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வணக்கம். 

 

அனைவனையும் தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை் 

ஆய்வுக் காலாண்டிதழிை் ஊடாகச ் சந்திப்பதில் 

மகிழ்சச்ி அனடகிறறை்.  

 

கடந்த 3 மாதங்கைில் குறிப்பிடதத்க்க சாதனைகனை 

நிகழ்த்தியிருக்கிை்றது தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை 

பை்ைாட்டு அனமப்பு. அனவபற்றிய சசய்திகனை 

உங்களுடை் பகிைந்்து சகாை்வதில் சபருமகிழ்சச்ி 

அனடகிறறை். 

 

தமிழக வைலாற்றுக்குச ் சிறப்பு றசைக்்கும் னமசூை ்

ஆவணப்பாதுகாப்பகத்தில் னவக்கப்பட்டுை்ை 

கல்சவட்டுக்கனை மீட்டுக் சகாணரும் றநாக்கத்றதாடு 

சதாடைப்பட்ட வழக்கு மதுனை உயைநீ்திமை்றக் 

கினையில் விசாைிக்கப்பட்டு தமிழக வைலாற்று 

ஆய்வாைைக்ளுக்கு மகிழ்சச்ி அைிக்கும் வனகயில் தீைப்்பு வழங்கப்பட்ட நிகழ்வு 

19.8.2021 அை்று நிகழ்ந்தது. தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பு இந்த 

வழக்கினை நடத்த றவண்டும் எை்ற சிந்தனைனய 2017ம் ஆண்டு முதல் திட்டமிட்டு, 

2018ம் ஆண்டு திரு. சகௌதம சை்ைா அவைக்ைது உதவியுடை், திரு.காந்தி அவைக்ைது 

ஆறலாசனையிை் படி மூத்த வழக்கறிஞை ் நாடாளுமை்ற உறுப்பிைை ்

திரு.எை்.ஆை.்இைங்றகா அவைக்ைது   உதவியுடை் இந்த வழக்னகத் சதாடங்கிறைாம்.  

இவ்வழக்கிற்குச ் சாதகமாை தீைப்்பு வழங்கப்பட்டது எை்பறதாடு உண்னமயில் 

எத்தனை கல்சவட்டுகை்  இருக்கிை்றை, எை்ற றகை்விக்கு வினடயாகக் 

கல்சவட்டுக்கைிை் எண்ணிக்னகயும்  இந்தத் தீைப்்பு அறிக்னகயில் 

சவைியிடப்பட்டிருப்பது முக்கியத்துவம் சபறுகிறது. இது இதுகாறும் நிலவி வந்த பல 

றகை்விகளுக்குச ் சட்டப்பூைவ்மாை பதிலாகவும் அனமகிறது.    கடுனமயாை 

முயற்சினய றமற்சகாண்டு இவ்வழக்கு சவற்றியனடய உனழத்த நாடாளுமை்ற 

உறுப்பிைை ்மூதத் வழக்கறிஞை ்திரு.எை்.ஆை.்இைங்றகா அவைக்ளுக்கும், சாதகமாை 

தீைப்்பினை வழங்கிய நீதியைசைக்ை் கிருபாகைை், துனைசாமி ஆகிறயாருக்கும்  நை்றி 

கூற நாம் அனைவருறம கடனமப்பட்டுை்றைாம். 

 

கடந்த சில ஆண்டுகைாக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மாதம்   22ம் றததி சமட்ைாஸ் 

திை விழாவினை நாம் சகாண்டாடுகிை்றறாம்.  இவ்வாண்டும் ஆகஸ்டு மாதத்தில் 
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வைலாற்று சசாற்சபாழிவுகை், காைா பாடல்கை், சமட்ைாஸ் நகருக்குச ் சிறப்பு 

றசைக்்கும் வினையாட்டுகை் பற்றிய சசய்திகை் எை்பைவற்றறாடு சமட்ைாஸ் பற்றிய 

ஆய்வு நூலாை `சமட்ைாஸ் 1726`  எை்ற தனலப்பிலாை ஓை ்ஆய்வு நூல் சவைியீடும், 

சமட்ைாஸ் வைலாற்றில் சதாழிற்சங்கத்திை் வைைச்ச்ி மற்றும் சமட்ைாஸில் அைசியல் 

தனலவைக்ை் எை்ற பல்றவறு தனலப்புகைில், ஆகஸ்ட் மாதம் 21,22 ஆகிய இரு 

நாட்கை் பல்றவறு நிகழ்சச்ிகனை நாம் ஏற்பாடு சசய்து சகாண்டாடிறைாம். இந்த 

நிகழ்சச்ிகை் அனைத்தும் இனணயத்தில் நிகழ்தத்ப்பட்டு அனவ யூடியூப் 

பதிவுகைாக தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை் யூடியூப் றசைல் பக்கதத்ில் 

இனணக்கப்பட்டுை்ைை. அை்றாட அலுவல்களுக்கு இனடறய சசை்னை சபருநகைில் 

ஒவ்சவாரு நாளும் பயணித்தாலும் கூட, சசை்னையில் இருக்கிை்ற வைலாற்றுச ்

சிை்ைங்கனை அனடயாைம் கண்டு அறிந்து சகாை்ைாதவைக்ை் ஏைாைம் றபை.் 

அத்தனகறயாருக்குச ்சசை்னையிை் வைலாற்றுச ்சிறப்புக்கனை அறிமுகப்படுத்தும் 

வனகயிலும் இந்த நிகழ்சச்ி அனமந்திருந்தது. 

 

ஆகஸ்ட் மாதம் 27ம் றததி தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை் 20 ஆண்டுக்காலப் பயணம் 

நினறவனடந்து 21ஆம் ஆண்டில் தடம் பதிக்கும் நிகழ்வினை உலகம் 

முழுவதிலுமிருந்து தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பிை் 

உறுப்பிைைக்ளும் ஆைவ்லைக்ளும் இனணந்து சிறப்பிதத்ாைக்ை்.  21 ஆண்டுகாலப் 

பயணத்தில் நமது அனமப்பு ஏற்படுத்தியுை்ை உலகைாவிய வைலாற்று விழிப்புணைவ்ு 

சாைந்்த நடவடிக்னககனை நினைவு கூறவும் இந்த நிகழ்வு வாய்ப்பாக அனமந்தது. 

 

மாமை்ைை ் ைாறேந்திை றசாழை் பிறந்த நானை அைசு விழாவாக தமிழ்நாடு அைசு 

இவ்வாண்டு அறிவித்தது. இது வைலாற்று ஆைவ்லைக்ளுக்கு ஒரு மகிழ்சச்ி தரும் 

சசய்தியாக அனமகிை்றது.     

 

உலகத் தமிழைக்னைப் சபாறுதத் வனையில் சசப்டம்பை ் மாதம் சமூகநீதிக்காை 

சிந்தனைகனைக் கிைைந்்சதழச ் சசய்யும் மாதமாக அனமந்தது. இதற்கு முக்கிய 

காைணம், கடந்த நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் சமூக நீதிக்காகப் றபாைாடிய, தங்கை் 

வாழ்நானை அைப்்பணித்த சபருந்தனலவைக்ை் பிறந்த நாட்களும் நினைவு 

நாட்களும் இந்த மாதத்னத அலங்கைிதத்ை எை்பதுதாை். 

 

சசப்டம்பை ் 5ஆம் றததி வ.உ.சிதம்பைைாை ் பிறந்த நாை்; சசப்டம்பை ் 5ஆம் றததி 

அை்னை சதைசா நினைவு நாை்; சசப்டம்பை ்11 மகாகவி பாைதியாை ்நினைவு நாை்; 

சசப்டம்பை ் 15ஆம் றததி அறிஞை ் அண்ணா அவைக்ைது பிறந்த நாை்; சசப்டம்பை ்

17ஆம் றததி சபைியாை ் ஈ.றவ ைாமசாமி அவைக்ைது பிறந்தநாை்; சசப்டம்பை ் 17 ஆம் 

றததி திரு.வி. கலியாண சுந்தைைாை ் அவைக்ைது நினைவு நாை், சசப்டம்பை ் 18ஆம் 

றததி மூதறிஞை ் ைட்டமனல சீைிவாசை் அவைக்ைிை் நினைவு நாை்  எை முக்கிய 

தனலவைக்ைிை் நினைவுகனை எழுப்பும் மாதமாக அனமந்தது. 

 

தமிழ்நாடு அைசு சசப்டம்பை ் 17ஆம் றததினய சமூக நீதி நாை் எை இவ்வாண்டு 

அறிவிப்னப சவைியிட்டிருந்தது எை்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 
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இதனை னமயமாகக் சகாண்டு தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை் நிகழ்சச்ிகளும் 

வடிவனமக்கப்பட்டிருந்தை.  இனவயனைத்தும் தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை் 

சசய்தி வனலப்பக்கத்தில் இனணக்கப்பட்டுை்ைை. 

 

 

 

இனவ தவிை தமிழக அைசு சசப்டம்பை ் மாததத்ில் சநதைல்ாந்தில் 

பாதுகாக்கப்படுகிை்ற றசாழை ் காலச ் சசப்றபடுகனை மீட்டுக் சகாண்டுவை 

றவண்டும் எை்ற சசய்தினய சசப்டம்பை ் மாதம் அறிவித்திருந்தாைக்ை் எை்பனதப் 

பலரும் அறிந்திருப்பீைக்ை்.   இதற்குத் சதாடைப்ுனடய வனகயில்  கடந்த ஆகஸ்ட் 

மாதம் சநதைல்ாந்து சலய்டை் நூலகத்திற்கு றநைடியாகச ் சசை்றிருந்தறபாது 

றசகைிதத் தகவல்கனை னமயமாகக் சகாண்டு சநதைல்ாந்தில் உை்ை றசாழை ்காலச ்

சசப்றபடுகை் எை்ற தனலப்பிலாை காசணாைிப்  பதிவு ஒை்றினையும் இம்மாதம் 

சவைியிட்டது தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை.  
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றமலும் அக்றடாபை ் மாதம் 5ம் றததி தமிழகத்திை் சசை்னை அருங்காட்சியகத்தில் 

இந்த சநதைல்ாந்து றசாழை ் காலச ் சசப்றபடுகை் பற்றிய ஒரு விழிப்புணைவ்ு 

கலந்துனையாடனலயும் கல்லூைி மாணவைக்ளுக்கும் அருங்காட்சியக ஆனணயை,்  

அதிகாைிகை், சபாதுமக்களுக்கு வழங்கிறைை்.  இதை் சதாடைச்ச்ியாக 

அசச்சப்றபடுகனை முனறயாக சநதைல்ாந்து அைனச அணுகிப் சபறுவதற்காை 

சாத்தியக் கூறுகனைத் திட்டமிடவும் கலந்துனையாடப்பட்டது. 

 

மறலசியத ் தமிழைக்ை் வைலாறு பற்றிய ஓை ்  ஆவணப்பதிவாக்க முயற்சிக்காை 

கலந்துனையாடல் நிகழ்வும் இம்மாதம் நிகழ்ந்தது. அதை் சதாடைச்ச்ியாகத் தமிழ் 

மைபு அறக்கட்டனையிை் மறலசியக் கினைக்காை புதிய வனலப்பக்கம் 

(https://malaysia.tamilheritage.org/) சசப்டம்பை ் மாதத்தில் உருவாக்கப்பட்டது 

சவைியிடப்பட்டது. 

 

இம்மாத இறுதியில் தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பதிப்பகத்திை் சவைியீடுகைாக ஐந்து 

நூல்கை் சவைிவை உை்ைை.  இந்த ஆய்வு நூல்கனை வாங்கி உங்கை் ஆதைனவ 

சவைிப்படுத்துங்கை். 

 

தமிழால் இனணறவாம்! 

 

அை்புடை் 

முனைவை.்க.சுபாஷிணி 
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குறிப்பு: 

தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பிை் பதிப்பகப் பிைிவிை் சவைியீடு 

இது. இந்த நூல் தமிழ் ஆய்வுப்புலத்திை் றதனவ கருதி அனைவருக்கும் இலவசமாக 

வழங்கப்படுகிறது. இந்நூனல மறுபதிப்பு சசய்ய விரும்புறவாை ்அல்லது ஏதாவது 

ஒரு வனகயில் தங்கை் பனடப்புகைில் பயை்படுதத் விரும்புறவாை ்தமிழ் மைபு 

அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பினைத் சதாடைப்ு சகாண்டு அனுமதி சபற்று  

உசாத்துனணகனை வழங்கி  மீை்பதிப்பு சசய்யலாம். 

- தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பிை் பதிப்பகப் பிைிவு 

 

~*~*~*~*~*~* 

கூகுள் புக்ஸ் தளத்தில் மின்தமிழ்மேடை இதழ்கள் 

https://tinyurl.com/mintamiledai 
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இந்த இதழில் ... 

மின்தமிழ்மேடை - காை்சி: 27; அக்மைாபர்   – 2021 

 

“தமிழரின் ததால்லியல் தையங்கடள மீை்மபாே்!”  

(மிை்தமிழில்  ேூனல 16  –  அக்றடாபை ்15, 2021 வனை பதிவாை பனடப்புகைிை் சதாகுப்பு) 

 

மின்தமிழ்மேடை: காட்சி-27  [அக்மைாபர் - 2021] 

இந்த இதழில் ....    

தலையங்கம்: தமிழரின் ததொல்லியல் தடயங்கலை மீட்ப ொம்  
 

• • • முடைவர் க.சுபாஷிணி i 
 

1 •  மீட்கப் ட்டத் தமிழ்க் கல்தெட்டுகளின் ெரைொறு  
 

• • • ககௌதே சன்ைா, ோ. ோரிராஜன் 1 
 

2 •  ‘உைகத்தமிழ்’ திங்கள் மின்னிதழின் சங்கச் சுெடுகள்  குதியில் - தமிழ் மரபு அறக்கட்டலை  
 

• • • முடைவர் க.சுபாஷிணி 8 
 

3 •  பகொப் ன்ஹொகன் சுெடிகளில் பமற்தகொள்ைப் ட்ட ஆய்வு  
 

• • • முடைவர் க.சுபாஷிணி 15 
 

4 •  தமிழர்களின் வீரத்திற்கும் ஆட்சித் திறத்திற்கும் ஓர் அலடயொைம் மொமன்னர் இரொபேந்திர பசொழன்  
 

• • • முடைவர் க.சுபாஷிணி 25 
 

5 •  இரொபேந்திரச் பசொழன் பிறந்த ஆடித் திருெொதிலர  
 

• • • ோ. ோரிராஜன் 27 
 

6 •  மலறப்புத் திலரகளில் மலறயும் மைொயொ அகத்தியர் சிலை  
 

• • • ேலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் 36 
 

7 •  கிபரக்க கடவுள் லஹஜீயொ - துருக்கியில் கண்டுபிடிப்பு  
 

• • • முடைவர் க.சுபாஷிணி 41 
 

8 •  கிழக்கு மபைசியொ ச ொவில் பூமிபுத்ரொ தமிழர்கள்  
 

• • • ேலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் 43 
 

9 •  உண்தடரூல்டிங்கன்(தேர்மனி) கற்கொை மனிதர்கள் குடியிருப்பு  
 

• • • முடைவர் க.சுபாஷிணி 45 
 

10 •  தெளிச்சத்திற்கு ெந்த பெட்லட நொய்  
 

• • • ச.பாலமுருகன் 56 
 

11 •  ெரைொறு கூறும் சுடுமண் முத்திலரகள்  
 

• • • கி. ஸ்ரீதரன் 59 
 

12 •  பெட்டெைம் -  ொக்கம்: கற்கொை உைகத்தின் த ொற் ொலத  
 

• • • ச.பாலமுருகன் 62 
 

13 •  வீர ொண்டியன் கொைத்துக் கல்தெட்டு  
 

• • • முடைவர். ப. மதவி அறிவு கசல்வம் 65 
 

14 •  மிகப்த ரிய எழுத்துகள் தகொண்ட மறுகொல்தலை தமிழிக் கல்தெட்டு  
 

• • • மவ.சிவரஞ்சனி 67 
 



 
 

 

15 •  மண்ணில் இருந்து மீண்டு ெந்த அரிதொரிமங்கைம் நடுகல் வீரன்  

• • • ச.பாலமுருகன் 71 

16 •   லகயின் எல்லை……  

• • • முடைவர் எஸ்.சாந்தினிபீ 74 

17 •  ெைங்லக இடங்லகப் பிரிவிலனச் சச்சரவுகள்  

• • • மக.ஆர்.ஏ. நரசய்யா 77 

18 •  ெ.உ.சி.யின் திரிசூைம்  

• • • ஆ.சிவசுப்பிரேணியன் 93 

19 •  கல்கி ஒரு சகொப்தம்  

• • • ோ. ோரிராஜன் 98 

20 •  கவிஞர் புதுலெச் சிெம் தெளியிட்ட "த ரியொர் இரொமசொமி" நூல்  

• • • முடைவர் சிவ. இளங்மகா 103 

21 •  நிலறபெறியது 'அலனத்துச் சொதியினரும் அர்ச்சகர்' தீர்மொனம்  

• • • முடைவர் மதகோழி 106 

22 •  எல்ைொச் சொலைகளும் தீட்லச பூமிலய பநொக்கி...  

• • • முடைவர் சிவ. இளங்மகா 113 

23 •  ெொழ்லெ ெைமொக்கும் ெொசிப்புப்  ழக்கம்!  

• • • முடைவர். ஒளடவ அருள் 121 

24 •  ெொசிப்பு: நொன்கு எழுத்து மந்திரம்  

• • • முடைவர் ஸ்ரீமராகிணி 125 

25 •  ஆதி இந்தியர்கள் - ெொசிப்பும் விமர்சனமும்  

• • • முடைவர்.க.சுபாஷிணி 128 

26 •  நூல் அறிமுகம்: தமிழொ? சம்ஸ்கிருதமொ?  

• • • ோ. ோரிராஜன் 151 

27 •  கடந்த கொை தசன்லனலயக் கொட்டும் ஒரு கலைடொஸ்பகொப்  

• • • முடைவர் மதகோழி 154 

28 •   ண் ொட்டுப் புரிதலில் ஒரு மொற்றுக் கண்ப ொட்டம்  

• • • முடைவர் ஆைந்த் அேலதாஸ் 161 

29 •  ஐபரொப்பிய தமிழியல் ஆரொய்ச்சி அனு ெங்கள்: ஆனந்த் அமைதொஸ்  

• • • முடைவர் க.சுபாஷிணி 165 

30 •  மபைசியத் ததொழிைொைர் சட்டத்தில் தமிழ்ப்  ள்ளிகள்  

• • • ேலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் 174 

31 •  குமொரதொசர் இயற்றிய 'ேொனகிகர ' என்கிற சிங்கை இரொமொய ம்  

• • • என்.சரவணன் 177 

32 •  இறப்புச் சடங்குகள் உ ர்த்தும் தமிழக த ௌத்தக் கூறுகள்  

• • • முடைவர் த. பரமேசுவரி 194 

33 •   ண்டிதர் அபயொத்திதொசரின் ெொழ்வும்  ணிகளும்  

• • • முடைவர் சிவ. இளங்மகா 209 



 
 

 

 

34 •  மதுலரக்கொஞ்சி கொட்டும் மதுலர  

• • • முடைவர்.ப.பாண்டியராஜா 222 

35 •  ெறல் குழல் சூட்டின், ெயின் ெயின் த றுகுவிர்  

• • • முடைவர் மதகோழி 232 

36 •  எழுத்துப் பிலழயற!  

• • • கசா.விடைதீர்த்தான் 235 

37 •   ொடலுக்குச் சுலெகூட்டும் எதுலகயும் பமொலனயும்  

• • • இரா.ேமகஸ்வரன் 236 

38 •  கொண் ன யொதும் தமிபழ  

• • • ந.சுந்தரராஜன் 238 

39 •  கொதலுக்குமுன்  

• • • தீைதயாளன் 239 

40 •  கடந்த கொை நிலனவுகளின் அணிெகுப்பு  

• • • தமிழ்டேந்தன் சரவணன் 239 

41 •  மொற்றம் பதடும் மொற்றுச் சிந்தலனகள்   

• • • அ. குேமரசன் 240 

42 •  மறக்க மனம் கூடுதில்லைபய ....  

• • • முடைவர் அ.சுகந்தி அன்ைத்தாய் 241 

43 •  ஒரு ெகுப்பு நடக்கிறது  

• • • ருத்ரா இ.பரேசிவன் 242 

44 •  இல ய(யொ)நட்பு  

• • • மகாடவ எழில் 243 

45 •  மகுடம்  

• • • ருத்ரா இ.பரேசிவன் 244 

46 •  “கருக்கொத்தம்மன்”  

• • • ஜமுைா இராேகஜயம் 245 

47 •  ெந்தனொ உனக்கு ெந்தனம்  

• • • கி.ரமேஷ் 246 

48 •  எங்கள் எழுத்தறிவிப்ப ொன்  

• • • சபாரத்திைம் 247 

தமிழ் மரபு அறக்கட்டலை நிகழ்வுகள் மற்றும் தெளியீடுகள் — தசய்திகள் ததொகுப்பு  

• • • முடைவர் மதகோழி 248 
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1 •  மீட்கப்பட்டத் ேமிழ்க் கல்பவட்டுகளின் வரைொறு 
• • • ககௌதம சன்ைா, மா. மாரிராஜன் 

 

 

தமிழகத்திற்கு மீளவிருக்குே் டேசூருவில் சிடறப்பை்டுள்ள தமிழ்க்  

கல்தெை்டுக்கள்-- தகௌதே சன்னா 

 

னமசூருவில் சினறப்பட்டுை்ை தமிழ் கல்சவட்டுக்கை் முழுனமயாக மீட்கப்படுமா..? 

னமசூருவில் அனை நூற்றாண்டுகளுக்கு றமலாக சினறப்பட்டுை்ை தமிழ்க் 

கல்சவட்டுப் படிகனை மீட்க றவண்டும் எை்று சதாடைப்பட்ட வழக்கிை் தீைப்்பிை் படி 

தற்றபாது கினடத்தது.  வழக்கில் சவற்றி எை்றாலும் ஆவணங்கை் முழுனமயாக 

மீட்கப்படும் எை்கிற நம்பிக்னக சினதந்திருக்கிறது எை்பனத சவைிப்பனடயாக 

சசால்லிதத்ாை் ஆக றவண்டும். 

 

மாண்புமிகு நீதியைசைக்ை் சிறப்பாை தீைப்்பினை வழங்கியுை்ைாைக்ை் எை்பது 

மகிழ்சச்ிக்குைியதாக இருந்தாலும் தீைப்்பில் அவைக்ை் சுட்டிக்காட்டியுை்ை சசய்திகை் 

அதிைச்ச்ியைிக்கும் விதத்தில் அனமந்திருக்கிறது. இந்த தகவனல வழக்கறிஞை ்

எை்.ஆை.்இைங்றகா அவைக்ை் தமது  வாதத்தில் முை்னவத்தாை.் அனத நீதி மை்றம் 

வலியுறுத்தியுை்ைது. 

 

அதை்படி 21.02.2018 அை்று தமிழ் கல்சவட்டுப்படிகை் 38,000 ம் எை்று சுட்டிக்காட்டிய 

இந்தியத் சதால்லியல் துனற 21.12.2020 அை்று அதை் எண்ணிக்னக 28,276 எை்றும் 

14.02.2021 அை்று 28,860 எை்றும் குனறத்துக் காட்டியுை்ைது. அறத காலக்கட்டதத்ில் 

சமஸ்கிருதக் கல்சவடட்ுப்படிகனை முதலில் 11,000 எை்றும் பிறகு 17,001 எை்றும் 

கனடசியாக 25,756 எை்றும் உயைத்்திக் காட்டியுை்ைது. 

 

எைறவ தமிழ்க் கல்சவட்டுப்படிகை் சுமாை ் 9,140 காணவில்னல எை்று 

சதைியவந்திருக்கிறது எை்பது அம்பலமாகியிருக்கிறது. கல்சவட்டுக்கனை மீட்கும் 

இந்த வழக்கு சதாடுக்கப்படாமலிருந்தால் இந்த உண்னமயும் சவைி வந்திருக்காது. 

மத்திய அைசிை் இந்த பாைாமுகதன்தயும் புறக்கணிப்னபயும் எதிைச்காை்ை 

றவண்டியது நம் ஒவ்சவாருவை ்முை்னுை்ை கடனம.. 

 

கல்சவட்டுப் படிகனை மீட்கும் முனைப்பில் தமிழக அைசு உறுதியாக இருப்பது 

மகிழ்சச்ியைித்தாலும், மனறக்கப்பட்டுை்ை மீதமுை்ை கல்சவட்டுப்படிகனை மீட்க 

தமிழக அைசு முை்வை றவண்டும் எை்பனதயும் வலியுறுத்துகிறறை்.  குறிப்பாக 

விடுதனலசச்ிறுத்னதகை் கட்சியிை் நாடாளுமை்றத் றதைத்ல் அறிக்னகயில் இந்த 

பிைசச்ினைனயத் றதைத்ல் வாக்குறுதியாக னவக்கப்பட்டுை்ைது எை்பனத இங்றக 

வலியுறுதத் விரும்புகிறறை். 

தீர்ப்பின் நகல்: https://www.mhc.tn.gov.in/judis/index.php/casestatus/viewpdf/785328 

https://www.mhc.tn.gov.in/judis/index.php/casestatus/viewpdf/785328


 
 

2 

குறிப்பு: இதழின் இறுதியில் பின்னிடைப்பாக தீரப்்பின் நகல்  

இடைக்கப்பை்டுள்ளது 

 

 

 

மீை்கப்பை்ைத் தமிழ்க் கல்தெை்டுகளின் ெரலாறு:  ோ.ோரிராஜன் 

 

மீட்கப்பட்டத் தமிழ்க் கல்சவட்டுகைிை் வைலாறு ...  

ஏறக்குனறய ...  

 

1887 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழகம் முழுவதும் உை்ை றகாவில்கைில் இருந்த 

கல்சவட்டுகை் படிசயடுக்கும் பணிகனை ஆங்கிறலயைக்ை் சதாடங்கிைாைக்ை்.  

இவைக்ைால் படிசயடுக்கப்பட்ட கல்சவடட்ுகைிை் னமப்படிகை் அனைத்தும் முதலில் 

ஊட்டியிலும், பிறகு சசை்னையிலும் பாதுகாக்கப்பட்டு,  இறுதியில் னமசூை ்

சதால்லியல்துனற அலுவலகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டது.  சுமாை ் 60000 கல்சவட்டுப் 

படிகைில், மிகக் குனறந்த அைறவ சவைியிடப்பட்டது.  மீதமுை்ை தமிழ் 

கல்சவட்டுகனை சவைியிடறவண்டும் எை்பது பல வருடக் றகாைிக்னக...  

 

இந்தச ் சூழலில் னமசூைில் உை்ை தமிழ்க் கல்சவட்டுப்படிகை் றபாதிய 

பைாமைிப்பிை்றி  அழிந்து வருவதாக சதாடைந்்து குற்றசச்ாட்டும் எழும்பியது.  

னமசூைில் உை்ை தமிழ் கல்சவட்டுகை் சசை்னைக்கு இடமாற்றம் சசய்ய வலியுறுதத்ி 

உயைநீ்திமை்றத்தில் வழக்குகை் சதாடை முயற்சி றமற்சகாை்ைப்பட்டது. 

 

இதற்காை முதல் முயற்சினயத் தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை றமற்சகாண்டது.  

(பாைக்்க:  

https://books.google.co.in/books?id=rUFWDwAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PA20#v=onepage&q&f=fals

e கல்சவட்டில் அைசியல்)  
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தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை் நிைவ்ாகக்குழு கூட்டத்தில் வழக்குத் சதாடைவ்து 

குறித்து ஆறலாசிக்கப்பட்டது.  

(பாைக்்க: 

https://books.google.co.in/books?id=rUFWDwAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=true) 

 

அறக்கட்டனையிை் நிறுவைை ் சுபாஷிணி;  சசயலாைை ்  றதசமாழி; வழக்கறிஞை ்

சகௌதமசை்ைா; வழக்கறிஞை ் காந்தி பாலசுப்ைமணியை் ஆகிய குழுவிைை ்

கூட்டத்தில் வழக்குத் சதாடை முடிவு சசய்யப்பட்டது.  உயைநீ்திமை்ற மூதத் 

வழக்கறிஞை ் திரு.எை். ஆை.் இைங்றகா அவைக்ை் எந்தக் கட்டணமும் சபறாமல் 

ஆேைாக முை்வந்தாை.் 

 

திரு.சகௌதமசை்ைா மற்றும்  திரு.பி.மணிமாறை் இருவனையும் மனுதாைாகக் 

சகாண்டு   வழக்குத் சதாடைப்பட்டது. 

வழக்கு எண்: W.p.(md) no 20678 / 2019.   

இவ்வழக்கில் வாதிட்டவை ்மூத்த  வழக்கறிஞை ்திரு.எை். ஆை.் இைங்றகா 

 

இறத றகாைிக்னகனயக் சகாண்டு றமலும் ஒரு வழக்னகத் தாக்கல் சசய்தவை ் திரு. 

இைஞ்சசழியை் (17399 / 2020) 

வாதிட்டவை ் மூத்த  வழக்கறிஞை ்திரு.சித்தாைத்்த விஷ்ணு. 

தமிழ்நாடு அைசு சாைப்ில் வழக்கறிஞை ்  திரு.வீைகதிைவை் மற்றும் வழக்கறிஞை ்

சைவணை் ஆகிறயாை ்ஆேைாைாைக்ை். 

சதால்லியல் துனற சாைப்ில் மூதத் வழக்கறிஞை ் திருமதி. விக்றடாைியா சகௌைி 

ஆேைாைாை.் 

 

மனுதாைைக்ை் இருவை ்சாைப்ாக நினறவு வாதத்னத மூத்த வழக்கறிஞை ்திரு.எை். ஆை.் 

இைங்றகா எடுத்துனைதத்ாை.்  ஏறக்குனறய 266 பக்க வைலாற்றுத் தைவுகளுடை் கூடிய 

ஆவணங்கனை நீதிமை்றத்தில் தாக்கல் சசய்து வாதம் சசய்தாை ்  திரு.எை். ஆை.் 

இைங்றகா.  னமசூைில் உை்ை தமிழ் கல்சவட்டுகனை தமிழகம் சகாண்டுவருவதை் 

அவசியத்னத மிகத ் சதைிவாக சாை்றுகளுடை் எடுத்துனைதத்ாை.் வழக்கிற்குத ்

றதனவயாை அனைத்து ஆவணங்கனையும் வழக்கறிஞை ் திரு.காந்தி 

பாலசுப்ைமணியை் அவைக்ை் றசகைித்துக் சகாடுத்தாை.்  

வழக்கிற்குத் றதனவயாை ஆவணங்கனை  மா.மாைிைாேை், திருசச்ி பாைத்த்ி, 

ஆறகழூை ்சவங்கறடசை், பத்திைினகயாைை ்சஃபிமுை்ைா,  வழக்கறிஞைக்ை் அருண் 

மற்றும் திலக்குமாை ்ஆகிறயாை ்சகாடுத்தைை.் 

 

தீைப்்பும் சாதகமாகறவ வந்தது.  னமசூைில் உை்ை தமிழ் கல்சவடட்ுப்படிகை் 

அனைதன்தயும் சசை்னைக்கு இடமாற்றம் சசய்ய உயைநீ்திமை்றம் உதத்ைவு 

பிறப்பித்தது.  இந்த வைலாற்றுச ் சிறப்புமிக்கத் தீைப்்னப நீதியைசைக்ை் 

திரு.கிருபாகைை் மற்றும் திரு.துனைசச்ாமி அமைவ்ு வழங்கியது. 
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நீதிமை்றத் தீைப்்பில்: தமிழ் சமாழியிை் சிறப்பு, பழனம, தமிழ் வழிக் கல்வியிை் 

அவசியம், சபற்றறாைக்ளுக்கு அறிவுனை, சதால்லியல் துனறயிை் குைறுபடி எை 

அனைதன்தயும் றமற்றகாை் காட்டி தீைப்்பு வழங்கப்பட்டது. தீைப்்பிை் முழு விவைம், 

எைிய தமிழில்,  கல்றதாை்றி மண்றதாை்றாக் காலத்றத  எை்று ஆைம்பித்தைை ்

நீதியைசைக்ை்... 

 

கல்றதாை்றி மண் றதாை்றாக் காலத்றத வாசைாடு முை் றதாை்றி மூத்தக்குடி;  

தமிழ் சமாழி இைனமயாைது மற்றும் மிகப்பழனமயாைது. பழங்காலம் முதல் 

இை்னறய நவீை காலம் வனை தமிழ் சதாடைந்்து றபசப்பட்டு வருகிறது. உலகத்திை் 

முதல் சமாழி எை்று கூற இயலாது எை்றாலும் உலகதத்ிை் மிகப்பழனமயாை 

சமாழிகைில் தமிழும் ஒை்று எை நிசச்யமாகக் கூறலாம். தமிழ் சமாழியாைது கி.மு. 

409 - 508 வனை காலக்கணிப்னப உறுதி சசய்து அறிவியல் பூைவ்மாக 

கைிமப்பகுப்பாய்வு மூலம் கீழடி உறுதி சசய்தது.  இந்தியாவிை் மிகப்பழனமயாை 

சமாழியாக சமௌைியப் றபைைசை ்அறசாகை ்கால பிைாகிருத சமாழி எழுத்றத கி.மு. 268 

-232 எை்று இதுவனை நம்பப்பட்டது. ஆைால், தமிழ் சமாழி பிைாகிருதத்னதக் 

காட்டிலும் பழனமயாைது எை்று நிறுவப்பட்டது. 

 

இந்நீதிமை்றம் 22.03.2021 அை்று ஒரு வழக்கில் தீைப்்பு கூறியறபாது சகாடுத்த 

றமற்றகானை மீண்டும் நினைவுகூருகிறறாம். "தமிழ் சமாழி பழனமயாைது. 

சமஸ்கிருததன்த விடப் பழனமயாைது. எை்ைால் வணக்கம் மட்டுறம தமிழில் 

சசால்லமுடிகிறது. இதற்கு றமல் சசல்லமுடியாதது வருதத்ம் அைிக்கிறது" 

இவ்வாறாகப் பாைதப் பிைதமை ்திரு.நறைந்திை றமாடி அவைக்ை் குறிப்பிட்டாை.் பிப்ைவைி 

2018 இல் சடல்லியில் நடந்த மாணவைக்ை் விழாவில் குறிப்பிட்டாை.் இது றமாடி 

அவைக்ைிை் கருத்து மட்டுமல்ல. உலக சமாழியியல் ஆய்வாைைக்ைிை் கருத்தும் 

ஆகும். 

 

2500 ஆண்டுகளுக்கும் றமல் தமிழ் பழனமயாை சமாழியாகும். அறசாகைிை் 

பிைாகிருததன்த முந்திச ் சசை்று, இந்தியாவிை் பழனமயாை சமாழி தமிழ் ஆகும். 

கீழடி எழுத்துக்கை் தமிழிை் பழனமனய மட்டுமல்ல, பழங்காலந்சதாட்றட தமிழைக்ை் 

எழுத்தறிவு சபற்றவைக்ை் எை்றும் கூறுகிறது.  2600 ஆண்டுகைாக தமிழ் சமாழி 

றபசப்பட்டும் எழுதப்பட்டும் தனலமுனறகனைக் கடந்து வந்துை்ைது. இத்தனை 

சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ் சமாழினய இை்னறய மாணவை ் சமுதாயம் புறக்கணித்து 

ஆங்கில வழினய நாடுவதும், இதற்குப்  சபற்றறாை ்ஆதைவு இருப்பதும் எங்களுக்கு 

அதிைச்ச்ியாகவும் றவதனையாகவும் உை்ைது.  இறத றபால் தாய்சமாழி புறக்கணிப்பு 

றவறு எந்த மாநிலதத்ிலும் இல்னல. 

 

இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டக் கல்சவட்டுகைில் மிகப்பழனமயாைதாக தமிழ் 

கல்சவட்டுகறை எைதச்தைிகிறது. சதால்லியல் துனற அைவீட்டிை்படி அதிக 

எண்ணிக்னகயில் இருப்பது தமிழ் கல்சவட்டுகறை எை்பதும் உறுதியாகிறது.  

இக்கல்சவட்டுகை் அக்கால மக்கைிை் வைலாறு, நிைவ்ாகம், வாழ்வியல், வணிகம், 

றபாை்ற தகவல்கனைத் தருகிறது. கல்சவடட்ுகளும் ஓனலசச்ுவடிகளும் வைலாற்று 
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மூலங்கைாகும். இந்த தமிழ் கல்சவடட்ுகை் மற்றும் னமப்படிகை் பாதுகாப்பு 

குறித்றத இவ்வழக்குத் சதாடைப்பட்டது. 

 

நாடு முழுவதும் உை்ை கல்சவட்டுகை் ஆங்கிறலயைக்ைால் கண்டறியப்பட்டை. காடு, 

மனல எை்று அனலந்து திைிந்த  அவைக்ை் மிகக் கடிைமாை சூழலில் 

இக்கல்சவட்டுகனைக் கண்டறிந்து அவற்னறப் பதிவு சசய்தாைக்ை். இப்பதிவுகை் 

அனைத்தும் னமசூைில் உை்ை The Archaeological Survey of India (ASI) அலுவலகத்தில் 

னவக்கப்பட்டை. னமசூைில் உை்ை கல்சவட்டுப்படிகைில் குறிப்பாக தமிழ் 

கல்சவட்டுகை் சைியாக பைாமைிப்பிை்றி இருப்பதாக மனுதாைை ் குறிப்பிடுகிறாை.் 

கல்சவட்டுகை் அழியும் அபாயத்தில் உை்ைதாகவும் அசச்ப்படுகிறாை.் Damaged , 

Destroyed and found to be Missing. இதற்குத் தீைவ்ு றகட்றட இவ்வழக்குகை்  

சதாடைப்பட்டுை்ைது. 

Petition (md) no 20768 of 2019 மற்றும் Md no 17399 Of 2020. 

 

கல்சவட்டுகனை னமசூைிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இடமாற்றம் சசய்து பாதுகாத்து 

மிை்ைாக்கம் சசய்ய றவண்டும். இதற்கு றபாதிய கல்சவட்டு ஆய்வாைைக்னை ASI 

பணி நியமைம் சசய்யறவண்டும்.  எை்பது மனுதாைை ் றகாைிக்னக. எதிை ் தைப்பில் 

சதால்லியல் துனற தாக்கல் சசய்த  எதிை ் - பிைமாணப் பதத்ிைம் (Counter - Affidavit) 

மூலம் தமிழ் கல்சவட்டுகைிை் எண்ணிக்னகறய அதிகம் எை்று சதைிகிறது. ஆைால் 

இக்கல்சவட்டுகைிை் எண்ணிக்னகனய சதால்லியல்துனற துல்லியமாக 

தைவில்னல.  

 

21.02.2018 இல்.. 

தமிழ் கல்சவடட்ுகைிை் எண்ணிக்னக 38000. 

சமஸ்கிருதக் கல்சவட்டுகைிை் எண்ணிக்னக 11000. 

எை்ற விவைதன்தக் சகாடுத்தது. 

 

ஆைால்;  

21.12.2020 இல்..   

தமிழ் கல்சவடட்ுகைிை் எண்ணிக்னக 28276. 

சமஸ்கிருதக் கல்சவட்டுகைிை் எண்ணிக்னக 17001. 

எை்ற விவைதன்தக் சகாடுத்தது. 

 

இது றபைதிைச்ச்ியாக உை்ைது. தமிழ் கல்சவட்டுகைிை் எண்ணிக்னக எவ்வாறு 

குனறந்தது.?   

14.07.2021 இல் சடல்லியில் உை்ை இந்தியத ் சதால்லியல்துனற கலாசச்ாை 

அனமசச்கம் சகாடுத்த அறிக்னகயிை்படி கல்சவட்டுகைிை் எண்ணிக்னக 

றதாைாயமாக 74000. RTI சகாடுத்த 38000 தமிழ் கல்சவட்டுகைில்.. 

28, 276 எை்று ஏை் குனறத்துக் காட்டப்பட்டது?  அறதறபால் 11000 சமஸ்கிருதக் 

கல்சவட்டுகை் எப்படி 17001 ஆக அதிகைிக்கப்பட்டது? சதால்லியல்துனற சதாடைந்்து 

முைண்பாடாை (Contradictory) தகவல்கனைறய நீதிமை்றத்தில் தாக்கல் சசய்துை்ைது.  
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தமிழ் கல்சவட்டுகை் னமசூைில் இருந்தால்  அனவ பாதுகாக்கப்படாது எை்ற 

மனுதாைை ் வாதத்னத நீதிமை்றம் ஏற்கிறது. தமிழ் கல்சவட்டுகை் பைாமைிப்பிை்றி 

அழிக்கப்படுவதாக மனுதாைைக்ை் ஆதாைத்துடை் குற்றம் சாட்டுகிறாைக்ை். 

சமீபத்திய சதால்லியல்துனற சவைியீடாை சதை்ைிந்தியக் கல்சவட்டுதச்தாகுதி 41 

( S.i.i.vol.41) No 271( Are.488 of 1905) 272, 273, 274,275,276,277, 426,427,428,429,430. 

இக்கல்சவட்டுகை் அனைத்தும் காணாமல் றபாய்விட்டதாக சதால்லியல்துனறறய 

அறிவித்துை்ைது. 

 

றமலும் பல கல்சவட்டுகைிை் நினல இப்படித்தாை் உை்ைது. சைியாை பைாமைிப்பும் 

பாதுகாப்பும் இை்றி ஏைாைமாை தமிழ் கல்சவட்டுகைிை் னமப்படிகை் 

அழிந்துறபாைனத உறுதி சசய்கிறறாம். அடுத்த தனலமுனறக்கு 

இக்கல்சவட்டுகனைக் சகாண்டு சசல்ல சதால்லியல் துனற தவறிவிட்டது. 

கல்சவட்டுகைிை் னமப்படிகனை மிை்ைாக்கம் சசய்யும் முயற்சியாக தஞ்னச 

தமிழ்ப் பல்கனலக்கழகத்துடை் சதால்லியல் துனற புைிந்துணைவ்ு ஒப்பந்தம் 

சசய்தும் இப்பணி னகவிடப்பட்டது. 

 

2005 - 2006 ஆம் ஆண்டு  ஆதிசச்நல்லூை ் ஆய்வறிக்னகயும் சவைியிடவில்னல. 

கண்டறியப்பட்ட படிமங்கனைக் காலக்கணிப்பும் சசய்யவில்னல. இதுகுறித்து 

மனுதாைை ்காமைாே் அவைக்ை் சதாடைந்்த வழக்கு  W.p.no.13096 2012. 

ஆதிசச்நல்லூை ் ஆய்வாைை ் திரு.சத்தியமூைத்்தி அவைக்ை் ஆதிசச்நல்லூை ்

படிமங்கனைக் காலக்கணிப்பு சசய்யறவா,  ஆய்வறிக்னக சவைியிடறவா மதத்ிய 

அைசு ஆைவ்ம் காட்டவில்னல எை்று வாக்குமூலம் அைித்தாை.் எைறவ மாநில அைசுக்கு 

இந்நீதிமை்றம் றகாைிக்னக னவத்தது. ஆதிசச்நல்லூை ்படிமங்கனைக் காலக்கணிப்பு 

சசய்ய நடவடிக்னக எடுக்க பைிந்துனை சசய்றதாம். 

 

இவ்வாறாை பல காைணங்கைால்; னமசூைில் உை்ை தமிழ் கல்சவடட்ுகைிை் 

னமப்படிகை், சசப்றபடுகைிை் பதிவுகை் மற்றும் அனைத்துத் தமிழ் சதால்லியல் 

ஆவணங்கை் அனைத்தும் னமசூைிலிருந்து சசை்னைக்கு இடமாற்றம் சசய்ய 

உத்தைவு பிறப்பிக்கிறறாம். 

 

அைபி மற்றும் பைச்ியை் சமாழிக் கல்சவட்டுகைிை் அலுவலகம் நாக்பூைில் உை்ைது.  

சமஸ்கிருத சமாழிக் கல்சவட்டுகை் அலுவலகம் லக்றைாவில் உை்ைது.  

இந்றதா - ஆைிய சமாழியாை சமஸ்கிருதத்துக்றக தைிப்பிைிவு அலுவலகம்  

இருக்கும்றபாது எண்ணிக்னகயில் அதிகம் உை்ை தமிழ் சமாழிக் கல்சவட்டு 

அலுவலகம் இல்னல.  

அனத திைாவிட சமாழிக் கல்சவட்டுகளுடை் ஏை் இனணத்து னவத்துை்ைைீக்ை்? 

 

தமிழ் சமாழிக் கல்சவடட்ுகளுக்கும் தைி அலுவலகம் றவண்டும். சசை்னைப்பிைிவு - 

Epigraphy Branch Tamil எை்று சபயை ் மாற்றம் சசய்யப்பட றவண்டும். இங்கு தமிழ் 

சமாழியிை் அனைத்துத் சதால்லியல் ஆவணங்களும் பாதுகாக்கப்பட றவண்டும்.  
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றபாதுமாை கல்சவட்டியல் பிைிவு ஆய்வாைைக்ை் பணியமைத்்தப்பட றவண்டும். 

இனதறய றபைாசிைியை ் இைாேறவலு தனலனமயில் அனமக்கப்பட்ட குழுவும் 

பைிந்துனை சசய்கிறது. 

 

றமற்கண்ட காைணங்கை்; மற்றும் இந்திய அைசியல் அனமப்பு சட்டம் Article 51 - A 

Constitution of india 1949;  மற்றும் Article 49 /1949 

றமலும் உசச் நீதிமை்ற உத்தைவுகனை றமற்றகாை் காட்டி இந்த உத்தைனவப் 

பிறப்பிக்கிறறாம். இந்த உதத்ைவு பிறப்பிக்கப்படும் றததியிலிருந்து 6 மாதக் 

காலத்திற்குை்.. 

"னமசூைில் இருக்கும் அனைத்துத் தமிழ் கல்சவட்டுகைிை் னமப்படிகை் அனைத்தும் 

சசை்னைக்கு மாற்றப்படறவண்டும்". அவ்வாறு மாற்றப்படுவதால் கீழ்க்கண்ட 

நை்னமகை் இருக்கும் எை்று நீதிமை்றம் கருதுகிறது.  ஆய்வாைைக்ை் மற்றும் 

வைலாற்று மாணவைக்ளுக்கு சசை்னையில் னமப்படி இருப்பதுதாை் வசதி. 

னமசூைில் இருப்பது தூைம் மற்றும் சசலவு. னமசூை ்சசல்லுதல், தங்குதல் எை்று வீண் 

அனலசச்ல் மற்றும் றதனவயற்ற சசலவும் ஏற்படுகிறது. 

 

ஓய்வு சபற்ற முதுநினல  தமிழகத ் சதால்லியல் ஆய்வாைைக்ை் அனைவரும் -  

சசை்னையில்தாை் உை்ைைை.் இவைக்ை் ஆய்வு வசதியாக இருக்க சசை்னைதாை் 

சபாருதத்மாக இருக்கும். 60 சதவீதம் தமிழ்க் கல்சவட்டுகை் இை்னும் 

சவைியிடப்படவில்னல. இப்பணினய றமற்சகாை்வதற்கு சசை்னைதாை் சைியாை 

இடம். தமிழகத்தில் உை்ை 50,000 றகாவில்கைில் உை்ை கல்சவட்டுகை் பல்றவறு 

காைணங்கைால் சினதவுற்றை. இவற்றில் உை்ை சசய்திகனை அறிய 

னமப்படிகை்தாை் ஒறை தைவு. இனவ 1887 முதல் படிசயடுக்கப்பட்டுை்ைை. இனவ 

அனைத்தும் தமிழ் கல்சவட்டுகை் எை்பதால் இனவ தமிழகத்தில்தாை் 

இருக்கறவண்டும். 

 

ஆகறவ...சசை்னையில் தமிழ் கல்சவட்டியல் பிைிவு சதாடங்கறவண்டும். இதற்காை 

அனைத்து ஏற்பாடுகனையும் தமிழ்நாடு அைசு ஏற்பாடு சசய்யறவண்டும். னமசூைில் 

உை்ை அனைத்துத ் தமிழ் கல்சவட்டு னமப்படிகை் மற்றும் அனைத்துத் தமிழ் 

ஆவணங்களும் சசை்னைக்கு இடமாற்றம் சசய்யறவண்டும்.  இனவ சவைியிடப்பட 

றவண்டும். றபாதுமாை கல்சவட்டியல் ஆய்வாைைக்ை் பணிநியமைம் சசய்தல் 

றவண்டும்.  றபாதுமாை நிதினய மத்திய அைசு ஒதுக்கீடு சசய்யறவண்டும்.  இந்த 

உத்தைவு பிறப்பிக்கப்பட்டத் றததியிலிருந்து 6 மாதக் காலதத்ிற்குை் இப்பணிகை் 

நினறவு சபறறவண்டும்... 

 

W.p.( md) no 20678 of 2019 and 17399 of 2020. 

N.KIRUBAKARAN...J 

and 

M. DURAISAMY....J 
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2 • உைகத்ேமிழ்’ திங்கள் மின்னிேழின் சங்கச் சுவடுகள் பகுதியில் - 
ேமிழ்  ரபு அறக்கட்டனை 

• • • முனைவர் க.சுபாஷிணி 
 

 

உலகத் தமிழ்ச ்சங்கம் மதுனையிை் ‘உலகத்தமிழ்’ திங்கை் மிை்ைிதழ் - 13 ஆவது  

(http://online.anyflip.com/tntjr/vssz/ ) திங்கைிதழில் ... 

 

தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பற்றிய சசய்திகை்  

பக் 20 -25 (6 பக்கங்கைில்) முழு கட்டுனையாக! 

இடம்சபறுகிை்றை - வாசிக்கத் தவறாதீைக்ை் 
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3 •  தகொப்பன்ஹொகன் சுவடிகளில் த ற்பகொள்ைப்பட்ட ஆய்வு 
• • • முனைவர் க.சுபாஷிணி 

 

 

தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை முனைவை ் சுபாஷிணி அவைக்ைால் 2016ம் ஆண்டு 

சடை்மாைக்் றகாப்பை்ஹாகை் நகைில் உை்ை அைச அருங்காட்சியகத்துடை் சதாடைப்ு 

சகாண்டு அனுமதி சபற்றுக்சகாண்டு, அங்கு றநைில் சசை்று 4 நாட்கை் அங்கு 

றசகைிப்பில் உை்ை தமிழ் ஓனலசச்ுவடிகனை மிை்ைாக்கம் சசய்யப்பட்டது.  

 

ஏறக்குனறய 1800 ஓனலகை் (தைி ஓனலகை்) -  இவற்றுை்  4  சுவடி பனை ஓனல நூல் 

கட்டுகைிை் மிை்ைாக்கப் படிமங்கனை (டிஜிட்டல்) பானையங்றகாட்னட 

சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூைி ஆய்வாைைக்ை் தங்கை் ஆய்விற்குக் றகட்டுக் 

சகாண்டதற்கிணங்க  வழங்கிறைாம். 

 

 

[பாளையங்ககாட்ளை சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூரியுைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
சசய்து ஆய்வுப் பணிகளைத் சதாைங்கிய  பத்திரிக்ளக சசய்தி] 
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தமிழ் பனை ஓனலச ்சுவடிகனைக் கணிைி எழுத்துணைி  மூலம் படிக்கும் முனறனய 

றமம்படுத்தும் வனகயில் ...  

 

எழுதும் முனறயில் கினடமட்டமாகவும், சநடுக்கிலுமாக எழுதப்படும் 

எழுத்துகனைத் சதைிவுபடுத்தும் வனகயில் உருவாக்கப்பட்ட நிைல்கை் மூலம் 91% 

வனை சதைிவாகப் படிக்கும் முனறக்கு ஆய்விை் மூலம் வழி சசய்துை்ைைை,்   

சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூைி ஆய்வாைைக்ைாை எம். முகமது சாதிக் மற்றும் ஆை.் 

ஸ்பைக்ை் ைத்தீஷ் ஆகிறயாை.்  

 

"International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering" எை்ற ஆய்விதழில்,   

"Optimal Character Segmentation for Touching Characters in Tamil Language Palm Leaf Manuscripts 

using Horver Method" எை்ற தனலப்பில் சவைிவந்துை்ைது.  இது தமிழ் மைபு 

அறக்கட்டனையிை் பணிகைில் சிறப்பு சபறுகிை்றது. 

 

நாம் மிை்ைாக்கம் சசய்த ஓனலகை்  உலகைாவிய பல்கனலக்கழகங்கைிலும் 

கல்லூைிகைிலும் ஆய்வுக்குட்படுதத்ப்பட றவண்டும் எை்பனதத் தமிழ் மைபு 

அறக்கட்டனை விரும்புகிை்றது.  பானையங்றகாட்னட சதக்கத்துல்லா அப்பா 

கல்லூைி  இதற்கு நல்லசதாரு உதாைணமாகத் திகழ்கிை்றது. 

 

கல்லூைியிை் முதல்வை ் டாக்டை.்சித்திக்,  இப்பணியில் ஆைவ்த்துடை் ஈடுபட்ட 

ஆய்வாைருக்கும், நம் சதாடைப்ாைை ் முனைவை ் சசௌந்தை மகாறதவை்  

அவைக்ளுக்கும் தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை்  பாைாட்டுக்களும் வாழ்த்துகளும்.  

 

ஆய்வாைைிை் ஆய்வுக் கட்டுனைகை் கினடக்கப் சபற்றதும் அனவ தைிவனைவு 

நூலாக (றமாறைாக்ைாஃப்பாக) சவைியிடப்படும்.  

 

தமிழ் பனை ஓனலச ்சுவடிகனை கணிைி எழுத்துணைி  மூலம் படிக்கும் முனறனய 

றமம்படுத்தும் வனகயில் ...  

எழுதும் முனறயில் கினடமட்டமாகவும், சநடுக்கிலுமாக எழுதப்படும் 

எழுத்துகனைத் சதைிவுபடுத்தும் வனகயில் உருவாக்கப்பட்ட நிைல்கை் மூலம் 91% 

வனை சதைிவாகப் படிக்கும் முனறக்கு ஆய்விை் மூலம் வழி சசய்துை்ைைை,் 

பானையங்றகாட்னட  சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூைி ஆய்வாைைக்ைாை எம். 

