பபொறுப்பொசிரியர்: முனைவர். தேப ொழி

தலையங்கம்: தமிழால் இலைவ ாம்!
தமிழால் உயர்வ ாம்!
— முலை ர் க.சுபாஷிணி
ைக்கம்.
வியந்து நிற்கின்வ ாம். 2015ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
ததாடங்கிய நமது மின்தமிழ்வமலட காைாண்டு ஆய்விதழ்
இன்று 25 து இதழாக மைர்ந்து நிற்கின் து. 154
எழுத்தாளர்கள் இது லர
நமது காைாண்டிதழில்
பங்களித்துள்ளார்கள் என்பவதாடு 848 பதிவுகள் இது லர
நமது காைாண்டிதழில் பதிவு தெய்யப்பட்டிருக்கின் ை.
அலைத்தும் ஆய்வுத் தரமும் ெமூகப் பார்ல யும் என்
லகயில் உயர்ந்த தரத்துடன்
கூடிய பலடப்புகளாக த ளி ந்துள்ளை.
தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள பன்ைாட்டு அலமப்பு ததாடங்கப்பட்ட 2001 ஆம்
ஆண்டு முதல் நமது க ைமும் தெயல்பாடுகளும் தரமாை ஆய்வுகலள
வநாக்கியதாகவ அலமந்தது. தமிழக ரைாறு ொர்ந்த பல்வ று தரவுகலளச் ெரியாக
ஆ ைப்படுத்தி
ஆய்வு
தெய்யும்
தெயல்பாட்லட
ஊக்குவிப்பதிலும்
தெயல்படுத்து திலும்
தனிக்க ைத்லதத்
தமிழ்
மரபு
அ க்கட்டலள
தகாண்டிருக்கின்வ ாம். அத்தலகய சீரிய பணியில் மின்தமிழ் வமலட எனும்
இக்காைாண்டிதழ் தனிச் சி ப்பு தபறுகி து.
கல்த ட்டுக்கள், சிற்பங்கள், பயைக்குறிப்புகள், உைகளாவிய ததால்லியல்
கண்டுபிடிப்புகள், நாட்டார் ழிபாட்டு மரபு ொர்ந்த ஆய்வுகள், தமிழர் ரைாறு,
தமிழ் இைக்கியங்கள் என்றில மட்டுமல்ைாது ெமூக நைன் ொர்ந்த, ெமூக அக்கல
தகாண்ட பார்ல யுடன் கூடிய ஆக்கங்களும் நமது மின்தமிழ் வமலட
காைாண்டிதலழ அைங்கரிக்கின் ை. இது வமலும் ததாடரும்!
தமிழ் மரபு அ க்கட்டலளயின் பதிப்பகப் பிரிவு 2019ஆம் ஆண்டு
ததாடங்கப்பட்டது. அதன் முதல் இரண்டு நூல்களாக திருக்கு ளின் கி.பி.
பத்ததான்பதாம் நூற் ாண்டு தெர்மானிய தமாழிதபயர்ப்பு நூல்கள் இரண்டு,
ஆங்கிை அறிமுக உலரயுடன் த ளி ந்தை. இதலை அடுத்து `திரு ள்ளு ர் யார்?
கட்டுக்கலதகலளக் கட்டுலடக்கும் திரு ள்ளு ர்` என் நூலும் 2019ஆம் ஆண்டு
தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள பதிப்பகத்தின் த ளியீடாக ந்தது.
2020 ஆம் ஆண்டு `நாகர்நிைச் சு டுகள்` என் நூலை நாம் த ளியிட்வடாம்.
தகாவராைா ததாற்றுவநாய் பர ல் ததாடர்பாை ஊரடங்கு ஏற்பட்ட சூழைால் நமது
பதிப்பகப் பணியில் ெற்வ சுைக்கம் ஏற்பட்டது. ஆயினும் அதலைக் கடந்து ந்து
இந்த 2021 ஆம் ஆண்டில் ததாடர்ச்சியாக ரைாற்று ஆய்வு நூல்கலள த ளியீடு
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தெய்யும் பணி நலடதபற்று ருகி து. அதன் ததாடக்கமாக இவ் ாண்டு பிப்ர ரி
மாதம் மல ந்த வபராசிரியர் ததா.பரமசி ன் அ ர்களது நிலைவுகலளத் தாங்கிய
த ளியீடாக `அறியப்பட வ ண்டிய தமிழகம்` என் நூல் நமது பதிப்பகத்தால்
த ளியிடப்பட்டது. இதன் ததாடர்ச்சியாக இப்வபாது டாட்.காம் அலமப்புடன்
இலைந்த லகயில் `கீழக்கலர ரைாறு` என் நூலை இவ் ாண்டு மார்ச் மாதம்
தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள த ளியீடு தெய்திருந்வதாம். இதலை அடுத்து
ததாடர்ச்சியாகத் தமிழ் மரபு அ க்கட்டலளயின் த ளியீடுகளாக சிை நூல்கள்
இப்வபாது தயார் நிலையில் உள்ளை. அல பற்றிய தெய்திகள் படிப்படியாக நமது
திலை மாத இதழிலும் நமது தெய்தி ஊடக பகுதிகளிலும் பகிர்ந்து தகாள்ளப்படும்.
இவ் ாண்டு தமிழகத் தலைநகர் தென்லை மாநகரில் மிகச் சி ப்பாக நலடதபற்
44 து புத்தகக்கண்காட்சி நிகழ்ச்சியில் தமிழ் மரபு அ க்கட்டலளயின் பிரதிநிதிகள்
பல்வ று நிகழ்ச்சிகளில் கைந்து தகாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. நூல் த ளியீடுகள்
மற்றும் உலரகள், சி ப்புலரகள் என்
லகயில் இந்தப் பங்களிப்பு
அலமந்திருந்தது.
தரமாை
ஆய்வு
நூல்கலள
ரைாற்று ஆர் ைர்களுக்கு ழங்க
வ ண்டும் என்
வநாக்கத்லதக்
தகாண்டிருப்பவதாடு
ஏலைய
பதிப்பகங்களின் த ளியீடுகளாக
ருகின் ஆய்வு தரம் நில ந்த
நூல்கலளயும் மக்களிடம் தகாண்டு
வெர்க்க
வ ண்டும்
என்
வநாக்கத்லதயும்
தமிழ்
மரபு
அ க்கட்டலள உறுதியாக ஏற்றிருக்கின்வ ாம். அந்த லகயில் நமது முக்கிய
தபாறுப்பாளர்கள் ததாடர்ச்சியாக நல்ை நூல்கலள ாசித்து அ ற்ல விமர்ெைம்
தெய் து அ ற்ல ப் பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுலரகள் ழங்கு து என் பணிகலளயும்
ததாடர்ந்து தெய்து
ருகின் ார்கள். அத்தலகய பலடப்புகளுக்குத் தளமாக
அலமகின் து நமது மின்தமிழ் வமலட எனும் இக்காைாண்டிதழ்.
தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள பதிப்பகத்தின் த ளியீடுகலள
த ளிப்படுத்துங்கள்.

ாங்கி உங்கள் ஆதரல

தமிழால் இணைவ ாம்! தமிழால் உயர்வ ாம்!
அன்புடன்
முலை ர்.க.சுபாஷிணி
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குறிப்பு:
தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள பன்ைாட்டு அலமப்பின் பதிப்பகப் பிரிவின் த ளியீடு
இது. இந்த நூல் தமிழ் ஆய்வுப்புைத்தின் வதல கருதி அலை ருக்கும் இை ெமாக
ழங்கப்படுகி து. இந்நூலை மறுபதிப்பு தெய்ய விரும்புவ ார் அல்ைது ஏதா து
ஒரு லகயில் தங்கள் பலடப்புகளில் பயன்படுத்த விரும்புவ ார் தமிழ் மரபு
அ க்கட்டலள பன்ைாட்டு அலமப்பிலைத் ததாடர்பு தகாண்டு அனுமதி தபற்று
உொத்துலைகலள ழங்கி மீள்பதிப்பு தெய்யைாம்.
- தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள பன்ைாட்டு அலமப்பின் பதிப்பகப் பிரிவு
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இந்த இதழில் ...
மின்தமிழ்வமலட - காட்சி: 25; ஏப்ரல் – 2021

“தமிழால் இணைவ ாம்! தமிழால் உயர்வ ாம்!”
(மின்தமிழில் ெை ரி 16 – ஏப்ரல் 15, 2021

லர பதி ாை பலடப்புகளின் ததாகுப்பு)

1. கிண்ணிமங்கைம் கல்த ட்டுகளும் சிை
வகள்விகளும்.
— முலை ர் தொ.ொந்தலிங்கம்
அண்லமயில் மதுலர மா ட்டம் தெக்கானூரணிக்கு அருகில் கிண்ணிமங்கைம்
கிராமத்தில் தமிழி (தமிழ்-பிராமி) கல்த ட்டு ஒன்றும் அத்வதாடு ட்தடழுத்துக்
கல்த ட்டு ஒன்றும் ஆய் ாளாா் காந்திராென் குழுவிைரால் கண்டறியப்பட்டு
த ளியிடப்பட்டை. அதற்கு அடுத்த சிை நாட்களில் மற்த ாரு தமிழ்க்கல்த ட்டும்
(கி.பி.1722),
அவத இடத்தில்
கண்டறியப்பட்டது.
இக்கண்டுபிடிப்புகள்
ஆய் ாளாா்களின் க ைத்லத த கு ாக ஈாா்த்ததுடன் பை சூடாை சுல யாை
வி ாதங்களுக்கும் ழி வகாலியது. இவ்வாா் 2014 ஆம் ஆண்டிவைவய இக்கட்டுலர
ஆசிரியாா் மற்றும் குழுவிைரால் ஆய்வு தெய்யப்பட்டு அக்வகாயிலில் கி.பி.19ம்
நூற் ாண்லடச் வொா்ந்த கல்த ட்டு ஒன்று இருந்தலதப் படித்து த ளியிடப்பட்டது
(ஆ ைம் இதழ் 25 பக்.11-12, 2014). அப்வபாது அண்லமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
கல்த ட்டுகள் எல யும் இக்வகாயிலில் இல்லை (ஏகநாத சு ாமி திருக்வகாயில்).
இப்புதிய கல்த ட்டுகள் அண்லமயில் பூமிக்குக் கீழிருந்து வதாண்டி
எடுக்கப்பட்டதாகக் கூ ப்படுகி து. இக்கல்த ட்டுகள் பற்றிய சிறிய வி ாதவம
இக்கட்டுலர. ஏற்கைவ ஒரு விமாா்ெைக்கட்டுலர முலை ாா்.மீ.மருதுபாண்டியன்,
மதுலர அரசு அருங்காட்சியக காப்பாட்சியாா் அ ாா்களால் மல்ைாங்கிைறு
கருத்தரங்கில் படிக்கப்பட்டது என்பலதயும் நிலைவு கூருகிவ ன்.
தமிழி (தமிழ்-பிராமி) கல்வ ட்டு:
தமிழ்நாட்டில் இது லர எங்கும் காைவியைாத ஒரு எண்பட்லடக் கல்தூணில்
இரண்டு ரிகளில் ஏகன் ஆதன் வகாட்டம் என்று இரண்டு ரி ‘தமிழி’ கல்த ட்டு
இங்கு காைப்பட்டுள்ளது. இதலை ஆய்வு தெய்த மூத்த கல்த ட்டறிஞாா்
த .வ தாெைம் இக்கல்த ட்டில் முதல் எழுந்தான் ‘ஏ’ என்பதில் உள்வள புள்ளி
உள்ளது என்றும் எைவ இதலை எகன் ஆதன் வகாட்டம் என்வ
ாசிக்கவ ண்டும்
எா்ைறும் கருதுகி ார். ஆைால் இக்கல்த ட்லட மீளாய்வு தெய்த சு.இராெவ லு
இக்கல்த ட்டில் எந்த எழுத்திலும் புள்ளியில்லை என்றும் எைவ ‘ஏகன் ஆதன்
வகாட்டம்’ என்று படித்தது ெரிவய என்றும் வி ாதிக்கி ார் (ொெைம் ப.9.
கிருஷ்ைகிரி மா ட்ட ரைாற்றுப் வபரல த ளியீடு, 2020 டிெம்பாா்) இதன்
அடிப்பலடயில்
சு.இராெவ லு
இக்கல்த ட்டின்
காைத்லத
கி.மு.2ம்
நாற் ாண்டிற்குரியது எைக் குறிப்பிடுகி ார் (வமைது). இ ருலடய கருத்தில்
பைருக்கும்
லு ாை
ஐயங்களும்,
அத்வதாடு
இக்கல்த ட்டின்
உண்லமத்தன்லமயிலும்
பை
ஆய் ாளாா்கள்
ஐயம்
தகாண்டுள்ளைாா்
(சு.இராெவகாபால்,
நா.மார்க்சியகாந்தி,
ஆாா்.பத்மா தி,
தொ.ொந்தலிங்கம்
கட்டுலரயாளாா்).
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இக்கல்த ட்டு வபாலியாைது என்பதற்காை காரைங்கள். இது லர ெங்காைத்தில்
கல்ைால் ஆை கட்டுமாைம் (வகாயில், அரண்மலை, வகாட்லட உட்பட) எல யும்
தமிழ்நாட்டில் கண்டதில்லை. தபருங்கற்சின்ைங்கள் (கல்திட்லட) தவிர எல யும்
கல்ைால் கட்டப்பட்டதில்லை. ஆைால் இத்தமிழி கல்த ட்டு கிலடத்துள்ள கல்
முப்பட்லடயுடன் கூடிய ஒாா் அலரத்தூண் ஆக உள்ளது. பிற்காைத்திய ஒரு வகாயில்
அல்ைது ஒரு மண்ட்பத்திற்குரியதாக இது இருக்கைாம். எைவ இக்கல்த ட்டு
ெங்ககாைத்லதச் வொந்ததாக தகாள்ளமுடியாது.
வமலும் இரு ரிகளில் த ட்டப்பட்டுள்ள ‘ஏகன் ஆதன் வகாட்டம்’ என் ததாடாா்
கி.மு.இரண்டாம் நூற் ாண்டுக்குரியதல்ை எழுத்துக்கள் எவ்வித பிசிறும் இன்றி,
அளவு எடுத்த அச்சு எழுத்துக்கள் வபால் ஒவர டிவில் த ட்டப்பட்டுள்ளை.
அண்லமக்காைத்தில் நன்கு படித்த கல்த ட்தடழுத்துகளில் ஞாைம் தகாண்ட
ஒரு ரால் எழுதப்பட்டல
வபாைத் ததரிகி து. மற்றும் கல்த ட்டில்
சுண்ைப்தபாடி வபாட்டு எடுத்த படத்தில் எல்ைா இடங்களிலும் புள்ளி இருக்கி து.
எைவ ராெவ லு கூறு து வபால் புள்ளி இல்லை என்பது தபாருந்தாது. அடுத்த
வகாட்டம் என் தொல் முதன் முதைாகப் பூைாங்குறிச்சி கல்த ட்டில் தான் பயின்று
ருகி து. பூைாங்குறிச்சி கல்த ட்டின் காைத்லத கி.பி.3ம் நூற் ாண்டு என்கி ார்.
சு.இராெவ லு (ொெைம்.23 ப.11) ஆைால் மற் அறிஞாா்கள் இதன் காைத்லத கி.பி.5ம்
நூற் ாண்டு என்வ தகாள்ளு ாா். எைவ
சு.இராெவ லுவின் காைக்கணிப்பு
ஏற்புலடயதல்ை. வகாட்டம் என் தொல்லுக்குப்பை தபாருள்களும் பை இைக்கியச்
ொன்றுகளும்
உள்ளை.
இக்கல்த ட்டில்
இச்தொல்
வகாயில்
என்
தபாருலளத்தரும். ஆைால் கல்த ட்வட ெந்வதகத்திற்குரியதாக இருக்கும் தபாழுது
இதன் காைம் தபாருள் பற்றி நாம் க ைம் தெலுத்தத்வதல யில்லை.
ட்வெழுத்துக் கல்வ ட்டு:
தமிழி கல்த ட்லடக் கண்டறிந்த அவத குழுவிைாா் அத்வதாடு ஒரு ட்தடழுத்துக்
கல்பைலகலயயும் கண்டைாா். இவ்த ழுத்தின் காைம் கி.பி.7-8ஆம் நூற் ாண்டு
எைக் கணித்துள்ளைாா். கல்த ட்டுள்ள கல்லின் முதல் பாதி உலடந்திருக்கைாம்.
பாதியிலிருந்வத தெய்தி ததாடங்குகி து. ஐந்து ரிகலளக் தகாண்ட இக்கல்த ட்டு
01. இல யிலியாக
02. ஏக நாதன்
03. பள்ளிப்பலட
04. மண்டளி
05. யீந்தான்
என்பவத இக்கல்த ட்டின் பாடம் சு.இராெவ லு ‘மன் ளி ஈந்தார்’ என்று
எழுத்துக்கலளத் த ாகப் படித்துள்ளார் (ொெைம் ப.13). இக்கைத ட்டிலும்
தமாழிப்புைலம இல்ைாததன் காரைமாக புைாா்ச்சிலய அறியாமல் எழுதியுள்ளார்.
ஏகன்+நாதன் என் ால் ‘ஏகைாதன்’ என்று தான் ரவ ண்டும். இங்வக ஏகநாதன்
என்று ந்திருப்பலதக் க னிக்கைாம். வமலும் இக்கல்த ட்டும் வபாலியாைது
என்பதற்கு இதன் எழுத்தலமதிவய ொன்று. இக்கல்த ட்டு ஆழமாக
த ட்டப்படாமல் கீ ல் முல யில் த ட்டப்பட்டுள்ளது. இதலை 7-8 ம்
நூற் ாண்டாகக் கருதுகின் ைாா். இவத ெமயத்தில் மதுலரயில் தெக்கானூரணிக்கு
அருகிவைவய கீழக்குயில்குடி, முத்துப்பட்டி வபான் இடங்களில் அழகாை
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ட்தடழுத்துக் கல்த ட்டுகள் உள்ளை. இ ற்ல ஒப்பிட்டு வநாக்குவ ார்
இந்தக்கல்த ட்டின் வபாலித்தன்லமலய எளிதில் உைாா் ாா்.
‘இல யிலி’ என்னும் தொல் முதன்முதைாகப் பாண்டிய நாட்டில் (கி.பி.772-ல்) (SII
vol. XIV-19; கல்த ட்டுச் தொல்ைகராதி ப.80) காைப்படுகி து. இது வபால்
‘பள்ளிப்பலட’ என் தொல்லும் பாண்டிய நாட்டில் கி.பி.10ம் நூற் ாண்டில் தான்
காைைாம். இவ்விரு தொற்கலளயும் இங்வக காண்பது மிகவும் வியப்புக்குரியதாக
உள்ளது. இது வபால் ‘மண்டளி’ என் தொல் மண்+தளி=மண்டளி என் ாகி
மண்ைால் ஆகிய வகாயில் எனும் தபாருலளத் தரும். இவ் ா ாை மண்டளிவய
முந்தய வகாயில் என் ாைா து ெற்று தபாருத்தமாகும். இதலைக் தகாண்டு
பாண்டிய நாட்டின் முதல் பள்ளிப்பலடக் வகாயில் கிண்ணிமங்கைத்தில் தான்
உள்ளது என்பதும் ஏற்புலடயதல்ை. இங்கு ஒரு மண் தளி இருந்திருக்காைம். 8-9 ம்
நூற் ாண்டுகளில் தான் பை மண்தளிகள் கற் ளிகள் ஆயிை என்பது தமிழ்நாட்டு
கட்டடக்கலை
ரைாறு. சு.இராெவ லு அ ாா்கள் ‘வகாட்டம்’ என் தொல்
எங்தகல்ைாம் பயின்று ருகி து என்றும் பள்ளிப்லடக் வகாயில்கள் எங்தகல்ைாம்
உள்ளை எைவும் அயரல க்கும் பட்டியலைத்தருகி ார். அதலை நாம் ஆய்வுக்கு
உட்படுத்தவில்லை கட்டுலரயின் நீளத்லத அதிகரிக்க பயன்படும் இல தயல்ைாம்
இங்கு வதல யற் ெரக்குகள் என்பது என்கருத்து.
நாயக்காா் காலக்கல்வ ட்டு:
மூன் ா தாக கி.பி.1722 ஆம் ஆண்லடச் வொா்ந்த விெயரங்க தொக்கநாதாா் காைத்திய
கல்த ட்டு ஒன்றும் அங்கு காைப்பட்டது. இக்கட்டுலர ஆசிரியரால் முதலில்
வநரடியாகப்படிக்கபட்டது. 43 ரிகலளக் தகாண்டது இக்கல்த ட்டு. கல்த ட்டின்
தபரும்பகுதி மதுலர நாயக்காா்களின் தமய்க்கீாா்த்தியும் பின்ைாா் முக்கிய தெய்தியும்
இடம் தபற்றுள்ளை. தமய்க்கீாா்த்திப் பகுதிலயத் தவிர்த்துப் பார்ப்வபாமாைால்
கிண்ணிமங்கைம் ஏகநாதாா் வகாயிலும் குரு மடமும் ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டும்
பாரம்பரியமாய் உரிலமயுலடயது. பி ாா் யாரும் இதில் உரிலம தகாண்டாட
முடியாது என்பவத முக்கியச் தெய்தியாகும்.
நன் ாக ஊன்றி க னித்தால் இக்கல்த ட்டும் வபாலியாைது எைக் கண்டறியைாம்.
இக்கல்த ட்டில் சிை ரிகலளக் கீவழ தருகின்வ ன்
ரிகள்
26. மீைாட்சி சுந்தவரசு ர சுாமிகள் ென்
27. ைதியில் கிண்ணிமங்கைம் ஸ்ரீைஸ்ரீ
28. ஏகநாத குருமடத்தார்க்கு தன்மசிைா ொதைப்பட்டயம்
29. எழுதிக்குடுத்தபடிக்கு இம்மடத்துக்குப் பாத்தியப்பட்ட
30. நஞ்லெ புஞ்லெ மா லட மர லட திட்டு
31. திரல்விலடயாவும் தநடுஞ்ெழியன் பரா
32. ந்தகபாண்டிய ராெனின் பட்டயத்தில் கண்
33. டபடி குடும்பத்தாரின் ாரிசுதாராா்களால்
34. ஆதாயம் லகயாடிக்தகாண்டு இ ாா்களின்
35. குை ஆொர ழக்கப்படி பூஜித்து பரிபாைைம்
36. தெய்து ரவும் மடப்பு த்தில் பரம்பலரெம்பி
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37. ரதாயப்படி பள்ளிப்பலட ெமாது ல த்து
38. ைங்கி ரவும் இம்மடத்தார்க்கு மட்டுவம காா்
39. ைபரம்பலர பூர்வீகபாத்யலத உண்டு
40. பி குைத்தார் யா ருக்கும் எவ்வித பாத்தியலதயும்
41. இம்மடத்தில் இல்லை.

வமற்கண்ட
ரிகளில் இக்கல்த ட்டின் உண்லமயாை வநாக்கம் ததளி ாகப்
புைப்படும். இக்கல்த ட்டும் உண்லமயாைதல்ை என்பதற்கு இதில் இடம்
தபற்றுள்ள பை தொற்கவள ொன் ாகும். எடுத்க்காட்டாக 27ம் ரியில் ரும்
‘ஸ்ரீைஸ்ரீ’ என் அலடதமாழி கல்த ட்டுக் காைத்துக்குப் தபாருந்தாததாகும்
4

(கி.பி.1722க்கு)
ரி 31-32 ல் தநடுஞ்தெழியன் பராந்தகபாண்டியன் ராெனின்
பட்டயத்தில் கண்டபடி’ என்பது மிகவும் அபத்தமாை தொற்த ாடராகும்.
தநடுஞ்தெழியன் ெங்காை மன்ைன். அ ன் காைத்திய பட்டயம் ‘தமிழி’யில்
எழுதப்பட்டிருக்கும். இக்கல்த ட்லட த ட்டிய ாா் அப்பட்டயத்லத எங்கு
பார்த்தார். அ ருக்கு அக்காை எழுத்லத கி.பி.1722ல் படிக்கத் ததரியுமா? இது வபால்
பராந்தகபாண்டியன் (கி.பி.768-815) ஆம் ஆண்லடச் வொா்ந்த ன். அ ன் த ளியிட்ட
பட்டயம்
ட்தடழுத்தில் இருக்கும். அதலை இக்கல்த ட்டு த ட்டிய ாா்
படித்தாரா,
படிக்கத்ததரியுமா
அப்படி
இரண்லடயும்
பார்த்திருந்தால்,
படித்திருந்தால் தற்வபாது அப்பட்டயங்கள் எங்வக? என் வகள்விக்கு மடத்தின்
தலை ாா் அருளாநந்தம் கூறும் எளியவிலட அல தயல்ைாம் திருடு வபாயிவிட்டை
என்பது தான். இப்பதில் நம்பும்படியாக இல்லை. வமலும் இது வபாை பை
ஆ ைங்கள்
வபாலியாகத்
தயாரிக்கப்பட்டு
உசிைம்பட்டி
ட்டத்தில்
தெப்வபடுகளாகப் பைவீடுகளில் உள்ளை. நாவை பத்து தெப்வபட்டு நகல்கள் (Xerox)
வெகரித்துல த்துள்வளன்.
இது வபாலி தெப்வபடுகளில் தபரும்பாலும் ஒவர தெய்தி தான் இருக்கும். அதா து
மதுலர திருமலை நாயக்காா் ஒரு நாள் தங்கள் ஊருக்கு ந்தார். அப்வபாது நான்
அ லர சீனி, ொா்க்கலர ல த்து ரவ ற்வ ன். அ ாா் மகிழ்ந்து உைக்கு என்ை
வ ண்டும் என்று வகட்டார். எைக்கு இந்தவர் கா ல் உரிலம வ ண்டும் எைக்
வகட்வடன். அப்படிவயதந்வதன். இவ்வரில் நன்லமக்கு ஒரு பைமும், தீலமக்கு ஒரு
பைமும் சூலித்துக் தகாண்டு நீசுகத்திலிருப்பாயாக” என்று பட்டயம் தகாடுத்தார்,
மீைாட்சி சுந்தவரசு ராா் என் தபயவர 1898 ஆம் ஆண்டு லர
ழக்கத்தில்
கல்த ட்டுகளில் இல்லை. ஆைால் அந்தப்தபயாா் இக்கல்த ட்டில் உள்ளது
வ டிக்லகவய. இல யாவும் நூறு ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு லரப்பார்த்து ஒரு ாா் ஒவர
ாெகத்துடன் சுயமாகத் தயார் தெய்து தகாண்டதாகும். இல
முற்றிலும்
வபாலியாைதாகும்.
ட்வெழுத்து ஓணலச்சு டிகள்:
சு.இராெவ லு அ ாா்கள் கிண்ணிமங்கைம் மடத்தில் வநரடி ஆய்வு தெய்த வபாது
மடத்தின் தலை ாா் திரு அருளாைந்தாா் ஓலைச்சு டிகள் சிை ற்ல க்
காட்டியுள்ளார். அதில் வியக்கத்தக்க தெய்தி அல
ட்தடழுத்தில்
எழுதப்பட்டதாகும். சிை ற்ல பாடல்
டிவில்படித்து தைது கட்டுலரயில்
தகாடுத்துள்ளார் (ொெைம் பக் 16-17) இ ற்ல எழுதிய ாா் இம்டமத்தின் 62 து
குருமகாென்னிதாைமாக விளங்கிய அ.மகாலிங்கம் என் கருைாைந்தம் என்னும்
இ ாா் 1812 ஆம் ஆண்டு மல ந்தார் என்றும் இராெவ லு குறிப்பிடுகி ார் (ொெைம்
ப.18) தற்வபாதுள்ள மடத்தின் தலை ாா் 67 து குரு ாகும். இவ்வ ாலைகள்
ஒன்றில் ‘ஏகநாத பள்ளி ஆொன்’ என்றும் நாட்டாற்றுப்பு த்து அமிர்த பராக்கிரம
நல்லூர் த ள்ளாள குயில்குடியான்மார்கள் பரி ட்டலை கடலமயாக பத்து
ஆண்டுக்கு ஒரு முல ஆநிலர அறுபத்தும் அதற்தகாப்ப கூளமும் கிண்ணிமங்கை
ஏகைாத மடத்துக்கு ஈந்தார்’ எை எழுதப்பட்டுள்ளது (பக் 17-18). இதில் ரும்
நாட்டாற்றுப்பு அமிருதபராக்கிரம நல்லூர் குயில்குடி என்பது முத்துப்பட்டி
ட்தடழுத்துக் கல்த ட்டில் ரும் ததாடராகும் (கி.பி.9-10ம் நாற் ாண்டு).
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ஆைால் ஆொன், கூளம் என் தொற்கள் கி.பி.9-10ம் நூற் ாண்டு காைத்துக்குரியை
அல்ை. எைவ
இவ்வ ாலைலய சிைாொெை நகல் என்று இறுதியில்
குறிப்பிட்டாலும் நமக்கு ெந்வதகவம. கி.பி.10 நாற் ாண்டுக்காை பாடல் டிவிவைா,
தமாழி அலமப்பிவைா இவ்வ ாலைகள் இல்லை. வமலும் இதில் ‘மாவத்து
வ ைப்பாா் கு டு’ என் ததாடரும்
ருகி து. மாவத்து வ ைப்பாா் வகாயில்
என்பதும் சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முந்திய கிராம ததய் க்வகாயிவை. இதலை
கி.பி.10ம் நூற் ாண்டு
ட்தடழுத்துக் கைத ட்டில் பதிவு தெய்திருப்பது
எவ் லகயில் தபாருந்தும்.
எைவ
இம்மடத்தின்
தலை ாா்
அருளாைந்தாா்
இராெவ லுவிடம்
உலரயாடியவபாது கூறியதாகச் தொன்ைது வபால் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்குள்
இவ்வ ாலை ஆ ைங்கள் தயார் தெய்யப்பட்டிருக்க வ ண்டும். யாவரா
கல்த ட்டு எழுத்துக்கள் ததரிந்த நபாா்கலளக் தகாண்டு இதலை எழுதியிருக்க
வ ண்டும். இவ்வ ாலை ஆ ைங்களின் தமாழி நலட கி.பி.9-10ம்
நூற் ாண்டுக்குரியது அல்ை. இவ்விதமாை வபாலி ஆ ைங்கள் ல தீஸ் ரன்
வகாயில்
ட்டாரத்துக் கிராம மக்களால் குடிலெத் ததாழிைாகத் தயார்
தெய்யப்படு லத அண்லமயில் தெய்தி ஊடகங்களில் கண்வடாம். எைவ இங்கு
கிலடத்த அலைத்து கல் மற்றும் ஓலை ஆ ைங்களின் தமயத்தன்லம
ெந்வதகத்திற்குரியதாகவ
உள்ளது.
இவத
கருத்திலை
பை
மூத்த
கல்த ட்டாய் ாளாா்களும் தகாண்டுள்ளைாா். அ ெரப்பட்டு ஆாா் க் வகாளாறு
காரைமாக இதலை கி.மு.2ம் நூற் ாண்டு முதல் தெயல்பட்டு ரும் மடம் என்று
கூறு து ெற்றும் ஏற்புலடயதல்ை. ஒரு எம்.பில். ஆய்வ டு இம்மடம் 200
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைாா் வொழ ந்தானில் தெயல்பட்டு ந்ததாகக் கூறுகி து.
ஏகநாதாா்மெமும் காந்தளார்ச்சாணலயும்:
ஏகநாதாா் மடம் கிமு.2ம் நூற் ாண்டு முதல் தெயல்பட்டது என்றும் இங்கு
ழி ழியாகக் கல்வி கற்பிக்கவும் வபார்க்கலைகள் கற்பிக்கும் இடமாகவும்
திகழ்ந்து
ந்துள்ளது. குறிப்பாக வ ளாண்லம, இயற்லகலயப் பாதுகாக்கும்
முல கள், நீாா் வமைாண்லம, வொதிடம், தமிழ் மருத்து ம், தமிழ் கணிதவியல்,
இ ற்றுடன் வபார்க்கலை பயிற்சிக்காை களமாகவும் இது திகழ்ந்தது. வொழாா்
காைத்தில் கல்த ட்டுகளில் குறிக்கப்படும் ‘காந்தளுர்ொலை’ வபான்று இம்மடம்
தெயல்பட்டு
ந்ததாகத் ததரிகி து என்கி ார் சு.இராெவ லு (ொெைம் ப.7).
இக்கூற்று அ ரது கற்பலையின் உச்ெம் என்று தகாள்ளத்தக்கதாகும். இவ்கூற்றுக்கு
எவ்விதச் ெமகாைச் ொன்வ ா, பிற்காைச் ொன்வ ா இல்லை. இன்ல ய மடத்தலை ாா்
அருளாைந்தன் ாய்தமாழிக் கூற்று எல்ைாம் ரைாறு ஆகிவிடமுடியாது என்பலத
இராெவ லு உைரவில்லை. காந்தளுர்ச்ொலைக்கு இலையாை ஒரு நிறு ைம்,
கி.மு. 2ம் நாற் ாண்டிலிருந்து தெயல்பட்டது என் ால் கி.பி.7ம் நூற் ாண்டு முதல்
கி.பி.14ம் நூற் ாண்டு
லரயுள்ள பாண்டியாா் ஆ ைங்கள் ஒன்றில் கூட ா
கிண்ணிமங்கைம் மடம் பற்றிய குறிப்பு இல்ைாமல் வபாகும். கி.பி.12-13ம்
நூற் ாண்டில் மதுலரப்பகுதியில் பைமடங்கள் தெயல்பட்டலம கல்த ட்டுகளில்
பதி ாகியுள்ளை. மதுலரயில் திரு ாராா் வகாளகி மடத்தின் கிலளயாை
பிக்ஷாமடம், திருவ டகம், வகாமடம், திருப்பரங்குன் த்தில் இரண்டு மடங்கள்,
திருப்பத்தூர்ப் பகுதியில் சி கிரியில் எைப் பை மடங்கள் தெயல்பட்ட குறிப்புகள்
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உள்ளை. இந்நிலையில் ெங்ககாைந்ததாட்டு இருந்ததாகக் கூ ப்படும் ‘ஏகநாதாா்
மடம்’ மட்டும் இடம்தப ாதது விந்லதயிலும் விந்லதவய. இது ஒரு
வபார்ப்பயிற்சிக்
கூடம்
என் ால்
வொழாா்கள்
இதலையும்
தாக்கி
அழித்திருப்பார்கவள. ொன்றுகள் ஏவதனும் உண்டா?. வொழாா் கல்த ட்டுகளில்
‘காந்தளுர்ச் ொலை மரியாலதயில்’ என் ததாடாா் அடிக்கடி ரக் காைைாம். அப்படி
கிண்ைமங்கைம் ‘ஏகநாதமடம் மரியாலதயில்’ என் குறிப்பு எங்கா து உண்டா?
உைாா்ச்சி ெப்படு தற்கும் ஓாா் எல்லை வ ண்டாமா? கிண்ணிமங்கைத்லதச்
சுற்றிலும் பை வகாயில்கள், சிந்துப்பட்டி, ஆலையூர், வமைத்திருமாணிக்கம்,
வபலரயூர், திடியன் ஆகிய ஊாா்களில் கல்த ட்டுகள் உள்ளை. ஒன்றில் கூட ஏகநாதாா்
மடம் பற்றிய தெய்திகள் இல்லை. ெமைமும் (புத்தூர்), தபௌத்தமும் (வராெல்பட்டி,
ஆண்டிபட்டி) ஆருகிவைவய உள்ளை. எங்கும், எதிலும் ஏகநாதாா் மடம் பற்றிவயா,
அங்கு தெயல்பட்ட கல்விச்ொலை, வபார்ப்பயிற்சிக் கூடம் பற்றிவயா தெய்திகள்
இல்லை. இவ் ாறிருக்க இவ்வலர காந்தளுர்ச்ொலையுடன் ஒப்பிட்டுப் வபசும்
இராெவ லுவின் துணிச்ெலை எண்ணி வியக்கத்தான் வ ண்டியுள்ளது.
அண்லமக்காைங்களில் சு.இராெவ லு அ ாா்களின் கட்டுலரகளில் தன்முலைப்பும்,
கற்பலையும், மற் ாா்களின் கருத்லத எள்ளல் நலடயில் லகயாள் தும்
மிகுந்துள்ளது. அ ரது ஞாைத்தின் மீது அ ருக்கு அொத்திய நம்பிக்லகயிருக்கைாம்.
ஆைால் அ ரது அண்லமக்காைக் கட்டுலரகலளப் படித்த பைரும், த ளிநாட்டார்
உட்பட அவ் ள ாக ரசிக்கவில்லை என் தக ல்கள் சிை நண்பாா்கள் மூைம்
ருகின் ை. எைவ
அ ரது ஆய்வு முடிவுகலள அ ாா் க ைத்துடன்
லகயாளவ ண்டும். மதுலரப்பகுதியில் ெமைம் பரவியது குறித்த எைது
கட்டுலரலயப் படித்த அ ாா் நான் ெமைாா்கள் எைக்குப் பைம் தகாடுத்து இவ் ாறு
எழுதல க்கின் ைாா் என்று குறிப்பிடுகி ார் (புதிய தெப்வபடு). இவ் ாறு தரம்
தாழ்ந்து விமாா்சிப்பது ஆய் ாளாா்க்கு அழகல்ை. இது வபால் நான் கிண்ணிமங்கைம்
பற்றி எழுத அ ாா் தபற் து எவ் ளவு என்று வகட்கப் வபா தில்லை.
முடி ாக இக்கட்டுலரயின் மூைம் நான் பதிவு தெய்ய விரும்பு து இதுதான்.
கிண்ணிமங்கைம் ஏகநாதாா் மடம் சுமார் 200 ஆண்டு பழலமயாைது. இது ஒரு
ொதராை மடவம தவிர காந்தளுர்ச்ொலைக்கு இலையாைது அல்ை. இங்கு
கிலடத்துள்ள கல்த ட்டுகள், ஓலை ஆ ைங்கள்யாவும் அண்லமக்காைத்தில்
உரு ாக்கப்பட்டல . இம்மடத்தின் காைத்லத மிலகப்படுத்திக் கூ ப்படுகி து.
இம்மடமும், இங்குள்ள ஒரு வகாயிலும் ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டுவம உரியது
என்பலத
லியுறுத்த மட்டுவம அ ற்ல க்காத்துக் தகாள்ளமட்டுவம இவ்
ஆ ைங்கள் தயார் தெய்யப்பட்டுள்ளை.தற்வபாது மதுலர உயாா்நீதிமன் ம்
கிண்ணிமங்கத்தில் அகழாய்வு தெய்ய ல்லுநாா்கலள நியமித்துள்ளது. அவ் ாறு
அகழாய்வு தெய்து அதன் மூைம் நம்பத்தகுந்த ொன்றுகள் கிலடத்தால் என்னுலடய
கருத்லத நான் மாற்றிக் தகாள்ளத் தயாராக உள்வளன்.

முணை ர் வசா.சாந்தலிங்கம், மதுணர
https://www.facebook.com/santhalingam.chockaiah
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2. கிண்ணிமங்கைம் கல்த ட்டு குறித்து
ெர்ச்லெ.
— மா.மாரிராென்
கடந்த ஆண்டு மதுலர தெக்காணூரனி அருவக உள்ள கிண்ணிமங்கைம் என்னும்
ஊரில் உள்ள மடம் ஒன்றில் தமிழி எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்ட துண்டு கற்தூண்
ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆய் ாளர்கள் காந்திராென், ஆைந்தன், இராெவ ல்
என்னும் மூ ரால் த ளி உைகத்திற்கு அறிமுகம் ஆைது.
"ஏகன் ஆதன் வகாட்ெம் "
என்று படிக்கப்பட்டு ..
கல்த ட்டின் காைம் கி.மு. 2 எை உறுதி தெய்தார் ததால்லியல் ஆய் ாளர்
சு.இராெவ லு அ ர்கள்.
தமிழக
ரைாற்றில் மிகப்தபரும் ததால்லியல்
ஆ ைமாகப் பதிவு தெய்யப்பட்டது இக்கல்த ட்டு.

அவத மடத்தில் 7 -8 ஆம் நூற் ாண்லடச் வெர்ந்த
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ட்தடழுத்துக் கல்த ட்டு ஒன்றும்

இணையிலியாக..
ஏக நாதன்...
பள்ளிப்பணெ..
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என்று ததாடங்கும் அந்தக்கல்த ட்டுச் தெய்தி தமிழிக் கல்த ட்டுச் தெய்தியுடன்
ஒத்துப்வபாைது.
தமிழகத்தின் முதல் பள்ளிப்பலடக் கல்த ட்டு. தமிழி எழுத்துக்களில் என்
ரைாற்றுச் சி ப்லப தபற்
ஆகச் சி ந்த ததால்லியல் ஆ ைமாக
கிண்ணிமங்கைம் பதிவு தெய்யப்பட்டது. தமிழகத் ததால்லியல் துல யும்
அங்கிகாரம் தெய்து அறிக்லக த ளியிட்டது.
ஒட்டு தமாத்த
ரைற்று
ஆர் ைர்களும் தகாண்டாடத் ததாடங்கிைர். இவத மடத்தில் உள்ள 17 -18 ஆம்
நூற் ாண்லடச் வெர்ந்த பிற்காைக் கல்த ட்டு ஒன்றும் வமற்கண்ட தெய்திலய
ஒத்துள்ளது.
மிகப்தபரும்
ரைாற்று ஆய் றிஞர் முலை ர் தொ.ொந்தலிங்கம் அ ர்கள்,
கிண்ணிமங்கைம் கல்த ட்டு குறித்து ஒரு சிை ெர்ச்லெகலளப் பதிவு தெய்கி ார்.
முலை ர் ொந்தலிங்கம்
அ ரது பதிவில் ... கிண்ணிமங்கைம் கல்த ட்டு
வபாலியாகத் தயார் தெய்யப்பட்டது என்கி ார். 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக
எழுதப்பட்டது என்கி ார். இதற்காக அ ர் எழுப்பும் வகள்விகளில் கருத்து வி ாதம்
இல்லை; தனிமனிதத் தாக்குதல் வபால் இருக்கி து.
அ ர் முன் ண க்கும் வகள்விகள்:
மலைமுகடுகளிலும், குலகத்தளங்களிலும் காைப்படும் தமிழிக் கல்த ட்டுகள்,
தனித்த ஓர் எண்பட்லட கற்தூணில் எவ் ாறு இருக்கும்?
ெங்ககாைத்தில் கற்தூண் தகாண்ட வகாவில்கள் இருந்ததா? என் வகள்விகலள
எழுப்புகி ார். ஆண்டிபட்டி அருவக புலிமான் வகாம்லப நடுகல் கல்த ட்டு தமிழி
எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்டது. இது கிலடத்தது மலை முகட்டிவைா,
குலகத்தளத்திவைா அல்ை. ஊர் மக்கள் சிப்பிடத்தில் தலரத்தளத்தில் கிலடத்த
துண்டு கல்த ட்டு.
முலை ர் ொந்தலிங்கம் கூற்றுப்படி, கிண்ணிமங்கைம் தூண் 5 அல்ைது 6 ஆம்
நூற் ாண்டு என்றுகூட இருக்கட்டும். ஆைால் இ ர் 18 ஆம் நூற் ாண்டில்
எழுதப்பட்ட எழுத்து என்கி ார். மடத்து நிர் ாகிகள் தங்களது உரிலமலய
நிலைநாட்ட 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டது என்கி ார்.
இது வ டிக்லகயாக உள்ளது. வபாலியாகச் தெப்வபடுகள் தெய்யைாம். வபாலியாக
ஓலைகள் தெய்யைாம். வபாலியாகத் தமிழ் பிராமி கல்த ட்டு எழுது ார்களா?
அதுவும் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாம். அதா து 18 ஆம் நூற் ாண்டில் ஒரு துண்டுக்
கல்லில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கலள எழுதும் அளவுக்கு ஒரு ர் ஞாைம்
தபற்றிருப்பாரா?
முலை ர் ொந்தலிங்கம் அ ர்களின் கருத்லத ஒரு
ாதத்திற்காக ஏற் ால்....
தமிழகத்தில் உள்ள அலைத்து தமிழிக் கல்த ட்டுகலளயும் வபாலி என்று
ாதிடு ார்கவள. அதற்காகவ ஒரு கூட்டம் உள்ளவத. இது எவ் ளவு தபரிய
அபாயத்லத விலளவிக்கும்??!!
புள்ளி இருந்தது.. புள்ளி இல்லை.. என்த ாரு ெர்ச்லெ..
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புள்ளி இருந்தால் கி.பி. 5 ஆம் நூற் ாண்டிற்கு வமல்.
புள்ளி இல்லைதயன் ால் கி.மு. 2 நூற் ாண்டு
எப்படியாயினும் காைம் கி.மு. 2 அல்ைது கி.பி.6 நூற் ாண்டு.
ஆைால் முலை ர் ொந்தலிங்கம் தொல் து; கல்த ட்டின் காைம் 18 ஆம்
நூற் ாண்டாம்!
" ஏகன் ஆதன் வகாட்ெம் "
என் கல்த ட்டில் வகாட்டம் என்னும் தொல் முதன்முதைாக பூைாங்குறிச்சி
கல்த ட்டில்தான் ருகி து. அதன்காைம் கி.பி. 5 என்கி ார். இருக்கட்டுவம. இலத
எப்படி 18 ஆம் நூற் ாண்டு என்கி ார். ெங்க இைக்கியங்களில் பை இடங்களில்
வகாட்டம் என்னும் தொல் ருகி வத? இச் தொல் கல்த ட்டில் இடம்தபறு து
ெரிதாவை. ெம்லப தமிழிக் கல்த ட்டில் ரும் "அதியதநடுமான்" மாங்குளம்
தமிழிக் கல்த ட்டில் ரும் "தநடுஞ்தெழியன் " என்னும் தொல் இைக்கியங்களில்
மட்டுவம உள்ளது. வ று எந்த கல்த ட்டிலும் இல்லை. அதற்காக ெம்லபக்
கல்த ட்லடயும், மாங்குளம் கல்த ட்லடயும் வபாலி எை ாதிடைாமா?
கிண்ணிமங்கைத்தில் இருக்கும் 7 - 8 ஆம் நூற் ாண்லடச் வெர்ந்த கல்த ட்டில்
இருக்கும் "பள்ளிப்பலட " என்னும் தொல் த ாம். பாண்டிய நாட்டில் 10 ஆம்
நூற் ாண்டிற்குப் பி குதான் பள்ளிப்பலட என்னும் தொல் கிலடக்கி து என்கி ார்.
வ டிக்லகயாக உள்ளது. 10 ஆம் நூற் ாண்டிற்கு முன்பாக 8 ஆம் நூற் ாண்டில்
பள்ளிப்பலட என்னும் தொல் கல்த ட்டில் கிலடக்காதா?
அப்படியாைால்
10 ஆம் நூற் ாண்டிற்கு முன்பாை முதைாம் ஆதித்தன்
பள்ளிப்பலட, பிரித்வி கங்கலரயன் பள்ளிப்பலட... இந்தக் கல்த ட்டுச் தெய்திகள்
எல்ைாம் வபாலியா? பிற்காை நாயக்கர் கல்த ட்டு.. காந்தளூர்ொலை.. மடத்துத்
தலை ர் வபச்சு.. இல தபரிதாக எங்கள் க ைத்லத ஈர்க்கவில்லை. தமிழிக்
கல்த ட்டின் காைத்லத 18 ஆம் நூற் ாண்டு என்று கூறியதுதான் வபரதிர்ச்சியாக
உள்ளது.
18 ஆம் நூற் ாண்டில் எழுதப்பட்ட ஒன்ல முலை ர் ராெவ லு வபான்
ததால்லியல் அறிஞர்கள் ஆய்வு தெய்யாமல் இருப்பார்களா? 200 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு எழுதப்பட்ட ஒன்ல 2000 ருடப் பழலம என்று கூறும் அளவிற்கு
ஞாைமற் ர்களா? தமிழகத் ததால்லியல்துல யும் அங்கிகாரம் தெய்துள்ளவத?
அ ர்களும் ஞாைமற் ர்களா?
முலை ர் ொந்தலிங்கம் அ ர்களின் கட்டுலர தைது ெக ஆய் ாளர் ஒரு ருடன்
ஏற்பட்ட வமாதலை த ளிப்படுத்து தாக உள்ளது. ஆய்
ாளர்கவள உங்களுக்குள்
ஏற்பட்ட வமாதலில்...தயவு தெய்து தமிழர்களின் பழலமலயயும் தபருலமலயயும்
களங்கப்படுத்தாதீர்கள். உங்கள் பாதம் பணிந்து வ ண்டுகிவ ாம்...

மா.மாரிராென்
marirajan93@gmail.com
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3.

ரைாற்றில் கிண்ணிமங்கைம்.

— முலை ர் சு.ராெவ லு
தமிழ்நாட்டில் மதுலர மா ட்டத்தில் திருமங்கைம்
ட்டத்தில் உள்ள ஊர்
தொக்கானூரணி இவ்வருக்கு 2 கி.மீ. ததாலைவில் அலமந்துள்ள சிறிய ஊர்
கிண்ணிமங்கைம். கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இவ்வரின் சி ப்பு ரைாற்று
மற்றும் ததால்லியல் ஆய் ாளர்களால் தபரிதும் வபெப்பட்டது. இப்பகுதியில்
இக்கட்டுலர ஆசிரியர்களில் ஒரு ராை திரு. காந்திராென் குழுவிைர் (திரு. ஆைந்தன்
ென்ைாசி & திரு. இரா.ெ.ராெவ ல்) கள ஆய்வு தெய்து கிண்ணிமங்கைத்தில் உள்ள
ஏகநாதர் ஆைந்த ள்ளி அம்மன் வகாயிலின்
ளாகத்தில் கற்குவியல்களுக்கு
இலடயில் இருந்த சிை கல்த ட்டுகலளக் கண்தடடுத்தைர். பின்ைர்
கல்த ட்டுகலள முலை ர் வ தாெைம் அ ர்களின் உதவியுடன் படிதயடுத்து
இக்கல்த ட்டுகளின்
சி ப்பு
குறித்து
நாளிதழ்களில்
த ளியிட்டைர்.
இக்கல்த ட்டுகள் குறித்தும் வமற்தகாண்டு இம்மடத்திற்கு வநரில் தென்று
கல்த ட்டுகலளயும் மற்றும் சிை அரும்தபாருள்கலளயும் ஓலைச்சு டிகலளயும்
பார்ல யிட்டு இ ற்றின்
சி ப்பியல்புகலளயும் இ ற்றின் உண்லம
தன்லமகலளப் பற்றியும் இக்கட்டுலரயின் ாயிைாக ததரிவிக்கின் ை.
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அண்லமக் காைங்களில் ததால்லியல் ஆர் ைர்களின் பார்ல ல லக ஆற்றின் பண்
பாட்டுப் பகுதிகலளப் தபரிதும் ஈர்த்துள்ளது. கீழடி அகழாய்விற்குப் பின் பை புதிய
கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து தெய்தித் தாள்களில் ந்த ண்ைம் உள்ளை. இருப்பினும்
இ ற்ல ஆய்வு வநாக்வகாடு பார்க்கின் பார்ல
இல்ைாமல் ஊகங்களின்
அடிப்பலடயில் பல்வ று தெய்திகள் அதிகமாக
ரு தால் இக் கண்டு
பிடிப்புகளின் உண்லமத் தன்லம அ ற்றின் சி ப்புகள் குறித்து ஆய்வுைகில்
பல்வ று கருதுவகாள்கள் நிைவி ருகின் ை. அவ் லகயில் கிண்ணிமங்கைக்
கண்டுபிடிப்புகள் குறித்தும் பை கருதுவகாள்கள் நிைவி ருகின் ை. இப்பகுதிக்கு
வநரில் தென்று கள ஆய்வுகள் தெய்து உண்லமத் தரவுகலள கண்டறிந்து ஆய்வுக்கு
உட்படுத்திய பின் இக்கட்டுலர எழுதப்படுகி து.
மதுலரயிலிருந்து வமற்காக 18 கி.மீ ததாலைவில் தகாச்சி தனுஷ்வகாடி வதசிய
தநடுஞ்ொலை எண். 85க்கு அருகில் தெக்கானூரிலிருந்து ததன் கிழக்காக
கிண்ணிமங்கைம் அலமந்துள்ளது. இவ்வருக்கு மதுலரயிலிருந்து டபழஞ்சி
ழியாகவும்
தெல்ைைாம்.
இப்பகுதிலயச்
சுற்றிய
மலைப்பகுதிகளில்
தமிழிக்கல்த ட்டுகள் பை ஏற்கைவ
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை. இவ்வரின்
லமயப்பகுதியில் அலமந்துள்ள ஏகநாதர் ஆைந்த ள்ளிக் வகாயில் அலர ஏக்கர்
பரப்பளவில் அலமந்துள்ளது. இக்வகாயிலின் மூை ராக லிங்க டிவு உள்ளது.
இருதள நாகர
டி லமப்பில் அலமந்துள்ள இவ்விமாைம் தெங்கல் சுலத
தகாண்டும் கரு ல ச் சு ர் கற் ளியாகவும் காைப்படுகி து. இக்வகாயில்
கரு ல , இலடகழி, அர்த்தமண்டபம், முன்மண்டபம் ஆகிய ற்ல க் தகாண்டு
விெயநகரத்திற்கும் பிற்பட்ட கலைவ லைப்பாட்டலமப்பில் அலமந்துள்ளது.
வகாயிலின் மூை ராக இலிங்கத்திருவமனி இருப்பதுடன் இம்மடத்திலை
ழி ழியாக நிரு கித்து ந்த மடாதிபதிகளின் ெமாதிக் வகாயில்களும் இங்கு
உள்ளை. இ ற்ல த்தவிர விநாயகர் முருகனுக்காை ென்ைதிகள் இவ் ளாகத்தில்
உள்ளை. தற்தபாழுது உள்ள வகாயிலின் அருகில் உள்ள திடல் பகுதிவய முன்பு
மடமாகச் தெயல்பட்டதாகவும் தற்தபாழுது உள்ள வகாயில் பிற்காைத்தில்
கட்டப்பட்டது எைவும் இக்வகாயிலை நிரு ாகித்து ரும் திரு. அருளாைந்தர்
குறிப்பிடுகின் ார். இங்கிருந்த மடம் தற்தபாழுதும் ததாடர்ந்து தெயல்படுகி து.
இம்மடம்
ழி ழியாக கல்வி கற்பிக்கவும் வபார்க்கலைகள் கற்பிக்கப்படும்
இடமாகவும் திகழ்ந்து
ந்துள்ளது. குறிப்பாக வ ளாண்லம, இயற்லகலயப்
பாதுகாக்கும் முல கள், நீர் வமைாண்லம, வொதிடம், தமிழ் மருத்து ம், தமிழர்
கணிதவியல் இ ற்றுடன் வபார்க்கலைப் பயிற்சிக்காை களமாகவும் இது திகழ்ந்தது.
வொழர் காைத்தில் கல்த ட்டுகளில் குறிக்கப்படும் காந்தளூர் ொலை வபான்று
இம்மடம் தெயல்பட்டு ந்ததாகத் ததரிகி து.
தமிழி நடுகல் கல்வ ட்டுகள்:
இ ந்த ர்களின் நிலை ாக ஈமச் சின்ைங்கள் எடுக்கும் ழக்கம் ததன்ைகத்தில்
ததான்று ததாட்டு நிைவி
ருகின் து. தபருங்கற்காைச் சின்ைங்கள்
ததன்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் தபா.மு. 1500 க்கும் முன்பிருந்து
கிலடத்துள்ளை. தபருங்கற்காை ஈமச்சின்ை
லககளில் நடுகல் எடுக்கின்
ழக்கம் பண்பட்ட ெமூகத்தின் ளர்ச்சி நிலையில் கிலடக்கின் ை. அ ற்ல
இ ந்த முன்வைாருக்காை வகாயில்களாக தமிழர்கள்
ைங்கிைர். ெங்க
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இைக்கியங்களில் நடுகல்
ழிபாடு மற்றும் நடுகல் எடுக்கின்
ழக்கம்
தபருமளவில் சுட்டப்படுகி து. அ ற்றின் ததாடர்ச்சியாக ரைாற்றுக் காைத்தில்
ெமூகத்தில் உயர் நிலையில் இருந்த ர்களுக்கு குறிப்பாக அரெ மரபிைருக்கு இ ந்த
பின் பள்ளிப்பலடக் வகாயில்கள் எடுக்கின்
ழக்கம் ததாடர்ந்தது. அவ் லகயில்
தற்தபாழுது
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தமிழி எழுத்துப் தபாறித்த நடுகல்
இ ந்த ருக்காக எடுக்கப்பட்ட நடுகல்லிற்காை பள்ளிப்பலடக் வகாயிலைப் பற்றிக்
குறிப்பிடுகி து.
அவ் ணகயில் நடுகற்கள்
ணமல்கல்.

