தில் பமொழி
உருவொக்கத்திலும், ஓவியங்களின், குறியீடுகளின்
பவளிப் ட்டுள்ளன. இலவதய மனிதர்களின்

யன் ொட்டிலும்

லடப் ொற்றலுக்கு வித்திட்டன.

பதொல் ழங்கொை ஓவியங்கள் உள்ள குலககலள நொம் உைகின் மிகப்
லழலமயொன அருங்கொட்சியகக் கலைக்கூடங்களொகக் கருதைொம், ஐதரொப் ொவின்
தலைசிறந்த ஓவியங்கள் உள்ள அல்டொமிரொ (Altamira, ஸ்ப யின்
(Lascaux,

ிரொன்ஸ்

இந்தியொவின்

டம் 1), ைொஸ்கொ

டம் 2) த ொன்ற குலககலள இங்கு நொம் சுட்டைொம்.

ிம்த த்கொ (மத்தியப்

ிரததசம்,
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டம் 3) உள்ளிட்ட

ை இடங்களில்

கொணப் டும் ஓவியங்கள் உள்ள குலககளும் ஒரு விதத்தில்
அருங்கொட்சியகங்கதள. தமிழகத்தில் பவள்ளரிக்தகொம்ல , கீ ழ்வொலை, பசத்தவலர,
நீைகிரி உள்ளிட்ட

ை இடங்களில் உள்ள குலககளில்

ஓவியங்கள் கொணப் டுகின்றன.
பசயல்கள்,

ை அரிய வலக

இலவ அக்கொை வரைொற்று நிகழ்வுகள், வரச்
ீ

நம் ிக்லககள், சடங்குகள், ஆகியவற்லற நிலனவு கூறவும், இலளய

தலைமுலறயினருக்கு தவட்லடயொடுதல், உணவு தசகரித்தல்,
உட் டப்

ைவிதமொன

எடுத்துக்கூறவும்

நம் ிக்லககள்

ண் ொட்டுச் பசயற் ொடுகள், விழுமியங்கலளக் கற் ிக்கவும்,

யன் ட்டிருக்கதவண்டும். இக்குலக ஓவியங்களும் ஒருவித

வரைொற்றுப்

திவுகள்தொன்; ஆவணங்கள்தொன். எனதவ அருங்கொட்சியகங்களின்

கல்விப் ணி

ழங்கொைத்திதைதய பதொடங்கிவிட்டது எனைொம். ஓர் ஓவியக்

கருத்லத ஒரு குழந்லத சிறு வயதிதைதய மீ ண்டும் மீ ண்டும்
அதன் சிந்தலனயில், கருத்தில் அது

திந்து

ொர்க்கும்த ொது

ை புதிய கருத்துக்கள் உருவொக

வழிவகுக்கின்றது; அலவ அதன் மனதில் ஆழமொகப்

திந்துவிடுகின்றன. இலததய

ழங்கொைக் கல்வியின் ஓர் அணுகுமுலற எனைொம்
ெடுகற் காட் ிக்கூடங்கள்:
தமிழகத்தின் சொலை ஓரத்தில் அலமந்த வரர்களின்
ீ
எழுத்துலட
நடுகற்களும் ஒரு விதத்தில் வரைொற்றுக் கொட்சியகங்கதள ( டம் 4). இலவ சிை
இடங்களில் வழிச் பசல்தவொர் கொணும் வலகயில் உருவொக்கப் ட்டிருந்தன.
“நல் வழிக் பகொடுத்த நொணுலட மறவர்
பசல்ைொ நல் இலசப் ப யபரொடு நட்ட
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிகப்
என்று

ைதவ”

ொணலர, வழிச் பசல் வலர வழி டுமொறு கூறுகின்றது மலை டுகடொம்

ொடல். எனதவ நடுகற்கள் ஒரு வரைொற்று நிகழ்லவக்கூறி மக்களுக்கு வரம்,
ீ
தியொகத்தின் கல்விலயப் புகட்டின. எனதவ இலவயும்
வலகயில் டும். இவற்லற

ழங்கொை அருங்கொட்சியக

நவன
ீ
அருங்கொட்சியகங்களின் முன்தனொடிகள்

என் தில் தவறில்லை.
உைக அருங்காட் ியகங்கள் :
உைகின் மிகப்

ழலமயொன அருங்கொட்சியகம் பமச தடொமியொவில்

ப ொ.ஆ.மு ஆறொம் நூற்றொண்டில்

நத ொனிடஸ் என்ற புதிய

ொ ிதைொனிய

அரசனின் மகள் என்னிகொல்டி நொனொ என் வரொல் உருவொக்கப் ட்டது, இந்த
அருங்கொட்சியகத்தில் ப ொ.ஆ.மு 20-21 ஆம் நூற்றொண்டுகலளச் தசர்ந்த
பதொல்ப ொருள்கள் கொட்சிக்கு லவக்கப் ட்டிருந்தன. ப ண்ணொல் உருவொக்கப் ட்டது
என்ற சிறப்ல

இந்த அருங்கொட்சியகம் ப ற்றுள்ளது.
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டம் எண். 1. அல்டொமிரொவின் அழதகொவியக் கலைக்கூடம், நன்றி: விக்கிமீ டியொ
கொமன்ஸ் Thomas Quine சுமொர் 40,000 ஆண்டுகள்

டம் எண். 2. ைொஸ்கொ

நன்றி: விக்கிமீ டியொ கொமன்ஸ் Alonso de Mendoza (talk |

contribs)
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டம் எண். 3.

ிம்த த்கொ மத்தியப் ிரததசம் – கலையரங்க குலக – Auditorium

Rockshelter
நன்றி: விக்கிமீ டியொ கொமன்ஸ் Raveesh Vyas

டம் எண் 4. நன்றி: விக்கிமீ டியொ கொமன்ஸ் Thamizhpparithi Maari
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எகிப்தில் உள்ள அபைக்சொண்டிரியொவில் ப ொ.ஆ.மு. மூன்றொம்
நூற்றொண்டில் டொைமி என்ற கிதரக்க அரசரொல் ஓர் அருங்கொட்சியகம்
உருவொக்கப் ட்டிருந்தது.
ஐதரொப் ொவின் மறுமைர்ச்சிக் கொைத்திற்குப்
ஒரு

ின்னர்தொன் பதொல்ைியல்

ொடப் ிரிவொக உருபவடுத்து இன்று ஓர் அறிவியைொக உருப்ப ற்று

வளர்ந்துள்ளது. அது த ொை அருங்கொட்சியகங்களும் கொைம் கொைமொக
வளர்ந்துவந்துள்ளன. ஐதரொப் ொவில் வட்டுக்
ீ
கொட்சியகங்கள் ததொன்றின.
ஆக்ஸ்த ொர்ட்

ல்கலைக்கழகத்தின் ஆஷ்தமொைியன் அருங்கொட்சியகம் 1683-ல்

உருவொக்கப் ட்டது. இது நவனக்
ீ
கொைத்தின்

லழய அருங்கொட்சியகங்களில்

ஒன்றொகும்.
இந்திய அருங்காட் ியகங்கள்:
ழங்கொை இந்தியொவில்

நவனக்
ீ
கொைத்லதப் த ொன்ற அருங்கொட்சியகங்கள்

இல்லை எனினும், சித்திரசொலை, சரஸ்வதி

ண்டொரம் த ொன்ற அலமப்புகள்

இருந்தன, ப ௌத்த விகொலரகள், லசத்தியங்கள், ஸ்தூ ங்கள் ஆகியலவயும்,
தகொயில்களும் சிற் ம், ஓவியம் (எ.கொ. தஞ்லசப் ப ரிய தகொயில் ஓவியங்கள்)
வழி கலதமரபுகலள எளிதொக எடுத்துலரத்தன.

கொஞ்சிபுரத்தில்

லவகுண்டப்ப ருமொள் தகொயிைில் கொணப் டும்

ல்ைவர்களின்

ல்ைவர் வரைொற்றுச் சிற் த்

பதொகுதிகளும், மொமல்ைபுரக் தகொயில்களும், சிற் த் பதொகுதிகளும் . அருலமயொன
கொட்சியக மொதிரிகள்தொன். தசொழர் கொைத்தின் தொரொசுரம் தகொவிைில் கொணப் டும்
ப ரியபுரொணக் கலதச் சிற் ங்களும் ஒரு தலைசிறந்த கொட்சிப் டுத்தல் எனைொம்.
அதுத ொை இரொமொயணக் கலதச் சித்திரங்கள்

ை தகொயில்களில்

கொணப் டுகின்றன. இலவ அருங்கொட்சியக முன்தனொடிகளொகும்.
நவனக்
ீ
கொை இந்தியொவில் பதொல்ைியலுக்கும், அருங்கொட்சியகவியலுக்குமொன
அடித்தளம் தமலை

நொட்டினரொல் இடப் ட்டது. ப ொ.ஆ. 1784 ல் வங்கொள

ஆசியவியல் கழகம் வில்ைியம் தஜொன்ஸ் ( டம் 5) என்ற வில்ைியம்
தகொட்லடயிைிருந்த உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசரொல்

பகொல்கத்தொவில்

உருவொக்கப் ட்டது. இந்த அலமப்பு இந்தியவியல் ஆய்விற்குச் சிறந்த
ங்கொற்றியது, பசன்லன மொகொணத்திலும், கொைின் பமக்கன்சி, ைக்ஷ்மலணயொ,
த ொலரயொ உள்ளிட்ட
கல்லூரியின்

ைரின்

ங்கும், பசன்லனக் தகொட்லடயிைிருந்த

ணியும் குறிப் ிடத்தக்கது (கொண்க பமட்ரொஸ் ஸ்கூல் ஆப்

ஓரியண்டைிசம், தொமஸ் டிரொட்தமன்). ஆனொல் இலவயலனத்தும் கொைனியொதிக்கப்
ொர்லவயின் ஒரு

ங்கு என் லத மறுக்கமுடியொது. எட்வர்டு லசத் அவர்களின்

ஓரியண்டைிசம் என்ற நூல் இங்கு நிலனவு கூறத்தக்கது.
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டம் எண். 5 வில்ைியம் தஜொன்ஸ் நன்றி: விக்கிமீ டியொ கொமன்ஸ் William Jones, by
William Hogarth (died 1764).
இந்த வங்கொள ஆசியவியல் கழகத்தின் பதொல்ப ொருள்கள் பகொல்கத்தொவில் உள்ள
இந்திய அருங்கொட்சியகமொக 1814 ஆம் ஆண்டு எழுந்தது. பசன்லன அரசு
அருங்கொட்சியகம் 1851 பதொடங்கப் ட்டது. தற்த ொது தமிழகத்திலும் இந்தியொவிலும்
ை அருங்கொட்சியகங்கள் அரசொலும், தனியொரொலும் உருவொக்கப் ட்டுச்
பசயல் ட்டு வருகின்றன.
உகர பொக்கம்:
இன்று எனது உலரயில் தமிழகத்தில் அருங்கொட்சியகத் ததலவகள் குறித்தும்,
குறிப் ொகச் தசொழமண்டைக் கடற்கலரத் துலறமுகங்கள் குறித்தும், தமிழகத்தில்
பதொல்ைியல், மர ியல், அருங்கொட்சியகப் புைங்களில் பசய்ய தவண்டியது என்ன
என் து

ற்றியும் உலரயொற்றவிருக்கின்தறன்.
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தமிழகத்தின் கடற்ககரப் பகுதியிலும் உள்ொட்டிலும்

ெகரமயமாக்கம் :

தமிழகத்தில் நகரமயமொக்கம் ப ொது ஆண்டிற்கு முந்லதய சிை நூற்றொண்டுகளில்
ததொன்றியது எனக் கூறைொம். அதொவது சிறு குடி, மூதூர், என்று ப யர்ப ற்ற
இரும்புக்கொை ஊர்கள் சிை நகரங்களொக வளரத் பதொடங்கின. இக்கொைத்
தமிழகத்தில் துலறமுகங்கள் ததொன்றி அலவ ஆப் ிரிக்க, ஐதரொப் ிய, ஆசியப்
குதிகளுடன் வணிக,

ண் ொட்டுத் பதொடர்புகள் பகொண்டிருந்தன. தமிழகத்தின்

உள்நொட்டிலும் கீ ழடி, உலறயூர், மதுலர, கரூர், கொஞ்சிபுரம் த ொன்ற

ை நகரங்கள்

உருவொயின.
தமிழகம் இந்தியப் ப ருங்கடற் குதியில் ததனலட த ொன்று விளங்கும்
இந்தியொவின் பதன் குதியில் அலமந்து

நடுநொயகமொக விளங்குகின்றது.

நிைவியல் சிறப்புப் ப ற்ற இதன் அலமவிடம் கொரணமொக தமலைநொடுகளிைிருந்து
கீ லழ நொடுகளுக்குச் பசன்ற கப் ல்களும் தமிழகத்திற்கு வந்துபசல்ை
தவண்டியிருந்தது.
ழதவற்கொடு, மயிைொப்பூர், சதுரங்க ட்டினம், மொமல்ைபுரம், அரிக்கதமடு,
கொவிரிப்பூம் ட்டினம், நொகப் ட்டினம், அழகன்குளம்,ப ரிய ட்டினம், பகொற்லக
எனப்

ை துலறமுகங்கள் தமிழகத்திைிருந்து வந்துள்ளன. தமிழகத்தின்

கடற்கலரப்

குதிகளில்

ை பதொல்ைியல் அகழொய்வுகள் நடத்தப்ப ற்றுள்ளன.

தமிழகத்தின் நகரங்கள் அலனத்துதம சந்லதகளொகவும், சிறந்த ப ொருளுற் த்தி
லமயங்களொகவும் இருந்துள்ளன. இவற்றில் இரும்பு, ப ொன், பசம்பு, உயர்வலகக்
கல் மணிகள், கண்ணொடி மணிகள், துணி வலககள் த ொன்ற

ைவிதமொன

ப ொருள்கள் பசய்தலமக்கொன பதொல்ைியல் சொன்றுகள் கிலடத்துள்ளன.
இப்ப ொருள்கள் உள்நொட்டிலும் அயல்நொட்டிலும்

ரிமொற்றம் பசய்யப் ட்டன.

தமிழகத்தில் கதால்ைியல் மற்றும் அருங்காட் ியகங்கள் - பதகவகள்:
அருங்கொட்சியகங்கள் என்ற உடதனதய சிைரிலடதய அலவ
தமம் டுத்தப் டதவண்டும் என்ற கருத்து பவளிப் டுகின்றது. இது என்னுலடய
கருத்து என் லதவிட நொன் த சி விவொதித்த

ைரிடமிருந்து பவளிப் ட்டுள்ள

கருத்தொகும். சிை அருங்கொட்சியகங்கள் கொை ஒட்டத்தில் உலறந்து
கொணப் டுகின்றன. அலவ புதுலமலயப் புகுத்தவில்லை என்று சிைர்
கருதுகின்றனர்.
இன்லறய கொைகட்டத்தில் குறிப் ொக இந்தியர்களும், தமிழர்களும்

ை

பவளிநொடுகளுக்குச் பசன்று அந்நொட்டின் அருங்கொட்சியகங்கலளயும்,
நிறுவனங்கலளயும்

ொர்த்து நம் நொட்டில் ஏன் அத்தலகய அருங்கொட்சியகங்கள்

இல்லை என்று வினொ எழுப்புகின்றனர். இந்த எதிர் ொர்ப்ல
அவசியமொகும்.
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நொம் நிலறதவற்றுவது

தமிழகத்தின் பதொல்ைியல், அருங்கொட்சியகப் புைங்களில் பதொலைதநொக்குத்
திட்டங்கள் மிக அவசியம். தமிழக அரசு சிை ப ரிய அளவிைொன
அருங்கொட்சியகங்கலள

தற்த ொது உருவொக்கி வருகின்றது என அறிகிதறன்.

குறிப் ொகக் கீ ழடி அகழொய்வு தமிழக பதொல்ைியல், அருங்கொட்சியக வரைொற்றில்
ஒரு திருப்புமுலனலய ஏற் டுத்தியுள்ளது எனைொம். சமூக ஊடகங்களின் தொக்கம்,
விழிப்புணர்வு கொரணமொகத் பதொல்ைியைில் அதிக ஈடு ொடும், ஆர்வமும்
மக்களிலடதய அதிக எதிர் ொர்ப்பும் ஏற் ட்டுள்ளன. தமலும் அறிவுசொர்
விவொதங்களும் நலடப றுகின்றன.
பதொல்ைியைிலும், அருங்கொட்சியகவியைிலும் கொைனியொதிக்கப்

ொர்லவலய நொம்

தவிர்க்கதவண்டும். கொைனியொதிக்கத்தின் விலளவொகத் ததொன்றிய மொனிடவியல்
‘இனம்,’ ‘ ழங்குடி’ என்று த சி சிை குழுக்கலள பவறும் கொட்சிப் ப ொருளொக
மொற்றிவிட்டது. கொைனியொதிக்கத்தின் லகக்குழந்லதயொக இருந்த மொனிடவியைின்
இன்லறய த ொக்கும் மொறி, சமூக வளர்ச்சியின்
அலனத்து வலகப்

க்கம் பசன்றுவிட்டது, எனதவ,

ண் ொடுகளும், விளிம்பு நிலை மக்களின் வரைொறும்

அருங்கொட்சியகத்தில் இடம் ப றதவண்டும்.
பதொல்ைியல் புலதந்து கிடக்கும் வொழ்விடங்கலள ஆரொய்கின்றது. பதொல்ைியைின்
வொயிைொகச் சமூக வளர்ச்சிலயயும், கல்விலயயும் தமம் டுத்த இயலும். இந்திய
அளவில் சிந்துபவளி நொகரிக இடங்களின் அகழொய்விற்தக இது வலர
முக்கியத்துவம் அளிக்கப் ட்டது. அண்லமயில் இந்தப் த ொக்கு சற்று மொறத்
பதொடங்கியுள்ளது.
கதால்ைியல்

ான்றுககை வைமாகக் கருதும் பார்கவ:

பதொல்ைியலை ஒரு சமூக- ண் ொட்டு, சுற்றுச் சூழல் வளமொகப்

(Resource) ொர்க்க

தவண்டும். அலத சமூக வளர்ச்சிக்கொன, கல்விக்கொன ஒரு வளமொகக்
கொணதவண்டும். பதொல்ைியல் மற்றும் அருங்கொட்சியகவியல் குறித்து
ப ொதுபவளியில் அதிகமொன அறிவுப்பூர்வமொன விவொதங்கள் மிகவும் அவசியம்.
அப்த ொதுதொன் நொம்

ை பதொலைதநொக்குத் திட்டங்கலள உருவொக்க இயலும்.

தமிழக அரசு கதால்ைியல் துகறயின் முயற் ிகள்:
தமிழக அரசின் பதொல்ைியல் துலற

ை புதிய முயற்சிகலள எடுத்துவருகின்றது.

மொண்புமிகு அலமச்சர் அவர்களின் தலைலமயிலும் திரு த. உதயசந்திரன் இ.ஆ.
அவர்களின் வழிகொட்டைிலும்

ை முயற்சிகள் தமற்பகொள்ளப் ட்டுவருகின்றன.

ப ரிய அளவில் பசய்யப் ட்டு வரும் கீ ழடி அகழொய்வும், அங்கு
அலமக்கப் டவிருக்கும் அருங்கொட்சியகம் இதற்குச் சொன்றொகும்.
துலறமுகங்கள் இருந்துள்ளன. அழகன்குளம்,

தமிழகத்தில்

ை

பகொற்லக த ொன்ற துலறமுகங்கள்

பதொல்ைியல் துலறயொல் அகழொய்வு பசய்யப் ட்டுள்ளன. பதொல்ைியல் துலற சிை
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அருங்கொட்சியகங்கலள உருவொக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது என் து ஒரு நல்ை தகவல்
ஆகும். தமலும் தூத்துக்குடி துலறமுக அலமப்பும் ஒரு அருங்கொட்சியகம்
உருவொக்கும் முயற்சியில் ஈடு ட்டுள்ளது என் து இங்கு சுட்டத்தக்கது.
தமிழக அரசு அருங்காட் ியகத் துகறயின் முயற் ிகள்:
தமிழகத்திலும், பசன்லன அருங்கொட்சியகத்திலும் அண்லமக்கொைமொகப்

ை

புதுலமயொன கொட்சிக்கூடங்கள் உருவொக்கப் ட்டுள்ளன. தமலும் திரு. எம்.எஸ்.
சண்முகம் இ.ஆ.

அவர்கள் விளக்கியது த ொைப்

தமற்பகொள்ளப் ட்டு வருகின்றன. இலவ

ை பசயற்திட்ட முயற்சிகள்

ொரொட்டுக்குரியலவ ஆகும்.

மாமல்ைபுரத்தில் பல்ைவர் வரைாற்றிற்கான முழுகமயான அருங்காட் ியகம்:
மொமல்ைபுரம் சங்க இைக்கியத்தில் வரும் நீர்ப்ப யற்று என்ற துலறமுகமொக
அலடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. இங்கு அகழொய்வுகள் அதிகம் நலடப றவில்லை.
ல்ைவர்கள் தமிழக வரைொற்றில் கட்டடக்கலை, நீர்ப் ொசனத்திற்கு முக்கியமொன
ங்களித்துள்ளனர். அவர்களின் முழுலமயொன வரைொறு நூல்களில்தொன் உள்ளன.
ஒரு சொதொரண மனிதனும், குழந்லதகளும் வொசித்து அவர்களுலடய வரைொற்லறப்
புரிந்துபகொள்வது கடினம். எனதவ, மொமல்ைபுரத்தில் சிறந்த கொட்சிக் கூடங்கலள
உள்ளடக்கிய, நவனமயமொன
ீ

ல்ைவர் கொை வரைொற்று அருங்கொட்சியகம்

அலமவது மிகவும் சிறப் ொனதொக அலமயும்.
அரிக்கபமட்டில் கதால்ைியல் இட அருங்காட் ியகம்:
தமிழகத்தின் சங்ககொைத்தில் அரிக்கதமடு தரொமொனிய, கிழக்கொசிய வணிகத்
பதொடர்புள்ள ஒரு துலறமுகமொகச் பசயல் ட்டு வந்துள்ளது. இங்கு தரொமொனிய
வணிகத்திற்கொன ஆம்த ொரொ, அரிட்லடன் எனப் டும் மட்கைச் சொன்றுகள்
கிலடத்துள்ளன. துணி உற் த்திக்கொனலவ எனக் கருதப் டும் சொயத்பதொட்டிகளும்,
பசங்கற் கட்டுமொனங்களும் கிலடத்துள்ளன. சங்க இைக்கியத்தில் வரும் வலர
ீ
முன்துலற என்ற துலறமுகமொக இது அலடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. இது ஒரு
சங்ககொைத் பதொழில் உற் த்திக்கூடமொகவும், சந்லதயொகவும் இருந்துள்ளது. இங்கு
பதொல்ைியல் இட அருங்கொட்சியகம் உருவொக்க முயற்சி தமற்பகொள்ளப் ட்டு அது
நிலறவுறவில்லை. ஆனொல் புதுச்தசரி அரசின் சுற்றுைொ வளர்ச்சிக் கழகம் ஓர்
அருங்கொட்சியகத்லத அரியொங்குப் ம்
நிறுவனத்தின்

குதியில்

ிரொன்சின் கீ ழ்த்திலச ஆய்வு

ங்தகற்புடன் உருவொக்கி வருகின்றது. இங்கு லகவிலனப்

ப ொருள்கள் உற் த்தி லமயமும் உருவொக்கப் ட்டு பசயல் ொட்டில் உள்ளது. இங்கு
இந்திய அரசு பதொல்ைியல் துலற ஓர் அருங்கொட்சியகம் உருவொக்குவது
சிறப் ொனதொக அலமயும்.

32

காவிரிப்பூம்பட்டினம்-ொகப்பட்டினம்-பவைாங்கண்ைி

அருங்காட் ியகம்:

கொவிரிப்பூம் ட்டினம் புகழ்ப ற்ற சங்ககொைத் துலறமுகமொகவும், நொகப் ட்டினம்
தசொழர் கொைத்தில் புகழ்ப ற்ற வணிக லமயமொகவும், துலறமுகமொகவும்
இருந்துள்ளது. ஸ்ரீவிஜய அரசன் கட்டிய ப ௌத்த விகொலர இங்கு இருந்தது. சீனத்
பதொடர்புகளுக்கொன சொன்றுகளும் கிலடத்துள்ளன. ப ரிய, சிறிய பைய்டன்
பசப்த டுகள் எனப் டும் ஆலனமங்கைச் பசப்த டுகள் இங்கு இருந்த ப ௌத்தப்
ள்ளிகள் குறித்துப்

த சுகின்றன. கொவிரிப்பூம் ட்டினம்- நொகப் ட்டினம், நொகூர்,

தவளொங்கண்ணி ஆகிய ஊர்கள் மிக அருகொலமயில் அலமந்துள்ளன. இங்கு
நொகூர், தவளொங்கண்ணி ஆகிய இடங்களுக்கு வரும் புனிதப்

யணிகலளக்

கவரும் வலகயில் ஓர் அருங்கொட்சியகத்லத உருவொக்கைொம். அது சுற்றுைொ
வளர்ச்சிக்கும், கல்வி வளர்ச்சிக்கும் த ருதவியொக இருக்கும்.
கடல் ார் கதாடர்புகள்-புைம் கபயர் தமிழர்கள் அருங்காட் ியகம்:
இந்தியக் கடல்சொர் வரைொற்றில் தமிழகம் சிறப் ொன

ங்கு வகித்துள்ளது.

புைம்ப யர் தமிழர்களின் வொழ்க்லகலயயும், பநய்தல் நிை வொழ்வியல்
முலறகலளயும், தமிழர்களின் கடல்கடந்த பதொடர்புகலளயும் விரிவொக விளக்கிக்
கொட்டும் ஓர் அருங்கொட்சியகம் தமிழகத்திற்கு அவசியம்.
கபருங்கற்பகட

ெிகனவுச்

ை பதொல்ைியல் இடங்கள்

ின்ன திறந்தகவைிப் பூங்கா:
நவனக்
ீ
கொை நகரமயமொக்கத்தொல்

வருகின்றன. 1970 முதல் இன்று வலர

ொதிக்கப் ட்டு

ை ப ருங்கற்கொை ஈமச்சின்னங்கள்

அழிக்கப் ட்டுள்ளன. எஞ்சியிருப் து பவகு சிை மட்டுதம. தமிழகத்தில் சிை
இடங்களில் ப ருங்கற்கொைப் பூங்கொ என்ற வலகயில் திறந்தபவளி கொட்சியகங்கள்
அலமப் து அவசியமொகும். கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, புதுக்தகொட்லட, தகொலவப்
குதிகளில் இத்தலகய திறந்தபவளிப் பூங்கொக்கலள அலமக்கைொம். இலவ
பதொல்ைியல் இடங்கலளப்

ொதுகொக்க உதவுவதுடன், மக்கள்

லழய

யன் ொட்டிற்கும்

கல்விக்கும் உதவும்.
அறிவியல் கதாழில் நுட்ப அருங்காட் ியகம்:
மொணவர்களிலடதய அறிவியல் சிந்தலனலய ஊக்கிவிக்கவும், அறிவியல்சொர்
புரிதலை ஏற் டுத்தவும் அறிவியல் கல்விக்கொகவும் ப ரிய அளவிைொன
அறிவியல் பதொழில் நுட்

அருங்கொட்சியகம் அவசியம். ப ங்களூருக்கு அருகில்

ப ரிய அளவில் உருவொக்கப் டும் அறிவியல் கொட்சியகம் இங்கு
நிலனவுகூரத்தக்கது. இவற்றில் தமிழர்களின் மரபுசொர் அறிவு, பதொழில் நுட் ம்,
சித்த மருத்துவம் ஆகியவற்லறயும் கொட்சிப் டுத்த தவண்டும். ப ங்களூருக்கு
அருகில் (தஹொசூர், பகௌரி ிட்டனூர்) உருவொகிவரும்
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பஹச்.

நரசிம்லமயொ

அறிவியல் நகரம் ஒரு நல்ை மொதிரியொகும் ( டங்கள் 6,7,8) (www.hnsc.org;
https://www.facebook.com/pg/drhnsc/posts/).

டம் எண். 6. முலனவர் நரசிம்லமயொ அறிவியல் நகர லமயம் நன்றி: www.hnsc.org

டம் எண். 7. முலனவர் பஹச். நரசிம்லமயொ அறிவியல் நகர லமயம்,
அறிவியல் தகொட் ொடுகலள விளக்கும் மொதிரிகள் நன்றி: www.hnsc.org
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டம் எண்.8. முலனவர் பஹச். நரசிம்லமயொ அறிவியல் நகர லமயம்:
உருவொக்கப் டவிருக்கும் வொனூர்தி ப ொறியியல் லமயத்தின் மொதிரிப் டம்
(Aeronautics Laboratory) நன்றி: www.hnsc.org
சுற்றுைா இடங்கைில் அருங்காட் ியகங்கள்:
தமிழகத்தின்

ை சுற்றுைொ இடங்களில் சுற்றுைொ வளர்ச்சிலயக் கருத்தில்

பகொண்டு அருங்கொட்சியகங்கலள உருவொக்கைொம். குறிப் ொகக் கன்னியொகுமரி,
இரொதமஸ்வரம், லவலக அலண, தமட்டூர் அலண, கல்ைலண த ொன்ற
இடங்களில் அருங்கொட்சியகங்கலள அலமக்கைொம். இதன் வழியொக ஒதர
இடத்தில்

ை சுற்றுைொக் கொட்சியிடங்கள் (attractions) உருவொகும்.

ப ாழ மண்டை வரைாற்று அருங்காட் ியகம்:
ல்ைவர் கொை வரைொற்லறக் குறித்து நொம் முன்னர் கூறியது த ொைச் தசொழர்
கொை வரைொற்லற முழுலமயொக விளக்கும் அருங்கொட்சியகம் இன்று வலர
உருவொகவில்லை.

ை புைங்களில் தசொழர் கொை வரைொற்று வளர்ச்சி

சிறப் ொனதொகும். எனதவ தசொழ மண்டைப்

குதியில் உள்ள

கங்லகபகொண்டதசொழபுரத்தில் தசொழர் வரைொற்று அருங்கொட்சியகம் மிகவும்
அவசியமொகும். தமிழ்ப்

ல்கலைக்கழகமும் STRIDE

எனப் டும் நடுவணரசின்

திட்டத்தின் வொயிைொக கங்லகபகொண்டதசொழபுரத்தில் ஓர் அருங்கொட்சியகத்லத
உருவொக்க முயற்சி தமற்பகொண்டுவருகின்றது. தஞ்சொவூரில் உள்ள
அருங்கொட்சியகங்கள் வலுப் டுத்தப் ட்டு ப ரியதொக்கப் டதவண்டும். இலவ
சுற்றுைொ வளர்ச்சிக்கும் கல்விக்கும் உதவும்.

இந்த அருங்கொட்சியகங்கள்

இரொசரொசன், இரொதசந்திரன் ஆகிதயொரின் பதொலைதநொக்குப்
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ொர்லவ உருவொக்கிய

ப ருங்தகொயில்கள் த ொை அலமய தவண்டும். இங்கு அரசர்களின் வரைொறு
மட்டுமல்ைொமல் மக்களின் வரைொறும் இடம் ப றதவண்டும்.
பாண்டிய மண்டை வரைாற்று அருங்காட் ியகம்:
ொண்டியர் கொை வரைொற்லறக் கொட்சிப் டுத்தும் அருங்கொட்சியகத்லதத் பதன்
தமிழகத்தில் அலமக்கைொம்.

ொண்டியர் வரைொற்றில் ஆய்வுகள் குலறவொகதவ

உள்ளன. எனதவ ஒரு முழுலமயொன அருங்கொட்சியகம் இக்குலறலய
ஓரளவிற்குப் த ொக்கும். இங்கு மன்னர் முதல் மக்கள் வலர அலனவரின்
வரைொறும் இடம் ப றதவண்டும்.
ப ர-ககாங்கு மண்டை வரைாற்று அருங்காட் ியகம்:
பகொங்கு மண்டைம் எனப் டும் தகொயம்புத்தூர்
கொட்சிப் டுத்துவது அவசியம். இங்கு தகரளப்

குதியில் தசரர்களின் வரைொற்லறக்
குதியின் வரைொற்லறயும்

உள்ளடக்கைொம்.
ொட்டார் வழக்காற்றியல்-மானிடவியல்-இனவகரவியல் அருங்காட் ியகம்:
நொட்டொர் வழக்கொறுகள், வரைொற்றிற்கொன முக்கியமொன சொன்றுகளில் அடங்கும்.
தமிழகத்தில் நொட்டொர் வழக்கொற்றியல், இனவலரவியல் குறித்துப்
நடத்தப்ப ற்றுள்ளன.

ை ஆய்வுகள்

தமிழகத்தில் நொட்டொர் வழக்கொற்றியல், மொனிடவியல்,

இனவலரவியல் சொர்ந்த ப ொருண்லமயுள்ள அருங்கொட்சியகங்கலளச் சிை
இடங்களில் அலமக்கைொம். கிரொமப்புறச் சுற்றுைொ வளர்ச்சிக்கும், உள்ளூர்
மக்களின் உற் த்திப் ப ொருள்கலளச் சந்லதப் டுத்தவும், ப ொருளொதொர
வளர்ச்சிக்கும் இது மிகுந்த உதவியொக இருக்கும்.
ெவன
ீ
மின்னணு கதாழில் நுட்பத்தில் அருங்காட் ியகங்கள்:
அருங்கொட்சியகங்கள் ப ரிய அளவில், உைகத்தரத்தில் உருவொக்கப் ட தவண்டும்.
மின்னணுத் பதொழில் நுட் ங்கள் அவற்லற மிகவும் புதுலமயொகவும் சமகொைத்
தன்லமயுலடயனவொகவும் ஆக்க இயலும். இங்கு

மிலக யதொர்த்த (augmented

reality), பமய் நிகர் உண்லம (virtual reality) ஆகிய பதொழில் நுட் ங்கலளப்
யன் டுத்தைொம் என்ற கருத்து முலனவர் கண்ணன்

நொரொயணன் அவர்களொல்

வைியுறுத்தப் ட்டுள்ளது.
உள்ளூர் வரைாறு கதாடர்பான காட் ிக்கூடம்:
உள்ளூர் வரைொறு பதொடர் ொன கொட்சிக்கூடங்கள் அலனத்து
அருங்கொட்சியகங்களிலும் இடம்ப றைொம். பசன்லன அருங்கொட்சியகத்தில்
பசன்லனயின் வரைொற்லறக் குறித்த கொட்சியகங்கள், தற்கொைிகமொன
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கண்கொட்சிகலள உருவொக்கைொம். இங்கு மக்கள் தங்கள் வசம் உள்ள அரிய
பதொல்ப ொருள்கள்,

நிழற் டங்கள், ஆவணங்கலளச் சிை கொைத்திற்கு

அருங்கொட்சியகத்திற்குக் கடனொக அளித்து, அவர்கள்
பசல்ைொம்.

யனொளர்கள், மக்கள்

ின்னர் மீ ளப்ப ற்றுச்

ங்குப றும் வலகயில் இது அலமயும்.

அருங்காட் ியகமும் கல்வி ெிகையங்களும்:
ஒவ்பவொரு அருங்கொட்சியகமும், உள்ளூர்
பசயல் டுவது மிகவும் அவசியமொகும்.

ள்ளிகள், கல்லூரிகளுடன் இலணந்து
அருங்கொட்சியகங்கள்

ள்ளிகள்,

கல்லூரிகளுடன் இலணந்து பசயல் டைொம். ஒன் தொம் வகுப்புப்

ொடத்தின்

அடிப் லடயில்கூட சிை கொட்சிக்கூடங்கலள உருவொக்கைொம். மொணவர்களுக்கொன
ஓவியப் த ொட்டி, கட்டுலரப் த ொட்டி, த ச்சுப்த ொட்டி த ொன்றவற்லற

நடத்தைொம்.

ள்ளிக் கல்வித் துலற, சுற்றுைொத் துலற ஆகியலவ இங்கு இலணந்து
பசயல் ட்டொல் அது சிறப் ொக இருக்கும். அருங்கொட்சியகங்கள் அலனத்து
ள்ளிக்கூடங்களுடனும், கல்லூரிகளுடனும்
பதொடர்ல

ன்முக வலைப் ின்னல்

(networking)

ஏற் டுத்தும் த ொது அருங்கொட்சியகத்திற்கு வருலக தரு வர்கள்

எண்ணிக்லக கூடும். மொணவர்களின் கல்வித்ததலவக்கு ஏற்
அருங்கொட்சியகங்கள் மொறதவண்டும். அருங்கொட்சியகத்திற்குக் கல்வி சொர்ந்த
பசயல் ொடுகளுக்கொகத் தனியொன அலுவைர்கள் அவசியம். அருங்கொட்சியகங்கள்
மொணவர்கள், மக்கலளக் கவரப்

ை

வலகயொன பசயல்திட்டங்கள், விழொக்கலள

நடத்தைொம்; தகொலடக்கொை வகுப்புகலள நடத்தைொம்.
காைத் பதகவ,

மூகத் பதகவகளுக்கான அருங்காட் ியகங்கள்:

தமலும் அருங்கொட்சியகங்கள் கொைத்திற்தகற்

தங்கலள மொற்றிக்

பகொள்ளதவண்டும். தற்த ொலதய கொைத்தில் கதரொனொ, தூய்லம, சுற்றுச்சூழல்,
உடல்நைம், தயொகொ, குறித்த தகவல்கலள மக்களுக்கு தனித்தனிக்
கொட்சிக்கூடங்கள் வழியொக அலவ அளிக்கைொம்.
ககவிகன கமயங்கைாக அருங்காட் ியகங்கள்:
அருங்கொட்சியகங்களில் லகவிலன லமயங்கலளயும் அருங்கொட்சியக
அங்கொடிகலளயும் ஏற் டுத்தி, அவற்றின் வழியொக மட் ொலனத் பதொழிைொளர்கள்,
இரும்பு,

ித்தலளப் ப ொருள்கள், துணி த ொன்ற ப ொருள்கலள உற் த்தி பசய்யும்

எளிய மக்களுக்கு வொழ்வொதொரத்தில் உதவைொம். இங்கு அருங்கொட்சியகங்கள்
கொைனிவொதப் த ொக்லகக் லகவிட்டு, சமகொைச் சமூகத்திற்கு எவ்வொறு
இயலும் என் லதச் சிந்திக்க தவண்டும்.
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யனளிக்க

அருங்காட் ியகங்கைின் அகமவிடம்: பண்பாட்டு-மரபியல் வைாகங்கள்:
மொவட்டத் தலைநகர்களில் சிை சூழல்களில் தனித்துச் பசயல் டும் பதொல்ைியல்
அகழ் லவப் கங்கள், அருங்கொட்சியகங்கள், நூைகங்கள், லகவிலன லமயங்கள்
இலணந்து ஒதர இடங்களில் பசயல் டைொம். சிை இடங்களில் மொதிரியொக
ஒருங்கிலணந்த

ண் ொட்டு, மர ியல் அறிவுசொர் வளொகங்கலள உருவொக்கைொம்.

இந்நடவடிக்லக மக்கள் எளிதில் இவற்லறக் கண்டு

யன்ப ற உதவும்.

இகையவழிக் காட் ித்திட்டங்கள்:
கதரொனொவொல் தொக்குண்டுள்ள இக்கொைத்தில் இலணயவழிக் கொட்சித்திட்டங்கலள
உருவொக்குவதும் மிக அவசியம். இலணய வழிச் பசொற்ப ொழிவுகலளயும்
நடத்தைொம். பதொலைதநொக்குடன் குறும் டங்கள், ஒரு பதொல்ப ொருளின் வரைொறு,
கொப் ியின் வரைொறு த ொன்ற குறுங் கொபணொளிப் டங்கள் அருங்கொட்சியகங்கலள
மக்களிலடதய எடுத்துச்பசல்ை உதவும். அண்லமக்கொைமொக இலணயத்தில் வைம்
வரும் கொசி, இரொதமஸ்வரப்

யணத்திற்கொன

ித்தலளப்

ொத்திரத் பதொகுப் ின்

கொபணொளி சிறப் ொனது.
அருங்காட் ியக ெிருவாகிகளும், நுண்தகைகமத்தன்கம (Micro Leadership):
அருங்கொட்சியக நிருவொகிகள் மிகுந்த ஈடு ொட்டுடன் கல்விசொர்
பசயல் ொடுகலளயும் திட்டங்கலளயும், லகத்பதொழில் வளர்ச்சிக்கொன
திட்டங்கலளயும் வகுப் து அவசியம். தமல்நிலையில் திறலமயொன தலைலமப்
ண்புடன் பசயல் ட்டொலும், வட்டொர நிலைகளில் நுண்தலைலமப்
அவசியம். அப்த ொதுதொன் தமல் நிலையில் உருவொன
அடித்தளத்தில்

ண்பு

ை கருத்துக்கலள

விலதத்துச் சிறப் ொகச் பசயல் டுத்த இயலும்.

மனிதவை பமம்பாட்டுப்பயிற் ி:
அருங்கொட்சியக ஊழியர்களுக்கு ஒவ்பவொரு ஆண்டும்

யிற்சி அளிப் தும், புதிய

உத்திகள், பசயல்திட்டங்கலளச் பசயல் டுத்தத் திறன் தமம் ொட்டுப்
அளிப் தும் அவசியம். அருங்கொட்சியக ஊழியர்கள்

யிற்சி

ண் ொட்டுத் தூதர்கள் த ொை.

அவர்கள் சிறப் ொக இயங்கினொல்தொன் அருங்கொட்சியகம் இயங்கும். எனதவ
அருங்கொட்சியக அலுவைர்கள் ஆய்வொளர்களொக, புதுலம புகுத்துவொர்களொக
இருக்கதவண்டும். இங்கு அவர்கள் சிறப் ொகச் பசயல் டும் பசன்லனயில்
அலமந்துள்ள சர்மொ மர ியல் கல்வி நிறுவனத்தின் மரபுக் கல்வி முயற்சிகலள
அவர்கள்

ின் ற்றைொம்.
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ிறப்புக் கண்காட் ிகள்:
நிகழ்வுகள், பசயல்திட்டங்கள் இல்ைொத, கொட்சிப்ப ொருள்கலள மட்டுதம லவத்துச்
பசயல் டுகின்ற அருங்கொட்சியகங்கள் பதொல்லுயிர்

டிவங்கள் த ொைொகும்.

எனதவ, அருங்கொட்சியகங்கள் சிறப்புக் கண்கொட்சிகலள ஏற் டுத்துவது
அவசியமொகும். தம தினம், உைக மரபு
நொள்கள் எனப்

நொள்,

விடுதலை நொள், உைகப் த ொர்

ைவிதமொன சூழல்களில் சிறப்பு நிகழ்வுகலள நடத்தைொம். தம

தினத்தில் உலழப் ொளர்களின் வரைொற்லறக் கண்கொட்சியொக லவக்கைொம்.
எைிதில் அணுகும் தன்கமகய (accessiblilty) உருவாக்குதல்:
அருங்கொட்சியகங்களில் எளிதில் அணுகும் தன்லமலய உருவொக்குவது
மிகமுக்கியமொனதொகும். குறிப் ிட்ட வயதுக்குட் ட்ட

ள்ளிக் குழந்லதகளுக்கும்,

விளிம்பு நிலை மக்களுக்கும் கட்டணமில்ைொ அனுமதிலய அல்ைது சலுலகக்
கட்டணத்லத அளிக்கைொம். அல்ைது சிை நொள்களில் சிை மணி தநரங்களில் இந்த
அனுமதிலயக் பகொடுக்கைொம். இதன் வழி ஏலழ எளியவரும்
அருங்கொட்சியகங்களின்

யலன அலடய இயலும்

கதால்ைியல் பாடங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அைித்தல்:
தமிழகத்தில் பதொல்ைியல் முதுகலைப்

ொடம் வரைொற்றுக்கு இலணயல்ை என்ற

ஒரு நிலை உள்ளது. இதன் கொரணமொகத் பதொல்ைியல், தமிழகக் கல்லூரிகளில்
பவகுவொக இடம்ப றவில்லை. இந்நிலை மொறி, பதொல்ைியல், கல்பவட்டியல், மரபு
தமைொட்சி அருங்கொட்சியவியல் த ொன்ற

ொடங்கள் கல்லூரிகளில் இடம்ப றுவது

முக்கியமொனதொகும்
ெிதிப்

பற்றாக்குகறகயச்

மாைித்தல்:

தமற்கூறிய அளவில் ப ரிய திட்டங்கலளச் பசயல் டுத்தல் எளிதல்ை.
தற்த ொலதய கதரொனொ பநருக்கடி நிலையில் இது ஒரு ப ரிய சிக்கைொகும். நிதிப்
ற்றொக்குலறலயச் சமொளிக்க தனியொர், லகவிலனஞர்கள், ப ொது
மொநகர, நகரசல கள்

மக்கள்,

உள்ளொட்சி நிறுவனங்கள் ஆகிதயொலர இலணத்து

அருங்கொட்சியகப் புைத்தில் திட்டங்கலளச் பசயல் டுத்தைொம். ப ருநிறுவன
சமூகப் ப ொறுப் ின் (Corporate Social Responsibility) வழியொகவும் சிை திட்டங்கலள
உருவொக்கைொம். தமதை கூறப் ட்ட திட்டங்கலளத் பதொலை தநொக்குத்
திட்டங்களின் வழி பசயல் டுத்தைொம். புதுலமயொன நிதிவளத்லத உருவொக்குதல்
ல்துலறகள் இலணந்து பசயல் டுதல் வொயிைொக இவற்லறச் பசயல் டுத்தைொம்.
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முடிவுகர:
எனது கருத்துக்கலளக் தகட்ட உங்கள் அலனவருக்கும், வொய்ப் ளித்த தமிழ் மரபு
அறக்கட்டலளக்கும் நன்றி கூறி விலடப றுகிதறன். வணக்கம்.

கொபணொளி உலரகளுக்கொன இலணப்புகள்:
https://youtu.be/0yvJMeBp0R8
https://youtu.be/3hcVsiPCDeM
https://youtu.be/WehmUBr8ILo
https://youtu.be/JRB4fv5tTlA
https://youtu.be/IOhbqCLw1_4
இந்திய அரசு பதொல்ைியல் துலற- பசன்லன வட்டத்திற்கொக நிகழ்த்திய உலர:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269718547745799&id=100041229670717

பதொடர்பு:
முலனவர். வ.பசல்வகுமொர்,
ீ
கடல்சொர் வரைொறு & கடல்சொர் பதொல்ைியல் துலற,
தமிழ்ப்

ல்கலைக்கழகம், தஞ்சொவூர்.

மின்னஞ்சல்: selvakumarodi@gmail.com
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5. கல்வியில் ப ண்கள் அன்றும் இன்றும்
-- பதகமாழி

தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு

அலமப் ின், "கடிலக" - தமிழ்

மரபு முதன்லம நிலை இலணயக் கல்விக்கழகம் வழங்கும் "லவயத்தலைலம
பகொள்"

என்ற ப ொருண்லமயில் நிகழ்த்தப் டும் உைக மகளிர் கருத்தரங்கில்,

"பசம்லம மொதர்" என்ற

மூன்றொம் நொள் கருத்தரங்கின்

ப ண்கள் அன்றும் இன்றும்""
துவக்கம் முதல்
மொற்றங்கள்

ிரிவின் கீ ழ்

என்று ப ண்கல்வி குறித்து,

பசன்ற நூற்றொண்டின்

ப ண்களின் கல்வியின் நிலை தலைமுலறகளொக்

குறித்து நொன் பசய்யும் ஒரு

மீ ள் ொர்லவதொன்

""கல்வியில்
கண்ட

இக்கட்டுலர.

அலனவருக்கும் கல்வி குறித்து முக்கியத்துவம் புரிய தவண்டும்.
அந்தப் புரிதல் இல்ைொத கொரணத்தொல், பதளிவொன சிந்தலனயும், விழிப்புணர்வும்
இன்றி இந்தியொ 200 ஆண்டுகளுக்கு தமல் அடிலம நொடொக இருந்தது. அதில்
ப ண்களின் நிலையும் அடிலமக்கு அடிலம என்ற நிலையிைிருந்தது. கல்விதொன்
நிலைலய மொற்றியது என் லத நொம் அறிதவொம். விடுதலைப் த ொரொட்டத்லதத்
துவக்கி முன்னின்று நடத்தியவர் ப ரும் ொலும்
குடிமக்களொகப்

ிறந்து ஆங்கிதையர் ஆட்சி உருவொக்கித் தந்த வொய்ப் ில்

இங்கிைொந்து பசன்தறொ, அல்ைது
திட்டம் தந்த

ிரிட்டிஷொர் உருவொக்கிய பமக்கொதை கல்வித்

யிற்சியொல் உைக அறிவு ப ற்று தங்கள் உண்லம நிலைலய

உணர்ந்தவர்களொக மொறியவர்கள்தொம்.

அவ்வொறுதொன்,

வொய்ப்பும் கிலடக்கப் ப ற்றவுடன் அவர்களது
தங்கள்

மீ து

திறலமயின்

ிரிட்டிஷ் இந்தியொவின்

ப ண்களுக்கொன கல்வி

அறிவுக் கண்ணும் திறந்தது.

ல்ைொண்டுகளொக நடத்தப் டும் அடக்குமுலறலயயும், தங்களின்
மூைம் அவர்கள் அலடயக் கூடிய

ரந்த பவளிலயயும் ப ண்கள்

உணர்ந்து பகொண்டொர்கள்.
ஆனொல் கிலடத்த வொய்ப்ல க் பகொண்டு கல்வி கற் து என் து
கிணறு தொண்டும் ஒரு நிகழ்வு மட்டுதம. கற்ற கல்விலயப்
பகொண்டுவந்து

யனுக்குக்

தன்லனயும், தனது குடும் த்லதயும், தனது சமூகத்லதயும்

உயர்த்தி அதலன முன்தனற்ற வழியொக

மொற்றிக் பகொள்வது அடுத்த கட்டம்.

ஆண் ப ண் என அலனவருக்குதம இது ப ொருந்தும். இன்று ப ண்கலளப்
ப ொறுத்தவலரயில் வொழ்வின் நிலையில் முன்தனற்றம் என் தில் கல்வியின்
மூைம்

ொதிக்கிணற்லற எளிதொகத் தொண்டிவிடும் சூழ்நிலை வந்துவிட்டது ..
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ொதி

அடுத்த

ொதி .. அதொவது கற்ற கல்விலயப்

யனுக்குக் பகொண்டு வந்து

அடுத்தவலரச் சொரொமல் சுதந்திரமொக வொழ்வது, தொன் அலடய விரும்பும்
குறிக்தகொலள எட்டுவது,
என் து

அதில் அவர்கள் இன்று என்ன நிலையில் உள்ளொர்கள்

ப ண்கள் அலனவரும் தங்கலளதய

தகட்டுக் பகொள்ள தவண்டிய ஒரு

தகள்வி.
அக்தகள்வியில்தொன்

அவர்களது

எதிர்கொைம் அடங்கியுள்ளது,

முன்தனறுவதற்கு முட்டுக்கட்லட த ொடும் இலடயூறுகலளக் கலளவதும்,
ப ண்களின் திறலமக்கு மதிப் ளிக்கொமல், அவர்கள் திறலமலய

பவளிக்கொட்ட

விடொமல் இலடயூறு பசய் வர்கள் எவலரயும் ...... அது, மற்பறொரு ப ண்தணொ
அல்ைது ஆதணொ, அல்ைது

அரசு எடுக்கும் திட்டங்கதளொ அது எந்த வடிவில்

வந்தொலும், அந்த இலடயூறு பசய் வர்கலள ஒருலக

ொர்ப் லதயும் ப ண்கள்

தங்கள் கவனத்தில் இருத்த தவண்டும்.
முதைில் கல்வி கற் தில் ப ண்களின்
இருந்தது?

கல்வி நிலை எவ்வொறு

அதற்கொன கட்டலமப்பு எவ்வொறு இருந்தது? அதற்கொன சமூகச் சூழல்

எவ்வொறு இருந்தது? அவற்றில் ஏற் ட்ட மொறுதல்களும், சீர்திருத்த
நடவடிக்லககளும்
சுருக்கமொகப்
அறிவது

பகொண்டு வந்த மொற்றங்கள்

ொர்ப்த ொம்.

என்ன?

என் லதச் சற்றுச்

ஏன் என்றொல் நொம் கடந்து வந்த

நமது பவற்றிலயக் பகொண்டொடவும்

ொலத குறித்து

எதிர்கொைத்லதத் திட்டமிடவும்

உதவும்.
சங்ககொைத்தில்

சொதொரண மக்களும் கல்வி அறிவு ப ற்றவரொக

இருந்தனர், கீ ழடி மட் ொண்ட பதொல்ைியல் தடயங்கள்
ஆண்டுகளுக்கு முன்னதர சொதொரண

கொட்டுவது த ொை

சற்பறொப்

2600

தமிழ் மக்களும் வட்டில்
ீ

புழங்கும்

ொலன சட்டிகளிலும் தங்கள் ப யர்கலளக் கீ றி லவத்திருந்தனர்; சங்க

கொைத்தில் 40க்கும் பசொச்சமொன ப ண் ொற் புைவர்கள் இருந்தனர்; குறமகள்,
விறைியர், குயவர் வட்டுப்
ீ
ப ண், அரசி
ப ண்ணும் என, எல்தைொரும்
கடந்து; பசன்ற

என எந்த நிலையில் வொழ்ந்த ஒரு

ொடல்கள்

நூறு ஆண்டுகளுக்கு

எழுதினொர்கள்

என் வற்லற விலரவில்

முன்னர் ப ண்கள் இருந்த நிலைக்கு நொம்

வந்துவிடுதவொம்.
ொரதியொர் மலறந்த

ிறகு ஒரு நூறொண்டுகலள நொம் அடுத்த ஆண்டு

கடக்கப் த ொகிதறொம். "ப ண்பணன்று பூமிதனில்
யிருக்குதடி"

என்று மனம்

பநொந்துப்

ொடிய

குறித்து கற் லன பசய்து, கொைத்லதக் கடந்தும்
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ிறந்துவிட்டொல் - மிகப்

ல
ீ ழ

ொரதிதொன் புதுலமப் ப ண்கள்
ொடினொர். அடுப்பூதும்

ப ண்களுக்குப்
இருந்தது.

டிப்ப தற்கு என்றுதொன் பசன்ற நூற்றொண்டில் சமுதொயம்

ஆனொல்

ொரதிதயொ,
"ஏட்லடயும் ப ண்கள் பதொடுவது தீலமபயன்று
எண்ணியிருந்தவர் மொய்ந்துவிட்டொர்
வட்டுக்குள்தள
ீ
ப ண்லணப் பூட்டிலவப்த ொபமன்ற
விந்லத மனிதர் தலைகவிழ்ந்தொர் .. .. ..
ட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் பசய்வதும்
ொரினில் ப ண்கள் நடத்த வந்ததொம்
எட்டு மறிவினில் ஆணுக்கிங்தக ப ண்
இலளப் ில்லை கொபணன்று கும்மியடி"

என்று

இவ்வொறு ‘கற் லனயில்’ மட்டுதம

ொடிடும் நிலை இருந்த

கொைமது. அவரது கற் லனயில் ப ண்கள் கல்வி ப ற்று முன்தனறிவிட்டதொகப்
ொடிக் கும்மியடித்தொர்.
ப ண்கள் ஏன் கல்வி கற்க தவண்டும்.... என்று கூறப் டும்
கொரணதமகூட

ை வலகயில்

ரிணொம வளர்ச்சி அலடந்துள்ளது எனைொம்.

ப ண்கள் விரும் ிய துலறலயத் ததர்வு பசய்து, அது கல்விப் புைதமொ,
கலைப்புைதமொ, அரசியல் புைதமொ, அறிவியல் புைதமொ, சமூகத் பதொண்தடொ,
பதொழிதைொ அல்ைது வணிகதமொ, அது எதுவொகவும் இருக்கட்டும்,
குறிப் ிடத்தக்கச் சொதலன பசய்தவர்

இந்தப் ப ண்மணி

அத்துலறயில்

என்ற ஒரு

நிலைலய

எட்டுவதற்கு அவர்கள் த ொடதவண்டியது ஒரு எதிர் நீச்சைொகதவ இருக்கிறது.
அவ்வொறு
பகொடி நொட்ட

முன்தனறும் வழியிலும் உச்ச நிலைலய எட்டி பவற்றிக்

ஏற் டும் இலடயூறுகளும்

சிை தலடகள் என் து

ற் ை.

இரு ொைருக்கும் ப ொது என்றொலும் "கண்ணொடிக் கூலர"

என்று உயரமுடியொத தலடயில் சிக்கிக் பகொள்வது
system is at fault", "The double standard"
தலட

ப ொருளொதொரம் த ொன்ற ஒரு
ை ப ண்களின் நிலை. "The

என்று சமூகத்தில் ஊறிப்த ொயுள்ள சமூகத்

நிலைகள் அலவ. ஒரு சிை அரசுப் ணி த ொன்ற சூழல் தவிர்த்து,

ணியில் முன்தனற்றம்,
வொய்ப்புகள்

கிலடக்கப்ப றொமல்

சூழல் இருந்து வருகிறது.
ப ண்களுக்கு,
அவர்கள்

தவி உயர்வு, தலைலமப் ப ொறுப்பு, நல்ை தவலை
எளிதில் ப ண்கள்

இவ்வொறு

ின்னுக்குத் தள்ளப் டும்

ஆண்கள் எதிர் பகொள்ளொத வலகயில்,

அவர்கள் ப ண்கள் என்ற

ொைினத் தகுதியின் கொரணமொக

தனிப் ட்ட முலறயில் அவர்கள் எதிர் பகொள்ளும்

உண்டு.
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தலடகள்

ை

கரடுமுரடொன

ொலதயில்

சமொளித்துத்தொன் ப ண்கள்
தசர தவண்டியிருக்கிறது.

யணித்துத்தொன்,

தொங்கள் கனவு கண்ட குறிக்தகொள் என்ற இடத்லதச்
கொைத்தில்

முன்னும்

பசய்து ப ண்களின் நிலை என்ன? ப ண்கள்
முந்லதய தலைமுலற பசப் னிட்டுத் தந்த
ொடு ட்டு தங்கள் முன்தனொர்

ின்னும் என்ற ஒரு மீ ள் ொர்லவ

கடந்து வந்த

யணத்தில் அவர்கள்

ொலதயில் எளிதொகப்

அடுத்த தலைமுலறக்கும் வழிகொட்டுகிறொர்களொ?
நொட்டில்,

ை எதிர்ப்புகலளச்

யணித்து

அல்ைது விடுதலை ப ற்ற ஒரு

ப ற்றுத் தந்த சுதந்தரத்தின் அருலம

பதரியொமல் வரும் தலைமுலற ப ொறுப் ற்று இருப் து த ொை இருக்கிறொர்களொ?
அவர்களுக்கு பவற்றிகளுக்கு

இன்றும் இருக்கும் இலடயூறுகள் என்ன ? என்று

சற்தற ஆரொயைொம்.
முதைில் கடந்து வந்த தலடகள் குறித்து ஒரு மீ ள்
அடுப்பூதும் ப ண்களுக்குப்

ொர்லவ...

டிப்ப தற்கு என்ற ஒரு நிலை கடந்த நூற்றொண்டின்

துவக்கத்திைிருந்தது. இலத ஒரு

ழபமொழியொகதவ பசொல்ைி ப ண்கலள

முடக்கிவிட்ட ஒரு அவைநிலை

அன்று.

கொைத்தில் தங்கள் உயர் தகுதி நிலைலயப்

ிறகு பதொடர்ந்து வந்த மற்பறொரு
லறசொற்றிக் பகொள்ள, அதொவது நுனி

நொக்கில் ஆங்கிைம் த சும் ப ண்கள் என்று கலதகளிலும்

டங்களிலும்

கொட்டப் டுவது த ொை, தமல் வர்க்கம்

ப ற்தறொர்

எனக் கருதப் டும்

ிறந்த வட்டிற்கு
ீ
ஒரு "ஸ்தடட்டஸ் சிம் ல்" அல்ைது புகுந்த
மருமகள் அல்ைது கணவன் ப ருலம த ச
என்று ப ண்கள் கல்விப்

புகட்டப்

ப ருலமக்கொகப்

சிைர்,

வட்டில்
ீ

டித்த

ஒரு "டிதரொஃ ி பவொய்ஃப்" தகுதி

ட்டனர்.

டிக்கும்/ டிக்க லவக்கப் டும் ப ரிய இடத்துப்

ப ண்கள் என்ற இந்த நிலை தவிர்த்து ப ண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம்
தரப் ட்டதில்லை.

டிக்க லவத்து வட்டில்
ீ

துலமயொக இருத்தி அழகு

ப ருலம த சுவது என்ற அளவில் ப ண்கல்வி நின்றுவிடும்.

ொர்ப் து,

ப ண்கலளப்

டிக்க லவப் து நல்ை தகுதியுள்ள மணமகலனத் திருமணம் பசய்து லவக்க
என் து த ொன்ற எண்ணங்கள் இன்றும் கூட மக்களிடம் இருப் லதக் கொண
முடிகிறது.
இலவ த ொன்ற ஒருசிை விதிவிைக்கொன சூழல்கள்

தவிர்த்து,

ப ண்களின் கல்விக்கு பவளியுைகம் தலட த ொட தவண்டும் என் தில்லை,
சிைசமயம் குடும்

உறவுகளும் கூட தநர்முகமொகத் தலட பசய்வதும்,

மலறமுகமொகப் ப ண்களின் கடலமகள் குறுக்தக நிற் தும் உண்டு.
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அல்ைது

அவ்வொறு ப ண்கள் எதிர் பகொண்ட (எதிர்பகொள்ளும்?) கல்வித்தலடகள்:
1. குடும்பச் சூழல்:
முன்னர் குடும் ங்கள் ப ரிய குடும் மொக இருக்கும், குலறந்தது
ஒவ்பவொரு

வட்டிலும்
ீ
5 அல்ைது 6

ிள்லளகள்

அம்மொவுக்கு எடு ிடி உதவி ததலவ, சலமக்க,
அடுத்து வரிலசயொகப்
ஒரு

குடும் ச் சூழல்.

இருப் ர்.

ஆகதவ,

ொத்திரம் விளக்க, துணி ததொய்க்க,

ிறக்கும் தம் ி தங்லககலளப்

ொர்த்துக் பகொள்வது என்ற

மகப்த று கொைத்திலும் முன்னர்

ை ப ண்கள்

உயிரிழந்தனர். அம்மொவிற்கு உடல் நைமில்லை, அல்ைது அம்மொதவ இல்லை
என் து த ொன்ற ஒரு

நிலையில்

யொர்

தவலைகள் பசய்வது? இது த ொன்ற

ிள்லளகலளப்

நிலையில்

ொரமரிப் து, வட்டு
ீ

குடும் ப் ப ொறுப்ல

ஏற்கப்

ப ண்கள் கல்வி நிறுத்தப் டுவதுண்டு.
2. கபண்கைின் பருவ வயது மாறுதல்:
ிறகு நடுநிலைப்
கணவன் எழுதும் கடிதத்லதப்
ஒரு

மனநிலை.

டிக்கும் அளவிற்குக் கல்வி அறிவு த ொதும் என்ற

அதுவும் ப ண் ப ரிய ப ண்ணொகிவிட்டொல்

கல்விலய நிறுத்திவிடுவொர்கள்.
என்பனன்ன

ள்ளியுடன் ப ண் கல்விலய நிறுத்துவதும் உண்டு.

பதொல்லைகள்

ஏன் வம்பு,

உடதன

டிக்க அனுப் ினொல் அதனொல்

வருதமொ என்ற கவலை. தமலும், கொதல்

விவகொரத்தில் ப ண்கள் விழுந்தொல்

உடதன

டிப்ல

நிறுத்தி பசொந்தத்தில் ஒரு

திருமணம் பசய்துவிடுவொர்கள். கொைொகொைத்தில் ஒரு கல்யொணம் பசய்து
ப ொறுப்ல

முடித்துவிட தவண்டும். எத்தலனக்கொைம்தொன் மடியில் பநருப்ல க்

கட்டிக் பகொண்டிருப் து? என் து த ொன்ற எண்ணங்கள் மக்கள் மத்தியிைிருந்தது.
3. கல்விக்கான கட்டகமப்புகள் இல்ைாகம:
ை ஊர்களில் நடுநிலைப்
இல்ைொதிருந்தது. அவ்வொறு
அல்ைது வகுப்த ொ

ள்ளிக்கு தமல் வகுப்புகள்

இருந்தொலும் ப ண்கள் மட்டும்

டிக்கும்

இருப் தில்லை. சிைர் விரும் ிய வலகயில்

ள்ளிதயொ

ப ண்களுக்கொன

தனி உயர்நிலைப் ள்ளி இல்லை என எத்தலன எத்தலனதயொ ப ண்கல்விக்கொன
தலடகள்.
4. பிற்பபாக்கு எண்ைங்கள்:
ப ண்
குடும் த்லதப்

டித்து என்ன பசய்யப் த ொகிறொள்,

ரொமரிப் து

த ொதும்

பசன்ற நூற்றொண்டு. ப ண்கலளப்
இருக்கொது,

அவள் சலமப் து

என்ற எண்ணம் உள்ளவர் வொழ்ந்த

கொைம்

டிக்க லவப் து அவர்கள் சுற்றத்திதைதய

டித்த ப ண் பகட்டுப் த ொகும்,

ப ண்ணுக்குப்

டித்த திமிர்

வந்துவிடும், ப ண் "வொயொடி"யொக மொறிவிடுவொள். எதிர்க்தகள்வி எழுப்பும்
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மனப் ொன்லம

வந்துவிடும்.

லவக்க தவண்டும்" என்ற

"ஒவ்பவொருவலரயும் லவக்க தவண்டிய இடத்தில்

ிற்த ொக்குக் பகொள்லககள்

மக்களிடம்

ரவைொக

இருந்தது.
5. கபாருைாதாரச் சூழைில் இரண்டாம் ெிகை:
ள்ளியில் கட்டணக் கல்வி என்ற முலற இருந்தது.
இல்லைபயன்ற சூழல் இருப் ின்,
கல்விக்கு முன்னுரிலம.

