பபொறுப்பொசிரியர்: முனைவர் தேப ொழி

தலையங்கம்: நூல்கலை அறியத் தலையயது?
அறிய

ோம் நூல்கலை!

— முனைவர் க.சுபாஷிணி

வணக்கம்.
ேமிழ்

ரபு அறக்கட்டனையின்

ற்றுத ொர் சமூக நலன்

சொர்ந்ே திட்டம் 'சுவலி' ஒலிப்புத்ேக ப ன்பபொருள். இேன் பவளியீடு
ஜூனல 18ம் தேதி சிறப்பொக நனடபபற்றது. சுவடி நூல்கனை
ஒலிவடிவத்தில் தகட்டுப் பயன்பபறும் வனகயில் இந்ேத் திட்டம்

உருவொக்கப்பட்டுள்ைது. நொட்டுனடன யொக்கப்பட்ட நூல்களும்
ஆய்வுக் கட்டுனரகளும் இந்ேத் திட்டத்தில் னகப்தபசி வழியொக
ஒலிவடிவத்தில் இனணக்கப்பட்டு வருகின்றை.
சுவலி எவ்வனகயில் ஒருவருக்குப் பயன்படும்?

அ. நம் சூழலில் சிலருக்குத் ேமிழ்
நூல்கனை வொசிக்க ஆர்வம் இருக்கும்; ஆைொல் ப ொழித்திறன்
இல்லொன யொல்

வொசிக்கத்

பேரியொது...

இத்ேனகதயொருக்கு

நொட்டுனடன யொக்கப்பட்ட நூல்கனைக் தகட்பேன் வழி நல்ல
ேர ொை நூல்கனை அறிமுகப் படுத்துவது
ஆ. பொர்னவத்

திறைற்தறொருக்கு

ஒலிப்புத்ேக ொக அறிமுகப்படுத்துவது

ஏரொை ொை நொட்டுனடன யொக்கப்பட்ட நூல்கனை

இ. நொட்டுனடன யொக்கப்பட்ட நூல்கள் னகவசம் இல்லொே தபொதும் அவற்னற அறிந்து
பகொள்ை விரும்புதவொருக்கு ஒலிப்புத்ேக ொக வழங்குவது
ஈ. சிலருக்குத் தூரப்பயணங்களில் வொகைத்னே ஓட்டிச் பசல்லும் தபொது பொடல்கனைக்
தகட்பேற்குப் பதிலொக நூல்கனை வொசித்துக் பகொண்தட பசல்லலொம் என்று தேொன்றும்.
ஆைொல் ஒலிப்புத்ேக ொக இருக்கும் தபொது அது சொத்தியப்படும்
னகப்தபசி இல்லொேவர்கள் குனறவு என்ற நினல ஏற்பட்டுவிட்ட இக்கொலச் சூழலில்
இப்படிப் பல வனகயில் உங்களுக்கு சுவலி உேவ முடியும்.
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனையின் சுவலி திட்டக் குழுவிைர் பபொது க்கள் நலன் கருதி
ேங்கள் தநரத்னேப் பயனுள்ை முனறயில் பசலவிட்டு ஒலிப்புத்ேகங்கனை உருவொக்கும்
பணியில் இனணந்துள்ைைர். லர்விழி பொஸ்கரன், ப்ரின்ஸ் பகன்ைத், பசல்வமுரளி ஆகிய
மூவரது துனணயுடன் ஆர்வமிக்க ேன்ைொர்வலர்களுடன் இத் திட்டம் பேொடங்கப்பட்டுள்ைது.
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உலகின் எப்பகுதியில் இருந்ேொலும் ஆர்வமுள்தைொர் இப்பணியில் நீங்களும் உங்கனை
ஈடுபடுத்திக் பகொள்ைலொம். ஆரவொரமின்றி அன தியொக நொம் பசய்யக்கூடிய ஒரு சமூகப் பணி
இது!
ேமிழகத் பேொல்லியல் துனறயிைொல் இந்ே ஆண்டு பபப்ரவரி

தூத்துக்குடி

ொவட்டத்தில் உள்ை ஆதிச்சநல்லூர்

ொேத் பேொடக்கம்

ற்றும் சிவகனை ஆகிய பகுதிகளில்

இரண்டொம் கட்ட அகழொய்வுப் பணிகள் பேொடங்கப்பட்டு நிகழ்ந்து வருகின்றை. இந்ே
அகழொய்வுப் பணிகளின் தபொது
முது க்கள்

ேொழிகள்

திறந்ே

குறிப்பிடத்ேக்க எண்ணிக்னகயில் உனறகிணறுகள்,
நினலயிலும்

மூடிகளுடனும்

என்ற

வனகயில்

கினடத்திருக்கின்றை. இவற்றுக்குள் கொணப்பட்ட எலும்புக்கூடுகள், பற்கள் ற்றும் பல்தவறு
சொன்றுகனை ஆய்வுக் குழு ஆய்வு பசய்து வருகின்றது என்ற பசய்திகனைத் பேொடர்ந்து
வொசிக்கின்தறொம். ஆதிச்சநல்லூர் ஈ க்கிரினயப் பகுதி என்று பரவலொகக் கூறப்பட்ட
நினலயில் அேன் அருதகதய சிவகனையில் க்கள் வொழ்விடப் பகுதி பேொடர்பொை பல்தவறு
ஆேொரங்களும் கினடத்ே வண்ணம் இருக்கின்றை. இது ேமிழகத் பேொல்லியல் அகழொய்வு
கண்டுபிடிப்புகளில் குறிப்பிடத்துக்கைவொக அன கிறது.
நீண்ட கொல ொக அகழொய்வுப் பணிகள் பசய்யப்படொ ல் இருந்ே பகொற்னகயில் மீண்டும்
விரிவொை கை ஆய்வுப் பணிகள் பேொடங்கியிருப்பதும் இப்தபொது முக்கியத்துவம் பபறுகிறது.
கீழடியில் பேொடர்ந்து நனடபபற்று வருகின்ற ஆய்வுப்பணியில் நம் எல்தலொரது
கவைத்னேயும் ஈர்க்கும் வனகயில் அகரம் பகுதியில் அழகிய பகொண்னடயுடன் கூடிய ஒரு
பபண் உருவம் தபொன்ற தேொற்றம் பகொண்ட ஒரு ண்பபொம்ன கண்படடுக்கப்பட்டுள்ைது.
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இன்னறக்கு ஈரொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைேொை கொலகட்டத்தில் சினக அலங்கொரத்திற்கு
முக்கியத்துவம் அளித்து உயர் பண்பொட்டுடன் ேமிழ்ச் சமூகம் வொழ்ந்ேது என்பனேச் சொன்று
பகரும் ஆேொர ொகவும் இது அன கிறது. இது ட்டு ல்ல; பேொடர்ந்து உனறகிணறுகள், ேமிழி

எழுத்துப் பபொறித்ே பொனை ஓடுகள், சுடு ண் பபொருட்கள் எை ஏரொை ொை அரும்பபொருட்கள்
கினடத்ே வண்ணமுள்ைை.
கீழடி

ட்டு ன்றி ஆதிச்சநல்லூர், சிவகனை, பகொற்னக எைப் பல பகுதிகளில்

தீவிரப்படுத்ேப்பட்டிருக்கும் ஆய்வுப்பணிகள் ேமிழ் வரலொற்றில் முக்கியத்துவம் பபறக்கூடிய

பல்தவறு சொன்றுகனை பவளிப்படுத்திக் பகொண்டிருக்கின்றை. இந்ேச் சூழலில் இத்ேனகய
பேொல் பபொருட்களின்
திப்பீட்டில்

ரபியல்

ரபணு தசொேனைகனைச் பசய்ய ரூபொய் மூன்று தகொடி

துனர கொ ரொஜர் பல்கனலக்கழகத்தில்

உருவொக்கப்பட்டு

வருகிறது

என்ற

பசய்தி

ரபணு தசொேனை ஆய்வகம்

கிழ்ச்சி

அளிப்பேொக

இருக்கின்றது

(https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/688231-sivakalai-excavation-1.html).

கரி

ஆய்வுகனை உடனுக்குடன் பசய்து பேொல்பபொருட்களின் கொலச் சூழனல நிர்ணயப்படுத்தும்
பசயல்பொடுகள் இேைொல் துரிேப்படுத்ேப்படும் என்ற நம்பிக்னக ஏற்படுகிறது.
ேமிழ்நொட்டில்

நனடபபறுகின்ற

அகழொய்வுகதைொடு

ட்டும்

நின்று விடொ ல்

உலகைொவிய வனகயில் ஐதரொப்பிய, அப ரிக்க நொடுகளில் நிகழ்த்ேப்பட்ட பல்தவறு
ஆய்வுகனையும் அவற்றின் தபொது கண்படடுக்கப்பட்ட பேொல் பபொருட்கனையும் ேமிழக
ஆய்வொைர்கள் அயலக ஆய்வறிஞர்களுடனும் இனணந்ே வனகயில் ஆய்வு பசய்யவும்,
இனணந்ே வனகயிலொை கூட்டு முயற்சிகனையும் கருத்ேரங்கங்கனையும் ஏற்பொடு பசய்யவும்
ேமிழகத் பேொல்லியல் துனற

முயற்சிகனை த ற்பகொள்ை தவண்டும் என்று ேமிழ்

அறக்கட்டனை தகட்டுக் பகொள்கின்றது.
ேமிழொல் இனணதவொம்!
அன்புடன்

முனைவர்.க.சுபொஷிணி
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ரபு

குறிப்பு:
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை பன்ைொட்டு அன ப்பின் பதிப்பகப் பிரிவின் பவளியீடு இது. இந்ே
நூல் ேமிழ் ஆய்வுப்புலத்தின் தேனவ கருதி அனைவருக்கும் இலவச ொக வழங்கப்படுகிறது.
இந்நூனல
பனடப்புகளில்

றுபதிப்பு பசய்ய விரும்புதவொர் அல்லது ஏேொவது ஒரு வனகயில் ேங்கள்
பயன்படுத்ே

விரும்புதவொர்

ேமிழ்

ரபு

அறக்கட்டனை

பன்ைொட்டு

அன ப்பினைத் பேொடர்பு பகொண்டு அனு தி பபற்று உசொத்துனணகனை வழங்கி மீள்பதிப்பு
பசய்யலொம்.

- ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை பன்ைொட்டு அன ப்பின் பதிப்பகப் பிரிவு
~*~*~*~*~*~*
கூகுள் புக்ஸ் ேைத்தில் மின்ேமிழ்த னட இேழ்கள்
https://tinyurl.com/mintamiledai
~*~*~*~*~*~*
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இந்ே இேழில் ...

மின்ேமிழ்த னட - கொட்சி: 26; ஜூனல – 2021

“நூல்கனை அறியத் ேனடதயது? அறிதவொம் நூல்கனை!”

(மின்ேமிழில் ஏப்ரல் 16 – ஜூனல15, 2021 வனர பதிவொை பனடப்புகளின் பேொகுப்பு)
மின்ேமிழ்த னட: கொட்சி-26 [ஜூனல - 2021]
இந்ே இேழில் ....
ேனலயங்கம்: நூல்கனை அறியத் ேனடதயது? அறிதவொம் நூல்கனை!
— முனைவர் க.சுபொஷிணி
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— முனைவர் தேப ொழி

1

— முனைவர் குடவொயில் பொலசுப்ர ணியன்

3

1. அகரம் அழகி
2. முயல் வைொவிய முழுநிலொ
3. கங்னகபகொண்ட தசொழபுரத்தில் தசொழர்கொலத் பேொழிலிடங்கள்
— முனைவர் பஜ.ஆர்.சிவரொ கிருஷ்ணன்

7

4. திருவல்லிக்தகணி தகொயில் கல்பவட்டுகள் அறியத் ேரும் பசய்திகள்
— முனைவர் தேப ொழி

9

— ொ. ொரிரொஜன்

17

— முனைவர் குடவொயில் பொலசுப்ர ணியன்

19

5. சிற்பியின் உருவம்
6. பனையுனற அன்றிலும் நீருனற கன்றிலும்
7. பகொடு ணல் அகழொய்வுக்குச் சங்க கொல இலக்கியச் சொன்றுகள்
— . ஆச்சின்

22

— முனைவர் ப. தேவி அறிவு பசல்வம்

30

— ொ. ொரிரொஜன்

32

— முனைவர் சிவ. இைங்தகொ
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1. அகரம் அழகி
— முனைவர் தேம ாழி

சிவகங்னக ொவட்டம், திருப்புவைம் அருதக, பிப்ரவரி 2021 முேல் நடக்கும் 7-ம் கட்ட
அகழொய்வில், அகரத்தில் அழகிய தவனலப்பொட்டுடன் கூடிய சுடு ண்ணொல் பசய்யப்பட்ட
பபண் முகம் பகொண்ட பபொம்ன

ஜூனல 15, 2021 அன்று கண்படடுக்கப்பட்டுள்ைது.

இயக்குநர் இரொ.சிவொைந்ேம் த ற்பொர்னவயில் அகரத்தில் நனடபபற்று வரும் அகழொய்வில், 3
ஆவது குழியில் 65 பச.மீ. ஆழத்தில் இந்ே கழுத்ேைவு சுடு ண் பபொம்ன கினடத்துள்ைது.

1

பண்னடக்கொலத் ேமிழர்கள் பயன்படுத்தியேொகக்

கண்டறியப்பட்டுள்ை, அழகிய

தவனலப்பொடுகளுடன் கனலநயத்துடன் வடிவன க்கப்பட்டுள்ை சுடு ண்ணொலொை இந்ேப்

பபண் பபொம்ன யின் கொதிலும் பநற்றியிலும் அணிகலன்களுடன், முகத்னேச் சுற்றிலும்
சிவப்பு நிறமும் தீட்டப்பட்டுள்ைது. இந்ேப் பபண் ணியின் ேனலமுடி, ேனலயின் இடப்புற ொக
இழுத்து வொரி முடியப்பட்டு பபரிய அைவில் பகொண்னட தபொடப்பட்டுள்ைது தபொல
வடிவன க்கப்பட்டுள்ைது.

சிற்பியின் பொர்னவயில் ண்பபொம்ன குறித்ே விைக்கம்:

பபருந்ேச்சர் (ஸ்ேபதி) கரு.பஜயரொ ன் அவர்களின் கருத்து

— ஆண், பபண்

சிற்பங்கனைச் பசதுக்கும் பபொழுது அவற்னற தவறுபடுத்திக் கொட்டுவேற்கொக ேனல

அலங்கொரம், புருவம், கண், பநற்றி, உேடு, கொேணி, ஆனடகள், னககளில் னவத்திருக்கும்
பபொருட்கள், அணிகலன்கள், பபண் எனும் பபொழுது ொர்பகங்கள், இனட எை தவறுபடுத்திக்

கொட்டுவொர்கள். இந்ே கழுத்ேைவு சினலயினை ஆணொ பபண்ணொ என்று பொர்ப்பேற்கு கொேணி,
பநற்றி, கண், மூக்கு சினக அலங்கொரத்னே னவத்து முடிவு பசய்ய தவண்டியுள்ைது.

அந்ேவனகயில் சினக அலங்கொரம் (பகொண்னடனய) னவத்து சில கருத்துக்கனைப்

பகிர தவண்டி உள்ைது. பபொதுவொக ஆண்களுக்கொை பகொண்னடயொைது த ல் முக ொக தூக்கி
இருக்கு ொறு அன க்கப்படும். பபண்களுக்கொை பகொண்னட எனும் பபொழுது ேனல
ட்டத்திலும் அல்லது அேற்குக் கீழொகவும் இருக்கு ொறு கொட்டப்படும். அேற்குக் கொரணம்

பபொதுவொக பபண்களுக்கொை கூந்ேலொைது ஆண்கனைவிட அதிக அைவு இருப்பது இயல்பு
.அந்ே வனகயில் அதிக பொரம் பகொண்ட முடினயத் தூக்கிக் கட்டும்பபொழுது இயல்பொகதவ
சரிந்து இருக்கும். குனறவொை கூந்ேனலத் தூக்கிக் கட்டும்பபொழுது ேனலக்கு த தல நிற்கும்
எனும் கொரணத்ேொல் சிற்பியொைவர் பபண் கூந்ேனலத் ேனல ட்டம் அல்லது அேனை விடக்
கீழ் தநொக்கிதயொ இருக்கு ொறு அன ப்பொர். இேன் கொரணத்ேொல் இந்ே அகரம் அகழொய்வில்
கினடத்ே சிற்பத்னேப் பபண் சிற்ப ொக இருக்கலொம் எைச் சிற்பியின் பொர்னவயில் முடிவு
பசய்யலொம். த லும் இச்சிற்பத்தின் கீழ்ப் பகுதியும் கினடக்கும் பட்சத்தில் அேனை ஆய்வு
பசய்து ஆணொ பபண்ணொ எை உறுதியிட்டுக் கூறலொம்.
ேமிழ் நொடு அரசின் பேொல்லியல் துனற அன ச்சர், ொண்புமிகு. திரு. ேங்கம் பேன்ைரசு
அவர்கள் ேைது தபஸ்புக் பக்கத்தில் — ““ேமிழ்ப் பபொண்ணு!” இரண்டொயிரம் ஆண்டுகள்
னறந்திருந்து பவளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கும் ேமிழ்

கள். இந்ே ‘தஹர் ஸ்னடல்’ எல்லொம்

அந்ேக் கொலத்திதலதய அத்துப்படி”, என்று பகிர்ந்து பகொண்ட ேகவலும் படமும் ேந்ே
ஆர்வத்தில் கணினி மூலம் நொன் உருவொக்கிய படங்கனை இங்கு பகொடுத்துள்தைன்.
இந்ேச் சுடு ண் பபொம்ன யின் கொலம் குறித்து அறிய, த ற்பகொண்டு இது ஆய்விற்கு
உள்ைொக்கப்படும்.
நன்றி: பபருந்ேச்சர் கரு.பஜயரொ ன் அவர்களின் கருத்துனரப் பகிர்வு - முனைவர் ப.தேவி
அறிவு பசல்வம்
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2. முயல்

ைோ

ிய முழுநிைோ

— முனைவர் குடவாயில் பாலசுப்ர ணியன்

ஈரொயிரம் ஆண்டு பழன யுனடய சங்கத் ேமிழ்ப் பொக்கனைப் பொடிய புலதவொர்ேம்

கொலந்பேொட்டு ேற்கொலக் கவிஞர்கள் வனர பபண்களின் ஒளி மிகுந்ே எழிற்முகத்திற்கு
முழு தியினை ஒப்பிட்டுக் கொட்டுவது இலக்கிய

ரபொகும். பக்தி இலக்கியக் கவிகளும்

இேற்கு ொறுபட்டவர் அல்லர். திருச்சிற்தற ம் எனும் தசொழநொட்டுத் தேவொரத் ேலத்தில் பதிகம்
பொடிய திருஞொைசம்பந்ேர் ேம் பத்து பொடல்களிலும் இருபது முனற திங்களின் சிறப்பினை
எடுத்துனரத்துள்ைொர். பத்து முனற பபண்களின் முகத்திற்கு ஒப்பிட்டுக் கொட்டுவதேொடு பத்து
முனற பினற சூடிய பபம் ொனின் சிறப்பினை இப்பதிகத்தில் சுட்டியுள்ைொர்.
இதே தசொழநொட்டுத் திருப்புகலூர் வர்த்ே ொனீச்சரத்தில் தேவொரம் பொடும் தபொது

கொழிப்பிள்னையொர்,

முயல்வைொவிய திங்கள் வொள்முகத்து அரினவயில் பேரினவ
இயல்வைொவியது உனடய இன்ைமுது எம்பிரொன்

என்று குறிப்பிட்டுள்ைொர். இப்பொடலடியில் வொள் தபொன்று ஒளி பபொருந்திய நிலொவில் முயல்
உருவம் கொணப்பபறுவேொகவும், அந்நிலவு முகம் அரினவ எைப்பபறும் இருபது முேல்
இருபத்னேந்து

வயதுனடயதும்,

பேரினவ

எைப்பபறும்

இருபத்ேொறிலிருந்து

முப்பது

வயதுனடயது ொகிய பபண்களின் பருவகொலத்து பபொலிவுனடய முக அழகிற்கு ஒப்பொைது

என்றும், அேனைத் ேனலயில் சூடியவன் சிவபபரு ொன் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைொர். இங்கு
அவன் சூடியுள்ைது இைநிலொ என்பதும் அது முழு நிலொவொகத் திகழும் தபொது அதில் முயல்
உருவம் கொணப்பபறுவேொகவும் சுட்டியுள்ைொர்.
ேமிழின் எட்டுத்பேொனக நூல்களுள் ஒன்றொகிய அகநொனூற்றின் பொடபலொன்றில்
(எண். 141) கரிகொல் தசொழனின் இனடயொறு எனும் ஊர் பற்றியும், தவங்கட னலயின் சிறப்பு
குறித்தும் கொர்த்தினக ொேத்தில் நிகழும் விைக்கீடு னவக்கும் திருக்கொர்த்தினகப் பபருவிழொ
பற்றியும் நக்கீரர் விரிவுபட எடுத்துனரத்துள்ைொர். அப்பொடலில்,
னழக்கொல் நீங்கிய ொகவிசும்பில்
குறுமுயல் றுநிறம் கிைர தி நினறத்து
அறுமீன் தசரும் அகல்இருள் நடுநொள்
றுகு விைக்குறுத்து ொனலதூங்கிப்
பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவறஅறிய
விழவுடத் அயர...

எைப் பொடியுள்ைொர்.
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அறுமீன் தசரும் அகல் இருள் நடுநொள் என்பது உதரொகினி எனும் விண்மீன்
சந்திரனுடன் கூடும் நொைொகிய கொர்த்தினக

ொேத்து முழுநிலவு நொைொகும். ஐப்பசி

ொேத்து

அனட னழ நீங்கி கொர்த்தினக முழுநிலவு நொளில் குளிர்ந்ே நிலவு இருப்பதேொடு பேளிவொை
சந்திரனின் உருவத்தில் முயல் உருவம் கனறயொகத் பேரிவனே நக்கீரர் கண்தட இப்பொடனலப்
பதிவு பசய்துள்ைொர். சங்க கொலம் பேொட்டு முழு நிலவில் முயல் உருவம் கனறயொகத் பேரிவனே
ேமிழ் க்கள் கண்டு கிழ்ந்துள்ைைர்.
திருஞொைசம்பந்ேரின்

கொலத்திற்குப்

பின்பு

எட்டொம்

நூற்றொண்டில்

வொழ்ந்து

திருவொசகம் அருளிய ணிவொசகப் பபரு ொைொர் நீத்ேல் விண்ணப்பம் 35ஆம் பொடலில்,
ப ன் முயல் கனறயின் அரும்பு அரதேர்னவத்து அணிந்ேொய்

என்று குறிப்பிட்டு சிவபபரு ொன் ேனலயில் சந்திரனையும் பொம்னபயும் எதிர் எதிரொக னவத்து
அணிந்துள்ைொர் என்றும் அந்ே சந்திரன் முயல் உருவத்னேக் கனறயொகக் பகொண்டது என்றும்
உனரத்துள்ைொர்.

தசொழப்பபரு ன்ைன் இரண்டொம் குதலொத்துங்கனின்

தியன ச்சரொகத் திகழ்ந்ே

தசக்கிழொர் பபரு ொன் திருக்குறிப்புத் பேொண்டர் புரொணத்தின் 43ஆம் பொடலில் முல்னலயும்

குறிஞ்சியும் தினண யக்க முறுவனே விவரிக்கும் தபொது முல்னல நிலத்திலிருந்ே குறுமுயல்
வொனில் தேொன்றிய முழு தியில் கொணப்பபறும் முயல் உருவத்னேத் ேைது இை ொய முயல்
என்று

நினைத்து

அேனை

கொட்சிப்படுத்தியுள்ைொர். அேனை,

அனணந்திட

னல

உச்சினய

அனடவேொகக்

புணர்ந்ே ஆனினரப் புறவினடக் குறுமுயல் பபொருப்பின்
அனணந்ே வொன் தி முயலினை இைப ை அனணந்து
ணங்பகொன் பகொல்னலயில் வரகுதபொர் ஞ்சை வனரக்கொர்

இனணந்து முல்னலயும் குறிஞ்சியும் கலப்பை எங்கும்
எைக் குறிப்பிட்டுள்ைொர்.

முழு தியில் தேொன்றும் கனறயினைத் திருவள்ளுவர்
அறுவொய் நினறந்ே அவிர் திக்குப்தபொல
றுவுண்தடொ ொேர் முகத்து (குறள். 1117)
என்று சுட்டிக்கொட்டியுள்ைொர். நொலடியொரில் பதிைொறு ற்றும் பதிதைழொம் பொடல்கள் திங்களில்
கொணப்பபறும் றுவி னைச் சுட்டுகின்றை.
குறிப்பொக 17ஆம் பொடலில் சந்திரனில் கொணப்பபறும் கனறயினை முயலொகதவ
சித்திரிக்கின்றது.
ஒண்கதிர் வொன் தியம் தசர்ேலொல் ஓங்கிய
அம்கண் விசும்பின் முயலும் பேொழப்படூஉம்
என்பதே அப்பொடலடியொகும். உயர்ந்தேொனரச் சொர்ந்தேொரின் சிறப்பு இேைொல் வலியுறுத்ேப்
பபறுகின்றது.
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முழுநிலொ நொளில் சந்திரனில் முயல் உருவம் கொணப்பபறுவனேக் கண்ட ேமிழ்நொட்டுச்
சிற்பி ஒருவன் சில நூற்றொண்டுகளுக்கு முன்பு அவன் கட்டுவித்ே ஓ ொந்தூர் சிவொலயத்து
உட்கூனரயில்

(விேொைத்தில்)

கிரகண

நொளில்

பபரும்பொம்பு

ஒன்று

சந்திரனை

விழுங்குவேொகக் கூறப்பபறும் புரொண அடிப்பனடயில் சிற்பக்கொட்சி ஒன்னற வடித்துள்ைொன்.

அதில் உள்ை முழுச் சந்திரனில் முயல் ஒன்றின் உருவம் கொணப் பபறுகின்றது. அேனைக்
கண்டு படம் எடுத்ே பேொல்லியல் வல்லுநர் கி. ஸ்ரீேரன் என்ற நண்பர் அக்கொட்சியினை
அளித்து உேவிைொர்.

இரண்டொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு த லொக ேமிழ்

க்கள் சந்திரனில் கொணப்பபறும்

கனறயினை முயல் உருவொகதவ கண்டு கிழ்ந்திருந்துள்ைைர். பிற்கொலத்தில் நம் பொட்டியரும்
அன்னையரும் ந க்குச் சந்திரனைக் கொட்டி அதில் கொணப்பபறும் றுனவ ஔனவயொர் வனட
சுடும் உருவம் எைக்கூறி தசொறூட்டுவர். நொமும் அக்கற்பனையில்ேொன் இருந்தேொம்.
கட்டுனரயினைப் படித்ேபிறகு முழு நிலொவினை உற்றுப்பொருங்கள் முயல் திகழும்
கொட்சினயக் கொண்பீர்.
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3. கங்லகககோண்ை ய ோழபுரத்தில் ய ோழர்கோைத்
கதோழிைிைங்கள்
— முனைவர் மெ.ஆர்.சிவரா கிருஷ்ணன்

இன்று ஊரொட்சியொகச் சுருங்கி விட்ட கங்னகபகொண்ட தசொழபுரம் தசொழர்கொலத்தில்
ேஞ்சொவூருக்குப் பிறகொை ேனலநகரொகவும் பபரும் வணிக நகர ொகவும் இருந்ேது. அேன்

பகுதிகள் ஆறு ன ல் விட்டமுள்ை வட்டத்திற்குள் அடங்கும். பலேரப்பட்ட வொழ்விடப்பகுதிகள்
இருந்ேது.

பபரும் உனலக்கைங்கள் இருந்திருக்கும், நொணயச்சொனல இருந்திருக்கும். வணிகப்
பபருந்பேருக்கள் இருந்ேை, பனடவீடுகள் இருந்ேை. பபரும் அைவிலொை

க்கள்

வொழ்விடப்பகுதி அன ந்து அதில் வொழ்ந்ேைர். இவற்னற அகழும் பபொழுது ேொன் நகரின்
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முழுன னய அறிய இயலும்.

ன்ைர்களின் வொழ்விட ொை அரண் னைப் பகுதியொை

ொளினகத டு ேமிழகத் பேொல்லியல் துனறயொல் அகழ்வு பசய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்நினலயில் நகரன ப்னபத் தேடும் முயற்சியில் உனலக்கைங்கள் அன யப்பபற்ற

உற்பத்திப் பகுதினயக் கண்டறிந்துள்தைொம். இது எம்மூரொல் பகொல்லங்குழி எை அப்பகுதி
அனழக்கப்படுகிறது. பகொல்லன்கள் குடியிருப்பொக கல்பவட்டு கூறும் கம் ொைர்ச்தசரியொக

இருக்கலொம் அல்லது பபரிய உனலக்கைம் பகொண்ட பபரும் பேொழிற்சொனலப் பகுதியொக

இருக்கலொம். அேற்கொை சொன்றுகள் கினடக்கின்றை. உனலவொய், உருக்குற்றுவொய், உருக்கு
கசடுகள், உனலச்சலொவொய், பொனை ஓட்டுக்குவியல், குலபேய்வக்தகொவில் எை ஒறு
நூற்றுக்கு த ல் விரிந்துகிடக்கிறது.

இவற்னற விவரித்ேவுடன் ேமிழகத் பேொல்லியல் துனற அன ச்சர் ொண்புமிகு ேங்கம்

பேன்ைரசு அவர்கள் மிகுந்ே ஈடுபொட்டுடன் தநரில் கை ஆய்வுக்கு வருவேொக கூறியுள்ைொர்.
எம் கங்கொபுரியின் பபருன க்கொை சொன்றுகள் விரிந்துபகொண்தட தபொகின்றை.
இதுவனர தசொழர்கொலத்

பேொழிலிடங்கள் பபொதுவொழ்விடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்

படவில்னல. இது புதியத்ேரவுகனை அள்ளி அள்ளித்ேரும் வொய்ப்புகள் உள்ைது.
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4. திரு

ல்ைிக்யகணி யகோயில் கல்க

ட்டுகள்

அறியத் தரும் க ய்திகள்
— முனைவர் தேம ாழி

திருவல்லிக்தகணி பொர்த்ேசொரதி தகொயில் என்றவுடன் னவணவர்களின் 108 திவ்விய
தேசங்களில் ஒன்று என்று பலருக்கும்; அத்துடன் திருவல்லிக்தகணி பொர்த்ேசொரதி தகொயில்
என்றொல் பசன்ற நூற்றொண்டில் பிறந்ே பலருக்கு 1920 டிசம்பரில் பொரதியொர் வொனழப்பழம்

பகொடுத்ே பபொழுது, அவனரத் துதிக்னகயொல் ேொக்கி கீதழ ேள்ளிவிட்ட திருவல்லிக்தகணி
பொர்த்ேசொரதி தகொயில் யொனை நிகழ்வும் நினைவு வரும். பொரதியொரின் நண்பர் குவனைக்
கண்ணன் அவனரக் கொப்பொற்றிைொலும் அதிர்ச்சியில் உடல்நலிவுற்ற பொரதியொர் அடுத்து வந்ே
9 ொேங்களில் உடல்நலக் குனறவொல் னறந்ேொர் என்பதும் நினைவு வரும்.

பேொல்லியல் துனறயில் இயக்குநரொக பணியொற்றிய முனைவர் இரொ.நொகசொமி அவர்கள்,
பேொல்லியல்துனற பவளியீடொக

1970-ஆம் ஆண்டில் பதிப்பித்ே "பசன்னை

ொநகர்க்

கல்பவட்டுகள்" என்ற நூலொைது 2009-ஆம் ஆண்டு இரண்டொம் பதிப்பொக பவளிவந்துள்ைது.
ேமிழ்நொடு

பேொல்லியல்

துனறயின்

ேைம்

இந்நூலினை

மின்னூலொகப்

படிக்க

வொய்ப்பளித்துள்ைது. இந்ே நூலில் பசன்னை ொநகரில் உள்ை பல கல்பவட்டுகள் பேொகுத்து
அளிக்கப்பட்டுள்ைது. வரலொற்று ஆர்வலர்களுக்கும் ஆய்வொைர்களுக்கும் பயன் ேரக்கூடிய
சிறப்பொை நூல் இது.

திருவல்லிக்தகணி

தகொயில் கல்பவட்டுகள் எை ப ொத்ேம் 91

கல்பவட்டுகள் பசன்னை ொநகர்க் கல்பவட்டு நூலில் பதிவொகியுள்ைது. இந்நூலில் அதிக
அைவில் இடம் பபற்றுள்ை திருவல்லிக்தகணி கல்பவட்டுக்கனைத் பேொடர்ந்து யிலொப்பூர்
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தகொயில்களின் கல்பவட்டுகள் (88 கல்பவட்டுகள்) அதிக அைவில் பதிவொகியுள்ைை; த லும்
பசன்னையின் பற்பல பகுதிகளின் கல்பவட்டுகைொக, பவவ்தவறு 29 பசன்னை
பகுதிகளின் 79 கல்பவட்டுகளும் கினடக்கின்றை, இனவ பபரும்பொலும்
கல்பவட்டுகைொகவும்
கல்பவட்டுகள்

இருக்கின்றை.

மிகவும்

சினேந்து

இந்நூலில்

முழுன யொை

உள்ை

பசய்தி

ொநகரப்

பிற்கொலத்துக்

பபரும்பொன்ன யொை

ேரொேனவதய

என்பது

குறிப்பிடத்ேக்கது. இந்ே நூலில் பேொகுக்கப்பட்டுள்ை திருவல்லிக்தகணி பொர்த்ேசொரதி தகொயில்
கல்பவட்டுகள் மூலம் சுனவயொை பல வரலொற்றுச் பசய்திகனை நொம் அறிந்து பகொள்ை
இயலும்.

திருவல்லிக்தகணி பொர்த்ேசொரதி தகொயிலில் கினடப்பதில் மிகவும் பழன யொை

கல்பவட்டு, பல்லவர் கொலத்துக் கல்பவட்டு. பபொ. ஆ. 808 இல் பல்லவ

ன்ைர் ேந்திவர் ர்

கொலத்தில் பவட்டப்பட்டுள்ைது. தகொயிலின் கருவனற நுனழவொயிலுக்கு அருகில் உள்ை
கல்லில் கிரந்ேமும் ேமிழ் எழுத்துக்களும் பகொண்ட கல்பவட்டொக இது கொணப்படுகிறது.

அப்பபொழுதே ஊரின் பபயர் திருவல்லிக்தகணி என்றுேொன் கல்பவட்டில் உள்ைது.
இந்நொட்களில்

திருவல்லிக்தகணி

இக்தகொயில் பஜயங்பகொண்ட தசொழ

பொர்த்ேசொரதி

தகொயில்

என்று

அறியப்பட்டொலும்,

ண்டலத்துப் புலியூர்க் தகொட்டத்து எழுமூர் நொட்டுத்

திருவல்லிக்தகணி பேள்ளியசிங்கப் பபரு ொள் தகொயில் என்றுேொன் 17 ஆம் நூற்றொண்டுவனர
கல்பவட்டுகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

எழுமூர்

என்பது இன்னறய எழும்பூர்ேொன்.

திருவல்லிக்தகணி என்ற ஊரின் பபயர் பல்லவர் கொலத்தில் இருந்து பேொடரும் ஒரு
பழன யொை பபயர்.
திருவல்லிக்தகணி தகொயில் கல்பவட்டுகள்:
சிறப்புத் ேகவல் அளிக்கும் திருவல்லிக்தகணி தகொயில் கல்பவட்டுகளும் சிலவும்,

அனவ வழங்கும் பசய்திகள் மூலம் நொம் அறியக் கூடிய பசய்திகளும் இங்கு பகொடுக்கப்
படுகிறது.
பபரு ொளின் பபயர் ொறிய கொலம்:

1604 ஆம் ஆண்டின் (17 ம் நூற்றொண்டு கல்பவட்டு எண்: 1967/81h) கல்பவட்டுச்
பசய்திவனர பபரு ொள் திருவல்லிக்தகணி பேள்ளியசிங்கப் பபரு ொள் என்தற குறிப்பிடப்
படுகிறொர்.
1793ஆம் ஆண்டின் கல்பவட்டில் (1967/210) பொர்த்ேசொரதி சுவொமி என்ற பசொல் கொணக்
கினடக்கிறது.
இந்ே இனடப்பட்ட கொலத்தில், 17 அல்லது 18 ஆம் நூற்றொண்டுக் கொலக் கட்டதில்
திருவல்லிக்தகணி பேள்ளியசிங்கப் பபரு ொள், பொர்த்ேசொரதி என்ற ச ஸ்கிருேப் பபயர்
பகொண்டவரொக ொற்றப்பட்டுவிட்டொர். பபரும்பொலும் விஜயநகர ன்ைர்களின் ஆட்சிக் கொலம்
துவங்கிய பபொழுது தகொயில்களில் ச ஸ்கிருே ய ொக்கலும் பேொடங்கிவிட்டது என்ற கருத்து

பரவலொக உள்ைது என்பனே நொம் அறிதவொம். திருவல்லிக்தகணி தகொயில் கல்பவட்டுகனை
மீள்பொர்னவ பசய்னகயில் இேற்குச் சற்தற ொறுபட்ட பசய்திதய கினடக்கிறது. 1564 ஆண்டு

10

முேல்

1604 வனர உள்ை இனடப்பட்ட கொலத்தில், குறிப்பொக விஜயநகர

ன்ைர்களின்

ஆட்சியின் கீழ் இருந்ே கொலகட்டத்தில் பவட்டப்பட்டைவொக 5 கல்பவட்டுகள் தகொயிலில்
உள்ைை.

இனவ

யொவற்றிலுத

பபரு ொள்

பேள்ளியசிங்கப்

பபரு ொள்

என்தற

குறிப்பிடப்படுகிறொர்.

1639ஆம் ஆண்டில் கிழக்கிந்தியக் கம்பபனி பசன்னையில் துவங்கி, பின்ைர் 1675

இல் முற்றிலும் நொயக்க ன்ைர்கள் ஆட்சி முடிவுற்ற பிறதக பபரு ொள் பொர்த்ேசொரதியொகப்

பபயர் ொற்றப் பட்டொர் என்பனேதய இக்தகொயில் கல்பவட்டுகள் மூலம் நொம் முடிபவடுக்கலொம்.
ஆைொல் இந்ேப் பபயர்

ொற்றத்திற்கும் ஐதரொப்பியர்களுக்கும் எந்ே

ஒரு பேொடர்பும்

இருந்திருக்க வழியில்னல என்பனேயும் நம் ொல் ஊகிக்க முடியும். தகொவிலில் நொன்கு

பேலுங்கு ப ொழிக் கல்பவட்டுக்கள் இருக்கின்றை. 1585 ஆம் ஆண்டில் விஜயநகர ன்ைர்
ஆட்சிக்

கொலத்தில் பவட்டப்பட்ட

ஒரு பேலுங்குக் கல்பவட்டு உள்ைது.

இந்ே ஒரு

கல்பவட்னடத் ேவிர ற்றுமுள்ை 4 விஜயநகர ன்ைர் ஆட்சிக் கொலத்தில் பவட்டப்பட்ட
கல்பவட்டுக்கள்

ேமிழில்ேொன்

பபயருடன்ேொன் இருந்துள்ைொர்.
த ற்பொர்னவயில் ேமிழ்

பவட்டப்பட்டுள்ைை,

அவற்றில்

ஆகதவ இதிலிருந்து இந்திய

ண்ணின் தகொயில்கள்

பபரு ொள்

ேமிழ்ப்

ன்ைர்கள் ஆட்சியின்

இல்லொே ஒரு

கொலகட்டத்தில்,

ஆங்கிதலயர்கள் ேங்கனை நினலநிறுத்திக்பகொள்ை முயன்றுபகொண்டிருந்ே கொலத்திலும்,
அவர்களுக்கு இந்தியொவின் ச ய நடவடிக்னககள் குறித்து முடிபவடுக்க ேனட இருந்ே

கொலத்திலும் திருவல்லிக்தகணி தகொயிலில் ச ஸ்கிருேம் நுனழந்துள்ைது எைலொம். குறிப்பொக
"இக்தகொயினலப் பபொறுத்ேவனரயில்"; 1700கள் முழுவதும் இந்ேக் தகொயில் திருப்பணிகள்
பசய்யப்பட்ட கொலத்தில் அது

ச ஸ்கிருே ய ொக்கலுக்கு உட்படுத்ேப்பட்டது என்பனேக்

கல்பவட்டுகள் மூலம் கணிக்க முடிகிறது. 1793ஆம் ஆண்டு கல்பவட்டில் (1967/210)
இனறவன் பொர்த்ேசொரதியொகிவிடுகிறொர்.
ேமிழ் ஆண்டுகள்:
முன்ைர் குறிப்பிட்டது தபொல, திருவல்லிக்தகணி தகொயில் கல்பவட்டுகள் ேந்திவர்
பல்லவர் கொலத்திற்குரியேொக பபொ. ஆ. 808 இல் இருந்து,
முேலியொர் கொலம் வனர கினடக்கிறது.
திருவல்லிக்தகணி

பசன்னை

19 ஆம் நூற்றொண்டு பச்னசயப்ப
ொநகர்க் கல்பவட்டு நூலில்,

தகொயில் கல்பவட்டுகள் எை ஆவணப்படுத்ேப்பட்டுள்ை
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கல்பவட்டுகனையும் கொல வரினசப்படுத்திப் பொர்க்னகயில்:
9 ஆம் நூற்றொண்டு - பல்லவர் ஆட்சி
12 - 13 ஆம் நூற்றொண்டு - தசொழர் ஆட்சி
13-14 ஆம் நூற்றொண்டு - பொண்டியர் ஆட்சி
16-17 ஆம் நூற்றொண்டு - விஜய நகர ஆட்சி
கொலத்திற்குரிய கல்பவட்டுகைொகக் கினடத்துள்ைை.

கினடக்கும் 91 கல்பவட்டுகளில் பவறும் 15 கல்பவட்டுகதை இவ்வொறு பேளிவொை

கொலக்குறிப்பு பகொண்டு அனடயொைப் படுத்ேப் பட்டுள்ைை. கினடக்கும் கல்பவட்டுகளில்
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முழுன யொை கல்பவட்டுகள் குனறவு. பல கல்பவட்டுகளின் பகுதிகதை கினடத்துள்ைை.
வரலொற்றுக் குறிப்பு எதுவும் இல்லொே அக்கல்பவட்டுகள் எழுத்ேன தி பகொண்தடொ அல்லது
கல்பவட்டு குறிப்பிடும்

ஆட்சியொைர் பபயர் பகொண்தடொ

அனவ கொலம் நிர்ணயிக்கப்

பட்டிருக்கலொம் என்று கருே தவண்டியுள்ைது.

இதில் த லும் கவனிக்கத்ேக்கது என்ைபவன்றொல், குறிப்பொக பிரபவ முேல் அட்சய

என்று வடப ொழியில் பபயரிடப்பட்டுள்ை "அறுபது வியொழ வட்ட ஆண்டுகள்" பகொண்ட
கணக்கு விஜயநகர

ன்ைர்கள் ஆட்சியில்ேொன் பேொடங்குகிறது என்பனேத் பேரிந்து

பகொள்ை முடிகிறது. வடப ொழிப் பபயருடன் இருக்கும் அறுபது வியொழ வட்ட ஆண்டுகனைத்
ேமிழொண்டுகள் எை ஆணித்ேர ொக அறுதியிட்டுக் கூறும் ேமிழர்கள் அறிந்து பகொள்ை
தவண்டிய ஒரு குறிப்பு இது. இந்ேக் கொலக் குறிப்பு

ொற்றம் விஜயநகர ஆட்சிக் கொலக்

கல்பவட்டுகள் பேொடங்கித்ேொன் திருவல்லிக்தகணி தகொயிலில் கினடக்கிறது. விஜயநகர

ஆட்சிக் கொலத்திற்கு முன்ைர், இந்ேப் தபரரசின், இந்ே ன்ைரின், இத்ேனையொவது ஆட்சிக்
கொலத்தில் பவட்டப்பட்ட கல்பவட்டு இது என்று குறிப்பிடும் முனறேொன் முன்ைர் வழக்க ொக
இருந்திருப்பது பேரிகிறது.

13 ஆம் நூற்றொண்டு கல்பவட்டு ஒன்று (1967/34) ஆவணி

ொேத்னே

னலயொை

பகொல்லம் ஆண்டு முனற குறிப்பது தபொல சிங்க ஞொயிறு என்று குறிப்பிடுகிறது. 14 ஆம்
நூற்றொண்டு கல்பவட்டு ஒன்றில் (1967/81b) த ஷ ஞொயிறு என்ற குறிப்பும் கினடக்கிறது.
சினேவுற்ற சிவன் தகொயில் கல்பவட்டுகள்:
திருவல்லிக்தகணி "பபரு ொள்" தகொயிலில் கினடக்கும் பல கல்பவட்டுகள் சினேவுற்ற
கல்பவட்டுகைொக இருப்பதுடன் அனவ "சிவன்" தகொயில் கல்பவட்டுகைொகவும் உள்ைை.
அனவ திருவொன்மியூர் உலகொளுனடய நொயைொர் (ேற்பபொழுது, அருள்மிகு

ருந்தீஸ்வரர்

திருக்தகொயில், திருவொன்மியூர், பசன்னை - 600041) என்ற சிவன் தகொயிலின் கல்பவட்டுகள்.
12 ஆம் நூற்றொண்டு தசொழர் கொலக் கல்பவட்டு ஒன்றில் ருந்ேொண்டவர் (1967/137) என்றும்
இனறவன் குறிப்பிடப் பட்டுள்ைொர். இக்தகொயில் குதலொத்துங்க தசொழ வைநொட்டு தகொட்டூர்

நொட்டுத் திருவொன்மியூர் பகுதியில் இருந்ேேொகக் கல்பவட்டுகளில் குறிப்பு கினடக்கிறது.
திருவொன்மியூர் உலகொளுனடய நொயைொர் என்ற சிவனும் பிற்கொலத்தில்
என்றபபயர்

ருந்தீஸ்வரர்

ொற்றம் பபற்றுள்ைொர். 12 ஆம் நூற்றொண்டு முேல் 16 ஆம் நூற்றொண்டுவனர

திருவொன்மியூர்க்

தகொயிலில்

இக்கல்பவட்டுகள்

அக்தகொயிலின்

பகுதியொகதவ

இருந்துள்ைை. அேன் பிறகு 17 அல்லது 18 ஆம் நூற்றொண்டில் திருவொன்மியூர் சிவன் தகொயில்
கல்பவட்டுகள்

பபயர்த்பேடுத்து

பகொண்டுவரப்பட்டு

தகொயிலின்

திருவல்லிக்தகணி
பல்தவறு

பகுதிகளில்

பொர்த்ேசொரதி
ேனரயில்

தகொயிலுக்குக்
பொவு

கல்லொகப்

பதியப்பட்டுவிட்டை என்பனேக் கணிக்கலொம். இக்கல்பவட்டுகள் பல பசய்தி முழுன யொக
கினடக்கொே வனகயில் சினேந்தும் உள்ைை. நூலில் சில கல்பவட்டுக்களுக்கு சிவன்
தகொயில் கல்பவட்டு என்ற குறிப்பு பகொடுக்கப் பட்டுள்ைது.

ஆைொல் அவ்வொறு

குறிப்பிடப்படொே சிலவற்றிலும் கூட னசவ ச யத் பேொடர்புனடய பசொற்கைொை
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தகஸ்வர,

உலகொளுனடய நொயைொர்,

கொதேவர், நொயைொர், ஈஸ்வர, திருச்சிற்றம்பலம், சிவப்பிரொ ணர்

தபொன்ற பசொற்கள் இருப்பனேக் பகொண்டு அக்கல்பவட்டுகள் சிவன் தகொயிலில் இருந்ே
கல்பவட்டுகள்

என்றும் அறியலொம். எைது கணக்கின்படி 25 கல்பவட்டுகளில் னசவ

ச யத்னேச் சொர்ந்ே பசொற்கள் ஏதேனும் இருப்பேொக பேரிந்ேது. சிவன் தகொயிலில் இருந்து
பகொண்டுவரப்பட்டவற்றில்.

ஒரு சில ேவிரப் பபரும்பொன்ன

பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ைனேயும் அறிய முடிகிறது.
திருவொன்மியூர்

உலகொளுனடய

நொயைொர்

ேனரயில் பொவுகல்லொகப்

தகொயிலின்

கல்பவட்டுகள்

திருவல்லிக்தகணி பொர்த்ேசொரதி தகொயிலில் ட்டு ன்றி, யிலொப்பூர் வொலீசுவரர் தகொயிலிலும்,
திரு யினலக் கொரணீசுவரொா் தகொயிலிலும் கினடப்பேொக தகொவிற் கைஞ்சியம் நூல் (தகொ. மு.

முத்துசொமி பிள்னை அவர்களின் தகொவிற் கைஞ்சியம் - அறிமுகம், 1991-பக்கம் 113)
குறிப்பிடுகிறது. திருவொன்மியூர்

ருந்தீசர் தகொயில் திருப்பணி பசய்யப்பட்ட தபொது சுவொமி

தகொயில் குறுகலொகவும் உயரம் குனறந்தும் இருந்ேேொல் மூலத்ேொைத்னேப் பிரித்பேடுத்து
அம்பினக சந்நிதிக்குப் பயன்படுத்திய பின்ைர் புதிய கற்கனைக் பகொண்டு சுவொமி சந்நிதி
கட்டப்பட்டுள்ைது பேரியவருகிறது என்றும் இந்ே நூலின் மூலம் அறிய முடிகிறது. இந்நூல்
குறிப்பிடும் தகொவில்கைொை வொலீசுவரர், கொரணீசுவரொா் தகொயில்கள் ேவிர்த்து,

யினலக்

கபொலீஸ்வரர், விருபொக்ஷீஸ்வரர் தகொயில்களிலும் திருவொன்மியூர் உலகொளுனடய நொயைொர்

குறிப்புள்ை கல்பவட்டுகள் இருப்பனே பசன்னை ொநகரக் கல்பவட்டுகள் நூல் மூலம் அறிய
முடிகிறது. இது தபொன்தற, சொந்தேொம் ொேொ தகொயிலிலும்

யிலொப்பூர் ஈச்சரமுனடயொர் சிவன்

தகொயில் கல்பவட்டுகள் கினடக்கின்றை.
ஆக, திருப்பணி என்ற பபயரில் 17 அல்லது 18 ஆம் நூற்றொண்டு வொக்கில்
திருவொன்மியூர் உலகொளுனடய நொயைொர் ேைக்கு அளிக்கப்பட்ட பசொத்துகள் பலவற்னறயும்
இழந்துள்ைொர் எை ஊகிக்கலொம். இவ்வொறு நிகழக் கொரணம் என்ைவொக இருக்கும் என்று
கணிக்க முற்பட்டொல்; ஒன்று,

க்கள் கல்பவட்டுகளில் என்ை எழுதியிருக்கிறது என்று

படிக்கும் கல்வியறினவ இழந்ே அறியொன யின் கொரண ொக இருக்கலொம். அல்லது,
கல்பவட்டுகனைச் சினேத்து அப்புறப்படுத்தி நகரின் பல்தவறு பகுதிகளில் துண்டுகைொக
சிேறடித்ே பின்ைர் சிவன் தகொயில் பசொத்துகனை உரின யொக்கிக் பகொள்ளும் எண்ணம்
திருப்பணியில் ஈடுபட்தடொருக்கும் தகொயில் நிர்வொகக் குழுவிைருக்கும் இருந்திருக்கலொம்
என்றும் ஊகிக்க இயலும்.
பொவுகல்லொகப் பயன்படுத்ேப்பட்டனவ சிவன் தகொயில் கல்பவட்டுகள்

ட்டு ன்று,

ஐதரொப்பியர் கொலத்துக் கல்பவட்டுகளும் கூட பொவுகல்லொக ொறியுள்ைை. 17 அல்லது 18 ஆம்
நூற்றொண்டு கல்பவட்டுகள் சில (1967/73, 1967/76, 1967/80) தரொ ன் எழுத்துருவில் லத்தீன்
அல்லது ஆங்கில ப ொழிக் கல்பவட்டுகைொகும். பொரசீகக் கல்பவட்டு எைக் குறிப்பிடப்படும்
ஒரு கல்பவட்டிலும் (1967/208) தரொ ன் எழுத்துருதவ உள்ைது.
சினேந்ேவைவொகவும்,

இனவ மிகவும்

அவற்றில் என்ை பசய்தி எழுேப்பட்டிருந்ேது என்று அறியும்

வனகயில் இல்லொே நினலயிலும் உள்ைை. இனவ ஏதேனும் சினேந்ே கட்டு ொைங்களின்
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கல்பவட்டுகைொகதவொ அல்லது நினைவுக்கற்களின் பகுதிகைொகக் கூட இருந்திருக்க
வொய்ப்புள்ைது.
உணவு:

- 1599 ஆம் ஆண்டுக்

கல்பவட்டில் (1967/81e) சித்தினரத் திருநொள் திருத்தேர்

நிகழ்ச்சிக்கொகவும்,

வசந்ேத் திருநொளுக்கும், சூடிக் பகொடுத்ே நொச்சியொர் திருநொளுக்கும்

திருவல்லிக்தகணி

பேள்ளியசிங்கப்

பபரு ொளுக்கு

திருவமிர்து

பனடக்க

அளிக்கப்பட்டுள்ைது. அதில் உணவு வனககளும், சன யலுக்குத் தேனவயொை
பபொருட்களின் குறிப்புகளும் உள்ைை.

பகொனட
ளினகப்

சித்தினரத் திருநொள் திருத்தேர் நிகழ்ச்சிக்கொகச் சன க்கப்பட்ட உணவு வனககள்:
புளிதயொேனர, பணியொரம், பருப்புப் பபொங்கல், அப்பம், தேொனச ஆகியைவும்;

அேற்குத் தேனவயொை அரிசி, பயறு, உளுந்து, புளி, பநய், மிைகு, எண்னண, பவல்லம்,
தேங்கொய், பழம் தபொன்றனவ குறித்தும்;

வழிபொட்டிற்குத் தேனவயொை பபொருட்கைொக சொம்பிரொணி, பூ, பனிநீர் (பன்னீர்), பனிநீர் பசம்பு

(பன்னீர் பசம்பு), சந்ேைம், பநய், பழங்கள், பவற்றினல, பொக்கு, இைநீர், பந்ேம் ஏற்ற எண்னண
ஆகியவற்றிற்கு பகொனட அளிக்கப்பட்டேொகக் குறிப்பிடப் பட்டுள்ைது.

- 1585 ஆம் ஆண்டில் பேலுங்கு ப ொழியில் பவட்டப்பட்ட ற்றுப ொரு கல்பவட்டு (1967/81k)
பேள்ளியசிங்கப்

பபரு ொள்,

தவேவல்லி

நொச்சியொர்,

சூடிக்

பகொடுத்ே

நொச்சியொர்

திருநட்சத்திரங்கள் வரும் திருநொட்களில் பசய்யப்பட தவண்டிய னகங்கர்யத்திற்கொக
ேயிர்ச்தசொற்றுடன், தேொனச, ஆப்பம், வனட, பொைகம், பணியொரம், பபொங்கல், ேளினக(அமுது)
யுடன் கூடிய அமுதுபடி பசய்விக்கும் சன யலுக்குத்

தேனவயொை பபொருட்கைொக

பவண்பணய், பநய், பொல், புளி, வொனழப்பழம், ேயிர், பொல், பவல்லம், அரிசி ஆகியைவும்;
வழிபொட்டுக்குச் சந்ேைம், சொம்பிரொணி, பூக்கள், பவற்றினல, வொனழப்பழம் தபொன்றனவயும்
வழங்கக் பகொனட பசய்யப்பட்டனேக் குறிக்கிறது.
இவ்விரு கல்பவட்டுகள் மூலம் புளிதயொேனர, பணியொரம், பருப்புப் பபொங்கல், அப்பம்,
தேொனச, ேயிர்ச்தசொறு, ஆப்பம், வனட, பொைகம்,
இருந்ேனேயும், குறிப்பொக தேொனச
இருந்ேனே அறிய முடிகிறது.

ேளினக தகொயிலின் அமுதுபடியொக

16 ம் நூற்றொண்டு பசன்னை

க்களின் உணவொக

பச்னசயப்ப முேலியொர் பகொனடயும் குதலொத்துங்க தசொழன் திரு ொளினகயும்:
1842

ஆம்

ஆண்டுக்

கல்பவட்டில்

பயணிகளுக்கு

(தேசொந்திரி)

உணவு

வழங்குவேற்கொகவும், இந்துப் பிள்னைகளுக்குச் சொஸ்திரங்கனைக் கற்பிப்பேற்கொக பண்டிேர்
ஒருவருக்கும், ஆங்கிலம் கற்பிக்க ஆசிரியர் (உபொத்தியொயர்) ஒருவருக்கும் ஊதியம் ேர
பச்னசயப்ப முேலியொர் பகொனட பசய்துள்ைொர். அேற்கொக ஒரு லட்சம் வரொகன் பணம் அளித்து,
அேனை அறக்கட்டனையொக நிறுவி, வரும் வட்டியில் நீதி ன்றத்தின் அதிகொரிகள்

த ற்பொர்னவயில் பகொனடயின் பலன் பேொடரும்படி திட்டம் வகுத்துள்ைொர் என்ற பசய்தி
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கிழக்கு நுனழவொயில் கல்பவட்டில் கினடக்கிறது. 12 அல்லது 13 ஆம் நூற்றொண்டு கல்பவட்டு
ஒன்று (1967/59) குதலொத்துங்க தசொழன் திரு ொளினக பற்றி குறிப்பிடுகிறது.
முடிவுனர:

இன்பவஸ்டிதகட்டிவ்

ஜர்ைலிசம்

என்ற

துனறயுண்டு.

அது

தபொல

இன்பவஸ்டிதகட்டிவ் ஆர்க்கியொலஜி என்ற துனற பேொல்லியலில் வைர்ந்ேொல் ேமிழக
வரலொற்றில் எப்பபொழுது கொலக் குறிப்புகள்

ொறுகின்றை, எப்பபொழுது பபயர்களின்

பின்பைொட்டொக சொதிப்பபயர்கள் தேொன்றிை, எப்பபொழுது தகொயில் இனறவர்களுக்குச்
ச ஸ்கிருேப் பபயர் சூட்டப்பட்டது, எப்பபொழுது பபண்களுக்குச் பசொத்துரின

னறந்ேது

என்பனே வரலொற்றுச் பசய்திகைொக கல்பவட்டுச் சொன்றுகளுடன் அறிய முடியும். ஏபைனில்

அறுபது வியொழ வட்ட ஆண்டுகள் குறிப்பு, பபயரின் பின்பைொட்டொக - முேலியொர், பிள்னை,
பசட்டியொர் தபொன்ற பல சொதிப்பபயர் இனணப்புகள், இனறப்பபயர்

ொற்றங்கள் எை யொவும்

நிகழ்ந்ேனவ ஒரு குறிப்பிட்ட கொலகட்டத்தில், சற்பறொப்ப இரு நூற்றொண்டுகளுக்குள்
(தேொரொய ொக 1600கள்

த்தியப் பகுதி - 1775) நடந்து முடிந்ேனவயொக அறிய முடிகிறது. த லும்

1880 களின் இறுதிப்பகுதி வனர பபண்கள் ேங்கள் வீடுகனை, பசொத்துகனைக் தகொயிலுக்கு
எழுதினவத்து, தகொயில் கட்டி திருப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்ே கல்பவட்டுச் சொன்றுகளும்
கினடக்கின்றை.
கடந்து

அரசர்களின் ஆட்சிக் கொலம், கனல வைர்ச்சி, இனறயொண்ன

என்பைவற்னறயும்

ொனுடவியல் பொர்னவயில் ேமிழ்நொட்டுக் தகொயில்களின் கல்பவட்டுச் பசய்திகள்

ஆரொயப்படதவண்டிய தேனவ மிகுதியும் உள்ைது. அது ேமிழக வரலொற்னற த லும்
பசம்ன ப்படுத்ே உேவும்.
முயற்சிகளில்

சினேக்கப்படொ ல்

கல்பவட்டுகனைச்
இருந்ேது

அேற்குள் தகொயில் கல்பவட்டுகனைத் திருப்பணி என்ற

சினேத்து

க்களின் அறியொன

பொதுகொக்க

தவண்டிய

தேனவயும்

பல்தவறு இடங்களுக்குச் சிேறடித்ேேன்
என்பனேவிட,

க்களின் அறியொன

உள்ைது.

பின்புலத்தில்

நினலன னயப்

பயன்படுத்தி தகொயில் பசொத்துகனைக் கைவொடும் தநொக்கமும் இருந்திருக்கலொம், ேடயங்கனை
னறக்கும்

முயற்சி

இருந்திருக்கலொம்,

வரலொற்னற

னறக்கும்

இருந்திருக்கலொம் என்ற தகொணத்திலும் ஆரொயதவண்டிய தேனவ உள்ைது.

தநொக்கமும்

கட்டுனரக்கு உேவிய ேரவுகள்:
"பசன்னை ொநகர்க் கல்பவட்டுகள்", முனைவர் இரொ.நொகசொமி, 2009-ஆம் ஆண்டு,
இரண்டொம் பதிப்பு - ேமிழ்நொடு பேொல்லியல் துனற ேைம்

https://www.tnarch.gov.in/Library%20BOOk%20PDF/Chennai%20Maanagara%20Kalvettu
kal.pdf
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இக்கட்டுனரயின் திருவல்லிக்தகணி கல்பவட்டுத் ேரவுகனை கீழுள்ை சுட்டியில் பபறலொம் https://drive.google.com/file/d/1W7nHSqlYO02XatOUoMjLBucNXe4ArqDW/view?usp=s
haring

ேமிழ்நொடு அரசு - இந்து ச ய அறநினலயத்துனற ேைம் - திருக்தகொயில்கள் நிலங்கள் பட்டியல்
ேரவுகள்:

https://hrce.tn.gov.in/hrcehome/land_search.php?activity=land_search
நன்றி: சிறகு
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5.

ிற்பியின் உரு
—

ம்

ா. ாரிராென்

எத்ேனைதயொ அழகொை அதி அற்புே கற்றளிக் தகொவில்கள். உயிதரொட்ட ொை

கண்கவர் சிற்பங்கள். இவற்னற உருவொக்கிய ேச்சர்களும், சிற்பிகளும் எவ்வொறு இருப்பொர்கள்?
ஒரு சில தகொவில்களில்

இவர்கள் அனடயொைம் கொணப்பட்டொலும் கல்பவட்டுச்

சொன்றுகளுடன் இவர்ேொன் இக்தகொயினலக் கட்டிய சிற்பி என்று அனடயொைப்படுத்துகிறது
ஒரு சிற்பம்.

தசொழ

ொேொ பசம்பியன்

ொதேவியொர் ஏரொை ொை தகொவில்கள் கட்டியவர். பசங்கற்

ேளிகனைக் கற்றளிகைொகப் புதுப்பித்ேவர். அம்ன யொரின் ஆஸ்ேொைச் சிற்பியின் பபயர்
ஹரசரணதசகரன்.

கும்பதகொணம் அருதக உள்ைது தகொதைரி ரொஜபுரம் என்னும் திருநல்லம் தகொவில்.

பசங்கற்றளியொை

இனேக்

கற்றளியொக

புதுப்பித்ேொர்

ொதேவியொர்.

ேைது

கணவர்

கண்டரொதித்ேர் பபயரொல் இக்கற்றளினய எடுப்பித்ேொர். இவரது ஆனணப்படி கற்றளினயக்
கட்டிய சிற்பிேொன் ஹரசரணதசகரன்.
கல்பவட்டும் இக்தகொவிலில் உள்ைது.
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இச்சிற்பியின் உருவமும், உருவத்னேச் சுற்றிக்

தகொவிலில் உள்ை ஆடவல்லொனை வணங்கும் தகொலத்தில் இச்சிற்பி உள்ைொர்.

"உனடய

பிரொட்டியொர்க்குத்

திருக்கற்றளி

எடுப்பித்ே

ஆலத்ேதூருனடயொன்

சொத்ேன்

குணபத்ேைொை ஹரசரணதசகரன்." இச்சிற்பிக்கு கண்டரொதித்ேரின் விருதுப்பபயரொை
இரொசதகசரி மூதவந்ே தவைொன் என்னும் பட்டத்னே அளித்து பபருன ப் படுத்திைொர்
அம்ன யொர். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்திய தசொழ தேசத்துச் சிற்பி இவர்.
ேகவல் உேவி:
"வரலொறு - நீங்களும் நொனும்"

சிறப்புனர: ருத்துவர் இரொ. கனலக்தகொவன்
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனையின் இனணயவழி உனரத்பேொடர் தினசக்கூடல்-213
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6. பலையுலற அன்றிலும் நீ ருலற மகன்றிலும்
— முனைவர் குடவாயில் பாலசுப்ர ணியன்

'பொனலயும் நீனரயும் கலந்து னவத்ேொல் பொனல ட்டும் அருந்திவிட்டு நீனரத் ேனியொகப்

பிரித்துவிடும் ேனகன யது அன்ைப்பறனவ என்று சொன்று இல்லொ ல் கூறும் கூற்றுதபொல
ேமிழ்நொட்டில் பல பசய்திகள் உண்டு.

அன்றில் பறனவ இனணயில் ஒன்று இறப்பின்

ற்பறொன்றும் இறந்துபடும் என்ற பசய்தியும் அவ்வரினசயில்ேொன் நீங்கொ ல் இடம்பபற்று

விட்டது. கடற்கனரகனை ஒட்டிய ணற்பொங்கொை பூங்கழிகளில், பனை ரங்களில் கூடுகட்டி
வொழ்பனவதய அன்றில் பறனவகள்.
ேமிழ்நொட்டில் தூத்துக்குடி,

இரொ நொேபுரம் முேலிய

ொவட்டங்களில் இப்பறனவகனைக்

கொணலொம். இப்பறனவகள் இரவு தநரங்களிலும் பசவ்வொைம்

கொணப்பபறும்தபொதும்,

புணர்ச்சிக் கொலங்களிலும் உரத்ே குரலில் அரற்றும் ேன்ன பகொண்டனவ. இச்பசயல்ேொன்
இப்பறனவயின் ேனித்ேன்ன . பிரிவில் இறப்பு என்பது சொன்று இயலொே அற்றொரும். பறனவ

இயல் வல்லுநர் பலரும், பி.எல். சொமி, நொ.
கதணசன்

தபொன்ற

அறிஞர்

பலரும்

அன்றில் பறனவ குறித்ே ஆய்வுகளில்
ஈடுபட்டு கட்டுனரகள் வனைந்துள்ைைர்.
அகநொனூறு,

புறநொனூறு,

நூல்களிலும்,

ணித கனல,

நொலடியொர்,

கம்பரொ ொயணம்

முேலிய

குறுந்பேொனக

முேலிய

நற்றினண,

சங்கத்

ேமிழ்

ஆழ்வொர் ேம் பொசுரங்கள், மூவர் தேவொரப்
பொடல்கள்,
நூல்களிலும்

அன்றிலின்

தேொற்றம்

பசயல்கள் பற்றிய பல குறிப்புகள் இடம்
பபற்றுள்ைை.
'பிைொக் ஐபிஸ்' எனும் ஒருவனக நொனர இைம் சொர்ந்ேதே அன்றில் பறனவகைொகும்.
வடப ொழியில் கிபரௌஞ்சம் என்று குறிப்பிடுவர். நொட்டுப்புற வழக்கில் கருப்பு அரிவொள்
மூக்கன் என்றும் வடபுலத்தில் சொரஸ் நொனர என்றும் அனழப்பர்.
இப்பறனவயின் அரற்றும் குரல்ேனை ......
ஒரு ேனி அன்றில் உயவு குரல் கனடஇய (அகம். 305),
தசவதலொடு புணரொச்சிறுகரும்தபனட இன்ைொது உயங்கும் (அகம். 120),
அன்றிற் தபனட அரிக்கு ரல் அனழஇ ( ணி.5-127),
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அன்றிலின் குரல் அடரும் (பபரிய திருப ொழி),
எவன் பசொல்லி நிற்றும் நும் ஏங்கு கூக்குரல் தகட்குத (திருவொய்ப ொழி),
அன்றிலம் தபனடதபொல் வொய்திறந்ேரற்றலுற்றொள் (கம்ப.)

எைக் கூறப்பபற்றுள்ைை. இனவ அனைத்தும் பிரிவொல் தநர்ந்ேனவயொகும்.
த லும், புணர்வின் தபொது ஒலி எழுப்பும் என்பனே

இன்ைொது உயங்கும் கங்குலும் (அகம்.)

பபனட புணர் அன்றில் உயங்குரல் அனைஇ (நற்.)
னகயற நரலும் நள்பைன்யொ த்து குறுந்.)

எைப் பலவொறொக சங்க நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றை.

அன்றில் தபொன்தற கன்றில் என்ற ஒருவனக நீர்வொழ் பறனவ பற்றிய பல இலக்கியக்

குறிப்புகள்

கினடக்கின்றை.

அவற்றில்

ஒட்டக்கூத்ேரின்

மூவருலொ

பொடலடிகள்

குறிப்பிடத்ேகுந்ேனவ. இரொசரொச தசொழனுலொவில் இடம்பபறும் ேனலவி ஒருத்தி ேன்
இல்லத்திற்கு முன்புள்ை பனை ரத்தின் த ல் இருந்துபகொண்டு இரொப்பபொழுதில் அரற்றும்

அன்றிலின் குரல் ேன்னை வருத்துகின்றது. எைதவ, பனையின்கண் உள்ை அன்றிற்
பறனவனய அகற்றிவிட்டு கன்றிற் பறனவனய அங்கு பகொண்டு வந்து ஏற்றுங்கள் என்று
புலம்புவேொகக் கூறப் பபற்றுள்ைது.

'குதலொத்துங்க தசொழனுலொ' வில் வருகின்ற ேனலவிதயொ ேைக்கு அன்றிலின் அகவல்

இரொப்பபொழுதில் துன்பத்னேத் ேருகின்றது என்று கூறி, தசரனுக்குரிய பனை ரத்னே பவட்டி
வீழ்த்திய

தசொழன்

அந்ே

அன்றிற்

பறனவ

பவட்டியிருக்கக்கூடொேொ? எைப் புலம்புகின்றொள்.

ேங்கியிருக்கின்ற

பனை ரத்னே

தேவொரப் பொடல்களில் அன்றில் பற்றிய குறிப்புகள் கொணப்பபற்றொலும் ஓரிரு

பொடல்களில் பகன்றில் என்ற பசொல் கொணப்பபறுகின்றது. பகன்றில் என்பது அன்றினலதய
குறிக்கின்றது எை உனரயொசிரியர்கள் பலர் கட்டியுள்ைைர்.

இக்கட்டுனர ஆசிரியர் ஓனலச்சுவடிகளில் அன ந்ே அந்ே ஏடுகனை ஆய்வு
த ற்பகொண்ட தபொது, கர எழுத்துகள் ஏடுகளில் எழுேப்பபறும்தபொது அனவ பகர ொகக் கொட்சி
அளிப்பது அறியப்பட்டது.
நூல்களிலும்

பதிப்பித்து

கன்றில் என்பனே பகன்றில் எைப் படித்து அப்படிதய அச்சு
விட்டைர்.

அத்ேனகயதேொர்

பொடல்

திருநொவுக்கரசரின்

திருனவயொற்றுப் பதிகத்தில் உள்ைது.
திருக்கயினல பசல்ல முனைந்ே அப்பரடிகள் ஈசைொல் ஆட்பகொள்ைப்பபற்று
வடபுலத்து வொவியில் மூழ்கி ஐயொற்றுக் குைத்திலிருந்து எழுந்ேொர். கனர ஏறியதபொது, இனண
இனணயொக விலங்குகளும் பறனவகளும் அங்கு திகழ்வனேக் கண்டொர். ஐயொற்றுக்
தகொயிலில் கயினல ேரிசைம் பபற்ற பின்பு ேொன் கண்டவற்னற ொேர் பினறக் கண்ணி யொனை
எைத் பேொடங்கும் பதிபைொரு பொடல்கள் பகொண்ட பதிக ொகப் பொடியருளிைொர். ஆறொம்
பொடலில் 'வண்ண
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கன்றிபலொடு ஆடி னவகி வருவை கண்தடன்' என்று ேொன் கண்ட

கொட்சினயப் பதிவு பசய்ேொர். பிற்கொலத்திய ஏடு பபயர்த்து எழுதும்தபொது கன்றில் பகன்றில்
எை ொற்றம் பபற்றுவிட்டது.

ேொரொசுரம் சிவொலயத்தில் இரண்டொம் இரொசரொசதசொழன் இப்பதிகம் பொடும் கொட்சினய

சிற்ப ொக்கியுள்ைனே இக்கட்டுனர ஆசிரியர் ேம் ஆய்வில் கண்டறிந்து பவளிப்படுத்திைொர்.

அதில், அப்பர் பதிகம் பொடும் ஆறொம் கொட்சியில் இனணயொக கன்றில் பறனவகள் நிற்க, அனவ
முன்பு உழவொரம் ஏந்தியவண்ணம் அப்பர் பொடும் கொட்சி இடம்பபற்றுள்ைது. அக்கொட்சியில்
திகழும்

கன்றில் பறனவகள் சிறிய வொத்துகள் வடிவில் திகழ்கின்றை. நொனர இைத்து

அன்றில் பறனவ வடிவிலிருந்து இனவ தவறுபட்டுக் கொணப்பபறுகின்றை.

தசொழன் பனடத்ே இச்சிற்பக் கொட்சியொல் இது வனர நொம் அறிந்திரொே கன்றில் பறனவ
வடிவம் யொது என்பனேக் கொண முடிவதேொடு, தேவொரப் பொடல்களில் கொணப்பபறும் பகன்றில்
என்ற பசொல் ஏடு பபயர்த்து எழுதியவர் பசய்ே ேவதற என்பது உறுதி பபறுகின்றது.
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7. ககோடுமணல் அகழோய்வுக்குச்
இைக்கியச்
—

ங்க கோை

ோன்றுகள்

. ஆச்சின்

முன்னுனர :
ேமிழ் நொட்டின் ஈதரொடு

ொவட்டம் பபருந்துனற வட்டம், பசன்னி னலயிலிருந்து

த ற்தக ஏறத்ேொழ 15 கிமீ தூரத்திலும், திருப்பூர் ொவட்டம், ஊத்துக்குளியிலிருந்து ஏறத்ேொழ 9

கிமீ தூரத்திலும், கொவிரி ஆற்றில் கலக்கும் பநொய்யல் ஆற்றின் வட கனரயில், இன்னறய
பகொடு ணல் அன ந்துள்ைது. இேன் அன விடம், சங்ககொலச் தசர நொட்டின் ேனலநகர ொை
கரூனர, த ற்குக் கடற்கனரயுடன் இனணக்கும் பண்னடய வணிகப் பொனேயில் இருப்பது
குறிப்பிடத்ேக்கது.

ேமிழ்நொடு அரசுத் பேொல்லியல் துனற, ேஞ்னச, ேமிழ்ப் பல்கனலக்

கழகத்துடன் இனணந்து, பகொடு ணல் (பபருந்துனற வட்டம், ஈதரொடு ொவட்டம்) பகுதியில்
அகழொய்வு நடத்தியது.
ஊர்ச்சிறப்பு:

இவ்வூர் இரும்புக் கொலம் (Iron Age), வரலொற்றுக் கொலத்தின் பேொடக்கக் கொலம் (Early

Historic Period), சங்ககொலம் (Sangam Age) எை வழங்கப்படும் கொலக்கட்டத்தில்

க்கள்

வொழ்ந்ே பகுதியொகும்.
பகொடு ணலில் பேொல்லியல் பபொருட்கள் :
இவ்வகழொய்வு, பபருங்கற்கொலம்

ற்றும் வரலொற்றுக் கொலத்திய பண்பொட்னட

பவளிப்படுத்தியுள்ைது. கருப்பு ற்றும் சிவப்பு வண்ணப் பொனை ஓடுகள், கருப்பு வண்ணப் பூச்சு
பகொண்ட பொனை ஓடுகள், சிவப்பு வண்ணப் பூச்சு பகொண்ட பொனை ஓடுகள் ற்றும் சிவப்பு
வண்ணம் அலங்கரிக்கப்பட்ட பொனை ஓடுகள் கண்படடுக்கப்பட்டை. த லும், குவொர்ட்ஸ்
ற்றும் களி ண்ணொல் ஆை

ணிகள், எழுத்து பபொறிக்கப்பட்ட பொனை ஓடுகள்

குறியீடு பகொண்ட பொனை ஓடுகளும் தசகரிக்கப்பட்டை.

ற்றும்

இப்பகுதியில் கொணப்பட்ட பபருங்கற்கொலக் கல்வட்டப் பகுதியிலும் அகழொய்வு
பசய்யப்பட்டது. நொன்கு கொல்கள் பகொண்ட ஜொடி, கிண்ணங்கள், வட்டில்கள், மூடிகள் ற்றும்
ேொழிகள் முேன்ன க் கல்திட்னடக்கு பவளிதய கண்படடுக்கப்பட்டை. இத்திட்னடயின்
பேன்கிழக்குப் பகுதியில் கொணப்பட்ட முது க்கள் ேொழியிலிருந்து 782 கொர்னிலியன் ணிகள்
தசகரிக்கப்பட்டன குறிப்பிடத்ேக்கது. முேல் கல்திட்னடயின் கிழக்குப் பகுதியில் 169 பச.மீ
நீைம் பகொண்ட இரும்பு வொள் ஒன்றும் கண்படடுக்கப்பட்டது. த லும், நொன்கு இரும்பு வொள்கள்,
பசம்பு வடிகட்டி, சிறிய பிச்சுவொள்

இவ்வகழொய்வில் கண்படடுக்கப்பட்டை.
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ற்றும் குறியீடு பகொண்ட பொனை ஓடுகளும்

23

பகொடு ணல் பழந்ேமிழ் நொட்டின் வணிக நகரம் எை பேொல்லியல் அகழொய்வுக்கு ஆேொர ொக
விைங்கும் இலக்கியச் சொன்றுகள் :
பகொடு ணல் பழங்கொலத் ேமிழ்நொட்டின் வணிக நகரொக இருந்ே முக்கியத்துவம்
வொய்ந்ே பகுதியொகும். சங்க இலக்கிய ொை பதிற்றுப்பத்தில் பகொடு ணல் குறித்ே குறிப்புகள்
கொணப்படுகின்றை.
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“பகொடு ணம் பட்ட பநடுப ொழி பயொக்கபலொடு
பந்ேர்ப் பபயரிய தபரினச மூதூர்க்
கடைறி ரபிற் னகவல் பொண

பேண்கடன் முத்ேப ொடு நன்கலம் பபறுகுனவ”
– (பதிற்று : 67) என்று கபிலரும்,

“பகொடு ணம் பட்ட வினை ொண் அருங்கலம்
பந்ேர் பயந்ே பலர் புகழ் முத்ேம்”

– (பதிற்று : 74) என்று அரிசில் கிழொரும்

பொடியுள்ைைர்.
விைக்கம் :

பதிற்றுப்பத்து (74:5-6) சங்க இலக்கியக் குறிப்புகளிலிருந்து இப்பகுதி சங்ககொலத்தில்

பல்தவறு பவளிநொட்டிைர் வந்து பசன்ற சிறப்புப் பபற்ற பன்ைொட்டு வணிகத் ேல ொக (பந்ேர்)

இருந்ேது என்பனே அறிய முடிகிறது. யவைர் எை இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும்
கிதரக்கம், தரொம், எகிப்து நொடுகனைச் தசர்ந்ே

க்கள் இவ்வூருக்கு வந்து பசன்றுள்ைைர்.

சங்ககொலத்தில் பகொடு ணம் என்று அனழக்கப்பட்ட இவ்வூர் இன்று பகொடு ணல் எை
வழங்கி வருகிறது.

பகொடு ணம் எனும் பகொடு ணல் பபயர் ொற்றிய கொரணம் :
பகொடு ணல் சங்க இலக்கியத்தில் “பகொடு ணம்” என்னும் பபயர் பபற்றிருந்ேது.
அங்கு, திறன மிக்க னகவினைக் கனலஞர்கள் இரும்னப சக்திவொய்ந்ே பவப்ப உனலகளில்
இட்டு உருக்கி எஃகொக

ொற்றிைர். அந்ே உதலொகம் பல இடங்களுக்கும் ஏற்று தி

பசய்யப்பட்டது என்று குறிப்புகள் உள்ைை. ேற்தபொது அங்கு நனடபபறும் அகழொய்வில்

அப்பகுதியில் வணிகத்திலும், பேொழில் துனறயிலும் சிறந்து விைங்கியேற்கொை சொன்றுகள்
கினடத்துள்ைை.
ேமிழகத்தில் மிக முக்கிய ொை பேொல்லியல் ேை ொை பகொடு ணலில் நடந்து வந்ே
நொன்கு ொே அகழொய்வு முடிவிற்கு வந்துள்ைது. இங்கு க்கள் வொழ்ந்ே பகுதி என்பேற்கொை
கூடுேல் சொன்றுகள் ேற்தபொது கினடத்துள்ைை. த லும் கிணறு தபொன்ற வடிவத்தில்
ேொனியங்கள் தசமிக்கும் பகுதியும் கினடத்துள்ைது. பகொடு ணல் பழந்ேமிழர்களின் வொழ்விடப்
பகுதி ற்றும் வணிக நகரொக இருந்ேேற்கு ஆேொரங்களும் கினடத்திருக்கின்றை.
பகொடு ணல் அகழொய்வின் வரலொறு:
க்கள் வொழ்ந்ே பகுதி (Habitation) ற்றும் ஈ க்குழி (Burial Complex) எை இரண்டு
வனகயொை இடங்களிலும் அகழொய்வு த ற்பகொள்ைப்பட்டது. இம் க்கள் இரும்புக் கொலத்னேச்
தசர்ந்ேவர்கைொயினும் பபரிய கற்பலனககள்

ற்றும் பபரிய கற்கனைப் பபரு ைவில்

பயன்படுத்தியன யொல் இவர்கனைத் பேொல்லியலொைர்கள் பபருங்கற்பனட (megalithic)
பண்பொட்டுக்குரிய க்கள் எைக் கருதுகின்றைர். இந்ே அகழொய்வில் இரும்புக் கருவிகைொை
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கத்தி, வொள், ஈட்டி, தகடயம்,

ணிகள் (beads), அங்கவடி (horse - stirrups) எை ஏரொை ொகக்

கினடத்துள்ைை. குதினரயின் அங்கவடி கினடத்துள்ைன

குதினர அக்கொல வணிகத்தில்

முக்கியத்துவம் பபற்றிருந்ேனே பவளிப்படுத்துகிறது. த்திய ேனரக்கடல் பகுதிகளிலிருந்து
கடல்வழியொக குதினரகள் ஏரொை ொக ேமிழகம் வந்திறங்கியனேப் பட்டிைப்பொனல (185)

குறிப்பிடுவது இங்கு ஒப்பு தநொக்கத்ேக்கேொகும். கொர்னீலியன் (carnelian), அதகட் (agate)
ஜொஸ்பர் (jasper), பபரில் (beryl), பளிங்கு (quartz), லொபியஸ் லசுலி (Lapis lazuli), தபொன்ற அரிய
கற்கைொல் பசய்யப்பட்ட பல்தவறு வனககனைச் தசர்ந்ே

ணிகள் (beads) ஆயிரக்கணக்கில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன பகொடு ணல் அக்கொலத்தில் ஒரு பபரிய பேொழிற்கூட நகர ொக

(industrial city) இருந்திருக்கிறது என்பனேப் புலப்படுத்துகிறது. அக்கொலத்தில் தரொ ொனியர்
பிரியமுடன் பயன்படுத்திய அரிய கல் வனககைொக இ.எச்.வொர்மிங்டன் அவர்ேம் நூலில்

(Warmington, E.H., The commerce between the Roman Empire and India, 1948)
குறிப்பிட்டுள்ைனவ

யொவும்

பகொடு ணல்

அகழொய்வில்

குறிப்பிடத்ேக்கேொகும்.

கருப்பு-சிவப்பு, கருப்பு நிறம் பகொண்ட சங்ககொல

ண்கலங்கைொை அரிட்படய்ன்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன

ண்கலங்களுடன் தரொ ொனிய

ற்றும் ரூபலட் பொனை ஓடுகளும் கலந்து கொணப்படுவது

ேமிழ்ப் பண்பொட்டுடன் யவைப் பண்பொடு கலந்து கொணப்படுவனேக் கொட்டுகிறது. கருப்பு -சிவப்பு
ற்றும்

கருப்பு

நிறப்

பொனைகளில்

பல்தவறு

வனகயொை

குறியீடுகள்

(graffiti)

கொணப்படுகின்றை. இக்குறியீடுகள் எேற்கொகப் பொனைகளில் கீறப்பட்டை என்பதும்,
இக்குறியீடுகள் குழுக்குறியீடுகைொ அல்லது எழுத்துகளின் தேொற்ற நினலகளின் முேல்
கட்ட ொ?

தபொன்றனவ

குறித்து

ஆய்வொைர்களினடதய

இன்று

வனர

விவொேங்கள்

பிரொமி/ேமிழி/

ேமிழ்)

பபொறிப்புகள்

பேொடர்கின்றை. த ற்சுட்டிய கருப்பு-சிவப்பு, கருப்பு நிற ற்றும் வண்ணப்பூச்சு (russet quated)
பகொண்ட

ண்கலங்களில்

எழுத்துப்

(

ேமிழ்

கொணப்படுகின்றை. இது பகொடு ணல் அகழொய்வுச் சிறப்புகளில் ஒன்றொகும். அகழொய்வில்
400க்கும் த ற்பட்ட ண்கலச் சில்லுகளில் எழுத்துப் பபொறிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைை.
இந்தியொவில்

ண்கலச்

பகொடு ணல் அகழொய்வில்

சில்லுகளில்
ட்டுத

பழம்

எழுத்துகள்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது

என்பது பபருன க்குரியேொகும்.

ண்கலங்களில்

கொணப்படும் பபயர்கள் பல (கொட்டொக: ஆேன், சொத்ேன், தகொன், அந்னே, கன்) சங்க இலக்கியப்
பபயர்களுடன் ஒத்ேேொகக் கொணப்படுகின்றை. அக்கொலத் ேமிழ்ச் சமூகம் எழுத்ேறிவு பபற்ற
சமூக ொக விைங்குகின்றை எனில் மினகயன்று.
அக்கொலத் ேமிழ்ப் பண்பொட்தடொடு பிரொகிருே ப ொழி தபசிய

க்களின் கலப்பு

இருந்ேேற்கொை பல சொன்றுகளும் (கொட்டொக: நிக , விஸொகீ) பொனை எழுத்துப் பபொறிப்புகளின்
வொயிலொக பவளிப்படுவனேக் கொணமுடிகிறது. இது இப்பகுதியினுடன் பிறநொடுகனைச்
தசர்ந்ேவர்கள் வணிக நிமித்ே ொகக் கலந்துள்ைைர் என்பனேக் கொட்டுகிறது.
24 கொரட்

ற்றும் 22 கொரட்

திப்புடைொை பபொன் ஆபரணங்கள், பவள்ளி த ொதிரங்கள்,

ஈயத்ேொலொை வனையல்கள், வனையங்கள், வீட்டு அலங்கொரப் பபொருட்கள் (கொட்டொக: அரிய
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கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பவண்கலத்ேொலொை புலி), வினையொட்டுப் பபொருள்கள், க்கள் வொழ்ந்ே
பகுதி ற்றும் ஈ க்குழிகளில் னிே எலும்புக்கூடுகள், விலங்குகளின் எலும்புகள், உனலகள்
(furnace),

ரக்குச்சிகள் பூமியில் நடப்பட்டேற்கொை அனடயொைங்கள் எை அக்கொலப்

பண்பொட்டு

நொகரிகம்

சொர்ந்ே

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைை.

எச்சங்கள்

இங்கு

பகொடு ணல்

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

அகழொய்வில்

ஏரொை ொகக்

பேொல்பபொருட்கள்

யொவும்

முனறயொகப் பதிவு பசய்யப்பட்டு ேமிழ்ப் பல்கனலக்கழகக் கல்பவட்டியல் ற்றும் பேொல்லியல்
துனறயில் பொதுகொக்கப்பட்டு வருகின்றை.
500 கிதலொ எலும்புக் கூடுகள்:

இந்ேப் பகுதியில் 500 கிதலொ எலும்புக் கூடுகள் கினடத்துள்ைை. அது என்ை

விலங்கின் எலும்பு என்று பேரிந்துபகொள்ை 75 கிதலொ எலும்புக் கூடுகள் ஆய்வுக்கொக
அனுப்பப்பட இருக்கிறது. 25 மீட்டர் அைவிலொை ஓர் இடிந்ே சுவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது.