முகமது சாதிக் மற்றும் ஆை.் ஸ்பைக்ை் ைத்தீஷ் ஆகிறயாை.்  

 

"International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering" என்ற 

ஆய்விதழில்,   "Optimal Character Segmentation for Touching Characters in Tamil Language 

Palm Leaf Manuscripts using Horver Method" எை்ற தனலப்பில்,   சவைியாை 

அவைக்ளுனடய ஆய்வுக் கட்டுனை  இங்றக இனணக்கப்பட்டுை்ைது. அத்துடை்,  

சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூைிக்கு தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை அனமப்பு  அனுப்பிய 

றகாப்பை்ஹாகை் சுவடிகனைக் சகாண்டு ஆய்வு சசய்தவைிை் கடிதம் காண்க. . 
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Optimal Character Segmentation for Touching Characters in Tamil Language Palm Leaf 

Manuscripts using Horver Method 

 

எம். முகமது சாதிக், முதை்னம மற்றும் ஆைாய்சச்ி றமற்பாைன்வயாைை ்

mmdsadiq[at]gmail.com  பிஜி மற்றும் கணிைி அறிவியல் ஆைாய்சச்ி துனற, 

சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூைி, திருசநல்றவலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மறைாை்மணியம் சுந்தைைாை ்பல்கனலக்கழகம், தமிழ்நாடு, இந்தியா 

 

ஆை.் ஸ்பைக்ை் ைத்தீஷ், ஆைாய்சச்ி அறிஞை,் சைஜி. எண்: 12334 

spurgen[at]gmail.com சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூைி, திருசநல்றவலி, தமிழ்நாடு, 

இந்தியா. 

 

இத்தனகய ஆய்வு முயற்சிகனை தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை  வைறவற்கிை்றறாம்.  இது 

றபாை்ற ஆய்வுத் றதனவகளுக்கு முனைவை ் க. சுபாஷிணி (நிறுவைை ் / தனலவை,் 

தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பு;  மற்றும் இயக்குநை,் கடினக - தமிழ் 

மைபு முதை்னமநினல இனணயக் கல்விக் கழகம்)  அவைக்னை மிை்ைஞ்சல் வழியாக 

(mythforg[at]gmail.com/ksubashini[at]gmail.com) சதாடைப்ு சகாை்ைலாம்.  
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4 •  ேமிழர்களின் வீரத்திற்கும் ஆட்சித் திறத்திற்கும் ஓர் 
அனடயொைம்  ொ ன்ைர் இரொதேந்திர தசொழன் 

• • • முனைவர் க.சுபாஷிணி 
 

 

சிங்கப்பூை ் தமிழ் வைலாற்று மைபுனடனமக் கழகம் நடத்திய மாமை்ைை் 

இைாறேந்திை றசாழை் பிறந்தநாைாை ஆடித்திருவாதினைனய அைசு விழாவாக்கிய 

தமிழக அைசுக்குப் பை்ைாட்டுத் தமிழைக்ைிை் பாைாட்டுவிழா நிகழ்சச்ியில் தமிழ் 

மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பிை் சாைப்ில் முனைவை ் க. சுபாஷிணி 

வாசிதத் வாழ்த்துனை: 

 

 

இனணய சவைி அனவயில் இனணந்திருக்கும்  சாை்றறாைக்ை் அனைவருக்கும் 

எைது வணக்கம். கிபி 11ம் நூற்றாண்டில் தமிழைக்ைிை் வீைத்னதயும் ஆட்சித ்

திறத்னதயும்  இை்றைவும் பனறசாற்றும் ஓை ் அனடயாைம் மாமை்ைை் ைாறேந்திை 

றசாழை்.  

 

கங்னக சகாண்ட றசாழீஸ்வைத்தில்  மாமை்ைை் ைாறேந்திைச ் றசாழை் அைியனண 

ஏறிய ஆயிைமாண்டாை 2014ம் ஆண்டு  முதல் திரு.றகாமகை் தனலனமயிலாை 

கங்னகசகாண்ட றசாழபுைம் றமம்பாட்டுக் குழுமமும் ஊை ் மக்களும் இந்நானை 

விழாவாகக் சகாண்டாடி வருகிை்றாைக்ை். 

 

ஆடித் திருவாதினை  நாை் தமிழ்நாட்டிை் வைலாற்றில் இடம் பிடிக்கும் ஒரு நாை். 

தைக்கு நிகைில்லா ஒப்பற்ற ஆளுனம சபாருந்திய ைாறேந்திை றசாழை் பிறந்த நாை் 
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ஆடி  திருவாதினைத ் திருநாை். இந்த நானை அைசு விழாவாக அறிவிதத் தமிழ்நாடு 

முதலனமசச்ை ்மாண்புமிகு மு.க.ஸ்டாலிை் அவைக்ை், சதால்லியல் துனற அனமசச்ை ்

,மாண்புமிகு தங்கம் சதை்ைைசு அவைக்ை் மற்றும் மாண்புமிகு எஸ்.எஸ்.சிவசங்கை ்

அவைக்ை் ஆகிறயாருக்கு இத்தருணத்தில் பாைாட்டுக்கனைப் பதிவதில் 

சபருமகிழ்சச்ி சகாை்கிறறை். 

 

ைாறேந்திை றசாழை் காலத்துக் கல்சவட்டுக்களும் சசப்றபடுகளும் அவைது ஆட்சிக் 

காலதன்தத் தமிழ்நாட்டிை் சபாற்காலம் எைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிை்றை.   தைது 

தந்னத ைாேைாே றசாழைிை் அடிசயாற்றி  கங்னக வனை சவற்றி கண்டு  றசாழ 

அைசிை் நில எல்னலனய  றமலும் விைிவாக்கி சவற்றி கண்டவை் ைாறேந்திை றசாழை். 

அதுமட்டுமை்றி  அை்னறய மலாயாவிை் கடாைத்திற்கும்  தைது பனடகனை அனுப்பி  

கடல்கடந்து தமிழ் அைனச நினலநாட்டியவை ்மாமை்ைை் ைாறசந்திைை்.  

 

ைாறேந்திைைிை் சமய்க்கீைத்்தியில் காணப்படும் கங்னக பனடசயடுப்பில் அவைது 

பனடகை் சவை்ற ஊைக்ைாக இை்னறய சட்டீஸ்கை ் மாநிலத்திை் சித்திைக்கூடா 

நகைம், பீகாை ் மாநிலத்தில் உை்ை மதுைா, றகாசனல நாடு அதாவது இை்னறய 

ோைக்ண்ட் மாநிலம் , ஒடிசா மாநிலத்திை் பஞ்சப்பை்ைி, காஞ்சம் மாவட்டம்,  

ஒட்டவிஷயம், தக்கணலாடம் அதாவது இை்னறய பீகாைிை் ஒரு பகுதி, றமற்கு 

வங்கத்திை் ஒரு பகுதியாை தண்டபுதத்ி ஆகிய பகுதிகளும் அடங்கியிருப்பனத 

அனடயாைம் காண்கிறறாம்.  

 

அண்னமயில் நாை் சநதைல்ாந்திை் னலடை் பல்கனலக்கழக நூலகத்திை் அனுமதி 

சபற்று சபைிய னலடை்  மற்றும் சிறிய னலடை் சசப்றபடுகனை ஆய்வு சசய்து 

வந்றதை். இனவ ஆனைமங்கலம் சசப்றபடுகை் எை்றும் அறியப்படுகிை்றை. அதில் 

சபைிய னலடை் சசப்றபடுகை் எைப்படுபனவ ைாறேந்திைை் காலதத்ில் 

எழுதப்பட்டனவ. 21 சசப்றபடுகனைக் சகாண்டது இது. ைாறேந்திை றசாழைிை் அைசு 

முத்தினை றபாடப்பட்டு இனணக்கப்பட்டுை்ைது. றசாழ மை்ைைக்ைிை் பைம்பனைனய 

விவைிக்கும் மிக முக்கிய ஆவணம் இது எை்பது தமிழ்நாட்டு வைலாற்று அறிஞைக்ை் 

அனைவரும் ஒப்புக் சகாண்ட ஒை்றற.  ஆடித் திருவாதினை நானை அைசு 

விடுமுனறயாக அறிவித்துை்ை தமிழ்நாடு அைசு  இந்த னலடை் சசப்றபடுகனை மீட்டு 

தமிழ்நாட்டிற்குக் சகாண்டு வந்து றசைக்்கும் சபரும் பணினயயும் றமற்சகாை்ை 

றவண்டும் எை்று இதத்ருணத்தில்  றவண்டுறகாை் முை்னவக்கிை்றறை்.  

 

இந்தப் பாைாட்டு விழானவ சவகு சிறப்பாக ஏற்பாடு சசய்திருக்கும்  சிங்கப்பூை ்தமிழ் 

வைலாற்று மைபுனடனமக் கழகத்திற்கும் அதை் சசயற்குழுவிைருக்கும் எைது 

சநஞ்சாைந்்த நை்றினயயும் வாழ்த்துக்கனையும் சதைிவித்துக் சகாை்கிறறை்.  

நை்றி. 

 

இந்த உனை காசணாைியாக இங்றக: https://youtu.be/Dn-nDapa8pA 

-- முனைவை.்க.சுபாஷிைிதனலவை,்  தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பு. 
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5 •  இரொதேந்திரச் தசொழன் பிறந்ே ஆடித் திருவொதினர 
• • • மா. மாரிராஜன் 

 

 

ஆடித் திருவாதினை (இந்த ஆண்டு - 05.08.2021) இைாறேந்திைச ்றசாழை் பிறந்தநாை்.  

 

 

இைாறேந்திைைிை் றபாை ் சவற்றிகளும், கண்ட கைங்களும் சற்று அதிகம்தாை்.  

அனைத்திற்கும் சிகைமாய் ஆய்வாைைக்ைால்  சகாண்டாடப்படுவது  கங்னக 

சவற்றினய; அப்படி எை்ை அதில் சிறப்பு..? 

 

அைசைக்ை் றபாைக்ைில் சவற்றிசபறுவதும், அவ்விடங்கைில் சவற்றித்தூண் 

(ேயஸ்தம்பம்) நடுவதும் வழக்கமாை ஒை்றுதாை். இந்தத் தூண் கல்லால் 

சசதுக்கப்பட்ட ஒை்று. தைது சவற்றினய பனறசாற்றும் ஓை ்அனடயாைம். 

 

இைாறேந்திைனும் தைது கங்னக சவற்றினய சகாண்டாட ஒரு தூண் நட்டாை.் கல் 

தூண் அல்ல. நீைத்்தூண் (ேலஸ்தம்பம்) தண்ணீை ் மயமாை தூண்.  கங்னகநீனை 
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றசாழபுை ஏைியாை றசாழகங்த்தில் சகாட்டி ஒரு நீைத்்தூண் நட்டு, கங்னக சகாண்ட 

றசாழை் எை்னும் அழியா புகழ் சபற்றாை.்  

 

இந்நிகழ்வுகனை அப்படிறய திருவலங்காடு சசப்றபடு மற்றும் இைாறேந்திைைது 

சமய்கீைத்்தி சாசை வைிகை் எடுத்துனைக்கிறது. புதிதாக கட்டனமக்கப்பட்ட  

றசாழபுைதன்தக் கங்னக நீைால் சிறப்பிக்க முடிவு சசய்கிறாை.் கங்னகநீனை 

சகாண்டு வருமாறு தம் பனடத்தனலவனுக்கு ஆனணயிடுகிறாை.்  அப்பனடத ்

தனலவனும் பனடயுடை் சசை்று வடறதச மை்ைைக்னை சவை்று கங்னக நீனைக் 

சகாண்டு வருகிறாை.்  அப்பனடத்தனலவனை வைறவற்ற இைாறேந்திைை், தாை் 

அனமத்த றசாழகங்கம் ஏைியில் நீைத்்தூண் அனமக்கிறாை.் 

 

உலகதத்மிழைக்ைிை் சபருனமமிகு இந்நிகழ்னவ, திருவலங்காடு சசப்றபட்டிை்  109 - 

124 சசய்யுை்  கூறுகிறது.  

சசய்யுை் 109 - 124 வனை உை்ை வடசமாழிப் பகுதியிை் தமிழாக்கம்: 

 

சசப்றபட்டிை் 109 வது சசய்யுை்: 

"பகீைதைிை் தவத்திை் வலினமயால்   பூமிக்கு வந்த கங்னக நீனை தை் றதாைிை் 

வலினமயால் அந்த கங்னக நீனைக்சகாணைந்்து தை் நாட்னட புைிதமாக்க 

முயை்றாை் இைாறேந்திைை்" 

 

சசய்யுை் 110: 

"கங்னக நதிக்கனையில் வாழும் பனகயைசைக்னை சவல்வதற்கு,  வீைதத்ில் 

சிறந்தவனும், பலமாை பனடகனை உனடயவனும்,  அறமறிந்றதாைில் 

முதல்வனுமாை தை் பனடத்தனலவனுக்கு ஆனணயிட்டாை்" 

 

சசய்யுை் 111: 

"பைிமனலயிருந்து வரும் கங்னக நீனைப் றபால் கல கல எை்னும் ஒலி எழுப்பியவாறு  

அப்பனடதத்னலவைிை் குதினைகை் சசை்றது" 

 

சசய்யுை் 112: 

"யானைகனைக் சகாண்டு அனமக்கப்பட்ட பாலத்தால் இைாறேந்திைைிை் பனடகை் 

கங்னக நதினய கடந்தது" 

 

சசய்யுை் 113: 

"யானைகை்,  குதினைகை், வீைைக்ை்,  இவைக்ை் எழுப்பிய புழுதி பறந்தவாறு 

விக்ைமசற்சாழைிை் (இைாறேந்திைை்) பனடகை் எதிைி மண்டலத்தில் நுனழந்தை" 

 

சசய்யுை் 114: 

"இைாறேந்திைைிை் பனடகை், இந்திைைதனை முதலில் சவை்று சந்திைகுலதத்ிை்  

ஆபைணமாய் திகழும் இடத்னதக் னகப்பற்றியது"
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சசய்யுை் 115: 

"நனடசபற்ற றபாைில் அம்புகைால் துனைக்கப்பட்ட, தண்ட நுைியினை உனடய 

சவண்சகாற்றக்சகானட கீறழ விழுந்தது. இது சந்திைைிை் பிம்பறம கீறழ விழுந்தது 

றபால் இருந்தது" 

 

சசய்யுை் 116: 

சிபிகுல அைசைிை் (இைாறேந்திைை்)  பனடத்தனலவை் இைணசூைனை சவை்று,  

தைம்பாலைிை் நாட்டில் நுனழந்தாை். பிறகு றதவநதியாை கங்னக றநாக்கிச ்

சசை்றாை்" 

 

சசய்யுை் 117: 

"அந்த நதிக்கனையில் இருக்கும் அைசைக்னை பனடதத்னலவை் சவை்றாை். 

அவைக்னைக் சகாண்டு அந்த புைித நீனை தை் தனலவை் மதுைாந்தகனுக்காக 

(இைாறேந்திைை்)  சகாண்டு வந்தாை்" 

 

சசய்யுை் 118: 

"றகாதாவைி நதிக்கனைனய இைாறேந்திை றசாழை் அனடகிறாை.் சந்தைப்பூசச்ுகை் 

சகாண்டு நதிக்கனையில் நீைாடி முடிக்கிறாை.் சவற்றியுடை் வரும் தை் பனடத் 

தனலவனை வைறவற்கிறாை"் 

 

சசய்யுை் 119: 

"அவனுனடய றவகமாை அந்தப்பனட எதிைி அைசனை சவை்று,  சபரும் புகழ் மற்றும் 

இைத்திைங்கை் இவற்றுடை் கங்னக நீனையும் தை் தனலவனுக்காகக் சகாண்டு 

வந்தது" 

 

தை்னுனடய றதசதத்ில் றசாழகங்கம் எை்ற சபயருனடயதும்,  கங்னக நீைால் 

ஆைதுமாை ேயஸ்தம்பம் ஒை்னற நிறுவிைாை் (நீைம்யமாை சவற்றித்தூண்) 

 

இைி; இைாறேந்திைைிை் சமய்கீைத்்தியில் காணப்படும் கங்னகப்பனடசயடுப்பில் 

அவை ்சவை்ற நாடுகை்: 

 

1. சக்கைக்றகாட்டம் — இை்னறய சட்டீஸ்கை ் மாநிலத்தில் உை்ை சித்திைக்கூடா 

எை்னும் நகைம். 

2. மதுனை மண்டலம் — இை்னறய பீகாை ்மாநிலத்தில் உை்ை மதுைா. 

3. நாமனைக்றகானை — இை்னறய ோைக்்கண்ட் மாநிலத்தில் உை்ை ஒரு பகுதி எை்று 

யூகிக்கப்படுகிறது. 

4. பஞ்சப்பை்ைி — ஒடிசா மாநிலம் புவறைஸ்வை ்அருறக உை்ை பஞ்சப்பை்ைி. 

5. மாசுைிறதசம் — சட்டீஸ்கை ்மாநிலப்பகுதியாக இருக்கலாம். 

6. ஆதிநகை ்— ஒடிசா மாநிலத்திை் காை்ேம் மாவட்டப்பகுதி. 

7. ஒட்டவிஷயம் — இை்னற ஒடிசா மாநிலத்திை் வடக்கு மற்றும் சதற்குப்பகுதி. 

8. றகாசனல நாடு — இை்னறய ோைக்்கண்ட் மாநிலம். 
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9. தண்டபுத்தி — றமற்குவங்காைத்திை் றமற்குப்பகுதி. 

10. தக்கண லாடம் — இை்னறய பீகாைிை் ஒரு பகுதி. 

11. வங்காைறதசம் — இை்னறய அஸ்ஸாம் , பங்கைாறதஷ் நாட்டிை் ஒரு பகுதி. 

 

 

 

றமற்கண்ட நாடுகனை இைாறேந்திைை் தனலனமயிலாை றசாழை ் பனட 

சவை்றுை்ைது. இப்பனடசயடுப்பில் றசாழைக்ை் சவற்றி சபற்றதை் நினைவாக 

அந்தந்த நாட்டிை் கனலச ் சசல்வங்கனை சவற்றிச ் சிை்ைமாக தமிழகம் 

சகாண்டுவந்தைை.் 

 

அந்நாடுகைில் றசாழைக்ைது சாசைங்களும் சபாறிக்கப்பட்டை. ஒட்டைறதசம் எை்று 

சாசைங்கைில் குறிப்பிடப்படும் இை்னறய ஒடிசா மாநிலத்தில் கேபதி மாவட்டதத்ில் 

மறகந்திைகிைி  மனலசச்ிகைம் ஒை்றில் மூை்று கற்றகாவில்கை் உை்ைை. இனவ தைம்ை ்

றகாவில்,  பீமை் றகாவில், குந்திறகாவில் எை்று அனழக்கப்படுகிறது. 

 

தைம்ை ் றகாவிலிை் வாயில் நினலப்படியில் ஒரு கல்சவட்டுப்சபாறிப்பு உை்ைது. 

வடசமாழியில் அனமந்த இக்கல்சவட்டிை் தமிழாக்கம்: 

"இைாறேதிைை் தைது றதாை் வலினமயால் விமலாதித்யனை சவை்று மனல மிகுந்த 

நாடுகனையும் மற்ற நாடுகனையும் னகப்பற்றி கலிங்கபதி றபாை்றறானை அடக்கி 

மறகந்திைமனல உசச்ியில் விேயஸ்தம்பத்னத நட்டாை்." 
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இக்கல்சவட்டுப் சபாறிப்பிை் கீறழ றசாழை ்கால இலசச்ினையும் றகாட்றடாவியமாக 

உை்ைது. அமைந்்த புலியிை் முை்பாக கயல்கை். தைம்ை ்றகாவிலுக்கு அருறக இருக்கும் 

குந்தி றகாவிலில் மூை்று கல்சவடட்ுப் சபாறிப்புகை் உை்ைை. 
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முதல் கல்சவட்டு: 

மறகந்திைகிைி மனல உசச்ியில் றசாழைக்ை் விேயஸ்தம்பம் நட்டது பற்றி பதிவு 

சசய்கிறது. 

 

இைண்டாவது கல்சவட்டு: 

இைாறேந்திைைிை் பனடத்தைபதியாை இைாறேந்திை றசாழபல்லவனையை் எை்னும் 

ைாேைாே மைாயனுக்கு இக்றகாவிலில்  விட்டி வாைண மல்லை் எை்ற பட்டத்னத 

அைித்து (எதிைிகைிை் யானைப்பனடனய சவை்ற தனலவை்)  வீை அங்குசம் ஒை்னற 

வழங்கி சிறப்பித்துை்ைாை ் றசாழப்றபைைசை ் இைாறேந்திைை் எை்பது பற்றி பதிவு 

சசய்கிறது. 

 

மூை்றாம் கல்சவட்டு: 

இப்பகுதினய ஆண்ட விமலாதித்தனை குறிப்பிடும் துண்டு கல்சவட்டு ஆகும். 

 

வீை அங்குசம் சபற்ற  இைாறேந்திை றசாழ பல்லவனையைாை இைாேைாேைாேை் 

மைாயை் எை்பவறை கங்னக பனடசயடுப்பிை் றசாழை ் பனடத்தைபதி ஆவாை.் 

இைாறேந்திைைிை் சமய்கீைத்்தி சாசைத்தில் கங்னகநீனை எடுத்த இடம்பற்றி 

கூறுனகயில்;  

 

"நித்தில சநடுங்கடல் உத்திைலாடமும் சவறிமலை ்தீைத்்தத்து எறிபுைல் கங்னகயும்" 

சநடுங்கடல் றபால் பைந்து நிற்கும் உதத்ிைலாடம் எை்னும் இடத்தில் நறுமணமிக்க 

மலைக்னையுனடய தூய்னமயாை கங்னக நீனை றசாழை ் பனட எடுத்தது.. 

இப்பகுதினய ஆண்ட மகிபாலனை றசாழைக்ை் சவை்றாைக்ை். 

 

கங்னகயில் நீை ் எடுத்து வரும் றசாழை ் பனடனய இைாறேந்திைை் றகாதாவைி 

நதிக்கனையில் வைறவற்றாை.் கங்னக நீை ் எடுத்த றசாழை ் பனடக்குத ்

தனலனமறயற்றத் தைபதியிை் சபயை ் விக்கிைமச ் றசாழ றசாழியவனையைாகிய 

அனையை் ைாசைாசை். இவைிை் சபயனைக் றகட்டவுடை் எதிைி அைசை் ஒருவை ் ஓடி 

ஒைிந்து சகாண்டாை ்எை்கிறது ஒரு கல்சவடட்ுச ்சசய்தி. 

 

கங்னக நீருடை் றசாழைப்னட தாயகம் திரும்பியது. கங்னகநீைால் றசாழபுைம் 

றகாவில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டது. றசாழகங்கம் எை்னும் ஏைியும் சவட்டி அதில் 

கங்னகநீனை கலந்தைை.் 

 

இைாறேந்திைைிை் கங்னகசவற்றினய பனறசாற்றும் கல்சவட்டுகை்: 

கும்பறகாணம் (A.r.e.1932 para 13)  "இைாறேந்திை றசாழ றதவை ் கங்னக சகாண்டு 

எழுந்தருளுகிை்ற இடத்துத் திருவடி சதாழுது" எை்ற கல்சவட்டு பதிவு சசய்கிறது. 

  

எண்ணாயிைம் எை்ற ஊைில் காணப்படும் கல்சவட்டில்  ( A.r.e. 1931 -32 part 2 para 3) 

" உனடயாை ்ஸ்ரீஇைாறேந்திைறசாழறதவை ்

 உத்ைபாதத்தில் பூபதியானை ேயிதத்ருைி 
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 யுத்றதாத்சவ விபவத்தால் கங்காப்பைிகிைகம் பண்ணி 

 யருைிை கங்னக சகாண்ட றசாழசைை்னும் 

 திருநாமத்தால்...." 

 

உத்ைபாதம் எை்னும் உத்திைலாடத்தில் கங்னக அைசைக்னை சவை்று கங்னக நீனை 

சகாண்டு வந்து கங்னக சகாண்ட றசாழை் எை்னும் சபயை ் சபற்ற உனடயாை ்

இைாறேந்திை றசாழறதவை.் 

 

ஒரு நீண்ட பயணம். இந்தியாவிை் வடபகுதி முழுவதும் றசாழைக்ைிை் இைாோங்கம். 

ஓை ் ஒற்னறச ் சசால்... தமிழைக்ைிை் வீைதன்தயும் தீைதன்தயும் பைாக்கிைமத்னதயும் 

பனறசாற்றிய அந்த ஒரு சசால்... 

"இைாறேந்திைச ்றசாழை்" 

 

 

  

Reference;  

றசாழை ்சசப்றபடுகை், முனைவை ்க. சங்கைநாைாயணை். 

இைாறேந்திைச ்றசாழை். குடவாயில் பாலசுப்ைமணியை். 

S.i.i.vol 3. Page 424. 

 

புனகப்படம் உதவி: 

முனைவை ்சிவைாமகிருஷ்ணை்; திருசச்ி பாைத்்தி 
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6 •   னறப்புத் தினரகளில்  னறயும்  ைொயொ அகத்தியர் சினை 
• • • மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் 

 

 

சினதவுகைில் பல சினதவுகை். இைச ்சினதவு; சமாழிச ்சினதவு; உணைவ்ுச ்சினதவு; 

பண்பாட்டுச ் சினதவு; பாைம்பைியச ் சினதவு; ஆளுனமச ் சினதவு; கட்டுச ் சினதவு; 

கூட்டுச ் சினதவு. இப்படி அடுக்கிக் சகாண்றட றபாகலாம்.  இந்தச ் சினதவுகைில் 

தனலச ் சினதவாக அனமவது வைலாற்றுச ் சினதவு. அதாவது ’ரூம்’ றபாட்டு 

’டிஸ்கசை்’ பண்ணி ’பிைாை்’ றபாட்டுச ் சினதக்கும் சினதவு. தாைாைமாகச ்

சசால்லலாம்.  இதில் இருப்பனத இல்லாமல் சசய்வது இருக்கிறறத அதுதாை் 

சிறப்பாை வைலாற்றுச ் சினதவு. இந்தக் காலத்தில் மட்டும் அல்ல. எல்லாக் 

காலத்திலும் வைலாற்றுச ்சினதவுகளும், நல்லபடியாக நாலுகால் பாய்சச்ல் றபாட்டு 

வந்து இருக்கிை்றை.  

 

அந்த வனகயில் மனலயூை ் மனலநாட்டிலும் தமிழைக்ை் சாைந்்த வைலாறு அை்று 

மனறக்கப் பட்டை. இை்று மனறக்கப் படுகிை்றை. முயற்சிகை் சசய்யப் படுகிை்றை. 

இப்படி எழுதுவதால் ‘அசைஸ்ட்’ பண்ணி அனடத்து னவக்கலாம். பிைசச்ினை இல்னல. 

முழுசா நனைந்த பிை்ைை ் முக்காடு றதனவ இல்னல. மலாயா தமிழைக்ைிை் 

நாகைிகம், தமிழைக்ைிை் பண்பாடுகனைச ் சினதக்க, ஒரு கூட்டம் இைவு பகலாகத் 

தூக்கம் சகட்டு, சகாசுக்கடி பட்டு ஆலவட்டம் றபாடுகிறது. உண்னமதாறை!  

 

சமைசத்துக்கு இடம் அைிக்காமல்... அதிகாைத்துக்கு அடி பணியாமல்... றநைன்மயாை 

முனறயில் சசய்திகனை மக்கைிடம் சகாண்டு றபாய்ச ் றசைப்்பறத நம் கடனம. 

வைலாறு எை்பனதப் பிைித்துப் பாருங்கை். வைல் ஆறு எை்று வரும். வைல் எை்றால் 

நிகழ்வு. ஆறு எை்றால் பானத. நடந்து வந்த பானதயிை் நிகழ்வுகறை வைலாறு. 

உண்னமயில் எை்ை நடந்தது எை்பனதச ் சசால்வதுதாை் வைலாறு.  வைலாற்றுச ்

சினதவு எை்பது ஓை ் இைத்திை் சினதவு. ஒரு சமாழியிை் சினதவு.  எை்பனதத ்

தமிழைக்ளுக்கு வைலாறு கற்றுக் சகாடுத்த ஒப்பற்ற பாடம் எை்று சசால்லிக் 

சகாண்டு கட்டுனைக்கு வருகிறறை்.  

 

சிம்றமாை ் அகஸ்தியை ் சினலனயப் பற்றி ஏற்கைறவ பதிவு சசய்து இருக்கிறறை். 

இருப்பினும் காலதத்ிை் கட்டாயம். மீண்டும் பதிவு சசய்ய றவண்டி வருகிறது. 

மலாயா வைலாற்றில் கங்கா நகைம் எை்பது மாசபரும் தாக்கத்னத ஏற்படுதத்ிய 

வைலாற்றுப் புகலிடம். இந்த கங்கா நகை வைலாற்றில் தாை் சிம்றமாை ் அகஸ்தியை ்

சினலயும் வருகிறது. ஒறை வாைத்ன்தயில் சசாை்ைால் கங்கா நகைமும்; சிம்றமாை ்

அகஸ்தியை ்சினலயும் மனறக்க முடியாத மாசபரும் காலச ்சுவடுகை். அந்தக் காலச ்

சுவடுகைில் புற்கை் முனைக்கலாம். பூண்டுகை் முனைக்கலாம். காடுகை் 

சசழிக்கலாம். நதிகை் வழியலாம்.  இருந்தாலும் இை்னறக்கும் சைி; இைி 

எை்னறக்கும் சைி; கங்கா நகைம் எனும் சபயை ் மட்டும் அப்படிறய ஆலம் 
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விழுதுகனைப் றபால ஆைப்்பாட்டம் இல்லாமல் அழகாய்ப் பயணிக்கும். எழுதி 

னவத்துக் சகாை்ளுங்கை். இது ஒரு வைலாற்று உண்னம. 

 

1936-ஆம் ஆண்டு பிப்ைவைி மாதம் றபைாக், 

சிம்றமாை ்பை்ைதத்ாக்கில் (Chemor Valley), 

ோறலாங் (Jalong, Chemor, Perak, Malaysia) 

எனும் இடத்தில் ஓை ்அகத்தியை ்

சினலனயக் கண்டு எடுதத்ாைக்ை்.  அந்தச ்

சினலயிை் எனட 34 பவுண்டுகை். அதாவது 

15.4 கிறலா. உயைம் 1 அடி எட்டனை 

அங்குலம். 1300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட 

சவண்கலச ்சினல. மறலசியாவில் கண்டு 

எடுக்கப்பட ஓை ்அைிய வைலாற்றுப் படிமம்.  

 

 

 

சிம்றமாை ்பை்ைதத்ாக்கு ோறலாங் பகுதியில் கினடதத் புத்த பிைாமிை் பாட்டுங் 

[மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணை் இனணத்துை்ை இப்படம் எடுக்கப்பட்டசபாழுது 

அதில்  Patung Brahmin / Patung Jalong  எை்ற விைக்கம் இருக்கிறது. தாடி மீனச 

கமண்டலம் இருப்பதால் அகத்தியை ் எை்பதாகக் காட்டப்படுகிறது. மலாக்கா 

முத்துக்கிருஷ்ணைிை் கட்டுனைச ் சாை்றுகைில்  ஒை்று ஆய்வாைைக்ை் கூறிய 

அகத்தியை ் கருத்துக்கும் சாை்று காட்டுகிறது. சினலயில் தற்சபாழுது இருக்கும் 

படவிைக்கக் குறிப்பில் அகத்தியை ் எை்பது  நீக்கப்பட்டு 'புத்த பிைாமிை்' எை்று 

மட்டும் விைக்கம் உை்ைது. ] 
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விக்கியில் கினடக்கும் சிற்பம் அதை் விைக்கம் பகுதியில்  

புத்த சினல எை்ற குறிப்பு இருக்கிறது    

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jalong_statue_KL_001.JPG 

 

இந்தச ் சினல இப்றபாது றகாலாலம்பூை ் மறலசிய அரும்சபாருை் காட்சியகத்தில் 

உை்ைது. கங்கா நகைத்து வைலாற்றில் ஓை ் ஆழமாை உண்னமனய இந்தச ் சினல 

வழங்கி உை்ைது. கங்கா நகைம் எை்பது இந்து மதம் (சிவ வழிபாடு) சாைந்்த ஓை ்அைசு 

எை்பனத இந்தச ் சினல உறுதிப் படுதத்ி உை்ைது. உலக வைலாற்று ஆசிைியைக்ை் 

ஏற்கைறவ இந்தக் கருத்னத வலியுறுத்தி உை்ைைை.் 
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கி.பி. 1025-ஆம் ஆண்டில் கங்கா நகைம் சினதவுற்றது. அதை் பிை்ைை ் அந்த அைசு 

ஆட்சி சசய்த பகுதிகைிை் அருகானமயில் சிை்ைச ்சிை்ை ஆளுனமகை் உருவாகிை. 

அனவ புத்த மதம் சாைந்்தனவ. சீைாவில் இருந்து வந்த சீைைக்ை் கங்கா நகைப் 

பகுதிகைில் புத்த மதத்னதப் பைப்பிைாைக்ை். புத்த மதம் வருவதற்கு முை்ைை ்கங்கா 

நகை அைசு இந்து மதம் சாைந்்த அைசாக இயங்கி வந்து உை்ைது. அந்தக் கட்டத்தில் 

கிந்தா பை்ைத்தாக்கில் இந்து றகாயில்கை் நினறயறவ இருந்து உை்ைை. அைச 

ஆசியாடிக் கழகத்திை் மறலசியக் கினையிை் ஆய்விதழ் (Journal of the Malayan Bramch 

of the Royal Asiatic Society - JMBRAS) சாை்றுகை் உை்ைை.  அனவ ஆை.் ஓ. விை்ஸ்சடட் (R. O. 

Winstedt) எனும் மலாயா ஆய்வாைைிை் சாை்றுகை்.  

 

உலகிறலறய மிகப் சபைிய ஈயப் பை்ைதத்ாக்கு றபைாக் மாநிலத்தில் உை்ை கிந்தா 

பை்ைத்தாக்கு. ஈயக் கைிமத்திற்குப் றபை ்றபாை இடம். 1900-ஆம் ஆண்டுகைில் ஈயம் 

இருப்பது கண்டுபிடிக்கப் பட்டதும், உலக மக்கைிை் பாைன்வ இந்தப் பக்கமாய்த ்

திரும்பியது. ஆயிைக் கணக்காை சீைைக்ை், கிந்தா பை்ைத்தாக்கிற்குப் பனட 

எடுதத்ாைக்ை். கிந்தா பை்ைதத்ாக்கிை் காைகங்கைில் இருந்த இந்து, புதத்க் 

றகாயில்கை் மண்ணுக்குை் புனதந்து றபாய் இருக்கலாம்; அந்தக் றகாயில்கைில் 

இருந்த சினலகளும் ஆழ் மண்ணுக்குை் அப்படிறய ஆழ்ந்து றபாய் இருக்கலாம். 

றவதனையாை கணிப்பு. இருப்பினும் அந்தப் பை்ைத்தாக்கிை் பல்றவறு பகுதிகைில் 

இருந்து இந்து, புத்த மத சவண்கலச ்சினலகை் கண்டு எடுக்கப்பட்டு உை்ைை.  

 

அந்த வனகயில் கிந்தா பை்ைதத்ாக்கு ஏழாம் எட்டாம் நூற்றாண்டுகைில் இந்திய 

மயமாக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமாை இைாசச்ியத்திை் அடித் தைமாக இருந்து 

இருக்கலாம். அதுறவ வைலாற்று ஆசிைியைக்ை் பலைிை் ஒருமித்தக் கருத்து.  சினல 

கினடத்த இடம் றத சசங் சியூ (Teh Seng Chew) எனும் சீைருக்குச ் சசாந்தமாை 

நிலமாகும். ஈயம் றதாண்டுவதற்காக அவருக்குக் கினடதத் அைசாங்க நிலம். றத 

சசங் சியூ சுங்னக சிப்புட் பகுதினயச ் றசைந்்தவை.் அந்தச ் சீைருக்கு கினடத்த 

இடத்தில் ஈயம் இல்னல எை்று பிை்ைை ் சதைிய வந்தது. அதைால் அந்த இடத்தில் 

மைவை்ைிக்கிழங்கு பயிை ் சசய்யலாம் எை முடிவு சசய்தாை.் அதற்காகத ்

சதாழிலாைைக்னை றவனலக்கு அமைத்த்ி நிலதன்தச ் சுதத்ம் சசய்து சகாண்டு 

இருந்தாை.் 
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முதலில் ஒரு டிைாக்டை ் காட்டுப் புதைக்னைச ் சுத்தப் படுதத்ிப் றபாய்க் சகாண்டு 

இருக்கும். அந்த டிைாக்டருக்குப் பிை்ைால் ஒரு குழுவிைை ் மண்சவட்டிகனைக் 

சகாண்டு மண்னணக் கிைறும் பணியில் ஈடுபட்டு இருப்பாைக்ை். அப்றபாது திடீசைை 

ஓை ் உறலாகப் சபாருை், ஒரு சதாழிலாைைிை் மண்சவட்டியில் பட்டுத் சதறிதத்து. 

அனடயாைம் சதைியாத ஓை ் உருவத்திை் சினல. அந்தத் சதாழிலாைி சற்று ஐதீக 

நம்பிக்னகவாதி. அவை ் அந்தச ் சினலனயத் சதாடவில்னல. பயந்து சகாண்டு 

அவருனடய கண்காணிப்பாைனை அனழத்து விசயத்னதச ் சசாை்ைாை.் அந்தச ்

சினலனயப் பற்றிய சசய்தி கண்காணிப்பாைை ்மூலமாக நிலத்திை் சசாந்தக்காைை ்

றத சசங் சியூவிற்குப் றபாய்ச ் றசைந்்தது. அப்றபாது அவை ் சுங்னக சிப்புட்டில் 

இருந்தாை.்  அவரும் அந்த இடத்திற்கு வினைந்து வந்தாை.் அந்தச ்சினலனயப் பாைத்்து 

அவரும் அதிசயித்துப் றபாைாை.் சினலனய யாைிடம் ஒப்பனடக்கலாம் எை்று 

றயாசிக்கும் றபாது டத்றதா (துை்) சம்பந்தை் அவைக்ைிை் நினைவு வந்தது. 

 

கட்டுனையாைைிை் தைிப்பட்ட கருத்துகை்:  

சிம்றமாை ்ோறலாங் வைக் காப்பகப் பகுதியிை் மனல அடிவாைத்தில் சுண்ணாம்புக் 

குனககை் உை்ைை. அந்தப் பகுதியில் ஓைாங் அஸ்லி மக்கை் வாழ்ந்தாைக்ை். இை்றும் 

வாழ்கிறாைக்ை்.   அவைக்னை விசாைித்துப் பாைத்த்தில் காட்டுக்குை் ஒரு சபைிய 

றகாயில் இருந்ததாகச ் சசால்கிறாைக்ை். அவைக்ைிை் மூதானதயைக்ை் தனலமுனற 

தனலமுனறயாக அந்தக் றகாயினலப் பற்றி சசால்லி இருக்கிறாைக்ை். ஒரு புைாணக் 

கனதயாகவும் இருந்து உை்ைது. 

 

இருப்பினும் சிம்றமாை ்ோறலாங் காட்டுப் பகுதியில் எங்றகா ஓை ்இடத்தில் ஆயிைம் 

ஆண்டுகளுக்கும் றமலாை ஒரு பழனமயாை இந்து றகாயில் இருக்கலாம். இந்த 

சவண்கலச ் சினலக்கும் அந்தக் றகாயிலுக்கும் சதாடைப்ுகை் இருக்கலாம். இந்தச ்

சினல ஏை் அந்த சிம்றமாை ்ோறலாங் காட்டுப் பகுதிக்குப் றபாக றவண்டும்? மனல 

அடிவாைத்திை் மண்ணுக்குை் புனதந்து கிடக்க றவண்டும். னதப்பிங் அல்லது பீறடாை ்

பகுதியில் இருக்க றவண்டிய சினல எப்படி சிம்றமாை ் ோறலாங் காட்டுக்குை் 

றபாைது?  

 

(நை்றி: தமிழ் மலை)் 

 

இந்தக் கட்டுனைக்காை சாை்றுகை்: 

1. "Treasure Trove Among the Tapioca: A Tenth Century Malayan Bronze”, MH, 8, 1 (1962) 11-13  

2. A.B. Griswold,”The Jalong Bronze”, FMJ, 7, 1962, 64-66. 

3. Journal of the Malayan Bramch of the Royal Asiatic Society. Vol. XVIII 1940, Singapore Printers 

Limited 1940.  

4. Art, archaeology and the early kingdoms in the Malay Peninsula and Sumatra: c.400-1400 A.D. Vol: 

1. Nik. Hassan Shuhaimi. 

 

-- மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணை் 

https://ksmuthukrishnan.blogspot.com/ 
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7 •  கிதரக்க கடவுள் னஹஜீயொ - துருக்கியில் கண்டுபிடிப்பு 
• • • முனைவர் க.சுபாஷிணி 

 

 

பல புதிய கண்டுபிடிப்புக்கனை சவைிக்சகாணரும் அகழாய்வுக் கைமாக 

துருக்கியிை் பல பகுதிகை் திகழ்கிை்றை. அண்னமயில் (20.8.2021) துருக்கி நாட்டிை் 

றமற்குப் பகுதி நகைமாை அய்சாறைாய் (Aizanoi) நகைில் ஒரு சபண்சதய்வச ் சினல 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுை்ைது.  

 

பண்னடய கிறைக்க புைாணங்கைில் குறிப்பிடப்படும்  தாய்தச்தய்வம் னஹஜீயா 

(Goddess Hygieia) சினல இங்குக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுை்ைது. இதச்தய்வம்  

மக்களுக்குப் பாதுகாப்னபயும், உடல் நலனையும், தூய்னமனயயும்  வழங்கக்கூடிய 

சதய்வமாகக் கருதப்படுகிறது.  இதச்தய்வம்  கிறைக்க மற்றும் றைாமை் 

புைாணங்கைில் வழங்கப்படும் கடவுைாை அறசலிபியூஸ் (Asclepius) எை்ற 

சதய்வத்திை் மகைாகவும் கருதப்படுகிை்றாை.் னஹஜீயா எை்ற இந்த கிறைக்கச ்

சசால் இை்று வழக்கில் லத்திை் சமாழியில் உை்ை  Hygēa or Hygīa  எை்றும், 

ஆங்கிலத்தில் இை்று நம் வழக்கில் உை்ை "hygiene" எை்ற சசால் உருவாக 

அடிப்பனடயாை சசால்லாகவும் அனமகிறது.  

 

 

 

அய்சாறைாய் நகைில் நிகழ்த்தப்பட்ட சதால்லியல் கை ஆய்வுக்குத் தனலனம 

தாங்கிய  ஆய்வாைை ்  றகாகாை் குசக்ூை் (Gökhan Coşkun)  அசச்ினல பைிங்கிைால் 

சசய்யப்பட்டுை்ைது எை்றும்,  ஒரு மைிதைிை் உடல் அைவு உயைத்தில் அசச்ினல 
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இருப்பனதயும், அது கண்சடடுக்கப்பட்ட றபாது அசச்ினலயிை் தனலப் பகுதி 

இல்லாத நினலயிறலறய கண்சடடுக்கப்பட்டனதயும் தைது அறிக்னகயில் 

குறிப்பிடுகிை்றாை.்  அப்பகுதியில் முை்ைை ் நடத்தப்பட்ட கை ஆய்வுகைில்  பல 

சாை்றுகை் கினடதத்னமனயக் குறிப்பிட்டு  அதற்குத் சதாடைப்ுனடய வனகயில் சில 

அரும்சபாருடக்ை் அப்பகுதியில் கினடப்பனதயும் ஒப்பிட்டுக் காணும் றபாது 

அப்பகுதியில் ஒரு றகாயில் இருந்திருக்க வாய்ப்புை்ைது எை்று கூறுகிை்றாை.்  

 

அப்பகுதி கிறைக்க கடவுைாை சீயஸ் (Zeus) கடவுளுக்குப் பிைம்மாண்டமாை றகாயில் 

கண்சடடுக்கப்பட்ட அந்றதாலியா நகருக்கு அருகில் இருப்பதால் இந்த வைாகம் 

முக்கியத்துவம் சபறும் ஒரு பண்னடய நகைமாக இருக்க வாய்ப்புை்ைனதயும் 

குறிப்பிடுகிை்றாை.்   

 

இந்த அய்சாறைாய் நகைம் யுசைஸ்றகாவிைால் பாதுகாக்கப்பட றவண்டிய நகைமாக 

2012ம் ஆண்டில் பட்டியலில் இனணக்கப்பட்டது எை்பது குறிப்பிடதத்க்கது.  

ஏறக்குனறய 5000 ஆண்டுகை் பழனமயாை ஒரு நகைமாக இது 

அனடயாைப்படுத்தப்படுகிறது.  

 

இந்த அகழாய்வுகை் நனடசபறுவதற்கு  முை் சீயஸ் கடவுைிை் றகாவில் 

கண்சடடுக்கப்பட்ட  பகுதி சபா.ஆ.மு 3000 எை கால வனையனற சசய்யப்பட்டது. 

சபா.ஆ.மு 133ல் இந்த நகைத்னத றைாமாைியப் றபைைசு னகப்பற்றி தை் 

ஆளுனமக்குை் உட்படுத்தியது.  

 

2011ம் ஆண்டு முதல்  துருக்கிய சதால்லியல் ஆய்வாைைக்ை் இப்பகுதிகைில் 

சதாடைச்ச்ியாை பல ஆய்வுகனைச ் சசய்து வருகிை்றைை ் எை்பறதாடு 

இவ்வாய்வுகை் அைிய பல  கண்டுபிடிப்புகனை சவைிக்சகாணை உதவியுை்ைை 

எை்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   

குறிப்பு: https://www.hurriyetdailynews.com/statue-of-greek-health-goddess-hygieia-unearthed-

167210 
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8 •  கிழக்கு  தைசியொ சபொவில் பூமிபுத்ரொ ேமிழர்கள் 
• • • மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் 

 

 

புலம்சபயைந்்த தமிழைக்ைில் சிலை ்சபாவிற்குச ்சசை்றாைக்ை். சபாவிறலறய வாழ்ந்து, 

நிைந்தைவாசிகைாகி விட்டைை.் அந்த வனகயில், தமிழைக்ை் பலை ் கடசாை், மூருட,் 

பாோவ் சபண்கனைத் திருமணம் சசய்து வாழ்கிை்றைை.் இந்தப் சபண்கைில் பலை ்

கிறிஸ்துவப் சபண்கைாகும்.  

 

ஒரு தமிழருக்கும் ஒரு கடசாை் அல்லது பாோவ் சபண்ணுக்கும் பிறந்த குழந்னத, 

பூமிபுத்ைா தகுதினயப் சபறுகிறது. மறலசிய அைசியலனமப்பிை் 160A (6)(a) 

சட்டப்பிைிவிை் கீழ் அந்த விதி சசால்லப் படுகிறது. 

 

தமிழைக்ை் சிலை ் சீைை ் அல்லது கடசாை் பாைம்பைியங்களுடை் ஐக்கியமாகி 

விட்டைை.் அவைக்ைில் சிலை ் பாோவ் சபண்கனை மணந்து, இஸ்லாம் சமயத்திற்கு 

மாறி உை்ைைை.் 

 

சபாவில் 12,600 இந்தியைக்ை் உை்ைைை.் தமிழைக்ை் 3,200. இவைக்ைிை் நலை்களுக்காக 

ஒரு சங்கம் உருவாக்கப்பட்டு உை்ைது. அதை் சபயை ்சபா இந்தியை ்சங்கம்.  

 

1960-கைில் மறலசியக் குடிறயற்ற வாைியம், தீபகற்ப மறலசியாவிலிருந்து இந்தியத ்

சதாழிலாைைக்னைச ் சபா ைப்பை ் றதாட்டங்களுக்குக் சகாண்டு வந்தது. அந்த 

வனகயில் தமிழைக்ைிை் எண்ணிக்னகயும் கூடியது.  

 

இருப்பினும் றவனல ஒப்பந்தம் முடிந்ததும் பலை ் திரும்பிச ் சசை்று விட்டைை.் 

குனறவாை எண்ணிக்னகயில் மட்டுறம சிலை ் தங்கிைை.் அப்படித் தங்கியவைக்ை் 

பிை் நாட்கைில் சபா சபண்கனைத ்திருமணம் சசய்து சகாண்டைை.் அவைக்ளுக்குப் 

பிறந்த குழந்னதகை் பலை ்பூமிபுத்ைா தகுதினயப் சபற்று உை்ைைை.் 

 

தீபாவைி, னவகாசி, னதப்பூசம் றபாை்ற திருவிழாக்கனை இை்று வனை 

சகாண்டாடுகிை்றைை.் றவறு சமயங்களுக்கு மாறிய தமிழைக்ை் கிறிஸ்துமஸ், 

சபைிய சவை்ைி, றநாை்புப் சபருநாை் றபாை்ற திருநாட்கனைக் 

சகாண்டாடுகிை்றைை.் 

 

தமிழைக்ை் எங்றக சசை்றாலும் அங்றக ஒரு புதிய சமுதாயதன்த உருவாக்கி 

விடுகிறாைக்ை். அந்த வனகயில் சபாவிலும் ஒரு தைித்துவமாை தமிழைச் ்சமுதாயம் 

உருவாக்கப்பட்டு உை்ைது. 
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சாை்றுகை்: 

1. One Indian man, who calls himself as Huang Poh Lo, proclaims in an advertising banner that he is 

The World’s Only Indian Chinese Calligrapher. - http://www.nst.com.my/life-times/showbiz/sunday-

gaiety-1.178092 

2. Ethnic Indians may be few in Sabah, but Deepavali is a 1Malaysia celebration. - 

http://insightsabah.gov.my/article/read/648/  

3. The Sabah Indian Association 

4. If one of the parents is a Muslim Malay or indigenous native of Sabah as stated in Article 160A (6)(a) 

Federal Constitution of Malaysia; thus child is considered as a Bumiputra. - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bumiputra/ 

 

 

- 
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9 •  உண்படரூல்டிங்கன்(பேர் னி) கற்கொை  னிேர்கள் குடியிருப்பு 
• • • முனைவர் க.சுபாஷிணி 

 

 

உலகம் முழுவதும் இை்று சதால்லியல் கை ஆய்வுகை் எை்பது சபாதுமக்கைிை் 

கவைதன்த ஈைத்்து வருகிை்ற ஒரு துனறயாக வைைந்்து வருகிை்றது. தமிழகதத்ில் 

ஆதிசச்நல்லூை,் அைிக்கறமடு, சகாடுமணல், சபாருந்தல், அழகை்குைம், கீழடி 

றபாை்ற இடங்கைில் நனடசபறுகிை்ற அகழாய்வுகை் பற்றிய சசய்திகை் இை்று 

பத்திைினக சசய்திகை் அல்லது ஆய்வாைைக்ைிை் அறிக்னககை் எை்ற எல்னலனயக் 

கடந்து சபாது மக்கைிை் ஆைவ்தன்த சவைிப்படுத்தும் தைிநபை ் ஆய்வுகைாகவும்  

பதிவுகைாகவும் றபஸ்புக், வாட்ஸ் அப், ட்விட்டை ் பதிவுகைாக இக்காலத்தில் 

சவைிவருகிை்றை.  

 

தமிழ்நாட்டுத் சதால்லியல் சசய்திகனை அறிந்து சகாை்கிை்ற அறதறவனை 

தமிழ்நாட்டிற்கு சவைிறய நனடசபறுகிை்ற, அல்லது நனடசபற்ற சதால்லியல் 

அகழாய்வுகை் மைித குலத்திை் சதாை்னம பற்றிய கண்டுபிடிப்புகை் 

ஆகியவற்னறப் பற்றி அறிந்து சகாை்வது அவசியமாகிை்றது. இதத்னகய அறிவு 

உலகைாவிய அைவில் மைித குலத்திை் றதாற்றம், வைைச்ச்ி, மற்றும் நினலத்தை்னம, 

றபாைாட்டங்கை், சவற்றி, அைசு உருவாக்கம், இடப்சபயைவ்ு, புலம்சபயைவ்ு எை்கிை்ற 

பல்றவறு மைிதகுல அனசவுகனைப் பற்றி அறிந்துசகாை்வதில் சதைினவத் 

தருவதாக அனமயும். 

 

சதால்லியல் ஆய்வுகனை மிக நீண்டகாலமாக, சசயல்படுத்தி வரும் நாடுகைில் 

ஒை்று சேைம்ைி. சேைம்ைியிை் பல்றவறு பகுதிகைில் நனடசபற்ற அகழாய்வுகை் 

பல்றவறு அருங்காட்சியகங்கைிலும், பல்கனலக்கழக ஆய்வுக் கூடங்கைிலும், 

கண்காட்சி பகுதிகைிலும் மட்டுமை்றி அகழாய்வுகை் நடதத்ப்பட்ட பகுதிகைிறலறய 

அருங்காட்சியகங்கைாக அனமக்கப்பட்டு காட்சிப்படுதத்ப்பட்டுை்ைை.  

ஆயிைத்திற்கும் றமற்பட்ட அருங்காட்சியகங்கனைக் சகாண்டது சேைம்ைி. 

ஒவ்சவாரு சபைிய நகைமாகட்டும், சிறு நகைமாகட்டும், கிைாமம் ஆகட்டும்... எல்லாப் 

பகுதிகைிலும் ஒை்றுக்கு றமற்பட்ட அருங்காட்சியகங்கை் உருவாக்கப்பட்டுை்ைை. 

 

அந்த வனகயில் இந்தப் பதிவு கற்கால மைிதைக்ைிை் குடியிருப்பு  ஒை்றினை 

பற்றியது.  

 

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen - உண்சடரூல்டிங்கை் கற்கால மைிதைக்ை் 

குடியிருப்புகை் அருங்காட்சியகம் சேைம்ைியிை் சகாை்ஸ்டை்ஸ்  ஏைிக்கு அருறக 

உை்ைது.  
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இை்று உலகைாவிய வனகயில் யுசைஸ்றகாவிைால் பாதுகாக்கப்படும் 111 கற்கால 

மைிதைக்ைிை் குடியிருப்புகைில் ஒை்றாகவும் இது அனமகிறது.   