மகன்

மகனுக்குத்தொன்

ணவசதி

முதல் வொய்ப்பு.

ஆண்

டித்து குடும் த்லதக் கொப் ொற்றுவொன்.

டிப்பு குடும் த்திற்கு உதவப் த ொவதில்லை . அப் டிதய பசைவு பசய்து

மகள்
டிக்க

லவத்தொலும் மீ ண்டும் வரதட்சிலண, நலக நட்டுப் த ொட்டு கல்யொணச் பசைவு
தவறு. எனதவ

ப ண்லண

டிக்க லவத்தொல் இரட்லடச்

பசைவு என் தும்

ை

குடும் ங்கள் எதிர்பகொண்ட சூழ்நிலை.
6. குறுகிய கல்வி வாய்ப்புகள்:
தநொ ிள் ப்தரொஃப ஷன் எனப் டும் கல்விப்புைமும், மருத்துவப் புைம்
மட்டுதம ப ண்களுக்கொன பதொழில் புைமொகதவ ஒதுக்கப் ட்டதும்
ப ண்கள்

டித்து

என்றுதொன்
வங்கியில்

ள்ளி ஆசிரியர், மகப்த று மருத்துவர், பகொஞ்சம் பசவிைியர்

ணிகள் பசய்ய முடிந்தது. பதொழிற் கல்வியொக
கணக்கர், தட்டச்சுப்

இல்ைொவிட்டொல்

யின்ற அலுவைர் த ொன்ற

ணிகள் தவிர தவறு

வொய்ப்புகள் இல்லை. ப ொறியொளர், வழக்கறிஞர் த ொன்ற பதொழிற்
ப ண்கலளப்
7.

ஒரு கொைம்.

டிக்க லவக்கப்

கல்விகளுக்குப்

ை குடும் ங்கள் முன் வந்ததில்லை.

ிறந்த முன்மாதிரி அகமயாத சூழல்:
அவ்வொறு பதொழில் கல்விகளிலும், தலைலம இடங்களிலும் ஒரு

ப ண்ணொளுலமலயப்

ொர்த்து ப ண்களும் தங்கள் முன்மொதிரியொக அவர்கலளக்

பகொள்ள வொய்ப்பும் இருந்ததில்லை.
பசன்ற 20 ஆம் நூற்றொண்டுகளின் துவக்கத்தில் ப ண்கள் எதிர்
பகொண்ட இச்சூழல்

டிப் டியொகக் பகொஞ்சம் பகொஞ்சமொக சமூக மொறுதல்கலள

எதிர் பகொண்டு வந்தது. அதற்கு, அரசு எடுத்த நடவடிக்லககள் , சமூகச் சூழைில்
ததொன்றிய மொறுதல்கள், குடும் ச் சூழைிலும் ப ற்தறொரின் மனப் ொன்லமயிலும்
ஏற் ட்ட முன்தனற்றம் த ொன்றலவ கொரணங்களொக அலமந்தன.
அடுத்து சற்று விரிவொகப்

ொர்ப்த ொம்.

அவற்லற

இதற்கொக அபமரிக்க ' ியூ ஆய்வு லமயம்'

பசன்ற நூற்றொண்டில்

ிறந்தவர்கலளத்

அடிப் லடலயப்

ற்றிப் புரிந்து பகொள்ளைொம். ஏபனனில், இந்தியொவிலும்,

ின்

தலைமுலறகளொகப்
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ிரிக்கும்

தமிழகத்திலும் இதத கொைகட்டத்தில்தொன் குறிப் ிடத்தக்க

மொறுதல்களும்

நிகழ்ந்தன.
பசன்ற நூற்றொண்டில்,
ிரிட்டிஷ் இந்தியொ கொைத்தில்
கொைகட்டத்தில்)

ிறந்தவர்கள் (1945க்கு முன் உள்ள

ிறந்து வளர்ந்தவர்கள்,

விடுதலை ப ற்ற இந்தியொவில் (1946 முதல் 1964 கொைகட்டத்தில்)
ிறந்து வளர்ந்தவர்கள்,
அதற்கு அடுத்த தலைமுலறயினர் (1965 முதல் 1980 கொைகட்டத்தில்)
ிறந்து வளர்ந்தவர்கள்,
அவர்களுக்கும் அடுத்த தலைமுலறயொன (1981 ஆண்டுக்குப்
ிறகு

ின்னர்)

ிறந்து வளர்ந்தவர்கள்
எனப்

ிரிக்கைொம்.

இவர்கலள முலறதய லசைண்ட், த

ி பூமர்,

பஜபனதரஷன்-எக்ஸ், மில்ைினியல் [Generation classification by Pew Research Center: Silent
Generation (before 1945), Baby Boomers (1946-1964), Generation X (1965-1980), Millennials(after
1981), ref: https://www.pewsocialtrends.org/] என்று அலழக்கப் டுவொர்கள். இந்தத்
தலைமுலறகளுக்கு இலடயில் உள்ள இலடபவளி சுமொர் 15-20 ஆண்டுகள் த ொை
இருக்கும்.

ஒவ்பவொரு தலைமுலறயினரும்,

அவர்கள் பகொண்ட

சூழல்களின்

ஒவ்பவொரு கொைகட்டத்திலும்

தொக்கத்தின் எதிபரொைியொக உருபவடுத்து

வரு வர்கள்.

47

இவர்களில் இந்தியொ விடுதலை ப ற்ற
வளர்ந்தவர்களும், அவர்களது

ிள்லளகளொகப்

ின்னர்

ிறந்தவர்களும்

ிறந்தவர்களும் வளர்ந்தவர்களும்

தத்தம் பசயல் ொடுகளொல் நொட்டிலும் கல்வியிலும் தமக்பகன ஒரு கவனத்லத
வகுத்து பசயல்

ட்டவர்கள்.

அவர்கள் ஏற் டுத்திய மொறுதல்கள் இந்தியொவில்

குறிப் ொகத் தமிழகக் கல்விச் சூழைிலும் நல்ை மொறுதல்கலளக் பகொண்டு வந்தது.
ஒரு அறு து ஆண்டுகள்

ின்தனொக்கிப்

ொர்த்தொல், ப ண்களுக்கு அன்று 1950களின்

மத்தியிைிருந்த தலடகள் சமுதொய மனப் ொன்லமயின்

அடிப் லடயிலும், உயர்

கல்விக்கு ஆதரவொன சரியொன கட்டலமப்புகளும் இல்ைொமல் இருந்திருப் தும்
பதரிய வரும். சிை சமயங்களில், உயர் கல்வி மட்டுமல்ை,

இலவ

ள்ளிப்

டிப்ல தய தலட பசய்த சூழல்களொகவும் அலமந்தன.
விடுதலை ப ற்ற இந்தியொவின் முதல் தலைமுலறத் தமிழருக்கு
நல்ை அடிப் லடக் கல்வி கற்க, கொமரொஜர் கொைத்தில் தமிழகபமங்கும்
திறக்கப் ட்டன, ததலவயொதனொருக்கு மதிய உணவு வழங்கப்
கல்விக் கட்டணம் என்ற முலற நீக்கப் ட்டது.
கல்வி

கல்வியும்

உயர்கல்வியும்

ட்டது,

ள்ளியில்

அலனவரும் அடிப் லடப்

ப றப் புரட்சிகரமொன மொறுதல்கள் ஏற் ட்டது.

கற்றவர் கல்வியின் அருலம புரிந்து தங்கள்

ள்ளிகள்

இவ்வொறு

ள்ளிக்

ள்ளிக் கல்வி

ிள்லளகளின் தலைமுலறக்குக்

பகொடுப் தில் மிக ஆர்வம் கொட்டினொர்கள்.

அடுத்த

தலைமுலறக்கும் உயர் கல்வி கற்க, குறிப் ொகப் ப ண்கள் உயர் கல்வி கற்க
நல்ை மொறுதல்கள் ஏற் ட்டன.
1966 இல் இந்தியப்

ிரதமரொகப்

ப ொறுப்த ற்ற இந்திரொகொந்தி

ப ண்களொல் எலதயும் சொதிக்க முடியும் என்று வளரும் சிறுமிகளுக்கு
முன்மொதிரியொக, நம் ிக்லக நட்சத்திரமொகத் திகழ்ந்தொர். தமிழகத்தில் 1978 இல்
பகொண்டுவரப் ட்ட +2 என்ற தமல்நிலை வகுப்புத்

திட்டம் ப ண்களுக்குக்

கல்வியிலும், உயர் கல்வியிலும் நல்ை திருப் த்லத ஏற் டுத்தியது.
வலர

ள்ளி இறுதிக்குப்

ிறகு

அதுநொள்

கல்லூரிகள் அதிகம் இல்ைொத கொைத்தில் தவறு

ஊரில் பசன்று ஓரொண்டு கல்லூரியின் புகுமுக வகுப் ில், ஆங்கிைப்
பமொழிக்கும் மொறிய ஒரு சூழைில்

யிற்று

விலரவில் கற்க இயைொது பமொழிச் சிக்கல்

த ொன்றவற்லற எதிர் பகொண்டு தடுமொறிய நிலை முற்றிலும் இல்ைொது
ஆண்களுக்தக அது ஒரு

த ொனது.

நல்ை திருப் த்லதக் பகொண்டு வந்த நிலையில்,

ப ண்களுக்கும் இது உதவியது.
தமல்நிலை வகுப் ில்
எனத்

யில்தவொருக்கு ப ொறியியல், மருத்துவம்

பதொழிற் கல்வியில் எலதயும் ததர்வு பசய்யைொம் என்ற நிலை வந்தது.

அதற்கு முன்னர் இவற்றில் ஏததொ ஒன்லறத்தொன் ததர்வு பசய்ய இயலும்.
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அதிலும் ப ண்கள் புகுமுக வகுப் ில் ததொல்வி

அலடந்தொல் அவர்கள் திருமணம்

பசய்து லவக்கப் ட்டு கல்வி முடிக்கப் ட்டது. தமல்நிலைப்
கல்வியில் புதிய மொற்றத்லதக் பகொண்டு வந்தது. தொன்
ள்ளிலய முடித்து, கல்லூரி பசன்று
துவண்டொலும், மூன்றொண்டு

கல்லூரி

ள்ளி ப ண்கள்

டித்த

ள்ளியிதைதய

யிற்று பமொழி மொறியதொல் முதைில்
டிப் ிலும்,

ருவமுலற

ொடத்திட்ட

வொய்ப் ிலும் ப ண்கள் பவற்றிகரமொக உயர்கல்விலய முடித்தொர்கள். அதற்குக்
கல்வி ப ற்ற தலைமுலறயொன ப ற்தறொர்களும், 1966 இல் இந்தியொவின்
நொன்கொவது ஐந்தொண்டு திட்டத்தின் கீ ழ் தீவிர

ிரச்சொரம்

பசய்யப் ட்ட குடும் க்

கட்டுப் ொடு முலறயொல் குலறந்த உறுப் ினர்கள் பகொண்ட சிறு குடும் மும்
கொரணம் என் லத மறுக்க இயைொது.
இவ்வொறு கல்வித்தலட நீங்கி அதனொல் அடிப் லடக் கல்வியும் உயர்
கல்வியும் ப ற்ற ப ண்களுக்கு கற்ற கல்விலயப்

யனுக்குக் பகொண்டுவருவது

அடுத்த கட்டம். ஆனொல் இதில் தலடகளும் தடங்கல்களும் அவர்கலளத்
தனித்தன்லமயுடன் சிறந்து விளங்க விடொத நிலை இன்றும் பதொடர்கிறது.
கல்வியில் ததர்ந்து விளங்கிய ப ண்கள் எல்தைொரும் படஸ்ஸி தொமஸ்
த ொன்தறொ நிலைலயதயொ,

இஸ்தரொ பசய்வொய் கிரக திட்டத்தில்

ப ண்கள் த ொன்ற ஒரு உயர்நிலைலய எட்ட
ஆண்கள் ப ண்கள் என்று

ங்தகற்கும்

ை தடங்கல்கள் இருக்கின்றன.

ிரிவினருக்கொக தனித்தனியொக

அலமக்கப் டும் நிறுவனங்கள் பசயைரங்கங்கள் தவிர்த்த ப ொதுவொக இரு ொைரும்
ங்தகற்கும் சூழ்நிலையில்,

ப ண்களுக்குச் சம வொய்ப்பும் அவர்களது திறலமலய

மதிக்கும் வலகயில் அதற்தகற்ற

ங்களிப்பு வழங்குவலத முதன்லமயொன

பகொள்லகயொக அரசு நிறுவனங்களும், தனியொர் நிறுவனங்களும் கலடப் ிடிக்க
தவண்டும்.

ணியிடங்களில் ப ண்களுக்கொன உரிய விகிதொச்சொரம் பகொடுப் தும்,

அத்துடன் அலவ முக்கியமொன

ணிகளுக்கொகவும் என்ற

தவண்டும். கருத்தரங்கங்களில், ஆய்வரங்கங்களில்
திறலமக்கும்

நிலை இருக்க

ப ண்களின் கல்விக்கும்

முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வலகயில் அவர்களுக்குப்

ங்களிப்பு

வழங்கப் டல் தவண்டும். ஒவ்பவொரு நிகழ்வு ஏற் ொடு பசய்லகயிலும்,
ணியிடத்திலும் ஆண்டுக்பகொரு முலற தங்கள் பசயல் ொடுகலள மீ ள் ொர்லவ
பசய்து குலற இருப் ின் அதலனத் தீர்க்க நடவடிக்லக எடுக்கத் தீர்மொனங்கள்
பசய்யப் ட தவண்டும். சட்டம் த ொட்டு அறிவுறுத்த தவண்டிய நிலைக்கொகக்
கொத்திருக்கொமல் ஒவ்பவொருவரும்

தன்முலனப்புடன் மொறுதல்கலள

முன்பனடுப் து இந்த நூற்றொண்டின் ததலவ. ப ண் கல்விக்கு ஏற் டும்
தலடகலள, அந்தத் தலடகலள உருவொக்குதவொர் ஆதணொ ப ண்தணொ அரதசொ,
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அல்ைது

யொவரும்

அவற்லற

இலணந்து ஒட்டு பமொத்த சமுதொயதமொ, எவரொக இருப் ினும்

நீக்குவது அலனவரின் ப ொறுப்பு.
ஞொன நல்ைறம்வரீ சுதந்திரம்
த ணு நற்குடிப் ப ண்ணின் குணங்களொம்.. .
நிமிர்ந்த நன்னலட தநர்பகொண்ட

ொர்லவயும்

நிைத்தில் யொர்க்கும் அஞ்சொத பநறிகளும்
திமிர்ந்த ஞொனச் பசருக்கும் இருப் தொல்
பசம்லம மொதர் திறம்புவது இல்லையொம்...
என்று பசம்லம மொதரின் இைக்கணத்லத வகுத்தளித்தொர்
அதனொல்தொன், "ப ண்களிடம் கரண்டிலயப்
விட்டு புத்தகம் பகொடுத்தொல் த ொதும்" என்றொர்

குறிப்பு:

ஜூலை 10, 2020 அன்று

ொரதியொர்.
ிடுங்கி

தந்லத ப ரியொர்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு

அலமப் ின், "கடிலக" - தமிழ் மரபு முதன்லம நிலை இலணயக் கல்விக்கழகம்
வழங்கும் "லவயத்தலைலம பகொள்"
உைக மகளிர் கருத்தரங்கில்,
கருத்தரங்கின்

ிரிவின் கீ ழ்

ப ண்கல்வி குறித்து,

என்ற ப ொருண்லமயில் நிகழ்த்தப் டும்

"பசம்லம மொதர்" என்ற

மூன்றொம் நொள்

""கல்வியில் ப ண்கள் அன்றும் இன்றும்""

பசன்ற நூற்றொண்டின் துவக்கம் முதல்

கல்வியின் நிலை தலைமுலறகளொக்

கண்ட மொற்றங்கள்

கட்டுலர.
பதொடர்பு:
முலனவர் ததபமொழி (jsthemozhi@gmail.com)
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என்று

ப ண்களின்

குறித்து வழங்கப் ட்ட

6. பதொல்கொப் ியர் கொைம் முதல் இன்று வலர
ப ண்கள் பதொடர் ொன அச்சம்
-- முகனவர் ஜ.பிபரமைதா
ஒன்றின் மீ தொன
இயல் ொன வொழ்க்லக

ற்தற அச்சத்திற்குக் கொரணமொக இருக்கிறது.

றித ொய் விடுதமொ என்ற அச்சம் தொன், ஆதிகொை

மனிதனிடம் இயற்லக, விைங்கு த ொன்றவற்லற வணங்குவதற்குக் கொரணமொக
இருந்தது.

ொதுகொப் ொன வொழ்க்லக

ற்றிய சிந்தலனதய இன்லறய

கண்டு ிடிப்புகளுக்குக் கொரணம்.
ஆதிகொை மனிதன் தவட்லடயொடி வொழ்க்லக நடத்திய கொைத்தில்,
ப ண்ணும் தவட்லடயொடி வொழ்ந்து வந்தொள். அவளுக்கொன மக்கட்த று அவளுக்கு
தவட்லடயொடுதைில் தலடயொக இல்லை. மொறொக அவள் குழுவொக வொழ்வதற்கு
உறுதுலணயொக இருந்தது. தன் வொழ்க்லகத் துலணலயத் ததர்வதிலும்,
தலைலமப்

ண்ல ப் ப ற்றிருந்தொள். எனதவ அக்கொைச் சமுதொயம் தொயொண்லமச்

சமூகமொக விளங்கியது. ின் தவட்லடயொடும் விைங்குகலள வளர்த்து அலதப்
ொதுகொத்து உணவு ததலவலய ஈடு பசய்யக் கற்றுக் பகொண்டொர்கள்.
விைங்குகளுக்கொகவும், தம் குழுவுக்கொகவும் உணவு உற் த்தியில் ஈடு ட்டது
அச்சமுதொயம். தவட்லடயொடல், உணவு உற் த்தி இரண்டிலும் இரு ொைரும் சம
அளவில் ஈடு ட்டொர்கள்.

ின் ஆண் தவட்லடயொடைிலும், ப ண் உணவு

உற் த்தியிலும் ஈடு ட்ட நிலையில் வளப் டுத்தப் ட்ட நிைமும்,

ொதுகொக்கப் ட்ட

விைங்குகளும் தனி உலடலமயொக்கப் ட தவண்டிய சூழைில் ப ண் மக்கட்
த ற்றின் ப ொருட்டும் வளர்க்கும் ப ொருட்டும் தவட்லடயொடைில் ஈடு டொமல்,
உணவு உற் த்தியில் மட்டும் ஈடு ட்டொள்.
தனி உலடலமச் சமுதொயத்தில் ப ண்ணும் உலடலமப்
ப ொருளொக்கப் ட்டு ஒருவனுக்குப்

ிறக்கும் குழந்லதகளுக்கு அவன் உலடலமப்

ப ொருள்கள் பசன்று தசர்ந்தன. இதனொல் திருமண முலற ததொற்றம் ப ற்று, கற்பு
பநறி வைியுறுத்தப் ட்டது. ஆனொல், ஆண் கற்பு பநறி
கொரணமொகப்

உலடலம ஆதிக்கத்தின்

ின் ற்றவில்லை.உலடலமயும், ஆதிக்கமும் ஆண்

தரப் ிைிருந்தொலும், மக்கட் த றின் எதிர்கொைம் கருதியும் ப ண் கற்புக்
தகொட் ொட்லட ஏற்றுக் பகொண்டொள். தவட்லடயொடைினொல் ஏற் டும் உயிர்
இழப்பும்,

ொதுகொப் ற்ற நிலையும் அவலள உலடலம சமூகத்திற்குள் தள்ளி

முடக்கியது.அச்சமின்றி தவட்லடயொடிய கொைத்தில் அவள் த ொர்த் பதய்வமொக
விளங்கினொள். குடும்

அலமப்பும், நிை உலடலமச் சமுதொய வொழ்வும்
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நிலைப ற்ற நிலையில் அவளிடமிருந்த தலைலமத்துவமும், குழு வொழ்வும்
றிக்கப் ட்டது.
கற்புக் பகாட்பாடு:
தொய வொழ்வு முலறயிைிருந்து மொறிய தந்லத லமய சமூகத்தில்,
அவள் தன் த ரொற்றலை உணர முடியொத வலகயில் கற்புக் தகொட் ொடு அவள் மீ து
வலுவொகத் திணிக்கப் ட்டது. மீ ண்டும் அச்சமற்ற நிலைலயப் ப றொமைிருக்கும்
ப ொருட்டு,

ை கருத்தொக்கங்கள் அவள் மீ து திணிக்கப் ட்டன. தொயொண்லமச்

சமூகம் ஆதி குடிகளுலடயதொகவும், தந்லத லமய சமூகம் நடப் ியைொன
சமூகமொகவும் மொற்றம் ப றத் பதொடங்கிய கொை கட்டத்லத மகொ ொரதத்தில்
ொர்க்கைொம். சத்தியவதி மற்றும் திபரௌ தி த ொன்றவர்கள் தொயொண்லமச்
சமூகத்தின் எச்சங்கள். உலடலமச் சமூகம், இனக்குழு சமூகமொகவும்,

ின்

அரசொகவும், த ரரசொகவும் உருமொற்றம் ப றத் பதொடங்கிய நிலையில் ப ண்ணின்
நிலை இன்னும்
ப ண்

ின்னுக்குத் தள்ளப் ட்டது. இதனொல் ஆண்

ிறப்பு இழிவொகவும்

ிறப்பு உயர்வொகவும்,

ொர்க்கப் ட்டது. ப ண் என் வள் உலடலமப்

ப ொருளொகவும், த ொகப் ப ொருளொகவும் மொற்றப் ட்டொள்.
த ொர்த் பதய்வமொக, தவட்லடயொடியவளொக, தலைலமப்

ண்பு

மிக்கவளொக விளங்கிய ப ண் வட்டிற்குள்
ீ
முடக்கப் ட்டொள். அவலளச் சுற்றி
‘ப ண் இப் டித்தொன் இருக்க தவண்டும்’ என் து த ொன்ற கருத்தொக்கங்கள்
உருவொக்கப் ட்டு, அதிைிருந்து மீ ளொமல் வொழப்

ழக்கப் டுத்தப் ட்டொள். எனதவ,

கட்டுப் ொடுகளும், அச்சுறுத்தல்களும் அவலளச் சிந்தலனயற்றவளொக மொற்றின.
இதிைிருந்து மீ ள நிலனத்த ப ண்கள் ஔலவயொலரப் த ொை பவகு சிைதர.
ஒளலவயும் ஆண்லமயச் சமூகம் கட்டலமத்த வட்டத்திற்குள்ளொகதவ இருந்து
தனக்கொன வொழ்லவக் கட்டலமத்துக் பகொண்டொர். ஆண் லமய சமூகத்லத எங்கும்
எதிர்க்கவில்லை.
தமிழில் முதைில் கிலடத்துள்ள நூல் பதொல்கொப் ியம்.
இத்பதொல்கொப் ியம் ஆண் லமய சமூகம் நன்கு தவரூன்றி த ரரசுகள் மக்கலள
தங்கள் அதிகொரத்திற்தகற்
நூல்.

யன் டுத்திக் பகொண்டிருக்கின்ற சூழைில் எழுதப் ட்ட

அச்சம்தொன் இனக்குழு உருவொகவும், அரசு உருவொகவும், த ரரசு

உருவொகவும் கொரணமொக இருந்துள்ளது. த ரரலச நிலை நிறுத்திக் பகொள்ளவும்
அச்சதம உதவியுள்ளது. பதொல்கொப் ியம் கொட்டுகின்ற சமூகத்தில், ப ண் என் வள்
எல்ைொவற்றிற்கும் அச்சப் ட தவண்டும். ஆண் எதற்கும் அச்சப் டக்கூடொது.
ஆண் அச்சப் ட்டொல் என்னவொகும்? த ொர் வரர்கலள
ீ
உருவொக்க
முடியொது. த ொரில் ஈடு ட முடியொது. நொட்லட கொக்க முடியொது.
இதனடிப் லடயில்;
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"ஈன்று புறந்தருதல் என்தலைக் கடதன
சொன்தறொனொக்குதல் தந்லதக்குக் கடதன"
என்ற கடலமகள் கட்டலமக்கப் ட்டன.
இங்கு சங்க கொைத்தில் மக்கட்த று உற் த்திக்கு அடிப் லடயொகப்
ப ண் விளங்கியிருக்கிறொள். த ொருக்குத் தந்லதலய, கணவலன, மகலன
அனுப்பும் ப ண் த ொற்றப் ட்டிருக்கிறொள்.
அச்சம் என் து ததலவயொ? ததலவயற்றதொ? அச்சம் ஆக்கத்திற்கும், அச்சமின்லம
அழிவிற்கும் கொரணமொக இருக்க தவண்டும். ஆனொல் இலவ ப ண் வொழ்வில்
தலைகீ ழொன மொற்றத்லத ஏற் டுத்தி விட்டது.“வள்ளுவர் அஞ்சுவது அஞ்சொலம
த லதலம, அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவொர் பதொழில்“ என்கிறொர். எதற்கு அஞ்ச
தவண்டும், எதற்கு அஞ்சக்கூடொது என் தில் சமூகம் ஆணுக்கு தவறு
மொதிரியொகவும், ப ண்ணுக்கு தவறு மொதிரியொகவும் அச்சத்லதக் கட்டலமப்பு
பசய்துள்ளது.
"ப ண் எல்ைொவற்றிற்கும் அச்சப் ட தவண்டும்"
"ஆண் எதற்கும் அச்சப் டக் கூடொது"
பதொல்கொப் ியர் கொைத்திைிருந்து இன்று வலர இந்த கருத்தொக்கத்தின்
அடிப் லடயில்தொன் ஆணுக்கும், ப ண்ணுக்குமொன கட்டுப் ொடுகள், வளர்ப்பு
தவறு ொடுகள் கட்டலமக்கப் ட்டிருக்கின்றன.
அச்சம், த , நொம், உரூம், பவரு, உட்கு எனத் பதொல்கொப் ியத்தில் அச்சம்
குறித்தொன

ை பசொற்கள்

யின்று வருகின்றன.

1.

இயல் ொகத் ததொன்றும் அச்சம் - அச்சம்

2.

உள்ள நடுக்கத்லத ஏற் டுத்தும் ததொற்றம் அல்ைது ஓலச உட்கு

3.

மிரட்சிலயத் தரும் ததொற்றம் உரு

4.

த

- மனிதர் அல்ைொத ததொற்றம்

என்வலக பமய்ப் ொடுகள் – “அச்சம், அணங்தக, விைங்தக, கள்வர், தம்
இலற எனப்

ிணங்கல் சொைொ அச்சம் நொன்தக“ (பமய்ப்) என்ற பதொல்கொப் ியம்

குறிப் ிடும், இந்த நொன்கு வலக அச்சங்களும் ப ண்களுக்குத்தொன் ஆண்களுக்குக்
கிலடயொது.
1)

ஆரிலட வந்தொய் நீ - கைித்பதொலக - ஆண்களின் அச்சமின்லம

2)

குக்கூ என்றது தகொழி - குறுந்பதொலக - உட்கு பசன்றது 157/1-2 –

ப ண்ணின் அச்சம்.
பதொல் -கற் ியல் – “அஞ்ச வந்த உரிலமக் கண்ணும்“
(தலைவனுக்கு அச்ச வருமிடம் இது ஒன்றுதொன்.)
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ெீ தி இைக்கியங்கள்:
பதய்வந்பதொழொள் கணவலனத் பதொழுபதழும் ப ண்ணொக
மொற்றப் டுகிறொள்.
கணவதன கண்கண்ட பதய்வமொக நிலனத்து வொழும், ப ண்
1)

கணவலனப்

ிரிந்து விடுதவொதமொ என அஞ்சுகிறொள்.

2)

கொதைலரச் சுடு உணவு சுடுதமொ (களவியல்)

3)

கண் லம கொதைர் முகத்லதக் கருப் ொக்கி விடுதமொ என

அஞ்சுகிறொள்.
(தன் நிலை

ற்றி எங்கும் அச்சப் டவில்லை)

ஆணுக்கான அச் ம்:
அச்சப் ட தவண்டியது -1.
2.

தீயலவக் கண்டு
லக,

ொவம்,

ழி வரும் என

3.

பகொலை வரும்

4.

வஞ்சிப் தற்கு

(பவருவந்த பசய்யொலம (அரசன் அச்சப் டுத்தும்
ததொற்றமுலடயவனொக இருக்கக் கூடொது)
அச்சப் டக் கூடொதது - அஞ்சொலம -அலவ அச்சம் - (729, 726, 727 )
உயிர் அச்சம் - (244), (50)
உறுப்பு அச்சம் (585)
காப்பியங்கள்:
ிைப்பதிகாரம் - கண்ைகி:
எந்தச் சூழைிலும் கைங்கொத, பதளிவொன துணிச்சைொன ப ண்ணொகக்
கண்ணகி விளங்குகிறொள். புகொர் கொண்டத்தில் ததவந்தி, கண்ணகியிடம் மீ ண்டும்
கணவதனொடு தசர்ந்து வொழ

ொசண்ட சொத்தன் என்ற கடவுலள வணங்க தவண்டும்

என்று கூறுகிறொள். கண்ணகி ‘ ீடன்று’ என மறுத்து விடுகிறொள். தகொவைன்
மொதவிதயொடு தசர்ந்து வொழ்ந்து மணிதமகலை எனும் மகலளப் ப ற்றிருக்கிறொள்.
கண்ணகி, அந்தணர் ஓம் லும், அறதவொர்க்களித்தலும், பசய்ய இயைவில்லை என
வருத்தப் டுகிறொள்.தன் வொழ்க்லக இப் டிதய கழிந்து விடுதமொ எனக் கண்ணகி
அச்சப் ட்டிருந்தொள் அவள் ததவந்தி பசொன்னலத நம் ி சொத்தன் வழி ொட்லட
தமற்பகொண்டிருப் ொள்.

அச்சதம கீ ழ் மக்களது ஆச்சொரம். அச்சம் இருப் வர்கள்

தொன் மூடநம் ிக்லககலளப்

ின் ற்றி எலதயொவது

ற்றிக் பகொள்கிறொர்கள்.

லகயில் கயிறு கட்டுதல், ஊர் ததொறும் தை வழி ொடு தமற்பகொள்ளுதல், எந்தக்
கடவுலளயும் வணங்குவது என்று தன்லன மொற்றிக் பகொண்தடயிருக்கிறொள் ப ண்
. கண்ணகி திடமொன அச்சமற்ற ப ண்ணொக இருப் தொல் தொன் ததவந்தி கூறுவலத
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மறுத்து விடுகிறொள். தகொவைன் யொலனலய அடக்கிய மொவரன்தொன்.
ீ
ப ரும்
ப ொருளிருந்த கொைத்தில்

ைருக்கு வொரிக் பகொடுத்த வள்ளல் தொன். ஆனொல்,

ப ொருளிழந்த நிலையில் அவனுக்குள் ஏற் டுகிற அச்சம் தொன் மொதவிலயச்
சந்ததகப் ட லவத்தது, ஊலர விட்டுச் பசல்ைக் கொரணமொயிற்று. சிைம்பு விற்கச்
பசல்லும் த ொது ஒற்லறச் சிைம்ல

மட்டும் எடுத்துச் பசல்ைக் கொரணமொயிற்று.

வணிகம் பசய் வர்களுக்குத் பதரியும், ஒற்லறச் சிைம்ல , ஒற்லற
வலளயலை, ஒற்லற கம்மலை யொரும் வொங்க மொட்டொர்கள். அது திருட்டுப்
ப ொருளொக இருப் தற்கு வொய்ப்புகள் அதிகம். உலடலமயொளர்கள் ப ரும் ொலும்
இவற்லறத் தனியொக விற்க மொட்டொர்கள். அச்சம் தகொவைனுக்குள் ஏற் டுத்திய
தட்டத்தினொல்தொன் மொதவி தவறொகத் பதரிகிறொள். ப ற்தறொலர, உறவுகலளச்
சந்திக்கத் தயங்குகிறொன். ஒற்லறச் சிைம்ல

விற்கச் பசல்கிறொன்.

இதிைிருந்து மொறு ட்ட நிலையில், கண்ணகி பதன் டுகிறொள்.
கணவன் மொதவியின் ொல் இருந்த நிலையில் நிலை கைங்கொமல்,

ிற பதய்வ

வழி ொட்லட தமற்பகொள்ளொமல் உறுதியொக இருக்கிறொள். புகொலர விட்டு,
மதுலரயில் வொழ தவண்டிய சூழைிலும், அச்சமற்றவளொக இருக்கிறொள். நம் ி
வந்த கணவன் இறந்த நிலையில் உற்றொர், உறவு, ஊர், நொடு அலனத்தும்
அந்நியமொன சூழைிலும் நிலை கைங்கொதவளொக தங்களுக்கொன நீதி தகட்டு
தனிபயொருவளொகக் களமிறங்குகிறொள்.
அஞ்சொமல் எந்நிலையிலும் நிலை கைங்கொதவளொக இருக்கின்ற
கொரணத்தினொல் தொன் அவளொல் பதளிவொகச் சிந்திக்க முடிகிறது. ஒரு வணிகனின்
மகளொகப்

ிறந்து, வணிகக் குடும் த்தில் வொழ்க்லகப் ட்டு, ஒரு வணிகனுக்கு

மலனவியொக விளங்கும் கண்ணகி, வணிக மரல

அறிந்தவளொக இருக்கிறொள்.

ொண்டிய நொட்டு அரசியின் கொற்சிைம் ில் இருப் து முத்து

ரல்கள் எனத்

துல்ைியமொகக் கணிக்கிறொள்.
மன்னலன அச்சமில்ைொமல் சந்தித்து நீதி தகட்கிறொள். யொரும்
எதிர் ொரொத விதத்தில் மன்னன் சிைம் ிைிருப் து மொணிக்கப்

ரல்கள் எனத் பதரிய

வருவதற்கு முன்னதர மன்னலன, ‘ததரொ மன்னொ’ என்கிறொள். அறிவில் பதளிவும் ,
அச்சமின்லமயும் உலடயவளொகக் கண்ணகி விளங்குகிறொள். அவளுலடய
அச்சமின்லம தொன் மன்னலனக் கள்வன் என நிரூ ிக்கக் கொரணமொயிற்று.
அரசொட்சிக் கவிழவும் கொரணமொயிற்று. கொப் ியம் முழுலமயும் கண்ணகி
உறுதியொன நிலைப் ொட்டிலன உலடயவளொக விளங்குகிறொள்.
மைிபமககை:
மணிதமகலைக் கொப் ியத்தில் மொதவி, மணிதமகலை இருவரும்
கண்ணகிக்கு நிகரொன
இறந்த

ொத்திரங்களொகக் கொணப் டுகின்றனர்.மொதவி தகொவைன்

ின், சித்ரொ தி த ொல் ஊரொரின் அைருக்குப்
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யப் டொமல் துறவு

தமற்பகொள்கிறொள். தன் மகலளக் கண்ணகியின் மகபளனக் கணிலக
குைத்திைிருந்து பகொண்தட கூறுகிறொள். சித்ரொ திக்கும், அரச குைத்திற்கும்
அஞ்சொமல் மணிதமகலைலயத் துறவு தமற்பகொள்ளச் பசய்கிறொள். மணிதமகலை
பதொடக்கத்தில் குழப்

நிலையில் இருப் தொல், அவளுக்கு எலதக் கண்டொலும்

அச்சம் ததொன்றுகிறது. உதயகுமரனின் மீ தொன ஈர்ப்பு ஒரு புறம், தொய் மொதவியின்
துறவு தூண்டல் ஒரு புறம்,

ொட்டி சித்ரொ தியின் சூழ்ச்சி ஒரு புறம் அவலள

அலைக் கழிக்கிறது. இந்நிலையில் உறங்கிக் பகொண்டிருக்கும் மணிதமகலைலய
மணிதமகைொ பதய்வம் மணி ல்ைவத் தீவிற்குக் பகொண்டு பசன்று விடுகிறது.
பதய்வத்தின் துலண பகொண்டு மணிதமகலை பதளிகிறொள். மணிதமகைொ
பதய்வம், தீவதிைலக, கந்திற்
அவளுலடய

ொலவ என்ற மூன்று ப ண் பதய்வங்களும்

ரிணொம வளர்ச்சிக்குக் கொரணமொக இருக்கின்றன.
நமக்குப் த ரொ த்து வரும் கொைத்தில் உதவி பசய் வர்கலள நொம்

பதய்வமொக வணங்குவது இயல்பு. இங்குத் பதய்வங்கதள உதவி
பசய்திருக்கின்றன.
சிந்தித்தற்குரியது.

அதிலும் மூன்றுதம ப ண் பதய்வங்கள்தொன் என் து
அறவண அடிகள் த ொன்றவர்கள் வழிகொட்டுகிறொர்கள். இப் டி

வொழைொம் என்று வழிகொட்டுவது தவறு. உதவி பசய்வது தவறு. மொதவியும்
மணிதமகலையும் அறவண அடிகலளத் ததடிச் பசன்றுதொன் வழிகொட்டுதலைப்
ப றுகிறொர்கள். ஆனொல் மணிதமகைொ பதய்வம், தீவதிைலக, கந்திற் ொலவ
மூன்றும் தொனொகதவ முன்வந்து உதவி பசய்கின்றன. ப ண்கள் தங்கள்
அச்சத்திைிருந்து விடுதலை ப ற்று, தன்னம் ிக்லகதயொடு வொழ, ப ண்கள் தொன்
முன் வந்து உதவ தவண்டும் என் லத இந்த பதய்வங்கள் வழி சொத்தனொர்
கொட்டுகிறொர்.

மணிதமகைொ பதய்வம் பகொடுக்கின்ற மூன்று வரங்கள் கிலடத்தொல்

மணிதமகலை ஆளுலம ப றுகிறொள்.
1.

வொனில்

2.

உரு மொற்றம் - அச்சம் - ஆளுலம

3.

றக்கும் மந்திரம் -

சியற்ற நிலை -

யணம்

ற்றற்ற நிலை

இம்மூன்லறயும் எந்த மனிதரும் சிந்தலன மொற்றத்தினொல் ப ற முடியும்
என் லதத்தொன் மணிதமகலை

ொத்திரம் நமக்குக் கொட்டுகிறது.

மய இைக்கியங்கள்:
சமயங்கள் என்ற நிலை வரும் த ொது,
சிவலன முன்னிலைப்

ன்னிரு திருமுலறகளில்

டுத்த உலமலய அஞ்சி நடுங்கு வளொகக்

கொட்டியிருக்கிறொர்கள். சங்க கொைத்தில் த ொர்த் பதய்வமொக விளங்கும்
பகொற்றலவ,

க்தி இைக்கிய கொைகட்டத்தில் த ொலரக் கண்டு நடுங்கு வளொக,

சிவனின் த ொர்க்தகொைத்லதக் கண்டு அஞ்சு வளொகக் கொட்டப் ட்டிருக்கின்றொள்.
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பவருவமதயொலன உரி த ொர்த்து உலமலய அஞ்ச வரு பவள்
விலடயினொன் (ததவொரம் - சம் - 35285/3)
தவனல்ஆலன உரித்து உலம அஞ்சதவ
கொன ஆலன கொண்டீர் கடவூரதர - ததவொ- (அப்: 1439/3,4)
மலைக்கு மகள் அஞ்ச மத கரிலய உரித்தீர் (ததவொ - சுந்.83/1)
எனும் த ொது இந்த ததவொர அடிகள் தகள்விக்குள்ளொகிறது. "ஆர் அணங்கு உறும்
உலமலய அஞ்சு வித்து அருளுதல் ப ொருட்டொல்" (ததவொ சம்.2472/3)
சிவனொகிய இலறவன் கூட த ொர்த் பதய்வமொக விளங்கும் பகொற்றலவலய
அஞ்சுவிப் து எதற்பகன்றொல்,

ின் அவளுக்கு அருலளத்தந்து, தொன் அவளினும்

தமம் ட்டவன் என் லதக் கொட்டதவ என்று இந்த வரிகள் கூறுகின்றன.
ஆண்கள் தங்களின் ஆளுலமலய, பதய்வக் கலதகளின் (புரொணம்)
வழி கட்டலமத்துக் பகொள்ளும் நிலைலய இங்கு

ொர்க்க முடிகிறது.

கொலரக்கொைம்லமயொர் கணவனொல் லகவிடப் ட்ட நிலையில் அச்சம் தரும்
சுடுகொட்லட தன் வொழிடமொகத் ததர்ந்து பகொள்கிறொர். த ய் த ொைத் ததொற்றம்
தரும் சுடுகொட்டில் வசிக்கும் மக்கதளொடு தொனும் த ய்க்தகொைம் பகொண்டு வொழப்
ழகுகிறொர். ப ண்கலள அவர்களின் ஆளுலம நிலையில் அப் டிதய ஏற்றுக்
பகொள்ளொத மக்கள் வொழும் நொட்லட விடச் சுடுகொதட தமைொனது என்ற
அவருலடய பதளிவு அவருலடய அச்சமற்ற தன்லமயினொதை தொன்
நிகழ்ந்துள்ளது.
ஆண்டொள், விஷ்ணு சித்தரின் வளர்ப்பு மகள். பதொல்கொப் ியர்
கொைத்திதைதய தவரூன்றி விட்ட வருணொசிரம, சொதி நிலைப் ொடுகள் 7ம்
நூற்றொண்டில் வொழ்ந்த ஆண்டொளின் கொைத்தில் எப் டி வளர்ச்சி ப ற்றிருக்கும்
என நிலனத்துப்

ொர்த்தொல், ஆண்டொளின் நிலை புரிந்து விடும்.

அறிவும்,

ஆற்றலும், ஆளுலமயும் உலடய ப ண்களிடம் அச்சபமன் து இருக்கொது.
இப் டிப் ட்ட ப ண்கலள ஆண்கள் அச்சத்ததொடு
வருணொசிரம, சொதிப்

ொர்த்து மிரளும் நிலையில்,

ொகு ொடும் தசர்ந்து பகொண்டொல் ஒரு ப ண்ணின் நிலை

என்னவொக இருக்கும் என் லத ஆண்டொள் வொழ்க்லக கொட்டுகிறது.
இலவபயல்ைொம் ஒரு ப ண்ணின் திருமண வொழ்க்லகக்குப் ப ரும்
தலடக்கற்களொக நிற்கும்த ொது, மனிதர்கலளதய பவறுக்கும் நிலைக்கு அப்ப ண்
தள்ளப் டுகிறொள். "மொனிடர்க்பகன்று த ச்சுப் டின் வொழ்கிதைன்" என்ற
ஆண்டொளின் வரிகள் அவள் சூழலைத் பதளிவொக விளக்குகிறது. இச்சமூகத்திற்கு
எதிரொக அவள் உரம் பகொள்கிறொள். துணிந்து நிற்கிறொள். அவளுலடய அச்சமற்ற
துணிவு அவளுக்கொன

ொலதலயக் கொட்டுகிறது. கண்ணலனக் கனவில்

மணக்கிறொள். சொதொரண மொனுடர்களிடமிருந்து விைகி, கண்ணலனக் லகப் ிடித்து
வொழ்ந்து, தமைொன நிலையலடகிறொள்.

57

கொலரக்கொைம்லமயொர், கண்ணகி, மொதவி ஆளுலமயுள்ள, அச்சமற்ற
ப ண்கலளக் கண்டு ஆண்கள் அச்சப் டுகிறொர்கள்.
ிற்றிைக்கியம்:
சிற்றிைக்கிய கொைகட்டங்களில் ப ண் த ொகப் ப ொருளொகவும்,
ஆளுலமயற்றவளொகவும் சித்தரிக்கப் டுகிறொள்.

ரணி நூல்கள் தொன்

த ொர்த்பதய்வமொன பகொற்றலவலயப் த ய்களின் பதய்வமொக
முன்னிலைப் டுத்துகின்றன. ஆனொல், அவள் த ய்களுக்கு உணவு கிலடப் தற்குக்
கொரணமொக இருந்ததன் கொரணமொகப் த ொற்றப் டுகிறொள்.
முடிவுகர:
இன்று பகொரொனொ எனும் லவரஸ் உைலக ஆட்டிப்
நிலையில், உைகிலுள்ள ஐந்து ப ண்

லடக்கும்

ிரதமர்கள் தொன் அலத அச்சமின்றி

எதிர்பகொண்டு உைகின் கவனத்லத ஈர்த்திருக்கிறொர்கள்.

ொதுகொப் ொன

வொழ்க்லகலய தமற்பகொள்ள, அச்சப் ட்டு வொழ தவண்டும் என் லத விடவும்,
அச்சமின்றி தன்னம் ிக்லகதயொடு அலத எதிர் பகொண்டு பவற்றி ப ற தவண்டும்
என்று கற்றுக் பகொடுத்திருக்கிறொர்கள். ப ண் மீ ண்டும் வைிலம ப ற
இவர்களிடமிருந்து

ொடம் கற்றுக் பகொள்ள தவண்டும்.

குறிப்பு: ஜூன் 13, 2020 அன்று தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் இலணயவழி
உலரத்பதொடர் நிகழ்ச்சியில் வழங்கிய உலர

பதொடர்பு:
முலனவர் ஜ. ிதரமைதொ
தமிழ் இலணப் த ரொசிரியர்,
அரசு கலைக்கல்லூரி (த), தசைம் -7
மின்னஞ்சல்: piyupremsurya90@gmail.com
பதொலைத சி: 99488417411
வலைத்தளம்:

http://vjpremalatha.blogspot.in
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7. பநல்லும் தமிழரும் பதன்கிழக்கொசியொவும்
-- இராம.கி.
”Paddy என் து பநல்லை குறிக்க ஆங்கிைம்

யன் டுத்தும் பசொல்.

இதன் மூைச்பசொல் Pady என்கிற மைொய் பமொழி பசொல் என அறியொமல் ஆங்கிைம்
உளறும். பநல்லை
அலழத்தனர்.

டியொல் அளக்கும் பசயைொல் பநல்லை

சொப் ொட்டிற்கு அவங்கதொன்

டி என்தற

டியளக்கிறொங்க என்றொல் உணவுக்கு

அவர்கள்தொன் பநல் அளந்து பகொடுக்கிறொர்கள் என்தறப ொருள். ஆகதவ தமிழ்
அளத்தல் அளவொன

டி என் தத ஆங்கிைத்தில்

டி. ப்த டி என்ற உச்சரிப் ில்

வழங்கப் டுகிறது” என்ற சிற்றிடுலகலயத் ”தமிழரின் பதொன்லம,
வரைொறு பதொடர் ொன

ண் ொடு,

திவுகள் குறித்த ஆய்வுதள (STARCH)” எனும் முகநூற்

குழுவில் ஒருமுலற கண்டு வியந்துத ொதனன். ஒருதவலள பசொற் ிறப் ியல்
என் து சிைருக்குக் குடிலசத் பதொழில் ஆகிவிட்டததொ? என்ன ஆயிற்று இவருக்கு?
சொன்றின்றி இப் டிக் கற் லனயிற் பசொல்ை முடியுமொ?
இவர் கொட்டும் எழுத்துப் ப யர்ப்பு சரியொ? Paddy யில் 2 d உண்தட?
ஆங்கிைம் உளறுகிறதொ? இன்பனொரு பமொழிலய இப் டிச் பசொல்ைைொமொ? “தமிழ்
உளறுகிறபத”ன தவற்றொர் பசொன்னொல் நொம் வொளொய் இருப்த ொமொ? தவிரப் ” டி”
எப் டி பநற்ப யரொகும்? சொன்பறன்ன? அளக்கப் டும் ப ொருளுக்குப்

கரியொய்,

தவபறதிலும் அளலவயைகு ப யரொகியது உண்தடொ? குறிப் ிட்ட மைொய்ச்பசொல்
Padyயொ Padiயொ? எப் டி அப்ப யர் அங்கு வந்தது? Padi, அரிசி/பநல்லைச் தசர்ந்து
குறிக்கொதொ? (மைொயில் nasi=தசொறு.) பநல்தவளொண்லம அங்பகப் டி ஏற் ட்டது?
இந்நண் ர் மட்டுமன்றி,

ன்னூறு தமிழரும் ”பநல் நம்மூரில் ததொன்றிய கூைம்”

என்தற ஆதொரமின்றி எண்ணிக் பகொள்கிறொர், த சவுஞ் பசய்கிறொர். நம்மூரிற்
புழங்கு வற்லற நொதம கண்டு ிடித்ததொம் என் து சரியொ? இங்கிருந்து அரிசி
தமற்தக த ொனது சரியொகைொம். ஆனொல், தமற்குைதக முழுவுைகு ஆகிவிடுமொ?
தவிரத் தொனொய் பநல் வளர்ந்தது ஒருகொைம் எனில்

யிரிடத் பதொடங்கியது தவறு

கொைமன்தறொ?
இயற்லகயரிசி 8500-13500 ஆண்டுகள்முன் சீன யொங்க்ட்சி
ஆற்றங்கலரயில் ததொன்றியிருக்கைொபமன ஒருசிைரும், ( ர்மொ, தொய்ைொந்து,
கம்த ொடியொ, ைொதவொசு, வியத்நொம், மதைசியொ, இந்ததொதனசியொ,
தசர்ந்த

ிைிப்ல ன்சு)

ழஞ் சுந்தொைொந்துக் கண்டத்தில் எழுந்திருக்கைொபமன தவறு சிைரும்

ஆதொரத்ததொடு பசொல்வொர். தமலும் 5000 ஆண்டுகள்முன் பகொரியொ, சப் ொன்,
கங்லகச் சமபவளிகளில் பநல் வளர்ந்ததற்கும் ஈனியல் (genetics), பதொல்ைியல்
(archeology) சொன்றுகளுண்டு. தவிர, புதுக்கற்கொைத்தில் (ப ொ.உ.மு.9000-8000)
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அைகொ ொத் மொவட்டம் தகொல்திவொவில் கொன் பநல்லும் (Oryza rufipogon)

யிர்

பநல்லும் (Oruyza sativa) விலளந்ததொய்ச் (Indian archeology A. review 1974-75, 80 Indian
Archeology A review 1976076, 88 Sharma et al;, Beginnings of Agriculture, Allahabad, Abinash
Prakashan, 1980, 184) பசொல்வர். இலவபயைொம்

யிரியல் (agronomy),

ழம் புதைியல்

(Paleobotany) ஆதொரங்கதளொடு வருங் குறிப்புகள். இவற்லறபயைொம் "“ப்பூ” என்று
உதறித் தள்ள முடியொது.
அண்லமயில் Antiquity இதழிலும் Journal of Archaeological Science
இதழிலும் ஆக்சுத ொர்டு,

னொரசு இந்து

ல்கலைக்கழகங்கள் இலணந்துநடத்திய

ஆய்வறிக்லகயில், அரியொனொவிலுள்ள Rakhigargh
கொன்பநல்,

குதியில் 2430-2140 BC அளவில்

யிர்பநல் சொர்ந்த தவளொண்லமக்குச் சொன்று

கர்வொர். இத்ததொடு

ஒன்லற மறக்கக்கூடொது. அரிசி, சிந்து சமபவளியில் ததொன்றிய

யிரல்ை. அது

கங்லகக் கலரயிைிருந்து சிந்து சமபவளிக்குப் ப யர்ந்தது என்தற அறிவியல்
பசொல்லும். வடபுைத்தில் பநல்வந்த திலச கிழக்கிருந்தத பதொடங்கும். கங்லகக்
கலரக்கு அது எப்த ொது வந்தது? பதரியொது. உைகின் ஏததொ ஒரு மூலையில்
இயற்லகயிதைொ, மொந்தமுயற்சியிதைொ பநல்தொவரம் எழுந்து/வளர்ந்து,

ின்

வணிகம், மொந்தநகர்ச்சி த ொன்றவற்றொல் தவறிடம் நகர்ந்தது. அவற்றிற்சிை
தவறிடங்களில்

யிரிடவும்

டைொம். நம்மூரில்

யிரிடப்

டுவதொதை நம்ப யர்

உைபகங்கும் உள்ளபதன ஒருத ொதுங் கூறமுடியொது. இதுவலரயறிந்த அறிவியற்
பசய்திகளின்

டி பநல் ப ரும் ொலும் சீனத்தின் யொங்ட்சி ஆற்றங்கலர, யுன்னொன்

மொநிைம், அல்ைது பதன்கிழக்கொசியொ
நம்மூருக்குப்
விரிவொய்ப்

குதி என ஏததொபவொன்றில் ததொன்றி

ரவியிருக்கைொம் என் தத

ழம்புதைியைொரின் கணிப்பு. கீ தழ

ொர்ப்த ொம்.
”தமிழதர மூத்தொர், மதைசியர் இலளயபர”னும் அண்ணன்கொர முடிவு

அடிப் லடயில் சரியொனதல்ை. ”சிைவற்றில் அவர்முந்தி சிைவற்றில் நொம் முந்தி.”
இன்று நொம்கொணும் இரட்லட விைொவரிக் கைத்தின் (double outrigger canoe)
கட்டுமொனத்லத பதன்கிழக்கொசியரிடமிருந்தத நொம் கற்தறொம். அதன்

ின்னதர

கைங்களின் கவிழொக் கட்டுமொனத்ததலவ நமக்குப்புரிந்தது. தவிர, இற்லற
மடகொசுகர் பமொழியொன மைகொசி, மதைசிய/இந்ததொதனசிய பமொழிகதளொடு
பதொடர்புற்றபதன் ர். இவ்விரு நொட்டவர்க்கும், மைகொசி இனத்தொர்க்கும் ஈனியல்
பதொடர்புண்டு. (Human settlement of Madagascar occurred between 350 BC and 550 AD by
Austronesian peoples, arriving on outrigger canoes from Borneo.) இலவபயைொம் பநடுங்கொைம்
கடற் யணப்

ழக்கம் பதன்கிழக்கு ஆசியருக்கு இருந்தொல்தொன் முடியும். ”யொம்

மூத்தவர், நீரிலளயர்” எனும் சங்கத நலட முலறலய ஏற்கொது சொடுகிதறொதம?
அதத ொலதயிற் நொம்
அது முன்னுக்குப்

யணித்து நம்மிலுங் கீ தழ மதைசியலர இறக்குவது சரியொ?

ின் முரண் இல்லையொ?
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மொற்தறொர் பசய்தொல் தவறு, நொம் பசய்தொல் சரியொ? தமிழ்,
தமிபழன் தில் கவனம் தவண்டொமொ? பவகு எளிதில் நொம் ப ொதுக்லகயர் ஆகும்
(facist) இயலுலம உங்களுக்குப் புரிகிறததொ? இலணயபமங்கும் அவ் வியலுலமலய
நொன் கொண்கிதறன். கரணம் தப் ினொல் மரணம். நண் ரின் இடுலக த ொல்
பசொல்வது முலறயற்றது. சற்று கிடுக்கிப்

ொருங்கள். புரியும். குமுக

மிலடயங்களில் (social media) ஒருவர் இடுலகலய மற்தறொர் விலழவதும், முதுகில்
தட்டிக்பகொடுப் தும், அலவநொகரிகத்தொல் ஒன்றுஞ்பசொைொது நகர்வதும்,
”எழுதுவபதைொஞ் சரி”பயன எண்ணுவதும், ஒருவர் எழுத்லத மற்தறொர்
முன்வரிப் தும் முகநூைொருக்கு தவண்டின் நைம் யக்கும். தமிலழ வளர்க்குமொ?
சற்று ஓர்ந்து ொருங்கள். இதுத ொற் த ொைிச்பசய்திகள் ப ரிதொய் உைவுங்கொைத்தில்.
நம் அறிவியற்

ொர்லவலயக் கூட்டிக் பகொள்ளைொதம?

ஏற்கனதவ ”குமரிக்கண்டம், தமிதழ முதன்பமொழி, உைகில்
உள்ளபதைொம் தமிழன் தந்ததத, நுல்ைிய (million) ஆண்டுகள் முன்
தமிழனிருந்தொன்”.த ொன்ற உள்ள ீடற்ற கூற்றுக்கலள நம் , உைகிற்

ைரும்

அணியமொய் இல்லை. ”ஆப் ிரிக்கொ விட்டு ஓதமொதசப் ியன் பவளியொனதத 70000
ஆண்டுகபளன” ஒரு சிைரும். ”1.5/3.5 இைக்கம் ஆண்படன” தவறு சிைரும்
தரவுகதளொடு வொதொடுலகயில், அதனூதட புகுந்து தமிழனின் நுல்ைிய கொை
வொழ்வுக்கு நொம் தரும் தரவுகபளன்ன? பதொல்ைியைொ? மொந்தவியைொ? ஈனியைொ?
குமரிக் கண்டம் என் தற்கும் அடிப் லட தவண்டொமொ? தவறொய்ப் புரிந்துபகொண்ட
இைக்கிய ஆதொரம் மட்டுதம த ொதுமொ? வரைொற்றிற்கு முந்லதக் கொைத்தில்
இைக்கியம் உண்தடொ? நொம் முந்லதயர் என்று பசொல்ை எத்தலன புைங்களில்
ஆய்வு பசய்ததொம்? பவறும் வொய்ப்

ந்தல் த ொடுவதத நம்லமக் பகொண்டு

பசல்லுமொ?
பசொற் ிறப் ியல் வழி தமிழுயர்த்த நிலனப்த ொர், குமுக
மிலடயத்தில் அரசியற்
அருள் கூர்ந்து
ஆழ்ந்து

ொவொணர்,

ொர்லவ பகொள்ளொது,

ொவொணர் புகலழ மட்டும்

ொடொது,

.அருளி, கு.அரதசந்திரன் த ொன்தறொரின் கட்டுலரகலள

டித்துப் புரிந்து பகொள்ளுங்கள். பகொஞ்சம் புைலம பகொள்ளுங்கள்.

”முந்லததயொர் எந்த அளவிற்குச் சைித்துப்

ொர்த்துக் கவனத்ததொடு ப ொருள்

பசொன்னொர்? பசொற் ிறப் ியல் என் து எப் டி நகர்கிறது? எவ்பவொைி எப் டித்
திரியும்?, எது முலற, எது முலறயற்றது? நொம் பசொல்வதன் ஏரணபமன்ன?,
மக்கள்

யன் ொபடன்ன? முற் டுத்தும் கருத்துகளுக்கு இைக்கிய, கல்பவட்டு,

ிறபமொழி,

ிறபுை ஆதொரங்களுண்டொ?” எனப்

ொருங்கள். ததொன்றிய டி 4

எழுத்துகலளத் திருத்திப் த ொட்டு, அதன்வழி உன்னித்து Folk etymology கொட்டுவது,
முலறயற்றது. (நொன்பசொல்லும் பசொற் ிறப் ியலைக் கூட ஏற்கமறுப்த ொர்
இலணயத்திலுண்டு. அதுகண்டு நொன் சினமுற முடியுதமொ?). இதுத ொற் கூற்லற
எல்ைொ பமொழியியைொரும் சட்படன ஏற்கொர். பசொற் ிறப் ியல் என் து நம்முன்
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நடக்கும் ”அந்தர சொை” மொலக (magic) அல்ை. மீ றிச் பசய்ய நொம் அடம் ிடித்தொல்,
people would not take us seriously. ”Non-sensical arguments” என்று கூறி நகர்வர்.
இத்பதொடரில் நொன் பநல்லை மட்டும் த சவில்லை. மொலழ,
வணிகம், கடற்
ப ொதுவொன

யணம், நகர்ச்சிபயனத் தமிழருக்கும், பதன்கிழக்கொசியருக்கும்

ல்தவறு பசய்திகலளப்

ற்றியும் த சுகிதறன். ”பநல்லும், தமிழரும்

பதன் கிழக்கொசியொவும்” என் து சரியொக ஆயப் டொத ஒரு புைம். இதில்
மனத்தலடதய மிகுதி. நொன் பசொல்வதிற் சிைவற்லற நீங்கள் ஏற்கைொம்,
சிைவற்லற ஏற்கொதும் த ொகைொம். ”கிழக்லகப்

ொர்” என் து ஒருவலக அரசியல்

சூளுலரயல்ை. தமலை நொடுகலளக் கண்டு ஏங்கும்

ைதமிழருக்கு அது

பதொலைதநொக்லக கற்றுத் தரும் முயற்சி. ”எல்ைொதம தமிபழ”னும் “ஏகொந்தப்
ொர்லவயிைிருந்து” சற்றிறங்கி வருதவொம் நண் ர்கதள! கிழக்கிலும் தமற்கிலும்
கடல்வழி நொம் நகர்ந்துபகொண்தட இருந்ததொம். நம்

ழம் நொகரிகம் அதன்

விலளவொலும் ஏற் ட்டதத. ஈதலும் சரியில்லை. பகொடுத்தலும் சரியில்லை.
தருததை பமய்க்கு பநருங்கியிருக்கும் (ஈ,தொ, பகொடு

ற்றித் பதொல்கொப் ியம்

டியுங்கள்.)
இனிப் Paddyக்கு வருதவொம். ”Oryzus Sativa வின் விதப்புகளொன Indica,
Japanica” ஆகிய இரண்டுதம 8000/9000 ஆண்டுகள் முன் இந்தியொவுள் நுலழந்து
கைந்ததொய்ப்

ழம்புதைியல் (Paleobotany) பசொல்லும். கங்லகக்கலரயில் 8000

ஆண்டுகள்முன் பநல் யிரிட்டொதரொ என்றுகூடச் சிைர் ஐயுறுவொர். தமற்
பசொன்ன டி இரொக்கிகொர்கில் ப ொ.உ.மு. 2430-2140 இல் கொன்பநல்/

யிர்பநல் தசர்ந்த

Oryzus Sativa Indica பநல்ைிருந்ததற்குச் சொன்றுண்டு. கங்லகக்கலரக்
கட்டுலரகலளப் ற்றி அறிய, Ancient India - New Research ed. Upinder Singh, Nayanjot Lahiri
Oxford University Press, 2009 என்ற நூைிலுள்ள Human- Plant Interactions in the Middle
Gangetic Plains: An Archeobotaical Perspective (From the Mesolithic upto Third Century BC) by
Shibani Bose pp 71-123 என்ற கட்டுலரலயப்

டியுங்கள். ”இதுத ொன்ற ஓர்

அருலமயொன கட்டுலர, கொவிரி, லவலக, தண்ப ொருலநச் சமபவளி

ற்றி

பவளிவரொதொ?” என்றும் ஏங்குகிதறன். கண்தடனில்லை. பதரிந்தொல் பசொல்லுங்கள்.
தமிழ்கூறும் நல்லுைகில் இதுத ொல் புதைியல், பதொல்ைியல்,
தமிழியல் தசர்த்து ஆய்வுகள் நடப் து மிகக்குலறவு. கொட்டொகச் பசொல்கிதறன்.
ஆயிரம் ஆண்டுப்

ழலமபகொண்ட வரொணம்
ீ
ஏரியில் நொலைந்து ஆழ்துலளப் புலர

இட்டு மண்கூறு (solil sample) எடுத்தொதை கடந்த 1000 ஆண்டு பவதணம் (climate),
மலழ நிைவரம், புதைியற் பசய்திகள்,
வலககள் எனப்

யிரிட்ட வலககள், பவவ்தவறு பநல்

ை உருப் டியொன பசய்திகலளக் கண்டு ிடிக்கைொம். அவற்லற

இைக்கியத்ததொடு ப ொருத்தியுங் கொட்டைொம். அப்த ொதுதொன் நம் இைக்கியத்லதப்
ிறர் நம்புவர். அலதபயல்ைொம் பசய்வதற்கு நொதமொ, நம் அறிஞதரொ, அரசுகதளொ,
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கல்வி நிலையங்கதளொ என்றும் முயன்றததயில்லை. நம் த ொகூழொல், நம்
ின்புைம்

ற்றி நொபமன்றும் ஆய்ந்ததில்லை. ஆனொல் “எட்டுத்பதொலக,

த்துப் ொட்படன” இைக்கியக் குறிப்புக்கலள தமலட நிலறயப் த சுதவொம். மீ ள
மீ ளச் பசொன்னலததய கூறின், சைிப்பு வரொததொ? நம் கத் தன்லம கூடுதமொ?
த ச்பசொரு

க்கம். ஆய்வு இன்பனொரு

க்கம் அல்ைவொ? இரண்டும் நமக்கு

தவண்டுதம? இக்குலறலய பவவ்தவறு அரங்குகளில் நொன் பசொல்வதொதைதய
என்லன ஒதுக்கும் தமிழொர்வைரும் தமிழறிஞரும் மிகுதி. நொன் “தமில் வொல்க”
ஆளல்ைன்.
பநல்பைப்த ொது தமிழகம் த ொந்தது? எனக்குத் பதரியொது. நமக்குக்
கிட்டிய சொன்றுகளின்

டி ப ொ.உ.மு. 490 இல்

யிர்பநல் ப ொருந்தைில் இருந்தது.

