


 
 

மின்தமிழ்மேடை 
காட்சி: 23 

அக்மைாபர் - 2020 

“கடிடகயால்  கவனயீர்ப்புக்கு  உள்ளாகும்  

கல்வி ேற்றும் ஆய்வுப் புலங்கள்” 

 
முன்னட்டைப் பைம்:  ஜூடை 16, 2020 –  அக்டைோபர் 15, 2020  வடையிைோன கோைகட்ைத்தில், "கடிடக" - தமிழ் மைபு 

முதன்டம நிடை இடையக் கல்விக்கழகத்தினோல்  கவனயீர்ப்புக்கு  உள்ளோக டவண்டிய  கல்வி மற்றும் ஆய்வுப் 

புைங்களோக நெய்தல் வோழ்வியல், நதற்கு தூைக்கிழக்கோசியவியல், ஐடைோப்பிய தமிழியல் ஆகிய புைங்கள் 

அடையோளம் கோைப்பட்டு அவற்றுக்கோன வளர்ச்சித் திட்ைங்கள் துவக்கப்பட்ைன.   

 
 

தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடள - பன்னாட்டு அடேப்பு  

http://www.tamilheritage.org/ 

வவளியிடும் காலாண்டு மின்னிதழ்  
 

வதாகுப்பாசிரியர்:  முடனவர் மதவோழி 
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தலையங்கம்: கடிலகயால்  கவனயீர்ப்புக்கு  உள்ளாகும் கல்வி மற்றும் ஆய்வுப் புைங்கள் 
— முலனவர் க.சுபாஷிணி 
 
 

வணக்கம். 
மின்தமிழ் மமலை காைாண்டிதழின் வழி  
உைகத் தமிழர்கலளச் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி 
அலைகிமேன். ககாம ானா கபருந்கதாற்று 
பல்மவறு சங்கைங்கலள உைகளாவிய 
வலகயில் ஏற்படுத்தியிருக்கும் 
இவ்மவலளயில் கதாய்வின்றி இலணய 
வழியாகத் தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் 
கசயல்பாடுகள் கதாைர்ந்து 
ககாண்டிருக்கின்ேன. 
 
பல்மவறு நைவடிக்லககளின் வழியாகத் 
தமிழ் வ ைாற்றுப் பாதுகாப்பு 

நைவடிக்லககலள முன்கனடுத்து வரும் நாம், சமூக நைன் சார்ந்த நைவடிக்லககலளயும் 
கவனிக்க மேப்பதில்லை என்பதற்குச் சான்ோகத் தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் 
நைவடிக்லககள் திகழ்கின்ேன. 
 
கைந்த ஜூலை, ஆகஸ்ட், கசப்ைம்பர் ஆகிய மாதங்களில் குறிப்பிைத்தக்க சிை 
நைவடிக்லககலளத் தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள கசயல்படுத்தியிருக்கின்மோம். அலவ தமிழர் 
வ ைாறு, பண்பாட்டியல், கமாழி கதாைர்பான ஆய்வுகள் என்ே ரீதியில் மிகுந்த  முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தலவயாக அலமகின்ேன.    
 
`கடிலக` தமிழ் ம பு முதன்லம நிலை இலணயக் கல்விக்கழகத்தின் கதற்கு தூ  
கிழக்காசியவியல் நடுவம் -(Institute of South and East Asian studies ISEAS) என்ே 
தனித்துலே கிழக்காசியவியல் மற்றும் தூ க் கிழக்காசியவியல் ஆய்வுகலள முன்கனடுக்கும் 
மநாக்கத்துைன் 8.8.2020 அன்று கதாைங்கப்பட்ைது. 
 
நக ங்களின் வ ைாறு ஆவணப்படுத்தப்பை மவண்டிய மதலவ இருக்கிேது என்பலதக் 
கருத்தில் ககாண்டு தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள கைந்த 3 ஆண்டுகளாக `டிஜிட்ைல் கமட் ாஸ்` 
என்ே சிேப்புத் திட்ைம் ஒன்லேத் கதாைங்கிச் கசயல்படுத்தி வருகின்மோம். இந்த ஆண்டு 
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இ ண்டு நாட்கள் நிகழ்வாக 22-23 ஆகஸ்ட் மாதம் இரு நாட்கள் காலை 11 மணி கதாைங்கி 
இ வு 9 மணி வல  பல்மவறு நிகழ்ச்சிகலளத் தாங்கி இந்த இ ண்டு நாட்கள் நிகழ்வு  
நலைகபற்ேது. இந்த நிகழ்வின் அலனத்து காகணாளிப் பதிவுகலளயும் டிஜிட்ைல் கமட் ாஸ் 
வலைப் பக்கத்தில் www.digital-madras.tamilheritage.org காணைாம். 

 
 
நமது பயணத்தில் நாம் 20ம் ஆண்டில் அடி எடுத்து லவக்கின்மோம். 2001 ஆகஸ்ட் 27 ஆம் 
மததி தமிழ் ம பு காப்பு என்ே குறிக்மகாளுைன் பணியாற்ேத் கதாைங்கிய நமது அ சு சா ா 
கதாண்டு நிறுவனமான தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள, கைந்த 19 ஆண்டுகளில்  பன்னாட்டு 
அேக்கட்ைலள நிறுவனமாக விரிந்து பை தமிழ் அறிஞர்கள், தமிழ் ஆய்வாளர்கள், தமிழ் 
ஆர்வைர்கள் ஆத வுைன் கதாைர்ந்து பற்பை பணிகளில்  மனநிலேவுைன் பயணிக்கின்ேது .  
(2001லிருந்து 2020 வல  கைந்து வந்த பாலத விழியப் பதிவு கவளியீட்லைக் காணைாம் 
https://youtu.be/cK44QcuMod4 ) 
  
உைகளாவிய நீண்ைகாை கைல் பயண அனுபவங்கலளக் ககாண்ை மூத்த வ ைாற்ோய்வாளர்  
`கைமைாடி` ந லசயாவின் அனுபவப் பகிர்வாக ஐந்து நாட்கள் `கைமைாடி ந லசயா உைன் 
கைல் ஆடுமவாம்!` என்ே தலைப்பில் 5 நாட்கள் கதாைற் கசாற்கபாழிவுகள் நலைகபற்ேன. 
 
`சங்கம் பீடியா` - இலணயம் வழி  சங்கத்தமிழ் ஆய்வுகளின் கதாகுப்பாக ஒரு சிேப்புப் பக்கம் 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் புதிய திட்ைமாக கசப்ைம்பர் 10-ஆம் மததி கதாைங்கி 
லவக்கப்பட்ைது. மப ாசிரியர் முலனவர் பாண்டிய ாஜா அவர்களின் நீண்ைகாை முயற்சியான 
சங்கச்மசாலை, சங்கத்தமிழ் கதாை லைவு, சங்கச்கசாற்களஞ்சியம் ஆகிய வலைப்பக்கங்கள் 
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மற்றும் ஏ ாளமான கட்டுல கள் அைங்கிய பக்கமாக விளங்கும் வலகயில் இது 
உருவாக்கப்பட்டு வருகின்ேது. 
  
நல்ைாசிரியர்களுக்குச் சிேப்பு மசர்க்கும் வலகயில் சிேப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்று கசப்ைம்பர் 18ஆம் 
மததி தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள ஏற்பாடு கசய்து நிகழ்த்தியது. 
  
இயற்லகலயப் பாதுகாக்க மவண்டியதும், பசுலமலய மநசிக்கும் பண்லப இலளமயாரிைம் 
ககாண்டு மசர்க்க மவண்டியதும் நமது முக்கிய கைலம என்ே மநாக்கத்துைன் மதுல  
மாவட்ைத்தில் உள்ள சங்க லிங்காபு ம் அ சு ஆதிதி ாவிைர் நை உயர்நிலைப்பள்ளி  
மாணவர்கள் முயற்சியில் அக்கி ாமத்தில் 600 பலன விலதகலள நடும் நிகழ்வும் முருங்லக 
ம ங்கலள நடும் நிகழ்வும் கசப்ைம்பர் 23ஆம் மததி நிகழ்த்தப்பட்ைது. 
 
வ ைாற்று ஆய்வுகளில் அதிகம் கவனம் கபோத துலேயாக கநய்தல் நிை ஆய்வுகள் 
அலமந்துவிடுகின்ேன.   தனித்துவத்லதக் ககாண்டிருக்கின்ே இந்தத் துலேயில் 
கவனத்லதக் குவிக்க மவண்டும் என்ே மநாக்கத்மதாடு இ ண்டு நாள் சிேப்பு நிகழ்ச்சியாக 
`கநய்தல் நிை பண்பாட்டு ஆய்வுகள்` என்ே கபாருண்லமயில் எழுத்தாளர் மஜா டி குரூஸ் 
அவர்களது உல  சனிக்கிழலமயும் ஞாயிற்றுக்கிழலமயும் என்ே வலகயில் கசப்ைம்பர்   26-27 
ஆகிய இ ண்டு தினங்கள் நலைகபற்ேன. 
 
மமலும் `கடிலக` தமிழ் ம பு முதன்லம நிலை இலணயக் கல்விக்கழகத்தின் ஐம ாப்பிய 
தமிழியைாய்வுத் துலே  10.8.2020 அன்று கதாைங்கப்பட்ைது.  

கசால்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் 
கசால்லிய வண்ணம் கசயல். -குேள் 664 

என்ே குேளுக்ககாப்ப,  ஆக்கப்பூர்வமான கசயல்பாடுகளின் வழியாக தமிழர் வ ைாறு, 
ஆவணப்பாதுகாப்பு கதாைர்பான கசயல்பாடுகலள கசவ்வமன கசய்து வரும் தமிழ் ம பு 
அேக்கட்ைலளயின் ஆய்வுப் பயணத்தில் உங்கலளயும் இலணத்துக் ககாள்ளுங்கள்.   
 
தமிழால் இலணமவாம்!   தமிழால் சிேப்மபாம்! 
 

அன்புைன் 
முலனவர்.க.சுபாஷிணி 

தலைவர், தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பு 
அக்மைாபர் 15, 2020 
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இந்த இதழில் ... 

 

மின்தமிழ்மேடை - காட்சி: 23; அக்மைாபர் - 2020 

“கடிடகயால்  கவனயீர்ப்புக்கு  உள்ளாகும்  

கல்வி ேற்றும் ஆய்வுப் புலங்கள்”  

(மின்தமிழில் ஜூடை 16 –  அக்டைோபர் 15, 2020 வடை பதிவோன படைப்புகளின் நதோகுப்பு) 

 

 
உள்ளைக்கம்  

   

 தலையங்கம்: கடிலகயால்  கவனயீர்ப்புக்கு  உள்ளாகும் கல்வி மற்றும் ஆய்வுப் புைங்கள்  
 — முலனவர் க.சுபாஷிணி i 

1 தமிழ்நாட்டுச் சமணப்பள்ளிகள் கல்ைலேகளா? ஓர் ஆய்வு  
 — முலனவர். கசா.சாந்தலிங்கம் 1 

2 தமிழர்கள் இைங்லகயின் பூர்வீகக் குடிகள்  
 — மப ாசிரியர் ப.புஸ்ப ட்ணம் 11 

3 கல்கவட்டில் குற்ேம், தண்ைலன, தீர்வு  
 — முலனவர் கஜ.ஆர்.சிவ ாமகிருஷ்ணன் 17 

4 கதால்லியலுக்கு கவளிச்சம் தரும் கீழ்நமண்டி கற்காை நாகரிகம்  
 — ச. பாைமுருகன் 28 

5 கல்கவட்டுப் படி  
 — மா.மாரி ாஜன் 32 

6 மதுல யில் 400 ஆண்டுகள் பலழலமவாய்ந்த நடு கல் கண்கைடுப்பு  
 — முலனவர். ப. மதவி அறிவு கசல்வம் 34 

7 எகிப்தில் கிலைத்திருக்கும் இந்தியக் கு ங்கின் எலும்புக்கூடு  
 — முலனவர் க.சுபாஷிணி 36 

8 மகாயில்களில் கல்லிமை இலசவண்ணம்  
 — முலனவர் தி.சும ஷ்சிவன் 38 

9 காைமதவன் வழிபாடு  
 — முலனவர் இ ாமஜஸ்வரி கசல்லையா 41 
10 மதலவ ஒரு சாதி ….?  
 — முலனவர் சாந்தினிபீ 49 
11 பிரிட்டிஷ் இந்தியாலவ அதி ச் கசய்த பின்மே தீர்ப்பு  

 — க ங்லகயா முருகன் 55 
12 கதற்கத்திச் சீலம பாலளயக்கா ர்களும் சிங்கம்பட்டி ஜமீனும்  
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1.  தமிழ்நாட்டுச் சமணப்பள்ளிகள் கல்ைலேகளா? ஓர் ஆய்வு  
— முலனவர். கசா.சாந்தலிங்கம் 
 
 
தமிழ்நாட்டில் சமணசமயம் கி.மு.நான்காம் நூற்ோண்டிமைமய கால் ககாண்டுவிட்ைது என்று 
பை முன்லனய ஆய்வாளர்கள் கருத்துத் கதரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக மயிலை 
சீனி.மவங்கைசாமி தனது சமணமும் தமிழும் என்னும் நூலில் மகாபா த கண்ணனுக்கும், 22ம் 
தீர்த்தங்க ான மநமிநாதருக்கும் இலைய உள்ள  த்த உேலவக் ககாண்டு மகாபா த 
காைத்திமைமய-அவ து கருத்தின்படி கி.மு.7-8ம் நூற்ோண்டிமைமய சமணம் 
கதன்னகத்திற்கு வந்துவிட்ைது என்பார். அவரும் அவருக்குப் பின்னர் நமது சமகாைத்தில் 
வாழ்ந்து அண்லமயில் மலேந்த ஐ ாவதம் மகாமதவனும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 
குலகப்பள்ளிகள் எல்ைாம் சமண முனிவர்களின் உலேவிைமம என்றும், அவர்களுக்காகத் 
தங்குவதற்குக் ககாடுத்த கற்படுக்லககமள அங்குள்ள கற்படுக்கலககள் என்றும் அங்கு 
கவட்ைப்பட்டுள்ள கல்கவட்டுக்கள் எல்ைாம்“ சமணம் சார்ந்தலவமய என்றும் இவ்வளவு 
காைமும் மபசியும், எழுதியும் வந்துள்ளனர். 
 
இக்கருத்துக்களில் அண்லமக்காைமாகச் சிைர் மாறுபட்டு இக்கற்படுக்லககள் எல்ைாம் 
அதிலும் குறிப்பாகப் பள்ளி என்ே கசால் வ க்கூடிய கல்கவட்டுள்ள படுக்லககளும், 
குலககளும் சமணத் துேவியர் வாழ்ந்த இைங்களல்ை, அலவ கல்ைலேகமள என்று கருத்து 
கவளியிட்டு வருகின்ேனர். இதற்கு இவர்கள் காட்டும் ஒம  சான்று 2004ம் ஆண்டு 
வத்தைகுண்டு வட்ைம் தாதப்பட்டியில் கிலைத்த ஒரு தமிழ்க் கல்கவட்ைாகும். 
இக்கல்கவட்டில், 
    ‘…அன் அடிஓன் பாகல் பாளிய் கல்’ 
என்ே கதாைர் வருகிேது. இந்த ஒரு சான்லே லவத்துக்ககாண்டு, இக்கல் ஒரு இேந்து பட்ை 
வீ னுக்கு எடுக்கப்பட்ை நடுகல். கநடுங்கல் என்னும் வலகலயச் மசர்ந்தது. பாளிய் என்றும் 
கல் என்றும் இ ண்டு கசாற்கள் அடுத்தடுத்து வருவதால் பாளிய் என்ோல் கல்ைலே என்ே 
முடிவுக்கு வருகின்ேனர்.இந்த தவோன முடிவு என்பது அவச மாக மற்ே 
கல்கவட்டுகலளகயல்ைாம் ஒருங்கிலணத்து ஆ ாயாமல் எடுக்கப்பட்ை முடிவு என்பமத 
இக்கட்டுல யாளரின் கருத்தாகும். 
 
‘ஒரு கபாருட் பன்கமாழி, பல்கபாருள் ஒரு கசால்’ என்பது தமிழ் இைக்கணம் காட்டும் கசய்தி. 
அதாவது ஒரு கசால்லுக்குப்பை கபாருள்கள் உண்டு என்றும் பை கசாற்கள் ஒரு கபாருலளக் 
குறிக்கும் என்பதும் இதன் கபாருள். இதன் அடிப்பலையில் பள்ளி என்ே கசால்லுக்குப் 
கபாருள் காண மவண்டும். பள்ளி என்பதற்கு பள்ளிப்படுத்தல், பள்ளிப்பலை என்ே கபாருலள 



2 
 

மட்டும் எடுத்துக் ககாண்ைால் அது கல்ைலேலய, புலதமமட்லைக் குறிக்கும் என்று ஒத்துக் 
ககாள்ளைாம். ஆனால் பள்ளி என்பதிலன பள்ளிக்கூைம், பள்ளியலே, பள்ளிக்கட்டி எனப் பை 
கபாருள்களில் இைக்கியங்களிலும் கல்கவட்டுகளிலும் பயின்று வருவலதக் 
காணைாம்.பள்ளிச்சந்தம் என்பது சமண கபௌத்த பள்ளிகளுக்குக் ககாடுக்கப்பட்ை நிைமாகும். 
பிற்காைப் பாண்டியர் கல்கவட்டுகள் பை.  
 
‘மதும ாலதய வளநாட்டு மாைக்குளக் கீழ் மதுல க் மகாயிற் பள்ளியலேக் கூைத்து பள்ளிப்பீைம் 
காலிங்க ாயனில் எழுந்தருளியிருந்து’  முதைாம் சலையவர்மன் குைமசக ன் ஆலண 
வழங்கியுள்ளான். அமதமபால்,  ‘மதுல க் மகாயிற் பள்ளியலேக் கூைத்து பள்ளிப்பீைம் 
மழவ ாயனில் எழுந்தருளியிருந்து’. முதைாம் மாேவர்மன் சுந்த பாண்டியன் ஆலண 
வழங்குகிோன்.இந்தக்கல்கவட்டுத் கதாைர்களில் வரும் ‘பள்ளி’ என்னும் கசால் ‘கல்ைலே’ 
என்ே கபாருள் தருமா? சிந்திக்க மவண்டும்.மகாயில்களில் பள்ளியலே நாச்சியார் என்ே ஒரு 
அம்மனின் திருவுருவமும், பள்ளியலே என்ே தனி சன்னதியும் அலமக்கப்பட்டுள்ளனமவ 
அவற்றின் கபாருள் என்ன? தினமும் இ வுகளில் சிவலனயும் பார்வதிலயயும் 
பள்ளியலேயில் பள்ளிப்படுத்துகின்ேனம  அதன் மநாக்ககமன்ன? 
 
மமலும் சமணர் பள்ளிகளில் உள்ள கல்கவட்டுகளில் இைம்கபறும் பை கசாற்கலளயும் கீமழ 
காண்மபாம்: 
  பாளிஈய், பாளிய், (மாங்குளம் தமிழிக்கல்கவட்டுகள்) எண் 1& 2 
  பளி இ  -  (கீழவளவு கல்கவட்டு) 
  பளி  -  (கருங்காைக்குடி கல்கவட்டு) 
  பளிய்  -  (திருமலை கல்கவட்டு)   
  பளி  -  (ஜம்லப கல்கவட்டு) 
  பாளி  -  (புகழாூா் கல்கவட்டு) 
  பளிய்  -  (குடுமியான்மலை கல்கவட்டு) 
  பள்ளி  -  (கநகனுார்ப்பட்டி கல்கவட்டு) 
 
மமற்காட்டிய எட்டு சான்றுகளும் ‘பள்ளி’ என்ே கசால்லைமய சற்று மாற்றி மாற்றி 
எழுதப்பட்டுள்ளலதக் காட்டுகின்ேன.  இச்கசால் உள்ள கல்கவட்டுகள் உள்ள இைங்கள் 
யாவும் இயற்லகயாக அலமந்த மலைக்குலககள். இக்குலககள் உள்மள ஒவ்கவாரு 
இைத்திலும் ஒன்றிற்கும் மமலும் அதிகபட்சமாக 80 கற்படுக்கலககள் 
(ககாங்கற்புளியங்குளம்) கவட்ைப்பட்டுள்ளன. இக்குலககளின் பாலே கநற்றிகளில் மலழநீர் 
உட்புகாவண்ணம் மலழவடிநீர் கால்கள் (dripledge-காடிகள்) அலமக்கப்பட்டுள்ளன. எனமவ 
இக்காடிகள், பை எண்ணிக்லககளிைான கற்படுக்லககள் எல்ைாம் கல்ைலேகளா? 
கல்ைலேகள் கலைந்துவிடும் என்பதற்காகவா மலழவடிநீர்க் கால்கள் கவட்ைப்பட்ைன. 
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மாோகச் சமணத் துேவியர் தங்கியிருந்து அேப்பணிகள் கசய்த இைங்கள் என்பதற்குப் பை 
சான்றுகலள இவ்விைங்களில் அகச்சான்றுகளாகக் காணைாம். 
 
எடுத்துக்காட்ைாக மதுல க்கு அருகிலுள்ள மாங்குளம் பள்ளியில் அருகிமைமய இ ண்டு 
அலேகலளக் ககாண்ை கசங்கல் கட்டுமானம் சமகாைத்திமைமய கட்ைப்பட்டிருந்தலதத் 
தமிழகத் கதால்லியல் துலே அகழாய்வு கசய்து கண்ைறிந்துள்ளது. தல தள ஓடுகள், கூல  
ஓடுகள், அவற்லேப் கபாருத்திய இரும்பு ஆணிகள், ௧௧ கசங்கல் வரிலசலயக் ககாண்ைசுவர் 
கட்டுமானம் ஆகியலவயும் கவளிக்ககாண ப்பட்டுள்ளன. இக்கட்டுமானம் சமணம் சார்ந்த 
இல்ைேத்தார் வந்து தங்கி அேங்மகட்ை இைங்கள் என்பமத உண்லம. எனமவ 
சமணத்துேவிகள் தங்கியிருந்த கற்பள்ளிகளுக்கு அருகிமைமய சி ாவகர்க்கள் தங்குமிைமும் 
இருந்தன என்பது ஒரு சான்று.  
 
சமணத்துேவிகள் அறிவுதானம், அன்னதானம், அலைக்கைதானம், மருத்துவ தானம் 
கசய்தவர்கள் என்று அறிமவாம். அவர்கள் தங்கியிருந்த குலகப் பள்ளிகளில் மருந்து 
அல த்தலமக்கான கல்லுவங்கள் இன்றும் கருங்காைக்குடி, ஆலனமலை, 
திருப்ப ங்குன்ேம் மபான்ே குலகப் பள்ளிகளில் உள்ளலமயும் காணைாம். கல்ைலேகளில் 
கல்லுவம் இருக்குமா? சிந்திப்பீர்! 
 
மமலும் இக் குலகப்பள்ளிகள் ‘பாளி’ என்னும் ஒரு கசால்ைால் மட்டும் தமிழிக் 
கல்கவட்டுகளில் குறிக்கப்பைவில்லை. பை கசாற்களில் பை ஊர்களில் பை காைங்களில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளன என்பலதக்கீமழ உள்ள சான்றுகள் வாயிைாக அறியைாம். 
01.  முழாலக  அரிட்ைாபட்டி கல்கவட்டு 
02.  முழஉலக  வரிச்சியூர் கல்கவட்டு 
03.  உலே  திருவாதவூர் கல்கவட்டு, மமட்டுப்பட்டி கல்கவட்டு 
04.  உலேயுள்  ஆலனமலைக் கல்கவட்டு 
05.  குே (கூல )  ககாங்கற்புளியங்குளம் கல்கவட்டு 
06.  கல்கஞ்சணம்  மறுகால்தலைக் கல்கவட்டு 
07.  அய்அம்  முதலைக்குளம், கீழக்குயில்குடி கல்கவட்டு 
08.  அம கல்  அழகர்மலை கல்கவட்டு 
09.  அதிட்ைானம்  சித்தன்னவாசல், அயி மலை, கரூர், கதாண்டூர் கல்கவட்டு 
10.  க ண்லை  திருமலைக் கல்கவட்டு 
11.  கவிய்  முத்துப்பட்டிக் கல்கவட்டு 
12.  அறுத்தகல், அறுப்பித்தகல்  புகழாூா் (கரூர்) கல்கவட்டு  
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மமற்சுட்டிய 12 வலகச் கசாற்களும் சமணர்களின் குலககளில் கபாறிக்கப்பட்ைலவமய. 
இலவகயல்ைாம் கல்ைலேகலளக் குறிக்கின்ேனவா? அல்ைது துேவிகள், முனிவர்களின் 
வாழ்விைங்கலளக் குறித்தனவா என்பலத ஆழமாக ஆ ாய்ந்து அறிக.  இங்கு ‘க ண்லை’ 
என்னும் கதாைம ாடு இலணத்துப் பார்த்தால் உண்லமப்கபாருள் விளங்கும்.  
 
இவற்லே அ சர்களும், கசல்வந்தர்களும் அலமத்துக் ககாடுத்தனர் என்று காண்கிமோம். 
மாங்குளத்தில் கநடுஞ்கசழியனின் அதிகாரிகளும் கவள்ளலே நிகமத்மதாரும் கசய்து 
ககாடுத்துள்ளனர். ஜம்லபயில் அதியமானும் கரூரில் (புகழரில்) மச  இளவலும், மன்னார் 
மகாயிலில் (பள்ளி கசய்வித்தான்) கபருங்கூற்ேனும் கசய்து ககாடுத்துள்ளனர் என்ோல் 
இவ்விைங்களில் சமணத்துேவிகள் இேந்துபட்ைபின் அவர்கள் கல்ைலேகலளச் கசய்து 
ககாடுத்தவர்கள் என்று கபாருளா? 
 
தமிழகத்தில் மட்டும் இப்படிப்பட்ை குலககமளா, படுக்லககமளா இல்லை. வை பகுதியிலும், 
ஏன் இைங்லகயிலும் இந்நிலை இருந்தலத அங்குள்ள கல்கவட்டுகள் காட்டுகின்ேன. 
‘நல்லூர் மாவட்ைம் கண்ைகூர்  வட்ைம்’ மாை ககாண்ைா என்னும் மலை மமல் ஒரு குலகயில் 
கி.மு.மூன்ோம் நூற்ோண்லைச் மசர்ந்த பி ாமி எழுத்தில் எழுதப்பட்ை பி ாகிருத கமாழிக் 
கல்கவட்டு ஒன்றில், 
‘அருவாறி(ள) குைத்து நந்த கசட்டி மகன் சிறிவீரி 
கசட்டி கசய்வித்த குலக’ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.  
 
கி.மு.377 முதல் 307 வல  இைங்லகத் தீலவ ஆட்சி கசய்த பண்டுகாயபன் என்னும் அ சன் 
அநு ாதபு ம் நகரில் மசாதியன், சிரி, கும்பண்ைன் என்னும் (நிகண்ை) சமணமதக் 
குருமார்களுக்குப் பள்ளிகள் கட்டிக் ககாடுத்தான் என்று மகாவம்சம் கூறுகிேது.  
 
இதற்கு மமைாக சிைர் மலைக்குலககள் எல்ைாம் சமணம் சார்ந்தது அல்ை என்றும், சமணம் 
என்ே கசால் சி மண என்ே கசால்லின் திரிபு என்றும், சி மண என்னும் கசால்லுக்கு 
கபாதுவாகத் துேவி என்று கபாருள் ககாண்டு இக்குலககள் சமணம் தவிர்த்து ஆஜீவகத் 
துேவிகளுக்மகா அல்ை லசவத் துேவிகளுக்மகா உரியது ஆகைாம் என்றும் சிைர் 
வாதிடுகின்ேனர். 
 
இக்குலககள் எல்ைாம் ஆஜிவகச் சமயத்திற்கு உரியலவ என்று கதாைர்ந்து எழுதியும் 
மபசியும் வரும் கமய்யியைாளர் திரு.க.கநடுஞ்கசழியன் அவர்களின் கருத்லத மறுத்து 
ஏற்கனமவ இக்கட்டுல யாள ால் ஒரு விரிவான கட்டுல  சமூக விஞ்ஞானம் இதழிலும், 
சித்தி மமழி என்னும் நூலிலும் கவளியிைப்பட்டுள்ளது. மதுல யில் சமணம் என்னும் 
நூலிலும் இக்கட்டுல லயப் பார்க்கைாம்.   
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மமட்டுபட்டித் தமிழிக் கல்கவட்டு, 
‘அமணன் மதில  அத்தி ன் உலே உதயனஸ’ என்றும் 
புகழர் (கரூர்) கல்கவட்டு 
‘மூதா அமணன் யாற்றூர் கசங்காயபன் உலே’ 
என்றும்  மந டியாகமவ ‘அமணன்’ என்று கூறிய பின்னரும் அது சமணல க் குறிக்காது 
கபாதுவான கசால் என்ோல் அதற்கு விலையில்லை. 
 
சங்ககாைத்தில் பாண்டிய நாட்டில் சமணம் இருந்ததா? 
கர்நாைகப்  பகுதியிலிருந்து விசாகாச்சாரியர் தலைலமயில் வந்த சமணத்துேவியர் 
குழுவினம  தமிழகத்தில் சமணம் ப வக் கா ணமானவர்கள் என்ே ஒரு கருத்து உண்டு. 
அவர்கள் காைத்தில் மதுல ப்பகுதியில் இயற்லகயாக அலமந்த குலககளில் அவர்கள் 
தங்கவாய்ப்பாக இருந்ததால் அங்கு அவர்கள் தங்கிப் பணியாற்றினர் என்று கநடுங்காைமாக 
நம்பப்படுகிேது. ஆனால் அண்லமயில் சிை ஆய்வாளர்கள் சங்க காைத்தில் மதுல ப் 
புகுதியில் சமணம் இல்லை என்றும் முதலில் கதாண்லைநாடு, ககாங்கு நாட்டுப் பகுதியில் 
மட்டுமம சமணம் கால் ஊன்றி கி.பி.4-5ம் நூற்ோண்ைளவில் தான் மதுல ப்பகுதியில் சமணம் 
ப வியதாகவும் கூறிவருகின்ேனர். ஆனால் அவர்கள் இப்பகுதியில் 14க்கும் மமற்பட்ை 
குலகப்பள்ளிகளில் இருக்கும் கல்கவட்டுகலளச் சமணம் சார்ந்தலவ என்று ஏற்பதில்லை. 
அது மட்டுமல்ை சங்க இைக்கியங்களில் உள்ள சான்றுகலளயும் அவர்கள் ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக் ககாண்ைார்களா என்றும் கதரியவில்லை. 
 
‘பூவும்புலகயும் சாவகர் பழிச்சச் 
கசன்ே காைமும் வருஉம் அமயமும் 
இன்றிவன் மதான்றிய ஒமுக்ககமாடு நன்குணர்ந்து 
வானமும் நிைமும் தாம் முழுதுணரும் 
சான்ேககாள்லக சாயா யாக்லக 
ஆன்று அைங்கு அறிஞர் கசறிந்தனர் மநான்மார் 
கல் கபாளிந்தன்ன விட்டுவாயக் க ண்லை’ (மதுல க்காஞ்சி-474) 
என்று மதுல க்காஞ்சி சமணப்பள்ளிகள் மதுல யிலிருந்தன என்பலதப் 
பைம்பிடித்துக்காட்டுகிேது. இதலனப் கபாதுவான துேவியர் பள்ளி என்று ககாள்ள முடியாத 
அளவிற்கு 
 
‘குன்று குயின்ேன்ன அந்தணர் பள்ளியும்’ (மதுல க்காஞ்சி-474) 
இருந்தலத மவறுபடுத்திச் சுட்டுகிேது மதுல க்காஞ்சி.  இதற்கும் மமைாக அகநானூறு, 
நற்றிலண மபான்ே சங்க இைக்கியக் குறிப்புகளும் சமணப் பள்ளிகள் இருந்தலமலயக் 
கூறுகின்ேன. 
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‘உண்ணாலமயின் உயங்கிய மருங்கின் 
ஆைா படிவத்து ஆன்மோர் மபாை’ (அகநானூறு-123) 
‘நீடிய சலைகயாடு ஆைாமமனிக் 
குன்றுலே தவசியர் மபாை’ (நற்றிலண-141) 
என்று பை சான்றுகள் மூைம் சங்ககாைத்திமைமய மதுல ப்பகுதியில் சமணம் கசல்வாக்குப் 
கபற்றிருந்தது கதளிவாகும். 
 
சங்கம் மருவிய காைத்தியதாகக் கருதப்படும் பூைாங்குறிச்சிக் கல்கவட்டில் ‘மதில  
உைவியத்தான் குளத்தின் வைபக்கத்துச் கசய்வித்த தாபதப்பள்ளியுள் வசிமதவனாரு 
மகாட்ைமும்’ என்னும் கதாைர் வருகிேது. இங்கு இைம்கபறும் தாபதப்பள்ளியும் வசிமதவனார் 
மகாட்ைமும் சமண சமயம் சார்ந்தலவ என்பது இதலனப் பதிப்பித்த அறிஞர்களின் 
கருத்தாகும்.  விக்கி ம ஆண்டு 526 இல் (கி.பி.470 ல்) வச்சி நந்தி என்னும் சமண முனிவர் 
மதுல யில் தி ாவிை சங்கத்லத (தி மிள சங்கம்) நிறுவினார் என்று தாூா்சனசா ம் என்னும் 
நூலில் மதவமசனர் என்பவர் எழுதியுள்ளதாகக் கூறுவர்.  
 
இதன் பின்னர் கி.பி.ஏழாம் நூற்ோண்டின் கதாைக்கத்தில் வாழ்ந்த திருஞானசம்பந்தர் பக்தி 
இயக்கத்தின் மப ால் ஊாூா் ஊ ாய்ப் பாடி வரும் காைத்தில் மதுல க்கு வருகிோர். அவ்வாறு 
வரும் மபாது, 
‘ஆலனமாமலை ஆதியாய இைங்களில் 
பை அல்ைர் மசர்  ஈனர்க்கு எளிமயன் அல்மைன்’ (திருஆைவாய்ப் பதிகம் எண்.39) 
என்று பாடுவது காணைாம். ஆலனமலையில் கி.பி.ஒன்ோம் நூற்ோண்டு காை அளவிைான 
தமிழிக் கல்கவட்டுள்ள குலகப்பள்ளியிருப்பலதயும் அதலனச் சுற்றிப் பை ஊர்கள் 
அரிட்ைாபட்டி, மாங்குளம், அழகர்மலை மபான்ே ஊர்களில் சமணப் பள்ளிகள் இருப்பதும் 
யாவரும் அறிந்தமத. 
 
‘சந்து மசனனும் இந்து மசனனும் தரும மசனனும் கருலம மசர்  
கந்து மசனனுங் கனகமசனனு முதைாகிய கபயர் ககாள 
மந்தி மபாற்றிருந்தாரியத்மதாடு கசந்தமிழ்ப்பயனறிகிைா 
அந்தகர்க்கு எளிமயன் அல்மைன் திருவாைவாய் அ ன் நிற்கமவ’ 
(பதிகம்-39-பாைம்-03) 
‘கனக நந்தியும் புட்பநந்தியும் பவணநந்தியும் குமணமா 
சுனக நந்தியும் குணகநந்தியும் பவணநந்தியும்’ (பாைல் -6 பதிகம்-39) 
என நந்திகணத்தார், மசனகணத்தார் என்னும் பைபிரிவின ான சமணர்கள் 
மதுல யிலிருப்பதாகவும் அவர்கலளக் கண்டு அஞ்சியவன் நான் அல்ை என்றும் 
திருஞானசம்பந்தர் பாடுவலதக் காணைாம். 
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திருஞானசம்பந்தரின் வ ைாற்லே விவரிக்கும் மசக்கிழார் தாம் எழுதிய கபரியபு ாணத்தில்,  
‘பூழியர்தமிழ் நாட்டுள்ள கபாருவில் சீர்பதிகள் எல்ைாம் 
பாழியும் அருகர் மமவும் பள்ளிகள் பைவும் ஆகி 
சூழிருட் குழுக்கள் மபாைத் கதாலைமயிற் பீலிமயாடு 
மூழிநிர் லகயிற்பற்றி அமணம  ஆகிகமாய்ப்ப’ 
(கபரியபு ாணம்-சம்பந்தர் பு ாணம்) 
 
என்கிோர்.இங்கு பூழியாூா் என்பர் பாண்டியம .பாழி என்ோல் குலக என்கிேது தமிழக ாதி. 
அருகர் மமவும் பள்ளிகள், அமணம  ஆகி கமாய்க்கின்ேனர் மயிற்பீலிமயாடு திரிகின்ேனர் 
என்னும் பை குறிப்புகளும் நமது அத்துலண ஐயங்களுக்கும் விலைத வல்ைன வாயுள்ளன. 
 
மமமை காட்ைப்பட்டுள்ள சங்க இைக்கியச் சான்றுகள், மதவா ப் பாைல் குறிப்புகள், 
கபரியபு ாணச் கசய்யுள்கலளக் ககாண்டு சங்ககாைம் முதல் கதாைர்ந்து பக்தி இயக்க காைம் 
வல  மதுல யிலும், குறிப்பாகப் பாண்டிய நாட்டிலும் சமணம் மிகச் கசல்வாக்குப் கபற்றுத் 
திகழ்ந்தது என்பது விளங்கும். இவற்லேகயல்ைாம் கூர்ந்து மநாக்காமல் சமணம் 
ககாங்குநாட்டிலும், கதாண்லைநாட்டிலுமம முதலில் கால்ககாண்ைது என்பார் கூற்லே நாம் 
மனங்ககாள்ளத் மதலவயில்லை. 
 
சமணர்களின் தமிழ்த்கதாண்டு: 
மாங்குளம் தமிழிக் கல்கவட்டுகளில் சிை வைகசாற்களும், (நிகம, தம்மம், சாைகன் 
மபான்ேலவ) சிை வைகவழுத்துக்களும் ஸ. த3 (ധ) மபான்ேலவயும் கைந்து 
எழுதப்பட்டுள்ளன. கதால்காப்பியம் கூறும், ‘வைகசாற்கிளவி வை எழுத்து ஓரீஇ, 
எழுத்கதாடுபுணர்ந்த கசால்ைாகுமம’ என்பதற்கு ஏற்ப மமற்கூறிய எழுத்துக்களும் 
கசாற்களும் கைந்து கதாைக்க நிலையில் எழுதப்பட்டுள்ளன. நாளலைவில் கபருமளவில் 
தமிழ்ச் கசாற்கமள கல்கவட்டுகளில் லகயாளப்பட்டுள்ளன.தமிழகம் வந்த சமண 
முனிவர்களால் தான் தமிழர்க்கு எழுத்துக்கள் அறிமுகமாயின என்ே கருத்து தற்மபாது 
மாறிவிட்ைது. புலிமான்மகாம்லப கல்கவட்டுகளின் கண்டுபிடிப்புகள், கபாருந்தல், 
ககாடுமணல், கீழடி அகழாய்வு பாலன ஓட்டுப் கபாறிப்புகளில் உள்ள எழுத்துக்களின் 
காைக்கணிப்பு ஆகியவற்லேக்ககாண்டு இம்முடிவு முற்றிலும் மறுக்கப்பட்டு கி.மு.ஆோம் 
நுாற்ோண்ைளவிமைமய தமிழ் மக்கள் எழுத்தறிவு கபற்ே சமுகமாக இருந்தனர் என்பது 
உறுதிப்பட்டுள்ளது. தமிழர்கள் முதலில் குறியீடுகலளப் பயன்படுத்தி, அவற்றின் அடுத்த 
கட்ைவளாூா்ச்சியாக எழுத்துக்கள் மதான்றின என்பலத வல்ைம் அகழாய்வும் 
கமய்ப்பிக்கின்ேது. 
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இந்த நிலையில் தமிழ் இைக்கண, இைக்கியப் ப ப்பில் கபரும் எண்ணிக்லகயிைான 
பலைப்புகள் சமணர்களால் ஆக்கப்பட்ைன என்று காண்கிமோம்.கதால்காப்பியம், நன்னூல், 
திருக்குேள், நாைடியார், சிைப்பதிகா ம், சீவகசிந்தாமணி முதைான பைபலைப்புகலளச் 
சமணர்கமள தமிழுக்குக் ககாலையளித்துள்ளனர்.  ஏகனனில் இவர்கள் தாம் கசல்லும் 
இைங்களில் உள்ள மக்கள் கமாழியில் மபசமவண்டும், எழுத மவண்டும் என்ே ககாள்லக 
உலையவ ாய் இருந்துள்ளனர். 
 
சமணசமயம் கசழித்து வளர்வதற்குக் கா ணமாக இருந்தது யாகதனின் அவர்கள் 
மமற்ககாண்டிருந்த கமாழிபி சா ம் ஆகும். சமண சமயத்தார், கபௌத்தர்கலளப் மபாைமவ, 
தாங்கள் எந்கதந்த நாட்டிற்குப் மபாகிோர்கமளா அந்தந்த நாடுகளில் வழங்குகிே 
தாய்கமாழியிமைமய தங்கள் மத நூல்கலள எழுதினார்கள். இதனால் அந்தந்த நாட்டுமக்கள் 
எளிதிமை இந்த மதக் ககாள்லககலள அறிந்து அவற்லேக் லகக்ககாள்ளமுடிந்தது. இதலன 
ஒரு நிகழ்வு மூைம் அறிந்து ககாள்ளைாம். 
 
உச்சயினி மதசத்து அ சனது அலவக்களத்தில் வைகமாழிலயக் கற்றுத் மதர்ந்து கபரும் 
புகழ்கபற்று விளங்கிய சித்தமசன  திவாக ர் என்னும் பி ாமணர் ஒருவர் இருந்தார். அமத 
காைத்தில் இவல ப் மபாைமவ கல்விக் கைலைக் கல கண்ை விருத்தவாதி முனிவர் என்னும் 
சமணத்துேவியும் வாழ்ந்து வந்தார்.இவர்கள் இருவரும் ஒருவல  ஒருவர் மநரில் கண்டு 
வாதம் கசய்து தம்மில் யார் அதிகமாகக் கற்ேவர் என்று அறியப் மப வாக் ககாண்டிருந்தனர். 
கநடுநாள் கசன்ே பிேகு இவர்கள்  ஒருவல  ஒருவர் காணும் படி மநரிட்ைது. இருவரும் வாதம் 
கசய்யத்துணிந்து வாதத்தில் மதாற்ேவர் கவன்ேவர்க்குச்  சீைர் ஆகமவண்டும் என்று முடிவு 
கசய்து வாது கசய்யத் கதாைங்கினர். அவ்வூர் கபாது மக்கள் கவற்றி மதால்விலயச் கசால்லும் 
நடுவர்களாக இருந்தனர்.சித்தமசனர் திவாக ர் தமது வைகமாழி வல்ைலமலயப் புைப்படுத்த 
எண்ணி வைகமாழியிமைமய வாதம் நிகழ்த்தினார். இந்த வாதப் மபாரில் கவற்றி கபற்ேவர் 
விருத்தவாதி முனிவம  என்று நடுநின்ேவர் முடிவு கூறினர். உைன்படிக்லகயின் படி 
விருத்தவாதி முனிவருக்குச் சித்தமசன திவாக ர் சீைர் ஆனார். 
 
இதன்பிேகு சித்தமசன திவாக ர், வைநாட்டு மக்கள் மபசிப்பயின்று வந்த அர்த்தமாகதியில் 
எழுதப்பட்டிருந்த சமணசமய நூல்கலள வைகமாழியில் (சமஸ்கிருதத்தில்) கமாழிகபயர்த்து 
எழுதக் கருதி தமது கருத்லதத் தம் குருவாகிய விருத்தவாதி முனிவரிைம் கசான்னார். 
விருத்தவாதி முனிவர் அவ்வாறு கசய்யக் கூைாது என்று தடுத்தார். மக்கள் மபசிப்பயின்று 
வரும் அர்த்தமாகதியில் உள்ள நூல்கலள வைகமாழியில் எழுதி லவத்துப் கபாதுமக்கள் 
கதரிந்து ககாள்ளாதபடி கசய்வது கபரும் பாவம் என்பலத நன்கு விளக்கிச் கசான்னார். தம் 
ஆசிரியர் கசான்ன உண்லமகலள உணர்ந்த பின்னர், சித்தமசன திவாக ர் தாம் கசய்ய 
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நிலனத்த குற்ேத்திற்குக் கழுவாயாகப் பன்னி ண்டு ஆண்டுவல  வாய்மபசாமல் ஊலம 
மபால் வாழ்ந்திருந்தார்.  
 
மயிலை சீனி.மவங்கைசாமி அவர்கள் தன் நூைான சமணமும் தமிழும் என்பதில் குறித்துள்ள 
கசய்தியின் காைம் நமக்குத் கதரியவில்லை எனினும் சமணர்கள் தாங்கள் பணி கசய்த 
இைங்களில் மக்கள் கமாழிலயக் கற்றுப் மபசி, எழுதி மக்கமளாடு பணியாற்றினார்கள் என்பது 
கதரியவரும். இதற்கு மாோக மதவபாலையில் மபசமவா எழுதமவா அவர்கள் 
உைன்பைவில்லை என்பமத அவர்கள் லவதீகத்திற்கும், மநுகநறிக்கும் எதி ானவர்கள் 
என்பலத விளக்கும். இதன் நீட்சியாகத்தான் தமிழ் கமாழிக்குச் சமணர்கள் தந்த இைக்கிய, 
இைக்கணப் பலைப்புகலளப் பார்க்க மவண்டும். கல்விலயப் கபாதுலமயாக்கியவர்கள் 
சமணர்கள்.  தமிழர் ம புப்படி கபண்களுக்கும் கல்விலயக் ககாண்டு கசன்ேவர்கள். கற்ே 
கபண்கலள ‘கு த்திகள்’ என்ே கபயரில் குருவாக ஏற்ேவர்கள் என்பதிலிருந்மத அவர்கள் 
கைகக்கா ாூா்கள் என்பது புைப்படும். மக்களின் பக்கம் நின்று மக்களுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் 
சமணர்கள். 
 
மமமை கசான்ன கருத்துக்கலள ஆ ாயாது கதாைர்ந்து சமணர்களுக்கும் தமிழுக்கும் 
கதாைர்பில்லை, சங்ககாைத்தில் சமணம் இல்லை, பாண்டிய நாட்டில் சமணம் இல்லை, 
சமணர் குலகப்பள்ளிகள் எல்ைாம் ஆசீவகப்பள்ளிகள் என்று வாதிடுமவாரின் 
அறியாலமலயக் கண்டும் அலமதி காப்மபாம். சித்தன்னவாசலில் தான் ஆசீவகம் துவங்கிய 
மற்கலி மகாசைர்  மலேந்தார். அதுதான் இன்லேய ஏழடிபாட்ைம் பள்ளி என்னும் 
கநடுஞ்கசழியன் அவர்களின் கூற்லேயும் நாம் புேந்தள்ளத்தான் மவண்டும். 
 
சித்தன்னவாசல் கல்கவட்டில் வரும் ‘எருமி நாடு குமிழர் காவிதி’ என்னும் கதாைர் 
குறிப்பிடும் குமிழர் என்பது லமசூர் பகுதியிலிருந்திருக்க மவண்டும் என்ே கருத்மத 
இதுவல  இருந்துவருகிேது.  
 
எருமிநாடு குமுழ்ஊர்  பிேந்த காவுடிஈ 
கதன்குசிறுமபாசில் இளயர் கசய்த அதிட்அனம் 
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சித்தன்ன வாசல் கல்கவட்டு: தமிழ்நாடு அ சு கதால்லியல் துலே கவளியிட்ை “தமிழ் – பி ாமி 
கல்கவட்டுகள்” நூலில் உள்ள கல்கவட்டுப் பாைமும் குறிப்பும் 
 
ஆனால் திருச்சி நக த்திமைமய பாைக்கல -ம க்கலை மபருந்து நிறுத்தத்திற்கு இலையில் 
உள்ள ஒரு பகுதி ‘குமிழர்’ என்று கபயர் கபற்றுள்ளதாக ஒரு கபயர்ப்பைலகலய நான் 
அண்லமயில் அறிந்மதன். எனமவ இந்த கசய்தி கதாைர்பாக இன்னும் கள ஆய்வு கசய்து 
எருமிநாடும், குமிழரும் திருச்சிப்பகுதியிமைமய இருந்திருக்க வாய்ப்பிருக்குமமா என 
முடிவுக்கு வ மவண்டும். 
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2.  தமிழர்கள் இைங்லகயின் பூர்வீகக் குடிகள்  
— மப ாசிரியர் ப.புஸ்ப ட்ணம் 
 
 
தமிழர்கள் இைங்லகயின் பூர்வீகக் குடிகள். 
தமிழ்கமாழி இைங்லகயின் கதான்லமயான கமாழி.  
“சிங்கள அறிஞர்கமள, சான்றுகமளாடு குறிப்பிட்டுள்ளனர்.”  
 
“தமிழ் மக்கலள வ ழி நைத்துகின்ே தலைலமகளிலைமய எமது வ ைாற்றுச் சின்னங்கலளப் 
பாதுகாக்க மவண்டுகமன்பதில் எந்த முகாந்தி மும் கிலையாது. அதுபற்றிய ஆர்வமமா 
ககாள்லகப் பி கைனங்கமளா கூைக் கிலையாது.” 
 
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் சிம ஷ்ை மப ாசிரியரும், 
வ ைாற்றுத்துலே,கதால்லியல்துலேத் தலைவரும், இைங்லகயின் ம புரிலமச் 
சின்னங்கலளப் பாதுகாப்பதற்கான மத்திய கைாச்சா  நிலையத்தின் கதால்லியல் 
பணிப்பாளருமான மப ாசிரியர் புஸ்ப ட்ணம் அவர்கள் உரிலம இதழுக்கு வழங்கிய 
பி த்திமயக மநர்காணல். 
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இவர் யாழ்ப்பாணக் மகாட்லையின் மீள் புன லமப்பில் முக்கியமான ஆமைாசக ாகப் 
பணிபுரிந்தமதாடு, கதால்லியல் கதாைர்பான பதிகனட்டிற்கும் மமற்பட்ை நூல்கலளயும், 
நூற்றுக்கு மமற்பட்ை கட்டுல கலளயும் எழுதியுள்ளமதாடு, வைகிழக்கு இைங்லகயின் பை 
அகழ்வா ாய்ச்சிப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுக்ககாண்டிருப்பவர் . 
 
மகள்வி:  
கிழக்கு மாகாணத்திற்ககன உருவாக்கப் பட்டுள்ள கதால்லியல் கசயைணி கதாைர்பான 
தங்களின் கருத்து என்ன? 
 
இைங்லகயில் பிரித்தானியரின் ஆட்சிக்காைம் கதாைக்கம் ஒரு கதால்லியல் திலணக்களம் 
இயங்கிவருகிேது. அந்தக் காைம் கதாைக்கம் ஒரு கதால்லியல் சான்லே அல்ைது ம புச் 
சின்னத்லதப் மபணிப்பாதுகாக்கின்ே கபாறுப்பு அதன் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்மக உரியது. 
அவருலைய மமைாண்லமயின் கீழ் உதவிப் பணிப்பாளர்கள், அகழ்வா ாய்ச்சியாளர்கள் 
இருப்பார்கள். அதுமபாை கல்கவட்டு, நாணயவியல், கவளியீடுகள் மபான்ேவற்றிற்குப் 
கபாறுப்பான உதவிப் பணிப்பாளர்களும் இருக்கிோர்கள். கதால்லியல் சின்னங்கலள ஒரு 
இைத்திலிருந்து இன்கனாரு இைத்திற்குக் ககாண்டு கசல்வதற்கு அல்ைது அதற்குச் மசதம் 
ஏற்படுத்துவலதக் கண்காணிப்பதற்குத் தனியான ஒரு மபாலிஸ் பிரிவும் இருக்கிேது. 
 
ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்திற்ககனத் தனியான ஒரு கதால்லியல் கசயைணி 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அது குறித்த எந்தத் தகவலும் எமக்கு முலேயாக 
அறிவிக்கப்பைவில்லை. அவர்கள் என்ன கசய்யப் மபாகிோர்கள்? எங்மக கசய்யப் 
மபாகிோர்கள்? என்கனன்ன ம புரிலமச் சின்னங்கலளப் பாதுகாக்கப் மபாகிோர்கள்? என்பது 
பற்றிய எந்த விளக்கமும் இல்லை. அது கதாைங்கப்பட்டு நலைமுலேப்படுத்தப்படும் 
மபாதுதான் அது குறித்துச் கசால்ை முடியும். அப்மபாதுதான் கதரியும் அவர்கள் குறித்தகவாரு 
சமூகத்தின் கதால்லியல் ம புரிலமகலளப் பாதுகாக்கப் மபாகிோர்களா? அல்ைது பல்லினப் 
பண்பாடு ககாண்ை கிழக்கிைங்லகயின் அலனத்து மக்களுலைய ம புரிலமகலளயும் 
பாதுகாக்கப் மபாகிோர்களா? என்று. ஆனால் குறித்த கசயைணியின் சிங்களவர் ஒரு சிை ால் 
கிழக்கிைங்லகயின் எல்ைா சமூகத்தின தும் ம புரிலமகள் பாதுகாக்கப்படும் என்மே கருத்துச் 
கசால்ைப்படுகிேது. அதன் உண்லம நிலை என்ன என்பலதப் கபாறுத்திருந்துதான் பார்க்க 
மவண்டும். 
 
மகள்வி:  
கிழக்குச் கசயைணியில் தமிழ் மக்கள் இலணத்துக் ககாள்ளப் பைாலமலய எவ்வாறு பார்ப்பது? 
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எனக்கும் அதுகவாரு ஆச்சரியமான விையமாகத்தான் கதரிகிேது. இைங்லகத் கதால்லியல் 
திலணக்களத்தில் சிங்கள கதால்லியல் ஆய்வாளர்களும், அறிஞர்களும் பணியாற்றுவலதப் 
மபாைத் தமிழ் ஆய்வாளர்களும், அறிஞர்களும் பணியாற்றுகிோர்கள். கதன்னிைங்லகயின் 
கதால்லியல் சார்ந்த பட்ைப்படிப்புக்களில் தமிழ் மாணவர்களும் கற்றுப் பட்ைதாரிகளாக 
கவளிமயறியிருக்கிோர்கள். கதன்னிைங்லகப் பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழ்ப்பட்ைதாரிகலள 
மமற்படிப்புகளுக்காக இலணத்துக் ககாள்கின்ேன. இந்த நிலையில் கிழக்குச் கசயைணியில் 
தமிழர்கள் இலணத்துக்ககாள்ளப் பைாலமக்கான கா ணங்கள் என்னகவனத் 
கதரியவில்லை. காைப்மபாக்கில் கதரியவரும் என நிலனக்கிமேன். 
 
மகள்வி:  
“கிழக்குச் கசயைணியில் மசர்த்துக்ககாள்ளத்தக்க நிபுணத்துவம் மிக்க தமிழ்ப் பி திநிதிகள் 
யாரும் இல்லை.” என்று அலமச்சர் ைக்ளஸ் மதவானந்தா குறிப்பிடுகிோம  ? 
 
அப்படி நிபுணத்துவம் மிக்க யாரும் இல்லைகயன்று அலமச்சர் ைக்ளஸ் மதவானந்தா 
கசான்னதாக நான் பார்க்கவில்லை. ஆனால் கசயைணியில் மசர்ப்பதற்குப் 
கபாருத்தமானவர்கலளத்தான் மதடிக்ககாண்டிருப்பதாக அவர் கசால்லிய 
கசய்திகயான்லே நான் பார்த்மதன். என்லனப் கபாறுத்தவல  ஒரு கசயைணி 
கதாைங்குகின்ே கபாழுது Terms of Reference என்பது மிக முக்கியமானது. அதாவது 
என்கனன்ன ம புரிலமச் சின்னங்கலளப் பாதுகாக்கப் மபாகிோர்கள் அல்ைது 
ஆவணப்படுத்தப் மபாகிோர்கள்? அது எப்படி மீளுருவாக்கம்  கசய்யப்பைப்மபாகிேது? மபான்ே 
விையங்கள் பகி ங்கமாகத் கதளிவுபடுத்தப்பை மவண்டும். இைங்லகயிமை கபௌத்த மதம் 
அல்ைது கபௌத்த பண்பாட்டுக்கு முன்னம  ஒரு கதான்லமயான பண்பாடு ககாண்ை பை 
இைங்கள் கிழக்கிைங்லகயிமை இருந்தலம அலையாளப்படுத்தப்  பட்டுள்ள ன . 
அவற்லேகயல்ைாம் கணக்கில் எடுப்பார்களா? அல்ைது குறிப்பிட்ை சிை ம புரிலமச் 
சின்னங்கலள மட்டும் கணக்கில் ககாள்வார்களா? எதுவும் கதரியாது. இப்படிகயாரு 
நிலையில் அதில் தமிழர்கலள இலணந்து ககாள்வது அவ்வளவு கபாருத்தமாகத் 
கதரியவில்லை.  
 
அமதமபாை அதனுலைய உருவாக்கம், பின்னணி மபான்ே கதளிவின்லமயால் நிபுணர்கள் 
அதில் கைந்துககாள்வதற்குத் தயங்கைாம். அது அலமச்சருக்குத் கதரிந்திருக்கும் என்மே 
நிலனக்கிமேன். “ஏற்கனமவ நாள், நட்சத்தி ம் பார்த்து மண்ைபம் எல்ைாம் ஒழுங்கு கசய்து 
அலழப்பிதழ்கள் எல்ைாம் ககாடுத்து திருமணத்திற்கு ஒரு வாகனத்தில் எல்மைாரும் 
மபாய்க்ககாண்டிருக்கும் மபாது, வழியிமை இலைமறித்து ஒருவர் ஏறிக்ககாள்லகயில் 
கிலைக்கும் மரியாலதயும், முன்னுரிலமயும் மபாைத்தான் இந்தச் 
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கசயைணியில் தமிழர்கலள இலணப்பது” என்பது. அப்படித் தமிழ் நிபுணர்கள் 
இல்லைகயன்று யா ாவது கூறினால் அது மிகவும் தவோன கூற்று. இத்தலகய நிலையில் 
இதில்  பங்குககாள்ள நிபுணர்களுக்கு ஆர்வமில்ைாமல் இருக்கைாம். அது அவ வரின் 
கசாந்த நைன், விருப்பு சார்ந்தது. 
 
மகள்வி:  
தமிழர்கள் இைங்லகயின் ஆதிக்குடிகள் என்ே விையத்லதப் பா ாளுமன்ே உறுப்பினர் 
சி.வி.விக்மனஸ்வ ன் குறிப்பிட்ைலமயானது சர்ச்லசலய ஏற்படுத்தியுள்ளது. அது குறித்து 
உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன? தமிழர்கள் இைங்லகயின் ஆதிக்குடிகள் என்பதற்கான 
வ ைாற்றுத் கதால்லியல் சான்றுகளாக எதலனக் கருதைாம்? 
 
இைங்லகயில் தமிழர்கள் முதலில் வந்தார்களா? சிங்களவர்கள் வந்தார்களா? என்ே 
பி ச்சிலன மிக நீண்ை காைமாகமவ இருந்து வருகிேது. இது பாளி மற்றும் தமிழ் 
இைக்கியங்கலள அடிப்பலையாக லவத்துக்ககாண்டு கசால்ைப்படுகின்ே ஒருவாதம். 
ஆனால் தமிழ், சிங்கள மக்கள் அலனவருமம இன அடிப்பலையில் ஒன்றுபட்ை மக்கள், 
கமாழி பண்பாட்டு அடிப்பலையில் மவோனவர்கள் என்பதுதான் கதால்லியல், மானுைவியல், 
வ ைாற்று, கமாழியியைாளர்களுலைய கருத்து. விக்மனஸ்வ ன் ஐயா கசான்ன கருத்து ஒரு 
புதிய விையமல்ை. ஏகனன்ோல் இவருக்கு முன்பாகமவ கதன்னிைங்லகச் சிங்கள 
அறிஞர்கள் பைர் “தமிழர்கள் இைங்லகயின் பூர்வீகக் குடிகள்” என்பலதயும், “தமிழ்கமாழி 
கதான்லமயான கமாழி” என்பலதயும் கசால்லியிருக்கிோர்கள். மப ாசிரியர் குணத்திைக 
தமிழர்களின் அகழ்வு பற்றிக் குறிப்பிடும் மபாது “ஆழமாகத் மதாண்டிக் ககாண்டு கசன்ோல் 
அது தமிழர்களுக்குச் சாதகமாகவும், அகைமாகத் மதாண்டிக் ககாண்டு மபானால் அது 
கபௌத்த சிங்களவர்களுக்குச் சாதகமாகவும் அலமயும் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.  
 
அதுமபாை மூத்த கதால்லியல் அறிஞர் மசனக்க பண்ைா நாயக்க “விஜயன் யுகத்திற்கு 
முன்னம  ஒரு வளமான நாகரிகம் இருந்திருக்கிேது. இைங்லக மக்களிலைமய 
உைற்கூற்றியல் மவறுபாடுகள் இல்லை, பண்பாட்டு மவறுபாடுதான் உண்டு. அந்தப் 
பண்பாட்டு மவறுபாடுகலள விஜயன் வருலகக்கு முன்ன ான பண்புகளுைன் ஒப்பிட்டு 
ஆய்வுகலளச் கசய்ய மவண்டும்.” எனக் குறிப்பிடுகிோர். மப ாசிரியர் சத்தமங்கள 
கருணா த்ன 1962ஆம் ஆண்டு “இைங்லகக்குப் கபௌத்த மதத்மதாடு மசர்ந்து கமாழியும், 
எழுத்தும் வருவதற்கு முன்னம  தமிழ்நாட்டுக்குரிய எழுத்துவடிவம் கசழிப்பாக 
இருந்திருக்கிேது .” எனக் குறிப்பிடுகிோர். பின்னாளில் இந்தக் கருத்லதப் மப ாசிரியர் 
கபர்ணான்மைா, கைாநிதி ஆரிய அபயசிங்க மபான்ேவர்களும், சிங்கள எழுத்து 
கநடுங்கணக்லக ஆ ாய்ந்த அறிஞர்களும் ஏற்றுக்ககாண்டுள்ளார்கள். இத்தலனக்கும் 
மமைாகக் கைாநிதி விக்கி பாகு க ணா த்தின அவர்கமள “தமிழர்கள்தான் இைங்லகயின் 
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பூர்வீகக் குடிகள்” என்று கூறுகின்ோர். அப்படி இருக்லகயில் சபாநாயகருக்கு வாழ்த்துத் 
கதரிவிக்கும் நிகழ்வில் இதலன ஒரு விையமாகச் கசால்ைாமல், இைங்லகத் கதால்லியல், 
எமது கைாச்சா ம், பண்பாடு கதாைர்பான பா ாளுமன்ே விவாதங்களில் இதலனப் 
மபசியிருக்கைாம். மற்றும்படி அவர் கசான்னதில் எந்தத் தவறும் கிலையாது. அதுதான் 
நிதர்சனமான உண்லம. 
 
மகள்வி:  
கிழக்கு மாகாண மக்களின் தமிழ்த் மதசியம் சார்ந்த நிலைப்பாடு தற்மபாது எவ்வாறு உள்ளது? 
 
கிழக்கு மாகாணத்தில் மட்டுமல்ை கபாதுவாக வைக்கு கிழக்கு தழுவியதாகமவ தமிழ்த் 
மதசியத்தில் பாரியளவு சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. எனக்கு மந டி அ சியலில் அவ்வளவு ஆர்வம் 
கிலையாது. ஆனாலும் இந்தமுலே மதர்தல் முடிவுகலள லவத்துப் பார்க்கின்ே மபாது தமிழ்த் 
மதசியம் சார்ந்து அதனுலைய வீச்சு கவகுவாகக் குலேந்திருக்கிேது. அதற்குக் கா ணம் 
தமிழ்த் மதசியம் சார்ந்து மபசும் கட்சிகளுலைய பைவீனம் அல்ைது அவர்களின் கசயலின்லம 
தான். மதர்தலில் ககாடுக்கப்படுகின்ே வாக்குறுதிகலள நலைமுலேயில் சாத்தியப்படுத்த 
முடிவதில்லை. இதனால் மக்கள் ஏமாற்ேமலைந்துள்ளார்கள். மக்களும் பை கபாருளாதா  
சிக்கல்கள், பி ச்சிலனகலள எதிர்ககாள்வதால் அவர்களின் மமனாநிலையிலும் மாற்ேங்கள் 
நிகழ்ந்துள்ளன. இதில் எந்தளவு உண்லம உள்ளது என்பலத அ சியல் ஆய்வாளர்கள்தான் 
ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 
 
கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ்த் மதசியம் மபசுவதில் பை அச்ச நிலைலமகள் உண்டு. ஆனால் 
வைக்கில் அவ்வாறில்லை. ஆனாலும் வைக்கில் பாரிய சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. எனது தனிப்பட்ை 
கருத்து என்னகவனில், தமிழ் மக்கலள வழி நைத்துகின்ே தலைலமகளிலைமய எமது 
வ ைாற்றுச் சின்னங்கலளப் பாதுகாக்க மவண்டுகமன்பதில் எந்த முகாந்தி மும் கிலையாது. 
அதுபற்றிய ஆர்வமமா ககாள்லகப் பி கைனங்கமளா கூைக் கிலையாது.’ அது மதர்தல் 
காைங்களில் மட்டுகமன்றில்ைாமல், சா தா ண நிலைலமகளிலும் அதற்கான ஒரு 
கசயைணிலய உருவாக்கி, அவற்றிலன நாம் ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாக்கைாம். 
கதன்னிைங்லகயில் அவர்கள் தங்களது ம புரிலமச் சின்னங்கலளக் கண்ைறிந்து 
பாதுகாப்பதில் மிகவும் அக்கலே ககாண்டுள்ளார்கள். அ சியல்வாதிகள் என்றில்ைாமல் 
சாதா ண மக்களும் அதில் ஆர்வம் ககாண்டுள்ளார்கள். அதலனப் பாைசாலைகள், 
பல்கலைக்கழகங்கள், கபாதுநிறுவனங்கள் முன்கனடுத்துச் கசல்கின்ேன. ஆனால் தமிழ்ப் 
பாைசாலைகளில் ஒரு பாைசாலையில் கூை அந்தந்தக் கி ாமத்தின் வ ைாற்று 
ம புரிலமச்சின்னங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதில்லை. அதுமபாை லநனாதீவில் உள்ள ஒரு 
ஆையத்லதத் தவி  மவகேந்த ஆையங்களிலும் இது கதாைர்பான முயற்சிகள் 
எடுக்கப்பைவில்லை. அதற்கு மாோகத் தமிழர்களின் ம புரிலமச் சின்னங்கள் விற்பலன 
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கசய்யப்படுவலதப் பை இைங்களில் அவதானிக்கிமேன். கதன்னிைங்லகயில் 
யாழ்ப்பாணத்தின் பா ம்பரிய ம புரிலமச் சின்னங்கலள விற்பதற்ககன்மே பை கலைகள் 
உள்ளன. அதற்கான கா ணம் இது கதாைர்பான விழிப்புணர்வு சாதா ண மக்களிலைமய 
ஏற்படுத்தப்பைவில்லை என்பமத எனது கருத்து. 
 
 
நன்றி:  
முலனவர்  ப.புஸ்ப ட்ணம்  
யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் கதால்லியல் துலே மப ாசிரியர் 
மநர்கண்ைவர் - காத்தி ன்  
"உரிலம" - கசப்கைம்பர் 13, 2020 
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3.  கல்கவட்டில் குற்ேம், தண்ைலன, தீர்வு  
— முலனவர் கஜ.ஆர்.சிவ ாமகிருஷ்ணன் 
 
 
முன்னுல : 
            இலைக்காைத் தமிழக வ ைாற்றில் அ சுத்துலே மிகச் சிேந்த முலேயில் 
நிர்வகிக்கப்பட்ைது. பல்மவறுத்துலே அதிகாரிகள்,  ஊர்,  நக  சலபகள்,  மகாயில் நிர்வாகம் 
ஆகிய அலமப்புகள் திேம்பைச் கசயல்பட்டு சட்ைம் ஒழுங்கு,  தர்மகநறி பிேழாமல் 
கைலமயாற்றியுள்ளனர். இருப்பினும் அ சுக்கு வரி கசலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது,  கபாது 
நிறுவனங்களின் கசாத்துக்கலள முலேயற்ே வழியில் அனுபவிப்பது,  ைஞ்சம் வாங்குதல்,  
மகாயில் மற்றும் அேநிறுவனங்களில் லவக்கப்பட்ை நி ந்த   இருப்புகலளக் லகயாைல் 
கசய்தல்,  ககாலைக் குற்ேங்கள்,  தற்ககாலைக்குத் தூண்டுதல் என முலேமகைான 
கசயல்களும் ஆங்காங்மக நைந்துள்ளன. அ சும் இலதக் கண்ைறிந்து எதிர் காைத்தில் இது 
மபான்ே நிகழ்வுகள்  நலைகபோமல் பார்த்துக் ககாண்ைது. குற்ேங்கலளக் கண்ைறிதல்,  
தண்டித்தல்,  தீர்வு என ஏ ாளமான நிகழ்வுகள் இலைக்காை கல்கவட்டில் 
காணக்கிைக்கின்ேன. அலவகலளப் பற்றி ஆ ாய்கிேது இக்கட்டுல . 
 
குற்ேங்களின் வலக: 
            இலைக்காைத்தில்  அதிகா  குவிப்பு லமயங்களாக விளங்கிய பி ம்மமதயங்கள்,  
சதுர்மவதிமங்கைங்கள்,  மகாயில் நிர்வாகம்,  கி ாம சலப மபான்ேவற்றில் குற்ே நிகழ்வுகள் 
நைந்துள்ளலதக் கல்கவட்டுக்கள் சுட்டுகின்ேன.  இக்குற்ே நைவடிக்லககலள மூன்று 
வலககளாகப் பிரிக்கைாம். 
1.   அ சின் உள்ளாட்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்கள்  சரியாகக் கணக்குக் காட்ைாமல் 
இருத்தல். அதிகா த் துஷ்பி மயாகம் கசய்து பிேர் கசாத்துக்கலள  அபகரித்தல்,  லகயூட்டு 
வாங்குதல்,  அ சுக்கு வரிகசலுத்தாமல் நிைங்கலள அனுபவித்தல்,  தம் கைலமலயச் 
கசய்யாமல் ஏமாற்றுதல். 
2.   மகாயில் வழிபாட்டுக்ககன லவத்த நி ந்த  லவப்புகலளத் திருடுதல்,  தாமம 
அனுபவித்தல். 
3.   திட்ைமிைப்பட்ை ககாலை,  தற்கசயல் ககாலை,  தற்ககாலைக்குத் தூண்டுதல்,  முன்பலக 
கா ணமாகக் ககாலைகள் என குற்ேவியல் வழக்குகலள வலகப்படுத்தைாம். 
 
            இவற்றில் முதல் இ ண்டு குற்ேங்கள் சிவில் குற்ேங்களாகவும்  மற்ேலவ கிரிமினல் 
குற்ேமாகவும் கருதைாம். இத்தலகய குற்ேங்கள் பற்றிய கசய்திகள் நமக்கு கி.பி 9 ஆம் 
நூற்ோண்டிலிருந்து  கி.பி 13 ஆம் நூற்ோண்டு வல யிைான கல்கவட்டுக்களில் 
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கிலைக்கின்ேன. இத்தலகய குற்ேங்கலளப்  புரிந்தவர்கள் நிலேந்த உரிலமகளும்,  
தன்னாட்சியுரிலம கபற்ே மதவதான,  பி ம்மமதய,  சதுர்மவதிமங்கைத்லத நிர்வாகம் கசய்யும் 
பி ாமணர்கள், வழிபாடு கசய்து சமயத்லத வளர்க்கும் மதவகண்மிகள் மபான்ே அலுவைர்கமள 
கபரும்பாலும் இைம் கபற்றுள்ளனர். சாமானிய மக்களும் குற்ேச் கசயல்களில்; 
ஈடுபட்டுள்ளலதயும் காணமுடிகிேது. 
 
திட்ைமிட்ை ககாலை: 
            பாண்டிய நாட்டில் கி.பி.13 ஆம் நூற்ோண்டில்  நலைகபற்ே ககாலை வழக்கின் 
விசா லண பற்றி சிவகங்லக மாவட்ைம்,  திருக்மகாஷ்டியூர் கசௌமிய நா ாயணகபருமாள் 
மகாயிலில் உள்ள மூன்று கல்கவட்டுக்கள் குறிப்பிடுகின்ேன. இக்மகாயிலில் ஐந்து 
அலுவைர்கள் இருந்தனர். இவர்களுள் ஒருவர் வாமனபட்ைர் என்பவ ாவார். இவர் ஐப்பசி 
மாதம் 25 ஆம் மததி மகாயிற் பணிகலள முடித்து கிழக்கு வீதி வழியாகத் தன் வீட்டிற்கு வந்து 
ககாண்டிருந்தார். அப்கபாழுது  சத்தியநாவன் என்பவன் கதருவின் இருமங்கிலும் தன் 
அடியாட்கலள ஆயுதங்கமளாடு நிறுத்திலவத்திருந்தான். பட்ைர் இருட்டில் வருவலத 
அறிந்த அவ்வடியாட்கள் ஆயுதங்களால் தாக்கி ககாலை கசய்தனர். சத்தியநாவனும் 
அடியாட்களும் அருகிலுள்ள பன்றித்திட்டுக்குத் தப்பிச் கசன்று தலைமலேவாயினர். 
 