இது குறித்ேொை ஆய்னவ விரிவுபடுத்திைொல் அது நீர்வழிப் பொனேயொக இருந்ேேொ என்பதும்
பேரியவரும்.

பநசவுப் பபொருட்கள்:

பநசவுத் பேொழில் பசய்வேற்குத் தேனவயொை பபொருட்கள் கினடத்துள்ைை. எைதவ

பண்னடய கொலத்தில் இப்பகுதி வர்த்ேகத்திற்கொை முக்கிய நகர ொக விைங்கியது உறுதி
பசய்யப்பட்டுள்ைது. ஏபைனில் பகொடு ணல் பநொய்யல் நதிக்கனரயில் உள்ை பேொல்லியல்

ேை ொகும். த லும் இங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை பசங்கல் அடுக்கு சங்ககொலத்னேச்
தசர்ந்ேேொகும்.
ேொனியக் கைஞ்சியம்:
கிணறு வடிவத்திலொை ேொனியக் கைஞ்சியம் 4.25 மீட்டர் உயரத்தில் க்கிய நினலயில்

ேற்தபொது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்ேத் ேொனியக் கிடங்கு மூன்று அடி ஆழத்திற்கு த ல்
இருந்ேதும் குறிப்பிடத்ேக்கது.
னிே ண்னட ஓடுகள் ற்றும் எலும்புகள்:

த லும் அங்கு நடத்ேப்பட்ட ஆய்வில் கினடத்ே ஈ த் ேொழிகள் முழுன யொக ஆய்வு
பசய்யப்பட்டை. இதில் மூன்று வனகயொை இறுதிச் சடங்குகள் நனடபபற்றிருந்ேது
பேரியவந்துள்ைது. ேொழிகளில் ஒன்றில் னிே ண்னட ஓடு, பல், னக ற்றும் கொல் எலும்புகள்
கினடத்துள்ைது. இது இந்ேப் பகுதியின் கொலத்னே வனரயறுக்க உேவும். இனவ
ஆய்விற்கொக கொ ரொஜர் பல்கனலக்கழகத்திற்கு எடுத்துச் பசல்லப்பட்டுள்ைது.

ரபணு

எழுத்து பபொறிக்கப்பட்ட குவனை ற்றும் ஓடுகள்:
‘சம்பன்’ என்ற எழுத்து பபொறிக்கப்பட்ட குவனையும், ‘ஏகன்’ என்ற பபயர்ச்பசொல்
பபொறித்ே

ண் கலங்களின் ஓடுகள் இரண்டும் கினடத்துள்ைை. த லும் நூற்றுக்கும்

த ற்பட்ட எழுத்து பபொறிக்கப்பட்ட ஓடுகள் கினடத்துள்ைது. இேற்குமுன் 2014-ம் ஆண்டு
நடந்ே அகழொய்விலும், ‘சம்பன்-சு ணன்’ எை எழுேப்பட்டிருக்கும் பபரிய பொனைகள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்ேக்கது.
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பநொய்யல் ஆற்றுப் பகுதி அகழொய்வு:
திரு. தஜ.ரஞ்சித் பநொய்யல் ஆற்றுப் பகுதியில் அகழொய்வுப் பணி துவங்கியுள்ைேொகக்

குறிப்பிட்டுள்ைொர். 2020-ம் ஆண்டு நனடபபற்ற 8-ஆவது அகழொய்வில் பேொழிற்கூடங்களில்
ேண்ணீர் பவளிதயறும் வனகயில் அன க்கப்பட்டு இருந்ே கொல்வொய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அந்ேக் கொல்வொய் பநொய்யல் ஆற்றுப் பகுதி வனர பசன்று இருக்கலொம் எைக் கருேப்பட்டது.

ஆைொல் அப்தபொது ஆய்வுப் பணிக்கொை கொலம் முடிந்ேேொல் த ற்பகொண்டு ஆய்வு
நனடபபறவில்னல. ேற்தபொது 2 இடங்களில் 10 மீட்டர் நீைம்

ற்றும் 10 மீட்டர் அகலத்தில்

குழிகள் தேொண்டி அகழொய்வு பசய்ேதபொது 30 பசன்டிமீட்டர் ஆழத்திதலதய கல் ணிகள்,
அேற்கொை மூலப்பபொருட்கள், கண்ணொடித் துண்டுகள், சங்கு வனையல்கள், இரும்னப
உருக்கும் உருக்கிகள்,

ண் பொனைகள் வடிவன ப்பேற்குத் தேனவயொை பபொருட்கள்

ற்றும் வடிகொல் இருந்ேேற்கொை அனடயொைம் ஆகியனவ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைை.

இவற்னற முழுன யொக ஆய்வு பசய்ேொல் இது 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன் உள்ைேொக
இருக்கும். த லும், சு ொர் 12 பசன்டிமீட்டொா் நீைத்தில் இரும்பிைொல் ஆை பபொருள் ஒன்றும்
கினடத்துள்ைது என்றும் கூறியுள்ைொர்.
முடிவுனர :

அறிவியல் முனறப்படி பூமினய அகழ்ந்து

க்களின் பண்பொட்டு எச்சங்கனைக்

கண்டுபிடிப்பது அகழொய்வொகும். ேமிழ்ப் பல்கனலக்கழகக் கல்பவட்டியல் ற்றும் பேொல்லியல்
துனற இதுவனர த ற்பகொண்ட அகழொய்வுகளில் மிக முக்கிய ொை உலகைவில் சிறப்புப் பபற்ற

அகழொய்வொக பகொடு ணல் என்ற இடத்தில் நனடபபற்ற அகழொய்வு கருேப்படுகிறது.
இவ்விடத்தின் வரலொற்றுச் சிறப்புகனை முேன் முேலில் ‘பநொய்யல் ஆற்று நொகரிகம்’ என்ற
அறிக்னகயின் வொயிலொக பவளிக்பகொணர்ந்ேவர் தபரொசிரியர் பச.இரொசு அவர்கைொவொர்.
பின்ைர், 1985 முேல் 1991 வனர தபரொசிரியர் எ.சுப்பரொயலு அவர்கள் ேனலன யில் நொன்கு
கட்டங்கைொக அகழொய்வு த ற்பகொள்ைப்பட்டது.
பபொதுப்பணித்துனறக்குச் பசொந்ே ொை பகுதியில் இதுவனர நடந்ே ஆய்வுகளில்
பேொழிற்கூடங்கள், கல்லனறகள் ஆகியனவ ேனியொருக்குச் பசொந்ே ொை நிலங்களில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டை. ேற்தபொனேய அகழொய்வு பபொதுப்பணித் துனறக்குச் பசொந்ே ொை
பநொய்யல் ஆற்றங்கனரயின் வடகனர பகுதியில் நனடபபறுகிறது. பேொடர்ந்து நனடபபறும்
அகழொய்வில், பழங்கொலப் பபொருட்கள் அதிக அைவில் கினடக்க வொய்ப்பு உள்ைேொகக்
கூறப்படுகிறது.

குறிப்பு :
1, பகொடு ணல் அகழொய்வு ேமிழ்நொடு பேொல்லியல் துனற.

[https://www.tagavalaatruppadai.in/excavations-id="vword11_3" datapopupmenu="popmenu11_3">details?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt1]
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2,Madras review society, October 1, 2020 அகழொய்வு பகொடு ணல் பேொல்லியல்.
3.பகொடு ணல் அகழொய்வு

முனைவர் பொ.பஜயக்கு ொர்
உேவிப்தபரொசிரியர்

கல்பவட்டியல் துனற ற்றும் பேொல்லியல் துனற.
4.சங்க கொல இலக்கிய நூல்..

. ஆச்சின்

aachinjisti@gmail.com, 9751822278
முதுகனல முேலொ ொண்டு ொணவர்

பண்னடய வரலொறு ற்றும் பேொல்லியல் துனற
பசன்னைப் பல்கனலக்கழகம்
பசன்னை - 600 005.
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8.

ரக்குடி
ீ
கலரயமல் முருக அய்யைோர் யகோயில்

கல்க

ட்டுக்கள்

— முனைவர் ப. தேவி அறிவு மெல்வம்

ஏரிக்கனர

ஓரத்தில்

திருக்தகொயில் விருதுநகர்

அன ந்துள்ை

அருள்மிகு

கனரத ல்

முருக

ஐயைொர்

ொவட்டம் நரிக்குடி அருகில் வீரக்குடி என்னும் கிரொ த்தில்

அருள்மிகு கனரத ல் முருக அய்யைொர் தகொயில் என்ற பபயரில் உள்ைது.

ஐந்து நினல

இரொஜதகொபுரம் ற்றும் இருேை வி ொைத்துடைொை கருவனறயில் கல் சினல உருவத்துடன்

முருகன் நின்ற தகொலத்தில் வள்ளி, பேய்வொனையுடன் அருள் புரிகிறொர். கருவனறக்கு
முன்பொக அர்த்ே ண்டபம், முக ண்டபம் அேனை அடுத்து வொகைம், பகொடி ரம், பலிபீடம் எை
அன க்கப்பட்டிருக்கிறது.
கருவனறயின் பவளிப்புறச் சுவற்றில்
ேட்சிணொமூர்த்தி,

லிங்தகொத்பவர்,

துர்க்னக

தபொன்ற

தசொனை

கருப்பசொமி,

விஷ்ணு

பேய்வங்கள்

எழுப்பப்பட்டுள்ைை. தகொயில் வைொகத்தினுள்
பத்திரகொளி,

தபச்சியம் ன்,

பரிவொரத்

பேய்வங்கைொக

லொடசன்ைொசி,
ரொஜொ

ந்திரி,

கிழவன் கிழவி (நடுக்கல்) எை இவர்கள்
சன்னிதிகளில்

ேனித்ேனிச்

வீற்றிருக்கிறொர்கள்.

த லும்

பத்ேடி உயரம் உள்ை சுனேயொல் ஆை யொனை
வொகைமும்,

குதினர

அன க்கப்பட்டுள்ைது.
புறத்தில்
வீற்றிருக்கிறொர்.
வொகை
உரித்ேொை

யில் வொகைத்துடன், நந்தி

வொகைமும்

கருவனறக்கு வலது

அரச ரத்ேடி
ண்டபத்தில்

ற்றும் யொனை வொகைமும் ஒதர

விநொயகர்
முருகனுக்கு
ண்டபத்தில்

கொட்சியளிக்கிறது. தகொயிலுக்கு பவளிதய கருவனறனய தநொக்கி கல்லொலொை யில்வொகைம்
ஒன்றும் கொணப்படுகிறது. தகொயிலின் இடது பக்கவொட்டில் அருள்மிகு அரியவன், தூண்
உருவ ொக கொணப்படுகிறொர். சிவரொத்திரி, னவகொசி விசொகம் னேப்பூசம் , கொர்த்தினக , ொசி கைரி
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எைத் திருவிழொக்கள் மிகச்சிறப்பொக நனடபபறுகிறது. இக்தகொயிலொைது பலருக்கும் குல
பேய்வ ொக உள்ைது.

கனரத ல் முருக ஐயைொர் திருக்தகொயில் கல்பவட்டுக்கள்:
1. 1950களில் அம்மிக்கல் ஒன்று இக்தகொயிலுக்கு உபய ொக வழங்கப்பட்ட பசய்தியுடன் அம்மி
கல் ஒன்று உள்ைது.

2. ஏழு வரிகள் பகொண்ட துண்டு கல்பவட்டு ஒன்று எங்கைொல் கண்டறியப்பட்டுப் படி
எடுக்கப்பட்டது.

கல்பவட்டு பசய்தி:

1. உ முறுக அய்ய துனண
2. அருகபட்டி
3. யிறுக்கும் பகவன்

4. புசொறி த படி தகொல்வ
5. மூப்பன் த படி தகொல்வ
6. டுகறன் முருக அண்டி
7. மூப்பன்
இந்ேக் கல்பவட்டு பசய்தியினை வொசித்துத் பேரிவித்ேவர் திரு. இரொஜதகொபொல்
சுப்னபயொ, மூத்ே பேொல்லியல் அறிஞர்.
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9. திரோ
—

ிைம்

ா. ாரிராென்

திரொவிடம் என்பது ேமிழின் அனடயொைப் பண்பொட்டுச் பசொல்....
ேமினழ ட்டுத குறிப்பிடும் ஒரு பசொல்....

தவற்று ொநிலத்ேவர்கள் ேமிழர்கனைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்திய ஒருபசொல்....
இப்பபருன மிகு பசொல்னல....

இன்னறய அரசியல் கொழ்ப்புணர்ச்சியில் பகொத்துக்கறி தபொடுகிறொர்கள்....
ஏதேொ

கொல்டுபவல்

வந்துேொன்

இச்பசொல்னலக்

கண்டுபிடித்து

ேமிழர்கனை

வஞ்சித்ேொர் என்று ஒரு வொேம்!! இச் பசொல்லின் தேொற்றம் எங்தக? எப்தபொது?
ேமிழ் ப ொழினயத் ேமிழ் என்று சங்க இலக்கியங்கள் கூறும். ஆைொல் வடநொட்டொர் எவ்வொறு
கூறுவொர்கள்?

சிறப்பு "ழ" ேமிழில் ட்டுத உண்டு. ஆகதவ அவர்கள் ேமினழ...
ேமிை, ேமிட, த்ரமிை, த்ரொவிட என்றொர்கள்.
பேலுங்கு, கன்ைடம்,

னலயொைம் என்ற ப ொழிகள் தேொன்றுவேற்கு முன்பொகதவ

திரொவிடம் என்ற பசொல் இருந்ேது. அது ேமினழ ட்டுத குறித்ேது. பழம் பபருன ச் பசொல்..
ஆரியம் என்னும் சித்ேொந்ே தகொட்பொட்டிற்கு எதிர்வினையொற்ற பபரியொர். திரொவிடம்

என்னும் சித்ேொந்ேத்னே முன் ப ொழிந்ேொர்.

இந்ேத் திரொவிடம் என்னும் பசொல்

பேலுங்கனரதயொ கன்ைடனரதயொ குறிக்கவில்னல. ேமிழனர ட்டுத குறித்ேது.
இன்றும் எந்ே ஒரு கன்ைடதரொ, பேலுங்கதரொ,
என்று கூறுவதில்னல.

ஆைொல், ேமிழர்கள்

ட்டுத

னலயொளிதயொ ேம்ன த் திரொவிடர்
ேன்னை ஒரு திரொவிடர்

என்று

கூறுவொர்கள். இவ்வொறு கூற ேமிழருக்குத்ேொன் உரின யும் உண்டு, பொரம்பரியப் பபருன யும்
உண்டு. பேன்ைகத்து ப ொழிகள் என்ற பபொதுப்பிரிவில் இம்மூன்றும் ேமிழுடன் தசர்ந்து
திரொவிட ப ொழிகள் என்றனழக்கப்பட்டது.

ஆைொல், திரொவிடம் என்பது ேமிழ்

ட்டுத ,

எப்தபொதிருந்து..?
தேவதநயப் பொவொணர் கூறுகிறொர்;
வடநொட்டு ஆரிய (ச ஸ்கிருே) நூல்களில் திரவிடம் என்னும் பசொல் முேலொவது
த்ரமிைம் என்தற வழங்கி வந்ேது. ழகரம் வடப ொழியிலில்னல. சில உயிர்ப ய் முேல்கனை
ரகரஞ் தசர்த்து, த்ர ப்ர எைப் புணபரழுத்துகைொகத் திரிப்பது வடநூலொர் வழக்கம்.
எ-டு: படி - ப்ரதி, பவைம் - ப்ரவைம். இேைொல், ேமிழம் என்னுஞ் பசொல் த்ரமிைம் எைத்
திரிந்ேது இயல்தப. பின்பு அது நொைனடவில் த்ரமிடம், த்ரவிடம், எைத் திரிந்ேது.
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ை - ட,

- வ, தபொலி. த்ரவிடம் என்பது ப ய் முேலொேலின் ேமிழில் திரவிடம் என்றொகிப்

பின்பு திரொவிடம் எை நீண்டு வழங்குகின்றது (திரொவிடத்ேொய் - பக்கம் 8).

த லும் பனழய கொலத்தில் நொட்டுப் பபயர்களும் ப ொழிப்பபயர்களும் பபரும்பொலும் அம்’
ஈறு பபற்றுத் ேமிழில் வழங்கிை. கொ : ஈழம், கடொரம், சீைம், யவைம்.
ேமிழம் - த்ரமிை(ம்) - த்ரமிட(ம்) - த்ரவிட(ம்) த்ரொவிட(ம்) என்னும் முனறயில், ேமிழம்

என்னும் பசொல்தல திரொவிடம் என்று திரிந்ேேொகும். ேமிழம் என்பது ேமிை - ேவிை - ேவிட

என்று பிரொகிருேத்தில் திரிந்ேபின்பு, ேமிை ேவிட என்னும் வடிவங்கள் த்ரமில, திரமிட, த்ரவிட
என்று வடப ொழியில் திரிந்ேேொக, பண்டிேர்

கினரயர்சன் (Dr. Grierson) கூறுவர்.

எங்ஙைமிருப்பினும், ேமிழம் என்னும் பசொல்தல த்ரவிட என்று திரிந்ேபேன்பேற்கு
எட்டுனணயும் ஐயமில்னல (ஒப்பியன் ப ொழி - பக்கம் 28).
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ஆக திரொவிடம் என்பது ேமினழக் குறிக்கும் ஒரு பசொல்....
திரொவிடம் என்ற பசொல்லின் பயன்பொடு;

ற்றும் ேமிழ் ப ொழினய தவறு இைத்ேவர்கள்

எவ்வொறு அனழத்ேொர்கள்?

இேன் பழன யும் பபருன யும் எங்பகல்லொம் உள்ைது?
வரலொறு ற்றும் பேொல்லியல் சொன்று என்ை?
ஒரு நீண்ட பட்டியதல உள்ைது ....

அத்திக்கும்பொ கல்பவட்டு, ஒரிசொ புவதைசுவரம் அருதக உேயகிரி குடவனர ஒன்றில்
அன்னறய கலிங்கப் தபரரசர் கொரதவலன் என்பவரொல் கி.மு. இரண்டொம் நூற்றொண்டில்
பபொறிக்கப்பட்ட

கல்பவட்டு

ஆகும்.

பண்னடய

பிரொமி

எழுத்துகளில்

பபொறிக்கப்பட்ட பதிதைழு வரிகள் பகொண்டது அத்திக்கும்பொ கல்பவட்டு.
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ஆழ ொகப்
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அக்கல்பவட்டில்

கலிங்க அரசன் கொரதவலன் பற்றிய சொேனைகனைக் கூறும்தபொது

கல்பவட்டின் 11வது வரி....

"ஜநஸே பொவநம் சதேரஸஸ ஸேகேம் பித்தி ேமிர தேஹ ஸங்கொேம்"
ேன் நொட்டுக்குத் பேொல்னலயொக இருந்ே ேமிழ் அரசுகளின் கூட்டணினய ஒழித்ேொன்.
(Epigraphia Indica. Vol. 20.No. 7 )

'ேமிழ்' என்னும் பசொல்னல 'ேமிர' என்று கல்பவட்டுக் கூறுகிறது. ேமிழ் ப ொழி பற்றி பிறப ொழி

ஆவணங்கள் குறிப்பிடும் கொலத்ேொல் மிக மூத்ே பேொல்லியல் சொன்று இது. இக்கல்பவட்டின்
கொலம் கி.மு.2.

பொண்டியன் பரொந்ேகன் வீரநொரயணின் ேைவொய்புரம் பசப்தபடு. கொலம் கி.பி.9 ஆம் நூற்றொண்டு.
பசப்தபட்டின் வொசகங்கனை இயற்றிய ஒருவனர

வடப ொழிப்பகுதி 'பொண்டிய த்ரமிடர்'

என்கிறது. அவனரதய ேமிழ்ப் பகுதி ேமிழ் பொண்டியன் என்கிறது. ஆக, வடப ொழியில் த்ரமிட
என்றொல் ேமிழ் என்பதே உறுதியொகிறது.
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அதே பசப்தபட்டில் வொசகங்கனைச் பசதுக்கிய ேச்சனர வடப ொழியில் 'திரமிைொ பரணன்'
என்றும், ேமிழ்ப்பகுதியில் ேமிழொபரணன் என்றும் பசப்தபடு கூறுகிறது (பொண்டியர்
பசப்தபடுகள் பத்து)

ஆக, த்ரமிட, திரமிைொ
குறிப்பிடுகிறது.

என்னும் வடப ொழிச் பசொற்கள் ேமிழ்

ற்றும் ேமிழர்கனைதய

வடப ொழியில் ேமிழ் எவ்வொறு குறிக்கப்பட்டது என்பனே ஒரு சில ேரவுகள் மூலம் பொர்ப்தபொம்..
1. கொமிகொக ம்
என்னும் ஆக நூல்..

அர்ச்சைொ விதி படலம்...
திைசரி பூனஜனயத் திரொவிட பொனஷயிலும்( ேமிழ்) அேன்பிறகு ச ஸ்கிருே ப ொழியிலும்,
பிறகு ற்ற ப ொழிகளிலும் பொடல் ஆடல் முேலியவற்னற நிகழ்த்ே தவண்டும்.
"ஊர்த்வம் த்ரொவிட பொஷொங்கம் கொைம் ந்ருத்ேயுேம் து வொ
ஸம்ஸ்க்ருேொத் அைபப்ரம்சம் நொைொ ஸ்வர ஸ ன்விேம்
யத் அஷ்டொேச பொதஷொத்ேம் கொைம் வொ பரிகல்பதயத்"

ஆக நூல் குறிப்பிடும் திரொவிட பொஷொ என்பது ேமிழ் ப ொழினயக் குறிக்கிறது..

2. சீை ப ொழியிலிருந்து ப ொழிபபயர்க்கப்பட்ட பபௌத்ே நூலொை 'லலிேொவசுத்திர' என்னும்
நூல் குறிப்பிடும் 'திரொவிட லிபி' என்பது ேமிழ் எழுத்துகனைக் குறிக்கிறது.
3. ச ண இலக்கிய ொை ச யவங்க சுத்ேொ என்னும் நூல் 18 வனக எழுத்துருக்கனைக்
குறிக்கிறது. இந்நூல் குறிப்பிடும் ேொமிலி என்னும் எழுத்துரு ேமினழக் குறிக்கிறது.
4. பொலி ப ொழியில் எழுேப்பட்ட கொவம்சம் என்னும் நூலில் ேமினழக் குறிக்க "ேமிை" என்னும்
பசொல் பயன்பட்டுள்ைது.

5. ப்ரொக்ருே ப ொழியில் எழுேப்பட்ட ஸ்தவேொம்பர னசைர் என்னும் நூலில் "ேமிட" என்னும்
பசொல் ேமினழக் குறிக்கிறது.
6. கி.பி.5 ஆம் நூற்றொண்டில் வஜ்ரநந்தி என்னும் முனிவர் துனரயில் ஒரு சங்கம் ஒன்னற
நிறுவிைொர். இேன் பபயர் திரொவிட சங்கம். ேமிழ்ச் சங்கம் என்பனே வடப ொழியில் 'த்ரொவிடொ
ஸங்கொ' என்கிறொர்.
7. கி.பி.6 ஆம் நூற்றொண்னடச் தசர்ந்ே பொேொமி தூண் கல்பவட்டு ேமிழர்கனை 'த்ரமிை' என்கிறது.
8. னசைக் கணங்கள் என்னும் நூல் ேமினழ 'த்ரொவிை' என்கிறது.
9. ேமிழ் திருவொய்ப ொழியின் ச ஸ்கிருே ப ொழிபபயர்ப்பில் ேமிழ் 'த்ரமிட' என்னும் பசொல்லொல்
குறிக்கப்படுகிறது.
10. கி.பி. 3 ஐ தசர்ந்ே பபௌத்ே கொயொை லலிே விஸ்ேொரத்தில் புத்ேர் கற்ற ப ொழிகளில் ஐந்ேொவது
ப ொழியொக "த்ரொவிடி" என்னும் ப ொழி கூறப்படுகிறது. இது ேமினழதய குறிக்கிறது.

11. கி.பி.6. ஆம் நூற்றொண்டு. வரொகமிகிரர் எழுதிய நூலில் ேமினழ "த்ரவிட" என்று கூறுகிறொர்.
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12. கி.பி.7 ஆம் நூற்றொண்டு. கு ரிலப்பட்டர் எழுதிய ேந்திரவர்த்திகொ என்னும் நூல் ேமிழ்
ப ொழினய, திரொவிடொந்திரொ பொஷொ என்கிறது.

13. கி.பி.7 ஆம் நூற்றொண்டு. பட்டபொணொன் எழுதிய கொேம்பரி என்னும் உனரநனட கொவியத்தில்
ஒரு பபண் கொளிதகொவிலில் ஒரு ேமிழ் துறவினயச் சந்தித்ேனே, "ஜரத் த்ரவிட ேொர் மிகஸ்ய"
என்பதில் 'த்ரவிட' என்பது ேமினழக் குறிக்கிறது.

14. ஆதிசங்கரர் திருஞொைசம்பந்ேனர 'திரொவிட சிசு' என்கிறொர்.

15. ஆழ்வொர்களின் பொடல்களில் ேமிழ் பொசுரங்கனை "திரொவிட தவேம்" என்று ஆழ்வொர்கள்
குறிப்பிடுகின்றைர்.

16. கி.பி.10. புலவர் நொகவர் ொ எழுதிய சொந்தேொம்பதி என்னும் கன்ைடக் கவினே நூலில் ேமினழ
" திரொவிடந்திர பொஷொ " என்கிறொர். ஒரு கன்ைட நூல் ேமிழ் ப ொழினய இவ்வொறு கூறுகிறது.

17. கி.பி.13 பொல்குரி தசொ நொேப் புலவர் எழுதிய பேலுங்கு கொவிய நூலொை பண்டீேரொத்ய சரிேம்

என்னும் நூலில், "அருபேந்ைட்லியம் பரவ தேசம்பு வருசயி த்ரொவிட பொஷொ சொங்கமுக" என்று
ஸ்ரீ னசலத்துக்குச் பசல்லும் ேமிழகப் பக்ேர்கள் ேமிழ் ப ொழியில் பொடிக்பகொண்டு பசன்றொர்கள்.
ஒரு பேலுங்கர், ேொன் எழுதிய பேலுங்கு ப ொழியில் ேமினழத் திரொவிடொ பொஷொ என்கிறொர்.

18. கி.பி.14.ஆம் நூற்றொண்டில் கங்கொதேவி எழுதியது ' துரொ விஜயம்' என்னும் ச ஸ்கிருே நூல்.
ேமிழகத்னே 'த்ரொவிடதேசம்' என்று கூறுகிறது.
ேமிழகத்னேத் திரொவிட தேசம் என்கிறொர்.

19 . கி.பி.10 ஆம் நூற்றொண்டு ச ண ஆக

கங்கொதேவி ஒரு பேலுங்கர். அவர்

நூலொை சுருேொவேொரம் என்ற நூலில் அேன்

ஆசிரியர், பூேபலி என்பவனரக் குறிப்பிடும்தபொது "ேஸ்பேௌ பூேபலிரபி

துரொயொம் த்ரொவிட

தேஸொன்", அேொவது, திரொவிட தேச ொை துரொவிதலதய ( துனர) பூேபலி ேங்கி இந்நூனல
இயற்றிைொன் என்கிறொர்.

துனரனய த்ரொவிட தேசம் என்று நூல் பேளிவொகக் கூறுகிறது.

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பொகதவ துனரனய திரொவிடதேசம் என்றனழக்கிறது.
நூற்றுக்கும்

த ற்பட்ட

வடப ொழி

இலக்கியங்கள்,

ஆயிரத்திற்கும்

த ற்பட்ட

அயல்நொட்டு அறிஞர்கள் ேமிழர்கனைத் திரொவிடர் என்றுேொன் குறிப்பிட்டைர். திரொவிடம்
என்பது ேமிழர்களின் பொரம்பரிய வரலொற்றுப் பபருன பகொண்ட ஒரு பசொல். இனே
ஏற்கொேவர்கள் ேமிழின் வரலொற்றுப் பபருன யும் ஏற்க

றுக்கிறொர்கள். இந்ேப் பொரம்பரிய

வரலொற்றுச் பசொல்னலப் தபொற்றி பொதுகொத்து அடுத்ே ேனலமுனறக்குக் கடத்துவது ேமிழன்
ஒவ்பவொருவரின் கடன யொகும்.
References:
1.தேவதநயப் பொவொணர்; திரொவிடத்ேொய்.
2. ப.சண்முகசுந்ேரம். உலகப ொழிகளில் ேமிழ்ச் பசொற்களும் இலக்கணக் கூறுகளும்.
3. Epigrphia Indica Vol. 20.

4. பொண்டியர் பசப்தபடுகள் பத்து.
5. பேொல்லியல் ஆய்வொைர் சு.இரொஜதவலு உனரயொடலில் - திரொவிடக்குறிப்பு
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10. நந்தன் -

ரநந்தன்
ீ

— முனைவர் சிவ. இளங்தகா

நந்ேன் - இனடச்பசருகல், த லொதிக்கம், கொலக் கண்ணொடிகளின் பேொடர் குறியீடு; சுந்ேரர்
பேொடங்கி அதயொத்திேொசர் ஊடொகப் புதுனவச் சிவம் வனர

இந்திய வரலொறு கொவீரர், புத்ேர் கொலத்தில் இருந்து பேொடங்குகிறது. அேற்கு முன்னும்,
பின்னும் ஏரொை ொை பேொன் ங்களும், புரொணங்களும் உண்டு. ச யச் சண்னடகனை ஊதிப்

பபரிேொக்கவும், அதிகொர ன யத்தின் பொர்னவ ேங்கனை விட்டு அகலொது இருக்கவும், கரணம்
தபொடும்

குரங்குகள்

தபொல்,

எவ்வைவு

முடியுத ொ

அவ்வைவு

இட்டுக்கட்டி

உருவொக்கப்பட்டனவேொன் பேொன் ங்களும், புரொணங்களும். பேொன் ங்கள் இைக்குழு

கொலத்திலிருந்து பேொடர்பனவ. ஏதேொ ஒரு நிகழ்ந்ே நினைனவக் பகொண்டு, பனி னலயில்
இருந்து கீதழ உருளும் ஒரு சிறிய பபொருள் பபரிய பனி உருண்னடயொக வந்து தசர்வனேப்
தபொன்றனவ பேொன் ங்கள். அதிலிருக்கும் சிறு துளி உண்ன
இருப்பதில்னல. ச ஸ்கிருேத்தின் பதிபைட்டு

கூடப் புரொணங்களில்

கொ புரொணங்களும், பதிபைட்டு உப

புரொணங்களும் இவ்வனகதய. பொலி, பிரொகிருே ப ொழிகளில் ச ண, பபௌத்ே வரலொறு கூறும்
ஒரு சில புரொணங்களின் பபரும்பகுதி ேவிர்த்துப் பிற அனைத்துத
ேமிழ் நம் ப ொழி, பசம்ப ொழி என்றொலும்கூட

த ற்கூறிய வனகதய.

ற்ற ப ொழிகளின் கற்பனை வைத்னேயும்

ேொண்டி அதிக ொை பபொய்கனைப் புரொணங்கைொகப் பபொதிந்து னவத்திருக்கும் ப ொழி என்ற
பபருன னயயும் அளிக்கவல்லது. அதில் ேனலயொை இடம் பிடிப்பனவ திருவினையொடல்
புரொணமும்,

பபரியபுரொணமும்.

இன்னறக்குக்

என்பைவற்னறபயல்லொம் நடந்ே கனேகனைப் தபொல்

கொட்டுமிரொண்டித்ேைம்

ொற்றி னவத்திருக்கும் அதி அற்புேப்

புலவர்கனைக் பகொண்ட ப ொழியும் ேமிழ் ப ொழிதய. இது ப ொழி வைம் சொர்ந்ே கருத்ேன்று.
சமூக த லொதிக்கத்தின் அடிப்பனடக் கருனவத் தேடும் கருத்து.
ேமிழ்ப் புரொணங்களில் ேழுவல்கதை அதிகம். அதேதநரம் ேமிழ்ப் புலவர்களின் கற்பனை
வைத்திற்கு எடுத்துக்கொட்டொகச் சிவொச்சொரியொரின் கந்ே புரொணம் (கி. பி. 14), பரஞ்தசொதியின்
திருவினையொடற்புரொணம் (கி. பி. 16), தசக்கிழொரின் பபரிய புரொணம் (திருத்பேொண்டர் புரொணம் கி. பி. 12) ஆகியனவ உள்ைை.1 இவற்றுள் தசக்கிழொர் எழுதிய பபரிய புரொணம், அறுபத்து மூன்று
நொயன் ொர்களின் கனேகனைக் கூறுகிறது. அவற்றுள் ஒன்றுேொன் நந்ேன் கனே. நந்ேன்
என்பவர், சொதியில் ேொழ்ந்ேவர் என்றும், ஒரு பொர்ப்பை தவதியனிடம் பகொத்ேடின யொக தவனல
பசய்ேவர் என்றும், ேன் குலபேய்வ, சிறுபேய்வ வழிபொட்னட விட்டு விட்டு தவதியர்கனைப்

தபொல் பபருந்பேய்வ (னசவ) வழிபொட்டில் பகொண்ட த ொகத்ேொல், ேன் சொதிக் கீழ்ன னயப்
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தபொக்கிக்பகொள்ை முன்வந்து, யொகத்தில் இறங்கி, அவ்வொதற பொர்ப்பொைொக

ொறி, முக்தி

அனடந்ேொர் என்பது தசக்கிழொர் எழுதியுள்ை நந்ேன் கனே. இக்கனேக்கு முேல் நூலொக, அப்பர்,
சம்பந்ேர், சுந்ேரர், ொணிக்கவொசகர் என்கிற நொன்கு ச யக் குரவர்களில்2 ஒருவரொை சுந்ேரர்,
சிேம்பரம் தகொயில் சிவைடியொர்கனைப் பற்றிப் பொடிய "திருத்பேொண்டத் பேொனக திருப்பதிகம்"3

என்னும் நூல் அன கிறது. இதில், 'பசம்ன தய திருநொனைப் தபொவொர்க்கும் அடிதயன்' என்று
இருக்கும் ஒதர ஓர் அடிேொன் பிற்கொலத்தில் நந்ேன் கனேயொக உருபவடுத்ேது. இேன்பிறகு

நம்பியொண்டொர் நம்பி என்பவர், பபொல்லொப் பிள்னையொர் த ல் பகொண்டிருந்ே பக்தியொல், அபய
குலதசகர தசொழப் தபரரசருடன் பசன்று, சிேம்பரம் கைகசனபயில் தேவொரத் திருமுனறகனைக்

கண்படடுத்து, அதில் ன்ைன் சில, பல தசர்த்தும், நீக்கியும் பசப்தபடொக வனரந்து பகொண்ட

பின்ைர், நம்பியொண்டொர் அவற்றின் வழி "திருத்பேொண்டர் திருவந்ேொதி" பொடியேொகவும், அதில்
ஏற்கைதவ சுந்ேரர் பொடினவத்ே ஓரடியுடன், திருநொனைப் தபொவொரின் ஊர் ஆேனூர் என்றும்,
புறத் பேொண்டு பசய்யும் ரபிைர் அேொவது புனலயர் என்னும் சொதியிைர் என்றும் ஒதர ஒரு

பசய்யுனைச் தசர்த்துப் பொடியுள்ைொர். சொதியின் பபயர் இலக்கியத்தில் புகுந்ே கொல ொகவும்,
இலக்கியம்

பகொள்ைலொம்.

கொலத்தின்

கண்ணொடி

என்பேற்கொை

எடுத்துக்கொட்டொகவும்

இனேக்

இேற்குப் பிறகு அநபொயச் தசொழன் கொலத்தில் (கி.பி.1156) அரசனவப் புலவரொக இருந்ே

அருண்ப ொழித்தேவர் என்னும் தசக்கிழொர், ச ணரொக இருந்ே அநபொயச் தசொழன் என்னும்
ன்ைனை னசவ ச யத்ேவரொக

ொற்றிய பபருன

பகொண்டவர்.

ன்ைன் படித்து வந்ே,

திருத்ேக்கதேவர் இயற்றிய, ச ணக் கொப்பிய ொை "சீவக சிந்ேொ ணி"னய (கி. பி. 9 -10) இழித்தும்,
னசவ அடியொர்களின் பபருன னய உயர்த்தியும் தசக்கிழொர் கூற, "ச ணம், சீவக
சிந்ேொ ணினயப் பபற்றுள்ைது. னசவத்திற்கு என்ை உள்ைது?" என்று

ன்ைன் விைவ,

"ச ணம், பவுத்ேம் இவ்வுலக வொழ்க்னகனய (இகம்) ட்டும் கூறுகின்றை. னசவம், இவ்வுலக
வொழ்வு நீங்கிதயொர் வொனுலகத்திலும் வொழும் வொழ்க்னகனயக் (இகம்-பரம்) கூறுகிறது"
என்கிறொர் தசக்கிழொர். அறம், பபொருள், இன்பம் ஆகியனவதய ச ண, பபௌத்ே, ஆசீவக
ச யங்களின் தகொட்பொடுகள்.

னவதீகம் கூறும் வீடுதபற்னறச் தசர்த்துக் கூறுவது னசவ,

னவணவக் தகொட்பொடுகள். அேொவது இல்லொே ஒரு வொழ்க்னகனயக் (இறந்ே பிறகொை
வொழ்க்னக) கட்டன த்து, இனேதய னசவ ச யத்தின் பபருன யொகவும், பிற ச யங்கனைத்
ேொழ்த்தும் அைவுதகொலொகவும் தசக்கிழொர் கூறுகிறொர். ேொன் கூறியனே நிறுவுவேற்கொக வலிந்து
னசவ புரொணம் பொடிைொர் தசக்கிழொர். அதுவும் அறுபத்து மூன்று சிவைடியொர்களின் கட்டுக்
கனேகனை எழுே முடியொ ல் ேவித்ே தபொது, சிவபபரு ொன் தேொன்றி 'உலபகலொம்' என்று
அடிபயடுத்துக் பகொடுக்க, 'உலபகலொம் உணர்ந்து ஓேற்கரியவன்' என்று பேொடங்கிப்
பதின்மூன்று

சருக்கங்களில்

பொடிைொர்

என்பதுேொன்

சிவைடியொர்கள்

எழுதினவத்ே

புரொணத்தின் புரொணக்கனே. அதுேொன் பபரிய புரொணம். சிேம்பரம் கைக சனபயில் தேவொரத்

திருமுனறகனைக் கண்படடுத்ே கனேகள் இருக்க, ச ணத்திற்குச் சீவக சிந்ேொ ணி (9 - 10
ஆம் நூற்றொண்டு) இருப்பனேப் தபொல் னசவத்திற்பகன்று நூல்கள் உண்தடொ? என்றும்,
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பபரியபுரொணம் என்பேொக ஒன்று உண்தடொ? என்றும் அநபொயச் தசொழன் அரசனவயில் தகட்ட
பசய்தியிைொல், பத்ேொம் நூற்றொண்டு வனர னசவப் புரொணங்கள் ஏதும் இல்னல என்று
பபொருள்படுகிறது. அநபொயச் தசொழன் கொலத்னே னவத்துப் பபரிய புரொணம் எழுதிய கொலம்
பன்னிரண்டொம் நூற்றொண்டு என்று கூறப்படுகிறது.
புரொணங்கள் பிற்கொலத்ேனவ:

அவுரங்கசீப் அரசொண்ட கொலத்தில் ேொன் (பதிதைழொம் நூற்றொண்டு) இந்து

ே

புரொணங்களும், கனேகளும் எழுேப்பட்டேொகக் கூறப்படுகிறது. அக்பர் (1542-1605) கொலத்தில்
அப ரிக்கொவில்

இருந்து

இந்தியொவிற்கு

வினைவிக்கப்பட்டனவதய உருனைக்கிழங்கு
அக்பரின்

ஒரு

பொதிரியொரொல்

பகொண்டு

வரப்பட்டு,

ற்றும் புனகயினலச் பசடிகள். இக்குறிப்னப

கன் ஜஹொங்கீர் (1569-1627) ேைது 'ேொஜுக்' என்ற நூலில் எழுதி இருக்கிறொர்.

புனகயினலயின் உற்பத்தி, சுருட்டொக ொறியதபொது அவுரங்கசீப் (1618-1707) அேனைத் ேனட

பசய்திருக்கிறொர். சீக்கிய குரு தகொவிந்ே சிங்கும் (1666-1708) அேனைத் ேனட பசய்திருக்கிறொர்.
அதேதநரம் சுருட்டு பிடிக்கும் பிரொ ணன் பன்றியொய்ப் பிறப்பொன் என்கிறது பத் புரொணம்.

நரகத்துக்குப் தபொவொன் என்கிறது பிரம் ொண்ட புரொணம். எல்லொப் புரொணங்களும் 5000

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வியொச முனிவரொல் எழுேப் பட்டனவ என்பபேல்லொம் கனடந்பேடுத்ே
பபொய்கள் என்பனே அக்பரும், அவுரங்கசீப்பும் நிரூபிக்கிறொர்கள். த லும், அப்புரொணக்
கனேகளில் இடம்பபறும் சில வழக்குச் பசொற்கள் தபொர்த்துக்கீசியர் கொலத்துச் பசொற்கைொக
உள்ைை. இன்னறய கொனரக்கொல் பகுதியில் தபொர்த்துக்கீசியர் கொலத்தில் ஓடங்கள் தபொகும்
ஓடக்கொல் பகுதியின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ை வீடுகளுக்குச் தசேம் தநரொ வண்ணம்
சுண்ணொம்பிைொல் கொனர பூசிைொர்கைொம். அேைொல் 'கொனர' பூசப்பட்ட ஓடக் 'கொல்' பகுதிகள்
'கொனரக்கொல்' எை வழங்கப் படுவேொகப் தபொர்த்துகீசியர் வரலொற்றில் கூறப்படுகிறது.

பபரியபுரொணத்தில் கொனரக்கொல் என்னும் தபொர்த்துக்கீசியர் கொலத்துச் பசொல் இடம்
பபறுவேொல் அப்புரொணம் நொனூறு ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டேொக இருக்கதவண்டும்.
பேலுங்கு ப ொழியின் பபயர் திரு னலரொயன் பட்டிைத்னே ஆண்ட திரு னலரொயன்
கொலத்திற்குப் பின்தப ேமிழில் வழங்கப்பட்டு வருவனேத் ேஞ்சொவூர் குறிப்புப் புத்ேகங்களிைொல்
அறியலொம். அப்படிப் பொர்த்ேொல் பபரியபுரொணத்தில் பேலுங்கு என்னும் பசொல் இடம்
பபறுவனே னவத்து அப்புரொணம் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டது எைலொம். இன்றும்
இடங்னக சொதிக் கலவர கொலத்தின் விசுவபிர வமிசத்ேொரில் ஒருவனரயொவது நொயன் ொரொகச்
தசர்க்கொேேொல் பபரியபுரொணத்தின் கொலம் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு உள்ைொக இருக்கலொம்.
பபஸ்கி என்னும் வீர ொமுனிவர் பேொகுத்ே சதுரகரொதியில் பதிபைட்டுப் புரொணம் பற்றிய
குறிப்பில் பபரியபுரொணம் இல்லொேேொல் அது நூற்னறம்பது ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட
கொலத்னேக் பகொண்டேொக இருக்கலொம்.
பபொதுவொக ஆரியர்கள் (பிரொ ணர்கள்) பேன்ைொட்டிற்குக் குடிபுகுந்ே கொலம் எட்டொம்

நூற்றொண்டு என்று கருேப்படுகிறது (க. அப்பொதுனர, பக்கம் 63). வடநொட்டில் அதசொக
ொ ன்ைரிடம் அடங்கிக் கிடந்ே னவதீகம், கணிஷ்க ன்ைர்கள் கொலத்தில் கொலில் விழுந்து
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பிச்னச எடுத்துக் பகொள்ை அனு தி பபற்றது. இனே னவத்து, னவதிகப் பொர்ப்பைர்கள், சிறிது
சிறிேொகச் ச ண, பபௌத்ே ச யங்களில் ஊடுருவி, அவற்னறச் பசல்லரித்ேது தபொல் ஆக்கி

விட்டு, னவதீகத்னேப் பழஞ் ச ய ொகப் பபொய் கூறி, வைம் பபற்று, எட்டொம் நூற்றொண்டு
வொக்கில் பேன்ைொடு புகுந்து, இங்கும் ச ண, பபௌத்ே, ஆசீவகச் ச யங்கனை அழித்து,
அவர்களின் தகொயில்கனைச் னசவ, னவணவக் தகொயில்கைொக

ொற்றி, கற்பனை ஆபொசக்

கனேகனைப் பக்தி இலக்கியங்கைொக வடித்து, ஆரியப் பண்பொட்னடத் திணித்து வந்ேைர்.
ச ண, பபௌத்ேர்களின் கொலக் கணிப்பொகப் பொலி ப ொழியில் இருந்ே அறுபேொண்டுக்
கணக்குகனை னவதீகம், ச ஸ்கிருேம் என்று பசொல்லி அேற்பகொரு மிக ஆபொசக் கனேனயக்

கற்பித்தும், பின்ைொட்களில் ேமிழ்ச் ச ணர்களின் வொனியல் கண்டுபிடிப்புகனை னவதிகப்

பஞ்சொங்கத்தில் அனடத்துனவத்து, எல்லொமும் ே தே என்று ஏய்த்துப் பினழக்கலொயிைர். அதே
வனகயில் ேொன் சதுர் யுகக் கணக்குகனைக் (நொன்கு யுகங்கள் - கிருே யுகம், திதரேொ யுகம்,
துவொபர யுகம், கலியுகம்) கூறி நம்ப முடியொே, பபொய்யொை கணக்குகனை ஏற்படுத்திக்
பகொண்டைர்.

ேமிழர்களின்

வொனியல்

அறினவயும்,

அற்புேக்

கண்டுபிடிப்புகனையும்

ேமிழர்கனைக் பகொண்தட தீயிட னவத்ேைர். எஞ்சியவற்றில் னவதிகக் கருத்துகனை

இனடச்பசருகல்கைொக நிரப்பி, அவற்னறயும் ேொங்கதை அச்சில் ஏற்றி, ேமிழ்த் பேொண்டின்
ேனலன யில் 'ேொத்ேொ' பவை நினலத்ேைர். சீை யொத்திரிகரொை யுவொன் சுவொங், ஏழொம்
நூற்றொண்டில் இந்தியொவிற்கு வந்து, பேன்ைொட்டில் கொஞ்சிபுரம் வனர யொத்திரிகரொக

வந்ேதபொது, அவர் கண்டபேல்லொம் ச ணப் பள்ளிகள் என்றும், பபௌத்ே விகொரங்கள் என்றும்,
குடி க்கள் எல்லொம் ச ண, பபௌத்ேர்கைொக இருந்ேைர் என்றும் குறிப்பு எழுதி னவத்துள்ைொர்
(க. அப்பொதுனர, பக்கம் 64). இங்குக் குறிப்பிட்டுள்ை பல கொலக் கணக்குகனையும், சுந்ேரர் முேல்
நம்பியொண்டொர் நம்பி, தசக்கிழொர் வனரயில் திருநொனைப்தபொவொனர நந்ேைொக்கி விரித்ே
கனேகள் வனர "நந்ேன் சரித்திர ேந்திரம்" என்ற நூலில் ந க்கு விரிவொக அளித்து இருப்பவர்

பண்டிேர் க. அதயொத்திேொசர் (1845-1914) அவர்கள். அவனர வழிப ொழிந்து "நந்ேைொரும் இந்து
ே புரொணங்களும்" என்ற ேனலப்பில் நூலொக அளித்து இருப்பவர் பண்டிே ணி க.
அப்பொதுனரயொர் அவர்கள்.
நந்ேன் என்ற திருநொனைப்தபொவொர்:
த ற்கூறிய பபரிய புரொணத்தில் வரும் 63 நொயன் ொர்களில் ஒருவரொக இடம் பபறுபவர்
ேொன் நந்ேன். இதில்ேொன் திருநொனைப்தபொவொர் என்பவரின் பபயர் நந்ேன் என்றும், நந்ேன்
ேொழ்ந்ே சொதியிைர் என்றும், தவதியன் தபச்னசக் தகட்டு தவள்வியில் குதித்துச் சொதித் தீட்டு
ஒழிந்ேவரொகவும் கற்பிக்கப்படும் கனே இடம்பபற்றுள்ைது. அேொவது 'திருநொனைப்தபொவொர்'
என்று பக்தி இலக்கியக் கொலத்தில் (6-9 ஆம் நூற்றொண்டு) சுந்ேரர் எழுதினவத்ே ஒற்னறக்
குறிப்பு, பத்ேொம் நூற்றொண்டில் நம்பியொண்டொர் நம்பி என்பவரொல் ஒரு பசய்யுள் அைவில் சிறிது
ஓேப்பட்டு, பன்னிரண்டொம் நூற்றொண்டில் தசக்கிழொரொல் 37 பொடல்களில் கண், கொது, மூக்கு
ற்றும் முழு உடம்புடன் உலவ னவத்துவிட்டது. ச ணம், பபௌத்ேம், ஆசீவகம் ஆகிய

ச யங்கள், ன்ைர்களின் ஆேரவுடன் ேமிழகப் பகுதிகளில் பசழித்தேொங்கி இருந்ே கொலத்தில்,
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பக்தி இயக்கங்கைொக உருபவடுத்ே னசவ, னவணவ ச யத்திைர் ேங்கள் ச யங்கனை
வைர்க்கவும், அேற்கொக

ன்ைர்கனை

யங்க னவக்கவும் பொடிய கட்டுக் கனேகளின்

பேொகுப்புேொன் ேமிழ்ப் புரொணங்கள். பேொழில்முனறப் பிரிவுகைொக ஒதர சமூகத்தில் ஒன்றொக

வொழ்ந்திருந்ே ேமிழ்ச் சமூக அன ப்பினில் பேொழில் முனறனயச் சொதிகைொக்கி, அதில்
உட்பிரிவுகனை உருவொக்கி, அதில் ஏற்றத் ேொழ்வுகனை இட்டுக்கட்டிச் பசொல்லும் சொதியப்
பிரிவினைகதை, அந்நொளின் ச யச் சண்னடகளுக்குப் பின்ைொல் பூேொகர ொக நின்றிருந்ேை.

பக்தி இலக்கியக் கொலங்களில் ச யச் சண்னடகளுக்கொக உருவொக்கப்பட்ட வொய்ப ொழிக்
கனேகள், அடுத்து வந்ே இரண்டு மூன்று நூற்றொண்டுகளில் சொதினய எதிர்க்கும் விே ொக
அல்லொ ல், சொதினய ஏற்று நிறுவும் வனகயில் சொதிய த ொேலொக ொறிவிட்ட சமுேொயத்தின்

பின்ைணியில் இப்படிப்பட்ட புரொணக்கனேகதை இடம் பபறுகின்றை. ச ணமும், பபௌத்ேமும்,
ஆசீவகமும் தேொற்று னசவமும், னவணவமும் பவன்ற குறியீடுேொன் பக்தி இலக்கியங்கள்.
பகொல்லொன , ஊன் உண்ணொன , பபொய் கூறொன , பிறன் னை தநொக்கொன
அறங்கூறும்

ச யங்களின்

வொழ்வியனல

விட,

பிள்னைக்கறியும்

என்று

உண்ணலொம்,

எப்பபண்னணயும் கூடலொம், எப்படியும் வொழலொம் என்கிற ஆபொசம் நினறந்ே வொழ்வியனல

இயல், இனச, கூத்துடன் அனுபவிக்கலொம் என்பதும், அனேயும் பக்தி ரசம் பசொட்டும் வனகயில்
பொடலொகவும், இலக்கிய ொகவும் ஆக்கலொம் என்று

ொற்றிய வனகயில், அறங்கனை விடவும்

ஐம்புலன்கனையும் கட்டவிழ்த்துவிடும் இரசனை வொழ்வியதல பவன்றது.

வணிகச் சமூக அன ப்பொை ச ணம் தேொற்றேொல் சமூகப் பபொருைொேொரம் நலிவுற்ற
நினலயில் சொேொரண சிற்றரசர்கள்
தகொவில்கனை

நிர் ொணித்து,

ொபபரும்

அவற்னறதய

கனலக்கூடங்கள் ஆகவும் நியமித்து,
கட்டிப்தபொடும் நினலயில்

ன்ைர்கைொக, சக்கரவர்த்திகைொக

க்கனை

பபொருைொேொர

ன யங்கள்

ொறி,

ஆகவும்,

யக்கி, ேொங்கள் கூறும் ச யத்தில்

ொபபரும் பவற்றி பபற்றைர். த லும் தபரரனசக் கட்டிக்கொக்க

அனைத்துச் சமூகத்திைனரயும் அரவனணக்கும் தேனவ

ன்ைர்களுக்குக் கடன யொைது.

இந்ேத் தேனவ, பேொழில் முனறயிலொை சமூகத்னேப் பல பிரிவுகைொக்கித் ேனித்ேனிச்
சமூக ொக

ொற்றிக் பகொண்டிருந்ேது. எத்ேனைச்சமூகம் உருவொைொலும் அத்ேனைனயயும்

ன்ைர் கொக்க தவண்டியேன் அவசியமும் ஏற்பட்டது. அேற்தகற்ற ச யங்கைொகச் னசவமும்,
னவணவமும் சமுேொயத்தில் சொதிகள் நினலநிறுத்ேத்தேொடு தசர்ந்து ஏற்றம் பபற்றை.
இேற்கொக, உனழக்கும்
விட்டு,

அவர்கனைதய

க்கனைதய புனலயர், பனறயர் என்று சமுக இழிவுக்கு ஆைொக்கி
சிவைடியொர்கைொக

உயர்த்ேவும்

னசவமும்,

னவணவமும்

ேயங்கவில்னல. இனே அந்நொனைய வகுப்புவொரிப் பிரதிநிதித்துவம் என்றும் கூறலொம்.
இவ்வனகயில் தசக்கிழொர் கொலத்துச் சமூகம் சொதிகளுக்கொை சமூக விதிகனை நிர்ணயித்து,
ச ய உரின தயொடு இலக்கியத்திலும் பதிந்து னவக்கும் நினல அரச தபொகத்துடன்
உறுதியொைது.
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பத்பேொன்பேொம் நூற்றொண்டின் நந்ேன்:
பக்தி இலக்கியக் கொலத்தின் இறுதிப் பகுதியொை பன்னிரண்டொம் நூற்றொண்டில்

இருந்து ஏழு நூற்றொண்டுகளுக்கு நந்ேன் குறித்ே புரொண, இலக்கியப் பதிவுகள் ஏதும் இல்னல.
எழுநூறு ஆண்டுகளில் பக்தி இலக்கியக் கொலம், பேொன்னூற்றொறு வனககள் பகொண்ட
சிற்றிலக்கியக் கொல ொக

ொறிப் தபொயிருந்ேது. அனைத்துச் ச ணப் பள்ளிகளும், பபௌத்ே

விகொனரகளும் னசவ, னவணவக் தகொயில்கைொக ொறி இருந்ேை. னவதிகக் தகொதலொச்சலில்
பொர்ப்பைர்கள், ன்ைர்கனைக் கொலில் விழ னவத்ேைர். ன்ைன் நொடொண்டொன். பொர்ப்பைர்கள்
நில ொண்டைர். நிலவுனடன ச் சமுேொயம் சதுர்தவதி

ங்கலங்கைொக நினல பபற்றது.

ஐதரொப்பியர்கள் ஐம்பத்ேொறு நொடுகனை ஒன்றினணத்து, இந்தியொ என்னும் துனணக்
கண்ட ொக்கிட, ஆளும் அரசியல் நினல

ன்ைரொட்சியில் இருந்து பபரிதும்

ொறிப்

தபொயிருந்ேது. சமூக நினலயில் சொதிப் பிரிவினைகள் உச்ச நினலயில், த லொதிக்கத்தின்

முழுக் கட்டுப்பொட்டில் இருந்ேை. இப்படிப்பட்ட சூழல்களின் இனடயில் நந்ேன், கடவுைொல்
தநரடியொகப் பனறயரொகவும், பகொத்ேடின யொகவும் பனடக்கப் பட்டேொகக் கொவியம் பனடப்பது
இலக்கியப் புலன யொக
எட்டொம்

நூற்றொண்டில்

ட்டு ல்ல, தேச பக்தியொகவும் பொர்க்கப் பட்டது. நந்ேன் கனேனய
சுந்ேரரும்,

பத்ேொம்

நூற்றொண்டில்

நம்பியொண்டொர்

நம்பியும்,

பன்னிரண்டொம் நூற்றொண்டில் தசக்கிழொரும் பகொஞ்சங் பகொஞ்ச ொய் வைர்த்து, அவரவர்
கொலத்துச் சூழ்நினலயொல் ப ருதகற்றி, ேமிழ்ப் புரொணக் கனேகைொக அளித்ேொர்கள்.

திருநொனைப் தபொவொர் நந்ேைொரொக, ேொழ்ந்ே சொதியிைரொக, பொர்ப்பொனின் பகொத்ேடின யொக,
அனே விரும்பி ஏற்றுக் பகொள்பவரொகப் பனடத்ேளிக்கப் பட்டொர். இக் கொலக் கண்ணொடிகளின்
பேொடர் குறியீடொகக் தகொபொலகிருஷ்ண பொரதியொர் (1811 - 1881) இயற்றிய 'நந்ேைொர் சரித்திரக்
கீர்த்ேனை' என்னும் கேொகொலட்தசபம், பொரதியொரின் பசொந்ே ஊரொை கொனரக்கொலில்

(பிபரஞ்சிந்தியொ) பவகு வி ரினசயொக நனடபபற்றது. பின்ைர் அவ்வூரின் பிபரஞ்சுக் கபலக்டர்
சீதச

என்பொரின்

பபருமுயற்சியொல்,

1848

ஆம்

ஆண்டில்,

இக்

கேொகொலட்தசபம்

"திருநொனைப்தபொவொர் சரித்திரக் கீர்த்ேனை" என்ற பபயரில் ேமிழ் அச்சில் பவளியிடப்பட்டது.
இப்படிப்பட்ட

ஓர்

அடின க்

கற்பனைக்

கனேனயப்

பனடத்ேேற்கொகக்

தகொபொலகிருஷ்ண பொரதியொர் பபரிதும் பொரொட்டப்பட்டொர். பொர்ப்பை உலகம் அவனர உச்சித ல்
னவத்துக் பகொண்டொடியது. கொந்திய அன ப்புகள் நந்ேன் நொடகத்னேத் தேச விடுேனலப்
தபொரொட்ட ொக உருவகப்படுத்திக் பகொண்டொடிை. ேங்கள் மீது சு த்ேப்பட்ட சொதி, அடின
ஆகிய ேனைகளில் இருந்து விடுேனல பபறப் தபொரொடொ ல், பொர்ப்பொைொக

ொறுகின்ற

வித்னேனயக் கற்றுத் தேறும் பொத்திரப் பனடப்பொக நந்ேனை ஆக்கி னவத்ேனேச் சீர்திருத்ேம்
என்று கூறி உச்சிக் குடுமினய முடிந்து பகொள்ளும் கலிகொலம் பிறந்திருந்ேது. அதேதநரம்
தகொபொலகிருஷ்ண பொரதியொர் கொலத்தில் ேொழ்த்ேப்பட்ட சொதியிைர் ேங்கனைத் ேொங்கதை,
ேங்கள் முயற்சியொல் உயர்த்திக்பகொள்ைப் தபொரொடிய இயக்கங்களும் இருந்ேை. அேற்கொக
தவறு ேங்கனைத் ேழுவுேல் தபொன்ற தீர்வுகளும் முன்னவக்கப்பட்டை. கொத் ொ தஜொதிரொவ்
புதல (1827-1890), ேொழ்த்ேப்பட்ட
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க்களின் முன்தைற்றத்திற்கொை வழியொகக் கல்வினய

முன்னவத்ேொர். அண்ணல் அம்தபத்கரும் (1890-1956) புதலவின் பகொள்னககனை ஆேரித்ேொர்.
ேொழ்த்ேப்பட்தடொர் ேங்கனை உயர்த்திக் பகொள்ளும் வழிகளில் பக்தினயயும் ஒன்றொக சீக்கியப்

பொவலர் கபீர்ேொசர் (1440-1518) தபொன்தறொர் முன் னவத்ேைர் (கொலந்தேொறும் நந்ேன் கனே, பக்கம்
10-12). இதில் சமூக நினலயொலும், பபொருைொேொர நினலயொலும் ேொழ்த்ேப்பட்தடொர் ேங்கள்

பண்பொட்டுப் பழக்க வழக்கங்கனை (சிறுபேய்வ வழிபொடு முேலிய) விட்டுவிட்டு, முற்றிலும்
புதிய ஆரியப் பண்பொடொை பபருந் பேய்வ வழிபொடுகளுக்கு

ொறுவது என்பதுேொன்

ேொழ்த்ேப்பட்தடொர் உயர்வேற்கொை, த னினல ஆக்கத்திற்கொை வழிபயன்னும் கருத்தும்
சமூகச் சீர்திருத்ேவொதிகள் என்று பசொல்லிக் பகொள்ளும் ஒரு சிலரொல் ொர்க்சியப் பூணூலொக

அணியப் பபற்றது. இப்படிப்பட்ட ஒரு பண்னணச் சீர்திருத்ேவொதியொை தகொபொலகிருஷ்ண
பொரதியொர், அதே வழியில் நந்ேனையும் த னினலயொக்க கேொநொயகைொகத் ேன்னுனடய
கொலட்தசபத்தில்

ொற்றுகிறொர்.

பகொட்டிக்பகொண்டும், விரும்பிய

"பேரு வொசற்புறத்தினில் ஏசிக்பகொண்டும், னகனயக்

துவுண்டு பகக்கலித்தும், பனற வொத்தியமும் பவகு

தநர்த்தியுடன் இருக்கும் புனலப்பொடி" என்று பொரதியொர் வருணிக்கும் அச்தசரியில்ேொன் நந்ேன்

"கள்ளுண்ணொே, ஊனுண்ணொே, அதேதநரம் சொதிமுனற ேவறொே சிவைடியொரொக" வொழ்ந்து

வந்ேொர் என்று கொட்சிப் படுத்ேப் படுகிறொர். "சொதிக்பகொடுன யின் முன் பசயலற்று நிற்கின்ற
சிவபக்தியின்

றுபபயதர நந்ேன்" எனும் கூற்று " ொற்றத்னே விரும்பொே ஒரு

க்கள்

கூட்டத்னேயும், அது தீண்டொன க் பகொடுன க்கு உள்ைொை பகொடிய சூழ்நினலனயயும்
குறிப்பேொகதவ அன ந்துள்ைது" என்பனே நந்ேன் குறியீடொக ஏற்க னவக்கிறது (சுந்ேரரொஜ்

ொணிக்கம்: கொலந்தேொறும் நந்ேன்: பக். 1). பத்பேொன்பேொம் நூற்றொண்டுக் கொலக் கண்ணொடியில்
பேரிவபேல்லொம்,

உலக

சொம்ரொஜ்ஜியம்

கனேகளின் பொர்ப்பனிய நிறுவை
வீழ்ச்சிகளும்ேொன்.

அன த்ே

இங்கிலொந்தின்

கொலனியொதிக்கக்

ய ொக்கலும், அேைொல் நிலவிய சமூக, பபொருைொேொர

நந்ேன் கனே, புலவர்கைொல் அறியப்பட்ட புரொணங்களில் இருந்ேவனர,

க்கள்

இலக்கிய ொகப் பரவவில்னல. ஆைொல் பிற்கொலத்தில் (பத்பேொன்பேொம் நூற்றொண்டில்) இனசக்
கீர்த்ேனைகைொக இயற்றப்பட்ட "நந்ேன் சரித்திரக் கீர்த்ேனைகள்" மூலம் வினரவில் பல
இடங்களில் பொடப்பபற்றும், நடிக்கப் பபற்றும், கூத்ேொக நிகழ்த்ேப் பபற்றும் பபரிய அைவில்
பிரபல னடந்ேை. கூத்து வடிவினில் எப்படி நை ே யந்தி, திபரௌபதி (பொஞ்சொலி) சபேம், கீசக
வேம், அனு ன் பக்தி என்று அனைத்து ஆரியக் கனேகளும் ேமிழ்நொட்டின் அடித்ேட்டு
க்கள் வனர உள்நுனழந்ேைதவொ, அதேதபொல ஒரு புது வரவொகப் புகுத்ேப்பட்ட நந்ேைொர்
சரித்திரக் கனேயும், கூத்தும் ேமிழ்நொபடங்கும் பிரபல ொகிச் சொதிய அன ப்பினை த லும்
வலுப்படுத்ேக் கொரண ொயிற்று. சொதியில் இருந்து விடுபடுவது என்பது பபருந்பேய்வ வழிபொடு
அல்லது ஆரியப் பண்பொட்னட தநொக்கி நகர்வது என்ற, பொர்ப்பைர்கைொல் கனேகளில் ட்டும்
ஏற்கக் கூடியதும், நிஜத்தில் ஏற்றுக் பகொள்ைொேது ொை சீர்திருத்ே ொகப் பரவ னவத்ேது.
இனேதய சொதினய ஒழிக்கும் பபொதுன

வழியொகவும், த னினலச் சீர்திருத்ே ொகவும்

கண்டைர் பொர்ப்பைர்களும், அவர்கனைச் சொர்ந்து நின்ற பிற ஆதிக்கச் சொதிகளும்.
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இப்படிப்பட்ட த ல்நினலச் சீர்திருத்ேத்னேத் ேொன் அதயொத்திேொசர் கடுன யொகச்
சொடுகிறொர். 'இந்துக்கள்' என்ற த ொசடிப் பபயனரத் ேொங்கிப் பொழனடந்து தபொக தவண்டொம்
என்றும் எச்சரிக்கிறொர். " ொடு தின்னும் புனலயொ உைக்கு

ொர்கழித் திருநொதைொ" எைப்

பொரதியொரின் கீர்த்ேனைகனைக் பகொட்டொய்களில் பொடி நடிப்பது என்பது, ேொழ்த்ேப்பட்ட
சொதியிைர் மீது சு த்தும் பபரும் அவ ரியொனே என்று உள்ைம் பகொதிக்கிறொர் அதயொத்திேொசர்.

"புலொல் உண்பவன் புனலயன் என்றொல் பகொழுத்ே ொடு, குதினரகனை யொகங்களில் பகொன்று

தின்ற பொர்ப்பைர்களும் புனலயர்ேொதை? பன்றிக் கறி தின்ற சிவனும், கண்ணப்பனும்

புனலயர்ேொதை? பசியிைொல் நொய்க்கறி தின்ற விசுவொமித்திரன் புனலயன் அல்லவொ?
இப்படியொை அவ ரியொனேனய நிறுத்ேவில்னல என்றொல் பனறயன் பனறயதை; பொர்ப்பொன்
பொர்ப்பொதை; தவசி கன் ஆகிய சூத்திரன் தவசி கதை என்பது ஏற்கும்படி ஆகிவிடும்" என்றும்
அதயொத்திேொசர்

எச்சரிக்கிறொர்.

அேைொல்

நந்ேன்

நொடகம்,

கூத்து,

இனசப்பொடல்,

கீர்த்ேனைகனை எை அனைத்னேயும் ேனட பசய்யக் தகொரும் அதயொத்திேொசர், அேற்கு
மூல ொை நந்ேன் குறித்துக் கூறும் புரொணங்கனையும், நந்ேன் கீர்த்ேனைகனையும் பறிமுேல்
பசய்ய

தவண்டுப ன்றும்

ஆணித்ேர ொகக்

கூறுகிறொர்.

பபௌத்ேர்கள்

உருவொக்கிய

புரொணங்கனை அழித்து தவஷ பிரொ ணர்கள் ஏற்படுத்திக்பகொண்ட புரொணங்கள் அத்ேனையும்
கட்டுக் கனேகதை என்பேொல் அவற்னறப் புறந்ேள்ை தவண்டும் என்றும் பண்டிேர் கூறுகிறொர்

(அதயொத்திேொசப் பண்டிேரின் பசொற்பபொழிவுகள், பக்கம் 64). ஆைொல் அதயொத்திேொசர்
விரும்பியது எதுவும் நடக்கவில்னல. அவர் 1914 ஆம் ஆண்டில் கொல ொகிவிட்டொர். அேற்குப்
பின்ைர் கூத்து வடிவம் நொடக ொக வைர்ந்து, பின் தினரப்பட ொகவும் வைர்ச்சி கண்டது. நந்ேன்
நொடகங்களும், தினரப்படங்களும் 'ேமிழ் கூறும் நல்லுலகம்' எங்கும் சக்னகப் தபொடு தபொட்டுச்
சொதிபவறினயக் பகொழுந்துவிட்டு எரியச் பசய்ேை.

நந்ேன் கனேனய ஒரு 'ேந்திரக் கனே' என்று கூறும் அதயொத்திேொசர், இக்கனேயிைொல்

ஒடுக்கப்பட்ட

க்கனை 'இந்து என்னும் கள்ை

ேத்தில்' ஆடுகனை அனடப்பது தபொல

அனடத்து னவத்திருப்பேொகக் குற்றம் சொட்டுகிறொர். த லும் பழந்ேமிழ் அரசர் குடிகளில்
ஒன்றொை நந்ே வமிசத்னேச் தசர்ந்ேவர்கனைப் புனலயர் என்றும், பனறயர் என்றும்
கூறுவனேயும், அவர்கனைத் ேொழ்ந்ே சொதியொர் என்று கூறுவனேயும் அதயொத்திேொசர்
கிஞ்சித்தும் ஏற்கவில்னல. சீவக சிந்ேொ ணிக் கொப்பியத்தில் நந்ேன் ஒரு பபௌத்ே அரசைொகக்
குறிக்கப் பபறுகிறொர். கே நொட்டு ன்ைர் வம்சத்திலும் நந்ேன் என்னும் ன்ைன் உண்டு.
கபிலவஸ்துவின் இைவரசைொக இருந்ேவர்களில் ஒருவர் நந்ேன் என்று இதரனியஸ்,
ஓல்டன்பர்க் ஆகிய வரலொற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றைர். ச ண, பபௌத்ேக் கொலக்
கணிப்புப்படி பிரபவ என்று பேொடங்கும் அறுபது ஆண்டுக் கணக்கில் 26 ஆவது ஆண்டொக
'நந்ேை' வருகிறது. அவ்வொண்டில் பிறக்கும் அரசரின் குழந்னேக்கு நந்ேன் (ேமிழில் நற்குழவி)
என்று பபயரிடுேல் வழக்க ொக இருந்ேது. 4 அவ்வொறு தியொகச் சொம்பொன் களுக்கும், தசொழ
ன்ைனுக்கும்

கைொகப் பிறந்ே குழந்னேக்கு நந்ேன் என்று பபயரிட்டனேயும், அவன்

தசொழ ண்டலம் அரசர்களில் ஒருவரொக ஆட்சி பசய்ேவர் என்றும் ேஞ்னச தவேநொயக
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சொஸ்திரி பேொகுத்ே ஓனலச்சுவடி (கி.பி. 1798) பேரிவிக்கிறது (தகொகில அம்பல அன்பொைந்ேன்,
பக்கம் 17). ச ண, பபௌத்ேச் ச யங்கனை அழித்து, இந்தியொவின் ப ய்ஞ்ஞொைத் பேய்வத்னே
(புத்ேனர)

னறக்க அஞ்ஞொைத் பேய்வங்கனை உண்டொக்கி விட்டொர்கள் என்று கூறும்

அதயொத்திேொசர்,

"ஒதுக்கப்பட்ட

பூர்வத்

ேமிழர்கதை

உங்கள்

பபௌத்ேபரன்று பவளி வொருங்கள்" என்றும் அனழப்பு விடுக்கிறொர்.

உறக்கத்னே

விட்டுப்

வீரநந்ேன்:

ேன்னைத் ேொழ்ந்ே சொதி என்று தவதியப் பொர்ப்பொன் பசொல்வனே ஏற்றுக் பகொண்டு

அவனுக்கு அடின யொக உனழப்பதும், ேன்

க்களுக்கும், குல பேய்வத்திற்கும் துதரொகம்

பசய்துவிட்டுப் பபருந் பேய்வத்னே (சிவனை) ஏற்று, யொகத்தில் மூழ்கி, ேொழ்ந்ே சொதி என்னும்
கனறனயப் தபொக்கிக் பகொண்டு னகலொயம் ஏகும் நந்ேனை அதயொத்திேொசர் முற்றொக
றுக்கிறொர்; பவறுக்கிறொர். தவதியன் பசொல்வதுதபொல ேொங்கள் ேொழ்ந்ே சொதியொர் இல்னல

என்றும், ேொங்கள் யொருக்கும் அடின இல்னல என்றும் நந்ேனும், அவனைச் தசர்ந்ேவர்களும்
தபொரொடி இருக்க தவண்டும்; அவர்கள் வீரர்கைொக பவளிப்பட்டிருக்க தவண்டும் என்பதும்
அதயொத்திேொசரின் எதிர்பொர்ப்பு.

அப்படி அவர் எதிர்பொர்த்ேபடி நந்ேனை வீரைொகவும்,

பகுத்ேறிவொைரொகவும்

கொட்டும்

நொடகத்னே

ஒருவர்

பனடத்திருக்கிறொர். அவர்ேொன் கவிஞர் புதுனவச் சிவம்
(1908 - 1989). அவர் எழுதிய நொடகத்தின் பபயதர
"வீரநந்ேன்".

இந்நொடகம்

தபொரொட்டக்கொரரொகதவ

முழுவதும்

நந்ேனை

கொட்சிப்படுத்துகிறொர்

ஒரு

புதுனவச்

சிவம். அேைொதலதய நந்ேனுக்கு "வீரநந்ேன்" என்ற
அனடப ொழினயக் பகொடுக்கிறொர். புரொணக் கனேகனைப்
பற்றிய

று

சிந்ேனைகளின்

வினைவொக,

புரட்சிக்கொரைொை நந்ேன், பொர்ப்பைர்கைொல் பழிவொங்கப்
படுவேொகக் கூறி நந்ேன் வொழ்வு சீர்திருத்ே வழினயச்
சொர்ந்ேதே என்பனே நிறுவும் அடிப்பனடயில் இந்நொடகம்
இயற்றப்பட்டுள்ைது.
1925 ஆம் ஆண்டு வொக்கில் தேொற்றம் பபற்ற சுய ரியொனே இயக்கம், 1930ஆம்
ஆண்டுகளில் வைர்ச்சி பபற்று, பசன்னை ொகொணத்திலும், புதுச்தசரியிலும் இை உணர்வுச்
சிந்ேனைகள் உருவொகக் கொரண ொக அன ந்ேது. புதுன , பபொதுவுனடன , புரட்சி தபொன்ற
பசொற்களும், அவற்றின் பபொருளும் ேமிழ்தபசும் க்களினடதய று லர்ச்சிச் சிந்ேனைகனை
உருவொக்கிக் பகொண்டிருந்ேை. திரொவிட இை உணர்வும், திரொவிடரின் வீழ்ச்சிக்கு ஆரியதர
கொரணம் என்ற எண்ணமும் த தலொங்கி, ஆரியக் கலப்புள்ை எவற்னறயும் அனவ
எவ்வடிவத்தில் இருந்ேொலும் எதிர்க்கும் அல்லது று சிந்ேனைக்கு உள்ைொக்கும் தபொக்கும்
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நிலவிை. இந்நினலக்குக் கடவுனைப் தபொதித்ே புரொணங்களும், கடவுள் ேன்ன க்கு அருகில்
னவத்துப் தபொற்றப்பட்ட கனலகளும் கூட விதிவிலக்கொகவில்னல. இப்புதிய அனல நொடக
உலகிலும் வீசியது. பக்தினய விைக்கும் புரொண நொடகங்கதை பபரிதும் நிலவியிருந்ே நொடக

த னடகளில் சமூக நொடகங்களும், சீர்திருத்ே நொடகங்களும் உள்நுனழந்து பபரும்

வரதவற்னபயும், பவற்றினயயும் பபற்றை. த லும், புரொணங்கனை றுத்துப் புதிய சிந்ேனைப்
தபொக்கில் அவற்னறச் பசொல்லும் முயற்சிகளும் நனடபபற்றை. இம்முயற்சியில் முேலொவேொக,
இரணியனைத் திரொவிட

க்களின் பொதுகொவலைொகச் சித்ேரிக்கும் பொரதிேொசன் இயற்றிய

'இரணியன் அல்லது இனணயற்ற வீரன்' நொடகத்னேக் குறிப்பிடலொம். இந்நொடகம் 1934 ஆம்

ஆண்டு பசன்னையில் த னடதயறியது. திரொவிட இைத்ேவனரயும், ேமிழ்ப் பண்பொட்னடயும்
இழித்துக் கூறுவேொகவும், ஆரியப் பண்பொட்னடப் தபொற்றுவேொகவும் உள்ை புரொண, பக்தி
இலக்கியங்கனை, அனவ ேமிழிலக்கிய ொக இருந்ேொலும் கூட அவற்னறப் புறந்ேள்ை
தவண்டியது ே து கடன என்று திரொவிட இயக்கத் ேனலவர்கள் பிரச்சொரம் பசய்ேைர். இனே

ைதில் பகொண்டு, "ேமிழரின் வீழ்ச்சி அல்லது இரொ ொயணச் சொரம்" என்ற ேனலப்பில், 1935ஆம்

ஆண்டில், இரொ ொயணக் கனேனயத் ேமிழர் - ஆரியர் தபொரொட்ட ொக, நொடகக் கனேயொக
எழுதியுள்ைொர் புதுனவச் சிவம். சற்தறறக்குனறய இக்கொல கட்டத்தில் கனலவொணர் என் எஸ்

கிருஷ்ணன் கிந்ேைொர் கொலட்தசபம் என்ற பபயரில் ஒரு கொலட்தசபத்னேத் ேைது 'நல்ல ேம்பி'

தினரப்படத்தில் தசர்த்து அவதர நடித்திருந்ேொர். நந்ேன் கனேனயச் சீர்திருத்தி, கிரொ த்தில்
இருந்து நகரத்திற்குக் கல்வி கற்கச் பசல்லும் 'கிந்ேன்' என்பவரின் கற்பனைக் கனேயொக
ொற்றியிருந்ேொர்.

ேொழ்த்ேப்பட்தடொரின்

முன்தைற்றத்தில்

கல்வியின்

அவசியத்னே

வலியுறுத்தும் திரொவிட இயக்கக் கருத்தியல் உள்ை தினரப்பட ொக அது அன ந்திருந்ேது.
த ற்குறிப்பிட்ட கருத்தியல்களின் அடிப்பனடயில் ேொழ்த்ேப்பட்ட குலத்தில் பிறந்து

சீர்திருத்ேக் கொரரொக

ொறிய நந்ேன் கனேனயப் புதிய சிந்ேனைப் தபொக்கில் அளிக்கும்

முயற்சிதய புதுனவச் சிவத்தின் வீரநந்ேன் நொடகம் ஆகும். நந்ேைொனர வீரநந்ேன் ஆக்கியதும்,
தவே விற்பன்ைர்களுக்கு
தபொேனையொல்

நந்ேன்

னிே உரின

குறித்து நந்ேன் தபொதிப்பதும், புத்ேரின்

சீர்திருத்ேவொதியொக

ொறுவனேயும்,

இந்நொடகத்தின்

சிறப்பம்சங்கைொகக் பகொள்ைலொம். னிேன் ேொழ்ந்ேவைல்ல என்று நந்ேன் வொதிடுவதும், ஊர்
க்களிடம் நந்ேன் சொதினய றுத்துப் தபசுவதும், பேய்வத்தின் முன் அனைவரும் ச ம் எை
நந்ேன் கூறுவதும், நந்ேன் புத்ே ேம் ப் தபொேனைனய ஏற்பதும், கடவுளுக்குப் பலியிடுவனே
வன்முனறயொல் ேனட பசய்வதும், தில்னலயில் தீட்சிேர்கள் அக்கினிக் குண்டத்தில் ேள்ளி
விடுவதும், நந்ேைொர் சரித்திரத்தில் ஒரு புதிய பொர்னவனயக் பகொடுக்கும் வனகயில்
அன க்கப்பட்டுள்ைை.
வீர நந்ேன் நொடகத்தில் நந்ேனும் அவனரச் தசர்ந்ேவர்களும் தீண்டொன யொல்
துன்புறுத்ேப்

படுவேற்கும்,

பின்

நந்ேன்

வஞ்சக ொகக்

தகொயிலுக்குள்

ேனியொக

வரவனழக்கப்பட்டு அக்கினி குண்டத்தில் ேள்ைப்படுவேற்கும் ஆரியப் பொர்ப்பைர்கதை

கொரணம் என்று மிக பவளிப்பனடயொை தநொக்கில் நொடகக் கனே அன க்கப்பட்டுள்ைது.
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இதுேொன் உண்ன க் கனே என்றும், புரொணத்தில் வரும் நந்ேன் கனே ஆரியப் பொர்ப்பைரின்
கபட நொடக 'அக்கிர க் கனே' என்றும் நொடக இறுதிக் கொட்சி அன ப்பில் விைக்கமும்

ேரப்பட்டுள்ைை. விைக்கம் என்ைபவன்றொல், நந்ேனின் வழக்க ொை பபரிய புரொணக்
கனேனயக் கொலட்தசபம் பசய்யும் பொகவேனை

றித்து வீரன் என்பவன், 'நந்ேன்

பொர்ப்பைர்கைொல் பழிவொங்கப்பட்ட கனேதய உண்ன க் கனே' என்று கூறுகிறொன். பொகவேன்,
'நொன் வயிற்றுப் பினழப்புக்கொரன்' என்கிறொன். வீரதைொ, 'ஆரியரின் புரட்டு இது' என்று கூறி
'இனி பழங்கனே தபசலொகொது' என்று பொகவேனை எச்சரித்து அனுப்புகிறொன். அந்ே

நொடகத்தின் இறுதிக் கொட்சி இப்படி முடிகிறது. இக் கனேனய முழுவது ொகத் திரொவிடர் - ஆரியர்
பிரச்சனையொக புதுனவச் சிவம் ொற்றிவிடுகிறொர்.
நந்ேனைக் பகொனல பசய்வது

ட்டுமில்லொ ல் நந்ேனைப் புஷ்பப் பல்லக்கு வந்து

கயினலக்கு அனழத்துச் பசல்வேொகச் தசரி

க்களிடம் கூறி அவர்கனை நம்ப னவப்பதும்,

இக்கனேனயதய கொலங்கொல ொகக் கூறிவருவதும், 'ஆரியப் பொர்ப்பைரின் கபடநொடகத ' என்று
இறுதியில் புதுனவச் சிவம் நொடகக் கொட்சிகனை அன த்திருக்கிறொர். அவருனடய கொலக்

கண்ணொடியில், வீரநந்ேன் நொடகம், ஒரு ேன் ொைப் புரட்சி வீரனை, அதயொத்திேொசர் கொட்டிய
ேமிழ் பபௌத்ே அனடயொைத்துடன், ஆரியத்னே வீழ்த்தும் ஒரு தபொர்வொைொகக் கொட்டி
மின்னுகிறது.

வீர நந்ேன் நொடகம், 1940 - 1945 ஆம் ஆண்டுகளின் இனடயில் உருவொக்கம் பபற்றேொகப்

புதுச்தசரி அரசு பவளியிட்ட *"புதுனவச் சிவம் நொடகங்கள்" என்ற நூலில் குறிக்கப்பபற்றுள்ைது.
இந்நொட்களில் பண்டிேர் அதயொத்திேொசனரக் கவிஞர் புதுனவச் சிவம் அறிந்திருக்க
வொய்ப்பில்னல

என்தற

தேொன்றுகிறது.

ஆைொல்

அதயொத்திேொசர்

கற்பனையில்

பவளிப்படுத்திய, தபொரொட்டக் குணமுள்ை நந்ேனைப் புதுனவச் சிவம் கேொபொத்திர ொகத் ேன்

நொடகத்தில் உலவ விட்டிருப்பது ஒரு ேற்பசயல் நிகழ்தவ எைலொம். சமூக அக்கனறயும்,
சீர்திருத்ே எண்ணமும் பகொண்டவர்களின் சிந்ேனை பவளிப்பொடுகள் ஒதர தநர்க்தகொட்டில்
அன ந்து இருப்பேற்கு அதயொத்திேொசரும், புதுனவச் சிவமும் சிறந்ே எடுத்துக்கொட்டொக
இருந்துள்ைைர்.
கவிஞர் புதுனவச் சிவம் 1945 - 1950 கொலகட்டத்தில் எழுதிய வீர நந்ேன் நொடகம்,
புதுச்தசரி அரசின் கனல பண்பொட்டுத்துனற நடத்திய கவிஞர் புதுனவச் சிவம் பிறந்ேநொள்
விழொவிலும், புதுச்தசரி நொடக விழொக்களிலும் பன்முனற நனடபபற்றுள்ைது. புதுனவப்
பல்கனலக் கழகத்தில், சங்கரேொஸ் சுவொமிகள் நொடகக் கனல அரங்கில் 8.5.2019 அன்று வீர
நந்ேன் நொடகம், நொடகத்துனற ஆய்வு

ொணவர்கனைக் பகொண்டு நவீை நொடக ொக

நிகழ்த்ேப்பட்டது. கவிஞர் புதுனவ சிவம் எழுதிய 22 கொட்சிகள் பகொண்ட நொடகக் கனேனய
ஆறு கொட்சிகைொக

ொற்றி இக்கட்டுனர ஆசிரியர் வசைமும் எழுதியுள்ைொர். அதில் ஐந்ேொம்

கொட்சியின் வசைங்கள் இங்குக் பகொடுக்கப்பட்டுள்ைை.
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"வீர நந்ேன்" - நொடகம்:
நொடகக் கொட்சி 5

(நந்ேன் படுத்துத் தூங்கிக் பகொண்டிருக்கிறொன். திடீபரன்று அன தியும், அருளும் சூழ்ந்ே
தவதறொர் இடத்திற்கு வந்ேேொக உணர்கிறொன். பேொடுவொைம் தபொன்ற தூரத்தில் இருந்து
புறப்பட்ட ஒளியில் புத்ேரின் உருவம் அவன் கண்ணுக்கு ப ல்ல ப ல்லப் புலைொகிறது.
நந்ேன் ப ல்ல அவனர பநருங்குகிறொன். அவரின் பொேத்தில் வீழ்ந்து…)
நந்ேன்:

ஐயதை!

ஐந்திரதை!

அறவொழிதய!

என்

வணக்கத்னே

ஏற்று

என்னைத்

துயரத்திலிருந்து கொத்ேருளுங்கள்!
புத்ேர்: நந்ேதை! நீ துயர ொக நினைப்பது என்ை?
நந்ேன்: ஆதி பகவதை! நொனும் என்னைச் தசர்ந்ேவர்களும் இச்சமூகத்தில் மிகவும் இழிவு
படுத்ேப் படுகிதறொம். தவண்டுேல் தவண்டொன
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இலொேவதை! இருபிறப்பொைர்கள் என்று

ேம்ன க் கூறிக்பகொள்ளும் ஒரு கூட்டத்ேொர் எம்ன ஒரு பிறப்பொைர் என்று கூறி அடின யொக
ஆட்படுத்துகின்றைர் அறிவதை!
புத்ேர்: ஒரு பிறப்பொைதைொ அல்லது இருபிறப்பொைதைொ, எவன் ஒருவன் பிற உயிர்களிடத்தில்
அன்பு கொட்ட

றுக்கிறொதைொ, பிறர்க்குத் தீங்கு வினைவிக்க நினைக்கிறொதைொ, அவதை

கீழ்ச்சொதி ஆவொன். எவபைொருவன் கிரொ ங்கனையும் குடியிருப்புகனையும் அழித்து
நொசப்படுத்துகிறொதைொ, ேைக்குச் பசொந்ேமில்லொே பபொருட்கனை எடுத்துக் பகொள்கிறொதைொ,
பபொய் பசொல்கிறொதைொ, சக

னிேர்கனை

திக்கொ ல் இருக்கிறொதைொ, அவதை கீழ்ச்சொதி

ஆவொன். எவபைொருவன் வசதி வொய்ப்தபொடு இருந்தும் ஏனழ எளியவர்க்கு உேவ

றுக்கிறொதைொ, பசல்வைொக இருந்தும் ேன் வயேொை ேொய் ேந்னேயனரக் கொப்பொற்றொ ல்

இருக்கிறொதைொ அவதை கீழ்ச்சொதி ஆவொன். பிறப்பொல் எவனும் பிரொ ணனும் அல்ல. எவனும்
கீழ்ச்சொதியொனும் அல்ல.