இதற்குமுன் குலறந்தது ப ொ.உ.மு. 2250 இல் பநல் தமிழகத்தில்
இருந்திருக்கைொம். (ஆனொல் ஊகம் த ொதுதமொ?) கரும்ல

நம்மூர்க்குக்

பகொணர்ந்தது அதியமொனின் முன்தனொபரனச் சங்கவிைக்கியம் பசொல்லும்.
நன்பசய்ப்

யிர்களொன பநல்லும் கரும்பும் பதன்கிழக்கு ஆசியொவிைிருந்து

வந்ததொகதவ இற்லறப் புதைியலுஞ் (Botany) பசொல்கிறது. பநல் கரும் ிற்கு முன்
வந்திருக்கைொம். அது கங்லக வழியொ? கடல் வழியொ?- என் தில் இன்னும்
பதளிவில்லை. ப ொதுவொய்க் கங்லகக்கும் கொவிரிக்கும் அக் கொைகட்டத்தில்
உறவிருந்ததொ? பதரியொது. ஆனொல் தமிழர் கடற் யணம் 4230 ஆண்டுகள் முன்
நடந்ததற்குச் சொன்றுண்டு. ஈனியைின்

டி ஆத்திதரைியப்

ழங்குடிகளில் 11%

த ருக்குத் தமிழதரொடு பதொடர்புண்டொம். (இதுத ொக ஆத்திதரைியப்
குடிகளுக்கும், நம்மூர்ப்

ழங்

ிரொன்மலைக் கள்ளருக்கும் 65000 ஆண்டுத் பதொடர்பு

உண்டு.) 4500 ஆண்டுகள் முன் தமிழர் கடைிற்

யணித்திருக்கைொபமன

ஆதிச்சநல்லூர் அகழொய்வும் உணர்த்தும்.
(https://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-01/mgf011413.php?fbclid=IwAR2yBnP69hgoxretM2_1WVMkPtcG0OLKSb4RO1H5p9bfyY5UYqTdkyjl5fU.)
(https://www.bbc.com/news/science-environment-21016700?fbclid=IwAR2l6H5VIuI1VI9EzKrpP3TcBS6fsAwAqpxl020Nma010oCfqZA2Kmqos)
இன்பனொருவலகயில் பதன்கிழக்கொசியரும் தமிழகம் வந்திருக்கைொம்.
(வியப் ொகிறததொ?) ஏபனனில் 7500 ஆண்டுகள்முன் சுந்தொைொந்தின் மிச்சப் குதி
கடலுளமிழ்ந்து ஒரு தீவக்குலறயும், சிை தீவுகளும் மட்டுதம எஞ்சின. கடற்
தகொளில் அவர் கண்டமிழந்தொர்; நொதமொ ஆதொரமின்றிக் கண்டம் இழந்ததொய்ச்
பசொல்ைிக் பகொள்கிதறொம். நொம்

ொரொட்டும் பநல்லும், கரும்பும், பதன்லனயும்,

வொலழயும், பவளியிைிருந்து வந்தலவதய. ( ைொ
இதுதகட்கும்

ற்றிச் பசொல்ை முடிவதில்லை.)

ைர்க்கும் அதிர்ச்சியொகைொம். கடற் யணவழி நம் ப ொருள்/பசொற்கள்

பதன்கிழக்கொசியொ த ொகைொபமனில், அவர்சரக்கும் நமக்கு வரைொதம? அததத ொது,
அரிசிப்ப ொருளும் பசொல்லும் தமிழகவழி தமலையர்க்குப் த ொயிருக்கைொம்.

63

ிற்கொைத்தில் நம்மிடமிருந்து ”Paddy” மதைசியொ/இந்பதொன ீசியொ த ொயிருக்கைொம்
நொமும் கடல்வழி அங்கு த ொய் வந்ததொதம? சரி, பமனக்பகட்டு, தமிழர் ஏன்
கடற் யணம் த ொனொர்? தன்தனர்ச்சியொய் (accidental) பதன்கிழக்கொசியொலவக்
கண்ட ின் அதன்

யன்கருதி வணிகம் நடந்தததொ? அன்றி அக்கலரச்சீலம

த ொகும்வழிலய அவரிடமிருந்து தொன் கற்தறொதமொ? இப்த ொது ஏதுஞ்
பசொல்ைமுடியவில்லை.
ஒருதவலள பதன்கிழக்கொசியொவிற்குப் த ொனது
மணிகள்/மொலழகலளக் கருதிதயொ?- என்றுகூட எண்ணிப் ொர்க்கைொம். ஏபனனில்
ண்டமொற்றிற்கு, ப ொருளியல் வளர்ச்சிக்கு, இலவ முகன்லமயொனலவ.
பவண்கைத்திற்குப் ப யர்த ொன தமிழகத்தில் பவள்ள ீயக் (தகரக்) கனிமம்
கிலடயொது என் து உங்களுக்குத், பதரியுதமொ? ஆனொல், ஆதிச்சநல்லூர்
அகழொய்வில் ஏரொளமொன பவண்கைப் ப ொருள்கள் கிட்டியுள்ளன. பசம்ல , அதன்
கனிமத்திைிருந்து

ிரித்பதடுக்கும் ஆலையும் பவண்கைஞ் பசய்யும்

வொர்ப் ொலையுங்கூட தண்ப ொருலநக்கு (தொம் ிர ருணிக்கு) அருகிருந்தன. இது
தவிரக் கடந்த 1500 ஆண்டுகளில், பதொடர்ந்து chozha bronze இற்குத் தமிழகம் ப யர்
ப ற்றது. அது எப் டி? வியப் ொக இல்லையொ? தசொழியன்குடுமி சும்மொ
ஆடிவிடுமொ, என்ன? பவண்கைத்திற்குத் ததலவயொன பவள்ள ீயம், என் து
பநடுங்கொைமொய் அக்கலரச் சீலமயிைிருந்தத நமக்குக் கிட்டியது. அந்தக்
கலதலயயும் கீ தழ

ொர்ப்த ொம்..

அக்கலரச்சீலம என் து முதைில் மதையொ, பதன்தொய்ைொந்லதச்
தசர்ந்த அக்கொைக் கொழகத்லதக் குறிக்கும். ( ின்னொல் ப ொருள் விரிந்தது.) கரு
மண்லணக் கொபழன்று பசொல்ைொய்வறிஞர் கு.அரதசந்திரன் குறிப் ொர்.
ட்டினப் ொலையில் வரும் ”கொழகத்து ஆக்கம்” நிலனவுக்கு வருகிறதொ?
(ப ரும் ொலும் அது தகரமொகைொம். நொம் பதன்கிழக்கொசியொ த ொனதும் அதற்கொகதவ
ஆகைொம். விரிவொகதவ கீ தழ
தமிழ்த்திரிவு பதொடங்கும்.

ொர்ப்த ொம்) கொழகம்>கழொகம்> கடொகபமனத்

ின் இது Kataha எனச் சங்கதம் த ொகும். Kadaram, Kidaram,

Kidara என்று தமலுந்திரியும். சங்கத்தமிழ் புரியொக் கொைத்தில் ஊற்றுத் பதரியொமல்
கடொரத்லதக் கடன்வொங்குவொர். Chieh-Cha எனச் சீனத்தின் I-Tsing தன்
இந்நொடு ற்றிப்

யணநூைில்

திவொர். Kalah என அர ியிலும், Quedah என தமல்நொடுகளிலும்

பசொல்வர்.
[கொபழனில் தவறு பசய்திகளும் நிலனவு வரும் ப ொதுவொய்க் கருப்பு
நம்லம விடொது பதொடரும். குமரிக்கண்டக் கருத்பதொதுக்கி பமொழிவழி தநொக்கின்,
நம்முறவுகள் புரியும். யொ>யொமம்= கருப்பு. யொம்> ஸ்யொம்>அதசொம்>அதஹொம்=
அசொம் குடிகள். அதசொம்>அசொம்; யொம>ஸ்யொம்>சொம்>சொன்=
ஸ்யொம்= தொய்ைந்து. ஸ்யொம்>சொம்= தொய்ைொந்தின்

ர்மொப்

ழங் குடிகள்.

ழங்குடிகள்; கம்த ொடியொவிலும்

உண்டு. சொம்>சம்>சம் ொ= வியத்நொம் குடிகள். வியத்நொமிற்தக ’சம் ொ’ என்ற
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ழம்ப யருண்டு. யொ>யொவம்>யொவகம்> ஜொவகம்= இந்ததொதனசியொவின்
முகனத்தீவு (மற்ற தீவுகலளப்

ற்றி தவறு இடத்திற் பசொல்தவன்);

யொகம்>ஞொகம்>நொகம்> நொகர்= கருப் ர். யொகர்>யக்கர்> யக்ஷர்= ஈழப்

ழங்குடிகள்.

இவலர இயக்கர், நொகபரன்றும் அலழப் ர். நொகர்>negro, உைபகங்கும்

ரவிய

இப்ப யரின் பசொற் ிறப்பு ஒருகொல் நம்மூர் ஆகைொம். (வியப் ொகிறதொ?) ”க்க”, “க்ர”
ஆவது இந்லதயிதரொப் ியப்

ழக்கம். நொகர்/நக்கவர் = கருப் ர். (அம்மணப் ப ொருள்

தவறுவலகயில் எழுந்தது.) நக்கவர்>நக்கவரம். இலத நொகதீவம் என்று அர ிகளும்
குறிப் ிட்டொர். அசொமிற்குப்

க்கம் இருப் து நொகொைொந்து.

ர்மொவில் உள்ள சொன்

குடிகதளொடு நொகொைொந்து மக்கள் பதொடர்புற்றவர்.
இனிக் கருமுதல்>கம்முதல்= ஒளிகுன்றல்; கம்மம்>கம்லம=
தமிழிலும், பகதமரிலும் கருப்பு. கமர்>பகமர்= கம்த ொடியர். அந்துவன்>அந்துமன்>
அந்தமொன் என் தும் கருப்த . (அந்துவன் தசரபைன முதற் தசரலனச்
பசொல்கிதறொதம? அவனுங் கருப்த ொ? குட்டி அந்துவன் தீவுப்

ழங்குடிகளின் ப யர்

ஓங்கு (Onge/aung). இதன்ப ொருலள அம்பமொழியில் இன்னுந் ததடுகிதறன்.
பதற்கு/நடு அந்துவனின் ஜொரவொ மக்களுக்கு அவர்பமொழியில் ஓங்பகன்தற ப யர்.
(ஜொரவொ=- இந்திக்கொரர் லவத்த ப யர்) ஜொரவொ பமொழிக்கும் தமிழுக்குமுள்ள
உறவுச்பசொற்கலள தவறுபதொடரில் பசொல்தவன். தமதைத ொனொல் அக்கொை அங்கம்
(இக்கொை வங்கம்) கூட ஓங்கின் திரிவொகைொம். வங்கொளிகளுக்கும், ஓங்குகளுக்கும்,
தமிழருக்கும் ஈனியல் பதொடர்புண்டு. ஆப் ிரிக்கொவில் பதொடங்கிய

ழம்மொந்தர்

நம்மூர் வந்து, கடற்கலர வழி பதன்கிழக்கொசியொ த ொய், முடிவில் ஆத்திதரைியொ
தசர்ந்தொதர, அவருங் கருப்த . நொமும் கருப்பு. நம்மில் ஊடிவரும் சிவப்பும்
பவளுப்பும்,

ழுப்பும்

தசொழநொட்டுப்

ின்னொல் ஏற் ட்டலவ புகொலரத் தலைநகரொக்கிய நொகநொடு,

குதி. நொக ட்டினம், நொகர்தகொயில், சம் ொ தி (புகொர்) இலவபயைொம்

இத்பதொடர்பு கொட்டும். வடதமிழகத்தின் ஒரு முகன்லமக் குமுகலர சொம் வர்
என் ொர். சொமளம் நம்லம விடொது].
பவண்கைம் மட்டுமின்றிப்

ித்தலளயும் கூட நம்முடன்

பதொடர்புள்ளதத. துத்தநொகம், கொரீயம், பவள்ள ீயம், பசம்பு, பவண்கைம்,

ித்தலள

த ொன்ற மொலழகளும், அட்டிலழகளிலும் [alloy (v.) c. 1400, "mix (a metal) with a baser
metal," from Old French aloiier, aliier "assemble, join," from Latin alligare "bind to, tie to," from ad
"to" (see ad-) + ligare "to bind, bind one thing to another, tie" (from PIE root *leig- "to tie, bind").
சங்கதம் இலத “மிஸ்ரதைொக”மொக்கும்.] தமிழரின்

ங்கு கணிசமொனது.

எஃகு/இரும்ல ப் த சும் பதொல்ைியைொர், அட்டிலழகலளயும்

ழந்தமிழக

ொர்க்க தவண்டும்.

இரும்புக் கொைத்தின் முன் தமிழருக்குச் பசம்புக்கொைம் கிலடயொது என் து,
ஆதிச்சநல்லூர்

ொர்க்கின், அவக்கர முடிவொகும். பசம்பு எங்கு கிலடத்தது? நொகம்

(Zinc), கொரீயம் (Lead), பவள்ள ீயம் (Tin) த ொன்றலவ எங்கு கிலடத்தன? இனக்குழு
வரைொற்றில் எப் டியலவ எழுந்தன? இவற்லற நொடி தமிழன் எங்கு பசன்றொன்?
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த ொனவிடங்களில் பகொசுறொகச் சிைவற்லற அள்ளிக் பகொணர்ந்தொனொ? உள்ளூர்
வொழ்லவ இக்பகொசுறுகள் மொற்றினவொ? தமிழகத் பதன் குதிலய நொமின்னும்
சரியொய் ஆயவில்லைதயொ?- என்ற தகள்விகளும் எழுகின்றன.
இன்பனொன்லறயும் எண்ணிப் ொருங்கள். முல்லைநிை வரகு,
தகழ்வரகு,

னிவரகு, சொலம, திலன, குதிலரவொைி த ொன்றவற்லற விலளவித்துத்

துய்த்த பதன் ொண்டித் தமிழன் எப் டி பவளியூர் பநல்லுக்கு மொறினொன்?
நீர்ப் ொசனம் இங்பகப் டி முகன்றது? ஒருதவலள பநல்லை லவத்தத மருதம்
நம்மில் முகிழ்த்துக் கிளர்ந்தததொ? ”அரிசிச்” பசொல் எங்கிருந்து நமக்கு எப் டிக்
கிலடத்தது? வ்ரிஹி என்று சங்கதத்லதத் தூக்கிவந்து, ”அரிசிக்குச்” சிைர்
அலணபகொடுப் லத நொதனற் தில்லை.

ொர்ைி, தகொதுலம சொப் ிட்டவர் அரிசிக்குச்

பசொல்தந்தொபரன் து சிறிதும் நம் முடியொதது. (அரிசிலய தவற்றுபமொழிச்
பசொல்பைன நொன் பசொன்னவுடன் என்தமல் சீறிப் ொயுந் தமிழர் நிலறயதவ
இருக்கைொம்.) தமிழர்க்கும் பதன்கிழக்கொசியருக்குமொன பதொடர்புகபளன்ன? இப் டி
அடுத்தடுத்துப்

ொர்க்கப் த ொகிதறொம்.

பசம்பு 7

ங்கும் பவள்ள ீயம் (=தகரம்) 1

ங்கும் பகொண்ட

பவண்கைத்தில் தொன் தமிழர் பதன்கிழக்கொசியொ த ொன கலதயின் சுலவயொரம்
பதொடங்குகிறது {Bronze is an alloy consisting primarily of

copper, commonly with about 12-

12.5% tin and often with the addition of other metals [such as aluminium (அலுமினியம்),
manganese (கொந்தயம்), nickel (நலவயம்) or zinc (துத்தநொகம்)] and sometimes non-metals or
metalloids [such as arsenic (நஞ்சகம்), phosphorus (ஒளியகம்) or silicon (மண்ணகம்)]}.
[1968/69 இல் தகொலவ நுட் ியற் கல்லூரியின் முத்தமிழ் மன்றம் பவளியிட்ட
”பதொழில் நுட் ம்” மைரில், “தனிமங்களின் முலறப் ட்டியல்” என்ற கட்டுலரலய
பவளியிட்தடன். அலத இற்லறப்

டுத்தி என் வலைப் க்கத்தில் பவளியிட

முயல்கிதறன். அலதக் பகொண்டு அங்கமில் (inorganic) தவதியல் முழுலதயும் நல்ை
தமிழில் ப ரும் ொலும் பசொல்ைிவிடைொம். இப்த ொலதக்குப் ப ொறுத்து இருங்கள்.]
இப் குதியில் பதொடர்புள்ள மொலழச் பசய்திகலளப்

ொர்ப்த ொம்.

அதுபவன்னதவொ, பதரியவில்லை. ”சிந்து நொகரிகம் தமிழரது” என்று
பசொல்வதிலும் தகட் திலும் புல்ைரித்துப் த ொகும் நம்மிற்

ைரும் ப ொ.உ.மு. 2500-

1750 ஐச் தசர்ந்த ஆதிச்சநல்லூலரக் பகொஞ்சமும் கண்டு பகொள்வதில்லை. (2004
இற்கு அப்புறம் பதொல்ைொய்வு அங்கு நலடப றதவயில்லை. நம்மூர்ப்
த ொரொளிகளுக்கும் தவறு தவலை வந்துவிட்டது. அரசியல் கட்சிகளுக்கும்
அக்கலறயில்லை. ”சிந்து சமபவளி” என் திதை நம்மூரொர் குளிர்ந்து த ொகிறொர்.
தவறு வழியின்றி மதுலர உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கிட்டுக் தகட்கதவண்டி
உள்ளது. பவறும் த ச்சில் முழம்த ொட்தட நம் ப ொழுதுகள் கழிகின்றன.
இன்பனொரு

ரப்புலரயும் நடக்கிறது. சிந்து மொந்தர் திரொவிட இனபமன ஈனியல்
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பசொல்கிறதொம். எனதவ தமிழர் வடதமற்கிருந்தத வந்தொரொம். இது பசொல்ைி நம்லம
3000 BC ஈரொன் எைொலமட்டிற்குக் பகொண்டு பசல்வொர். பகொஞ்சம் ப ொறுங்கள் ஐயொ!
ஆதிச்சநல்லூரில் எவ்வளவு

ரப்பு அகழொய்ந்தீர்? 0.1% ததறுமொ? அதுதவ, தமிழரின்

ழலம, 3750 ஆண்டுகள் இருக்குபமனக் கொட்டுகிறதத?
அப்புறபமன்ன 3000 BC ஈரொன்? ஆதிச்சநல்லூர்க் கொைவரங்லகத் (range
of time) துல்ைியமொய் நிறுவ, இன்னும் எவ்வளவு பதொல்ைொய்வு தவண்டும்?
பசய்ததொதமொ? [ஆதிச்சநல்லூர் தொழிகள் மூன்று அடுக்கில் உள்ளது என் ொர். முன்
ஆய்ந்த

ிபரஞ்சுக்கொரர் மூன்றொம் அடுக்கின் கொைத்லத ப ொ.உ.மு. 2000 என் ொர்.

இப்த ொது நீதிமன்றத்தில் ப ொ.உ.மு.905 என இறக்குகிறொர். அண்லமயில் கொைங்
கண்ட தொழி தமைொ, நடுவொ, கீ ழொ? பதரியொது. திரு இரொம மூர்த்தியின்
அறிக்லகக்குக் கொத்து நிற்த ொம். ”என்னதமொ நடக்குது, மர்மமொய் இருக்குது.”
என்றுமட்டும் பசொல்ைத் ததொன்றுகிறது. உள்பளொன்று லவத்துப் புறபமொன்று
த சுவொர் உறவு கைவொலம தவண்டுபமன் ொர் வள்ளைொர். இப்த ொலதக்கு
வொய்மூடிக் பகொள்கிதறன்.) கீ ழடிக்குக் பகொடி ிடிப்த ொர் ஆதிச்சநல்லூர்க்கு
அலறகூவுக! அதற்குள் தமிழன் வந்ததறி எனவுலரக்கப்

ைரும் முயல்கிறொர்.

அத்தலன மகிழ்வொ? கூலரதயறி தகொழி ிடிக்கத் பதரியொதவர் வொனதமகி
லவகுன்றம் த ொனொரொம். சரி பவண்கைத்திற்கு வருதவொம்.
ஆதிச்சநல்லூரிைிருந்து கிழக்தக ஆற்றுவழி 25 கி.மீ ஏகின், பகொற்லக
வந்து விடும். பதொல்ைொய்வின் டி இதுதவ தமிழகத்தின்

ழந்துலறமுகம்.

(அற்லறக் கடல் இற்லறவிட 8 கி.மீ உள்தள்ளியது. ஈனியல் பசொல்வதுத ொல்
ப ொ.உ.மு. 2350 இல் தமிழர் கடல்வழிதய ஆத்திதரைியொ த ொனது பமய்பயனில்,
பகொற்லக/ ஆதிச்சநல்லூரின்

ழலம ப ொ.உ.மு.1750 இற்கும்முன் சிந்துபவளி

அளவிற்குப் த ொவதும் உறுதிதய. என் புரிதைில் 2 நொகரிகங்களும் ப ரும் ொலும்
சமகொைத்தலவ. சிந்துநொகரிகம் த ொல் இங்கும் பவண்கைப் ப ொருள்கள்
கிட்டியுள்ளன. ஆதிச்சநல்லூர் பவண்கைத்தில் 23% வலரக்குங் கூடத் தகரஞ்
தசர்த்தொரொம். (ப ொதுவொய் பவண்கைத்துள் 14% க்குள் தொன் தகரமிருக்கும்.
கணக்கதிகொரதமொ 20% வலரக்குங் கூடச் பசொல்லும்) சிக்கைொன இச் தசர்க்லகலய
எப் டிச் பசய்தொபரன இற்லற மொலழயியைொர் வியப் ொர். தவிரச் பசம்பு 8
தகரம் 1

ங்கும் கொரீயம் 4

ங்கும்,

ங்கும் கைந்த, தளவு> தரவு>தரொ (heavy leaded bronze)

பவண்கைமும் கூட நம் புழக்கத்திைிருந்ததொம். கொரீயமுஞ் பசம்புங் பகொண்ட
இந்த அட்டிலழலய இக்கொைத்தில் கவண் மொலழ (gun metal), பசம்

ித்தலள (red

brass) என்றலழப் ர்.
இனி, பவண்கைஞ் பசய்யச் பசம்புதவண்டுதம? தொம் ர ப ொருலந,
தொம் ர அம் ைம், ததரிக்கொடுகள் த ொன்றலவ பசம் ின் தமிழக இயலுலமலய
உணர்த்தினும், பசம்புக் கனிமம் பநல்லையிற் த ரளவு கிட்டியதற்குச் சொன்று
இல்லை. (இக்கொை விழுப்புரம் மொவட்டத்தில் பகொஞ்சம் பசம்புக் கனிமம் உண்டு.)
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ஆதிச்சநல்லூரிற் பசம்பு சிறிது

ிரிக்கப் ட்டதொயும், அததப ொழுது கணிசமொன

பசம்பு, பவண்கைப் ப ொருள்கள் கிட்டியதொயும் பதொல்ைொய்வு பசொல்லும்.
கடலுக்கப் ொல் ஈழத்திலும் தொம் ரம், மணிகள் (குறிப் ொய் மரகதம்) கிலடத்ததொம்.
ழந்தமிழகத்திைிருந்து ஈழம் தவறு
ஆண்டுகளுக்கு முன் அது தீவொய்ப்

ட்டதல்ை. முகன நிைத்திைிருந்து 3000/4000
ிரியுமுன், நம்லமத் பதொட்டுந் பதொடொதும்

இருந்தது. இல்>ஈல்> ஈழ்>ஈழம். ஈல்>ஈர், இல்>இலு>இரு>இரள்> இரண்டு; இல்>
இலு>இைங்லக த ொன்ற பசொற்கள் நிைம் ிரிந்த பசய்திலயக் குறிக்கும். இைங்லக
என்றபசொல் சிங்களமல்ை. அதுவுந் தமிதழ. எல்ைொவற்லறயும் ”டக்”பகன
இன்பனொரு பமொழியொய்ச் பசொல்ைிச் பசொல்ைி நொமிழந்தது மிக அதிகம்.
இந்தியொவிற் பசம்பு அதிகங் கிட்டியது வடக்தக தொன். அதத ப ொழுது
அச் பசம்பு அங்கிருந்து நமக்குக் கிட்டொதும் இல்லை. வணிகம் எதற்கு இருந்தது?
துலணக் கண்ட வணிகத்திற்கு உதவுவதொய் அக்கொைத்தில் உத்தர, தக்கணப்
ொலதகள் இருந்தன. ப ொ.உ.மு. 600-200களில், நந்த-தமொரியர், இப்

ொலதகலளக்

கொவந்து பசய்தொர். (விரிவொக என் “சிைம் ின் கொைம்” நூைிற் கண்டு பகொள்க!) இப்
ொலதகள் எப்த ொது ஏற் ட்டன என் து இன்னும் ஆயொத ஒன்று. தகொதொவரி
ஆற்றங்கலரயில் நூற்றுவர் கன்னரின்

டித்தொனத்திைிருந்து (Paithan closer to

Aurangabad, Maharashtra) அசந்தொ, எல்தைொரொ வழி வடக்தக நகர்ந்து, த தி, நருமலத
ஆறுகலளக் கடந்து, மதகசர் வந்து,

ின் கிழக்தக திரும் ி, குன்றுப்

(Gond country) தகொனொதொ வந்து, உஞ்லசக்குப் (Ujjain) த ொய்,

குதியில்

ில்சொ (Bhilsa அல்ைது

விதிசொ Vidisha) வந்து, தநர் வடக்தக திரும் ி, பதொழுலன (= யமுலன)
ஆற்றங்கலரயின் தகொசொம் ி (kosam) வந்து, அதயொத்தி/ சொதகதம் (Fyzaabaad) வந்து,
முடிவில் சொவத்தி தசருவலததய தக்கணப்

ொலத என் ர். பதற்தக தகடூரில்

பதொடங்கி கருநொடக ஐம்ப ொழில் (Aihole) வழி

டித்தொனம் த ொன

ொலத தக்கணப்

ொலதயின் நீட்சியொகும்.
ழங்கொைத் தமிழலர இந்திய வட குதிகதளொடு இலணத்தது தக்கணப்
ொலதயும் அதன் நீட்சியுதம. நூற்றுவர் கன்னர் நொணயங்கள் தமிழ்,
2 பமொழிப்

யன் ொட்லடக் கொட்டின. சங்ககொைப்

வணிகம் இவ்வழி நடந்தது. இந்தியொவின்

ொலைப்

ொகதம் எனும்

ொக்கள் பசொல்லும்

ழஞ் பசப்புச் சுரங்கங்கள் தக்கணப்

ொலததயொடு பதொடர்புற்றன. இரொசத்தொனம் தகத்ரியில் இருந்து 660 கி.மீ . தள்ளி
உஞ்லச வரத் துலணப்

ொலதயும் இருந்தது. இதத த ொல் மத்தியப்

மைஞ்சுகண்டிைிருந்து தக்கணப்
அதசொகன்

ிரததசம்

ொலதயின் விதிசொ (மகதத் துலணத் தலைநகரம்.

ட்டத்திற்கு வருமுன் இங்தக ஆளுநன்.) வர 420 கி.மீ ஆகும். இது

த ொக சொர்க்கண்டு சிங்க்பூமிலும் பசம்பு கணிசமொய்க் கிட்டியது.

ல்தவறு

சொத்துகளின் வழி ப ரு வண்டிகளில் பசம்புக் கனிமத்லதத் தக்கணப்

ொலதயொல்

பதற்தக பகொணர்வதில் அன்று எந்தச் சரவலுமில்லை. இது த ொல் ப ொ.உ.மு. 2600
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களில் சிந்து பவளியிலும் இரொசத்தொனச் பசம்பு (ஓமொன் பசம்பும்) கிலடத்தது.
எனதவ பசம்பு கிலடப் ில் நொம் சிந்து பவளியொரிடம் தவறு ட்டவர் இல்லை.
[சிந்து பவளியொர் என்த ொர் தமிழர் ஆகைொம். அது முற்றிலும் தவறு
ஆய்வு ஆகும். அலத லவத்துச் சிந்து பவளியிைிருந்தத தமிழர், தமிழகம் வந்தொர்
என் து ஓர் ஊகம் அவ்வளவு தொன். அதற்கொன ஆதொரம் இதுவலர பவளி
வந்தலதப்

டித்தொல் ஏற்கும்

டியில்லை. ஓய்வுற்ற திரு,.

இ.ஆ. , வின் முயற்சியொல், ஐரொவதம் மகொததவலனப்
என்ற வொதமும் இப்த ொது கிளம் ியுள்ளது.

ொைகிருட்டினன்,

ின் ற்றி, ” ொலனப்

ொலத”

ல்தவறு தமிழரும் இலத அப் டிதய

நம்புகிறொர். இதுதவ உண்லமபயன்றும் பசொல்ைித் தமிழறிஞர் இலடதய இப்த ொது
ரப்புலரயும் குழப் லும் நடக்கிறது. நொன் புரிந்துபகொண்ட வலர புறம் 201 ஆம்
ொடலைக் பகொண்டு தமிழர் துவொரலகயிைிருந்து பதற்தக வந்தொர் என்று பசொல்ை
முற் டுவது குலறப் புரிதைொகும். அது தவளிரின் நகர்ச்சி

ற்றிப் த சுகிற

ொடல்.

தவளிர் மட்டுதம, தமிழரொ, என்ன? தவறு யொருதம இல்லையொ? தவளிர்
தமிழகத்திற்கு வந்து தசரும் த ொது மற்ற தமிழர் இங்கு இருந்திருக்கைொதம?
இல்லைபயன்று பசொல்ை ஆதொரங்கள் உண்டொ?)
ஒருகொைத்தில் இருக்கு தவதத்தின் கொைத்லதக் கூட்டிக்
பகொண்டிருந்தொர். இப்த ொது ப ரும் ொலும் அது ப ொ.உ.மு. 1500-1200 என்ற
முடிவிற்குப்

ைரும் வந்தொகி விட்டது. அப்புறம் ஆரியர் இங்தகயிருந்து தொன்

இதரொப் ொ த ொனொர் என்றொர். ஆரியர் ப ரும் ொலும் இந்தியொவினுள் வந்து
குடிதயறியவர் என் து இப்த ொது, அரியொனொவின் Rakhigarhi இல் நடந்த
பதொல்ைொய்வின் வழி ப ொடிப் ப ொடி ஆகிவிட்டது. சிந்து நொகரிகம் என் து
திரொவிட/தமிழிய நொகரிகம் என்று ஆகிவிட்டது. ஆனொல் சிந்துவிைிருந்து
தொன்.தமிழர் தமிழகம் வந்தொபரன் து ஒரு புதுவிதத் திரிப்பு. இதற்குதவும்
வலகயொய் ஆதிச்சநல்லூரில் 2004இல் கிலடத்த எச்சங்களின் கொைத்லதப்
ப ொ.உ.மு.905, 791 என்றது வொய்ப் ொகப் த ொய்விட்டது. என்லனப் ப ொறுத்தவலர
2004 ஆம் ஆண்டு ஆய்வு குலறப் ட்ட ஆய்வு. இன்னும் ஒருமுடிவிற்கு வந்துதசர
முடியொத நிலையிதைதய நொம் உள்தளொம். அண்லமயில் இன்பனொரு புதுப்பூதங்
கிளம் ியுள்ளது. சிந்தபவளி நொகரிகம் ப ொ.உ.மு, 9000 ஆண்டுகள் முந்லதயதொம்!
இலதபயப் டி எதிர் பகொள்ளப் த ொகிதறொம்? பதொல்ைியைில் நடக்கும்
அரசியல்/குழப் ம் முடியதவ முடியொது த ொைிருக்கிறது. “எப் டியொவது தமிழரின்
ழலமலயக் குலற” என் தத தநொக்கம் த ொலும்.]
சரி பசம் ின் ஊற்லறயும் அது வரும் வழிலயயும்

ொர்த்ததொம்.

பவண்கைஞ் பசய்ய ஈயம் தவண்டுதம? ஈயத்தில் கொரீயம், பவள்ள ீயபமன 2
வலக பசொல்வொர். கொரீயம் அதிக அணுபவலடயும் (207.2), குலற உருகு
பவம்லமயுங் (melting temperature 327.5

ொலக பசல்சியசு) பகொண்டது. பவள்ள ீயதமொ

69

குலற அணுபவலடயும் (118.71) இன்னுங் குலற உருகு பவம்லமயும் (231.9
பகொண்டது. தவறிரு மொலழகளின் உருகு பவம்லமலய (பசம்பு 1085
இரும்பு 1538

ொ.பச.)

ொ.பச.,

ொ.பச) இவற்தறொடு ஒப் ிட்டொல் நொன் பசொல்வது புரியும். 2

ஈயங்களும் குலறபவம்லமயில் எளிதிலுருகி நீர்மமொகிவிடக் கூடிய மொலழகதள.
இதுத ொல் இயலும் மொலழகள் மிக அரிது. [அலற பவம்லமயில் நீர்மமொய்
இருப் து இதள்(Mercury) மட்டுதம]
நீர்மங்கள் (நீர் த ொன்றது நீர்மம்) தமக்பகன வடிவங்பகொள்ளொ. ஓர்
ஏனத்தில் ஊற்றுலகயில், ஏனவுருக் பகொள்ளும். இன்பனொரு ஏனத்திற்கு மொற்றின்
இலவ இழியும் (= சொலரயொக வடியும்) இதனொல், ஆங்கிை liquid ஓடு இலண
கொட்டி நீர்மத்லத இழிலதபயன்றுஞ் பசொல்ைைொம்.
(வழக்கம்த ொல்

ஆங்கிைச் பசொல்ைிற்கு நொன் இலணகொட்டுவலத

ைரும்

மறுப் ொர். இந்லத யிதரொப் ியத்ததொடு தமிலழ இலணக்கைொமொ? ”என்னபவொரு
அவச்சொரம்?” என்றுஞ் சிைர் எண்ணுவர். மற்றுஞ் சிைதரொ வில்ைியம் தசொன்சு,
மொக்சு முல்ைர், எல்ைிசு, கொல்டுபவல் பசொன்னவற்லற மட்டும் எடுத்துக்பகொண்டு,
அதற்கு அப்புறம்

ொவொணர்வழி ஒப்புலமகலளப் புறந்தள்ளி தமிழியம்,

இந்லதயிதரொப் ியனிலட கடன்வொங்கல் தவிர்த்து உறதவ இல்பைன் ொர். எனினும்
ஆழ்ந்துதநொக்கின் 1000, 2000 பசொற்களுக்குதமல் உறவுள்ளன, ஆய்வு பசய்யத்தொன்
ஆளில்லை. என்லனத் திட்டுவதிலும், அவதூறு த சுவதிலும்
தநரஞ்பசைவழிப்த ொர் நொன் பசொல்வலத உள்வொங்கிக் பகொஞ்சதமனும் ஆய்வில்
ஈடு ட்டொல் நல்ைது)
ப ொதுப்ப யரொய் மட்டுமின்றி ”இழியம்” என் து விதப்புப் ப ொருளுங்
கொட்டும். குலற பவம்லமயில் உருகி இழியும் 2

மொலழகலளயும் இழியம்>ஈயம்

என்த ொம். (வட தமிழகத்தில் வொலழப் ழம்> வொயப் யம் ஆவதில்லையொ?
இழியம்>ஈயம் என்றொவதும் இதுத ொற்

ழக்கத்தொல் தொன். கருப் ீயம் கொரீயமொயும்,

பவளிறிய ஈயம் பவள்ள ீயமொயும் ஆனது. கொரீயத்லத ஆங்கிைத்தில் இழிலத
(Lead) என் ொர். பசொல்லூற்றுத் பதரியொத தவதிப் ப யரொய் plumbum என் தும்
புழங்கும். பதொடக்கத்தில் கொரீயத்தொல் குழொய் பசய்ததொல் (plumbing), plumbum
குழொலயக் குறிக்குதமொ என ஐயுறுவொர். ”புழல், புழம் ிற்குத்” தமிழில்
குழொபயன்தற ப ொருள். தமிழ் அடிப் லட இல்ைொது, Lead, plumbum த ொன்ற
பசொற்கலளப் புரிந்துபகொள்ளதவ முடியொது. (இலதப் த ொல் பசொல்வதொல் தொன்
சிைருக்கு நொன் ப ொல்ைொப்பு ஆதவன். அபதப் டி Lead, plumbum- இற்குத்
தமிழ்மூைங் கொட்டைொம்?

ைரொலும் இவற்லற நம்

முடிவதில்லை.)

இழியம்>ஈயத்ததொடு இன்பனொரு பசொல்லும் தமிழிலுண்டு. வழிங்கம்>
வயிங்கம்>வங்கம். இதுவும் உருகியிழியும் மொலழகளொன கொரீயம், பவள்ள ீயம்,
துத்தநொகம் த ொன்றவற்லறக் குறிக்கும். இனி பவள்ள ீயத்திற்கு வருதவொம்.
இதற்கும் உருகி இழியும் இயல்புண்டு.
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பவள்ள ீயத்தின் நிறம் என் து முற்றிலும் பவள்லளயல்ை. பவளிறிய
கருலம. தகதகபவனும் ஒளிக்குறிப் ில் தகளம்>தவளம் ஆனது,
தகளம்>தகடம்>தகரம் என் து தவறு வலகயில் பவள்ள ீயத்திற்கொன பசொல்
வளர்ச்சி. தவிர, பவள்ள ீயத்லத மிகபவளிதில் அடித்துத் தட்டித் தகடொக்கைொம்.
தள்>தட்டு> தட்கு>தக்கு>தகு.. இதனொலும் தகு>தகள்>தகடு>.தகடம்>தகரம் ஆகும்.
ஆங்கிைத்தில் வரும் stannum, tin த ொன்றலவயும் இவற்தறொடு பதொடர்பு
உலடயலவ தொம். இன்று நுட் ியல் வளர்ந்துவிட்டது. எல்ைொ மொலழகலளயும்
சூடொக்கித் தகடொக்கி விடைொம். தகரக் கனிமம் (cassiterite SnO2 associated with lepidolite
bearing pegmatites) சட்டிசுக்கர் தண்தடவொரொ மொவட்டத்தில் இன்றுங் கிலடக்கிறது.
ஆந்திரக் கொக்கிநொடொவிைிருந்து வடக்தக 330 கி.மீ பதொலைவில் இச்சுரங்கம்
அக்கொை அடர்கொடுகள், மலைகளுக்கு நடுவிைிருந்தது. யொருக்தகனும் அந்தக்
கொைத்தில் இதனிருப்புத் பதரிந்ததற்கு இதுவலர சொன்றில்லை.
(நம்மூரில் உள்ள தகடூர், தகளம்>தகடம்
கிட்டிய ஊரொ? ஒருதவலள

யனுற்ற ஊரொ? அல்ைது

ின்னொல் இரும்பு கிலடத்துத் தகடொக்கினொரொ?

பதரியொது) பவண்கைச் சிறப்புற்ற தமிழர்க்கு பவள்ள ீயம் எப் டிக் கிலடத்தது?
அங்கு தொன் தமிழரின் கடற் யண முகன்லம புரிகிறது.

ர்மொ, தொய்ைொந்து,

மதைசியொ, இந்பதொன ீசியொ ஆகியவற்லற நம் தமிழர் அக்கலரச்சீலம என் ொர்.
கம்த ொடியொ, சம் ொ (வியட்நொம்),

ிைிப்ல ன்சு கூடத் தமிழர் அறிந்தலவதய.

பமொலுக்கொத் தீவுகளின் மணப்ப ொருள் ததடியும் தமிழர் த ொனொர். ப ருத்த
ஆலமதயொட்டுப்

ரிசல்களும் கடற் யண வழியில் ததடப் ட்டன. [https://www.ancient-

origins.net/news-history-archaeology/2000-year-old-lost-city-rhapta-may-have-been-found-tanzania-006234]
ல்தவறு மணிகள் ததடியும் தமிழர் கடல் தொண்டி நகர்ந்தொர்.
கடல் தொண்டுவதில் ஈழஞ் தசர்க்கொதது நமக்கு ஏற்கனதவ அது
பதரிந்தது என் தொற்றொன். ஈல்>ஈழ்>ஈழம் என் து முகலன நிைத்தில்

ிரிந்த நிைம்

எனும் ஓர்லமயொல் ஏற் ட்டது. இற்லறக்கு 18000 ஆண்டு பதொடங்கி 2500 ஆண்டு
வலர சிச்சிறிதொய் இப் ிரிவு ஏற் ட்டது. ப ொ.உ.மு. 1000-500 அளவில் தகொடிக்கலர,
யொழ்ப் ொணம், தலைமன்னொர், தனுக்தகொடி, ஆகிய இடங்களுக்கு இலடப் ட்ட
கடைடி நிைமும், குமரியின் பதற்கில் 250 கி.மீ . நீள நிைப் ரப்பும் முற்றிலும்
அழிந்தன. (நொன் குமரிக்கண்டத்லத நம்புவதில்லை. ஆனொல் தமிழ்நொட்தடொடு
ஒட்டிய குமரிநிைம் அழிந்தலத நம்புகிதறன்.) இவ்வழிவிற்கு அப்புறம்
தசொழரிடமிருந்து முத்தூர்க் கூற்றத்லதயும் (ப ரும் ொலும் இற்லறப்
புதுக்தகொட்லட மொவட்டம்), தசரரிடமிருந்து குண்டூர்க் கூற்றத்லதயும்
(ப ரும் ொலும் தகரளத் திருவனந்தபுரம், பகொல்ைம் மொவட்டம்)
றித்துக்பகொண்டொர். (இைக்கியத்தில் இது

ொண்டியர்

திவொகியது.)

65000 ஆண்டுகள் முன் ஆப் ிரிக்கொவிைிருந்து பநய்தல் மொந்தர் (costal
people) தமிழகம் வந்தத ொது ஈழம் தமிழகத்ததொடு தசர்ந்திருந்தது. இருப் ினும்
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அவ்பவச்சங்கள் தமிழகத்தில் கிட்டவில்லை. ஓர் ஈழக் குலகயில் 30000-40000
ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய சொன்று கிட்டியது. விழுப்புரம் மொவட்டத்தில் 10000.15000
ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய ஒரு குழந்லதயின் மண்லடதயொடு கிளர்ப்
(glazed fossil) கிலடத்தது. (நம்மில்

டிவமொய்க்

ைரும் இைக்கம் ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய

அத்திரம் ொக்க ஓதமொ எரக்டசு மொந்ததரொடு பநய்தல் மொந்தலரக் குழப் ிக்
பகொள்கிதறொம். அத்திரம் ொக்க ஆய்வு இன்றும்
தொன். ஆனொல், நம்லம எந்தப்
மணிதமகலையின்

ைலர ஓர்ந்து ொர்க்க லவக்கிறது

ொலதக்கு அது இட்டுச்பசல்லும்? பதரியொது.)

டி ஈழத்திற்கு இரத்தினத் தீபவனும் ப யருமுண்டு.

ஈழபமன்ற பசொல் கூட ஈைன்>ஐைண்ட் (island) ஈல் (isle) எனும் இந்லதயிதரொப் ியச்
பசொற்கலளத் தூண்டியிருக்கைொம். ஆங்கிைச் பசொற் ிறப் ியைில் island, isle
ஆகியவற்றின் ஊற்றுவொய் தமக்குத் பதரியொது என் ொர். ஈழபமனும் குறிப் ிட்ட
விதுலமச் பசொல் உைபகங்கும் தீவுகலளக் குறிக்கப் ப ொதுலமப் ட்டிருக்கைொம்
என் து என் முன்ன ீடு.
மணி ல்ைவம் என்றப யர் ப ரும் ொலும் மணிதமகைொ
பதய்வத்திற்கும் புத்த பநறிக்கும் பதொடர்புலடயது ஆகைொம். யொழ்ப் ொணத்திற்கு
அருகிய நொகனொர் (>நொயினொர்>நயினொர்) தீதவ மணி ல்ைவம் என்று சிைர்
பசொல்வர். ஒரு தவலள முழு ஈழத்தீவிற்கும் இது இன்பனொரு ப யதரொ எனவும்
ததொன்றுகிறது. இலதபயப் டி நிறுவுவது? இச்பசொல் மணி,

ல்ைவபமனும்

இருபசொற் புணர்ச்சியொல் ஆனது. ’மணி ல்ைவத்லதக்’ கவனித்தொல்,’ ’ வைி
மிகொதிருப் து புைப் டும். “புதிய தமிழ்ப்புணர்ச்சி விதிகள்” என்றநூைில் மதைசிய
அறிஞர் பச. சீனிலநனொ முகம்மது (இைக்கணந் தவறொது தமிழ் ஆவணம் எழுத
விலழதவொர் இந்நூலைப்

டியுங்கள். அலடயொளம் பவளியீடு. 1205/2

கருப்பூர்சொலை, புத்தநத்தம் 621310, பதொலைத சி 04332 273444) ஒரு விதி
பசொல்வொர். நிலைபமொழி

இ,ஐ,வு,ய்,ர்,ழ்,ம்- என முடியும் ப யர்ச்பசொல் ஆகவும்,

வருபமொழி ககர, சகர, தகர,

கரத்தில் பதொடங்கும் ப யர்ச் பசொல் ஆகவும்

இருந்தொல், வைி மிகொபதன் ொர். இதன் கொட்டுகளொய் கொய்கறி,

சி

ட்டினி,

ஈவுதசொவு, இலைதலழ, கூழ்கஞ்சி, குைங்தகொத்திரம் த ொன்றவற்லற பசொல்வொர்.
இக்கூட்டுச் பசொற்களின் இருதவறு

குதிகள் ஒதர ப ொருலளயும் இருதவறு

ததொற்றங்கலளயுங் கொட்டுவலதக் கவனிக்கைொம்.
கறி =

உணவிற்கொகக் கடிப் து. கறிக்கொகும் கொயும், கறிக்கொகொத

கொயும் உைகில் உண்டு. அததத ொல்
எழைொம்.

ட்டினியொபைழும்

சி தொனொயும் எழைொம்.

ட்டினி கிடந்தும்

சி விதப் ொன தசர்க்லக. தசொர்வொல் வரும் ஈ(ர்)வு

(= ிரிப்பு) ஈவுதசொ(ர்)வு என் து இன்பனொரு இரட்லடக் கிளவி. தொழ்ந்து கிடப் து
இலைதலழ. உயர் இலையிைிருந்து தவறு ட்டது. இலைதலழயும் இரட்லடக்
கிளவிதய. கூழொகிய கஞ்சி, கூழல்ைொக் கஞ்சியினின்று தவறு ட்டது. குைம்=
ப ருங்குழுப்ப யர். கூட்டம்>தகொத்திரம் என் து தந்லதவழி உறவுபகொண்டது
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இவ்விளக்கப்

ொர்லவயில் மணி ல்ைவத்லதப் புரிந்து பகொள்ளைொம் மணி என் து

ப ொதுலமப்ப ொருள் பகொண்டது.

ல்ைவம், அம்மணிக்கு விதப்புத் ததொற்றம்

பகொடுக்கிறது. முதைில் மணிலயப்

ொர்ப்த ொம்.

மணிக்கு jewel, bead என 2 ப ொருள் பசொல்வர். சிவபநறி, புத்தபநறியில்
அக்க மணிக்குப் ப ருஞ்சிறப்புண்டு. "ஓம் நமச்சிவொய", "ஓம் மணி த்தம ஹூம்"
த ொன்ற மந்திரங்கலள 108 முலற விடொது பசொல்லும்த ொது எண்ணிக்லகக்கு ஆக
சமய பநறியொளர் அக்கமணி மொலை

யன் டுத்துவர். அக்கமணி, கடவுள் மணி,

கண்டம்/கண்டி/கண்டிலக, கள்மணி, முள்மணி, உைங்கொலர த ொன்றன
அக்கமணியின் மறுப யர்கள். சங்கதத்திைிலத உருத்திர அக்கம்>ருத்ரொக்கம்>
ருத்ரொக்ஷம் என் ொர். அக்கமணி, ஒரு குறிப் ிட்ட கொய்/ ழத்தின் உள்ளிருக்கும்
பசந்நிறக்பகொட்லட. ஆனொல்,

ழத்தின் ததொதைொ கருநீைம் ஆயிருக்கும். (சிவனின்

பதொண்லட நீைமொவது புரிகிறதொ?) அதனொல் கருநீைப் ழக் பகொட்லட (blueberry
beads) என்றும் ஆங்கிைத்தில் ப யருண்டு. கருநீைத்லதக் குறிக்கும் மணிப்ப யர்
தமிழில் மட்டுதம உண்டு. ததொலைத் தவிர்த்து பகொட்லடலயதய முதைில் அறிந்த
வடதமற்கு ஆரியர் அலத ருத்ர அக்ஷம் என்தற பசொல்வொர்.
இப் ழக் பகொட்லடகளில்

ை முட்களும், ப ொதுவொய் 5

முகங்களுமுண்டு. சிைவிதக் பகொட்லடகளுக்கு 5 இலுங் குலறந்தும், சிைவற்றிற்கு
5 ற்கு தமல் 21 வலரக்குங் முகங்களுண்டு..பகொட்லடகலளக் கொயலவத்து
அவற்றூதட துலளயிட்டு மொலையொக்குவதும் தொனஞ் (>த்யொனம்) பசய்லகயில்,
எண்ணிக்லகக்கொக, அக்கமொலைலய உதவிக்குக் பகொள்வதும் சிவ, புத்த சமய
பநறியொரின் வழக்கம். அக்க மணி, தொனத்திற்கு (>த்யொனத்திற்கு) ஓர் தளவொடம்
(tool). விதப் ொன இக்பகொட்லட தரும் மரத்லத ஆங்கிைத்தில் Elaeocarpus ganitrus roxb
என் ர். இது 60-80 அடிவலர கூட வளரும். இமயமலை அடிச்சொரைிைிருந்து
கங்லகச்சமபவளியிலும் தமற்குத்பதொடர்ச்சி மலையிலும், தந ொளம்,
பதன்கிழக்கொசியொவிலும்,

ொப்புவொ நியுகினியிலும், ஆத்திதரைியொவிலும், குவொம்,

ஹவொய், சீனம், லதவொன், த ொன்ற விடங்களிலும் இது வளர்கிறது.
இந்பதொன ீசியொ, மதைசியொ, ஈழத்திலும் (கண்டி, நுபவபரைியொ) கூட இதுவுண்டு.
மணிதமகலை கொைத்தில் இம்மரம் ஈழத்தில் அதிகமொய் இருந்தததொ, என்னதவொ?
உல்>ஒல்>அல் என் து கூர்லமலயக்குறிக்கும் தவர்ச்பசொல்.
அல்லுதல்= கூர்த்தல். குற்றல். முடிதல். கொைங்கொட்டும் இலடநிலைகள் தசர்த்து 3
பதொழிற்ப யர்கலள இதன் வழி அலடயொளங் கொட்டைொம். அல்ந்தல்>
அன்றல்*>அந்தல்= முடிதல்; அல்கல்= கூர்தல், குற்றல், குலறதல், இது
அல்கல்>அஃகல்>அக்கல் என்றுமொகும். அல்வல் = கூர்வுதல் குற்றல், குலறதல்
இது அல்வல்>அவ்வல்>அவல் என்றும் ஆகும். அஃகம்>அக்கம் என் து தமதை
பசொன்ன பகொட்லடக்கு இன்பனொரு ப யர். அவமும் அதத ப ொருதள. அக்கம்
புரிந்தொல்

ல்ைவப் ப யரும் புரிந்து த ொகும்.
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ல்ைவம், மரத்திற்கும், மரம்

வளரிடத்திற்கும் ஆன ப யர். மரச்சிறப் ொல் நொகனொர் தீவிற்கும் ஈழத்திற்குதம
மணி ல்ைவப் ப யர் ஏற் ட்டிருக்கைொம்.
ஈழம் தவிர்த்தொல், தமிழகக் கிழக்குக் கலரயிைிருந்து வணிகங்கருதி
பதன்கிழக்கொசியொவிற்தக தமிழர் முதைில் பசன்றிருக்கமுடியும். இந்திய
உள்நொட்டுவணிகம் உணர்த்தும்

ொலைப் ொட்டுகள் மட்டுமின்றி கடல் வொணிகம்

உணர்த்தும் பநய்தற் ொட்டுகளும் முகன்லமதய. பதன்கிழக்கு ஆசியப்
பவளிவரும் கடல்வொணிகச் பசய்திகலள நம்மிற்

ொர்லவயில்

ைரும் கூர்ந்து

கவனிக்கமொட்தடொம் என்கிதறொம். தமலைவொணிகம் ஈர்க்கும் அளவிற்குக்
கீ லழவொணிகம் நம்மிற் சிைருக்கு முகன்லமயொய்த் பதரிய வில்லை. தசரர்
பதொண்டியின் (இற்லறக் தகொழிக்தகொடு) கப் ல்கட்டுந் திறன் ப ொ.உ.1421 வலர
சிறந்ததொல் சீனக்கடதைொடி பசங்தக தன் கப் ற் கட்டுமொனம் முடிந்த ின்
கைங்கலளத் பதொண்டிக்கனுப் ி அவற்றின் உள்ளக தநர்த்திலய (internal efficacy)
ஓரொண்டு தங்கிச் சீர்பசய்து த ொனொனொம். ஆகக் கொை கொைமொய்த் தமிழரின்
கடதைொடுந் திறனுக்குக் பகொஞ்சமுங் குலறச்சைில்லை. அது சரி,
அக்கலரச்சீலமயின் இருப்ல த் தமிழபரப் டி அறிந்தொர்?
அக்கலரச் சீலமயின் இருப்ல

அறிந்ததில் நண் ர் ஒரிசொ

ொலு

பசொல்லும் ஆலம மிதப்புக் கடல்நீதரொட்ட வழிலய நொதனற்கத் தயங்குதவன்.
அலை
பவறும்

ரந்பதழும் நொட்களில்

டகு/கப் ல் ஓட்டுதவொர் நுட் க் கருவிகளின்றி

ொர்லவயொதைதய, ஆலமகலளத் பதொடர்ந்து பசல்ைமுடியும் என் தில்

எனக்கு ஐயமுண்டு. [ஆலமகலளப்
Heyardahl)

ல்தவறு

ின் ற்றொது நொர்தவயின் ததொர் ஐயர்தொல் (Thor

ழங் கடற் யணங்கலள மீ ள நிறுவிக் கொட்டினொதர?] பவறுதம

நீதரொட்டம், உடுக்கள், கொற்று- இவற்லறக் பகொண்தட ஒரு கடதைொடி கடலுக்குள்
நகர முடியொதொ?- என்ற தகள்வி எனக்குண்டு. தவிரச் சிந்து பவளியில் தமிழ்ப்
ப யர்கள் உள்ளதொய்க் கூறும் திரு.

ொைகிருட்டிணன் இ.ஆ. . லவப்

உைபகங்கும் 19000 தமிழ்ப் ப யர்கள் உள்ளனபவனப்
ஏற்கத் தயங்குதவன். திரு.

ின் ற்றி,

ொலு கூறுவலதயும் நொன்

ொலுவின் கடைொய்வு இன்னும் ஆழமொய்,

அறிவியதைொடு ப ொருந்தி வருபமனில், கட்டொயம் நொன் கவனிப்த ன்.
(தமிழ்ப் ப யர் என்று நொம் பசொல் வற்லற அவ்வந் நொட்டுபமொழிகளில்
எப் டியலழத்தொர்? எப் டிப் புரிந்துபகொள்ளப் ட்டன?- என்று
நம்

ொர்க்க தவண்டொமொ?

ொர்லவதய சரிபயன ஒரு க்கச் சொர் ொய் எப் டிச் பசொல்ை முடியும்?

இப் டித்தொன் ஒரு நண் ர் பதன் அபமரிக்கொவின் தித்திகொக்கொ ஏரிலய எந்த
ஆதொரமும் இன்றித் தித்திக்கும் ஏரி என்றொர். ஆப் ிரிக்கொவின் தங்கனிக்கொலவ
ததங்கனிக்கொடு என்றொர். இதுத ொன்ற கூற்றுக்கள் தமிழிலணயத்தில் இப்த ொது
ப ருகிவிட்டன. யொருதம தகள்வி தகட்கொததொல் இதுத ொலும் கூற்றுக்கள்
அடுத்தடுத்து எழுகின்றன. என்லனக் தகட்டொல் இந்தப் த ொக்கு சரியில்லை
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மஞ்சள் கண்ணொடி த ொட்டுப் ொர்த்தொல் உைகம் மஞ்சளொய்த் தொன் பதரியும். அது
உண்லமயொகிவிடொது. Let us show some sense of balance.)
இப்த ொலதக்கு இன்தனொர் இயலுலம மட்டுதம எனக்குத்
பதன் டுகிறது. 7500 ஆண்டுகள் முன் சுந்தொைொந்துக் கண்டம் முற்றிலுமழிந்து
தீவுகளும் தீவக்குலறயுமொய் எஞ்சியத ொது இரட்லட விைொவரிக் கைங்களில்
(double outrigger canoe) அக்கலரச்சீலமயொர் தமற்தக தமிழகத்திற்கு ஏன் வந்திருக்கக்
கூடொது? அதொவது ப ொது உகத்தில் (coomon era), மைகொசித் தீவிற் பசன்று
குடிதயறும் முன்னதர நம்மூருக்கு அவர் வந்திருக்கைொதம? அப் டிக்
குடிதயறியவலர நம்மூரில் நொகபரனக் குறித்தொதரொ? அவர் குடிதயறிய
இடங்கள்தொம் சம் ொதிப்

ட்டினம் (புகொர்), நொகப் ட்டினம் த ொன்றலவதயொ? நொகர்

தீவுகளிைிருந்து வந்தவர் குடிதயறிய நிைம் நம்மூரிலும் நொகநொடு ஆனததொ?
ழஞ் தசொழநொட்டில் நொகநொடு, வளநொடு என 2
(சிைப் திகொர வொழ்த்துப்

ொடலைக் கூர்ந்து

குதிகளுண்டு.

டியுங்கள். ”நொகநீள் நகபரொடு நொகநொடு

அதபனொடு த ொகநீள் புகழ்மன்னும் புகர்நகர் அது தன்னில்” என் து

ொதொள

உைகமொ? எத்தலன நொள் உலரயொசிரியர் கூற்றிற்குச் பசவி சொய்ப் ீர்?) நொக
நொட்டிற்குப் புகொர் தலைநகர், வளநொட்டிற்கு உலறயூர் தலைநகர். இருதவறு
தசொழரும்

ங்கொளிகள் ஆகவும் இருந்தொர். முரண் ட்டும் இருந்தொர். அவர்

இலடதய ஒற்றுலமக் குலறவு. நொகர் எழுதிய
இைக்கியத்தில்

ொடல்கபளனச் சங்க

ைவுமுண்டு. அவலர நொகபரனத் தனிதய அலழத்ததின் ப ொருள்

என்ன? எல்தைொரும் த ொல் அவரும் தமிழபரனில் அவருக்தகன் தனிப்ப யர்?
ஒருதவலள நொகர் தமிழர்க்கு பநருங்கி வந்தவரும் அததத ொது இன்பனொருவலக
தவறு ட்டவரும் ஆனவதரொ? சிந்தலன குறுகுறுக்கிறது. இப்த ொலதக்கு நமக்தகதுந்
பதரியவில்லை. ஆயினும் இயலுலமகலளப் த சொதிருக்க முடியவில்லை.
நொகப் ட்டினம், புகொர், கொலரக்கொல் த ொன்ற இடங்களில் ஈனியைொய்வு பசய்யைொம்.
அக்கலரச் சீலம த ொகத் தமிழர்க்கு வொகொனது 10

ொலகயில்

அலமயும் கிலடநீதரொட்டமொகும். இது குட்டியந்துவன் தீவிற்கும், (9.17 N 92.41 E)
த ரந்துவன் தீவிற்கும் (11.62 N 92.73 E. அந்தமொன். தமிழ்ப்ப யலர அலடயொளங்
கொணொது நொம்நிற் தொல் ஹண்டுமொன், ஹனுமொபனன மொற்றொர் ஏததததொ
பசொல்கிறொர். நொமும் மயங்கி நின்றுவிடுகிதறொம்.) இலடதய பசல்லும்
ொலதயொகும். நக்கவரம் தீவு (9.16 N 92.76 E), குட்டியந்துவன் தீவிற்கும்
பதற்கிலுள்ளது.
அக்கொைத் துலறமுகங்களொன கடல்மல்லை 12.63 N 80.19 E, புதுக்லக
11.90 N 79.82 E, புகொர் 11.15 N 79.84 E; நொகப் ட்டினம் 10.77 N 79.84 E தகொடிக்கலர
10.28 N 79.28 E; மருங்கூர்ப்

ட்டினம் 9.84 N 79.08 E, அழகன்குளம் 9.36 N 78.97 E

ஆகிய வற்றில் புறப் ட்டொல் இைங்லகலயச் சுற்றதவண்டொம். மொறொகக் பகொற்லக
8.63 N 78.86 E, முசிறி 10.15 N 76.20 E, தசரர் பதொண்டி (இற்லறக் தகொழிக்தகொடு)
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11.26 N 75.78 E என்று புறப் ட்டொல் இைங்லகலயச் சுற்றித் திரிதகொணமலை 8.59 N
81.28 E வந்து 10

ொலக நீதரொட்டத்லதப்

ிடிக்கதவண்டும். (கடல் நீதரொட்டத்லத

உதவியொய்க் பகொள்ள, தமிழகக் கிழக்குக் கடற்கலரயிைிருந்து புறப் ட்ட கைங்கள்
மணி ல்ைவம், திரிதகொணமலை த ொய்ச் பசல்வது இயல்த .பகொற்லக வழித்
பதொலைவு கூடினும் திரிதகொண மலையில் 9.16 N 92.76 E தங்கி உணவு, நீலரச்
தசகரித்துச் பசல்ைைொம்.)
ஆகப்

ழந்தமிழகத்தின் எத்துலறயிைிருந்து கிழக்கு தநொக்கி

கடல்வழி புறப் ட்டொலும், அந்துவன் தீவுகள் / நக்கவரத் தீவுகளின் வழி
பசல்வலதத் தவிர்க்க முடியொது. அதற்குங் கிழக்கில் பசல்ை முயன்றொல் 8.84 N
98.9 E இலுள்ள இற்லறத் தொய்ைொந்தின் கிரொ ஈற்றுமம் (Isthmus of Kra) அலடயைொம்.
பநல்லும் தகரமும் நொடிப் த ொலகயில் கிரொ ஈற்றுமம் நமக்கு முகன்லம யொனதத.
அலத விரிவொகப் த ச உள்தளன். அதற்கு மொறொய் நக்கவரந் தீவுகளுக்குத்
பதன்கிழக்கிற் பசன்றொல் சுமத்திரொத் தீவின் அக்க முலனலய (இலதயும்
அக்கமுலன>அக்கயமுலன>அக்ஷயமுலன என்று சங்கதப்

டுத்தி நம்லமப்

ைருங் குழப்புவொர்) அலடயைொம். இன்லறக்கிலத ” ண்டொர் அச்தச” என
மைொய்பமொழியில் அலழப் ொர்.
[அக்கலரச்சீலமச் பசய்திகளுக்குமுன் ஓர் இலடவிைகல். தமிழிைக்கியத்தில்
முதன்முதல் அக்கலரச்சீலம நம் இைக்கியங்களில் குறிக்கப் டுவது
மணிதமகலையிற்றொன். மணி ல்ைவம் வந்த மணிதமகலை புத்த
தன்

டி
ீ லகயொல்

ழம் ிறப்பு உணர்ந்து, மணிதமகைொ பதய்வத்தொல் 2 மந்திரம் ப ற்று,

தீவுதிைலகயின் அறிவுறுத்தைொல் அஃகயப்
அறவண அடிகளிடம் ஆபுத்திரன் திறமும்
ிச்லச ப ற்று, உைக அறவியில்

ொத்திரம் ப ற்று, புகொருக்குத் திரும் ி,
ொத்திரமரபும் அறிந்து, ஆதிலரவழி

சிப் ிணி ஆற்றி, சிலறக்தகொட்டத்லத

அறக்தகொட்டமொக்கி, உதயகுமொரன் பகொலையுற்றதொல், சிலறப் ிடிக்கப்

ட்டு,

ின்னொல் அரசனும் அரசியும் உண்லமலய அறிந்து, இவலளச் சிலறயிைிருந்து
விடுவிக்க, ஆபுத்திரன் நொடொன சொவகத்திற்கு ஏகுவொள்.]
இற்லற இந்ததொதனசியொ, தொய்ைொந்து, கம்த ொடியொ, வியத்நொம்
நொடுகளில் சிற்சிை தவறு ொடுகதளொடு

ரவிக்கிடக்கும் ஒரு கலத, மணிதமகலை

14 ஆம் கொலதயிலும், ப ரும் ொணொற்றுப்

லடயில், ”திலரதரு மர ின் உரதவொன்

உம் ல்” என்ற 31 ஆம் அடிக்கு அதன் உலரயொசிரியர் நச்சினொர்க்கினியர்
பகொடுக்கும் விளக்கத்திலும் வரும் (இருதவறு ததொற்றமுள்ள) ஒரு கலதயும்
ஒன்றிற்பகொன்று உறவுகொட்டும். பதன்கிழக்கொசியத் பதொடர்பு கொட்டும்
இக்கலதயின் முகன்லம, ஆழத்லத, நம்மிற்

ைரும் உணர்ந்ததொமில்லை. கீ தழ

மணிதமகலை கலதலயச் பசொல்கிதறன். நச்சினொர்க்கினியர் பசொல்வலத
இத்பதொடரின் தவறிடத்தில்

ொர்ப்த ொம். (நொகநொபடன்று தமிழகத்திற்கு பவளிதய

மணிதமகலையில் குறிக்கப் டுவது பதன்கிழக்கொசியொ முழுலமயும்
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குறித்திருக்கைொம். இது தசொழரின் நொகநொட்டிலும் தவறு ட்டது. முந்லதயலத
பவளியக நொகநொபடன்றும்,

ிந்லதயலதச் தசொழ நொகநொடு என்றுங் குறிப்த ொம்.).