            ககாலையாளிகள் தப்பிமயாைமவ “மூைப்பரிைத்து” என்ே சலபயினர் ஒன்று கூடினர். 
சத்தியநாவனுக்குச் கசாந்தமான நிைங்கள்,  வீடுகள்,  மதாட்ைங்கள் முதலிய உலைலமப் 
கபாருட்களும் ஆண்,  கபண் பணியாட்களும் லகயகப்படுத்தப்பட்டு  கசாக்கநா ாயணப் 
கபருமாள் மகாயிலுக்கு உலைலமயாக்கப்பட்ைது. இவ்வழக்கின் தீர்ப்பு ககாலை நைந்த பத்து 
நாட்களுக்குள் வழங்கப்பட்ைது. மமலும் ககாலையில் கதாைர்புலைய மற்கோரு 
குற்ேவாளியான மதவர்கள்நாயன் என்பவன் அயல்நாட்டிற்குத் தப்பிச்கசன்ேலத அறிந்த 
ஊர்சலப அவனுலைய கசாத்துக்கலளயும் லகயகப்படுத்தி மகாயிலுக்கு உரிலமயாக்கினார். 
இந்நிகழ்ச்சி நைந்து முடிந்த  நான்கு மாதங்களுக்குப்பின் சத்தியநாவன் மகன் 
மசர்மலைப்கபருமாள் என்பவன் அவ்வூர்க் மகாயில் அலுவைர் முதல் பணியாளர்கள் வல  
அலனவல யும் ஒருங்கு கூட்டினான். தம்தந்லத கசய்த ககாலைக்கும் தமக்கும் எந்த 
கதாைர்புமில்லை எனவும்,  தாம் நி ப ாதி என்றும்,  உலைலமகளின் பறிமுதைால் தாம் 
கபருந்துன்பத்திற்கு  ஆளாகியிருப்பதாகவும் ஊர்சலப லகயகப்படுத்திய நிைங்கள்,  வீடுகள்,  
மதாட்ைங்கள்,  பணியாளர்கள் முதலிய அலனத்லதயும் மீள அளிக்க மவண்டுகமன்றும்,  
அதற்கு ஈைாகக் மகாயிலுக்கு எண்ணூறு பணம் ககாடுப்பதாகவும் விண்ணப்பம் கசய்தான். 
 
            அவனுலைய மவண்டுதல் விண்ணப்பத்தில் உண்லமயிருப்பலத ஊர் சலபமயார் 
உணர்ந்தனர். அவ்விண்ணப்பத்லதயும் ஊர்ப்  கபாதுமக்களின் பரிந்துல லயயும்  ஊர்சலப 
ஏற்றுக்ககாண்ைது. மகாயிலுக்கு வீ மக ள மலையல யன் சந்தி என்ே கட்ைலளலயத் 
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கதாைர்ந்து நிலேமவற்றி  லவக்கமவண்டும் என்ே உறுதிப்பாட்டின் அடிப்பலையில் 
மசர்மலைப் கபருமாளுக்கு உலைலமகள் அலனத்தும் மீள வழங்கப்பட்ைது. 
 
பிேன்மலன விருப்ப ககாலை: 
            விழுப்பு ம் மாவட்ைம்,  திருக்மகாவிலூர் வட்ைம் ஜம்லபயில் உள்ள சம்புநாதர் மகாயிலில் 
முதைாம் இ ாஜ ாஜனின் கி.பி 1013 ஆண்டில் கவளியிைப்பட்ை  கல்கவட்டில் பிேன்மலன 
விருப்பத்தால் நைந்த ககாலை பற்றிக் குறிப்பிடுகிேது. பாலைப்பந்தல் என்னும் ஊல ச் 
சார்ந்த அங்காடி கபாற்ோமன் என்பவன் வாணிபம் கசய்து வந்தான். அவன் சீமாமதவி 
என்னும் கபண்லண தன் வாழ்க்லக துலணவியாகக் ககாண்டிருந்தான். நாவலூர் என்ே 
கி ாமத்திலிருந்து இவ்வூரில் வாழ்ந்து வந்த சீ ாளன் என்பவன் சீமா மதவிலய அலைய 
விரும்பினான். ஒரு நாள் நள்ளி வில் சீமாமதவிலயக் கற்பழிக்கும் மநாக்கில் வீட்டில் புகுந்து 
கட்ைாயப்படுத்தி இழுத்தான். இந்நிகழ்லவ மநரில் பார்த்த அங்காடிப்கபாற்ோமன் சினம் 
ககாண்டு சீ ாளலனக் குத்தி ககான்ோன். 
 
            இவ்வழக்லக விசாரித்த ஊர்சலபமயார் அங்காடிப் கபாற்ோமனின் கசயல் 
மனகவழுச்சியால் நிகழ்ந்ததாகக் கருதினர். இருப்பினும் சீ ாளலனக் ககான்ே 
குற்ேத்திற்காக ஒரு நந்தா விளக்லகச் சூரியச் சந்தி ர் உள்ளவல  இவ்வூர்க் மகாயிலில் 
எரிக்க மவண்டுகமன ஆலணயிட்ைனர். ஊர்சலபமயார் கணவலன இழந்த சீ ாளனின் 
மலனவிலய அணுகி இத்தீர்ப்பிற்கு இலசலவயும் கபற்ேனர். 
 
முன்பலக ககாலை: 
            கி.பி.1127 ஆம் ஆண்டு கவளியிைப்பட்ை விக்கி ம மசாழனின் ஒன்பதாம் ஆட்சியாண்டுக்  
கல்கவட்டில் இ ாமஜந்தி மசாழ வளநாடு கபண்லணத் கதன்கல  நாட்டிலிருந்த கைம்பூரில் 
நிகழ்ந்த ககாலை சம்பவத்லதப் பற்றி விவரிக்கிேது. ககைம்பூரில் வாழ்ந்த கூைலுலையான் 
குளத்தான் மசந்தன் என்பவனுக்கும்,  பிச்சன்பன்மன் கண்ைன் என்பவனுக்கும் பலக 
மூண்டிருந்தது. முன்பலகக் கா ணமாக இருவரும் ஒருவல கயாருவர் சண்லையிட்டுக் 
ககாண்ைனர். அப்மபாது கூைலுலையான் மசந்தன் முட்டிக்குத்தியதில் பிச்சன்பன்மன் 
கண்ைன் இேந்தான். இவ்வழக்கு ஊர் சலபமயாரிைம் வந்தது. பன்மன்கண்ைனின் தந்லத,  
பிச்சன்பன் மலனவியும்,  உைன் பிேந்த தம்பியான கபரியலனயும்,  அவன் தம்பி 
முலனயாலனயும்,  இலளயான் அக்களலனயும் அலழத்துப் மபசினர். அவர்கள் அலனவரும் 
கூைலுலையான் மசந்தன் கசய்த ககாலைக் குற்ேத்திற்காக அவலன அேச்கசயல் கசய்ய 
மவண்டினர். அவர்களுலைய அனுமதி கபற்ே சலபயினர் ஊர் வழக்கப்படி 
உரியனகசய்வதாக உறுதியளித்தனர். இக்குற்ேத்திற்காகச் மசந்தனிைம் தண்ைமாக 
முப்பத்தி ண்டு பசுக்கலளக் லகக்ககாள்ளைாம் என முடிகவடுத்தனர். அம்முடிலவ 
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பன்மன்கண்ைனின் குடும்பத்தார் ஏற்றுக் ககாண்ைனர். மசந்தனும் அத்தீர்ப்புக்குக் 
கட்டுப்பட்டு முப்பத்தி ண்டு பசுக்கலளக் ககாடுத்தான். 
 
தற்ககாலை வழக்குகள்: 
            கி.பி.1055 ஆம் ஆண்டு முதைாம் இ ாமஜந்தி  மசாழனின் மூன்ோம் ஆட்சியாண்டில்  
இ ாமஜந்தி  மசாழ வளநாட்டின் கபண்லண ஆற்றின் கதன்கல யில் கூகுர்ப்பாடி என்னும் 
ஊர் இருந்தது. இமதவூரில் வீ புத்தி ன் என்பவனின் அன்லன மசந்தன் உலமயாளும் 
வாழ்ந்து வந்தாள். அவல  வரிகசலுத்த மவண்டுகமன அவ்வூர் அ சு அலுவை ான 
பழங்கூ ன் குன்ேன் என்பவன் வற்புறுத்தினான். அலனத்து வரிகலளயும் மசந்தன் 
உலமயால் கசலுத்திவிட்ைதாகவும் எதற்கும் வரிகசலுத்த மவண்டியதில்லை எனவும் 
மறுத்துக்கூறிவிட்ைாள். பழங்கூ ன் உலமயாலள அ சன் முன்பு நிறுத்தி வரிலய மீண்டும் 
கசலுத்தச்கசய்தான். அச்கசயைால் மனம் கநாந்த மசந்தன் உலமயாள் நஞ்சு குடித்துத் 
தற்ககாலை கசய்துககாண்ைார்.நான்கு திலசகளிலிருந்த பதிகனண் ஊர்கலளச்மசர்ந்த 
ஊர்சலபயினர் அலனவரும் கூடினர். வரி கசலுத்திய மசந்தன் உலமயாலள அ சன் முன்பு 
ககாண்டு நிறுத்தி அவல  மீண்டும் வரி கசலுத்தச் கசய்து,  அவமதிப்புக்குள்ளாக்கிய கசயமை 
தற்ககாலைக்குக் கா ணம் என உணர்ந்தனர். பழங்கூ ன் குன்ேனுக்கு ஊர்சலபமயார் 
முப்பத்தி ண்டு கபாற்காசுகலளத் தண்ைம் விதித்தனர். அக்காசுகலள முதலீைாகக் ககாண்டு 
அதன் வட்டியில் நாள்மதாறும் உழக்ககண்கணய் வாங்கி மகாயிலில் விளக்கு எரிக்க 
ஆலணயிட்ைனர். 
 
            இ ண்ைாம் இ ாமஜந்தி மசாழனின் நான்காம் (கி.பி.1055 – 1056) ஆட்சியாண்டில் 
புதுக்மகாட்லை மாவட்ைம் நார்த்தாமலையில் திலச ஆயி த்து ஐநூற்றுவர் என்ே 
வணிகக்குழுவினர் இருந்தனர். இவர்கள் குடும்பத்லதச் மசர்ந்த கபண்கணாருத்தி 
கட்டிமைறுவதற்குத் (திருமண சைங்கு) தயா ாக இருந்தாள். தில்லைக்கூத்தனும்,  
மற்கோருவனும் அதற்குத் தலையாக இருந்து மணமகனுக்கு இ ாமன் என்பவனின் 
மகலளத் திருமண ஏற்பாடு கசய்தனர். இதனால் முதல் கபண் நஞ்சு குடித்து உயில  
மாய்த்துக்ககாள்கிோள். இதலன அறிந்த திலச ஆயி த்து ஐநூற்றுவரும்,  கபருநி வியரும் 
இதற்குப் பி ாயச்சித்தமாகச் சங்கு ப மமசுவரிலய எழுந்தருளுவித்து இவ்வூர்க் மாமதவர்க்கு 
மூன்று சந்தியும் விளக்ககரிக்க ஏற்பாடு கசய்துள்ளனர். 
 
தற்கசயல் ககாலைகள்: 
            திண்டிவனம் வட்ைம்,  கிைங்கில் பக்தபி ேதீஸ்வ ர் மகாயிலில் உள்ள முதைாம் 
குமைாத்துங்கமசாழனின் 21வது (கி.பி.1091) ஆட்சியாண்லைச் சார்ந்த கல்கவட்டு தற்கசயல் 
ககாலைலயப் பற்றிக் கூறுகிேது. ஓய்மாநாட்டு குடிப்பள்ளி கி ாமத்தில் மாைன் என்பவனின் 
மகன் கற்ேளி என்னும் ஆறு வயது சிறுவன் இருந்தான். இவன் ஒருநாள் லகயில் 
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அரிவாலளக் ககாண்டு ம த்லத கவட்டிக்ககாண்டிருந்தான். அப்மபாது இவ்வூர்க் 
கபான்மகனார் மகன் நக்கன் என்னும் ஏழு வயது சிறுவன் விலளயாட்ைாகக் லகலய நீட்ைக் 
லகலய கவட்டிவிட்ைான். சிறுவன் நக்கன் இேந்து விடுகிோன். தன்மகன் கற்ேளி லகலய 
கவட்டி ம ணத்லத ஏற்படுத்திய கசயலுக்காக மாைன் மனம் கநாந்து மகாயிலுக்கு 
விளக்ககரிக்க நாள்மதாறும் உழக்ககண்கணய் அளித்துள்ளான். 
 
            விழுப்பு ம் மாவட்ைம்,  உளுந்தூர்மபட்லை வட்ைத்தில் எைவனாசூர் அர்த்தநாரீஸ்வ ர் 
மகாயில் அலமந்துள்ளது. இக்மகாயிலில் உள்ள இ ண்ைாம் இ ாஜாதி ாஜ மசாழனின் பத்தாம் 
ஆட்சி யாண்லைச் சார்ந்த (கி.பி. 1173) கல்கவட்டு தற்கசயல் ககாலை வழக்லகப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுகிேது. ஜனநாதவளநாட்டு ப னூர்க் கூற்ேத்து மாடூரில் வாழ்ந்த மகாச்சாத்தன்காமன் 
என்பவனின் அகமுலையாள் ஏமதா கா ணத்திற்காக தன் மகள் மீது கடும் மகாபத்துைன் 
அல மலன (அரிவாள்மலனயாக இருக்கைாம்) மகாலை வீசினாள். அக்மகாைானது இைக்கு 
மாறி இமதவூல  சார்ந்த மிண்ைன்காமன் என்பவனுலைய மகள் மீது பட்ைது. காயமுற்ே 
அப்கபண் இருபது நாள்வல  இன்னல்பட்டு இேந்தாள். இவ்வழக்கு ஊர்சலபக்கு வந்தது. 
குற்ேங்கலளத் தீ  விசாரித்த சலபமயார் மகாச்சாத்தன்காமனின் அகமுலையாள் 
உயிர்க்ககாலை கசய்யும் மநாக்கில் அல மலனமகாலை எறியவில்லை. இந்நிகழ்வு 
எதிர்பா ாமல் லகப்பிலழப்பாைாக நைந்த விபத்து என்று தீர்ப்புக் கூறினார். இருப்பினும் 
மகாச்சாத் தன்காமனிைம் முப்பத்தி ண்டு பசுக்கலளத் தண்ைமாகப் கபற்ேனர். 
இப்பாவத்திற்குக் கழுவாயாக மகாச்சாத்தன் அகமுலையாள் மகாயிலுக்கு விளக்கு லவக்க 
இருதிேத்தாரும் ஒப்புக்ககாண்ைனர். 
 
            இமதமகாயிலில் உள்ள மூன்ோம் இ ாஜ ாஜமசாழனின் பத்தாவது ஆட்சியாண்டு 
(கி.பி.1226) கல்கவட்டு மற்கோரு தற்கசயல் ககாலை வழக்லகப்பற்றிக் கூறுகிேது. 
வைநால யூர்க் கூற்ேத்து வாணபி ாட்டியிலிருக்கும் ஆறிக்குளத்தூருலையான் 
முடிககாண்ைான் காரியாந வீ பாைன் என்பவன் பன்றி மவட்லையாை இ வு காட்டிற்குச் 
கசன்று அம்பு எய்ய,  அது குறிதவறி புஞ்ச நூற்பள்ளிபடியன் கந்தனான புஞ்ச நூற்மபாயன் 
மகன் தில்லையான் ஆோயி ப்மபாயன் மீது பை அவன் இேந்து விடுகிோன். இவ்வழக்லக 
விசாரித்த ஊர் சலபமயார் இச்சம்பவத்திற்கு ஏமதனும் முன்பலக உள்ளனவா என்பலதத் 
தீ விசாரித்தனர். இந்நிகழ்வு தற்கசயைாக நைந்தமத தவி  பலகமயதுமில்லை என்று தீர்ப்புக் 
கூறினர். இதன் கழிவி க்கமாக வீ பாைன் எைவனாசூர் மகாயிலுக்கு முப்பத்தி ண்டு 
பசுக்கலளத் தானமாகக் ககாடுத்துள்ளான். 
 
சிவில் வழக்குகள்: 
            பண்லையகாை அ சுக்கு நிைவருவாமய நி ந்த வருவாயாகும். “அறு கூறினால் பு வு 
மாயாதியும் கபான்னும் கபறுமாறு மசாழமகான்” என்ே கல்கவட்டு வரியில் ஆறில் ஒருபங்கு  
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நிைவரியாக வசூலிக்கப்பட்ைலத அறிய முடிகிேது. இதில் “பு வு” என்ே கசால் நிைவரிலயச் 
சுட்டுவதாகும். இவ்வரிகலள வசூல் கசய்வதற்காக ஒவ்கவாரு ஊரிலும் பு வுவரி சீக ணம்,  
பு வு வரியார்,  பு வுவரித் திலணக்களநாயகம் என்ே கபயரில் அதிகாரிகள் 
நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். இவர்கள் மக்களிைம் நிைவரிலய வசூல் கசய்து அ சுக்குச் கசலுத்த 
மவண்டும். இருப்பினும் வரி ஏய்ப்பு கசய்பவர்கள், கபாய்க்கணக்கு எழுதும் அதிகாரிகளும் 
இருந்துள்ளனர். இவர்கள் மீது அ சு எடுத்த நைவடிக்லககள் பற்றிக் காண்மபாம். 
 
            கைலூர் மாவட்ைம்,  காட்டுமன்னார்மகாவில் வட்ைம் ஓமாம்புலியூர் வியாக் புரீஸ்வ ர் 
மகாயிலில் உள்ள இ ண்ைாம் மகாப்கபருஞ்சிங்கன் கல்கவட்டில் நிைவரி கசலுத்தாதவர் மீது 
எடுக்கப்பட்ை நைவடிக்லக பற்றிக் கூறுகிேது. ஸ்ரீஉைகளந்த 
மசாழச்சதுர்மவதிமங்கைத்திலிருந்த சிைர் நிைத்தின் மீதான வரிலயச் கசலுத்தாமல் 
ஊல விட்டுச் கசன்று விட்ைனர். இவர்களுக்கு இமதவூல ச் மசர்ந்த பி ாமணர்கள் சிைர் 
பிலணயளித்திருந்தனர். பிலணயளித்தவர்களும் வரிலயச் கசலுத்தவில்லை. இதனால் 
வரிலய உைமன கசலுத்துமாறு இவர்களுக்கு ஆலணயிைப்பட்ைது. ஆலணப்படி வரிகட்ைத் 
தவறியதால் பிலணஅளித்தவர்களின் நிைம் லகயகப்படுத்தப்பட்ைது. இவர்களின் நிைத்லத 
பிலணவிலளயாகப் கபற்றுக்ககாள்ளயாரும்  முன்வ ாததால் நிைத்தின் ஒரு பகுதியிலன 
மகாயில் நிர்வாகத்தினம  விலைக்குப்  கபற்றுக்ககாள்ளுமாறு மவண்டினர். மகாயில் 
பயன்பாட்டில் இல்ைாமல் இருந்த ஆப ணங்கலள விற்று நிைங்கலள மகாயில் நிர்வாகமம 
வாங்கியது. 
 
            தஞ்லச மாவட்ைத்தில் உள்ள கள்ளப்கப ம்பலூர் லகைாசநாதர் மகாயிலில் உள்ள 
மூன்ோம் இ ாஜ ாஜ மசாழனின் 19ஆம் ஆட்சியாண்லைச்சார்ந்த கல்கவட்டு கபாய் கணக்கு 
எழுதியதற்காகக் ககாடுக்கப்பட்ை தண்ைலனலயப்பற்றிக் கூறுகிேது. “நம்மூரில் காணி 
உலையநாய் கணக்ககழுதி வன்தமசஞலூருலையான் மதலள உத்தமப்பிரியன் 
எல்மைாமுக்கும் மமற்கி ாமத்து தும ாகியாய் கணக்ககழுதைாகா கதாழிலகயால் இவனும் 
இவன் வங்கிைத்தாரும் இவன் உேவு முலேகயன்று வந்து கணக்ககழுதுவார்களாகில் 
திருவாலண புவன முழுதுலையா ாலண” என்ே கல்கவட்டு வரியால் மசஞலூருலையான் 
மதலள உத்தமபிரியன் என்பவன் கபாய்க்கணக்கு எழுதியலத அவ்வூர் சலபமயார் 
தணிக்லக கசய்தமபாது கண்ைறிந்தனர். உைமன அவலன அ சுப்பணியிலிருந்து நீக்க 
ஆலணயிைப்பட்டுள்ளது. இனி அவனும்,  அவனது வழித்மதான்ேல்களாக வருமவாரும்,  
அவனுலைய உேவினர் என்று கசால்லிக் ககாண்டு வருகின்ேவர்களுக்கு ஊர்கணக்கு 
எழுத நி ந்த  தலை விதிக்கப்பட்ைலதயும் உண முடிகிேது. 
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கமகா வரிமயய்ப்பு நைவடிக்லக: 
            பலழயவைஆர்க்காடு மாவட்ைம் அ க்மகாணம் வட்ைம் திருமால்பு த்திலுள்ள மசாழர் 
கல்கவட்டில்  கமகாவரிமயய்ப்பு முலேமகடு பற்றிக் குறிப்பிடுகிேது. இக்கல்கவட்டு நூறு 
வரிகலளக் ககாண்ைது. இவ்வரிமயய்ப்பு முதைாம் ஆதித்த மசாழனின் 22ஆவது (கி.பி 893) 
ஆண்டிலிருந்து,  உத்தம மசாழனின் நான்காம் (கி.பி 974) ஆட்சியாண்டு வல  ஏேக்குலேய 
82 ஆண்டுகள் நைந்துள்ளது. திருமால்பு த்துக் மகாயில் வழிபாட்டிற்காக பு வுகநல் 3,000 காடி,  
இ வு கநல் 561 காடி,  கபான்னாக 200 கழஞ்சு,  சிற்றியாற்றூர் என்ே ஊரும் தானமாக 
அளிக்கப்பட்ைது. இவ்வூர் நிைங்களில் சங்கப்பாடிகிழான் என்பவனின் நிைம் மட்டும் நீக்கி பிே 
நிைங்கள் அலனத்தும் ககாலையாக அளிக்கப்பட்ைன. 
 
            இந்த ஊல  ஏற்று மமற்கூறிய அளவு வரிலயச் கசலுத்தும் கபாறுப்லப புதுப்பாக்கம் 
சலபமயார் ஏற்றுக்ககாண்ைனர். இது கதாண்லைமானாற்றூர் துஞ்சினமதவரின் (முதைாம் 
ஆதித்த மசாழன்) 21 ஆட்சியாண்டில் ககாடுக்கப்பட்டு 22 ஆவது ஆண்டில் சாசனம் 
கசய்யப்பட்ைது. ஆனால் இதுபற்றிய  விவ ம் அ சாங்க வருவாய் கணக்குப் புத்தகத்தில் 
எழுதப்பைவில்லை. ஆனால் இப்படி  அ சுக் கணக்கில் எழுதப்பைாமல் இருந்த விவ ம் 
ப ாந்தக மசாழனின் நான்காவது ஆட்சியாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அ சின் கணக்கில் 
மசர்க்கப்பட்ைது. அதன் பிேகும் புதுப்பாக்கத்துச் சலபமயார் மகாயிலுக்குச் மச மவண்டிய  
கபான்லனயும்,  கநல்லையும் ககாடுக்காமல் இவ்வ சனின் 36 ஆவது ஆண்டுவல  
அதாவது முப்பத்தி ண்டு ஆண்டுகள் ஏமாற்றி வந்துள்ளனர். இதனால் மகாபமலைந்த அ சன் 
சலபமயாரிைமிருந்து  சங்கப்பாடிகிழான் முதலிய அலனத்து நிைங்கலளயும் மீட்டு 
மகாயிலின் மந டி நிர்வாகத்தில் விடுகிோன். 
 
            ஆனால் இப்படி முன்னர் நீக்கிய சங்கப்பாடிகிழான்  நிைத்லதக் மகாயிலுக்கு 
வரியிலிட்டு குடுத்தப்பின்னரும் அந்த நிைத்லதப் புதுப்பாக்கதுச் சலபமயார் 
வன்முலேயினால் லகப்பற்றி அனுபவித்துக் ககாண்ைதுைன் மகாயிலுக்குச் மச மவண்டிய 
இலேலயயும் கட்ைாமல் விடுகின்ேனர். இந்த வரிமயய்ப்லப  எதிர்த்துக் மகட்ை மகாயில் 
அதிகாரிகலளயும் அவர்கள் துன்புறுத்தியுள்ளனர். சலபமயார்களின் அட்ைகாசம்  எல்லை 
மீறியமபாது இத்தகவல் அ சனிைம் முலேயிைப்படுகிேது. அதலன மகட்ை அ சன் மகாயில் 
அதிகாரிகலளயும்,  சலபமயால யும் அலழத்து மந டி விசா லண கசய்த மபாது ஊழல் 
கவளிப்படுகிேது. சலபமயார் தங்கள் குற்ேத்லத ஒப்புக்ககாள்கின்ேனர். அவர்கள் 
தண்டிக்கப்படுகிோர்கள். மமலும் இவ்வழக்கு விசா லணயானது இப்பகுதியின் பி ம்மமதயக் 
கிழவர்கள்,  நாட்ைார்கள்,  நக த்தார்கள்,  ஊ ார்கள்,  பள்ளிச்சந்தம் மற்றும் பிே சலப 
அலமப்புகளின் அலுவைர்கள் மபான்மோர்களின் முன்னிலையில் நைத்தப்பட்டுள்ளது. 
மமலும் அப்மபாது மன்னனுைன் கருமம் ஆ ாய்கின்ே அதிகாரி ஒருவனும்,  நடுவிருக்லக,  
ஆணத்தி,  வாய்க்மகழ்வி,  ஓலை எழுதும் அதிகாரி,  ஓலைநாயகம்,  பு வுவரி அதிகாரி,  
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உத்த மந்திரி,  வரிப்கபாத்தகக் கணக்கு ஆகிய வருவாய்த்துலே அதிகாரிகளும் உைனிருந்து 
வழக்லக நைத்தி ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளனர். இதிலிருந்து பி ம்மமதய சலபமயார்கள் அ சனின் 
ஆலணகலளமய மதியாமல் ஏமாற்றும் துணிச்சல் மிக்கவர்களாக இருந்துள்ளனர். 
இவ்வழக்கிற்காக மன்னன் காஞ்சிபு ம் வந்து விசா லண கசய்தலதயும் இக்கல்கவட்டு 
குறிப்பிடுகிேது. 
 
தண்ைலனகள்: 
            சலபமயார் நீதி வழங்குவதில் காைம் தாழ்த்தாமல் உைனுக்குைன் வாதி,  எதிர்வாதி 
ஆகிமயாரின் முன்னிலையில் விசா லண கசய்து தீர்ப்பு வழங்கினர். மமலும் வாதியின் 
குடும்பத்தினல  அலழத்து இக்குற்ேத்திற்கு என்ன வழிகாணைாம் எனக்  
மகட்கப்பட்டிருப்பது ஊர்சலபமயாரின்  மிக உயர்ந்த நீதி வழங்கும் பண்லபக் காட்டுகிேது. 
மமலும் சலபமயார் ம ண வழக்குகலளக் லகயாண்ை விதம் அளப்பரியதாக உள்ளது. கா ணம் 
ககாலைக் குற்ேத்திற்கு ம ணதண்ைலன விதிக்கப்கபோமல் குற்ேவாளி திருந்துவதற்கு 
வாய்ப்பளிக்கும் மநாக்கில் தண்ைம் விதித்து அத்கதாலகலயக் மகாயிலுக்கு விளக்ககரிக்க 
நிவந்தமாக அளிக்க மவண்டுகமன விதியலமத்துள்ளனர். மனிதன் சமுதாய,  அ சியல் 
சட்ைங்களுக்கு மமைாகத் தன்னுலைய மன சாட்சிக்குக் கட்டுப்பட்ைவன் ஆவான். 
ககாலைகசய்தல் ககாடுலமயான கசயல் என்று  அறிந்தும் மனகவழுச்சியால்  அறிவிழந்து 
அக்ககாடிய கசயலுக்கு உட்படுகிோன். சூழ்நிலைமய ஒருவலனக் குற்ேவாளியாக  
ஆக்குகிேது. இதலன உணர்ந்த சலபமயார் ககாலைக்குற்ேம் கசய்தவர்களுக்குத் தாம் 
கசய்த தவற்லே உணர்ந்து சிந்திக்க  வாய்ப்பளிக்க மவண்டும் என்ே உயரிய கருது மகாலள 
ககாண்டிருந்தலத அறியமுடிகிேது. குற்ேம் கசய்தவலன ம ணத்தின் மூைம் தண்டிப்பலத 
விை அவலனச் சீர்திருத்துவதில் தான்  நீதியின் கபருலம நிலைநிறுத்தப்படுகிேது.  
குற்ேங்களுக்கு ம ண தண்ைலன அளிக்க விதியிருந்தும் 302 இ.பி.மகா வின் கீழ் 
ஆயுள்தண்ைலனயாக மாற்றி விதிப்பதற்கு ஒப்பாக இக்கல்கவட்டு தீர்ப்புகள் உள்ளன. காைம் 
தாழ்த்தினால் நியாயம் மறுக்கப்படுகிேது என்பர். கல்கவட்டுக்களில் காைம் தாழ்த்தப்பைாமல் 
நீதி வழங்கிய முலே சிந்திக்க லவப்பதாக உள்ளது. 
 
தீர்வுகள்: 
            மவண்டுகமன்மே திட்ைமிட்டுக் ககாலை கசய்தலம இன்லேய குற்ேவியல்  சட்ைம் 
இ.பி.மகா 300 விதிக்குப்கபாருந்த வாமனப்பட்ைர் சத்தியநாவனால் ககாலைகசய்யப் 
கபற்ோன். ம ணம் மநரிடும் என்று கதரிந்மத ம ணம் மநரிடும் வலகயில் ஈடுபட்ைலம 
இன்லேய குற்ேவியல்  விதி இ.பி.மகா.299 விதிக்குப் கபாருந்த சீ ாளலன அங்காடி 
கபாற்ோமன் ககான்ேது. இந்தியக் குற்ேவியல் சட்ைம் 350 பிரிவில் உைலைத் தாக்குதல்  
குற்ேம் எனக் கூேப்பட்டுள்ளது. மகாச்சாத்தன்காமன் அகமுலையாள் அல மலனமகால்; 
எறிந்தது,  வீ  பாைன் அம்பு எய்ந்தது. கற்ேளி என்னும் ஆறுவயது சிறுவனின் லகலய 
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கவட்டியது மபான்ே நிகழ்வுகள் தற்கசயைாக மவட்லையாடும்மபாமதா,  சுடும்மபாமதா,  
மநரிைக் கூடிய ம ணம் இன்லேய குற்ேவியல் விதி இ.பி.மகா 304 சட்ைப்பிரிவின் படி 
குற்ேமாகும். 
 
            முதைாம் ப ாந்தகனின் காைத்தில் ஊர் சலபகள் எவ்வாறு குைமவாலை முலேயில் 
மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு  இயங்கின என்பலத அவனது 19 மற்றும் 21 ஆவது ஆட்சியாண்டு  
கல்கவட்டுக்கள் கதரிவிக்கின்ேன. முதல் கல்கவட்டு ஊர்ச்சலபக்குத் மதர்ந்கதடுக்கப்படும் 
உறுப்பினர் என்கனன்ன தகுதிகள் கபற்றிருக்க மவண்டும் என்று கதளிவாகக் 
கூறுகின்ேது. ஆனால் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிேகு அமத ஊரில் நைக்கும் சலப 
மதர்தலுக்குத் மதர்ந்கதடுக்கப்பை மவண்டிய  உறுப்பினர்களின் தகுதி,  விதிமுலேகள் 
முற்றிலும் மாற்றி அலமக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்விதி முலேகளின் வீரியத் தன்லமகலள 
மநாக்கும் மபாது,  எந்த அளவுக்கு முந்லதய காை நிர்வாகத்தில் உறுப்பினர்கள் ஊழல் 
புரிந்திருக்க மவண்டும் என்பது புைனாகிேது. இதலன உணர்ந்த அ சன் ஊழலை 
நி ந்த மாகத் தடுக்கும் விதிகலள ஆ ாய்ந்து வகுத்தளித்துள்ளான். இதன்மூைம் கி ாம 
நிர்வாகத்திலிருந்த ஊழலின் ஊற்றுக் கண்கள் முழுவதும் அலைக்கப்பட்ைது எனைாம். 
 
            முதைாம் ப ாந்தகனுக்குப் பின்பு இ ாஷ்டி கூை மன்னன் கன்ன மதவனின் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ்வந்தது கதாண்லைமண்ைைம். திடீர்  அ சியல் மாற்ேத்தால் கி ாம 
சலபயில் ஊழல் ஏற்பட்டு விைக்கூைாது என்பதற்காகச் சலபமயார் நீதி வழங்கும் 
முலேக்கான விதிமுலேகலள ஒழுங்கு படுத்தியுள்ளலத அறிய முடிகிேது. உத்தி மமரூரில் 
மகாசலப மப ம்பைத்தின் முன்புள்ள திண்லணயில் பகல் மந த்தில் கூடி நீதி 
வழங்கியலதயும்,  ஊர்சலபமயார்   எடுத்த சிை முடிவுகள் பற்றியும் கன்ன மதவனின் 
கல்கவட்டு குறிப்பிடுகிேது. 
·              ஊர்சலபமயா ால் தண்டிக்கப்கபற்ே குற்ேவாளிக்கு விதித்த தண்ைத்கதாலக 
அலனத்லதயும் உைமன ஊர்சலப வசூல் கசய்ய மவண்டும். வசூல் கசய்த கதாலகலய  அந்த 
ஆண்மை கி ாமத்லத ஆட்சி கசய்யும் கபருமக்கள் குழுவிைம் கணக்லகக் ககாடுத்து லபசல் 
கசய்யமவண்டும். 
·              அவ்வாறு தண்ைத்கதாலக கசலுத்த இயைாமல் தீர்வு கபோத வழக்குகலளச் 
சலபமயால க் ககாண்டு மீண்டும் தண்ைம் விதிக்கச் கசய்து முழுத்கதாலகயும் வசூல் கசய்ய 
மவண்டும். 
·              தண்ைலன கபற்ே ஒருவன் அலத ஏற்றுக் ககாள்ள மறுத்து தன் குற்ேமின்லமலய 
கமய்ப்பிக்க விரும்பினாமைா,  மவறு சலபமயாரிைம் தன்னுலைய வழக்லக முலேயிட்டு நீதி 
கபே விரும்பினாமைா,  அதற்கும் அக்கி ாம சலபயினர் ஆவன கசய்ய மவண்டும். அவ்வூர் 
நடுநிலையாளல யும்,  பாதுகாவைல யும் உைன் மசர்த்துப் மபசித் தண்டிக்கப்கபற்ே அமத 
ஆண்டிற்குள் அவ்வழக்லகத் தீர்த்து லவக்க மவண்டும். 
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·              தீர்வுகபோத வழக்குகலள மீண்டும் சலபமயால க் ககாண்டு உைனடியாக தீர்க்க 
மவண்டும்.     
·              இவ்வாறு கி ாம காரியம் கசய்மவார் கசய்யாத நிலையில் அவர்களுலைய பதவிலயப் 
பறித்து காணம் கபான் தண்ைமிட்ைனர். மமலும் எவ்வித அநீதிச் கசயல்களும் நிகழாமல் 
வழக்லகத் தீர்த்துக் ககாடுக்க உத்தி மமரூர் சலபமயார்  உறுதியளித்துள்ளனர். 
            எனமவ பதிவு கசய்யப்பட்ை வழக்குகலள உைனுக்குைன் விசா லண கசய்து தீர்ப்பதில் 
கி ாமசலப உறுப்பினர்கள் எந்த அளவிற்கு விமவகத்துைன் கசயல்பைமவண்டும் என்பலத 
உத்தி மமரூர் கல்கவட்டின் வாயிைாக அறிய முடிகிேது. 
 
முடிவுல : 
            தமிழக வ ைாற்றில்  இலைக்காை மசாழர் காைமாகும், ப ாந்தக மசாழனது காைத்திற்கு 
பிேகும்,  இ ாஜ ாஜனின் ஆ ம்பக்காைத்திலும்,  மசாழப் மப  சின் இறுதி காைகட்ைத்திலும்,  
அதிகமாக ஊழல் சம்பவங்கள் நைந்மதறியுள்ளன. ப ாந்தகனுக்குப் பிேகு ககடிைக்கல  
வல யில் இ ாஷ்டி கூைர்களின் ஆளுலகயின் கீழ் கதாண்லைநாடு கசன்ேது. 
இக்காைத்தில்தான் அப்பகுதியில் கி ாமசலப,  மகாயில்  நிர்வாகம்,  சதுர்மவதிமங்கைம்,  
பி மமதயங்களில் ஊழல்கள் மலிந்த நிகழ்வுகள் நைந்;மதறியுள்ளன. அதன் பிேகு முதைாம் 
இ ாஜ ாஜமசாழன் மமற்ககாண்ை  அதி டி நைவடிக்லகயால் நிலைலம சரி 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. மமலும் மசாழப்மப  சின் இறுதி நூற்ோண்டில் ஆட்சி கசய்த வலிலம 
குன்றிய மசாழமவந்தர்களின் காைத்தில் உள்ளாட்சி அலமப்பினர் எமதச்லசய அதிகா ம் 
கபற்ேவர்களாகச் கசயல்பட்ைலத உண முடிகிேது. மமலும் 399 ஆண்டு மசாழர்; ஆட்சியில் 
வலிலம மிக்க,  வல்ைலமகபற்ே தலைலமயில் ஊழல்,  குற்ேங்களின் எண்ணிக்லக 
குலேந்துள்ளலதயும் அறியமுடிகிேது. 
 
குறிப்பு நூல் பட்டியல்: 
1.   கதன்னிந்தியக் கல்கவட்டுகள்,  மைைம் VII 
2.   கைலூர் மாவட்ைக் கல்கவட்டுகள்,  மைைம்; I 
3.    INSCRIPTIONS TEXTS OF THE PUDUKOTTAI STATE 
4.   ஜம்லப ஓர் ஆய்வு,  தமிழ்நாடு அ சு கதால்லியல்துலே 
5.   கதன்னிந்தியக் கல்கவட்டுகள்,  மைைம் XXII 
6.   கல்கவட்டு ஆண்ைறிக்லக,  மைைங்கள் 1914, 1918, 1927, 1939 
7.   அருண்கமாழி ஆய்வுத் கதாகுதி,  தமிழ்நாடு அ சு கதால்லியல் துலே 
8.   ச.கிருஷ்ணமூர்த்தி,  வ ைாற்றில் எைவானாசூர்க்மகாட்லை 
9.   தி.லவ.சதாசிவப்பண்ைா த்தார்,  பிற்காை மசாழர் வ ைாறு 
10. கதன்னிந்தியக் கல்கவட்டுகள்,  மைைம் XVII 
11. M.S. மகாவிந்தசாமி,  “அமசாகரும் அவருலைய காைமும்” 
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கதாைர்பு: 
முலனவர் கஜ.ஆர்.சிவ ாமகிருஷ்ணன் 
உதவிப்மப ாசிரியர், வ ைாற்றுத்துலே 
குந்தலவ நாச்சியார் அ சு மகளிர் கலைக் கல்லூரி - தஞ்சாவூர் 
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4.  கதால்லியலுக்கு கவளிச்சம் தரும் கீழ்நமண்டி கற்காை நாகரிகம்  
— ச. பாைமுருகன் 
 
 
வ ைாற்று மநாக்கில் வந்தவாசி பகுதி என்ோல் நமக்கு நிலனவுக்கு வருவது சமணமும் 
அதன் கதால்லியல் அலையாளங்களும் தான். ஆனால் தற்மபாது கதாைர்ந்து வந்தவாசி 
குறிப்பாக மதசூர் சுற்றுவட்ைா ப்பகுதிகளில் பண்லைய மனிதர்கள் வாழ்ந்த தையங்கள், 
அவர்கள் விட்டுச்கசன்ே அறிவுச் கசல்வங்கள் நமக்குக் கிலைத்து வருகின்ேன. ஏற்கனமவ 
எனது முந்லதய பதிவுகளில் மதசூர் நடுகல், எச்சூர் கபருங்காைப்பகுதி, மகமாயி திருமணி 
கபருங்கற்காைப்பகுதிகலளப் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்மதன். தற்மபாது அப்பகுதிக்கு மற்கோரு 
மகுைமாகக் கிலைத்தது தான் கீழ்நமண்டி கபருங்கற்காை கல்வட்ைங்களும் பிே கதால்லியல் 
அலையாளங்களும். 
 
மதசூர் அடுத்த குண்ணகம்பூண்டி மசர்ந்த  மூ. பழனி, மின்வாரிய அலுவைர் அவர்கள் 
ககாடுத்த தகவலின் படி திருவண்ணாமலை மாவட்ை வ ைாற்று ஆய்வு நடுவத்தின் கசயைர் 
ச. பாைமுருகன், ஆய்வாளர்கள் முலனவர் எ. சுதாகர், பழனிச்சாமி, ஏ. கவங்கமைஷ், கி ாம 
நிர்வாக அலுவைர் சபர்  உள்ளிட்ை பைர் கூட்ைாக ஆய்வு கசய்மதாம். 
 
கீழ்நமண்டி கி ாமத்தில் கதற்குப்பகுதியில் உள்ள குன்றுகளால் சூழப்பட்ை பகுதி, 
பேலவகளாலும் சிறிய நீர்நிலைகளாலும் பாலேகளாலும் மிக எழிைார்ந்த இைத்தில் சுமார் 
2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ை மனிதர்கலளப் புலதத்த ஈமக்காடும்  அவர்களின் நாகரிக 
எச்சங்களும் உள்ளன. இந்த ஈமக்காட்டில் சுமார் 300க்கும் மமற்பட்ை கல்வட்ைங்கள் 
காணப்படுகின்ேன. 
 
இக்கல்வட்ைங்களில் நடுவில் மண்ணுக்கடியில் ஈமப்மபலழயில் அக்காைத்தில் இேந்து 
மபான மனிதர்களின்  எலும்புக்கூடுகள், அவர்கள் பயன்படுத்திய கபாருட்கள், 
மண்குடுலவகள், இரும்பு ஆயுதங்கள்,  பாலனகள் ஆகியவற்லே லவத்துப் புலதத்துவிடுவது 
வழக்கம். இவ்வாறு புலதத்த இைத்லதச் சுற்றி வட்ைமாகச் சிறு பாலேக்கற்கலள பாதியாகப் 
புலதத்து அலையாளம் கதரியுமாறு லவப்பது அக்காை வழக்கமாகும். இதுமபான்ே பை 
கல்வட்ைங்கள் இங்கு உள்ளன. இவற்றில் சுமார் 3 மீட்ைர் விட்ைம் முதல் 5 மீட்ைர் விட்ைம் 
வல  பை அளவுகளில் காணப்படுகின்ேன. இலவ கதால்லியைாளர்கள் கபருங்காைக்  
கல்வட்ைங்கள் என்று அலழக்கின்ேனர்.  
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குழிக்குறிப்பாலேகள் (Cub Marks stones): 
இங்கு கிலைக்கும் கபருங்கற்காை கல்வட்ைங்களில் சிேப்புக்குரிய குழிக்குறி பாலேகள் (Cub 
Marks stone) நான்கு இைத்தில் உள்ளன.  இது மபான்று கதன்னிந்தியாவில் கர்நாைகத்திலும், 
தமிழ்நாட்டில் புதுக்மகாட்லை, தர்மபுரிப்பகுதியிலும் கிலைக்கின்ேன. அந்த வரிலசயில் 
கீழ்நமண்டி கல்வட்ைப்பகுதியில் கிலைக்கும் குறிகளும் முக்கியத்துவம் கபறுகின்ேன.  இந்த 
குழிக்குறிப் பாலேயில் உள்ள வட்ைக்குழிகள் அக்காை மனிதர்களின் வானியல் 
அறிவிலனக் குறிப்பதாக கதால்லியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்ேனர். மமலும் இக்குறிகள் 
உைக அளவில் பை இைங்களில் கிலைக்கின்ேன என்றும் ஒவ்கவாரு இைங்களிலும் இதற்குப் 
கபாருள் மாறுபைைாம் என்றும் இது மபான்ே குறிகள் பற்றி மமலும் ஆய்வுக்கு 
உட்படுத்தப்பைமவண்டியுள்ளது. வ ைாற்று ஆய்வாளர் காந்தி ாஜன் கருதுகிோர். 
 
இந்த கல்வட்ைப்பகுதியில் கநடுங்கல் அல்ைது குத்துக்கல் (Menhir)  என்று 
கசால்ைப்படுகின்ே சுமார் 2 மீட்ைர் உய முள்ள  கூர்லமயான பாலேக்கற்கள் இ ண்டு 
இைங்களில் உள்ளன.   இப்பகுதியில் காை அலையாளப்படுத்த இயைாத பாலேக்கீேல்கள் 
கிலைக்கின்ேன. 
 
கதால்லியல் மநாக்கில் இக்கீழ்நமண்டி கிலைக்கும் கபருங்கற்காை கல்வட்ைங்கள், 
கநடுங்கல், குழிக்குறிப்பாலே, கருப்பு சிவப்பு வண்ண பாலனகள், இரும்பு ஆயுதங்கள், இரும்பு 
உருக்காலை இருந்ததற்கான அலையாளங்கள்  ஆகியன தமிழக அளவில் மிக 
முக்கியத்துவம் கபறுவதாக கதால்லியல் அறிஞர்கள் க. ாஜன் மற்றும் சு. இ ாஜமவல் 
ஆகிமயார் கருதுகின்ேனர். 
 
கீழ்நமண்டி கி ாமம் இன்று கதாலைதூ  கி ாமமாக இருந்தாலும் பண்லைய காைத்தில் இது 
முக்கிய வணிகச்சாலையில் இருந்திருக்கைாம் என்று கருத இைந்தருகிேது. 
இவ்விைத்திலிருந்து கதன்மமற்மக கதாண்டூர், கநகனூர்பட்டி, கசஞ்சி, திருநாதர்குன்று என 
தமிழி எழுத்துக்கள் கிலைக்கும் இைத்திற்கு அருகிமைமய உள்ளன. 
 
கீழ்நமண்டியில் உள்ள கபருங்கற்காை கல்வட்ைங்கள் சிை சிதிைமலைந்துள்ளன. சிை 
கல்வட்ைங்களில் உள்ளிருந்த ஈமப்மபலழகள், மண்குடுலவகள், பாலனகள் கவளிமய 
சிதறிக்கிைக்கின்ேன. கதால்லியல் சிேப்பு வாய்ந்த இந்த கீழ்நமண்டி கல்வட்ைங்கலள 
கதால்லியல் துலேயினர் முலேயாக அகழாய்வு கசய்து பண்லைய தமிழரின் பண்பாட்லை 
கவளியுைகிற்குத் கதரியப்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் மவண்டும் என அப்பகுதி மக்களும் 
வ ைாற்று ஆர்வைர்களும்  மகாருகின்ேனர்.  இப்பகுதிலயப் பாதுகாக்கவும் உரிய முலேயில் 
அகழாய்வு கசய்யும் திருவண்ணாமலை மாவட்ை வ ைாற்று ஆய்வு நடுவம் முயற்சிகலள 
மமற்ககாள்ளும்…
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இக்கீழ்நமண்டிலயப் பற்றி கசய்திகள் கவளியிட்ை தினமணி, தினத்தந்தி, நம்தினமதி, 
இந்துதமிழ்திலச, தினக ன், மீடியாகசய்தி,முதலில் கவளியிட்ை நியூஸ் 7 கதாலைக் காட்சி 
உள்ளிட்ை பத்திரிலககளுக்கும் அதன் நிருபர்களுக்கும் கநஞ்சார்ந்த நன்றிகலளத் 
கதரிவித்துக்ககாள்கிமோம். 
 
கதாைரும் ஆய்வுகள் கவளிவரும் ஆச்சரியங்கள்… 
 
நன்றி: 
புலகப்பை உதவி. திரு. பழனி, மின்வாரிய அலுவைர், 
சபரி, கி ாம நிர்வாக அலுவைர், மற்றும் கி ாம உதவியாளர்கள் 
 
கட்டுல  ஆசிரியர்: திரு. ச. பாைமுருகன், 
கசயைர், திருவண்ணாமலை மாவட்ை வ ைாற்று ஆய்வு நடுவம் 
கதாலைமபசி: 9047578421 கதாைர்பு:  tvmchr@gmail.com 
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5.  கல்கவட்டுப் படி 
— மா.மாரி ாஜன் 
 
 
வ ைாற்று நிகழ்வுகலளப் பதிவு கசய்துள்ள சாசனங்களான மகாவில் கல்கவட்டுகள். 
இக்கல்கவட்டுகலளப் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுலேக்குக் ககாண்டு கசல்ை 
முலனப்புைன் கசயல்பட்ைனர் நம் முன்மனார். ஒரு அ சன் மகாவில் ஒன்லேச் கசப்பனிடும் 
மபாது, அங்குள்ள பலழயக் கல்கவட்டுச் கசய்திகலளப் படிகயடுப்பார்கள். கசப்பனிடும் 
மவலை முடிந்தபின்பு படிகயடுத்த கல்கவட்டுச் கசய்திலய மீண்டும் கல்லில் 
கவட்டுவார்கள். 
 
" இது ஒரு பழம் கல்கவட்டு " என்ே குறிப்புைன் கல்கவட்டுச் கசய்திலயப் பதிவு கசய்வார்கள். 
குடுமியான்மலைக் மகாவில் மைப்பள்ளியின் கீழ்புேச்சுவரில் உள்ள ஒரு கல்கவட்டு. 
மதுல ககாண்ை மகாப மகசரியான ப ாந்தகனின் 33 ஆம் ஆட்சி யாண்டு, அதாவது கி.பி.940 
கவட்ைப்பட்ை கல்கவட்டு.   
 
ப ாந்தகனின் பலைத்தளபதியான ககாடும்பாளூர் மவளிர் குை சிற்ே சன் ப ாந்தகன் 
குஞ்ச மல்ைனான வீ மசாழ இளங்மகா மவளான் என்பவர் இைங்லகயின் மீது 
பலைகயடுத்தார். பலைகயடுப்பு தனக்கு கவற்றிலயத் த மவண்டும் என்று குடுமிநாதருக்கு 
நிை தானம் கசய்து மவண்டுகிோர். 
 
"ஈழ மறிய மபாகிமேன் "  என்பது கல்கவட்டு வாசகம். நலைகபற்ே ஈழப்மபாரில் கவற்றியும் 
கபற்ோர். ப ாந்தகனுக்கு மதுல யும் ஈழமும் ககாண்ை ப மகசரி என்ே விருதுப்கபயரும் 
கிலைத்தது. இக்கல்கவட்டு சாசனம் குடுமியான்மலை குடுமிநாதர் மகாவிலில் 
கவட்ைப்பட்டுள்ளது.  இது கி.பி. 940 இல் நைந்த நிகழ்வு. 
 
280 ஆண்டுகளுக்குப்பிேகு. கி.பி.1220ல்,  மாேவர்மன் சுந்த பாண்டியனின் காைம். அவனது 4 
ஆம் ஆட்சியாண்டில் பாண்டிய நாட்லை மீட்டு, மசாழர்களின் ஆதிக்கத்லத ஒழித்து, 
மசாணாடு ககாண்ைருளிய சுந்த பாண்டியன் என்று கபரும் புகழ் கபற்ே பாண்டிய மன்னன். 
இவ து காைத்தில் குடுமியான்மலைக் மகாவில் திருப்பணி மவலைகள் கதாைங்கின. 280 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கவட்ைப்பட்ை ப ாந்தகனின் கல்கவட்லைப் படிகயடுத்து, மகாவில் 
மவலை முடிந்தபிேகு அச் கசய்திலய மீண்டும் கல்லில் பதிவு கசய்தார்கள். 
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"இதில் கல்கவட்டு படிகயடுத்துப் படி எடுத்தபடிமய கவட்டுககவன்று உலையார் அருளிச் 
கசய்த கவட்டின படியாவது " என்று சாசனம் கதாைங்குகிேது. மசாழனது கல்கவட்டு 
சாசனம், பாண்டியனால் புதுப்பிக்கப்பட்ைது. 280 ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய அமத 
கல்கவட்டுச் கசய்தி மீண்டும் பதிவு கசய்யப்பட்ைது. அவ்வாோகக் கல்கவட்டுகலளப் மபாற்றி, 
படிகயடுத்து, பாதுகாத்த நமது வ ைாற்று ஆவணங்கள் .. 
 

 
 
இன்று .....? கல்கவட்டுக்கலளச் சிலதத்தும், சுவக ாட்டி ஒட்டியும் ...கதாைர்கிேது  அவைம்... 
 
Reference: புதுக்மகாட்லை மாவட்ைக் கல்கவட்டுகள். No 255 
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6.  மதுல யில் 400 ஆண்டுகள் பழலமவாய்ந்த நடு கல் கண்கைடுப்பு 
— முலனவர். ப. மதவி அறிவு கசல்வம் 
 
 
மதுல  கநல்மபட்லை அருமக கண்ைறியப்பட்டுள்ள 400 ஆண்டுகள் பழலம வாய்ந்த 
நடுக்கல். 

 
மதுல : மதுல  கநல்மபட்லை அருமக மபாரில் உயிாூா்நீத்த வீ ன் நிலனவாக அலமக்கப்பட்ை 
400 ஆண்டுகள் பலழலமவாய்ந்த நடு கல் கண்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மதுல  நகரின் லமய பகுதியான கநல்மபட்லையிலிருந்து முனிச்சாலை கசல்லும் 
சாலையின் வைதுபுேமுள்ள அ சம த்தின் அடியில் சதிக்கல் எனப்படும் நடு கல் 
கண்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏேத்தாழ 400 ஆண்டுகள் பலழலமவாய்ந்த இந்த நடு கல்லை, 
அப்பகுதி கபாதுமக்கள் கதய்வமாக வழிபட்டு வருகின்ேனாூா். 
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இந்த நடு கல்லை கண்ைறிந்த மகாயில் கட்ைைக் கலை மற்றும் கல்கவட்ைாய்வாளாூா் ப. மதவி 
அறிவுச்கசல்வம், கதால்லியல் ஆய்வாளாூா் மகா. சசிகைா ஆகிமயாாூா் கூட்ைாகக் கூறியது: 
 
மதுல  மாவட்ைத்தில் உள்ள மகாயில் சிற்பங்கள் மற்றும் கல்கவட்டுகள் கதாைாூா்பாக ஆய்வு 
மமற்ககாள்ளும்மபாது, முனிச்சாலை பகுதியில் உள்ள நடு கல் எனப்படும் சதிக்கல் 
கண்ைறியப்பட்ைது. பழங்காைத்தில் மபாரில் ஈடுபட்டு வீ ம ணம் அலைந்தவாூா், குைத்துக்காக, 
நாட்டுக்காக உயிாூா்த் தியாகம் கசய்பவாூா்களின் நிலனவாக நடு கல் அலமக்கும் வழக்கம் 
இருந்துள்ளது. 
 
தற்மபாது கண்ைறியப்பட்ை இந்த நடு கல், மபாரில் உயிாூா்நீத்த வீ னுைன் அவனது மலனவியும் 
தீமயந்துதல் எனப்படும் உைன்கட்லை ஏறுதல் மூைம் உயிரிழந்ததன் நிலனவாக 
அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், இது நடு கல் அல்ைது சதிக்கல் என்ேலழக்கப்படுகிேது. 
 
நீண்ை கசவ்வக வடிவ பைலக கல்லில் இ ண்டு உருவங்கள் புலைப்புச் சிற்பங்களாக 
கபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. சிற்பத்தின் ஆலை அணிகைன்கள் மற்றும் தலைக்மகாைம் 
மபான்ேவற்லே ககாண்டு ஆய்வு கசய்தமபாது, இது ஏேத்தாழ 400 ஆண்டுகள் 
பலழலமவாய்ந்தது என்பதும், நாயக்காூா் காைத்லதச் மசாூா்ந்தது என்பதும் கதரியவந்துள்ளது. 
 
மபாரில் இேந்த வீ ன் தனது வைது லகயில் ஓங்கிய வாளுைன் காட்சியளிக்கின்ோன். இைது 
லகயில் குறுவாலளப் பற்றிக்ககாண்டு இைது கதாலை மீது லவத்துள்ளான். கால்கள் இயக்க 
நிலையில் காட்ைப்பட்டுள்ளன. வீ ன் முகம் சிதிைமலைந்த நிலையில் காணப்படுகிேது. 
அருகில் அவனது மலனவி உயிாூா்நீத்த மங்லகயாக நிற்கிோள். இருவருக்கும் இைதுபுேத்தில் 
பக்கவாட்டு ககாண்லையைங்கா ம் காட்ைப்பட்டுள்ளன. 
 
காதுகளில் குண்ைைங்களும், லககளில் வலளகளும் இருவரும் அணிந்துள்ளனாூா். மதுல  
மாவட்ைத்தில் பல்மவறு பகுதிகளில் இதுமபாை பலழலமயான நடு கல் 
கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. ஆனால், மதுல  நகரின் லமய பகுதியில் நடு கல் 
கண்ைறியப்பட்டுள்ளது இதுமவ முதல்முலே என்ேனாூா். 
 
 
source -  
தினமணி - 13 அக்மைாபர் 2020 
https://www.dinamani.com/tamilnadu/2020/oct/13/மதுல யில்-400-ஆண்டுகள்-
பலழலமவாய்ந்த-நடு-கல்-கண்கைடுப்பு-3483899.html 
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7.  எகிப்தில் கிலைத்திருக்கும் இந்தியக் கு ங்கின் எலும்புக்கூடு  
— முலனவர் க.சுபாஷிணி 
 
 
அண்லமய காை உைகளாவிய அகழ்வாய்வுகளில் சுவா ஸ்யமான ஒரு தகவல் பற்றி 
அண்லமயில் வாசித்மதன். கசங்கைல் பகுதியில் ஈ ாயி ம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மிகப் 
பி சித்தி கபற்ே ஒரு துலேமுக நக மாக இன்லேய எகிப்து நாட்டில் இருக்கின்ே கப னிஸ் 
என்ே துலேமுகப் பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ை ஆய்வு இது. 
 
தூங்கிக் ககாண்டிருக்கின்ே குழந்லதலயப் மபாை உைல் லவக்கப்பட்டு ஒரு இேந்த 
கு ங்கின் உைல் புலதக்கப்பட்டிருக்கின்ேது. 
 

 
 
இந்தக் கு ங்கின் எலும்புக்கூடு, இது ஈ ாயி ம் ஆண்டுகள் பழலமயானது என்றும்,இது 
இந்தியாவிலிருந்து ககாண்டுவ ப்பட்ை கு ங்கு ஒன்றின் எலும்புக்கூடு என்றும் 
அகழ்வா ாய்ச்சி குறிப்பிடுகின்ேது. இந்த எலும்புக்கூடு எகிப்தின் பண்லைய கப னிஸ் 
துலேமுக நகரில் விைங்குகள் மயான பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ை அகழ்வாய்வில் 
கண்கைடுக்கப்பட்டுள்ளது. 3D scan வலக ஆய்வின் வழி இது இந்தியாவிலிருந்து ககாண்டு 
வ ப்பட்ை கு ங்கு என்பலதப் மபாைந்து அறிவியல் கழகத்தின் ஆய்வாளர் மார்த்தா அவர்கள் 
குறிப்பிட்டிருக்கின்ோர். 
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இதுவல  ஆப்பிரிக்கப் பகுதிகளில் இந்திய வலக கு ங்குகள் அகழ்வாய்வில் 
கண்கைடுக்கப்பைவில்லை என்றும் இதுமவ முதல் கண்டுபிடிப்பு என்றும் அவர் 
குறிப்பிடுகிோர்.  பண்லைய இந்தியாவிலிருந்து கைல்வழிப் பயணத்தில் கதாைர்ச்சியாகப் பை 
வா ங்கள் கப்பலில் ககாண்டுவ ப்பட்டு, கசங்கைல் பகுதியில் இளம் வயதிமைமய இந்தக் 
கு ங்கு இேந்திருக்க மவண்டும் என்று ஆய்வு முடிவுகள் கூறுகின்ேன. இந்தக் கு ங்கு 
இேந்து மபானதற்குக் கா ணம் அதன் உணவு வலக மாற்ேமாக இருக்கைாம் என்றும் அவர் 
குறிப்பிடுகின்ேனர். இந்தக் கு ங்கு படுத்துக்ககாண்டிருக்கும் வலகயில் இதலனப் 
புலதத்திருக்கின்ோர்கள். அதன்மமல் துணி மபான்ே கம்பளி மூைப்பட்டுள்ளதும் அகழாய்வில் 
கண்ைறியப்பட்டுள்ளது. இதன் அருகாலமயில் இந்தியப் கபருங்கைல் பகுதியில் 
கிலைக்கின்ே சிப்பிகள், எம்ஃமபா ா பாலனகளின் உலைந்த சில்லுகள், மூன்று பூலனகளின் 
எலும்புக்கூடுகள் ஆகியனவும் கிலைத்துள்ளன. 
 
பண்லைய ம ாமானியர்களும், எகிப்தியர்களும் இந்தியாவிலிருந்து இேக்குமதி கசய்யப்பட்ை 
கு ங்குகலள வீட்டு விைங்குகளாக லவத்திருக்கும் பழக்கம் இருந்திருக்கைாம் என்றும், 
அதற்காக கு ங்குகள் இேக்குமதி கசய்யப்பட்டிருக்கைாம் என்றும் ஆய்வாளர் மார்த்தா 
கூறுகிோர்.விைங்குகளுக்கான மயானத்தில் இந்த கு ங்கின் எலும்புக் கூடு 
புலதக்கப்பட்டுள்ளது என்று அறியும் மபாது இந்தப் பகுதியில் பண்லைய எகிப்தியப் 
பண்பாட்டில் ஈமக்கிரிலய என்பது முக்கிய பங்கு வகிப்பலதயும் மம்மிகள் உருவாக்கம், 
பி மிடுகள் கட்டுமானம் என்ே சிந்தலனயின் கதாைர்ச்சியாக விைங்குகளுக்கும் தனிப்பட்ை 
மயானம் இருந்தது பற்றியும், அலவ புலதக்கப்படும் மபாது அவற்மோடு மமலும் சிை 
கபாருட்களும் உைன் லவக்கப்பட்டுப் புலதக்கப்பட்ை கசய்தியும் அறியக்கூடியதாக 
இருக்கின்ேது. 
 
இந்தியாவிற்கும் ம ாமானியப்  மப  சுக்கும் இலையிைான நீண்ைகாை வணிகமுயற்சிகள் 
மற்றும் அதன் கபாருட்டு நிகழ்ந்த கைல்வழி பயணங்கள் ஆய்வாளர்களுக்கு மமலும் மமலும் 
பை புதிய கசய்திகலள வழங்கிக் ககாண்மை இருக்கின்ேன. வ ைாற்று ஆய்வில் 
அகழாய்வுகளுக்கான அதிகப்படியான கவனம் கைற்கல மயா  நக ப் பகுதிகளில் 
நிகழ்த்தப்பை மவண்டியது அவசியம் என்பலத இத்தலகய கண்டுபிடிப்புகள் நமக்கு உறுதி 
கசய்கின்ேன. 
 
Reference: 
https://www.thefirstnews.com/article/remains-of-2000-year-old-monkeys-buried-like-
sleeping-children-reveal-romans-and-ancient-egyptians-imported-them-from-india-as-
household-pets-15142 
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8.  மகாயில்களில் கல்லிமை இலசவண்ணம்  
— முலனவர் தி.சும ஷ்சிவன் 
 
 
கல்லிலனக்  குலைந்து பை கலை வண்ணங்கலளக் கண்ைவர்கள் தமிழர்கள்.  கல்லினால் 
பை அரிய சிற்பங்கலள, மகாயில்கலளக் கட்டிய கபருலமயில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள 
கலைஞர்களுக்குப் பங்கு உள்ளது என்ோலும், கதன்னிந்தியா கல் சிற்பங்கள், கல்தூண்கள், 
கட்டிைங்களில் முன்மனாடியாகத் திகழ்கிேது. பாலே என்று குறிக்கப்படும் கல்லில் தமது 
மதிநுட்பத்தால் பல்மவறு கலைத்திேன் மிக்க சிற்பங்கலள உருவாக்குவதில் தமிழர்கள் 
சிேந்து விளங்கினர். குறிப்பாக இலசத் தூண்கள் மிக அரியதாகக் கருதப்படுகிேது. 
 
இலசத்தூண்கள்:  
கபாதுவாக சிற்பிகள் மனதில் உதித்த சிந்தலனலயச் சிற்பமாக ஆக்குபவர். உரிய 
பணியிைத்தில் நியமிக்கப்பட்ை பணிகலளச் கசய்வது சிற்பிகளின் மவலைத்திேலமகலளத் 
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திருக்மகாயில்களில் காணமுடியும். இலசத்தூண்கள் 
கட்டிைக்கலையின் இரு அம்சமாகவும், அலமவதால் கசய்வதற்கும், மகட்பதற்கும் மிக நுட்ப 
அறிவு இதற்குப் பயன்படுகிேது. தமிழ்நாட்டில் பாண்டிய நாட்லை மசர்ந்த ஊர்களில் 
இலசத்தூண்கள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்ேன. கபரும்பாைான இலசத்தூண்கள் ஒம  
கல்லிமை வடிவலமக்கப்பட்டிருக்கும். பருமன் குலேவான தூண்கள் நான்கு, ஐந்து பருமன் 
அதிகம் உள்ள இரு தூலணச் சுற்றியுள்ளதாக இலவ அலமக்கப்பட்டிருப்பலத நாம் இன்று 
காண முடியும். கதன்னிந்தியாவில் பல்மவறு மகாயில்களில் இலசத்தூண்கலளக் ககாண்ை 
நாட்டிய அ ங்குகளும் உள்ளன. குறிப்பாக மதுல  மீனாட்சி அம்மன் மகாயில், கூைைழகர் 
மகாயில், அழகர்மகாயில், ஆழ்வார்திருநகரி, கநல்லையப்பர் மகாயில், தாடிக்ககாம்பு, சுசீந்த ம், 
ேம்பி, ஆவுலையார் மகாயில் மபான்ே இைங்களில் இன்றும் இலசத்தூண்கள் உள்ளன. 
 
மகாயில் கட்ைைக்கலை ம பு:  
கட்ைைக்கலையின் வாயிைாக இரு நாட்டின் வ ைாறு, பண்பாடு ஆகியவற்றின் சிேப்லப 
அறியமுடியும். தமிழக கட்ைைக்கலையில் சிேப்பிைம் கபறுவது திருக்மகாயில் 
கட்ைைங்களாகும். பண்பாட்டுச் சின்னமாக விளங்கும் மகாயில் கட்ைைக்கலையின் தூண்கள் 
என்பன கதான்லமயான கலை வ ைாற்றுச் சிேப்புைன் திகழ்கின்ே பகுதியாகும். 
தி ாவிைக்கலை எனப் மபசப்படும் தமிழகக் மகாயில் தூண்களின் அலமப்பு தனித்துவம் 
உலையது எனக் கருதைாம். தி ாவிைக் கலையில் 16ம் நூற்ோண்டில் மபாற்றுதற்குரிய 
இ ண்டு வளர்ச்சி நிலைகள் ஏற்பட்ைன. இன்று கவளியலமப்பிலுள்ள மகாபு ம் மற்கோன்று 
உட்பகுதியில் இைம் கபற்ே தூண்களாகும். தமிழகக் கட்ைைக்கலை அலமப்பில் 
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மபாற்றுதலுக்குரிய இருவலகத் கதாழில்நுட்பம் தூண் நிர்மாணக் கலையாகும். இதன் 
அலமப்பும் கலைநுட்பமும் நாயக்கர்களுலைய காைத்தில் சிேப்பு கபற்ேன. அத்தலகய 
கலைத்திேனுலைய பலைப்பில் இன்று இலசத்தூண்களாகும். 
 
ம பில் மதான்றியலவ:  
 

தமிழகத் தூண்களின் அைங்கா மும் வலககளும் 
கபாதுவாக ம பில் மதான்றியலவயாகும். சங்க 
காைத்தில் ம த்தால் அலமக்கப்பட்ை தூண்கள் 
பற்றிய கசய்திகள் கிலைக்கின்ேன. தூண்களில் 
காணப்படும் சிற்பங்கள், நைனம், இலச, வாத்தியம், 
அைங்கா  சிற்பம், கதய்வத் திருமமனி சிற்பம், 
ஆண், கபண் சிற்பகமன அலனத்தும் 
பைத ப்பட்ை லசவ, லவணவ மகாயில்களில் 
காண முடிகிேது. மதுல  மீனாட்சி அம்மன் 
மகாயிலில் பை இைங்களில் இலசத் தூண்கள் 
உள்ளன. வைக்கு மகாபு  வாசல் இேங்கிச் 
கசல்லும் இரு புேங்களில் இலசத்தூண்களில் 
ஸரிகமப என்ே ஐந்து ஸ்வ ங்கள் மகட்கும். 
மகாயிலுக்குள்மள ஆயி ங்கால் மண்ைபத்தில் 

மிக அழகுே வடிவலமக்கப்பட்டுள்ள இலசத்தூண்கள் ஏழு ஸ்வ ங்கலளயும் கசால்லும். 
சுவாமி சன்னதியில் ககாடி ம ம் உள்ள மண்ைபத்தில் கிழக்கு மநாக்கிய சிற்பத்தின் கீமழ 
ஐந்து சிறிய தூண்கள் இலசலயப் மபசுகின்ேன. மதுல  கூைைழகர் கபருமாள் மகாயில் 
தாயார் சன்னதியின் மண்ைப முன்பகுதியில் இருபுேமும் இலசத்தூண்கள் ஸ ரி க ம என்ே 
நான்கு ஸ்வ ங்கலளச் கசால்லுகிேது. அழகர் மகாவில் தூண்கள் இத்தலகய  இலசலய 
எழுப்பக் கூடியன. நடுவில் இரு தூணும் அலதச் சுற்றி மூன்று அடிகள் உய மான 
தூண்களும் உள்ளன. 
 
48 இலசத்தூண்கள், திருகநல்மவலி கநல்லையப்பர் மகாயில் சுவாமி சன்னிதியில் உள்ள 
தூண்கள் மிக அருலமயாக இலச எழுப்பக்கூடியன. நடுவில் கபரிய தூணும் அலதச் 
சுற்றிலும் 48 சிறிய இலசத்தூண்கலளத் தட்டினால் இனிய இலசலயக் மகட்க முடிகிேது. 
பாண்டியர் காை மகாயிைான ஆழ்வார்திருநகரியில், இ ண்டு வலகயான இலசத்தூண்கள் 
உள்ளன. இன்று தட்டும் மபாது ஒலிகயழுப்பக்கூடியது. (இலசத்தூண்கலளத் தட்டுவதற்கு 
ம த்தில் ஆன உருண்லை வடிவ சுத்தி மபான்ே அலமப்பில் உள்ள கருவி மதலவ), 
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மற்கோன்று, துலள இலசத்தூண்கள். மிக நுட்பமாகக் லகயாள மவண்டியலவ இ ண்டு 
துலளகள் உள்ள இத்தூணில் வாய் லவத்து ஊதினால் இலச பிேக்கிேது. 
 
திருவாரூரில் உள்ளது மபாை இங்மகயும் "கல் நாதசு மும்" உள்ளது. அபூர்வமான 
மவலைப்பாடுகள்நிலேந்த ஆழ்வார்திருநகரிலயப் மபாைமவ சுசீந்தி ம் தாணுமாையன் 
மகாயிலிலும் இலசத் தூண்கள் காணக்கிலைக்கின்ேன. குணமசக  மண்ைபத்தில் வைக்கு 
பக்கம் 24 சிறிய தூண்களும், கதற்கு பக்கத்தில் 33 சிறிய இலசத்தூண்களும் உள்ளன. 
 
இலளய தலைமுலேக்கு நாம் மநரில் கசன்று பார்த்து உணர்ந்து இது மபான்ே கலை 
வடிவங்கலள இலளய தலைமுலேயினருக்கு எடுத்துச் கசால்ை மவண்டும். பள்ளியில் சிறிய 
சுற்றுைா ஏற்பாடு கசய்து இலசத்தூண்கள் பற்றிய விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்த மவண்டும். 
தமிழ்நாட்டில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், திருத்தைங்களுக்குச் சுற்றுைா கசல்வது என்பது 
முக்கிய அங்கமாகமவ இருந்தது. தற்மபாது குலேந்து விட்ைது. திருக்மகாயில் தை யாத்தில  
கசன்ோல் பை அரிய விையங்கலளத் கதரிந்து ககாள்ள முடியும். குறிப்பாகச் சிற்பம், ஓவியம், 
இலச பற்றிய அறிவு கிலைக்கும். 
 
கும்பமகாணம் தா ாசு ம் மகாயில் இரு சிற்ப கலைக்களஞ்சியமாக உள்ள இைம். மகாயிலின் 
நுலழவு வாசலில் சிறு மண்ைபம் மபான்ே வடிவத்தில் இலச படிக்கட்டுகள் உள்ளன. இதில் 
ஒலி  எழுப்பினால் சங்க ாப ணம் எனும்  ாகத்தின் ஸ்வ  ஸ்தானங்கள் மபசுகின்ேன. சுமார் 
2500 ஆண்டுகள் பழலம வாய்ந்த ேம்பி என்ே ஊர் கர்நாைகாவில் உள்ளது. முழுவதும் 
கசந்நிே பாலேகள் நிலேந்த இவ்விைத்தில் விட்ைை மகாயில்  ங்க மண்ைபத்தில் 56 
தூண்களில் இலச பிேக்கிேது. இப்படி கதன்னிந்தியா முழுவதும் சிற்பக்கலைக்கும் கட்டிைக் 
கலைக்கும் எடுத்துக் காட்ைாய் திகழ்கின்ேது. மனம் பண்பை கலைகமள உறுதுலண. கண் 
வழி சிற்பங்கலளக் கண்டு  சித்து கசவி வழி இலசலயக் மகட்கும் நம் தமிழ் மண்ணின் 
ம புகலளப் பாதுகாப்மபாம். 
 