ழிபாடு ஈமச் சின்ை

ழிபாட்டு

ளர்ச்சியில் ஒரு

கிண்ணிமங்கலம் தமிழிக் கல்வ ட்டு:
வமற்குறித்த கிண்ணிமங்கைத்தில் உள்ள வகாயிலில் கூம்பு டி
தநடுங்கல்
ஒன்றின் நடுப்பகுதியில் பண்லடத் தமிழி
ரி டிவில் கல்த ட்டு ஒன்று
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இரண்டு மீட்டர் உயரமுலடய முப்பட்லடத் தூண்
பகுதியின் அடிப்பகுதி வபான் உள்ள இக்கல் தொரதொரப்பாக ழ ழப்பற்
நிலையில் எவ்வித வ லைப்பாடு அற் நிலையில் காைப்படுகி து. இக்கல்லின்
வமல் பகுதி குறுகியும் கீழ்ப்பகுதி தட்லடயாகவும் காைப்படுகி து. கல்லின்
நடுப்பகுதிக்கும் ெற்று கீழ் நிலையில் இரண்டு ரிகளில் தமிழி எழுத்துப் தபாறிப்பு
காைப்படுகி து. த ளிர் நி முலடய தெந்நி க்கல்லில் மிக கூர்லமயாை உளி
தகாண்டு
தமிழி
எழுத்துக்கலளக்
வகாட்டுரு ாக
எழுதியுள்ளைர்.
இவ்த ழுத்துக்கள் தபரியதாகவும் சீராை நிலையிலும் தமிழகத்தில் கிலடத்த தமிழி
நடுகற்கள் வபான்று மிக வநர்த்தியாக எவ்வித எழுத்துப் பிலழயுமின்றி
எழுதப்பட்டுள்ளது. முதல் ரியில் ஏகன் ஆதன் என்றும் இரண்டாது
ரியில்
வகாட்டம் எைவும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதலை முதலில் படித்த கல்த ட்டு
ஆய் ாளர் முலை ர் வ தாெைம் அ ர்களும் தமிழ்நாடு ததால்லியல்
துல யிைரும் தமய் எழுத்துக்களிலும் எகரக் குறியீட்டிலும் புள்ளிகள் இடப்பட்டு
இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டு இதலை எகன் ஆதன் வகாட்டம் எைப் படித்தல்
வ ண்டும் எைக் கருத்து ததரிவித்தைர். இக்கட்டுலர ஆசிரியர் இதலை வநரில்
ஆய்வு
தெய்த
தபாழுது
இக்கல்த ட்டில்
எவ்த ழுத்திலும்
புள்ளி
இடப்படவில்லை என்பலதக் கண்டறிந்தார். இப்புள்ளிகள் இக்கல்லில் உளியால்
ெமன் தெய்த தபாழுது ஏற்பட்ட த ட்டுக்குழிகளின் புள்ளிகவள அன்றி தமய்
எழுத்துக்களிலும் எகரக் குறியீட்டிலும் எங்கும் புள்ளிகள் காைப்படவில்லை.
எைவ இக்கல்த ட்லட ஏகன் ஆதன் வகாட்டம் என்வ படித்தல் வ ண்டும்.
வமலும் இப்புள்ளியில்ைா அடிப்பலடயிலும் உயிர் எழுத்து ஆ வின் பயன்பாடும்
இக்கல்த ட்டில் உள்ளதால் இக்கல்த ட்டின் காைம் கி.மு. 2ஆம் நூற் ாண்டிற்கும்
முற்பட்டது என்பலத ததால்தைழுத்தியல் அடிப்பலடயில் அறிய முடிகி து.
எகரக் குறியீட்டின் அலமப்பும் இக்காைத்தில் நிைவிய அலமப்பில் உள்ளது. வமலும்
ஆ எழுத்தின் ளர்ச்சி நிலையும் கி.மு. 2ஆம் நூற் ாண்டிற்கும் முற்பட்டது என்பலத
சுட்டுகி து. தமிழி எழுத்துக்களில் ததாடக்க நிலையில் கி.மு. ஆ ாம்
நூற் ாண்டளவில் தநடில் ஆ காரக் குறியீடு காைப்படு தில்லை.
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ஆதன் என்னும் தபயர்ச்தொல் அதன் எை அரிட்டாப்பட்டி, தகாங்கர் புளியங்குளம்,
விக்கிர மங்கைம், வமட்டுப்பட்டி, அழகர்மலை ஆகிய இடங்களில் பயின்று
ருகின் ை. இதலை ஆதன் எைப் படித்தல் வ ண்டும். இவத வபான்று
தகாடுமைல் மற்றும் கீழடியில் மட்கை ஓடுகளில் ஆதன் என் தபயர்ச்தொல் அதன்
என்வ கி.மு. 3ஆம் நூற் ாண்டு லர அகரக் குறியீடும் தகாண்வட எழுதி
ந்துள்ளைர்.
கி.மு. 3ஆம் நூற் ாண்டளவில் தகாடுமைல் மட்கைன்களில் ஆகாரக் குறியீடு
காைப்படுகி து. குறிப்பாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் தகாடுமைலில் மத்திய
ததால்லியல் துல தெய்த அகழாய்வில் உயிர் எழுத்துக்களாை அ, ஆ, இ, ஈ ஆகிய
குறியீடுகள் ஒரு பாலை ஓட்டில் கிலடத்திருப்பது சி ப்புக்குரியது. (நன்றி ஸ்ரீராமன்,
கண்காணிப்பாளர், இந்திய ததால்லியல்துல ) எழுத்துக்கலள எழுதிப் பழக
இம்மட்கை ஓட்லட பயன்படுத்தி உள்ளைர். இ ற்றின் காைம் கிமு 300க்கும்
முற்பட்ட காைமாகைாம். கிமு 3ஆம் நூற் ாண்டளவில் அவொகனுலடய
கல்த ட்டுகளில் ஆ கரக் குறியீடு ட இந்தியாவில் பயின்று ருகின் து. தமிழகக்
குலகக் கல்த ட்டுகளில் குன்ைக்குடி, புகளூர் கல்த ட்டுகளில் ஆதன் என்
தபயர்ச்தொல்லில் ஆ தநடில் பயின்று ருகின் து. இவத வபான்று புலிமான்
வகாம்லப நடுகல் கல்த ட்டில் ஆதகாள் என்
தொல்லில் தநடில் ஆ
காைப்படுகி து. வமற்குறித்த தநடில் ஆ குறியிடங்களில் ஆவின் இடப்பக்க கீழ்
வமல் லளவுக் வகாடுகள் இரண்டும் ைப்பக்க தநடுங்வகாட்டின் நடுவில்
இலைகின் ை. ஆைால் தற்தபாழுது கிண்ணிமங்கை நடுகல் கல்த ட்டில்
இப்பக்கக் வகாடுகள் இலடத ளி விட்டு வநர்க்வகாட்டின் நடுவில் ஒன்று
வெராமலும் வமலும் அவொகன்
கல்த ட்டுகள் மற்றும் தமிழகக்
குலகக்கல்த ட்டுகள், புலிமான் வகாம்லப நடுகல் ஆகிய ற்றில் தநடிலுக்காை
குறியீடு தெங்குத்துக் வகாட்டின் நடுவில் காட்டப்பட்டது வபான்று அலமயாமல்
தநடுங்வகாட்டின் ைப்பக்கம் வமல்பகுதிக்கு ெற்று கீழாக எழுதப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூைம் இக்கல்த ட்டின் காைம் கிமு 200 க்கும் முற்பட்டதாகும் என்பலத
உறுதியாகக் கூ ைாம். ( ட இந்திய அவொகன் கல்த ட்டுகள் கிமு 3ஆம்
நூற் ாண்டில் தநடில் ஆ எழுத்தின்
ைப்பக்க தநடில் படுக்லகக் குறியீடு
தெங்குத்துக்
வகாட்டின்
நடுப்பகுதியில்
எழுதப்பட்டுள்ளது
எனினும்
கிண்ணிமங்கைம் கல்த ட்டிற்கு இதன் காைத்லதச் சிறிது பின்தள்ளி கிமு 200க்கு
(முன்தைச்ெரிக்லகயாக கருத்தில் தகாண்டு) காைம் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எைவ
முன் ஆய் ாளர்கள் கிண்ணிமங்கைக் கல்த ட்டின் காைத்லத கி.பி.2ஆம்
நூற் ாண்டிற்கு எடுத்துச் தென்று இருப்பது வமவைாட்டமாை பார்ல யாகவ
படுகி து. தமிழியின் காைம் கிமு 600க்கும் முற்பட்டதாக அறிவியல்
காைக்கணிப்பில் கணிக்கப்பட்ட நிலையில் அதலை கருத்தில் தகாண்டு காைத்லத
கணிப்பது என்பதும் ொைச்சி ந்தது. எைவ கிண்ணிமங்கைக் கல்த ட்டின் காைம்
கிமு 200க்கும் முற்பட்டது என்பலத உறுதியாகச் தொல்ை முடியும்.
கல்வ ட்டின் சிைப்பு:
தமிழர் பண்பாட்டு
ரைாற்றில் இக்கல்த ட்டு சி ப்பிடம் தபறுகி து.
இக்கல்த ட்டில் குறிக்கப்படும் ஏகன் ஆதன் வகாட்டம் என்பது இ ந்த ருக்காக
எடுக்கப்பட்ட
நடுகல்லிற்காக
அலமக்கப்பட்ட
வகாயில்
என்பலதப்
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புைப்படுத்துகி து. இதலை தமய்ப்பிக்கும் லகயில் இங்கு கிலடத்த 7-8ஆம்
நூற் ாண்லடச் ொர்ந்த ட்தடழுதின் துண்டுக்கல்த ட்டு ஒன்று ொன் ளிக்கின் து.
வகாட்டம் என் தொல்ைா பை தபாருள்கள் தமிழ் தமாழியில் காைப்படுகின் ை.
இக்கல்த முழுலமயாை தன்லம தகாண்டு இப்தபாருலள உளங்தகாள்ளுதல்
வ ண்டும். வகாட்டம் என்பது அரசின் ஆட்சிப் பிரிவுகளில் ஒன் ாக விளங்குகி து.
ததாண்லட மண்டைம் 24 வகாட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டை. ரைாற்றுத் ததாடக்க
காைத்தில் ததாண்லட நாட்டில் பை மண்வகாட்லடகள் கட்டி அவ் வ் ஊர்களின்
சி ப்பு கருதி வகாட்டங்கள் ழங்கப்பட்டை. இக்வகாட்லடகள் ட்ட டி ம்
அல்ைது எண்வகாை டி ம் உலடயல . அதன் அடிப்பலடயில் நாட்டுப்
பிரிவுகள் வகாட்டங்களாக அலழக்கப்பட்டை. வகாட்டம் என் தொல் முதன்
முதலில் பூைாங்குறிச்சிக் கல்த ட்டில் (கிபி 3ஆம் நூற் ாண்டு) பயின்று ருகின் து.
இக்கல்த ட்டில் இச்தொல் மதுலரயிலிருந்த ெமைர்களுக்காைப் பள்ளி எைப்
தபாருள் தகாள்ளப்பட்டது.
நிைப்பிரில த் தவிர, வகாட்டம் குறித்து ெங்க இைக்கியங்களில் பை தபாருள்கள்
இடத்திற்கு ஏற் ாறு குறிக்கப்பட்டுள்ளை. இ ந்த ர்களுக்காக எழுப்பப்படும்
வகாயில்களும் இப்தபாருலள தகாண்டுள்ளை. (சிைம்பு 10,14) வகாட்டம் என்பதற்கு
லளவு (நன் 25) நடுநிலை (வத ா 156) உட்வகாட்டம், தொற்வகாட்டம் (திருக்கு ள்
119) அல (மணி 6,59) பாெல (சீ 262) வபான் ல லய இங்கு சுட்டைாம்.
இ ற்றுள் வகாயிவைாடு ததாடர்புலடயதாகவ
தபரும்பாலும் இச்தொல்
அலமந்துள்ளது. பு நானூற்றில் முருகன் வகாட்டம் பற்றிக் குறிப்பிடுகின் து. (பு ம்
299) பட்டிைப்பாலை காவ ரிப் பூம்பட்டிைத்திலிருந்த நிைாக் வகாட்டம் பற்றிக்
கூறுகி து. (ப.பா ரிகள் 34-36) கலித்ததாலகயில் புத்ததாளிர் வகாட்டம் காமன்
வகாட்டம் குறித்தும் தெய்திகள் உள்ளை. (கலி 82, 109) சிைப்பதிகாரம் புகார் நகரில்
இருந்த தருக்வகாட்டம், த ள்ளாலைக்வகாட்டம், புகார் த ள்லள நாகர் வகாட்டம்,
பகல்
ாயில் உச்சிக் கிழான் வகாட்டம், ஊர்க்வகாட்டம், வ ற்வகாட்டம்
ச்சிரக்வகாட்டம், பு ம்பலையான் ாழ் வகாட்டம், நிக்கந்தக் வகாட்டம், நிைாக்
வகாட்டம், பாெண்டச்ொத்தான் வகாட்டம் ஆகிய ற்ல க் குறிப்பிடுகின் து.
திருச்தெங்வகாட்டு
உயர் லரயில்
மங்கை
மடந்லதக்
வகாட்டமும்
தகாடும்பாளூருக்குத் ததற்கில் மதுலர தெல்லும் ழியில் ஐலய வகாட்டமும்
மதுலர மாநகரில் வகாழிச் வெ ல் தகாடிவயான் வகாட்டமும் வத க்வகாட்டம்
ஒன்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. இடுகாட்டுப் பகுதியில் இருந்த ழிபாட்டு இடங்கள்
வகாட்டம் எை ழங்கப்பட்டலதயும் சிைப்பதிகாரம் குறிக்கி து. (சிைம்பு 5-15)
இதலை உறுதி தெய்யும் லகயில் இரட்லடக் காப்பியங்களில் மற்த ான் ாை
மணிவமகலை ஈமப் பு ங்காட்டிலிருந்த ெக்கர ாளக் வகாட்டத்லதப் பற்றி
குறிப்பிடுகி து. (மணி 51-166) இ ற்றின் காைம் தபரும்பாலும் இ ந்வதாருக்காக
ஈமப் பகுதிகளில் எடுக்கப் வகாயில்கள் அல்ைது நிலைவுச் சின்ைங்கள் வகாட்டம்
எை ழங்கப்பட்டலத உறுதியாகக் குறிப்பிடைாம்.
வகாட்டம் என்பதின் மூைம் இல
ட்ட டி அலமப்புலடய எை தபாறிஞர்
வகாமகன் கருதுகின் ார். தூங்காலை மாடக்வகாயில் லக வபான்று இல
அலமக்கப்பட்டிருக்க வ ண்டும். எைவ ஏகன் ஆதன் என்ப ருக்கு நடுகல்
எடுக்கப்பட்டு அதலைச் சுற்றி ட்ட டி வகாட்டம் ஒன்ல அலமத்திருக்க
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வ ண்டும் என்பவத தமிழிக் கல்த ட்டின் தபாருளாகும். வமலும் இதில் ரும்
ஏகன் தந்லத தபயர் அ ரது மகன் ஆதன் என்பார். அ ர் இ ந்தலமக்காக நடுகல்
எடுக்கப்பட்டு வகாட்டம் அலமக்கப்பட்டது.
வகாட்டம் என்பது தபரும்பாலும் இ ந்த ர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட வகாயில் என்
லகயில் ெங்க இைக்கியங்களில் இ ந்த அரெர்களின் சிை தபயர்கள் துஞ்சிய
என்னும் அலடதமாழிவயாடு தொல்ைப்படுகி து. எ.கா. வகாட்டம்பைத்துத்
துஞ்சிய, வகாட்டம்+ அம்பைம்+ துஞ்சிய (இ ந்த).
பூைாங்குறிச்சிக் கல்த ட்டில் மதிலர (மதுலர) உைவியத்தான் குளத்திற்கு டக்கில்
தாபதப்பள்ளி ஒன்று இருந்தலதயும் அதன் உள்வள ாசி வத ைாரு வகாட்டம்
ஒன்று இருந்தலதயும் முன்வப குறிப்பிட்வடாம். இக்வகாட்டம் தாபதப் பள்ளியில்
இருந்த ாசி வத ைார் என்ப ர் இ ந்தலமக்காக எடுக்கப்பட்ட வகாட்டமாக
இருக்கக்கூடும். து வு நிலை தகாண்டு ாழ்வ ார் ாழுமிடம் தாபதப்பள்ளி எை
ழங்கப்பட்டது. கிபி மூன் ாம் நூற் ாண்டளவில் ெமைம் தமிழகத்திற்கு
ருகின் து. எைவ மதுலரயிலிருந்த தாபதப் பள்ளி ெமைப் பள்ளியாகைாம்.
டக்கிருந்து உண்ைா வநான்பிருத்தல் ெமைர்களின்
ழக்கம். அவ் ாறு
இப்பள்ளியில் உண்ைா வநான்பிருந்து உயிர் நீத்த ாசுவத ைார் என்ப ருக்காக
எடுக்கப்பட்ட ெமாதிக் வகாயில் அ ரது தபயரால் ாசி வத ைார் வகாட்டம் எை
ழங்கப்பட்டிருத்தல் வ ண்டும். எைவ கிண்ணிமங்கைத்தில் தமிழ் ெமூகத்லதச்
ொர்ந்த மடத்தில் ாழ்ந்து து வுநிலை பூண்டு இ ந்த ஏகன் ஆதன் என்ப ருக்காக
நடுகல் எடுக்கப்பட்டு அதலைச் சுற்றிக் வகாட்டம் (பள்ளிப்பலட) (தபா.மு.) கிமு
இரண்ட நூற் ாண்டு அளவில் ஒன்று அலமக்கப்பட்டலத கிண்ணிமங்க கல்த ட்டு
குறிப்பிடுகின் து.
ட்வெழுத்து கல்வ ட்டு:
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கிண்ணி மங்கைம் ஏகநாதர் மடத்தில் கி.பி. 7-8 ஆம் நூற் ாண்லடச் ொர்ந்த
ட்தடழுத்து
துண்டுக்
கல்த ட்டு
ஒன்றும்
கண்தடடுக்கப்பட்டது.
இக்கல்த ட்டின் முன்பகுதி உலடந்து அது குறித்து வி ரம் ததரியாமல்
இருப்பதால் இக்கல்த ட்டு யார் காைத்தில் த ளியிடப்பட்டது என்பது குறித்த
வி ரங்கலள அறிய முடியவில்லை. இக்கல்த ட்டும் கூரிய உளி தகாண்வட நான்கு
ரிகளில் எழுத்துகள் கீ ல்களாக கல்லில் எழுதப்பட்டுள்ளை. கல்த ட்டின்
ாெகம் பின் ருமாறு;
1. இல யிலியாக
2. ஏகநாதன்
3. பள்ளிப்பலட
4. மண் ளி
5. ஈந்தார்
இவ் ட்தடழுத்துக்
கல்த ட்டின்
இடப்பக்கம்
இரட்லட
மீன்களின்
வகாட்டுரு ங்கள் உள்ளை. இல
முற்காைப் பாண்டியர் காைத்தில்
த ளியிடப்பட்ட கல்த ட்டாக இருக்கக்கூடும். கல்த ட்டின் முடிவில் விளக்கு
ஒன்றும் லரயப்பட்டுள்ளது. வகாட்டம் எை அலழக்கப்பட்ட ஏகநாதன் நடுகல்
வகாயில் 7-8 ஆம் நூற் ாண்டில் பள்ளிப்பலட எை
ழங்கப்பட்டுள்ளதும்
இந்நடுக்கல்லைச் சுற்றி மண்ைால் ஆை தளி ஒன்று அலமக்கப்பட்டதும்
இக்வகாயிலுக்கு இல யிலி தகாடுக்கப்பட்டுள்ளதும் இக்கல்த ட்டின் மூைம்
அறிய முடிகி து.
ட்வெழுத்து ஓணலச்சு டிகள்:
ஜீ ெமாதி வகாயிைாகவ
விளங்கு தால் ஏ க்குல ய ெங்க காைம் முதல்
இப்பள்ளிப்பலடக் வகாயில் தகாண்டு ததாடர்ந்து ழி ழி ரும் மடாதிபதிகளால்
ஆளுலக தெய்யப்பட்டு ருகின் து. இம்மடத்தில்
ஓலைச் சு டிகள் பை காைப்படுகின் ை. அ ற்றில் இருந்த சிை ஓலைச்
சு டிகளில்
ட்தடழுத்தால் எழுதப்பட்ட ஓலைச்சு டிகள் கள ஆய்வில்
கண்தடடுக்கப்பட்டை. தற்தபாழுது இம்மடத்தின் நிரு ாகத்லத க னித்து
ரும் திரு. அருளாைந்தம் அ ர்களுக்கு இவ் ட்தடழுத்து ஓலைச் சு டிகளின்
வி ரங்கள் ததரியவில்லை. இ ரது தந்லதக்கு முன்பிருந்த பாட்டைார் காைத்தில்
இருந்த பை ஓலைச் சு டிகள் மடத்தில் இருந்ததாக அ ர் கூறிைார். தமிழ்
எழுத்துகளில் உள்ள சு டிகளுக்கு இலடயில் இக்கட்டுலர ஆசிரியர்களால் கள
ஆய்வில் எடுக்கப்பட்ட இவ்வ ாலைச் சு டிகளும் இம்மடத்தின் நீண்ட
ரைாற்ல எடுத்தியம்பும்
ரைாற்றுச் ொன்றுகளாக உள்ளை. தமிழகத்தில்
இது லர ட்தடழுத்தில் ஓலைச் சு டிகள் கிலடக்கவில்லை என்பதும் இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.
சிை ஆய் ாளர்கள் கருது து வபால் கிண்ணிமங்கை மடத்தில் கிலடத்த
இவ்வ ாலைச் சு டிகவளா அல்ைது கல்த ட்டுகவளா வபாலியாைல அல்ை.
ஓலைச்சு டிகலள இக்கட்டுலர ஆசிரியர்கவள ஓலைக் குவியலில் இருந்து
கண்தடடுத்தைர். வமலும் இம்மடம் குல ந்தது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகாைமாக
ததாடர்ந்து தெயல்பட்டு ரு தால் இங்கு தமிழ்தமாழியும் பி கலைகளும்
வபார்க்கலைகளும் கற்றுக் தகாடுக்கப்பட்டு ந்தை எை அறிய முடிகி து.
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எைவ
ழி
ழியாக இங்கு தெயல்பட்டு
ந்த ஆ ைக்களரியில்
ஓலைச்சு டிகலளப் புதுப்பிக்கும் பணியும் பதிப்பிக்கும் பணியும் ததாடர்ந்து
நலடதபற்று ந்துள்ளது. பிற்காைத்தில் ட்தடழுத்து படிக்கவ ா எழுதவ ா
ததரியாத ஒரு ர் முன் பதிப்பில் இருந்து
ட்தடழுத்து ஓலைச்சு டியில்
உள்ள ாவ அ ற்ல ஓலையில் எழுதி தமிழில் தைது தபயலர எழுதி இது ஒரு
நகல் எை எழுதி உள்ளார். வபாலியாக இருப்பின் தமிழில் எழுத வ ண்டிய
அ சியமும் இல்லை நகல் எைச் தொல்ை வ ண்டிய வதல யும் இல்லை. எைவ
இம்மடத்தில் வமற்தகாண்டும் ஆய்வுகள் தெய்தால் பை அறிய அரும்தபாருட்கள்
கிலடப்பதற்காை ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளை. கண்தடடுக்கப்பட்ட ட்தடழுத்துச்
சு டிகளில் தபாருள் தபாதிந்த பாடல் ரிகள் உள்ளை. இ ற்ல வபராசிரியர்.
சுப்பராயலு அ ர்களுக்கும் அனுப்பி ல த்து அவ்வ ாலைகளில் இக்கட்டுலர
ஆசிரியர் படித்தலமலய ல த்து ஒப்பு வநாக்கப்பட்டது. இப்பாடல்கள்
பள்ளிப்பலடச் ெமாதியில் பூஜிக்கும் வநரத்தில் பாடும் பாடல்களாக இருக்கைாம்
எைப் வபராசிரியர். சுப்பராயலு அ ர்கள் கருத்து ததரிவித்ததுடன் இப்தபாழுதும்
அவ் ாறு நலடமுல உள்ளதா எைக் வகட்டறியும்படி கூறிைார்.
இம்மடத்தின் நிரு ாகி அருளாைந்தரிடம் இக்வகாயில் பாடல்கள் ஏதா து
பாடுவீர்களா? அப்படி இருப்பின் எழுதி அனுப்பும்படி வகாரியிருந்வதன். அ ர்
தைது தாத்தா எழுதி ல த்த குறிப்புப் புத்தகத்லத ல த்து ஆண்டுக்தகாருமுல
குருபூலெயில் இப்பாடலைப் பாடுவ ாம் அது நிலைவில் இல்லை. இப்பாடல்
தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ளது எைவும் குறிப்பிட்டார். ஓலையில் நாங்கள் படித்தறிந்த
பாடலும் அ ர் எழுதி அனுப்பிய பாடலும் ஒன்வ . எைவ காைங்காைமாக
இம்மடத்தில் உள்வளார் ஓலைச்சு டிகளில் எழுதி ந்துள்ளைர் என்பலத அறிய
முடிகி து. பிற்காைத்தில் ஓலைச்சு டியில்
ட்தடழுத்லத அறியாத ஒரு ர்
ஏற்கைவ
இருந்த
ஓலையில்
இருந்து
படி
எடுத்துள்ளலமயால்
இவ் ட்தடழுத்துகளின் சிை எழுத்துக்கள் எங்களால் வ று
லகயாகப்
படிக்கப்பட்டதும் இவ்வ ாலைச் சு டிகள் உண்லமத் தன்லம
ாய்ந்தல
என்பலத ததள்தளை ததரிவிக்கின் து. வமலும் இப்பாடல் ஒவ்த ாரு ரியும் 1.
நீத்தார் 2. ஏத்தார், 3. காத்தார், 3. கூத்தார், 5. மூத்தார் எை முதல்
ரியில்
ததாடங்கு தாகவ அலமகின் து. இதலை எழுதி அனுப்பிய இன்ல ய மட
நிரு ாகியும் அவ் ாறு தான் தமிழில் எழுதி உள்ளார். ஆைால் ஓலைச் சு டியில்
இடம் இருப்பதின் காரைமாக அல ஒவ்த ாரு ரிகளுக்கும் இரண்டு வகாடுகள்
இடப்பட்டு ததாடர்ச்சியாக எழுதியுள்ளலம இவ்வ ாலைச் சு டி வபாலியாைது
அல்ை தற்காைத்தில் எழுதப்பட்டதும் அல்ை என்பதும்
ழி
ழியாக
இம்மடத்திலுள்வளாரால் படி எடுத்து நகைாக பாதுகாக்கப்பட்டு ந்துள்ளதும்
ததரிகி து. 18 ஆம் நூற் ாண்டின் பிற்காைத்தில் ட்தடழுத்து ததரியாத மடத்து
நிரு ாகி ஒரு ரால் பார்த்து நகல் எடுக்கப்பட்டு தமிழில் எழுதிய ரின் தபயரும்
இது நகல் என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஓலைச்சு டிகள், தெப்புப்
பட்டயங்கள் பாதுகாக்கும் ஆ ைக் காப்பகம் ஒன்று இருந்துள்ளது என்பலதயும்
இவ்வ ாலைச் சு டி மூைவம அறிய இயலும். இதலை ஆ ைக்களரி எைத் தமிழில்
இவ்வ ாலையில் குறித்துள்ளலமயின் மூைம் அறிய முடிகி து. நான்கு வகாை

19

நட்ெத்திர
இலடயில்

லரப்படம் ஒன்று ஆ ைக்களரி என்னும் தமிழ்ச் தொல்லிற்கு
லரயப்பட்டுள்ளது.

இவ்வ ாலைச் சு டியின் பின்பக்கங்களில் எதுவும் எழுதப்படவில்லை. இது 18ஆம்
நூற் ாண்டின் பிற்பகுதி எழுத்தலமதியில் உள்ளலமயால் இந்நூற் ாண்டில் மூை
ஓலையிலிருந்து ட்தடழுத்துகள் எழுதப்பட்டிருக்க வ ண்டும். கடந்த 1942ஆம்
ஆண்டு இம்மடத்தின் வகாயில் கும்பாபிவேகம் நடந்துள்ளது. அக்காைத்திலும்
1952ஆம் ஆண்டும் மடத்தில் இருந்து பை தபாருள்கள் கள ாடப்பட்டுள்ளை.
இ ற்றுள் 55 தெப்புத் தகடுகளும் ஓலைச்சு டிகளும் அடங்கும். எஞ்சிய சிை
ஓலைச்சு டிகள் மட்டுவம தற்தபாழுது இம்மடத்தில் உள்ளை. இச்தெப்வபடுகளும்
ஓலைச்சு டிகளும் இருந்திருப்பின் இம்மடத்தின் ததான்லமயாை ரைாற்ல
வமலும் அறிந்திருக்க இயலும்.
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ஓணலச்சு டிகளில் உள்ள ட்வெழுத்து ாசகம்:
முதல் ஓலை :1. நீத்தார் தநடுங்வகாளம் நின்த ளி நீள்தாயம் || ஏத்தார்
2. எங்வகாளம் எங்குைத்தார் எம்பூரம் || காத்தார் கார3. ைத்தார் கரவமவி என்புைவம || கூத்தார் கர
4. வமவி தகாண்டாங்வக ஏகிடவ || மூத்தார் முதம்
இரண்டா து ஓலை:மல முற் ாய் மைர்ந்திடவ
பூமலரயாய் பூைட்டும்

பூத்தார் புைல் ஏம்பும்

தமிழில் எழுதியுள்ளல :
1. இது ஏகநாத குருமடத்து ஆ ைகளரி தெப்வபாலை நகல்
2. பள்ளிப்பலட மந்திரம்
இண்டா து ஓலைக்கட்டுச் சு டியில் இருந்த ட்தடழுத்து ஓலைச்சு டிகள்
முதல் ஓலை:1. தம் முன்வைார் இழியிய நா பழிதொற் வகளா பாண்டியர் எ2. ழினியர் இல காத்த ஏகநாத பள்ளி ஆொன் தமய்தமாழி
3. இல யைார்க்கு நாட்டாற்று பு அமிர்த பராக்கிரம நல்லூர்
4. த ள்ளாள குயில் குடியான்மார்கள் பரி ட்டலை கடலமயாக
இரண்டா து ஓலை:5. பத்துயாண்டுக்தகாரு முல ஆநிலர அறுபத்தும் அதற்தகாப்ப
6. கூளமூம் கிண்ணிமங்கை ஏகைாத மடத்துக்கு யீந்தார்
7. கிண்ணிமங்கை காராள குடியாைமார் மாவத்து வ ைப்பவைாடு
8. ெங்கிராம ொலையில் ஏகைாத மட
மூன் ா து ஓலை:9. வெ டிகள் தகாடுபித்தார் தெக்காணூரணி குை ான் ொத்தா
10. தெக்குரல் தெய்வித்தான், யாவும் பரி ட்டலை கடலம இது
11. பரி ட்டலை கடலம உ (தமிழில்) சிைா ொதை பட்டய
நகலுக்கு நகல்
மூன் ா து ஓலையின் பின்பக்கம்:12. எழுதிைது 62 து குரு ழி வதான் ல் அ.மகாலிங்கம் பிள்லள
இது மூன்று ஓலைச்சு டிகலள உலடயது. முதல் இரண்டு ஓலைகள் நான்கு
ரிகலள உலடயல . மூன் ா து ஓலையில் மூன்று ரிகளில் ட்தடழுத்தில்
எழுதி உள்ளைர். ட்தடழுத்து முடிந்தவுடன் தமிழில் எழுதி உள்ளைர். ஏ க்குல ய
18ஆம் நூற் ாண்டில் பிற்பகுதி எழுத்தலமதியில் தமிழ் எழுத்துக்கள் உள்ளை.
இவ்விரண்டு ஓலைச்ெசு டி
ட்தடழுத்துக்களும் ஒவர காைத்தில் நகல்
எடுக்கப்பட்டிருக்க வ ண்டும்.
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இப்தபாழுது இருக்கும் மடத்தின் நிரு ாகி அருளாைந்தம் 67 து குரு
பரம்பலரயில்
ந்த ர். இ ருக்கு முன்பாக கீழ்குறித்த ஐந்து நிரு ாகிகள்
இம்மடத்தில் இருந்துள்ளைர்.
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அருளாைந்தரின் தந்லதயார் முத்துராமலிங்கம் (66),
இ ரது தந்லதயார் நாட்டுத்துலர என்கி ெங்காரைந்தம் (65),
இ ரது தந்லதயார் சுந்தராைந்தம் (64),
இ ரது தந்லதயார் முத்தாைந்தம்(63),
இ ரது தந்லத கருைாைந்தம் என்கி அ.மகாலிங்கம் (62)
இவ்வ ாலைச் சு டியில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அ.மகாலிங்கம் என்கி
கருைாைந்தம் என்ப ர் 62 து குரு பரம்பலரலய ொர்ந்த ர். இ ர் 1812 ஆம்
ஆண்டு மல ந்துள்ளார். எைவ இவ்வ ாலைப் பட்டயங்கள் இ ரது காைத்தில்
அதா து 18ஆம் நாற் ாண்டின் இறுதி காைத்தில் நகல் எடுக்கப்பட்டுள்ளை.
இவ்வ ாலை ஆ ைத்தின் மூைம் கிண்ணி மங்கைம் ஏகநாத மடத்திற்கு 10
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுல குயில்குடிலயச் ொர்ந்த வ ளாளர்கள் பசுக்கள் 60ஐ
தாைமாக ததாடர்ந்து
ழங்கி
ந்துள்ளைர். தநல்லும் கூளமாக அளித்து
ந்துள்ளைர். கிண்ணி மங்கை காராளர்கள் இம்மடத்திற்கு ரும் ொதுக்களுடன்
ஆண்டிப்பட்டிக்கு ததற்கிலுள்ள மாவத்து வ ைப்பன் வகாயிலுக்கு கா டி எடுத்துச்
தெல் ர். இ ர்கள் தெல்லும் தபரு ழி ெங்கிராம ொலை எை ழங்கப்பட்டது.
அத்துடன் தெக்கனூரில் இருக்கும் எண்தைய்
ணிகர் இம்மடத்திற்கு
(பரி ட்டலை) தெய்யப்படுதல் வ ண்டும் என்பலத இவ்வ ாலை ஆ ைம்
குறிப்பிடுகி து.
மதுணர நாயக்கர் கால கல்வ ட்டு:
இக்வகாயில் ளாகத்தில் கிலடத்துள்ள மற்த ாரு கல்த ட்டு 1722 ஆம் ஆண்லடச்
ொர்ந்தது. இது 43
ரிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் கல்தச்ெரால்
எழுதப்பட்டுள்ளதால் எழுத்துகள் ஒழுங்கற் நிலையில் உள்ளை. மதுலரலய
ஆண்ட நாயக்க மன்ைர்களின் தபயர்கள் காை
ரிலெயாக இக்கல்த ட்டில்
இடப்பட்டுள்ளை. இக்கல்த ட்டிலும் இக்வகாயில் பள்ளிப்பலட ெமாதி எைக்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட
குடும்பத்திைருக்கு
உரிலமயுலடயது
என்பலதயும் குறிக்கி து. இக்கல்த ட்டில் பாண்டிய மன்ை ர்களின் ஒரு ராை
தநடுஞ்தெழியன் தபயரும் பராந்தக பாண்டியனின் தபயரும் இடம் தபற்றுள்ளை.
இதில் உள்ள ததாடர் பின் ருமாறு விலடயாவும் தநடுஞ்தெழியன் பராந்தக
பாண்டியன் பட்டயத்தில் கண்டபடி எைக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது எவ் ாறு
ொத்தியம் எை இக்கல்த ட்லட ஆய்வு தெய்த கல்த ட்டு ஆய் ாளர் திரு.
ொந்தலிங்கம் குறிப்பிடுகின் ார். ததாடர்ந்து இம்மடம் ஆ ைக்கூடமாக
தெயல்பட்டு
ந்திருப்பதாலும் இங்கு ஆ ைங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு உரிய
லகயில் நகல்கள் எடுக்கப்பட்டு ந்துள்ளலமயாலும் தெப்புப் பட்டயங்கள்
திருடு வபாய்விட்டலமயாலும் உறுதியாக மதுலர நாயக்கர் கல்த ட்டு வபாலி எை
தொல்ை இயைாது.
நாயக்க மன்ைர்கலள
ரிலெயாகக் குறிப்பிட்டிருக்கும் இக்கல்த ட்டு
வபாலியாைதாக இருப்பின் அ ர்களின் மரலப மட்டும் எப்படி தொல்ை முடியும்?
இக்கல்த ட்டில் வபாலியாை ததாடருக்காை தெய்திகள் எல யும் இல்லை.
வமலும் இக்கல்த ட்டில் நிைக்தகாலட பற்றிய தெய்திகள் எல யும் இல்லை.
ஏற்கைவ
அரசுக்கு
ருகின்
ரு ாய் மடத்திற்கு
ழங்கப்பட்ட தெய்தி
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மட்டுவம உறுதி தெய்யப்பட்டுள்ளது. தற்காைத்தில் எழுதப்பட்ட வபாலியாை
ஒன் ாக இருப்பின் ரி சூல் தெய்யும் உரிலம மட்டுவம குறிக்கப்பட்டிருக்க
இயைாது.
எைவ
பாண்டியர் காைத்தில்
ழங்கப்பட்ட தகாலடயின் அடிப்பலடயில்
இக்தகாலடயும்
ழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ள பராந்தக
தநடுஞ்தெழியன் 9ஆம் நூற் ாண்டில் ஆட்சி தெய்த மன்ைராக இருக்கக்கூடும்.
பராந்தகப் பாண்டியன் வ று தநடுஞ்தெழியன் வ ாக இருக்க இயைாது.
வ ள்விக்குடிச் தெப்வபடு மத்திய ததால்லியல் துல யாலும் பி கல்த ட்டு
ஆய் ாளர்களாலும் உண்லமயாை தெப்வபடு எை உறுதி தெய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் வ ள்விக்குடிச் தெப்வபவட வபாலியைது எைக் கல்த ட்டு
ஆய் ாளர் திரு. ொந்தலிங்கம் தொல் து முற்றிலும் ஏற்பலடயது அன்று. ழி ழி
வபெப்படும் மரபுகலளக் குறித்த இைக்கியங்களும் இருக்கின்
லகயில் மதுலர
நாயக்கர்களுக்கு தங்களுக்கு முன்பு ஆட்சி தெய்த பாண்டியர்கள் குறித்து ததரியாது
என்பது கற்பலையாை ாதமாகவ உள்ளது. முதைாம் இராெராென் காைத்தில்
ழங்கப்பட்ட ஆலைமங்கைக் தகாலட மீண்டும் அ ைது பின்வைான் முதைாம்
குவைாத்துங்கன் காைத்தில் மீண்டும்
ழங்கப்பட்டலத சிறிய தைய்டன்
தெப்புப்பட்டயம் குறிப்பிடுகின் து. இவத வபான்று பலழய கல்த ட்டுப்
படிகளின் அடிப்பலடயில் பை வகாயில்களில் தகாலடகள் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்
பட்டலதயும் தமிழகத்தின் பை கல்த ட்டுகள் குறிக்கின் ை.
வபாலியாை தெப்வபடு அல்ைது கல்த ட்டுகலள கண்டுபிடிப்பது எளிது.
அவ் ா ாை ொன்றுகளில் எழுத்துப்பிலழகளுடன் தொற்பிலழகள் மட்டுமின்றி
அ ற்றில் தொல்ைப்பட்ட கருத்துகளும் உயர்வு நவிற்சி அணியில் புராை
கலதகலள அடி ஒற்றிக் காைப்படும். இது வபான் தெப்வபடுகள் தகாங்குப்
பகுதியில் கிலடத்துள்ளை. எைவ
திரு. ொந்தலிங்கம் கருது து வபால்
இக்கல்த ட்டு வபாலியாைது என்பது முற்றிலும் த ாைது. இதன் ததாடர்ச்சியாக
இங்கு கிலடத்த பி கல்த ட்டுகளும் ஓலைச்சு டிகளும் வபாலி எைக் கூறு தும்
வமற்குறித்த தரவுகளின் அடிப்பலடயில் த ாை கணிப்பாகவ ததரிகி து.
மதுலர நாயக்கர் காைக் கல்த ட்டின் ாெகம் பின் ருமாறு.
கல்வ ட்டு ாசகம்:
1. சுப ஸ்ரீமன் மகா மண்டலீஸ் ரன்
2. பாலேக்கு தப்பு ராய கண்டன் கண்ட நாடு
3. தகாண்டு தகாண்ட நாடு தகாடாதான் பாண்டி
4. மண்டை பிரதிட்டாச்ொரியன்
5. வொழமண்டை ஸ்தாபைாச்ொரி 6. யன் யீளமும் தகாங்கும் தகாச்சியும்
7. குடகமும் யாப்பைமும் எம்மண்டைமும்
8. திலரக்தகாண்டருளிய அசுபதி தகெபதியாை பிர(பு)
9. ை வத மகராெ மல்லிகார்ச்சுை ராயர் த ங்கடபதி
10. ராயர் விருப்பாச்சிராயர் முசுகுந்தராயர் ெந்த
11. ராயர் மாவத த ங்கிடகிருஷ்ைராயர் ராமராயர்
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12. நரசிங்கராயர் பிரபுடராயர் தகாட்டியும்
13. நாகம நாயக்கர் விசு நாத நாயக்கர் முத்து கிருஷ்ை
14. நாயக்கர் விெய வீரப்ப நாயக்கர் முத்து வீரப்ப
15. நாயக்கர் முத்து விெய நாயக்கர்
16. திருமலை நாயக்கர் முத்து வீரப்ப நாயக்கர்
17. தொக்கநாத நாயக்கர் தரங்க கிருஷ்ை
18. முத்து வீரப்ப நாயக்கர் விெயரங்க தொக்கநாத நாயக்கர்
19. ராச்சிய பரிபாைைம் தெய்யும் நாளில்
20. கலியுக ருெம் 4823 வமல்
21. ஆடி மாதம் (13) தீ ததட்சிைாயைத்து
22. வமல் ொலி ாகை ெகாப்தம் (1644)
23. வமல் தெல்ைாநின் தகால்ைம் ருெம் (897)
24. ... புைர்பூெ சுபதியாக சுபதிைத்தில்
25. ெமூகம் மீைாட்சி நாயக்க ர்கள் ஆவகாவெத்திரத்தில்
26. மீைாட்சி சுந்தவரசு ர சு ாமி ென்27. ைதியில் கிண்ணிமங்கைம் ஸ்ரீைஸ்ரீ
28. ஏகநாத குருமடத்தார்க்கு தன்ம சிைா ொதைப் பட்டயம்
29. நஞ்லெ புஞ்லெ மா லட மர லட திட்டு
30. திரல் விலடயாவும் தநடுஞ்தெழியன் பரா31. ந்தக பாண்டிய ராொகளின் பட்டயத்தில் கண்32. டபடி குடும்பத்தாரின் ாரிசுதாரர்களால்
33. ஆதாயம் லகயாடிக் தகாண்டு இ ர்களின்
34. குை ஆொர ழக்கப்படி பூஜித்து பரிபாைைம்
35. தெய்து ரவும் மடப்பு த்தில் பரம்பலர ெம்பி36. ரதாயப்படி பள்ளிப்பலட ெமாதி ல த்து 37. ைங்கி ரவும் இம்மடத்தார்க்கு மட்டுவம கர்38. ைபரம்பலர பூர்வீக பாத்தியலத உண்டு
39. பி குைத்தார் யா ருக்கு எவ்வித பாத்தியலத40. யும் இம்மடத்தில் இல்லை என்பதுமாை இத்தன்மத்துக்கு
41. விகாதம் தெய்த வபர் சி ென்ைதியில் விளக்லக
42. நிறுத்திய ன் வபா பா த்துக்குள்ளா ான்
வமற்குறித்த கல்த ட்டின் மூைம் விெய நகர மன்ைர்களின் ரிலெப்பட்டியலும்
மதுலரலய ஆட்சி தெய்த நாயக்கர்களின் மரபு பட்டியலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளை.
ஏற்கைவ இருந்த பாண்டியர் காை தெப்புப்பட்டய அடிப்பலடயில் தகாலடகள்
இப்பள்ளிப் பலட ெமாதிக் வகாயிலுக்கு
ழங்கப்பட்டுள்ளை. வமலும்
அக்காைத்தில் நிைவிய பல்வ று ரிகள் குறித்த தெய்தியும் இக்கல்த ட்டில்
குறிக்கப்பட்டுள்ளை. இம்மடம் பூர்வீகமாக தனியார்
ெம் இருந்துள்ளலம
இம்மடத்தில் கிலடக்கும் கல்த ட்டுகள் மூைம் அறிய முடிகி து. இதலை
இக்கல்த ட்டும் உறுதி தெய்கின் து. கர்ைபரம்பலரயாக என்பது இம்மடத்தில்
ழி
ழியாக ஏகநாதன் காைத்திலிருந்து தலைலம ஏற்றிருந்த நிரு ாக
குருமரபிலைக் குறிப்பதாக அலமகி து. இத்தருமத்லத நிறுத்திய ர் விளக்லக
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அலைத்த ர் எைக் குறிக்கும் ஓம்பலடச் தொல். இப்பகுதியில் விளக்வகற்றும்
ழக்கம் ததாடர்ந்து நிைவி ரு லதக் காட்டுகி து.
தமிழகத்தின் பாழி மற்றும் பள்ளிப்பணெக் வகாயில்கள்:
ெங்க காைத்லதச் ொர்ந்த மன்ைர்களாை வகாப்தபருஞ்வொழனுக்கும், ஔல க்கு
தநல்லிக்கனி அளித்த அதியமானுக்கும் நடுகல் எடுக்கப்பட்டதாக ெங்க இைக்கியப்
பாடல்களில் குறிப்புகள் உள்ளை. நடுகல்லை பீலிசூட்டிய பி ங்கு நிலை நடுகல்
எை அகநானூற்றுப் பாடல் ஒன்று குறிப்பிடுகின் து. நடுகல்லை மக்கள்
ழிப்பட்டைர். தமிழகத்தில் வதனி மா ட்டத்தில் புலிமான் வகாம்லப,
தாதப்பட்டி, புதுக்வகாட்லட மா ட்டத்தில் தபாற்பலைக்வகாட்லட ஆகிய
ஊர்களில் கிலடத்த நடுகற்கவள இந்திய அளவில் எழுத்துகள் தபாறிக்கப்பட்ட
பழலமயாை நடுகற்களாகும். தாதப்பட்டி நடுகல்லில் இ ந்த ருக்காக
எடுக்கப்பட்ட நடுகல் பாழிய் என்வ
ழங்கப்படுகி து. தமிழகத்தில் தமிழிக்
கல்த ட்டுகளில் தொல்ைப்படுகின்
பாழி, அதிட்டாைம், கல் கஞ்ெைம்
வபான் ல இ ந்த ர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஈமப்படுக்லககள் தபாருலளவய
தொல்கின் ை. இவ்வியற்லகயாை குலகத் தளங்களில் தபரிதும் சிறிதுமாக
ஒழுங்கற் நிலையில் இ ந்த ர்களின் நிலைவுச் சின்ைங்கலள அலமக்கும் மரலப
தமிழர்கள் தபருங்கற்காை காைத்தில் அலமத்தைர். தபருங்கற்காைச் சின்ைங்களில்
இவ் ா ாை குலகப் படுக்லககளும் ஒரு
லகயாகும். இல
பாழி எை
ழங்கப்பட்டு பின்ைர் பள்ளியாகி ரைாற்றுக் காைத்தில் பள்ளிப்பலட எை தபயர்
மாற் ம் தபற் ை. இதலை தாதப்பட்டி நடுகல்லின் மூைமும் படுக்லககளின்
அலமப்பு மூைமும் அறிய முடிகி து. து
ம் பூண்ட ர் இயற்லகயாை
குலககளில் தங்கு தற்காை ெதிகள் இக்குலககளில் இல்லை. இ ந்த ர்களின்
படுக்லககள் மலழ நீர் உட்புகாத ாறு குலக விளிம்புகள் த ட்டப்பட்டை.
இவ் ாவ தபருங்கற்காைச் சின்ைங்களும் இயற்லகயின் சீற் த்தால் அழியாமல்
இருக்க ட்டக்கற்களும் கற்குவியல்களும் ெமத ளிகளில் அலமக்கப்பட்டை.
தபருங்கற்காை ஈமச் சின்ை லககவள பாழி எை ழங்கப்பட்டது. பிற்காைத்
தரவுகலள ல த்து இப்படுக்லககள் ெமைத் து விகள் ாழ்விடம் எை சிை
ஆய் ாளர்கள் ததாடர்ந்து கூறி ரு தும் தமிழி எழுத்லத தமிழகத்திற்கு எடுத்து
ந்த ர்கள் ெமைர்கவள எைச் தொல் தும் புதிய தரவுகளின் மூைம் ஏற்கக் கூடிய
நிலையில் இல்லை.
கீழடி, தபாருந்தல், தகாடுமைல் அகழாய்வுகளின் மூைம் தப ப்பட்ட அறிவியல்
காைக் கணிப்பு தமிழி எழுத்திற்கு கிமு 6ஆம் நூற் ாண்டு எை ததளிவு ந்த பி கும்
ததாடர்ந்து இயற்லகயாை குலகத் தளங்களில் உள்ள படுக்லககளும் தமிழி
கல்த ட்டுகளும் ெமைர்களுக்கு உரியல
எைக் கூறு து அறியாலமயின்
த ளிப்பாடாகவ விளங்குகி து.
நடுகல் எடுக்கும் ழக்கத்லதத் ததாடர்ந்து தமிழகத்தில் ரைாற்றுத் ததாடக்கக்
காைத்தில் ெமூகத்தில் உயர் நிலையில் இருந்த அரெர்களுக்கு ெமாதிக் வகாயில்கள்
எடுக்கும் ழக்கமும் ஏற்பட்டை. பாழி என் நிலையிலிருந்து பள்ளிப்பலடகள்
உரு ாகிை. இல பள்ளிப்பலடக் வகாயில்கள் எை ழங்கப்படும். வகாயில்கள்
வபான் அலமப்பில் அரெர்களின் பள்ளிப்பலடகள் அக்காைத்தில் இருந்தை.
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தபாது ாக இவ் லகக் வகாயில்களின் கரு ல களில் சி னுக்குரிய லிங்க
அலமப்பு காைப்படும். தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகம் மற்றும் ஆந்திரப்
பகுதிகளிலும் இ ந்த மன்ைர்களுக்கு பள்ளிப்பலடக் வகாயில்கள் எடுக்கும்
ழக்கம் நிைவியது.
கர்நாடகத்தில் இவ் லகக் வகாயில்கலள பவராக் ே விையம் என்றும் ஆந்திராவில்
சி ாயதைம் எைவும் அலழப்பர். ததன்னிந்தியப் பண்பாட்டுக் கூறுகளின்
ததாடர்பால் ததன்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் இதுவபான்
பள்ளிப்பலடக்
வகாயில்கள் இருந்தை. இதலை வத ராொ ழிபாடு எைக் குறிப்பிடு ர். இல
யாவும் இ ந்த ர்கள் துயில் தகாள்ளும் இடம் என்னும் தபாருளில் அலமந்தல .
இல ல தீகத்திற்கு உட்பட்ட வகாயில்கள் அல்ை.
தமிழ்நாட்டில் மிகத் ததான்லமயாை பள்ளிப்பலடக் வகாயில் வ லூருக்கு அருகில்
வொழபுரம் என் இடத்தில் உள்ளது. இவ்வர் வ லூரிலிருந்து ஊசூருக்கு அருகில்
இன்ல ய புகழ் தபற்
தபாற்வகாயிலுக்கு வமற்கில் அலமந்துள்ள ஊராகும்.
இவ்வரின் ..ற்குப் பகுதியில் யல்த ளிகளுக்கு இலடயில் பல்ை ர் காைத்தில்
குறுநிை மன்ைராக விளங்கிய பிருதுவி கங்கலரயன் என்ப ருக்காக அ ரது மகன்
இராொதித்யன் என்ப ர் பள்ளிப்பலடக் வகாயிலைக் கட்டியுள்ளார். தன்னுலடய
தந்லதலய பள்ளிப்படுத்திய இடத்தில் அதீதகரகம் எைக்
கூ ப்படும்
பள்ளிப்பலடக் வகாயில் ஒன்றும் அதன் அருகில் சி ாையம் ஒன்றும்
எடுப்பிக்கின் ார். இவத வபான்று காளஹஸ்திக்கு அருகில் ததாண்லடமாைாற்றூர்
என் இடத்தில் வொழமன்ைன் பராந்தக வொழனின் தந்லதயும் விெயாைய
வொழனின் மகனுமாை ஆதித்த வொழனுக்கு பள்ளிப்பலடக் வகாயிதைான்று
உள்ளது.
ததாண்லடமானூற்றூரில் ஆதித்த வொழன் இ ந்தலமயால் இ ர்
ததாண்டமாைாற்றூர் துஞ்சிய வத ர் எை ழங்கப்படுகின் ார்.
இதலை அடுத்து வொழப் வபரரென் பராந்தகனுலடலய லமந்தன் அரிஞ்ெய
வொழனுக்குப்
பள்ளிப்பலடக்
வகாயிதைான்று
வ லூர்
மா ட்டத்தில்
ள்ளிமலைக்கு அருகில் வமல்பாடி என் இடத்தில் தபான்லையாற்றின் கலரயில்
அலமந்துள்ளது. வொழ மன்ைன் முதைாம் பராந்தகன் காைத்தில் இராட்டிரகூட
மன்ைன் மூன் ாம் கிருஷ்ைன் பாைாற்றின் கலர
ழியாக இப்பகுதிக்கு
பலடகளுடன் ந்து பராந்தக வொழனின் லமந்தன் இராொதித்யன் தலைலமயில்
இருந்த வொழர் பலடகலள தாக்குகின் ார். இறுதியாக தக்வகாைம் என் இடத்தில்
இராொதித்யன் மூன் ாம் கிருஷ்ைைால் தகால்ைப்படுகின் ார். இராொதித்யனின்
தம்பிகள் கண்டாரதித்தன் மற்றும் அரிஞ்ெயன்.
பராந்தக வொழனுக்கு பின்
கண்டராதித்தனும் அ ருக்குப் பின் அரிஞ்ெயனும் பட்ட வமற்கின் ான். அரிஞ்ெயன்
முதைாம் இராெராொனின் பாட்டைா ார். அரிஞ்ெயன் இ ந்த பின் அ ருக்கு
பள்ளிப்பலட ஒன்ல வமல்பாடியில் முதைாம் இராொராெ வொழன் கட்டுகின் ார்.
வமல்பாடியில் உள்ள அரிஞ்ெய வொழனின் பள்ளிப்பலட சிறிய கற் ளியாகும்.
இக்வகாயிலில் உள்ள கல்த ட்டு பள்ளிப்பலடயாை அரிஞ்சிலக ஈஸ் ரம் எை
இக்வகாயிலைக் குறிப்பிடுகின் து. இக்வகாயிலுக்கு அருகில் டக்குப் பகுதியில்
சி னுக்காக தனியாக மற்த ாரு வகாயில் ஒன்று உள்ளது. தபாது ாக
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பள்ளிப்பலடக் வகாயில்கள் சி ன் வகாயிலுக்கு அருகில் தனியாக சிறிய
வகாயில்களாக அலமந்திருக்கும்.
தமிழகத்தில் மிக அதிகமாை பள்ளிப்பலடக் வகாயில்கள் இருந்த பகுதி
வொழர்களின் பூர்விக ஊராை பலழயால ப் பகுதியாகும். தாராசுரம் வகாயிலில்
உள்ள கல்த ட்டு ஒன்று இப்பகுதியிலிருந்த பள்ளிப்பலடக் வகாயில்கலளக்
குறிக்கின் து. இப்பள்ளிப்பலடக் வகாயில்களில் குறிப்பிடத்தக்க பள்ளிப்பலடக்
வகாயில் முதைாம் இராவெந்திர வொழலை ளர்த்த வபரரசி பஞ்ெ ன் மாவதவிப்
பள்ளிப்பலடயாகும். தாராசுரத்திற்கும் பலழயால க்கும் இலடயில் அலமந்துள்ள
இராமநாதன் வகாயில் என்னுமிடத்தில் பஞ்ெ ன் மாவதவிக்காக இராவெந்திர
வொழன் பள்ளிப்பலடக்வகாயிதைான்ல எழுப்புகின் ான்.
வொழப் வபரரெர்களில் முதைாம் இராொராெனின் பள்ளிப்பலடக் வகாயில்
கும்பவகாைம் அருகிலுள்ள உலடயாளூர் என் இடத்தில் உள்ளதாகக் கூறு ர்.
இவ்வரிலுள்ள பால்குளத்து அம்மன் வகாயில் தூண் ஒன்றில் உள்ள கல்த ட்டின்
அடிப்பலடயில் இவ்வரில் தான் இராெராென் இ ந்திருக்க வ ண்டும் எைவும்
கருதப்படுகி து. வமலும் இவ்வருக்கு அருகில் தான் இராொராெனின் தளபதி
கிருஷ்ைன் இராமனின் அமண்குடி என்னும் ஊரும் உள்ளது. இராொராென்
முதுலமக் காைத்தில் இப்பகுதியில் தங்கி இருந்திருக்க வ ண்டும். வமற்தகாண்டு
தெய்யப்படும் ஆய்வுகள் மூைவம அ ற்ல உறுதி தெய்ய இயலும்.
இராெராெனின் மகன் இராவெந்திர வொழனின் பள்ளிப்பலடக் வகாயிதைான்று
காஞ்சிபுரத்துக்கு அருகில் பிரம்மவதெம் என் இடத்தில் இருப்பதாகக் கருது ர்.
பிரம்மவதெம் வகாயிலில் உள்ள கல்த ட்தடான்று இராவெந்திரவொழனின்
மலைவி வீரமாவதவி என்ப ர் தைது கை ர் இராவெந்திர வொழன் இ ந்தபின்
அ ர் இ ந்த இடத்தில் தநருப்லப மூட்டி தீப்பாய்ந்து உயிர் விடுகின் ாள். அரசி
வீரமாவதவியின் மைம் ொந்தியலடய அ ளது அண்ைன் இக்வகாயில் பகுதியில்
தண்ணீர் பந்தல் ஒன்ல
ல க்கின் ார். எைவ
இராவெந்திர வொழனின்
பள்ளிப்பலட காஞ்சிபுரத்திற்கு அருகில் இருந்துள்ளது. இக்கல்த ட்டு உள்ள
பிரம்மவதெம் வகாயில் பல்ை ர் காைத்தில் அலமக்கப்பட்டலதக் கல்த ட்டு உறுதி
தெய் தால் இக்வகாயில் இராவெந்திர வொழனின் பள்ளிப்பலடயாகக் கருத
இயைாது.
இவத வபான்று விக்கிரமவொழனின் பள்ளிப்பலடக் வகாயில் ஒன்ல
கல்த ட்டுகள் ததரிவிக்கின் ை. சிதம்பரம் அருகில் பள்ளிப்பலட என்னும்
தபயரில் ஊர் ஒன்றும் உள்ளது. ததன் தமிழகத்தில் பாண்டியர்களும்
இ ந்த ர்களுக்கு அ ர்களது நிலை ாக பள்ளிப்பலடக் வகாயில்கலள கட்டுவித்து
ழிபட்டைர்.
பாண்டிய நாட்டில் திருச்சுழியில் சுந்தரபாண்டியன் பள்ளிப்பலடக் குறித்து
கல்த ட்டுகள் குறிப்பிடுகின் ை. தற்தபாழுது கி.மு. 2ஆம் நூற் ாண்லடச் ொர்ந்த
கிண்ணிமங்கைம் பள்ளிப்பலடக்
வகாயில்
இந்தியாவின்
பழலமயாை
பள்ளிப்பலடயாகத் திகழ்ந்தது என்பலத இதன் மூைம் அறியமுடிகி து. வமற்குறித்த
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தரவுகளின் மூைம் கிண்ணிமங்கைத்தில் கிமு இரண்டாம் நூற் ாண்டிலிருந்து
பள்ளிப்பலட ெமாதி வகாயில் ததாடர்ந்து தெயல்பட்டு
ந்துள்ளதும் இங்கு
கிலடத்துள்ள ட்தடழுத்துக் கல்த ட்டும் ஓலைச்சு டிகளும் இம்மடத்தின்
பழலமலயக்
குறிப்பிடு துடன் மதுலர நாயக்கர் காைம்
லர சி ப்பாக
தெயல்பட்டு
ந்துள்ளலதயும் அறிய முடிகி து. எைவ
கிண்ணிமங்கைம்
ஊரிலுள்ள பள்ளிப்பலடக் வகாயில் இந்தியாவின் பழலமயாை பள்ளிப்பலடக்
வகாயிைாகவும் ல தீகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மட அலமப்லபக் தகாண்டு
தமிழர்களுக்காை மடமாக குறிப்பாக வ ளாண் ொர்ந்த மக்களின்மடமாக விளங்கி
ருகின் து என்பலதயும் அறிய முடிகி து.
ஆங்கிவையர் காைத்தில் இம்மடம் நலிவுற்று தைது சி ப்லப இழந்துள்ளது.
இம்மடத்தின் தற்வபாது உள்ள நிரு ாகி அருளாைந்தம் பை தெவி
ழிச்
தெய்திகலள கள ஆய்வின் வபாதும் குறிப்பிட்டார். அ ற்றின் பை ரைாற்றுச்
தெய்திகளும் இம்மடத்தில் ததான்று ததாட்டு ெமூக வெல களும் கல்விச்
வெல களும் ஆற்றி ந்துள்ளலமலய அறிய முடிகி து. இம்மடத்தில் தமிழ்ச்
ெமூகம் ொர்ந்த பை கலைகள் ததாடர்ந்து கற்றுக் தகாடுக்கப்பட்டை. இல
தற்தபாழுது நலடதபறு தில்லை. அக்கலைகள் குறித்து உரிய ஆ ைங்கள்
கிலடப்பின் இம்மடத்தின் ரைாற்ல வமலும் அறி தற்கு ஏது ாக அலமயும்.

-------------------------நன்றி: 'ொெைம்' ததால்லியல் ஆய்வு இதழ்
முணை ர் சு.ராஜவ லு
வபராசிரியர், ரைாற்றுத்துல
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காலரக்குடி
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4. சூைக்கல்.
— முலை ர் ப.வதவி அறிவு தெல் ம்
வகாயில்களுக்கு அரெர்கள் மற்றும் அ ர்தம் குடும்பத்திைர், அதிகாரிகள் அளித்த
தகாலட நிைங்களின் எல்லைகளின் அளல குறிப்பதற்காகவும், எல்லைகலள
நிர்ையிப்பதற்காகவும் முத்தலைச் சூைம் புலடப்புச் சிற்பமாகச் தெதுக்கப்பட்ட
எல்லைக்கல் ஒன்று நிைத்தில் ஊன் ப் பட்டிருக்கும். இதலைச் சூைக்கல் என்பர்.

இந்த சூைக்கற்கலள இல உரு ங்களாகக் கருதப்பட்டு அவ் ப்பகுதி மக்களால்
ைங்கப்பட்டு
ரு லதயும் அ ற்றுக்காை பூலெ மற்றும் ெடங்குகள்
நடத்து லதயும் கள ஆய்வில் அறியமுடிகின் து.
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அந்த லகயில் தாைப்ப முதலி ததருவில், தாைப்ப முதலி, காைாம் பசுல க்
தகான்
பா ம் என்
தமிழ் எழுத்துக்களுடன் கூடிய சூைக்கல் ஒன்று
கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த சூைக்கல்லின் பின்பு ம் மற்றும் இடது பக்க ாட்டில்
தமிழ் எழுத்துக்கள் உள்ளை. இந்த சூைக்கல்ைாைது பத்தரகாளியம்மன் என்
தபயரில் ழிபாட்டில் இருக்கி து. வமலும் இவத வபான்று நான்கு சூைக்கற்கள்
மதுலரயின் ெப்பாணி வகாயில், ததற்கு கிருஷ்ைன் வகாயில், ததற்கு ாெல் வபான்
இடங்களில் ொலைவயாரத்தில் முத்துமாரியம்மன், தர்ம முனீஸ் ரர், மாரியம்மன்
என் தபயரில் ழிபாட்டில் உள்ளது.
-------முணை ர். ப. வதவி அறிவு வசல் ம்
devipharm@yahoo.in
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5. கரிகாைக் கண்ைன்.
— மா.மாரிராென்
யார் இ ர்?
ஆதித்தக் கரிகாலனின் மகன்.
என்ைது?
ஆதித்தக் கரிகாைனுக்கு மகைா..?
அ ருக்குத் திருமைம் ஆகிவிட்டதா..?
பைருக்கும் இச் தெய்தி அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்ெரியமாகவும் உள்ளது..
காரைம்...
தபான்னியின் தெல் ன் தாக்கம் அப்படி..
தபான்னியின் தெல் லைச் ெற்று ஒதுக்கி ல த்துவிட்டு, ரைாற்றுத் தரவுகலள
மட்டும் பார்ப்வபாம்.
அ சியம் நந்தினிலயயும்,
ஆதித்தக்கரிகாைனின் ஒருதலைக் காதலையும்
ஒதுக்கிவிட்டு, நிெ ரைாற்றுத் தரவுகலள அறிவ ாம்.
ஆதித்தக் கரிகாலன்...
சுந்தரச் வொழனின் மூத்த மகன். இராெராெவொழனின் உடன் பி ந்த ெவகாதரர்.
தைது தந்லத சுந்தரச் வொழனின் காைத்திவைவய இள ரெராகப் பரவகெரி பட்டம்
தபற்று,
பாண்டியன் தலைதகாண்ட வகாப்பரவகெரி என்
விருதுப்
தபயருடன்
இலையரெராக இருந்துள்ளார்.
ஐந்து ஆண்டுகள் தைக்காை ஆட்சியாண்டுடன் வொழ வதெத்தின் இலையரெராக
இருந்துள்ளார்.
இ ரது ஆட்சிக்காைம் கி.பி 966 - 971.
இ ர் திருமைம் ஆை ரா?
மரபுப் படியும், நியதிப்படியும், கிலடத்திருக்கும் தரவுகலளக் தகாண்டும் இ ர்
திருமைம் ஆை ர்தான்.
அரெ பதவிவயற்பு மரபுப்படி; ஒரு ர் அரெைாகவ ா அல்ைது இலையரெைாகவ ா
பதவி ஏற்கவ ண்டுதமனில் அ ர் நிச்ெயமாய் திருமைம் தெய்திருக்க வ ண்டும்.
அதா து தைது மலைவியுடவைவய பதவி ஏற்பு ெம்பிரதாயங்கள் நலடதபறும்.
ஆகவ , இலையரெைாய் இருந்த ஆதித்த கரிகாைன் திருமைம் தெய்த ராக
இருக்க வ ண்டும்.
ஆதித்த கரிகாைன் இ க்கும் வபாது அ ருக்கு வதாராயமாக யது 27க்கு வமல்
இருக்க வ ண்டும். அ ரது தம்பி இராெராெருக்வக திருமைம் ஆகியிருப்பதால்,
ஆதித்தருக்குத் திருமைம் ஆகியிருக்க வ ண்டும்.
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கிணெத்திருக்கும் தரவுகள்:
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திரு ண்ைாமலை -அண்ைாமலையார் வகாவில் கரு ல ததற்குச்சு ற்றில்
வகாப்பரவகெரி ர்மனின் ஆறு ொெைங்கள் உள்ளை.
அலைத்தும் மூன்று மற்றும் நான்காம் ஆட்சியாண்டுகள் (ஆதித்தரின் ஆட்சிக்
காைத்திற்குள்) காைத்திற்குட்பட்டல .
இ ற்றில் நான்கு ொெைங்கள் வகாப்பரவகெரி என்றும், மூன்று ொெைங்கள்
வீரபாண்டியன் தலைதகாண்ட வகாப்பரவகெரி என்றும் ததாடங்குகின் ை [1902.. no.
469 - 474].
இ ற்றில், 470, 471, 472 இம்மூன்றும் ஒவர எழுத்தலமதியில் ஒவர காைத்தில்
த ட்டப்பட்டுள்ளது.
முதல் சாசைம் ( 470)
வகாப்பரவகெரியின் மூன் ாம் ஆண்டில் வெரமைார் வதவியார் ஒரு ர் நி ந்தம்
தருகி ார்.
இரண்ொம் சாசைம் ( 471)
வீரபாண்டிய தலைதகாண்ட வகாபரவகெரியின் மூன் ாம் ஆண்டு.
மணிகண்டன் என்ப ர் நி ந்தம் தருகி ார்.

ாைன்

மூன்ைாம் சாசைம் ( 472)
வகாப்பரவகெரி ொெைம்.. தபருமாைடிகள் வதவியார் நி ந்தம் தருகி ார்.
தபருமாைடிகள் வதவியார் என் ால், வகாப்பரவகெரியின் மலைவி.. அந்த
வகாப்பரவகெரி ஆதித்த கரிகாைைாகவ இருக்க வ ண்டும். மூன்று ொெைங்களும்
ஒவர
எழுத்தலமதியில்
இருப்பதாலும்,
இரண்டாம்
ொெைம்
ஆதித்தகரிகாைனுலடயது என்பது உறுதி தெய்யப்படு தாலும், ஆதித்த
கரிகாைனின் ஆட்சியாண்டிற்குள்வள இல இருப்பதாலும், இம்மூன்றும் ஆதித்த
கரிகாைனின் ொெைங்கவள எைக் தகாண்டால் மூன் ாம் ொெைத்தில்
ரும்
தபருமாைடிகள் வதவியார் என்ப ர் ஆதித்தகரிகாைனின் மலைவிதான் என்பது
உறுதியாகி து.
இப்வபாது, கரிகாலக்கண்ைன் யார்?
இராெராெைது ஆட்சிக்காைத்தில் வொழநாட்டின் ஊர் பகுதிகள் ளநாடுகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டை. ளநாடு என்பது தற்வபாலதய மா ட்டம் வபான் து. இந்த
ளநாடுகளின் தபயர்கள் அரென் அல்ைது இள ரெனின் தபயராவைா அல்ைது
அ ர்களின் விருதுதபயராவைா அலழக்கப்பட்டது. அருதமாழி வத
ளநாடு,
இராெராெ ளநாடு, இராவெந்திர சிம்ம ளநாடு இவ் ாறு தபயர்கள் இருக்கும்.
தஞ்லெ தபரியவகாவிலில் உள்ள இராெராெனின் கல்த ட்டில், "கரிகாைக் கண்ை
ளநாடு " என் ஒரு ளநாடு இருக்கி து. யார் இந்தக் கரிகாைக் கண்ைன்.
நிச்ெயமாய் இ ர் ஓர் அரெகுமாரன்தான். அப்படி இருந்தால்தான் அ ர் தபயலர
ளநாட்டிற்குச் சூட்டமுடியும்.
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யார் இந்த அரசகுமாரன் கரிகாலக்கண்ைன்?
வொழர் ரைாற்ல த் ததளி ாை ொன்றுகளுடன் ததாகுத்த திரு. நீைகண்ட ொஸ்திரி
அ ர்கள் கரிகாைக் கண்ைன் என்ப ர் ஆதித்தக்கரிகாைனின் மகன்தான் என்கி ார்.
ததன்னிந்தியக் கல்த ட்டுத் ததாகுதிகள் 2 ஐ பதிப்பித்த த ங்லகயா வபான்
ததால்லியல் அறிஞர்களும், கரிகாைக் கண்ைன் என்ப ர் இராெராெனின் மூத்த
ெவகாதரைாை ஆதித்தக் கரிகாைனின் மகைாக இருக்க ாய்ப்பு அதிகம் . இ ர்
இராெராென் காைத்தில் ாழ்ந்தார் என்று எழுதியுள்ளார்கள்.
முடி ாக, ஆதித்தக் கரிகாலன் திருமைமாை ர். அ ருக்கு ஒரு மகன் உண்டு.
அ ர் வபயர் கரிகாலக் கண்ைன்.

Refrences:
S.i.i.vol 2 page 460.
The cholas.pa..163
S.i.i. vol 8.
No 58,59,60.