புகொர்ச் தசொழனொகிய பநடுமுடிக்கிள்ளி கடற்கலர சொர்ந்த புன்லனச்
தசொலையில் ஒரு பவளியக நொகநொட்டு மங்லகலயக் கண்டு கொதைித்து ஒரு
திங்களளவும் அவதளொடு உலறந்தொன். ஒருமொதங் கழிந்த

ின் அவனிடஞ்

பசொல்ைொது அவள் அகை, எங்கு ஒளிந்தொள் என அரசன் ததட, அரிய ஆற்றல்
உலடய சொரணன் ஒருவன் அங்கு வரக் கண்டு, அவனிடம் அரசன் மங்லக

ற்றி

உசொவ, ”மங்லகலயக் கண்டிதைன் ஆயினும் முற்பசய்தி அறிதவன். பவளி
நொகநொட்டு அரசனொகிய வலளவணனின் ததவி வொசமயிலையின் மகள் அவள்.
ப யர்

ை
ீ ிவலள, அவள்

ிறந்தத ொது ’ ரிதி குைச் பசல்வன் ஒருவலனக் கூடி

இவள் கருவுற்று வருவொள்’ என நிமித்திகர் பசொன்னொர். நீ கூறியவள்
அவளொகைொம். அவள் வயிற்றுத் ததொன்றிய நும்மகதன இனி உன்நொடு வருவொன்.
அவள் வொரொள். இன்னுபமொரு பசய்தி. மணிதமகைொ பதய்வத்தின்
கடுஞ்பசொல்ைொல் உன்நகலரக் கடல் பகொள்ளும். இந்திரசொ ம் இருத்தைொல் அது
தப் ொது. இலத உண்லமபயனக் பகொண்டு இந்நகலரக் கடல் பகொள்ளொத டி,
ஆண்டு ததொறும் இந்திரவிழலவ மறவொது பசய்து வருக” என்று அச்சொரணன்
பசொன்னொனொம்.
மணிதமகலையின்

ொட்டி சித்திரொ தி தசொழ அரசிக்கு இக் கலதலயச்

பசொல்ைி, ”அந்நொள் பதொடங்கி நகர மக்கள் நடுங்கிப் த ொனொர். இலடவிடொது இந்திர
விழொவும் நடந்து வருகிறது. இப்த ொது மணிதமகலை சிலறயுற்ற பசய்திலய
அறிந்து மணிதமகைொ பதய்வம் சினமுற்று வரைொம்” என்றுஞ் பசொல்வொள்.
அறவண அடிகளின் அறிவுலரயொல் தசொழ அரசன் மணிதமகலைலயச்
சிலறயிைிருந்து விடுவிக்க, அவள் அங்கிருந்து புறப் ட்டு ஆபுத்திரன்நொடு ஏகி
அவலனப் ொர்த்து அவனுலடய முற் ிறப்ல ச் பசொல்ைி மணி ல்ைவத்திற்குக்
கூட்டிவருவொள். [இதுவலர பசொன்ன

ீைிவலள கலததயொடு பதன்கிழக்கு ஆசியக்

கலத சற்று தவறு டும். ப ரும் ொணொற்றுப்

லடயின் உலரயொசிரியரொன நச்சர்

மொற்றுக்கலத பசொல்வொர். அத்திரிலவ கம்த ொடியொ

ற்றிப் த சும் த ொது

ொர்ப்த ொம்.)
நொம் இங்குப் த சவிலழந்தது அக்கலரச்சீலமயின் இருப்ல த் தமிழர்
அறிந்தது

ற்றியதொகும். மணிதமகலைலயயும், ப ரும் ொணொற்றுப்

நச்சர் உலரலயயும்

லடக்கொன

ொர்க்கும் த ொது, மணிதமகலை கொைத்திற்கு (ப ொ.உ.400களில்)

முன்தனதய, சங்ககொைத்திதைதய (ப ொ.உ.மு.550-ப ொ.உ.250), தமிழர்க்குச் சொவக
நொட்டின் இருப்புத் பதரிந்திருக்கிறது என் தொகும் இதற்குமுன் எப்த ொது
இவ்விருப்புத் பதரிந்தது? - என் லத ஆத்திதரைியப்

ழங்குடிகளின் ஈனியல்

ஆய்வு வழி அறியைொம். ஏறத்தொழ 11% ஆத்திதரைியப்

ழங்குடியினருக்குத்

தமிழ்க் கைப் ிருப் தும், இக்கைப்பு ப ொ.உமு. 2350 இல் ஏற் ட்டிருக்கைொம்
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என் தும் அண்லமயில் கண்டு ிடிக்கப்

ட்டது. எனதவ பதன்கிழக்கு ஆசியொலவத்

தமிழர் ஓரளவொவது அறிந்தது இற்லறக்கு 4350 ஆண்டுகள் முன்னரொகும்..அது மிக
நீண்ட கொைம் தொன். தொய்ைொந்து/ மதைசியொவின் இைங்கொதசொகம், தக்தகொைம்,
தொம் ைிங்கம் ஆகியவற்லறப்

ற்றிக் கீ தழ

ொர்ப்த ொம்.

முன் பசொன்னதுத ொல், புகொரிைிருந்து சொவகம் புறப் டும் கப் ல்கள்
அந்துவன்/நக்கவரம் தீவுகளுக்குப் த ொய்ப்

ின் அங்கிருந்து 8.84 N 98.9 E இலுள்ள

இற்லறத் தொய்ைொந்தின் கிரொ ஈற்றுமம் (Isthmus of Kra) அலடயைொம், அல்ைது
நக்கவரந் தீவுகளுக்குத் பதன்கிழக்கிற் பசன்று சுமத்திரொத் தீவின் அக்க முலனலய
அலடயைொம். இலத வைஞ்பசய்து மைொக்கொ நீரிலண வழிதய சுமத்திரொவின்
மலையூர், சம் ி,

பைம் ொங் த ொன்ற நகர்கலள அலடயைொம். இன்னும் கீ தழ

த ொனொல் சொவகத்திலும் அலடயைொம். [மைொக்கொ நீரிலண வழிலய தமிழர்
முதைில் அறிந்ததுத ொல் பதரியவில்லை. அது கொழகத்தில் சிைகொைம் இருந்த ின்
கண்டு ிடித்த வழி.] முதைில் கிரொ ஈற்றுமத்லதப்

ொர்ப்த ொம். அங்குள்ள

’தக்தகொைம்’ எனும் நகரம் அக்கொைத்தில் ப ரிதும் முகன்லமயொனது.
[கூகுள் முகப்ல க் பகொண்டு நொன் பசொல்லும் இடங்கலளக் கூர்ந்து கவனித்து
அறியுங்கள். நொம் துழொவிக் பகொண்டிருப் து வரைொற்றிற்கு முந்லதய கொைம்.
வரைொறு என் து எழுத்து எழுந்ததற்குப்

ின் உள்ள கொைம். வரைொற்றிற்கு

முந்லதயது என் து pre history. பதொடக்க வரைொறு என் து proto history. தமிழி
எழுத்து என் து இற்லற நிலையில் ப ொ.உ.மு.800 இல் பதொடங்கியது. (ஆகப்
ழலமயொன

ொலனச்சில்லு.பகொற்லகயில் கிலடத்தது.) அதற்கு முன்னிருந்த

சொன்றுகள் எலவயும் இன்னும் கிட்டவில்லை. சிந்து சமபவளி எழுத்துகலளப்
த ொன்ற
மீ வுயர்ந்து

ொலனக் கீ ற்றுகள் தமிழகத்திலும் கிட்டியுள்ளன அவற்றின் கொைம்
ொர்த்தொல் ப ொ.உ.மு. 2600. நொம் இங்தக ப ொ.உ.மு. 2600க்கும் முந்லதய

நிலைலயத் ததடுகிதறொம். பநல் இதற்கு முன் இங்கிருந்ததொ?].
ழந்தமிழக தமற்குக் கலரயிைிருந்து புறப் டுங் கைங்களுக்கு
பசங்கடற் கலர ப ருனிக்பக (Bernike) என் து எவ்வளவு முகன்லமதயொ,
அததயளவு முகன்லமயொனது இத் தக்தகொைம். ப ருனிக்தக ப யலரக் குறித்த
கிதரக்க ஆசிரியர் தொைமி, தக்தகொைத் துலற

ற்றியும் தம் பூதகொளநூைில்

பசொல்ைியிருப் ொர். சயொமியபமொழியில் தக்தகொைத்லதத் தக்குவொ

ொ என் ொர்.

தமிழர் பதொடர்ந்து தக்தகொை நகருக்குப் த ொய்வந்து பகொண்டிருந்தொர். ப ொ.உ
800/900 அளவிைிருந்த

ல்ைவர்கொைத் தமிழலடயொளங்களும், அவனிநொரணனொன 3

ஆம் நந்திவருமன் ப யரொல் ப ருமொள் தகொயில்/சிலைகள், குளம்,
கல்பவட்டுகளும் இங்கு பதொல்ைொய்வில் கிட்டின. குலறத்துநடந்த
இவ்வொய்வுகலளக் கொண்லகயில், அவ்வூர் பவகுகொைத்திற்கு முன்த தய
ஒருதவலள உருவொகி இருக்கைொபமன்று ததொன்றுகிறது.
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ல்தவறு தமிழ்வணிகக் கூட்டத்தொர் இங்கு வந்து த ொயுள்ளொர். தவிர,
ப ொ.உ. 3, 4 ஆம் நூற்றொண்டின், ”ப ரும் த்தன் கல்” [ ட்டன்> த்தன்= தங்கம்,
பவள்ளி ஆசொரி”] எனும் தமிழி வொசகத்ததொடு, (ப ொன்ததய்த்து) மொற்றுலரக்குங்
கல்லும்,

ல்தவறு மணிகளும் அருகிலுள்ள குவொன்லுக்

ட்டில் (Khuan Luk Pat)

கிட்டின. முதன்முதைொய்த் தமிழர் எப்த ொது தக்தகொைம் த ொனொர்? பதரியொது.
தொய்ைொந்தின் பதொலடத ொல் கீ ழிறங்கும் இப் குதிலய ”கைங்கொ வல்விலன
இைங்கொதசொகம்” என இரொதசந்திரன் பமய்கீ ர்த்தி பசொல்லும். யொதரொ ஒருவர்
இைங்கொதசொகத்லத இைங்கொ அதசொகபமனப்
எல்ைொவிடத்தும்

ிலழ டப்

ிரிக்க, அதுதவ

ரவி. அதசொகதரொடு அலதபயொட்டி விதவிதமொய்க் கலதத்து

அலடயொளங் கொணமுடியொது பசய்தொர். நமக்குத்தொன் வடவருக்குத் தொசர் ஆகும்
மனப் ொங்கு அதிகமொயிற்தற? (Interpretation through Sanskrit has diverted many research in S
E Asia.).

தமிழ்வழி அறிந்தொல் இைங்கொதசொகத்தின் பசொற் ிறப்பு சட்படன

விளங்கும்.
இல்தல்>ஈல்தல்>ஈழ்தல் விலன தமிழில்

ிரித்தலை உணர்த்தும்

முகலன நிைத்திைிருந்து ஈழ்ந்தது ஈழம். இல்தலை இைங்குதபைன்றுஞ் பசொல்வர்.
அதற்கும்

ிரித்தல் ப ொருளுண்டு. இைங்லகயும் ஈழம் த ொைதவ தமிழ்ச் பசொல்

தொன். [அது சிங்களமில்லை. இந்லதயிதரொப் ியனில் isle/ஈல், island/ஈைண்ட் என்று
ப ொதுப் டச் பசொல்கிதறொதம அதுகூட ஈழம் என்ற விதப்புப் ப யரின்
ப ொதுலமயொக்கல் ஆகைொம்.] இைங்குதைின் எதிர்ச்பசொல் இைங்கொதிருத்தல்.
சுள்>(பசொள்)>பசொள்கு>பசொகு>தசொகு>தசொகம் என் து திரண்ட பதொலடலயக்
குறிக்கும். [ஊருவும் கவொனும் தசொகமும் குறங்தக” திவொகரம் 351] திகுதிகுபவனத்
திரண்டதொதைதய thigh எனும் இந்லத யிதரொப் ியச்பசொல்
இைங்கொதசொகம்=

ிறந்தது.

ிரியொத்பதொலட. இற்லற வடமதைசியொவின் இப் ழம்ப யர்.

எத்தலன த ருக்குத் பதரியும்? தஜொகூர் வலர பதொலட நீண்டுகிடக்கிறது. ப ொ.உ.2
ஆம் நூற்றொண்டில் கொழக(கடொர) அரசு இைங்கொதசொகத்தில் பதொடங்கியிருக்கைொம்
என் ொர். இதுதவ பதன்கிழக்கொசியொவின் முதைரசுத் பதொடக்கமொம்.
தக்தகொைத் துலறயிற் கீ ழிறங்கி நிைம்வழி கிழக்தக 290 கி.மீ
யணித்தொல்,

சி ிக்

க்கமுள்ள தொம் ரைிங்கம் வரும் [இரொதசந்திர தசொழனின்

பமய்கீ ர்த்தியில் வரும் மொ (ப ரிய) தொமைிங்கம் இதுதவ.]

இதன் முகன்லமயும்

ப ரிதத. இதன் இற்லறச் சயொம்ப யர் நதகொன் சி தம்மரொட் 8.43 N 99.56 E.
ஒருகொைத்தில் இது கொழகஅரலசச் தசர்ந்தது. (கொழகஅரசு

ின்னொளில் சுமத்ரொவின்

பைம் ொங்லைத் தலைநகரொய்க் பகொண்ட சிறீவிசயத்தின் சிற்றரசொனது.)
தொம் ரைிங்கத்தில் சிறீவிசய அரசன் கட்டிய புத்தர் தகொயிலும், அதுதசர்ந்த தமிழ்க்
கல்பவட்டும் கிட்டியது. இத்துலறமுகம் சிைகொைம் கம்த ொடியர்
கட்டுப் ொட்டிைிருந்தது. தொமைிங்கத்திைிருந்து
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சி ிக்கில் நகர்ந்தொல், எளிதொய்க்

கம்த ொடியொ த ொகைொம். (மைொக்கொ நீரிலணவழி த ொகதவண்டியதில்லை.)
கம்த ொடியொ

ற்றிக் கீ தழ

ொர்ப்த ொம்.
கலைத்தக் தகொர்புகழ்த் தலைத் தக்தகொைமும்
தீதமர் வல்விலன மொ தொம ைிங்கமும்

என்று இருதவறு இைங்கொதசொக நகர்கலள இரொதசந்திர தசொழன்
பமய்கீ ர்த்தி த சும். தக்தகொைத்தின் பதற்தக, இக்கொை வுக்பகட்டுச் (Phuket)
சுற்றுைொத் தீவும் (இது இன்று ப யர்ப ற்றது. வரைொற்றுச் சிறப்புமிக்க தக்தகொைம்
ப யர் ப றவில்லை.). அதன் கிழக்தக கிரொ ஈற்றுமக் கிரொ ிப் (Grabi)

குதியும்

பதரியும். அதன் பதற்தக இைங்கொவிலய (6.37N 99.78E) அலடயைொம். இதன்
தநர்கிழக்கில்

சு ிக்கடற்

க்கம், ” ட்டினம்” என்ற ஊருமுண்டு. (மைொயில்

ட்டனி. இதன்ப ொருள் துலறமுகம். அததப ொழுது, வரைொற்றொய்வர் பசொற் ிறப்பு
அறியொது ”சங்கதம், அது, இது” எனக் குழம்புவதுமுண்டு. பதன்கிழக்கொசியொ
எங்கணும் இப் டி நடப் து மிகச் சொத்தொரம். தமிழ்வழி பசல்ைதவண்டிய
ொலதலயச் சங்கதக் கல் தலடப் டுத்தும் தமிழ்வழி

ொர்க்கொவிடின்

ை

இடங்களில் தடுமொறுதவொம். இவ்வொறு சங்கதம் தமிலழ நிலறயதவ
டுத்தியுள்ளது. இைங்கொதசொகமும், மதைசியொவின் ப ருலீசு, பகடொ,

ினொங்கு

மொநிைங்கள் தசர்ந்ததத அற்லறக் கொழகம். கொழகநிைதம தமிழர் முதைிற்கொன
நிைமுமொகும்.
கொழகத்திற்குச் சுங்லகப் ட்படன்றும் ப யருண்டு. (Sungai Batu
ஆற்றுப் ட்டு. நம்மூர் பசங்கழுநீர்ப் ட்டு, நீர்ப யற்று த ொல் இலதப் புரிந்து
பகொள்ளுங்கள்.)

ட்டு, தமிழில் குடியிருப்ல க் குறிக்கும். சுங்லக= ஆறு., ப ருலந,

ஓலட. அந்தக் கொைச் சுங்லகப்

ட்டினம் இன்று சுங்லகப் ட்டொணி என்று ப யர்

திரிந்து தமிழூற்லற மலறத்து நிற்கும். இைங்கொவிக்கும் பதற்கில் மதைசிய
தமலைக்கடல் துலறயொக இற்லறப்

ினொங்கு உள்ளது. சரி, தமிழர் தக்தகொைம்

த ொன கொரணபமன்ன? பவண்கைத்திற்குத் ததலவயொன தகரம் முதைில்
தக்தகொைத்தில் கிட்டியிருக்கைொம்.
ர்மொ பதொடங்கி, தொய்ைொந்து/ மதைசியத் தீவக்குலற வழி,
இந்ததொதனசியத் தகரத் தீவுகள் வலர வடக்கு-பதற்கில் 2800 கி.மீ நீளம் 400 கி.மீ
அகைம் பதன்கிழக்கொசியத் தகர வலள ட்லட (Tin Belt) உள்ளதொல், தக்தகொை
வடக்கிலும் பதற்கிலும் தகரச் சுரங்கங்கள் உருவொகின. இற்லறயுைகின் 54%
தகரத்ததலவலய (9.9 நுல்ைியன் பதொன்கள் million tonnes) இவ்வலளப் ட்லட
நிலறவுபசய்கிறது. அவ்வளவொய்க் கொடும் மலையுமின்றி, சிறுசிறு குன்றுகளும்,
எளிதில் கனிமஞ் தசகரிக்கும் நிைப் ொங்கும் பகொண்டதொல் தகரக் கனிமம்
எளிதிைிங்கு வொரப் ட்டது. இதனொதைதய தகரபமன இவ்வூர்க்குப் ப யரிட்டொதரொ,
என்னதவொ? த ச்சில் ரகரம் ைகரமொவது சிைபமொழிகளின்

ழக்கம்.

தகரம்>தக்கைம்>தக்பகொைம்>தக்தகொைம் என் து இயல் ொன திரிவு. சயொமிய
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பமொழியில் இன்றும் ”தக்குவொ” என்ற பசொல் தகரத்லதக் குறிக்கும். இற்லறப்
ப யரொன ”தக்குவொ

ொ” அதன் வழி உருவொனதத.

பசம்த ொடு தகரஞ்தசர்த்துக் கடின பவண்கைமொக்கி, கூர்ங்கருவி,
லடக்கைன் பசய்யப்

யன் டுத்தினொர் ஏறத்தொழ 2000 ஆண்டுகள் நடந்த

பவண்கைக் கொைப் (Bronze Age)

யன் ொதட பமன்தமலும் தகரச் சுரங்கங்கலளக்

கண்டு ிடிக்க ஏதுவொனது. தகரத்தின் முதற்கிலடப்பு ப ொ.உ.மு. 3500 இல்
துருக்கியிலும்,

ின் இங்கிைொந்திலும் இருந்தது. எகிப்து, சுபமரியொ,

ொ ிதைொனிய,

அக்தகடிய நொடுகளில் பவண்கை வொணிகம் பசய்ததொர், தகரச்சுரங்கங்கள் இருந்த
இடங்களின் அலடயொளங்கலள, குறிப் ொக இங்கிைொந்தின் இருப்ல , மூடி
மலறத்தொர். ஏறத்தொழ ப ொ.உ.மு. 310 இல் தொன் இம்மலறப்பு கிதரக்கரொல்
கண்டு ிடிக்கப் ட்டது. இங்கிைொந்தின் தகரச்சுரங்கங்கலளத் தம் க்கம்
லகக்பகொள்ளதவ உதரொமொனியர் இங்கிைொந்லத அடிலமபகொண்டொர்.
[தகரத்லத ஆங்கிைத்தில் [tin Old English tin, from Proto-Germanic *tinom
(source also of Middle Dutch and Dutch tin, Old High German zin, German Zinn, Old Norse tin), of
unknown origin, not found outside Germanic. Other Indo-European languages often have separate
words for "tin" as a raw metal and "tin plate;" such as French étain, fer-blanc. Pliny refers to tin as
plumbum album "white lead," and for centuries it was regarded as a form of silver debased by lead;
hence its figurative use for "mean, petty, worthless."] என்றும், stannum [stannic (adj.) "containing
tin," 1790, from Late Latin stannum "tin" (earlier "alloy of silver and lead"), a scribal alteration of
Latin stagnum, probably from a Celtic source (compare Irish stan "tin," Cornish and Breton sten,
Welsh ystaen). The Latin word is the source of Italian stagno, French étain, Spanish estaño "tin."
The chemical symbol Sn is from Late Latin stannum] என்றும் பசொல்வர்.] இததத ொக, தகரம்
சீனத்திலும், பதன் ஆப் ிரிக்கொவிலும்

யன் ட்டதற்குச் சொன்றுண்டு.

ப ொ.உ.மு. 2300-2000 அளவில் வடகிழக்குத் தொய்ைந்தின் தகொரட்
சமபவளியில் பவண்கைஞ் பசய்ததற்கும், ப ொ.உ.மு.1600 இல் வியத்நொமில்
பசய்ததற்கும் சொன்றுண்டு. இதனூதடதொன் தகரம் தமிழர்க்குத்
பதரியவந்திருக்கதவண்டும்.
குறிப்பு: தம 25, 2020 அன்று தமிழ் மரபு அறக்கட்டலளயின் இலணயவழி
உலரத்பதொடர் நிகழ்ச்சியில் வழங்கிய உலர

பதொடர்பு:
இரொம.கி.
Iraamaki (iraamaki@bsnl.in)
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8. சிறு புன் மொலை
-- முகனவர். ப.பாண்டியராஜா

சங்கப் புைவர்கள் சிைதவலளகளில் மொலை தநரத்லதக்
குறிக்கும்த ொது ‘சிறு புன் மொலை’ என்கிறொர்கள். அபதன்ன சிறு புன் மொலை?
மொலை எப் டிச் சிறியது ஆகும்? புன் மொலை புரிகிறது. புல்ைிய மொலை, அதொவது
ப ொைிவிழந்த மொலை.

ள ீபரன்று விடிகிற கொலைப்ப ொழுதில் மக்கள்

சுறுசுறுப்புடன் இயங்குவர். ஆனொல் நொபளல்ைொம் பவளியில் உலழத்து
வடுதிரும்பும்
ீ
தவலையொட்கள் மொலையில் கலளத்துச் தசொர்ந்து வடு
ீ திரும்புவர்.
கபைல்ைொம் இலரததடித் திரிந்த
ததடிப்

றலவகள் மொலையில் தத்தம் கூடுகலளத்

றந்து பசல்லும். தமயப்த ொன மொடுகலள ஓட்டிக்பகொண்டு தமய்ப் ர்கள்

கலளப்புடன் வடு
ீ திரும்பும் தநரம் மொலை.
பவளியூர் பசன்றிருக்கும் தலைவன் வடு
ீ திரும்

மொட்டொனொ என்று

கவலையுடன் வட்டில்
ீ
தலைவி கொத்திருக்கும் புல்ைிய மொலை. த ொதொக்குலறக்கு
அந்தநரத்தில் மலழதவறு ப ய்தொல்? ’ப ரும் ப யல் ப ொழிந்த சிறு புன் மொலை’
என்கிறது முல்லைப் ொட்டு(6). ஒதர அடியில் பதொடக்கத்தில் ’ப ரும்’, என்றும்
இறுதியில் ‘சிறு’ என்றும் புைவர் பகொடுத்திருக்கிற முரண்பதொலடயின் அழலக
ரசித்துப்

ொர்க்கைொதமபயொழிய, அபதன்ன ‘சிறு’ புன் மொலை? அந்தச் ‘சிறு’ எதற்கு?
சங்க மரபுப் டி, மொலை என்ற சிறுப ொழுது இன்லறய மொலை 6 மணி

முதல் 10 வலரயில் உள்ள ப ொழுது ஆகும்.

இந்த மொலைலயத்தொன் சிை

தநரங்களில் ‘சிறு புன் மொலை என்கிறொர்கள் சங்கப் புைவர்கள். இந்தச் ’சிறு புன்
மொலை’ என்ற பதொடர் சங்க இைக்கியத்தில் நொன்குமுலற வருகிறது.
ப ரும் ப யல் ப ொழிந்த சிறு புன் மொலை - முல் 6
ப ரும் புைம் ின்தற சிறு புன் மொலை - நற் 54/5
சிறு புன் மொலை உண்லம - குறு 352/5
சிறு புன் மொலையும் உள்ளொர் அவர் என - அகம் 114/6
முல்லைப் ொட்டில் இத்பதொடருக்கு, ’சிறுப ொழுதொகிய வருத்தம்
பசய்கிற மொலை’ என்று ப ொருள்பகொள்கிறொர் நச்சினொர்க்கினியர். உலரயொசிரியர்
ப ொ.தவ.தசொமசுந்தரனொர் அவர்களும் இந்தத் பதொடருக்கு இதத
ப ொருள்பகொள்கிறொர். அடுத்து நற்றிலணயில், ‘ப ரும் புைம் ின்தற சிறு புன்
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மொலை என்ற அடியில் வரும் இத்பதொடருக்குப்

ின்னத்தூரொர் ‘சிறிய புல்ைிய

மொலைப் ப ொழுதொனது’ என்று ப ொருள் கூறுகிறொர். இதத அடிக்கு உலரயொசிரியர்
ஔலவ சு.து.அவர்கள் ‘சிறிது த ொதில் கழியும் புல்ைிய மொலை’ என்று ப ொருள்
பகொள்கிறொர். அடுத்து, குறுந்பதொலகயில் வரும் சிறு புன் மொலை என்ற
பதொடருக்கு, ’சிறிய புல்ைிய மொலை’ என்தற உலரயொசிரியர்கள் உ.தவ.சொ.
அவர்களும், ப ொ.தவ.தசொமசுந்தரனொர் அவர்களும் ப ொருள் பகொள்கிறொர்கள்.
அடுத்து அகநொனூற்றுப்

ொடைில் வரும் ’சிறு புன் மொலை’ என்ற பதொடருக்கு,

சிறுலமயுலடய புல்ைிய மொலை என்று, ப ொ.தவ.தசொ. அவர்களும், சிறிய புல்ைிய
மொலை என்று நொட்டொர் அவர்களும் ப ொருள்பகொள்கிறொர்கள். ஆக ப ொ.தவ.தசொ
அவர்கள், முல்லைப் ொட்டிலும், குறுந்பதொலகயிலும், அகநொனூற்றிலும் வரும்
இந்தத் பதொடருக்கு, சிறுப ொழுதொகிய, சிறிய, சிறுலமயுலடய என்று
மூன்றுவிதமொன ப ொருள்கலளக் பகொண்டிருக்கிறொர்.
இப்ப ொழுது இத் பதொடர்

ொடைில் வருகின்ற இடங்கலளப்

ொர்ப்த ொம்.
முல்லைப் ொட்டில், இத்பதொடர், தமயப்த ொன தம் தொய்ப் சுக்கள் வடு
ீ
திரும்புவலத எதிர்தநொக்கி வட்டில்
ீ
ஆவலுடன் கன்றுக்குட்டிகள் கொத்துக்
பகொண்டிருக்கும் தநரமொன மொலைப்ப ொழுலதக் குறிக்கப் யன் டுகிறது. ப ொதுவொக
தமயப்த ொன

சுக்கள் ப ொழுதுசொயும் தநரத்தில் வடு
ீ திரும்பும். ஏறக்குலறய

இன்லறய தநரப் டி மொலை 6 மணி முதல் 6:30 மணிக்குள் அலவ திரும் ிவிடும்.
நற்றிலணயில்,

றலவகள் இலரயருந்தி வடுதிரும்பும்
ீ
தநரத்லததய

புைவர் இத்பதொடரொல் குறிப் ிடுகிறொர்.
குறுந்பதொலகயில்,

கபைல்ைொம் மரத்தில் தங்கியிருந்துவிட்டு,

இருட்டப்த ொகும் தநரத்தில் பவௌவொல்கள் பவளிதய இலரததடப் த ொகும்
தநரத்லததய புைவர் இத்பதொடரொல் குறிக்கிறொர்.
அகநொனூற்றில் இந்தநரம் இன்னும் மிகத்பதளிவொகக்
குறிக்கப் டுகிறது.
உரவுக்கதிர் மழுங்கிய கல் தசர் ஞொயிறு
அரவு நுங்கு மதியின் ஐபயன மலறயும்
சிறு புன் மொலையும் - அகம் 114/4-6
ஆக, சூரியன் மலறகின்ற, மலறந்து சிறிதளவு தநரதம ஆன
மொலைப்ப ொழுதத சிறு மொலை எனப் டுகிறது.

அதொவது, இன்லறய தநரப் டி

மொலை 6 முதல் 6 1/2 வலரயுள்ள தநரம் எனக் பகொள்ளைொம்.
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இதலன இன்னும் நன்றொகப் புரிந்துபகொள்ளதவண்டுபமன்றொல் இதற்கு
இலணயொன ஆங்கிை வழக்லகப்

ொர்க்கைொம். ஆங்கிை முலறப் டி, நள்ளிரவு 12

மணிலயத் தொண்டியவுடன் அந்தநரத்லத a.m என்தற குறிப் ிடுவர். நள்ளிரவு
தொண்டி 5 நிமிடங்கலள 00.05 a.m என்தற குறிப் ிடுவர். இதலன ஆங்கிைத்தில் the
small hours in the morning என்று குறிப் ிடுவர். அதொவது சிறு கொலைப் ப ொழுது!!
அப் டிபயனில் சிறு மொலை என்று சங்கப் புைவர்கள் குறிப் து the small hours of the
evening.

பதொடர்பு: முலனவர். . ொண்டியரொஜொ
pipiraja@gmail.com
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
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9. மீ க்கூறல்
-- பதகமாழி
"மீ க்கூறல்" என்றொல் புகழ்ந்து கூறுதல் என் து அதன் ப ொருள்.

சங்க

இைக்கியங்களில் கொணப்ப றும் இச்பசொல் இந்நொட்களில் வழக்கில் இருப் தொக
அறிய முடியவில்லை.
என்று

மீ க்கூறல் என்றொல் அகரொதி என்ன

ொர்ப்த ொபமனில் ஒருவலரப்

ப ொருள் தருகிறது

ற்றி உயர்வொகக் கூறுதல் என்று, அதொவது

ொரொட்டுதல், அல்ைது அவர் ப ருலமலய வியந்து கூறல் என்ற ப ொருள்
இருப் லத அறியமுடிகிறது.

சங்க இைக்கியங்களில் புறநொனூற்றுப்

ொடல்கள்

சிைவற்றிலும் திருக்குறளிலும் இடம் ப றும் இச்பசொல்லை இடத்திற்கு ஏற்
என்ன

ப ொருளில் கூறப் டுகிறது என்ற மீ ள் ொர்லவ பசய்வதன் மூைமொக,

இச்பசொல் ஒருவர் அலடந்துள்ள
என்ற ப ொருளில் வருகிறதொ,

உயர்நிலைலய உள்ளவொதற உயர்த்திப் த சல்

அல்ைது தகுதி இல்ைொதவலர மிலகப் டுத்திப்

த ொற்றும் ப ொருளில் வருகிறதொ என ஆரொய்வது இக்கட்டுலரயின் தநொக்கம்.
"மீ " என்ற
ஆகதவ,

ஓபரழுத்து ஒருபமொழி ஓர் உயர்நிலைலயக் குறிப் து.

மீ + கூறுதல் = உயர்வொகக் கூறுதல்; புகழப் டுதல்; த ொற்றுதல்.

மீ க்கூறு (புகழ்); மீ க்கூறல் (புகழ்தல்); மீ க்கூற்றம் (புகழ்ச் பசொல்); மீ க்கூற்று (புகழ்);
மீ க்கூறுதவொர் (புகழ்தவொர்); மீ க்கூறும் (புகழும், புகழப் டும்); மீ க்கூறுதல்
(உயர்வொகக் கூறுதல்) என்ற ப ொருளில் அலமகின்றது.

ஆக, அகரொதி தரும்

விளக்கப் டி;
"மீ க்கூறல்" என்ற பசொல்ைிற்குக் பகொண்டொடல், புகழ்தல், வியத்தல் ஆகிய
ப ொருலளயும்,
"மீ க்கூறு"

என் தற்குப் புகழ், புகழ்ச்சி, மீ க்கூற்றம் ஆகிய ப ொருள்கலளயும்

(கழகத் தமிழ் அகரொதி-

.765)

பகொள்ளைொம்.

வள்ளுவர் தமது இலறமொட்சி அதிகொரத்தில்,
அணுகுவதற்கு எளியவரொகவும்

குடிமக்கள்

இன்பசொல் கூறு வரொகவும்

உள்ள மன்னரின்

ஆட்சிலய மக்கள் புகழ்ந்து கூறுவொர்கள் என்று கூறுகிறொர்.
கொட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்பசொல்ைன் அல்ைதனல்
மீ க்கூறும் மன்னன் நிைம்
(வள்ளுவர்; அதிகொரம்:இலறமொட்சி; குறள் எண்:386)
இங்கு, புகழப் டும் சிறப்ல ப்

ப றுவொர் மன்னவர் என்று உயர்வொகப் த சப் டும்

ஒரு நிலைலய மீ க்கூறும் என்ற பசொல் குறிப் து பதளிவொகிறது. இது
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உண்லமயொக அப் ண்பு ப ற்றிருக்கும் ஒருவர் மக்களிடம் ப றும்

ொரொட்டு. அது

உள்தநொக்கத்துடன் தகுதி அற்ற ஒருவர் குறித்துக் கூறும் ப ொய்யுலர அன்று.
ொண்டியன் தலையொைங்கொனத்துச் பசருபவன்ற பநடுஞ்பசழியன்
குறித்த பசப்த ட்டுக் குறிப்புகளும் பதொல்ைியல் தடயங்களொக நமக்குக்
கிலடக்கிறது. அலவமட்டுமன்றி, சங்கப்
ொடல்களுக்கும்

ொடல்களில்

த்துப் ொட்டு எட்டுத்பதொலக

ொட்டுலடத்தலைவனொக (மதுலரக் கொஞ்சி, பநடுநல்வொலட)

இைக்கியங்கள் வழியும் இவலன நொம் அறிகிதறொம்.

ொண்டியன்

தலையொைங்கொனத்துச் பசருபவன்ற பநடுஞ்பசழியன் சிறந்த வரனும்
ீ
அரசனும்
மட்டுமல்ை ஒரு சிறந்த புைவனும் கூட என்று கொட்டும் புறப் ொடல் ஒன்று உண்டு
(புறநொனூறு -

ொடல்: 72. இனிதயொனின் வஞ்சினம்!).

இந்த பநடுஞ்பசழியன் ஆரியப் லட கடந்த பநடுஞ்பசழியனின் வழி
வந்தவன்.

இவன் மிகச் சிறுவயதிதைதய அரச ப ொறுப்ல

உருவொகிறது.

வொய்ப்ல

நொட்லடக் லகப் ற்றப்
தசொழர், தசரர்,

எதிர்தநொக்கிக் கொத்திருக்கும்

ஏற்கும் சூழல்

லகவர் கூட்டம் அவன்

லட எடுக்கிறது. ஓரிருவர் அல்ை. ப ருதவந்தர்களொன

ை குறுநிை மன்னர்கள் உட் ட எழுவர்

இலளஞன் மீ து கூட்டமொகப் த ொர் பதொடுக்கிறொர்கள்.

புதிதொய் முடிசூட்டப் ட்ட

தசொழன் இரொசசூயம் தவட்ட

ப ருநற்கிள்ளி, தசரமொன் யொலனக்கட் தசய் மொந்தரஞ் தசரைிரும்ப ொலற, திதியன்,
எழினி, எருலமயூரன், இருங்தகொதவள் மற்றும் ப ொருநன் ஆகிய எழுவரும்
தலையொைங்கொனம் என்னும் இடத்தில் இவலன எதிர்த்துப் த ொர் பசய்தனர்.
அப்ப ொழுது அவன் அவர்கலள பவல்தவன், இல்ைொவிட்டொல் என் மக்கள்
என்லனக் பகொடுங்தகொைன் எனத் தூற்றட்டும் என்று வஞ்சினம்

கூறுகிறொன். நொடு

மீ க் கூறுநர் நகுதக் கனதர; அதொவது பநடுஞ்பசழியனின் இந்த நொட்லடப் புகழ்ந்து
கூறு வர்கள் நலகப் ிற்குரியவர்கள்; இவன் இலளயவன் என்று எனது

மனம்

வருந்துமொறு இழிவொகப் த சும் இப் லகவர்கலள பவல்தவன், அவர்களது
முரசுகலளயும் லகக்பகொள்தவன் என்கிறொன்.
"நகுதக் கனதர, நொடு மீ க் கூறுநர்;
இலளயன் இவன் என உலளயக் கூறி"
(தலையொைங்கொனத்துச் பசருபவன்ற பநடுஞ்பசழியன்;
புறநொனூறு -

ொடல்: 72. இனிதயொனின் வஞ்சினம்!)

தலையொைங்கொனத்தில் நலடப ற்ற வரைொற்றுச் சிறப்புமிக்க அந்தப் த ொரில்
பவற்றி வொலக சூடியதொல்

இவன் தலையொைங்கொனத்துச் பசருபவன்ற

பநடுஞ்பசழியன் என்றும் சிறப் ிக்கப் ட்டொன்.

தலையொைங்கொனத்துச்

பசருபவன்ற பநடுஞ்பசழியனுடன் த ொரில் ஈடு ட்ட தசரமொன் யொலனக்கட் தசய்
மொந்தரஞ் தசரைிரும்ப ொலற ததொல்வியலடந்து
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ொண்டியனொல் சிலற

பசய்யப் ட்டொன்.

இலவ இரண்டும் ஒதர த ொரொ அல்ைது பவவ்தவறு

என் து பதரியவில்லை.
தப் ித்து

த ொர்களொ

ின்னர் துணிவுடன் அந்த சிலறக்கொவலை பவன்று,

தனது நொட்டிற்குச் பசன்று மீ ண்டும் மக்கள் புகழ ஆட்சி பசய்தொன்.

இந்த நிகழ்வும் மற்ற ஒரு புறப் ொடைில் (புறநொனூறு -

ொடல்: 17. யொலனயும்

தவந்தனும்! ) குறுங்தகொழியூர் கிழொர் என்ற புைவரொல்

திவு பசய்யப் ட்டுள்ளது.

தசரன் தப் ிச் பசன்றலதக் குழியில் விழுந்த யொலன தனது முயற்சியொல் தப் ி
தனது இனத்லதச் தசர்வதுடன் ஒப் ிட்டுப்

ொடுகிறொர்

புைவர்.

அப் ொடைிலும்

'மீ க்கூறல்' என்ற பசொல் வருவலதக் கொண முடிகிறது.
நீடுகுழி அகப் ட்ட
டு
ீ உலடய எறுழ்முன் ின்
தகொடுமுற்றிய பகொல்களிறு
நிலைகைங்கக் குழிபகொன்று
கிலளபுகைத் தலைக்கூடியொங்கு
நீ ட்ட அருமுன் ின்
ப ருந்தளர்ச்சி

ைர்உவப் ப்

ிறிதுபசன்று மைர்தொயத்துப்
ைர்நொப் ண் மீ க்கூறைின்
உண்டொகிய உயர்மண்ணும்
(குறுங்தகொழியூர் கிழொர்; புறநொனூறு -

ொடல்: 17.

யொலனயும் தவந்தனும்! )
ப ரிய குழி இருப் லத அறியொது அதில் விழுந்த யொலன, தனது
வைிலமயொன தந்தத்தொல் அக்குழிலயத் தூர்த்துத் தன்லன விரும்பும் சுற்றத்ததொடு
பசன்று வொழ்ந்தலதப்த ொை, உனது வைிலமயொலும் துணிவொலும்
சிலறயிைிருந்து தப் ி வந்த நிகழ்வு உன் சுற்றத்தொரொல்
என் லத 'தொயத்துப்

லகவரின்

புகழ்ந்து கூறப் டுகிறது

ைர்நொப் ண் மீ க்கூறைின்' என்று கூறிப்

ொரொட்டுகிறொர்

புைவர்.
புைவர் மொர்க்கண்தடயனொர் எழுதிய புறநொனூற்றுப்
(புறநொனூறு -

ொடைில்

ொடல்: 365. நிைமகள் அழுத கொஞ்சி!) இவ்வுைகில் த ொற்றத்தக்க

அருஞ்பசயல்கள்

ை பசய்து புகழ் ஈட்டி வொழ்ந்த மன்னர்கள்

ைரும்

மலறந்துவிடத் தொன் மட்டும் இன்னமும் இறவொமல் இருக்கின்தறொதம என்று
நிைமகள் வருந்துவதொகக்

கருத்து புலனயப் டும்

ொடைில்;

ப ொருநர்க் கொணொச் பசருமிகு முன் ின்
முன்தனொர் பசல்ைவும் பசல்ைொது இன்னும்
விலைநைப் ப ண்டிரிற்

ைர்மீ க் கூற

உள்தளன் வொழியர் யொன்எனப்
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ன்மொண்

நிைமகள் அழுத கொஞ்சியும்
உண்படன
(மொர்க்கண்தடயனொர்; புறநொனூறு -

ொடல்: 365. நிைமகள்

அழுத கொஞ்சி!)
இங்கு மீ க்கூறல் புகழ் என்ற ப ொருளில் கொட்டப் டுகிறது.
அடுத்துக் கொட்டப் டும் இரு
மன்னரின் புகழ் குறித்து
ொடல்கதள. முதைில்,

புைவர்கள் இருவர் வருந்திப்

ொடும் புறநொனூற்றுப்

தனது மக்களுடன் மனதவற்றுலம பகொண்டு அவர்களுடன்

த ொர்பதொடுக்க முற் ட்டு,
தகொப்ப ருஞ்தசொழன்

ொடல்களும் அவ்வொதற இறந்த

ின்னர் அலதக் லகவிட்டு வடக்கிருந்து உயிர்துறந்த

ற்றிய

ொடல் ஒன்று.

தகொப்ப ருஞ்தசொழனின் மலறவு குறித்து வருந்தும் புைவர்
ப ொத்தியொர் எழுதிய

ொடைில் (புறநொனூறு -

ொடல்: 223. நடுகல்ைொகியும் இடங்

பகொடுத்தொன்!);
ைர்க்கு நிழைொகி, உைகம் மீ க் கூறித்
தலைப்த ொகு அன்லமயிற் சிறுவழி மடங்கி
நிலைப று நடுகல் ஆகிய ...
(புைவர்

ப ொத்தியொர்; புறநொனூறு -

ொடல்: 223.

நடுகல்ைொகியும் இடங் பகொடுத்தொன்!)
ைருக்கு

நல்வொழ்வு தந்து ஆதரித்து, உைகத்தொர் உனது பசயலைப்

த ொற்றிப் புகழுமொறு நீ பசய்து வந்த மக்கள்
வழியின்றி வடக்கிருந்து உயிர் துறந்து

ணிலய முற்றிலும் பசய்து முடிக்க

இவ்வொறு சிறிய இடத்தில் ஒரு

நடுகல்ைொக உனது வொழ்லவ முடித்துக் பகொண்டொதய மன்னொ,
நிலையில் புைவர் ப ொத்தியொர் புைம்புகிறொர்.
த ொற்றுவலத

என்று லகயறு

மன்னரின் சிறப்ல

மக்கள்

மீ க்கூறல் என்கிறொர் புைவர்.

இவ்வொறு புைவர் ப ொத்தியொர் த ொன்தற மற்பறொரு புைவரொன
த பரயில் முறுவைொர் என் வர் மற்பறொரு புறநொனூற்றுப் ொடைில்

(புறநொனூறு -

ொடல்: 239. இடுக சுடுக எதுவும் பசய்க!) நம் ி பநடுஞ்பசழியன் என்ற
நொட்லடச் சொர்ந்த ஒரு
ிறகு

குதிலய ஆண்ட குறுநிை

ொடும் லகயறு நிலைப்

மன்னர் ஒருவர் மலறந்த

ொடைில், அவரும் மன்னரின் புகலழக்

குறிப் ிடுலகயில் மீ க்கூறல் என்ற பசொல்லைப்
பசற்தறொலர வழிதபுத்தனன் ;
நட்தடொலர உயர்புகூறினன் ;
வைியபரன வழிபமொழியைன் ;
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ொண்டிய

யன் டுத்துகிறொர்.

பமைியபரன மீ க்கூறைன்;
ிறலரத்தொன் இரப் றியைன் ;
இரந்ததொர்க்கு மறுப் றியைன் ;
தவந்துலட அலவயத்து ஓங்குபுகழ் ததொற்றினன்;
(புைவர் த பரயில் முறுவைொர்; புறநொனூறு -

ொடல்: 239.

இடுக சுடுக எதுவும் பசய்க!)
லகவலர அவர்களின் சுற்றம் முதற்பகொண்டு கிலளதயொடு தவரறுத்தவன்,
ஆனொல் நண் ர்கலளப் புகழ்ந்து த ொற்றியவன். வைிலமயொனவர் ஒருவர் என்று
அவரிடம்

ணிந்து த சமொட்டொன், ஆனொல் தன்லனவிட

வைிலம குலறந்த

ஒருவரிடம் தனது புகலழக் கூறிக் பகொண்டிருக்கவும் மொட்டொன், தனக்பகன்று
எலதயும் யொரிடம் இரந்து தகட்க மொட்டொன், ஆனொல் அவனிடம் இரப்த ொருக்கு
அளிக்கொமல் இருக்கவும் மொட்டொன். தவந்தர்கள் கூட்டத்தில் தனது புகலழ
நிலைநொட்டியவன் அவன் என்று நம் ி பநடுஞ்பசழியலனப் புகழ்ந்து கூறுகிறொர்.
இத்தலகய தமன்லமயொன
அல்ைது எரிப் ததொ

ஒருவன் மலறந்துவிட்டொன் அவலனப்

எலதச் பசய்தொல்தொன்

புலதப் ததொ

என்ன என்று மனம் பவதும்புகிறொர்.

இதில் மன்னன் தற்ப ருலம த சமொட்டொன் என் லதக் குறிப் ிட மீ க்கூறல்
பசய்வது அவன் வழக்கமன்று என்று கூறுகிறொர் புைவர்.
தற்புகழ்ச்சி உலடயொலரப் புகழ்தல் கூடொது என்ற கருத்லத முன்லவக்க
விரும்பும் முன்றுலரயலரயனொர் எழுதிய

ழபமொழி நொனூறு

ொடல் ஒன்றும்;

தொயொனும் தந்லதயொ ைொனும் மிக(வு)இன்றி
வொயின்மீ க் கூறும் அவர்கலள ஏத்துதல்
தநொயின்(று) எனினும் அடுப் ின் கலடமுடங்கும்
நொலயப் புைியொம் எனல்.
(முன்றுலரயலரயனொர் எழுதிய
திறலமயுள்ளவர்
அளிக்கப் டும் டி நடக்கொமல்

ழபமொழி நொனூறு

என்று ப ற்பறடுத்த தொய் தந்லதயரொல்
தொதன தன் பசயல்கலள வியந்து

பகொண்டிருக்கும் ஒருவலர, மற்றவரும்

ொடல்)

நற்சொன்று

ொரொட்டிக்

அவ்வொதற த ொற்றுவதில் சிறப் ில்லை.

அது அடுப் ருதக தசொம் ி முடங்கிக் கிடக்கும்

நொய் ஒன்லறப் புைி என்று

புகழ்வதற்கு ஒப் ொக அலமந்துவிடும் என்று கூறுகிறது.

இங்கு வொயின்மீ க் கூறும்

பசய்யைொன தற்புகழ்ச்சி விரும் த்தக்கதல்ை, ஊக்குவிக்கக் கூடிய பசயல் அல்ை
எனச் சுட்டப் டுகிறது.
ப ரியொழ்வொர் எழுதிய

"திருமொைிருஞ்தசொலை எம்ப ருமொலன

மீ க்கூறல்" என்று ப ருமொலளப் புகழும் கொைத்தொல்

ிந்திய இைக்கியம் தவிர்த்து,

ப ரும் ொலும் மீ க்கூறல் அரசன் குறித்த புகழ் என் துடன் மட்டும்
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யனிைிருந்திருப் தும் பதரிகிறது.

ப ருவரச்பசயல்கொட்டிப்
ீ

லகவதரொடு த ொர்

பசய்தலைக்கூறும் தும்ல த்திலணக்கு விளக்கம் கூறும் ச ொ தி நொவைர்
"தும்ல த்திலணயொவது-ஒருதவந்தன் தன் வைியிலன உைகம் மீ க்கூறல் தவண்டி"
தமற்பசல்லும் ஒரு பசயைொக விவரிக்கும் ப ொழுது மீ க்கூறல் என் லத அவரது
திரொவிடப்

ிரகொசிலக (1976 ) நூைில் எடுத்தொள்கிறொர். இைக்கிய வழக்கில்

ப ருலம மிக்க தக்கொர் ஒருவலர

ஏத்துதல், தகுதியுள்ளவலரப் த ொற்றுதல்,

ொரொட்டொக உயர்த்திக்கூறல், உள்ளது உள்ளவொறொகதவ

உயர்வொகப் த சுதல்

என்ற ப ொருளில்தொன் மீ க்கூறல் இடம் ப றுதலைக் கொண இயல்கிறது.
மிகுத்துக்கூறல், மிலகப் டுத்துதல் அல்ைது மிலகப் டப் த சுதல் என்ற ப ொருள்
பகொள்ள வழியில்லை என் தும் புரிகிறது.

நன்றி:

சிறகு – மின்னிதழ்

பதொடர்பு:
முலனவர். ததபமொழி
(jsthemozhi@gmal.com)
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10. புதுலவக் குயிைின் ப ொன்தனொவியம்
--

முகனவர். ஔகவ அருள்
பாரதியாகர ொளும் ெிகனபவாம் !
ொரதியொரின் எழுத்துக்கும் வொழ்க்லகக்கும் எப்த ொதும்

இலடபவளியிருந்ததில்லை.
எப்த ொதும் வொழ்கிறொர்.
த ரொளர்கள்.

பநஞ்சில் கனல் மணக்கும் நித்திைப் பூவொக அவர்

புைவர்களின் ப ரும் ொதைொர் ப ற்று வொழ்ந்த

அவர் ஒருவர்தொன் பகொடுத்துச் சிவந்த தகொமொன்.

வொழ்க்லக

முழுவதும் ததொற்றொர் என்றொலும், எந்த இடத்திலும் தன் ததொல்விலயச்
பசொன்னதில்லை.

இத்தலன ததொல்விகளுக்குப்

யொவிலும் பவற்றி" என்று

ொடுவதற்கு ஒருவர் முன்வர இயலுமொ?

ததசிய தநொக்கில்
ொங்கில்

லடக்கப் ட்ட கொப் ியம்,

லடக்கப் ட்டது கண்ணன்

ின்னப் ட்டது குயில்

ிறகும் "எடுத்த கொரியம்

ொட்டு.

தத்துவ

ொஞ்சொைி ச தம்.
இலழயில்

ொட்டு.

குயில் ொட்டு எழுநூற்று நொற் த்து நொன்கு அடிகளில்
கொப் ியம். இந்த குயில்

குயிைின்
எஞ்சியுள்ள

லடப்பு ஒன் து

லடக்கப் ட்ட

குதிகளொக விரிகிறது.

ொட்டொக இலடயிலடதய வருகின்ற

குதிகலளத் தவிர

குதிகள் அலனத்தும் பவண் ொ யொப் ில் அலமந்திருக்கின்றன.

முப்ப ரும் கொப் ியங்களுள் இந்தக் கொப் ியமொன குயில்
சங்ககொைப்

க்திப்

த்துப்

ொட்டு மட்டும்

ொட்டுகலள ஏததொ ஒரு வலகயில் நிலனவூட்டுவதொகதவ

அலமந்துள்ளது.
குக்கூ என்ற குரைில் கொதல், அருள், இன் ம், நொதம், தொளம்,
உறுதி, கூடல், சூழல் ஆகிய

ண், புகழ்,

த்துப் ப ொருண்லமகலளயும் ஒளியொலும்

சூழைொலும் குரல் பவளிப் ட்ட முலறயொலும்
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ொரதியொர் உணர்கிறொர்.

சின்னக்

குயிைின் மடியில் பவட்டுண்ட நிலையில் கிடக்கும்

தசரமொனின் இறுதிப்

த ச்சு,
கண்ணகியின் மடியில் பவட்டுண்ட தகொவைன் த சிய இறுதிப்
த ச்லசப்

ை இடங்களில் குயில்

ொட்டில் நிலனவூட்டுகிறது.

ஐயுற்று மன்னன்

மகன் வசும்
ீ
வொள் வச்சு,
ீ
கொயசண்டிலகயின் கணவன் உதய குமரன் மீ து வசிய
ீ
வொள் வச்லசயும்
ீ
நிலனவூட்டுகிறது.
குயில் ொட்டில், மக்கள் மட்டும்
ிசொசு, விைங்கு, புள் ஆகியனவும்

ொத்திரங்களொக வரவில்லை.

த ய்,

ொத்திரங்களொகின்றன.

எல்ைொ உயிர்களுக்கும் உள்ள கொதல் உணர்ச்சி, இங்தக புதிய
முலறயில்

யன் டுத்தப் ட்டிருக்கிறது.

ப ொதுவொகக் கவிஞர்கள் அன் ிலும்,

அழகிலும், ப ண்லமயிலும், ஈடு ொடு பகொண்டவர்கள்.

மகொகவி

ொரதியொர்

ப ண்லமலயப் த ொற்று வர், சக்திலய வழி டு வர், புதுலமப் ப ண்லணக்
கொணத் துடிப் வர்.

அவர் கண்ட குயில், தமிழ்ச் சமுதொயத்தின் சரொசரி

ப ண்ணுக்குக் குறியீடொகிறது.

இந்தியச் சமுதொயத்தின் சரொசரி ப ண் என்றொலும்

தவறில்லை.
குயிைின் தசொகம், இந்த சமுதொயச் சரொசரி ப ண்ணின் தசொகம்,
அல்ைது ப ண்லமயின் தசொகம்.
வரைொறு.

குயிைின் வரைொறு இந்த சமுதொயப் ப ண்ணின்

குயிைின் கொதல் கலத ஆண்டொண்டொக அவைத்தில் ஆழ்ந்த ப ண்ணின்

கொதல் கலத.

குயில் ொட்டின் லமயப் ப ொருள் குயில்.

ொரதியொர், தன் குயில்

ொட்டில் கொட்டியுள்ள

ொத்திரங்கலளத் தொம்

புலனயும் கவி அலமப்புக்கு ஏற் க் கற் லன உைகில் இட்டு உருக்கி, கவிலத
அச்சில் வொர்த்பதடுத்து, உளவியல் சொலணயில் தீட்டி, ஓவியம் எழுதி, உயிரும்
உணர்வும் ஊட்டி உைொ வகுத்த நீண்ட கனவின் நிகழ்ச்சியொகும்.
ொரதியொரின் கவித் திறனுக்கும், கற் லன வளத்துக்கும், புதியன
புலனயும் ஆற்றலுக்கும் பசொல்தைொவியத் திறனுக்கும் குயில்
ப ரும் சொன்றொகத் திகழ்கிறது.

முலனவர்.

ஒளலவ அருள்

(dr.n.arul@gmail.com)
இயக்குநர், பமொழிப யர்ப்புத்துலற
தமிழ்நொடு அரசு
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ொட்டு தனிப்

11.

ண்ணின் சுலவயும்

டமொக்கப் ட்ட

திலண மரபும்
-- தமிழிக

ஆய்வாைர் ொ. மம்மது

இலச என் து உைகப் ப ொதுலமயொக உள்ள அதததநரம், அது
உருவொன நிைத்தின் / திலணக் கூறுகளின் தன்லமயிலன அடிநொதமொகக்
பகொண்டதத. அவ்வலகயில் தமிழ்த்திலரப் டப்

ொடல்களின்

டமொக்கப் ட்ட திலணகளின் ஒத்திலசவு பகொண்ட

ண்களும் அலவ

ொங்கிலனயும்

விளக்குகின்ற

விதமொக, ஆய்வு தநொக்கில் அணுகும் சிறு முயற்சிதய இக்கட்டுலர.
ஒவ்பவொரு திலணக்கும் ஒரு ப ரும் ண்ணும், ஒரு சிறு ண்ணும்
என் தொகப்

குத்து உருவொக்கிய
ண்லடய நொளில்

என்றும்;

ண் ொடு தமிழர்களின்
ண், ப ரும் ண், யொழ்,

ண் ொடு ஆகும்.
ொலை, தொய்ப் ண்

இக்கொைம் தமளம், தமளகர்த்தொ, சம்பூரணம் என்று வழங்கப் டுவது

ஏழுசுரப் ண்.

திறம், குழல்,

இந்நொளிலும் வழங்கும்

ொணி என்று முன்னொளிலும் ஒளடவம் என்று

ண், ஐந்து சுரப் ண் (சிறு ண்).

பநய்தல் நிைம் இரண்டு

ொலைகளுக்கு உரிலம ப றுகின்றது.

பசவ்வழிப் ொலை மற்றும் விளரிப் ொலை. இந்த விளரிப் ொலை குறித்து நொம்
இக்கட்டுலரயில்

ொர்க்க இருக்கிதறொம்.

விைரிப்பாகை:
விளர், விளரி, விளரிப் ண், விளரியொழ் என்பறல்ைொம்
நொளில் ப யர் ப ற்றிருந்த

ண்லட

ண், இக்கொைத்தில் ‘ததொடி’ இரொகம் என்றொகியுள்ளது.

இப் ண்ணின் சுரங்கள்

வளர் எனில் இளலம, பமன்லம என்று ப ொருள். விளரி (த) என்ற சுரத்தொல்
ண்ணின் ப யர் ‘விளரி’.
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அலனத்துச் சுரங்களும் பமன் சுரங்களொக இருப் தொல் இயல் ொகதவ
இப் ண் அவைச்சுலவ (தசொகம்) தரும்
நிைத்திற்குரிய

ண் ஆகிறது. கடற்கலர நிைமொன பநய்தல்

ண்ணொகத் ‘ததொடிலய’ தமிழர்கள்

ண்லடக் கொைங்களில்

அலமத்துக் பகொண்டதற்கு இப் ண் தரும் அவைச்சுலவதய கொரணமொகிறது.
தமிழரின் இைக்கண மரபு பதொகுத்துச் சுட்டும் முலறலமயில், பநய்தல் நிைத்தின்
உரிப்ப ொருளொனது, ‘இரங்கலும், இரங்கல் நிமித்தமும்’ ஆகும்.
உைக இைக்கியத் தர வரிலசயில், முதல் வரிலசயினுள் இடம்ப றும்
கொப் ியம் சிைப் திகொரம். உைகப் ப ரும் இைக்கியப்

லடப் ொளிகளில் முதல்

வரிலசயினில் இடம்ப றும் ப ரும்புைவர் இளங்தகொவடிகள். சிைப் திகொரத்தில்,
நிைத்திற்குரிய (திலண) ப ரும் ண்

(ஏழுசுரப்

ண்), மற்றும் சிறு ண்

(ஐந்துசுரப் ண்) ஆகியவற்லற அந்தந்த நிைங்களிதைதய அலமத்துக் கொட்டியுள்ளது
அடிகளொரின் தனிச் சிறப் ொகும்.
கடற்கலர (பநய்தல்) நிைத்லதச் தசர்ந்த மக்கள் நுலளயர்.
அவர்களுலடய

ண் விளரி. இதலன, ' நுலளயர் விளரி பநொடி தரும் தீப் ொலை '

( சிைப் திகொரம்: புகொர்க்கொண்டம், கொனல்வரி - 48 ஆம்

ொடல்) என்று அடிகளொர்

திவு பசய்துள்ளொர். கொனல் என் து கடற்கலரச் தசொலை. அவ்வொதற பநொடியொனது
துன் ம், அவைம் என்றும் ப ொருள் டும் (விரிவுக்குப்
த ரகரொதி,

ொர்க்க: தமிழிலசப்

க். 460,461).
நுலளயர் என் தில் திலணயிலனயும், விளரி என் தில்

அத்திலணக்குரிய
அவைச்

ண் என்ற இரொகத்லதயும், 'பநொடி' என் தில் அப் ண் தரும்

சுலவலயயும், (தீம்)

ொலை என் தில் அது ஏழுசுரப் ண் என் லதயும்

மிக நுட் மொக அடிகளொர் ஆவணப் டுத்துகிறொர்.
மொமன்னர் அக் ரின் அலவக்களப்
ப ொழுது அவருலடய மகன்
ொடல்கலளப்

ிைொசுகொன் மிகுந்த அவைத்துடன் துன் ச்சுலவப்

ொடியதொக ஒரு பசய்தி மர ினில் உண்டு.

Bilas Khan)அப்த ொது
இந்தப்

ொடகர் தொன்தசன். அவர் மலறந்த

ொடிய

ண்ணின் சுரங்கள்

ிைொசுகொன் (Tansen's son

ண்ணின் ப யர் ' ிைொசுகொனி ததொடி'(Bilaskhani Todi).
ின்வருமொறு:
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இந்துத்தொனி இலசமர ின்

ண்ணிற்கும், தமிழ்மர ின்

ண்ணிற்கும் சிை

தவறு ொடுகள் இருப் ினும் சுரங்கள் ப ொதுவொனலவதய; தமலும்
பமன்லமயொனலவ. எனதவ

இரண்டு

ண்களும் அடிப் லடயில் அவைச்சுலவப்

ண்களொகும். அதொவது கடற்கலர நிைமொன பநய்தல் நிைத்திற்கு உரியலவ.
நமது தமிழ்ப் டங்களில் சிை
ொடப் டுவதொகப்

ொடல்கள் கடற்கலர நிைத்தில்

டமொக்கப் ட்டுள்ளன. தமலும் அப் ொடல்கள் அவைச்சுலவப்

ொடல்களொகவும் உள்ளது கவனிக்கத்தக்கதொகும். சொன்றொகச் சிை

டங்கலளப்

ொர்ப்த ொம்:
'ஆையமணி',

டத்தில் இடம்ப ற்றுள்ள ஒரு

ொடல் 'சட்டிசுட்டதடொ'

என் தொகும். இந்த தசொகப் ொடல் நமது நிலனவினில் ஒைிக்கத் பதொடங்கியதும்
மனத்திலரயில் அதன் கொட்சிப்

ின்புைம் பமதுவொக நகரொத பதொடங்கும். அந்தப்

டிமமொனது கடைிலும் கடற்கலரயிலுமொக விரிவலதக் கொண முடியும்.
' ொர் மக்கதள

ொர்', என்ற

டத்தில் இடம்ப ற்றிருக்கும்

ொடல், 'அவள்

றந்து த ொனொதள, எலன மறந்து த ொனொதள' என் தொகும். ஒரு தலைமுலற
இலளஞர்களின் தசொக கீ தமொகத் பதொடர்ந்து உலுக்கிய அந்தப் ொடைின் ஒரு
டத்தில் முத்துரொமன்

ொடுவது த ொைக் கொட்சிப் டுத்தப்

அமிழ்த்துலகயில் சற்று நிதொனித்தொல் அந்தப்

ொடைின்

கடற்கலரயொக உள்ளலத அறியமுடியும். இந்த இரண்டு

குதி

ட்டிருக்கும். தசொகத்தில்
ின்புைக் கொட்சி
ொடல்களும்

ிைொசுகொனி

ததொடியில் அலமந்தலவ.
தமிழரின் திலணமரபுடன்

தமிழிலச மரபு குறித்த

யிற்சியும்

இருந்தொல் மட்டுதம இதலன இலணத்து விளங்கிக் பகொள்ளமுடியும்.
அவ்வொறிருக்க, தமற்குறிப் ிட்ட

டங்களில் இத்தலகய கொட்சிகளும்

கொட்சிப் டுத்தல்களும் இடம்ப ற்ற நிலையொனது புரிந்து நடந்த ஒன்றொ என்ற
தகள்வி எழும். அப் டியும் இருக்கைொம். அல்ைது ஆயிரக்கணக்கொன ஆண்டுகளொக
நமது திலண மரபும் இலசமரபும் நம் இயல் ினில், மர ீனியில்
ப ற்றுள்ளததொ என்கிற எண்ணம் எழுதலும்
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இயற்லக.

திவு

பநய்தைின்

ண் பகொண்டு அணுகியதுத ொை மற்ற திலணகளின்

ண்கள் பகொண்டும் அணுகுலகயில்

ை

ொடல்கலளச் சுட்டிக் கொட்டமுடியும்.

இருப் ினும் ஆய்வின் திறப் ொக இக்கட்டுலரயொனது ஒரு திலணயிலன மட்டும்
அடிப் லடயொக எடுத்துக் பகொண்டு விளக்க முயன்றுள்ளது; பதொடர்தவொம்.
"எவ்வலக அறிவும், பதொன்மத்லத விட்டுவிட்டு இயங்குவதில்லை".