 
முலனவர் தி.சும ஷ்சிவன்,  கசம்கமாழி இலசத்தமிழ் அறிஞர்.  
நன்றி - தினமைர் 
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9.  காைமதவன் வழிபாடு  
— முலனவர் இ ாமஜஸ்வரி கசல்லையா 
 
 
வ ைாற்றுக்கு முந்திய காைத்தில், மனிதர்கள் நாகரிகமும் பண்பாடும் கபற்று வாழ்ந்த கதன் 
பகுதியில் காைம் என்ே மகாட்பாட்லை இ வு பகல் என்ே கபாருளிலும், சூரிய சந்தி ர் 
இலணந்த வடிவிலும் காைம் நகர்ந்துககாண்மை இருக்கும் யாருக்காகவும் நிற்காது என்ே 
மகாட்பாட்லைச் சக்க மாகவும் உருவகப்படுத்தி வழிபட்ைனர். ஒவ்கவாருவருக்கும் காைம் 
முடியும் மபாது அவ வர் கசய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப பைன் கிலைக்கும் அதலன 
வழங்குமவான் எமன் எனப்பட்ைான். [எமன் என்ோல் எம்முலையவன்; அவன் உனக்கு 
எனக்கு என்று பா பட்சம் காட்ைாதவன் எனப் கபாருள் ககாள்ளைாம். வை கமாழியில் 
இவலன யமன் என்பர்] இவமன நீதிபதி என்றும் இேப்பிலனக் ககாடுத்து அவ வர் காைத்லத 
முடித்து லவப்பவன் என்றும் அறியப்பட்ைான். காைத்லதக் கணக்கிடுமவான் காைன்;  
ம ணத்துக்குத்  தூதாக வருபவன் தூதன் என்றும் காைக்கைவுள் இன்னார் இனியார் எனாது 
தர்மத்தின் படி கசயல்படுவான் என்பதால் அவமன தர்மன் என்றும் புரிந்துககாள்ளப்பட்ைான்; 
அவலன எமதர்மன் என்றும் தர்ம ாஜா என்றும் அலழத்தனர்.  
 
முழு நிைா: 
மண்ணுக்குக் கீமழ இருந்து வரும் பாம்பு  இேந்து மபான முன்மனா ாகக் கருதப்பட்ைது. கருப்பு 
நிேமும் அமாவாலசயும் இேந்தவர்களுக்கானது. மமமை இருந்து வரும் மலழ 
மதவமைாகத்தில் இருந்து வருகிேது அதலன வருவிக்கும் அல்ைது அருளும் கதய்வம் 
மண்மகலளச் சூலுேச் கசய்யும் இந்தி ன் எனப்பட்ைான். புதிய பிேப்புைன் கதாைர்புலையலவ 
மமமை இருந்து வருபலவ கவண்லம நிேத்துைன் கதாைர்புப்படுத்தப்பட்ைன. ஆணும் 
கபண்ணும் மசர்ந்து ஆடிப்பாடிக் களிக்கும் இ வு முழு நிைவின் ஒளி மிகுந்த இ வாக 
அலமந்தது. பங்குனி, சித்தில , லவகாசி முழு நிைா  இ வுகள் ஆண்டின் மிகுந்த ஒளி கபற்ே 
இ லவப் பகைாக்கும் முழு நிைா இ வுகளாகும். பங்குனி முழு நிைா காமனுக்குரிய நாளாகவும் 
திருமணத்துக்குரிய நாளாகவும் ஆயிற்று. மகாயில்களில் நைக்கும் கதய்வத் திருமணங்கள் 
இதற்குச்சான்ோகும்.. சித்தில  முழு நிைா இந்தி  விழாவுக்குரியதாயிற்று. ஆக கவண்லம 
என்பது மமமை மமமைாகம், சுக்கிைம் சும ாணிதம், மகிழ்ச்சி, பிேப்பு ஆகியவற்றின் குறியீடுகள் 
ஆயின.  
 
பிேப்பும் இேப்பும்: 
கவண்லம - கருலம, இந்தி ன் -  எமன்,  பிேப்பு – இேப்பு என்ே இருலமகள் ஆதி மனிதனின் 
சமயத்திலும் கதான்மங்களிலும் இருந்து வந்தன. இலவ கதன் பகுதிலயச் மசர்ந்தவர்கள் 
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கைல்மகாள்களால் வைக்மக நக  நக  அவர்கள் மபாய்த் தங்கிய இைங்களிலும் கசழித்து 
வளர்ந்தன. பாகிஸ்தான் மாநிைங்களில் ஒன்ோன சித் ால் என்ே பகுதியில் லகபர் கனவாய் 
அருமக வாழும் கைைா எனப்படும் பலழய இனம் இவ்விரு கைவுளல யும் வணங்கி 
வருகிேது. இவர்கள் ஐயாயி ம் மபர் மட்டுமம. 1989 இல் இங்கு வந்து ஆய்வுகள் மமற்ககாண்ை 
மஜாகசல் எல்ஃபின்பின் என்பவர் இவர்கள் கிமு மூன்ோம் நூற்ோண்டில் இங்குப் 
பலைகயடுத்து வந்த தி ாவிை இனத்தவர் என்கிோர். சர்வன் மற்றும்  ஜக்ைவான் என்மபார் 
கிமு இ ண்ைாம் நூற்ோண்டில் இங்கு வந்து குடிமயறிய புைம் கபயர்ந்மதார் என்கின்ேனர். 
தி ாவிைப் பூர்வ குடியினருைன் அகைக்சாண்ைரின் வீ ர்கள் தங்கிவிட்ைதால் அவர்களின் 
கைப்பினமாக இப்மபாது மக்கள் இருக்கின்ேனர் எனக் கருத இைமுண்டு. ஆனால் 
அகைக்சாண்ைரின் பலை வீ ர்கள் இங்கு தங்கியதாக  ட்யார்டு கிப்ளிங் எழுதியது  கவறும்  
கற்பலன என்றும் கருத்து நிைவுகிேது. [விக்கிப்பீடியா]   
 
கதற்கிலிருந்து வைக்மக கசன்ே இந்தி னும் எமனும்: 
இந்தி லன முழு முதல் ஆரியக் கைவுள் என்று முத்தில  இைாமல் அவன் கதன்பகுதிலயச் 
மசர்ந்த தி ாவிைர்களின் மலழக் கைவுள் என்மே புரிந்துககாள்ளப்பை மவண்டும். கநல் 
மவளாண்லமயில் ஈடுபட்டிருந்த ஆண்டு முழுக்க தண்ணீர் மதலவப்பட்ை ஆற்ேங்கல யில் 
வாழ்ந்த மருதநிைமக்கள் மலழக்காக உருவாக்கிய உருவகப்படுத்திய கைவுள் இந்தி ன் 
ஆவான். தி ாவிைர்கள் இந்தியாவில் மலை மற்றும் கைல் சார்ந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்ததற்கான 
சான்ோக அவ்விைங்களில் தி ாவிை கமாழிகள் மபசுவதால் அறிய முடிகிேது. இவர்கள் பிேப்பு 
இேப்பு என்ே அடிப்பலையில் மனித வாழ்க்லகலயப் புரிந்துககாண்டு இந்தி லனயும் 
காைலனயும் அல்ைது எமலனயும் வணங்கி வந்தனர். இலையில் வந்து குடிமயறிய 
வந்மதறிகள் இந்தி லனயும் எமலனயும் மற்றும் இங்கு  வணங்கப்பட்டு வந்த  
கதய்வங்கலளத் தமக்மகற்ப ஊர் மபர் மாற்றி கலதகள் புலனந்து புதிய வடிவம் அளித்தனர்.  
 
கைல்மகாள் ஏற்பட்ை மபாது இங்கிருந்து மக்கள் நீந்திச் கசன்று கல  ஏறியதாகவும் அதனால் 
தமது முன்மனார் கைல் மாதாவின் பிள்லளகள் என்றும் கில்காமமஷ் பு ாணம் கசால்கிேது. 
இதனால் அங்கு வழங்கும் எபிம யம், அ மம, மபான்ே கசமிட்டிய கமாழிகளிலும் தி ாவிை 
கமாழிகளின் இயல்லபக் காணைாம். [எபிம ய கமாழியில் தமிழில் இருப்பலதப் மபான்ே 
வல்கைாலி கமல்கைாலி அலமப்பு, குற்றியலிக ம் குற்றியலுக ம், புள்ளி எழுத்துகள் 
மபான்ேவற்லேக் காண முடியும்]. அங்கும் பிேப்பு இேப்புக்கான கைவுள் உருவகங்கள் 
பிரிந்திருந்து பின்னர் அலவ  இ ண்டும் ஒன்ோக இலணக்கப்பட்ைலதக் காணைாம்.  
 
பவுத்தத்தில் கதால் தமிழர் கைவுளர் : 
பவுத்த சமயம் மூன்ோம் நூற்ோண்டிமைமய தமிழகம் வந்துவிட்ைது. இங்கு அமசாகா 
மாமன்னர் நாகப்பட்டினத்தில் புத்த விகால கலள எழுப்பினார். ஐந்தாம் நூற்ோண்டில் 
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மதான்றிய பல்ைவமனஸ்வ த்தில் பவுத்தர்களின் பாத வழிபாடு நைந்ததற்கான அலையாளம் 
உள்ளது. ஏழாம் நூற்ோண்டு வல  கசல்வாக்குைன் திகழ்ந்தது. கி.பி. 440இல் பிேந்த மபாதி 
தர்மர் சீனாவுக்குச் கசன்று பவுத்த சமயத்லதப் ப ப்பினார். அதன்பின்பு அங்கிருந்து பவுத்தம்  
ஜப்பான் ககாரியா முதலிய நாடுகளுக்குச் கசன்ேது. பவுத்த துேவிகலளத் தர்க்கத்தில் 
கவன்ே சங்க ர் இந்தி ர் ச ஸ்வதி என்ே கவற்றிப்பட்ைத்லதப்  கபற்ோர். அதன் பிேகு அவர் 
உருவாக்கிய காஞ்சி சங்க  மைத்தில் பீைாதிபதிகள் இந்தி  ச ஸ்வதி பட்ைத்மதாடு புதுப் கபயர் 
கபற்ேனர். சிவன் மகாயிலில் இந்தி ன் விைக்கப்பட்ைான்.  
 
பவுத்த சமயம் புதிதாகப் ப விய  இைத்தில் அது வல  அப்பகுதியில் வழிபட்டு வந்த 
கதய்வங்கலளத் தமதாக்கிக் ககாண்ைது. இந்தி ன் எமன் மற்றும் கபண் கதய்வங்கள் பவுத்த 
சாயலில் கபயர் மாற்ேம் கபற்ேன. இந்தி ன் மதவ ாஜா எனப்பட்ைான் அவமன புத்தருக்கு 
[ஞானஸ்நானம்] திருமுழுக்குச் கசய்வித்தான். இந்தி லன சக் ா, சக்கா, சாக்கா, என்று 
பவுத்தர்கள் அலழத்தனர். புத்தரின்  ஒரு பக்கம் இந்தி னும் மறு பக்கம் பி மனும் 
இருத்தப்பட்ைனர். பி ம்மன், ச ஸ்வதி, எமன், குமப ன், வருணன் ஆகிமயார் புத்த சமயக் 
கைவுள்கள் ஆயினர். புத்த சமயம் கபண் கதய்வ வழிபாட்லையும் உைலை மயாக சாதனமாகப் 
பயன்படுத்தும் முலேலயயும் கற்றுத்தந்தது. இேப்புக்குப் பிந்திய வாழ்லவ வலியுறுத்தியது. 
அதனால் இன்றும் ஒருவர் இேந்து மபானால் அவர் கசார்க்கத்துக்குப் மபாவதற்காகப் புத்த 
துேவிகளிைம் பணம் ககாடுத்து சீட்டுப் கபறும் முலே இருக்கின்ேது.  குறுந்கதாலகத் 
தலைவி [292] இ வுக் குறி வந்திருக்கும் தன் தலைவலனக் காணப் மபாக முடியாமல் 
தவித்தபடி, இன்னும் உேங்காமல் இருக்கும் தன் தாலய நிலனத்து கபண் ககாலை கசய்த 
நன்னன் மபான, மீண்டு வ  முடியாத  கீழான ந குக்குச் கசல்வாள் என்று சபிக்கிோள். பாைல் 
எழுதப்பட்ை காைத்தில் தமிழகத்தில் ந கங்களின் எண்ணிக்லக மற்றும் நம்பிக்லக 
அதிகரித்திருந்த நிலைலய இப்பாைல் உணர்த்துகிேது. ஜப்பானில் மீண்டு வ க் கூடிய ந கம், 
வ  இயைாத ந கம் என்று இரு வலக ந கங்கள் பவுத்த சமய நம்பிக்லகயில் உள்ளது.  
 
எமதர்மன் வழிபாடு: 
எமன் தர்மமதவன் எனப்பட்ைதால் அவனது மகாயில்கள் தர்ம ாஜா மகாயில்கள் 
எனப்பட்ைன. இந்தி னுக்கு உரிய மகாயில்கள் மதவ ாஜா மகாயில்கள் எனப்பட்ைன.  
மயிலை. சீனி. மவங்கைசாமி  தனது பவுத்தமும் தமிழும் என்ே நூலில் தர்ம ாஜா மகாயில்கள் 
புத்தர் மகாயில்கள் என்கிோர். தா ா மதவி மகாயில் பிற்காைத்தில் திக ௌபதி மகாயில்கள் 
ஆயின என்கிோர். திக ௌபதி சமமத தர்ம ாஜா மகாயில்கள் இன்றும் தா ாபு ம் முதைான பை 
ஊர்களில் இருக்கின்ேன. மாமல்ைபு த்தில் உள்ள பாண்ைவர்  தம்  தர்ம ாஜா மகாயில் ஆகும். 
எமனுக்குக் மகாயில் எழுப்பிய இைங்களில் அவனுைன் காைன், தூதன் ஆகிமயாரும் இைம் 
கபற்ேனர். எமதர்ம வழிபாடு தமிழகத்தில் பக்தி இயக்கத்துக்குப் பிேகு எருலம மீதமர்ந்து 
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வரும் கரிய ககாடிய மதாற்ேமுலைய கைவுளாக உருமாறியது. அதற்கு முன்பு ஒரு தூண் 
மட்டுமம நட்டு லவத்து வணங்கினர். 
 
இன்றும் கதன்காசி வட்ைத்தில் வல்ைம் என்ே ஊரில் ஆதி மகாயிைாக காைசாமி மகாயில் 
இருக்கிேது.  மதுல  மாவட்ைத்தில் டி. கல்லுப்பட்டி சுப்புைாபு ம் அருகில் மந க் மகாயில் என்ே 
கபயரில் காைக் கைவுள் மகாயில் உண்டு. இவ்வி ண்டு இைத்திலும் கீமழ அகைமாகவும் 
மமமை குறுகைாகவும் கசல்லும் ஐந்தடி உய த் தூண் உண்டு. அதன் மமல் பகுதி கூம்பாக 
இல்லை; தட்லையாக இருக்கும். காைம் நகர்வலதக் குறிக்கும் வலகயில் சூரிய சந்தி ர் 
உருவம் கபாறித்திருப்பலதக் காணைாம்.  இதுமவ ஆதி வடிவம் ஆகும். பின்னர் உருவம் 
வல ந்தும் சிற்பம் கசய்தும் வழிபட்ைனர்.  
 
எமதர்மல  வணங்குமவார் தம் பிள்லளகளுக்குத் தர்மர், தர்ம ாஜா, ஏம ாஜா,  ாஜ- எனத் 
கதாைங்கும் பிே கபயர்கலளச் சூட்டுவது ம பு. ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் மூன்று இைங்களில் 
ஏம ாஜா மகாயில்கள் உண்டு. கபரிய மகாயில், நாைார்களின் குைகதய்வமாக கம்மாபட்டி 
கருப்பட்டி ஊ ணி அருகில் இருக்கும் மகாயிலும், கசன்னா குளம் புதுப்பட்டியில் 
மகானார்களின் குைகதய்வமாக ஒரு மகாயிலும்  உள்ளன. கபரிய மகாயிலுக்குள் எமன் 
தனியாகக் மகாயில் உண்டு. [இந்தக் மகாயிலில் பணியா ம் மவகும் சூைான எண்கணய்க்குள் 
கவறும் லகலய விட்டு அரித்து எடுக்கும் அதிசயம் ஆண்டுமதாறும் நைக்கும். ஒரு பாட்டி 
வி தமிருந்து இலதச் கசய்வார்.]  நாைார்கள் மகாயிலில் ஆவணி மாதம் கலைசி கவள்ளியன்று 
ஆண்டு பூலஜ நைத்தப்படும். அப்மபாது பூப்பந்தல், கரும்பு பந்தல் மபாட்டு வணங்குவர். 
இவர்கள் உைன்குடியில் இருந்து வைக்மக இைம் கபயர்ந்தவர்கள். உைன்குடியில் இருந்து 
அழகிய பாண்டியபு ம் வந்து அங்கிருந்து ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வந்தனர். அவ்வாறு வந்த ஏழு 
குடும்பங்கள் இன்று ஐந்நூறு தலைக்கட்டுகளாக வளர்ந்துவிட்ைன. எனமவ  இங்கு 
குடும்பங்கள் கபருகச் கசய்த பிச்சமுத்து ஐயாவுக்கும் உள்மள சிலை உண்டு. எமன், காைன் 
தூதன், ஐயனார், வன்னிய ாஜா,  கவண்ணாங்கிழவி என்ே ஆறு மபருக்கும் மகாயில் உண்டு.  
கவண்ணாங்கிழவிக்கு மட்டும் முேம், காமதாலை, கருகமணி, பிச்சி பூ லவத்து 
வழிபடுகின்ேனர். மற்ே கதய்வங்களுக்கு எந்தப் பூவும் சாற்ேைாம்.  
 
பூப்பந்தல் என்பது பவுத்தர்கள் சித்தர்களாகக் காடு மலைகளுக்குள் மபாய் ஒளிந்து மலேந்து 
வாழத் கதாைங்கிய பிேகு ஏற்பட்ை ஓர்  மநர்ச்லச அல்ைது மவண்டுதல் ஆகும். மதுல  
மீனாட்சி அம்மன் மகாயிலில் எல்ைாம் வல்ை சித்தருக்குப் பூப்பந்தல் மநர்ச்லச நலைகபறுவது 
உண்டு. லசவ லவணவ சமயங்கள் கசல்வாக்குப் கபற்ே காைத்தில் அவர்கள் 
பவுத்தர்கலளயும் சமணர்கலளயும் கடுலமயாகத் தண்டித்து அவமானப்படுத்தி  
உயிர்க்ககாலையும் கசய்தனர். இதனால் பைர் மமற்குத்  கதாைர்ச்சி மலைகளில் மபாய் 
மலேந்து வாழத் கதாைங்கினர். இவர்கள் மிகச் சிேந்த காைக் கணிதர்களாக விளங்கினர். 
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விண்மீன்கலளயும் மகாள்கலளயும்  கவறும் கண்ணால் மநாக்கி எதிர்காை நிகழ்வுகலளக் 
கணித்துக் கூறினர். அவர்களில் பைர் இ சவாதம், மஜாதிைம், மருத்துவம் மபான்ேவற்றில் 
சான்மோர்களாகி சித்தர்கள் எனப்பட்ைனர். மவறு சிைர் களரி, சிைம்பம், வர்மம், குங்ஃபூ, 
க ாத்மத [கபயர்கள் பிற்காைத்தலவ] மபான்ே தற்காப்புக் கலைகளில் மதர்ச்சி கபற்றுப் கபற்று 
ஆசான்கலள உருவாக்கினர். இவர்களின் பாைல்களில் சிவன், முருகன் என்ே கபயர்கள் 
இைம்கபற்ோலும் அலவ பு ாணக் கைவுளர்களாக இல்ைாமல் தத்துவக் மகாட்பாடுகளாக 
விளங்கின.  
 
புத்தமும் சித்தமும்: 
ஜப்பானுக்குப் பவுத்தம் ப விய மபாது அங்கு எழுதப்பட்ை பவுத்த நூல்களின் எழுத்து வடிவம் 
சித்தம் எனப்பட்ைது. சித் என்ோல் அறிவு. அறிஞர்கள் எழுதியலவ என்ே கபாருளில் அந்த 
எழுத்து வடிவம் சித்தம் எனப்பட்ைது.  ஏேத்தாழ ஐந்தாம் நூற்ோண்டு வல  இந்தியாவிலும் 
சித்தம் என்ே எழுத்து முலே இருந்தது. கிமயாத்கதாவில் இமநாஜியில் உள்ள எமன் 
மகாயிலை எம்ம மகாயில் என்று அலழக்கின்ேனர். ஜப்பானில் ன், ம் ஆகிய இ ண்டு 
ஒலிகளின் கைலவயாக ஒரு கமய்கயழுத்து  உள்ளது. கமாழியியலில் NASALAISED 
ENDING என்று கசால்வதற்கு நிக ானது இந்த ‘ன்ம்’ என்ே மூக்ககாலி வடிவம். இது மக  
ஒலி மபாை ஈரிதழ் ஒலியாக முற்றுப் கபோது. எனமவ ‘எம்ன்’ என்ே ஒலியுைன் எமன் அங்கு 
அலழக்கப்படுகிோன்.  
 
காைனும் காைலப வனும்: 
காைன் லசவ சமய எழுச்சிக் காைத்தில் தமிழகத்தில் கபருங்மகாயில்கள் கட்ைப்பட்ை 
சமயத்தில் காைலப வர் என்ே கபயரில் கதன் கிழக்கு மூலையில் தனிச் சன்னிதி கபற்ோன். 
நாய் காைத்லதக் குறிக்கும் குறியீைாக. காை லப வரின் வாகனமாக இைம் கபற்ேது.  
[கஜயமமாகன் கலத ஒன்றில் அடிக்கடி நாய் வந்து மபாவலதப் பற்றி அவரிைம் ககட்ை மபாது 
அவர் நாய் காைத்தின் குறியீடு என்ோர்]. காைலன வழிபடுமவார் தமது பிள்லளகளுக்கு 
காைசாமி, காைம்மாள் என்று கபயர் சூட்டுவர். எமன் [தர்மன்], காைன் என்ே கருத்தாக்கங்கள் 
தர்மச்சக்க மாக பவுத்தத்தில் இைம்கபற்ேது. அேவாழி என்றும் அலழத்தனர். இந்து சமயத்தில்  
சிவ, விஷ்ணு பு ாணங்கள் எழுதப்பட்ை காைத்தில் சக்க ம் லவணவத்தில் சக்க த்தாழ்வா ாக 
சமஸ்கிருதத்தில் சுதர்சன் என்ே கபயரில் இைம்கபேைாயிற்று. காைம் இ வு பகல் என்று  மாறி 
மாறி சுழன்று வருவது மபாைச் சக்க மும் சுழன்றுககாண்மை இருக்கும். இதுவும் ஒரு 
உருவகம்.  திருமமாகூரில் சக்க த்தின் மீது இ ண்டு கால்கலளயும் அகை லவத்து சர்க்கஸில் 
ஒற்லேச் சக்க த்லதச் சுற்றிக்ககாண்டு வருபவர் மபாை சக்க த்தாழ்வாரின் ஒரு புலைப்புச் 
சிற்பம் பழுதுபட்ை நிலையில் இருப்பலதக் காணைாம். காைச் சுழற்சிலயச் சுட்டிக் காட்டும் 
சிற்ப அலமதிகளில் இதுவும் ஒன்று. ஆதிமனிதனின் காைம் பற்றிய கருத்தாக்கம் 
சமயங்களின் வாயிைாக எமன் என்றும் சக்க த்தாழ்வார் என்றும் வளர்ந்தது.  
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காலி, காளி மற்றும் காைன், காளன் ஆகியவற்றுக்குள் மவறுபாடு இல்லை. காளன் 
எனப்படுவான் இந்தி னின் உதவியாளன் அவன் இந்தி ாணிலய மீட்க உதவினான் என்று 
பு ாணக் கலதயும் உள்ளது. திகபத்தில் மகா காைன் கபருந்கதய்வமாக வணங்கப்படுகிோன் 
லசவ லவணவ எழுச்சிக்குப் பிேகு எமனின் பணிலயச் சிவனும் கிருஷ்ணனும் புரிவதாகவும் 
புதிய கருத்தாக்கங்கள் மதான்றின. மும்மூர்த்திகளின்  பணியில் சிவனின் பணி அழித்தல் 
ஆகும். அதுமவ எமனின் பணியும் ஆகும் கிருஷ்ணன் எல்ைா உயிர்களும் தன்னில் வந்து 
அைங்கும் என்ேதனால் அதுவும் ஏேத்தாழ எமனின் பணிலய எடுத்துக்ககாண்ைதாக 
உண ப்படும்.  
 
இந்து சமயத்தில் எமதர்மன்: 
மச்ச, கருை, விஷ்ணு பு ாணங்களில் எமலன யமன் என்பர். அவலனப் பற்றிய கலதகள் 
உண்டு. எமனின் தந்லத சூரியன்; தாய் சந்தியா அல்ைது ச ண்யா [அந்திப்கபாழுது]; இவள் 
விஸ்வகர்மாவின் மகள் ஆவாள். யமனுைன் பிேந்த இ ட்லைச்  சமகாதரி யமி ஆவாள். 
எமனுக்கு நிலேய மலனவியர் உண்டு. ஐமயா என்பவள் நாட்டுப்புே நம்பிக்லகயில் 
காணப்படுபவள். ஐமயா தவி  மேமமாைா, விஜயா, சுசீைா என்று மூன்று மலனவியர் 
உள்ளதாகப் பு ாணங்கள் கசால்கின்ேன. யமனின் மலனவி கபயர் ஊர்மிளா என்று 
மகாபா தம் கசால்கிேது. மமலும் தர்மர் யமனுக்குப் பிேந்தவர் என்று இேப்லபயும் தர்மத்லதயும் 
இலணத்துக் குடும்பமாக்கியது. தாகத்தால்  தவித்து தண்ணீர்  மதடி வந்த மபாது 
நீர்நிலைலயக் காவல் காத்த பூதம் ஒன்று, தான் மகட்கும் மகள்விகளுக்குப் பதில் 
கசான்னால் மட்டுமம தண்ணீர் தருமவன் என்று கசால்லி நால்வல யும் சாகடித்துவிடும். 
அதன் பிேகு தர்மர் வந்து அலனத்துக் மகள்விகளுக்கும் சரியாகப் பதில் கசால்வார். அப்மபாது 
பூதம் தான் எமன் என்ே உண்லமலய அவருக்கு உணர்த்தும். அந்தக் மகள்வி பதில்கள் 
தத்துவ விசா மாக இருக்கும்.  கமைாபநிைதத்தில் எமன் நசிமகதனுக்கு ம ணம் மற்றும் 
ம ணத்துக்குப் பிந்லதய வாழ்வு பற்றி உபமதசிக்கிோன். இவ்வாறு ம ணத்தின் மூைம் 
வாழ்வின் மாற்ேவியைா உண்லமகலள எமன் பிேருக்கு உணர்த்தும் ஞானி ஆகிோன். 
 
தமிழகத்தில் எமதருமனுக்குக் மகாயில்கள்: 
லசவ எழுச்சியின் மபாது சமண பவுத்த மகாயில்களின் கைவுளர் நீக்கப்பட்டு அங்கு சிவனுக்கு 
இைமளிக்கப்பட்ைது. ஏற்ககனமவ இருந்த இந்தி ன் எமன் பி ம்மன் மபான்ே கைவுளர் 
சிவனால் பாவ விமமாசனம் கபற்ேதாகக் கலதகள் புலனயப்பட்டுப் ப ப்பப்பட்ைன. திருச்சி 
தஞ்லச மாவட்ைங்களில் பவுத்தம் ப விச் கசல்வாக்குப் கபற்றிருந்தலத அங்குள்ள 
மகாயில்களின் இலேவன் கபயர்களின் வாயிைாகக் காணைாம். அங்கு இந்தி னுக்குக் 
கட்ைப்பட்டிருந்த மகாயில்கள் பின்னர் சிவன் மகாயில்களாக மாற்ேப்பட்ைன. தை பு ாணங்கள் 
வாயிைாக இந்தி ன் சாபம் தீர்த்த கலதலயக் கற்பித்து அங்குள்ள சிவன் கண்ணாயி  நாதர் 
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என்று கபயர் சூட்ைப்பட்ைார். இது மபாை திருக்கலையூர் சிவகபருமான், காைலன வதம் கசய்த 
காைசம்ோ  மூர்த்தியாகக் காட்சி அளிக்கிோர். திருச்சிற்ேம்பைம் என்ே தைத்தில் தனது 
தவத்லதக் குலைத்த மன்மதலன எரித்து சிவன் பஸ்பமாக்கினார். அங்கு எமனுக்குத் 
தனிச்சன்னிதி உண்டு. அவனுக்மக முதல் பூலஜ நலைகபறும். அது பலழய எமன் மகாயிைாக 
இருந்து பின்னர் சிவகபருமானுக்கு  இைம் அளித்த மகாயில் ஆகும். இங்குள்ள தீர்த்தம் எம 
தீர்த்தம் எனப்படும். அதில் கபண்கள் நீ ாடுவதில்லை. ப மக்குடி அருமக எமமனஸ்வ ம் 
என்ே தைத்தில் சிவகபருமான் அனுக்கி க மூர்த்தியாக எழுந்தருளி உள்ளார். இங்கு  
எமனுக்குச் சிவன் அனுக்கி கம் கசய்ததாகத் தை பு ாணம் கூறுகிேது.. இங்குள்ள 
தீர்த்தத்துக்குப் கபயர் எம தீர்த்தம். இங்கும் நாய் இல்ைாத லப வல த் தரிசிக்கைாம். இதுவும் 
எமனுக்குரிய பலழய மகாயில் ஆகும்.  
 
மார்க்கண்மையலன உரிய நாளன்று பாசக் கயிற்லே வீசி எமன் பிடிக்க முலனந்த மபாது 
அவன் சிவலிங்கத்லதக் கட்டிப்பிடித்துக்ககாண்ைதால் கயிறு லிங்கத்தின் மீதும் சுற்றியது. 
இதனால் எமலனச் சிவகபருமான் சபித்தார். இக்கலத எமலன விைப் கபரிய கைவுள் சிவன் 
என்ே கருத்லத மக்கள் மனதில் ஆழமாகப் பதித்தது. இது மபான்ே கலதகள் எமனின் 
முக்கியத்துவத்லதக் குலேக்க உதவின. ஆயினும் நாட்ைார் வழக்கில் எமதருமலனக் 
குைகதய்வமாக வழிபடும் நிலை கதாைர்ந்தது.  
 
கதன்கிழக்கு நாடுகளில் எமன் வழிபாடு: 
திகபத் நாட்டில் வஜ் ாயன பவுத்தம் பின்பற்ேப்படுகிேது. இங்கு எமலன GSINRJE என்ே 
கபய ால் அலழப்பர். அழிலவத் தருபவன் என்பதால் யமாந்தகன் அல்ைது யமாந்தக வஜ்  
லப வன் என்றும் அலழக்கப்படுகிோன். அசு  முகமும் காலுக்குக் கீமழ ஒருவலனப் மபாட்டு 
மிதிக்கும் உருவத் மதாற்ேத்துைனும் இருப்பான். கம்மபாடியாவில் உள்ள அங்மகார்வாட் 
மகாயிலிலும் இமத உருவ அலமப்புைன் எமலனக் காணைாம். சீனாவில் உள்ள ஏ ாளமான 
மகாயில்களில் எமனுக்குரிய சன்னிதி அல்ைது சிலை இருப்பலதக் காணமுடியும். ஜப்பானில்  
எமன் என்ே கபயரின் கமய் எழுத்துக்கலள முன்பின் ஆக மாற்றி என்ம கதன் என்று 
அலழக்கின்ேனர். என்ம ஓ, என்ம தாயி ஓ என்றும் அலழப்பதுண்டு. தாயி என்ோல் கபரிய 
என்பது கபாருள். [தாயி புத்சு என்ோல் கபரிய புத்தர்]. கபருங்கைவுள் எமன் என்பலதமய 
இச்கசாற்கள் குறிக்கின்ேன. எமன் பற்றிய தகவல் அங்கு பலழய நூல்களில் காணக் 
கிலைக்கின்ேன. எமன் அங்கும் பாவங்களுக்குத் தண்ைலன தரும் நீதிபதியாகப் 
மபாற்ேப்படுகிோன்.  
 
பவுத்த சமயத்தில் ந கங்கள்: 
பவுத்த சமயம் ம ணத்துக்கு பிந்லதய வாழ்வு குறித்து அதிகம் மபாதித்தது. இேந்த பின்பு 
உயிர்கள் ந கத்தில் அனுபவிக்கும் தண்ைலனகள் குறித்தும் விளக்கின. அடுக்கடுக்கான 
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ந கங்கள் இருப்பதாக அச்சுறுத்தின. ந கங்களின் கபாறுப்பாளனாகக் காவைனாக எமதர்மன் 
இருந்தான். அவன் தர்மத்தின் வழியில் ஆத்மாக்கலளத் தண்டிப்பான். ஜப்பானில் 
புண்ணியாத்மாக்கள் கசார்க்கம் புகும். பாவாத்மாக்கள் குலேவாகப் பாவம் கசய்திருந்தால் 
மமய்மதா [meido] எனப்படும் ந கத்துக்குப் மபாகும் அங்கு சிை காைம் தண்ைலன 
அனுபவித்துவிட்டுப் பின்பு கவளிமயறும். நிலேயப் பாவம் கசய்த ஆத்மாக்கள்  ஜிமகா கு 
[jigoku] என்ே ந கத்துக்குப் மபாய் அங்மகமய கிைந்து உழலும்; அதற்கு விடுதலைமய 
கிலையாது. ககாரியாவில் ந கத்லத ஜிமயாக் [jiok] என்றும் வியட்நாமில் dia nguc என்றும் 
அலழக்கின்ேனர். dia nguc என்ோல் வியட்நாமிய கமாழியில் பூமிச் சிலே என்று கபாருள்.  
 
நிலேவு: 
பிேப்பு [வழலம] மற்றும் இேப்பு [அழிவு] கைவுள ான இந்தி னும் எமனும் கதால் தமிழர் 
வாழ்வில் வழிபட்டு வந்த ஆதி கைவுளர் ஆவர். தி ாவிைர் வாழ்ந்த இைங்களில் எல்ைாம் 
இக்கைவுளர் வழிபாடு இருந்தது ஆரியர் வ வுக்குப் பின்னர் இவற்றிற்குப்  புதிய வடிவமும் 
கசயற்பாடும் ககாண்ை கலதகள் உருவாயின. இந்தி னும் எமனும் ககாடியவ ாகச் 
சித்திரிக்கப்பட்ைனர்.  இருப்பினும் பழலம மாோத, மேவாத நாட்டுப்புே மக்கள் தமது குை 
கதய்வமாக எமலன வாங்கி வருகின்ேனர். தவறு கசய்தால் கைவுள் தண்டிப்பார் என்ே 
அச்சத்துைன் மட்டுமம கதய்வ வழிபாடு நலைகபறுகின்ேது.   
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10.  மதலவ ஒரு சாதி ….?  
— முலனவர் சாந்தினிபீ 
 
 
மதலவ ஒரு சாதி, ஆம்! உண்டி, உலேவிைம், உலை உள்ளமதா இல்லைமயா இன்று வாழத் 
மதலவ ஒரு சாதி. மண்ணில் கண் திேந்து கண்மூடி மண்ணுக்கும், விண்ணுக்கும் கசல்ை 
சாதி மதலவ. இன்று கலை நிலை ஊழிய ாயினும் முடிசூைா மக்கள் தலைவ ாயினும் 
வாழ்க்லகயில் முந்தி நிற்பது சாதி. பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழக மவந்தர் வல  அவசியத் தகுதி 
சாதிமய. அ சியல் மட்டுமா சாதிலயக் மகட்கிேது, ககாலைக் குற்ேவாளிக்கும், ககாள்லள 
அடித்தமை ககாள்லகயாகக் ககாண்டு விலை உயர்ந்த கவளிநாட்டுக் காரில் உல்ைாச பவனி 
வ வும் மதலவப்படுகிேது சாதி. வாழ்லவயும் சாலவயும் கூை சாதி, மதமம நிர்ணயிக்கிேது. 
கி ாம பஞ்சாயத்திலிருந்து வட்ைம், மாவட்ைம் மாநிைம் மத்திய அ சு வல யிலும் ஊடுருவி 
நாகைனும் வண்டி நக  அவசியமாகும் அத்துலண அலமப்புகளிலும் அச்சாணியாய் 
உறுதியாக உறுத்தி வரும் இந்த சாதி எங்கிருந்து எப்படி எப்மபாது வந்தது? 
 
வாருங்கள் வ ைாற்லேப் பு ட்டுமவாம். மவதங்களில் முதன்லமயான இருக்குமவதம் 
கசான்னது வர்ணங்கள்தான் கவள்லள, சிகப்பு, மஞ்சள், கருப்பு. அதன் மாற்றுப் கபயம  
பி ாமணன், சத்திரியன், லவசியன், சூத்தி ன். பி ம்மம் என்ோல் உயர்ந்த ஆன்மா என்று 
கபாருள். இருக்குமவதத்தின் கலைசி புத்தகமான பத்தாவது புத்தகத்தில் தான் கருப்பு 
நிேமுலைய (கிருஷ்ண த்வச்) சூத்தி  பிரிவு காணப்படுகிேது (உபிந்தர் சிங்-2008). இவர்கள் 
ஆரியரிைம் அ சு உரிலமலயப் மபாரில் மதாற்று அடிலமகளானதால் தசா/தாசி என்பவர்கள். 
இவர்கள் இலேவனின் கட்ைலளகளுக்கு அடிபணியாமதார்(அவ் தா), யாகங்கலளச் 
கசய்யாதவர்கள்(அக் து) மவற்று கமாழியினர் (ம்ரித்  வாச) மதாற்ேத்தால் மவறுபட்ைவர்கள் 
என இருக்குமவதம் இவர்கலளப் பற்றிச் கசால்கிேது (உபிந்தர் சிங்-2008). 
 
வைமமற்குப் பகுதியில் மதான்றிய ஆட்சி மாற்ேம், கமல்ை நகர்ந்து அன்லேயப் 
பாைலிபுத்தி மான, பீகாரின் பாட்னாலவ அலைகிேது. இதற்குக் கிட்ைத்தட்ை மூன்று 
நூற்ோண்டுகளுக்கு மமைாகி விடுகிேது. அதற்குள் மற்ே மூன்று மவதங்களும் உரு 
ககாண்ைன ( கி.மு 7- ம் நூற்ோண்டு). கங்லக சமகவளியில் எண்ணிைைங்கா தத்துவ 
ஞானிகள், சாதுக்கள் அன்றும் தவம் புரிந்தவாறு காணப்பட்ைனர். 
 
இந்தியாவின் பை இைங்களில் பல்மவறு இன மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்புலைய கருத்தின் 
அடிப்பலையில் வாழ்ந்தனர். பைர் தங்கள் தலைவர்கலளத் மதர்ந்கதடுத்து ஜனபதா என்னும் 
குடிய சு நாடுகளாகவும், இனக் குழுக்களாகவும், மவட்லையாடும் சமூகமாகவும், பண்பட்ை 
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நாகரீகத்லதக் ககாண்ை படிக்க எழுதத் கதரிந்தவர்களாகவும், கைல் கைந்து வாணிபத்லத 
நைத்தியும் இட்ைார் கபரிமயார், இைாமதார் இழி குைத்மதாக ன்றும், யாதும் ஊம  மபான்ே 
ககாள்லகயினரும் வாழ்ந்து வந்தனர். 
 
இமத காைத்தில் கங்லக சமகவளிலய ஆரிய வர்தமாக்கிக் ககாண்டு மன்ன ாட்சியும், பிேப்பு 
இேப்பு என்னும் வாழ்க்லகச் சுற்றிலிருந்து விடுபை யாகங்களும், பலியிைல், மவதங்கலள 
மனனம் கசய்து உச்சரித்தல், எண்ணில்ைா சைங்கு சம்பி தாயங்கலளப் பின்பற்றுதல், 
பிேப்பால் நிேத்தால் மனித இனத்லத மவறுபடுத்திப் பார்த்தல், மபான்ே கருத்துக்கலள தன் 
வாழ்வியைாகக் ககாண்ைவரும் வாழ்ந்து வந்தனர். 
 
பிற்காை மவதகாைத்தில் ஆட்சி ப வலுைன் சைங்கு சம்பி தாயங்களின் கட்டுப்பாடும் 
கட்ைாயமும் வலுத்தது. அக்காைத்தில் விவசாயமும் வணிகமும் கூை அதிகரித்தன. 
கசல்வமும் கசழிப்பும் ககாழித்தும்  ஆட்சியாளருைனான கசல்வாக்கு கபருகியும் சமூக 
நிலையில் மட்டும் மாற்ேம் இல்ைாததால் விவசாயிகள், வணிகர்கள் மன அலமதி இழந்தனர். 
கதாழிலுக்குப் பயன்படும் கால்நலைகலளப் பலியிடுதலில் அவர்களின் புைம்பல் அதிகரித்தது. 
இந்த கட்ைத்தில் தான் புத்தரும் மகாவீ ரும் தன் ககாள்லககலள மக்களிைம் ககாண்டு 
கசன்ேனர். இருவரும் நாத்திகம் மபசினர். கைவுள் மறுப்பு ககாள்லகயுைன், மனிதன் தனது 
எண்ணம், கசால், கசயல் ஆகியவற்றில் முலேயாக நைந்தாமை மபாதும். அதுமவ அவனுக்குத் 
மதலவயான விடுதலைலய அளிக்கும் என்று கநத்தியடியானது. இதனால் பை ஆட்சியாளர், 
வணிகர், விவசாயிகள் பி ாமணர்களும் இவர்களின் ககாள்லககலளப் பின்பற்றினர். 
 
முதல்கபரும் மகத  ாஜ்ஜியத்லத அலமத்த மகதர்களும், நந்தர்களும், பின்னர் வந்த 
மவுரியர்களும் கதாைர்ந்து லஜன, பவுத்த மதங்கலளமய பின்பற்றியும் ஆதரித்தும் வந்தனர். 
இவர்களில் எவரும் தன்லன ைத்ரியர் என்று அலையாளப் படுத்தவுமில்லை.  தன் பி ாமண 
மதத்லதக் காப்பாற்ேத் துணிந்த புஷ்ய மித்தி  சுங்கன், மவுரிய வம்சத்தின் மன்னலனக் 
ககாலை கசய்து, தன்லனமய மன்னனாகவும், அது சுங்க வம்சத்தின் ஆட்சி எனவும் 
அறிவித்தான். ஆக வருணா சி ம தர்மத்லத ஆட்சியாளரும் மக்களும் மறுத்தனர் என்பது 
கதளிவு. அடிப்பலையில் இந்தியா நாத்திக ககாள்லகலய விரும்பியது எனக்கூறுவது 
வ ைாறு. 
 
குப்தப் மப  சு கி.பி 3- 6 நூற்ோண்டுகளுக்கு இலைப்பட்ைது. இவர்களும் வாணிபம் கசய்யும் 
லவசியர் அல்ைது பி ாமணர் என்று காண்கிமோம். இக் காைத்தில் மீண்டும் பி ாமணக் 
ககாள்லககள் தலைதூக்கின. மகாயில் கைாச்சா ம் பி ாமணர்களுக்கான முக்கியத்துவம், 
நிைக்ககாலைகள் கபருகின. ஒரு குப்த மன்னன் பதவிமயற்ோல் ஓ ாண்டிற்கு  ாஜசுயயாகம் 
நைத்தி, கைவுளிைமிருந்து, ஆளும் அங்கீகா த்லத அந்தணர்கள் கபற்றுத் தந்தனர். கைந்த காை 



51 
 

மவுரிய மன்னனின் நிலை குப்தர்களின் மனதில் நீங்கா பயத்லத ஏற்படுத்தியிருக்குமமா? 
கதரியவில்லை, ஆனால் கதாைர்ந்து அந்தணர்கலளயும், லசவ, லவணவ, புத்த, லஜன 
ஆையங்களுக்குப் ப வைாகக் ககாலைகலள வழங்கினர். தங்கலளப் பி ம்ம ைத்ரியர் 
(பி ாமணர்களாக இருந்து ைத்திரிய ாக மாறியவர்) என்ேலழத்துக் ககாண்ைனர். அடுத்து 
வந்த வர்தணர்கமளா மீண்டும் பவுத்த லஜன ககாள்லககளில் நாட்ைம் ககாண்ைனர். 
 
இதற்கிலையில், சாதிகள் மதான்றி கபருகியது. கபருவாரியான மக்கள் வருணாசி ம 
தர்மத்லத விட்டு விைகியதால் குப்தர் காைத்தில் தரும சாத்தி ங்களும், சூத்தி ங்களும் 
கதாகுத்து எழுதப்பட்ைன. மகாபா தமும் இ ாமாயணமும் கூை தன் அளவில் பன்மைங்காயின. 
இப்படித் கதாகுக்கப்பட்ை பை நூல்களில் மனுசாத்தி மும் அைங்கும். இந்த சட்ைங்கலளத் 
தாண்டி தன் மனம் மபான மபாக்கில் வாழ்ந்த மக்களின் கதாலகலயக் குலேக்க ஒரு சட்ைம் 
மனுவின் புத்தகத்தில் பிேந்தது. தங்கள் சாதிகலளக் கைந்து திருமணம் கசய்து 
ககாண்ைவர்கலளயும் அவர்களின் வாரிசுகலளயும் அனுமைாமா, பி திமைாமா என்று புது 
சாதிகலள உருவாக்கி, சண்ைாளர்கள், தீண்ைத் தகாதவர்ககளனச் சூத்தி ருக்கும் கீமழ பை 
பிரிவுகள் உண்ைாக்கினார். இவர்கள் ஐந்தாம் பிரிவினர் (பஞ்சமர்) என்றும் அலழத்தனர். 
சூத்தி ர்களின் எண்ணிக்லக அதிகமானால், அது உயர் சாதியினருக்கு ஆபத்லத 
விலளவிக்கும் என எச்சரித்தார் மனு. ஆயினும் ஆட்சியாளர்களும் கவகுஜன மக்களும் 
இலதப் கபரிதாக் கருதவில்லை மபாலும். 
 
சண்ைாளர்கலளப் பார்த்தாலும், கதாட்ைாலும் தீட்டு என்று வைகமாழி சாத்தி ங்கள் 
கசான்னாலும் வை இந்தியாவில் மன்னர்களாக இவர்கள் ஆட்சி கசய்தலத வ ைாறு 
கசால்கிேது. (இவர்களின் மதாற்ேம் குறித்து பல்மவறு கற்பலனக் கலதகள் கசால்ைப் 
படுகின்ேன. பிற்காை நூல்கள் இவர்கலள  ஜபுத்தி ர்கள் என்றும் கசால்கின்ேன). 
தற்மபாலதய வை இந்தியப் பகுதியிலுள்ள புந்மதல்கன்ட் பகுதிலய லமயமாகக் ககாண்டு 9-13 
நூற்ோண்டுகளில் ஆட்சி கசய்தனர். பழங்குடியினர் வணங்கிய ’மனியா’ எனும் கபண் கதய்வ 
வழிபாட்டினர். தங்கள் குை கதய்வத்திற்காக மமோபாவில் மகாவில்கலளக் கட்டினர். 
கஜு ாமோ சிற்பங்கலளயும் மதாற்றுவித்தனர். வங்கப் பகுதிலயப் பாைர்கள் 8-12 
நூற்ோண்டில் ஆட்சி கசய்தனர். இவர்கள் புத்த மதத்லதமய கலைபிடித்தனர். இன்றும் 
இவர்கள் கட்டிய பை மகாயில்கள் வழிபாடின்றி அழிந்து காணப்பட்ைாலும் அதில் கதய்வச் 
சிலைகள் இல்லை. இலவ மபானகதங்மக? கதரியாது. ஆனால் ஊருக்கு கவளிமய 
இடுகாட்டிமைா சுடுகட்டிமைா உயர்ந்த தாழ்ந்த சாதியினல யும், அ சாண்ை மன்னலனயும் 
அடிலமலயயும் மகாயிலின் கருவலேயிமைமய வாழ்ந்தவலனயும், மகாயிலின் வாசத்லதமய 
அறியாதவலனயும் மவறுபாடின்றி ஒம  இைத்திற்கு அனுப்பும் கவட்டியான் என்ன 
மன்னனின் ஆமைாசக ாக அ சலவயிைா அமர்ந்து இருந்திருப்பான்? அன்றும் அவன் 
தீண்ைத் தகாதவனாகமவ மன்னனாலும் கருதப் பட்டிருப்பான். 



52 
 

 
ைத்ரியம  ஆளப் பிேந்தவர் என சாத்தி ங்கள் கசான்னாலும், சூத்தி  ான நந்தர்களும், 
மயிலை வளர்ப்பவ ான மவுரியரும் பின்னர், பி ாமணரும், மூன்ோம் வருணத்லதச் சார்ந்த 
குப்தர்களும் ஆட்சி கசலுத்தினர் என்பது வ ைாற்றின் மூைம் கவளிச்சம் கபறுகிமோம். 
ஆள்பவர் எவ ாயினும் மன்னலனச் சூழ்ந்து வாழ்பவர்களிலும் ஒதுக்கப் பட்ைவர் வாழ்விலும் 
மாற்ேம் நிகழவில்லை என்பது தாமன இன்லேய அ சியல் நமக்குச் கசால்லும் பாைம். 
 
வைகமாழி இைக்கியங்களின் கூற்றும், கல்கவட்டுக்களின் கூற்றும் கற்பலனக்கும் 
நலைமுலேக்குமான இலைகவளிலயப் பைம் பிடித்துக் காட்டுகிேது. இப்மபாது 
கதன்பகுதிக்குப் மபாமவாமா…? சாதவாணர்கள் பவுத்த சமணச் சார்பினர். சங்க காைம் 
சாதிலயக் கைந்தது எனச் கசால்ைாமமை கதரிவது. களப்பி ர் பற்றிய உண்லமகள் 
வலைத்தளங்களில் வைம் வருகின்ேன. அவர்கள் பி ாமண சைங்கு சம்பி தாயங்களுக்கு 
எதிர்க்கு ல் ககாடுத்து, மச , மசாழ, பாண்டிய ான மூமவந்தல யும் வீழ்த்தியவர்கள். 
பல்ைவர்கமளா பி ம்ம ைத்திரியர் எனக் கல்கவட்டுகள் கசால்கின்ேன. மசாழர் காை 
கல்கவட்டுகலள ஆய்ந்ததில் 16 வலகயான சாதிகளின் கபயர்கள் காணக் கிலைத்தாலும், 
அவற்றில் கபரும்பான்லமயானலவ கதாழிற்கபயர்கமள (ஓய்.சுப்ப ாயலு). கைல் கைந்தால் 
தீட்டு எனும் தரும சாத்தி ங்களின் சட்ைங்கலள கதற்குப் பகுதிலய ஆண்ை எந்த குைத்லதச் 
சார்ந்த மன்னனும் மதிக்கவில்லை என்பதற்கான சான்றுகள் ஏ ாளம். 
 
பி ம்ம ைத்ரியர் என அறிமுகப் படுத்திக் ககாண்ை பல்ைவர்கள் புத்த மதத்லதக் கைல் கைந்மத 
ப ப்பினர். ஒய்சாளர்களும், கிழக்கு, மமற்கு சாளுக்கியரும், இ ாட்டி கூைர்களும் இதற்கு 
விதிவிைக்கல்ை. கலிங்க மன்னர்களும் பாண்டியர்களும் கைல் கைந்மத இைங்லகயுைன் 
திருமண, அ சியல் உேவுகலள வளர்த்துக் ககாண்ைனர். 13 ஆம் நூற்ோண்டில் 
கதன்னகத்தின் கபரும் பகுதிலய ஆண்ை காகத்தீயர்கள் தங்கலளச் சூத்தி ர் என்றும், 
தூய்லமயானவர்கள் என்றும் கல்கவட்டுகளில் புகழ்ந்தனர். கைல் கைந்து இைங்லகயுைனும் 
மபார் கதாடுத்தனர். ஆனால் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வில் மாற்ேம் ஏற்பட்ைதா..? கடினமாக 
உலழத்து எல்மைாருக்கும் உணவளித்த விவசாயி வரி கட்ை… கழனியில் கால் பதிக்காத 
பார்ப்பனனுக்கு வரிச்சலுலக, இைவச நிைம். இது தாமன இன்றும் கதாைர்கலதயாக நீள்கிேது. 
 
விஜயநக  மன்னர்களில் புகழ்கபற்ே கிருட்டிண மதவ ாயர் எழுதிய ஆமுக்த்தமால்யதாவின் 
எழுத்துக்கலள ஒரு முலே பு ட்டுங்கள். ஆழ்வார்களில் தந்லத மகள் உேவுலைய 
கபரியாழ்வார் ஆண்ைாள் இவர்களின் வாழ்க்லகலய லமயக்கருவாகக் ககாண்ைது. பிரிவுத் 
துயல த் தாங்காது தன் மதாழியரிலைமய மபசும் ஆண்ைாளின் வாயிைாக ஒரு கருத்லதச் 
கசால்கிோர். இ ாமாவதா த்தில் சீலதயின் பிரிவுத் துயருக்கு இ ாமமன கா ணம் எனச் 
சாடுகிோர். 
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ஒரு கபண்ணுக்கு தன் வாழ்க்லகத் துலணலயத் மதர்வு கசய்ய உரிலம இல்லையா…? 
சூர்ப்பணலக தன் விருப்பத்லதத் தாமன கசான்னாள். அதற்காக அவளின் காலதயும் 
மூக்லகயும் ஏன் கவட்ை மவண்டும்.  ாமனின் கசயைால் தாமன இ ாவணன் சீலதலய 
இைங்லகக்கு எடுத்துச் கசன்ோன்? சீலதயின் பிரிவுத் துயருக்கு  ாமமன கா ணம் என 
அன்லேய இ ாமாயணத்திலும் இன்லேய அ சியலிலும் நாயகனாக நிலைத்திருக்கும் 
இ ாமலனமய குற்ேவாளிக் கூண்டில் நிறுத்துகிோர் இந்த விஷ்ணு பக்த ான மன்னன் 
கிருஷ்ணமதவ ாயர். இருபதாம் நூற்ோண்டின் கபரியார் கூற்லே விமர்சிக்கும் நாம் 16-ம் 
நூோண்டின் முடி சூடிய மன்னனின் மகள்விகலள எப்படிப் புரிந்து ககாள்வது? ஆட்சி தன் 
லகயிலிருந்ததால் முடிந்தது என்று புரிந்து ககாள்ளவா? 
 
வை கமாழி சாத்தி ங்களின் சட்ை திட்ைங்கள் மன்னலன, ஆட்சியாளர்கலளக் 
கட்டுப்படுத்தவில்லை என்ே புரிதலில் தவறில்லை என்மே படுகிேது. மனு தர்மம் 
மன்னர்களின் வாழ்வியலில் கபரும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்த வில்லை என்பதற்கான 
அலையாளமாகக் ககாள்ளைாம். ஆனால் வை கமாழி நூல்கள், வருணாசி ம தர்மத்லதக் 
காப்பதும் கலைபிடிப்பதும், மன்னருக்கான முக்கிய கைலமகளில் ஒன்ோகமவ கசால்கின்ேன. 
எப்படியானாலும், காைம் எதுவாயினும் ‘தடி எடுத்தவன் தண்ைல்கா ன்’ என்பதில் மட்டும் 
மாற்ேமில்லை எனச் கசால்கிேது வ ைாறு. 
 
வைகமாழி சாத்தி ங்கள் கசால்லும் முதைாம் இைத்லதயும் முக்கியத்துவத்லதயும் எழுதாச் 
சட்ைமாகப் பி ாமண வர்ணம் கபற்ேது, ஆங்கிமையர் இந்தியாலவ ஆண்ை மபாதுதான் 
என்கிோர் இந்தியவியல் வ ைாற்ோளர் சிந்தியா தல்மபாட் (சிந்தியா தல்மபாட், 2008, ப-48). 
அதிகமான எண்ணிக்லகயில் பி ாமணர்கலளக் கணக்கர், எழுத்துப் பணி, ஆவணங்கலள 
எழுதுபவர், ஆட்சியாளர்களின் கட்ைலளகளுக்கு அவ்வவ் கமாழியில் எழுதுபவர், 
ஆட்சியாளர்களின் உதவியாளர்கள் மபான்ே பை அ சங்க கதாைர்புலைய பணிகள் 
பி ாமணர்களுக்குத் த ப் பட்ைதும், அத்துைன் கால்நலைகலளப் ப ாமரிக்கும் ஆயர் 
சமூகத்லதயும், மபார்த்கதாழில், தற்காப்புக் கலை வளர்த்த சமூகங்கலளயும் ஆங்கிமையர்கள் 
ஒடுக்கியதும் பி ாமணர்கள் முக்கியத்துவம் கபே ஒரு முக்கிய கா ணம் என்று மமலும் 
விளக்குகிோர். இந்த 19 ஆம் நூற்ோண்டிமைமய இந்தியச் சமூகத்தில் சாதிய முலே முன்பு 
கபோத முக்கியத்துவத்லதப் கபற்ேது என்பதும் இவரின் கருத்மத. 
 
காைனி ஆதிக்கத்திற்கு முற்பட்ை இந்தியாவின் வ ைாற்லேக் கட்ைலமக்கப் பி ாமண 
இைக்கியங்கள் (தரும சாத்தி ங்கள்) பயன்பைாது, மாோகக் கல்கவட்டுகமள சிேந்த சான்றுகள் 
என்று தன் கருத்லத அமத நூலில் முன்லவக்கிோர். ஆனால் கல்கவட்டுகள் கபரிதும் 
மகாயில்களுக்கானது, அதன் மநாக்கம், அதில் மபசப்படும் மக்கள் என எல்ைாவற்லேயும் 
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கணக்கில் ககாள்ளல் அவசியம். அலவ சமூகத்தின் அத்துலண கூறுகலளயும் அைக்கியதா..? 
என்ே மகள்வியும் எழுகிேது. கல்கவட்டுகளின் முக்கியத்துவத்லத எவரும் மறுக்க முடியாது. 
அமத மபால் அவற்றின் குலேகலளயும் கவனித்தல் முக்கியமல்ைவா..? 
 
ஆங்கிமைய ஆதிக்கத்தில் ஆழமான சாதி மத மவறுபாடுகள் சுதந்தி , மக்களாட்சி 
இந்தியாவில் தான் மமலும் மமலும் வலுப் கபற்று இன்று சாதி நுலழயாத இைமம இல்லை என 
நிலேந்து சமூக சண்லைகள் ககாளுத்து நிற்கிேது என்ோல் அது உண்லமக்கு மாோகாது. 
இன்றும் மகாயிலின் கவளிப்பகுதியில் ஓய்கவடுத்ததால் சிைர் அடித்மத 
ககால்ைப்பட்டுள்ளனர். ஆணவக் ககாலைகளின் அடிப்பலை சாதிமய. உணவாலும் 
உலையாலும் மவறுபட்ைவர்கலள கவட்டி வீழ்த்தும் வீ ச் சமூகம் என வருங்காை 
வ ைாற்லேப் பலைத்துக் ககாண்டிருக்கும் நாம் கமத்தப் படித்த மமதாவிகள். வீட்டுக்கு 
ஒருவர் கவளிநாடுகளில் வசித்தாலும் நாம் சாதிய மவறுபாடுகலள இறுக்கி அலணத்த 
கசன்றுள்மளாம்.ஒரு மநாயாளி மருத்துவல  மநாக்கி கீழ்சாதியான நீ என்லனத் கதாைாமத 
என்பதும், குடிலமப் பணி அதிகாரிகலளயும் விதி விைக்கில்ைாது’ உன் சாதி எது?’ என்று 
அவர்கள் முகத்திமைமய மகட்கும் கருத்துரிலமக் ககாண்ைவர்கள். 
 
இன்லேய நைப்பு நாலளய வ ைாறு. யாதும் ஊம , யாவரும் மகளீர், தீதும் நன்றும் பிேன் த  
வா ா….. என்னும் வரிகலளச் கசால்லிப் கபருலமப்படுகிமோமம, வரும் தலைமுலேகளுக்கு 
நாம் பதித்துச் கசல்லும் வ ைாற்றுச் சுவடுகலள பின் மநாக்கி மறுபார்லவ பார்க்க ஏன் 
மறுக்கிமோம்? நம்லமத் தடுப்பது எது?. மாற்ேத்திற்குக் காைம் ஒரு தலை அல்ை. உைகம் 
நம்லமக் கண்டு கபருலமப் படும் வ ைாற்லேப் பலைப்மபாம் என்ே எதிர்பார்ப்புைன் 
அலமமவாம் . 
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11.  பிரிட்டிஷ் இந்தியாலவ அதி ச் கசய்த பின்மே தீர்ப்பு 
— க ங்லகயா முருகன் 
 
 
(வ.உ.சி.க்கு வழங்கப்பட்ை இ ட்லை ஆயுள் தண்ைலன தீர்ப்பு 07/07/1908) 
 
1908 ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வ.உ.சி. மற்றும் சுப்பி மணிய சிவா, பத்மநாப அய்யங்கார் ஆகிமயார் 
இலணந்து அன்லேய கவள்லளயர் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புப்மபச்சு நிகழ்த்தியலமக்காக 
இந்தியத் தண்ைலனச் சட்ைம் 124-A. மற்றும் 153 – A ஆகிய சாதா ண பிரிவுகளில் குற்ேம் 
சாட்ைப்பட்ை நிலையில் லகது கசய்யப்பட்டு நைத்திய விசா லணக்குப் பின்பு திருகநல்மவலி 
 ாஜநிந்தலன வழக்காக மாறியது. 
 
1908 மார்ச் 17 ம் மததி வ.உ.சி, சிவா மற்றும் பத்மநாப அய்யங்கார் மூவர் மீதும் இந்த வழக்லகத் 
கதாடுத்தவர் எல்.எம், வின்ச். மகா ல்மில் மவலை நிறுத்த மபா ாட்ை கவற்றி, பி.சி.பால் 
சிலேயிலிருந்து வருலகலயகயாட்டிய மாகபரும் சிேப்பு அ சியல் கூட்ைங்கள், ஆ ம்பத்தில் 
500 மபர் கூடிய கூட்ைங்களிலிருந்து கிட்ைத்தட்ை 3000 மபர்க்கு மமல் கூடிய கூட்ைங்கள் 
மபான்ேலவ ஆங்கிமையருக்குக்  கிலிலய உண்ைாக்கியது. 
 
இக் கூட்ைத்தில் சுமதசிய ககாள்லககளான புேக்கணிப்பு, மற்றும் சுய ாஜ்ஜியம், 
காைணியாதிக்க எதிர்ப்புணர்வு அனல் கக்கும் மபச்சுக்கள் கநல்லை மக்கலள 
எழுச்சியலையச் கசய்தது.  கதள்ளத் கதளிவாக எளிய தமிழில் அச  லவக்கும் மமலைப் 
மபச்சினால் சாதா ண அடித்தட்டு மக்களிலைமய அ சியல் உணர்லவ எழுப்பியதால் 
கநல்லை, தூத்துக்குடி எங்கும் வந்மதமாத ம் மகாசம் வாலனப் பிளந்தது.பாலளயங் 
மகாட்லையிலிருந்து  நைந்து கசன்று ககாண்டிருந்த ோர்வி சமகாத ர்கள் மீது சிைர் 
தாக்குதல் நைத்தினர். சுமதசிய உணர்ச்சியின் மிகுதியால் திருகநல்மவலியில் நலைகபற்றுக் 
ககாண்டிருந்த புகழ் கபற்ே ஐம ாப்பிய ஏகபல் சர்க்கஸ் கம்கபனி கபாதுசனங்கள் 
ஆத வின்லமயால் முைங்கியது.  தமிழககமங்கும் சுமதசிய பற்ோளர்கள் உருவாகி அ சியல் 
கசாற்கபாழிவாற்றி சுமதசிய ககாள்லககலளப் ப ப்பியதில் ஜி.சுப்பி மணிய அய்யர், காஞ்சிபு ம் 
கிருஷ்ணசாமி சர்மா, சும ந்தி நாத் ஆர்யா மபான்மோர் சிேப்பாகச் கசயல்பட்ைனர். 
 
இதற்கிலைமய சுமதசிய எழுச்சிலயக் கண்டு எரிச்சைலைந்த ககைக்ைர் வின்ச் அ சுக்கு 
எதி ாகப் மபசிய குற்ேத்திற்காக வழக்கு மகாரி வ.உ.சி, சிவா மற்றும் பத்மநாப அய்யங்கார் 
ஆகிமயால க் லகது கசய்து அவர்கள் சிலே லவக்கப்படுகிோர்கள். மமலும் 107வது பிரிவு 
4வது விதியின் கீழ் சட்ைம் வகுத்துல க்கும் விசா லண முடியும் வல  தனது விருப்பப்படி 
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சிலேக்காவலில் லவக்க நீதிபதிக்கு அதிகா முண்டு. மார்ச் 12 ம் மததி மூவரும் நன்னைத்லத 
உத்த வாதம் வழங்கினாலும் ககைக்ைர் வின்ச் ஏற்க மறுத்தமதாடு மாவட்ை சிலேயில் 
லவத்து ஏப் ல் 1 ம் மததி விசா லணலய ஒத்தி லவத்தான்.வின்ச் தனது அதிகா  
மமலதயினால் சட்ைச்சூழ்ச்சியின் மூைம் மூவல யும் கட்ைாய காவலில் லவக்கப்பட்ைதால் 
ககாதிப்பலைந்த கநல்லை மக்கள் கைகத்தில் இேங்கினர். பத்மநாப அய்யங்கார் மட்டும் 
விடுவிக்கப்பட்ைார். 
 
அ சின் பி திநிதியாக இந்த வழக்கிலன இ.பி.பாகவல் (அ சு வழக்கறிஞர்), மதுல  அமர்வு 
நீதிபதி ஆர்தர் பி ான்சிஸ் பின்மே ஆகிமயார் திருகநல்மவலி துலண அமர்வு வழக்குகலள 
வில வாக நைத்தப் பரிந்துல க்கப்பட்டு, இ.எச். வாைஸ் திருகநல்மவலி துலண 
நீதிபதியாக்கப்பட்ைார். இந்த கநல்லை வழக்கில் வ.உ.சி.க்காக வாதாடியவர் தஞ்சாவூர் 
என்.மக.இ ாமசுவாமி அய்யர் மற்றும் சைமகாபாச்சாரி, ந சிம்மச்சாரி ஆகிமயார். சுப்பி மணிய 
சிவாவிற்காகப்  பால் பீட்ைர் பிள்லள மற்றும் கவுைல். இந்த கைக வழக்கில் 927 சாட்சிகள் 
மசர்க்கப்பட்டு இறுதியாக 97 மபரிைம் விசாரிக்கப்பட்ைனர். ஆட்சி எதிர்ப்பு வழக்குகளில் 327 
மபரிைம் விசாரிக்கப்பட்ைனர். சுமார் 25 நாட்கள் கதாைர்ந்து ஆட்சிகயதிர்ப்பு வழக்கில்  
பின்மேயால் விசாரிக்கப்பட்ைனர். மார்ச் முதல் ஜூலை வல  சுமார் மூன்று மாதங்கள் வழக்கு 
விசா லண நலைகபற்று வருகிேது. 
 
இந்த வழக்கு ஜூலை மாதம் 7ம் மததி தீர்ப்பு என்று பின்மேயால் அறிவுறுத்தப்படுகிேது. 
நாகைங்கும் எப்படித் தீர்ப்பு வ க் காத்திருக்கிேமதா என்ே ப ப ப்பான சூழலில் கிைக்கிேது. 
தீர்ப்புக்கு முன்னதாக வ.உ.சி . அவர்களுலைய குடும்பத்தினர் அலனவரும் 
திருகநல்மவலிக்கு வந்து தங்கியிருந்தனர். மமலும் இந்த வழக்லக நைத்தும் விதத்திமைமய 
கதரிந்து விட்ைது. வ.உ.சி.லயயும், சுப்பி மணிய சிவாவிலனயும் சிலேக்கு 
அனுப்பிவிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்துக் ககாண்டிருந்ததுதான். 
 
இறுக்கமான சூழலில் ஜூலை 7ஆம் மததி காலையில் வ.உ.சி.யின் லமத்துனர் பிச்லசயா 
அவர்கள் காப்பி ககாண்டு வந்து ககாடுக்கிோர். லமத்துனரின் முகம் வாடிய நிலையில் 
இருப்பலத அறிகிோர்.ஒரு கட்ைத்தில் தாளமாட்ைாமல் லமத்துனர் அழுகிோர்.கதய்வச் 
கசயல்படி நைக்கிேது லமத்துனம . அமத கதய்வத்துலணயால் சீக்கி ம் திரும்ப வருமவன் 
என்று கூறி மனலதத் மதற்றி என் மலனவியிைமும்(லமத்துனரின் தங்லக) 
கவலைப்பைாமல் இருக்கச் கசால் என்று கூறுகிோர். அத்துைன் தன் கபாறுப்பிலிருந்த 
புத்தகங்கள் மற்றும் நலககலள லமத்துனரிைம் ஒப்பலைக்கிோர். 
 
மதியமவலள உணவு ககாண்டு வந்த மவலளயில் மூத்தமகன் தன் தந்லத கபயர் ககாண்ை 
உைகநாதன் மகட்லைத் திேந்து வந்த மவலளயில் வ.உ.சி. தனது இளம் வயது பாைகலனக் 
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கண்ைதும் பலத பலதத்துத் தூக்கி முத்தம் ககாடுத்துக் ககாஞ்சினார். இதலன தமது 
சுயசரிலதயில் 
 
“என்னுயிர் முதல் மகன் ஏகினன் மகற்றுள். என்னுயிர் பலதத்தது; என்னுளம் 
அழிந்தது;எடுத்மதன்; முத்திமனன்;என் மடியில் லவத்மதன்;ககாடுத்மதன் தின்பன. 
கூறிமனன் சிை கசால். 
என்று பதிவு கசய்கிோர். 
 
தனது குழந்லதயிைம் மனம் விட்டுப் மபசுகிோர். மகன் உைகநாதன் வ.உ.சி.லய மநாக்கிக் 
கீழ்க்கண்ைவாறு குறுக்கு விசா லண கசய்கிோன். 
“அய்யா அம்லம (அம்மா-வ.உ.சி. மலனவி) அழுது ககாண்டிருக்கிோள்" என்ோன். 
“அய்யா நீயும் அம்மாமவாடு மசர்ந்து அழுலதயா” என்று மகட்கிோர். 
“நான் அழவில்லை. ஆனால் உன்லன இன்று கபாழுதலைந்ததும் அசலூருக்கு கூப்பிட்டுப் 
மபாகிோர்களாமம மாமா கசால்கிோன், நிசம்தானா அய்யா ” என்று மழலை கமாழியில் மகட்க, 
அவம ா என்ன கசால்வகதன்று அறியாமல் 
“மாமா உன்லன அழ லவக்க அப்படிச் கசால்லியிருக்கிோன்” என்று லபயலனத் 
மதற்றுகிோர். 
"சரி அது மபாகட்டும். நான் அசலூரு கசன்ோல் நீ அழாமல் லதரியமாக இருப்பியா” என்று 
சின்னஞ்சிறு பாைகனிைம் மகட்கிோர். 
சிலேக்குச் கசல்ைப்மபாகிோர் என்பலத அறியா பாைகன், நீ அசலூருக்குச்  கசன்ோல் நான் 
அழமாட்மைன். ஆனால் என்லன விட்டு எப்படிப் பிரிந்து கசல்வாய்" என்று மகட்கிோன் 
பாைகன் உைகநாதன். 
தனது லபயனிைம் என்ன கசால்வகதனத் கதரியாமல் வ.உ.சி.யின் கண்களில் கண்ணீர் 
தால  தால யாகப் கபருகுகிேது. 
கபருகி வரும் கண்ணீல த் துலைக்க வ.உ.சி. லகக்குட்லைலயத் மதடி எடுப்பதற்கு முன் 
இளம் பாைகன் உைகநாதன் தனது பிஞ்சுக் க ங்களால் தந்லதயின் கண்ணீல த் 
துலைத்துவிடுகிோன். 
என்னகசய்வகதன்று அறியாத வ.உ.சி. பிள்லளயிைம் மயங்கிய மனநிலையிலிருந்து 
தன்லனத் திைப்படுத்திக் ககாண்டு தனது பாைகனின் கண்களில் வரும் கண்ணீல த் 
துலைத்து விடுகிோர் வ.உ.சி. 
பின்பு தனது லபயனிைம் அய்யா யா ழுதாலும் நீ அழாமல் லதரியமாக இருக்க மவண்டும் 
என்று பாைகலனத் மதற்றி விட்டு உச்சி மமாந்து முத்தம் ககாடுத்து தனது லமத்துனரிைம் 
லபயலன நன்ோகப் பார்த்துக் ககாள் என்று ஒப்பலைக்கிோர். 
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இந்த நிகழ்லவ அருகிலிருந்து பார்த்துக் ககாண்டிருந்த சுப்பி மணிய சிவா, மற்றும் 
குருநாதன், சிலே வார்ைர்கள் லபயனுக்கும் வ.உ.சி.க்கும் இலைமய நைந்து ககாண்டிருந்த 
பாசப் மபா ாட்ைம் அவர்களுலைய கண்கலளயும் குளமாக்கி விட்ைன.  பின்பு வ.உ.சி. 
”தவத்தின் பயனிது தள ற்க” என்று கூறி அவர்கலளயும் ஆசுவாசப்படுத்துகிோர். 
 
அதற்குள் வ.உ.சி மற்றும் சிவாலவ அலழத்துச் கசல்ை எண்ணிைைங்கா மபாலீசார்பலை 
கவளியில் தயா ாக இேங்கியது. நாைா பக்கமும் மபாலீசு பலை. கதருகவங்கும் ஒம  ப ப ப்பு. 
கதருவின் நாைா பக்கமும் கவடிகலள கவடித்து உசார்படுத்தி இ ண்டு வண்டிகளில் ஏற்றிக் 
ககாண்டு கபாது மக்களும் நாைா பக்கமும் சூழ அலழத்துச் கசல்ைப்படுகிோர்கள். 
 
என்ன தீர்ப்பு வந்தாலும் சந்திக்கத் தயா ாக இருந்த மனநிலையில் பின்மே முன்பு 
தீர்ப்புக்காக நிறுத்தப்பட்ைார். 
 
தனது சுயசரிலதயில்: 
“ஏதிவண் நிகழினும் இலளத்திமைல்” என்று கூறியிருக்கிோர் வ.உ.சி. ஆனால் பின்மேயின் 
தீர்ப்பு கநல்லை மக்கலள மட்டுமல்ை, இந்தியாலவத் தாண்டி ைண்ைன் வல  கற்மோர் 
மனமும் கைங்கடித்த தீர்ப்பாக கவளிவந்தது. 
 