மா.மாரிராஜன்
marirajan93@gmail.com
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6. யலூர் கல்த ட்டு காட்டும் தமிழ்ப்
பற்று மிக்க வகாப்தபருஞ்சிங்கன்.
— ெ.பாைமுருகன்
தமிலழப் வபாற்றிய பை மன்ைருள் சி ப்புப்தபற் ர் வகாப்தபருஞ்சிங்கன் என்
பிற்காைப் பல்ை ர் அரெரா ான். அ னுலடய புகலழயும் மாட்சிலயயும்
தமிழ்மீதாை பற்றிலையும் வொழலை த ன்று சில பிடித்த ரைாற்றுச் சி ப்பு
மிக்க தக ல்கலளயும் ஒருங்வக தபற் ஒரு கல்த ட்டு, வெத்துப்பட்டு அருவக
யலூர் என்
குக்கிராமத்தில் ஒரு சிறு குன்றின் மீது அலமந்துள்ளது.
இக்கல்த ட்டு ஏற்கைவ இந்தியத் ததால்லியல் துல யால் படிதயடுக்கப்பட்டு
எப்பிகிராபியா இந்தியா மடைம் 23 இல் வ ங்கடசுப்லபயர் அ ர்களால்
த ளியிடப்பட்டுள்ளது.
இக்கல்த ட்லட திரு ண்ைாமலை மா ட்ட
ரைாற்று ஆய்வு நடு மும்
மீண்டும் ஒரு முல படிதயடுத்து காட்சிக்கு ல த்தது. தற்வபாது அதன்
புலகப்படமும்
கல்த ட்டுப்
பாடமும்
"யாதும்
ஊவர.காம்"தளத்தில்
ஆ ைப்படுத்தப்படுகி து.
இக்கல்த ட்டின் சி ப்பாகக் கருது து வகாப்தபருஞ்சிங்கனின் தமிழ் ஆர் மும்
இக்கல்த ட்டு 3 லக பா லகயிைால் அலமந்துள்ளதும் ஆகும். இக்கல்த ட்டு
பன்னிருசீர் கழிதநடிைடி ஆசிரிய விருத்தத்திலும், வநரிலெ த ண்பாவிலும்,
கலிவிருத்தத்திலும் , எண்சீர் கழிதநடிைடி ஆசிரிய விருத்தத்திலும் அலமந்திருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
கல்வ ட்டு:
மா ட்டம் : திரு ண்ைாமலை
ட்டம்
: வெத்துப்பட்டு
கிராமம்
: யலூர்
இடம் : ததற்குப் பகுதியில் உள்ள சிறிய குன்றின் நீர்நிலைக்கு அருகில்.
காைம் : 13 ஆம் நூற் ாண்டு
அரென்
: வகாப்தபருஞ்சிங்கன்
ஆட்சி : பிற்காைப் பல்ை ர் – காட ராயர்
தமாழி
: தமிழ்
எழுத்து
: தமிழ்
பதிப்பு
: இ.க.ஆ. 418/1922 , எ.இ. எண் 27, பக்கம் 174.
குறிப்பு:
ததள்ளாற்றில் வொழனிடம் வபாரிட்டு த ன்று சில யிட்டு, வொைாடு தகாண்ட
அழகிய சிங்கன், தபான்னிநாடனும் கண்ணி, காவிரி, பாகீரதி நதிகள் பாயும்
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நாடனும் அ ணி நாராயைன், தெந்தமிழ்க் கா ைன், ததாண்லட மன்ை ர்,
மல்லை வ ந்தர், எை பை ாறு புகழ்ந்தும் அ ைது த ற்றியும் லிலமலயயும்
வபாற்றும் பாடல் கல்த ட்டு.
கல்வ ட்டு

ஸ் ஸ்திஸ்ரீ ெகைபு ை ெக்கர த்தி ஸ்ரீவகாப்தபருங்சிங்க வொழலை தள்ளாற்றில்
த ன்று ெகை பரிச்சிைமும் தகாண்டு வொழலை சில யிட்டு ல த்து வொைாடு
தகாண்ட
அழகியசிங்கன் தபான்னி நாடனும் முரிலமயும் அலமச்ெரும் இருபத்துன்
சில வகாட்டம் தபாருப்பி
ண்தடை ளர்ந்த வதாள் லியிைர் தகாண்டது வொைாடு கண்ணி காவிரி பாகிரது
நின்பரியாடு தன்துல
ாவி
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கா ல் மன்ை ர் திலரயுடன் ைங்கு து உன் தபருங்திரு ொல் த ன்னிட
தபார்கன்ை த ள்ளிடப்
தபாருதூதுங் தபருங்வெலை விைங்கு தெம்தபானின் அம்பைக்கூத்து நீ விரும்பிய
வத ாரம் பின்ைக் ால்
அ னிநாரயை வபணு தெந்தமிழ் ாழப்பி ந்த காட வகாப்தபருஞ்சிங்கனின்
தபருலம யார் புகழ் ாவர.
திலரயிட்ருமின்கள் வத வ ந்தர்தெம்தபான் தில யிட்ட பூம்புகார்ச் வொழன்
சில கிடந்த தகாட்டந்தலை நிலை
மின் வகாப்தபருங்சிங்கன் கமை நாட்டன் கலட சி ந்த நாள் . மில் ன் தகாடி இலட
வ ந்தர் மார்பிைன் வதாளிது
ன் திட்டிய ததாண்லட மன்ை ர் ாலில் த ன்றிடு சில ள ன் துஞ்சிய
நாலினும் தபரியதுன் நாதளைப் பு ம்வப
அலர கடலின் இலெயுடவை ஆண்டார் த யினும் பல்லிலெ வெவிக ர அந்தி
மாலை நில மதியி நிைத ன்று தநருப்புப் பட்
டால் நீரிலை நின் வ ா நிருபதுங்க பில தபாருத்த கை மகர இம்புரி ங்வகாட்டுப்
தபருங்கல்லிறு வொழலையும் அம
ச்ெலரயும் பிடித்து சில யில்லிட்ட கல்லிரு விடமிதன் சிய திரிபு ை
நாட்டராெங்கள் தம்பிராவை ஒரு நாளும் விடியா
த தநடிய கங்குலிவயை நிண்டு ர உைகிற் புங்கன் மருமலை யிடுமுன்வை
ந்ததன் ால் மடந்லத யிவ் ாற்று ான்
மல்லை வ ந்வத தபாருமலை முடியரெர் கன்னிமாதர் தபாற்றிலெயும்
பு ைமுமுதுலடயார்தாமும் திருமாதும் புைர்
புயத்து மிண்டான் சியத் திரிபு ை நாட்டிராொக்கல் தம்பிராவை.. இது தொக்க சீயன்
ஆலை

நன்றி- திரு. வெது, முலை ர் ரா.வெகர், முலை ர் ராெவ லு

source:
http://www.yaadhumooray.com/ யலூர்-கல்த ட்டு/
ச.பாலமுருகன்
திரு ண்ைாமலை மா ட்ட ரைாற்று ஆய்வு நடு ம்
(Tiruvannamalai District Centre for Historical Research) (Reg.No. 163/2017)
ததாடர்புக்கு- mail: tvmchr@gmail.com, contact : 9047578421
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7. கல்த ட்டுகளில் வத தாசி: நூல்
விமர்ெைம்.
— முலை ர் க.சுபாஷிணி

ரைாற்றுத் துல வபராசிரியர் முலை ர் ொந்தினிபி அ ர்கள் எழுதி, விெயா
பதிப்பகம் த ளியிட்டுள்ள நூல் ''கல்த ட்டுகளில் வத தாசி'. வத தாசி அல்ைது
வத ரடியார் என்று குறிப்பிடப் படுவ ார் யார் என் வகள்வியும், அதன்
பின்ைணியிைாை ெர்ச்லெகளும், அ ர்கலளப் தபாது ாகவ பாலியல் ததாழில்
ொர்ந்த ர்களாக எண்ைக்கூடிய சிந்லதயும் அதிகரித்து த ளிப்பட்ட சூழலில்,
வத ரடியார் என்ப ர் யார் என்பலத கல்த ட்டுகளின் ொன்றுகளின்
அடிப்பலடலய ல த்து ஆராய்ந்து தைது கருத்துக்கலள முன்ல த்து எழுதி
இருக்கின் ார் நூைாசிரியர்.
நூலின் 12 தலைப்புகளில் வத ரடியார் ததாடர்பாை தெய்திகள் ஆராயப்படுகின் ை.
வத ரடியார் வதாற் ம், வத ரடியார்களின் தபயர்கள், அ ற்றிற்காை விளக்கம்,
வகாயிலுக்குள் பணிதெய்ய
ந்தது எப்படி, வகாயில்களில் வத ரடியார்கள்,
அ ர்களது கடலம, அ ர்களது வபாராட்டம், சி ப்பாை தெயல்பாடுகள், அ ர்களது
தபாருளாதார ெமூக நிலை, வகாயில்களில் தகாள்லளகளும் நடந்தை வபான்
தெய்திகள், காை ஓட்டத்தில் வத ரடியார்கள் ாழ்க்லகயில் ஏற்பட்ட மாற் ம்,
அம்மாற் த்தின் பின்ைணி, வத தாசிகள் எைப்படுவ ாருக்குள் உள்ள பிரிவு எை
நூல் விரி ாக ஆராய்கின் து.
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நூலில் மிக முக்கியமாக வத ரடியார் -வத தாசி என் இரண்டு தொற்களுக்கு
விளக்கம்
ழங்கப்படுகின் து. அதலை அடுத்து வத ரடியார் எைப்படுப ர்
அல்ைது வத ர் மகளார் எை மாமன்ைன் ராெராென் காைத்தில் தபயரிடப்பட்ட
தபண்கள் எத்தலகய பணியில் தங்கலள ஈடுபடுத்திக் தகாண்டார்கள்,
அ ர்கலளப்பற்றி பல்வ று வகாயில்களில்
ழங்கப்பட்டுள்ள கல்த ட்டுச்
ொன்றுகள் பற்றிய தெய்தி என்பல நூலில் பை இடங்களில் விளக்கப்படுகின் ை.
நூலில் தனிதயாரு அத்தியாயமாக `தபாருளாதார ெமூக நிலை` என் தலைப்பில்
நூைாசிரியர் முன்ல க்கும் கருத்துக்கள் நூலுக்குச் சி ப்பு வெர்க்கின் ை.
`அடுப்பூதும் தபண்களுக்கு படிப்தபதற்கு` என் அறிவுக்கு ஒவ் ாத பழதமாழி
கடந்த நூற் ாண்டில் ஆைாதிக்கச் சிந்தலையின் த ளிப்பாடாகத்தான் ந்திருக்க
வ ண்டும். ஏதைனில் காைம் காைமாக தங்கள் குடும்ப
ாழ்க்லகயின்
தபாருளாதார
நிலைலயத்
தக்கல க்க
தபண்கள்
வி ொயத்திலும்,
ததாழிற்ொலைகளிலும், த ளி இடங்களிலும், தபாது இடங்களிலும், பணிபுரிந்த
தெய்திகலள நாம் மீண்டும் நிலைவுக்குக் தகாண்டு
ர வ ண்டியது
அ சியமாகி து. அந்தப் பணிலயச் தெய் தில் இச்சிறு நூல் பங்களித்துள்ளது.
வத ரடியார் என்று சி ப்பித்துக் கூ ப்பட்ட தபண்களின் நிலை அ ைநிலைக்கு
மாறியதற்குக் கடந்த சிை நூற் ாண்டுகளில் அரசியல் நிலைத்தன்லம முக்கிய
காரைமாகி து. குறிப்பாக விெயநகர மன்ைர்களின் ஆட்சியில் வகாயில் கைாச்ொரம்
என்பது மாற் ம் கண்டு, தபண்கள் பாலியல் ரீதியாகக் குறில த்துத் தாக்கப்படும்
அ ைநிலை ஏற்பட்டது.
வத ரடியார் எனும் தொல்லில் `ர`கரம் நீக்கப்பட்டு `வத டியாள்` எை மாறி, பரத்லத
எனும் தொல்ைாக நம் ெமூகத்தில் ஒரு தொல் உரு ாகியிருப்பது அ ைம். தமிலழச்
சி ப்பித்து தெம்தமாழிலயப் வபாற்றி பாதுகாக்க வ ண்டியது நம் கடலம.
அழுக்வகறிய சிந்தலையுடன் வத ரடியார் என் தொல்லைச் சிலதத்தவதாடு அதன்
தபாருலளயும் சிலதத்து தபண் ெமூகத்திற்குக் வகட்டிலை விலளவித்த தெயலை
நாம் கண்டிக்க வ ண்டியது அ சியம். அச்தொல்லை நம் வபச்சு ழக்கிலிருந்வத
தமிழ் மக்கள் ஒதுக்க வ ண்டியதும் தமிழுக்கு நாம் தெய்யும் கடலமயாகும்.
நூலில் வமலும் ஒரு சி ப்பு இருக்கின் து. மிகப்பழலமயாை பை தெய்திகலளக்
கல்த ட்டு ொர்ந்து கூறும் ஆசிரியர், இக்காை மற்றும் இலடக்காை அரசியல் மற்றும்
ெமூக தெய்திகலளயும் நூலில் பை இடங்களில் இலைத்திருக்கி ார். அத்துடன்
ஆங்கிவையர் காைனித்து
காைத்தில் ஏற்பட்ட உடல் ரீதியாை பல்வ று
பிரச்சிலைகலள லமயமாகக் தகாண்டு உரு ாக்கப்பட்ட பாலியல் ததாழிலுக்கு
எதிராை ெட்டங்கள், கடந்த நூற் ாண்டில் பை தளங்களில் பாலியல் ததாழிலுக்கு
எதிராக நிகழ்ந்த ெமூக நைன் ொர்ந்த தெயல்பாடுகள் மட்டுமன்றி சிை மதம் ொர்ந்த
அலமப்புகளின் `நாட்டிய எதிர்ப்பு இயக்கம்` வபான் தெய்திகளும் இலைக்கப்
பட்டிருப்பது சி ப்பு. இது பாராட்டுதலுக்குரியது.
நூலில் பை ொன்றுகள் வபெப்படுகின் ை ஆைால் இந்த நூலில் கூ ப்படுகின்
ொன்றுகளுக்காை துலை குறிப்புகவளா அல்ைது `லெட்வடேன்` என்று
தொல்ைப்படுகின் ொன்றுகள் ததாடர்பாை ஆ ைங்கள் பற்றிய தெய்திகள் இடம்
தப ாமல் இருப்பது ஒரு தபரும் குல யாகவ காண்கிவ ன். இந்த நூல் எடுத்துக்
தகாண்ட தலைப்பு ஆழமாைது, கைமாைது. இத்தலக தலைப்பு பற்றி கூறுகின்
நூல் ஒவ்த ாரு கல்த ட்டுகலளப் பற்றிய தெய்திகலளயும், அரசியல் ததாடர்பாை
தெய்திகள் கூ ப்படும் வபாது அல்ைது ரைாற்று நிகழ்வுகள் பதியப்படும் வபாது
அல பற்றிய ெரியாை துலை குறிப்புகலளயும் பட்டியலிட்டிருக்க வ ண்டும். அது
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இடம்தப ாமல் இருப்பது இந்த நூலில் நான் காணும் மிகப்தபரிய ஒரு குல
என்வ கருதுகிவ ன். ஆசிரியர் தைது அடுத்த பதிப்பில் இந்தக் குல லய நீக்கி
எல்ைாச் ொன்றுகளுக்கும் முல யாை துலை குறிப்புகலள ழங்கி இந்த நூலின்
தரத்லத வமலும் உயர்த்து ார் என்று நம்புகின்வ ன்.
ஏ க்குல ய 102 பக்கங்கள் தகாண்ட இந்த நூல் கைமாை தபாருலள, ரைாறு,
ெமூகவியல், அரசியல் என் முப்பரிமாைத்தில் அைசி ஆராய்கின் து. தமிழ்
ஆய்வுைகத்திற்கு, அதிலும் குறிப்பாக ெமூகவியல் ததாடர்பாை ஆய்வில்
ஈடுபடுவ ாருக்கு இந்த நூல் நிச்ெயம் பயைளிக்கும்.
முலை ர் க. சுபாஷிணி, தெர்மனி.
நிறு ைர், தலை ர்: தமிழ்மரபு அ க்கட்டலள பன்ைாட்டு அலமப்பு
https://www.facebook.com/subashini.thf
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8. ஓர் அதமரிக்கப் தபண்மணியின்
குப்லபக்காரி உத்திவயாகம்.
— முலை ர் சி . இளங்வகா
மிஸ் காதரீன் வமவயா (American historian - Katherine Mayo, 1867-1940) என்ப ர் ஓர்
அதமரிக்கப் தபண்மணி. இ ர் 1925 ஆம் ஆண்டு டிெம்பரில் இந்தியா ந்தார்.
அன்ல ய பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில்
ாழும் இந்திய மக்களின்
ாழ்க்லக
முல லயப் பற்றி அதமரிக்க மக்களுக்குத் ததரியப்படுத்தும் வநாக்கில், கப்பலில்,
அன்ல ய பம்பாய்த் துல முகம் ந்து இ ங்கிய அ ர், இந்தியாவின் பல்வ று
நகரங்களுக்குச் தென் ார். மகாத்மா காந்தி உட்படப் பல்வ று ஆளுலமகலளச்
ெந்தித்துப் வபட்டி கண்டார். பின்ைர் அதமரிக்கா திரும்பிய அ ர், பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவில் தான் கண்ட ற்ல , வகட்ட ற்ல த் ததாகுத்து ஒரு நூல் எழுதிைார்.
அதற்கு "மதர் இந்தியா" என்று தபயரிட்டார் (இது பின்ைர் இந்திய தமாழிகளிலும்
த ளியாைது. தமிழில் அன்லை இந்தியா, இந்திய மாதா, இந்தியத்தாய்). 1927ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த நூல் த ளியாகி இங்கிைாந்திற்கும், இந்தியாவிற்கும்
அதன் பிரதிகள் ந்தலடந்தை. அந்நூல் இந்தியாவில் விடுதலைப் வபாராட்டக்
காரர்களின் கடுலமயாை விமர்ெைத்லத எதிர்தகாண்டது. இங்கிைாந்திலும்,
இங்கிைாந்தின் பி காைனி நாடுகளிலும் தபரும்
ரவ ற்லபப் தபற் து.
அதமரிக்காவில் ஆதரவும், எதிர்ப்பும் கூடிய தபரிய வி ாதத்லத ஏற்படுத்தியது.
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இைண்டன் வொைாதான் வகப்பு என் புகழ்தபற் புத்தக நிறு ைம் 1927ஆம்
ஆண்டில் மதர் இந்தியா (அன்லை இந்தியா) என்னும் நூலைப் பதிப்பித்தது.
அன்ல ய இங்கிைாந்தின் வபரரெர், பிரதம அலமச்ெர், இந்தியாவின் ல ஸ்ராய்
(க ர்ைர் தெைரல்) ரீடிங் பிரபு, பிரிட்டிஷ் இந்தியக் கா ல்துல உயர் அதிகாரி வெ.
எச். ஆதாம், பிரிட்டிஷ் இந்தியப் தபாதுச் தெய்தி நிறு ை இயக்குநர் ொன்
வகாட்மன், இந்திய ஐக்கிய மாகாைங்களின் ஆளுநர்கள் உட்படப் பல்வ று
பிரிட்டிஷ் இந்திய உயர் அதிகாரிகளும் அந்நூலை த கு ாகப் புகழ்ந்து உலரத்தைர்.
இங்கிைாந்தின்
முக்கியமாை
பத்திரிலககளாை
நியூ
ஸ்வடட்ஸ்வமன்,
ஸ்தபக்வடட்டர், ைண்டன் லடம்ஸ் வபான் பத்திரிலககளும் 'இந்தியால ப்
பற்றித் தி ந்த மைதுடன் உண்லமகலள எடுத்துலரத்த நூைாக' இந்திய மாதால க்
குறிப்பிட்டை.
இந்தியர்கலளப் பற்றி ஓரளவு அனுதாபத்துடன் கூடிய பார்ல லயக் தகாண்ட
அதமரிக்காவிலும் இந்நூல் த ளியிடப்பட்டு, அதமரிக்கப் தபாதுக்கருத்லத
த கு ாகக் க ர்ந்தது. வமலும் அதமரிக்காவில் மிகப் பர ைாகப் படிக்கப்பட்ட,
தபரு ாரியாக விற்பலையாை புத்தகமாகவும் 'அன்லை இந்தியா' திகழ்ந்தது.
'இந்திய தமய்ஞாைம் த றும் ெகதிக்குழி' என்றும், 'இந்தியச் ெமூக அலமப்பின்
சீரழில த ளிக்தகாைர்ந்த துணிவுள்ள புத்தகம்' என்றும், 'நிச்ெயமாக இதுதான்
புத்தகம்' என்றும் நியூயார்க் லடம்ஸ், தி ெர்வ
வபான் அதமரிக்காவின்
பிரபைமாை பத்திரிலககள் கருத்துலரத்தை. அவதவநரம் நியூ ரிபப்ளிக் வபான்
இந்தியருக்குச் ொதகமாகப் வபசும் ஒரு சிை அதமரிக்கப் பத்திரிலககள் வமவயாவின்
வமைாதிக்கப் பார்ல லய விமர்சித்தும் எழுதிை.
இந்தியர்களின் வபாக்கில் இந்நூல் கடுலமயாை விமர்ெைத்லத எதிர்தகாண்டது.
'இது ஒரு ொக்கலட வமற்பார்ல யாளரின் அறிக்லக' என் ார் காந்தியடிகள் (யங்
இந்தியா, 15.9.1927). சுகாதாரப் பிரச்சிலைகளில் வமவயா ஈடுபாடு தகாண்ட ர்
ஆதைால், இந்தியாவின் சுகாதாரமற் ெமுதாய
ாழ்க்லககலள வநரடியாகப்
பார்த்தறிந்து ந்தலமயால், தன் வ லைலயக் 'குப்லபக்காரி உத்திவயாகம்' என்று
அ வர தன் நூலில் குறிப்பிட்டு இருந்தலமவய, காந்தியடிகள், 'ொக்கலட
வமற்பார்ல யாளர்' என்று குறிப்பிடு தன் மூைம் தன் வகாபத்லத த ளிப்படுத்தி
இருந்தார். வமலும், 'தந்லத இந்தியா: அன்லை இந்தியாவிற்கு ஒரு பதில்' என்
தலைப்பில் சி. எஸ். ரங்கய்யர், 1928 ஆம் ஆண்டில் ஒரு நூல் எழுதிைார். 'வமவயாவின்
நூல் இந்தியாவிற்கும், இங்கிைாந்துக்கும் பலகலமலய ளர்க்கும் நூல்' என்று
'தந்லத இந்தியா' உறுதியாகக் கூறியது. 'கண்ைாடி வீடும் கல்தைறிதலும்' என்
தலைப்பில் கல்கத்தாவிலிருந்து த ளி ந்த 'அமிர்த பொர் பத்திரிலக' (24. 12.1927)
தலையங்கம் தீட்டியது. 'த றி பிடித்து ஓடும் ஒரு நாகரீகத்தின் விவைாத கலத' என்று
ஒரு நூலைக் கன்லையா ைால் தகௌபா என்ப ர் ைாகூரில் இருந்து 1929 ஆம்
ஆண்டில் த ளியிட்டார். இப்படி இந்தியா முழு திலும் இருந்து வமவயா எழுதிய
அன்லை இந்தியா நூலுக்குப் தபரும் கண்டைங்கள் குவிந்த ண்ைம் இருந்தை. ெரி,
அப்படி என்ைதான் எழுதிவிட்டார் வமவயா, அ ரது அன்லை இந்தியா நூலில்?
சுருக்கமாகக் கூறிைால் இந்தியருலடய றுலமக்கும், அறியாலமக்கும், கல்விக்
குல விற்கும், லதரியமின்லமக்கும், அடிலமப் புத்திக்கும் காரைம் அ ர்கள்
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அதிகமாகச் சிற்றின்பத்தில் உழன்று கிடப்பது தான் என்று கூறியிருந்தார் வமவயா.
சிற்றின்பப் பிரியர்களின் வமாகத்தால், இந்தியச் ெமுதாயத்தில் கடவுளின்
தபயராலும், மதத்தின் தபயராலும் விபச்ொரம் தபருகி இருப்பலதச் சுட்டிக்காட்டிய
அ ர், இதைால் இந்தியாவில் தபண்ைடிலம உச்ெ நிலையில் இருப்பலதயும்
குறிப்பிட்டார். வமலும் குழந்லதத் திருமைத்திைால் ஏற்படுகின் பல்வ று
பாலியல் தகாடுலமகலளயும், தபண்ைடிலமத் தைத்லதயும் விரி ாகக்
குறிப்பிட்டிருந்தார். இதைால் விதல நிலை அதிகமா லதப் பற்றியும் அ ர்
நில ய புள்ளிவி ரங்களுடன் கூறியிருந்தார். இல அத்தலையும் பார்ப்பைர்களின்
வமைாதிக்கத் தன்லம காரைமாக, கடவுள் தபயராலும், மதத்தின் தபயராலும்
இந்தியாவில் நலடதபற்று
ரு லதயும் அ ர் சுட்டிக் காட்டி இருந்தார்.
இலதப்பற்றி தபரும்பான்லமயாை மக்கள், தபரிய சிந்தலை ஏதும் இல்ைாமல்,
அதற்கு அடிலமப்பட்டுப் வபா லதவய தங்கள்
ாழ்க்லக முல யாகக்
தகாண்டிருப்பதாகவும் அ ர் தைது அன்லை இந்தியா நூலில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
வமலும், இந்துமதத்தின் ொதிக் கட்டுப்பாடுகள் குறித்துக் கூறும் வபாது,
பிராமைர்கள் இந்துப் புராைங்கலளயும், வ தப் புத்தகங்கலளயும் வமற்வகாள்
காட்டி, ெமூகத்தில் தங்களுக்தகன்று ஒரு வமல் நிலைலய ரித்துக்தகாண்டு,
அந்நிலைலயத் தங்கள் சுயநைத்திற்கும், சுய வமம்பாட்டிற்கும் எவ் ாறு
பயன்படுத்திக் தகாள்கி ார்கள் என்பலதயும் வமவயா விரி ாக எழுதியிருந்தார்.
இந்த முயற்சியில் ஒரு தபரு ாரியாை மக்கள் ததாலக எவ் ாறு மனித நிலையில்
இருந்து கீவழ இ க்கப்பட்டுத் தீண்டப்படாத ர்களாக ஆக்கப்படுகி ார்கள்
என்பலதயும் அ ர் விரி ாகக் கூறியிருந்தார்.
வமவயா எழுதிய 'அன்லை இந்தியா' என்னும் நூல் த ளியிடப்பட்ட தெய்தி, 1927
ஆம் ஆண்டு ெூலை மாதக் கலடசியில் இந்தியாவுக்கு எட்டியவுடன், நாடு
முழு தும் ஒரு தபரும் புயலை எழுப்பியது. அது தம்முலடய நாகரீகம், நடத்லத
இ ற்ல க் களங்கப்படுத்தும் தெயல் எை இந்தியர்கள் கருதிைர். இவ்
த ளியீட்டிைால் ஆங்கிவையலர உள்ளூர ெந்வதகித்ததுடன், அரசியல் ெட்டச்
சீர்திருத்தம் வகாரும் இந்திய ாதங்கலள அ மதிப்பது தான் இந்தப் புத்தகத்தின்
வநாக்கம் என்றும் இந்தியர்கள் கருதிைர். இந்தியா ஓர் ஆன்மீகப் பூமி என்று
அதமரிக்கர்கலள நம்ப ல த்து அதன்மூைம் கிலடக்கும் அனுதாபத்லதக் தகாண்டு
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் அதிகாரம் விலரவில் இந்தியாவில் முடித்து ல க்கப்பட
வ ண்டும் என் வநாக்கில் இந்தியப் பிரச்ொரம் முன்ைவர ததாடங்கப் பட்டிருந்தது.
சு ாமி விவ காைந்தர் ததாடங்கி, அன்லை இந்தியா நூல் அதமரிக்காவில்
த ளியாை காைத்தில், அங்கு இதுவபான்
பிரச்ொரங்களில் ஈடுபட்டுக்
தகாண்டிருந்த ைாைா ைெபதிராய், பண்டித மதன் வமாகன் மாளவியா லர இந்தப்
பணிலயச் தெவ் வை ஆற்றிக் தகாண்டு ந்தைர். இந்த வநரத்தில் வமவயா எழுதி
த ளி ந்த அன்லை இந்தியா என் நூைால், 'இந்திய தமய்ஞாைம் த றும்
ெகதிக்குழி' என் கருத்துலர அதமரிக்கப் பத்திரிலககள் மூைம் பரவிய நிலையில்,
இந்திய ஆன்மிகத்தின் அடிநாதமாை ல திகக் குடுமிகள் எல்ைாம் தங்கள் கூந்தலை
அள்ளி முடியத் ததாடங்கிை.
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இதைால் வமவயாவின் இந்தியப் பயைத்தின் வநாக்கத்லதவய ெந்வதகத்துப் பை
குரல்கள் எழுந்தை. இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் அரொங்கம், இந்திய ஏலழ மக்களுக்குப்
பாதுகா ைைாக விளங்கு தாகவும், அதைால் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்தியாவில்
ததாடர் வத நல்ைது என் ஒரு தபாதுக்கருத்லத அதமரிக்காவில் ஏற்படுத்த
வ ண்டுதமன்று திட்டமிடப்பட்ட ெதிவய, வமவயாவின் இந்தியப் பயைம் என்று
காந்தி உட்படப் பைரும் கருத்துலரத்தைர். பனியாக்களின் குரவை இப்படி என் ால்
பிராமைப் பார்ப்பைர்களின் கூச்ெலைப் பற்றிச் தொல்ைவ வதல யில்லை என்
அளவில் கண்டைங்கள் எழுந்தை. முதல் உைக யுத்தம் முடிந்த உடவைவய பிரபை
அதமரிக்கப் பத்திரிலக ஆசிரியர்கலளயும், அரசியல் விமர்ெகர்கலளயும்
இந்தியாவிற்கு ர லழப்பது என்றும், அதன் விலள ாக, அ ர்கள் அதமரிக்கா
திரும்பியதும் இந்தியாவில் ஆங்கிவைய அரொட்சிலயப் பற்றிப் புகழ்ந்து, பிரச்ொரம்
தெய் ார்கள் என்றும் ஆங்கிவைய அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு இருந்தார்கள் என்றும்
மவைாரஞ்ென் ொ என்ப ர், தைது 'காதரீன் வமவயாவும் இந்தியாவும்' என் நூலில்
(பக். 28-49) குறிப்பிடுகி ார். வமவயாவிற்கு முன்ைர், பியர் வைாட்டி என்
பிதரஞ்சுக்காரர், 1899 ஆம் ஆண்டு ததாடங்கி நான்கு ஆண்டுகள் பிரிட்டிஷ் இந்தியா
முழுக்கப் பயைம் தெய்து, தான் ெந்தித்த அனுப ங்கலள 'Sans les Anglais' என்
தலைப்பில் பிதரஞ்சு நூைாக த ளியிட்டார். இது ஆங்கிைத்தில் 'India without the
English' என் தலைப்பில் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டது. ஆங்கிவையர்கள் இல்ைாத
இந்தியா என்று தமிழிலும் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டது. இதுவும் பிரிட்டிஷ்காரர்கவள
இந்தியால த் ததாடர்ந்து ஆள் தற்காகத் திட்டமிட்டு எழுதப் பட்டதாகக்
குற் ச்ொட்டு எழுந்தது. பிரிட்டிஷ்காரர்கள், ததாடர்ந்து இதுவபான்
ெதி
வ லைகளில் ஈடுபட்டு
ருகின் ைர் என்பது இந்திய மத ாதிகளின்
குற் ச்ொட்டாக இருந்தது (திைகரன் தெல்லையா, முகநூல், 12.3.2021).
இந்தத் திட்டத்லதச் தெயல்படுத்தவ , பிரிட்டிஷ் இந்திய அரொங்கத்தின்
துலையுடன் அரொங்கச் தெைவிவைவய வமவயா இந்தியா முழு திலும்
பயணித்தார் என்றும், அ ரது முழுப் பயை வி ரங்களும், ெந்திப்புகளும் முன்ைவர
ஆங்கிவைய அதிகாரிகளால் திட்டமிடப்பட்டல
என்றும் குற் ச்ொட்டுக்கள்
ததாடர்ந்த ண்ைம் இருந்தை. இதற்காகச் சிை ஆங்கிவைய கை ான்களுடன்
"பழக்கம்" தெய்து தகாள்ள வ ண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது என்
அளவில்கூட வமவயா குற் ம் ொட்டப்பட்டார் (ொ, பக். 33). இந்த அடிப்பலடயில்
இந்திய ல சிராயும், உயர் அதிகாரிகளும் வமவயாவிற்கு ழி காட்டிைர் என்றும்,
வமவயாவின் கட்டலளக்கு அரசு இயந்திரம் காத்திருந்தது என்றும், ஆங்கிைச் தெய்தி
நூைகம் (அதமரிக்கா), அயல் வி கார அலு ைகம், பிரிட்டிஷ் இந்திய அலு ைகம்
ஆகியல வமவயாவிற்கு அதிக அளவில் உதவிை என்றும் இந்தியக் குற் ச்
ொட்டுகள் எழுந்தை (ொ, பக். 38).
இதற்குப் பக்க பைமாக இந்தியாவில் ஆங்கிவையரின் பணிகலளப் பாராட்டி
வமவயா கூறிய ற்ல
வமற்வகாள் காட்டிைார்கள். இந்திய நாட்டுக்குக்
கிழக்கிந்தியக் கம்தபனியின் காைந்ததாட்டு ஆங்கிவையர்கள் தெய்துள்ள
நன்லமகள் யால என்பலதப் பற்றி வமவயா இப்படிக் கூறி இருந்தார். "இந்து
மரபுகள், பழக்கங்கள் ஆகிய ற்றின் பிடி ாதத் தலடகலளயும் மீறி, இந்திய
மக்களுக்குக் கல்வி ெதி அளிக்க ஆங்கிவையர் எடுத்துக்தகாண்ட முயற்சிகள்,
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பஞ்ெத்லத ஒழிப்பதற்கும், இந்திய வி ொயத்லதயும், ததாழில் துல லயயும்
நவீைப் படுத்து தற்கும், ரயில் பாலதகள் அலமத்து மின்ொரத் திட்டங்கள்
தகாைர்ந்து நீர்ப்பாெை
ெதிகள் தெய் தற்கும் காட்டிய ஆங்கிவையரின்
தகாள்லககள், அ ற்றின் த ற்றி, சுயாட்சிக் கலையில் இந்தியர்கலளப் பயிற்று
விக்கும் தபாருட்டு அரசியல் அலமப்பில் திருத்தங்கள் ஆகிய ற்ல த் ததாடங்க
ஆங்கிவையர் உண்லமயாை மைதுடன் தெய்த முயற்சிகள்" ஆகிய ற்ல ப்
பாராட்டி அந்த நூலில் வமவயா கூறி இருந்தார். இப்படி இருந்தும் 'இந்தியா ஏன்
தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கி து?' என் வகள்விலய எழுப்பி, அதற்குப் பதிைாக "அது
ஆங்கிவையரின் குற் மல்ை என்றும், இந்திய மக்களின் வொம்வபறித்தைம், உதவி
இல்ைாலம, சுயத் தன்லம இன்லம, சுய ஆர் ம் இன்லம, ததாடர்ந்த
நம்பிக்லகயின்லம, ததாடர்ந்து தெயைாற்றும் ெக்தி இன்லம, உற்ொகமின்லம,
ாழும் ெக்தியின் பைவீைம்" ஆகியல தான் அந்தக் குற் த்திற்குப் தபாறுப்பு
என்றும், அதற்கும் அடிப்பலட மத ழி ததாடரும் அடிலம மைப்பான்லம என்றும்,
ஆங்கிவையக் கா ல்துல உயர் அதிகாரியாை வெ. எச். ஆதாமின் கருத்லத
ழிதமாழிந்து எழுதியிருந்தார் வமவயா. அன்லை இந்தியா நூலுக்கு எழுந்த
எதிர்ப்லபப் பற்றிப் பிரெங்கம், பத்திரிலககள் மூைம் கருத்துலரத்த வமவயா,
"புத்தகத்தில் தொல்ைப்பட்ட கருத்துக்கள் பை இந்தியர்கலள வ தலைக்குள்
ஆழ்த்தும் எைத் தாம் எதிர்பார்ப்பதாகவும், இந்தியர்களிடம் தகாண்ட அன்பால்
அல்ை - அ ர்களுலடய அல்ைல்கலளக் கண்ட பின்புதான் அ திப்படும் மக்களுக்கு
உதவும் ஆர் ம் ஏற்பட்டது" என்றும் கூறிைார். "ஒரு ொதாரை இந்தியனின் தபாது
ாழ்க்லகலயப் பற்றிய உண்லமச் சித்திரத்லத அதமரிக்கர்களுக்கு அளித்து,
தம்முலடய நாட்டுக்குச் வெல தெய்யும் மற்த ாரு ெந்தர்ப்பத்லதப் தபறு துதான்
அன்லை இந்தியா எழுதத் தூண்டிய முக்கிய வநாக்கம்" என்பது தான் வமவயாவின்
கருத்தும், பதிலுமாக இருந்தது.
காதரீன் வமவயா இந்தியா
ந்தவபாது, முதலில் தென் இடம் தகால்கத்தா.
அங்குள்ள பிரசித்தி தபற் காளி வகாயிலையும் அங்கு நடந்த நிகழ்வுகலளயும்
பார்த்த வமவயா நடுநடுங்கி விட்டார். முதலில் காளிவதவியின் வதாற் வம அ லரத்
திகிலுக்கு உள்ளாக்கி விட்டது. ரத்தம் வதாய்ந்த ததாங்கும் நாக்கு, லகயில் ரத்தம்
சிந்தும் அறுபட்ட மனிதத் தலை, மற் க் லககளிலும் ஏகப்பட்ட தகாடூரமாை
ஆயுதங்கள் என்று இருக்கும் காளிலயப் பார்த்து, 'ஏன் இப்படி' என் தற்கு, தபரும்
கடவுளின் மலைவியாை காளிக்குச் 'ெதா நாெம் தெய் தும், அழிப்பதும், ரத்தம்
சிந்து துவம தலையாய வ லை' என்
பதிலில் ஆடிப்வபாை வமவயா,
'இததல்ைாமா கடவுள் வ லை' என்று நிலைத்துக் தகாண்டலத எழுத்தில் டித்தார்.
இலதவிடவும் அ லர அதிரல த்த ஒரு நிகழ்ல இப்படிக் குறிப்பிடுகி ார்
வமவயா. "வகாயிலுக்கு முன்ைால் நின்று தகாண்டிருந்த இரு குருக்களில் ஒரு ர்
ஆட்டுக்குட்டிலயக் தகட்டியாகப் பிடித்துக்தகாண்டார். மற்த ாரு ர் தன்
லகயிலிருந்த கூரிய கத்தியால் ஒவர த ட்டில் இரண்டு துண்டாக்கி விட்டார்.
ஆட்டுக்குட்டியின் உடலிலிருந்து ரத்தம் ஆ ாகப் தபருகி ஓடிக்தகாண்டிருக்கி து.
காளிவதவிக்கு முன்ைால் இடி முழக்கம் வபால் வமள ாத்தியமும், கணீர் கணீர் எை
மணி ஓலெயும் ஒருபக்கம் காலதத் துலளத்துக் தகாண்டிருக்கி து. கூட்டத்திற்குப்
பின்ைால் நின்று தகாண்டிருந்த ஒரு தபண் கூட்டத்லத இடித்துத் தள்ளிக்தகாண்டு
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முன்ைால் விலரந்து
ந்தாள். ொஷ்டாங்கமாகத் தலரயில் விழுந்து அங்கு
சிந்திக்கிடந்த இரத்தத்லத நாக்கிைால் நக்கிைாள். இவ்விதம் தெய்தால் தைக்கு ஒரு
குழந்லத பி க்கும் என் நம்பிக்லக அப்தபண்ணுக்கு உண்டு. இன்னும் சிை
நிமிடங்களுக்குள் இன்தைாரு தபண் ந்து தன்னுலடய வெலையின் ஒரு மூலைலய
அந்த ரத்தத்தில் நலைத்துக்தகாண்டு அப்பு ம் நகர்ந்தாள். இதன் பின் பை நாய்கள்
ந்து அந்த ரத்தத்லத நக்கிக் தகாண்டிருந்தை. இவ்விதமாக ஒவ்த ாரு நாளும்
நூறிலிருந்து இருநூறு ஆட்டுக் குட்டிகள் லர பலியிடப்பட்டு ருகின் ை"
(இந்திய மாதா,பக். 5,6).
வமவயா இந்தியா ந்து முதன்முதைாகக் தகால்கத்தா நகரில் காளி வகாயிலுக்குப்
வபாைதற்குக் காரைவம சு ாமி விவ காைந்தர் தான். அ ர் அதமரிக்காவில்
இந்தியாவின் ஆத்மெக்தி, துல தம், அத்ல தம், வ தாந்தம் என்த ல்ைாம்
உலரயாற்றி, உைகின் மிகச் சி ந்த ஆன்மிகப் பூமியாக இந்தியால ப் படம்பிடித்துக்
காட்டி இருந்தார். 'எைது குருநாதர்' என் தலைப்பில் அ ர் தொற்தபாழிவு ஆற்றிய
வபாது, அ ரது குருநாதராை ராமகிருஷ்ை பரமஹம்ெர் வெல புரிந்து ந்த
வகாவிைாை காளி வகாயில் பற்றியும் மிக உருக்கமாகப் வபசிைார். அலத
அதமரிக்கப் பத்திரிலககளும் பிரமாதமாக எழுதிை. இலததயல்ைாம் வகட்டும்,
படித்தும் தொக்கிப் வபாை ர்கள், பக்தி மார்க்கத்தில் இந்தியால இமயமலை
வபால் பார்த்தைர். அலதவய வநரில் காை ந்த வமவயாவின் கதி, இந்தியாவில்
தங்கியிருந்த பை நாட்களின் இரவில் பயத்திைால் தூக்கம் இழந்ததுதான்.
அக்வகாயிலில் உயிர்ப்பலி நிகழ்த்திய ர்களும் பிராமைர்கவள. அக்வகாயிலை
வமவயாவுக்குச் சுற்றிக் காட்டி விளக்கமளித்த ஹல்தார் குடும்பமும் பிராமைக்
குடும்பம்தான். வகாயிலில் நிகழ்ந்தலத இந்திய மாதா நூலில் எழுதியதற்கு
வமவயால ப் 'பன்ைாலட', 'குப்லபக்காரி', 'ொக்கலட இன்ஸ்தபக்டர்'
என்த ல்ைாம் ரிந்துகட்டியதும் பிராமைர்களும் அ ர்களின் அடி ருடிகளும்
தான்.
காளி வதவி என்னும் தபண் கடவுலளப் தபரும் கடவுளாகக் தகாண்ட இந்தியாவில்
தபண்கள் அனுபவிக்கும் தகாடுலமகலள வமவயாவின் நூல் ழிப் படித்த
அதமரிக்கர்கள் பைரும் தங்களின் இரவுத் தூக்கம் வபாய்விட்டது என்று புைம்பித்
தீர்த்தைர். "நூலின் ஒவ்த ாரு ார்த்லதயும் அச்ெமூட்டு தாக இருந்தது; ஆபாெக்
வகாரங்கள் நடமாடும் ஒரு கூடம்; அறிந்து தெய்யாத வகாரங்கள்; நூலைப் படித்த
அன்று இரவு தூங்க முடியவில்லை" என்பததல்ைாம் அதமரிக்கப் பத்திரிலககளில்
மதிப்புலர எழுதிய ர்களின் கருத்துகள். "ஒரு தபண்ைாகவும், இந்து ாகவும்
பி ப்பதுதான் ஒரு மனித உயிருக்கு நிகழக் கூடிய மாதபரும் துரதிர்ஷ்டம்" என்று
நியூயார்க் லடம்ஸில் மதிப்புலர ார்க்கப்பட்ட நூலின் ஆசிரியராை வமவயா,
இந்தியப் தபண்களின் அ ை நிலை குறித்துக் கீழ் ருமாறு குறிப்பிடுகி ார்:
"பன்னிரண்டு
யது உள்ள ஓர் இந்தியச் சிறுமிலய எடுத்துக் தகாள்வ ாம்.
உடம்பில் எலும்பும் வதாலும் தவிர வ த ான்றுமில்லை. அச்சிறுமிவயா கல்வி
பயிைாத ள். அறில ப் தப ாத ள். வதக தெௌக்கியத்லத எவ் ாறு பாதுகாத்துக்
தகாள்ள வ ண்டும் என்பலத எ ரும் அச்சிறுமிக்குக் கற்பிக்கவில்லை.
இந்நிலைலமயில் அ ள் ஒரு குழந்லதலயப் தபற்று விடுகி ாள். கை ன் என்ை
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தொல்லுகி ாவைா அதன்படி ஆட வ ண்டியவத அ ளுலடய பாடம். இப் பாடம்
தான் அ ள் தபற்வ ாரிடம் இருந்தும், மற் ரிடமிருந்தும் கற்றுக்தகாண்டது.
இளம் பிராயத்தில் உள்ள ஒரு சிறுமி, உடலில் வபாதிய ெக்தி இல்ைாத ஒரு சிறுமி,
படும் பிரெ
வ தலைலய நா ால் எடுத்துலரக்க இயைாது. இவ்வித
வ தலைக்குப் பின் பி க்கும் குழந்லத உயிருடன் ஜீவித்திருப்பது அரிது.
கல்யாைமாகி ஒரு ருடத்திற்கு உள்வளவய சிை தபண்களுலடய உடலில் பைவித
வமகவராகங்கள் (பால்விலை வநாய்கள்) பரவி, அதன் பயைாக அ ர்களுலடய
கர்ப்பப்லப தகட்டுவிடுகி து. ஒரு தபண்ணுக்கு த கு சிறு யதிவைவய மைம்
தெய்விக்கப்பட்டது. பத்து யது ஆைவுடன் அ லளப் தபற்வ ார், புருேன்
வீட்டுக்கு அனுப்பிைர். அங்குப் புருேன் தகாடுத்த ததாந்தரல அ ளால் ெகிக்க
முடியவில்லை. மிகவும் மிருகத்தைமாகவ புருேன் அ லள நடத்திைான் எைக்
கூ வ ண்டும். தன்னுலடய மைதிற்கு ஏற் ாறு அ ள் நடந்து தகாள்ள வில்லை
ஆலகயால் அ லள அடிப்பது ழக்கம். நாளலடவில் அச்சிறுமி மிகவும் தமலிந்து
விட்டாள். புருேனுலடய தகாடுலம ெகிக்க முடியவில்லை. எழுந்திருக்கவும்
ெக்தியற்று வீட்டின் ஒரு மூலையில் படுத்துக் கிடந்தாள். இனி அ லள வீட்டில் ஒரு
நிமிே வநரம் கூட ல த்திருக்கக் கூடாது எை எண்ணிய புருேன், அ லளத் தன்
வதாளின் மீது தூக்கிக் தகாண்டு மனித ெஞ்ொரம் இல்ைாத ஒரு
ைத்தில்
தகாண்டுவபாய் விட்டுவிட்டுத் திரும்பிைான். தபண்கலளப் புருேர்கள் மிகவும்
தகாடுலமக்கு உள்ளாக்கி இருக்கின் ைர். இந்தியாவின் எந்தப் பாகத்திற்குச்
தென் ாலும் தபண்களின் விேயம் இது வபாைவ
தான் இருக்கி து. இது
ெம்பந்தமாக
ஒரு
பிரபை
ஆங்கிவைய
ஸ்திரீ
ல த்தியரிடம்
வபசிக்தகாண்டிருக்லகயில் அ ர் என்னிடம் கூறியதா து: இந்தியப் தபண்களில்
உடல் லிலம உள்ள ர்கலளப் பார்ப்பததன்பது மிகவும் துர்ைபம். அதிகமாகச்
சிற்றின்பத்தில் ஈடுபடு தும், புருேர்கள் தபண்கள் விேயத்தில் தகாஞ்ெமும்
இரக்கமின்றி நடந்து தகாள் துவம இதற்குக் காரைம். புருேர்களில்
தபரும்பாவைாருக்கு வமகவராகம் இருக்கி து. ஒவ்த ாரு நாளும் இரண்டு மூன்று
தடல களுக்கு அதிகமாகவ புருேர்கள், தபண்களுடன் புைர்ச்சி தெய்கி ார்கள்"
(இந்திய மாதா, பக். 20,28,67,71,73).
இந்திய மகளிர் இந்த அளவிற்குத் துன்பத்திற்காளா தற்குக் காரைம் குழந்லத
மைம் தான். "இளலமயிவைவய மைம் தெய்து, இளலமயிவைவய உைக இன்பத்லத
அனுபவித்து விட்டு, இளலமயிவைவய மடிந்து விடு துதான் இந்தியர்கள் உலடய
ாழ்வின் வநாக்கமாய் முடிந்துவிடுகி து...இந்தியர்களுலடய ெராெரி யது 23 தான்.
இதற்குக் காரைம் சுகாதாரமின்லம தான் எை டாக்டர் ஹரி பிரொத் என்ப ர்
கூறுகி ார்" என்று வமவயா குறிப்பிடுகி ார் (இந்திய மாதா, பக். 38,58). இந்திய
அரொங்கத்தின் 1921-ஆம் ஆண்டு மக்கள் ததாலகக் கைக்தகடுப்பு அறிக்லகயில்
குழந்லத மைம் குறித்து, "இந்தியாவில் உள்ள ராஜீய ாதிகள் ஏவதவதா ெமூகச்
சீர்திருத்தம் தெய்து விட்டதாகக் கூறுகி ார்கள். ஆைால் இந்தியாவில் பால்ய
வி ாகம் அதிகரித்துக் தகாண்வட தான் வபாகின் து. ஒரு தபண் பக்கு தலெ
அலடந்த சிை நாட்களுக்குள் அ ளுடன் புருேன் ெம்வபாகம் தெய்துவிடுகி ான்.
அ ளுலடய வதகம் ெரி ரப் பக்கு மலடயாது இருக்கும் முன்ைவர, அ ளுக்குச்
ெரீரத்தில் வபாதிய லிலமயும், ெக்தியும் வமம்படு தற்கு முன்ைவர, புைர்ச்சி
தெய்ய ஆரம்பித்து விடு தால், அ ள் உடல் லிலம அற்று த கு சீக்கிரத்தில்
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வநாயாளி ஆகி விடுகி ாள்" என்று அரொங்க அறிக்லகயில் கூ ப்பட்டுள்ளது
(இந்திய மாதா, பக். 55).
ெரி, இந்தியால ஆளும் ஆங்கிவைவய அரொங்கம் இந்தக் தகாடுலமகளுக்கு என்ை
பரிகாரம் தெய்தது? தபண்ைடிலம ஒழிப்பு என் நிலையில் பிரிட்டிஷ் அரொங்கம்
குழந்லத மைத்லதத் தடுக்க நிலைத்தாலும் அதன் கரத்லத இரு விைங்குகள்
சூழ்ந்திருந்தை. ஒன்று, இந்தியர்களின் மதம் ததாடர்பாை விேயங்களில்
தலையிடு தில்லை என்பது பிரிட்டிஷ் வபரரசின் தகாள்லக. இரண்டா து,
நலடமுல ப்படுத்த முடியாத எந்த ெட்டத்லதயும் அரொங்கம் அனுமதிப்பதில்லை.
உடன்கட்லட ஒழிப்பு, தீ மிதித்தலுக்குத் தலட வபான் சிை சீர்திருத்தங்கலளப்
பிரிட்டிஷ் அரொங்கம் தெய்திருந்தாலும், நலடமுல யில் அது அவ் ள ாகச்
ொத்தியம் இல்ைாமல் வபாைதற்கு இல தான் காரைம். என் ாலும், 1891ஆம்
ஆண்டு தபண்களின் திருமை யலத 12 ஆகத் தீர்மானிக்கும் ெட்டம் இந்திய
மத்திய ெட்டெலபயில் தகாண்டு ரப்பட்டது. ஆைால் ல திகர்களின் ஆத்திரம்
அரொங்கத்தின் மீது
லெயாகப் தபாழிந்தது. ெட்டத்லதச் ெட்ட ெலப
உறுப்பிைர்கவள மதிக்கவில்லை. குழந்லத மைக் தகாடுலமகள் ததாடர்ந்தை.
பி கு ஒவ்வ ார் ஆண்டும் இது குறித்து ெட்டெலபயில் வி ாதம் ததாடர்ந்து
நடந்தது. மதம், முன்வைார் ழக்கம் என் இரு வகடயங்கள் ல திகர்களுக்குப்
வபராயுதமாய் இருந்தை. சீக்கியராை ெர்தார் பகதூர் வகப்டன் ஹீவராசிங் பிரார் என்
ெட்டெலப உறுப்பிைர் வபசும் வபாது, 'ஒன்பது, பத்து யது உள்ள தபண்லையும்,
பத்துப் பன்னிரண்டு யதில் உள்ள ஓர் ஆலையும் மலைவி, புருேன் எை
அலழப்பது உங்களுக்கு த ட்கமாக இல்லையா?' என்று வகட்டதற்குச் ெலபயில்
'இல்லை, இல்லை' என்
கூக்குரல் எழுப்பப்பட்ட தபருலமக்கு உரிய
உறுப்பிைர்கலளக் தகாண்டதுதான் இந்தியச் ெட்டெலப. (இந்திய மாதா, பக். 57).
இந்தியச் ெட்ட ெலபயில் வமற்கூறிய தீர்மாைம் நில வ ாமல் வபாைதற்கு
ல தீகர்கள்
தொல்லும்
காரைத்லதச்
ெட்டெலபயில்
உறுப்பிைர்கள்
கூறும்தபாழுது, "தபண்ணின் ெம்மதம் வகட்டுத் திருமைம் முடிப்பது மதத்திற்கு
முற்றிலும் விவராதமாைது; பைவபர் தகாண்ட குடும்பத்தில் நன்ைடத்லதயுடன் ஒரு
தபண்லை யது ரும் லர ல த்துக் காப்பாற் முடியாது; மைம் முடி தற்குள்
ஒரு தபண் யதுக்கு ந்து விட்டால் அ லள மைமுடிக்க முடியாது" என்று
இதுவபான்
காரைங்கலள ல திகர்கள் அடுக்கிக்தகாண்வட வபாைவபாது,
(இந்திய மாதா, பக். 45) இதற்காை பதில் ஆங்கிவையர்களிடம் இல்ைாமல் வபாைது.
தன்லைத்தாவை 'காட்டுமிராண்டி' என்று தொல்லிக் தகாள்ப லைப் பார்த்து 'நீயும்
மனிதன் தான்' என்று எத்தலை முல
ாய் ஓயாமல் தொல்ை முடியும்? என்பதுதான்
பிரிட்டிஷ் அரொங்கத்தின் நிலைப்பாடாக இருந்திருக்க முடியும். இதற்குப்
பின்ைரும், 1925ஆம் ஆண்டு இந்தியா ெட்டெலபயில் தபண்களின் திருமை யலத
பதிைான்கு ஆக நிர்ையிக்கக் தகாண்டு ரப்பட்ட மவொதாவும் கடுலமயாை
எதிர்ப்புக்கு ஆளாைது. தி ான்பகதூர் டி. ரங்காச்ொரி, பண்டித மதன் வமாகன்
மாளவியா, எம். வக. ஆச்ொர்யா மற்றும் சிை பார்ப்பை உறுப்பிைர்களும் எதிர்த்துப்
வபசிைர். திரு ஆர். வக. ெண்முகம், எம். அரிவிைாஸ் ொரதா, அமர்நாத் தத்தர்
ஆகிவயார் ஆதரித்துப் வபசியும், ல தீகத்தின் அருளால், மவொதா காகித
அளவிவைவய நின்று வபாைது. (இந்திய மாதா, பக். 45-49).
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குழந்லத மைத்லத விடக் தகாடுலமயாை இன்தைாரு இந்தியப் பண்பாடு
வத தாசி முல . இது குறித்த வி ாதங்களும் இந்தியா ெட்டெலபயில், வமவயாவின்
இந்திய ருலகக்கு முன்பாகவ நிகழ்ந்திருந்தை. இந்தியக் வகாயில்களில் உள்ள
வத தாசி முல கலளப் பற்றி வமவயா இவ் ாறு குறிப்பிடுகி ார். "இந்தியாவின்
பை பாகங்களில், முக்கியமாக தென்லை மாகாைத்திலும், ஒரிொ பிரவதெங்களிலும்
உள்ள இந்துக்கள் ஏவதா சிை வத லதகலளத் திருப்திப்படுத்தும் தபாருட்டு,
தங்களுக்குப் பி க்கும் அடுத்த குழந்லத தபண் குழந்லதயாய் இருக்குமாயின்,
அலதக் வகாயிலுக்கு, கடவுளின் தபாருட்டுக் தகாடுத்து விடுகிவ ாம் எை ஒரு
பிரார்த்தலை தெய்து தகாள் துண்டு. அல்ைது தான் மிகவும் அன்பாக
ளர்த்து ரும் ஒரு குழந்லதலயக் வகாயிலுக்குக் தகாடுத்து விடு ததை நிச்ெயம்
தெய்து தகாள் தும் உண்டு. இவ்விதம் வகாயிலுக்குத் தத்தம் தெய்யப்படும்
தபண்களுக்குக் வகாயிலில் நாட்டியமும், ெங்கீதமும் கற்பிக்கப்படுகின் ை.
அவைகமாய் அப்தபண்ணுக்கு யது ஐந்து ஆை உடவை, வகாயில் குருக்கள்
அ ளிடம் விபச்ொரம் தெய்ய ஆரம்பித்து விடுகி ான்" (இந்திய மாதா, பக். 59).
இப்படிப்பட்ட வத தாசி முல ஒழிப்பு மவொதா, எத்தலை எதிர்ப்புக்கு உள்ளாைது
என்றும், ெத்தியமூர்த்தி அய்யர் வபான் வதெபக்தர்கள் அலதக் கடுலமயாக
எதிர்த்ததும், டாக்டர் முத்துைட்சுமி தரட்டி என்கி தபண்மணியின் எதிர்ப்புக்குரல்
தென்லை மாகாைச் ெட்டெலபயில் பதி ாைதும் பைரும் அறிந்த தெய்திதான்.
இந்தியாவில் 20 ஆம் நூற் ாண்டுத் ததாடக்கத்தில் நிைவிய இந்தியச் ெமூகங்களின்
அ ை நிலைகலள வநரில் கண்டு நூல் எழுதியலமக்காக வமவயா தபற்றுக்தகாண்ட
கண்டைங்கள் தகாஞ்ெ நஞ்ெமல்ை. ஆைால் அ ருலடய கருத்துக்கு
ஆதரவில்ைாமலும் வபாகவில்லை. 'இந்திய மாதா' தமிழ்ப் பதிப்பு த ளியாை அவத
ஆண்டிவைவய, வகால அ. அய்யாமுத்து வமவயாவின் கருத்துக்கலள ஆதரித்துக்
குடியரசு இதழில் ததாடர் கட்டுலர எழுதிைார். பின்ைர் அல , "வமவயா கூற்று
தமய்யா - தபாய்யா?" என் தலைப்பில் நூைாகப் பை பதிப்புகள் த ளி ந்தது. 1935
ஆம் ஆண்டில் ஈவராடு உண்லம விளக்கம் பிரஸ் த ளியீடாக இந்நூலை
த ளியிட்ட தந்லத தபரியார், வமவயா தொன்ைல அலைத்தும் நீண்ட காைமாகப்
பை தபரிவயார்களும், சுற்றுைாப் பயணிகளும் கூறியல தான்; கபிைர்,
திரு ள்ளு ர், முதற்தகாண்டு விவ காைந்தர், காந்தி அடிகள் லர இச்சீர்வகடுகள்
இந்தியாவில் நிைவி ரு லதச் சுட்டிக்காட்டி உள்ளைர்; எைவ இலத மீண்டும்
சுட்டிக் காட்டிய வமவயால க் கண்டைம் தெய் லத விட்டுவிட்டு,
அக்குல கலளக் கலளய ழி வதட வ ண்டும் என்று அந்நூல் முன்னுலரயில்
தந்லத தபரியார் கூறியிருந்தார். இவத கருத்லதத் தைது நூல் முழு தும் லியுறுத்தி
உள்ள வகால அய்யாமுத்து தைது நூலின் இறுதிப் பக்கத்தில் இப்படிக் கூறி
முடிக்கி ார்.
".....இலதத்தான் வமவயாவும் கூறியுள்ளார். நீங்கள் அலத அறியாமல் த ம்பி
வீழ்ந்தீர்கள். பார்ப்பனியத்தில் நீங்கள் சிக்குண்டு கிடப்பதால் உங்கள்
தபாருலளயும், வநரத்லதயும் ெடங்குகளிலும், வகாயில்களிலும், அர்ச்ெகர்களிலும்,
உற்ெ ங்களிலும், தாசி, வ சிகளிலும் வீைாக்குகிறீர்கள். ஆண்ட ன் தபயரால்
மிருகங்கலளப் பலி தகாடுக்கிறீர்கள். பிள்லள ரத்திற்காகக் கற்லப இழக்கிறீர்கள்.
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தீர்த்தம், தீர்த்தம் என்று மைத்லதக் குடிக்கிறீர்கள். இலத எடுத்துக்
காட்டிை ர்கலளக் குப்லபக்காரி என்று குல கூறினீர்கள். த றும் வபச்சுப் வபசி
த ட்கமுறுகிறீர்கள். சின்ைஞ் சிறுமிகட்குச் சிறு யதிவைவய வி ாகம் தெய்து
சிற்றின்பத்தாவை சீர்தகட்டுப் வபானீர்கள். விபச்ொரம் வ ணும் வ ணும் என்றீர்கள்.
விபச்ொரத்லதத் வத ர்களும் லகக் தகாண்டு உள்ளார்கள் என்று புராைம்
படிக்கிறீர்கள். தபண்கலள அடிலம தகாண்டீர்கள். அ ர்களுக்குக் கல்வி
மறுத்தீர்கள். சில ப்படுத்தினீர்கள். விதல த் தன்லமலய ஏற்படுத்திக்
தகாடுலமப்படுத்தி அ ர்களது கற்பழித்தீர்கள். கரு ழித்தீர்கள். சிசுக்தகாலை
புரிந்தீர்கள். கர்ப்பிணிகலளக் க னியாமல்
ற்புறுத்தினீர்கள். பூணூல்
பார்ப்பானின் பாதம்
ருடினீர்கள். உங்கள் தபண்டு பிள்லளகலளயும்,
தபாருள்கலளயும், ெகை சுகவபாகங்கலளயும் பார்ப்பைனுக்கு மனு ெட்டப்படி
தொந்தம் ஆக்கினீர்கள். பஞ்ெமர்கலள ஞ்ெகமாய் நடத்தினீர்கள். அ ர்களுக்குக்
கல்வி, நல்ை உைவு, நல்ை உலட, நல்ை குடிலெ மறுத்தீர்கள். இன்னும் எவ் ளவ ா
தொல்லுக்கு அடங்காத ஊழல்கலளயும், ஆபாெங்கலளயும், மூடத்தைங்கலளயும்
நீங்கள் ஆபரைமாகப் பூண்டுள்ளீர்கள். இல தான் நீங்கள் கட்டிய வீடு.
இ ற்றினின்று நீங்கள் என்று விைகுகிறீர்கவளா, இத்துன்ப வீட்லட என்று நீங்கள்
தகர்த்து எறிகின்றீர்கவளா, அன்றுதான் உங்கள் "கர்மபைன்" உங்கலள விட்டு
அகலும். அன்றுதான் நீங்கள் சுயராஜ்ய வீரர்கள் ஆவீர்கள்".
இன்ல க்கு 96 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதரீன் வமவயா இந்தியா ந்த 1925 ஆம்
ஆண்டு, இந்திய ரைாற்றில் தபரும் முக்கியத்து ம் ாய்ந்தது. அகிை இந்திய
அரசியல் களத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி மட்டுவம வகாவைாச்சிக் தகாண்டிருந்த
காைத்தில்தான், இன்தைாரு
ைதுொரி இயக்கமாக ராஷ்ட்ரிய வெ ா ெங்கம்
உருப்தபற் து. அவத காைத்தில்தான் இடதுொரிச் சிந்தலைகளும், இயக்கங்களும்
வதான் த் ததாடங்கிை. இந்தியப் தபாதுவுலடலம இயக்கத்தின் மாநாடு கான்பூரில்
சிந்தலைச் சிற்பி சிங்காரவ ைர் தலைலமயில் நடந்தது. தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பைர்
அல்ைாவதார் இயக்கம் வதான்றி, நீதிக் கட்சியாக நிலைதபற்று, இரட்லட ஆட்சி
முல யில் பங்வகற் து. குடியரசு இதழ் ழி சுயமரியாலத இயக்கத்லதப் தபரியார்
ததாடங்கிைார். அதமரிக்காவிலும், இங்கிைாந்திலும் கல்விலய முடித்துப்
பாரிஸ்டர் பட்டத்துடன் 1923 இல் இந்தியா திரும்பிய டாக்டர் அம்வபத்கர், அடிலம
விைங்தகாடிக்க முன் ந்து சுய உதவி, சுயமுயற்சி, சுயமரியாலத என் தகாள்லக
முழக்கங்களுடன் பம்பாய் மாகாை நகரங்களில் 1925 ஆம் ஆண்டில் தன் புரட்சிப்
பயைத்லதத் ததாடங்கிைார். 1928ல் இந்தியாவின் எதிர்காைம் குறித்து ஆராய ந்த
லெமன் குழுல , சுயமரியாலத இயக்கம் தவிர, அலைத்து இயக்கங்களும்
நிராகரித்த நிலையில், டாக்டர் அம்வபத்கர் அக்குழுவிடம் 23.10.1928 அன்று
ொட்சியம் அளித்தார் (தைஞ்தெய் கீர், பக். 70-94, 164). இப்படிப்பட்ட ஒரு
சூழலில்தான் வமவயா வின் ருலக 1925 ஆம் ஆண்டிலும், அ ரது இந்திய மாதா
என்னும் நூல் த ளியீடு 1927 ஆம் ஆண்டிலும் நிகழ்ந்தை. இந்தியச் ெமூகம்,
அதமரிக்கர்களால் அறியப் பட்டிருந்தலத விட மிகப் பிற்வபாக்குத் தைமாக
இருப்பலதயும், அதற்கு ல தீக மதம் காரைமாக இருப்பலதயும் அறிந்து அலதவய
தைது நூலில் எழுதிைார். வமலும் நி த றி, இைத றி என்பலத மட்டுவம
அறிந்திருந்த வமற்கு உைகம், இந்தியாவின் ொதியக் கட்டலமப்லபச் ெரி ரப் புரிந்து
தகாள்ளாத நிலையிலும், மனித உரிலம என் வநாக்கில் தாழ்த்தப்பட்வடார்
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முன்வைற் த்தின் அ சியம் குறித்தும் வமவயா எழுதிைார். அதமரிக்க
த ள்லளயர்களின் புராட்டஸ்டண்ட் ஆதிக்கத்தால் கத்வதாலிக்கர்கலளயும்,
கறுப்பர்கலளயும் விமர்சித்து எழுதிய வமவயாவின் வபாக்கு, அ ரது இந்தியப்
பயைத்திற்குப் பின்ைர் மனித உரிலமக் குரைாக மாறி இருந்தது. குறிப்பாக
இந்தியாவின் இடதுொரிச் சிந்தலைகளுக்குக் காதரீன் வமவயா நூல்களில் ஆதரவு
நில ந்திருந்தது. அதைால் அது மத உைர்வுகளுக்கு எதிராகக் கற்பிக்கப்பட்டது.
ல திகம் கூறும் ர்ைாசிரம அடிப்பலடயில் இந்திய மக்கலள எலடவபாடும்
அன்னிதபென்ட் அம்லமயாரின் பார்ல வமவயாவிடம் இல்லை என்பவத காந்தி
வபான் மதச் சீர்திருத்த ாதிகளும் வமவயால எதிர்க்கக் காரைமாயிற்று. இந்த
எதிர்ப்பில் விலளந்த வி ாதங்கள், இந்தியாவில் ெமூக மாற் த்லத வநாக்கிய ஒரு
கருத்துப் புரட்சிக்கு அடிப்பலடயாக அலமந்தை என்பலத வமற்கண்ட ரைாற்றுச்
தெய்திகள் ததளி ாக்குகின் ை. அதற்காக வமவயாவிற்கும், அ ரது நூல்களுக்கும்
நன்றி தெலுத்து லத இந்தியக் கடலமயாகவ கருதைாம்.

சான்று நூல்கள்:
1. காதரீன் வமவயா, இந்திய மாதா, 1927, (முதல் பக்கம் இல்ைாததால் த ளியிட்ட ர்
பற்றிய குறிப்பு இல்லை. பின்ைட்லட நூல் விளம்பரம் ஒன்றில், திருதநல்வ லி
முத்லதயா பிரசில் அச்ெடிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பு உள்ளது).
2. வகால அ. அய்யாமுத்து, வமவயா கூற்று தமய்யா தபாய்யா? (மூன் ாம் பதிப்பு),
1935, உண்லம விளக்கம் பிரஸ், ஈவராடு.
3. மவைாரஞ்ென். ொ, காதரீன் வமவயாவும் இந்தியாவும், தமிழாக்கம் த ங்கட
ொமிநாதன், 1987, நியூ தெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிலரவ ட் லிமிதடட், தென்லை.
4. தைஞ்தெய். கீர், டாக்டர் பி. ஆர். அம்வபத்கர் ாழ்க்லக
தபரியாரியப் தபாதுவுலடலம கட்சி, தென்லை.