96

12. தமிழிலசயும் கலைஞரும்
--

விஜய் எஸ். ஏ
தமிழ்நொட்டின் 20ஆம் நூற்றொண்டு அரசியல் சமூக வரைொற்லறப்

ொர்த்ததொமொனொல் அதில் இலச சொர்ந்த ‘இலச அரசியல்’ என் து அங்கு இங்பகன
ல்தவறு

இடங்களில்

ரந்து ட்டு நிலறந்திருக்கிறது. இன்லறய தததியில்,

தமிழிலச தொன் கர்நொடக இலச என்கின்ற அடிப் லட உண்லமலய யொரும்
மறுக்கமுடியொத டி

ைரும் ஏற்றுக்பகொண்டுவிட்டனர் என்றுதொன்

பசொல்ைதவண்டும்.
த ொன நூற்றொண்டில் ப ரும்
“தமிழ்நொட்டில் தவற்றுபமொழியில்

ிரச்சலனயொக எழுந்து அடங்கிய

ொடுவது” என்கிற

ிரச்சலன, இன்று

ஓரளதவனும் குலறந்துவிட்டது. இன்று சஞ்சய் சுப்ரமணியம் த ொன்ற புகழ்ப ற்ற
பசவ்வியல் இலசக்கலைஞர்கள், ஒவ்பவொரு ஆண்டும் டிசம் ர் சீசனில் தமிழிலச
மன்றத்தில் முழுக்க தமிழில்

ொடுகிறொர்கள். ஆனொல் இன்னமும்

ொர்ப் னர்கள்

ஆதிக்கம் தவறு விதங்களில் பதொடர்ந்துபகொண்டுதொன் இருக்கின்றது. குறிப் ொகச்
பசொல்ைதவண்டுபமனில், பசவ்வியல் இலசலய அல்ைது ப ொதுவொக மண் சொர்ந்த
இலசலய, தமிழிலச தகொட் ொடுகள் பகொண்டு அணுகொமல் இன்னும் கர்நொடக
சங்கீ தம் வகுத்த தகொட் ொடுகள் தொன் தகொதைொச்சுகின்றன.
இன்னமும் தமிழர்களொகிய நொம், இதில் முழுதொக இறங்கிச்
சீர்திருத்தம் பசய்யொமைிருக்கிதறொம் என் தும்

ஒரு முக்கிய கொரணம். தமிழக

அரசு இலசக்கல்லூரிக்கு முதல்வரொக ஒரு தமிழர் புஷ் வனம் குப்புசொமி
ஆகமுடிவதில்லை, ஆனொல் (சுதொ ரகுநொதன்) சி ொரிசில் அவர்களுக்குத்

ததொதொன

ஒருவர் முதல்வர் ஆக முடிகிறது. ஆனொல் அலதயும் தொண்டி இன்று பசவ்வியல்
இலசத்துலற கர்நொடக இலச என்ற ப யரிலும், மக்களிலசயும் ஆங்கொங்கு அதன்
வடிவிலும், நவனத்
ீ

பதொழில்நுட்

வளர்ச்சியொல் விலளந்த சினிமொ திலரப் ட

இலச என்றும்

ரந்துவிரிந்து தமிழிலச வொழ்ந்துபகொண்டுதொன் இருக்கிறது. இந்தச்

சூழைில், தமிழ்

மண்லண, மக்கலள, இதன் வரைொற்லற,

பதொடர்ந்து மொறிக்பகொண்டு வரும்

ண் ொட்லட,

குத்தறிலவ, இறுதி மூச்சு உள்ள வலர

கட்டிக்கொத்தவரும் தநசித்தவருமொன கலைஞர் கருணொநிதி, தமிழ் இலசக்குச்
பசய்த தசலவகள் குறித்து தனிதய

திவு பசய்யதவண்டி இந்த கட்டுலர

எழுதப் ட்டுள்ளது.
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கலைஞர் தமிழிலசயின்
முடிந்தளவு
இதழில்

ொல் பசய்த முதல்

திவு என்று வரைொற்லற

ின்தனொக்கிச்பசன்றொல் நமக்குக் கிலடப் து, அவர் 1946 இல் குடிஅரசு

எழுத்துப் ணி பசய்தத ொது அவர் எழுதிய “தீட்டொயிடுத்து!” என்ற

தலைப் ிட்ட ஒரு கட்டுலர! அந்த ஆண்டு, திருலவயொறு தியொகரொஜர் உற்சவ
இலச

விழொவில், தண்ட ொணி ததசிகர் “விநொயகதன விலன தீர்ப் வதன” என்று

தமிழில்

ொடியதொல், “நீச

பசொல்ைி அங்கிருந்த

ொலஷ தமிழில்

ொடிட்டொர், தீட்டொயிடுத்து” என்று

ொர்ப் னர்கள், தண்ட ொணி ததசிகர்

ொடிய இடத்லத நீரொல்

கழுவினர் என் து அங்கு நடந்த சம் வம். அலத அவர் குடி அரசு இதழில் ஒரு
சிறு கட்டுலரயொக கலைஞர் எழுத,

ப ரியொர் அலதப்

ொரொட்டினொரொம்! [1, 2]

(குடி அரசு - கட்டுலரயிைிருந்து: அகத்திலும், அக்கிரகொரத்திலும் இருந்து
வந்த இந்த அகம் ொவம் அய்யர்வொள் உற்சவத்திலும் புகுந்து விட்டது.
தமிழ்நொட்டிதை - தமிழர்கள் உயிதரொடு வொழும் நொட்டிதை தமிழர்களுலடய பமொழிக்குத் தலடயுத்தரவு.

ஆங்கிை அரசொங்கமல்ை -

ஆரிய அரசொங்கத்தின் ஆலண! தமிழ் பமொழியில்

ொடியதொல் தமலட

தீட்டொகி விட்டது என்ற ஆணவப் த ச்சு கிளம் ியதற்குக் கொரணம்
தமிழர்கள் அடிலமகளொக - அனுமொர்களொக வொழ்வதுதொன், தமிழர் இனம்
சூத்திர இனமொகவும், தமிழர் பமொழி தீட்டுப் ட்ட பமொழியொகவும்
த ொய்விட்டது. தியொகரொஜர் திருநொளுக்கு நன்பகொலட வழங்கும் முட்டொள்
தமிழர்களும், பதொண்டர்க்குத் பதொண்டரொம் சிஷ்யதகொடிகளின்
வரிலசயிலுள்ள அழகப்

பசட்டியொர் த ொன்ற வி ீஷணர்களும் உள்ளவலர

ஆரியக்குடி வர்க்கம் அகம் ொவத்ததொடு தொன் வொழும்.)
இதற்கடுத்து, அவர் அரசியைில் நுலழந்து வளர்ந்து பவன்று
முதல்வரொன

ின், ஆரம்

கொைகட்டங்களில் அவரின்

ங்களிப்பு குறித்து அதிகம்

தகவல்கள் இல்லை. ஆனொல் 2009இல் அவர் முதல்வரொக இருந்தத ொது பசய்த
முக்கிய சம் வம்; ஆ ிரகொம்

ண்டிதர் எழுதிய “கருணொமிர்த சொகரம்” என்கிற

அதிமுக்கியம் வொய்ந்த தமிழிலச நூலை நொட்டுலடலமயொக்குகிறொர் [3].
அதுமட்டுமின்றி,

ண்டிதர் வம்சொவளியில் வந்த அமுதொ

ொண்டியன் எழுதிய

“கருணொமிர்த சொகரம் – சுருக்கத்திறனொய்வு உலர” (Karunamirdha Sagaram – A Brief
Critical Review) என்கிற நூலை பவளியிட ஆரொய்ச்சித்பதொலகலய அரசு மூைம்
வழங்குகிறொர்.
சதகொதரர்,

இதற்கு முன்பு, 1997 இல்,

ிடிஆர்

ழனிதவல்ரொஜனின் இலளய

ிடிஆர் கமலைத் தியொகரொஜன் எழுதிய தமிழிலச

வரைொறு/தகொட் ொடுகள்

ற்றிய நூைொன “இலசத்தமிழின் உண்லம வரைொறு”

என்கிற நூலுக்கு அணிந்துலர எழுதியிருக்கிறொர் கலைஞர். அது உங்கள்
ொர்லவக்குக் கீ தழ…

98

99

100

கலைஞர், தமிழிலச ஆய்வு நூலுக்கு அணிந்துலர அல்ைது முன்னுலர
எழுதும் அளவுக்குத் தொன் இலச அறிஞர் அல்ைன் என்கிறொர்.

ஆனொல்,

அவரறிவுக்குட் ட்டு இந்த நூலை நன்கு வொசித்திருக்கிறொர் என் து அவர் எழுதிய
அற்புதமொன உலரதய நமக்குச்

பசொல்கிறது. முக்கியமொக, தமிழகத்தில் இலசயின்

ப ொற்கொைம் என்று கர்நொடக இலச மூவர்(தியொகரொஜர், முத்துசொமி தீட்சிதர்,
சியொமொ சொஸ்திரிகள்) வொழ்ந்த கொைத்லத

என்று நூைொசிரியர் பசொல்வலதக்

குறிப் ிட்டு, அவர்களுக்கு முன்னதர, அருணொசைக்கவிரொயர், முத்துத்தொண்டவர்,
மொரிமுத்தொ ிள்லள ஆகிய தமிழிலச மூவலரச் சுட்டிக்கொட்டுகிறொர். தமிழ் இலச
வரைொற்றில்

ொர்ப் னர்களொல் மலறக்கப் ட்ட, மறுக்கப் ட்ட எண்ணற்ற

தகவல்களுள் இந்த தமிழிலச மூவரும்

அடக்கம்.

கலைஞர் இந்த தமிழிலச மூவர்களுக்கொக, அவர்கள் நிலனலவப்
த ொற்றும் விதமொக 2010 ஆம் ஆண்டு, இவர்களுக்கு ஒரு மணிமண்ட ம்
எழுப் ப் டும் என்று அறிவித்து நொலக மொவட்டம் சீர்கொழியில் இதற்கொக இடம்
ஒதுக்கினொர்.

ின்னர் அடுத்த அதிமுக ஆட்சியில் அது திறக்கப் ட்டது[4].

தமிழிலச குறித்த நூல்கள்,

ஞ்ச மரபு பதொல்கொப் ியம், சிைப் திகொரம்

த ொன்ற சங்ககொை நூல்களில் துவங்கி, நொ.மம்மது உருவொக்கிய தமிழிலசப்
த ரகரொதி வலர, கிட்டத்தட்ட 100 நூல்களுக்குள் தொன் இருக்கும். ஆனொல்
இன்லறய தததியில், தமிழிலசயில் ஆய்வு பசய் வர்களுக்கு இந்த நூல்கள் கூட
கிலடப் து த ரரிது என்கிற நிலை தொன்.
கல்லூரிகளின் நூைகங்கலள

ல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும்

அலனவரும் எளிதில்

நிலையில், வொங்க நிலனத்தொலும்

யன் டுத்த முடியொத

ை நூல்கள் இன்று அச்சில் இல்ைொத

நிலையில், கலைஞர் அலமத்த அண்ணொ நூைகம் இன்று ஒரு மிக முக்கிய
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ஞொனப்புலதயதை தொன்! அதன் தமிழிலசப் ிரிவில்

ற் ை முக்கிய நூல்கள்

இடம்ப ற்றிருப் து கலைஞர் அளித்த பகொலட.
சர்ச்லசகளும் இல்ைொமைில்லை. 2007இல்

த்மொ சுப்ரமணியம்

“ ரதமுனி ட்ரஸ்ட்” என்ற ப யரில் ஒரு நடன ட்ரஸ்ட் பதொடர் ொன
விழொவிற்கொகக் கலைஞரிடம் அனுமதி தகட்க, அவர் பகொதிப் லடந்திருக்கிறொர்.
ின்னர் அந்த இடத்லத
இருக்கிறொர் [5].

ரத-இளங்தகொ ட்ரஸ்ட் என

அதனகமொக, இதற்கு ஒரு

த்மொ ப யர்மொற்றி

திைடியொகத்தொன் தமிழிலச

மூவருக்கு மணிமண்ட ம் திறக்கும் திட்டத்லதக் கலைஞர் பசயல் டுத்தியிருக்க
தவண்டும். ஏபனனில்,

ரதர் இயற்றிய நொட்டிய சொஸ்திரம் தொன் ஒட்டுபமொத்த

இந்திய இலச மற்றும்

நடனத்திற்கொன அடிப் லட என ஆரியர்கள்

ைகொைமொய்

திரிபு வொதம் பசய்து பகொண்டிருக்கின்றனர். ஆனொல் 4ஆம் நூற்றொண்டு நொட்டிய
சொஸ்திரத்திற்கு முன்த , கி.மு 2ஆம் நூற்றொண்டில் ததொன்றிய சிைப் திகொரதம
தமிழர்களின் இலசக்தகொட் ொடு மற்றும்

நடனத்திற்கொன கருவூைமொகத்

தமிழர்களொல் கருதப் டுகிறது. சிைம்புக்கு முந்லதய

ஞ்சமரபு (ஐந்து பதொலக)

உள்ளிட்ட நூல்களும் இலசக்தகொட் ொடுகளுக்கு அடிப் லட தொபனனினும் சிைம்பு
ல்தவறு கொரணங்களுக்கொக ஒரு மிகமுக்கிய மய்யமொன நூைொக
விளங்குகின்றது.

2008இல் கலைஞர் எழுதிய உளியின் ஓலச என்கிற

திலரப் டத்தில், இலசஞொனி இலளயரொஜொ இலசயில் “அகந்லதயில் ஆடுவதொ”
என்கிற

ொடைில், தமிழிலசயின் பதொன்மம், அதன் நூல்கள், இலசக்கருவிகள்

ற்றிய குறிப்புக்கலளப்

ொடல் வரிகளொக வடித்திருப் ொர்! திருவொசகம், ஸ்வப்னம்

த ொன்ற இலச ஆல் ங்கள், உளியின் ஓலச
தமிழிலச

ற்றிய குறிப்புக்கலள இலளயரொஜொ லவத்திருப் ொர். குறிப் ொக,

'தகொவில் புறொ' என்ற
ததவொரம்

ொடல் உள் ட, திலரப் ொடல்களில்

டத்தில், “அமுதத தமிதழ” என்ற

ொடைில், “ததனூறும்

இலசப் ொட்டின் ஆதொரம் தமிழிலசதய தனியிலசதய தரணியிதை

முதைிலசதய” என்று புைலமப் ித்தன் எழுதியிருப் ொர்.
(தமற்பசொன்ன 'அமுதத தமிதழ'

ொடல்வரிகளின் டி 7ஆம் நூற்றொண்டின்

ததவொரம்தொன் இலசப் ொட்டின் ஆதொரம் என்று பசொன்னொல்,

அலத மறுத்து,

அதற்கு முந்லதய இலசநூல்கள், இலசப் ொடல்கள், 5ஆம்
நூற்றொண்டிதைதய பதொடங்கிவிட்ட

க்தி இைக்கியம் சொர்ந்த

ொடல்கலளச்

சிைர் குறிப் ிடைொம். ஆனொல் அன்லறய தமிழகத்தில் 247க்கும் தமற் ட்ட
ொடல் ப ற்ற சிவ தைங்கள் என் ன ப ற்ற

ொடல்கள் ததவொரம் தொன்

என் தொல் அந்த வரி நியொயமொகிறது. அததத ொல், தமிழிலச தொன்
தரணியிதைதய முதன்முதைொகத் ததொன்றிய இலச என் தும் கூட
தகள்விக்குள்ளொக்கப் டைொம்.

அது மிகநீண்ட விவொதம். ஆனொல் உைக

வரைொற்றில், கிதரக்க இலசக்குக் கூட ஒரு துவக்கம் உண்டு.
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ஆனொல்,

தமிழிலசக்குத் துவக்கதம பதரியொத அளவு மிகப் லழலமயொனது.
பதொல்கொப் ியம், சிைப் திகொரம்,

ஞ்சமரபு ஆகிய நூல்களின்

கொைத்திதைதய தமிழிலச மிகவும்

ண் ட்ட, தகொட் ொடுகள் நன்கு வளர்ந்த

நிலையில் பசழிப் ொன கலையொகத் திகழ்ந்தது என்கிற விதத்தில்,
ஐயமின்றி தமிழிலச தரணியில் முதைிலச தொன்.)
இலவ மட்டுமின்றி, இலளயரொஜொ, தன் திலரப் டங்களில் தமிழிலசயின் முக்கிய
இலசக்கருவிகளொன

லற, நொகசுரம் உள் ட, நீண்டகொைமொக இந்த மண்ணின்

ல்தவறு வலகயொன தொள/தமளக்கருவிகலள

யன் டுத்துவது அலனவரும்

அறிந்தது. இலளயரொஜொவின் நொட்டுப்புற இலச, மக்களிலசக்கொன

ங்களிப்பு

சொதலனகள் என் து பசொல்ைித் பதரியதவண்டியதத அல்ை. அவ்வலகயில்,
தமிழிலசக்குத் பதொண்டொற்றும் இலளயரொஜொலவப் ப ருலமப் டுத்த
இலளயரொஜொவுக்கு 'இலசஞொனி'

ட்டத்லதக் கலைஞர் வழங்கியது கூட,

தமிழிலசத் துலறக்குக் கலைஞர் பசய்த ஒரு தசலவ தொன்.
இலவ அலனத்தும் நமக்குச் பசொல்வது ஒன்தற ஒன்றுதொன்! தமிழக
அரசியல் தலைவர்களில், இன்றும் ஒரு சவலைப் ிள்லளயொக இருக்கும்
தமிழிலசயின் மீ து அதிக அக்கலறயும் ஆர்வமும் பகொண்டிருந்த, தமிழ்
இலசக்குத் பதொண்டொற்றிய ஒதர முதல்வர் கலைஞர் மட்டுதம! அவர்
வொழ்நொட்களில் இன்னும் அதிக முலற ஆட்சியிைிருந்திருந்தொல், இன்னும் கூடச்
பசய்திருப் ொர். தமற்பசொன்ன “இலசத்தமிழின் உண்லம வரைொறு” நூைில்,
“அக்கொைத்தமிழன் இலசயில் உயர்ந்திருந்தலத இக்கொைத்தமிழன் உணரவில்லை”
என்று கலைஞர் சுட்டிக்கொட்டிய கருத்லத மனதில் பகொண்டு, வருங்கொைத்தில்,
தமிழ்ப் ண் ொட்லட முழுலமயொக ஆரிய ஆதிக்க சக்திகளிடமிருந்து மீ ட் துத ொல்
தமிழ் இலசலயயும் முழுதொக மீ ட்படடுப்த ொம் என தமிழர்கள் உறுதி பூணுதவொம்.
பதொடர்பு:

இலச ஆய்வொளர் விஜய் எஸ். ஏ., பசன்லன(@tekvijay)

நன்றி மலழ - 2018
தமற்தகொளொகக்

பகொடுக்கப் ட்டலவ:

1)

http://namathu.blogspot.com/2018/01/blog-post_75.html

2)

https://youtu.be/8f1Jue57raY?t=1520

3)

https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/Rs.1.65-crore-royalty-for-scholarsrsquo-

heirs/article15227023.ece
4)

https://www.dinamani.com/tamilnadu/2013/feb/21/சீர்கொழியில்-தமிழிலச-மூவர்-

மணிமண்ட ம்-திறப்பு-636581.html
5)

https://www.vikatan.com/news/coverstory/123613-bharathamuni-temple-opening-ceremony-in-

mamallapuram.html
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13. ப ருமரம்
-- பபரா ிரியர் ஆ. ிவசுப்பிரமைியன்

தொவரங்கலள, இயல் தொவரங்கள், அயல் தொவரங்கள் என்று
தொவரவியைொளர்கள் வலகப்
நொடு அல்ைது நொட்டின்

டுத்துவர். இவற்றுள் இயல் தொவரபமன் து ஒரு

குதிக்கு உரித்தொனது. அயல் தொவரபமன் து அந்நொட்டிற்கு

உரித்தொனதல்ை. இயல் தொவரம், அயல் தொவரம் குறித்து த ரொசிரியர் கு.வி.
கிருஷ்ணமூர்த்தி (2007:85)

ின்வருமொறு விளக்கம் அளிப் ொர்.

‘ஒரு நொட்டின் இயற்லகச் பசல்வங்களொகக் கருதப் டும் தொவரங்கலள
இரண்டு பதொகுதிகளில் வலகப் டுத்தைொம். ஒரு பதொகுதி இயல் தொவரங்கலளயும்
(Wild plants) மற்பறொரு பதொகுதி அயல் தொவரங்கலளயும் பகொண்டலவ. இயல்
தொவரங்கள் அந்த நொட்டின் இயற்லகச் சூழல்களில் (Natural Environments)
தன்னிச்லசயொக, எந்தவித மனித முயற்சிகளுமின்றி இயல் ொக வொழக்கூடியலவ;
அலவ அந்த நொடு/ குதிக்தக உரித்தொனலவ. அயல் தொவரங்கள் ஒரு நொட்டிற்கு
உரித்தொனலவயல்ை; பவளிநொடுகளிைிருந்து மனித முயற்சிகளொல் தநரடியொகதவொ,
மலறமுகமொகதவொ, தவளொண்லமக்தகொ, பூங்கொ/ ததொட்டத்திற்தகொ,
மருத்துவத்திற்தகொ

யன் கருதிக் பகொணரப் ட்டு இன்பனொரு நொட்டில்

கொணப் டு லவ. இந்தச் பசயலுக்குத் தொவர நுலழப்பு (Plant Introduce) என்று ப யர்.
அரசியல், வொணி ம், சுற்றுைொ,

லடபயடுப்பு என் வற்றின் விலளவொல்

தொவரங்களும், விைங்குகளும் ஒரு நொட்டில் இருந்து மற்பறொரு நொட்டிற்கு இடம்
ப யர்ந்து அங்கு நிலைப றுகின்றன.
இன்று நம் உணவுப்ப ொருளொகப்

யன் டும்

ப் ொளி, பகொய்யொ,

முந்திரி, மிளகொய், கொ ி, ததயிலை ஆகியன நம் நொட்டிற்குரியன அல்ை.
கினிப் ன்றி, வொன்தகொழி என் னவும் நம் மண்ணிற்குரியன அல்ை. அதர ியர்கள்
வொயிைொகக் குதிலரயும், டச்சுக்கொரர் வொயிைொக வொன்தகொழியும் நம்லம
வந்தலடந்துள்ளன.
இது த ொன்று அதர ியர்களொல் தமிழ்நொட்டில் அறிமுகம் பசய்யப் ட்ட
ஒரு மரம்தொன் ப ருமரம். இம்மரமொனது ‘த ய் மரம்,
ஆலனப்புளி’ என்ற ப யர்களொலும் அலழக்கப்

ப் ரபுளி, த ப்புளி,

டுகிறது. இப்ப யர்கள் இதன்

உருவத்தின் அடிப் லடயிதைதய இடப் ட்டுள்ளன. மற்லறய மரங்களில் இருந்து
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ப ருமரத்லத தவறு டுத்துவது அதன் சுற்றளவுதொன். இம்மரம் வளரும்த ொது
இதன்

ட்லட கீ ழ்தநொக்கி வளர்ந்துக் பகொண்தட பசல்வதொல் இதன்சுற்றளவு

ப ருகிக்பகொண்தட இருக்கிறது. இதன் அடிப் லடயிதைதய தமற்கூறியப்
ப யர்களில் அலழக்கப் டுகிறது. இைங்லகயில் ‘ப ருக்கமரம்’
என்றலழக்கப் டுவது குறித்து ‘மரம் வரவர ப ருக்கமலடந்து வருவதன்
கொரணமொகதவ ப ருக்கமரம் எனப் ப யரிட்டனர் த ொலும்’ என்று என்.எம்.
ஷொஜகொன் என்ற ஈழத்தமிழறிஞர் ‘புத்தளம்’ (1992) என்ற தமது ஊர் வரைொற்று
நூைில் குறிப் ிடுகிறொர்.
தாவரவியல் கபயர்:
இம்மரத்தின் இலைகள் ப ரியதொகவும் பமன்லமயொகவும் இருக்கும்.
லமக்தகல் ஆடன்சன் (Michel Adanson (1727–1806)) என்ற தொவரவியைொளரின்
ப யரொலும் விரல் த ொன்று (Digit) இதன் இலை இருப்

தன் அடிப் லடயிலும்

ஆடன்தசொனியொ டிஜிட்டொ (Adansonia Digitata) என்ற தொவரவியல் ப யலர இம்மரம்
ப ற்றுள்ளது.
ிஷப் கொல்டுபவல், தொம் எழுதிய திருபநல்தவைி சரித்திரம் என்ற
ஆங்கிை நூைில் (1881:78) தூத்துக்குடி நகரில் உள்ள கிறித்தவ ததவொையம்
ஒன்றில் இம்மரம் கொணப் டுவதொகக் குறிப் ிட்டுள்ளதுடன் அது பதொடர் ொகப்
ின்வரும் பசய்திகலளக் குறிப் ிடுகிறொர்:
தூத்துக்குடியில் உள்ள பதொன்லமயொன ப ொருளொக ‘த ொவ ொப் மரம்’ (Baobob)
அங்குள்ள தகொவொனிய ததவொையத்தின் அருகில் கொணப் டுகிறது[1].

ண்லடய

அதர ிய வணிகர்கள் சிைரொல் இது நடப் ட்டிருக்க தவண்டும். இத்ததவொையம்
கட்டப் டுவதற்கு முன்த

இம்மரம் இங்குள்ளதொக

ொரம் ரியச் பசய்தி உள்ளது.

இப் த ொவ ொப் மரமொனது ‘ஆடன்தசொனியொ டிஜிட்டொ’ என்ற ஆப் ிரிக்க நொட்டு
மரமொகும். மங்கி

ிரட் மரம் (Monkey-Bread) என்று ஆப் ிரிக்கர்கள் இலத

அலழக்கிறொர்கள். உள்ளுர்வொசிகள் ‘ப யரில்ைொமரம்’ என்று இம்மரத்லத
அலழக்கிறொர்கள்.
தற்பபாது காைப்படும் இடங்கள்:
தூத்துக்குடி நகரில் மொவட்ட ஆட்சித் தலைவரது இல்ைத்தின்
ின்புறத்திலும், எஸ்.ஏ.வி.தமல்நிலைப் ள்ளி வளொகத்திலும், ஏ. ி.சி. வரீ ொகு
பமட்ரிக்குதைசன்

ள்ளி வளொகத்திலும் இம்மரம் கொணப் டுகிறது. தூத்துக்குடியில்

இருந்து திருச்பசந்தூர் பசல்லும் பநடுஞ்சொலையில் முத்லதயொபுரம் என்ற ஊரின்
தமற்கில் உள்ள

ச்லசப் ப ருமொள் அய்யனொர் தகொவில் வளொகத்தில் மிகவும்

முதிர்ச்சி அலடந்த மரமொக இம்மரம் கொட்சியளிக்கிறது. இதத பநடுஞ்சொலையில்
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உள்ள

லழய கொயல் என்னும் கடற்கலரச் சிற்றூரில் இருந்த

நொற் து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்

ழலமயொன மரம்

ட்டுப்த ொய்விட்டது. திருச்பசந்தூருக்குத்

பதற்கில் உள்ள குைதசகரன் ட்டினம் ஊரில் இசக்கியம்மன் தகொவிைில் இருந்த
இம்மரமும் 2017- ஆம் ஆண்டில் விழுந்துவிட்டது.
தற்த ொது தூத்துக்குடி மொவட்டத்தில் தூத்துக்குடி ரொதமஸ்வரம்
சொலையில் உள்ள தமல்மொந்லத கிரொமத்திலும், தகொவில் ட்டி - சங்கரன்தகொவில்
பநடுஞ்சொலையில் உள்ள நொலுவொசன் தகொட்லட ஊரில் இருந்து அழகு
நொச்சியொர்புரம் பசல்லும் சொலையிலும் இம்மரம் கொணப் டுகிறது. தூத்துக்குடியில்
இருந்து ஓட்டப்

ிடொரம் பசல்லும் சொலையில் இரொசொவின் தகொவில் ஊருக்கு

அருகில், சொலைக்கு வடபுறத்தில் உள்ள கரிசல் நிைத்தில் இம்மரம் உள்ளது.
தூத்துக்குடி - திருபநல்தவைி பநடுஞ்சொலையில் உள்ள பதய்வச்சிலைபுரம் ஊரில்
இருந்து புதுப் ட்டி என்ற கிரொமத்திற்குச் பசல்லும் சொலையின் கீ ழ்புறத்திலும்
தூத்துக்குடி இரொதமஸ்வரம் பநடுஞ்சொலையில் உள்ள தமல்மொந்லத கிரொமத்திலும்
இம்மரம் நிற்கிறது.
மதுலர அபமரிக்கன் கல்லூரி வளொகத்தில் இம்மரம் நன்கு
ரொமரிக்கப் ட்டு வருகிறது. சிவகங்லக மொவட்டம் மொனொமதுலர அருகில் உள்ள
தவதியதரந்தல் என்ற கிரொமத்தில் உள்ள தருமமுன ீஸ்வரர் தகொவில் வளொகத்தில்
6000 சதுர அடி வலர

டர்ந்து வளர்ந்துள்ள இரு ப ருமரங்கள் இக்தகொவிைின்

தைமரம் த ொல் விளங்குவலத இதழொளர் ஆதரொக்கியரொஜ் ஜொன்

ொஸ்தகொ,

லடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியொ நொதளட்டில் (மதுலரப் திப்பு, 9.11.2017) பசய்திக்
கட்டுலரயொக எழுதியுள்ளொர். அவரது கட்டுலரயின் சொரம் வருமொறு:
இக்தகொவில் வளொகத்தில் இரண்டு ப ருமரங்கள் உள்ளன. 70 வயதொன
இக்தகொவில் பூசொரி ப ொன்லனயொ, இவற்றின் வயது 500 ஆண்டுகள் என்றும்
இக்தகொவிலுக்கு வரு வர்கள் கடவுலள மட்டுமின்றி இம்மரத்லதயும்
வழி டுவதொகவும் குறிப் ிடுகிறொர். ப யரில்ைொ மரம் என்று இம்மரத்லத
அலழக்கிறொர்கள். சிவகங்லகயில் உள்ள ப ொன்னொன் குளம் கண்மொயில் இருந்த
ப ருமரம் அழிந்து த ொய்விட்டதொகவும், தருமமுனிஸ்வரர் தகொவிலுடன்
பதொடர்புலடயதொய் விளங்குவதொல் இவ்விரு மரங்களும் அழிவில் இருந்து
தப் ிவிட்டதொகவும் சுந்தரரொஜு என்ற ஓய்வு ப ற்ற வனத்துலற அதிகொரி
குறிப் ிடுகிறொர். இவ்வூர்கலளத் தவிர தமிழ்நொட்டின் தவறு
நிற்கும் வொய்ப்புள்ளது.
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குதிகளிலும் இம்மரம்

மரத்தின் தாயகமும் பயன்பாடும்:
மடகொஸ்கர் என்ற பதன்கிழக்கு ஆப் ிரிக்க நொட்டில் இருந்து
இந்தியொவிற்கு இம்மரம் வந்ததொக இந்தியத் தொவரவியைொளர்கள் குறிப் ிடுகிறொர்.
5000 ஆண்டுகள் வலர இம்மரத்தின் ஆயுள்கொைம் ஆப் ிரிக்கொவில் உள்ளதொகவும்
ஆடன்சன் குறிப் ிடுகிறொர். இைங்லகயிலும் இம்மரம் கொணப் டுகிறது. அங்கும்
அயல் நொட்டு மரமொகதவ இம்மரம் கூறப் டுகிறது. இைங்லகயின் வட குதியில்
அதர ியர் குடியிருப்புகளில் இம்மரத்லத நட்டு வளர்த்தொகவும், புத்தளம் திகழி
த ொன்ற இஸ்ைொமியர் வொழும் ஊர்களில் இம்மரம் இருந்த தொகவும் புத்தளம்
ஊரின் வரைொலற எழுதிய ஷொஜகொன் குறிப் ிடுகிறொர். தமற்கூறிய இரு
ஊர்களிலும் உள்ள

ள்ளிவொசல்களில் இம்மரங்கள் இருந்ததொகக் கூறும் இவர்,

இது பதொடர் ொக ‘ஊருக்கைங்கொரம் ஒசந்த

ள்ளி ப ருக்கமரம்’ என்ற நொட்டொர்

ொடல் வரிகலள தமற்தகொளொகக் கொட்டுகிறொர். அத்துடன் இைங்லகலயச் தசர்ந்த
வரைொற்றறிஞர் லசமன் கொசிச்பசட்டி என் வர் புத்தளம் என்ற ஊரில் உள்ள
ள்ளிவொசைில் வளர்ந்திருந்த ‘ப ருக்கமரம்’(ப ருமரம்) குறித்து எழுதியுள்ள
ின்வரும்

குதிலய தமற்தகொளொகக் கொட்டுகிறொர். இம்மரத்லதத் தமிழில்

‘ ப் ரப்புளி’, ‘இரொட்சதப் புளி’ எனவும், ‘பதொதி’ எனவும் ‘ப ருக்கமரம்’ எனவும்
அலழப் ர்.
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மலைக்குன்லறப் த ொன்று கடுங்கருலம நிறத்துடன் நொற் த்லதந்து
அடி சுற்றளவுக்கு இம்மரம் ததொற்றமளித்தது. நிைத்திைிருந்து எட்டலர அடி
உயரத்தில் இம்மரத்தினடிப் ொகம் இரு கவரொகப்

ிரிந்து தநர் உயரமொக

வளர்ந்திருந்த ஒரு கவரின் சுற்றளவு இரு த்தியிரண்டலர அடியொகவும், மற்ற
கவரின் சுற்றளவு இரு த்தியொதறகொல் அடியொகவும் இருந்தன. கிலளகள் பமைிந்த
இலைகளுலடயதொகக் கொட்சியளித்தன. அதன் ப ரிய உருவத்திற்தகற்

உயரம்

த ொதுமொனதல்ை. எழு து எண் து அடி உயரதமயிருந்தது. இம்மரத்தின்
இலைகலள உடம் ில் வரும்

ருக்களுக்கும், கட்டிகளுக்கும் மருந்தொக

உ தயொகித்தனர். ஆடுகளின் உணவொகவும்

யன் ட்டது. அதன் பூக்கள்

பவண்லமயொகவும் அழகு மணம் இல்ைொததொகவும் இருந்தன. இதன்

ழம்

நீண்டதொகவும் ஐந்தொறங்குைமுள்ளதொகவும் மிருதுவொன மயிர் அடர்ந்ததொகவும்
இருந்தது. இப் ழத்தின் உள்தளயுள்ள சுலளகள் புளிப்புக் கைந்த இனிப்புச்
சுலவயுலடயதொக இருந்தன. உள்ளுர்வொசிகள் இப் ழத்லத உண்கின்றனர்.
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இம்மரத்தின்

ழமொனது சுலரக்கொய் வடிவத்தில் கொட்சியளித்தது.

இப் ழத்தினுள் கடற் ொசி த ொன்ற சலதப் குதியும் பகட்டியொன நொர்ப்ப ொருளொல்
சூழப் ட்ட குண்டிக்கொய் வடிவிைொன கருநிற விலதகளும் இடம்ப ற்றுள்ளன.
இப் ழத்தின் சலதப் குதி மொவு த ொன்று இருப் துடன் உண்μவதற்கும் உரியது.
இப் ழத்தின் சலதப்

குதியில் இருந்து உருவொக்கப் டும்

ொனம் வியர்லவலய

அதிகரிக்கச் பசய்து கொய்ச்சலை மட்டுப் டுத்துகிறது. ஷொஜகொன் கூறிய பசய்தியும்,
அவர் தமற்தகொளொகக் கொட்டிய லசமன் கொசிச் பசட்டியின்
வணிகர்கள் வொயிைொக இம்மரம் இைங்லகயில்

திவும் அதர ிய

ரவியுள்ளதொகக் கருத

இடமளிக்கின்றன.
அதர ிய வணிகர்கள் தொம்

யன் டுத்தும் வணிகப் ப ருவழி சரியொன

வழிதொன் என் லத உறுதிப் டுத்திக் பகொள்ள இலத நட்டுலவத்தனர் என்ற
வொய்பமொழிச் பசய்தியும் கடற்கலரலய ஒட்டிய

லழயகொயல், தமல்மொந்லத

ஊர்ப் குதிகளில் உண்டு. பதற்கில் குைதசகரன் ட்டினம் பதொடங்கி,

லழயகொயல்,

முத்லதயொபுரம், தூத்துக்குடி, தமல்மொந்லத என் ன, வடக்கில் உள்ள தவதொலள,
கீ ழக்கலர,

ட்டண்மருதூர் என்ற துலறமுகங்களுக்குச் பசல்லும்

இப் ொலதயிதைதய இம்மரம் கொணப் டுவது இவ்வொய்பமொழிக் கூற்றுக்கு
வலுவூட்டுகிறது. தமற்கூறிய ஊர்களில் குைதசகரன் ட்டினம்,

லழயகொயல்,

தூத்துக்குடி என் ன துலறமுகங்கலளக் பகொண்டலவ என் தும் குறிப் ிடத்தக்கது.
பதொடக்கத்தில் குறிப் ிட்ட, அழகுநொச்சியொர்புரத்தில் இம்மரத்தின்
இலைலய அலரத்து லகக்குழந்லதகளுக்கு உச்சியில் இருந்து உள்ளங்கொல் வலர
ததய்ப் ர். அது உைர்ந்தவுடன் நீரொட்டுவர். சிைர் இரவில் ததய்த்து கொலையில்
நீரொட்டுவர். இப் டி பசய்வதொல் குழந்லத தநொயின்றி நைமொக வளரும் என் து
நம் ிக்லக. இந்நம் ிக்லகயின் அடிப் லடயில் ' ிள்லள வளர்த்தி' என்று
இம்மரத்லத அலழக்கின்றனர் (த ரொசிரியர் முத்துசொமி, வ.உ.சி. கல்லூரி).
இம்மரத்தின்

ழமொனது இரத்தத்தின் பவப் த்லதக்

கட்டுப் டுத்துவதொல் பதொற்று தநொய்க் கொய்ச்சைின் த ொது முக்கிய கொப்பு
மருந்தொகப்

யன் டுவதொக

ிபரஞ்சு நொட்டுத் தொவரவியைொளர் ஆடன்சன்

கண்டறிந்துள்ளொர். இந்திய அறிவியல் பதொழில் ஆய்வு நிறுவனம் 1992-இல்
பவளியிட்ட இந்தியொவின்
இம்மரத்தின்

ல்தவறு

யன்மிகு தொவரங்கள் என்ற ஆங்கிை நூைில்

யன் ொடுகள் இடம் ப ற்றுள்ளன. அலவ வருமொறு:
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•

உடல் எரிச்சல், பசொறி, கரப் ொன் வயிற்று தநொய்கள் ஆகியனவற்லறக்

குணப் டுத்தும் மருந்துகள் இம்மரத்தின்
•

குஜரொத் மீ னவர்கள் இம்மரத்தின் கொய்ந்த

மிதலவகளொகப்
•

ழத்திைிருந்து தயொரிக்கப் டுகின்றன.

யன் டுத்துகின்றனர்.

துறவியர்கள் இம்மரத்தின்

குடுலவயொகப்

ழங்கலள மீ ன் ிடி வலைகளில்

ழத்லத நன்றொகக் கொய லவத்து தண்ண ீர்க்

யன் டுத்துகின்றனர்.

•

இளம் இலை சுலவயூட்டும் ப ொருளொக மசொைொவில் தசர்க்கப் டுகிறது.

•

ஆஸ்துமொ தநொய் வரொது தடுக்க கினிப்

ன்றிகளுக்கு இதன் இலைகலளத் தூள்

பசய்து உண்ணக் பகொடுக்கிறொர்கள்.
•

ழத்திலுள்ள சலதப்

குதி வியர்லவலய உண்டொக்கும் தன்லமயுலடயது.

ிரொங்லகஸ்ட் ஆஸ்துமொ, ஒவ்வொலமயினொல் ஏற் டும் ததொல் அழற்சி
ஆகியனவற்றிற்கு நிவொரணமளிக்கிறது.
•
•
•

இதன் விலதப்

ருப்புகளில் இருந்து எண்பணய் எடுக்கப் டுகிறது.

ட்லடகளில் இருந்து பமன்லமயொன நொர் கிலடக்கிறது.
கொகிதம் பசய்ய, தட்டுகள், சிறு

பசய்ய இம்மரம்

டகுகள், மிதலவகள், மீ ன் ிடி வலைகள்

யன் டுகிறது.

இதன்

ட்லடயில் இருந்து மிகவும் வலுவொன கயிறு

தயொரிக்கப் டுவதொகக் கூறுவதுடன், இம்மரம் வறட்சிலயத் தொக்குப் ிடிப் தற்குக்
கொரணம் தண்ண ீலரச் தசமித்து லவக்கும் ஆற்றல் பகொண்டதொக இருப் துதொன்
என்கிறொர்கள். இம்மரம் ஒன்றின் தவர்ப் குதியில் நூறு கொைன் தண்ண ீர் கண்டு
ிடிக்கப் ட்டுள்ளதொக தொவரவியைொளர்கள் கூறுகின்றனர்.
பிை அடக்கத்தில்:
முதிர்ந்த மரங்களின் உள்ள ீடொன தவர்ப் குதியில் ஆப் ிரிக்கர்கள்,
இறந்தவர்கலளப் புலதப் தொகவும்,

ொடம் பசய்யும் முயற்சிபயதுவுமின்றிதய

இப் ிணங்கள் உைர்ந்து கொணப் டுகின்றன என்றும் இந்தியத் தொவரவியைொளர்
பகௌன் குறிப் ிட்டுள்ளொர். இவ் வடக்க முலற குறித்து ஆர்தர்-சி.அயூஃப ட்ஸ்
( க்கம்:59) என் வர் மத்திய ஆப் ிரிக்கொவில் வொழும் சிை

ழங்குடி இனத்தவர்

இம்மரத்தில் ப ரிய ப ொந்துகலளக் குலடந்து இறந்தவலர அவற்றுள் அடக்கம்
பசய்கின்றனர். தன்லனச் சுற்றி உள்ள நீலர உறிஞ்சும் தன்லம பகொண்ட இம்மரம்
இறந்த உடல்களில் இருந்து நீலர உறிஞ்சிவிடுவதொல், இவ்வுடல்கள் சுருங்கி
ஆனொல் பகட்டுப்த ொகொமல் எகிப்திய

ிரமிடுகளில்

த ொன்தற இருந்தன என்று விளக்கமொகக் கூறுகிறொர்.
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ொதுகொக்கப் ட்ட மம்மிகலளப்

இம்மரத்கத வைர்த்தல்:
இம்மரத்தின் தவகமொன வளர்ச்சி, மதிப்பு மிக்க
நொர்ப்ப ொருளின் கொரணமொக இலதப்

ரந்த அளவில்

ழம் மற்றும்

யிரிடுவது ஆதொயமிக்கதொக

அலமயும். ஆனொல் இதுவலர பவற்றிக்கரமொக இது தமற்பகொள்ளப் டவில்லை
என்று இந்தியத் தொவரவியைொளர் குறிப் ிட்டுள்ளொர். ஆப் ிரிக்க நொட்லடச் தசர்ந்த
இம்மரத்தின் விலதகள் இங்கு எளிதில் முலளப்

தில்லை என்று மதுலரக்

கல்லூரியின் தொவரவியல் த ரொசிரியர் தக.எம்.ரொஜதசகரன் குறிப் ிடுகிறொர்.
இம்மரங்கள், கன்றுகளொகக் பகொண்டு வரப் ட்டிருக்கைொம் என்று கருதுகிறொர்.
(ஆதரொக்கியரொஜ், 2017) அதிகளவில் நீலர உறிஞ்சி தசமித்து லவத்துக் பகொள்ளும்
ஒரு தொவரத்லத, எச்சரிக்லக உணர்வுடதனதய அணுக தவண்டியுள்ளது.
சுற்றுச்சூழலுக்குக் தகடு விலளவிக்கொது எனில் இலத

ரவைொக்க முயற்சி பசய்ய

தவண்டும்.
குறிப்பு:
[1] கொல்டுபவல் குறிப் ிடும் தகொவொனிய ததவொையம்" என் து, தூத்துக்குடியில் த ொர்ச்சுக்கீ சியர்
ஆதிக்கம் நிைவியத ொது அவர்களொல் கட்டப் ட்ட கத்ததொைிக்கத் ததவொையம் ஆகும். தகொவொவில்
இருந்த த ொர்ச்சுகீ சிய ஆயரின் கட்டுப் ொட்டில் இருந்தலமயொல் தகொவொனிய ததவொையம் எனப் ட்டது.
கி. ி.1658 - இல் டச் நொட்டினர் தூத்துக்குடி கிறித்தவ சல யின் (புரட்டொஸ்டண்ட்

ிரிவு) ததவொையமொக

மொற்றி அலமத்தனர். டச் நொட்டினரிடமிருந்து தூத்துக்குடி நகலர ஆங்கிதையர் லகப் ற்றிய

ின்னர்

இத்ததவொையம் அவர்களது கட்டுப் ொட்டிற்குள் வந்தது. 'புனித திரித்துவத் ததவொையம்' (Holy Trinity Church)
என்ற ப யரிைொன இத்ததவொையம் சீர்திருத்தக் கிறித்தவ சல யின் த ரொயரது கட்டுப் ொட்டிற்குள்
இப்த ொதும் உள்ளது. ஆங்கிை ஆட்சியின்த ொது இங்கு வொழ்ந்த ஆங்கிதையர்களுக்கொக, 'ஆங்கிை
பமொழியிதைதய நடந்த வழி ொடு இன்றும் பதொடர்கிறது. இதனொல் 'இங்கிைிஷ் சர்ச்' என்தற
ப ொதுமக்கள் அலழக்கின்றனர். தற்த ொது, இத்ததவொையத்தில் ப ருமரம் கொணப் டவில்லை.
உதவிய நூல்கள்:
கிருட்டிணமூர்த்தி, கு.வி. (2007) தமிழரும் தொவரமும், ஷொஜகொன், புத்தளம்
Arockiaraj Johnbosco, (2017) It's Faith that Nurtures Two African Baobabs in A Sivaganga Hamlet. The Times of India,
(Madurai, November 9, 2017)
Caldwell (1881), AHistory of Tinnevelly
Umrao Singh and others, (1983) Dictionary of Economic Plants in India, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
(Arthur C. Ailfder, The Scientific Study of Mummies)
ஒளிப் டங்கள்:
சு.நொகரொஜன், ப ொன்.தமிழன், ஏ.சண்முகொனந்தம், விக்கிப் டி
ீ யொ
நன்றி:
உயிர் (2018| ஜூலை - ஆகஸ்ட்)
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14. ஒரு தசது தி மன்னரின் பசப்த டு
-- துகர.சுந்தரம்

முன்னுகர:
திருவொங்கூர் பதொல்ைியல் வரிலசத் பதொகுதி நூல்களில் ஒன்றொன
பதொகுதி ஐந்தில் (TRAVANCORE ARCHAEOLOGICAL SERIES, Vol-V), இரொமநொதபுரம்
தசது தி அரசர்களில் ஒருவரொன முத்து ரொமைிங்க விஜயரகுநொத தசது தியின்
பசப்த ட்லட விரிவொக ஆய்ந்து எழுதியிருக்கிறொர் நூைின்

திப் ொசிரியர் A.S.

இரொமநொத அய்யர் அவர்கள். அவருலடய ஆய்வுக்கட்டுலர (ஆங்கிைத்தில்
அலமந்தது)

வொயிைொக 18-ஆம் நூற்றொண்டின்

ின்

ொதியின் வரைொற்றுச்

பசய்திகலளயும், பசப்த ட்டு ஆவணங்களின் அலமப்பு, பமொழி த ொன்ற
பசய்திகலளயும் அறிந்துபகொள்ள முடிகிறது.

அது

ற்றிய ஒரு

ல்தவறு

கிர்தவ இப் திவு.

ப துபதிகள்:
’தசது தி பசப்த டுகள்’ என்னும் தம் நூைில் புைவர் பச. இரொசு
(முன்னொள் தலைவர், கல்பவட்டியல் துலற, தஞ்லசப் ல்கலை) அவர்கள்
தசது திகள் யொர் என்று அறிமுகப் டுத்தியுள்ளொர். தசது திகள் மறவர் இனத்லதச்
தசர்ந்தவர்கள். மறவர்கள் தமிழ்நொட்டின் பதொன்லமச் சிறப்பு வொய்ந்த குடிகள்.
மறவர்

ற்றிய குறிப்பு சங்க இைக்கியங்களில்

லடத்தலைவரொக,

ல்தவறு இடங்களில் உள்ளன.

ொலை நிைம் வொழ் வரொக, மறக்குடிலயச் தசர்ந்தவரொக

அவர்கள் வருணிக்கப் டுகிறொர்கள்.

இன்லறய மறவர் குைத்தின் முன்தனொர்களொ

என் து ஆய்வுக்குரியது. இரு சொரொர்க்கும் பதொடர்பு இருக்கக் கூடும்.
மறவர்களில் பசம் ிநொட்டு மறவர் ஒரு வலகயினர். இரொமநொத
தசது திகளும், சிவகங்லகச் சீலமலய ஆட்சிபுரிந்த மறவர்களும் பசம் ிநொட்டு
மறவர் குைத்தவதர. பசம் ிநொடு கல்பவட்டுகளில், ‘பசம் ி நொடு’, ‘கீ ட்பசம் ிநொடு’,
‘வடதலைச் பசம் ிநொடு’

எனப் ைவொறு குறிக்கப் ட்டது. தசொழதரொடு

பதொடர்புலடயவர். தசொழரின் இைங்லகப் லடபயடுப் ின்த ொது கொவைொய் நின்ற
லடத்தலைவர் வழி வந்தவர்கள்.

பதொன்லமப் புலனவுகளின் டி, இரொமன்

கடைில் கட்டுவித்த ‘தசது’ என்னும் அலணலயயும்,

ின்னர், இரொமன்

எழுந்தருளுவித்த ‘இரொமைிங்க’த்லதயும் கொத்த மறவர் தலைவன் வழி வந்ததொர்
ஆவர். இரொமநொதபுரம் வரும்முன் தசது திகளின் முன்தனொர் துகவூர்க் கூற்றத்துக்
கொத்தூரொன குதைொத்துங்க தசொழநல்லூர் கீ ழ்ப் ொல் விலரயொத கண்டனில்
இருந்தனர் என்று எல்ைொச் பசப்த டுகளும் கூறுகின்றன.
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தசது தி அரச மரபு கி. ி. 1604-ஆம் ஆண்டு நிறுவப் ட்டது என
வரைொற்று ஆசிரியர்கள் குறிக்கின்றனர்.

தசது தி

ரம் லர 11-12-ஆம்

நூற்றொண்டிதைதய ததொற்றம் ப ற்றது என்று இரொமநொதபுரம் அரசு இதழொன
‘பகசட்டியர்’ (GAZETTEER) குறிப் ிடுகிறது.
முத்துராமைிங்க விஜயரகுொத ப துபதி:
இக்கட்டுலரயில் இடம்ப றும் பசப்த ட்டு அரசரொன முத்துரொமைிங்க
விஜயரகுநொத தசது தி, கி. ி. 1604-05 –ஆம் ஆண்டு ஆட்சி பதொடங்கும் முதைொவது
சலடக்கத்ததவர் என்ற உலடயொன் தசது தி முதல் குறிக்கப்ப றும்
அரசர்களில் இறுதி அரசரொவொர்.

திலனந்து

இவரது ஆட்சிக்கொைம் 1763-1772, 1782-1795

எனக்

குறிக்கப் ட்டுள்ளது. (கட்டுலர ஆசிரியர் குறிப்பு : ஆட்சிக்கொைத்லத இரு
கட்டங்களொகக் குறிப் ிட்டிருக்கிறொர்கள். இலடப் ட்ட

த்து ஆண்டுக்கொைம்

என்னவொயிற்று?) இவருக்கு முன்னர் ஆட்சியிைிருந்தவர் பசல்ைத்ததவர்
விஜயரகுநொத தசது தி. கி. ி. 1860- இல் இறந்தத ொது, அவருலடய சதகொதரியொன
முத்து திருவொய் நொச்சியொரின் மகனொன முத்துரொமைிங்க விஜயரகுநொத தசது தி
(சிறொர்ப்

ருவத்தினர்)

ஆம் ஆண்டு இவர்
தொய்

ஆட்சியில் அமர்த்தப் ட்டொர். (பசப்த டு வழங்கப் ட்ட 1769-

த்து வயதினரொகைொம்).

ஆட்சி நிருவொகத்லத இவருலடய

ொர்த்துக்பகொண்டொர். நிருவொக உதவியிைிருந்தவர் தளவொய் தொதமொதரன்

ிள்லள.

இவரின் வரம்
ீ
குறித்துப்

ொட்டு வடிவிைொன ”தவள்விக்தகொலவ"

என்னும் நூல் இயற்றப் ட்டுள்ளது.
1910-11 ஆண்டுகளில்

டிபயடுக்கப் ட்ட கல்பவட்டுகளின்

திவுக்குறிப்புகள் அடங்கிய ‘பமட்ரொஸ் கல்பவட்டியல் ஆண்டறிக்லக’யில்,
முத்துரொமைிங்க விஜயரகுநொத தசது தியின் கல்பவட்டு ஒன்றில் (ஆண்டு 1771)
இவரது சிறப்புப்

ட்டங்களொன ‘ ததலவ நகரொதி ன், இரவிகுை தசகரன், அனும

தகதனன், கருட தகதனன் ஆகிய அலடப்ப யர்கள் கொணப் டுகின்றன. இலவ
அலனத்தும் இவரது முன்தனொர்கள் லவத்துக்பகொண்ட ப யர்கள். பதொடர்ந்து
அலழக்கப் ட்ட ப யர்கள். இலவ த ொன்ற ப ருலமயும்

ீடும் சொற்றுகின்ற

அலடபமொழிகள் விஜயநகர ஆட்சியொளர்களின் பகொலடச் பசப்த டுகளிலும்,
கல்பவட்டுகளிலும் கொணப் டு லவதய.

ிற்கொை பமய்க்கீ ர்த்திகளில் எழுதப்ப றும்

புகழ் அலடகள். தமற் டி 1771-ஆம் ஆண்டுக் கல்பவட்டில், அரசரின் ப யர்,
”முத்துரொமைிங்க விஜயரகுநொத தசது தி கொத்த ததவர்” என்று வருகிறது. இதில்
உள்ள ‘கொத்த ததவர்’ என்னும் சிறப்பு ஒட்டுக்குச் சரியொன பசொல்

“கர்த்த ததவர்”

என் தொக இருக்கக் கூடும். கொரணம் வருமொறு:
விஜயநகரப் த ரரசர்க்குக் கீ ழ், அவர்கள் சொர் ொக, அவர்களது
ஆளுநர்களொய் (GOVERNORS) தமிழகப் குதிகளின் ஆட்சிப்ப ொறுப்பு வகித்தவர்கள்
மதுலர நொயக்கர்கள். எனதவ, மதுலர நொயக்கர்கள் தம்லம
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விஜயநகரப்த ரரசர்களின் “கர்த்தொக்கள்”
சிறப்புப்

என அலழத்துக்பகொண்டனர். தமக்பகனச்

ட்டப்ப யர்கலளச் சூடிக்பகொள்ளவில்லை. (Sanskrit. Karta=agent; representative).

அவர்கள் விஜயநகரப் த ரரசர்களொல் நியமிக்கப் ட்ட தலைவர்கள். த ொரின்த ொது
லட உதவி, தொம் ப ொறுப்த ற்ற ஆட்சிப் குதியின் வரி வருவொய் ஆகிய
ப ொறுப்புகளில் விஜய நகர அரசர்க்குக் கட்டுப் ட்டவர்கள். அதுத ொைதவ, தசது தி
அரசர்களும். மதுலர நொயக்கர்களொல் நியமிக்கப் ட்ட

ொலளயக்கொரர்கதள. எனதவ,

இவர்களும் “கர்த்தொ’க்கதள. இக்கொரணத்தொல், தசது தி அரசர்கள் தம் இயற்ப யலர
அடுத்து ”கர்த்த” எனச் தசர்த்துக்பகொண்டனர் எனைொம். ‘ததவர்’

என்னும் ப யர்

அவர்களது குடிப்ப யரொன மறவர் ப யர். எனதவ, “கர்த்த ததவர்”. (கட்டுலர
ஆசிரியர் குறிப்பு:

நொயக்கர் கொைக் கல்பவட்டுகளில், உள்ளூர்த் தலைவர்கள்

பகொலட அளிக்கும்த ொது தம் தலைவர்களின் ப யலரக் குறிப் ிட்டுத் தம்லம
அவர்களின் “கொரியத்துக்குக் கர்த்தொவொன”

என்று அலழத்துக்பகொள்கிறொர்கள்

என் லத இங்கு ஒப் ிடைொம்.) டொக்டர் கொல்டுபவல் அவர்கள் ‘கர்த்தொக்கள்’
என் லத ஆங்கிைத்தில் ‘HIGH COMMISSIONER’ என்னும்

தவிப்ப யருக்கு நிகரொகக்

குறிப் ிடுகிறொர்.
பவறு இரகுொத ப துபதிகள்:
திருமலை இரகுநொத தசது தி என்னும் அரசர். இவரது ஆட்சிக்கொைம்
1647-72 .

இவர் மதுலர திருமலை நொயக்கரொல் ப ருலமப் டுத்தப் ட்டவர்.

லமசூர் அரசர்களின்

லடபயடுப்பு, அதனுடன் பதொடர்புள்ள ‘மூக்கறுப்புப் த ொர்’

ஆகிய த ொர் நிகழ்வுகளில் திருமலை நொயக்கருக்குப் ப ருந்துலணயொய் நின்று
மதுலரலயக் கொத்தவர் என்னும் நிலையில், திருமலை நொயக்கர் இந்தச்
தசது திக்குத் “தொைிக்கு தவைி”, “ ொண்டிமண்டை ஸ்தொ னொச்சொர்யொ”
ட்டங்கலள வழங்கினொர். திருப்பூவணம், திருச்சுழி,
பகொலடயொகவும் அளித்தொர். ‘தொைிக்கு தவைி’

ஆகிய

ள்ளிமடம் ஆகிய ஊர்கலளக்

என் து திருமலை நொயக்கரின்

அரசியின் தொைிக்கு தவைியொய் நின்றவர் என்னும் ப ொருளில் அலமந்த
ட்டப்ப யர். மதுலரலயக் கொத்ததற்கொகப் ‘ ொண்டிமண்டை ஸ்தொ னொச்சொர்யொ’
என்னும்

ட்டப்ப யர். இந்தச் தசது திக்குத் “தளசிங்கம்” என்னும் சிறப்புப்

ப யரும் உண்டு. இவலரப்

ற்றி மிதிலைப் ட்டி அழகிய சிற்றம் ைக் கவிரொயர்

என் ொர் “தளசிங்க மொலை” என்னும் நூலை இயற்றியுள்ளொர்.
மற்பறொரு இரகுநொத தசது தி, ”கிழவன் தசது தி”
அறியப் டு வர். இவர்,

ருஸ்தம் கொன் என்னும் முகம்மதியப்

என்னும் ப யரொல்
லடத் தலைவலர

ஒழிப் தற்குக் கொரணமொனவர். முகம்மதியத் தொக்குதல்களிைிருந்து மதுலர
ஆட்சியொளர்கலளக் கொப் தின்மூைம் “ லகமன்னர் சிங்கம்”, ” ரரொஜ தகசரி”,
“துலுக்கர் தள வி ொடன்”, “துலுக்கர் தமொகம் தவிர்த்தொன்” என்னும்
ட்டப்ப யர்கலளப் ப ற்றவர். இப் ட்டப்ப யர்கலள வழங்கியவர் மதுலர
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பசொக்கநொத நொயக்கர் ஆவொர்.

இப் ட்டப்ப யர்கள் எல்ைொம் இலவத ொன்ற

கொரணச் சூழல்களில் வழங்கப் ட்டலவ. இலவ தவிர, மிகுந்த கற் லன
அழகுக்கொகச் தசர்க்கப் ட்ட

ட்டப்ப யர்கள்

ை உள்ளன.

இலவ அரசலவப்

புைவர்கள் புலனந்ததற்றியலவயொகதவ இருக்கதவண்டும். இவற்றில்
கொரணங்கள் இருக்கொ.

ின்னணிக்

”பகொலடக்குக் கர்ணன்”, ”ப ொறுலமக்கு தர்மன்”, ”மல்லுக்கு

ம
ீ ன்”, ”வில்லுக்கு விஜயன்”, ’இரொஜொதிரொஜன்’, ’இரொஜ ரதமஸ்வரன்’ ,
‘இரொஜமொர்த்தொண்டன்’, ’இரொஜ கம் ர
ீ ன்’, ’இரொஜகுை திைகன்’, ‘துஷ்டரில் துஷ்டன்’,
’துஷ்ட நிக்ரஹன்’ ’சிஷ்ட

ரி ொைன்’, ‘பூதைொக தததவந்திரன்’ த ொன்ற

ட்டப்ப யர்கள் இவ்வொறொனலவ.
முத்துராமைிங்க விஜயரகுொத ப துபதி – கதாடர்ச் ி:
கி. ி. 1773-ஆம் ஆண்டில் கிழக்கிந்தியக் கம் னியொர், கருநொடக
நவொபுடன் இலணந்து நடத்திய

லடத் தொக்குதைில் முத்துரொமைிங்க

விஜயரகுநொத தசது தி ததொல்வியுற்று ஏழு ஆண்டுகள் திருச்சிச் சிலறயில்
லவக்கப் ட்டிருந்தொர்.

கி. ி. 1769-ஆம் ஆண்டில், இவர் இரொதமசுவரம் தகொயிைின்

மூன்றொம் சுற்றொலைக் கட்டுமொனத்லத முடித்துலவத்தவர் என் து
குறிப் ிடத்தக்கது. இந்தச் சுற்றொலைக்கொன கட்டுமொனப் ணி கி. ி. 1740-ஆம் ஆண்டு
முத்து இரகுநொத தசது தி அவர்களொல் பதொடங்கப் ட்டது.
ிை விருதுப்கபயர்கள்:
பதொண்டியந்துலறக் கொவைன்

-

ொண்டிய நொட்டின் மீ தொன தசொழர்களின்

லடபயடுப் ின் த ொது அதிவரீ ரகுநொத தசது தி என்னும் தசது தி பசய்த
உதவியின் ப ொருட்டுக் கிலடத்த விருதுப்ப யர்.
அனும தகதனன், கருட தகதனன்
முகம்மதியப்

-

விஜயநகர அரசர்கள்

க்கம் நின்று

லகவருக்பகதிரொகச் பசய்த பசயல்களுக்கொகச் தசது தி அரசர்கள்

ப ற்ற சிறப்புச் சலுலககள்.

அதொவது அனும, கருடக் பகொடிகலளத் தொங்கிச்

பசல்லும் உரிலம.
தசொழமண்டைப்
ஏற்றுப்

ிரதிஷ்டொ னொச்சொர்ய

-

ொண்டியர்களின் தமைொண்லமலய

ொண்டியருக்குத் துலணயொய்ச் தசொழலர அவர்களுலடய எல்லை வலர –

ட்டுக்தகொட்லட, அறந்தொங்கி -

விரட்டிய கொரணத்துக்கொகக் கிலடத்த விருது.

கண்டநொடு பகொண்டு பகொண்ட நொடு பகொடொதொன்

-

பவற்றிபகொண்ட

குதிலய

மீ ண்டும் விட்டுக்பகொடுக்கொத தன்லமக்கொன விருதுப்ப யர். இந்த விருதுப்ப யலர
விஜயநகர அரசர்களும் சூட்டிக்பகொண்டனர்.
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கஜதவட்லட கண்டருளிய

-

யொலன தவட்லடலயப்

ொர்த்த நிகழ்ச்சிதயொடு

பதொடர்புலடய ஒரு விருதுப்ப யர். இந்த விருதுப்ப யலரயும் விஜயநகர
அரசர்கள் சூட்டிக்பகொண்டனர். கல்பவட்டுகளில் இந்த விருதுப்ப யர்கலளப்

ொர்த்த

உடதன, விஜய நகரர்/நொயக்கர் கொைக் கல்பவட்டுகலள இனம்
கண்டுபகொள்வததொடு, எழுத்துகள் சிலதந்துள்ள இடங்களில் பசொற்கலள இட்டு
நிரப்புதலும் எளிது.
க ப்பபட்டின் அடிப்பகடச் க ய்தி:
தசது தி அரசர், திருவொங்கூர் அரசர் ஸ்ரீ த்மநொ தொச வஞ்சி ொை
ரொமவர்ம குைதசகரப் ப ருமொளுக்குக்

கொக்கூர் என்னும் ஊலர நொன்கொயிரம்

வரொகனுக்கு விற்றுக்பகொடுத்த விலையொவணதம இச்பசப்த டு.

ின்னர், இவ்வூர்,

திருவொங்கூர் அரசரொல் இரொதமசுவரம் இரொமநொதசுவொமி தகொயிலுக்கு வழி ொட்டுச்
தசலவக்கொக, ‘ஸ்ரீ இரொமநொதசுவொமி கட்டலள’ என்று இலறவனின் ப யரொதைதய
கட்டலளயொகக் பகொடுக்கப் ட்டது.
தமற் டி ஆவணம் எழுதப் ட்டத ொது, தசது தி அரசர், விலரயொத
கண்டன் என்னும் தலை நகரில் வற்றிருந்து
ீ
நிலறதவற்றினொர் என்று
கூறப் டுகிறது. இந்நகரம், கொத்தூர் என்னும் குதைொத்துங்க தசொழ நல்லூருக்குக்
கிழக்தக அலமந்திருந்தது. கொத்தூர், பதொகவூர்க் கூற்றத்தில் இருந்ததொகச் பசப்த டு
குறிக்கிறது. விலரயொத கண்டன், தசது நொட்டில் இரொஜசிங்கமங்கைதசகரத்தில்
அலமந்திருந்தது என்று அறிகிதறொம். விலரயொத கண்டன், குதைொத்துங்க தசொழ
நல்லூர் இரண்டுதம தசது தி அரசர்களின் தலைலமயிடங்களொகச் பசயல் ட்டன.
க ப்பபட்டின் பாடம்:
திருவாங்கூர் அர ர் பற்றி:
திருவொங்கூர் அரசரின் ப யர் பசப்த ட்டில், ’ஸ்ரீ த்மநொ தொச
வஞ்சி ொை ரொமவர்ம குைதசகரப்ப ருமொள் மஹொரொஜொ’

என்றுள்ளது. இப்ப யர்

பசப்த ட்டில், ஒதர ஒரு எழுத்லதத் தவிர முற்றும் கிரந்த எழுத்துகளில்
எழுதப் ட்டுள்ளது. அந்த ஒரு எழுத்து “ள்”.

முற்றிலும் வடபசொற்களின்

ஒைிப்புள்ள எழுத்துகள். ஆங்கிைத்தில் ‘SRI PADMANABHADASA VANCHIBALA RAMAVARMA
KULASHEKARAP PERUMA(ள்)’

என அலமயும்.