“சிதம்ப ம் பிள்லள மமன்லம தாங்கிய மன்னர் பி ானது பி லஜகளில் இருவர்க்கத்தாரிலைய 
பலகலமலயயும் கவறுப்லபயும் ஊட்டுபவர். அவர் கவறுக்கத்தக்க  ாஜதும ாகி. அவருலைய 
எலும்புகள் கூை, சாவிற்குப் பின்  ாஜதுமவைத்லதயூட்டும் என்று எழுதிய தீர்ப்பிலன 
வாசித்தார். 
 
அ லச எதிர்த்துப் மபசிய கசாற்கபாழிவுக்காகச் சுப்பி மணிய சிவாவிற்கு பத்து வருைம் 
கடுங்காவல் தண்ைலன.சிவாவிற்குத் தனது இல்ைத்தில் வ.உ.சி அலைக்கைம் 
ககாடுத்தலமக்காக ஒரு 20 வருை ஆயுள் தண்ைலனயும், கநல்லையில் அ லச எதிர்த்துப் 
மபசிய ஒரு கசாற்கபாழிவுக்காக இன்கனாரு இருபது வருைமும் ஆக 40 வருை ஆயுட்காை 
தண்ைலன என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ைது. 
 
மகார்ட் அதிர்ந்தது. தீர்ப்லபக் மகள்விப்பட்ை வ.உ.சி.யின் தம்பி மீனாட்சிசுந்த ம் பிள்லள 
மனம் சித்தம் கைங்கிப் பிேழ்ந்தது.  (வ.உ.சி.யின் தம்பி மனம் பிேழ்ந்த நிலையில் 1943 வல  
வாழ்ந்தவர். வ.உ.சி. மனம் பிேழ்ந்த தம்பிக்காக ”இவர் எந்தக் கலைக்குச் கசன்று உணவு 
மகட்ைாலும் கலைக்கா ர்கலளக் ககாடுக்கும்படி மவண்டியும் அதற்குரிய கதாலகலயத் 
தாமம தந்து விடுவதாக வாக்குறுதியும் அளிக்கச் கசய்து தண்மைா ா மூைம் மக்களுக்குத் 
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கதரியப்படுத்தியுள்ளார். (அனிதா கு.கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய தமிழர் தந்லத 
வ.உ.சிதம்ப னார். பக்கம்.173) 
 
ஆனால் வ.உ.சி.யின் மனமமா “இலேயும் கைங்கா கதன்னுளம் கவர்ந்துள்ள இலேயின் 
ககாலைகயன ஏற்மேன். ஆயினும் நீதிலய நிலனத்து கநஞ்மசாடு நலகத்மதன்.” எனச் 
சிறிது கூை மனம் கைங்கா நிலையில் அவ வர் விலனவழி அவ வர் விலனப்பயன் என்ே 
நிலையில் தீர்ப்பிலன மகட்டும் கைங்காதிருந்தார். மகார்ட் முன்பு கூடிய சகை ஜனங்கலளயும் 
கலைத்து விட்டு மபாலீசு பலை சிலேலய மநாக்கி வ.உ.சி.லய அலழத்து வருகிேது. அந்த 
நிமிைத்திலிருந்து சிலேவாசம் அனுபவிக்க மவண்டும். அலழத்து வரும் வழியில் மகாவில் 
முன் கண்கைங்கி நின்ே கபரிய லமத்துனல ப் பார்த்துக் கவலைப்பைாதீர்கள் என்று 
மதற்றுகிோர்.  அப்படிமய தந்லத உைகநாத பிள்லள எலத நிலனத்துப் பயந்தாம ா அது அவர் 
கண் முன் தன் மகனுக்கு நைந்த இ ட்லை ஆயுட்காை சிலேவாச தீர்ப்லபக் மகட்டுக் கைங்கிய 
நிலையில் மகன் வ.உ.சி.லயக் கண்டு “நீ கவலைப்பைாமத கைவுள் இருக்கிோர் என்று 
வ.உ.சி.க்கு ஆறுதல் கூறுகிோர். 
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தனது மூத்த வயது இளம் பாைகன் உைகநாதலன வ.உ.சி.யின் கண் மதடுகிேது. அந்த 
மந த்தில் மூத்த மகலனக் காணாமல் அலை பாய்ந்த நிலையில் இ ண்ைாவது இளம் 
பாைகலன லமத்துனர் தூக்கி லவத்திருப்பலதக் கண்ை வ.உ.சி.க்கு கண்களிலிருந்து 
கபருகும் கண்ணீல  அைக்கமுடியாமல் உணர்வு வயப்பட்ை நிலையில் பார்த்துக் ககாண்மை 
முன்மனறிச் கசல்கிோர்.   அடுத்தாக மலனவி மீனாட்சி அம்மாள் வீட்டின் மமமை தலைவிரி 
மகாைமாகக்  லகலய தலையில் லவத்து அழுது அ ற்றிக் ககாண்டிருப்பலதக்  காவைர்கள் 
அலழத்துச் கசல்லும் வண்டியில் உட்கார்ந்து ககாண்மை மனமவதலனயுைன் 
மலனவிலயக்  கவனிக்கிோர். வண்டியில் உட்கார்ந்த வண்ணம் தனது லககளாலும் 
கண்களாலும் மலனவிலயத் மதற்றி மகன்கலளக்  கவனமாகக் கவனித்துக் ககாள் என்று 
லககள் மற்றும் கண்கள் வழியாகமவ அறிவுறுத்துகிோர். 
 
அச்சமயம் வ.உ.சி. அமர்ந்த வண்டி அருமக வந்து கவந்த புண்ணில் மவலை பாய்ச்சும் விதமாக 
அம்மா வீட்டினுள் உருண்டு பு ண்டு அழுது மயங்கிய நிலைலயக் கூே, வ.உ.சி. மமலும் 
என்னகசய்வகதன்ேறியாது விசனிக்கும் நிலையில் சிலேலய மநாக்கி வண்டி மவகமாக 
நகர்ந்து கசன்ேது. 
 
சிலேக்குள் கசன்ேதும் துலண சிலே அதிகாரி உட்பைச் சிலேயிலிருந்த சிைர் வ.உ.சி.லய 
கநருங்கி வந்து அழுதபடிமய தனது ஆற்ோலம நிலைலய கவளிப்படுத்தினர். அவர்கலளத் 
மதற்றும் விதமாகக் கீழ்க்கண்ைவாறு கூறுகிோர் 
 
“அப்பா நீ இனி மமல் அயம ல்’ என்ோன் 
“அயர்தல் என்றும் அணுகா கதன்லன; 
“உயர்தல் ஒன்மே ஓன்றும் என்மேன்” என்று கூறுகிோர். 
 
சிலேக்குள் அலைக்கப்பட்ைதும் ம த்தின் பட்லைலய ஒத்த மு ட்டுத் துணியால் ஆன காலும் 
லகயமல்ைாத கால் சட்லை மற்றும் லகச் சட்லை ஒன்றும், தலைக்குக் குல்ைா ககாடுத்து 
அணியச் கசான்னார்கள். அலத அணிந்ததும் முண்ைம் மபால் இருந்தது என்கிோர் வ.உ.சி. 
 
மமலும் அந்த உலை “எம்கபயர் உய வும், எம்முருத் தாழவும்” இருந்தது எனப் பகடியாகக் 
கூறுகிோர். 
 
காலுக்கு ஒரு விைங்கு அணிவிக்கப்பட்ைலதக் காலுக்குக் கரும் கபாற் கழைணி” எனக் 
கீழ்க்கண்ைவாறு பகடியில் கூறும் வ.உ.சி. அவர்கள் 
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”தந்தான் வைது கால் தண்லைகள் எமக்மக 
அறும் கபான் காலிைல் அபசா மாதைால் 
           இரும்பிலன அணியுகமன் றீந்தலதப் மபான்மே” என்று குறிப்பிடுகிோர். 
 
சாப்பிடுவதற்குச் சட்டியும் கையமும் அளிக்கப்பட்ைது . இ வு நன்ோகத் தூங்கி எழுந்த காலை 
மவலளயில் கல்லும் மண்ணும் நிலேந்த புளுத்த மகழ்வ கு கூழ் அளிக்கப்பட்ைது. கூலழ 
உண்ண முடியாமல் ககாட்டி விடுகிோர். 
 
சிலே அதிகாரிகள் வந்து மகாயமுத்தூர் மத்தியச் சிலேக்கு அலழத்துச் கசல்வதாகத் தகவல் 
த ப்பட்ைது. அதன்படி சுப்பி மணிய சிவாவிலன வணங்கிவிட்டு, இலேவலனயும் 
வணங்கினார்.சிலே கவளியில் மகட் அருமக வந்த கபாழுது வண்டியில் ஏற்றிக் ககாண்டு 
வ.உ.சி. கசல்லும் வழியில் எண்ணற்மோர் கூடி வழி அனுப்பும் மவலளயினில் மீண்டும் 
லமத்துனர் வந்து நீங்கள் சிலேயிலிருந்து கவளிவரும் நாலள எப்மபாது உங்கலளக் காணப் 
மபாகிமேன் என்று அழுது புைம்புகிோர். லமத்துனல  வணங்கி விட்டு விலை கபற்றுச்  
கசல்லும் வழிகயங்கும் வ.உ.சிலயக் கண்டு கபாதுசனங்கள் தாளாது அழுலகயுைன் வழி 
அனுப்புவலதப்  பார்க்கிோர். 
 
வ.உ.சி.க்காக மகார்ட்டில் வாதாடிய சைமகாபாச்சாரியார் மற்றும் கவங்கு அய்யர் ஆகிமயார் 
வண்டி அருகில் வந்து உங்கலள எப்படியாவது சிலேவாசத்திலிருந்து மீட்கைடுப்மபாம் 
என்று ஆறுதல் தரும் கமாழிலயப் பகர்கின்ேனர்.   சுமதசியத்லத விைாதீர்.அது ஒன்மே 
நம்லம மீட்கைடுப்பதற்கான தீர்வு என்று கூடிய கூட்ைத்தில் பகர்கிோர். கூடிய கூட்ைமும் 
ஒருங்கிலணந்து நன்கேனச் சுமதசியத்லதக் லகவிை மாட்மைாம் என்று பகர்கின்ேனர். 
 
எண்ணிைாப் மபாலீஸ் பந்மதாபஸ்துைன்  யிலில் ஏற்ேப்பட்ைார். ஒவ்கவாரு முக்கிய  யில் 
நிறுத்தத்தில் எண்ணிைைங்கா மக்கள் கூடிக் குறிப்பாக மாணவர்கள், இலளஞர்கள் தி ண்டு 
கங்லக ககாண்ைான், மணியாச்சி, மதுல , திருச்சி ஆகிய  யில் நிறுத்தங்களில் தியாகப் 
கபருமகலன அழுலகயுைன் வாழ்த்தி சிலேக்கு அனுப்பி லவத்தனர்.  மகாயமுத்தூரில் 
இேங்கிய வ.உ.சி.லய காலிலும், லகயிலும் விைங்கும் சங்கிலியும் மாட்டிப் மபாலீசார் 
அலழத்துச் கசன்ோர்கள். கவள்லளக்கா  சார்ஜண்டும், மபாலீஸ் இன்ஸ்கபக்ைரும் பத்து 
ஜவான்களும் மசர்ந்து வ.உ.சி.லய அலழத்துச் கசன்ேது மகாலவ மக்கள் ஆச்சரியமாகப் 
பார்க்கின்ேனர். கவள்லள சார்ஜண்ட் உருவிய வாளுைன் நைந்தார். இன்ஸ்கபக்ைரின் 
இடுப்பில் ரிவால்வர் இருந்தது. மற்ே ஜவான்கள் லபமயானட் மாட்டிய ல பிளுைன் 
கசன்ோர்கள்.மகாலவச் சிலேச்சாலையில் மகட்லைத் தாழிட்டு வ.உ.சி.லய சிலேயில் 
அலைத்தார்கள். 
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வ.உ.சி.க்கு அளிக்கப்பட்ை தண்ைலன குறித்து இந்தியா மட்டுமல்ை இந்தியாலவத் தாண்டி 
ைண்ைன் வல  இந்த தீர்ப்பு சகிக்கமுடியாத அநீதி என்று ஆங்கிமையப் பி முகர்கமள 
கநாந்துமபாயினர். இந்தியாவில் உள்ள ஆங்கிமையப் பத்திரிக்லககள் ஸ்மைட்ஸ்மமன், 
ஸ்ைாண்ைர்டு மபான்ே இதழ்கள் வ.உ.சி.க்கு அளிக்கப்பட்ை அநியாய தண்ைலனலயக் 
கடுலமயாகக் கண்டித்தன. பிரிட்டீஸ் இந்திய மந்திரி மார்லி அவர்கள் மிண்மைாவுக்கு எழுதிய 
கடிதத்தில் இத் தண்ைலன நிலைக்காது. மிகவும் அக்கி மமான கசயல். இத் தீர்ப்லப நான் 
ஒரு மபாதும் ஆதரிக்கமாட்மைன் எனக் கூறி இச் கசயல் கவடிகுண்டு 
கைாச்சா த்துக்குத்தான் வழி கசய்யும் என்று எச்சரித்தார். இவ து தீர்க்கமான பார்லவ ஆஷ் 
ககாலையில் முடிந்தது என அறியமுடிகிேது. ஆனாலும் ககைக்ைர் வின்ச் இவர்களுக்கு 
அளிக்கப்பட்ை கடுலமயான தண்ைலனலயக் கண்டு மக்கள் பயப்படுவார்கள். இனிமமல் எவர் 
ஒருவரும் ஆங்கிமைய அ சுக்கு எதி ாகப் மபசத் துணியமாட்ைார்கள் என எச்சரித்தான். 
 

 
 
பின்பு கடுலமயான முயற்சியில் ப லி சு. கநல்லையப்பர் துலணயுைன் வ.உ.சி. மலனவி 
மீனாட்சிஅம்மாள் விைாது முயற்சி கசய்து மீண்டும் மமல் மகார்ட் கசன்று வழக்காடி 1908 
நவம்பர் 4 ம் மததி சார்ைஸ் அர்னால்ட் ஒயிட் மற்றும் மில்ைர் ஆகிமயார் அமர்வு இருக்லகயில் 
வ.உ.சி. ஏககாை ஆயுட்காை தண்ைலன ஆறு வருைங்களாகக் குலேக்கப்பட்ைது.  வ.உ.சி. 
மகாலவச் சிலேயில் கசக்கிழுக்க லவக்கப்பட்ைார். கல் உலைத்தார். சணல் இயந்தி த்லதச் 
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சுற்றினார். இத்துைன் நல்ை பை தமிழ் நூல்களிலன எழுதினார். மகாலவச் சிலேக் 
லகதிகளின் கைகத்திற்குப் பிேகு கண்ணனூர்ச்  சிலேக்கு மாற்ேப்பட்ைார். 
 
கண்ணனூர் சிலேயில் மிகப்கபரிய தண்ைலனயான கம்பளிலயப் மபார்த்தி விட்டுப் பை 
லகதிகலளக் ககாண்டு அடித்து மிதித்து உலதக்கும் முலேலயக் கண்டு அஞ்சியிருந்த 
மவலளயில் அந்த தண்ைலனயிலிருந்து தான் தப்பியலதக் கீழ்க்கண்ைவாறு கூறுகிோர். 
“எந்தச் கசய்தியும் இயம்பினால் அடி விழும் 
அடியும் கவற்ேடி அன்று; கம்பளம் மபார்த் 
தடியும் மிதியும் அமனகர் தருவது. 
கம்பளம் மபார்த்து கமய் கவம்பிை அடிப்பது 
இச் சிலே யன்றிமவ கேச்சிலே யிலிலுமில்லை. 
அடிப்பவர் லகதிகள்; அடிக்கச் கசால்லுமவார் 
கஜயிலிலன ஆளும் கஜயிைர் ஆகிமயார் 
எவன்தான் அஞ்சான் இக் கம்பள அடி? 
எவன்தான் கண்ைலத இயம்பத் துணிவன்? 
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வ.உ.சி. சிலேயிலிருந்து வருவதற்குள் வஞ்சகன் ஆஷ் மற்றும் ககைக்ைர் வின்ச் முயற்சியால் 
அவருலைய கனவான சுமதசி கப்பல் கம்கபனிலய அவ து பங்குதா ர்கலள லவத்துச் 
சீ ழித்து ஆங்கிமையர்களிைமம விற்க லவத்து வ.உ.சி.லய அவமானப் படுத்தினர் நம்மாட்கள். 
ஆனால் அமத மவலளயில் வங்காளத்தில் ஒருவர் வ.உ.சி.லயப் மபான்று சுமதசி கப்பல் விட்ை 
மவலளயில் ஆங்கிமையர்கள் கநருக்கடி ககாடுத்த மவலளயில் வங்காள மக்கள் விட்டுக் 
ககாடுக்காமல் மானத்லதக் காத்தனர். இங்கு வ.உ.சி.லய திட்ைமிட்டு அவமானப்படுத்தி 
கவள்லளயர்கள் கவற்றி ககாண்ைனர். 
 
வ.உ.சி. சிலேலய விட்டு கவளி வரும் மவலளயில் அவல  வ மவற்கும் விதமாக 
 ாமாயணத்தில்  ாமபி ான் வனவாசம் முடித்து வரும் மவலளயில் அமயாத்தி மக்கள் எப்படி 
வ மவற்ேனம ா அமத மபால் வ.உ.சி.லய நம் தமிழக மக்கள் சிலேயிலிருந்து கவளி வரும் 
கபாழுது வ மவற்பார்கள் என்று கனவு கண்ை பா தி கீழ்க்கண்ைவாறு மூன்று பாைல்கள் 
எழுதி ப லி.சு. கநல்லையப்பரிைம் ககாடுத்தனுப்பினார் 
 
“மவளாளன் சிலே புகுந்தான் 
தமிழகத்தார் மன்னகனன மீண்ைான் என்மே 
மகளாத கலத வில வில் மகட்பாய் நீ, 
வருந்தலைகயன் மகண்லமக் மகாமவ 
என்று எழுதி அனுப்பினார். 
 
ஆனால் மகாகவியின் இந்த வரி கானல் நீ ாய், கனவாய் வ.உ.சி. விசயத்தில் கபாய்த்துப் 
மபானது. கசய்நன்றியறிதல் திருக்குேளுக்குப் பாத்தி மாக விளங்கிய வ.உ.சி.க்கு நம் மக்கள் 
காட்டிய கசய்நன்றி அவல  வ மவற்கப் மபாகாமலிருந்ததுதான். அன்லேய 
காங்கி ஸ்கா ர்கள் உட்பைச் கசல்ைவில்லை.  கா ணகமன்னகவனில் சிலேயிலிருந்து 
அவல  கவளியிை சிை மாதங்களுக்கு முன்பாகமவ பிரிட்டிஷ் அ சு அலனத்து 
முன்கனச்சரிக்லக நைவடிக்லகலயயும் மிகவும் இ கசியமாகக் லகயாண்ைது. 
 
24.12.1912 வ.உ.சி. விடுதலை அலைந்து அவர் மபாய் மசருமிைம் உைமன தந்தி மூைம் 
கதரிவிக்கப்பை மவண்டும். அவர் எந்த மாவட்ைத்திற்கும் கசல்வதாயிருந்தால் இ யில் நிற்கும் 
எல்ைா முக்கியமான நிலையங்களுக்கும் ஆட்கலள அனுப்பி அவல  பார்க்க வருபவர்கள் 
கபயர்கலளக் குறித்துக் ககாள்ள மவண்டும்.  வ.உ.சி. இந்த மாவட்ைத்திற்கு வந்தவுைன் 
அவல  பார்க்க வருபவல க் கண்காணிக்க ஒரு சப்-இன்ஸ்கபக்ைல யும், ஒரு தலைலமக் 
கான்ஸ்கைபிலளயும் அனுப்புவதாகவும், அவம ாடு சம்பந்தப்பட்ைவர்கள், 
சந்மதகத்திற்குரியவர்கள் என்று பதிவு கசய்யப்படுவார்கள் என்றும், அ ச நிந்தலனக் 
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குற்ேங்களில் ஈடுபட்ைால் அவல  நாடு கைத்த மனு கசய்யப்படும் என்று எச்சரிப்பதன் மூைம் 
ஆங்கிமைய அ சாங்கம் எவ்வளவு அச்சம் ககாண்டிருந்தது என்பது விளங்குகிேது. 
 
இந்த உத்த வு ஸ்டூவர்ட் என்ே ஆங்கிமைய ால் இந்த  கசிய அறிக்லக சம்பந்தப்பட்ை எல்ைா 
காவல் நிலையங்களிலும், கபாது நாட் குறிப்மபட்டிலும் மற்றும் இ யில்மவ நிலையத்திலும் 
பதிவு கசய்யப்பை உத்த விைப் பட்டிருக்கிேது. 1912 ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 12 ம் மததி அவர் 
சிலேவாசத்லத முடித்து விட்டு கவளிமய வரும் கபாழுது அவல  வ மவற்க அவ து நண்பர் 
கதாழுமநாய் வியாதியுைன் வருலக புரிந்தவர் சுப்பி மணிய சிவா மற்றும் அவ து தூ த்து 
உேவினர் கண்ணனூர் கணபதிபிள்லள இ ண்டு மபல த் தவிர்த்து ஒரு ஆள் கூை 
வ வில்லை. கவளிமய வந்த பிேகு கூை வ.உ.சி.லய பார்ப்பலதத் தவிர்த்தனர் பை கபரும் 
தலைவர்கள். தண்ைலன அலைந்ததால் வழக்காடும் சன்னத் உரிலமயும் பறி மபானது. 
வ.உ.சி.யின் மனதில் தாம் மதாற்றுவிட்மைாம் என்ே எண்ணமும் அவல  வலதத்தது. அவ து 
கனவான சுமதசி கப்பலை மநர் எதிரியான பிரிட்டிைாரிைமம விற்று விட்ைலத எண்ணி 
எண்ணி மனம் குலமந்தார். 
 
கசன்லனயில் பை இன்னல்களுக்கிலைமய அரிசிக் கலை, மண்கணண்கணய் கலை , 
கநய்க்கலை லவத்து அவ ால் மசாபிக்க முடியவில்லை. இத்துைன் கசன்லனயில் 
கதாழிற்சங்கப் பணிகளிலும் ஈடுபாடு ககாண்ைார். தன்மானம் உள்ளவன் சிலே புகுந்தால் 
ஒன்று ஞானியாக கவளிமய வருவான் அல்ைது மிருகப்பி ாயமாக மனிதத்தன்லம இழந்து 
வருவான். இது வ.உ.சி.யின் அனுபவ கமாழி. அவர் கவளிமய வருலகயில் ஒரு ஞானியின் 
நிலையில்தான் வந்தார். 
 
அவல ச் சார்ந்த அ சியல் நண்பர்கள், ஆளுலமகள் லகவிட்ைாலும் தமிழ் மீதுள்ள மப ன்பு 
அவல  திருக்குேள் மணக்குைவர் உல  பதிப்பாசிரிய ாகவும், கதால்காப்பியத்லதச் 
கசதுக்கிய அன்ப ாகவும், சிவஞான மபாதத்தின் மவதாந்த உல யாசிரிய ாகவும், 
திருக்குேளும், கதால்காப்பியமும் இரு கண்களாகப் மபாற்றி வாழ்ந்து தமிழர்களின் 
இதயங்களில் மாகபரும் துருவநட்சத்தி மாகத் தனித்துவம் அலைந்துள்ளார். 
 
வரும் 2021 ஆம் ஆண்டு வ.உ.சி.யின் 150வது ஆண்டு வரும் மவலளயில் தமிழர்களான நாம் 
கபருலமக்குரிய தியாகியின் ஒவ்கவாரு காை அடிச்சுவட்லையும் நிலனக்கும் விதமாக 
இக்கட்டுல  எழுதப்பட்ைது. 150 ம் வருைத்தில் வ.உ.சி.லய கவு விக்கும் விதமாகத் தமிழர்கள் 
அலனவரும் ஒருமித்த கு லுைன் இந்திய அ சாங்கத்துக்குப் பா த  த்னா விருது அளிக்க 
மவண்டி மவண்டுமகாள் லவப்மபாம். 
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நன்றி:    
இக்கட்டுல க்கு ஓவியங்கள் வல ந்த வள்ளிநாயகம் மற்றும் சசி மாரீஸ் அவர்களுக்கும் என் 
நன்றி. 
இக்கட்டுல  எழுத வ.உ.சி.யின் சுயசரிலத மற்றும் ஆ.இ ா. மவங்கைாசைபதி கதாகுத்த 
வ.உ.சி.யும் பா தி பா தியும் நூல் உதவியாக இருந்தது. 
 
 
 
கதாைர்பு: 
க ங்லகயா முருகன் - https://www.facebook.com/rengaiah.murugan.73 
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12.  கதற்கத்திச் சீலம பாலளயக்கா ர்களும் சிங்கம்பட்டி ஜமீனும்  
— முலனவர்.இ ா.அனுசுயா 
 
 
தமிழ்நாட்டில் கமாத்தம் 72 பாலளயங்கள் இதில் 18 பாலளயங்கள் திருகநல்மவலி 
மாவட்ைத்தில் உள்ளன. நாயக்கர்களால் பட்டியலிைப்பட்ை 72 பாலளயங்கமள 
அலனவருக்கும் கதரிந்த ஜமீன்களாக இருக்கின்ேன. பை ஜமீன்கள் இருந்ததற்கான 
சுவடுகள் இருப்பினும் வ ைாற்றில் இைம்கபோத நட்ைாத்தி ஜமீன், சாத்தான்குளம் ஜமீன் என 
சாதிவாரியான பை ஜமீன்கள் வ ைாறு கவளி உைகத்திற்குத் கதரியாமமை அழிந்து மபாயின.  
 
பாலளயக்கா ர்கள் ஆட்சி முலேலய முதலில் அங்கீகரித்தவர் மதுல யில் ஆளுந ாக 

இருந்த விசுவநாத நாயக்கர். இவ்வாறு பட்டியலிைப்பட்ை 
ஜமீன் வரிலசயில் வந்தவர் தான் ‘மதான்றின் புககழாடு 
மதான்றுக’ என்ே குேளுக்மகற்ப வாழ்ந்து மலேந்த 
திருகநல்மவலி சிங்கம்பட்டி ஜமீன் 31வது பட்ைம் TNS 
தீர்த்தபதி ஐயா.   இவ து முழுப்கபயர் கதன்னாட்டுப் புலி 
நல்ைகுத்தி சிவசுப்பி மணிய மகாமதி சங்க  கஜய 
தியாகமுத்து சண்முக சுந்த  முருகதாஸ் தீர்த்தபதி 
மகா ாஜா. தாத்தா மற்றும் தந்லதயின் கபயல யும் மசர்த்து 
லவத்துள்ளனர். பாண்டியர்களின் வழித் மதான்ேல்களான 
இவர்கள் பாலளயக்கா ர்களாக, குறுநிை மன்னர்களாக 
பல்மவறு கி ாமங்கலள உள்ளைக்கிய ஆயி க்கணக்கான 
ஏக்கர்களுக்குச் கசாந்தக்கா ர்களாக இருந்து ஆட்சி புரிந்து 
வந்தனர். அவர்களுக்கு 8000 கிஸ்தி கசலுத்தி 

வந்துள்ளனர்.  
 
ஆங்கிமையர்கள் வருலகக்குப் பின்மப பாலளயக்கா ர்கள், குறுநிை ப ப்லப ஆள்பவர்கள் 
ஜமீன்களாகப் கபயர் மாற்ேம் கபற்ோர்கள். 1936ல் TNS தீர்த்தபதி ஐயா அவர்களுக்கு 3 வயது 
இருக்கும் மபாது சிங்கம்பட்டி ஜமீனுக்கான மன்ன ாக முடிசூட்ைப்படுகிேது. மன்னர்களுக்கு 
ஆயகலைகள் கற்றுக் ககாடுப்பது வழக்கம். ஆனால் தீர்த்தபதி ஐயா ஆயக்கலைகள் 
அலனத்தும், கற்கவில்லை. எனினும் ஆங்கிைப் புைலம, வில்மைற்ேம், துப்பாக்கி சுடுதல், 
 கபி, வாள்வீச்சு, பாமை நைனம் என அ ச குடும்பத்திற்குத் மதலவயான அலனத்லதயும் 
கற்றுத் மதர்ந்தவர். கவளிநாடு கசன்று படிக்க லவப்பது இவர்களது குடும்ப வழக்கம். 2ம் 
உைகப் மபாரின் கா ணமாக இவல  இைங்லகயிலுள்ள கண்டி பல்கலைக்கழகத்திமை 
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படிக்கச் கசன்ோர். அப்மபாது கண்டியில் இங்கிைாந்து ஆக்ஸ்மபார்டு (England Oxford) 
பல்கலைக்கழக மப ாசிரியர்கமள வகுப்பு எடுப்பது வழக்கம். ஆகமவ இவ து ஆங்கிைப் 
புைலமயானது, இன்றும் பைருக்கு ஆச்சரியமூட்டுவதாகமவ இருந்தது.  
 
1952ல் ஜமீன் ஒழிப்புச் சட்ைம் வந்த பிேகு இவர் நிர்வகித்து வந்த கசாத்துக்கள் உரிய 
முலேயில் அ சாங்கத்திைம் ஒப்பலைக்கப்பட்ைது. முடிசூடியதால் இன்ேளவும் இவர் 
மன்ன ாகக் கருதப்பட்ைார். மன்னருக்மக உரிய பண்பு நைன்களுைன் வாழ்ந்தவர். 
மக்களுக்குத் மதலவயான உதவிகள் கசய்வது, இ த்த தானம் அளிப்பது என்று தானங்கள் 
பை கசய்தவர். அம்லபயில் இவர் அளித்த நிைக்ககாலையில் தான் அ சு பள்ளிக்கூைமும், அ சு 
மருத்துவமலனகளும் அலமத்துள்ளது. தீர்த்தபதி பள்ளி, தீர்த்தபதி மருத்துவமலன என்மே 
அலழக்கப்படுகிேது. திருவிதாங்கூர் மகா ாஜா  ாஜமார்த்தாண்ை வர்மனுக்குப் மபாரில் ஜமீன் 
குடும்பம் உதவி கசய்ததால் இவர்களுக்கு 6000 ஏக்கர் அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்ைது. கால யார் 
கசாரிமுத்து மகாயில் அேங்காவைர். ஆடி அமாவாலச அன்று நலைகபறும் திருவிழாவில் 
 ாஜ உலையில்  ாஜகுலையுைன் மன்ன ாக வீற்றிருந்து சம்பி தாயமாக விழாவிலன 
கதாைங்க பூசாரி உத்த வு மகட்பதும் தீர்த்தபதி ஐயா விழா கதாைங்க ஆலண பிேப்பிப்பதும் 
வழக்கம். 6000 ஆண்டுகளுக்குப் பழலமயான இக்மகாவிலில் மன்னரிைம் மகட்ை பின்மப 
பூக்குழி திருவிழா கதாைங்கும்.    
 
இவ து அ ண்மலனயில் முன்மனார்கள் பயன்படுத்திய வாள், தங்கப்  பல்ைக்கு, அ சாங்க 
கடிதங்கள், குறுநிை மன்னர்களுைன் கதாைர்பிலிருந்ததற்கான சான்றுகள், 1000 குதில கள் 
ப ாமரிக்கப்பட்ை இைம், பல்ைக்கு ஊர்வைம், வில்லு வண்டி எனப் பை அரிய கசய்திகள் 
ப ாமரிக்கப்பட்டு மக்களது பார்லவக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ து அ ண்மலன 
அருங்காட்சியகத்தில் நமக்ககல்ைாம் நன்கு பழக்கமான கமனுகார்டு அப்மபாமத அவர்கள் 
பயன்படுத்தியுள்ளலதப் பார்க்க முடியும். நீர் வடிகட்டித்  தரும் மண்பாண்ைங்கள், ககைாமல் 
இருக்கும் ோட்பாக்ஸ், மவட்லை துப்பாக்கிகள், குப்பிகள், குதில க்  குளம்பினால் 
கசய்யப்பட்ை ஆஷ் ட்ம , அக்காை ம டிமயா கசட் எனப் பை அரிய கபாருட்கலளப் பார்க்க 
முடியும். வில் கம்புகள், மபார்க்கருவிகள், வாள் வலககள், யாலன கபாம்லம என வீ ம் சார்ந்த 
கருவிகள் பை வலகப்பட்ைலவ காணக்கிலைக்கின்ேன. சிங்கம்பட்டி ஜமீன் அ ண்மலன 
அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள யாலன கபாம்லம அரிய வ ைாற்லே உள்ளைக்கியது. ஜமீனால் 
அதிக சி த்லதமயாடு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த இந்த பலனமயாலையால் கசய்யப்பட்ை யாலன 
கபாம்லம விமவகானந்த ால் மசதுபதி  ாஜாவுக்கு அன்பளிப்பாகக் ககாடுக்கப்பட்ைது. பின்பு 
 ாஜா தன்னுலைய மபத்தி வள்ளி நாச்சியாருக்கு தற்மபாலதய  ாஜாவின் தந்லதயாருக்குத் 
திருமணம் முடித்த மபாது சீதனமாகக் ககாடுக்கப்பட்ைது. தாய் வீட்டுச் சீதனம் என்பதாமைமய 
அதிக ப ாமரிப்புைன் பாதுகாக்கப்படுகிேது. இ ாமநாதபு ம் மன்னர் பாஸ்க  மசதுபதி தான் 
விமவகானந்தர் சிகாமகா மாநாட்டிற்குச் கசன்றுவ க் கா ணமாக இருந்தவர்.  
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மன்னர் ப ம்பல க்குச் கசாந்தமான மாஞ்மசாலை எஸ்மைட் ஒரு வழக்கு கசைவிற்காக 
ஆங்கிமையருக்குக் குத்தலகக்கு விைப்பட்டு பின்பு லகமாறியது. சிங்கம்பட்டி ஐமீன் 
அவர்கள் கசல்வமும், வீ மும், கல்வியும் பா ம்பரியமும் மிக்க குடும்பத்தில் பிேந்து மன்ன ாக 
இருந்தாலும் பண்பிலும் அன்பிலும் சிேந்து விளங்கியவர். அவருக்கு மிகவும் பிடித்தமானது 
வில்வண்டி. இத்தலகய வில்வண்டிலய 25,000 ரூபாயில் கசைவு கசய்து ப ாமரித்து 
லவத்துள்ளார். பார்லவயாள ாக வருபவர்கள், மாணவர்கள் விரும்பினால் இத்தலகய அ ச 
வில்லு வண்டியில் பயணிக்கவும் அனுமதியளிப்பார்.  மனிதர்களிைம் மட்டுமல்ைாது 
விைங்குகளிைமும் அன்பாக இருந்தவர் ஆலசயாக வளர்த்து வந்த நாய் இேந்த மபாது அதற்கு 
நிலனவுத்தூண் எழுப்பியவர். நூல் குறிப்புகளும் எழுதி லவத்துள்ளார். ஒரு மன்னர் 
ப ம்பல லயமய அழகாக வ ைாற்று அருங்காட்சியகமாக மாற்றி நமக்குத் தந்து 
மலேந்துள்ளார். 
 
 
 
முலனவர்.இ ா.அனுசுயா, உதவிப் மப ாசிரிலய  
சதக்கத்துல்ைா அப்பா கல்லூரி, பாலளயங்மகாட்லை 
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13.  இனவாதம், இனத்தூய்லமவாதம்: நூ ம்கபர்க் நக  நாசி காை 
அலையாளங்கள் கசால்லும் கசய்திகள்!  
— முலனவர் க.சுபாஷிணி 
 
 
நூ ம்கபர்க் நக ம் - இன்லேய கஜர்மனியின் பமவரியா மாநிைத்தின் தலைநக மான மூனிக் 
நகருக்கு அடுத்து முக்கியத்துவம் கபரும் ஒரு நக ம் இது. இன்று கஜர்மனியின் மிக முக்கிய 
கதாழில் நிறுவனங்களான BMW, SIEMENS, PUMA, ADIDAS, AUDI மட்டுமன்றி Intel, 
Amazon, Microsoft மபான்ே அலனத்துைக நிறுவனங்களும் லமயம் ககாண்டிருக்கும் ஒரு 
கதாழில் நக மாக அலமந்திருக்கிேது நூ ம்கபர்க் நக ம். கிழக்கு ஐம ாப்பிய நாடுகளான கசக், 
சுமைாவாக்கியா, புல்காரியா மபான்ே நாடுகள் மட்டுமன்றி பண்லைய கஜர்மனியின் பகுதியாக 
சிை காைங்கள் விளங்கிய ேங்மகரி மற்றும் ஆஸ்திரியா ஆகிய நாடுகளுக்கும் அருகில் 
அலமந்த ஒரு நக ம் என்பதும் இதன் சிேப்புகளில் அைங்கும். 
 

 
 
அமைால்ஃப் ஹிட்ைர் 1933ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஆட்சி அதிகா த்லதப் கபற்ே காைகட்ைம். 
மார்ச் 30ஆம் மததி அப்மபாலதய கஜர்மனியின் அதிப ாகப் பதவி ஏற்றிருந்த பவுல் ஃமபான் 
ஹிண்ைன்கபர்க் ஹிட்ைல  சான்சை ாக நியமித்தார். ஏற்கனமவ பமவரியா மாநிைத்தில் 1923 
நவம்பர் 8-9, ஹிட்ைர் நிகழ்த்திய ஆட்சி கவிழ்ப்பு (The Beer Hall Putsch) 
நைவடிக்லகயினாலும் அவ து பலைப்பான Mein Kampf நூலும் அவல  அக்காைகட்ைத்தில் 
மிக உயர்ந்த அதிகா த்லதயும் அலசக்க முடியாத சக்தி என்ே அங்கீகா த்லதயும் 
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வழங்கியிருந்தன. 1933 மார்ச் மாதத்தில் ஹிட்ைர் தலைலமயிைான நாசி அ சின் ஆட்சி 
வலுவாகத் கதாைங்கிய காைகட்ைத்தில் தங்கள் கட்சிலய நிலைப்படுத்தவும், மமலும் 
மாகபரும் சக்தியாக விரிவாக்கவும் பை திட்ைங்கலள அடுத்தடுத்து கசயல்படுத்தத் 
கதாைங்கியது ஹிட்ைர் தலைலமயிைான நாசி அ சு. 
 
கஜர்மனியில் அன்லேய காைகட்ைத்தில் இந்த நூ ம்கபர்க் நக ம் நாசிகளால் ஒரு 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நக ாகக் காணப்பட்ைது. இதற்குக் கா ணமும் இருந்தது. இனவாத 
அ சியல் மகாட்பாட்லை அடிப்பலையாகக் ககாண்ை நாசிகளால், கஜர்மானிய 
நக ங்களிமைமய பண்லைய கஜர்மானிய இனக்குழு மக்கள் கபருமளவில் வாழ்கின்ே ஒரு 
நக மாக, அதாவது கஜர்மன் நக ங்களிமைமய மிகவும் ‘கஜர்மன்` தன்லமயுைன் உள்ள 
நக மாக இந்த நகர் அவர்களால் அலையாளம் காணப்பட்ைது. குறிப்பாக ஹிட்ைருக்கு இந்தக் 
கருத்தாக்கம் இருந்தது. இதன் அடிப்பலையில் நாசிகளின் கசயல்பாடுகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் கபரும் நக மாக கபர்லின் இருந்தது மபாைமவ இந்த நகல யும் மிக 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நக மாக உருவாக்க ஹிட்ைர் எண்ணினார். இந்தக் கருதுமகாள் 
நாசிகளுக்குப் பிடித்திருந்ததால் நாசிக் கட்சியின் மப ணிகலள நைத்துவதற்கு உகந்த ஒரு 
நக மாக இந்த நகல மய அவர்கள் மதர்ந்கதடுத்தார்கள். 1933 முதல் 1938 வல  ஒவ்கவாரு 
கசப்ைம்பர் மாதத்திலும் NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei -கஜர்மன்; 
National Socialist German Workers' Party -ஆங்கிைம்) கட்சி தனது வருைாந்தி  
மப ணிகலள நூ ம்கபர்க் நக த்தில் நைத்தியது. இந்த ஒவ்கவாரு கூட்ைங்களிலும் 
நூோயி த்துக்கும் மமற்பட்ை கபாதுமக்கள் கைந்து ககாண்ைனர்.  ாணுவத்தினரின் பல்மவறு 
வலக நிகழ்ச்சிகளும் கலை நிகழ்ச்சிகளும் வீ  அணி வகுப்புகளும் இந்தப் மப ணிகளில் 
முக்கிய அங்கம் வகித்தன. 
 
ஏழ்லம காைத்தில் ஓவியம் வல ந்து விற்ே ஹிட்ைர்: 
அடிப்பலையில் ஹிட்ைர் கலையார்வம் மிக்கவர். தனது இளலமக் காைத்தில் ஓர் ஓவியக் 
கலைஞ ாக அவர் பயிற்சி மமற்ககாள்ள விரும்பினார் என்பதும் ஏழ்லமயில் வாடியமபாது 
சாலைகளில் ஓவியங்கள் தீட்டி விற்பலன கசய்தார் என்பதும், இன்லேய ஆஸ்திரிய 
தலைநகர் வியன்னாவில் உள்ள ஒரு மதவாையத்தில் அவர் ஓவியப் புன லமப்புப் பணியில் 
ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதும், அவர் ஓவியப் பாதுகாப்புப் பணிகள் மமற்ககாண்ை ஓவியங்கள் 
இன்றும் அந்த மதவாையத்தில் உள்ளன என்பதும் குறிப்பிைத்தக்கது. இன்றும் வியன்னா 
கசல்லும் சுற்றுப்பயணிகள் பார்க்கமவண்டிய ஹிட்ைர் கதாைர்பான சின்னங்களின் 
பட்டியலில் அச்சாலைகளும் ஒரு மதவாையமும் பட்டியலில் இைம் கபறுகின்ேன. ஓவியம் 
தீட்டுவலதப் மபாைமவ கட்ைைக் கலைலயயும் விரும்புபவ ாக இயல்பாகமவ ஹிட்ைர் 
இருந்தார் என்பலத அவ து ஆட்சிக் காைத்தில் அவர் திட்ைமிட்டு உருவாக்கிய கட்ைைங்கள் 
உறுதி கசய்கின்ேன. 
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1933ஆம் ஆண்டு அமைாஃல்ப் ஹிட்ைர் நூ ம்கபர்க் நகல  நாசி கட்சியின் மப ணிகளின் 
நக மாகப் பி கைனப்படுத்தினார். நூ ம்கபர்க்கில் நாசி கட்சியினர் மப ணிகள் நைத்தத் 
திட்ைமிட்ை இைத்லத உருவாக்கும் கபாறுப்லப ஹிட்ைர் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த கட்ைைக் 
கலைஞ ான ஆல்பர்ட் ஸ்பியர் (Albert Speer) என்பவரிைம் ஒப்பலைத்தார். மிகப்கபரிய ஒரு 
லமதானத்தில் இந்தக் கட்ைைத்லத அலமக்கத் திட்ைமிட்ைனர். ஆல்பர்ட் ஸ்பியர் 
வடிவலமத்து உருவாக்கிய கட்ைைங்களிமைமய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கட்ைைம் என்று 
இன்றும் இது அறியப்படுகிேது. 450,000 மபர் அம க்கூடிய வலகயில் மிகப் பி மாண்ைமான 
ஒலிம்பிக் விலளயாட்டுகள் நலைகபறும் அ ங்கம் மபான்ே பாணியில் அலமக்கப்பட்ை அ ங்க 
வடிவில் இது உருவாக்கப்பட்ைது. நூ ம்கபர்க் நகரின் கதன்கிழக்குப் பகுதியில் பதிகனாரு 
சது  கிமைாமீட்ைர் (4.25 சது  லமல்) அளவில் கட்சியின் கபாதுக்கூட்ைங்களுக்கான 
மதலவலய முன்லவத்து நிலனவுச்சின்னங்கள் என்ே சிேப்லபப் கபறும் வலகயில் 
கட்ைைங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் கதாைங்கப்பட்ைன. இதன் பணிகள் 1945இல் நாசி 
ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பின் நிலேவாக்கி முடிக்கப்பைவில்லை. ஆயினும் கட்ைப்பட்ை 
பகுதியில் கபரும்பாைானலவ இன்ேளவும் நாம் காணக்கூடிய வலகயில் உள்ளன. இன்று 
இந்த அ ங்கத்தின் முன் பகுதியில் தான் நூ ம்கபர்க் ஆவணப் பாதுகாப்பகம் 
அலமக்கப்பட்டிருக்கிேது. 
 
ஹிட்ைரும் நாசி சிந்தலனயாளர்களும் எந்த மநாக்கத்லத முன் லவத்து இந்த மாகபரும் 
கட்ைைத்லத உருவாக்கினார்கமளா அதற்கு மநர் எதிர்மாோக, இனவாத சிந்தலன எத்தலகய 
மனித குை அழிலவ உருவாக்கும் என்பதற்குச் சாட்சியாக இந்தக் கட்ைைம் இன்று 
காட்சியளிக்கிேது. 
 
நூ ம்கபர்க் நகல த் தனது கட்டுக்குள் ககாண்டுவந்த அகமரிக்கப் பலை: 
அகமரிக்கப் பலைகள் நூ ம்கபர்க் நகல  1945ஆம் ஆண்டு 17-20 ஏப் ல் வாக்கில் தனது 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ககாண்டு வந்தன. ஏப் ல் 20ஆம் மததி (ஹிட்ைரின் பிேந்த நாள்) 
அகமரிக்கப் பலையின் மூன்ோம் அணி நகல  முற்றிலும் தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ககாண்டு 
வந்தமதாடு ஹிட்ைல யும் நாசி ஆட்சிலயயும் துதிபாடும் கபயர்கலளயும் 
கபயர்ப்பைலககலளயும் அதி டியாக மாற்றினர். Adolf-Hitler-Straße என்ே சாலையின் 
கபயல  மாற்றி President Roosevelt கபயல ச் சூட்டினர். 
 
நாசி ஆட்சிகளின்மபாது அதிகாரிகள் நிகழ்த்திய மபார்க் குற்ேங்கலள விசாரிக்கும் வலகயில் 
நட்பு நாடுகளின் விசா லண நவம்பர் மாதம் 20ஆம் மததி 1945ஆம் ஆண்டு கதாைங்கியது. 
ஆட்சியிலிருந்த நாசி அ சின் உயர்மட்ை கபாறுப்பாளர்கள் 24 மபர் இந்த விசா லணயில் 
குற்ேம் சாட்ைப்பட்டு, குறிப்பாகக் ககாடூ மான குற்ேங்கள் மற்றும் மனித உரிலம 
அடிப்பலையிைான அலமதிக்கு எதி ான கசயல்பாடுகள் என்ே அடிப்பலையில் அவர்கள் 
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குற்ேம் சாட்ைப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்ைனர். இந்த விசா லணகள் 1946ஆம் ஆண்டு 
நிலேவுக்கு வந்து குற்ேவாளிகளில் ஒவ்கவாருவருக்கும் தண்ைலனகள் அவர்கள் 
குற்ேத்துக்கு ஏற்ே வலகயில் வழங்கப்பட்ைன. இது மட்டுமன்றி மமலும் கூடுதைாக 12 
விசா லணகள் 1946 முதல் 1949 என்ே காைகட்ைத்தில் நிகழ்ந்தன. இந்த விசா லணகளின் 
முக்கியத்துவத்லதக் கருதி, இலவ இன்று அலனத்துைக குற்ேவியல் நீதிமன்ேத்துக்கு 
அடிப்பலை வல யலேலய வழங்கிய முக்கியத்துவத்லதப் கபறுகிேது. 
 
நூ ம்கபர்க் நகரில் ஹிட்ைர் அலமத்த Reichsparteitagsgelände என்ே இப்பகுதி இன்று 
நூ ம்கபர்க் ஆவணப் பாதுகாப்பகமாக, அதிலும் குறிப்பாக நாசி ஆட்சிக்காை குற்ேவியல் 
சம்பவங்களின் அறிக்லககள், ஆவணப் புலகப்பைங்கள், வீடிமயா காகணாளிப் பதிவுகளின் 
கதாகுப்புகள் உள்ளைக்கிய வ ைாற்று முக்கியத்துவம் கபற்ே கட்ைைமாக விளங்குகிேது. 
இதற்கு ஏேக்குலேய பதிகனாரு கிமைாமீட்ைர் தூ த்தில் உள்ள நூ ம்கபர்க் நீதிமன்ேக் 
கட்ைைத்தில்தான் நாசி அ சியல் குற்ேவாளிகளுக்கு எதி ான நட்பு நாடுகளின் விசா லண 
நலைகபற்ேது. 
 
இ ண்ைாம் உைகப் மபாருக்குப் பின்னர் நட்பு நாட்டுக் கூட்ைலமப்பினால் (அகமரிக்கா, 
இங்கிைாந்து, பி ான்சு, மசாவியத் யூனியன்) அலனத்துைக சட்ைம் மற்றும் மபார் சட்ைங்களின் 
அடிப்பலையில் நைத்தப்பட்ை கதாைர்ச்சியான  ாணுவ நீதி விசா லணகள் 'நூ ம்கபர்க் நீதி 
விசா லணகள்' (Nuremberg trials) என அலழக்கப்படுபலவ. இந்த நீதி விசா லணகள் நாசி 
கஜர்மனி அ சின் அ சியல்,  ாணுவ, நீதித் துலே மற்றும் கபாருளாதா த் தலைலமயின் 
முக்கிய உறுப்பினர்கள் மீது குற்ேம் சாட்டி வழக்குத் கதாடுத்தன. முக்கியமாக 
மோமைாகாஸ்ட் மற்றும் பிே மபார்க்குற்ேங்கலளத் திட்ைமிட்டு நிகழ்த்திமயாருக்கு எதி ாக 
இந்த வழக்குகள் பதியப்பட்ைன. இந்த நீதிமன்ேக் கட்ைைம் 1909இல் இருந்து 1916 
வல யிைான காைகட்ைத்தில் கட்ைப்பட்ைது. நாசி காை ஆட்சியில் அ சியல் 
முக்கியஸ்தர்களால் நிகழ்த்தப்பட்ை குற்ேங்களுக்கு எதி ான வழக்கு இங்குள்ள 
மமற்தளத்தில் உள்ள அலே எண் 600இல் தான் நிகழ்ந்தன. 
 
நீதிமன்ே அலே எண் 600 அலேயில் நிகழ்ந்த அலனத்து விசா லணகளும் வ ைாற்று 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தலவ. இன்று இப்பகுதி அருங்காட்சியகமாக உருவாக்கப்பட்டு 
கண்காட்சி அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்காட்சியகம் 1945 முதல் 1946 வல  
நிகழ்த்தப்பட்ை விசா லணகளின்மபாது உருவாக்கப்பட்ை வாக்குமூைம் மற்றும் ஆதா ங்கள் 
மசகரிக்கப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்படும் பகுதியாக உள்ளது. இங்கு அலனத்து ஆவணங்களும் 
தகுந்த பாதுகாப்புைன் கபாதுமக்கள் பார்லவக்காக லவக்கப்பட்டுள்ளன. விசா லண நைந்த 
காைகட்ைத்தில் பதிவுகசய்யப்பட்ை வீடிமயா பதிவுகளும் ஒலிப் பதிவுகளும் இங்மக 
கபாதுமக்கள் பார்த்தும் மகட்டும் அவற்லே விரிவாக அறிந்து ககாள்ளும் வலகயில் உள்ளன. 
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1945ஆம் ஆண்டு அக்மைாபர் மாதம் 6ஆம் மததி அலனத்துைக  ாணுவ நீதிமன்ேத்தின் 
நான்கு தலைலம வழக்குல ஞர்கள் சார்ந்த குழு 24 மபல  நாசி ஆட்சிக் காைத்தில் 
ககாடூ மான குற்ேமிலழத்தவர்கள் என்று அலையாளப்படுத்தி குற்ேம் சுமத்தியது. இவர்கள் 
அலனவரும் நாசி அ சாங்கத்தின் மிகமுக்கிய உயர் பதவிகலள வகித்தவர்கள். இவர்களுள் 
Hermann Göring (ஹிட்ைரின் முக்கிய அதிகாரி), Rudolf Hess (நாசி கட்சியின் துலணத் 
தலைவர் ), Joachim von Ribbentrop (கவளியுேவு அலமச்சர்), Wilhelm Keitel (ஆயுதப்பலைத் 
தலைவர்), Wilhelm Frick (உள்துலே அலமச்சர்), Ernst Kaltenbrunner (பாதுகாப்புப் 
பலைகளின் தலைவர்), Hans Frank (ஆக்கி மிக்கப்பட்ை மபாைந்தின் கவர்னர் கஜன ல்), 
Konstantin von Neurath (மபாமேமியா மற்றும் கமா ாவியாவின் ஆளுநர்), Erich Raeder 
(கைற்பலைத் தலைவர்), Karl Doenitz (ரீைருக்குப் பின் கைற்பலைத் தலைலம 
கபாறுப்மபற்ேவர்), Alfred Jodl (ஆயுதப்பலைத் தலைவர்), Alfred Rosenberg 
(ஆக்கி மிக்கப்பட்ை கிழக்குப் பகுதிகளுக்கான அலமச்சர்), Baldur von Schirach (இளம் 
ஹிட்ைர் அலமப்பின் தலைவர்), Julius Streicher (Radical Nazi பதிப்பாளர்), Fritz Sauckel 
(கதாழிைாளர் அலமப்பின் தலைவர்), Albert Speer (ஆயுதப்பகுதி அலமச்சர்), and Arthur 
Seyss-Inquart (ஆக்கி மிக்கப்பட்ை கநதர்ைாந்துக்கான ஆளுநர்). Martin Bormann 
(ஹிட்ைரின் துலண- இவர் மநரில் இல்ைாமமைமய இவர் மமல் குற்ேம் சுமத்தப்பட்டு 
விசா லண நைந்தது) ஆகிமயார் முக்கியக் குற்ேவாளிகளாவர். 
 
ஏேக்குலேய ஒரு வருைம் நைந்த இந்த விசா லணயின் தீர்வாக 1946ஆம் ஆண்டு அக்மைாபர் 
மாதம் 1ஆம் மததி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ைது. அகமரிக்கா, இங்கிைாந்து, பி ான்ஸ், மசாவியத் 
யூனியன் ஆகிய நாடுகலளச் மசர்ந்த வழக்குல ஞர்கலளக் ககாண்ை இந்த அலனத்துைக 
 ாணுவ நீதிமன்ேம் குற்ேம்சாட்ைப்பட்ை 24 மபரில் 12 மபருக்குத் தூக்குத் தண்ைலன 
விதித்தது. மூன்று மபருக்கு ஆயுள் தண்ைலன விதித்தது; மமலும் நான்கு மபர் 10இல் இருந்து 
20 வருை காை சிலேத் தண்ைலன கபற்ேனர்; நீதிமன்ேம் மூன்று மபல  விடுவித்தது. 
 
ம ண தண்ைலன விதிக்கப்பட்ை 12 மபருக்கும் அடுத்த 15 நாளில் தண்ைலனகள் 
நிலேமவற்ேப்பட்ைன. 1946ஆம் ஆண்டு அக்மைாபர் மாதம் 16ஆம் மததி இவர்களுக்குத் 
தூக்குத் தண்ைலன விதித்துத் தீர்ப்பு முடிவானது. ஆனால் தூக்குத் தண்ைலன 
நிலேமவற்ேப்படுவதற்கு முன்னர் சிலேயிமைமய குற்ேப் பட்டியலில் முதலிைம் வகித்த 
மகாரிங் தற்ககாலை கசய்து ககாண்ைார். மமலும் மார்ட்டின் மபார்மான் ஹிட்ைரின் 
மலேவுக்குப் பின்னர் தப்பித்துவிட்ைார் என்பதனால் அவர் மநரில் நீதிமன்ேத்தில் ஆஜர் 
ஆகாமமைமய அவர் மமல் வழக்கு கதாை ப்பட்ைது. இவல யும் தற்ககாலை கசய்து ககாண்ை 
மகாரிங்லகயும் தவிர்த்து ஏலனமயாருக்குக் குறிப்பிட்ை அமத நாளில் தூக்குத் தண்ைலன 
வழங்கப்பட்ைது. ஆயுள் தண்ைலனயும் சிலேத் தண்ைலனயும் வழங்கப்பட்ை குற்ேவாளிகள் 
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கபர்லின் நகரில் உள்ள ஸ்பாண்ைாவ் சிலேச்சாலையில் தங்கள் தண்ைலன காைத்லதக் 
கழித்தனர். 
 

 
 
தண்ைலன கபறுவதற்கு முன்னம  தப்பித்துச் கசன்ே மார்ட்டின் மபார்மான் ஹிட்ைருக்கு 
மிக கநருக்கமானவ ாக அறியப்பட்ைவர். 1945ஆம் ஆண்டு ஏப் ல் மாதம் 30ஆம் மததி 
ஹிட்ைர் தற்ககாலை கசய்து ககாண்ை பிேகு உைமன அங்கிருந்து தப்பித்துச் கசன்ோர் 
என்றும், மம மாதம் 2ஆம் மததி மசாவியத் பலைகளினால் அவர் பிடிக்கப்பட்ைார் என்றும் 
கசய்திகள் உைவுகின்ேன. அவர் தற்ககாலை கசய்து ககாண்டிருப்பார் என்றும் கூை சிை 
கசய்திகள் கூறுகின்ேன. மசாவியத் பலைகளினால் பிடிக்கப்பட்டுக் ககால்ைப்பட்டு மம மாதம் 
8ஆம் மததி அவர் புலதக்கப்பட்ைார் என்றும் சிை தகவல்கள் குறிப்பிடுகின்ேன. 1973 வல  
அவ து உைல் கிலைக்கவில்லை என்பதும், ஆனால் 1998ஆம் ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்ை 
டிஎன்ஏ மசாதலனயில் அவர் புலதக்கப்பட்ைதாகக் கூேப்படும் பகுதியில் கண்கைடுக்கப்பட்ை 
உைல் அவருலையது தான் என்றும் சிை கசய்திகள் குறிப்பிடுகின்ேன. 
 
ஹிட்ைர் தற்ககாலை கசய்து ககாள்ளவில்லை என்றும் அவர் அவர் தப்பித்து விட்ைார் 
என்றும் இன்றுவல  எவ்வாறு கசய்திகள் உைவிக் ககாண்டிருக்கின்ேனமவா அமதமபாை 
மார்ட்டின் மபார்மானும் தப்பித்திருக்கைாம் என்றும் உறுதிப்பைாத கசய்திகள் உைவத்தான் 
கசய்கின்ேன. 
 
நூ ன்கபர்க் விசா லண (Nuremberg Trial) இந்த நக த்தின் வ ைாற்று நிகழ்வு. இது நிகழ்ந்த 
அலே எண் 600 (Room No. 600) நாசி காை வ ைாற்றில் முக்கியத்துவம் கபறும் ஒன்று. இந்த 
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நிகழ்வுகலள ஆவணப்படுத்தி நாசி ஆட்சிக் காைத்லதக் காட்டும் கபரும் 
காட்சிக்கூைமாகவும் அதன் பின்னர் நாசி ஆட்சி வீழ்த்தப்பட்டு நட்பு நாடுகள் கஜர்மனிலயக் 
கூறு மபாட்டு ஆட்சிலய எடுத்துக் ககாண்டு ‘நாட்ைாலம’ கசய்த காைகட்ைத்தில் 
நிகழ்த்தப்பட்ை விசா லணகள் கதாைர்பான ஏ ாளமான ஆவணங்கள், காகித ஆவணங்கள், 
அன்லேய வழக்கிலிருந்த ஒலி நாைாக்கள், சிறு காகணாலிகள் என ஆவணப் பாதுகாப்பகம் 
தகவல் களஞ்சியமாக விளங்குகிேது. 
 

 
 
ஹிட்ைர் கட்ைலமலமத்த நாசி ஆரியச் சிந்தலன ‘ஆரிய இனம் மனிதக் குைத்தில் உயர்ந்த 
இனம்’ என்ே இனத் தூய்லமவாத சிந்தலனயின் அடிப்பலைலயக் ககாண்ைது. நாசி 
சித்தாந்தங்களின் அடிப்பலையில் இனக்கைப்பற்ே தூய ஆரிய இனமாக மநார்டிக் 
கஜர்மானியர்கள், இங்கிைாந்து, கநதர்ைாந்து, ஸ்மகண்டிமநவியா (மநார்மவ, கைன்மார்க், 
சுவீைன்) ஆகிமயார் கருதப்பட்ைனர். நாசிகள் எல்ைா கஜர்மானியர்கலளயும் ஆரியர்களாக 
ஏற்றுக் ககாள்ளவில்லை. கஜர்மானியர்களில் மநார்டிக் வலகயினர் (ச ாசரி 175 கசமீ உய ம், 
நீண்ை முகம், கூர்லமயான மூக்கு, கமலிந்த உைல், கவளுத்த உைல், பருத்த கன்னங்கள் 
மபான்ே அங்க அலையாளங்கள்) மட்டுமம இவர்களால் தூய ஆரிய இனமாக அலையாளம் 
காணப்பட்ைனர். நாசிக்களின் இனத்தூய்லமவாத கருத்தாக்கங்கலள விரிவு படுத்தும் 
வலகயில் தீவி  பி ச்சா ங்கலள நாசி அ சு கருவியாகப் பயன்படுத்தியது. கவறுப்பு இனவாத 
கருத்தாக்கங்கமள இதில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்ைன. தூய ஆரிய இனம் மட்டுமம வாழத் 
தகுதி பலைத்த இனம் என்ே வலகயிைான தீவி ப் பி ச்சா ங்கலள நாசி அ சு 
முன்கனடுத்தது. தூய ஆரிய இனத்லத மமம்படுத்தும் வலகயில் பை நைவடிக்லககள் 
கசயல்படுத்தப்பட்ைன. இளம் ஹிட்ைர் (Hitler Youth) என்ே அலமப்பிலன நாசிக்கள் 
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1922ஆம் ஆண்மை கதாைங்கினர் என்பதும் குறிப்பிைத்தக்கது. தனது இனத்துக்காகப் 
மபா ாடும் பைம் கபாருந்திய இலளஞர்கலள அதாவது 'ஆரிய சூப்பர்மமன்கலள' (Aryan 
Superman) உருவாக்கும் முயற்சிகள் கதாைங்கப்பட்டு இலளஞர்களுக்குப் பயிற்சிகள் 
அளித்தனர். 
 
இத்தலகய இனத்தூய்லமவாத சிந்தலன அளிக்கப்பட்ை ைட்சக்கணக்கான இலளஞர்கள் 
மனிதாபிமானமற்ே இயந்தி ங்களாகச் கசயல்பட்ைதினால் ஏற்பட்ை இழப்பு மிகப் கபரிது. 
மோமைாமகாஸ்ட் பற்றியும் ககாடூ மாகக் ககால்ைப்பட்ை யூதர்கள், மபாைந்து மக்கள், 
லித்துவானிய மக்கலளப் பற்றி அதிகம் மபசும் ஊைகங்கள் கூை உளவியல் ரீதியாக 
இனப்பிரிவிலனவாத சிந்தலனலய உள்வாங்கிய மக்கள் ஏலனய இனத்தின் மீது கசய்த 
ககாடு ங்கலளப் மபாைமவ தமது இனத்திற்குள்ளும் இலழத்த உளவியல் தாக்குதல்கலளப் 
பற்றி அதிகம் மபசவில்லை. இது ஒருபுேமிருக்க, 1945க்குப் பிேகு நட்பு நாடுகளின் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த கஜர்மனியின் நிலை பற்றி உைக நாடுகள் அதிகம் 
மபசுவதில்லை. மாோக நாசி ஆட்சிக் காைம் பற்றிய கசய்திகமள கவளி உைகில் அதிகம் 
அறியப்பட்ை கசய்தியாக அலமகின்ேன. 
 
கைந்த 40 ஆண்டுக் காை கஜர்மனி என்பது கஜர்மனி எடுத்துக் ககாண்டு புதிய பரிணாமம். 
கதாழில் கா ணமாக அதிகமான அயைக மக்களின் வருலக, அகதிகளாக இைங்லக உட்பைப் 
பை நாடுகளிலிருந்து மபாரினால் பாதிக்கப்பட்மைால  அனுமதிக்கும் மபாக்கு, மிகத்திேந்த 
மனதுைன் இனப்பாகுபாடின்றி மனித உரிலமலயப் மபணும் மபாக்கு, உைக அ ங்கில் மனித 
உரிலமக்காக உ த்துக் கு ல் ககாடுக்கும் மபாக்கு, மிக விரிவான கைப்புமணம் என இன்று 
உைக அ ங்கில் கபாருளாதா  ரீதியாகவும், மனிதாபிமான அடிப்பலையிலும் உயர்ந்த 
நாடுகளின் வரிலசயில் இைம்பிடிக்கும் சாத்தியத்லத கஜர்மனிக்கு வழங்கியிருக்கிேது. 
 
இனவாதம், இனத்தூய்லமவாதம் ஆகிய மகாட்பாடுகள் மனிதகுை வ ைாற்றில் இைம்கபே 
கபாறுத்தமற்ேலவ ; மனிதகுை மாண்புக்கு எதி ானலவ என்பலத உணர்ந்த சமூகமாக 
இன்று கஜர்மனி திகழ்கிேது. அந்தத் திேந்த மனதின் கவளிப்பாடுகளாகத்தான் நாசி ஆட்சிக் 
காைத்தில் தங்கள் கஜர்மானிய இன மக்கள் மவற்று இனத்மதாருக்கு இலழத்த 
ககாடுலமகலள கவளிப்பலையாக, எந்த ஒளிவு மலேவும் இன்றி உைகுக்கு உண்லம 
வ ைாற்லே வழங்கும் மநாக்கத்துைன் ைாோவ், அவ்ஷ்னிட்ஸ் வலதமுகாம்கலளயும் 
நூ ம்கபர்க் நீதிமன்ேம், நூ ம்கபர்க் ஆவணப் பாதுகாப்பகம், கசக் மபாயிண்ட் சார்லி 
அருங்காட்சியகம், யூத அருங்காட்சியகம் என உண்லம தகவல்கலளப் கபாதுமக்களுக்குக் 
காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. 
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கபாதுவாக தங்கள் சுயகபருலமகலளத் தண்மைா ா மபாட்டு அறிவிக்கும் சிந்தலனகளுக்கு 
இலைமய, தங்கள் குற்ேச்கசயல்கலள கவளிப்பலையாகப் மபசி மனித உரிலமக்கும், மனித 
மநயத்துக்கும், இனப்பிரிவிலனவாதக் மகாட்பாடு ஏற்படுத்தக் கூடிய அழிவுகலள 
அறிந்துககாண்டு அத்தலகய குறுகிய மநாக்கம் ககாண்ை சித்தாந்தங்களிலிருந்து மீண்டு, 
ஒருங்கிலணந்த சமூகத்லத உருவாக்க எடுக்கும் முயற்சியாகமவ இந்த வ ைாற்றுக் 
கூைங்கள் திகழ்கின்ேன. இன அலையாளப்படுத்துதல், இனப்பிரிவிலனவாதச் சிந்தலன, 
இனத்தூய்லம வாதச்சிந்தலன ஆகியலவ மனிதகுை மமன்லமக்கு எந்த நன்லமலயயும் 
இதுகாறும் கசய்ததில்லை. இனி கசய்யப்மபாவதுமில்லை. வ ைாறு நமக்கு இலதத்தான் 
கவளிச்சம் மபாட்டுக் காட்டுகிேது. 
 
 
நன்றி: மின்னம்பைம்   
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14.  கமட் ாஸின் சிவப்பு நிே மப ழகு கட்டிைங்கள்  
— க ன் கார்க்கி 
 
 
கசந்நிே கட்டிைங்கலளப் பற்றி மபசத்தான் துவங்கிமனாம். ஆனால் அந்த கட்டிைங்களின் 
மூை ஊற்ோன அல  கவள்லள நிே ஜார்ஜ் மகாட்லைலயப் மபச மவண்டிய அவசியம் பற்றி 
நான் என்ன கசால்வது? உங்களுக்மக கதரியும்.  கைந்த உல யாைலில் அலதப் மபசிமனாம்.  
 
இப்மபாது கசன்லன மாநக ாட்சியின் கவள்லள மாளிலகயான கமட் ாசின் 
அலையாளங்களுள் ஒன்ோன ரிப்பன் பில்டிங்லகப் பற்றி மபச மேந்தால் வ ைாறு மட்டுமல்ை 
புவியியலும் நம்லம மன்னிக்காது. 107 வருைப் பழலமயான கட்டிைம். இப்மபாதும்  பாருங்கள், 
இப்கபாழுதுதான் சு ங்கத்திலிருந்து புதிதாக கவட்டிகயடுத்த ஒரு லவ த்துண்டு மபாை 
மின்னுகிேது. கமட் ாசின் மிக முக்கியமான அலையாளங்களில் ஒன்று. 14 அடுக்கு மாடி 
L.I.Cகட்டிைத்லத அதன் 100 வயதுக்குள் ஒரு நாள் இடிப்பார்கள் .... அது எனக்கு மட்டுமல்ை 
உங்களுக்கும் கூை வலிக்கும். ஆனால் அமத இைத்தில் ஒரு ஐம்பது அடுக்கு கட்டிவிைைாம். 
அல்ைது நூறு அடுக்கு. ஆனால், நம் ரிப்பன் மாளிலக கவறும் மூன்று அடுக்கு மட்டுமம 
அதன் மகாபு த்துைன் மசர்த்து நான்கு அடுக்கு. அதன் பழலமக்காக மட்டுமல்ை அதன் 
வடிவமும், வ ைாறும் ரிப்பன் மாளிலகலய இன்னும் பை நூறு ஆண்டுகள் காப்பாற்ேப்பை 
மவண்டும் என்மபன். நான் மட்டுமா பழலமயான கட்டிைங்கலள மநசிப்மபார் அத்தலன 
மபரும் இலதமய கசால்வார்கள். 
 
மமற்கு கிழக்கு மத்திய கட்டிைக்கலை பாணியின் கூைலில் பிேந்த அற்புதப் பலைப்லப நாம் 
ப ாமரிப்பது மிக அவசியம். ஏகனனில் அது மபான்று மக்கள் பயன்பாட்டுக் கட்டிைம் நம்மிைம் 
மவகோன்று இல்லை. ஒரு ஓவியம் மபாை, ஒரு மகத்தான புதினம் மபாை, ஒரு மப ழகுச் 
சிற்பம்.... நிமயா கிளாசிக் பாணி கவள்லளகவமளர் மாளிலக பூங்கா நகர்  யில் 
நிலையத்துக்கும் எழும்பூர்  யில் நிலையத்துக்கும் இலையில் இருக்கும் சிந்தாதிரிப்மபட்லை 
கைவல் கி ாசிங் மமம்பாைத்தின் மமல் நின்று நான் அதன் மப ழலக என் பத்து வயதிலிருந்து 
மவடிக்லகப் பார்க்கிமேன். என் ஆலச இன்னும் தீ வில்லை. தூண்கள் வளர்ந்து மமகைழும் 
அதன் உச்சி பீைத்தில் சுண்ணாம்புச் சுலதயாைான சுருள்களும், இலைகளும் என ஒரு மாயம் 
அலசயும் இனி எப்மபாமதனும் மபானால் பாருங்கள் ஒவ்கவாரு சது டிக்கும் ஒரு அழகு 
அலசயும் இன்லேக்கு அலதப் மபான்று கசய்ய நம்மில் அல்ைது உைகத்தில் கட்டிைக் 
கலைஞர்கள் இருக்கிோர்களா? அப்படிமய இருந்தாலும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கான அ சு 
கட்டிைங்கள் இனி இப்படியான அழகுைன் கட்ைப்படுமா? மமற்கத்திய பாணியுைன் முகைாய 
மற்றும் நம்மூர் பாணி கைந்து கசய்த சிற்ப மாளிலக என்ோலும் திட்ைமிட்ைவன் 
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கவள்லளயனாக இருந்தாலும் அலதச் கசய்தது நம்மூர் கறுப்பர்களின் லககள் தாமன? அது 
சரி கவறுமமன ஒரு கட்டிைத்லதப் பற்றிப் மபச என்ன இருக்கிேது. நிலேய இருக்கிேது. 
அதனால் இந்தக் கட்டிை பாணி பற்றி ஏன் நாம் கதரிந்து ககாள்ளக்கூைாது இன்மோ , 
நாலளமயா நீங்கள் வீடு கட்டும்மபாது இதில் ஒரு பாணிலயப் பின்பற்றி தூண்கமளா முகப்மபா 
அலமக்க நீங்கள் உங்கள் கபாறியாளல க் மகட்கைாம். அதற்காகவாவது கதரிந்துககாள்வது 
அவசியம். அது என்ன கட்டிை பாணி? ஆமாம் பைவித பாணிகள் இருக்கிேது. அலதப்பற்றிச் 
சின்னதாக நமக்கு அறிமுகமிருந்தால் இப்படியான கட்டிைங்கலளப் பார்க்கும் மபாது 
உங்களுக்கு அந்த நிலனவுகள் வ க்கூடும் ..அது நமக்கு கூடுதல் சுவா சியமாக இருக்கும் 
எனக்கு அப்படித்தான் உங்களுக்கும் அப்படித்தாமன! 
 