ரைாறு, 1992, மார்க்சியப்

5. விக்கிபீடியா-https://en.m.wikipedia.org
6. Mother India, by Katherine Mayo, 1937 - https://archive.org/details/motherindia035442mbp &
http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300811h.html

முணை ர் சி இளங்வகா, புதுச்வசரி
https://www.facebook.com/siva.ilango.7
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9. தநப்வபாலியன் இைங்லகலய
பிரித்தானியாவுக்கு எழுதிக் தகாடுத்த கலத.
— என்.ெர ைன்
ஒல்ைாந்தருடன் வபார் புரிந்து இைங்லகலய ஆங்கிவையர்கள் லகப்பற்றிைார்கள்
என்றுதான் நாம் ாய்ப்பாடமாக கற்றிருக்கிவ ாம். ஆைால் அதில் சிறிது உண்லம
தான் இருக்கி து. அப்படி என் ால் முழுலமயாை உண்லம என்ை?
ஐவராப்பாவில் முக்கிய நாடுகளுக்கு இலடயில் நிகழ்ந்த வபார்களால் தற்காலிகமாக
இைங்லகலய இங்கிைாந்து லகயகப்படுத்து தாகத் தான் அது நிகழ்ந்தது. அது ஒரு
ஒப்பந்தத்தின் மூைம் தான் நிகழ்ந்தது. அந்த ஒப்பந்தத்துக்குப் தபயர் "ஏமியன்
உடன்படிக்லக". இைங்லகயின் ரைாற்ல ப் பற்றி வபசுப ர்கள் அலை ரும்
ஏமியன் ஒப்பந்தத்தின் கிபாகம் குறித்து மிகச் சுருக்கமாக ஓரிரு ரிகளில் கடந்து
வபாயிருப்பலதவய கண்டிருக்கிவ ாம். இக்கட்டுலர அவ்த ாப்பந்தத்தின் மூைம்
இைங்லகலய ஒல்ைாந்து, பிரான்ஸ், பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகள் எப்படி தமக்குள்
லகமாற்றிக்தகாண்டார்கள் என்கி கலதலய விளக்கமாக வி ரிக்கி து.
பிரித்தானியர்
1796
இல்
ஒல்ைாந்தரிடம்
இருந்து
இைங்லகலயக்
லகப்பற்றிவிட்டவபாதும் இைங்லகலய ஒல்ைாந்தரிடம் இருந்து “1801 Treaty of
Amiens” (அல்ைது Treaty cession) என்கி விட்டுக்தகாடுப்பு ஒப்பந்ததமான்றுக்கு
ஊடாக தங்களுக்குள் லகமாற்றிக்தகாண்டார்கள். 1815 ஒரு ெமரெத்துடன்
தெய்துதகாண்ட கண்டிய ஒப்பந்தத்தின் மூைம் முழு இைங்லகலயயும்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டு ந்து பிரித்தானிய கிரீடத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட
(Britain’s first crown colony) முதல் நாடாக இைங்லகலய 1801 இல்
பிரகடைப்படுத்திைார்கள்.
சூரியன் மல யாத நாடு எனுமளவுக்கு உைகில் பை நாடுகலள பிரித்தானியர் தமது
கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டு ந்த வபாதும் அதன் வபணுலக என்பது நாட்டுக்கு
நாடு வித்தியாெப்பட்டது. இைங்லகலய Crown Colony என்று அலழத்தலதப் வபாை
அ ர்கள் வமலும் பை நாடுகலள Annexation, Proclamation, Treaty cession, Conquest,
Settlement, Convention with, Lease, Purchase என்த ல்ைாம்
லகப்படுத்தி
ல த்திருந்தார்கள்.
1898 இல் த ளியாை “The growth of Greater Britain, a sketch of the history of the British
colonies and dependencies” என்கி நூலில் அப்படி த ளியிட்டிருந்த பட்டியதைான்ல
தற்தெயைாகக் கண்டலதயும் இக்கட்டுலரயில் பகிர்ந்துள்வளன். இந்தப் பட்டியலின்
படி சிை நாடுகலளக் குத்தலகக்கும், சிை நாடுகலள விலைக்கு ாங்கியலதயும்,
அதமரிக்கா வபான்
நாடுகளில் குடிவயற் ம் தெய்யப்பட்டலதயும் அந்த
காைப்பகுதிலயயும் காைைாம்.
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1795 லர டச்சுக் தகாம்பனியின் ஆட்சியின் கீழ் இைங்லக தபரு ாரியாை
கலரவயாரப் பிரவதெங்கள் இருந்தை. அப்வபாலதய டச்சுக் தகாம்பனியின் கீழ்
இருந்த ஆட்சிகலள நிர் கிக்கும் தலைலம இடமாக Batavia இருந்தது. 12 ஒக்வடாபர்
1798 ததாடக்கம் 1 ெை ரி 1802 லர டச்சுக் தகாம்பனி – பிரித்தானியா எை இரு
நாடுகளின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தது இைங்லக.
அதுவபாை இந்த இலடக்காைத்தில் பிரித்தானியரின் அதிகார தெல் ாக்கும் கூட
இரண்டு ெக்திகளின் கீழ் இருந்தது. இலத ஒரு லகயில் இரட்லட ஆட்சிக்காைம்
என்றும் அலழப்பார்கள். அதா து இைங்லகயில் பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய ர்த்தக
நிறு ைமும், பிரித்தானிய முடியால் நியமிக்கப்பட்ட மகாவதொதிபதியும்
இலைந்து இைங்லகயில் ஆட்சிலய வமற்தகாண்டார்கள்.
பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய ர்த்தக நிறு ைத்திற்தகதிராக 1797ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த
கைகவம இைங்லகயில் இரட்லடயாட்சிதயான்ல ஏற்படுத்த அடிப்பலடயாை
காரைமாகியது. 1798ல் இைங்லகயின் கலரவயாரப் பிரவதெங்களில் சிவில்,
இராணு நிர் ாகம், நீதிபரிபாைைம் வபான் ற்ல ப் புரிய, வதொதிபதிதயாரு ர்
பிரித்தானிய அரொல் நியமிக்கப்பட்டார். அப்படி இைங்லகக்கு நியமிக்கப்பட்ட
முதல் வதொதிபதி தான் வெர் பிரடரிக் வநார்த்.
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அவதவநரம் இைங்லகயின் கலரவயாரப் பிரவதெங்களின் ர்த்தகத்லதயும், இல ரி
நிர் ாகத்லதயும் ததாடர்ந்தும் பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய
ர்த்தக நிறு ைவம
வமற்தகாண்டு
ந்தது. இலதத் தான் இரட்லட ஆட்சி என் ார்கள்.
இக்காைப்பகுதியில் இரு தரப்புக்கும் இலடயில் அடிக்கடி முரண்பாடுகளும்
எழுந்தை.
ஆக டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பனி, பிரித்தானிய
கிழக்கிந்திய கம்பனி, பிரித்தானிய அரசு
ஆகிய ற்றின் கைப்பு ஆட்சி நிலைலய
முடிவுக்குக்
தகாண்டு ந்தது
தான்
ஏமியன்ஸ் உடன்படிக்லக.
டச்சுக்காரர்களிடம் இருந்து ஆங்கிவையர்கள்
இைங்லகலயக்
லகப்பற்று தற்காை
இறுதிப் வபாரில் திருவகாை மலைத்
துல முகத்லத யடுத்து 1796 இல் தகாழும்பு
துல முகத்தில்
தபரும்
ெண்லட
நிகழ்த்தியிருந்தார்கள். அது தான் அ ர்கள்
நடத்திய மாதபரும் இறுதிச் ெண்லட
எைைாம். தகாழும்புடைாை வபார் பற்றிய
மூைத்
தக ல்கலளப்
தப க்கூடிய
ஆ ைதமான்ல ப் பற்றிய விபரங்கலள
CEYLON -GENERAL DESCRIPTION OF THE
ISLAND, HISTORICAL, PHYSICAL, STATISTICAL
(1876) என்கி நூலில் க னிக்க முடிந்தது. (1)
அதில் கிழக்கிந்திய கம்பனியிடம் இருந்து அதிகாரங்கள் மீளப்தபற்று பிதரதடரிக்
வநார்த் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டலமக்காை காரைம் குறிப்பிடப்படுகி து.
அதா து கிழக்கிந்தியக் கம்பனியிைர் அது லர ழலமயாக ரி சூலித்து ந்த
உள்நாட்டுச் சிங்கள – தபௌத்தர்கலள நீக்கிவிட்டு முஸ்லிம்கலளயும், பார்சி
இைத்த ர்கலளயும், இந்தியச் தெட்டிமார்கலளயும் பயன்படுத்தியதாகவும்; அந்த
ரி
சூலிப்பாளர்களின் மூர்க்கத்தைத்லத எதிர்த்து சிங்கள ர்கள் கிளர்ச்சி
தெய்ததாகவும் இந்த நிலைலமலய டச்சுக்காரர்கள் ஊக்குவித்தார்கள் என்றும்
குறிப்பிடுகி ார். இலத தமட்ராசிலிருந்து வஹாபர்ட் பிரபு வகர்ைல் டி வமவரான்
என்ப லர அனுப்பி அடக்கிவிட்டு இந்த நிலைலமலய விொரிக்க ஒரு குழுல
அமர்த்தியதாகவும் குறிப்பிடப்படுகி து. இதன் விலள ாகத் தான் இைங்லகலய
தமட்ராஸ் நிர் ாகத்திடமிருந்து தனியாகப் பிரித்து இைங்லகக்காை முதைா து
க ர்ைராக 1798இல் பிதரதடரிக் வநார்த் நியமிக்கப்பட்டார்.
இனி இங்வக ஏமியன்ஸ் உடன்படிக்லகக்குத் தள்ளிய ஐவராப்பிய அரசியல்
காரைங்கலளயும், அதற்கு உந்திய ஐவராப்பாவில் டச்சு நாட்டின் வீழ்ச்சிலயப்
பற்றியும் விரி ாக அறிதல் முக்கியம்.
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ெச்சு வீழ்ச்சி – பிவரஞ்சு பின்ைணெவு - பிரித்தானிய எழுச்சி:
இைங்லகலயப் தபாறுத்தளவில் வபார்த்துக்வகய ஆட்சிலயத் துரத்திவிட்டு பின்ைர்
இைங்லகயின் கலரவயாரப்பகுதிகலளக் லகப்பற்றி ஆட்சி புரிந்த ர்களாக
ஒல்ைாந்தர்கலளக் குறிப்பிடுவ ாம். ஒல்ைாந்தலர டச்சுக்காரர் என்றும்
அலழப்வபாம். தநதர்ைாந்து என்றும் அலழப்வபாம். இைங்லகயில் ஒல்ைாந்தர்
என்வ அதிகம் அலழக்கப்படுகி து. ஆக “டச்சு”, “ஒல்ைாந்து”, “தநதர்ைாந்து”
என்த ல்ைாம் நாம் அலழப்பது ஒன்ல த்தான் என்பலதயும் இங்கு கூறிச்தெல் து
நல்ைது. (2)
இன்று அதன் தபயர் தநதர்ைாந்து. கடல்
ாணிபத்தில் தலைசி ந்து
விளங்கிய ர்கவள ல்ைரசுகளாகத் திகழ்ந்த காைம் ஒன்று ஐந்து நூற் ாண்டுகளுக்கு
முன்ைர் உரு ாகி இருந்தது. அப்படி 17ஆம் நூற் ாண்டில் கடல் ல்ைரொகவும்,
தபாருளாதார ல்ைரொகவும் திகழ்ந்தது தான் அன்ல ய டச்சுக் குடியரசு.
1650ஆம் ஆண்டளவில் டச்சுக்காரர்களிடம் 16,000 ணிகக் கப்பல்கள் இருந்தை.
ஐவராப்பாவில் ஒரு குட்டி நாடு அது(3). தமாத்தம் 41,543 ெதுர கிவைாமீட்டர்கலள
மட்டுவம தகாண்ட நாடு. இன்னும் தொல்ைப்வபாைால் இைங்லகயின் பரப்பளல
விடச் சிறிய நாடு. ஆைால் ணிகத்லத விரிவுபடுத்த விலளந்த அ ர்களின் நாடு
காண் பயைங்கள் இறுதியில் லிலம குல ந்த நாடுகலளக் லகப்பற்றி அங்கிருந்து
ளங்கலளச் சுரண்டி தகாழுக்கும் நட டிக்லககளில் ஈடுபட்டை. தாம் லகப்பற்றிய
நாடுகளின் அரசியல் தலையீடுகலளச் தெய்ததுடன், ஆட்சிகலள மாற்றியும்,
லகப்பற்றியும் தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ல த்துக்தகாண்டைர். கூடவ தமது ெமய
பரப்புகலளயும் தெய்தைர். உைகின் முதைா து வதான்றிய முதைாளித்து
அம்ெமுலடய நாடாக தநதர்ைாந்லதக் கூறும் அறிஞர்களும் இருக்கி ார்கள்.
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1581–1795 காைப்பகுதியில் தான் அது டச்சுக் குடியரொக இருந்தது. 1794இல் சிறிய
அயல் நாடாை இன்ல ய தபல்ஜியத்லத பிரான்சிலிருந்து பிதரஞ்சுப் புரட்சிப்பலட
லகப்பற்றியது. 1795 இல் அதற்கடுத்த சிறிய நாடாை ஒல்ைாந்லதயும் லகப்பற்றியது.
அவ் ாறு டச்சுக் குடியரலெக் (ஒல்ைாந்லதக்) லகப்பற்றி பத்தாவிய குடியரசு
(Batavian Republic) என்று தபயலர அறிவித்தது. 1806 லர பத்தாவியா குடியரசு
பிதரஞ்சுக் குடியரசின் அலமப்லபத் தழுவியதாகத் தான் இருந்தது. 1806 ஆம் ஆண்டு
ஒல்ைாந்து இராச்சியம் தநப்வபாலியன் வபாைபர்ட்டிைால் (Napoleon Bonaparte)
உரு ாக்கப்பட்டு, ஒரு தபாம்லம அரொக தநப்வபாலியனின் தம்பியாை லூயிசு
வபாைபர்ட்டிைால் 1814 ஆம் ஆண்டு லர ஆளப்பட்டது. இந்த காைப்பகுதியில்
தான் தநதர்ைாந்தின் முக்கியமாை மாகாைமாை ஒல்ைாந்தின் தபயரால் முழு நாடும்
அலழக்கப்பட்டது.
16ஆம் நூற் ாண்டில் ஆசியாவில் வபார்த்துவகயரின் தெல் ாக்குடன் நலழந்த
ஐவராப்பியக் காைனித்து ஏகாதிபத்தியம் 17ஆம் நூற் ாண்டில் ஒல்ைாந்தரின்
நலழவுடன் வமலும் விரிவுதபற் லத நாமறிவ ாம். அதுவ 18 ஆம் நூற் ாண்டின்
இறுதியில் பிரித்தானியாவும், பிரான்சும் தம் பங்குக்குத் தத்தமது ஆதிக்கத்லத
விஸ்தரிக்கத் ததாடங்கிை. வபார்த்துவகயரும், ஒல்ைாந்தரும் நாடுபிடி ெண்லடயில்
ஈடுபட்டுப் பைவீைப்பட்டுக்தகாண்டிருக்லகயில் அ ர்களின் ஆளுலகக்குட்பட்ட
இந்தியாவில் தமாகைாயப் வபரரசும் வீழ்ச்சியு த் ததாடங்கியது. இந்த
இலடத ளிலய நிரப்பும்
லகயில் ஒரு புதிய
ல்ைரசின் லககளின்
சிக்கு தற்காை ாய்ப்புகள் தி க்கப்பட்டை. அந்த ாய்ப்புக்காக பிரித்தானியாவும்
பிரான்சும் வபாட்டியிட்டை.
ஒல்லாந்தர் வதாற்ைார்களா? சமரசமாக ஒதுங்கிைார்களா?
தநதர்ைாந்து பிரான்ஸ் லக ெம் தென் தால் தநதர்ைாந்தின் காைனித்து நாடுகளும்
பிரான்சிடம் வீழ்ந்துவிடுவமா என்று பிரித்தானியா பயந்தது. ஏற்தகைவ
பிரித்தானியாவுக்கும் பிரான்சுக்கும் இலடயில் பலகலமயும் யுத்தங்களும்
நீண்ட ண்ைம் இருந்தை. அதுவபாை பிரித்தானியாவும் ஆசிய, ஆப்பிரிக்க
நாடுகளில் தமது காைனித்து த்லத நிறு
முற்பட்டுக்தகாண்டிருந்த காைம்.
அதுவபாை காைனித்து ப் வபாட்டியில் பிரான்சும் இ ங்கியிருந்தது. குறிப்பாகச்
தொல்ைப்வபாைால் இந்தியாவில் ஏக காைத்தில் ஒல்ைாந்தும், பிரான்சும்,
பிரித்தானியாவும் ஆங்காங்கு கால் பதித்திருந்தை. ஒல்ைாந்து பிரான்சிடம்
சிக்கிக்தகாண்ட நிலையில் ஒல்ைாந்தின் கட்டுபாட்டில் உள்ள ஆசிய நாடுகள் பை
பிரான்சின் லககளில் சிக்கிக்தகாள்ள வநரிடும். அது தமது காைனித்து
முயற்சிகளுக்கு மாத்திரமல்ை, பிரான்ஸ் வமலும் ஐவராப்பாவில் பைமலடந்து
பிரித்தானியாவின் எதிர்காைத்லதயும் சிக்கைாக்கிவிடும் என்று பயந்தது
பிரித்தானியா. இைங்லகயின் கலரவயாரப் பிரவதெங்கலளக் லகப்பற்று தற்காக
ஒல்ைாந்தருடன் பிரித்தானியா அடிக்கடி தாக்குதல்கலள நடத்திக்தகாண்டு இருந்த
ெமயம் அது.
பதிதைட்டாம் நூற் ாண்டின் நடுப்பகுதியில் ததன்ைாசியாவில், அதா து
இந்தியால யும், இைங்லகலயயும் உள்ளடக்கிய பிராந்தியத்தில், ஒல்ைாந்து,
பிரித்தானியா, பிரான்சு ஆகிய மூன்று ஐவராப்பிய ல்ைரசுகளும் ஏ க்குல யச்
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ெமமாை லுவுடன் காைப்பட்டை. இைங்லகயின் கலரவயாரப் பிரவதெத்தில்
மட்டுமன்றி தமிழ்நாட்டுக் கலரவயாரத்தில் நாகப்பட்டிைம் வபான் இடங்களிலும்
டச்சுக்காரர்கள் பைமாக இருந்தைர். ஆங்கிவையர் தமிழ்நாட்டின் கலரவயாரத்திற்
தென்லையிலும் (அன்ல ய மதராஸ்), வமற்குக் கலரயில் பம்பாயிலும் (மும்பாய்),
ங்காளக் கலரயிற் கல்கத்தாவிலும் (தகால்கத்தா), வ றுசிை இடங்களிலும் தங்கள்
அதிகார நிலையங்கலள அலமத்திருந்தைர். பிதரஞ்சுக்காரர் இந்து ெமுத்திரத்தில்
தமாரீசியஸ் தீவுகளிலும், தமிழ்நாட்டுக் கலரயிற் புதுச்வெரி மற்றும் காலரக்கால்
வபான்
இடங்களிலும் தங்கள் ஆதிக்கத்லத நிலைநாட்டியிருந்தைர். இக்
காைகட்டத்தில்
ஐவராப்பாவில்
வதான்றிய
அரசியற்
பிரச்சிலைகளால்,
ஆங்கிவையரும் பிதரஞ்சுக்காரரும் ஒரு ருக்தகாரு ர் பலக ராகி விட்டைர்.
இ ர்களுக்கிலடயில் சிக்கிய டச்சுக்காரர் பை பிரச்ெலைகலள எதிர்வநாக்கிைர்.
இ ற்றின் விலளவுகலள இைங்லகயும், இந்தியாவும் எதிர்தகாண்டது.
இந்தியாவிலும் பிதரஞ்சுக்காரர் வதால்வியுற் தன் விலள ாக, பிரித்தானியர்
பைமலடந்தார்கள். பதிதைட்டாம் நூற் ாண்டின் இறுதியில், பிரித்தானியர்
ஒல்ைாந்தரிடமிருந்து இைங்லகலயத் தமது கட்டுப்பாட்டினுள் தகாண்டு ந்தைர்.
ஐவராப்பாவில் ஒல்ைாந்தர் அது லர காைம் ததாடர்ந்தும் முதன்லமச் ெக்தியாக
இருந்த நிலை முடிவுக்கு ந்தது. ஐவராப்பாவிலும், தூர வதெத்துக் காைனித்து
நாடுகளிலும் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளிைாலும், அதிகச் தெைவு மிகுந்த ஐவராப்பியக்
கூலிப்பலடகலளக் தகாண்ட, தபரிய இராணு
அலமப்பு ஒன்ல
ல த்திருக்கவ ண்டிய அ சியம் ஒல்ைாந்தருக்கு ஏற்பட்டது.
ஆைால் நிதி ஒழுங்குகள் சீர்குலைந்திருந்ததுடன், டச்சு ஊழியர்களின் நடத்லதகூட
சீரழிந்ததாகக்
காைப்பட்டது.
ஆர் மும்,
உற்ொகமுமிக்க ர்களாகவும்
ஒருகாைத்தில் இருந்த அ ர்களின் நிலையம் தலைகீழாக மாறியிருந்தது. எைவ
தான் இைங்லகலயத் தங்களது கட்டுப்பாட்டினுள் தகாண்டு ரு தற்கு
பிரித்தானியருக்கு எதிர்ப்வப இருக்கவில்லை. டச்சுக்காரர்கலள விட பிரித்தானியர்
ஒழுங்கு மிக்க ர்களாக இருந்தார்கள் என்பது உண்லமவய.
பிரித்தானியரின் தாக்குதல்களுக்கு ஓரளவு எதிர்ப்லப டச்சுக்காரர் காட்டியவபாதும்,
திருவகாைமலை 1795 ஆகஸ்ட்டிலும், மட்டக்களப்பு தெப்டம்பரிலும்,
யாழ்ப்பாைம் சிை நாட்களின் பின்ைரும் பிரித்தானியரிடம் வீழ்ச்சியலடந்தை.
பிரித்தானியா 1796ல், சிறிய எதிர்த் தாக்குதல்களுக்கு மத்தியில் நாட்டின்
கலரவயாரப்பகுதிகலளக் லகப்பற்றியது. குறுகிய காைத்தினுள் மன்ைாலரயும்
தம் ெமாக்கிய
பிரித்தானியர்
கலரவயாரமாக
முன்வைறிைர்.
ழியில்
நீர்தகாழும்லபத் தமதாக்கி, தகாழும்புக்கு அண்லமயிலுள்ள களனி கங்லகலய 1798
தபப்ர ரியில் கடந்தைர். அவத ஆண்டு தபப்ர ரி 15 ம் திகதியன்று தகாழும்பு
வீழ்ச்சியலடந்தவதாடு இைங்லகயில் டச்சுக்காரரின் ஆட்சி இராணு
ரீதியில்
முடிவுக்கு ந்தது.
இந்த ஒல்ைாந்து, பிரான்ஸ், இங்கிைாந்து ஆகிய மூன்று
ஐவராப்பிய
நாடுகளுக்குமிலடயில் நடந்த வபாராட்டத்தின் விலள ாகவ
இைங்லகயும்,
இந்தியாவும் பதிதைட்டாம் நூற் ாண்டின் இறுதியில் ஆங்கிவையராட்சிக்கு
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உட்பட்டை. இப் வபாராட்டத்திற் திருவகாைமலை ஒரு முக்கிய இடத்லதப்
தபற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவில் ஆதிக்கம் தப விரும்பிய
எந்த ல்ைரசுக்கும் திருவகாைமலைத் துல முகம் மிகவும் அத்தியா சியமாைதாக
விளங்கியது.
இதைால் டச்சுக்காரரும், பிரித்தானியரும், பிதரஞ்சுக்காரரும் பதிதைட்டாம்
நூற் ாண்டில் மாறிமாறித் திருவகாைமலைலயக் லகப்பற்றிைர். இதற்காக
இைங்லகயின் கண்டி மன்ைனுடன் நல்லு வு தகாண்டிருப்பதும், இந்த ஐவராப்பிய
ல்ைரசுகளுக்கு அ சியமாைதாக இருந்தது.
இைங்லகயின் கலரவயாரப் பிரவதெம் டச்சுக்காரருலடய ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த
வபாதும் இைங்லகயின் மத்தியப் பகுதியில் கண்டி இராஜ்ஜியம் தமிழ்வபசும் நாயக்க
ம்ெத்தின் ஆளுலகக்கு உட்பட்டிருந்தது. கண்டி மன்ைனுடன் நல்லு வு
தகாண்டிருப்பதற்காக பிரித்தானியர் பை தடல மன்ைனுக்குத் தூது அனுப்பிைர்.
டச்சுக்காரரும் அ னுடன் உடன்படிக்லக தெய்தைர். ஆைால் பின்ைர் டச்சுக்காரலர
இைங்லகயிலிருந்து த ளிவயற் விரும்பிய கண்டி மன்ைன் தன் ஆதரல
பிரித்தானியருக்கு ழங்கிைான்.
இந்த நிலையில், ஐவராப்பாவில் பிரான்சுக்கு எதிராை வபாரில் பிரித்தானியா
த ற்றிதப , இந்தியாவிலும், இைங்லகயிலும் பிரித்தானியர் ஆதிக்கம் தெலுத்த
ழி குத்தது. பதிதைட்டாம் நூற் ாண்டு முடி லடயும் காைகட்டத்தில்
ஒல்ைாந்தர் இைங்லகயில் தாம் ஆண்ட நிைப்பகுதிகலள இழந்தார்கள். அதிலிருந்து
பிரித்தானியராட்சி நிலைதப த் ததாடங்கியது. இதன் விலள ாகப் படிப்படியாக
இந்திய அரசுகலள வீழ்த்தி பத்ததான்பதா து நூற் ாண்டின் நடுப்பகுதியில்
இந்தியாவில் தங்கள் வபரரலெ பிரித்தானியர் முழுலமயாக நிறுவிைர். ஏமியன்
ஒப்பந்தத்தின் மூைம் தான் பாண்டிச்வெரிலய பிரான்ஸ் தம் ெம் ததாடர்ந்து
வபணும்
உரிலமலயயும்
தபற்றுக்தகாண்டார்கள்.
இந்த
ஏமியன்
உடன்படிக்லகயால் தான் பிரித்தானிய நிரந்தரமாக நிலைதபற் தும், முழு
இைங்லக நாடும் பறிவபா தற்கு வித்திடப்பட்டது.
பிவரஞ்சுப் புரட்சி:
பிதரஞ்சுப் புரட்சி என்றும் புரட்சிகரப் வபார் என்றும் ததாடர் கிளர்ச்சிகளின்
கதம்பமாக இருப்பது தான் பிதரஞ்சுப் புரட்சி. 1700 களின் பிற்பகுதியில், பை
ஐவராப்பிய நாடுகளில் முடியாட்சிகள் பைமாக நீடித்து ந்த காைம். பிரான்சிலும்
அத்தலகய ஒரு அரெர் இருந்தார். அ ர் மன்ைர் லூயிஸ் XVI. 1789 ஆம் ஆண்டின்
பிதரஞ்சுப் புரட்சி அ ரது ஆட்சிக்தகதிராை மக்கள் எழுச்சியாகும். பிதரஞ்சுப்
புரட்சியின் விலள ாக அந்த நாடு குடியரொக மாறியது. ஐவராப்பாவில்
முடியாட்சிகள் கைக்கமலடந்தை. ஆகஸ்ட் 1792 இல் தான் லூயிஸ் மன்ைர்
அதிகாரப்பூர் மாக அரியலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். ஆைால் அதன்பின்ைர் பை
ஐவராப்பிய நாடுகள் பிதரஞ்சு புரட்சிகரப் பலடகளுக்கு எதிராகப் வபாலரப்
பிரகடைம் தெய்தை.
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பிரான்சுக்கு எதிராை முதல் கூட்டணி 1792 இன் ஆரம்பத்தில் உரு ாைது. ஏப்ரல் 20,
1792இல், முதல் கூட்டணி (War of the First Coalition) வபாலரத் ததாடங்கியது. ெை ரி
1793 இல் மன்ைர் லூயிஸ் XVI
கில்ைட் என்கி இயந்திரத்தால் தலை
துண்டிக்கப்பட்ட பின்ைர் இந்தக் கூட்டணி வமலும் விரி லடந்தது. இதில்
ஆஸ்திரியா, பிரஷியா, பிரித்தானியா, ஸ்தபயின், வபார்த்துகல், ொர்டினியா,
ஒல்ைாந்து ஆகிய நாடுகள் அடங்கும். ஆரம்பத்தில் சிை வதால்விகலளச் ெந்தித்த
பிரான்ஸ், பின்ைர் பை ெமர்கலள த ன் து. இதற்கிலடயில், 1794 இல் இன்ல ய
தபல்ஜியத்லதக் லகப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது. ெை ரி 1795 இல், பிதரஞ்சு
புரட்சிகரப் பலடகள் ஒல்ைாந்லத ஆக்கிரமித்தது.
ஆரம்பத்தில் ஒரு கைப்பு ஆட்சியாக அக்குடியரசு நிர் கிக்கப்பட்டது. இள ரென்
ஐந்தாம் வில்லியம் (William V, Prince of Orange) அரெ தலை ராக ஆைான். பிதரஞ்சு
புரட்சிகரப் பலடகள் ஒல்ைாந்து மீது பலடதயடுத்தவபாது, ஒல்ைாந்லதச் வெர்ந்த
சிை
பிரிவிைர்
அப்புரட்சிக்கு
ஆதர ாக
கிளர்ச்சியாளர்களுடன்
இலைந்துதகாண்டைர். நிலைலம வமாெமலடந்தலதக் கண்ட ஐந்தாம் வில்லியம்
1795 இல் இங்கிைாந்துக்குத் தப்பி ஓடிைார். டச்சு குடியரசு பத்தாவியன் குடியரசு
என்று பிரதியீடு தெய்யப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு பத்தாவியன் புரட்சி (Batavian
Revolution) என்று அலழக்கப்படுகி து.
கியூ கடிதங்கள் (Kew Letters):
இள ரெர் ஐந்தாம் வில்லியம் இங்கிைாந்தில்
உள்ள குயின்ஸ் அரண்மலைக்குச் தென்று
அங்குள்ள 'டச்சு மாளிலகயில்' தங்கியிருந்தார்.
அ ர் தங்கியிருந்த கியூ மாளிலகயில் இருந்தபடி
தமது
ஒல்ைாந்து
காைனி
நாடுகளின்
ஆளுநர்களுக்கு கடிதங்கலள எழுதிைார். அந்தக்
கடிதத்தின் பிரகாரம் பாதுகாப்புக்காக அக்
காைனி
நாடுகலள
பிரித்தானியரிடம்
ஒப்பலடக்கும்படி அக்கடிதங்களில் எழுதிைார்.
அந்தக் கடிதங்கலளத் தான் “கியூ கடிதங்கள்”
என்று ரைாற்றில் அலழக்கப்படுகி து. அந்த
ரைாற்று முக்கியத்து ம் ாய்ந்த கடிதங்கள்
எழுதப்பட்ட அந்த மாளிலக இன்றும் மக்கள்
பார்ல க்கு டச்சு மாளிலகயாக இங்கிைாந்தில்
இருக்கி து. இந்தக் கட்டலளகளின் மூைம்
பிதரஞ்சுப் புரட்சிப் பலடகள் இக்காைனித்து
நாடுகலள ஆக்கிரமிப்பலதத் தடுக்கும் என்று
அ ர் நம்பிைார். இந்தக் கடிதங்கள் டச்சு காைனி நாடுகலள அலடய சிறிது
காைதாமதம் ஆைது. இந்த இலடக்காைத்தில் ஆங்கிவையர்களுக்கும் பத்தாவியா
குடியரசிற்கும் இலடயில் வபார் மூண்டுவிட்டது. (உத்திவயாகபூர் மாக வபார்
அறிவிப்பு இல்லை என் ாலும்) ஒல்ைாந்தர்களுக்கும் ஆங்கிவையருக்கும் இலடயில்
லு ாை நட்பும் இருக்கவில்லை. அ ர்கள்
ரைாற்றில் பை முல
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தங்களுக்கிலடயில் வபாரில் ஈடுபட்டுள்ளைர், இறுதியாக அதற்கு ஒருசிை
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் லர அதா து 1783 லர வபார் நடந்திருக்கி து.
இதற்கிலடயில் கியூ கடிதங்களில் உள்ள குழப்பம் காரைமாக, டச்சு அதிகாரிகளுக்கு
என்ை
தெய் து
என்று
ததரியவில்லை.
அ ர்களின்
பிரவதெங்கள்
ஆங்கிவையர்களிடம் ஒப்பலடக்கப்பட வ ண்டுமா அல்ைது அ ர்களின் பலடகள்
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் ல க்கப்பட வ ண்டுமா என்பது ததளி ாகத்
ததரியவில்லை. இள ரெர் ஐந்தாம் வில்லியம் இன்னும் ஒல்ைாந்தின் ஆட்சியாளரா
என்கி வகள்வியும், ெந்வதகமும் கூட அ ர்களுக்கு எழுந்தது. அங்கிருந்து ஒரு
தக ல் கீலழத்வதெ நாடுகளுக்கு
ந்து வெரு து என்பது அவ் ளவு
இைகு ாைதல்ை. அதற்குப் பை நாட்கள் எடுக்கும். சிை அதிகாரிகள் ஒல்ைாந்லத
இப்வபாது பத்தாவியா கைப்பாட்சிவய ஆளு தால் தாம் அந்த அரொங்கத்தின்
அறிவுறுத்தல்களுக்குத் தான் கட்டுப்பட்ட ர்கள் என் ார்கள்.
இதன் விலள ாக, சிை பிரவதெங்களில் டச்சுக்காரர்கள் தங்கள் பிரவதெத்லத
ஆங்கிவையர்களிடம் ஒப்பலடத்தைர், ஆைால் மற்
இடங்களில் ெண்லட
த டித்தது. மைாக்கா, அம்வபானியா மற்றும் சுமத்ரா வபான் இடங்களில் தங்கள்
பிரவதெங்கலள ெண்லடயின்றி பிரிட்டனுக்குக் தகாடுத்தை. ஆைால் இந்தியா,
இைங்லக வபான் நாடுகளில் ஒல்ைாந்து
அதிகாரிகள் தமது பகுதிகளில்
ஆங்கிவையர்கலள எதிர்த்துப் வபாரிட்டார்கள்.
பை த ற்றிக் களங்கலளக் கண்டு பிரான்ஸின் வபரரெைாகத் தன்லை அறிவித்துக்
தகாண்ட தநப்வபாலியனுக்கு தபரும் உறுத்தைாகவும், சிைம்தகாள்ளச் தெய்யும்
நாடாகவும் பிரித்தானியரும் அதன் கடற்பலடயிைரும் இருந்தது. அ ர்கள்
அத்தலை தபரிய பைொலிகளாகத் திகழ்ந்தார்கள். தலரப்பலட நடத்து தில்
தன்னிகரற்றுத் திகழ்ந்த தநப்வபாலியனுக்கு, இந்தப் பிரித்தானிய கடற்பலடதான்
தண்ணீர் காட்டியது என் ால் மிலகயல்ை. 1801-ம் ஆண்டு பிரிட்டன் மீது
பலடதயடுத்து அந்த நாட்லடவய உருத்ததரியாமல் அழித்துவிட வ ண்டும் என்று
கங்கைம் கட்டிக்தகாண்ட தநப்வபாலியன் விலரவிவைவய கள நிலைலயப்
புரிந்துதகாண்ட பின் ாங்கி ஏமியன்ஸ் ஒப்பந்தத்துக்கு உடன்பட்டலத நாம்
கண்வடாம்.
த ற்றிகலளப் வபாைவ
தநப்வபாலியன் தைது வபராலெயால் பை
வதால்விகலளயும் கண்ட வபாது தபரும் தபாருளாதார தநருக்கடிக்கு உள்ளாகி
தைது கட்டுப்பாட்டில் இருந்த அதமரிக்காவின் தபரும்பகுதி நிைங்கலள ஏக்கர்
ஒன்று 3 தெண்டுக்கு விற் ார். பிரித்தானியாவும் இவத காைத்தில் அத்தலகய ஒரு
தபாருளாதார தநருக்கடிலய எதிர்தகாண்டது. இத்தலகய பின்ைணி தான்
ஏமியன்ஸ் ஒப்பந்தத்துக்கு அ ர்கலளத் தள்ளியதற்கு இன்தைாரு முக்கிய காரைம்.
ஒல்ைாந்லதக் லகப்பற்றிய வ லள தநப்வபாலியன் தன்லைத்தாவை ஒல்ைாந்தின்
“கா ைைாக” ஒல்ைாந்து மக்களுக்கு அறிவித்துக்தகாண்டார். ஆைால் ஒல்ைாந்தின்
கட்டுப்பாட்டில்
இருந்த
இைங்லகலய
இைகு ாக
இங்கிைாந்துக்குத்
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தாலர ார்த்தார் என்று விமர்சிக்கப்படு துண்டு. இரு தபரும் பைமாை நாடுகளின்
அதிகாரப் பந்தாட்டத்துக்குள் இைங்லக சிக்கித் தவித்தது என்வ கூ வ ண்டும். (4)
இலங்ணகக் கணரவயாரங்களின் மீது பிரிட்டிஷ் ஆக்கிரமிப்பு:
இைங்லகயில்
உள்ள
ஒல்ைாந்து
கட்டுப்பாட்டுப்
பிரவதெங்கலளக்
லகப்பற்றுமாறு பிரித்தானியா; மதராஸில்
(தென்லைப் பட்டைம்) இருந்த தமது
ஆளுநருக்கு அறிவித்தது. அந்த ஆளுநர் வெர்
வஹாபார்ட் (Lord Robert Hobart) இந்தப்
பணிலய கர்ைல் வெம்ஸ் ஸ்டூ ர்ட்டின்
(Colonel James Stuart) பலடப்பிரிவிடமும்,
ரியர் அட்மிரல் பீட்டர் வரனியரின் (Admiral
Peter
Rainier)
கடற்பலடயிடமும்
ஒப்பலடத்தார்.
ஆகஸ்ட் 1795 இல், திருவகாைமலைலயக்
லகப்பற்
ஆங்கிவையர்கள்
தங்கள்
இராணு நட டிக்லகலயத் ததாடங்கிைர்.
அ ர்கள் திருவகாைமலை வகாட்லடக்கு
த ளிவய
இராணு த்லத
இ க்கி
வகாட்லடலயச்
சுற்றி
லளக்கத்
ததாடங்கிைர். சிை நாட்களில் டச்சு
துருப்புக்கள் பிரிட்டிஷ் இராணு த்தில்
ெரைலடய முடிவு தெய்தது. இவத 1795 இல் தான் ஒல்ைாந்லத (டச்சு) பிரான்ஸ்
லகப்பற்றியது. அந்த ஒல்ைாந்து பத்தாவியா குடியரசு என்று தபயர் மாற் ப்பட்டு
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லர அந்த ஆட்சி ததாடர்ந்தது என்பலத இங்கு குறிப்பாக மீண்டும்
நிலைவுக்குக் தகாண்டு ரவ ண்டும். வ று ழியில் தொல் தாயின் பிரித்தானியா
1795 இல் டச்சுக்காரர்கவளாடு (டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பனி) ெண்லடயிட்டார்கள்
என்பலதவிட பிரான்சுக்கு உரிய பலடகவளாடு ெண்லடயிட்டார்கள் என்று
குறிப்பிட முடியும். திருவகாைமலை, தகாழும்பு துல முகங்கலள அ ர்கள்
பிரான்சிடம் இருந்து தான் லகப்பற்றிக்தகாண்டார்கள் என் ால் அது மிலகயாகாது.
சிை நாட்களுக்குப் பி கு, திருவகாைமலை ஊஸ்டன்பர்க் வகாட்லட (Ostenburg Fort)
ெரைலடந்தது. அதன்பின்ைர் பின்ைர் டச்சு வகாட்லடகள் ஒவ்த ான் ாக
ஆங்கிவையர்களிடம் ெரைலடந்தை. பிப்ர ரி 1796 இல், ஆங்கிவையர்கள்
தகாழும்லபக் லகப்பற்று தற்காை நட டிக்லகலயத் ததாடங்கிைர். அ ர்கள்
தமது கப்பல்களில் ந்து நீர்தகாழும்பில் இருந்து இ ங்கி தகாழும்லப வநாக்கி
அணி குத்தவபாது, டச்சுக்காரர்கள் எதிர்க்கவில்லை. இறுதியில், டச்சு ஆளுநர்
வொஹான் ான் எங்கல்பீக் (Johan van Angelbeek) ஆங்கிவையர்களுக்கு தமது
கட்டுப்பாட்டுப் பிரவதெங்கலளக் கட்டுப்படுத்த ஒப்புக்தகாண்டார். எங்கல்பீக் தான்
இைங்லகக்காை இறுதி டச்சு ஆளுநர்.

64

ஏமியன் ஒப்பந்தம் (Treaty of Amiens):
இைங்லக 1796லிருந்து தமட்ராஸ் ஆட்சியின் கீழ் சிறிது காைம் ஆளப்பட்டது. 1798
இல் ஆங்கிவையர் முதற்தடல யாக இைங்லகக்காை ஆளுநலர நியமித்தைர். அ ர்
பிரதடரிக் வநார்த். இவ் ாறு, பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்தபனியும் பிரிட்டிஷ்
முடியும் வெர்ந்து கைப்பாட்சி ஒன்ல இலடக்காைத்தில் ஏற்படுத்திக்தகாண்டைர்.
ஆைால் அந்த கூட்டு நீண்ட காைம் நிலைக்கவில்லை. பிரித்தானியாவில்
வபார்களுக்காை உள்நாட்டுச் தெயைாளராக இருந்த தஹன்றி டுண்டாஸ் (Lord Henry
Dundas) 1801இல் கிழக்கிந்திய கம்பனியிடம் இருந்து விடுவித்து வநரடியாக
இங்கிைாந்து முடியின் கீழ் ஆட்சிலயக் தகாண்டு ந்தார். ஆைால் பின்ைர் 1802 இல்
தெய்துதகாள்ளப்பட்ட ஏமியன் உடன்படிக்லக இந்த முடில
வமலும்
உறுதிபடுத்தியது. அதலைத் ததாடர்ந்து இைங்லகயில் கிழக்கிந்திய கம்பனியால்
நிர் ாகச் வெல யில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த தமிழகத்லதச் வெர்ந்த சிவில்
உத்திவயாகத்தர்கள் அலை ரும் மீண்டும் திருப்பி அனுப்பபட்டார்கள்.(5)
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இதற்கிலடயில், ஐவராப்பாவில் பிரான்ஸ் விடயத்தில் பை மாற் ங்கள் நிகழ்ந்தை.
அதில் ஒன்று 1798 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த 'இரண்டா து கூட்டணிப் வபார்'. அதா து
பிரான்ஸ் கூட்டாட்சிக்கு எதிராை இரண்டா து யுத்தம். மற்த ான்று
தநப்வபாலியன் ஆட்சிக்கு ந்தது. தநப்வபாலியன் 1799 இல் பிரான்சின் முதல்
தலை ராக (தகான்ெல்) ஆைார். ஒரு கட்டத்தில் தநப்வபாலியன் இங்கிைாந்துடன்
ஓர் அலமதி வபச்சு ார்த்லதக்கும் முயற்சி தெய்த வபாதும் அன்ல ய பிரித்தானிய
பிரதமர் வில்லியம் பீட் அதற்கு உடன்படவில்லை.
இருப்பினும், 1801 இல்
வில்லியம் பீட் பதவி விைகிய பின்ைர், புதிய பிரதம மந்திரி தஹன்றி எடிங்டன்
(Henry Addington) வபச்சு ார்த்லதக்கு உடன்பட்டார். இதற்கிலடயில், டச்சு
காைனிகளின் மீதாை தமது உரிலமகலளக் லகவிடு தாக ஐந்தாம் வில்லியம்
அறிவிக்கி ார். இதைால் பத்தாவியா குடியரசு அந்த காைனி நாடுகள் பற்றி
வபச்சு ார்த்லத நடத்து தற்காை ெட்டப்பூர் மாை அதிகாரத்லதப் தபற் து.
இந்தச் சூழல் தான் ெம்பந்தப்பட்ட பிரதாை நாடுகளுக்கிலடயிைாை
வபச்சு ார்த்லத நிகழ்த்து தற்காை
ாய்ப்புகலளத் தி ந்தை. 1801 இன்
பிற்பகுதியில், இந்தியாவின் முன்ைாள் பிரிட்டிஷ் ஆளுநராை தெைரல் ொர்ைஸ்
தகான்த ாலிஸ் (Charles Cornwallis) இந்தப் வபச்சு ார்த்லதகளுக்காக பிரான்சின்
ஏயன்ஸ் நகலர
ந்தலடந்தார். அப்வபாது பிரான்லை தநப்வபாலியன்
வபாைபார்ட்டின் ெவகாதரர் வொெப் வபாைபார்ட் மற்றும் பிதரஞ்சு த ளியு வு
மந்திரி ொர்ல்ஸ் தடலிடிரன்ட் (Charles Maurice de Talleyrand) ஆகிவயார்
பிரதிநிதித்து ப்படுத்திைார்கள். இதற்கிலடயில், பத்தாவியா குடியரசின் பிதரஞ்சுத்
தூதர் ரட்ெர் யான் ொன் சிம்தமல்தபனிக் (Rutger Jan Schimmelpenninck) என்பாரும்
வபச்சு ார்த்லதயில் பங்வகற்கி ார். இ ர் தான் இந்தியாவின் பிரிட்டிஷ் ஆளுநராை
தெைரல் ொர்ைஸ் தகான்த ாலிஸ் கார்ன் ாலிைுடன் இைங்லக உள்ளிட்ட
முன்லைய காைனி நாடுகலளப் பற்றிப் வபசு தற்காகக் கைந்துதகாண்ட ர்.
இ ர்கலள விட ஒப்பந்தத்தில் லகச்ொத்திட நான்காம ர் வொவெ நிக்கைஸ் டி
அொரா (José Nicolás de Azara). இ ர் ஸ்தபயின் அரெர் நான்காம் ொர்ல்ஸ் அ ர்கலள
பிரதிநிதித்து ப்படுத்திய ர்.
பிரான்சிலுள்ள ஏமியன் நகரில் பிரித்தானியா,
பிரான்ஸ், ஸ்தபயின், பத்தாவியா குடியரசு (தநதர்ைாந்து / ஒல்ைாந்து / டச்சு
எப்படியும் புரிந்துதகாள்ளைாம்) நாட்டுப் பிரதிநிதிகள் கூடி ஏமியன் நகரில்
தெய்துதகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் என்பதால் அந்த நகரின் தபயரிவைவய ஒப்பந்தம்
அலழக்கப்பட்டு ருகி து.
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இந்தப் வபச்சு ார்த்லதயில் தான் டச்சு காைனி நாடாை இைங்லகலயயும்,
ஸ்தபயின் லகப்பற்றியிருந்த டிரிைாட் (Trinad) என்கி
நாட்லடயும்
பிரித்தானியாவுக்கு ழங்கும் தீர்மாைம் எடுக்கப்படுகி து. அதுவபாை பதிலுக்கு
பிரித்தானியா தரப்பில் டச்சுக்காரர்களிடமிருந்து லகப்பற்றிய வமற்கிந்தியத்
தீவுகலளயும், ததன்ைாப்பிரிக்க வகப் காைனிலயயும் பத்தாவியா குடியரசிடவம
பிரித்தானியா மீளக் லகயளிப்பது என்கி
உடன்பாடும் எட்டப்படுகி து.
இைங்லகலய அவ் ாறு ழங்கு தற்கு பத்தாவியா குடியரசு ஒப்புக்தகாள் து
ததாடர்பாை உலரயாடல்கள் நில ய இடம்தபற்றுள்ளை. அந்த உலரயாடல்கலள
அன்ல ய பை ஆ ைங்களில் காைைாம். இ ற்ல ப் பற்றி The Annual Register or a
view of the History, Politics, and Literature, for the year 1803. – London என்கி நூலில்
விபரங்கள் உண்டு. அலதத் தவிர சிை ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் த ளியாை The Amiens
Truce என்கி நூலும் பை விபரங்கலள உள்ளடக்கியது.
இலங்ணகணயப் பற்றி ஒப்பந்தத்தில்:
1802 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 25 ஆம் வததி ஏமியன்ஸ் ஒப்பந்தம் லகதயழுத்தாைது.
பிரான்ஸ், பிரித்தானியா, பத்தாவிய குடியரசு மற்றும் ஸ்தபயின் ஆகிய
நாடுகளுக்கிலடயில் இந்த ஒப்பந்தம் தெய்துதகாள்ளப்பட்டது. இதில் பிரான்ஸ்
தரப்பில் இருந்து தநப்வபாலியன் ொர்பாக அ ரின் ெவகாதரன் வொெப் வபாைபார்ட்
லகதயழுத்திட்டார். தநப்வபாலியன் இந்த உடன்படிக்லகலயப் பரிசீலித்து அதற்கு
ஒப்புதல் அளித்த பின்ைர் அவ்த ாப்பந்தத்தில் அலை ரும் லகச்ொத்திட்டார்கள்.
இந்த ஒப்பந்தத்தில் தமாத்தம் 12 அம்ெங்கள் உள்ளை. அதில் 3 து, 5 து விடயங்கள்
இைங்லக பற்றிப் வபசுகி து. இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு முன்ைவர இந்த நாடுகளுக்கு
இலடயில் உடன்பாடுகள் குறித்த கடிதப் பரிமாற் ங்களும், உலரயாடல்களும்
நிகழ்ந்திருப்பலத அப்வபாது த ளியாை பல்வ று அறிக்லககலளக் தகாண்ட
ஆ ைங்களின் மூைம் அறிய முடிகி து.
இலங்ணக வதாெர்பாக காைப்படுகிை சரத்துக்கள் இண தான்:
பிரிவு iii
இைங்லகயில் இருக்கும் டச்சுக்காரர்களுக்கு தொந்தமாை இடங்கள் மற்றும்
ட்ரினிடாட் தீவு தவிர [மற் ற்ல ] முந்திய வபாரில் பிரிட்டிஷ் பலடகளால்
லகப்பற் ப்பட்டு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த அல்ைது அ ர்களுக்குச் தொந்தமாக
இருந்த குடிவயற் ப் பகுதிகலளயும் மற் உலடலமகலளயும் பிரித்தானியத்
தலைலம பிதரஞ்சு மற்றும் அதன் கூட்டாளிகளுக்கு அதா து பத்தாவியா
குடியரசுக்கும் கத்வதாலிக்கத் தலைலமக்கும் திருப்பிக் தகாடுக்கி து.
பிரிவு v
ஆைால் பத்தாவியா குடியரசு டச்சு கிழக்கு இந்திய கம்தபனிக்குச் தொந்தமாை
அதா து வபாருக்கு முன்பு அ ர்களுக்குச் தொந்தமாக இருந்த இைங்லகயில் உள்ள
சிை
நிைப்பகுதிகள் அலைத்லதயும் அ ற்றின் கட்டிடங்கள் மற்றும்
உலடலமகளுடன்
பிரித்தானிய
முடியிடம்
ஒப்பலடப்பதற்கு
உத்தர ாதமளிக்கி து.
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இந்த ஏமியன் உடன்படிக்லகக்குப் பின்ைர் தான் இைங்லகயில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி
உறுதியாக நிறு ப்பட்டது. பிரித்தானியாவின் முதைா து முடிக்குரிய குடிவயற்
நாடு (Crown colony) இைங்லக தான்.
இந்த ஒப்பந்தம் ஆங்கிைத்தில் தான் பல்வ று நூல்களில் காைக்கிலடத்தை.
ஆைால் இக்கட்டுலரக்காக மூை ஒப்பந்தத்தின்
டி த்லதத் வதடிவைன்.
ஆங்கிைத்தில் வதடி எங்கும் கிலடக்கவில்லை. பிதரஞ்சு தமாழியில் வதடிய வபாது
அந்த மூைம் பிரதியின் படங்கள் கிலடத்தை. டச்சு, பிதரஞ்சு, ஆங்கிை, ஸ்பானிய
தமாழி நாடுகளுக்கு இலடயில் இல
நிகழ்ந்திருந்தாலும் இந்த ஒப்பந்தம்
பிதரஞ்சு, ஆங்கிை தமாழிகளில் தான் ஆக்கப்பட்டிருப்பலத அ தானிக்க முடிந்தது.
அதா து ஒவ்த ாரு பக்கத்திலும் இரண்டு தகாைம்கலளக் தகாண்டதாகவும்
இடதுபு ம் பிதரஞ்சு தமாழியிலும் அதன் ஆங்கிைச் ெரத்துக்களின் டி ம் அதன்
அருகில்
ைது பு மாகவும் லகதயழுத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பலதக் காை
முடிகி து. இறுதிப் பக்கத்தில் ஒப்பந்தம் தெய்து தகாண்ட ர்களின்
லகதயழுத்துடன் முத்திலர பதிக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டிருக்கி து.இந்த ஒப்பந்தம்
நிகழ்ந்து 13 ஆண்டுகளின் பின்ைர் முழு இைங்லகயும் பறிவபா தற்குக் காரைமாை
கண்டி ஒப்பந்தமும் இவத முல யில் தான் லகதயழுத்தில்
ைதுபு ம்
ஆங்கிைத்திவையும் அதன் சிங்கள தமாழிதபயர்ப்பு அருகாலமயில் உள்ள
தகாைத்தில்
ரிலெப்படுத்தப்பட்டிருப்பலதயும் காைைாம். ஆைால் கண்டி
ஒப்பந்தத்தில் முத்திலரகள் கிலடயாது.
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ஏமியன் ஒப்பந்தம் லகச்ொத்திடப்பட்டு இரண்டு நாட்களுக்குப் பி கு, அதா து
ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி நான்கு தரப்பிைரும் ஒரு துலை ஒப்பந்தத்தில் லகதயழுத்திட
வநரிட்டது. ஏதைன் ால் அவ் ஒப்பந்தம் ஆங்கிை - பிதரஞ்சு தமாழிகளில் தான்
லரயப்பட்டிருந்தது. இந்த இரண்டு தமாழிகளில் மாத்திரம் எழுதப்பட்டதாைது
அங்வக பாரபட்ெமாகக் கருதப்படாவிட்டாலும் கூட அது ஒரு முன்மாதிரி
அணுகுமுல யாக இராது என்பதால் டச்சு - பிதரஞ்சு பிரதிநிதிகள் ஒரு தனி
ஒப்பந்தப் பிரதியில் லகதயழுத்திட்டைர். குறிப்பாக அதில் பத்தாவியா குடியரசு
சிை
இழப்பீடுகளுக்கு
நிதி
ரீதியாகப்
தபாறுப்வபற்காது
என்பலத
உறுதிதெய்துதகாள் தற்காைதாக இருந்தது. இந்த பிரத்திவயக ஒப்பந்தப் பிரில
அ ர்கள் Separate article to the definitive treaty, added thereto March 27, 1802 என்று
குறித்துக்தகாண்டார்கள்.
மகா ம்சத்தில் இலங்ணக:
இைங்லகயின் ரைாற்ல உத்திவயாகப்பூர் மாகப் பதிவு தெய்து ரும் புனித
நூைாை மகா ம்ெத்தில் இந்த முக்கிய நிலைமாறு காை விடயங்கள் பற்றிய
குறிப்புகள் எதுவும் இல்ைாதது ஆச்ெரியமாக இருக்கி து. மகா ம்ெத்தின் மூைத்
ததாகுதியாை முதைா து ததாகுதி கி.மு. 483லிருந்து கி.பி. 301 ஆம் லர மகாநாம
வதரரால் எழுதப்பட்டது. அதுவபாை இரண்டாம் ததாகுதி கி.பி 302 முதல் கி.பி 1815
லரயாை ஆங்கிவையரின் முழுக் கட்டுப்பாட்டில்
ரும்
லரயாை
காைப்பகுதிலயப் பதிவு தெய்திருக்கி து. அதா து ஒல்ைாந்தரிடமிருந்து
ஆங்கிவையர்களின் லககளுக்கு ஆட்சி மாறுகின் அந்த நிலைமாறு காைம்
இரண்டா து ததாகுதியில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வ ண்டியது. ஆைால்
மகா ம்ெத்தில் இந்த நிலைமாறு காைகட்டத்தில் இைங்லக ததாடர்பில்
உள்நாட்டில்
நிகழ்ந்த
பல்வ று
ெம்ப ங்கள்
பதிவு
தெய்யப்பட்டிருக்கி வததயாழிய ெம்பந்தப்பட்ட நாடுகளின் லககளில் லகயில்
இைங்லக சிக்கித்தவித்தது எப்படி, இைங்லக மக்களுக்வக ததரியாமல்
இைங்லகயல்ைாத ர்கள், இைங்லகக்கு த ளியில் இைங்லகயின் தலைவிதிலய
எப்படி வபரம் வபசி முடித்துக்தகாண்டார்கள் என்பது பற்றிய விபரங்கள் அந்த
மகா ம்ெத்தில் வபெப்படாதது வியப்பாை விடயம்.
இந்தியாவின் மாநிலமாக இலங்ணக:
இந்த ஒப்பந்தம் நிகழாது இருந்திருந்தால் இைங்லக தநப்வபாலியனின் காைனி
நாடாக
ஆகியிருக்கும்.
பிதரஞ்சுக்
காைனியாகத்
ததாடர்ந்திருக்கும்.
சிைவ லளகளில் பிற்காைத்தில் பாண்டிச்வெரி வபான் ஒன் ாகவும் இருந்திருக்கும்.
இன்தைாருபு ம் இந்த ஒப்பந்தம் நிகழாது இருந்திருந்தால் ஆங்கிவையர்கள்
இைங்லகலய தமது இந்திய காைனியின் ஒரு அங்கமாகக் கூட ததாடர்ந்து
வபணியிருந்திருக்கக்கூடும். 1796 – 1801 லரயாை காைப்பகுதியில் இைங்லகயின்
மீதாை நிர் ாகம் அங்கிருந்து தான் வமற்தகாள்ளப்பட்டது.
பிரித்தானியா, பிரான்ஸ் ஆகிய இரண்டு ஐவராப்பிய
ல்ைரசுகளுக்கிலடயில்
வதான்றிய வபாட்டியில் பிரித்தானியா த ற்றி தப ாது பிரான்ஸ் த ற்றி
தபற்றிருந்தால் இன்று ஆசியாவில் ஆங்கிை தமாழியும், ஆங்கிை தமாழி
வகாவைாச்சும் நாடுகளின் தபருக்கமும், ஆங்கிவையப் பாராளுமன்
ஆட்சி
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முல யும்
வமவைாங்கியிருக்க
ாய்ப்பில்லை.
அவ் ா ாை
நிலைலமயுற் லமக்குக்
காரைம்
18ஆம்
நூற் ாண்டின்
இறுதியில்
பிரித்தானியாவும் பிரான்சும் நாடுபிடி ெண்லடகலள நடத்தி, இறுதியில்
ஆசியாவிலும், ட அதமரிக்காவிலும் பிரித்தானியா த ற்றி தபற் தன் விலளவ
என்று கூ ைாம்.
இைங்லகலய ஐவராப்பியர் லகப்பற்றும்வபாது “இைங்லக” (Ceylon)என்கி
அலடயாளத்லத இைங்லகக்கு த ளியில் இருந்த நாடுகள் தந்தைவ அன்றி
இைங்லகயர்கள் அப்படி ஓர் அலடயாளத்லதக் தகாண்டிருக்கவில்லை. இைங்லகத்
தீவுக்குள் த வ்வ று ராஜ்ஜியங்கள் இருந்தை. அந்த ஆட்சிகள் இை ரீதியில்
வ றுபட்டிருந்தை. இைங்லகலயக் லகப்பற்றிய ர்கள் தமக்குச் ொதகமாக
அலைத்லதயும் ஒன்றிலைத்து ஒவர நிர் ாகத்தின் கீழ் தகாண்டு ந்து ஆட்சி
தெலுத்திைார்கள். இறுதியாக த ளிவயறும்வபாது அலத முன்ைர் இருந்தபடி
விட்டுச் தெல்ைவில்லை. தபரும்பான்லம இைத்தின் பிடியில் சிக்கிய
இைங்லகயாக அதலை விட்டுவிட்டுச் தென் ார்கள்.
அவத உதாரைத்லத இன்தைாரு விதமாகப் பாருங்கள். இந்தியா என்கி நாடும்
காைனித்து த்தால் உரு ாக்கப்பட்ட நாவட. தமாழி ாரி மாநிைங்கள்
அலைத்லதயும் ஒன்றிலைத்து ஆங்கிவையர்களால் உரு ாக்கப்பட்டவத இந்தியா
என்கி நாடு. அவத ஆங்கிவையர்கள் இந்த ஏமியன் உடன்படிக்லக நிகழ்வு ெற்று
மாறுபட்டிருந்தாலும் இைங்லகலயயும் அப்படி இந்தியாவுடன் இலைக்கப்பட்ட
ஒரு மாநிைமாக அ ர்கள் ஆக்கிவிட்டுப் வபாகும்வபாது இைங்லகலயயும்
இந்தியா ாவின் அங்கமாகவ விட்டுவிட்டுச் தென்றிருக்கக் கூடும்.

இந்தியால ச் சுற்றி இருந்த அந்தமான், நிக்வகாபார், டியாவகா கார்சிவயா, ொவகாஸ்,
மாலைதீவு வபான் தீவுகலள ஆங்கிவையர்கள் லகப்பற்றி ஆண்டார்கள். இ ற்றில்
இந்தியாவுக்கு தநருக்கமாை தீவுகளாக இருந்த அந்தமான் நிக்வகாபார் வபான்
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தீவுகலள இந்தியாவின் நிர் ாகத்தின் கீழ் ல த்துக்தகாண்ட ர்களுக்கு; அலதவிட
அருகாலமயிலிருந்த நாடாை இைங்லகலயயும் அ ர்களால் இந்தியாவின்
மாநிைங்களில் ஒன் ாக ஆக்கு து ஒன்றும் கடிைமாை ஒன் ல்ை. அப்படி ஒன்று
நிகழாததால் தான் இன்றும் இைங்லக என்கி நாடு தனி நாடாக எஞ்சியிருக்கி து
என்கி முடிவுக்கு நாம் ர முடியும்.
முழு இலங்ணகயும் பறிவபாை கணத:
ஏமியன்ஸ் ஒப்பந்தம் பின்ைர் அற்ப ஆயுளில் முறிந்தது ஒரு தனிக்கலத. ஒவர
ஆண்டில் இரு நாடுகளின் மீதும் மீண்டும் வபார்வமகங்கள் கவியத் ததாடங்கிை.
தநப்வபாலியன் தன்லை வபரரெைாக நிலை நிறுத்து தற்காை க ைத்தில்
ஆழ்ந்திருந்த வ லளயில் தநப்வபாலியனுக்கு கூட்டாளி நாடுகளாக இருந்த ரஷ்யா,
ஆஸ்திரியா வபான் நாடுகலள தன் பக்கம் ஈர்த்து தமது நட்பு நாடுகளாக ஆக்கிக்
தகாண்டது பிரித்தானியா. அந்தத் துணிவுடன் 1803 ஆம் ஆண்டு பிரான்சுக்கு எதிராக
யுத்தப் பிரகடைம் தெய்தது இங்கிைாந்து. அடுத்து ஐவராப்பாவில் பத்தாண்டுக்காைம்
நடந்த பை கட்டப் வபாரில் த ற்றியும், வதால்வியுமாக இறுதியில் தநப்வபாலியன்
வதால்வியுற்று நாட்லட விட்வட த ளிவயறும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட கலத ஒரு
தனி
ரைாற்றுக் காவியம் தான். இந்த இலடக்காைத்தில் பிரித்தானியா
இைங்லகயின் கலரவயாரப் பிரவதெங்களில் தமது நிலைகலளப் பைப்படுத்தி
ஆட்சிலய தமதுதமது ாக நிறுவிக் தகாண்வட முழு நாட்லடயும் லகப்பற்றும்
இைக்குடன் கண்டியுடன் வமாதல்கலளச் தெய்துதகாண்வட இருந்தது.
1803 இல் ஐவராப்பாவில் தநப்வபாலியனுக்கு எதிராகப் வபார்ப் பிரகடைம் தெய்த
அவத ஆண்டு பிரித்தானியா இைங்லகயில் கண்டிலயக் லகப்பற் பலடதயடுத்தது.
ஆைால் படுவதால்விலயத் தழுவிக்தகாண்டது பிரித்தானிய பலட. ஆைால் அதன்
பி கு தைது உளவுச் வெல லய உச்ெ அளவில் பயன்படுத்திப் பை விதமாை
ெதிகலளச் தெய்து கண்டி அரசுக்குள்வளவய அரெல க்குள் திட்டமிட்டு பிளவுகலள
ஏற்படுத்தி ஈற்றில் கண்டிலயக் லகப்பற்றியது.
1796 இல் பிரித்தானியர் இைங்லக முழு லதயும் லகப்பற்றியதாகவும், 1802 இல்
இைங்லக,
பிரித்தானியாவின்
முடிக்குரிய
குடிவயற்
நாடாகப்
பிரகடைப்படுத்திக்தகாண்டவபாதும்
நாட்டின்
தபரும்பகுதி
அ ர்களின்
கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ரவில்லை. குறிப்பாக
ன்னியும், கண்டி இராச்சியமும்
சுதந்திரப் பிரவதெங்களாகவ இருந்தை. 1803 இல் பண்டார ன்னியனுக்கும்,
பிரித்தானிய தளபதி (F. W. Von Drieberg) த ான் டிறிவபக்குக்கும் இலடயில் ஏற்பட்ட
வநரடி வமாதலில் பண்டார ன்னியன் வதாற்கடிக்கப்பட்டவபாதும் கண்டிவயாடு
ததாடர் இழுபறிலய ஆங்கிவையர்கள் ெந்தித்துக்தகாண்வட இருந்தார்கள். கண்டிச்
ெமர்களில் தபற் வதால்விகளின் காரைமாக இனிவமல் கண்டிவயாடு யுத்தம்
தெய்து லகப்பற்றும் எண்ைத்லத அ ர்கள் லகவிட வநரிட்டது. அதற்குப் பதிைாக
அ ர்கள் இராெதந்திர
ழிகலளயும், உளவுச் வெல லயப் பைப்படுத்தி
குள்ளநரித்தைமாை ெதிகலளயும் பின்னித்தான் ஏ த்தாழ 20 ஆண்டுகளின் பின்ைர்
1815 இல் கண்டிலயக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டு
ந்ததன் மூைம் முழு
இைங்லகலயயும்
அதிகாரப்பூர் மாகப்
பிரித்தானியப்
வபரரசின்
ஆட்சிக்குட்படுத்திைார்கள்.
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1798ல், மூன் ா து நாயக்க மன்ைைாை ராொதிராெசிங்கன் காய்ச்ெல் காரைமாக
இ ந்தான். அந்த இ ப்பின் பின் ராொதிராெசிங்கனின் லமத்துைைாை பதிதைட்டு
யதுலடய கண்ணுொமி முடிசூட்டப்பட்டான். சிறீ விக்கிரமராெசிங்கன் எனும்
தபயரும் புதிதாக முடிசூட்டப்பட்ட கண்ணுொமிக்குச் சூட்டப்பட்டது. ஏமியன்
உடன்படிக்லக தெய்துதகாள்ளப்பட்டு அடுத்த ஆண்வட கண்டிலயக் லகப்பற்
எடுத்த முயற்சிலய கண்டி அரெைால் த ற்றிகரமாக முறியடிக்கப்பட்டது. ஏமியன்
ஒப்பந்தப்படி அன்றிலிருந்து நாட்டின் கலரவயாரப்பகுதி முழு தும் பிரித்தானியக்
கிழக்கிந்தியக் கம்பனியின் ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்தது. ஆயினும், இரண்டாம்
கண்டியப் வபாரில் கண்டிலயச் சூழ்ச்சியாக த ற்றி தகாண்ட ஆங்கிவையர்,
தபப்ர ரி 14, 1815ல் முழு இைங்லகலயயும் தமது ஆட்சியின் கீழ் தகாண்டு ந்தைர்.
1815 இல் கண்டி ஒப்பந்தத்தின் மூைம் அதிகாரங்கலளப் பிரித்துக்தகாண்டு ஆள
உடன்பட்டாலும் தமது அரசியல், இராணு நிலைகலளப் பைப்படுத்திய பின்ைர்
சுவதசிகலள முழுலமயாக அதிகாரத்திலிருந்து துரத்திவிட்டு முழுத் தீல யும்
ஆங்கிவையர்கள் தமது ஆட்சியின் கீழ் தகாண்டு ந்தார்கள். இதில் கண்டிய
அரசியல் உட்குழப்பங்களின்
கிபாகதத்தின் பாத்திரம் எத்தலகயது என்பது
வ த ாரு தனிக்கலத.
ஏமியன் ஒப்பந்தமும் கூட அப்படித்தான். ஆங்கிவையர்களுக்கு தமது நிலைகலளப்
பைப்படுத்திக்தகாள்ளத் தான் அப்படிதயாரு ஒப்பந்தம் வதல ப்பட்டது.
ஒல்ைாந்தலர முழுலமயாகக் கலரவயாரப் பகுதிகளில் அதிகாரத்திலிருந்து
தூக்கிதயறியும் லர தான் வதல ப்பட்டது. ஏமியன் ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்ட
அடுத்த ஆண்வட பிரான்சுக்கு எதிராை யுத்தப் பிரகடைத்லத பிரித்தானியா தெய்து
தகாண்டலதயும் இங்குக் குறிப்பிடவ ண்டும். அதன் பின்ைர் ஏமியன் ஒப்பந்தம்
இயல்பாகவ
காைா தியாைதும், அது குப்லபக்கூலடக்குப் வபாைதும் தான்
ரைாறு. கண்டிய ஒப்பந்தமும் இது வபாைவ
இரண்வட ஆண்டுகளில்
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காைா தியாைது. 1818 இல் ஊ ா – த ல்ைஸ்ை என்கி மாதபரும் கிளர்ச்சி
ஆங்கிவையர்களுக்கு எதிராகத் ததாடங்கியலதயும் அது மிகவும் குரரத்தைமாக
ஒடுக்கப்பட்டதும் தனிக்கலத.