 

சேைம்ைிக்குத் சதற்கிலும், சுவிசைல்ாந்து மற்றும் ஆஸ்திைியா ஆகிய இரு 

நாடுகளுக்கும் அருகிறலயும் உை்ைது இப்பகுதி. 1853-1854 ஆகிய காலகட்டதத்ில்  

இந்த ஏைியில் மீை் பிடிக்கச ்சசை்ற மீைவைக்ைது வனலகை் அடிக்கடி தண்ணீருக்கு 

அடியில் மாட்டிக் கிழிந்து றபாைனத அவைக்ை் அை்னறய நகை அதிகாைிகைிடம் 

சதைிவிக்க அவைக்ை் கடலுக்கடியில் ஆய்வு சசய்யும் சிலனை அனுப்பி றசாதனை 

சசய்த றபாது இது மிகப்சபைிய ஒரு கண்டுபிடிப்பாக அனமயும் எை யாரும் முதலில் 

எதிைப்ாைக்்கவில்னல.  வைலாற்றுக் காலத்துக்கு முந்னதய மைித குல வாழ்விடப் 

பகுதிகளுை் ஒை்றாக இப்பகுதி இருந்தது எை்பதும் அவைக்ை் வாழ்வியல் கூறுகை் 

சதாடைப்ாை ஏைாைமாை சதால்சபாருடக்ை் இங்குக் கினடத்ததும் 

ஆய்வாைைக்ளுக்கு ஆசச்ைியத்னத அைித்தை.  

 

இங்கு அகழாய்னவ நிகழ்த்திய குழுவில் இடம்சபற்றவைக்ளுை் ஒருவை ் ஃசபைட்ிைை் 

சகல்லை.்  இவறை இப்பகுதிக்கு 'Pile Dwelling' எைப் சபயைிட்டு தைது ஆய்வறிக்னகனய 

சவைியிட்டாை.்  

 

அடுத்து இங்கு மக்கை் வாழ்ந்த  கி.மு 3000 கால அைவிலாை வீடுகை், இங்கு 

அகழாய்வில் கண்சடடுக்கப்பட்ட சபாருடக்ை் பற்றி திைம் சில குறிப்புகைாக 

வழங்குகிை்றறை்.  

 

உண்சடரூல்டிங்கை்(சேைம்ைி) கற்கால மைிதைக்ை் குடியிருப்பு 

அருங்காட்சியகத்திற்கு றநற்று சைிக்கிழனம 24.7.2021 சசை்றிருந்த றபாது பதிந்த 

காட்சி. 
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முகப்புப் பகுதியில் பயணம் சதாடங்கும் இடம் 

 

 

ஏைிக்கு அடிப்பகுதியில் மணலில் புனதயுண்ட மக்கை் வாழ்விடப் பகுதி 

 

 

ஃசபைட்ிைை் சகல்லை ்
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"உை்தைரூல்டிங்கன்(தஜரே்னி) கற்கால ேனிதர்கள் குடியிருப்பு - 2" 

வீடுகனைக் கட்டி குடியிருப்புகனை உருவாக்க எப்றபாது மைித குலம் தைது 

முயற்சினயத் சதாடங்கியது எை நம் எல்றலாருக்குறம எப்றபாதாவது மைதில் 

றகை்விகை் எழுந்திருக்கும், அல்லவா? 

 

 கீழடி, ஆதிசச்நல்லூை ் றபாை்ற அகழாய்வுகை் சவைிப்படுத்திய, நாம் அறிந்த 

தமிழ்நாட்டு அகழாய்வுகை் றபால  உலகிை் ஏனைய பகுதிகைில் நனடசபற்ற 

அகழாய்வுகனையும் சதைிந்து சகாை்றவாறம. இது ஒப்பாய்வுகளுக்கு உதவும் 

எை்பறதாடு சபாதுவாகறவ றஹாறமா றசப்பியை்கைாை இந்த மைித குலதத்ிை் 

வாழ்விடங்கை் உருவாக்கல் எை்ற சபாதுக் குணதன்தப் பற்றி அறிந்து சகாை்ைவும் 

உதவும் அல்லவா?  

 

சேைம்ைியிை் உண்சடரூல்டிங்கை் பகுதியில் ஏறக்குனறய சபா.ஆ.மு 3917   ஆண்டு 

காலகட்டம் வாக்கில் உருவாக்கப்பட்ட வீடுகைிை் மாதிைிகை் இங்கு உை்ை மிக 

முக்கிய காட்சிப் சபாருை்கைாக அனமகிை்றை.  காலவைினசப்படி ஒவ்சவாரு 

வீடுகளும் முை்ைை ்இப்பகுதியில் மக்கை் அனமத்த வீடுகைிை் சதால் படிமங்கனை 

ஆைாய்ந்ததை் அடிப்பனடயில் மாதிைிகைாக  இங்றக உருவாக்கப்பட்டுை்ைை. அந்த 

வைினசயில் முதலில் வருவது றஹாைை்்ஸ்டாட் வீடு (Hornstaat Haus). 

 

 

 

இந்த வனக வீடுகை் இப்பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வுப் பணியிை்றபாது 

ஏைிக்கு மிக ஆழமாை பகுதிகைில் கினடத்துை்ைை. அடிப்பனடயில் ஓை ்அனற மட்டும் 

சகாண்ட மைத்தாலும் குசச்ிகளும் கட்டப்பட்ட வீடுகை். இவ்வனக வீடுகை் கட்டப்பட்ட 

காலமாக சபா.ஆ.மு. 3917 ஆம் ஆண்டு எை ஆய்வாைைக்ை் நிகழ்த்திய கைிம 

ஆய்வுகைிை்  வழி உறுதி சசய்கிை்றாைக்ை். இந்த வனக வீடுகைிை் சதால் 
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படிமங்கை் 1980ஆம் ஆண்டு முதல் 1993ஆம் ஆண்டு வனை காை்ஸ்டை்ஸ் 

ஏைிக்கனையில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனவ. இந்த 

அகழ்வாய்னவ பாடை் ஊைட்்டை்சபைக்் மாநிலத்து வைலாற்றுச ் சிை்ைங்கை் 

பாதுகாப்பு அனமப்பு (State office of Historic Monuments) நிகழ்த்தியது. 

 

இந்த வீடுகனை உருவாக்கப் பயை்படுதத்ப்பட்ட மைத் தூண்கை் 4 - 9 மீட்டை ்உயைம் 

சகாண்டனவ. சுவைக்ை் கைிமண்ணால் பூசப்பட்டு றமற்கூனைகை் ைீட் காைைி வனகப் 

புற்கைால் உருவாக்கப்பட்டுை்ைை. இங்கு மாதிைியாக னவக்கப்பட்டுை்ை இந்த வீடு 

1996 ஆம் ஆண்டு முதலில் உருவாக்கப்பட்டு அதை் பிை்ைை ் மீண்டும் 2011 ஆம் 

ஆண்டு புதுப்பிக்கப்பட்டுை்ைது.  

 

 

 

சபா.ஆ.மு.  3900 எனும்றபாது இை்னறக்கு ஏறக்குனறய 6000 ஆண்டுக்காலப் 

பழனமயாை சதால் எசச்ங்கை் எை்பனத அறிய முடிகிை்றது. ஐறைாப்பாவில் சதால் 

மைிதைக்ை் வாழ்ந்த பல இடங்கை் பற்றிய சசய்திகை் இை்று நமக்குக் 

கினடக்கிை்றை. அந்த வனகயில் இந்தப் பகுதியில் கினடத்திருக்கிை்ற இந்தக் 

குடியிருப்புகைிை் எசச்ங்கை் நமக்கு இப்பகுதியில் வாழ்ந்த மைிதைக்ை் நீண்ட 

கழிகனையும், கைிமண், மற்றும் புல் சருகுகனையும் சகாண்டு வீடுகனைக் கட்டும் 

திறை்கனையும் சகாண்டிருந்தைை ் எை்பனதயும், ஓைிடதத்ில் தங்கி வாழ்வது, 

உணவுகனைச ் றசகைிப்பது எை்ற பழக்கங்கனையும் சகாண்டிருந்தைை ்

எை்பனதயும் இந்த அகழாய்வுச ்சசய்தி உலகுக்கு சவைிப்படுத்தியது. 

அடுத்த பதிவில் இங்கு கினடத்த றமலும் சில சதால்சபாருடக்ை் பற்றிய 

சசய்திகனைப் பகிைக்ிறறை். 
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"உை்தைரூல்டிங்கன்(தஜரே்னி) கற்கால ேனிதர்கள் குடியிருப்பு - 3" 

சதால் மைிதைக்ைிை் வைலாறு மண்ணுக்குை் மனறந்து கிடக்கிை்றது. ஆழமாக 

நிலத்னதத் றதாண்டி அகழாய்வு சசய்யும்றபாது நமக்குப் பல்லாண்டுகளுக்கு 

முை்ைை ்வாழ்ந்த மக்கைிை் வாழ்வியல் பற்றிய சதால் எசச்ங்கை் கினடக்கிை்றை. 

அறதறபால கடலுக்கடியில் அகழாய்வு சசய்யும் றபாதும், ஏைிகை், குைங்கை் றபாை்ற 

நீை ் நினலகை் இருக்கிை்ற பகுதிகைில் அகழாய்வு சசய்யும்றபாதும் ஏைாைமாை 

அரும் சபாருடக்ை் கினடக்க வாய்ப்புகை் உை்ைை. 

 

மைிதகுலம் மட்டுமல்ல; மிருகங்களும் சைி, தாவைங்களும் சைி; நீைந்ினலகை் எங்கு 

இருக்கிை்றறதா அங்றகறய வாழ்விடதன்த உருவாக்கிக்சகாை்ளும் அடிப்பனட 

பண்னப    ஆய்வுகை் நமக்கு சவைிப்படுத்துகிை்றை. அதைால்தாை் சபருவாைியாை 

அனைத்து நாகைிகங்களும் ஏதாவது ஒரு நதிக் கனைனய ஒட்டிறய 

அனமந்திருக்கிை்றை. னநல் நதி நாகைிகம்,  னவனக நதி நாகைிகம் றபாை்றவற்னற 

இதற்கு  உதாைணமாகக் காட்டலாம்.  அல்லது ஏைிகை் குைங்கை் கடற்கனை அருறக 

எை்ற வனகயில் அனமந்திருக்கிை்றை. 

 

சேைம்ைியிை்  உண்சடரூல்டிங்கை்   பகுதி சதால்லியல் அகழாய்விை் றபாது 

ஏைியிை் அடிப்பகுதியில் புனதயுண்டு கிடந்த மை வீடுகனைப் பற்றிய சசய்திகனை 

இதற்கு முந்னதய பதிவில் கூறியிருந்றதை். இப்பகுதியில் மைங்கைிை் அல்லது 

கழிகைிை், புற்கைிை் எசச்ங்கை் மட்டுறம கினடத்தை எை்று எண்ணிவிட 

றவண்டாம். இப்பகுதியில் நடத்தப்பட்ட பல்றவறு கால அகழாய்வுகைில் இங்கு 

மண்ணால் உருவாக்கப்பட்ட மண்பாண்டங்கை், இரும்பு மற்றும் மைதத்ால் ஆை 

கருவிகை், கற்கைாலாை அணிகலை்கை் மட்டுமை்றி விலங்குகைிை் சகாம்புகளும் 

எலும்புகைால் ஆை சபாருடக்ை் எை பல்றவறு தடயங்கை் கினடத்திருக்கிை்றை. 

 

நம்னம ஆசச்ைியப்படுத்தும் வனகயில் 5000 ஆண்டுகை் பழனமயாை மைத்தாலாை 

கலங்கை் மட்டுமை்றி மைிதைக்ை் பயை்படுத்திய துணி வனககளும் 

கினடத்திருக்கிை்றை. பானைகளுக்குை் னவக்கப்பட்டிருந்த சைாட்டி துண்டிை் 

படிமங்கை், ஆப்பிை் பழங்கை், சனமதத் அல்லது சுட்ட பயிைக்ை் சனமதத் கஞ்சி 

றபாை்றனவ பதப்படுத்தப்பட்ட நினலயில் பானைகைில் கண்சடடுக்கப்பட்டை. 

இந்தக் கண்டுபிடிப்புகை் இப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கைிை் குடியிருப்பு, வாழ்வியல் 

தை்னம ஆகியவற்னற ஆசச்ைியப்படத்தக்க வனகயில் நமக்கு விைக்குகிை்றை. 

 

அை்றாடப் பயை்பாட்டுப் சபாருடக்ைாை றகாடைி, சனமக்கப் பயை்படுத்தும் 

பானைகை், ஊசிகை், மீை்கனைப் பிடிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இரும்பு 

சகாக்கிகை் றபாை்றனவயும் கினடத்திருக்கிை்றை. இனவ இக்காலத்திலும் நமது 

வாழ்வியல் றதனவகளுக்கு அடிப்பனடயாக இருப்பனவ தாை். இதனைக் 

காணும்றபாது அடிப்பனடயில் மைித வாழ்வு எை்பது சபைிய மாற்றத்னத இந்த 

ஐந்தாயிைம் ஆண்டுகை் கால வாக்கில் அனடயவில்னல எை்பனதக் 

காண்கிை்றறாம்.
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நமக்கு முை்ைை ் வாழ்ந்த மைிதைக்ை் விட்டுச ் சசை்ற சபாருடக்ை் தாை் இை்று 

நமக்குக் கடந்த காலத்னத அறிந்து சகாை்ை உதவுகிை்றை.  

 

உனடந்த வனகயிலும் முழுனமயாை வனகயிலும் இப்பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க 

எண்ணிக்னகயில் மண்பாண்டங்கை் கினடத்திருக்கிை்றை. இனவ குறிப்பிடத்தக்க  

வடிவத்துடை் றநைத்த்ியாக அனமக்கப்பட்ட வனகயில் உை்ைை. இப்பகுதியில் 

பல்றவறு பண்பாட்டுக் குழுவிைை ் வாழ்ந்திருக்க கூடிய வாய்ப்புகை் உண்டு 

எை்பனதக் காட்டும் வனகயிலும் இதத்னகய மண்பாண்டங்கைிை் அனமப்பில் 

றவறுபாடுகை் இருப்பனதயும் காண முடிகிை்றது.  சபா.ஆ.மு 3800லிருந்து சபா.ஆ.மு. 

1000 வனையிலாை (அதாவது இை்னறக்கு ஏறக்குனற 6000லிருந்து 3000 ஆண்டுகை் 

எை) கைிமப் படிம ஆய்வுகை் காட்டுகிை்றை. 

 

கற்காலத்தில் அனமக்கப்பட்ட மிக எைிய சனமயல் அனற ஒை்றில் னவக்கப்பட்ட நீை ்

அருந்துவதற்காை றகாப்னபகை், சபாருடக்னை னவப்பதற்காை பாத்திைங்கை், 

பல்றவறு வனகயாை மண்பாண்டங்கை், உணவு சாப்பிடுவதற்காை 

மண்பாண்டங்கை், உணவுப் சபாருட்கனைப் பாதுகாப்பாக னவப்பதற்காை 

பாத்திைங்கை் எை்பனவ உனடந்த நினலயிலும் முழுனமயாை நினலயிலும் எை்ற 

வனகயில் இங்குக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிை்றை. 

 

இங்கு கண்சடடுக்கப்பட்ட மண்பாண்டங்கை்  இந்த மாநிலத்திை் ஆய்வுக்கூடதத்ில்  

ஆய்வுக்காகப் பாதுகாக்கப்பட்டாலும் இப்பகுதியில் அனமந்திருக்கிை்ற சிறிய 

அருங்காட்சியகத்தில் குறிப்பிடதத்க்க எண்ணிக்னகயில் இனவ 

காட்சிப்படுதத்ப்பட்டுை்ைை. 

 

தமிழகத்தில் நனடசபற்ற ஏைாைமாை சதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகைில் 

முழுனமயாை, அல்லது உனடந்த மண் பாண்டங்கை் பற்றிய சசய்திகனை அடிக்கடி 

நாம் இப்சபாழுது ஊடகங்கைிை் வழி றகை்விப் படுகிறறாம் அல்லவா.. ? அறதறபால 

ஐறைாப்பாவிை் பல பகுதிகைிலும் மத்திய ஆசியா றபாை்ற நாடுகைிலும் 

நிகழ்தத்ப்பட்ட சதால்லியல் அகழாய்வுகைில் மண்பாண்டங்கை் ஏைாைமாைனவ 

கினடத்துை்ைை எை்பது நமக்கு ஆசச்ைியறம. அனவ அனைத்தும் 

அருங்காட்சியகங்கைில் பாதுகாக்கப்படுகிை்றை; சபாதுமக்களுக்குக் 

காட்சிப்படுதத்ப்படுகிை்றை.  

 

எைது ஏைாைமாை அருங்காட்சியங்களுக்காை பயணங்கைிை்றபாது நாை் 

இத்தனகய மட்பாண்டங்கை் பலவற்னறப் பாைத்்ததுண்டு. அந்த வனகயில் இங்கு 

உண்சடரூல்டிங்கை் பகுதியில் உை்ை சிறிய அருங்காட்சியகத்திலும் நாை் றநைில் 

கண்ட மண்பாண்டங்கைிை் புனகப்படங்கை் சிலவற்னற இங்றக பகிைக்ிறறை். 
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"உை்தைரூல்டிங்கன்(தஜரே்னி) கற்கால ேனிதர்கள் குடியிருப்பு - 4" 

உணவுதாை் உயிைக்ளுக்கு ஆதாைம். உணனவத் றதடித ் தாை் உயிைிைங்கை் 

அனைத்துறம பயணிக்கிை்றை. அது தாவைங்கைாகட்டும்.. விலங்குகைாகட்டும் 

மைிதைக்ைாகட்டும்.. எல்றலாருறம ஒவ்சவாரு நாளும் உணனவ னமயமாக 

னவத்துத்தாை் வாழ்க்னகப் பயணத்னதச ்சசலுத்துகிை்றறாம்.  

 

 

 

யாைாவது நண்பைக்னைப் பாைத்த்ால் சாப்பிட்டீைக்ைா..? அல்லது அருந்தத் தண்ணீை ்

றவண்டுமா..? எைக் றகட்பது உலக மைிதைக்ை் அனைவருக்குறம இயல்புதாை். 

 

உணனவச ் சாைந்்றத பல்றவறு வணிக முயற்சிகளும் உலகம் முழுவதும் இை்று 

பைந்து விைிந்து கிடக்கிை்றை. ஓைிடதத்ிலிருந்து மற்றறாை ் இடத்திற்கு அனுப்பி 

னவக்கப்படும் சபாருடக்ைில் உணவுப் சபாருடக்ளும் முக்கியத்துவம் சபறுகிை்றை. 

இப்றபாது மட்டுமல்ல.. பண்னடய காலம் சதாட்றட கடல் வணிகதத்ில் 

உணவுப்சபாருடக்னை ஏதாவது ஒரு வனகயில் பதப்படுத்திப் பத்திைப்படுதத்ி 

அனுப்பி னவப்பதும் ஒரு கனலயாகறவ இருந்து வந்துை்ைது. தமிழ்நாட்டில் 

உருவாக்கப்பட்ட மண்பாண்டங்கை் எகிப்திை் சசங்கடறலாை அகழாய்வுகைில் 

கினடப்பதும், றைாமாைியப் றபைைசில் பல்றவறு பகுதிகைில் உருவாக்கப்பட்ட 

எம்ஃறபாைா ோடிகை் தமிழகத்திை் அகழாய்வுப் பகுதிகைில் கினடப்பதும் நாம் 

அறிந்தது தாை். 

 

றவட்னடயாடியும், மண்ணில் புனதந்து கிடக்கும் கிழங்குகனைத் றதாண்டி எடுத்தும்,  

பழங்கனையும் இனலகனையும் பறித்துச ் சாப்பிடட்ு வாழ்ந்த சதால்  மைிதைக்ை் 

படிப்படியாக ஓைிடத்தில் தங்கி வாழ முயை்றறபாது உணவுப்சபாருடக்னைப் 
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பதப்படுத்திப் பாதுகாத்து னவக்க றவண்டியது அவசியம் எை்பனத உணைந்்து 

சகாண்டாைக்ை். 

 

இப்றபாது பலைது வீடுகைிலும் இருப்பது றபால அை்று குைிைச்ாதைப்சபட்டி 

வீடுகைில் இல்னல அல்லவா...? ஆைாலும் சதால் மைிதைக்ை் சதாடக்கக் காலதத்ில் 

உணவுகனை ஒை்றுக்கு றமற்பட்ட நாட்கை் றசமிக்க ஏைாைமாை முயற்சிகனைச ்

சசய்திருக்கிை்றாைக்ை். அவைக்ைது அை்னறய முயற்சிகனை ஒப்பிடும்றபாது இை்று 

நாம் சசய்கிை்ற முயற்சிகை் குனறவு எை்றுதாை் எண்ணத் றதாை்றுகிறது. 

 

கிழங்குகனைச ் சாப்பிட்டது றபாக மீததன்தப் பத்திைப்படுதத்ி னவக்க றவண்டும்.... 

அை்று பிடித்த மீை்கனைச ் சாப்பிட்டது றபாக மீதத்னத மிசச்ப்படுதத்ி 

னவக்கறவண்டும்... அறதறபால காய்கறிகனையும் பழங்கனையும் நானைக்குச ்

சாப்பிட மிசச்ப் படுத்தி னவக்க றவண்டும்... 

 

அதுமட்டுமா குைிைக்ாலம் வந்து விட்டால் உணனவத் றதடுவது சிைமம்... அந்தச ்

சூழலில் அை்றாடத ் றதனவக்கு றவண்டிய உணனவக் றகானடக் காலத்திறலறய 

றசமித்து னவக்கறவண்டும்... இப்படிப் பல சவால்கை் நமது சதால் மைிதைக்ை் 

சந்தித்தாைக்ை். 

 

இதைடிப்பனடயில் பிறந்ததுதாை் பானைகை் உருவாக்கும் சதாழில் நுட்பமும் 

உணனவப் பதப்படுத்தும் சதாழில் நுட்பமும், மண்பாண்டங்கனை உருவாக்கும் 

சதாழில்நுட்பம் நமது சூழலில் இந்திய நிலப்பகுதியில் மட்டும்தாைா எை்ற 

றகை்விக்கு  'இல்னல' எை்பறத நமக்கு வினடயாகக் கினடக்கிறது. ஐறைாப்பாவிை் 

பல்றவறு பகுதிகைில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வுகைில் அறதறபால 

ஆப்பிைிக்காவிலும் சதை் அசமைிக்காவிலும் மத்தியக் கிழக்காசிய நாடுகைிலும் 

நிகழ்தத்ப்பட்ட ஏைாைமாை சதால்லியல் ஆய்வுகைில் மிக நீண்ட காலமாக மைித 

குல பயை்பாட்டில் இருந்த மண்பானைகை் பற்றிய சசய்திகை் அதிகம் 

கினடக்கிை்றை. சசய்திகை் மட்டுமல்ல.. ஏைாைமாை மண்பாண்டங்கை் இை்று 

உலகிை் பல்றவறு அருங்காட்சியகங்கைில் பல்கனலக்கழகக் கண்காட்சி 

பகுதிகைிலும் சபாதுமக்கை் பாைன்வக்கு னவக்கப்பட்டிருக்கிை்றை. 

 

இங்கு சேைம்ைியிை் உண்டரூல்டிங்கை் பகுதியில் 1920ம் ஆண்டில் 'Wasserburg 

Buchau' பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்ட சதால்லியல் அகழாய்வில் மண்பாண்டங்கனை 

உருவாக்கும் அடுப்பும், மண்பாண்டங்கனை பத்திைப்படுதத்ி னவக்கும் ஒரு வீடும் 

அவற்றிற்குை் பதப்படுத்திய உணவுப் சபாருடக்ை்  னவக்கப்பட்ட பல்றவறு 

மண்பாண்டங்கை் உை்ை வனகயில் எைக் கினடத்தை. 

 

இங்கு புனகப்படதத்ில் காட்டப்படுகிை்ற அடுப்பு மற்றும் அருகில் உை்ை வீடு 

அகழாய்வில் கினடத்த சதால்லியல் எசச்த்னத அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு 

மாதிைியாக உருவாக்கப்பட்டனவ. இத்தனகய வீடுகை் மைிதைக்ை் வாழ்ந்த வீடுகை் 
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இல்னல எை்றும் இனவ மண்பாண்டங்கைில் சபாருடக்னைச ்றசகைித்து பதப்படுதத்ி 

னவக்கப்பட்ட தைி வீடுகை் எை்றும் இந்த ஆய்வுகை் சவைிப்படுத்திை. 

 

 

 

உணவு றதால் னபகைிலும், மைத்தாலாை சபைிய வட்டவடிவிலாை குடுனவகைில், 

மண்பாண்டங்கைில் றசகைித்து னவக்கப்பட்டிருந்த சசய்திகை் இந்த ஆய்விை்றபாது 

சவைிவந்தை. உணவு பதப்படுதத்ல் எை்னும் சதாழில்நுட்பத்னதப் பயை்படுத்தி 

மீை்களும் பயிைக்ளும் காய்கறிகளும் பண்னடய மக்கைால் இங்கு 

பதப்படுதத்ப்பட்ட சசய்தி, உணனவப் பதப்படுத்திப் பாதுகாக்கும் முனற, மற்றும் 

மண்பாண்டங்கனை உருவாக்கும் சதாழில்நுட்பம் சேைம்ைியிை் இப்பகுதியில் 

இை்னறக்கு நாை்காயிைம் ஆண்டு வாக்கில் வழக்கில் இருந்தது எை்னும் சசய்தி 

வைலாற்று ஆய்வில் ஈடுபடும் நாம் எல்றலாருக்குறம ஆைவ்ம் தரும் ஒரு சசய்தி 

தாறை.  

 

இவ்வைவு குைிை ் நினறந்த சேைம்ைி றபாை்ற நிலப்பகுதிகைில் இை்னறக்கு 

நாை்காயிைம் அல்லது ஐயாயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முை்ைறை கைிமண் சகாண்டு 

மண்பாண்டங்கனை உருவாக்கும் சதாழில்நுட்பம் இருந்தது எை்பனத 

அறியும்றபாது மைிதைக்ை் வாழ்வதற்கு உகந்த நல்ல தடப்சவப்பச ் சூழனலக் 

சகாண்ட தமிழ்நாடு றபாை்ற நிலப்பகுதிகைில் அறத காலகட்டத்தில் அல்லது 

அதற்கு முை்ைரும் கூட இத்தனகய சதாழில் நுட்பங்கை் இருந்திருக்க றவண்டிய 

சாத்தியம் உை்ைது எை்ற கருதன்தயும் நாம் றநாக்க றவண்டியிருக்கிை்றது. இதற்குச ்

சாை்றுகனைத் றதட றவண்டிய அவசியம் நமக்கு இருப்பதால் மிக ஆழமாை 

வனகயில் அகழாய்வு குழிகனைத் றதாண்டி ஆய்வுகனைச ் சசய்வது இத்தனகய 

றதடுதலுக்கு நல்ல வினடகனை அைிக்கும் எை்ற நம்பிக்னக ஏற்படுகிறது. 
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10 •  பவளிச்சத்திற்கு வந்ே தவட்னட நொய் 
• • • ச.பாலமுருகன் 

 

 

தமிழ்நாட்டில் மகதத்ாை நாகைிகம் ஒை்று மண்ணுக்குை் உை்ைது எை்பனத 

அண்னமக்காலமாக தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் பல அகழாய்வுகை் நமக்கு 

உணைத்்துகிை்றை. அகழாய்வு சசய்யாமறல மண்ணிை் றமலடுக்கிறல அல்லது 

மண்மூடிய றமட்டிலிருந்து கினடக்கும் பல அைிய சபாக்கிஷங்கனை நமக்கு 

சதை்சபண்னணயாற்று நாகைிகம் அைித்து வருகிறது. திருவண்ணாமனல 

மாவட்டத்திற்கு உடப்ட்ட சதை்சபண்னண ஆற்றங்கனைகைில் நூற்றுக்கணக்காை 

சதால்லியல் எசச்ங்கை் நமக்கு கினடக்கிை்றை. அது றபாலத்தாை் சற்றும் 

எதிைப்ாைாமல் கினடத்த சபாக்கிஷம் தாை் தாைிப்பாடி அருறக உை்ை றவளூைில் 

கினடத்த றவடன்ட நாய்க்கு னவதத் நடுகல்.  
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அண்னமயில் திருவண்ணாமனல மாவட்ட வைலாற்று ஆய்வு நடுவதத்ால் 

றமற்சகாை்ைப்பட்ட சதாடை ்பைாமைிப்புப் பணியிை் றபாது, தா.றவளூை ்பாம்பாற்றுப் 

படுனகயில் அனமந்துை்ை றவடியப்பை் றகாயிலில் உை்ை நடுகற்கை் அருறக இருந்த 

றமட்டுப்பகுதினய சைிசசய்யும் றபாது தட்டுப்பட்ட கல்னல எடுத்து னவத்துப்பாைத்்த 

றபாது முகமற்ற நாயிை் உருவம் சதைிந்தது. இது எை்ை அைிதாை ஒரு சிற்பமாக 

இருக்கிறறத எை்று அருகில் றமலும் ஆய்வு சசய்யும் றபாது மற்சறாரு கல்லில் 

நாயிை் தனலயும் எதிறை பை்றியிை் உருவமும் சகாண்ட கல்லும் கினடத்தது. 

இைண்டும் ஒட்டனவத்துப் பாைத்த்தில் முழு உருவம் சதைியவந்தது.  

 

இதுபற்றி றமலும் ஆய்வு சசய்னகயில் இறத றபாை்று உருவமுை்ை சில நடுகற்கை் 

கைந்ாடகா பகுதியில் கினடத்துை்ைது. தமிழ்நாட்டிலும் ஏற்கைறவ நாய்க்கு னவத்த 

நடுகற்கை் கினடத்துை்ைை. ஆைாலும் இதுறபாை்று நாய் பை்றியுடை் சண்னடயிட்டு 

இறந்ததிை் நினைவாக னவக்கப்பட்ட நடுகல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இந்த 

நாயிை் உருவம் நல்ல றவட்னட நாய்க்கு உண்டாை உடல் வாகுடை் உை்ைது. பயினை 

உண்டு அழிக்க வந்த காட்டுப்பை்றியுடை் சண்னட சசய்யும் றபாறதா அல்லது தைது 

எேமானுடை் றவட்னடக்குச ் சசல்லும் றபாறதா காட்டுப்பை்றியுடை் சண்னடயிட்டு 

நாய் இறந்துை்ைது. இந்த நை்றியுை்ை நாய்க்கு அப்றபாறத நடுகல்லும் 

னவத்துை்ைைை.் ஆைால் காலப்றபாக்கில் அது உனடந்து பூமிக்குை் சசை்றுை்ைது.  

 

நல்வாய்ப்பாக நமது கூட்டு முயற்சியால் அந்த நடுகல் சவைிவந்து தற்றபாது 

சைிசசய்து னவக்கப்பட்டுை்ைது. இந்த நடுகல்லிை் சிற்ப அனமதினய றநாக்கும் 

றபாது இது சுமாை ் 1000 ஆண்டுகை் பழனமயாைனவ எை்று அறிஞைக்ை் 

குறிப்பிடுகிை்றைை.் றமலும் இத்துடை் தஞ்னச சபைிய றகாயில் ஓவியத்தில் உை்ை 

நாய் உருவத்துடனும் இது ஒத்துை்ைதும் குறிப்பிடத்தக்கது. றமலும் தஞ்னச 

ஓவியத்தில் உை்ை நாய் அலங்கு எை்ற இைத்னதச ்றசைந்்தது எை்ற சசய்தி பைவலாக 

பகிைப்பட்டது. இது சதாடைப்ாக சூழலியல் அறிஞை ் திறயாடை ் பாஸ்கைை் 

அவைக்னைத் சதாடைப்ு சகாண்டு றகட்டறபாது அவ்வாறு ஒரு நாய் இைறம இல்னல 

எை்றும் அலங்கு எை்பது றவறு வனக உயிைிைம் எை்று சதைிவு படுத்திைாை.் எைறவ 

அலங்கு எை்பது நாய் இைம் அல்ல எை்பதும் இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது.  

 

எடுத்தனூை ் நாய் நடுகல்லுக்கு அடுத்ததாக கினடத்த இந்த நடுகல்லும் றநைில் 

சசை்று பாைக்்கத்தூண்டும் ஒை்றுதாை்.  பூமிக்குை் இருந்து இந்த நாய் நடுகல் 

சவைிவை உதவிய பழைிசச்ாமி, மதை்றமாகை், ஸ்ரீதை,் சிற்றிங்கூை ் ைாோ, 

கி.நி.அ.முத்து, சசந்தில் குமாை,் காைத்்திக் மற்றும் உை்ளூை ்மக்களுக்கும் நடுவதத்ிை் 

சாைப்ாக நை்றிகை்.  
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11 •  வரைொறு கூறும் சுடு ண் முத்தினரகள் 
• • • கி. ஸ்ரீதரன் 

 

 

வைலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க கீழடியில் நனடசபற்று வரும் அகழ்வாைாய்சச்ிகைில் 

அகைம் கிைாமத்தில் நனடசபற்ற ஆய்வில் அழகிய சுடுமண் முத்தினை கினடதத் 

சசய்தினயப் பாைத்்றதாம்.  

 

இம்முத்தினை உடுக்னக றபாை்ற அனமப்பில் உருனை வடிவில் காணப்படுகிறது. 

முத்தினையிை் கீழ் பகுதியில் தடிமைாை வட்டவடிவ அலங்காை றவனலப்பாடு 

காணப்படுகிறது. அதில் சிறுசிறு புை்ைிகை் குழி வடிவாக உை்ைை.  

 

முத்தினையிை் தனலப்பகுதி வழவழப்பாக பிடித்துக் சகாை்ளும் வனகயில் 

அனமந்துை்ைது.  இம்முத்தினை னகயால் சசய்யப்பட்டதாகும். இதை் உயைம் 2.75 

சச.மீ. கீழ்ப்பகுதி 2.8 சச.மீ. இதை் எனட 24 கிைாம் ஆகும் எை்பது சசய்திகைிை் மூலம் 

அறிய முடிகிறது.  இறதறபாை்ற சுடுமண் முத்தினை இந்த கீழடி அகழாய்வில் இதற்கு 

முை்பும் கினடத்துை்ைது. பிடித்துக் சகாை்ை ஏதுவாக றமற்புறமும் கீழ்ப்பகுதி 

தடன்டயாக வட்ட வடிவில் அனமந்துை்ைது. அதில் நடுவில் ஒரு குழியும் அதனைச ்

சுற்றி சிறுசிறு புை்ைிகை் வட்ட வடிவில் உை்ைை.   
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அதனைத் சதாடைந்்து சற்று சவைிப்புறம் வட்ட வடிவில் வைினசயாக புை்ைிகளும் 

இனடசவைிவிட்டு நீை வட்ட வடிவில் நாை்கு புை்ைிகளும் உை்ைை. முத்தினையிை் 

விைிம்பிலும் சிறு சிறு புை்ைிகைிை் றவனலப்பாடுகை் காணப்படுகிை்றை. இதை் 

பயை்பாட்டினை அைிய முடியாவிடினும் ஓைைவு ஊகிக்க முடிகிறது. கீழடி 

அகழ்வாய்வில் பல கட்டடப்பகுதிகை், நீை ் சசல்லும் குழாய் அனமப்புகை், 

சசங்கற்கைால் ஆை சதாட்டிகை் றபாை்றனவ ஆய்வில் சதை்பட்டதால் இங்றக 

துணிகனை சாயம் றபாடுதல், வடிவனமப்புகனை சசய்தல் றபாை்ற பணிகை் 

நனடசபற்று இருக்கலாம் துணிகைிை் மீது வடிவனமப்பு சசய்ய இத்தனகய 

சுடுமண் முத்தினைகை் பயை்பட்டிருக்கலாம் எைக் கருத முடிகிறது. 

 

நமது சங்க இலக்கியங்கைிலும் முதத்ினை இடம்சபற்றனத பற்றிய குறிப்புகை் 

காணப்படுகிை்றை. சங்ககாலத் துனற முகப்பட்டிைமாை காவிைிப்பூம்பட்டிைதத்ில் 

மதில் சுவைில் இருந்த கதவுகைில் (புலிப்சபாறி றபாைக்் கதவிை் - பட்டிைப்பானல 40) 

புலி முத்தினை இடப்பட்டிருந்தது. பூம்புகாை ் துனறமுகத்தில் இருந்த சபாருை்கை் 

ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஆைது சபாருை்கைிை் மீது புலி முத்தினை இலசச்ினை 

சபாறிக்கப்பட்ட (பட்டிைப்பானல 131 - 137) கூறுகிறது. 

 

புலி சபாறித்து புறம் றபாக்கி  

மதி நினறந்த மலி மண்டபம்  

சபாதி மூனடப் றபாை ்ஏறி ... 

 

றசாழை் நலங்கிை்ைி தை் புலி இலசச்ினைனய தைது எதிைிகைிை் றகாட்னடக் 

கதவில் சபாறிதத்ாை் எை புறநானூறு (புறம் - 33 - 39) கூறுகிறது. றமலும் எதிைிகைிை் 

மனலயிை் மீது புலியும் மீண்டும் ஒை்றாக சபாறிக்கப்பட றவண்டும் எை புறநானூறு 

(புறம் - 58) குறிப்பிடுகிறது. வில் - கயல் - புலி மூை்றும் இலசச்ினையாகப் சபாறிப்பது 

சங்க காலத்தில் நிலவி வந்த மைபினை சிலம்பும் எடுத்துக்கூறுகிறது. 

 

தமிழ்நாட்டில் நனடசபற்ற பல அகழாய்வுகைில் வைலாற்றுச ் சிறப்பினை எடுத்துக் 

கூறும் வனகயில் முத்தினைகை் கினடத்துை்ைை. றகானவ மாவட்டத்தில் றபரூை ்

அகழ்வாய்வில் மற்றும் திருப்பூை ் பகுதியில் றமற்கண்ட ஆய்வில் பானை ஓட்டில் 

றசைமை்ைைக்ைிை் வில், விைக்குகை் றபாை்றவற்றுடை் வட்ட வடிவ பானை ஓடுகை் 

கினடத்துை்ைை. றகாயம்புத்தூை ்அருறக றபாளுவாம்பட்டி எை்ற ஊைில் நனடசபற்ற 

அகழ்வாைாய்சச்ிகைில் 6-ஆம்,  7-ஆம் நூற்றாண்டு கால கிைந்த எழுத்துக்கை் உடை் 

சுடுமண் முத்தினையும் அதை் பிை்புறம் பட்னடயாக கயிறு கட்டியதற்காை 

அனடயாைங்கை் உை்ைை. ஏற்றுமதியாகும் மூடன்டயிை் மீது கயிற்றால் பினணதத் 

கட்டு  அதை் மீது கைிமண் னவத்து முதத்ினை இடப்பட்டு இருக்கறவண்டும். 

 

இறதறபாை்று சசை்னைக்கு அருகில் குை்றத்தூைில் நனடசபற்ற 

அகழ்வாைாய்சச்ியிலும் கிைந்த எழுத்துக்களுடை் கைிமண் முத்தினை 

கினடத்துை்ைது. அைிக்கறமடு, காஞ்சிபுைம்,  அழகை்குைம் றபாை்ற இடங்கைில் 

நனடசபற்ற அகழ்வாைாய்சச்ிகைிலும் முத்தினைகை் கினடத்துை்ைை. விழுப்புைம் 



 
 

61 

அருறக றகாப்சபருஞ்சிங்கைிை் தனலநகைாக விைங்கிய றசந்தமங்கலதத்ில் 

நனடசபற்ற அகழ்வாய்வில், உறலாகத்தால், னகயால் பிடித்துக் சகாை்ளும் 

வனகயில் அனமந்துை்ை பாண்டிய அைசை ் இலசச்ினையாை இைண்டு மீை்களுடை் 

முத்தினை கினடத்துை்ைை. முத்தினை இடுவதற்கு ஏதுவாக இலசச்ினை சற்று 

குழிவாக காணப்படுகிறது. 

 

தமிழகத்தில் ஆட்சி சசய்த மை்ைைக்ைிை் இலசச்ினையுடை் கூடிய கல்சவட்டுகை், 

சசப்றபடுகை், மண்டபத்தூண்கை், றகாபுைங்கை் றபாை்றனவ காணப்படுகிை்றை. 

அைச முத்தினைகை் எை்பது ஒரு வைலாற்று சாை்றாக திகழ்கிறது. அப்பகுதியில் 

ஆண்ட மை்ைைக்ை் மற்ற அைசைக்றைாடு சகாண்டிருந்த உறவுகை், சவைியிட்ட 

காசுகை் பற்றி அறிந்துசகாை்ை உதவுகிறது.  

 

பாணகவி எழுதிய ஹைஷ் சைித்திைத்திலும் அைசனுனடய முத்தினை பற்றிய சம்பவம் 

காணப்படுகிறது. சகைட றதசத்திை் மீது பனடசயடுத்துக் கிைம்பிய ஹைஷ் மை்ைை் 

நதிக்கனையில் பனடகளுடை் இருந்தாை.் அப்சபாழுது அந்த ஊை ்அதிகாைி அை்னறய 

திைம் சசய்யறவண்டிய சசயல்களுக்கு ஆனண றவண்டி உதத்ைவுக்கு முத்தினைனய 

அைிக்க சபாை் முத்தினை ஒை்னறயும் சகாடுத்து அதனை சபாறிப்பதற்காக 

கைிமண்னணயும் நீட்டிைாை.் அைசை் வாங்கிய முத்தினை தவறிக் கீறழ விழுந்து 

நிலத்தில் பதிந்தது. அதிகாைிகை் கவனலயனடய அைசறைா இவ்வுலகம் முழுவதும் 

தை் ஒறை ஆனணக்கு அடங்கியதாகும் எை நினைத்து மகிழ்ந்தாை் எை்ற சசய்தி 

காணப்படுகிறது.  

 

சதாை்னமச ் சிறப்புமிக்க கீழடி - அகைம் அகழ்வாைாய்சச்ிகைில் கினடக்கும் 

சுடுமண் - முத்தினைகை் வைலாற்றுச ் சிறப்பு மிக்கதாக விைங்குகிறது. சதாடைந்்து 

நனடசபறும் அகழ்வாைாய்சச்ிகைில் கினடக்கும் சதாை்னமச ் சாை்றுகை் 

முத்தினைகைிை் பயை்பாட்னட அறிய உதவும். சுடுமண் முதத்ினைகை் தமிழகத்திை் 

வைலாற்றுக்கு றமலும் சபருனம றசைக்்கும் எை்றால் மினக இல்னல. 

 

 

கி. ஸ்ரீதைை்  

சதால்லியல் துனற (ஓய்வு) சசை்னை   

 

நை்றி: திைமணி 
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12 •  தவட்டவைம் - பொக்கம்: கற்கொை உைகத்தின் பபொற்பொனே 
• • • ச.பாலமுருகன் 

 

 

பண்னடய காலத்தில் சதாண்னட மண்டலமாக கருதப்படுகிை்ற வடதமிழ்நாட்டுப் 

பகுதிகை் வைலாற்றுக்கும் சதால்லியலுக்கும் அைப்பறியச ் சாை்றுகனை 

அைித்துக்சகாண்றட உை்ைது. சமணம், சபௌத்தம், நடுகற்கை், பானற ஓவியங்கை், 

குனடவனைகை், றகாயில்கை், சபருங்கற்கால மற்றும் புதிய கற்காலத் தடங்கை் எைப் 

பட்டியல் நீளும். இனவ அனைத்தும் ஒறை பகுதியில் காணறவண்டுசமைில் நாம் 

சசஞ்சிக் குை்றுகைில் காணலாம். றவட்டவலம் பகுதியிலிருந்து ஆைம்பிக்கும் 

சசஞ்சிக்குை்று வடகிழக்காகவும், சதை்கிழக்காகவும் நீண்டு சசல்கிறது. வடக்றக 

றதசூை-் வந்தவாசி வனையிலும் சதற்றக திண்டிவைம்- விழுப்புைம் வனையிலும் 

அனமந்துை்ை இந்த மனலப்பகுதியில் எதத்னை எத்தனை சதால்லியல் புனதயல்கை். 

இந்த மனலதச்தாடைக்னைப் பாைப்்பறத ஒரு பைவச அனுபவம் தாை். அப்படிசயாரு 

சகாை்னை அழகு. 

 

சசஞ்சி -றவட்டவலம் இனடறய அனமந்துை்ை குை்றுகை் சதால்லியல் 

ஆைவ்லைக்ைால் றதடப்படும் பகுதியாக மாறியதில் ஆசச்ைய்ம் இல்னல. 

அண்னமயில் அண்னமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பல்லவை ் கால ஓவியம், பாக்கம் 

மனலப்பகுதியில் உை்ை றகாட்னடசச்ிதிலங்கை், புதிய கற்கால இடங்கை், 

சசதத்வனை ஓவியங்கை், றவட்டவலம் ஓவியங்கை், கஞ்சூை ் சமணப்படுக்னக 

ஆகியவற்றிை் நடுறவ அனமந்துை்ை நல்லாை் பிை்னை சபற்றாை் கிைாமதத்ில் 

வைலாற்று ஆைவ்லை ் பாைதிைாோ ஓை ் அற்புதமாக புனதயனலக் கண்டுபிடித்தாை.் 

அவை ் அைிதத் தகவலிை் றபைில் திருவண்ணாமனல மாவட்ட வைலாற்று 

ஆய்வுநடுவதன்தச ்றசைந்்த மதை்றமாகை், பழைிசச்ாமி, ச.பாலமுருகை் ஆகிறயாை ்

கூட்டாக ஆய்வு சசய்றதாம். சசத்தவனை ஓவியத்திற்கு சற்றறறக்குனறய 

இனணயாை இைண்டு ஓவியத் சதாகுதிகை் அவைால் உலகத்திற்கு சவைிவந்துை்ைது. 

வாழ்த்துக்கை் பாைதிைாோ.  

 

சதாடைட்டும் றதடல்கை். அந்த ஓவியதன்தப் பற்றி.... 

றவட்டவலத்திற்கு வடகிழக்காக அனமந்துை்ை மனலப்பகுதியில் விழுப்புைம் 

மாவட்டம் சசஞ்சி வட்டம் நல்லாை் பிை்னை சபற்றாை் கிைாமத்திை் நந்தை் 

கால்வாய் அருறக ஒரு பானறயில் இைண்டு பகுதிகைாக ஓவியங்கை் 

காணக்கினடதத்ை. இதில் பானறயிை் உயைமாை பகுதியில் உை்ை ஓவியத் 

சதாகுதியில் மீை் அல்லது ஆனம றபாை்ற றதாற்றம் சகாண்ட சசஞ்சாந்து நிறதத்ில் 

சுமாை ் 3 அடி நீைமும் 2 அடி அகலமும் சகாண்ட ஓை ் ஓவியமும் அதை் அருகில் 

ஊைவ்ை றபாை்ற வடிவம் சகாண்ட ஓவியம் சுமாை ்2 அடி நீைமும் ஓை ்அடி அகலமும் 

சகாண்டுை்ைது. அதை் அருகில் சுமாை ்  1 அடி நீைமும் 1 அடி அகலமும் சகாண்ட 

சிறிய அைவிலாை மீை் அல்லது ஆனம றபாை்ற வடிவம் சகாண்ட மற்சறாரு 
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ஓவியமும் அனமந்துை்ைது. இந்தப் பானறயிை் கீழ்ப்பகுதியில் அனமந்துை்ை ஓவியத் 

சதாகுதியில் இைண்டு மைிதைக்ை் உருவமும் வடிவியல் சாைந்்த குறியீடு சகாண்ட 

ஓவியங்களும் உை்ைை.  

 

 

 

இந்த ஓவியங்கை் சவண்சாந்து நிறத்தில் வனையப்பட்டுை்ைது. அதை் அருறக உை்ை 

பாக்கம் கிைாமத்திலும்  ஏைிக்கனையிை் அருகில் உை்ை மற்சறாரு பானற ஒை்றில் 

மங்கலாை நிறமுனடய சவண்சாந்து ஓவியங்கை் கண்டறியப்பட்டை,  
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இவ்றவாவியங்கை் குறித்து பானற ஓவிய ஆய்வாைை ் காந்திைாேை் கூறியதாவது, 

இங்கு இைண்டு காலகட்டத்னதச ் றசைந்்த ஓவியங்கை் உை்ைை எை்றும் முதலாவது 

பிைிவில் உை்ை ஓவியங்கை் சவண்சாந்து மற்றும் சசஞ்சாந்து நிறங்கை் கலந்த 

ஓவியங்கை் உை்ைை எை்றும் இனவ புதிய கற்காலதன்தச ் றசைந்்ததாலாம் எை்றும் 

இைண்டாவது சதாகுதி ஓவியங்கை் வடிவியல் சாைந்்த குறியீடுகை் தைியாகவும் 

மைித உருவங்களும் றசைந்்து  வனையப்பட்டுை்ைை. இதில் றகாடுகை் மிகத ்

சதைிவாகவும் வலினமயாகவும் காட்டப்பட்டுை்ைது. சில குறியீடுகை்  கீழ்வானல 

மற்றும் கிருஷ்ணகிைி பகுதிகைில் உை்ை குறியீடுகை் றபாை்ற வடிவதன்த 

ஒத்துை்ைது. றமலும் இங்கு காட்டப்பட்டுை்ை மைித உருவங்கைில் ஆண்குறி 

கட்டப்பட்டுை்ைது இதுறபாை்று ஒரு சில இடங்கைில் மட்டுறம காணக் 

கினடக்கிை்றது. அருகில் உை்ை பாக்கம் கிைாம எல்னலயில் உை்ை ஓவியங்கை் 

மங்கிய நினலயில் மைித உருவங்கை் மட்டும் வனையப்பட்டுை்ைது. இந்த 

ஓவியங்கை்  சபருங்கற்கால ஓவியங்கைாக கருதப்படுகிை்ற ஓவியங்கை் றபால 

உை்ைது எைக் கூறிைாை ் , இதை் அருகில் உை்ை சசத்தவனை , கீழ்வானல றபாை்ற 

ஊைக்ைிலும் ஏற்கைறவ பானற ஓவியங்கை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுை்ைை.  

சதாடைச்ச்ியாக இப்பகுதியில் பானற ஓவியங்கை் கினடத்து வருவது இதை் 

சதால்லியல் முக்கியத்துவதன்தயும் அக்கால மைிதைக்ைிை் கனல சிறப்பினையும் 

உணைத்்துகிறது. தமிழகத் சதால்லியல் துனற இந்த ஓவியத்னதப் பாதுகாத்து 

ஆவணப்படுத்த றவண்டும்.  
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13 •  வீரபொண்டியன் கொைத்துக் கல்பவட்டு 
• • • முனைவர். ப. ததவி அறிவு கசல்வம் 

 

 

சபா.ஆ 2 முதல் சபா. ஆ13 வனை தமிழகத்தில் இருந்த எழுத்துமுனற வடச்டழுத்து. 

இவற்றுடை் கிைந்த எழுத்து கலந்ததுதாை் மனலயாை எழுத்து வடிவம். அவ்வாறாை 

வடச்டழுத்துக் கல்சவட்டு மதுனை அருறக அருை்மிகு மணிகண்டீசுவைை ்

திருக்றகாயிலில் உை்ைது.   

 

மகாயில் அடேப்பு: 

 

 

இக்றகாயிலில், அருை்மிகு மணிகண்டீசுவைை,் அருை்மிகு உமா மறகஸ்வைி, 

அருை்மிகு ஸ்ரீறதவி பூறதவி சறமத சுந்தைமாணிக்க சபருமாை் ஆகிறயாருக்சகை 

மூை்று சை்ைதிகை் தைித்தைியாக உை்ைை.  இக்றகாயிலாைது விமாைம் இல்லாத 

கற்றைியாக உை்ைது. சிவை் றகாயிலில் சபருமாளுக்குத் தைி சை்ைதி உை்ைது 

இக்றகாயிலிை் தைிசச்ிறப்பாகும்.  
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வீரபாை்டியன் காலத்துக் கல்தெை்டு: 

 

 

 

இக்றகாயிலில் எஞ்சியுை்ை  வடச்டழுத்துக் கல்சவட்டு ஒை்று கூறும் சசய்தி: 

தூைி...விருநாழியுே்..ே் நில்லிரு குறுைி தயி...(ரா)ைை்டு ேந்த் ராதி...ைிரு 

தூைிய்ங் தநல்லு நூற்றிரு 

(நை்றி சதால்லியல் மூத்த அறிஞை ்திரு.ைாேறகாபால்)  

 

சபா.ஆ950 வாக்கில் றசாழருடை் றபாைிட்டு றசாழை் தனல சகாண்ட வீைபாண்டியை் 

கல்சவட்டு இது. அவனுனடய அதிகாைி கண்டை் சாதத்ை் எை்பவை ்திரு மாத்தூைில் 

ஸ்ரீகண்ட ஈசுவைம் எை்ற கற்றைி எடுத்து, நிலம் சகாடுத்து, அதில் ஒரு பங்கில் வரும் 

சநல்லினை றகாயில் வழிபாட்டுப் சபாருை்கனைப் பிைித்துக் கணக்கிடட்ுக் 

சகாடுத்துை்ைாை.் இவ்விவைங்கனைச ்சசால்லும் கல்சவட்டிை் ஒரு பகுதியாக இந்தக் 

கல்சவட்டு காணப்படுகிறது(Ref SII 5No.864-866). 
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14 •  மிகப்பபரிய எழுத்துகள் பகொண்ட  றுகொல்ேனை ேமிழிக் 
கல்பவட்டு 

• • • தவ.சிவரஞ்சனி 
 

 

அறிமுகே்: 

தமிழகத்தில் பழந்தமிழ் எழுத்துப் சபாறிப்புகை் சகாண்ட கல்சவட்டுகை் 

நூற்றுக்கும் றமல் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுை்ைை. இதில் பல கல்சவட்டுகை் 

தை்ைகதற்த சிறப்பு சகாண்டனவ. அவற்றில் ஒை்று மறுகால்தனலயில் உை்ை 

தமிழிக் கல்சவட்டு.  