 
ரிப்பன் மாளிலக 

ரிப்பன் கட்டிைம் இந்மதா சா கசனிக் கட்ைைக்கலை பாணியில் கட்ைப்பட்ைதாகும் இந்மதா 
சா கசனிக், இந்மதா மகாதிக், முகல் மகாதிக், நிமயா முகல் இந்மதா கட்டிை முலேகயனவும் 
கசால்கிோர்கள். 19 ஆம் நூற்ோண்டின் பிற்பகுதியில், ஆங்கிைப் மப  சில் குறிப்பாகப் 
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் சுமதச சமஸ்தானங்களில் கபாது மற்றும் அ சு கட்டிைங்கலளக் கட்ை 
பிரித்தானிய கட்டிைக்கலைஞர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ை ஒரு கட்டிைக் கலை பாணியாகும். 
இது இந்திய-இஸ்ைாமியக் கட்டிைக்கலை, குறிப்பாக முகைாய கட்டிைக்கலை பிரித்தானிய 
மற்றும் இந்தியப் பா ம்பரிய பாணி, சிைசமயம் ககாஞ்சம், இந்தியக்மகாயில் கட்டிைக்கலை 
ஆகியவற்றின் அைங்கா க் கூறுகலளக்ககாண்டு உருவானது. சா கசன் என்பது அ பு 
கமாழி மபசும் முஸ்லிம் மக்கலளக் குறிக்க ஐம ாப்பாவில் பயன்படுத்தப்பட்ை ஒரு கசால். 
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ரிப்பன் மாளிலகயின் சிேப்பம்சம் இது மகாதிக், அயனிய, மற்றும் ககாறிந்திய, ஆகிய மூன்று 
முக்கியக் கட்டிைக்கலை வடிவங்ககலள அடிப்பலையாகக்ககாண்டு கட்ைப்பட்ை 
கட்டிைங்களில் ஒன்ோகக் கருதப்படுகிேது. 
1. மகாதிக் கட்டிைக்கலை என்பது ஐம ாப்பியக் கட்டிைக்கலையின் ஒரு பாணிலயக் குறிக்கும் 
இப்பாணி மதவாையங்கள் மப ாையங்கள் மபான்ேவற்றின் வடிவலமப்புகமளாடு 
கதாைர்புலையது. இப்மபாது நீங்கள் நம் சர்ச் வடிவங்கலள நிலனத்துக்ககாள்ள மவண்டும். 
கசன்லன சாந்மதாம் , அன்லன மவளாங்கன்னி, 12 ஆம் நூற்ோண்டில் பி ான்சில் 
உருவாகிய இது மத்திய காைத்திலும் பயன்பாட்டில் இருந்தது. இலதத் கதாைர்ந்மத 15 ஆம் 
நூற்ோண்டில் மறுமைர்ச்சிக் கட்டிைக்கலை உருவானது. 18 ஆம் நூற்ோண்ைளவில் 
இங்கிைாந்தில் ஆ ம்பமான முயற்சிகள், 19 ஆம் நூற்ோண்டில், ஐம ாப்பாவிலும் ப வியது. இது 
சிேப்பாகச் சமயம் மற்றும் பல்கலைக்கழகக் கட்டிை வடிவலமப்புகள் ஊைாக 20 ஆம் 
நூற்ோண்டிலும் புழக்கத்திலிருந்தது. இப்மபாது உங்களுக்கு கசன்லன பல்கலைகழகக் 
கட்டிைம் நிலனவுக்கு வ மவண்டும். ஆனால் நாம் அலத இப்மபாது மபசப்மபாவதில்லை.  
 
2. அயனிய ஒழுங்கில் அலமந்த மகாயில் எகபசு என்னும் இைத்தில் அலமந்திருந்த 
ஆர்ட்கைமிசு மகாயில் ஆகும். இது பண்லைய உைகின் ஏழு அதிசயங்களுள் ஒன்ோக 
விளங்கியது. அயனிய ஒழுங்கில் தூண் ஒரு அடித்தளத்தின் மீது அலமந்திருந்தது. இந்த 
அடித்தளம் தூண் தண்லை அலதத் தாங்கிய மமலையிலிருந்து பிரித்தது. இத் தூண்களின் 
மபாதிலககள் இ ட்லை நத்லதமயாடு மபான்ே சுருள் வடிவம் ககாண்ைலவயாக இருந்தன.  
 
3. ககாறிந்திய ஒழுங்கின் கபயர் "ககாறிந்த்" என்னும் கிம க்க நக த்தின் கபயரில் இருந்து 
கபேப்பட்ைது . எனினும் இது முதலில் கவளிப்புேத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ைது ஏகதன்சு நகரிமை 
இவ்கவாழுங்கு உருவானது எனினும், கிம க்கர் தமது கட்டிைக்கலையில் இலத மிகவும் 
குலேவாகமவ பயன்படுத்தினர் இவ்கவாழுங்கின் தூண்கள் தவாளிகமளாடு கூடிய 
தண்டுகலளயும், இலை வடிவம் மற்றும் நத்லதசுருள் வடிவங்களால் அழகூட்ைப்பட்ை 
மபாதிலககலளயும் ககாண்ைன. இலத ரிப்பன் மாளிலக கட்டிைத்தின் புே வடிவத் 
தூண்களில் நாம் பார்க்கைாம்.  
 
ஆக மமற்கசான்ன இந்த மூன்று முலேகளும் கைந்து கட்டி ரிப்பன் மாளிலகலய 
வடிவலமத்திருக்கிோர்கள். கவள்லள நிேத்தில் அலமந்த இக்கட்டிைம் கசன்லன 
கசன்ட் ல்  யில் நிலையத்திற்கு மமற்கில் அலமந்துள்ளது. மைாகநாத முதலியார் 
என்பவரின்  ாம்மச கம்கபனியால் இந்திய ரூபாய் 7,50,000 கசைவில் இது கட்ைப்பட்ைது. 1909 
டிசம்பர் 11 இல் இதற்கான அடிக்கல் நாட்ைப்பட்டு 1913 ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ைது. 
அன்றிலிருந்து கசன்லன மாநக ாட்சி இந்தக் கட்டிைத்திமைமய கசயல்பட்டு வருகிேது. 
மாநக ாட்சி மன்ேம் இதற்கு முன்பும் கசயல்பட்டுக்ககாண்டுதானிருந்தது. இதற்கு முன்பு 
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புனித ஜார்ஜ் மகாட்லையில் ைவுன் ோல் கட்டிைத்தில் கசயல்பட்டு வந்த மாநகர் சார்ந்த 
பணிகள் இை கநருக்கடி மற்றும் தனித் துலேயாகச் கசயல்படுமளவு நக  விரிவாக்கம் 
கா ணமாக இன்லேய பாரிஸ் பகுதியில் உள்ள எ பாலு கதருவுக்கு மாற்ேப்பட்ைது. 
கசன்லன மாநக ாட்சி 1913 வல யிலும் அங்கு தான் கசயல்பட்டு வந்திருக்கிேது. பிேகு நக  
விரிவாக்கம் கூடிக்ககாண்மை மபாவதால் அதற்கு ஒரு கபரும் கட்டிைம் மதலவகயனக் 
கருதி அதற்காகத் திட்ைமிட்ைார்கள்.   
 
இப்படி திட்ைம் மபாடும் மபாகதல்ைாம் இந்த பீப்புல்ஸ் பார்க்கின் மிகப்கபரிய பசுலமயான 
நிைப்ப ப்பின் மீது ஆட்சியாளர்களுக்கு அப்படிகயன்ன ஈர்ப்மபா கதரியவில்லை 
மூர்மார்க்ககட் (இந்தக் கட்ைைம் இப்மபாது இல்லை அந்த இைத்தில் புேநகர்  யில் நிலைய 
வண்டிகள் நிறுத்துமிைம் இருக்கிேது) கட்ை நிலனக்கும் மபாதும் அவர்களுக்கு அங்குள்ள 
இைம் தான் மதலவப்பட்ைது,  ாணி விக்மைாரியாவின் நிலனவாக அ ங்கு கட்ைத் திட்ைமிடும் 
மபாதும் அந்த இைம் தான் ஆட்சியாளர்களின் நிலனவுக்கு வந்தது. மாநக ாட்சிக்குக் 
கட்டிைம் கட்ைத் திட்ைமிட்ை மபாதும் அங்கிருந்த இைம் தான் அவர்கள் நிலனவிற்கு 
வந்திருக்கிேது.  நம் ஆட்களுக்கு புேநகர்  யில் நிலையம் கட்ைவும் இந்த இைமம நிலனவுக்கு 
வ  அந்த துய ம் நைந்தது மப ழகு கபருமதிப்பான கசந்நிே அதிசயமான மூர் மார்க்ககட்லை 
எரித்து அந்த இைத்தில் கட்ை மவண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு அன்லேய ஆட்சியாளர்கள் 
தள்ளப்பட்ைார்கள். 1909 டிசம்பர் 11இல் குளிர் மிகுந்த காலைப்கபாழுதில் லவசி ாய் மின்மைா 
கமட் ாஸ் மாநக ாட்சிக்கான கட்டிைத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். ஆங்கிமைய அ சாங்கப் 
கபாறியாளர் ஜி.எஸ்.டி. ோரிஸ் கட்டிைத்லத வடிவலமத்தார். இதலன ஒப்பந்தக்கா ர் 
மைாகநாதன் என்பவரின் இ ாம்மச கம்கபனியார் கட்டி முடித்தார்கள். கட்டிை ஒப்ந்தக்கா ர் 
நம் கபருமாள் வழக்கமாகச் சிவப்பு நிேத்தில் கட்டுகிேவர். அதனால் இலத கவள்லள 
நிேத்தில் கட்ை இந்த ஒப்பந்தக்கா ர் நிலனத்தாம ா, அல்ைது இந்த நக த்லதத் 
தூய்லமயாக்கும் கதாழிைாளிகள் கறுப்பும், கசடுமாக இருக்கிோர்கள், அலத நிர்வகிக்கப் 
மபாகும் இந்தக் கட்டிைமாவது கவள்லளயாக இருக்கட்டும் என்று நிலனத்தார்கமளா 
என்னமவா. கவள்லள நிேத்தில் கட்ைப்பட்ை இந்த மாளிலகயில், பை இைங்களில் நுட்பமான 
சுண்ணாம்பு சுலத சிற்பங்களாைானது. கசவ்வக வடிவில் கட்ைப்பட்டுள்ள இதன் நீளம் 252 
அடிகள். அகைம் 126 அடிகள். இதில் உள்ள மகாபு த்தின் உய ம் 132 அடிகள் ஆகும். இந்தக் 
மகாபு த்தில் 8 அடி விட்ைமுள்ள கடிகா ம் கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. கட்டிைம் கட்ை 7.5 ைட்சம் 
கசைவானது. 1913-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26-ஆம் மததியன்று அப்மபாலதய லவசி ாய் 
ோர்டின்ஜ் திேந்து லவத்தார். 3 ஆண்டுகளில் அந்த அற்புதம் கட்டிகயழுப்பப்பட்ைது 1913 
நவம்பர் 26 இல் நகரின் மிக முக்கியமான மனிதர்கள் 3000 மபர் குழுமியிருக்க பீப்பில் 
பார்க்குக்ககன நி ந்த மாக இருந்த பாண்டு வாத்தியக் குழுவினர் மாளிலக திேப்பு விழாவுக்கு 
இலசக்க வான மவடிக்லககளுைன் மகாைாகைமாகத் திேப்பு விழா நைந்துள்ளது. கபயர் தான் 
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ரிப்பன் பி பு மாளிலகமய தவி  அவர் இந்த மாளிலகயில் வசிக்கவும் இல்லை, 
பார்க்கக்கூைவில்லை. 
 
கட்டிைக் காண்டி ாக்ைர் P.மைாகநாதன் அவர்களுக்கு ஊதியமாக 5,50,000 வழங்கப்பட்ைது. 
இன்று இந்த கட்டிைப் ப ாமரிப்புக்கும் கவள்லளயடிக்கமவ பை மகாடி ரூபாய்கள் 
கசைவழிக்கப்படுகிேது. அதில் பாதி ககாள்லளயடிக்கப்படுகிேது என்பலத நிருபிக்க 
யாருக்கும் திேலமயில்லை ஆனால் எல்மைாருக்கும் உண்லம கதரியும். ஏன்? இந்த 
மாளிலகக்கு ரிப்பன் பி புவின் கபயல  லவத்துக் கட்டிைத்தின் முன்பாக சிலையும் 
லவத்திருக்கிோர்கள்.  
 
அவசியம் கதரிந்துககாள்ள மவண்டிய ஒன்று. ரிப்பன், 10 ைவுனிங் கதரு, ைண்ைன் மாநகரில் 
பிேந்தார் அவர் பள்ளிமயா அல்ைது கல்லூரிமயா கசன்ேவரில்லை தனியாகமவ கல்வி 
பயின்ோர். அவருக்கு 1870 ஆம் ஆண்டு ஆக்ஸ்மபார்ட் பல்கலைக்கழகம் மூைம் ககௌ வ 
ைாக்ைர் பட்ைம் வழங்கப்பட்ைது. 
 
அன்லேய நாட்களில் நீதி மன்ேங்களில் இந்தியர்களும் நீதிபதிகளாக இருந்திருக்கின்ேனர். 
குற்ேம் சாட்ைப்பட்ை ஆங்கிமையல  இந்திய நீதிபதிகள் விசா லண கசய்வலத 
ஆங்கிமையர்கள் விரும்பவில்லை, இந்த அல  கவள்லள மற்றும் கறுப்பு நீதிபதிகள் முழு 
கவள்லளயர்களான நம்லம விசாரித்துத் தண்ைலன தருவதா கவட்கக்மகடு அந்த 
அசிங்கத்துக்குப் பதில் இந்தியாவில் ஆங்கிமைய ஆட்சிலய முடிவுக்குக் ககாண்டுவந்து நாம் 
ஊர் திரும்புவமத மமல் என்று கவள்லள மமட்டிலம உணர்வுள்ள ஆங்கிமையர்கள் கசால்ை 
அவர்களுக்கு இங்கிைாந்து, பத்திரிக்லகயாளர்களும் ஆத வு கதரிவித்தனர். இந்தச் சூழலில் 
நிலைலமலய சீர் கசய்ய ஆங்கிமையல  திருப்திப்படுத்துவதற்காக ரிப்பன் இம்மமசாதாவில் 
திருத்தம் ககாண்டு வந்தார் என்ோலும் மனிதர்களிலைமய பாகுபாடுகலள விரும்பாத ரிப்பன் 
பி பு கவள்லள மமட்டிலம கவறி ககாண்ை கவள்லளயர் மீதான மனக்கசப்பில் தனது 
இந்தியாவின் லவஸ் ாய் பதவிலயத் துேந்துவிட்டு இங்கிைாந்து திரும்பினார். இதன் 
உைனடி விலளவாக வசதி பலைத்த மமல்தட்டு இந்தியர்களால் தங்கள் உரிலமகலளக் 
காத்துக்ககாள்ள 1885 ஆம் ஆண்டு இந்திய மதசிய காங்கி ஸ் மதாற்றுவிக்கப்பட்ைது.  
 
இந்திய நிர்வாகத்தில் இந்தியர்களும் பங்குகபே மவண்டுகமன்ே தா ாள மனப்பான்லம 
ககாண்ைவர் ரிப்பன் பி பு. கவள்லள மமட்டிலம மனப்பான்லம இல்ைாத பிரித்தானிய 
இந்தியாவின் லவசி ாயாக 1880-1884 காை கட்ைத்தில் பணிபுரிந்தவர் குலேந்த காைமம 
இருந்தாலும் இன்றும் நிலனவில் ககாள்ளும்படி பை ஆக்கபூர்வமானப் பணிகலளச் 
கசய்தவர். இந்தியாவிற்கு இங்கிைாந்து அ சு அனுப்பிலவத்த லவஸ் ாய்களிமைமய மிகவும் 
குறிப்பிைத்தக்கவர் இந்தியர்களின் பி ச்சிலனகலளக் கனிவுைனும், பரிவுைனும் லகயாண்ை 
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கா ணத்தால் அவல  'ரிப்பன் தி குட் என்று இந்திய மக்கள் மபாற்றிப் புகழ்ந்ததாகச் 
கசால்வார்கள். பிரிட்டிஸ் இந்தியாவின் நீதித்துலேயில் நிைவிய இனப்பாகுபாட்லை ஒழிக்க 
முயற்சிகயடுத்தது, உள் நாட்டு கமாழி கசய்தித்தாள் சட்ைத்லதத் திரும்பப் கபற்ேது, தை 
சுயாட்சிலய அறிமுகப்படுத்தியது, ஆங்கிமையர் அைாவடியாகக் லகப்பற்றிய லமசூல த் 
திரும்பி வழங்கியது மபான்ே நைவடிக்லககள் இந்தியர்களிலைமய அவ து புகலழ மமலும் 
உயர்த்தியது. அவ து கசயல்பாடுகலள நன்றியுைன் மபாற்றிய இந்தியர்கள் ரிப்பன் பதவி 
விைகி தாய்நாடு மபானதற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்ைனர். கா ணம் அதிகா த்திலிருந்தமபாது 
அவர் கசய்த மாற்ேங்கள் இன்றும் பயன்பாட்டிலிருக்கிேது. இந்தியாவில் முலேயான மக்கள் 
கதாலக கணக்ககடுக்கும் முலேயிலன கி.பி.1881-ல் அறிமுகப்படுத்தினார். கி.பி.1882-ல் 
W.W.ேண்ைர் என்பவர் மூைம் கல்விக்குழு அலமத்தார். 
 
உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் பை சீர்திருத்தங்கலளக் ககாண்டு வந்ததால் உள்ளாட்சி அ சின் 
தந்லத' எனப் மபாற்ேப்பட்ைார்.1829 இ ாஜா  ாம்மமாகன்  ாயுைன் இலணந்து சதி முலேலய 
ஒழிக்கப் பாடுபட்ைார்.  கல்வி, குடிநீர், சுகாதா ம், மருத்துவம் மபான்ேவற்லே உள்ளாட்சிகள் 
கவனிக்கும் வலகயில், உள்ளாட்சி அலமப்புகலள ரிப்பன் ஏற்படுத்தினார். இதனால் "ரிப்பன் 
எங்கள் அப்பன்" என்ேஸ்மைாகன் உருவானது. அதனால் அந்த மனிதரின் கபயல யும் 
லவத்து கட்டிைத்திற்கு முன்பாக ஒரு நுட்பமான அவ து சிலைலயயும் லவத்திருக்கிோர்கள். 
நல்ை மவலளயாக இன்னமும் அந்தக் கட்டிைத்தின் கபயல  நம்மவர்கள்  மாற்ேவில்லை. 
நாம்  இப்படி குலேபட்டுக்ககாள்ளக் கா ணம் இருக்கிேது. ரிப்பன் மாளிலகக்கு 100 வயதான 
நாட்களில் கமட்ம ா  யில் பணிகள் இப்பகுதியில் நைப்பதால் ரிப்பன் கட்டிைத்தில் 
விரிசலிட்ைது இவ்வளவு பா ம்பரியமானகதாரு வ ைாற்றுக்கட்டிைம் இருக்கிேது அதற்கு 
பாதிப்பு ஏற்படுமாகவன்கிே மயாசலன மாநக ாட்சி அதிகாரிகளுக்மக இருந்திருக்காது.  
கமட்ம ா  யில் நிர்வாகமம பாதிப்லபச் சரி கசய்திருக்கிோர்கள். கசன்லன மாநகரின் 
கவள்லள மாளிலகயான ரிப்பன் மாளிலக கட்டிைம் 2013 இல் நவம்பர் 26ம் மததியன்று தனது 
100 வது பிேந்தநாளிலனக் ககாண்ைாைவில்லை. பா ம்பரியம்மிக்க மாளிலகயிலன 
அன்லேய நாளில் வாழ்த்தவும், நூற்ோண்டு விழாலவக் ககாண்ைாைவும் ஆட்கள் இல்ைாமல் 
பரிதாபமாக நின்றுககாண்டிருந்தது. 100 வது ஆண்லை அறிவிக்கும் வலகயில் மின் 
விளக்குகள் கூை அலமக்கப்பைவில்லை ப ாமரிப்புப் பணிகள் நைந்துககாண்டிருக்கிேது 
என்று எளிதான கா ணத்லதச் கசால்லிவிட்ைார்கள் மவகேன்ன? இ ண்ைாவது முலேயாகக் 
கட்டிைத்தின் முதல் தளத்திலிருந்து இ ண்ைாம் தளம் வல  மீண்டும் விரிசல் விழுந்துள்ள 
நிலையில் அலதச் சரி கசய்யும் பணிகலள மாநக ாட்சி நிர்வாகமம கசய்ய முடிகவடுத்தது. 
குஜ ாத்திலிருந்து கட்டிைப் ப ாமரிப்பு நிபுணர்கலள வ வலழத்தது. அவர்கள் ஆமைாசலன 
மற்றும் கசன்லன ஐஐடி நிபுணர்கள் ஆமைாசலனகயன 7 மகாடியில் ஆ ம்பிக்கப்பட்ை 
சீ லமப்பு பணி 30 மகாடிலயத் தாண்டியும் இன்னும் முடிந்ததாகத் கதரியவில்லை ஆனால் 
பலழய முலேயிைான சுண்ணாம்பு ,கடுக்காய், மணல் மபான்ேவற்லேக்ககாண்டு பா ம்பரிய 
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முலேப்படியும், நவீன  சாயனங்கலளப் பயன்படுத்தியும் மவலைகள் நைக்கிேது. அந்தப் 
பகுதியில் கமட்ம ா பணிகள் முடிவுக்கு வரும்மபாது தான் ரிப்பன் கட்டிை சீ லமப்பும் 
முடிவுக்கு வரும் மபாைத் கதரிகிேது. 
 
ரிப்பன் மாளிலகயின் சின்னச் சின்ன துணுக்குகள்:  
325 ஆண்டுகள் வ ைாற்லே உலையது கசன்லன மாநக ாட்சி இதில் 100 ஆண்டுகளாக 
மாற்ேங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிகலளப் பார்த்துக்ககாண்டு கம்பீ மாக நிற்கிேது கட்டிை 
மகாபு த்தில் உள்ள கடிகா ம் இது லககளால் இயக்கக்கூடிய கபாறியலமப்லபக் ககாண்ைது. 
கால்மணி மந த்திற்ககாரு முலே நான்கு மணி சத்தம் மகட்கும் ஒரு மணி மந த்திற்கு 
பதினாறு மணி சத்தம் என நக ம் விழிப்மபாடிருக்க மவண்டுகமன திட்ைமிட்டிருப்பார்கமளா 
என்னமவா?? அன்லேய மாநக ச் சின்னமாகக் கைலில் மூன்று பாய்கலளக் ககாண்ை கப்பல் 
பயணிப்பலதப் மபான்ே குலைவு சித்தி ம் அதன் தலைப்பகுதியில் குதில  மீமதறி வரும் 
கசதுக்கு சித்தி ம் கருங்கல்லில் லவத்திருந்தார்கள் 1955 - ல் அலத மாற்றி பாய் சுருட்ைப்பட்ை 
ம க்கைம் அதன் மமல் புலி, வில், மீன் என மச , மசாழ, பாண்டியல க் குறிக்கும் தமிழக 
சின்னம் கபாருத்தப்பட்டுள்ளது.  
 
தல த் தளத்தில் 16 அலேகள் வருவாய்த்துலே சம்பந்தமான பணிகலளப்பார்க்கிேது. முதல் 
தளத்தில் 22 தனித்தனி அலுவைகங்களில் சுகாதா த்துலே இயங்குகிேது. இ ண்ைாம் 
தளத்தில் கவுன்சில் மசம்பர் ஐம ாப்பிய பாணியாைான மமயர் இருக்லக பக்கவாட்டில் 
பி ான்ஸ் வடிவ கண்ணாடி சாள ங்கள் கூைத்திலிருந்து மமல் மநாக்கிச் கசல்லும் ம ப்படிகள் 
என அன்லேய நாலள அலவ நிலனவுபடுத்தும்படியுள்ளது தல யில் முன்பிருந்த கைப்பா 
கற்கலளப் கபயர்த்து இப்மபாது புதிதாகச் சைலவக்கற்கள் பதித்திருக்கிோர்கள். இந்தக் 
கட்டிைத்திற்கான கசங்கற்கலளச் சூலளமமட்டிலிருந்த அன்லேய சூலளகளிலிருந்து 
வாங்கியிருக்கிோர்கள். கசன்லனயின் கபரும்பாைான சிவப்பு கட்டிைங்கலளக் கட்டிய 
நம்கபருமாள் அவர்களுக்கு கற்கலள வழங்கிய சூலளகள் அங்கிருந்தன.  அதனாமை 
அதற்கு சூலளமமடு என்ே கபயர் வந்திருக்கிேது. (ககாசுறு)  
 
அந்த அழகிய கவள்லள மாளிலக ஒரு நாள் பச்லச நிேத்தில் ஒளிர்ந்துககாண்டிருந்தது என் 
கண்ணில் ஏதாவது சிக்கைா என்று பதட்ைமலைய என்லனப் மபாைமவ பைர் வியந்து 
பார்த்துக்ககாண்டிருந்தனர் உைக குளுக்மகாமா (கண்ணில் ஏற்படும் ஒருவலக குலேபாடு) 
வா ம் ககாண்ைாை அப்படி விளக்குகளால் ஒளியூட்டியிருக்கிோர்கள். இன்கனாரு நாள் பிங்க் 
நிேத்தில் ஒளிர்கிேது. மகட்ைால் நீரிழிவு மநாய் விழிப்புணர்வாம். மூன்று வண்ணத்தில் ஒரு 
நாள் அன்று குடிய சு தினம் அந்த கவள்லள மாளிலகயில் அதன் வண்ணத்லத மாற்ேைாம் 
வடிவத்லத மாற்ே முடியுமா? அந்த மாளிலக கமட் ாஸின் முகங்களில் ஒன்று. அலத விை 
முக்கியமானது அந்த கவள்லள மாளிலகயின் கலைநிலை ஊழியர்களின் ஓயாத 
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கசயல்பாடுகள் தான் இ வும் பகலும் இந்த நகல  இந்தளவுக்குத் தூய்லமமயாடு 
லவத்திருக்கிேது என்பதுைன் மநாய் ப வாமல் தடுப்பதும் என என் சிறு வயதில் இ ண்டு 
மாடுகள் குப்லப வண்டிகலள இழுத்துப் மபாகும் இப்மபாது மாநக ாட்சி நிர்வாகம் பை நவீன 
உபக ணங்கலளக் ககாண்டுவந்துள்ளது என்ோலும், கழிவுநீர்த் கதாட்டியில் ம ணங்கள் 
நிகழமவ கசய்கிேது என்பது துயர்மிகு சமூகச் மசாகமம.  
 
அந்தக் கட்டிைம் குறித்த மயக்கம் பற்றி நான் கசால்வதிருக்கட்டும் அந்தச் 
சாலையின்லமயத்தில் ஈகவ ா சாலையும், லசைாம்ஸ் சாலையும் ( ாசா முத்லதயா) சாலையும் 
சந்திக்கும் சிக்னலில் (சமிக்லஞ) நின்று கிழக்கு மநாக்கிப் பாருங்கள் நான்கு கவவ்மவறு 
அழகிய பி ம்மாண்ை கட்டிை வரிலசயின் மயக்கும் மதாற்ேம் உங்கலள அந்த நாட்களுக்கு 
அலழத்துப் மபாகும். ககாம ானா காைத்தில் அந்தக் காட்சிகள் எனக்கு மிகச் சிேப்பாக 
வாய்த்தது. 113 ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்தக் கட்டிைத்லத சாத்தியமாக்கிய கலைஞர்களுக்கு 
உலழப்பாளிகளுக்கு கநஞ்சம் நிலேந்த வணக்கங்கள். 
 
க ன் கார்க்கி 
https://www.facebook.com/க ன்-கார்க்கி-157418814898030/ 
 
நன்றி: 'கனலி' 
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15.  ைாக்ைர் .T.A.சங்க நா ாயணன்  
— வசந்த் கட்ைலளக் லகைாசம் MD 
 
 
இந்திய மருத்துவத்துலேயின் வளர்ச்சியில் தனியார் மருத்துவமலனகளின் பங்களிப்பு 
குறிப்பிைத்தக்கது. கதன் இந்தியாவின் முக்கிய நக மான கமட் ாஸ் நகரில் முதல் தனியார் 
மருத்துவமலன 1900களில்  ைாக்ைர் .T.A.சங்க நா ாயணன் அவர்களால் நிறுவப்பட்ைது.  
இதற்கான குறிப்புகள் 'மசாமர்கசட் பிமைமன' (Somerset Playne) எனும் பிரிட்டிஷ் புவியியல் 
வல்லுநர் எழுதிய  "Southern India, Its History, People, Commerce and Industrial Resources 
" எனும் நூலில் பதிவிைப்பட்டுள்ளது.  
 

 
 
1913 இல் இந்தியாவிற்கு வருலக தந்த பிமைமன தனித்து உதவியாளர்களுைன் கதன் 
இந்தியா நிைப்ப ப்லப முழுவதும் பயணம் கசய்து பதிவிட்ைார் . அவர் The Foreign and 
Colonial Compiling and Publishing Company எனும் பதிப்பகம் நிறுவி தனது புத்தகங்கலள 
கவளியிட்ைார். அவர் கவளியிட்ை Southern India, Its History, People, Commerce and 
Industrial Resources எனும் நூல் கசன்லன வ ைாற்றின் மமற்மகாளாகத் திகழ்ந்து 
வருகிேது. இதில் கதன்னிந்தியாவின் கதாழில் நிறுவனங்களின் பதிவுகளில் முதல் தனியார் 
மருத்துவமலன நிறுவன ான ைாக்ைர் சங்க நா ாயணன் பற்றி விரிவாகப் 
பதிவிட்டிருக்கிோர்.  
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மருத்துவம் மற்றும் அறுலவ சிகிச்லச துலேகளில் அறிவுசார் வல்லுநர்கள்  
நிலேந்திருந்தனர். கனிமங்கள் மற்றும் தாவ ங்கள் பற்றிய அறிவால் மருத்துவத்துலேயில் 
குறிப்பிைத்தகுந்த முன்மனற்ேம் காணமுடிகிேது. "கபாது " மருத்துவர் என்கின்ே நிலை மாறி 
வருகிேது. இன்லேய இளம் மருத்துவ பட்ைதாரிகள் மருத்துவம் மற்றும் அறுலவ சிகிச்லச 
துலேகளில் சிேப்புப் பயிற்சி மமற்ககாள்கிோர்கள். 
 

 
 
மருத்துவர் சங்க நா ாயணன் கமட் ாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் மிகச்சிேந்த மாணவ ாகத் 
மதர்ச்சிகபற்று 1904 ஆண்டு மருத்துவ பணிலயத் துவங்கினர். காது, மூக்கு , கதாண்லை 
சிேப்பு மருத்துவ ாக பணியாற்றினார். இவ து கபரும் திேலமயும் புகழும் கா ணமாகத் தனது  
மநாயாளிகளுக்குத் தனது கசாந்த கபாருட்கசைவில் மருத்துவமலன  நிறுவும் நிலை 
ஏற்பட்ைது. இந்த மருத்துவமலன பி மிக்கத்தக்க வலகயில் பி ாட்மவ நான்கு சாலை 
சந்திப்பில் அலமந்துள்ளது. மிகச்சிேந்த அறிவியல் திட்ைமிைல்களுைன் தற்காை மருத்துவ 
வசதி கபற்றிருக்கிேது. 24  உள்மநாயாளி படுக்லககள் இருந்தன. அங்கு மருத்துவம் கபற்ே 
மநாயாளிகள் ைாக்ைர் சங்க நா ாயணன், உதவியாளர்கள் மற்றும் கசவிலியர்களின் திேலம , 
சீறிய பண்லபப் கபரிதும் பா ாட்டினார். கமட் ாஸில் இலதப்மபான்று மவறு எந்த 
நிறுவனமும் இல்லை. ஏப் ல் 1914, இதன் திேப்புவிழாவிற்கு 2000க்கும் அதிகமாமனார் 
கைந்துககாண்ைனர், இது அந்த கட்டிைத்தின் புகழ் மட்டும் அல்ை அதன் உரிலமயாளரின் 
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புகழும் மசர்ந்ததாகும். மருத்துவர் சங்க நா ாயணன் தனது  கசாந்த கபாருட்கசைவில், ரூபாய் 
50,000, இப்படி ஒரு மமம்பட்ை மருத்துவ வசதிலயப் பாம ரும் பயன்படும் வலகயில் புரிந்த 
மசலவயால் இந்த சமுதாயத்தின் நன்றிகளுக்கு உரியவ ாகிோர். மருத்துவர் 
சங்க நா ாயணனின் தந்லத திருகநல்மவலி மாவட்ைத்தின்  மிகவும் மதிக்கப்படும் குளத்தூர் 
ஜமீன்தார் ஆவர். 
 
இலதப்மபான்மே  திருகநல்மவலி ைவுன்  இல் குளத்தூர் சமீன்தார் மருத்துவமலன ஒன்லே 
கசாந்தச்கசைவில் நிறுவினார். ஆனால் அறியப்பைாத கா ணங்களினால் அது கசயல் 
பாட்டிற்கு வ வில்லை. அவ து சந்ததியினர் 5 தலைமுலேகளாக, 15க்கும் மமற்பட்ை 
மருத்துவர்கள், இந்தியா மற்றும் அல்ைது உைகின்  பல்மவறு பகுதிகளில் மருத்துவ மசலவ 
ஆற்றி வருகின்ேனர். 
 
 
சான்றுகள்:  
Southern India: Its History, People, Commerce, and Industrial Resources - 
https://books.google.com/books?id=8WNEcgMr11kC&source=gbs_navlinks_s 
When the guide turns a hundred - 
https://www.thehindu.com/features/metroplus/society/when-the-guide-turns-a-
hundred/article6941107.ece 
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadway,_Chennai 
 

 
குறிப்புகள்:  
கசன்லனயில் முதன்முதைாகத் தனியார் மருத்துவமலனயிலன நிறுவிய குளத்தூர் ஜமீன் 
ைாக்ைர்.T.A.சங்க நா ாயணன் கட்டுல  ஆசிரிய ான அகமரிக்க மருத்துவர். வசந்த் 
கட்ைலளக்  லகைாசம் MD அவர்களின் தாய்வழி ககாள்ளுப் பாட்ைனார் ஆவார். 
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16.  கைமைாடி ந சய்யாவுைன் கைைாடுமவாம்!  
— முலனவர் ச.பா தி 
 
 

 
 
"கைற்பலை அனுபவங்கள்"  
- முதல் நாள் சிேப்புல  (31/8/2020): 
"கைமைாடி ந சய்யாவுைன் கைைாடுமவாம்" என்ே முதல் நாள் கருத்த ங்கில், தமிழ் ம பு 
அேக்கட்ைலள நிறுவனர் முலனவர் சுபாஷிணி அவர்கள் மநாக்க உல யாற்ே முலனவர் 
மதகமாழி அவர்கள் கநறியாள்லக கசய்தார்.  "கைற்பலை அனுபவங்கள்" என்ே தலைப்பில் 
முதல் நாள் நிகழ்வில் திரு. ந சய்யா அவர்கள் தனது கைற்பயண அனுபவத்லதப் பற்றி 
நம்மிைம் மிக மகிழ்ச்சிமயாடு பகிர்ந்து ககாண்ைார். அவற்றில் 1949 ஆம் ஆண்டு அவர் 
பயிற்சியில் இலணந்த காைம் கதாைங்கி தனது முதல்  கப்பல் பயணமான “நாசகாரி கப்பல்” 
பற்றியும், தனது முதல் நாள் அனுபவத்லதயும் நம்மிைம் மபசைானார்.  
 
மமலும் அயர்ைாந்தில் கபல்பாஸ்ட் நக ப் பணி பற்றியும் நம்மிைம் மிகச் சுவா சியமாகப் 
மபசினார்.  அமதாடு, ஐ.என்.எசு. விக் ாந்தில் பணியாற்றிய காைகட்ைங்களான, 1970-71களில் 
பாகிசுதானுைன் நலைகபற்ே மபாரில், அந்நாட்டு நீர் மூழ்கிக் கப்பல் ஒன்று, 
விசாகப்பட்டினத்திலிருந்த இந்தியாவின் ஒம  விமானந்தாங்கி கப்பைான ஐ.என்.எசு 
விக் ாந்லத தகர்க்க வந்தமபாது அலத விசாலகக்கு அருமக லவத்து நீரில் மூழ்கடிக்கச் 
கசய்கிோர்கள் என்பலதப் பற்றியும் இந்த ஐ.என்.எசு விக் ாந்த் கப்பலை வாங்குவதற்காக 
இங்கிைாந்து கசன்ே இந்தியக் குழுவில் ந சய்யா அவர்களும் இருந்திருக்கிோர் என்பதும் 
நமக்கு மிக ஆச்சரியமான ஒரு தகவைாகமவ இருக்கிேது.  
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விமானந்தாங்கி கப்பல் குறுகிய ஓடுதளத்தில் மபார் விமானங்கள் ஏறி இேங்கும் விதம் பற்றி 
இவர்  மபசும்மபாது அதலன மநரில் காண்பது மபான்ே அனுபவத்லத ஏற்படுத்தக்கூடியதாக 
இருந்தது.  இதுநாள்வல  நான் அறிந்தது திரு. கைமைாடி ந சய்யா என்ோமை "கைல்வழி 
வணிகம்" என்ே நூலை எழுதியவர் என்பது மட்டும் தான். ஆனால் இன்லேக்கு நான் 
அறிந்தது ஏ ாளம். 
 
"வணிகக் கப்பல்கள் அனுபவங்கள்"  
- இ ண்ைாம் நாள் சிேப்புல  (1/9/2020)" 
"வணிகக் கப்பல்கள் அனுபவங்கள்" என்ே இ ண்ைாம் நாள் பயிை ங்கில் திரு. விமவக் 
அவர்கள் கநறியாள்லக கசய்ய,  தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் தலைவர் முலனவர் 
சுபாஷிணி அவர்கள் மநாக்க உல யாற்ே  நிகழ்வானது இனிமத துவங்கியது. 
 
தில கைமைாடி தி வியம் மதடிய திரு. ந சய்யா அவர்களின் வாழ்வில் ஏற்பட்ை பை 
ஆச்சரியமான கைல் வழிப்பயண அனுபவங்கள்  நிகழ்வில் இலணந்த நமக்கு ஒரு மாகபரும் 
வியப்பிலன ஏற்படுத்தியது என்பதில் எவ்வித ஐயப்பாடும் இல்லை. 
 
முதல்நாள்  உல யின் கதாைர்ச்சியாக,  திரு. ந சய்யா அவர்கள் நம்மிைம் அவரின் கைல் 
வழிப்பயணம் அனுபவத்திலன பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வலகயில் தாம் மவலை கசய்த 
பி ம்மாண்ைமான கப்பல்கள், கைலில் உள்ள சிை  குட்டித் தீவுகள்  என பல்மவறு விதமான 
பரிணாமங்களில் நமது அனுபவத்லத நம்மிைம் பகிர்ந்து ககாண்ைார். 
 
இவற்றில் குறிப்பாக நம் கப்பல் பலைக்கு கவளிநாட்ைவல க் ககாண்மை பயிற்சிகள் 
ககாடுக்கப்பட்ைலவ பற்றியும், பயிற்சித்தளமான ஐ.என்.எஸ். சிவாஜி மபார்க்கப்பல்கள் பயிற்சி, 
ஐ.என்.எஸ். விக் ாந்த் என பல்மவறு விதமான தனது பயிற்சி, அனுபவங்கலள இன்று அவர் 
நம்மிைம் பகிர்ந்தார். இப்படி அவர்  நம்மிைம் தனது  கைல் வழிப்பயணம் அனுபவத்திலன 
பகிர்ந்து ககாண்டிருக்கும் மபாது தனது சிந்தலன கமாழி ஆங்கிைம் என்பலதத் கதரிவித்தார்  
 
சிந்தலன கமாழி ஆங்கிைமாக இருந்தாலும் எழுத்து கமாழி நமது தமிழாக இருந்து 
சிறுகலதகளில் துவங்கிய இவ து எழுத்துக்கள், வ ைாறுகள் தாண்டி சங்ககாைம், 
இலைக்காைம், தற்காைம் என அலனத்து விதமான காைங்கலளயும் கதாட்டுச் கசன்றுள்ளது 
என்பது சற்று வியப்பிற்குரியதாகமவ உள்ளது. இதில் மிகவும் வியப்புக்குரிய விையம் 
என்னகவன்ோல் அவர்  எழுதிய முதல் கலதமய ஆனந்த விகைனில் முத்தில க் கலதயாகப் 
பரிசு கபற்ேது தான். இந்த முதல் கலதயின் கவற்றிமய திரு. ந சய்யா அவர்களுக்கு பல்மவறு 
விதமான நூல்கள் எழுதுவதற்கு ஒரு ஊக்க ஊற்ோக  இருக்கும் என நான் எண்ணுகிமேன். 
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கபரும்பாைான எழுத்தாளர்கலள நாம் பார்த்மதாமமயானால் ஏமதனும்  ஒரு காைத்திலன 
எடுத்துக் ககாண்டு அது கதாைர்பாகத் தனது ஆய்விலன முன்கனடுத்துச் கசல்வார்கள். 
உதா ணமாகத் தற்காைத்திலன எடுத்துக் ககாண்ைவர்கள் வ ைாற்றுக் காைத்திற்குச் 
கசல்வதில்லை வ ைாற்றுக் காைத்லத எடுத்துக் ககாண்ைவர்கள் தற்காைத்லத மநாக்கிச் 
கசல்வதில்லை ஆனால் திரு ந சய்யா அவர்கள் அலனத்து விதமான காைங்கள் பற்றியும் 
கதாைர்ந்து கட்டுல களாக எழுதி வருவது மிகவும் மபாற்ேத்தக்க ஒரு விையமாகமவ இருந்து 
வருகிேது.  
 
"கைமைாடியின்  கம்மபாடியா நிலனவுகள்”  
- மூன்ோம் சிேப்புல  (2/9/2020): 
கம்மபாடியாவின் நிலனவுகள் என்ே மூன்ோம் நாள் நிகழ்வில் திரு. இளஞ்கசழியன் 
அவர்கள் கநறியாள்லக கசய்ய, தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் தலைவர் முலனவர். 
சுபாஷிணி அவர்கள் மநாக்க உல யாற்றினார். 
 
உைகவங்கியால் ஆமைாசக ாகத் மதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு கம்மபாடியாவில் மைான்மை சாப் 
நதியின் ஆழத்லத அதிகரிக்கவும் அதன் மபாக்லகச் சரி கசய்யவும் அனுப்பி லவக்கப்பட்ை 
திரு. ந சய்யா அவர்களின் கம்மபாடியா குறித்த இச்கசாற்கபாழிவு இங்கிருந்து  துவங்கியது.   
 
“கம்மபாடியா நிலனவுகள்” எனும் இந்த கசாற்கபாழிவின் வாயிைாக, திரு. ந சய்யா அவர்கள் 
பல்மவறுவிதமான வ ைாற்றுச் சான்றுகலள நம்முன் விவரித்து இருப்பது அலனவருக்கும்  
அந்த இைத்திற்குச்  கசன்று பார்க்க மவண்டும் என்ே ஒரு ஆவலை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என 
நான் எண்ணுகிமேன்.மமலும்,  இன்னும் ஆழ்ந்து கவனிக்கப்பை மவண்டிய பை வ ைாற்றுச் 
சான்றுகள் அங்கு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளலதயும் அவர் கதரிவித்தார். 
 
இதுதவி , கம்மபாடியாவின் வ ைாறும் அது சந்தித்த பைவலகயான ஆட்சிக் கூறுகளும், 
கம்மபாடியா சந்தித்த கைவ ங்களும் என திரு. ந சய்யா அவர்கள் கூறிய பல்மவறு விையங்கள் 
நம்லம மிகவும் ஆச்சரியத்தில் இருக்க லவத்தது. 
 
"நாம்  மேக்க மாட்மைமால்"  
- நான்காம் நாள் சிேப்புல  (3/9/2020): 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் சார்பாக, கைமைாடி ந சய்யாவுைன் கைைாடுமவாம்!  
உல த்கதாைரின் நான்காவது நாளில்  " நாம் மேக்க மாட்மைமால்" என்ே தலைப்பின் 
வாயிைாக உல   துவங்கியது.  நிகழ்ச்சிலயத்  திரு.இளஞ்கசழியன் அவர்கள் கநறியாள்லக 
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கசய்ய, தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் தலைவர் முலனவர் சுபாஷிணி அவர்கள் 
மநாக்கவுல யாற்றினார். 
 
150 வணிகர்களின் கபாருட்கலள ஒம  கப்பலில் ஏற்றிச் கசல்லும் அளவிற்குக் கப்பல் 
கட்டினான் நம் சங்கத்தமிழன். இதற்குப் பின்னர் வருகின்ே காைங்களில் குறிப்பாக 
இலைக்காைத்திலும்,  தற்காைத்திலும் கப்பல் கட்டும் கதாழில்நுட்பம் சார்ந்த எந்த ஒரு 
புரிதலும் மதடுதலும் இல்ைாது இருந்த நமக்கு, திரு. ந சய்யா அவர்களுலைய இந்த ஐந்து நாள் 
சிேப்பு உல த்கதாைர்  மூைம்  கப்பற் துலே சார்ந்த ஒரு முழு வடிவத்திலன அறியத் 
தந்துள்ளதாக நான் நிலனக்கிமேன். 
 
குறிப்பாக இந்த  உல யில் திரு. ந சய்யா அவர்கள் அண்லமக்காைத்தில் 
கண்ைறியப்பட்டுள்ள, கதால்லியல் சான்றுகள் பைவற்லே உதா ணமாக எடுத்துக் ககாண்டு 
அவற்லேச் சங்க இைக்கியத்துைன் ஒப்பிட்டு அவர்  கூறிய விையங்கள் அலனத்தும் கைல்வழி 
வணிகம் குறித்த கூடுதல் கவளிச்சத்திலன நம்மிைம் ஏற்படுத்தியது. மமலும் சங்ககாைத்தில் 
உள்நாட்டு நுகர்வுக்கு என்றும், ஏற்றுமதிக்கு என்றும், கபரிய அளவில் கபாருளுற்பத்திகள்  
நலைகபற்ேது என்பலதப் பல்மவறுவிதமான சான்ோதா ங்களுைன் திரும்பத் திரும்ப 
வலியுறுத்தியுள்ளார் திரு. ந சய்யா அவர்கள். 
 
அமதாடு கபாருளுற்பத்திக்கு அடிப்பலையான கதாழில்நுட்ப அறிவு சங்ககாைத்தில் 
மமமைாங்கியிருந்தது என்பலத நிரூபிப்பதற்காகப் பாலன ஓடுகலள எடுத்துக்ககாண்டு 
அதன்மூைம் தனது வாதத்திலன முன்லவக்கிோர் திரு. ந சய்யா அவர்கள்.  மமலும் 
ககாற்லக, முசிறி மபான்ே பல்மவறுவித துலேமுகங்களின் வாயிைாகச் சங்ககாைத்தில் 
கபரிய அளவிைான வாணிகம் எவ்விதம் நலைகபற்ேது என்பலதயும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
 
"பலைப்புகள்"   
- ஐந்தாம் நாள் சிேப்புல  (4/9/2020): 
ஐந்தாவது கசாற்கபாழிவு நாளில்  திரு. விமவக் அவர்கள் கநறியாள்லக கசய்ய, தமிழ் ம பு 
அேக்கட்ைலளயின் தலைவர் முலனவர் சுபாஷினி அவர்கள் மநாக்கவுல யாற்றினார். 
கைமைாடி ந சய்யாவின் நீண்ைகாை கைற்பயணங்கள், சந்தித்த நிகழ்வுகள், பணியில் 
அவருக்குக் கிலைத்த அனுபவங்கள், கசன்ே நாடுகள், உைக வங்கித் திட்ைங்களில் அவ து 
பங்களிப்பு, அவ து இைக்கிய மற்றும் வ ைாற்றுப் பலைப்புகள் என ஏ ாளமான கசய்திகலளக் 
கைந்த ஐந்து நாட்களாகத் தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயில் நலைகபற்ே திரு. ந சய்யா 
அவர்களின் கசாற்கபாழிவின் மூைமாக நாம் அறியும் வாய்ப்பு கிட்டியது.  
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கைமைாடி ந சய்யாவுைன் கைைாடுமவாம்! என்ே  சிேப்பு உல த்கதாைரின் ஐந்தாம் நாளன்று 
திரு ந சய்யா அவர்களின் "பலைப்புகள்" எனும் தலைப்பில் கசாற்கபாழிவு அலமந்தது. அவர் 
முதலில் எழுதிய 'கைமைாடி' எனும் புத்தகத்திலிருந்து,   சிறுகலதகள் (1997), தீர்க்க ம லககள் 
(2003), கசால்கைாணாப்மபறு (2004), கைல்வழி வணிகம் (2005), மத ாசபட்டினம் (2006), 
துலேமுக கவற்றிச் சாதலன (2007), ஆைவாய் (2009), கைமைாடியின் கம்மபாடியா 
நிலனவுகள் (2009), கசம்புைப் கபயனீர் (2011) என்று மமலும் பை நூல்களாகத் கதாைர்ந்து 
ககாண்டிருக்கிேது.  
 
இலவ  தவி  வ ைாறு, தன்வ ைாறு, ஆய்வுநூல்கள், சிறுகலதகள் என்று பை இைக்கிய 
வலகப் பிரிவிலும் தனது இைக்கியப் பங்களிப்பிற்காகத் தமிழக அ சின் விருதுகளும் 
கபற்றிருக்கிோர். இவர் எழுதிய நான்கு நூல்களுக்குத் தமிழ்நாடு அ சின் சிேந்த நூலுக்கான 
பரிசு கிலைத்துள்ளது. மிகவும் மபாற்ேத்தக்க ஒரு விையமாகும்.  நூல்கள் தவிர்த்து இன்றுவல  
தனது 80வயதுகளிலும், பற்பை சிறுகலதகளும், நூல் மதிப்புல க் கட்டுல கள் எனத் 
தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் ஆனந்தவிகைன், சுமதசமித்தி ன், இந்து நாளிதழ் என்று பை 
இதழ்களில் எழுதி அவ து இைக்கிய வாழ்லவத் கதாைர்வது ந சய்யா என்ே எழுத்தாளரின் 
சிேப்பு.  ஐந்துநாட்களும் பல்மவறுவிதமான அரிய தகவல்கலள வழங்கிய திரு ந சய்யா 
அவர்களுக்கு நன்றி. 
 
கைமைாடி ந சய்யாவுைன் கைைாடுமவாம்!  சிேப்புல   உல த்கதாைர் (31/8/2020 - 4/9/2020) 
 
1. கைற்பலை அனுபவங்கள்  - கைமைாடி ந சய்யா 
https://youtu.be/_e7vw4b7K20 
 
2. வணிகக் கப்பல்கள் அனுபவங்கள் 
https://youtu.be/Mm8GI3MdyDI 
 
3. கைமைாடியின் கம்மபாடியா நிலனவுகள் 
https://youtu.be/tyVzZp3l12s 
 
4. நாம் மேக்க மாட்மைமால் 
https://youtu.be/ltw0TMNqIR0 
 
5. பலைப்புகள் 
https://youtu.be/IRKews9nZMg 
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17.  நாட்டுப்புேப் பாைல்களில் வாழ்வியல் மற்றும் கல்வி  
— முலனவர் மதகமாழி 
 
 
நாட்டுப்புே வாழ்வியல் ஆய்வாளர்கள் தங்களது களப்பணி மூைம்  நாட்டுப்புேப் பாைல்கலளயும் 
அது குறித்த தகவல்கலளயும் முதன்லமநிலை ஆய்வுத் த வுகளாகத் மதடித்  கதாகுத்துப் 
பதிப்பித்த நூல்களின்  பாைல்கலள,  இ ண்ைாம் நிலை த வு மூைகங்களாகக்  ககாண்டு  (that 
is, secondary data analysis in social studies) ஆ ாயும் முயற்சி இது.  தாங்கள் பதில் காண 
விரும்பும் நாட்டுப்புேவியல் வாழ்வியல் குறித்த மகள்விகளுக்கு இவ்வலகயில் அடுத்து 
வரும் ஆய்வாளர்கள் எவ்வாறு பதில் காண முயல்கிோர்கள் என்பதன் ஓர் எடுத்துக்காட்டு 
என்றும் ககாள்ளைாம். அதாவது இ ண்ைாம் நிலை த வு மூைகங்களின் வழிமய ஆய்வுக் 
மகாணத்தில்  மக்கள் இைக்கியத்லத அணுகும் ஓர் ஆய்வாளரின் ஆய்வுக்  மகாணம் இது 
எனைாம்.  
 
நாட்டுப்புேப்  பாைல் கதாகுப்புகள்:  
அயல்நாடுகளில் நாட்டுப்புேப்  பாைல் வழி ச ாசரி மக்களின் வாழ்க்லக வ ைாறு அறியும் 
முயற்சி ஒரு ஆய்வுப் புைமாக முதலில் துவங்குகிேது. கதாைர்ந்து  பாைல்களின் கதாகுப்பாக 
அச்சு நூல்  முயற்சி துவங்குகிேது. அதுவல  வ ைாற்றிலும் ஆய்விலும் சாதா ண மக்களின் 
வாழ்க்லக வ ைாறு முக்கியத்துவம் கபோமமை இருந்து வந்திருக்கிேது.  1871 ஆம் ஆண்டில் 
'The Folk-songs of Southern India' என்ே தலைப்பில்  Charles E. Gover  கவளியிட்ை நூமை 
தமிழக நாட்டுப்புே இைக்கியங்களின் துவக்கமாக அலமகிேது. முதன் முதல் தமிழில் அச்சு 
நூைாக  'காற்றிமை மிதந்த கவிலத' என்னும் தலைப்பில் நாட்டுப்புேப்பாைல்கள் கதாகுப்பு 
முயற்சி 1943ல் மு. அருணாசைம் அவர்களால் எடுக்கப்படுகிேது. இவம  நாட்டுப்புேப் பாைல் 
கதாகுப்பின் முன்மனாடியாக அறியப்படுகிோர். இந்த நூல்  முதற்ககாண்டு கதாைர்ந்து  
இன்றுவல  100க்கும் மமற்பட்ை நாட்டுப்புேப் பாைல்  கதாகுப்பு நூல்கள் கவளியாகியுள்ளன. 
இவற்றில் சுமார் 20% இைங்லகயின் நாட்டுப்புேப் பாைல்  நூல்கள்.  
 
மதலவயால் மதான்றுவது நாட்டுப் புேப் பாைல்கள் என்பதால் அலவ சூழ்நிலைப் பாைல்களாக 
அலமகிேது. அந்தத் மதலவ வாழ்வியலில் மலேந்தவுைன் அத்தலகய பாைல்களும் 
வழக்ககாழிந்து விடுவமத இயல்பு.  இயந்தி மயமாக்கலுக்கு முன்னர் மக்கள் வாழ்வில் 
பின்னிப்பிலணந்திருந்த ஏற்ேம் இலேத்தல், கநல் குத்துதல், சுண்ணாம்பு இடித்தல் மபான்ே 
பை கதாழில்சார்ந்த பாைல்கள் அந்த வலகயில் அைங்குகிேது. வாய்கமாழி இைக்கியங்களான 
நாட்டுப்புேப் பாைல்கள் யாவும்  அந்தந்த காைகட்ைத்தின் பதிவு. வாழ்வியல் மற்றும் 
உணர்வுகளின் பதிவு.  பிேப்பு முதல் இேப்பு வல  ஒவ்கவாரு காைகட்ைத்திலும் ஒவ்கவாரு  
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வாழ்க்லக வட்ைச் சைங்குகளிலும் பாைல்கள் பாைப்பட்டு வந்துள்ளலமலயக் காணமுடிகிேது.  
குழந்லதக்கான தாைாட்டு, விலளயாட்டு, பூப்புச்சைங்கு, திருமணம், இேப்பு என வாழ்வின் 
ஒவ்கவாரு காைகட்ைத்திற்கும் மக்கள் பாைல்கள் பாடி வந்துள்ளனர். நமக்கு நாமம பாடிக் 
ககாள்ள முடியாத இரு பாைல்களில் ஒன்று பிேந்தவுைன் பாைப்படும் தாைாட்டு  பாைலும், 
மற்கோன்று இேந்த பின்னர் பாைப்படும் ஒப்பாரிப் பாைல்களுமம.  அவற்லே மவறு 
யா ாவதுதான் நமக்காகப் பாை மவண்டியிருக்கும்.   
 
நாட்டுப்புேப் பாைல்கள் என்ோல் அவற்றுக்கு என்று குறிப்பிட்ை சிை பண்புகளும் உண்டு. 
இப்பாைல்கள் எளிலம  மற்றும் இனிலமயான பாைல் வரிகலளக் ககாண்டிருப்பது,  பாைல் 
வரிகளும் வாய்கமாழி வழியாக எழுதாப் பாைல்களாகப் பாைல் பாைப்படும் அந்த வட்ைா த்தின் 
மபச்சு வழக்கில் அலமந்திருப்பது,  சூழ்நிலை தரும் மன உணர்வு பாைலின் கருத்தாக 
இருப்பது,  பாைல் எழுதியவர் யார் என்று அறிய முடியாமல் இருப்பது, பாைலிலும்  
காைத்திற்மகற்ப இைத்திற்மகற்ப வரிகள் மாறும் தன்லம ககாண்ைதாக இருப்பது,  அவ்வாறு 
வரிகலள மாற்றியலமத்தவரும் யார் என்றும் கதரியாமல் இருப்பது,  கதன்காஞ்சியாக மனம் 
மபான வலகயில் பாடுவது (அதாவது கதன்பாங்காகப்  பாடுவது) என்ே பண்புக்  கூறுகலளக் 
ககாண்ைலவ நாட்டுப்புேப் பாைல்கள். 
 
கதால்காப்பியம் கூறும்  பண்ணத்தி என்பது நாட்டுப்புேப்  பாைல்கள்தான் என்பது இத்துலே 
சார்ந்த ஆய்வாளர் பைரின் முடிவு.  இைக்கியங்களில்  சிற்றிைக்கியப்  பாைல்கள் நாட்டுப்புேப் 
பாைல்களின் தாக்கத்தில் அலமந்தலவ என்பவர் ஆய்வாளர்கள்.  பா தி பாைல்களிலும் 
நாட்டுப்புேப் பாைல்களின் தாக்கம் உண்டு.  இன்று தில யிலசயிலும்  அதன் தாக்கம் 
கதாைர்கிேது.  கவறியாைல், ஆமைாைப் பாைல், குேவஞ்சி, கு லவ, மவட்டுவ வரி, பள்ளு பாைல், 
ஏற்ேம், நைவு, குைலவ, தாைாட்டு, ஒப்பாரி பாைல் வடிவங்கள்  நாட்டுப்புேப்  பாைல்களின் 
கூறுகள் என நாம் அறிமவாம்.  வாழ்க்லகயின் சாதா ண சம்பவங்களான பிேப்பு, குழந்லதப் 
பருவ நிகழ்ச்சிகள், விலளயாட்டுகள், காதல், கபாருந்தா மணம், குடும்ப விவகா ங்கள், கி ாமத் 
கதாழில்கள், பஞ்சம், கி ாம மதவலதகள் முதலியனமவ கபரும்பாைான பாைல்களின் 
கருத்தாக இைம் பிடிப்பன. பாம ர் இைக்கியமாகிய நாட்டுப் பாைல்கள் கி ாமப்புே 
வாழ்க்லகமயாடு கநருங்கிய கதாைர்புள்ளலவ.  நாட்டுப்புேக் கலதப் பாைல்கள் (ஐவர் 
 ாஜாக்கள் கலத, பஞ்சபாண்ைவர், மதுல  வீ ன்,  ாஜா மதசிங்கு, காத்தவ ாயன், 
முத்துப்பட்ைன், மதுல வீ ன் மபான்ே கலதப்பாைல்கள்) தவி  ஏலனய மற்ேப் பாைல்கள் 
நாட்டுப்புே வாழ்க்லகயின் அன்ோை சம்பவங்கலளமய கபாருளாகக் ககாண்ைலவ.  
இருப்பினும்; இயல் இலச நாைகம் என்ே முத்தமிழ் பலைப்புகளின் வழியாக  நாம் கைந்தகாை 
மக்களின் வாழ்க்லகமுலேலய அறியும் கபாருட்டு ஆ ாயும் கபாழுது, கபரும்பாைான 
மந ங்களில் நாமைாடிப் பாைல்கள் குறிப்பலத, அந்த எளிய பாைல்கள் பைம் பிடித்துக் காட்டும் 
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மக்களின் வாழ்க்லகமுலேக்கு நாம் முக்கியத்துவம் ககாடுத்து அறிந்து ககாள்ளத் தவறி 
விடுகிமோம் என்பதுதான் உண்லம.  
 
நாட்டுப்புேப் பாைல்கலளப் பற்றி எண்ணும் கபரும்பாமைார், இலவ சாதா ண  
கி ாமியப்பாைல்கள்  அல்ைது நாமைாடிப்பாைல்கள்,  இதற்கு மமல் இவற்றில் என்ன இருக்கப் 
மபாகிேது  என்று  நிலனக்கைாம். ஆனால் இதலனமய மானுைவியைாளர் (anthropologist) 
ஒருவர், “இைக்கியம் ஒரு காைத்தின் கண்ணாடி” என்று அறிந்தவர் மநாக்கும் மகாணம் 
மவகோன்ோக இருக்கும். 
 
தமிழக நாட்ைார் வழக்காற்றியலைப் பற்றி நாட்டுப்பாைல்கள் மூைம் அறிந்து ககாள்ள 
விரும்புபவர்கள் தவோது படிக்க மவண்டிய நூல்கள் இ ண்டு. ஒன்று திரு. கபர்சி கமக்குவீன் 
(Percy Macqueen) அவர்கள் மசகரித்த பாைல்கலள கி. வா. ஜகந்நாதன் அவர்கள் கதாகுத்து 
கவளியிட்ை “மலையருவி” என்ே நூல்.  இது தஞ்லச ச ஸ்வதி மகால் கவளியீைாக 1958 ஆம் 
ஆண்டு கவளிவந்தது.  இைக்கிய நயத்துைன் உள்ள பாைல்கலளத் கதரிவு கசய்து, 
நாமைாடிப்பாைல்கள் பற்றிய சிேந்த ஒரு அறிமுக முன்னுல லயயும் வழங்கியுள்ளார் 
ஆசிரியர். மற்கோரு சிேந்த நூைாகக் கருதப்படுவது, தமிழக நாட்ைார் வழக்காற்றியல் துலே 
அறிஞர் மப ாசிரியர் திரு. நா. வானமாமலை அவர்கள் 1964 ஆம் ஆண்டில் கவளியிட்ை ‘தமிழர் 
நாட்டுப் பாைல்கள்’ என்ே நூல்.  இந்த நூலின் தனிச் சிேப்பு என்னகவனில்  நாட்ைார் 
பாைல்கலளச் சமுதாயக் கண்மணாட்ைத்மதாடு அணுகும் முலேலய வானமாமலை அவர்கள் 
அறிமுகப்படுத்திய முலே.  தமிழக நாட்ைார் வழக்காற்றியல் துலேயில் இந்நூலின் வ வு ஒரு 
திருப்பு முலனயாக அலமந்தது என்ோல் மிலகயாகாது. பாம  மக்களின் ஆன்மாலவமய 
நமக்குப் பைம் பிடித்துக் காட்டுவதாகப் பா ாட்ைப்பட்ை இந்நூலின் வழிகாட்டுதலின் மபரில் பை 
நாட்ைார் வழக்காற்றியல் துலே ஆ ாய்ச்சிகள் கவளிவந்தன. பை ஆய்வறிஞர்கலளச் 
சமுதாயக் கண்மணாட்ைத்மதாடு நாட்டுப்பாைல்கலள அணுகும் இந்த முலே ஈர்த்தது என 
நூலின் முன்னுல யும் அறிவிக்கிேது. 
 
கபாதுவாக நாட்டுப்பாைல் என்பது வாய்கமாழிப் பாைல்கள் மட்டுமம, அலவ இதுவல  
எழுதப்பைாத பாைல்கள், எழுதியவர் யாக ன்மே அறிய வழியில்ைாது கதான்று கதாட்டு 
வழங்கி வரும் பாைல்கலளமய தூய நாட்ைார் பாைல்கள் என்றும், அலவமய சிேந்த நாட்ைார் 
கலை இைக்கியம் என்ே எண்ணமும் வழக்கில் உள்ளது. “நாட்டுப் பாைலின் கபாதுத் தன்லம 
என்பது அலத உருவாக்கியதில் இல்லை, அப்பாைல் ப வுதலில் தான் இருக்கிேது” என்று 
Folk Song in England என்ே நூலின் ஆசிரியர் ைாயிட் (A. L. Lloyd, 1908-82) கூறுவதாகக் 
குறிப்பிடுகிோர் மப ாசிரியர் திரு. நா. வானமாமலை. நாட்டுப் பாைல் என்ோமை வாய்கமாழிப் 
ப வல் என்ே நம்பிக்லக தவோக ஏற்பட்டுவிட்ைது, அத்துைன் எழுதியவர் கபயர் கதரிவதால் 
மட்டும் அது நாட்டுப் பாைல் தன்லமலய இழந்து விைாது. அசல் நாட்டுப் பாைல் என்பது 
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நாட்ைாரின் பண்பாட்டு மதிப்புகளுக்மகற்ப எழுதி, அது ப வுமானால் அதுவும் நாட்டுப் 
பாைமையாகும் என்று மப ாசிரியர் வானமாமலை விளக்குகிோர். இதலனத் தவிர்த்து, 
வாய்கமாழிப் பாைல், எழுதப்பைாத பாைல், தூய நாட்ைார் பாைல் என்ே விதிமுலேகலள 
முன்னிறுத்துவகதல்ைாம் நாட்டுப் பாைலின் உருவாக்குதலையும், ப வுதலையும் பற்றிய 
அறியாலமயால் எழுவது என்றும்;  எழுத்தில் ப வும் முலே வாய்கமாழிப் ப வலைவிை 
விரிவானது என்றும் குறிப்பிடுகிோர் வானமாமலை. 
 
மமலும், எழுத்தில் ப வும் நாட்ைார் பண்பாட்டுப் பலைப்புகள் எல்ைாம் மீண்டும் உயிர் கபற்று 
வழங்கும் என்பலத எதிர்பார்க்க இயைாது, வாழுகிே ம பு என்பது எந்நாளும் வாழுகிே ம பும் 
அல்ை என்று குறிப்பிடும் அவர், சமூகப் பண்பாட்டு மாறுதல் ஏற்படும் வல  எந்த ஒரு ம பும் 
வாழும் பிேகு சிறுகத் மதய்ந்து புதிதாக உள்ள பண்பாட்டுப் பலைப்புகமளாடு மசர்ந்து 
புத்துருவம் ககாள்ளும் என்று அதன் பரிணாம வளர்ச்சிலயயும் விளக்குகிோர். அவர் 
குறிப்பிடும் பண்புகலளக் ககாண்டு ஒப்பிட்ைால், அதாவது; அசல் நாட்டுப் பாைல் என்பது 
நாட்ைாரின் பண்பாட்டு மதிப்புகளுக்மகற்ப நாட்ைார் வழக்காற்றியல் பற்றி எழுதப்பட்டு, அது 
ப வுமானால் அதுவும் நாட்டுப் பாைைாகும் என்ே வல யலேக்கு உட்படுத்தினால்,  
இக்காைத்தின் தில யிலசப்  பாைல்களும், எடுத்துக்காட்ைாக,  “பட்ைணம் தான் மபாகைாமடி 
கபாம்பமள” என்ே உடுமலை நா ாயணகவியின் பாைலையும் கூை நாம் நாட்டுப்புேப்  பாைல் 
வரிலசயில் மசர்த்துவிைைாம்.  
 
குழந்லதலயத் தாைாட்டித் தூங்கலவக்கும் பாைல்கள் தமிழகத்திற்குப் புதிதல்ை.  தமிழ் 
இைக்கியத்தில் சிற்றிைக்கியப் பிரிவில் பி பந்த நூல் வலககளுள் ஒன்று பிள்லளத்தமிழ். 
குழந்லதயின் வளர்ச்சியில் மூன்ோம் மாதம் முதல் இருபத்திகயான்ோம் மாதம் வல யில் 
உள்ள வளர்ச்சியின்  காைகட்ைத்லத பத்துப் பருவங்களாகப்  பிரித்துக் ககாண்டு, ஒவ்கவாரு 
பருவத்திற்கும்  பத்துப் பாைல்கள் வீதம் அலமத்துப் பாடுவது பிள்லளத்தமிழ் இைக்கியத்தின் 
ம பு.   பிள்லளத்தமிழ் கூறும் வல யலேயின் அடிப்பலையில், மூன்ோம் பருவமாக வரும் 
தாைப்பருவம் என்னும் தாைாட்டுப் பருவம் குழந்லதயின் ஏழாம் மாதம் பாைப்படும். 
பிள்லளத்தமிழ் இைக்கியம் மபான்று குழந்லதலயத் தாைாட்டுப்பாடி  தூங்கலவக்கும் 
தாைாட்டுப்பாைல்கள் தனி சிற்றிைக்கியமாகவும், நாட்டுப்புேப் பாைல்களாகவும், ஏன் 
இன்றுவல  தில யிலசப் பாைல்கள் வல  கதாைர்ந்து எங்கும் ப வியிருக்கிேது. 
 
குழந்லதலயத் தூங்க லவக்கும் கபாருட்டு பாைப்படும் தாைாட்டுப் பாைல்களின் மூைமாகப் பை 
கலதகளும் கசய்திகளும், குழந்லதக்குக் கூறுவது மபாைப் பகிர்ந்து ககாள்ளப்படும்.  
குழந்லதக்குப் பாைலின் கபாருள் ஒன்றும் புரியாவிட்ைாலும், தாயின் அன்பு நிலேந்த கு லில் 
வரும் பாைலின் இலசயில் மூழ்கி அலமதியாகத் தூங்கிவிடும்.  குழந்லதக்குத் 
மதலவயில்ைாத கசய்திகலளப் பாைல் வழியாகச் கசால்வதில் என்ன பயன்?  கபரும்பாலும் 
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ஒரு தாய் தனது குழந்லதக்குக் கூே விரும்பும் கசய்திகலளத் தாைாட்டுப் பாைல் வழி 
கசால்கிோள்.  அதில் தனது கசாந்தக் கலத, தான் பிேந்து வளர்ந்த கலத, தனது சமகாத ன் 
அல்ைது அக்குழந்லதயின் தாய்மாமனின் அன்பு, தனது கணவன் அல்ைது அக்குழந்லதயின் 
தகப்பனின் கபருலம, உற்ோர் உேவினரின் பரிவு எனப் பை கசய்திகலள மட்டும் நாட்டுப்புேப் 
பாைல்களில் வரும் தாைாட்டுப் பாைல்கள் வழி நாம் அறிந்து ககாள்வதில்லை.   இவற்றிற்கும் 
மமைாகவும், பற்பை கசய்திகலளத் தன்னகத்மதக் ககாண்டு  இைக்கியக் காைக் 
கண்ணாடியாக நாட்ைார் இைக்கிய தாைாட்டுப் பாைல்கள்  வழங்கும் பிே தகவல்கலளயும் நாம் 
கதரிந்து ககாள்ளைாம். 
 
கல்வி குறித்து  நாட்டுப்புேப் பாைல்கள் கசால்வகதன்ன? 
கைந்த 200 ஆண்டுகளில் தமிழக வ ைாற்லே அறிய கவளிநாட்ைார் எழுதி லவத்த குறிப்புகள் 
தவி  மவறு எழுதப்பட்ை சான்றுகள் இல்லை என்கிோர் வானமாமலை அவ து  "தமிழ்நாட்டுப் 
பாம ர் பாைல்கள்" நூலின் முன்னுல யில். அவற்லேச்  சாதா ண மக்கள் வாழ்லவ 
நாட்டுப்புேப்  பாைல்கள்  மூைம்தான் நாம் அறிய முடியும். இன்லேய நாட்டுப்புேப் பாைல்கள் 
கைந்த 200-300  ஆண்டுகளாகப் புழக்கத்திலிருந்தலவ என்பது நா. வானமாமலை  
அவர்களின் கூற்று.     அவ்வாோனால், கைந்த 200 ஆண்டுகளில் கதாகுக்கப்பட்ை பாைல்களில்  
சாதா ண மக்களின் கல்வி குறித்து என்கனன்ன  கசய்திகள் பதிவாகியுள்ளன ?  அவர்கள்  
கல்வியறிவு எத்தலகயது ? அவர்களுக்கு என்ன முலேகளில்  கல்வி  கற்பிக்கப் பட்ைது? 
குறிப்பாகத் தாைாட்டுப் பாைல்களில் தங்கள் பிள்லளயின் கல்வி குறித்துப் கபற்மோரின் 
கனவாக ஏமதனும் பதிவாக்கியுள்ளதா? 
          "தலைவாரிப் பூச்சூடி உன்லனப் பாை 
          சாலைக்குப் மபா என்று கசான்னாள் உன் அன்லன 
          சிலைமபாை ஏனங்கு நின்ோய்?" 
என்று  ஒரு தந்லத தனது மகளுக்குக் கூறும் அறிவுல லயப்  பா திதாசன் பாைல்  காட்டுவது 
மபாை, கல்வி குறித்து என்ன சூழ்நிலைகள் நாட்டுப்புேப் பாைல்கள் மூைம் நம்மால் அறிய 
முடியும்? என்பது மபான்று எழும்  மகள்விகலள இக்கட்டுல யின்  கபாருண்லமயாக 
எடுத்துக் ககாண்டு நாட்டுப்புேப் பாைல்கள் மீள்பார்லவ கசய்யப்பட்ைது. கசால்ைப் மபானால் 
அது மபான்ே வரிகள் நான் மதடிய பாைல்களில் இல்லை. மதைல் விரிவானால் 
கிலைக்கக்கூடும்.  
 
நாட்டுப்புேப்பாைல்கள் மூைம்  தமிழக நாட்டுப்புே வழக்காறுகலள நாம்  அறிந்து 
ககாள்கிமோம்.  அவ்வாோனால்  நாட்டுப் புேப் பாைல்கள் கல்வி, கற்ேல், பள்ளி 
மபான்ேவற்லேக் குறித்துத் தரும் கசய்திகள் என்ன  என்று மதடியதில் கிலைத்த 
கசய்திகலள இங்குக் கீமழ ககாடுக்கப்படுகிேது.  
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கபரும்பாலும் பாைல்களில் கசல்வந்தர் வீட்டுக் குழந்லதகள் "56 மதசமும் ஆளவந்த 
சீமாமனா" என்று சீ ாட்ைப் படுகிோர்கள்.  இல்ைாதவர் வீட்டுக் குழந்லதயிைம் "கவத்துக் 
குடிலசயிமை விலளயாை வந்தாயா" என்று கூேப்படுகிேது.  ஆனால் குழந்லதயின் கல்வி 
குறித்த கபற்மோரின் எதிர்காைக் கனவு காணக் கிலைக்கவில்லை.  
 