நந்ேன்: லர்மினச ஏகிய கொதை! ேங்களின் அறிவுனர தகொதலொச்சிய இந்ே நொட்டில் இன்னும்

தபேங்கள் நிலவுவனேத் ேொங்கள் அறிவீர் அல்லதவொ? ேங்கள் ேம் த்னே மீறிய வல்லன யும்
உண்தடொ விநொயகதை?
புத்ேர்: நொன் கடவுள் அல்ல. கடவுள் அவேொரமும் அல்ல. நொன் கூறும் கருத்துக்கள் கடவுள் எை
நம்பப்படும் ஒருவரின் வொர்த்னேகள் அல்ல. அவரின் அருள் பபற்றனவ அல்ல. அவரொல்
பவளிப்படுத்ேப் பட்டனவயும் அல்ல. சொேொரண

னிேன் ஆகிய என்ைொல் அனுபவத்தில்

உணரப் பட்டனவ. இனவ எந்ேவிே ொை தகள்விக்கும் உட்படுத்ேப்படலொம். ஏற்கப்படலொம்.
ஏற்க றுக்கவும் படலொம்.
நந்ேன்: ேைக்குவன

இல்லொ சொத்ேர் பிரொதை! சர்வ வல்லன யுள்ை கடவுள் ஒன்று

இருப்பேொகக் கூறி, த ொட்சத்னேக் கற்பித்து, சடங்குகனை வற்புறுத்தி எங்கனை சழக்கர்கள்
ஆக்கிவிட்டொர்கள் ஜகந்நொேதை!
புத்ேர்: நந்ேொ கடவுள் என்பது ஒரு யூகக் கருத்து ட்டுத ! கடவுள் நம்பிக்னக எந்ேப் பயனையும்
அளிப்பதில்னல. அது பபரும் துன்பத்னேத் ேொன் வினைவிக்கும். இவ்வுலகமும், உயிர்களும்
கடவுைொல் பனடக்கப்பட்டனவ என்றொல் உலகச் பசயல்பொடுகளில்

னிேனின் பங்கு ஏதும்

இருக்கொது. கடவுள் நம்பிக்னக ஒரு மூடநம்பிக்னக என்பது தபொலதவ ஆத் ொனவ நம்புவதும்
மூட நம்பிக்னகதய. அறிவின் அடிப்பனடயில் கடவுள், ஆன் ொ, த ொட்சம் என்பனவ
கற்பிக்கப்பட்டனவதய. ேனி னிே ஒழுக்கம், சமூக ஒழுக்கம் தபணொது பவறும் சொத்திரம்
சடங்குகனைக் கனடப்பிடிப்பது அறிவீைத !
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நந்ேன்: எண்குணத்தேொதை! இனவேொன் ேங்களின் ேம் ம் என்றொல் இன்று ேங்கள் ேம் ம்
ேவறொகக் கற்பிக்கப்படுகிறதே!
புத்ேர்: நொம் கொலச்சக்கரத்தில் ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிதறொம். கொலச்சக்கரம் சுழலக் கூடியது.
அேன் ஈர்ப்பு வினச ேம் சக்கரத்தேொடு பபொருந்தியது. இந்ே இந்திர நொட்னட னவதீகம் ஆளும்
நினல வந்ேொல் ேம் சக்கரம் னவதீகச் சக்கர ொகக் கற்பிக்கப்படும். அந்ே நினல வரும்தபொது
நீங்கள் ட்டு ல்ல நொனும் அந்நிய ொதவன்!

நந்ேன்: ஐயதை! அனைத்தும் உணர்ந்ே அவதலொகிேதை! துக்கத்திலிருந்து விடுேனல
பபறதவ உன்னைச் சரணனடந்தேன். உங்கனையும் சூழ்ச்சி சூழு ொைொல் எங்கள் நினல
யொேொகும் அறிவதை!
புத்ேர்: நந்ேொ ஆயுேத்தேொடு வந்து ஒருவன் பூமினய பவட்டி ண்னணத் தேொண்டுகிறொன். பூமி
அவன் மீது தகொபப்படு ொ?

நந்ேன்: ஐந்ேவித்ே ஆற்றல் உனடயவதை! அவ்வொறு பூமி பசய்யொது.
புத்ேர்: தூரினக, ன முேலொைனவகளுடன் ஒருவன் கொற்றில் ஓவியம் வனரய முயல்கிறொன்.
அது முடியு ொ?
நந்ேன்: முடியொது முேல்வதை!
புத்ேர்: கங்னகனய பநருப்பிட்டு ஒருவன் பகொளுத்ே முயல்கிறொன். அது இயலு ொ?
நந்ேன்: இயலொது இனறவதை!
புத்ேர்: நந்ேொ! பூமி எவ்வொறு வருந்துவதில்னலதயொ, கொற்று எவ்வொறு இடம் ேருவதில்னலதயொ,
கங்னக எவ்வொறு தீயில் சிக்கொ ல் ஓடிக் பகொண்டிருக்கிறதேொ அது தபொலதவ உங்கள் மீது
இனழக்கப்படும் அநீதிகனையும், அவதூறுகனையும் பபொறுத்துக் பகொள்ைதவண்டும்!
நந்ேன்: வொலறிவதை! இேற்கு த லு ொ நொங்கள் பபொறுன கொக்க தவண்டும்?
புத்ேர்: ஆம் நந்ேதை! எனேயும் பபொருட்படுத்ேொ ல் பபொறுன கொத்து நீங்கள் உயிரிைங்கள்
மீது

அன்பும்,

கருனணயும்

பசலுத்ேதவண்டும்.

அக்கருனண

அைவற்றேொகவும்,

எல்னலயற்றேொகவும் அன யதவண்டும். அவ்வொறு பசய்வதில் உங்கள் ைம் கங்னகனயப்
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தபொல் ஆழ ொகவும், பூமினயப் தபொல் உறுதியொகவும், கொற்னறப்தபொல் தூய்ன யொைேொகவும்
இருக்கதவண்டும். கொலச்சக்கரத்னேத் ேொன் ேம் ச் சக்கர ொக உருவகப் படுத்தி இருக்கிதறன்.
கொலச்சக்கரம் சுழலக் கூடியது. அது ேம் ச் சக்கரத்னேச் சுழலவும் பசய்விக்கும். நினல
நிறுத்ேவும் பசய்யும். எனேயும் எதிர் பகொள்ளுவொய் நந்ேொ! உன் ைத உன்னை ஆைட்டும்!
புத்ேம் சரணம் கச்சொமி!

சங்கம் சரணம் கச்சொமி!
ேர் ம் சரணம் கச்சொமி!

அடிக்குறிப்புகள்:
1. கந்ேபுரொணத்தின் கொலம் கி.பி. ஏழொம் நூற்றொண்டு முேல் கி.பி. பதிதைழொம் நூற்றொண்டு வனர
என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றை. திரு அருணொசலம் என்பவர் இேன் கொலம் கி.பி.

பதிைொன்கொம் நூற்றொண்டு என்று தேொரொய ொக வனரயனற பசய்துள்ைொர். திருவினையொடற்
புரொணம், கி. பி. பதிைொறொம் நூற்றொண்டு என்றும், பபரியபுரொணம் எட்டில் இருந்து 12 ஆம்

நூற்றொண்டு வனரயிலும் கொலக் கணிப்புகள் பசய்யப்பட்டிருக்கின்றை. ஆய்வுகள் த லும்
பேொடரக் கூடும். (விக்கிப்பீடியொ). (இவற்னற இயற்றிய புலவர்கள் வொழ்ந்ே கொலத்தில் இருந்ே
ன்ைர்கனை னவத்து இவர்களின் கொலமும் குறிக்கப்படுவேொல் ஆய்வுகளில் சில
தவறுபொடுகள் கொணப்படுகின்றை).
2. பக்தி இலக்கியக் கொலத்துப் பிேொ கர்கைொை ச யக் குரவர்கள் நொல்வரின் கொலமும்
உறுதியொக வனரயறுக்கப்படவில்னல. புரொணங்களில் வரும் சில நிகழ்வுகனை னவத்தும்,
அவர்கள் வொழ்ந்ே கொலத்து ன்ைர்களின் ஆட்சிக் கொலத்னே னவத்தும் இப்புலவர்களின்
கொலமும் வனரயனற பசய்யப் பட்டுள்ைது. திருஞொைசம்பந்ேர் பதிைொறு ஆண்டுகதை
வொழ்ந்ேொர் என்ற குறிப்னபக் பகொண்டு, அவரது கொலம் கி.பி. 640 - 656 என்று
குறிப்பிடப்படுகிறது. இவரது கொலத்னே னவத்தே, இவரினும் வயது முதிர்ந்ேவரொை
திருநொவுக்கரசர் (அப்பர்) கொலம் கிபி 580 என்று கணக்கிடப்பட்டு கி. பி. 580 - 660 என்று அவரது
கொலம் வனரயனற பசய்யப்பட்டுள்ைது. இரண்டொம் நரசிம் வர் ர் ஆட்சிக்கொலத்னே (கி. பி. 700
- 728) னவத்துச் சுந்ேரர் கொலம் எட்டொம் நூற்றொண்டு என்றும் குறிக்கப் பபறுகிறது. இரண்டொம்
வரகுண பொண்டியன் முடிசூடிய கொலத்னே (கி. பி. 863) னவத்து ொணிக்கவொசகர் ஒன்பேொம்
நூற்றொண்டுக் கொலத்னேச் தசர்ந்ேவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது (விக்கிப்பீடியொ).
3. சுந்ேரர் எழுதிய திருத்பேொண்டர் பேொனக "சிறுத்பேொண்டர் பேொனக" என்றும்
குறிக்கப்படுகிறது (சுந்ேரரொஜ் ொணிக்கம் பக். 33).
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4. ஆேன் என்பது ேமிழ் ரபில் தேொன்றிய பேொன்ன யொை பபயர். ேனலவன் என்றும்,
அரசன் என்றும் பபொருள்படும். "வொழியொேன்" என்று சங்க இலக்கியங்கள் ேனலவனை

விளிக்கின்றை. "பநடுஞ்தசரலொேன்" தபொன்ற ன்ைர்கள் பபயர்களும் ேமிழிலக்கியத்தில்
வழங்கி வருகின்றை. ஆகதவ ஆேனூர் என்பது ஒரு கொலத்தில் அரசைொக இருந்ே ஒருவரின்
பபயரொல் வழங்கப்பட்ட ஊரொகவும், அம் க்கள் அவ்வரச குலத்ேவரொகவும் இருந்திருக்கலொம்
என்பது இக்கட்டுனர ஆசிரியரின் எண்ணம். த லும், சித்ேர் ேத்துவங்களில், ஆன்

ேத்துவங்கள் 24 ஆகக் குறிக்கப் பபறுகின்றை. ஆைொல் முற்கொலக் கபிலரின் ச ய ொை
எண்ணியம் 24 ஆன் த் ேத்துவங்கதைொடு 25 ஆவது பபொருைொக நித்திய ொை ஒருவன்
ஆேன் (புருடன்) என்ற தகொட்பொட்னடக் பகொண்டுள்ைது. (குணொ: எண்ணியம்: பக். 1).

உேவிய நூல்கள்:
1. க. அதயொத்திேொச பண்டிேர், நந்ேன் சரித்திர ேந்திரம், 2017, அதயொத்திேொசர் பதிப்பகம்,

பசன்னை. / க. அப்பொதுனர, நந்ேைொரும் இந்து ேப் புரொணங்களும், 2017, அதயொத்திேொசர்
பதிப்பகம், பசன்னை.

2. பிரமிைொ குருமூர்த்தி, தகொபொலகிருஷ்ண பொரதியொர், 2018, சொகித்திய அகொடமி, புதுபடல்லி.
3. ொ. உத்திரொபதி, கொலந்தேொறும் நந்ேன் கனே, 1989, தநத்ரொ பவளியீடு, பசன்னை.
4. புதுனவச் சிவம் நொடகங்கள், 2000, கனல பண்பொட்டுத்துனற, புதுச்தசரி அரசு.
5. முனைவர் பப. விஜயகு ொர், அதயொத்திேொச பண்டிேரின் பசொற்பபொழிவுகள், 2021, பொபொ
சொதகப் அம்தபத்கர் கனல இலக்கியச் சங்கம், பசன்னை.
6. முனைவர் சிவ இைங்தகொ, கவிஞர் புதுனவச் சிவத்தின் சீர்திருத்ே நொடகங்கள், 2012, உலகத்
ேமிழொரொய்ச்சி நிறுவைம், பசன்னை.

7. ேர் ொைந்ே தகொசம்பி, பகவொன் புத்ேர், 2018, சொகித்திய அகொடமி, புதுதில்லி.
8. முனைவர் சுந்ேரரொஜ் ொணிக்கம், கொலந்தேொறும் நந்ேன், 1991, ேமிழ்நொடு இனறயியல்
கல்லூரி, துனர.
9. குணொ, எண்ணியம், 2013, ேமிழக ஆய்வரண், பபங்களூரு.
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11. இயன்றதும் இயைோததும்!
— மொ. வினைதீர்த்ோன்

புறநொனூற்றுப் புலவன் ஆவூர் மூலங்கிழொர் இன்னறக்கு நிர்வொகவியல், வொழ்வியல்

பநறி தபசுகிறவர்கள் எல்லொம் உனரக்க முயலுகிற உயர் "ஆளுன " பண்னபப் புறநொனூறு
பொடல் எண் 196ல் பேளிவொக உனரக்கிறொர்.

பொண்டியன் நன் ொறனைப் புலவர் பரிசில் தவண்டிப் புகழ்ந்துனரக்கிறொர். தகட்டிருந்ே

பொண்டியன் புலவருக்குப் பரிசு நல்கொ ல் ஏதைொ கொலம் கடத்துகிறொன். புலவர் மூலங்கிழொர்
சிைம் அனடகிறொர். "ஆள்வினைப் பண்னப" எடுத்து ஓதுகிறொர்.

"ஒல்லுவது ஒல்லும் என்றலும் யொவர்க்கும்ஒல்லொது

இல்பலை றுத்ேலும் இரண்டும் ஆள்வினை ருங்கின்
தகண்ன ப் பொதல;"

அேொவது ஒரு விடயம் முடியுப ன்றொல் முடியும்

என்று உடன் பசயலொற்றலும் இயலொபேன்றொல் "முடியொது"
என்று உடன் கூறிவிடுேலுத
பவளிப்பொடு!
தகட்டவனுக்கு

"ஆள்வினைப் பண்பின்"

முடிபவடுக்கொ ல்
வருத்ேம்

கொலம்

ேருவது

ேொழ்த்துவது
ட்டு ல்லொது

முடிபவடுக்கொது கொலந் ேொழ்த்தியவனுக்கும் தகடு வினைவிக்கும்.

"ஒல்லொது ஒல்லும் என்றலும் ஒல்லுவது இல்பலை

றுத்ேலும் இரண்டும்

வல்தலஇரப்தபொர் வொட்டல் அன்றியும் புரப்தபொர் புகழ்குனற படூஉம் வொயில்"
முடியொேனே

முடிப்தபன்

என்றலும்,

முடிந்ேனே

முடித்துக்பகொடுக்கொேதும்

ஒருவனுனடய புகழுக்கு இழுக்கு! அவனுனடய ஆளுன யின் குற்றம். அன்று இந்ேக் குற்றம்
எங்கும் எவரிடத்தும் இருந்ேதில்னல என்பனேப் புலவர் கீழ்வரு ொறு பதிவு பசய்கிறொர்.

"அனைத்ேொ கியர் எனைத்தும்தசய்த்துக் கொணொது கண்டைம்"

எந்ே அரசரிடமும் இல்லொே ஆளுன க் குற்றம் உன்னிடம் இருப்பனேக் கொண்கிதறன்.
அது உன்னையும், உன் பிள்னைகனையும், உன்னுனடய அரசொங்கத்னேயும் பொதிக்கும்.
எைதவ உன்னுனடய

க்கள் நன்றொக இருக்க, உன் எஞ்சிய நொட்கள் சிறப்பொக அன யப்

பொண்டியதை உடதை "முடிபவடுத்து" "இயன்றேற்கு" உடன்பட்டு பசயலொற்றி அப்பபொழுதே
நினறதவற்று! இயலொேொயின் "இயலொது" என்பதினைக் கூறி உடதை
அழிக்கும் ஆள்வினைக் குனறயொை "நொநயக் குனறனய" ொற்றிக்பகொள்.
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றுத்துவிடு. குலம்

"அேைொன் தநொயிலர் ஆகநின் புேல்வர்; யொனும்பவயிபலை முனிதயன்; பனிபயை

டிதயன்; கல்குயின் றன்ை என் நல்கூர் வளி னற "நொணலது" இல்லொ கற்பின் வொள்நுேல்

ப ல்லியல் குறு கள் உள்ளிச் பசல்வல்; சிறக்க நின்நொதை!"

பொடலில் புலவனின் பபருமிேம் நினறவுப் பகுதியில் பதிவு பசய்யப்படுகிறது. புலவன்

கூறுகிறொன் "அரசதை நீ பரிசில் ேரொேேொல் நொன் ஒன்றும் பவயிலிலும் பனியிலும் டிந்துவிட
ொட்தடன். எைக்கு வறுன புதிதில்னல. வீசுகின்ற கொற்னறத் ேடுக்க வல்ல ஆைொல் சரியொை

கூனரயில்லொே என் வீட்டில்

ங்கல நொண் அல்லது தவறு அணி அணிந்திரொே என்

னைவியிடம் நொன் பசல்கிதறன். "நினற கொக்கும் கொப்பு" என்னும் உள்ைனேக் பகொண்டு

நினறவு கொணும் அவள் குணம் எங்கனைக் கொக்கும்"

புறநொனுறு பொடல் 196. ஆவூர் மூலங்கிழொர் பொண்டியன் நன் ொறனைப் பொடியது.
"ஒல்லுவது ஒல்லும் என்றலும் யொவர்க்கும்ஒல்லொது இல்பலை றுத்ேலும் இரண்டும்

ஆள்வினை ருங்கின் தகண்ன ப் பொதல;
ஒல்லொது

ஒல்லும்

என்றலும்

ஒல்லுவது

இல்பலை

றுத்ேலும்

வல்தலஇரப்தபொர் வொட்டல் அன்றியும் புரப்தபொர் புகழ்குனற படூஉம் வொயில்;

இரண்டும்

அனைத்ேொ கியர்இனி இதுதவ எனைத்தும் தசய்த்துக் கொணொது கண்டைம் அேைொன்
தநொயிலர் ஆகநின் புேல்வர்; யொனும் பவயிபலை முனிதயன்; பனிபயை

டிதயன்;

கல்குயின் றன்ை என் நல்கூர் வளி னற நொணலது இல்லொக் கற்பின் வொள்நுேல் ப ல்லியல்
குறு கள் உள்ளிச் பசல்வல்; சிறக்க நின்நொதை"

"இயன்றது என்றொல் அந்ே பநொடிதய பசய்க; இல்பலன்றொல் உடதை இே ொக
றுத்துவிடுக!"
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12. உள்கைோன்று ல

த்து

— துனர.ந.உ.

கவி கவி.கொைத கம் :

பசொற்சிலம்பம் ஆடுவதில் வித்ேகர். ஒருகல்லின் இரு ொங்கொய் என்பதே பபரும்

சொேனையொகக் கருேப்படும் கொலத்தில், ஒரு கல்லொல் இரு ர ொங்கொய்கனைச் சொய்த்ேவர்

இவர். உள்பைொன்று னவத்து, பவளிபயொன்று பசொல்லுவதில் இவனர பவல்ல ஆளில்னல
என்தற உறுதியொகக் கூறிவிடலொம். சொன்றொக, ஈசன் குடும்பத்னேப் பற்றிய இவரின் வொழ்த்துப்
பொக்கனைப் பொர்ப்தபொம். த லொக., தகலியும் கிண்டலு ொய் இருப்பதுதபொலத் தேொன்றும்
பொக்களுக்குள், ஆழ்ந்து கவனித்ேொல் வொழ்த்தும் உட்பபொருள் நினறந்திருக்கும் .
சிவன் :

கவி.கொைத கத்தின் பவண்பொ :

கண்டீதரொ பபண்கொள் கடம்பவைத்து ஈசைொர்

பபண்டீர் ேன ச்சு ந்ே பித்ேைொர் - எண்டினசக்கும்
மிக்கொை ேங்னகக்கு த தல பநருப்னப இட்டொர்
அக்கொனை ஏறிைொ ரொம்

பபொருள் விைக்கம் : 1

தநரடியொய் - பபண்பித்ேன், ேங்னகக்குத் தீனவத்து, அக்கொனவ ஏ ொற்றிைொர் -

என்னும் தகலிப் பபொருள் ேரும் துனரபவண்பொ(டல்) :
பபண்கதை கொண்பீர்! கடம்பவைத்து ஈசைவன்
பபண்கனைத் தூக்கி அனலந்திடும் பித்ேைவன்,
திக்பகட்டும், ேங்னகயின் த ல்பநருப்னப ஏற்றிைொர்,
அக்கொனவ ஏ ொற்றி ைொர்!
பபொருள் விைக்கம் : 2
னறமுக ொய் - பபண்னணத் ேனலயில் ேொங்குபவர், பபண்ணுக்குச் சரிபொதி
பங்களித்ேவர், உலகுக்கு ஒளிதயற்ற தீச்சட்டி ஏந்தி நந்தியில் வலம் வருபவர் என்னும் வொழ்த்துப் பபொருள் ேரும் துனரபவண்பொ(டல்) :
கண்டொதயொ பபண்தண! கடம்பவைத்து ஈசைவன்,
கங்னகஉன யொனைச் சு ந்ேனலயும் சித்ேைவன்,
எண்தினசயும் நன்குஒளிர னகயில்தீச் சட்டியுடன்,
நந்தியின்த ல் ஏறிைொ ரொம்!
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13. கதோல்கோப்பியம் கோட்டும் பண்லைய
யபோர்களும், யபோர் முழக்கம் க ய்யும்
கதோழிைோைர்களும்
—

. ஆச்சின்

முன்னுனர :
இயற்னகயின் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு ஏற்றவொதற ஒவ்பவொரு நிலத்துள் வொழும்
உயிரிைங்களின் பசயல்கள் யொவும் அன கின்றை. அது

ட்டுமின்றி, புற உலகினில்

ேம்ன த் ேகவன த்துக் பகொண்டு வொழும் உயிரிைங்கள் பிற உயிரிைங்களிடமிருந்து
ேம்ன ப் பொதுகொத்துக் பகொள்வேற்கொை சூழனலயும் முேன்ன

அம்ச ொய் பபற்தற

உயிர்களின் வொழ்வு அன கின்றது. இவ்வுயிரிைங்களிதலதய னிேன் ேனித்ே வைர்ச்சினய
எய்திைொன்.

னிேனைப் பபொறுத்ே ட்டில் தவட்னடயொடுேலில் பேொடங்கிய பயணம்

கொல்நனட வைர்ப்பு, சிறு சொகுபடிபயைப் புத்துயிர் பபற்று, உற்பத்திக் கருவிகனை உருவொக்கி,
நினலயொைபேொரு

வொழ்னவத்

தபொரொட்டத்தின் வினைதவயொகும்.

பேொடங்கிைொன்

எைலொம்.

எனின்,

இஃது

பபரும்

இைக்குழு வொழ்வில் தவட்னடயில் கவைம் பசலுத்தியவன், உணவுக்கொை பபரும்
தபொரொட்டத்னேச் சந்திக்க தவண்டியிருந்ேது. உணவுப் பற்றொக்குனறதய அேன் முேன்ன

கொரணி என்பர் சமூகவியலொைர். அேன் பின்ைர் ேனிநபருக்குரிய பசொத்ேொய் ொற்றம் பபற்ற
கொலம் ேொன் தபொரொட்டத்தின் வினைவுகனை எல்னலயில்லொது தேொற்றுவித்ேது. ஒரு குழு பிற

குழுனவ அடின ப்படுத்துவதும், ஒரு குழுவிலுள்தைொனரதய அக்குழுவிலுள்ை சிலர்
அடின ப்படுத்தியும், உற்பத்தி பசய்யவும், ஏவல் பேொழில் பசய்யவும் நிர்ப்பந்ேப்படுத்தியும்
தபொரிட்டு பவற்றி பபற்று வரவும் எைப் பலவனகயில் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டைர்.

குறிப்பொக அடின ச் சமூகம், ன்ைர் சமூகத்தில் த ற்கூறிய கொரணங்கதை முேன்ன

கொரணியொய்

இருந்ேை.

விரிவுபடுத்துேல்,

தபொர்கள்

அடிப்பனடயில்

ண்ணொனச, வலின

பசல்வப்

பபருக்கம்,

எல்னலனய

கருதுேல், யொர் பபரியவன் எனும் தபொக்கு, ஒரு

குடும்பத்திற்குள்ைொை முரண் ஆகியை அடிப்பனடக் கொரணியொய் அன ந்திருக்கின்றை
என்பர். இவற்றுள், கி.மு. இறுதி - கி.பி. பேொடக்கக் கொலத்தில் நிகழ்ந்ே தபொர் முனறகனையும்,
அேன் பின்புலங்கனையும் சுருக்க ொக தநொக்கி ஆரொயலொம்.
பேொல்கொப்பியம் கொட்டும் பண்னடய தபொர்கள்:
ேமிழுலகில் முேலிலக்கண நூலொகிய பேொல்கொப்பியத்தில் பண்னடப் தபொர் பற்றி பல
கருத்துக்கள்

59

கொணப்படுகிறது.

ஒவ்பவொரு

நிலப்பகுதிக்கு

ஏற்பதவ

தபொர்கள்

நிகழ்ந்திருக்கின்றை என்பனே ‘புறத்தினணயியல்’ எனும் இயலின் வழியொக புரிந்துபகொள்ை
முடிகின்றது.

உேொரண ொக;
1.

னலயும்,

னல சொர்ந்ே பகுதிகளிலும் (குறிஞ்சி) ஆநினரகனை கவர்ேல், அேனை

மீட்டலுக்கு ொை தபொர்கள்.

2. கொடும், கொட்னடச் சொர்ந்ே பகுதிகளிலும் (முல்னல) ேன்ன

தியொே தவந்ேனை எதிர்த்தும்,

கொட்டு வைம் மீது பகொண்ட ஆனசயின் பபொருைொலும் நிகழ்ந்ே தபொர்கள்.
3. வயலும், வயனலச் சொர்ந்ே பகுதிகளிலும் ( ருேம்) எயினல முற்றுனகயிட்டு நொட்னடக்
னகப்பற்றுேலும், எயினலக் கொத்து ேம் நொட்னட பொதுகொத்ேலுக்கு ொை தபொர்கள்.
4. கடல், கடல்சொர்ந்ே

ணற்பகுதிகளில் (பநய்ேல்) வலின

குறித்ே தபொர்கள் - எை நொன்கு

வனகப் தபொர்கள் நிகழ்ந்ேேொக பேொல்கொப்பியத்தின் புறத்தினணயியலில் மிகத் பேளிவொக
பேொல்கொப்பியர் எடுத்துனரத்துள்ைொர்.
இனவ அடிப்பனடயில்;
ஆநினர கவர்ேல் மீட்டலுக்கு ொை தபொர்கள் - அந்நிலப்பகுதியில் ஆநினரகதை பசல்வ ொகக்
கருேப்பட்டை.
ண்ணொனசப் தபொர்கள் - கொடும் அேன் பசழிப்பும் முக்கிய கொரண ொயிருக்கலொம்.
எயில் முற்றுனக பொதுகொத்ேல் - நொட்டின் பசல்வமும், எயினலக் னகப்பற்றிைொல் நொட்னடதய
னகப்பற்றியேொக கருதியிருக்கலொம்.
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வலின ப் தபொர்கள் - உற்பத்தி பபருக்கமும், பண்ட ொற்றும் யொர் அப்பகுதியில் ஆள்வது எை
வலின னய நிரூபிக்க தசர, தசொழ, பொண்டியர் எை பலரும் தபொரிட்டு இருக்கலொம் எைக் கருே
இடமுண்டு.

த ற்கூறியனவ பேொல்கொப்பிய இலக்கணம் பதிவு பசய்ே தபொர் முனறகைொகும்.

இப்தபொர்

முனறயின்

அடிப்பனடயிதலதய

சங்க

இலக்கியத்துள்

பல

பொடல்கள்

கொணப்படுகின்றை. பண்னடய சமூகச் சூழனலயும், தபொர் பற்றியும், ேமிழகத்னே ஆண்ட

ன்ைர் பற்றியும், வரலொற்றுக் கருவூல ொம்; புறநொனூறு, பதிற்றுப்பத்து ற்றும் அகப்பொடல்கள்

வழியொகவும், பேொல்பபொருள் ஆரொய்ச்சிகள், பசப்தபடுகள், கல்பவட்டுக்கள், ப ய்கீர்த்திகள்,

நொணயங்கள், பயணக் குறிப்புகள், ஆவணங்கள் எை இன்ை பலவற்றிலும் பண்னடய
சமூகத்தில் தபொர், அேன் முனறகள் பலவற்னறயும் கொண முடியும்.
சங்க கொலம் சு ொர் கி.மு. 600 – கி.பி. 200:

உற்பத்திக் கருவிகளுக்கு ஏற்பதவ உற்பத்தி உறவுகள் அன கின்றை. உற்பத்தி

உறவுகளுக்கு ஏற்பதவ
கம்புகனையுத

முேன்ன

க்களின் வொழ்வு அன ந்ேை. குறிப்பொக
ஆயுே ொய் பயன்படுத்திய கொலம்

னிேகுலம் கற்களும்,

ொறி இரும்பொல் பல உற்பத்தி

கருவிகனையும், ஆயுேங்கனையும் பயன்படுத்திய கொலம் வரலொற்றில் முக்கியத்துவம்
பபறுகிறது. சங்க நூல்கனை ஆரொய்ந்து, பல்வனகப்பட்ட ஆயுேங்கனை பண்னடய கொலத்தில்
க்கள் பயன்படுத்தியிருக்கின்றைர். குறிப்பொக,

“அடொர், அம்பறொத்தூணி, அம்பு, அரம், அரிவொள், ஆயுேக்கொம்பு, எஃகு, கண்ணொடி னேத்ே
தகடகம், கணிச்சிப்பனட, கலப்னப, கழிப்பிணிப் பலனக, கொபழஃகம், கிைகடி கருவி (ேட்னட),
குந்ேொலி, குறடு, தகடகம், தகொடொலி, சக்கரம், சிறியினல பயஃகம், தசறுகுத்தி, ேறினக, துடுப்பு,
நவியம், பனடவொள், பூண்கட்டிய ேண்டு, ழு, வொள், வில், தவல், தவலுனற” (பக். 82 - புறநொனூறு,
கழகம் உனர) தபொன்றனவ பயன்படுத்ேப்பட்டிருக்கின்றை.
தபொர் முழக்கம் பசய்யும் பேொழிலொைர்:
தபொர் பசய்கின்ற கொலத்தில் “தபொர் முழக்கங்கள் முழங்க குறுந்ேடியொல் தவக ொக
அடித்துக் பகொண்டு பசல்லும் பேொழிலொைர்கள். அவர்கள் அடிக்கும் தபொது தேொள் பகுதிதய
புண்பட்டு தபொய்விடும். அவர்கள் தபொர்க்கைத்தின் முன்ைணியிதல நிற்பர். இேனை, “தபொர்
நிழல் புகன்ற சுற்றப ொடு ஊர்முகத்து இறொஅ லியதரொ பபரு ! நின் ேொனை ஃ இன்னினச
இமிழ் முரசியம்பக் கடிப்பி கூஉப் ஃ புண்தேொள் ஆடவர் தபொர்முகத்து இறுப்பக கொய்ந்ே கரந்னே
ொக்பகொடி வினைவயல்” (பொ. 40, ப.பத்து) என்று உனரக்கும்.
சங்ககொலத்தில் வீடுகள்:
'குரங்கில் இருந்து பிறந்ேவன்
னிேன்

ரக்கினைகனையும்

னிேன்' என்ற கூற்றுக்கு ஏற்பத் பேொடக்கத்தில்

னலக் குனககனையும் ேன் வொழிட ொகக்பகொண்டிருந்ேொன்

என்று ஆய்வொைர்கள் கூறுகின்றைர். பகொடிய விலங்குகளின் ேொக்குேலில் இருந்து
ேப்புவேற்கொக அவற்றில் வொழ்ந்ே
உற்பொேங்களில்
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இருந்து

னிேன்,

ேன்னைப்

னழ, புயல், பனி முேலிய இயற்னக

பொதுகொத்துக்

பகொள்வேற்கொை

முயற்சிகளில்

ஈடுபொட்டுடலொைொன். இனல, ேனழ, புல் முேலியவற்றொலும் கழிகைொலும் குடினசகள் அன த்து
வொழக்கற்றுக் பகொண்டொன். அவற்னற, இனலதவய் குரம்னப, புல்தவய் குரம்னப என்று சங்க
இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றை. ஈந்தின் இனலகைொல்

னிேன் அன த்து வொழ்ந்ே

‘எய்ப்புறக் குரம்னப” குறித்தும் தவட்னடச் சமூக ொக வொழ்ந்ே எயிைர்களும் த ய்ச்சல்

சமூக ொக வொழ்ந்ே இனடயர்களும் குறிஞ்சி நிலத்திலும், முல்னல நிலத்திலும் அரண்களும்
குடியிருப்புகளும் அன த்து வொழ்ந்ேது குறித்தும் சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் பசய்திகள்
முன்ைர்க் கூறப்பட்டுள்ைை.

இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வொைது, சமூக ொற்றத்துக்கு ஒரு முக்கிய கொரணியொக
அன ந்ேது. தவட்னடச் சமூகம் த ய்ச்சல் சமூக ொக

ொறிய நினலயில், ேொய் வழிச்சமூகம்

படிப்படியொக ொறி ேந்னே வழிச் சமூகம் தேொன்றியது. ஆணொதிக்கம் ேனலபயடுத்ேது: பபண்
அடின யொக்கப்பட்டொள். ேந்னே வழிச்சமூகத்தின் ேனலவர்கைொக இருந்ே ஆண்கள்
அடின ச் சமூகத்தில் ஆண்னடகள் ஆயிைர். உனழக்கும்

க்களும் பபண்களும்

அடின யொக்கப்பட்டைர். அடின யொக்கப்பட்டது. பேரியொ தல அடின யொயிைர். அவர்களின்
உனழப்பொல்

பபறப்பட்ட

மிகுவினைச்சலும்

உபரி

உற்பத்தியும்

அவர்கனைச்

பசன்றனடயவில்னல. ஆண்னடகைொல் உறிஞ்சப்பட்டது. ஆண்னடகள் ேம் ஆடம்பரம் மிக்க
சுயநல ொை சுகதபொக வொழ்க்னகக்கொக அவற்னறக் கவர்ந்து பகொண்டைர். அடின ச்
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சமூகத்தில் உற்பத்தி பபருகி உபரி நினல ஏற்பட்டிருந்தும் கூட உனழக்கும்

க்களின்

வொழ்க்னகத்ேரம் உயரவில்னல. ேொழ்நினலயிதலதய இருந்ேது. தவட்னடச் சமூக ொக வொழ்ந்ே

கொல கட்டத்தில் இருந்ேது தபொன்ற பற்றொக்குனறயொை நினலதய அவர்கள் வொழ்க்னகயில்
பேொடர்ந்து

நீடித்ேது.

உனழக்கும்

க்கைது

சுரண்டப்பட்டதே இேற்குக் கொரணம் ஆகும்.

உனழப்பின்

பயன்

ஆண்னடகைொல்

இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டேன் பயைொகத் பேொழில்கள் வைர்ந்ேை. பகொற்பறொழில்,

ேச்சுத்பேொழில்,

ண் பொண்டத்பேொழில், பநசவு முேலிய பேொழில்கள் வைர்ந்ேை. ஆைொல்

இத்பேொழில்கனைச் பசய்ே பேொழிலொைர்கள் அடின கைொக நடத்ேப்பட்டைர்.னகத்பேொழில்

வைர்ச்சியொல் கட்டடக்கனல பபரிதும் வைர்ந்ேது. ஆண்னடகள் ற்றும் அரசர்களின் சுகதபொக

வொழ்க்னகக்கொக வசதி மிக்க வை னைகள் பல கட்டப்பட்டை. அவர்களின் பொதுகொப்புக்கொகக்
தகொட்னடகளும் பகொத்ேைங்களும் அன க்கப்பட்டை. தகொட்னடகனைச் சூழ ஆழம்மிக்க
அகழிகள் அகழப்பட்டை. அவற்றின் பபருன யும் சிறப்பும் குறித்துச் சங்க இலக்கியங்கள்
விரிவொகவும் விைக்க ொகவும் கூறுகின்றை. னைகள் ற்றும் தில்களின் உயர்ச்சி குறித்து,
‘விண்தடொய் ொடத்து

விைங்கு

சுவருடுத்ே

நன்ைகர்

விண்னணத்தீண்டும் ொடங்கனையுனடய நகர்) என்றும்;

(விைங்குகின்ற

தில்

சூழ்ந்ே

‘சுடு ண் ஓங்கிய பநடுநகர் வனரப்பு’ (சுட்ட பசங்கல்லொல் பசய்யப்பட்ட உயர்ந்ே புறப்பனட
வீட்னடச் தசர்ந்ே தில் ) என்றும்;

‘இடஞ்சிறந்துயரிய எழுநினல ொடம்’ (ேைக்குள்ை இடப ல்லொம் பபொன்ைொலும் ணியொலும்
சிறப்புப் பபற்று உயர்ந்ே ஏழுநினலகனையுனடய ொடம்) என்றும் ‘ னலபுனர ொடம்’ என்றும்;
அனவ தபசுகின்றை.
‘வொை மூன்றிய ேனல தபொல

ஏணி சொத்திய ஏற்றருஞ் பசன்னி
விண்பபொர நிவந்ே தவயொ ொடம்’
(ஆகொயத்துக்கு முட்டுக்கொலொக ஊன்றி னவத்ே ஒரு பற்றுக் தகொடு தபொல

விண்னணத் தீண்டும்படி ஓங்கிைதும் ேன்னிடத்துச் சொர்த்திய ஏணியொல் ஏறுேற்கரிய
ேனலன யினையுனடயதும் கற்னற முேலியவற்றொல் தவயொது ேட்தடொடிட்டுச் சொந்து
வொரப்பட்டது ொை ொடம் ) என்று நூல்கள் புகழ்கின்றை.
அரசர்கள் அன த்ே அகழிகள் தகொட்னடகள் ற்றும் பகொத்ேைங்கள் குறித்து,
‘ ண்ணுற ஆழ்ந்ே ணி நீர்க் கிடங்கின்
விண்ணுற தவொங்கிய பல்பனடப் புரினசத்
பேொல்வலி நினலஇய அணங்குனட பநடுநினல
பநய்படக் கரிந்ே திண் தபொர்க் கேவின்
னழயொடு னலயின் நிவந்ே ொட ப ொடு

னவனய யன்ை வழக்குனட வொயில்
வனகபபற எழுந்து வொை மூழ்கிச்
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சில் கொற்றினசக்கும் பல் புனழ நல்லில்
ஆறு கிடந்ேன்ை அகல் பநடுந் பேரு’

( ண்ணுள்ை அைவும் ஆழ்ந்து நீல

ணி தபொலும் நீனரயுனடய கிடங்கினையும்

தேவருலகிதல பசல்லும்படி உயர்ந்ே பலகற்பனடகனையுனடய திலினையும் பனழய ேொகிய
வலி நினலபபற்ற வொயிலில் பேய்வத்னேயுனடத்ேொகிய நினலயினையும் பநய் பலகொலும்
இடுேலொல் கருகிை திண்ணிய பசருவினையுனடய கேவினையும் த கம் உலொவும்
தபொல் ஓங்கிை ொடத்தேொதட, னவiயொறு இனடவிடொது ஓடு ொறு தபொன்ற

ொந்ேரும்

னல

ொவும்

வழங்குகின்ற வொயில் என்றும் ( ண்டபம் , கூடம், ேொய்க்கட்டு, அடுக்கனை என்றொற் தபொலக்

கூறுபொடொகிய பபயர்கனைத்ேொம் பபறும்படி உயர்ந்து, தேவருலகிதல பசன்று பேன்றற்கொற்று
ஒலிக்கும் பல சொைரங்கனையுனடய நன்றொகிய அகங்கள் ) என்றும் துனரக்கொஞ்சி ( 531 – 59 )
கூறுகிறது.

ேச்சர் முேலிய பேொழில் வல்லொர் அம் னைகனை வகுத்ேன த்ேது குறித்து.

"நூலறிபுலவர் நுண்ணிதின் கயிறிட்டு
தேஎம் பகொண்டு பேய்வம் தநொக்கி

பபரும் பபயர் ன்ைர்க் பகொப்ப னைவகுத்து
ஒருங்குடன் வனைஇய ஓங்குநினல வனரப்பு” - பநடுநல்வொனட : 74-77

(சிற்பநூல் அறிந்ே ேச்சர் கூடுேலொக நூனல தநதர பிடித்து தினசகனைக் குறித்துக்

பகொண்டு

அத்தினசகளில்

நிற்கும்

பேய்வங்கனையும்

குனறவறப்பொர்த்து

பபயரினையுனடய அரசர்க் பகொப்ப னைகனையும் வொயில்கனையும்
கூறுபடுத்தி, இவ்விடங்கனைபயல்லொம் தசரவனைத்து உயர்ந்ே

பபரிய

ண்டபங்கனையும்

திலின் வொயில்) என்று,

அடின கைொை பேொழிலொைர்கள் அவற்னற ஆண்னடகளுக்கொகச் சிறப்புற அன த்ேது
குறித்துச் சங்க இலக்கியங்கள் தபசுகின்றை.
ண்னணக் குனழத்து

தில் எழுப்பி ஈந்தின் இனலயும் தினைத் ேொளும் வரகு

னவக்தகொலும் பகொண்டு கூனர தவய்ந்ே நினல ொறியது. சுட்ட பசங்கல்லும் சுண்ணொம்பும்
பகொண்டு

தில்களும்

சொந்துவொரப்பட்டை.

னைகளும்

இேனை’

கட்டப்பட்டை.

பசம்பியன்றன்ை

பசஞ்சுவர்”

ொடங்கள்
என்று

ேட்தடொடிட்டுச்
சங்க

கூறுகின்றை. அம் னைகளின் அகற்சிக்கும் உயர்ச்சிக்கும் சொன்றளிக்கின்றை.

நூல்கள்

இவ்வொறு, அரசரும் ஆண்னடகளு ொை சுரண்டும் வர்க்கத்ேொரின் ஆடம்பர ொை
சுகதபொகத்துக்கொகவும் பொதுகொப்புக்கொகவும் வொனுற உயர்ந்ே வை னைகள் பல வசதிகதைொடு
அழகுற அன க்கப்பட்டை. இவற்னற அன க்கும் பணிகளில் ஈடுபடுத்ேப்பட்ட அடின களின்
உனழப்பு அைவற்றது. ஆண்னடகளுக்கொகவும் அரசர்களுக்கொகவும் அரண் னைகளும்
வை னைகளும் அன த்துக் பகொடுத்ே அடின கைொை உனழப்பொளிகள் ஓட்னடயும்
பபொத்ேலு ொை குடினசகளில் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புற ொை தசரிகளில் ஒதுங்கி வொழு ொறு
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டைர். அவர்கள் வொழும் தசரிகனைப்பொடுவதும் கூடத்தீட்டு என்று புலவர்கள்

கருதிைர் என்பனேயும் சங்க இலக்கியங்கள் ந க்குக் கூறுகின்றை. அடின களின் வொழ்வில்
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அன்று பேொடங்கிய இந்ே அவலம் இன்றும் பேொடர்வது னிே சமூகம் பவட்கித் ேனல குனிய
தவண்டிய நினல ஆகும்.

சமுேொய று லர்ச்சி இலக்கியங்கள்:
வல்லொண்ன

மிக்க ேொவரங்கள், வல்லொண்ன யில்லொே ேொவரங்கனை அழித்து

வொழும். “வல்லொண்ன தய வொழும்” என்ற நியதி ேொவரங்களுக்கும் உண்டு! இன்னறய
சமுேொயம் கொடு தபொலத்ேொன் விைங்குகின்றது! பழத்தேொட்டம் தபொல் அல்ல!

னவத்ே பழத்தேொட்டத்தில் ஒழுங்கு இருக்கும்! எல்லொம் வொழும்! அழிப்பு இல்னல!

பழத்தேொட்டம் தபொன்ற சமுேொய அன ப்தப,

று லர்ச்சி இலக்கியப் பனடப்பொளிகளின்

தநொக்கம்!

ொனிட சமுேொயம் தேொன்றி பல்லொயிரம் ஆண்டுகள் உருண்தடொடிவிட்டை!

ொனிட

சொதியின் வரலொறு, வற்றொே ஜீவநதியொக ஓடிக் பகொண்தட யிருக்கிறது! இனித லும் ஓடும்!

இந்ே வரலொற்று ஆற்றில் அருன யொை பேள்ளிய நீரும், சில ச யங்களில்

பசங்குருதியும், சில ச யங்களில் சொக்கனடயும் ஓடும்! ஏன்? சில ச யங்களில் ஓடும்
சொக்கனடயில் குப்னபயும் கூைங்களும் தசரும்பபொழுது ஓடமுடியொ ல் தேங்கி நிற்பதும்
உண்டு இந்ே

ொதிரியொை சூழ்நினலகளில் வரலொற்னற, அேன் தேக்கத் ேன்ன

ொற்றி இயக்குவனே “ று லர்ச்சி” என்று வரலொற்றொசிரியர்கள் புகழ்வர்.

அறிந்து

“கொல த ொவினர கின்ற தேொர்சிறு

கணமும் மீளுத ொ? ஏனழ இப்பபரும்
ஞொலம் மீதுனற நொட்கதைொ, சில!
நொன் பேளிந்திட தவண்டும் உண்ன கள்
சொல வுள்ைை! ஓய்வ றிந்திலன்

சலிப்பி றந்துனழக் கின்ற தவனையில்
ஓலம் இட்படனை உணவு தேபடை
உரற்று வொய்வயி தற!இஃ பேன்பேொழில்?”
(குதலொத்துங்கன் கவினேகள் பக். 30)
கொலத்னேக்

கொத்துப்

பயன்படுத்துதவொம்!

பயன்படுத்துதவொர் வொழும் நொடு வைரும்!

வொரீர்!

கொலத்னே

முனறயொகப்

று லர்ச்சி என்பது புதியை தவட்டல்! பனழய ேனலமுனறனயச் தசர்ந்ேவன்
குறிபசொல்லும் தகொணங்கி! பொரதி று லர்ச்சிக் கவினேயில் முடிசூடொ ன்ைன்! ஏன். அவன்
ேன்

வட்டங்கனையும்கூடத்

ேொக்கியவன்!

புரட்சிச்

சிந்ேனையொைன்!

பொரதி,

புதிய

தகொணங்கியொக நின்று, ந து நொட்டின் று லர்ச்சிக்குக் கட்டியம் கூறி வரதவற்கின்றொன்!
முடிவுனர:
ஆம்! உலகத்னே இயற்றும் உன்ைே ொை ஆற்றல் உனழப்பிற்கு உண்டு. உனழப்புக்கு

ஈடொக உலகத்தில் பிறிபேொன்றில்னல! உனழப்தப உலக வரலொற்றில் உயிர்ப்பு! “னகவருந்தி
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உனழப்பவர் பேய்வம்” என்றொன் பொரதி எங்தக உனழப்பிருக்கிறதேொ, அங்தக
ஊசலொட்டமில்னல!

உனழப்புள்ை இடத்தில்

ைத்திற்கு

ைம் தூய்ன யொக இருக்கும். உனழப்பொைர்

ைம்,

இனறவனின் சந்நிதியொகும். உனழப்பொளிகள் வொழ்வர்; வொழ்வித்து வொழ்வர், உனழப்பொளிகள்
யொபரொருவருக்கும் தீங்கு பசய்யொர். இக் கருத்துக்கனை அழகுற விைக்கும் பொடல் ஒன்று
இதேொ;

“உனழக்கின்ற தநொக்கம் உறுதியொயிட்டொ
பகடுக்குற தநொக்கம் வைரொது - ைம்
கீழும் த லும் புரைொது”

இது பட்டுக்தகொட்னடயின் பொடல், உனழப்பு ஆற்றல் வொய்ந்ேது. நல்ல ஆற்றல் வொய்ந்ே
உனழப்பொளி வொய்ப்புக்கனை எதிர்பொர்த்துக் கொத்திருக்க
உருவொக்கிக் பகொள்வொன்.

ொட்டொன். அவதை வொய்ப்புக்கனை

உனழக்கும் உள்ைம் பபற்ற ஒருவன் ேைக்கு வொய்த்திருக்கிற கருவிகள், கைங்கள்,

வசதிகள் ஆகியனவ பற்றிக்கூடக் கவனலப்பட

ொட்டொன்! “பபொறியின்ன

யொர்க்கும்

பழியன்று” என்ற வள்ளுவம், இவன் வொழ்க்னகயின் விைக்கம். ஏன், உடலில் ஊைம்
இருந்ேொல்கூட அவன் அஞ்சுவதில்னல. திட ொை ைத்துடன் திறன சொன்ற உனழப்னபச்
சொேை ொகக் பகொண்டு உலகில் பவற்றி பபறுகின்றொன்.

குறிப்பு:
1. பொ.பிரபு பிரிவு: ேமிழ்நொடு பவளியிடப்பட்டது: 15 டிசம்பர் 2017
பண்னடய தபொர் முனறகளும், ரபுகளும்.
2. சங்ககொலத்தில் வீடுகள்
ேொமுSat Oct 31, 2009 8:05 pm by ேொமு. 2
3. சமுேொய று லர்ச்சி இலக்கியங்கள் (1993)
ஆசிரியர் குன்றக்குடி அடிகைொர்.

. ஆச்சின்
aachinjisti@gmail.com, 9751822278
முதுகனல முேலொ ொண்டு ொணவர்
பண்னடய வரலொறு ற்றும் பேொல்லியல் துனற
பசன்னைப் பல்கனலக்கழகம்
பசன்னை - 600 005.
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14. அழ நோடு
— முனைவர் க.சுபாஷிணி

அழ நொடு - எைக்குப் பரிச்சயமில்லொே ஒரு பபயர். இதுதவ நூனல வொசிக்க தவண்டும்

என்ற ஆர்வத்னே எழுப்பி விடுகிறது. அழ நொடு எைக் குறிக்கப்படுவது எது என்பனே
விைக்குவதிலிருந்து நூலொசிரியர் நூலின் பயணத்னே வடிவன த்திருக்கிறொர். இன்னறய
தேனி

ொவட்டத்தின் பனழய பபயர் அழ நொடு. இந்ேப் பபயர் பகொண்ட பிற்கொலப் பொண்டிய

ன்ைர்கள் கொலக் கல்பவட்டுக்கள் பலவற்னற இேற்குச் சொன்று அளிக்கின்றொர். இது தேனி
ொவட்டம் முன்ைர் அழ நொடு அல்லது அை நொடு என்று வழங்கப்பட்டு வந்ே பசய்தினய
உறுதிப்படுத்துவேொக அன கிறது.

இந்ே நூலில் குறிப்பிடத்ேக்க ஒரு சிறப்பு என்ைபவன்றொல், ஒரு நகரம் அல்லது
ஊனரப் பற்றிய வரலொறு என்ற வட்டத்திற்குள் ட்டும் அடங்கிவிடொது, பேொல்லியல் ற்றும்
வரலொற்றுத் துனறக்கு புதியவர்கைொக இருப்பவர்களுக்கு பேொல்லியல் பற்றிய ஓர் அறிமுகம்
வழங்க தவண்டும் என்ற தநொக்கத்னேயும் ன ய ொகக் பகொண்டு சில குறிப்பிடத்ேக்க முக்கிய
பகுதிகனையும் இந்ே நூலில் இனணத்திருப்பது ேொன். அந்ே வனகயில் நூல் பேொல்லியல்
துனறயில் அடங்கி இருக்கின்ற பல்தவறு பிரிவுகள் ற்றும் அவற்றின் விைக்கங்கள், கொலம்
அறிேல் என்ற வனகயில் கி.மு கி.பி என்ற பபொதுவொை வழக்கங்களில் இருந்து பபொ.ஆ.மு,
பபொ.ஆ என்ற வனகயில் வரலொற்று ஆண்டு முனற விவரிக்கப் பட தவண்டியேன்
அவசியத்னே விைக்குகின்றது, மிக எளின யொக.
அேன் பேொடர்ச்சியொக ேமிழின் எழுத்து
வட்படழுத்து,

தசொழர்கொல

ேமிழ்

வைர்ச்சி,

ொற்றங்கள் என்ற ேனலப்பில் ேமிழி,

கிரந்ே

எழுத்துக்கள்

எை

சில

எளிய

விைக்கங்கனையும் இனணத்திருக்கிறொர். இனேப்தபொலதவ நூலின் இறுதியில் இன்னறய
தேனி பகுதி முன்ைர்
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துனரனய ஆண்ட பொண்டிய

ன்ைர்கள் ஆட்சி எல்னலக்கு

உட்பட்டேொக இருந்ேன யொல் பொண்டிய

ன்ைர்கள் பபயர்கனைத் ேொங்கிய பட்டியனலயும்

நூலில் இனணக்கின்றொர். அந்ேவனகயில் சங்ககொல பொண்டியர், முற்கொலப் பொண்டியர்கள்,
இனடக்கொலப் பொண்டியர்கள், பிற்கொலப் பொண்டியர்கள் எை பொண்டிய ன்ைர்கள் பற்றிய நீண்ட

பட்டியலும் அேன் பின்ைர் துனரனய ஆட்சி பசய்ே சுல்ேொன்களின் பபயர்கள், அவர்கைது
ஆட்சிக் கொலம் அேன் பின்ைர் ஆட்சிப்பபொறுப்னப ஏற்ற நொயக்க

ன்ைர்களின் பபயர்கள்,

கொலம் எை இந்ேப் பகுதி நூலுக்கு பபொதுவொை பல பசய்திகனையும் வழங்குவேொக அன கிறது.
தேனி

ொவட்டத்தில் உள்ை வரலொற்றுத் ேடயங்கள் அனைத்னேயும் பட்டியலிட்டு

ஒன்று திரட்டி இந்ே நூலில் வழங்க தவண்டும் என்று ஆசிரியர் பசய்ே முயற்சி நூலில்
பவளிப்படுகிறது. அந்ே வனகயில் இந்ே ொவட்டத்தில் உள்ை பொனற ஓவியங்கள், நினைவுச்

சின்ைங்கள், கல்பவட்டுகள், நடுகற்கள், ச ணச் சிற்பங்கள், பபௌத்ே சின்ைங்கள், தகொயில்
கல்பவட்டுகள், கண்ணகி பற்றிய பசய்திகள், ஓனலச்சுவடிகள், சதிக்கல், வீரக்கல்
பசப்தபடுகள் எை விரிவொை வரலொற்றுச் சின்ைங்கள் நூலில் குறிப்பிடப்படுகின்றை.

இந்ே நூலில் இடம்பபறுகின்ற அனைத்துத் ேகவல்களும் பபரும்பொலும் ேமிழகத்

பேொல்லியல்

கழக

ஆய்வுக்கட்டுனரகனை

பவளியீடொை

ஆவணம்

அடிப்பனடயொகக்

இேழில்

பகொண்டு

பவளிவந்ே

திரட்டப்பட்ட

பல்தவறு

ேகவல்கைொக

அன கின்றை. அவற்தறொடு தேனி ொவட்டம் பற்றிய ஏனைய பிற வரலொற்று ஆய்வொைர்கள்

வழங்கியுள்ை பல்தவறு கட்டுனரகள் நூல்கள், பசய்திகள் ஆகியவற்னறத் ேொங்கிய
பேொகுப்பொகவும் அன கின்றை.
நூலில் குறிப்பொக பொனற ஓவியங்கள் பற்றிய பகுதி
கல்பவட்டு

ற்றும் புலி ொன் தகொம்னப

பற்றிய பசய்திகள் விரிவொகதவ வழங்கப்பட்டிருக்கின்றை. நினைவுச்

சின்ைங்கள் ஒவ்பவொன்றும் அனவ இருக்கின்றை நில எல்னல குறியீடுகள் (Google
coordinate)

வழங்கப்பட்டிருப்பது

இந்ேச்

சின்ைங்கனைத்

தேடிச்பசல்லும்

ஒவ்பவொருவருக்கும் நிச்சய ொக உேவும் ஒன்று. இேனைத் திட்டமிட்டு நூனல வடிவன த்ே
நூலொசிரியர் பொரொட்டுேலுக்கு உரியவர்.
தேனி
தவண்டும்

ொவட்டத்தில் உள்ை வரலொற்றுச் சின்ைங்கனை அறிமுகம் பசய்துபகொள்ை

எை

விரும்பும்

ஒவ்பவொருவரும்

இந்ே

நூனல

ஒரு

னகதயடொகதவ

பயன்படுத்ேலொம். அந்ே அைவிற்கு நூல் தேனி ொவட்டத்துச் சின்ைங்கனைப் பட்டியலிட்டு
ேகவல் வழங்கியிருக்கின்றது. இந்ே நூனல அடிப்பனடயொகக் பகொண்டு பேொல்லியல்
பயணத்னேத் திட்டமிட்டு தேனி

ொவட்டத்துச் சின்ைங்கனை தநரில் பசன்று கொண இந்ே

நூல் நிச்சயம் வரலொற்று ஆர்வலர்களுக்குப் பயைளிக்கும்.
--நூல்: அழ நொடு - தேனி ொவட்ட பேொல்லியல் சுவடுகள்
நூலொசிரியர்: அ.உ ர் பொரூக்

பவளியீடு: டிஸ்கவரி புக் தபலஸ்
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15. தைிலமயின் நூறு ஆண்டுகள்
— மபன்ஸி

"One Hundred Years of Solitude"
("ேனின யின் நூறு ஆண்டுகள்")

உலக இலக்கியத்தின் மிகமுக்கிய ொை பனடப்பொகக் கருேப்படும் நொவல். புனிே

னபபிதைொடும், தஷக்ஸ்பியரின் பனடப்புகதைொடும் னவத்துப் தபொற்றப்படும் நூல். சொர்ல்ஸ்
டிக்கன்ஸ், லிதயொ டொல்ஸ்டொய் தபொன்ற கொலத்னே பவன்று நிற்கும் எழுத்ேொைர்கள்
வரினசயில் இேன் ஆசிரியனரயும் உட்கொர னவத்ே நொவல். ஒதர தநரத்தில் வி ர்சகர்கைொலும்

பபரும் அைவிலொை வொசகர்கைொலும் தபொற்றப்பட்ட நொவல். புனிே னபபிளுக்குப் பிறகு அதிக
அைவில் ப ொழியொக்கம் பசய்யப்பட்ட நூல் எை எடுத்துக் பகொண்டொல் அது பசர்வொன்டீஸின்

"டொன்கிதஹொதட" ("Don Quixote") நொவல்ேொன். அேன் பிறகு உலகம் முழுவதும் ேமிழ் உட்பட
46 ப ொழிகளில் ப ொழியொக்கம் பசய்யப்பட்டு, 5 தகொடிப் பிரதிக்குத ல் விற்பனையொகிச்

சொேனை பனடத்துக் பகொண்டிருக்கும் நொவல் கொப்ரியல் கொர்சியொ ொர்கஸின் "One Hundred
Years of Solitude" ("ேனின யின் நூறு ஆண்டுகள்").

சிறந்ே பனடப்பிற்கொகப் பல இலக்கிய விருதுகனைப் பபற்ற இந்ேச் பசவ்விலக்கிய
நொவல் 1982 ஆம் ஆண்டு
ஆண்டு
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ஸ்பொனிஷ்

ொர்கஸிற்கு தநொபல் பரினசயும் பபற்றுக்பகொடுத்ேது. 1967 ஆம்

ப ொழியிலும்

1970

ஆம்

ஆண்டு

ஆங்கில

ப ொழியிலும்

பவளியிடப்பட்டை. அற்புேங்களும் யேொர்த்ேமும் ஒன்றுக்பகொன்று ஊடொடும் ொய யேொர்த்ேம்
என்னும் இலக்கிய வனகன னயச் சொர்ந்ேது இந்ே நொவல்.

நொவலுக்குள் பசல்வேற்கு முன்பு ' ொய யேொர்த்ேம்' பற்றிப் பொர்ப்தபொம். 1925 ஆம் ஆண்டு

பஜர் ன் வரலொற்றொய்வொைர், கனலவி ர்சகர் ஃபிரொன்ஸ் தரொ (Franz Roh)

ேொன் ' ொய

யேொர்த்ேம்' (magical realism) என்ற பேத்னே உருவொக்கிைொர். அேற்குப் புதிய பரி ொணம்
பகொடுத்ேவர் ொர்கஸ். இலக்கியத்திற்கொக தநொபல் பரினசப் பபற்றுக்பகொண்ட
ஏற்புனரயில்;
‘‘லத்தீன்

அப ரிக்கொவின்

யேொர்த்ேம்

நீங்கள்

கற்பனையில்

கூடக்

ொர்கஸ் ேைது
கொணவியலொே

பகொடூரங்கனையும் விதநொேங்கனையும் ேன்ைகத்தே பகொண்டுள்ைது. அந்ே யேொர்த்ேங்கனை

விவரிக்க பொரம்பரிய ொை உத்திகள் எதுவும் எங்களிடம் இல்னல என்பதே அந்ேத்
ேனின யின் சொரம்" எைக் கூறித் ேைது நொவலுக்கு ஒரு முன்னுனரனய முன்னவக்கிறொர்.
"டொன்கிதஹொதட" நொவலுக்குப் பிறகு ஸ்பொனிஷ் ப ொழியில் நிகழ்ந்ே

ொபபரும்

நிகழ்வு" என்று பொப்தலொ பநருடொவொலும், "ஆதியொக த்துக்குப் ( Genesis) பிந்னேய
பனடப்புகளில் ஒட்டுப ொத்ே

னிே குலமும் படிக்க தவண்டிய முேல் பனடப்பு” என்று

வில்லியம் பகன்ைடியொலும் புகழப்பட்ட நொவல் ”ேனின யின் நூறு ஆண்டுகள்".
பின்ைொளில்

ொய

யேொர்த்ேத்னேச்

சிக்பகைப்

பிடித்துக்பகொண்ட

பனடப்பொளுன களுள் குறிப்பிடத் ேக்கவர்கைொக இசபபல் அயன்தட (Isabel Allende), தடொனி
த ரிசன், சல் ொன் ருஷ்டி ஆகிதயொனரச் பசொல்லலொம். ொய யேொர்த்ேம் இவ்வொளுன களுக்கு
அற்புே ொை யேொர்த்ே ொக அன ந்ேதில் வியப்பில்னல. அது நவீை உலகத்னே உண்ன யொை
பொர்னவயுடன் கூர்ன ப்படுத்திக் பகொடுத்ேது. அத்துடன் அ ொனுஷ்யக் கூறுகதைொடு
வடித்துக்பகொடுக்கும் புனைவு இலக்கியத்தின் ஒரு வனகன யொகவும் ஆகிப்தபொைது.
ொர்கஸின் அறிவுத்தேடல் நம்ன வியப்பிலொழ்த்தும்.

வைரிைம் பருவத்திலிருந்து நூல்கனைத் தேடித்தேடிப் படிக்கத் பேொடங்கிைொர்,
இயந்திரத்ேை ொகப் படித்ேொர். பஹமிங்தவ, ேொ ஸ் த ன் (Mann), அலிக்ஸொண்டர் ட்யூ ொ
(Dumas), தஜம்ஸ் ஜொய்ஸ், ஃபொக்ைர், தஸொஃபகிலீஸ், பநேொனியல் ஹொேொர்ன், ப ல்வில், டி.எச்.
லொரன்ஸ், கொஃப்கொ, பவர்ஜீனியொ ஊல்ஃப் எை நீளும் வரினச. “ந க்கும் முன்ைொல் இருக்கும்
பத்ேொயிரம் ஆண்டு கொல இலக்கியங்கனைப் பற்றிய ஞொைம் சிறு அைவில்கூட இல்லொ ல் ஒரு
நொவல் எழுே யொரொவது உத்தேசிக்க முடியு ொ என்று என்ைொல் கற்பனை பசய்துபொர்க்க
முடியவில்னல” என்று குறிப்பிடுகிறொர். அதே தநரத்தில், “நொன் வியந்து தபொற்றிய
பனடப்பொளிகனைப் தபொலதவ எழுே நொன் ஒருதபொதும் முயன்றதில்னல. ொறொக, அவர்கனை
என் எழுத்தில் பிரதிபலிக்கொ ல் இருக்க என்ைொல் முடிந்ேனேபயல்லொம் பசய்திருக்கிதறன்”
என்று முடிக்கிறொர் ொர்கஸ்.
1965

ஆம்

ஆண்டு

ப க்ஸிதகொவின்

அகொபூல்கொ

நகரத்திற்கு

கொரில்

பசன்றுபகொண்டிருக்கும்தபொது, திடீபரை, "ேனின யின் நூறு ஆண்டுகள்" நொவனல
எழுதுவேற்கொை
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உள்ளுணர்வு

பவளிப்பட்டேொகக்

குறிப்பிடுகிறொர்.

பயணத்னேப்

பொதியிதலதய முடித்துக்பகொண்டு இல்லம் திரும்புகிறொர். 18
எழுதுகிறொர். "நொன் நொவனல முடித்ேதும் என்

ொேங்கைொக இந்ே நொவனல

னைவி என்னிடம் பசொன்ைொர் -

'உண்ன யிதலதய நொவனல முடித்துவிட்டீர்கைொ ? ந க்கு 12,000 டொலர்கள் கடன்
தசர்ந்திருக்கிறது" என்பனே நினைவுகூருகிறொர் ஏனழ எழுத்ேொைர் ொர்கஸ்.

கனேக்கைம் - 19ம் நூற்றொண்டின் பேொடக்கம். பூவன்டீயொ குடும்பத்தின் ஏழு

ேனலமுனற வொழ்க்னகனயச் பசொல்லி முடிகிறது நொவல். பஜொஸி ஆர்தகடியொ பூவன்டீயொ ேன்
னைவி உர்சுலொ இகுவொரொ உடன் ேன்னிருப்பிடத்னே விட்டு பவளிதயறுகிறொர். இந்ேப்

பயணத்தேொடு நொவல் பேொடங்குகிறது. பயணத்தின் கொரணம் ேன்னை ஆண்ன யற்றவன்
எைத் திட்டியவனைக் பகொனலபசய்ேதுேொன். பயணத்தின் இனடயில் ஓய்பவடுத்துக்
பகொண்டிருந்ே ஒருநொள் ேன் கைவில் பேரிந்ே

தகொன்தடொ எனும் கண்ணொடிகளின்

நகரத்னே அந்ே ஆற்றங்கனரயிதலதய கட்டன க்கிறொர். சதுப்பு நிலப் பகுதியில் உருவொகும்
தகொன்தடொ நகரம் நூற்றொண்டுகளின் ஊடொக வைர்ந்து பபருநகர ொக ொறுகிறது. புவன்டீயொ

வம்சத்னேச் தசர்ந்ே ஏழு ேனலமுனறகள் அந்ே நகரத்தின் வைர்ச்சிக்கும், இருப்பிற்கும்,
அழிவுக்கும் ன ய ொகவும் அன கின்றை. உறக்கமின்ன , பகொள்னை தநொய், உள்நொட்டுப்
தபொர், பழிவொங்கல்கள் எை அனைத்தும் அந்ே நகரத்தின் வரலொற்னற உருவொக்குகின்றை.

ஓர் ஒப்பீட்டிற்கொக, பகொஞ்சம் உதடொபியன் நகரத்னேப் பொர்த்துவிட்டு மீண்டும்

ொர்கஸின் தகொன்டொ நகருக்குத் திரும்புதவொம்.
"உதடொபியொ":

ேத்தின் பபயரிலொை நயவஞ்சகம் ஐதரொப்பிய அரசியலின் ஊழல் ஆகியவற்னற
னறமுக ொகச் சொடும் னநயொண்டிச் சித்திரம்ேொன் சர் ேொ ஸ் த ொரின் "Utopia". லத்தீன்
ப ொழியில் 1516 ஆம் ஆண்டில் எழுேப்பட்ட நூல். இந்ே நுொலில் சர் ேொ ஸ் த ொர், ஒரு தீனவப்

பனடத்து, அங்குச் சிறப்பொை சமூக ஒழுங்குகனை, வொழ்க்னகமுனறன னய, பண்பொட்னடப்
பொதுகொக்கக்கூடிய

ஒரு

ேநம்பிக்னகயுனடயவர்கள்,

சமூகத்னேக்

கட்டன க்கிறொர்.

ேசகிப்புத்ேன்ன

யுனடயவர்கள்.

உதடொபியன்

க்கள்

அங்கு

எந்ே

யொரும்

ேத்னேயும் பின்பற்றலொம். நொத்திகம், சூது, வன்முனற, பழிக்குப்பழி ஆகியனவ முழுன யொகத்
ேனடபசய்யப்படுகின்றை. இந்ே நூல் பவளிவந்ே பிறகு, "Utopia" என்ற பேம் "அனைத்தும்
முழுநினறவொக உள்ை, கற்பனையில்

ட்டுத

கொணக்கூடிய ஓரிடம் அல்லது ஒரு நினல"

எனும் பபொருதைொடு ஆங்கில அகரொதிக்குள் நுனழந்துவிட்டது.
ஆைொல்

ொர்கஸ் பனடத்ே

தகொன்டொ நகரம் உதடொபியன் நகர ல்ல. பகொலம்பியொ

நொட்னடப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நகர ொகப் பரிணமிக்கிறது.

தகொன்டொ நகர

க்களின்

உரின க்கொை தபொரொட்ட எண்ணங்கள், தபொரொட்டங்கள், பகொலம்பியொ நொட்டின் வரலொற்றுப்
பின்ைணினய

நினைவூட்டுவைவொக

இருக்கின்றை.

பேொடர்ந்து

லிபரல்

கட்சியின்

சீர்திருத்ேத்திற்கொை தபொரொட்டங்கள், ரயில்தவக்களின் வருனக, ஆயிரம்நொள் யுத்ேம்,
குறிப்பொக கொர்பதரட் கம்பபனியொை ஐக்கிய பழக் கம்பபனியின் த லொதிக்கம் கனேயில்

அப ரிக்கப் பழக் கம்பபனியொக ொர்கஸ் பனடத்திருப்பொர். பேொடர்ந்து சினி ொக்கள், ேொனியங்கி
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வொகைத் பேொழிற்சொனல, தவனலநிறுத்ேம் பசய்யும் பேொழிலொைர்கனைப் படுபகொனல பசய்யும்
நிகழ்வு எை ஓர் உண்ன யொை பகொலம்பியொ நொட்டின் வரலொற்னறத்ேொன் தகொன்டொ நகரின்
வரலொறொக விரித்துக்பகொண்டு தபொகிறொர் ொர்கஸ்.
நொவலில்

அடித்ேைத்னேயும்

வரும்

பேொன்ன யொை

குறிக்கின்றை.

கனேகள்

ேங்களின்

கனே ொந்ேர்கள்

தேொற்றத்னேயும்

புரொணக்

கேொநொயகர்கனை

ஒத்திருக்கிறொர்கள். ஆங்கொங்தக பேளிக்கப்படும் அ ொனுஷ்யக் கூறுகள் எை இந்ே மூன்று
முக்கியப் புள்ளிகளில் நொவல் பயணிக்கிறது. கர்ப்பத்திலிருந்து பேொடங்கும் ேனின பேொடர்ந்து
வருகிறது.

ஒதர

குழுவொக

வசித்ேொலும்,

குடும்பத்தில்

யொரும்

ேங்களுக்குள்

தபசிக்பகொள்வதில்னல. இந்ே நொவலில் எல்லொ பபௌதிக விதிகனையும் உனடக்கிறொர் ொர்கஸ்.
அதிக ொை

கனே ொந்ேர்கள்

துன்பங்கனைச்

சு ப்பனே

கிழ்ச்சிதயொடு

ஏற்றுக்

பகொள்கிறொர்கள். ே க்கு அளிக்கப்பட்டுள்ை விதினய நம்பி ஏற்றுக்பகொள்வதில் அவர்களுக்கு
அன தி கினடப்பேொக உணர்கிறொர்கள்.

பஜொஸி ஆர்தகடியொ குடும்பம் ேங்களுக்குப் பிறகு ஆறு ேனலமுனறகதைொடு

வொழ்க்னகனய நகர்த்துகிறொர்கள். ஆறு ேனலமுனறகளிலும் ஆண்களுக்கு 'பஜொஸி

ஆர்தகடிதயொ அல்லது அவ்தரலியொதைொ' என்ற பபயர்களும் பபண்களுக்கு 'உர்சுலொ,
அ தரன்டொ, பரத டிதயொஸ்' என்ற பபயர்களும் னவக்கப்படுகின்றை. 'பஜொஸி ஆர்தகடிதயொ'
நொன்கு

முனறகளும்,

'அவ்தரலியொதைொ'
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முனறகளும்,

'பரத டிதயொஸ்'

மூன்றுமுனறகளும், 'அ ரொன்டொ', 'உர்சுலொ' இரண்டு முனறகளும் வருகின்றை. எைதவ
படிக்கும்தபொது இந்ேப் பபயர்கள் ஒரு குழப்பத்னே உண்டுபண்ணும்.
தகொன்டொ நகரம் கொலப்தபொக்கில் வைரத் பேொடங்குகிறது. வருடக்கணக்கொகத்
ேனித்திருந்ே நகரத்திற்கு பவளியிலிருந்து ஆண்டுக்பகொரு முனற ஜிப்ஸிகள் சுற்றுலொ
வரத்பேொடங்குகிறொர்கள். அவர்களுடன் பேொழில்நுட்பமும், மின் கருவிகளும் வருகின்றை.
புதிய, ேனித்ே பகொலம்பியொ நொட்டிற்கு

தகொன்டொ நகரத்தின் பவளிச்சம் பேரிகிறது.

தகொன்டொவில் புதிய கட்சிகள் பேொடங்கப்படத் தேர்ேலும் வருகிறது. கன்சர்தவடிவ் கட்சி
ஆட்சினயப் பிடிக்கிறது. எதிர்க்கட்சியொக லிபரல் கட்சி. அவ்தரலியொதைொ பூவன்டீயொ
க்களுக்கொை உரின ப்தபொரில் கைத்தில் இறங்க, ேனலன ப் பபொறுப்பு அவனரத் தேடி வந்து
ேனலவைொக்குகிறது. பல வருடங்கள் யுத்ேம் நீடிக்க, ஏ ொற்றங்கள் உந்தித் ேள்ை
அன திதவண்டித் ேன் இல்லம் திரும்புகிறொர் ேனலவன். ேைது பணி னையில் ேங்க மீனைச்
பசய்யும் பணியில் முழுவது ொக ஈடுபடுகிறொர், நிற்க.
தகொன்டொ நகரம் பபருநகர ொகித் ேனித்ே நொடொகிறது. சிறு நகரங்கனை இனணக்க
ரயில்தவ நுனழகிறது. கூடதவ பவளிநொட்டிைர் கொல் பதிக்கின்றைர். அப்புறப ன்ை
அப ரிக்கொவிற்கு மூக்கில் தவர்க்க, தகொன்டொ நகருக்கு பவளிதய ஆற்றின் குறுக்தக ேைது
மிகப்பபரிய

பழத்தேொட்டத்னே

நிர் ொணிக்கிறது

அப ரிக்கப்

ஆயிரக்கணக்கொை பேொழிலொைர்களுடன் கம்பபனிபசழிக்க,

பழக்

கம்பபனி.

தகொன்டொ நகரம் பசழிக்கத்

பேொழிலொைர்கள் தகள்விகள் தகட்கத் பேொடங்குகின்றைர். தவனலநிறுத்ேம் பேொடர, பக்கத்து
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நொடொை பகொலம்பியொ உேவியுடன் தவனலநிறுத்ேம் நசுக்கப்பட்டு, ஆயிரக்கணக்கொை
பேொழிலொைர்கள் படுபகொனல பசய்யப்படுகிறொர்கள். 1928 ஆம் ஆண்டு பகொலம்பியொ நொட்டில்
நனடபபற்ற "பைொைொப் படுபகொனலகள்" னைக் கண்டிக்கும் வனகயில் ஆவணப்படுத்துகிறொர்
ொர்கஸ். அத்துடன் சரித்திரத்தில் வைமிக்க நொடுகளின் சுேந்திரங்கள் பொழ்படுத்ேப்படும்

வரலொறுகனையும்,

நொட்டின்

வைங்கள்

சூனறயொடப்பட்டுக்

பகொள்னையடிக்கப்படும்

வரலொறுகனையும் குறியீடுகைொக ொர்கஸ் படம்பிடிக்கிறொர்.

இது இப்படி இருக்க நொவல் ஒரு பரிேொப தசொகமுடினவ தநொக்கிப் பயணிக்கிறது.

தகொன்டொ

நகரம்

னகவிடப்பட்ட

நகர ொக

வீழ்கிறது.

பூவன்டீயொ

குடும்பத்தின்

அவ்தரலியொதைொவும் அ தரன்டொ உர்சுலொவும் மிஞ்சுகின்றைர். அவர்களுனடய பிறப்பு
அவர்கள் ேொத்ேொவிைொல்

னறக்கப்பட்டிருக்கிறது. சதகொேர, சதகொேரியொை அவர்கள்

ேங்களின் உறவு முனறகள் பேரியொ தல ேங்களுக்குள் ணமுடிக்க, பன்றி வொலுடன் ஒரு
குழந்னேனயப் பபற்பறடுக்கிறொள் அ தரன்டொ உர்சுலொ. எது நடக்கக்கூடொது என்ற பயத்தில்

பூவன்டீயொ குடும்பம் ஆறு ேனலமுனறகைொக, வருடங்கனைத் ேள்ளிைொர்கதைொ அது, 'பன்றி

வொலுடன் குழந்னே' - நடந்துவிட, அந்ேக் கணத்திதலதய ரணிக்கிறொள் இைம் ேொய் உர்சுலொ.
கனடசி

பூவன்டீயொ

குடும்ப

உறுப்பிைர்

அவ்தரலியொதைொ

இப்தபொது,

பனழய

னகபயழுத்தேட்னட வொசிக்கிறொன். 'பன்றி வொலுடன் குழந்னே பிறப்தபொடு தகொன்டொ நகரம்
துனடத்பேடுக்கப்படும்'

என்ற

வரத்பேொடங்குகிறது - சுபம்.

வரினயப்

படிக்கும்தபொதே

பபரும்

புயல்

புறப்பட்டு

2021, பிப்ரவரி 16 ஆம்நொள் ொர்கஸின் (Gabriel García Márquez —— 6 March 1927 - 17
April 2014) 95 ஆம் பிறந்ேநொனைமுன்னிட்டு எழுேப்பட்ட கட்டுனர.

புனிே னபபிளுக்குப்

பிறகு, ேமிழ் உட்பட 46 ப ொழிகளில் ப ொழியொக்கம் கண்டு, 5 தகொடிப் பிரதிக்குத ல்
விற்பனையொகி, விற்பனையில் இன்றும் சொேனை பனடத்துக் பகொண்டிருக்கும் பசவ்வியல்
நொவனலப்பற்றிய ஒரு சிறிய அலசல் இது. "கொக்னகச் சிறகினிதல" த

2021 இேழில் எைது

கட்டுனர "ேனின யின் நூறு ஆண்டுகள்". இேழ் ஆசிரியர் தேொழர் வி. முத்னேயொ உள்ளிட்ட
ஆசிரியர் குழுவிற்கும், ஆசிரியர் குழு இரொ. எட்வின் தேொழருக்கும் நன்றி. எைது
இயற்பபயரிதலதய கட்டுனர பவளிவந்துள்ைது.
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16. ஆதி இந்தியர்கள்
— ஆலடி எழில்வாணன்

னிே பரிணொ வைர்ச்சியில் இந்தியத் துனணக்கண்டம் பகுதினய அடிப்பனடயொகக்

பகொண்டது “Tony Joseph - Early Indians” என்ற ஆரொய்ச்சி புத்ேகம். ஆதி இந்தியர்கள் எை
ேமிழிலும் இந்ேப் புத்ேகம் பலனர ஈர்த்துள்ைது.

எழுத்ேொைர் தடொனி தயொசப் 30+ ஆண்டுகள் பபொருைொேொரம்

ற்றும் வணிகம் சொர்ந்ே

பத்திரிக்னககளில் (Economic Times, Business world and Business Standard) நிருபரொக
இருந்து ஆசிரியரொக உயர்ந்ேவர். ேன்னை ஒரு நொத்திகவொதியொக அனடயொைப்படுத்திக்

பகொள்ைத் ேயங்கொேவர் தடொனி தயொசப். இவருனடய முேல் புத்ேகத உலகப்புகழ் அனடந்ேது.
பரிணொ ம்

ற்றும்

ரபணு தபொன்ற ேனலப்புகளில் பலர் ஆரொய, எழுே

ற்றும் வொசிக்க

என்பவற்றிற்குத் ேொனும் ஒரு கொரணம் எைப் பபருன பகொள்கிறொர் தடொனி தயொசப்.

அழகொக, உலகத் ேரத்தில் வடிவன க்கப்பட்ட இந்ேப் புத்ேகம், பொர்த்ேவுடன் நம்ன க்
கவரும் “never judge a book by its cover” என்பனேப் பபொய்ப்பிக்கிறது. 1926- ல்
ப ொகஞ்சேொதரொவில் கண்படடுக்கப்பட்ட

சினலனயப்

பற்றிய

ஆய்வுகனை,

2300

ஆண்டுகளுக்கு முன்ைொல் வொழ்ந்ே சு ொர் 15 வயது நடைப்பபண், வழக்கத்னேவிட நீை ொை
னககள், 24 வனையல்கள், 4 சங்கிலிகள், சினக அலங்கொரம் எை அழகொக விவரிக்கிறொர்.
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“If you want to write, first read” என்ற பசொற்பறொடருக்கு எடுத்துக்கொட்டொகத்
திகழ்கிறொர் தடொனி தயொசப். இந்ேப் புத்ேகத்தில் அவர் த ற்தகொள்கைொக அடுக்கியுள்ை பல

புத்ேகங்கள், எழுத்ேொைர்கள், ஆய்வுக் கட்டுனரகள் ற்றும் இேரத் ேரவுகதை இேற்கு சொட்சி.
260+ பக்கங்களுனடய புத்ேகத்தில் Bibliography

ட்டுத

நினைத்துப் பொர்க்கவும்.

பத்து+ பக்கங்கள் என்றொல்

இந்நொளில் அரப்பொ, கீழடி என்ற பசய்திகைொல் நொம் ஈர்க்கப்பட, அவற்னற எல்லொம்

விஞ்சும் வனகயில் சு ொர் 65000 - 80000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைதர இன்னறய

த்தியப்

பிரதேசத்தில், தபொபொல் அருகில் உள்ை பிம்தபத்கொ (Bhimbetka) என்ற இடத்தில் னிே ேடம்

உண்டு எை ஆய்வுகளின் ேரவுகனை அடுக்கி முேல் பந்தில் சிக்சர் அடித்து தூள் கிைப்புவது

தபொல், ஆரம்பத்திதலதய இந்தியொனவப் பற்றிய ஓர் அரிய ேகவனலச் பசொல்லி "அட" தபொட
னவக்கிறொர் தடொனி தயொசப்.

நல்ல ச பவளினயச் சுற்றிலும் ஏழு

னலகள், நீர்நினலகள், சிறிய விலங்குகள்,

பொனறகள், குனககள் எைப் பல இருக்க, சில குனககளின் சுவற்றில்

னிே னகத்ேடங்கள்,

த லும் அவற்றில் உள்ை னககளின் அைனவ னவத்து அது ஆண், பபண் அல்லது சிறுவர் எை
கணக்குகனைச் பசொல்லி பிம்தபத்கொனவ விவரிக்னகயில் நொம் ஆச்சரியப்படவில்னல
என்றொல் குனற நம்மிடத .

“பீட்சொ (Pizza)”, இது என்ை? எை ஒரு கொலத்தில் தகட்டவர்கள் நொம். ஆைொல் இன்று

இது குக்கிரொ த்தில் கூட கினடக்கும் துரிே உணவு. நம் இந்தியப் பகுதியின் 65,000
ஆண்டுகளின்
பரிணொ

னிே பரிணொ த்னே பீட்சொதவொடு ஒப்பிடுகிறொர் புத்ேக ஆசிரியர்.

னிே

ஆரம்பத்தின் பல்லொயிரம் ஆண்டுகனை பீட்சொவின் அடித்ேை ொக (crust), கடந்ே

10,000 ஆண்டுகனை பீட்சொ மீது பரப்பும் ேக்கொளி குனழவு (sauce) தபொல, கடந்ே சில ஆயிரம்
ஆண்டுகனை

பீட்சொ

த ல்

தூவும்

பொலொனடக்கட்டி

(cheese)

எை,

கடந்ே

பல

நூற்றொண்டுகனைப் பலவனக உணவுகனை அடுக்குவது (toppings) எை எடுத்துனரத்து நம்
பரிணொ த்னே பீட்சொவுடன் சுனவயொக பசொல்லி சிலொகிக்க னவக்கிறொர் தடொனி தயொசப்.
இந்தியத்

துனணக்கண்டத்தில்

பரிணொ த்னேயும், குறிப்பொக
என்ற

கடந்ே

65,000

னிே

ரபணு ஆய்வுத் ேரவுகைொலும் புரியனவக்கிறொர். Haplogroup

ரபணு குழுவொல் ஆப்பிரிக்கொவில் தேொன்றிய

பரிணொ த்னே

ஆண்டுகளுக்கொை

னிேனின் பல லட்ச ஆண்டுகளின்

ரபணு அறிவியலுடன் குறிப்பொக mtDNA தபொன்றவற்னற ஆசிரியர்

புரியனவத்ேது இந்ேப் புத்ேகத்தின் பவற்றி.
உேொரண ொக உடல் பசரி ொைத்திற்கொை DNA பற்றி கூறுனகயில், ஆரியர்கள் பொல்
ற்றும் பொல் பபொருட்கனை எளிேொக பசரிக்கும் ேன்ன உனடயவர்கள் என்றும் திரொவிடர்கள்
ஆடு,

ொடு

ற்றும் மீன்கனை உண்டு பசரிக்கும் ேன்ன

உனடயவர்கள் என்றும்

ரபணு

வித்தியொசத்துடன் எடுத்துனரத்து நம்ன வியப்பில் ஆழ்த்துகிறொர்.

குரங்கிலிருந்து னிேன் பரிணொ வைர்ச்சி அனடந்ேொன் என்பனே உலகத ஏற்றுக்

பகொண்ட தபொதிலும், சமீபகொலம் வனர சீைர்கள் இேனை ஏற்கவில்னல. ேங்கள் உருவம்,
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உயரம், சரு ம் ற்றும் தரொ த்தின் வித்தியொசங்கனை த ற்தகொளிட்டு றுத்ேவர்கள், ரபணு
ஆய்வின்படி உணர்ந்ே பின்ைதர ஏற்றைர்.
இது தபொன்ற ஆச்சரியங்கனை

அேொவது சிறுவயதில் நொம்

ந்திரத்தேொடு (Magic) ஒப்பிடுகிறொர் தடொனி தயொசப்.

ந்திரங்கள்

ற்றும்

ந்திரவொதிகனை முேலில் ஆச்சரிய ொகப்

பொர்ப்தபொம். அேன் பின்புலத்தில் உள்ை யுக்திகள் பேரிந்ே பின் சற்று ேைர்ந்து “அட இவ்வைவு
ேொைொ!” எை நினைத்து சில நொட்களுக்குப் பிறகு ஆழ ொக உற்று தநொக்குதவொம். இன்னறய
கொல கட்டங்களில் ரபணு ஆய்னவ னிேன் உற்றுதநொக்குகிறொன்.

னிே இைத்தின் பேொட்டிலொகத் (Cradle of Human Civilisation) திகழ்கிறது

ஆப்பிரிக்கொ.

னிேனின் பரிணொ

வைர்ச்சிக்கு இடம்பபயர்வு (Migration) அதி முக்கிய

கொரணியொகிறது. பல ஆய்வொைர்கள் OoA - Out of Africa என்ற தகொட்பொட்னட நம்புகின்றைர்.
ஆடு,

நடந்துள்ைது.