 

அடேவிைே்: 

திருசநல்றவலியிலிருந்து சீவலப்றபைி வழியாக 21 கிறலா மீட்டை ் சதானலவில் 

அனமந்திருக்கிறது மறுகால்தனல. முை்பு ஒரு காலத்தில் இந்த ஊருக்குச ்சசல்லும் 

சானல தாை் திருசநல்றவலியில் இருந்து இைாறமஸ்வைம் சசல்லும் சபருவழியாக  

விைங்கியது. இவ்வூைிை் அருகில் தாை் தாமிைபைணி, கடைாநதி, சிற்றாறு ஆகிய 

மூை்று நதிகளும் சங்கமிக்கிை்றை. குை்றுகை் நினறந்த இவ்வூைில் பூவிலுனடயாை ்

மனல எை்று அனழக்கப்படும் குை்றிை் றமற்குப் பக்கத்துத் தனையில் குனக ஒை்று 

உை்ைது. படுக்னககளுடை் காணப்படும் இக்குனக பஞ்ச பாண்டவை ் படுக்னக எை 

மக்கைால் கூறப்படுகிறது. இந்த குனகயிை் சநற்றியில் அனமந்துை்ை காடியிை் கீழ் 

ஒரு தமிழிக் கல்சவட்டு சபாறிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 



 
 

68 

தமிழிக் கல்தெை்டு: 

இக்கல்சவட்டு முதை்முதலாக 1906 இல் அப்றபாது திருசநல்றவலி மாவட்ட 

ஆட்சியைாக இருந்த சஹனமடு எை்பவைால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கி.பி. இைண்டாம் 

நூற்றாண்னடச ் றசைந்்த இக்கல்சவடட்ு ஒறை வைியில் ஆழமாகப் 

சபாறிக்கப்பட்டுை்ைது.  

 

 

 

கல்தெை்டின் ொசகே்: 

"சவண்காஸிபை் சகாடுபித கல்கஞ்சைம் "(தமிழ்நாடு அைசு சதால்லியல் துனற). 

இதனை, 

"றவண் றகாஸிபை் குடுபிதகல காஞ்சணை்" எை்று கிருஷ்ண சாஸ்திைி அவைக்ளும், 

"றவண் றகாஸிபை் குடுபித கல் காஞ்சைம்" எை்று சுப்பிைமணிய அய்யை,் 

நாைாயணைாவ், டி.வி.மகாலிங்கம் ஆகிறயாரும், 

"சவண் காஸிபை் சகாடுபித கல் கஞ்சணம்" எை்று இைா.நாகசாமி மற்றும் 

மயினல.சீைி அவைக்ளும், 

"சவண் காஸிபை் குடுபித கல் கஞ்சணம்" எை்று ஐ.மகாறதவை் அவைக்ளும் வாசித்து 

உை்ைதாக தமிழ்நாடு அைசு சதால்லியல் துனற 2006 இல் சவைியிட்ட தமிழ் - பிைாமி 

கல்சவட்டுகை் எை்னும் நூலில் பதிவு சசய்யப்பட்டுை்ைது.  

நாை் இக்கல்சவடன்ட றநைில் சசை்று காணுனகயில், 

"றவண றகாஸிபாை குடுபிதா கால காஞசாணம" (கல்சவட்டில் உை்ைபடி) 

"சவண் றகாஸிபை் குடு(ப்)பி(த்)த கல் கஞ்சணம்" எை வாசிக்க முடிந்தது. 
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இக்கல்சவட்டு, ஆய்வாைைக்ை் மத்தியில் சபரும் சவாலாக அனமந்திருந்தது. அதற்கு 

இக்கல்சவட்டு குறிப்பிடும் "கல் கஞ்சணம்" எை்ற சசால்றல காைண ம்.  றதாைாயமாக 

சவண் காஸிபைால் இந்த குனகயில் ஒரு கட்டட அனமப்பு அனமத்துக் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது எை்று சபாருை் சகாை்ைப்பட்டறத தவிை, கல் 

கஞ்சணத்திற்காை உைிய சபாருனை ஆய்வாைைக்ைால் அறிய இயலவில்னல. 

இந்நினல ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் றமல்  நீடித்தது.  

 

2017 இல் ஐ.மகாறதவை் அவைக்ை் இசச்சால்லிை் சபாருை் முடிசன்ச அவிழ்த்தாை.் 

அதாவது, தமிழில் கசனண எை்ற சபயைச்ச்சால்லுக்கு "ஈைம், ஈைப்பதம்" எை்றும் கசி 

எை்ற வினைசச்சால்லுக்கு "ஈைம் கசிந்து வழிதல்" எை்றும் சபாருை். றமலும் கஸி 

எை்ற கை்ைடச ் சசால்லுக்கு "வழிந்து ஓடுதல்" எை்று சபாருை். இவற்றறாடு 

கஞ்சணம் சசால்னல ஒப்பிட்டு றநாக்கிைால் "நீைக்் கசிவு வழிந்து ஓடும் தடம்" எனும் 

சபாருை் றநைடியாக கினடக்கிறது. ஆதலால் இக்கல்சவட்டில் உை்ை கல் கஞ்சணம் 

எை்ற சசால் குறிப்பது குனகயிை் சநற்றியில் சவட்டப்பட்டுை்ை சல தானைனயறய 

ஆகும். கஞ்சணம் எை்ற சசால்லிை் முை் கல் எை்ற அனடசமாழி இட்டதற்குக் 

காைணம் உண்டு. சபய்யும் மனழநீை ் வீட்டிை் உை் கசியாதவாறு றமற்கூனையில் 

சலதானை ஓடுகனை அனமப்பதுண்டு. வீடட்ுக் கழிவுநீனைச ் சுடுமண் கலங்கை், 

குழாய்கை் சகாண்டு பழங்காலதத்ில் சவைிறயற்றப்பட்டனத அகழாய்வு 

உணைத்்துகிறது.  

 

இந்த கஞ்சணங்கைில் இருந்து இது றவறுபட்டது எை்பனத உணைத்த்தத்ாை் 

கல்சவட்டில் கல் எை்ற அனடசமாழி சகாண்டு கஞ்சணம் குறிப்பிடப்பட்டு 

உை்ைதாக சதைிவித்திருந்தாை.் இப்றபாது கல்சவட்டிை் சபாருனைப் பாருங்கை், 

"சவண் காஸிபை் எை்பவைால் அனமத்துக் சகாடுக்கப்பட்ட நீைவ்டி விைிம்பு" 

எை்பறத இக்கல்சவட்டு கூறும் சசய்தி. கல் கஞ்சணம் பற்றி இைாமநாதபுைம் 

சதால்லியல் ஆய்வு நிறுவைத்திை் தனலவை ் றவ.இைாேகுரு அவைக்ை் எை்ைிடம் 

கூறியதாவது, கஞ்சம் எை்ற சசால்லுக்கு நீை ் எைவும் சபாருை் உண்டு. வாயிை் 

வனைந்த றமற்பகுதி அண்ணம், அணம் எைப்படுகிறது. அவ்வனகயில் குனகயிை் 

வனைந்த றமற்பகுதினயயும் காைணப் சபயைாக அணம் எை்ற சசால் குறிப்பதாகக் 

சகாை்ைலாம். எைறவ குனகயிை் வனைந்த றமற்பகுதியில் நீை ் வடியாமல் தடுக்க 

சவட்டப்பட்ட காடினய, கஞ்சணம் எை்ற சசால் குறிப்பதாகக் சகாை்ைலாம். இது 

கல்லில் அனமக்கப்பட்டதால் கல் கஞ்சணம் எைப்பட்டுை்ைது. 

 

சவண் காஸிபை் - சவண் காசிபை் இப்சபயை ் ஆசீவகத்துடை் சதாடைப்ுனடயதாக 

றபைாசிைியை ் சநடுஞ்சசழியை் கருதுகிறாை.் சசந்தமிழ்ச ் சசாற்பிறப்பியல் 

றபைகைமுதலி, காயை் > காயிபை் > காசிபை் அதாவது காயை் எை்ற 

சபயைச்ச்சால்லில் இருந்து காயிபனும் பிறகு காசிபனும் றதாை்றியதாகக் 

கூறுகிறது. இம்மூை்று சபயைச்ச்சாற்களும் ஒறை சபாருை் சகாண்டனவ. காய் எை்ற 

வினைசச்சால்லுக்கு ஒைிைத்ல், பிைகாசிதத்ல் எை்று  சபாருை் உண்டு. 
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எைறவதாை், நாம் நிலா ஒைிைத்னல நிலா காய்கிறது எை்கிறறாம். அப்படிசயை்றால் 

நிலா ஒைி வீசுகிறது, பிைகாசிக்கிறது எை்று சபாருை். இது சபயைச்ச்சால்லாக 

வரும்றபாது ஒைியை், ஒைி உனடயவை், பிைகாசை், பிைகாசிப்பவை் எை வரும். 

ஆகறவ சவண் காசிபை் எை்ற சசால்லுக்கு சவண்னமயாை ஒைினய உனடயவை் 

(அ) பிைகாசதன்த உனடயவை் எை்று சபாருை் கூறலாம். இதுறபால் சவண் எை்ற 

முை்சைாட்டு சகாண்ட சங்ககாலப் புலவை ் சவண்கண்ணைாை,் சவண்சகாற்றை், 

சவண்பூதை்  றபாை்று சில சபயைக்ை் உை்ைை.  சங்ககாலப் புலவைக்ளுை் ஒருவை ்

சபயை ் காசிபை் கீைை். அத்தியிடம் றதவைக்னையும் திைியிடம் அசுைைக்னையும் 

சபற்ற ஒரு முைிவைிை் சபயை ் காசிபைாை.் றமலும் தமிழிக் கல்சவட்டுகைில், 

அழகைம்னல கல்சவட்டில் உை்ை கஸபை், யானைமனல கல்சவட்டில் உை்ை 

அைட்டகாயிபை், புகளூை ்கல்சவட்டில் உை்ை சசங்காயபை், சதாண்டூை ்கல்சவடட்ில் 

உை்ை இைங்காயிபை் ஆகிய  சபயைக்ை் இங்கு ஒப்புறநாக்கத்தக்கை. 

 

கல்தெை்டின் தனிசச்ிறப்பு: 

1. ஒரு அடிக்கும் றமல் உயைம் சகாண்ட எழுத்துகை். தமிழி கல்சவட்டுகைிறலறய 

இந்த கல்சவட்டு எழுத்துகை் தாை் அைவில் சபைியனவ.  

2. இங்கு அறசாகை் பிைாமி எழுதத்ாை "ஸி" சபாறிக்கப்பட்டு உை்ைது. 

3. தமிழ்நாட்டில், ஆைம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தமிழி குனகக் கல்சவடட்ுகை் 

ஏறதா ஒரு பழங்கால எழுத்துகைால் சவட்டப்பட்டுை்ைை எை்றற ஆய்வாைைக்ை் 

கருதிைை.் இந்த கல்சவட்னடக் கண்டறிந்த பிை்பு தாை் பிைாமி எழுத்துகைில் 

சபாறிக்கப்பட்டுை்ைசதை முதை் முதலாக சதைிய வந்தது.  

 

முடிவுடர: 

இக்கல்சவட்டு எழுத்துகை் சீைாக இல்லாமல் சபைிதும் சிறிதுமாக ஒழுங்கற்று 

அனமந்துை்ைை. தனைப்பகுதிக்கும் கல்சவட்டுக்கும் இனடயில் ஏறக்குனறய 40 அடி 

உயைம். ஆதலால் படிப்பதற்கு ஏதுவாக சபைிய எழுத்துகைில் 

சபாறிக்கப்பட்டுை்ைதாகக் கருதலாம். இப்றபாது தனைப்பகுதி உயைத்த்ப்பட்டுை்ைது. 

இக்கல்சவட்டு அனமந்துை்ை பகுதி தமிழ்நாடு அைசு சதால்லியல் துனறயிை் 

கட்டுப்பாட்டில் உை்ைது. 

 

உதவியடெ: 

1.  சதால்லியல் துனற தகவல் பலனக 

2.  ஆவணம் இதழ் 28, சதால்லியல் கழகம், 2017 

3.  தமிழ்-பிைாமி கல்சவட்டுகை், தமிழ்நாடு அைசு சதால்லியல் துனற, 2006. 

 

கை்டுடரயாளர:் 

றவ.சிவைஞ்சைி, rmdsivaranjani2021[at]gmail.com 

முதுகனலத் தமிழ் இைண்டாமாண்டு, றசதுபதி அைசு கனலக்கல்லூைி, 

இைாமநாதபுைம். 

ஒருங்கிடைப்பாளர:் 

இைாமநாதபுைம் சதால்லியல் ஆய்வு நிறுவைம். 
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15 •   ண்ணில் இருந்து மீண்டு வந்ே அரிேொரி ங்கைம் நடுகல் வீரன் 
• • • ச.பாலமுருகன் 

 

 

வைலாற்று ஆைவ்லரும் புனகப்படக் கனலஞருமாை திருவண்ணாமனல சவற்றிறவல் 

அவைக்ை் மண்ணில் புனதந்தவாறு இருந்த  புனகப்படத்னத அனுப்பி அதை் 

இருப்பிடத்னதயும் அனுப்பிைாை.் புனகப்படத்னதப் பாைத்்தால் பழனமயாை நடுகல் 

எை்று சதைிந்தது. றமலும் அதை் தனலக்கு றமறல காலியாை சவற்றிடம் றபால 

இருந்தது. கல்சவட்டு இருக்கிறதா எை றகட்க, ஆம் எை்றாை ்சவற்றிறவல்.  எைக்குச ்

சந்றதகமாக இருந்தது. இருந்தாலும் றநைில் சசை்று பாைத்்துவிடலாம் பக்கம் தாறை 

எை்று சசை்றறை். துனணக்கு எைக்குத் சதைிந்த காஞ்சி சவங்கடாசலம் அவைக்னை 

அனழத்துக்சகாண்றடை்.  

 

சவற்றிறவல் கூறிய பை்ைியிை் எதிறை உை்ை நடுகல்னல ஆய்வுசசய்த றபாது 

றமற்புறம் 5 வைிகைில் கல்சவட்டு இருந்தது. ஆசச்ைய்மும் சந்றதாஷமும் கலந்த 

நினலயில் அங்கிருந்த ஊை ் மக்கைிடம் இந்த நடுகல்லிை் முக்கியத்துவதன்தக் 

கூறிறைை். உடறை ஆளுக்கு ஒரு னகபிடிக்க பல நாட்கைாக மண்ணில் 

புனதந்திருந்த நடுகல் தூக்கப்பட்டு, அருகில் இருந்த புைியமைத்திை் கீழ்  

நிற்கனவக்கப்பட்டது. அப்றபாது பாைக்்கும் றபாது பிை்பக்கமும் எழுத்துக்கை் 

இருப்பது சதைியவந்தது. மானல றநைம் ஆைாலும் அப்றபாறத அந்த எழுதன்தப் 

படிக்க றவண்டும் எை்று முடிவு சசய்து நடுகல்னல சுத்தம் சசய்து மாவு பூசிப் 

படிசயடுத்துப் பாைத்்தால் இந்த நடுகல் முதலாம் பைாந்தகை் காலத்திய 

பல்குை்றக்றகாட்டத்து கீழ்றவணாட்டு காந்தளூை ் கூற்றத்து எை்று கல்சவட்டு 

முை்பக்கம் இருந்தது. பிை்பக்கம் சபருமைவு சினதந்து இருந்தது.  புனகப்படம் 

எடுத்துக்சகாண்டு கிைம்பிவிட்றடை்.  

 

அதை் பிறகு மதை், பழைிசச்ாமி ஆகிறயாைக்ளுடை் மீண்டும் சசை்று அந்த 

நடுகல்னல, அருகிறலறய அனைவரும் பாைக்்கும் வண்ணம் நினலயாக ஒரு தைம் 

அனமத்து நிற்கனவக்கப்பட்டது. இந்த நடுகல்லில் சுவாைஸ்யம் எை்ைசவை்றால் 

சானல ஓைமாக சுமாை ் 20 ஆண்டுகைாக உை்ைது. ஆைால், இனத யாரும் 

பாைக்்கவில்னல அந்த ஊனைச ்றசைந்்த விக்றைஷ் எை்பவை ்சவற்றிறவலுக்குத் தகவல் 

அனுப்ப சவற்றிறவல் எைக்குச ் சசால்ல அந்த நடுகல் மீண்சடழுந்தது. இதற்கு 

முை்ைை ்இந்த நடுகல் கூட்டுறவு கனட கட்ட பை்ைம் எடுக்கும் றபாது மண்ணுக்குை் 

இருந்துை்ைது. அனத எடுத்து சானலயிை் மறுபுறம் றபாட்டுவிட்டைை.் வைலாறு 

எப்படிறயா தை்னை மீட்டுக்சகாை்ளும் எை்பது றபால,  அந்த வீைை்  மிகவும் 

சிைமப்பட்டுப் பல ஆண்டுகைாக மண்ணுக்குை் உை்றையும் 20 ஆண்டுகைாக 

சானலயிை் ஓைம் றகட்பாைற்றும் கிடந்தாை். இை்று உற்சாகமாக வில்லும் வாளும் 

சகாண்டு காட்சியைிக்கிறாை். இந்த காட்சினயப் பாைப்்பது ஒை்றற றபாதும் 

எங்கனை றபாை்ற வைலாற்று ஆைவ்லைக்ளுக்கு. 
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இந்த நடுகல் கல்சவட்டில் சுமாை ்5 அடி உயைமும் 2 அடி அகலமும் சகாண்டது.  இதில் 

உை்ை வீைைிை் உருவம், இடது னகயில் வில்லும்  வலது னகயில் வாளும் சகாண்டு 

றபாருக்குத் தயாை ்நினலயில் உை்ைது றபாை்ற றதாற்றத்தில் அனமந்துை்ைது.  இதில் 

றமற்பகுதியில் 5 வைியிலும் பிை்பக்கத்தில் 6 வைியிலும் கல்சவடட்ுகை் உை்ைை.  

 

இந்த கல்சவட்னட படித்தைித்த கல்சவட்டு அறிஞை ் சு. ைாேறகாபால், இந்த 

கல்சவட்டு மதினை சகாண்ட பைறகசைி எை்ற பட்டம் உனடய பைாந்தக றசாழைிை் 

முப்பத்துமூை்றாவது ஆட்சியாண்டில் (கி.பி. 940) சவட்டப்பட்டது எை்றும் இதில் 

பல்குை்றக்றகாட்டத்து கீழ்றவணாட்டு காந்தளூை ் கூற்றதன்தச ் றசைந்்த அதிைாக 

மங்கலம் எை்ற ஊைில் நனடசபற்ற ஒரு றபாைில் ஈடுபட்டு கலிமுகற் சபருங்கருமாை் 

மருமகை் மனலயை் எை்பவை ்இறந்துை்ைாை்  எை்று அக்கல்சவடட்ு குறிப்பிடுகிறது.  

 

அைிதாைிமங்கலம் நடுகல் கல்சவட்டு 

1. ஸ்ரீமதினை சகாண்ட றகாப்ப 

2. ை றகசை பந்மற்மக்கி யாண் 

3. டு முப்பத்து மூை்றாவது ப 

4. ல் குை்றக் றகாட்டத்துக் கீழ் றவ 

5. ை் நாட்டு காந்தளூைக்் கூற்றத்து அ 

6. திைா… 

7. கலிமுகற் சபருங்கருமாை் மரு 

8. மகை் மனலயை் அதிைாக மங் 

9. கலத்து……யப்பை் 

10. மங்க… 

11. …. 

12. …. 

இதில் குறிப்பிடும் அதிைாக 

மங்கலம் எை்பறத தற்றபாது 

அைிதாைிமங்கலம்  

(இடம்: 12°23'53.1"N 78°59'08.3"E)  

எை்றுவழங்கப்படுவதாகவும் 

குறிப்பிட்டுை்ைாை.் இந்த வீைைிை் 

நினைவாக னவக்கப்பட்டுை்ை நடுகல் ஒருகாலத்தில் மக்கை் வழிபாட்டில் 

இருந்துை்ைது. பிை்பு ஏறதா காைணதத்ால் பூமியில் பை்ைம் றதாண்டி 

புனதக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

திருவண்ணாமனல மாவட்ட வைலாற்று ஆய்வு நடுவத்திைை ்இனத மீட்டு சீைனமத்து 

மக்கை் பாைன்வக்கும் வழிபாட்டிற்கும் ஏற்றவாறு அனமத்துக் சகாடுத்துை்ைைை.் 

இந்த கல்சவட்னட படித்தைிதத் சு. ைாேறகாபால் கல்சவட்டறிஞை ் அவைக்ளுக்கும்,  

இனவயனைத்தும் சாத்தியமாக்கிய சவற்றிறவல், விக்றைஷ், அைிதாைிமங்கலம் 

ஊைம்க்களுக்கும் அை்பாை நை்றி. 

 



 
 

74 

16 •  பனகயின் எல்னை…… 
• • • முனைவர் எஸ்.சாந்தினிபீ 

 

 

றசலத்தில் சிை்ைதிருப்பதி எை்ற ஓை ் இடம் இருக்கிறது அஸ்தம்பட்டியில் இருந்து 

கை்ைங்குறிசச்ி றபாகும்  சானலயில் மணற்காடு தாண்டிய பிை் வருவது 

சிை்ைதிருப்பதி. சானலயிை் வலது பக்கம் இடது பக்கம் இைண்னடயும் றசைத்்து 

குறிப்பிடுகிறது.  இதனை அடுத்து கை்ைங்குறிசச்ி, அதற்கும் வடக்றக மனலகை் 

தாை். றசலத்திை் அழகும் சபருனமயும் சுற்றி உை்ை மனலகை்தாை். 

 

சானலயிை் இடது பக்கம் அதாவது றமற்குப் பக்கம் றமலாகவும் உயைந்்தும் 

றமடாகவும் சானலயிை் வலது பக்கம் கிழக்குப் பக்கம் கீழாகவும் அனமந்துை்ைது 

புவியனமப்பு. வலதுபக்கம் சந்திைை் காைட்ை் எை்கிை்ற ஒரு பகுதி வருகிறது, அந்த 

குறுக்குத் சதருவில் சற்றற உை்றை நடந்தால் சபாருைாதாை வைனமனயச ்சசால்லும் 

சபைிய சபைிய வீடுகை். அவற்றிை் இனடறய   இடிபாடுகளுடை் கூடிய ஒரு றகாயில் 

இருக்கிறது. பாைன்வக்கும் கட்டிட அனமதிக்கும் சற்று பனழயதாகறவ சதைிகிறது. 

 

ஒரு பிைதாை சானலயில் அனமந்திருக்கும்  ஒரு றகாயில் இப்படிக் றகட்பாைற்று 

காணப்படுகிறது. அறத றநைத்தில் திைமும் கூட்டிப் சபருக்கி றகாலமிட்டு 

அவ்வப்றபாது சூலதத்ில் னவக்கப்படும் எலுமிசன்சப் பழங்களும் மாற்றப்பட்டுக் 

காணப்படுகிறறத எை்கிை்ற ஒரு றதடல் எை்னுை் எழுந்தது. சமல்ல அனத விசாைிக்க 

சில வியப்புக்குைிய தகவல்கை் கினடத்தை .   

 

இந்த றகாவில் ஒரு குடும்பத்துக்குச ் சசாந்தமாைது அவைக்ளுக்குை் இருக்கும் 

பங்காைி சண்னடயிை் காைணமாக இப்படி இடிபாடுகளுடை் காணப்படுகிறது. 

ஆைாலும் குலசதய்வம் எை்பதால், சதய்வ குற்றத்திற்கு அஞ்சி இந்த காைி 

றகாயினல முற்றிலும் ஒதுக்காமல் அனதச ்சுத்தப்படுத்திக் றகாலமிட ஆை் அமைத்்தி 

உை்ைைை.் அவ்வப்றபாது அவைக்ை் இந்த றகாயிலுக்கு வருவதும் உண்டு. 

குடும்பத்தாை ்தங்கை் குலசதய்வத்னத வணங்கிவிட்டுச ்சசல்வதும் உண்டு. ஆைால் 

எந்தவித பைாமைிப்பும் இல்லாமல் இக்றகாயில் பல ஆண்டுகைாக இப்படிறய பட்ட 

மைம் றபால் பாழாகிறது. 

 

இனதப் பாைக்்கும்றபாது சில வைலாற்று நிகழ்வுகை் எை் மைதிற்குை் வருகிறது. 

இருபதாம் நூற்றாண்டிை் சதாடக்கதத்ில் அதாவது சுதந்திைத்திற்கு முை் வலங்னக 

இடங்னகப் பிைிவிைை ் நமது சமுதாயத்தில் மிகக்கடுனமயாகத் தங்களுக்குை் 

பிைிந்து சண்னடயிட்டுக் சகாண்டைை.்  அவைக்ளுக்குை் ஏற்பட்ட றவறுபாட்டிை் 

காைணமாக ஒறை றகாவிலில் அவைக்ை் கடவுனை வணங்கும்  றநைம், பூனசக்காை 

றநைம், ஆடல் பாடல் காலறநைம், விழாக்களுக்காை றநைம் எல்லாறம றவறுறவறாக 

அனமத்துக் சகாண்டைை ். 
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சற்று காலத்றத முை்றைாக்கிச ் சசை்றால் றசாழை ் ஆட்சியிை் கனடசி காலத்தில் 

வலங்னக இடங்னகயிைைிை் சண்னட சசச்ைவுகை் ஆைம்பமாகி விட்டனத அறிய 

முடிகிறது. பதிறைாைாம் நூற்றாண்டில், றபைைசை் முதலாம் ைாசைாசைிை் காலத்தில் 

இருவருறம றவறு றவறு பனடப்பிைிவிைைாக கல்சவட்டுகைில் காணக் 

கினடக்கிை்றைை.் ஆைால் 13-ம் நூற்றாண்டில் சுமுக சூழல் மாறி பூசல்கைில் 

இறங்கிைை.் சண்னட, சவறும் சசால்லாடறலாடு நிற்காது னககலப்பு, குத்து, சவட்டு, 

சகானல எை்று வைைந்்தது. 

  

பிை்ைை ்வந்த விேயநகை மை்ைைக்ைிை் காலத்திலும் இவைக்ைிை் சண்னடகை் மிக 

அதிகமாக சதை்படுகிறது.   அனவ றகாவில்கைிலும் வணங்கும், சதய்வங்கைிை் 

றமலும் அதிகமாகறவ எதிசைாலித்தை. றகாயில் எைிப்பு,றகாயினலக் 

சகாை்னையிடுதல் றபாை்று எல்னலதாண்டியது. இதற்காை கல்சவட்டுச ்

சாை்றுகளும் உை்ைை. 20-ம் நூற்றாண்டிை் சதருக்கைில் இவைக்ைிை் சண்னடகளும் 

சகானலகளும் அதிகமாகியனதத் தடுக்க றவண்டிப் பாைத்்த இடத்தில் சுட்டுத் தை்ை 

ஆங்கில அைசு உதத்ைவு றபாட்டனதப் றபைாசிைியை ் நீலகண்ட சாஸ்திைியும் தைது 

றசாழை ்புதத்கத்தில் குறிப்பிட்டுை்ைாை.்   

 

வைலாற்றிை் விட்டகுனற சதாட்டகுனற றபாலும்  பங்காைி சண்னடயில் றசலத்து 

இக்றகாயில் பாழனடந்து கிடக்கிறது. மைிதை் சகாை்ளும் பனக கால காலமாக 

றகாயினலயும் கடவுனையும் விட்டு னவக்கவில்னல எை்பறத சதைிகிறது. 

 

 

உதவிய நூல்கை்: 

1.  K.A.  Neelakanda Sastri  -  Colas, 2nd Edition, University of Madras, 1985, Chennai. 

2.  ARE (Annual Reports on Epigraphy)185 of 1921. 

3.  ARE 273 of 1939-40, Para- 101. 

4.  ARE 1921, Part II, p – 47. 

 

றபைாசிைியை ்முனைவை ்எஸ். சாந்திைிபீ  

அலிகை ்முஸ்லிம் பல்கனலக் கழகம் 
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17 •  வைங்னக இடங்னகப் பிரிவினைச் சச்சரவுகள் 
• • • தக.ஆர்.ஏ. நரசய்யா 

 

 

மதைாசபட்டிைத்து ஆைம்ப வருடங்கைில் வலங்னக இடங்னக ோதிச ் சசச்ைவுகை் 

எழுந்தை. இந்த பாகு பாடு எப்படித் துவங்கிைசதைத் சதைிந்து சகாை்ை நாம் பல 

நூல்கனை ஆைாய றவண்டியுை்ைது. தவிைவும் சற்று பிை்றைாக்கிப் 

றபாகறவண்டியுமுை்ைது.  இந்த றபதத்னதப்பற்றிய நூசலாை்று இடங்னக 

வலங்னகயை ் வைலாறு எை்ற சபயைில் டாக்டை ் எஸ். சசௌந்தைபாண்டியை் 

எை்பவைால் சதாகுக்கப்பட்டு, திரு நடை. காசிநாதை் (அை்னறய இயக்குநை,் சதால் 

சபாருை் ஆய்வுத்துனற, சசை்னை) அவைக்ைால் பதிப்பிக்கப்பட்டு, தமிழ் நாடு 

அைசால் சவைியிடப்பட்டுை்ைது. இதை் பதிப்புனையில் இவ்வாறு ஆசிைியை ்

கூறுகிறாை.் 

 

"அைசிைை ் கீழ்த்தினச சுவடிகை் நூலகதத்ில் உை்ை கீழ்வரும் நாை்கு சுவடிகைிை் 

பிைதிறய இந்த நூல்:- 

1. இடங்னக வலங்னக புைாணம் (டி. 2793) 

2. வலங்னகச ்சைித்திைம் ( 

3. இடங்னக வலங்னக சாதி வைலாறு (டி. 2751) 

4. புதுனவ இடங்னக வலங்னகச ்சாதியை ்வைலாறு (டி. 3196) 

 

இவற்றில் டி. 2751 டி. 2793 ஆகியை ஓனலச ்சுவடிகை், மற்ற இைண்டும் தாை் சுவடிகை்.  

 

"கல்சவட்டுகை் பதிப்புப் சபற்ற முனறயிறலறய இந்த வைலாறுகளும் இங்கு 

பதிப்பிடப் படுகிை்றை. அஃதாவது, மூலசச்ுவடியில் எை்ை வடிவில் உைறதா அறத 

வடிவு, இயை்றவனையில், இங்கு காப்பாற்றப்பட்டுை்ைது. மூலத்தில் உை்ை வடினவ 

வைலாற்று ஆசிைியைக்ை் அப்படிறய சபறுவறத, றமலாைாய்சச்ிகளுக்கு வழி வகுக்கும். 

 

"முதலில் வருவது இடங்னக வலங்னகப் புைாணம்: இது சசய்யுைில் அனமந்த 

புைாணம் அல்ல. இசச்ுவடியிை் சதாடக்கம், 'ைாப்புை்னையனுக்கு ஒழிகசை நாட்டுப் 

புை்ைப்பை் எழுதிக் சகாடுதத் பட்டயம்' எை்று சதாடங்குகிறது. இசச்ுவடி சதலுங்கு 

எழுத்தில் முழுவதும் அனமந்துை்ைது எை்பது குறிப்பிடத்தகும். 

 

"வலங்னகச ் சாதி பத்து எை்று தாை் இந்த சுவடி கூறுகிறது. தவிைவும், சிவனும் 

றதறவந்திைனும் இடங்னகக்கு உைியவைக்ை் எை்றும், பிரும்ம றதவனும் பிருகு 

முைியும் வலங்னகக்கு உனடயவைக்ை் எை்றும் இசச்ுவடி சசால்கிறது.    

 

"இைண்டாவது சுவடி வலங்னகச ் சைிதத்ிைம். இது தஞ்னச றவதநாயக சாஸ்திைி 

எை்னும் கிறிஸ்துவப்புலவை ் சமக்கை்சிக்காகத் சதாகுத்தைித்து. ஆசிைியை ்
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கூற்றுப்படி இதில் கிறிஸ்துப் பாைன்வ சதை்படுகிறது. அவை ்சசால் படி, "வலங்னக 

சயை்கிறது, சவை்ைாைனையும் அவைக்னைச ் றசைந்்த சகல சாதியானையுஞ்சாைந்்து 

நிற்கும். இடங்னகசயை்றால், கம்மாைனையு மவைக்னைச ் றசைந்்த சகல 

சாதியானையுங்காட்டும். 

 

"இப்றபா இருக்கிற சைறபாசி மகைாசாவிை் நாைிறல 1798 வருஷத்திறல துவக்கி 

இைண்டு மூை்று வருஷக்காலம் இருதைதத்ாரும் வழக்கிறல கிடந்து சநய்யிறல 

னகயிட்டுக் சகாண்டாைக்ை்" எை்று றவதநாயகை ்எழுதுவதால், இந்தச ்சுவடி (டி. 462) 

எழுதப்பட்ட  காலம் கி. பி. 1798-ஐ ஒட்டியது எை்று அறியலாம் எை்று நூலாசிைியை ்

கருதுகிறாை.் 

 

வலங்னகயாை ் எை்பதற்குப் சபாதுவாை இவைது கருத்து, "எந்சதந்த சாதி யுயைந்்த 

னகயா யிருந்தறதா, எவைக்ை் காைியக்காைறைா அவைக்சைல்லாம் வலங்னகத ்

தங்கறைாறட றசைந்்தவைக்சைை்றாைக்ை்" எை்பது றவதநாயகைாைிை் கருத்து. 

 

மூை்றாவது இடங்னக வலங்னகச ் சாதி வைலாறு எனும் சுவடி. நூலாசிைியை ் இந்த 

சுவடி மிகவும் இை்றியனமயாதது எை்கிறாை.்  இதில் தாை் இடங்னகச ் சாதிகை் 

சதாண்ணூற்றிசயட்டும் வலங்னகச ் சாதிகை் அறத எண்ணிக்னகயில்  

உை்ைதாகவும் கூறப்படுகிறது. அவைக்ளுக்கு உண்டாை அனடயாைங்களும் 

தைப்பட்டுை்ைை. ஆசிைியை ்சசால் படி, "பண்னடக்காலச ்சமுதாயம் சதாழில் வழிச ்

சமுதாயம். சாதிகை் பிைிந்தறத சதாழில் அடிப்பனடயில்தாை் எை்பை.் அவ்வனகயில் 

ஆய இசச்ுவடி பயனுை்ைது" 

 

நாை்காவது சுவடி புதுனவ இடங்னக வலங்னகச ்சாதியை ்வைலாறு எை்ற சுவடி. பல 

சாதிகளுக்கு இருந்த மதிப்னப இந்தச ் சுவடி கூறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக,, 

விசுவகைம்ருக்கு சவை்னைக்குனட பிடிக்கும் மைியானத புதுனவப் பகுதியில் 

இருந்திருக்கிறது.  வலங்னகசச்ாதிகளுக்கு அவைக்ை் வீடு விழாக்கைில் இை்ை குனட 

பிடிக்கறவண்டும், இை்ைவனகக் றகால் பிடிக்க றவண்டும் எை்று பல கட்டுப்பாடுகை் 

இருந்திருக்கிை்றை எை்பனதயும், அறத றபால இடங்னகச ் சாதிகளுக்கும் 

வனையனறகை் இருந்திருக்கிை்றை எை்றும் இந்த நூல் சதைிவாக்குவதாக ஆசிைியை ்

கருதுகிறாை.் 

 

ஆசிைியை ் கூறுகிறாை:் "சவை்ைாைை,் அகம்படியை,் இனடயை,் கவனை, றகாமுடட்ி, 

னகக்றகாைை,் றசடை,் றசணியை,் இவைக்ை் சவுக்கழி பிடிக்கவும், சவை்னைக் குதினை 

ஏறவும் சுதந்திைமுண்டு . . . . . .றதவடியாைக்ைிறலயும் இடங்னகத ் றதவடியாைக்ை், 

வலங்னகத் றதவடியாைக்ை் எை்ற இரு பிைிவுகனை இசச்ுவடி குறிப்பிடுகிறது.  

 

"சபாதுவாக இந்த நாை்கு சுவடிகளும் கி. பி. 18ம் நூற்றாண்டிலும் அதற்கு முை்பும் 

தமிழ் நாட்டில் இருந்த இடங்னக வலங்னகச ் சாதிப்பிைிவுகனைப் றபசுகிை்றை. 

இவற்றால் அசச்ாதிகைினடறய அடிக்கடி சிறு பூசல்கை் நிகழ்ந்த உண்னமயும் அறிய 

இயலுகிறது. 
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"1876 ல் கியாைண்்ஸ் எை்பவை ் இடங்னக வலங்னகச ்சாதிகை் பற்றிய ஒரு கட்டுனை 

வனைந்துை்ைாை.் அதில், விசுகைம்ருக்கும் பிைாமணருக்கும், புறைாகிதத் சதாழில் 

சதாடைப்ாை பூசனல விலக்கி அந்தப் பூசல் இறுதியில், றசாழை், தை்னை 

ஆதைிப்றபாை ் வலங்னகயை ் எை்றும், விசுவகைம்னை ஆதைிப்றபாை ் இடங்னகயை ்

எை்றும் வனையறுதத்தாகக் கூறுகிறாை"் 

 

ஆசிைியை ் சதாடைன்கயில், "அறத றபால  இடங்னக வலங்னக வைலாறும்  

றபசப்படுகிறது. சேைம்ை் நூல் ஒை்றில், இடங்னகச ் சாதிகைாக ஒை்பதும், 

வலங்னகச ் சாதிகைாகப் பதிசைட்டும் குறிக்கப்படுகிை்றை. றவடை,் சநசவாைை,் 

சசட்டிகை் (வியாபாைிகை்), முதலாறைாை ் இடங்னகயை.் குயவை,் வண்ணாை,் 

பல்லக்குத் தூக்குறவாை,் முகம்மதியைில் ஒரு பிைிவிைை ் முதலிறயாை ் வலங்னகயை.் 

இப்பிைிவுகனைச ்சேைம்ை் நூல் தருகிறது" எை்கிறாை.் 

 

சமீப காலத்தில், இந்த ோதிப் பிைிவினைகனைப் பற்றித் சதைிந்துசகாை்ை பல அயல் 

நாட்டிைரும் முயை்றுை்ைைை.் அவைக்ைில் முக்கியமாை இருவை ்பைட்்டை் ஸ்சடயிை், 

மாட்டிசை் னமை்ஸ் ஆவை.் இவைக்னைத் தவிை பல ஆய்வாைைக்ளும் இதில் கவைம் 

சசலுத்தியுை்ைைை.் திருமதி கைகலதா முகுந்த் எைபவரும் தமது "த வ்யூ ஃப்ைம் 

பிறலா" எை்ற நூலிலும் இனதப் பற்றி நை்கு ஆைாய்ந்து விைக்கியுை்ைாை.்   

 

ஒய். சுப்பைாயுலு எைபவை ் இந்த ோதி பாகுபாடுகனைக் குறித்து மிகத் தீவிைமாக 

ஆய்வு சசய்துை்ைாை.் அவை ் கருத்துப்படி இந்த றவறுபாடுகை் றசாழை ்

காலத்திலிருந்றத இருந்தவசைைத் சதைிகிறது. தமது நூலாை றசாழை ் காலத்துச ்

சைித்திைத்தில் "சமூக மாற்றங்களும், வலங்னக இடங்னக பிைிவுகை்" எை்ற 

தனலப்பில் அவை ்கூறுவனதப் பாைக்்கலாம். 

 

அவை ் கண்டதிை்படி, இந்தப் பிைிவுகை் றசாழை ் காலத்துக் கல்சவட்டுகைிறலறய 

காணப்படுகிறது. சில நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிை்ைை ் மறுபடியும் இந்த சைச்ன்ச 

அதிகமாகக் காணப்படுவது, ஆங்கிறலயை ்காலத்தில் தாை். அதுவும் சிறப்பாக 18-19 

நூற்றாண்டுகைிை் காலகட்டத்தில் தாை். இந்தக் காலத்தில் இந்த இரு பிைிவிைரும் 

எதிைத்்துக் சகாண்டு கலவைங்கைில் தம்னம ஈடுபடுத்திக் சகாண்டிருந்தைை ் எைத ்

சதைிகிறது. இனதப் பற்றிச ் சமீப காலதத்ில் நை்றாகறவ ஆைாய்சச்ி சசய்த அயல் 

நாட்டவை ்பைட்்டை் ஸ்சடயிை் ஆகும். அவை ்முடிவில் கூறியிருப்பது, இந்தப் பிைிவுகை், 

ோதிகை் அடிப்பனடயில் இல்லாது, அவ்வப்றபாது ஏற்பட்ட சமூக மாறுதல்கைால் 

தாை் எை்பதாகும்.  

 

டாக்டை ்இைா. நாகசுவாமி இனதப்பற்றித ்தமது நூசலாை்றில் விைக்கியுை்ைாை ் 

"வலங்னக இடங்னக: 

"கி. பி. 10 - ம் நூற்றாண்டிலிருந்து மற்றுசமாரு பிைினவக் காண்கிறறாம். இப்பிைிவு 

தமிழக வைலாற்றில் ஒரு சமூகப் புைட்சியாக சற்றறறக்குனறய அண்னமக்காலம் 

வனை நிலவி வந்தது. இது வலங்னக இடங்னக எை்று பிைிக்கப்பட்ட குடிகைாகும். 
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தஞ்னசப் சபருங்றகாயிலில் இைாேைாேைிை் பல சபயைக்ைால் வலங்னக 

றவனைக்காைைக்ை் இருந்திருக்கிறாைக்ை்.  

 

1. இைாேைாே சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைை.் 

2. அைிதுைக்்க லங்கைத ்சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைை.் 

3. மூைத்்த விக்ைம்பாைண சதைிந்த வலங்னக றவனைக்காைை.் 

4. இைணமுகைாமத் சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைை.் 

5. இைாே கண்டிவத் சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைை.் 

6. சத்ருபுேங்கத் சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைை.் 

7. அழகிய றசாழத் சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைை.் 

8. க்ஷத்திைிய சிகாமணித் சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைை.் 

எைப் பல வலங்னக றவனைக்காைை ் இருந்தைை ் எை்று அறிகிறறாம். வலங்னக 

றவனைக்காைை ் எை்பது பனட எை்றும் அவற்றில் பல குடியிைை ் இருந்தைை ் எை்றும் 

அறிகிறறாம். இைாேைாேைிை் பனடயில் வலங்னக றவனைக்காைைாக சவை்ைாைை் 

இருந்தாை் எை்று ஒரு கல்சவட்டு கூறுகிறது. (238/ 17). 'இவ்வூை ்இருக்கும் சவை்ைாைை் 

ஸ்ரீைாேைாே றதவை ்பனட ேநநாத சதைிஞ்ச வலங்னக றவனைக்காைைில் வண்ணக்கை் 

ஐய்யாறைாகிய சிதத்ினையாைி' எை்று கல்சவட்டு கூறுவதால், இனத அறியலாம். 

அதிைாறேந்திை றசாழனுனடய கல்சவடட்ில் (4 / 8) 'வலங்னக இடங்னக மகனம' எை்று 

குறிக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து வலங்னக இடங்னக எை்னும் பாகுபாடு 11 - ம் 

நூற்றாண்டிறலறய நினலத்து விட்டது எை்பது சதைிவு. 

 

"னகவகுத்தல் (வலங்னக இடங்னக றதாற்றம்): 

"வலங்னக இடங்னக எை்னும் பாகுபாடு எவ்வாறு றதாை்றியது எை்று சதைிவாகத ்

சதைியவில்னல. சபரும் பாலும் பனட அைசைிை் வலக்னகப் புறத்தும் இடங்னக 

புறத்தும் வகுத்து நிறுதத்ப்பட்டதிலிருந்து இது றதாை்றியிருக்கலாம் எை்று 

சகாை்ைலாம். ஏைாதிநாதை ்தைது பனடனய பாகுபடுத்தி நிறுத்தியனத 'னக வகுத்து' 

எை்று சபைிய புைாணம் கூறுகிறது. இதிலிருந்து பனட வகுப்பது 'னகவகுத்தல்' எைப் 

சபயை ் சபற்றது எை்பது சதைிவு. சிறந்த திறை் மிக்கப் றபாை ் புைிறவாை ் அைசைிை் 

வலப்புறத்தும் அவைக்ளுக்குக் கைத்தில் பனடக்கலங்கனை நீட்டித்தருதல் முதலிய 

பணி புைிறவாை ் இடப்புறத்தும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கக் கூடும். றபாைப்்புறத்து வீைைக்ை் 

முதலிடமும், றவல் வடித்துக் சகாடுத்தல் முதலிய சதாழில் புைிறவாை ் இைண்டாவது 

இடமும் சபறுவதில் வியப்பில்னல. தங்கை் உயினை மதியாது றபாைிட்ட வீைைக்ளுக்கு 

உயை ் இடம் அைிதத்து இயல்றப. உயை ் இடத்னதக் குறிப்பதற்காக வலப்புறமும் 

இைண்டாம் இடதன்தக் குறிக்க இடப்புறமும் சகாை்ைப்பட்டை். ஆதலிை் 

காலப்றபாக்கில் வலங்னகயிைை ் இடங்னகயானைக் காட்டிலும் ோதியில் 

உயைந்்தவை ்எை்று கருதிக் சகாை்ைத் தனலப்பட்டைை.்  

 

"எல்லா ோதியிைரும் றபாை ்வீைைக்ைாகப் பணி புைிந்திருக்கிை்றைை ்எை்று முை்ைறை 

கண்றடாம். ஆதலில் எல்லா ோதியிலும் வலங்னக இடங்னக எை்னும் பாகுபாடு 

காணப்பட்டது. ஆைால் பிைாமணைக்ளுக்குை் இப்பாகுபாடு காணப்படவில்னல.  
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"கல்சவட்டுகைில் வலங்னக இடங்னகயிைருக்கு பல சலுனககை் அைசைால் 

அைிக்கப்பட்டனவ குறிக்கப்படுகிை்றை. சக வருடம் 1340-ல்  (கி. பி. 1418) 

திருவண்ணாமனலயில் வலங்னக இடங்னக வகுக்கப்பட்டது எை்றும் 

வலங்னகக்குக் சகாடுக்கப்பட்ட சலுனககை் எை்ை எை்பதும் குறிக்கப்படுகிை்றை. 

'திருவண்ணாமனலயில் வலங்னக இடங்னக இல்னல. திருவண்ணாமனலயில் 

இைண்டு சதருவில் னகக்றகாைருக்கு முை்பு பூைவ்ம் நடந்து றபாந்த சங்கு, தண்டு, 

ஆனை, சாமைம், மற்றும் வலங்னகக்கு உைிய வைினசகை் எல்லாம் நடக்கக்கடவதாக' 

எை அைசை் ஆனணயிட்டனதக் கல்சவடட்ு கூறுகிறது. (155 / 8) சக வருடம் 1350 - ல் 

(கி.பி. 1428) திருனவயாற்றில் வலங்னக சாதி 98 ம் இடங்னக ோதி  98 ம் 

குறிக்கப்படுகிை்றை. 'சபாய்னக நாட்டு சதை்கால சனபயாரும் வலங்னக 98 

ோதியும், இடங்னக 98 ோதியும் நினறவற நினறந்து குனறவற குவிந்து' எை்று 

குறிக்கிறது. இதிலிருந்து கி. பி. 15 ம் நூற்றாண்டில் சற்றறறக்குனறய 98 ோதிகை் 

வலங்னகயிலும் இடங்னகயிலும் இருந்ததாக அறியலாம் இதிலிருந்து ஒவ்சவாரு 

ோதியிலும் வலங்னகயும் இடங்னகயும் இருந்தைை ்எை்பது சதைிவு. சசல்வத்தாலும் 

சசல்வாக்காலுறம இப்பிைிவு ஏற்பட்டுப் பிை்ைை ் ோதி அடிப்பனடயில் அனமந்தது 

எை்றும் கருதலாம். வலங்னக எை்பது அைசைால் ஏற்படுத்தப்பட்டது எை்பதும் 

சதைிவு."    

 

கம்சபைி காலத்தில் சாதாைணமாக அறியப்பட்டது, ஒரு பக்கம் விவசாயம் 

சசய்பவைக்ளுக்கும், மறுபக்கம் னகதச்தாழில் மற்றும் வணிகம் சசய்பவைக்ளுக்கும் 

இனடயில் தாை்  அடிக்கடி இம்மாதிைியாை றபதங்கை் இருந்தை எை்பதாகும். 

ஆைால் சில காைணங்களுக்காக இந்த எண்ணம் ஒதுக்கப்பட றவண்டும் எை்கிறாை ்

சுப்பைாயுலு. முதல் காைணம், 14- 15 நூற்றாண்டு கல்சவட்டுச ்சாசைங்கை் இடங்னக 

பற்றியனவ, பை்ைி அல்லது வை்ைியை ் குலதன்தச ் றசைந்்தவைக்ை் 

குறிப்பிடப்படுகிறாைக்ை். இந்த குலதன்தச ்றசைந்்தவைக்ை் சைித்திைத்திற்குத் சதைிந்த 

சில ஆயிைம் ஆண்டுகைில் வணிகதச்தாழிறலா னகதச்தாழிறலா சசய்தவைக்ைல்ல; 

இந்தக் குலம் முதை் முதலாகக் குறிப்பிடப்படுனகயில், றபாைவ்ீைைக்ைாக 11ம் 

நூற்றாண்டுக் காலத்தில் அறியப்பட்டாைக்ை். இவைக்ை் றசாழைக்ைது பனடகைில் 

இருந்தைை.் ஆைால் பிற்காலத்தில், விவசாயத் சதாழிலுக்குச ் சிறிது சிறிதாக 

இைண்டு நூற்றாண்டுகளுக்குை் மாறிைை.் அப்றபாதிருந்து அவைக்ை் நினல 

மாறவில்னல. இைண்டாவதாக, அய்யறவாறல வணிகக்குழு சாசைங்கைில், (11-13 

நூற்றாண்டுகைில்) அவைக்ை் வலங்னகக் குழுக்கைாகத்தாை் அறியப்படுகிறாைக்ை். 

 

நத்தம் றகாயில்பட்டி வணிகக் குழு சாசைத்தில், (11ம் நூற்றாண்னடச ் றசைந்்தது) 

இவ்வாறுை்ைது: 

நாட்டுச ் சசட்டிகளும், தை்ம சசட்டிகளும், றசம்பியை் றசைாபதி ஆண்டாை், 

னவகுண்ட நாடாை்வாை் எை்கிற வலங்னக மீகாம வீைகங்க பிை்னை. . . எை 

சசால்லப்படுகிறது. இதிலிருந்தும் வணிகைக்ை் வலங்னகக் குழுவில் இருந்ததாகத ்

சதைிகிறது.  
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சுப்பைாயுலு சதாடைக்ிறாை:் 

"சைித்திை பூைவ்மாக, வலங்னக-இடங்னக சபயைக்ை் றசாழை ் காலத்திலிருந்து 

இருப்பது சதைிகிறது. முதல் முதலாக வலங்னக எை்ற சசால், 10வது நூற்றாண்டிை் 

பிற்பகுதியில், ைாேைாேை் (985-1014) காலத்துச ் சாசைங்கைில் காணப்படுகிறது. 

சதை்ைிந்திய அைசைக்ைில், ைாேைாேை் தாை் முதை் முதலாக றபாைப்்பனடகனைப் 

சபைிய அைவில் உருவாக்கிைதாக அறிகிறறாம். அதை் பிறகு, 11 வது நூற்றாண்டில், 

வைி ஒை்னறக் குறித்துப் றபசுனகயில், வலங்னக இடங்னக எை்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆைால் இவற்றில் எவசைவை ் இருந்தைை ் எை்று 

குறிப்பிடப்படவில்னல. ஆனகயால் இவைக்ை் றபாைப்் பனடயிைசைைக் 

சகாை்ளுதலில் தவறிருக்காது. 11 வது நூற்றாண்டில் தாை் முதை் முனறயாக 

இடங்னக குறிப்பிடப்படுகிறது. அப்றபாது கூட வலங்னக றபாைப்் பனடயாைைக்ை் 

தைியாகக் குறிப்பிடப் பட்டுை்ைைை.் உதாைணமாக, 1073 ம் ஆண்டு கல்சவட்டு, 

(றகாலாை ் ஜில்லா) வலங்னக-மஹாறசைா, றசாழமண்டலத்திலிருந்து வந்த, ஒரு 

சபைிய றவைாண் கூட்டம் கூடியறபாது, அங்கு இருந்ததாகக்  குறிப்பிடுகிறது.  . . ." 

 

அவை ் கருத்துப்படி முதலில் றபாைப்் பனடயாைைக்னைக் குறிப்பிடத்தாை் 

இசச்சாற்கை் பயை் பட்டு வந்தை எை்பதாகும். ஆைால் பிற்காலத்தில் முற்றிலும் 

மாறி அவ்வப்றபாது சமூக நினலனமனயக் குறிக்கும் சசாற்கைாக மாறி விட்டை.  

 

மதைாசபட்டிைத்திலிருந்த வலங்னக இடங்னகக் குழுக்களுை், அவ்வப்றபாது, 

றபதங்கை் ஏற்பட்டுக்சகாண்டிருந்தை. இனவ கட்டுக்கடங்காமல் பல தடனவகை் 

குழப்பமூட்டிக் சகாண்டிருந்தை. அப்றபாது அறிந்திருந்த படி, றபைி சசட்டிகை், 

னகவினையாைைக்ை், சநசவாைிகை், றதால் பதைிடுறவாை ்முதலாறைாை ்இடங்னகக் 

குழுவில் இருந்தைை.் சவை்ைாைைக்ை், ஆைிய னவசியைக்ை் (றகாமுட்டிகை்), 

வை்ைியைக்ை், ஆதி திைாவிடைக்ை், வலங்னகயிைைாக இருந்தைை.் இவைக்ளுை் 

சண்னடகை் மூண்டதற்குக் காைணம், திருமணம் றபாை்ற நல்லனவ நடக்கும் 

றபாதும் சாவு ஊைவ்லம் றபாை்றனவ நிகழும் றபாதும், அந்நிகழ்வுகைில் சம்பந்தப் 

பட்டவைக்ளுக்குக் சகாடுக்கப்படும் மைியானதகை் குறித்தும், அனவகளுக்காை 

ஊைவ்லங்கை் சசல்லும் வழிகை் பற்றியும் தாை்!  