பாட்ைனார் கபருலம.. கூறும் ஒரு தாைாட்டில்,   
          "இருந்து கணக்ககழுதும் இந்தி னார் மப மனா  
          சாஞ்சு கணக்ககழுதும் சமர்த்தனார் மப மனா" 
என்று கூேப்படுவதிலிருந்து  குழந்லதயின் பாட்ைனார் கல்வி அறிவு கபற்ேவர் என்பது 
புைனாகிேது.  
 
அடுத்து மற்கோரு பாைலில்,   
          சாய்ந்துகணக்ககழுதுவார் - கண்மண 
          சமத்துள்ள உன்தகப்பன். 
          குந்திக் கணக்ககழுதும் - கண்மண 
          மகாபாைமனா உன்மாமன்? 
என்று தாய் தாைாட்டில் பாடுகிோள்.  இதிலிருந்து தந்லதயும்  மாமனும்  கல்வி கபற்ேவர்கள் 
என்பது கதரிய வருகிேது.  
 
மற்கோரு தாைாட்டுப் பாைலில் தாய் தன் வ ைாற்லேக் குழந்லதக்குக் கூறுகிோள், 
          அஞ்சு வயசிமை நான் - கண்மணிமய 
          *அரிசித்தரி படிச்மசனம்மா.                     
          பத்துவயசுக் குள்மளநான் - கண்மணிமய 
          படிப்கபல்ைாம் முடிச்மசனம்மா. 
 
          பன்னி ண்டு வயசிமை நான் - கண்மணிமய 
          பருவமான காைத்திமை 
          வாலிபப் பி ாயத்திமை - கண்மணிமய 
          வாழ்க்லகப்பட்மைன் உங்கப்பாவுக்கு 
இந்த தாைாட்டுப் பாைல் வழி தாயின் கல்வி அறிவு கதரிகிேது. ஐந்து வயதில் *அரிச்சுவடி 
படித்தவளாம் அவள்.   கபரியவளானதும் படிப்லப நிறுத்தி  திருமணம் கசய்து 
ககாடுத்துவிட்ைார்கள்.  அவளது கல்வி பத்து வயதிமைமய நிறுத்தப்பட்டுவிட்ைது என்பது 
அக்காைத்துப் கபண்கல்வியின் நிலை எப்படி இருந்ததது என்பலத அறிவிக்கிேது.  
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          தந்தாமனா சின்னண்ணன்? 
          கபான்னால் எழுத்தாணியும் -  
          கண்மண உனக்கு 
          மின்மனாலைப் புஸ்தகமும் 
          கன்னாம  பின்னாக ண்ணு - கண்மண 
          கவிகலளயும் ககாடுத்தாமனா?        
என்று மற்கோரு தாைாட்டுப் பாைல் வழி அண்ணன் தங்லகக்குக் கல்விக்குத் 
மதலவயானவற்லே ஆலசயுைன் ககாடுத்து உதவியது கசால்ைப்படுகிேது.  
 
சிோர் விலளயாடும் கழங்கு விலளயாட்டுப் பாைல்களில் எண்ணிக்லக குறிக்கும் கசாற்கள் 
உள்ளன.  
ஏழானுக்கு :  
          "ஏழண்ணா  எங்கண்ணா 
          எழுத்தாணி எங்கண்ணா 
          குருத்மதாலை  வாசிப்பான்  
          ஏமழழுத்தாம் கண்ணாடி  
          குத்தி குத்திப் பார்த்தாலும்  
          குத்தாைத்திமை  சீட்கைழுதி" 
என்பதன் மூைம் சிறுவர்கள் எண்ணும் எழுத்தும் அறிந்ததுள்ளலதப் புரிந்து ககாள்ள 
முடிந்தாலும்.  அவர்கள் எவ்வாறு  இந்தக் கல்விலயக் கற்ோர்கள் என்ே தகவலைத்தான்  
அறிய முடியவில்லை.  
 
ஒரு கபண் தனது கணவலனப் பற்றி பாடும் பாைலில் அவனது கல்வி பற்றி அறிய முடிகிேது,   
          கவள்ளிப் கபன்சில்களாம்  
          விதவிதமாய் லமக்கூைாம்  
          வீற்றிருந்து கணக்ககழுதும்  
          மவப்ப ம ம் கச்மசரியாம்  
 
          தங்கப் கபன்சில்களாம்  
          த ந்த மாய் புத்தகமாம்  
          சாய்ந்திருந்து கணக்ககழுதும்  
          சாலைமயா ம் கச்மசரியாம்  
 
          கணக்கன் கணக்கன்னு  
          கணக்கனுக்கு வாக்கப்பட்டு  
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          கணக்ககடுத்த மந கமல்ைாம்  
          விளக்ககடுக்கச் கசால்லுோமன  
ஒரு கணக்ககழுதும் கி ாமக் கர்ணம்  மமல் காதல் ககாண்ை அவன் மலனவி பாடும் பாைல் 
இது.   
 
மற்கோரு கபண்  ஆங்கிைப் பள்ளியில் படித்த தனது மாமன் மகனிைம் மகட்கும் மகள்வியும் 
அதற்கு அவன் தரும் பதிலும்,   
அவள்: 
          சாமையிமை மபாேவம !  
          சந்தி மன, ஏககாழுந்தா!  
          இங்லீசு படிக்கயிமை  
          உங்கள என்ன கசால்லிக் கூப்பிைட்டும் ?  
 
அவன்: 
          மாமன் மகமள! 
          மத்தாப்புச் மசலைக்காரி!:  
          மகாதும்லப ைவுக்கக்காரி!  
          ககாழுந்தனுண்னு கூப்பிைம்மா.  
 
அவள் :  
          தூத்துக்குடியிமையும்  
          துல   முகத்தார் பள்ளிக் கூைம்;  
          பள்ளிக் கூைம் மபாய்ப் படிக்கும்  
          பாைகமன, ஏ ககாழுந்தா !  
          பத்துப் படிச்சவம ,  
          பட்ைணம் மபாய்ப் பார்த்தவம !  
          விட்டுப் பிரிந்தீ ானால்  
          விட்டுருமவன் சீவமனமய!  
என்று படித்த மாமன் மகனிைம் கசால்கிோள்.  
 
அச்சு நூல்கள் மதான்றி ப வி வந்த காைம், காதைன் அது மபான்ே ஒரு நூல் ஒன்லே 
வாசிப்பலதக் கண்டு கபருமிதம் அலையும் காதலி பாடும் பாைல் ஒன்று. அவளுக்குப் படிக்கத் 
கதரியாது, ஆனால் அவன் படிப்பதிமைா அவளுக்குப் கபருலம தாளவில்லை,  
          அச்சடிச்ச புத்தகமாம்  
          அரிச்சந்தி  நாைகமாம் ! 
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          என்னத்  கதாட்ை மன்னவரு  
          என்ன கசால்லி வாசிக்கிோம ா ? 
 
          அச்சடித்த புத்தகமம  
          ஆ வல்லி நாைகமம ! 
          என்னத் கதாட்ை சாமியல்மைா  
          என்ன கவி பாடுதாம ா ? 
 
மாப்பிள்லளலயக்  மகலி கசய்யும் பாைல் ஒன்று உண்டு அவனது கல்வியறிலவ லநயாண்டி 
கசய்கிேது,  
          சாப்பாடு மவணுமாண்ணா 
          கூப்பாடு மபாட்ைழுவார் 
          பத்துவல  எண்ணச்கசான்னால் 
          சுற்றுமுற்றும் பார்த்தழுவார்.      
 
உலழக்கச் கசன்ே இைத்தில் படித்தவர்கள் இருப்பலதக் காண முடிகிேது,  
          கலளக்காட்டிமை - ஏமைமைா      
          கணக்குப்பிள்லள - ஐைசா 
          கம்புவச்சு - ஏமைமைா   
          நிற்கிோண்டி - ஐைசா.     
 
          கலளகயடுத்தும் - ஏமைமைா     
          பழகமடுத்தும் - ஐைசா 
          கணக்குப்பிள்லள - ஏமைமைா    
          கம்பாைடிப்பான் - ஐைசா.       
 
          கபரியல ட்ைன் - ஏமைமைா     
          பி ம்கபடுத்து - ஐைசா 
          கபேப்படுவான் - ஏமைமைா      
          பழக்காட்டுக்கு - ஐைசா.   
 
           யிட்ைன் வந்து - ஏமைமைா      
          ையிட்டுப் மபாட்டு - ஐைசா 
          சயிட்ைடிப்பான் - ஏமைமைா      
          நயிட்டிமைதான் - ஐைசா.  
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அதாவது, Writer, Light, Sight, Night என்ே ஆங்கிைச் கசாற்களின் புழக்கம் கவகு சாதா ண 
மக்களின் வாழ்வில் கைந்திருக்கிேது.   
 
          மதக்கப் பைலக கவட்டி  
          கதற்கு வாக்க ஸ்மைாரு கட்டி  
          ஸ்மைாருக்குள்மள மபக ழுதும்  
          கதாலக மயில் லைம் கீப்பர்  
 
          நாகரிகக் கா ருக்குக் - கண்மண ஆற்றில் 
          நல்ைமாதிரி மபாட் இருக்கும். 
          குலேப்படிப்புக் கா ருக்குக் - கண்மண நல்ை 
          சுல க்குடுக்லக தானிருக்கும். 
 
அயல்கமாழிச் கசாற்கள் என்ே மகாணத்தில் ஆ ாய்லகயில், நாட்டுப்புேப் பாைல்களில் 
சமஸ்கிருத கைப்லப விை ஆங்கிைச் கசாற்களின் கைப்பு மிகுதியாகக் காணப்படுகிேது.  
அட்வான்ஸ், பஸ், ஏம ாபிமளன், ைாப், கஜயில், மபாலீஸ், ம ாடு, ைாக்ைர், கைர், ோர்பர், கமைல், 
இன்ஸ்கபக்ைர், பப்ளிக் , நம்பர்,  கைலிமபான்,   வுடி, க யில், கமயில், சப் மாஜிஸ்ம ட் மகார்ட், 
மமாட்ைார், பம்ப், மஜாக், மபாட், காப்பி என்று பை கசாற்கள் பாைல்களில் இைம் கபறுவலதக் 
காண முடிகிேது.  ஆக மவலைக்குச் கசல்லும் இைத்தில் கல்வி கற்ேவர் குறித்த தகவல் 
உள்ளது என்பதும், அந்தத் கதாைர்பால் ச ாசரி மக்களிைமும் ஆங்கிைச் கசாற்கள் கசன்று 
மசர்ந்துள்ளலதப் புரிந்து ககாள்ளைாம்.  
 
கல்வி பற்றி மமலும் சிை குறிப்புகள்  சந்தனத்மதவன்  கலதப் பாைலிலும், நாைார் ஜம்புலிங்கம் 
கலதப் பாைலிலும்  கிலைக்கிேது. அவர்கள் ஒரு வலகயில் அ சால் குற்ேவாளிகள் என 
அலையாளம் காணப் பட்ைாலும்,  மக்கள் மனதில் அவர்களின் குைம் காக்க வந்த வீ ர்கள் 
மபான்ேவர்கள். ஒருவலகயில் இவர்கள் ககாள்லளயடித்து ஏலழ எளியவர்கலளக் காக்கும் 
' ாபின் ேுட்' மபான்ேவர்கள். ஆனால், இவர்கள் இருவரும் நன்கு படித்தவர்களாக 
நாட்டுப்புேப்  பாைல்களில் பதிவாகியுள்ளலத  அறிய முடிகிேது. அவர்கள்  கல்வி கபற்ேதால், 
ஒடுக்கப்பட்ை தங்கள் மக்கலள மீட்க விரும்பி அவர்கள் அ சின் பார்லவயில் 
குற்ேவாளிகளாக மாறிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கைாம்.  
 
முதலில், சந்தனத்மதவனின் கபருலம; சந்தனத் மதவனுக்குக் கல்வி கிலைப்பது 
சிலேச்சாலையின் சீர்திருத்தப் பள்ளியில்!! 
          கணக்குப்பிள்லளக்குக் காசுங்ககாடுத்து -ஏைங்கிடி மைமைா 
          கரிசல்காட்லை மால்பிடித்து - ஏைங்கிடி மைமைா.     
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          சந்தனத்மதவன் வா ாலனயா - ஏைங்கிடி மைமைா 
 
          எல்ைாரும் படிக்கும் இைம் - ஏைங்கிடி மைமைா 
          ஏலழக்மகற்ே பள்ளிக்கூைம் - ஏைங்கிடி மைமைா.    
          சந்தனம் படிக்கும் இைம் - ஏைங்கிடி மைமைா 
          சரியான கஜயிலுக்கூைம் - ஏைங்கிடி மைமைா.         
 
அடுத்து, நாைார் ஜம்புலிங்கம் புகழ் குறித்து,  
          எம். ஏ. பி. ஏ. படித்து 
          எப்மபாதும் இங்கிலீஷ்மபசி 
          தப்பாமம தாய்ப்பாலையும் 
          சிப்பாய்மபாமை தான்படித்து 
          வா ார் கசாக்கத் தங்கம் - நம்ம 
          நாைார் ஜம்புலிங்கம். 
 
          பிச்லச எடுக்கவுமில்லை 
          கபற்மோல ப் பழிக்கவுமில்லை 
          கமத்தவும் படித்துவிட்டு 
          மமன்லமயான மவலைபார்க்க 
          வா ார் கசாக்கத் தங்கம் - நம்ம 
          நாைார் ஜம்புலிங்கம். 
 
          மஜப்புக்குள்மள லகலயவிட்டுச் 
          சின்னப் கபன்சலை எடுத்துப் 
          பீட்டுமநாட்லை யுந்திேந்து 
          மபாட்டுவிட்டுக் லககயழுத்து 
          வா ார் கசாக்கத் தங்கம் - நம்ம 
          நாைார் ஜம்புலிங்கம். 
 
இது மபான்ே கல்வி குறித்த குறிப்புகள் நாட்டுப்புேப் பாைல்களில்   கிலைக்கின்ேன. ஆனால் 
ஒரு பள்ளி எவ்வாறு இருந்தது என்மோ, அது எவ்வாறு இயங்கியது என்மோ கதரிந்து 
ககாள்ள இயைவில்லை. முலனவர் கட்ைலள லகைாசம்  சாதா ண மக்களுக்குக் கல்வி 
புகட்டிய 'அண்ணாவி பள்ளிகள்' என்ே பள்ளிகள்  ஆவணப் படுத்தப் பைவில்லை என்று 
குறிப்பிடுவார். மமலும் பை கள ஆய்வுகள் கசய்மவார்  பை கசய்திகலளச் மசகரிக்கும் கபாழுது 
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நமக்குச்  கசன்ே 18, 19 நூற்ோண்டுகளில் கி ாமப்புே கல்வி குறித்து மமலும் தகவல்கள்  
கிலைக்கக் கூடும்.  
 
 
குறிப்பு: 
கபாள்ளாச்சி நல்ைமுத்துக்கவுண்ைர் மகாலிங்கம் கல்லூரியும், தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள 
பன்னாட்டு அலமப்பும் இலணந்து "நாட்டுப்புேவியலும் தமிழர் வாழ்வியலும்" என்ே 
கபாருண்லமயில்  நைத்திய இலணய வழிப் பன்னாட்டுக் கருத்த ங்கத்தில்  ஜூலை 31, 2020 
அன்று வழங்கிய உல .  
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18.  தமிழும் ஜப்பானிய கமாழியும் – சிை ஒற்றுலமகள்  
— முலனவர் இ ாமஜஸ்வரி கசல்லையா 
 
 
[தமிழுக்கும் ஜப்பானுக்கும் ஆன கதாைர்புகள் பற்றி முன்மப சுசுமமா ஓமனா, ஆைர், 
பட்டிமன்ே மபச்சாளர் தமிழ்ப் மப றிஞர் சாைமன் பாப்லபயா அவர்களின் மகள் பாைம்மா 
ஆகிமயார் கட்டுல களும் நூல்களும் எழுதி கவளியிட்டுள்ளனர். அந்நூல்கள், கட்டுல கள் 
அலனத்லதயும்  வாசிக்கும் வாய்ப்பு கிலைக்கவில்லை என்ோலும் சிைவற்லே 
வாசித்திருக்கிமேன். ஜப்பான் கமாழிலய ம ாமா ஜி எனப்படும் ம ாமன் எழுத்துக்கள் 
மூைமாகப் படித்த கா ணத்தாலும் தமிழ் வழிமய ஜப்பான் கமாழிலயப் படிப்பது எளிது என்பலத 
உணர்ந்து அதற்காக ஒரு நூலை உருவாக்கியதாலும் இரு கமாழிகளுக்கும் இலையிைான 
கமாழி மற்றும் பண்பாடு கதாைர்பான ஒற்றுலமகலள உணர்ந்திருந்ததால் அலவ இந்நூைாக 
உருகவடுத்துள்ளன.]  
 
கபௌத்தமும் தமிழும்  
தமிழ் ஜப்பான் கமாழிகளுக்கு இலையிைான ஒற்றுலமகளுக்கு மூை கா ணம் புத்த மதம். 
இங்கிருந்து  இம்மதம்  ஜப்பானுக்குப் பயணித்த மபாது துேவிகள் தமிலழயும் எடுத்துச் 
கசன்ேனர். இங்கு இந்து மத சுமைாகங்கள் சமஸ்கிருத கமாழியில் இருப்பது மபாைமவ அங்கு 
தமிழ் ஆன்மீக கமாழி ஆயிற்று என்பலதக் காஞ்சி என்ே கசால்மை உணர்த்துகிேது. அங்கு 
மபானதும் அங்கிருந்த ஜப்பானிய கமாழிலயச் கசப்பனிைப் புத்த துேவிகளுக்குத் தமிழ் 
உதவியது.  
 
ஜப்பான் கமாழிக்கும் தமிழ் கமாழிக்கும் கட்ைலமப்பில் அதிக அளவில் ஒற்றுலமகள் 
இருப்பலதக்  காணைாம். காஞ்சிபு த்திலிருந்து கபௌத்த மதத்லதப் ப ப்புவதற்காக ஜப்பான் 
மற்றும்  சீனாவுக்குச்  கசன்ே கபௌத்தத் துேவிகள் கமாழிலயயும் மசர்த்மத எடுத்துச் 
கசன்ேனர். தமிழ் கமாழியில் இருக்கும் கமாழி கட்ைலமப்லப அங்மக இருந்த கமாழிகளில் 
மசர்த்துப் புதிய  கட்ைலமப்லப உருவாக்கினர்.  
 
காஞ்சி  
ஜப்பானில் கபயர்ச்கசால் மற்றும் விலனச்கசாற்கலளக் குறிக்க பயன்படுத்தும் பை 
எழுத்துக்கள் சீன எழுத்துக்கள் ஆகும். அந்த சீன எழுத்துக்கலள ஜப்பானியர் காஞ்சி என்ே 
கபய ால் அலழக்கின்ேனர். காஞ்சி என்பது நிலையாலமத் தத்துவத்லத உணர்த்துவதாகச் 
சங்க இைக்கியத்தில் புேத்திலணயில் ஏழு திலணகளில் ஒன்ோக இைம் கபற்றிருந்தாலும் 
கபௌத்தர்கள் இப்கபயரில்தான் தங்களின் நிலையாலமத் தத்துவத்லதப் ப ப்பினர். 
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தமிழகத்தில் கபௌத்தர்களின்  இருப்பிைமாக இருந்த ஊர் காஞ்சிபு ம். அவர்கள் வணங்கிய 
தா ா மதவிலய [காமாட்சிலயப்] பின்னர் லசவ சமயம் தன்னகப்படுத்திக் ககாண்ைது. 
 
ஜப்பான் கமாழியின் வரி வடிவம்  
ஜப்பான் கமாழியில் மூன்று வலகயான எழுத்து வலககள் பின்பற்ேப்படுகின்ேன. 
கபயர்ச்கசால் விலனச்கசால் ஆகியவற்லே எழுத உதவும் சீன எழுத்துக்கள்  காஞ்சி எனப் 
கபயர் கபறும். இலைச்கசாற்கள் ஜப்பானிய ஒலிப்பு முலேயுைன் ஹி ா கானா [hira gana]  
என்ே வரி வடிவிலும் இலவ இ ண்டும் அல்ைாத பிேகமாழிலயச்கசாற்கலளக் கத்தா கானா 
[katha gana] என்ே வரி வடிவிலும் எழுதப்படும்.  
 
தமிழில் இைக்கணக்கா ர்கள் பிே கமாழிச்  கசாற்கலளத் தமிழ் ம புக்மகற்ப ஒலிப்பு 
முலேக்மகற்ப மாற்றுவலதத் தற்சமம், தற்பவம் என்பர். நம்மிைம் மூன்று வரி வடிவங்கள் 
இல்ைாவிட்ைாலும் இச் சிந்தலன இங்கிருந்து ஜப்பானுக்குப் மபாயிருக்க வாய்ப்புண்டு. ைர்ட் 
[shirt] எனப்படும் ஆங்கிைச் கசால்லை ஜப்பானிய கமாழியில் ைாத்சு  [shatsu] என்று 
தம்முலைய ஒலிப்புக்கு ஏற்ே வலகயில் மாற்றி அலமத்தனர்.  த்னம் என்பலதத் தமிழில்  
 த்தினம் என்ோவது மபாை ஜப்பான் கமாழியில் பிேகமாழிச் கசாற்கள் ஜப்பான் கமாழியின் 
ஒலிப்புக்கு ஏற்ப மாற்ேப்பட்ைன. ஜப்பான் கமாழியில்  ‘ை’ என்ே ஒலி இல்ைாததால் கம்ப்யூட்ைர் 
என்பது ‘கம்ப்யுத்மதா’  எனப்படுகிேது. 
 
உயிக ாலிகள் ஜப்பானிலும் ஐந்து மட்டுமம. தமிழில் க,ச,த,ப ஆகிய நான்கு ஒலிகளுக்கும் 
மாற்று ஒலிகள் உண்டு. இதலன கமாழியியைாளர் allo phones என்பர். அதாவது k > g, h, kk, 
எனப் பை வலகயாக ஒலிக்கப்கபறும். க என எழுதப்படும் வரிவடிவத்திற்குப் பக்கம் [pakkam], 
பகல் [pahal], பங்கம்  [pangam] என kka , ha, ga என்று  மாற்று ஒலி  வடிவங்கள் மபச்சு வழக்கில் 
உள்ளன. இவற்லே எழுத்தில் நம்மால் மவறுபடுத்திக் காட்ை இயைாது. ஆனால் ஜப்பானிய 
கமாழியில் இதற்காக தனித்தனியாக வரி வடிவங்கலள அலமத்தனர். மாற்கோலி  
என்பதற்கு அலையாளமாக இவற்றில் மிகச் சிறிய stroke ஐ பயன்படுத்தி மவறுபாடு காட்டுவர்.  
 
குற்றுக ம் 
தமிழில் காணப்படும் குற்றியலுக ம் மபாை பண்லைய கமாழிகள் பைவற்றிலும் 
உயிக ாலிகளின் குறுக்கத்லதக்  காணமுடியும் தமிழ் கமாழியில் பசு, மாசு மபான்ே 
கசாற்களில் வரும் சு ஒலிப்பது மபாை ‘கதசு’ [இதன் கபாருள் ‘இருக்கிேது’] என்ே கசால் 
ஒலிக்கப்படுகிேது. கதசு என்ே கசால்லில் வரும் ஈற்று உக ம் குற்றுக மாக ஒலிக்கப்படும். 
பசு, மாசு மபான்ே கசாற்களின் ஈற்றுக ம் குற்றியலுக மாக  ஒலிக்கப்படுவது மபாை ‘கதசு’வும் 
ஒலிக்கப்படும்.  
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கமய்மயக்கம் 
தமிழில் உள்ள consonant clusters அல்ைது கமய்மயக்கம் மபாை  ஒம  கமய்கயழுத்து 
இ ட்டித்து அல்ைது கமய்கயழுத்து மசர்ந்து  வரும் இயல்பு ஜப்பானிய கமாழியிலும் உண்டு. 
ஜப்பானிய கமாழியில் இந்த கமய் மயக்கத்தில் இைம்கபறும் ஒவ்கவாரு கமய் எழுத்லதயும் 
ஒரு மாத்தில  அளவுக்கு அழுத்தி ஒலிக்கின்ேனர். ஷித்மத மாசு என்ோல் கதரியும் என்பது 
கபாருள். இதில் வரும் ‘ஷித்கத’ என்பது ஒன்று + ஒன்று + ஒன்று என மூன்று மாத்தில  
அளவில் ஒலிக்கப் கபறும்.  
 
மூக்ககாலிச் சாயல்  
 தமிழில் கசால்லின் ஈற்றில் இைம்கபறும் னக , மக  ஒற்றுகள் மூக்ககாலி சாயலுைன் முடிவு 
கபறும். இதலன கமாழியியைாளர் nasalization என்று குறிப்பிடுவர். இதற்ககன ஒரு எழுத்து 
உண்டு. இது இறுதியில் வரும்மபாது முழுதாக ன் என்மோ; ம் என்மோ ஒலிக்கப் கபோது 
இ ண்டுக்கும் இலையிைான ஒரு  ஒலிப்லபப் கபறும். கபாதுவாக கசால்லின் இறுதியில் 
வரும் கமய்கயழுத்துக்கள் மூச்லச அைக்கி நிறுத்துவதால் அத்துைன் ஒரு உயிக ாலிலயச் 
மசர்த்து, முழுலமயாக மூச்லச நிறுத்தாமல் அல  ஒலியாக மூச்லச விட்டு ஒலிப்பது 
தமிழிலும் ஜப்பானிலும் பழக்கத்தில் உள்ளது.   
இலவ அலனத்தும் இரு கமாழிகளிலும் ஒலி அலமப்பில் உள்ள ஒரு சிை ஒற்றுலமகள் 
ஆகும்.   
 
ஜப்பானிய கமாழியில் தமிழ்ச் கசாற்கள்  
சுசுமு ஓமனா என்ே ஜப்பானியப் மப றிஞர் ஜப்பான் கமாழியில் சுமார் நான்காயி ம் தமிழ்ச் 
கசாற்கள் இருப்பதாகக் கண்ைறிந்துள்ளார். இந்தியாவில் நீதிமன்ேம், அ சு நிர்வாகம் மபான்ே 
துலேகளில் உள்ள ஆட்சி கமாழிச் கசாற்களில் உருது கமாழிப் பயன்பாடு [தாக்கல், த ப்பு, 
மகஜர், ை த்து] ஏ ாளமாக உள்ளது. இதற்குக் கா ணம் இந்தியாலவ ஆண்ை முகைாய 
மன்னர்களின் ஆட்சி கமாழி உருதுவாக இருந்தமத ஆகும். அதுமபாை ஜப்பானில் கபௌத்த 
மதத்லதப் ப ப்பச் கசன்ே தமிழ் நாட்லைச் மசர்ந்த புத்த துேவிகள் மதத்லதப் ப ப்பும் மபாது 
அதிகளவில் தமிழ்ச் கசாற்கலளப் பயன்படுத்தினர்.  
 
கட்ைலமப்பு வலகயில் ஜப்பான் கமாழியும் தமிழ் கமாழிலயப் மபாைமவ ஒட்டுநிலை 
கமாழியாகக் கட்ைலமக்கப்-பட்டுள்ளது. இதலன agglutinative language என்று 
கமாழியியைாளர் குறிப்பிடுவர். தமிழில்  பகுதி இலைநிலை, சந்தி, சாரிலய, விகுதி, 
மதற்மேகா ம், வினா, குறிப்பு மபான்ேலவ ஒன்றிமனாடு ஒன்று மசர்வது மபாை ஜப்பானிய 
கமாழியிலும் அலமந்துள்ளது. 
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கபயர்ச்கசால்லும் மவற்றுலம உருபுகளும்  
தமிழ்கமாழியில் கபயர்ச் கசாற்கமளாடு மவற்றுலம உருபுகளான ஐ, ஆல், கு, உலைய, இல், 
இல் இருந்து, அது மபான்ேன  தனித்தனியாக வந்து மசரும். அது மபாைமவ ஜப்பான் 
கமாழியிலும் கபயர்ச் கசாற்களின் இறுதியில் மவற்றுலம உருபுகள் மசர்க்கப்படும். இலவ  
ஹி ா கானா என்ே வரி வடிவத்தில் எழுதப்படும்.  தமிழில் முதல் மவற்றுலமக்கு உருபு 
கிலையாது. ஆனால் ஜப்பான் கமாழியில் முதல் மவற்றுலமக்கும் ‘வா’ என்ே  உருபு 
மசர்க்கப்படும்.  
எ-டு 
வாதாஷி வா  ாமஜசுவரி கதசு.  
[நான்  ாமஜசுவரியாக இருக்கிமேன்] 
 
மவற்றுலம உருபுகள் இலணப்பு 
கபயர்ச்கசால்மைாடு ஓ என்பது கசயப்பாட்டு கபாருளிலும் மநா என்பது உலைய என்ே 
கபாருளிலும் னி என்பது இைப் கபாருளிலும் மமா என்பது உம் என்னும் எண்ணும்லம 
கபாருளிலும் கா ா என்பது இைத்திலிருந்து என்று நீங்கல் கபாருளிலும் பயன்படும்.  
எ-டு 
வாதாஷிமனா – என்னுலைய  
வாதாஷிமமா  – நானும்  
நிப்கபான் னி – ஜப்பானில் 
மோன் ஓ   – புத்தகத்லத  
 
விலனச்கசால் உருவாக்கம் 
 தமிலழப் மபாைமவ ஜப்பானிய கமாழியிலும் உயர்திலண, அஃறிலண மவறுபாடுகள் உண்டு. 
ஆனால் எண், இைம், பால் குறிக்கும் விகுதிகள் [png suffixes - person number gender 
suffixes] கிலையாது. மலையாள கமாழிலயப் மபாை அவன் வரும்; அவள் வரும்; அது வரும்; 
என்பதாகமவ விலனச்கசாற்கள் ஜப்பானிய கமாழியில் அலமந்துள்ளன.  
காயிமாசு – வாங்குகிமேன் வாங்குகிோய் வாங்குகிோர்,  
மநாமிமாசு – குடிக்கிமேன், குடிக்கிோய், குடிக்கிோர்,  
ேனாஷிமாசு – மபசுகிமேன், மபசுகிோய், மபசுகிோள் 
இமயமாசு  –  கசால்கிமேன், கசால்கிோய், கசால்கிோர் 
 
வினாவும் வியப்பும் 
தமிலழப் மபாைமவ ஜப்பானிய கமாழியில் பின் ஓட்டுக்கள் மசர்ந்து வினாப் கபாருலளயும் 
வியப்புணர்லவயும் தரும்.  
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எ-டு 
காயிமாசு கா? – வாங்குகிோயா? வாங்குகிோ ா? வாங்குமவாமா?  
இமயமாசு கா?  – கசால்கிோ ா? கசால்கிோயா?   
தமிருகு ேனாஷிமாசுகா? – தமிழ் மபசுவீர்களா? 
மகாஹி ஓ மநாமிமாசுகா? –  காபிலயக் குடிக்கிோ ா?  
கதசு என்ே கசால்லுைமன  இலணயும் மபாது வியப்புச் கசால்ைாக மாறும். நாம் தமிழில் 
அப்படியா என்று கசால்லி வியப்பது மபாை கதசுமன என்னும் மபாது அமத வியப்புணர்வு 
ஜப்பானிலும் கவளிப்படும்.  
 
மதிப்புச் கசாற்கள்  
தமிழில் விலனச் கசாற்களின் விகுதி ஆளுக்குரிய மதிப்லப உணர்த்திவிடும் ஆனால் 
ஜப்பானிய கமாழியில் அந்த விகுதி இல்லை என்பதால் கபயர்ச் கசால்மைாடு மசர்த்து  
குதாசாயி அல்ைது விலனச் கசால்மைாடு த்கத குதாசாயி என்ே கசால்லைச் கசால்லிமய 
ஜப்பானியர் மரியாலதயாக  ஒரு கபாருலளக் மகட்டுப் கபே மவண்டும். 
எ-டு [கத குதாசாயி] 
மோண் ஓ குதாசாயி – மபனாலவக் ககாடுங்கள் 
கிப்பு ஓ குதாசாயி     – சீட்லைக் ககாடுங்கள்  
எ-டு [த் கத குதாசாயி] 
மிகசத்கத குதாசாயி  –  பாருங்க  [மிமச – பார்] 
ஒகு த்கத குதாசாயி – அனுப்புங்க [ ஓமக – அனுப்பு] 
சுவா த்கத குதாசாயி – உட்காருங்க [சுவாத்கத –உட்கார்] 
 
எதிர்மலேச் கசால் வடிவம்  
தமிழில் எதிர்மலேப் கபாருலளக் குறிக்க இல்லை என்பது மசர்க்கப்படும். ஜப்பானிய 
கமாழியில் கசன் என்பது மசர்க்கப்படும். 
இமாசு என்ோல் இருக்கிேது; இமாகசன் என்ோல் நிகழ் காைப் கபாருண்லமயில் இல்லை. 
இமாகசன் மதஷித்தா என்ோல் இேந்த காைப் கபாருண்லமயில் இல்லை. இதுமவ மதஷித்தா 
கா என்ோல் இல்லையா என்ே எதிர்மலே  இேந்தகாைப் கபாருண்லமயுைன் வரும்.  
 
எண்ணும்லம  
தமிழில் ஒவ்கவாரு கபயருைனும் ‘உம்’ எனும் இலைச்கசால் மசர்த்துத்தான் எண்ணும்லம 
வரும். ஆங்கிைத்தில் கபயர்கலள வரிலசப்படுத்தி விட்டு கலைசிப் கபயருைன் and  
மசர்த்தால் மபாதும். ஜப்பானிய கமாழியில் தமிலழப் மபாை ஒவ்கவாரு கபயருைனும் மமா 
எனும் இலைச்கசால் மசர்க்க மவண்டும். 
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எ-டு 
கசன்மசய் மமா GAKUSEI மமா கிமாசு – ஆசிரியரும் மாணவரும் வருகின்ேனர்.  
வாதாஷி மமா gare மமா gakusei மதசு – நானும் அவனும் மாணவர்கள்   
 
உம் எனும் இலைச்கசால் 
தமிழில் பயில்வலதப் மபாை உம் என்னும் இலைச்கசால் ஜப்பானிய கமாழியிலும் சுட்டுப் 
கபயர்கமளாடு வினா வடிவங்கமளாடு கபயர்ச்கசாற்கமளாடு எனப் பைவலகயிலும் பயின்று 
வரும்.  
எ-டு 
நானி மமா அரிமாகசன் – எதுவும் இல்லை. 
தாக  மமா இமாகசன் – யாரும் இல்லை.   
கிமயா மமா கிமனா மமா – மநற்றும் இன்றும்.  
மோண் மமா என்பித்சு மமா குதாசாயி – மபனாவும் கபன்சிலும் ககாடுங்க. 
 
எண்ணுப்கபயர்கள்  
தமிழிலிருந்து ஜப்பானிய கமாழிக்கு அளித்த அருங்ககாலை எண்ணுப்கபயர்கள் ஆகும். 
ஒன்று இ ண்டு, மூன்று என்பலத இச்சி, நி, சான் எனச் கசால்வர். பத்து ஜூ எனப்படும். 
அடுத்து பதிகனான்று வரும்மபாது  
பதின் ஒன்று – ஜூ இச்சி  
பன்னிக ண்டு – ஜூ நி 
பதின் முன்று – ஜூ சான்  
இருபது   – நி ஜூ  
இருபத்திகயான்று – நி ஜூ இச்சி 
இருபத்தியி ண்டு – நி ஜூ  நி  
இவ்வாறு எண்ணுப்கபயர்களின் அடுக்கு முலே [arrangement] தமிலழப் மபாைமவ 
ஜப்பானிய கமாழியிலும் அலமக்கப் பட்டுள்ளது.  
 
சுட்டுப்கபயர்களும் வினாப்கபயர்களும்   
பழந்தமிழ் இைக்கணத்தில் சுட்டுப் கபயர்களில் அண்லமச்சுட்டு [அ] மசய்லமச்சுட்டு [இ] 
ஆகியவற்றிற்கு இலைமய இலைச்சுட்டு என்ே ஒரு வலகயும் காணப்படுகிேது. 
மலையாளத்திலும் இந்த இலைச்சுட்ைான உக ம்  பயன்படுகிேது. ஜப்பானிய கமாழியிலும் 
இந்த மூவலகச் சுட்டுகள் உண்டு. இலைச்சுட்டு என்பது கண்ணுக்குத் கதரிந்த கதாலைவில்  
உள்ள ஆனால் லகக்ககட்ைாத கதாலைவில்  உள்ளவற்லேக் குறிக்கிேது.  இவற்லேப் 
மபாைமவ வினாப் கபயர்களும் உண்டு  
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எ-டு 
அமனா – அந்த   
ககாமனா – இந்த  
மசாமனா – இலைப்பட்ைது 
மகாமனா – எந்த ? 
 
அமனா எம்பித்சுவா வாதாஷிமனா எம்பித்சு கதசு  
அந்த கபன்சில் என்னுலைய கபன்சிைாக இருக்கிேது.  
 
அம  –    அது ;   
மகாம  – இது ;      
மசாக   –   இலைப்பட்ைது  
மதாம  – எது? 
தாம  – யார்?  
அமசாமகா – அங்மக ;  
மகாமகா – இங்மக ; 
மசாமகா– இலைப்பட்ைது 
மதாமகா? – எங்மக ? 
 
மகாககா னி வா தாம  மமா இமாகசன் 
இங்மக [இந்த இைத்தில்] யாரும் இல்லை.  
 
நிலேவு  
 தமிழகத்திலிருந்து  கசன்ே கபௌத்தர்கள் தமிழ் கமாழியின் அலமப்பில் ஜப்பான் கமாழியின் 
இைக்கணத்லதக் கட்ைலமத்தனர். சங்க இைக்கியத்துக்குரிய  ஐந்திலண,  நிைமும் 
கபாழுதும், கருப்கபாருள் பாகுபாடு மபான்ே அலமப்புகளும் ஜப்பானின் பழங்கவிலதகளில் 
காணக் கிலைக்கின்ேன. கமாழி, இைக்கணம் தவிர்த்து கதாழில் அடிப்பலையிைான சமூகப் 
பாகுபாடு, கதாழில் வாரியான ஊர்கள் வழிபாடு, பழக்க வழக்கம், நம்பிக்லக மபான்ே பை 
ஒற்றுலமகள் இரு கமாழிகளுக்கும், இரு நாடுகளுக்கும் இலைமய காணப்படுகின்ேன. 
 
 
நன்றி - கநருஞ்சி இதழ் 
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19.  “பலனயும் முருங்லகயும்"- ஊருக்கு ஒரு மதாப்பு உருவாக்குமவாம் 
— விஜயைட்சுமி 
 
 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பு அருங்காட்சியகம் மற்றும் கண்காட்சி 
பிரிவின் சார்பாக “பலனயும் முருங்லகயும் - ஊருக்கு ஒரு மதாப்பு உருவாக்குமவாம்” என்ே 
நிகழ்ச்சிலய 23.9.2020 அன்று நைத்தியது. அந்நிகழ்ச்சியில்  மதுல  மாவட்ைத்லதச் மசர்ந்த 
அ சு (ஆதிந) உயர்நிலைப்பள்ளி, சங்க லிங்கபு ம்,   மாணவர்கள் பலன மற்றும் முருங்லகலய  
நட்டு லவக்கும் மந டி நிகழ்வு நலைகபற்ேது. இம்மாணவர்கள் கைந்த நான்கு 
ஆண்டுகளாகத் கதாைர்ந்து  இயற்லகப்  பாதுகாப்புப்  பணிலயச் கசய்கின்ேனர்.இந்நிகழ்வில் 
மாணவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிலம அளிக்கப்பட்ைது.இயற்லக பற்றிய தங்கள் 
கருத்துக்கலள மாணவர்கள் மந லையில் பகிர்ந்து ககாண்ைனர்.   
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சங்க லிங்கபு ம் ஆசிரியர் திருமிகு. சி.மு. பாைச்சந்தர்  ஐயா அவர்கள் அறிமுகவுல  
ஆற்றினார். முலனவர்.க.சுபாஷிணி, தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பின் 
தலைவர் கஜர்மனியிலிருந்து வாழ்த்துல  வழங்கினார்.   இந்நிகழ்வில் திருமிகு.ஆனந்தி 
கநதர்ைாந்திலிருந்தும்,  திருமிகு.நாறும்பூநாதன் கநல்லையிலிருந்தும், திருமிகு. ாமஜந்தி ம், 
மமனாள் தலைவர், இைங்லக பலன அபிவிருத்தி மன்ேத்திலிருந்தும்  கைந்து ககாண்ைனர். 
அவர்கள் பலன பற்றிய தங்கள்  தகவல்கலளப் பகிர்ந்து ககாண்ைனர்.  மமலும்,இந்நிகழ்வில் 
முருங்லக பற்றிய கருத்துக்கலள ைாக்ைர்.மதவி மதுல யிலிருந்து இலணயம் வழியாக 
மாணவர்கமளாடு பகிர்ந்துககாண்ைார். 
 
தமிழ் என்று கசால்லும் கபாழுதும் அல்ைது தமிழரின் வாழ்லவப் பற்றிப் மபசும் கபாழுதும், 
பலன மற்றும் முருங்லகலய  நாம் மேந்திை இயைாது. பலன அதன் மவரின்  மூைம் நிைத்தடி 
நீல ச் மசமிக்கும். பலனயிலிருந்து  நுங்கு, பதநீர்,  பனங்கற்கண்டு, பலனமிட்ைாய் பனம்பழம் 
ஆகியவற்லேப்  கபேைாம். இது மட்டுமல்ைாமல் பை உயிரினங்களுக்குப் பலன 
இருப்பிைமாக அலமகின்ேது. 
 
திருமிகு. ஆனந்தி அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தின் பலனம ங்கள், பலனயின் மவர்கள், ஆண் 
பலன மற்றும் கபண் பலன அமதாடு பேலவகளின் இருப்பிைமாக இருக்கிேது என்பலதயும் 
பலனயின் மவறுபட்ை கபயர்கலளயும் விளக்கினார். 
 

 
 
திருமிகு. நாறும்பூநாதன் அவர்கள் புதிர்கமளாடு உல லயத்  கதாைங்கி கவற்றுப் பலன 
ம ங்கமளாடு தாம் வளர்ந்தலமலயயும் பலன மட்லையிலிருந்து ஓலைகலள எடுத்து அதில் 
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எழுத்துக்கலளப் பதிவிட்டு முன்மனார்கள் நமக்குத் தந்தலமலயயும், பலன ம த்தில் ஏறும் 
முலேகலளயும், சுவா ஸ்யமாகப் பகிர்ந்துககாண்ைார். முலனவர்.க.சுபாஷிணி அவர்கள் 
கம்மபாடியாவின் பதநீர் பற்றி சிை தகவல்கலளக் கூறினார்.திருமிகு.  ாமஜந்தி ம் அவர்கள் 
பலனயின்  உபமயாகங்கலளயும் பலன தமிழர்கமளாடு அலையாளமாக இருக்கிேது 
என்பலதயும் கபாருளாதா த்தில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பலதயும் மிக விரிவாக எடுத்துல த்தார். 
 
திருமிகு. நை ாஜ் அவர்கள் பலனயானது மருந்தாகவும் கநடுங்காைத்துக்கு லவத்திருக்கக் 
கூடியதாகவும் அலமந்திருக்கிேது என்பலத விளக்கினார். திருமிகு.மவலுப்பிள்லள 
அவர்கள், பலன அபிவிருத்திக்காகச் கசய்து  ககாண்டிருக்கின்ே பை கசயல்கலளத் 
கதாகுத்துல த்தார். 
 
முலனவர். மதவி அறிவுச்  கசல்வம் அவர்கள் கைந்த வருைம் சங்க லிங்கம் பள்ளியில் 
நைத்தப்பட்ை அருங்காட்சியகம் பற்றியும் முருங்லகயின் முக்கியத்துவத்லதப்  பற்றியும், 
அதன்  32 வலககலளயும் பயன்கலளயும் அதில் அைங்கியுள்ள சிேப்புகலளயும்  எளிலமயான 
முலேயில் எடுத்துல த்தார். முலனவர். கட்ைலள லகைாசம் அவர்கள் ம ங்கமளாடு தம் 
வாழ்க்லகமுலே அலமந்தலமலயயும் ம ங்கலள  வழிபடுவலதயும் முருங்லக மகாயிலின் 
தை விருட்சமாக அலமந்திருப்பலதயும் கி ாமப்புே பாைல்களில் முருங்லகயின் குறிப்புக்கள் 
வந்திருப்பலதயும் முருங்லகலயப் பற்றிய புத்தகங்கள் பற்றியும் , பள்ளிக்கு முருங்லக 
இவருக்கு  வருமானம் த க்கூடியகதான்ோக அலமந்தது என்பலதயும்  கூறினார்.   
பங்மகற்பாளர்கள் பைரும் அவ வர் கருத்துக்கலளப்  பகிர்ந்தனர்  இவ்வாோக இந்நிகழ்ச்சி 
இனிமத நிலேவலைந்தது. 
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20.  பலன ம மம ! பலன ம மம !  
— இ ா.நாறும்பூநாதன் 
 
 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள சார்பில், "பலனயும்,முருங்லகயும் " பற்றி மபசும் இந்தக் 
கருத்த ங்கில், பண்பாட்டு ஆய்வாளர் ஐயா ஆ.சிவசுப்பி மணியன் எழுதிய " பலன ம மம, 
பலன ம மம " என்ே நூல் தரும் அரிய கசய்திகலள உங்கமளாடு பகிர்ந்துககாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியலைகிமேன். 
 
பலன ம ம் என்ேவுைன், நமக்கு உைமன நிலனவுக்கு வருவது, பள்ளிக்காைத்தில் படித்த 
பாைல் தான் : 
" பலன ம மம பலன ம மம ! 
  ஏன் வளர்ந்தாய் பலன ம மம ! 
  நான் வளர்ந்த கா ணத்லத 
  நானுனக்குச் கசால்லுகிமேன் " 
இனிலமயான நாட்டுப்புேப்பாைல் அது. இப்மபாது எத்தலன மபருக்கு நிலனவில் இருக்கிேது 
என்று கதரியவில்லை. 
 
அது தவி , கதன் தமிழகத்தில் பயணம் வந்தால், மகாலைக் காைங்களில், சாலைமயா ங்களில் 
ம த்தடியில், பதநீர், நுங்கு வாங்கி, பலன மட்லையில் ஊற்றிக்குடித்த இன்பமான 
நிலனவுகள் உதட்மைா ம் நிற்கும். சிைர் பனம்பழங்கலளச் சுலவத்திருக்கக்கூடும். பலன 
ம ம் குறித்து மவறு என்ன கசய்திகள் நாம் அறிந்திருப்மபாம் ? 
 
உைகின் கதான்லமயான ம புகலளக்ககாண்ை தமிழ்ச்சமூகத்தில் பலன வகிக்கும் 
வகிபாகம் முழுவலதயும் அறியத்தக்க வலகயில் இந்த நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. 
12  இயல்களில் பலனயின் பல்மவறு அம்சங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
5000  ஆண்டுகளுக்கும் மமைாகப் பலன ம ம் என்பது, தமிழர் வாழ்மவாடு பின்னிப்பிலணந்து 
இருக்கிேது. 
 
தமிழக வ ைாற்றின் கதான்லம கதாைங்கி, கல்கவட்டு,சங்க இைக்கியங்கள், லசவம், 
கிறிஸ்தவம் காைனியம் ஊைாக, இன்லேய உைகமயம் வல  பலன பற்றிய கசய்திகலள 
முழுலமயாய் ஆசிரியர் பதிவு கசய்துள்ளார். 
800க்கும் மமற்பட்ை பயன்பாடுகலளக்ககாண்ை பலனக்கு, நூற்றிற்கும் மமற்பட்ை கபயர்கள் 
உள்ளன. 
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தமிழகத்தில் 5.19  மகாடி பலனம ங்கள் உள்ளன. 
இந்தியாவில் உள்ள கமாத்த பலனம ங்களில் இது 50  விழுக்காடு. 
தமிழ்நாட்டிலும், கதன்மாவட்ைங்களில் தான் அதிக அளவில் பலன ம ங்கள் உள்ளன. 
தூத்துக்குடி மாவட்ைம் முதலிைம். 
ஒரு ம ம் என்ோல், அது தரும் கனி, மருத்துவ குணங்கள் மபான்ேலவ நம் நிலனவுக்கு 
வரும்.  இந்த எல்லைகலள எல்ைாம் தாண்டி, தமிழர்களின் கபருலமக்குரிய இைக்கிய 
நூல்கள் அலனத்தும் பலன ஓலைகளில் தான் எழுதப்பட்டுள்ளன என்பது மிக முக்கியமான 
கசய்தி. தமிழ்ச் சமூகத்தின் பண்பாட்மைாடு பலன ககாண்டிருந்த கதாைர்லப இலதவிை 
மவறு எப்படிச் கசால்லிவிை இயலும் ? 
 
பலன ம த்லத லமயமாகக் ககாண்ை கபாருளாதா ம் குறிப்பிைத்தக்கதாக 
தமிழகத்திலிருந்துள்ளலத பல்மவறு கல்கவட்டு ஆதா ங்கலளக்ககாண்டு ஆசிரியர் 
நிறுவுகிோர். மசாழர் காைத்தில், ஊரின் எல்லையில் பலன, கதன்லன வளர்ப்பதற்கான 
உரிலமலயச் மசாழ மன்னர்கள் வழங்கி உள்ள கசய்தியும்,  புதிய ஊர்கலள 
உருவாக்கும்மபாது பலன கதாழில் புரிமவால  அப்பகுதியில் குடிமயேச் கசய்துள்ள 
கசய்திகளும் குறிப்பிைத்தக்கன. 
 
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய சாதிகளில் ஒன்ோன நாைார் சாதியில், ஒரு பிரிவினர் 
பலனத்கதாழிலை மமற்ககாண்டிருந்தார்கள். 
 
பலன பற்றிய சிை கசய்திகள் : 

கவப்ப மண்ைைத்தில் வளரும் ம  வலககளுள் பலனயும் 
ஒன்று. இதன் விலத, பனங்ககாட்லை. கசம்மண் நிைத்தில் 
இருக்கும் பலனயின் பதநீர், நுங்கு,பனங்கிழங்கு மிகவும் 
சுலவயாய் இருக்கும். தனி ம மாக இன்றி, கூட்ைமாகமவ 
பலன ம ங்கலளக் காண முடியும். 
 
பலன ம த்திற்குக் கிலளகள் ஏதும் இல்லை. 50  அடி முதல் 
100  அடி வல  பலன ம ங்கள் வளரும். பலனயின் வயது 100  
முதல் 120  வருைங்கள் வல . ம த்தின் மவர், தூர்ப்பகுதி, 
ம த்தின் நடுப்பகுதி, காம்பு (மட்லை ), இலை(ஓலை ), சு க்கும் 
இனிப்பான சாறு என ம ம் முழுலமக்கும் மனிதருக்குப் 
பயன்படுகிேது. 
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பலன ம த்தில் நுங்கு கிலைக்கும். நுங்லக கவட்ைாமல் விட்டு விட்ைால்,அது பழுத்து 
பனம்பழம் ஆகி விடும். பழம் நன்ோகப் பழுத்து விட்ைால், கீமழ உதிர்ந்து விடும். பறித்த 
பனம்பழங்கலளச் சாக்கினால் ஒரு வா ம் மூடி லவக்க மவண்டும். பின்பு பழத்தின் 
சலதப்பகுதிலய நீக்க மவண்டும். உள்மள ஒன்று முதல் மூன்று ககாட்லைகள் வல  
இருக்கும். இந்த ககாட்லைகலள கவயிலில் உை  லவக்க மவண்டும். மதர்வு கசய்த 
ககாட்லைகலள, பத்தடி இலைகவளியில் குழி கவட்டி, ககாட்லையின் கண்பாகம் 
கீழ்மநாக்கி இருக்கும்படி நை மவண்டும். குழியின் ஆழம் ஒன்று முதல் ஒன்ேல  அடி வல  
இருக்கைாம். முதல் நான்கு மாதங்களில், பனங்ககாட்லையில் உள்ள தவண் என்ே பகுதிலய 
உணவாகக் ககாண்டு பலன வளரும்.(இந்த தவண் சாப்பிை ருசியானது). நான்கு மாதம் 
கழித்து குருத்து மபான்ே பலன ஓலை பூமி மீது கவளிப்படும்.இலத " பீலி " என்பார்கள்.  
ஓ ாண்டு கழித்து இ ண்டு பீலிகளின் மத்தியில் இன்கனாரு பீலி கவளிப்படும். இந்த 
பருவத்லத, "வைலிக்கன்று " என்பர். கதாைர்ந்து 25  ஆண்டுகள் மவகமாய் வளரும். 
வைலிப்பருவ பலனயில், பக்கவாட்டில் மதான்றும் கருக்கு மட்லைகலள கவட்டி 
அகற்றுவார்கள். வைலிப்பருவம் கைந்து 30  ஆண்டுகள் கழித்து, ம த்தின் உட்பகுதி 
வலுவலையத் கதாைங்கும். இலத லவ ம் பாய்தல் என்பர். 90  ஆண்டுகளுக்குப் பிேகு 
பலனயின் ஆற்ேல் ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாய் குலேயும். 
 
பலனயில், ஆண்பலன, கபண்பலன உண்டு. ஆண் பலனயில் குரும்லபகள் இருக்காது. 
எனமவ, இதில் நுங்கும், பனம்பழமும் கிலைக்காது.  ஆனால், இதில் உருவாகும் பாலளலயச் 
சீவி, கள், பதநீர் இேக்கைாம். இன விருத்தி கசய்ய ஆண் பலன அவசியம். கபண்பலன 
நுங்கும், பனம்பழமும் தரும். கதாைர்ந்து கபே, இம்ம த்தின் பாலளலயச் சீவி, கள் அல்ைது 
பதநீர் இேக்காமல் இருக்க மவண்டும். 
 
பலன ம த்தில் ஏறுவது என்பது மிகவும் சி மமான ஒன்று. கநஞ்சலணத்து ஏறுதல், 
லகக்குத்தி ஏறுதல், இலை கயிற்ோல் ஏறுதல், குதித்துக் குதித்து ஏறுதல் எனப் பை வலககள் 
உண்டு. இத்கதாழிலுக்குத் மதலவயான கதாழிற்கருவிகள் உண்டு. கநஞ்சுத்மதால், 
தலளநார்,கால்மதால், முருக்குத்தடி, பாலள அரிவாள், அரிவாள் கபட்டி, கைக்கு மட்லை 
ஆகியன. 
 
பாதுகாப்பு கபட்ைகமாய் திகழ்ந்த பலன :   
ஒரு சுலவயான தகவல் ஒன்லே ஆசிரியர் கசால்கிோர். நாயக்கர் ஆட்சிக்குப்பிேகு, கதன் 
மாவட்ைங்களில் பை ககாள்லள சம்பவங்கள் நைந்தன. பலன ம ங்களின் ஊைாக 
அலமந்திருந்த குடியிருப்புகள் பாதுகாப்பின்றி இருந்தன. எனமவ இப்பகுதி மக்கள், 
தங்களின் நலக,பணம் மபான்ேவற்லேப் பலன ம ங்களின் உச்சியில் 
மட்லைகளுக்கிலையில் பாதுகாத்து வந்தனர். குருத்மதாலைகளுக்கு இலையில் ஒளித்து 
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லவத்திருந்ததாகச் கசால்லும் தகவல் வியப்லப அளிக்கக்கூடியது. பலன நார்க்கட்டில், 
பலன ஓலைப்கபட்டிகள்,கைவாய்ப்கபட்டிகள், பலன விசிறி மபான்ே பயன்பாடுகள் நாம் 
அறிந்த ஒன்று. சிறுவர்கள் விலளயாட்டுகளில் காற்ோடி விடுதல் அலனவருமம 
விலளயாடிய ஒன்று. 
 
ஓலை : 
தமிழர்கள் எளிய எழுதுகபாருளாகப் பலனமயாலைலயப் பயன்படுத்தியது கவளிநாட்டினல  
வியப்பூட்டியது. பறித்த பலன ஓலைலய உைனடியாக பயன்படுத்த இயலும். சிறு சிறு 
துண்டுகளாக நறுக்கி லவத்துக்ககாண்டு எழுத்தாணி ககாண்டு எழுதுவர். இப்மபாதும் கூை, 
குமரி மாவட்ைத்தில் நாைார் சமூக மக்கள் குழந்லத பிேந்தவுைன் சாதகத்லதப் பலன 
ஓலையில் தான் எழுதி வருகிோர்கள். ஒரு ஓலையில் எழுதி பைகாைம் ஆகிவிட்ைால், அது 
சிதிைமாகிவிை வாய்ப்புண்டு. எனமவ, அலத மீண்டும் நகல் எடுத்து எழுதுவார்கள். நமது தமிழ் 
இைக்கிய நூல்கள் இப்படிப் பை காைம் நகல் எடுக்கப்பட்டு வந்தாமை பாதுகாக்க 
முடிந்திருக்கிேது. கம்ப ாமாயணத்லதப்  படிகயடுத்துக்ககாடுப்மபார் கதன்திருப்மபல , 
ஆழ்வார்திருநகரி, நாங்குமநரி, திருக்குறுங்குடி மபான்ே லவணவ தைங்களில் 1925  வல  
இருந்திருக்கிோர்கள். 
 
கள், பதநீர் : 
கள்ளில் இைம்கபற்றுள்ள மபாலதத்தன்லமயானது, பீரில் உள்ள மபாலதலய விைக் குலேவு 
தான். கள்ளின் மபாலதத்தன்லம 7 % வல தான். ஆனால், அந்நிய நாட்டு மதுவலககளில் 
மபாலதத்தன்லம 43 % வல  அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. பாலளயிலிருந்து வடியும் இனிப்பான 
சாறு, கள் என்ே கபயரில் மதுவாக மாறுவலதத் தடுத்து உருவாவமத பதநீர் ஆகும். சாறு 
வடியும் கையத்தில் சுண்ணாம்லபத் தைவி விட்ைால் பதநீ ாக மாறும். மசகரிக்கப்பட்ை பதநீல  
அடுப்பில் காய்ச்சி உருவாக்குவமத கருப்பட்டி. கற்கண்டு தயாரிப்புக்கும் மூைப்கபாருளாக 
விளங்குவது பதநீர் தான் . 
 
தை விருட்சம் :  
தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருப்பனங்காடு,திருப்பனந்தாள், திருப்பலனயூர், திருமழபாடி, 
திருமவாத்தூர், பு வார் பனங்காட்டூர் மபான்ே ஊர்களில் பலன ம மம ஸ்தை விருட்சமாக 
உள்ளது. இவ்வளவு கபருலமகள் இருந்தமபாதிலும், லசவக்மகாவில்களில் ஒரு 
உணவுப்கபாருளாகக் கருப்புக்கட்டி நுலழய அனுமதியில்லை. மைப்பள்ளிகளில் 
கருப்பட்டிலயப் பயன்படுத்த மாட்ைார்கள். புளிமயாதல யில் பயன்படுத்தப்படும் மிளகாய் 
வற்ேலும், தயிர்ச் சாதத்தில் உள்ள மிளகாயும் மபார்ச்சுகீசியர்களால் ககாண்டுவ ப்பட்ைலவ. 
பஞ்சாமிர்தத்தில் உள்ள மபரீச்சம்பழமும், ஆப்பிளும் கூை கவளி நாட்டிலிருந்மத வந்தலவ. 
பா சீகத்திலிருந்து வந்த ம ாஜாவிலிருந்மத பன்னீர் எடுக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகிேது. 
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ஆனால், இந்த மண்ணின் பா ம்பரிய இனிப்பான கருப்பட்டிமயா விைக்கப்பட்ை கபாருளாக 
முத்தில  இைப்படுகிேது. இதில் உள்ள அ சியல் மநாக்கத்தக்கது. கருப்பட்டியின் 
மூைப்கபாருள் கள்ளாகக் கருதியதின் கவளிப்பாமை மகாவில்களிலிருந்து 
விைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பலன ஓலையும், கிறிஸ்தவ மதமும் : 
வீ மாமுனிவர், சீகன்பால்கு மபான்ே கவளிநாட்டு மிைனரிகள் ஓலைச்சுவடிகளில் தான் 
தங்கள் சமய நூல்கலள எழுதினர். குருத்மதாலை திருநாளில் பலன ஓலைக்குருத்லதப் 
பயன்படுத்தும் பழக்கம் இன்றும் உண்டு. 
 
அழிலவ மநாக்கி பலன ம ங்கள் : 
பலன ம த்தில் ஏறுவது குறித்த பலனமயறி என்ே கசால் கூை இழிவான கசால்ைாக 
மாற்ேப்பட்டு விட்ைது. கருப்பட்டி, கற்கண்டு தவி , பதநீல  நீண்ைநாட்கள் இருப்பில் லவக்க 
இயைவில்லை. அதற்கு விரிவான சந்லத இல்லை. கசங்கல் சூலளக்காகவும் கட்டிைம் 
காட்டும் பணிக்காகவும் பலனகள் கவட்ைப்படுகின்ேன.   
 
கசய்ய மவண்டியலவ : 
நீர் நிலைகளில் கல  அரிப்லபத் தடுக்க நமது முன்மனார்கள் பலன ம ங்கலள 
வளர்த்தார்கள். எனமவ, மீண்டும் நாம் பனங்ககாட்லைகலள ஊன்றி வளர்க்க முயற்சி எடுக்க 
மவண்டும். 
முதிர்ச்சி அலையாத பலன ம ங்கலள கவட்ை அனுமதிக்கக் கூைாது. 
பனங்கிழங்கு மாவு தயாரித்தல், காற்றுப்புகா கபட்டிகளில் நுங்கு, பனம்பழ சாறு மபான்ேலவ 
அலைத்து விற்பலன கசய்யும் வழிகலள ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 
குப்பிகளில் அலைத்து பதநீர் விற்பலன கசய்ய முயற்சி கசய்ய மவண்டும். 
கைப்பைமில்ைாத கள்லள விற்பலன கசய்ய அனுமதிக்கைாம். 
கருப்பட்டியிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் இனிப்பு வலககலளப் ப வைாக அறிமுகம் கசய்தல் 
மவண்டும். 
 
இன்னும் பை கசய்திகலள இந்த நூலில் ஆய்வாளர் ஆ.சிவசுப்பி மணியன் அவர்கள் 
கதாகுத்துள்ளார். இன்லேய சூழலில், மிகவும் முக்கிய பலன ம மம பலன ம மம என்ே 
நூலைக் காைச்சுவடு பதிப்பகம் ககாண்டு வந்துள்ளது. 
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21.  முருங்லக  
— முலனவர். ப. மதவி அறிவு கசல்வம் 
 
 
தாவ வியல் கபயர் - கமாரிங்கா ஒலிகப ா (Moringa oleifera) 
குடும்பப் கபயர்- கமாரிங்மகசிமய (Moringaceae) 
 
இக்குடும்பத்தில் 33 வலககள் உள்ளன. அதில் 13 வலககள் உைகம் முழுவதும் ப விக் 
காணப்படுகிேது. முருங்லக ம மானது பூத்துக் காய் காய்க்கும் இருவித்திலைத் தாவ ம் 
ஆகும். இம்ம மானது சுமார் 12 மீட்ைர் உய ம் வல  வில வில் வள க் கூடியதாகும். 
 
முருங்லக கபயர்க்  கா ணம்: 

முறி என்பது ஒடிதல், உலைதல் முறிப்பது எளிதில் உலையக் 
கூடியதாக இம்ம ம் இருப்பதால் முருங்லக எனப் கபயர் 
வந்ததாகத் தமிழ் அறிஞர்கள் கூறுகின்ேனர்.இம்ம மானது 
எளிதில் முறியக் கா ணம் இம்ம த்தில் நார் திசுக்கள் 
காணப்படுவதில்லை. இம்ம த்தின் பூர்வீகம் இந்தியா, இமயமலை 
அடிவா த்தில் கதாைங்கியதாகக் கூேப்படுகிேது.   முருங்லக 
ம மானது 2000 மீட்ைர் உய ம் வல  உள்ள இைங்களிலும் கூை 
வள க்கூடியது. இம்ம த்திற்குக் குலேந்த அளவு நீம  
மதலவப்படுகிேது. இலவ விலத மற்றும் குச்சிலய ஊன்றி 
லவப்பதன் மூைம் வளர்கிேது. 
 

மவறு கபயர்கள்: 
முருங்லக (தமிழ்) , நுக்மக (கன்னைம்), முனகா (கதலுங்கு), முரிங்கா (மலையாளம்).  
 
முருங்லக ம த்தில் உள்ள மவதிப்கபாருள்கள்: 
பீனாலிக் அமிைங்கள், பிமளவனாய்டுகள், குளுக்மகாசிமனாமைட், கால்சியம், இரும்புச்சத்து, 
லவட்ைமின்  A,B,C,D,E , கம ாட்டினாய்டுகள், ஒமமகா 3, 6 ககாழுப்பு அமிைங்கள், 
கபாட்ைாசியம் மற்றும்  பு தச்சத்து ககாண்டுள்ளது.   
 
குறிப்பாக கபன்லசல் குளுக்மகாசிமனாமைட் அதிக அளவில் மவரிலும்,  குளுக்மகா 
மமாரிஜினின் அதிக அளவு தண்டு, பூ மற்றும் விலதயில் காணப்படுகிேது. மைனின் என்ே 
மவதிப்கபாருள் அதிக அளவு முருங்லக ம த்தின் இலையில் காணப்படுகிேது. விந்தணு 
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வளர்ச்சிக்கு உதவும் ஜிங்க் ஆனது 31 மில்லிகி ாம் வல  இருக்கிேது. 
குளுக்மகாசிமனாமைட், ஐமசா தாமயா சயமனட் , கிலளசி ால்_1-9- ஆக்ைடிகமனாஏட் 
மபான்ே புற்றுமநாய்க்கு எதி ான மவதிப்கபாருட்களும் முருங்லகயில் நிலேந்து 
காணப்படுகின்ேன. 
 
சத்துக்கள்: 
ஆ ஞ்சில் இருப்பலதவிை ஏழு மைங்கு அதிக அளவு விட்ைமின் C யும்,  மக ட்டில் 
இருப்பலதவிை பத்து மைங்கு அதிக அளவு விட்ைமின் A யும், பாலில் இருப்பலத விை 17 
மைங்கு கால்சியமும், தயிரில் இருப்பலத விை 9 மைங்கு பு தமும், வாலழப்பழத்தில் இருப்பலத 
விை 15 மைங்கு கபாட்ைாசியமும், ஸ்பினாச்சில் இருப்பலத விை 25 மைங்கு இரும்புச் சத்தும் 
முருங்லகயில் உள்ளது. மமலும்; ஒரு மதக்க ண்டி அளவுள்ள முருங்லக இலை கபாடியில் 
14 சதவீதம் பு தம், 40 சதவீதம் கால்சியம், 23 சதவீதம் இரும்பு மற்றும் சிறிதளவு விட்ைமின் A 
உள்ளது. 
 
முருங்லகலயப் பற்றிய பழகமாழிகள்: 
1. கவந்து ககட்ைது முருங்லக மவகாமல் ககட்ைது அகத்தி.  
2. மபய்க்கு வாக்கப்பட்ைா முருங்லக ம ம் ஏறித்தாமன ஆகணும்  
3. மீண்டும் மவதாளம் முருங்லக ம ம் ஏறியது.  
 
இைக்கியத்தில் முருங்லக: 
அகநானூற்றில் முருங்லக பற்றிய குறிப்பு வருகிேது. 
          "சு ம்புல் கைன்ே ஆற்ே; அைங்குசிலன 
          நாரில் முருங்லக நவி ல் வான்பூச் 
          சூ ைம் கடுவளி எடுப்ப"         
                    - மாமூைனார், அகநானூறு. 
 
கபாலிவற்ே பாலதகலள உலைய வேண்ை நிைத்தில்,  முருங்லக ம த்தில் ஆடும் 
கிலளகளிலுள்ள கவள்லளப் பூக்கலளச் சுழற்றியடிக்கும் கடுலமயான காற்று 
மமகைழும்புகிேது. 
          "கநடுங் கால் முருங்லக கவண் பூத் தாஅய்,  
          நீர் அே வேந்த நி ம்பா நீள் இலை" 
                  - சீத்தலைச்சாத்தனார் 
 
முருங்லக பூக்கள் கடும் காற்றில் அடித்து கைைலையின் நீர்த்துளிகள் சிதறுவது மபாை 
உதிர்வதாக என்று தமிழ் இைக்கியத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.  ஆைங்கட்டி மலழத்துளி 
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மபாைப் பூக்கள் உதிரும் எனவும்,  நீரில்ைா வேண்ை நிைத்தில் உயர்ந்த முருங்லக ம ம் 
கவள்ளிய பூக்கமளாடு நிற்கும் எனவும்   அகநானூற்றில் பாலைத்திலணப் பாைல்களில் 
முருங்லக ம ம்  குறிக்கப்படுவதால் பாலை நிைத்திற்குரிய ம ம் என்பது கதரிய வருகிேது.  
மமலும்,  முருங்லக  பாலை நிைத்து ம ம் என்பலதக் கணிமமதாவியார் இயற்றிய 
திலணமாலை நூற்லேம்பது நூலின் மூைமும் அறிய முடிகிேது.  
          கள்ளிசார் காம ாலம நாரில்பூ நீள்முருங்லக 
          நண்ணியமவய் வாழ்பவர் நண்ணுபமவா - புள்ளிப் 
          பருந்து கழுககாடு வம்பைர்ப் பார்த்தாண்(டு) 
          இருந்துேங்கி வீயும் இைம். 
                  - திலணமாலை - 91  
 
மருத்துவப்  பயன்கள்: 
இம்ம த்தின் பூ, விலத, மவர், இலை, பட்லை, தண்டு என அலனத்து பகுதிகளும் மருத்துவ 
குணம் ககாண்டுள்ளது.  மருந்தாக்கியல் துலே மூைமாக நிரூபிக்கப்பட்ை முருங்லகயின் 
மருத்துவப் பயன்களில் சிை: 
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1. இலையில் இருக்கும் பிமளவனாய்டுகள் லைப் 1 லைப் 2 சர்க்கல  மநாலயச் சரி 
கசய்வதற்கும் ஆஸ்துமா, மமைரியா,  த்தக்ககாதிப்லபச் சரி கசய்யவும், ஐமசாதமயா சயமனட் , 
குவார்கசட்டின் என்ே மவதியியல் கபாருள்  புற்றுமநாலய எதிர்த்தும்  
2. மவர், பட்லையில் இருக்கும் ஆல்கைாய்டுகள் மற்றும் மமாரிஜிலனன் உைல் வலி மற்றும் 
வீக்கத்லதக் குலேப்பதற்கும் இதயத்லத வலு மசர்ப்பதாகவும் 
3. பூவில் இருக்கும் அமிமனா அமிைங்கள் ககாழுப்லபக் குலேக்கவும் சிறுநீ க 
பி ச்சலனலயச் சரி கசய்யவும் 
4. விலதயில் இருக்கும் கபன் எண்லண லேப்பர் லத ாய்டு மற்றும் கவுட் மநாலயச் சரி 
கசய்யவும் 
5. விலத கநற்றில் இருக்கும் நார்ச்சத்து, ஒலியிக் அமிைம் லிமனாலிக் அமிைம், பால்மிடிக் 
அமிைம் மபான்ேலவ கல்லீ ல் மற்றும் மண்ணீ லை வலுப்படுத்தவும் 
6. முருங்லகயில் தனித்துவமிக்க மவதியியல் மூைக்கூோக குளுக்மகாசிமனாமைட் உள்ளது. 
இது ஐமசா தமயாசயமனட் ஆக மாறி ந ம்பு சம்பந்தமான குலேபாட்டிலன தீர்க்கவும் 
7. விலத கநற்றில் உள்ள நியசிமிசின் மற்றும் குளுக்மகாகமாரிஜின் என்ே மவதிப் கபாருள் 
புற்றுமநாயின் வீரியத்லதக் குலேப்பதாக மருந்தாக்கவியல் துலே மூைமாக 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
8. விலதயில் உள்ள 7 ,12 லைமீத்லதல் கபன்ஸ் ஆந் சீன்  சிறுநீ கத்லதப் பாதுகாப்பதற்கும் 
9. இலையில் உள்ள லபட்மைா ஸ்டீ ால் எனப்படும் ஸ்டிக்மா ஸ்டீ ால், சிட்மைா ஸ்டி ால், 
மகப்ஸ்டீ ால் மபான்ேலவ பி சவத்திற்கு பின்னான பால் சு ப்லப அதிகப்படுத்துவதாகவும் 
10. விலதயில் இருக்கும் ஈபாக்லசடு லேட்ம ாமைஸ் என்லசம்  ஆனது பாலுணர்லவத் 
தூண்ைவும், ஆண்லம குலேபாட்லைச் சரி கசய்வதற்காகவும் பயன்படுவதாக மருந்தாக்கியல் 
துலே மூைமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
முருங்லகயின் மவறு பயன்கள்: 
சத்துப்  பயி ாகவும், இலை மற்றும் விலத விைங்கு தீவனமாகவும், ம ப்பட்லையானது நீை நிேச் 
சாயம் தயாரிக்கவும், மவலியாகவும், உ மாகவும், எரிவாயுவாகவும்  பயன்படுகிேது. 
விலதயானது நீரிலன சுத்தம் கசய்வதற்காகவும், விலதயிலிருந்து எடுக்கப்படும் 
எண்கணய்யானது உணவு மற்றும் மகச தயாரிப்பு கபாருள்களில் மணமூட்டியாகப்  
பயன்படுத்தப்பட்டுக் ககாண்டிருக்கிேது. 
 