ொடு தபொன்றவற்றின் உணவுக்கொக த ய்த்ேல் பேொழிலுடன் இடம்பபயர்வு
Steppe

(Eurasia

பேன்

கிழக்கு

ஐதரொப்பொ)

என்ற

இடம்

ச

ொை

நீர்நினலகளுனடய, புல்பவளி நிலப்பரப்புடன் னிேனுக்குத் தேொேொக அன ந்திருந்ேது. இங்கு
ேொன் தவைொண்ன

ஆரம்பித்திருக்க தவண்டும் எை தடொனி தயொசப் ஆேொரத்துடன்

எடுத்துனரக்கிறொர். தவைொண்ன வைர வைர னிேனின் இடம்பபயர்வு குனறய ஆரம்பித்து

க்கட்பேொனக மிக தவக ொக உயர்ந்ேது. சிலர் இடம்பபயர்வு பசய்து இன்னறய ஈரொன்,

ஆப்கொனிஸ்ேொன், பொகிஸ்ேொன், பஞ்சொப் பகுதிகளில் அரப்பொ நொகரீகத்னேத் தேொற்றுவித்ேைர்.

னிே இைத்தின் இடம்பபயர்வு ஆப்பிரிக்கொவில் பேொடங்கி, ஐதரொப்பொ பசன்று,
அங்கிருந்து Steppe நிலப்பரப்பு வழியொக ஆசியொ முழுக்க பவவ்தவறு தினசகளில் படர்ந்து,
அலொச்கொ வழியொக வட அப ரிக்கொ, பிறகு பேன் அப ரிக்கொ எை பரவி பல லட்ச
ஆண்டுகைொக பரி ொணித்து இன்று பூமி முழுவது ொக ேனழக்கிறது.

பேற்கொசிய துனணக்கண்டத்தில், பல தினசகளில், பல கொலங்களில் இடம்பபயர்வு

நடந்துள்ைது என்பனேப் பல ஆய்வுக் கட்டுனரகனை த ற்தகொளிட்டு நிரூபிக்கிறொர் தடொனி
தயொசப். குறிப்பொக அரப்பொ நொகரீகத்னேப் (Harappa Civilisation) பற்றி இந்ேப் புத்ேகம் ஆழ ொக
அலசுகிறது. கிமு 6000 - ஆவது ஆண்டு கொலத்தில் அதிக க்கட்பேொனக பகொண்ட பகுதி, நகர
நொகரீகம், தவைொண் சிறப்பு, வர்த்ேகம், கனல, ப ொழி எை ஏற்றமிக்கேொக விைங்கியது அரப்பொ
நொகரீகம்.
சொந்தி பொப்பு என்ற பேொல்பபொருள் ஆய்வொைர், பசன்னை அருதக உள்ை
அத்திரம்பொக்கத்தில்,

1.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர்

னிேன் பயன்படுத்திய

கற்கைொலொை ஆயுேங்கனை ஆேொரத்துடன் நிரூபித்ேொர்.
பரிணொ

வைர்ச்சியொல் எப்படி

ொறியதேொ, அேனைப் தபொலதவ
(பகொம்பு, பற்கள், வொல், முடி)

னிேனின் உடலும், குணமும் கொலப்தபொக்கில்

னிேன் கட்டுப்படுத்திய விலங்குகளின் ேகவன ப்பும்
னிேனுக்கு ஏற்றபடி

ொறிை. இேற்குத் ேொவரங்களும்

விதிவிலக்கல்ல. குறிப்பொக வினேகளின் ேன்ன , ேண்ணீரின் தேனவ, தவர்கள் எை பல
உேொரணங்கனை அடுக்குகிறொர். பரிணொ
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வைர்ச்சியொல்

னிேனின் இடப்பபயர்வு மிகவும்

குனறந்து, ஆயுள் நீடித்து, க்கள் பேொனக பபருகியது. வீரமும், வலுவும் மிக்கவர்கதை இடம்
பபயர்ந்ேைர்.

பல ஆய்வு ஆதலொசனைகளுக்குப் பிறகு இந்தியர்கனை இரண்டொக வகுக்கிறொர்கள்
ANI - Ancestral North Indians (மூேொனேய வட இந்தியர்கள்)

ASI - Ancestral South Indians (மூேொனேய பேன் இந்தியர்கள்)
மூேொனேய வட இந்தியர்கள் (ANI) Steppe வழியொக அரபு, ஆப்கொனிஸ்ேொன்

ற்றும் சிந்து

அரபிக்கடல் வழியொக பேன்ைகம் வந்துள்ைைர். இன்றும் வட இந்தியர்களின்

ரபணுவில்

ச பவளி வழியொக வந்துள்ைைர். மூேொனேய பேன் இந்தியர்கள் (ASI) கடல் பகுதினய ஒட்டிய
பொல் ற்றும் ேொனியங்கனை உண்டு பசரிக்கும் ேன்ன கூடுேலொகவும், பேன் இந்தியர்களின்
ரபணுவில் இனறச்சினய உண்டு பசரிக்கும் ேன்ன அதிக ொகவும் உள்ைது எைவும் ரபணு

ஆய்வுகள் உறுதி பசய்கின்றை. ஆரிய, திரொவிட எை இரண்டு நொகரீகங்களும் விவசொயத்னேச்
சொர்ந்துேொன் ேனழத்துள்ைை.
நீர்நினலகனை

அன த்து

நீரொேொரத்னேக்

கட்டுக்குள்

னவத்திருந்ே

பகுதி

ப சபதடொமியொவில் உள்ை ஊருக் பகுதி. வட ற்றும் பேன் இந்தியர்கள் இந்ேப் பொனேனயக்

கடந்து வந்துள்ைேொல் நீர் த லொண்ன யின் முக்கியத்துவத்னே உணர்ந்திருந்ேைர். அரப்பொ,
ப சபதடொமியொ நொகரீகம் தபொலதவ பேற்கிலும் ஒரு நொகரீகம் இருந்திருக்க தவண்டும்
என்பனே இது உறுதிப்படுத்துகிறது. இன்று அரப்பொவிலும், கீழடியிலும்
த லொண்ன க்கொை சொன்றுகள் பல உள்ைை.
வட

ற்றும் பேன் இந்தியர்களுக்குள்

தவறுபொடுகள்

பலவொக

இருந்ேொலும்,

னிேன் நீர்

ரபணு, உருவம், உணவு, உனட எைவொறு

ப ொழிேொன்

இவர்களின்

ேனித்ேன்ன னயக்

கொட்டுகிறது. அரப்பொ ப ொழிக் குடும்பம் திரொவிட ப ொழிக் குடும்பம் எை இரண்டு பிரிவுகைொக
ப ொழியொல்

உரு ொறியது.

பேன்னிந்திய

க்கள்

தபசிய

ப ொழி

அவர்கைொகதவ

உருவொக்கியிருக்க தவண்டும். இங்கிருந்துேொன் பல பசொற்கள் இடப்பபயர்ந்துள்ைை. அதே
ச யம் வட இந்திய ப ொழிகள் அேன் இடப்பபயர்வு பகுதிகளில் தபசிய ப ொழினயத் ேழுவி,
ருவி புதுப் புது ப ொழிகைொகத் தேொன்றி, பலப ொழிகனை வழக்பகொழிய னவத்துள்ைனேக்
குறிப்பிட்ட பகுதினய இந்ேப் புத்ேகத்தின் முக்கிய பகுதியொக உணர்கிதறன்.
ப ொழிகளில் திரொவிட ப ொழியின் ஆதிக்கத உள்ைது எை ரபணு ஆய்வு உட்படப்
பல ஆய்வுகனை த ற்தகொள்கைொகக் கொட்டுகிறொர். இதில் மிக சுவொரசிய ொைேொக, நொக்னக
சுழற்றி தபசும் வொர்த்னேகள் (Retroflex consonants) திரொவிட ப ொழியின் ேனித்ேன்ன எை
நம்ன நிமிர னவக்கிறொர் தடொனி தயொசப்.
கடந்ே 2000 ஆண்டுகைொக ஆரிய ப ொழியிைரின் ஆளுன கள் வட ப ொழினய தவே
ப ொழி என்றனழத்து, கடவுளிடம் தபசும் ப ொழி எை நம்பனவத்ேைர். இரண்டொம்-மூன்றொம்
நூற்றொண்டுகளில்,

வுரிய தபரரசு கொலத்தில் தவேப ொழியொக ச ற்கிருேம் இருந்துள்ைது.

கடந்ே 2000 ஆண்டுகளில்

ட்டுத

இந்தியர்கள் 73 இைக்குழுக்கைொக இருந்துள்ைைர்.

இத்ேனை சிறிய இடத்தில் 73 இைக்குழுக்கள் என்பது மிக மிக ஆச்சரிய ொை ஒன்று. இந்ே
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இைக்குழுக்கனை பிரொ ணர், சத்திரியர், னவசியர், சூத்திரர் எை நொன்கு வர்ணங்கைொக,
ரிக்தவேப ை

வுரியர்கள் வகுத்ேைர். அனவ அப்படிதய கொலப்தபொக்கில் சொதிகைொக,

படிநினலகைொக பல நூற்றொண்டுகள் இருந்துள்ைை. னசவ, னவணவ, புத்ே ேம், இசுலொம்,
கிருத்துவ எை பல

ேங்களின் ஆளுன யிலும் கடவுளிடம் உனரயொடும் தவேப ொழி எை

இன்றும் இேன் ேொக்கம் உள்ைது.
கொந்தி, அம்தபத்கர்,

ொர்கசு

ற்றும் பபரியொரின் சிந்ேனைகள் கூட இந்ேப்

படிநினலகனை இன்ைமும் மீட்க முடியவில்னல.

Out of Africa எை 60-80ஆயிரம் ஆண்டுகைொக இடம்பபயர்வு, பல தினசகளிலும், பல

முனறகளிலும் இடம்பபயர்வு, அரப்பொ நொகரீகம், இைக்கலப்பு, பின்ைொட்களில் ப ொழி

தவற்றுன , ப ொழி ஆளுன , கடவுள் வழிபொட்டில் ப ொழி, ேம் எை உலகில் தவபறங்கும்
இல்லொே படிநினலகனை இந்தியத் துனணக்கண்டம் பபற்றுள்ைது. பல கலப்புகள் ற்றும் பல
பங்களிப்புகளின் கலனவயொகதவ இன்று இந்தியர் என்ற ஒற்னற குறியீட்டில் உள்தைொம்.
ஆைொல் உண்ன யில் நொம் அனைவரும் குடிதயறியவர்கதை!
"YES WE ARE MIGRANTS...."
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17. இைங்லகயில்

ிங்கை

ர்

— முனைவர் க.சுபாஷிணி

இலங்னகயில் சிங்கைவர்

- இந்திய இை பேொடர்ச்சியும் பேன்னிந்தியப் பண்பொட்டு நீட்சியும் -

நூலொசிரியர்: பக்ேவச்சல பொரதி
ொனுடவியல்

துனறயில்

சீரிய

வனகயில்

பசயலொற்றிக்

பகொண்டிருக்கும்

ஆய்வொைர்களுள் ஒருவர் பக்ேவச்சல பொரதி. இவரது ஏனைய நூல்கைொை ேமிழர் ொனிடவியல்,
பண்பொட்டு ொனிடவியல், ேமிழகப் பழங்குடிகள் தபொன்ற ஏனைய சில நூல்களின் பட்டியலில்
இனணவது ேொன் `இலங்னகயில் சிங்கைவர்` என்ற ேனலப்புடன் பவளிவந்திருக்கும் இந்ே

நூல். ஏறக்குனறய 200 பக்கங்கனைக் பகொண்டிருந்ேொலும் இந்ே நூல் சிங்கைவர் வரலொறு,
பண்பொடு, சமூக நினல, ரபணு ஆய்வு என்று நுணுக்க ொக பல ேகவல்கனை வழங்குவேொல்
இந்ே நூல் கூறும் முக்கிய விஷயங்கனைத் ேனித்ேனிதய ஆரொய்வது அவசிய ொகின்றது.

ேமிழக வரலொற்னற ஆரொய முற்படும் பலரும் ேமிழக நில எல்னலக்குள் ஆய்வுக்
கைத்னே அன த்துக் பகொள்வது இயல்பு. இேற்கு ொற்றொக ேமிழகத்திற்கு அருகில் இருக்கும்
இலங்னகயில் ேைது கவைத்னேச் பசலுத்தியிருக்கிறொர் நூலொசிரியர். இந்ே நூனல அவர்
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எழுதுவேற்கு அவருக்குக் கினடத்ே தநரடி அனுபவங்களும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றை.
நூலொசிரியர் மூன்று முனற பவவ்தவறு கொரணங்களுக்கொக இலங்னகக்குப் பயணம்

த ற்பகொண்டு ஆய்வு பசய்யக் கினடத்ே ேைது வொய்ப்னபயும் அேன் பேொடர்ச்சியொக அவர்
ஏற்படுத்திக் பகொண்ட பல்தவறு தீவிர வொசிப்பு, கலந்துனரயொடல்கள் ற்றும் நூல் ஆய்வு என்ற
அடிப்பனடயிலும் இந்ே நூல் அன ந்திருக்கின்றது.
இலங்னகனயப்

பற்றி

ஆரொய

முற்படும்

எல்தலொருக்கும்

பபொதுவொகதவ

ஆய்வுக்கவைம் `ேமிழர்கள், ேமிழ்ப ொழி` என்ற அடிப்பனடயில் அன வதுண்டு. ஆைொல்,
இந்ே நூல் இலங்னகயில் சிங்கைவர் பற்றி தபசுகிறது. `சிங்கைவர்கள் இந்தேொ-ஆரிய ப ொழி

தபசுபவர்கள்; பபௌத்ேத்னேத் ேைது ச ய ொக கனடப்பிடிப்பவர்கள்; ஆயினும் திரொவிட
பண்பொட்னடக்

பகொண்டிருப்பவர்கள்`,

என்ற

கருத்துடன்

நூனலத்

பேொடங்குகிறொர்

நூலொசிரியர். வரலொற்று ஆய்வுகளில் ந க்கு அருகில் இருக்கும் நொடுகனைப் பற்றிய, அங்கு
வொழ்கின்ற க்களின் சமுேொய நினல பற்றிய ஆய்வுகளிலும் எந்ேவிே விருப்பு பவறுப்பு இன்றி

ஆரொய்ச்சி தநொக்கம் ட்டுத குறிக்தகொைொகக் பகொண்டு ஆய்வு பசய்ய தவண்டியது அவசியம்
என்பனே நூலில் குறிப்பிடுகிறொர்.

இலங்னக ஏறக்குனறய இன்னறக்கு 7000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் பேன்னிந்திய

நிலப்பகுதியின் ஒரு பகுதியொக இருந்து அேன் பின்ைர் கடல் ஏற்றத்ேொல் ேனித்தீவொகியது.

சிங்கை, சிஹல தபொன்ற பசொற்கள் பபொ.ஆ. 3 முேல் 5ம் நூற்றொண்டுக்கு இனடப்பட்ட
கொலத்தில் தேொன்றிய பசொல். ஆயினும் ஈழம் (ஈலம்) என்னும் பசொல் மிகப் பழங்கொலத்தில்
வழக்கில் இருந்ேது என்பனேச் சொன்று கூற பல எடுத்துக்கொட்டுகள் வழங்குகின்றொர். சங்க
இலக்கியத்தில்

ஈழம்

என்ற

பசொல்னலக்

குறிப்பிட்டு

வருகின்ற

பசய்யுட்கள்

இடம்பபறுகின்றை. ஏறக்குனறய 4500 ஆண்டுகளுக்கு த லொக இத்தீவினை ஈழம் என்று
அனழக்கும் ரபு இருந்துள்ைது என்பனே நூலொசிரியர் முன்னவக்கின்றொர்.
இலங்னக வரலொறு எனும் தபொது

கொவம்சமும், தீபவம்சமும், சூைவம்சமும்

முக்கியத்துவம் பபறுபனவ. இனவ கூறும் பசய்திகளின் அடிப்பனடயில் இலங்னகயில் க்கள்
குடிதயற்றம் பபொ.ஆ. முேலொம் நூற்றொண்டில் விஜயனின் ேனலன யில் நடந்ேது எைக்
குறிப்பிடப்படுகிறது. இேனை வொசிக்கும் தபொது எல்தலொருக்கும் எழுகின்ற தகள்வி,
இலங்னகத் தீவில் விஜயனின் வருனகக்கு முன்பு வொழ்ந்ே
ப ொழி

என்ை?

அவர்கைது

தபொன்றனவயொகும்.
இை

இை

அனடயொைம்

என்ை?

இலங்னகத் தீவில் பன்பைடுங்கொல ொக வொழ்ந்ே
க்கள் என்னும் இக்கருத்னே வலியுறுத்தும்

ஆய்வுகள்

அண்ன ய

கொல

யொழ்ப்பொணத்திற்கு அருதக

கண்டுபிடிப்புகளில்

க்கள் யொர்? அவர்கள் தபசிய
அவரது

பண்பொடு

எது?

க்களுள் பூர்வகுடிகைொை நொகர்

வனகயில் அன ந்ே பேொல்லியல்
இடம்பபற்றுள்ைை.

உேொரண ொக

ன்ைொர் தீவுக்கு அருதக உள்ை கட்டுக்கனர பகுதியில்

நிகழ்த்ேப்பட்ட பேொல்லியல் அகழொய்வில் நொகர் பண்பொட்டுச் சொன்றுகள் பல கினடக்கப்
பபற்றன
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குறித்து அந்ே அகழொய்விற்குத் ேனலன

ேொங்கிய தபரொசிரியர் புஷ்பரட்ணம்

அவர்கைது கட்டுனரகள் ந க்கு நல்ல சொன்றுகைொக அன கின்றை. இந்ே நொகர்

க்கள்

ேமிழர்களின் மூேொனேயர்கள். பேன்னிந்தியொவில் கினடப்பது தபொல பேொல்ேமிழ்

ேமிழி

எழுத்துக்கள் பபொறிக்கப்பட்ட

ண்பொண்ட ஓடுகள் இன்று இலங்னகத் தீவில் பல்தவறு

பகுதிகளில், குறிப்பொக அனுரொேபுரம் உட்பட பல்தவறு பகுதிகளில் கினடத்ேை என்பதும் இங்கு

குறிப்பிடத்ேக்கது. ஆக சிங்கைப ொழி உருவொை பபொ.ஆ 5ம் நூற்றொண்டுக்குப் பல
நூற்றொண்டுகளுக்கு முன்ைதர இந்ேத் தீவில் ேமிழ் ப ொழியும் ேமிழ் தபசும்
வொழ்ந்ேொர்கள் என்பது

க்களும்

றுக்கப்பட முடியொே உண்ன . இந்ே அடிப்பனடயில் இலங்னகத்

தீவிற்குக் குடிபபயர்ந்ே சிங்கை க்களின் ரபணு, பண்பொடு, ச யம், சமூக நினல, வரலொறு
ஆகியவற்னற ஆரொய்வதே இந்ே நூலில் அடிப்பனட தநொக்க ொக அன கிறது.
கொவம்சத்னே

ப ொழிபபயர்த்ே

பஜர் ொனியரொை

வில்கம்

பகய்கர்

(1938),

இலங்னகக்கு வந்ே விஜயன் இந்தியொவின் வடத ற்குப் பகுதியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்ேவன்
என்று

ேைது

முன்னுனரயில்

குறிப்பிடுகிறொர்.

அேைடிப்பனடயில்

கொணும்பபொழுது

அதைக ொக பஞ்சொப், குஜரொத் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வந்ேவர்கள் சிங்கைவர்களின்
மூேொனேயர்கள் என்ற எண்ணம் ஏற்படக்கூடும். ஒரு சில ஆய்வொைர்கள் சிங்கைவர்கள்
இன்னறய ஒரிசொ

ொநில பகுதியிலிருந்து வந்ேவர்கள் என்றும் ஒரு சிலர் இன்னறய

வங்கொைதேசம் நொட்டின் நிலப் பகுதியிலிருந்து வந்ேவர்கள் என்றும் குறிப்பிடுகின்ற
ஆய்வுகனையும் கொண்கிதறொம். இத்ேனகய குழப்பத்னேத் பேளிவு படுத்ே
என்பது முக்கிய ொகிறது.
இந்ே நூலின் இரண்டொம் அத்தியொயத்தில்: நூலொசிரியர் சிங்கை இை

ரபணு ஆய்வு

க்களின்

ரபணு

ஆய்வுகனை விரிவொக அலசுகிறொர். இலங்னகயில் இன்று நொம் கொணும் தபொது அங்கு
வொழ்கின்ற

க்கனை

சிங்கைவர்,

இலங்னகத்

ேமிழர்கள்,

னலயகத்

ேமிழர்கள்,

லொய்க்கொரர்கள், தவடர்கள், பர்கர் (டச்சு தபொர்த்துகீசிய நொட்டவர்கள்) என்ற வனகயில்
பிரிக்கலொம். ரபிைக் குழு C, F, H, L, R2, J2 O3, R1A1, என்ற வனகயிலும் இை அனடயொைக்
கூறு M130, M89, M69, M20, M124, M172, M122, M17 அடிப்பனடயில் நடத்ேப்பட்ட ஆய்வுகளின்
அடிப்பனடயில் சிங்கைவர்

ரபணு எந்ே இைக் குழு

ற்றும்

ரபிை குழு வட்டத்திற்குள்

வருகிறது என்பனே நூலொசிரியர் இந்ேப்பகுதியில் விைக்குகின்றொர். M17 இை அனடயொைக்
கூறு கிழக்கு ஐதரொப்பிய க்களுக்கு உரியது. இேனை இந்தியொவுக்குக் பகொண்டு வந்ேவர்கள்
இந்தேொ-ஆரிய ப ொழி தபசும்

க்கள். உேொரண ொக பஞ்சொபியர் குஜரொத்தியர்

ரொத்தியர்

ஆகிதயொரிடம் மிக அதிக ொக கொணப்படுகின்றது. அதேதபொல த ற்குவங்கப் பிரொ ணர்களிடம்
72% அைவும் பிரொ ணர்களிடம் 48% அைவு உள்ைை. அதேதபொல பேன்னிந்தியொவில் ஐயங்கொர்
பிரொ ணர்களிடம் 31% , பசஞ்சு பழங்குடிகளிடம் 26% இது கொணப்படுகிறது என்ற பசய்தினயயும்
குறிப்பிடுகிறொர். இேற்கு எதிர் ொறொக M20 இை அனடயொைக் கூறு த்தியக் கிழக்கில் இருந்து
இந்தியொவுக்கு

ஏறக்குனறய

32,000

ஆண்டுகளுக்கு

எண்ணிக்னகயில் அன ந்ே குழு என்றும், இந்ே
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முன்ைர்

வந்ே

மிகப்பபரிய

ரபணு மூலத்னேக் பகொண்ட

க்கதை

இலங்னகயிலும் பேன்னிந்தியொவிலும் மிக அதிகம் இருக்கின்றைர் என்பனேயும் ஆசிரியர்
குறிப்பிடுகின்றொர்.

இலங்னக ொனுடவியல் ஆய்வுகளில் குறிப்பொக ரபணு ஆய்வு எனும் பபொழுது இந்ே

நூலில் நூலொசிரியர் 6 ஆய்வுகனைச் சுட்டிக் கொட்டுகின்றொர்:

1. டொக்டர் கிர்க் ஆய்வு - இவரது ஆய்வு The legend of Prince Vijaya: A study of Sinhalese
origins.1976ம் ஆண்டு பவளிவந்ேது. இவரது ஆய்வின் படி இன்னறய சிங்கைவர்களின்
ரபணுக்கனை ஆரொய்ந்ேதபொது சிங்கைவருக்கும் ேமிழருக்கு ொை பேொடர்பு பநருக்க ொக

இருப்பதும் ஏனைய பஞ்சொபியர் குஜரொத்தியர் வங்கொளியதரொடு ஒப்பிடும்தபொது பநருக்கம்
குனறந்து இருப்பதும் பவளிப்பட்டது. சிங்கைவருக்கும் ேமிழருக்கும் இனடதய உள்ை தூரமும்
சிங்கைவருக்கும் வங்கொளியருக்க ொை தூரமும் ஏறக்குனறய ஒதர அைவில் இருப்பனே
இவரது ஆய்வுகள் சுட்டிக் கொட்டிை. ஆக வங்கொளியர்கள் முன்ைர் திரொவிட ப ொழி

சமூகத்ேொரொக இருந்து பின்ைர் இந்தேொ-ஆரிய ப ொழி ேொக்குேலுக்கு ஆட்பட்டு அந்ே
ப ொழினய ஏற்றுக் பகொண்டு இருத்ேல் தவண்டும் என்கிறது இவரது ஆய்வு.

2. டொக்டர் சொஹொ ஆய்வு - இவரது ஆய்வுகள் இலங்னக சிங்கை க்கள் வங்கொளியர்கனைவிட

இலங்னகத் ேமிழர், இந்தியத் ேமிழருடனும் ரபணு ரீதியில் பநருங்கிக் கொணப்படுகின்றைர்
என்பனேக் கொட்டுவேொக அன கின்றது. வங்கொை க்கதைொடு சிங்கைவர்களுக்குத் பேொடர்பு
உண்டு எனும் பழங்கனே கொலம் கொல ொக இருந்து வந்ேொலும் அேனை ப ய்ப்பிக்கும்
வனகயிலொை

ரபணு பநருக்கம் இந்ே இரண்டு இைக் குழுவிைருக்கும் இல்னல என்று

அவர் குறிப்பிடுகின்றொர். ஆைொல், வரலொற்றின் ஒரு கொலகட்டம் வனர சிங்கைவர்களுக்கும்
ேமிழர்களுக்கும் ஒத்ே ரபணு (gene pool) பகொண்டவர்கைொக இருந்து பின்ைர் பல்தவறு சமூக
நினல ொற்றங்களின் அடிப்பனடயில் சிங்கைவர்களும் ேமிழர்களும் பிரிந்ேைர் என்று இவரது
ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது.

3. பொத்திஹொ ஆய்வு (முேல் கட்டம்) - இந்ே ஆய்வு
சிங்கை க்கள்

ேமிழர்களுடன்

ரபணு

ரபணு பநருக்கத்னே ஆரொயும்தபொது

அடிப்பனடயில்

கொணப்படுகின்றைர் என்ற கருத்னே பவளிப்படுத்துகின்றது.

மிகவும்

பநருங்கிக்

4. பொத்திஹொ ஆய்வு (இரண்டொம் கட்டம்) - சிங்கைவர்களுக்கும் இந்தியொவின் த ற்குப்
பகுதியில் வொழும்

க்களுக்கும் தநரடியொை

ரபணு உறவு ஏதும் இல்னல என்று

குறிப்பிடுவதேொடு

ரபணு பநருக்கம் வங்கொளியருடனும் ேமிழருடனும் பநருக்க ொக

இருக்கிறது என்றும் பவளிப்படுத்துகிறது.
5. டொக்டர் சத்ரியொ ஆய்வு - genetic distance analysis என்ற ஆய்வு முனறயின் அடிப்பனடயில்
இந்ே ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. இந்ே ஆய்வு சிங்கைவர், இலங்னகத் ேமிழர், இந்தியத் ேமிழர்,
பேன்னிந்திய முஸ்லிம்கள் அனைவரும் பநருக்க ொை உறவு பகொண்டவர்கள் என்றும்,
குஜரொத்தியர், பஞ்சொபியர், வடத ற்கு இந்தியப் பகுதியில் வொழும் முஸ்லிம்கள் அனைவரும்
ஒரு

குழுவொக

கொணப்படுகின்றைர்

கொணப்படுகின்றைர்
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என்றும்,

வங்கொளியர்

என்றும், இலங்னக தவடர்கள்

ேனி

ஒரு

குழுவொக

ரபணு ரீதியில் ேனித்ே ஓர்

இைக்குழுவொக கொணப்படுகின்றைர் என்றும் ஆய்வு முடிவுகனை பவளிப்படுத்தியது. சத்ரியொ
ஆய்வின் மிக முக்கிய பங்களிப்பொகக் கருேப்பட தவண்டியது சிங்கை க்களின் இைக்குழு
உருவொக்கத்தில் ஏறக்குனறய 70 விழுக்கொடு

ரபணு பநருக்கம் இந்தியத் ேமிழரின்

பகொண்டேொக இருக்கிறது என்பேொகும்.

6. டொக்டர் டு ொஸ் கிவிசில்டு ஆய்வு -இந்ே ஆய்வின் படி இலங்னக சிங்கைவர்

ரபு

ரபணு

அனடயொைக் கூறுகள், இந்தியொவிற்கு ஆரியர்கள் வருவேற்குப் பல நூற்றொண்டுகளுக்கு
முன்ைதர வந்து தசர்ந்ே பேன்ைொசிய திரொவிட சமூகங்களுக்கு உரிய ரபணு அனடயொைக்

கூறுகள் M20, M124, M172 ஆகியனவ மிக அதிக ொக, அேொவது ஏறக்குனறய 26.6% இருப்பேொக
பவளிப்படுத்தியது.

த ற்குறிப்பிட்ட அனைத்து ஆய்வுகனையும் விரிவொக விைக்கி, சிங்கைவர்கள்

இதுகொறும் பபொதுவொக குறிப்பிடப்பட்ட வனகயில் பபொ.ஆ முேலொம் நூற்றொண்டு வொக்கில் வட
இந்தியொவிலிருந்து

புலம்பபயர்ந்ேவர்கள்

விஜயன்

ேனலன யில்

எனும்

வொேம்

பபரும்

ேவறொைது

கூட்ட ொக

இலங்னகக்குப்

என்பனேயும்,

சிங்கைவர்கள்

பேன்னிந்தியொவில் தேொற்றம் பபற்றவர்கள் ேொன் என்ற கருத்னேயும் நூல் நினலநொட்டுகிறது.

இத்ேனகய ஆய்வுகள் இலங்னகத்தீவில் பபருவொரியொக வொழும் சிங்கைவர்களும்

ேமிழர்களும் அடிப்பனடயில் ஒதர
வலுப்படுத்துவேொக அன கின்றது.

ரபணு கூறுகனைக் பகொண்டவர்கள் என்ற கருத்னே

[புனகப்படம்: அனுரொேபுரம் ஸ்ரீ ஹொ தபொதி பபௌத்ே ஆலயத்தில் உள்ை தபொதி ரம், தகொயில்]
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இந்ே நூலின் மூன்றொவது அத்தியொயம்: சிங்கைச் சமூகத்தில் சொதி முனற பற்றி ஆரொய்கிறது.
பபௌத்ே ச யத்னே அடிப்பனடயொகக் பகொண்ட சமூகம் என்பேொல் முழுன யொக பபௌத்ே சமூக

பநறிகனை உள்வொங்கியேொ சிங்கைப் பபௌத்ே நினல என்றொல், அது இல்னல என்பதே
பதிலொகக் கினடக்கின்றது. ஆக சிங்கைப் பபௌத்ேம் என்பனே அடிப்பனட பபௌத்ே
பநறிகளுள்

ொற்றம் பசய்து பகொண்ட ஒன்றொகக் கொண தவண்டியது இேனைப் புரிந்து

பகொள்ை அவசிய ொகின்றது. இந்தியச் சமூகம் தபொன்ற சொதி அன ப்பு ஒன்று சிங்கைச் சமூக
அன ப்பில் அடிப்பனடயொக இருப்பனே இந்ே அத்தியொயம் பவளிப்படுத்துகிறது.

நூலொசிரியர் ஏரொை ொை பல நூல்கனை இந்ேப் பகுதிக்கு அடிப்பனடயொக எடுத்துக்

பகொண்டொலும் மிக முக்கிய ொக இரண்டு நூல்கள் வழங்குகின்ற பசய்திகள் இந்ே

அத்தியொயத்தில் மிகப்பரவலொகக் னகயொைப்படுகின்றை. Bryce Ryan எழுதிய Cast in modern
Ceylon: The Sinhalese system in transition (1953) என்ற நூல் மிக அதிக ொகவும் Richard Fick

எழுதிய The social organisation in North-East in Buddhas time (1920) ஓரைவும்
னகயொைப்பட்டுள்ைை.

புத்ேர் கொலத்தில்

னு கூறிய நொன்கு வருணப் பொகுபொட்னட இலங்னக சூழலில்

கொணவில்னல என்கிறது ரிச்சர்ட் ஃபிக் அவர்கைது ஆய்வு. பேொழில்முனற சொர்ந்ே குடிகள்
அன ப்தப சிங்கைவர் சூழலில் இருந்ேது என்பனே இது குறிப்பிடுகிறது. இந்தியச் சூழலில்
சங்க இலக்கியத் ேரவுகள் ேருகின்ற குடி முனறயிலொை சமூக அன ப்பு தபொன்ற ஒரு
முனறதய இது எைலொம்.
சிங்கை

க்களினடதய, எவ்வனகயில் சொதி என்ற கருத்ேொக்கம் முேன்முேலொக

தேொன்றியது என்பது கண்டி னலப்பகுதியில் ஒரு பேொன்

ொக வழக்கில் உள்ைது. இேனை

நூர் யொல் ண் ேொன் எழுதிய Under the Bo tree (1971) என்ற நூலில் குறிப்பிடுகிறொர். இந்ேத்
பேொன் த்தின் படி சிங்கை

க்களின் புரொணகொல மூேொனேயரொக

கொ சம் ொே என்பவர்

இருந்ேேொகவும், அவருக்கு தவண்டிய பணிகனைச் பசய்வேற்கொக பல்தவறு சொதிகனை அவர்
உருவொக்கி ஒவ்பவொரு சொதிக்கும் ஒரு பபயனர அவர் இட்டொர் என்கிறது இந்ேப்
புரொணக்கனே.
இந்தியச் சூழலில் வர்ணொசிர அடிப்பனடயில் பிரொ ணர்கள் சொதி அடுக்கின் உயர்ந்ே
நினலயில் னவக்கப்படுகின்றைர். ஆைொல் இலங்னகயில் சிங்கைவர் சொதிப் படிநினல
வரினசயில் விவசொயத்னே அடிப்பனடயொகக் பகொண்ட பகொவிக

(விவசொயத் பேொழில்) என்ற

சொதி உயர் சொதியொக குறிப்பிடப்படுகிறது. இதே படிநினல வரினசனய இலங்னகத் ேமிழர்
சூழலிலும் நொம் கொண்கிதறொம். பவள்ைொைர் அல்லது தவைொைர் எைக் குறிப்பிடப்படும் சமூகத
இலங்னகத் ேமிழ் சொதி வரினசயில் உயர் அந்ேஸ்னேப் பபறும் சொதியொக வழக்கில்
இருக்கின்றது. ஆக இது ஓர் ஒற்றுன னயப் புலப்படுத்துகிறது. அேொவது இலங்னகனயப்
பபொறுத்ேவனர சிங்கைவர்கைொயினும் ேமிழரொயினும் விவசொயக் குடிகதை சொதி கட்டன ப்பு
வரினசயில் முேலிடத்னேப் பபறுகின்றைர் என்பதே!
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நூலின் இந்ேப் பகுதி ஒவ்பவொரு சொதி குழுவிைனரப் பற்றியும் அடிப்பனடத்
ேகவல்கனை வழங்கியிருக்கின்றது. சிங்கைவர் சமூக அன ப்னபப் புரிந்துபகொள்ை இன்றும்
நனடமுனறயில் இருக்கும் இந்ேச் சொதிக் கட்டு ொை அன ப்னப ஓரைவு புரிந்துபகொள்ை இந்ே
விைக்கம் நிச்சயம் உேவும் என்பேொல் சிறு குறிப்பொக அவற்னறத் பேொடர்ந்து கொண்தபொம்.
1. பகொய்க

அல்லது பகொவிக

- இேன் பபொருள் `நிலத்னே உழுது பயிர் பசய்தவொர்`

என்பேொகும். இலங்னகயின் சமூக அன ப்பில் உயர் சொதியிைரொக கருேப்படுபவர்கள் இவர்கள்.

சிங்கை க்கள் பேொனகயில் 1960ம் ஆண்டு கணக்கின்படி 60% இவர்கள் இருக்கின்றைர். இச்
சொதிக்குள் பல கினை சொதிகள் உள்ைை.

2. கரொவ - இவர்கள் சிங்கை மீைவர்கள். ஆய்வொைர்களின் கருத்தின்படி இவர்கள்
பேன்னிந்தியொவிலிருந்து பசன்றவர்கள். இலங்னகயில் கனரயொர் எனும் ேமிழ் மீைவர்கனை

ஒத்ேவர்கள் இந்ேச் சொதி குழுவிைர். இந்ேச் சமூகத்தில் பபௌத்ேர்கள், கிறித்ேவர்கள் எை
இரண்டு பிரிவு இருக்கின்றது. குறிப்பொக நீர்பகொழும்பு பகுதியில் கிரொ

க்கள் முழுன யொக

கத்தேொலிக்கர்கைொக உள்ைைர். இவர்கள் ேங்கனை சத்திரியர் வம்சத்திைர் என்று கூறிக்

பகொள்வதில் பபருன ப் படுகின்றைர். மீன் பிடிக்கும் பேொழினல அடிப்பனடயொகக்
பகொண்டவர்கள்.

3. சலொக - இவர்களும் பேன்னிந்தியொவிலிருந்து பிற்கொலத்தில் குடிதயறியவர்கள் என்றும்
இவர்களுக்குச் சொலியர் என்று ஒரு பபயர் ஒரு கொலத்தில் இருந்ேது என்றும் ஆய்வுகள்

குறிப்பிடுகின்றை. பேன்னிந்திய சொலியர் சமூகத்ேவர் தபொன்தற இவர்கள் கண்டி பகுதியில்
பநசவொைர்கைொக இருந்ேைர். பேொன்ன யொை டச்சு ஆவணங்கனை ஆரொயும்தபொது குறிப்பொக
1250ல் சீை வணிகர்களின் உேவியுடன்

இவர்களின் மூேொனேயர்கள் இலங்னக வந்து

தசர்ந்ேைர் என்ற குறிப்புகள் கினடக்கின்றை.

4. துரொவ - இவர்கள் கள் இறக்கும் சொதியிைர். கனரதயொரப் பகுதிகளில் வொழ்கின்றைர்.
5. நவண்டண்ண - ேமிழகத்தில் பஞ்ச கம் ொைர்கள் எைக் குறிப்பிடப்படும் சமூகத்னே
ஒத்ேவர்கள். சிங்கை

க்கள் பபரும்பொலும் இவர்கனை `ஆசொரி` என்தற அனழக்கின்றைர்

என்பது இங்குக் கவனிக்கப்பட தவண்டியது. சிங்கை ப ொழியில் பல ேமிழ்ச் பசொற்கள்
புழக்கத்தில் உள்ைை என்பேற்கு இதுவும் ஒரு சொன்றொக அன கிறது. இவர்கள் ேங்கனைப்
பிரொ ணச் சொதியிலிருந்து தேொன்றியவர்கள் எைப் பபருன யுடன் கூறிக் பகொள்கின்றைர்.
ேமிழகத்தில் திரொவிட பஞ்ச கம் ொைர்கள் ேங்கனை விஸ்வகர் ொ பிரொ ணர் என்று கூறிக்
பகொள்வது தபொல இவ்வழக்கம் பேொடர்வனே உற்று தநொக்க தவண்டியுள்ைது.
6.

ஹண்ணொலி

-

சிங்கைச்

இடம்பபற்றிருக்கின்றைர்.
பணியில்

இருந்ேொர்கள்.

சமூகத்தில்

னேயல்கொரர்கள்

ேனிச்

சொதியொக

ன்ைரொட்சி கொலத்தில் அரண் னைக்குத் துணி ேயொரிக்கும்
இன்னறய

நவீை

இலங்னகயில்

இச்சமூகத்திைர்

சொதி

அனடயொைத்னே இழந்து இருக்கின்றொர்கள். இன்னறய நினலயில் கண்டியில் ேமிழ் தபசும்
னேயல்கொரர்கள் நினறந்து விட்டொர்கள் என்கிறது ஓர் ஆய்வு.
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7. ஹுணு - பொரம்பரிய ொக சுண்ணொம்பு சுடும் பேொழில் பசய்பவர்கள். மிகச் சிறிய அைவில்
இவர்கள் எண்ணிக்னக உள்ைது.

8. தஹை - சலனவத் பேொழில் பசய்பவர்கள். சிங்கை

க்கள் வொழும் எல்லொப் பகுதிகளிலும்

இந்ேச் சமூகத்திைர் வொழ்கின்றைர். இந்தியொவில் தடொபி எை அனழக்கப்படும் சமூகத்ேவர்
தபொன்றவர்கள். சிங்கைச் சமூகத்தில் உயர்குடி சொதியிைருக்குச் சலனவ ஊழியம் பசய்வது

இவர்களுனடய பொரம்பரியத் பேொழில். பூப்பு, இறப்பு சடங்குகளின் தபொது தீட்டுத் துணிகனை
நீக்குவதும், திரு ணத்தில் பனழய துணிகனைப் பபறுவதும் சடங்கு சம்பிரேொயங்கனைக்
கவனிப்பதும் இவர்களின் முக்கிய தவனல.

9. வகும்புர - பவல்லம் கொய்ச்சும் பேொழில் பசய்பவர்கள். இலங்னகயின் பேொழில் வைர்ச்சியில்

முக்கியத்துவம் பபறும் சமூகத்திைர். வணிகம் முேலொளித்துவம் தபொன்றவற்றில் ஈடுபொடு
கொட்டுபவர்கைொக வசதி பனடத்ேவர்கைொக வொழ்ந்து வருகின்றைர்.

10. ஹின்ைொ -சொலியர் சமூகத்திைருக்கு வண்ணொர் பேொழில் பசய்பவர்கள். பழங்கொலத்தில்
இவர்கள் சிங்கைச் சமூக அடுக்கில் மிகவும் ேொழ்ந்ே சொதியொகக் கருேப்பட்டைர்.

11. படஹல - சிங்கைக் குயவர்கள். இலங்னகத் தீவின் எல்லொப் பகுதிகளிலும் களி ண்
கினடப்பேொல் இவர்கள் எல்லொப் பகுதிகளிலும் வொழ்கிறொர்கள்.

12. பணிக்கி - ேமிழகத்தில் அம்பட்டர் எை வழங்கப்படும் சொதியிைருக்கு ஒப்பொை சமூகநினல

பனடத்ேவர்கள். அம்பட்டர் என்ற ேமிழ் வழக்குச்பசொல் சிங்கை ப ொழியில் `எம்பட்டிதயொ`
என்றும் வழங்கப்படுகிறது.
13. பவள்ளி துரயி - இவர்கள் பபொ.ஆ. 289 ம் ஆண்டில் இந்தியொவிலிருந்து அனுரொேபுரம்
வந்ேனடந்ேொர்கள் என்று ஒரு குறிப்பு உள்ைது. புனிே தபொதி ரத்னேக் கொவல் கொப்பேற்கொக
இந்தியொவிலிருந்து வந்ேவர்கள். இன்னறக்குக் தகொயில் பணிதயொடு பேொடர்புனடயவர்கள்
ட்டுத பவள்ளி துரயி என்ற சமூக அனடயொைத்னேக் பகொண்டுள்ைைர். பபௌத்ே ேத்தின்

புனிே குறியீடொை தபொதி ரத்னேக் கொவல் பசய்பவர்கள் எனும் ேகுதி இவர்களுக்குப் பபருன
தசர்க்கிறது.
14. பண்ண துரயி - துரயி சொதியின் ஒரு பிரிவொக இவர்கள் அன கிறொர்கள். இவர்கள் ன்ைர்
ஆட்சியின்

தபொது

அரச

குடும்பத்துக்குச்

பசொந்ே ொை

குதினர

யொனை

தபொன்ற

கொல்நனடகளுக்குப் புல் அறுத்துப் தபொடும் தவனல பசய்பவர்கைொக இருந்து வந்துள்ைைர்.
15. பபரவொ - த ைக்கருவி வொசிக்கும் சொதியிைர். சிங்கைச் சமூகத்தில் சற்று ேகுதி
குனறந்ேவர்கைொக குறிப்பிடப்படுகிறொர்கள். தஜொசியம் பொர்த்ேல் பநசவு பசய்ேல் சொமியொடி
விடேல் தபொன்ற பேொழில்களும் பசய்கின்றைர். ேமிழகத்தில் த ைக்கருவி (பனற) வொசிக்கும்
பனறயர் சொதியில் ஒரு பிரிவிைர் பநசவுத் பேொழில் பசய்து வந்ேனே எட்கர் ேர்ஸ்டன் ேைது
பேன்னிந்தியச் சொதிகளும் குடிகளும் பேொகுதி 6ல் குறிப்பிடுகின்றொர் என்பதும் இங்குக்
குறிப்பிடத்ேக்கது.

16. பட்கம் பபரவொ - சிறிய எண்ணிக்னகயில் இருப்பவர்கள் ஈ க்கிரினய நிகழ்வுகளில் த ைம்
அடிக்கும் சொதியின் ஒரு பிரிவிைர்.
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17. பகொண்ட துரயி - இந்ேச் சமூகத்திைர் பொரம்பரிய ொகக் னகயில் தவதலந்தி தபொதி
ரங்கனைக்

கொவல்

கொப்பவர்கைொகப்

பணியொற்றி

வந்துள்ைைர்.

பல்லக்குகனைத் தூக்கிச் பசல்பவர்கைொக இருந்ேைர்.

ன்ைர்களின்

18. பட்கம் - கண்டிப் பகுதியில் அதிக எண்ணிக்னகயில் கொணப்படும் அடித்ேை சொதியிைர்.

உயர்சொதியிைர் வீடுகளில் தவனலகளுக்கு ஈடுபடுபவர்கள். ே க்பகை பசொந்ே ொை
நில ற்றவர்கள். கூலி தவனல பசய்பவர்கள்.

19. கவிக்கொர - வட்டொர சொதியிைரொக அறியப்படுபவர்கள். இச் சமூகத்துப் பபண்கள் நடை

ொந்ேர்கைொக ஆண்கள் பொட்டுக் கனலஞர்கைொக இருக்கின்றைர். தகொயில்களில் பபண்கள்

நடைம் ஆடுவதும் ஆண்கள் பொணர் பேொழினலச் பசய்வது இச்சமூகத்திைர் பேொழிலொக
அன கிறது.

20. ஒலீ - தகொயில்களில் நடைம் ஆடுபவர்கைொகவும் திருவிழொக்களில் பங்களிப்பவர்கைொகவும்,
விழொக்களில் அசுரர்கனை வேம் பசய்யும் பொவனைகனைச் பசய்பவர்கைொகவும் உள்ைவர்கள்.
மிகக் குனறந்ே எண்ணிக்னகயில் உள்ை சொதியிைர்.

21. பேய்வ கட்டர - இேனைத் ேமிழ்ப் படுத்திைொல் `ேமிழ் புறச்சொதிகள்` என்ற பபொருள்
வருகிறது. இவர்கள் உடல் தேொற்றம் நனட உனட பொவனையிலும் வொழ்க்னக முனறயிலும்
சிங்கை

க்கைொகதவ கொணப்படுகின்றைர் என்றொலும் சிங்கை

க்கள் இவர்கனை

`ேமிழ்ப்புறச்சொதிகைொக` அனடயொைப்படுத்துகின்றைர். இலங்னகனய ஆண்ட எல்லொைன்
எனும் ேமிழ்

ன்ைனின் பனட வீரர்கள் `பேய்வ கட்டர` எை அனழக்கப்பட்டைர்.

கொலப்தபொக்கில் இவர்கள் சிங்கைப் பபண்கனைத் திரு ணம் பசய்து பகொண்டு கலப்பனடந்து
விட்டொலும் இன்றும் ேமிழ்ச் சொதி ரபிைர் எை அனடயொைப் படுத்ேப் படுகின்றைர்.
22. பலீ - ேமிழகத்தில் புதினர வண்ணொர்கள் தபொன்று அடித்ேை சொதி சமூக க்களின் அழுக்குத்
துணிகனைச் சலனவ பசய்யும் வண்ணொர்கைொக உள்ைைர்.

23. கஹலபபரவொ - இலங்னகயில் மிகவும் பிற்படுத்ேப்பட்ட சொதிகளில் ஒன்று. ஈ க்கிரினய
நிகழ்வுகளில் த ைம் அடித்ேல், பிணம் எரித்ேல், அடக்கம் பசய்ேல், குப்னப அள்ளுேல்,
சொக்கனட சுத்ேம் பசய்ேல் தபொன்ற தவனலகனை மிக நீண்ட கொல ொக சிங்கைச் சமூகத்தில்
பசய்துவரும் ரபிைர்.
பபொதுவொகதவ

சிங்கை

க்கள்

ப ொழியின்

அடிப்பனடயில்

ஒன்றுபட்டொலும்

சொதிப்பிரிவு கட்டன ப்னபச் சொர்ந்தே இவர்கைது சமூக அன ப்பு அன ந்திருக்கின்றது.
இந்தியொவில் உள்ைது தபொன்ற சொதி கட்டன ப்பு சிங்கைச் சமூகத்தில் ஆழ ொக
தவரூன்றி அன ந்திருப்பனே

ொனுடவியல் ஆய்வுகள் பேளிவுபடுத்துகின்றை. ஆரம்பக்

கொலத்தில் பேொழில் அடிப்பனடயில் அன ந்ே சமூகப் பிரிவுகைொக இருந்ே நினல ொறி இந்திய
வர்ணொசிர த் ேத்துவத்தின் ேொக்கத்தின் அடிப்பனடயில், அேனை உள்வொங்கிய வனகயில்
விரிவொை சொதி அன ப்னபக் பகொண்டேொக வைர்ச்சி கண்டு விட்டனேக் கொண முடிகிறது.
இலங்னக வரலொற்னறக் கூறும் நூல்களில் ஒன்றொை சூைவம்சம் குறிப்பிடுவதுதபொல
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இலங்னக பபௌத்ே அரசு சொர்ந்ே நடவடிக்னககளில் இந்திய னவதீக பேொடர்புகள்
இருந்ேன னயயும் நொம் இங்குக் கவனிக்க தவண்டியுள்ைது.

குறிப்பு: சிங்கைவர் சமூகச் சூழனல விரிவொக அறிந்ேவர்களும் உங்கள் கருத்துக்கனைப்
பகிர்ந்து பகொள்ளுங்கள். த லுள்ை பசய்திகளில் ஏதேனும் ேவறொை குறிப்புகள் இருந்ேொல்

அேனைச் சுட்டிக் கொட்டலொம். இது சிங்கைவர் சமூக அன ப்னபப் புரிந்து பகொள்ை
ொனுடவியல் ற்றும் வரலொற்று ஆய்வொைர்களுக்கு உேவும்.

ொனுடவியல் ஆய்வுகளில் இைங்களின் உறவுமுனற கட்டன ப்பு என்பது மிகுந்ே
முக்கியத்துவம் பபறும் ஒரு கூறு.
இந்ே நூலின் நூலின் நொன்கொவது அத்தியொயம்: சிங்கைச் சமூகத்தில் உறவுமுனற பற்றி மிக
விரிவொக ஆரொய்கிறது.
கொவம்சம், சூைவம்சம் ற்றும் ஏனைய பிற புரொணக் கனேகள் கூறுகின்ற வரலொற்றுச்
பசய்திகள்

இலங்னக

சிங்கைவர்களுக்கு

வலியுறுத்துகின்றை. ஆைொல்

வட

இந்தியத்

பேொடர்பு

இருப்பனே

ரபணு ரீதியொை ஆய்வுகனை தநொக்கும்தபொது அனவ

பேன்னிந்திய க்களுடன், அதிலும் குறிப்பொக திரொவிட இை க்களுடன் ரபணு பநருக்கம்
இருப்பனேப் பலப்படுத்துகின்றை. இவர்கள் இைத்ேொல் சிங்கைவர்; ப ொழியொல் இந்தேொ ஆரிய ப ொழி தபசுபவர்கள்;
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ேத்ேொல் பவுத்ேர்கள்; பண்பொட்டொல் பேன்னிந்தியர்கள் என்று

ஆய்வொைர் Cordrington (1926) கூறுவனே ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறொர். இக்கூற்னற உறுதி
பசய்வேொகதவ அன கிறது சிங்கை இை க்களினடதய உள்ை உறவுமுனற வழக்கங்கள்.

"சமூகத்தில் னிேர்கள் ை உறவொலும் இரத்ே உறவொலும் பினணக்கப்பட்டுள்ைைர்.

நொம்

அன்றொட

வழக்கில்

பயன்படுத்ேப்படும்

உறவுமுனற

பசொற்கள்

உறவின்

விருப்பங்கனைத்

பேரிவிக்கின்றை;

ணமுனறயில்

னகயொை

தவண்டிய

ேன்ன கனையும் பண்புகனையும் வனரயறுத்துள்ைை; திரு ண விதிகனைக் கூறுகின்றை;
திரு ண

ேவிர்ப்புகனையும்

விலக்குகனையும்

சுட்டிக்கொட்டுகின்றை;

உறவிைர்களினடதய

தபணதவண்டிய நடத்னே முனறகனை ஒழுங்கு பசய்கின்றை" எை ஓர் இைத்தின்
உறவுமுனறகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி நூலொசிரியர் பேளிவுபடுத்துகின்றொர்.
இலங்னக சிங்கை

க்களின் உறவு முனற குறித்ே விரிவொை ஆய்வினை

நிகழ்த்தியவர் துருக்கி நொட்டு
க்களின்

உறவு

ொனிடவியல் அறிஞர் நூர் யொல் ண். இவரது ஆய்வு சிங்கை

முனறயொைது

(1962)

திரொவிட

முனற

சொர்ந்ேது

என்பனே

பவளிப்படுத்துகின்றது. இந்ே ஆய்வினை விரிவொக்கி அவர் எழுதிய நூல் Under the Bo tree:

Studies in caste kinship and marriage in the interior Ceylon, 1971 என்ற பபயரில்
பவளிவந்ேது. இதேதபொல எட் ண்ட் லீச் ஆரொய்ந்து எழுதி பவளியிட்ட A village in Ceylon: A
study of land tenure and kinship (1961), என்ற நூலும், இலங்னகயின் மூத்ே இைவியல்
அறிஞர் எம் டி ரொகவன் எழுதி பவளியிட்ட The Karava of Ceylon: Society and culture (1961)
ஆகிய நூல்களும் முக்கியத்துவம் பபறுகின்றை. த லும் சில நூல்கனையும் நூலொசிரியர்
சிங்கை ேமிழ் உறவு முனறகளுக்கு இனடதய உள்ை ஒற்றுன னயச் சுட்டிக்கொட்டும்
ஆேொரங்கனை இந்ே அத்தியொயத்தில் சொன்றொகக் கொட்டுகின்றொர்.
இன்று

உலகைொவிய

நினலயில்

ஆறுவனக

ஆய்வொைர்கைொல் குறிப்பிடப்படுகின்றை அனவ பின்வரு ொறு:

உறவுமுனற

அன ப்புகள்

1. எஸ்கித ொ முனற
2. ஓ ஹொ முனற
3. குதறொ முனற
4.. இரொகுவர் முனற (திரொவிடர்கள்)
5. ஹவொய் முனற
6. சூடொனிய முனற
இதில் இரொகுவர் முனற என்பது ஆஸ்திதரலிய முது குடிகள், இலங்னக தவடர்கள்,
இலங்னகச்

சிங்கைவர்கள், இலங்னகத் ேமிழர்கள், பேன்னிந்தியச் சமூகங்கள், வட

இந்தியொவில் வொழும் பூர்வ திரொவிடர்கள், பேன்னிந்தியொவும் வட இந்தியொவும் சந்திக்கும்
எல்னலதயொரத்தில் வொழும்

ரொட்டியச் சமூகத்ேொர், நடு இந்தியச் சமூகத்ேொர் ஆகிதயொரிடம்

பரவலொகக் கொணப்படும் உறவு முனறயொகும்.
திரொவிட

உறவு

முனறயின்

ேனிச்சிறப்பு

என்பது

என்ைபவனில்

ேொய்வழி

உறவிைர்களும் ேந்னே வழி உறவிைர்களும் ச ச்சீர் உரின தயொடு அணுகும் முனறயொகும்.
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உேொரண ொகப் பொட்டி என்தறொ ேொத்ேொ என்தறொ அனழத்ேொல் அனவ இரண்டும் ேொய் ேந்னே
ஆகிய இரண்டு வழி பொட்டன்கனையும், பொட்டிகனையும் குறிக்கின்றை. அதேதபொல தபரன்
தபத்தி ஆகிய பசொற்களும், இன்னும் பல பசொற்களும் அன கின்றை.

திரொவிட உறவு முனறக்கு உள்ை ற்பறொரு சிறப்பு ஒவ்பவொரு நபருக்கு ொை உறவு

கூட்டத்னே பபரும் பிரிவொகப் பிரித்துக் கொண்பது. உறவிைர்களில் ஒரு சொதியிைர் அண்ணன்ேம்பி முனறயில் வருபவர்கள்; ற்பறொரு பிரிவிைர்

ொ ன்- ச்சொன் முனறயில் வருபவர்கள்.

இந்ே உறவு முனற பிரிவு திரொவிட உறவு முனறயில் அடித்ேைத்தில் பசயல்பட்டுக் பகொண்தட

இருக்கின்றது. ேமிழ் உறவுமுனறச் பசொற்கள் அனைத்தும் இந்ே முனற தகொட்பொட்னட
முன்னவத்து உறவிைர்கனை இரண்டு பபரிய வனககைொகப் பிரித்து விடுகின்றை என்கிறொர்
நூலொசிரியர்.

உறவிைர் சுற்றத்னே திரு ண உறவு அல்லது ரத்ே உறவு என்ற இரண்டு பபரிய

வனகயில் பிரிக்கும் முனற திரொவிட உறவு முனறயில்

ட்டுத

கொணக் கூடியேொக

அன கிறது. இேற்கு தநர் ொறொக ஹிந்தி உறவுமுனறனய ஒப்பிட்டுப் பொர்த்ேொல் அங்குத்

ேொய்வழி ேந்னேவழி உறவிைர்கள் ஒவ்பவொருவருக்கும் ேனித்ேனி உறவுச் பசொல்
இருப்பனேக் கொண முடியும். இது திரொவிட உறவு முனறயிலிருந்து அடிப்பனட தவறுபொடொகும்
என்பனேயும் நூலொசிரியர் விவரிக்கின்றொர்.

திரொவிட உறவு முனறயின் அடிப்பனட அன ப்பொக்கத்தில் பழங்கொலத்திலிருந்து

திரொவிட க்கள் உறவுமுனற வழக்கில் பகொண்டுள்ை உறவுத் திரு ண முனற, அேொவது cross
cousin marriages ஒரு முக்கியக் கூறொக அன கின்றது. திரொவிட உறவு முனறனய ஆரொய்ந்ே
ேொ ஸ் டிரவுட் ன் ( 1981) இது தநற்று இன்று தேொன்றிய ஒரு வழக்கு அல்ல,

ொறொக

வரலொற்றின் ஊடொக கட்டன ந்ே உருவொக்கம் ( historical construct) என்று விரிவொக ஆய்வு
மூலம் நிரூபித்துக் கொட்டியனேயும் நூல் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றொர்.

இலங்னகயில் இை தவறுபொடு - ேமிழர் சிங்கைவர் என்ற பொகுபொடு பபௌத்ேர் னசவர்
என்றில்லொ ல்

திரொவிட

உறவுமுனற

என்பது

இலங்னகத்

தீவு

முழுவதும்

ஒதர

முனறயிதலதய அன கிறது. இன்றும் புழக்கத்தில் உள்ை சிங்கை உறவுமுனறச் பசொற்கள்
சிலவற்னற ஆசிரியர் உேொரணத்திற்குப் பட்டியலிட்டிருக்கிறொர். அவற்றில் சிலவற்னற
இங்தக புரிேலுக்கொக வழங்குகின்தறன்.
சிங்கைம்: அப்பொ, அப்புச்சி - ேமிழ்: அப்பொ
சிங்கைம்: அம் ொ, வு - ேமிழ்: அம் ொ
சிங்கைம்: ொ ொ, ொ ொண்டி - ேமிழ்: ேொய் ொ ன், அத்னேயின் கணவர், ொ ைொர்.
சிங்கைம்: ஐயொ - ேமிழ்: அண்ணன்
சிங்கைம்: அக்கொ - ேமிழ்: அக்கொ
சிங்கைம்: பலொகு அக்கொ - ேமிழ்: மூத்ே அக்கொ
சிங்கைம்: சதகொேரி - ேமிழ்: உடன் பிறந்ேவள்

சிங்கைம்: சதகொேரொ - ேமிழ்: உடன் பிறந்ேவன்
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சிங்கைம்: மினிஹ, புருசய்யொ - ேமிழ்: கணவன்
சிங்கைம்: பவுலொ, கனு - ேமிழ்: னைவி

துனர ொவட்டத்தில் சில இடங்களில் ேொத்ேொனவக் குறிக்கச் பசொல்லப்படும் சிய்யொ/சிய்யொன்

என்ற பசொல்லின் திரிபொக `சியொ` எை ேொத்ேொனவ அனழக்கும் வழக்கமும் சிங்கைவர்களிடம்

கொணப்படுகிறது. சிங்கை உறவு முனறயில் தநர் திரொவிடச் பசொற்கள் அதிக ொகவும், அதேொடு
இனடக்கொலச் சிங்கைச் பசொற்களும் கலந்திருப்பது பேரிகிறது.

சிங்கை ப ொழிக்கும் ேமிழ் ப ொழிக்கும் என்ற வனகயிலும், சிங்கை ப ொழிக்கும்

திரொவிட ப ொழிகளுக்கும் என்ற அடிப்பனடயிலும் ஒப்பொய்வுகள் பசய்யப்படுவதும், அது பற்றிய
ஆய்வு முடிவுகள் பவளிவந்து அனவ பபரும் வனகயில் கலந்துனரயொடப்படுவதும் அவசியம்.
ஏபைனில் ேமிழர், சிங்கைவர் என்ற இரண்டு பவவ்தவறு இைங்கள் எைக் கொண்பனே விட

ஒதர இைத்தின் ஒரு பிரிவொக, அேொவது பண்னடய திரொவிட பேொல்குடி ரபின் ஒரு பிரிதவ
சிங்கைவர்கள் என்ற முடிவுக்தக நம்ன

2018 ஆம் ஆண்டு

ொனுடவியல் ஆய்வுகள் இட்டுச் பசல்கின்றை!

ற்றும் 2019ஆம் ஆண்டு இரண்டு முனற நொன் யொழ்ப்பொணம்

பசன்றிருந்ே தபொது அங்குள்ை பபௌத்ே விகொனர ஒன்றுக்குச் பசன்றிருந்தேன். அந்ேக்

தகொயிலில் உள்தை நுனழந்ேவுடன் இடதுபுறம் ந க்கு நன்கு பரிச்சய ொை விநொயகர், லட்சுமி,
சிவன் ஆகிய பேய்வங்களின் சிற்பங்கள் சிங்கை முகத்துடன் சிறிய சிறிய தகொயில்களில்
னவக்கப்பட்டிருந்ேனேக் கண்டதபொது ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது. பிறகு நண்பர்களுடன் தபசி
தகட்டு அறிந்து பகொண்ட தபொது பபௌத்ே ஆலயங்களில் இத்ேனகய ேமிழர் வழிபொட்டில்
இடம்பபறுகின்ற பேய்வ வடிவங்களும் அவற்றுக்கொை சன்னிதிகளும் இருக்கின்றை என்று
அறிந்து பகொண்தடன். ச யம் சொர்ந்ே ஒற்றுன கள் என்பது ஒருபுறமிருக்க, ப ொழியில்,
பண்பொட்டில் உள்ை ஏரொை ொை ஒற்றுன கள் பற்றியும், முனறயொை ஆய்வுகள் இலங்னகயின்
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இரண்டு பபரும் இைங்கைொை சிங்கைவர்கள்-ேமிழர்கள் ஆகிய இரண்டு இைங்களுக்கும்
இனடயிலொை பேொடர்புகனைப் புரிந்துபகொள்ை வொய்ப்பளிக்கும்.

சிங்கைவர் உறவுமுனற பபயர்களில் ஏரொை ொை ேமிழ்ச் பசொற்கள் இருப்பனேக்

கொண்கின்தறொம். சில உேொரணங்கனை முன்ைர் குறிப்பிட்டிருந்தேன்.

பபொதுவொக

இந்தியொவில் பேன்னிந்தியர்கள், வட இந்தியர்கள் என்று பசொல்லிக் பகொள்வது தபொல,
சிங்கைவர் சமூகச் சூழலில் `கண்டி சிங்கைவர்` அேொவது னலநொட்டுச் சிங்கைவர் என்றும்

தீனவச் சுற்றியுள்ை கனரதயொரப் பகுதிகளில் வொழ்கின்றவர்கள் `கனரதயொரச் சிங்கைவர்`
என்றும் நில அடிப்பனடயில் அனடயொைப்படுத்ேப் படுகின்றொர்கள். இவர்களுள் னலநொட்டுச்
சிங்கைவர்

எைத்

ேங்கனை

அனடயொைப்படுத்திக்

உயர்ந்ேவர்கைொக அனடயொைப்படுத்திக் பகொள்கிறொர்கள்.

பகொள்பவர்கள்

சமூகத்தில்

கண்டி சமூகத்தில் இரண்டு வனக திரு ண முனற இருப்பனேக் கொண்கிதறொம்.

1. பின்ைொ – இவ்வனக திரு ணத்தில் கணவன் ேன் னைவி வீட்டிற்குச் பசன்று வொழ்வது
வழக்கம். இந்ே வொழும் முனற அேொவது சிங்கை ப ொழியில் ‘வொசக ’ என்பது ரு க்கட்ேொய
முனறப்படி னைவி வீடொக அன கிறது.

2. இேற்கு ொறொக திரு ணத்திற்குப்பின் னைவி ேன் கணவர் வீட்டிற்குச் பசன்று வொழும்
முனற ‘தீக’ எை அனழக்கப்படுகிறது.

இந்ே இரண்டு வனக திரு ணப் பிரிவுகளும் கண்டி சமூகத்தில் அேொவது

னலநொட்டுச் சிங்கைவர் சமூகத்தில் உள்ைை. இந்ே இரண்டு பிரிவிைரும் திரொவிட உறவு
முனறனயப் பின்பற்றுகின்றைர். ஆக, திரொவிட சமூக அன ப்பில் இன்றும் ேொய்வழிச் சமூக
முனறயும் ேந்னே வழி சமூக முனறயும் பேொடர்வனே நொம் கொண்பது தபொல,
சிங்கைவர் சமூகத்திலும் இது இயல்பொக இருப்பனேக் கொண முடிகிறது.

னலநொட்டுச்

இலங்னகயில் தபசப்படுகின்ற சிங்கை ப ொழியின் ஒரு உறவு ப ொழியொக ‘ ஹல்’

ப ொழி அன கிறது. இது இலட்சத் தீவுகளிலும்,

ொலத்தீவுகளிலும் தபசப்படும் ப ொழியொகும்

என்பனேயும் நூலொசிரியர் சுட்டிக்கொட்டுகின்றொர்.
சிங்கை ப ொழி ஒரு இலக்கிய ப ொழியொக உருவொைது பபொ.ஆ. 10ஆம் நூற்றொண்டு
கொலவொக்கில் ேொன். சிங்கை எழுத்தின் வரிவடிவ ொைது பேன்னிந்திய

சொய்வுக் தகொடு

வனகயில் விைங்குகிறது என்று கூறும் அறிஞர் தகொலின் ொசி கொவின் (Colin Masica, 1991)
கருத்தும் இங்கு கவனிக்கத்ேக்கது.
இலங்னகயின்

த ற்குப்

பகுதியில்

வொழ்ந்துவந்ே

பூர்வகுடிகைொை

நொகர்கள்

இலங்னகயில் வரலொற்றுக்கு முற்பட்ட கொலத்திலிருந்தே வொழ்ந்ேவர்கள் என்பதும், இந்ேப்
பூர்வீக நொக

ன்ைர்களின் சின்ைங்கைொக சிங்கமும் பனை

ரமும் இருந்ேை என்பதும்,

பிற்கொலத்தில் இலங்னகயில் இந்ேப் பூர்வகுடிகள் பபௌத்ே ேத்னேத் ேழுவிய பின்ைரும் கூட
சின்ைங்கனைக் னகவிடொ ல் இருப்பதும் முக்கியத்துவம் பபறும் ஒன்று. இந்ேச் சிங்கமும்

பனை ரமும் ேமிழகச் தசர ன்ைர்களுக்கு உரிய சின்ைங்கள் என்பனேயும் நொம் ஒப்புதநொக்க
தவண்டியுள்ைது.
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பண்பொட்டு அடிப்பனடயில் திரொவிட பண்பொட்டுக் கூறுகனைக் பகொண்டிருக்கும்
சிங்கைவர்களின் ப ொழி இந்தேொ-ஆரிய ப ொழியொக இருக்கின்றது என்பனே பல்தவறு
ஆய்வுகள் சுட்டிக்கொட்டி இருப்பனேப் பொர்த்தேொம். இந்ேக் கலப்பு எப்படிச் சொத்திய ொைது

என்பனே ஆரொய தவண்டியது அவசிய ொகிறது. சிங்கைவர்களின் மிக ஆரம்பக்கொல

இடப்பபயர்வு என்பது பேன்னிந்தியப் பகுதிகளின் ஊடொக நடந்தேறியது என்றும், அவர்கள்
த ற்கு வங்கம், ஒடிசொ ஆகிய பகுதிகதைொடு மிக நீண்டகொல ொக இைத் பேொடர்பு

பகொண்டிருந்ேொலும் பேன்னிந்தியப் பகுதிகளுக்கு வந்து, மிக நீண்ட கொலங்கள் வொழ்ந்து,
பேன்னிந்தியப் பபண்கனைத் திரு ணம் பசய்து, ேமிழ் பவுத்ேத்னேத் ேழுவி, ேமிழ்த்
தேசத்தேொடு உறவொடி, பேன்னிந்தியக் கிரொ

பேய்வங்கனை வணங்கி வழிபட்டு ேங்கள்

வொழ்வியல் கூறுகளில் ஒன்றொக இனணத்துக் பகொண்டு ப ல்ல ப ல்ல நகர்ந்து இலங்னக
பசன்று அனடந்ேொர்கள் என்று கருே வொய்ப்புள்ைது.

பூர்வ வட இந்தியர்கள், அேொவது இந்தேொ-ஆரிய ப ொழி தபசுபவர்கள்

உறவுத்

திரு ணங்கனைத் ேங்கள் பண்பொட்டில் பகொண்டிருப்பதில்னல. அவர்கைது திரு ண முனற

உயர்குல முனற, அேொவது hypergamy என்ற அன ப்பில் அடங்கும். இது திரொவிட திரு ண

முனறயொை உறவுத் திரு ணங்கள் என்ற கருத்ேொக்கத்தில் இருந்து முற்றிலும் ொறுபடும் ஒரு
முனறயொக அன கிறது என்பனே இங்குக் கொண தவண்டும்.
உறவுத்

திரு ணங்கள்

பேன்னிந்தியச்

சமூகத்தில்

பேொன்று

பேொட்டு

நனடமுனறயில் இருப்பேற்குக் கொரணம் தவைொண்ன . நிலமும் நீரும் சமூக வொழ்வியல்
அன ப்பில் முக்கிய இடம் பிடிப்பேொல் இனவ திரு ணத்ேொல் குனறந்து விடக்கூடொது
என்பேற்கொகத்

திரொவிட

பண்பொட்டில்

திரு ணங்கைொகும், என்கிறொர் நூலொசிரியர்.
பண்பொட்டு ஒற்றுன

ஏற்படுத்திக்பகொண்ட

முனறதய

உறவுத்

எைக் கொணும்தபொது சிங்கைவர்கள் கண்ணகி வழிபொடு

பசய்வதும், விநொயகர் வழிபொடு பசய்வதும், விஷ்ணு, முருகன், வள்ளி ஆகிய பேய்வங்களின்
வழிபொடுகனைச் பசய்வதும், தகரைத்தின் கேகளி நடை வனகனய ஏற்று உள்வொங்கிக்
பகொண்டதும், உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் தகரை பழக்கவழக்கங்கள் மிகுந்து இருப்பதும்
முக்கிய ொை கூறுகைொகும்.
ஆக, வட இந்தியொவிலிருந்து வந்ே விஜயன் வட இந்தியப் பின்ைணிதயொடு சிங்கை
அரனசத்

தேொற்றுவித்து

சிங்கைவர்கள்

உருவொைொர்கள்

முழுன யொை வரலொறு என்று பகொள்ைொ ல்,

என்ற

கொவம்சம் சூைவம்சம்

புரொணக்கனேனய
ற்றும் ஏனைய

புரொணங்களில் உள்ை ஏரொை ொை கனேகனை வொய்ப ொழி கனேகளின் ஆவணப்படுத்ேல்
என்ற அடிப்பனடயில் அவற்னற ஆரொய தவண்டியது அவசிய ொகிறது.
வொய்ப ொழிக் கனேகள் இை வரலொற்று மீட்டுருவொக்கத்திற்கு மிக முக்கிய ொைனவ
என்பனே உலகைொவிய
வலியுறுத்துகின்றொர்.
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ொனுடவியல் ஆய்வுகள் சுட்டிக் கொட்டுவனே நூலொசிரியர்

ஆசிரியர் இந்ே அத்தியொயத்தின் இறுதியில் கூறும் ஒரு கருத்து கவைத்தில்
பகொள்ைத்ேக்கது. “பன்ன

இைத்துவம் பகொண்ட நொடுகளில் இை வரலொறு வரலொற்றின்

அனைத்துப் பரி ொணங்களிலும் ஊடுருவியிருக்கும். அேனை முற்சொய்வு
ஆரொயும்தபொது

ட்டுத

ஏதுமின்றி

புதிய உண்ன கள் பவளிப்படும். சிங்கை இைத்துவத்னேயும் இந்ே

வனகயில் ஆரொய தவண்டும்.”

இந்ே நூலின் நூலின் ஐந்ேொம் அத்தியொயம்: சிங்கை க்கள் வொழ்வியலில் திரு ண முனறகள்
பற்றி

ஆரொய்கிறது.

ணமுனறயிலிருந்து

இப்பகுதியின்
முற்றிலும்

பேொடக்கத்திதலதய

தவறுபட்ட

உறவுமுனற

நூலொசிரியர்
திரு ண

ஆரிய

அன ப்னப

அடிப்பனடயொகக் பகொண்டது சிங்கைத் திரு ண முனற, அேொவது திரொவிட முனற பழக்க
வழக்கங்கதைொடு பேொடர்பு பகொண்டது என்று நினல நிறுத்துகிறொர். அேற்கு த னலநொட்டு
அறிஞர்கள் H.W.Codrington, நூர் சொல் ன், ற்றும் இலங்னக ஆய்வொைர் ொனிடவியலர் எம்
டி ரொகவன் அவர்கைது ஆய்வுகனையும் சொன்றொகப் பயன்படுத்துகின்றொர்.
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அடிப்பனடயில் கொணும்தபொது சிங்கைச் சமூகத்தில் திரு ண முனற அக ணத்னேக்
பகொண்டது என்பனேக் கொணமுடிகிறது. ‘பகொய்க ’ சொதி அன ப்பில் விரிவொை கினை சொதிகள்
உள்ைை. ஆகதவ அக ண ேன்ன னய உறுதியொகப் பின்பற்றும் சமூக ொக இது அன கிறது.
திரொவிட அக ணேன்ன

எை எடுத்துக் பகொள்ளும்தபொது கினைச் சொதிகளுக்குள்தைதய

கொணப்படும் வனகயரொ/ பரம்பனர/ கூட்டம்/ குலம்/ கினை/ பகொத்து/ இல்லம் எை
அனழக்கக்கூடிய

பிரிவுகளுக்கு

உள்தை

திரு ண

உறவுகள்

கட்டன க்கப்படுகின்றை என்பது முக்கியத்துவம் பபறுகின்றது.
சிங்கைச்

சமூகத்ேவர்கைது

விதிகளின்படி

பங்கொளி

எவ்வனகயில்

உறவுனடய

எவரும்

அவர்களுக்குள் திரு ணம் பசய்து பகொள்வதில்னல. ஏபைனில் அவர்கள் அண்ணன்-ேம்பி
அல்லது

அக்கொள்-ேங்னக

உறவொகக்

கருேப்படுகின்றைர்.

முனறப்பபண்னணத் திரு ணம் பசய்து பகொள்ை உரின
வழக்கத்தில் இருக்கிறது. முனறப்னபயனுக்குப்
திரு ணம் பசய்ய தநரிட்டொல்

முனறப்னபயன்

ேைது

தகொரப்படுவதும் சிங்கைவர்

பதிலொக தவறு ஒருவனர அப்பபண்

ணப்பபண் அந்ே முனறப்னபயனுக்கு 100 பவற்றினல

பகொடுத்து அனு தி தகட்கதவண்டும் என்ற சடங்கும் சமூகத்தில் நனடமுனறயில் இருப்பேொக
நூல் குறிப்பிடுகிறது.

பேன்னிந்தியொவில்

சில

பூர்வகுடிகளிடம்

இன்றும்

ேொய்வழி

சமூக

முனற

இருக்கின்றது. நூர் சொல் ன் ேைது நூலில் ஒரு பசய்தினயக் குறிப்பிடுகின்றொர். அேொவது
கிழக்கிலங்னகயில்

ட்டக்கைப்பு

ேமிழர்களிடம்

ேொய்வழிச்சமூகமுனற

மிச்சபசொச்சம்

இருக்கின்றது என்பனே இவரது ஆய்வு குறிப்பிடுகின்றது. திரு ணம் பசய்துபகொள்ளும் ஒரு
ஆண், பபண்ணின் வீட்டில் திரு ணத்திற்குப் பிறகு பசன்று வொழ்வது என்பது கண்டி
பகுதியில்

அதிகம்

வழக்கிலிருக்கும்

முனற

என்றும்,

இது

'பின்ை'

என்று

குறிப்பிடப்படுகின்றது என்றும், ேந்னேவழி குடும்ப முனறயில் ணப்பபண் கணவன் வீட்டில்

பசன்று வொழ்வது முனறயொகக் கருேப்படுகின்றது என்றும், இேனை 'தீக' என்று சிங்கைவர்
குறிப்பிடுகின்றைர் என்பனேயும் நூலொசிரியர் பேரிவிக்கின்றொர்.
'தீக' திரு ண முனறயில் பபண் வீட்டொர் வரேட்சனண பகொடுக்க தவண்டும் என்பதும்
வழக்கில் இருப்பனேக் கொணமுடிகிறது. இந்ே வழி திரு ண முனறயில் பபண்ணுக்கு
அனசயொ பசொத்துகள் ட்டுத பங்கு உண்டு என்றும், அேனை விற்பேற்குப் பபண்ணுக்கு
உரின இல்னல என்றும், பயிரிடும் உரின னய ட்டும் அவள் ேன் உடன்பிறந்தேொருக்குக்
பகொடுக்கலொம் என்றும், ஆைொல் அதில் வரும் வரு ொைத்னேக் கண்டிப்பொக தகட்டுப் பபற
ொட்டொள் என்றும், யொர் பயிரிடுகிறொர்கதைொ அவர்கள் நினைத்து எனேக் பகொடுக்கிறொர்கதைொ
அேனைப் பபற்றுக் பகொள்வொர் என்றும் அறிய முடிகின்றது. இேனைக் கொணும்தபொது மிக
உறுதியொை ஆணொதிக்க ரபு வழிமுனறயொக இேனைக் கருேலொம்.
திரு ண நிகழ்வில் விருந்துபசொரம் பசய்ேல், நல்ல தநரம் பொர்த்ேல், ண கள் வீட்டில்

ண கன் வருனகனயக் பகொண்டொடுேல், ஆனட ொற்றுேல் சடங்கு, கொல் பபருவிரல்கனைக்
கயிற்றொல் கட்டுேல் ஆகியவற்தறொடு பபண்கள் பொலி ப ொழியில் அன ந்ே பழம்பபரும்
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பொடலொகிய `பஜய ங்கைசூத்திரொ` பொடனலப் பொடுவது, அேன் பின்ைர் தேங்கொய் உனடத்ேல்,
ொ ொ உறவு வழி சடங்குகள், முனறப்னபயன் இருந்ேொல் அவன் ணப்பபண்னண விட்டுக்

பகொடுக்கும் சடங்கு எை வரினசயொக சடங்குகள் அன கின்றை. திரு ணம்

ணப்பபண்

வீட்டில் நடக்கும் வீட்டிற்கு அருகிதலதய ஒரு ேற்கொலிகக் குடினச அன க்கப்படும் என்றும்

அேனை வண்ணொர்கள் அன த்து அலங்கரித்துக் பகொடுக்கின்றைர் என்றும் அறிய
முடிகிறது. ேொலிகட்டுவது தபொல ஒரு சின்ைத்னே அணிவிக்கும் முனற சிங்கைத்
திரு ணங்களில் இல்னல என்தற பேரிகிறது.

பல கணவர்கள் அேொவது சதகொேரர்கள் ஒரு பபண்னண

ணந்து வொழும் முனற

ேம்பகல்தல, ஹொ கண்படை ஆகிய பகுதிகளில் இருந்ேனே நூர் யொல் ன் (1971) பதிகின்றொர்.
அதேதபொல பல னைவியர் உள்ை ஆண்களின் குடும்பங்கள் சிலவற்னறயும் ேொம் கண்டேொக
இவரது ஆய்வு பவளிப்படுத்துவனேயும் நூலொசிரியர் சுட்டிக்கொட்டுகின்றொர். இேற்குப்
பபரும்பொலும் நிலங்களும் பசொத்தும் பிற குடும்பங்களுக்குச் பசன்று விடக்கூடொது என்ற
கருத்தே அடிப்பனடயொக அன கிறது.

இன்னறய கொலச்சூழலில் சிங்கைச் சமூகத்ேவர் பண்பொட்டில் திரு ண முனறகள்

த ற்கத்திய வழக்கங்கனையும் உள்ைடக்கிய வனகயில் பல ொற்றங்களுடன் திகழ்கின்றது.
இை தவறுபொட்னடக் கனைந்து சிங்கை

க்கள் ேமிழ்

க்கள் எை தவறுபொடின்றி கலப்புத்

திரு ண நிகழ்வுகளும் இன்னறய இலங்னகயில் கண்கூடு.

[புனகப்படம்: இலங்னக னலயகத்தில் பதுனை நகரில் அன ந்துள்ை முதியொங்கனை ரஜ கொ
விகொனரயில்.]
வரலொற்றுக் கொலத்தின் பேொடக்கம் முேதல ேொய்த் பேய்வ வழிபொடு என்பது உலக

க்களின் அனைத்துச் சமூகங்களிலும் ஏதேொ ஒரு வனகயில் பவளிப்படுவனே இன்னறய

பேொல்லியல் அகழொய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றை. ேமிழகத்தில் ேொய்த் பேய்வ வழிபொடு
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என்பது பேொன்ன யொை வழிபொட்டுக் கூறுகளில் ஒன்று. சிலப்பதிகொரம் ணித கனல ஆகிய
கொப்பியங்களில்

இருக்கின்றை.

சிறப்பித்துக்

கூறப்படும்

ேமிழகத்திற்கு

கண்ணகிக்குத்

அருகிலுள்ை

ேமிழகத்தில்

இலங்னகயில்

தகொயில்கள்

கண்ணகி

எப்படி

வழிபடப்படுகிறொள் என்பனேத்ேொன் நூலில் ஆறொவது அத்தியொயம் தபசுகிறது.

நூலொசிரியர் ஆய்வொைர்கள் சிலரது ஆய்வுகனை இந்ேப் பகுதிக்கு முக்கியச்
சொன்றுகைொகப் பயன்படுத்துகின்றொர். அதில், தபரொசிரியர் ஒபயதசகர எழுதிய The cult of the
Goddess Pattini (1984), தபரொசிரியர் ரிச்சர்ட் பகொம்ரிட்ச் எழுதிய, Food for 7 Grandmothers:
Stages in the universalisation of the Sinhalese ritual, (1971), லூத்மிைொ மீர்பவொர்த்-பலவிைொ
எழுதிய The Hindu goddess Pattini in the Buddhist popular belief in Ceylon (1916), L.S.Hiatt
எழுதிய The Pattini cult of Ceyon Tamil Perspective (1973) ஆகியனவ பவகுவொக இந்ேப்
பகுதியில் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ைை. இனவ

ட்டு ன்றி த லும் பல நூல்கனையும் இந்ேப்

பகுதியில் நூலொசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகிறொர். அனவ அனைத்தும் கண்ணகி சிங்கைப்
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பண்பொட்டில் வகிக்கும் முக்கியத்துவம் பற்றி ந க்கு வியப்பூட்டும் வனகயில் உள்ை சிங்கை
இலக்கியங்கைொக அன கின்றை.

கஜபொகு ன்ைன் இலங்னகயில் நிலவி வந்ே பஞ்சத்னேப் தபொக்குவேற்கு ேமிழகம்

பசன்று கண்ணகி சினலனயக் பகொண்டுவந்து ஆடி ொேத்தில் விழொ எடுத்ேொன், எை இேன்
பூர்வீகத்னே ஒரு ரபு தபசுகிறது. இந்ே கஜபொகு பபொ.ஆ 2ம் நூற்றொண்னடச் தசர்ந்ேவன்.

பபொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றொண்டில் பபௌத்ேம் முழுன யொக இலங்னகயில் பரவத்

பேொடங்குவேற்கு முன்பு இலங்னகத் தீவு முழுக்க நொட்டொர் வழிபொட்டு

ரபு பேய்வங்கள்

க்கைொல் கனடப்பிடிக்கப்பட்டு வந்ேை. அவற்றுள் நொக வழிபொடு, இயற்னக வழிபொடு

என்பதேொடு கண்ணகி வழிபொடும், ஏழு பபண் பேய்வங்களின் வழிபொடும், 'கிரி அம் ொ' என்ற
பபண் பேய்வ வழிபொடும் அடங்குகிறது.

சிங்கைவரின் பபௌத்ே ே அனடயொைத்துக்குக் குனறவில்லொே வனகயில் சிங்கைப்

பண்பொட்டில் கண்ணகி பேய்வம் 'கண்ணகி பேய்தயொ' அல்லது 'பத்தினி பேய்தயொ' எைச்
சிறப்பிக்கப்படுகிறொர்.

அடிப்பனடயில்

கடவுள்

தகொட்பொட்னட

றுக்கும்

பவுத்ேம்

இலங்னகனயப் பபொறுத்ே வனகயில் கண்ணகி பேய்வத்னேயும் ற்றும் ேமிழ் நிலத்தில் நன்கு

பரிச்சய ொை விநொயகர், முருகன், விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய நொன்கு பேய்வங்கனையும்
உள்ைடக்கிய பேய்வீக

ரனபக் பகொண்டிருப்பனேயும் கொண்கிதறொம். இலங்னக பபௌத்ேம்

தேரவொே பபௌத்ே சித்ேொந்ேத்னே அடிப்பனடயொகக் பகொண்டிருந்ேொலும் கூட ேொய் பேய்வ
வழிபொடு இங்கு கண்ணகி வழிபொடொக முக்கியத்துவம் பபறுவது குறிப்பிடத்ேக்கது.
இலங்னகயில் கண்ணகி பேொன் த்னே மூன்று பவவ்தவறு வனகயில் குறிப்பிடுகின்றொர்கள்.
1. நொக பேய்வ ொை நொக அரசனின் கண்ணீரில் இருந்து பிறந்ேவள்
2. நீலத்ேொ னரயில் இருந்து தேொன்றியவள்

3. பொண்டிய ன்ைனின் தேொட்டத்து ொ ரத்திலிருந்து பிறந்ேவள்
த ற்கூறிய மூன்று

பேொன் ங்களுத

கண்ணகியின்

பிறப்னப அசொேொரண

நிகழ்வொகக் கொட்டுகின்றை.
சிங்கை க்களின் வழிபொட்டு ரபில் கண்ணகி பேய்தயொனவப் பன்முகத்ேன்ன பகொண்ட
கடவுைொக வழிபடுகின்றைர்.
1. கண்ணகி வைன க்கும் ஆதரொக்கியத்திற்கு ொை பேய்வம்.
2. கண்ணகி பபௌத்ே ேத்னேக் கொத்து வரும் பேய்வம்
3. கண்ணகி இலங்னகத்தீனவக் கொக்கும் கொவல் பேய்வம்
கண்ணகி வழிபொட்டிற்கு முன்ைர் ஏழு பபண் பேய்வங்கள் வழிபொடு என்பதும்
சிங்கைவர்

ரபில் முக்கியத்துவம் பபற்ற ஒன்றொக அன ந்துள்ைது. இது ேமிழ்நில

உள்ை சப்ே கன்னியர் அல்லது ஏழு கன்னி ொர் என்ற வழிபொட்டு

ரபில்

ரதபொடு ஒப்பீடு

பசய்யத்ேக்கது.

நூலொசிரியர் சிவன், முருகன், விநொயகர், விஷ்ணு ஆகிய பேய்வங்கனைக் குறிப்பிடும்

தபொது நூலில் `இந்து பேய்வங்கள்` எைக் குறிப்பிடுகின்றொர்.
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‘இந்து

ேம்; என்ற ஒரு

அனடயொைப்படுத்துேல் ஆங்கிதலய கொலனித்துவக் கொலத்தில் உருவொக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கம்
என்பேன் அடிப்பனடயில் நூலொசிரியர் இேனை `பண்னடய பேன்னிந்திய பேொல் பேய்வ
வழிபொடுகள்’ எைச் சுட்டுவது பபொறுந்தும் என்று கருதுகிதறன்.