கண்டி ஒப்பந்தம் தெய்துதகாள்ளப்பட்ட அவத 1815 ஆண்டு ஐவராப்பிய
நாடுகளுக்கிலடயில் ெரித்திர முக்கியத்து ம் ாய்ந்த மாநாட்டுத் ததாடர்களும்
(Congress of Vienna), ஒப்பந்தங்களும் நிகழ்ந்தை. அந்த ஒப்பந்தத்லத வியன்ைா
ஒப்பந்தம் (Treaty of Vienna - 1815) என்று அலழப்பார்கள். தநப்வபாலியனின்
வீழ்ச்சிலயத் ததாடர்ந்து ஏலைய நாடுகள் தமக்கிலடயில் ெமரெமாகப் புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்லதச் தெய்துதகாண்டைர். எ ற்ல த் தக்கல த்துக்தகாள் து, எ ற்ல
விட்டுக்தகாடுப்பது எை தமக்கிலடயில் உத்தர ாதங்கலள உறுதிதெய்துதகாள்ள
இந்தப் வபச்சு ார்த்லதகளும் ஒப்பந்தமும் அ ர்களுக்கு அ சியப்பட்டது.
அப்படிப்பட்ட
உத்தர ாதங்களில்
ஒன்று
தான்.
இங்கிைாந்து
தமது
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ந்துவிட்ட இைங்லக, மால்டா, தமாரீசியஸ் வபான் நாடுகள்
தமக்காைல
எை அங்கு உத்தர ாதம் தெய்துதகாண்டை. இந்த ஒப்பந்தம்
தெய்துதகாள்ளப்பட்ட வ லள இைங்லகயில் கண்டி ஒப்பந்தத்தின் மூைம் முழு
நாட்லடயும் இங்கிைாந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டு ந்திருந்தது. உைகத்தின்
பார்ல யில்
இைங்லக
என்கி
குட்டித்தீவுக்கு
இருக்கின்
மவுசு
ொதாரைமாைதல்ை. இைங்லகயின் வகந்திர முக்கியத்து ம் அப்படிப்பட்டது.
“உைகின் மிக மதிப்புமிக்க காைனித்து உலடலம” எை பீட் (Pitt) என்கி
பிரித்தானிய பாராளுமன் உறுப்பிைர் ஏமியன் ஒப்பந்தம் தெய்துதகாள்ளப்பட்ட
1802இல் பாராளுமன் த்தில் வி ரித்தார் .
அதைால் தான் இைங்லக தைது ரைாற்றில் 30க்கும் வமற்பட்ட ஆக்கிரமிப்புகலளச்
ெந்தித்துள்ளது. ஆக்கிரமித்த ர்கள் உள்நாட்ட ர்களால் வபார் புரியப்பட்டு
விரட்டப்பட்டுமிருக்கிரார்கள்.
அதுவபாை
ஒரு
ஆக்கிரமிப்பாளர்
மறு
ஆக்கிரமிப்பாளரால் துரத்தியடிக்கப்பட்டு மாறி மாறி அ ர்கவள ஆக்கிரமித்து
ஆண்டு வபாயிருக்கி ார்கள். இறுதியாக ஆக்கிரமித்திருந்த ஆங்கிவையர்கலளத்
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தவிர ஏலைய அலைத்து ஆக்கிரமிப்பாளர்களும் ஏவதா ஒரு
லகயில்
விரட்டப்பட்டுத் தான் வபாயிருக்கி ார்கள். ஆங்கிவையர்கள் அ ர்களாக
விட்டுவிட்டுப் வபாைார்கள். அ ர்கள் அவ் ப்வபாது சுவதசிகளின் ெமர்கலளயும்,
எதிர்ப்புகலள ஒவ்த ாரு காைகட்டத்தில் எதிர்தகாண்டிருக்கி ார்கள் என்பது
உண்லம தான். ஆைால் அ ர்கள் இைங்லகலயக் லகவிட அந்த எதிர்ப்புகள்
லு ாை காரணியாக இருக்கவில்லை. மா ாக இரண்டாம் உைக யுத்தத்தின் பின்
ஏற்பட்ட காைனித்து ஆக்கிரமிப்லபக் லகவிடும் தகாள்லக உைக அளவில்
லுத்ததும் ஒரு காரைம் தான். இந்தியா வபான் பைமாை தபரிய நாடுகலளக்
லகவிடும் வபாது இைங்லக என்கி குட்டித்தீல ல த்திருப்பதில் அரசியல் –
தபாருளாதார ரீதியில் அர்த்தமற் து என்பலத உைர்ந்வத அ ர்கள் இைங்லகலய
விட்டு த ளிவயறிைார்கள்.
ஆைாலும் இதில் இன்தைான்ல யும் க னிக்க வ ண்டும். இந்தியா வபான்
தபரிய நாட்லடக் லகவிட்டுச் தெல்லுகின் வபாதும் கூட இைங்லகலய அ ர்கள்
முழு தும் லகவிடத் தயாராக இருக்கவில்லை. இைங்லகயில் அ ர்களின் பிடிலய
ல த்திருக்கவ தெய்தார்கள். எைவ 1972 இல் இைங்லக ஒரு குடியரொக ஆகும்
லர அந்தப் பிடி நீடித்தது.
அடிக்குறிப்பு:
1. பிதரஞ்சுப் பலடயில் வகப்டைாக இருந்த இத்தாலி நாட்லடச் வெர்ந்த C.S.Tombe
இைங்லக, இந்தியக் கடற்பயைம் தெய்த பின் 1810இல் அதா து (இைங்லக 1815
இல் ஆங்கிவையர்கள் முழுலமயாகக் லகப்பற் முன்) த ளியிட்ட VOYAGE AUX
INDES ORIENTALES என்கி அந்த நூலில் ஒரு தனிப்பகுதி ATTAQUE ET DEFENSE DE
COLOMBO (தகாழும்பின் மீதாை தற்காப்புத் தாக்குதல்) சுமார் 40 பக்கங்களில்
த ளியிடப்பட்டிருக்கி து. துரதிர்ஷ்ட ெமாக இது பிதரஞ்சு தமாழியில் தான்
இந்த நூல் இருக்கி து. இத்தலகய நூல்களுக்குள் இைங்லகயின் காைனித்து
ரைாற்ல ஆராய்ந்த ர்கள் பைர் நலழந்திருக்க ாய்ப்பில்லை என்வ படுகி து.
இப்படி இைங்லகயின் மீதாை காைனித்து ஆட்சிக் காைத்லதப் பற்றி வபசுகி
ஏராளமாை மூை ஆ ைங்கள் டச்சு, வபாத்துக்கீெ, பிதரஞ்சு வபான் தமாழிகளில்
இருக்கின் ை. அல எல்ைாம் நமது தமாழிகளில், அல்ைது ஆங்கிைத்திலும்
கிலடக்கும் வபாது தான் விடுபட்டுப்வபாை பை
ரைாற்றுத் தக ல்கலள
த ளிக்தகாைர முடியும்.
2. சிங்கள தமாழியில் வபார்த்துவகயலர “பரங்கி” என்று அலழப்பார்கள்.
ஒல்ைாந்தலர “ஒைந்த” என்றும் “ைந்வதசி” என்றும் அலழப்பார்கள்.
3. Kent, Deborah - In the middle colonies - New York : Benchmark Books, 2000
4. D.C. Wijewardena - The Revolt in the temple – Sinha Publication – 1953, P.84
5. S.Peter - A Short Hoistory of modern times Ceylon & World – from 1796 to the present day –
S.S.shanmuganathan & sons, Jaffna - 1939
6. John D.Grainger, The Amiens Truce – The Boydell Press, 2004
7. இந்தக் கட்டுலரக்காக ஏமியன் உடன்படிக்லக குறித்து வதடிக்கண்டுபிடித்த
பல்வ று ஆ ைங்களில் மிகவும் மிகவும் மூை ஆ ைமாக அலமந்தது ைண்டனில்
த ளியிடப்பட்ட Cobbetts - Annual Register – Volulme – I, From January to June, 1902
என்கி ஆ ைம். ஏமியன் ஒப்பந்தம் தெய்துதகாள்ளப்பட்டு மூன்று மாதங்களில்
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த ளி ந்த இந்த 220 ஆண்டுகாை பலழய ஆ ைம் தமாத்தம் 768 பக்கங்கலளக்
தகாண்டது. வில்லியம் தகாபட்ஸ் (Wiiliam Cobbets) ததாகுத்த இந்த அறிக்லகயாைது
ஆண்டு வதாறும் பிரித்தானியாவின் அரசியல், நிர் ாகத்துல குறித்த ஏராளமாை
துல்லியமாை விபரங்கலளக் தகாண்ட அறிக்லகயாகும். வில்லியம் தகாபட்ஸ்
பிரித்தானிய அரசியல் வி காரங்கலள ாராந்தம் அறிக்லகயாக ர்த்தக ரீதியில்
ததாகுத்து த ளியிட்டு ந்த ஒரு ர். பாராளுமன் வி ாதங்கலள அறிக்லகயிடும்
கைாச்ொரத்தின் முன்வைாடிகளில் ஒரு ராக அ லரக் தகாள்ள முடியும். அதற்கு
முன்வப பாராளுமன்
வி ாதங்கலளத் ததாகுத்து த ளியிடும் பணிலய
வமற்தகாண்டிருந்த ர் லூக் ஹன்ொர்ட் (Luke Hansard) அந்த ஹன்ொர்ட்டின் தபயரில்
தான் இன்றும் ஹன்ொர்ட்கள் அலழக்கப்படுகின் ை. வில்லியம் தகாபட்ஸ்
ததாகுத்த ாராந்த அரசியல் நிை ர அறிக்லககள் அந்தக் காைத்திவைவய ாரத்துக்கு
6000 பிரதிகள் அச்ெடிக்கப்பட்டிருக்கி து. தகாபட்டின் அறிக்லகயில் 321 இல்
இருந்து இந்த ஒப்பந்தத்தின் விரி ாை அம்ெங்கள் பதிவு தெய்யப்பட்டிருக்கி து.
8. Burke, Edmund (ed) (1803). Annual Register, Volume 45. London: Longman and Greens. C
9. The Annual Register, or a view of the Politics, and iterature, for the year 1802, London Printed by
R.Wilks, 1803.
10. ததன்ைாசியாவில் ஆங்கிவையர்களிடம் இருந்து இறுதியாக விடுதலை தபற்
(1965) நாடு மாலைதீவு. டச்சுக்காரர்கலள இைங்லகலய விட்டு விரட்டிய அவத
காைத்தில் தான் மாலைதீவிலிருந்தும் டச்சுக்காரர்கலள ஆங்கிவையர்கள்
விரட்டியடித்துவிட்டு தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் தகாண்டு ந்தார்கள். 1887 இல்
மாலைதீவு ஆங்கிவையர்களுக்கு எழுதிதகாடுக்கப்பட்டவபாது, மாலைதீவு
சுல்தானுக்கும் இைங்லகக்காை பிரித்தானிய ஆளுநருக்கும் இலடயில் தான்
அதற்காை ஒப்பந்தம் தெய்துதகாள்ளப்பட்டது.
11. HENRY MARSHAL - CEYLON: A GENERAL DESCRIPTION OF THE ISLAND AND ITS
INHABITANTS ; AN HISTORICAL SKETCH CONQUEST OF THE COLONY BY THE ENGLISH lONDON - 1846
12. Fr S. G. Perera, ed. The Douglas Papers, Colombo, 1933, p. 32. Sylvester Douglas’s notes of 19
September 1800.

வமலதிகமாக உதவியண :
- The gentleman's magazine: and historical chronical for the year MDCCV. Volume *LXXV by
Sylvanus urban - 1805
- Ajay Parasram - Becoming the State: Territorializing Ceylon, 1815 – 1848 - Carleton University,
Ottawa, Ontario, 2017
- ALICIA SCHRIKKER - DUTCH AND BRITISH COLONIAL INTERVENTION IN SRI LANKA 1780 - 1815, Expansion and Reform - LEIDEN • BOSTON 2007
- H.A.Colgate - The Royal navy and trincomalee - The history of their conection c 1750-1958 - (The
Ceylon Journal of historical and social studies Vo.7 - No 1, 1964)
நன்றி - காக்லகச் சி கினிவை மார்ச் - 2021
என்.சர ைன்
nsaravanan@gmail.com
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10. உ.பி.யில் தபரியார் பி ந்திருந்தால்
இந்தியாவிவைவய தபரிய மாற் ம்
நிகழ்ந்திருக்கும்!.
— விடுதலை
தென்லை நந்தைம் ஓய்.எம்.சி.ஏ. லமதாைத்தில் நலடதபற் புத்தகக் கண்காட்சி
அரங்கில் 28.2.2021 பிற்பகல் 3.45 மணியளவில் நலடதபற் புத்தக த ளியீட்டு
விழா இயக்க ரைாற்றில் குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.
தந்லத தபரியார் பற்றிய நூல்கள் தமிழில் ஏராளமாக த ளி ந்துள்ளை என் ாலும்,
ஆங்கிைத்தில் த ளி ரும் நிலையில்தான் உைதகங்கும் தென்று அலடயும் என்
ஒரு கருத்து எல்ைாத் திலெகளிலும் கூ ப்படும் கருத்தாகும்.
சிறியதும், தபரியதுமாக 88 நூல்கலள ஆங்கிைத்தில் கழகம் தகாண்டு ந்துள்ளது
என் ாலும், வமலும் விரி ாை நூல்கள் ஆங்கிைத்திலும், பி தமாழிகளிலும்
தகாண்டு ரப்பட வ ண்டும் என் கருத்து வமவைாங்கி ருகின் து.
அந்த லகயில் திராவிடர் கழகத் தலை ர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி அ ர்களின்
வ ண்டுவகாள்படியும்
ழிகாட்டு தலின்படியும்
'தடக்கான் கிரானிக்களில்'
பணியாற்றும் பாபு தெயகுமார் அ ர்களால் எழுதப்பட்ட "Periyar E.V. Ramasamy A
Man Ahead of His Time" எனும் 253 பக்கங்களில் 20 தலைப்புகளில் 'எமரால்டு'
பதிப்பகத்திைரால் பதிப்பிக்கப் பட்டது. அந்நூலின் த ளியீட்டு விழா வநர்த்தியாை
முல யில் த ளியிடப்பட்டது.
விழாவிற்குத் திராவிடர் கழகத் தலை ர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி அ ர்கள் தலைலம
ஏற் ார். 'எமரால்டு' பதிப் பகத்தின் உரிலமயா ளரும், பகுத்தறிவு எழுத்தாளர் மன் த்
தின்
மாநிைத்
துலைத்
தலை ருமாை
வகா.
ஒளி ண்ைன்
ரவ ற்புலரயாற்றிைார்.
அ ர் தைது ரவ ற்புலரயில் - உைகில் பை நாடுகளிலும் ழக்கமாக நடத்தப்பட்டு
ந்த புத்தகக் கண்காட்சிகள் கவராைா காரைமாக நடத்தப்படாத நிலையில்,
விதிவிைக் காக தென்லையில் மட்டும், தங்குத் தலடயின்றி நலடதபற்று ரு லதக்
குறிப்பிட்டவபாது பைத்த கரஒலி எழுந்தது.
உைக முழு தும் ஆங்கிைம் வகாவைாச்சும் இந்தக் காை கட்டத்தில், தந்லத தபரியார்
பற்றி ஆங்கிைத்தில் இப்படி ஒரு நூல் த ளி ரு து சி ப்பாைது - எைது தந்லதயார்
வகாபாைகிருஷ்ைன் அ ர்கள் தந்லத தபரியார் அ ர்கள் பற்றி Periyar the Father of
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Tamil Race எனும் என் நூலை 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் த ளியிட்டுள்ளலதயும்
குறிப்பிட்டார்.
(தமிழில் "தமிழர் தலை ர்" எனும் நூல் ொமி. சிதம்பரைார் எழுதிய முதல் பகுதியும்,
'உைக தலை ர் தபரியார்' எனும் தபயரில் திராவிடர் கழகத் தலை ர் ஆசிரியர் கி.
வீரமணி அ ர்களால் எழுதப்பட்ட ஏழு ததாகுதிகளும் கவிஞர் கருைாைந்தம்
அ ர்களால் எழுதப்பட்ட தந்லத தபரியார் எனும் ாழ்க்லக ரைாற்று நூலும் A Pen
Portrait of Periyar Ramasamy என் Prof. தருமலிங்கம் அ ர்களால் எழுதப்பட்ட
நூலும் ஏற்தகைவ
த ளி
ந்துள்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது). வக.எம்.
பாைசுப்பிரமணியம் அ ர்கள் Periyar E.V. Ramasamy என் தலைப்பில் (1943இல்)
ஆங்கிைத்தில் எழுதிைார்.
முணை ர் சுபாஷினி (Director Tamil Heritage Foundation):
மவைசியால ப் பூர்விகமாகக் தகாண்டு தெர்மனியில் ாழ்ந்து ரும் - ஆய் ாளர்
முலை ர் வக. சுபாஷினி தன் உலரயில் முக்கியமாகக் குறிப்பிட்டதா து:
தெர்மனியில் ாழ்ந்து ரும் எைக்கு இந்நூலில் தந்லத தபரியார் தெர்மனியில்
ஆறு நாட்கள் சுற்றுப் பயைம் தெய்த தக ல் கிலடத்து மகிழ்கிவ ன். "Exploring the
world" எனும் தலைப்பில் 18 பக்கங்களில் தந்லத தபரியாரின் உைக சுற்றுப் பயைம்
குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உைலக ைம் ந்து பை அனுப ங்கலள அறிந்து
மனித குைத்துக்குத் வதல யாை கருத்துகலளப் தபரியார் ழங்கியுள்ளார்.
நான் பி ந்த மவைசியாதான் தபரியார் பயணித்த முதல் த ளி நாடாகும். 11
மாதங்கள் அய்வராப்பாவில் சுற்றுப் பயைம் தெய்து தந்லத தபரியார் எழுதி ந்த
பிரயாைக் குறிப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளல யாகும்.
த ண்தாடி வ ந்தர் தபரியார் என்று இன்று அ லரப் பாராட்டுகிவ ாம். த றும்
மீலெவயாடு மவைசியாவுக்கு ந்த தபரியார் தாடிவயாடு த ளி ந்தார். த ண்தாடி
தபரியாராக த ளி ந்ததற்கு எங்கள் மவைசியாதான் காரைம் என்று நிலைக்கும்
தபாழுது தபருலமயாக இருக்கி து என்றும் குறிப்பிட்டார்.
தபரியார் அ ர்கலளப் பற்றிய நூல்கள் பிதரஞ்சு, ஸ்பானிஸ் தமாழிகளிலும் ர
வ ண்டும். புதிய தலைமுல க்குப் வபாய்ச் வெர வ ண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
ஞாை. இராசவசகரன் அய்.ஏ.எஸ். (ஓய்வு):
தபரியார் திலரப்படப் புகழ் (தபரியார் படத் திலரக்கலத மற்றும் இயக்குநர் - வதசிய
விருது தபற் து 'தபரியார்' திலரப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது) ஞாை
இராெவெகரன் அ ர்கள் தன் உலரயில் முக்கியமாக முத்திலர பதித்தது வபாை
குறிப்பிட்டதா து:
இந்த ஆங்கிை நூலை பாபு தெயக்குமார் வநர்த்தியாை ஆங்கிைத்தில் த கு
சி ப்பாக தெறி ாக எழுதியுள்ளார் - அ ருக்கு என் பாராட்டுக்கள்.
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விவைாதமாை மாமனிதர் வபரியார்:
தபரியார் ஒரு விவைாதமாை மா மனிதர்! நம் நாட்டில் காைத்லதக் கடந்த இரு
தலை ர்களில் ஒரு ர் திரு ள்ளு ர். இன்தைாரு ர் தபரியார் ஆ ார். 2000 ஆண்டு
கடந்தும் வபெப்படக் கூடிய ர்கள். காைத்லதக் கடந்து சிந்தித்த ர் தபரியார்.
திரு ள்ளு ருக்குக் காவி ொயம் பூசுகின் ைர். தபரியார் சிலைலயச்
வெதப்படுத்துகின் ைர் என்பதிலிருந்வத இ ர்கள் யாருக்கு எதிரிகள் என்பது
விளங்குகி து.
தபரியார் மட்டும் உத்தரப்பிரவதெத்தில் பி ந்திருந்தால், இந்தியாவ மாறியிருக்கும்.
இந்தியாவிவைவய தமிழ்நாடு தனித் தன்லமவயாடு விளங்குகி து என் ால் காரைம்
தபரியார் அ ர்கவள!
தமிழ்நாடும் வகரளமும்:
வகரள மாநிைத்தில் கூட ெமூக நிலை என்ை? ர்க்கப் பிரச்சிலையில் ஏற்பட்டுள்ள
விழிப்புைர்வு அளவுக்குச் ெமூகப் பிரச்சிலையில் வபாதிய அளவு விழிப்புைர்வு
இல்லை என்று கம்யூனிஸ்ட் தலை ர்கவள ஒப்புக் தகாள்கி ார்கள். தபரியார் வபாை
ெமூகப் புரட்சித் தலை ர் இங்கு உரு ாகவில்லை என்று யதார்த்தமாக ஒப்புக்
தகாள்கின் ைர்.
தபரியார் பற்றிய நூல் இந்தியா முழுலமக்கும் வதல ப்படும் காை கட்டம் இது.
மத ாத ெக்திகலள எதிர் தகாள்ள டக்வக தபரியார் என் வபார் ஆயுதம் இல்லை.
தபரியார் இந்தியா முழுலமக்கும் மிகவும் வதல .
ெமீபத்தில் உ.பி. ைக்வைா தென் வபாது தலைலமச் தெயைகத்தில் பணியாற்றும்
தபரிய அதிகாரிகளின் தநற்றியில்கூட திருநீறும், குங்குமமும் பர ைாகக்
காைப்படு லதக் கண்வடன். தபரியாரின் அருலம பி
மாநிைங்களுக்குச்
தென் ால்தான் விளங்கும்.
தபரியார்பற்றி இன்னும் மூன்று திலரப்படங்கள் எடுக்கைாம்:
தபரியாலரப்பற்றி திலரப்படம் எடுத்வதன். இன்னும் மூன்று தபரியார் படங்கலள
எடுக்கைாம்; அ ரின் தபாது ாழ்வு என்பது அவ் ளவு அடர்த்தியும், ஆழமும்
தகாண்டது என்று குறிப்பிட்டார். திலரப்பட இயக்குநர் ஞாை. இராெவெகரன்
அய்.ஏ.எஸ்.(ஓய்வு).

தபரியார் திலரப்பட இயக்குநர் ஞாை. இராெவெகரன் அய்.ஏ.எஸ். (ஓய்வு)
உைகில் எல்ைா தமாழிகளிலும் தபரியார் பற்றி நூல்கள் வதல
முலை ர் வக. சுபாஷினி (தெர்மனி) கருத்துலரகள்
ததாகுப்பு: மின்ொரம் - விடுதலை - மார்ச் 01, 2021
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11. அண்ைாவின் ‘திராவிடநாடு'.
— கல்பைாதாென்
‘வதனூறும்
தமிழகத்தில்
வதன்வபான் து, இந்தத் 'திராவிட
நாடு' என்றும் உயர் ாைது' என்று
கண்ைதாெைால் ஒரு திலரப்பாடலில்
படம்பிடிக்கப்பட்டது அண்ைாவின்
‘திராவிடநாடு'
இதழ்.
வபைா
பிடித்த ர்கள் பைவபருக்கு அது
அரிச்சு டியாக இருந்த இயக்க இதழ்
என்றும் கண்ைதாென் அவத பாடலில்
ர்ணித்திருக்கி ார்.
‘தம்பிக்கு'
என்னும்
தலைப்பில்
அண்ைா
திராவிடநாடு
இதழில்
லரந்த
மடல் டி க்கட்டுலரகள்
தமிழ்
உலரநலட இைக்கியத்திற்கு அரிய
ரவு. அதன் மூைம் அ ருக்கு ஆயிரம்
பல்ைாயிரம் அரசியல் தம்பிகளும் இைக்கியத்தம்பிகளும் கிலடத்தார்கள். வக ஏ
அப்பாஸின் கலடசிப்பக்கம் ‘பிளிட்ஸ்' பத்திரிலகக்கு எப்படிவயா அப்படிவய
அண்ைாவின் ‘திராவிடநாட்'டுக்கு அ ரது ‘தம்பிக்கு' கடிதங்கள்.
‘தம்பிக்கு' கடிதங்களுக்கு முதன்முதலில் 1963 இல் நூல் டி ம் தந்த தபருலம
பாரிநிலையத்லதச்வெரும். 10 ததாகுதிகள் த ளியிட்டது பாரிநிலையம்.
அண்லமயில் தமிழரசி பதிப்பகம் 2005 இல் ‘தம்பிக்கு கடிதங்க'லள மீண்டும்
த ளியிட்டுள்ளது. திராவிடநாட்டில் எழுதிய 171 கடிதங்களும் காஞ்சியில் எழுதிய
119 கடிதங்களும் வெர்ந்து தமாத்தம் 290 கடிதங்கள் தகாண்ட 10 ததாகுதி அது.
தம்பிக்கு பதிப்புலரயில் ம. நடராென் தொல்கி ார்-. ‘ ாழ்க
ெ ாளர்கள்',
‘இன்ல ய பலக ர் நாலளய நண்பர்', ‘மாற் ான் வதாட்டத்து மல்லிலகக்கும்
மைமுண்டு', ‘தம்பி உலடயான் பலடக்கஞ்ொன்'
என்னும் அண்ைாவின்
தலைப்புகள்
தமிழர்களின்
மைத்லதப்பண்படுத்தி
தநறிப்படுத்துபல .
‘தலடக்கற்கள் படிக்கற்கள் ஆகட்டும்', ‘துணிவு ததளிவு கனிவு', ‘கடலம கண்ணியம்
கட்டுப்பாடு', ‘எலதயும் தாங்கும் இதயம்' என்னும் மடல்கள் அண்ைாவின்
ாழ்வியல் தநறியின் த ளிப்பாடாக அலமந்தல .
திராவிட இயக்க ஆய் ாளர் க. திருநாவுக்கரசு, எழுத்தாளர் இயக்குநர் ப. புகவழந்தி
இரு ரும் திராவிட இயக்க இதழ்கள் 265க்கும் வமற்பட்டல எைப்பட்டியல்
இடுகின் ைர். நீதிக்கட்சிக்காைத்திலிருந்து நடத்தப்பட்ட இதழ்கள் அலைத்லதயும்
கைக்கில் எடுத்துக்தகாண்டு இந்தப்புள்ளிவி ரம் தருகின் ைர். அ ற்றில்
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தலையாை ‘திராவிடன்', ‘குடியரசு', ‘விடுதலை' ஆகிய ற்றுக்கடுத்து அண்ைாவின்
‘திராவிடநாடு' முக்கியத்து ம் ாய்ந்தது. குடியரசு, விடுதலை ஆகிய இதழ்களில்
துலையாசிரியராகப் பணிபுரிந்த அண்ைா 1942 இல் 'திராவிடநாடு' ததாடங்கிைார்.
3-2-1963 லர இதழ் ததாடர்ந்து த ளி ந்தது. பி கு 'காஞ்சி' என்னும் தபயரில்
அலத நடத்திைார். 'வஹாம்ைண்ட்' என்னும் ஆங்கிைப்பத்திரிக்லகலயயும் அண்ைா
தகாஞ்ெகாைம் நடத்திைார். அண்ைாமலைப் பல்கலைக்கழக மாை ர்கள் ப.
தநடுமா ன் தலைலமயில் அதற்கு நிதி திரட்டிக்தகாடுத்ததுண்டு.
வஹாம்ைண்ட் ததாடங்கியவபாது திராவிடநட்டில் அது குறித்து அண்ைா எழுதிய
அறிமுகம் சுல யாைது.- ‘தம்பி, ஆங்கிை இதழ் முந்திரிப்பருப்பாைால்
திராவிடநாடு த ண்தபாங்கல். அது கருவி. இது என் உள்ளம். அது பி ர்
தநஞ்லெத்ததாட, இது உன்னுடன் உ ாட. அது பி ருக்கு நம்லம விளக்க. இது
நம்லம உரு ாக்க. எைவ இதலை இழந்துவிட ஒருவபாதும் ெம்மதிவயன்.'
திராவிடநாடு முதலிதழ் 8-3-1942 அன்று ஓரைா விலையில் ஞாயிறு வதாறும்
த ளி ரும் என்னும் அறிவிப்புடன் ந்தது. ஆசிரியர் சி. என். அண்ைாதுலர.
‘தமிழுண்டு தமிழ்மக்களுண்டு, இன்பத்தமிழுக்கு நாளும் தெய்வ ாம் நல்ை
ததாண்டு' என்னும் பாரதிதாென்
ரிகள் முகப்லப அைங்கரித்தை. முதலில்
காஞ்சிபுரம் வதரடித்ததருவிலிருந்தும் பின்ைர் திருக்கச்சி நம்பி ததருவிலிருந்தும்
த ளி ந்தது. திராவிடநாடு இதழின் தபரும்பாைாை பக்கங்கலள அண்ைாவ
ஆட்தகாண்டார். 'தொைல் ல்ைன்' என்னும் கு ள்
ரிக்கு இைக்கைமாை
காரைத்தால் அண்ைாவுக்கு அது ொத்தியமாயிற்று.
திராவிடநாடு இதழில் பாரதிதாென், தநடுஞ்தெழியன், அன்பழகன், மதியழகன், என்.
வி. நடராென், மு. கருைாநிதி, இரா. தெழியன், அரங்கண்ைல், தில்லை வில்ைாளன்,
ராதாமைாளன், ப. உ. ெண்முகம், ம. கி. தெரதன், ப. ாைன், ாணிதாென் ஆகிவயார்
எழுதிைார்கள்.
அரங்கண்ைல்,
தில்லை
வில்ைாளன்
இரு ரும்
துலையாசிரியர்களாக
இருந்தார்கள்.
தநடுஞ்தெழியன்
1949
ாக்கில்
துலையாசிரியராக இருந்தார். ஈழத்து அடிகள் அண்ைாவுக்கு ைதுகரமாக இருந்து
எழுத்தாளராக, நிர் ாகியாக, எழுத்தராக, காொளராக, வமைாளராக இப்படி
எண்ணி ந்த பணிகலளச்சுமந்து திராவிடநாட்லடச் தெம்லம தெய்தார்.
திராவிடநாட்டின் முகப்புப்பக்கத்தில் கவிலதகலள த ளியிடு து அன்ைாவின்
ழலம. அறிமுகவம இல்ைாத இளம்கவிஞர்கள் பைருக்கு அண்ைா முக ரி
உண்டாக்கித்தந்ததுண்டு.
அண்ைா 1949 ாக்கில் கட்சியின் தபாதுச்தெயைராக இருந்தவபாது ‘நம்நாடு'
பத்திரிலகலயயும்
ஆசிரியராக இருந்து பார்த்துக்தகாண்டார். ராயபுரம்
அறி கத்தில் தங்கியிருந்த அண்ைா கலடசிவநரத்தில் (எப்வபாதும் அப்படித்தான்)
எழுதித்தரும் கட்டுலரலய எடுத்துக்தகாண்டு ப. புகவழந்தி காஞ்சிபுரம்
திராவிடநாடு இதழுக்குப் பயைம் வபா ார். அதற்கு ர. 5 அ ருக்கு வபட்டா
தகாடுத்தார்கள். ர. 3
ண்டிச்ெத்தம்வபாக ர. 2 ொப்பாடு சிற்றுண்டிக்குப்
வபாதுமாைதாக இருந்தது என்கி ார் புகவழந்தி.
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உைகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறு ைம் நடத்திய கருத்தரங்கில் அண்ைாவின்
திராவிடநாடு பற்றி கட்டுலர
ாசித்த கு. விவ காநந்தன் எழுதுகி ார்அண்ைாவின்
பி பணிகலளக்காட்டிலும்
இதழ்ப்பணி
சி ந்துவிளங்கு தற்குக்காரைம் அ ரது எல்ைாத்தி ங்களும் இதழ்களில் ஒருவெர
நின்று நிைவியவதயாகும். திராவிடநாடு இதழில் அ ர் லகயாண்ட ஒவ்த ாரு
இதழின் இைக்கிய டி மும் சி ந்துவிளங்குகின் து. அந்திக்கைம்பகம், ஊரார்
உலரயாடல், வகட்டீரா வெதி முதைாைல பின்ைாளில் ஆைந்தவிகடன், குமுதம்
இதழ்களில் வ று வ று தபயர்களில் எடுத்தாளப்பட்டை.
அ ர் கைவுகண்ட அரசியல் திராவிடநாடு ைட்சியம் லககூடாவிட்டாலும் தமது
இதழ்-இைக்கியமாை திராவிடநாட்டில் அண்ைா தெங்வகால் தெலுத்திைார்.
பல்வ று ஆசிரியர்கள் தெய்யும் பணிலய அ ர் ஒரு வர தன்ைந்தனியைாகச்
தெய்தார். அரசியல் விமர்ெைம், பயைக்குறிப்புகள், வகலிச்சித்திரம், நாடகம்,
சிறுகலத, ததாடர்கலத, புதிைம் என்று எல்ைாத்துல கலளயும் ஒரு லக
பார்த்ததுடன் அ ற்றில் தமது லக ண்ைம் சிந்தாமல் சிலதயாமல் நாளுக்குநாள்
தமருவகறும் ண்ைமும் பார்த்துக்தகாண்டார்.
அண்ைாவின் பாணி அ ருலடய பி விக்குைத்தின்பாற்பட்டது. நட்பும் தலயயும்
தகாலடயும் பி விக்குைம் என்பார்கள். அல
அண்ைாவின் பண்புகள்.
உயர்குடிப்பண்புகள். தன்லை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வின்றிக் தகான்வை த குளி
தபருக்கலும் அ ர் அறியாத கீழ்க்குைங்கள். இன்ைாதெய்தார்க்கும் இனியவ
தெய்யும் ொல்பு அ ரது அடிப்பலட இயல்பு. அத்தலகய பண்புகள் அ ரது
எழுத்துக்கும் உரமாகி ஊற் ாகி அ ருலடய தமிழில் அற்புதம் புரிந்தை. எலதயும்
சுல வயாடு அதுவும் நலகச்சுல வயாடு வகட்டார்ப்பிணிக்கும் தலகய ாய்க்
வகளாரும் வ ட்ப தமாழியும் தமிழ் அ ரது தமிழ். அந்தத்தமிழ் அ ரது
திராவிடநாட்டில் பக்கத்துக்குப்பக்கம் பளிச்சிட்டது.
அண்ைாவின் வபச்லெக்வகட்க லமல்கைக்கில் நடந்த தம்பிகள் ஏராளம்.
அவதவபால் அ ரது திராவிடநாடு இதழ் த ளி ரும் கிழலமவதாறும்
முன்ைதாகவ கலடவதடி ஓடிப்வபாய் காத்திருக்கும் தம்பிகளுக்கும் குல வில்லை.
அண்ைா அன்பின் உரு கம். அ ர் உரு ாக்கிய குடும்ப பாெம் கட்சிலயயும்
தம்பிகலளயும் அப்படிக்கட்டிப்வபாட்டிருந்தது. த ட்டிக்தகாண்டு ா என் ால்
கட்டிக்தகாண்டு ரும் தம்பிகள் அ ருக்குக் கிலடத்தார்கள். அ ர்கலளக்தகாண்டு
அ ர் 1949 இல் ததாடங்கி 18 ஆண்டுகள் உலழத்து 1967 இல் ஆட்சிக்கட்டில்
ஏறிைார். ஆைால் தமிழ்நாட்டின் தகடு ாய்ப்பு இரண்வட ஆண்டுகளில் அ லரக்
காைம் காவு தகாண்டுவிட்டது.
திராவிடநாட்டில் அ ர் எழுதிய நாடகங்களில் ‘ெந்திவராதயம்' ‘ெந்திரவமாகன்',
‘நீதிவத ன் மயக்கம்'
ரைாற்றுப்புகழ்
ாய்ந்தல . ‘சி ாஜி கண்ட இந்து
ொம்ராஜ்யம்' (ெந்திரவமாகன்) நாடகத்தில் சி ாஜி வ டவமற் வி. சி. கவைென்
தபரியாரால் தபயர்சூட்டப்தபற்று சி ாஜி கவைென் என்வ புகழ்தபற் ார்.
நாடகத்தில் நடிப்பதற்குமுன் மாதக்கைக்கில் திராவிடநாடு அலு ைகத்தில் சி ாஜி
தங்கியிருந்ததுண்டு. ‘தீ பர ட்டும்', ‘ஆரியமாலய', ‘கம்பரெம்' ஆகிய
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ததாடர்கட்டுலரகள்
புரட்சிகரமாைல .
அண்ைாவுக்கும்
ரா.
பி.
வெதுப்பிள்லளக்கும்,
அண்ைாவுக்கும்
வொமசுந்தரபாரதிக்கும்
நிகழ்ந்த
தொற்வபாரின் ததாகுப்வப ‘தீ பர ட்டும்' என்னும் தபயரில் நூல் டி ம் தபற் து.
‘ஆரியமாலய' எழுதியதற்காக அண்ைா சில ாெம் தெய்ததுண்டு.
தபரியாரிடமிருந்து பிரியவ ண்டிய கட்டாயம் வநர்ந்தவபாது எழுதிய ‘ராெபார்ட்
ரங்கதுலர', ‘இரும்பாரம்', ‘தராட்டித்துண்டு'; ெம்பத்வதாடு பிைங்கவ ண்டிய
அ சியம் ந்த தருைத்தில் பலடத்த ‘எல்வைாரும் இந்நாட்டுமன்ைர்' அழகிய
உரு கங்கள். அண்ைால ப்பின்பற்றிக் கழகத்தில் எல்வைாருவம வபெவும்
எழுதவும்
முலை ார்கள்.
ஒருசிைலரத்தவிர
அ ரது
ஆளுலம
பி ருக்குக்லககூடவில்லை. அண்ைாவின் எழுத்திலும் ெரி வபச்சிலும் ெரி தமல்லிய
நலகச்சுல இலழந்துதகாண்வட இருக்கும். நயமாை தமன்லமயாை தொல் ளம்
அருவிவபால் ழிந்துதகாண்வட இருக்கும். அண்ைால ப் பின்பற்றிய ர்களுக்கு
இல
அ வ
இல்லை என்பதால் அண்ைாவின் பாணிலய அ ர்கள்
பின்பற்றியவிதம் ெலிப்பூட்டு தாகவ முடிந்தது.
ஒருமுல திராவிடநாடு இதழின்மீது குப்புப்பலகலமலய ஊட்டு து என்னும்
வகாைத்தில் அ தூறு ழக்குப் பதிவு தெய்யப்பட்டது. ொமீன் ததாலக ர 3000
கட்டவ ண்டும். அவ் ளவு பைத்திற்கு அண்ைா எங்வக வபா ார்? ாெகர்களிடம்
லகவயந்திைார். வ ண்டியததாலக சூைாைதும் இனி வபாதும் என்று அறிவிப்பும்
தந்துவிட்டார். பின்ைர் திராவிடநாடு கட்டுலரகளுக்கு எதிராை அவ் ழக்லக
உயர்நீதிமன் ம் தள்ளுபடி தெய்து தீர்ப்பளித்துவிட்டது.
திராவிடநாடு ததாடங்கியவபாது எழுதிைார்- இ ன் எம். ஏ. படித்தால் வபாதுமா?
ஓர் இதழ்நடத்த ல்ை ைா? என்று ஏளைக்குரல் எழுப்பிவயார் எவ் ளவு வபர்?
தமிழ் இைக்கைம் இைக்கியம் அறி ாவைா? என்று எடுத்வதன், கவிழ்த்வதன் என்று
வபசிவயார் எவ் ளவு வபர்? ஈராறு திங்கள் நடமாடி பி கு ஈலளகட்டி இருமி
இருக்குமிடம் ததரியாது வபாகும் என்று ொபமளித்வதாரும் உண்வட? எதுலக
வமாலை வபாதுமா ? எண்ைத்தில் ஒரு புதுலம எழுத்திவை ஒரு ததளிவு
இருக்கவ ண்டாமா
?
அது
இ ன்
தபறுதல்
ஆகுவமா
என்று
தலையலெத்துப்வபசிவயார் ததாலக மட்டும் சிறிதா?
திராவிடர் கழகம் தம்லமயும் தமது தி. மு. க. ல யும் கடுலமயாக விமர்சித்த வபாது
எழுதிைார்- கரி தன் குட்டிக்கு வீரமும் தீரமும் ளர் தற்காக துதிக்லகயால்
குட்டிலய இழுத்தும் தள்ளியும் தட்டியும் பயிற்சி தரும். தி. மு.க. வுக்கு அத்தலகய
பயிற்சிலய தி.க. தந்திருக்கி து. பயிற்சி வபாதவில்லைவயா என்று ஒருவ லள
எண்ைக்தகாண்டு
மறுபடியும்
பயிற்சி
தர
முன் ரக்கூடும்.
அலதத்த ாகக்கருதவ ண்டாம்.
இப்படி எலதயும் நிதாைத்துடனும் அலமதியுடனும் சிந்தித்து எழுதியும் வபசியும்
நாகரிகம் காத்த ர் அண்ைா. அந்தப்பண்புதான் அ லர மற் ர்களிடமிருந்து
தனித்துநிற்கல த்தது. அ ருக்கு த ற்றிக்கனிலய எளிதில் ஈட்டித்தந்தது. நீக்குப்
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வபாக்கு தநளிவு சுளிவு எல்ைாம் அ ருக்கு இயற்லகயிவைவய லக ந்தை.
ஆைமரம்வபால் நிற்காமல் நாைல்வபால் லளந்தார். ொதித்தார்.
தபரியாரின் துக்கநாள் அறிவிப்பு, தபரியார்- மணியம்லம திருமைம், வதர்தலில்
பங்வகற்காலம என்னும் நிலைப்பாடுகலளக் கடுலமயாக எதிர்த்தார். ஆைாலும்
அ லரத்தரக்குல ாக விமர்சிக்காமல் பிரிந்துதென்று தனிக்கட்சி கண்டு
ளர்ந்தார். திராவிடநாடு பிரிவிலைலயச்ெட்ட விவராதமாக்கிய வபாது சூட்சுமம்
புரிகி தா
என்று
தகாள்லக
நிலைப்பாடு
ஒன்ல
ழிதமாழிந்து
பிரிவிலைக்தகாள்லகலய லகவிட்டு வதசிய நீவராட்டத்தில் கைந்தார். ஓட்டு ழியா
வ ட்டு ழியா என்பதில் ஓட்டு ழிலயத்வதர்ந்து முதல் ராைார்.
தலைசி ந்த வபச்ொளர், தலைசி ந்த எழுத்தாளர், தலைசி ந்த பத்திரிலகயாளர்,
தலைசி ந்த மனிதவநயர் எை உயர்ந்தார். நண்பர்கள், பலக ர்கள் எல்வைாலரயும்
ஒருவெர தம்லம வநசிக்கும்படி அ ர்கலள அன்பால் கட்டிப்வபாட்டார். அ ர்தாம்
அண்ைா.

குறிப்பு: அண்ைாவின் ‘திராவிடநாடு' என் இக்கட்டுலர அண்ைால ப் பற்றிய
முழு மதிப்பீடு அன்று. அ லர இதழாளராகப் பார்க்கும் ஒரு சிறு முயற்சி. 15
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புதிய பார்ல இதழில் த ளியாகி காைச்சு டு மூைம் சிை
தீவிர இதழ்கள் என்னும் தபயரில் நூல் டி ம் தபற் து. இரு நிறு ைத்தார்க்கும்
நன்றி.

படம் உதவி: எழுத்வதாவியர். நாைா

கல்பைாதாென்
kalpanadasan@gmail.com
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12. ‘கலத’ப்பிடிக்கப்படு தற்காக ஓர் உைக
நாள்!
— அ. குமவரென்
உைகத்தில் கலத வகட்டு கலத வகட்டு ளர்ந்தது ஒன்று உண்டு – உைகம்தான் அது!
புவியில் மனித இைம் பரிைமித்தலதத் ததாடர்ந்து, அது மானுட ெமூகமாக
உருத டுத்தற்கு அடிப்பலடயாை காரைம் ஒவ்த ாரு மனிதரும் தான்
ததரிந்துதகாண்டலதயும் புரிந்துதகாண்டலதயும் ெக மனிதர்களுக்குத் ததரிவிக்கத்
ததாடங்கியவதயாகும். இந்தத் தக ல்ததாடர்புச் தெயல்பாட்டால்தான் வபரண்ட
ரகசியங்கலளவய ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கி
அறிவு
ளர்ச்சி மனிதர்களின்
தனித்து மாகியது. ஒரு தக லை அல்ைது ஒரு புரிதலை எப்படித் ததரிவித்தார்கள்
என் ால் கலதயாகத்தான். “என்ை நடந்துச்சு ததரியுமா” என்று அனுப ங்கள்
ஒவ்த ான்ல யும் “ஆ… ஊ…” என் ஒலிக்குறிகளாக, லககளின் அலெவுகளாக,
கால்களின் குதியாட்டங்களாகக் கலதயாக்கிப் பகிர்ந்தார்கள். தமாழிகள்
முகிழ்த்தபின் வபச்ொகவும் எழுத்தாகவும் கலதயாடலைத் ததாடர்ந்தார்கள்.
லககளின் அலெவுகலளயும் கால்களின் குதியாட்டங்கலளயும் நடைங்களாக,
நாடகங்களாக உருத டுக்கச் தெய்தார்கள்.
ஆம், கலத தொல்லும் கலை தபாழுலதப் வபாக்கு தற்காைது அல்ை, தபாழுலத
ஆக்கு தற்காைது. வபாய்விட்ட தபாழுதில் நடந்தலதச் தொல் தன் மூைம்,
ரவிருக்கும் தபாழுதில் நடக்க வ ண்டியலத உைர்த்துகி து கலத. இன்று
லரயில் மனிதர்களின் வபச்சுகள், தெய்திகள், கண்டுபிடிப்புகள், தத்து
விொரலைகள்,
ரைாறுகள்,
ழிகாட்டல்கள் யாவும் கலதயாகச் தொல்லி,
கலதயாகக் வகட்வட நிகழ்ந்து ந்துள்ளை. ஆலெகள், அ ைங்கள், வ தலைகள்,
ொதலைகள், நம்பிக்லக இழப்புகள், புதிய த ளிச்ெங்கள் அலைத்தும் கலதயாகவ
த ளிப்படுத்தப்படுகின் ை.
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உைவும் சு ாெமும் வபாை நாள்வதாறும் நிகழ்கி இந்தக் கலத தொல்ைலைக்
தகாண்டாடு தற்தகன்வ ஓர் உைக நாள் ருகி து! உைக மகிழ்ச்சி திைம் என்று
ஐக்கிய நாடுகள் ெலபயால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அவத மார்ச் 20, அவ் ாறு
அதிகாரப்பூர் மாை அறிவிப்பு இல்ைாமவை உைக கலத தொல்ைல் திைமாகக்
கலடப்பிடிக்கப்படுகி து (கலதப்பிடிக்கப்படுகி து?).
1991ல் சுவீடன் நாட்டில் இைக்கிய அன்பர்களால் “அலைத்துக் கலத தொல்லிகள்
நாள்” என்று ததாடங்கப்பட்டது. 1997ல் ஆஸ்திவரலியாவில் ஐந்து ார கலதக்
தகாண்டாட்டம் வமற்தகாள்ளப்பட்டது. ைத்தீன் அதமரிக்க நாடுகளில் ஏற்தகைவ
வதசிய கலத தொல்லிகள் நாள் கலடப்பிடிக்கப்பட்டு
ந்தது. 2002ல்
ஸ்காண்டிவநவியா இைக்கிய ஈடுபாட்டாளர்கள் ‘ராட்டாவடாஸ்க்’ என் தபயரில்,
கலத தொல் தற்தகன்வ ஒரு லைத்தளத்லதத் ததாடங்கிைார்கள்.
அணில்

ளர்த்த கணதயுைவு!
நார்வ உள்ளிட்ட நாடுகளின் பாரம்பரியக் கலதகளில்
ருகி ஒரு லக அணிலின் தபயர் ராட்டாவடாஸ்க்.
உைகமரத்தில் ஏறி இ ங்கிக்தகாண்வட இருக்கி அந்த
அணில்,
ாைத்தில் ப க்கி கழுகுக்கும் தலரயில்
ஊர்கி பாம்புக்கும் இலடவய தக ல் பரிமாற் ம்
தெய்துதகாண்டிருக்குமாம். உைகமரம், கழுகு, பாம்பு,
தக ல் பரிமாற் ம் என் உரு கங்கள் இலடய ாத
கருத்துப் பகிர்வுச் தெயல்பாட்லட ஒரு தத்து மாகச்
தொல்கின் ை.
அந்த
ராட்டாவடாஸ்க்
அந்த
ட்டாரங்களின் நாட்டுப்பு க் கலதகள் முதல் இன்ல ய
முப்பரிமாைக் கணினி லரகலைக் கலதகள் லரயில்
புத்திொலி அணிைாக, குறும்புக்கார அணிைாக, ொகெ
அணிைாக, ெதி தெய்யும் அணிைாக எைப் பைப்பை
கதாபாத்திரங்களில் உைா ந்துதகாண்வட இருக்கி து.