அவர்கள் இப்ப யரில் உள்ள “ ொை” (BALA)

திப் ொசிரியர் இரொமநொத அய்யர்
என்னும் பசொல், சமற்கிருத

ஒைிப் ிதைதய சற்றுப் ிலழயொக எழுதப் ட்டிருக்கதவண்டும் என்று கூறுகிறொர்.
‘BALA’ என் து

ிலழயொன வடிவம்; ‘PALA’ என் து சரியொன வடிவம் என்று கூறும்

அவர் முன்லவக்கும் கொரணம் முற்றிலும் ஏற்புலடயது. ’BALA’
என்னும் ப ொருலளத்தரும். இலத ‘ரொம வர்மொ’
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என் து ‘இளம்’

என்னும் பசொல்லுடன்

இலணக்கும்த ொது ‘இளம்’ ப ொருள் அலமகிறது. ஆனொல், அரசரின்
முழுநீளப்ப யரில், ‘வஞ்சி’
த ொகும் வொய்ப்த
‘வஞ்சி ொை’

என்னும் பசொல் தனித்து நின்று ப ொருள் தரொமல்

மிகுதி. மொறொக, ‘PALA’ என் லத ‘வஞ்சி’தயொடு தசர்த்து

என்று குறிப் ிடும்த ொது ‘வஞ்சிக்கொவைன்’ (‘வஞ்சியின் தலைவன்’)

என்றலமயும். இதுதவ சரியொன ப ொருலளத்தரும். ‘PALA’ என்னும் சமற்கிருதச்
பசொல், கொவைன் (PROTECTOR) என்னும் ப ொருளுலடயது. திருவொங்கூர்ப்

குதியொன

தசர நொட்டுப் குதியின் அரசர் ‘வஞ்சிக் கொவைன்’ என அலழக்கப் டுதல் தசர
அரசர் மர ின் பதொடர்ச்சி எனைொம்.
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தமற் டி அரசர், திருவொங்கூர் அரச வரைொற்றில் ’தர்மரொஜொ’ என்னும்
ப யரில் நன்கு அறியப் டு வர்.

இவரது ஆட்சிக்கொைம் கி. ி. 1758-1798. இவரின்

நீண்ட ஆட்சிக்கொைத்தில், ஐதர் அைி, திப்பு சுல்தொன்

ஆகிய இருவரின் பதொடர்ந்த

தொக்குதல் முயற்சிகள் முறியடிக்கப் ட்டு வந்தன. இவர் திருவனந்தபுரம்
த்மநொ சுவொமியின் அடியவர் என் து இவர் இயற்றிய நொட்டிய நூல் ஒன்றில்
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குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. திருவொங்கூர் வட்டொர ஆவணங்கள் அலுவைகத்தில்
இருக்கும் ஓலை ஆவணம் ஒன்றில், திருவொங்கூர் ஆட்சி அரசு முழுலமயும்
த்மநொ க் கடவுளர்க்குக் கொணிக்லக என்னும் குறிப்பு உள்ளது. இவ்தவொலை
ஆவணத்தின் கொைம் பகொல்ைம் 925 (கி. ி. 1750).
தமற் டி அரசர், கி. ி. 1784-ஆம் ஆண்டு தம் அறு தொவது வயதில்
இரொதமசுவரம் தகொயிலுக்குச் பசன்று வழி ட்டிருக்கிறொர். இவ்வரசர், குடிமக்கள்
நைலன நன்கு த ணியவர் என்று அறியப் டுகிறொர். ஆரியங்கொவு சொத்தன்
தகொயிலுக்கு வழி டச் பசல்லும் மக்கள், திருவொங்கூர்ப் குதிலயயும்
திருபநல்தவைிலயயும் இலணக்கும் தமற்கு மலைத்பதொடரின் கொட்டுக் கணவொய்ச்
சொலையில் பகொள்லள, விைங்குகளின் தொக்குதல் ஆகியவற்லற எதிர்பகொள்ள
தவண்டியிருந்தது.

நல்ை சொலைகள், பகொள்லளத்தடுப்புப்

இத்தலகய இன்னல்களிைிருந்து மக்களுக்குத் தகுந்த
ஆரியங்கொவு

ணிகள் வொயிைொக

ொதுகொப்பு அளித்தொர் என்று

ற்றிய ‘ஆரியவன மகொத்மியம்’ நூைில் குறிப்புகள் உள்ளன.

க ப்பபட்டின் கமாழியும் எழுத்தும்:
பசப்த டு தமிழில் எழுதப் ட்டிருந்தொலும் கிரந்த எழுத்துகளின்
யன் ொடு மிலகயொக உள்ளது. நல்ை தூய தமிழ்ச் பசொற்கலளக்கூடக் கிரந்தத்தில்
எழுதியிருக்கிறொர்கள் என் து ப ருங்குலற என்று
சிந்திக்கத்தக்கது. இலடக்கொைச் தசொழர்,

திப் ொசிரியர் குறிப் ிடுவது

ொண்டியர் பசப்த டுகளும்

கல்பவட்டுகளும் நல்ை தமிழ்ச் பசொற்களொல் எழுதப் ட்டுள்ள நிலையில்,
கொைப்த ொக்கில் விஜயநகரர்/நொயக்கர் ஆட்சிகளின்த ொது, ஆவணங்களில்
சமற்கிருதச் பசொற்கள் மிகுதியும் நுலழந்து நல்ை தமிழ் வழக்கு ஒழிந்து, தமிழ்
பமொழி அழகிழந்தலதக் கொண்கிதறொம். ஆட்சியொளர்கள் தமிழ் பமொழியினர் அல்ைர்
என் தத கொரணம்.

இந்தச் பசப்த ட்டில், தமிழ்ச் பசொற்கலளதய தமிழ்

எழுத்துகளில் எழுதொமல் கிரந்தத்தில் எழுதியுள்ளலம வருத்தம் தருகிறது.
சமற்கிருதச் பசொற்கலளயும் இந்தச் பசப்த ட்டில்
எனப்

திப் ொசிரியர் குறிப் ிடுகிறொர்.

ிலழ ட எழுதியிருக்கிறொர்கள்

ிலழ, பசப்த ட்டின்

ொடத்லத

வடிவலமத்துத் தந்தவர் தமைொ அல்ைது பசப்த ட்லட எழுதியவர் தமைொ என் து
பதரியவில்லை.
சட்லடயப் ன்’
க ப்பபட்டின்

எழுதியவர் ப யர் ‘மதுலர சட்லடயப்

நொைங்கரொயன் குமொரன்

எனக் கொண்கிதறொம்.
அகமப்பு:

பசப்த டு, திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ’பசல்ைம்வொலக’
(PALACE)

லவக்கப் ட்டுள்ளது.

அளவில் உள்ளது.

த்து அங்குை நீளம், ஐந்து அங்குை அகைம் என்ற

ஏட்டின் முதல்

ரொமநொதஸ்வொமி ஸஹொயம்”

மொளிலகயில்

க்கத்தின் லமயத்தில் பதலுங்கு எழுத்தில் “ஸ்ரீ

என்னும் ப ொறிப்பு ப ரிய அளவிைொன
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எழுத்துகளொல் எழுதப் ட்டுள்ளது.

இத்பதொடர், தசது தி ஆவணங்களில்

கொணப் டும் அரச முத்திலர எனக் பகொள்ளைொம்.

அரசு ஆவண பமொழியொகத்

பதொடக்கத்தில் பதலுங்கு இருந்துள்ளது என அறிகிதறொம்.

க ப்பபட்டில் பிகழகள்:
தமிழ் எழுத்துகளின் இடங்களில் கிரந்த எழுத்துகள்
1.

இதன்தமற்

2.

அற் சி

3.

உத்திரொட

-

-

இச்பசொல்ைில் ‘இ’
இச்பசொல்ைில் ‘அ’

-

யன் ொடு:

எழுத்து கிரந்தம்.

எழுத்து கிரந்தம்.

இச்பசொல்ைில் ‘ரொ’

எழுத்து கிரந்தம்.
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4.

கண்டநொடும்

-

இச்பசொல்ைில் ‘ண்ட’

5.

பகொடொதொன்

-

இச்பசொல்ைில் ‘டொ’

6.

கொவைன்

7.

கற்ணன்

-

இச்பசொல்ைில் ‘ன்’

8.

துலுக்கர்

-

இச்பசொல்ைில் ‘ர்’

9.

அன்னசத்திர(ம்)

-

இச்பசொல்ைில் ‘ன்’

எழுத்து கிரந்தம்.
எழுத்து கிரந்தம்.
எழுத்து கிரந்தம்.

இச்பசொல்ைில் ‘அ’

கிலறயம்

11.

அவர்கள்

-

இச்பசொல்ைில் ‘அ’, ‘ர்’

12.

கட்டலள

-

இச்பசொல்ைில் ‘ட்டலள’

14.

ண்ணின

இச்பசொல்ைில் ‘ம்’

-

இச்பசொல்ைில் ‘ன’

பதொண்டமண்டை

-

கிரந்தம்.

எழுத்து கிரந்தம்.

10.

13.

-

-

எழுத்துகள்

எழுத்து கிரந்தம்.

எழுத்து கிரந்தம்.
எழுத்துகள் கிரந்தம்.
எழுத்துகள் கிரந்தம்.

எழுத்து கிரந்தம்.

இச்பசொல்ைில் ‘ண்டமண்ட’

எழுத்துகள் கிரந்தம்.

க ப்பபட்டில் காைக்கைக்கு:
பசப்த ட்டில் சொைிவொகன ஆண்டும் (சகம்), பகொல்ைம் ஆண்டும்
குறிக்கப் ட்டுள்ளன.

சகம் 1691. பகொல்ைம் 945.

தமிழ் வியொழ வட்ட ஆண்டொன

விதரொதி ஆண்டும் தரப் ட்டுள்ளது. இம்மூன்று ஆண்டுக்குறிப்புகளும் கி. ி. 1769ஆண்டுடன் ப ொருந்துகின்றன. ஐப் சி மொதம் ‘அற் சி’

மொதம் என

எழுதப் ட்டுள்ளது. எண்கள், தமிழ்க் குறியீட்படண்களொல்

எழுதப் ட்டுள்ளன.

ஞொயிற்றுக் கிழலம, ‘ ொனு வொரம்’ என்று குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது.
வானியல் (பஞ் ாங்கக்) குறிப்புகள்:
பசப்த ட்டில், ததய் ிலறக் கொைத்லதக் குறிக்கும் பூர்வ
சப்தமி திதி, இரு த்ததழு தயொகங்களில் ஒன்றொன சூைம்,

ட்சம்,

திபனொரு கரணங்களில்

ஒன்றொன கரஜ (கரலச) ஆகிய குறிப்புகள் உள்ளன.
ிை ொட்டுப்பிரிவுகளும் ெிைவியல் ஊர்களும்:
பசப்த ட்டின் டி கொக்கூர் என்னும் ஓர் ஊதர பகொலடயொக
அளிக்கப் ட்டிருக்கிறது. இவ்வூர் தடொதலக நொட்டில் இருக்கும் கிரொமம் என் தொகச்
பசப்த டு கூறுகிறது. இவ்வூரின்

ரப்ல

அலடயொளப் டுத்துலகயில்

ஊர்ப் ரப்புக்கு நொன்கு திலசகளிலும் உள்ள எல்லைகள் விரித்துச்
பசொல்ைப் டுகின்றன.

எல்லைப் ப யர்களில் கலதயன் கண்மொய்,

கருமளக்கண்மொய், குமொரக்குறிச்சிக்கண்மொய், கருசல்க்குளத்துக் கண்மொய்,
த்தலைக் கண்மொய்,

லகயன் கண்மொய், கொத்தொன் ஏந்தல்,

லனயடி ஏந்தல்,

ொடுவொன் ஏந்தல், பூந்தகுளம் ஆகிய நீர் நிலைகளின் ப யர்கள் சுட்டப் டுகின்றன.
முதுகுளத்தூர், குமொரக்குறிச்சி என்னும் ஊர்ப்ப யர்களும் கொணப் டுகின்றன.
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இவ்விடப்ப யர்கள் இரொமநொதபுரம் மொவட்டப் குதிகளில் இருக்கின்றனவொ
எனப் ொர்க்கதவண்டும்.
ிை வடகமாழிச் க ாற்கள் – கிரந்த எழுத்துகைில்:
தமதை சுட்டியவொறு வடபசொற்கள் மிகுதியும் பசப்த ட்டில் எழுதப் ட்டுள்ளன. சிை
பசொற்கள் வருமொறு.....
ஹநுமதகதனன்
கருடதகதனன்
சிம்ஹதகதனன்
சத்யஹரிச்சந்த்ரன்
சங்கீ த ஸொஹித்ய வித்யொ விதநொதன்
விஜயைக்ஷ்மிகொந்தன்
அரசரொவணரொமன்
துஷ்டநிக்ரஹன்
சிஷ்ட ரி ொைன்
பூதைொக தததவந்த்ரன்
சிவபூஜொ துரந்தரன்
அதநகப்ரஹ்மப்ரதிஷ்டொ கொரன்
ஸகைஸொம்ரொஜ்ய ைக்ஷ்மிநிவொசன்
ரொமநொதஸ்வொமி கொர்யதுரந்தரன்
துைொபுருஷதொனொதிதஷொடஸமஹொதொநதுரந்தரர்
ஹிரண்யகர் யொஜி
முடிவுகர:
விஜயநகரரின் தநரடி ஆட்சி, அலதத்பதொடர்ந்த நொயக்கர் ஆட்சி
ஆகியவற்றின் தொக்கம் தமிழ் நிைத்துச் தசது தி அரசர்கலளயும்
கொரணத்தொல் தமிழ் பமொழியின்

ற்றிக்பகொண்ட

யிற்சியிலும் சிறப் ிலும் குலற மிகுந்தும் நிலற

தொழ்ந்தும் த ொயின என்று நொம் கருதுவதற்கு இடமளிக்கும் வலகயில்
இச்பசப்த டு அலமந்துள்ளது என் து இந்த ஆய்வுப் ொர்லவயில் புைப் ட்டுள்ளலத
மறுக்க இயைொது.

ஆனொல், தமிழ் பமொழி தன்னுலடய தவரில் வளமொன

பதொன்லமலயக் பகொண்டுள்ளதொல் தன்லனத்தொதன கொத்துக்பகொண்ட ஒரு விலத
பநல் த ொை இன்றளவில் புதுப் ித்துப் புதுப் ித்து வளர்த்துக்பகொண்டது எனைொம்.
ொர்லவ நூல்கள்:
1.
2.

திருவொங்கூர் பதொல்ைியல் வரிலச – பதொகுதி-5 (TRAVANCORE ARCHAEOLOGICAL SERIES Vol-V)
’தசது தி பசப்த டுகள்’ - புைவர் பச. இரொசு (முன்னொள் தலைவர், கல்பவட்டியல் துலற,

தஞ்லசப் ல்கலை)
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15. யொழ்ப் ொண இரொசதொனி கொைத்தில்
பவளியிடப் ட்ட முருகப் ப ருமொலனக் குறிக்கும்
அரிய நொணயங்கள்
-- பபரா ிரியர் ப.புஸ்பரட்ைம்

யொழ்ப் ொண அரசு கொை நொணயங்கள்

ற்றி ஆரொய்ந்த

ைரும்

அவர்கள் தசது என்ற மங்கை பமொழி ப ொறித்த நொணயங்கலள மட்டுதம
பவளியிட்டனர் என்ற கருத்லதக் பகொண்டுள்ளனர். ஆனொல் எமது பதொல்ைியல்
ஆய்விற் கண்டு ிடித்த நொணயங்களிைிருந்து யொழ்ப் ொண மன்னர்கள் கந்தன்,
ஆறுமுகன் ஆகிய ப யர்கள் ப ொறித்த நொணயங்கலளயும் பவளியிட்டுள்ளனர்
என் து பதரியவந்துள்ளது. அவற்றுள் முதைொவது வலக நொணயத்தில் இடப்புறம்
ொர்த்த நிலையில் உள்ள மயில் சின்னம் கொணப் டுகிறது. ஏலனய
நொணயங்களில் மயிைின் வொயில்
இந்நொணயத்தில் உள்ள சின்னம்

ொம்புச் சின்னம் கொணப் டுகின்றது. ஆனொல்
ொம்பு உருவத்திைிருந்து சற்று தவறு ட்ட

உருவமொக உள்ளது. மயிலுக்கு தமதை விளிம்ல

ஒட்டியவொறு

ிலறச்சந்திரன்,

சூரியன் என் ன கொணப் டுகின்றன. நொணயத்தின்

ின்புறத்தில் தவல்

சின்னத்துடன் தமிழில் “கந்”(தன்) என்ற ப யர் கொணப் டுகின்றது. இதன் கீ ழ் ,
கொல்கலளக் குறிக்கும் இரு தகொடுகள் கொணப் டுகின்றன.
இரண்டொவது வலக நொணயத்தில் உள்ள மயில் இடப்புறம்
நிலையில் கொணப் டுவதுடன் அதன் வொயில் கொணப் டும்
பதரிகின்றது. நொணயத்தின்

ொர்த்த

ொம்பும் பதளிவொகத்

ின்புறத்தில் “ஆ” என்ற எழுத்துக் கொணப் டுகிறது.

இதனுடன் இலணந்த நிலையில் முதைொவது நொணயத்தில் வருவது த ொல் மனித
வடிவில் அலமந்த கொல் உருவங்கள் கொணப் டுகின்றன. இதற்கு இடது, வைது
புறமொக முதைொவது நொணயத்தில் வரும் சின்னங்கள் கொணப் டுகின்றன.
இவ்வலக நொணயங்கள் வடஇைங்லகலயத் தவிர இைங்லகயின் ஏலனய
ொகங்களிதைொ பதன்னிந்தியொவிதைொ இதுவலர கண்டு ிடிக்கப் டவில்லை. தமிழக
நொணயங்களில் முக்கிய சின்னமொக இடம் ப றும் அரச இைச்சிலன எதுவும்
இந்நொணயங்களில் கொணப் டவில்லை. ஆகதவ இந்நொணயங்கள் யொழ்ப் ொண
இரொசதொனி கொைத்தில் பவளியிடப் ட்டபதன் தில் ஐயமில்லை.
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தமற்குறிப் ிட்ட இரு
நொணயங்களில் ஒன்றில் மயில், தவல்
சின்னத்ததொடு “கந்” என்ற ப யரும்,
மற்லறயதில் இதத சின்னங்களுடன்
“ஆ” என்ற எழுத்தும் இடம்
ப ற்றுள்ளன. இரு நொணயங்களிலும்
உள்ள மயிைின் ததொற்ற அலமப்பு,
சின்னங்களிலடதயயும் கொணப் டும்
ஒற்றுலமகள், நொணயங்களின்
வடிவலமப்பு என் வற்லற
அடிப் லடயொகக் பகொண்டு தநொக்கும்
த ொது இலவ குறிப் ிட்ட கொைப்
குதியில் குறிப் ிட்ட ஒரு வம்சத்தொல்
அல்ைது மன்னர்களொல்
பவளியிடப் ட்ட நொணயங்கள் என் து
பதரிகின்றது. இரு நொணயங்களிலும்
மயில், தவல் ஆகியலவ முக்கிய சின்னங்களொக இடம் ப ற்றிருப் லதக் பகொண்டு
இந்நொணயங்கலள பவளியிட்ட மன்னர்களும், அவர்களின் ஆட்சிக்குட் ட்ட
மக்களும் முருக வழி ொட்டில் மிகுந்த ஈடு ொடு பகொண்டிருந்தனர் என் து
பதரிகின்றது.
தசது பமொழி ப ொறித்த நொணயத்தில் உள்ள நந்திக்கு முன்னொல் சிறு
உருவமொக வடிவலமக்கப் ட்ட மயில் இவ்விரு நொணயங்களிலும்

ிரதொன

சின்னமொகப் ப ொறிக்கப் ட்டுள்ளது. அவற்றில் ப ொறிக்கப் ட்டுள்ள “கந்”, “ஆ”
என் லவ கந்தன் ஆறுமுகன் ஆகிய பதய்வப் ப யர்களின் குறுக்கமொகும்.
அப்ப யர்கள் இலறவனின் தலைப் ொகத்லதயும், கீ ழ் உள்ள

ொகம் இலறவனின்

உடற் ொகத்லதயும் குறிக்கின்றது. இம்மர ில் நொணயங்கள் பவளியிடும் முலற
இலடக்கொைத் பதன்னிந்தியொவிைிருந்துள்ளது. இதற்கு தசரமன்னர் நொணயங்களில்
யன் டுத்திய ‘ச” என்ற எழுத்லதயும் (ஆலவபநச 1998 : 160 – 1). மூன்றொம்
வல்ைொள மன்னன் ஆட்சியில் (கி. ி.1292 – 1345) பவளியிட்ட நொணயங்களில் வரும்
‘ ’ என்ற எழுத்லதயும் குறிப் ிடைொம். இங்தக “ஆ” என்ற எழுத்திற்கும், “கந்” என்ற
ப யருக்குக் கீ தழ நடுவில் உள்ள

குதி இலறவனின் இடுப்புடன் இலணந்த

கொற் குதியொகத் ததொன்றுகின்றது. இலத “ஆ” என்ற எழுத்துப் ப ொறித்த
நொணயங்களில் பதளிவொகக் கொணமுடிகின்றது.
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இந்த இடத்தில் யொழ்ப் ொண அரசு கொைத்தில் நல்லூரில்
அலமக்கப் ட்ட கந்தன் ஆையம் பதொடர் ொக லகைொயமொலையில் வரும் குறிப்ல
தமற்கூறப் ட்ட நொணயங்களுடன் பதொடர்புப் டுத்திப்

ொர்க்கும் த ொது

இந்நொணயங்கலள பவளியிட்ட மன்னன் யொர் என் து ஓரளவுக்குத் பதரியவரைொம்.
லகைொயமொலையில் வரும் தனிச் பசய்யுள் நல்லூரில் கந்தன் ஆையத்லதயும்,
யொழ்ப் ொண நகரத்லதயும் அலமத்தவன் புவதனக ொகு எனக் கூறுகின்றது.
இச்பசய்யுள் குறிக்கும் கொைத்லதச் சக வருடம் எண்ணூற்பறழு தொக எடுத்துக்
பகொண்டு

த்தொம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந்த தமிழ் மந்திரி புவதனக ொகு கொைத்தில்

அரசும், கந்தன் ஆையமும் ததொன்றியதொக முதைியொர் இரொசநொயகம் அவர்கள்
கூறுகின்றொர். ஆனொல் இக்கூற்லற ஏற்கக் கூடிய அளவுக்குச் சொன்றுகள்
கிலடக்கவில்லை. இைங்லகயில் புவதனக ொகு என்ற ப யரில் 7 மன்னர்கள்
ஆட்சி புரிந்துள்ளனர். இவர்களுள் 6ஆம்

ரொக்கிரம ொகு பதன்னிைங்லகயில் ஆட்சி

பசய்த கொைத்தில் அவன் வளர்ப்பு மகனொகிய சபுமொல்குமர என்ற மலையொள
இளவரசன் பசண் கப்ப ருமொள் 1540 இல் யொழ்ப் ொண அரலசக் லகப் ற்றி 17
ஆண்டுகள் புவதனக ொகு என்ற ப யருடன் ஆட்சிபுரிந்துள்ளொன். இலத
யொழ்ப் ொணத்தின்

ிரதொன வதியில்
ீ
கிலடத்த இவன் கொைத் தமிழ்க் கல்பவட்டும்

உறுதிப் டுத்துகின்றது. இக்கல்பவட்டு யொழ்ப் ொணம்
சொலையில் வொசல்

டியொகப்

ிரதொன வதியிைிருந்த
ீ
ததநீர்

யன் டுத்தப் ட்ட கற்தூணில் எழுதப் ட்டிருந்தது. 25

வரிகளில் ப ொறிக்கப் ட்ட இக்கல்பவட்டில், 15 வரிகதள ஓரளவு
பதளிவொகக்கொணப் ட்டன. 1968 ஆம் ஆண்டு இைங்லகத் பதொல்ைியற்
திலணக்கழகம் இக்கல்பவட்லடப்

டிபயடுத்திருந்தொலும் 1969ஆம் ஆண்டு

த ரொசிரியர் இந்திர ொைொ அவர்கள் மீ ளப் டிபயடுத்து அவரொல் வொசிக்கப் ட்டதன்
ின்னதர இக்கல்பவட்டின் வரைொற்று முக்கியத்துவம் பவளிச்சத்திற்கு வந்தது.
அக்கல்பவட்டிைிருந்து யொழ்ப் ொண லவ மொலை, லகைொயமொலை முதைொன
நூல்கள் குறிப் ிடும் புவதநக ொகு கி. ி.15 ஆம் நூற்றொண்டில் யொழ்ப் ொணத்தில்
ஆட்சிபுரிந்த பசண் கப்ப ருமொள் என் தும் அவதன தகொட்லட மன்னன் ஆறொம்
ரொக்கிரம ொகுவின் ப யரில் இக்கல்பவட்லட பவளியிட்டொன் என் தும்
பதரியவந்துள்ளது. தமலும் இக்கல்பவட்டு ஒரு கட்டிடத்தின்

ொகமொக இருப் தொல்

அது புவதநக ொகு கட்டிய நல்ைொர் கந்தன் ஆையமொக இருந்திருக்கைொம் எனப்
த ரொசிரியர் இந்திர ொைொ கூறுகின்றொர்.
இந்நொணயங்கள் தசதுபமொழி ப ொறித்த நொணய மர ிைிருந்து
தவறு ட்டு இருப் லதக் பகொண்டு யொழ்ப் ொண அரலச ஆட்சி புரிந்த
பசண் கப்ப ருமொதள இந்நொணயங்கலள பவளியிட்டுள்ளொன் என்ற முடிவுக்கு
வரமுடிகின்றது. இம்முடிலவப் ப ொருத்தமொனபதனக் கூறியுள்ள த ரொசிரியர்
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த்மநொதன் இந்நொணயங்களின் வரைொற்று முக்கியத்துவம்
கருத்லதயும் அண்லமக்கொை ஆய்பவொன்றில்

ற்றிய தனது

ின்வருமொறு கூறுகிறொர்:

‘கந்’ என்ற எழுத்துக்கள் கந்தசொமியினது ப யலரயும், ‘ஆ’ என்ற எழுத்து
ஆறுமுகசுவொமியினது ப யலரயுங் குறிப் னவொதல் தவண்டும். அவ்வொறொகில்
இந்த நொணயங்கள் கந்தக் கடவுளின் ப யரொல் வழங்கப் ட்டலவ. அவற்லறச்
பசண் கப்ப ருமொள் பவளியிட்டொன் என்று பகொள்ள முடிகின்றது. ஆதியொன
கந்தசொமி தகொயிலை அவதன அலமத்தொன் என் து

ை நூற்றொண்டு கொைமொக

நிைவி வரும் ஐதீகம் என் து குறிப் ிடற்குரியது. இந்த அடிப் லடயில்
தநொக்குமிடத்து யொழ்ப் ொண ததசத்தவரது சமய வழி ொட்டு மரபுகளுக்கும் பமொழி
வழக்கிற்கும் ஏற்றவலகயிதைதய தனது

தவிக்கும் அதிகொரத்திற்கும் உரிய

சின்னங்கலள அலமத்துக் பகொண்டொன் என் து பதளிவொகிறது. அது
ிரமிக்கத்தக்கபவொன்று. அது குடியொட்சி அரசியல் பநறி புரிந்துணர்வின் வழி
ஏற் ட்ட நல்பைண்ணத்தின் அலடயொளம். நல்பைண்ணத்திற்கு நல்ைபதொரு
உதொரணம்”.
இந்நொணயங்களின் வரைொற்று முக்கியத்துவம் பதொடர் ொக
ஆங்கிைத்தில் எழுதப் ட்ட கட்டுலரலயப்

டித்த பதன்னிைங்லக நண் ர் ஒருவர்

தன்னிடம் உள்ள இவ்வலக நொணயங்களின் புலகப் டங்கலள அண்லமயில்
எனக்கு அனுப் ிலவத்தொர். அவரிடம் இந்நொணயங்கள் எங்கிருந்து கிலடத்தபதன
வினொவிய த ொது அவர் யொழ்ப் ொணத்தில் உள்ள நலகக் கலடபயொன்றில்
பகொடுத்து வொங்கியதொகக் கூறினொர். ஆனொல் விலைமதிக்க முடியொத
இந்நொணயங்கலள தற்த ொது யொழ்ப் ொணப்

ல்கலைக்கழக பதொல்ைியல்

அருங்கொட்சியகத்லதத் தவிர இைங்லகயின் எந்த
அருங்கொட்சியகத்திதைொ கொணமுடியவில்லை.

பதொடர்பு:
த ரொசிரியர்
யொழ்ப் ொணப்

.புஸ் ரட்ணம்
ல்கலைக்கழகம்

https://www.facebook.com/push.malar
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ல்கலைக்கழகத்திதைொ,

ணம்

16. பதன்னிைங்லகயில் 2200 ஆண்டுகளுக்கு
முற் ட்ட தமிழ்ச் சிற்றரசர்களின் ஆட்சி
-- பபரா ிரியர் ப.புஸ்பரட்ைம்
பதன்னிைங்லகயில் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முற் ட்ட தமிழ்ச்
சிற்றரசர்களின் ஆட்சி குறித்து

வரைொற்று பவளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கும் புதிய

ஆதொரங்கள்.
பதன்னிைங்லகயில் அக்குறுபகொட என்ற இடத்தில் 1999 ஆம் ஆண்டு
வடு
ீ கட்டுவதற்கொக அத்திவொரம் பவட்டிய த ொது எதிர் ொரொதவலகயில்
நூற்றுக்கணக்கொன “ஈய” நொணயங்கள் பவளிவந்துள்ளன. இவற்லற முதைில்
அவதொனித்த அவ்வூர் மக்கள் அவற்றின் வரைொற்றுப் ப றுமதிலய உணரொது
அந்நொணயங்கள்

ைவற்லற

லழய ப ொருட்கலள வொங்கும் கலடகளுக்குக்

பகொண்டு பசன்று விற் லன பசய்தனர். இந்நிலையில் இது

ற்றிய பசய்தி

நொணயவியல் அறிஞரும், 1990 கொைப் குதியில் யொழ்ப் ொண மொவட்ட இரொணுவ
தள தியொகவும் இருந்த திரு. ரொஜொவிக்கிரமசிங்தக
பகொண்டு பசல்ைப் ட்டது. அவர்

அவர்களின் கவனத்திற்குக்

ிரொன்ஸ் நொட்டு நொணயவியல் ஆய்வு

நிறுவனத்தின் தலைவரொகக் கடலமயொற்றி வரும் எமது நொட்டுப் த ரொசிரியர்
ப ொத ஆரொய்ச்சியுடன் இலணந்து மக்களொல் விற் லன பசய்த கலடகள்,
நொணயங்கள் பவளிவந்த இடங்கள், அவ்வூர் மக்கள் எனப்
இந்நொணயங்கள்

ை இடங்களிைிருந்து

ைவற்லறச் தசகரித்து அவற்லறச் சிறந்த முலறயில்

ஆவணப் டுத்தி Ruhuna an Ancient Civilization Revisit என்ற நூைில் பவளியிட்டிருந்தனர்.
இந்நொணயங்கள்

ைவற்றின் முன் க்கத்தில்

ிரொமி எழுத்தில் அலத

பவளியிடக்கொரணமொக இருந்தவர்களின் ப யர்கள் ப ொறிக்கப் ட்டிருப் து
இந்நொணயங்களின் சிறப் ொன அம்சமொகக் கொணப் டுகின்றது. இலவ

ண்லடய

இைங்லகயில் வழக்கிைிருந்த எழுத்து, பமொழி, ஆட்சியிைிருந்த சிற்றரசர்கள்
முதைொனவற்லற அறிந்து பகொள்ள நம் கரமொன சொன்றொகக் கொணப் டுகின்றன.
நொணய மற்றும் சொசனவியல் அறிஞர்கள் இந்நொணயங்களில் பதளிவொகக்
கொணப் டும் எழுத்துக்களின் எழுத்தலமதிலயக் பகொண்டு இலவ 2200
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பவளியிடப் ட்ட நொணயங்கள் என் லத
உறுதிப் டுத்தியுள்ளனர். இலவ பதன்னிைங்லகயிதைதய பவளியிடப் ட்ட
நொணயங்கள் என் லத நொணயங்கள் கொணப் ட்ட இடத்திைிருந்து

127

கண்டு ிடிக்கப் ட்ட சுடுமண் நொணய அச்சுக்கள் உறுதிப் டுத்துகின்றன. இதனொல்
நொணயங்களும், நொணய அச்சுக்களும் கொணப் ட்ட இடம்

ண்லடய கொைத்தில்

நொணயங்கலள உற் த்தி பசய்யும் பதொழிற் கூடமொக இருந்திருக்க தவண்டும்
என்ற கருத்துக்களும் முன்லவக்கப் ட்டு வருகின்றன.

இந்நொணயங்கள்

ற்றி முதைில் ஆய்வு பசய்த த ரொசிரியர்

ப ொப யொரொச்சி மற்றும் ரொஜொவிக்கிரமசிங்தக ஆகிதயொர் நொணயங்களில் உள்ள
எழுத்து வடிவத்லத வட ிரொமியொகவும், அவற்றின் பமொழிலயப்
ொர்த்தனர். ஆயினும் இரண்டு நொணயங்களில் தமிழ்ப்

ிரொகிருதமொகவும்

ிரொமி எழுத்து

யன் டுத்தப் ட்டுள்ளலத முக்கிய அம்சமொக்கச் சுட்டிக்கொட்டிய அவர்கள் தமிழ்
பமொழியில் புைலமயற்ற கொரணத்தொல் அவற்றின் ப யர்கலளப்
பமொழியொகதவ

ிரொகிருத

ொர்த்தனர். இந்நிலையில் இந்நொணயங்கள் பதொடர் ொகக்

பகொழும் ில் நடந்த கருத்தரங்கில் கைந்துபகொண்ட பதன்னிந்தியத் பதொல்ைியல்
அறிஞர் த ரொசிரியர் லவ.சுப் ரொயலு அவர்கள் இந்நொணயங்கள்

ற்றிய நூலை

என்னிடம் தந்து நொணயங்களில் ப ொறிக்கப் ட்ட ப யர்கலள மீ ள்வொசிப்பு
பசய்யுமொறு கூறியிருந்தொர். இதற்கு தவண்டிய நொணய மூைப்

ிரதிகலளயும்

(Coins Replica), நொணயங்களுக்குரிய அரிய புலகப் டங்கலளயும் த ரொசிரியர்
ப ொப யொரொச்சி மற்றும் ரொஜொவிக்கிரமசிங்தக ஆகிதயொர் வழங்கியிருந்தனர்.
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இந்நொணயங்கள் அலனத்தும் ஈயத்தில் பவளியிடப் ட்டிருப் தொல் கணிசமொன
நொணயங்களில் ப ொறிக்கப் ட்ட எழுத்துக்கள் ததய்வலடந்து வொசிக்கப் டமுடியொத
நிலையில் உள்ளன. ஆயினும் ததய்வலடயொத நொணயங்கலளக் பகொண்டு
அவற்றில் ப ொறிக்கப் ட்ட ப யர்கள் தமிழ் மற்றும்

ிரொகிருத பமொழிகளுக்கு

உரியலவ என் து பதரிகின்றது. அவற்றுள் ஐந்து நொணயங்களில் உதிரன்,
மஹொசொத்தன், க திகஜ ன், தஜ ியன், தி~புர சடணொகரொசன், தசொழ(ட)ணொக(ன்)
முதைொன ப யர்கள் தமிழ்ப்

ிரொமியில் எழுதப் ட்டுள்ளது. இப்ப யர்களின்

ின்பனொட்டு பசொல் தமிழில் ஆண்மகலனக் குறிக்கும் “அன்” என்ற ஆறொம்
விகுதியில் முடிவதொல் இலவ தமிழ்ப் ப யர்கள் என் தில் ஐயமில்லை. இந்த
வொசிப்ல ப் த ரொசிரியர் சுப் ரொயலு, தமிழ்ப்

ிரொமியின் தந்லத என

அலழக்கப் டும் ஐரொவதம் மகொததவன் உட் டத் பதன்னிந்திய, இைங்லக
சொசனவியல் அறிஞர்கள்

ைரும் தமது ஆய்வுகளில் ப ொருத்தமொனதொக எடுத்துக்

பகொண்டுள்ளனர்.
ண்லடக்கொை நொணயங்கள் ப ொதுவொக அரசனொல் அல்ைது
சிற்றரசனொல் பவளியிடப் ட்டலவ. ஆனொல் சிை சந்தர்ப் ங்களில் அரசனின்
அனுமதி ப ற்ற வணிகர்களும், மதநிறுவனங்களும் நொணயங்கள் பவளியிட்டதற்கு
ஆதொரங்கள் உண்டு. இது

ற்றிக் பகௌடில்ைியனின் அர்த்தசொஸ்திரத்திலும்

குறிப்புக்கள் உள்ளன. இந்நிலையில் இந்நொணயங்களில் ஒன்றில் தமிழில்; “திஷபுர
சடணொக ரொசன்” என்ற வொசகம் ப ொறிக்கப் ட்டுள்ளது. இதன் விளக்கம்
பதன்னிைங்லகயில் திஷபுரம் என்ற இடத்தில் ஆட்சிபுரிந்த சடணொகரொசன்
(அரசன்) பவளியிட்ட நொணயம் என்ற ப ொருளில் அலமந்துள்ளது.
இந்நொணயங்களிைிருந்து இற்லறக்கு 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
பதன்னிைங்லகயில் தமிழர்கள் வொழ்ந்து வந்துள்ளலமயும், அவர்களிலடதய தமிழ்
அரச மரபு ததொன்றியிருந்தலமயும்; பதரியவந்துள்ளது. சமகொைத்தில்
இைங்லகயின்

ை

ிரொந்தியங்களில் இனக்குழுத் தலைவர்கள், சிற்றரசர்கள்,

குறுநிைத் தலைவர்கள் ஆகிதயொரின் ஆட்சி இருந்ததற்கு நம் கரமொன ஆதொரங்கள்
கொணப் டுகின்றன. இைங்லகயில் கண்டு ிடிக்கப் ட்ட 22

ிரொமிக்

கல்பவட்டுக்களில் “தவள்” என்ற தமிழ்ச் பசொல் கொணப் டுகின்றது. இச்பசொல்
சிற்றரசன், தலைவன், உயர் அதிகொரி ஆகிய உயர்
யன் டுத்தி ஒரு

தவியிைிருந்தவர்கள்

ட்டப் ப யரொகும். த ரொசிரியர் தறொமிைொத ொர் வடபமொழியில்

“ரொஜொ” என்ற

ட்டம் என்ன ப ொருலளக் குறித்தததொ அதத ப ொருலளத் தமிழில்

“தவள்” என்ற

ட்டம் குறிப் தொகக் கூறுகின்றொர். அண்லமயில் சங்ககொை அரச

உருவொக்கம்

ற்றி ஆய்வு பசய்த கைொநிதி பூங்குன்றன் சங்க கொைத்லத ஒத்த

தவளிர் ஆட்சி சமகொைத்தில் இைங்லகயிலும் இருந்ததற்குப்
கல்பவட்டுக்களில் வரும் “தவள்” என்ற

ிரொமிக்

ட்டத்லதச் சொன்றொகக் கொட்டியுள்ளொர்.
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இவ்விடத்தில் ஏறத்தொழ இந்நொணயங்களின் சமகொை வரைொறு கூறும்
மகொவம்சத்தில் துட்டொகொமினி மன்னன் அநுரொதபுரத்தில் எல்ைொள மன்னலன
பவற்றி பகொள்வதற்கு முன்னர் அவனுக்குச் சொர் ொகத் பதன்னிைங்லகயில்
ஆட்சிபுரிந்த 32 தமிழ்ச் சிற்றரசர்கலள பவற்றி பகொள்ளதவண்டி இருந்ததொகக்
கூறியிருப் து சிறப் ொக தநொக்கத்தக்கது. இவ்வொதொரங்கள் சங்ககொைத்தின்
சமகொைத்தில் இைங்லகத் தமிழரிலடதயயும் அரச மரபு ததொன்றியிருந்தலத
உறுதி பசய்வதொக உள்ளன.

பதொடர்பு:
த ரொசிரியர்
யொழ்ப் ொணப்

.புஸ் ரட்ணம்
ல்கலைக்கழகம்

https://www.facebook.com/push.malar
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17. தமிழக மக்கள் வரைொறு - கொைனிய வளர்ச்சிக்
கொைம் - புைம்ப யர்ந்தவர்களின் வொழ்க்லக!
-- முகனவர் க.சுபாஷிைி

தமிழக மக்கள் வரைொறு - கொைனிய வளர்ச்சிக் கொைம் - புைம்ப யர்ந்தவர்களின்
வொழ்க்லக!
நூல் விமர் னம்:
நூல்: தமிழக மக்கள் வரைொறு கொைனிய வளர்ச்சிக் கொைம் - புைம்
ப யர்ந்தவர்களின் வொழ்க்லக
நூைொசிரியர்: எஸ்.பஜயசீை ஸ்டீ ன் (தமிழில்: ரகு அந்ததொணி)
திப் கம்: நியூ பசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
விலை: 175/-

தமிழக வரைொற்லற ஆரொய முற் டு வர்களுக்கு ஐதரொப் ிய ஆவணக்
குறிப்புகள் தமிழக குறிப்புகளில் கிலடக்கொத

ை சொன்றுகலள அளிக்கின்றன. மிக

நீண்ட கொைமொகதவ ஐதரொப் ியர்களது நொட்குறிப்பு எழுதும்
பசல்கின்ற இடங்கலளப்

ழக்கமும், தொங்கள்

ற்றிய குறிப்புகலள எழுதிலவக்கும்

வரைொற்று ஆய்வொளர்களுக்குப்

ழக்கமும்

ண்லடய பசய்திகலள அறிந்துபகொள்ள

நல்வொய்ப்புகலள வழங்குகின்றன. தமிழக ஆய்வுச் சூழைில் ப ொதுவொகதவ
வரைொற்லற ஆரொய முற் டு வர்கள் மிகப் ப ரும் ொலும் ஐதரொப் ியரது ஆய்வு
குறிப்புகளில் கவனம் பசலுத்துவது மிகக் குலறவொகதவ இருக்கிறது. இதற்குக்
கொரணம், ஆய்வில் ஈடு டு வர்களில் ப ரும் ொதைொர் தமிழ் பமொழியில் உள்ள
ஆவணங்களில் மட்டுதம கவனம் பசலுத்துவதும். ஐதரொப் ிய ஆவணங்கள்

ை

தமிழகத்ததொடும் தமிழர் வரைொற்தறொடும் பதொடர்புலடயன என்ற விவரங்கலள
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அறியொமல் இருப் துதம எனைொம். இவ்வலகப் த ொக்கு, வரைொற்று ஆய்வுகளின்
விரிவுகலளக் குலறத்து, குறிப் ிட்ட சிறிய எல்லைக்குள் மட்டுதம ஆய்வுகள்
சுருங்கிப்த ொவதற்குக் கொரணமொக அலமந்துவிடுகின்றன. இதிைிருந்து மொறு ட்டு,
ஐதரொப் ிய ஆவணங்களில் முழு கவனம் பசலுத்தி அவற்லற ஆரொய்ந்து தமிழ்ச்
சமூகத்து வரைொற்றுச் பசய்திகலள ஒப் ிட்டுப் ொர்த்து ஆய்வு பசய் வர்கள் ஒரு
சிைதர. அவர்களில் ஒருவர் எஸ்.பஜயசீை ஸ்டீ ன். அவரது எழுத்தில்
ஆங்கிைத்தில் பவளிவந்து
ஹவுஸ்

ின் தமிழில் பமொழிப யர்க்கப் ட்டு நியூ பசஞ்சுரி புக்

திப் கத்தொல் 2018ஆம் ஆண்டு பவளிவந்திருக்கும் நூல் `கொைனிய

வளர்ச்சிக் கொைம் - புைம்ப யர்ந்தவர்களின் வரைொறு’. இந்த நூைொசிரியரின்
`தமிழக மக்கள் வரைொறு` என்ற பதொகுப் ின் கீ ழ் பவளிவருகின்ற இரண்டொவது
நூல் இது. இதன் முந்லதய நூைொக பவளிவந்திருப் து `கொைனிய பதொடக்க
கொைம்’ என்ற நூல்.பதொடக்க கொைத்தின் பதொடர்ச்சியொகக் கொைனிய வளர்ச்சிக்
கொைத்தில் தமிழக அல்ைது தமிழகத்துக்குள் புைம்ப யர்விலன ஆரொய்கிறது இந்த
நூல்.
இந்த நூைில் ஐந்து ப ரும் கட்டுலரகளொக ஐதரொப் ிய கொைனித்துவ
கொைகட்டத்தில் தமிழகத்திைிருந்து ஒப் ந்தக் கூைிகளொகப்

யணித்த தமிழக

மக்களின் வரைொற்றுச் பசய்திகள் வழங்கப் ட்டிருக்கின்றன. இந்த ஐந்து
கட்டுலரகளுடன் மிக நீண்ட விரிவொன முன்னுலர ஒன்றும், நூைின் இறுதியில்
முடிவுலர ஒன்றும் பஜயசீை ஸ்டீ ன் அவர்களொதைதய தமிழில்
வழங்கப் ட்டிருக்கின்றன.
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மனிதகுைம், அது ததொன்றிய கொைம் பதொட்தட ஓரிடத்தில் நிலை
ப றொமல் பவவ்தவறு இடங்களுக்கு மொறிச் பசல்வலத இயல் ொகக்
பகொண்டிருக்கிறது. தமிழக நிைப் ரப் ில் ததொன்றிய தமிழினமும் இதற்கு
விதிவிைக்கல்ை. இதுகொறும் கிலடக்கின்ற சொன்றுகளின் அடிப் லடயில்
கொண்கின்ற த ொதும், தமிழ் மக்கள் உைகின்

ல்தவறு

குதிகளுக்கு நிை

வழியொகவும் நீர் வழியொகவும் பதொடர்ந்து புைம்ப யர்ந்துபகொண்தட இருப் லத
ொர்க்கிதறொம்.

யணப் த ொக்குவரத்து வசதிகள் இல்ைொத கொைகட்டத்திலும்

மனிதர்கள் கொல்நலடயொகதவ மிக நீண்ட தூரத்துக்குப்
பசய்திருக்கிறொர்கள். கடல்வழி
முடியும் என் லதப்

யணம்

யணம் பசய்து பவவ்தவறு

குதிகளுக்குச் பசல்ை

டகுகலளயும் கட்டுமரம் த ொன்றவற்லறயும் உருவொக்கி

கடலைக் கடந்து புதிய நிைங்களுக்குச் பசல்லும் வழிலயயும் கண்டு ிடித்து மிக
நீண்ட தூரம்

யணத்லதச் சொத்தியப் டுத்தி இருக்கிறொர்கள் மனிதர்கள். இன்று

த ொக்குவரத்து வசதிகள் மிகப்ப ரிய அளவிைொன தமம் ொடு அலடந்துவிட்டதொல்
மனிதனின் புைம்ப யர்வு என் து எளிதொக்கப் ட்டுள்ளது.
மனிதர்கள் புைம்ப யர்வதற்கு எத்தலனதயொ கொரணங்கள் உள்ளன.
அவற்றுள் ப ரும் ொைொன தவலளகளில் மனிதர்களின் புைம்ப யர்வு என் து
மனிதர்கள் தொங்கள் வொழ்கின்ற சூழைில் மிகப்ப ரிய அளவிைொன

ொதிப்ல

அனு விக்கும்த ொதும், வொழ்கின்ற இடத்தில் தங்கள் வொழ்க்லகலயத் பதொடர
முடியொத இக்கட்டொன சூழல் ஏற் டும்த ொதும் நிகழ்கின்ற புைம்ப யர்வு எனைொம்.
இதுகொறும் வொழ்ந்து வந்த

குதியில் இனி வொழ்வதற்கு வழி இல்லை எனும்த ொது

ப ரும் ொைொன புைம்ப யர்வுகள் நலடப றுகின்றன. ப ொதுவொகதவ மனிதர்கள்
மட்டுமன்றி ஏலனய உயிர்களின் இயல்பும் அதுதவ. அந்த வலகயில் தமிழக
வரைொற்லற ஆரொயும்த ொது மிகப்ப ரும் ொைொன தமிழ் மக்களின் புைம்ப யர்வு
என் து தமிழகத்லதத் தொக்கிய ப ரும் ஞ்சம் ஏற் ட்டிருந்த 1876-78ஆம் ஆண்டு
கொைத்திலும் அதற்கு முன்னரும்

ின்னரும் நிகழ்ந்த புைம்ப யர்வு எனைொம். இந்த

நூல் தமிழகம் ப ருவொரியொக, தமிழகம்
தமிழகத்திைிருந்து குடிப யர்ந்து
தீவுகளுக்கும்,

ஞ்சத்லதச் சந்தித்த கொைகட்டத்தில்

ிபரஞ்சு கொைனித்துவ ஆதிக்கம் நிகழ்ந்த

ிரிட்டிஷ் கொைனித்துவம் ஆதிக்கம் ப ற்றிருந்த இைங்லக மற்றும்

மதைசியொவுக்கும் குடிப யர்ந்த வரைொற்று நிகழ்வுகலள ஐதரொப் ியர்களின்
ஆவணங்களின் அடிப் லடயில் மிக விரிவொக அைசி ஆரொய்ந்து
பவளிப் டுத்துகிறது.
நூைின் லமய ஆய்வு உைகின் பவவ்தவறு

குதிகளுக்கொன

தமிழர்களின் புைம்ப யர்வொக அலமகிறது என்றொலும், நூைின் முன்னுலர
மொறு ட்ட வலகயில் தமிழகத்துக்குள் புைம்ப யர்ந்து வந்த
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ிரொமணர்களின்

வருலகக்கொன கொரணங்கலள அைசுகின்றன. முதைொம் ரொதஜந்திர தசொழன் தனது
ஆட்சிக்கொைத்தில் ஆந்திரொவிைிருந்து வந்த

ிரொமணர்களுக்கு நிைங்கலளக்

பகொலடயொக வழங்கி அவர்களுக்குக் கிரொமங்கலள உருவொக்கித் தந்த
பசய்திகலளக்கூறும் கரந்லதச் பசப்த டு இச்பசய்திகலள விவரிக்கிறது.
எண்ணிக்லகயில் அதிகமொகப் புைம்ப யர்ந்த ஆண்

ிரொமணர்கள் தமிழகத்தில்

தவற்று சமூக ப ண்கலள மணந்து சமூகக் கைப்பு திருமணத்தினொல் உருவொகிய
பசய்திலயயும் சிை ஆவணங்கள் குறிப் ிடுகின்றன.
ிரொமணர்கள் வொழ்ந்த

ிரம்மததய குடியிருப் ில்

குதிகள் ‘ ிரொமணச்தசரி’ என்று தமிழில்

குறிக்கப் டுவலதயும், குடியிருப் ில் உள்ளும் பவளியிலும்

ல்தவறு இலடச்சொதி

மற்றும் ஒடுக்கப் ட்தடொர் குடியிருப்புகள் உருவொன பசய்திலயயும்
கொண்கின்தறொம். தகொயில்கள் மன்னர்களொல் அதிகமொகக் கட்டப் ட்ட பசய்திகளும்
தகொயில்களில் பூலஜ கொரியங்கலளப்

ரொமரித்துச் பசயல் டுத்திவரும்

ிரொமணர்கள் தமற்பகொண்டலதயும், தகொயில்களில்

ணிலயப்

ிரசொதம் தயொரித்து வழங்கும்

முலறலய அவர்கள் அறிமுகப் டுத்தியலமயும், அதற்கொக மன்னர்கள் ஏரொளமொன
நிதிலயக் தகொயில்களுக்கு வழங்கியலமயும் கல்பவட்டுகள், பசப்த டுகள் தரும்
பசய்திகள் வழி நூல் ஆசிரியர் இந்த முன்னுலர
தகொயில்கள் மற்றும் தகொயில்

குதியில் விவரிக்கிறொர்.

ரொமரிப்புகள் என்ற பதொடர் ில்

ிரொமணர்கள் நிகழ்த்தியதொகக் கூறப் டும் குற்றச்பசயல்கள்
முன்னுலர

ற்றியும் இந்த

குதி விவரிக்கிறது. தகொயிைில் உள்ள நலககள் களவொடப் ட்ட

பசய்தி, பநல் களவொடப் ட்ட பசய்தி, தகொயிைிைிருந்த விலையுயர்ந்த
ஆலடகலளக் களவொடிய பசய்தி, சர்ச்லசயின் கொரணமொகப்

ழிவொங்கச்

பசய்யப் ட்ட பகொலை, தகொயில் ப ொருட்கலளத் திருடிய பசய்தி எனப்

ல்தவறு

குற்றச் பசயல்களும் அவற்றுக்கு வழங்கப் ட்ட தண்டலனகளும் இப் குதியில்
விவரிக்கப் டுகின்றன. இந்த முன்னுலர
ஆதொரங்களொக பசப்புப்

குதிக்குப்

யன் டுத்தப் ட்டிருக்கின்ற

ட்டயங்கள், கல்பவட்டுகள், வரைொற்று நூல்கள், ஆவணக்

குறிப்புகள் என மிக நீண்ட

ட்டியலையும் ஆசிரியர் வழங்கியிருக்கிறொர்.

முன்னுலரக்தக இத்தலன சொன்றுக் குறிப்புகளொ என வியக்க லவக்கிறது இப் குதி.
இத்தலகய ஒரு பதொடக்கத்திைிருந்து நூைின் முதல் கட்டுலரக்கு
நம்லம ஆசிரியர் அலழத்துச் பசல்கிறொர். இந்த முதல்
வலரயிைொன கொைகட்டத்தில்

குதி 1729-1883

ிபரஞ்சு ஆட்சியில் புதுச்தசரி மற்றும்

கொலரக்கொைிைிருந்து பமொரீஷியஸ் தீவுக்குப் புைம்ப யர்ந்த பதொழிைொளர்கள்
மற்றும் ஒப் ந்தக் கூைிகள்

ற்றிய பசய்திகளொகும். வரைொற்று முக்கியத்துவம்

வொய்ந்த சம் வமொக இதில் நொம்

ொர்க்க தவண்டியது 4.3.1729 அன்று `ைொ பசரன்`

என்ற கப் ைில் புதுச்தசரியிைிருந்து பமொரீஷியஸுக்குப் புைம்ப யர்ந்த தமிழ்
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லகவிலனத் பதொழிைொளர்கள்

ற்றிய பசய்தி.

ல்தவறு தச்சு தவலை

ணியொளர்கள், பகொல்ைர்கள், கட்டடக் கலைஞர்கள் மற்றும் லகவிலன பதொழில்
திறன் ப ற்ற பதொழிைொளர்கள் இக்கொைகட்டத்தில் பமொரீஷியஸ் தீவுக்குப்

ணி

பசய்யச் பசன்றொர்கள்.
இதலனயடுத்து பதொடர்ச்சியொக ஒப் ந்தக் கூைித் பதொழிைொளர்கள்
பமொரீஷியஸ் மற்றும் மஸ்கதரனஸ் தீவுகளுக்குச் பசல்வது பதொடங்கியது.
அடிலம ஒழிப்பு சட்டம் நிலறதவற்றப் ட்ட சிை கொைங்களுக்குப்

ின்னர்

பமொரீஷியஸில் கொடுகலள அழித்து சர்க்கலர உற் த்தி ஆலைகளில்

ணியொற்ற

ஒப் ந்த அடிப் லடயிைொன கூைித் பதொழிைொளர்கள் தமிழகத்தின்
புதுச்தசரியிைிருந்தும் கொலரக்கொைிைிருந்தும் பசல்வது பதொடங்கியது. இதன்
அடிப் லடயில் பமொரீஷியஸ் த ொர்ட் லூயியின் புறநகர்ப் குதியில் தகம்ப் டி
மை ொர்

குதி தமிழர் குடும் ங்களின் குடியிருப்புப்

குதியொக உருவொகியது.

ஒப் ந்தக் கூைிகளொகத் தமிழ் மக்கள் அனு வித்த மனித உரிலம மீ றல்கள்
ற்றிய தகவல்கள், சமூக நிகழ்வுகள், தததர ரூஷ் என்ற

குதியில் இந்து மக்கள்

வழி ொட்டுக்கொக 25.10.1856இல் கட்டப் ட்ட முதல் இந்து தகொயில்
தமிழ் கலை இலச நொடக முயற்சிகள், சமூகப்
ஏற் டுத்தப் ட்ட

ற்றிய பசய்தி,

ிரச்சிலனகலளச் சமொளிக்க

ஞ்சொயத்து த ொன்ற ஒரு `சல ’ மற்றும் தமிழ்க் கல்விக்கொன

முயற்சிகள் த ொன்ற பசய்திகள்

ிரஞ்சு ஆவணங்களிைிருந்து நூைொசிரியர்

லகயொண்டிருக்கின்றொர். நூைொசிரியர் ஆங்கிைம் மற்றும்

ிபரஞ்சு பமொழிகளிலும்

ஆழ்ந்த திறன் பகொண்டிருப் தொல் தநரடியொக மூை ஆவணங்கலள நூல்
முழுலமயுதம

யன் டுத்தியிருப் து நூைின் ஆய்வுத்தன்லமக்குக் கூடுதல் வலு

தசர்க்கிறது.
பமொரீஷியஸ் தீவில் தமிழ் மக்கள் ஒப் ந்தக் கூைிகளொகப்
புைம்ப யர்ந்தது த ொைதவ அதன் அருகில் இருக்கும் ரீயூனியன் தீவுக்கும் தமிழ்
மக்கள் இதத கொைகட்டத்தில் அதிகமொகக் குடிப யர்ந்து பசன்றனர். பமொரீஷியஸ்,
ரீயூனியன் ஆகிய இரண்டு தீவுகளுக்குதம பசன்ற தமிழ் மக்கள்தொம் இத்தீவுகளின்
தமம் ொட்டு வளர்ச்சிக்கொக மிகப்ப ரிய அளவில்

ங்கொற்றியவர்கள் என் லத

கவனத்துடன் தநொக்க தவண்டியுள்ளது. இன்லறய இத்தீவுகளின் வளர்ச்சிக்கு
அடிப் லடலய அலமத்துக் பகொடுத்த ப ரும்

ங்கு ஒப் ந்தக் கூைிகளொகச் பசன்ற

தமிழர்கலளதய சொரும். கூைிக்கொக தவலை பசய் வலர `கூைி’ என அலழக்கும்
வழக்கம்

ிபரஞ்சுக்கொரர்கள் தமிழ் பமொழியிைிருந்து எடுத்துக்பகொண்ட பசொல்.

இதத பசொல் ஆங்கிைத்திலும்

யன் ொட்டில் வந்தது. இது இன்றும் வழக்கில்

உள்ள பசொல்ைொகதவ அலமந்து விட்டது.
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நூைின் அடுத்த கட்டுலரயொக அலமவது புதுச்தசரியிைிருந்தும்
கொலரக்கொைிைிருந்தும்

ிபரஞ்சு தமற்கு இந்தியத் தீவுகளுக்கு ஒப் ந்தக்

கூைிகளொகப் புைம்ப யர்ந்த தமிழ் மக்கலளப்

ற்றிய ஆவணத் தகவல்கள்.

ிபரஞ்சு கரீ ியனில் 1830 இல் இருந்து 1840 வலரயிைொன கொைகட்டத்தில் 1.6
மில்ைியன் ஆப் ிரிக்க அடிலமகள்

ணிபுரிந்து பகொண்டிருந்தனர்.

இக்கொைகட்டத்தில் ஆப் ிரிக்கொவிைிருந்து வந்து

ணியொற்றிக்பகொண்டிருந்த இந்த

அடிலமகள் ஏற் டுத்திய கிளர்ச்சியினொல் அங்கு விவசொயப்

ணிகள் தலடப் ட

ஆரம் ித்தன. இதுதவ தமிழகத்திைிருந்து ஏரொளமொன ஒப் ந்தக் கூைிகள் தமற்கு
இந்தியத் தீவுகளுக்குப் புைம்ப யர்வதற்கு அடிப் லட கொரணத்லத உருவொக்கின.
தமிழகத்லதத் தொக்கிய ப ரும்

ஞ்சம் ப ருவொரியொன தமிழ் மக்கள்

தமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்குப் புைம்ப யர்வதற்கு முக்கியக் கொரணமொக அலமந்தது.
இக்கொைகட்டத்தில்

ிபரஞ்சு அரசு ஒப் ந்தக் கூைிகலளத் திரட்டி அனுப்பும்

அலமப்புகலள உருவொக்கிப்

திவு பசய்து நலடமுலறக்குக் பகொண்டு வந்தது. `தி

பசொலசட்டி ஆஃப் இமிகதரஷன்` என் து அத்தலகய ஓர் அலமப் ொகும். இதில்
ணியொற்றும் உள்ளூர் தமிழர்கள் கூைிகலளத் திரட்ட தவண்டிய

ணிலயச்

பசய்தொர்கள். அப் டித் திரட்டப் ட்ட பதொழிைொளர்கள் கப் ல் தலைவர்களிடம்
ஒப் லடக்கப் ட்டு முகவர்களுக்கொன சம் ளத்லதப் ப ற்றுக்பகொள்வொர்கள். கப் ல்
தலைவர்கள் தமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு இந்த ஒப் ந்தக் கூைித்
பதொழிைொளர்கலளக் கப் ைில் ஏற்றிச்பசன்று அங்குள்ள ததொட்ட
உரிலமயொளர்களுக்கு விட்டுவிடுவர். இப் டிக் கூைித் பதொழிைொளர்களுக்கு
மிகப்ப ரிய ததலவ இருந்ததொல் கயொனொ, மொர்ட்டினிக், குவொடலுப் ஆகிய
தீவுகளுக்குத் தமிழ் மக்கள் கூைிகளொகச் பசல்வது ப ருவொரியொக அலமந்தது.
இத்தீவுகளுக்குக் கப் ைில் அலழத்துச் பசல்ைப் ட்ட கூைிகளின்
சொதிகள் ஆவணங்களில் குறிக்கப் டுகின்றன. உதொரணமொக குவொடைப் தீவுக்கு
1759ஆம் ஆண்டு 481 கூைிகலள ஏற்றிச் பசன்ற கப் ைில்

யணித்த

தமிழ்மக்களின் சொதிலயப்

ட்டியைிடுகிறது ஓர் ஆவணம். மிக அதிகமொன

எண்ணிக்லகயில்

ள்ளர்,

லறயர்,

எண்ணிக்லகயில்

ஞ்சொயத்தொர், பவள்ளொளர், வன்னியர், அகமுலடயொர்,

ள்ளியொர் என்றும் அதற்கடுத்த

அம் ட்டன், நொவிதர், இலடயர், கள்ளர், பநசவொளர் ஆகிதயொர் என்று எண்ணிக்லக
வொரியொக இந்த ஆவணங்கள் குறிப் ிடுகின்றன. இக்கொைகட்டங்களில்
தமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்குப்

யணித்த ப ரும் ொைொன தமிழ் மக்கள் அத்தீவுகலள

விட்டு திரும் வில்லை. ஆண்களும் ப ண்களும் குழந்லதகளுமொகக் குடிப யர்ந்த
அம்மக்கள் ஒப் ந்த கொைம் முடிந்த

ின்னரும்கூட இத்தீவுகளிதைதய தங்களது

வொழ்க்லகலயத் பதொடர்ந்தனர் என் லத இன்று இத்தீவுகளுக்கு அன்று பசன்ற
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தமிழ் மக்களின் சந்ததியினர் நிலறந்திருப் லதக் பகொண்டு இயல் ொகதவ நம்மொல்
அறிய முடிகிறது.
இந்த நூைின் அடுத்து வரும் கட்டுலரயொனது பமட்ரொஸில் இருந்து
பமொரீஷியஸுக்குச் பசன்ற தமிழ் ஒப் ந்தக் கூைிகலளப்
கற் லன பசய்து

ற்றி விவரிக்கிறது.