லிங்க வழிபொடும்

இவ்வனகயில் பேொல் பேய்வ வழிபொடு என்ற வனகயிதல சுட்டப்பட தவண்டும்.

கண்ணகினயச் சிங்கைவர்கள் ஒரு பேொன்ன யொை பபௌத்ே பேய்வ ொகதவ

கருதுகிறொர்கள். ஏற ல பத்தினி பேய்வம் புத்ேர் நட்ட ொவித்தில் இருந்து தேொன்றியவள் எை

சிங்கை நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றை. ஒரு கட்டத்தில் ன த்திரி புத்ேர் வடிவில் கண்ணகினய
இைம் கொணவும் சிங்கைவர் முற்பட்டைர். அடுத்ே கட்டத்தில் பத்தினி பேய்வ ொை கண்ணகி
தபொதிசத்துவர் எனும் நினலயிலிருந்து பரிநிர்வொண நினலக்கு உயர்த்ேப்பட்டொர். த லும்

இத்ேனகய பல பேொன் ங்கள் கண்ணகினயப் பபௌத்ே ச யத்துடன் பின்னிப் பினணத்துக்
கொட்டுவனேத் தீவிர ொக முயன்றுள்ைை.

சிங்கை க்கனைப் பபொறுத்ேவனர கண்ணகி ேமிழ் பேய்வம் அல்ல; ொறொக சிங்கைப்

பபௌத்ேர்களுக்தக உரிய முக்கிய பேய்வம். இன்று இலங்னக முழுவதும் கண்ணகிக்குப் பல
தகொயில்கள் உள்ைை.

இன்று கண்ணகி பேய்தயொ சிங்கைவர் பண்பொட்டில் பிரிக்கப்பட முடியொே முக்கிய

இடத்னே ஏற்றிருக்கும் ஒரு பேய்வம் என்பது வியப்பளிக்கும் உண்ன .

குறிப்பு: இலங்னகயில் கண்ணகி வழிபொடு பற்றி 2019ஆம் ஆண்டு நொன் இலங்னக
பசன்றிருந்ேதபொது தபரொசிரியர் புஸ்பரட்ணம் அவர்கனை ஒரு தபட்டி கண்டிருந்தேன்.
அேனை

ஆர்வமுள்தைொர்

https://youtu.be/OnnKg427H3Q

தகட்டு

த லும்

பேளிவு

பபறலொம்.

கண்ணகி வழிபொடு சிங்கைப் பண்பொட்டில் பின்னிப்பினணந்து இருப்பது தபொல

முக்கியத்துவம் வொய்ந்ே
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ற்றும் ஒரு வழிபொடொக அன கிறது முருகன் வழிபொடு. ேமிழர்கள்

அறுபனட வீடுகளில் ஒன்றொகக் குறிப்பிடும் கதிர்கொ க் கந்ேன் சிங்கைவர்கைது 'கேரக த்
பேய்தயொ' என்று வழிபடும் ஒரு கடவுைொகவும் அன கிறொர். சிங்கைப் பண்பொட்டில் முருகன்
வழிபொடு - ேமிழ்

ரபின் ேொக்கமும் சிங்கை

ரபின் விரிவொக்கமும், என்ற பபொருளில் இந்ே

நூலின் ஏழொவது அத்தியொயம் அன கிறது.

இலங்னகயின் மூன்று பூர்வகுடிகள் முருகனைத் ேங்கைது கடவுைொகச் பசொந்ேம்
பகொண்டொடுகிறொர்கள்.

1. சிங்கைப் பபௌத்ேர்கள்

2. இலங்னகத் ேமிழர்கள்
3. இலங்னக தவடர்கள்

நூலின் இந்ே இயலில் சில முக்கிய நூல்கள் ஆய்வுக்குப் பயன்பட்டிருக்கின்றை.

உேொரணத்திற்கு B.Paffenberger , எழுதிய The Kataragama pilgrimage Hindu Buddha's

interaction and its significance in Sri Lanka polyethnic social system, 1979, என் டி ரொகவன்
ஆய்வில் பவளிவந்ே India in Ceylonese history: Society and culture 1969 ற்றும் தபரொசிரியர்
என் சண்முகலிங்கன் எழுதிய கதிர்கொ
தபரொசிரியர் படஸ் ணட்

முருகன் சமூக

ல்லிகொரச்சி எழுதிய சிங்கைப்

ொனிடவியல் ேரிசைம் 2014,
பபௌத்ே

வர்த்ேகர்களின்

உடல்ப ொழி 2003, ஆகிய நூல்கனை நூலொசிரியர் பல இடங்களில் சொன்று குறிப்பிடுகின்றொர்.
இவர்கள்

ட்டு ன்றி

இலங்னக

இஸ்லொமியர்களும்

வணங்குகின்றைர் என்பதும் ஒரு கூடுேல் ேகவலொக அன கிறது.

கதிர்கொ

கடவுனை

இலங்னகத் தீவின் பேன் கிழக்குப் பகுதியில் ஊவொ ொகொணத்தின் புத்ேைம் பகுதியில்
இருக்கின்ற 'தியைக ' என்ற பபயர் பகொண்ட கொட்டின் நடுவில் அன ந்திருக்கின்றது
கதிர்கொ ம். சிங்கைப் பபௌத்ேர்கனைப் பபொருத்ேவனர,

1. சிங்கைப் பபௌத்ேர்கைது பேொன்ன யொை குடிதயற்றங்களில் ஒன்று கதிர்கொ ம்.
2. அங்கிருக்கும் அரச ரம் தேவநம்பியதீசன் அநுரொேபுரத்திலிருந்ே

அரச ரத்திலிருந்து

பகொண்டுவந்து நட்ட கினை எை கொவம்சம் குறிப்பிடுகிறது.
3.

ரபுவழி சிங்கை இலக்கிய ொை `கந்ே உபொே` எனும் இலக்கியம் ேமிழ் அரசைொை

எல்லொைனை பவற்றி பகொண்டேொல் தநர்த்திக்கடைொக துட்டனகமுனு என்ற அரசன்
கட்டியது இந்ே ஆலயம் என்கிறது.
4. கொதசைன் என்ற சிங்கை ன்ைனின் றுபிறப்பு கதிர்கொ க் கந்ேன் என்ற நம்பிக்னகயும்
உள்ைது.
இேன் அடிப்பனடனய னவத்து இன்று வனர பபௌத்ே ே ஆலய பரிபொலைச் சட்டத்தின்
கீழ் கதிர்கொ ம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது என்பனேயும் இங்கு கவனிக்க தவண்டும்.
இலங்னகத் ேமிழர்கனைப் பபொறுத்ேவனர சிங்கைவர் வருனகக்கு முன்ைதர கதிர்கொ
முருகன் ேமிழர்களின் கடவுைொகக் பகொள்ைப்படுகின்றொர். துட்டனகமுனு அேனை ஒரு
சிங்கைவர் ஆலய ொக

ொற்றி அன த்திருக்கக் கூடும் என்தற ேமிழர்கை கருதுகின்றைர்.

குறிஞ்சி நிலத்துக்கு உரிய கடவுைொை திருமுருகனின் தகொயில் இது என்றும், ச ஸ்கிருேத்
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பேொடர்பின்றி

க்கள் வழிபொடு பசய்யும் வனகயில் இந்ேக் தகொயில் அன ந்திருக்கின்றது

என்பதும் பேொல்கொப்பியம் குறிக்கும் `கந்ேழி` வழிபொடு இது என்றும் குறிப்பிடலொம் எை
மு.கணபதிப்பிள்னை (1967) குறிப்பிடுவது இங்கு ஒப்பிட தவண்டியிருக்கிறது.

தவடர்கனைப் பபொருத்ேவனர,

வள்ளி ே து ே க்னகயொகவும் கந்ேன் ேைது

ன த்துைைொகவும் பலர் நம்பிக்னக பகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அக்கொனவ

ணமுடித்ே

கந்ேனுக்கு வருடந்தேொறும் எடுக்கப்படும் பபருவிழொவில் கலந்து பகொள்வது ந து கடன
எை தவடர்கள் ஒவ்பவொருவரும் நம்புகின்றொர்கள். தவடர் குலத் ேனலவன் கள் வள்ளினயக்
கைவு ணம் புரிந்ே இட ொக கதிர்கொ த்னே இலங்னக தவடர் சமூகம் நம்புகின்றது. சூரனைத்
ேொக்கிக் பகொன்ற பின்ைர் வள்ளினய ணம் புரிய வந்ே இடம் இதுதவ எை நம்புகின்றொர்கள்.
கதிர்கொ த்திற்கு த ற்தக 3 ன ல் பேொனலவில்

101

ொணிக்க கங்னக நதிக்கனரயில்

பசல்லக்கதிர்கொ ம் அன ந்திருக்கின்றது. இங்கு ஒரு பிள்னையொர் தகொயிலும் இருக்கின்றது.
முருகனின் தவண்டுதகொளின்படி யொனையொக பிள்னையொர் தேொன்றி வள்ளி திரு ணத்திற்கு
உேவிைொர் என்ற புரொண கனேயும் தவடர்கள் வழக்கில் இருக்கின்றது.

இலங்னகத் ேமிழர்களின் வொழ்வியலில் ேமிழர் கடவுைொகதவ கதிர்கொ

கடவுள்

கருேப்படுகின்றொர். கதிர்கொ த்தில் மிக நீண்ட கொல ொகதவ முருகனுக்கு னநதவத்திய ொக

ொன் இனறச்சி பனடக்கப்பட்டு வந்ேது. 1960 களுக்குப் பிறகு கதிர்கொ த்னேப் புனிே நகர ொக

இலங்னக அரசு பிரகடைப்படுத்திய பிறகு

ொன் இனறச்சி பனடப்பது நிறுத்ேப்பட்டது எை

நூலொசிரியர் கூறுவது கவைத்திற்பகொள்ைப்பட தவண்டியது. ஆக

ொன் இனறச்சி முருகக்

கடவுளுக்குப் பனடத்ே பண்பொட்டுக் கூறுகனைக் கொணும்தபொது பழங்குடி சமூகத்தின்
வழிபொட்டு ரனப உணர்த்துவேொக அன கிறது.

கதிர்கொ த்னேப் தபொலதவ கண்டியிலும் இருக்கும் கேரக ொ தகொயில் இலங்னக

சிங்கைவர் பண்பொட்டில் முக்கியத்துவம் பபறும் ஒரு தகொயிலொக அன கிறது. அதிலும்

குறிப்பொக சிங்கை வணிகர்கள் இந்ே முருகன் தகொயினல ேங்கைது வழிபொட்டின் முக்கிய
அங்க ொக கருதுகின்றைர். சிங்கை வணிகர்கள் ஒவ்பவொரு நொளும் இந்ேக் தகொவிலுக்கு வந்து
வழிபட்டுச் பசல்வனே ேங்கள் ரபொகவும் பகொண்டிருக்கின்றைர். சிங்கை க்களின் முருக
வழிபொட்டு முனறயில் உடலில் சிறிய இரும்பு முட்கள்

ற்றும் ஆணிகனைத் துனைத்து

தவண்டுேல் வழிபொடு பசய்வது வழக்கில் இருப்பனே ஓபயதசகர (1988) அவர்கைது ஆய்வுகள்
பவளிப்படுத்துகின்றை. கதிர்கொ த்தில் தூக்குக் கொவடி எடுக்கும் இஸ்லொமியர்களும்
இத்ேனகய வழிபொட்டில் இனணந்து பகொள்கின்றைர்.
இலங்னகனயப் பபொறுத்ேவனர கதிர்கொ ம் ற்றும் கண்டி கதிரக த் பேய்தயொ என்ற
வடிவில் முருகவழிபொடு பேன்னிந்தியப் பண்பொட்டு நீட்சியொகத் பேொடர்கிறது.

இலங்னக சிங்கைவர் வரலொறு பற்றி நீண்டகொல ொகதவ வட இந்தியத் பேொடர்புகனை

ட்டுத உறுதிபசய்யும் வரலொற்றுப் பின்ைணி பசல்வொக்குச் பசலுத்தி வந்துள்ைது. இேற்கு
முக்கிய கொரணம்

கொவம்சம், தீபவம்சம், சூைவம்சம் ஆகிய புரொணக்கனேகனை மூல பொலி

ப ொழியிலிருந்து ப ொழிபபயர்த்ே பஜர் ொனியரொை வில்பகம் பகய்கர் ற்றும் ொக்ஸ்முல்லர்
தபொன்றவர்களின் சிங்கைவர்கள் வட இந்தியப் பகுதிகளிலிருந்து வந்ேவர்கள் என்ற
வனகயிலொை

கருத்ேொக்கமும்

ஒரு

கொரணம்.

இது

ட்டு ன்றி

இலங்னகப்

பல்கனலக்கழகத்தில் பணியொற்றிய தபரொசிரியர் பரணவிேொை எழுதிய இலங்னக வரலொறு,
அேொவது

இன்னறக்கு

இரண்டொயிரம்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்ைர்

ேமிழ்

ன்ைன்

எல்லொைனுக்கும் சிங்கை ன்ைன் துட்டகொமினிக்கும் இனடயில் நனடபபற்ற தபொர் பற்றிய
பசய்திகள் இன்றுள்ை ேனலமுனறயிைர் வனர பசல்வொக்கு பசலுத்தி வருகிறது என்று
கூறுகிறொர் நூலொசிரியர்.
த ற்குறிப்பிட்ட இந்ேக் கருத்ேொக்கங்கள் இலங்னகயிதலதய நீண்ட பநடுங்கொல ொக

வொழ்ந்து வரும் ேமிழர் இலங்னகக்கு அன்னியர் என்ற பொர்னவனய முன்னவத்து துட்டகொமினி
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பேொடுத்ே தபொர் சிங்கை க்களுக்கொை ஒரு விடுேனலப் தபொரொட்டம் என்ற கருத்ேொக்கத்னே
உருவொக்கியது.

இன்னறக்கு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் அனுரொேபுரத்தில் ஆட்சி பசய்ேவன்
ேமிழ் ன்ைன் எல்லொைன். இவனைப் பற்றி பபௌத்ே பிக்கு கொநொ தேரர் ேைது நூலொை

ஹொவங்ச என்ற நூலில் விைக்கியிருந்ேொலும் அேற்கு விைக்கம் கூறும் சிங்கைத் தேசியவொே

வரலொற்றொசிரியர்கள் இேற்குத் ேவறொை விைக்கங்கனைக் கூற முற்பட்டைர் என்பதும் இது
ஒரு பக்கச் சொர்பொக அன ந்துவிட்டது என்றும் நூலொசிரியர் சுட்டிக்கொட்டுகின்றொர்.
சிங்கை ப ொழி வைர்ச்சி பபற்ற விேத்னே நொன்கு கட்டங்கைொக அறிஞர்கள்

பிரிக்கின்றைர்.

1. ஸ்ரீலங்கொ பிரொகிருேம் இது பபொ.ஆ.மு. 400க்கும் முந்தியது
2. பேொடக்கக்கொலச் சிங்கைம் பபொ.ஆ 400 இல் இருந்து 700 வனர
3. இனடக்கொலச் சிங்கைம் பபொ.ஆ 700 இல் இருந்து 1200 வனர
4. ேற்கொலச் சிங்கைம் பபொ.ஆ 1200 முேல்
இன்னறய நினலயில் இலங்னகயில் ஏழு முக்கிய ப ொழிகள் புழக்கத்தில் உள்ைை.
1. சிங்கைம் 2. ேமிழ் 3. திதவகி ( ொலத்தீவில் தபசப்படும் ப ொழி) 4. அரபு 5. கிரிதயொல தலசியொவிலிருந்து வந்து தசர்ந்ே லொய் க்கள் தபசும் பல கலப்புகள் பகொண்ட ஒரு ப ொழி 6.
தபொர்த்துகீசியமும் சிங்கைமும் கலந்ே வனகயில் தபொர்த்துக்கீசிய வம்சொவழியிைர் தபசும் ஒரு
கலப்பு ப ொழி 7. சொமுண்டி தவடர்கள் தபசும் தரொடியொ ப ொழி.
நூலொசிரியர் நூலில் குறிப்பிடும் பல்தவறு ஆய்வுகளின் அடிப்பனடயில் கொணும் தபொது
சிங்கை ப ொழியின் வைர்ச்சினயக் கீழ்க்கொணும் வனகயில் கொணலொம்.
1. இலங்னக பூர்வ குடியிைர் வழக்கில் இருந்ே 'எளு' என்பது சிங்கை ப ொழியில் ஆரம்பக்கொல
ப ொழியொக இருந்ேது.
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2. புத்ே ேம் இலங்னகயில் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட பபொ.ஆ.மு 3ம் நூற்றொண்டில் பவுத்ேர்கள்
வருனகயொல் கதி ப ொழி இலங்னகக்கு வந்ேது. இது பொலி ப ொழியொக வைர்ச்சி பபற்றது.

3. இலங்னகயில் கனலயும் அறிவியலும் வைரத் பேொடங்கிய கொலகட்டத்தில் ச ஸ்கிருேம்
அறிமுக ொைது.

4. ச ஸ்கிருேம் கலந்ே ப ொழியில் இருந்ே கொயொை அல்லது னவத்தூலிய பபௌத்ே ேப் பிரிவு
இலக்கியங்கள் வழியொகவும் ச ஸ்கிருேம் பரவியது. இேன் கொலம் பபொ.ஆ 3ம் நூற்றொண்டு.
5. அதே கொலகட்டத்தில் பேன்னிந்தியொவின் இன்னறய தகரை
பகுதியிலிருந்து அரசியல்
பபௌத்ேர்களும்

(அன்னறய ேமிழகம்)

ொற்றங்களின் கொரணத்ேொல் நொட்னட விட்டு பவளிதயறிய

ச ணர்களும்

இலங்னகத்

தீவிற்கு

வந்ே

நிகழ்வும்

நனடபபற்றது.

இக்கொலகட்டத்தில் சிங்கைத்தில் ச ஸ்கிருேப் பயன்பொடு அதிகரிக்க பேொடங்கியது.
6. சிங்கை இலக்கிய உருவொக்கம் நனடபபற்ற கொலம் பபொ.ஆ. 1250.

7. சிங்கை ப ொழி இலக்கணமும் பேொடரிலும் திரொவிடம் சொர்ந்திருக்கின்றை.
8. கொல ஓட்டத்தில் த லும் பல ஐதரொப்பிய ப ொழிகனையும் உள்வொங்கிய வனகயில் இக்கொலச்
சிங்கை ப ொழி உள்ைது

சிங்கை இலக்கியங்கள் எைக் கொணும் தபொது அதில் பழன யொைது 'சித்ேத் சங்கரவொ' எனும்
13ஆம் நூற்றொண்டில் எழுேப்பட்ட நூல்.

இந்ே நூல் இரண்டு வனகயொை எழுத்து வடிவங்களில் எழுேப்பட்டுள்ைது.

1. எளு வரி வடிவம் (பொலி ற்றும் ச ஸ்கிருே ப ொழிகள் கலக்கொேனவ)
2. மிஸ்ர என்னும் பொலி ற்றும் ச ஸ்கிருே ஒலிகள் கலந்ே கலப்பு வடிவம்.
இந்ே நூல் வீரதசொழியத்னேத் ேழுவி எழுேப்பட்டது. இேனை எழுதியவர் சங்கரொஜொ
அதைொ ேச்சி. இன்னறய சிங்கை ப ொழியின் ொற்றங்களிலும் வைர்ச்சியிலும் இலங்னகயில்
பபௌத்ே ே அறிமுகம் மிக முக்கிய பங்கு வகித்துள்ைது என்பது கண்கூடு.
சொேொரண ொகப்

பொர்த்ேொதல

சிங்கை

ப ொழியின்

எழுத்து

வரிவடிவம்

ேமிழ்

வட்படழுத்து வனகயில் அன ந்திருப்பனேக் கொணலொம். இன்னறய னலயொை எழுத்துக்கு
மிக பநருக்க ொை வனகயில் இந்ே எழுத்துக்கள் அன ந்திருக்கின்றை. சிங்கை ப ொழி
உருவொை ச யத்தில் பபொறிக்கப்பட்ட சிகிரியொ கல்பவட்டுக்கனைக் கொணும்தபொது அதில் பல
இடங்களில் ேமிழ் னலயொை சிங்கை எழுத்துக்களும் கலந்திருப்பனேக் கொண்கின்தறொம்.
சிங்கைப் பண்பொடு ப ொழி ஆகிய இரண்டுத திரொவிடப ொழி ற்றும் பண்பொட்டுடன்
பின்னிப் பினணந்து அன ந்திருக்கின்றை. புரொணங்கனைச் சொர்ந்ே கருத்ேொக்கங்கனை
விலக்கிவிட்டு, ப ொழியியல்,

ரபணு

ற்றும்

ொனுடவியல் பொர்னவயில் ஆய்வுகனைத்

ேனிச்சொர்பற்ற நினலயில் த ற்பகொள்ளும்தபொது பேொடர்புகனை த லும் உறுதிப்படுத்ே
முடியும்.
சிங்கை வொழ்வியல் ப ொழி பண்பொடு எை விரிவொை பல்தவறு ேகவல்கனை வழங்கும்

சிறந்ே ஓர் ஆய்வு நூலொக இந்நூல் அன கிறது. வரலொற்று ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் இந்ே
நூல் ஒரு சிறந்ே வழிகொட்டியொக அன யும்.
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18. ஜப்போைியரின் மைோயோ ஆக்கிரமிப்பு (1942–1945)
—

லாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன்

1945 ஆகஸ்டு 15-ஆம் தேதி. ஜப்பொன் நொட்டின் பவறியொட்டம் ஒரு முடிவுக்கு வந்ேது.

ஜப்பொன் னகப்பற்றிய நொடுகளுக்கு இழப்பீடு ேர தவண்டும் எை முடிவு பசய்யப் பட்டது. அந்ே
வனகயில் அப ரிக்கொ கலிதபொர்னியொ, சொன் பிரொன்சிஸ்தகொ நகரில் ஒரு
கூட்டப்பட்டது. அந்ே

ொநொடு

ொநொட்டில் ஓர் ஒப்பந்ேம் னகபயழுத்ேொைது. சொன் பிரொன்சிஸ்தகொ

ஒப்பந்ேம் என்று பபயர். இனே ஜப்பொன் ச ொேொை ஒப்பந்ேம் என்றும் அனழப்பொர்கள். இந்ே
ஒப்பந்ேம் பசப்டம்பர் 8, 1951-ஆம் தேதி, 48 நொடுகைொல் னகபயழுத்திடப்பட்டது.

இந்ே ஒப்பந்ேம் னகபயழுத்ேொை

பிறகு ஜப்பொன், தபொர் இழப்பீடுகனை
வழங்கத் பேொடங்கியது.

லொயொவுக்கும்

இழப்பீடு வழங்கப் பட்டது. ஏன் என்றொல்
ஜப்பொனின்

அடொவடித்ேைத்ேொல்

பொதிக்கப்பட்ட

நொடுகளில்

லொயொவும்

ஒன்றொகும்.

(சொன்று: The Treaty of San Francisco Treaty of Peace with Japan. It was signed
by 49 nations on 8 September 1951, in San
Francisco, California, U.S. at the War
Memorial Opera House.)
லொயொவுக்குப் தபொர் நஷ்டயீடு
வழங்குவேற்கு

ஜப்பொன்

சம் திக்கும்

தபொது என்ை என்ை நடந்ேை என்பனேப் பொர்ப்தபொம். பணம், பபொருட்கள், நிலம் தபொன்ற
பல்தவறு வடிவங்களில்
பிற்பகுதியில்,

லொயொவுக்கு இழப்பீடு வழங்கப் பட்டது.

1946-ஆம் ஆண்டின்

லொயொ, சிங்கப்பூர் நிலப் பகுதிகனை ஆட்சி பசய்ே பிரிட்டிஷ் கொலனித்துவ

அரசொங்கம் ’தபொர் தசேக் தகொரிக்னக ஆனணயம்’ (War Damage Claims Commission) எனும்
ஆணயத்னே அன த்ேது.
அந்ே ஆனணயம் ஜப்பொனிய ஆக்கிரமிப்பிைொல் லொயொவுக்கு ஏற்பட்ட ப ொத்ே இழப்பு
எவ்வைவு என்பேற்கொை ேகவல்கனைச் தசகரித்ேது.
தகொரிக்னகயில் அடங்கியனவ:
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லொயொ

க்கள் சொர்ந்ே இழப்பீட்டுக்

1. தபொரிைொல் ஏற்படும் தநரடிச் தசேங்கள்.
2. லொயொவில் இருந்ே ஜப்பொனியத் பேொழிற்சொனலகள்; சுரங்கங்கள்; கட்டு ொைப் பபொருட்கள்;
உபகரணங்கள் தபொன்ற பேொழில் ற்றும் வணிகத் ேைவொடங்கள்.
3.

லொயொவில் சீை

க்களிடம் திணிக்கப்பட்ட கட்டொயப் பங்களிப்புகள்; ஜப்பொனிய

இரொணுவத்திற்கு வழங்கப்பட்ட கடன் நீட்டிப்பு; ற்றும் இரயில் கட்டு ொைச் தசனவச் பசலவு.
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1947-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1950-ஆம் ஆண்டு வனர மூன்று ஆண்டுகளுக்குத் ேகவல்
தசகரிப்பு. கனடசியில் ப ொத்ே நஷ்டயீடு 67.25 மில்லியன் அப ரிக்க டொலர்கள் எை முடிவு
பசய்யப் பட்டது. இது

லொயொ சிங்கப்பூர் தபொர் தசேக் தகொரிக்னக ஆனணயம் வழங்கிய

நஷ்டயீடு கணக்கு. இருப்பினும், உண்ன யொை ப ொத்ே நஷ்டயீடு தகொரிக்னக அனே விட
அதிக ொக இருக்கலொம். ஏபைனில் பிரிட்டிஷ் அரசொங்கம் ஒரு ச நினலயொை அைவிற்கு

ட்டுத இழப்பீடு தகொரிக்னகனய முன்னவத்ேது. இதில் வட தபொர்னிதயொவின் இழப்பீட்டுக்

தகொரிக்னக இருக்கிறதே அது

இருந்ேேொகவும் பசொல்லப் படுகிறது.

லொயொ இழப்பீட்டுக் தகொரிக்னகனய விட உயர்ந்து

ஜப்பொனிய அரசொங்கத்னேச் சும் ொ பசொல்லக் கூடொது. இழப்பீடு தகொரிக்னகயின்படி

தபொர்க் கப்பல்கள், பேொழிற்சொனலகள், இயந்திரங்கள்; ேைவொட உபகரணங்கள் தபொன்றவற்னற
வழங்கி ஈடு பசய்ேது. யொருக்கு? லொயொ அரசொங்கத்திற்கு! ஆைொல்... ஆைொல்... அங்தக ஒரு
பிடி இருந்ேது. ஜப்பொன் பகொடுத்ே எல்லொவற்னறயும் அப்படிதய எடுத்து அப்படிதய
லொயொவுக்கு பகொடுத்துவிட முடியொே நினல. லொயொ பிரிட்டிஷ் அரசொங்கம் நினைத்ேொலும்

நடக்கொே கொரியம். என்ை பேரியு ொ??

இரண்டொம் உலகப் தபொரின் தபொது தநச நொடுகளின் (Allied Powers) ஒரு பகுதியொக

பிரிட்டன் இருந்ேது. நொஜி பஜர் னி, ஜப்பொன்; இத்ேொலி தபொன்ற நொடுகனைத் தேொற்கடிக்க
அப ரிக்கொ, தசொவியத் யூனியன், பிரிட்டன்; சீைொ ஆகிய நொடுகள் ஒரு கூட்டணி அன ப்னப

உருவொக்கிை. ஆகதவ, ஜப்பொன் இழப்பீடொக வழங்கும் பசொத்துக்கனை அந்ே தநசக் கூட்டணி
நொடுகளினடதய பிரிட்டன் விவொதிக்க தவண்டி இருந்ேது. அந்ே நொடுகனைக் தகட்டுத்ேொன்
முடிவு பசய்ய முடியும்.
ஆக அந்ே தநச நொடுகள் எல்லொம் ஒன்றுகூடி லொயொவுக்கு ஒதுக்கிய இழப்பீடு என்ை

பேரியு ொ??? தவேனையொக இருக்கிறது.

லொயொவுக்கு கினடக்க தவண்டிய இழப்பீடு:
(1) அப ரிக்க டொலர் 85.7 மில்லியன் (350 மில்லியன் ரிங்கிட்).
(2) இயந்திரத் ேைவொடங்கள் 809.
(3) ஒரு பபரிய தபொர்க் கப்பல்.
ேவிர த தல பசொன்ை இயந்திரத் ேைவொடங்கள்; தபொர்க் கப்பல்; இவற்னறத் ேனியொர்
நிறுவைங்களுக்கும் அரசு நிறுவைங்களுக்கும் விற்றொல் கினடக்கும் பணம்
அரசொங்கத்திற்குப் தபொய்ச் தசர தவண்டும்.

லொயொ

ஆைொல் எல்லொத ேனலகீழொக ொறிப் தபொைது. லொயொவுக்கு கினடத்ே இழப்பீடு:
1. ஜப்பொனில் இருந்து பகொண்டு வரப்பட்ட பேொழிற்சொனல பபொருட்கள்; இயந்திரங்கள்;
உபகரணங்கள்; ேைவொடங்கள். (5 விழுக்கொடு). 5 %. நூறு விழுக்கொட்டில் ஐந்தே ஐந்து
விழுக்கொடுேொன் வழங்கப் பட்டது.
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2. ஜப்பொனியக் கடற்பனடனயச் தசர்ந்ே 23 சின்ைப் தபொர்க் கப்பல்கள். ஒரு பபரிய கப்பனலக்
தகட்டு இருந்ேொர்கள். அப ரிக்கொ ஒத்துக் பகொள்ைவில்னல. சின்ை நொட்டிற்குச் சின்ை
கப்பல்கள் தபொதும் என்று பசொல்லி விட்டது.

முனறப்படி இழப்பீடுப் பணம் எல்லொம் தலசிய க்களுக்குப் தபொய்ச் தசர்ந்து இருக்க

தவண்டும். ஜப்பொனியத் பேொழிற்சொனலகள்; இயந்திரங்கள்; உபகரணங்கள்; ேைவொடங்கள்
தபொன்றவற்னற விற்ற பணம் தலசிய க்களுக்குப் தபொய்ச் தசர்ந்து இருக்க தவண்டும். 23

தபொர்க் கப்பல்கனை விற்ற பணம் தலசிய க்களுக்குப் தபொய்ச் தசர்ந்து இருக்க தவண்டும்.
ஆைொல் லொயொ பிரிட்டிஷ் அரசொங்கம் அப்படிச் பசய்யதவ இல்னல. பபரும் பேொனகனயத்
ேன்னுனடய கொலனித்துவ நிர்வொகச் பசயல்களுக்குப் பயன்படுத்திக் பகொண்டது. ஒன்தற
ஒன்று உருப்படியொகச் பசய்ேது. அந்ேக் கொலக் கட்டத்தில் தேொற்றுவிக்கப்பட்ட அரச லொயொ

பேொண்டர் கடற்பனடக்கு (Malayan Royal Naval Volunteer Reserve) ஒதர ஒரு தபொர்க்
கப்பனல வழங்கியது ேொன் உலக கொ சொேனைச் தசனவ.

ஜப்பொன் வழங்கிய இழப்பீட்டில் பபரும் பேொனக

தேொட்டங்கனைச் சீர் பசய்யவும்;

லொயொவில் இருந்ே ரப்பர்

லொயொவில் இருந்ே ஈயச் சுரங்கங்கனைச் பசப்பனிடவும்

பயன்படுத்ேப் பட்டை. ஜப்பொனியர் கொலத்தில் ஆங்கிதலய ரப்பர் தேொட்டங்கள் பபரிதும் தசேம்
அனடந்து விட்டேொகவும் அந்ேத் தேொட்டங்கனை

றுபடியும் சீர் பசய்ய தவண்டும் என்று

பசொல்லி பபருவொரியொை பணம் பசலவு பசய்யப் பட்டது. இந்ே விசயம் துங்கு அவர்களுக்கும்

பேரியும். ஜப்பொன் வழங்கிய நஷ்டயீட்டுத் பேொனக எப்படிச் பசலவொகி இருக்கிறது
கவனித்தீர்கைொ?
ஜப்பொனின் இழப்பீட்டுத் பேொனக கினடப்பேற்கு முன்ைேொகதவ பிரிட்டிஷொர்; லொயொ
கூட்டொட்சி

சட்ட ன்றம்,

சிங்கப்பூர்

சட்ட ன்றம்

ஆகியவற்றில்

ஒரு

சட்டத்னேத்

ேங்களுக்குச் சொேக ொகக் பகொண்டு வந்ேொர்கள். அந்ேச் சட்டத்தின்படி பிரிட்டிஷொர் ேங்கள்
விருப்பப்படி இழப்பீட்டுத் பேொனகனயப் பயன்படுத்திக் பகொள்ைலொம்.
தலசியொ உள்ளிட்ட பல்தவறு நொடுகளுக்கு ஜப்பொன் வழங்கிய தபொர் இழப்பீடுகளின்
விைக்கம்.
(1960-ஆம் ஆண்டுகளில் ஜப்பொனிய பயன் கணக்கில்

தலசிய ரிங்கிட் நொணய

பில்லியன் பயன் = 30 மில்லியன் ரிங்கிட்). தபொர் நஷ்டயீடு பட்டியல்:

ொற்றம்: 1

1. ன க்தரொதைசியொ (Micronesia) - (ஆண்டு 1950) - 18 பில்லியன் பயன் - (540 மில்லியன்
ரிங்கிட்)
2. மியன் ொர் - (ஆண்டு 1954 - 1963) - 50.4 பில்லியன் பயன் - (1500 மில்லியன் ரிங்கிட்)
3. பிலிப்னபன்ஸ் - (ஆண்டு 1956; 1967) - 53 பில்லியன் பயன் - (1590 மில்லியன் ரிங்கிட்)
4. இந்தேொதைசியொ - (ஆண்டு 1958) - 63.7 பில்லியன் பயன் (1910 மில்லியன் ரிங்கிட்)
5. லொதவொஸ் (ஆண்டு 1958) - 1 பில்லியன் பயன் - (30 மில்லியன் ரிங்கிட்)

6. கம்தபொடியொ (ஆண்டு 1959) - (1 பில்லியன் பயன் - (30 மில்லியன் ரிங்கிட்)
7. வியட்நொம் (ஆண்டு 1960) - (14.04 பில்லியன் பயன் - (420 மில்லியன் ரிங்கிட்)
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8. பகொரியொ (ஆண்டு 1965) - (72 பில்லியன் பயன் - (2160 மில்லியன் ரிங்கிட்)
9. தலசியொ (ஆண்டு 1967) - (2.94 பில்லியன் பயன் - (90 மில்லியன் ரிங்கிட்)

10. ேொய்லொந்து (ஆண்டு 1967) - (5.4 பில்லியன் பயன் - (165 மில்லியன் ரிங்கிட்)
11. னேவொன் (ஆண்டு 1967) - (58 பில்லியன் பயன் - (175 மில்லியன் ரிங்கிட்)
12. சிங்கப்பூர் (ஆண்டு 1967) - (2.9 பில்லியன் பயன் - (87 மில்லியன் ரிங்கிட்)

13. ஹொலந்து (ஆண்டு 1956) - (3.6 பில்லியன் பயன் - (110 மில்லியன் ரிங்கிட்)
14. சுவிட்சர்லொந்து - Switzerland - (ஆண்டு 1955) - (33 மில்லியன் ரிங்கிட்)
15. படன் ொர்க் - (ஆண்டு 1955) - (215 மில்லியன் ரிங்கிட்)
16. சுவீடன் - (ஆண்டு 1958) - (150 மில்லியன் ரிங்கிட்)

17. ஸ்பபயின் - (ஆண்டு 1957) - (155 மில்லியன் ரிங்கிட்)
இழப்பீடுகளுக்கொை பகொடுப்பைவுகள் 1955-இல் பேொடங்கி 23 ஆண்டுகள் நீடித்ேது.

1977-ஆம் ஆண்டு வனரயில் சன்ைம் சன்ை ொகக் பகொடுக்கப் பட்டது.

தலசியொவிற்கு

எவ்வைவு பணம் எந்ே ஆண்டில் பகொடுக்கப்பட்டது என்பனேக் கவனியுங்கள்.
சொன்றுகள்:
1. PRESS RELEASE UNITED NATIONS COMPENSATION COMMISSION PAYS

OUT US$270 MILLION" (PDF). United Nations Compensation Commission. 23 July 2019.
2. RESOLUTION 687 (1991)" (PDF). U.S. Department of the Treasury. 9 April 1991. Archived
(PDF)
3. San Francisco Peace Conference 8 Sep 1951
4. Japan's Records on War Reparations, The Association for Advancement of Unbiased
View of History

5. War Responsibility, Postwar Compensation, and Peace Movements and Education in
Japan
நன்றி: ேமிழ் லர் - 08.07.2021
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19. ஃபிரோன்ய ோயி க்யரோ - ஃபிகரஞ்சுத் தமிழறிஞர்
— தக.ஆர்.ஏ. நரெய்யா

பசம்ப ொழி ேமிழொய்வு த்திய நிறுவைம் (இந்திய அரசின் கல்வி அன ச்சகத்தின் கீழ்

இயங்குவது) ஆண்டு தேொறும் ேமிழ் ப ொழி இலக்கியம், பண்பொடு ஆகியவற்றின்

த ம்பொட்டுக்கொை 'குடியரசுத் ேனலவர் பசம்ப ொழி விருதுகள்' வழங்கி வருகிறது. இேன் கீழ்

வழங்கப்படும் 'குறள் பீடம்' விருது ஆண்டு தேொறும் இருவருக்கு -- அயல் நொட்டிைருக்கு
ஒன்று, அயல் நொடு வொழ் இந்தியருக்கு ஒன்று -- ( திப்புச் சொன்றிேழ், நினைவுப் பரிசு ற்றும்
ஐந்து இலட்சம் ரூபொய் பரிசுத்பேொனக ஆகியனவ) வழங்கப்படுகின்றை. இத்திட்டத்தின் கீழ்
2008-09 ஆம் ஆண்டிற்கொை அயல் நொட்டிைர் பிரிவில் விருது பபற்றவர் ஃபிரொன்தசொயி க்தரொ
(François Gros,1933-2021) என்ற பிபரஞ்சுக் கொரர். அன்ைொர் பசன்ற த 24 ஆம் தேதி 88 வது
வயதில் ஃபிரொன்சில் கொல ொைொர்.

1963 ஆம் வருடம் புதுச்தசரிக்கு வந்திருந்ே இவருக்குத் ேமிழ் கற்பதில் மிகுந்ே ஆர்வம்
இருந்ேது. அேற்கு உந்துேல் அளித்ேவர் அவரது ஆசொைொை ஜீன் ஃபிலிதயொசொட் என்ற ஆசிய
ப ொழிகளின் (ச ஸ்கிருேம், பொலி, திபபத்தியன்

ற்றும் ேமிழ்) வல்லுநர். அவர்ேொன்

புதுச்தசரியில், ஒரு பிபரஞ்சு பள்ளினயத் பேொடங்கியவர். அவர் க்தரொனவப் புதுச்தசரி பசன்று
அங்கு

ேமிழ்

ப ொழி

ஆய்வில்

ஈடுபடுத்திக்

பகொண்டு

சங்க

இலக்கியத்தின்

எட்டுத்பேொனகனயச் தசர்ந்ே பரிபொடனல ஃபிபரஞ்சு ப ொழி பபயர்ப்பு பசய்யச் பசொல்லியும்
பணித்ேொர். அேன்படி க்தரொ 1963 ல் புதுனவ பசன்றொர். அதே தபொல அவர் பசய்வித்ே ற்பறொரு
சிறந்ே கொரியம் தேவொரத்தின் ஃபிபரஞ்சு ப ொழிபபயர்ப்பு. அந்ே நூல், நம் நொட்டின் சொகித்ய
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அகொபேமி தபொலுள்ை அந்நொட்டின் அகொபேமியின் பசயின்ேொர் விருதினை 1969 ஆம்
ஆண்டில் பபற்றது.

அவரது 70ஆம் ஆண்டு நினறவின் தபொது பசௌத் இண்டியொ பஹொனரசன்ஸ் (South

India Horizons) என்ற ஒரு பேொகுப்பு பவளியிடப்பட்டது. இந்நூல் பேொகுப்பொைர்கள் ழொன் லு

பசவொலியர் என்ற ஃபிபரஞ்சுக்கொரரும் இவொ வில்டன் என்ற பஜர் ொனியப் பபண் ணியும்
ஆவர். இவர்கள் க்தரொ விடம் பயின்றவர்கள். நூல் எழுே முருனகயன் என்ற ஓர் ஆய்வொைரும்

உேவி புரிந்துள்ைொர். அதில் 16 நொடுகனைச் தசர்ந்ே பல அறிஞர்கள் (ேத்துவவியலொைர்கள்,
பேொல்லியல் வல்லுநர்கள், கல்பவட்டொய்வொைர்கள்) க்தரொனவப் பற்றிய கட்டுனரகள்

எழுதியுள்ைைர். முக்கிய ொக ஃபிரொன்ஸ் நொட்டில் ேமிழ் ஆய்வில் க்தரொ ஒரு முன்தைொடி என்று
அறியப்படுகிறொர். அவரிடம் பயின்ற பலர் ேமிழ் ப ொழியில் சிறப்பொை பணிகள் பசய்துள்ைைர்.
அவரது கட்டுனரகளும்

ற்ற எழுத்து வடிவங்களும் பேொகுப்பொக டீப் ரிவர்ஸ்:

பசலக்டட் னரட்டிங்ஸ் ஆன் டமில் லிடதரச்சர் (Deep Rivers: Selected Writings on Tamil
Literature) என்ற
என்பவரொல்

ஃபிபரஞ்சு நூலில் பகொணரப்பட்டது. இது 2009 ல் பி. தபொஸ்ப ன்

ஆங்கிலத்தில்

ப ொழியொக்கம்

பசய்யப்பட்டது.

இந்நூலில்

கொணப்படும்

கட்டுனரகளினின்று அவரது ேமிழ்ப் படிப்பின் ஆழமும் ப ொழியில் இருந்ே அவரது அபொர
வீச்சும் அறியப்படுகிறது. சங்க, பக்தி இலக்கியங்கள் ேவிர ேற்கொலத் ேமிழ்ச் சிறுகனேகள்
முேலியைவும் இதில் அடங்கும்.

ேமிழ் பக்தி இலக்கியத்தில் அவருக்கு அதிக ஈடுபொடு இருந்ேது. கொனரக்கொலம்ன யொர்
பனுவல்கனையும் அவர் ே து ப ொழியில் இயற்றியிருக்கிறொர். பக்தி இலக்கியத்தில் அவர்
தபொற்றப்படுவது அவரது தேவொரத்து ப ொழிபபயர்ப்பொல். இந்ே ஃபிபரஞ்சு நூல் யுபைஸ்தகொ
வின் உேவியுடன் 1984 ல் பதிப்பிக்கப்பட்டது. ேவிரவும் பபரிய புரொணம்,
அருணகிரிநொேர் பொடல்கனையும் ப ொழி பபயர்த்துள்ைொர்.

ற்றும்

மூேறிஞர் நொகசுவொமியுடன் வரலொற்னறயும் பேொல்லியனலயும் கலந்து உத்திரத ரூர்
மீது ஒரு பபருங்கட்டுனர எழுதியுள்ைொர். அது (உத்திரத ரூர்: கனேகள், வரலொறு

ற்றும்

நினைவுச் சின்ைங்கள் - ஃப்பரஞ்சு இன்ஸ்டிட்யூட், பொண்டிச்தசரி 1970ல் பவளியிட்டது) ஒரு
சிறந்ே நூலொகக் கருேப்படுகிறது.
ே து உடல் நினல பொதிக்கப்பட்டதபொது அவர் ே து நொட்டுக்குத் திரும்பிவிட்டொர்.
ேமிழ் ப ொழினயப் பற்றிய அவரது கருத்து: "ேமிழ் ப ொழியின் எழுத்து அைனவ விட
அேன் ேரத்ேொல் ஒரு சிறப்பொை ப ொழிபயன்ற ேகுதினய அனேப் தபொன்ற ஐதரொப்பிய
ப ொழிகனை ஒத்துப் பபறுகிறது. பசம்ப ொழி என்பது அந்நினலனயப் பபறுவேற்கு அேன்
ப ொழிபபயர்ப்புகள் எல்லொ நொடுகளிலும் பபறும் வரதவற்னபப் பபொறுத்துள்ைது. அது
ேமிழுக்குப் பபரு ைவில் உள்ைது."
க்தரொ புதுனவயில் ஈதகொல் பிரொன்பசய்ஸ் டிஎக்ஸ்ட்ரீம் - ஓரியன்ட் என்ற அன ப்பின்

இயக்குநரொக 1977 லிருந்து 1989 வனர பணியொற்றிைொர்.

111

அங்கு பல பயிற்சிக் குழுக்கனை நிறுவிைொர். அங்கிருந்ே தபொது அவர் இலக்கியத் ேமிழ்
ட்டுமின்றித் ேற்கொலத் ேமிழ் நூல்கள் பலவும் தசகரித்ேொர். எண்ணிக்னகயில் அனவ 10,000

ஆகும். அவற்னறபயல்லொம் அவர் கைடொவின் படொரொண்தடொ பல்கனலக் கழகத்திற்குக்
பகொனடயொக அளித்து விட்டொர். அனேப் பற்றி அப்பல்கனலக் கழகத்தின் தபரொசிரியர் ஸ்ரீலேொ
ரொ ன்

பசொல்கிறொர்.

"அந்நூல்கபைல்லொம்

அட்டவனணயிடப்பட்டு

இனணய

வழி

படிப்பேற்கொை வடிவத்திற்கு நொங்கள் ஆவை பசய்து வருகிதறொம். வினரவில் இத்பேொகுப்பு
இனணய வழியில் ஆய்வொைர்களுக்கும் ேமிழ் கற்தபொருக்கும் பயைள்ைகொக அன யும்"

க்தரொ புதுனவயில் இருக்னகயில் திருக்குறனை (கொ த்துப் பொல்) ே து ப ொழியில்

வடித்ேொர். அவர் பொரிஸ் பல்கனலக் கழகத்தின் உயர் ஆரொய்ச்சி நிறுவைத்தில் பேன்னிந்திய
வரலொறு ற்றும் ப ொழியியலுக்கொை தபரொசிரியரொகவும் பணி புரிந்ேவர். சங்ககொலத்திலிருந்து
ேற்கொலத் ேமிழ் இலக்கியப் பனடப்புகள் வனர இவரது ஆர்வமும் ஆய்வும் நீண்டது.

பசன்னையின் க்ரியொ அன ப்பின் நிறுவைர் கொலஞ்பசன்ற ரொ கிருஷ்ணனுடன்

க்தரொ கலந்து பல உன்ைேப் பணிகள் ஆற்றியுள்ைொர்.

க்தரொவின் னறவு ேமிழுலகத்திற்கும் அயல் நொடுகளுக்கும் இனடதய இருந்ே ஒரு

பபரும் பேொடர் உறவுக்கு ொபபரும் இழப்பு.
நன்றி: அமுேசுரபி | ஜூனல 2021
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20. இர

ோகி

யபோய்

ிடு

ிடு

தோயையய சூரியன் இல்ைோமல்

தில்லை

— முக து ஷபி

ஜூனல 1, இன்று, ேற்தபொனேய கைடொ உருவொை நொள்! கைடொவின் பிறந்ேநொைொகக்
பகொண்டொடப்படும் தேசிய நொள். 1867 ஜூனல 1இல் சிேறிக்கிடந்ே பிரொந்தியங்கள்

கூட்டன ப்பொக ஒன்று கூடிய நொள். தேசிய விடுமுனற, ஊர்தேொறும் அணிவகுப்புகள்,
பொரொளு ன்றம் உட்பட பல்தவறு இடங்களில் நிகழ்ச்சிகள், வொணதவடிக்னக, எங்பகங்கு
கொணினும் பவள்னை சிவப்பு நிறத்திலொை கைடிய தேசியக்பகொடிகள் எை விழொக்தகொலம்
பூணும் இந்ே நொள் இந்ே வருடம் யொை அன தியுடன் பேொடங்குகிறது. கடந்ே ஒரு வொரத்தில்
ட்டும் கைடொவின் பவவ்தவறு இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை ஆயிரத்திற்கும்

த ற்பட்ட அனடயொை ற்ற

ண்ணனறகள் ேொன் அேற்குக் கொரணம். சிறுபிள்னைகளின்

ண்ணனறகள். ஆம், 1800களின் இறுதியிலும் 1900களின் முற்பகுதியிலும் அன்னறய கைடிய
அரசிைொலும், கிருத்துவ ஆலயங்கைொலும் கைடிய பூர்வக்குடிப் பிள்னைகளுக்குத் ேங்கைது
கலொச்சொரத்னேக் கற்றுக்பகொடுக்க கூட்டொக உருவொக்கப்பட்ட குடியிருப்புப் பள்ளிகளில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ொணவர்களின் சடலங்கள்.

அன்னறய கொலகட்டத்தில் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு, அரசொங்க வலின னயப்
பயன்படுத்தி, பபற்தறொர்கள் அனு தி இல்லொ ல், பிள்னைகனை அவர்களிடமிருந்து
கட்டொயப்படுத்திப் பிரித்து, அவர்கள் சந்திக்க வரொேவண்ணம் பவகுதூரத்தில் பள்ளிகனை
அன த்து, விடுமுனறகளுக்கு வீடுகளுக்கு அனுப்பொ ல், அடித்துத் துன்புறுத்தி, பொலியல்

ரீதியொக துன்புறுத்தி, தநொய்கள் வந்ேொல் நிரொகரித்து, பட்டினி தபொட்டு, அவர்கள் ப ொழியினை
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தபசவிடொ ல், அவர்களின் ரபுகனைப் பின்பற்றவிடொ ல், இந்ே இன்ைல்கைொல் இறந்ேதபொது
அனே அவர்களின் பபற்தறொர்களுக்குத் பேரியப்படுத்ேொ ல், அைொனேப்பிணங்கைொக எந்ே
அனடயொைமுமின்றி புனேத்துள்ைைர்.

2015இல் இனே விசொரிக்க அன க்கப்பட்ட உண்ன

ற்றும் ச ரசத்திற்கொை குழு

அன்னறய கொலகட்டத்தில் கலொச்சொர இை ஒழிப்பில் கைடிய அரசொங்கம் ஈடுபட்டது
எைத்பேரிவித்துள்ைது. ஆைொல், தேொண்டத்தேொண்டக் கினடக்கும் பிணங்கதைொ, அது
பவறும் கலொச்சொர இைவழிப்பொ, அல்லது இைப்படுபகொனலயுடன் கூடியேொ என்ற ஐயத்னே
ஏற்படுத்தியுள்ைது.

இதுவனர

மூன்று

பள்ளிகள்

இருந்ே

இடங்களில்

ட்டுத

தேொண்டியுள்ைைர் என்பதும், கைடொ முழுவதும் நூற்றுக்கும் த ற்பட்ட குடியிருப்புப் பள்ளிகள்
இருந்ேை என்பதும், கனடசி பள்ளி 1998இல் மூடப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்ேக்கது.

இந்ே வருடம் பொரொளு ன்ற கைடொ நொள் நிகழ்ச்சிகள் ரத்து பசய்யப்பட்டுள்ைது.

கதைடியப்பிரே ர் இன்று தேசியக்பகொடி அனரக்கம்பத்தில் பறக்கவிட அறிவுறுத்தியுள்ைொர்.

பபொது க்கள் பலரும் இந்ே ஆண்டுக் பகொண்டொட்டத்தில் பங்குபபறுவதில்னல எை
முடிபவடுத்துள்ைைர். இழவு வீட்டில் பகொண்டொட்டம் இல்னல என்ற ேர்க்கத்னேத்
ேொண்டியது இந்ேக் கொரணம். 1867இல் உருவொக்கப்பட்ட கைடொ இந்ே
த தலதய கட்டன க்கப்பட்டுள்ைது.
இந்ே

இை

அழிப்பிற்கும்

கைடொ

உருவொவேற்கும்

ண்ணனறகளின்

தநரடித்

பேொடர்புள்ைது.

பூர்வக்குடியிைரின் நிலத்னே ஏ ொற்றிப்பிடுங்கி, அவர்கள் பண்பொட்னடயும், ப ொழிகனையும்
அழித்து, அவர்கள் பிள்னைகனைப் பிரித்து, துன்புறுத்திக் பகொன்றபின் உருவொைதே
ேற்தபொனேய கைடொ என்பது கசக்கும் உண்ன . இேைொதலதய சில சமூக ஆர்வலர்கள் கைடொ
நொள் என்ற ஒன்னறதய இனி முழுவது ொக ரத்து பசய்ய தவண்டும் என்ற தகொரிக்னகனய
வலியுறுத்ேத் துவங்கியுள்ைைர். அது ட்டு ன்றி பவறும் குறியீடுகைொை ஆேரனவக்
னகவிட்டுவிட்டு ஆக்கப்பூர்வ ொை நடவடிக்னககனை த ற்பகொள்ளு ொறு அரசினை
வலியுறுத்தி வருகின்றைர்.
தேொண்டப்படொே நூற்றுக்கும் த ற்பட்ட பள்ளிகளிருந்ே இடங்களில் உடல்களுக்கொை
தேடுேனல த ற்பகொள்வது, இந்ே விசொரனணனய அரதச நடத்துவது, இதில் பேொடர்புனடய
நபர்களுக்குத் ேண்டனை வொங்கித்ேருவது, நிலங்கள் பேொடர்பொை பூர்வக்குடியிைர் த ல்
அரசு பேொடுத்திருக்கும் வழக்குகனைத் திரும்பப்பபறுவது,
ச ரசத்திற்கொை

குழு

ச ர்ப்பித்ே
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தகொரிக்னககனை

ற்றும், உண்ன

ற்றும்

நனடமுனறப்படுத்துவது

தபொன்றனவயொகும்.
இனேப் பற்றி Tamil Canadian Centre for Civic Action அன ப்பு கூறுனகயில்
கைடியத் ேமிழர்கனைக் பகொண்டொட்டங்களில் ஈடுபட தவண்டொம் என்று தகட்டுக்பகொண்டும்,
குடிய ர்ந்ேவர்கைொக

பூர்வக்குடியிைருக்கு

நீதினய

உறுதிப்படுத்துவது

ேமிழர்களின்

கடன யொகும் எைவும் பேரிவித்துள்ைது. தவறு சிலர், குறிப்பொக வலது சொரி அரசியல்
கண்தணொட்டம் உள்ைவர்கள் கைடொ நொனை பகொண்டொடுவதில் முனைப்பு கொட்டி
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வருகின்றைர்.

இந்ேக்

பகொடூர

பகொண்டொடப்படதவண்டுப ன்றும்

நிகழ்னவயும்
அவர்கள்

ேொண்டி

கைடியொரொக

அவர்கள்

கைடொ

இருப்பதில்

பபருன பகொள்ைதவண்டுப ன்றும் பிரச்சொரம் பசய்ேவண்ணம் உள்ைைர்.

நொள்

எப்பபொழுதும்

பல இைத்னேச் தசர்ந்ே, பல நொடுகளிலிருந்து வந்ே, பல ப ொழிகள் தபசும் க்கள் ஒன்று

தசர்ந்து வொழும் நொடொக கைடொ கருேப்பட்டொலும், அவர்கனை அடிப்பனடயில் இரண்டு

வனககைொகதவ பிரிக்கலொம். பூர்வக்குடியிைர் ற்றும் குடிய ர்ந்ேவர்கள். பிரிட்டிஷ், பிபரஞ்சு
க்கள் துவங்கி ேமிழ் க்கள் வனர இங்தக குடிய ர்ந்ேவர்கதை. இருநூறு வருடங்களுக்கு

முன்

பூர்வக்குடியிைரின்

நொடொக,

வீடொக

இருந்ே

நிலங்கனை

இன்று

பங்குதபொட்டுக்பகொண்டவர்கதை. அவர்கனை நன்றியுடன் நடத்ேப்படொவிட்டொலும், சக
னிேர்கைொக நடத்தியிருக்க தவண்டும். கைடொனவ மீண்டும் பபருன யொக பொர்க்க

விரும்புதவொர் பூர்வக்குடியிைருக்கு நியொயம் கினடப்பதில் தீர்க்க ொக இருப்பதிலிருந்தும்
அேற்கொை நடவடிக்னககனை த ற்பகொள்ளுவதிலிருந்தும் துவங்க தவண்டும்.

கட்டுனரயொைர்: முக து ஷபி
கைடொவில் வொழும் இந்தேொ - கைடிய சூழலியல் பசயற்பொட்டொைர், னிே உரின
பசயற்பொட்டொைர்

ேனலப்பு; எழுத்ேொைர் ஆேவன் தீட்சண்யொவின் சிறுகனேத் பேொகுப்பிலிருந்து
எடுத்ேொைப்பட்டது
நன்றி-அரண்பசய்
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21. தல யிலைத் தீச்சுடினும்
— முனைவர் சிவ. இளங்தகா

ழொன் ஆணுனட ேரித்திருந்ேொள். அதுவும் ேைபதிக்கொை உனட. ஒரு னகயில் நீண்ட

வொளும்,

றுனகயில் பவற்றினயக் கொட்டும் அனடயொைக் பகொடியும் பகொண்டு குதினர

மீே ர்ந்து உற்சொக ொகப் புறப்பட ஆயத்ே ொகி இருந்ேொள்.

ழொனுக்குப்

பின்தை

பன்னிபரண்டொயிரம்

பனட

வீரர்கள்

குதினரப்பனடயும்,

கொலொட்பனடயு ொய்க் கொத்திருந்ேைர். வீரர்கள் அனைவருக்கும் ஆச்சரியம். ந க்குத் ேைபதி
ஒரு பபண். அதுவும் இைவயதுப்பபண். கிரொ த்துப்பபண். இவருனடய ேனலன

ந க்கு

பவற்றினயத் ேரு ொ என்று ஒரு பக்கம் சில பனடவீரர்கள் தபசிக்பகொண்டிருந்ே தவனையில்,
‘அவள்

ன்ைனைக் கட்டுப் பொட்டுக்குள் னவத்திருக்கிறொள்’ என்று சிலரும், ‘அவள்

ஆண்டவன் அருள் பபற்றவள்’ என்று சிலரும் பசொல்லிக் பகொண்டிருந்ேைர்.அவனைப் பற்றி
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அந்ேப் பனடயில் யொருக்கும் முழுன யொகத் பேரியொே தபொதிலும், அவளுனடய கம்பீரமும்,
உறுதியும் அனைவருக்கும் நம்பிக்னகனயக் பகொடுத்துக் பகொண்டிருந்ேது.

அப்தபொதுேொன் அது நிகழ்ந்ேது. கறுப்பும், வைப்பும் மிகுந்ே, ழொன் அ ர்ந்திருந்ே அந்ே

ரொஜகுதினர பபருங்குரபலடுத்துக் கனைத்துச் சீறித் துள்ளிக் குதித்ேது. திடீபரன்று ஏற்பட்ட
அதிர்வொல் ழொன் சற்தற நினல குனலந்ேொலும். ஓரைவு சுேொரித்துக் பகொண்டு குதினரனய

லகொனைப் பிடித்திழுத்து அடக்க முற்பட்டொள். ஆைொல் ேன் இரு முன்ைங்கொல்கனையும் மிக

உயர்த்தி உயர ொக நின்ற குதினர, அடுத்துத் ேொவித் ேன் பின்ைங்கொல்கனையும்
தூக்கியடித்ேது. ரொஜகுதினர அல்லவொ? அதுவும் பல தபொர்க் கைங்கனைக் கண்டது. அேற்கும்
யுத்ேத் ேந்திரங்கள் ஓரைவு பேரியும். அேற்கு த லும் ேொக்குப் பிடிக்க முடியொே ழொன் ேனரயில்
விழுந்து உருை தவண்டியவைொைொள்.

பனடவீரர்கள் சிலர் சிரித்ே ஒலி தகட்டது. பலர் ஒலி எழுப்பொ ல் சிரித்து அடங்கிைர்.

ேனரயில் விழுந்ே ழொன் உடைடியொகத் துள்ளி எழுந்ேொள். பனடவீரர்கள் சிலரின் கண்களில்

பேரிந்ே தகலினயச் சிறிதும் லட்சியம் பசய்யொ ல், அருகிலிருந்ே தேவொலயத்னேக் கொட்டிக்

னக உயர்த்தியவள், “இக்குதினரனய அக் தகொவிலின் அருதகயுள்ை சிலுனவக்கு அனழத்துச்
பசல்வீரொக!” என்றொள்.

அவள் குரலில் இருந்ே கண்டிப்பு, நொன்கு வீரர்கனை முன்வந்து குதினரனயத்

தேவொலயத்னே தநொக்கிச் பசலுத்ேச் பசய்ேது. அங்தக பசன்றதும் குதினர அனசவற்று
கற்குதினர தபொல் நின்றது. அேன் அருதக வந்ே ழொன் மிக அைொயொச ொக குதினர மீதேறி ஓர்

அலட்சியப் புன்ைனகயுடன் பனடயிைனர ஏறிட்டுப் பொர்த்ேொள். அனைவரின் கண்களிலும்
பேரிந்ே ஆச்சரியக் குறினயக் கண்ட ழொன், ஒரு நிம் தியுடன் சிலுனவக்கு அருகில்
நின்றிருந்ே குரு ொர்கனை தநொக்கி,

“ஐயன்மீர், இனறவனை தவண்டி அவைது

திருவுருவத்னே ஊர்வலஞ் பசய்வியுங்கள்” என்று கூறவும், அக் குரு ொர்கள் கர்த்ேரின்
ஆசீர்வொேத்னேக் குதினரயின் கொதிலும், வீரர்களுக்கு உரத்தும் அறிவித்து, ேங்கள்
வொழ்த்னேயும் தசர்த்து வினட பகொடுக்கும் பொணியில் னகயனசத்ேைர்.
“முந்துக! முந்துக!” ழொனின் குரல் ஓங்கி ஒலித்ேது. அனைத்து வீரர்களும் ழொன்
பசொன்ை உற்சொக வொர்த்னேனய ஒலித்து இனச முழக்க, அப்பபரும்பனட ஓர்லீன் நகரத்னே
தநொக்கி நகரத் பேொடங்கியது. பனடவீரர்களின் கண்களில் மின்னிய தகலி

ொறி பிரமிப்பு

குடிபகொள்ைத் பேொடங்கியிருந்ேது.
ஓர்லீன், பிரொன்சின் முேன்ன பபற்ற ஓர் நகரம். அந்ேக் கொலத்தில் பிரொன்சின் முக்கிய
நகரங்களில் ஆங்கிதலயரும் குடிதயறி அவரவரும் அந்ே ண்ணுக்கு உரின பகொண்டொடிக்
பகொண்டிருந்ேைர். இேைொல் பிபரஞ்சுக் கொரர்களுக்கும், ஆங்கில நொட்டிைர்க்கும் சண்னட
துவங்கியது. இச்சண்னடயின் உணர்ச்சியிைொல் பிரொன்சு நொட்டிபலங்கும் இரு கட்சியொகப்
பிரிந்திருந்ேது.

பேருவில் எதிர்ப்படும் இருநொட்டுச் சிறுவர்கள் கூட கல்லொல் அடித்துக்

பகொண்டு சண்னடனய வைர்த்ேைர். பிரொன்சின் கிழக்தக இருந்ே சில ஊர்கதை பிரொன்சின்
ன்ைைொக முடிசூட இருந்ே இைவரசன் சொர்லசுக்குத் துனணயொய் இருந்ேை. ஓர்லீன்
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நகரத ொ ேொக்குேலுக்கு ஆைொகிப் பொதி பிபரஞ்சியரிடமும், மீதி ஆங்கிதலயர் வசமும் இருந்ேது.
இருபகுதிகளுக்கும் இனடயில் ஓடிக்பகொண்டிருந்ே லுவொர் என்னும் ஆறு ஒவ்பவொரு
நொளும் சிவந்து பகொண்டிருந்ேது.

இந்ே ஓர்லீன் நகனர ஆங்கிதலயரிடமிருந்து முழுவது ொகக் னகப்பற்றத்ேொன் ழொன்

ேன் பனடகளுடன் சிைொன் என்றும் நகரிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து பகொண்டிருந்ேொள்.
அவனை அங்கிருந்து பனடயுடன் அனுப்பி னவத்ேதே இைவரசன் சொர்லஸ்ேொன். இதுேொன்

கொட்டுத் தீயொகப் பரவி பிரொன்சு எங்கனும் இதே தபச்சொக இருந்ேது. ஒரு பபண் தபொர் பசய்வேொ?
அதுவும் பனடத்ேைபதி ஆவேொ? அனேயும் இைவரசதை அங்கீகரிப்பேொ? அது எங்ஙைம்?
அப்படிப்பட்ட ழொன் யொவள்? அவள் எப்படி இருப்பொள்? என்று பலேரப்பட்ட தகள்விகளும்,
ழொனைக் கொணும் ஆவலும் பிரொன்சு க்களிடம் மிகுந்து வந்ேை.

ழொனுக்கு பனடனய வழிநடத்திச் பசல்வது சொ ொனிய ொய் இருக்கவில்னல. வழியில்

கண்ட இடர்ப்பொடுகதை அதிகம். அஞ்சத் ேக்க தவண்டியனவயொய் வழிகளும், சொனலகளும்
இருந்ேை. வழியில் அரச சத்திரங்கள் சில இடங்களில் ட்டுத இருந்ேை. ற்ற இடங்களில்

திறந்ே பவளிகளில் ேங்க தவண்டிய சூழ்நினலகளும் ஏற்பட்டை. ழொனின் இைவயதும்,
ஆணுனடயிலும் பவளிப்படும் அவைது பபண்வைப்பும், பன்னிபரண்டொயிரம் வீரர் த்தியில்
ேனிபயொரு பபண்ணொகப் படுத்துறங்குவதும் தவபறொரு சூழ்நினலயில் எண்ணிப் பொர்க்க

முடியொதுேொன். ஆைொல் இந்ேப் பனட வீரர்கள் இனடயில் ழொன் ஒரு புதிரொக இருந்ேொள்.
வீரொங்கனை,

ன்ைதை அனுப்பிய

ங்னக, பேய்வொம்சம் பபொருந்தியவள்,

ந்திரங்கள்

அறிந்ேவள் என்று தபொர் வீரர்கள் பரி ொறிக்பகொண்ட வொர்த்னேகள் எல்லொம் ழொனுக்குக்
கவச ொய் கொவல் கொத்ேை.
ேன்னைச் சுற்றி அத்ேனை கொவல் இருந்ேொலும், ழொன் கண்ணுறங்க வில்னல.

வொைத்து நட்சத்திரங்கனை அவள் உற்றுப்பொர்த்துக் பகொண்டிருந்ே தபொது, ேொன் சிறுமியொக,
ேன் பசொந்ே ஊரொை டொம்ரிமியில் தூக்கம் வரொே ஓர் இரவில் இப்படி வொைத்னேப் பொர்த்துக்
பகொண்டிருந்ேது அவள் நினைவுக்கு வந்ேது. ஏசுபிரொன் பிறந்ே தபொது தேொன்றிய வொல்
நட்சத்திரம் இப்தபொது ஏன் தேொன்றவில்னல என்று ழொன் சிறுவயதில் மிக ஏங்குவொள்.
எதிரிகள், திருடர்கள், பகொள்னைக் கும்பல் என்று அன தியொை வொழ்வு தகள்விக் குறியொகி
இருந்ே பிரொன்சின் ஒரு குக்கிரொ த்தில் வசித்ே அவைது பபற்தறொர் எேற்பகடுத்ேொலும்,
"தேவதை! அன்னைதய! எம்ன க் கொப்பொற்றுவீரொக!" என்ற பசொல்லிய வண்ணம் இருந்ேைர்.
ழொனின் எந்ேக் தகள்விக்கும் அதே பதில்ேொன்.
ழொன் சிறுவயதில் ஆடு, ொடு த ய்க்கப் தபொகும் தபொபேல்லொம் வீட்டிைருதக இருந்ே
தேவொலயம் பசல்வொள். அவளுக்குள் எழுந்ே எல்லொக் தகள்விகனையும் அவள் தேவனிடத
தநரடியொகக் தகட்டொள். எேற்கும் பதிலில்னல. ழொனுக்கு அவ ொை ொய் இருந்ேது. சிறிது
நொட்களில் ச ொேொை ொகி அவதை பதில்கனைச் பசொல்லிக் பகொண்டொள். இது அவளுக்கு

நிம் தினயக் பகொடுத்ேது. எதுவொகினும் தேவன் ேைக்குப்பதில் பசொல்வேொகதவ அவள்
நினைத்ேதுடன் ற்றவரிடமும் அப்படிதய கூறிைொள். அவள் அடிக்கடி தேவொலயத்திதலதய
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அதிக தநரம் கழிப்பனேயும், அவளுக்கு தேவன் கைவிதலொ, நினைவிதலொ சில தசதிகள்
பசொல்வனேயும் அவளுனடய பபற்தறொர் பபருன யொகக் கருதிைர். அனே அப்படிதய
ஊருக்கும் பசொன்ைொர்கள்.

இந்நினலயில்ேொன் அக்கிரொ த்னே ஆங்கிதலயக் பகொள்னையர்கள் சூழ்ந்ேைர்.

ஆடு ொடுகள் பகொள்னை தபொயிை. பல வீடுகள் தீக்கினரயொகிை. இச்பசய்தி தகட்டுப்
பக்கத்திலிருந்து பிபரஞ்சு சிறுபனடபயொன்று அக்கிரொ ம் வந்து தசர்வேற்குள் கிரொ த்திைர்
அனைத்னேயும் இழந்து விட்டிருந்ேைர். ஊரின் பக்கத்தே பசல்லும் பபரும்பொட்னடயில்
பசல்லும் வழிப்தபொக்கர்கள், பிரொன்சு படுந் துன்பத்னேப் பற்றிப் தபசிக்பகொண்டு தபொவனேக்
கிரொ த்திைர் தகட்டுக் கலக்க முற்றிருந்ேைர். சிறு பபண்ணொை ழொனுக்கு இந்நினல மிகத்

துன்பத்னே அளித்ேது. ேொன் பிறந்து வைர்ந்ே, ஓக் ரங்கள் பநருங்கிச் சூழ்ந்ே அந்ே அழகிய
கிரொ ம் இப்படி அவலமுற்றுச் சினேந்து கிடப்பனேக் கொணச்சகியொ ல் தேவொலயம் பசன்று
முனறயிட்டொள். அவள் திரும்ப வரும்தபொது அவளிடம் ஒரு பதில் இருந்ேது. அது அந்ேத்
தேவதை அளித்ே கட்டனையொகவும் இருந்ேது.
“ழொன் பிரொன்னசப் பொதுகொக்கப் பபருமுயற்சி பசய்யக் கடன ப் பட்டிருக்கிறொள்.
இரங்கத் ேக்க நினலயிலுள்ை பிரொன்சு நொட்டிற்கொக ழொன் தபருேவி பசய்து அேனைக் கொக்க
தவண்டும்!” என்று பேய்வக் குரல் கட்டனையிட்டிருப்பேொக ஊரொரிடம் பசய்தி பரவியது.
அச்பசய்தி அவ்வழிப் தபொக்கர்கள் மூல ொகப் பல ஊர்களுக்கும் பரவியது. ழொனும் தபனே,
பபதும்னப

நினல ொறி

ங்னகயொக

பிரொன்சின் விடுேனல ட்டுத !

லர்ந்திருந்ேொள். ஆைொல் நினைபவன்ைதவொ

இது இவ்வொறிருக்கப் பிரொன்சின் பல நகரங்களில் இருந்ே

ந்திரவொதிகளும்,

குறிபசொல்தவொரும், “பிரொன்சு நகர ொைது, ஓக் ரத் தேொப்பினின்று வரும் ங்னக ஒருத்தியொல்
விடுபட்டுப் பொதுகொக்கப்படும்” என்று கூறிவந்ேைர். இச்பசய்தி அரசர் வனர பசன்றனடந்ேது.
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அவ்வொறு குறிப்பிட்ட அடர்ந்ே ஓக்

ரத்தேொப்பு ழொனின் கிரொ

ொை டொம்ரிமிதய என்றும்,

ழொதை அந்ே ங்னக எைவும் பசய்தி எங்கும் பரவிக் பகொண்டிருந்ேது.

இச்பசய்தி பக்கத்துப் பபரிய ஊரொை வொகுலியர் எனும் நகரத்தில் இருந்ே பிரொன்சு

பனடத்ேைபதி ரொபர்ட் என்பொரின் கொதிலும் விழுந்ேது. அடுத்ே சில நொட்களில் ழொன், அத் ேைபதி
முன் நின்றிருந்ேொள். அவனைப் பற்றிய முழு விவரமும் முன்தப தகட்டு அறிந்திருந்ே ரொபர்ட்
அவளிடம், “ம்... நீ என்ை பசொல்ல தவண்டுத ொ பசொல்!” என்றொன்.

“ஐயதை! பிரொன்னச இப்தபொதிருக்கும் இக்கட்டில் இருந்து நீக்க எைக்கு தேவன்

உத்ேரவிட்டிருக்கிறொர்.

ந து

இைவரசருக்குத்

துனண

நின்று,

பனகனய

விரட்டி,

இைவரசருக்கு ரீம்ஸ் தகொயிலில் புனிே பநய் முழுக்குச் பசய்வித்து என்ைொல் முடிசூட்ட
தவண்டும் என்பதே என் தேவன் எைக்கிட்ட கட்டனை!”

“உன் தேவன் யொவன்?” “எல்லொம் வல்ல இனறவதை என் தேவன்!” பேளிவொை

ழொனின் இந்ேப் பதிலொல் குழப்ப னடந்ேொன் பனடத்ேைபதி. என்றொலும்

ைந் துணிந்து,

“இனறவன் எைக்கும் உேவி பசய்வொரொக” என்று கூறிய ரொபர்ட், அனரகுனற

ைதுடன்

அவனை இைவரசன் சொர்லஸ் இருக்கும் நகர ொை சிைொனுக்கு ஏழு தபொர் வீரர்களுடன்
அனுப்பி னவத்ேொன்.
ஆைொல்

இைவரசனிடம்

பபருந்தசொேனையொய்ப்

தபொய்விட்டது.

முேலில்

இைவரசனைச் சந்திக்கதவ பல நொட்கள் கொத்திருக்க தவண்டியேொயிற்று. பல பொதுகொப்பு

வனையங்கனைக் கடந்து அனு தி பபற்ற பின்ைர் இைவரசன் இருக்குமிடத்தில் நுனழந்ே
ழொன் இைவரசனைக் கண்டுத் துணுக்குற்றொள். “இவைொ இைவரசன்! இைவரசனைப் தபொன்று
உனட அணிந்திருந்ேொலும் முகத்தில் அந்ே மிடுக்கில்னல. இதில் ஏதேொ சூதிருக்கிறது.” என்று
ைதுக்குள் பசொல்லிக் பகொண்ட ழொன், அக்குழுவில் சொேொரணப் தபொர் வீரன் உனடயில்

நின்றிருந்ே ஒருவனை தநொக்கி வணங்கி, “அரசினைஞருக்கு இந்ே அடியவளின் வணக்கம்”
என்றொள்.
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இைவரசனின் பநருங்கிய குழுவிைரும், ஆதலொசகர்களும் ஆச்சரியம் அனடந்ேொலும்,
பவளிக்கொட்டிக் பகொள்ைொ ல், ‘அதேொ இைவரசர்’ என்று சுட்டிக் கொட்டும் விே ொக இைவரசன்
தபொல் உனடயணிந்ே ஒருவனைக் கொட்டி நின்றைர். ஆைொல் ழொன் ேொன் பணிந்திருந்ே

ஒருவனிடமிருந்து நகரொ ல், “ஐய! அவன் அரசினைஞைல்லன்; நீர்ேொம் அவன் ஆவீர்!” என்று
த லும் பணிந்து நின்றொள்.

பகட்டு ஆனடகள், பனடவரினச, ஆன்தறொர் பசொல் அத்ேனையும் மீறி ேன்னை

யொபரன்று ழொன் கண்டுபிடித்ேனே இைவரசன் உள்ளுக்குள் ப ச்சிைொலும் அவன்
கண்களில் முழு நம்பிக்னகயில்னல, “என்ைேொன் கடவுள் கருத்துனரத்து அனுப்பியவைொக

இருந்ேொலும் ஒரு பபண்ணின் வீரத்தில் பிரொன்சு கொப்பொற்றப்பட்டொல் ேன் நொடும்,
பிறநொடுகளும் எள்ளி ஏைைஞ் பசய்ய ொட்டொர்கைொ” என்று நினைத்துக் பகொண்ட இைவரசன்
கண்கைொதலதய ேன் அன ச்சர்களுக்குச் சொனட கொட்டிைொன்.

இைவரசனின் அன ச்சர்களும், ஆதலொசகர்களும், குரு ொர்களு ொக நிரம்பியிருந்ே

அச்சனபயிைர் ழொனின் தநொக்கம் பற்றிக் தகள்விக் கனணகனைத் பேொடுக்கத் பேொடங்கிைர்.

எல்லொவற்றிற்கும் ழொனிடம் பதில் இருந்ேது. அது “பிரொன்னசக் கொக்கும் ேைது இலட்சியம்
தேவனின் உத்ேரவு” என்பதே! தகள்விக் கனணகனை எழுப்பிதயொர் கனைத்துப் தபொயிைர்.

இறுதியில் ஒரு குரு ொர் ஆைவர், “எல்லொம் வல்ல இனறவதை உைக்குப் தபருேவி பசய்து

ஆங்கிதலயனரப் பிரொன்னச விட்டுத் துரத்துவொர் என்று நீ பசொல்வது உண்ன யொைொல்,
கடவுதை ஆங்கிதலயனர நம் நொட்னட விட்டுத் துரத்துவொர் அன்தறொ?” என்று கிடுக்கிப்பிடி
தபொட்டுவிட்டத் பேம்தபொடு சனபயிைனர ஏறிட்டுப் பொர்த்ேொர்.
இேற்கு ழொன் என்ை பசொல்வொள் என்று ஆவலுடன் அனைவரும் அவனைதய
பொர்த்திருந்ேைர். “முயற்சியுனடயொர்க்தக இனறவன் உேவி பசய்வொைொகலின், நொம் தபொர் த ற்
பசன்றொல்ேொன் தேவன் ந க்கு பவற்றினய அளிப்பொர்” என்று குரு ொர்கள் தேவொலயத்தில்

உபதேசம் பசய்வது தபொலும் ழொன் பசொல்லி முடித்ேதும், தகள்வி தகட்ட குரு ொர் முகம் இறுகிப்
தபொைது.
இத்ேனை தநரம் அன தியொய் இருந்ே, கல்வியறிவிற் சிறந்ே, ன்ைரின் பநருங்கிய
உறவிைரும் அன ச்சரு ொை ஒருவர் ழொனை தநொக்கி, “நீ தகட்டு வரும் பேய்வக் குரபலொலி
என்ை ப ொழியிற் தபசுகின்றது?” என்று விைவிைொர். அவர் எழுத்துக்கனை உச்சரித்துப்
தபசிய முனற ழொனுக்குப் பபருஞ்சிரிப்னப வரவனழத்ேது. ஏனைதயொர்க்கு அவரது ப ொழியும்,
ஒலியும் பழகியிருந்ேதபொதும் இதலசொை நனகப் பபொலிகள் வரத்ேொன் பசய்ேை.
ழொன், ேன் குறுகுறுப்பு நினறந்ே கண்கைொல் அவ்வன ச்சனர உற்றுதநொக்கிச் சற்தற
இைநனகயுடன்,

“நீர் தபசும் ப ொழினய விடச் சிறந்ேேொை ப ொழியில் அக்குரபலொலி

தபசுகின்றது!” என்று பதிலிறுத்ேதும், இைவரசதை நனகத்து விட்டொன். அங்கிருந்தேொர்
அனைவரும் அப்பதினல இரசித்ேைர். தகள்விதகட்ட அன ச்சரும் பபருந்ேன்ன தயொடு

ழொனை தநொக்கிப் புன்ைனக புரிந்ேொர். பிறகு தகட்டொர். “நீ பேய்வொம்சம் பபொருந்தியவைொக
நொங்கள் நம்பும்படி ஏதேனும் புதுன கள் பசய்து கொட்ட முடியு ொ?”
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“ஐயன்மீர்! புதுன கள் பசய்து கொட்ட நொன் இங்கு வரவில்னல. என்னைப்
தபொர்க்கைத்துக்கு

அப்தபொேறிவீர்கள்”

அனுப்புவீர்கைொைொல்

நொன்

எேற்கொக

அனுப்பப்பட்தடபைன்று

ழொனின் திட்டவட்ட ொை, உறுதியொை இந்ேப் பதில், அவள் இேற்கு த லும் பதில்

பசொல்லத் ேயொரில்னல என்னும் நினலப்பொட்னட உணர்த்தியது.

இேற்கு த லும் பபொறுத்திரொே இைவரசன் ேன் திருவொய்

லர்ந்து, “ழொன் ேைது

இருப்பிடத்துக்குச் பசல்லலொம். வினரவில் அனழப்பு வரும்” என்றொன். ழொனும் இைவரசனை

வணங்கி வினடபபற்றுத் ேன் இருப்பிடம் திரும்பிைொள். அன்றிலிருந்து எப்தபொது அனழப்பு
வரும் என்ற ஒவ்பவொரு நொளும் ஏங்கித் ேவித்ேபடிதய இருந்ேொள். ஆைொல் அவள் கொதுக்கு
எட்டிய பசய்திகள் அவளுக்குக் கவனலனய அளித்ேை.
ேனலன

ன்ைனின் ஆதலொசகர்களும்,

ேகுரு ொர்களும், அன ச்சர்களும் ழொனின் பனடத்

குறித்துப் பல்தவறு ஐயங்கனை எழுப்பிய வண்ணம் இருந்ேைர். கிரொ த்தில்

இருந்து, கல்வி தகள்விகளில் சிறந்திரொே ஒரு சிறுபபண், சிக்கலொை தகள்விகளுக்கு
அைொயொச ொகவும், சில தநரம் கிண்டலொகவும் கூட பதிலளித்ேது குரு ொர்களின் தகொபம் வைரக்
கொரண ொயிருந்ேது. எல்லொவற்னற விடவும். தேவதை ேன்னிடம் தநரில் பசொன்ைேொக ழொன்
கூறியனே அவர்கள் ஏற்கதவ

றுத்ேைர். தேவனின் கொப்பொைர்கைொகப் பூமியில் ேொங்கள்

விைங்கும் தபொது, ேங்களிடம் எதுவுஞ் பசொல்லொே தேவன், தநரில் கொட்சிகூடக் கொட்டொே
தேவன், இவள் முன்பு தநரில் வருவேொவது! அதுவும் ேங்களுக்குக் கைவில் கூட வரொே
தேவன்...!

கொலந் ேொழ்த்து பகொண்தட வந்ேது. மீண்டும் இைவரசனைக் கொண வந்ே ழொன்,
இைவரசனிடம், “நொன் ஓரொண்டுக்கு த ல் சில கொலந்ேொன் இருப்தபன்; ஆேலொல் கொலந்
ேொழ்த்ே தவண்டொம்” என்று உணர்ச்சி த லிட தவண்டிைொள். இது குரு ொர்களின் தகொபத்னே
இன்னும் கிைறியது. ‘இவள் எதிர் கொலத்னேப் பற்றிய கணிப்பும் கூறுகின்றொள். எைதவ இவள்
சூனியக் கொரியொய் இருக்கக் கூடும்” என்றும்
வந்ேவர்கள்ேொதை?

ன்ைனின் கொதில் ஓதிைொர்கள். ஓே

ஆைொல் ன்ைனின் முடிவு தவறொக இருந்ேது. அவன் அனுப்பிய ஒற்றர்கள், ழொனின்
பசொந்ே ஊருக்குச் பசன்று அவனைப் பற்றி விசொரித்து அறிந்ே தசதிகள் ழொனின் ஒழுக்கம்,
நொட்டுப்பற்று, கடவுள் பக்தி என்று நற்சொன்றுகனை அளித்திருந்ேை. அது ட்டு ன்றி, ஓர்லின்
நகரம் நொளுக்கு நொள் ஆங்கிதலயர் வசம் ஆகிக் பகொண்டிருந்ே பசய்திகளும் அரசனுக்கு
பநருக்கடினயத் ேந்ேை.
ன்ைர் (இைவரசன்) தீர் ொனித்துவிட்டொர். ழொனின் உடன்பிறந்ேொர், தவறு சில பனடத்
ேனலவர்கள், பனடயுடன் ழொன் ஓர்லின் நகர் பசல்ல ஒப்புேல் அளித்ேொர். ழொனுக்குப், தபொர் த ல்
பசல்ல இரும்புச் சட்னட, திறமிக்க குதினரகள், கூரிய வொள், இவற்னற தநரில் வரவனழத்துக்

பகொடுத்ேொர். த லும் துனர கன் ஒருவனையும், தவனலக் கொரர்கனையும், குரு ொர்
ஒருவனரயும் எப்தபொதும் ழொனுக்கு உடனிருந்து உேவு ொறு அனுப்பி னவத்ேொர். ேன்னுனடய
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பங்கொக ழொன் எடுத்துக் பகொண்டது ஒரு பகொடினய. அனே அவள் பவற்றிக்பகொடி என்று
பசொன்ைொள். அக்பகொடியில் அல்லி

லரும், தேவன் உருவமும் வனரயப்பட்டிருந்ேது.

அக்பகொடி எப்தபொதும் அவள் னகயில் இருந்ேது.

இப்படியொக, ன்ைைொல் வழியனுப்பப்பட்டுப், புறப்பட்டவள்ேொன், ஓர்லீன்நகர் பசல்லும்

வழியில் இதேொ இங்தக கூடொரமிட்டுத் திறந்ே பவளியில் ேங்கியிருக்கிறொள். தூக்கம் வரொ ல்

நட்சத்திரங்கனைதய உற்றுப் பொர்த்துக் பகொண்டிருந்ே ழொனின் பநஞ்சினில் இத்ேனையும்

நிழலொடி னறந்ேை. பனழய நினைவுகளில் இருந்து மீண்டவளின் கண்களில் விடிவேற்கொை
அறிகுறிகள் பேன்பட்டை. இன்று எப்படியும் ஓர்லின் நகனர அனடந்து விடுதவொம் என்ற
எண்ணத அவளுக்குப் பபரு கிழ்வளிப்பேொக இருந்ேது. ழொன் உற்சொகக் குரலில் “எழுக

வீரர்கதை” எை ஓங்கிக் குரல் பகொடுத்ேொள். சிறிது தநரத்தில் பனட அங்கிருந்து ஓர்லீன்நகர்
தநொக்கி நகரத் பேொடங்கியது.
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ஓர்லின் நகரத்னே அப்பனட பநருங்கியதபொது ழொன் எதிர்பொர்த்ேது தபொலதவ இருள்
கவ்வியிருந்ேது. ஆைொலும் ஓர்லின் நகர

க்கள், பனடனய வரதவற்கவும், ேங்கள் பனடத்

ேனலவி ழொனை முேன் முேலொகக் கொணவும் ஆவதலொடு திரண்டிருந்ேைர். இருனைக்

கிழித்திடத் தீப்பந்ேங்கள் மிகுந்திருந்ேை. கொற்றின் தவகத்தில் தீப்பந்ேங்களின் பபொறி
பேறித்துக் கொற்றினூதட பறந்து ேங்கள் பங்குக்கு அழகு தசர்த்துக் பகொண்டிருந்ேை. இரவின்
டியில் ேொலொட்டுப் தபொல் ‘ழொன் வொழ்க’ என்னும் ஒலி பநடுந்தூரம் தகட்டது. ழொனின்

முக லனர பவளிச்சத்தில்

கொண விரும்பிய சிலர் தீப்பந்ேத்தினை அவனை தநொக்கிச்

சொய்த்ேைர்.

அனைவரும் பிரமிக்கும் படியொை பசயல் ஒன்று அப்தபொது அங்தக நிகழ்ந்ேது.