ராட்டாவடாஸ்க் லைத்தளம், கலத தொல்ைல் அனுப த்லதயும் அதற்காை வதசிய
நாலளயும் தடன்மார்க், பின்ைாந்து, எஸ்வடானியா உள்ளிட்ட மற் நாடுகளின்
கலதக் காதைர்களிலடவயயும் தகாண்டுதென் து. 2003 ாக்கில் கைடா உள்ளிட்ட
நாடுகளுக்கும் பரவி, உைக கலத தொல்ைல் திைம் என்வ அலடயாளம் தபற் து.
இந்தியாவிலும் பை கலத தொல்ைல் குழுக்கள் இந்த நாலள சி ப்பு ஏற்பாடுகளுடன்
கலடப்பிடிக்கின் ை. சி ார் கலதகள் முதல், அரசியல், ெமூகம், ரைாறு ொர்ந்த
ஆழமாை பலடப்புகள் லரயில் இந்த நாளில் பகிரப்படுகின் ை.
அதற்வகற்ப
ஒவ்வ ார்
ஆண்டும்
ஒவ்த ாரு
கருப்தபாருள்
வதர்வு
தெய்யப்படுகி து. ப ல கள், பாைங்கள், நிைா, அலைந்து திரிகி ர், கைவுகள்,
சுற் த்தார், ஒளியும் நிழலும், நீர், மரங்கள், ாய்ப்பும் விதியும், அசுரப் பி விகளும்
இ க்லக நாகங்களும், ஆலெகள்,
லு ாை தபண், மாற் ம், அறி ார்ந்த
முட்டாள்கள்,
கட்டுக்கலதகளும்
புலைவுகளும்
காவியங்களும்
என்
தலைப்புகளில் முந்லதய ஆண்டுகளில் கலதகள் வபெப்பட்டுள்ளை. தென் ஆண்டு
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பயைங்கள் என் லமயப்தபாருளில் கலததொல்லிப் பயைம் நடந்தது. உைக
அளவில் ததாடர்புள்ள கலதயாடல் குழுக்களிலடவய இந்தக் கருப்தபாருள்கள்
ததரிவிக்கப்படுகின் ை. இந்த ஆண்டின் லமயக்கரு இனிவமல்தான் ததரிய ரும்.
தணலமுணை தணலமுணையாய்
முந்லதய தலைமுல களின் ாழ்க்லகப் பாடுகலளத் ததரிந்துதகாள்ளுங்கள் என்று
கலதகள்தான் இன்ல ய தலைமுல களுக்குத் ததரியப்படுத்தி
ருகின் ை.
இன்ல ய தலைமுல களின் ஏக்கங்கலள நீங்களா து நில வ ற்றுங்கள் என்று
கலதகள்தான் நாலளய தலைமுல களுக்குத் ததரியப்படுத்தப் வபாகின் ை.
கைவுைகத்திற்குள் குழந்லதகலள இட்டுச் தெல்லும் மாயக்கலதகள் முதல்,
நைவுைகத்லத நல்ைபடியாக்கு தற்குக் தகாண்டுதெல்லும் மகத்தாை பலடப்புகள்
லரயில் இது உயிவராட்டமாகத் ததாடர்கி து.
தகாவராைா ால் வீட்டுக்குள் விரட்டப்பட்ட
ாழ்க்லகயின் கெப்புகலள
மாற்றியதில் இலைய ழி கலத தொல்ைல் நிகழ்வுகளுக்குப் தபரும் பங்கு உண்டு.
குறிப்பாகக் குழந்லதகளுக்குக் கலத தொல்கி குழுக்கள் உரு ாகி, வநரலைத்
தளங்களில்
சி ார்
இைக்கியங்கலள
அ ர்களிடம்
தகாண்டுதென் ை.
குழந்லதகளுடன் வபசுகி அத்லதகளும் மாமாக்களும் பாட்டிகளும் தாத்தாக்களும்
பு ப்பட்டு அ ர்கலளக் கலதகளால் அலைத்துக்தகாண்டார்கள். குழந்லதகவள
கலத தொல்கி ார்கள். தாங்கள் படித்த கலதகலளச் தொல்ைத் ததாடங்கிய ர்கள்,
தாங்கவள பலடத்த கலதகலளயும் தொல்கி ர்களாைார்கள். அந்தக் கலதகள்
அச்சுப் புத்தகங்களாகவும், மின்னியல் நூல்களாகவும், அச்சுப் புத்தகங்களிவைவய
காதைாளி அனுப த்திற்கு இட்டுச்தெல்கி புதிய ததாழில்நட்பங்கவளாடும்
த ளி ந்திருக்கின் ை.
நண்பர் குழுக்களும், இைக்கிய அலமப்புகளும் ஆழமாை கலத தொல்ைல்
நிகழ்வுகளுக்கு இலையத்தள வமலடயலமத்துக் தகாடுத்தை. வநரடியாக மக்கள்
முன் வமலடவயறிக் கலத தொல்லி உைர்ச்சிமயமாக்கிய ர்கள் இப்வபாது
இலையத்தள வமலடகளின் வநரலைகளில் வதான்றிைார்கள். பார்ல யாளர்களின்
எதிர்விலைகலள வநருக்கு வநர் காண்கி அனுப த்திற்கு நிகராகாது என் ாலும்,
இலடக்காை மாற் ாக இந்த வமலட லகதகாடுத்தது. கலதகள் இடம்தபற்
புத்தகங்கலளயும், பலடப்பாளிகளின் இதர புத்தகங்கலளயும் ாசிக்கி விருப்பம்
தூண்டப்பட்டிருக்கி து.
களமாடுவ ார் க ைத்திற்கு
கலதயாசிரியர்கள் வபாைவ கலத தொல்லிகளிலும் தனித்தி வைாடு உைா ருகி
நட்ெத்திரங்கள் ஒளிர்கி ார்கள். பலடக்கி ர்களுக்கும் வகட்கி ர்களுக்கும்
இலடவய அ ர்கள் தொற்பாைம் அலமக்கி ார்கள்.
அ ர்கள் மட்டுமல்ை, எல்வைாருவம ஏவதாத ாரு
லகயில் கலத
தொல்லிகள்தான். நடந்தது என்ை என்று வகட்கி ர்களிடம் நடந்தலத
நடந்தபடிவய யாரும் தொல் தில்லை. ஏற்
இ க்கங்கவளாடு, உைர்ச்சி
கைந்துதான் தொல்கிவ ாம். அப்படிச் தொல்கி வபாவத எலத த ளிப்படுத்தைாம்,
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எலத உள்வளவய ல த்துக்தகாள்ளைாம் என்று வதர்வு தெய்து தொல்கிவ ாம். இலத
இப்படிச் தெய்திருந்தால் அப்படியாகியிருக்காது என் விமர்ெைத்லதயும் வெர்த்துச்
தொல்கிவ ாம். நீங்களா து புரிந்துதகாண்டு இனிவமல் ெரியாகச் தெய்யுங்கள் என்
வநரடி அறிவுலரவயாடு அல்ைது உள்ளார்ந்த உைர்த்துதவைாடு தொல்கிவ ாம்.
இப்படி ஏற் இ க்கங்கவளாடும், உைர்ச்சி கைந்தும், வதர்வு தெய்தும், விமர்ெைம்
வெர்த்தும், உைர்த்து துதாவை இைக்கியம்?
நாட்டுப்பு க் கலதகள், புராைக் கலதகள், இதிகாெக் கலதகள், ரைாற்றுக் கலதகள்,
ாழும் காைத்துக் கலதகள், அறிவியல் புலைவுக் கலதகள், உளவியல் புரிதலுக்காை
கலதகள்
எை
அலைத்து லக
கலத
இைக்கியங்களும்
இலதச்
தெய்து ந்திருக்கின் ை. ெமூகத்லதப் பலழய காைத்திற்குத் தள்ளிவிட
விரும்புகி ர்கள் இருக்கி ார்கள்தான். பலழய நாட்காட்டிகளுக்குத் திரும்ப
முடியாவிட்டாலும் ெமூகத்லதப் புதிய வததிகளுக்குப் வபாகவிடாமல் இப்படிவய
ல த்துக்தகாள்ள ஆலெப்படுகி ர்களும்
கலதவபசும் உத்திகலளக்
லகயாளுகி ார்கள். பன்ைாட்டுக் கார்ப்பவரட் நிறு ை ளாகங்களில் கூட கலத
தொல்ைல் நிகழ்த்தப்படுகி து. த ற்றிகரமாை அரசியல் தலை ர்களின் உலரகளில்
நிச்ெயமாகக் கலதகள் இருக்கும். கலத எழுதுகி ர்களும் தொல்கி ர்களும்
மட்டுமல்ைாமல், ெமூக மாற் ங்களுக்காகக் களமாடுவ ார் எல்வைாருவம இலதயும்
க ைத்தில் தகாண்டு கலதயாட வ ண்டியிருக்கி து.
நன்றி: ‘தீக்கதிர்’ நாளிதழின் ‘ ண்ைக்கதிர்’ பதிப்பில் த ளியாை நாள் - மார்ச் 14,
2021
தீக்கதிர் அ.குமவரசன்
மூத்த பத்திரிக்லகயாளர்
theekathirasak@gmail.com
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13. அதிகாரமும் தபண்களும்: ஒரு
ரைாற்றுப் பார்ல .
— முலை ர் எஸ்.ொந்தினிபீ
இன்ல ய நமது தபண்களும் அன்ல ய நாளின் தபண்ெமூகமும் நம் முன்வை
வபாட்டி வபாடுகின் ை யாருக்கு முன்னிலை? அப்படி என்ை ொதித்தார்கள்? என்
வகள்வியால் உயரும் புரு ங்களுக்கும் தநளியும் தநற்றிச் சுருக்கங்களுக்கும் விலட
வதடுவ ாம். சுயமாகப் தபாருளீட்டிய, அரசுக்கு ரி கட்டிய தபண்கள் நாம்
அடிலமப்பட்ட 18ம் நூற் ாண்டுக்கு முன்ைரும் ாழ்ந்தைர். இதற்காை ொட்சி
தொல் து நாட்டில் பாதிக்கும் வமைாக உள்ள தமிழ் கல்த ட்டுகளாகும். இன்றும்
ாழ்கின் இவ் லக தபண்களுக்கு உதாரைவமா, ொட்சிவயா வதல யில்லை.
இன்றும்
நாட்டின்
முப்பலடகளிலும்
வநர்தகாண்ட
பார்ல வயாடு
வீறுநலடவபாடும் தபண்லை பைவீைமாை ளாகக் கட்டலமத்தது எப்படி?
துலை இழந்தும், தன்ைைத்லதப் பு ந்தள்ளி தபாது நைத்திற்காக ாழ்வின் ஒவர
பற்றுக்வகாடாை இளம் மகலையும் வபாருக்கு அனுப்பிய ள் ெங்க காைத்தில்
மட்டுவம ா ாழ்ந்தாள்? இல்லைவய, மனித ெமுதாயத்தாலும், இயற்லகயாலும்
ாழ்க்லகயில் ஏற்படும் எதிர்பாரா விபத்துகளிைால் தனித்து நின்று, தான்
தபற் ர், தன்லை தபற் ர்- ஏன், உற் ார், உ விைர், எல்வைாரின் துன்பத்திலும்
துலை நின்று, ஒற்ல ப் தபண்ைாக குடும்பச் சுலமலய தன் வதாள்களில் சுமப்ப ர்
எண்ணிைடங்வகார். கண் முன்வை ாழ்ந்துகாட்டிக் தகாண்டிருந்தாலும், தபண்
தகாழுதகாம்பின் துலையின்றி
ாழ இயைாத 'தகாடி'தயை
ளர்ந்த
ருைலைகள் எதற்காக? அ ளின் மை உறுதிலயக் குலைத்து பைகீைப் படுத்த ா?
உைகளவில் எந்த ெமயத்லதயும் வதாற்றுவிக்காத ள் தபண் என்று
ரைாறு
இருக்கும் வபாது, எல்ைா மதத் ததாடர்பாை ெடங்குகளும் அ ள் மீது
திணிக்கப்பட்டு, தபாருளற் கைாச்ொரச் சின்ைங்கலளக் காக்கும், சுமக்கும்
சுலமதாங்கிக் கல்ைாக ாழ்க்லகயில், கட்டாயப் படுத்தும் எழுதாச் ெட்டங்கள்
எங்கைம் நலடமுல யில் நிைவுகி து?
விட்டுப் பிரிந்த கை னின் ருலகக்காக ழிமீது விழி ல த்து, இலமக்க ம ந்து
பார்த்த கண்கள் பூத்துப்வபாக, ாழாத ட்டிதயைப் பட்டம் சுமந்து, குடும்பத்தின்
மாைம் ப க்கவிட்ட பழிவய தைக்காை பட்டதமை, தன்லைவய தநாந்து,
கண்ணீரும் கம்பலையுமாய் காைம் கடத்தாமல், வீட்டுக்குத்தான் கதவு
ஊருக்கில்லை கீழிருக்கும் மண்ணும் வமலிருக்கும்
ாைவம எல்லைதயை
கலைலயயும் பலடப்பாற் லையுவம ாழ் ாக ாழ்ந்த தபண்கள் கடந்து வபாை
ெங்ககாை ரைாற்றில் மட்டுமா காைப்படுகின் ைர்? ததாடர்ந்து இன்றுந்தாவை
கண் முன் ாழ்ந்து ருகி ார்கள்? ஆயிரக் கைக்காை ஆண்டுகளாக உண்லம
இப்படியிருக்க, கை லைச் சுற்றி மட்டுவம அ ளின்
ாழ்க்லக இயங்க
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இயலுதமன் தபாய்யாை நிழல் பிம்பங்கள் ெமூகத்தில் ததாடர்ந்து உைா
ரு தற்கு யார் காரைம்?
உைகின் பை நாடுகளுக்கும் தனித்துப் ப ந்து தென்று தபரும் பதவிகலளப்
தபாறுப்புடன்
தெயல்
படுத்தும்
தபண்களின்
திருமைத்திற்காகவும்,
மகப்வபற்றிற்காகவும்
யதாைாலும் விமாைத்தில் ப க்கும் கடலம த ா
தபற்வ ார் பைர் நம்மிலடவய
ாழும் அவத காைகட்டத்தில் பயைற் ,
அறிவியலுக்கு எதிராை மிலகப்படுத்தப் பட்ட மாய லைகலளத் தன்லை சுற்றிப்
பின்னிக்தகாள் தும், அந்த
லையிவை தன் குடும்ப உறுப்பிைர் மற்றும்
ெமூகத்லதயும் சிக்க ல த்து ஆை க் தகாலைகள் நடப்பதும் இவத நாட்டில் எப்படி
அரங்வகறுகி து?
வொழப் வபரரசில் பணி புரிந்த 'அதிகாரிச்சி' (தபண் அதிகாரிகள்) பைர் இன்றும்
இந்திய இல யாண்லம பணி முதல், ெட்டப் வபரல யிலும், நாடாளுமன் த்திலும்
தபாதுமக்களின் குல தீர்க்க குரல் தகாடுக்கும் பைர் நம் கண்முன் ாழ்கி ார்கள்.
இவத காைகட்டத்தில் தபண்கள் ன்புைர்வுக்குப் பலியா தும், திருமைத்லத முன்
ல த்து நடத்தப்படும் அநீதிகளும் குல யவில்லை.
வி ொயத்லதச் ொர்ந்த ாழ்வியலின் வபாது வ ட்டிவய ஆலடயாக ாழ்ந்த
ஆண்ெமூகம், பணியின் தன்லமக்வகற்ப தன் நலட உலட பா லைகலள
மாற்றிக்தகாண்டது முல வய. மாற்றுச் சிந்தலையின்றி ெரிவய எை தலையலெத்த
அவத ெமூகத்தில், இன்று ஆண் தெய்யும் அத்துலைப் பணிகளில் தபண்
நலழந்திருப்பது ததரிந்தவத. ஆைால் அ ளின் ஆலட மாற் த்லதக் குறித்து
நடக்கும் அரசியலுக்கும் எதிர்ப்புக்கும் எல்லைவயயில்லை. இருபாலிைருக்கும் நீதி
ஒன்த ைப் பார்க்க ெமுதாயம் ஏன் மறுக்கி து?
ொதாரைமாக தள்ளு ண்டியில்
ணிகம் தெய்யும் ஆட னும், வமற்கத்திய
ொயலில் தன்லை மாற்றிக் தகாண்டது தான் இன்ல ய நடப்பு. இம்மாற் ம்
ஓலெயின்றி நடந்து விட்டது. ஆைால், தபண்லை மட்டும் இத்தலை தபரிய
வி ாதத்திற்கு உட்படுத்து தும் அவத ெமூகம். இப்படி மாற்றுப் பார்ல க்கு நம்லம
ஆளாக்கும் ெக்தி எதுவ ா?
கி.பி. 14ஆம் நூற் ாண்டில் விெயநகர மன்ைர்கள் ஆட்சிக் காைத்தில் வகாயிலில்
பணிபுரியும் தபண்களிலடவய ஒரு கருத்து முரண்பாடு தலை தூக்கியது. பணியின்
படிநிலைத் ததாடர்புலடயது. இதற்காக வகாயிலில் பணிநிறுத்தம் நடத்திைர்
அதுவும் 30 ஆண்டுக்காைம் நீடித்தது. மூன்று முல பல்வ று படிநிலையிலிருந்த
ெமயம், அரசு ொர்ந்த ர்கள் வபச்சு ார்த்லத நடத்தியும் உடன்பாடு ஏற்படாது
இறுதியில் மன்ைவர ந்து பிரச்சிலைலய முடித்து ல த்தார். இந்த நிகழ்வு
தென்லை, திருத ாற்றியூர் சி ன் வகாவிலில் ஏற்பட்டலத அங்கிருக்கும்
கல்த ட்வட இன்றும் தொல்கி து.
முதைாம் குவைாத்துங்கன் கல்த ட்டு ஒன்று நம் ஆர் த்லதத் தூண்டும் வ று ஒரு
நிகழ்ச்சிலயச் தொல்கி து. வகாயில் பணிக்காக அரொல் நியமைமாை சிை தபண்கள்
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ஏவதா சூழைால் அரண்மலைப் பணியில் நலழக்கப்பட்டைர். இந்த முல வகட்லட
மன்ைனின் க ைத்திற்கு எடுத்துச் தென் ைர் இப்தபண்கள். இலத விொரித்து
மன்ைனும் மீண்டும் அ ர்கலளக் வகாயிலுக்கு அனுப்ப உத்தரவு பி ப்பித்தார்.
முடிசூடிய, அதிகாரமிக்க வபரரெர்களின் காைத்திவைவய தன் குரலுயர்த்தி
இடர்ப்பாடுகலள முடித்துக் தகாண்ட ள் தபண். இதன் ததாடர்ச்சியாக அ ளின்
குரல் எல்ைாப் வபாராட்டங்களிலும் இன்றும் வகட்கமுடிகி து. அவத தபண்குரல்
வீடுகளில் நசுக்கப்படு து எப்படி?
எல்லையில்ைாது தபருகிக் தகாண்வட வபாகும் இக்வகள்விகளுக்கு நாம் விலட
காை வ ண்டியது அ சியம். தபண்ணின் லிலமலயப் புரிந்து தகாள் தும்
முக்கியமாகும். இத்தலகய இலட த ளிலயக் குல க்க அரசும் மக்களும்
இலைந்து தெயைாற்றிைால் இப்தபான்ைாலள த கு விலரவில் ததாட்டு
விடைாம். அந்நாவள 'தபண்' நாளாகும்.
நன்றி: திைமைர்
முலை ர் எஸ். ொந்தினிபீ,
வபராசிரியர், ரைாற்றுத் துல ,
அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக் கழகம்,
அலிகர், உத்திரப் பிரவதெம்
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14. விருந்வதாம்பல்.
— தொ.விலைதீர்த்தான்
இன்ல க்கு மானிட உ வு (Human relations) கற்பிப்ப ர்களும், ாடிக்லகயாளர்
உ வுகள் (Customer Relations) வபசுப ர்களும் வமலை நாட்டு அறிஞர்கள்
நூல்கலளயும் அதலைப் பார்த்து நம்ம ர்களின்
ான்வகாழி ஆட்டத்லதயும்
வியந்து கூறுகிவ ாம். ஆைால், நம் முன்வைார்கள் பை நூறு ஆண்டுகளாக நமக்குக்
காைந்வதாறும் தந்த இைக்கியச் தெல் த்தில் வதடிைால் வதடாததும் கிலடக்கி து.
ததளிவில்ைாததும் ததளி ாகி து! விருந்திைைாக ஒரு ன் நம் இல்ைத்திற்கு
ரும்வபாது ஒன்பது தெயல்கலள நாம் லகக்தகாள்ள வ ண்டும் என்கி து
அதிவீரராமபாண்டியர் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் எழுதிய காசிக்காண்டம் நூலின்
"இல்தைாழுக்கம்" பகுதி.
"விருந்திைைாக ஒரு ன் ந்து எதிரின்
வியத்தல் நன்தமாழி இனிது உலரத்தல்
திருந்து வநாக்கல் ருக எை உலரத்தல்
எழுதல் முன் மகிழ் ை தெப்பல்
தபாருந்து மற்றுஅ ன் தன்அருகு இருத்தல்
வபாதமனில் பின் தெல் தாதல்
பரிந்துநன் முகமன் ழங்கல் இவ்த ான்பான்
ஒழுக்கமும் ழிபடும் பண்வப"
-- இல்தைாழுக்கம் (பா எண் : 17)
காசிக்காண்டம் - அதிவீரராம பாண்டியன்
தபாருள்:
விருந்திைராக ஒரு ர் இல்ைத்திற்கு ந்தால் அ ர்கலள.. .. ..
1. வியந்து உலரத்தல்,
2. நல்ை தொற்கலள இனிலமயாகப் வபசுதல்,
3. முக மைர்ச்சியுடன் அ லர வநாக்குதல்,
4. வீட்டிற்குள் ருக எை ரவ ற் ல்,
5. எதிரில் நிற் ல்,
6. மைம் மகிழும்படி வபசுதல்,
7. அருகிவைவய அமர்ந்து தகாள்ளுதல்,
8. விலடதபறும்வபாது ாயில் லர ததாடர்ந்து தெல்லுதல்,
9. நன்றி கூறி ழியனுப்புதல்
ஆகிய இந்த ஒன்பதும் விருந்வதாம்பல் தெய்யும் ழிகளாகும்.
இல
அலைத்லதயும் ஒரு ர் கலடப்பிடித்தால் மனித உ வு தெழிப்பதும்,
ாடிக்லகயாளர் மகிழ் தும் உறுதி!
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15. வ தாந்தம் - ஒரு விளக்கம்.
— முலை ர் சி . இளங்வகா
மதம் என்பது மானுட இைத்தின் வமன்லமக்காக நாடு, இைம், தமாழி கடந்து
உயிரும், உைகமும் (பிரபஞ்ெமும்) ஒன்றிலையும் வகாட்பாடுகளின் அடிப்பலடயில்
கட்டலமக்கப் பட்டதாக ஒவ்த ாரு மதத்திைரும் கூறிக் தகாள்கின் ைர். ஒரு
தலை ர் அல்ைது தலைலம நிறு ைத்தின் ழியில் பரப்பப்பட்டு, ளர்க்கப்பட்டு,
நிறு ை மயமாக்கப்பட்ட அலமப்பாகத் தான் மதங்கள்
ளர்ச்சி நிலை
தபற்றிருக்கின் ை. இன்று உைகத்தின் தபரும்பான்லம மதங்கள் எல்ைாம் நிறு ை
மயமாக்கப் பட்டல தான். பழங்காைத்தில் ெமயமாகத் வதாற்றுவிக்கப்பட்டல
கூட நிறு ைமாக ளர்ச்சி தபற்று இன்று மதமாக வ ரன்றி நிற்கின் ை. இந்தியச்
ெமயங்களில் ெமைமும், தபௌத்தமும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள். ஆைால் இன்று
இந்து மதமாகக் கற்பிக்கப் படும் ல திக மதம், ஒரு மதத்திற்காை
த ளிப்பலடயாை நிறு ைமாகத் தன்லை அலடயாளப்படுத்திக் தகாள்ளவில்லை.
ஏராளமாை கடவுள்கள் இருந்தாலும், அது தைக்தகன்று ஒரு மதத் தலை லைக்
தகாண்டதல்ை. ெட்ட பூர் மாை நிறு ை மயம் என்பது இன்று லரயிலும்
இல்லை. ஆைாலும் இ ற்ல வய தன் தபருலமயாகக் கூறிக்தகாண்டு, த றும்
நம்பிக்லககலளவய அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு, மாதபரும் வகாட்லடயாகக்
கட்டலமக்கப்பட்ட அடித்தளத்தில் ளர்த்ததடுக்கப்பட்டு ரு துதான் இன்ல ய
இந்து மதம். இந்த இந்து மதம், ல திக மதமாக அறியப்பட்ட முற்காைத்தில், அதன்
கட்டலமப்பின் லிலம என்பது, அது உரு ாக்கி ல த்திருக்கும் ொஸ்திரங்கள்
தான். அல தான் வ தாந்தம் என்பதாகக் குறிப்பிடப்படுகின் ை. ல திகத்தின்
மூைவிலெயாகக் குறிப்பிடப்படும் வ தமும், அதன் இறுதிப் பகுதியாகக்
கூ ப்படும் வ தாந்தமும் தங்கள்
ளர்ச்சி நிலையின் அலடயாளமாக ஆறு
ெமயங்கலளக் கூறுகின் ை.
இந்து மதத்தின் ஆறு ெமயங்களாகக் குறிப்பிடப்படுபல லெ ம், ல ை ம்,
ொக்வதயம், தகௌமாரம், காைபத்தியம், தெௌரம் ஆகியல வய என்று இந்து
மதத்லத அறிமுகப்படுத்தும் நூல்கள் குறிப்பிடுகின் ை. இல ென்மார்க்கங்கள்
என்று குறிப்பிடப்படுகின் ை. ென் = ஆறு; மார்க்கம் = பாலத; அதா து ஆறு
பாலதகள் அல்ைது ஆறு ழிகள். இந்தச் ென்மார்க்கங்கள், அதா து ஆறு ெமயங்கள்
எப்படி ல திகத்தில் உள் நலழக்கப் பட்டை என்பலதப் புரிந்து தகாள்ளும் ழி
பை அடுக்கு நிலைகலளக் தகாண்டது. படித்து அறிந்து தகாள்ளச் ெற்றுக்
கடிைமாைது. என் ாலும் படித்தறி து காைத்தின் கட்டாயம்.
எந்த
உரு ம்
ஆைாலும்
ழிபடு தும்,
எல்ைாக்
குைங்கலளயும்
ஏற்றுக்தகாள் தும் ெகுை பிரம்மம் ஆகும். எவ்விதக் குைமுமற் ஞாைம் என்பது
நிர்குை பிரம்மம் ஆகும். இந்தச் ெகுை பிரம்மமும், நிர்குைப் பிரம்மமும்
வெர்ந்ததுதான் ல திகத்தின் மூைமாை பிரம்மம் என்பது. இந்தப் பிரம்மம் மூன்று
லகயாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மூன்றும் பிரஸ்தாை திரயம் (முக்கிய
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மூன்று) என்று அலழக்கப்படுகின் ை. அந்த மூன்றில் பிரம்ம சூத்திரம் ஒன் ாக
அறியப்படுகி து. மற் இரண்டும் உபநிடதம் மற்றும் தத்து வி ாதமாை கீலதயும்
ஆகும். இதில் உபநிடதம் (பத்து) என்பல
வ தங்களின் ெடங்குகலளயும்,
யாகங்கலளயும் தவிர்த்துத் தத்து ங்களாக உரு ாக்கப்பட்டல . ஒரு லகயில்
வ த மறுப்பு உள்ளல . மற்த ாரு தத்து வி ாதம் பக த்கீலத. மகாபாரதத்தின்
பிற்காை இலடச்தெருகல். முழுக்க முழுக்கச் சித்தாந்தத்தின் மசியல் அது. (சித்த +
அந்தம் = சித்தாந்தம்) அதா து சித்தத்தின் இறுதிப்பகுதி. இல அலைத்லதயும்
வெர்த்துத்தான் வ தாந்தமாகக் கூ ப்படுகி து. (வ த + அந்தம் = வ தாந்தம்)
அதா து வ தத்தின் இறுதிப் பகுதியாை, முக்கியமாை மூன்று தத்து
அலமப்புகள். அதில் ஒன் ாை பிரம்ம சூத்திரத்தின் ெகுை பிரம்மக் கூறுகளாகக்
கூ ப்படுபல தான் ஆறு ெமயங்கள் அல்ைது ென்மார்க்கங்கள்.
இந்த ஆறு ெமயங்களில் லெ ம் சி லையும், ல ை ம் விஷ்ணுல யும்
ழிபடு து. ொக்வதயம் என்பது ெக்தி
ழிபாடு. வகரளா,
ங்காளத்தில்
இவ் ழிபாடு அதிகம். தகௌமாரம் என்பது பழந்தமிழ்ப் பண்பாட்டில் இருந்து
நவீை மயமாக்கப்பட்ட முருக
ழிபாடு. தற்வபாது லெ த்தில் இலைத்துப்
வபெப்படு து. காைபத்தியம் என்பது கைபதி ழிபாடு. பிற்காைத்தில் வதான்றி
தற்வபாது லெ த்தில் இலைத்துப் வபெப்படு து. தெௌரம் என்பது சூரிய ழிபாடு.
தற்வபாது ல ை த்தில் இலைத்துப் வபெப்படு து. இல தயல்ைாம் தத்து
அலமப்பின் ெகுை பிரம்ம ழியில், அதா து எல்ைாக் குைங்களும் தகாண்ட,
உரு
ழிபாட்டுடன் கூடிய வமற்கூறிய ஆறு ெமயங்கலளயும் உள்ளடக்கியதாகும்.
இல தயல்ைாம் வெர்ந்ததுதான் வ தாந்தத்தின் பிரம்மம் குறித்து விளக்கும் தத்து
அலமப்பு என்று இந்து மத நூல்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளை (தி. வெோத்திரி, ஹிந்து
மதம் ஓர் அறிமுகம், அத் ய பிரசுரம், மதுலர, 1972).
வ தாந்தத்தின் தத்து அலமப்பு இத்துடன் நின்று விடவில்லை. இது லர கூறிய,
பிரஸ்தாை திரயம் ஆகிய, மூன்று தத்து அலமப்புகலளயும் (உபநிடதம், பிரம்ம
சூத்திரம், தத்து வி ாதம்) லிலமயாக்க வமலும் இரண்டு துலைப் பிரிவுகலள
ஏற்படுத்தி ல த்துள்ளது. அல ொஸ்திரம் மற்றும் புராைங்கள் என்பல வய.
இதில் புராைங்கள் பைவித மரபு ழிக் கலதகலள ஒன்றிலைத்து நம்பிக்லக
ஏற்படுத்த முயல்பல . புராைங்களில் மத்ஸ்ய புராைம் ததாடங்கி ஸ்காந்த
புராைம் லர தமாத்தம் 18 புராைங்கள் உள்ளை.
வ தாந்தத்தின் இரண்டா து துலைப் பிரி ாை ொஸ்திரம் என்பதுதான்
ல திகத்லத இன்று லர கட்டிக் காத்து ரும் லிலமயாை கட்டலமப்பு. இந்தக்
கட்டலமப்பின்
ழியில்தான் வ று எல்ைா விதமாை தத்து ங்கலளயும்,
வகாட்பாடுகலளயும் விழுங்கி, சீரணித்து, தன்னுள் கலரத்து, விஸ் ரபத்
வதாற் த்திலை இந்து மதத்தால் ஏற்படுத்திக் தகாள்ள முடிகி து. எழுதப்பட்டல
எங்கிருந்தாலும், என்ை தமாழியில் இருந்தாலும் அலத அப்படிவய மூைத்துடன்
வெர்த்துத் தன்னுள் கலரத்துக் தகாள்ளும் ல்ைலம தகாண்டது தான் தரிெைம் என்று
அலழக்கப்படும் ொஸ்திரப் பிரிவு. ொஸ்திரம் என் ால் அது எழுதப்பட்ட ற்ல
மட்டுவம குறிக்கும் என்பதால், எழுதப்படாத தமய்யியல் தமாழிவுகலளத் தன்னுள்
யப்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்ட உள் பார்ல தான் தரிெைம். கடவுள் தரிெைம் வபாைத்
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தத்து தரிெைம். அதன் தபாருள் காட்சி தான். கண்ைால் பார்த்து அறியப்படு து
தான். த றும் கண்ைால் பார்த்து அறி து ொஸ்திரம். ஞாைக் கண்ைால்
கண்டறி து தரிெைம்.
தரிெைம் என்பதில்தான் ல திகத்தின் சூட்சுமவம அடங்கியுள்ளது. தரிெைம் குறித்த
விளக்கங்கலள எளிலமயாக்கிக் காண்வபாம். உைகில் கண்ணுக்குத் ததரியும்
தபாருட்கள் உண்டு. கண்ணுக்குத் ததரியாத தபாருட்களும் உண்டு. ததரிந்தல ,
ததரியாதல
ஆகிய ஒவ்த ான்றும் தனித்தன்லம தகாண்டல . இ ற்றின்
குைாதிெயங்களும் ஒன்றிலிருந்து மற்த ான்று வ றுபட்டல . இ ற்றின்
இயல்லப ஆராய்ந்து அறியும் உள் பார்ல வய தரிெைம் ஆகும். தரிெைம் என்பதன்
சூட்சுமக் கட்டலமப்பு, அதலை ஆஸ்திக தரிெைம் என்றும், நாஸ்திக தரிெைம்
என்றும் பிரித்து ல த்திருப்பதுதான். ல தீக ஏற்பாட்டின்படி ஆஸ்திக தரிெைங்கள்
என்பல
'வ தங்கலள அடிப்பலடயாகக் தகாண்டல '. அல
ஆறு
லகப்படும். நாஸ்திக தரிெைங்கள் என்பல 'வ தங்கலள அடிப்பலடயாகக்
தகாள்ளாதல '. அல யும் ஆறு லகப்படும்.
ஆஸ்திக தரிெைங்கள் ஆ ாகப் பகுக்கப் பட்டுள்ளை. இல ல தீக தரிெைம்
என்றும் ழங்கப்படும். ொங்கியம், வயாகம், நியாயம், ல வெடிகம், பூர் மீமாம்ெம்,
உத்தர மீமாம்ெம் ஆகிய இந்த ஆறும் ஆஸ்திக தரிெைங்கள்
ரிலெயில்
வெர்க்கப்பட்டுள்ளை. நாஸ்திக தரிெை ரிலெயில் ொர் ாகம், லெைம் (ெமைம்),
தெௌத்ராந்திகம், ல பாஷிகம், மாத்யமிகம் (சூன்ய ாதம்), வயாகாொரம்
(விஞ்ஞாை ாதம்) ஆகியல வெர்க்கப்பட்டுள்ளை. இதில் ொர் ாகம், லெைம்
தவிர்த்த ஏலைய நான்கும் தபௌத்தத்தின் உட்பிரிவுகளாக ல க்கப் பட்டுள்ளை.
நாஸ்திக தரிெைங்களாகக் கூ ப்பட்டுள்ள ஆறும், பிரகிருதி ாதம் அதா து
இயற்லகலய அடிப்பலடயாகக் தகாண்டல . மார்க்சியக் கருத்தியலின் படி
'தபாருள் முதல் ாதம்'. மனிதனின் உயர் நிலைவய இல நிலை. இ ந்த வை
இல ன். ஆன்மா, வமாட்ெம், அவ்வுைகம் எதுவும் இல்லை. (பிற்காைச் ெமைத்தில்
ஆன்மாவும், வமாட்ெமும் உண்டு). இதில் ொர் ாகமும், ெமைமும் இந்நாட்டில்
ல திகம் உள்நலழயும் முன்பிருந்வத ெமயங்களாக அறியப்பட்டல . ஆைால்
அ ற்ல
'வ தங்கலள
அடிப்பலடயாகக்
தகாள்ளாதல '
என்று
குறிப்பிடு தற்குக் காரைம், அல வ த காைத்துக்குப் பின்ைர் வதான்றியல
என்று நம்ப ல ப்பதற்காகவ . உண்லமயில் வ த காைத்திற்கு முன்பு
வதான்றியல ொர் ாகமும், ெமைமும், ொங்கியமும். வயாகமும் அப்படித்தான்.
ஆைால்
இ ற்ல
வ தங்கலள
ஏற்றுக்
தகாண்டல
என்றும்,
ஏற்றுக்தகாள்ளாதல
என்றும் குறிப்பிடு தன் காரைம், வ த காைத்லத
முன்வைாக்கிக் காட்டு தற்காகத்தான்.
வ தங்கலள ஏற்றுக் தகாண்ட ஆஸ்திக தரிெைங்களாகக் கூ ப்படும் ொங்கியம்,
வயாகம், நியாயம், ல வெடிகம், பூர் மீமாம்ெம், உத்தர மீமாம்ெம் ஆகிய ஆறு
தரிெைங்களில் பூர் மீமாம்ெம் தவிர்த்து ஏலைய ஐந்துவம நாஸ்திக தரிெைங்கள்
தான். ஆைால் ஆஸ்திக தரிெை ரிலெயில் ல க்கப் பட்டுள்ளை. இ ற்றின்
வகாட்பாடுகளில் கடவுளும் இல்லை; ஆன்மாவும் இல்லை. ொங்கியம், (முற்காை)
கபிைரின் பிரபஞ்ெ ஆய்வுக் வகாட்பாடுகலளக் தகாண்டது. வயாகம் என்பது, உடல்,
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மைக் வகாட்பாடுகளின் மூைம் உண்லமலய அறியும் சித்தர்களின் தரிெைம். இதில்
பதஞ்ெலி முனி ர் இலடச்தெருகைாக உள் நலழக்கப் பட்ட ர். நியாயம் என்பது,
புத்தருக்கு முன்பிருந்த தகௌதமரின் காரை காரிய ாதங்கலள அைசி ஆராயும்
மல தபாருள் காட்சி. ல வெடிகம் என்பது, கைாதரின் (கணி + ஆதன்) அணுவியல்
வகாட்பாடுகலள முதன்முதலில் ஆய்ந்து எண்ணியம் என்று அளித்த விவெட
தரிெைம் (சி ப்புக் காட்சி). உத்தர மீமாம்ெம் என்பது, ெடங்கு யாகங்கலள மறுத்து,
உபநிடதங்கலள அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு, ஞாைப் பார்ல லய விரிக்கும்
தரிெைம். பூர் மீமாம்ெம் ஒன்றுதான் காைத்தில் பிந்தியது. வ தங்களின் கரும
காண்டத்லத அடிதயாற்றிய அதன் மூை ராை லெமினியின் பார்ல லயக்
தகாண்டது.
ஆக, இந்து மத ஆதார நூல்கள் குறிப்பிடும் வ தங்கள் என்பல
இந்தியச்
ெமயங்களின் காைத்திற்குப் பிந்தியல என்பலத அல குறிப்பிடும் முரண்கவள
நிரபிக்கின் ை. ஆைால், வ த காைம் என்பதற்கு உைகம் பலடக்கப்பட்ட காைம்
என்றும், ஆகாயத்தில் பரவி உள்ள ஒலி அலைகலளத் தியாை நிலையில் வகட்டு,
மந்திரத் திரட்டாக ரிஷிகள் மூைம் அளிக்கப்பட்டது என்றும், ாய்தமாழி, தெவி
ழியாகப் பரவும் ஒலி அலைகள் என்பதால் வ தம் 'சுருதி' எைப்படு தாகவும்,
வகட்டு
அறியப்படு தால்
வ தம்
பயின்வ ான்
'சுவராத்திரி'
என்று
அலழக்கப்படு தாகவும்,
இந்த
வ த
விற்பன்ைர்கள்
டதுரு த்தில்
ாழ்ந்திருந்து, பின்ைர் சிந்து நதிக் கலரக்கு ந்து வ தம் கற்பித்தைர் என்றும் வ தக்
கலதகள் நில யவ
கலதக்கின் ை. இந்தக் கலதகளின் அடிப்பலடயில்தான்
இந்திய தமாழிகளின் முதல் இைக்கியமாக நான்கு வ தங்கள் குறிப்பிடப்
படுகின் ை. நம்பிக்லக தகாள்ள முடியாத இந்த ரைாற்றில் வ தம் அறிந்த
ரிஷிகள், சிந்து நதி தீரத்திற்குக் லகபர், வபாைன் கை ாய் ழி ந்தார்கள் என்று
வ த ரைாற்றில் குறிப்பிடு து மட்டுவம ரைாற்று ஆய் ாளர்களின் கூற்வ ாடு
ஒத்துப் வபாகின் து. ஏலைய அலைத்தும் கட்டலமக்கப் பட்ட முரண் கலதகள்
தான்.
இந்தியாவில் வ தங்களுக்கு முன்பிருந்த பை ெமயங்களும் தங்கள் வகாட்பாட்டு
விளக்கங்களுக்குத் தனித்தனி நூல்கலள உரு ாக்கி ல த்திருந்தை. அ ற்றில் ரிக்,
யசூர், ொம, அதர் ை வ தங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை. அந்தந்தச்
ெமயத்தினுலடய தலை ர்களின் உபவதெத் திரட்டுகவள அந்தந்தச் ெமயங்களின்
வ தங்களாகப் வபாற் ப்படுகின் ை. தமிழ், பாலி, பிராகிருதம், மாகதி வபான்
தமாழிகளுக்கு மிகவும் பிற்பட்ட காைத்தில் வதான்றிய தமாழியாை
ெமஸ்கிருதத்தில், 'ரிக்' உள்ளிட்ட வ தங்கள் உள்ளை ாகக் கூறு வத வ தத்லத
ரைாற்றுக்குப் பிந்திய காைத்தில் தகாண்டு வெர்க்கி து. வ த ரைாற்றில் வ தம்
என்றும், ஆதி வ தம் என்றும் குறிப்புகள் உண்டு. இதில் வ தம் என்பது ெமஸ்கிருத
தமாழியில் எழுதப்பட்டது. ஆதி வ தம் என் தொல்வை அதன் பழலமலயக்
குறிக்கும். அந்த ஆதிவ தம் தமிழ் தமாழியில் எழுதப்பட்டது. அதா து முற்காைத்
தமிழ் எழுத்தாை 'தமிழி' எழுத்துருவில் எழுதப்பட்டது. இலத வ த நிறு ைங்கவள
இப்படிக் கூறுகின் ை. "பழலமயாை நான்கு வ தங்களும் ெமஸ்கிருதத்தில்
எழுதப்படவில்லை. அல 'தமிழி' என் தமாழியில்தான் இயற் ப்பட்டுள்ளை.
நன்கு ெமஸ்கிருதம் ததரிந்த அறிஞர்களிடம் வ தங்களில் சிை பகுதிகலள
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தமாழிதபயர்க்கக் கூறியவபாது, அ ர்கள் இதில் உள்ள பை தொற்கள் ெமஸ்கிருத
அகராதியிவைவய இல்லை என் ைர். இதுகுறித்து வமலும் ஆராய்ந்த வபாது,
வ தங்கள்
அலைத்தும்
ெமஸ்கிருதம்
கைந்த
'தமிழி'
தமாழியில்
இயற் ப்பட்டுள்ளது என்று ததரிய ந்தது" என்று வ த ஆராய்ச்சியாளரும், வ தஸ்ரீ
நிறு ைர் மற்றும் தலை ருமாை பி. வி. என். மூர்த்தி, தென்லையில் நலடதபற்
"மல தமாழி அறிவியல்" என் கருத்தரங்கில் கூறியுள்ளார் (திைமணி, 28. 12. 2013).
இந்த நிலையில் இந்தியாவின் எழுதப்பட்ட முதல் இைக்கியமாக நான்கு
வ தங்கலளயும் கூறு து எத்தலைப்பிலழயாைது என்று அறிய முடியும்.
"வ தங்கள் இயற் ப்பட்ட காைத்தில் பை நூல்கள் தமிழி எழுத்துருவில்
எழுதப்பட்டுள்ளை" என்று 'மல தமாழி அறிவியல்' கருத்தரங்கில் வமற்கூறிய வ த
ஆராய்ச்சியாளர் கூறியுள்ளார். இது, இந்தியாவின் ஏன், உைகத்தின் முதல் இைக்கியம்
என்பவத தமிழ் இைக்கியம் தான் என்று ொன்று பகர்கின் து. ஆைால், எப்படிவயா
அல மல க்கப்பட்டும், அழிக்கப்பட்டும் அல்ைது மாற் ப்பட்டும் விட்டதால்,
இன்று இந்தியாவின் முதல் இைக்கியம் என்பது வ தமாகக் கூ ப்படுகி து.
உண்லமயில் இ ர்கள் கூறும் வ தங்கள் நான்கும் ெமஸ்கிருத தமாழியில்
உரு ாகவில்லை. அல த றுமவை ஒலி அடிப்பலடயில் உரு ாக்கப்பட்ட சிந்து
நதி தீரத்துப் பூர் குடியிைரின் ாய்தமாழிக் கூற்றுதான். அல யும் சிந்து த ளிக்
காைத்துச் ெமைர்களின் ாய்தமாழி மந்திரங்கவள. சிந்துத ளி காைத்திலிருந்து
அன்ல ய காைத் தமிழர் ழிபாட்டு முல களில் ஆதிநாதலர (முன்வைார்களின்
தலை லர) ழிபடு தாை கூட்டுப் பாடல்களின் தொற்களும், பாடும் முல யும்
தகாண்டு அலதவய பிற்காைங்களில் ழிதமாழிந்த நாவடாடிக் கும்பல்களின் ஒலி
டி மாை
ழிபாட்டு முல ப் பாடல்கவள நான்கு வ தங்கள். அதில்
இருக்கக்கூடிய உைக உரு ாக்கம் பற்றிய கருத்துக்கள் அ ர்கள் சிந்துத ளிப் பூர்
குடி மக்களின் முன்வைார் ழிபாடுகளில் தெவி ழிக் வகட்ட கருத்துக்கவள.
குறிப்பாகச் தொல் தாைால் அல சிந்துத ளித் தீரத்துத் தமிழ் அந்தைர்களின்
(ெமைர்களின்) ழிபாட்டுப் பாடல்களின் கருத்துக்களும், தொற்களுவம. அல
இன்று திராவிட தமாழிக் குடும்பச் தொற்களாக இைம் காைப்பட்டுள்ளை. ரிக்
வ தத்தின் சிை கருத்துகலளத் ததாகுத்து 'திராவிட ரிக்' என்று ழங்கியும் ந்தைர்.
இ ற்ல த் தவிர்த்து வ தங்களில் உள்ள பி
ழிபாட்டுப் பாடல்கள் சிந்துத ளி,
ஹரப்பாவில் ாழ்ந்திருந்த நாகரிக மக்கலள எதிரியாகக் கருதி 'அ ர்கள் அழிந்து
வபாகக் கட தாக' என்று தங்கள் தலை னிடம் வ ண்டு தாை
ழிபாட்டு
முல கவள யசூர், ொம, அதர் ை வ தங்கள். இந்தப் பாடல்கள் சிந்துத ளி
ழிபாட்டுப் பாடல்கலள அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட நாவடாடி இைக்குழுக்களின்
ழிபாட்டுப் பாடல்கள். அல
த றும் ஒலிப்பு முல லய மட்டுவம
தகாண்டல . இல எழுத்துரு ம் தபறும் வபாது அன்ல க்கு நலடமுல யில்
இருந்த ஒவர எழுத்துரு ாை 'தமிழி'யில் எழுதப் பட்டை.
எழுத்து முல என்பது சிந்துத ளிக் காைத்திலிருந்வத வதாற் ம் தபற்றிருந்தது.
சித்திர தமாழியிலிருந்து பரிைாமம் தபற் வத குறியீடுகளின் தமாழி. குறிப்பால்
தபாருலள உைர்த்தும் முல லயத்தான் குறியீடுகள் தகாண்டிருக்கின் ை. வபச்சு
ழக்கு அதற்குப் பல்ைாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பாகவ இருந்திருக்கும். எப்படி
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இருப்பினும் சிந்துத ளி எழுத்து தான் இந்தியாவின், தமிழர்களின் முதல் எழுத்து
முல . அந்த எழுத்து முல லயத் வதாற்றுவித்த ர் தான் ஆதிநாதர். அந்த
தமாழியின் (தமிழியின்) வபச்சு, எழுத்து
டி ங்களுக்கும், அதற்குப் பி கு
வதான்றிய அத்தலை ழக்கு தமாழிகளுக்கும் 'அ' என்னும் எழுத்வத முதைா தாக
அலமந்திருப்பலதத் தற்தெயல் என்று கடந்து வபாய்விட முடியாது.
இதற்குப் பி காை காைத்தில் தமிழி ரி டி மூைத்லதக் தகாண்டு பிராகிருத,
பாலி, மாகதி தமாழிகளுக்கு எழுத்துரு ாக்கம் ஏற்படுத்தப் பட்டது. 2600
ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எழுத்துருல தநறிப்படுத்திய ராகக் தகௌதம புத்தர்
அறியப்படுகி ார். தமிழ், பாலி, பிராகிருதம் ஆகிய மூன்று தமாழிகளுக்குமாை
ரி டி த்லத தநறிமுல படுத்திய ர் புத்தவர என்பதும், அதற்கு முன்ைர்
ரி டி ம் தகாண்டிருந்த தமிழி (தமிழ் பிராமி) எழுத்து முல லய
முன்மாதிரியாகக் தகாண்டு, புத்தர் இம்மூன்று தமாழிகளுக்கும் ரி டி த்லத
ஏற்படுத்திைார் என்பதும் புத்தரின் ரைாற்றில் இருந்து அறியப்படும் தெய்திகள்.
இ ற்ல ப் பண்டிதர் அவயாத்திதாெர்
லியுறுத்துகி ார். (க. அவயாத்திதாெப்
பண்டிதர் சிந்தலைகள்).
வமற்கூறிய தமாழிகளில் வெராத ஒலிக்குறிப்புகலளக்
தகாண்ட ஒலி
அலமப்பிலைச் தெம்லமப்படுத்தும் முயற்சி புத்தர் காைத்திற்கும் 500
ஆண்டுகளுக்குப் பி கு நலடதபற் து. அப்படிச் தெம்லமப்படுத்தப்பட்ட ஒரு
தமாழிலயத்தான் ெமஸ்கிருதம் என் ைர். அதற்கு
ரி
டி மாகப் பாலி
தமாழியின் ரி டி த்லதக் தகாண்டு ெமஸ்கிருதத்லத ஒரு தனி தமாழியாகப்
பாவித்து ந்தைர். இதற்குப் பி குதான் ெமஸ்கிருத ஒலிக் குறிப்புகள் தகாண்ட
வ தங்கள், ொஸ்திரங்கள், புராைங்கள் பாலி
ரி டி த்தில் எழுதப்பட்டுச்
ெமஸ்கிருத ஒலிக் குறிப்பின் அலடயாளத்லதப் தபற் ை. ெமஸ்கிருத உரு ாக்கம்,
ளர்ச்சி அத்தலைக்கும் அடிப்பலடயாைது தமிழ்தமாழிவய. தமிழும்,
டதமாழிகளும் அறிந்த தமிழ்ப் புை ர்கவள இக் காரியத்லதச் தெய்து ல த்து,
ெமஸ்கிருத தமாழிலய உயர்த்திப் பிடித்து, அது அரொங்க தமாழி ஆ தற்கும்,
வகாயில் தமாழியா தற்கும் காரைமாயிைர். இதற்தகல்ைாம் எதுவுவம
பாடுபடாமல், ஒரு சிறிதும் உலழக்காத பிராமைர்கள், தங்களுக்குத் தாைாக ந்த
இந்த ாய்ப்லப எல்ைாம் சிந்தாமல், சித ாமல் அப்படிவய அள்ளிக்தகாண்டு
இன்று லர வகாவைாச்சி ருகின் ைர்.
இந்தியச் சிந்தலை மரபு என்பவத தமிழ்ச் சிந்தலை மரபு தான். இம்மரபின் பரிைாம
ளர்ச்சியில் முதல் தத்து ார்த்தக் வகாட்பாட்லட (தமய்யியல்) உரு ாக்கிய ர்
ஆதிநாதர். அந்தக் வகாட்பாட்டின் அடிப்பலட அ ம். இந்தக் வகாட்பாட்டிலைப்
பின்பற்றிய ர்கள் மூன்று பிரிவிைர்களாக நிலைதபற் ைர். ெமைம், தபௌத்தம்,
ஆசீ கம் ஆகிய இம்மூன்று பிரிவிைருக்கும் மூை ஊற் ாக இருப்ப ர் ஆதிநாதர்.
சிந்துத ளி நாகரிகம் உச்ெமாக நிலைதபற்று இருந்த காைத்தில்
ாழ்ந்த ர்
ஆதிநாதர். ெமை ெமயம் சிந்துத ளி காைத்வதாடு ததாடர்புலடயது. சிந்துத ளி
முத்திலரயில் எருலமக் தகாம்பு அணிந்த உரு ம் 'பசுபதி' என்று
குறிப்பிடப்படுகி து. அது 'ரிேபநாதர்' என்று அலழக்கப்படும் ஆதிநாதர் என்றும்
ஆய் ாளர்கள் குறிப்பிடுகின் ைர். (க. தநடுஞ்தெழியன், ஆசீ கமும் ஐயைார்
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ரைாறும்). ஆதிநாதர் ெமை ெமயத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரர். சிந்துத ளி
முத்திலரகளில் காைப்படும் எருது, எருலமக் தகாம்பணிந்த உரு ங்கள், சு த்திக
(ஸ் ஸ்திக்) சின்ைங்கள் இல தயல்ைாம் ெமைத்தின் வதாற்று ாயாகச்
சிந்துத ளிலயக் குறிக்கின் ை. இந்த ஆதிநாதலரச் லெ ர்கள், சி ைாகக் (பசுபதி)
தகாண்டாடுகி ார்கள். லெைர்களும் (ெமைர்களும்), ஆசீ கர்களும் தங்களின்
முதல் தீர்த்தங்கரராகப் வபாற்றுகி ார்கள். 23 ஆம் தீர்த்தங்கரராகிய பார்சு நாதரின்
வபாதலைகலளயும், கபிைரால் கருத்தியல் உரு ாக்கப்பட்ட 'ொங்கியம்' என் ெமய
வபாதலைகலளயும் அறிந்த ராை தகௌதம புத்தர், தான் ாழும் காைத்தில் நிைவிய
62 ெமயங்களின் கருத்துக்கலளயும் நன்கறிந்து உைர்ந்த பின்ைர் தபௌத்தத்தின்
வகாட்பாட்டிலை தமாழிந்தார். (டாக்டர் அம்வபத்கர், புத்தரும் அ ரது தம்மமும்).
இப்படிப்பட்ட தமிழ்ச் சிந்தலை மரபுகளுக்கு எதிராை மரபுதான் ல தீக மரபு.
ஆதிநாதர்
காைத்திலிருந்து
தமாழியப்பட்ட
அ க்வகாட்பாடுகள்
தான்
சுருதிகளாகவும் (வ தங்கள்) சுமிருதிகளாகவும் (உபநிடதங்கள், தர்ம ொஸ்திரங்கள்)
சிந்தலை ழி, தலைமுல , தலைமுல களாகக் கடத்தப்பட்டு ந்தை. அல
திராவிட தமாழிக் குடும்பத்தின் மூை ஊற் ாை தமிழ் தமாழியில் இருந்தை. ஆதி
வ தங்கள் தமிழி எழுத்துருவில் எழுதப்பட்டதாக வ த ஆய்வு நிறு ைங்கவள
கூறுகின் ை. ரிக் வ தத்லதத் 'திராவிட ரிக்' என்று தொல் தும் ழக்கத்தில் உள்ளது.
இங்குக் கூ ப்பட்ட சுருதி, சுமிருதிகளுக்கு உண்லமயாை பாத்தியலத
உலடய ர்களாை லெை, தபௌத்த, ஆசீ க, லெ ெமயத்திைர், தங்கள் பூர்வீகச்
தொத்துக்காை தாயாதிச் ெண்லடயில் ஈடுபட்டுப் பிரிந்து வபாய்விட, தமிழ்ச்
சிந்தலை மரபின் ல ரியாை ல தீகம், ெமை, தபௌத்த, ஆசீ கச் ெமயங்கலள
அழித்து அ ற்றின் தத்து ங்கலளத் தைதாக்கிக் தகாண்டது.
எவ்வுயிலரயும் மதித்து, பி ருக்காக ாழும் அந்தைர்கள் ெமூகத்தில் தபற்றிருந்த
மதிப்பும், தெல் ாக்கும் தான் ெமயச் ெண்லடகளுக்கு அடிப்பலடக் காரைம்
ஆயிற்று. இது அதிகாரப் பற்ல வநாக்கிவய எப்வபாதும் தெயல்படும் ல திகத்தின்
சிந்தலை ளர்ச்சியாக உருப்தபற்று, ெமைம், தபௌத்தம், ஆசீ கம் வபான்
ெமயங்கள் தெல் ாக்லக இழந்திருந்த காைத்தில் அ ற்றின் உண்லமயாை
அந்தைர்களாகப் வபாற் ப்பட்ட இடத்தில் ல திகப் பிராமணியம் சிறிது சிறிதாக
உள் நலழந்தது. இதற்கு இடம் தகாடுத்ததும் ெமைம், தபௌத்தம், ஆசீ கம் ஆகிய
ெமயங்கள் தான். இயற்லக, தபாருள், உயிர் இ ற்ல மட்டுவம முழுலமயாக
நம்பிய இச்ெமயங்களின் மூை ர்களாை மகாவீரர், புத்தர், மற்கலி வகாொைர்
ஆகிவயாரின் காைத்திற்குப் பின்பு இ ர்களின் சீடர்களாகவும்,
ழித்
வதான் ல்களாகவும் ல தீகப் பிராமைர்கள் தங்கலள ரித்துக்தகாண்டைர். ெமை,
தபௌத்த, ொங்கிய, ஆசீ கக் வகாட்பாடுகலள உட்தெரித்துக் கள்ளுண்ைாலம, ஊன்
உண்ைாலம வபான் ற்ல ச் சிரமப்பட்டுக் கலடப்பிடித்து, இச்ெமயங்களின்
உயர்ந்த வகாட்பாடுகலள ல தீகத் தத்து த்தில் ஏற்றி, அலதவய வ தமாகவும்,
கீலதயாகவும் வ று வ று தமாழிகளில் எழுதியும் ல த்து, அல
அரெ
தர்மத்துக்கும் வமைாை தர்மம் என்றும், அ ற்றின் விளக்கங்கவள மனுதர்மம்,
ொத்திரம் என்றும் கூறி, அ ற்ல க் கடவுள் தமாழிந்ததாகக் கூறி, மன்ைர்கலளயும்
மயங்க ல த்த மதகுருக்களாகத் தங்கலளத் தாங்கவள உரு ாக்கிக் தகாண்டைர்.
அந்தைர், பார்ப்பைர் என் அறி ார்ந்த ெமயத் தலை ர்களின் பட்டங்கலள ஆரிய
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ல திகப் பிராமைர்கள் தங்கள் பட்டங்களாகக் கூறிக் தகாண்டைர். மன்ைன்
எவ் ழி மக்கள் அவ் ழி. மன்ைனிடம் பரிசில் தப
ரும் தமிழ்ப் புை ர்களும்,
இலெப் பாைர்களும் மத குருக்கலளயும் வபாற்றிப் பாடிைால் தான் பிலழக்க
முடியும் என் நிலையில் ஆரியப் பண்பாடும், ஆரிய தமாழியும் தமிவழாடு கைந்து
ஒட்டி உ ாடி ஆரியவம உயர்ந்தது என் மவைாபா அரசியவை இந்தியால
ஆட்தகாண்டது. இன்றும் ஆண்டு ருகி து.
வமற்கூறிய காரைங்களால் ஆசீ கம், 14ஆம் நூற் ாண்டில் முற் ாகச் சிலதந்து
வபாைது. ெமைம், மகாவீரர் காைத்திவைவய (கிமு 600) இந்திரபூதி கவுதமர் என்னும்
பிராமைலரத் தலைலமச் சீடராக ஏற்று பிராமணிய மயம் ஆகிப்வபாைது.
பிராமைர் அல்ைாத ெமைர்கள் பிராமைச் ெமைர்களாவைவய காட்டிக்
தகாடுக்கப்பட்டுக் கழுவில் ஏற் ப்பட்டைர். அலதக் தகாண்டாடும் திருவிழாக்கள்
இன்றும் மதுலர உட்படப் பல்வ று வகாயில் நகரங்களில் தகாண்டாடப்பட்டு
ருகின் ை. தபௌத்தமும் பிராமணிய உள்நலழ ால் பை ா ாகப் பிளவுபட்டு (18
என்கி ார் டி. டி. வகாொம்பி), லிலம இழந்து, பி ந்த நாட்டில் சுருங்கிப் வபாைது.
இந்தியாவின் மரபு ழிச் ெமயங்கள் இவ் ாறு
லிலம இழந்த நிலையில்
அ ற்றின் தமய்யியல் வகாட்பாடுகள் தமல்ை, தமல்ை ல திகத்திற்குச்
தொந்தமாகிப் வபாயிை. அ ற்ல த்தான் வ தங்களின் இறுதிப் பகுதியாை
வ தாந்தத்தில் நாஸ்திக தரிெைங்கள் என் தபயரில் ல திகம் தைதாக்கிக்
தகாண்டிருக்கி து. பிற்காைங்களில் (கி.மு. பதிமூன் ாம் நூற் ாண்டு ாக்கில்)
அ ற்ல த் ததாகுக்கும் வபாது, அல ல தீக மரபு கைந்த சுருதி, சுமிருதிகளாக
மாற் ம் தபற் ை. நான்கு வ தங்களும் (ஆதிவ தம்) ததாகுக்கப்பட்ட இடமாகத்
ததன்ைாட்லட அதா து தமிழ்நாட்லட டி. டி. வகாொம்பி குறிப்பிடுகி ார் (பக ான்
புத்தர்).
பி ெமயங்கள் உரு ாை நிலையில், அதற்கு எதிராை தன்லம உலடவயார் ஒன்று
கூடித் தங்கள் தநறியாக (ெமயமாக) ஒன்ல க் கட்டலமத்துப் பின்ைர் அதற்தகன்று
வகாட்பாடுகலள உரு ாக்கி (மனுதர்மம் முதைாை ொத்திரங்கள்) தங்கள்
தனித்தன்லமலய நிறுவிைர். எைவ இந்தியாவின் பி ெமயங்கலளப் வபான்று ஒரு
ெமயம் அல்ைாத பிரிவிைர் ஒன்று கூடித் தங்கள் இருப்லபக் காட்ட முற்பட்ட ஒரு
ல தீகக் கூட்டவம பின்ைாட்களில் ஆறு ெமயங்கலள உள்ளடக்கிய ஒரு தபரும்
ெமயமாக அ ர்களாவைவய அறிவிக்கப்பட்டது. வமலும், அ ம் என்பவத
என்ைத ன்று அறியாத வகாட்பாடுகளும், மானுட இைத்தின் அலைத்து உயிர்களின்
வமன்லமலயப் வபாற் ாத, ெமத்து ம் அல்ைாத வகாட்பாடுகளும் தகாண்டதாக
த ளிப்பலடயாகக் கூறிக் தகாண்டு ஞ்ெகத்தால் அதிகாரத்லத நகர்த்திக் தகாண்டு
ரும் ெமயமாகவும் அது அ ர்களாவைவய தபருலம தபாங்கக் குறிப்பிடப்பட்டு
ருகி து. அ ம் முதைாை கருத்துகள் வமவைாங்கிய காைத்தில், எந்தவிதமாை
வமவைாங்கிய கருத்லதயும் தங்களுலடயதாக தமாழிந்து, "எது ாைாலும் அது
இங்கிருந்வத எடுக்கப்பட்டது" என்கி
ாெகத்வதாடு ல திகம் பாமர மக்கலள
ெப்படுத்தியது. ெமயம் என்கி ஓர் உண்லமயாை உரு ம் இல்ைாத இவ்ல திகம்
ெமை, தபௌத்த, ஆசீ கக் வகாட்பாடுகலள உட்தெரித்து, ஒரு மதமாக
நிலைத்திருக்கப் பழி பா த்தின் பி ப்பிடமாகவும்,
ளர்ப்பிடமாகவும்,
ாழுமிடமாகவும் ளர்ச்சிநிலை தபற்வ
ந்திருக்கி து.
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இப்படி, இந்தியச் சிந்தலை மரபாக ளர்நிலை தபற் தமிழ்ச் சிந்தலை மரபுகள்,
த ளியிலிருந்து உள்நலழந்த ல திக (ஆரிய) மரபுகளாகத் திரிக்கப்பட்டுத்
தற்வபாலதய நான்கு வ தங்களாக, உபநிடதங்களாக, தர்ம ொஸ்திரங்களாக வ று,
வ று தமாழிகளில் (பாலி, பிராகிருதம், மாகதி) உரு ாக்கப்பட்டை. பிற்காைத்தில்
இதற்தகை
உரு ாக்கப்பட்ட
ஒரு
மல (வு)தமாழியில்
(ெமஸ்கிருதம்)
இல தயல்ைாம் ததாகுக்கப்பட்டும், எழுதப்பட்டும் ஆ ைப்படுத்தப்பட்டை.
அதற்கு
முன்பிருந்த
தமாழித்
தடயங்கள்
தபரும்பான்லமயாைல
அழிக்கப்பட்டை. சிை, அ ற்றிற்குப் பாத்தியலத (உரிலம) உள்ள ர்களாவைவய
லகவிடப்பட்டை. (எடுத்துக்காட்டு - தமிழ் ஓலைச்சு டிகள். உ. வ . ொ. காைம் லர
இதுதான் நடந்தது). கி.பி. பத்தாம் நூற் ாண்டுக்குப் பின்ைர் எல்ைாவம ல திக
மரபாகிவிட்டை. இந்தியச் சிந்தலை மரபு என்பது ல திகத்தின் தபருமரபாக
இன்று நிலைதபற்று நிற்கி து. உயரிய தமய்யியல் (தத்து க்) வகாட்பாட்டிலை
உைகிற்கு அளித்த தமிழர்கள், வபாகியிலும், ஆடிப்தபருக்கு த ள்ளத்திலும்
தமிழின் தெல் ங்களாை ஓலைச்சு டிகலளக் காவு தகாடுத்து விட்டுக் லகலயப்
பிலெந்து தகாண்டு நிற்கிவ ாம்.
எல்ைா ற்றிற்கும் மூைமாக ல தீகம் குறிப்பிடும் 'பிரம்மம்' என்பலதக் கூட
புத்தரின் உருவில் தான் அ ர்களால் த ளிப்படுத்த முடிந்தது. அதற்காக
விஷ்ணுவின் அ தாரத்லதவய தாலர ார்த்துப் தபௌத்தத்லத விழுங்கியது
ல திகம். அதிலிருந்து பவுத்தத்லத 'ந யாைம்' ழி மீட்தடடுத்த அண்ைல்
அம்வபத்கலரயும் தங்கள் மதக் கா ைராகக் கபளீகரம் தெய்யும் முயற்சியும்
தற்வபாது நலடதபற்று ருகி து. "மனித வநயத்துக்கு முரைாை, ெமத்து ம்
இல்ைாத வகடுதகட்ட இந்து மதத்லத விட்தடாழிப்வபாம்" என்
உறுதி
தமாழிவயாடு தபௌத்தத்லதத் தழுவிக்தகாண்ட அண்ைல் அம்வபத்கரின் பின்ைால்
அணி குப்வபார் 'தெய் ஸ்ரீராம்' என்று முழங்கவும் நிலைப்பார்களா?

நன்றி: புதிய வகாடாங்கி பிப்ர ரி 2021

முணை ர் சி இளங்வகா, புதுச்வசரி
https://www.facebook.com/siva.ilango.7
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16. பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு.
— முலை ர் தி.சுவரஷ்சி ன்
' ாடிய பயிலர கண்டவபாததல்ைாம்
ாடிவைன்' என்
ரிகள் ராமலிங்க
ள்ளைார் உள்ளத்தில் எழுந்த உைர்ல நமக்கு காட்டுபல . எல்ைா உயிர்களிலும்
இல ன் இருக்கின் ான் என்று தொன்ைால், ப ப்பை, நடப்பை, நீந்து ை எை ெக
உயிர்கலள தகான்று தின்றும் ழக்கத்லத முற்றிலும் எதிர்த்த ர் ள்ளைார். இ ந்த
உயிரிைத்தின் உடலை புலதப்பதற்கு என்
யிறு இடுகாடு இல்லை என்று
தொன்ை ர்.
ராமலிங்கம் எனும் இயற்தபயருலடய
ள்ளைார், தைது
ாழ்வில் மூன்று
நிலைகலள கடந்த ர். முதலில் நடராெ ழிபாடு. 'அருட்வொதி ததய் ம் எலை
ஆண்டு தகாண்ட ததய் ம்' அம்பைத்வத ஆடுகின் ஆைந்த ததய் ம்'என்று
பாடிய ர். பின்ைர் அருவுரு
ழிபாடு, சி லிங்கம் மற்றும் வொதி ழிபாட்டிலை
தெய்து திருநீறு பூசி நின் ார். பி கு சுத்த ென்மார்க்கம் என் தநறியில் எந்த
சின்ைமும் இடாமல், அன்பு எனும் ெக்திலய உயிர்களிடத்தில் தெலுத்த அறிவுறுத்தி
நின் ார்.
சிறு யதில் காஞ்சிபுரம் ெபாபதி முதலியாரிடம் ஆன்மிக கல்விலய படித்த
ள்ளைார், கந்தக் வகாட்டம் வகாயிலுக்கு தெல் லத
ழக்கமாக தகாண்டு
ததய் ப் பி வியாக உருத டுத்தார். பின்ைர் டலுார் தென்று 'தரும ொலை'
ததாடங்கி ஏலழ எளிவயாருக்கு இை ெமாக உை ளித்தார். இன் ளவும் அந்த
அன்ைதாைம் ததாடர்ந்து ருகி து.
ொதிய பாகுபாடுகலள ொடிைார். எல்ைா மதத்திலைலரயும் அர லைத்து
'ெர் ெமய ெமரெ சுத்த ென்மார்க்கம்'என் மார்க்கத்லத வதாற்றுவித்தார். ள்ளைாரின்
சிந்தலை, அ ர் காைத்தில் பைருலடய ஒப்புதலை தப வில்லை என்பதால், 'கலட
விரித்வதன் தகாள் ார் இல்லை” என்றும் ருத்தப்பட்டார். ஆைால் தற்வபாது
உைகம் எங்கும் இ ருலடய பாடல்கள் பாடப்படுகின் ை, சீர்திருத்தங்கள்
பின்பற் ப்படுகின் ை.
திரு ருட்பா:
இ ருலடய பாடல்கள் தமாத்தம் ஆ ாயிரம். இல
ஆறு திருமுல களாக
ததாகுக்கப்பட்டு உள்ளை. இன்றும் தமிழிலெ ாைர்களால் இலெயரங்குகளில்
பாடப்பட்டு ருகின் ை. தமிழ்நாட்டில் ள்ளைார் பற்றி அறிவயாவதாவர இல்லை
என் ளவுக்கு 'திரு ருட்பா' புகழ் தபற் நாைாைது.
மாணிக்க
ாெகர் அருளிய திரு ாெகம் படித்வத,
ள்ளைார் இத்தலகய
நிலையலடந்தார். லெ ெமய தநறியில் ததாடக்க காைத்தில் இருந்து பின்ைர், தனி
ழியாக தமக்தகை ென்மார்க்க தநறிலய உரு ாக்கிைார்.
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ள்ளைாரின் முக்கிய இரண்டு குறிக்வகாள்கள் 1. ஜீ காருண்யம், 2. மரைமிைாப்
தபரு ாழ்வு, எல்ைா உயிர்களிடத்திலும் அன்பாக இருப்பது மட்டுமல்ைாமல்,
ஆன்மிக
ழியில் நின்று அ ப்பணி தெய்து மரைமிைா தபரு ாழ்வு தப
வ ண்டும் என்று லியுறுத்துகி ார்.
ள்ளைார் வொதியாக கைந்தார் என்று தொல்லு ர். தன்னுலடய உடலை வயாக
தநறியில் நிலைப்படுத்தி காற்றில் கலரந்து வபாகும் ண்ைம் ஒரு வபறிலை
தபற் ார் ள்ளைார். லதப்பூெ நாளில் டலுாரில் அ ர் அலடந்த முக்தி நிலைலய
இன்றும் ழிபாடு தெய்து ருகின் ைர்.
பாெல்கள்:
ள்ளைார் பாடல்களும், அ ர்தம் தகாள்லககளும் மைதிற்கு இதம் தரும்.
'ஒருலமயுடன் நிைது திருமைரடி
நிலைக்கின் உத்தமர் தம் உ வு வ ண்டும்
உள்தளான்று ல த்து பு தமான்று
வபசு ார் உ வு கை ாலம வ ண்டும்'
என்று மைமுருகப்பாடி, இல னிடம் நம் மைது வெரா ண்ைம் தடுக்கும்
கருவிகலள
(ெக்திகலள)
பட்டியலிடு ார்
ள்ளைார்.
சி ந்த
ெமூக
சீர்திருத்த ாதியாகவும் ெமய தொற்தபாழி ாளராகவும் விளங்கிய
ள்ளைார்,
நூைாசிரியராக தமாழி ஆய் ாளராக விளங்கியது தான் வியக்கல க்கும் தன்லம.
த ண்ணி ஆலடலய உடுத்து லத ழக்கமாகக் தகாண்ட ள்ளைார், கடவுலள
வொதி டி ாகக் கண்டு ழிபாடு தெய்தார்.
பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு என் உபவெதத்லத தெய்த ள்ளைார், எல்ைா
உயிர்கலளயும் வநசிப்பவத இல ப்பணி என்று ாழ்ந்து காட்டிய ர். 'நமக்கு பசி
என் ஒன்று இல்ைாவிட்டால், யார் இல லை நிலைப்பார்கள்' என்று வகட்டு,
உைல கண்டவுடன் நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படு லத சுட்டிக்காட்டி 'உைல '
கடவுலளப் வபான்று வபாற் வ ண்டும் என்று கூறி அவத நிலையில் ாழ்ந்து
காட்டிய ர்.
இளணம பற்றி ள்ளலார்:
இந்த உடம்பில் வதான்றும் இளலம தகாஞ்ெகாைம் கழித்து அழிந்து விடுகி து.
உடலில் வதான்றி மல யும் இந்த இளலமயாைது பகலில் தகாண்ட மாறுவ டம்
பளிச்தென்று த ளியாகி விடு துவபால் அழியக்கூடியது. ஞ்ெலை தநடுநாள்
மல ந்திடாமல் த ளிப்படு து வபாை அழியக்கூடியது.கடற்கலரயின் மீவதறிய
கடலின் அலைநீர் ற்றி விடு துவபாை இளலம அழியக்கூடியது.
மாலை வநரத்தின் முன் த ளிச்ெத்தில் மஞ்ெள் த யில் வதான்றிச் சிறிது
வநரத்திவைவய மாறிவிடு துவபாை இளலம அழியக்கூடியது. வமகத்தில் வதான்றும்
ாைவில் ெற்று வநரத்திவைவய விலரந்து மல லதப்வபாை இளலம
அழியக்கூடியது எை ர்ணிக்கி ார் ள்ளைார்.
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'நீரில் வதான்றி உடன் மல யும் நீர்க்குமிழிவபாை அழியக்கூடியது இளலம. இப்படி
நிலையில்ைாமலிருக்கும் இளலமப் பரு த்லத நிலைதயைக் கருதி, உறுதியாகப்
பற்றிக் தகாண்டு அழகிய தபண்கள் மீது ஆலெ தகாண்டு அ ர்களுலடய
கண்பார்ல யாகிய லையில் சிக்கி, அறிவு மயங்கி, ஆற் ல் மழுங்கித் தீய
தெயல்கலளப் பைமுல தெய்கின்வ ன். சிறிதளவுகூட உன் திரு டியில் அன்பு
ல த்து
ைங்காது
அறியாலமயில்
திலளக்கிவ ன்.
அனுப ம்மிக்க
அருளாளர்களிடம் ஞாைநால் தத்து ங்வகட்டுச் சிந்தித்துத் ததளிவுதபற்
தமய்யுைர் ாளர்கள் அழியக்கூடிய இளலமலய விரும்ப மாட்டார்கள். அ ர்கள்
விரும்பாத அந்த நிலையா இளலமலய நிலைதயன்று கருதிப் தபரிதும்
அ திப்படுகிவ ன். அந்தச் சிறுலமலய அகற்றி என்லை நல் ழிப்படுத்திக்
காத்தருள வ ண்டும்' என்கி ார் ராமலிங்க அடிகள்.
யாரிெம் வ ண்டுகிைார்:
சிறுலம அகற்றும் சீராளைாகத் திகழும் கந்தவகாட்டத்துள் அழகு ஒழுக எழுதிப்
பார்த்திருக்கும் உயிவராவியமாகத் திகழும் முருகப்பனிடம்தான் வ ண்டுகி ார்.
கற்த ாளிதகாள் உைர்விவைார் வ ண்டாத விப்தபருங்
கன்ம வுடலிற் பரு ம் வநர்
கண்டழியு மிளலமதான் பகல் வ டவமா புலரக்
கடனீர் தகாவைா கபடவமா
உற்த ாளியின் த யிலிட்ட மஞ்ெவளா ானிட்ட
ஒருவிவைா நீர்க் குமிழிவயா
உலையைல் தப க் காற்றுள் ஊதும் துருத்திவயா
ஒன்றுமறிவய னிதலை நான்
பற்றுறுதியாக் தகாண்டு னிலதயர்கண் லையினில்
பட்டுமதி தகட்டுழன்வ
பா வம பயில்கின் தல்ைாது நின்ைடிப்
பற் ணுவு முற் றி கிவைன்
ெற்ல யகல் தென்லையிற் கந்த வகாட்டத்துள் ளர்
தைவமாங்கு கந்த வ வள
தண்முகத் துய்யமணி யுண்முகச் லெ மணி
ெண்முகத் ததய் மணிவய.
(ததய் மணிமாலை)
புண்ணியச் வசயல்கள்:
எைவ நில்ைாதை ற்ல நிலையாகக் கருதி ஏமாந்து வபாகாமல் நிலையாை
இல யருலளப் தப வ ண்டும்; அதன் ழி புண்ணியச் தெயல்கலளப் புரிதல்
வ ண்டும். அவ் ாறு ல யத்தில்
ாழ் ாங்கு
ாழ்ப ர்கவள
ானுல யும்
ததய் த்தில் ல க்கப்படு ர் என்னும் திரு ள்ளு ர்
ாக்கிற்வகற்ப
ாழ
வ ண்டும்.
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நல்ை கருத்துக்கலள அள்ளி ழங்கும் ள்ளைாரின் ததய் மணிமாலைலய நாளும்
ாசிக்க வ ண்டும்.
ள்ளைார் பாடியுள்ள ததய் மணிமாலைப் பாடல்
ஒவ்த ான்றும் படிப்வபாலர ஈர்த்து இலெவித்து, பக்திப் பர ெத்தில் ஆழ்த்தும்
தன்லமயது. நீதிக் கருத்துக்கலளயும் புராைக் கலதகலளயும், உ லமகலளயும்
உைர்த்து து.
திைமைரில் பதிவு தெய்த நாள்: 29.1.2021
கணலமாமணி முணை ர் தி.சுவரஷ்சி ன்
தெம்தமாழி இலெத்தமிழ் அறிஞர், மதுலர
+91 94439 30540
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17. தமிழ் இைச்சிலைகள்.
— முலை ர் வததமாழி
தமிழர்களின் கலைலய உைகுக்கு வகாட்வடாவியமாகப் பரப்பும் வநாக்கில்
ள்ளு ர் ள்ளைார் ட்டத்தின் தமிழ் இைச்சிலைகள் உரு ாக்கும் திட்டத்தின்
கீழ் சுமார் 325 ஓவியங்கள் இது லர லரயப்பட்டுள்ளை. ஓவியர் ஜீ ா
லரந்தளித்த, காப்புரிலம நீக்கப்பட்ட இந்த ”தமிழ் இைச்சிலைகள்” ஓவியங்கள்
ெை ரி 2021 இல் மக்கள் பயன் பாட்டிற்காக த ளியிடப்பட்டை.
வதல யாை எந்த அளவிற்கும் தபரிதுபடுத்தி அச்சிடும் லகயில் VECTOR டிவில்,
விக்கிப்பீடியாவில், தபாது உரிமத்தின் கீழும் இல பதிவ ற் ப்பட்டுள்ளை
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tamil_Iconography
மற்றும்
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:ListFiles&sort=img_timestamp&limit=
500&asc=&desc=1&user=Valluvar+Vallalar+Vattam&ilshowall=1).