 

இைண்டு குழுவிைரும் அணியும் உனடகைில் கூட சில உைினமகை் 

சகாண்டாடப்பட்டை. அறத றபால அவைக்ைது விழாக்கைிை் றபாது அனமக்கப்படும் 

பந்தல்கை் கூட அவைக்ளுக்குை் சசச்ைனவ ஏற்படுத்திை. கிட்டத்தட்ட அயைல்ாந்து 

ஸ்காட்லாந்து றபாை்ற நாடுகைில் இருந்த இனடக்காலப் பிைசச்ினைகை் 

றபாலத்தாை் இனவயும் இருந்தை எை்பது தாை் உண்னம. அங்கும் இறத றபால மிகச ்

சிறிய பிைசச்ினைகை் சபைியனவயாக்கப்பட்டு, அவற்றால் றபாைக்றை 

மூண்டிருக்கிை்றை எைப் பாைக்்னகயில் இனவ றபாை்ற பிைசச்ினைகை் தமிழ் 

நாட்டில் மட்டும் நடந்ததாக சசால்ல இயலாது. 

 

ஆங்கிறலயைிை் மதைாசபட்டிைத்து வருனக, ஒரு புதிய வணிக எழுசச்ினய 

உண்டாக்கிற்று. இந்த அயல் நாட்டு வணிகத்தால் ஈைக்்கப்பட்ட சதை்ைிந்தியைக்ை் 
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பல இடங்கைிைிை்றும் மதைாசபட்டிைம் வந்து றசைந்்தைை.் அை்றிருந்த நினலயில் 

ஆங்கிறலயைக்ளுடை் வணிகம் சசய்து சபாருைட்ீடும் வைக்்கம் சமூகத்தில் ஒரு தைி 

அந்தஸ்னதயும் சபற்றது. ஆனகயால் அவைக்ை், தமது ோதிகனைப் 

பிைித்துக்சகாண்டு இடங்னக வலங்னகயிைைாகப் பிைிந்த றபாது,  அவைக்ளுை் 

உயைவ்ு தாழ்வு றபதமும் தனல தூக்கலாயிற்று.   

 

சதை்ைகத்தில், பல இடங்கைிலிருந்தும் வந்த வணிகைக்ளும் அவைக்ளுக்கு உதவ 

வந்த பல சதாழில் விற்பை்ைைக்ளும் ஆங்கிறலயை ் வந்த சில வருடங்களுக்குை் 

மதைாசபட்டிைதன்த றநாக்கிப் புலம் சபயைந்்தைை.் சிறு குப்பங்கைாக 

மீைவைக்ளுடை் மட்டுறமயிருந்த இந்த ஊை ் ேைதச்தானகயிலும், பைப்பைவிலும் 

சபருக ஆைம்பித்தது. அவ்வாறு சபருகுனகயில் பல சமூகப் பிைசச்ினைகளும் 

எழுந்தை. அதில் முக்கியப் பிைசச்ினை சமூக நியதிகளும் உைினமகளும் அவற்றால் 

உண்டாை குழப்பங்களும் தாம்.  

 

மதைாசபட்டிைத்திை் ஆங்கிறலயை ் காலத்து முதல் பிைிவுப் பிைசச்ினை 1652-53 ல் 

தாை் ஏற்பட்டது. இதை் பிறகு அைசு சகாடுத்த ஆனணப்படி சபாதுவாக, இந்தியை ்

வாழ்ந்து சகாண்டிருந்த ஊைப்்பகுதியிை் கிழக்குப் பாகம் இடங்னகயிைை ்இருக்கும் 

பாகமாகவும், றமற்குப் பாகம் வலங்னகயிைை ்வாழும் பாகமாகவும் ஆக்கப்பட்டது.   

 

இரு பிைிவிைருக்கும் இனடயில், 1707 ல் ஒரு சபைிய றபதம் உருவாயிற்று. இதில் 

சபாருட்றசதமும் உண்டாயிற்று. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்குத் சதாடைந்்தது. 

சண்னட மூண்டதற்குக் காைணம், சபத்தநாயக்கை் றபட்னடயிலுை்ை சில 

சதருக்கனைப் பயை் படுத்துவதில் தாை்! கலகத்னத அடக்க இைாணுவத்திைை ்

அனழக்கப்பட்டைை.் அப்றபாது றபமாஸ்டைாக இருந்த ைாசவாைத்் எைபவை ்

கலகத்னதக் குறித்து விசாைிக்க நியமிக்கப்பட்டாை.் அப்றபாது வலங்னகப் 

பிைதிநிதியாக றசைப்பாவும் நாைாயணை் எைபவரும், இடங்னகப் பிைதிநிதிகைாக 

காலவாய்ச ்சசட்டியும், சவங்கட சசட்டியும் அனழக்கப்பட்டைை.் ேூனல மாதத்தில் 

ைாசவாைத்் ஒரு வனைபடம் தயாைித்து அதில் இரு பிைிவிைைக்ை் இடங்களும் 

குறிப்பிட்டாை.் றமற்குப் பாகம் முழுதும் வலங்னகயிைைால் குடிறயறப்பட்டிருந்தது. 

ஆைால் அதில் இைண்டு வீதிகைில் (பிைிட்ே் றகட் வீதி, சபத்தநாயக் வீதி) 

இடங்னகயிைை ் இருந்தைை.் இந்த வீதிகைில் சில வலங்னகயிைை ் இருந்தைை ் அைசு 

அம்மாதிைி இருந்த இடங்னகயிைனை அவ்விடங்கனை விட்டுக் காலி சசய்து 

கிழக்குப் பக்கம் சசல்லுமாறு உத்தைவிட்டைை.் அங்கு அைசு எல்னலக் கற்கனை 

நட்டுவிக்கவும் ஏற்பாடு சசய்தது. இந்த ஆனண 17, ேூனல 1707 ல் இடப்பட்டது.  

 

ஆைால் அம்மாதிைி நடப்பட்ட கற்கைில் ஆகஸ்டு மாதம் சில அைசுக்கு விறைாதமாை 

வாசகங்கை் எழுதப்பட்ட காகிதங்கை் ஒட்டப்பட்டிருந்தை! தவிைவும் வலங்னகயிைை ்

அவைக்ை் தடுக்கப்பட்ட இடத்தில் ஒரு திருமணம் நடத்த ஏற்பாடு சசய்து 

சகாண்டிருந்தைை.் அப்றபாது தாை் அவைக்ை் னகது சசய்யப்பட்டு றகாட்னட 

சசௌல்ட்ைி சினறயில் அனடக்கப்பட்டைை.் அவைக்ை் அப்றபாது பனழய 

நினலனமகனை எடுத்துக்கூறி அைசுக்கு விண்ணப்பித்தைை.் ஆைால் இதற்குை், பல 
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வலங்னகயிைை ் சாந்றதாமுக்கு ஓடிவிட்டைை.் மற்றவைக்ை் தமது இல்லங்களுக்குை் 

தம்னமறய அனடத்துக் சகாண்டுவிட்டைை.் கவைை்ை ் பிட் இதில் ஃபிறைசை ்

எைபவருக்குச ் சம்பந்தம் இருப்பதாகச ் சந்றதகித்து, அவை ் மீது குற்றம் சாட்டிைாை.் 

ஃபிறைசறைா தம்மீது சாட்டப்பட்ட குற்றங்கனை நிரூபிக்கக் றகட்டாை.் கவுை்சில் 

கவைை்ை ்றவண்டுறகாளுக்கிணங்கி, ஃபிறைசனைத் தற்காலிகப் பணி நீக்கம் சசய்தது.    

 

ஆகஸ்ட் 25ம் நாைை்று கவைை்ை ் பிட ் இருதைப்பிைனையும் அனழத்து அந்தப் 

பிைதிநிதிகனை ஓை ் அனறயில் தைிறய இருத்தி அவைக்ளுக்குை் இருக்கும் 

றபததன்தப் பற்றித் தீைம்ாைிக்கச ் சசாை்ைாை.் அப்படி அவைக்ை் சசய்து சகாண்ட 

ஒப்பந்தத்திை் படி, சபத்தநாயக்கை்றபட்னட முற்றிலுமாக வலங்னகயிைருக்கும், 

முத்தியால்றபட்னட முற்றிலுமாக இடங்னகயிைருக்கும் ஒதுக்கப்பட றவண்டுசமை 

ஆயிற்று. ஆைால் கனைறயாைம் வாழும் மீைவைக்ை் இதைால் 

பாதிக்கப்படக்கூடாசதைவும் தீைம்ாைிக்கப்பட்டது. எல்லா மாற்றங்களும் 1708 

ேூை் முதல் றததிக்குை் சசய்து விட றவண்டுசமைவும் தீைம்ாைித்தைை.் ஆைால் 

சாந்றதாம் சசை்ற பலைால் இந்த முடினவ ஏற்றுக்சகாை்ை முடியவில்னல. அவைக்ை் 

அங்றகறய இருந்தைை.்  
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அப்றபாது கவுை்சில், சூைப்பா, சவசைாைா, சுங்கைாமா மற்றும் ஆதி சசட்டி 

எைபவைக்னை வலங்னகக்காகவும், கால்றவ சசட்டி, சவங்கட சசட்டி, பீதாம்ப சசட்டி 

மற்றும் காைை்ப்பா சசட்டி முதலாறைானை இடங்னகக்காகவும் வைவனழத்து றபசச்ு 

வாைத்்னத நடத்திய பிை்ைை ் இவைக்ை் 25ஆம் றததியை்று சசய்து சகாை்ைப்பட்ட 

ஒப்பந்ததன்த அங்கீகைித்து கம்சபைிக்கு ஒத்துனழப்பதாக அறிவித்தைை.் அைசு, 

அவ்வாறு ஊனை விட்டுச ்சசை்றவைக்ைில், சசப்டம்பை ்10ந் றததிக்குை் திரும்பி வந்து 

விடுகிறவைக்ளுக்சகல்லாம் சபாது மை்ைிப்பு அைிப்பதாகவும் அறிவித்தது. அந்த 

நாளுக்குை் அந்தக் கற்கை் அகற்றப்பட்டு விட்டை. ஆைால் ஊனை விட்டு 

ஓடியவைக்ைிடமிருந்து, கடுனமயாை பதில் தாை் வந்தது. அவைக்ை் அதில் 

கம்சபைினயச ்சைியாக மற்சறாரு முனற பனழய ஆவணங்கனைப் பைிசீலிக்குமாறு 

கூறிைை.் சசப்டம்பை ் 14ம் றததியை்று, சபைச்ியைக்ை், பட்டாை்கை், மற்றும் 

ஆைற்மைியைக்ை் தாங்கை் இந்த பிைசச்ினைக்குத் தீைவ்ு காண முயல்வதாக முை் 

வந்தைை.் நாைாயணை், மற்றும் முல்லா, பாப்பா பிைாமணி மூவரும் இதற்காக 

சாந்றதாம் றநாக்கிச ் சசை்றைை.் ஆைால் அவைக்ை் சாந்றதாம் வாயிலிறலறய 

நிறுதத்ப்பட்டைை.் சிை்ை றகப்டை் எை்று அவைக்ைால் அனழக்கப்பட்ட ஃபிறைசை ்

அங்கு வை றவண்டுசமைவும் அவைிை்றி ஒரு முடிவும் எடுக்கப்பட மாட்டாசதைவும் 

அங்கு கூடிய மக்கை் கூக்குைலிட்டைை.்   

 

அப்படி ஏற்படுதத்ப்பட்ட குழப்பம் அைசுக்கு,  ஃபிறைசை ் றமலிருந்த சந்றதகதன்த 

ஊைஜ்ிதம் சசய்வதாய் இருந்தது! அப்றபாது அங்கு வந்திருந்த நவாபிை் 

பிைதிநிதியும், கவைை்ை ் பிடன்டச ் சசை்று பாைத்்துத் தைது சந்றதகதன்தயும் 

கூறியிருப்பாை ்றபாலும்.  

 

ஆனகயால் அவரும் இந்த பிைசச்ினைகளுக்சகல்லாம் பிை்ைிருந்து மூடட்ிவிட்டவை ்

ஃபிறைசை ் எை்பது சதைிந்து விட்டதாகச ் சசாை்ைாை.் ஆனகயால் ஃபிறைசை ் னகது 

சசய்யப்பட்டாை.் அப்றபாது புதிதாக சாந்றதாம் கவைை்ைாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு 

வலங்னக ஹிந்து மைிதைிை் றபாக்கு தாை், பனடபலதன்தப் பயை் படுதத்ி 

கலகக்காைைக்னை அடக்க நினைதத் அைசிை் முயற்சினய நிறுத்தியது. நவம்பை ்

ஆைம்பத்தில் இடங்னகப் பிைிவிைை ் தாங்கை் அனமதியாை வாழ்க்னக  

நடத்திக்சகாண்டிருப்பதாகவும், கருப்பு டவுனுக்குச ்சுவை ்கட்ட தாங்கறை ஒரு பகுதி 

வைி கட்டுவதாகவும் சதைிவித்தைை.் அதை் படி முத்தியால்றபட்னட அவைக்ளுக்குக் 

சகாடுக்கப்பட றவண்டுசமைவும், சபத்தநாயக்றபட்னட வலங்னகக்கு 

அைிக்கப்படலாசமைவும் சதைிவித்தைை.் அப்றபாது, சநசவாைிகளும், எண்சணய் 

சதாழிலாைைக்ளும் தமது பிைிவுகனைப் பற்றிச ்சைியாக அறிந்திருக்கவில்னல. 1708, 

ேைவைி 17 அை்று சநசவாைிகை், தாம் இடங்னகனயச ் றசைந்்தவைாகவும், 

எண்சணய்த் சதாழிலாைிகை்  வலங்னகனயச ்றசைந்்தவைக்ைாகவும், அறிவிதத்ைை ்

இது ஒப்புக்சகாை்ைப்பட்டது. அப்றபாது ஏற்பட்ட புதியசதாரு ஒப்பந்தத்திை் படி, 

கிட்டத்தட்ட 500 வீடுகை் இரு வகுப்பிைைினடறய மாற்றிக்சகாை்ைப்பட்டை. அதை் 

படி சபதத்நாயக்கை் றபட்னடயிை் சில பகுதிகை் இடங்னகயிைைால் பயை் 

படுத்தப்படலாம் எை்று தீைம்ாைிக்கப்பட்டது. இந்தத் தீைம்ாைம் கவைை்ை ் பிட ்

ஆறமாதிப்புடை் ஆனணயாக ஆயிற்று.  
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ஆயினும் 1716ல் திரும்பவும் சசச்ைவுகை் உண்டாயிை. அப்றபாது இடங்னகச ்

சசட்டிகை், வலங்னக றகாமுட்டிகை் மீது பழி சுமத்திைை.் அதை்படி, வலங்னகயிைை,் 

தமது பட்டங்கனை பயை் படுத்துவதாகவும், தமது சதய்வங்களுக்கு முை்ைால் சில 

பூனேகை் சசய்து விட்டதாகவும் குனற கூறிைை.் அப்றபாது கவுை்சில், 

இருதைப்பிைருக்கும் ஓை ் ஆறலாசனைனய அைித்தது, அதை் படி, இரு 

தைப்பிைைக்ளும், சம எண்ணிக்னகயிலாை பிைாமணைக்னைத் தமது 

பிைதிநிதிகைாக னவத்துக்சகாண்டு அவைக்ை் மூலம் றபசச்ு வாைத்ன்த நடத்தி, ஒரு 

முடிவு காணலாம் எை்றிருந்தது. ஆங்கிறலயைக்ை் சாதாைணமாகப் பிைாமணைக்ை் 

பாைபட்சமிை்றி முடிசவடுப்பாைக்ை் எை நம்பியிருந்தைை.் இது அந்த சமயத்தில் 

ஒப்புக்சகாை்ைப்பட்டாலும், அந்த முயற்சி றதால்வி அனடந்தது. சில நாட்கைில் வீட்டு 

றவனல சசய்பவைக்சைல்றலாரும் (சனமயற்காைைக்ை், தண்ணீை ் சுமப்பவைக்ை், 

கூலிகை், பல்லக்குத ் தூக்கிகை் முதலாறைாை)் தமது றவனலனயத் துறந்து விட்டு, 

னகயில் கண்ட ஆயுதங்களுடை், கருப்பு (இப்றபானதய ோைே்் டவுை்) டவுைில் சபைிய 

றகாஷத்துடை் வலம் வந்தைை.் அங்றக வரும் நீனைக் கூட வை விடாது தடுதத்ைை.் 

அவைக்ைில் தனலவைக்ைாகக் கருதப்பட்டவைக்னை அைசு, சங்கிலியால் பினணத்துச ் 

சினறயில் அனடத்தது. அறத வருடம் டிசம்பைில், சசட்டிமாைக்ளும், தமது எதிைப்்னபக் 

காட்ட, தங்கை் கனடகனை மூடி விட்டைை.் அதை் பயைாக இடங்னகப் 

பணியாைைக்ை் றவனலகளும் நிை்று றபாயிை. தமது றதனவகைிை் கருத்னதயும் 

மைத்தில் சகாண்டு, காலத்திை் அவசியம் கருதி, அைசு இதில் தனலயிட முை் வந்தது. 

அவைக்ை் பிைாமணைக்ை் முடினவயும் எதிைப்ாைத்்துக் சகாண்டிருந்தைை.் முதலில் 

கவைை்ை ் பிட் கூறியது றபாலறவ இரு வகுப்பிைனையும் பிைித்து னவத்து, 

அவைக்ளுக்குை் சண்னடகை் வைாது பாைத்்துக்சகாை்ை றவண்டி அவைக்ைது 

றகாவில்கனை அவைவைக்றை பாைத்்துக்சகாை்ைவும் எைவும் சசால்லித் தாற்காலிகச ்

சமாதாைம் அைசு ஏற்படுத்தி னவத்தது.  அது அப்றபானதக்கு ஒரு வழியாகக் 

காணப்பட்டாலும் அந்தப் பிைிவினை சமாதாைதன்த நினல நிறுதத்வில்னல. 1787 

லிலும், 1790 லிலும் மறுபடியும் சண்னடகை் உண்டாயிை. ஒரு விதமாக முதல் சசச்ைவு 

நிறுதத்ப்பட்டது அதற்காக ஆகஸ்ட் 1786 5ம் நாை் ஓை ் அைசு ஆனண 

சவைியிடப்பட்டது. அதை் படி, "இைி சசச்ைவுகை் வைாமலிருக்க, இடங்னக வலங்னக 

சாதியிைை ் தமக்குைிய உைினமகைிை் படி தமது விழாக்கனைக் சகாண்டாடலாம். 

ஒருவை ் விஷயத்தில் மற்றவை ் தனலயிடலாகாது. எஸ்பிைறைட் சபாது 

இடமானகயால் இருவனகயிைரும் கம்சபைியிை் விதி முனறகைிை் படி 

அவ்விடதன்தப் பயை் படுத்திக் சகாை்ைலாம்" எை்றிருந்தது. 

 

ஆைால், சில மாதங்கைிறலறய இரு வகுப்பிைருக்கினடயில் கருத்து றவறுபாடு 

உண்டாயிற்று. இது திருசவாற்றியூை ்றகாவில் சம்பந்தமாைது. இந்த றவறுபாட்னடக் 

குறித்துப் புைிந்து சகாை்ை முதலில் இந்தக்றகாவினலப்பற்றித் சதைிந்து சகாை்ை 

றவண்டும். திருசவாற்றியூை ் ஆங்கில றமலாண்னமக்கு அப்பாற்பட்டிருந்தது. இந்த 

கிைாமம், 1708 ல் தாை் றவறு ஓை ் இடத்தில் கூறியுை்ைபடி, ஆங்கிறலயை ் னகக்கு 

வந்தது. அப்றபாது ஆங்கிறலயைக்ை் வைி வசூலிக்க, தமது இந்திய வணிகைக்னைறய 

பயை் படுத்திைை.் அம்மாதிைியாை பணிக்கு இந்த கிைாமம், ஆங்கிறலயைக்ைால், 

றபைி சசட்டி சமூகத்னதச ் றசைந்்த தம்பு சசட்டி எைபவருக்கு உைினமயாக 
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அைிக்கப்பட்டிருந்தது. அங்கிருந்த தியாகைாே ஸ்வாமி றகாவில் நிைவ்ாகமும் 

அவருக்கு ஒப்பனடக்கப்பட்டது. இது ஒரு புைாதைமாை சிவை் றகாவில். அவை ்

அக்றகாவிலுக்குத் தைம்கைத்்தாவாகச ் சசயல் பட்டாை.் சில வருடங்கைில் அவைது 

வணிகம் குனறந்து அவைது சசல்வாக்கும் ஒடுங்கியறபாது, இந்த உைினம, லிங்கி 

சசட்டி எை்ற மற்சறாரு றபைி சசட்டிக்குத் தைப்பட்டது. அவை ்னகக்கு இந்த கிைாமம் 

1741ல் வந்தது. லிங்கி சசட்டி, தங்க வியாபாைம் சசய்து வந்தவை.் ஆனகயால் 

அவருக்கு கம்சபைியிை் தங்கசானலயும் தைப்பட்டிருந்தது. தவிைவும் இந்த லிங்கி 

சசட்டி தாை் கம்சபைியிை் முக்கியமாை துணி வணிகை.் 1757 நவம்பைில் இந்த 

மைிதை ்காலமாைறபாது, அவருனடய குமாைைாை சசப்சபருமாை், (சதப்சபருமாை் 

எை்றும் அனழக்கப்பட்டவை)் திருசவாற்றியூருக்கு வைி வசூலிக்க நியமிக்கப்பட்டாை.் 

ஆகறவ  இடங்னக வகுப்னபச ் றசைந்்த சதப்சபருமாை் சசட்டி றமற்பாைன்வயில் 

இவ்விடம் சசயல் பட்டுக்சகாண்டிருந்து. ஆைாலும் இடங்னக வலங்னக எை்ற இரு 

வகுப்பிைைாலும் சதாழப்பட்டுக் சகாண்டிருந்த றகாவிலாகறவ இருந்தது.  

 

1786ம் வருடத்து ஆகஸ்டு மாதத்தில், ஒரு நாை் இடங்னக வகுப்னபச ்றசைந்்தவைக்ை் 

அவைக்ைது பணிகைில் வலங்னகயிைை ் குறுக்கிடுவதாக முனறயீடு சசய்தைை.் 

தவிைவும், அவைக்ை் வகுப்னபச ் றசைந்்த குப்பு சசட்டி எைபவனை வலங்னகயிைை,் 

தாக்கிைதாகவும் புகாை ் எழுந்தது. 'சகாண்னடக்கட்டி சவை்ைாைைக்ைா'ல் மற்ற 

வலங்னகயிைை ் துனணயுடை், "சுமாை ் ஆயிைம் பனறயைக்னை ஏவி, பூசாைியிை் 

தீவட்டி வைாமல்" சசய்தைை ்தவிைவும் இடங்னகயிைைிை் தனலவைக்ைில் ஒருவைாை, 

குப்பு சசட்டி எை்ற சசாக்கப்ப சசட்டியிை் சறகாதைனை "இந்தப் பனறயைக்ை்" 

தாக்கிைதாகவும் குனற கூறிைை.்  வலங்னகனயச ் றசைந்்தவைக்ை் தாை் கலகதன்த 

ஆைம்பித்ததாகவும் சதைிந்தது.  

 

அந்தக் கலகம் அடக்க முடியாமல் றபாகறவ, அது மதைாசபட்டிைத்திற்கும் பைவியது. 

சசாக்கப்ப சசட்டியிை் தனலனமயில் ஓை ் இடங்னகக் கூட்டம், வலங்னகயிைனைத் 

தாக்கியது. அங்றக கலகத்னத அடக்குவதற்காக அனுப்பப்பட்ட சிப்பாய்களும் 

இடங்னகயிைைால் தாக்கப்பட்டைை.் இது ஆங்கிறலயைக்ளுக்கு 

ஆத்திைதன்தயூட்டியது. ஆதலால், அவைக்ைால் மிகவும் தீவிை 

முயற்சிசயடுக்கப்பட்டு, அப்றபானதக்குக் கலகம் நிறுதத்ப்பட்டது.  

 

ஆைால் இம்மாதிைியாை சசச்ைவுகை் மறுபடியும் வைத்தாை் சசய்தை! நாற்பது 

வருடங்களுக்குப் பிை்ைை,் 1828-ல், மற்சறாரு கலகம் உண்டாயிற்று. இதுவும் 

றகாவினலப் பற்றியது. இறத றகாவிலிை் குருக்கை் தைம்கைத்்தாவுக்கு எதிைாகச ்

சசயல் பட்டதாகப் புகாை ்எழுந்தது. அங்கிருந்த ஒரு விக்கிைகம் அந்தக் குருக்கைால், 

றவறு இடத்திற்கு எடுத்துச ் சசல்லப் பட்டதாகவும் அதைால் நவைாத்திைி விழா 

ஒத்திப்றபாட றவண்டியதாயிற்று எைவும் அவை ்மீது குற்றம் சாற்றப்பட்டது. ஆங்கில 

அதிகாைம் அவை ் மீது கடுனமயாை நடவடிக்னக எடுக்க முற்பட்டது. 1831 ல் 

தைம்கைத்த்ாவுக்கும் மற்ற றகாவில் பணியாைைக்ளுக்கும் இனடயில் றமாதல் 

உண்டாயிற்று. இதத்டனவ இதற்குக் காைணம், றகாவிலில் நடைமாடும் சபண்கை் 

தடுக்கப்பட்டது தாை். அப்றபாது கசலக்டைாக இருந்த சி. ஆை.் காட்டை் சட்ட 
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ைீதிகளுக்கிணங்க, தைம்கைத்த்ா அதிகாைம் மதிக்கப்பட றவண்டியது எை்பனத 

அறிவுறுத்திைாை.் ஆைால் அந்த தைம்கைத்்தா முதலில் சைியாை முனறயில் 

நியமிக்கப்பட்டாைா எை்பறத றகை்விக்குறியாக இருந்தது.  

 

அந்தக் குற்றசச்ாட்டிற்கு ஒரு காைணம் இருந்தது. 1750 வருடங்கைில் இந்த 

தைம்கைத்த்ா அதிகாைம் வலங்னகயிைை ் னகயில் இருந்தது. ஆைால் அவைக்ை் 

பணமுனடயிைால் றகாவில் நிைவ்ாகம் சைி வைச ் சசய்ய இயலாது றபாைாைக்ை். 

அப்றபாது நிதி உதவி சசய்து, றகாவிலிை் பணிகை் சதாடைந்்து நடக்க உதவி 

புைிந்தவை ் இடங்னகனயச ் றசைந்்த லிங்கி சசட்டி ஆவாை.் அப்றபாதிருந்து 

இடங்னகயிைறை அந்தக் றகாவிலிை் தைம்கைத்்தாவாக இருந்துை்ைைை.் காட்டை் 

காலத்தில் இருந்த தைம்கைத்த்ா அருணாசலச ் சசட்டி எைபவை ் இந்த லிங்கி 

சசட்டியிை் மூை்றாவது தனலமுனறயிைைாவாை.் ஆனகயால் காட்டை் இவனைத ்

தாை் தைம்கைத்த்ாவாக இருக்க விரும்பிைாை.் தவிைவும் காட்டை் சசாற்படி, 

அருணாசல சசட்டி தமது சசாந்தச ் சசலவிறலறய றகாவிலுக்குப் பல நற்பணிகை் 

புைிந்துை்ைதாகவும் அறியப்பட்டது. சதாடைந்்து ஆங்கில றமலாண்னம அவைது 

பைிந்துனைனயறய ஏற்றுக் சகாண்டது.  

 

மதைாசபட்டிைம் முை்ைறை பாைத்்தது றபால, சில வருடங்கை் ஆங்கில அைசால், 

கடலூை ் றகாட்னட ஆளுனமக்குக் கீழ் தாை் சசயல் பட்டு வந்தது. திரும்பவும், 1752, 

பிப்ைவைி மாதம் 6 ஆம் றததியை்று, றகாட்னட தைிப்பட்ட ஆளுனமனய அனடந்தது 

எை்பனதயும் கண்றடாம். அப்றபாது ைிசச்ைட்் பிைிை்ஸ் எைபவை ் இைண்டாவது 

நினலயில் இருந்தாை.் அவை ் எதிைச்காண்ட பிைசச்ினைகைில் இடங்னக வலங்னக 

பூசல்களும் ஒை்றாகும். அந்தப் பிைசச்ினை, பிசைஞ்சுக்காைைக்ை் மதைாசபட்டிைதன்த 

விட்டுச ்சசை்ற பிறகு, வட பகுதியில் இருந்த நிலத்னதப் பற்றியது. 1725 ல் கட்டப்பட்ட 

(முத்தியால் றபட்னடயில், அைண்மனைக்காைத் சதருவில்)  கசச்ாலீஸ்வைை ்றகாயில், 

நிைவ்ாகம், இவ்விரு பிைிவிைருக்கும் இனடயில் கருத்து றவற்றுனமனய 

உண்டாக்கியிருந்தது. வலங்னகயிைை,் துைசிங்கச ் சசட்டியிை் தனலனமயில், ஒரு 

கருத்னத னவதத்ைை.் அதை் படி பிசைஞ்சுக்காைைக்ை், தனை மட்டமாக்கிவிட்ட 

அவ்விடம், முை்றப றபால வீதிகளுடை் அனமக்கப்பட றவண்டும்; தவிைவும், 

இடங்னகயிைை ் வலங்னகயிைை ் இடத்தில் வைக்கூடாது எை்பதாகும். அறத றபால, 

கசச்ாலீஸ்வை றகாயில் சதருவில், முை்றப றபால பிைாமணைக்ளுக்குத் தைி இடம் 

ஒதுக்கப்பட றவண்டும் எை்பதும் ஒரு ஷைதத்ாக இருந்தது. இந்த இடம் 

பிசைஞ்சுக்காைைக்ை் ஆளுனமயில் நாட்டியப் சபண்களுக்குத் தைப்பட்டிருந்தது. 

இடங்னகயிைை ் வீைண்ணா மற்றும் சிலை ் தனலனமயில், தனை மட்டமாக்கப்பட்ட 

அந்த இடம், சபாது இடமாக அறிவிக்கப்பட றவண்டுசமை்றைை.் அதற்கு அவைக்ை் 

தந்த காைணம், அவைக்ைால், றகாட்னடக்குச ் சசல்னகயில், அது சபாது இடமாக 

இருந்தால் தாை் வலங்னகயிைை ்இடங்கனைத் தவிைத்்துச ்சசல்ல முடியும். கவுை்சில் 

இவற்னறசயல்லாம், தீை விசாைித்து, பிட் காலத்து முடிவுகனையும் மைதில் சகாண்டு, 

றமாைஸ்் எைபவைிை் ஆறலாசனைனயயும் ஏற்று, ஒரு குறிப்பு தயாைித்தது. (ஆவணம் 

மாைச் ்3, 1749/50 றததியிடப்பட்டது). 
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"றகாட்னடயிை் மதத்ியப்பகுதி கதவு மூடப்பட்டு விட்டதால், இடங்னகயிைைால், 

சவை்னை டவுனுக்கு வை றவண்டுசமைில், வலங்னகயிைைிை் இடங்கனைத ்

தாண்டாமல்  வை இயலாது. அனத வலங்னகயிைை ்அனுமதிப்பதில்னலயாதலால் ஒரு 

வீதி கட்ட றவண்டியுை்ைது. இதற்காக 40 அடி அகலமாை இடம் ஒதுக்கப்பட 

றவண்டும். இந்த இடம் இருவருக்கும் சபாதுவாைதாக இருக்கறவண்டும். இது 

சசௌல்ட்ைி றகட்டிலிருந்து கடனல றநாக்கி இருக்கும். அதைால், இடங்னகயிைை,் 

சபருமாை் றகாயிலிலிருந்து றநைாக, சவை்னை டவுனுக்கு வைலாம். அங்றக 

திரும்புமிடத்தில் வலது பக்கமாகத் திரும்பாமல் இடது பக்கமாகத் திரும்பிைால் 

திருவல்லிக்றகணி றகாயிலுக்குப் றபாகலாம். வலங்னகயிைரும், இனதப் பயை் 

படுத்திக் சகாை்ைலாம். "ஆைால் இரு பிைிவிைருக்கும் சண்னட சசச்ைவு 

வைாமலிருக்க இந்தப் சபாது வீதியில் ஒரு விதமாை ஊைவ்லங்களும் 

அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது." 

 

நாட்டியப் சபண்கை் கசச்ாலீஸ்வைை ்றகாயில் வீதியில் குடியிருக்க அனுமதிக்கப்பட 

றவண்டும் எைவும் ஆங்கிறலயை ் கூறிைை.் இைண்டு வருடங்களுக்குப் பிறகு, 

எஸ்பிைறைட் வீதியும் இரு பிைிவிைருக்கும் சபாதுவாைது எை அறிவிக்கப்பட்டது. 

இந்தக் றகாயினலப் பற்றிய ஒரு குறிப்பு: 1728 நவம்பை ் 4ஆம் றததியிைது உை்ைது. 

அதில் இந்தக் றகாயிலில் வந்த சசச்ைனவ றேம்ஸ் றமக்றை றகாட்னடயில் அப்றபாது 

தனலவைாக இருந்தவை ்சமாைிதத்தாகக் கூறுகிறது 

 

"இடங்னகயிைை ் சமீபத்தில் கசச்ாலீஸ்வைை ் றகாயில் எை்ற ஒரு றகாயில் 

கட்டியுை்ைைை.் முதத்ியால்றபட்னடயில் உை்ை காலவாய்ச ்சசட்டிக்குச ்சசாந்தமாை 

றதாட்டத்தில் இது கட்டப்பட்டது. ஆைால் அதை் ஒரு பகுதி வலங்னகயிைருக்குச ்

சசாந்தமாை இடத்தில் ஊடுருவியதாகத் சதைிந்தது. ஆனகயால் குழப்பம் ஏற்பட்டது. 

அக்குழப்பம் தீவிைமாவதற்கு முை்ைறை றமக்றை குறுக்கிட்டு, அனமதினய 

உண்டாக்கி, இடங்னகயிைருக்கு நுனழவாயில் தைியாக கட்ட ஏற்பாடு சசய்தாை.் 

அதற்காக அவை ்அனமத்த குழுவில், றகாோ சபட்ைஸ், றகாோ சைக்்கிஸ், சபதத்நாயக் 

மற்றும் சில முசல்மாை்கை் இருந்தைை.் இவைக்ைது தீைவ்ு ஏற்றுக் சகாை்ைப்பட்டது"  

இந்த ஆவணத்திலிருந்து நமக்கு கசச்ாலீஸ்வைை ் றகாயில் கட்டிய ஆண்டு 

சதைிவாகிறது.   

  

கபாலீஸ்வைை ் ஆலயத்திலும் இரு பிைிவிைருக்கும் இனடயில் ஒரு கலகம் எழுந்தது. 

காைணம் அங்கு எழுப்பப்பட்ட றதாைணங்கை், பூப்பந்தல்கை் பற்றியது. 1789 ல் 

வலங்னகயிைை,் தாங்கை் றகாவில் விழாவிற்காக அலங்காைத்திற்கு எழுப்பியிருந்த 

றதாைணங்கனையும் பூப்பந்தல்கனையும் இடங்னகயிைை ் அழிதத்தாகக் குற்றம் 

சாட்டிைை.் அப்றபாதிருந்த ஆங்கில அதிகாைியிை் கட்டனைகனையுங்கூட 

இடங்னகயிைை ் சட்னட சசய்யவில்னல! ஆனகயால் வலங்னகப் பிைினவச ் றசைந்்த 

றதாட்டக்காைைக்ை், மற்றும் பல சதாழிலாைிகை் றவனல சசய்ய மறுதத்திைால் 

கம்சபைியிை் வணிகத்திற்கு இனடயூறு வினையும் எை்று சாந்றதாமிலிருந்த 

முத்துப்பிை்னை ஆங்கிறலயைக்ளுக்கு எடுத்துனைதத்ாை.் ஆைால் இடங்னகயிைை ்

விடுவதாக இல்னல. அவைக்ை் குற்றசச்ாட்டு இவ்வாறிருந்தது.        
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"1. இடங்னகயிைருக்கு ஐந்து வைண்ங்கை் பயை் படுத்தும் அதிகாைம் உை்ைது. 

வலங்னகயிைறைா சவை்னை வைண்ம் மட்டும் தாை் பயை் படுத்தலாம். இந்த 

நியதினயக் கடந்து வலங்னகயிைை ்பல வைண்ங்கனைப் பயை் படுத்தியுை்ைைை.் 

2. இைண்டாவதாக, வலங்னகயிைனை, சாந்றதாம் வணிகைாை முத்துப் பிை்னை 

ஆதைிப்பதற்குக் காைணம் அவரும் வலங்னகனயச ் றசைந்்தவை ் எை்பதால் தாை். 

தவிைவும் றகாட்னடயில் துபாஷிகைாக இருக்கும் அகமுனடயாைக்ளும் 

ஆதைிக்கிை்றைை.் 

3. இந்த விதமாக, ஒருவிதமாை அதிகாைப் பூைவ்மாை ஆதைவும் எங்களுக்கு இல்னல. 

ஆனகயால் ஆங்கிறலய றமலாண்னம இனதக் கவைிக்க றவண்டும்." 

(எடக்ை ் தைஸ்்ட்டை் அகைாதிப் படி, அகமுனடயாைக்ை் விவசாயிகை் வகுப்னபச ்

றசைந்்தவைக்ை். தம்னம சவை்ைாைை ்எைக் கூறிக்சகாண்டதாகவும் சதைிகிறது.) 

இதற்கு ஒரு தீைவ்ு காணறவண்டி ஆங்கில றமலாண்னம அப்றபாதிருந்து இரு 

வகுப்பிைருறம, றகாட்னடக் சகாடியிை் சிவப்பு சவை்னை வைண்ங்கனை மட்டுறம 

தமது சகாடிகைில் பயை் படுத்தலாம் எை உத்தைவிட்டது. இம்மாதிைி உதத்ைவுகை் 

ஏற்கைறவ இருந்தை எை்றாலும் அனவகை் மதிக்கப்படவில்னல! 

  

அப்றபாது தாற்காலிகமாக அந்தக் கலகம் ஒடுக்கப்பட்டு சமாதாைம் நிலவியது. 

ஆைால் அடுத்து, சாந்றதாமில், 1789 நவம்பைில், ஒரு றகாவில் திருவிழாவிை் றபாது 

சகாடிகை் பயை் படுத்தப்பட்ட விதத்தில் தகைாறு உண்டாயிற்று. 1790, ஏப்ைல் 13ம் 

றததியிட்ட ஆனண ஒை்று பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதை் படி, "வலங்னக 

இடங்னகயிைைினடயில் சமீபத்தில் சாந்றதாமில் ஏற்பட்ட சசச்ைவுகை் காைணமாக 

இைி அம்மாதிைி சண்னடகை் வைாதிருக்க றவண்டி, எந்தப் பிைிவும் தமது 

விழாக்கைிை் றபாது சகாடிகை் பயை் படுத்தக்கூடாசதை அறிவிக்கிறறாம்" எை்று 

கூறப்பட்டது. ஆைால், இந்த ஆனண எதிை ் பாைத்்த பலனை அைிக்கவில்னல. அறத 

வருடம் சசப்டம்பை ் மாதம் 5 ம் றததியை்று, வலங்னகயிைை ் சவை்னைக்சகாடினய 

ஏற்றியது மட்டுமிை்றி, இடங்னகயிைை ் தமசதைக் சகாண்டாடிய வண்ணக் 

சகாடிகனையும் வலங்னகயிைை ்பயை் படுத்திைை!்  உடறை ஆங்கில றமலாண்னம 

அவைக்ைது சகாடியாை சசயிண்ட் ோைே்் சகாடினயத் தவிை றவறு எந்தக் சகாடியும் 

எந்த விழாவிை் றபாதும் சகாடிறயற்றப்படக் கூடாசதை அறிவித்தைை.் அறத றபால 

கூட்டம் கூடுவதும் தடுக்கப்பட்டது. அப்றபாது தனலவைாக தாற்காலிகப் பணி 

சசய்து சகாண்டிருந்த மாைக்ை் வில்லியம்ஸ், 17, 18 20 றததிகைில் இவைக்ைினடயில் 

கூட்டம் றபாட்டுப் றபசி, சமாதாைப்படுத்த முயை்றாை.் வலங்னகயிைை ் தமது 

வீடுகை் சூனறயாடப்பட்டது மட்டுமிை்றி தமது மக்கைில் ஒருவை ்

சகால்லப்பட்டதாகவும் குனற கூறிைை.் தவிைவும், இடங்னகயிைை ் ஆயுதங்கனை 

னவத்திருந்ததாகவும், அவைக்ளுக்கு ஆங்கிலப் பனடயிை் உதவி 

அைிக்கப்பட்டதாகவும் கூறிைை.் ஆைால் இடங்னகயிைறைா, வலங்னகயிைை ் பல 

அட்டூழியங்கை் சசய்ததாகக் குனற கூறிைை.்  

 

அப்றபாது கவைை்ருக்குத் துபாஷியாக இருந்தவை ் சதலசிங்கப் பிை்னை (சில 

இடங்கைில் இவைது சபயை ்சதலசிங்கச ்சசட்டி எை்றும் கூறப்படுகிறது. இது சற்றற 

முைண்பாடாக உை்ைது. ஏசைைில் சசட்டி ோதி, இடங்னகனயச ் றசைந்்தது 
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பிை்னைறயா வலங்னகனயச ் றசைந்்தவைக்ை்) அவைது துனணயுடை்தாை், ஆங்கில 

றமலாண்னம, றமறல கூறிய "இைி எந்தப் பிைிவும் சசயிண்ட் ோைே்் சகாடினயத ்

தவிை றவறு எந்தக் சகாடியும் பறக்கலாகாது" எை்று உத்திைவிட்டு, சமாதாைத்திற்கு 

வழி சசய்தது. ஆைால் இடங்னகயிைை,் தமது பிைிவிைைில் 89 றபை ் சினறயில் 

இருப்பதாகவும் அவைக்ை் உடறை விடுவிக்கப்பட றவண்டுசமைவும் 

விண்ணப்பித்தைை.் வலங்னகயிைை,் சகானலக்காக நீதி வழங்கக் றகாைிைை.் தம்பி 

சசட்டி எைபவை ் இடங்னகயிைருக்காக 20,000 பறகாடாக்கை் சசலுத்தி 

னகசயழுத்துமிட்டாை.் அப்றபாது அவைக்ை் சசய்த முனறயீடு இவ்வாறிருந்தது: 

"இதற்கு முை்பு கவைை்ை ் சாண்டைஸ்் அப்றபாதிருந்த றகாவில்கை் தமது பழக்க 

வழக்கங்கனை னவத்துக் சகாை்ைலாசமைவும் அைசு உத்தைவிை்றி புதுக் 

றகாவில்கை் கட்டப்படக்கூடாசதைவும் எழுப்பியிருந்த உத்தைனவ மீறி, 

வலங்னகயிைை ் கிருஷ்ணஸ்வாமி றகாவில் எழுப்பி, அங்கு விழாக் 

சகாண்டாடுனகயில் தாை் இந்தக் கலவைம் வந்தது. மாறாக இடங்னகயாயிைை ்

வழிபடும் காைஹதீஸ்வைா றகாவில், சுமாை ் நூற்றினயம்பது வருடங்களுக்கு 

முை்ைறை எங்கைது மூதானதயைால் கட்டப்பட்டது. அங்கு நாங்கை் எங்கை் 

விழாக்கனைக் சகாண்டாடுகிறறாம்".  

 

அறத றநைத்தில், வலங்னகயிைை ்சாைப்ாக, பாலகிருஷ்ண சசட்டி, எஸ். கிருஷ்ணசாமி 

சசட்டி எை்ற இருவைால் னகசயழுத்திடப்பட்ட முனறயீடும் சமைப்்பிக்கப்பட்டது. 

அதில் அவைக்ை் கவைை்ை ் பிட ் காலத்திய வனையறுத்தல்கனையும் 

எடுத்துனைத்திருந்தைை.் தவிைவும் சமீபத்திய சண்னடகைில் அவைக்ை் அனடந்த 

நஷ்டத்திற்கு ஈடும் றகட்டைை.் இவற்னறசயல்லாம் ஆைாய்ந்து அைசு இவ்வாறு 

ஆனணயிட்டது (21 சசப்டம்பை ்1790).  

"கருப்பு (ோைே்்) டவுைில் எழும் சசச்ைவுகளுக்சகல்லாம் காைணம் சகாடிகை் 

பற்றியது தாை். முை்ைறை நாங்கை் ஆனணயிட்டது றபால, சகாடிகை் 

பறக்கவிடுவனதப்பற்றி ஆைாய ஒரு கூட்டம் கூட்டப்படும். . ." 

 

1795ல் மறுபடியும் வலங்னகயிைருக்கும் இடங்னகயிைருக்கும் இனடயில் 

சசச்ைறவற்பட்டது. ஆலங்காத பிை்னை கட்டிய ஏகாம்பறைஸ்வைை ் றகாவில் 

நிைவ்ாகியாை னவதத்ியநாத பிை்னை எைபவை,் இந்த றகாவில் இரு பிைிவிைருக்கும் 

சபாதுவாைசதைவும், முை்ைறை கண்டபடி றகாயிலில் இரு வகுப்பிைரும் சதாழுது 

சகாண்டிருந்தைை ் எை்றும் கூறிைாை.்  100 வருடங்கைாக திருவிழாக்களும் 

ஊைவ்லங்களும் சதாந்தைவிை்றி நடந்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டாை.் 29 மாைச் ்

அை்று, இடங்னகயிைை ்கூட்டசமாை்று, அந்தக் றகாவிலிை் நாட்டியப் சபண்கை் மீது 

மஞ்சை் நீை ் தூவ முயை்றது.  அடுதத் நாறை அவைக்ை் கத்தி கபடாக்களுடை் வந்து 

வருடாந்திை றகாயில் திருவிழானவ நடக்கசவாணாது தடுதத்ைை.் ஆைால் 

சபத்தநாயக்கை்றபட்னட, கனட வணிகைக்றைா வலங்னகயிைை ் தாை் வந்து 

தாக்கியதாகப் பழி சுமத்திைை.் அைசாங்கம், றகப்டை் அசலக்ஸாண்டை ் ஆலை் 

எைபவனை அனுப்பி கலகத்னத அடக்க ஏற்பாடு சசய்தது. அந்த மைிதை ்சமாதாை 

அறிக்னககனைத ் சதைிவிக்க அனுப்பிய தண்றடாைா றபாடுபவைக்ை் 
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தாக்கப்பட்டாைக்ை்! 31 மாைச் ் 1795 ல் எழுதப்பட்ட குறிப்சபாை்றில், இவ்வாறு 

காணப்படுகிறது. 

"இடங்னகப் பிைிவிை் தனலவைக்ைாை, தம்பு சசட்டி, காவல்றசைி சபாை்ைப்ப சசட்டி, 

சிை்ை தம்பு நாயக், நல்ல மூதத் ஆசாைி மற்றும் சுங்க பட்டை் ஆகிறயாை ் னகது 

சசய்யப்பட்டு சினறயில் அனடக்கப்பட்டைை.் அவைக்ைது நண்பைக்ை், குழப்பம் 

உண்டாக்கிைவைக்ை், அவைக்ைது மைிதைக்ை் இல்னலசயை்றும், அவைக்ை் 

சாதாைணக் கலகக்காைைக்ை் எை்றும் கூறி அவைக்னை விடுவிதத்ைை.் அதற்குப்பிறகு 

சமாதாைம் நிலவியது". 

 

இடங்னக வலங்னக ோதிகனைப்பற்றி சி. எஸ். ஸ்ரீைிவாசாசச்ாைி எை்பவை ்தீவிைமாக 

ஆைாய்ந்து, ஒரு கட்டுனை வனைந்துை்ைாை.் அவை ் கருத்துப்படி, "மதைாசபட்டிைத்து 

மக்கை் பல நூற்றாண்டுகைாகத் தமது முக்கிய இைண்டு ோதிப் பிைிவுகனைக் 

சகாண்டிருந்தைை.் மிகவும் சிறிய குழப்பம் றபாதும், அயைல்ாந்திை் ஆைஞ்சச்மை், 

ைிப்பை்சமை் அல்லது சவறைாைாவிை் மாணறடக்ஸ் காபுசலட்ஸ் மக்கை் றபால 

சண்னடகை் உண்டாக்கிக் சகாண்டைை.் சாதாைணமாக, வலங்னகயிைை ் எல்லா 

றமற்குடி மக்கைாலும், ஆதி திைாவிடைக்னையும் சகாண்டதாக இருந்தது. 

இடங்னகயிைறைா பாஞ்சாலைக்ை் எைப்படும் ஐந்து வனகத் சதாழிலாைைக்னையும், 

சக்கிலியைக்னையும், மற்றும் சில கீழ் ோதியிைனையும் சகாண்டதாக இருந்தது. 

பிைாமணைக்ை், சில சவை்ைாை ோதியிைை ் மற்றும் சில றமற்குடியிைை ் நடு நினல 

வகிதத்ைை.் வலங்னகயிைை,் தமது திருமணச ் சடங்குகைில், 12 கால்கை் சகாண்ட 

மண்டபம் அனமப்பதற்கு உைினம சகாண்டவைக்ை். இடங்னகயிைை ்குதினைச ்சவாைி 

சசய்யறவா ஹனுமாை் சகாடினயப் பறக்கவிடறவா உைினமயற்றவைக்ை் எை்று 

வலங்னகயிைை ் நம்பிைாைக்ை். ஆைால் இடங்னகயிைறைா தமக்கு இந்த உைினம 

காைி மாதாறவ வழங்கியிருப்பதாகச ்சசாை்ைாைக்ை்.  

 

டாக்டை ்சமக்ைை்ீ குறிப்புப்படி அவை ்காஞ்சீபுைத்திற்குச ்சசை்று பாைத்்த றபாது கூட 

இந்த இரு பிைிவிைருக்கும் தைித்தைி மண்டபங்கை் இருந்தைவாம். பிைசச்ினை 

எை்ைசவைில் சவவ்றவறு இடங்கைில் சவவ்றவறு சமயங்கைில் சாதிகை் 

தங்களுக்குை் பிைிவுகனை மாற்றிக்சகாண்டை! ஆனகயால் சைியாக எந்த ோதி 

எந்தப் பிைினவச ்சாைந்்தது எை்று கூறுவது சாத்தியமில்லாததாக இருந்தது.  எல்லா 

நூலாசிைியைக்ளும் இறத றபாலத்தாை் அபிப்ைாயப்படுகிை்றைை.் ஆனகயால் 

சுலபமாக, எந்த ோதியிைை ் எந்தப் பிைினவச ் றசைந்்திருந்தைை ் எை்பது, 

காலதன்தயும் இடதன்தயும் சபாறுத்துதத்ாை் இருந்திருக்கிறது!  

 

இந்தப் பிைிவுகைிை் இனடயில் எழுந்த சசச்ைவுகனைக் குறித்து றநாசபாரு கைாஷிமா 

தைது நூலில் மிக விவைமாக எழுதியுை்ைாை.் அந்த விவைம் சதை்ைகத்து எல்லா 

இடங்கனையும் குறித்துச ் சசால்லப்படுகிறது. ஆைால் அது மதைாசபட்டிைதத்ில் 

றவறு விதமாகத் தாை் உருசவடுத்தது. அனதத் தமது ஆளுனமயால் தமக்குச ்

சாதகமாகவும் ஆங்கிறலயைக்ை் னகயாண்டாைக்ை் எை்பது சதைிவு! இனதப் 

பிற்காலத்திைை ்சமூகப் சபாருைாதாைப் பிைசச்ினையாகத் தாை் கண்டாைக்ை். 
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18 •  வ.உ.சி.யின் திரிசூைம் 
• • • ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் 

 

 

இந்திய விடுதனல இயக்கத்திை் சதாடக்க காலத ்

தனலவைக்ைில் ஒருவைாை வ.உ.சிதைம்பைைாை ்(1872-

1936) தைித்துவமாை றபாைாட்டங்கனை 

றமற்சகாண்டவை.் அவற்றுை் குறிப்பிடதத்க்க ஒை்று, 

றவறு யாரும் சிந்திக்காதது. அது ‘சுறதசி ஸ்டீம் 

றநவிறகஷை் கம்சபைி’ (சுறதசி நாவாய்ச ் சங்கம்) 

எை்கிற கப்பல் நிறுவைம். இந்திய கம்சபைி 

சட்டப்படி 16.10.1906-ல் இந்நிறுவைம் 

பதிவுசசய்யப்பட்டது. இதை் சதாடக்க மூலதைம் 

ரூ.10 லட்சம். ரூ.25 முக மதிப்புை்ை பங்குகைிை் 

விற்பனை மூலம் இது சபறப்பட்டது. 10,000 

பங்குகனை விற்பது எை்கிற வைம்னபயும் ஆசிய 

நாடுகனைச ் றசைந்்தவைக்ைிடமிருந்றத 

பங்குதச்தானகனயப் சபறுவது எை்ற முடினவயும் 

இந்நிறுவைம் எடுத்திருந்தது. இதை் அலுவலகம் 

தூத்துக்குடியில் சசயல்பட்டது. 
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இந்நிறுவைதன்த நடத்துவதற்கு இயக்குநை ் குழு ஒை்று உருவாக்கப்பட்டது. 

நிறுவைத ் தனலவைாக பாலவநத்தம் ேமீை்தாை ் பாண்டித்துனைத் றதவை ்

நியமிக்கப்பட்டாை.் நாை்காம் தமிழ்ச ்சங்கம் எை்றனழக்கப்படும் தமிழ்ச ்சங்கதன்த 

மதுனையில் நிறுவியவை ்இவை.் வ.உ.சி. உதவிச ்சசயலாைைாக இருந்தாை,் இக்கப்பல் 

நிறுவைம் ஆதாயம் ஈட்டுவனத மட்டுறம குறிக்றகாைாகக் சகாண்ட வணிக 

நிறுவைமாக அனமக்கப்படவில்னல. இந்நிறுவைத்திை் றநாக்கங்கை் குறிதத் விவை 

அறிக்னக இவ்வுண்னமனய அறியத் தருகிறது: 

 

 - இந்தியைக்னையும் இலங்னகயைக்னையும், ஆசியா கண்டத்து ோதியாைக்னையும் 

கப்பல் நடாத்துந் சதாழிலில் பழக்குவித்து அதை் மூலம் வரும் லாபத்னத 

அனடயும்படிச ்சசய்தல். 

 - கப்பல் நடாத்துந் சதாழினலயும் கப்பல் நிைம்ாணஞ் சசய்யும் சதாழினலயுஞ் 

சசய்து காட்டிக் கற்பித்தல். 