ொர்க்கும்த ொதுகூட மனத்தில் ஆழ்ந்த வைிலய ஏற் டுத்தக்கூடிய

வலகயில் இந்த ஆவணங்கள் குறிப் ிடுகின்ற புைம்ப யர்வுச் பசய்திகள்
அலமகின்றன. தமிழ்நொட்டிைிருந்து ஆண்கள், ப ண்கள், குழந்லதகள் என்ற
ொகு ொடில்ைொமல் அடிலம விற் லன நடந்ததொகவும், உள்ளூருக்குள் அடிலம
ரிமொற்றம் பசய்யப் ட்டதொகவும், சிை தவலளகளில் மக்கள் அடமொனம்
லவக்கப் ட்டதொகவும், அதுமட்டுமன்றி மக்கள் வொடலகக்கு விடப் ட்டதொகவும்
தஜ.வொன் என்ற ஆங்கிதைய அதிகொரி 1819 ஜூலை 20 அன்று பமட்ரொஸ் வருவொய்
வொரியத்துக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப் ிடுவலத இங்கு நொம் சொன்றொகக்
கொணைொம். அடிலமகள் விற் லன என் து ஏற் ட்டுவிட்ட கொைகட்டத்தில்
திருபநல்தவைி மொவட்டத்தில் 1725 வொக்கில்

ரவைொகக் குழந்லதகள் திருடப் ட்டு

விற்கப் ட்ட அவைங்கலளயும் இக்கட்டுலர குறிப் ிடுகிறது. பமட்ரொஸிைிருந்து
பமொரீஷியஸ் தீவுக்குப்

யணித்தவர்கள் பமட்ரொஸ், பசங்கல் ட்டு,

பதன்னொற்கொடு, தஞ்சொவூர், திருச்சிரொப் ள்ளி ஆகிய

குதிகலளச் சொர்ந்தவர்கள்

என்றும், பமட்ரொஸிைிருந்து வந்த கூைித் பதொழிைொளர்களில் ப ரும் ொன்லமதயொர்
லறயர் சமூகத்லதச் தசர்ந்தவர்கள் என்றும் ஓரளவு சூத்திரர்களும்
இஸ்ைொமியர்களும் என்றும் கப் ல் ஆவணப் திதவட்டில் உள்ள தரவுகலள
நூைொசிரியர் குறிப் ிடுகின்றொர்.
பதொடர்ச்சியொக அடுத்து நூைில் வருவது இைங்லகக்கொன
புைம்ப யர்வு

ற்றிய தகவல்கலள ஆரொயும்

குதி. இைங்லகத் தீவின் மக்கள்

பதொலகயில் இந்திய வம்சொவளித் தமிழர்கள் எனக் குறிப் ிடப் டும் தமிழ்
மக்களின் எண்ணிக்லக இன்லறய அளவில் 4.2 விழுக்கொடு என அலமகிறது.
1820களில் கொ ி ததொட்டங்களில் கூைி பதொழிைொளர்களொகப்

ணியொற்றச் பசன்ற

தமிழ் மக்களில் குறிப் ிடத்தக்க எண்ணிக்லகயிைொன தமிழர்கள் மீ ண்டும்
தமிழகம் திரும் ினொர்கள் என்றொலும்கூட அடுத்த மொப ரும் அலையொகத்
தமிழகத்திைிருந்து இைங்லகத் ததயிலைத் ததொட்டத்தில்

ணிபுரியச் பசன்ற

ப ரும் ொைொன தமிழ் மக்கதள இன்று மலையகப் ப ருந்ததொட்ட ஊழியர்களொகத்
பதொடர்கின்றனர். ஆங்கிதையக் கொைனித்துவ கொைகட்டத்தில் ஆங்கிதைய
அரசினொல்

ல்தவறு சமூக அழுத்தத்துக்கு உள்ளொக்கப் ட்ட இம்மக்கள் உைகம்

எவ்வளதவொ முன்தனற்றம் கண்டுவிட்ட இக்கொைகட்டத்திலும் இன்றும் தங்கள்
அடிப் லட வொழ்வியல் நிலையிைிருந்து மொற்றத்லதப் ப றவில்லை என் தத
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இன்லறய ப ருந்ததொட்ட

குதிகளுக்குச் பசல்லும்த ொது நொம் கண்கூடொகக்

கொணக்கூடிய கொட்சியொக அலமகின்றன.
இைங்லக மலையகத்தில்
ரொதமஸ்வரம் ஆகிய

ணியொற்ற, தூத்துக்குடி மற்றும்

குதியில் இருந்து

ன்றிப்

டகுகளிலும் கப் ல்களிலும் என

தமிழ் மக்கள் ப ருவொரியொக 1820 பதொடக்கத்தில் புைம்ப யரத் பதொடங்கினர்.
தூத்துக்குடி துலறமுகம் வழியொகச் பசல் வர்களுக்குத் தட்டொ ொலறயிலும்
ரொதமஸ்வரம் வழியொக பசல் வர்களுக்கு மண்ட த்திலும் முகொம்கள்
நிறுவப் ட்டன. இந்தியொவில் 1857இல் நடந்த சிப் ொய் கிளர்ச்சியின் தொக்கத்தினொல்
இைங்லகக்கொன குடிதயற்றம் எண்ணிக்லகயில் அதிகரித்தது. 1850 முதல் 1861
வலரயிைொன கொைகட்டத்தில் இைங்லகக்குப் புைம்ப யர்ந்த தமிழ் மக்களின்
எண்ணிக்லக 671,475 ஆகும். இக்கொைகட்டத்தில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட கங்கொணி
முலற இைங்லகலயப் த ொைதவ மதைசியொவிலும் நலடமுலறயிைிருந்தது.
கொைனித்துவ அரசின் துலரமொர்கள் மற்றும் ததொட்ட உரிலமயொளர்களினொல்
ல்தவறு பகொடுலமகளுக்கு உள்ளொக்கப் ட்டததொடு தங்கள் பசொந்த இனத்லதச்
சொர்ந்த கங்கொணிகளொலும்

ல்தவறு துன் ங்களுக்கு உள்ளொக்கப் ட்டனர் என் தும்

நம் வரைொற்றில் நிகழ்ந்த அவைம். 1948ஆம் ஆண்டு
இைங்லகக்குச் சுதந்திரம் கிலடத்தது. அதன்

ிப்ரவரி மொதம்

ின்னரும் இந்த `இந்திய வம்சொவளி

மக்கள்` என அலடயொளப் டுத்தப் டும் தமிழ் மக்கள் அனு வித்த குடியுரிலம
ிரச்சிலன என் து 2003ஆம் ஆண்டு வலர

ல்தவறு இழு றி நிலைக்கு

உட் டுத்தப் ட்டு `நொடற்றவர்களொக` அவர்கள் நடத்தப் ட்ட அவைம் பதொடர்ந்தது.
இைங்லகயில் பூர்வகுடிகளொக வொழ்கின்ற தமிழ் மக்கள், மற்றும் யொழ்ப் ொணத்
தமிழர்களின் அங்கீ கொரத்லதயும் இம்மக்கள் ப றவில்லை. இன்றளவும் மலையகத்
தமிழர்கலள யொழ்ப் ொணத் தமிழ் மக்கள் தரம் தொழ்த்திப் த சுவதும்,
நலடமுலறயில் அவர்கலளச் சற்தற தொழ்த்திலவத்துப்

ொர்ப் தும் இயல் ொக

அலமந்துள்ள விஷயமொகத்தொன் உள்ளது.
நூைின் இறுதிக் கட்டுலரயொக அலமவது மைொயொவுக்கொன
தமிழர்களின் புைம்ப யர்வு. 1786 பதொடக்கம் 1878 வலரயிைொன மைொயொவுக்கொன
தமிழ் வணிகர்கள் மற்றும் நொடு கடத்தப் ட்ட குற்றவொளிகள்

ற்றி இந்த நூைின்

இறுதிக் கட்டுலர அைசுகிறது. மைொயொவுக்கொன தமிழர்களின் வருலக என் து
நீண்ட பநடுங்கொை வரைொறு பகொண்டது. இந்தக் குறிப் ிட்ட கட்டுலர ஏறக்குலறய
நூறு ஆண்டுகளுக்கொன பசய்திகலள மட்டும் ஆரொய்வதொக அலமகிறது. 1786ஆம்
ஆண்டு,

ிரிட்டிஷொர் மதைசியொவின்

வளர்க்கும்

ினொங்குத் தீலவ, தனித்துலறமுக நகரமொக

ணிலயத் பதொடங்கினர். 1786இல்

ஜொர்ஜ் டவுன் என்ற துலறமுகத்லதயும்,

ிரொன்சிஸ் லைட்

ினொங்குத் தீவில்

ிரின்ஸ் ஆஃப் தவல்ஸ் நகலரயும்
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உருவொக்கி ஆங்கிதையர் பகொடிதயற்றத்லதத் பதொடக்கி லவத்தொர். அந்த தநரத்தில்
தமிழகத்திைிருந்து கொதர் பமொய்தீன் மலரக்கொயர் என் வர் 1786ைிதைதய
வணிகத்துக்கொகப் புைம்ப யர்ந்திருந்தொர்.

ினொங்குத் தீவின் இந்திய

இஸ்ைொமியர்களின் தலைவரொக கொதர் பமொய்தீலன

ிரிட்டிஷ் அரசு அப்த ொது

நியமித்தது. ஏரொளமொன தமிழ் இஸ்ைொமியர்கள் இக்கொைகட்டத்தில்

ினொங்கு

குதிக்கு வந்து தசர்ந்தனர். அப் டி வந்து தசர்ந்தவர்கள் கம்த ொங் தகொைம்,
பைத ொ கிளியொ மற்றும் ஜொைொன் மஸ்ஜித் க ித்தொன் ஆகிய குடியிருப்புப்
குதிகலள உருவொக்கினர். மைொயொவின்

ல்தவறு

குதிகளுக்குத் தமிழ்

இஸ்ைொமியர்களின் வணிக முயற்சிகள் மிக விரிவொக்கம் கண்ட ஒரு
கொைகட்டமொக இது அலமந்தது.

ினொங்கில் தர்கொ ஒன்றும் கட்டப் ட்டது. இதத

கொைகட்டத்தில் வணிகத்துக்கொக 1801 வொக்கில் வந்த தமிழ் இந்துக்களும்
ினொங்கில் குடிதயறினர். 1801இல் ஆங்கிை கம்ப னி ஜொர்ஜ் டவுன் நகரில் இந்துக்
தகொயில் ஒன்றுக்கு இடம் ஒதுக்கியது. அதத கொைகட்டத்தில்

ினொங்கு மலையில்

முருகன் தகொயில் ஒன்லற தமிழ் இந்துக்கள் கட்டினொர்கள்.
ஆங்கிதையக் கொைனித்துவ ஆட்சிக்கொைத்தில் கிழக்கிந்திய
கம்ப னியின் ஆட்சிலய எதிர்த்த

ொலளயக்கொரர்கள் அக்தடொ ர் 1801ஆம் ஆண்டில்

வழ்த்தப்
ீ
ட்டு அதத கொைகட்டத்தில் சின்ன மருதுவும் ப ரிய மருதுவும்
ஊலமத்துலரயும் லகது பசய்யப் ட்டனர். அக்கொைகட்டத்தில் இவர்களில்
முக்கியமொக 73 த ர் நிரந்தரமொக நொடு கடத்தப் ட்டனர். இவர்களுள்
சிவகங்லகயின் பவங்கம் ப ரிய உலடயத்ததவர், ப ொம்ம நொயக்கர்,
ொஞ்சொைங்குறிச்சி தளவொய் குமொரசொமி நொயக்கர் மற்றும் மருது

ொண்டியனின்

மகன் துலரசொமி ஆகிதயொரும் அடங்குவர். கப் ைில் பகொண்டுவரப் ட்ட இந்த
அரசியல் லகதிகள் இருவர் இருவரொக விைங்கிட்டு லவக்கப் ட்டிருந்தனர். 76
நொட்கள்

யணத்துக்குப்

வந்தலடந்தனர்.

ிறகு 1802ஆம் ஆண்டு, இவர்கள்

ினொங்கு

ினொங்குத் தீவு புதிய உருவொக்கத்தில் இந்தத் தமிழ் லகதிகளின்

உலழப்பு அடிப் லடலய அலமத்தது என் லத மறுக்கவியைொது. 1805க்குள் நொடு
கடத்தப் ட்ட தமிழக அரசியல் லகதிகளின் எண்ணிக்லக 772ஆக உயர்ந்ததொக
ஆவணங்கள் குறிப் ிடுவலத நூைொசிரியர் சுட்டிக் கொட்டுகிறொர். அக்கொைகட்டத்தில்
தமிழ்நொட்டிைிருந்து ஏரொளமொன இந்து, இஸ்ைொமிய வணிகர்கள்
குடிதயறினர் என்றும்

ினொங்கின் மிகப் ப ரிய இனமொக அக்கொைகட்டத்தில்

தமிழர் இருந்தனர் என்றும்
ஆயினும் அதன்

ினொங்கில்

ிரிட்டிஷொர் ஆவணக் குறிப்புகள் பசொல்கின்றன.

ின்னர் தமிழ் மக்கள் ப ருவொரியொகத் தமிழகத்துக்குத் திரும் ிச்

பசன்றதன் கொரணத்தினொல் இன்று தமிழ் மக்களின் எண்ணிக்லக

ினொங்குத்

தீவில் குலறந்து, இப்த ொது சீனர்கள் ப ருவொரியொக நிலறந்த ஒரு மொநிைமொகப்
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ினொங்கு மொநிைம் அலமந்திருக்கிறது என் து வருத்தத்ததொடு நொம் கொணக்கூடிய
ஒரு வரைொற்று நிகழ்வு.
அரசியல் லகதிகளொகக் பகொண்டுவரப் ட்டவர்கள் 14 ஆண்டுகளுக்குப்
ிறகு மன்னிப் ின் அடிப் லடயில் தமிழகத்துக்குத் திரும் க்கூடிய முயற்சிகள்
தமற்பகொள்ளப் ட்டன. அப் டி விண்ணப் ித்தவர்களில் கிருஷ்ண ஐயர் என்ற
ஒருவருக்கு மட்டுதம நொடு திரும் க் கூடிய வொய்ப்பு அலமந்ததொகவும் ஏலனய
அரசியல் லகதிகளுக்கு அந்த வொய்ப்பு வழங்கப் டொத நிலை ஏற் ட்டது
என் லதயும் விண்ணப் ம் ஏற்றுக்பகொள்ளப் டொத லகதிகள் மீ ண்டும் மறு
விண்ணப் ம் பசய்தலதயும் கொண்கிதறொம். அந்த அடிப் லடயில் சின்ன
மருதுவின் மகன் ரொமசொமி இரண்டொவது முலறயும் பசய்த விண்ணப் ம்
திருபநல்தவைி நீதி தியினொல் ஏற்றுக்பகொள்ளப் டொத நிலையில் ரொமசொமி
ினொங்கிதைதய வொழ்ந்து இறந்து த ொனொர் என்ற பசய்தியும் குறிப்புகளின் வழி
நமக்குக் கிலடக்கின்றன.

ினொங்கில் மிக அதிகமொகக் குடிதயறியவர்களில்

மதுலர, திருபநல்தவைி, தூத்துக்குடி, நொகப் ட்டினம், கொஞ்சிபுரம், கொலரக்கொல்,
நொகூர் ஆகிய

குதிகளிைிருந்து வந்த மக்கள் ப ரும் ொைொன எண்ணிக்லகயில்

அலமந்திருந்தனர். பமட்ரொஸிைிருந்தும் நொகப் ட்டினத்திைிருந்தும் என இரண்டு
துலறமுகப்

குதிகளிைிருந்தும் வந்த கப் ல்களில் வந்த தமிழ் மக்கள்

ினொங்குத்

தீவுக்கு வந்து தசர்ந்தொர்கள்.
மைொயொவுக்குத் தமிழகத்திைிருந்து ப ருவொரியொன தமிழ் மக்கள்
குடிதயற்றம் என் து ஒப் ந்தக் கூைிகளொக அவர்கள் மைொயொவின்

ை

குதிகளில்

கொடுகலள அழித்து உருவொக்கப் ட்ட ரப் ர் மற்றும் பசம் லனத் ததொட்டங்களில்
ஒப் ந்தக் கூைிகளொகப்

ணியொற்றக் குடிதயற்றப் ட்டவர்கள். 19ஆம் நூற்றொண்டில்

ஒப் ந்தக் கூைிகளொக ஏரொளமொன தமிழ் மக்கள் மைொயொவின்
குதிகளுக்குப்

ிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்ப னியில்

ல்தவறு

திந்துபகொண்ட

ப ருந்ததொட்ட உரிலமயொளர்களொல் பகொண்டுவரப் ட்டனர். இவர்களது நிலை
ஏறக்குலறய இைங்லக மலையக

குதிக்குக் குடிப யர்ந்த தமிழ் மக்களின்

நிலைலய ஒத்ததொகதவ அலமந்திருந்தது.

டிப் டியொன தமிழ் மக்களின்

கல்விச்சூழல் மற்றும் 1958இல் மைொயொ சுதந்திரம் ப ற்று மதைசியொவொக மொறிய
ின்னர் நிகழ்ந்த தமம் ொட்டு முயற்சிகள் ஆகிய முன்பனடுப்புகள் மதைசியொவில்
தமிழ் மக்களின் வொழ்க்லகத் தரத்லத உயர்த்துவதில் ப ரும்
ஒப் ந்தத்தின் அடிப் லடயில் கூைித் பதொழிைொளிகளொகப்

ங்கு வகித்தன.

ணியொற்ற வந்த தமிழ்

மக்கள் இன்று ததொட்டங்களில் நிைங்கலள வொங்கி நிைங்களுக்குச்
பசொந்தக்கொரர்களொகப் ப ொருளொதொர

ைம்ப ற்ற சூழல் உருவொகியிருக்கிறது.
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மதைசியொவின் வளர்ச்சியில் தமிழ் மக்களின் உடல் உலழப்பும் அர்ப் ணிப்பும்
ின்னிப்

ிலணந்து கைந்திருக்கிறது.
இந்நூல் விவரிக்கும் பசய்திகளின் அடிப் லடயில் கொணும்த ொது

ஒப் ந்தக் கூைிகளொக உைகின்

ல்தவறு தீவுகளுக்கும் புைம்ப யர்ந்த தமிழ்

மக்களில் மிகப் ப ரும் ொன்லமதயொர் தமிழக சொதி கட்டுப் ொட்டு அலமப் ில்
ஒடுக்கப் ட்டவர்களொக, ப ொருளொதொர ரீதியில்

ொதிக்கப் ட்டவர்களொக,

அடிலமகளொக, சமூகத்தின் கீ ழ்த்தளத்தில் லவக்கப் ட்டிருந்த மக்களொகதவ
இருக்கின்றனர். பகொடூரமொன சமூக வொழ்வியல் சூழல் ஆகியலவ இம்மக்கலள
தங்கள் இயல் ொன நிைத்திைிருந்து வலுக்கட்டொயமொகப் ப யர்த்து புதிய
நிைங்களுக்குத் தள்ளிய சூழலைக் கொண்கின்தறொம். புதிய சூழைில் பதொடக்கக்
கொை வொழ்க்லக நிலை என் து கற் லனக்கு எட்டொத பகொடூரமொன சூழைொக
இருந்தது என் தத உண்லம. ஆனொலும்கூட,
புைம்ப யர்ந்த நொடுகளில் உருவொன

டிப் டியொக இம்மக்கள்

ல்தவறு சட்டங்கள் தமிழ் மக்களின்

வொழ்க்லகச் சூழலைக் குறிப் ிடத்தக்க அளவில் தமம் டுத்தியுள்ளன
என் லதத்தொன் இன்று கொண்கின்தறொம். கல்வித் துலறகளில் தமம் ொடு, வணிகத்
துலறகளில் தமம் ொடு, ஆளுலம, பசொத்து உடலம, அரசியல் அதிகொரம் ப றுதல்
என்ற வலகயில் தமிழ் மக்கள் தொங்கள் புைம்ப யர்ந்த நொடுகளில் உயரிய
வொழ்க்லக ப ொருளொதொரச் சூழலை அனு விக்கும் நிலைக்குச் பசன்றிருப் லதக்
கொட்டுகிறது. தமிழ்நொட்டில் இன்றளவும்கூட நலடமுலறயில் கிலடக்கொத
சுயமரியொலதயும் இயல் ொகத் தமிழ் மக்கள் அனு விக்கும் நிலை இன்று
புைம்ப யர்ந்த நொடுகளில் உருவொகியுள்ளது. அரசியல் தலைலமத்துவம் ப ற்று
நொட்டின் அரசியல் தலைவர்களொக இம்மக்களின்

ிரதிநிதிகள் பசயல் டுவலத

பமொரீஷியஸ், மதைசியொ, சிங்லக, தமற்கிந்தியத் தீவுகள், ரீயூனியன்,
தீவுகளில் இன்று கொண்கின்தறொம். இம்மொற்றம் வைி நிலறந்த நீண்ட

ிஜி
யணத்தின்

மொப ரும் சொதலன.
தமிழகத்தில் இன்றும்கூட

ல்தவறு சீர்திருத்த முயற்சிகளுக்குப்

ிறகும் சொத்தியப் டொத சொதி ஒழிப்பு என் து தமிழ் மக்கள் புைம்ப யர்ந்த
ல்தவறு நொடுகளில் மிகப் ப ரிய அளவில் சொத்தியமலடந்திருக்கிறது. இதற்கு
மிக முக்கிய கொரணமொக அலமவது புைம்ப யர்ந்த தமிழ் மக்கள் அங்கு
வொழ்கின்ற பூர்வகுடி மக்கதளொடு அல்ைது தமிழ் மக்களிதைதய பவவ்தவறு சொதி
சமூகத்லதச் சொர்ந்த மக்கதளொடு திருமண கைப் ினொல் ஏற் ட்ட கைப்பு எனைொம்.
இந்த நிலை சொதி தவறு ொட்லட மிகக் குலறந்திருக்கிறது அல்ைது
ஒழித்திருக்கிறது. இன்று தமிழர் புைம்ப யர்ந்த

ை நொடுகளில் சொதிப் ப யர்கள்

என் ன தமிழகத்தில் பசொல்ைப் டும் ப ொருள் என்றில்ைொமல் குடும் ப்ப யர் என்ற
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அளவில் கிலடக்கும் ஒரு சொதிப்ப யலர குடும் ப் ப யரொக லவத்துக் பகொள்ளும்
நிலை உள்ளலத பதன்னொப் ிரிக்கொ த ொன்ற நொட்களில் மிகத் பதளிவொகக்
கொண்கின்தறொம். கடந்த 200 ஆண்டுகளில் உைகின்
மக்கள்

ை

குதிகளுக்குத் தமிழ்

ரந்து விரிந்து பசன்று தமிழர்கள் இல்ைொத நிைப் குதிகதள இல்லை

என்று பசொல்ைிக்பகொள்ளும் வலகயில் விரிவொன புைம்ப யர்லவச்
சொத்தியப் டுத்திய ஒரு வரைொற்று நிகழ்வொகவும் இந்தக் கொைனித்துவ கொைத்தின்
பசயல் ொடுகள் அலமகின்றன.
உைகம் முழுவதும் ஒப் ந்த முலறயில்

ணியொற்றுவது என் து

இன்றும்கூட வழக்கிைிருக்கும் ஒன்றுதொன். இன்லறய நொகரிக உைகில் குறிப் ிட்ட
சிை கொைங்களுக்குக் கொன்ட்ரொக்ட் அடிப் லடயில் பதொழில் திறலம ப ற்றவர்
ணியொற்றுவது மிக இயல் ொன ஒன்றொக வளர்ந்துள்ளது. இன்று ஒவ்பவொரு
பதொழிைொளர்களுக்கும்

ல்தவறு சலுலககலளத் பதொழில் நிறுவனங்கள் வழங்க

தவண்டும் என்ற தகொரிக்லககலள அடிப் லட பதொழிைொளர் நைமொக
நிர்ணயிக்கின்றன. ஆயினும்கூட எல்ைொ பதொழிற்கூடங்களும் தமது
ணியொளர்களுக்கு எல்ைொ சலுலககலளயும் முலறயொக வழங்குவதில்லை. இது
ற்றிய பசய்திகலளயும் இது பதொடர் ொன தகொரிக்லககலளயும் பதொடர்ந்து
ல்தவறு ஊடகங்களின் வழி நொம் அவ்வப்த ொது கொண்கின்தறொம். மனித
உரிலமகளின் ததலவ

ற்றிய விரிவொன புரிதல் அலமந்திருக்கும் இந்தக்

கொைகட்டத்திலும்கூட அடிப் லட உரிலமகள் மீ றப் டுவது

ற்றி கவலைப் டும்

நொம், இன்லறக்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒப் ந்தக் கூைித் பதொழிைொளர்களின்
நிலை எவ்வலகயில் அலமந்திருக்கும் என் லத ஆரொய தவண்டியது
அவசியமொகிறது. அலத மிக மிகச் சிறப் ொக இந்த நூல் பவளிப் டுத்துகிறது.
இந்த நூைின்

ைமொக அலமவது நூைின் ஒவ்பவொரு

கட்டுலரகளுக்கும் நூைொசிரியர் வழங்கியிருக்கின்ற ஆவணங்களின் சொன்றுப்
ட்டியல். தமிழக வரைொற்று ஆய்வொளர்கள் அதிகம் பதொடொத ஓர்
ஆய்வுத்துலறயொகதவ கொைனிய கொை வரைொறும் அதன் தொக்கத்தொல் நிகழ்ந்த
மக்களின் புைம்ப யர்வும் உள்ளன. இத்துலறயில் தமலும்

ை ஆய்வொளர்கள்

தயக்கம் நீக்கி ஆர்வம் கொட்ட தவண்டும். ஐதரொப் ிய ஆவணப்

ொதுகொப் கங்களில்

உள்ள ஆவணங்கள் தமிழக ஆய்வு மொணவர்களொல் ஆரொயப் ட்டு தமிழர் மற்றும்
தமிழக வரைொறு

ற்றிய புதிய தரவுகளும் தகவல்களும் பவளியிடப் ட

தவண்டும். அத்தலகய முயற்சிகளுக்கு இந்த நூல் வழிகொட்டுகிறது!
நன்றி:

மின்னம் ைம்
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18. ஹிந்தியில் வழங்கும் உயிர் இடம் ப யர்ந்த
தமிழ்ச் பசொற்கள்
-- முகனவர். .கண்மைி கபை ன்

முன்னுகர:
தமிழில்

ண்டுபதொட்டு வழங்கும் சிை பசொற்கள் உருப ொைியனியல் விதிகளுக்கு

உட் ட்ட சிை மொற்றங்கலள ஏற்று ஹிந்தியில் வழங்குவலதத் பதொகுத்துக்
கொட்டும் தநொக்கில் இக்கட்டுலர அலமகிறது. இந்ததொ ஐதரொப் ிய பமொழிக்
குடும் த்தில் ஒன்றொகக் கருதக்கூடிய ஹிந்தியில் வழங்கும் பசொற்கள் ப ரிதும்
சம்ஸ்கிருத வழக்குகலளப்

ின் ற்றி அலமந்திருக்கும் ஆதைொல்; இக்கட்டுலர

தமிழிைிருந்து வடபமொழிக்குச் பசன்றுள்ள பசொற்கலள அலடயொளம் கொணும்
முயற்சியொக அலமயும். இன்லறய தமிழ் வழக்குகளும், ஹிந்தி வழக்குகளும்
முதல்நிலைத் தரவுகளொக அலமய; பதொலகநூல் வழக்குகளும்,
உருப ொைியனியல் விதிகளும், ஒத்த

ிற மொற்றங்களும் துலண ஆதொரங்களொக

அலமகின்றன.
அரசு >>> राज
பதொலக நூல்களில் ‘அரசு’ என்னும் பசொல் மன்னன் என்றும் அரசொங்கம் என்றும்
ப ொருள் ட்டு முலறதய;
அரதச
அரசலன

அரதசொ

அரதசொடு

அரசியல்

அரசும்

அரசின்

அரசன்

அரசு

எனப் ை உருபுகளுடனும் விகுதிகளுடனும் தசர்ந்து 44முலற

யின்று வருகிறது.

வடபமொழியில் வழங்கும் ‘ரொஜ்’ என்ற பசொல்லுடன் ஒைிபயொப்புலமயும் ப ொருள்
ஒப்புலமயும் பகொண்டுள்ள இச்பசொல்
arasu >>>

raasu >>>

ின்வரும் மொற்றத்திற்கு உட் ட்டு உள்ளது.

raaj

இது உயிர் இடம்ப யரல் என்னும் விதி அடிப் லடயில் அலமந்த மொற்றம் ஆகும்
(இக்கொை பமொழியியல்- உருப ொைியனியல்).
இந்ததொஐதரொப் ிய பமொழிக்குடும் த்தின் ஒரு கிலளயொகிய இந்ததொஆரிய
பமொழிக்குடும் த்லதச் தசர்ந்த ஹிந்தியில் வழங்கும் இம்மொற்றம் இந்ததொ
ஐதரொப் ிய பமொழி வழக்கொறுகதளொடு ஒப்புதநொக்கற்குரியது.
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royal

region

regal

right

rule

regular

regiment

real

rank

realm
த ொன்ற பசொற்கள் அலனத்தும் பதொடர்புலடயன என்னும் கருத்து நிைவுவதும்
சிந்திக்கத் தக்கது. இவ்ஆங்கிைச் பசொற்கள் ைத்தீன்,
த ொர்ச்சுகீ ஸ், சமஸ்கிருதம்,

லழய ஃ ிபரஞ்ச்,

லழய ஐரிஷ், டச்சு, மூை பஜர்மொனியம்,

பஜர்மொனியம் த ொன்ற பமொழிகளிைிருந்து வந்து ஆங்கிைத்தில் வழங்குவன.
தமிழில் உள்ள ‘அரசு’ மூைச்பசொல் என் லதப்

ிற உயிர் இடம் ப யர்ந்த

பசொற்கலளக் பகொண்டு நிறுவைொம்.
ஆங்கிைத்தில்

யன் ொட்டில் உள்ள rice என்னும் பசொல் தமிழிலுள்ள ‘அரிசி’ என்ற

பசொல்ைில் இருந்து அதத உயிர் இடம்ப யரல் என்னும் விதிக்கு உட் ட்டு
அலடந்த மொற்று வடிவம் என் தில் ஐயமில்லை. ‘பவள் அரிசி’, ‘கலழபநல் அரிசி’,
‘வரகின் அரிசி’, ‘பகொய்குரல் அரிசி’, ‘திலன அரிசி’, ‘அலவப்பு மொண் அரிசி’,
‘அலவயொ அரிசி, ‘புகர்லவ அரிசி’, ‘முரியொ அரிசி, ‘வொல் அரிசி’, ‘குற்று அரிசி’,
‘ ண்லண பவண் ழத்து அரிசி’, ‘பநல்ைின் அரிசி’ எனப்
‘அரிசி’ என்னும் பசொல் பதொலக நூல்களில் 21முலற
arisi >>> raisi

ை ப யரலடகதளொடு

யின்று வருகிறது.

>>> rais

ஆங்கிைத்தில் rice என்று எழுதுதவொம். பமொழியியைொளர்
இம்மொற்றம் உயிர் இடம்ப யரல்

என்ற விதிலயப்

ைரும் ஏற்றுக்பகொண்ட

ின் ற்றிதய விளக்கம்

ப றுகிறது.
அமர் >>> मार
'அமர்'

என்ற பசொல் சண்லட அல்ைது த ொர் என்ற ப ொருளிலும் தமிழில்

வழங்கியது. பதொலகநூல்களில் 71இடங்களில் இப்ப ொருண்லமப்

யன் ொட்லடப்

ொர்க்க இயல்கிறது. உயிர் இடம் ப யரல் என்னும் மொற்றத்லத அலடயும் த ொது;
amar >>> maar
என்றொகி ஹிந்தியில் அடித்தல் எனும் ப ொருளில் வழங்குகிறது.
உைகு >>> लोग
உைகு என்ற தமிழ்ச்பசொல் பதொலகநூல்களில்;
உைக
உைகத்து

உைகு

உைகத்தும்

உைகத்ததொர்க்தக
உைகதமொடு
உைகுடன்

உைகத்தொன்

உைகத்துள்

உைகத்ததொதர
உைகில்

உைகும்

உைகத்தொனும்

உைதக

உைகத்துள்ளும்

உைகம்

உைகிற்கு

உைகமும்

உைகினும்
உைகின்
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உைகத்தொதன
உைகத்ததொர்க்கு
உைகபமொடு

உைகினுள்

எனப்

ல்தவறு

ின்பனொட்டுக்கலள

இலணத்துக் பகொண்டு 184இடங்களில்

யின்றுவந்துள்ளது. இடப்ப யரொகவும் இடவொகுப யரொகவும் தமிழில் வழங்கும்
உைகு என்ற பசொல்ைில் உயிர் இடம்ப யர்ந்து;

ின்வரும் மொற்றத்லத

அலடகிறது.
ulahu >>>lauhu >>> laug

>>> log

ஹிந்தியில் log = மக்கள் என்ற ப ொருளில் வழங்குகிறது.
அரண் >>> राणा
‘அரண்’ என்னும் பதொலக நூற்பசொல் கொவல் தரும் எயில், மதில், கொடு
முதைியவற்றுக்கு உரியதொக வழங்கியுள்ளது.
அரண்கள்

அரணம்

அரணமும்

அரணொல்

அரண்

த ொன்ற பசொல்வடிவங்கலளத் பதொலக நூல்களில் பமொத்தம் 44இடங்களில்
கொணஇயல்கிறது. உயிர் இடம் ப யர்ந்து;

ின்னர் ‘ஆ’கொரத்துடன் இலணந்து

ஹிந்தியில் தகொட்லடக்குரியவன் என்னும் ப ொருள் டுகிறது.
araṇ >>> rāṇ
rāṇ + aa = rāṇā
ரொணொ

ிரதொப்சிங் என்ற ப யரில் உள்ள ‘ரொணொ’ அவலனக் தகொட்லடயின்

தலைவன் என்தற உணர்த்தி நிற்கிறது.
உறுப்பு >>> रूप
உடைின்

ல்தவறு

ொகங்கள் அல்ைது முதற்ப ொருளின்

ல்தவறு

சிலனப் குதிகலளக் குறிப் தொகத் தமிழில் வழங்கும் 'உறுப்பு' என்ற பசொல்
பதொலக நூல்களில் 4 இடங்களில்

யின்று வரக் கொண்கிதறொம்.

uṟuppu>>> ruup
ஹிந்தியில் ruup = உருவம் என்று ப ொருள் டுகிறது.
மா >>> आम
மொமரம் என்னும் முதற்ப ொருலளயும் மொம் ழம், தளிர் என்னும் சிலனப்
ப ொருட்கலளயும் குறிக்கும் 'மொ' என்னும் பசொல் தமிழ்த்பதொலக நூல்களில் 48
இடங்களில் உள்ளன. ‘’மொஅத்த’ என்று பசொல்ைிலச அளப லடயொகவும்
வருகிறது. ஹிந்தியில் உயிர் இடம் ப யர்ந்து;
Maa >>> aam
என்றொகி மொம் ழத்லதக் குறிக்கிறது.
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யின்று

அகை >>> हिला
அங்குமிங்குமொக இயங்குதல் என்னும் ப ொருளிலும்; அத்தன்லம உலடய
நீரலைலயக் குறிப் ிடுவதொகவும்; ‘அலை’ என்ற பசொல்
இலணந்து;
அலை

ல்தவறு வடிவங்கலளப் ப ற்றுத் தமிழில் வழங்கி வந்துள்ளது.
அலைக்க

அலையில்

அலைக்கும்

அலையொல்

அலைத்தரும்

அலைத்தன்தற

அலைத்தி

அலைப்த னொ

அலைஇயர்

ைவொறொகப்

அலைக்குதம

அலையொ

அலைத்ததற்கு

எனப்

ை உருபுகளுடனும்
அலைத்த

அலைத்பதன

அலைத்தொய்
அலைத்து

அலைத்ததொல்

அலைத்தொன்

அலைப்

அலைப் வும்

யின்று வருவலதத் பதொலகநூல்களில் 106 இடங்களில்

கொண்கிதறொம். ஹிந்தியில் உயிர் இடம் ப யர்ந்த

ின் ‘அலசய‘ என்னும்

ப ொருள் ட;
alai >>> hilaa
என்று மொறி வழங்குகிறது.

ின்னர் நீரலை என்னும் ப ொருள் தருவதற்கு;

hilaa >>> hilor
என்று மொறி வழங்குகிறது.
முடிவுகர:
‘அரசு’ என்ற தமிழ்ச் பசொல்ைின் ஆக்கமும் மொறு ொடுகளும்

ரந்து விரிந்த

ஆய்விற்குரியது. அலை, மொ, உறுப்பு, அரண், உைகு, அமர், அரிசி முதைிய
பசொற்கள் அலடந்துள்ள மொறு ொடுகளும்

யன் ொடுகளும்; இது த ொன்ற

பசொற்கலளத் ததடும் ஆவலைத் தூண்டுகின்றன.

துலணநூற் ட்டியல்:
Lifco’s Hindi -Tamil Dictionary- S.R.Sarangapani (General editor)- lst edition reprint- 1992
முத்துச்சண்முகன் - இக்கொை பமொழியியல்- முதல்

திப்பு- 1972

நன்றி http://tamilconcordance.in/TABLE-sang.html

பதொடர்பு:
முலனவர். ச.கண்மணி

கதணசன் (kanmanitamilskc@gmail.com)

முதல்வர் (ஓய்வு)
ஸ்ரீ கொள ீஸ்வரி கல்லூரி(தன்னொட்சி), சிவகொசி
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19. இதயத்லத அள்ளும் இளங்தகொவடிகள் !
-- முகனவர். ஒைகவ அருள்

இன்லறய நொள் (24-4-2020) இளங்தகொவடிகள்

டிமச்

சிலைக்கு

மொலை அணிவிக்கும் நன்னொளொகக் கருதப் டுகிறது.
அன்லனத்தமிழுக்கு அழகு தசர்க்கும்

அணிகைன்களொக

இைக்கியங்கள் அலமந்துள்ளன.
கவிதயொகி சுத்தொனந்த
கொைத்தில்

ொரதியொரின் தமிழ் வொழ்த்துப்

ொடல் ஒரு

ொட நூல்களிைிருந்தது.
“கொபதொளிரும் குண்டைமும் லகக்கு வலளயொ தியும்
கருலண மொர் ின் மீ பதொளிர் சிந்தொமணியும்
பமல்ைிலடயில் தமகலையும் சிைம் ொர் இன் ப்
த ொபதொளிர் பூந்தொமலரயும் ப ொன்முடி சூளொமணியும்
ப ொைியச் சூடி நீதிபயொளிர் பசங்தகொைொய்த்
திருக்குறலளத் தொங்கு தமிழ் நீடு வொழ்க !”
என் து அந்தப்

ொடைொகும்.

இந்த வரிலசயிதைதய சிைம்ல த் பதொடர்ந்து தசர நொட்டில் வொழ்ந்த
மதனொன்மண ீயம் சுந்தரனொர் தமிழ்த்தொயின் திருவடியில் சிைம்புக் கீ ழ்க் கொல்
விரலுக்கு அணிகைனொக மதனொன்மண ீயத்லத அணிவித்தொர்.
இளங்தகொவடிகள் தசர நொட்டு இளவரசர் . சிைப் திகொரத்தில் அவர்
துறவு பூண்ட கலதயும் வருகிறது.
மூன்பறழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும் என் து த ொை
முத்தமிழ்,
மூதவந்தர்,
மூன்று நீதிகள்,
மூன்று தலைநகரங்கள் –
மூன்று நகரங்களின் ப யர்களிலும் மூன்று எழுத்துகள்,
மூன்று கொண்டங்கள்
மூன்று

த்துக் கொலதகள்

முதன்லம ப ற்ற கலத மொந்தர்கள் மூவர்
எனப்

ப ொருளொலும், புலனவுகளொலும், வடிவொலும், வனப் ொலும்,

சிைப் திகொரத்லதப் புதுலமயொகப் புலனந்தொர்.
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தசர இளவரசர் ஆனொலும் முடிபகழு தவந்தர் மூவர்க்கும் உரியதொகப்
ப ொதுலம

ப ொைிந்த

இைக்கியமொகச் பசய்தொர். இளங்தகொவடிகள், நொடொளும்

அரச மர ினர் கவிலத புலனவலதப் த ொைதவ, கற்றறிந்த
கலைக்களஞ்சியமொகவும்

துறவு வொழ்க்லகயில் வொழ்ந்திருக்கிறொர்.

லனதயொலைகலளப்

ின்னி நிறமூட்டிய அந்த ஓலைத்தடுக்லக

உற்று தநொக்கும் இளங்தகொவடிகள், கொட்டுக் குறத்தியின் லகவண்ணத்லதத்
"தொைப்புல்ைின் வொல் பவண்ததொட்டுக் லகவல்

மகடுஉ

கவினுறப் புலனந்த

பசய்விலன தவிசு" என்று ஓவியம் த ொை வலரகிறொர்.
ஆடற்கலை, இலசக்கலை, அழகுக்கலை, கட்டிடக்கலை,
வணிகக்கலை என்று அடுக்கினொல் எண்பணண்
அறிந்து

ண் ொட்டு புலதயைொகச்

கலைகலளயும் நுண்லமயொக

சிைப் திகொரக் கொவியத்லதப்

லடத்தொர்.

சிைப் திகொரத்துக்கு உலரபயழுதிய அடியொர்க்கு நல்ைொர், எழுத்தின்
திறலனதயொ, இன்பசொல்ைின் அழலகதயொ,
வியந்து நொன் முழுத்தும்

ப ொருளின் அழுத்தத்லததயொ எதலன

ழுதற்ற முத்தமிழ்ப்

ொடலுக்கு உலரபயழுதத்

துணிந்ததன் என்று அலவயடக்கமொகக் கூறுகிறொர்.
சிைப் திகொரம்

லடத்துக் கொட்டிய பூம்புகொர்

நூற்றொண்லடய இைண்டன் மொநகரத்லதப்
கல்பவட்டுப் த ரொசிரியர் சதொசிவப்
பூம்புகொரின் அழலகயும்
மதுலரயின் மதில்

த ொைக்

தினொறொம்

கொட்சிதரும் என்று

ண்டொரத்தொர் குறிப் ிட்டொர்.
அங்தக அலமந்த தகொட்டங்கலளயும்,

அழலகயும், வதியழலகயும்,வணிக
ீ
மொட்சிலயயும் தசர நொட்டு

தவந்தன் இமயத்லத தநொக்கிச் பசல்லும் பசைவின் ப ருமிதத்லதயும், நொடுகள்,
நகரங்கள், ஊர்கள், மலைகள், ஆறுகள், ப ொய்லககள், தவந்தர்கள்
சிைவற்லற அடுக்கிச் பசொல்வதிலும்

ஒருலமகொண்

எனச்

திலும் அடிகள்

ஈடில்ைொதவர் .
நொடொளும் அரசகுைத்தின் ப ருமிதம் விளங்க வொழ்ந்த அடிகளொகிய
தசரநம் ி வொழ்வில்

ழகும்

கூர்ந்தும்

ப ொங்கும் புைலம பவள்ளம் புரளத்

ொர்த்துப்

எவ்வளவு எளிய ப ொருலளயும் ஆழ்ந்தும்
தீட்டியுள்ளொர்.

ஆயர் ொடியில் அந்திதவலளயில் தகொவைன் அமர்ந்து உண்ணுகிறொன்.
உண் தற்குக்

கண்ணகி அலழப் தற்கு

இந்நொளில் அதலனத் தடுக்கு, மலண

முன்னொல் அமர்வு தவிசிடுகிறொள்.
என் ொர்கள்.

மொதவி ஆடல் நிகழ்த்திய அரங்கத்தினுலடய அலமப்பும், அளவும்,
வைிவும், ப ொைிவும் பதரிய தவண்டுமொ ? இன்லறய ப ொறியொளர்களுக்கு இந்த
அளலவகள்

ஒரு கலை விருந்து. கண்கலள மூடிக்பகொண்டு இன்லறய

அண்ணொமலை மன்றத்லதக் கற் லன பசய்து
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கொணைொம்.

“சிற்

நூைொசிரியர் வகுத்த இயல்புகள்

அரங்கியற்றுதற்குக் குற்றம் நீங்கிய
ப ொதிலக

ஓரிடத்தில்

வழுவொத வலகயில்

நிைத்லத

வகுத்துக்பகொண்டு,

முதைொய மலைப் க்கங்களிதை நீண்டு வளர்ந்த மூங்கிைில்

ஒரு கண்பணொடு கண்ணிலட ஒரு சொணொக

வளர்ந்தலதத்

அதுவும்

ததடிக் கண்டு

பகொண்டு வந்து, அரங்கம் இயற்றுதற்கு அளக்குங்தகொல், உத்தமன் லகப்
ப ருவிரல் இரு த்து நொன்கு பகொண்ட அளவினதொக நறுக்கி, அக்தகொைொல்
எழுதகொல் அகைமும், எண் தகொல் நீளமும் ஒருதகொல்
உலடயதொய்த், தூணின்மீ து லவத்த உத்தரப்

குறட்டுயரமும்

ைலகக்குமொக

அரங்கம் ஆடல்

மன்றமொயிற்று.”
ஆடைின் அலமதி கூறியதுடன், ஆடைொசிரியன், இலசயொளன் ,
நன்னூற்புைவனொன கவிஞன், தண்ணுலமயொசிரியன், குழதைொன், யொழ்ப் புைவன்
முதைொகக்

கவிலத இயற்று வனும், இலசயலமப் ொளனும், இலசக் கருவி

இயக்குதவொரும், ஆடல் நிகழ்த்து வரும், ஆடல் மகளிரும் இடம் ப றுகின்றனர்.
ஒரு முழுலமயொன கலைக் குழுவின்

சித்திரமொக இது அலமகின்றது.

ஊர்கொண் கொலதயில்

ற்றிய அறிலவக் தகொவைன்

ல்வலக மணி

ப ற்றிருந்தலதக் கொணைொம். நல்மணிகலளத் ததரவும்,
கொணவும்,

தமலும்

ிறவற்றின் குற்றம்

ல்வலகக்குலறகளின் இயல்பு அறியவும் வல்ைவனொகக்

கொட்டியதுடன், வணிகபனன்ற நிலையில் தகொவைனின் மனப் ொங்குக்குப்
ப ொருந்தக் கண்ணகியின் அழலகப் புகழும் த ொது,
மணிதய ! ' 'மொசறு ப ொன்தன'

என்றும்

'மலையிலடப்

ிறவொ

கூறுகிறொன் .

பூம்புகொர் வதிப்
ீ
ப ருலமலயச் பசொல்லும் த ொது கொண் வலரக்
கவர்ந்து நிற்கும் யவனர் இருக்லகயும் மிளிர்ந்துள்ளது. ஆடல் அரங்கத்தில்
விடுதிலர, விைகுதிலர என்ற இரு எழினிகலளக்
எழினி, யவனிகொ

என்ற ப யர் ஒற்றுலமகலளக் கொட்டிக் கிதரக்க நொடக

அரங்குகளின் திலரஅலமப்ல

இங்தக கொணைொம் என்று எழுதியுள்ளனர்.

மொதவி குளித்பதழுந்த

ங்கயத் தடொகத்தில் ஊறி மிதந்த 32 வலக

நறுமணப் ப ொருள்கலளயும், தசரர் பசம்மல்
வரிகளில்

குறித்திருப் லத ஆரொய் வர்கள்

ட்டியைிட்டுப்

டம்

ிடிக்கின்றொர்.

இளங்தகொவடிகள் புைலம
அணிகைன்கபளன்றொல்

மொதவியொளின் கொல்விரல்களில் மகரவொய் தமொதிரம்,
அவள் கொல்களில்
ஒடுங்க -

ரியகம், நூபுரம்,

முத்துவலளயும் மினுங்க வொல்வலள,

ை
ீ ி, கொைொழி துைங்க -

ொடகம், சதங்லக சிணுங்க -

ஆலடமீ து முத்தலர விளங்க -

மிகுந்த

குறங்குபசறி

ததொள்களில் கண்டிலகயும்,

முன்லககளிரண்டில் சூடகம், பசம்ப ொன்வலள,

வழப் ல்வலள குலுங்க, லகவிரல்களில் முடக்கு தமொதிரம்,

கிளர்மணி, மரகதத் தொள்பசறி விளங்க பூண்ஞொண், புலனவிலனப் ப ொைிய

கழுத்தில் சங்கிைி, நுண்பதொடர்,

-

ிடரில் முத்துக்தகொலவ ஒளிர

கொதுகளில் நீைக்குதம்ல , லவரக்குதம்ல
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அடங்க -

-

தலையில் வைம்புரி,

பதொய்யகம், புல்ைகம் அணிந்து
ப ொைியும்

புன்னலக

அரசியொக

இரு துக்கு தமற் ட்ட

ப ொன்னலககள்

மொதவிலய நம்முன் நிறுத்துகிறொர்.

எண்ணுவது, த சுவது, எழுதுவது ஆகியபவல்ைொம் மில்டனின்
லடப்ல ப்

ற்றி மட்டுதம என்று கங்கணம் கட்டிக் பகொண்டவர்களும்,

தவர்ட்ஸ்பவொர்த்தின் கவிலதகளிதைதய நொற் தொண்டுகள், ஐம் தொண்டுகள்
மூழ்கிக் கிடப் வர்களும், தஜன் ஆஸ்டினின் ஐந்தொறு நொவல்கலளத் தவிர
தவபறதிலும் வொழ்க்லகலயக் கொண மறுப் வர்களும், தஷக்ஸ் ியர் நொடகங்களின்
மூைங்கலளப்

ற்றிய ஆய்விதைதய ஆயுள் முழுவலதயும் பசைவிடு வர்களும்

இங்கிைொந்தில் உண்டு. ஹொரல்டு புளூம் எனும் யூதப் த ரொசிரியர் ஐதரொப் ிய
இைக்கியங்கலளப்

ற்றி எழுதிக் குவித்திருக்கும் நூல்கலளப்

ொர்ப் வர், இவருக்கு

உண்ணவும், உறங்கவும், உடுக்கவும் எங்கிருந்து தநரம் கிலடக்கிறபதன்று
வியப்புறத் ததொன்றும். த ரொசிரியர் மருதநொயகம் தமலைநொட்டொர்
இைக்கியங்கலள எவ்வொறு த ொற்றித் துதிக்கிறொர்கள் என் லதப்

ற்றி இவ்வொறு

ஆரொய்ந்து கூறுவது நமக்கு மலைப் ொகப் டுகிறது.
சிைப் திகொரம் மட்டும் ஆங்கிைப் புைவர்களுக்குக்

கிலடத்திருந்தொல்,

எங்களுக்குக் கிலடத்தது சொர்ைஸ் டிக்கன்ஸ் எழுதிய இரு நகரத்துக் கலத (Tale of
Two Cities) தமிழர்களுக்தகொ மூன்று நகரக் கலத (Tale of Three Cities) கிலடத்தது
என்று

ொரொட்டிச்

தசரன் தம் ியின் இைக்கியப் புைலமக்குத் தலை

வணங்குவொர்கள். சிைப் திகொரக் களஞ்சியத்தில் தகவல்கள்

நூற்றுக் கணக்கில்

பகொட்டிக்கிடக்கின்றன.
அருகன் ப யர்கலள அடுக்கி உலரப் தும்,

ிறவொ யொக்லக

ப ரிதயொன் தகொயில் என்று சிவன் தகொயிலையும், திருப் தியில்
திருதவங்கடவனின் நின்ற தகொைத்லதயும், திருவரங்கத்தில் கிடந்த
வடிவத்லதயும் கொட்டுவது த ொைதவ ஆய்ச்சியர் குரலவயில் திருமொலைப்
ற்றியும் குன்றக் குரலவயில் முருகலனப்
பகொற்றலவலயயும் குறிப் ிட்டுள்ளொர்.

ற்றியும் தவட்டுவ வரியில்

சமய நல்ைிணக்கமும், சமரசப்

ப ொதுலமயும் தசரர் குைத் ததொன்றைிடம் தலழத்ததொங்குகின்றன.
தமிழகப்

லட வரர்கள்
ீ

மலை முதுகு பநளிய நடந்தனரொம். தமிழ்

என்றொல் பமொழி மட்டுமன்று. கொதல், இனிலம, இைக்கியம் என்று
டுவதுத ொைப்

லடவரர்களின்
ீ
ஆற்றலைக் கூடத்

தமிழ் என்தற

ை ப ொருள்
ொடிய தமிழ்

மறவர் இளங்தகொவடிகள் ."கொவொ நொவில் கனக விசயனும் அருந்தமிழ் ஆற்றல்
அறிந்திைர்" என்று கூறியதொக அலமத்துள்ளொர். பதன்தமிழ் ஆற்றல் என்தற
தமலும் சிை இடங்களில் கொணைொம்.
“அரசியைில் தவறு பசய்தவருக்கு அறதம கூற்றொவதும்”
“ த்தினி மகளிலர உயர்ந்ததொர்

ொரொட்டிப் த ொற்றுவதும்”

“ஊழ்விலன விடொது வந்து ஊட்டும்”
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என்ற மூன்று உண்லமகலள

நூைிலழ த ொைக்

தகொர்த்துச்

சிைப் திகொரக் கொப் ியத்தின் பசம்ப ொருலள இளங்தகொவடிகள் வைியுறுத்தினொர்.
ொண்டிய நொட்டில் அரசியைில்
த்தினிக்

கடவுலளச்

தவறு நடப் தும், தசர நொட்டில்

சிறப் ித்துப் த ொற்றுதலும்,தசொழ

நொட்டில் யொழிலச

தமல் ஊழ்விலன ஆட்சி பசய்தலையும் கொணைொம்.
பசழிப் ொன மொப ரும் பசல்வக் குடும் த்தின் மங்கைத் திருமணம்
என்ற வலகயில் யொலன மீ து மகளிர் அமர்ந்த டி ஊர்வைம் வந்து கண்ணகிதகொவைன் திருமணச் பசய்திலய மொநகர மக்களுக்கு அறிவித்தொர்களொம்.
தமிழ்நொட்டு மக்களுக்குக் கொவிரியொறு அன்லன த ொல் இருந்து
அமுதூட்டினொலும்,
கொவிரி தன்

தசொழ நொட்டுக்குக் கொவிரிநொடு என்தற ப யர். உழவர்கலளக்

புதல்வர் என்று புகழ்கிறொர்.
மன்னவரொகப்

கடினமொன

ிறந்து ஆட்சி பசய்வது ப ருந்துன் ம் தரும்

ணியொகும்.மக்களுக்கு எல்ைொ நிலைகளிலும் வளத்லததய வழங்கும்

இடர்ப் ொடுகள் உள்ள ப ொறுப்பு என்று தமலை அரசியைறிஞர் கூறுவலதச்
பசங்குட்டுவனின்

தசரன்

பசொற்கள் அப் டிதய பமய்ப் ிக்கின்றன.

மலழ ப ய்யொது த ொனொல் மனம் கைங்கும். உயிர்களுக்கு ஏததனும்
துன் ம் வந்தொல் மனம் நடுங்கும். இப் டி அச்சத்துக்கு நடுவில் அகப் ட்டு
அல்ைலுறும் வொழ்க்லக தொன் அரச வொழ்க்லக. இது துன் ம் தருவதத தவிரத்
பதொழுதற்குரிய ப ருலம இதில் இல்லை என்று தசரன் பசங்குட்டுவன்
கூறுவதொகச் தசரர் ததொன்றல் அரசுப் ப ொறுப் ின் கடலமச்சுலமலயக் கொட்டினொர்.
தசரன் பசங்குட்டுவலனப்

ற்றிய ஒரு சுலவயொன பசய்தி. தசர

மன்னனின் எலடயளலவக்

கண்டறிய

அறிஞர் மு.இரொகலவயங்கொர், ஒருவொறு

கணக்கிட்டு 300 முதல் 375

வுண்டு (136 கிதைொ முதல் 170 கிதைொ) வலர என்று

குறித்துள்ளொர். மகுடம், மொர்புக்கவசம், உலடவொள், கொல் புலதயரணம், இலடயில்
அணிந்த கச்சு எல்ைொம் தசர்த்துத்தொன் துைொ ொரம் நடந்தது. 50 துைொ ொரம் ப ொன்
என்று குறித்துள்ளொர். உயரத்லத நம்மொல் அளவிட்டு அறிய முடியவில்லை.
சிைப் திகொரத்லத முடிமன்னர் கொப் ியம், குடிமக்கள் கொப் ியம்,
ததசியக் கொப் ியம், கலைமிளிர் கொப் ியம் என்று நொபடங்கும்

ரப் ிய நம்

சிைம்புச்பசல்வர் ம.ப ொ.சி., அவர்கள், பசன்லனயில் 24.04.1956 இல்
தமரீஸ் மண்ட த்தில் முதன் முதைொகச்
கழகத்தொரொல் இளங்தகொ விழொலவத்

பசயிண்ட்

பசன்லன மொவட்டத் தமிழரசுக்

பதொடங்கி லவக்கச் பசய்தொர்.

இந்த வலகயிலும், சிைப் திகொரத்தில் 28 நொள் நிகழ்ந்த இந்திர
விழவூபரடுத்த கொலதயில் குறிப் ிடப் டும்
முழுநிைலவக் கருதியும்

சித்திலரத் திங்களின் சித்திலர

எனதவ, இதலன அடிப் லடயொகக் பகொண்டு இந்திரொ

விழொவின் இறுதி நொளொன ஏப்ரல் 24ம் நொளில் இளங்தகொவடிகள் சிலைக்கு மைர்
மொலை அணிவிக்கத் தமிழக அரசு முடிவு பசய்தது.
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சிைப் திகொரம் ஈடு இலணயற்ற முத்தமிழ்க்கொப் ியம். இயல், இலச,
நொடகம்

ின்னிப்

ிலணந்த ப ருங்கொப் ியம். சிைப் திகொரத்லத நிலனக்கும்

த ொது ஒரு வலகயில் மனம் கைங்குகிறது. தசர நொடு நம்தமொடு தசரொத
நொடொயிற்று. பூம்புகொர் கடைில் மூழ்கியது. மதுலரயின்

ஒரு

கரிந்தது. வஞ்சி மொநகரம் எங்தக என்று ததட முடியொத டி

குதி கனைில்

மணைில் புலதந்தது.

கொற்சிைம்பு அணிவலத மகளிர் எப்த ொததொ மறந்துவிட்டனர்.
இந்திர விழொ ஊர்
மக்களொல் இப்த ொது
பகொண்டொடப் டுவது இல்லை. யொழ்
இப்த ொது இல்லை .தகொவைன்
பகொல்ைப் டுகிறொன்,

ொண்டியன்

அரசுக்கட்டிைில் விழுந்து இறக்கிறொன்.
தகொப்ப ருந்ததவியும் உடன் உயிர்
துறக்கிறொள். அலடக்கைம் தந்த
இலடக்குை மொதரி தீப் ொய்கிறொள்.
கவுந்தியடிகள் உண்ணொதநொன் ிருந்து
உயிர் விடுகிறொர். தகொவைன் தொயும்,
கண்ணகி தொயும் உயிர் துறக்கின்றனர்,
பூம்புகொரின் ப ொற்பகொடி

மொதவி புத்த

மதத் துறவியொகிறொள், தகொவைன், கண்ணகி தந்லதயர் துறவறம் பகொள்கின்றனர் .
இவ்வொறு அவைக்கடைில் அடுக்கிய இடுக்கண்களொல் துன் ியல் நொடகத்
பதொடர்ச்சி நிலறவலடகிறது.
சிைப் திகொரம் ஓர்

அரிய ப ரிய ஆவணம்.

நீங்கொத நிலனவுச் சின்னம்.
ண் ொட்டின் ப ட்டகம்.
ழங்கலைகளின் புலதயல்.
நன்றி: உைகத்தமிழ்
முலனவர்.

ஒளலவ அருள்

இயக்குநர், பமொழிப யர்ப்புத்துலற
தமிழ்நொடு அரசு
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20. சங்கத்தமிழ்த் தரவு தலகலமயொளர்
ொண்டியரொசொவின் சங்கச் தசொலை
-- இைக்குவனார் திருவள்ளுவன்
கணினி உகத்தில் கணினி வழியொகத் தமிழ்த்
பதொண்டொற்று வர் சங்கத்தமிழ்த் தரவு
தலகலமயொளர்

ொண்டியரொசொ. அன்லறய மதுலர

/இன்லறய ததனி மொவட்டத்தில் உள்ள சின்னமனூர்
அருதக உள்ள ஓலடப் ட்டி என்னும் சிற்றூரில்
சித்திலர 17, 1974 / 30.04.1943 இல்
வளர்ச்சிக்கொன அரும்ப ரும்
வருகிறொர். ஆசிரியர்

ிறந்தவர்; தமிழ்

ணிகலள ஆற்றி

. ரமசிவத்திற்கும் ஆசிரிலய

ஞொ.ப ொன்னுத்தொய்க்கும் திருமகனொகப்

ிறந்ததொல்

ஆசிரியப் ணியில் இயல் ொகதவ நொட்டம் பகொண்டொர்.
ஆசிரியக் குடும் த்லதச் தசர்ந்த ஆசிரியரொன இவரின் வொழ்க்லகத்துலணவி
திருவொட்டி சு.வனசொவும் இளம் முலனவர்

ட்டமும் கல்வியியல்

முதுகலைப் ட்டமும் ப ற்ற ஆசிரியதர.
தமிழியல், கணக்கியல், கணினியியல் ஆகிய துலறகளில்

ட்டங்கள்

ப ற்றவர். மதுலர அபமரிக்கன் கல்லூரியில் 37 ஆண்டுகள்(1964 – 2001)
கணக்கறிவியல் துலறயில் ஆசிரியப் ணியொற்றியுள்ளொர். இவர் கணக்கில்
முதுஅறிவியல்

ட்டம்

டித்துப்

இத்துலறயில் இளமுலனவர்
யிற்றுநரொகப்
தலைவரொகப்

ணியில் தசர்ந்தொலும்

ின்னர்(1971-72)

ட்டம் ப ற்றுள்ளொர். 1964 இல் கணக்குப்

ணியில் தசர்ந்தவர் 2001இல் முதுகலைக் கணக்குத் துலறயின்
ணிநிலறவு எய்தினொர்.

கல்விமீ தும் தமிழ் மீ தும் தணியொ ஆர்வம் பகொண்டுள்ள இவர், பதொடர்ந்து
பமொழியியல் சொன்றிதழ்(1978-79), தமிழ் முதுகலை(1980), பமொழியியல் முலனவர்
ட்டம்(2001) ப ற்றுள்ளொர். இலடயில், கணினியியைில்
ட்டதமற் டிப்புப்
தமிழ்ப்

ட்டயமும்

ட்டயமும் ப ற்றுள்ளொர்.
ல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்கப் ட்ட இவரது முலனவர் ஆய்வுப்

ட்டத் தலைப்பு: “எழுத்துத் தமிழின் பமொழியியல் கூறுகளின் புள்ளிவிவரப்
குப் ொய்வு – பதொல்கொப் ியம் முதல் இக்கொைம் வலரயிைொன கொை
முலறப் டியும் ஒத்தக் கொைத்தின்

டியுமொன பமொழியியல் கூறுகள் ஆய்வு (A
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Statistical Analysis of Linguistic Features in Written Tamil – A diachronic and synchronic study of
linguistic features starting from tolka:ppiyam and up to modern times.)” என் தொகும்.
இக்கொைகட்டத்தில், விடுதிக்கொப் ொளர்(1983-86), கணினி பசயல் ொட்டிற்கொன
ட்டதமற் டிப்புப்

ட்டயக்கல்வியின் மொலைதநரப்

டிப் ிற்கொன இயக்குநர்(1986-

1995), கணினி அறிவியல் துலறத் தலைவர்(1991-1995),கணினி சொர்
புைத்தலைவர்(1995-97), துலண முதல்வர் (1997-98) எனப்

ை ப ொறுப்புகள் மூைம்,

கல்விநைனிலும் மொணொக்கர் நைனிலும் சிறப் ொகக் கருத்து பசலுத்தி அலனவர்
ொரொட்லடயும் ப ற்றொர்.
சங்க இைக்கியத்தில் பசொல்ைொக்கம் (Coining of Technical words in Sangam
literature) என்னும் இவரது முதல் கட்டுலர அறிவியல் இதழொன கலைக்கதிரில்
பவளிவந்தது. பதொடர்ந்து பசம்பமொழித் தமிழ் இைக்கிய இைக்கணம் சொர்ந்து, தமிழ்
இைக்கணத்திற்கு வளம் தசர்க்கும் வலகயிலும் தமிழ்க்கணினிப்
வழி வகுக்கும் வலகயிலும் தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலுமொகப்
கருத்தரங்கங்களில்

யன் ொட்டிற்கு

திபனட்டுக்

ங்தகற்குக் கட்டுலரகள் அளித்துள்ளொர்.

தஞ்சொவூர், தமிழ்ப் ல்கலைக்கழகம் நடத்திய

கணக்கு-புள்ளியியல்

கலைச்பசொற்கள் புலனவு, திரட்டல், பதொகுத்தல் கருத்தரங்கத் தலைவரொக இரு
முலற (6/1984,6/985) இருந்து வழிநடத்தியுள்ளொர்.
இவரது குறிப் ிடத்தக்கப்

ணி தமிழ் இைக்கியத் பதொடரலடவு(Concordance

for Tamil Literature) என்னும் இலணயப் திப் ொகும். சங்க இைக்கியச்பசொல்ைலடவு
லவயொபுரியொரொலும்

ிறரொலும் பதொகுத்து பவளியிடப் ட்டுள்ளன. ஆசியவியல்

நிறுவனம், பசருமொனிய அறிஞர்கள் தொமசு இபைகுமண், தொமசு மிைிபடன்
ஆகிதயொலரக் பகொண்டு

ழந்தமிழ்ச்சங்க இைக்கியச் பசொல்ைலடலவ

பவளியிட்டது(A word index of old Tamil caṅkam literature / by Thomas Lehmann and Thomas
Malten, 1992). முலனவர். ப . மொலதயலன நூைொசிரியரொகக் பகொண்டு
தமிழ்ப் ல்கலைக்கழகம் சங்க

இைக்கியச் பசொல்ைலடவு பவளியிட்டுள்ளது(2003).

தமிழ் இலணயக்கல்விக்கழகமும் சங்க இைக்கியச் பசொல்ைலடவிலன
இலணயத்தில்

திப்புள்ளது. த ரொ.கொமொட்சி முதைொன அறிஞர்களும் இப் ணியில்

இறங்கி உள்ளனர். எல்ைொப் ணிகளுக்கும் தலைலம நிலையில் உள்ளதொகப்
த ொற்றத்தக்கது இவரது இலணயவழியிைொன பதொடலரவுப் ணியொகும்.
பதொல்கொப் ியம், சங்க இைக்கியம் ( த்துப் ொட்டு + எட்டுத்பதொலக),
திபனண்கீ ழ்க்கணக்கு, (திருக்குறள் உட் ட அலனத்து 18 நூல்கள்),
திருக்குறள்(மட்டும் – தனியொக), ஐம்ப ருங்கொப் ியங்கள், முத்பதொள்ளொயிரம்,
இலறயனொர் அகப்ப ொருள், கம் ரொமொயணம், நளபவண் ொ, ப ருங்கலத,
கைிங்கத்துப் ரணி, வில்ைி
கூட்டுத்பதொடரலடவுகள்,

ொரதம் (புதியது),

க்தி இைக்கியம்,

இடம் ப ற்றிருக்கும்.
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தமலும்,

டிப்த ொருக்குப்

யன்தரும் வலகயில் பசொற் ிரிப்பு பநறிகள்

குறித்தும் அருலமயொக விளக்கியுள்ளொர்.
பதொடரலடவில் குறிப் ிட்ட பசொல், எந்பதந்த இடத்தில் வருகிறது என் து
வரிலசப் டியொகத்தரப் டுகின்றன. ஒதர பசொல், பவவ்தவறு ப ொருளில் வருவலத
இதன் மூைம் அறிய இயைொது. பசொற்கலள வலகப் டுத்தி, அந்த
வலககளுக்தகற்ற முலறயில் பசொல்வகுப்புத் பதொடரலடவு
எனதவ,

அளித்துள்ளொர்.