கொற்றின் ஓங்கிய வீச்சிைொல்

தீப்பந்ேத்திலிருந்து கிைம்பிய ஒரு தீப்பபொறி ழொனின்

னகயிலிருந்ே பகொடியின் ஓரத்தில் பட்டுத் தீப்பிடித்ேது. அப்பபொழுதுேொன் அனைவரும், ழொன்
னகயில் ஒரு பகொடினயப் பிடித்திருப்பனேயும், அதில் அல்லி

லரும், தேவனுருவம்

பபொதிந்திருப்பனேயும் கண்டைர். ேன் னகயில் இருந்ே வொனை விடவும் றுனகயில் இருந்ே

பகொடினய உயர்வொய் நினைப்பவைொை ழொன், பகொடி தீப்பற்றியனேக் கண்டவுடன், ேன்
குதினரனயக் கொற்றுக்கு எதிரொகத் திருப்பி, பகொடினயயும் தநர்த்தியொகச் சுழற்றித் தீனய
அனணத்துவிட்டொள். பல தபொர்கனைக் கண்ட அனுபவம் வொய்ந்ேவள் தபொல் ழொன்

பசயல்பட்டுத் தீனய அனணத்ே விேம், அவனைச் சுற்றியிருந்ே பனட வீரர்களுக்கும், ஓர்லீன்
நகர க்களுக்கும் பபருவியப்னபத் ேந்ேது. ேகுதியொை ேனலன னயத் ேொன் ன்ைர் அனுப்பி
னவத்ேேொக அவர்கள் பபருங்கூக்குரலிட்டு கிழ்ந்ேைர்.
ழொனைக் கொண ஓர்லின் நகர

க்கள்

ட்டும் ஆர்வம் கொட்டியிருக்க வில்னல.

அந்நகனர ஆக்கிரமித்திருந்ே ஆங்கிதலயப் பனடயிைரும், ஆங்கில

க்களும் மிகுந்ே

ஆர்வம் கொட்டிைர். பனடத்ேைபதியொக ஒரு பபண், ேங்கனை எதிர்த்துப் தபொரிட வந்ே பபண்
என்பனவதய அவ் ஆர்வத்திற்குக் கொரணம். இனவபயல்லொம் கண்ட ழொன், பிரொன்னச விட்டுச்
சண்னடயின்றி அன தியொகச் பசல்லு ொறு ஆங்கிதலயர்க்குச் பசய்தி அனுப்பிைொள்.
அனைவரும் எதிர்பொர்த்திருந்ே அடுத்ே நொள் விடிந்ேது. தபொருக்குத் ேயொரொய் நின்றிருந்ே
அந்ே தநரத்திலும், “ஆங்கில
எச்சரிக்னக விடுத்ேொள் ழொன்.

க்கதை! இவ்விடத்னே விட்டு அகலுங்கள்” என்று இறுதி

ஆைொல் இழி பசொற்கதை அவளுக்குப் பதிலொகக் கினடத்ேை. சண்னட துவங்கியது.
ஒரு னகயில் பகொடியும்,

று னகயில் வொளும் ஏந்திய ஓர் ஏந்தினழனய ஆங்கிதலயர்

விதைொே ொகப் பொர்த்ேைர். நீண்ட அரனண ஒட்டிய தகொட்னட ஆங்கிதலயர் வசமிருந்ேது.
அகழிக்கு றுபுறம் இருந்ே ேன் பனடயிைர்க்கு ழொன் அகழி வழியொய் இறங்க உத்ேரவிட்டுத்
ேொனும் அகழியில் இறங்கிைொள். பிபரஞ்சு வீரர்களும் அவர்களுக்குத் துனணயொய் வந்ே
ஸ்கொட்லொண்டிய வீரர்களும் அகழியில் குதித்துச் சுவரின் த ல் ஏணிகனைச் சொத்திக்
பகொத்ேைங்களின் த தலறிைர். ஆங்கிதலயர்க்கு ஆச்சர்யம் மிகுந்ேது.
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“இபேன்ை உத்தி! ேொைொகதவ வலிய வந்து அழினவத் தேடிக் பகொள்கிறொர்கதை!
இதுேொன் ழொனின் தபொர் அறிவொ?” என்று நினைத்து ஏணித ல் ஏறுதவொனரக் தகொட்னடச்

சுவர்களின் மீதிருந்து சுலப ொக ஈட்டி, அம்பு மூலம் பவட்டிச் சொய்க்க முற்பட்டைர். இந்ே தநரம்,
ழொன் ேொதை ேன் னககைொல் ஓர் ஏணினயச் சுவரின் மீது சொர்த்தி ஏறிக்பகொண்தட ேன்

வீரர்கனை தநொக்கிப், “தபொர் புரியுங்கள்! தபொர் புரியுங்கள்! இவ்விடம் நம்முனடய ேொகும்” என்று
பபரங்குரபலடுத்துக் கூவிைொள்.
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அது ந்திரம் தபொல் நிகழ்ந்து தபொைது. ழொனின் வீரர்கள் கண் இன க்கும் தநரத்தில்
தகொட்னட

தில் த ல் நின்றைர். அங்குத் ேொக்கத் ேயொரொக நின்றிருந்ே ஆங்கிதலய

வீரர்கதைொ ேனல பேறிக்க ஓடிக் பகொண்டிருந்ேைர். அன்று பவற்றி எளிேொைது. ஆைொல்

அடுத்ே நொள் அப்படி இருக்கவில்னல. அடுத்ே நொள் பவற்றிக்கு நினறய வினல பகொடுக்க
தவண்டி இருந்ேது. ழொனின்

பனட வீரர்கள் சிலர் உயிரிழந்ேதேொடு, ழொனின்

தேொள்பட்னடயிலும் ஓரம்பு ஆழ ொகத் னேத்ேது. ஆைொல் ழொதைொ, அவ் அம்னப று னகயொல்
பிடுங்கிபயடுத்து விட்டு, குருதி வழிய வழியத் பேொடந்து தபொரிட்டொள். ேங்கள் பனடத்

ேனலவியின் த ல் அம்பு பொய்ந்ேனேக் கண்டு திடுக்கிட்டு நின்ற வீரர்கள், அம்னபப்
பிடுங்கிபயறிந்து பேொடர்ந்து தபொரிட்ட ழொனின் வீரம் கண்டு உற்கொச னடந்து த லும்
ஆதவசத்துடன் தபொர் புரிந்ேைர். இேைொதலதய அன்னறய பவற்றியும் சொத்திய ொைது.

இவ்வொறொை பேொடர்ந்து எட்டு நொள் சண்னடக்குப் பிறகு ஆங்கிதலயர் பின் வொங்கி ஓட,

ஓர்லின் நகர் முழுவது ொக பிபரஞ்சுப்பனடயிைர் வச ொைது. ழொன் பவற்றித் ேனலவியொைொள்.
அனைத்து

க்களும், ‘பிரொன்னசக் கொக்க வந்ே கொவல் பேய்வ ொக’ ழொனைப் தபொற்றிைர்.

ழொனின் பனடயில் தசர்ந்து தபொரிட வீரர்கள் முண்டியடித்து நின்றைர். தபொர்ப்பனடயின்

அைவும், வீரமும் பகொப்பளிக்க, ழொன், பிரொன்னச விட்டு ஆங்கிதலயனர முழுவது ொக விரட்டும்
பணியில் தீவிர ொைொள்.

ஓர்லின் நகனரத் பேொடர்ந்து யொர்தகொ, பியூழொன்சி, மியூன், பொலக், திரொய், பொத்தே, ஆகிய

நகரங்கள் மீண்டும் பிபரஞ்சுப் பனடயின் வச ொயிை. இத்ேனை பவற்றிக் கனிகதைொடு
இைவரசன் இருக்கும் ரீம்சு தகொட்னடக்குத் திரும்பி வந்ேொள் ழொன். ழொனுக்கும், அவள்
பனடக்கும் வரதவற்பு ஏற்பொடுகள் பல ொக இருந்ேை. எல்லொவற்னறயும் கடந்து இைவரசனிடம்
பசன்றொள் ழொன். அவனும் அன்புடன் வரதவற்றொன்.
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“பிபரஞ்சுப் பனடத் ேனலன

ஏற்றுப் பபருபவற்றினயக் பகொணர்ந்ேன க்கு என்

வொழ்த்துகள்” என்றொன் இைவரசன்.

“ஐயதை! இனறவன் எைக்கிட்ட கட்டனைகனைப்

பபரும்பகுதி முடித்து விட்தடன். ரீம்சு திருக்தகொவிலில் ேங்கள் முடிசூட்டப்பட தவண்டியது
ஒன்று

ட்டுத

கடைொய் உள்ைது” என்றொள் ழொன். இைவரசன் முகத்தில் புன்ைனக

அரும்பியதேயன்றிப் பதிதலதும் இல்னல. இந்ே தவனையில் இைவரசன் அருகிலிருந்ே

ேனலன க் குருவொைவர், "அரசனுக்கு முடிசூட்டு ொறு பேய்வக் குரபலொலி உைக்கு
அறிவித்ேேொ?" என்று தகட்டொர்.

அக்குரலில் இருந்ே தகலியும்,

ன்ைனின் ப ௌைப் புன்ைனகயும் ழொனைத்

துணுக்குற னவத்ேை. ழொன் ேகுருனவத் ேவிர்த்து ன்ைனை ஏறிட்டு ஆழ ொகப் பொர்த்ேொள்.

அவனும் வொய்திறந்ேொன். “நீ இச்பசய்தினயப் பலர் முன்னினலயில் பசொல்ல முடியு ொ?”
ன்ைனின் இந்ேக் தகள்வியொல் துவண்டு தபொைொள் ழொன். "பவற்றிக் கனிகனைக்

கொணிக்னக ஆக்கிைொல் ஏற்றுக்பகொள்ை முடிகிறது. ஆைொல் அனேக் பகொணர்ந்ேவள் ஒரு
பபண் என்பேொல் கனிகளும் கசக்குத ொ!" என்று

ைதில் ஓடிய ஆேங்கத்னே அடக்கிக்

பகொண்ட ழொன், “பசொல்ல முடியும்” என்று உறுதிப்படச் பசொன்ைொள்.

யொரும் தபசொ ல் இறுக்க ொை அன தி அங்தக சிறிதுதநரம் நிலவியது. அந்ே

அன தினய ழொதை உனடத்ேொள். “ஐயதை! நீர்

ன்ைரொவது தேவன் கட்டனை வழி என்

விருப்பம். என் ஆயுள் நீண்டேல்ல! அேற்குள் என்னைப் பயன்படுத்திக் பகொள்ளுங்கள்”
என்று கூறிவிட்டு பதிலுக்குக் கொத்திரொ ல் வினறப்புடன் ேன் இருப்பிடம் திரும்பிைொள் ழொன்.
ன்ைனின் ந்திரொதலொசனை கூடியது. ழொனின் பவற்றியிைொல் பபொறொன பகொண்டிருந்ே
சில பனடத்ேனலவர்களும், ேகுரு ொர்களும் இைவரசனிடம் ழொனின் தவண்டுதகொனை ஏற்க
தவண்டொப ன்று

ன்றொடி நின்றைர். ஆைொல்

க்களின் தபரொேரவும், பனட வீரர்களின்

திப்பும் பகொண்டிருந்ே ழொனின் வொர்த்னேகனை அறதவ ஒதுக்கிவிட முடியவில்னல

இைவரசைொல். இறுதியில் ன்ைைொக முடிசூட்டிக் பகொள்ைத் தீர் ொனித்ேொன்.
ரீம்ஸ் தகொயிலில் பபருங்கூட்டம் கூடியிருந்ேது. ன்ைைொக முடி சூடுேனல இதுவனர
ேள்ளிப் தபொட்டு வந்ே
ன்ைனுக்கு அருகில்

ேகுருதவ இைவரசனுக்கு முடிசூட்டி

ன்ைைொக அறிவித்ேொர்.

கிழ்தவொடும், ேன் பகொடிதயொடும் ழொன் நின்றிருந்ேொள். முேல்

வொழ்த்னேயும் ழொதை பேரிவித்ேொள்.

ன்ைர் முன்

ண்டியிட்டு, “எல்லொம் வல்ல

இனறவனின் திருவுைக் குறிப்பு இன்று நினறதவறியது! அரசர் அன தியுள்ைவரொய் வொழ்க!”
என்று ழொன் வொழ்த்திைொள். அேனைக் கண்டிருந்ே

க்கள் ஆைந்ேக் கண்ணீதரொடு

வொழ்த்பேொலினய முழங்கிைர். ஆரவொரம் அடங்கியபின்

ன்ைன், “ழொன்! நீ குற்ற ற்றவள்

என்பனே நொைறிதவன். பேய்வப ொழியும், பவற்றியும், திருவும் ஒருங்கன ந்ே

ங்னக நீ!

ஆைொல் அரசியல் நீ அறியொேது. அனேத் பேரிந்து பகொள்வனே விடுத்து நீ உன் பசொந்ே
ஊருக்குச் பசல்லலொம். உன் பவற்றிக்குப் பரிசில் ேர விரும்புகிதறன். தகட்பொயொக!” என்றொன்.
ேன் பணி பேொடர்வனே ன்ைன் விரும்பவில்னல என்று ழொன் அறிந்து பகொண்டொள்.

ன்ைனைச் சுற்றியுள்ை
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ந்திரொதலொசனைக் கூட்டத

அேற்குக் கொரணம் என்பனேயும்

புரிந்து பகொண்டொள். ேொன், ேன்னை முன்னிறுத்ேொ ல் பேய்வ வொக்னக முன்னிறுத்தியும்,
பேய்வத்தின் பிரதிநிதிகைொய்க் கொட்டிக் பகொள்ளும்

ேகுரு ொர்கள், ேன்னைக் கடவுள்

பபயரொதலதய தூக்கிபயறிய முற்படுவனேயும் அறிந்து பகொண்டொள். இனியும்

ன்ைனின்

அங்கீகொரத்துக்கொகப் தபொரொடிக் பகொண்டிருப்பனேவிடச் பசொந்ே ஊர் திரும்புவதே த ல் என்ற
நினைத்ேொள் ழொன். க்கள் ேன் மீது பகொண்டிருந்ே அன்பும், நம்பிக்னகயுத ேைக்குப் தபொதும்
என்று முடிவுக்கு வந்ே ழொன், ேன் பசொந்ே ண்ணிற்கொவது ஒரு சலுனக பபற்றுத் ேருவது ேன்
கடன

என்பறண்ணி, “ேொன் பிறந்ே சிற்றூர் ஆகிய டொம்ரிமியில் வரி நீக்கம் பசய்யப்பட

தவண்டும்” என்று தகட்டொள். ன்ைர் அறிவித்ேொர். "அவ்வொதற ஆகட்டும்”.
“ஐயதை!

ேரதவண்டும்”

என்

தவண்டுதகொள்

ற்பறொன்னறயும்

ேொங்கள்

நினறதவற்றித்

“நீ தகட்பது அளிக்கப்படும். தகட்பொயொக!”

“ஐயதை! நீங்கள் இங்கிருந்து பனடதயொடு புறப்பட்டு பொரீஸ் நகனர அனடயும்வனர
நொனும் உங்களுடன் வர அனு திக்கதவண்டும். பொரீஸ் தகொட்னடயில் நின்று நீங்கள்
க்களுக்கு உனரயொற்றுவனே அருகிலிருந்து பொர்த்துவிட்டு அத்துடன் நொன் என் பசொந்ே

ஊருக்குச் பசல்வேற்கும் உத்ேரவு ேரதவண்டும்”
“நன்று ழொன்! பொர்கண்டி

ன்ைன், பொரிஸ் நகனர இன்னும் இரண்டு கிழன க்குள்

நம்மிடம் ஒப்பனடக்கத் தூது அனுப்பியிருக்கிறொன். ஆகதவ நொம் ஒரு கிழன கொலந் ேொழ்த்து
புறப்பட்டொல் பொரீனச அனடவது சரியொக இருக்கும். பொரீசுக்கு நீ என்தைொடு வரலொம்!”
“மிக்க நன்றி ஐயதை!” ழொன்

ன்ைனிடம் இருந்து வினடபபற்று ேன் இருப்பிடம்

வந்ேொள்.
அவள் ைம் நினறந்திருந்ேது. ன்ைனைப் பொரிஸ் நகர் தசர்த்துவிட்டொல் ேன் பணி

பூரண னடந்துவிடும். பின் ேொன் கிரொ த்திற்குச் பசன்று வயல் பவளிகளில், ஓக்
கொடுகளில்,

ரங்கதைொடு தசர்ந்து விண்னண அைொவி, நட்சத்திரங்கதைொடு

ரக்

தபசியும்,

சண்னடயும் தபொட்டுக் பகொள்ைலொம். ேைக்கொகக் கொத்திருக்கும் ஆடு, ொடுக் கூட்டங்களும்,
வண்ணத்துப் பூச்சிகளும், பறனவகளும், அவற்றின் அனழப்புகளும், ஆற்றின் சலை
ஒலிகளும், தேவொலய ணி ஓனசயும்..... அப்பப்பொ! நினைத்ேொதல புல்லரித்ேை ழொனுக்கு. தபொர்க்
கருவிகள் ஓனசயும், புலம்பல்களும், அழுனககளும் இனி இல்னல! இந்ே நினைதவ
சுக ொயிருந்ேது ழொனுக்கு!
ஆைொல் ழொன் ஒன்று நினைக்க தேவன் தவபறொன்று நினைத்ேொதைொ என்ைதவொ,
நடப்பனவபயல்லொம் ழொனுக்கு எதிரொக
ஒப்பனடக்கச் சம் தித்ே பொர்கண்டி

ொறிை. இரண்டு கிழன களுக்குள் பொரீசு நகனர

ன்ைன் த லும் கொலம் ேொழ்த்திைொன். இங்கிலொந்து

ன்ைர் பபொறுப்பில் இருந்ே பபட்தபொர்ட் பொரீசுக்கு வினரந்து வந்து பகொண்டிருந்ேொன்.
வரலொற்றில் ஒவ்பவொரு கொலகட்டத்திலும் எங்கும், எப்தபொதும் ஒரு துதரொகி இருப்பனேப்தபொல்

பிரொன்சு ன்ைன் சொர்லசொல் பொரீசு நகருக்கு நியமிக்கப்பட்ட பொர்கண்டி ன்ைன், இங்கிலொந்து
பனடதயொடு தசர்ந்து பகொண்டு பொரீனச தநொக்கி வரும் ன்ைன் சொர்லனசயும், பனடத்ேனலவி
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ழொனையும்

வீழ்த்ேத்

பபரும்பனடனயத்

திட்டமிட்டிருப்பனேயும்,

திரட்டிக்

பகொண்டு

அேற்கொக

பபட்தபொர்டு

வந்து

இங்கிலொந்திலிருந்து
பகொண்டிருப்பனேயும்,

அேைொதலதய பொரீனச ஒப்பனடப்பதில் பொர்கண்டி ன்ைன் ேொ ேப் படுத்திவருவனேயும் ழொன்
அறிந்ேொள். ஆைந்ே னடந்ேொள்! தபொர் பவறி அல்ல ழொனுக்கு! நயவஞ்சக நரிகனைப் தபொரில்
வீழ்த்தி நல்லொட்சி நடத்ேப்பட தவண்டும் என்பேற்கொக னகயில் வொள் ஏந்தியவள் ேொன் ழொன்!

அது தேவன் அருள் என்பது, ழொதை பேரிவித்து, நொடறிந்ே பசய்தியொக இருந்ேது. ஆைொல்
நயவஞ்சகம் என்பது எதிரிப்பனடகளில் ட்டு ல்ல, ேன்

பக்கத்திலும்

உண்படன்பனே

அறிந்ேதபொது, அனேயும் ன்ைதை கண்டு பகொள்ைொேதபொது அது என்ை வனகயொை நியொயம்
என்பனே ழொன் அறியொேவைொய் இருந்ேொள். இனேத்ேொன் அரசியல் என்று
குறிப்பிட்டு,

அனே

அறியொேவைொய்த்

ேன்னை

திப்பிட்டனேயும்

ழொன்

ன்ைர்

இப்தபொது

எண்ணிப்பொர்த்ேொள். எைதவ ேொன் அரசியனல அறிகிதறொத ொ இல்னலதயொ, எனேயும்
தநருக்கு தநர் சந்தித்து விடுவபேன்று ேைக்குத் பேரிந்ே ஒதர பொனேயில் பசல்லத்
துணிந்ேொள் ழொன்!

ன்ைனுக்கு அந்ேத் துணிவில்னல, அவர் அரசியல் அறிந்ேவர். எைதவ பொரினச
தநொக்கிப் புறப்பட்ட ன்ைர் சொர்லசின் பொனேயும், பனடத் ேனலவி ழொனின் பொனேயும் தவறு
தவறொய் அன ந்ேை. ழொன், பொரீனச பவன்பறடுக்கத் ேன் பனடயுடன் பொரிசு தநொக்கிச் பசல்ல,
ன்ைதைொ அனேவிடப் பபரும்பனடயுடன் லொயர் நகர் பசன்று ஓய்பவடுப்பதிலும், உல்லொசம்
கொண்பதிலும் உற்சொக ொய் இருந்ேொன். ழொனின் வயது பதிபைட்டு. அரசியல் அறியொேவள்.
தநர்ன யும், துணிவுத

அவைது பலம். இங்கிலொந்தின் பபரும்பனடனயப் பொரீசில் எதிர்க்கத்

துணிந்ேொள். இது னபத்தியக்கொரத்ேைம் என்றுேொன் பலரும் நினைத்ேொர்கள். ஆைொல் பொரீசு

நகர்ப் தபொரில், “பொரீனச இழந்தேொம்” என்று ஆங்கிதலயர் கூக்குரலிடும் வனர. பசய்தி தகட்ட
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பிரொன்சு

ன்ைதை ஆடிப்தபொைொன். ஆங்கிதலயதரொ ேங்கள் அழிவுக்குக் கொரண ொை

ழொனை னசத்ேொைொக உரு ொற்றிைொர்கள்.

பொரீஸ் யுத்ேம் ன்ைரின் அனு தியின்றி நடத்ேப்பட்டேொகக் கூறி ழொனுக்கு எதிரொை
குற்றச்சொட்டுகள்

ன்ைன் முன்

ேகுரு ொர்கைொல் பேொகுக்கப்பட்டை. இேனை ஏற்ற

ன்ைன் பனடகனைத் திரும்பப்பபற்று ழொனைத் ேனின யொக்கிைொன். இப்தபொது ழொனுக்கு
எதிரிகள் ஆங்கிதலயர் ட்டு ல்லர். பிரொன்சு ன்ைனுக்கு எதிரொகச் சதி பசய்ேவர்கள் என்று

ேன் வொள் முனையில் னவத்து ழொன் யொர் யொனரச் சினறயில் ேள்ளிைொதைொ, அவர்கள்
இப்தபொது

குற்றம்

நிரூபிக்கப்

படொேவர்கைொக

பவளியில்

உலவிைர்.

அவர்களில்

ேகுருக்களும் இருந்ேைர். ழொனுக்கு எதிரொை பிபரஞ்சியர்களும், ஆங்கிதலயர் பசொன்ை

சூனியக்கொரி பட்டத்தினை ழொனுக்குச் சூட்டி, அனேப் பரப்புவதில் ஆைந்ே னடந்ேைர். ஒரு
பக்கம் தீரமிக்க பனடத்ேனலவி என்று ழொனுக்குப் புகழொரம். இன்பைொரு பக்கம் சூனியக்கொரி
என்ற பட்டம்.
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ழொன் ேனின ப் படுத்ேப்பட்ட இச்சூழ்நினலயில் அவனைக் கொட்டிக் பகொடுப்பது
எளின யொகப் தபொய்விட்டது எதிரிகளுக்கு. கொட்டிக் பகொடுத்ேது

ட்டு ல்ல; அேற்கொகக்

னகயூட்டும் பபற்றுக் பகொண்டு ேன்னை ஆங்கிதலயரிடம் அடின யொக விற்றுவிட்டனே
எண்ணி

மிகவும்

ைம்

வருந்திைொள்

ழொன்.

ஓர்

ஆண் கன்

இப்படி

வீரத்னே

பவளிப்படுத்திைொலும் கூட, புகழின் உச்சியில், அவனும் சூழ்ச்சியிைொல் வீழ்த்ேப்படுவொன்.
வீரமும், பவற்றியும் னகவச ொைொல்

ட்டும் தபொேொது. சூழ்ச்சியில் வல்ல நரிகனையும்

புறங்கொணும் விதவகம் தவண்டும். அதுேொன் அரசியல். அது ேன்னிடம் சிறிதும் இல்னல.
தபொேொக் குனறக்குப் பபண்ணல்லவொ? ஆண்டொண்டுக் கொல ொக அடின

இை ல்லவொ?

ேங்களும் விரட்டிடும் பிறவியல்லவொ? பவற்றினயக் கொணிக்னக ஆக்கிக் கடவுள் பபயரொல்

முடிசூட்டி னவத்தும்

ன்ைன்

ைமிைகவில்னல. தேடொேதபொபேல்லொம் வந்ே தேவனும்

அவன் குரலும் தேடியும் கினடக்கவில்னல.

அடின க்குத் தீர்ப்பபழுதும் நொள் வந்ேது. இந்ேத் தீர்ப்னப எதிரிகள் எழுதுவனேவிடத்
துதரொகிகள் எழுதிைொல் சுனவப்பட இருக்குப ன்று ஆங்கிதலயர் நினைத்துப் பொரீசின் நீதி
சனபயில் பிபரஞ்சு ேகுரு ொர்களின் முடிவுக்தக விட்டுவிட்டைர். முன்பு ழொன் ஒவ்பவொரு
நகர ொகக் னகப்பற்றிய தபொது இரொஜத் துதரொகக் குற்றம் இனழத்ேேொக ேன்ைொல் பேவி நீக்கம்
பசய்யப்பட்ட குருவொைவர்ேொம் இங்தக பொரீசு நீதிசனபயின் பரிபொலைர் என்று

அறிய

வந்ேதபொது ழொனுக்கு எல்லொத விைங்கிவிட்டது. ேன்னைத் தேவனும் னகவிட்டு விட்டொன்
என்பனேயும் பபொறுத்துக் பகொள்ை தவண்டியவைொக இருந்ேொள் ழொன். இனி என்ைேொன்
பசய்ய முடியும்? வருவனே எதிர்பகொள்ை தவண்டியதுேொன்.
ஓர் அடின ஆணொக இருந்ேொல் எத்ேனகய சித்திரவனே! அதே அடின , பபண்ணொக

இருந்ேொல் எத்ேனகய சீரழிப்பு!
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இரண்டும்

தகள்விப் பட்டவைொக

ழொன் இருந்ேொலும்

சூனியக்கொரினயத் பேொடக்கூட எல்தலொரும் பயந்ேைர். ேைக்குப் பபொருத்ேமில்லொே ஒரு
பட்டம் இப்தபொது ேன் கண்ணியத்னேக் கொப்பது கண்டு கொய்ந்ே உேட்டிலும் ஒரு ப ன்ைனக
அரும்பியது ழொனுக்கு.
தீர்ப்பு நொளில்

ேகுரு ொர்கள் தகள்விகள் தகட்தட அவனை அயர னவத்ேைர்.

எல்லொவற்றிற்கும் தேவன் கட்டனை என்பதே ழொனின் பதிலொைது. “எங்தக! இப்தபொது
கட்டனையிடச் பசொல்” என்றொர்கள். அனே

ேகுரு ொர்கதை தவண்டிைொலும், தேவன்

வர ொட்டொன் என்ற நினைப்பு ழொனுக்கு இதலசொை சிரிப்னப வரவனழத்ேது. "என்ை ஆணவம்
இவளுக்கு. தேவன் தபனரச் பசொல்லித் ேந்திர ொகத் ேப்பிக்கப் பொர்க்கிறொள். தேவன்
பசொன்ைேொக இவள்

ன்ைனிடம் பபொய் கூறி அவனர

யங்க னவத்து விட்டொள். இவள்

ஆணுனட ேரித்ேதும், பனடத்ேனலன ஏற்றதும், தபொர்க்கைம் பசன்றதும் ன்னிக்க முடியொே
குற்றங்கள். தபொரில் இவள் கண்ட பவற்றிபயல்லொம் இவைது

ந்திர வித்னேதய! ஆகதவ

இவள் சூனியக்கொரி என்பதில் சந்தேகமில்னல” என்று கூறிய நீதிச்சனபயின் ேனலன
ேகுரு, “ழொன்! இனே ஒப்புக் பகொள்கிறொயொ?” என்றொர்.

சனபயில் தபரன தி நிலவியது. ழொன் அனைவனரயும் ஏறிட்டொள். “இல்னல”

என்பேொகத் ேனலயனசத்து விட்டு ப ல்லச் பசொன்ைொள்.

“என் பசயல்கள் தேவனின்

கட்டனை. தேவன் என் உணர்வொைவன். என்னை உள்ளிருந்து இயக்கியவன். தேவனின்
சமூகத என் சமூகம்” என்றொள். அவ்வைவுேொன். தபரொரவொரம் கிைம்பியது. இவள் ேன்னை
தேவனுக்கு நிகரொகப் தபசிைொள். இவனைத் தேவைது சமூகம் என்று கூறிக் பகொள்கிறொள்.
இவளுக்கு மிகப் பபரும் ேண்டனை பகொடுங்கள் என்று சிலரும், பலரு ொகக் குரல் பகொடுக்க,
பவற்றிப் புன்ைனகயுடன் ேன் துதரொக நட்புகனை தநொக்கிைொர் ேனலன க்குரு.
“த ற்கூறிய குற்றங்களுக்கொக ழொன் உயிதரொடு பகொளுத்ேப்படுவொள்” தீர்ப்னப

முடித்ேொர் ேனலன க் குரு. பபரும்பொலொை ேங்களில் ‘தீர்ப்பு நொள்’ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
அனவபயல்லொம் னிே இைம் இவ்வுலகில் நன்ன னயச் பசய்ேொல் அவ்வுலகில் சுகம் பபறும்

என்தற பசொல்கின்றை. கடவுள்களுக்கும் தீர்ப்பு எழுேப்பட்ட கனேகள் உண்டு. ஆைொல்
எந்ேக் கடவுளும் தீர்ப்பு வழங்கியேொகத் பேரியவில்னல. ழொனும் அப்படித்ேொன் நம்பிைொள்.
அவளுக்கு விதிக்கப்பட்டது கடவுளின் தீர்ப்பல்ல என்று உறுதியொக நம்பிைொள். ஆைொல்
கடவுளின் தபரொல் வந்ே தீர்ப்பொயிற்தற! சிரத ல் னவத்து நினறதவற்ற தவண்டு ல்லவொ?
ழொன் ஒரு பபரிய
ஊருக்கு

ரக்கட்னடயின் அடியில் கட்டப்பட்டிருந்ேொள். அந்ேப் பட்ட ரம்

த்தியில் ஒரு த டொை பகுதியில் நொட்டப்பட்டிருந்ேது. அவனைச்சுற்றிலும்

ரக்கட்னடகனைக் குவித்துக் பகொண்டிருந்ேைர்

ேகுரு ொர்களின் ஊழியர்கள். சுற்றிலும்

க்கள் குவிந்து பகொண்டிருந்ேைர். ‘பிரொன்னசக் கொப்பொற்ற ஓக்

ரக் கொட்டிலிருந்து வந்ே

தேவனே’ என்று ஒரு சிலர் னககுவித்துச் பசொன்ைொர்கள். ‘ ொய ந்திரம் நினறந்ே சூனியக்கொரி’
என்று ஒரு சிலர் னககொட்டிக் கூவிைர். தீப்பந்ேங்கள் பநருங்கி வந்ேை. “இனி எதுவும் நிகழப்

தபொவதில்னல. க்கைொல் ஒன்றும் பசய்ய இயலொது. ன்ைனும், தேவனும் பசய்ய ொட்டொர்கள்.
தேவதை மூன்று நொட்கைொகச் சிலுனவயில் பேொங்கிைொதர! நினைவு வந்ே தபொபேல்லொம்
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ஒவ்பவொரு முத்து உதிர்த்ேொதர! ‘அறியொ ல் இவர்கள் பசய்யும் பினழனய ன்னிப்பீரொக!” என்று
ஒருமுனற கூறிைொதர! அவர் என்மீது னவத்ே கருனணயிைொல்ேொன் நொன் எதிரிகனை
பவன்தறன் என்று கூறிதைதை! பபண்ணொக இருந்ேொலும், கண்ணொைது நொடு என்று
கருதிதைதை! என் பவற்றினய தேவன் பவற்றியொக ஆக்கிதைதை! பவற்றினய

ட்டும்

எடுத்துக்பகொண்டு என்னையும் தேவனையும் விட்டு விட்டொர்கதை! எதிரிகனை பவல்வதில்
ஆண் என்ை பபண் என்ை! அரசியல் பினழயொே தபொதும் ஆண்டவனைத் ேவிர்த்து தவதறதும்
வினழயொே தபொதும் பபண்ணொைது ஒன்தற பினழதயொ!” “இல்னல! நீ ஒரு தேவனேயொைொய்!”

தேகம் எங்கும் பரவிய தீக்கங்குகளின் பவம்ன யிலும், ‘இது யொர் குரல்?’ என்று நினைக்கும்
தபொதில் ழொனின்
எழும்பியது.

ண்னட ஓடு பேறித்ேது. ‘ஆ’ என்று

க்களிடம் இருந்து பபருங்குரல்

பிரொன்னசக் கொக்க வந்ே தேவனேயொக ழொன்ேொர்க் இன்று பிரொன்சு நொபடங்கிலும்
தேவொலயங்களின் முன்னவத்து வணங்கப்படுகிறொள்! (ழொன்ேொர்க் - ழொன் - பே - ஆர்க் - 1412 -1431
பிரொன்னசக் கொக்கப் தபொரிட்டு, ஆங்கிதலயனர பவன்ற நினலயில், ேன் பத்பேொன்பேொவது
வயதில் சூனியக்கொரி என்று இகழப்பட்டு, நொற்சந்தியில் உயிதரொடு தீயிடப்பட்ட பிரொன்சு நொட்டு
ங்னக. நொட்னடக் கொக்க வந்ே தேவனேயொக இன்று பிரொன்சில் தேவொலயங்களுக்கு முன்பொக
சினலயன த்துப் புனிேரொகப் தபொற்றப்படுபவர்.
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குறிப்பு:
புதுச்தசரி பிபரஞ்சிந்தியொவொக இருந்ேதபொது இங்குள்ை தேவொலயம் முன்பும் ழொந்ேொர்க் சினல
பகொடியுடன் நிறுவப்பட்டது. னற னல அடிகைொரின் கள் திரு தி தி.

நீலொம்பினகயம்ன யொர், 1933-ம் ஆண்டு எழுதிய, கழகம் பதிப்பித்ே, ‘ஐதரொப்பிய அருண் ொேர்
இருவர்’ என்ற நூலில் ழொனின் வரலொற்றுக் குறிப்புகனைத் ேரவொகக் பகொண்டு
இந்பநடுங்கனே இயற்றப்பட்டது.
படங்கள் உேவி - முனைவர் க. சுபொஷிணி, ேனலவர், ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை பன்ைொட்டு
அன ப்பு.
”உலக வரலொற்றில், ஆணுனட ேரித்துப் தபொர் புரிந்ேன க்கொக உயிருடன் எரிக்கப்பட்ட
இைநங்னக, பிரொன்சின் ழொன்ேொர்க்”
முனைவர் சிவ இைங்தகொ

6, கவிஞர் புதுனவச் சிவம் வீதி,
பவங்கட்டொ நகர்,

புதுச்தசரி - 605 011
னகப்தபசி: 99940 78907
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22. அக்கலரச்

ல
ீ மயின்

ரமகள்
ீ
அஞ் லை

குப்பன்
—

லாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன்

ப ொரீசியஸ் நொட்டின் ஐதரொப்பியக் பகொடுங்தகொன்ன க்கு எதிரொகப் தபொரொடியவர்.
ப ொரீசியஸ் நொட்டின் கரும்புத் தேொட்ட முேலொளிகளுக்கு எதிரொகப் தபொர்க் பகொடி தூக்கியவர்.

ப ொரீசியஸ் நொட்டின் னிே உரின களுக்கொக ேன் உயினரதய தியொகம் பசய்ேவர். 1940-ஆம்
ஆண்டுகளில் ப ொரீசியஸ் நொட்டில் நடந்ே ஒரு வரலொற்று நிகழ்ச்சி. கப்பதலறி வந்ேொலும் சூடு

பசொரனண உண்டு. னகப்பிடி தசொற்றிலும் னகத்துளி உப்பு உண்டு. னிே உரின கள் ரித்துப்
தபொகொ என்று கொலனித்துவத்னே எதிர்த்ே ஒரு ேமிழ்ப் பபண் ணியின் வீர வரலொறு வருகிறது.
அவனரச் சற்று தநரம் நினைத்துப் பொர்ப்தபொம். அஞ்சனலக்கு அஞ்சலி பசலுத்துதவொம்.

ப ொரீசியஸ் நொட்டில் இப்தபொது அந்ேப் பபண் ணிக்கொகச் சினல வடித்து சீர்

பசய்கிறொர்கள். அஞ்சல்ேனல பவளியிட்டுப் பொர் புகழப் பபருன

பசய்கிறொர்கள். ஒரு

வினையொட்டு அரங்கத்னேக் கட்டி ரியொனே பசய்கிறொர்கள். யொர் அந்ே அஞ்சனல குப்பன்.
வரலொற்னறப் புரட்டிப் பொர்த்ேொல் அஞ்சனல குப்பன் எனும் பபயர் பகொஞ்ச ொய்

னறந்து

ங்கலொகத் பேரியும். ஏன் பேரியு ொ? இந்ேத் ேமிழச்சியின் தியொக உணர்வுகள் குறித்து உலகத்
ேமிழர்களுக்கு அதிக ொய்த் பேரியொது. பேரியதவ பேரியொது என்று பசொன்ைொல் ேொன் சரியொக
அன யும். இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் கழித்து இப்படி ஒரு ேமிழ்ப் பபண் வொழ்ந்து
இருக்கிறொர் என்று பேரியொ தலதய தபொய்விடும். அேைொல் முன்கூட்டிதய இப்படி ஒரு
பதினவப் பதிவு பசய்துவிடுவது சொலச் சிறப்பு என்பது கொலத்தின் கணிப்பு அல்ல. ஞொலத்தின்
எதிர்பொர்ப்பு.
ப ொரீசியஸ் நொட்டில் இரண்டு பபண்களுக்குச் சினல னவத்து இருக்கிறொர்கள். ஒன்று
ப ொரீசியஸ் ேனலநகரில் னவக்கப்பட்டு உள்ை இங்கிலொந்து நொட்டின் விக்தடொரியொ
கொரொணியொரின் சினல. உலகத்தின் கொல் பகுதிக்கு

கொரொணியொரொகக் தகொதலொச்சியவர்.

ற்பறொன்று அஞ்சனல குப்பன் அவர்களின் சினல. ப ொரீசியஸ் ேனலநகரம் தபொர்ட் லூயிஸ்
(Port Louis) அபரவொசி (Aapravasi Ghat) வைொகத்தில் அந்ேச் சினலனய னவத்து
இருக்கிறொர்கள். தவறு சினலகள் எதுவும் இல்னல. ஒரு ேமிழ்ப் பபண்ணுக்குச் சினல னவத்து
இருக்கிறொர்கள். பபருன யொக உள்ைது.
அஞ்சனல

குப்பன்,

ப ொரீசியஸின்

கரும்புத்

தேொட்டத்

பேொழிலொைர்களின்

உரின களுக்கொகப் தபொரொடியவர். 1943 பசப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி ஆங்கிதலயர்களின்
துப்பொக்கிச் சூட்டில் வீர ரணம் அனடந்ேவர். அப்தபொது அவர் நினற ொேக் கர்ப்பிணி.

அவருக்குத்ேொன் அங்கு சினல னவக்கப்பட்டு உள்ைது. ப ொரீசியஸ் நொட்டில் 68 விழுக்கொடு
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இந்திய வம்சொவழியிைர். 27 விழுக்கொடு ஆப்பிரிக்க வம்சொவழியிைர். 3 விழுக்கொடு சீை
வம்சொவழியிைர். 2 விழுக்கொடு பிரிட்டிஷ் வம்சொவழியிைர். ஏறக்குனறய 75,000 ேமிழர்கள்
வொழ்கின்றைர்.

ேமிழர்கள் இந்ே நொட்டின் வைர்ச்சியில் மிக முக்கிய ொைவர்கள். இந்ேத் தீவில் ேொன்

அஞ்சனல குப்பன் உரின ப் தபொரொட்டங்கள் பசய்து சொேனை பனடத்து இருக்கிறொர். நவீை

ப ொரீசியஸின் வரலொற்றில் ஒரு முக்கிய ொந்ேரொகக் கருேப் படுகிறொர். ப ொரீசியஸ் க்களின்
அனடயொைச் சின்ை ொகவும் ொறியுள்ைொர்.

அஞ்சனல குப்பன்; அஞ்சனல திவொகரன்; அஞ்சலொய் குப்பன் (Anjalay Tassalam

Twakaran); 1911 பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி ரிவியர் டு பரம்பொர்ட் (Riviere du Rempart) எனும்
ொவட்டத்தில் பிறந்ேொர். 1943 பசப்டம்பர் 13-ஆம் தேதி பபல்லி வியூ ஹொதரல் (Belle Vue Harel)

எனும் சீனி தேொட்டத்தில் ஒரு பபரிய தவனலநிறுத்ேம் பேொடங்கியது. அதில் அஞ்சனலயும்

கலந்து பகொண்டொர். 1943 பசப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி உயிர் துறந்ேொர். அந்ே நொள் ப ொரீஷியஸ்
க்கைொல் பபரிதும் தபொற்றப்படும் நொள். தியொக நொைொகவும் கருதுகிறொர்கள். அன்னறய நொளில்

ேொன் பிரிட்டிஷ் கொலனித்துவ ஆதிக்கத்திற்கு எதிரொகவும்; தேொட்டத் பேொழிலொைர்களின்
உரின களுக்கொகவும் தபொரொட்டம் உச்சம் அனடந்ே நொைொகும்.
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ஆங்கிதலய முேலொளிகள் தகட்பேொக இல்னல. பேரிந்ேதுேொதை. வரித்து விடு. பிரித்து
விடு. பேொனலத்து விடு எனும் சொணக்கியத்தில் ஆங்கிதலயர்கள் தபர் வொங்கியவர்கள்.

பரம்பனர புத்தி பொதியில் தபொய் விடு ொ. இந்ேப் பக்கம் லொயொவில் ட்டும் என்ைவொம். 1900-ஆம்
ஆண்டுகளில் அதே நினலன

ேொதை. நொன்கு ேகரத்தில் ஒரு டப்பொனவக் கட்டி னவத்து;

அேற்கு கூலி னலன் என்று பபயர் னவத்து; 150 ஆண்டுகைொக லொயத் ேமிழர்களின் உயினர
வொங்கவில்னலயொ. அது தபொலத்ேொன்.

அஞ்சனல குப்பனுக்கு அவருனடய பபயரில் ஒரு வினையொட்டு அரங்கத்னேயும்

உருவொக்கி இருக்கிறொர்கள். அேன் பபயர் அஞ்சனல வினையொட்டரங்கம் (Anjalay Stadium,
Belle Vue, Mauritius). அது ட்டும் அல்ல. 2000 டிசம்பர் 13-ஆம் தேதி அவருக்கொக அஞ்சனல
அஞ்சல் ேனல பவளியிட்டுச் சிறப்பு பசய்ேொர்கள். பள்ளிப் பொட நூல்களில் அவரின் வரலொறு

பதிவு பசய்யப்பட்டு உள்ைது. ப ொரீஷியஸ் நொட்டில் முேல் வகுப்பு முேல் ஐந்ேொம் வகுப்பு வனர
படிக்கும்

ொணவர்கள் கட்டொயம் அஞ்சனலயின் வொழ்க்னக வரலொற்னற ஆங்கிலம்

ற்றும்

பிபரஞ்சு ப ொழியில் படிக்க தவண்டும். 2015 ொர்ச் 8-ஆம் தேதி அனைத்துலக களிர் திைம்.

அனே முன்னிட்டு ப ொரீஸியப் பொலிைச் ச த்துவம், குழந்னேகள் த ம்பொடு ற்றும் குடும்ப
நலத்துனற அன ச்சரொல் அதிகொரப்பூர்வ ொக அஞ்சலி குப்பன் பகௌரவிக்கப் பட்டொர். அேன்
பின்ைர் பொட நூல்களிலும் இந்ே வீர களின் வரலொறு இடம் பபற்றது.
சொன்றுகள்:
1. The historical significance of Anjalay Coopen - https://www.lexpress.mu/article/historicalsignificance-anjalay-coopen
2. Nouvelle d'Ananda Devi, La Mort d'Anjalay dans Au tour des femmes. Ed. B. Pyamootoo
& R. Poonoosamy. Port-Louis: Immedia, 1995: 67-74

3. Anjalay Coopen: Tamil Lady ‘Kabali’ of Mauritius https://tamizharmedia.com/2019/06/30/anjalay-coopen-tamil-lady-kabali-of-mauritius/
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23. யபரோ ிரியர் கதோ. பரம ி

ன் நிலைவுகள்

— க.பூபாலன்

கடந்ே ஆண்டின் பேொடக்கத்திலிருந்தே பகொதரொைொ என்னும் பகொடுந்பேொற்று

தநொயிைொல் உலகம் கடுன யொக பொதிப்புக்குள்ைொகி அதிலிருந்து இன்னும் மீைொே சூழலில்,
2020 டிசம்பர் 24 அன்று அன்று பேொ.ப என்று எல்தலொரொலும் அன்பொக அனழக்கப்படும்
தபரொசிரியர் பேொ.பர சிவன் உடல்நலக்குனறவொல்

னறந்ேொர் என்ற பசய்தி உலபகங்கும்

வொழும் ேமிழர்களுக்குப் தபரதிர்ச்சினய அளித்ேது. ேமிழர் வரலொற்று அறிஞரும் திரொவிடப்
பண்பொட்டு

ஆய்வொைரு ொை

அதேதவனையில்,

அவரின்

பேொ.ப.

அவர்களுக்கு

கருத்தியனலயும்

வீர

ஆய்வுப்

வணக்கம்

பனடப்புகனையும்

பகிர்ந்துபகொள்வது அந்ே அறிஞருக்கு நொம் பசலுத்தும் பபொருத்ே ொை

குறித்துப்

ரியொனேயொக

இருக்கும் என்ற தநொக்கத்தில் உருவொைதே இக்கட்டுனர.
ேமிழ்நொட்டிலுள்ை பநல்னல

பசலுத்தும்

ொவட்டம் பொனையங்தகொட்னடயில் 1950-ல் பிறந்ே

பேொ.பர சிவன் பள்ளிப் படிப்னப முடித்ே பின்பு

துனர கொ ரொசர் பல்கனலக்கழகத்தில்

இைங்கனலப் பட்டத்னேப் பபொருைொேொரத்தில் பபற்றொர். பிறகு கொனரக்குடி அழகப்பொ
பல்கனலக்கழகத்தில் முதுகனலப் பட்டத்திற்கொகத் ேமிழ் பயின்றொர். த ற்படிப்னப முடித்ேதும்
இனையொன்குடியில் உள்ை டொக்டர் ஜொகிர் உதசன் கல்லூரி

ற்றும்

கல்லூரியில் ேமிழ்ப் தபரொசிரியரொகப் பணியொற்றியுள்ைொர். பிறகு பநல்னல

துனர தியொகரொயர்

தைொன் ணியம்

சுந்ேரைொர் பல்கனலக்கழகத்தில் பணினயத் பேொடர்ந்ேவர், 1998 முேல் 2008 வனர அங்குத்
ேமிழ்த்துனறத் ேனலவரொகப் பணியொற்றி ஓய்வுபபற்றொர். பணிக்கொலத்தில் ஏரொை ொை
ொணவர்களின் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளுக்கு வழிகொட்டியிருக்கிறொர்.
அவர் ேமிழொசிரியரொக ட்டும் பணிபுரிந்து ஓய்வு பபற்றிருந்ேொல் இன்று இவ்வைவுதூரம்
அவனரக்குறித்து நொம் தபசிக்பகொண்டிருப்தபொ ொ என்பது அய்யத . ேமிழ்க் கற்பித்ேனலத்
ேொண்டி ேமிழர் பண்பொட்டு ஆய்வுப் பணிகளிலும் பேொ.ப. ேன்னை ஈடுபடுத்திக்பகொண்டொர்.
1976இல் துனரப் பல்கனலக்கழகத்தில் ஆய்வுப்பணியில் தசர்ந்ேதபொது, அவருனடய ஆய்வு
பநறியொைர் மு. சண்முகம் பிள்னை, ‘தகொயினலப் பற்றி ஆய்வு பசய்’ என்று பசொல்லியுள்ைொர்.
அேன்படி ‘அழகர்தகொயினல’ பேொ.ப. ஆய்வுபசய்ேொர்.
எனேயும் புதிய பொர்னவயுடனும் வரலொற்றுத் தேடலுடனும் சிந்திக்கக்கூடியவரொக
இருந்ே பேொ.ப., கை ஆய்வு என்பேன் பபருன னய அப்தபொது உணரத்பேொடங்கிைொர்.
புத்ேகங்களுக்குள்தைதய,

நூலகங்களுக்குள்தைதய

ஆரொய்ச்சி

என்ற

நினல ொறி,

பேருனவயும் ஆய்னவயும் இனணக்கிற கை ஆய்வினை அவரது ‘அழகர்தகொயில்’ வரலொற்று

ஆய்வில் சொத்திய ொக்கிைொர். அந்ே ஆய்வு அவனரப் பல இடங்களுக்கு இழுத்துச் பசன்றது.
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அேற்கொக அவர், குடும்பத்னே ஊரிதல விட்டுவிட்டு, தகொயினலப் பற்றி ஓர் ஆண்டுக்கொலம்
கை ஆய்வு பசய்துள்ைொர். இன்னறக்கும் அவரின் அந்ே ஆய்வுமுனற ஆய்வொைர்கள் திக்கக்
கூடிய ஒன்றொக நீடிக்கிறது.

பேருவிதல சந்திக்கிற எல்லொ

னிேர்களும் வொசிப்பேற்குரிய புத்ேகங்கதை என்ற

ஞொைத்னே அப்தபொது பபற்றேொகத் பேொ.ப. கூறுகிறொர். தகொயினலப் பற்றிய பேொ.ப.வின்
ஆய்வுனடய ேனித்ேன்ன என்ை? என்ற தகள்விக்குத் பேொ.ப.தவ இவ்வொறு பதில் கூறுகிறொர்:
“நொன் அழகர்தகொயினலப் பற்றிக் கை ஆய்வு பசய்தேன். அனேச் சமூகவியல்

பொர்னவயுடன் பசய்தேன். அேற்கு முன்பு தகொயில் ஆய்வுகள் என்றொல் கட்டட ஆய்வுகள்,
கனல ஆய்வுகைொகதவ இருந்ேை. அனேவிட்டுக் தகொயிலுக்கும்

க்களுக்கும் உள்ை

உறனவப் பற்றிச் பசொல்லப்படவில்னல. என்னுனடய ஆய்வு முழுக்க முழுக்க தகொயிலுக்கும்
க்களுக்கு ொை பேொடர்பிதல ன யம் பகொண்டது.

நம் நொட்டில் மிகப்பபரிய சமூக நிறுவைம் என்பது தகொயில்ேொன்.

ற்ற சமூக

நிறுவைங்கள் எல்லொம் அழிந்துதபொய்விட்டை. கொலனி ஆட்சியில் அழிந்ேதுதபொக மிஞ்சியது
தகொயிலும் சொதியும் ேொன். இந்ே இரண்டு சமூக நிறுவைங்களுக்கினடதய உள்ை பேொடர்னபப்

பற்றியதுேொன் என்னுனடய ஆய்வு. குறிப்பிட்ட நொன்கு சொதிகளுக்கும் அழகர்தகொயிலுக்கும்
உள்ை உறனவதய அந்ே ஆய்வில் விவரித்திருக்கிதறன்”.

அவரின் ஆய்தவட்னடப் பரிசீலித்ே மூன்று தேர்வொைர்களும் மிகச்சிறந்ே ஆய்வு என்ற

முடினவ எட்டியேொல்,

துனரப் பல்கனலக்கழகம் அனே நூலொக பவளியிட்டது. இந்ே

வரலொற்று ஆய்வுநூல்ேொன் பேொ.ப. ேனித்ே அனடயொைத்துடன் ேமிழர்களிடத்தில் அறிமுக ொக
அடிப்பனடக் கொரண ொக அன ந்ேது. ‘அழகர்தகொயில்’ என்ற அந்ேப் பண்பொட்டு ஆய்வுநூல்
பவளிவந்ேதபொது பேொ.ப.வுக்கு 29 வயது. அவர் அவ்வொய்வில் னகயொண்ட கை ஆய்வு
முனறனய

சமூகவியல்

பொர்னவயுடன்

அவரின்

அடுத்ேடுத்ே

பனடப்புகளுக்கும்,

ஆய்வுகளுக்கும், கட்டுனரகளுக்கும் அடித்ேை ொக அன த்துக்பகொண்டொர்.
பேொ.ப நம்முனடய அன்றொட வொழ்வில் உள்ை நம்பிக்னககள், ச யங்கள், பண்பொடுகள்
சம்பந்ேப்பட்ட பசய்திகள், நொட்டொர் பேய்வங்கள், அேன் வழிபொட்டுமுனறகள், ஆய்வுகள் எை
ொனுடவியல் கை ஆய்வு முனறயின் வழியொக ேமிழர்களின் வரலொற்னற எழுதி ஒரு புதிய
பொர்னவனய

ஏற்படுத்தியிருக்கிறொர்.

அறியப்படொே

ேமிழகம்,

பண்பொட்டு

அனசவுகள்,

பேய்வங்களும் சமூக ரபுகளும், அழகர் தகொயில், பேய்வம் என்பதேொர், வழித்ேடங்கள், பரண்,
ச யம், ச யங்களின் அரசியல், பசவ்வி (தநர்கொணல்கள்), விடு பூக்கள், உனரகல்,
இந்துதேசியம், நொள் லர்கள் தபொன்ற பல நூல்கனை பவளியிட்டிருக்கிறொர்.
பேொ.ப. பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்னபச் தசர்ந்ே நடுத்ேரக் குடும்பப ொன்றில் பிறந்து
வைர்ந்ேவர். குடும்பத்தில் முேல் ேனலமுனறப் பட்டேொரி. அவர் பிறந்ே ஊரின் சூழலும்
பின்புலமும்ேொன் அவனர

ொறுபட்டுச் சிந்திக்கத் தூண்டியது. த லும் அக்கொலகட்டத்தில்

திரொவிட இயக்கத்தில் உருவொை வொசிப்புப் பயிற்சியும் முக்கிய பங்கொற்றியுள்ைது. குறிப்பொக,
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பிற்படுத்ேப்பட்ட சொதியிைரிடம், அதிலும் முேல் ேனலமுனறயில் கல்வி பயின்றவர்களிடம்,
அதிகத் ேொக்கத்னே ஏற்படுத்தியது.

“என்னைப் தபொன்றவர்களுக்கு வினையொட்னடப் தபொலதவ, வொசிப்பும் பழக்க ொைது;

அதிலும் வொசிப்பு, அரசியல் வொசிப்பொக இருந்ேது. நொன் பத்து வயதிதலதய முரபசொலி வொசிக்கத்
பேொடங்கிவிட்தடன். நொன்

ட்டும் அல்ல, சரொசரி வொசிப்புத் ேன்ன

அன்னறக்குத்

ேமிழ்நொட்டிதல நன்றொக இருந்ேது. 1962ஆம் ஆண்டுத் தேர்ேலில் அண்ணொ தேொற்றுப்
தபொைேற்கு நொங்கள் நொன்கு ஐந்து நண்பர்கள், (எட்டொம் வகுப்பு

ொணவர்கள்) பள்ளி

ன ேொைத்திதல நின்று, ‘அண்ணொ தேொற்றுப்தபொய்விட்டொதர’ என்று அழுதேொம். எட்டொம்

வகுப்புப் படிக்கும்தபொதே அந்ே அைவுக்கு வொசிப்பு, அரசியல் ஈடுபொடு இருந்ேது” என்று பேொ.ப.
குறிப்பிடுகிறொர்.
பேொ.ப.

ொணவப் பருவத்திலிருந்தே திரொவிட இயக்கப் பற்றொைர். பபரியொரியச்

சிந்ேனையொைர். ேந்னே பபரியொனர அனழத்து 1970களில் திரொவிட

ொணவர் முன்தைற்றக்

கழக நிகழ்ச்சினய கொனரக்குடியில் நடத்தியவர்களுள் ஒருவர். ேன் இறுதிமூச்சு வனர
பபரியொரிய

சிந்ேனையிலிருந்து

ொறொ ல்

இருந்ேவர்.
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விழுக்கொடு

நொன்

“பபரியொரிஸ்ட்”ேொன் என்று அழுத்ே ொகக் கூறியவர். “கனல, பண்பொடுகள் பற்றி பபரியொர்
அவர்கள் புரிந்து பகொண்டதில் எைக்குக் கருத்து தவறுபொடு உண்டு. எனினும், அவரது கொலம்
தவறு என்பனேயும் நொம் கணக்கில் பகொள்ைதவண்டும்” என்று பேொ.ப. பசொல்லியுள்ைொர்.

அதேதபொல் ேைக்குத் பேய்வங்கள் மீது நம்பிக்னக இல்னல என்று பேளிவொகக் கூறியதேொடு
இறுதிவனர அக்பகொள்னகனயக் கனடப்பிடித்தும் வொழ்ந்ேவர்.
பேொ.ப. ஒரு “பபரியொரிஸ்ட்”, திரொவிட இயக்கத்தின் ேொக்கம் உள்ைவர் அப்படி
இருக்னகயில் அவர் த ற்பகொள்ளும் பண்பொட்டு ஆய்வுகள் பபரியொரின் கருத்துகளுக்கு
முற்றிலும் முரண்படொேொ? என்ற தகள்விக்கும் பேொ.ப.தவ பதில் கூறுகிறொர்:

“த தலொட்ட ொகப் பொர்ப்பவர்களுக்கு தவண்டு ொைொல் அப்படி இருக்கலொம். பபரியொர், ஆக
வழிப்பட்ட விழொக்கனையும் பபரிய கடவுள்கைொை பிள்னையொனரயும் ரொ னையும் எதிர்த்ேொதர
ேவிர, அவர் சுடனல ொடனையும் கருப்பசொமினயயும் கொத்ேவரொயனையும் எதிர்த்ேொரொ?
இல்னலதய… ஏபைன்றொல் பபரியொரின் தநொக்கம் என்பது

ொனுட விடுேனல என்பதுேொன்.

ஆக வழிபொடு, ஆக பநறிக்குட்பட்ட நிறுவைங்கள், பேய்வங்கள், அேற்குரிய சடங்குகள்
தேொன்றும்தபொதுேொன் கரு ொர்கள் உருவொகி அடின த்ேைமும் தசர்ந்தே வருகிறது. நொட்டொர்
பேய்வ வழிபொட்டில் அடின த்ேைம் கினடயொது” என்று விைக்கம் கூறியிருக்கிறொர்.
த லும், “நொட்டொர் ரபு என்பது, எப்பபொழுதும் னவதீக ரபுக்கு எதிரொைது. னவதீக ரபு
எப்பபொழுதும் அதிகொரம் சொர்ந்ேது. அதிகொரத்னேத் ேக்கனவத்துக் பகொள்ைொேது நொட்டொர் ரபு.
இதில் ஆன்மீக அதிகொரம் எல்தலொருக்கும் பகிர்ந்ேளிக்கப்படுகிறது. ேனித்ே அதிகொரம்
பகொண்ட பூசொரி யொருமில்னல. ஒரு னிேர், பூனச தவனையில் ட்டுத நம்ன விட்டுச் சற்று
விலகி இருக்கிறொர். பூனச முடிந்ேதும் மீண்டும் நம்த ொடு இனணந்து பகொள்கிறொர். இங்கு
அதிகொரத ொ ஏற்றத் ேொழ்தவொ இல்னல.
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எைக்குத் பேய்வங்கள் மீது நம்பிக்னக இல்னல. அவற்னற வணங்குகிற க்கள் மீது
கவர்ச்சி இருக்கிறது, நம்பிக்னக இருக்கிறது. அவர்களின் அழனக நொன் ரசிக்கிதறன்.
தகொவிலுக்குப் தபொகும் அனைவரும் திைசரி சிவபூனசதயொ விஷ்ணுபூனசதயொ பசய்கிற

க்கள் அல்ல. தகொயில் என்பதும் திருவிழொ என்பதும் நிறுவைங்கள். திருவிழொக்களின்றி ஒரு

சமூகம் இயங்கமுடியொது. திருவிழொக்கள் ஒரு சமூகம் இனைப்பொறிச் பசல்கிற இட ொக
உள்ைது. அதுேொன் தகொயிலும்கூட. இந்ேக் தகொயில்கள் அதிகொர ன ய ொக ொற்றப்பட்டதபொது
பபரியொர் அனேக் கண்டைம் பசய்ேொர்” என்றும் பேொ.ப ேன் புரிேனல முன்னவக்கிறொர்.
பண்பொடு என்பது

பேளிவுபடுத்துகிறொர்.

ேம் சொர்ந்ேது அல்ல என்றும் அது நிலம் சொர்ந்ேது என்று பேொ.ப.

ஏபைன்றொல்

உலகில்

ேங்கபைல்லொம்

உருவொகிச்

சில

நூற்றொண்டுகள்ேொன் ஆகின்றை. ஆைொல் பண்பொடு உருவொகிப் பல நூற்றொண்டுகள்
ஆகிவிட்டை.

முன்ைொதலதய,

ேம் என்பது ஒரு நிறுவைக் கட்டு ொைம். அது நிறுவை ொக
னிேன் எப்பபொழுது

ொறுவேற்கு

னிேைொைொதைொ அப்பபொழுதே ஒரு பண்பொடு

உருவொகிவிட்டது. இந்ேப் பண்பொடு நிலம் சொர்ந்துேொன் உருவொகிறது.

எடுத்துக்கொட்டொகச் பசொல்லுவேொைொல் திரொவிடப் பண்பொடு, அதரபியப் பண்பொடு, சீைப்

பண்பொடு, பேன்ைப ரிக்க

க்களின் பண்பொடு என்று பல்தவறு வனகயொை நிலம் சொர்ந்ே

பண்பொடுகள் உருவொகிை. இனே வரலொற்றிதல படிப்பேொக இருந்ேொல் கூட ஞ்சைொற்றங்கனர

நொகரிகம், னநல் நதிக்கனர நொகரிகம், சிந்து ச பவளி நொகரிகம், கொவிரிக்கனர நொகரிகம்
என்றுேொன் படிக்கிறீர்கள். எைதவ பண்பொடு என்பது நிலம் சொர்ந்ேது.
திரொவிடம் பற்றி பேொ.ப குறிப்பிடுனகயில், திரொவிடம் என்பது அரசியனலத் ேொண்டிய
பண்பொட்டு அர்த்ேம் பகொண்டது என்றும் அது இன்றும் உயிர்ப்புடதைதய பேொடர்கிறது
என்றும் கூறுகிறொர். “நொன்கு பேன் ொநிலங்களிலுள்ை பண்பொட்டுக் கூறுகளுக்கினடயில்
ஒற்றுன

நிலவுகிறது.

மூன்று

பபொதுக்கூறுகனைச்

சுட்டிக்கொட்டலொம்

என்று

நினைக்கிதறன். முேலில் ேொய் ொ னுக்கொை ரியொனே, இரண்டொவது ேொய்த்பேய்வ வழிபொடு,
மூன்றொவது இறந்ே உடலுக்கொை

ரியொனே. இந்ே நொன்கு ப ொழிக்கொரர்களுக்கினடதய

இன்றும் இனவ பேொடர்கின்றை”. இது தபொன்று இன்னும் பல சமூக அரசியல் சொர்ந்ே
பொர்னவகனைப் புதிய தகொணங்களில் விைக்கியுள்ைொர்.
த ற்கூறிய பேொ.ப.வின் கருத்துகள் பனிப்பொனற நுனிதபொல ஒரு சிறுபகுதி ட்டுத .
அவரது கட்டுனரகனையும் ஆய்வுநூல்கனையும் அகழ்ந்து வொசித்ேொல் ஏரொை ொை ேமிழர்
பண்பொட்டு வரலொற்றுத் ேகவல்கனைத் பேரிந்துபகொள்ைலொம். நொட்டொர் பேய்வங்கள் குறித்ே
பண்பொட்டு ஆய்வுக்கொக கொல்நனடயொகதவ பபரும்பயணம் த ற்பகொண்ட அவருக்கு, நீரிழிவு
தநொய் கொரண ொக நடக்க இயலொே சூழல் உருவொைது ைேைவில் ஒரு தசொர்னவ உண்டொக்கி
இருக்கதவண்டும். ேன் பொனையங்தகொட்னட வீட்டிதலதய இருந்ே அவர் திடீர் மூச்சுத்
திணறல் கொரண ொக 2020 டிசம்பர் 24 அன்று
பண்பொட்டு ஆய்வொைரொை பேொ.ப.வின்

னறந்ேொர். எழுத்ேொைர், சிந்ேனையொைர்,

னறவுக்கு அரசியல் கட்சித் ேனலவர்கள், சமூக

ஆர்வலர்கள், எழுத்ேொைர்கள் எைப் பலரும் இரங்கல் பேரிவித்ேைர்.
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துனர தியொகரொசர் கல்லூரியில் பேொ.ப.வுடன் பல ஆண்டுகள் பணியொற்றிய தபரொசிரியர்
கு. ஞொைசம்பந்ேன், "பகுத்ேறிவொைர்கள் பக்தினயப் தபச ொட்டொர்கள். பக்தி இலக்கியம் படிக்க

ொட்டொர்கள். ஆைொல், பேொ.பர சிவன் பபரியொனரப் பற்றியும் தபசுவொர், பபரியொழ்வொனரயும்

பற்றிப் தபசுவொர். பல்துனற வித்ேகர்.

ொனுடவியல் சொர்ந்து இயங்கியவர்கள் ேமிழகத்தில்

குனறவு. ரொகுல சொங்கிருத்தியொயனுக்குப் பிறகு,

யினல சீனி தவங்கடசொமிக்குப் பிறகு

பேொ.பர சிவனை நொம் னவக்கமுடியும். கடவுள்

றுப்னப

ைதில் பகொண்டிருந்ேொலும்

தகொயில்கள் குறித்ே ஆய்வுகனைச் சிறப்பொகச் பசய்ேவர்” என்கிறொர். கு.ஞொைசம்பந்ேன்

பேொ.ப.விடம் கடவுள் இல்னலயொ? என்று தகட்டதபொது, ‘நொன் கடவுள் இல்னல என்று
பசொல்லவில்னல. இருந்ேொல் நல்லது என்றுேொன் பசொல்கிதறன்’ என்று பேொ.ப. கூறியதுேொன்
பின்ைொளில் ‘ேசொவேொரம்’ தினரப்பட வசை ொகப் புகழனடந்ேது.

பேொ.ப. ேன்னுனடய ஆய்வுப் பணிகளுக்கொக ச ஸ்கிருேமும் பயின்றுள்ைொர்.

ேமிழ்நொட்டு னவணவத் திருப்பதிகளில் ஒன்றொை அழகர்தகொயினல ஆய்வு பசய்ேதேொடு
ட்டு ல்லொ ல் னவணவத்னேயும் கற்றுத் தேர்ந்ேவரொக இருந்துள்ைொர். னவணவத்தின்

ேத்துவொர்த்ே ொை உள்ைடுக்குகளின் மீது புது பவளிச்சம் பொய்ச்சியவர் அவர் என்று நடிகர்
க லஹொசன் பேொ.ப.

னறவுக்கு எழுதிய இரங்கல் அறிக்னகயில் குறிப்பிட்டுள்ைொர்.

“அவருக்குக் கடவுள் நம்பிக்னக இல்னல. ஆைொல், ேைது நம்பிக்னகனயயும் ஆய்னவயும்
தபொட்டுக் குழப்பிக்பகொள்ைொே அந்ேச் ச நினலதய அவர் மீது எைக்குப் பிதரன னய
உருவொக்கியது” என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைொர்.

அய்தரொப்பொவில் உள்ை பஜர் னியில் இயங்கி வரும் ேமிழ் ரபுனடன அறக்கட்டனை

(Tamil Heritage Foundation International) என்ற பன்ைொட்டு அன ப்பின் சொர்பொக பேொ.ப
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அவர்கனைப் பொரொட்டி 2015ஆம் ஆண்டின் ‘சிறந்ே ேமிழ்
விருதினைக் பகொடுத்துள்ைொர்கள்.

பேொ.ப.

பஜர் னியிலிருந்து ேமிழ்

ரபுனடன

கூட்டத்னே

வொயிலொக

கொபணொளி

அறக்கட்டனையின்

ேனலவர்

ொனுடவியல் ஆய்வொைர்’ என்ற

னறந்ே பின்பு, 2020 டிசம்பர் 27 அன்று

அறக்கட்டனையின் சொர்பொக நினைவு அஞ்சலிக்
நடத்தியது

குறிப்பிடத்ேக்கது.

முனைவர்.சுபொஷிணி

அவர்கள்

அதில்

தபசிய

நினைவுகூறும்தபொது

பேொ.ப.வுக்குப் பபரியொருடன் எடுத்துக்பகொண்டதுேொன் மிகவும் பிடித்ே ொை புனகப்படம்
என்று குறிப்பிட்டொர்.

“பபரியொர் பகொள்னககள் ஒருதபொதும் சொகொது.

ொனுட விடுேனல ஒன்றுேொன்

பபரியொரின் தநொக்கம். அேற்கு எதிரொை அத்ேனை அம்சங்கனையும் அவர் எதிர்த்ேொர்.
அேைொல்

யொபரல்லொம்

ொனுட

விடுேனலனய

முன்பைடுக்கிறொர்கதைொ,

அவர்களுக்பகல்லொம் பபரியொரிடம் கற்றுக்பகொள்ை விஷயங்கள் உண்டு” என்று கூறி

பபரியொரியச் சிந்ேனையொைரொகத் திகழ்ந்ே பேொ.பர சிவன், பபரியொர் நினைவு நொளிதலதய
னறந்ேொர் (டிசம்பர் 24).

தநர்ன தயொடு திறைொய்வு பசய்வதில் பபரும் பங்கொற்றிய சீரிய சிந்ேனையொைர். பேொல்

படி ங்கள், கல்பவட்டுகள், பசப்தபடுகள், இலக்கியங்களிலிருந்து
பேொன் ங்கனைப்

பொர்க்கும்

ஆய்வுச்சூழனல

கனேயொடல்களின் வழியொகப் பபொதுன

ொற்றி,

நொட்டொர்

ட்டுத

வரலொற்றுத்

வழக்கு

பநறியில் நின்று விளிம்புநினல

பற்றிய

க்களின்

பண்பொட்டில் இருந்து ேமிழர் பண்பொட்னடக் கட்டிபயழுப்பி மீட்டுருவொக்கம் பசய்ேவர்.
புத்ேொக்கச் சிந்ேனைதயொடு பல நூல்கனை எழுதி, பசம்ப ொழித் ேமிழுக்கும்,
ேமிழ்கூறும்

நல்லுலகத்திற்கும்

ஒப்பற்ற

பேொண்டு

புரிந்ே

ொத னே

தபரொசிரியர்

பேொ.பர சிவன். அந்ே சிறந்ே ஆய்வொைரின் நூல்கனை நொம் படித்துப் பயன்பபற தவண்டும்.
அவருக்கு சிங்கப்பூரிலும் ஒரு நினைஞ்சலிக் கூட்டம் நடத்தி ரியொனே பசலுத்ேதவண்டும்.
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24. கரந்லதப் புை

ர் கல்லூரி

— கரந்னே மெயக்கு ார்

திருக்குறளும் கம்பரொ ொயணமும் துனரயில் ஒருவரிடத்தும் இல்லொே நினல கண்டு

கலங்கிய இரொ நொேபுரத்து அரசர், வள்ைல் பொண்டித்துனரத் தேவரொல், 1901 ஆம் ஆண்டு
பேொடங்கப் பபற்றது துனரத் ேமிழ்ச் சங்க ொகும்.

துனரத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் அடிபயொற்றி,

1911 ஆம் ஆண்டு கரந்னே வடவொற்றின் வடகனரயில் அன ந்துள்ை, கந்ேப்பச் பசட்டியொர்
டத்தில் தேொற்றம் பபற்றது கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்க ொகும்.

∙ 1913 ஆம் ஆண்டிதலதய, நீரொருங் கடலுடுத்ே எைத் பேொடங்கும் தைொன் ணீயம் சுந்ேரம்
பிள்னை அவர்களின் பொடனலத் ேமிழ்த் ேொய் வொழ்த்ேொக அறிமுகம் பசய்ேது கரந்னேத் ேமிழ்ச்
சங்க ொகும்.

∙ 1919 ஆம் ஆண்டிதலதய, ேமிழ் ஓர் உயர்ேனிச் பசம்ப ொழி எைத் தீர் ொைம் இயற்றியது,

கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்க ொகும்.

∙ 1921 ஆம் ஆண்டிதலதய, ேமிழுக்குத் தேனவ, ேனிதய ஒரு, ேமிழ்ப் பல்கனலக் கழகம் எைத்

தீர் ொைம் நினறதவற்றியதும் தபொரொடியதும் கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்க ொகும்.

∙ 1923 ஆம் ஆண்டிதலதய, ஆங்கிதலய அரசின், ஐ.சி.எஸ்., பட்டத்திற்குத் ேமினழயும் ஒரு
பொட ொக ஏற்க தவண்டும் என்று தீர் ொைம் நினறதவற்றியது கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்க ொகும்.

∙ 1937 ஆம் ஆண்டில், பள்ளிகளில் நுனழந்ே, கட்டொய இந்தினய எதிர்த்து, முேன் முேலில்

தீர் ொைம் இயற்றியதும், கைத்தில் இறங்கிப் தபொரொடியதும், கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்க ொகும்.
ேமிழும், வடப ொழியும் கலந்து தபசும் ணிப்பிரவொை நனடனயத் ேகர்த்து, ேனித் ேமிழ்
நனடயொம், கரந்னே நனடனய உருவொக்கியதும், நனடமுனறப் படுத்தியதும் கரந்னேத் ேமிழ்ச்
சங்க ொகும். திரு, திருவொைர், பசல்வன், பசல்வி, ேனலவர், பசயலொைர், பபொருைொைர்,
உறுப்பிைர்கள், திரு ண அனழப்பிேழ் முேலொை எண்ணற்ற ேனித் ேமிழ்ச் பசொற்கனை
அறிமுகப் படுத்தியது கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்க ொகும்.

இவ்வொறு ேன் எண்ணற்ற ேமிழ்ப்

பணிகைொல், ேமிழ் ப ொழியின் வைர்ச்சிக்கொகவும், ேனித் ேமிழின் பசழிப்பிற்கொகவும், அரும்
பபரும் பணிகனை முன்பைடுத்து, பவற்றி வொனக சூடிய தபொதிலும், நிற்க ஓர் இடம் இன்றி,
வொடனக கட்டடத்திதலதய, கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கம் கொலத்னேக் கழித்ேது.
இடம் வொங்குேல்:
கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்க ொைது, தேொன்றிய நொள் பேொடங்கி, நொன்கு ஆண்டுகள் வனர,
கந்ேப்பச் பசட்டியொர் சத்திரத்தில் இயங்கியது. விழொக் கொலங்களிலும், திரு ண நொட்களிலும்,
கந்ேப்பச் பசட்டியொர் சத்திரம் வொடனகக்கு விடப்படும்.
பணிகனைச் பசய்வது இயலொே கொரியம் ஆகிவிடும்.
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இதுதபொன்ற நொட்களில், சங்கப்

பின்ைர், 1914 ஆம் ஆண்டில்,

உ ொ தகசுவரைொர் அவர்களின் முயற்சியின் பயைொக, கரந்னே தகொவிந்ேரொஜுலு நொயுடு
ற்றும் சுப்பரொயலு நொயுடு ஆகிதயொரின் தவண்டுதகொளுக்கு இணங்க, ேர் ொபுரம் உேவி

ஆட்சியொைர், தவங்கடசொமி நொயுடு அவர்கள், கரந்னேக் கனடத் பேருவில் அன ந்திருந்ே,
கொலஞ்பசன்ற வொசுதேவ நொயக்கருக்குச் பசொந்ே ொை சத்திரத்னே, ஆறு ஆண்டுகள்,
வொடனக ஏதுமின்றி, பயன்படுத்திக் பகொள்ை அனு தி வழங்கிைொர். இருப்பினும் சங்கத்திற்கு
என்று பசொந்ே ொை இடம் இல்லொே நினல, உ ொ தகசுவரைொனர வருத்தியது.

அமிழ்தினும் இனிய ேமிழ் அன்னைக்கு, வடதவங்கடம் முேல் பேன்கு ரி இனடப்பட்ட

இடங்கள் யொவும் உரியைவொக இருந்தும், கரந்னேயம் பதியில் ேமிழன்னைக்கு இல்லம் எடுக்க,
ஓர் அடி நிலம் கூட பசொந்ே ொய் இல்லொே நினலயினை எண்ணிய உ ொ தகசுவரைொர் பபருங்
கவனல அனடந்ேொர். உ ொ தகசுவரைொரின் ைக்குனறயினைப் தபொக்க எண்ணிய, வள்ைல்

பபத்ேொச்சி பசட்டியொர் அவர்கள், சங்கத்திற்கு இடம் வொங்குவேற்கொக ஒரு பபருந்

பேொனகயினை அன்பளிப்பொக வழங்க முன்வந்ேொர். சங்கத்திற்கு இடம் வொங்கும் பபொருட்டு,
வள்ைல்

பபத்ேொச்சி

பசட்டியொர்

அவர்கள்,

1923ஆம்

ஆண்டின்

த்தியில்,

உ ொ தகசுவரைொனர அனழத்துக் பகொண்டு, ேஞ்னசயில் பல இடங்கனையும் சுற்றிப் பொர்த்ேொர்.
இறுதியில் கரந்னே வடவொற்றின் வடகனரயில் அன ந்திருந்ே, ஒரு பபரும் இடத்தினை
வொங்குவபேன்று

பசொந்ே ொைேொகும்.
பொவொ

முடிவு

பசய்ேைர்.

அவ்விடம்

கரந்னே

பொவொ

டத்திைரிடமிருந்து, இவ்விடத்தினை தநரடியொக வொங்குவேற்கு உரிய

பபொருளில்லொே கொரணத்ேொலும், த லும்

டத்திற்குச் பசொந்ே ொை இடத்தினை வினலக்கு

வொங்குவேொல், எதிர்கொலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சட்டச் சிக்கல்கனையும்
ஆரொய்ந்ேொர் உ ொ தகசுவரைொர்.
கொலூன்ற

டத்திற்குச்

இடமின்றியும்,

ைதில் நிறுத்தி

ொபபரும் ேமிழ்ப் பணியொற்றிவரும் கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கம்,

இடம்

வொங்கப்

பபொருளின்றியும்

ேவிக்கின்றது.

எைதவ

ஆட்சியொைர்கள், கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்திற்கு இடம் வழங்கி உேவிட தவண்டும் என்று,
அன்னறய ஆங்கிதலய ஆட்சியொைர்களிடம் தவண்டுதகொள் விடுத்ேொர்.
பலித்ேது.
பசன்னை

தவண்டுதகொள்

ொகொண சட்டத்துனற பசயலொைர் திவொன் பகதூர் ரொ ச்சந்திர ரொவ்

அவர்களின் உத்ேரவிற்கு இணங்க, கரந்னேயில் வடவொற்றின் வடகனரயில் அன ந்திருந்ே,
பொவொ

டத்திற்குச் பசொந்ே ொை இடம், 1894 ஆம் ஆண்டின் நிலம் னகயகப்படுத்துேல்

சட்டத்தின்படி அரசொல் னகயகப்படுத்ேப்பட்டது.

இவ்விடத்தினை சங்கத்திற்கு வொங்கும்

பபொருட்டு வள்ைல் பபத்ேொச்சி பசட்டியொர் அவர்கள், சங்கத்திற்கு ரூ.1000த்தினை
அன்பளிப்பொக வழங்கிைொர்.

த லும் அன்னறய திைம் வனர சங்கத்ேொல் தசமிக்கப்பட்ட

பேொனக முழுவதும், இந்நிதியுடன் தசர்க்கப்பட்டு, அரசொங்கத்திைரிடம் வழங்கப்பட்டது.
அன்னறய ஆங்கிதலய அரசிைர், கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்திடமிருந்து பபற்றுக் பகொண்ட
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பேொனக ரூ.1,807

ற்றும் 5 அணொ

ட்டுத .

பேொனகயினை

அரசொங்கத , பொவொ

அவ்விடத்திற்கொை மீேமுள்ை இழப்பீட்டுத்

டத்திற்கு வழங்கியது.

இவ்வொறொக, பபத்ேொச்சி

பசட்டியொர் அவர்களின் வள்ைல் ேன்ன யொலும், பல அறிஞர்களின் உேவியுடனும்,
ஆங்கிதலய அரசொங்கத்தின்

ொபபரும் உேவிதயொடும், ஆேரதவொடும், 44,662 சதுர அடி

நில ொைது, 1924ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்

ொேம் 7 ஆம் நொள், கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்திற்குச்

பசொந்ே ொைது.

1931 ஆம் ஆண்டு ொர்ச் திங்கள் 14 ஆம் நொள், கரந்னே வடவொற்றிற்குத் பேற்தகயும்,

பனழய திருனவயொறு சொனலக்கு கிழக்தகயும் உள்ை, 14 ஏக்கர் பரப்பைவு பகொண்ட ஒரு பபரிய
பவற்றிடத்னே ரு.3,400க்கு உ ொ தகசுவரைொர் வினலக்கு வொங்கிைொர். இவ்விடத்தின் ஒரு
பகுதினய,

ொணவர்களுக்கு உரிய வினையொட்டிட ொக

பகுதினயத் தேொட்ட ொக உருவொக்கிைொர். திக்கற்ற

ொற்றிைொர்.மீேம் இருந்ே, பபரும்

ொணவர் இல்லத்தில், ேங்கிப் பயிலும்

ொணவர்களுக்கொை கொய், கனிகள் இவ்விடத்தே பயிர் பசய்யப்பட்டை.

கரந்னேப் புலவர் கல்லூரி:

ேமிழ் வைர்ச்சிப் பணிகனையும், கல்வி வைர்ச்சிப் பணிகனையும் ேைது இரு

கண்கபைைக் கருதிய கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் சொர்பில், 1916 ஆம் ஆண்டு கரந்னேத்
ேமிழ்ச் சங்கச் பசந்ேமிழ்க் னகத் பேொழில் கல்லூரியொைது பேொடங்கப் பபற்றது. ேமிதழொடு

னகத் பேொழில்கனையும் கற்றுக் பகொடுக்கும்படியொை கலொசொனலகனை ஏற்படுத்துேதல பயன்
வினைவிக்கும் என்று ேமிழதவள் உ ொ தகசுவரைொர் எண்ணிைொர். இக்கல்லூரியில் பயின்று

பவளிவரும் ொணவர்கள், அரசு தவனல வொய்ப்புகனை ட்டுத நம்பியிரொ ல், பசொந்ே ொகத்
பேொழில்

பசய்து

நொட்னட

வை ொக்க

தவண்டும்

என்பதே

உ ொ தகசுவரைொரின்

விருப்ப ொகும். எைதவ எட்டொம் வகுப்பு வனர பயிற்றுவிக்கப்பட்ட, இக்கல்லூரியில், பநசவு,
நூல் நூற்றல், பொய் முனடேல்,

ரதவனலகள், நூற் கட்டு, அச்சுத் பேொழில் முேலியைவும்

கற்றுத் ேரப்பபற்றை. கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கச் பசந்ேமிழ்க் னகத்பேொழில் கல்லூரியில்
பயின்று, த ற்படிப்னபத் பேொடர விரும்பும்

ொணவர்களுக்கொக, ஒரு ேனித் ேமிழ்க்

கல்லூரியினை நிறுவிட உ ொ தகசுவரைொர் விரும்பிைொர்.
கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கம் பேொடங்கப் பபற்ற நொள் பேொடங்கி, சங்கத்னே அண்டொது,
அணுகொது விலகியிருந்ேது பசல்வம்

ட்டுத .

தபொதிய நிதி வசதியின்ன யொல்,

உ ொ தகசுவரைொரின் கல்லூரிக் கைவொைது, ஆண்டுகள் பல உருண்தடொடியும் கொைல்
நீரொகதவ நீடித்ேது. சற்றும் அயரொே உ ொ தகசுவரைொரின் பேொடர் முயற்சிகளின் வினைவொக,
1938 ஆம் ஆண்டு, கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் பவள்ளி விழொவின் தபொது ேனித் ேமிழ்க்
கல்லூரி ஒன்றினை, கரந்னேப் புலவர் கல்லூரி என்னும் பபயரில் பேொடங்குவது என்று
தீர் ொனிக்கப் பட்டது.

கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் பவள்ளி விழொ, 1936 ஆம் ஆண்தட

நனடபபற்றிருக்க தவண்டும். ஆைொலும் விழொ நடத்துவேற்குரிய தபொதிய நிதி இல்லொே
கொரணத்ேொல், சிறுகச் சிறுகப் தபொது ொை பபொருள் தசர்த்து, இரண்டொண்டுகள் கடந்ே
நினலயில் 1938 ஆம் ஆண்டுேொன் பகொண்டொடப் பபற்றது.

பேொடங்க இருக்கும், கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியில் பணியொற்றத் ேகுந்ேப் பபரும்

புலன
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பனடத்ே ஆசிரியர்கள் பலர், ேஞ்னசயில் இருந்ே

தபொதிலும், ேக்க இனைஞர்

ஒருவனரதய, இக்கல்லூரியில் பணிய ர்த்ே எண்ணிைொர் உ ொ தகசுவரைொர். ேைது உற்ற
நண்பரொை, அண்ணொ னலப் பல்கனலக் கழகத் ேமிழ்த் துனறப் தபரொசிரியர் நொவலர் டொக்டர்
ச.தசொ சுந்ேர பொரதியொர் அவர்கனை அணுகி, ேங்கள்

ொணவருள் ேனலசிறந்ே

ஒருவனர, கரந்னேக்கு அனுப்ப தவண்டும் என்று தவண்டிைொர். நொவலரும்

ொணவர்
ேன்

ொணவர்களுள் ேக்கொனரத் தேர்வு பசய்து, கரந்னேக்குச் பசன்று பணியொற்ற அறிவுறுத்தி

அனுப்பிைொர். அம் ொணவர், 1938 ஆம் ஆண்டு ொர்ச்சு ொேத்தில் ஓர் நொள், விடியற்கொனல 5.00
ணியைவில், சங்கத் ேனலவர் அவர்கனை, அவர்ேம் இல்லத்தில் சந்தித்ேொர்.

உ ொ தகசுவரைொர் அவர்கள், தூய பவண்ணீரு துனேந்ே பபொன்த னியரொய்,

இரொ லிங்க அடிகள் இயற்றிய திருவருட் பொனவ உைமுருகிப் பொடிக் பகொண்டிருக்கும்

கொட்சினயக் கண்டு ப ய் றந்து நின்றொர். சற்று தநரத்தில், புதிய இனைஞர் ஒருவர் ேன்முன்
நிற்பனேக் கண்ட உ ொ தகசுவரைொர், முகம் லர வரதவற்றொர். அந்ே இனைஞர், தசொ சுந்ேர
பொரதியொர் பகொடுத்ேனுப்பியக் கடிேத்னேக் பகொடுத்ேொர்.
கடிேத்தினைப் படித்து

கிழ்ந்ே உ ொ தகசுவரைொர், கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின்

பவள்ளி விழொவின்தபொது, பேொடங்க இருக்கும் கல்லூரிக்கு, நீங்கதை ஆசிரியர். ேங்களுக்கு

நினறந்ே ஊதியம் பகொடுக்கும் நினலயில், சங்கத்தில் பபொருள் இல்னல. எைதவ இயன்ற
அைவு ஊதியம் பகொடுப்தபொம். கல்லூரி வைர, வைர, உங்களுக்கும் வைர்ச்சி உண்டொகும்.
ேற்பபொழுது பவள்ளிவிழொ

லரின் அச்சுப் பணிகள் நனடபபற்று வருகின்றை. அேனைத்

ேொங்கள் பபொறுப்பொகக் கவனித்துக் பகொள்ை தவண்டும் என்று கூறிைொர்.
அடுத்து, ேைது சிற்றன்னைனய தநொக்கி, இவர்கள் எப்பபொழுது வந்ேொலும்,
ேொ ேமின்றி உணவு பனடத்து, சங்கத்திற்கு அனுப்பிவிட தவண்டும் என்றொர். இவ்வொறு,
இப்புது இனைஞனரயும், ேன் குடும்பத்துள் ஒருவரொய் ேமிழதவள் இனணத்துக் பகொண்டொர்.