 - மாணவைக்்கு கப்பறலாட்டுந் சதாழினலயும் கப்பல் நிைம்ாணஞ் சசய்யும் 

சதாழினலயும் சாஸ்திை சம்பந்தமாகக் கற்பிக்கும் கலாசானலகனை ஏற்படுத்தல். 

 - ஸ்டீமைக்ை், ஸ்டீம்லாஞ்சுகை், படகுகை் முதலியை நிைம்ாணஞ் சசய்வதற்கும் 

அனவகனைச ்சசப்பைிடுவதற்கும் துனறகறைற்படுத்தல். 

 - கம்சபைியாை ் தீைம்ாைிக்கும் சுறதசியக் னகதச்தாழில்கனையும் 

வியாபாைங்கனையும் நடத்துதல். 

 

சுறதசிக் கப்பல் நிறுவைத்திை் 

இக்குறிக்றகாை்கை் வ.உ.சி.யிை் 

சதானலறநாக்காை பாைன்வனய 

சவைிப்படுத்துபனவ. முதற்படியாக மும்னப 

சசை்று இைண்டு கப்பல்கனை வினலக்கு 

வாங்கிைாை.் ‘எஸ்.எஸ்.காலிறயா’, 

‘எஸ்.எஸ்.லாறவா’ எை்கிற சபயைிலாை இைண்டு 

கப்பல்களும் தூத்துக்குடிக்கு 1907 றம மாதம் 

வந்துறசைந்்தை. ஒவ்சவாை்றிலும் 42 முதல் 

வகுப்புப் பயணிகை், 24 இைண்டாம் வகுப்புப் 

பயணிகை், 4,000 மூட்னட சைக்கு சசல்ல முடியும். 

 

இவ்விரு கப்பல்கைிை் வருனகயால் 

மகிழ்சச்ியனடந்த பாைதியாை,் தாம் நடதத்ிவந்த 

‘இந்தியா’ இதழிை் (26 றம1927) முகப்பில் 

கருத்துப் படம் சவைியிட்டதுடை், “சவகு 

காலமாய்ப் புத்திைப் றபறிை்றி அருந்தவம் 

சசய்துவந்த சபண்சணாருத்தி ஏக காலத்தில் 

இைண்டு புத்திைைக்னைப் சபற்றால், எத்தனை 

அைவற்ற ஆைந்ததன்த அனடவாறைா, 

அத்தனை ஆைந்ததன்த நமது 
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சபாதுமாதாவாகிய பாைதறதவியும் இவ்விைண்டு கப்பல்கனையும் சபற்றனமக்காக 

அனடவாசைை்பது திண்ணறம” எை்று குறிப்பும் எழுதிைாை.் அக்குறிப்பில் 

வ.உ.சி.க்கும் அவருக்கு உதவியவைக்ளுக்கும் பாைாட்டுத் சதைிவித்திருந்தாை.் 

 

 

தூத்துக்குடியில் ஏற்சகைறவ சசயல்பட்டுவந்த ஆங்கிறலயக் கப்பல் நிறுவைமாை 

‘பிைிட்டிஷ் இந்தியை் ஸ்டீம் றநவிறகஷை் கம்சபைி’ எை்கிற ஆங்கிறலயக் கப்பல் 

நிறுவைம், சுறதசிக் கப்பல் நிறுவைத்திை் வருனகயால் ஆதாய இழப்புக்கு 

ஆைாைது. இவ்விழப்பாைது, 1907-ம் ஆண்டிை் இறுதியிலும் 1908-ை் சதாடக்கத்திலும் 

மாதம் ஒை்றுக்கு முப்பதிைாயிைம் முதல் நாற்பதிைாயிைம் வனை இருந்ததாக 

வைலாற்றறிஞை ் இைாறசந்திைை் குறிப்பிட்டுை்ைாை.் மக்கைினடறய நிலவிய சுறதசி 

இயக்க உணைற்வ இதற்குக் காைணம். 

 

1908 மாைச் ்மாதம் னகதாகி விசாைனணக் னகதியாக இருந்த வ.உ.சி. அறத ஆண்டு 

ேூனலயில் வழங்கப்பட்ட தீைப்்பிை் அடிப்பனடயில் தண்டனைக் னகதியாகி 

றகானவச ் சினறக்குச ் சசை்றாை.் இதை் பிை் ஆஷ் எை்கிற ஆங்கிறலய அதிகாைி 

சகாடுதத் சநருக்கடிகனை எதிைச்காை்ை இயலாது, சுறதசிக் கப்பல் கம்சபைி 

ஆங்கிறலயைக்ைிடறம விற்கப்பட்டது. 

 

ததாழிலாளர் இயக்கே்: 

1907-ல் கப்பல் நிறுவைதன்தத் சதாடங்கிய வ.உ.சி., அடுதத் ஆண்டில் 

தூத்துக்குடியில் இயங்கிவந்த ஆங்கிறலயை ் நடத்திய ‘றகாைல் மில்’ எை்கிற 

நூற்பானலயில் சதாழிலாைைக்னை ஒை்றுதிைட்டி, சுப்பிைமணிய சிவாவிை் 

துனணயுடை் றவனலநிறுத்ததன்த 1908 பிப்ைவைி 27-ல் சதாடங்கிைாை.் (1) ஊதிய 

உயைவ்ு, (2) வாை விடுமுனற, (3) இதை விடுமுனற வசதிகை் எை்பைவற்னற 

முை்னவத்து றவனலநிறுத்தம் நடதத்ப்பட்டது. ஒை்பது நாட்கை் சதாடைச்ச்ியாக 

நடந்த றவனலநிறுதத்ம் 07.03.1908 நண்பகலில் முடிவுற்றது. 

 

50% ஊதிய உயைவ்ு, பணி றநைத்தில் உணவருந்த அனுமதி, ஊதியமில்லா விடுமுனற 

எை்பைவற்னற ஆனலத் சதாழிலாைைக்ை் சபற்றைை.் இை்று எைிதாைதாகத ்
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றதாை்றும் இவ்வுைினமகனைப் சபறுவதற்குக் கடந்த நூற்றாண்டிை் 

சதாடக்கத்தில்தாை் இந்தப் றபாைாட்டம் நிகழ்ந்துை்ைது. 

 

இப்றபாைாட்ட நிகழ்வு, இந்திய அைவில் றபசுசபாருைாைது. றவனலநிறுதத்க் 

காலத்தில் உணவிை்றித் தவிதத் ஆனலத் சதாழிலாைைக்ளுக்கு உணவு வழங்கும் 

சபாறுப்னப வ.உ.சி. றமற்சகாண்டிருந்தாை.் ‘தி இந்து’ ஆங்கில நாைிதழும் 

‘சுறதசமித்திைை்’ தமிழ் நாைிதழும் இந்தச ் சசய்தினய முக்கியத்துவம் சகாடுத்து 

சவைியிட்டை. வங்கத்திை் அைவிந்தை ்தமது ‘வந்றதமாதைம்’ இதழில் றவனலநிறுத்த 

நிகழ்வு குறித்து விைிவாை முனறயில் சசய்தி சவைியிடட்ுவந்தாை.் றவனலநிறுத்தம் 

சவற்றிசபற்றவுடை் ‘தூத்துக்குடி சவற்றி’ (The Tuticorin Victory) எை்கிற தனலப்பில் 

நீண்ட தனலயங்கறம எழுதியுை்ைாை.் 

 

ைஷ்யானவ ோை ் மை்ைை் ஆடச்ிபுைிந்துவந்தறபாதுதாை் இவ்றவனலநிறுதத்ம் 

நடந்துை்ைது. இக்காலத்தில் ோை ் மை்ைருக்கும் ஆங்கிறலய அைசுக்கும் இனடறய 

இணக்கமாை உறவு இல்னல. எைறவ, இந்தியாவில் நடக்கும் ஆங்கிறலய எதிைப்்புப் 

றபாைாட்டங்கை் குறித்து அறிந்துசகாை்வதில் ோை ் மை்ைருக்கு ஆைவ்ம் இருந்தது. 

இதை் அடிப்பனடயில் மும்னபயில் ைஷ்யாவிை் தூதுவைாகப் பணியாற்றிவந்த 

சசக்கிை் எை்பவை,் தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்த றவனலநிறுதத்ம் குறித்து ோருக்கு 

அறிக்னககை் அனுப்பிவந்துை்ைாை.் அதில் ஓை ் அறிக்னகயில் தூத்துக்குடியில் 

நிகழ்ந்த றவனலநிறுத்தம் குறித்து, “இது திறம்பட நடத்தப்படும் றவனலநிறுதத்ம். 

றவனலநிறுதத்த்தில் ஈடுபட்ட சதாழிலாைைக்ளுக்கு உணவு பனடக்க 

றவனலநிறுதத்தன்த நடத்தும் தனலவைக்ை் ஏற்பாடு சசய்துை்ைைை”் எை்று 

குறிப்பிட்டுை்ைாை.் இப்றபாைாட்டத்திை்றபாது தூத்துக்குடி நகைிை் சபாதுமக்களும் 

சதாழிலாைைக்ளுக்கு ஆதைவாகச ் சசயல்பட்டுை்ைைை.் சதாழிலாைை ் றபாைாட்டம் 

ஒை்னற அைசியல் றபாைாட்டமாக மாற்றுவதில் சிவாவும் வ.உ.சி.யும் 

சவற்றிசபற்றுவிட்டைை.் இவ்வனகயில் இந்தியாவில் நிகழ்ந்த சதாழிலாைைக்ைிை் 

முதல் அைசியல் றவனலநிறுத்தமாக இவ்றவனலநிறுதத்ம் அனமந்தது. 

 

பை்பாை்டுப் பார்டெ: 

வ.உ.சி. தை் அைசியல் குருவாகத் திலகனை ஏற்றுக்சகாண்டவை.் 1907-ல் நடந்த ‘சூைத ்

காங்கிைஸ் மாநா’ட்டில் திலகனைத ் தனலவைாகத் றதைவ்ுசசய்ய பாைதியாருடை் 

இனணந்து சசயல்பட்டனதப் பற்றி வ.உ.சி. எழுதியுை்ைாை.் சினறயிலிருந்து 1912-ல் 

விடுதனலயாகி வந்த பிை்ைை,் சகாழும்பு நகைிலிருந்து சவைிவரும் நாறைடு ஒை்றில் 

‘திலக மகைிஷி’ எை்கிற தனலப்பில் அவைது வாழ்க்னக வைலாற்னறத் சதாடைாகவும் 

எழுதிவந்தாை.் சேைம்ைியில் இயங்கிவந்த இந்தியப் புைட்சிக் குழு ஒை்றிடமிருந்து 

வந்த ைகசியச ் சசய்தி ஒை்று குறித்து விவாதிக்க வ.உ.சி.னய திலகை ்

அனழத்துை்ைாை.் வ.உ.சி.யும் அந்த அனழப்னப ஏற்று திலகனைச ் சந்தித்துை்ைாை.் 

இந்த அைவுக்கு இருவருக்கும் இனடறய சநருக்கமாை நட்பு இருந்துை்ைது. வ.உ.சி. 

சசை்னையில் வாழ்ந்தறபாது திலகனை சசை்னைக்கு வைவனழத்து, அவனை 

ஊைவ்லமாக அனழத்துச ் சசை்றறாைில் வ.உ.சி.யும் உண்டு. இந்த அைவுக்கு 
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திலகைிை் மீது அை்பும் சநருக்கமும் சகாண்டிருந்தாலும், பண்பாடு குறித்த 

திலகைிை் அணுகுமுனறயிலிருந்து வ.உ.சி. இறுதிவனை மாறுபட்றட இருந்தாை.் 

 

இதுறபால் அழுதத்மாை னசவைாக இருந்து ‘சிவஞாைறபாதம்’ நூலுக்கு உனை 

எழுதியறபாது, பல மதக் றகாட்பாடுகனையும் அவற்றிை் மீதாை 

கண்டைங்கனையும் எழுதுவனத வ.உ.சி. தவிைத்்தாை.் அத்துடை் நாஸ்தீகைது 

இயற்னகனயத்தாை் ஆஸ்தீகைக்ை் கடவுை் எை்று கூறுகிை்றைசைை்றும் ஆஸ்தீகைது 

கடவுனைதத்ாை் நாஸ்தீகைக்ை் இயற்னகசயை்று கூறுகிறாைக்சைை்றும் 

விைக்கமைித்தாை.் 

 

‘‘1,330 குறனையும் சபாருளுடை் உணைந்்திைாத தமிழை ் முற்றுந் துறந்த 

முைிவறையாயினும் எை்னைப் சபற்ற தந்னதறயயாயினும் யாை் சபற்ற மக்கறை 

யாயினும் யாை் இவனைப் பூைத்்தியாக மதிப்பதுமில்னல றநசிப்பதுமில்னல’’ எை்ற 

இவைது கூற்று, தமிழைிை் பண்பாட்டு அனடயாைமாகத் திருக்குறனைக் கருதியனத 

உணைத்்துகிறது. 1927-வது ஆண்டில் றசலத்தில் நடந்த காங்கிைஸ் மகா சனப 

மூை்றாவது அைசியல் மாநாட்டில் ஆற்றிய தனலனம உனையில் வகுப்புவாைி 

இடஒதுக்கீட்னட ஆதைித்து அவை ்ஆற்றிய உனை வைலாற்றுச ்சிறப்புமிக்கது. 

 

திரிசூலே்: 

மூை்று கூைம்ுனைகனைக் சகாண்ட ஓை ் பனடக்கருவிறய திைிசூலம். 

இப்பனடக்கருவினயக் சகாண்டிருப்பதாக நம்புவதை் அடிப்பனடயில் எமனுக்கு 

திைிசூலை் எை்ற சபயருண்டு. ஒரு நாட்டு மக்கை் தம் முை்றைற்றத்துக்காக அைசியல் 

றபாைாட்டம், சபாருைாதாைப் றபாைாட்டம், பண்பாட்டுப் றபாைாட்டம் எை மூை்று 

வனகயாை றபாைாட்டங்கனை நடதத் றவண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறாைக்ை். 

இவற்றுை் எவற்னறயும் ஒதுக்கிவிட முடியாது. அறதறநைத்தில், சபாருைாதாைப் 

றபாைாட்டத்திலும் பண்பாட்டுப் றபாைாட்டத்திலும் அைசியல் மனறந்துை்ைது. 

இம்மூை்று றபாைாட்டங்கைிை் றதனவனய வ.உ.சி. நை்கு உணைந்்திருந்தாை.் அவைது 

சதாடக்க கால சுறதசி இயக்க அைசியனல உை்வாங்கிறய ஏனைய இைண்டு 

றபாைாட்டங்கனையும் அவை ் நடத்திைாை.் அைசியல், சபாருைாதாைம், பண்பாடு 

ஆகிய மூை்றும் தைித்தைியாக இருப்பதுறபால் றதாை்றிைாலும் அவற்றுக்கினடறய 

உை்ை உறவு திைிசூலம் றபாை்றது. இதுறவ வ.உ.சி. வைலாறு நமக்கு உணைத்்தும் 

சசய்தி. 

 

 

- ஆ.சிவசுப்பிைமணியை்,  

மூத்த ஆய்வாைை ்மற்றும் மாைக்்சிய அறிஞை ்

நை்றி - இந்து தமிழ் தினச 
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19 •  கல்கி ஒரு சகொப்ேம் 
• • • மா. மாரிராஜன் 

 

 

சசப்டம்பை ்9, 1899 கல்கி அவைக்ைிை் பிறந்ததிைம். அவைது 122 ஆவது பிறந்த நாை் 

அை்று அவனைப்பற்றிய ஒரு சில நினைவனலகை்... 

 

கல்கியிை் சாதனைதாை்  எை்ை? அவை ் ஓை ்

இலக்கியவாதியா? நூறாண்டு கடந்தும் அவை ்

சகாண்டாடப்படுவதை் மந்திைம்தாை் எை்ை? 

சைித்திைத்திை் சபருனமனய அடுப்பனற 

சபண்களும் எடட்ிப்பாைக்்கும் நினலனய 

உருவாக்கியவை ் கல்கி எை்றாை ் அறிஞை ்

அண்ணா. உண்னமதாை்; சபரும் 

ஆய்வாைைக்ை் மட்டுறம வலம் வந்து 

சகாண்டிருந்த வைலாற்று உலகிை் வாசனல 

சவகு சாமாைியனுக்காகத் திறந்து விட்டவை ்

கல்கி. 

 

1950 ..  கல்கி வாை இதழில் சபாை்ைியிை் 

சசல்வை் சதாடை ் ஆைம்பம். ஓை ்

அத்தியாயத்தில் இவ்வாறு கூறுவாை.். 

பிற்காலத்தில் றகாப்பைறகசைி எை்னும் பட்டத்துடை் றசாழ சிங்காதைம் 

ஏறப்றபாகும் உத்தமசற்சாழனை றநயைக்ளுக்கு அறிமுகம் சசய்கிறறாம். இந்த 

றகாப்பைறகசைி எை்னும் வாைத்்னதயிை் பைிசச்யம் நீலகண்ட சாஸ்திைி றபாை்ற 

ஆய்வாைைக்ை் மட்டுறம அறிந்த ஒை்று.  ஆைால் சபாை்ைியிை் சசல்வை் வந்தபிறகு,  

சைித்திைம் சாதாைண மக்களுக்கும் சசாந்தமாைது.  

 

அை்னறய காலத்தில் நந்திைி சகாண்னட மிகவும் னவைலாம். இை்னறக்கும் 

பிைபலப் பதிப்பகமாை வாைதி பதிப்பகம் சபாை்ைியிை் சசல்வை் நாயகி வாைதி 

ஏற்படுத்திய தாக்கம்தாை்.  

 

கல்கி 1899 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பை ் மாதம் 9 ம் றததி மயிலாடுதுனற அருறக 

புத்தமங்கலம் எை்னும் கிைாமத்தில் பிறந்தாை.் இயற் சபயை ் ைா.கிருஷ்ணமூைத்த்ி. 

சபற்றறாை ் இைாமசாமி - னதயல் நாயகி. இவைது மனைவி சபயை ் கல்யாணி. தை் 

சபயனை மனைவியிை் சபயருடை் இனணத்து கல்கி ஆைாை.் 

 

கல்கி அவைக்ை் எழுதியனவ 9 நாவல்கை், 9 நாடகங்கை், 10 சபருங்கனதகை், 119 

சிறுகனதகை், 500 க்கும் றமற்பட்ட கட்டுனைகை். இவை ்எழுதிய 'அனல ஓனச' நாவல் 



 
 

99 

சாகித்திய அகாடமி பைிசு சபற்றது. தைது பை்ைிக்காலம் முதறல விடுதனலப் 

றபாைாட்டத்தில் பங்றகற்றாை.் 1921 ல் ஒத்துனழயானம இயக்கத்தில் பங்றகற்று சினற 

சசை்றாை.் 1927 ல் நவசக்தி பத்திைிக்னகயிை் துனண ஆசிைியை.் பிை்பு 1930 ல் ஆைந்த 

விகடைில் றசைந்்தாை.்  கல்கி எை்ற சபயைில் இவைது எழுதிய முதல் பனடப்பு  

"ஏட்டிக்குப் றபாட்டி". 

 

தமிழ்மகை் - குகை் - அகத்தியை் - பிைாமண இனைஞை் - விவசாயி - சபற்றறாை ் - 

எமை் - லாங்கூலை் இனவ யாவும்  இவைது புனைசபயைக்ை். தியாகைாேைிை் 

சதலுங்கு கீைத்்தனைகை் பிைபலமாக இருந்த அக்காலதத்ில் தமிழ் இனசனய 

முை்சைடுத்தவை ் கல்கி. எம். எஸ். சுப்புலட்சுமியுடை்  இனணந்து இதற்காை பல 

நிகழ்வுகனை முை்சைடுதத்ாை.் எம். எஸ். அவைக்ை் நடிப்பில் உருவாை மீைா 

தினைப்படத்திற்குக் கனதவசைம் எழுதி, இவை ் எழுதிய காற்றிைிறல வரும் கீதம் 

எை்னும் பாடல் இை்றும் பிைபலம். 

 

பிறகு, 1941 ல் ஆைந்த விகடைில் இருந்து விலகல். எம்.எஸ் அவைக்ை் நிதியுதவி 

சசய்ய, சதாசிவம் அவைக்ை் முை்சைடுக்க, ைசிகமணி டி.றக.சிதம்பை முதலியாை ்

அவைக்ை் உற்சாகமூட்ட, 1941 ல் கல்கி இதனழ ஆைம்பித்தாை ்கல்கி.  

1941 அக்றடாபை ்16 ம் நாை் பாைத்்திபை் கைவு எை்னும் வைலாற்று நாவல் கல்கியில் 

சதாடைாக ஆைம்பம் ஆைது. 1943 பிப்ைவைி மாதம் நினறவுற்றது.  ஒரு முனற கல்கியும், 

ைசிகமணி டி.றக.சி.யும் மாமல்லபுைக் கடற்கனையில் அமைந்்துை்ைைை.் அப்றபாது 

கல்கி இவ்வாறு கூறுகிறாை.் விதியிை் எழுத்னத கிழிசச்ாசச்ு, விட்டகுனற வந்து 

சதாட்டாசச்ு எை்ற புகழ் சபற்ற கவினதனயச ் சசால்லி சிற்பிகைிை் 

றபசச்ுக்குைலுடை் அவைக்ைிை் 

உைியிை் ஓனசயும் எைக்குக் றகட்கிறது. ஒவ்சவாரு சிற்பமும் உயிை ் சபற்று 

எழுகிறது. பல்லவைக்னை எழுத றவண்டும் எை்றாைாம். 

 

1944 - ேைவைி 1 ல் சிவகாமியிை் சபதம் சதாடை ் ஆைம்பமாைது.  1946 ேூை் 30 ல் 

முடிந்தது.  மிகுந்த வைறவற்னபப் சபற்றது. 70,000 பிைதிகை் எை்னும் மிகப்சபரும் 

இலக்னக கல்கி இதழ் அனடந்தது. முற்றும் எை சகாட்னட எழுத்தில் றபாட்றடை்.  எை் 

10 வருட பாைம் இறங்கியது. எை்றாை ் கல்கி. ஏறக்குனறய 10 ஆண்டுக்காலம் 

சிவகாமியிை் சபததன்த பாைமாகச ் சுமந்துை்ைாை.் 

 

1950 - அக்றடாபை ் 22 கல்கி வாை இதழில் ஓை ் எைினமயாை விைம்பைம். ைாேைாே 

றசாழைிை் இைம் பிைாயத்தில் றசாழநாட்டில் நடந்த சைித்திைக் கனத. அடுத்தவாைம் 

முதல் சபாை்ைியிை் சசல்வை். 1950 - அக்றடாபை ்29 அை்று சபாை்ைியிை் சசல்வை் 

ஆைம்பம் ஆைது. றசாழ வைலாறு எை்னும் மிகப்சபரும் சைித்திை வாயில் 

சாமாைியனுக்காகத் திறந்தது. வாசிப்றபாைிை் கைங்கனைப் பிடித்து ஆயிைம் 

ஆண்டுகளுக்கும் றமல் பிை்றைாக்கி  அனழத்துச ் சசை்று வீைநாையண 

ஏைிக்கனையில் நம்னம இறக்கி விடுகிறாை.் 
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அங்றகதாை் நமது நண்பை் வந்தியத்றதவைிை் அறிமுகம் கினடக்கிறது. அவனுடை் 

றசைந்்றத நமது பயணமும் துவங்குகிறது. வாசிப்பது வைலாற்று நிகழ்வுகைிை் 

சதாகுப்றப எை்னும் மைநினல எைிதாகறவ 

நம்னம ஆக்கிைமிக்கிறது. அை்று ஆைம்பித்த சபாை்ைியிை் சசல்வைிை் தாக்கம் 70 

ஆண்டுகை் கடந்து இை்றும் சதாடைக்ிறது. 1950 ல் அறிமுகமாை  கைவு நாயகை் 

வந்தியதற்தவை் இை்றும் அறத மிடுக்றகாடு இருக்கும் அதிசயம்! எது வைலாறு? எது 

புனைவு?  எை்று இை்றும் றதடிக்சகாண்டிருக்கும் ஒரு கூட்டம்? சபாை்ைியிை் 

சசல்வனை றநசிப்றபாரும், விமைச்ிப்றபாரும், இருவருக்குமாை விவாதங்கை் 

இை்றும் சதாடைக்ிை்றை. சபாை்ைியிை் சசல்வை் பாத்திைங்கைிை் சபயைக்னைத ்

தங்கை் குழந்னதகளுக்குச ்சூட்டும் வழக்கம் இை்றும் உண்டு.  

 

சபாை்ைியிை் சசல்வை் சவற்றிக்கு எை்ைதாை் காைணம்?  பல நிகழ்வுகை் உை்ைை. 

சைியாை வைலாற்று ஆதாைங்கைிலிருந்து சம்பவங்கனை எடுத்தாை ்கல்கி எை்கிறாை ்

னவ.றகா. கடுந்தமிழ் தவிைத்்து எைிய பழகு தமிழ் மூலம் வாசகைக்னைக் கவைந்்தாை ்

எை்கிறாை ் கல்கியிை் சபாறுப்பாசிைியை ் ஆை.் சவங்கறடஷ். எை் தாத்தாவிை் 
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அைப்பைிய அைப்்பணிப்றப சபாை்ைியிை் சசல்வை் எை்கிறாை ் கல்கியிை் றபத்தி 

லட்சுமி நடைாேை். 

 

 

 

கல்கியிை் ஆஸ்தாை ஓவியை ் மணியம்.  இக்காலத்தில் ஓவியை ் மணியம் 

அவைக்ளுக்கு அழகாை ஆண் குழந்னத பிறந்தது. சபாை்ைியிை் சசல்வை் பிறந்த 

காலத்தில் மணியனுக்கு சசல்வனும் பிறந்தாை் எை்றாை ் கல்கி. மணியை் 

சசல்வனும் மிகசச்ிறந்த ஓவியை.் கல்கி வசிதத் அனடயாறு வீட்டில் இைவு றநைதத்ில் 

எழுதுவாை.் ஓவியை ் மணியம் அவைக்ளுடை் ஆறலாசித்து அவ்வாை ஓவியங்கனை 

வனையச ் சசய்வாை.் ஒவ்சவாரு வாைமும் இைண்டு அத்தியாயங்கை்,  16 பக்கங்கை், 

ஐந்து ஓவியங்கை் எை்று வனகப்படுத்துவாை.்  றகாட்றடாவியம்,  நீை ்வண்ண ஓவியம் 

எை்று பலவாறு அமைக்்கைப்படுத்திைாை ் மணியம். ஒவ்சவாரு அத்தியாயதத்ிை் 

தனலப்புக்றகற்றவாறு ஓை ் ஓவியம் இருக்கும்.  பருந்தும் புறாவும் எை தனலப்பு, 

பருந்து புறா ஓவியம் இருக்கும். ஐயைாை ்றகாவில் எை்று தனலப்பு, ஐயைாை ்றகாவில் 

பற்றிய ஓவியம் இருக்கும்.  கல்கியிை் வசீகை எழுத்து, எைிய நனட, சமல்லிய 

உணைவ்ு, இனழறயாடும் நனகசச்ுனவ இப்படி எல்லாறம சைியாக அனமந்ததால் 

சபாை்ைியிை்  சசல்வை் சிகைம் சதாட்டது. 1950 அக்றடாபை ்29 ல் சதாடங்கி 1954 றம 

16 ல் சபாை்ைியிை் சசல்வை் நினறவு.  எை்ைாது? முடிஞ்சிடுசச்ா? எை்றுதாை் 

ஒட்டுசமாத்தமாய் குைல்கை் எழும்பிை. அது எை்ைாசச்ு?  உத்மசற்சாழருக்கு பட்டம் 

சூட்டிய பிறகு அருை்சமாழி எை்ைவாைாை?் வந்தியத்றதவை் எங்றக சசை்றாை?் 

இதுறபாை்ற பல றகை்விகை் எழுந்தை (இை்றைவும் இக் றகை்விகளுக்காை வினடகை் 

கினடக்கப் சபறவில்னல).   சவகு சாமைத்்தியமாய் இக்றகை்விகனை எதிை ்

சகாண்டாை ்கல்கி. சபாை்ைியிை் சசல்வை் முடிவுனையில் பதிலும் கூறிைாை.் 

 

இதை் பிறகு சபாை்ைியிை் சசல்வை் ஐந்து முனற கல்கி வாை இதழில் ஐந்துமுனற 

சதாடைாக வந்தது. 

1950 - 1954 வனை மணியம் ஓவியம் 
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1968 - 1972 வனை வினு ஓவியம் 

1978 - 1982 வனை மணியம் ஓவியம் 

1998 - 2002 வனை பதம்வாசை் ஓவியம் 

2014  முதல் றவதா ஓவியம் 

1954 டிசம்பை ் 5ல் சபாை்ைியிை் சசல்வை் புதத்கமாய் சவைிவந்தது. 1999 ல் 

கல்கியிை் பனடப்புகை் அனைத்தும் நாட்டுனடனம ஆக்கப்பட்டை. சபாை்ைியிை் 

சசல்வை் விஸ்வரூபம் எடுத்தது. பல பதிப்பகங்கை் றபாட்டியிடட்ு சபாை்ைியிை் 

சசல்வனைப் பதிப்பித்தை. எந்தப் புதத்கக் கண்காட்சியிலும்  இடம் சபற்று 

விற்றுத்தீைவ்றத இதற்குக் கினடத்த மிகப்சபரும் அங்கிகாைம்.  

 

கல்கி அவைக்ை் மிகசச்ிறந்த விடுதனலப்றபாைாட்ட வீைைாய் இருந்துை்ைாை.் 

ஒத்துனழயானம இயக்கத்தில் பங்றகற்று சினற சசை்றாை.் இவை ்எழுதிய தியாகபூமி 

நாவல் தினைப்படமாய் சவைிவந்தது. அப்படத்தில் றதசபக்திப்பாடல்கை் மிகுதியாக 

இருந்ததால் அப்படத்னதத்  தனடசசய்யலாம் எைத் தகவல் கினடத்தது.  இயக்குநை ்

சுப்ைமணியமும் எஸ்.எஸ்.வாசனும் அப்படதன்த விடிய விடிய மக்களுக்கு 

இலவசமாகக் காட்டிைாைக்ை். சதாடைந்்து அப்படம் தினையிடப்பட்டது. 

 

இந்தியா விடுதனலப்சபற்றது. ஆகஸ்டு 17 வைறவண்டிய கல்கி இதழ், ஆகஸ்ட் 15 ல் 

சவைிவந்தது காைட்்டூை் புகழ் சபற்ற ஒை்று. கல்கி மிகுந்த நனகசச்ுனவ உணைவ்ு 

மிக்கவை.். சமல்லிய ஹாஸ்யம் அவை ் எழுத்துக்கைில் இனழறயாடும். வை வை எை் 

னகசயழுத்து மிக றமாசமாய் உை்ைது. கம்றபாசிடருக்கு புைிந்தால் சைி எை்று 

எழுதிைாை.் அவைது உடல்நினல மிகுந்த றமாசமனடந்தது. மருத்துவைிை் 

பைிறசாதனை அனறயிலிருந்து சவைிவருகிறாை ்எழுத்தாைை ்பகீைதை். எை்ைாயிற்று 

எை்று கல்கியிடம் றகட்க, "ஒை்றுமில்னல" எை்கிறாை ் டாக்டை.் சந்றதாசம்தாறை 

எை்றாை ் பகீைதை்.   சிைிதத்படி கல்கி கூறுகிறாை,் "ஏதாவது இருந்தால் நாை் 

குணமாகலாம், எை்ைிடம்தாை் ஒை்றுமில்னலறய" எை்று.   

 

டிசம்பை ் 5, 1954.. கல்கியிை் மனறவு. மீ.ப.றசாமு அவைக்ைிை் தனலயங்கத்றதாடு 

அவ்வாை கல்கி இதழ். இதழ் முழுவதும் கல்கிக்குப் புகழஞ்சலி சசலுத்தும் 

கவினதகை், கட்டுனைகை். 

புத்றதைைி ைா.சுப்ைமணியை் இவ்வாறு எழுதுகிறாை.். 

" மாய்ந்தறத வசை றமனத! 

  மனறந்தறத ஹாஸ்ய றோதி! 

காய்ந்தறத தமிழ்ப்பூஞ் றசானல! 

  கல்கியிை் எழுது றகாறல 

ஓய்ந்தறத! மக்கை் உை்ைம்  

  உனடந்தறத, கண்ணீை ்சவை்ைம் 

பாய்ந்தறத கல்கி னவத்த 

  பயிசைலாம் சசழிக்கு மாறற." 

 

கல்கி ஒரு சகாப்தம்! றநற்றும்.. இை்றும்.. நானையும்.. 
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20 •  கவிஞர் புதுனவச் சிவம் பவளியிட்ட "பபரியொர் இரொ சொமி" நூல் 
• • • முனைவர் சிவ. இளங்தகா 

 

 

புதுசற்சைி, முத்தியால்றபட்னடக்கு வருனக தந்திருந்த ஈ.சவ.ைாமசாமிப் 

சபைியானைக் கவிஞை ்புதுனவச ்சிவம் (ச.சிவப்பிைகாசம்) 1926 ஆம் ஆண்டில் முதை் 

முதலாகச ் சந்திதத்ாை.் அை்று முதல் அவனைத ் தனலவைாக ஏற்றுக்சகாண்டு 

புதுசற்சைியிை் சுயமைியானத இயக்கப் பணிகனை றமற்சகாண்டு வந்தாை.் உலகச ்

சசய்திகனைத ் தைக்குக் கற்பித்து வரும் ஆசாைாகப் சபைியானைக் சகாண்டாடும் 

கவிஞை ் புதுனவச ் சிவம், தந்னத சபைியாைிை் வாழ்க்னக வைலாற்னற ஒரு குறுங் 

காவியமாக இயற்றி, "சபைியாை ் சபருந்சதாண்டு" எை்ற தனலப்பில் 1944 ஆம் 

ஆண்டு சவைியிட்டாை.் இந்நூலுக்குப் பாறவந்தை ் பாைதிதாசை் மிகச ் சிறப்பாை  

பாயிைசமாை்று (அணிந்துனை) எழுதியுை்ைாை.்  

 

இதற்குப் பிை்ைை,் 1949 ஆம் ஆண்டில், தந்னத சபைியாை ் குறித்து அறிஞை ் பலைிை் 

கருத்துகனைத் சதாகுத்த கவிஞை ் புதுனவச ் சிவம், அதச்தாகுப்பு நூனலத் தைது 

சசாந்தப் பதிப்பகமாை "ஞாயிறு நூற்பதிப்பகம்" வாயிலாகப் "சபைியாை ்

இைாமசாமி" எை்ற தனலப்பில் சவைியிட்டாை.் 

 

இந்நூலுக்குக் கட்டுனை, கவினதகனைப் 

பிறைிடமிருந்து தருவிக்கும் சபாருட்டு, அவை ்

பல்துனற அறிஞைக்ளுக்கும் மடல் எழுதிைாை.் 

1948 ஆம் ஆண்டில், இந்திய கவைை்ை ்

சேைைலாக இருந்த இைாேறகாபாலாசச்ாைியாை ்

அவைக்ளுக்கும் இம்மடனலப் புதுனவசச்ிவம் 

அனுப்பிைாை.் கவிஞை ் புதுனவச ் சிவம் குறித்து 

றநைடி அறிமுகம் இல்லாத நினலயில், ைாோஜி 

அவைக்ை், தந்னத சபைியானைப் பற்றிய ஒரு 

கருத்னத எழுதி அனதப் சபைியாருக்றக அனுப்பி 

விட்டாை.் ைாோஜி எழுதிய அந்தக் கடிதத்னதப் 

பாதுகாக்க விரும்பிய சபைியாை,் ைாோஜியிை் 

கடிதத்னதப் புதுனவச ் சிவத்திற்கு அனுப்பி, 

அக்கடிதத்னத நூலுக்குத் தகுந்த வனகயில் 

பிைாக் சசய்து சகாண்டு, மீண்டும் தைக்கு 

அனுப்பி னவக்குமாறு றகட்டுக் சகாண்டாை.்  

 

 

அந்தக் கடிதத்தில் தந்னத சபைியாை ்அவைக்ை் இப்படிக் குறிப்பிடட்ுை்ைாை:் 
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E. V. ைாமசாமி 

சசை்னை 

3.12.1948 

 

அை்புை்ை றதாழை ்சிவப்பிைகாசம் அவைக்ளுக்கு வணக்கம்.  

தாங்கை் சடல்லி கவைை்ை ் சேைைல் C. இைாேறகாபாலாசச்ாைியாை ் அவைக்ளுக்கு 

எை்னைப் பற்றி கருத்து கூறும்படி எழுதிய கடிதத்னதயும், ஒரு நல்ல கருத்னதயும் 

எழுதி எைக்கு அனுப்பி விட்டாை.் அனத உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறறை். அனதத் 

தாங்கை் பிைாக் எடுத்துப் றபாட்டுக்சகாண்டு இந்த காகிததன்த எைக்கு அனுப்பிக் 

சகாடுக்கக் றகாருகிறறை். 

 

தங்கை்  

ஈ.சவ.ைாமசாமி  

(னகசயாப்பம்) 

 

இந்தியாவிை் கவைை்ை ் சேைைலாக இருப்பவை,் தைக்கு அறிமுகமில்லாத ஒருவை,் 

சபைியானைப் பற்றி கருத்துக் றகட்டறபாது அனதத் தவிைத்்து விடாமல், சபைியானைப் 

பற்றிய ஒரு கருத்னத எழுதி, அனதப் சபைியாருக்றக அனுப்பி னவக்கிறாை.் சபைியாை ்

அவைக்ளும் அனத ஓை ் ஆவணமாகக் கருதி, பாதுகாக்க றவண்டும் எை்ற 

எண்ணத்தில் அக்கடிதத்னதப் புதுனவ சிவத்திற்கு அனுப்பி னவத்து, மீண்டும் 

அனதத் தைக்கு அனுப்பி னவக்குமாறு றகட்டுக்சகாண்டுை்ைாை.் 

 

எதிை ் எதிை ் அணியில் இருந்தாலும்கூட, இரு சபரும் தனலவைக்ளுக்கு இனடறய 

நிலவிய விைிசல் இல்லாத நட்பும், அனதக் கண்ணியத்றதாடு அவைக்ை் பைிமாறிக் 

சகாண்டதும் சபரும் வைலாற்று நிகழ்வுகை் அல்லவா? 

 

-- தந்னத சபைியாை ்அவைக்ைிை் 143 ஆவது பிறந்தநாை் - சிறப்புப் பதிவு 
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21 •  நினறதவறியது 'அனைத்துச் சொதியிைரும் அர்ச்சகர்' தீர் ொைம் 
• • • முனைவர் ததகமாழி 

 

 

"ஆலயங்கைில் பூனச சசய்யும் உைினமனய சிலை ்னகப்பற்றி எல்லா ேைங்களுக்கும் 

அவ்விஷயத்திலுை்ை புறப்புைினமனயப் பிடுங்கிக்சகாண்டதிைால் இந்த 

அக்கிைமத்னத நிறுதத்வும் ஆலயத்தில் பூனே சசய்யவும் அதற்காகக் றகாயிலுக்குை் 

றபாகவும் ஒவ்சவாரு இந்துவும் உைினம சபறசச்சய்யவும் இந்துத் தனலவைக்ை் 

முயற்சி சசய்ய றவண்டுசமை்று இந்த மகாநாடு தீைம்ாைிக்கிறது." 

 

இவ்வாறாக ஒரு  தீைம்ாைம் முை்சமாழியப்பட்டு சுமாை ் 93 ஆண்டுகை் ஆகிை்றை. 

சீைத்ிருதத்ம் விரும்பிய  தமிழைக்ைிை்  இத்தீைம்ாைம் பல றபாைாட்டங்கை் மற்றும்  

சட்டச ்சிக்கல்களுக்குப் பிறகு இப்சபாழுது நினறறவறியுை்ைது.  

தந்டத 'தபரியாரின் தநஞ்சில் டதத்த முள்' இதனால் அகற்றப்பை்டுள்ளது. 

 

பார்க்க-தமிழ்நாடு அரசாடை எை் 609:  

https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/press_release/pr140821_609.pdf 

 

மற்றும் படங்கை்:  

https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/press_release/pr140821d.jpg 

https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/press_release/pr140821c.jpg 

https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/press_release/pr140821b.jpg 

 

ஆண்டு 1927-  நவம்பை ்மாதம் 5, 6 றததிகைில் திருவாைை ்வ. உ. சிதம்பைம் பிை்னை 

அவைக்ை் தனலனமயில் நனடசபற்ற 'றசலம் 3-வது அைசியல் மகாநாட்டில்' 10 

தீைம்ாைங்கை் நினறறவற்றப்பட்டை.   

 

அவற்றில் ஆறாவது தீைம்ாைறம -- "ஆலயங்கைில் பூனச சசய்யும் உைினமனய சிலை ்

னகப்பற்றி எல்லா ேைங்களுக்கும் அவ்விஷயத்திலுை்ை புறப்புைினமனயப் 

பிடுங்கிக் சகாண்டதிைால் இந்த அக்கிைமதன்த நிறுத்தவும் ஆலயத்தில் பூனே 

சசய்யவும் அதற்காகக் றகாயிலுக்குை் றபாகவும் ஒவ்சவாரு இந்துவும் உைினம 

சபறசச்சய்யவும் இந்துத் தனலவைக்ை் முயற்சி சசய்ய றவண்டுசமை்று இந்த 

மகாநாடு தீைம்ாைிக்கிறது." எை்பதாகும். 

 

மாநாட்டு  நிகழ்வுகை் குறித்து சபைியாைிை் 'குடிஅைசு'  இதழில் (13-11-27 பக்கம் - 13) 

சசய்தி சவைியாகி உை்ைது.  அசச்சய்தி கீறழ சவை்ளுனை வடிவிலும், படமாகவும் 

இனணக்கப் படுகிறது.   
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மசலே் 3-ெது அரசியல்  ேகாநாடு. 

 

குடி அைசு 

13-11-27 

பக்கம் - 13 

 

 

ஆண்டு 1927-   

 

நவம்பை ் மாதம் 5, 6 றததிகைில் திருவாைை ் வ. உ. சிதம்பைம் பிை்னை அவைக்ை் 

தனலனமயில் நனடசபற்ற  

'றசலம் 3-வது அைசியல் மகாநாடு' 

 

றசலம் ஜில்லா 3-வது அைசியல் மகாநாட்டிை் தனலவை ் அவைக்னையும் மற்றய 

அைசியல் தனலவைக்னையும் பிைதிநிதிகனையும் சிறப்புடை் வைறவற்பதற்காக 

றவண்டிய ஏற்பாடுகை் 2 நாை்  முை்ைைிருந்றத நனடசபற்றது. நகைம்ுழுதும் 

வனைவுகைாலும் றதாைணங்கைாலும் அலங்காைமாய் சிங்காைிக்கப்பட்டிருந்தது. 

மகாநாட்டுத் தனலவை ்திரு. வி. ஒ. சிதம்பைம் பிை்னை அவைக்னை கானல 9 மணிக்கு 

றசலம் டவுை் சசவ்வாய்ப்றபட்னட றதை ்நினலயிலிருந்து முதல் அக்கிைாைம் கனடவீதி 

வழியாய் பாண்டு வாத்தியங்களுடை் ஊைவ்லமாய் அனழத்து வைப்பட்டது தனலவை ்

திரு. சிதம்பைம் பிை்னை அவைக்ளும் வைறவற்பு கமிட்டித் தனலவை ்திரு. தம்மண்ண 

சசட்டியாை ் அவைக்ளும் முை்ைணியிலும் ஈறைாடு குடிஅைசு ஆசிைியை ் திரு. ஈ. சவ. 

ைாமசாமி நாயக்கை ்அவைக்ை், திரு. ஆை.் றக. ஷண்முகம் சசட்டியாை ்அவைக்ை், டாக்டை ்

வாதைாேலு நாயுடு அவைக்ை் பிை்ைணியிலும், இைண்டு றமாட்டாைக்ைில் வைவும், 

முை்ைால் மாணவைக்ை் உை்பட பல வாலிப  சதாண்டைக்ை் அணிவகுத்து வழி 

விலக்கவும், பிைபலஸ்தைக்ை் புனடசூழவும், ஊைவ்லம் சுமாை ் 3000 ேைங்கைடங்கிய 

சபருங் றகாஷ்டியாய் றே. றகாஷங்களுடை் புறப்பட்டு வந்தது. ஊைவ்லம் 11 

மணிவனையில் நனட சபற்றது, பிை்ைை ் தனலவைக்ை் ோனகக்கு அனழத்துச ்

சசல்லப்பட்டாைக்ை்.  

 

எசலக்டிைி திறயட்டைில் மகாநாடு ஆைம்பம்:  

மகாநாடு பகல் 2 மணிக்கு ஆைம்பம் எை்றிருந்தாலும் மகாநாடு ஆைம்பமாக மானல 

3 மணி ஆய்விட்டது, தனலவை ்வருவதற்கு முை்ைை ்சகாட்டனகயில் பிைதிநிதிகளும் 

விசிட்டைக்ளும் நினறந்து விட்டாைக்ை், தனலவை ்கைறகாஷத்துடை் வைறவற்கப்பட்டு 

ஆசைத்திலமைந்்தாை.் றமனடயில் பல இடங்கைிலிருந்தும் வந்த வைறவற்புகமிட்டி 

அங்கத்திைைக்ளும் தனலவைக்ளும் நினறந்திருந்தாைக்ை். அவைக்ைில் 

கீழ்க்கண்டவைக்ை் முக்கியஸ்தைக்ை், திரு பிஞ்சல சுப்பிைமணிய சசட்டியாை,்  

ைாவ்சாகிப் எல்லப்ப சசட்டியாை ்  எம்.எல்.சி.,  திரு. ஆை.் றக. ஷண்முகம் சசட்டியாை ்

எம்.எல்.ஏ.,  திரு. ஈ. சவ. ைாமசாமி நாயக்கை,்  டாக்டை ் வாதைாேுலு நாயுடு, திரு. 

சதண்டபாணிபிை்னை, திருவாைைக்ை் டி.  எஸ்.  சேகைாே் பி.ஏ.பி.எல்., றக. 
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நைசிம்மய்யங்காை ் பி.ஏ.பி.எல்., எம்.சாமிநாதய்யை ் பி.ஏ.பி.எல்., றக. சிவ. சங்கை 

முதலியாை,்  டாக்டை ்ைங்கய்ய நாயுடு,  பி. இைாேமணிக்கம் பண்டாைம், டி.வி.பங்காரு 

சசட்டியாை,் எ. றக. சுந்தைய்ய சசட்டியாை,் றக.எஸ்.  அருணாேலம் சசட்டியாை,் எஸ். 

சபைியசாமி முதலியாை,் எை். றக. சடறகாப முதலியாை,் நாமக்கல் உஸ்மாை் சாயுபு, 

புசைாபசை ் ைாமமூைத்்தி, ஆத்தூை ் அப்துல் அமித் சாயபு, ஏ.னவயாபுைி மண்டாைம், 

பூபதி கந்தசாமி பிை்னை, எஸ்.பி.சபாை்னுசாமி முதலியாை,் றக.மாைிமுத்து 

முதலியாை,் பாப்பாபட்டி சிை்ைமுத்து முதலியாை,் சைம்சந்திை நாயுடு, பி. ஸ்ரீைாமலு 

சசட்டியாை ்பி.ஏ.பி.எல்., சித்தி ைாேு, றகாவிந்தசாமி நாயுடு, சிவப்சபருமாை் பிை்னை, 

ஒபிைி சசட்டியாை,் கதிை ்சசட்டியாை,் சேகநாத சசட்டியாை,்  அங்கமுத்து முதலியாை,் 

ஏத்தாபூை ்நாைாயணா  சசட்டியாை,் பி. சிவைாவ் எம்.எல்.சி,  முதலிய முக்கியஸ்தைக்ை் 

வந்தாைக்ை்.  

 

முைிசிபல் றசைம்னும் வைறவற்பு கமிட்டித் தனலவருமாை எஸ்.தம்மண்ண 

சசட்டியாை ்பிைதிநிதிகனை வைறவற்று தம் பிைசங்கதன்த வாசித்தாை.் மகாைாட்டுக்கு 

வைமுடியாதவைக்ை் அனுப்பிய தந்திகனை வாசிதத்ாை.் 

 

பிை்ைை ் டாக்டை ் நாயுடு அவைக்ை் மகாநாட்டுக்குத் தனலனமவகிதத் திரு. வி. ஒ. 

சிதம்பைபிை்னை அவைக்னைப் பிறைறைபிக்கைாவ் சாகிப், எல்லப்ப சசட்டியாை ்

ஆறமாதிக்க, திருவாைைக்ை் சவங்கடாேல சைட்டியாை,் நாமக்கல் ஊஸ்மாை் சாயபு, 

எம். சாமிநாதய்யை,் ஆை.் றக. ஷண்முகம் சசட்டியாை,் ஈ. சவ. ைாமசாமி நாயக்கை ்

இவைக்ை் ஆகைிக்க தனலவை ் அவைக்ை் கைறகாஷத்திைினடறய பதவினய றயற்று 

தமது அக்கிைாசைப் பிைசங்கத்னத வாசித்தாை.்  

குறிப்பு:- மற்றய நடவடிக்னககளும் அக்கிைாசைப் பிைசங்கமும் அடுதத் வாைம் 

சவைி வரும்.  

 

 

நிடறமெறிய தீரே்ானங்கள்: 

(1)  

இந்திய சமூக வைைச்ச்ிக்கும் சுயைாே்யம் வினைவில் சபறுவதற்கும், ோதி 

வித்தியாசம் முதலிய சமூக ஊழல்கனை ஒழிப்பதில் காங்கிைஸ் தனலயிட 

றவண்டியது அவசியமாயிருப்பதால், அதற்கு அநுகூலமாக காங்கிைஸ் விதிகனை 

அனமத்து சமூகச ் சீைத்ிருத்தம் சசய்ய முயலுவதாக காங்கிைஸ் சமம்பைக்ை் 

வாக்குறுதியைிக்குமாறு சசய்யறவண்டுசமை்று இந்த மகாநாடு அபிப்பிைாயப் 

படுகிறது. 

 

(2)  

வைப்றபாகும் ைாயல் கமிஷை் பாைல்ிசமண்டு சமம்பைக்ைடங்கிய ஒரு கமிஷைாக 

இருக்குசமை்று றகட்டு இந்த மகாநாடு வருந்துவதுடை் றபாதுமாை அைவுக்கு 

இந்தியப் பிைதிநிதிகை் கமிஷைில் இல்லாவிட்டால் றதசத்தாருக்கு கமிஷை் 

திருப்திகைமாயிருக்கா சதை்றும் இம்மகாநாடு தீைம்ாைிக்கிறது.  
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(3)  

     (அ) சகௌகத்தி காங்கிைஸ் கட்டனைக்கு விறைாதமாக சட்டசனப சமம்பைக்ளுக்கு 

அகில இந்திய காங்கிைஸ் காைிய கமிட்டியாை ் உதத்ைவுகை் அனுப்பியனத இந்த 

மகாநாடு வை்னமயகாக் கண்டிக்கிறது.  

     (ஆ) சசை்னை காங்கிைஸ் கட்சி சமம்பைக்ைில் சிலை ் மந்திைி பதவி 

ஒப்புக்சகாை்வதற்கு அனுகூலமுனடயவைாகக் காணப்படுவதால், காங்கிைஸ் 

கட்சியாை ்உத்திறயாகம்  ஒப்புக்சகாை்ளுவது றதைத்ல் வாக்குறுதிக்கு விறைாதமாை 

சதை்றும், அடுதத் காங்கிைஸ் உத்திறயாகம் ஒப்புக்சகாை்ளும்படி தீைம்ாைம் 

சசய்தால் உத்திறயாகம் ஒப்புக் சகாை்ை விரும்பும் சட்டசனப சமம்பைக்னை 

ைாஜிநாமா சசய்யசச்சால்லி மீண்டும் றதைத்லுக்கு நிற்குமாறு தூண்ட 

றவண்டுசமை்றும் இம்மகாநாடு தீைம்ாைிக்கிறது. 

 

(4)  

"காமை் சவல்த்து ஆப் இந்தியா" மறசாதானவப் பைிசீலனை சசய்து அது சைவ்ேை 

சம்மதம் சபற ஏறதனும் திருத்தங்கறைா மாற்றங்கறைா றதனவயாயிருந்தால் 

அனவகனைக் குறிப்பிடுமாறு காங்கிைஸ் ஒரு கமிட்டினய நியமிக்கும்படி 

இம்மகாநாடு தீைம்ாைம் சசய்கிறது. இந்த மறசாதா விஷயதத்ில் டாக்டை ்சபசண்டு 

எடுத்துக்சகாண்ட அைிய முயற்சிகனை இம்மகாகாடு மிகவும் பாைாட்டுகிறது. 

 

(5)  

     (அ) இந்த நாட்டிலுை்ை ேைங்கனை சமூக  விஷயங்கைில் அடினமயாக 

னவப்பதற்குக் காைணமாயிருக்கும் வருணாசிைம தைம்தன்தப்பற்றி மகாதம்ா 

சதை்ைாட்டுப் பிையாண காலத்தில் பிைசாைம் சசய்ததற்காக இம்மகாகாடு 

வருந்துகிறது.  

     (ஆ) தீண்டானம சயாழித்தல், பிறப்பிைால் உயைவ்ு தாழ்வுண்சடை்னும் 

உணைச்ச்ினய நீக்கல், முதலியனவகளுக்காக எல்லா இந்துக்களும் பிைசாைம் சசய்து 

சுயமைியானத உணாசச்ினய விருதத்ி சசய்ய றவண்டுசமை்று இந்த மநாநாடு 

றகட்டுக்சகாை்ளுகிறது. றதனவயாைால் எங்கும் சத்தியாக்கிைக ஆசிைமங்கை் 

ஸ்தாபைம் சசய்யறவண்டுசமை்றும் இந்த மகாநாடு அபிப்பிைாயப் படுகிறது. 

 

(6)  

ஆலயங்கைில் பூனச சசய்யும் உைினமனய சிலை ்னகப்பற்றி எல்லா ேைங்களுக்கும் 

அவ்விஷயத்திலுை்ை புறப்புைினமனயப் பிடுங்கிக்சகாண்டதிைால் இந்த 

அக்கிைமத்னத நிறுத்தவும் ஆலயதத்ில் பூனே சசய்ய வும் அதற்காகக் 

றகாயிலுக்குை் றபாகவும் ஒவ்சவாரு இந்துவும் உைினம சபறசச்சய்யவும் இந்துத ்

தனலவைக்ை் முயற்சி சசய்ய றவண்டுசமை்று இந்த மகாநாடு தீைம்ாைிக்கிறது. 