டித்துப்புரிந்து பகொள்வதற்கு எளிதொகும்.
சொன்றுக்கு ஒன்று: அகல் என்னும் பசொல் விலனச்பசொற்களொகவும்

ப யர்ச்பசொற்களொகவும்

நீங்கு, விைகு அகன்ற, அகைமொன, அகைமொன இடம்

என்னும் ப ொருள்களில் வருவலத வலகப் டுத்தித் தருகிறொர்.
இந்தத் பதொடரலடவுகலள tamilconcordance.in என்ற இலணயதளத்தில்
கொணைொம்
பசொல்ைலடவுகலளப்

யன் டுத்தும் ப ொழுது

பசொற்களுக்கொன

ப ொருள்கலள தவறு நூல்களிதைொ தவறு தளங்களிதைொ ததடொமல், இங்தகதய
அறிய வந்தொல் சிறப் ொக இருக்கும் என்ற எண்ணம் வரும்.
அந்த எண்ணத்லத ஈதடற்றும் வண்ணம் இப்த ொது முலனவர்
ொண்டியரொசொ உருவொக்கியுள்ளதுதொன் சங்கச்தசொலை < sangacholai.in > என்ற
இலணயதளத்தில் உள்ள சங்க இைக்கிய அருஞ்பசொற்களஞ்சியம் என்ற

“சங்க இைக்கியங்களொன

குதி.

த்துப் ொட்டு, எட்டுத்பதொலக ஆகிய நூற்களில்

கொணப் டும் அரிய பசொற்கலள, அவற்றுக்கொன தமிழ், ஆங்கிைப் ப ொருள்களுடன்,
அச்பசொற்கள் அப்

ொடல்களில்

யின்று வருகின்ற இடங்களில் சிைவற்லறயும்

பகொடுத்து, ததலவயொன இடங்களில்

டங்கலளயும் பகொடுத்து, விளக்க முற் டும்

தளம் இது”.
இப்த ொது,

157

‘அ’ முதல் ‘ஔ’ முடிய உள்ள உயிர் எழுத்துக்களுக்குரிய 495 பசொற்களும்
‘க’ முதல் ‘பகௌ’ முடிய உள்ள உயிர்பமய் எழுத்துக்களுக்குரிய 352 பசொற்களும்
‘ச’ முதல் ‘தசொ’ முடிய உள்ள உயிர்பமய் எழுத்துக்களுக்குரிய 250 பசொற்களும்,
‘ஞ’,‘ஞொ’,‘ஞி’,‘பஞ’,‘பஞொ’- வுக்குரிய 40 பசொற்களும்
‘த’ முதல் ‘பதௌ’ முடிய உள்ள உயிர்பமய் எழுத்துக்களுக்குரிய 440 பசொற்களும்,
‘ந’ முதல் ‘பநௌ’ முடிய உள்ள உயிர்பமய் எழுத்துக்களுக்குரிய 315 பசொற்களும்,
‘ம’ முதல் ‘பமௌ’முடிய உள்ள உயிர்பமய் எழுத்துக்களுக்குரிய 641 பசொற்களும்,
‘ய’,‘யொ’,‘யூ’ – வுக்குரிய

24 பசொற்களும்

‘வ’,‘வொ’,‘வி’,‘வ’,‘பவ’,‘தவ’,‘லவ’,‘பவௌ’-க்குரிய
ீ
610 பசொற்களும்
ஆக பமொத்தம் 3962 பசொற்கள் இங்தக இடம்ப ற்றுள்ளன.
ததலவயொன பசொல்ைின் முதல் எழுத்லதத் தட்டினொல், அந்த எழுத்தில்
பதொடங்கும் எல்ைொச் பசொற்களும் இடது

க்கம் அட்டவலணப்

டுத்தப் ட்டிருக்கும். அதில் நொம் ததடும் பசொல்லைச் பசொடுக்கினொல், அச்
பசொல்லைப்

ற்றிய விவரங்கள் கிலடக்கும்.

இலணய வழியிைொன
உள்ளது தமிழ்ப்புைவர் அகரொதி

ல்தவறு அகரொதிகள் உள்ளன. அவற்றில் சிறப் ொக
< https://www.tamilpulavar.org/ > யொகும். இதில்

ப ொதுச்பசொற்கள், கலைச்பசொற்கள், முதைொன வலககளுடன் ஆங்கிை
அகரொதிகளும் இடம் ப ற்றுப் த ருதவியொக அலமந்துள்ளது. ஆனொல் இவற்றில்
நொம் பசொல்லைக் குறிப் ிட்டுப் ப ொருள்கொண தவண்டும். பதொடரலடவில் சங்க
இைக்கியம் முதைொன நூல்களில் உள்ள அலனத்துச் பசொற்களும் இருக்கும்.
அதலனத் ததர்ந்பதடுத்து வரும் இடத்லதக் கொண முடியும். சங்கச்தசொலையில்
உள்ள சங்க இைக்கிய அருஞ்பசொற்களஞ்சியத்தில், சங்க இைக்கியத்தில் உள்ள
அரிய பசொற்கலள அவற்றின் ப ொருளுடன் கொண முடியும்.
எவ்வொறு இஃது அலமந்துள்ளது என் தற்கு ஒரு சொன்று.
அஃகு – (வி) நுண்ணியதொகு, சுருங்கு, குலற, become minute, shrink, be reduced in size,
quantity etc.,
அகன்ற தொயத்து அஃகிய நுட் த்து
இைம் என மைர்ந்த லகயர் ஆகி – மலை 551,552
ரந்த அரச உரிலமலயயும், குறுகிய அறிவிலனயும்,
‘இல்லை’ என்று விரித்த லகயிலனயும் உலடதயொரொய்;
நல்ைகம் நயந்து, தொன் உயங்கிச்
பசொல்ைவும் ஆகொது அஃகிதயொதன – குறு 346/8
நமது நல்ை பநஞ்சத்லத விரும் ி வருந்தி
அலத நமக்குக் கூறவும் இயைொது மனம் குன்றினொன் .
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இவ்வொறு பசொல்ைின் தமிழ்ப்ப ொருள், ஆங்கிைப்ப ொருள், பசொல் இடம்
ப ற்றுள்ள இைக்கிய அடிகள், நூைின் ப யர்,

ொடல் / அடி எண் முதைியலவ

நமக்குக்கிலடக்கின்றன.
ஏறக்குலறய ஈரொண்டுகளில் இவ்வருவிலனப்

ணிலய முடித்துள்ளொர்.

மீ ளொய்வு பசய்து, விட்டுப்த ொன பசொற்கள், கிலடக்கக்கூடிய ததலவயொன
டங்கள், பசொற்களுக்கொன இலணப்புகள் தரும் முயற்சியில் ஈடு ட்டு வருகிறொர்.
எனதவ, விடு ொடு, ததலவப் டும் மொற்றம் முதைியவற்லறத் பதரிவிக்க
தவண்டியுள்ளொர்.

நொனும் ‘அர்’ விகுதியில் உள்ள பசொல்ைின் ‘அன்’

விகுதிச்பசொல்லையும் தசர்த்து அஃது இடம் ப றும் இடங்கலளக் குறிக்க
தவண்டும்

என்றும் இடம் ப ற்ற பசொல்ைில்

யன் ொட்டு இடம் ஒன்று

விட்டுப்த ொனலதயும் பதரிவித்துள்தளன். இதுத ொல் அலனவரும் பதரிவிப் ின்
அவர் எண்ணப் டி இதலனத்

தனி இலணயதளமொக மொற்றிச் பசவ்லவயொய்த் தர

இயலும்.
இன்லறய அவரின் 77ஆம்

ிறந்தநொளின் ப ொழுது அவர் நைம்,

வளம்,புகழ் நிலறந்து தமிழுடன் நூறொண்டு வொழ வொழ்த்துகிதறொம். இந்நன்னொளில்
அவரின் பசயற்கரிய

ணிகலளக் குறிப் ிடுவதன் கொரணம்,

தமிழ் மொணொக்கர்கள்,

இைக்கிய ஆர்வைர்கள், பசொல் ஆர்வைர்கள், ஆரொய்ச்சியொளர்கள் முதைொன
அலனவரும் இவரது தளத்லத நன்கு

யன் டுத்திப்

ிறருக்கும் பதரிவிக்க

தவண்டும் என் தற்குத்தொன்.
தமலும், தமிழக அரசு இவரது
பதொலகலயப்

ணிக்கொன பசைவிலன விடக் கூடுதல்

ரிசொக அளித்து இவலரப் த ொற்ற தவண்டும்! அஃது இதுத ொன்ற

ணிகளில் ஈடு டத் தமிழ் ஆர்வைர்களுக்கு உந்துதைொக அலமயும்.
பசம்பமொழித்தமிழொய் மத்திய நிறுவனமும் நல்லகத் பதொலக வழங்க தவண்டும்!
வொய்ப்புள்ள பகொலட உள்ளம் பகொண்ட நல்தைொரும் உதவைொம்!
தமிழ்ச்பசொற்கள் ததடுகருவிலய அளித்துள்ள முலனவர்
ல ந்தமிழுக்கு தமலும் வளம் தசர்ப் ொரொக!
முலனவர்

ொண்டியரொசொ

மலனத சி: மதுலர 0452-2537931 ; பசன்லன 044-22201244
அலைத சி: 99944 89388
மின்வரி: ppandiyaraja@yahoo.com
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ொண்டியரொசொ,

21. ஸ்டுடிதயொ த க்ரவுண்ட் டிலசனர்
மீ னொட்சிசுந்தரம்
-- கரங்ககயா முருகன்
ஸ்டுடிதயொ த க்ரவுண்ட் டிலசனர் மீ னொட்சிசுந்தரம்

ஓவியர்

பகொண்லடயரொஜு அவர்களின் மொணவர்.
கொைனிய வருலகக்குப்
ஐதரொப் ிய மொடைின்

ின் ொக த ொட்தடொ ஸ்டுடிதயொக்களில்

ின்னணியில் நம்மவர்களின் முக உருவங்கள் த ொட்தடொ

எடுத்து வட்டின்
ீ
சட்டகங்களில் மொட்டி லவக்கும் நொகரீகம் உருவொனது. த ொட்தடொ
ஸ்டூடிதயொவுக்குச் பசன்றொல் ஒவ்பவொரு ஸ்டுடீதயொவிலும் த க்ரவுண்ட்
டிலசனில் ஐதரொப் ிய மொடல் பூ த ொட்ட

ொல்கனி கிரில், அழகு மிக்க தூண்கள்,

நீண்ட முக்தகொண ஸ்டொண்டில் பூ லவக்கப் ட்ட ஜொடி, கொற்றில் அலசந்தொடும்
பகொடிகள் த ொன்ற த க்ரவுண்ட் டிலசன் ஸ்டுடிதயொ அரங்கின்

ின் க்கம்

இருக்கும். அந்த த க்ரவுண்ட் டிலசன் முன் ொக நம்லம உட்கொர லவத்து

டம்

எடுப் ர்.
இந்த ஸ்டுடிதயொவிற்கொன த க்ரவுண்ட்
டிலசன் ஓவியம் வலரவதில் பகட்டிக்கொரர்
தகொவில் ட்டி மீ னொட்சிசுந்தரம் அவர்கள். 6070களில் இவர் வலரகின்ற த ொட்தடொ ஸ்டுடிதயொ
த க்ரவுண்ட் டிலசன் கொஷ்மீ ர் முதல் தமிழகம்
வலர வர்த்தக ரீதியொகப் ப ரிய வரதவற்பு
இருந்தது. இவருக்கு இன்று வயது 92. பவண்கைக்
குரைில் அப் டிதய கர்நொடக சங்கீ தம்

ொடுவதில்

பகட்டிக்கொரர்.
தமிழக கொைண்டர் ஓவிய

ிதொமகன்

பகொண்லடயரொஜுவின் அத்தியந்த சீடர்களில்
ஒருவர். பகொண்லடயரொஜூவின் ஒவ்பவொரு
சீடர்களுக்கும் ஒவ்பவொரு தனித்தன்லம உண்டு
பகொண்லடயரொஜூவின்

ிரதம சீடர் டி.எஸ். சுப்ல யொ ஓவியங்களில் கண்ணுக்கு

முக்கியத்துவம் இருக்கும். அணிகைன்கள் மிக நுட் மொக வலரவொர். ரொமைிங்கம்
ஓவியங்களில் உடல் அலமப்பு தூக்கைொக இருக்கும். மீ னொட்சி சுந்தரம் அவர்கள்
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கொைண்டர் ஓவியங்கள் வலரந்தொலும் த ொட்தடொ ஸ்டுடிதயொவிற்கொன அரங்கின்
த க்ரவுண்ட் சீன்கள் வலரவதில் தனித்துவமொக பஜொைித்தவர்.
இவரது அறிமுகம் எனக்குக் கனடொ மொனுடவியைொளர் ஸ்டீ ன்
இங்க்லீஸ் எழுதிய “Suitable For Framing:The work of a Modern Artist” பகொண்லடயரொஜூ
குறித்தொன ஆய்வுக் கட்டுலரக்கொக 1981 வொக்கில் மீ னொட்சி சுந்தரம் அவர்கலளயும்
சந்தித்து தநர்கொணல் கண்டிருக்கிறொர். இந்த ஆய்வுக் கட்டுலர மூைம் இவலரக்
கொண தவண்டும் என ஆவல்

ிறந்தது.

இவலரச் சந்திக்க நொனும், மிக்சிக்கன்

ல்கலைக் கழக த ரொசிரியரும்,

புகழ் ப ற்ற ஆவணப் ட இயக்குநருமொன திரு. சுவர்ணதவல் அவர்களும்
இலணந்து 2015 ஆம் ஆண்டு தநர்கொணலுக்கொகச் சந்தித்ததொம்.

மிகவும்

பவள்ளந்தியொன த ச்சு. தன்லன முன்னிறுத்துக் பகொள்ளொமல் எல்ைொம் அண்ணொ,
அண்ணொ (குரு பகொண்லடயரொஜூ) என்று தனது குருலவக் குறித்தத த சிக்
பகொண்டிருந்தொர். அண்ணொ இல்தைன்னொ நொபனைொம் ஒன்றுதம இல்லை என்று
நீண்ட தநரமொகக்

பகொண்லடயரொஜூ குறித்துப்

த சி சிை தநரங்களில் அவர்

நிலனவில் மூழ்கி உணர்ச்சிவசப் டுகிறொர்.
குரு- சீடன் உறவு என் து இவருலடய கொைங்கதளொடு அந்த
ஆத்மொர்த்தமொன

ந்தம் முடிந்துவிடும் என்று உணர லவத்தொர். ப ரிதொக

எலதயும் சொதிக்க வில்லை. அண்ணொ பசொன்னலதச் பசய்தவன் என்றொர். ஆனொல்
கொைத்திற்குத் தகுந்தவொறு

ை முக்கிய கொைண்டர் ஓவியங்கள் வலரந்து தன்லன

முன்னிறுத்திக் பகொள்ளத் பதரியொத அப் ொவியொகதவ கொணப் ட்டொர்.
விருதுநகர் மொவட்டத்லதச் தசர்ந்த ரொஜ ொலளயம் அருகில் உள்ள
ததவதொனம் இவர்
ொடும்

ிறந்த கிரொமம். சிறு வயதிதைதய

ொடல்களிலன தகட்கப்

இவரது

ஜலன மடங்களில் இவர்

ை மூத்த அக்கிரகொரத்துப் ப ண் ரசிலககள்

ொடைில் மயங்கி ப ரிய மதிப்பு இவருக்கு உண்டொகி இருக்கிறது.

மிகவும் ஏழ்லமயொன விவசொய
ள்ளிக் கூடத்தில்

டித்தவர்.

ின்னணி குடும் த்லதச் தசர்ந்தவர். திண்லணப்
டிக்கும் த ொதத ஓதுவொர் ஒருவரிடம் தசர்ந்து

ததவொரம், திருவொசகம் இலசயுடன்

டிக்க கற்றுக் பகொண்டவர்.

ின்பு

தகொவிந்தரொஜன் என்னும் நட்டுவனொரிடம் வர்ணம், ஜதி, பமட்டு த ொன்ற கர்நொடக
சங்கீ தம் கற்றுக் பகொண்டொர்.
திருவிழொவின் த ொது

ஜலனப்

ொடல்கள்

ொடும் அழலகக் கண்டு

அக்கிரகொரத்துப் ப ண்கள் ”தடய் மீ னொட்சி சுந்தரம் அந்த கீ ர்த்தலனலய

ொடுறொ”

என்று விரும் ி தகட் ொர்களொம். ஒருசமயம் இவரது ஊர்க் கிரொமக் தகொவில்
திருவிழொவில் இவர் பவண்கை குரைில்

ொடும் அழலகக் தகட்கிறொர்

திருவிழொவிற்கு வந்திருந்த தசத்தூர் ஜமீ ன்தொர்.
ொரொட்டி விட்டு
ஜமீ ன்தொர்

ின்பு ஜமீ ன்தொர் இவலரப்

ங்களொவுக்கு வரச் பசொல்ைிப் த ொய் விட்டொர். ஆனொல் இவர்

ங்களொவுக்குச் பசல்ைவில்லை.
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இதற்கிலடயில் அங்குத் தற்பசயைொக வந்திருந்த மதுலர சங்கரதொஸ்
சுவொமிகளுக்குச் பசொந்தமொன மதுலர மீ னொதைொசனி
குழுவிலனச் தசர்ந்த உறுப் ினர் ஒருவர் இவரது

ொை சந்திர ச ொ நொடகக்

ொடைில் மயங்கி, எங்களது

நொடகக் குழுவிற்கு வருகிறொயொ என்று தகட்க, தனது குடும் ச் சூழலுக்குப்
த ொய்விடைொம் என இவர் விருப் ம் பதரிவிக்க, அப்ப ொழுதத நொடக கம்ப னிக்கு
ஒப் ந்தம் பசய்யப் டுகிறொர். ஒப் ந்தம் பசய்யப் டும் த ொது மொதம் ரூ ொய் 10
சம் ளம். அட்வொன்ஸ் பதொலக 50 ரூ ொய்.
1938 ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடியில் கப் ல் ஏறி இைங்லக யொழ்ப் ொணம்
த ொய் இறங்கிய த ொது 11 வயதத நிரம் ிய

ொைகன்.

இைங்லகயில் உள்ள

யொழ்ப் ொணத்தில் இறங்கி கம்ப னிக்குச் பசல்கிறொர்.
ஓவியர் பகொண்டயரொஜுவின் இரு

நொடகக் கம்ப னி முன்பு

க்கமும் இரண்டு நொய்கள் உடன்

அமர்ந்திருப் லதக் கண்டொர். அந்த நொய்களுக்கு எனொமல் தட்டில் பகொஞ்சம்
தசொறும், கறிகளும் இருந்தன. இப் டித்தொன் முதன் முதைில் அண்ணொலவக்
கண்தடன் என்று நிலனவு கூறுகிறொர். அந்த நொய்கலளக் கண்டு
நிற்க, ஓவியர் பகொண்லடயரொஜு அவர்கள் நொலயப்

ொர்த்துப்

யந்த டி இவர்

யப் ட தவண்டொம்,

அருகில் வொ என்றலழத்தொர்.
“நீ ஒன்னும்

யப் டொத, ரொஜ ொலளயத்தில் உள்ள நம்ம

ய கந்தசொமி,

உன் வருலக குறித்து கொகிதம் எழுதியிருந்தொன். நொன் உன்லன நல்ைவிதமொகப்
ொர்த்துக் பகொள்கிதறன்," என்றொரொம்.
ப ரிய நொய்ப்

அண்ணொ பகொண்லடயரொஜு அவர்கள் மிகப்

ிரியர். அவர் நொடகக் கம்ப னிக்கு ஒப் ந்தம் பசய்யப் ட்டு

யொழ்ப் ொணத்துக்குக் கப் ைில்

யணிக்லகயில் அவருலடய வளர்ப்பு

ிரொணியொன

இரண்டு நொய்கலளயும் ஏற்ற மறுத்து விட்டொர்களொம் கப் ல் கம்ப னி. நொய்கலள
ஏற்றவில்லைபயன்றொல் நொனும் வரவில்லை என்று

யணம் பசய்ய மறுத்து

விட்டொரொம். பகொண்லடயரொஜூ வரவில்லைபயன்றொல் நொடகதம நடத்தமுடியொது
என்று எண்ணிய நொடக கம்ப னி கப் ல்

நிறுவனத்தில் இதமொகப் த சி

ைஞ்சத்லதக் பகொடுத்து நொய்கலளக் கப் தைற்றிக் பகொண்டு வந்தொரொம் அண்ணொ
என்று தனது குரு குறித்து புன்முறுவலுடன் கூறினொர்.
நொடக கம்ப னி முதைொளி மதுலர
ஒரு

ொட்டுப்

ழனியொ ிள்லள முதைில் என்லன

ொடச் பசொன்னொர். நொன் நன்றொக உட்கொர்ந்து சம்மணங்கொைிட்டு

பதொலடயில் தொளம் தட்டிக் பகொண்தட

ொடிய த ொது நொடக கம்ப னி

உறுப் ினர்கள் அலனவரும் என்லன ஆச்சரியமொகப்

ொர்த்து ரசித்தொர்கள்.

அக்கொை நொடகத்தில் இன்லறய கொைம் த ொை ஸ் க்
ீ கர் கிலடயொது.
மீ னொட்சிசுந்தரம் அவர்களுக்கு நொடகத்திற்குத் ததலவயொன த ொது உச்ச ட்ச
குரைில்

ொடுவது

ிரதொன தவலையொக அலமந்து விட்டது.

இைங்லகயில்

அக்கொை நொடகங்களில் விளம் ரத்துக்கொக தநொட்டீஸ் அச்சடிக்கும் த ொது
பசன்லன மயிைொப்பூலரச் தசர்ந்த பகொண்லடயரொஜூவின் ஓவியங்கள் இடம்
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ப ற்ற நொடகம் என்றுதொன் அச்சடிப் ொர்களொம். அந்த அளவுக்கு
பகொண்லடயரொஜூவின் நொடகத் திலரச்சீலை ஓவியங்களுக்கு மவுசு இருந்துள்ளது.
சிறு வயதிதைதய

ிலழப்புக்கொக நொடக கம்ப னிக்கு மீ னொட்சிசுந்தரம்

வந்து விட்டதொல் இயல் ொகதவ யொவருக்கும் உதவி பசய்திடும் உத்தம குணம்
வொய்த்த ஓவியர் பகொண்லடயரொஜூக்கு மீ னொட்சிசுந்தரத்லதப்

ிடித்து விடுகிறது.

பகொண்லடயரொஜூவின் அன்பு கைந்த அரவலணப்பும் கிலடத்து விடுகிறது.
நொடகம் முடிந்த

ின்பு ஓய்வுள்ள தநரங்களில் ஓவியர் பகொண்லடயரொஜூ

நொடகத்திற்குத் ததலவயொன கொட்சிகலள வலரந்து பகொண்டிருப் ொர். அச்சமயம்
ஓவியம் வலரவலதப்

ொர்த்துக் பகொண்டிருப் ொரொம் மீ னொட்சிசுந்தரம்.

ஒருநொள் தீவிர சிந்தலனயில் ஆழ்ந்து நொம் பதொடர்ந்து நொடகத்தில்
நடித்துக் பகொண்டிருக்கமுடியுமொ என்று தயொசித்த தவலளயில்
பகொண்லடயரொஜூவிடம் த ொய் எனக்கு ஓவியம் கற்றுத் தருவர்களொ?
ீ
என்று
தனது ஆலசலயத் பதரிவிக்க, உடதன அவரும் ஓவியம் வலரயச் பசொல்ைிக்
பகொடுக்க ஒப்புக் பகொண்டொர். நொடக தநரங்களில் நடித்து விட்டு ஓய்வு தநரங்களில்
ஓவியமும் கற்றுக் பகொள்கிறொர் மீ னொட்சி சுந்தரம்.
இதற்கிலடயில் இைங்லகயில் ஊர் ஊரொகச் பசன்று நொடகம் நடத்திக்
பகொண்டு வரும் தவலளயில் இரண்டொம் உைகப் த ொர் வந்தது. நொடக
கம்ப னிலய நடத்த முடியொமல் திணறினர். ஓவியர் பகொண்லடயரொஜூ நொடகக்
கம்ப னிலய இந்தியொவிற்குக் பகொண்டு வர முயன்றொர். ஆனொல் பகொண்டு
பசல்வதற்குப்

ணம் இல்லை.

மட்டுதம இந்தியொவிற்குப்

ணம் திரட்டுவதற்கொக பகொண்லடயரொஜூ

யணம் ஆனொர்.

அச்சமயத்தில் நொன் அண்ணொலவப்

ொர்த்து அழுது விட, கவலைப் டொதத, என்று என்லனத் ததற்றி விட்டு இந்தியொ
பசன்று நொன்

ணம் திரட்டிவிட்டு விலரவில் வந்துவிடுதவன் என்று கூறி விட்டுச்

பசன்றுவிட்டொர். நொங்கள் நொவைப் ட்டியிைிருந்து திரிதகொணமலைக்கு வந்து
விட்தடொம். அங்கு உள்ள கடற்கலரயில் எல்ைொ நொட்டுக்
ஏக்கத்துடன் அண்ணொவின் வருலகலய எதிர் ொர்த்துக்
இவ்வொறொக தவடிக்லகயொகப்

கப் ல்களும் நிற்கும்.

கொத்துக் பகொண்டிருப்த ன்.

ொர்த்துக் பகொண்தட பகொழும்புக்குப்

பகொழும் ிைிருந்து கப் ல் ஏறி ரொதமஸ்வரம் வந்து அலடந்ததொகக்

யணம் ஆகி,
கூறினொர்.

நொடக கம்ப னியின் அலனத்துச் சொமொன்கலளயும் அப் டிதய இைங்லகயில்
விட்டு இந்தியொ வந்து தசர்ந்து விட்தடொம்.
இந்தியொ வந்து தசர்ந்ததும் திரும்

நொடகக் கம்ப னிலய உயிரூட்டி

ரொஜ ொலளயத்தில் நடத்த முடிவு பசய்ததொம். ஆனொல் நொடக கம்ப னி ஒரு
நிலையில்ைொமல் தத்தளித்துக் பகொண்தட வந்தது. நொடகதம நடத்தமுடியொத
சூழலுக்குத் தள்ளப் ட்டுச் சூனியமொகி விட்டது. அண்ணொ உடன் இருந்த
நொங்கதளொ பசய்வதறியொது தவித்ததொம்.

பகொண்லடயரொஜு ஜமீ ன்தொலரச்

சந்தித்து என்லன நம் ி இவ்வளவு த ர் இருக்கிறொர்கள் “இனி தமல் எங்தக
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பசல்வது என்றும் ஒன்றும் புைப் டவில்லை” என்று புைம் , ஜமீ ன்தொதரொ நீங்கள்
எங்கும் பசல்ை தவண்டொம். நொன் இடம் தருகிதறன் என்றொர்.
ஓவியர் பகொண்லடயரொஜூ

ிரம்மச்சொரியொகதவ வொழ்ந்தவர்.

தனக்பகன்று பசொத்து சுகம் தசர்த்துக் பகொள்ளொதவர். தனது சீடர்களுக்கொகதவ
வொழ்ந்தவர். தகொவில் ட்டியில் ஓவியர் பகொண்லடயரொஜு இருந்த இல்ைத்திற்குப்
ப யர் திருவிைொஸ் என்று ப யர். இவரது சீடர்களொன டி.எஸ். சுப்ல யொ,
எம்.ரொமைிங்கம், டி. எஸ். அருணொசைம், பசண் கரொமன், சீனிவொசன் மற்றும் நொன்
த ொன்ற

ல்தவறு சீடர்களும் பவவ்தவறு சொதி

ின்புைத்திைிருந்தொலும் அவரது

ிள்லளகள் மொதிரி அவலரதய சுற்றிச் சுற்றி வந்து பகொண்டிருப்த ொம்.
ஆலகயொல் வட்டின்
ீ
முதைொளி குமொரசொமி நொடொர் ஓவியர்
பகொண்லடயரொஜூலவப்

ொர்த்து “என்னய்யொ தசொசைிசம், தசொசைிசம் என்று

எல்தைொரும் வொய்கிழியப் த சுகிறொர்கள். ஆனொல் நீதொன் அய்யொ உண்லமயொன
தசொசைிசத்லத நடத்துகின்றீர் என்று கூறுவொர். ஏபனனில்
வந்தொலும் தவலை

ொர்ப் வர்கள் சொதிகளும்

ை சொதிகளிைிருந்து

ொர்ப் தில்லை. ஒதர மொதிரியொன

சொப் ொடுதொன் அலனவருக்கும். தினமைர் ஆசிரியர் வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி கூட
அண்ணொவின் சீடதர.
தகொவில் ட்டியில் ததவி ஆர்ட் ஸ்டுடிதயொ ஒன்லற உருவொக்கி
அண்ணொவும் ஐந்து சீடர்களும் தசர்ந்து புதிய அத்தியொயத்லத ஆரம் ித்தனர். அந்த
தநரத்தில் சிவகொசியில் அருணகிரி நொடொர் தநஷனல் ைித்ததொ
ஆரம் ிக்கிறொர். இதலனத் பதொடர்ந்து

ிரஸ்

ல்தவறு ஆப்பசட் அச்சகங்கள் உருவொகின.

அத்தலன ஆப்பசட்கொரர்களும் ஓவியர் பகொண்லடயரொஜூ மூைம் கடவுள் டக்
கொைண்டர் வலரந்து பவளியிடுவதற்கு வரிலசகட்டிக் பகொண்டு நிற் ொர்கள்.
இதில் ஒவ்பவொருவரும் கொைண்டர்
திறலமலயக் கொட்டிப்

ட ஓவியங்களில் தனித்

டம் வலரந்து பகொடுத்தொலும் பகொண்லடயரொஜூ

ப யலரப் த ொட்டு தன் ப யலர

ின்னொல் இலணத்துக் பகொள்வொர்கள்.

எம்.ரொமைிங்கம் வலரந்த கடவுள் கொைண்டர்

டம் மிகவும்

ிர ைமொகி விட்டதொல்

முதன் முதைொக ரொமைிங்கம் தனது குரு ப யர் த ொடொமல் தனது ப யரிதைதய
கொைண்டர் ஓவியங்கள் பவளியிட்டொர்.
ின்பு

டிப் டியொக ஒவ்பவொருவலரயும் அவர்கள் வலரந்த நொட்கொட்டி

ஓவியங்களுக்கு அவரவர் ப யரிதைதய வர அவதர (பகொண்லடயரொஜு)
அனுமதித்தொர். எனது கடவுள்

ட கொைண்டர் ஓவியங்கள் கலடசி வலர

அண்ணொவின் ப யலரப் த ொட்டுத்தொன் எனது ப யலரப் த ொட்டு வந்ததொகக்
கூறுகிறொர்.
மீ னொட்சி சுந்தரம் அவர்கள் வலரந்து மிகவும் புகழ் ப ற்ற
விதவகொனந்தர், கொஞ்சி ப ரியவர்
தலைவர்கள் முகப்த ொவியப்

டங்கள்

டம், வொமனன், ஆதொம் ஏவொள், சிை ததசிய

டங்கள் இருந்தொலும், த ொட்தடொ
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ஸ்டுடிதயொவுக்கொன த க்ரவுண்ட் டிலசன் வலரவதில் தனிக் கவனம்
பசலுத்தியவர். இதலனத் தவிர தநம் த ொர்டு டிலசன் வலரவது த ொன்றதும்.
ததவி ஆர்ட் ஸ்டுடிதயொ மூைமொக இந்தியொ முழுலமக்கும் இவரது ஸ்டுடிதயொ
த க்ரவுண்ட் டிலசன் த னர் எண்ணற்ற அளவில் வலரந்து பகொடுத்த இந்தக்
லகதொன் என்று இப்ப ொழுது அவர் இருக்கும் நிலையில் என்னொல் நம்
முடியவில்லை.

ஒருதடலவ இல்ைஸ்ட்தரட்டட் வக்ைி
ீ
இதழில் வடநொட்டு ஓவியர் வலரந்த கொந்தி
டத்லதப்

ொர்த்து அலத அப் டிதய மறு உருவக்

கொப் ி எடுத்துச் சிறப் ொக வலரந்து கொைண்டர்
டமொக வந்து விட்டது. ப ொதுவொகக் தகொவில் ட்டி
ஓவியர்கள் வடநொட்டு ஓவியர்களுலடய நல்ை
கொந்தி, புத்தர்

லடப்புகள் வரும் ப ொழுது அதலன

அப் டிதய கொப் ி அடிப் து வழக்கம்தொன். அது
மொதிரி மீ னொட்சிசுந்தரம் அவர்கள் வலரந்த கொந்தி
டத்தின் மூை ஓவியர் வழக்குப் த ொட்டு விட்டொர்.
இந்த வழக்கு பசன்லன உயர் நீதி மன்றத்தில்
நடந்து வந்தது அக்கொைத்தில் ஓவியர் உைகில் இந்த வழக்கு

ர ரப் ொகப்

த சப் ட்டு வந்துள்ளது . ஓவியம் வலரந்த இவர் தனது குருவின் ப யலரத்
தொங்கி வந்ததொல் அண்ணொ (பகொண்லடயரொஜூ) தகொர்ட் கூண்டில் சொட்சி பசொல்ை
தவண்டியதொயிற்றொம். பகொண்லடயரொஜூ தனது கூர்த்த மதியினொல் மூை
ஓவியத்திற்கும், இவர் வலரந்த ஓவியத்திற்கும் கொந்தி டத்தில் உள்ள
பதொண்லடப்

குதியின் வித்தியொசத்லத எடுத்துக் கூறி நீதி தி நம்பும் டி கூறி

வழக்கு தள்ளு டியொகி விட்டதொம் என்று பசொல்ைிக் பகொண்டு சிரித்து விட்டொர்.
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ஜவஹர்ைொல் தநரு தூத்துக்குடி வருலக தந்த த ொது கமைொ தநருலவ
கட் அவுட்டொக வலரந்து லவத்திருந்தொரொம். அப் டத்லதப்

ொர்த்து யொர் வலரந்தது

என்று தகட்டுக் கூப் ிட்டு மீ னொட்சி சுந்தரம் அவர்கலள தநரு

ொரொட்டியுள்ளொர்.

ரூ ொய் தநொட்டில் இருக்கும் கொந்திலயப் த ொன்று வலரந்து கீ ழ் மூன்று
மனிதர்கலள வலரந்து தீயலவ தகட்கொதத, தீயலவ த சொதத, தீயலவ
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ொர்க்கொதத

என்று இவர் வலரந்த கொைண்டர் ஓவியம் மிகவும்

ிர ைமொகப் த சப் ட்டதொம்

அந்த நொளில். ஒரு தடலவ தகொவில் ட்டியில் சு ொஷ் சந்திரத ொஸ் குறித்தொன
நொடகம் நடத்திதனொம்.

அந்த நொடகத்திற்கொக த ொஸ் கட் அவுட் வலரந்து

ஊர்வைமொக எடுத்துச் பசல்லும் தவலளயில் உணர்ச்சிவசப் ட்டு ஒரு
த ொலீஸ்கொரர் மக்கள் ஊர்வைத்துக்கிலடயில் மொலை த ொட்டொரொம். அன்லறய
பவள்லளயர் ஆட்சி கட் அவுட்டுக்கு மொலை த ொட்ட த ொலீசொலர அலடயொளம்
கண்டு சஸ்ப ண்ட் பசய்து விட்டொர்கள் என்று நிலனவிலனக் கூர்ந்தொர்.
தகொவில் ட்டியில் பகொண்லடயரொஜுவின் சீடர்கள் அலனவரும்
த ொட்தடொ ஸ்டுடிதயொ தனித் தனியொக நடத்தி வந்த தவலளயில் இவரும் ைைிதொ
ஸ்டுடிதயொ என்ற ப யரில் சிறப்புடன் நிர்வகித்து வந்தொர். வயது முதிர்ந்தவுடன்
ஸ்டுடிதயொவிலன தவறு ந ரிடம் பகொடுத்து விட்டுக் கடந்த 20 வருடங்களுக்கு
தமைொகத் தனது மலனவியுடன் மதுலர திருநகரில் வசித்து வருகிறொர்.
தகொவில் ட்டி மொரீஸ் அவர்கள் மீ னொட்சி சுந்தரம் அவர்கலள மொமொ என்று
அன்புடன் அலழத்து

ொசம் கொட்டி வரு வர். என்னிடம் எட்டு வருடங்களுக்கு

முன் ொக தமிழ்நொடு இயல் இலச நொடக மன்றம் மூைம் நைிந்த
கலைஞர்களுக்கொன நொடக ஓவியக் கலைஞர்களுக்கொன முதிதயொர் ப ன்சன்
ஏற் ொடு பசய்யச் பசொல்ைி என்னிடம் வற்புறுத்திக் பகொண்டிருந்தொர். எனக்தகொ
எப் டிப் த ொய் துலறலய அணுகுவது என்று பதரியொமல் கொைமும் கடந்து த ொய்
விட்டது. பசன்ற வருடம் மலனவியும் கொைமொகி விட்ட

ின்பு தனது மகளின்

அரவலணப் ில் வொழ்ந்து வருகிறொர்.
நொனும் அவரிடம் த ொய் முதிதயொர் ப ன்சனுக்கு ஏதொவது முயற்சி
பசய்யைொமொ என்று தகட்தடன். அவர் அபதல்ைொம் எதற்கு. கபைக்டர் ஆ சு
ீ க்கு
இதற்பகன அலைய தவண்டும். என்னொல் அலைய முடியொது. எனக்கு ஒன்றும்
குலறவில்லை. என்லன என் ப ண்
வொழ்வது வலரக்கும் வொழ்ந்து

ிள்லளகள்

ொர்த்துக் பகொள்வொர்கள் என்றொர்.

ொர்த்து விடுகிதறன் என்ற பவண்கைக் குரைில்

ைத்த சப்தத்துடன் சிரிக்கிறொர்.
பசன்லன

ல்கலையில் வ.அரசு
ீ
அவர்கள் ஏற் ொடு பசய்த

பவகுசனகைொசொரம் கருத்தரங்கின் ஒரு

குதியொக பகொண்லடயரொஜூ

ஓவியர்களின் சீடர்களில் ஒருவரொக இருக்கும் இவலர கவுரவப் டுத்தும் விதமொக
இவரது ஒப்புதலை எவ்வளதவொ மன்றொடி நொனும் மொரீஸ் அவர்களும் முயற்சி
பசய்ததொம். தநரிலடயொக முதிய வயலதக் கொரணம் கொட்டி மறுத்து விட்டொர்.
தன்லன எப்ப ொழுதுதம முன்னிறுத்திக் பகொள்ள விரும் ொத அதத தவலளயில்
தனது குருவிலன மட்டுதம நிலனவலைகளில் த ொற்றி பகொண்டொடுகிறொர்.
தமிழக அரசு இவலர நைிந்த ஓவிய நொடகக் கலைஞர்களுக்கொன
ிரிவில் முன் வந்து உதவினொல் நல்ைது. ஏபனனில் அன்லறய கொை நொடகக்
கம்ப னியிைிருந்து பகொண்லடயரொஜூ சீடர்களில் ஓவியரொக மொறியவர்
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மீ னொட்சிசுந்தரம்.

லழய நொடகக் கம்ப னி குறித்த பசயல் ொடுகளிலன சிரிக்கச்

சிரிக்கத் தனது பவண்கைக் குரைில் த சும் அழதக அைொதியொனது. இவருடன்
நடித்த நொடகக் கலைஞர்கள்

ைர்

லழய கொை சினிமொக்களில் வந்துள்ளனர்.

இவர் மட்டுதம நொடகத்திைிருந்து ஓவியரொகப்

யணித்து ஸ்டுடிதயொ நடத்திவிட்டு

இன்று தனது மகள் வட்டின்
ீ
அரவலணப் ில் மதுலரயில் வொழ்ந்து வருகிறொர்.

குறிப்பு: பகொண்லடயரொஜூ ஓவியரின் சீடர்கள் அலனவலரயும் 2012 - 2015
வொக்கில் தநர்கொணல் பசய்தது. 2015 ப ரு மலழ பவள்ளத்தில் அழிந்து விட்ட தநர்
கொணல்கலள முடிந்த வலர மீ ட்படடுத்து வரும் முயற்சியின் ஒரு

குதி இது.

டங்கள்
1: தக.எஸ். மீ னொட்சி சுந்தரம் (வயது 92); 2: வொமனன்; 3: ஆதொம் ஏவொள்; 4:கொஞ்சி
ப ரியவர்; 5-7: ஸ்டுடிதயொ த க்ரவுண்ட் டிலசன்

டங்கள் உதவி: தகொவில் ட்டி மொரீஸ்
பதொடர்பு:
பரங்லகயொ முருகன்
https://www.facebook.com/rengaiah.murugan.73
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22. முள்ளிவொய்க்கொல்
--

ருத்ரொ இ. ரமசிவன்

முள்ளிவொய்க்கொல்
தமிழர்களின் பசங்கடல்.
வழி

ிளக்க தமொசஸ்கள் இல்லை.

தமிழனுக்குள் ஒரு விலச உண்டு.
இன்று அது
சினிமொவுக்குள் இருக்கைொம்.
டொஸ்மொக்கில் இருக்கைொம்.
ததர்தல் கணிப்ப ொறி எனும்
அந்த ஓட்லடக்குடத்து
நீரொகவும் இருக்கைொம்.
ஆனொல் அது
ஒரு ப ொங்குமொங்கடல்.
"கல் ப ொரு சிறு நுலரகளொய்"
எப்த ொதும்
உலடந்து பகொண்டிருக்கப்த ொவதில்லை.
ஓடப் ர் உலடயப் ர் ஆகும்த ொது
தலடகள் தூளொகும்.
உைபகொப் ர் ஆகும்த ொது
நம் தமிழின் கதிர்வச்சு
ீ
ஒரு பசம்புயல் மூச்சொகும்.
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23. வனப்பூறும் தமிதழ உனக்பகன் சரணம்
-- வித்யா ாகர்
உைகொள எழுத்தொகி எலனயொளும் பமொழிதய
உலனப் த ொற்றி விலனபசய்ய வரம் தொபயன்
தமிதழ, மனதொலும் நிலனவொலும் ஒைியொக
எழுவொய், வரியொக வடிவொக உயிர்த ொை அலமவொய்!
ைகொைம் கருவொக உயிரொகச் சுமந்ததன், உளகொைம்
உனதொகி உன்னுள்தள உயிர்ப்த ன், மறவொது
மருவொது வலரயின்றி நிலைப் ொய், உன் மடிமீ து
தமிழ்த சி உயிர்தீர அமர்தவன்!
அலணத்தொலும் மறுத்தொலும் மூப் ில்லை
உனக்கு, மலழத ொை வனம்த ொை இயல்த யுன் சிறப்பு,
அரிதொகி வைிதொகி கடதைொடுமிருப் ொய் மலைதயொடுமிருப் ொய்
த சொதொர் த சுலகயில் நீதய முதைொய் சிறப் ொய்!
அதிகொலை மலழதொதன மண் வொசம்
ரப்பும், நீ முதைொகப்

ிறந்தொதய பமொழிவொசம்

ரப்பு, தீநொக்கு சூடின்றி ஒளிபயங்கும் நிரப்பு
உலன அறியொதொர் அறிலகயிதை அமிழ்தம்த ொல் இனிப்பு!
உயிர்த ொை எங்கும் உணர்தவொடு உள்ளொதள
நீதொன், உலன மகளொக்கிக் பகொஞ்சுலகயில்,

ொ

மொலைகள் குவிவது வரம்தொன், அதற்கொக நீபயன்ன
சிறியவளொ பசொல் பசொல்.. ?
எலமப்ப ற்ற ப ரும்த று உனதன்தறொ தொதய ?
உளம்ப ொங்கும் மகிழ்வொதை நொன் துதிப் வளும்
நீதய, உனக்கொக ஒரு புள்ளி தமிழொதை பதொட்தடன்
நீயள்ளி

ிர ஞ்சத்லதத் தீயொகத் தின்றொய்;

எனக்கொக எனக்கொக எந் தமிழொக நின்றொய்
வொன்முட்ட உயர்ந்தொதள உனக்பகன்
சரணம் சரணம்!! வனப்பூறும் தமிதழ
உனக்பகன் சரணம் சரணம்!!
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24. தமிதழ வணக்கம்
-- வி.அன்பர ி
தமிதழ வணக்கம்
என் இனிய தமிதழ வணக்கம்(2)
சங்கம்தலன பகொண்ட பசந்தமிதழ வணக்கம்
சிங்கொரத் தமிதழ பசங்கதிர்ச்சுடதர
தீந்தமிதழ வணக்கம் (என் இனிய...)
உலனக்கண்டு வியந்ததன்
உளமொர மகிழ்ந்ததன்
உலனப் ொட விலழந்ததன்
உைகறிய பமொழிந்ததன்
கவலைகள் தணிந்ததன்
கருத்தினில் ஒளிர்ந்ததன்
கைக்கம் மறந்ததன்
கலரதசரத் துணிந்ததன் ( என் இனிய...)
நின்பமொழி கண்தடன்
நிலைபயொன்றில் நின்தறன்
வரம் பகொண்தடன்
சிரம் நிமிர்ந்ததன்
சீதரொடும் சிறப்த ொடும் பசழிப்த ொடும்
நின்லன எண்ணி வொழும் மனிதம்
வொழவழி பசய்தொய் நன்னலட பகொண்டு நித்தமும்
வொழிய வொழியதவ
என் இனிய தமிதழ வொழியதவ (என் இனிய...)
பதன்னகம் குடிபகொண்டொய்
ொர்த ொற்றும் ல ந்தமிதழ
பதன்றைொய் வந்தகிைபமைொம் த ொரகற்றும் சங்கத்தமிதழ
எத்திக்கும்

ரவும் எழிதை!!

திலகக்கும் ப ொன்பமொழிதய!!! திக்பகங்கும் பசழித்திட
வொழிய வொழியதவ
என் இனிய தமிதழ வொழியதவ (என் இனிய...)
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25. எங்கும் தமிழ்
--

கவிஞர் அமீ ர்

நிைொ வந்தொள்
நில் என்றொள்!
ஏன்? என்தறன்
கவிலத என்றொள்!
இததொ...
தசொகத்லதச்

பசொல்வதற்கு

பசொந்தபமன்று இருப் து நீதொன்...
சந்ததொஷத்தில் தசர்த்தலணத்து
சிரிக்க லவப் தும் நீதொன் ...
உண்டு களித்து
உறக்கத்திலும் நீதொன்...
கண்டு ரசிக்கும்
விழிப் ிலும் நீதொன்...
எங்கும் நிலறந்தவன்
எதிலும் இருப் வன்
இலறவன் என் து ப ொய்!
எனக்கு
எங்கும் நிலறந்து
எதிலும் இருப் து
நீ தொன்... என்தறன்!
தன்லனத்தொன் பசொல்வதொக நிலனத்து நிைொ சிரித்தது...
என் தொயொம்
தமிலழச் பசொல்கிதறன்
என் லதப் புரியொமல்!
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள நிகழ்வுகள் மற்றும்
பவளியீடுகள்
—— க ய்திகள் கதாகுப்பு

தமிழ் மரபு அறக்கட்டகையின் ெிகழ்வுகள் கவைியீடுகள் மற்றும் க ய்திகள்
http://thf-news.tamilheritage.org/
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகை பன்னாட்டு அகமப்பினால்
ெடத்தப்பட்ட

ிறப்பு ெிகழ்ச் ிகள்:

ஏப்ரல் 16 - ஜூகை 15, 2020
இன அழிப்பில் இன்னுயிர் ஈந்தவர்களுக்கு ெிகனபவந்தல்-சுபாஷிைி-பம 17,
2020
https://youtu.be/5dZDxgqOD-w
----“கடிகக” – தமிழ் மரபு முதன்கம ெிகை இகையக் கல்விக் கழகம் துவக்க
விழா-பம 19, 2020
https://youtu.be/bqNraOdrAog
----பன்னாட்டு அருங்காட் ியக வார

ிறப்பு

உகரத்கதாடர் ெிகழ்ச் ி-(பம 19- 24,

2020)
அதயொத்திதொசருக்கு ஓர் அருங்கொட்சியகம்-பகௌதம சன்னொ-தம 20, 2020
https://youtu.be/SV3Qdg-9Lbc
மொனிடவியலும் அருங்கொட்சியகங்களும்-முலனவர். ஆ.பசல்ைப ருமொள்-தம 21,
2020
https://youtu.be/qfrQFlBsYFc
வரைொற்று

ொதுகொப் ில் அருங்கொட்சியகங்களின் அவசியம்-சு. ரொஜதவலு-தம 22,

2020
https://youtu.be/_FrlsQNR7sM
தலைமுலறயின் கடலம

-

திரு. கொல்டுபவல் தவள்நம் ி-தம 23, 2020

https://youtu.be/DQmTa_kkE_Q
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கள ஆய்வில் தவறுகள்

-

த ரொசிரியர். ஆ. சிவசுப் ிரமணியன்-தம 24, 2020

https://youtu.be/CU16c-M5fNA
----"ப ாதகனயில்

ாதகன" - பபரிடர்காை இகையவழி உகரத்கதாடர் ெிகறவு

விழா-பம 31, 2020
https://youtu.be/KsUB6FT2k3M
----தமிழ் மரபு அறக்கட்டகை பன்னாட்டு அகமப்பும்
திருகெல்பவைி

தக்கத்துல்ைா அப்பா கல்லூரித் தமிழ்த் துகறயும்

ெிகழ்த்திய இகையவழி பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் (ஜூன் 1-3, 2020)
ண் ொட்டு அறிவுக் கருவூைங்கள்: ஒப் டு
ீ
- க.சு ொஷிணி-ஜூன் 1, 2020
https://youtu.be/W_8Ggof0vDg
ஆவது அறிதவொம்-முலனவர் அரசு பசல்லையொ-ஜூன் 2, 2020
https://youtu.be/3gwWJZdsnYs
கள ஆய்வு அனு வங்கள்-த ரொசிரியர் ஆ. சிவசுப்ரமணியன்-ஜூன் 3, 2020
https://youtu.be/cQLdTD7B_zI
----பவல்ஸ் அறிவியல் கதாழிநுட்ப உயர் ஆராய்ச் ி ெிறுவனம் தமிழ்த்
துகறயும்(பல்ைாவரம், க ன்கன)
உைகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு இயக்கமும் (கடன்மார்க் கிகை)
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகை பன்னாட்டு அகமப்பும்
இகைந்து ெடத்தும் ஒருொள் இகையவழி பன்னாட்டுப் பயிைரங்கம் -ஜூன்
28, 2020)
திருக்குறள்: உைகத்தமிழர்களுக்கொன அலடயொளம் ஐதரொப் ொவில் முதல்
ஐம்ப ொன் திருவள்ளுவர் சிலைகள்
https://youtu.be/IQ9-0s-HsWY
----"கடிகக" வழங்கிய

ிறப்புச் க ாற்கபாழிவுகள்

"கடிகக" - தமிழ் மரபு முதன்கம ெிகை இகையக் கல்விக்கழகம்
க ாற்கபாழிவுகள்
"நொன்கொம் தமிழும் ஆறொம் திலணயும்..."
- திரு. ஆர்.

ொைகிருஷ்ணன். இ.ஆ. .-ஜூன் 14, 2020

https://youtu.be/EAQXQmOyOhc
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ிறப்புச்

" தமற்கு உைகின் மனசொட்சிலய உலுக்கிய ஃப்ளொய்ட்

டுபகொலையும்

ஆணவக் பகொலைகளில் நமது பமௌனமும் "
- முலனவர்.பதொல்.திருமொவளவன்-ஜூன் 27, 2020
https://youtu.be/bZKKdDGB1fg
கொமரொஜலர இன்லறக்கு ஏன் பதரிந்துபகொள்ள தவண்டும்?
- எஸ்.

ட்
ீ டர் அல்த ொன்ஸ், தமனொள் நொடொளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப் ினர்-

ஜூலை 15, 2020
https://youtu.be/iPv7wzD9MYM
----"கடிகக" வழங்கிய

ிறப்புப் பயிைரங்கம்

கடிலக - தசொழர்கொைத் தமிழ்

கல்பவட்டுப்

யிைரங்கம் (ஜூன் 19-21, 2020)

தசொழர்கொைத் தமிழ்

கல்பவட்டுப்

யிைரங்கம்-முதல் நொள்-ஜூன் 19, 2020

தசொழர்கொைத் தமிழ்

கல்பவட்டுப்

யிைரங்கம்-2 ஆம் நொள்-ஜூன் 20, 2020

தசொழர்கொைத் தமிழ்

கல்பவட்டுப்

யிைரங்கம்-32 ஆம் நொள்-ஜூன் 21, 2020

----"கடிகக" வழங்கிய

ிறப்புக் கருத்தரங்கம்

கவயத் தகைகமககாள்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலள

ன்னொட்டு அலமப்பு

கடிலக ப ண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு (ஜூலை 8-12, 2020)
ப ண்கள் எதிர்தநொக்கும் சமூகச்சிக்கல்கள் - துணிந்து பசொல் - ஜூலை 8, 2020
https://youtu.be/dbSE7m6kZ9Y
பநசவு த ொற்றுதவொம்!

ருத்தி, பநசவு - நம்

ண் ொடு- ஜூலை 9, 2020

https://youtu.be/qLLL5um-414
பசம்லம மொதர்!

-

ல்துலறப் ப ண்ணொளுலமகள் - ஜூலை 10, 2020

https://youtu.be/DAxdrZMH6iE
தலள தகர்ப்த ொம் - ப ண்களுக்பகதிரொன வன்முலறகள் - ஜூலை 11, 2020
https://youtu.be/1gjk9_xdSj0
முந்நீர் மகடூஉ - 20ஆம் நூற்றொண்டில் உைகளொவிய தமிழ்ப்ப ண்கள்
https://youtu.be/R3ZCwWgiS6c
__________________________________________________________________________
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டகை பன்னாட்டு அகமப்பின்
இகையவழி உகரத்கதாடர் ெிகழ்ச் ியில் ெிகழ்த்தப்பட்ட உகரகள்
ஏப்ரல் 16 - ஜூகை 15, 2020

தமிழ்த்திலண இலச - திரு. நொ. மம்மது-ஏப்ரல் 16, 2020
https://youtu.be/PVE80PzkrUk
தித்திக்கும் வொசிப் னு வம் - திரு. ஆரூர்

ொஸ்கர்-ஏப்ரல் 16, 2020

https://youtu.be/3Mn0X2r0sRo
தரொஜொ முத்லதயொ ஆரொய்ச்சி நூைகம் - திரு. சுந்தர் கதணசன்-ஏப்ரல் 17, 2020
https://youtu.be/eSfCR9C60pY
சுவடிகளின் சுவடுகள்-த ரொசிரியர். தவ. கட்டலள லகைொசம்-ஏப்ரல் 17, 2020
https://youtu.be/PY7205QjxoY
தமிழகத் துலறமுகங்களும் சங்க கொை வணிகமும் - முலனவர். வ.ீ பசல்வகுமொர்ஏப்ரல் 18, 2020
https://youtu.be/lVdvLrFknHA
அறிதவொம்

ிபரஞ்ச்

இந்தியொ

-

முலனவர். சிவ. இளங்தகொ-ஏப்ரல் 18, 2020

https://youtu.be/2LdgPdN13Zo
தமிழ் முஸ்ைிம்கள் வரைொற

-

திரு. தகொம்ல

அன்வர்-ஏப்ரல் 19, 2020

https://youtu.be/dJVILCdZQd0
ஊர்

ழசுகள் - வரைொற்றின் தவர்கள்

-

கவிஞர் வ.ஐ.ச. பஜய ொைன்-ஏப்ரல் 19,

2020
https://youtu.be/rRzRjMoQuV0
திருவள்ளுவர் யொர் - நூல் திறனொய்வு - திரு.பவண்ணிைவன் பகொற்றலவ-ஏப்ரல்
20, 2020
https://youtu.be/acSYx1Gd1eY
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நலகச்சுலவயொல் அறிவூட்டிய நொயகன் கலைவொணர்-திரு.தசொழ. நொகரொஜன்-ஏப்ரல்
20, 2020
https://youtu.be/bpjh9iVGBKI
மரபு விலளயொட்டுக்களும் வொழ்க்லகப்

யிற்சிகளும்-முலனவர். ஆ.

ொப் ொ-ஏப்ரல்

21, 2020
https://youtu.be/pna0gUopRwo
சித்த மருத்துவத்தின் அடிப் லட மற்றும் சிறப்புகள்-க. கி.தமிழ் ஓவிய அரசி-ஏப்ரல்
21, 2020
https://youtu.be/CNfaAIsiqvg
வரைொற்று ஆய்வின் மொற்றுப்

ொர்லவ: அறிவியல்-பசல்வி. மொ. கொமொட்சி-ஏப்ரல்

22, 2020
https://youtu.be/eT0iDxxoeII
ஆையக் கட்டடக்கலை

-

திரு. கீ ர்த்தி வர்மன் ப ருந்தச்சன்-ஏப்ரல் 22, 2020

https://youtu.be/ZyvNR7xOQTQ
இலளஞர்களுக்கொன

நிர்வொக

தமைொண்லம விழுமியங்கள் -பசொ.

விலனதீர்த்தொன்-ஏப்ரல் 23, 2020
https://youtu.be/uAm_mnaHQYw
விழுப்புரம் மொவட்ட வரைொற்றுத் தடயங்களும் ததலவயும்-தகொ. பசங்குட்டுவன்ஏப்ரல் 23, 2020
https://youtu.be/sUoC_JzbLKE
"தமிழிலசயில் கிறிஸ்துவம்" - எழுத்தொளர். நிதவதிதொ லூயிஸ் ஏப்ரல் 24, 2020
https://youtu.be/KksnkNeqG58
இதுவும் கடந்து த ொகும்

-

எமரொல்டு தகொ.ஒளிவண்ணன்-ஏப்ரல் 24, 2020

https://youtu.be/dvxsgwAWoV4
தமிழ்ச் சிந்தலன மர ில் சிங்கொரதவைர்

-

2020
https://youtu.be/g8_PpV0Eb78
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முலனவர். இரொ.கொமரொசு-ஏப்ரல் 25,

பகொதரொனொ கொைகட்ட உடல்நைன்-நியொண்டர் பசல்வன்-ஏப்ரல் 25, 2020
https://youtu.be/fwZUFRskbLg
தமிழ் நொடகங்கள்: மரபும் நவனமும்-முலனவர்
ீ
அ. ரொமசொமி-ஏப்ரல் 26, 2020
https://youtu.be/sqcFQYfbsk8
லறயிலச -

லற - திரு. க. ஆனந்த்-ஏப்ரல் 26, 2020

https://youtu.be/qb_D4ap33Po
ழபமொழிகளின்

ன்முகம்-முலனவர் ஜொனகிரொஜொ-ஏப்ரல் 27, 2020

https://youtu.be/-_bzYDO130c
பதொல்கொப் ியப்

திப்புவரைொறு- முலனவர்

ொ. பஜய்கதணஷ்-ஏப்ரல் 27, 2020

https://youtu.be/d3ssBFcMDfI
நவன
ீ
மருத்துவத்துவமும் மொற்று மருத்துவமும்

-தகொ. சத்திய ொைன்-ஏப்ரல் 28 ,

2020
https://youtu.be/8vt5f0WnF4w
தமிழ் இைக்கியங்களில் சட்ட பநறிகள்

-

முலனவர். மு. முத்துதவலு-ஏப்ரல் 28 ,

2020
https://youtu.be/ghfBRZdPbpM
கொந்தி - இன்லறய ததலவ

-

திரு. விப்ரநொரொயணன்-ஏப்ரல் 29 , 2020

https://youtu.be/xTPVCD1clNQ
திவொகர நிகண்டு - வணிக தமைொண்லம-முலனவர். அ. இைட்சுமி தத்லத-ஏப்ரல்
29, 2020
https://youtu.be/kcGSJUx4xYo
கொந்தியப் த ொரொட்டத்தில் தில்லையொடி வள்ளியம்லம - திரு. கி. தமொகன்-ஏப்ரல்
30 , 2020
https://youtu.be/-ToHJPxGgow
எம்டனின் 'பமட்ரொஸ்

ொம் ொர்ட்பமண்டு'

-

https://youtu.be/3e-wBjeKnzQ
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திரு. பவ. திவொகர்-ஏப்ரல் 30 , 2020

மலையக

ஆசிரியப்

ணியின்

நிலை -

திரு. சிவரொஜ் கதணசன்-தம 1, 2020

https://youtu.be/qDvY_d5ScRc
வழ்தவொம்
ீ
என்று நிலனத்தொதயொ? - முலனவர் க. சு ொஷிணி-தம 1, 2020
https://youtu.be/EW7XKRqDLio
சிங்கப்பூர்த் தமிழ்

இைக்கிய

வரைொறும்

வளர்ச்சியும் -ஆ.ரொ. சிவகுமொரன்-தம 2,

2020
https://youtu.be/FHcV4gZbJS8
வட அபமரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் த ரலவ -

திரு. சுந்தர் குப்புசொமி-தம 2, 2020

https://youtu.be/v9IpV-j1LOc
ொலளயங்தகொட்லட கல்விக் தகொயில்கள்- ொலள.

. இசக்கிரொஜன்-தம 3, 2020

https://youtu.be/TPdBQ42jzG4
ப ரியொர் ஏற் டுத்திய சமூக நை மொற்றங்கள்

-

ததொழர். ஓவியொ-தம 3, 2020

https://youtu.be/K7tu9pOIY4E
தமிழ்நொட்டில் மொர்க்சிய சிந்தலனகள்

-

ததொழர். சி. மதகந்திரன்-தம 5, 2020

https://youtu.be/Or2EbyS-w1Y
சூழல் ப ண்ணியம்

-

ததொழர். அகிைொ பசழியன்-தம 6, 2020

https://youtu.be/pnLMmPoDUd4
தமிழ்ச்சூழைில் மனித உரிலம -ததொழர் எவிபடன்ஸ் கதிர்-தம 7, 2020
https://youtu.be/YVSB-Fa9jg4
நடுகல் வழி ொடு

-

முலனவர்.தகொ.சசிகைொ-தம 8, 2020

https://youtu.be/apAzRyLAz68
பதன் பகொங்கு நொட்டின் பதொல்ைியல் எச்சங்கள் -மு.சத்தியவொணி
2020
https://youtu.be/5eMphpYsgy0

179

ொைொஜி-தம 9,

நொர்தவ வொழ் தமிழ் மக்கள், நொர்தவ தமிழ்ச்சங்கம் -முருலகயொ தவைழகன்-தம 9,
2020
https://youtu.be/9aTVCR6Jd0o
சிைம் க்கலை

-

திரு. அ. கிருஷ்ணகுமொர்-தம 10, 2020

https://youtu.be/uubdfhwgiQA
திருக்குறள் நடனம்

-

சொரதொ முருலகயொ;

ிரீதொ பஜயரொஜொ-தம 10, 2020

https://www.facebook.com/saratha.murugiah/videos/3888435861227868/
இலணயமும் மின்னொளுலமயும்

-

முலனவர். இ. இனிய தநரு-தம 11, 2020

https://youtu.be/tt100VAbAdI
தமிழ்பமொழி வரைொறும் பமொழிக்கைப்பும் – மு. சுலைகொ

ொனு-தம 12, 2020

https://www.facebook.com/sulaigabanu.najumudeen
உத்திர நல்லூர் நங்லக

-

ொ. சத்யொ ததவி-தம 13, 2020

https://youtu.be/8DHPVo5hZBc
சிற்

நூல்கள்-முலனவர்.

. ததவி அறிவு பசல்வம்-தம 14, 2020

https://youtu.be/dC_70XTVJQk
தைித் இதழியல் வரைொறு

-

முலனவர். பஜ. ொைசுப்ரமணியம்-தம 15, 2020

https://youtu.be/k08jIs14LwU
சூழைியல்: கற்றதும், ப ற்றதும்!-முலனவர். நொ. கண்ணன்-தம 16, 2020
https://youtu.be/0HjXEDk12to
புறநொனூறு கொட்டும் மொனுட பநறிகள் - முலனவர். சக்தி தஜொதி-தம 16, 2020
https://youtu.be/kPb2q6NrY6g
பநல்லும் தமிழரும் பதன்கிழக்கு ஆசியொவும்
https://youtu.be/lja8yOuQhNE
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-

முலனவர் இரொம.கி.-தம 25, 2020

மொனுடவியல்

ொர்லவயில் பநடுநல்வொலட-முலனவர் சி.ஆர். மஞ்சுளொ-தம 26,

2020
https://youtu.be/ZQop4INfq-s
சங்க இைக்கியத்தில் தவளொண்லம-முலனவர் ஆ.பூ ொைன்-தம 27, 2020
https://youtu.be/NmgaEGpYE5M
திரொவகம் சிலதத்த வொழ்வு-முலனவர்

. கற் கவள்ளி-தம 28, 2020

https://youtu.be/CENkMRkTu7E
திருபநல்தவைி அரசு

அருங்கொட்சியகம் -சிவ. சத்திய வள்ளி-தம 29, 2020

https://youtu.be/QvVf-F-T6A4
தமிழக பதொல்ைியல் துலற வரைொறு-பசொ.சொந்தைிங்கம்-தம 30, 2020
https://youtu.be/wLT5d7oI2QY
பதற்கத்திச்சீலம

ொலளயக்கொரர்களும் சிங்கம் ட்டி ஜமீ னும்-இரொ. அனுசுயொ-ஜூன்

7, 2020
https://youtu.be/h7Ss-JBe62g
ப ண்கள் பதொடர் ொன அச்சம்-ஜ. ிதரமைதொ-ஜூன் 13, 2020
https://youtu.be/evNblo-wdHI
எனது பதொல்ைியல் களப் ணி அனு வங்கள்-திரு. கி.ஸ்ரீதரன் - ஜூன் 21, 2020
https://youtu.be/YK-1BqY_zw4
தமிழ்நொடும் ஊடகமும் -

த்திரிக்லகயொளர்

சமஸ் - ஜூன் 28, 2020

https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation/videos/996568924115694/
சங்க இைக்கியத்தில் ப ண்களின் உலரயொடல்

-

கவிஞர் மனுஷி-ஜூலை 4,2020

https://youtu.be/m_VBwFKq72c
கணினித் தமிழ் எழுத்துருவும் வடிவலமப்பும் - எழுத்ததொவியர். நொணொ-ஜூலை
5,2020
https://youtu.be/_IHZpw8tJR4
__________________________________________________________________________
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