இந்ே இனைஞர்ேொன், கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியின் முேல் ஆசிரியர். இவர்ேொன், இலக்கிய,
இலக்கண நூல்கள் பலவற்னறப் பனடத்து, பின்ைொளில் ேமிழ்ப் பல்கனலக் கழகத்தின்
இலக்கியத்

துனறத்

ேனலவரொய்

க.பவள்னைவொரணைொர் .

அ ர்ந்து

பசம் ொந்ேப்

பணியொற்றிய

தபரொசிரியர்

கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியின் வைர்ச்சி:
கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் பவள்ளி விழொவொைது, 1938 ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் ொேம் 15,
16 ற்றும் 17 ஆம் தேதிகளில் மிகவும் சிறப்புடன் நனடபபற்றது. பவள்ளி விழொவின் இரண்டொம்
நொைொை 16.4.1938 சனிக் கிழன

கொனல 8.00

ணிக்கு ேமிழ்ப் பபரு ன்றத்தில் கடவுள்

வணக்கமும், ேமிழ்த் ேொய் வொழ்த்தும் பொடப்பபற்ற பின் கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியின் பேொடக்க
விழொ நிகழ்வுகள் பேொடங்கிை. விழொத் ேனலவர் திருப்பொதிரிப் புலியூர் ஞொனியொர் அடிகள்
அவர்கள்,

ேம்

பபொருளுனரகனை,

அழகுமிகத்

திரட்டி

கல்லூரியினைத்

அருளிைொர்கள். அப்தபொது நொவலர் ந.மு. தவங்கடசொமி நொட்டொர் அவர்கள்,

நன் ொ ணவரொகும் வண்டர் நனிபயின்று

பன் ொண் கனலத்தேன் பருகு ொ - ன் ொண்
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திறந்து

கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கக் கல்லூரிப் பூங்கொ
பரந்பேொளிர்ந்து வொழியரிப் பொர்

எைப் பொடி வொழ்த்திைொர். கல்லூரிக் கட்டிடத்தில் அலங்கரிக்கப் பபற்று னவக்கப்பபற்றிருந்ே,
ேமிழ் நொட்டுக் கடவுள் முருகன் திருவுருவத்திற்கு வழிபொடு பசய்யப் பபற்றது.

பேொடர்ந்து ஞொனியொரடிகளும் ற்றவர்களும் வகுப்பனறக்குச் பசன்றைர். நொேமுனி

என்னும் பபயருனடய ொணவர் உட்பட, பத்பேொன்பது ொணவர்களுடன் புதிய கல்லூரியின்

முேல் வகுப்பொைது பேொடங்கப் பபற்றது. ஞொனியொர் அடிகள் அவர்கள், வித்துவொன்
பவள்னைவொரணன் அவர்கனை
பேொடங்கு ொறு

தவண்டிைொர்.

ொணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி, ேமிழ் கற்பிக்கத்
பவள்னைவொரணன்

அவர்களும்,

திருக்குறளின்

ேனலக்குறைொகிய அகர முேல என்னும் அருன த் திருக்குறனைக் கற்பித்ேொர். அவனரத்

பேொடர்ந்து ஞொனியொரடிகள் அவர்கள் புதிேொக பேொடங்கப் பபற்றுள்ை கல்லூரினய வொழ்த்தி,
அகரமுேல எைத் பேொடங்கும் திருக்குறளின் பருப் பபொருளும், நுண் பபொருளும் இனிது
விைக்கிைொர்.

ேமிழ் வைர்ச்சிக்கொகப் பபருந்பேொண்டு புரிந்து வரும், கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின்

தநொக்கங்கனைக்

கண்டு

கிழ்வனடந்ே

பலரும்,

கல்லூரியொைது

ேனழத்து

வைர,

நன்பகொனடகனை வழங்கிைர். திருச்சிரொப்பள்ளி திருவொைர் தி.ச. பபொன்னுசொமி பிள்னை

என்பொர், ேொம் நடத்தி வருகின்ற அறக்கட்டனையின் வருவொயினை, கரந்னேத் ேமிழ்ச்
சங்கத்திற்குத் ேரு
அறிவித்ேொர்.

சொசைம் எழுதி வழங்க விரும்புவேொக,

விழொ த னடயிதலதய

ொணவர்களுக்கு இலவசக் கல்வி, இலவச விடுதி வசதி, இலவச உணவு

வசதிகளும் ஏற்பொடு பசய்து ேரப்பபற்றை. கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கச் பசந்ேமிழ்க் னகத் பேொழில்
கல்லூரியின் ேனலன யொசிரியரொை திரு சிவ. குப்புசொமி பிள்னை அவர்கள், கரந்னேப் புலவர்
கல்லூரியின் த ற்பொர்னவயொைர் பணியினை ஏற்று, ேமிழ் பயிலும்
த ம்பொட்டிற்கு அயரொது பொடுபட்டொர்.

ொணவர்களின்

ேமிழதவள் அவர்களின் தவண்டுதகொளுக்கு இணங்க, குடந்னே பொணொதுனற உயர்
நினலப் பள்ளியில் ேமிழொசிரியரொகத் பேொண்டு பசய்து வந்ேவரும், அண்ணொ னலப்
பல்கனலக் கழகத்தின் ஆரொய்ச்சிப் பகுதியில் வரலொற்றுத் துனறயில் பல ஆண்டுகள் பேொண்டு
பசய்து ஓய்வு பபற்றவரும், ேமிழ் நொட்டின் ேனலசிறந்ே கல்பவட்டு ஆரொய்ச்சியொைரு ொகிய
திரு சேொசிவப் பண்டொரத்ேொர் அவர்கள், சனிக் கிழன கள் தேொறும், ேைது பசொந்ேச்
பசலவிதலதய,

கரந்னேக்கு

வருனக

ேந்து,

ொணவர்களுக்குச் பசொல்லிக் பகொடுத்ேொர்.

கல்பவட்டு

பற்றிய

விைக்கங்கனை

ேமிழதவளும் ேைது பல்தவறு பணிகளுக்கு

இனடயிலும் தநரம் ஒதுக்கி, ஒவ்பவொரு ஞொயிற்றுக் கிழன யும் கொனல 9.00 ணி முேல் 11.00
ணி வனர, டொக்டர் கொல்டுபவல் என்னும் த ல்நொட்டு அறிஞரொல் எழுேப் பபற்ற, திரொவிட
ப ொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் அரிய பபரிய ஆங்கில நூனல,
ப ொழிபபயர்த்து ேக்க விைக்கங்கதைொடு தபொதித்து வந்ேொர்.
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ொணவர்களுக்கு

கல்லூரி ஒன்னற நடத்துவது என்றொல் தபொதிய பபொருள் வருவொய் தவண்டு ல்லவொ?
சங்கத்னே நடத்துவேற்தக தபொதிய பபொருள் இல்லொேதபொது, கல்லூரியினை நடத்துவது

எவ்வொறு இயலும்? ஆைொலும் பேொடங்கிய பணியினை இனடயிதலதய நிறுத்தி விடுவது
இழுக்கொகிவிடு ல்லவொ?

எைதவ

ைம்

ேைரொே

உ ொ தகசுவரைொர்

பபரு க்களுக்குக் கீழ்க்கண்ட ஒரு தவண்டுதகொளினை விடுத்ேொர்:
கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கம் இப்தபொது ேமிழ்நொடு முற்றுத

ேமிழ்ப்

திக்கத்ேகும் அரும்பணினய

த ற்பகொண்டிருக்கிறது. கரந்னேத் ேமிழ்க் கல்லூரி, முேல் வகுப்புடன் அரும்பியிருக்கின்றது.

த லும் நொன்கு வகுப்புகள் நொைனடவில் தேொன்றி முற்றுப் பபற தவண்டிய நினலயில்
இருக்கிறை. இேன் இன்றியன யொே அங்கங்கைொகிய இனச, ஓவியம்,

ருத்துவம், சிற்பம்

தபொன்ற பேொழிற் கனலகளும் ஈண்டு முகிழ்த்துப் பிஞ்சு, கொய் கனிகைொகி நற்பயன் நல்க
தவண்டும்.

இவ்பவண்ணங்கள் சிறு அைவிலொவது உருப்பபற தவண்டு ொைொல் நூறு

ொணவர்களுக்கொவது, உண்டியும், உனறயுளும் ேருேற்கொை

ொணவர் இல்லமும், பத்து

ஆசிரியர்கைொகினும் பணி பசய்ேற்குரிய வசதிகளும் அன க்கப்பட தவண்டும்.

ஆண்டு

தேொறும் ரூபொய் ஐயொயிரத்திற்குக் குனறயொே வருவொய் ேட்டில்லொது வந்து பகொண்தட
இருத்ேல் தவண்டும்.

இதுதபொது பேொடங்கியிருக்கும் முேல் வகுப்பில் பத்பேொன்பது

ொணவர்கள் தசர்ந்திருக்கின்றைர்.

திருச்சி, பநல்னல, தகொனவ, வட பேன் ஆற்கொடுகள், ஆய பிற ொவட்டங்களில் இருந்து

வந்ேவர் ஒன்பதின் ர். யொழ்ப்பொணத்து ொணவர் ஒருவர் வருவொபரன்று எதிர்பொர்க்கப் படுகிறது.
தலயொ நொட்டிலிருந்தும் விண்ணப்பம் வந்துள்ைது.

இவர்களின் பன்னிரு

ொணவர்கள்

சங்கத்ேொர் அன த்திருக்கும் இல்லத்தே இருந்தும், ஏனைதயொர் பவளிதய இருந்தும் கல்வி
பயின்று வருகின்றைர்.

இேனை உய்த்து தநொக்குதவொர், இக்கல்லூரி ேமிழ் நொட்டிற்கு

உரியபேைவும், இேனைப் தபணி வைர்த்ேல், ேத்ேம் கடன எைவும் ேமிழன்பர்கள் கருதுவர்
என்று எண்ணுகிதறொம். ேமிழ்ப் புலன யும், பேொழிற் கனலயும் ஒருங்தக பயிற்றப்படும் கல்வி
முனற சொலச்சிறந்ே நன்முயற்சியொகும். இம்முயற்சி உரம் பபறுவேற்கு, இலக்கிய இலக்கண
நூல்கதையன்றிக் கனல நூல்கனையும் எளிய வினலக்கு பவளியிடுேல் தவண்டும்.
இத்ேனகய

பபொறுப்புள்ை

தவனலகனை

த ற்பகொள்ைவும்,

பசவ்வைம்

இயற்றவும்

அறிவொளிகள், பசல்வர்கள், அன்பர்கள் ஆகிய அனைவரின் துனணயும் இன்றியன யொது
தவண்டப்படுகிறது.
இவ்தவண்டுதகொள்

விரும்பியவொறு

பலைளிக்கவில்னல.

ஆயினும்

கல்லூரி

பேொடர்ந்து நனடபபற்றுக் பகொண்டுேொனிருந்ேது. கல்லூரியொைது இரண்டொம் ஆண்டில் அடி
எடுத்து னவத்ேதபொது, த லும் ஓர் ஆசிரியர் நிய ைம் பசய்யப் பட்டொர். சங்கத்தின் புகழ்பொடும்
நல்ல கவிஞரொகவும், ேமினழயும் ேமிழ் நொட்டு அரசியனலயும் அறியொது தசொம்பிக் கிடந்ே ேமிழ்
க்களினடதய, உணர்ச்சி ஊற்பறடுக்கச் பசய்யும் வனகயில் பசொற்பபொழிவொற்றும் நொவன்ன

உனடயவரு ொகிய,

திரு

தகொ.வி.

விரிவுனரயொைரொகப் பணியில் தசர்ந்ேொர்.
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பபரியசொமிப்

புலவர்

அவர்கள்

இரண்டொவது

தபரிடியொய் விழுந்ே ேனட:
1940-41 ஆம் ஆண்டு தகொனட விடுமுனறக்குப் பின் மூன்றொ ொண்டில் கல்லூரியொைது

கொலடி எடுத்து னவப்பேற்குள், தபரிடியொய் ேனட என்னும் உத்ேரவு ஒன்று பசன்னைப்
பல்கனலக் கழகத்ேொல் பிறப்பிக்கப் பபற்றது. கரந்னேப் புலவர் கல்லூரினய பசன்னைப்

பல்கனலக் கழகத்துடன் இனணக்க முடியொது என்று பசன்னைப் பல்கனலக் கழகப் பதிவொைர்
அறிவித்து விட்டொர். கொரணம். ரூபொய் ஐம்பேொயிரம் பேொனகயினை இனணப்புக் கட்டண ொய்
பசலுத்தியிருக்க

தவண்டும்

அல்லது

ரூபொய்

ஐம்பேொயிரம்

பபொறு ொைமுள்ை

பசொத்துக்களுக்கு உரிய பத்திரங்கனைப் பல்கனலக் கழகத்தில் ச ர்ப்பித்திருக்க தவண்டும்.
கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத ொ, இரண்டில் எனேயுத நினறதவற்றும் நினலயில் இல்னல.

கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்திற்கு என்று 1924 ஆம் ஆண்டு வொங்கப்பபற்ற 44,662 அடி

நிலத்தின் திப்பு ரூ.1,807. 1931 ஆம் ஆண்டு வொங்கப் பபற்ற 14 ஏக்கர் நிலத்தின் திப்பு ரூ.3,400.
இரண்னடயும் தசர்த்ேொலும், இனடப்பட்ட கொலத்தில், நிலத்தின்

திப்பு எவ்வைவுேொன்

உயர்ந்திருந்ேொலும், ப ொத்ே நிலத்தின் திப்பும் ரூ.10,000 ஐத் ேொண்டொது என்ற நினல. ஒரு

வருடம் கல்லூரியினை நடத்துவேற்கொை, ரூபொய் ஐயொயிரத்திற்தக வழி இல்லொேதபொது, ரூபொய்
ஐம்பேொயிரத்திற்குச் சங்கம் எங்தக தபொகும்? எைதவ கரந்னேப் புலவர் கல்லூரினய

பசன்னைப் பல்கனலக் கழகத்துடன் இனணப்பதேொ, அங்கீகொரம் வழங்குவதேொ முடியொது.
கல்லூரியினை உடதை மூடுங்கள் என்று பசன்னைப் பல்கனலக் கழகம் உறுதியொய்
அறிவித்ேது. கரந்னேப் புலவர் கல்லூரி மூடப்பட்டது.

கல்லூரியில் பயின்ற

ொணவர்கள்

தினசக்பகொருவரொய் பசன்றைர். அகப்பட்ட பேொழிலில் அ ர்ந்ேைர் பலர். சிலர் பவள்ைத்தில்
அகப்பட்டவன் துரும்னபப் பிடித்துக் கனரதயறுேல் தபொல, ேனிதய கல்லூரியும், ஆசிரியரும்
இல்லொவிட்டொலும், ேனின யில் பயின்று ேமிழ்க் கனலகளில் அறிஞரொயிைர்.

சிலர்

தவனலயின்றித் ேவித்ேைர். எடுத்ே பசயலினை, எப்பொடுபட்டொவது பசய்து முடிக்கும் திறன்
வொய்ந்ே உ ொ தகசுவரைொர் ட்டும் உள்ைம் ேைர்ந்ேொரில்னல.
ேமிழ்ப் பபரு க்கனை தநொக்கி, கரந்னேப் புலவர் கல்லூரிக்குப் தபொதிய முேற்பபொருள்
இன்ன யொல், பசன்னைப் பல்கனலக் கழகத்ேொர் ஒப்ப

றுக்கின்றைர்.

ேமிழ் நொட்டின்

எல்னலக்குள் ஆங்கிலம் தபொன்ற பிறப ொழிகளின் வைர்ச்சினயக் கருதி உனழக்கும் கனலக்
கூடங்கள் எத்ேனை?

அவற்றிற்கொகப் பணி பசய்து பசழுன யுடன் ேருக்குற்று வொழும்

கணக்கொைர் எத்துனணயர்?

இந்நினலயில் ேமிழ் ப ொழி ஒதுக்கிடம் பபறுவதும், ேமிழ்ப்

புலவர்கள் வீணர்கட்கு எளியரொய் அஞ்சி வொழ்வதும் இழிவன்தறொ? ேமிழ்

க்கள் இப்புலவர்

கல்லூரிக்குப் பபொருளுேவி புரிந்து ேம் கடைொற்றுவொர்கைொக எை மீண்டும் ஒரு முனற
தவண்டுதகொள் விடுத்ேொர்.

ேஞ்னச வட்டக் கழகத் ேனலவரொக, பசல்வொக்குனடய

பேவியினையும், சிறந்ே வழக்கறிஞர் என்னும் பபயரினையும் பபற்றிருந்ே ேமிழதவள்
அவர்கைொல், ேம்மிடம் ஆேரவு நொடிவரும் பசல்வந்ேர்களிடமிருந்து, எளிதில் பபரும்
பபொருனைத் திரட்டியிருக்க முடியும். ஆைொலும் அேனைச் பசய்ேொரில்னல. அேற்கும் அவதர

கொரணத்னேக் கூறுகிறொர். தகளுங்கள்: பபொய்யும் புரட்டும் உனடயவர்கைொல் பபறும் பபொருள்,
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நம் சங்கத்திற்கு தவண்டியதில்னல. ேமிழ் வைர தவண்டும் என்ற விருப்பத்துடன் யொதரனும்
ஒரு கொசு பகொடுத்ேொலும் அேனைப் பபரும் பேொனகயொக ஏற்று கிழ்தவொம் என்றொர்.

சங்கநிதி பது நிதி இரண்டுந் ேந்து

ேரணிபயொடு வொைொைத் ேருவ தரனும்

ங்குவொர் அவர்பசல்வம் திப்தபம் அல்தலம்
ொேமிழுக் தககொந்ேர் அல்லரொகில்

அங்கப லொம் குனறந்ேழுகு பேொழுதநொ யரொய்
ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புனலய தரனும்

ேங்குபுகழ்ச் பசந்ேமிழ்க்தகொர் அன்ப ரொகில்

அவர்கண்டீர் யொம்வணங்குங் கடவு ைொதர
ேமிழ்

க்களிடம் இருமுனற தகொரிக்னக னவத்தும் பயனில்னல.

கல்லூரியில் பயின்று புலவர் பட்டத்துடன் பவளிவரும் முேல்
கண்டொல்ேொன், எைது இப்பிறவி முழுன பபறும்.

இப்புலவர்

ொணவனைக் கண்ணொரக்

புலவர் பட்டத்துடன் பவளிவரும்

ொணவனைக் கண்ட அடுத்ே விநொடிதய எைது உயிர் பிரியு ொைொல் மிகவும்

கிழ்தவன்

என்று ேமிழன்பர் சிலரிடம் கூறி வருந்திய உ ொ தகசுவரைொருக்கு, பவள்ளி விழொவின் தபொது
ேைது

உறவிைரொை,

திருச்சி

தி.ச.

பபொன்னுசொமி

பிள்னை

அவர்கள்

ேைது

அறக்கட்டனையின் வருவொயினை சங்கத்திற்கொக எழுதி னவக்க முன்வந்ேது நினைவிற்கு
வரதவ, திருச்சி தநொக்கிப் பயண ொைொர்.
தி.ச.பழனிச்சொமி பிள்னை அறக்கட்டனை:
திருச்சி பேன்னூரில் வசித்து வந்ே பசல்வந்ேர் திருவொைர் சண்முகம் பிள்னை

அவர்களுக்கு திரு க்கைொய் உதித்தேொர் மூவர். மூத்ேவர் ச. முத்துசொமி பிள்னை, இரண்டொ வர்
ச. பபொன்னுசொமி பிள்னை, மூன்றொ வர் தி.ச. பழனிசொமி பிள்னை ஆவர். திரு தி.ச.பழனிசொமி
பிள்னை அவர்கள் வழக்கறிஞரொய் பணியொற்றி பபரும் பசல்வம் தசர்த்ேவர். இவர் 1928 ஆம்
ஆண்டு ஏப்ரல் ொேம் 21 ஆம் நொள் கொல ொைொர். இவருக்கு னைவி ற்றும் குழந்னேகள்
இல்லொேேொலும், த லும் இவர் ேைது இறுதிக் கொலத்தில், உயில் எேனையும் எழுதி
னவக்கொேேொலும், இவரது சதகொேரர்கதை, இவரின் பசொத்துக்களுக்கு வொரிசுேொரர்கள்
ஆைொர்கள்.

அவர்கள்

விரும்பியிருந்ேொல்

பசொத்துக்கனை

பகொண்டிருக்கலொம். ஆைொல் அவ்வொறு பசய்ேொர்களில்னல.

இருவரும்

பங்கிட்டுக்

உண்ன யின் உனறவிட ொகவும், பபருந்ேன்ன யின் இலக்கண ொகவும் விைங்கிய
இவரது சதகொேரர்கள் ச. முத்துசொமி பிள்னை

ற்றும் ச. பபொன்னுசொமி பிள்னை ஆகிய

இருவரும் இனணந்து, 1930 ஆம் ஆண்டு நவம்பர்

ொேம் ஒன்றொம் நொள், ேங்கைது

ேன யைொரின் பசொத்துக்கனை மூலேை ொக னவத்து, அவர் பபயரிதலதய, தி.ச. பழனிச்சொமி
பிள்னை அறக்கட்டனை என்னும் பபயரில் அறக்கட்டனை ஒன்றினை நிறுவிைொர்கள்.

ஈஸ்வரன் கிருனபயொல் எங்களுக்கு தவண்டிய பசொத்துக்கள் இருப்பேொலும், எங்களுனடய
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பிள்னைகளும் சம்பொதிக்கத் ேக்கவர்கைொயிருப்பேொலும் கொலஞ்பசன்ற எங்கள் சதகொேரர்
பழனிசொமி பிள்னை, ேைக்குப் பின் ேன் பசொத்துக்கனைத் ேரு

வொசக சொனலயும், ேரு

பள்ளிக்கூடமும் Elementary Education and Industrial School, அேொவது ேன்னுனடய பள்ளிக்
கூடம் விட்டுப் தபொகும் பபொழுதே னபயன்கள் 4 அணொவொவது சம்பொதிக்கும்படியொை னகத்

பேொழில் ஏேொவபேொன்று கற்றுக் பகொண்டு தபொக தவண்டுப ன்றும், Non Brahmin Hostel
and Scholarship நம்முனடய வகுப்பிைர்களுக்குக் பகொடுக்க தவண்டும் என்றும் தயொசித்ேொர்
என்பேனைப் பதிவு பசய்து இவ்வறக்கட்டனையினை நிறுவிைொர்கள். இது ட்டு ொ??!!

ேங்களுக்குப் பின் இவ்வறக்கட்டனைனயப் பரொ ரிக்க ேக்கவர் யொர் என்பனேக்

குறிப்பிடும் தபொது, ச. முத்துசொமி பிள்னை ற்றும் ச. பபொன்னுசொமி பிள்னை ஆகிதயொரின், கனற
படியொே,

தநர்ன யொை

ேன யைொரிடத்தும்,

பபருந்ேன்ன யொை

அறக்கட்டனையின்

உள்ைத்தினையும்,

தபரிலும்

னவத்திருந்ே

அவர்கள்

ேங்கள்

பற்றும்

பொசமும்

பவளிப்படுவனேக் கொணலொம். எங்கள் ஆயுசுக்குப் பிறகு, எங்களில் ச. முத்துசொமி பிள்னையின்
கு ொரர்கைொகிய பொலசுப்பிர ணியப் பிள்னை, அருணொசலம் பிள்னை

ற்றும் எங்களில் ச.

பபொன்னுசொமி பிள்னையின் கு ொரர்கைொகிய பரத்திைசபொபதி பிள்னை, டி. இரொ லிங்கம்
பிள்னை ஆகிதயொனர எங்களுக்குப் பிறகு ேரு ங்கள் நடத்திவர நியமிக்கிதறொம்.

இந்ே

வொரிசுகளுக்குப் பின்ைொல் யொருனடய ஸ்ேொை ொவது கொலியொைொல், அந்ே ஸ்ேொைத்னே
ற்றவர்கள் ஒருமித்து, நம்முனடய குடும்பத்தில் ேரு

உள்ைவரு ொை

ஒருவனர

நியமிக்க

தவண்டும்

சிந்ேனையும் தயொக்கியனேயும்
என்று

பதிவு

பசய்ேைர்.

அறக்கட்டனையினை நிறுவியவுடன், பபொன்னுசொமி , முத்துசொமி இருவரும் ேரு

வொசக

சொனலனயத் பேொடங்கிைர். பள்ளிக் கூடம், பேொழிற் பயிற்சிப் பள்ளியும் நிறுவிட கட்டிடம் கட்ட
அஸ்திவொரம் தபொட்டொர்கதை ேவிர, தபொதிய வரு ொைம் இல்லொன யொல்,
நிறுவைங்கனைத் பேொடங்க அவர்கைொல் இயலவில்னல.

அக்கல்வி

இவ்வறக்கட்டனையில் பசொத்துக்கள் இருந்ேைதவ ேவிர, அச்பசொத்துக்கள் மூலம்
கினடக்கும்

வருவொய்

மிகவும்

குனறந்ே

அைவொகதவ

இருந்ேது.

த லும்

இவ்வறக்கட்டனையினை நிறுவியவர்களில் ஒருவரொை ச.முத்துசொமி பிள்னை அவர்கள்
23.11.1934 இல் கொல ொைொர். இேைொல் அறக்கட்டனைப் பணிகளில் பபரிதும் பேொய்வு ஏற்பட்டது.
இந்நினலயில்ேொன், 1938 இல் நனடபபற்ற கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் பவள்ளி விழொவில்
கலந்து பகொண்ட ச. பபொன்னுசொமி பிள்னை அவர்கள், அறக்கட்டனையின் வருவொயினைக்
கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்திற்கு வழங்குவேொக அறிவித்ேொர். தபொதிய முேற்பபொருள்
இன்ன யொல் பசன்னைப் பல்கனலக் கழகத்ேொர், கரந்னேப் புலவர் கல்லூரினய அங்கீகரிக்க
றுத்ேதும், கல்லூரிக்கு அங்கீகொரம் பபறுவேற்கு பல்லொற்றொனும் முயன்ற ேமிழதவள்,
இறுதியொக திருச்சிக்குப் பயணம் பசய்து ச. பபொன்னுசொமி பிள்னை அவர்கனைச் சந்தித்ேொர்.
இச்சந்திப்பின் பயைொக தி.ச. பழனிச்சொமி பிள்னை அறக்கட்டனையின் குறிக்தகொளில் சில
ொற்றங்கனைச் பசய்யவும், அம் ொற்றங்கனை அதிகொரப் பூர்வ ொக பத்திரப் பதிவு பசய்யதிடவும்

பபொன்னுசொமி பிள்னை அவர்கள் முன்வந்ேொர்.
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இேன்படி, ஏனழ

ொணவர்கட்குத் பேொழிலும் கல்வியும் அளித்து அவர்கனை

முன்னுக்குக் பகொண்டுவர தவண்டும் என்பதே என் ேம்பி டி.எஸ். பழனிச்சொமி பிள்னை

அவர்களும், எைது அண்ணன் டி.எஸ். முத்துசொமி பிள்னை அவர்களும், நொனும் ஆகிய
மூவரும், பகொண்டிருந்ே எண்ண ொயிருந்தும்,
பகொண்தட, அனே முடிப்பது முடியொே கரு

இதில் கண்டிருக்கும் பசொத்துக்கனைக்

ொயிருப்பேொலும்,

இதே கருத்துக்கனை

நினறதவற்றும் எண்ணத்துடன் ேஞ்சொவூரிலுள்ை, கருந்ேட்டொங்குடி, ேமிழ்ச் சங்க ொைது,

ொணவர்களுக்கு இல்லங்கள் அன த்து உண்டி, உனறயுள் முேலியை பகொடுத்து, பேொடக்கக்

கல்வியும், ேமிழ்ப் புலவர் கல்லூரியும் ஏற்படுத்தி,

ொணவர்கட்குத் பேொழிற் கல்வியும் பபற,

வசதிகள் பசய்து நடத்தி வருகின்றன யொல், அேன் வொயிலொகதவ, எ து எண்ணங்கனை
நினறதவற்றிக் பகொள்ளுேல் சொலச் சிறந்ேது எைக் கருதி, 1.11.1930 இல் நொனும், முத்துசொமி
பிள்னையும் எழுதி னவத்ே டிரஸ்ட் பத்திரத்னே, இப்தபொனேய தேனவக்குத் ேக்கவொறு ொறுேல்

பசய்து, இதுமுேல் நடந்து வர தவண்டிய ேரு பரிபொலை ஏற்பொடுகனை இேன் மூல ொக எழுதி
னவக்கின்தறன் எை 1940 ஆம் ஆண்டு ஜுன்

ொேம் 14 ஆம் நொள் திருச்சி பத்திரப் பதிவு

அலுவலகத்தில், ொற்றியன க்கப் பட்ட அறக்கட்டனையொைது பதிவு பசய்யப்பட்டது.
உயிர் பபற்ற கல்லூரி:

தி.ச. பழனிசொமி பிள்னை அறக்கட்டனையில் ொற்றங்கள் பசய்து, பதிவு பசய்யப்பபற்ற

பத்திரத்தின் நகலினை, பசன்னைப் பல்கனலக் கழகத்ேொருக்கு அனுப்பி, அறக்கட்டனையின்
பசொத்துக்கனைதய, ஐம்பேொயிரம் ரூபொய் பபொறு ொைமுள்ை முேற்பபொருைொக ஏற்றுக்
பகொண்டு, கரந்னேப் புலவர் கல்லூரிக்கு அங்கீகொரம் வழங்கிட தவண்டும் என்று
உ ொ தகசுவரைொர் கடிேம் எழுதி தவண்டிைொர்.

அறக்கட்டனைச் பசொத்துக்கனை

முேற்பபொருைொக, ஏற்றுக் பகொண்ட, பசன்னைப் பல்கனலக் கழகம், 1941 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
ொேம் இக்கல்லூரிக்கு அங்கீகொரம் அளித்ேது. கல்லூரிக்குப் புத்துயிர் வந்ேது.

கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியின் முேல் முேல்வர்:
தி.ச. பழனிச்சொமி பிள்னை அறக்கட்டனையில் ொற்றங்கள் பசய்ேேன் மூலம், கரந்னேப்
புலவர் கல்லூரிக்கு தவண்டிய முேற்பபொருள் கினடத்து விட்டது. ஆைொலும் கரந்னேப் புலவர்
கல்லூரியொைது, முேல்வர் என்று ஒருவரும் இல்லொ தலதய இயங்கி வந்ேது.
முேல்வரொக ஒருவனர நியமித்ேொக தவண்டும்.

எைதவ

யொனர முேல்வரொக நியமிக்கலொம் என்று

எண்ணிய உ ொ தகசுவரைொரின் ைக்கண் முன், அடுத்ே பநொடிதய தேொன்றியவர் நொவலர்
ந.மு. தவங்கடசொமி நொட்டொர் அவர்கைொவொர்.
உனரயொசிரியரொை
அண்ணொ னலப்

நொவலர்
பல்கனலக்

ந.மு.

இருபேொம் நூற்றொண்டின் இனணயற்ற

தவங்கடசொமி

கழகத்திலும்

நொட்டொர்

பணியொற்றி,

அவர்கள்,

திருச்சியிலும்,

அவ்வொண்டுேொன்

ஓய்வு

பபற்றிருந்ேொர். ஒரு நொள் கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தில் நிகழ்வுற்ற நினறதவற்றுக் கழகக் கூட்ட
நொளில், சங்கத்திற்கு நொவலர் வருனக ேந்ேொர். கூட்டம் பேொடங்குவேற்கு முன், சங்கத்திலுள்ை
ஒரு தவப்ப

ரத்ேடியில், நொவலர் வந்து அ ர்ந்திருந்ேொர். அப்பபொழுது சங்கத்திற்கு வந்ே

உ ொ தகசுவரைொர், நொவலனரக் கண்டதும், அருகில் பசன்று

153
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ல்கத், ேங்கனைப் பல்லொண்டுகட்கு முன்ைதரதய, சங்கத்திற்கு வந்து ேமிழ்ப் பணி புரிய
தவண்டிதைன். ேங்கட்குரிய பேவி இதுதபொழ்து கொத்து நிற்கின்றது. கரந்னேப் புலவர் கல்லூரி
பசன்னைப் பல்கனலக் கழகத்துடன் இனணப்பு பபற்றுவிட்டது. இக்கல்லூரிக்குத் ேனலன

ேொங்கத் ேக்கொர், ேமிழ் நொட்டில் ேங்கனையன்றி தவறு யொருைர்? ேொங்கள் ேடுத்துனரயொது
ஏற்றுக் பகொை தவண்டும் எை உைங் கசிந்துனரத்ேொர்.

ேமிழதவளின் உனரனயச் பசவி டுத்ே நொவலர், யொன் ஏறக்குனறய முப்பது

ஆண்டுகளுக்குத ல்

கல்லூரிகளிதலதய

நீைத்

பேொடர்பு

பகொண்டிருந்தேன்.

என்

வொழ்நொளின் பிற்பகுதியிலும், கல்லூரியிதலதய பேொடர்பு பகொள்ை தவண்டுப ைத் திருவுைக்
குறிப்பிருந்ேொல் யொன் என் பசயக் கடதவன்? ேொங்கள் கூறிய ப ொழிகனைத் ேடுத்துனரக்க

அஞ்சுகின்தறன். சிறிது கொலம் யொன் நடுக்கொவிரிக்குச் பசன்று, ஓய்வு பபற்றிருந்து கிழ்வுறக்
கொலங் கழிக்க எண்ணி வந்தேன்.

ேொங்கள், என்னை வழியில் வனைக்கின்றீர்கள். சில

ஆண்டுகள் எைக்கு ஓய்வு ேரல் ஆகொேொ? எை

று ப ொழி கூறிைொர். அேனைக் தகட்ட

ேமிழதவள், அய்யொ அவர்கதை ேடுத்துனரத்ேொல், யொன் கல்லூரித் ேனலவரொக யொனரத் தேடிச்
பசல்வது?

இத்பேொண்டிற்கு, உங்கனை தவண்டுகிதறன்.

உனரயொடுதவொம்.

கூட்டத்திற்பகைக்

குறித்ே

கொலம்

இது குறித்துப் பின்ைர்

இதுவொனகயொல்,

வொருங்கள்

கூட்டத்திற்குச் பசல்தவொம் எைப் பினணந்ே னகயுடன் நொவலனர அனழத்துச் பசன்றொர்.

பசல்லும் வழியில் நொவலர் ேமிழதவனைப் பொர்த்து. இது என்ை? என்றுமில்லொப்

பரிவுடன் இன்று தசர ொன் பசல்வக் கடுங்தகொ வொழியொேன், கபிலர் னகனய இறுகப்
பற்றிைொர்ப் தபொலப் பற்றிக் பகொண்டுள்ளீர்கள் எைப் புன்முறுவல் தேொன்றக் கூறிைொர்.
அேற்குத் ேமிழதவள் பழந்ேைம் இழந்ேனேப் பபற்றொல், யொன் பற்றிக் பகொள்ைொது விட்டு
விடுதவைொ? என்றொர்.

பின்ைர் ேமிழதவள், ஆங்குக் குழுமியிருந்ே சங்க உறுப்பிைர்கள், ஆசிரியர்கள் பிற

நண்பர்கள் முன்னினலயில், நொவலர் நொட்டொரின் புலன த் திறன், ஆரொய்ச்சித் திறன்
முேலியவற்னற எடுத்துக் கூறிைொர். நொவலரும் அக்கணத கல்லூரி முேல்வர் பபொறுப்னப
ை கிழ்வுடன் ஏற்பேொகக் கூறி உ ொ தகசுவரைொரின் நட்பிற்குத் ேனல வணங்கிைொர்.
நொவலர் அவர்கள் 1941 முேல் 1944 வனர நொன்கொண்டுகள், கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியின்
முேல்வரொகப் பணியொற்றிைொர். நொன்கொண்டுகளும் ஊதியப ன்று ஒரு னபசொ கூட பபறொ ல்,
உ ொ தகசுவரைொரிடத்து பகொண்டிருந்ே நட்பிற்கொகதவ பணியொற்றிைொர்.

பல்கனலக்

கழகத்தேொடு இப்புலவர் கல்லூரி இனணந்ே பிறகு 1942இல் முேல் வித்துவொன் புகு முக
தேர்விலும், 1943 இல் முேல் முேனினலத் தேர்விலும், 1945 முேல் இறுதி நினலத் தேர்விலும்
ொணவர்கள் கலந்து பகொள்ைலொயிைர். இறுதி நினலத் தேர்வில் முேன்முேலொகக் கலந்து
பகொண்ட கல்லூரி ொணவர்கள் ஆறு தபரும் பவற்றி பபற்றைர். இவர்களுள் அ. ொ. பரி ணம்
என்பொரும், அடுத்ே சில ஆண்டுகளில், இரொ. கலியபபரு ொள் என்பொரும், வித்துவொன் இறுதி
நினலத் தேர்வில், முேல் வகுப்பில், முேல் ேரத்தில் பவற்றி பபற்று, பசன்னைப் பல்கனலக்

கழகத்தின் ேங்கப் பேக்கப் பரிசினை பவன்றொர்கள். ஆைொல், இப்புலவர் கல்லூரியில் பயின்று
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பவளிவரும் முேல்

ொணவனைக் கண்ணொரக்கொணும் நொதை என் வொழ்வில் பபொன்ைொள்,

அதுதவ கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்திற்குத் திருநொள், புலவர் பட்டத்துடன் பவளிவரும் முேல்
ொணவனைக் கண்ட அடுத்ே பநொடிதய என் உயிர் பிரியு ொைொல், அனே விடப் தபரொைந்ேம்

தவபறொன்றுமில்னல

என்று

பலவொறு

வொழ்க்னகயில் இயற்னக வினையொடியது.

ஆம்;

வடபுலப்

பயணம்

கைவு

கண்டிருந்ே

த ற்பகொண்டிருந்ே

உ ொ தகசுவரைொரின்

உ ொ தகசுவரைொர்,

திரும்பொ தலதய, கரந்னேப் புலவர் கல்லூரிக்கு அங்கீகொரம் கினடத்ே அடுத்ே

ேமிழகம்
ொேத ,

அதயொத்திக்கு அருகில் உள்ை னபசொபொத் என்னும் சிற்றூரில் 9.5.1941 இல் இவ்வுலக
வொழ்னவத் துறந்ேொர். உ ொ தகசுவரைொரின் அயரொ முயற்சியொல், ேைரொ உனழப்பொல் தேொற்றம்
பபற்ற, இக்கல்லூரி, சிறப்பொகச் பசயல்பட்ட தபொதிலும், ேைக்கு என்று, ேனிபயொரு கட்டிடம்
இன்றிதய, இயங்கி வந்ேது. பதினைந்து ஆண்டுகள் கடந்ே பின்ைதர, ேஞ்னச நகரப் பபரு
வணிகர்களின் முயற்சியொல், கல்லூரிக்பகைத் ேனிபயொரு கட்டிடம் கட்டப்பபற்றது. கரந்னேப்
புலவர் கல்லூரி என்பது பவறும் பசங்கற்கைொலும், ணலொலும் கட்டப்பபற்றக் கல்லூரி அன்று.
ேமிழதவள் உ ொ தகசுவரைொரின் அயரொ உனழப்பொலும், உதிரத்ேொலும், உருப் பபற்றக்
கல்லூரியொகும். தி.ச. பழனிசொமி பிள்னை, தி.ச. முத்துசொமி பிள்னை, தி.ச. பபொன்னுசொமி பிள்னை
என்னும் வள்ைல்களின், வள்ைல் ேன்ன யொல் உயிர் பபற்ற கல்லூரியொகும். நொவலர் ந.மு.
தவங்கடசொமி நொட்டொர், சிவ. குப்புசொமி பிள்னை, கரந்னேக் கவியரசு, பவள்னைவொரணைொர்,
பபரியசொமி புலவர்

ற்றும் எண்ணற்ற பபயர் பேரியொே ேமிழன்பர்களின் உனழப்பொல்,

நன்முயற்சியொல் உயர்ந்ே கல்லூரியொகும்.
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கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியும்,

ொணவர் இல்லங்களும் வைர, பசழிக்க, ேஞ்னச நகர

வணிகர்கள் ஆற்றியுள்ை தசனவ அைவிடற்கரியேொகும். நொள்தேொறும் சங்க அலுவலர்கள்,
கனடவீதிக்கு ஒரு சொக்குப் னபயுடன் பசல்வொர்கள். ேஞ்னச நகர வணிகர்கள் அனைவரும்
ேங்களின் ஒரு நொள் வருவொயின் சிறு பகுதினய சங்கத்திற்கு அன்பளிப்பொய் வழங்குவொர்கள்.
பண ொக

ட்டு ல்ல, அரிசியொக, கொய் கனிகைொக,

ளினகப் பபொருட்கைொக, ேங்கைொல்

இயன்றனே, ஒரு நொள், இரு நொள் அல்ல, ஒவ்பவொரு நொளும் வழங்கி, வைர்த்ே கல்லுரி, இப்
புலவர் கல்லூரியொகும்.
கரந்னேயில்

ட்டு ல்ல, கரந்னேனயச் சுற்றியுள்ை, கூடலூர், குல ங்கலம், அரசூர்,

அம் ன்தபட்னட, பள்ளியக்கிரகொரம், சுங்கொன்திடல், ஆலங்குடி, ஆத்தூர் தபொன்ற ஊர்களில்
சிறு, சிறு அரிசி அரனவ ஆனலகள் அதிக ொய் இருந்ே கொலகட்டம் அது. அன்னறய நொளில்
அறுவனட மூலம் கினடக்கும் பநல்

ணிகனை, பத்ேொயம் என்றனழக்கப்படும் தசமிப்பு

கலன்களில் தசமித்து னவத்து, அவ்வப்தபொது உணவிற்குத் தேனவப்படும் அைவிற்கு,
பநல் ணிகனை அனரத்து அரிசியொக்கிக் பகொள்வொர்கள். ேஞ்னசப் பகுதினயச் சுற்றியுள்ை

அனைத்து அரிசி அரனவ ஆனலகளிலும், கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் சொர்பில், ஒரு
சொக்குப்னப னவக்கப் பபற்றிருக்கும். ேங்களின் இல்லங்களுக்குத் தேனவயொை அரிசினய

அனரத்துச் பசல்லும் அன்பர்கள், அந்ே அரிசியிலிருந்து, ஒரு னகப் பிடிதயொ அல்லது ஒரு படி

அரிசினயதயொ, ேங்களின் வசதிக்கு ஏற்றவொறு, சங்கத்தின் சொர்பில் னவக்கப் பபற்றிருக்கும்
சொக்குகளில் அன்பளிப்பொய் அளித்துச் பசல்வொர்கள். சங்க அலுவலர்கள், வொரந்தேொறும் அரிசி
அரனவ ஆனலகளுக்குச் பசன்று, சங்கத்தின் சொக்குப் னபகளில் தசர்ந்திருக்கும் அரிசினய,
ொணவர் இல்லத்தில் பகொண்டு வந்து தசர்ப்பொர்கள்.
இவ்வொறொகத் ேஞ்னசயினைச் சுற்றியுள்ை க்கள் அனைவரும், இது ந து சங்கம், இது

ந து ொணவர்களுக்கொை இல்லம், இது ந து க்களுக்கொை கல்லூரி, இச் சங்கம் பொடுபடுவது
ந து

க்களுக்கொக என்றுணர்ந்து, ேங்கைது குடும்ப வைர்ச்சியும், சங்க வைர்ச்சியும்

தவறுதவறல்ல, ஒன்தற எைக் கருதி உணவிட்டு வைர்த்ே கல்லூரி, இப்புலவர் கல்லூரியொகும்.
ேமிழ்ப் பபரிதயொர்கள், ேமிழன்பர்கள், பசல்வந்ேர்கள், பபரு, சிறு வணிகர்கள் எை அனைவரின்
ேன்ைல ற்ற தியொகத்ேொலும், உனழப்பொலும், உதிரத்ேொலும் வைர்ந்ே கல்லூரி, கரந்னேப் புலவர்
கல்லூரியொகும். இக்கல்லூரியில் பயின்ற ொணவர்கள், இன்று இவ்வுலகு முழுவதும் பரவித்
ேமிழ்ப் பணியொற்றி வருகின்றைர். அதிபலொரு ொணவர், ேொன் பயின்ற கரந்னேனயப் பற்றிக்
கூறுவனேக் தகளுங்கள்.
ஏழு வயதில் நொன்
இழந்ே ேொனயப்
பதிபைட்டு வயதில்

கரந்னேயில் பபற்தறன்.
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ேமிழ் என்பது – பவறும்
ப ொழியன்று –

உணர்வு என்று
கற்பித்ேது கரந்னே.
கருத்னேச் சு க்கும்
வொகை ொ ேமிழ்
இல்னல – அது

ேமிழனைச் சு க்கும்
கர்ப்பம் என்று

கற்பித்ேது கரந்னே.
இலக்கணம் என்று

பேொல்கொப்பியக் கேவு

இங்குத் திறக்கப் படவில்னல
ேமிழின் இேயம் என்தற
திறக்கப் பட்டது.
தபரொசிரியர்
இரொ நொேன் பொடம் நடத்துவொர்
ஓடொே வடவொற்று

நதி நரம்பிலும் ேமிழ் புரிேல்
நடக்கும்.
பொவலர் ஏறு
கிள்ளி எறியும்
பவற்றினலக் கொம்பும்
ேமிழ் பசொல்லிக் பகொடுக்கும்.
அடிகைொசிரியர்
நொக்கு
பசொல் பசொல்லொய்
ஆரத்ேழுவி நடக்கும்.
பிரபுலிங்கலீனலயில்
உற்பத்தியொை ொனய
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உடம்பபல்லொம்
கற்பனைக் கேகேப்பில்
மூச்சுவிடும்.

னவணவச் சடதகொபர்
னவய ொட்டொரொ
என்று

வகுப்பனறதய ஏங்கும்
ஏபைனில்

னவயும்தபொதும் – ேமிழ்ப்
பழப ொழிகள் பபய்யும்
அவர் உேடுகள்.
பசொல் சு ந்து வரொ ல்
வகுப்புக்குக்

கல் சு ந்து வருபவர்
தகொவிந்ே ரொசைொர்.
பவட்டு என்றொல்

அரிவொனைத் தூக்கொ ல்
கல்பவட்னடத் தூக்குபவர்
அவர்.
இன்றும்
நினைத்ேொல் பணியொைர்
சொமிநொேன் சரியொக
எைக்குள் வந்து ணியடிக்கிறொர்.
எங்கள் ேமிழ்ப் பொடங்களில்
ஒருபகுதி சொமிநொேன்.
என்
கவினேகளில்
கரந்னே ண்ேொன்
கரந்ேம்.
கரந்னேத் ேமிழ்ச்சங்கம்
கண்ட கைவுகளில்
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நொன் இருந்தேதைொ
இல்னலதயொ

என் நைவுகளில்
எப்தபொதும் கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கம்.
கரந்னே ண்
கந்ேக ண்

ேமிழுணர்வு

பவப்ப ொகத்
ேகிக்கின்ற ண்.
இந்ேக்

கரந்னேத் ேமிழ்ச்சங்க
ண்ணில்

ஒரு சிட்டினக

உப்புக்குப் பதிலொக
உணவில் தசர்த்துக் பகொண்டொல்
பசொரனண பசத்ேவர்களும்
பினழத்துக் பகொள்ைலொம்.
கரந்னேனய ட்டு ல்ல, ேன் தபரொசிரியர்கனை ட்டு ல்ல, ேொன் கல்லூரியில் படித்ே
கொலத்தில், கல்லூரி ணியினை அடித்ே அலுவலகப் பணியொைர் சொமிநொேனையும் நினைவில்
நிறுத்திப் தபொற்றியவர், எல்லொவற்றிற்கும் த லொய் கரந்னேனயத் ேன் ேொய்க்கு நிகரொய்
தபொற்றிய, இம் னிேர், யொர் பேரியு ொ? இவர்ேொன் இன்றும் வொழும் கொகவி ஈதரொடு ேமிழன்பன்

அவர்கைொவொர். இவனரப் தபொலதவ, உலகறிந்ே எழுத்ேொளுன யொை சொகித்திய அகொடமி
விருது பபற்ற எழுத்ேொைர் திரு பிரபஞ்சன் அவர்களும் இக்கல்லூரியின் த ைொள் ொணவர்
ஆவொர். பொவலர் ஏறு கிள்ளி எறியும் பவற்றினலக் கொம்பும், ேமிழ் பசொல்லிக் பகொடுக்கும் என்று
கொகவி

ஈதரொடு

ேமிழன்பன்

அவர்கைொல்

தபொற்றப்பபற்ற,

ச.பொலசுந்ேரைொர் அவர்களும் இக்கல்லூரியின், த ைொள்

புகழப்பபற்ற

பொவலர்

ொணவர் ஆவொர். தினரப் படத்

துனறயில் பொடலொசிரியரொய் விைங்கிய ேஞ்னச ரொன யொ ேொஸ் அவர்களும், தினரப்படத்
துனறயில் இன்றும் புகழ் பபற்ற வசைகர்த்ேொவொக ேைக்பகை ஒரு ேனியிடத்னேத்
ேக்கனவத்திருக்கும் ஆரூர் ேொஸ் அவர்களும் கரந்னேத் ேமிழ்ச் சங்கத்தின் த ைொள்
ொணவர்கள் ஆவர்.
இவ்வொறு எண்ணற்ற ேமிழறிஞர்கனை உருவொக்கிய இக்கல்லூரியொைது, ேற்பபொழுது
ேமிழதவள் உ ொ தகசுவரைொர் கரந்னேக் கனலக் கல்லூரி எைப் புதுப் பபயரும், புதுப்
பபொலிவும் பபற்று ேமிதழொடு, இயற்பியல், தவதியியல், வணிகவியல், கணினி அறிவியல் எைப்
பலப் பலப் புதுத் துனறகதைொடு இயங்கி வருகின்றது.
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25. தமிழ் அழகியல்
— இந்திரன்

பிதைட்தடொ,

அரிஸ்டொட்டில்,

கொலத்திதலதய

இேன்

கன்பூஷியஸ்

பதிலுக்கொை

தேடல்

பேொடங்கிவிட்டது. அழகு குறித்ே இத்தேடனலத்
ேத்துவ சொத்திரத்தின் ஒரு பகுதியொகதவ உலகம்
முழுவதும்

இன்று

வந்திருக்கிறொர்கள்.
தேடனல
ஆைொல்,

அழகியல்

பேொல்கொப்பியர்

இத்ேனகய

‘அழகியல்’

பபயர்சூட்டி

வைர்த்பேடுக்கவில்னல.

வனர

எனும்

என்கிற

ேத்துவொர்த்ேத்

(AESTHETICS)

வைர்த்து

ேமிழில்

வைர்த்து

என்று

கிழ்ந்திருக்கிறொர்கள்.

இது
ஒரு

நிகழவில்னல.
துனறனய

ஒருவனர

நொம்

ேமிழ்
நொம்
ஓர்

இலக்கணவொதியொகத்ேொன் இைம்கண்டிருக்கிதறொத ேவிர, அவனர ஓர் அழகியல்வொதியொக
நொம் இைம்கொணவில்னல. சம்ஸ்கிருேத்தில் ‘நொட்டிய சொஸ்திரம்’ எழுதிய பரேமுனினய
அழகியல் வொதியொக புரிந்துபகொள்வதுதபொல, கொஷ்மீரத்னேச் தசர்ந்ே அபிைவகுப்ேர் ஓர்
அழகியல்வொதியொக

அனடயொைம்

கொணப்படுவதுதபொல,

ஐந்தினணக்

தகொட்பொடுகனை

விரிவொக விைக்கியிருக்கும் பேொல்கொப்பியனரத் ேத்துவொர்த்ே முனறயில் நொம் ஆரொயத்
ேவறிவிட்தடொம். பேொல்கொப்பியர் ஓர் அழகியல்வொதி என்பனேத் ேமிழர்கைொகிய நொம் பசொல்லத்
ேவறுகிறதபொது, அவர் எப்படி ஓர் உன்ைே ொை அழகியல்வொதி என்பனே னலயொைக் கனல
இலக்கியவொதியொை அய்யப்பப் பணிக்கர்ேொன் ந க்கு எடுத்துக்கொட்டுகிறொர்.
இேற்குக் கொரணம் என்ை?
முேலில் நொம் ந து ஓவியம், சிற்பம், கவினே, இனச ஆகிய அனைத்னேயும் பற்றி
ஆரொய்வேற்கொை

தகொட்பொடுகனை

த ற்குலகிலிருந்து

மிக

எளிதில்

இறக்கு தி

பசய்துபகொள்கிதறொம். ேற்கொலக் கவிஞர்களும் ஓவிய, சிற்பக் கனலஞர்களும் ேங்கள்
பனடப்புகனை எனடதபொடுவேற்கொை ேத்துவொர்த்ே ொை ேரொசுத் ேட்டுகனை நொம் ேமிழ்ப்
பண்பொட்டு

ண்ணிலிருந்து உருவொக்கொ ல், இரவல் சிந்ேனைகதைொதடதய திருப்தி

அனடந்துவிடுகிதறொம்.

இன்ைமும்

த னலச்

சிந்ேனையொைர்கதை

ந து

சிந்ேனை

எஜ ொைர்கைொக இருக்கிறொர்கள். கீனழச் சிந்ேனையொைர்கள் யொர், அவர்களின் பபயர்கள்
என்ை,

அவர்கள்

என்ை

பசொல்கிறொர்கள்

என்பது

குறித்ே

தேடல்கனைத்

எழுத்ேொைர்களும் ஓவிய, சிற்பக் கனலஞர்களும் பகொண்டிருக்க வில்னல.
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ேமிழ்

ேமிழ், ேமிழன், ேமிழ் அனடயொைம் என்று தபசுவது கிரக ய ொை இன்னறய
உலகத்துக்கு ஒத்துவரொே ஒன்று என்று நம்பத் பேொடங்கிவிட்தடொம். ேமிழ் அழகியல் என்று

தபசுவது ஓர் அரசியல் பசொல்லொடதல ேவிர, அது ஒரு ேத்துவொர்த்ே பசொல்லொடல் அல்ல என்று
நம்பும் கனலஞர்கள் இங்தக நினறந்து இருக்கிறொர்கள். இத்ேனகய நினலயில் ேமிழ்க்

கவிஞனுக்கும், சிற்பிக்கும், ஓவியனுக்கும் இரட்னடத்ேனல முனைத்துவிடுகிறது. அவன் ஓர்
உள் னிேைொகவும் பவளி னிேைொகவும் ஒதர தநரத்தில் வொழ நிர்பந்திக்கப்படுகிறொன்.

அனடயொைச் சிக்கல் – இதுேொன் ேமிழனின் முக்கியப் பிரச்சினை. நொன் யொர்? இந்ேக்

தகள்வினயத் ேமிழன் ேைக்குத்ேொதை தகட்டுக்பகொள்கிறதபொது அவனுக்கு இரண்டு
வினடகள் கினடக்கின்றை. ஒன்று, ‘நீ உலக முழுன க்கும் பசொந்ே ொை உலக

னிேன்’

இரண்டு, ‘நீ பண்பொட்டுச் பசழுன மிக்க ஓர் இைத்தின் பிரதிநிதி’. இனவ இரண்டில் எனேத்
தேர்ந்பேடுத்ேொலும் அவனுக்குச் சிக்கல். அதுவும் ேமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் புலம்பபயர்ந்து

வொழும் கொலகட்டத்தில் இந்ே அனடயொைச் சிக்கல் இன்னும் தீவிரப்பட்டுவிடுகிறது. ந து
ரபுரீதியொை கனலகளுடன் புதிய பேொழில்நுட்பம் த ொதி, புதிய புதிய கனல பவளிப்பொடுகனைக்

தகொருகிறது. இேற்கொகத் ேமிழ்க் கனலஞன், ேற்கொலத்துக்கொை புதிய ேமிழ்அழகியல் ஒன்னற
உருவொக்கிக்பகொள்ை தவண்டியிருக்கிறது. இதுவனரயிலும் நொம் னவத்திருக்கும் அழகியல்
நம்பிக்னககனை நொம் றுபரிசீலனை பசய்ய தவண்டி
யிருக்கிறது.

19-ம் நூற்றொண்டின் ஐதரொப்பிய அறிவுஜீவிகள் பலர், த னலப் பண்பொடுேொன் உயர்ந்ேது
என்றும் கீனழப் பண்பொடு கொட்டுமிரொண்டித்ேை ொைது (Exotic) என்றும் பவளிப்பனடயொக
எழுதியது இன்ைமும் நம் அடி ைங்கனை ஆட்சி பசய்கிறது. இது இந்தியொவுக்கு

ட்டும்

நிகழ்ந்ேது அல்ல. அரபுலகிற்கும் இதுதவ நிகழ்ந்ேது. ஆப்ரிக்கொவுக்கும் இதுதவ நிகழ்ந்ேது. ‘யொர்
பவற்றி அனடகிறொர்கதைொ, யொர் ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறொர்கதைொ அவர்கைொல்ேொன் வரலொறு

எழுேப்படுகிறது’ என்று பசொன்ைொர் எட்வர்ட் பசய்த் எனும் பின்கொலனிய வி ர்சகர். இவர்
எழுதிய ‘ஓரியன்டிலிசம்’ த ற்குலகம் கட்டி பயழுப்பிய பல

ொனயகனை உனடத்ேது.

இதுதவேொன் ஆப்ரிக்கொவுக்கும் நிகழ்ந்ேது. பிரிட்டிஷ்கொரர்கள் ஆப்பிரிக்கொவில் நுனழந்ேதின்
பின்ைர்ேொன் ஆப்பிரிக்க வரலொதற பேொடங்குகிறது என்று பசொன்ைொர்கள். அேற்கு
முன்ைொல் இருந்ே ஆப்பிரிக்கொவின் கனல, இலக்கியம், பண்பொடு ஆகியனவ அனைத்தும்
வரலொற்றுக் கொலத்துக்கு முந்தியனவ என்றும் அனவ கொட்டுமிரொண்டித்ேை ொைனவ
என்றும் பிரிட்டிஷ்கொரர்களும் பிபரஞ்சுக்கொரர்களும் நம்பச் பசய்ேொர்கள். இேனை ஃபிரொன்ஸ்
ஃபைொன் எனும்

ொர்ட்டினிக் தீனவச் தசர்ந்ே கறுப்பு உைவியல்வொதியும் பண்பொட்டு

கலகக்கொரரு ொை அறிவுஜீவி, ேைது ‘WRETCHED OF THE EARTH’ நூலின் மூல ொகத்
ேகர்த்ேொர். இந்ே த ற்குலகத் ேரொசுத் ேட்டுகனை கிரொம்சி, ஃபைொன், எய்மீ சீசர், மிபஷல்
ஃபூக்தகொ, பொர்த்ேொ மிட்டர் என்று பல அறிவுஜீவிகள் தகள்விக்குட்படுத்திைொர்கள்.

இந்தியொவின் சிந்து ச பவளி நொகரிகத்னேயும், அஜந்ேொ ஓவியங்கனையும் உலக

பவளிச்சம்பட கொண்பித்துக் பகொடுத்து பபருன ப்படுத்தியவர்கள் பிரிட்டிஷ்கொரர்கள்ேொன்.
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ஆைொல், அதே தநரத்தில் ேங்கனை இந்தியவியல் வல்லுைர்கைொகச் பசொல்லிக்பகொண்ட
த ல்நொட்டு அழகியல்வொதிகள் பலரும் இந்தியொவின் கனலப்பனடப்புகள் னகவினைப்

பனடப்புகள்ேொதை (CRAFT OBJECTS) ேவிர அனவ நுண்கனலப்பனடப்புகள் (FINE ART
OBJECTS) அல்ல என்று தீர்ப்பு கூறிைொர்கள்.
விக்தடொரியொ கொலத்து

ொபபரும் கனல வி ர்சகரொை ஜொன் ரஸ்கின், இந்திய கனல

ரபுகனைப் பற்றி த ொச ொை கருத்துக்கனைக் கூறியிருக்கிறொர். “ப ொத்ே பூமியின் மீதுள்ை

த ொச ொை கனலகளின் பேொல்வனகன ” (The archetypal of bad art of all earth – John
Ruskin.) என்று ஜொன் ரஸ்கின் இந்தியக் கனலப் பனடப்புகனைப் பற்றி எழுதிைொர். இந்திய

புனேபபொருள் ஆரொய்ச்சி ன யத்தின் னடரக்டர் பஜைரலொக இருந்ே அபலக்சொண்டர்
கன்னிங்ஹொம், ஹரப்பொ நொகரிகத்னே ந க்குக் கண்டுபிடித்து வழங்கியவர். அவதரகூட
இந்தியப் பனடப்புகள் எந்ே அைவுக்குக் கிதரக்கப் பனடப்புகனை ஒத்துள்ைைதவொ அந்ே

அைவுக்குத்ேொன் அனவ சிறந்ேனவ என்று கருத்து பேரிவித்ேொர். எைதவ, அவர் கிதரக்கக்
கனலக்கொை

அழகியல்

அைவு

தகொல்கனைக்பகொண்தட

இந்தியக்

கனலகனை

திப்பிடுபவரொக இருந்ேொர். இந்திய அழகியல் என்ற ஒன்தற இங்கு இருக்கவில்னல என்று

அவர் கருதிைொர்.

உலகப் புகழ் பபற்ற பஜர் ொனிய ேத்துவ த னேயொை பஹகல், இந்தியக்

கனலப்பனடப்புகனை ‘அதீேக் கற்பனைகள்பகொண்ட பகுத்ேறிவுக்கு ஒத்துவரொே வடிவங்கள்’
(THE IRRATIONAL FORMS OF FERMENTING FANTASY - HEGEL) என்று
கருத்துனரத்ேொர்.

இவ்வொறு

வரலொற்றுரீதியொகதவ

த ற்குலகிைொல்

கீழ்த்ேர ொக

எனடதபொடப்பட்டேற்குக் கொரணம், நம்முனடய கனலப்பனடப்புகனை எனட தபொடுவேற்கு
த ற்குலகின் ேரொசுகனையும் எனடக் கற்கனையும் அவர்கள் பயன்படுத்தியதே. இேைொல்ேொன்
ேமிழர்களின் கனலப்பனடப்புகனை எனடதபொடுவேற்கு ந து அழகியல் ேத்துவங்கனைப்

புரிந்துபகொள்ைொே, த ல் நொட்டு ேரொசுகளும் எனடக்கற்களும் தபொது ொைனவ அல்ல என்று
நொன் தபச முற்பட்தடன்.
ந து கனலப்பனடப்புகனை திப்பீடு பசய்வேற்கு த னல நொட்டிலிருந்து பபறப்பட்ட
தகொட்பொடுகனைப் பயன்படுத்ேொ ல்,

ேமிழ் ேத்துவ

ரபிலிருந்தும் ேமிழ்ப் பண்பொட்டு

கனலப்பனடப்புகளின் உண்ன யொை

திப்பு உலகுக்குத் பேரியவரும். எைதவ, ந க்கொை

ரபிலிருந்தும் பபறப்பட்ட நம்முனடய அைவுதகொல்கனைப் பயன்படுத்திைொல்ேொன் ந து
‘ேமிழ் அழகியல்’ என்ற ஒன்னற நொம் ேற்கொல பவளிச்சத்தில் கட்டிபயழுப்ப தவண்டிய
அதிமுக்கியத் தேனவ ந க்கு ஏற்படுகிறது. ‘ேமிழ் அழகியல்’ என்பது ஒரு ேத்துவச்
பசொல்லொடல் என்பனே நொம் றக்கதவ கூடொது. அழகியல் என்பதே ேத்துவசொத்திரத்தின் ஒரு
பகுதிேொன். ேமிழர்களின் கனல, இலக்கியம், நடைம், இனச, வினையொட்டு என்று
அனைத்திலிருந்தும் ேமிழர்களுக்கு

ட்டுத

உரித்ேொை ேத்துவொர்த்ே ொை புரிேல்கனைத்

பேொகுத்தும், வகுத்தும் ந க்தகயொை ேற்கொலத் ேன்ன யுனடய ேமிழ் அழகியல் ஒன்னறக்
கட்டி எழுப்ப முடியும்.
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இேனை உணர்ந்ேதின் பவளிப்பொடொக நொன் 1994-ல் ‘ேமிழ் அழகியல்’ எனும்
புத்ேகத்னே எழுதிதைன். அேனை பவகுவொகக் பகொண்டொடிய டொக்டர் சிவத்ேம்பி அேனை
ஈழத்தில் யொழ்ப்பொண பல்கனலக்கழகத்தின் நுண்கனலப் பொடப் புத்ேக ொக னவத்ேொர். இேன்

அடுத்ேகட்ட ொக ‘ART TAMOULE’ என்னும் பிபரஞ்சு ேனலப்பில் பிரொன்ஸ் நொட்டுத்

ேனலநகர் பொரீசில் ‘பசலக்டிவ் ஆர்ட் கொலரி’ எனும் த ல்நொட்டவர்களின் கொலரி ஒன்றில் 20
முக்கியத் ேமிழ்நொட்டு ஓவியர்களின் ஓவியங்கனைக் கண்கொட்சியொக னவத்தேன். இவ்வொறு

எங்பகல்லொம் ேமிழர்கள் புலம்பபயர்ந்து வொழ்கிறொர்கதைொ அங்பகல்லொம் ேமிழ் ஓவியம், ேமிழ்
சிற்பம், எனும் கண்கொட்சிகனை நிகழ்த்துவதின் மூல ொக ேமிழ் அழகியல் என்ற ஒன்னற
த ற்குலகமும் கீனழ உலகமும் ஏற்றுக்பகொள்ைச் பசய்ய முடியும்.

ேமிழரின் மிக முக்கிய கனலப்பனடப்புகளில் ஒன்றொை நடரொசர் சிற்பத்னேதய, ஒரு
கனலப்பனடப்பு என்று ஏற்றுக்பகொள்ை இந்ே உலகம் ஆரம்பத்தில் ேயங்கியது என்பனே நொம்
றந்துவிடக் கூடொது. 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைொல் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில், பிரிட்டிஷ்
அருங்கொட்சியகங்களில் தசகரிக்கப்பட்ட இந்தியக் கனலப்பனடப்புகனை ஆரொய்வேற்கொக
என்னை லண்டனுக்கு அனுப்பியது. அப்தபொது, விக்தடொரியொ ஆல்பர்ட் மியூசியத்தில் இந்தியக்
கனல பற்றிய கண்கொட்சிக் கூடத்தின் ன யப் பகுதியில் சிவ நடைம் பசப்புத்திருத னி ஒன்று
னவக்கப்பட்டிருந்ேது. நொன் அந்ே நடரொஜர் சினல அங்கு வந்து தசர்ந்ேதின் வரலொற்னற
ஆரொயத் ேனலப்பட்தடன். அக்கனலப்பனடப்பு ேமிழ்நொட்டிலிருந்து புறப்பட்டு, கடற்பயணம்
பசய்து, அந்ே அருங்கொட்சியகத்தின் ன யப்பகுதினய அனடவேற்கு முன்ைொல் சந்தித்ே
கனலரீதியொை ேவறொை புரிேல்கள் எைது ஆய்வில் பேரியவந்ேை.
அப்பனடப்பு முேன் முேலொக விக்தடொரியொ ஆல்பர்ட் மியூசியத்துக்குள் வந்ேதபொது,
அேனை நுண்கனலப் பிரிவில் னவக்கொ ல்

க்கள் இை அன ப்பியல் பகுதியில்

(ETHNOGRAPHY SECTION) ஆப்பிரிக்க முகமூடிகளும் பகல்டில் இைப் பண்பொட்டுப்
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பபொருள்களும் இருந்ே பகுதியில்ேொன் னவத்திருந்ேொர்கள். அது கனலப்பகுதியில் னவக்கத்
ேகுந்ேது அல்ல என்று பிரிட்டிஷ் அருங்கொட்சியகத்திைர் கருதிைர்.

டொக்டர் ஆைந்ே தக.கு ொரசுவொமி ‘சிவ நடைம்’ (DANCE OF SIVA) எனும் புத்ேகத்னே

1918-ல் எழுதி, சிவநடைம் என்பதின் ேமிழ்ப் பண்பொட்டு ரீதியொை கனலஅர்த்ேங்கனை எடுத்துச்
பசொன்ை

பிறகுேொன்,

நடரொசர்

சிற்பம்

ஒரு

நுண்கனலப்பனடப்பு

என்று

ஏற்றுக்பகொள்ைப்பட்டது. அேன் பிறகுேொன் அது விக்தடொரியொ ஆல்பர்ட் மியூசியத்தின் கனலப்
பகுதிக்குள் அனு திக்கப்பட்டது என்கிற உண்ன எைது ஆய்வில் பேரியவந்ேது.

ஒரு பிரதினய வொசிக்கும்தபொது, வொசகன் அந்ேப் புத்ேகத்னே எந்ே இடத்தில் னவத்து

வொசிக்கிறொன் என்பது, அந்ேப் புத்ேகம் ேரும் அர்த்ேத்னே அதிக ொக ொற்றிவிடொது. ஆைொல்,
ஒரு கனலப்பனடப்னபப் பபொருத்ே ட்டிலும் அப்படி இல்னல. ஒரு கனலப்பனடப்னப எந்ே

இடத்தில் னவத்து ஒரு பொர்னவயொைன் பொர்க்கிறொன் என்பனேப் பபொறுத்து அந்ே
கனலப்பனடப்பின் அர்த்ேம் ொறிவிடும்.

நொன் லண்டன் விக்தடொரியொ ஆல்பர்ட் மியூசியத்தில் னவத்துப் பொர்த்ே சிவநடை

உதலொகச் சிற்பத்னேனவத்து இேனை நொம் புரிந்துபகொள்ைலொம். இந்ேச் சிற்பத்னே கொலில்
பூட்ஸ் அணிந்ே நினலயில் அருகில் பசன்று நொன் ஆரொய முடிந்ேது. அதே சிற்பத்னே நொன்

ேமிழ்நொட்டிலுள்ை ஒரு தகொயிலில் னவக்கப்பட்டிருந்ே நினலயில் பொர்த்திருந்ேொல் - அேனை
ஒரு வழிபடப்படும் வடிவ ொகக் கருதுவேொல் - கொலில் பூட்ஸுடன் அருகில் பசன்று ஆரொய
முடிந்திருக்கொது. அது ஒரு பேய்வ விக்கிரக ொக

ட்டுத

கருேப்பட்டிருக்கும். அது ஒரு

கனலப்பனடப்பு என்பனேக் கொட்டிலும் அது ஒரு வணங்கப்படும் சொமி சினல என்பேொகதவ
உணரப்பட்டிருக்கும். எைதவ, ஒரு கனலப்பனடப்பின் அர்த்ே உற்பத்தியும் அேற்குள்
பேொழிற்படும் ேமிழ் அழகியலும் அந்ேப் பனடப்னப பொர்னவயொைன் எந்ே நொட்டில், எந்ே
இடத்தில், எந்ே பவளிச்சத்தில், எந்ேப் பகுதியில், னவத்துப் பொர்க்கிறொன் என்பனேப் பபொருத்து
முடிவு பசய்யப்படுகிறது என்பனே நொம் புரிந்துபகொள்ை தவண்டும்.
இனேப் புதுன ப்பித்ேன் 1935-ல் எழுதிய ேைது ‘சிற்பியின் நரகம்’ எனும் சிறுகனேயில்
ஆரொய்கிறொர். புதுன ப்பித்ேனின் இந்ேச் சிறுகனேயில், ேமிழகத்து சிற்பியின் சிவ நடைப்
பனடப்பு ஒன்னறப் பொர்க்கிற னபலொர்க்கஸ் எனும் யவை கேொபொத்திரம் கனலயின் பரவசத்தில்
தபசுவேற்கு, சிற்பி பசொல்லுவேொக புதுன ப்பித்ேன் எழுதுகிறொர்: “சீ னபலொர்க்கஸ் உன் பவறி
பிடித்ே பகொள்னககளுக்கு யவைன்ேொன் சரி! அகஸ்தூஸொ - அந்ே உங்கள் சொம்ரொட் –
அவனுக்குத்ேொன் சரி உன் தபத்ேல்.” என்று எழுதியதின் மூல ொக ந து கனலப்பனடப்புகனை
அன்னிய நொட்டு திப்பீடுகைொல் எனடதபொட முடியொது என்பது புதுன ப்பித்ேனின் கருத்ேொக
இருப்பனே நொம் அறிந்துபகொள்ை முடிகிறது.
சிற்பியின் கைவுக் கொட்சியொகப் புதுன ப்பித்ேன் ேன் சிறுகனேயில் எழுதிக்
கொட்டுகிறொர். ேைது கனலப்பனடப்பு கர்ப்பக்கிரகத்துக்குள் பிரதிஷ்னட பசய்யப்பட்டனேப்
பொர்க்கிற, அனேப் பனடத்ே சிற்பி

ைம் துடித்துப்தபொகிறொன். கடவுள் என்ற பபயரில்

பிரதிஷ்னட பசய்யப்பட்ட கனலப்பனடப்னப தநொக்கி, கூடிய கூட்டம் கீதழ பொர்த்து விழுந்து
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வணங்கியபடி ‘எைக்கு த ொட்சம் தவண்டும்’ என்று கத்துகிறொர்கதை ேவிர, யொருத ேைது
கனலப்பனடப்னபப் பொர்த்து ரசிக்க வில்னலதய என்று துடிக்கிறொன் சிற்பி. ‘அந்ே

தகொடிக்கணக்கொை சொனயகளின் கூட்டத்தில் ஒருவரொவது ஏறிட்டுப் பொர்க்கவில்னல.
இப்படிதய திைமும் நொட்கள், வருஷங்கள், நூற்றொண்டுகள் அனலதபொல் புரள்கின்றை – அந்ே
அைந்ேதகொடி வருஷங்களில் ஒரு சொனயயொவது ஏறிட்டுப் பொர்க்க தவண்டுத .” என்று

கனலஞன் பேறுவேொக எழுதுகிறொர். ேைது கனலப்பனடப்னப யொரும் ரசிக்கொ ல் அேனை
சொமியொகக் கும்பிடுவனேச் சகிக்கொே சிற்பி, அந்ேச் சினலனய உனடத்துப் தபொடுவேொகக் கைவு
கொண்பேொக எழுதுகிறொர் புதுன ப்பித்ேன். ஒரு கனலஞனின் அவஸ்னே இன்பைொரு

கனலஞனுக்குத்ேொதை புரியும்? நொன் லண்டன் விக்தடொரியொ ஆல்பர்ட் மியூசியத்தில்

சிவநடைத்னே அருகில் பசன்று அேன் கனல தநர்த்தினய ஆரொய்ந்ே தபொது எைக்குப்
புதுன ப்பித்ேனின் ‘சிற்பியின் நரகம்’ கனேேொன் நினைவில் வந்து சுழற்றிப்தபொட்டது.

புதுன ப்பித்ேனின் கனலப்பித்துப் பிடித்ே ேமிழ்க் கவிஞர்களும், ஓவியர்களும்,

சிற்பிகளும் இன்றும் நம்மினடதய இருக்கதவ பசய்கிறொர்கள். அவர்கள் த னலநொடுகளில்
புலம்பபயர்ந்ேவர்கைொக இருந்ேொலும்கூட அவர்கள் ேங்கள் பனடப்புகளில் ேமிழ் அழகியனல

சுவொசிக்கத் பேொடங்குனகயில் அவர்களின் பனடப்புகள் ேனித்துவ ொகப் பிரகொசிக்கதவ
பசய்யும்.

சொந்தி

நிதகேனின்

மூத்ே

ஓவியரொகவும்

கனல

வி ர்சகரொகவும்

திகழ்ந்ே

ரபுகதைொடு உண்ன யொை இணக்கம் பகொள்வொர்கதையொைொல் அவர்கைது

ரபு, பல

தக.ஜி.சுப்பிர ணியத்தின் வொர்த்னேகளில் பசொல்வேொைொல், ‘நவீை இந்திய ஓவியர்கள், ேங்கள்
ேனலகள்பகொண்ட அசுரனைப்தபொல உயிர் பபற்பறழுந்து பல வொய்களின் மூல ொகப் தபசத்
பேொடங்கிவிடும்.’
நன்றி: விகடன் ேடம்; த - 2018
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ிதம்பரத்தின் பு

26.
உரு

ி ோர் அலமப்பும் ஊர்

ோக்கமும்

— முனைவர் தேம ாழி

ேன் ஊனரப் பற்றிய முேல் ஆய்வு நூலொக எழுதிய 'வடலூர் வரலொறு', அடுத்து 'ேமிழரின்
வரலொற்றுப்பதிவுகள்', என்ற பேொடர் வரலொற்று ஆய்வு நூல்களின் வரினசயில் 'சிேம்பரத்தின்
புவிசொர் அன ப்பும் ஊர் உருவொக்கமும்' என்ற நூனலயும் பவளியிடுகிறொர் ேஞ்னச குந்ேனவ
நொச்சியொர் அரசு

களிர் கல்லூரியின் வரலொற்றுத்துனற தபரொசிரியர் முனைவர் பஜ ஆர்

சிவரொ கிருஷ்ணன் அவர்கள்.

ேலவரலொறு என்று ஒரு ஊரின், தகொயிலின் நம்ப இயலொே புரொணக் கனேகள் பகொண்ட
நூல்கனைப் பொர்த்து, படித்து அத்ேனகய நூல்கள் மீது ஒவ்வொன

பகொண்டவர்களுக்கு;

சிேம்பரம் நடரொஜர் தகொயிலின் கீதழ பூமியின் ன யம் இருக்கிறது என்று அறிவியல் எனும்
பபயரில் பகிரப்படும் கட்டுக்கனேகள் படித்துக் கடுப்பொைவர்களுக்கு; இலக்கியம், கல்பவட்டு,
பசப்தபடு, பேொல்லியல் பசய்திகள் தபொன்ற ேரவுகளின் அடிப்பனடயில் ஒரு ஊரின்
தேொற்றத்னேயும் வைர்ச்சினயயும் படிப்பது ஆறுேலொக இருக்கிறது. ேமிழக வரலொற்றுச் சிறப்பு
மிக்க ஊர்கள் அனைத்னேயும் இவ்வொறு அவற்றின் வரலொற்று அடிப்பனடயும் அறிய
ஆர்வமும் எழுகிறது.
திருவொரூரில் பிறந்ேொல் முக்தி, கொசியில் இறந்ேொல் முக்தி, திருவண்ணொ னலனய

நினைத்ேொல் முக்தி என்பது தபொல,
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சிேம்பரத்தில் வழிபட்டொல் முக்தி என்பது ஒரு

பசொல்வழக்கு. அவ்வொதற, உங்கள் வீடு துனரயொ அல்லது சிேம்பர ொ என்பதும்; அேொவது
வீட்டில் யொர் அதிகொர நினலயில் உள்ைொர்கள் கணவரொ
குறிப்பிடும் ஒரு வழக்கமும்

உண்டு.

னைவியொ என்பனே அறிய

இது தபொல ஆன்மிகம்

ொற்றும்

சமூகவியல்

வழக்கொறுகளில் இடம் பபறும் சிேம்பரம் என்பது அேன் பிற்கொலப் பபயர், முன்ைர் அவ்வூரின்

பபயர் தசொழர்கள் ஆட்சிக்கொலத்தில் பபரும்பற்றப்புலியூர் என்று இருந்ேது என்பனே ஒரு
வரலொற்றுத் ேகவலொக நூல் மூலம் அறிய முடிகிறது. சிேம்பரத்தில் நூலில் பல வரலொற்றுச்
பசய்திகள் புதியவைொகவும் கருத்னேக் கவர்வைவொகவும் உள்ைை.

தேவொரக் கொலத்தில் தில்னலயின் புவிசொர் அன ப்னப 'கழி சூழ் தில்னல' என்று (கழி

சூழ் தில்னலயுள் - தேவொ-சம்:866/2) அந்ே இலக்கியம் குறிப்பிடும். ஆகதவ, சிற்றம்பலத்தில்

கூத்ேொடும் சிவன் எழுந்ேருளியுள்ை தகொயில் தில்னல ரங்கள் (Excoecaria agallocha) சூழ்ந்ே
கழிமுகப்

பகுதியின்

உப்பங்கழி

சதுப்புநிலக்கொடுகளில்

இருப்பது

என்றும்;

பக்தி

இலக்கியங்களின் வழிதய ஊரின் பழம்பபயர் தில்னல என்பனே ஏறத்ேொழ எல்தலொருத
அறிந்திருப்தபொம்.

தகொயில் சிற்றம்பலம் என்பது கொலப்தபொக்கில் சிேம்பர ொக

பிற்கொலத்தில் அதுதவ ஊரின் பபயரொகவும்

ருவி,

ொறிவிட்டது என்பனேயும் அறிந்திருப்தபொம்.

ஆைொல் முேலொம் இரொதஜந்திர தசொழன், ேைது புதிய ேனலநகர் கங்னக பகொண்ட தசொழபுரம்
கட்டப்பட்ட கொலத்தில் (கி.பி.1014 முேல் கி.பி. 1022) அது முற்றுப்பபறும் வனர தில்னலனய ஒரு

8 ஆண்டுகளுக்குத் ேைது ேற்கொலிகத் ேங்குமிட ொகவும், அரசியல் ேனலன யிட ொகக்
பகொண்டிருந்ேொர். அந்ேக் கொலகட்டத்தில் கடல்கடந்து இந்தியப் பபருங்கடல் பரப்பில் பசய்ே
பல தபொர்கள், இலங்னகனய பவன்றது, அரபிக்கடல் பகுதியில் இருந்ே பழந்தீவு பன்னீரொயிரம்
பகுதியில் தபொர் நிகழ்த்தி பவன்றதும் அதே கொலம்ேொன் என்பது புதிய ேகவல். இேற்கு
இப்பகுதியின் கடல் நீதரொட்டமும், தேவிக்தகொட்னட பகுதியில் கடல் கலம் பசலுத்தும்
ஆழமுடன்

தபொர்க்கப்பல்களின்

துனறமுக ொக

அன ந்திருக்கக்

கூடியேொகவும்

இருந்திருக்கக் கொரண ொக இருக்கலொம் என்று ஆசிரியர் கருதுகிறொர். இதுவும் ஓர் அரிய
வரலொற்றுத் ேகவல்.
முேலொம்

இரொதஜந்திரதசொழனின் ஆட்சிக்கொலத்தில் பபரும்பற்றப்புலியூர் 11 ஆம்

நூற்றொண்டின் பிற்கொலத்திலிருந்து சு ொர் ஒரு 450 ஆண்டுகளுக்கு, சற்பறொப்ப பபொது
ஆண்டு 1500கள்

வனர 'ேனியூர்' என்ற சிறப்புடன் ேன்ைொட்சி நடத்தும் நினலயில்

இருந்திருக்கிறது என்பனேயும் அறிய முடிகிறது. அத்துடன் அரசர்களின் அதிகொரத் ேனலயீடு
இல்லொவிட்டொலும்கூட,

ன்ைர்களின் ேனிக் கவைத்திற்கு உள்ைொை ஊரொக சிேம்பரம்

இருந்திருக்கிறது என்பனேயும் அறிய முடிகிறது. பபொதுவொகதவ ேனியூர்கள் என்பனவ 10 சதுர
ன ல் பரப்பைவு பகொண்ட ஊர்கைொக இருந்ேை என்பது நூலொல் அறியக்கூடிய ஒரு சிறந்ே
வரலொற்றுத் ேகவல்.
ஒரு பகுதியில் நிகழும் சமூக

ொற்றங்கள், பபொருைொேொர வைர்ச்சி, அறிவியல்

பேொழில்நுட்பங்கள், கல்வியியல் த ம்பொடு, பேொழில் வைர்ச்சி, ப ொழியொளுன , கனல,
கட்டடக் கனல தபொன்றவற்னறயும்;
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அவற்றில் நிகழக்கூடிய படிநினல

ொற்றங்கள்

தபொன்றவற்னறயும் தீர் ொனிக்கும் கொரணிகளில் முேன்ன யொக விைங்குவது அப்பகுதியின்
நிலவியல் கூதறயொகும் என்ற கருதுதகொனை நூலொசிரியர் அடிப்பனடயொகக் பகொள்கிறொர்.

அேன் கூறுகனைப் பலதகொணங்களில் ஆரொய்ந்து ஒரு ஊரின் நீடித்ே நினலத்ேன்ன னய
நிலவியலின் புவிசொர் கூறுகதை தீர் ொனிக்கின்றை என்ற அடிப்பனட தகொட்பொதட சிேம்பரம்
இன்று வனர நீடித்திருக்க முேன்ன க் கொரண ொகும் என்பது

இந்ே நூலின் சொரம்.

'சிேம்பரத்தின் புவிசொர் அன ப்பும் ஊர் உருவொக்கமும்' என்ற நூலின் ேனலப்பிற்கு ஏற்ப,
அதிலிருந்து தினச விலகொ ல் பேொல்லியல் கல்பவட்டுகள், இலக்கியங்கள் ேரவுகள் மூலம்
ேைது கருத்னே நிறுவுகிறொர் ஆசிரியர்.
ஊர்கள்

தேொன்றுவது

இயல்பொகவும்

இருக்கலொம்,

ஒரு

திட்டமிடப்பட்ட

குடிதயற்ற ொகவும் இருக்கலொம். ஆற்றங்கனரயில் நொகரீகம் வைர்ந்ேது. ஆற்தறொரம் உழவுக்கு,
குடிநீருக்கும் வொழ்வொேொரத்தின் அடிப்பனடயில் னிே குடிதயற்றம் நிகழ்வது, பின்ைர் அது
சீரன த்ேலுக்கு உள்ைொகி கட்டுப்பொட்டிற்குள் வருவது இயல்பொக ஊர் உருவொகும் முனற.
பபரும்பொலும் இதுதவ வழக்கம்.

திட்டமிட்டு இடத்னேத் தேர்வு பசய்து

புது ஊர்

உருவொக்குவது பபரும்பொலும் குனறவொகதவ இருப்பது வழக்கம். திட்டமிடப்பட்ட ஊர்களின்

தேொற்றத்தின் கொரணங்கள் அழிவுக்குப் பின் புது வொழிடம், பற்றொக்குனற கொரண ொக புதிய
விரிவொக்கம்

தபொன்றவற்னறக் கொட்டலொம்.

இன்னறய

சந்திரபொபு நொயுடு திட்டத்தில்

ஆந்திரொவின் அ ரொவதி தபொன்று திட்டமிட்டு உருவொக்கப்படும் புதிய ஊர்கள் குனறவு.
சிேம்பரமும் அவ்வொறு திட்டமிடப்பட்ட ஊர் என்பேற்கு என்பைன்ை சொன்றுகள் ?
இைவனரவியனலத் தீர் ொனிப்பது

ொனுடம் சொர்ந்ே நிலவியல் அன ப்பொகும். நில

வியல் அன ப்பும் அேன் சூழலும் சொேக ொகும் பட்சத்தில் அங்தக பண்பட்ட நொகரிகம் தேொற்றம்
பபறுப ன்பது இைவனரவியலின் முேன்ன க் தகொட்பொடொகும் என்ற அறிமுகத்துடன் நூல்
துவங்குகிறது. னிே உனறவிடங்களின் ப ொத்ேத் பேொகுப்பு ஊர். அந்ே ஊரின் தேொற்றமும்
அன ப்பும் என்ற தகொணத்தில் இந்ே நூல் எழுேப்பட்டுள்ைது.
சிேம்பரம் பகுதிக்கொை புவியன ப்பு வனர படத்தின் (Geomorphological mapping)
ேரவுகள் பசொல்வது, கடற்பகுதி பவள்ைத்ேொல் பொதிப்பிற்கு உள்ைொவனேத் ேடுக்கும் பபொருட்டு
14 மீட்டர் உயரம் பகொண்ட ணல் எக்கரில், அல்லது ணற்குன்றில் தகொயில் அன க்கப்பட்டு,
அனேச் சுற்றி ஊர் அன க்கப்பட்டுள்ைது. முழுக்க ரத்திைொல் கட்டப்பட்டிருந்ே சிற்றம்பலம்
எைப்தபொற்றப்படும்

ன்றத்னே

கொடவர்தகொன்

சிம் வர் ன்

அன த்ேொன்

என்று

பேொடங்குகிறது ஊரின் தேொற்றத்தின் வரலொறு. பல்லவர், தசொழர், பிற்கொலப் பல்லவர்,
பொண்டியர், நொயக்கர் கொலங்களில் படிப்படியொை முனறயில் வைர்ச்சி அனடந்ே ஊர் என்பேற்கு
பேொல்லியல் கல்பவட்டுச் சொன்றுகைொக 237 கல்பவட்டுகள் கினடக்கின்றை. இவற்றில்
பதிவொகியுள்ை
ேகவல்கள்

தகொயில் நிர்வொகம், அதிகொரிகள், கணக்கர்கள், நிலம், பசல்வம்
மூலம்

தகொயில்

ற்றும்

ஊரின்

வைர்ச்சினய

அறிய

தபொன்ற
முடிகிறது.