 

(7)  

தமிழ்நாடு மாகாண காங்கிைஸ் கமிட்டியாை ் கங்காணி சனபகை் ஸ்தாபித்து 

காங்கிைசில் ஆடக்ை் றசைமுடியாமல் தனடசசய்திருப்பனதயும் ஒரு கட்சியாை ் தம் 
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கட்சியாருக்கு மட்டும் ஜில்லா தாலுகா கமிட்டிகைில் ஆதிக்க முண்டாகுமாறு 

சூழ்சச்ி சசய்து வருவனதயும் இம்மகாநாடு கண்டிக்கிறது. 

 

(8)  

வகுப்பு றவற்றுனமகளும் ோதி வித்தியாசங்களும் இருக்கும்வனை எல்லா 

சமூகத்தாருக்கும் உத்திறயாகமும் மற்றும் பதவிகளும் சமமாகக் கினடக்கும்படி 

தகுந்த ஏற்பாடு சசய்ய றவண்டுசமை்று இந்தமகாநாடு  தீைம்ாைிக்கிறது. 

 

(9)  

றசலம் ஜில்லாவில் ஒரு பகுதிக்கு றமட்டுை ்றதக்கத்திலிருந்து நீைப்்பாசாைத்துக்காக 

தண்ணீை ்விட்டுக்சகாடுக்கறவண்டு சமை்று இந்த மகாநாடு தீைம்ாைிக்கிறது. 

 

(10)  

கிைாமங்கைில் அதிகப்படியாை பாடசானலகளும் சித்த னவத்திய சானலகளும் 

ஸ்தாபிக்கறவண்டியதும் எல்லா ஆைம்பப் பை்ைிக் கூடங்கைிலும் ஆதிதிைாவிடக் 

குழந்னதகளுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கறவ ண்டியதும் மிகவும்  

அவசியசமை்று இந்த மாநாடு சைக்்காருக்கு வற்புறுத்துகிை்றது. 
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22 •  எல்ைொச் சொனைகளும் தீட்னச பூமினய தநொக்கி... 
• • • முனைவர் சிவ. இளங்தகா 

 

 

அை்ைல் அே்மபத்கர் தபௌத்தே் தழுவிய நாள் 1956 ஆே் ஆை்டு, அக்மைாபர ்

ோதே், 14 ஆே் நாள்.  

 

 

 

புத்தருைன் அே்மபத்கருக்கு ஏற்பை்ை புரிதல்: 

அண்ணல் அம்றபதக்ைிை் சிறுவயதில் ைாமாயணமும், மகாபாைதமும் திைமும் 

இைவில் படிக்கும் படி அவைது தந்னதயாை ்உத்தைவிட்டிருந்தாை.் தந்னத சசால் றகட்டு 

அப்படிறய சசய்து வந்தாை ் அம்றபத்கை.் மாணவப் பருவத்தில் அவை ் மிக நை்றாகப் 

படித்து வகுப்பிைில் றதறியதற்காக அவைது தந்னதயிை் நண்பை ்தாதா சகலூஸ்கை ்

எை்பவை,் அவை ் எழுதிய 'புத்தைிை் வைலாறு' எை்ற நூனல அம்றபத்கருக்குப் 
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பைிசைிதத்ாை.் அந்த நூனல முழுவதுமாக ஆைவ்த்துடை் வாசித்த அம்றபத்கருக்கு, 

அவருனடய மைதில் ஏற்கைறவ சபாங்கிக் சகாண்டிருந்த உணைவ்ுகளுக்குப் சபரும் 

வடிகால் அனமந்த நினறவு ஏற்பட்டது. நாை்றதாறும் ைாமாயணமும், மகாபாைதமும் 

படித்து வந்தாலும் அம்றபத்கை ் அந்த இதிகாசங்கைில் உை்ை சபரும்பாலாை 

கதாபாத்திைங்கனை விரும்பவில்னல. அவற்றில் ஆதிக்கமும், உயை ்சாதி சவறியும் 

இருப்பனத உணைந்்தாை.் அதுவும் கிருஷ்ணைிை் நடவடிக்னககை் சதாடைந்்த 

குற்றசச்சயல்கைாகறவ அவருக்குப் பட்டை. அறதறபால் ைாமைிை் 

நடவடிக்னககளும் மைித சமுதாயத்திற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக விைங்கவில்னல 

எை்றும் அம்றபத்கை ்கருதிைாை.் 

 

மதக் றகாட்பாடுகை் எை்ற சபயைில் நம்னமச ் சுற்றியிருக்கும் தவறாை 

வழிகாட்டுதலிலிருந்து மைித சமுதாயம் விடுபடவும், மீைவும் புத்தைிை் தம்மம் 

ஒை்றற வழி எை்று அம்றபத்கை ்உணைந்்தாை.் புதத்ை ்கூறிய நல்ல அறிவுனைகை் தாை் 

'தம்மம்' எை்ற சபாதுவாை சசால்லாக அறியப்படுகிறது.  

 

 - ொழ்க்டகயில் தூய்டேடயக் கடைப்பிடிப்பது;  

 - ொழ்வில் நிடறெடைெது;  

 - புலன் உைர்வுகள் மீது மபாதுோன கை்டுப்பாடு (நிப்பானே்);  

 - ஆடசடயத் துறந்து ொழ்ெது;  

 - அடனத்துக் கூை்டுப் தபாருை்களுே் நிடலயற்றடெ என உைர்ெது;  

 - நல்ல தசயற்பாைட்ிடன ஒழுக்க நியதியின் கருவி என்று உைர்ெது  

            (தே்ேே்: நூல் 3: பகுதி 3: ப: 195 - 210)  

ஆகிய இனவசயல்லாம் எல்றலாைாலும் கனடப்பிடிக்கக் கூடிய தம்மம் ஆகும். 

ஆகறவ புதத்ை ் காட்டிய தம்மத்திை் வழி நடப்பது ஒை்றற மைிதனை மைிதைாக 

உணைவ்தற்குச ்சைியாை கருவியாகும் எை்று அம்றபத்கை ்கருதிைாை.் 

 

இந்துொகப் பிறந்திருந்தாலுே் இந்துொகச ்சாக ோை்மைன்: 

சகௌதம புதத்ை ்ஒருவறை மாறிவரும் நவீை உலகத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒைினய 

அைித்திருக்கிறாை ் எை்பனத அம்றபத்கை ் உணைந்்திருந்தாை.் வருங்கால 

உலகத்திற்காை வழிகாட்டுதல் அனைத்தும் புத்த சநறியில் இருப்பனத அவை ்

கண்டாை.் இைிவரும் காலங்கைில் அறிவியல் சாைந்்து வாழும் மைிதைக்ளுக்கு மதம் 

எை்ற ஒை்று அவசியம் எை்று கருதப்பட்டால், அவைக்ை் புத்தைிை் தம்மத்னத மட்டுறம 

ஏற்றுக்சகாை்ை முடியும் எை்றும் அம்றபத்கை ் கருதிைாை.் இனவ எல்லாம், 

இந்தியாவில் உை்ை அனைத்து மதக் றகாட்பாடுகனையும் கற்றறிந்த பிை்ைால், 

தைக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தீைக்்கமாை முடிவு எை்று அம்றபத்கை ்கூறிைாை.்  

 

மதம் எை்பது அதிகாைத்திற்காை ஓை ் அடிப்பனட எை்பனத இந்திய வைலாறு 

நிரூபித்திருக்கிறது. இந்துக்கை் மதம் எை்று அனழப்பது சட்டமாக ஆக்கப்பட்டுை்ை 

வகுப்புவாைி நீதி சநறிகனைத ் தாை். இவற்னறப் பைப்புவனதத ் தண்டிக்கப்பட 

றவண்டிய குற்றமாக்க றவண்டுமாைால், றவத, சாஸ்திை, புைாணங்கை் 

புைிதமாைனவறயா, அதிகாைப் பூைவ்மாைனவறயா அல்ல எை்று சட்டப்பூைவ்மாகச ்
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சசய்துவிட றவண்டும் எை்று அம்றபத்கை ் விரும்பிைாை.் இந்துக்கை் இந்தியாவிை் 

மை றநாயாைிகை். உயைந்்த இந்து, தாழ்ந்த இந்து எை்று இருக்க முடியும். ஆைால் 

நல்ல இந்து எை்று யாரும் இருக்க முடியாது எை்பனதசயல்லாம் முை்ைறமறய 

கணித்து இருந்தாை ்அண்ணல் அம்றபத்கை.்  

 

இந்தியானவப் சபாறுத்தவனையில் சாதினய ஒழிப்பது எை்பது, இந்து மததன்த 

அழித்து ஒழிக்கும் வழி எை்று உறுதிப்படக் கூறிைாை ் அண்ணல் அம்றபதக்ை.் 

சாதிக்கும், வைண்தத்ிற்கும் உை்ை மத அங்கீகாைம் ஒழிக்கப்பட றவண்டும் எை்பதும், 

சாதினயயும் தீண்டானமனயயும் கனடப்பிடிப்பது மதக் கடனம எை்று கூறச ்

சாத்திைங்கறை உதவுகிை்றை எை்பதும் அம்றபத்கைிை் அறிவுனைகை். சாதிகைிை் 

மதமாை இந்து மதத்னதக் கற்றுத் தந்திருக்கிற சாத்திைங்கறை நமது முதல் எதிைி 

எை்று அனடயாைப்படுத்திய அம்றபதக்ை,் இந்து மதத்தில் நிலவி வரும் சாதி, 

தீண்டானமனயச ் சுட்டிக்காட்டி, தாை் இந்துவாகப் பிறந்திருந்தாலும் இந்துவாகச ்

சாக மாட்றடை் எை்று உறுதி ஏற்று, அதை்படி சாதித்தும் காட்டிைாை ்எை்பது இந்திய 

வைலாற்றில் புத்தருக்கு அடுத்து நிகழ்தத்ப்பட்ட ஒரு மாசபரும் புைட்சி. 

 

தன்ோனத்டதக் காப்பமத தீை்டசயின் தேௌனப் புரை்சி: 

மதம் மாறுவதற்குப் பல்றவறு காைணங்கை் உை்ைை. ஆைால் அம்றபதக்ைிை் 

மதமாற்றம் தீண்டானம எை்னும் சகாடிய றபயிை் றகாை நைத்்தைத்தால் வினைந்தது. 

தீண்டானம ஒழிக்கப்பட றவண்டும் எை்ற றநாக்கில், 'தீண்டானம ஒழிக்கப்பட்டு 

விட்டது' எை்ற வாசகத்னத அம்றபத்கை ் இந்திய அைசியல் அனமப்புச ் சட்டத்தில் 

இடம் சபற னவதத்ாலும், நனடமுனறயில் இந்தியாவில் இை்னும் தீண்டானம 

ஒழிக்கப்படவில்னல எை்று உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் வனகயில்தாை் அவை ் பல 

லட்சம் மக்கறைாடு சபௌத்தம் தழுவிைாை.்  

 

இைசவறியும், நிறசவறியும் மட்டுறம அறிந்திருந்த றமற்குலக நாட்டிைை ்'சாதிசவறி' 

எை்றால் எை்ை எை்ற றகை்வியுடை் இந்தியானவத் திடுக்கிட்டு றநாக்கிைை.் 

ஆைாலும் இை்றைவும் ஐக்கிய நாடுகை் சனபக் கூட்டங்கைில் 'சாதிசவறி' விவாதப் 

சபாருைாக வில்னல. அனத விவாதப் சபாருைாக ஆக்குவதற்கு இந்தியாவும் 

விரும்பவில்னல. அதற்குப் பதிலைிக்கும் விதமாக, 'தீண்டானம ஒழிக்கப்பட்டு 

விட்டது' எை்று இந்திய அைசியலனமப்புச ் சட்டத்தில் உை்ை அம்றபத்கைிை் 

வாசகங்கனைத்தாை் இந்தியா உலக நாடுகளுக்குச ் சுட்டிக் காட்டுகிறது. ஆைால் 

இந்தியாவில் தீண்டானமயும், சாதிசவறியும் இை்னும் நிலவுகிை்றை எை்பனத 

அை்றாடம் வரும் சசய்திகை் உறுதிப்படுத்தி வருகிை்றை.  

 

இந்தியா ஒரு மதசச்ாைப்ற்ற நாடாக, தீண்டானமனய ஒழித்துவிட்ட ஒரு நாடாகத் 

தை்னை முை்ைிறுத்துவதில் உை்ை கயனமத் தை்னமனய உலகுக்கு 

அம்பலப்படுத்தும் விதமாகதத்ாை், அம்றபத்கை ் இந்து மததன்த விட்டுப் சபௌதத்ம் 

தழுவிைாை.் இதுறவ இந்தியப் பூைவ் குடிமக்கைிை் தை்மாைதன்தக் காக்கும் நிகழ்வு 

எை்றும் அம்றபத்கை ்கருதிைாை.் 
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தீை்டச ஏற்குே் நாளின் சிறப்பு: 

அண்ணல் அம்றபதக்ை ் தாை் சபௌத்தம் ஏற்ற நிகழ்விை் நானையும், இடதன்தயும் 

புத்தறைாடு சதாடைப்ு உை்ைதாகவும், வைலாற்றுச ்சிறப்பு உை்ைதாகவும் அனமயுமாறு 

றதைந்்சதடுத்தாை.்  

 

அறசாக மை்ைை ் (கிமு மூை்றாம் நூற்றாண்டு) கலிங்கத்திை் மீது பனடசயடுத்து, 

சவை்று, அப் றபாைில் ஏற்பட்ட உயிைிழப்புகைால் மைம் வருந்தி, அங்கு வந்த ஒரு 

சபௌத்த பிக்குவிை் வழி புத்தைிை் அறிவுனைகனை ஏற்று, பவுத்தம் ஏற்ற நாை்தாை் 

அக்றடாபை ்14 எை வைலாறு குறிப்பிடுகிறது.  

 

அறசாகை,் கலிங்கப் றபாை ் முடிந்த ஒை்பதாவது நாைில் (நவமி-பாலி) றபாை ்

ஆயுதங்கனைத் தூய்னமப்படுத்தி, இைி அனவ றபாருக்கல்ல; உழவுக்கும், 

பூனசக்குமாை (ஆயுதபூனச) கருவி எை்றாக்கி விட்டு, அறசாகை,் தாை் றபாைில் 

சவை்ற பத்தாவது நாைில் (விேயதசமி-பாலி) சபௌத்தம் தழுவிைாை.்  

 

வைலாற்றறாடும், புத்தருடனும் சதாடைப்ுனடய அந்த நானைறய அம்றபத்கரும் 

சபௌத்தம் தழுவும் நாைாகத் றதைந்்சதடுத்தாை.் 

 

தீை்டச பூமியின் சிறப்பு: 

ஒரு காலத்தில் இந்தியத் துனணக் கண்டம் முழுவதிலும் தமிழைக்றை 

பைவியிருந்தைை;் தமிழைக்றை ஆண்டிருந்தைை.் "ஒரு சமாழி னவத்து உலகாண்ட 

வைலானற" சங்கதத்மிழ் இலக்கியங்கை் (புறநானூறு) பனறசாற்றுகிை்றை. அவைக்ை் 

தங்கை் முை்றைாை ் வழிபாடுகைில், பாம்னப (நாகம்) னவத்து வணங்கி வந்தைை.் 

இதைால் அவைக்ை் நாகைக்ை் எை்றும் அனழக்கப்பட்டைை.் இந்த நாகைக்றை, 

திைாவிடைக்ை் எை்றும் அனழக்கப்பட்டைை ் எை்றும், அவைக்ை் றபசிய சமாழி தமிழ் 

எை்றும் அம்றபத்கை ்தை் ஆய்வில் சதைிவித்திருக்கிறாை.்  

 

அந்த நாகைக்ை் அனைவரும் சபௌத்தைக்ைாகறவ உலகியனல அறிந்து வாழ்ந்தைை.் 

சபௌத்தத்துக்கும், னவதிகப் பிைாமணியத்திற்கும் நனடசபற்ற நீண்ட முடிவிலாப் 

றபானை, அதைம் யுதத்மாக்கி னவதிகம் சவை்றது. அப்படி ஒரு காலத்தில், சபௌத்தம் 

சசழித்திருந்த பூமிதாை், நாக்பூை ் எை்று அனழக்கப்படும் நாகபுைி. அதைால் தாை் 

சதற்னகயும், வடக்னகயும் இனணக்கும் இந்தியத் துனணக் கண்டதத்ிை் 

னமயத்தில், இந்நாடு முழுவதும் சபௌத்தைக்ைாக இருந்த வைலாற்னற நினைவு 

சகாை்ளும் வனகயில் நாகபுைினயத் றதைந்்சதடுதத்ாை ்அம்றபத்கை.்  

 

நாகபுைியில், 14. 10. 1956 அை்று கானல அண்ணல் அம்றபத்கை ்தை் மனைவியுடனும், 

தை்னைப் பிை்பற்றும் பல லட்சம் சதாண்டைக்ளுடனும் புதத்ை ்சினலனய வணங்கி, 

சவை்னைத் தாமனை மலை ் தூவி, சபௌத்தம் ஏற்றாை.் புத்த தம்மங்கை் பாலி 

சமாழியில் சசால்லப்பட்டை. அவற்னற அம்றபத்கரும், அவை ் மனைவியும் தங்கை் 

தாய்சமாழியாை மைாத்தி சமாழியில் கூறி சபௌதத்ம் ஏற்றைை.் அதற்கு 

அனடயாைமாக அம்றபத்கை ்22 உறுதி சமாழிகனையும் அப்றபாது ஏற்றாை.் அவற்னற 
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அம்றபத்கை ் ஒவ்சவாை்றாக சசால்லச ் சசால்ல, மற்ற அனைவரும் அப்படிறய 

திரும்பவும் சமாழிந்து சபௌத்தம் ஏற்றைை.்  

 

 

 

சபௌத்தம் தழுவியதற்கு அனடயாைமாை 22 உறுதி சமாழிகைில் பதச்தாை்பதாவது 

உறுதிசமாழியாக, "ேனித மநயத்துக்கு முரைான, சேத்துெே் இல்லாத, 

மகடுதகை்ை இந்து ேதத்டத விை்தைாழித்து, இன்றுமுதல் மேன்டேமிகு 

தபௌத்தத்டதத் தழுவிக் தகாள்கிமறன்" எை்று அம்றபதக்ை ் அனமத்த வாசகம் 

தாை் அவை ்பவுத்தம் தழுவியது குறித்து உலகிற்கு அைிக்கும் சசய்தி. 
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ேத ோற்றேல்ல; சமூக விடுதடல: 

அண்ணல் அம்றபதக்ருக்கு ஒரு மாசபரும் கைவு இருந்தது. அது, உண்னமனய 

உணைந்்த, அறிவாைந்்த, சமத்துவச ்சமுதாயம் அனமய றவண்டும் எை்பதுதாை். இறத 

கைவு தாை் புத்தருக்கும் இருந்தது. பிை்ைை ்அது சங்கமாக உருப்சபற்றது.  

 

அம்றபத்கருக்கு அந்தக் கைவு இை்னும் விைிந்தது. அந்தக் கைவுலகதத்ில் 

அனைவரும் சமம்; பிறப்பு, பாலிைம் எை்று பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் 

கல்வி; அதற்காை கட்டனமப்பு வசதிகை்; அனைவருக்கும் மருத்துவ வசதி; 

சபாதுமக்கை் பயை்பாட்டிற்காை சமுதாயக் கூடங்கை்; உயைக்ல்விக்காை நூல் 

நினலயங்கை்; சதாழில் கல்லூைிகை்; பிக்குகளுக்காை பயிற்சி முகாம்கை் எை்று 

நாடு முழுவதும் இருக்க றவண்டும் எை்பறத அம்றபத்கைிை் கைவு. ஆைால் இனத 

அைசாங்கம் சசய்கிறறதா இல்னலறயா அம்றபத்கைிை் கைவாை தீட்னச பூமியில் 

அவை ் சசய்தாை.் அதற்காக ஓை ் அறக்கட்டனைனய நிறுவி, நூறு ஏக்கை ் நிலத்தில் 

றமற்குறிப்பிட்ட வசதிகனை உருவாக்க அம்றபத்கை ்திட்டமிட்டாை.் அனவசயல்லாம் 

இை்று நைவாகி நிற்கிை்றை. 

 

அம்றபத்கை ் சபௌதத்ம் ஏற்றது சவறும் மதமாற்ற நிகழ்வல்ல. அது சமூக 

விடுதனலயிை் ஓை ் அனடயாைமாகும். புதத்ைிை் புைட்சி எப்படி உலனகறய 

மாற்றத்திற்கு உை்ைாக்கியறதா, உை்ைாக்கி வருகிறறதா அறதறபாலறவ அறத 

வழியில் அம்றபத்கை ் சசய்த புைட்சியாைது, மானுட விடுதனலக்கு வித்திட்ட 

மகத்தாை புைட்சி. மானுட இைம், அனைதன்தயும், துக்கம் உட்பட, விட்டு 

விடுதனலயாக றவண்டுமாைால் புத்தை,் திருவை்ளுவை,் அம்றபத்கை ்காட்டிய அறிவு 

(புத்த) வழியில் சசல்வறத அனைவைிை் கடனம. அதுறவ பிறவிப் சபருங்கடனல நீந்த 

னவக்கும் அற வழியுமாகும். 

 

ேதோற்றே் ஏற்படுத்திய விடளவுகள்: 

இந்தியாவிை் உயிைப்்பு எை்ற ஒை்னற ஒற்னறச ் சசால்லில் சசால்வதாைால், அது 

புத்தைிை் தம்மம் எை்றற சசால்லமுடியும். அனதத ் தமிழில் அறம் எை்று 

திருவை்ளுவை ்சமாழிகிறாை.் ஒரு காலதத்ில் சபௌத்ததன்த அழிதத் னவதீகைக்ை் கூட 

இனதச ் சசால்லத் தயங்குவதில்னல. எை்ைதாை் சமணத்திலிருந்து கினைத்ததாக 

'அறம்' இருந்தாலும், சகௌதம புதத்ைால் வடிவனமக்கப்பட்ட நாணயமாக, அது எைிய 

மக்கை் எல்றலாைிடமும் றசைந்்தது. இனத இந்தியாவிறலறய முழுனமயாக 

உணைந்்தவைில் அண்ணல் அம்றபத்கனைத் தவிை றவறு அறிவாைியும், 

அைசியல்வாதியும் இல்னல. 

 

அம்றபத்கருக்கு முை்ைதாகவும், அவருக்கடுத்தும் தைிமைித வழியிலும், இயக்கக் 

றகாட்பாட்டிலும், அைசியல் முனறகைிலும், கனலப் பனடப்புகைிலும் புத்தனையும் 

அவைது அறத்னதயும் றபாற்றி வைைத்த்வைக்ை் தமிழ்நாட்டில் அறயாத்திதாசப் 

பண்டிதரும், தந்னத சபைியாரும், அறிஞை ் அண்ணாவுறம. அறயாத்திதாசை ் 'தமிழ் 

சபௌத்தம்' எை்ற புதிய பானதனய வகுதத்ாை.்  
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அறயாத்திதாசை ் காலத்திற்குப் பிறகு அவை ் றதாற்றுவிதத் சபௌதத் சங்கமும், 

சபைியாைிை் சுயமைியானத இயக்கமும் ஒை்றாக இயங்கிய காலமும் இருந்தது. 

புத்தை ் விழாக்கைில் கலந்து சகாண்ட சபைியாை,் அண்ணல் அம்றபத்கருடை் 

பைம்ாவில் நனடசபற்ற உலகப் சபௌத்த சங்க மாநாட்டில் கலந்துசகாண்டாை.் 

 

1940 கைில், அைசியல் பயணமாக பம்பாய், சடல்லி, லாகூை ்வனை சசை்ற சபைியாரும், 

அண்ணாவும் காசி வனை சசை்று வாைணாசி, புதத் கயாவுக்கும் சசை்று வந்தைை.் 

அங்கு புதத்ை ்சினலனயப் பாைத்்து, "பாைப்்பைியத்னத விைட்டிய உங்கை் புைட்சினய 

னவதீகம் நாடு கடத்தி விட்டறத" எை்ற சமௌைமாக விைவுகிறாை ் அண்ணா. 

அதற்குப் புத்தைிை் சமௌைமாை புை்ைனகறய பதிலாைது. "னவதிகத்திை் 

னவைிகை்" காலந்றதாறும் றதாை்றுவாைக்ை் எை்பதாகப் புதத்ைிை் புை்ைனகக்குப் 

சபாருை் சகாை்கிறாை ்அண்ணா.  

 

அந்தப் சபாருைிை் வடிவம் தாை் சபைியாரும், அம்றபத்கரும். அந்த அறம்தாை் 

அண்ணானவ வழிநடத்தியது. அவைது அைசியல் சவற்றிகளுக்கும், 

சாதனைகளுக்கும் அந்த அறறம காைணம்.  

 

அதைால்தாை் அண்ணல் அம்றபத்கை ்1956 ஆம் ஆண்டில் புதத் மதம் தழுவிய றபாது 

அவனை வைறவற்றுப் பாைாட்டுகிறாை;் வாழ்த்துகிறாை;் வணங்குகிறாை ் அண்ணா. 

அனதத் திைாவிட நாடு இதழில் (21.10.1956) இப்படி எழுதுகிறாை ்அண்ணா. 

 

"டாக்டை ் அம்றபத்கை ் இந்து மதத்திை் உை்ைடக்கத்னத நை்கு கற்றிருப்பவை.் அவை ்

கற்காத இந்து மதத் சதாடைப்ுனடய வடசமாழி, றவத ஆகம நூல்கை் இல்னல எை்றற 

சசால்லலாம். இந்திய அைசியல் சட்டங்கனை உருவாக்கக் கூடிய அைவிற்குச ் சட்ட 

நூல் பயிற்சி சபற்றிருப்பவை.்  

 

அத்தனகய ஒரு றபைாசிைியை,் இந்து மதத்னத உதறித் தை்ைிவிட்டு மூை்று லட்சம் 

மக்களுடை் புத்த சநறினய றமற்சகாண்டாை ் எை்பது சாதாைணமாைவைக்ை் இந்து 

மதத்னத சவறுத்து ஒதுக்கி விட்ட சம்பவம் றபால் கருதக்கூடியது அல்ல.  

 

டாக்டை ் அம்றபத்கைிை் மதமாற்றச ் சம்பவம் உலக மக்கைிை் சிந்தனைனயத ்

தூண்டத் தவறி விடாது. சட்டப்படி தீண்டானம இந்தியத ் துனணக் கண்டதத்ில் 

ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது எை்ற விதினயக் சகாண்டுை்ை இந்திய அைசியல் சட்டம் 

அதற்குைிய வினடனயத் தைாது. உலக அனமதிக்குப் பாடுபடுவதாகக் கூறிவரும் 

றநருவிை் நாட்டில், ஒறை நாைில் 3 லட்சம் றபை ்இந்து மதத்னதத் துறக்கும் அைவிற்கு, 

இை்ைமும் தீண்டானமயிை் சகாடுனம இருந்து வருகிறது எை்றுதாை் உலக மக்கை் 

முடிவு கட்டுவை.்  

 

அந்தக் கருதன்த மாற்ற றநருவிை் பஞ்சசீலப் றபசச்ும், இந்திய அைசியல் சட்டச ்

சமைசப் பூசச்ும், இந்தியத் றதசிய ஏடுகைிை் தூற்றல் கனணகளும், 

பயைற்றனவயாகும்.  
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தீண்டானம, பாைானம, சநருங்கானம, பிறப்பிைால் உயைவ்ு, தாழ்வு றபாை்ற 

மிகமிகக் சகாடிய சதாற்று றநாய்க்கிருமிகை் குடிறயறியுை்ை மாைினக, தங்கதத்ால் 

ஆக்கப் பட்ட அைண்மனையாக இருந்தாலும், டாக்டை ் அம்றபத்கை ் றபாை்றவைக்ை் 

நீண்ட நாை் அங்கு வாழ ஒப்ப மாட்டாைக்ை்.  சவைிறயறித்தாை் தீருவை.்  

 

டாக்டை ் அம்றபத்கைிை் இந்த மதமாற்றம் நல்லறிவாைைக்ை் அனைவருனடய 

பாைாட்டுகளுக்கும் உைியதாகும்." எை்று கருத்றதாவியம் தீட்டிைாை ்அண்ணா. 

 

 

 

நை்றி: புதிய றகாடாங்கி 
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23 •  வொழ்னவ வை ொக்கும் வொசிப்புப் பழக்கம்! 
• • • முனைவர். ஒளனவ அருள் 

 

 

அண்னமக்காலமாக, நம்மினடறய புதிய நூல்கனை வாங்கும் பழக்கமும், 

நூலகங்கைில் நூல்கனை எடுத்து வாசிக்கும் பழக்கமும் குனறந்து வருகிை்றை. 

அறிவியல் வைைச்ச்ியால் அசச்ுத்துனறயில் புதியசதாரு புைட்சிறய மலைந்்தது. 

நம்மிடத்தில் உடறை அது சதாடைப்ாை மிகப்சபைிய எதிைப்ாைப்்பும் ஆைவ்மும் 

வைைந்்தை. ஆைால், அந்த மகிழ்சச்ி நினலயாைதாைதாக அனமயவில்னல. 

 

மிை்ைணு ஊடகம் வந்து அசச்ு ஊடகத்திை் பயை்பாட்னடக் குனறத்தது. 

சபரும்பாலாை சசய்தித்தாை்களும், பருவ இதழ்களும் சதாடைந்்து நனடறபாட 

முடியாமல் றசாைவ்னடந்துை்ைை. சில நிறுவைங்கை் அசச்ிடும் பணினயறய 

ஏறதத்ாழ நிறுத்திவிட்டை. மக்கைிடத்தில், வாசிப்புப் பழக்கம் குனறந்த 

அைவில்தாை் இருந்து வருகிறது எை்று பலை ்கண்டுை்ைைை.் 

 

வாசிப்புப் பழக்கம் குனறந்து வருவதற்கு சில காைணங்கை் உை்ைை. 

சபற்றறாைக்ளுக்கு வீட்டில் புதத்கங்கனை எடுத்துப் படிக்கும் பழக்கம் இல்லாததால், 

பிை்னைகளும் அப்படிறய அனமந்து விடுகிை்றைை.் இனணயவழித் றதாற்றங்களும் 

வாசிப்புப் பழக்கதன்த வற்றச ்சசய்துவிட்டை. 

 

சதானலக்காட்சிப் சபட்டி ஒை்றற றபாதும் எை்று சபரும்பாை்னமயாறைாை ்

கருதுகிை்றைை.் ஆைால், சசய்திதத்ாை்களுக்கும் இதழ்களுக்கும் மாற்றாக 

சதானலக்காட்சி அனமய முடியாது எை்பறத உண்னம. 

 

‘உடலுக்கு உடற்பயிற்சி றபாலறவ வாசிப்பு எை்பது நம் மைதிற்கும் அறிவுக்குமாை 

பயிற்சியாகும்’ எை்று ைிசச்ாட்் ஸ்டீல் எை்பவை ்கூறிைாை.் வாசிப்பு ஒரு முழுனமயாை 

மைிதனை உருவாக்குகிறது” எை்பது பிைாை்சிஸ் றபகைிை் கருத்தாகும். 

அனைத்துத் தகவல்களும் கினடக்கும் ஒறை இடம் நூலகம். நூலகம் இவ்வுலகதன்த 

நம் கண்முை்றை சகாண்டு வந்து நிறுத்தும்.  

 

‘புத்தகங்கை், வாழ்க்னக குறிதத் நம் கண்றணாட்டதன்த முற்றிலும் மாற்றி, சவற்றி 

எனும் சநடிய பானதனய றநாக்கி நம்னம அனழத்துச ் சசல்கிை்றை. காலம் எனும் 

சபருங்கடலில் நம்னமக் கனை றசைக்்கும் கலங்கனை விைக்குதாை் புத்தகங்கை்’ 

எை்றாை ் எடவ்ிை் சபைச்ி . ‘பிறா ் தை்னை ஏமாற்றும்றபாது, புத்திசாலி மைிதை் 

புத்தகங்கைிை் துனணனய நாடுகிறாை்’ எை்பது ஆண்ட்ரூ லாங்கிை் கூற்றாகும். 

 

நமக்கு அவ்வப்றபாது ஏற்படும் பிைசன்ைகளுக்குத் தீைவ்ு அைிப்பதற்கும், நம் 

சபாழுனத நல்ல முனறயில் கழிப்பதற்கும் புத்தகங்கை் உதவுகிை்றை. நூல்கை் 
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வாயிலாக ஒருவை ் சபறும் அறிவு அவனை பிறருடை் திறம்பட உனையாடச ்

சசய்வதுடை், சமுதாயத்தில் அவருனடய நினலனய உயைத்த்வும் சசய்கிறது. 

வாசிப்பு நம் அறிவுக்கு வைமூடட்ுகிறது எை்பனத சவைிப்பனடயாக நாம் 

காணலாம். 

 

எைறவ முனைப்புடை் ஆைவ்ம் ததும்பப் படிப்பது மிகவும் அவசியமாைதாகும். 

இயல்பாை ஒரு றபசச்ாைைாக, உனையாடும் திறனம சகாண்டவைாக நாம் உருவாக 

றவண்டும். ஒருவை ் தீவிை வாசிப்புப் பழக்கத்னதக் சகாண்டிருக்க றவண்டும். 

றபருந்துகைிலும், சதாடைவ்ண்டியிலும் புத்தகங்கனைப் படிப்பது கண்களுக்கு றகடு 

வினைவிக்கும். 

 

சில நாட்கை், நமக்கு றசாைவ்ுனடய நாைாகத் றதாை்றும். நல்ல புதத்கங்கை், இந்த 

மைநினலனய மாற்ற உதவும். ஒரு தினைப்படத்னதப் பாைப்்பனதக் காட்டிலும், ஒரு 

புத்தகத்னதப் படிப்பதை் மூலம் நம் மைம் புத்துணைவ்ு அனடயும். றமலும், நாம் 

படிப்பது சிறந்த புத்தகமாக அனமயுமாைால், அதனை எத்தனை முனற 

றவண்டுமாைாலும் படிக்கலாம். தற்றபாது, அனைத்து வயதிைருக்கும் ஏற்ற நூல்கை் 

ஏைாைமாக உை்ைை. 

 

மைிதைக்ளுக்கு மை அழுத்தம் கூடியுை்ை இை்னறய காலகட்டத்தில், புத்தக வாசிப்பு 

அவைக்ை் மைத்திற்கு ஆறுதல் அைிக்கும். இங்கிலாந்தில் உை்ை சசக்ஸ் 

பல்கனலக்கழகம் நடத்திய ஆய்விை்படி, நாசைாை்றுக்கு ஆறு நிமிடம் படித்தால், 

நம் மை அழுதத்ம் 68 விழுக்காடு குனறயும் எை்று சதைியவந்துை்ைது. 

 

புத்தகங்கனை வாசிக்கும் பழக்கத்தால், நம் மூனை சுறுசுறுப்புடை் 

சசயல்படுவதுடை், நினைவாற்றல் திறனும் அதிகைிக்கும். இதைால் மறதி றநாய் 

ஏற்படாமல் தடுக்கப்படுகிறது. 

 

ஈைாயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முை்ைறை திருக்குறைில் இலங்கு நூல், நுண்ணிய நூல், 

உனைசாை்ற நூல் எை்று படிக்கும் நூல்கனைப் பாைாட்டிக் குறிக்கப்பட்டுை்ைது. 

சதாடைந்்து புதிய நூல்கனை ஆைவ்த்துடை் நாம் படிப்பதைால் நம் தைினம, 

சவறுனம நீங்கி விடுகிை்றை. 

 

உலகறம நினலகுனலந்து அழிந்த றநைதத்ில் தை் தைினமனயப் றபாக்குவதற்காக 

திருவாசகதன்த சிவசபருமாை் எடுத்துக்சகாண்டாை ்எை்று சுந்தைைாை ்கூறுகிறாை.் 

கனடயூழி வரும் தைினம கழிக்க அை்றறா அம்பலத்திை் 

உனடயாை் உை் திருவாசகத்தில் ஒரு பிைதி கருதியறத (மறைாை்மணீயம்) 

 

‘எைக்குத் தைினம எை்பறத சதைியாது; ஏசைை்றால் எை்னைச ் சுற்றிலும் 

நினலயாை நண்பைக்ை் புத்தக வடிவத்தில் எை்றைாடு எப்றபாதும் 

உனையாடிக்சகாண்டிருக்கிறாைக்ை் எை்று இைாபைட்் சறத பாடியுை்ைாை.் பண்புை்ை 

நண்பைிடத்தில் பழகுவது ஒரு நூனலப் படிப்பது றபால எை்பது திருக்கு. 
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தமிழ்தத்ாத்தா உ.றவ.சா.விை் னகப்பிடித்து ஓா ் இனைஞை ் மாடிக்கு 

அனழத்துசச்சல்லும்றபாது படிக்கட்டுகனைக் காட்டி ‘படி’ ‘படி’ எை்றாைாம். 

உ.றவ.சா. சிைித்துக்சகாண்றட, ‘ஆம், படி, படி... படித்தால்தாை் றமறல சசல்லலாம்’ 

எை்றாைாம். 

 

தை் வைலாற்று நூல்கனைப் படிப்பது மிகவும் பயைைிக்கும். அனவ ஒருவைிை் 

வாழ்வில் புதிய இலக்குகனை உருவாக்கும். அவற்னறப் படிப்பதை் மூலம், வாழ்ந்து 

மனறந்த அறிஞைக்னைப் பற்றி பல அைிய சசய்திகனை அறிந்துசகாை்ைலாம். 

 

அனைவைாலும் அயல்நாட்டுப் பயணம் றமற்சகாை்ை இயலாது. ஒரு பயண நூல், பல 

நாடுகனைப் பற்றிய அைிய பல தகவல்கனை நமக்கு அைிக்கும். பல காட்சிகனை நம் 

கண்முை்ைால் சகாண்டு வந்து நிறுத்தும். 

 

றவண்டாத நனடமுனறகை் நினறந்துை்ை இை்னறய நினலயில், புதத்கங்கனைப் 

படிக்கும் பழக்கம் ஒை்றற நம் வாழ்னவ வைம்சபறச ்சசய்யும். வாசிப்புப் பழக்கம் 

வாழ்க்னக குறிதத் நம்பிக்னகயைிக்கும் சிந்தனைனய உருவாக்கும். 

சபருந்தனலவைக்ைிை் வாழ்க்னக நம்முை் ஒரு தாக்கதன்த ஏற்படுத்தும். 

 

வாசிப்புப் பழக்கம் நம் வாழ்க்னகனய மாற்றி நமக்கு புதுவித மகிழ்சச்ியைிக்கும். 

சிறந்த வாழ்க்னக முனற அனமய, புத்தகங்கனை வாசிக்கும் பழக்கம் 

இை்றியனமயாததாகும். 

 

வாசிப்பு எை்பது நாம் நாளும் சசய்யும் உடற்பயிற்சி றபாை்றது மட்டும் இல்னல. 

நம்னம சிறப்பாை வாழ்க்னகனய றநாக்கி அனழத்துச ் சசல்லும் ஒரு சதைிவாை 

பழக்கமாகும். வாசிப்புப் பழக்கம் இல்லாததால், நாம் எவற்னறசயல்லாம் 

இழந்றதாம் எை்று பலை ்அறிவதில்னல. 

 

நூல்கைிை் வினல உயைவ்ால், வாசிக்கும் பழக்கம் குனறந்து வருகிறது எை்று சிலை ்

கூறலாம். புத்தகங்களுக்காை றதனவ குனறவதால், சில புத்தகங்கைிை் வினல 

உயைந்்துை்ைது எை்று மாற்றிச ்சசால்லவும் இடமுண்டு. 

 

எைினும், சில நல்ல புத்தகங்கை், உைிய வினலயில் கினடக்கிை்றை. 

நூலகங்கனையும் நாம் நாடலாம். பிறை ் படித்த நல்ல புத்தகங்கனையும் குனறந்த 

வினலயில் சபறலாம் . அயல்நாட்டு நூல்கைிை் இந்தியப் பதிப்பு குனறவாை 

வினலயில் விற்கப்படுகிை்றை.எைினும், சிறிய நகைங்கைிலும், சிற்றூைக்ைிலும் 

உை்ை பை்ைி நூலகங்கை், தகுதியாை நூலகைக்ைிை்றி சபயைைவில் மட்டுறம 

இயங்குகிை்றை. இதைால், மாணவைக்ளுக்கு, வகுப்பில் நடத்தப்படும் பாடங்கை் 

குறிதத் கூடுதல் தகவல்கனை நூலகத்தில் திைட்ட வாய்ப்பில்லாமல் றபாகிறது. 
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‘கல்வியறிவில் நாம் றமலும் உயைந்்ததாக றவண்டும். சவற்றிகைமாை எழுத்தறிவுத் 

திட்டங்கைால், மூதத் வயதிைைினடறய எழுத்தறிவு நம் நாட்டில் அதிகைித்துை்ைது. 

ஆயினும், சமுதாயத்தில் உை்ை அனைத்துக் குழந்னதகளுக்கும் கல்வி 

அைிப்பதற்காை றதனவ சபைிதாக உயைந்்துை்ைது. 

 

றமலும், ஆக்கப்பூைவ்மாை சமுதாய மாற்றத்திற்காை நம் பங்கைிப்னபயும் 

அதிகைித்துை்ைது’ எை்று றதசியக் கல்விக் சகாை்னக குறிப்பிட்டுை்ைது. 

 

ஒரு தனலமுனறயில் முதை்முதலாகப் படிப்பவருக்குப் சபாதுவாக படிக்கும் 

பழக்கம் குனறவாக இருக்கும். சமூகக் கல்வித் திட்டங்களுக்காை சவற்றி, வாசிப்புப் 

பழக்கத்னதறய சாைந்்துை்ைது. வாசிப்புப் பழக்கம் குனறந்தால் மைிதைக்ைிை் 

வாழ்க்னகத் தைமும் குனறயும். 

 

சதாழில் நுட்ப வைைச்ச்ியால், புதத்கம் வாசிக்கும் பழக்கத்னத முற்றிலுமாக அழிக்க 

முடியாது. மிை்ைணு புத்தகங்களும் தற்றபாது பயை்பாட்டில் உை்ைை. சபற்றறாைக்ை் 

கல்வியறிவு சபற்றவைக்ைாக இருந்து, கல்வி முனற நூலகம் சாைந்்ததாக இருந்தால் 

மட்டுறம இை்னறய தனலமுனறயிைைிடம் புத்தகங்கனை வாசிக்கும் பழக்கத்னத 

உருவாக்க முடியும். அப்படிச ் சசய்வதுதாை் சமுதாயத்திற்காை முை்றைற்றமாக 

மலரும். 

 

நாை் தாய்வாை் நாட்டிற்குச ் சசை்றிருந்த சபாழுது, அங்கிருந்த நூலகத்திற்குச ்

சசை்றறை். அப்றபாது றநைம் இைவு பதிசைாரு மணி. அந்றநைத்திலும் பல 

இனைஞைக்ை் ஆைவ்முடை் புத்தகங்கனைப் படித்துக்சகாண்டிருந்தனதக் கண்டு 

நாை் வியப்பும் மகிழ்சச்ியும் அனடந்றதை். 

 

எை்னை அனழத்துச ் சசை்ற நண்பை ் சசாை்ைாா,் ‘உலகத்திறலறய இந்த 

நூலகம்தாை் 24 மணி றநைமும் இயங்கிக் சகாண்டிருக்கும்’. நாட்டிை் வைத்திற்கு 

சபாருைாதாைம் மட்டுமை்று, நூலாதாைமும் இை்றியனமயாதது. 

 

 

கட்டுனையாைை:் 

முனைவை ்ஒைனவ அருை் 

இயக்குநை,் சமாழிசபயைப்்புத்துனற, தமிழக அைசு.  

 

நை்றி: திைமணி  
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24 •  வொசிப்பு: நொன்கு எழுத்து  ந்திரம் 
• • • முனைவர் ஸ்ரீதராகிணி 

 

 

றவட்னடயாடி மாமிசதன்தச ் சாப்பிடட்ுக் 

சகாண்டிருந்த றவனையில் சநருப்னபப் 

பயை்படுதத்த் சதாடங்கிய காலத்தில் வாழ்ந்த 

மைிதைக்ை் முதலில் எப்றபாது றபசத ்

சதாடங்கிைாைக்ை்? மைிதைக்ை் மட்டுறம 

சமாழினயப் பயை்படுத்தும் உயிைிைமாக 

இருக்கிறாைக்ை். விலங்குகைிடம் இருந்து நம்னம 

தைித்துவமாக்கிக் காட்டுவதும் அதுதாை், 

உனையாடுவதற்காை இந்தத் திறை்தாை் 

பைிணாம வைைச்ச்ியில் முக்கியமாை 

நினலமாறுதலாகக் கருதப்படுகிறது. வாழ்க்னக 

நினலயில் மாறுதனல ஏற்படுதத்ியதில் 

மற்றவற்னறக் காட்டிலும், உண்னமயாை அம்சம் 

இதுதாை். 

 

கனதகனை விவைித்துக் கூறுவதற்கும், சம்பிைதாயங்கனை உருவாக்குவதற்கும் 

நினறய சமாழி அறிவு நமக்குத் றதனவப்பட்டது எை்று றபைாசிைியை ் டாலைற்மை் 

கூறுகிறாை.்  றபசுவதற்கு ஆைம்பக்கட்ட முயற்சிகை் றமற்சகாை்ைப்பட்டனதத ்

சதாடைந்்து, பல நூறாயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முை்ைால் அறநகமாக அதற்காை 

முயற்சிகை் உருவாகியிருக்க றவண்டும்.  இந்தப் றபைிடைக்் காலத்தில் காகிதம்  

புைட்டும் சதவீதம் அதிகைித்துை்ைது. திரும்பப் பனழய நினலக்கு  வந்துை்ைது 

வழக்சகாழிந்து றபாை பனழய பழக்கங்கைில் ஒை்றாை புத்தக  வாசிப்பும். 

றமலறிஞைக்ை் பலை ்ஆய்விை்படி இை்னும் பல இடத்தில் இனைய தனலமுனறயிைை ்

இந்த வாசிப்புத் திறனை அதிகைிக்கவில்னல எை்றற கூற றவண்டும். 

 

நமக்குக் கினடக்கும் நாட்குறிப்பு  புதத்கத்தில் முகவைிகை் சதானலறபசி எண்கை் 

இவற்றறாடு நம் அை்றாட நிகழ்வுகனை நினைவனலகைாக எழுதும் பழக்கம் 

அடிறயாடு மறக்கப்பட்டு விட்டது.  நம் நினைவனலகனைப் பதிவு சசய்வது 

றவண்டாம் நமக்கு றவண்டியவைக்ைிை் முகவைிகை் சதாடைப்ு எண்கை் இவற்னற 

எழுதி னவக்கும் பழக்கம் இை்றும் றதனவப்பட்டாலும் னகதச்தானலறபசியில் 

சதாடைப்ு எண் இருந்தால் றபாதும் மற்ற விபைங்கை் அவ்வப்றபாது றகட்டுப் சபற்றுக் 

சகாை்ைலாம் எை்று யாைிடமும் எந்த விபைங்களும் இருப்பதில்னல.  சதானலறபசி 

சதானலந்து விட்டது எை்றால் அவருடை் அத்தனை சதாடைப்ுகளும் சதானலந்து 

றபாய்விடும்.  
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நாற்பது ஐம்பது வயனதத் தாண்டியவைக்ளுக்குப் புத்தகம் வாசித்தல் எை்பது 

இயல்பாை ஒை்று 1960 மற்றும் 70கைில் பிறந்தவைக்ளுக்கு சவைியில் சசை்று 

வினையாடுவது வாசைாலி றகட்பது,சதானலக்காட்சி பாைப்்பது, அதுவும் குறிப்பிட்ட 

சில றநைங்களுக்கு மட்டும் தினைப்படங்கை் பாைப்்பது, இவற்றறாடு புத்தகம் படிப்பது 

எை்பது அதிகச ் சசலவில்லாத சபாழுதுறபாக்கு. ஆைால் அப்றபாது 

சபற்றறாைக்ளுக்கு நம் பிை்னைகை் கண்ட புத்தகங்கனைப் படித்துக் சகட்டுப் 

றபாய்விடுவாைக்ை் எை்ற மற்ற சபாழுது றபாக்குகளுக்குக் சகாடுதத் அனுமதி 

புத்தகம் படிக்கும் றபாது சகாஞ்சம் தணிக்னகறயாடு இருக்கும். பை்ைிகைிலும் 

சபாது இடங்கைிலும் வீட்டிலும் புத்தகங்கை் சஞ்சினககை் றபாை்றனவ 

குழந்னதகளுக்கும் பதிை்ம வயதிைருக்கும் ஆயிைம் தனடகளுக்குப் பிறறக 

கினடக்கும். அவைக்ளுக்கு எை்ை றதனவ எை்பனதத் தீைம்ாைிப்பது இவைக்னை. 

குழந்னதகை் மற்றும் பதிை்ம வயதிைருக்காை கனதகை் தமிழில் மிகக் குனறறவ. 

 

சில குழந்னத பத்திைினககை் இருந்தை ஆைால் இவற்றிை் மூலம் குழந்னதகளுக்கு 

எை்ை கினடத்தை எை்று றகை்வி எழுகிறது. அப்றபானதய குழந்னதகைிை் உலகம் 

றபனதனமயும்  அப்பாவித்தைமும் நினறந்தது அவைக்ளுக்கு எது நை்னம தரும் இது 

தீனம எை எடுத்துச ் சசால்லும் நீதிசநறி கனதகை் வாழ்க்னகயில் மாறாத 

துை்பங்களுக்குப் பிை் மகிழ்சச்ியாை வாழ்க்னக சபரும் அைானதச ் சிறுவைக்ை், 

வஞ்சிக்கப்பட்ட இைவைசிகை், அழகிய சபண்கை், இனடயில் உதவி சசய்யும் 

றதவனதகை், இறுதியில் அவனைக் காப்பாற்றி திருமணம் சசய்துசகாை்ளும் ஆண், 

அழகாை இைவைசை் இனவ குழந்னதகளுக்கு மட்டுமல்ல சபைியவைக்ளுக்கும் 

பிடித்த கனதகை். பல கனதகை் நாவல்கை் நாடகங்கை் தினைப்படங்கை் எை இந்தக் 

கரு சவவ்றவறு சூழல்கைில் வடிவங்கைில் இை்றும் வந்து சகாண்டிருக்கிை்றை. 

 

எை்ணுே் எழுத்துே் கை் எனத்தகுே்: 

மைித உறுப்புகைில் கண் சிறப்பிடம் சபறுகிறது. அந்தக் கண்ணுக்கு இனணயாகக் 

கல்வினய ஒைனவயாை ் குறிப்பிடட்ுை்ைாை.் நமது முகதத்ில் இைண்டு கண்கை் 

இருக்கிை்றை. அந்த இைண்டு கண்களுக்கு இனணயாகக் கருதத் தக்கனவ எண்ணும் 

எழுத்தும். அப்படி சிறுவயதில் ஆசிைியைக்ை் மற்றும் சபற்றறாைக்ை் வலியுறுத்திைால் 

சதாடங்கப்படும் வாசிப்புப் பழக்கம் வயது ஆக ஆக இயல்பாை ஆைவ்த்திைால் 

சதாடைறவண்டும். ஆைால் சநருக்கடியாை கல்விசச்ூழல் புத்தகங்கை் படிப்பனத 

விட அதிகச ் சுவாைஸ்யங்கை் தரும் ஊடகங்கை், சதானலக்காட்சி, இனணயம், 

னகதச்தானலறபசி முகநூல், படவைி (இை்ஸ்டாகிைாம்) றபாை்ற பல ஊடகம் சாைந்்த 

வசதிகைிைால் சபாழுது முழுவதும் றவறு எதற்குறம றநைம் இல்லாமல் 

றபாய்விடுகிறது. 

 

நனகசச்ுனவக்காகச ் சசாை்ைாலும் நம் அக்கம்பக்கத்திைை ் யாை ்  எை அறியாது, 

அசமைிக்காவில் உை்ை முகநூல் நண்பைக்ளுக்கு வணக்கம் வாழ்த்தும் 

சசால்வதுதாை் இை்னறய நினலனம. வாசிப்பது மற்றும் நண்பைக்ளுடை் ஆழ்ந்த 

நட்பு சகாை்வது றபாை்றனவ இல்லாமல் றமம்றபாக்காை நட்பு றதனவ காண 

வாசிப்பு எை வாழ்க்னக சதாடைக்ிறது. ஆைால் உைவியலாைைக்ளும் சமூக 
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ஆைவ்லைக்ளும் வாழ்க்னக அனுபவங்கை் சபற்று சபைியவைக்ளும் மீண்டும் மீண்டும் 

வலியுறுத்திச ்சசால்லும் இைண்டு விடயங்கை்,  படிப்பதற்கு நல்ல புதத்ங்கை் மைம் 

விட்டுப் றபசி பழக நண்பைக்ை் கண்டிப்பாக மைித வாழ்க்னகக்கு றவண்டும், இனவ 

இைண்டும் தைினமனயப் றபாக்கும் அதுமட்டுமல்லாது வாழ்நாை் இறுதிவனை 

துடிப்றபாடு வாழ்க்னகனய வாழனவக்கும். 

 

மருத்துவைக்ை் அறிவியலாைைக்ை் றமலாண்னமத் துனறயில் உை்ைவைக்ளுக்கு 

வாசிப்பு எை்பது வாழ்நாை் முழுக்க சதாடரும் எை்றாலும் அவைக்ை் வாசிப்பு 

சதாழில் சாைந்்து இருக்கும்.  கல்வித்துனறயில் சமாழி கற்பிக்கும் றபைாசிைியைக்ை் 

ஆசிைியைக்ை் தங்களுக்கு வனையறுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்னதத் தாண்டி 

மாணவைக்ளுக்கு வாசிப்பிை் சுனவனயச ் சசய்தாலும் அவைக்ளுக்குத் சதைிந்த 

இலட்சியவாத இலக்கியங்கை் கனதகை் றபாை்றவற்றறாடு அனத நிறுத்திக் 

சகாை்கிறாைக்ை். புைிதப் பிம்பங்கைாக வலம் வரும் கனத நாயகைக்னைப் 

படிப்பதற்குத் தற்கால இனைஞைக்ளுக்குச ்சலிப்பு ஏற்படுகிறது. அவைக்னைச ்சுற்றி 

நடப்பனதப் பாைத்்து பலவற்னறயும் அறிந்து சகாை்கிை்றைை ்அவைக்ளுக்கு லட்சிய 

வாதங்கனை முை்னவக்கும் இலக்கியங்கை் றபாலித்தைமாக றதாை்றுகிறது.  