நார்வ நாட்லடச் வெர்ந்த திரு. இங்கர்ொல் அ ர்களின் முன்தைடுப்பில் ள்ளு ர்
ள்ளைார் ட்டம் உரு ாக்கிய இந்த தமிழ் இைச்சிலைகள் படத்ததாகுப்பில்
தமிழர் பண்பாட்டின் அலடயாளங்களாக நாம் காணும்; கடவுளர்கள், அரெர்கள்,
கலைகள், ாழ்வியல்கள், இல தபாருட்கள், இலெக்கருவிகள், வபார்க்கருவிகள்,
ெலமயல் கருவிகள்,
ாழ்வியல் ெடங்குகள் எைப் பை பிரிவுகளில் இடம்
தப க்கூடிய படங்கள் இடம் தபறுகின் ை.
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இந்தத் ததாகுப்பில் தமிழர்
ாழ்வியல் பிரிவிற்குள் அடங்கக்கூடிய சிை
படங்கலளத் வதர்வு தெய்து ாழ்க்லக நிலைகலள ரிலெப்படுத்தி 4 பகுதிகள்
தகாண்ட ஒரு கலத வபாை உரு ாக்கிவைன்.
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முணை ர் வதவமாழி
https://www.facebook.com/themozhi/
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18. அசுைம் /அசுைமா என் ால் என்ை?
— திருத்தம் தபான்.ெர ைன்
முன்னுணர:
ெங்க இைக்கியத்தில் நாய், கழுலத, பூலை, கரடி, மான், குரங்கு, யாலை, புலி, குதிலர,
எருலம, பன்றி ஆகிய பதிதைாரு விைங்குகலளப் பற்றிச் ெங்க இைக்கியங்களில்
கூ ப்பட்டுள்ள விரி ாை தெய்திகள் படங்களுடன் ததாகுக்கப்பட்டு ெங்க
இைக்கியத்தில் விைங்கியல் என் நூைாக 2018 ஆம் ஆண்டில் அச்சில் த ளி ந்தது.
அதலை அடுத்து, ஆடு மற்றும் கழுது என் விைங்குகலளப் பற்றிய ஆய்வுக்
கட்டுலரகள் த ளி ந்துள்ள நிலையில், அசுைம் அல்ைது அசுைமா என்று
அலழக்கப்படு தாை விைங்கிலைப் பற்றிய விரி ாை ஆய்விலை இக்
கட்டுலரயில் காைைாம்.
அசுைம் பற்றி நிலவும் கருத்துக்கள்:
அசுைம் / அசுைமா பற்றிய விரி ாை ஆய்வுக்குள் தெல்லும்முன் அலதப்பற்றித்
தற்வபாது நிைவி ருகின் கருத்துக்கள் என்தைன்ை என்று பார்க்கைாம்.
1. அசுைம் - ஒரு கற்பலை விைங்கு:
அசுைம் என்பது இலெலய அறியக்கூடிய ஒரு விைங்கு என்றும் அப்படி ஒரு
விைங்கு இவ் உைகில் ாழவ இல்லை என்றும் அது புை ர்களால் கற்பலையாகப்
பலடக்கப்பட்ட ஒரு விைங்கு என்றும் ஒரு கருத்து நிைவுகி து.
2. அசுைம் - ஒரு லகப் ப ல :
அசுைம் என்பது இலெலய அறியக் கூடிய ஓர் உயிரி தான் என்றும் ஆைால் அது ஒரு
விைங்கு அல்ை என்றும் அது ஒரு லகப் ப ல என்றும் ஒரு கருத்து நிைவி
ருகி து.
3. அசுைம் - ஒரு லகப் பாம்பு:
அசுைம் என்பது இலெலய அறியக் கூடிய விைங்கு தான் என்றும் அது
ஒரு லகயாை பாம்பிலைவய குறிக்கும் என்றும் ஒரு கருத்து நிைவி ருகி து.
தற்வபாணதய கருத்துக்கள் சரியா?
ஆராய்ந்து பார்த்ததில், வமவை கண்ட மூன்று கருத்துக்களிலும் த று இருப்பதாகவ
பட்டது. எைவ முதலில் இக் கருத்துக்கள் ெரியா த ா என்று கீவழ காைைாம்.
அசுைம் என்பது ஒரு கற்பலை விைங்கு என்னும் கருத்திற்கு எவ்வித ஆதாரங்களும்
முன்ல க்கப் படவில்லை. “ இன்று உயிருடன் இல்லை “ என் ஒவரதயாரு
காரைத்லத மட்டும் அடிப்பலடயாகக் தகாண்டு அந்த உயிரிைம் பூமியில் ாழவ
இல்லை என்று முடிவுதெய் து அறிவியல் முல ப்படி த ாைது ஆகும்.
ஏதைன் ால், எத்தலைவயா லகயாை உயிரிைங்கள் காைந்வதாறும் மண்ணில்
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ாழ்ந்து மடிந்து இருந்த தடம் ததரியாமல் வபாய் இருக்கின் ை. வமலும், அசுைம்
ஒரு கற்பலை விைங்கு என் ால் அலதப்பற்றிக் குறிப்பிட்ட காைகட்டங்களில்
மட்டுவம கூறியிருக்க வ ண்டும். ஆைால் அவ் ாறின்றி, பல்வ று
காைகட்டங்களில்
ாழ்ந்த பல்வ று புை ர்கள் அசுைமால ப் பற்றி
இைக்கியங்களில் குறிப்பிட்டு இருப்பதில் இருந்து அசுைம் என்பது
உண்லமயிவைவய இவ் உைகில் ாழ்ந்து ரும் ஓர் உயிரிைம் தான் என்றும்
அதுத ாரு கற்பலை விைங்கு அல்ை என்றும் முடிவு தெய்யைாம்.
அடுத்ததாக, அசுைம் என்பது ஒரு ப ல லயக் குறிக்கும் என் கூற்ல ப்
பார்க்கைாம். அசுைம் என்பது ஒரு ப ல என்பதற்குச் ொன் ாக கூர்மபுராைத்தில்
இருந்து கீழ்க்காணும் பாடல் ரி முன்ல க்கப் பட்டுள்ளது.
“ .... முரதொலி வகட்ட அசுை தமன்புள் மூச்ெவிந்து ..”
(இராமன் ைம் புகு படைம்)
வமற்காணும் பாடல் ரிக்குப் தபாருள் தகாள்லகயில், அசுைம் + என் + புள் என்று
பிரித்து அசுைம் என்னும் ப ல என்று அதற்கு விளக்கம் தகாடுத்துள்ளைர். இது
த ாை விளக்கமாகும். அசுைம் + என்பு + உள் என்பவத ெரியாை பிரிப்பாகும்.
இங்வக என்பு என்பது உடலைக் குறிக்கும். இதன் தபாருளாைது "முரதொலிலயக்
வகட்ட அசுைமாைது உடலுக்குள் உயிர் அடங்கி" என்பதாகும். இப் பாடல் ரியில்
ப ல என் தபாருவள இல்லை என்பதால் இப்பாடல் ரிலய அடிப்பலடயாகக்
தகாண்டு முன்ல க்கப்பட்ட “ அசுைம் ஒரு ப ல “ என் கருத்து தபாருந்தாமல்
வபாைது.
இறுதியாக, அசுைம் என்பது ஒரு லகப் பாம்பு என் கூற்ல ப் பார்க்கைாம்.
தபாது ாகப் பாம்புகளுக்கு த ளிப்பலடயாை காதுகள் இல்லை என்பது
அலை ரும் அறிந்த அறிவியல் உண்லம ஆகும். அசுைம் என்பது ஒரு லகப்
பாம்பு என் ால் அசுைத்திற்கும் காதுகள் இல்லை என்றுதான் தபாருள்
தகாள்ளப்படும். மா ாக, அசுைத்திற்கு நீண்ட காதுகள் இருந்தை என்று
சூளாமணியின் கீழ்க்காணும் பாடல் ரி குறிப்பிடுகி து.
“ ..... குைவுவகால் வகா ைர் தகான்ல த் தீங்குழல்
உைவுநீள் அசுைமா உ ங்கும் என்பவ ..... (நாட்டுச்ெருக்கம்)
வமற்காணும் பாடல் ரியில் ரும் உைவு என்பது காலதக் குறிப்பதாகும். இது
உளவு என்பதன் வபாலியாகும். உளவு என் தொல் வகட்டு அறிதல் என் தபாருளில்
இன்றும் பயன்பட்டு ரு தாகும். வகட்டு அறியும் விலைக்கு உதவும் கருவியாக
காவத விளங்கு தால் காலதயும் உளவு என் தொல்ைால் குறித்தார் எைைாம்.
அவ் லகயில், உைவு நீள் அசுைமா என்பது காது நீண்ட அசுைம் என்று தபாருள்
தபறுகி து. அசுைத்திற்கு நீண்ட காதுகள் உண்டு என்று வமற்காணும் பாடல்
கூறு தால் அசுைம் என்பது பாம்பாக இருக்க
ாய்ப்பில்லை என்பது
ததளி ாகி து.
இலக்கியங்களில் அசுைம்:
அசுைம் என்பது கற்பலை விைங்கு அல்ை என்றும் ப ல யும் அல்ை என்றும்
பாம்பும் அல்ை என்றும் வமவை கண்வடாம். என் ால், அசுைம் என்பது எலதத்தான்
குறிக்கி து என் வகள்வி முன் நிற்கி து. இக் வகள்விக்காை விலடலயக்
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காணும்முன் இைக்கியங்களில் அசுைமால ப் பற்றிக் கூ ப்பட்டுள்ள பல்வ று
தெய்திகலளக் கீவழ ததாகுத்துக் காைைாம்.
அசுைமும் வமல்லிணசயும்:
அசுைம் என்பது ப ல வயா பாம்வபா அல்ை என்னும் கருத்து உறுதியாகி விட்ட
நிலையில் அது இலெலய அறிந்து அனுபவிக்கின் ஒரு விைங்குதான் என்பலதப்
புரிந்து தகாள்ளைாம். அசுைமாைது தமன்லமயாை இனிலமயாை இலெலயக்
வகட்டு மகிழ்ந்த மற்றும் உ ங்கிய தெய்திகலளக் கூறும் பாடல் ரிகலளக் கீவழ
காைைாம்.
மாதர் ண்டின் நய ரும் தீங்குரல்
மைம்நாறு சிைம்பின் அசுைம் ஓர்க்கும் .... நற். 244
கடாம் இருஞ்சில த் ததாழுதி ஆர்ப்ப யாழ்தெத்து
இருங்கல் விடரலள அசுைம் ஓர்க்கும் ... – அகம். 88
இன் அளி வகட்ட அசுைமா அன்ைளாய் மகிழ்வு .. சிந்தா. 1402
வமற்பாடல்
ரிகளில் இருந்து,
ண்டுகள் இலெக்கும் யாழிலெ வபான்
தமல்லிலெலய அசுைங்கள் வகட்டு மகிழ்ந்தை என் தெய்தி தப ப்படுகி து.
அதுமட்டுமின்றி, புல்ைாங்குழலின் இனிலமயாை தமல்வைாலெயும் தபண்கள்
பாடிய குறிஞ்சிப்பண்ணும் கூட அசுைத்திற்கு மிக விருப்பமாைது என்று
இைக்கியங்கள் கூறு லதப் பார்க்கைாம்.
கலழகளின் துலளததாறும் கால்பரந்து இலெக்கின் ஏழிலெக்கு
உளமுருகி தமய் புளதகழ இலரதகாளும் அசுைங்கள் ... வில்லி. 9/20
தகாடிச்சியர் எடுத்த இன்குறிஞ்சி கனிந்த பாடல்வகட்டு
அசுைமா ரு ை காைாய் ... கம்ப. அவயாத். 10/24
அசுைமும் பணைவயாணசயும்:
யாவழாலெ, புல்ைாங்குழல் ஓலெ, குறிஞ்சிப்பண் வபான் தமல்லிலெகலள
விரும்பிக் வகட்டு மகிழ்ந்த அசுைங்கலளப் பல வயாலெ, முரதொலி வபான்
லிய ஓலெகள் படுத்திய பாட்டிலைக் கீவழ பார்க்கைாம்.
முரதொலி வகட்ட அசுைம் என்புள் மூச்ெவிந்து .. கூர்ம.இரா. .பு.படைம்
பல பட

ாழா அசுைமா... -. நான்மணி – 2

சீறியாழ் இன்னிலெ வகட்ட அசுை நல்மா அந்நிலைக் கண்வை
பல தயாலி வகட்டுத் தன்படி ம ந்தது வபால்.... தபருங். உஞ்லெ. 47/242
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வமற்காணும் பாடல்களில் இருந்து, பல வயாலெ மற்றும் முரதொலிலயக் வகட்ட
அசுைங்கள் த ய்துயிர்த்துத் தன்னிலை ம ந்தை என் தெய்தியும் உடலில்
மூச்ெடங்கி இ ந்தை என் தெய்திலயயும் அறிய முடிகி து.
அசுைங்களின் ாழ்விெம்:
அசுைங்களின்
ாழ்விடம் பற்றிய தெய்திகலளக் கீழ்க்காணும் பாடல்களின்
ழியாக அறிய முடிகி து.
மைம்நாறு சிைம்பின் அசுைம் ஓர்க்கும் ... – நற். 244
இருங்கல் விடரலள அசுைம் ஓர்க்கும் ... – அகம். 88
வமற்காணும் பாடல்களில் இருந்து, அசுைங்கள் மலைகளில் காைப்பட்ட
பிளவுகள் மற்றும் குலககளில் ாழ்ந்தை என்பலத அறியைாம். அசுைமாக்கள்
மலைகளில் மட்டுமின்றி மனிதர்களின் குடியிருப்புகளுக்கு
அருகிலும்
ாழ்ந்திருக்க வ ண்டும். அப்வபாதுதான் மனிதர்கள் இலெத்த யாவழாலெ,
புல்ைாங்குழல் ஓலெ, பல வயாலெ, முரதொலி முதைாை ற்ல க் வகட்டிருக்க
இயலும் அல்ை ா?.
அசுைமும் மனிதர்களம்:
அசுைங்கள் மனிதர்களின் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் ாழ்ந்திருக்க வ ண்டும்
என்று வமவை கண்வடாம். உண்லமயில், அசுைங்கலள மனிதர்கள் வீட்டு
விைங்குகளாகவும் ளர்த்து இருக்க வ ண்டும் என்று கீழ்க்காணும் பாடல் ழி
அறிய முடிகி து.
.... அசுைம் தகால்ப ர் லகவபால் நன்றும்
இன்பமும் துன்பமும் உலடத்வத ... – நற். 304
அசுைங்கலள ளர்த்த மனிதர்கள் தமது லககளாவைவய அ ற்ல க் தகாலை
தெய் லதப் பற்றித்தான் வமற்பாடல் கூறுகி து. காதைரின் மார்பு வெரும்வபாதும்
பிரியும்வபாதும் தைக்குத் தரக்கூடிய இன்பமும் துன்பமும் எப்படிப்பட்டது
என் ால் அசுைங்களுக்குத் தைது லககளால் உை ளித்து அன்பு காட்டிய ர்கள்
திடீதரன்று தைது லககளாவைவய அ ற்ல க் தகால்லு தற்கு ஒப்பாகும் என்று
வமற்பாடலில் கூறுகி ாள் காதலி. வகாழி, ஆடு, மாடு, பன்றி, எருலம வபான்
விைங்குகள் வீடுகளில்
ளர்க்கப்பட்டு உைவுக்காகக் தகால்ைப்படு து
தகாடுஞ்தெயைாகக் கூ ப்படாத நிலையில், அசுைங்கலளக் தகால் து மட்டும்
தகாடிய தெயைாகக் கருதப்பட்டது என்பதலை இப்பாடலின் ழியாக அறிய
முடிகி து, இதிலிருந்து, அசுைங்கள் தகான்று உண்பதற்காக அல்ைாமல் அன்பு
காட்டப்படும் தெல்ைப் பிராணிகளாக ளர்க்கப்பட்டை என்று அறியைாம்.
அசுைங்களின் உெலணமப்பு:
அசுைங்களின் உடைலமப்பு பற்றிய தெய்திகலளக் கீழ்க்காணும் பாடல்களின்
ழியாக அறிந்துதகாள்ள முடிகி து.
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கனியிலெ கள்ளிைால் தூமவமனி
அசுைம் துயில்வுறும் ........ கம்ப. கிட்.. 13/14
அசுைத்தின் உடைாைது தூமம் அதா து புலகலயப் வபாை த ண்ணி த்தில்
தபாங்கிப் தபாலிந்த நிலையில் காைப்பட்டது என் தெய்திலய வமற்பாடல்
கூறுகி து. இதிலிருந்து, அதன் உடல் முழு தும் த ண்ணி மயிர் புசுபுசுத ன்று
தபாலிந்து இருந்தலத அறியைாம். அசுைமாவிற்கு நீண்ட காதுகள் இருந்தை என்
தெய்திலயப் பற்றி ஏற்தகைவ வமவை கண்வடாம்.
“ ..... குைவுவகால் வகா ைர் தகான்ல த் தீங்குழல்
உைவுநீள் அசுைமா உ ங்கும் என்பவ ..... (நாட்டுச்ெருக்கம்)
அசுைம் என்பது எலதக் குறிக்கி து?
அசுைம் பற்றிப் பல்வ று இைக்கியங்கள் கூறிய தெய்திகலள வமவை கண்வடாம்.
இனி அ ற்ல க் கீவழ ததாகுத்துப் பார்க்கைாம்.
1. அசுைங்கள் மலைப்பிளவுகள் மற்றும் குலககளில் ாழ்ந்தை.
2.
அசுைங்கலள மனிதர்கள் தகான்று உண்பதற்காக அல்ைாமல் தெல்ைப்
பிராணிகளாக வீடுகளில் ளர்த்தார்கள்.
3.
அசுைங்கள் மனிதர்கள் இலெத்த தமல்லிலெலயக் வகட்டு மகிழ்ந்தை.
ல்லிலெலயக் வகட்டு மடிந்தை / துன்புற் ை.
4. அசுைத்தின் உடலில் த ண்ணி மயிர் புசுபுசு என்று இருக்கும். அதன் காதுகள்
நீண்டு இருக்கும்.
வமற்கண்ட தக ல்கலளத் ததாகுத்துப் பார்த்ததில், அசுைம் / அசுைமா என்பது
கீழ்க்காணும் விைங்காகத் தான் இருக்கவ ண்டும் என்று வதான்றுகி து.
அசுைம் / அசுைமா = பூணை.
அசுைம் – வபயர் விளக்கம் என்ை?:
அசுைம் என்பது பூலை என் ால், பூலைலயக் குறிக்கும் பூலெ, பிள்லள, த ருகு
வபான் தொற்கலளக் கூ ாமல் அசுைம் என் புதிய தொல்லை ஏன் பயன்படுத்த
வ ண்டும் என் வகள்வி எழுகி து. இதற்காை விலடயிலைக் கீவழ காைைாம்.
அலெ என்
விலைச்தொல்லுக்குப் பாடுதல், இலெத்தல், ஒலித்தல் என்
தபாருட்களுண்டு.
உண்ணு
என்
விலைச்தொல்லுக்கு
அனுபவித்தல்,
உட்தகாள்ளுதல் என் தபாருட்களுண்டு. இந்த இரண்டு தொற்களும் இலைந்து
உரு ாைவத அசுைம் ஆகும்.
அலெ (=பாடு, ஒலி, இலெ) + உண் (=அனுபவி) + அம் = அசுைம் = இலெயிலை
அனுபவிப்பது.
இலெலய
அனுபவிப்பது
என்
தபாருளில்
உரு ாக்கப்பட்டவத அசுைம் என் தொல்ைாகும்.

பூலைலயக்

குறிக்க
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வமலதிக சான்றுகள்:
இைக்கியங்கள் கூறியுள்ள தெய்திகளில் இருந்து அசுைம் என்பது பூலைலயக்
குறிக்கும் என்று முடிவு தெய்யப்பட்டது. இருப்பினும், கீழ்க்காணும் வமைதிக
ொன்றுகள் மூைம் இக் கருத்துக்கு வமலும் லுவட்டைாம்.
மனிதர்கள் மற்றும் நாய்கலளக் காட்டிலும் பூலைகளுக்கு அதிகக் வகட்புத் தி ன்
உள்ளததன்று அறிவியல் கூறுகி து. பூலைகளால் சிறுசிறு ஒலிகலளக் கூடத்
ததளி ாகக் வகட்டு இருட்டிலும் இலரயின் இருப்பிடத்லதத் துல்லியமாகக்
கணிக்க முடியும் என்று ஆய்வு முடிவுகள் ததரிவிக்கின் ை. பூலை தைது
காதுமடல்கலள 180 டிகிரி வகாைத்தில் தனித்தனியாக திருப்பும் தி ன் ாய்ந்ததாக
அறியப்படுகி து.
தமிழ் இைக்கியங்களில் கூ ப்பட்டுள்ளலதப் வபாைவ , வீலை, கிடார், யாழ்,
புல்ைாங்குழல் வபான் கருவிகளில் இருந்து எழும் தமல்லிலெகலள மிகவும்
விரும்பிக் வகட்பதாகவும் பல கலள முழக்கும்வபாது பூலையின் வகட்புத்தி ன்
பாதிக்கப்பட்டு அதன் தெயல்பாடுகளில் தபருத்த மாற் ம் உண்டாகு தாகவும்
பூலைகலள வீட்டில் ளர்ப்ப ர்கள் கூறு லத இலையங்களில் பார்க்க முடிகி து.
திடீதரை ஒலிக்கும் இடிவயாலெயால் பூலைகள் சுருண்டு விழுந்த தெய்திகளும்
அதில் உள்ளை. மற் விைங்குகலளக் காட்டிலும் பூலைகள் ஒலியிைால் அதிகம்
பாதிப்பு அலட தன் காரைம் அதன் தெவியலமப்பு தான். சிறிய ஒலிலயக் கூட
பைமடங்காகப்
தபருக்கித்தரும்
ஒலிதபருக்கியாக
அ ற்றின்
காதுகள்
தெயல்படு வத இந்த வமாெமாை விலளவுகளுக்குக் காரைம் என்று விைங்கியல்
ல்லுநர்கள் கூறுகின் ைர்.
இறுதியாக, பூலைக் குடும்பத்லதச் வெர்ந்த மூதாலதயர் விைங்குகளுக்கு “அசிவைா”
என் ஒட்டுச்தொல்லுடன் கூடியதாக, அசிவைானிக்சு, மிராசிவைானிக்சு வபான்
தபயர்கள் சூட்டப்பட்டு இருப்பது இங்வக குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
முடிவுணர:
இது லர கண்ட ற்றில் இருந்து, அசுைம் அல்ைது அசுைமா என்பது பூலைலயக்
குறித்வத இைக்கியங்களில் பயின்று ந்துள்ளது என்பது உறுதியாகி து.
பூலைகளுக்கு ண்வடாலெ, யாவழாலெ, குழவைாலெ வபான் தமல்லிலெகள் தான்
பிடிக்கும் என்று இப்வபாதுதான் ஆய் ாளர்கள் கண்டு அறியும் நிலையில், பை
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைவர இச் தெய்திகலள இைக்கியங்களில் பதிவுதெய்து
விட்டுச்தென் நம் முன்வைாரின் அறிவுத் தி லை எவ் ளவு பாராட்டிைாலும் தகும்
அல்ை ா?

திருத்தம் வபான்.சர ைன்
https://www.facebook.com/thiruththam
vaendhan@gmail.com
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19. ஔல யின் ஆத்திரம்.
— முலை ர் ப.பாண்டியராொ
காவு என் ால் வதாளில் ததாங்கப்வபாடு என்று தபாருள். ஒரு நீண்ட கழியில் இரு
முலைகளிலும் ஏ க்குல ய ெம எலடயுள்ள தபாருள்கலளக் கட்டித் ததாங்கவிட்டு,
அந்தக் கழிலயத் வதாளில் சுமந்த ாறு எடுத்துச்தெல் து பண்லடய மக்கள்
ழக்கம். இதிலிருந்து ந்ததுதான் கா டி என் தொல்.
இப்தபாழுது மலைபடுகடாம் என் நூலிலிருந்து ஒரு காட்சிலயப் பார்க்கைாம். ஒரு
பாைர் கூட்டம் ஏதா து ஒரு புர ைலைத் வதடிப் பு ப்படுகி து. முதலில் ஒரு
பாைன் தன்னுலடய இலெக்கருவிகலளதயல்ைாம் இரண்டு ெம எலட தகாண்ட
மூட்லடகளாகக் கட்டி, பின்ைர் அ ற்ல க் கா டியில் வெர்த்து தூக்குகி ான்.
திண் ார் விசித்த முழத ாடு, ஆகுளி,
நண் உருக்கு உற் விளங்கு அடர்ப் பாண்டில்,
மின் இரும் பீலி அணித் தலழக் வகாட்தடாடு,
கண் இலட விடுத்த களிற்று உயிர்த் தூம்பின்,
இளிப் பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்தபாடு,
விளிப்பது க ரும் தீம் குழல் துலதஇ,
நடுவு நின்று இலெக்கும் அரிக் குரல் தட்லட,
கடி க ர்பு ஒலிக்கும் ல் ாய் எல்ைரி,
தநாடி தரு பாணிய பதலையும், பி வும்,
கார் வகாள் பைவின் காய்த் துைர் கடுப்ப,
வநர் சீர் சுருக்கிக் காய கைப் லபயிர்
இங்வக முழவு, ஆகுளி, பாண்டில், வகாடு, தூம்பு, குழல், தட்லட, எல்ைரி, பதலை
ஆகியல இலெக்கருவிகள். இ ற்ல ப் பைாக்காய் மூலடகள் வபால் இரண்டு
மூலடகளாகக் கட்டுகி ான். இந்த மூட்லட கைப்லப எைப்படுகி து. இது உழுகி
கைப்லப அல்ை. கைம் + லப. அதா து இலெக் கைங்கலள ல க்கும் லப. இந்தக்
காைத்துச் சிை பாட்டிமார் இடுப்பில் தெருகியிருக்கும் சுருக்குப்லப வபால் தபரிதாக
இருக்கும். அதன் ாயில் நீண்ட கயிறு இருக்கும். அலத இரண்டு பக்கமும்
இழுத்தால் ாய் மூடிக்தகாள்ளும். இதன் கலடசி அடிலயப் பாருங்கள்.
வநர் சீர் சுருக்கி காய கைப்லபயிர்வநர் சீர் என்பது ெம எலடலயக் குறிக்கும்., முதலில்
இரண்டு லபகளில் ெம எலட உள்ளல களாகப் வபாட்டு, பின்ைர்
ாலய
மூடுகி ான். இதுதான் சுருக்குதல். பின்பு இதலைக் கழியில் கட்டித் வதாளில் தூக்கி
ல க்கி ான் - அதலைக் ’காய’ என் தொல் குறிக்கி து. காவு, காவிய, காய என்று
ரும். காவுதல் என் ால் வதாளில் சுமத்தல் என்று தபாருள் என்று கண்வடாம்.
இரண்டு ெம எலடகளாகப் வபாட்டு, கழுத்லதச் சுருக்கி மூடி, கா டியில் கட்டி,
வதாளில் தூக்கிப்வபாட்ட இலெக்கைப் லபகலள உலடய ர்கவள என்று இதற்குப்
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தபாருள். இந்தக் கைப் லபகளில் இரண்டு கயிறுகள் இருக்கும். ஒன்று கா டிக்
கம்பில் ததாங்க விட, அடுத்தது லபயின் ாலய மூட.
இப்வபாது ஔல க்கு ருவ ாம். ஔல யார் அதியமானிடம் பரிசில் வ ண்டிச்
தெல்கி ார். அ லர நன்கு ரவ ற் அதிகன் என்ை காரைத்திைாவைா பரிசில்
தகாடுக்கக் காைம் தாழ்த்துகி ான்.
தபாறுத்துப் தபாறுத்துப் பார்த்த ஔல யார் ஒரு நாள் தபாங்கி எழுந்துவிட்டார்.
தைது இலெக்கை மூட்லட முடிச்சுகளுடன் அ ெரம் அ ெரமாக ாெலை வநாக்கி
நடக்கி ார். அங்கிருக்கும் ாயில் காப்ப லைப் பார்த்துக் கூறுகி ார்:
ாயிவைாவய
ாயிவைாவய ள்ளிவயார் தெவி முதல்
யங்கு தமாழி வித்தி
தாம்உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உலட உள்ளத்து ரிலெக்கு ருந்தும் இ பரிசில்
ாழ்க்லகபரிசிைர்க்கு
அலடயா
ாயிவைாவயகடு
மான்
வதான் ல்
தநடுமான்_அஞ்சிதன் அறியைன்-தகால் என் அறியைன்-தகால்அறிவும் புகழும்
உலடவயார் மாய்ந்து எை றும் தலை உைகமும் அன்வ அதைால்காவிதைம்
கைவை சுருக்கிதைம் கைப் லப ாயில் காப்ப வை! பரிசிைர்க்கு அலடயாமல்
ரவ ற்கி ாய் நீ, ஆைால் பரிசில் தராமல் ஏமாற்றுகி ான் உன் மன்ைன்.
அ னுக்குத் தான் யார் என்று ததரியவில்லை. நான் யார் என்றும் ததரியவில்லை.
உைகத்தில் அறிவும் புகழும் உலடய ர்கள் தெத்துப்வபாய்விடவில்லை என்று
ஆத்திரத்துடன் கூறும் கலடசி அடிலயக் க னியுங்கள்.
காவிதைம் கைவை சுருக்கிதைம் கை லபகைங்கலளக் கட்டித் தூக்கித் வதாளில்
வபாடுகிவ ன் (காவிதைம்). அதன் ாலயச் சுருக்கி மூடுகிவ ன் (சுருக்கிதைம்)
என்கி ார் புை ர். இதலை மலைபடுகடாம் அடியுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
வநர் சீர் சுருக்கி காய கைப்லபயிர் - மலைபடுகடாம் - முதலில் லபலயச் சுருக்கிப்
பின்ைர் வதாளில் வபாடுதல் - இது நிதாைத்தில் தெய் து. காவிதைம் கைவை
சுருக்கிதைம் கைப் லப - ஔல யார் - முதலில் வதாளில் தூக்கிப்வபாட்டுப் பின்
லபலயச் சுருக்குதல் - இது ஆத்திரத்தில் ந்த அ ெரம்.இரண்டு தொற்கலள
மாற்றிப்வபாட்டுத் தன் ஆத்திரத்லத எவ் ாறு ஔல யார் த ளிப்படுத்துகி ார்
பாருங்கள்.

‘தமிழ்மணி’ - திைமணி நாளிதழில் பதிவு தெய்த நாள்: (24-1-2021-ஞாயிறு)
முணை ர்.ப.பாண்டியராஜா
https://www.facebook.com/pandiyaraja.paramasivam
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20. ததாலகயிைக்கியத்தில் 'இயல்புலடய
மூ ர்'.
— முலை ர் ெ.கண்மணி கவைென்
முன்னுணர:
இல்ை த்தானின் கடலமகலள ரிலெப்படுத்தும் ள்ளு ர்; அ ன் நல் ழியில்
நின்று; தான் இயல்பாகக் கடலமப்பட்டுள்ள மூ ர்க்கும் துலை தெய்ய வ ண்டும்
என்பலத முதன்லமப்படுத்துகி ார்.
"இல் ாழ் ான் என்பான் இயல்புணெய மூ ர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ை துணை" (திருக்குைள்- 41)
மூ ர் யார் என்பலத விதந்துலரப்பதில் தமிழ்ப்தபரிவயாரின் தகாள்லக
மாறுபாடுகள்
திருக்கு ளுக்குரிய
பல்வ று
உலரகலளக்
காணுங்கால்
புைப்படுகின் ை. இதற்கிலடவய ததாலகநூல்களின் துலைதகாண்டு ஒப்பியல்
வநாக்கில் 'இயல்புலடய மூ லர' இைங்கண்டு உலரப்பது இக் கட்டுலரயின்
வநாக்கம் ஆகும். ததாலகநூல்களும் குறிப்பிட்ட கு ளும் மட்டுவம ஆய்த ல்லை
ஆகின் ை.
வதாணகயிலக்கியத்தில் ‘மூ ர்’:
வகளிர், கிலளஞர், வகளல் வகளிர் ஆகிவயாவர இல் ாழ் ான் தாங்க வ ண்டிய ர்
எைத் ததாலகயிைக்கியம் லியுறுத்தும் மூ ர் ஆ ர்.
வகள் வகடு ஊன் வும் கிலளஞர் ஆரவும்
வகளல் வகளிர் தகழீஇயிைர் ஒழுகவும்
ஆள்விலைக்கு எதிரிய ஊக்கதமாடு" (அகம்.- 93)
தபாருளீட்டச் தெல் தாக இல்ை த் தலை ன் உலரக்கி ான். வகளிர் துன்பம்
நீங்கிக்; கிலளஞர் உண்டு; தநாதுமைாளர் அன்புடன் ஒழுகவ
மலைவிலயப்
பிரியும் துன்பத்லதத் தாங்கிக் தகாண்டு ஊக்கத்துடன் தெல் தாகத் தன் தநஞ்வொடு
கூறுகி ான். வமற்சுட்டிய மூ ருள் ‘கிலள’ என்வபார் பங்காளிகள் ஆ ர். சுற் ம்
எைப்படும் வகளிருள் பி
உ விைர், நட்பிைர் முதலிவயார் அடங்கு ர்.
முழுலமயாகவ ா ஓரளவிற்வகா இக்கருத்லத லியுறுத்தும் ததாலகநூற் பாடல்கள்
பை.
வதாணகயிலக்கியக் காலக் கிணளஞர்:
அகப்பாடல்களில் பண்லடத் தமிழ்க் குடும்ப அலமப்பு சித்தரிக்கப் பட்டுள்ளது.
அது பைதி ப்பட்ட வ ட்லடச் ெமுதாயத்திற்கும் வ ளாண் ெமுதாயத்திற்கும்
ஏற்பக் கூட்டுக் குடும்பமாக அலமந்திருந்தது.
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"தபாத்தில் காழ அத்த யாஅத்துப்
தபாரியலர முழுமுதல் உரு க் குத்தி
ம ங்தகழு தடக்லகயின் ாங்கி உயங்கு நலடச்
சிறுகண் தபருநிலர உறுபசி தீர்க்கும்
தடமருப்பு யாலை கண்டைர் வதாழி
தம்கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடந்ததாறும்
காமர் தபாருட்பிணிப் வபாகிய
நாம்த ங் காதைர் தென் யாவ " (குறுந்.- 255)
என் பாடலில் யாலையின் தெயல் குடும்ப அலமப்லபயும் குடும்பத் தலை ன்
கடலமலயயும் உள்ளுறுத்தி உலரக்கி து. பசியா உைவு வதடும் காட்டு யாலைக்
கூட்டம்; அதன் தலைலம ொன் தந்தங்கலள உலடய களிற்றியாலை; தபாந்து
இல்ைாத ல ரம் பாய்ந்த யாமரத்லதச் சுற்றிப் பார்த்துச் வொதித்துத் வதர்வு
தெய்கி து. மரப்பட்லடகள் தபாரிந்து வதான்றும் பருத்த அடிமரத்லதக் குத்தித்
துலள தெய்கி து. தைது லிய துதிக்லகலய அப்தபாந்தினுள் நலழத்து உள்வள
அரிதிற் கிலடக்கும் நீர்ப்தபாருலள உறிஞ்சித்
தைது
தபருஞ்சுற் த்தின்
வதல லயப் பூர்த்தி தெய்கி து. தப ற்கரும் தபாருலளத் வதடிக் கண்டு; தன்
கூட்டத்தின் பசிவநாலயத் தீர்க்கும் இச்தெயலில் தபாதிந்திருக்கும் உள்ளுல
உ மம் தலை னின் கடலமலயயும் குடும்ப அலமப்லபயும் தொல்ைாமல்
தொல்கி து. தலை ன்
அக்களிற்றியாலை வபாைப் தபருஞ்சுற் த்தின்
ாழ்க்லகக்குத் துலையாக வ ண்டிய ன் ஆ ான். அதைால் தான் காதல்
மலைவிலயப் பிரிந்து காட்டு ழியாகப் தபாருள் ஈட்டச் தென்று இருக்கி ான்
என்கி ாள் தலைவி.
"கிலளஅழிய ாழ்ப ன் ஆக்கம்வபால் புல்தைன்று" (கலித்.- 34)
என்பதால் பங்காளிகளின் முன்வைற் ம் பற்றிக் கண்டுதகாள்ளாத ன்; எவ் ளவு
வமனிலை அலடந்தாலும் அது சிறுலமயாைது ஆகும் என் தகாள்லகயும்
தபற்வ ாம்.
ததாலகயிைக்கியக் காைக் வகளிரும் வகளல் வகளிரும்:
"நட்வடார் இன்லமயும் வகளிர் துன்பமும்
ஒட்டாது உல யுநர் தபருக்கமும் காணூஉ
ஒரு பதி ாழ்தல் ஆற்றுப தில்ை" (அகம்.- 279)
என் உைர்வு த ளிப்பாட்டில்; நண்பர்கள் தெல் மில்ைாது தவிப்பதும்; சுற் த்தார்
துன்பம் அலட தும்; பலக ர் தபருமிதத்துடன் இருப்பதும்; ஒவர பதியில் ாழ்ந்து
தகாண்டு தபாறுத்திருக்க இயைாதல என்னும் கருத்து உள்ளது. முன்ைர்ச் சுட்டிய
‘வகள்’ இங்கு நண்பர், வகளிர் என்று இரண்டாகப் பிரிந்து விளக்கம் தபறுகி து.
ஒட்டாது உல யும் வகளல் வகளிர் தெல் ச்தெருக்கால் அன்பின்றி இருப்பது
இல் ாழ் ான் தபாருள் வதடிச் தெல் தற்குரிய காரைம் ஆகின் து. தெல் ம்
வெர்ந்தால் அ ர் அன்பு தகழுமிய ர் ஆ ர். இது வபான்வ ;
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"தம் நயந்து இருப்வபார்த் தாங்கித் தாம் நயந்து
இன்அமர் வகளிதராடு ஏமு க் தகழீஇ
நகுதல் ஆற் ார் நல்கூர்ந்வதார்" (அகம்.- 151)
என்றும் தொல்ைப்படுகி து. இங்வக தம் நயந்து இருப்வபார் வகளிர்; தாம் நயந்து
இன்புறுவ ார் நட்வடார்; அலதத் தாங்கிக் தகாள்ள முடியாத ர் வகளல் வகளிர்
ஆ ர்.
வசவ்விலக்கியத்து இல்லைத்தான் கெணம:
வொம்பலின்றி முயன்று உலழத்துச் வெர்க்கும் தெல் த்லத ஈந்து நில லட வத
இல்ை தநறியின் முதற்கடலம ஆகிப் புகழ்வெர்க்கும் என்பது பண்லடத்தமிழர்
தகாள்லக.
நிழல் தரும் மரம் வபால் இன்பம் தர ல்ைது உலழத்துப் தபற் தபாருளாகும் (கலி.35). பி ர்க்குக் தகாடுக்கும் குற் மற் இல்ை த்தான் தெல் ம் ஆற் ங்கலரயில்
தளிர்த்த மரத்திற்கு உ லமயாகி து(கலி.27). ' றிவயார்க்கு ழங்கும் இன்பம்
தபாருள் இல்லைவயல்இல்லை எைவ ; ஊக்கத்துடன் தபாருலளப் தபருக்கும்
தெயலில் ஈடுபட வ ண்டும்' எைச் தொல்கி ான் தெவ்விைக்கியத்து இல் ாழ் ான்
(குறுந்.63). ‘தலைவிலய விடச்சி ந்தது இரப்பார்க்கு ஈதல்’ (அகம்.63) எைத்
தலை ன் உலரப்பதன் மூைம் இல் ாழ் ானின் முதற்கடலம பற்றிய ததாலகநூற்
தகாள்லக ததளிவு. ‘மிகுந்த இரக்கமும் பி ரது துன்பத்லதத் தீர்க்கும் வநாக்கமும்
இருப்பினும்; தபாருள் இல்லைவயல் வநாக்கம் நில வ ாது' எைப் புரிந்து
வபசுகி ான் இல் ாழும் தலை ன். (அகம்.- 335). ‘முன்பிருந்த தபாருள் எல்ைாம்
ஈந்து முடிந்த பின்பு; இரப்ப ர்க்குக் தகாடுக்கச் சிறிதும் தபாருள் இன்றி இருத்தல்
இழிவு; அதைால் தான் உன் கை ன் தபாருள் வதடச் தென்றுள்ளான்’ எைத் வதாழி
தலைவிலய ஆற்றுவிக்கி ாள் (கலி.2). இரப்ப ரின் லகநில யக் தகாடுத்து
அ ர்கலளப் புரக்க விரும்புகி ான்
இல் ாழ் ான். புதியை தந்து மகிழத்
வதல யாை தபாருலள ஈட்ட நிலைக்கி ான். எதிராளிகள் தன்லை இல்ைாத ன்
எைச் சுட்டிக்காட்டும் துன்பம் ஒழிந்து புகழ் தப முலை லத உைர்த்துகி ான்
(அகம்.- 389). இதைால் இல் ாழ் ானுக்குப் புகலழக் தகாடுப்பது இரப்பார்க்கு
ஈதல் என்னும் தகாள்லக லுப்படுகி து
உணரயாசிரியர் வகாைத்தில் இயல்புணெய மூ ர்:
பின் ரும் பத்து உலரயாசிரியர் தத்தம் தகாள்லகக்கு ஏற்ப விளக்கம் அளிப்பதால்
ள்ளு ர் தொன்ை மூ ர் பதிதைண் தி த்த ர் ஆகின் ைர். (பார்க்க- அட்ட லை1). தமாத்தத்லதக் கைக்கிட ஒவ்த ாரு ர் கூறும் மூ ருள் முற்கூ ப்படாத புதிய
லகயிைர் மட்டும் அட்ட லையுள் இடம் தபறுகின் ைர். எல்வைாரும் தாம்
ாழும் காைநிலைக்கு ஏற்பவ சிந்தித்து விளக்கி உள்ளதால்; வீட்டில் த நிலை
நிற்வபார், ஆசிரியர், ஊர்ப்தபாது மன் த் தலை ர், மாை ர், ததாண்டர் ஆகிவயார்
மூ ருள் அடக்கப்பட்டுள்ளைர்.
எட்டுத்ததாலக நூல்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பம், ெமூகம், அ ர்களது
தொல்லும் தெயலும் புைப்படுத்தும் தகாள்லககள்; இ ற்ல அடிப்பலடயாகக்
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தகாண்டு; திருக்கு ள் ததாடருக்கு விளக்கம் அளிப்பது திரு ள்ளு ரின்
உட்கிடக்லகலயச் ெரி ரப் புரிய ல க்கும். ஏதைனில் வீரயுகமாகிய ததாலகநூற்
காைத்லத அடுத்த நீதி இைக்கியத்தின் வபாக்கு வீரயுகத்வதல லய அடிதயாட்டிவய
அலமய இயலும்.

‘கற்பிற்சி ந்த தபண் மலழ ளம் தரக்கூடிய ள்’ எனும் திருக்கு ள்
கருத்லதக்; கற்புக்கடம் பூண்ட தலைவி பற்றித் வதாழி;
“அருமலழ தரல்வ ண்டின் தருகிற்கும் தபருலமயவள”(கலி-39)
என்று கூ க் காண்கிவ ாம். மற்த ாரு பாடலிலும்;
“

வைாடின் ல யத்து

ான்தரும் கற்பிைள்” (கலி- 16)

என்று கற்புலடப்தபண் மலழ தபாழிய ல க்கும் தி ம் தகாண்ட ள் எை
லியுறுத்து லதக் காண்கிவ ாம். தபயக் கண்டும் நஞ்சுண்டு அலமயும் நயத்தக்க
நாகரிகம் பற்றிப் வபசும் கு ட்கருத்து;
"முந்லத இருந்து நாட்வடார் தகாடுப்பின்
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர்" (நற்.- 355)
எைக் குறிப்பிடப்படு தும் வநாக்கத்தக்கது.
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திரு ள்ளு ர்
இல் ாழ் ானுக்கு
லியுறுத்தும்
விருந்து
பு ந்தரல்
ததாலகயிைக்கியமும் லியுறுத்து தாகும். ‘ ருவிருந்து’, ‘தெல்விருந்து’ எனும்
ததாடர்கள் கலி.- 8, அகம்.- 203, பு ம்.- 326 ஆகிய பாடல்களில் உள. அத்துடன்
விருந்து ஓம்பும் வமன்லமலய 80பாடல்கள் குறிப்பிடுகின் ை. (வி) திருக்கு ள்
கருத்துகள் ததாலக நூற் தகாள்லககலள அடிதயாட்டி அலமந்துள்ளலம உறுதி.
இதைால் ‘இயல்புலடய மூ ர்’ கிலள, வகளிர், வகளல் வகளிர் எைத்துணியைாம்.
முடிவுணர:
திருக்கு ள் கூறும் கற்புக்தகாள்லகயும் விருந்துக் தகாள்லகயும் நாகரிகமும்
ததாலகநூல்கள் வபாற்றும் ாழ்க்லக அ ங்களா தாலும்; இல்ை தநறியின் முதல்
கடலம இரப்வபார்க்கு ஈதல் என்று ததாலக நூல்கள்
லியுறுத்து தாலும்;
ள்ளு ரின் ‘இயல்புலடய மூ ர்’ வகளிர், கிலளஞர், வகளல் வகளிர் என்று
துணியைாம்.

பார்ண நூல்கள்:
தண்டபாணிவதசிகர்- திருக்கு ள் உலரக்களஞ்சியம்- அ த்துப்பால்காமராெர் பல்கலைக்கழகம்- முதற்பதிப்பு- 1983
எட்டுத்ததாலக http://tamilconcordance.in/sangconc-1-vi1.html

மதுலர

முணை ர்.ச.கண்மணி கவைசன்
https://www.facebook.com/kanmani.sankaralingam
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21. அழகு தபாருந்திய பாமாலை.
— முலை ர் ஒளல

அருள்

பதிதைன் கீழ்கைக்கு நூல்களின் பா ளத்தில் பன்னிரண்டாது நூைாக தித்திப்புப்
பாடல்கள் நிரம்பிய திலைமாலை நூற்ல ம்பதிலிருந்து ஒருசிை பாடல்களின்
சுல அறிவ ாம்…
திணைமாணல நூற்ணைம்பது- அறிமுகவுணர:
‘திலை’ என் தொல்லுக்கு, ‘ஒழுக்கம்’ என்பது ஒரு தபாருள். இச்தொல்லை,
திண்+ஐ என்று பிரிக்கைாம். நிலைதமாழியாகிய ‘திண்’ என்பதற்கு, ‘உறுதி’ என்று
தபாருள். ழிதமாழியாகிய ‘ஐ’ என்பதற்கு, ‘அழகு’ என்று தபாருள். (ஐ என்பது,
இரண்டாம்
வ ற்றுலம
உருபாகவும்,
அலெச்
தொல்ைாகவும்,
இலடச்தொல்ைாகவும் தகாள்ளப்படும்). இங்குத் ‘திலை மாலை’ என்பதற்கு
‘உறுதியுலடய அழகு தபாருந்திய பாமாலை’ என்று தகாள்ளைாம். நூற்ல ம்பது
என்பது, எண்ணிக்லகலயக் குறிக்கும்.
குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், தநய்தல், பாலைதயனும் ஐ லக நிைங்களில் ாழ்ந்த
மக்களின் ஒழுகைாற்ல
குத்துத் ததாகுத்துக் கூறு து இந்நூல். கீழ்க்கைக்கு
நூல்களில், அகநூல்களாக ஆறு உள. அ ற்றுள் நான்கு நூல்கள், ‘திலை’ என்
தபயவராடு அலமந்துள்ளை. அ ற்றுள்ளும் மிகுதியாை பாடல்கலள உலடயது
இந்நூல்.
ஒழுக்கம், உரிப்தபாருள் எைப்படும். குறிஞ்சி-புைர்தலும் புைர்தல் நிமித்தமும்.
முல்லை-இருத்தல் இருத்தல் நிமித்தமும், மருதம் – ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும்,
தநய்தல் – இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும், பாலை – பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும்.
இ ற்றின் அடிப்பலடயிவைவய பாடல்கள் அலமந்துள்ளை
பாடல் 132-ன் மூன் ாமடியில் நான்காஞ்சீரும், பாடல் 146 -ன் முதைடியில்
இரண்டாஞ்சீரும் சிலதந்துள்ளை.
இந்நூலின் ஆசிரியர், ‘கணிவமதாவியார்’. ஏைாதி என்னும் நூலின் ஆசிரியரும்
இ வர. ‘கணிவமலத’ என்றும் இ லரக் கூறு ர். இ ர், வொதிடக்கலை
ல்ை தரைவும், ெமைச் ெமயத்தாராகக் தகாள்ளத்தக்காதரைவும், ‘ஏைாதி’
அறிமுகவுலரயில் கண்டைவ ,
குறிஞ்சித்திணை:
(தலைமகளும் வதாழியும் ஒருங்கிருந்த
ழிச்தென் , தலைமகன், வதாழிலய
மதியுடம்படுத்தது)
நல படர் ொந்தம் அ எறிந்து, நாளால்
உல எதிர்ந்து வித்தியஊழ் ஏைல் – பில தயதிர்ந்த
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தாமலரவபால் ாள்முகத்துத் தாழ்குழலீர்!- காணீவரா
ஏமலர வபாந்தை ஈண்டு. (1)
மைம் மிகுந்த ெந்தை மரங்கலள வ ருடன் த ட்டிதயடுத்துச் சீரலமத்து, நைமிகு
நாளதனில், பரு மலழ தபய்யுங்காைத்லதயும் எதிர்தகாண்டு வித்திட்டதைால்,
முதிர்ச்சியலடந்த திலைப்பயிர் விலளந்துள்ள மலைப்புைத்லதக் கா ல் தெய்யும்
தலையணி லகயிலை நிகர்க்கும் தாமலர மைர் வபான் அழகு முகத்லதயும்,
நீண்டு ளர்ந்துள்ள கூந்தலையும் தபற்றுள்ள தமல்லிய நீண்டு ளர்ந்துள்ள
கூந்தலையும் தபற்றுள்ள தமல்லியவர! இப்வபாது இவ்விடத்தில் திலைப்புைம்
கா ல் தெய் லதக் காண்பீராக!
(இராக்குறி வ ண்டிய தலைமகளுக்குத் வதாழி, மறுத்துச் தொல்லியது)
கறி ளர்பூஞ் ொரல் லகந்நாகம் பார்த்து
தநறி ளர் நீள்வ ங்லக தகாட்கும் – முறி ளர்
நன்மலை நாட! இர ரின் ாழாளால்,
நன்மலை நாடன் மகள். (7)
தலை ன், தலைவிலயப் பகற்தபாழுதில் காை ரின், ஊராைது அைர் தூற்றும்.
அடுத்தபடி, இரவுப்தபாழுதில்தான் காை ர வ ண்டும் அந்தப் தபாழுலதயும்
ஆராய்ந்து பார்ப்பின், காட்டில் ஐந்து தலை நாகங்களும், யாலைகளும்
நில ந்துள்ளை. பதிைா டி பாயக்கூடிய வ ங்லகப் புலிகளும் திரியும். ஆலகயால்
தலை லைத் வதாழி, இரவில்
ர வ ண்டாதமைக் கூறுகி ாள். இரண்டு
தபாழுதுகளும் வ ண்டாதமன் ால், என்ைதான் தெய் து ? எைவ , தலைவிலய
விலரந்து மைம் தெய்துதகாள்ள ருமாறு கூறுகி ாள்.
(வதாழி, பலடத்து தமாழி கிளவியான் லரவு கடாயது)
பனி லரநீள் வ ங்லக பயமலைநன் நாட
இனி லரயாய் என்த ண்ணிச் தொல்வ ன் – முனி லரயுள்
நின் ான் லியாக நீ ர யாய்கண்டாள்
ஒன் ாள்காப்(பு) ஈயும் உடன்று. (27)
‘வ ங்லக மரங்கள் சூழ்ந்த பனிபடர்ந்த மலை நாட்டுக்குத் தலை வை! இது லர
தலைவிலய மைம் தெய்து தகாள்ளாமல், களவுக் காைத்லத நீளச் தெய்தாய்.
இனியும் அவ் ாறு நீளச் தெய்ய மாட்டாய் என்த ண்ணி உைக்குச் தொல்வ ன். நீ
இந்த மலைச்ொரலில் ந்து தெல் லத என் அன்லை அறிந்தைள். இனியும் தலைவி,
இற்தெறிப்புக்கு ஆளாக வ ண்டா. எைவ , விலர ாகத் திருமைம் தெய்து தகாள்ள
வ ண்டும். இல் ாழ்ல வமற்தகாண்டு, இருவீரும் துன்பற் இன்ப ாழ்ல
வமற்தகாள்வீராக! ‘ என்று, வதாழி கூறிைாள்.
வநய்தல் திணை:
(தலைமகலைத் வதாழி, லரவு கடாயது)
திலரபாக ைாகத் திமில்களி ாகக்
கலரவெர்ந்த காைல் பலடயா – விலரயாது
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வ ந்து கிளர்ந்தன்ை வ லைநீர்ச் வெர்ப்ப! நாள்
ஆய்ந்து லரதல் அ ம். (52)
தநய்தல் நிைத் தலை ைாம், கடற்கலரக் காைலைச் வெர்ந்த னுமாகிய தலைமகன்,
திருமைம் தெய்து தகாள் லத நீட்டித்து ருகின் ான். தலைவிலயச் ெந்திக்கப்
பகலின்
ரு தாயின், ஊரார் அைர் தூற்று ர்.
இரவில்
ரு தாயின்,
இடர்ப்பாடுகள் பைவும் உண்டு. எைவ , அ லைத் தலைமகளின் வதாழி
எதிர்தகாண்டு, நல்ை நாதளான்ல த் வதர்ந்ததடுத்து விலரவில் திருமைம் தெய்து
தகாள்ள வ ண்டுதமைக் கூறுகின் ாள். அவ் ாறு லரவிலை வமற்தகாள் வத
அ முமாகும் என்பலத லியுறுத்திக் கூறுகின் ாள்.
(‘இப்தபாழுது ாரல்!’ என்று, லரவு கடாயது)
பகல் ரின் கவ்ல பை ாம் பரியாது
இர ரின் ஏதமும் அன்ை – புகஅரிய
தாலழ து ளும் தரங்கநீர்ச் வெர்ப்பிற்வ
ஏலழ நலளயர் இடம். (59)
இரவுக் குறியிலும், பகற்குறியிலுதமை இரண்டு குறியிடங்களிலும் ரவ ண்டா
எை மறுத்துலரப்பது இடம்தபற்றுள்ளது.
தலைமகன் பகற்தபாழுதில்
ரு தாயின், ஊர்மக்களின் பழிச்தொல் உண்டாகும். அலத விடுத்து இரவுப்
தபாழுதில்
ரு தாயின், பகற்தபாழுலதப் வபான்வ
துன்பங்கள் பைவும்
உண்டாகும்.
பகற்தபாழுதின்
பழிச்தொல்ைாைது,
தலைமகனுக்கும்,
தலைமகளுக்குமாைது. இரவுப்தபாழுதின் இடர்ப்பாடுகள், தலைமகனுக்காைது.
வமலும், ஓயாது அலைவீசிக் தகாண்டிருக்கும் தநய்தைங்காைத்தில், தாலழகவளா
மிகவும் தெறி ாக மண்டிக்கிடக்கும்.
ந்து தெல் து, மிகவும் அரிய தெயல்.
எைவ , ‘இனிவமலும் ரவ ண்டா. லரந்து தகாள் வத வ ண்டற்பாைது’ என்று
வதாழி அறிவுறுத்திைாள்.
பாணலத்திணை:
(பரு ம் காட்டி, தலைமகலளத் வதாழி ற்புறுத்தியது)
உருவ ற் கண்ைாய்! ஒரு கால்வதர்ச் தெல் ன்
த ருவிவீந்து உக்கநீள் அத்தம் – ரு ர்
சி ந்து தபாருள்தரு ான் வெட்தென் ார் இன்வ
இ ந்துகண் ஆடும் இடம். (80)
கண் துடித்தல் என்பது, ஒரு லகச் ெகுைமாகும்.
மகளிர்க்கு இடக்கண்
துடிப்பததன்பது, நன்லமலயச் தெய்யுதமன்பர். தநடிய பாலை நிை ரியாகப்
தபாருள்வதடச் தென்
தலைமகன், இன்வ னும்
ரு ாதைன்று தலைவி,
நம்பிக்லக தகாள்கின் ாள். அதலைக் குறிக்கும் ெகுைமாகத் தலைவியின் இடக்கண்
துடிக்கின் து. இதலைத் வதாழியாை ள், வ லைப் பழிக்கின் விழிகலளக்
தகாண்ட தலைமகளிடம் கூறி, பரு ங்காட்டி ற்புறுத்திைாள்.
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(தலைமகள் இற்தெறிப்புக் கண்ட பின்லை, அ ள் நீங்கிய புைங்கண்டு, ஆற் ாைாய்
மீள்கின் தலைமகன் தொல்லியது. சுரத்திலடச் தென் தெவிலித்தாய் தொல்லிய
தூ ம் ஆம்)
தகான் ாய்! குருந்தாய்! தகாடி முல்ைாய்! ாடினீர்
நின்வ ன் அறிந்வதன் தநடுங்கண்ைாள் – தென் ாளுக்(கு)
என்னுலரத்தீர்க்(கு) என்னுலரத்தாட்(கு) என்னுலரத்தீர்க்(கு) என்றுலரத்தாள்
மின்னுலரத்த பூண்மிளிர விட்டு? (81)
சுரத்திலடச் தென்
தெவிலித்தாய், தலைவியின் தபாருட்டாக, ஆங்குள்ள
தகான்ல , குருந்தம் ஆகிய மரங்கலளயும், முல்லைக் தகாடிலயயும் எதிர்தகாண்டு
பின் ருமாறு விைவுகின் ாள். “தலைவிலயக் காட்டி, கண்டு, நீங்கள் என்ைதான்
தொன்னீர்கள்? அதற்குத் தலைவியும் என்ைதான் தொன்ைாள்? மீளவும் அ ளிடம்
நீங்கள் என்ைதான் தொன்னீர்கள்? அதன் பி கும் தலைவி என்ைதான் தொன்ைாள்?”
மரங்கள் தலைவிலயப் பார்த்து, “எங்கலளதயல்ைாம் விட்டுவிட்டுச் தெல்ைத்
துணிந்துவிட்டாயா?” என் ை. தலைவி மரங்கலளப் பார்த்து, “உங்கலளப் பிரிந்து
தெல்ைத் துணியவில்லை. தலை னிடம் உடன்வபாக்கு வமற்தகாள்கின்வ ன்”
என் ாள். மரங்கள், “உன் தாய் வதடி ரின், என்ை தொல் து?” என் ை. தலைவி,
“இவ் ழியாகத் தான் தலைவி உடன்வபாக்கு வமற்தகாண்டாள்.
அ ள்
மகிழ்ச்சியுடன்தான் காைப்பட்டாள். நீங்களும் ருந்தாமல் வீடு திரும்புங்கள்”
என் ாள். இவ் ாறு நடந்திருக்குதமன்பது, தெவிலித்தாயின் கற்பலை.
முல்ணலத்திணை:
(பரு ங்கண்டு அழிந்த கிழத்தி, வதாழிக்குச் தொல்லியது)
ண்டிைம் த ௌ ாத ஆம்பலும் ாரிதழான்
ண்டிைம் ாய்வீழா மாலையும் – ண்டிைம்
ஆராத பூந்தார் அணிவதரான் தான்வபாத
ாராத நாவள ரும். (101)
தலைமகன் வதாழிலய வநாக்கி, ‘வதன் ண்டுக் கூட்டம், க ர்ந்து லகப்பற்றிக்
தகாள்ளாத புல்ைாங்குழல் என்பதன் மூைம் அல்லி மைலரயும், ாய் மடுக்காத
மாலைப் தபாழுலதச் சுட்டாத மைர் மாலைலயயும் குறித்தை. த ௌ ாத ஆம்பல்,
ாய் வீழா மாலை, ஆராத பூந்தார் என்பை ற்றுள், த ௌ ாத, வீழா, ஆராத
என்பல , எதிர்மல முகத்தான் கூ ப்பட்டை. அ ற்ல ப் வபாைவ , ஈற் டிலய
‘ ாராத நாவள ரும்’ என்று, தலைவியின் உருக்கத்லத உைர்த்தியுள்ளார் புை ர்.
‘ ண்டிைம்’ என்பது, மூவிடங்களில்
ந்து நவர தபாருள் தந்தலமயால்,
‘தொற்தபாருள் பின் ருநிலை’ யாகும். ‘த ௌ ாத’, ‘ ாய் வீழா’, ‘ஆராத’ என்பை,
‘தபாருள் ருநிலை’ யாகும்.
மருதத்திணை:
(பாைற்குத் தலைமகள் ாயில் மறுத்தது)
தமன்கண் கலி ய லூரன்தன் தமய்ம்லமலய
எங்கட்(கு) உலரயாது எழுந்துவபாய் – இங்கண்
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குைம்காரம் என்(று(அணுகான் கூடும்கூர்த்(து) அன்வ
அைங்கார நல்ைார்க்(கு) அல . (127)
‘தமன்லமயாை கண்வைாட்டமுலடய
ளலமயாை மருதநிைத் தலை ன்,
தன்னுலடய உள்ளத்துைர்விலை எங்களிடம் தொல்ைாமல் எழுந்து வபாைதுடன்,
இவ்விடத்தில் குடிதகாண்ட சிைதமன்த ண்ணி, எம்லம தநருங்காத ைாைான்.
அச்தெயைாைது, அள ற்
அதிெயமாைததன் , சி ப்புலடய தலை னுக்கு
எடுத்துலரப்பாயாக!’ என்று, பாைனிடம் தலைவி கூறிைாள்.
பாலையாழ்ப் பாண்மகவை! பண்டுநின் நாயகற்கு
மாலையாழ் ஓதி ருடாவயா? – காலையாழ்
தெய்யும் இடமறியாய் வெர்ந்தாநின் தபாய்ம்தமாழிக்கு
லநயும் இடமறிந்து நாடு. (133)
‘பாலைப் பண்லை இலெக்கும் பாைவை! முன்பு உன் தலை னுக்கு அந்திவ லள
யாழிலெத்து,
ருடியதில்லைவயா?
ல கல யில் யாழிலெக்கும் இடத்லத
அறியமாட்டாய் வபாலும்! இப்வபாது ந்துள்ள உைது தபாய்லமச் தொல்லுக்கு,
எங்வக இரங்கு ாவரா, அந்த இடத்லத அறிந்து தகாண்டு, அங்குச் தெல் ாயாக!’
என்று, தலை னுக்காகத் தலைவிலயக் காை
ந்த பாைனிடம் தலைவி
தமாழிந்தாள்.

முணை ர். ஒளண அருள்
இயக்குநர், தமாழிதபயர்ப்புத் துல , தமிழ்நாடு அரசு.
https://www.facebook.com/dr.n.arul
dr.n.arul@gmail.com
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22. ஆய்த எழுத்து.
— புை ர் ஆ.காளியப்பன்
உைகில் வபச்சுதமாழி முதலில் வதான்றி, பின்ைர் எழுத்துதமாழி வதான்றியது.
அதா து, ஒலி டி எழுத்து வதான்றிய பின்ைவர ரி டி எழுத்துத் வதான்றியது.
காதால் வகட்பது ஒலி டி எழுத்து. கண்ைால் காண்பது ரி டி எழுத்து.
ரி டி எழுத்துகள் அறிஞர் தபருமக்களால் காை இலடத ளியில் உருமாற் ம்
தபற்று ருகின் ை.
(ஃ) – அலடப்புக்குறிக்குள் உள்ள இந்த எழுத்லத ஆய்தம் என்னும் தபயரால்
குறிப்பிடு து ழக்கம். இது ஃ என் ாறு மூன்று புள்ளி டி மாக இருக்கும்.
தமிழ் எழுத்துக்கலள ஆைா(அ), ஆ ன்ைா(ஆ) … எைப் படிக்கும் முல லம ஒன்று
இருந்து ந்தது. இந்த முல யில் படிப்வபார் ஆய்த எழுத்லத அஃகன்ைா எைப்
படிப்பர்.
ஆய்தம் என்பது தபயர்ச்தொல். ஆய்தல் என்பது விலைச்தொல். ஆய்வுலர நணுகிப்
பார்ப்பது. ஆய்தல் என்னும் உரிச்தொல் இருப்பலத நட்பமாக்கிக் காட்டும் எைத்
ததால்காப்பியம் குறிப்பிடுகி து. இதைால் ஆய்தம் என்னும் தொல் ஒலிலய
நண்லமயாக்கி அதா து தமன்லமயாக்கிக் காட்டு து என்னும் தபாருள்பட
நிற்பலதக் காைமுடிகி து.
“ஓய்தல், ஆய்தல், நிழத்தல், ொஅய், ஆ யின் நான்கும் உள்ளதன் நணுக்கம்” என்பது
ததால்காப்பியம் (உரியியல்) ஆய்தல் என்னும் தொல் நணுக்கமாக வநாக்கும்
ஆராய்ச்சிலயக் குறிக்க இன்றும் பயன்படுத்திக்தகாண்டு
ருகிவ ாம்.
லிலமயாை கற்கலள நணுக்கி தமன்லமயாக்கிக் தகாள் து வபாை ஆய்த
எழுத்துக்கலள ஊர்ந்து ரும் ல்லிை எழுத்துக்கலள நண்லமயாக்கிக் காட்ட
இந்த ஆய்த எழுத்து பயன்படு லத நாம் காண்கிவ ாம்.
லெலகயில் தகாஞ்ெம் என்பலத காட்டும்வபாது
மூன்று விரல்கள் (தபருவிரல்,சுட்டுவிரல்
நடுவிரல்) முன்ைால் நீட்டி இருப்பலதப்வபாை ஃ
என்னும் எழுத்தின் டி ம்
இருக்கும்.இதன்தபாருள் தகாஞ்ெம் குல ாக,
நணுக்கமாக என்பலதயும் இந்தச்லெலகயால்
தான் காட்டுவ ாம். அந்த மூன்றுவிரல்கள் டிவிவைவய ஆய்த எழுத்து உள்ளது.
ஃ என்னும் எழுத்தின் தமிழ் லெலக இரண்டு புள்ளிகள் கண்ைாகவும் மூன் ா து புள்ளி தநற்றிக் கண்ைாகவும்
உள்ளதாக ஆசி க மதத்தார் கூறு ர். புள்ளி அண்டத்லதக் குறிக்கி து என்றும்
முட்லடலயக் குறிக்கி து என்றும் கூறு ர். எழுத்ததைப் படுப அகரமுதை ைகர
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இறு ாய் எை எழுத்துகளுக்தகல்ைாம் அகரத்லத முதைாகக் கூறு ர். அந்த
அகரத்திற்கும் முதைாக இருப்பவத ஆய்தப்புள்ளிவய. அதைால் முதலில்
எழுதிப்பழகும் குழந்லதகலள முட்லட முட்லடயாக எழுதச் தொல்லுகின் ைர்.
எல்ைாக் குழந்லதகளும் இயல்பாக முதலில் முட்லடலயவய லரகின் ை. எைவ
ஆதியாய் உள்ளதும் ஆதியில் உள்ளதும் ஆய்த எழுத்வத. மூன்று புள்ளிகலளயும்
சூைத்தின் மூன்று முலைகளாகக்கருதைாம். இதுவ நாளலடவில் வ ைாகவும்
உருமாறியதாகக் தகாள்ளைாம். சுழியத்லத சுழுமுலைக்கும் ஒப்பிட்டுக் கூறு ர்.
தமிழில் இைக்கைப் தபயர்களும் எழுத்துகளின் தபயர்களும் காரைம் கருதிவய
தபயர் தபற்றுள்ளை. அவ் ாவ ஆய்த எழுத்தும் காரைம் கருதிவய தபயர்
(காரைப்தபயர்) தபற்றுள்ளது.
அஃவகைம் ஆய்தம் தனிநிலை புள்ளி
ஒற்றிப் பாை ஐந்தும் இதற்வக என்று ஆய்த எழுத்தின் தபயர்கள் உள்ளலத
அறியைாம்.
ஓலெயின் அடிப்பலடயில் அஃவகைம் எை தபயர் தபற்றுள்ளது. அஃகான் என்வ
ததால்காப்பியரும் கூறு வதாடு, எல்ைா எழுத்துகலளயும் விட ஆய்த
எழுத்துப்பற்றிவய அதிக நூற்பாக்கலள எழுதி உள்ளார்.
உயிதரழுத்தும் இல்ைாமல், தமய்தயழுத்தும் இல்ைாமல், உயிர்தமய் எழுத்தும்
இல்ைாமல் தனித்த நிலைலயப் தபற்று, தனித்து நின்று, தனிதயாரு எழுத்தாக
இருப்பதால் "தனிநிலை" எைப்படுகி து.

தமிழ் தநடுங்கைக்கு ரிலெயில் அ,ஆ----- ஔ என்று உயிர் எழுத்துகலளப்
படுக்லக
ரிலெயாக ல த்து ஔ வின்முடிவில் ஃ என் ஆய்த எழுத்லத
ல த்தைர். அலத அஃகன்ைா என்று படிப்பர் உயிர் எழுத்துகலள ரிலெயாக
ல த்த ர். க் ,ங்,-------ன் தமய் எழுத்துகலள தநடுங்கிலடயாக ல த்தைர். உயிர்
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எழுத்துகலள படுக்லக
ரிலெயாக ல த்து ஆய்த எழுத்லத தநடுங்கிலடயாக
உள்ள தமய் எழுத்துகளுக்கு இலடயில் ல த்தைர். எைவ ஆய்த எழுத்லத
படுக்லக ரிலெயாக உள்ள உயிதரழுத்தாகவும் எடுத்துக்தகாள்ளைாம். அவதெமயம்
தநடுங்கிலடயாக உள்ள தமய்தயழுத்தாகவும் எடுத்துக் தகாள்ளைாம்.
இதன்தபாருள் ஆய்த எழுத்து உயிர் எழுத்தும் அன்று தமய்தயழுத்தும் அன்று
எனினும் அ ற்றின் வ றுமாகாது. என்பலத உைர்த்த அ ற்றிற்குத் தனியாக
ல த்துத் தனிநிலை என் தபயரும் ல த்தைர். அ ல யும் க் ஐயும் வெர்த்து
ஒலிப்பதுவபால் அஃ க்கன்ைா என் ஒலிப்லபயும் தந்தைர்.
தனிநிலை ஒற்றில தாமை கிைவ
அளதபலட அல்ைாக் காலை யாை.
‘உயிருறுப் புயிர்தமய் தனிநிலை எைாஅக்
-- ----- ----------- ------அலெசீர் தலளததாலடக் காகும் உறுப்தபை
லெயறு புை ர் குத்துலரத் தைவர.’
தனிநிலை ஒற்றில தாமைகு தபறூஉம்
அளதபலட ஆகிய காலை யாை.
என்பர் காக்லகபாடினியாரும்.
இந்த ஓர் எழுத்து மட்டுவம மூன்று புள்ளிகளாைாை எழுத்தாக அலமந்துள்ளது.
ஆதைால் இவ்த ழுத்து , முப்புள்ளி, முப்பாற்புள்ளி எைப் தபயர் தபற்றுள்ளது.
ஆய்த எழுத்லதப் தபரும்பாலும் தமய்தயழுத்தாகவ
எண்ைப்படுதைால்
தமய்தயழுத்தின் தபயராகிய ஒற்று புள்ளி என் தபயர்களாலும் ஆய்தமும்
அலழக்கப்படும். ஆய்தம் ஒற்று எழுத்தாகவ
கருதப்படு லத கீழ் ரும்
நூற்பாக்களால் அறியைாம்.
'உயிரள தபலடயும் ஒற் ள தபலடயுதமன்
ாயிரண் தடன்ப அளதபலட தாவை.’
ங ஞ ை ந ம ை யைள ாய்தம்
அளபாங் குறிலிலை குறிற்கீ ழிலடகலட
மிகவை ய ற்றின் குறியாம் வ வ .' (நன்னூல்92) நன்னூலும்
‘ஙஞை நமை யைள ஆய்தம்
ஈரிடத் தளதபழும் ஒவரா ழி யாை.’என்னும்யாப்பருங்கைமும் ஆய்த எழுத்லத
ஒற்று எைக்குறித்தலத அறியைாம்.
'ஆய்தமு தமாற்று மளதபழ நிற்புழி
வ ை தகய்தும் வியிை ாகும் என்கி ார் காக்லகப்பாடினியார்.
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‘ஆய்தம் ஒற்த ைப் தபற் லெ யாக்குதமன்
வ ாதி ைாருள ராகவும் ஒண்டமிழ்
நாத ராய ர் நாநலி வபாலெயிற்
வகது த ன்த டுத் வதாதிைர் என்பவ .’ என்
உைர்த்துகி து.