 
கதாைர்பு: முலனவர். ப. மதவி அறிவு கசல்வம், 
மருந்தாக்கவியல் மப ாசிரிலய மதுல . 
devipharm@yahoo.in 
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22.  வணிகமும் தமிழும்  
— முலனவர்.ப.பாண்டிய ாஜா 
 
 

வணிகமும் தமிழும் - 1: 
ஒரு கபட்டிக்கலைலய எடுத்துக்ககாள்மவாம். அதில் சிை நூறு கபாருள்கள் இருக்கும். 
ஒருவர் கலையின் முன்பகுதியில் அமர்ந்துககாண்டு விற்பலன கசய்துககாண்டிருப்பார், 
எந்கதந்தப் கபாருள்கள் மிக அதிகமாக விற்பலன ஆகின்ேனமவா, அவற்லேக் லகக்கு 
எட்டிய தூ த்தில் லவத்திருப்பார். எப்மபாதாவது விற்பலனயாகும் கபாருள்கலளச் சற்றுத் 
தள்ளிமயா, உய மான இைத்திமைா லவத்திருப்பார். அவல ப் கபாருத்தமட்டில் மிக அதிகமாக 
விற்பலனயாகும் கபாருள்கமள மிக மதிப்பு வாய்ந்தலவ. அவற்றில்  தட்டுப்பாடு ஏற்பைாமல் 
பார்த்துக்ககாள்வார். 
 
இப்கபாழுது ஒரு கபரிய விற்பலன நிலையத்லத (departmental store) 
எடுத்துக்ககாள்ளுங்கள். அங்கு ஆயி க்கணக்கான கபாருள்கள் அடுக்கி 
லவக்கப்பட்டிருக்கும். எனினும் எந்கதந்தப் கபாருள்கள் அதிகமாக விற்பலன 
ஆகின்ேனமவா அவற்லே மக்கள் எளிதில் எடுத்துக்ககாள்ளும் வண்ணம் லவத்திருப்பார். 
எனமவ ஒரு கலைக்கா ருக்கு எந்கதந்தப் கபாருள்கள் மிக அதிகமாக விற்பலன 
ஆகின்ேன என்று கதரிந்துககாள்வதில் மிகவும் அக்கலே இருக்கும். ஒரு கபாருள் விலை 
குலேந்ததாக இருந்தாலும் மிக அதிகமாக விற்பலனயானால் அது லவக்கப்படும் இைத்திற்கு 
முன்னுரிலம ககாடுக்கப்படும். அது மதிப்பு மிக்கதாகக் கருதப்படும். மிகவும் அதிகமான 
விலையுள்ள கபாருளாக இருந்தாலும், அதிகம் விற்பலன ஆகாவிட்ைால் அது பின்னுக்குத் 
தள்ளப்படும். அதற்கு அதிக மதிப்பு இல்லை. எனமவ கலைக்கா ல ப் கபாருத்தவல யில் ஒரு 
கபாருளின் மதிப்பு என்பது அதன் விலை மட்டுமல்ை, அது விற்பலனயாகும் 
எண்ணிக்லகலயயும் கபாருத்தது. இங்மக மதிப்பு என்பலத value என்கிமோம். விலை 
என்பலத Price என்கிமோம். எண்ணிக்லக என்பலத frequency என்கிமோம். இங்கு value = 
Price x frequency. காட்ைாக, 500 ரூபாய் விலையுள்ள கபாருள் 200 எண்ணிக்லக விற்ோல், 
அதன் மதிப்பு 500 x 200 = 100000. ஆனால் 50 ரூபாய் விலையுள்ள கபாருள் 2500 
எண்ணிக்லக விற்ோல், அதன் மதிப்பு 50 x 2500 = 125000. எனமவ 50 ரூபாய்ப் கபாருள் அதிக 
மதிப்புள்ளதாகக் கருதப்படும்.  
 
ஒரு மிகப் கபரிய கலைக்கா ருக்குத் தன் கலையில் எந்கதந்தப் கபாருள்கள் மிக அதிகமாக 
விற்பலன ஆகின்ேன, எலவகயலவ விற்பலனயாகாமல் மதங்கிக் கிைக்கின்ேன என்று 
அறிந்துககாள்வதில் மிகுந்த நாட்ைம் இருக்கும். இதற்குக் கணிதம் ஒரு வழி கசய்திருக்கிேது.  
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ஆமாம்,  இதற்கும் தமிழுக்கும் என்ன கதாைர்பு என்கிறீர்களா? கபாறுத்திருங்கள். அடுத்துச் 
கசால்கிமேன். 
 
 

வணிகமும் தமிழும் - 2: 
ABC பகுப்பாய்வு - ABC Analysis 
கசன்ே பகுதியில் ஒரு பல்கபாருள் அங்காடியில் உள்ள ஆயி க்கணக்கான கபாருள்களின் 
விற்பலன எண்ணிக்லக கதாைர்பான கசய்திகலளப் பார்த்மதாம். ஒவ்கவாரு கபாருளுக்கும் 
அதன் விலை (Price), விற்பலனயாகும் எண்ணிக்லக (frequency) ஆகியவற்லேப் கபாருத்து 
அதன் மதிப்பு (value) கணக்கிைப்படும் என்று பார்த்மதாம். அதாவது ஒரு கபாருளின் மதிப்பு 
என்பது அதன் விலை, அது விற்பலனயாகும் எண்ணிக்லக ஆகியவற்றின் 
கபருக்குத்கதாலக என்று கண்மைாம்.  
அதாவது value = Price x frequency. 
 
விலை குலேந்த கபாருள்கூை அதிகமாக விற்பலன ஆனால், உரிலமயாளர் அதன் மீது மிக்க 
கவனம் கசலுத்துவார் இல்லையா? அந்தப் கபாருலள எங்மக லவக்கமவண்டும், எவ்வளவு 
லவக்கமவண்டும், மதலவயான இருப்பு லகவசம் உள்ளதா என்பதில் அவர் மிக்க கவனம் 
கசலுத்துவார். அத்தலகய கபாருள்கள் A வலகப் கபாருள்கள் எனப்படும். அவற்லே அடுத்து, 
ஓ ளவு கண்காணிப்பில் இருக்கமவண்டிய கபாருள்கள் B வலகப் கபாருள்கள் ஆகும். ஏமதா 
இருக்கட்டும் என்று லவத்துக்ககாள்ள மவண்டிய கபாருள்கள் C வலகப் கபாருள்கள் 
ஆகும்.  
 
ஒருவர் சுமார் ஒரு இைட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கபாருள்கலளத் தன் கலையில் 
லவத்திருந்தால், சுமார் 80 ஆயி ம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கபாருள்கள் A வலகப் கபாருள்கள் 
என்றும், சுமார் 15 ஆயி ம் மதிப்புள்ள கபாருள்கள் B வலகப் கபாருள்கள் என்றும், மீதமுள்ள 5 
ஆயி ம் மதிப்புள்ள கபாருள்கள் C வலகப் கபாருள்கள் என்றும் எடுத்துக்ககாள்ளப்படும். 
அதாவது, ஒரு கலையில் உள்ள கபாருள்களின் கமாத்த மதிப்பில் சுமார் 80 விழுக்காடு 
கபாருள்கள் A வலகப் கபாருள்கள் என்றும், சுமார் 15 விழுக்காடு கபாருள்கள் B வலகப் 
கபாருள்கள் என்றும், மீதமுள்ள 5 விழுக்காடு கபாருள்கள் C வலகப் கபாருள்கள் என்றும் 
எடுத்துக்ககாள்ளப்படும். இவற்றில் A வலகப் கபாருள்கள் மீது கலைக்கா ர் தனிக்கவனம் 
கசலுத்துவார். இந்த வலகயாகப் பகுப்பதற்காகச் கசய்யப்படும் ஆய்மவ ABC Analysis 
எனப்படும். ஒருவரின் ஆய்வுநிலைக்கு ஏற்ப இந்த விகிதங்கள் கவவ்மவறு விதமாகக் 
ககாள்ளப்படும். 
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கசய்முலே:  
1. ஒவ்கவாரு கபாருளின் மதிப்பும் கணக்கிைப்பைமவண்டும். ஒரு கபாருளின் விலை, ஒரு 
மாதத்தில் அல்ைது வருைத்தில் விற்பலன ஆகும் எண்ணிக்லக ஆகியவற்லேப் கபருக்க 
அந்தப் கபாருளின் மதிப்பு கிலைக்கும். value = Price x frequency. 
2. பின் அவற்றின் மதிப்பின் இேங்கு வரிலசயில் அடுக்கமவண்டும். அதாவது, மிக அதிகமான 
மதிப்புள்ள கபாருள் மமமை முதலில் வ மவண்டும். அதற்குக் கீமழ அடுத்த மதிப்புள்ள 
கபாருள் வ மவண்டும். இப்படியாகக் கலைசிவல  எடுக்கமவண்டும். கலைசியில் இருப்பது 
மிக மிகக் குலேந்த மதிப்புள்ள கபாருள். 
3 பின்னர் இந்த எண்களுக்குரிய கூட்டு மதிப்பு (cumulative value) கணக்கிைப்படுகிேது. 
முதைாவது கபாருளுக்குரிய கூட்டு மதிப்பு அதுமவதான். அடுத்த கபாருளுக்குரிய கூட்டு 
மதிப்பு முதல் இ ண்டு மதிப்புகளுக்குரிய கூட்டுத்கதாலக ஆகும். மூன்ோம் கபாருளுக்குரிய 
கூட்டு மதிப்பு முதல் மூன்று கபாருள்களுக்குரிய மதிப்புகளின் கூட்டுத்கதாலக ஆகும். 
இவ்வாோக ஒவ்கவாரு கபாருளுக்கும் உரிய கூட்டு மதிப்பு கணக்கிைப்படுகிேது.  
4. பின்பு இலவ விழுக்காைாக மாற்ேப்படுகின்ேன. 
 
இவற்றில் 80% வல  உள்ள கபாருள்கள் A வலகப் கபாருள்கள் ஆகும்.  
95% வல  உள்ள கபாருள்கள் B வலக கபாருள்கள் ஆகும்.  
மீதமுள்ளலவ C வலகப் கபாருள்கள். 
கீமழ ஒரு எடுத்துக்காட்டு ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிேது.  
 
1.கபாருள்  விலை எண்ணிக்லக 
 1. 46.00 200 
 2. 40.00    10 
 3. 5.00        6680 
 4. 81.00 100 
 5. 22.00   50 
 6. 6.00         100 
 7. 176.00 250 
 8. 6.00         150 
 9. 10.00    10 
 10. 4.00            50 
 
2.கபாருள் விலை   எண்ணிக்லக   மதிப்பு (விலை x எண்ணிக்லக) 
 1 46.00 200 9200.00 
 2 40.00   10 400.00 
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 3 5.00       6680 33400.00 
 4 81.00 100 8100.00 
 5 22.00   50 1100.00 
 6 6.00         100 600.00 
 7 176.00 250 44000.00 
 8 6.00         150 900.00 
 9 10.00   10 100.00 
 10 14.00   50 700.00 
 கமாத்தம் 98500.00 
 
3.கபாருள் விலை   எண்ணிக்லக மதிப்பு (இேங்கு வரிலசயில்)  
 7 176.00 250 44000.00 
 3 5.00        6680 33400.00  
 1 46.00 200 9200.00  
 4 81.00 100 8100.00  
 5 22.00   50 1100.00  
 8 6.00          150 900.00  
 10 14.00    50 700.00  
 6 6.00          100 600.00  
 2 40.00    10 400.00  
 9 10.00    10 100.00  
            கமாத்தம்    98500.00 
 
4.கபாருள் விலை   எண்ணிக்லக மதிப்பு   கூட்டுமதிப்பு (cumulative value) 
 7 176.00 250 44000.00  44000.00  
 3 5.00       6680 33400.00  77400.00  
 1 46.00 200 9200.00          86600.00  
 4 81.00 100 8100.00          94700.00  
 5 22.00 50 1100.00          95800.00  
 8 6.00        150 900.00          96700.00  
 10 14.00   50 700.00          97400.00  
 6 6.00         100 600.00          98000.00  
 2 40.00    10 400.00           98400.00  
 9 10.00    10 100.00           98500.00 
            கமாத்தம் 98500.00 
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5.கபாருள் விலை   எண்ணிக்லக மதிப்பு   கூட்டுமதிப்பு    விழுக்காடு த ம் 
 7 176.00 250 44000.00 44000.00  44.67   A 
 3 5.00       6680 33400.00 77400.00  78.58  A 
 1 46.00 200 9200.00  86600.00  87.92   B 
 4 81.00 100 8100.00  94700.00  96.14   B 
 5 22.00 50 1100.00  95800.00  97.26   C 
 8 6.00         150 900.00  96700.00  98.17   C 
 10 14.00 50 700.00  97400.00  98.88   C 
 6 6.00        100 600.00  98000.00  99.49   C 
 2 40.00 10 400.00  98400.00  99.90   C 
 9 10.00 10 100.00  98500.00        100.00   C 
            கமாத்தம் 98500.00   100.00 
 
அதாவது கமாத்த மதிப்பான 98500.00 என்பலத 100 எனக் ககாண்ைால் ஏலனயவற்றின் 
மதிப்பு கமாத்த மதிப்பின் விழுக்காைாகக் கிலைக்கும். நாம் A-வகுப்பு கபாருள்கள் 80% எனக் 
ககாண்டுள்ளதால், விழுக்காடு 78.58 வல யிைான கபாருள்களான முதல் இ ண்டு 
கபாருள்கள் A வலகலயச் மசர்ந்தலவ. மிக முக்கிய கவனம் கசலுத்தப்பைமவண்டியலவ. 
அடுத்து, 95% வல யிைான கபாருள்கள் B வலகலயச் மசர்ந்தலவ. எனமவ, கூட்டு மதிப்பில் 
87.92, 96.14 என்ே விழுக்காடுகலளக் ககாண்ை 1, 4 ஆகிய கபாருள்கள் B வலகலயச் 
மசர்ந்தலவ. இலவ அடுத்த அளவு முக்கியத்துவம் கபறுகின்ேன. மீதமுள்ள 5, 8, 10, 6, 2, 9 
ஆகியலவ C வலகலயச் மசர்ந்தலவ. கபாருள் 3 விலை மிகக் குலேவாக இருந்தாலும், 
மதலவ மிக அதிகமாக இருப்பதால், கலைக்கா ல ப் கபாருத்தமட்டில் மிக மிக முக்கியமான 
கபாருள் ஆகிேது. அட்ைவலண 6.(பைம் பார்க்க) 
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இங்மக பாருங்கள், கபாருள் 7, கபாருள் 3 ஆகியலவதான் மிக அதிகமாக விற்பலன 
ஆகின்ேன. கபாருள்கள் 5,8,10,6,2,9 ஆகியலவ எப்மபாதாவது விற்பலன ஆகின்ேன. எனமவ 
மிகக் குலேந்த அளவுப் கபாருள்கமள அதிகமாக விற்பலன ஆகின்ேன. மிக அதிக 
எண்ணிக்லகயிைான கபாருள்கள் எப்மபாதாவது விற்பலனயாகின்ேன. எனமவ 
உரிலமயாளர் தன் விற்பலனத் திேத்லத மமம்படுத்தமவண்டும். இங்கு 10 கபாருள்கமள 
எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்ைன. ஆயி க்கணக்கான கபாருள்கள் இருந்தால் இம்முலேயின் 
சிேப்பு எளிதில் புரியும். அதிலும் கணினியின் பங்கு இங்கு அபா மானது. விற்பலனலயயும், 
விலைலயயும் ககாடுத்தால் அலனத்லதயும் கநாடியில் கணினி கணக்கிட்டு முடித்துவிடும். 
 
மீண்டும் நிலனவில் ககாள்மவாம்: A பகுதியில் எத்தலனக்ககத்தலன கபாருள்கள் 
அதிகமாக இருக்கின்ேனமவா, C பகுதியில் எத்தலனக்ககத்தலன கபாருள்கள் குலேவாக 
இருக்கின்ேனமவா, அவ்வளவுக்கவ்வளவு உரிலமயாளர் மகிழ்ந்துககாள்ளைாம்.  
இதலன நன்ோக நிலனவில் ககாள்ளுங்கள். ஏகனனில் இதற்கு மநர் எதிரிலையான 
சூழலை இைக்கியத்தில் பார்க்கப்மபாகிமோம். 
இைக்கிய ஆய்வில் இதன் முக்கியத்துவத்லத அடுத்துக் காண்மபாம்.  
 
இந்த ABC பகுப்பாய்லவச் சங்க இைக்கியங்களுக்குப் புகுத்திப்பார்க்கைாம்.  
அதற்கு முன் சங்க இைக்கியத்லதப் பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் - அறிமுகம் இல்ைாதவர்க்கு - 
அடுத்த கட்டுல  
 
 

வணிகமும் தமிழும் - 3: 
இந்தத் தலைப்பிைான முதல் இ ண்டு கட்டுல களில் ABC பகுப்பாய்வு (ABC Analysis) 
என்ோல் என்ன என்று பார்த்மதாம். இப்மபாது அதலன எவ்வாறு இைக்கியத்துக்குப் 
கபாருத்துவது எனக் காண்மபாம்.  
இந்த ABC பகுப்பாய்விலனச் சங்க இைக்கியத்திற்குப் கபாருத்திப் பார்க்கப்மபாகிமோம்.  
எனமவ முதலில் சங்க இைக்கியம் என்ோல் என்ன என்பதற்கு ஒரு சுருக்கமான முன்னுல  
த ப்மபாகிமேன்.  
இது சங்க இைக்கியம்பற்றித் கதரியாதவர்களுக்கு மட்டுமம.  
அடுத்த கட்டுல யில் அதலன ABC பகுப்பாய்வு கசய்மவாம். 
 
சங்க இைக்கியம் - ஓர் அறிமுகம்: 
தமிழ்கமாழி ஒரு கசம்கமாழி என்பலத இன்லேக்கு உைகம் ஒப்புக்ககாண்டிருப்பதற்கு 
முக்கியமான கா ணம் தமிழ்கமாழியிலுள்ள சங்க இைக்கிய நூல்கமள ஆகும். இந்த நூல்கள் 
அலனத்தும் கசய்யுள்கள் அல்ைது கசய்யுள்களின் கதாகுப்புகளாகும். இந்த நூல்களிலுள்ள 
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கமாத்தச் கசய்யுள்களின் எண்ணிக்லக 2381 ஆகும். இவற்லேப் பாடிய புைவர்களின் 
எண்ணிக்லக 473 ஆகும். இந்தப் புைவர்களில் வணிகர், குயவர் மபான்ே பைவலகயான 
கதாழில்கலளச் கசய்மவார் உண்டு. நாைாளும் மன்னர்களும் பை பாைல்கலளப் 
பாடியுள்ளனர். இவர்களில் கபண்பாற்புைவர்களின் எண்ணிக்லக 30-க்கும் அதிகமாகும். 
இந்தச் சங்க நூல்களின் கபரும்பாைானலவ கி.மு 300-க்கும் கி.பி.200 -க்கும் இலைப்பட்ை 
பல்மவறு காைகட்ைங்களில் பல்மவறு சூழ்நிலைகளில் பாைப்பட்ைலவ. 
 
சங்கம் என்ே கசால்லுக்கு அலவ அல்ைது சலப என்று கபாருள். தமிழ் அறிஞர்களின் சலப 
தமிழ்ச்சங்கம் எனப்பட்ைது. தமிழ் இைக்கிய ஆய்வும் கசய்யுள் இயற்றுதலும், மவறு 
புைவர்களால் இயற்ேப்பட்ை பாைல்கலளத் கதாகுப்பதுவும் இதன் பணி. இன்லேக்கு நமக்குக் 
கிலைத்திருக்கும் சங்க நூல்கள் கலைச் சங்க நூல்கள் எனப்படும். இதற்கு முன்னர் 
முதற்சங்கம், இலைச் சங்கம் என்ே இ ண்டு சங்கங்கள் இருந்ததாகவும், அவற்றில் 
கதாகுக்கப்பட்ை நூல்கள் கைற்மகாளால் அழிக்கப்பட்ைன என்றும் ம புவழிச் கசய்திகள் 
கூறுகின்ேன. அவற்றுள் முதற்சங்கம் என்பது கதன்மதுல யிலும், இலைச்சங்கம் 
கபாைபு த்திலும் இருந்தன என்றும் அறிகிமோம். மூன்ோம் சங்கமான கலைச்சங்கம் 
இன்லேய மதுல யிலிருந்தது. இந்தச் சங்கங்கலள உருவாக்கி, ஆதரித்து, வளர்த்தவர்கள் 
பாண்டிய மன்னர்கள். 
 
இந்தச் சங்கப்பாைல்களுள் கநடும்பாைைாக இருக்கும் பத்துப் பாைல்கலளத் கதாகுத்து 
அதலனப் பத்துப்பாட்டு என்று கபயரிட்ைனர். அலவ, திருமுருகாற்றுப்பலை, 
கபாருந ாற்றுப்பலை, சிறுபாணாற்றுப்பலை, கபரும்பாணாற்றுப்பலை, முல்லைப்பாட்டு, 
மதுல க்காஞ்சி, கநடுநல்வாலை, குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை, மலைபடுகைாம் 
எனப்படும் கூத்த ாற்றுப்பலை என்பன. இவற்றுள் திருமுருகாற்றுப்பலை காைத்தால் மிகவும் 
பிற்பட்ைது என்பர் ஆய்வாளர். இவற்றுள் மிகச் சிறியது 103 அடிகலளக் ககாண்ை 
முல்லைப்பாட்டு என்ே பாைைாகும். மிகப்கபரியது 782 அடிகலளக் ககாண்ை மதுல க்காஞ்சி 
என்ே பாைல்.  
 
அடுத்து நூற்றுக்கணக்கான குறும்பாைல்கலளப் பல்மவறு தலைப்புகளில் பிரித்து அவற்லே 
எட்டுத்கதாகுதிகளாக ஆக்கினர். இலவ எட்டுத்கதாலக நூல்கள் எனப்படும். அலவ, 
நற்றிலண, குறுந்கதாலக, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து, பரிபாைல், கலித்கதாலக, அகநானூறு, 
புேநானூறு என்பன. இவற்றுள் பரிபாைலும், கலித்கதாலகயும் காைத்தால் மிகவும் பிற்பட்ைலவ 
என்பர். 
 
இந்தச் சங்க நூல்கள் எலதப்பற்றிப் பாடுகின்ேன? மிகப்கபரும்பாலும் அலவ மனித வாழ்வின் 
பல்மவறு நிலைகலளப் பற்றிப் பாடுகின்ேன. அதிலும் கபரும்பாைான பாைல்கள் 
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காதல்வயப்பட்ை ஆண்/கபண்ணின் அக உணர்வுகலள மிக அழகாக எடுத்தியம்புகின்ேன. 
அவற்றின் மூைம் பண்லைத் தமிழரின் அன்ோை வாழ்க்லகமுலேகலள அழகிய 
கசால்மைாவியங்களாய்ப் பைம்பிடித்துக் காட்டுகின்ேன.  புேநானூறு என்ே ஒரு நூல் 
மன்னர்கலளப் பற்றியும் அவர்களிலைமய நைந்த மபார்கலளப்,பற்றியும்,  வள்ளல்கலளப் 
பற்றியும், கபருலமயுைன் விவரிக்கிேது. ஆங்காங்மக மனித வாழ்வின் ஆழ்ந்த 
தத்துவங்கலளயும் கசால்லிப்மபாகிேது.  
யாதும் ஊம , யாவரும் மகளிர் (Every city is my city, Every person is my relative) 
என்ே உைகம் வியந்து பா ாட்டும் ஒற்லே வரி இந்தப் புேநானூற்றில் உண்டு.  
 
சங்க இைக்கியங்கள் கசாற்கசறிவு மிக்கலவ. குலேந்த அளவு கசாற்களில் மிகுந்த 
கபாருலளத் த க்கூடியனவாய்த் திகழ்கின்ேன. கபாதுவாக இயற்லகலய ஒட்டிய 
விவ ணங்கமள சங்க இைக்கியத்தில் உண்டு. புலனவுச் கசய்திகள் மிக அரிதாகமவ 
காணப்படுகின்ேன. உவலமகலளக் லகயாளுவதில் சங்கப் புைவர்கள் கபரும் திேன் 
வாய்ந்தவர்கள். ஒரு பேலவலயப் பற்றிக் குறிப்பிட்ைாலும் அதன் மூக்கு, சிேகு, கால்கள், 
கால்நகங்கள் என நுணுக்கமான வர்ணலனகலளக் ககாடுப்பதில் வல்ைவர்கள்.  
 
சங்க இைக்கியங்களில் மதக் மகாட்பாடுகள் குறிப்பிைப்பைவில்லை. இவற்றில் மிகவும் 
பிற்பட்ை காைற்ேலவ என்று கருதப்படும் திருமுருகாற்றுப்பலை, பரிபாைல், கலித்கதாலக 
ஆகிய நூல்களில் பை இந்து மதக் கைவுளர்களும், பு ாணச் கசய்திகளும் அதிகமாகக் 
காணப்பட்ைாலும், சங்க இைக்கியங்கள் மிகப்கபரும்பாலும் மதச்சார்பற்ேலவ - non-religious - 
என்மே கூேைாம்.  
 
கபாதுவாக, ஈ ாயி ம் ஆண்டுகட்கு முன்னர் வாழ்ந்த தமிழ் மக்களின் காதல், மபார், வீ ம், 
ஆட்சியலமப்பு, உள்நாட்டு, கவளிநாட்டு வாணிகம், மத நம்பிக்லககள், கைாச்சா ம், 
வாழ்வியல்கநறிகள், வாழ்க்லக முலேகள் ஆகியவற்லேக் காண உதவும் பைகணி அல்ைது 
ஜன்னல் என்று சங்க இைக்கியங்கலளக் குறிப்பிைைாம். 
 
A.K.Ramanujan என்ே ஆய்வாளர் கூறுவார், “These poems are not just the earliest evidence 
of Tamil genius. The Tamils in all their 2000 years of literary effort wrote nothing better". 
 
 

வணிகமும் தமிழும் - 4: 
கசன்ே பகுதிகளில் ஒரு பல்கபாருள் அங்காடியில் உள்ள ஆயி க்கணக்கான 
கபாருள்களின் விற்பலன எண்ணிக்லக கதாைர்பான கசய்திகலளப் பார்த்மதாம். ஒவ்கவாரு 
கபாருளுக்கும் அதன் விலை (Price), விற்பலனயாகும் எண்ணிக்லக (frequency) 
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ஆகியவற்லேப் கபாருத்து அதன் மதிப்பு (value) கணக்கிைப்படும் என்று பார்த்மதாம். அதாவது 
ஒரு கபாருளின் மதிப்பு என்பது அதன் விலை, அது விற்பலனயாகும் எண்ணிக்லக 
ஆகியவற்றின் கபருக்குத்கதாலக என்று கண்மைாம்.  
அதாவது value = Price x frequency. 
 
இதன் அடிப்பலையில் ஓர் அங்காடியில் உள்ள கபாருள்கலள எவ்வாறு A வலகப் 
கபாருள்கள் என்றும் B வலகப் கபாருள்கள் என்றும் C வலகப் கபாருள்கள் என்றும் 
பிரிக்கைாம் என்பதலன ஓர் எடுத்துக்காட்டுைன் கண்மைாம். இப்மபாது இந்தப் பகுப்பாய்லவ 
எவ்வாறு இைக்கியத்திற்குப் பயன்படுத்தைாம் என்று காண்மபாம். இந்த ஆய்வுக்குச் சங்க 
இைக்கியங்கள் எடுத்துக்ககாள்ளப்படுகின்ேன.  
 
ABC பகுப்பாய்வு - இைக்கியத்தில் பயன்பாடு: 
இைக்கிய ஆய்வுக்கு இந்த ABC பகுப்பாய்வு எந்தவலகயில் பயன்படுகிேது என்பலதக் 
காண்மபாம். இதற்கு எடுத்துக்காட்ைாக, சங்க இைக்கியங்கள் அலனத்லதயும் கமாத்தமாக 
எடுத்துக் ககாள்மவாம். சங்க இைக்கியங்களில் கமாத்தம் 172902 கசாற்கள் இருக்கின்ேன. 
கசாற்கலளப் பிரிக்கும் முலேலயப் கபாருத்து இந்த எண்ணிக்லக ஓ ளவு மாேைாம். 
இவற்றில் பை ஒன்றுக்கும் மமற்பட்ை தைலவகள் வ ைாம். இந்தச் கசாற்கலளப் பிரித்து 
அவற்லே அக வரிலசயில் அடுக்கி, அவற்றில் தனிச்கசாற்கலள மட்டும் அவற்றின் 
எண்ணிக்லகயுைன் கணக்கிைமவண்டும். நமது கணக்கீட்டில் சங்க இைக்கியங்களில் 25078 
தனிச் கசாற்கள் இருக்கின்ேன. இலவதான் நமது ‘பண்ைகசாலையிலுள்ள' கபாருள்கள். 
இவற்றில் விலையுயர்ந்தலவ, விலை குலேந்தலவ என்ே பாகுபாடு கிலையாது. எனமவ 
எல்ைாச் கசாற்களின் விலைலயயும் 1 என எடுத்துக்ககாள்ளைாம். எனமவ, இந்தச் கசாற்கள் 
எத்தலன முலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ேன என்ே எண்ணிக்லகதான்(frequency) 
இவற்றின் மதிப்பும் ஆகிேது.  
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இந்த மதிப்புகளின் இேங்கு வரிலசயில் இந்தச் கசாற்கலளயும் அவற்றின் எண்கலளயும் 
எழுதுகிமோம். பின்பு இந்த மதிப்புகளின் கூட்டு மதிப்லபயும் காண்கிமோம். பின்னர் 
அவற்றின் விழுக்காடுகலளயும் காண்கிமோம்.  
 
இந்த 25,000 க்கும் மமற்பட்ை கசாற்கலளக் ககாண்ை நீண்ை அட்ைவலணயில் முதல் 20 
கசாற்கள் இலவதான். 
1. 1248 (0.70%)( 0.70%) - என 
2. 1004 (0.56%)( 1.26%) - அன்ன 
3. 951 (0.53%)( 1.80%) - நின் 
4. 740 (0.42%)( 2.21%) - கண் 
5. 733 (0.41%)( 2.63%) - கபரும் 
6. 683 (0.38%)( 3.01%) - என் 
7. 644 (0.36%)( 3.37%) - நீர் 
8. 629 (0.35%)( 3.72%) - அம் 
9. 608 (0.34%)( 4.07%) - பல் 
10. 568 (0.32%)( 4.38%) - இரும் 
11. 540 (0.30%)( 4.69%) - பூ 
12. 526 (0.30%)( 4.98%) - மா 
13. 511 (0.29%)( 5.27%) - நீ 
14. 506 (0.28%)( 5.55%) - இல் 
15. 497 (0.28%)( 5.83%) - வாய் 
16. 494 (0.28%)( 6.11%) - மதாழி 
17. 494 (0.28%)( 6.39%) - மபாை 
18. 486 (0.27%)( 6.66%) - கால் 
19. 484 (0.27%)( 6.93%) - உலை 
20. 460 (0.26%)( 7.19%) - தலை 
 
அதாவது, சங்க இைக்கியங்களில் ’என’ என்ே கசால் 1248 முலே வருகிேது. இதுதான் சங்க 
இைக்கியங்களில் மிக அதிக எண்ணிக்லகயில் வருகின்ே கசால். கமாத்தத்தில் இதன் 
விழுக்காடு 0.70% அடுத்துள்ள எண் விழுக்காடுகளின் கூட்டு மதிப்பு (Cumulative value). அது 
கூடிக்ககாண்மை வருவலதக் காணைாம். இந்த நீண்ை அட்ைவலணயில் 
இேங்கிக்ககாண்மை கசன்ோல் 6 முலே வருகின்ே கசாற்களின் இறுதியில் கிலைக்கும் 
கூட்டு மதிப்பு 81.01% . இந்தச் கசால்லின் வரிலச எண் 4526. எனமவ இந்தச் கசால்லுக்கு 
முன்னர் இருக்கும் 4500க்கு மமற்பட்ை கசாற்கள் எல்ைாம் A வலகச் கசாற்கள் ஆகின்ேன. 
கமாத்தத்தில் இது 18%. இந்தப் பதிகனட்டு விழுக்காடு கசாற்கள்தான் சங்க இைக்கியங்களில்  
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எண்பது விழுக்காட்ைளவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனமவ மிகக் குலேந்த 
அளவிைான கசாற்கமள சங்க இைக்கியங்களில் திரும்பத்திரும்பப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
இது சங்க இைக்கியங்களின் கசால்வீச்சின் சிேப்லப உணர்த்தும்.  
 
நான் முந்லதய கட்டுல யில் குறிப்பிட்ைது மபாை, ஒரு அங்காடியில் A வலகப் கபாருள்கள் 
மிக அதிகமாக இருந்தால் உரிலமயாளர் மிகவும் மகிழ்வார். ஆனால் இைக்கியத்தில் A 
வலகச் கசாற்கள் மிக அதிகமாக இருந்தால் அது கசால் வேட்சிலயக் குறிக்கும். அந்த 
வலகயில் இங்கு A வலகச் கசாற்கள் மிகக் குலேவாக இருப்பது சங்க இைக்கியங்களின் 
கசால் வளத்லதக் குறிக்கும். 
 
அடுத்து, இமத அட்ைவலணயில் மமலும் இேங்கி வந்தால், 2 முலே வருகின்ே கசாற்களின் 
இறுதியில் கிலைக்கும் கூட்டு மதிப்பு 92.21% . இந்தச் கசால்லின் வரிலச எண் 14465. எனமவ 
A வலகச் கசாற்கலள அடுத்து இந்தச் கசால்லுக்கு முன்னர் இருக்கும் சுமார் 10,000க்கு 
கசாற்கள் எல்ைாம் B வலகச் கசாற்கள் ஆகின்ேன. கமாத்தத்தில் இது 40%. இந்த நாற்பது 
விழுக்காடு கசாற்கள் சங்க இைக்கியங்களில் 2,3,4,5 முலேகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 
14,466 -ஆவது கசால்லிலிருந்து கலைசிச் கசால்ைான 25,329-ஆவது கசால் வல யுள்ள 
அத்தலன கசாற்களும் சங்க இைக்கியத்தில் ஒம  ஒரு முலேதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
இந்த 10,000 -க்கும் அதிகமான கசாற்கள்தான் C வலகச் கசாற்கள் ஆகின்ேன. இலவ 40 
விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமான கசாற்கள். ஒரு கலையில் 40 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமான 
கபாருள்கள் வருைத்திற்கு ஒம  ஒரு முலே விற்ோல் கலைக்கா ர் கநாந்துமபாய்விைமாைா ா? 
ஆனால் இைக்கியத்தில் அப்படியில்லை. சங்க இைக்கியத்தில் 40 விழுக்காட்டுக்கும் 
அதிகமான கசாற்கள் ஒம  ஒரு முலேதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று காணும்மபாது 
இது சங்க இைக்கியத்தின் கசால்வளத்லத மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதாகமவ உள்ளது.  
எனமவ, இந்த ABC பகுப்பாய்வு மூைமாக சங்க இைக்கியத்தின் கசால் வளமும், கசால் வீச்சும் 
ஐயத்திற்கிைமின்றி நிறுவப்பட்டுள்ளன. 
 
சங்க இைக்கியங்கள் - For ABC Analysis Graph 
1. 1248 (0.70%)( 0.70%) - என 
2. 1004 (0.56%)( 1.26%) - அன்ன 
3. 951 (0.53%)( 1.80%) - நின் 
4. 740 (0.42%)( 2.21%) - கண் 
5. 733 (0.41%)( 2.63%) - கபரும் 
------------------------------------------- 
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4520. 6 (0.00%)(80.99%) - மமக்கு 
4521. 6 (0.00%)(80.99%) - லமந்தின் 
4522. 6 (0.00%)(80.99%) - கமாழிந்து 
4523. 6 (0.00%)(81.00%) - கமாழியும் 
4524. 6 (0.00%)(81.00%) - கமாழிவல் 
4525. 6 (0.00%)(81.00%) - யாங்ஙனம் 
4526. 6 (0.00%)(81.01%) - யாணர்த்து 
------------------------------------------- 
11461. 2 (0.00%)(92.21%) - லவப்பவும் 
11462. 2 (0.00%)(92.21%) - லவயக 
11463. 2 (0.00%)(92.21%) - லவயகத்து 
11464. 2 (0.00%)(92.21%) - லவயமும் 
11465. 2 (0.00%)(92.21%) - லவயா 
------------------------------------------- 
25324. 1 (0.00%)(100.00%) - கவௌவினர் 
25325. 1 (0.00%)(100.00%) - கவௌவினன் 
25326. 1 (0.00%)(100.00%) - கவௌவிலன 
25327. 1 (0.00%)(100.00%) - கவௌவுநர் 
25328. 1 (0.00%)(100.00%) - கவௌவுபு 
25329. 1 (0.00%)(100.00%) - கவௌவும்_காலை 
 
இந்த அட்ைவலணப்படி எண்ணிக்லக 6, அதாவது 81.01 என்ே கூட்டுமதிப்பு உள்ள 
கசால்லுக்கு முன்னர் இருக்கும் கசாற்கள் எல்ைாம் A வலகச் கசாற்கள் ஆகின்ேன. அதன் 
பின்னர், எண்ணிக்லக 2, அதாவது 92.21 என்ே கூட்டுமதிப்பு உள்ள கசால்லுக்கு முன்னர் 
இருக்கும் கசாற்கள் B வலகச் கசாற்கள் ஆகின்ேன. அடுத்து வருபலவ எண்ணிக்லக 1 
உள்ளலவ. இலவ C வலகச் கசாற்கள். 
 
முடிபாக, ஏேக்குலேய 1,70,000-க்கு மமற்பட்ை கசாற்களில் 25,000-க்கு மமற்பட்ை 
தனிச்கசாற்களுள்ள சங்க இைக்கியங்களில் 18 விழுக்காடு அளவுக்கான சுமார் 4500 
கசாற்கள் மட்டுமம 80 விழுக்காடு அளவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பலதக் காண்கிமோம். 
எனமவ சங்க இைக்கியங்களில் ஒரு கட்டுக்மகாப்பான கசாற்பயன்பாடு இருப்பது கதரிகிேது. 
மமலும் 90% - 100% பயன்படுத்தப்படும் கசாற்கள் மிகவும் அரிதான கசாற்கள். அலவ 
கமாத்தத்தில் 40%. அதாவது 40% கசாற்கள் அருஞ்கசாற்களாக இருக்கக் காண்கிமோம். இது, 
சங்க இைக்கியங்களின் கசால்வளத்லதக் காட்டுகிேது. 
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23.  கணிதமும் தமிழும்  
— முலனவர்.ப.பாண்டிய ாஜா 
 
 

கணிதமும் தமிழும் - பகுதி 1: 
இலவ இ ண்டும் இரு துருவங்கள் என்று நிலனப்மபார் உண்டு. தமிழ் வழியாகக் 
கணிதத்லதப் படிக்கமவண்டுகமன்ோல், கணிதப் புத்தகங்கலள நிலேய தமிழில் 
எழுதமவண்டும். ஆனால் கணிதம் வழியாகத் தமிலழப் புரிந்துககாள்ளமுடியுமா? கம்பனின் 
கசால்திேலனப் பற்றி இைக்கியவாதிகள் நிலேயப் மபசுவார்கள். அது அவ வர் திேலமலயப் 
பற்றியது. திேலமயுள்ளவர்கள் மபசினால் கம்பர் மிகப் கபரிய ஆளாகத் மதான்றுவார். எனமவ 
அது subjective. மபசுகிே ஆலளப் கபாருத்தது. ஆனால் கம்பரின் திேலமலயக் 
கணிதம்வழியாக ஆயமுடியுமா? முடியும். கீமழ வருவலதச் சற்றுக் கவனமாகப் படியுங்கள்.  
கணிதம் என்ோமை சிைருக்கு அச்சம் ஏற்பைைாம். ஆனால் இதற்கு அந்த அச்சம் 
மதலவயில்லை.  முதலில் ஒரு முன்னுல . 
 
ஒரு குழந்லத பிேக்கிேது. அப்மபாது அதன் உய த்லதக் கவனித்துக்ககாள்ளுங்கள். நாளாக 
ஆகக் குழந்லத வள த்கதாைங்கும்மபாது அதன் உய ம் மிக அதிக மவகமாக அதிகரிக்கும். 
ஒரு வருைத்துக்கு ஒருமுலே குழந்லதயின் உய த்லத அளந்தால் அது கூடிக்ககாண்மை 
மபாவலத அறியைாம். ஆனால், நாளாக ஆக இவ்வாறு கூடும் மவகம் குலேந்துககாண்மை 
மபாகும். என்ன குழப்பமாக இருக்கிேதா? ஒன்றுமில்லை. முதலில் 1 அடியிலிருந்து 2 அடி 
ஆகிேது. இப்மபாது வளர்த்தி 1 அடி. அப்புேம் 2 அடியிலிருந்து 2 3/4 அடி ஆகிேது. இப்மபாது 
வளர்த்தி 3/4 அடி. இவ்வாறு வளர்ந்துககாண்மை வரும்குழந்லத ஒரு நிலையில் வளர்த்தி 
நின்றுவிடுகிேது. அப்புேம் இருக்கிே வளர்த்திதான். கூடுவதில்லை. 
 
இப்கபாழுது ஒரு மமலைப்மபச்சாளர் மபசுகிோர் என்று லவத்துக்ககாள்ளுங்கள். முதல் அல  
மணிமந த்தில் அவர் 500 கசாற்கலளப் பயன்படுத்தியிருக்கைாம். அவற்றில் பை இ ண்டு 
முலே, மூன்று முலே என்று திரும்பத்திரும்ப வந்திருக்கும். இவ்வாறு திரும்ப வருவலதக் 
கணக்கில் ககாள்ளாமல் அவர் மபசிய தனிச் கசாற்கலள மட்டும் எண்ணுங்கள்.   
 
ஓர் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள். 
”நான் காபி குடித்மதன். அப்புேம் நான் டீ குடித்மதன்.” 
இப்கபாழுது இதில் இ ண்டு வாக்கியங்கள் இருக்கின்ேன. கமாத்தம் 7 கசாற்கள். இதில் ’நான் 
’ என்பதும் ’குடித்மதன்’ என்பதும் இ ண்டு முலே வருகின்ேன. இவற்றில் ஒன்லே 
எடுத்துவிட்ைால் கமாத்தம் தனிச் கசாற்கள் 5.  
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இவ்வாோக, ஒருவர் மபச்சில் கமாத்தம் எத்தலன கசாற்கள் அவற்றில் தனிச்கசாற்கள் 
எத்தலன என்று எண்ணமவண்டும்.  
மபச்சாளர் முதல் அல மணி மபசியதில் 500 கசாற்கள் அவற்றில் 300 தனிச் கசாற்கள் என்று 
லவயுங்கள். அடுத்த அல மணியில் அடுத்த 500 கசாற்கலளயும் எடுத்துக்ககாள்ளுங்கள். 
இப்மபாது இந்த 1000 கசாற்களில் எத்தலன தனிச் கசாற்கள் இருக்கும். இன்கனாரு 300 
இருக்குமா? இருக்காது. முதல் 300 -இல் உள்ள தனிச் கசாற்களில் சிை இங்கு இ ண்ைாம் 
முலே வந்திருக்கும். எனமவ கமாத்தத் தனிச்கசாற்கள் 450 இருக்கைாம். 
 
இவ்வாோக அவர் மபசிக்ககாண்மை இருந்தால் புதுப்புதுச் கசாற்கள் வந்துககாண்மைவா 
இருக்கும்? ஒரு நிலைக்குப் பிேகு அவர் இவ்வளவு மந ம் கசான்ன கசாற்கலளமய 
திரும்பத்திரும்பச் கசால்லுவார். கருத்துக்கள் புதிதாக இருக்கைாம். ஆனால் கசாற்கள் 
அவ்வளவுதான். குழந்லதயின் வளர்ச்சி மாதிரி. 
இப்மபாது இதற்கும் கம்பனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒருசிைர் யூகித்திருப்பீர்கள். 
அடுத்த பகுதியில்  அதலன விளக்குகிமேன். 
 
 

கணிதமும் தமிழும் - பகுதி 2: 
நான் ஏற்கனமவ கசான்ன குழந்லதயின் வளர்ச்சி அல்ைது ஒரு மமலைப் மபச்சாளரின் மபச்சு 
ஆகியவற்லே நிலனவில் ககாள்ளுங்கள். இவற்லேப்  மபான்ேதுதான் ஒரு பலைப்பாளியின் 
பலைப்பும். ஒரு புைவர் கதாைர்ந்து பாைல்கள் இயற்றிக்ககாண்மை வருகிோர் என்ோல், அவர் 
நிலேயச் கசாற்கலளப் பயன்படுத்திக் ககாண்டு வருகிோர். அவற்றில் பை திரும்பத்திரும்ப 
வருவன. அவற்லே விட்டு அவர் பயன்படுத்திய தனிச் கசாற்களின் எண்ணிக்லகலய 
அவ து கசால்திேம் (Vocabulary) எனைாம். இந்த எண்ணிக்லக மிக அதிகமாக இருந்தால் 
அவர் மிக கசால்வளம் மிக்க புைவர் எனைாம். இலதக் கணக்கிடும் முலே இதுதான். 
 
முதலில் அவர் கமாத்தம் எத்தலன கசாற்கலள அந்த நூல் முழுக்கப் 
பயன்படுத்தியிருக்கிோர் என்று பார்க்கமவண்டும். எளிலமக்காக, அவர் 1000 கசாற்கலளப் 
பயன்படுத்தியிருக்கிோர் என்மபாம். இப்மபாது இதலன 10 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கிமோம். 
ஒவ்கவாரு பிரிவிலும் 100 கசாற்கள் இருக்கும். இப்மபாது முதல் 100 கசாற்களில் எத்தலன 
தனிச் கசாற்கள் இருக்கின்ேன என்று கணக்கிைமவண்டும். ஒரு முலேக்கு மமல் வரும் 
கசாற்கலளத் தவிர்த்துவிை மவண்டும். அவர் சுமார் 60 தனிச்கசாற்கலளப் 
பயன்படுத்தியிருக்கிோர் என லவத்துக்ககாள்மவாம். அதாவது 40 கசாற்கலள அவர் 
ஒன்றுக்கும் மமற்பட்ை முலே பயன்படுத்தியிருக்கிோர். இப்மபாது அடுத்த 100 கசாற்கலள 
எடுத்துக்ககாள்மவாம். இந்த முதல் 100+100 = 200 கசாற்களில் 60 + 60 =120 தனிச்கசாற்கள் 
கிலைக்காது. ஏகனன்ோல் முதலில் இருக்கும் 60 தனிச்கசாற்களில் சிை இப்மபாது  
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இ ண்ைாம், மூன்ோம் முலேயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இதுதான் நலைமுலே. எனமவ 
இப்மபாது 110 தனிச்கசாற்கள் இருக்கைாம். இனி அடுத்த 100 கசாற்கலள எடுத்து இந்த 
200+100 = 300 கசாற்களிலுள்ள புதுச் கசாற்கலள எண்ண மவண்டும். இது சுமார் 135 
இருக்கைாம். இவ்வாோகச் கசன்றுககாண்மை இருந்தால் அவர் 800 கசாற்கலள 
அலையும்மபாது 250 புதுச் கசாற்கலளப் பயன்படுத்தியிருக்கிோர் என்று ககாள்மவாம். 
குழந்லதயின் வளர்ச்சி ஒரு வயதுக்குப்பின் அமத அளவில் நின்றுவிடுகிேமாதிரி, இனிப் 
புதுச்கசாற்கள் வ மாட்ைா, வந்தாலும் மிகச் கசாற்பமாகமவ இருக்கும். ஆகமவ அடுத்த 900, 
1000 கசாற்கலள எடுக்கும்மபாது மிகக் குலேந்த அளவு புதுச் கசாற்கமள கிலைக்கும். 
ஆனால், 2 இைட்சம் கசாற்களுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் கம்ப ாமாயணத்தில் இந்தப் புதுச் 
கசாற்களின் எண்ணிக்லக கூடிக்ககாண்மை வ க் காண்கிமோம். இது தமிழின் 
கசால்வளத்லதயும் குறிக்கும், கம்பரின் கசால்திேத்லதயும் குறிக்கும். ஒரு தில ப்பைத்தில் 
லவ முத்து கூறுவாம , “என் தாய் ககாடுத்த தமிழுக்கில்லை தட்டுப்பாடு” ”ச க்கிருக்குது, 
முறுக்கிருக்குது, கமட்டுப்மபாடு” - அலதப் மபாை கம்பம  ஓரிைத்தில் கூறுகிோர், இ ாமனின் 
அம்போத்தூணியிலிருந்து எடுக்க எடுக்க அம்புகள் வந்துககாண்மை இருக்கின்ேனவாம், 
எலதப் மபாை? கவிஞர் வாயிலிருந்து வரும்  கசாற்கலளப் மபாை. 
 
கம்பரின் கசால்திேம் என்ே அம்போத்தூணியிலிருந்து புதுப்புதுச் கசாற்கள் வந்துககாண்மை 
இருக்கின்ேன - எலதப் மபாை?  இ ாமனின் அம்போத்தூணியிலிருந்து வரும் 
அம்புகலளப்மபாை. 
 
இனி ஆய்வுக்கட்டுல  - அடுத்த பகுதியில். 
பி.கு: இது அத்தலனயும் கசய்ய மனித முயற்சியால் ஆகாது. ஒரு கணினியில் பாைல்கலள 
ஏற்றி, கணினி நி ல் (computer Program) மூைம் ஆய்வுகசய்யமவண்டும். அத்தலகய நி ல் 
ஒன்லே நான் உருவாக்கிச் கசய்த ஆய்வு இது. 
 
 

கணிதமும் தமிழும் - பகுதி 3: 
முதல் இ ண்டு பகுதிகளும் முன்னுல கள். இப்மபாதுதான் வருகிேது உண்லம 
ஆய்வுக்கட்டுல .  
கம்ப ாமாயணத்தில் கசால்வள வளர்ச்சி வீதம் 
Relative Growth of vocabulary (RGV) 
in kambarAmAyanam 
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1. Relative Growth of vocabulary (RGV) என்ோல் என்ன? 
vocabulary என்பலதச் கசால்வளம் எனக் குறிப்பிைைாம். ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதியில் (text) 
உள்ள தனிச்கசாற்கலள அதன் vocabulary எனைாம். அதாவது, அப் பகுதியில் 1000 
கசாற்கள் இருந்தால், பை கசாற்கள் ஒன்றுக்கும் மமற்பட்ை தைலவகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு அதிகப்படியாக வரும் கசாற்கலளத் தவிர்த்துவிட்டு 
ஒவ்கவாரு கசால்லையும் ஒருமுலேமட்டுமம எடுத்துக்ககாண்ைால் அதுமவ அப்பகுதியின் 
கசால்வளம் ஆகும். 1000 கசாற்கள் உள்ள பகுதியில் 250 தனிச்கசாற்கள் இருப்பின், 
அப்பகுதியின் கசால்வளம் 250/1000 = 25/100 = 25% எனைாம். எனமவ அதன் கசால்வளம் 
குலேவு எனக் ககாள்ளைாம். அதாவது மிகச் சிைவான கசாற்கமள அங்கு திரும்பத் திரும்பப் 
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ேன என்பது அதன் கபாருள். மாோக, அங்கு 800 தனிச்கசாற்கள் 
இருப்பின் அதன் கசால்வளம் 80% எனைாம். அப்படிப்பட்ை பகுதிலயச் கசால்வளம் மிக்க 
பகுதி எனைாம். அதாவது, அங்மக நிலேய புதுச்கசாற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ேன 
எனைாம். அப்படிப்பட்ை பகுதி வாசிப்மபாரின் கசால்வளத்லதக் கூட்டும். 
 
இப்மபாது, ஒரு கபரிய பகுதியில் கமாத்தம் 1000 கசாற்கள் இருப்பதாகக் ககாள்மவாம். 
இதலன 10 சமபாகங்களாகப் பிரிப்மபாம். இப்மபாது முதல் 100 கசாற்களில் 45 தனிச் கசாற்கள் 
இருப்பதாகக் ககாள்மவாம். இது இப் பகுதியில் 45/100 = 45% ஆகிேது. கதாைர்ந்து அடுத்த 100 
கசாற்கலள எடுத்து, இப்மபாது முதல் 100+100=200 கசாற்களில் சுமார் 90 புதிய தனிச்கசாற்கள் 
இருக்கும் என்று கசால்ைமுடியாது. ஏற்கனமவ முதல் 100 கசாற்களில் இருக்கும் 
தனிச்கசாற்களில் பை இங்கு மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அலவமபாக, இப்மபாது 
முற்றிலும் புதிய தனிச்கசாற்கள் 30 இருக்கைாம். எனமவ, முதல் 200 கசாற்களில் இப்மபாது 
45+30=75 தனிச் கசாற்கள் உள்ளன. இது கமாத்தத்தில் 75/200 = 38% ஆகிேது. எனமவ, 
தனிச்கசாற்கள் கூடுதைாகக் கிலைத்தாலும் அவற்றின் வளர்ச்சி 
குலேந்துககாண்டுவருவலதக் காணைாம். கதாைர்ந்து, அடுத்த 100 கசாற்கலளயும் எடுத்து, 
இப்மபாது முதல் 300 கசாற்கலளக் ககாண்ைால், இப்மபாது தனிச்கசாற்கள் இன்னும் 
குலேவாக இருக்கும். இப்மபாது 300 கசாற்களில் தனிச்கசாற்கள் 100 எனக்ககாண்ைால் இது 
கமாத்தத்தில் 100/300 = 33% ஆகிேது. எனமவ, தனிச்கசாற்களின் விழுக்காடு மமலும் 
குலேந்திருக்கிேது. அதாவது தனிச்கசாற்களின் எண்ணிக்லக மமலும் மமலும் கூடினாலும், 
அவற்றின் வளர்ச்சிவீதம், ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாகக் குலேந்துககாண்மை வருவலதக் 
காணைாம். இலதத்தான் Relative Growth of vocabulary (RGV) என்கிமோம். இலதப்மபால் 
ஒவ்கவாரு ஆயி ம் கசாற்கலளயும் எடுத்து, கதாைர்ந்து கணக்கிட்ைால், மபாகப் மபாக, 
தனிச்கசாற்களின் எண்ணிக்லக குலேந்துககாண்மை வருவலதக் காணைாம்.  
 
ஒரு ஆசிரியர் எழுதிக்ககாண்மை மபாகும்மபாது, எவ்வளவு மந ம்தான் அவருக்குப் புதிய 
தனிச்கசாற்கள் மதான்றிக்ககாண்மை இருக்கும்? இது அவரின் கசால்வளத்லதப் 
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கபாருத்தது. எப்படி இருந்தாலும், ஒரு மிகப் கபரிய பகுதிலய எடுத்துக்ககாண்ைால், ஒரு 
அளவுக்குப் பிேகு அவரின் கசால்வளம் குலேந்துககாண்மை கசன்று, அவரின் RGV 0-லவ 
எட்டும். இனிமமல் அவர் ஏற்கனமவ எழுதிய கசாற்கலளத்தான் பயன்படுத்திக்ககாண்மை 
இருப்பார். எனமவ இருமவறு ஆசிரியர்களின் ஒம  அளவு பகுதிலய எடுத்து, அப்பகுதியில் 
அவர்களின் RGV – ஐக் கண்ைால் அவர்களின் கசால்வளத்லத ஒப்பிைமுடியும். இலத, மனித 
முயற்சியில் கசய்வது மிகவும் கடினம். எனமவ, இதற்கான கணினி நி ல்கள் ஆசிரிய ால் 
எழுதப்பட்டு, கம்ப ாமாயணத்தின் அலனத்துப் பாைல்களுக்கும் RGV 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ககாள்லக அளவில் மமற்கசான்ன எடுத்துக்காட்டு சரியாகப்பட்ைாலும், பயன்பாட்டில் 
மிகவும் கவனமாக இதலனக் லகயாளமவண்டும். முதலில் கசால் என்ோல் என்ன என்பதில் 
கதளிவு மதலவ. இந்த ஆய்வுக்காக இந்த ஆசிரிய ால் ஒரு கசாற்பிரிப்புக் ககாள்லக 
உருவாக்கப்பட்டு, அதன் முலேயில் கசாற்கள் பிரிக்கப்பட்டு கணினி நி ல்களால் 
கணக்கிைப்பட்டுள்ளன. அடுத்து, தனிச்கசாற்கள் எலவ என்பதிலும் ககாள்லககள் 
மவறுபடுகின்ேன. படி = study , படி = step படி = a measure என்பலவ ஒம  கசால்ைா அல்ைது 
கவவ்மவோ? படிக்க, படித்து, படித்தான், படித்தாள் ஆகியலவ கவவ்மவறு கசாற்களா அல்ைது 
ஒம  கசால்லின் இைக்கண மவறுபாடுகள்தானா (grammatical variations)? இன்மனா ன்ன 
பை இைர்பாடுகள் உண்டு. கணினி நி ல்கள் கசாற்களின் உருவ மவறுபாடுகலள லவத்மத 
கசாற்கலளக் கணக்கிடுகின்ேன. இ ண்டு கசாற்களில் எழுத்துக்கள் ஒம  மாதிரி இருந்தால் 
அலவ ஒம  கசால்ைாகவும், ஏமதனும் ஓர் எழுத்து மாறுபட்ைால் அலவ தனித்தனிச் 
கசாற்களாகவும் கணினி ககாள்ளும். 
  
மமலும் ஒரு ஆசிரியர் எதற்காக எழுதுகிோர்?; யாருக்காக எழுதுகிோர்?; எலதப்பற்றி 
எழுதுகிோர்?; என்பலதப் கபாருத்து அவரின் நலையும், கசால்மதர்வும் மவறுபைைாம். 
இவற்லேயும் கணக்கில் ககாள்ளமவண்டும். சிறுவர்க்கான ஒரு நூலில், ஆசிரியர் தன் 
கசால்வளத்லத எல்ைாம் காட்டியிருப்பார் எனக் ககாள்ளமுடியாது. ஓர் இைக்கிய இதழுக்கும், 
ஒரு சாதா ண (கவகுஜன) இதழுக்கும் கலத எழுதும் ஒம  ஆசிரியர், இ ண்டிலும் ஒம  
கசால்வளத்லதக் காட்டுவார் என எதிர்பார்க்க முடியாது. எனமவ, ஒப்பீட்டுப் பின்புைங்கள் 
மிகவும் ஒத்துப்மபாகும் பகுதிகலளமய கசால்வள ஒப்பீட்டுக்கு எடுத்துக்ககாள்ள மவண்டும்.  
 
2. கம்ப ாமாயணத்தில் RGV 
இந்த ஆய்வுக்காக எடுத்துக்ககாண்ை கசாற்பிரிப்பு கநறிகளின்படி, கம்ப ாமாயணத்தில் 
கமாத்தம் 2,40,568 கசாற்கள் இருக்கின்ேன. இதலனப் பத்துப்பாகங்களாகப் பிரிக்கிமோம். 
ஒவ்கவாரு பாகமும் 24,056 கசாற்கள் ககாண்டிருக்கும். இந்த ஒவ்கவாரு பாகத்திலுமுள்ள 
24,056 கசாற்களில் ஏற்கனமவ பயன்படுத்தப்பட்ை கசாற்கலளத் தவி  புதிய கசாற்கள் 
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எத்தலன என்று கணக்கிைமவண்டும். முதல் 24,056 கசாற்களில் 9575 தனிச் கசாற்கள் 
கிலைக்கின்ேன. இது 39.8% ஆகும். அடுத்த 24,056 கசாற்கலளயும் மசர்த்து கமாத்தம் 48,112 
கசாற்களில் 15,635 தனிச் கசாற்கள் கிலைக்கின்ேன. பார்த்தீர்களா! இப்மபாது நமக்கு 15,635 – 
9575 = 6060 புதிய தனிச் கசாற்கள்தான் கிலைத்துள்ளன.  
 
அடுத்த 24,056 கசாற்கலளயும் மசர்க்க, இப்மபாது 48,112 + 24,056 = 72,168 கசாற்களில் 20,877 
தனிச் கசாற்கள் ஆக இப்மபாது நமக்குக் கிலைத்திருக்கும் புதுச் கசாற்கள் 20,877 – 15635 = 
5242 மட்டுமம. ஆக நாம் ஒவ்கவாரு 24,056 கசாற்களாக அதிகரித்துக்ககாண்மை 
கசல்லும்மபாது நமக்குக் கிலைக்கும் புதிய தனிச் கசாற்களின் எண்ணிக்லக 9575, 6060, 5242 
எனக் குலேந்துககாண்மை வருகிேது. எனமவ, அதிகரித்துக்ககாண்டுவரும் தனிச் 
கசாற்களின் வளர்ச்சிவீதம் குலேந்துககாண்மை வருவலதக் காண்கிமோம். ஒரு குறிப்பிட்ை 
நிலைக்குப் பின்னர், இந்தப் புதிய தனிச் கசாற்களின் எண்ணிக்லக மிகவும் குலேந்து, தனிச் 
கசாற்களின் எண்ணிக்லக ஏேக்குலேய ஒரு நிலையான எண்ணிக்லகலய அலையும் என 
எதிர்பார்க்கைாம். ஆனால் கம்பனின் இ ாமாயணத்லதப் கபாருத்தமட்டில் அவ்வாறு 
நலைகபேவில்லை என்பதலனக் காணைாம். 
இந்த அட்ைவலணலயக் கவனியுங்கள். 
 
எண். கசாற்களின் விழுக்காடு தனிச்கசாற்கள்(%) புதிய % 
 எண்ணிக்லக தனிச்கசாற்கள் 
1. 24,056 10% 9575 20.75% 9575 39.8% 
2. 48,112 20% 15,635 33.88% 6060 25.2% 
3. 72,168 30% 20,877 45.24% 5242 21.8% 
4. 96,224 40% 25,565 55.40% 4688 19.5% 
5 1,20,280 50% 29,693 64.34% 4128 17.2%  
6.  1,44,336 60% 33467 72.52% 3774 15.7% 
7. 1,68,392 70% 36732 79.60% 3265 13.6% 
8.  1,92,448 80% 39987 86.65% 3255 13.5% 
9. 2,16,504 90% 43065 93.32% 3078 12.8% 
10 2,40,560 100% 46,144 100% 3079 12.8% 
 
கம்ப ாமாயணத்தில் உள்ள கமாத்தச் கசாற்கள் 2,40,568 எனவும் இதில் உள்ள 
தனிச்கசாற்கள் 46,144 எனவும் பார்த்மதாம். 
இங்குள்ள அட்ைவலணகளில் 7 நி ல்கள் (Colums)உள்ளன.  
நி ல் - 1. வரிலச எண். கம்ப ாமாயணத்தில் உள்ள கமாத்தச் கசாற்கள் 10 சமபாகங்களாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது கம்பனில் உள்ள கமாத்தச் கசாற்களின் எண்ணிக்லக 



144 
 

மட்ைமாக்கப்பட்டு (round off) 2,40,560 ஆகிேது. இதலனப் பத்துப்பத்தாகப் பிரிக்க, 24,056, 
48,112, 72,168, 96,224….. என்ே எண்கள் கபேப்படுகின்ேன.  
இலவ நி ல் -2 இல் த ப்பட்டுள்ளன. கமாத்தச் கசாற்களில் இலவ 10%, 20%, 30%, 40% 
என்ோகிேது இல்லையா!  
இந்த விழுக்காடு நி ல் - 3 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்லகக்குள் அலமந்த 
தனிச்கசாற்கலளக் காணமவண்டும். அதாவது முதல் 24,056 கசாற்கள் எடுக்கப்பட்டு, 
அவற்றில் உள்ள தனிச்கசாற்கள் கணக்கிைப்படுகின்ேன. அது 9575 ஆகும்.  
இது நி ல் - 4 இல் த ப்பட்டுள்ளது. இந்த 9575 கசாற்கள், கமாத்தத் தனிச்கசாற்களான 46,144 
இல் 20.75% ஆகும்.  
இது நி ல் - 5 இல் த ப்பட்டுள்ளது. இமத மபால், அடுத்த 24,056 கசாற்கலளயும் மசர்த்து 
கமாத்தம் 48,112 கசாற்களில் உள்ள தனிச்கசாற்கள் 15,635. இதன் விழுக்காடு 33.88 எனப் 
கபேப்படுகிேது. இவ்வாோக 10 நில களும் கணக்கிைப்படுகின்ேன.  
எடுக்கப்பட்டுள்ள பத்துப் பகுப்புகளில் ஒவ்கவாரு பகுப்பிலுமுள்ள 24,056 கசாற்களில் 
கிலைக்கும் தனிச் கசாற்கள் நி ல் – 6 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
 
நி ல் 4-இல் உள்ள எண்களில், ஒவ்கவாரு எண்லணயும் அதன் முந்லதய எண்லணக் 
கழிக்கக் கிலைக்கும் எண்கள் இலவ. ஒவ்கவாரு நிலையிலும் ஏற்கனமவ 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தனிச் கசாற்கலளத் தவிர்த்துப் புதிதாக அந்தப் பகுப்பில் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய தனிச் கசாற்களின் எண்ணிக்லகலய இலவ குறிக்கும். 
இவற்றின் எண்ணிக்லக மபாகப்மபாகக் குலேந்துககாண்மை வருவலதக் காணைாம். நில  
(Row) 5-ஐக் கவனியுங்கள். இது வரிலச எண் 5 –க்கு மந ானது. அதுவல யிைான கமாத்தச் 
கசாற்கள் 1,20,280. இதற்கு மந ான புதிய தனிச்கசாற்கலளப் பாருங்கள். அது 4128. இது அந்தப் 
பகுப்புக்குரிய 24,056 கசாற்களில் 17.2% ஆகும். அதாவது சுமார் ஒரு ைட்சத்துக்கும் அதிகமான 
கசாற்கலளப் பயன்படுத்திய பிேகும், அடுத்த பகுப்பில் நூற்றுக்குப் பதிமனழு கசாற்கள் புதிய 
கசாற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ேன. இது கம்பரின் கசால்வளத்லதக் குறிக்கிேது 
இல்லையா! இமதமபால் கலைசி நில லயக் கவனியுங்கள். காப்பியத்லதப் பாடி முடிக்கின்ே 
நிலையிலும், அந்த இறுதிப்பகுப்பில் 12.8% புதிய தனிச் கசாற்கலளப் பயன்படுத்தியிருக்கிோர் 
புைவர். ஒருமவலள இன்னும் பாடியிருந்தாலும், அதாவது இ ண்ைல  இைட்சம் கசாற்கலளப் 
பயன்படுத்திய பின்னரும், அதுவல  பயன்படுத்தியி ாத புதிய தனிச் கசாற்கலள நூற்றுக்குப் 
பன்னி ண்டு என்ே விழுக்காட்டில் அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிோர் என்பது கபரும் 
வியப்லபத் தருகிேது.  இதலன ஒரு வல பைம் மூைமும் வல ந்து காட்ைைாம். X-அச்சில் 
கமாத்தச் கசாற்கள் எண்ணிக்லகலயயும், Y-அச்சில் தனிச்கசாற்கள் எண்ணிக்லகலயயும் 
எடுத்துக்ககாண்டு, நி ல் 2-இல் உள்ள எண்கலள X- அச்சிலும், நி ல் 4-இல் உள்ளவற்லே 
அவற்றுக்கான Y-அச்சு வழியும் குறித்து அந்தப் புள்ளிகலள இலணத்தால் கிலைக்கும் 
வல மகாடு கசால்வள வளர்ச்சிலயக் குறிக்கும். 
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பார்க்க - பைம் 

 
 
ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் ஒவ்கவாரு கசால்லுமம தனிச்கசால்ைாக இருந்தால் 
(ககாள்லகயளவில்) இந்த வல மகாடு ஒரு மநர்மகாைாகத் மதான்றும். இதமனாடு 
ஒப்பிடும்மபாது கசால்வள வல மகாடு முதலில் உயம  எழும்பி, மபாகப்மபாக உய ம் 
குலேந்துவருவலதக் காணைாம். புதுச்கசால் பயன்பாடு மபாகப்மபாகக் குலேந்தால் இந்த 
வல மகாடு மபாகப் மபாக மிகவும் வலளந்து X- அச்சுக்கு இலணயான ஒரு மகாைாக 
மாறிவிடும். அதாவது மிக அதிகமான கசாற்கள் உள்ள ஒரு கபரிய பகுதியில், RGV 
(தனிச்கசால் வளர்ச்சி வீதம்) குலேந்துககாண்மை வந்து மமலும் வள  இயைாத நிலைலய 
எட்டும் என உண ைாம். மாோகக் கம்பனில் இந்த வலளமகாடு மமலும் மமலும் 
உயர்ந்துககாண்மை கசல்வலதக் காண்கிமோம்.  
 
கம்ப ாமாயணத்தில், இ ாமன் மபாருக்குப்புேப்பைத் தன் வில்லையும், அம்புகள் நிலேந்த 
அம்போத்தூணிலயயும் எடுத்துக்ககாண்ைான் என்று கசால்ை வந்த கம்பர், இ ாமனது 
அம்போத்தூணி, எடுக்க எடுக்க அம்புகள் குலேயாதது என்று குறிப்பிடுகிோர். அதலனத் 
கதாலைவு இைாத் தூணி என்கிோர் கம்பர். இதற்கு ஓர் அழகிய உவலமலயக் கூறுகிோர் 
கம்பர். கவிஞர்களின் நாவிலிருந்து வரும் கசாற்கள் மபாை இந்த அம்புகள் குலேயாமல் 
வந்துககாண்மை இருக்கும் என்று குறிப்பிடும் கம்பர் கூறுகிோர்: 
நல் இயல் நலவ அறு கவிஞர் நா வரும் கசால் எனத் கதாலைவிைாத் தூணி தூக்கினான் – 
யுத்தகாண்ைம்- முதற்மபார்புரிபைைம் – 114. 
 
இ ாமனின் இந்தத் கதாலைவிைாத் தூணிமபான்ேமத நம் கம்பரின் வற்ோத ஊற்ோய் 
கபருகிக்ககாண்டு வரும் அவரின் கசாற்கள் என்னும் அம்போத்தூணி. 
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24.  பழங்காை தமிழர்களின் சூழலியல் அறிலவ பலேசாற்றும் சங்க 
இைக்கியங்கள்  
— அகிைா கசழியன் 
 
 
இயற்லகமயாடு இலயந்து வாழத் கதாைங்குமவாம் - என்ே கருத்தாைல்கள்தான் 
இப்கபருந்கதாற்றுக் காைத்திய கபரும் மபசுகபாருளாக உள்ளது. 
 
ஆனால், இப்படி எவ்வித நிர்ப்பந்தங்களும் இல்ைாத சூழலிமைமய, இயற்லகலயக் கூர்ந்து 
கவனித்த, இயற்லகமயாடு இலயந்து வாழ்ந்த, தமக்ககன இயற்லகயியல் 
மகாட்பாடுகலளயும், சூழலியல் அேங்கலளயும் வகுத்துக்ககாண்டு சூழல்மகைற்ே ஒரு 
வாழ்லவ வாழ்ந்த அறிவு ம பினர் தமிழர்கள் என்பது தமிழ்ச் சமூகத்தின் ஆகப்கபரும் 
கபருமிதம். 
 
"கமாழிதான் சுற்றுச் சூழலின் மிகச் சிேந்த ஆவணக் காப்பகங்கள்" என்று குறிப்பிடுகிோர் 
ஐங்க மநசன். அதன்படி தமிழ் நிைத்தின் இயற்லக வளம், பல்லுயிரியம் , தமிழர்களின் 
சூழலியல் அறிவு அலனத்லதயும்பலேசாற்றுபலவ சங்க இைக்கியங்கள். 
 
நவீன சமூகம் விைங்கியல், தாவ வியல், பேலவயியல், உயிரியல் எனப் பல்துலேகளின் 
வழியாக கற்றுக் ககாள்ளும் பை தகவல்கலளப் மபாகிே மபாக்கில் இயல்பாகப் பதிவு 
கசய்கிேது சங்க இைக்கியம். வைலசமபாகும் பேலவகள், இல லய அடித்து புதருக்குள் 
ஒளித்து லவக்கும் புலி, ம ப்பட்லைலய உரித்து உண்ணும் யாலன என உயிர்கள் பற்றிய பை 
நுட்பமான கசய்திகலள உவலமகளாகப் பதிவு கசய்து விடுகிேது. 
 
ஆந்லதகள் குறித்த மப றிவு 
நற்றிலணயில் வரும் ஒரு பாைல், கபண் ஒருத்தியின் காதல் உணர்லவப் பதிவு கசய்யும் 
கபாழுது கூைமவ ஆந்லத என்ே பேலவ இனத்லதப் பற்றிய அலனத்து கசய்திகலளயும் 
பட்டியலிட்டு விடுகிேது, எலிகளிைம் இருந்து நம் உணவுப் கபாருட்கலளக் காப்பாற்றித் தரும் 
மிகப்கபரும் உதவிலயச் கசய்பலவ ஆந்லதகள் தான் ஆனால், கபாதுவாக ஆந்லதகள் 
குறித்த அறிமவா விழிப்புணர்மவா நம்மிலைமய ப வைாக இல்லை. 
 
நம் மூதாலதயர்களான சங்கத்தமிழர்கள் அது குறித்த அறிலவக் ககாண்டு இருந்துள்ளனர். 
"எலி மவகமாக இனப்கபருக்கம் கசய்யக் கூடிய தன்லமயுலையது, ஓர் இலண எலி ஒரு 
சமயத்தில் 6 முதல் 8 குட்டிகலள ஈனும், அந்த எலிகள் ஒரு வருை முடிவில் 880 எலிகளாகப் 
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கபருகும், இமத மவகத்தில் கசன்ோல் 5 வருை முடிவில் பை ைட்சம் எலிகளாகப் 
கபருகிவிடும். 
 
இந்த நிலை நீடித்தால் மனித இனம் உற்பத்தி கசய்யும் உணவு அலனத்தும் எலிகளுக்மக 
மபாதாதது மட்டுமல்ை எலிகளால் உருவாகும் மநாய்களும் கபருகிவிடும். ஆனால், இயற்லக 
அலத அனுமதிப்பதில்லை, எலிகள் எவ்வளவு மவகமாகப் கபருகுகின்ேமதா, அமத அளவு 
மவகமாக அலதக் கட்டுப்படுத்துபலவ ஆந்லதகள். 
 