இக்கல்பவட்டுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தசொழர் கொலற்றனவ, ற்றுப ொரு மூன்றில் ஒரு
பங்கு பொண்டியர்களின் கல்பவட்டுகள், பிறிதும் ஒரு மூன்றில் ஒரு பங்கு பல்லவர், நொயக்கர்,
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ற்றும் பிற துண்டு கல்பவட்டுகள். கல்பவட்டுகள் ேரும் பசய்திகள் மூலம் ஊர்
உருவொக்கத்திலும் தகொயில் திருப்பணிகளிலும் தசொழர்களின் பங்களிப்தப பபரும்பொன்ன

இருந்துள்ைனேக் கொட்டுகிறது. மூன்றில் இரண்டு பங்கு அைவிற்கு அவர்களின் பங்களிப்பு
ஊர் உருவொக்கத்தில் அன ந்துள்ைது. தசொழர்கள் ேங்கைது குலபேய்வ ொை தில்னலக்
கூத்ேனின் தகொயினலயும், அப்பகுதி

க்களின் வொழ்வு சிறக்க ஊரினையும் பேொடர்ந்து

வைர்த்து வைப்படுத்தியுள்ைொர்கள்.

பேருவிைக்கு அன ப்பது, வீதியின் அகலத்னே 200 அடிகளுக்கு அதிகரிப்பது,

குடியிருப்பு வைொகங்கள், குைங்கள், ஊர் விரிவொக்கம், தகொயில் விரிவொக்கம், விக்கிர தசொழன்

திருச்சுற்று திரு ொளினக, தகொயிலின் த ற்கு தகொபுரம், கடற்கனரப் பபருவழி, கடற்கனர
தேவிக்தகொட்னட வனர பசுன தேொப்புகள் என்று பேன்னிந்தியொவின் முேல் பசுன நகரம்
என்று கூறும் அைவிற்கு விக்கிர

தசொழன் கொலத்தில் தில்னல

த ம்படுத்ேப்பட்டது. பேொடர்ந்து அவரது

பலவனகயிலும்

கன் இரண்டொம் குதலொத்துங்கன் கொலத்தில்,

இன்றும் பயன்பொட்டில் உள்ை நொற்புறமும் கூடங்கதைொடு கூடிய திருக்குைம், கிழக்கு தகொபுரம்
எைத் பேொடர்ந்து தகொயிலும் ஊரும் விரிவனடந்துள்ைது.

க்கள் அன தியொக வொழ்வேற்கொை வொழ்வியல் சூழலில் எந்ேப் பற்றொக்குனறயும்

ஏற்பட்டுவிடொ ல் அவர்களின் நலனைத் பேொடர்ந்து கவனித்து அனைத்து

க்கள் நல

வொழ்னவ முன்னிறுத்தி ேன்னினறவு பபற்ற வொழிடங்கைொக அன ய அக்கொல அரசுகள்
பேொடர்ந்து

நடவடிக்னககனையும்

எடுத்துவந்ேை

என்று

கூறுகிறொர்

ஆசிரியர்.

இக்பகொள்னகக்கு உேவும் தநொக்கில் பண்னடய கொலத்தில் ஊர் உருவொக்கத்தின் கட்டு ொை
அலகுகைொக கூரம் பசப்தபடு கூறும் ேகவனலயும் சுட்டிக் கொட்டுகிறொர். பபொது ஆண்டு ஏழொம்
நூற்றொண்டுக் கொலத்தில் ஆட்சி பசய்ே முேலொம் பரத ஸ்வரவர் ன் (கி.பி.670 – 685) என்ற
பல்லவ

ன்ைர் பவளியிட்ட கூரம் பசப்தபட்டின் வொயிலொக,

ஊர் உருவொக்கத்தின்

அடிப்பனட முக்கிய அலகுகைொை 9 கூறுகைொக; [1] விவசொய உற்பத்திக்கு ஏற்ற ேர ொை
ண்வைம், [2] நிரந்ே நீர் த லொண்ன த்திட்டம், [3] ேண்ணீர் பகிர் ொை அலகுகள்

ற்றும்

னழநீர் தசகரிப்பு, [4] கட்டு ொைத்திற்கு ஏற்ற ேர ொை ண், [5] சமூகவியல் ன ய ொக தகொயில்
ற்றும்

ண்டபங்கள், [6] கூை வொணிக பபரு க்கள், [7] கருவி ேயொரிப்தபொர், [8]

அறச்பசயல்களுக்கொை நிரந்ேர னவப்பொக வழங்கப்பட்ட ேொைங்கள், [9] பபொது இடுகொடு
தபொன்றனவ இருந்ேனேச் சுட்டிக் கொட்டுகிறொர் ஆசிரியர்.
அரண் னை வைொகத்னே ன யப்படுத்தி ேனலநகனரயும், தகொயினல ன யப்படுத்தி
புதிய ஊர்கனை உருவொக்கி அதில்

க்கள் குடிதயற்றங்கனை ஏற்படுத்திைர் அக்கொல

ன்ைர்கள். இதுேொன் ஊர் ய ொக்கலின் முேல் படிநினலயொகும். நீரும், வயலும் சூழ்ந்ே இடத
ஊர் உருவொக்கத்தின் முேல் நினல என்று கூறும் ஆசிரியர், இனவ எவ்வொறு சிேம்பரத்தில்
பசயல்படுத்ேப்பட்டது என்று பேொல்லியல் சொன்றுகளின் உேவி பகொண்டு ஆரொய்கிறொர்.

னழநீர் தசகரிப்பு கட்டன ப்புகள், கழிவுநீர் பவளிதயற்றும் கட்டன ப்புகள், நீர் த லொண்ன ,

நூலகம் அல்லது சரஸ்வதி பண்டொரம், ஆவணக்கைரி பண்டொரம், பல்பேொழில் பின்புலம்
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பகொண்ட புதிய

க்கள் குடிதயற்றங்கள் உருவொக்கம்,

கனல, கல்வி வைர்ச்சி

ருத்துவச்சொனல, உணவுச்சொனல,

என்ற பல பிரிவுகளில் சிேம்பரம் வைர்ச்சினயச் சொன்றுகளுடன்

முன்னவக்கிறொர். சிேம்பரத்தின் நிலவியல் அன ப்பு ஊர் பேொடர் வொழிட ொக பேொடரக்
கொரணம், ஊர் உருவொக்கிய

ன்ைர்கள் - னகயொண்ட

க்கள் நலன் சொர் அலகுகள் ஊர்

பேொடர்ச்சிக்குக் கொரணம் என்று கூறி, சிேம்பரத்தின் புவிசொர் அன ப்பும் ஊர் உருவொக்கமும்
எவ்வொறு இன்றும் அது சிறந்ே வொழிட ொக இருப்பேற்கொை கொரணங்கனை எளிய முனறயில்
சிறப்பொக விைக்கியுள்ைொர் வரலொற்றுப் தபரொசிரியர். அவருக்கு எைது பொரொட்டுகள். எைது

தகொணத்தில் த லும் பல கல்பவட்டுத் ேகவல்கனைப் பொர்க்க விரும்பியிருந்தேன், சிேம்பரம்
தகொயில் கல்பவட்டுகள் அனைத்னேயும் பேொகுத்து ஒரு நூலொக பவளியிட்டொல் த லும்
ஆய்வொைர்களுக்குப் பயனுள்ைேொக அன யும் என்பது எைது பரிந்துனர.

நூல் திறைொய்வு:

சிேம்பரத்தின் புவிசொர் அன ப்பும் ஊர் உருவொக்கமும்
முனைவர் பஜ ஆர் சிவரொ கிருஷ்ணன்
தபரொசிரியர் - வரலொற்றுத்துனற

குந்ேனவ நொச்சியொர் அரசு களிர் கல்லூரி
ேஞ்னச
பவளியீடு - 2021
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27. கி.ரோ. என்னும் அபூர்

ம்

— ெ.ேமிழ்ச்மெல்வன்

இறப்புக்குச் சில

ொேங்களுக்கு முன் அவர்

அளித்ே தநர்கொணல் ஒன்றில் “ரயிலுக்கு டிக்கட்
வொங்கிட்தடன்.

ரயிலுக்குக்

கொத்திருக்கிதறன்”

என்று பசொன்ைொர். அந்ே ரயில்வந்துவிட்டதுேொன்.
ஆைொலும் கி.ரொ.வின் கனே ரயிலின் சக்கரங்கள்
ஒருதபொதும் நிற்கப்தபொவதில்னல.

“ னிேருள் நீ ஓர் அபூர்வ ொை பிறவி. அேொவது

உன்

இயற்னகனயச்

பசொல்லுகிதறதை

ஒழிய

தூக்கி னவத்துப் தபசவில்னல. உன் உள்ைத்திதல
என்பைன்ைதவொ
ஆைொல்

பசொல்லொே

ஆட்டங்கள்

பவளிப்பனடயொக
அடக்கம்

ஒரு

நடக்கின்றை.
பசொல்லும்

உன்னிடம்

பலப்பட்டு

இருக்கிறது. ஏதேொ ஒரு ஆழங்கொண முடியொே
சமுத்திரந்ேொன்.”
-

கரிசல்

இலக்கிய

முன்ைத்தி

ஏர்

கி.ரொஜநொரொயணனுக்கு அ ரர் கு.அழகிரிசொமி எழுதிய கடிேம் இவ்வொறு துவங்குகிறது.
அக்கடிேத்னே இப்படி முடிக்கிறொர்: “நண்பர்களுனடய இேயங்கள் உயர்ந்ே புஸ்ேகங்கள்.
அவற்னறப் பக்கத்திலிருந்து பகொஞ்ச நொள் வொசிக்க தவண்டும்; தூரத்திலிருந்து பகொஞ்சநொள்
வொசிக்க தவண்டும். அவற்றில் இனல னற கொய் னறயொகக் கிடக்கும் உண்ன கனை
ஓரைவொவது படித்துப் புரிந்துவிட்டொல் அவன்கவிஞன் ேொதை?... ற்ற புத்ேகங்கள் ஒரு
பக்கமிருக்கட்டும்; நீ ஒரு நவீை புத்ேக ொய்த்ேொன் இருக்கிறொய். இன்னறக்கில்லொவிட்டொலும்
இன்னும் 50 வருஷம்கழித்து உன் ‘கனே’ ஒரு உயர்ந்ே குணச்சித்திர ொக எத்ேனைதயொ
தபரின் இேயங்கனைப் தபொய் குலொவத்ேொன் தபொகிறது.”
வரலொற்றில் முேல் முனறயொக:
இது அருள்வொக்கு அல்லேொன். ஆைொல் கு.அழகிரிசொமி அன்று 1945 இல் பசொன்ைது
இன்று அப்படிதய நடந்துவிட்டது. நொங்கள் ’னநைொ’ என்று அன்புடன் விளிக்கும் எழுத்ேொைர்
கி.ரொஜநொரொயணன் என்கிற

னிேரின் ‘கனே’ இன்று முடிந்திருந்ேொலும் அவர் கனேனய

உலகத

உண்ன யில்

தபசும்

முேன்முனறயொக
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நினல

அரசு

ரியொனேயுடன்

உருவொகிவிட்டது.
ஒரு

ேமிழக

எழுத்ேொைரின்

வரலொற்றில்

உடல்

அடக்கம்

பசய்யப்படுகிறது.அவர் இனடபசவல் கிரொ த்தில் இருந்ேொர். நொன் பக்கத்து நகர ொை
தகொவில்பட்டியில் இருந்தேன். அன்றொடம் தகொவில்பட்டிக்கு வந்து தபொகிறவர்ேொன் அவர்.
ஆைொலும் அவனர நொன் 1978 இல் ேொன் முேன்முனறயொகச் சந்தித்தேன். ஒரு குனடயுடன்
தவட்டினய

டித்துக்கட்டி

தகொவில்பட்டி

பஸ்

நினலயத்தில்

நின்றுபகொண்டிருந்ேொர். அந்ே முேல் கொட்சி அப்படிதய என்

பஸ்ஸுக்கொக

ைசில் சித்திர ொக இன்றும்

நினலத்திருக்கிறது. னகபயழுத்து இேழ்கள் அப்தபொது பிரபலம். ஓவியர் ொரீஸ் நடத்திய ஒரு
னகபயழுத்து இேழில் வந்திருந்ே என் கனேனய அவர் ஏற்கைதவ வொசித்திருந்ேொர் தபொலும்.

என்னை அவருக்கு ொரீஸ் அறிமுகம் பசய்து னவத்ே அடுத்ே நிமிடத அந்ேக்கனேனயப்
பற்றிப் தபசத் துவங்கிைொர். பின்ைர் அவர் பேொகுத்ே கரிசல் கனேத்திரட்டில் முேல் கனேயொக
என்னுனடய ‘பவயிதலொடு தபொய்’ கனேனய னவத்ேொர். சின்ைப்னபயைொக இருந்ே எைக்கு
அன்று அது பபருமிே உணர்னவத்ேந்ேது.
முேல் வட்டொர வழக்குச் பசொல்லகரொதி:

ொரீஸ், உேயசங்கர், ஆசிரியர் முருகன் உள்ளிட்ட இைவல்கள் அடிக்கடி இனடபசவல்

தபொய்க்பகொண்டும் வந்துபகொண்டும் இருப்பொர்கள். அவர்கள் “கரிசல்வட்டொர வழக்குச்
பசொல்லகரொதி” ேயொரிக்கும் பணியில் னநைொவுக்கு உேவிக்பகொண்டிருந்ேொர்கள். ேமிழின்
முேல் வட்டொர வழக்குச் பசொல்லகரொதி அதுேொன். தசொவியத் நொட்டில் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
ஆட்சிக்கு வந்ே பிறகு புதிய அரசு பசய்ே கொரியங்களில் ஒன்று இது. ேமிழ்நொட்டில் எந்ே அரசும்
பல்கனலக்கழகமும் பசய்யொேபணினய கி.ரொ. பசய்து கொட்டிைொர். அேனைத்பேொடர்ந்துேொன்

கண் ணி குணதசகரனின் நடுநொட்டுச் பசொல்லகரொதி, பபரு ொள் முருகனின் பகொங்கு
வட்டொரச்பசொல்லகரொதி

தபொன்றனவ

எல்லொம்

வந்ேை.‘வண்டல்’

வட்டொர

வழக்குச்

பசொல்லகரொதிக்கொை நம் தேொழர் தசொனல சுந்ேரபபரு ொளின் முயற்சி இன்னும் முடிவுறொ ல்
நிற்கிறது.

தபச்சு வழக்னகக் பகொச்னச ப ொழி என்று ேமிழ்ப்பண்டிே உலகம் சிறுன ப்படுத்தி
வந்ே

பின்ைணியில்

தபச்சு

ப ொழினய

நவீை

இலக்கியத்தின்

ப ொழியொக ொற்றி

பவற்றிக்பகொடி நொட்டியவர் கி.ரொ. இனே ஒரு பண்பொட்டு அரசியல் நடவடிக்னகயொக நொம்
பொர்க்க தவண்டும். உனழக்கும்

க்களின் ப ொழிக்கும் அவர்களின் பசொற்களுக்கும் உரிய

இடத்னேப் பபற்றுத்ேரப் தபொரொடிய பனடப்பொளி என்று அவனரக் பகொண்டொட தவண்டும்.
தகொபல்லபுரம்:
முஸ்லீம் ரொஜொக்களின் பகொடுன க்குப் பயந்து பேலுங்கு தபசும் க்களின் ஒரு பகுதி
அங்கிருந்து ேப்பி பேன் ேமிழகம் வந்ே கனேனயத்ேொன் “தகொபல்லபுரம்”, “தகொபல்ல புரத்து
க்கள்” என்கிற நொவல்கைொகப் பனடத்ேொர். அவருனடய பூர்வீகக் குடும்பமும் அதில்
ஒன்றுேொன். ஆைொல் வரலொற்றின் சுவொரஸ்யம் என்ைபவன்றொல் கி.ரொ.வின் தபத்தி அம்சொ,
முகம் து ஆசீஃப் என்கிற ஒரு இஸ்லொமிய இனைஞனரதய கொேலித்ேது பேரியவந்ேதபொது,
சுமுக ொகவும்
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பகொண்டொட்ட ொகவும்

அத்திரு ணத்னே முடித்து னவத்ேொர் னநைொ

என்பதுேொன். சொதி,

ேங்கள் கடந்ே முற்தபொக்குப் பனடப்பொளியொகத் ேன் எழுத்திலும்

நிஜவொழ்விலும் ேன்னை நிறுவிக்பகொண்டவர் கி.ரொ.
கம்யூனிஸ்ட் தபொரொளி:

ஒருதபொதும் ேன்னை முன்னிறுத்திக்பகொள்ைொே குணொைன் அவர். அவர் ஒரு

எழுத்ேொைர் என்பது இனடபசவலில் யொருக்குத

பேரியொது. அங்தக அவர் ஒருவிவசொயி.

40களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சினய அப்பகுதியில் கட்டிய ஒரு தபொரொளி. கட்சி ேனட
பசய்யப்பட்டிருந்ே கொலத்திதலதய னேரிய ொக த திைத்தில் பசங்பகொடி ஏற்றியவர். “நொன்
எழுதுகிதறன் என்பதே பரொம்ப நொட்களுக்கு இங்தக யொருக்குத

பேரியொ ல் இருந்ேது.

பகொஞ்சம் பிரபலம் ஆக ஆக, தூரத்திலிருந்பேல்லொம் ஆட்கள் தேடிக்பகொண்டு வர வர,
சந்தேகம் பலப்பட்டுப்தபொச்சு. கிரொ ம் என்பது பரொம்பச் சின்ை வட்டம். தும்மிைொதல ஊர்
பூரொவும்

தகட்கும்!

இதுக்குப்பிறகு

என்

பசொந்ேக்கொரர்கதை,

‘ஏப்பொ..நீ

என்ைத ொ

எழுதியிருக்கயொத ..பகொஞ்சம் பகொதடன் படிச்சிப்பொக்கட்டும்’ என்று தகட்க ஆரம்பித்து
விட்டொர்கள்” என்று இனேப்பற்றி அவர் ‘கரிசல்கொட்டுக் கடுேொசி’ நூலின் முன்னுனரயில்

எழுதுகிறொர். ஜூனியர் விகடனில் பவளியொை அத்பேொடர் அவனர இன்னும் பரவலொை
வொசகத்ேைத்துக்கு எடுத்துச்பசன்றது.
இனசயில்

அவருக்கு

ஈடுபொடு

அதிகம்.

நொேஸ்வரக்கனலஞர்

பபொன்னுச்சொமி பிள்னையிடம் முனறயொகச் சங்கீேம் கற்றவர்.

குரு னல

ட்டுமின்றி அன்று அவரது

ச கொலத்தில் வொழ்ந்ே இனச கொ சமுத்திரம் விைொத்திகுைம் சொமிகள், கொருக்குறிச்சி
அருணொசலம், கம்யூனிஸ்ட் த னடகளில் பகொடிகட்டிப்பறந்ே வில்லினசக்கனலஞர் சொத்தூர்
பிச்சக்குட்டி

ஆகிதயொருடன்

பநருக்கம்

பகொண்டிருந்ேவர்.

இனேபயல்லொம்

முக்கிய ொைது பபரிதும் பவளிச்சம் பபறொே கனலஞர்கனை அவர் பகொண்டொடியதுேொன்.

விட

ஒரு உேொரணம். வில்லினசக் கனலஞரொை சிவகிரி எஸ்.எம்.கொர்க்கி ஆயிரக்

கணக்கொை வில்லுப்பொட்டு நிகழ்ச்சிகள் மூலம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் பிரச்சொரத்னே
சொேொரண க்களினடதய பகொண்டு பசன்றவர். கொலதவகத்தில் அவரது பொடல்களும் அவரது
வொழ்க்னக வரலொறும் கொற்றில் கனரந்துவிட்டை. ஆைொல் அவனரப்பற்றி கி.ரொஜநொரொயணன்
எழுதிய இந்ே வரிகள் கல்பவட்டொய் நினலத்துநிற்கின்றை: “கனலச்பசல்வன் கொர்க்கியின்
வில்லுப்பொட்டில் என்னைக் கவர்ந்ே முக்கிய அம்சம் நொதடொடிப் பொடல்கனை ஜீவதைொடு
பொடுவதுேொன். ஆகொஷ்வொனியின் சங்கீே னடரக்டர் நம்முனடய தேொழர் கொர்க்கியின்
வில்லுப்பொட்டில் பொடும் நொட்டுப் பொடல்கனை கொது பகொடுத்து தகட்க தவண்டும். கச்தசரி
ஆரம்பத்தில்

சனப

வணக்கம்

பசலுத்தும்தபொதும்,

சுேந்திரத்திற்கொகவும்,

க்களின்

நல்வொழ்வுக்கொகவும் உயிர்நீத்ே தியொகிகளுக்கு அஞ்சலி பசலுத்திப்பொடும் தபொதும் நம்முனடய
உடம்பு புல்லரிக்கிறது. ரத்ேம் சூதடறுகிறது. உஷ்ண ொை சுவொசம் பவளிவருவதேொடு
கண்கள்குை ொகி விடுகின்றை...”

40களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடனும் கிசொன் சபொவுடனும் இனணந்து பயணித்ே அவரது

அனுபவங்கதை தேொழன் பரங்கசொமி, கரண்டு, கேவு உள்ளிட்ட பல சமூக வி ர்சைம் நிரம்பிய
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கனேகளின் ஆேொரம். கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிைவுபட்டனே அவரது

ைம் இறுதிவனர

ஏற்றுக்பகொள்ைதவ இல்னல. பசொல்லிக்பகொண்தட இருப்பொர்.
நொட்டுப்புற இலக்கியங்கள்:

அவரது இன்னுப ொரு கத்ேொை பங்களிப்பு நொட்டுப்புற இலக்கியங்கனைச் தசகரித்து

அச்சில் பகொண்டுவந்ேது. 1960 இல் தகொனவயில் முேன் முேலொக ேமிழ்நொடு கனல
இலக்கியப்பபரு ன்றத்தின்

ொநொடு கூடியதபொது தேொழர் நொ.வொை ொ னல அவர்களின்

ேனலன யில் நொட்டுப்புற இலக்கியங்கனைச் தசகரிக்க என்று ஒரு குழு அன க்கப்பட்டது.
அந்ே

அனறகூவனல

கி.ரொ.

ேன்

வழியில்

இறுதிவனர

முன்பைடுத்துச்பசன்றொர்.

கொல ொகிவிட்ட எழுத்ேொைர் கழனியூரொன், பொரேதேவி தபொன்தறொர் இனடயில் அவதரொடு வந்து
இனணந்து அவருக்கு ஒத்ேொனசயொக இருந்ேொர்கள். நொட்டுப்புற இலக்கியங்களில் உனழக்கும்

க்களின் வொழ்க்னகக் கண்தணொட்டம் உட்பபொதிந்திருப்பேொக இத்ேொலியக் கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின் பபொதுச்பசயலொைரொக இருந்ே- முதசொலினியொல் சினறயிலனடக்கப்பட்ட- தேொழர்
அந்தேொனிதயொ கிரொம்ஷி குறிப்பிடுவொர். ஆகதவ நொட்டுப்புற இலக்கியங்கனைச் தசகரிப்பது

என்பது. அய்தயொ பொவம், அவற்னறச் தசகரிக்க ஆளில்னலதய என்பேற்கொகச் பசய்வதில்னல.
உனழக்கும் க்களின் சிந்ேனைப்தபொக்னகப் புரிந்துபகொள்ை உேவும் மிக முக்கிய ொை கருவி
என்பேொகப் புரிந்துபகொள்ை தவண்டும். எைதவ நொ.வொை ொ னல அவர்களின் வழியில் கி.ரொ.
முன்பைடுத்ே மிக முக்கிய ொை பண்பொட்டு அரசியல் நடவடிக்னக அது.

“ஒருவனுக்கு, ஒருநூறு நொதடொடிக்கனேகள் பேரிந்திருந்ேொல் தபொதும்; ஓரைவு உலக
ஞொைம்

பனடத்ேவைொகிவிடுவொன்.

நம்முனடய

வீடும்,

ந து

பபற்தறொர்களும்,

பள்ளிக்கூடங்களும் வொத்தியொர்களும் எவ்வைவுேொன் உலக விஷயங்கனைப்பற்றி ந க்கு
விைக்கிச் பசொன்ைொலும் பல விஷயங்கள் ந க்குத் பேரிவிக்கப்படொ தலதய மிச்சம் விழுந்து

விடுகிறது. இந்ேக் கனேகள் ந க்கு நண்பர்கனைப்தபொன்றது - ந க்கு ஒரு பேளிவு
பிறக்கும்படி

–

இந்ே

உலகத்னேப்

புரிந்துபகொள்ளும்படி

பசய்துவிடுகின்றை….

இந்ேக்கனேகளின் முக்கியப் பிறப்பிடமும், இருப்பிடமும் எழுேப்படிக்கத் பேரியொே சொேொரண
பொ ர ஆண் பபண் விவசொய
முன்னுனரயில்

க்களிடம்ேொன்” என்று கிரொமியக்கனேகள் பேொகுப்பின்

குறிப்பிடுகிறொர்.

எவ்வைவு

இயங்கியிருக்கிறொர் என்பனே அறிய முடிகிறது.

பேளிவொை

பொர்னவயுடன்

அவர்

இேன் நீட்சியொக அவர் நம் க்களிடம் புழங்கும் பொலியல் கனேகனையும் பேொகுக்கத்
துவங்கிைொர்.

னறவொய் பசொன்ை கனேகள், பொலியல் கனேகள் என்று புத்ேக ொகவும்

பகொண்டு வந்ேொர். “பொலியல் கனேகள் எல்லொ ப ொழியிலும் இருக்கு. அனேத்திரட்டுவேொலும்,
பவளியிடுவேொலும் நம் ஆச்சொரம் தபொய்விடும் என்று அரற்றுவது, தபேன

ொனுடவியலில்

இபேல்லொம் இருக்கு. னுசன் எங்பகல்லொம் இருக்கொதைொ அங்பகல்லொம் னுஷ நொத்ேம்
இருக்கும்” என்று பசொன்ைொர்.
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ொபபரும் அரசியல் பணி:
என்ைபவல்லொம் நம் பொட்டொளிகளிடம், அவர்களின் வொய் ப ொழிக்குள், புனேந்து

கிடக்கிறதேொ அனேபயல்லொம் ஒண்ணுவிடொ ல் பவளிதய பகொண்டுவந்து விட தவண்டும்
என்கிற முனைப்பும் தவகமும்ேொன் அவனர இயக்கியது எைலொம். இது எவ்வைவு பபரிய

அரசியல் பணி என்பனேத் ேமிழ்ச்சமூகம் இன்னும் புரிந்து பகொள்ைவில்னல. இனே தவறு
யொரும்

பசய்யொேேொல்

நொன்

கனே

பசய்துபகொண்டிருக்கிதறன் என்று கூறிைொர்.

எழுதுவனேத்

ேள்ளி

னவத்துவிட்டுச்

புதுச்தசரியில்:

ஏழொவது வகுப்னபக்கூடத் ேொண்டொே அவர் புதுச்தசரிப் பல்கனலக்கழகத்தின்

வருனகேரு தபரொசிரியரொகப் பணியொற்ற அனழக்கப்பட்டதும் அரசின் குடியிருப்பிதலதய இறுதி

மூச்சுவனர வொழ்ந்ேதும் ந க்கு ஒரு முக்கிய ொை தசதினயச் பசொல்கின்றை. படிப்பு என்பது

பள்ளிக்கூடத்தில் இல்னல. அல்லது பள்ளிக்கூடத்தில் ட்டும் இல்னல.‘பள்ளிக்கூடம் இல்லொ
ஊருக்குப் பொடம் படிக்கப் தபொதறண்டொ’ என்று பொடிய பட்டுக்தகொட்னடயொரின் பொடல்

வரிகளுக்கொை ரத்ேசொட்சியொக கி.ரொ.நிற்கிறொர். “ னழக்கொகத்ேொன் நொன் பள்ளிக்கூடத்தில்

ஒதுங்கிதைன். அப்தபொதும்கூட நொன் னழனயத்ேொன் பொர்த்துக்பகொண்டு நின்தறன் ” என்பது
அவரது மிகப்புகழ்பபற்ற ேன் வரலொற்று வொசகம்.

குழந்னேகளுக்கொை நொவல் என்கிற முயற்சியிலும் கி.ரொ. இறங்கிைொர். பிஞ்சுகள்

என்கிற நொவல் அவ்வனகன யில் முக்கிய ொை பங்களிப்பு.
‘கேவு’:
அவருனடய நொவல்கனைப்தபொலதவ அவருனடய சிறுகனேகள் ேனித்ே முத்தினர
பதித்ேனவ.”கேவு” என்னும் கனே அவருக்கு அழியொப் புகனழத்ேந்ே கனே. வறுன யின்

கொரண ொக அரசொங்கத்துக்குத் தீர்னவ-வரி- கட்ட முடியொே ஓர் ஏனழக்குடும்பத்தின்
வீட்டுக்கேனவக் கழற்றிக்பகொண்டுதபொய் விடுகிறது அரசொங்கம்.

கேவு இல்லொேேொல்

னகக்குழந்னேனய தேள் கடித்து விடுகிறது. அேைொல் குழந்னே இறந்துவிடுகிறது. இரவில்
கடுங்குளிரில் நடுங்குகிறொர்கள். கொய்ச்சி னவத்திருந்ே கஞ்சினய கேவு இல்லொேேொல் நொய்
குடித்துவிடுகிறது. அவர்கள் பட்டினி கிடக்கிறொர்கள். தூக்கிச் பசல்லப்பட்ட கேவு பள்ளிக்கு
அருகில் உள்ை சொவடியில் உள்ைனேக் கண்டு பூரிக்கிறொர்கள். கண்ணீர் வடிக்கிறொர்கள்.
அனே பல ொக பற்றிக்பகொண்டிருந்ேொர்கள் என்று முடிப்பொர். சத்யஜித்தரயின் “பதேர் பொஞ்சலி”
படத்தில் வரும் குடினசக்கொட்சிேொன் ந க்கு ஞொபகம் வரும்.அப்படி ஓர் அழியொச்சித்திர ொக
கேவு கனே ேமிழர் பநஞ்சங்களில் நின்றொடுகிறது.
தவட்டி:
தவட்டி என்கிற கனேயில் சுேந்திரப்தபொரொட்டத்தில் பங்தகற்ற ஒருவனரச் சந்திக்கப்
பிரமுகர்கள் வருகிறொர்கள்.“பரபரப்தபொடு எழுந்து நின்று இடது னகயொல் தவட்டியின் பிய்ந்ே

கிழிசனல னறத்துக்பகொண்டு அவர்கனை வரதவற்கத் ேயொரொைொர்” என்று எழுதுவொர்.இந்ே
ஒருவரிதய சுேந்திர இந்தியொவின் அகத்னேப் படம்பிடிப்பேொக அன யும். பபரும்பொலும்
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கிரொ ப்புற விவசொயம் சொர்ந்ே வொழ்க்னகனய ன யமிட்தட அவரது அத்ேனைக்கனேகளும்
எழுேப்பட்டுள்ைை. விவசொயிகள் த்தியில் கைப்பணி ஆற்றச்பசல்லும் ஒவ்பவொரு தேொழனும்
வொசித்திருக்க தவண்டியனவயொக அவரது சிறுகனேகள் இருக்கின்றை. அவற்னற அவர்
பசொல்லும் விேமும் னகக்பகொள்ளும் ப ொழியும் அப்பனடப்புக்களுக்கு புதிய அழனகயும்
அடர்த்தினயயும் ேருகின்றை.
பபண்களுக்கு கம்பீரம்:

அவருனடய கனேகளில் பபண்கள் கம்பீர ொக நிற்பொர்கள். தவனல..தவனலதய

வொழ்க்னக என்கிற கனேயில் வரும் பகங்கம் ொள் ஒரு உேொரணம்.”ேனலக்தகொழி
கூப்பிட்டதும் வழக்கம்தபொல முழிப்புத்ேட்டியது. பேொழுவில்

ொடுகள்

ணிதயொனசயும்

அனவகள் கூைம் தின்னும்தபொது கொடிப்பலனகயின் சத்ேமும் தகட்டது. பகங்கம் ொ

படுக்னகயில் இல்னல.” அவள் எழுந்து தவனலகனைத் துவங்கிவிட்டொள். ஒரு நொளின்

பபொழுது முழுவதும் தவனல தவனல எைக்கடக்கும் கிரொ த்து விவொசொயக் குடும்பத்துப்
பபண்ணின் வொழ்விலிருந்து ேறித்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கீற்றொக இக்கனே விைங்கும்.

அக்கனே முடியும் பத்தி முக்கிய ொைது; “புருஷன் பக்கத்தில் வந்து படுக்னகனய விரித்ேொள்.
லொந்ேனர சுருக்குவேற்குமுன் நொனகயொ அவனை ஒருேரம் பொர்த்ேொர். அந்ே முகத்தில்

துளிகூடக் கனைப்தபொ ஆயொசத ொ இல்னல. எப்படி அவைொல் இப்படித் திகழ முடிகிறது?
அந்ேக்கணத்தில் அவருக்குப் பளிச்பசன்று

ைசில் ஒன்று ேட்டுப்பட்டது. ’நொம் வொழ்க்னக

தவறு தவனல தவறு என்று நினைக்கிதறொம்; இவதைொ தவனலதய வொழ்க்னகயொக
விைங்குகிறொள்’. ேன் அருதக ேனல சொய்த்ே ேன் னையொட்டினய இறுகப்பற்றி முகர்ந்ேொர்.
பூசுப்பபொடிதயொ தசொப்பு வொனடதயொ முேலிய எதுவும் இன்றி சுயம்பொை, ேனீ
வொனடேொன்

அவளிடம்

இருந்ேது.

”நொன்

கல்லூரியில்

இறுதி

னுஷி
ஆண்டு

படித்துக்பகொண்டிருந்ேதபொது இந்ேக்கனே தகொவில்பட்டியிலிருந்து பவளியொை ‘நீலக்குயில்’
ொே இேழில் பவளிவந்ேது.முேன் முேலொக நொன் வொசித்ே கி.ரொ.வின் கனே இதுேொன்.
இன்னறக்கு “தவனலதய பண்பொடொக..(WORK AS CULTURE) என்கிற விவொேம் ொர்க்சிய
அறிவுலகில் நடப்பனேப் பொர்க்கிதறொம். அனே இந்ேக்கனேதபொல எளின யொக யொரொல்
பசொல்லமுடியும்? இந்ேக்கனேயில் கிறங்கிப்தபொைவன் ேொன் அப்புறம் கி.ரொவின் எழுத்னேத்
தேடித்தேடிப் படிக்கலொதைன். பொட்டொளிகளுக்கொக இலக்கியம் பனடக்க நினைக்கும் இைம்
பனடப்பொளிகளுக்கு இந்ேக்கனே பபரிய பொட ொக இன்னறக்கும் நிற்கிறது.
இனடயறொது எழுதிக்பகொண்டிரு!:
பனடப்பொளிகள்

அவரிடம்

கற்றுக்பகொள்ை

தவண்டிய

இன்னுப ொரு

தசதி

உண்டு.“இனடயறொது எழுதிக் பகொண்டிரு” என்கிற தசதி. 93 வயதில் இந்து ேமிழ்தினச
இேழில் “ னுசங்க” என்கிற பேொடனர எழுதிைொர். 97 வயதில் “அண்டரண்டொப்பட்சி” என்கிற
குறுநொவனல எழுதிைொர். எழுேதவ முடியொ ல் தபொை கனடசி சில கொலம் ஆண்ட்ரொய்ட்
பேொனலதபசினய வொங்கித்ேரச்பசொல்லி அேன்வழி இனணய இலக்கியக் கூட்டங்களில்

பங்தகற்றொர். இறுதிவனர இயங்கு என்று ந க்குச் பசொல்லிச் பசன்றிருக்கிறொர். முப்பது

176

வயதுக்கு த ல்ேொன் எழுேத்துவங்கிைொர். 60 ஆண்டுகளுக்கும் த லொக எழுதி வழங்கியனவ
ஒவ்பவொன்றும் முத்துக்களும் பவைங்களும்ேொன்.

அவருனடய முன்தைொர்கள் பேலுங்கர்கள். ேொய்ப ொழி பேலுங்கு. அவர் வீட்டில்

தபசிய ப ொழி பேலுங்கு. ”ஆைொல் பேலுங்கில் எைக்கு ஒரு அட்சரம் கூடத் பேரியொது”

என்றொர். இந்ே வீட்டுப ொழிப் பின்ைணியுடன் ேொன் அவர் ேமிழுக்கு சொகித்ய அகொடமி
விருனேயும்,

கைடொ

இலக்கியத்தேொட்ட

விருனேயும்

பகொண்டு

வந்து

ஞொைபீடப்பரினசயும் தநொபல் பரினசயும் கூடத் ேமிழுக்குப் பபற்றுத் ேரும் வல்லன

ேந்ேொர்.
அவர்

பனடப்புக்களுக்கு உண்டு. இறப்புக்குச் சில ொேங்களுக்கு முன் அவர் அளித்ே தநர்கொணல்

ஒன்றில் “ரயிலுக்கு டிக்கட் வொங்கிட்தடன். ரயிலுக்குக் கொத்திருக்கிதறன்” என்று பசொன்ைொர்.
அந்ே ரயில்வந்துவிட்டதுேொன். ஆைொலும் கி.ரொ.வின் கனே ரயிலின் சக்கரங்கள் ஒருதபொதும்
நிற்கப்தபொவதில்னல.
பசவ்வணக்கம் தேொழர் கி.ரொ.!
இக்கட்டுனரயொைர் - திரு. ச.ேமிழ்ச்பசல்வன்,
எழுத்ேொைர் கனலஞர்கள் சங்கம்
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திப்புறு ேனலவர், ேமிழ்நொடு முற்தபொக்கு

28. கதோழிைோைி

ர்க்கமும் கதோழிற் ங்கமும்

— அ. கு தரென்

பேொழிலொைர்கள் ேங்களின் உரின கள், நலன்கள், தேனவகளுக்கொகத் திரள்கிற

தபொரொட்ட உணர்வு பபறுவது முக்கியம். அனேவிட முக்கியம் வர்க்க உணர்வு பபறுவது. அந்ே
வர்க்க

உணர்வு

ஏற்பட்டுவிடொ ல்

நிறுவை

நிர்வொகங்களும்

உடைடிக்

தகொரிக்னககதைொடு அவர்கனை நிறுத்துகிற உத்தினய
கொலங்கொல ொய்ச்

முேலொளித்துவ

பசய்துவருகின்றை.

அரசுகளும்

அந்ேத்ேந்ேத்

பேொழிற்சொனலக்கு ஒரு சங்கம்ேொன் இருக்க தவண்டும்,
பவளியிலிருந்து பபொதுவொை சங்கங்கள் வரக்கூடொது
என்ற

கருத்துகபைல்லொம்

வருபனவேொன்.

இந்ே

உத்தியிலிருந்து

பேொழிற்சங்கங்களில் கூட இனேப் பொர்க்க முடியும்.

வர்க்கப்

தபொரொட்டத

இறுதித்

தீர்வு

என்று

சமூக

அறிவியலொகவும் அரசியல் சித்ேொந்ே ொகவும் ஏற்றுள்ை
சங்கங்கள் ேவிர்த்து, நிர்வொகங்களுக்குத் தேொேொகவும்,

சொதியொகவும், ேனி னிே பசல்வொக்கு அடிப்பனடயிலும் அன க்கப்பட்டுள்ை சங்கங்கள்
இனேத்ேொன்

பசய்கின்றை

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

ட்டு ல்லொது,

சமூக

ொற்றத்னே

லட்சிய ொகக் பகொண்ட கட்சிகள் அல்லொே பல அரசியல் கட்சிகள் நடத்துகிற சங்கங்களும்
இதே னகங்கரியத்னேத்ேொன் பசய்கின்றை. இந்தியொவில் வர்க்க உணர்னவக் கட்டுவது
என்பது, கூலி உயர்வு, தவனல தநரம், பணித்ேல வசதிகள் தபொன்றவற்னறப் பபறுவேற்கொை
தகொரிக்னககனைத் ேொண்டி சொதியத்னேயும் பபண்ணடின த்ேைத்னேயும் ஒழிப்பேற்கொை
பநடும் தபொரொட்டத்னே, அடிப்பனடயொை சமுேொய ொற்றத்னே நிறுவுவேற்கொை பயணத்னேயும்
இனணத்து த ற்பகொள்கிறதபொதுேொன் சொத்திய ொகும்.
[ேமிழ்

ரபு அறக்கட்டனை - பன்ைொட்டு அன ப்பு (த

இயங்கும்

புதுன

இலக்கியத்

பேன்றல்

(த

3)

1), திரொவிடர் கழக வழிகொட்டலில்
ஆகிய

இரண்டு

குழுக்களும்

இனணயத்ேைத்தில் நடத்திய த திை உனர நிகழ்ச்சிகளில் நொன் தபசியேன் நினறவுப்பகுதி-.]
பேொழிலொளி வர்க்கமும் பேொழிற்சங்கமும்
- மூத்ே பத்திரினகயொைர் தேொழர் அ. கு தரசன்
யூடியூப் கொபணொளியொக: https://youtu.be/vl5MR-imZU8
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29. குழந்லதத் கதோழிைோைர் முலறலய
ஒழிப்யபோம்
— ப்ரீத்தி ஹரி

புத்ேகப் னபனயத் தூக்க தவண்டிய நொன்
இன்று மூட்னட தூக்குகின்தறன்.

சுவற்றில் கிறுக்கி வினையொடும் வயதில்
வண்டினய சுத்ேம் பசய்கின்தறன்.
என் ப ல்லிய னககள்
இன்று தீயிைொல் சுடுகிறது.

புன்ைனக லரும் என் முகம்
இன்று வொடிய பூவொய் ொறியது.
வொய் விட்டுப் தபசப் பயந்து
உள்தைதய குமுறுகின்தறன் .
உள்ைத்தின் துயரம்
என் கண்ணில் அறிவீதரொ.
று லர்ச்சி கொணும் என் கைனவ நிஜ ொய் பசய்வீதரொ.
குழந்னேத் பேொழிலொைர் முனறனய ஒழித்து, கல்வி அளித்து அவர்கள் வொழ்வில்
ஒளிதயற்றுதவொம் -- ப்ரீத்தி
யூடியூப் கொபணொளி: https://youtu.be/TSoj9SRBn7k
World Day Against Child Labor - JUNE 12, 2021
Voice Against - Child Labour: Preethi
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30. தமிழ்த் தோயின் அரிய லமந்தன் - போரதிதோ ன்
— புதுனவச் சிவம்

சீர் ணக்கும் பசந்ேமிழிற் புலன சொன்தறொய் !

தித்திக்கும் கவினேயினில் எழுச்சி யூட்டிப்,

பொர் ணக்கச் பசய்திடுதவொய் ! உயர்க ருத்துப்
பொவொண! நற்கைக - சுப்பு ரத்ைப்

தபர்பகொண்தடொய் | பொரதியொர் திக்கும் அன்பு

பபற்றேொல், பொரதிேொசன் எனும் தபர் பூண்தடொய்!

ஏர்மிக்க ேமிழ்த்ேொயின் அரிய ன ந்ே!
இந்நொளில் என விட்டுப் பிரிந்ே பேன்தை!
துயில்கின்ற ேமிழகத்னேத் ேட்டித் ேட்டித்

தூயபணி யொற்றிடதவ கவினே ேந்தேொய்!

பயில்கின்ற தபேங்கள் மூடக் பகொள்னக

பறந்திடதவ பகுத்ேறிவுப் பொடல் பசொன்தைொய்!
பசயிர்வினைக்கும் சொத்திரங்கள் ேங்கள் யொவும்
சினேந்ேழியப் புரட்சிப்பொ புகட்டி வந்தேொய்!

அயர்வகற்றித் ேமிழபரலொம் விழிப்புக் பகொண்தட
அடின ேனை பநொறுக்குனகயில், னறந்ே பேன்தை!
பசந்ேமினழ யழிப்பேற்குக் பகொண்டு வந்ே
தீய இந்தி ேனைபயதிர்க்க வீரந் ேந்ேொய்!
னபந்ேமிழின் கனலயழிக்கும் பனகக்கூட் டத்னேப்
பொேொைஞ் தசர்த்திடதவ துடித்து நின்றொய்!
விந்னேயுறு ேமிழகத்தின் ஆட்சி கொண
பவஞ்ச தர தநரிடினும் அஞ்தசொ ப ன்று
சந்ேப ொழிக் கவினேயினைப் பொடி வந்ே
ேைபதிதய, நீ இேற்குள் னறந்ே பேன்தை!
கனலவைர்க்கத் துடித்திட்டொய்! குறட்பொ வுக்குக்

கருத்ேன த்ேொய் புதுமுனறயில் ! த ைொட் டொரின்
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னலதபொன்ற அறிவியல்நூல் ேமிழில் தேொன்ற
வைர்த்திட்டொய் நல்லொர்வம்! ேமிழ்ச்பசொல் ஆட்சி

குனலத்திடதவ ொறுபபொருள் கூறி வந்ே

பகொடியருக்கு நல்லறிவு புகட்டி வந்ேொய்!

வினல திக்க முடியொ உன் கவினே ேன்னை
விண்ணவருக் களித்திடதவ பசன்றொ தயொநீ!
இருபபேனும் நூற்றொண்டில் ேமிழ கத்தே
இனணயற்று விைங்கிவந்ே கவிஞ தரதற !

ஒருபநொடியில் ேயக்கமின்றிக் கவினே பசொல்லும்
உயர்புலவ! வண்ணப்பொ இயற்றுங் கொனல,

பபரும்புலன யுனடயவரும் இடதர பகொண்டு
தபேளிப்பர்; னலவின்றி வினரந்ே ளிக்கும்

ஒருபுலவ! உனை என்று கொண்தபொம் ? இந்ே

உலகத்தில் உன்கவிதபொல், புகதழ பகொள்க !

— இது, 22-4-64-ல், இடுகொட்டில் நனடபபற்ற இரங்கற் கூட்டத்தில் பொரதிேொசன் ொணவர் ச.
சிவப்பிரகொசம் (புதுனவச் சிவம்) அவர்கள் கூறியது.
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31. க ம்பரல் முரம்பு
— ருத்ரா இ.பர சிவன்

பொவலர் ருத்ரொ இ பர சிவன் எழுதிய சங்கநனடச்பசய்யுள்
பசம்பரல் முரம்பில் நீள்வழி பவங்கொன்
இலம் அனசஇ பநருப்தப பூத்ேன்ை
கடும்பபொனற அடுக்கம் திரிசுரம் வொங்க
ரல் ேழீஇய ண்ணுனழப் பொம்பு
கூர்வொன் படுத்ே எருனவச்தசவல் நீள்விரல்பசத்து
அகன்சினற விரித்ே அடுநிழல் ஆங்க
கண்தட அஞ்சி அண்ணிய சிறுபூப்
னபம்புேல் ஒளிக்கும் கொட்சியும் லியும்.
கொழ்த்ே கடுமுள் பநடு ரம் றிப்ப
ஆளி எதிரிய அவிர்நிழல் அண்டும்
சிறுமுயல் ேவிப்ப பவள்ளிய பருதி
கைல் பபய் ஆறு கடொத்ே கொனலயும்
இனறமுன் எல்வனை பற்றிச்பசயிர்க்கும்
பநஞ்சம் தேொய்ந்து ஏய்க்கும் அவள்
ஒள்வீ நனக அவிழ் கள்ைக்கூட்டம்
கண்டிசின் அவனும் கல் இடறி வீழ

இடர்ப்பட்ட ஞொன்றும் இனியதவ நனகக்கும்.
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பபொழிப்புனர:

பசம் ண் ேனரப் பருக்னகக்கற்கள் நினறந்ே கரடு முரடொை பநடிய வழியில் பவப்பம்

மிகுந்ே கொட்டில் ேனலவன் பபொருள்தேடிச் பசல்கிறொன். வழியில் இலவ ரத்துப்பூக்கள்
பநருப்புப்பூக்கள் தபொன்று லர்ந்திருக்கின்றை. இறுகிய பொனறகள் னலகள் தபொன்று

எதிர்ப்பட அனேத்பேொடர்ந்து வனைந்து வனைந்து (திருகி)பசல்லும் பசல்லும் கொட்டுவழி

(சுரம்)பேொடர்ந்து வனைந்து பசல்ல (வொங்க) அவனும் பசல்கிறொன். அப்தபொது டல் எனும்

கொட்டுச்பசடி (சிறிய வரிகள் நினறந்து நீண்டு இருக்கும்) ஒரு ண்ணுழிப்பொம்பு தபொல் பேரிய
அனே அருதக உள்ை ண்ணுழிப்பொம்பு சுற்றித்ேழுவி இருக்கும். அேன் கூரிய பொர்னவயில்

படும்படி வொைத்தில் பறக்கும் ஆண்பருந்து நீண்ட விரல்கனைப் தபொன்ற (நீள்விரல் பசத்து)
சிறகுகனை அகல விரித்துப் பறக்கும். அேன் பவயில் கலந்ே நிழல் கூட அேற்குத் பேன்படும்.
அேைொல் அஞ்சி அருகில் உள்ை (அண்ணிய)சிறு பூக்கள் பூத்ே புேருக்குள் னறயும். இது

தபொன்ற கொட்சிகள் நினறந்ேதே அக்கொட்டு வழி. அது ட்டுமின்றி முற்றிய உயர ொை முள்

ரங்கள் எதிர்ப்படும். (சங்ககொலத்தில் இருந்ேேொகச் பசொல்லப்படும்) யொளி எனும் விலங்கின்

உருவத்னேப்தபொன்ற (எதிரிய) பவம்ன மிகுந்ே நிழனல அண்டிநிற்கும் சிறுமுயலும் அங்தக
வழியில் ேவித்து நிற்கும். அத்ேனகய பவள்னைச்சூரியன் (பவள்ளிய பருதி...இங்தக பருதி

என்பது சூரியனின் வட்டத்னேக்குறிக்கும். பரிதி என்பது ேொன் சூரியனைக்குறிப்பது) பநருப்பு
னழ பபொழியும் கொட்டொற்னறக் கடந்து பகொண்டிருக்கும் பபொழுதிலும் ேனலவனின்
பநஞ்சில் ேனலவியின் அழகு யக்கம் ஊட்டுகிறது. ஒளிபபொருந்திய அழகிய வனைகள்
(எல்வனை) அணிந்ே அவள் முன்னகனய (இனற முன்)ப் பற்றி உணர்ச்சியிைொல்
உந்ேப்படுகிறொன். அவளின் சிறு சிறு முறுவல்கள் ஒளிரும் சின்ைஞ்சிறிய

பூக்கனைப்தபொன்று இேழ் சிேறி கள்ைத்ேை ொை நனகப்புக் கூட்டங்கனைக்பகொண்டு
அவன் பநஞ்சம் புகுந்து ஏ ொற்றும். இந்ே கற்பனைக்கொட்சிகளில் தினைத்ே அவதைொ கொலில்
கல் இடறி விழுகின்றொன்.அப்பபொழுதும் கூட அவனைக்கண்டு இனின பநகிழச் சிரித்து
கிழ்கின்றொன்.
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32. இறக்கும் எைது மை ோட் ி
— கி.ரத ஷ்

இறக்கும் எைது ைசொட்சி

நவநொகரீக ொை ஓரிடத்தில்

அது பகொஞ்சம் பசத்துக்

நொன் பணம் பகொடுக்னகயில்

பகொண்டிருக்கிறது:

ஒருதவனை உணவுக்கு

அங்கு கேவு திறந்துவிடும்
கொவலொளியின்

ஒரு ொே ஊதிய ொக
அது இருக்கலொம்
அச்சிந்ேனைனய உடதை
விலக்குனகயில்

அது பகொஞ்சம் சொகிறது.
கொய்கறிக் கனடயில்
கொய்கனை வொங்குனகயில்
பள்ளி பசல்ல தவண்டிய

கனடக்கொரரின் பபொடியன்
புன்சிரிப்புடன் நிறுத்துப் தபொடுகிறொன்
நொன் திரும்பிக் பகொள்கிதறன்
அது பகொஞ்சம் சொகிறது

ஆங்கிலத்தில்: ரஷ்மி திரிதவதி
ேமிழில்: கி.ரத ஷ்
இரவின் இருளில் சிலதநரம்
என் ைசொட்சினயத்
திரும்பிப் பொர்க்கிதறன்
அேற்கு இன்னும் மூச்சிருக்கிறேொ என்று.
ஏபைனில் திைமும்
அது ப துவொய் பசத்துக்
பகொண்டிருக்கிறது.
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வடிவன த்ே உனடனய
நொன் அணினகயில்
ஊதி பவடிக்கும் அேன் வினல.
சொனலமுனை சந்திப்பில்
ொைத்னே னறக்கவும் முடியொ ல்
கந்ேலொனட அணிந்ே
பபண்னணப் பொர்க்னகயில்
உடதை கண்ணொடினய ஏற்றி
விடுகிதறன்.

அது பகொஞ்சம் சொகிறது.

என் குழந்னேகளுக்கு

பொர்க்க முடியவில்னல.

வினலயுயர்ந்ே பரிசு

அது பகொஞ்சம் சொகிறது.

பவற்று வயிறுடனும்

சொதி ே இை தவறுபொட்டில்

அனரகுனற ஆனடயணிந்து

கொயப்பட்டுப் தபொகிதறன்

சிறுவர்கள்

என் நொடு நொச ொகிறபேை

வொங்கித் திரும்புனகயில்
கண்களில் பசியுடனும்
சிகப்பு விைக்கு நிறுத்ேத்தில்
பபொம்ன விற்பனேப் பொர்க்கிதறன்
பகொஞ்சம் பபொம்ன வொங்கி
ைசொட்சினய

அன திப்படுத்ே முயல்கிதறன்

ஆேரவற்றுப் பொர்க்கிதறன்

எைக்குள் பசொல்லிக் பகொள்கிதறன்
ஊழல் அரசியல்வொதிகனை
குற்றம் பசொல்கிதறன்.

என் பபொறுப்புக்களிலிருந்து

எனினும்

என்னை விடுவித்துக் பகொள்கிதறன்.

பள்ளி பசல்ல தவண்டிய

என் நகரம்

என் தவனலக்கொரி

புனக ண்டிய நகரத்தில்

அது பகொஞ்சம் சொகிறது.

கனை நிறுத்தி

அது பகொஞ்சம் சொகிறது.

மூச்சுத் திணறும்தபொது

தவனலக்கு அனுப்பும்தபொது

மூச்சுவிடுவதே ஆபத்ேொைதபொது

எைக்குத் பேரியும்

திைம் பணிக்குச் பசல்கிதறன்

அவனைத் திருப்பி அனுப்ப தவண்டுப ை
பொத்திரங்கள் நினறந்து
அசுத்ேத் ேட்டுக்களுடன்
கிடக்கும் பேொட்டினயப்
பொர்க்னகயில்
சில நொட்கள்ேொதை என்று

நொன் என் கொரில்
ஒரு கொரொல் என்ை
ொறிவிடும் எை
நினைத்துக் பகொள்கிதறன்.
அது பகொஞ்சம் சொகிறது.

ச ொேொைப்படுத்திக் பகொள்கிதறன்

இரவின் இருளில்

அது பகொஞ்சம் சொகிறது

என் ைசொட்சினயப்

ஒரு குழந்னேயின் வன்புணர்வு

அது இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறது

தசொக ொகிப் தபொைொலும்

ஏபைனில் திைம் திைம் நொன்

அல்லது பகொனலனயக் தகட்னகயில்
அது என் குழந்னேயில்னலபயை
அன தி பகொள்கிதறன்

என் உருனவக் கண்ணொடியில்

185

க்கள் த ொதிக் பகொள்னகயில்

பொர்க்கும்தபொது
நொன் ஆச்சரிய னடகிதறன்.
அனே என் னகயொதலதய
பகொன்று புனேக்கிதறன்.

33. அ

ர்கள் என்ை க ய்

ோர்கள்??!!!!

— தகா.லீலா

பகொத்து ல்லி கறிதவப்பினல

பச்சரிசி பொசு தி

பூண்தடொடு பவங்கொயம்

விக்கிரவொண்டி அரிசி

ணக்கும் புதிைொ

சிறியதும் பபரியதும்
நொட்டு ேக்கொளி

பொத்து வொங்கியொச்சு

சீரக சம்பொதவொடு திைசரிக்கு
பொத்து வொங்கியொச்சு

பேப்பட்ட பட்டொணி பகொண்டக்கடனல
நிலக்கடனல கடனல வனக

முட்னடயும் பரொட்டியும்

சரிபொர்த்ேொச்சு...

கூடதவ எலுமிச்னச

வனகயொய் கொய்கறிகள்

அவசிய ொய் இஞ்சி

பல பழ வனககள் தகட்டு
வொங்கியொச்சு...

பொதலொடு பவண்பணய்
திரைொை பநய் பொர்த்து

பனீரும் கூனடயில் தபொட்டொச்சு
டீதூள், கொஃபிதூள்
நொட்டு சர்க்கனர உப்பு
சுக்கு சொலொ வனகதயொடு
குனறவில்லொ பருப்பு வனக
பசலவுப்பபட்டி நிரப்பிடலொம்...

குவிச்சொச்சு...

ருந்து னேலம் நொப்கின் இருக்கொ
தேடிப்பொர்த்து வொங்கியொச்சு
ஒரு வொரத்துக்கு யொனரயும்

கூப்பிட முடியொது ேண்ணீனர
த ல்பேொட்டி, கீழ்பேொட்டி
நிரப்பியொச்சு...
பூ தேொட்டத்திதலதய பூக்குது
சுன பகொஞ்சம் குனறச்சொச்சு...

பட்னட இலவங்கம் ஏலக்கொய்

அடடொ !

தரொஜொ ப ொக்கு கடல்பொசி

பற்றில்லொ ைசு இதுவொ?

நட்சத்திர பட்னடதயொடு
ங்களூர் ப ொக்கும் இருக்கு
சன யலனற ணக்க
வத்ேல் வடக வனககள்
முந்திரி திரொட்னச பொேொம்
பிஸ்ேொ குங்கு ப்பூ
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பச்னசயும் சிவப்பு ொய்

ேந்திர ொய் எல்லொம் முடித்து
சொவகொச ொய் தயொசிக்கிறது
ொைங்பகட்ட ைசு
என்ை பசய்வொர்கள்

சொனலதயொரத் தேொழர்கள் !

34. தீப்பிழம்கபை மீ ண்கைழுய

ோம்

ோ

— வித்யாொகர்

ஒவ்பவொரு வினேக்குள்ளும்

விழும் ஒரு பசொட்டுக்கண்ணீர்

ஒவ்பவொரு னிேர்க்குள்ளும்

சபேப டு;

ஒரு கொடிருக்கும் என்பொர்கள்

ஒரு ேனலமுனற இருக்கிறது; இங்தக
டிவது னிேர்கைல்ல இம் ண்ணின்
வினேகள்,
கவனல விடு, நம்பிக்னகக் பகொள்
பிணங்களுக்குப் பூச்பசண்டு என்னும்
அவச்பசொல் அழி,
டிவது அத்ேனையுங் குடும்பங்கபைன்று

னகதகொர்த்து நிற்கதவொ தேொள்புனடத்து
எழதவொ
எவனரயும் தேடொதே;
உன்ைொல் ட்டுத உன்னை
உயிர்ப்பிக்கவியலும்;
நீ முயன்பறழுேதல
நீ பிறருக்குச் பசலுத்தும் முேல் நன்றி;

உணர்;

நீயும் நொனும் தவறல்ல

பநஞ்சுக்குள் அனட னழபயைச் சூழும்

அனேப் பறிக்கும் பயத்னே முேலில்

உயிர்ச்பசொல் பகொண்டு
கண்ணீனர அகற்று, ரணத்னேச் சபி;
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கனடசி விசும்பலின் சொட்சிபயன்று

ந க்குள் உயிர் ஒன்றுேொன்
அடித்துவிரட்டு

உயிர்க்குப ொரு திமினர உடம்புள்

பயம் ஓருயினரக் பகொல்லுப னில்

பசறிந்து நிரப்பு

நம்பிக்னக ஏன் ஓர் உயினரத் தேற்றொேொ?

உன்ைொல் ஆைது உலகு, உன்ைொல்
எல்லொ ொகும் நம்பு;

நம்பிக்னக ஒரு உயினரக் கொக்கொேொ?
அவன்

இப்பிரபஞ்சப ங்கும்

அவள்

நினறந்துபகொள்

ரணத்திற்கு அடங்கொே வொழ்வின்

எல்லொம் தசர்ந்து ேொன் நொம்

அது பொசத்ேொல் பநய்ே வனல; ஆைொல்

கனடசிமூச்னச எடுத்துக்பகொண்டு

உயிர்க்குத் பேரிந்ேது ஒன்று ேொன்; அது நீ;

ஓடு;

இனி ந க்கு விடியலில்னல.

ஒவ்பவொரு அருகொன

னிேனரயும் தேடி

நீ பிண ல்ல என்று கொட்டு;
இழுப்பதும் விடுவதும்

உன்ைொல் முடியும்தபொதே
திமிறி எழு;

ஒரு தீப்பிழம்பபை மீண்படழுந்து வொ;
இந்ே வொழ்க்னக
எல்தலொருக்கும் பொட ொகட்டும்
பவற்று ரண ொக தவண்டொம் தகள்;
ொயும் னிேர்கனை
ருந்தும் கொக்கவில்னல

அந்ே நீ நினைத்ேொலன்றி

உன்ைொல் முடியும்

சொகமுடிபவர்களுக்கு வொழ முடியொேொ
என்ை?முடியும்.

ஒரு துளி கொற்று;

ஒரு துளி நம்பிக்னக;
ஒரு துளி தவகம் ைதிற்குள் நிரப்பிக்
பகொண்படழு;
துளித் துளியொய்
நம்ன நொம் தசர்த்துச் தசர்த்து

தீப்பிழம்பபை மீண்படழுதவொம் வொ;
வீழ்வது ரணம், அது எல்தலொரொலும்

ரணமும் தீண்டவில்னல;

இயலும்

டிகிறொர்கள்

முடியும்; வொழ்ந்துகொட்டு!!

பயத்தில்

வொழ்வதே நீ; அது உன்ைொல் ட்டுத

வித்யொசொகர், குனவத்
பேொனலதபசி எண்: +965 97604989, +919840502376
இயற்னகனயக் கொப்தபொம்; இயற்னக நம்ன க் கொக்கும்!!
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35. இைிய நண்பயை!
— ருத்ரா இ.பர சிவன்

இனிய நண்பதை!

அந்ே யிதல உைக்கு

உைக்கு

இறகு உதிர்த்துக்பகொடுத்ேேொ?

உலகத்தின் எந்ே புள்ளியிலும்

வொழ்க்னகயின் கொரணங்கனை

ேருணங்கதை இல்னல.

தேடிக்பகொண்டிருக்கும்தபொது

என் இனிய பிறந்ே நொள் வொழ்த்துக்கள்.
கர்ப்பம் திறக்கொே

நீ

அந்ே ஒரு பபொன்ைொை ேருணத்தில்

அது உன்னை விட்டு விட்டு

நீ வொழ்க! நீடூழி வொழ்க!

பசன்றிருக்கும்.

உதித்ேவதை!

பல கொே தூரம் அல்லவொ
சரி!

வொழ்க்னக எனும் ஒரு

பின்தைொக்கிதய பசல்லலொம்

அனே விரலில்

நீ திரும்புவொயொைொல்

யிற்பீலி உைக்கு கினடத்திருக்கும்.
சுழட்டி சுழட்டிப்பொர்.
அேன் வண்ணங்கள் உன்னைக்
கிறங்கடிக்கலொம்.

அந்ே யில் தவட்னடயொடப்பட்டேொ?
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என்று
நீ வந்ேதே ேவறு.
பிறவி ேொன்

பொவத்திலும் பபரிய பொவம்

என்கின்றவர்கள்

பிணங்கைொய் நீ குவிந்ே தபொதும்

உன்னை அந்ே குனகயில் மூடி

இந்ே னவரஸ்கள் பசொல்லும்

பகொண்டல்லவொ

படித்துப்பொர்.

அஞ்ஞொைப்பபரும்பொனற

அனடத்து விடப்பொர்க்கிறொர்கள்.
பிர த்னேப் பொர்க்கதவண்டும் என்று

ஆம்!

னிேொ!

பசொல்பவர்கள்

நீ பபருகு! பல்கிப்பபருகு!

நுனிக்கினையில் உட்கொர்ந்து பகொண்டு

உன் பபருக்கத தபபரொளி!

பவட்டுவொர்கள்.

இந்ேப் பிரபஞ்சங்கதை நீ ேொன்.

அரிது அரிது

நீ வற்றொே ஊற்று.

என்ற ஞொைத

பிறந்து பகொண்தட இரு.

இப்படி

அேன் அடிக்கினைனயயொ

ொனிடரொய் பிறத்ேல் அரிது

எல்லொ பிரம் ஞொைங்கனையும்
பின்னுக்குத் ேள்ளியது.
னிேொ!

உன் பவள்ைத தபரறிவு.
ஆற்றலொய் பபருகு!

சுரந்து பகொண்தட இரு.
இறப்பு

ஒரு நிறுத்ேற்புள்ளி
முற்றுப்புள்ளி அல்ல.

முேலில் வொழ்க்னக உன்னை

நீ

அந்ே நடுக்கடல் வனர.

உைக்கு

ேள்ளிக்பகொண்டு தபொகும்
அப்புறம் அந்ேப் படகின்
துடுப்புகளும் நீதய!
துடிப்புகளும் நீதய!
ண்டபங்களில் உபன்யொசங்கள்
தகட்டுவிட்டு

பிறந்து பகொண்தட இரு.
நிரந்ேர ொய்
உன் பிறந்ே திை வொழ்த்துக்கள்
இந்ே
சூரிய ஒளிப்பிழம்பில்
அச்சிட்டு அச்சிட்டு

உன் "பகொள்ளிச்சட்டிக்குள்"

பவளிவந்து பகொண்தட இருக்கின்றை.

பிரம் ம் என்பது

இந்ே பிறந்ே திை வொழ்த்துக்கதை

அேற்கு தகொடரி தூக்கும்

தகொடிக்கணக்கொை ன ல்களுக்கு

தபொய் விழுந்து பகொள்ைொதே.
உயிர் ஆற்றலின் நீண்ட சங்கிலி.
தவேொந்ேங்கனைக் குப்னபயில் தபொடு.
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பொடத்னேப்

என் இனிய நண்பதை!
இன்னும் இன்னும்
உன்னை இட்டுச்பசல்லும்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைலை நிகழ்வுகள் மற்றும்
க

ைியீடுகள் — க ய்திகள் கதோகுப்பு
— முனைவர் தேம ாழி

ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை பன்ைொட்டு அன ப்பின் இனணயத்ேைம்
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனையின் நிகழ்வுகள் பவளியீடுகள் ற்றும் பசய்திகள்
http://thf-news.tamilheritage.org/

ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனையின் யூடியூப் கொபணொளி அனலவரினச
https://www.youtube.com/Thfi-Channel

“சுவலி” ஒலிநூல் பசயலி பவளியீடு

பண்னடக்கொலந்பேொட்டு நம் மூேறிஞர்கள் பகொனடயளித்துச்பசன்ற அறிவும் அறமும்
அனவ புகட்டும் பண்பும் பயனுத

ேமிழரின் ேனிப்பபரும் பசொத்பேன்று பசொல்லலொம்.

அத்ேனகய பசொத்து கொலத்திைொல் கனரந்ேழிந்து விடொ ல் கொக்கதவண்டிய ஆகப்பபரிய
கடப்பொடு ஒவ்பவொரு கொலத்து க்களிடமும் ஒப்பனடக்கப்படுகிறது. இன்று அது நம் னகயில்
இருக்கிறது. மிகவும் கவை ொகக் னகயொைதவண்டிய பபொறுப்பு இது.
அந்ேப்பபொறுப்பிைொல் வினைந்ே நற்பயன் ேொன் சுவலி. ஒலிநூல் பசயலி.
அறினவப்புகட்டும் நூல்கனை உணர்ந்ேறியத்தேனவ நல்ல வொசிப்புப்பழக்கம்.
இன்னறக்கு

க்களிடம்

வொசிப்புப்பழக்கம்

அருகி

வருகிறது.

வொசிப்புக்கொை

கவைக்குவிப்பு 20 பநொடிகளுக்குக்கீழ் இறங்கிவருவேொகப் புள்ளிவிவரங்கள் வந்ே வண்ணம்

இருக்கின்றை. பேொழில்நுட்பம் வொழ்வின் இயல்பொை தவகத்னே அதிகரித்துவிட்டது.
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அேற்கொை கொல அைனவகபைல்லொம்

ொறிவிட்டை. ஏற்கைதவ வொசிப்புப்பழக்கம் தேய்ந்து

வரும் வொழ்க்னகயில் புதிய பேொழில்நுட்பங்களும் அது ேரும் புதிய
இனைஞர்கனை
முன்பபல்லொம்

நூலகத்னேதயொ

நூலகத்திலிருந்து

எல்லொ

பவகுபேொனலவுக்கு

அறிவுத்தேடலுக்கும்

நொடிச்பசல்வது

வழக்கம்.

அறிஞர்

ைநினறவும்

இட்டுச்பசன்றுவிட்டது.

பபரு க்கனைதயொ

இன்னறக்கு

அல்லது

எல்லொவற்னறயுத

கூகுைொண்டவரிடம் ேொன் தகட்கிதறொம்.

ஆைொல் கூகிள் விக்கிப்பீடியொ எல்லொம் அறிவுலகத்தின் சொவி ேொதைபயொழிய அதுதவ

அறிவின் சொர ொகிவிடொது. நுனிப்புல் த யும் ஆடுகைொகிவரும்

க்கனை ஆழ்ந்ே அறிவுசொர்

தேடல் தநொக்கி நகர்த்ேதவண்டிய கட்டொயம் இருக்கிறது. அேற்கு நூலக வொசம் அவசியம்.
எல்தலொருக்கும் நூலகம் பசல்ல தநரம் அன வதில்னல இப்தபொது. எல்லொவற்னறயும்
வசதியொக அருதக இழுத்து னவத்துக்பகொள்ளும் கொலம் ேொதை இது.

ஒரு நூலகத்னேயும் ஒரு தேொட்டத்னேயும் னவத்திருக்கும் ஒருவருக்கு தவபறதுவும்

தேனவயில்னல

என்று

பசொல்வொர்கள்.

நூலகத்னேயும் விரலிடுக்கில்

தேொட்டத்னே

ொடிக்கு

ொற்றிவிட்தடொம்.

ொற்றி விடதவண்டியது ேொதை? அப்படியொை முயற்சிகள் பல

நடந்துபகொண்டு ேொனிருக்கின்றை.

எத்ேனைதயொ இனணயவழி நூலகங்கள் இப்தபொது இருக்கின்றை. ஆைொல் நம்

சுவலியில் என்ை சிறப்பு?
பபரும்பொன்ன
ேைங்கைொகத்ேொன்
பசய்கின்றை.

இனணய

இருக்கின்றை.

ஆய்வுசொர்

நூலகங்கள்
அங்தக

புத்ேகங்களுக்கு

இருந்ேொலும் புனைவுகளுக்கு

நூல்கனையும் ேமிழ் வரலொறு,

புதிைங்களும்
அங்தக

த்தியில் அனவ

சமூகம் பினழக்கொது, ஆய்வும் அறிவும்

பபொழுதுதபொக்கொை
புனைவுகளுத

இடமிருப்பதில்னல.

வொசிப்புத்
ஆட்சி
அப்படிதய

ங்கிப்தபொகின்றை. இலக்கியம்

றந்ே சமூகம் வைரொது.

றந்ே

அேைொல் ேொன் ஆய்வு

ொனுடவியல், கனல, கலொச்சொரம், சமூகவியல்

ற்றும்

பசவ்விலக்கியப்பிரிவுகளில் நூல்கனையும் முன்பைடுத்து அவற்றுக்பகை ேனித்துவ ொை
நூலக ொக உருபவடுக்கிறது சுவலி.
இது பல்தவறு ேரப்பிைருக்குப் பபரும்பயன் நல்கும். அது பற்றி விரிவொகப்தபசுவேற்கு
முனைவர் முனியப்பன் அவர்களும் நம்மினடதய இருக்கிறொர். ஆனகயொல் பசயலியின்
அடிப்பனட இயல்புகள் குறித்து சில கருத்துகனை ட்டும் பகிர்கிதறன்.
1. சுவலி ஒரு முற்றிலும் இலவச பசயலி
2. ேற்தபொனேக்கு உள்நுனழய எந்ேப்பதிவும் அவசியமில்னல.
3. ஆய்வு நூல்கள்

ட்டுமின்றி அழிந்து

றந்து தபொகும் நினலயிலிருக்கும் சிறந்ே

இலக்கியப்பனடப்புகளும் நம் நூலகத்தில் இருக்கும். அச்சில் இல்லொே பனழய அரிய இலக்கிய
ற்றும் ஆய்வு சொர் ொே/வொர இேழ்களும் இடம்பபறும்.

4. ேன்ைொர்வலர்கள் குரல்பகொடுக்க பகொடுக்கப்புதிய ஒலிநூல்கள் நம் நூலகத்தில்

உேய ொகும்

192

5. அரசுனடன யொக்கப்பட்ட நூல்கனை ட்டுத இப்தபொனேக்குத் ேர இருக்கிதறொம்.
அல்லது ஆசிரியதர

ைமுவந்து பபொதுவுனடன யொக்க முன்வரும் பட்சத்தில் அத்ேனகய

நூல்களும் நம் நூலகத்தில் இடம் பிடிக்கும்

6. நூல்கள் ேற்தபொது புனைவு, கட்டுனர, ஆசிரியர், குரல் கனலஞர் என்று வனகயில்

பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றை. வினரவில் துனறசொர் பகுப்பும் இருக்கும்.

7. இப்தபொதிருக்கும் வடிவன ப்பு அடிப்பனட, துவக்கநினல வடிவன ப்பு ேொன்.எங்கள்

திட்டவனரவில் வொசகர்களின் தகள்வியனுபவத்னே இலகுவொக்கும் பல புதிய திட்டங்கள்

இருக்கின்றை. உேொரணத்துக்கு உங்களுக்கு விருப்ப ொை துனறயில் புதிய புத்ேகங்கள்
பதிதவற்ற ொகும்தபொது push notifcation என்று பசொல்லக்கூடிய ேகவல் பரி ொற்ற முனறயில்

உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அறிவித்ேல், இலகுவொக தேர்வு பசய்யக்கூடிய தினரவடிவம்,
பிடித்ே அல்லது ேற்தபொது தகட்டுக்பகொண்டிருக்கும் புத்ேகத்னே குறித்து னவத்ேல்
இப்படிப்பல வசதிகனைச்பசய்ய இருக்கிதறொம்.

8. ேற்தபொது ஆண்ட்ரொய்டில் ட்டுத பசயலி பசயல்படுகிறது. கூடிய வினரவிதலதய

ஆப்பிள் அனலதபசிகளுக்கும் பசயல்படுத்துவேற்கொை தவனல நடந்து பகொண்டிருக்கிறது.
சுவலி பசயலினய எப்படித் ேரவிறக்கம் பசய்வது எப்படி?
பசயலினயப் பதிவிறக்கம் பசய்ய :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudsindia.thfsuvali
எல்.தக.ஜி பிள்னைக்குக்கூடச் பசயலினயத்

ேரவிறக்கம் பசய்வது எப்படி என்று

பேரிகின்றது இப்தபொது...... என்றொலும் இதேொ சிறு விைக்கம்.
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ேன்ைொர்வலர் பங்களிப்பு:

பேொடர்ந்து சுவலி துவங்கிய கொலமுேல் பலவனகயில் உறுதுனணயொக நின்ற ஆர்வலர்கள்
ற்றும் இதுவனர சுவலுக்குக் குரல் ேந்ே குரல் கனலஞர்கள் ஆகிதயொனர அறிமுகப்படுத்தி

எங்கள் உற்சொகத்னேயும் நன்றினயயும் உங்கள் முன் பகிர்ந்து பகொள்கிதறொம்.

1. ஸ்ரீதேவி சுகன்யொ - பசன்னைனயச்தசர்ந்ேவர். ப ன்குரலொைர். ஒலி நூலொக்கத்தில்

பல்தவறு சிக்கல்கள் தநர்ந்ேதபொதும் ேைரொ ல் குரலீந்ேவர். இரண்டு பேொகுப்புகளுக்குக் குரல்
ேந்திருக்கிறொர் ஸ்ரீதேவி.
2.

முனைவர்

திப்பிரியொ -

துனரனயச்தசர்ந்ே தபரொசிரினய. தசர்ந்தே பசொற்ப

கொலத்தில் முழுத்பேொகுப்னப முழுமூச்சொய் முடித்துக்பகொடுத்திருக்கிறொர். நன்றி

3. கிருத்திகொ - ேற்தபொது படன் ொர்க்கில் வசிக்கும் கிருத்திகொ பிள்னை வைர்ப்பபனும்

பபருங்கடன க்கு த்தியில் சுலிக்கும் தநரப ொதுக்கி குரல் பகொடுத்து வருகிறொர். குழந்னே

இலக்கியத்தின் மீேொை ஆவலில் அவர் நீலொ ொலொனவத் துவங்கி குரல்பகொடுத்து வருகிறொர்.
நன்றி கிருத்திகொ.
பிரேொப

4. எழுத்ேொைர்
முேலியொர்

துமிேொ - ேன் எழுத்துப்பணியினூதட 46 அத்தியொயங்கள் பகொண்ட
சரித்திரப னும்

வொசித்துக்பகொடுத்ேவர். நன்றி துமிேொ.
5.

ேமிழின்

முேல்

புதிைத்னே

ஒதர

வொரத்தில்

ணிப ொழி வரேரொஜன் - கைடொனவச்தசர்ந்ே புதிய குரல் கனலஞர். மு.

வரேரொசைொரின் நூனல குரலொக்கம் பசய்திருக்கிறொர். நொ றிந்ே பபருந்ேமிழறிஞர் மு.
வரேரொசைொைர் அவர்களின் குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கும் ேமிழொர்வலர். மு.வ. அவர்களின்
எல்லொ நூல்கனையும் ஒலி நூலொக்கித் ேருவேொக உறுதி பகொண்டிருக்கிறொர். நன்றி.

6. ப்ரின்ஸ் பகன்ைட் - துவக்கம் முேதல திட்டவனரவு குரல் கனலஞர்கள் ேகவல்

தசகரிப்பு நூல் பகுப்பு என்று பல்தவறு அடிப்பனடப் பணிகள் பசய்யத் துனண நின்றவர். நன்றி
ப்ரின்ஸ்.
7. முனைவர் சுபொஷிணி - பணிச்சுன யினூதட புத்ேகம் வொசித்துத் ேந்திருக்கிறொர்.
வொை ொ னல தபொன்ற ஆய்வொைரின் புத்ேகத்னேபயல்லொம் ஒலிநூலொகக் தகட்கும் வொய்ப்பு
தவபறப்படியும் கினடப்பேற்கில்னல . நன்றி சுபொ.
8.

பசல்வமுரளி - பசயலினயத்திட்டமிட்டு நூல்கனை வொசிக்கச்பசய்து வொங்கி

பேொகுத்துக்பகொடுப்பது எங்கள் பணிபயன்றொல் பசொன்ைவனகயில் பசயலினய உருவொக்கி
எங்கள் னகயில் பகொடுத்ே மிகப்பபரிய பணினயச்பசய்ேவர் பசல்வமுரளி. பசயலினய
வடிவன த்துச்பசயல்படுத்திய

பேொழில்நுட்ப

நிபுணர்.

பேொடர்ந்து

ேமிழ்

சொர்

முன்பைடுப்புகளில் ேன் தநரத்னேத் ேனடயின்றி பகொனடயளிக்கிறொர் சதகொேரர். ை ொர்ந்ே
நன்றி பசல்வொ.
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இவர்கனைப்தபொல

ஆர்வமும்

தவகமும்

உள்ை

ேன்ைொர்வ

உள்ைங்கனை

சுவலி

ஒருங்கினணப்புக்குழு இருகரம் கூப்பி வரதவற்கிறது. வருங்கொலம் ஒளிபபறதவ நொம் ஒன்று
தசர்ந்து

ஒலிநூலகம்

அன ப்தபொம்.

பசல்வங்களின்

பசவிச்பசல்வத்னேப்பபருக்குதவொம்.

“எனைத்ேொனும் நல்லனவ தகட்க அனைத்ேொனும்
ஆன்ற பபருன ேரும்.”
நன்றி.
லர்விழி பொஸ்கரன்,

சுவலி திட்டப் பபொறுப்பொைர்
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை பன்ைொட்டு அன ப்பு

பசய்தி டல்-11: ஏப்ரல் 2021

“தினண” – ொேொந்திர பசய்தி டல்கள்
https://thf-news.tamilheritage.org/2021/05/19/தினண-பசய்தி டல்-11-ஏப்ர/
பசய்தி டல்-12: த 2021

https://thf-news.tamilheritage.org/2021/06/20/தினண-பசய்தி டல்-12-த -2021/
பசய்தி டல்-13: ஜூன் 2021
https://thf-news.tamilheritage.org/2021/07/02/தினண-பசய்தி டல்-13-ஜூன்-20/
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை சிறப்புப் பதிவுகள்
இை அழிப்பில் இன்னுயிர் ஈந்ே ேமிழ்ச் பசொந்ேங்களுக்கொக நினைதவந்ேல்
த 18, 2021

https://youtu.be/PHTCHQbB_DI
குழந்னேத் பேொழிலொைர் முனறனய ஒழித்து, கல்வி அளித்து அவர்கள் வொழ்வில்
ஒளிதயற்றுதவொம் – ப்ரீத்தி
ஜூன் 12, 2021
https://youtu.be/TSoj9SRBn7k
இடர்க்கொல நிதி நல்னக நிகழ்ச்சி
ஜூன் 25, 2021

https://youtu.be/qNlHDw71CmA
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ேனலயொை

பேொல் னிேர்களின் பேய்வங்கள் – தஹொபலன் ஃபபல்ஸ் வீைஸ்: முனைவர் க. சுபொஷிணி
சூனல 7, 2021

https://youtu.be/SfDPZVSuAfk

~*~*~*~*~*~*

தினசக்கூடல் - வொரொந்திரச் பசொற்பபொழிவுகள்

204. அருங்கொட்சியகம்: தநற்று இன்று நொனை – உலக ரபு நொள் சிறப்பு இனணயவழி நிகழ்ச்சி
ஏப்ரல் 17, 2021

https://youtu.be/fnTIxpP7mjA
205. உலக நூல்கள் நொள் – சிறப்பு இனணயவழி நிகழ்ச்சி -வொசிப்பு வசப்படும் – ச. சுப்பொரொவ்
ஏப்ரல் 25, 2021

https://youtu.be/TPZKPMx_pJI
206. எழுத்ேொைொா் பப.சு. ணி: நினைவனலகள் – பரங்னகயொ முருகன்
ஏப்ரல் 30, 2021

https://youtu.be/9Y_EGrDGK_E
207. பேொழிலொளி வர்க்கமும் பேொழிற்சங்கமும் – மூத்ே பத்திரினகயொைர் தேொழர் அ. கு தரசன்
த 1, 2021

https://youtu.be/vl5MR-imZU8
208. ேமிழ் வரலொற்று ஆய்வுகளுக்கு அயலக ப ொழிகள் அறிந்திருத்ேலின் தேனவ
கருத்துனரகள் ற்றும் கலந்துனரயொடல்
த 9, 2021
https://youtu.be/SajZWshRRPE
209. இரத்திைபுரி னலயகத்தில் பபொது நூலகம் அன க்கும் திட்டம்
த 16, 2021
https://youtu.be/pN8PWbYcRBs
210. ‘கரிசல் இலக்கிய முன்ைத்தி ஏர்’ – கி. ரொஜநொரொயணன் அவர்களுக்குப் புகழஞ்சலிக்
த 20, 2021

https://youtu.be/akLn0bTvPLc

196

211. சிேம்பரத்தின் புவிசொர் அன ப்பும் ஊர் உருவொக்கமும் –நூல் பவளியீட்டு விழொ
த 23, 2021

https://youtu.be/SE6mkynuB7c
212. ேமிழ் அழகியல் – கவிஞர். இந்திரன், கனல இலக்கிய வி ர்சகர் சிறப்புனர
த 30, 2021

https://youtu.be/4gWWq6sFyjY
213. வரலொறு – நீங்களும் நொனும் – ருத்துவர் இரொ. கனலக்தகொவன்
சூன் 6, 2021

https://youtu.be/ap_qrwXPGAc
214. நீரும் னறநீரும் – சிறப்புனர:எழுத்ேொைர் தகொ.லீலொ
சூன் 13, 2021

https://youtu.be/0mkWN4OrK74
215. கரந்னேப் புலவர் கல்லூரியின் தேொற்றமும் வைர்ச்சியும் – கரந்னே பஜயக்கு ொர்
சூன் 20, 2021
https://youtu.be/YT8qIy5dccM
216. இந்தியொவின் முேல் சுேந்திரப் தபொர் – முனைவர் மு. ரொதஜந்திரன் இ.ஆ.ப.
சூன் 27, 2021
https://youtu.be/x_l98Feiztw
217. கண்டித் ேமிழர் வரலொறு – திரு. இரொ. தகஸ்வரன்
சூனல 4, 2021
https://youtu.be/gG0PjidQnFQ
218. குழந்னேகளுக்குத் ேமிழ்ப் பபயர் சூட்டல்
சூனல 11, 2021
https://youtu.be/vF-XGs1lP6A
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பொரம்பரிய ரபுக் கனலஞர்களுக்கொக முரசு கனலக் குழுவும், னிேதநயம் அனைத்து
வனக ொற்றுத்திறைொளி நலவொழ்வு சங்கம் சொர்பொகவும் ந து ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனையிடம்
இடர்க்கொல நிதி உேவி தவண்டி தகொரிக்னக னவக்கப்பட்டது. இனே ந து உறுப்பிைர்கள்

கவைத்திற்குக் பகொண்டு வந்ே பபொழுது ேங்கைொல் இயன்ற நிதினய அனுப்பி னவத்ே
அன்புள்ைங்கள் அனைவருக்கும்

ைம் கனிந்ே நன்றினயத் ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை

பசயற்குழுவிைர் பேரிவித்துக் பகொள்கிதறொம்.
ந து தேொழர்கள் அனுப்பிய பபொருளுேவி ேக்தகொரிடம் தசர்ப்பிக்கப்பட்டது.

ரூ 13,500 – முரசு கனலக் குழு, நொகர்தகொவில், ேமிழ்நொடு அன ப்பிற்கொக ஞொ. அருள் பசல்வி
(9488957045) அவர்களுக்கும்
ரூ 13,500 – னிேதநயம் அனைத்து வனக ொற்றுத்திறைொளி நலவொழ்வு சங்கம் அன ப்பிற்கொக
திரு. ொரியப்பன் (9444744218) அவர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டது.
அடுத்ேவர் துயர் துனடக்க என்றும் ேங்கைொல் இயன்ற வனககளில் பங்குபபறும் ேமிழ்
ரபு அறக்கட்டனை நண்பர்கதை ந து பபரும் பலம்.
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை சொர்பில் பகொதரொைொ நிவொரணப் பபொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி:
25-06-2021 பவள்ளிக்கிழன அன்று ொனல 6:00 ணியைவில்; னிேதநயம் அனைத்து வனக
ொற்றுத்திறைொளி நலவொழ்வு சங்கம் அன ப்பின் மூலம் பசங்கல்பட்டு ொவட்டம், ொங்கொடு
வட்டம், குன்றத்தூர்ப் பகுதியில் வசிக்கும் 25க்கும் த லொை
குடும்பத்திைருக்கு பகொதரொைொ நிவொரணப் பபொருட்கள் அரிசி,
வழங்கப்பட்டது.

ொவும், த லும்

ளினகப் பபொருட்களும் அடங்கிய பபொட்டலங்கள்

ஏற்பொடு பசய்ே நண்பர்களுக்கும், பபொருளுேவி நல்கிய ேமிழ்

அறக்கட்டனை தேொழர்களுக்கும் ை ொர்ந்ே நன்றி.
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ளினகப் பபொருட்கள்

ஐந்து கிதலொ அரிசியும், இரண்டு கிதலொ தகொதுன

சன யலுக்குத்தேனவயொை சில
வழங்கப்பட்டை.

ொற்றுத்திறைொளிகள்

ரபு
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மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி.
ேமிழ் ரபு அறக்கட்டனை பசயற்குழு
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