பாடலும் இவத கருத்லத

ஆய்தம் என்பது தபாது ாக, கருவி எைப் தபாருள்படும். ஆயினும், வபார்க்
கருவிகலளவய ஆய்தம் அல்ைது ஆயுதம் என் ைர். வபார்க் கருவிகளிலும்
குறிப்பிட்ட ஒரு கருவிவய ஆய்தம் எைப் தபயர்தபற் து. வபார்வீரனின் வகடயம்
இரும்பால் தெய்யப்பட்டு,
ட்ட
டி
அலமப்பில் இருக்கும். அதில்,
பிடிப்பதற்தகை ஒரு பக்கத்தில் லகப்பிடி இருக்கும். மறுபக்கம் மூன்று புள்ளிகள்
(ஃ) வபான்
டி லமப்பில் இரும்புக் குமிழிகள் இருக்கும். இடக்லகயில் உள்ள
வகடயத்தால் பலக லைத் தாக்கிைால், அந்த மூன்று குமிழிகள் வபான்
லிய
பகுதிகள், பலக ன் மீது தகாட்டு துவபால் இடித்துத் தாக்கும். அந்தக் குமிழிகள்
மூன்றில் இரண்டு கீவழயும், ஒன்று வமவையும் ஃ என்பதுவபாை இருக்கும். அந்த
ஆய்தம் வபான்
டி த்லதப் தபற்றிருப்பதால், இந்த எழுத்தும் அப்தபயலரப்
தபற் து.

வபார் வீரர்கள் வபார்க்களத்தில் பயன்படுத்திய வபார்கருவிகளில் சூைமும் ஒன்று.
சூைம் கூரிய முலைகள் மூன்ல ப் தபற்றிருக்கும். அந்த மூன்று முலைகலள
மட்டுவம வநாக்கிைால் முப்புள்ளியாகத் வதான்றும். சூைத்தின் முலைகள்
மூன்றிலும், எலுமிச்லெப் பழங்கலளச் தெருகி வநாக்கிைால் ஃ என்பது வபாைக்
காட்சி தரு லதப் புரிந்து தகாள்ளைாம்.
உைவு ெலமத்தலுக்கு முக்கிய கருவியாகிய அடுப்புக்கல் முக்கூட்டுப் வபால் உள்ள
அந்த டிவில் இருப்பதாலும் ஆய்த எழுத்து என் ைர். ழக்காற்றில் இலத "ஆய்த"
எழுத்து என்வ கூறு ர். "ஆயுத" எழுத்து எைக்கூறு து த று. ஆயுதம் என்னும்
தொல் ெங்கப்பாடல்களில் இல்லை. இந்த ரிலெயில் ஆயு, ஆயுங்காை, ஆயும்,
ஆயுள் என்னும் 4 தொற்கள் மட்டுவம உள்ளை (ெங்கநூல் தொல்ைலடவு 1967).
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ெங்ககாைத்தில் இல்ைாத ஆயுதம் என்னும் ஒரு தொல்லைக் தகாண்டு ஆய்தம்
என்னும் ததால்பழஞ் தொல்லுக்குக் கற்பலைப் தபாருள் கற்பிப்பது தபாருந்தாது.
ரி டில யும் ஒலி டில யும் குறிக்க ஆய்த எழுத்து அரிதாகத் வதான்றும்
ஒலிக்குறிப்லப எழுத்தால் எழுதிக்காட்ட இயைாது. அந்தமாதிரி இடங்களில்
ஆய்தம் எழுத்லதப் வபாட்டு எழுதுவ ாம். கன்ைங்கவரல் என்பலத கஃறு எை
ஆய்த எழுத்லதப் வபாட்டு எழுதிக்காட்டு ர். இக்காைத்தில் பி தமாழி (திலெ)ச்
தொற்கலள எழுதும்வபாது ஃபாதர், ஃவபன், தெல்ஃப், புரஃப் என்த ல்ைாம்
எழுதி ருகிவ ாம்.
ஈறு இயல் மருங்கினும் இலெலம வதான்றும் (ததால் எழுத் 39)
உருவினும் இலெயினும் அருகித் வதான்றும்
தமாழிக்குறிப்பு எல்ைாம் எழுத்தின் இயைா
ஆய்தம் அஃகாக் காலை யாை (ததால் எழுத். 40)
இதன்தபாருள்,
இஃது, அவ்த ாருதமாழி ஆய்தத்திற்கு ஓர் இைக்கைம் உைர்த்துகி து.
ஒரு தபாருளிைது உரு த்தின் கண்ணும், ஓலெயின் கண்ணும், சிறுபான்லமயாய்த்
வதான்றும் குறிப்பு தமாழிகதளல்ைாம் ஆய்த எழுத்தானிட்டு எழுதப்பட்டும்
எழுத்துப்வபாை நட ா. (அஃது எக்காைத்துவமாத னின், அன்று) அவ் ாய்தம் தன்
அலரமாத்திலர அளபாய்ச் சுருங்கி நில்ைாது (அவ்வுரு ம் இலெயது மிகுதியும்
உைர்த்துதற்கு)
எ - டு: `கஃத ன் து' என்பது உருவு, `சுஃத ன் து' என்பது இலெ.
ொர்ந்து ரி ைல்ைது தமக்கியல் பிைத ைத்
வதர்ந்துத ளிப் படுத்த ஏலை மூன்றும்
தத்தஞ் ொர்பிற் பி ப்தபாடு சி ணி
ஒத்த காட்சியின் தம்மியல் பியலும்
இஃது, ொர்பிற்வ ாற் த் ததழுத்திற்குப் பி ப்பு உைர்த்துதல் நதலிற்று.
ொர்ந்து ரின் அல்ைது தமக்கு இயல்பு இை எை வதர்ந்து த ளிப்படுத்த ஏலை
மூன்றும்-சிை ற்ல ச் ொர்ந்து ரின் அல்ைது தமக்குத் தாவம
ரும் இயல்பு
இைத ன்று ஆராய்ந்து த ளிப்படுத்தப்பட்ட ஒழிந்த மூன்றும், தம்தம் ொர்பின்
பி ப்வபாடு சி ணி ஒத்த காட்சியில் தம் இயல்பு இயலும்- தத்தமக்குச் ொர்பாகிய
எழுத்துக்களது பி ப்பிடத்வத பி த்ததைாடு தபாருந்தி அவ்விடத்வத தமக்குரிய
இயல்பில் நடக்கும்.
'ஒத்தகாட்சி' என் தைான், ஆய்தத்திற்குக் குற்த ழுத்துச் ொர்வபதயனினும் தலை
ளியாற் பி த்தலின், உயிதராடு புைர்ந்த
ல்தைழுத்துச் ொர்பாகவ
பி க்குதமன்பது தகாள்க. `தம்மியல்பியலும்' என் தைான், அளதபலடயும்
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உயிர்தமய்யும் தமக்கு
ருதமன்பது தகாள்க.

அடியாகிய

எழுத்துக்களது

பி ப்பிடவம

இடமாக

டதமாழியில் நட்பமாை ஒலி ஹ என்று கூ ப்படுகி து. அலதக் காட்டிலும் மிக
நட்பமாை ஒலிலயத் தமிழில் தர ல்ைது ஆய்தம் என்று டாக்டர் மு. ரதராெைார்
குறிப்பிடுகி ார். (தமாழி நூல், ப. 55).
ததால்காப்பியர் ஆய்தத்லதத் தனிதமாழி, புைர்தமாழி என்
இரு லக
தமாழிகளில் ல த்து விளக்குகி ார். (தனிதமாழி - ஒருதொல்; புைர்தமாழி இருதொல்.)
தனிவமாழி ஆய்தம்:
ஆய்தம் ஒரு தனிக்குறிலுக்கும் ல்லிை உயிர்தமய்க்கும் நடுவ
ரும். (எ.டு) எஃகு,
கஃசு, பஃது, அஃகு.
(எஃகு - ஒரு லக உவைாகம் ; கஃசு - கால் பைம் தகாண்ட எலடயளவு ; பஃது பத்து, அஃகு - சுருங்கு)
இச்தொற்களில் தனிக்குறிலின் முன்ைர் ரும் ஆய்தம், தைது நண்ணிய ஒலியால்
தன்லை அடுத்து
ரும்
ன்லமயாை ஓலெயுலடய
ல்லிை எழுத்துகலள
உரதொலிகளாக (Fricatives) மாற்றி விடுகின் து என்று தமாழிநூைார் கூறுகின் ைர்.
உரதொலி என் ால் என்ை என்பலதக் காண்வபாம்;
கீழ்க்காணும் எடுத்துக் காட்டுகளில் ககரம் எவ் ாறு ஒலிக்கி து எைப் பாருங்கள்.
கடல் ---Kஒலி, தங்கம் ---g, அகம் ---h
இம்மூன்றில் இரு உயிர் ஒலிகளுக்கு நடுவ
(அ+க்+அ+ம்)
ரும் ககரம்
நண்லமயாகி h ஒலிலயப் தபறுகி து. இதுவ உரதொலி எைப்படும். ஆய்தமும்
இவ் ாவ தன்லை அடுத்து ரும் ல்லிை தமய்யின் ன்லமலய மாற்றி
தமன்லமயாக்கி (உரதொலியாக்கி) விடுகி து. ஆய்தம் இடம்தபறும் தொற்கலள
உச்ெரித்துப் பார்த்து இந்த உண்லமலய நீங்கவள உைரைாம்.
புைர்வமாழி ஆய்தம்:
ததால்காப்பியர் புைர்தமாழி ஆய்தம் பற்றி இரு விதிகலளத் தந்துள்ளார்.
கர தமய்யில் முடியும் அவ், இவ், உவ் என் மூன்று சுட்டுச் தொற்களின் முன்ைர்
ல்லிைம் ரும் தபாழுது, கரதமய் ஆய்தமாகத் திரியும். (ததால். எழுத்து. 379)
(எ.டு) அவ் + கடிய = அஃகடிய
1. தனிக்குறிலை அடுத்து ல், ள் என்று முடியும் தொற்களுக்கு முன்ைர் ல்லிை
தமய்கலள முதைாகக் தகாண்ட தொற்கள் ந்தால், ல் என்பது ற் என்றும், ள் என்பது
ட் என்றும் திரியும். இவ் ாறு திரி வதாடன்றி, ல், ள் ஆகிய இரண்டும்
ஆய்தமாகவும் திரியும். (ததால். எழுத்து. 369, 399) புைரியல் ஆய்தம் - கஃறீது
(கல்+தீது), முஃடீது (முள்+தீது)
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2. தமாழியிலட ஆய்தம் - எஃகு, கஃசு (ததாடி எலடயில் நான்கில் ஒருபங்கு நிறுத்தைளல ப் தபயர்)
3. புைரியல் ஆய்தம் - கஃறீது (கல்+தீது), மஃடீது (மண்+தீது)
4. உருவநாக்கு ஆய்தம் - மண் கஃத ன் து (மண் கல் வபால் தகட்டியாயிற்று)
5. இலெநாக்கு ஆய்தம் - அருவி கஃத ன் து (அருவி 'கல்' எை ஒலித்தது)
அஃகல் - இது முற் ாய்தம் வமலும் ததால்காப்பியர் காைத் தமிழில், குறில் எழுத்லத
அடுத்துக் கான் என்னும் எழுத்துச் ொரிலய ரும்வபாது இலடவய ஆய்தம் வதான்றி
ழங்கியுள்ளது. இவ் ழக்லகத் ததால்காப்பியத்திவைவய காைைாம்.
ம + கான் = மஃகான். (ததால். எழுத்து. 28)
ஆய்த எழுத்ணத முற்ைாய்தம்.ஆய்தக்குறுக்கம் எை இரு ணகயாகக் கூறு ர்
முற்ைாய்தம்:
எஃகு, கஃசு, கஃடு, பஃது, பஃறி என்னும் தொற்களில் ஆய்த எழுத்து அடுத்துள்ள
ல்லிை எழுத்லத தமன்லமயாக்கிக் காட்டு லத இ ற்ல ஒலித்துப் பார்த்து
உைர்ந்துதகாள்ளைாம். இ ற்றில் ஆய்த எழுத்துக்கு இயல்பாை அலர மாத்திலர.
எைவ இதலை முற் ாய்தம் எைக் குறிப்பிடைாயிைர்.
ஆய்தம் தன் மாத்திலரயில் குறுகும் ஆய்தக் குறுக்கம் இருப்பலத வ றுபடுத்திக்
காட்ட முற் ாய்தம் என்னும் தொல் வதான்றியது. ொர்தபழுத்து என்பதிலிருந்து
ததளிவுபடுத்திக்தகாள்ள முததைழுத்து என்னும் தொல்லை நன்னூல் ழக்குக்குக்
தகாண்டு ந்தது வபான் து இது. இ ற்றில் ஆய்த எழுத்துக்கு இயல்பாை அலர
மாத்திலர. எைவ இதலை முற் ாய்தம் எைக் குறிப்பிடைாயிைர். ஆய்தம் தன்
மாத்திலரயில் குறுகும் ஆய்தக் குறுக்கம் இருப்பலத வ றுபடுத்திக் காட்ட
முற் ாய்தம் என்னும் தொல் வதான்றியது. ொர்தபழுத்து என்பதிலிருந்து
ததளிவுபடுத்திக்தகாள்ள முததைழுத்து என்னும் தொல்லை நன்னூல் ழக்குக்குக்
தகாண்டு ந்தது வபான் து இது.
(எஃகு = வ ல், கஃசு = ததாடி, கஃசு என்பை நிறுத்தைளல க் குறியீடுகள், கஃடு =
கள், பஃது = பத்து, பஃறி = கட்டுமரம்) ல்லிை லகயா ரும் ஆய்தம் ஆறு.
உயிவராடு புைரும்வபாது ஆய்த எழுத்து வதான்றுதல் உண்டு. அவ்+கடிய=
அஃகடிய. வ் ஆய்தமாறியது திரிதல் விகாரம்அ+கான்=அஃகான் ஆய்த
எழுத்துத்வதான்றியது விரித்தல் விகாரம் ஆக முற் ாய்தம் எட்டு.
ஆய்தக்குறுக்கம்:
இயல்பாக அலர மாத்திலர ஒலியளவுதபறும் ஆய்த எழுத்து, ஓலெ குல ந்து கால்
மாத்திலரயாக ஒலிக்கும்தபாழுது, "ஆய்தக்குறுக்கம்" என் ொர்தபழுத்து ஆகி து.
கஃறீது (கல்+தீது), முஃடீது (முள்+தீது) எை ஆய்தக்குறுக்கமாகி, ொர்தபழுத்தாக
ரும்தபாழுதும் தனிக்குறிலை அடுத்தும்
ல்லிை உயிர்தமய் எழுத்துக்கு
முன்ைருவம ரும்.
கல்+தீது, முள்+தீது என்று நிலைதமாழி ஈற்றில் ைகர,ளகரங்கள் நிற்க ருதமாழி
முதலில் தகரம்(த்) ந்தால் நிலைதமாழி ஈற்றில் உள்ள ைகர,ளகரங்கள் ஆய்த(ஃ)
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எழுத்தாக மாறும்.
ருதமாழியில் ைகரத்தின் முன் ந்த தகரம் கரமாகவும்
ளகரத்தின் முன் ந்த தகரம் டகரமாகவும் மாறும். இவ் ாறு புைர்ச்சியால் ந்த
ஆய்தம் தைக்குரிய அலர மாத்திலர அளவிலிருந்து கால் மாத்திலர அள ாக
ஒலிக்கும். இதற்கு ஆய்தக்குறுக்கம் என்றுதபயர். ை ள ஈற்றுஇலயபின் ஆம் ஆய்தம்
அஃகும் (நன்னூல்எழுத்97).
ை ள ஈற்றிலயபிைாம் ஆய்தம் எஃகும் (நன்னூல்எழுத்97)
குறில் ழி ைளத்தவ் லையின் ஆய்தம்
ஆகவும் தபறூஉ மல் ழி யாவை (நன்னூல்எழுத்228)
திருக்குைள் காட்டும் ஆய்த-எழுத்து இலக்கைம்:
திருக்கு ளில் ஆய்த எழுத்து ஒருமாத்திலர தகாள்ளும் உயிதரழுத்லதப் வபாைவும்,
அலரமாத்திலர
தகாள்ளும்
தமய்தயழுத்லதப்
வபாைவும்
அைகிட்டுக்தகாள்ளுமாறு லகயாளப்பட்டுள்ளது.
இப்படி அைகிட்டுக்தகாள் தற்காை இைக்கைம் எழுத்தியல் கூறும் எந்த இைக்கை
நூலிலும் தொல்ைப்படவில்லை.
எந்த யாப்பியல் இைக்கை நூலிலும்
தொல்ைப்படவில்லை.
எைவ
அதலைத் தனிவய குறிப்பிட்டு ததய் ப்புை ர் திரு ள்ளு ர்
எடுத்துக்காட்டுத் தந்துள்ளார். இலத உைர்த்த ள்ளு ர் திருக்கு ளில் ஆய்த
எழுத்து ஒருமாத்திலர தகாள்ளும் உயிதரழுத்லதப் வபாைவும், அலரமாத்திலர
தகாள்ளும் தமய்தயழுத்லதப் வபாைவும் அைகிட்டுக்தகாள்ளுமாறு இரண்டு
முல களிலும் திருக்கு லளப் பலடத்துள்ளார் என்பலத எண்ணி தபருமகிழ்வு
தகாள்ளைாம்.
இப்படி அைகிட்டுக்தகாள் தற்காை இைக்கைம் எழுத்தியல் கூறும் எந்த இைக்கை
நூலிலும் தொல்ைப்படவில்லை.
எந்த யாப்பியல் இைக்கை நூலிலும்
தொல்ைப்படவில்லை.
ஆைால்
ள்ளு ர் நமக்கு ஆய்த எழுத்தின் இயல்லபத் தம் கு ள்மூைம்
உைர்த்துகி ார்.
அ தைைப் பட்டவத இல் ாழ்க்லக அஃதும்
பி ன்பழிப்ப தில்ைாயின் நன்று (49)
நனிக்தகாம்பர் ஏறிைார் அஃதி ந்து ஊக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும் (476)
அணியன்வ ா நாணுலடலம ொன்வ ார்க் கஃதின்வ ல்
பிணியன்வ ா பீடு நலட (1014)
இந்த மூன்று கு ட்பாக்களில் ஆய்த எழுத்லத தமய்தயழுத்தாகக் தகாண்டு
அலரமாத்திலரயால் அைகிட்டுக்தகாள்கிவ ாம்.
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அற் ார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃததாரு ன்
தபற் ான் தபாருள்ல ப் புழி (226)
வ ண்டாலம அன்ை விழுச்தெல் ம் ஈண்டில்லை
யாண்டும் அஃததாப்ப தில் (363)
கற்றிைன் ஆயினும் வகட்க அஃததாரு ற்(கு)
ஒற்கத்தின் ஊற் ாம் துலை (414)
இந்த மூன்று கு ட்பாக்களில் ஆய்த எழுத்துக்கு ஒருமாத்திலர தந்து உயிதரழுத்லதப்
வபால் அைகிட்டுக்தகாள்கிவ ாம்.
இதைால்தான் தமிழ் தநடுங்கைக்குக் கட்ட- ரிலெயில் உயிதரழுத்துக்
கிலட ரிலெயின் இறுதியிலும், தமய்தயழுத்துக் குத்து ரிலெத் ததாடக்கத்தின்
வமலும் ஆய்த எழுத்லத ல த்துள்ளைர்.
மாற்றுக் கருத்து முலை ர் தமிழப்பன் எழுதிய "தமிழ் இைக்கியத்தில் எண்ணும்
எழுத்தும்" என்
நூலில் ஆய்த எழுத்து குறித்து கீழ்காணும் கருத்து
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆய்தத்தின் டி மாக முப்பாற்புள்ளிலயத் ததால்காப்பியர் குறித்துள்ளார். இன்று
எழுதப்படு து வபான்று ஆய்தம் அன்றும் எழுதப்பட்டது என்று கூறு து
ஐயத்திற்கிடமாக உள்ளது. அவொகர் காைத்தில் இன்ல ய ஆய்தப் புள்ளிகள்
இகரமாகப் படிக்கப்பட்டதாக வகாபிநாத் ராவ் கூறுகி ார்.

ஆய்தத்தின் டி ம் பிற்காைத்து ழக்தகன்றும், நச்சிைார்க்கினியர் காைத்தில்
நடுவு ாங்கி எழுதும் ழக்கம் இருந்தததன்றும் மு.இராகல யங்கார் கருதுகி ார்.
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எைவ , ததால்காப்பியர் காைத்து ஆய்தப் புள்ளிகள் எவ் ாறு அலமந்து அலத
மக்கள் எழுதிைர் என்று அறிய முடியவில்லை, அல படுக்லக நிலையிவைா
அல்ைது நின் நிலையிவைா ஒன் ன் பின் ஒன் ாக அலமந்து ஆய்தத்லத
அறிவுறுத்தியிருக்கைாம்.
எட்டாம் நூற் ாண்டில் பல்ை
மன்ைன் காைத்ததாக அலமந்த காெ
குடிப்பட்டயத்துள் த ஃகா என் தொல் ருமிடத்து வமலும் கீழும் புள்ளிகளும்,
இ ற்றிலடவய லளந்த வகாடுமுலடய ஆய்த டி ம் கிலடக்கி து.
ஒலிப்புக் குல ல உைர்த்த எகர ஒகரங்கள் புள்ளி தபற் து வபாை ல ப்பு
முல யில் ஆய்தத்திற்கு முன்ைாக ரும் குற்றியலிகரமும், குற்றியலுகரமும் ஒரு
புள்ளியும், இரு புள்ளியும் (நாகியாது, காடு) தபற் ை என்று தகாள்ளவும்
இடமிருக்கி து.
ஒலிப்பு நிலையலமப்பில் ஏறுமுகமாகக் குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், ஆய்தம்
ஆகிய மூன்றும் அலமந்து ஒன்று, இரண்டு, மூன்று புள்ளிகலளப் தபற் ை என்று
தகாள் தும் த ாகாது, அல்ைது ஒலிப்புக் குல வின் அடிப்பலடயில் ஆய்தம்
மூன்றுபுள்ளியும் குற்றியலிகரம் இரு புள்ளியும், குற்றியலுகரம் ஒரு புள்ளியும்
(நாகியாது, காடு) தபற் ை என்றும் தகாள்ளைாம்.
குற்றிய லிகரமுங் குற்றிய
லுகரமும் மற் ல தாவம புள்ளி தபறுவம" என்பதும் இங்கு சுட்டத்தக்கது.

புல ர் ஆ.காளியப்பன்
தலை ர், ததால்காப்பியர் தமிழ்ச்ெங்கமம்
amuthankaliappan@gmail.com; 9788552993
www.tholkappiyam.org
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23. தமிழ்ச் தொல், பி தமாழிச் தொற்கலள
வ றுபடுத்திக் காண்பது எவ் ாறு?
— துலர.ந.உ.
இைக்கைத்லதக் கூறிப்பயம்காட்டாமல், விதிகலளச் தொல்லிப் பயம்கூட்டாமல்
தொல்ை முயன்றிருக்கிவ ன், சிை எளிய குறிப்புகளின் மூைம், எல எல்ைாம்
தமிழில்லை என்று.
1) ர்,ழ்- எழுத்துகள், தமிழ் எழுத்திைக்கைத்தின்படி, குறிலை முததைழுத்தாக உள்ள
தொல்லில் இரண்டாம் எழுத்தாக ராது. அவ் ாறு ரும் தொற்கள் தமிழில்லை
என்று கண்லை மூடிக்தகாண்டு தொல்லிவிடைாம் .
எ.கா:
தர்மன், கர்ைன், அர்ச்சுைன், நிர்மைா - தமிழில்லை
அர்த்தம், அர்ச்ெலை, அர்ப்பைம்
கர்ப்பம், தர்க்கம், தர்மம், மர்மம், ர்க்கம்
ெர்ப்பம், ெர் ம், தொர்க்கம், ெர்க்கலர
நிர் ாகம், நிர்மூைம், நிர்ையம், நர்த்தைம் — தமிழில்லை.
2) தமய்தயழுத்தில் ததாடங்கும் தொற்கள் தமிழில்லை
எ.கா :
ப்ரபஞ்ென், ப்ரியா, க்வர, ப்ளூ - தமிழில்லை
3) ல்லிை தமய்தயழுத்தில் (க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற்) முடியும் தொற்கள் தமிழில்லை
எ.கா :
அவொக், பிரொந்த், கான்க்ரீட், வொெப், - தமிழில்லை.
4) தொல்லின் நடுவில் ரும் ல்லிை தமய்தயழுத்தில் -க்,ச்,ட்,த்- ஐத் ததாடர்ந்து
அதைதன் உயிர்தமய்தயழுத்துகள் மட்டுவம ரும் . வ த ழுத்துகள் ந்தால்
தமிழில்லை .
எ.கா: க்-ஐத் ததாடர்ந்து - க,கா,கி,கீ,கு,கூ ………… மட்டுவம ரும்.
விக்ரம், பத்மினி, வித் ான், அக்ரகாரம், உத்ரம் - தமிழில்லை
5) தெள - இல் து ங்கும் தொல் தமிழில்லை
எ.கா :
தெளக்கியம், தெளந்தர்யம் - தமிழில்லை
6) யகரத்தில், யா- ஐத்தவிர , பி எழுத்துகளில் ததாடங்கும் தொல் தமிழில்லை
எ.கா :
யந்திரம் , யமன், யு ன், யு தி - தமிழில்லை

138

7) ர, ை - இல் ததாடங்கும் தொல் தமிழில்லை
எ.கா :
ராமன், ரங்கன், ைட்சுமி, ைட்ெம், ைட்சியம் - தமிழில்லை
கூடுதைாக,
எல்ைாருக்கும் ததரிந்த ஒன்றுதான் , இருந்தாலும் இலதயும் பதிந்தால்தான்
ஆரம்பத்தில் இருப்வபாருக்கும் பயன்தரும்
8) கிரந்த எழுத்துகள் - ை,ே,ெ,ஹ,க்ஷ, ஸ்ரீ - மற்றும் இ ற்றின் இைம் ) இருக்கும்
தொற்கள் தமிழில்லை
எ.கா :
ஸ்ருதி, ைஷ்மி, தெயவமாகன், ஹிந்து, தக்ஷன், சுபஸ்ரீ = தமிழில்லை

துணர.ந.உ.
https://ta.quora.com/profile/Durai-N-U-Pandian
vce.projects@gmail.com
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24. தமிழில் பயன்படுத்து து எப்படி?
— புை ர் ஆ.காளியப்பன்
எத்தலை- எத்துலை .. எங்வக பயன்படுத்து து?
ஒருலகயில் எத்தலை விரல்கள் இருக்கின் ை ? ஒரு லகயில் எத்துலை விரல்கள்
இருக்கின் ை ?
நான் எத்தலை வநரமாக காத்திருக்கிவ ன் ? நான் எத்துலை வநரமாக
காத்திருக்கிவ ன் ?
வமலுள்ள நான்கு ததாடர்களிலும் எத்தலை, எத்துலை என்னும் இருதொற்களும்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை.
இ ற்றுள் ஏதா து த று உண்டா அல்ைது எல்ைாவம ெரியா எண்ணிப் பார்ப்வபாம்.
எத்தலை என்னும் தொல்லை ஒன்று, இரண்டு என்று எண்ணி அறியக்கூடிய
இடங்களில் மட்டும்தான் பயன்படுத்தைாம்.
எத்துலை என்பலத மற்
லகயாை அளந்து அறியக்கூடிய இடங்களில் எல்ைாம்
பயன்படுத்தைாம்.
எத்துலை என்பதன் தபாருள் எவ் ளவு என்பதுதான்.
என்ை? எது?
என்ை? எது? இரண்டும் ஒன் ா? வ றுபாடு உண்டா ?
உன் தபயர் என்ை ? என்று விைவு தற்கும், உன் தபயர் எது ? என்று விைவுதற்கும்
வ றுபாடு இருக்கி தா ? இல்லையா ?
என்ை என்னும் விைாச் தொல்லை முற்றிலும் நம்மால் அறியப்படாத ஒன்ல
அறிந்து தகாள்ள விரும்பும் வபாது பயன்படுத்த வ ண்டும். எது என்னும் தொல்லை
தபாது ாக அறியப்படும், சி ப்பாக படாமலும் உள்ள ஒன்ல ப் பற்றி ததரிந்து
தகாள்ள விரும்பும்வபாது பயன்படுத்த வ ண்டும்.
உதாரைமாக ஒரு ருலடய தபயர் இன்ைது என்று முற்றிலும் ததரியாத நிலையில்
உன்தபயர் என்ை? என்று வகட்பது தபாருத்தமாக இருக்கும்.
ஒருபட்டியலில் உள்ள தபயர்களில் நாம் ததரிந்து தகாள்ள விரும்பும் ஒரு ர்
தபயரும் இருக்கி து என்னும் தபாது ாை அறிவு நமக்கு இருந்து அப்பட்டியலில்
உள்ள தபயர்களில் அ ர்தபயர் எது என்பலத ததரிந்து தகாள்ள விரும்புகின்
வபாது உன்தபயர் எது எைக்வகட்பது தபாருத்தமாக இருக்கும்.
ஓய்வும் - ஒழிவும்
ஓய்வு வ று. ஒழிவு வ று ஓய்வு வநரம் என்பது வ லை தெய்து கலளத்துப்வபாய்
இலளப்பாறும் வநரம் என்னும் தபாருளுலடயது.
ஒழிவு வநரம் என்பது எந்த வ லையும் இல்ைாலமயால் சும்மா இருக்கும் வநரம்
என்னும் தபாருளுலடயது.
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தற்வபாது மருத்து ப் பணியாளர்கள், கா ல் துல யிைர், மின்ொரப் பணியாளர்கள்
வபான்வ ார் ஓய்வும் ஒழிச்ெலும் இல்ைாமல் உலழக்கி ார்கள் நமக்கு இப்வபாது
இந்த இரண்டு வநரமும் இருக்கி து .
அ ர் தபாது ாக எல்வைாலரயும் அன்புடன் ரவ ற் ார். ஆயினும் குறிப்பாக
என்லை மிகவும் அன்புடன் ரவ ற் ார். இத்ததாடரில் குறிப்பாக என்னும் தொல்
த ாகவ ஆளப்பட்டிருக்கி து தபாது ாக என்பதற்கு எதிராைதாக குறிப்பாக
என்பலதத் வதர்ந்ததடுத்துக் கூறியுள்ளார். தபாது என்பதற்குச் சி ப்பு என்பதுதான்
எதிர்ச்தொல். குறிப்பு என்பது த ளிப்பலட என்பதற்கு எதிர்ச்தொல் ஆகும்.
த ளிப்பலடயாக அன்றி மல தபாருளாகக் கூ ப்படு லதத்தான் குறிப்பாகக்
கூ ப்பட்டல யாகக் தகாள்ளைாம்.
ஆகவ “தபாது- சி ப்பு” மற்றும் “த ளிப்பலட- குறிப்பு” எனும்
எதிர்ச்தொற்கலள அலமத்துக் தகாண்டு பயன்படுத்து வத நல்ைது.

லகயில்

புல ர் ஆ.காளியப்பன்
தலை ர், ததால்காப்பியர் தமிழ்ச்ெங்கமம்
amuthankaliappan@gmail.com; 9788552993
www.tholkappiyam.org
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25. யாவை தபருந்தமிழன்; நல்வைன்;
தபரிது!
— தொ.விலைதீர்த்தான்
தமிலழ பை அலடதமாழிகள் இட்டு அலழக்கிவ ாம். தெந்தமிழ்; லபந்தமிழ்;
ண்தமிழ்; ஒண்தமிழ்; கன்னித்தமிழ் என்று சி ப்புச் தொற்கலளச் வெர்த்துச்
தொல்கிவ ாம். தமிழ் மூன் ாகப்பிரிந்து இயல், இலெ, நாடகம் என்
முத்தமிழாயிற்று. முதைாழ் ார்களில் ஒரு ராகிய பூதத்தாழ் ார் இரண்டாம்
திரு ந்தாதியில் தமிழுக்கு வமலும் சி ப்பாை ஓர் அலடதமாழியிட்டு
அலழக்கி ார்.
ஆழ் ார் தந்த நன்முத்து “ஞாைத் தமிழ்” என் அலடதமாழி. தமிலழ ஞாைத்தமிழ்
என்று தொல்லு வதாடு அ ர் நின்றுவிடவில்லை. தமிலழ ‘இருந்தமிழ்’ என்றும்
தன்லைப் ‘தபருந்தமிழன்’ என்றும் தொல்லிக் தகாண்டும் தபருலமயலடகி ார்.
தமிழ் அறிவட்டும் ஆற் ல் உள்ளது. தமிழால் தான் கலடத்வத முடியும்.
உய்தியளிக்க ல்ைது. கற் ரின் அறில வநர்லமயாை தநறியில் தெலுத்தும்
தன்லம தமிழுக்கு உண்டு. ஆதைால் ஞாைத்தமிழ் என்கி ார். பூதத்தாழ் ார்
பாடல்கள் திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் இரண்டாம் திரு ந்தாதி என் தபயரில்
அலமந்துள்ளை. அவ் ந்தாதியின் முதல் த ண்பாவிவைவய தமிழுக்கு
அலடதமாழி தந்துவிடுகி ார்.
அன்வப தகளியா, ஆர் வம தநய்யாக
இன்புஉருகு சிந்லத இடுதிரியா - நன்புருகி
ஞாைச்சுடர் விளக்கு ஏற்றிவைன் நாரைற்கு
ஞாைத்தமிழ் புரிந்த நான்.
அன்பும், அது ஈனும் ஆர் முலடலமயும், உருகும் சிந்லதலயயும் அளித்தது தமிழ்.
அதைால் நாரைற்கு ஞாைஒளி விளக்கு என்ைால் இயற் முடிந்தது என்கி ார்
ஆழ் ார் தபருமான்.
தமிழ்தமாழிலய அறிந்திராவிட்டால், படித்திராவிட்டால் எைக்கு அறிவு
ளர்ந்திருக்காது: ஞாைச்சுடர் விளக்லக ஏற்றியிருக்க முடியாது என்பவத
பூதத்தாழ் ாரின் உள்ளக்கருத்து.
இக்கருத்துக்கு எழுபத்து நாைாம் பாடலில் வமலும் அலெக்க முடியாத உறுதி
வெர்க்கி ார் ஆழ் ார். “இருந்தமிவழ உன்ைால் இருந்வதன்” என் தமிழ்விடு தூது
ஆசிரியருக்கு ழிகாட்டியாக “இருந்தமிழ்” என் தொல்ைாட்சியும் “தபருந்தமிழன்
யாவை” என் மட்டிைாப்தபருலமலயயும் இப்பாடலில் காைக் கிலடக்கின் ை.
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“யாவைத ம் தெய்வதன்; ஏழ்பி ப்பும் எப்தபாழுதும்
யாவைத ம் உலடவயன்; எம்தபருமான் - யாவை
இருந்தமிழ் நன்மாலை இலையடிக்வக தொன்வைன்
தபருந்தமிழன் நல்வைன் தபரிது!”
”நாவை சி ந்த தமிழன்; தமிழைாக இருப்பதைால் நல்ை ன் ஆவைன்; முயன்
த த்லத என்றும் லகக்தகாண்டுள்வளன். சி ந்த, தபரிய தமிழிவை நல்ை பாமாலை
உன் திரு டிகளிவை சூடத்தக்கதாகக் கூறிவைன்” என்பவத இப்பாடலின் தபாருள்
அல்ை ா!
திருமால் தநறிவயாடு இவ்விரு பாடல்கள் நமக்குத் தருகின் அறிவுலரகள்,
”தமிலழ விரும்பிப்படியுங்கள்: அறிவு தப ைாம்! தமிழர் பண்பாட்டிலை
ம ாதீர்கள்; சி ந்த தமிழராக ாழைாம்! நல்ை மனிதைாகவும் ாழைாம்!”
என்பவத.
"யாவை தபருந்தமிழன்; நல்வைன்" என்று ஆழ ார் கூறும் தபருமிதம்
தநஞ்லெக்க ர்கி து. எல்வைாரும் அவ் ாறு தொல்லிக்தகாள்ள முடியுமா?
தமிழர் பண்பாட்டிலை ம

ாத ர்கவள அவ் ாறு தொல்லிக்தகாள்ள முடியும்!

வசா.விணைதீர்த்தான்
தமிழ் ஆர் ைர், மனித ள வமம்பாட்டுப் பயிற்சியாளர்
+91 94434 46388
karuannam@gmail.com
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26. தெம்தமாழிதயன்பது யாததனில் ....
— முலை ர் வததமாழி
தபரும்பாலும் வமலைநாட்டுப் பார்ல யில் ரைாறுகள் உரு ாயிை, அதைால்
கிவரக்கமும் ைத்தீனும் தெம்தமாழிகள் என்று கூ ப்பட்டை.
Greek and Latin languages and literatures are fundamental to Western Civilization.
https://classicalstudies.duke.edu/undergraduate/greek-latin
டியுக் பல்கலை தளத்தில் தெம்தமாழிக்காை விளக்கம் ..
The modern world prizes critical acumen, clarity, and precision in speech and writing. These were
the qualities of language and thought most extolled by the Greeks and Romans.
என்று கூறுகி து.
இத்தளம் புகழ் வபற்ை பல்கணலயின் வசம்வமாழி கல்விக்காைது, அது இவ் ாறு ஒரு
ணரயணை வகாடுப்பதால் இணத நான் ஏற்றுக் வகாள்வ ன்.
கிவரக்க ைத்தீன் தமாழிகள் வமலை நாடுகளில் உைாவிய காைத்தில் உைகில் பை
பகுதிகளிலும் தமாழிகளும் அ ற்றில் இைக்கியங்களும் இல்ைாமல் இல்லை.
எவ் ாறு மகா அதைக்ொண்டர் என்று தொல்லிச் தொல்லி, அவத வபாைச் ொதித்த
ராவெந்திர வொழலைப் வபரரென் என்று நாம் குறிப்பிட மறுக்கிவ ாவமா அவத
நிலைதான் பி ர் தொல் லதவய நாமும் தொல் தால் நிகழும்.
உங்கள் தமாழி ஓவியம் என் ால் அலத எதைால் அப்படிச் தொல்கிறீர்கள் என்று
கட்டுலடத்துப் பார்த்து .. இந்த இந்த காரைங்களால் அ ற்ல
லகப்
படுத்துகிறீர்களா?
அது வபான்
லரயல க்குள் எந்த தமாழிகள் ருகின் ை எைக் குறிப்பிடு தும்
தமாழி ஆய் ாளர்களின் வ லைதான்.
அலதப் வபரா. ொர்ஜ் ஹார்ட் தெய்துள்ளார். இது தமாழியியல் ஆய்வில் பரிைாம
ளர்ச்சியால் ளர் து.
ஏன் ஆங்கிவையர்கலள எதிர்த்த வபாராளிகளின் பட்டியலில் ததன் இந்தியர்கள்
மட்டும் இன்று இடம்தப வில்லை?
வ லு நாச்சியார், கட்டதபாம்மன், கப்பவைாட்டிய தமிழன் எல்வைாரும் அவத
லரயல யில் ரு ார்கள்.
ஆைால் "அரசியல்" காரைமாக
ரைாற்று நூல்களில் அ ர்கள்
ஒதுக்கப்
படுகி ார்கள் என்று நாம் புரிந்து தகாள்கிவ ாவமா, அது வபான் துதான் இந்த
தமாழி "அரசியலும்".
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இைக்கைம் இன்றி எந்த தமாழியும் இருக்க ாய்ப்பில்லை. எழுத்து தொல்லுக்கு
மட்டுமின்றி தபாருளுக்கு இைக்கைமும் தகாண்டது தமிழ் தமாழி.
காைத்தில் முந்தியதாகக் கிலடக்கும் நூவை இைக்கை நூல்தான், அதற்கு
அடிப்பலடயாக இைக்கியம் பை ாய்தமாழியாக ா து இருந்திருக்க வ ண்டும்.
அலத ஆ ைப்படுத்த எழுத்து வதான்றியிருக்க வ ண்டும்.
இந்தியா அளவில் பார்த்வதாம் என் ால் எந்த தமாழிகளுக்கு
எழுத்துப்
தபாறிப்புகள் கிலடக்கின் ை? எந்த அளவில் கிலடக்கின் ை? எந்தக் காைம் முதல்
ததான்லமயாை எழுத்துப் தபாறிப்புகள் கிலடக்கின் ை என்று கண்டறி து எளிது.
வமாழி என்பதற்கு அந்தவமாழிகளின் வசால் ஒன்று இருக்க வ ண்டும் என்ை
விதியுென் எழுத்து என்பணதயும் வசர்த்துவிெலாம்.
ததான்லமயாை, எழுத்துடன் கூடிய மூை தமாழி, அந்த எழுத்து முல த கு
ொதாரை மக்களின் ாழ்விலும் நலடமுல
ழக்கத்தில் இருந்தது,
அத்துடன் இதற்குச் ொன் ாக ததால்லியல் தடயங்களும் அந்ததமாழியில்
கல்த ட்டுக்களாகவும் பை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ைவர கிலடக்கின் ை
என் ால் வ த ன்ை லரயல வ ண்டும் அந்த தமாழியின் ததான்லமலய,
தமாழியின் பர லை, தமாழியின் தாக்கத்லத உறுதிப்படுத்த?
Of the c. 100,000 inscriptions found by the Archaeological Survey of India, about 60,000 were in
Tamil Nadu;[12] of these 60,000 inscriptions, only about 5 per cent were in other languages such as
Telugu, Kannada, Sanskrit and Marathi; the rest were in Tamil. Over 25,000 Kannada inscriptions
were unearthed in Karnataka, though an in depth study of many of these is yet to be conducted
according to Hampi Kannada University Sociology department Head and Researcher Devara
Kondareddy.[13]
source - https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Indian_epigraphy
ஒரு வமாழிக்காை எழுத்து கிணெக்கும் காலம்.. அது காட்டும் அந்த வமாழியின்
வதான்ணமணய .
The modern world prizes critical acumen, clarity, and precision in speech and writing. These were
the qualities of language and thought most extolled by the Greeks and Romans.
என்
இதன் அடிப்பலடயில் விதிகலள மீட்டுரு ாக்கம் தெய்யைாம்,
தெய்துள்ளார்கள். ொர்ஜ் ஹார்ட் பங்களிப்பும் அதில் ஒன்று.
தெம்தமாழி லரயல /விதி குறித்த மற்த ான்று:
http://www.tamilvu.org/library/kulothungan/pdf/Tamil_Among_the_Classical_Languages_of_the_
World.pdf#page=54
semmozhi.JPG
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Source http://www.tamilvu.org/library/kulothungan/pdf/Tamil_Among_the_Classical_Languages_of_the_
World.pdf#page=54

முணை ர் வதவமாழி
https://www.facebook.com/themozhi/
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27. தாய்தமாழி என் தாய்ப்பால்.
— ஆர்.பாைகிருஷ்ைன், இ.ஆ.ப.
"ஆட்சி வமாழி"
அது
அரண்மலையின் தமாழி.
ஆட்டிப் பலடக்கும்
ஆதாயம் தகாடுக்கும்.
தூக்கி விடும்.
சிை வநரம்
ததாலைந்தும் விடும்.
பாரசீகம் எங்வக?
--"ஆலய வமாழி"
பூொரிகள்
ொமியிடம்
மல ாகப் வபசும்
மல தமாழி.
லதரியம் தகாடுக்கும்.
தட்ெலை வகட்கும்.
"எந்த மா ட்டத்தில்
எல்வைாரும் வபசிைார்கள்?"
என் ால்
"ொமிவய வபசிைார்" என்று
ெரிக்கட்டும்..
--" ணிக வமாழி"
ஏற்றுமதி இ க்குமதிலயப்
தபாறுத்தது
ஏற் இ க்கம்.
எலட வபாடும்.
அளந்து வபசும்.
மகசூலைப் தபாறுத்தது
மவுசு.
விலை வபாைால் த ளிச்ெம்.
உண்லமயில்
வியாபாரிகள் தான்

பன்தமாழியாளர்கள்.
பற்று ரல ப் தபாறுத்தது
பற்று.
சிந்துத ளி தமாழி எது?
--"தாய் வமாழி"
தாய் தமாழி
என்பது
உண்லமயில்
ஒரு
தனிதமாழி அல்ை.
தாய்ப்பால் என்பது
தனியாை
பால் லகயா?
ஆவின் கன்றுக்கு
ஆவின் பாதைன்ை
'ஆவின்பாைா'?
அதன்
அன்லையின் பால்...
தாய் தமாழி
என்பது
தாய்ப்பால் வபாைவ
குருதியின் தகாலட.
அது நம்
குரல் லள.
காதைர் திைம்
பார்த்தா
காதல் ரும்?
ஆைால்
தாய்தமாழிவய
ஆட்சி தமாழியாகவும்
ஆைய தமாழியாகவும்
ணிக தமாழியாகவும்
ளர்ச்சி தபறும்வபாது தான்
நில வு ரும்!
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28. அழகு தமிவழ

ாழியவ !

— பூங்வகாலத கைகராென்
நற் மிழ் நானிைத்வத
சுற் மும் தபருக்குவம
அற் மும் அழிக்குவம
உற் மும் நீவய அருந்தமிவழ
தபற் வள நீவய
தபருங்குற் மும் நீக்குவம
கற் தைால் ஆயபயன்
உற் தைால் தமிழும்
குன் ாது நில யுவம
லபந்தமிழ் காக்கும்
பாரதத்திவை அன்லைவய
தீஞ்சுல நீவய
திகழ்பரதக்கண்டத்திவை
உண்லம ார்த்லதயில்
உள்தளான்றும் பு தமான்றும்
வ றில்லை தூய்லமவய
தாய்லமவய தமிவழ
தூய தமிழ் ஒன்வ
பி தமாழி கைப்புமில்லை
தபருந்த வம தபருலமவய
அருந்த வம தமிவழ
நீ ாழியவ
வபாற்றுகிவ ன் ைங்குகிவ ன்
புைம்தபயரா புைலமவய
நீ தரு ாய் அன்லைவய
தமிவழ தாவய
அருகு வபால் நீ ளர்ந்து
அழகு தமிவழ ாழியவ !
தாய் வமாழி நாள்

ாழ்த்துகள்!

பூங்வகாணத கைகராஜன்
https://www.facebook.com/poongothai.kanagarajan
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29. புத்தகத் திருவிழா.
— ெபாரத்திைம்

புத்தகத்திருவிழா
ஒட்டுதமாத்தப் புத்தகங்களும்
ஓரிடத்தில் குதித்த விழா!
எத்தலை எத்தலை நூல்கள் எத்தலை எத்தலை ஆட்கள்!!
குடிப்ப னுக்குக் கள் தமாந்லதயிவை.- நூல்
படிப்ப னுக்குத் தீனியிந்த ெந்லதயிவை!!
கவிலத சூழ் உைகமிது
கவிலத நூல் தபருகியது.
ஏட்டில் கிடந்த எழுத்துக்கள் எல்ைாம்
நூல் டி ாகி
நாட்டில் ைம் ர
இைக்கிய ரதத்தில் கவிலதகள் ப னி!!
மகிழ்ந்திடும் இதைால்
ாெக அ னி.
ஆவைாைம் பாடிட
அலை ரும் ருக.!!

திரு. சபாரத்திைம்
https://www.facebook.com/saba.rathinam.547
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30. அரியாெைத்தில் அமராத எழுத்துகள்.
— பூங்வகாலத கைகராென்
நில லடந்த புத்தகக் கண்காட்சியில்
எல்ைாம் கலைந்த பின்ைர் சுத்தம் தெய்கின் ைர்
புனிதமலடந்திருந்த
களத்தில் எழுத்துகள் சிதறிக் கிடக்கின் ை
அறிவுத் தூர் ாரிக் கிடந்த
லமதாைத்தில் நாலள படித்த மனிதர்களும்
படிக்காத ர்களும் விலளயாடும் வபாது புது ாெலை நகர் ார்கள்
ெருகுகள் வபால்
மண்ணில் ஒட்டியிருக்கும் ார்த்லதகள் உலடயாமலிருக்க
மிக முக்கியமாக
கால்கள் மிதிபடாமல் பார்த்துக் தகாள்ள வ ண்டும்
அரியாெைத்தில் அமர்ந்த எழுத்துகள் தாண்டி
லக முறிந்து கால் முறிந்து
பின்ைப்பட்ட எழுத்துகள்
கலைமகள் லக உலடந்த வீலையாய் ஆங்காங்வக கிடக்கைாம்
தாண்டிப் வபாகும் வபாது
அலதயும் ஒரு ஓரமாக அமர்த்தி விட்டுச் தெல்லுங்கள்
அதற்கும் சிறிது மரியாலத தந்து
குப்லபத் ததாட்டி குழந்லதக்கும் காப்பகமுண்டு
பி ந்தது அதன் பா மல்ைவ !!!

பூங்வகாணத கைகராஜன்
https://www.facebook.com/poongothai.kanagarajan
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31. உைக மகளிர் நாளில் .....
— கவிஞர் அமீர்
உயிர் தகாடுத்து
முலளக்க ல த்து
உைர்வுகளாவைவய
சிரிக்க ல க்கும்... தாய்
உடன் பி ப்தபடுத்துச்
தெல்ை சிைம்தபடுத்து
நீள் பயைத்தில்
உற் துலையாகும்
உதிரமது... ெவகாதரி
இல்ைத்திலும்
இல்ை த்திலும்
வெல க்கு உருதகாடுத்து
வதல கள் தீர்க்கும்
ஓருயிர் ராணு ப்பலட...மலைவி
ஒரு ார்த்லத கவிலதயாம்
உயிர் தபற் கடவுளாம்
ெர் ாதிகாரம் தகாண்ட
குரும்பரசி ...மகள்
ராணியாகப் பி ந்து
ஞானியாக மல யும்
கலை ாணி எனும்
மகளிவர...
இன்ல ய உங்களின் திைத்தில்
வ ண்டுகிவ ன்
உங்களின் ஆசீர் ாதம்

கவிஞர் அமீர்
https://www.facebook.com/ameerjan.ameer.359
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32. சிங்கப்தபண்வை த ளிவய

ா.

— நா. ொந்தகுமாரி தமிழரென்

ென்ைல் ழியாய்
விண்மீன் பார்த்தது வபாதும்
கதவு தி ந்தால்
காைக் வகாடியுண்டு
சிங்கப்தபண்வை த ளிவய

ா......

ாெல் தபருக்கி வகாைம் வபாட்டு
வீடு துலடத்து தூபம் வபாட்டு
பைப்பை பண்டங்கள் பலடத்துத் தந்து
உடுப்பு துல த்து உைர்த்தி மடித்து
அலு ல் தெல்லும் அகம்பலடயார்க்குக்
கலளப்பு நீக்கக் காப்பித் தந்தாலும்
ஊரார் மலைவி என்ை தெய்கி ாள் என் ால்.....
அ ள் சும்மாதான் வீட்டிலிருக்கி ாள் என்
ஒற்ல ப் பதில் வகட்டு உலடந்துவிடாமல்
சிங்கப்தபண்வை த ளிவய ா......
ஆக்கலும் நீ அழித்தலும் நீ
ஐந்ததாழிலுக்கும் பி ப்பிடம் நீ
உைவு ெலமப்பதிவை உைவகார்க்கு இலத
உைர்த்திய ள் நீ
ெக்தி நீ ெரித்திரம் நீ
ெைைத்தின் பி ப்பிடம் நீ
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மானுடத்தின் மகத்து ம் நீ
தபண்லமயில் வபராண்லம நீ
சிங்கப்தபண்வை த ளிவய ா......
ஒற்ல மாம்பழத்லத
உபகாரம் தெய்ய உரிலமயற்று
தகாடுத்த மாம்பழத்லத
இல ன் ழி தபற்றுத் தந்தும்
ஏற்காத கை னுடன்
தபண்ைாய் ாழமுடியாமல்
வபயாய் டித டுத்த கலத அறியாவயா?......
சிங்கப்தபண்வை த ளிவய ா......
உைகில் ாழ் து உயிர்களின் உரிலம
உைவகார் இலத ம ந்தது அறிவின் மடலம
எதார்த்தமாய் இ ந்த கை னின் சிலதயில்
கட்டாயமாய்த் தள்ளப்பட்ட
தபண்களின் கலதத் ததாடராமல்
சிங்கப்தபண்வை த ளிவய ா......
மூன்று யதுக் குழந்லதயும்
முதுலம தபற் கிழவியும்
திைம் திைம் ன்தகாடுலமயில் ருந்தியழ
ெட்டங்கள் மட்டும் என்ை தெய்யும்
பார்க்கும் தபண்கதளல்ைாம்
பக்கபைமாய் நின் ால்
ஏய்க்கும் மிருகங்கள்
இடம் ததரியாமல் ஓடும்....
சிங்கப்தபண்வை த ளிவய ா......
விசித்திரப் தபண்வை
ெரித்திரம் நீ காை
மகளிர் திை நல் ாழ்த்துகள்.

நா. சாந்தகுமாரி தமிழரசன்(வதாடு ாய்)
தமிழ்த்துல உதவிப்வபராசிரியர், பூம்புகார்க்கல்லூரி.
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33. மனிதன் நிலைப்பதுண்டு....
— ருத்ரா இ.பரமசி ன்
இந்தப்பாடலை
எத்தலைவயா தடல கள் வகட்டுவிட்வடன்.
ெலிக்க வில்லை.
அலுக்க வில்லை.
நிறுத்த மைவம ரு தில்லை.
பாடலுக்கிலடவய ரும்
அந்த இலெ அலமப்பு..
அப்பப்ப!
உள்ளம் உருகி ழிந்வதாடுகி து.
இதயம் இன்னிலெயில் தநாறுங்குகி து.
ஓ! எம் எஸ் வி அ ர்கவள
அந்த இலெ நிர ல்களில்
கடல்கள் ாய் தபாத்தி
அடங்கிப்வபாகின் ை.
தெவி ழிவய பிரபஞ்ெங்கள் எல்ைாம்
நலழந்து ென்ைமாை ஒலியில்
ென்ைல்கலள ொத்திக்தகாண்டு
குலுங்கி குலுங்கி அழுகின் ை.
அந்த அழுலகயும்
இனிலமவயா இனிலம
தகாடும் இனிலம.
அந்த கருவிகலள இலெத்த
இலெஞர்களுக்கு
இதயங்கள் இருக்கும் இடத்தில்
இருப்பது
உருக்கம் உருக்கம் உருக்கம் மட்டுவம.
நிரந்தர தூக்கமாயினும் ெரி
நிரந்தர மற் தூக்கமாயினும் ெரி
ஓ! எம் எஸ் வி அ ர்கவள
எங்களுக்கு
அந்த உன் இலெத்துடிப்புகவள
இன்பத்தலையலைகள்!

கவிஞர். ருத்ரா இ. பரமசி ன்
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007343986058
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34. நான் அனுப்பு து ... உள்ளம்.
— தொல்ைாக்கியன்

தாழம் மடைலத விரித்து
நீவிடப் பன்னீர் ததளித்து
பீலியால் தடவி இறுத்து
தெஞ்ொதி தமாக்லக எடுத்து
அகிற்வகால் பட்டு லள ததாடுத்து
ெந்தைக் கத்தூரி வதாய்த்து
தமிழக் காதல் லரய ா
அமிழ்தும் வதனும் உல ய ா
இடமும் தபாழுதும் மல ய ா
உடைடங்க உயிர்துைங்க
ஒளிவிளங்க களிசுரக்க
த ளிமுயங்க தூங்கைாவம!
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35. தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள நிகழ்வுகள்
மற்றும் த ளியீடுகள் — தெய்திகள்
ததாகுப்பு.
— முலை ர் வததமாழி

தமிழ் மரபு அைக்கட்ெணள பன்ைாட்டு அணமப்பின் இணையத்தளம்
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation
தமிழ் மரபு அைக்கட்ெணளயின் நிகழ்வுகள் வ ளியீடுகள் மற்றும் வசய்திகள்
http://thf-news.tamilheritage.org/
தமிழ் மரபு அைக்கட்ெணளயின் யூடியூப் காவைாளி அணல ரிணச
https://www.youtube.com/Thfi-Channel
தமிழ் மரபு அைக்கட்ெணள பதிப்பகத்தின் நூல்வ ளியீடுகள்:
"அறியப்படவ ண்டிய தமிழகம்" – முலை ர் க. சுபாஷிணி [மார்ச் 5, 2021]
“கீழக்கலர ரைாறு” – எஸ். மஹமூது தநய்ைா [மார்ச் 28, 2021]
~*~*~*~*~*~*
மின்னூல் வ ளியீடுகள்:
அமரா தியின் காதல், முலை ர்.தெ. இராவெஸ் ரி [ெை ரி 29, 2021]
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2020/12/Amaravathi-Short-StoriesRajeswari.pdf
~*~*~*~*~*~*
“திணை” – மாதாந்திர வசய்திமெல்கள்:
தெய்திமடல்-8: ெை ரி 2021
http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/02/THFi-Newsletter-Thinai-Madal-8Jan-2021.pdf
தெய்திமடல்-9: பிப்ர ரி 2021
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2021/03/THF-Newsletter-Thinai-Madal-9Feb-2021-v1.1.pdf
~*~*~*~*~*~*
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தமிழ் மரபு அைக்கட்ெணள சிைப்புக் கருத்தரங்கங்கள்:
ல யத்தலைலம தகாள் - சி ப்புச் தொற்தபாழிவு
தற்தகாலை தீர் ல்ை – ஒரு ெமூகப்பார்ல [ெை ரி 24, 2021]
https://youtu.be/XRcDOZ6U53w
கடிலக - சி ப்புச் தொற்தபாழிவு
தமிழ்க் கத்வதாலிக்கத்தில் பண்பாடு ஏற் ல் -வபராசிரியர். ஆ. சி சுப்பிரமணியன்
[ெை ரி 31, 2021]
https://youtu.be/ag1AwfJQkMI
~*~*~*~*~*~*
திணசக்கூெல் - ாராந்திரச் வசாற்வபாழிவுகள்
195. அறிஞர் அண்ைா
– முலை ர் இரா.கண்ைன், சூடான் [பிப்ர ரி 7, 2021]
https://youtu.be/USfOaovvgsQ
196. சூழல்ொர் பசுலம ாழ்வியல்: இல்ைங்களும், இயற்லகயும்
– திரு.வி.பார்த்திபன் [பிப்ர ரி 14, 2021]
https://youtu.be/7N0Ij7Ejtfw
197. தமிழகக் வகாயில்களில் தபண்கள்
– முலை ர்.எஸ்.ொந்தினிபீ [பிப்ர ரி 21, 2021]
https://youtu.be/YeKazmBxIA8
198. நூல்கலளக் தகாண்டாடுவ ாம்:தமிழ் மரபு அ க்கட்டலள பதிப்பகத்தின்
த ளியீடுகள்
– முலை ர் க. சுபாஷிணி [பிப்ர ரி 28, 2021]
https://youtu.be/VNy5RoxABjQ
199. வமாகமுள், பாரதி, தபரியார் – திலரக்கலத உரு ாக்கம்
– திரு. ஞாை ராெவெகரன், இ.ஆ.ப. (ஓய்வு) [மார்ச் 14, 2021]
https://youtu.be/uKlhdKbLn1s
200. நமது ெைநாயகத்தின் கலத
– திரு.பீர் முகமது [மார்ச் 21, 2021]
https://youtu.be/_sBwbmiMQZ0
201. 'கீழக்கலர ரைாறு'
– நூல் த ளியீட்டு விழா [மார்ச் 28, 2021]
https://youtu.be/6SfqEgHeqGI
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202. நாட்டுப்பு க் கலைகள்: ஒரு பன்முகப் பார்ல
– வபராசிரியர் காவ்யா ெண்முகசுந்தரம் [ஏப்ரல் 4, 2021]
https://youtu.be/kp4qUiDYv1I
203. உடுமலை ரைாறு நூல் உரு ாக்கம்
– இலைய ழி கருத்தரங்கு [ஏப்ரல் 11, 2021]
https://youtu.be/ZeMMMyAqNkE

~*~*~*~*~*~*
கூகுள் புக்ஸ் தளத்தில் மின்தமிழ்வமணெ இதழ்கள்

https://tinyurl.com/mintamiledai
~*~*~*~*~*~*
மின்தமிழ்வமணெ இதழில் பங்வகற்ை ஆசிரியர்கள்
(அகர ரிலெயில் ...)
1. அ. குமவரென்
2. அகிைா தெழியன்
3. அண்ைாமலை சுகுமாரன்
4. அ ம் கிருஷ்ைன்
5. ஆவமாஸ் நவீன் இலளயராொ
6. ஆர். என் கண்டன்
7. ஆர். தெய்குமார்
8. ஆர்.பாைகிருஷ்ைன், இ.ஆ.ப.
9. ஆறு.அன்பு அரென்
10. இ. பு. ஞாைப்பிரகாென்
11. இ.க.கிருஷ்ை மூர்த்தி
12. இலெயினியன்
13. இரா. குமரகுருபரன்
14. இரா.நாறும்பூநாதன்
15. இராம.கி.
16. இை. அருட்தெல் ம்
17. இைக்கு ைார் திரு ள்ளு ன்
18. இைந்லதயார்
19. இன்ைம்பூரான்
20. உதயன்
21. எம்.ராொ
22. என்.தகௌரி
23. என்.ெர ைன்
24. ஏலையா க.முருகதாென்
25. ஓவியர் ெந்துரு
26. கலடயநல்லூர் தபன்ஸி
27. கதிர ன்
28. கரந்லத தெயக்குமார்
29. கரன் கார்க்கி
30. கல்பைாதாென்

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

கவிக்வகா அப்துல்ரகுமான்
கவிஞர் அமீர்
கவிஞர் புகாரி
கவியாழி. கண்ைதாென்
கவின்தமாழி ர்மன்
கைக. அஜிததாஸ்
காசுமி
காவிய வெகரன்
கீலழ ெஹாங்கீர் அரஸி
குமரி ஆத ன்
வக.ஆர்.ஏ. நரெய்யா
வகா. பழனி
வகா. பாைச்ெந்திரன், இ.ஆ.ப.
வகா.தெங்குட்டு ன்
வகாவிந்தராென் பாலு
வகால எழில்
தகௌதம ென்ைா
ெ.பாைமுருகன்
ெபாரத்திைம்
ெரஸ் திப்ரியா
சி. தெயபாரதன்
சிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம்
சு. த ங்கவடென்
சு.ரவிக்குமார்
தெல் ன்
வெொத்திரி சிறீதரன்
தொ.விலைதீர்த்தான்
தொல்ைாக்கியன்
தமிழிலெ ஆய் ாளர் நா. மம்மது
தமிழ்த்வதனீ
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61. தமிழ்லமந்தன் ெர ைன்
62. தாமலரச்தெல் ன்
63. திருத்தம் தபான்.ெர ைன்
64. தி ாகர்
65. தீபிகா சுவரஷ்
66. துலர.சுந்தரம்
67. துலர.ந.உ.
68. ததன்தகாங்கு ெதாசி ம்
69. ந. ததய் சுந்தரம்
70. நடராென் ஸ்ரீதர்
71. நரசிங்கபுரத்தான் தெய். சுவரஷ்குமார்
72. நா. ொந்தகுமாரி தமிழரென்
73. நிர்மைா ராக ன்
74. நூ.த.வைாகசுந்தரம்
75. ப. முகுந்தன்
76. பழலமவபசி
77. பாலள ப. இெக்கி ராென்
78. பிரகாஷ் சுகுமாரன்
79. புை ர் ஆ.காளியப்பன்
80. புை ர் மா ண்ைா வத ராென்
81. பூங்வகாலத கைகராென்
82. வபராசிரியர் எம்.பி.இராமன்
83. தபான்.த ங்கவடென்
84. ப்ரீத்தி ராெவகாபால்
85. ம. தெல் பாண்டியன்
86. மைர்விழி பாஸ்கரன்
87. மலையாண்- ொய் கிரிதர்
88. ம ன்புைவு க. ெச்சிதாைந்தன்
89. மா.மாரிராென்
90. மாவயான் டி. எஸ்.
91. மின்தமிழ் குழுவிைர்
92. மீைாம்பாள் சி ராஜ்
93. மு.பார்த்தொரதி
94. மு.முத்தரசு
95. மு.வ . மா. வீ. உைகவழியன்
96. முலை ர் அ.ராமொமி
97. முலை ர் அமுதன் அடிகள்
98. முலை ர் அரங்கமல்லிகா
99. முலை ர் ஆ. பாப்பா
100. முலை ர் ஆ.சி சுப்பிரமணியன்
101. முலை ர் ஆ.பத்மா தி
102. முலை ர் இரா.அனுசுயா
103. முலை ர் இரா.மைர்விழிமங்லக
104. முலை ர் இராவெஸ் ரி தெல்லையா
105. முலை ர் இதர. ெந்திரவமாகன்
106. முலை ர் எம்.எஸ்.மதி ாைன்
107. முலை ர் எஸ்.ொந்தினிபீ
108. முலை ர் ஒளல அருள்

109. முலை ர் க.சுபாஷிணி
110. முலை ர் க.பசும்தபான்
111. முலை ர் கி.காலளராென்
112. முலை ர் வகா. ல்ைரசி
113. முலை ர் ெ.கண்மணி கவைென்
114. முலை ர் ெ.பாரதி
115. முலை ர் சி . இளங்வகா
116. முலை ர் சு.ராெவ லு
117. முலை ர் தொ.ொந்தலிங்கம்
118. முலை ர் த. ரவமஷ்
119. முலை ர் தி.சுவரஷ்சி ன்
120. முலை ர் வததமாழி
121. முலை ர் நா.கவைென்
122. முலை ர் நா.கண்ைன்
123. முலை ர் நாகராென்
124. முலை ர் ப.வதவி அறிவு தெல் ம்
125. முலை ர் ப.பாண்டியராொ
126. முலை ர் ப.புஸ்பரட்ைம்
127. முலை ர் ராெம்
128. முலை ர் விெய் அவொகன்
129. முலை ர் வீ.தெல் குமார்
130. முலை ர் வீ.வரணுகாவதவி
131. முலை ர் வ . கட்டலள லகைாெம்
132. முலை ர் ெ.பிவரமைதா
133. முலை ர் தெ.ஆர்.சி ராமகிருஷ்ைன்
134. வமகைா இராமமூர்த்தி
135. வயசுராென்
136. ரவி அண்ைாொமி
137. ரவி அருைாச்ெைம்
138. ருத்ரா இ.பரமசி ன்
139. தரங்லகயா முருகன்
140. .ஐ.தெ.தெயபாைன்
141. ெந்த் கட்டலளக் லகைாெம் எம்.டி.
142. ைங்லகமான் இராம வ ல்முருகன்
143. ைன்ரீைா இளங்வகா ன்
144. ளர்மதி
145. வி.அன்பரசி
146. விக்கி கண்ைன்
147. விடுதலை
148. வித்யாொகர்
149. விெயகுமார்
150. விெயைட்சுமி
151. விெய் எஸ். ஏ.
152. வ .கி. சி குமார்
153. தெயகாந்தன்
154. லேைொ
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