ஆந்லதகளின் பி தான உணவு எலிகள் என்பதால் எலிகள் கபருகிவிைாமல் இயற்லக 
சமநிலைலய நிலைநிறுத்தும் மவலைகலள அப்பேலவகள் கசய்கின்ேன எனமவ, நம் 
உண்ணும் உணவிற்குப் பின்னால் ஆந்லதயின் உலழப்பும் இருக்கிேது" என 
பேலவயியைாளர் சலீம் அலி தனது The book of Indian birds என்ே நூலில் குறிப்பிட்டு 
உள்ளார். 
 
"கைவுட் முதும த்து" எனத் கதாைங்கும் நற்றிலணப் பாைலில் தலைவி, ஒரு முதிர்ந்த கபரிய 
ம த்தின் அருகில் கசன்று, அந்த ம த்தில் அமர்ந்து இருக்கும் ஆந்லதலயப் பார்த்து, ஏ 
ஆந்லதமய, வலளந்த அைகும் , கூரிய நகங்களும் உலைய நீ இ வில்தான் விழித்துக் 
ககாண்டிருப்பாய் என எனக்குத் கதரியும்; மமலும், கமல்லிய பலே ஒலி எழுப்புவது மபாைச் 
சத்தம் மபாடுவாய்; ஆனால், இன்லேக்கு இ வு என் காதைன் என்லனச் சந்திக்க வருகிோன்; 
நாங்கள் இந்த ம த்தின் அடியில்தான் நின்று மபசுமவாம், அப்படி நாங்கள் சந்திக்கும் கபாழுது 
சத்தம் மபாட்டு எங்கலளக் காட்டிக் ககாடுத்து விைாமத. 
 
அப்படி மட்டும் நீ சத்தம் மபாைாமல் இருந்தால் எக்கறிலயச் சலமத்து , கவண் மசாற்றில் 
இட்டு, கநய் ஊற்றிப் பிலசந்து உனக்கு உண்ணத் தருகிமேன், எனக் கூறுகிோள். 
 
தன் காதலைப் பற்றி மபசும் இந்த இைத்தில், ஆந்லதகளுக்குப் பிடித்த உணவு எலிக்கறி 
என்பலதப் பதிவு கசய்வமதாடு மட்டுமல்ைாமல், ஆந்லதயின் வாழ்விைம் எது, அதன் உருவ 
அலமப்பு எப்படி இருக்கும், அது எப்படி கு ல் எழுப்பும், என பேலவயியலில் ஒரு பேலவ 
குறித்துக் கற்றுக் ககாள்ள மவண்டியதாகப் பட்டியலிைப்படும் கூறுகலள எல்ைாம், காதலைச் 
கசால்லும் இைத்தில் பதிவு கசய்து விடுவதுதான் தமிழர்களின் சிேப்பு. 
 
ஆறுகள் உருவாகும் அறிவியல் 
பனிமலைகள் உள்ள வை இந்தியாவில் பனிமலைகள் உருகி ஆறுகள் உருவாகும், 
பனிமலைகமள இல்ைாத கதன்னிந்தியாவில் எப்படி ஆறுகள் உருவாகும் என்ே நவீன 
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சமுகம் எழுப்பும் மகள்விக்கு ஈ ாயி ம் ஆண்டுகளுக்கு முன்மப பதில் எழுதி லவத்தவர்கள் 
தமிழர்கள். 
 
" சூருலை நனந்தலை சுலன நீர் மல்க" என்ே பாைலில், குறிஞ்சி நிைத்தின் உச்சிப் பகுதிகள் 
மலழ நீல த் மதக்கி லவத்துக் ககாள்கிேது. பின்னர் அந்த நீர் கசிந்து அங்கு உள்ள சுலனகள் 
நிலேகின்ேன, சுலனகளில் உள்ள நீர் மசர்ந்து அருவியாக வீழ்ந்து, காட்ைாோகப் 
கபருக்ககடுத்து ஓடுகின்ேன என்று ஆறுகள் உருவாகும் அறிவியலை நுட்பமாகப் பதிவு 
கசய்துள்ளது. 
 
இப்படி இயற்லக குறித்து சங்க இைக்கியங்களில் பதிவாகியுள்ள தகவல்கள் ஒரு 
கட்டுல க்குள் அைக்கி விை முடியாத அளவு ப ந்து விரிந்து கிைக்கின்ேன. 
 
பழங்காைத் தமிழரின் அறிவு கநறிலம 
இயற்லகலயத் தமிழ்ச் சமூகம் அளவிற்குப் புரிந்து ககாண்ைவர்கள் மவறு எவரும் இல்லை 
என்கிோர் திலணக் மகாட்பாட்டு ஆய்வாளர் பாமயன். உைகில் எத்தலனமயா நாகரிகங்கள் 
மதான்றி வளர்ந்துள்ளன. சிந்து சமகவளி நாகரிகம், லநல் நாகரிகம், சுமமரிய நாகரிகம்,என்று 
பண்லை நாகரிகங்கலளப் பற்றி பல்மவறு கசய்திகள் நமக்குக் கிலைத்துள்ளன. 
 
இந்த நாகரிகத்தில் மக்கள் கூட்ைத்லத இயக்குகின்ே கூறுகளாக இருப்பது சைங்குகளும், 
பூசலனகளும்தான். உைகின் பல்மவறு நாகரிகங்கள் பூசாரியத்மதாடு மதான்றி வளர்ந்து 
பின்னர் பல்மவறு திரிபுகலள எட்டிய மபாது, தமிழ் அறிவுைகம் தனக்ககன தனியானகதாரு 
பூசாரியம் அல்ைாத ஒரு வாழ்வியலைக் லகக்ககாண்டிருந்தது. 
 
தமிழ் அறிவு கநறிலமயின் தனித் தன்லம என்கனகவனில், அது தன்லன சுற்றியுள்ள 
இயற்லக சூழலை அச்சத்துைன் பார்க்காமல் , மதாழலமயுைன் பார்த்தது. அதற்கு 
எடுத்துக்காட்டுகள் சங்கப்பாைல்கள்தான். 
 
உைகம் என்பலத யாம ா ஒருவர் பலைத்தார் என்ேல்ைாது ஐம்பூதங்களின் மசர்க்லகதான் 
உைகம் என்பலத "நிைம்தீ நீர் விளி விசும்கபாலைந்தும் கைந்த மயக்கம் உைகம்," என்று 
கூறியது கதால்காப்பியம். இலத இன்னும் விளக்கமாக "மண் திரிந்த நிைனும்" என்ே புே 
நானூற்றுப் பாைல் விளக்குகின்ேது. 
 
பகுத்துப்பார்ப்பதும் கதாகுத்துப்பார்ப்பதும் அறிவியல் உைகம் கண்ைறிந்த மிகப்பிரிய 
ஆய்வைசல் கருவிகள், ஒரு ம த்லதக் கட்லைத் துண்ைாகவும், சில்லித் துணுக்குகளாகவும், 
பகுத்துக் ககாண்மை கசன்று கலைசியில் ஒன்றும் இல்லை என்று கபாருள் வடிவில் 
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முடிக்கிேது அறிவியல் மனம். ஆனால், ஒரு ம த்லதத் தனது உைன் பிேப்பாக, இன்ப 
துன்பங்களில் பங்ககடுக்கும் மதாழனாகப் மபாற்றுகிேது தமிழர் திலணயியல் மனம். "ம ம் சா 
மருந்துங் ககாளார் " என்பதுதான் தமிழரின் கபருலம என்கிோர் பாமயன். 
 
அணிநிழற்காடு 
பரிணாம வளர்ச்சியின் பிற்பகுதிகளில் புவியில் மதான்றிய சிற்றினமாகிய மனித இனம், 
இயற்லகயின் மீது வல யலேயற்ே ஆதிக்கத்லதச் கசலுத்தியதன் விலளவாக 
எதிர்விலனகலளச் சந்திக்கத் கதாைங்கியுள்ளது. 
 
மனிதனின் பி ம்மாண்ைங்கலள எல்ைாம் இயற்லக ஒரு நுண் கிருமிலயப் பலைத்துக் 
கைங்கடித்து விட்ைலதப் பார்த்து அதிர்ந்து கிைக்கிேது மனித இனம். சூழலியல் 
கநருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் நின்று நவீன சமூகம் கற்றுக் ககாள்ள விலழயும் பாைத்லத, பை 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இ ட்லை வரியில் " மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் 
காடும் உலையது அ ண்" என்று எளிலமயாக விளக்கியுள்ளார் திருவள்ளுவர் என்கிோர் 
சூழலியைாளர் கார்த்திமகயன். 
 
மமலும், vulture என்ே பேலவலய நாம் பிணந்தின்னிக்  கழுகு என்று அலழக்கிமோம். 
ஆனால், சங்க இைக்கியத்தில் இப்பேலவக்கு "எருலவ" என்ே அழகிய கபயர் உள்ளது. 
கபாதுவாகக் கழுகு இனம் மவட்லையாடும் தன்லம உலையது. 
 
ஆனால், இப்பேலவகள் மவட்லையாடுவதில்லை, இேந்து கிைக்கும் உயிரினங்கலள, புலி 
மபான்ே விைங்குகள் மவட்லையாடி சாப்பிட்ை பின்பு விட்டுச் கசல்லும் எச்சங்கலளச் 
சாப்பிட்டு அவற்லே மட்கச்கசய்பலவ, இப்பேலவகள்தான் காட்டின் துப்பு வாளர்கள் என்று 
அறிவியல் பதிவு கசய்கிேது. 
 
இந்த கசயலை தமிழர்கள் அறிந்து இருந்தனர் என்பலத இப்கபயரிமைமய புரிந்து ககாள்ள 
முடியும். காட்டில் கிைக்கும் எச்சங்கலள உண்டு மட்கலவத்து எருவாக மாே உதவும் பேலவ 
என்பதால் "எருலவ" என்ே கபயரிட்டுள்ளனர். இப்படி சங்க இைக்கியத்தில் உள்ள 
உயிரினங்களின் கபயர்கலள etymology அடிப்பலையில் ஆய்வு கசய்தால் இயற்லக குறித்த 
தமிழ் அறிவு ம பு நம்லம வியப்பலையச் கசய்யும் என்கிோர். 
 
 
 
நன்றி: #தமிழர்_கபருலம, பிபிசி தமிழ்  
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25.  திருக்குேளில் நலகச்சுலவ! 
— கசா.விலனதீர்த்தான் 
 
 
திருக்குேளில் உவலகயளித்து சிந்திக்க லவக்கும் சிை குேட்பாக்கள்.  
 
முட்ைாள்கமளாடு நட்புக்ககாள்ளுதல் மிகவும் இனிலமயானதாம். ஏகனன்ோல் 
மபலதய ான அவர்கள் பிரிந்து கசன்ோல் வருத்தம் ஏற்பைாததல்ைவா? 
கயவரும் மதவரும் ஒத்தவ ாம். மதவர்கலளப்மபாைக் கயவரும் மனம் மபான மபாக்கில் தாம் 
விரும்பினலதச் கசய்தைாைாம். 
அறிஞல  விைக் கயவர் திருவுலையவ ாம். அறிஞருக்குக் கவலை இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. 
கயவருக்குத்தான் கநஞ்சத்தில் கவலையில்லைமய! 
 
ஒருத்தி கசான்னாளாம் நான் கண்ணுக்கு லம தீட்ைமாட்மைகனன்று; கண்ணிமை 
இருக்கின்ே காதைனுக்கு உறுத்தி துன்பம் தந்துவிடுமாம்! 
மற்கோருத்தி கூறினாளாம் சூைாக எலதயும் குடிக்க மாட்மைகனன்று; கநஞ்சத்திமை 
இருக்கிே காதைல  அது சுட்டுவிடுமாம். 
 
பூலவ தலையிமை லவத்தாளாம் ஒருத்தி. இடுப்பு ஒடிந்து கசத்துவிட்ைாளாம். பாவி பூவின் 
காம்லப எடுக்காமல் லவத்து விட்ைாளாம்! 
விண்மீன்கள் எல்ைாம் அந்தப்பக்கமும் இந்தப்பக்கமும் ஒரு நிலையில் இல்ைாமல் 
கைங்கினவாம். தலைவியின் முகத்திற்கும் சந்தி னுக்கும் வித்தியாசம் புரியாமல் தான்! 
தலைவிலயப் பார்த்துவிட்டு குவலள பூ பைக்ககன்று தலைலயத் கதாங்கப்மபாட்ைதாம்; 
அவளுலைய கண்ணுக்கு இலணயாக மாட்மைாம் என்று கவக்கத்தினாைாம்! 
 
ஒருத்தன் தன் கண்ணின் பாலவலயப் மபாகச்கசான்னானாம்; அவன் காதலிலய 
அம லவக்க இைம் மவண்டும் அல்ைவா! 
உன்லன நிலனத்மதன் என்ோனாம்; மேந்தாயா என்று அழுதாளாம். 
இந்தப்பிேவியில் பிரியமாட்மைன் என்ோனாம். அடுத்த பிேப்பில் பிரிவு மநருமமாகவன்று கண் 
கைங்கினாளாம். 
 
தும்மிய கலதகயல்ைாம் கசான்னால் இந்த பதிவு நீண்டுவிடும்! வள்ளுவர் தான் 
எச்சரித்துள்ளாம , “கல்ைாதவரும் மிகவும் நல்ைவக ன்று;" எதுவல ? கற்ேறிந்தவர்கள் 
முன்னிலையில் மபசாது அலமதியாக இருக்கும் வல யாம். ஆதைால் நிறுத்திக்ககாண்டு 
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மமற்கண்ை விளக்கங்களுக்கான குேட்பாக்கலள நண்பர்கள்  பார்லவக்கு 
இலணத்துள்மளன். 
 
//முட்ைாள்கமளாடு நட்புக்ககாள்ளுதல் மிகவும் இனிலமயானதாம். ஏகனன்ோல் 
மபலதய ான அவர்கள் பிரிந்து கசன்ோல் வருத்தம் ஏற்பைாததல்ைவா?// 
இலத விளக்கும் குேட்பா... 
கபரிதினிது மபலதயார் மகண்லம பிரிவின்கண் 
பீலழ தருவகதான் றில். (குேள்: 839) 
 
//கயவரும் மதவரும் ஒத்தவ ாம். மதவர்கலளப்மபாைக் கயவரும் மனம் மபான மபாக்கில் தாம் 
விரும்பினலதச் கசய்தைாைாம். 
அறிஞல  விைக் கயவர் திருவுலையவ ாம். அறிஞருக்குக் கவலை இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. 
கயவருக்குத்தான் கநஞ்சத்தில் கவலையில்லைமய!// 
இக்கருத்துக்கலளப் பி திபலிக்கும் குேள்கள்... 
"மதவர் அலனயர் கயவர் அவருந்தாம் 
மமவன கசய்கதாழுக ைான்" (குேள்: 1073) 
"நன்ேறி வாரிற் கயவர் திருவுலையர் 
கநஞ்சத்து அவைம் இைர்" (குேள் 1072) 
 
//ஒருத்தி கசான்னாளாம் நான் கண்ணுக்கு லம தீட்ைமாட்மைகனன்று; கண்ணிமை 
இருக்கின்ே காதைனுக்கு உறுத்தி துன்பம் தந்துவிடுமாம்! 
"கண்ணுள்ளார் காத ைவ ாகக் கண்ணும் 
எழுமதம் க ப்பாக்கு அறிந்து" (குேள்: 1127) 
//மற்கோருத்தி கூறினாளாம் சூைா எலதயும் குடிக்க மாட்மைகனன்று; கநஞ்சத்திமை 
இருக்கிே காதைல  அது சுட்டுவிடுமாம்.// 
"கநஞ்சத்தார் காத ைவ ாக கவய்துண்ைல் 
அஞ்சுதும் மவபாக்கு அறிந்து" (குேள்: 1128) 
 
//பூலவ தலையிமை லவத்தாளாம் ஒருத்தி. இடுப்பு ஒடிந்து கசத்துவிட்ைாளாம். பாவி பூவின் 
காம்லப எடுக்காமல் லவத்து விட்ைாளாம்!// 
"அனிச்சப்பூக் கால்கலளயாள் கபய்தாள் நுசுப்பிற்கு நல்ை பைாஅ பலே" (குேள்: 1115) 
 
//விண்மீன்கள் எல்ைாம் அந்தப்பக்கமும் இந்தப்பக்கமும் ஒரு நிலையில் இல்ைாமல் 
கைங்கினவாம். தலைவியின் முகத்திற்கும் சந்தி னுக்கும் வித்தியாசம் புரியாமல் தான்!// 
"மதியும் மைந்லத முகனும் அறியாப் 
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பதியிற் கைங்கிய மீன்" (குேள்: 1116) 
//தலைவிலயப் பார்த்துவிட்டு குவலள பூ பைக்ககன்று தலைலயத் கதாங்கப்மபாட்ைதாம் ; 
அவளுலைய கண்ணுக்கு இலணயாக மாட்மைாம் என்று கவக்கத்தினாைாம்!// 
"காணிற் குவலள கவிழ்ந்து நிைன்மநாக்கும் 
மாணிலழ கண்கணாவ்மவம் என்று" (குேள்: 1114) 
 
//ஒருத்தன் தன் கண்ணின் பாலவலயப் மபாகச்கசான்னானாம்; அவன் காதலிலய 
அம லவக்க இைம் மவண்டும் அல்ைவா!// 
"கருமணியிற் பாவாய்நீ மபாதாயாம் வீழும் 
திருநுதற்கு இல்லை இைம்" (குேள்: 1123) 
 
//உன்லன நிலனத்மதன் என்ோனாம்; மேந்தாயா என்று அழுதாளாம். 
இந்தப்பிேவியில் பிரியமாட்மைன் என்ோனாம். அடுத்த பிேப்பில் பிரிவு மநருமமாகவன்று கண் 
கைங்கினாளாம்.// 
இச்கசய்திகலள உள்ளைக்கிய இ ண்டு குேளமுதங்கள்... 
"உள்ளிமனன் என்மேன் மற்ே என்மேந்தீர் என்கேன்லனப் 
புல்ைாள் புைத்தக் கனள்" (குேள்: 1316) 
"இம்லமப் பிேப்பில் பிரியைம் என்மேனாக் 
கண்ணிலே நீர்ககாண் ைனள்"  (குேள்: 1315) 
 
//தும்மிய கலதகயல்ைாம் கசான்னால் இந்த பதிவு நீண்டுவிடும்!.// 
"வழுத்தினாள் தும்மிமனனாக அழித்தழுதாள் 
யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று" (குேள்: 1317) 
 
//வள்ளுவர் தான் எச்சரித்துள்ளாம , “கல்ைாதவரும் மிகவும் நல்ைவக ன்று;’ எதுவல ? 
கற்ேறிந்தவர் முன்னிலையில் மபசாது அலமதியாக இருக்கும் வல யாம்.// 
"கல்ைா தவரும் நனிநல்ைர் கற்ோர்முன் 
கசால்ைா திருக்கப் கபறின்" (குேள்: 403) 
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26.  தமிழர்களின் மாதப்கபயர்கள் தமிழா?  
— திருத்தம் கபான். ச வணன் 
 
 
முன்னுல : 
தமிழர்களின் காைக்கணக்கு மிகப்பழலம வாய்ந்தது. ஒருநாளின் உட்கூறுகலளச் 
சிறுகபாழுது என்றும் ஏலனயவற்லேப் கபரும்கபாழுது என்றும் ஏேத்தாழ 3000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகமவ இைக்கணம் வகுத்துக் கூறியது கதால்காப்பியம். 
அதுமட்டுமின்றி, நாள், கபாழுது, ஆண்டு எனக் காைம் கதாைர்பான அலனத்துப் 
கபயர்கலளயும் கூை விதிமுலேக்கு உட்பட்மை தமிழர்கள் அலமத்தும் இருந்தனர்.  
 
இந்நிலையில், தமிழர்கள் பின்பற்றி வருவதான சித்தில  முதல் பங்குனி வல யிைான 
பன்னி ண்டு மாதப்கபயர்களும் தமிழ்ப் கபயர்கள் அல்ை என்றும் அலவ சமற்கிருத 
கசாற்கலள அடிகயாட்டிமய அலமக்கப் கபற்ேலவ என்றும் சிைர் வாதிட்டு வருகின்ேனர். 
கதால்காப்பியம், சங்க இைக்கியங்கள் மற்றும் பதிகனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் இந்த மாதப் 
கபயர்கள் எலவயும் இல்லை என்ே ஒரு கா ணத்லத அடிப்பலையாகக் ககாண்டு இவர்கள் 
கசய்யும் வாதம் தவோனது என்றும் இந்த மாதப் கபயர்கள் அலனத்தும் தமிழ்ச் கசாற்கமள 
என்றும் இக் கட்டுல  நிறுவுகிேது. 
 
தமிழரின் மாதப்கபயர்கள் தமிமழ ! 
 

 
 
தமிழர்கள் பின்பற்றி வருகின்ே சித்தில  முதைான 12 மாதப் கபயர்களும் தமிமழ ஆகும். 
பழந்தமிழ் இைக்கியங்களில் இந்தப் கபயர்கள் இல்லை என்பதால் இலவ தமிழ் அல்ை என்று 
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ஒதுக்கிவிை முடியாது. கா ணம், இன்று நாம் புழங்கி வரும் ஏ ாளமான தமிழ்ச்கசாற்கள் 
பழந்தமிழ் இைக்கியங்களில் இல்லை. இலவகயல்ைாம் சங்ககாைத்திற்குப் பின்னால் வந்த 
புைவர்கள் காைந்மதாறும் உருவாக்கிய புதிய தமிழ்ச் கசாற்கள் ஆகும். அப்படி 
உருவாக்கப்பட்ைலவ தான் இந்த பன்னி ண்டு தமிழ் மாதப் கபயர்களும். இந்த தமிழ்மாதப் 
கபயர்களின் மூைமாக விளங்கிய தமிழ்ச் கசாற்கள் எலவ என்று மமமை  உள்ள 
அட்ைவலணயில் காணைாம். 
இனி ஒவ்கவாரு மாதத்திற்கும் உரிய மமற்காணும் மூைத் தமிழ்ப்கபயர் மதான்றிய 
முலேயிலனயும் அவற்றின் கபாருலளயும் விரிவாகக் கீமழ காணைாம். 
 
சித்தில : 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் முதல் மாதமாகக் கருதப்பட்டு வருகிேது. இதலன மறுத்துத் லத 
மாதமம தமிழ்ப் புத்தாண்டின் கதாைக்க மாதமாகும் என்று கூறுமவாரும் உளர். இந்த 
மாதத்திற்கு 30 நாட்கள் உண்டு. முதுமவனில் காைத்தின் துவக்கமான இம்மாதத்தில் 
கவயிைானது அதிக ஒளியுைன் கடும் கவப்பத்துைன் சுட்கைரிக்கும். இந்த மாதத்தின் கபயர் 
மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ காணைாம். 
 
சீ (=ஒளி) + கதறு (=மிகு, சுடு) + ஐ = சீத்கதலே >>> சித்தில  = மிகுதியான ஒளியுைன் கூடிய 
கவப்பம் சுடுகின்ே காைம். 
 
லவகாசி: 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் இ ண்ைாவது மாதமாகக் கருதப்பட்டு வருகிேது. இந்த மாதத்திற்கு 
31 நாட்கள் உண்டு. முதுமவனில் காைத்தின் இறுதியான இந்த மாதத்தில் சூரியன் தனது 
கூர்லமயான கவப்பக் கதிர்களால் சினங்ககாண்டு எரிக்கும். இந்த மாதத்தின் கபயர் 
மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ காணைாம். 
 
லவ (=கூர்லம) + காய் (=சின, எரி) + இ = லவகாயி >>> லவகாசி = சூரியன் கூரிய கதிர்களால் 
சினந்து எரிக்கும் காைம். 
 
ஆனி: 
தமிழ்ப் புத்தாண்டின் மூன்ோவது மாதமம ஆனி மாதமாகும். இந்த மாதத்திற்கும் 31 நாட்கள் 
உண்டு. இளமவனில் பருவத்தின் முதைாவதான இம்மாதத்தில் கவயிலின் தாக்கம் 
கவகுவாகக் குலேந்து அைங்கத் கதாைங்கும். இந்த மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் 
கீமழ காணைாம். 
 
ஆன் (=குலே, அைங்கு) + இ = ஆனி = கவப்பம் குலேந்து அைங்கும் காைம். 
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ஆடி: 
தமிழ்ப் புத்தாண்டின் நான்காவது மாதம் ஆடி மாதமாகும். இந்த மாதத்திற்கும் 31 நாட்கள் 
உண்டு. இளமவனில் பருவத்தின் இறுதியாக வரும் இந்த மாதத்தில் காற்று அதிகமாகவும் 
மிகுந்த பைத்துைனும் வீசும். இந்த மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ காணைாம். 
 
அடி (=வீசு, தாக்கு) >>> ஆடி = காற்று மவகமாக வீசித் தாக்கும் காைம். 
 
ஆவணி: 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் ஐந்தாவது மாதம் ஆகும். இந்த மாதத்திற்கும் 31 நாட்கள் உண்டு. 
கார்காைத்தின் துவக்கமாக வரும் இந்த மாதத்தில் மலழ குலேவாகப் கபய்து பூமிலய 
மமற்புேமாக நலனத்து கநகிழ்க்கும். இதனால், உழவர்கள் காலளமாடுகலளக் ககாண்டு 
தமது வயல்கலள உழுது விலதப்புக்குத் தயார் கசய்வர்.  இந்த மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய 
விதத்லதக் கீமழ காணைாம். 
 
ஆ (=காலள) + பணி (=மவலை) = ஆபணி >>> ஆவணி = காலளகலளக் ககாண்டு மவளாண் 
பணிலயத் கதாைங்கும் காைம். 
 
பு ட்ைாசி: 
தமிழ்ப் புத்தாண்டின் ஆோவது மாதம் பு ட்ைாசி ஆகும். இந்த மாதத்திற்கு 30 நாட்கள் உண்டு. 
கார்காைத்தின் இறுதியாக வரும் இந்த மாதத்தில் மலழ நன்ோகப் கபய்து குளம், குட்லை, ஏரி 
மபான்ே நீர்நிலைகலள நீ ால் நி ப்பும். இந்த மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ 
காணைாம். 
 
பூ ணம் (=நிலேவு) + அயம் (=நீர், நீர்நிலை) + இ = பூ ணாயி >>> பு ைாசி >>> பு ட்ைாசி = 
நீர்நிலைகள் நீ ால் நிலேயும் காைம். 
 
ஐப்பசி: 
தமிழ்ப் புத்தாண்டின் ஏழாவது மாதம் ஐப்பசி ஆகும். இந்த மாதத்திற்கு 29 நாட்கள் உண்டு. 
கூதிர்காைத்தின் முதைாக வரும் இந்த மாதத்தில் மலழயானது கதாைர்ந்து விைாமல் 
மிகுதியாகப் கபய்து கவள்ளம் ஏற்பட்டுச் சிலதவிலன உண்ைாக்கும். மலழ 
கபய்துககாண்மை இருப்பதால் குளிர்ச்சியும் மிகுதியாக இருக்கும். இந்த மாதத்தின் கபயர் 
மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ காணைாம். 
 
அழி (=கபருகு, சிலத) + மலழ = அழிமலழ >>> அயிமலய >>> ஐபயி >>> ஐப்பசி = மலழயின் 
கபருக்கத்தால் கவள்ளம் ஏற்பட்டுச் சிலதவு உண்ைாகும் காைம். 
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கார்த்திலக: 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் எட்ைாவது மாதம் ஆகும். இந்த மாதத்திற்கும் 29 நாட்கள் உண்டு. 
கூதிர்காைத்தின் இறுதியாக வரும் இந்த மாதத்தில் மலழ குலேயத் கதாைங்கும். இந்த 
மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ காணைாம். 
 
கார் (=மமகம், மலழ) + திலக (=அைங்கு, முடிவுறு) = கார்த்திலக = மமகங்கள் மலழலயக் 
குலேத்து முடிவுறும் காைம். 
 
மார்கழி: 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் ஒன்பதாவது மாதம் ஆகும். இந்த மாதத்திற்கும் 29 நாட்கள் உண்டு. 
முன்பனிக் காைத்தின் துவக்கமாக வரும் இந்த மாதத்தில் குளிர்ந்த காற்று வீசும். இந்த 
மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ காணைாம். 
 
மருக்கம் (=காற்று) + அளி (=குளிர்ச்சி) = மருக்களி >>> மார்கழி = குளிர்ந்த காற்று வீசும் காைம். 
 
லத: 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் பத்தாவது மாதம் ஆகும். ஆனால் இதுதான் தமிழரின் 
உண்லமயான புத்தாண்டு துவக்கம் என்று பை ஆதா ங்களுைன் அறிஞர்கள் கூறி 
வருகின்ேனர். இந்த மாதத்திற்கும் 29 நாட்கள் உண்டு. முன்பனிக் காைத்தின் இறுதியாக 
வரும் இந்த மாதத்தில் தான் மக்கள் புத்தாலை அணிதல், மாலைசூடுதல், அைங்கரித்தல், 
தி ளாகச் சூழ்தல், ம க்கன்றுகலள நடுதல், புதியதில் புகுதல், உருவாக்குதல் மபான்ே பை 
மங்கை விலனகலளச் கசய்திருக்க மவண்டும் என்று மதான்றுகிேது. கா ணம், லத என்ே 
ஒற்லேத் தமிழ்ச் கசால்லுக்கு மமற்காணும் விலனகள் அலனத்லதயுமம கபாருட்களாகத் 
தமிழ் அக ாதிகள் காட்டுகின்ேன. இனி, இந்த மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ 
காணைாம். 
 
லத (=உடு, சூடு, அைங்கரி, சூழ், ம க்கன்று, நடு, புகு) = புத்தாலை உடுத்தி மாலைசூடி 
அைங்கரித்த பைர் சூழ்ந்து ம க்கன்றுகலள நட்டுப் புத்தாண்டில் புகுகின்ே காைம். 
 
மாசி: 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் பதிகனான்ோவது மாதம் ஆகும். இந்த மாதத்திற்கும் 29 நாட்கள் 
உண்டு. பின்பனிக் காைத்தின் துவக்கமாக வரும் இந்த மாதத்தில் தான் கல்வி கற்பதற்கான 
கதாைக்க மவலைகள் நலைகபற்ேன. இந்த மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் கீமழ 
காணைாம். 
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வாசி (=கல், பாடு, இலச) >>> மாசி = புதிதாகக் கற்ேலும் பாடுதலும் இலசத்தலும் ஆகிய 
விலனகள் கசய்யும் காைம். 
 
பங்குனி: 
இது தமிழ்ப் புத்தாண்டின் பன்னி ண்ைாவது மாதம் ஆகும். இந்த மாதத்திற்கு 30 நாட்கள் 
உண்டு. பின்பனிக் காைத்தின் இறுதியாக வரும் இந்த மாதத்தில் தான் நீர்நிலைகளில் உள்ள 
நீக ல்ைாம் ஆவியாகி வற்ேத் கதாைங்கும். இந்த மாதத்தின் கபயர் மதான்றிய விதத்லதக் 
கீமழ காணைாம். 
 
வேம் (=வற்றுலக, நீரில்ைாலம) + குளம் (=நீர்நிலை) = வேக்குளம் >>> பாற்குணம் + இ >>> 
பக்குணி >>> பங்குனி = நீர்நிலைகள் நீரின்றி வற்றும் காைம். 
 
முடிவுல : 
இதுவல  கண்ைவற்றிலிருந்து, தமிழரின் மாதப் கபயர்கள் பன்னி ண்டும் தமிழ்ச் கசாற்கலள 
அடிப்பலையாகக் ககாண்மை மதான்றின என்பலதத் கதளிவாக அறிந்து ககாள்ளைாம். 
அதுமட்டுமின்றி, லத என்ே தமிழ்ச் கசால்லுக்குத் தமிழ் அக ாதிகள் கூறியுள்ள பல்மவறு 
கபாருட்கலள மநாக்குங்கால், பழந்தமிழர்கள் லத மாதத்தில்தான் தமிழ்ப்புத்தாண்லைக் 
ககாண்ைாடி இருக்க மவண்டும் என்று கதரிய வருகிேது. 
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27.  கமாழிகபயர்ப்பு முழு கவற்றி கபேட்டும்!  
— முலனவர். ந. அருள் 
 
 
இந்நாளில் ஏேத்தாழ பத்துக்கு இ ண்டு நூல்கள் கமாழியாக்கங்களாக கவளிவருகின்ேன. 
ஆண்டுமதாறும் சாகித்திய அகாகதமி இருபத்தியி ண்டு கமாழிகளில் பலைப்பு நூல்களுக்குப் 
பரிசளிப்பமதாடு அந்த நூல்களுள் வ மவற்கப்கபறும் நூல்கலள அறிவுல ஞர் குழு 
மதிப்பிட்டு இந்திய கமாழிகளுக்குள்மள பல்மவறு கமாழிகளுக்கு கமாழிகபயர்ப்பும் கசய்து 
ஊக்கம் தருகின்ேது. 
 
"கமாழி', "கபயர்ப்பு' எனும் இருகசாற்களின் இலணவில் மதான்றுவது கமாழிகபயர்ப்பு. 
"கமாழிகயன்பது மபசுமவாரின் கு லில் பிேந்து கபாருளுலைய அறிகுறிகளாக அலமந்து 
மகட்மபா ால் கபாருள் உண ப்படும் ஒலிவலக எனைாம். அது கபரும்பாலும் மபசுமவார், 
மகட்மபார் ஆகிய இரு திேத்தாருக்கு இலைமய நிகழ்ந்து ஒருவர் உணர்ச்சிலயமயா 
கருத்லதமயா மற்ேவர் உணர்வதற்குப் பயன்படுவது' என்று மப ாசிரியர் மு. வ த ாசனார் 
கமாழிகபயர்ப்புக்கு விளக்கம் தருகிோர். 
 
கபயர்ப்பு, கபயர்த்தல், கபயர்ச்சி என்பன கபாருள் கதாைர்புலைய கசாற்களாகும்.  
 
கபாது நிலையில் மூைநூலின் முழு உணர்விலனயும், கருத்துகலளயும், நிகழ்வுகலளயும், 
உல யாைல்கலளயும் சிறிதும் விடுபைாமலும், அதிகப்படுத்தாமலும், மாற்ோமலும் ஒரு 
கமாழியிலிருந்து மற்கோரு கமாழிக்கு மாற்றுதலை உண்லமயான கமாழிகபயர்ப்பாகக் 
ககாள்ளைாம்.  
 
ஆயின், "கூட்டியும், குலேத்தும், சுருக்கியும், விரித்தும் கபயர்த்து அலமப்பலதயும் 
கமாழிகபயர்ப்பாகக் ககாள்வாரும் உளர்' என்று அறிஞர் மு. கணபதிப் பிள்லள  
"கமாழிகபயர்ப்பும் கசால்ைாக்கமும்' என்ே நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிோர். அவ்வண்ணமம ஒரு 
கமாழியின் கருத்துகலள மற்கோரு கமாழியில் உணர்த்தல் எனும் மநாக்கில் 
கமாழிகபயர்ப்பில் இம்மாற்ேங்கலள ஏற்றுக் ககாள்கின்ேனர் எனைாம். மற்றும் கபாதுவாகப் 
பை கமாழிகபயர்ப்பு நூல்கள் கமாழிகபயர்ப்பாளரின் கருத்துக்கு ஏற்பக் கூடியும் குலேந்தும் 
வருதலும் இம்ம பிலன ஏற்றுக் ககாள்கின்ேனர் என்ே கருத்துக்கு இைந் தருகிேது.   
 
உைனடி கமாழிகபயர்ப்பு என்பது ஒரு நுணுக்கமான கலையாகும். சிை மவலளகளில் 
சிந்திப்பதற்கு மந மின்றி மிக வில வாக கமாழிகபயர்க்க மவண்டுவதனால் 
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கமாழிகபயர்ப்பாளர் இருகமாழிகளிலும் மிகத் திேலமயானவ ாக இருப்பது 
மதலவயானதாகும். இங்கு மூை கமாழியிலனக் கூட்டிமயா குலேத்மதா மாற்றிமயா 
கமாழிதற்கு வாய்ப்பில்லை.  
 
மூைகமாழியின் கருத்தினின்று கமாழிகபயர்ப்பாளர் மாறுபடின் கமாழிகபயர்ப்பாளரின் 
அறியாலமலயத்தான் உணர்த்தும். ஒருவர் கருத்லத மற்கோருவர் கதரிந்துககாள்ள 
மவண்டும். அதற்கு இலையிலுள்ள கமாழிகபயர்ப்பாளர் கமாழிகபயர்த்து உதவ மவண்டும் 
என்பதுதான் உைனடி கமாழிகபயர்ப்பின் மநாக்கமாகும். தன் விருப்பிற்கு கமாழியும் உரிலம 
கமாழிகபயர்ப்பாளர்களுக்கு இல்லை. 
 
மூைத்லத கவன்ே கமாழிகபயர்ப்பு இது என்று கூறும்படியாக எதுவும் இல்லை. 
கபாதுவுலைலமத் தந்லத கா ல் மார்க்சின் "மூைதனம்' மலையாளத்தில் நாற்பது 
கமாழிகபயர்ப்புகளும் தமிழில் எட்டு கமாழிகபயர்ப்புகளும் இந்தியில் ஒன்பது கமாழி 
கபயர்ப்புகளும் வந்த பிேகும் கூை வாலகசூடிய கமாழிகபயர்ப்பு என்று எதுவும் இல்லை. 
"ஊசியின் காதில் ஒட்ைகம்  நுலழவது' என்ே விவிலியத் கதாைர் ஒரு பிலழயான 
கமாழிகபயர்ப்பு. இப்படிப் பிலழயான கமாழிகபயர்ப்புகள் பை நிலைத்து விட்ைன. 
 
ம ாத்திய எழுத்தாளர் காண்மைகரின் நூல்கலளத் தமிழில் கமாழிகபயர்த்த கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. கபற்ே 
கவற்றிலய மவறு எவரும் கபற்ேதில்லை. "எனது நூல்கள் ம ாத்திய கமாழியில் 
விற்பலனயானலத விை, தமிழின் கமாழிகபயர்ப்பு நூல்கள்தான் அதிகம் விற்பலனயாகி 
மாகபரும் கவற்றி கபற்ேன' என்று வி.எஸ். காண்மைகர் மனமுருகி எழுதினார். 
 
இந்திய கமாழிகளிமைமய முதன்முதலில் தமிழில்தான் "விவிலியம்' கமாழிகபயர்க்கப்பட்ைது. 
1774}இல் மஜ.பி. பாப்ரிஷியஸ் கமாழிகபயர்ப்பிலன கவளியிட்ைார். 1874}இல் தலைலமச் 
கசயைக கமாழிகபயர்ப்பாளர் வி. விசுவநாதப் பிள்லள மைக்ஸ்பியரின் "கவனீஸ் வர்த்தகன்' 
நூலை முதலில் தமிழில் கமாழி 
கபயர்த்தவ ாவார்.  
 
கமாழிகபயர்ப்பு என்பது சிக்கலுலையது என்ே கருத்திமைமய மூைநூலின் கபாருண்லமலய 
முழுவதுமாக எடுத்து கமாழிவது பற்றிக் கம்பர் "லவயம் என்லன இகழவும் மாசு எனக்கு 
எய்தவும் இது இயம்புவது யாது எனின், கபாய் இல் மகள்விப் புைலமயிமனார் புகல்கதய்வ 
மாக்கவி மாட்சி கதரிக்கமவ' என்று குறிப்பிட்ைார். 
 
பு ட்சிக் கவிஞரின் "மாந்மதாப்பில் மணம்' என்ே பாைல் மாந்மதாப்பின் நிழலில் நிகழ்ந்த காதல் 
மணத்லதக் குறிக்கும். இலத "நறுமணம்' என்று கமாழி கபயர்த்து விட்ைார்கள். பல்ைவர் 
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காைத்தில் கபருந்மதவனார் மகாபா தத்திலனத் தழுவி "பா த கவண்பா' என்று 
கமாழிகபயர்த்தார். வில்லிபுத்தூ ாரும் நல்ைாப் பிள்லளயும் மகாபா தத்லதத் தழுவி தமிழில் 
இயற்றினர். 
 
நூற்றுக்கு நூறு கல்வி வளமும் நூற்றுக்கு எண்பது மபர் இருகமாழிப் புைலமயும் நூற்றுக்கு 
எழுபது மபர் உைகளாவிய சிந்தலனயும் கபற்ோல் அயல்கமாழிகளின் கமாழிகபயர்ப்புச் 
கசல்வாக்குப் கபேைாம். கலத, கநடுங்கலத, வாழ்க்லக வ ைாறு, பயணக் குறிப்புகள் இந்தக் 
கணக்கில் மசரும்.  
 
சுத்தானந்த பா தியார் கமாழியாக்கம் கசய்த "ஏலழ படும் பாடு' மிகப் கபரிய ஆர்வத்லத 
எழுப்பியது. பின்னர் அது தில ப்பைமாகவும் வந்தது. வங்கக் கலதகள் கபற்ே கவற்றிக்காக 
அக்காைத்தில் கலத மதடி கல்கத்தா கசல்ைாத இயக்குநர்கமள இல்லை. 
 
தமிழக அ சு ஆண்டுமதாறும் கமாழிகபயர்ப்புக்கு மட்டுமம 11 விருதுகள் வழங்கி வருவது 
குறிப்பிைத்தக்கது.  
 
கசப்கைம்பர்  30 - உைக கமாழிகபயர்ப்பு நாள். 
 
நன்றி: தினமணி 
 
கட்டுல யாளர்: முலனவர் ந. அருள்  
இயக்குநர், கமாழிகபயர்ப்புத் துலே,  தமிழ்நாடு அ சு. 
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28.  ஆ. கார்மமகக் மகானார் எழுதிய தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து  
— முலனவர் மதகமாழி 
 
 

'அறிவு நூல் தி ட்டு' (இ ண்டு கதாகுதிகள்), 'ஆபுத்தி ன் அல்ைது 
புண்ணிய ாஜன்', 'இதிகாசக் கதாவாசகம்' (இ ண்டு கதாகுதிகள்), 
'கார்மமகக் மகானார் கட்டுல கள்', 'கார்மமகக் மகானார் 
கவிலதகள்', 'கண்ணகி மதவி', 'காப்பியக் கலதகள்', 'கசந்தமிழ் 
இைக்கியத் தி ட்டு' மபான்ே நூல்கலளயும்; மதுல க்காஞ்சி, 
மலைபடுகைாம் ஆ ாய்ச்சி, மூவருைா ஆ ாய்ச்சி மபான்ே 
ஆ ாய்ச்சி நூல்கலளயும்;  நூற்றுக்கணக்கான ஆய்வுக் 
கட்டுல கலளயும்  எழுதியவரும்; மப ாசிரியர் என்றும், ஆசான், 

கசந்நாப்புைவர், சிேப்புல  வித்தகர் என்றும் மபாற்ேப்பட்ைவருமான; அகமரிக்கன் கல்லூரி 
தமிழ்ப் மப ாசிரியர்  கார்மமகக் மகானார்.   
 
கீழுள்ளது மப ாசிரியர்  கார்மமகக் மகானார்.  அவர்கள் எழுதிய   தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து: 
            கதன்னருயிர் மபால் வளர்த்த கசந்தமிழ்த்தா மயயுனது 
            கபான்னடிலய யாம்வணங்கிப் புகழ்ந்துநனி வாழ்த்துதுமம 
 
            உைகிலுள்ள கமாழிகளுள்மள உயர்தனிச்கசம் கமாழியாக 
            இைகிமிகச் சீர்பலைத்த இருந்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதுமம 
 
            கற்மோன்றி மண்மதான்ோக் காைத்மத கமாழிகளுள்மள 
            முன்மோன்றியும் மூவா கமாழிய சி! வாழ்த்துதுமம 
 
            பல்கமாழிகள் தலமயீன்றும் பகரும்இளம் பருவநைம் 
            அல்காத தமிழ்க்கன்னி அன்லனயுன்லன வாழ்த்துதுமம!  
 
 
உதவிய தளம்: 
கார்மமகக் மகானார் கவிலதகள், மப ாசிரியர் ஆ. கார்மமகக் மகானார், பக்கம் 9  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/கார்மமகக்_மகானார்_கவிலதகள்.pdf 
மற்றும் கருத்து- சி. பா. மச 
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29.  அக மம எழுத்கதல்ைாம்...  
— கசால்ைாக்கியன் 
 
 
எழுத்கதல்ைாம் அக மம! உைககல்ைாம் இலேலமமய! 
எழுத்கதல்ைாம் அக மம! உைககல்ைாம் இலேலமமய! 
 
அக ம்  
இதழிழுத்தால் இக மாம் குவித்தாமைா உக மாம் 
இம்மூன்றும் உயிர்களிமை இலணயில்ைா சிக மாம்  
 
முவ்வுயிர் மசர்ந்மததாம் பிேவுயிர் முகிழ்த்ததாம் 
குறிகைன்றும் கநடிகைன்றும் இருவலக எழுந்ததாம் 
 
அக மும் இக மும் ஐகா ம் ஆனதாம் 
அக மும் உக மும் ஔகா  ஒக மாம் 
 
இக மும் அக மும் எக ம் ஆனதாம் 
இக ம் அக மம யகா மாயும் மபானதாம் 
  
உக ம் அக மமா வகா மாய்ப் மபானதாம் 
யக மும் வக மும் உயிரினும் கமய்யாம் 
 
அக மும் கக மும் ஆய்தம் சிலையாம் 
ஆய்த எழுத்தாமை கமய்கள் நிலையாம் 
 
உயிரின்றி கமய்யும் உருவாதல் கபாய்மய  
உயிரும் கமய்யும் மசருமுயிர்  கமய்மய  
 
எனமவ 
எழுத்கதல்ைாம் அக மம! உைககல்ைாம் இலேலமமய! 
அக மம எழுத்கதல்ைாம், இலேலமமய உைககல்ைாம்! 
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30.   அேம், கதாழில், இல்ைம்  
— சி. கஜயபா தன் 
 
 
வள்ளுவர்  
என் குருநாதர் 
லவயப் பலைப்பாளி 
எனக்கு தலைலம 
அேவாளி.  
அேகநறி வழிமுலே 
புேக்கணிக்கும் 
கதாழிற் துலே யாவும் 
இனிமமல்  
கண்காணிக்கப் பட்டுத் 
தண்டிக்கப் படும். 
 
இல்ை அலமப்பு, 
நமக்கு 
நல் நைப்பு ஏணி,  
இன்பம், துன்பம் எல்ைாம். 
முடிவான 
குறிமநாக்கு அல்ை 
இன்பம் ! 
பக்க விலளவு அது. 
நாடுய   
நம் வீடுயரும். 
ஒளிமநாக்கு என்பது 
தனக்ககன 
முயைா, 
பிேர்க்ககன முயலும் 
பிேவிகள் 
உருவாக்குவது. 
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31.  ஒற்றுலம  
— கவிஞர் புகாரி 
 
 
 
கவிய ங்கம் என்ோர்கள் 
எனக்ககன்ன தலைப்கபன்மேன் 
ஒற்றுலம என்ோர்கள் 
இல்ைாத ஒன்லே 
எனக்கு ஏன் தலைப்பாய்த் தந்தீர்கள் 
என்று மகட்கமவ நான் இங்கு வந்மதன் 
 
காற்று தறிககட்டு 
தாறுமாோய் வீசிக்ககாண்டிருந்தது 
நீர் ஆவியாகிக் 
கானல் நீ ாய் அலைந்துககாண்டிருந்தது 
நிைம் பாளம் பாளமாய்ப் 
பிளந்து கிைந்தது 
கநருப்பு திக்குககளங்கும் 
திடும் திடும் என பற்றி 
எரிந்துககாண்டிருந்தது 
வானம்  த்தக்மகாடுகள் ம லககளாய்ப் பாய 
கிழிக்கப்பட்டுக் கிைந்தது 
 
அைறிச் கசன்ே 
அவச  ஊர்தி ஒன்றின் 
பின்னால் ஓடிமனன் 
 
மருத்துவமலன! 
அவச  சிகிச்லசப் பிரிவு! 
 
படுக்லகயில் 
அலையாளம் கதரியாமல் 
ஓர் உருவம் 
 
குளுமகாஸ் 
ஏறிக்ககாண்டிருந்தது 

ஆக்சிஜன் 
கபாருத்தப் பட்டிருந்தது 
இதயத்துடிப்பு 
கண்காணிப்பில் இருந்தது 
 
யார் நீ…? 
என்று மகட்மைன் 
 
நான் தான் ஒற்றுலம என்ேது 
 
என்னாயிற்று…? 
ஏன் இப்படி கிைக்கிோய்…? 
என்மேன்? 
 
கவறுப்பு என்லன 
கவட்டிப் மபாட்டுவிட்ைது 
அகந்லத என்லன 
அறுத்துப் மபாட்டுவிட்ைது 
சுயநைம் என்லனச் 
சூல யாடிவிட்ைது 
வன்முலே என்லன 
வழித்துப் மபாட்டுவிட்ைது 
என்ேது 
 
உதவிக்கு 
யாருமம வ வில்லையா…? 
என்று மகட்மைன் 
சமகாத த்துவமம என்லனக் காப்பாற்று 
சமத்துவமம என்லனக் காப்பாற்று 
அேமம என்லனக் காப்பாற்று 
அன்மப என்லனக் காப்பாற்று 
ஞானமம என்லனக் காப்பாற்று 
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என்று கதறிமனன்… 
என்ேது 
ஒன்றுகூைவா உன்லனக் 
காக்க வ வில்லை…? 
என்று மகட்மைன் 
 
சிலதந்த தலசகலளக் கூட்டி 
மிகுந்த சி மப்பட்டு 
வேட்சியாய் 
ஒரு புன்னலகலய உதிர்ந்தது 
 
புன்னலகக்காமத 
பதில் கசால் என்மேன் 
மகாபத்மதாடு 
 
எனக்கும் முன்மப 
என்லனவிைவும் படு மமாசமாய் 
கிழிக்கப்பட்டு சிலதக்கப்பட்டு 
தகர்க்கப்பட்டு கநாறுக்கப்பட்டு 
அச சப் பிரிவுகளில் 
உயிருக்குப் 
மபா ாடிக்ககாண்டிருக்கின்ேன சிை 

சவக்கிைங்கில் 
அடுக்கப்பட்டுவிட்ைன பை…. 
என்ேது 
 
என்ோல்…. 
மனிதர்கமள இல்ைாத 
மயான பூமியா இது…? 
என்மேன் கைவ த்மதாடு 
அது சரி…. நீ யார்…? 
உன்னால் என்லனக் காக்க முடியுமா…? 
என்று மகட்ைது 
 
அடுத்தகநாடி 
அங்கிருந்து அகன்று ஓடிவந்துவிட்மைன் 
 
கவிய ங்கம் என்ோர்கள் 
எனக்ககன்ன தலைப்கபன்மேன் 
ஒற்றுலம என்ோர்கள் 
இல்ைாத ஒன்லே 
எனக்கு ஏன் தலைப்பாய்த் தந்தீர்கள் 
என்று மகட்கமவ நான் இங்கு ஓடி வந்மதன் 
 

 
 
குறிப்பு:  
 ஆகஸ்ட் 14, 2020 கவிக்மகா நிலனவுக் கவிய ங்கம் - கதன்னாட்டிலிருந்து ஒரு பன்னாட்டுக் 
கவிய ங்கம் - வீழ்ந்த மதவலதகள் என்ே கபாதுத்தலைப்பில் ஒற்றுலம என்னும் கிலளத் 
தலைப்பிற்காகப் பாடிய கவிலத 
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32.  குடும்பத் தலைவன்  
— கவிஞர் அமீர் 
 
 
ஆழிப்மப லை மபால் 
அழிவுப்மப லையில் இந்திய நாடு... 
இதில் 
தப்பிப்பிலழக்குமா 
என்னுலைய வீடு... 
பற்றிக்ககாண்டு எரிகிேது 
பா தம் எனும் காடு... 
என் பட்ைாம் பூச்சிகலளப் 
பாதுகாக்குமா என் சிறியகூடு... 
யாரும் பார்க்க முடியா 
சிம்மாசனத்தில்  
அழிச்சாட்டிய அ சனாய் 
ககாம ானா... 
அலத எதிர்த்து 
என் குடும்பத்லத நான் பத்தி மாய் 
மசர்ப்மபனா? 
தூண்கள் உலைந்து 
துகள்களாகுவது மபால் 
இதயம் 
தூள் தூளாகிேது 
தினம் புலதயும் உயிர்ப்பலி கசய்தியால்... 
அங்ககான்று 
இங்ககான்று என்பகதல்ைாம் மபாய் 
எங்ககங்கும் என்கேன்றும்  
என்ோனது 
இன்லேய நாட்கள்... 
சுத்தம் சுகம் தரும் 
ஊட்ைம் எதிர்த்து நிற்கும்! 
கதாற்லே கவல்ை... 
என் குடும்பத்லதக்  காக்க... 
மதாட்ைத்துக்மகார் மவலிலயப்மபால் 
அ ணாக நான்!!! 
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33.  உன் சிரிப்பு  
— ருத் ா இ.ப மசிவன் 
 
 
உன் சிரிப்பு 
ஒரு ஒற்லே ம ாஜாப்பூவாய் 
அன்கோரு நாள் 
என் மடியில் வந்து விழுந்தது. 
அது முதல் 
நான் இந்த வானம். 
அது முதல் 
நான் கைலின் அலைகள். 
அது முதல் 
எனக்குள்மள 
தமிழின் ஒலி. 
உயிக ழுத்து 
கமய்கயழுத்லதக்காட்டியது. 
இைக்கணத்துள் 
இைக்கியம் புலதக்கப்பட்டிருந்தது 
இனிலமயாய் கநருடியது. 
உன் சிரிப்பின் மக ந்த மசர்க்லகக்கு 
எத்தலன கருவண்டுகள் 
சிேகுகள் ககாண்டு 
நிழல் மபார்த்தியது. 
இதன் நுண்மாண் நுலழபுைம் 
கமல்ை கிசுகிசுத்தது 
காதல் என்று! 
ஆர்வம் மிக  
அந்த ம ாஜாப்பூவின் 
நிேம் மதடிமனன். 
அலவ சருகுகளாய் கிைந்தன  
ஆனாலும் 
அந்த சிரிப்பின் உயிர்ப்புைன். 
அத்தலன யுகங்களா கைந்து மபாயின? 
இப்மபாதும் 
அலவ என் ம ாஜாவின் "ஃபாசில்கள்" 
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34.  கவிலத என்ன கசய்யும்!!!  
— தீபிகா சும ஷ் 
 
 
கவிலத என்ன கசய்யும்!!! 
கனவு காணச் கசய்யும்  
கனவுகள் து த்தச் கசய்யும் 
 
சுயம் உணர்த்தவும்  
சுற்ேம் மநசிக்கவும்  
பழக்கும்... 
 
பூக்கமளாடு சிரிக்கவும்  
புயமைாடு பேக்கவும்  
கற்பிக்கும்... 
 
கைலமலயக் காதமைாடும் 
காதலைக் கைலமமயாடும் காணச்கசய்யும்... 
 
கண்ணீருக்கு இேங்கவும் 
கைல்கண்டு வியக்கவும் 
கற்றுத்தரும்... 
 
கவறும் கவிலத என்ன கசய்யும் 
உைகிற்கு உன்லன உணர்த்தும் 
உனக்கு உைலக உணர்த்தும்.... 
 
மவரிலிருந்து பைப்படுத்தவும் 
மவம ாடு சாய்க்கவும் 
கநஞ்லசத் லதக்கும் 
ஒரு கவிலத மபாதும் தாமன... 
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தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள நிகழ்வுகள் மற்றும் கவளியீடுகள்  
 — கசய்திகள் கதாகுப்பு 
 

தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பின் இலணயத்தளம் 
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation 

 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் நிகழ்வுகள் கவளியீடுகள் மற்றும் கசய்திகள் 

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

தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் யூடியூப் காகணாளி  அலைவரிலச 
https://www.youtube.com/Thfi-Channel 

 
 
 
"கடிலக" - தமிழ் ம பு முதன்லமநிலை இலணயக் கல்விக்கழகம் வழங்கிய சிேப்புச் கசாற்கபாழிவுகள் 

ஜூலை 16 - அக்மைாபர் 15, 2020 
நல்ைமுத்துக்கவுண்ைர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, கபாள்ளாச்சி மற்றும்  
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பு இலணந்து நைத்திய  
“நாட்டுப்புேவியலும் தமிழர் வாழ்வியலும்” 
ஜூலை 27, 2020 - ஜூலை 31 , 2020- இலணய வழிப் பன்னாட்டுக் கருத்த ங்கு  
 
1. அயல்நாடுகளில் நாட்ைார் கதய்வம் குடிமயற்ேம்-முலனவர். க. சுபாஷிணி  
https://youtu.be/FnEPvi3oHI0 
 
2. மக்கள் வழக்காற்றியலில் மட்பாண்ைக்கலை - கதால்லியல் பார்லவ- மப ாசிரியர்  முலனவர் ச.இ வி,  
https://youtu.be/Yr5CqUBP0S4 
 
3. "கழி(ளி) யல்"- ஆட்ைக்கலை- மப ாசிரியர். முலனவர். மவ. கட்ைலள லகைாசம் 
https://youtu.be/xyN1cbQ4vMY 
 
4. குறுங்கலதப்பாைல்களில் மக்கள் வாழ்வியல்- முலனவர் ஆறு.இ ாமநாதன் 
https://youtu.be/PMWakyhLS7M 
 
5. நாட்டுப்புேப் பாைல்களில் வாழ்வியல் மற்றும் கல்வி - முலனவர் மதகமாழி  
https://youtu.be/64bq2jOvu7A 
*** 

https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation
http://thf-news.tamilheritage.org/
https://www.youtube.com/Thfi-Channel
https://youtu.be/FnEPvi3oHI0
https://youtu.be/Yr5CqUBP0S4
https://youtu.be/xyN1cbQ4vMY
https://youtu.be/PMWakyhLS7M
https://youtu.be/64bq2jOvu7A
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சங்கம் பீடியா (Sangam Pedia)  
- வலைப்பக்க கதாைக்கவிழா 
கசப்ைம்பர் 6 ம் மததி,  ஞாயிறு, 2020 
https://youtu.be/famGfWzlv70 
*** 
‘கடிலக’ – கநய்தல் நிைப் பண்பாட்டு ஆய்வுகள் - சிேப்புச் கசாற்கபாழிவு-1&2:  
எழுத்தாளர். மஜா டி க்ருஸ் 
கசப்ைம்பர் 26 & 27, 2020 
https://youtu.be/lqEkGVMpiTI 
https://youtu.be/cPV2WpVkJ-0 
*** 
‘கடிலக’ – தமிழ் ம பு முதன்லமநிலை இலணயக் கல்விக்கழகம் மற்றும் 
தமிழ்த்துலே தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் இலணந்து 
(அக்மைாபர் 5, 2020 திங்கட்கிழலம – அக்மைாபர் 9, 2020 கவள்ளிக்கிழலம ) 
வழங்கிய .. ஐந்து நாள் இலணயவழிப் பன்னாட்டு வ ைாற்றுக் கருத்த ங்கம் 
“சங்க இைக்கியக் காை வ ைாற்றுக் கருத்த ங்கம் – கதால்லியல் பார்லவ” 
 
1. சங்ககாை மவந்தர்கள் - முலனவர்  . பூங்குன்ேன் 
https://youtu.be/eNun8EMcE60 
 
2. கதன்தமிழகத்தில் அகழாய்வுகள், மமற்ப ப்புத் கதால்லியல் ஆய்வுகள் - முலனவர் கவ. மவதாசைம் 
https://youtu.be/3jarz6cJ_oI 
 
3. சங்ககாை நாணயங்கள் - முலனவர் ச. இ வி 
https://youtu.be/4TNEvGAojAk 
 
4. சங்ககாைப் கபருநக ங்கள் - முலனவர். க.சுபாஷிணி 
https://youtu.be/M6qoyDGVPzs 
 
5. சங்ககாைக் கட்டிைக்கலை - முலனவர் வீ.கசல்வகுமார் 
https://youtu.be/xFIr3ZkeAGo 
 

‘கடிலக’ – கதற்கு தூ க்கிழக்காசியவியல் நடுவம் 
[THFi - Kadigai East Asian Studies]நைத்தும் : 

’மேக்கப்பட்ை உேவுகள்: கிழக்காசிய தமிழ்ச்சுவடுகள்’  
கடிலக கிழக்காசியத் தமிழ் ஆய்வுத் துலே - கதாைக்கவிழா -  8.8.2020 
https://youtu.be/uB-ClS4AwoE 
 

https://youtu.be/famGfWzlv70
https://youtu.be/lqEkGVMpiTI
https://youtu.be/cPV2WpVkJ-0
https://youtu.be/eNun8EMcE60
https://youtu.be/3jarz6cJ_oI
https://youtu.be/4TNEvGAojAk
https://youtu.be/M6qoyDGVPzs
https://youtu.be/xFIr3ZkeAGo
https://youtu.be/uB-ClS4AwoE


171 
 

தமிழ் ஜப்பானிய ஒப்பாய்வு இலணயவழி உல த்கதாைர் 
தமிழ்: ஜப்பானிய ஒப்பாய்வு – சிேப்புச் கசாற்கபாழிவு-1: 
"தமிழ்-ஜப்பானிய ஒப்பாய்வு: வ ைாறும் வளர்ச்சியும்" 
அக்மைாபர் 3ம் மததி: மப ாசிரியர் அ. சண்முகதாஸ்  
https://youtu.be/JtWI81iYG_g 
 
தமிழ்: ஜப்பானிய ஒப்பாய்வு – சிேப்புச் கசாற்கபாழிவு-2 
"தமிழ்-ஜப்பானிய ஒப்பாய்வு: எதிர்காைச் கசல்கநறி" 
அக்மைாபர் 4ம் மததி: முலனவர் ச. மமனான்மணி 
https://youtu.be/tL-Dp3EL2FA 
 

 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பின்   

அருங்காட்சியகம் மற்றும் கண்காட்சி பிரிவின் நிகழ்ச்சிகள்: 
ஜூலை 16 - அக்மைாபர் 15, 2020 

கமட் ாஸ் தின இலணயவழி சிேப்பு நிகழ்ச்சி - நாள் 1 
ஆகஸ்ட் 22 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
காலை -https://youtu.be/ExHsm3-MYVo 
மதியம்-https://youtu.be/Gp5ghvNKU_k 

மாலை-https://youtu.be/lye1F3aBHlY 
 
கமட் ாஸ் தின இலணயவழி சிேப்பு நிகழ்ச்சி - நாள் 2 
ஆகஸ்ட் 23 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
காலை -https://youtu.be/vnOUHnxYUI4 
மதியம்-https://youtu.be/iQFBPGJq6wI 
மாலை-https://youtu.be/7pxRZc3d2CI 
 
பலனயும் முருங்லகயும் - ஊருக்கு ஒரு மதாப்பு உருவாக்குமவாம்  
கசப்ைம்பர் 23 ம் மததி, புதன் கிழலம, 2020 -  5:00 PM 
https://youtu.be/5meAVbnXOdU 
 

 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பின் 

இலணயவழி உல த்கதாைர் நிகழ்ச்சியில் நிகழ்த்தப்பட்ை உல கள் 
ஜூலை 16 - அக்மைாபர் 15, 2020 

தண்டியைங்கா  அணிகளும் அழகியலும் - முலனவர். இ ா. இந்துபாைா 
ஜூலை 18 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/Z_-ipuR5L9Q 

https://youtu.be/JtWI81iYG_g
https://youtu.be/tL-Dp3EL2FA
https://youtu.be/vnOUHnxYUI4
https://youtu.be/iQFBPGJq6wI
https://youtu.be/7pxRZc3d2CI
https://youtu.be/5meAVbnXOdU
https://youtu.be/Z_-ipuR5L9Q
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சமூகம் எழுதிய கலதகள்  
- எழுத்தாளர் இலமயம் 
ஜூலை 19 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/erobC1F06W0 
 
தமிழ் நவீன நாைகம்  
- முலனவர்  மகா. பழனி 
ஜூலை 26 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation/videos/3423476024338039/ 
 
சங்கப்பாைல்களில் மவளாண் வளர்ச்சி ஏற்படுத்திய சமூகப் கபாருளியல் மாறுதல்கள்   
- முலனவர் மம.து. ாசுகுமார் 
ஆகஸ்ட் 1 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/WhTJDBMK-dg 
 
இைங்லக கதால்லியல் அகழ்வாய்வுகள் கூறும் கசய்திகள்  
- முலனவர் புஷ்ப ட்ணம் 
ஆகஸ்ட் 2 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/WHp2U-ahe2g 
 
வ ைாற்று வல வியலுக்குச் சமூகக் கலதப்பாைல்கள்  
- முலனவர் நா. இ ாமச்சந்தி ன் 
ஆகஸ்ட் 16 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/3siLf0Yzkw0 
 
ஆஸ்திம லியாவில் தமிழ் கமாழி, கலை மற்றும் பண்பாடு, ஓர் பார்லவ  
- திரு. ப. ைா ன்ஸ் அண்ணாதுல  
ஆகஸ்ட் 29 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/6R13tnCWu_U 
 
இஸ்ைாமிய சமூகத்தின் விளிம்புநிலைப் கபண்கள் வ ைாறு  
- மப ா.முலனவர்.கச. ைப்ரீன் முனீர் 
ஆகஸ்ட் 30 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/oDeLqhvxf5s 
 
தமிழகப் பண்பாட்டில் மட்பாண்ைக்கலை - முலனவர் ச. இ வி 
கசப்ைம்பர் 5 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/PJ0KgoKLLOQ 

https://youtu.be/erobC1F06W0
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation/videos/3423476024338039/
https://youtu.be/WhTJDBMK-dg
https://youtu.be/WHp2U-ahe2g
https://youtu.be/3siLf0Yzkw0
https://youtu.be/6R13tnCWu_U
https://youtu.be/oDeLqhvxf5s
https://youtu.be/PJ0KgoKLLOQ
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கற்ேல் நன்மே !  
- திரு. உதயபாஸ்கர் நாச்சிமுத்து 
கசப்ைம்பர் 6 ம் மததி,  ஞாயிறு, 2020 
https://youtu.be/apzuTzvvp_w 
 
தமிழுக்கு மகுைம் சூட்டிய சிங்கப்பூர்   
-  கவிஞர். நா. ஆண்டியப்பன்  
கசப்ைம்பர் 12,  சனிக்கிழலம, 2020  
https://youtu.be/k1MWi2TIIUU 
 
அற்லேத் தமிழர் மநாக்கும் இற்லேத் தமிழர் மபாக்கும்  
- திரு. மகா. பாைச்சந்தி ன், இ.ஆ.ப.கசப்ைம்பர் 13 ம் மததி,  ஞாயிறு, 2020 
https://youtu.be/03ni29thZWs 
 
தமிழக அகழாய்வு வ ைாற்றில் கீழடியின் சிேப்பு 
-திரு. கி. அமர்நாத்  ாமகிருஷ்ணா 
கசப்ைம்பர் 19 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/_PSYdOIIaZg 
 
ஓவியமும் தமிழ்ச்சமூகமும்  
-'கலைமாமணி' டி ாட்ஸ்கி மருது 
கசப்ைம்பர் 20, 2020 - ஞாயிற்றுக்கிழலம 
https://youtu.be/IO82yh-e_aQ 
 
சிங்கப்பூர் சி ாங்கூன் சாலையும் சிங்லகத் தமிழர்களும்  
- கசௌந்த  நாயகி லவ வன் 
அக்மைாபர் 11 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/BnFy7ishA1c 
 
 

தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பினால் 
நைத்தப்பட்ை சிேப்பு நிகழ்ச்சிகள்: 
ஜூலை 16 - அக்மைாபர் 15, 2020 

தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பு மற்றும் 
“ஒன்பது குழி சம்பத்” தில பைக்குழு இலணந்து நைத்தும்  
கி ாமத்தின் விழுமியங்கள் குறித்து இலணய உல யாைல் 
ஜூலை – 18, 2020  
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation/videos/370148797297409/ 

https://youtu.be/apzuTzvvp_w
https://youtu.be/k1MWi2TIIUU
https://youtu.be/03ni29thZWs
https://youtu.be/_PSYdOIIaZg
https://youtu.be/IO82yh-e_aQ
https://youtu.be/BnFy7ishA1c
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation/videos/370148797297409/
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கபருந்கதாற்றின் உ த்த சிந்தலனகள்:  
அகமரிக்க, கஜர்மன் விஞ்ஞானிகளுைன் ஓர் கைந்துல யாைல் 
ஜூலை 25 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/pBxHDRc2DkM 
 
கல்கவட்ைாய்வாளர் திரு.துல  சுந்த ம் அவர்களுக்கு அஞ்சலி 
https://youtu.be/t7qDAlt7ciw 
 
ஓலைச்சுவடிகள் மசகரிப்பு  
- அவதூறுகளும் உண்லமகளும்: தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பு 
ஆகஸ்ட் 2 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/Km4OHc2V9l0 
 
இைங்லகயிலிருந்து ஐம ாப்பாவிற்கு...வலிகளும் வாழ்வும்... 
ஆகஸ்ட் 9 ம் மததி, ஞாயிற்றுக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/vljTkgKOfA4 
 
வ.உ.சி.யும் இந்திய விடுதலைப் மபா ாட்ைமும்: - திரு. க ங்லகயா முருகன்;  
சுதந்தி தினச் சிேப்புச் கசாற்கபாழிவு - ஆகஸ்ட் 15 ம் மததி, சனிக்கிழலம, 2020 
https://youtu.be/Tw25e_fZUko 
 
தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பு  
- 2001லிருந்து 2020 வல  கைந்து வந்த பாலத - ஆகஸ்ட் 26, 2020 
https://youtu.be/cK44QcuMod4 
 
கைமைாடி ந சய்யாவுைன் கைைாடுமவாம்! 
ஆகஸ்ட்  31 - கசப்கைம்பர் 4, 2020  
கைற்பலை அனுபவங்கள்-https://youtu.be/_e7vw4b7K20 
வணிகக் கப்பல்கள் அனுபவங்கள்-https://youtu.be/Mm8GI3MdyDI 
கைமைாடியின் கம்மபாடியா நிலனவுகள்-https://youtu.be/tyVzZp3l12s 
நாம் மேக்க மாட்மைமால்-https://youtu.be/ltw0TMNqIR0 
பலைப்புகள்-https://youtu.be/IRKews9nZMg 
 
ஆசிரியர் தின வாழ்த்துநாள்- கசப்ைம்பர் 8 ம் மததி,  கசவ்வாய், 2020 
-நல்ைாசிரியர் விருது கபற்மோல   சிேப்பிக்கும் நிகழ்ச்சி 
https://youtu.be/MYyJXFVQqzY 
 

https://youtu.be/pBxHDRc2DkM
https://youtu.be/t7qDAlt7ciw
https://youtu.be/Km4OHc2V9l0
https://youtu.be/vljTkgKOfA4
https://youtu.be/Tw25e_fZUko
https://youtu.be/cK44QcuMod4
https://youtu.be/_e7vw4b7K20
https://youtu.be/Mm8GI3MdyDI
https://youtu.be/tyVzZp3l12s
https://youtu.be/ltw0TMNqIR0
https://youtu.be/IRKews9nZMg
https://youtu.be/MYyJXFVQqzY
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கல்கவட்ைாய்வாளர் திரு.துல  சுந்த ம் அவர்களுக்கு  அஞ்சலி 
 

 
 

தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் கல்கவட்டு ஆய்வுப் பணிகளில் நீண்ை காைம் தம்லம ஈடுபடுத்திக் 
ககாண்ைவரும் நீண்ைகாைமாகக் கல்கவட்டு ஆய்வுகலளத் கதாய்வில்ைாது மமற்ககாண்டு பை 
அறிய ஆய்வுக்கட்டுல கலளத் தமிழ் ஆய்வுைகிற்கு வழங்கியவருமான ககாங்குப் பகுதிலயச் சார்ந்த 
திரு.துல  சுந்த ம் அவர்களின் மலேவு தமிழக வ ைாற்று ஆய்வுைகத்திற்கு ஒரு மாகபரும் 
இழப்பாகும். 
 
கூகுள் மின்தமிழ் குழுமத்தில் அவர் தன்லன இலணத்துக் ககாண்ை பிேகு,  ஒவ்கவாரு மின்தமிழ் 
மமலை இதழிலும் அவ து கதால்லியல் தையங்கள் கட்டுல கள் கதாைர்ந்து இைம் கபற்று வந்தன.  
அவர் கட்டுல  இைம் கபோத இதழ் இதுகவன்பது வருத்தம் அளிக்கிேது.  
 
ககாங்குப் பகுதியின் பை பகுதிகளில் இலணந்து களப்பணிக்குச் கசன்றிருக்கின்மோம். அந்தியூர், 
அ வக்குறிச்சி, உடுமலைப்மபட்லை, திருப்பத்தூர் மாவட்ைத்தின் பை பகுதிகளுக்குச் கசன்று 
அங்குள்ள சிற்பங்கலளயும் கல்கவட்டுக்கலளயும் ஆ ாய்ந்திருக்கின்மோம். அண்லமயில் 
இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதம் திருப்பூர் மாவட்ைம், உடுமலைப்மபட்லை ஆகிய பகுதிகளில் நான் 
களப்பணிக்குச் கசன்றிருந்த மபாது மநரில் வந்து கைந்து ககாண்ைமதாடு முழு நாளும் ஆய்வில் 
ஈடுபட்டு அலனத்து பதிவுகளிலும் முழுலமயாகக் கைந்து ககாண்ைார். 
 
2017ம் ஆண்டு திரு.துல  சுந்த ம் அவர்கலளத் தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள அவ து கதாைர்ந்த 
வ ைாற்று ஆய்வுப் பணிக்காகப் பா ாட்டி கபான்னாலை மபார்த்திச் சிேப்பித்மதாம். திரு.துல  சுந்த ம் 
அவர்களது தமிழக வ ைாற்று ஆய்வுப்பணி காைத்தால் அழியாது. தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலளயின் 
அஞ்சலிலய அவருக்குச் சமர்ப்பிக்கின்மோம். 
 
முலனவர்.க.சுபாஷிணி 
தலைவர், தமிழ் ம பு அேக்கட்ைலள பன்னாட்டு அலமப்பு 



 
 

 

 