 

நவீைகால இனடயூறுகனைத் தாண்டி படிக்க முற்படும் இனைஞைக்ளுக்கு நாம் 

எத்தனகய வாசிப்னப பழக்கப்படுதத் றவண்டும் எை்பது ஒரு சவாலாகறவ 

இருக்கிறது.  வாழ்க்னகயில் படிப்பதற்கும் அவற்னறச ்சுனவப்பதற்கும் ஏைாைமாை 

புத்தகங்களும் அனவ சாைந்்த அனுபவங்களும் நினறந்து கிடக்கிை்றை.  இவற்னறப் 

படித்து உணைந்்து முடிக்க ஒரு வாழ்நாை் றபாதாது.வாசிப்பு இந்த நாை்கு எழுத்து 

மந்திைம் உலகதன்தறய திருப்பிப் றபாடும் வல்லனம மிக்கது. வாசிப்னப றநசித்துச ்

சுவாசிப்றபாம்.  

 

 

நை்றி: பிைாை்சு தமிழ் சநஞ்சம் மாத இதழ்  

 

 

தமிழ்ப் பணிச ்சசம்மல்.முனைவை ்ஸ்ரீறைாகிணி 

உலகத் தமிழ் ஆைாய்சச்ியாைை ்

தனலவை ் - SB,TRG 

துபாய், அமீைகம்  

srirohini.mr@gmail.com 
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25 •  ஆதி இந்தியர்கள் - வொசிப்பும் வி ர்சைமும் 
• • • முனைவர்.க.சுபாஷிணி 

 

 

நூல்: ஆதி இந்தியர்கள்  

நூலாசிரியர:் மைானி மஜாசஃப் 

ொசிப்புே் விேர்சனமுே்: முடனெர.்க.சுபாஷிைி 

 

 

சபாதுவாகறவ நாை் வாசிக்கிை்ற நூல்கைில் வைலாற்றிற்கும் சமூகத்திற்கும் மிக 

முக்கியமாைதாக நாை் கருதுகிை்ற நூல்கனைப் பற்றி சிறு விமைச்ைமாக அந்த நூல் 

கூறும் சசய்திகனை எழுதி னவத்து, நூல் எவ்வனகயில் எைது சிந்தனைனயத ்

தாக்கியிருக்கிை்றது எை்ற கருத்னதயும் இனணத்து அதை் சவைிப்பாடாக 

றதாை்றுகிை்ற கருத்துக்கனையும் பதிவது வழக்கம். றடாைி றோசஃப் எழுதி 

ஆங்கிலத்தில் சவைிவந்த நூல், தமிழ் சமாழிசபயைப்்பாக 'ஆதி இந்தியைக்ை்' எை்ற 

தனலப்பில் சவைிவந்தது. சசை்ற ஆண்டு வாசித்து முடித்த பிை்ைை ் உடறை நூல் 

சசால்லும் சில தகவல்கனைக் குறிப்பாக ஒரு விமைச்ைம் எழுத றவண்டும் எை 

நினைத்திருந்றதை். காலம் தை்ைிப் றபாய்விட்டது. அதைால் எை்ை?   இப்றபாது  சற்று 

றநைம் ஒதுக்கி எழுதலாம் எை்று எை்று நினைக்கிறறை். 

 

இை்று தமிழகத்தில் நனடசபறுகிை்ற அகழாய்வுகை் - கீழடி, ஆதிசச்நல்லூை-்

சிவகனை, சகாற்னக, சபாற்பனைக்றகாட்னட, சகாடுமணல் எை மிகச ்சிறப்பாகப் 

பணிகை் முை்சைடுக்கப்படுகிை்றை. இத்தனகய சதால்லியல் அகழாய்வுகைில் 

கினடக்கிை்ற பலப்பல சாை்றுகை் தமிழ்நாட்டிை் மைிதகுல நாகைிகதன்த 
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றமை்றமலும் விைிவாகவும் ஆழமாகவும் பாைக்்கும் பாைன்வனய நமக்கு இதைால் 

சாத்தியப்படுத்துகிை்றை. நூலுக்குை் சசல்வதற்குை் நம்னமச ் சுற்றி அடிக்கடி 

எழுப்பப்படுகிை்ற சில றகை்விகனைக் கவைிப்றபாறம. 

 

- இந்தியாவில் நீண்டகாலமாக வாழ்ந்த மைிதைக்ை் யாை?் 

- குறிப்பாக சதை்ைிந்தியப் பகுதிகைில் வாழ்ந்த மைிதைக்ை் இங்றகறய 

றதாை்றியவைக்ைா? அல்லது றவறு நிலப்பகுதிகைிலிருந்து வந்து 

குடிறயறியவைக்ைா?  

- உலகிை் மூதத் குடி எது?  

எை்பது றபாை்ற பலப்பல றகை்விகை் மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து நம் அறினவயும் 

கவைதன்தயும் தாக்கிக் சகாண்டிருக்கிை்றை. 

 

இந்த றமற்குறிப்பிடட் றகை்விகனைக் றகட்க முற்படும் றபாது மைிதகுலத்னதப் பற்றி 

அறிவியல் சாை்றுகை் கூறும் சசய்திகனைச ் சற்றறனும் அறிந்திருக்க றவண்டியது 

அவசியமாகிை்றது. 

 

இை்று மைிதைக்ை் எைச ் சசால்லிக்சகாை்ளும் நாம் அனைவரும் றஹாறமா 

றசப்பியை் றசப்பியை் வனக இைம். அது ேப்பாைியைாக இருக்கட்டும், 

சேைம்ாைியைாக இருக்கட்டும், தமிழைாக இருக்கட்டும், சசவ்விந்தியைாக 

இருக்கட்டும், ஆஃப்காைிஸ்தாை்காைை,் நியூஸிலாந்து, அசமைிக்கை ் எை 

யாைாயினும்.. அவைக்ை் இந்த றஹாறமா றசப்பியை் றசப்பியை் வனக இைம் தாை்.  

 

இந்த இைம் மட்டும்தாை் மைித இைமா எை்றால்...  இல்னல எை்கிறது உலக 

அறிவியல், அகழாய்வு, மைபணுவியல் ஆய்வுகை். றவறு எை்சைை்ை இைங்கை் 

இருந்தை எைத் றதடி ஆைாய்ந்து பாைக்்கும் றபாது றமலும் சில மைித இைங்கை்  

இந்தப் பூமியில் வாழ்ந்து அழிந்து றபாை சசய்திகை் நமக்குக் கினடக்கிை்றை. 

உதாைணமாக Homo erectus, Homo floresiensis, Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo 

neanderthalensis றபாை்றனவ இவற்றுை் அடங்கும்.  சேைம்ைியில் சில ஆண்டுகளுக்கு 

முை்ைை ் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வில்  Homo steinheimensis எை்ற ஒரு வனக 

இைதன்தயும் ஆய்வாைைக்ை் சதால் அகழாய்வில் கண்டு பிடித்தைை.் ஆைால் 

இவ்வனக அனைத்துறம முற்றிலும் அழிந்து விட்டை.  

 

வாழ்க்னக எை்பது, அது தாவைமாகட்டும், நுண்கிருமியாகட்டும், 

மிருகங்கைாகட்டும்... அதை் பைிணாம வைைச்ச்ியில் வந்த நம் மைிதகுலமாகட்டும்... 

எல்றலாருக்குறம வாழ்க்னக ஒரு றபாைாட்டம் தாை்!  

 

இந்த மைிதகுல வாழ்க்னக றபாைாட்டதத்ில் எஞ்சி நிற்பது றஹாறமா றசப்பியை் 

றசப்பியை் வனக மட்டுறம.   ஆகறவ ஆய்வாைைக்ை் இந்த மைித இைமாகிய நம்னம 

நவீை மைிதைக்ை் எை்றும் அனடயாைப்படுத்துகிை்றைை ்(Modern Human).  
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இந்த நவீை மைிதைக்ை் இந்த உலகில் றதாை்றிய காலமாக 160,000லிருந்து 90,000  

ஆண்டுகை் காலகட்டம் எை்றும் அவைக்ை் றதாை்றிய நிலப்பகுதி ஆப்பிைிக்கா 

எை்றும் ஆய்வுகை் சதைிவிக்கிை்றை. இந்த அறிமுகத்துடை் நூல் வாசிப்பிற்குை் 

சசல்றவாறம..! 

 

--- 2 --- 

 

நூலிை் பாைன்வ முழுனமயாக இை்னறய நில எல்னல அடிப்பனடயிலாை இந்திய 

சதால் வைலாற்றில் நவீை மைிதைக்ை் யாை?் அவைக்ை் எங்கிருந்து வந்தாைக்ை்? எப்படி 

நினல சபற்றாைக்ை் எை்ற சசய்தினயக் கூறுகிறது. 

 

நாை்கு அத்தியாயங்கை் நூலில் உை்ைை. அனவ 1) முதல் இந்தியைக்ை் 2) முதல் 

உழவைக்ை் 3) முதல் நகைவாசிகை் அதாவது ஹைப்பைக்ை் 4) இறுதியாகக் 

குடிறயறியவைக்ை்-ஆைியைக்ை் எை்ற நாை்கு னமய விசயங்கனை ஆைாய்கிை்றை. 

இதற்குத் துனணயாக இந்திய சதால் வைலாற்றில் நவீை மைிதைக்னைப் பற்றிய ஒரு 

சுருக்கமாை காலவைினச விைக்கமும், முடிவுனையாக எப்படிச ் சைியாை 

றகாணத்தில் வைலாற்னறப் பாைப்்பது எை்ற வழிகாட்டுதலும், பிை்ைினணப்பாக 

கங்கை-்ஹக்ைா பை்ைத்தாக்குச ்சசய்திகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கிை்றை. 
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நூலிை் சதாடக்கப்பகுதிகை் கீழ்க்காணும் சசய்திகனை விவைிக்கிை்றை. 

 

ஆப்பிைிக்காவிற்கு சவைிறய றஹாறமா றசப்பியை் றசப்பியை் எை்ற நவீை மைிதை் 

சவைிறய றமற்சகாண்ட சவற்றிகைமாை மைித இடப்சபயைச்ச்ி இை்னறக்கு 

ஏறக்குனறய 70 ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முை்பு நடந்தது. இவைக்றை இை்று உலகம் 

முழுவதும் பைவி இருக்கிை்ற மைிதைக்ை். ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து இடம் 

சபயைந்்தாலும் இை்று பல்றவறு இைங்கைாக வைைச்ச்ி கண்டிருக்கிறது இந்த 

றஹாறமா றசப்பியை் றசப்பியை் மைித குலம். 

 

அப்படி சவைிறயறியவைக்ைில் இை்னறக்கு ஏறக்குனறய 65 ஆயிைம் ஆண்டுகை் 

காலகட்டத்தில் அவைக்ைில் சிலை ்இை்னறய இந்தியானவ வந்தனடந்தைை.் இவைக்ை் 

ஏற்கைறவ இருந்த ஏனைய றஹாறமா வனக மைிதைக்னை எதிை ்சகாண்டிருந்தாலும் 

அந்த மைித குலம் அழிந்து றஹாறமா றசப்பியை்ஸ்   றசப்பியை்ஸ்  வனக 

மைிதகுலம் மட்டுறம இை்று நினலசபற்றிருக்கிறது. 

 

ஏறக்குனறய அறத காலகட்டத்தில் அதாவது 60 ஆயிைதத்ிலிருந்து 40 ஆயிைம் 

ஆண்டுகை் காலகட்டத்தில் ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து சவைிறயறியவைக்ை் 

ஐறைாப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் பல்றவறு பகுதிகைில் நகைத் சதாடங்கி வாழத ்

சதாடங்கிைை.் ஏறக்குனறய 40 ஆயிைம் ஆண்டுகை் காலகட்டத்தில் ஐறைாப்பாவில் 

இருந்த றஹாறமா நியாண்டைத்ால் வனக மைிதகுலம் றஹாறமா றசப்பியை் 

தாக்கத்தால் வலுவிழந்து பூண்றடாடு அழிந்தாைக்ை். 

 

ஏறக்குனறய 40 ஆயிைத்திலிருந்து 20 ஆயிைம் ஆண்டுகை் காலகட்டதத்ில் 

இந்தியாவிற்குக் குடிசபயைந்்த நவீை மைிதைக்ை் முதல் இந்தியைக்ை் எை 

அனழக்கப்படுகிை்றைை.் நுண்கல் சதாழில்நுட்பதன்தப் பயை்படுத்தத் சதாடங்கி 

படிப்படியாக மத்திய மற்றும் கிழக்குப் பகுதி இந்தியாவில் மிக றவகமாக மக்கை் 

சதானக சபருக்கதன்த உருவாக்கிைை.்  

 

கிமு 5500 லிருந்து 2600 வனையிலாை காலகட்டத்னத முந்னதய ஹைப்பா காலகட்டம் 

எை்றும்,  

கிமு 2600 லிருந்து 1900 வனையிலாை காலகட்டதன்த முதிை ் ஹைப்பா காலகட்டம் 

எை்றும்  

வைலாற்று ஆய்வாைைக்ை் குறிப்பிடுகிை்றாைக்ை். ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து சீைாவுக்கு 

இடம்சபயைந்்தவைக்ை் பிை்ைை ் அங்றகறய தங்கி மக்கை் சதானக  அதிகைித்ததால் 

கிமு 2000 காலகட்டத்தில்  சதாடைந்்து இைண்டு முனற மத்தியதத்னைக்கடல் 

பகுதிக்கும் சிந்து சமசவைிப்பகுதிக்கும் இனடப்பட்ட இடத்தில் சபரும் 

எண்ணிக்னகயில் சவவ்றவறு இடங்களுக்கு இடம்சபயைந்்தாைக்ை்.  

 

இறத காலகட்டத்தில் அதாவது கிமு 2000 லிருந்து கிமு1000 காலகட்டத்தில் மதத்ிய 

ஆசியாவிலிருந்து ஸ்சடப்பி புல்சவைி பகுதிகனைச ் றசைந்்த றமய்ப்பாைைக்ை் 

பலமுனற சதற்காசியப் பகுதிகளுக்கு வந்தனடந்தைை.் 17.6.2017இல் ‘தி இந்து’ 
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நாைிதழில் சவைிவந்த 'How Genetics is Settling the Aryan Migration Debate'   எை்ற 

தனலப்பிலாை நூலாசிைியைிை் கட்டுனை  ‘தங்கனை ஆைியைக்ை் எை்று அனழத்துக் 

சகாண்ட இந்திய-ஐறைாப்பிய சமாழிகனைப் றபசிய மக்கை் ஏறதத்ாழ 4000 

ஆண்டுகளுக்கு முை்பு மத்திய ஆசியாவிலிருந்து இந்தியாவிற்குை் வந்தைை ் எை்ற 

றகாட்பாட்டிற்கு டிஎை்ஏ சாை்றுகை் எப்படி ஆதைவைிக்கிை்றை எை்பனத 

விைக்கியிருப்பனதயும் இவ்வாய்வு  2018ம் ஆண்டு மாைச் ் மாதத்தில் 

உலசகங்குமுை்ை 92  அறிவியலறிஞைக்ை்  இனணந்து எழுதி சவைியிட்ட  'Genomic 

Formation of South and Central Asia'  எனும் ஆய்வறிக்னக உறுதி சசய்திருப்பனதயும் 

நூலாசிைியை ்குறிப்பிடுகிை்றாை.் 

 

கிமு1900 லிருந்து 1300 வனை பிந்னதய ஹைப்பா காலகட்டம் எை 

அனழக்கப்படுகிை்றது. நீண்டகால வறடச்ி மக்கை் பல்றவறு பகுதிகளுக்கு இடம் 

சபயைக் காைணமாைது; ஹைப்பா நாகைிகம் மனறவிற்கு இதுவும் ஒரு காைணமாைது. 

 

றமற்கூறப்பட்டுை்ை தகவல்கனை நூலாசிைியை ் பட்டியலாக்கி இை்னும் விைிவாக 

அறிமுகப் பகுதியில் வழங்குகிறாை.் இது ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து நவீை மைிதகுலம் 

சவைிறயறி இடம் சபயைந்்து பல்றவறு பகுதிகளுக்கு இடம் சபயைந்்த பல்றவறு 

இைங்கைாக பைிணாம வைைச்ச்ி சபற்ற நிகழ்வுகனை வாசிப்றபாை ்புைிந்து சகாை்ை 

எைினமயாக அனமகிறது. 

 

இடம்சபயைந்்து சகாண்றட இருப்பது மைித குலதத்ிை் இயல்பு. அதை் 

சவைிப்பாடாகத்தாறைா எை்ைறவா... இை்றும் கூட  நாம் ஓைிடத்தில் கல் றபாலக் 

கிடக்காமல் மற்றறாைிடத்திற்குப் பயணம் சசை்று சகாண்றடயிருக்கிை்றறாம். 
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சபாதுவாகறவ   மைித குலம் (றஹாறமா) எை்று நாம் கூறும் றபாது நமது 

சிந்தனையில் றதாை்றுவது உருவதத்ால் நம்னம ஒத்த, ஆைால் இை்னறக்குப் 

பை்சைடுங் காலங்களுக்கு முை்ைை ் வாழ்ந்த நம் மூதானதய சதால் மைிதைக்ை் 

எை்ற எண்ணம்தாை். ஆைால் இது உண்னம அல்ல. இந்தப் பூமியில் சவவ்றவறு 

மைித குலங்கை் வாழ்ந்திருக்கிை்றை. ஆைால் இப்றபாது எஞ்சியிருப்பது நவீை 

மைிதைக்ை் எை நாம் கூறும் றஹாறமா றசப்பியை்ஸ் றசப்பியை்ஸ் எை்ற வனக 

மைிதைக்ை் தாை். 

 

நமது மூதானதயைக்ை் இந்த உலகில் றதாை்றி நகைந்்து இைப்சபருக்கம் சசய்து 

ஏனைய மைித குலத்னத அழித்து ஒழித்து சவற்றிகைமாக இந்த இைதன்தத் தக்க 

னவத்துக் சகாண்டைை.் இந்த நவீை மைிதைக்ளுக்கு முை்ைறை வாழ்ந்தவைக்னைப் 

பற்றியும் சில தகவல்கனை இந்த நூல் கூறுகிறது. 

 

உதாைணமாக றஹாறமா றஹபிலிஸ், றஹாறமா எசைக்டஸ், றஹாறமா 

நியாண்டைத்ாசலை்சிஸ் றபாை்ற மைிதைக்ை் இந்த உலகில் வாழ்ந்து முற்றிலுமாக 
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அழிந்து விட்டைை.் இவைக்ளுை்  றஹாறமா எசைக்டஸ் வனகயிைை ் சபரும்பாலும் 

ஆப்பிைிக்கா மற்றும் ஆசியப் பகுதிகைில் வாழ்ந்த சதால் மைித இைம். றஹாறமா 

நியாண்டைத்ாசலை்சிஸ் வனக மைிதைக்ை் சபரும்பாலும் ஐறைாப்பாவிலும் 

சதை்றமற்கு ஆசியாவிலும் மத்திய ஆசியாவிலும் வாழ்ந்தவைக்ை். இப்படி றமலும் 

சில வனககை் உண்டு. றமலும் சவவ்றவறு வனக மைித இைங்கை் வாழ்ந்ததற்காை 

தனடயங்களும் அவ்வப்றபாது சதால்லியல் அகழாய்வுகைில் நமக்குத ் சதைிய 

வருகிை்றை. 

 

கடந்த நூறு ஆண்டுகைில் படிப்படியாக மைபணுவியல் ஆய்வு எை்பது சபரும் 

வைைச்ச்ினயக் கண்டுை்ைது.  கணிைித் சதாழில்நுட்ப வைைச்ச்ியும் இந்த 

ஆய்வுகளுக்குத் துனண நிற்கிை்றை. குறிப்பிடதத்க்க வனகயில் கடந்த 30 

ஆண்டுகைில் விைிவாை ஆய்வுகை் உலகசமங்கிலும் சதால் மைிதைக்ை் சதாடைப்ாக 

நடத்தப்பட்டுை்ைை. றஹாறமா றசப்பியை் றசப்பியை் வனக மைிதைாை நமது 

மூதானதயைக்ை் கிட்டத்தட்ட மூை்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முை்பு பைிணாம 

வைைச்ச்ி அனடந்து இை்னறய ஆப்பிைிக்கப் பகுதியில் வாழ்ந்து, இை்னறக்கு 

ஏறக்குனறய 70 ஆயிைம் ஆண்டுகை் காலகட்டத்தில் இடம்சபயைந்்து சவைிறயறி 

இைப்சபருக்கத்திை் வழியாக இை்னறய உலக மாந்தைக்னை 

உருவாக்கியிருக்கிை்றாைக்ை். 

 

 

 

நியாண்டைத்ால் மைிதைக்ை் ஐறைாப்பாவில் பல்றவறு பகுதிகைில் 

வாழ்ந்திருந்தாைக்ை். அவைக்ைது எசச்ங்கை் இை்று ஐறைாப்பாவிை் சேைம்ைி றபாை்ற 

பல நாடுகைில் குனககை் உை்ை பகுதிகைில் ஏைாைமாகக் கினடக்கிை்றை. இந்த 

நியாண்டைத்ால் வனக மைிதைக்ளுடை் நமது மூதானதயைக்ைாை றஹாறமா 
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றசப்பியை் றசப்பியை் வனக மைித குலம் புணைச்ச்ிக் கலப்பில் சவற்றி 

அனடந்திருக்காது எை்ற எண்ணம் நீண்ட காலம் இருந்தது. ஆைால் இந்த எண்ணம் 

2010ஆம் ஆண்டில் சவைிவந்த ஆய்வறிக்னககை் வழி மாற்றம் கண்டது.  இை்னறய 

நவீை மைிதைக்ை் சிலைிடம் இருக்கும் மைபணுக்கைில் நியாண்டைத்ால் மைபணுக்கை் 

உை்ைை எை்பனத ஆய்வுகை் சவைிப்படுத்திை எை்பனதயும் நூலாசிைியை ்

குறிப்பிடுகிை்றாை.் 

 

ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து இடம்சபயைந்்த இந்த றஹாறமா றசப்பியை்ஸ்  வனக 

மைிதைக்ை், அங்கிருந்து இை்னறய கிழக்காசியா பகுதி வனை வந்து பிறகு 

அங்கிருந்து ஆஸ்திறைலியா சசல்ல எடுத்துக்சகாண்ட காலம் 5000 ஆண்டுகை். 

இந்தக் காலகட்டத்திலும் பல மைபணு திைிபுகை் ஏற்பட்டிருக்கிை்றை. 

 

3,85,000 ஆண்டுகளுக்கு முை்பு இை்னறய தமிழகத்திை் அதத்ிைம்பாக்கம் பகுதியில் 

கண்சடடுக்கப்பட்ட ’பண்னடய மைிதைக்ைிை்’ (றஹாறமா றசப்பியை்கை் அல்ல) 

கற்கருவிகை் அவைக்ை் கற்கருவிகனைத் தயாைித்துப் பயை்படுத்தும் அைவிற்கு 

வைைச்ச்ியனடந்தனதக் காட்டுவனத நூலாசிைியை ் குறிப்பிடுகிை்றாை.் இந்தப் 

பண்னடய மைித இைம் எது எை்றறிய றபாதுமாை மைித எலும்புக்கூட்டு எசச்ங்கை் 

கினடக்கப்படவில்னல எை்றற  ஆய்வுகை் சவைிப்படுத்துகிை்றை.    மிக ஆழமாை 

சதால்லியல் அகழாய்வுகை் மற்றும் தமிழகத்திை் மனலப்பகுதிகை், 

மனலயடிவாைங்கை், குனகப்பகுதிகைில் சதால்லியல் ஆய்வுகனை விைிவாக்கிைால் 

பண்னடய மைிதைக்ைிை் சதால் படிமங்கை் கினடக்க   வாய்ப்புை்ைது. இந்த 

அடிப்பனடயில் ஆய்வாைைக்ை் கவைம் சசலுத்த றவண்டியது அவசியமாகிை்றது. 

 

நூலாசிைியை ் முை்னுனையில் கூறும் ஒரு சசய்தி கவைத்தில் சகாை்ைத்தக்கது. 

அதாவது, "சதாை்று சதாட்டு இை்று வனை எந்த ஒரு குழுறவா இைறமா அல்லது 

சாதிறயா 'தூய்னமயாை' ஒை்றாக இருந்து வைவில்னல". இங்குத் தூய்னம எை்பது 

‘இைக்கலப்பு’ எை்ற சபாருைில் சகாை்ைப்பட றவண்டும்.  

 

1871ஆம் ஆண்டில் சாைல்்ஸ் டாைவ்ிை் நவீை மைிதைக்ை் அதாவது றஹாறமா 

றசப்பியை் றசப்பியை் ஆகிய நமது மூதானதயைக்ை் ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து 

றதாை்றியிருக்கக்கூடும் எை்று தை் ஆய்னவ சவைியிட்டாை.்  இது உலக 

சிந்தனையில் சபறும் தாக்கதன்த உருவாக்கிய கருத்தாக அனமந்தது.   

 

ஆயிைக்கணக்காை ஆண்டுகைாக றஹாறமா றசப்பியை்கைாகிய நமது 

மூதானதயைக்ைினடறய சபரும் எண்ணிக்னகயில் இைக் கலப்புகை் நடந்து முடிந்து 

விட்டை எை்பனதயும் நாம் எல்றலாருறம ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து இை்னறக்கு 70 

ஆயிைம் ஆண்டுகை் காலச ் சூழலில் சவைிறயறி இடம் சபயைந்்து தைிதத்ைி 

இைங்கைாக வைைச்ச்ியனடந்து பிறகு அந்த சவவ்றவறு இைங்களுக்கினடறய 

கலப்புகை் ஏற்பட்டு பைிணமித்திருக்கும் ஒரு கலனவ தாை் நாம் எை்பது 

மைபணுவியல் ஆய்வுகை் சவைிப்படுத்தும் உண்னமகைாகிை்றை. 
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--- 4 --- 

 

இை்னறக்கு ஏறக்குனறய 65,000 ஆண்டுகை் காலகட்டத்தில் நவீை மைிதைக்ை் 

இந்தியானவ அனடந்த றபாது அவைக்ை் சிறு குழுக்கைாக இந்தியாவிை் 

கடற்கனைறயாைப் பகுதிகை் வழியாக இடம்சபயைந்்து, சில பகுதிகைில் தங்கி 

வாழ்ந்து, மீண்டும் இடம்சபயைந்்து, எை்ற வனகயில் கடந்து சசை்றிருக்கக்கூடும்.   

 

முதை் முதலாக ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து சவைிறயறிய நவீை மைிதைக்ைிை் றநைடி 

வாைிசுகை் எை்று  றதடிைால் அந்தமாை் தீவுகைில் இருக்கும் ஓங்றக 

பழங்குடியிைனை நாம் குறிப்பிட்டுச ் சசால்லலாம்.   இை்று நம் கண்முை்றை 

இருக்கும் முதை் முதலாக ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து சவைிறயறிய நவீை மைிதைக்ைிை் 

றநைடி வாைிசுகை் இவைக்ை் எை்று மைபணுவியல் ஆய்வுகை் உறுதி 

சசய்திருக்கிை்றை எை்பனத நூலாசிைியை ்குறிப்பிடுகிை்றாை.்  
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ஓங்றக இைதத்வைக்னைப் றபால அந்தமாை் தீவில் வசிக்கும் ேைவா மக்களும் 

இை்னறக்கு ஏறக்குனறய 55,000 ஆண்டுகை் கால வாக்கில் இடம்சபயைந்்தவைக்ை்.  

இவைக்ை் சதற்கு மற்றும் மத்திய அந்தமாை் பகுதியில் வசிக்கிை்றைை.் மிகக் 

குனறந்த எண்ணிக்னகயிலாை மக்கை் சதானகறய இை்று இருக்கிை்றைை.் 

   

இை்னறய இந்திய நிலப்பகுதியில் நமது மூதானதயைக்ைாை சதால் மைிதைக்ை் 

பல்றவறு காலகட்டங்கைில் உட்புகுந்திருக்கிை்றைை.் ஒறை றநைத்தில் எல்லா 

இடங்களுக்கும் பைவலாக்கம் எை்றில்லாமல் பல்றவறு காலகட்டங்கைில் அவைக்ை் 

ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து சவைிறயறி குழுக்கைாக வந்து றசைந்்திருக்க றவண்டும். 

இவைக்ளுை் பண்னடய மைிதைக்ை் வட இந்தியானவ விட சதை்ைிந்தியாவில் அதிக 

எண்ணிக்னகயில் இருந்திருக்கக்கூடும் எை நூலாசிைியை ் தை் கருதன்தக் 

குறிப்பிடுகிை்றாை.்  நமது மூதானதயைக்ைாை நவீை மைிதைக்ை் 

கடற்கனைறயாைமாக தங்கை் நகைன்வ ஏற்படுத்திக்சகாண்றட ஏனைய சதால் 

மாந்தைக்ை் இருந்த பகுதிகைில் அவைக்றைாடு கடும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு 

அவைக்னை   வீழ்த்தி புதுப் புதுப் பகுதிகளுக்குப் பைவியிருக்க றவண்டும். 

 

இந்தியாவிை் இை்னறய நவீை மைிதகுலம் இந்தியாவிற்குை் நுனழந்த றபாது அங்கு 

ஏற்கைறவ காலூை்றி இருந்த ஏனைய சதால் மாந்த இைங்கனை ஒழித்துக் 

கட்டிவிட்டு நினலசபற்றது. சதற்காசியாவில் பண்னடய மைிதைக்ைிை் புனதப் 

படிமம் ஓை ் இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1982 ஆம் ஆண்டில் நைம்னத ஆற்றுப் 

பை்ைத்தாக்குப் பகுதியில் ஓைைவு முழுனமயாை மண்னடறயாடு கினடத்தது எை்றும் 

அது றஹாறமா சஹய்டல்பைே்ை்சிஸ்  வனக எை்றும் ஆய்வில் அறியப்பட்டது. 

 

நூலிை் இைண்டாம் அத்தியாயம் `விவசாயம் உழவைக்ை்` எை்ற றகாணதத்ில் 

விைிவாக அலசுகிறது. சதற்காசியாவில் றமற்சகாை்ைப்பட்ட றவைாண் 

பைிறசாதனைகைில் பழனமயாைது சமசஹைக்ை ்  எை்ற கிைாமத்தில் சதாடங்கியது. 

இப்பகுதி இை்னறய பாகிஸ்தாைில் உை்ை பலுசிஸ்தாை் பகுதியில் உை்ை றபாலை் 

கணவாய் அடிவாைதத்ில் அனமந்திருக்கும் கிைாமம். கிமு 7000லிருந்து கிமு 2600 வனை 

மக்கை் வாழ்ந்த ஒரு நிலப்பகுதி இது. சதற்காசியாவில் றவைாண்னம எவ்வாறு 

சதாடங்கிப் பைவியது எை்பது குறித்த ஆய்வுக்கு இந்த ஆய்வு உதவியது. இதை் 

அடிப்பனடயிறலறய ஹைப்பா நாகைிகம் சதாடைப்ாை ஆய்விற்கும் இது வித்திட்டது 

எை்றும் நூலாசிைியை ்குறிப்பிடுகிறாை.்  

 

பிைாை்ஸ் நாட்னடச ்றசைந்்த ஓை ்ஆய்வுக் குழுவிைை ் இப்பகுதியில் அகழாய்வு சசய்த 

றபாது கண்டறியப்பட்ட அனைத்து வீடுகளும் பல அனறகனைக் சகாண்டனவயாக 

இருந்தை எை்றும், னககைால் தயாைிக்கப்பட்ட சசங்கற்கனைக் சகாண்டு அனவ 

அனமக்கப்பட்டிருந்தை எை்றும், றமலும் விைிவாக பல தகவல்கனை இந்த 

அத்தியாயத்தில் சமசஹைக்ை ் வாழ்விடப் பகுதி பற்றி அறிந்து சகாை்ை முடிகிறது. 

 

மத்திய யூப்ைடீஸ் பகுதியில் முைற்ைபிட் எை்ற இடத்திற்கு அருறக அகழாய்வுகைில் 

கினடத்த சாை்றுகைிை் படி அங்கு வசித்து வந்தவைக்ை் சுமாை ்11,000 ஆண்டுகளுக்கு 
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முை்றப றகாதுனமனயயும்  'னை' எைப்படும் புல்லைிசினயயும் சாகுபடி 

சசய்திருந்தைை ் எை்றும் கிமு 10,700 ஆம் ஆண்டு வாக்கிறலறய 'னை' சாகுபடி 

சசய்யப்பட்ட அறிகுறிகை் றதாை்றியனதயும் நூலாசிைியை ் குறிப்பிடுகிை்றாை.் 

சமசஹைக்ை ்  சதாடைப்ாை விைிவாை அலசல், அங்கு றமற்சகாை்ைப்பட்ட விவசாய 

முனறகை், தட்பசவப்பநினல ஆகியை பற்றிய சசய்திகை் இப்பகுதியில் நை்கு 

ஆைாயப்படுகிை்றை. 

 

இந்த அத்தியாயம் றமலும் ஒரு முக்கிய சசய்தினய விைிவாக ஆைாய்கிறது. 

தற்காலத்து இந்திய மக்கை் குழுவிை் ஒட்டுசமாத்த மைபணு சதாகுதினயயும் 

வைினசப்படுத்தி இந்திய மக்கைிை் வைலாற்னற மறு நிைண்யம் சசய்யும் 

றநாக்கத்தில் 2009ஆம் ஆண்டிலும் 2013ஆம் ஆண்டிலும் நிகழ்த்தப்பட்ட இைண்டு 

ஆய்வுகனை இப்பகுதி மிக விைிவாக ஆைாய்கிறது. முதல் ஆய்விை் தனலப்பு 

Reconstructing Indian Population History.  இைண்டாவது ஆய்விை் தனலப்பு Genetic Evidence 

for Recent Population Mixture in India. இந்த இைண்டு ஆய்வறிக்னககளுறம கீழ்க்காணும் 

விஷயங்கனை வலியுறுத்துகிை்றை : 

1) இந்தியாவில் இருக்கும் அனைத்து மக்களும் கலப்பிைதன்தச ் றசைந்்தவைக்றை; 

கலப்பு விகிதாசச்ாைத்தில் மட்டுறம றவற்றுனம இருக்கிறது 

2) இந்திய மக்கைிை் பைம்பனை குனறந்தபட்சம் இைண்டு குழுக்கறைாடு சதாடைப்ு 

சகாண்டுை்ைது 1) முதல் இந்தியைக்ை் 2) றமற்கு யுறைசியைக்ை்.  

 

இந்த ஆய்விை் முடிவுகை் எப்படிப்பட்ட எதிைவ்ினைகனை எதிைச்காண்டை எை்பனத 

றடவிட் னைட் 2018-ஆம் ஆண்டில் சவைியிட்ட 'Who we are and How we got றதறை' எை்ற 

நூலில் விவைிக்கும் சசய்தினயயும் நூலாசிைியை ் இப்பகுதியில் வழங்கி அதனை 

விவைிக்கிை்றாை.் மிகச ் சுவாைசியமாைதும் முக்கியமாைதுமாை சசய்தி 

எை்ைசவை்றால், இந்த ஆய்வறிக்னகயிை் படி சதை்ைிந்திய மூதானதயை ் முதல் 

இந்தியைக்ைிை் வம்சாவைியிைை ்ஆவை ்எை்ற பதிறல! 

 

ோக்றைாஸ் மனலப் பகுதினயச ்றசைந்்த ஈைாை் றவைாண் குடியிைைிை் சதாடைப்ுகை், 

மைபணு ைீதியிலாை பங்கைிப்புகை், சிந்து சமசவைிப் பகுதியில் இம்மக்கைது 

தாக்கம் ஆகிய கூறுகை் முக்கிய கவைதற்தாடு இப்பகுதியில் ஆைாயப்படுகிை்றை. 

இதை் சதாடைச்ச்ியாக, சதற்காசியாவிை் வடறமற்குப் பகுதியில் ஒரு காலகட்டத்தில் 

ஈைாைிய றவைாண் குடியிைை ் சபரும் எண்ணிக்னகயில் இப்பகுதிக்கு 

இடம்சபயைந்்துை்ைைை;் அவைக்ளுனடய மைபியல் சுவடுகை் இை்னறய 

இந்தியைக்ைிடம் அைக்க முடியாத விதத்தில் பதிந்து றபாய் உை்ைை . 

 

இந்த அத்தியாயத்திை் இறுதிப் பகுதியில் பிை் குறிப்பாக ஒரு முக்கிய சசய்தினய 

ஆசிைியை ் குறிப்பிடுகிை்றாை.் அதாவது கிமு 1900 ஆண்டு வாக்கில் ஹைப்பா 

நாகைிகம் வீழ்சச்ி அனடந்த றபாது அனதக் கட்டி எழுப்பிப் பல நூற்றாண்டுகை் 

றபணிக்காதத்வைக்ை் இந்தியத் துனணக் கண்டத்திை் பல பகுதிகளுக்கும் பைவிைை;் 

குறிப்பாக, கிழக்கு மற்றும் சதற்குப் பகுதிகளுக்கு அவைக்ை் சசை்றைை!் 
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--- 5 --- 

 

`முதல் நகைவாசிகை்: ஹைப்பைக்ை்` எை்ற தனலப்பில் அனமந்த மூை்றாவது 

அத்தியாயம் ஹைப்பா நாகைிகம் பற்றிய ஆைவ்முை்ைவைக்ளுக்கு விைிவாை 

சசய்திகனைத் தருகிை்ற பகுதியாக விைங்குகிறது.  இப்பகுதியில் கூறப்படுகிை்ற 

சில முக்கிய சசய்திகனைக் குறிப்பாகக் காண்றபாம். 

- ஹைப்பா நாகைிகதன்த றமற்காசியைக்ை் சமலுஹா எை்றற அனழதத்ைை.்’ 

- சமசப்பட்றடமியா முத்தினைகைில் இடம்பிடித்திருக்கும் எருனம மாடு, சிந்து 

சமசவைினய வசிப்பிடமாகக் சகாண்டிருந்த ஒரு விலங்கு. 

- சமசப்பட்றடமியா   நாகைகீத்திற்கும் ஹைப்பா நாகைகீத்திற்கும் இனடறய வைத்த்க 

பைிவைத்்தனைகை் நிகழ்ந்திருக்கிை்றை எை்பனத சதால்லியல் ஆய்வுகை் 

சவைிப்படுத்துகிை்றை. 

- யூப்ைடிஸ்-னடகிைிஸ் ஆகிய இைண்டு ஆறுகளுக்கு நடுறவ இருந்த 

சமசப்பட்றடமியாவில் (அதாவது இை்னறய ஈைாக்) சுறமைியைக்ை் வாழ்ந்துவந்தைை.் 

ஊருக் றபாை்ற சமசப்பட்றடமிய நாகைிகத்திை் முதல் நகைங்கனைச ்சுறமைியைக்ை் 

கட்டி எழுப்பிைை.் 

- ஹைப்பா நாகைிகம் தைித்துவமிக்க ஒரு நாகைகீம்.  

- ஹைப்பா நாகைகீத்தில் மிகசச்ிறப்பாக வடிவனமக்கப்பட்டிருந்த நகைங்கனைக் 

சகாண்டிருந்தைை.் 

- நகைங்கைிை் சதருக்கை் றநைத்்தியாக அனமக்கப்பட்டிருந்தை. 

- வீடுகை் எல்லா சமயங்கைிலும் வடக்கு-சதற்கு அல்லது கிழக்கு-றமற்கு தினசனயப் 

பாைத்்தபடி வைினசயாகக் கட்டப்பட்டிருந்தை. 

- அவைக்ைது நீை ்றமலாண்னம சதாழில்நுட்பம் மிக நவீைமாக இருந்தது. 

- சமீபத்தில் றமற்சகாை்ைப்பட்ட அகழாய்வுகை் ஹைப்பாவில் உை்ை அனைத்து 

வீடுகைிலும் கழிவனறகை் இருந்தனத உறுதி சசய்துை்ைை. 

- ஹைப்பாவிற்கு வரும் வைத்்தகைக்ை் மற்றும் விருந்திைருக்கு வசதியாக சபாது 

குைியல் றமனடகளும் அனமக்கப்பட்டிருந்தை. 

- அகழாய்வுகைில் லட்சக்கணக்காை சபண்கை் அணியும் வனையல்கை் 

கினடத்தை. 

- அகழாய்வில் கினடத்திருக்கிை்ற முத்தினைகைில் 60 சதவீத முத்தினைகைில் 

ஒற்னறக் சகாம்பு விலங்கு  உருவம் சபாறித்தனவ கினடத்துை்ைை. இது அைச 

முத்தினையாக இருக்கலாம். 

- அந்த மாசபரும் நகைத்திை் எல்லா பகுதிகைிலும் சபாருடக்னை எனட றபாடுவதற்கு 

ஒறை வழி முனறதாை் பிை்பற்றப்பட்டது. தைப்படுதத்ப்பட்ட கைசச்துை எனடக் கற்கை் 

பயை்படுதத்ப்பட்டை. 

 

சிந்துசவைி நாகைிகம் அல்லது ஹைப்பா நாகைிகம் சசழித்திருந்த நிலப்பகுதிகைில் 

எந்த சமாழிக் குடும்பத்னதச ்றசைந்்த சமாழி   றபசப்பட்டது எை்ற றகை்வி சதாடைந்்து 

சவாலாக இருக்கும் ஒை்று. ஹைப்பா எழுத்து வைிவடிவத்திை் அடிப்பனட சமாழி 

முதல்நினலத் திைாவிட சமாழியாக இருக்கலாம் எை்று சபரும்பாலாை வைலாற்று 

ஆசிைியைக்ளும் சமாழியியலாைைக்ளும் ஆதைிப்பனத நூலாசிைியை ்குறிப்பிடுகிறாை.் 
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இப்பகுதியில் சமசப்பட்றடமியா சமாழிகை், அதிலும் குறிப்பாக, ஈல சமாழி பற்றி 

ஆய்வாைைக்ை் கவைத்னதக் குவிக்க றவண்டும் எை்பனத நூலாசிைியை ் சுட்டிக் 

காட்டுகிை்றாை.் இந்திய மக்கை் சதானகயில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு மக்கைால் திைாவிட 

சமாழிக்குடும்பதன்தச ் றசைந்்த சமாழிகை் றபசப்படுகிை்றை. உலகிறலறய 

ஆறாவது சபைிய சமாழிக் குடும்பமாக அனமந்திருக்கிை்றது திைாவிட சமாழிக் 

குடும்பம்.  திைாவிட சமாழிகளுக்கும் ஈல சமாழிக்கும் உை்ை சதாடைன்ப ஆைாய 

றவண்டியதை் அவசியதன்த நூலாசிைியை ் குறிப்பிடுகிை்றாை.் அதில் குறிப்பாக 

பிற்கால ஈல சமாழி திைாவிட சமாழிக் குடும்பத்திை் பிைாகுயி சமாழினய 

ஒத்திருந்தது எை்ற சசய்தினயயும் சுட்டிக்கட்டுகிை்றாை.் 

 

 

 

இதில் றமலும் சுவாைசியமாை ஒரு சசய்தி எை்ைசவை்றால்  சபஹிஸ்டை் 

கல்சவட்டுகைிை் புதினை விடுவிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றிய எடவ்ிை் நாைிஸ் 

எை்னும் சமாழியியலாைை,் ஈல  எழுத்து வைிவடிவம் தமிழ் எழுத்து வைிவடிவத்றதாடு 

அதிகமாக ஒத்துப் றபாகிறது எை்பனத 1853 ஆம் ஆண்டிறலறய கண்டுபிடித்தாை ்

எை்ற சசய்தி.  இதுகுறித்து றமலும் பலை ் இதச்தாடைப்ுகனைப் பற்றி ஆைாய்ந்த 

சசய்திகனையும் சமக்  ஆல்பியை் 1981 ஆம் ஆண்டில் எழுதிய Proto Elamo Dravidian: 

The Evidence and its Implications  எை்ற ஆய்வறிக்னகனயத ் தைிக் கவைத்றதாடு 

நூலாசிைியை ்குறிப்பிடுகிை்றாை.்  

 

இதை் சதாடைச்ச்ியாக கல்சவட்டியலாைைாை ஐைாவதம் மகாறதவை், றபைாசிைியை ்

அஸ்றகா பைற்பாலா ஆகிறயாை ்ஹைப்பா சமாழினயப் படிக்கத் சதாடங்குவதற்காை  
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புதிய கண்றணாட்டங்கனைக் குறிப்பிடட் சசய்திகை் அனமகிை்றை. அதில் மிக 

முக்கியமாக ஆய்வாைை ் ஐைாவதம் மகாறதவை் 2015 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்த்திய 

சசாற்சபாழிவில் கூறப்பட்ட  கருத்துக்கனை நூலாசிைியை ் முக்கியமாகக் 

குறிப்பிடுகிை்றாை.் 

1) ஹைப்பைக்ை் றவத காலதன்தச ் றசைந்்த ஆைியைக்ை் றபசிய சமாழிக்கு எதிைாை 

சமாழினயப் றபசிைை.் 

2) சிந்து சமசவைிப் பகுதியில் கினடத்த வைி வடிவங்கைிை் சமாழி திைாவிட 

சமாழியிை் சதாடக்கக் கால வடிவங்கைில் ஒை்று 

3) சிந்து சமசவைி நாகைிகம் ஆைியைக்ளுக்கு முந்தியது எை்பதற்கு ஏைாைமாை 

சாை்றுகை் இருக்கிை்றை 

4) சிந்து சமசவைி நாகைிக முத்தினைகைில் பல விலங்குகை் இடம் சபற்றிருந்த 

றபாதும் குதினைகை் மட்டும் இடம் சபறவில்னல. 

5) சிந்து சமசவைி நாகைிக முத்தினைகைில் புலி பைவலாக இடம்சபற்றிருந்தது. 

6) சிந்து சமசவைி நாகைிகம் சபரும்பாலும் நகைப்்புற நாகைகீமாக இருந்தது. 

 

சிந்துசவைியில் றபசப்பட்ட திைாவிடசமாழிகை் சதை்ைிந்தியானவ அனடந்த காலம் 

எது எை்ற றகை்வி முக்கியமாைது. கிமு 2500 ஆம் ஆண்டு வாக்கிறலறய 

திைாவிடசமாழிகை் சதை்ைிந்தியானவ அனடந்து விட்டை. சதை்ைிந்தியாவிற்குத ்

திைாவிட சமாழிகனை முதை்முதலாக சகாண்டுவந்தவைக்ை் ஹைப்பாவிை் 

றமய்ப்பாைைக்ைாக இருந்திருக்க றவண்டும் எை்பனதயும் நூலாசிைியை ்

விவைிக்கிை்றாை.் சதை்ைிந்திய மூதானதயறைாடு அவைக்ளுக்கு ஏற்பட்ட கலப்பு 

இை்னறய சதை்ைிந்திய மக்கை் சதானகயிை் சபரும் பங்கைிப்பிற்குக் 

காைணமாகியிருக்கிை்றது.  

 

இந்தியைக்ை் றபசும் சமாழிகை் 4 முக்கிய சமாழிக்குடும்பங்கை் பற்றியும் நூல் 

வைினசயாகப் பட்டியலிடுகிறது. 

1. இந்திய-ஐறைாப்பிய சமாழிக் குடும்பம் (முக்கால்வாசி இந்தியைக்ை் இனதப் 

றபசுகிை்றைை)் 

2. திைாவிட சமாழிக் குடும்பம் (ஐந்தில் ஒரு பங்கு இந்தியைக்ை் றபசுகிை்றைை)் 

3. ஆஸ்திறைா ஆசிய சமாழிக் குடும்பம் (1.2 சதவீத இந்திய மக்கை் றபசுகிை்றைை)்  

4. திசபத்திய பைம்ிய சமாழிக் குடும்பம் ( 1 சதவீதத்திற்கும் குனறவாை இந்தியைக்ை் 

றபசுகிை்றைை)் 

 

சிந்துசவைி நாகைிகத்னத சைஸ்வதி நாகைிகம் எை அனழப்பது ஆய்வு ைீதியாக 

சபாருதத்மாைதாக இருக்காது, ஏசைைில் கக்கை-் ஹக்ைா ஆறுகனை சைஸ்வதி எை 

அனழப்பதில் இருக்கும் சைச்ன்சகை் இதற்கு வலு றசைக்்கவில்னல எை்பனதயும் 

நூலாசிைியை ்கூறி இக்கருத்தாக்கத்னதத் தகைக்்கிை்றாை.் 
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இந்த நூலிை் இறுதி அத்தியாயமாக வருவது `இறுதியாக 

குடிறயறியவைக்ை்:ஆைியைக்ை்` எை்ற தனலப்பிலாை பகுதி.  உணைச்ச்ிகனைக் 

கிைைந்்சதழச ் சசய்யும் றகை்வியாக இை்றைவும் இருப்பது இந்திய-ஐறைாப்பிய 

சமாழி றபசியவைக்ைது இந்தியாவிற்காை வருனகனயப் பற்றிய காலம், அதை் 

தாக்கம், அனவ ஏற்படுத்திய வினைவுகை் எை்பது சதாடைப்ாைனவ.  

 

 

 

இதற்கு முக்கியக் காைணம்; 

1) இந்தியக் கலாசச்ாைம் எை்பது ஆைிய சமஸ்கிருத அல்லது றவத கலாசச்ாைத்னதச ்

சாைந்்தது அல்ல எை்பது, 

2) இந்திய ஐறைாப்பிய சமாழி றபசியவைக்ை் எப்றபாது இந்தியாவிற்கு வந்தைை ்எை்று 

றகட்பது.. எப்றபாது நாம் நம்முனடய கலாசச்ாைத்தில் பல்றவறு கூறுகனை 

இறக்குமதி சசய்றதாம்... அல்லது இைண்டறக் கலக்கும் வனகயில் 

உை்வாங்கிக்சகாண்றடாம் எை்று றகட்பதற்குச ்சமமாைது,  

எை்ற இைண்டு காைணங்கனை நூலாசிைியை ்குறிப்பிடுகிை்றாை.் 

 

சற்று நமது சமகாலச ்சூழனலச ்சிந்திப்றபாம்... 

நமது அை்றாட வாழ்வியனலச ் சுற்றிக் கட்டனமக்கப்பட்டிருக்கிை்ற 

சடங்குமுனறகை், வழிபாட்டு முனறகை், நம்பிக்னககை், மூடப் பழக்க வழக்கங்கை் 

எை ஒவ்சவாை்றாக எடுத்துப் பட்டியலிட்டு அவற்னற நாம் ஆைாயத் சதாடங்கிைால் 

தமிழை ் பண்பாட்டிை் அடிநாதமாக இருக்கிை்ற இயற்னக சாைந்்த வாழ்வியல் 
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கூறுகைிலிருந்து சவகுதூைம் சபயைந்்து ஆைியைக்ைிை் னவதீக பாைம்பைியத்னதயும் 

பண்பாட்னடயும் ஒவ்சவாரு சிறு சிறு கூறுகைாக உை்வாங்கிக் சகாண்ட 

உண்னமனய நாம் உணை முடியும். றபசச்ைவில் ஆைியத்னதயும் 

சமஸ்கிருததன்தயும் சவறுத்து ஒதுக்கித் தை்ைி னவப்பவைக்ை் கூடத் தங்கைது 

அை்றாடக் குடும்பச ் சடங்குகை், வழிபாட்டுக் கூறுகை் ஆகியவற்றில் 

அப்பண்பாட்டுக் கூறுகனை இயல்பாக உை்வாங்கிக் சகாண்டு அவற்னறக் 

கனடபிடித்து வருவனதக் கண்கூடாகக் காண முடிகிறது. இது இை்னறய 

நிதைச்ைமாை நனகமுைண்! 

 

இந்திய ஐறைாப்பிய சமாழிகனைப் றபசிய தங்கனை ஆைியைக்ை் எை்று கூறிக் 

சகாண்டவைக்ை் எங்கிருந்து இந்திய நிலப்பகுதி வந்தாைக்ை் அவைக்ை் எப்றபாது 

இங்கு வந்தைை?் இதுறவ னமயக் றகை்வி. 

தற்றபாது இந்திய மக்கைில் முக்கால்வாசிப்றபை ் ஹிந்தி, குேைாத்தி, பஞ்சாபி, 

மைாத்தி றபாை்ற இந்திய ஐறைாப்பிய சமாழிகனைப் றபசுகிை்றைை.் உலக மக்கைில் 

இறத சமாழிக் குடும்பத்னதச ் சாைந்்த 40 சதவிகிதத்திைை ் ஆங்கிலம், ஸ்பாைிஷ் 

பிசைஞ்சு, ஈைாை், ைஷ்யை், சேைம்ை் ஆகிய சமாழிகனைப் றபசுகிை்றைை.் இந்தியத ்

துனணக்கண்டம் தாை் இந்து ஐறைாப்பிய சமாழிக் குடும்பத்திை் கிழக்கு 

எல்னலயாக இருக்கிறது. இந்தியாவிற்குக் கிழக்றக  இந்திய-ஐறைாப்பிய 

சமாழினயப் றபசும் நாடுகை் இல்னல. இந்த நினலயில் இந்த இந்றதா ஐறைாப்பிய 

சமாழிக் குடும்பம் எப்படி இந்தியாவிை் ஆதிக்க சமாழியாக மாறியது எை்ற 

றகை்வினய முை்னவக்கிை்றாை ் நூலாசிைியை.்  இந்த சமாழி இந்த நிலதத்ில் 

றதாை்றாதது,  கடந்த ஒரு காலத்தில் இந்தியாவிற்குை் வந்திருக்க றவண்டும் எை்று 

தை் பதினலயும் இைண்டு சவவ்றவறு சாத்தியக்கூறுகனை விைக்கி விவைிக்கிை்றாை.் 

 

ஒரு நூற்றாண்டுக்கு றமலாக உலகைாவிய பல அறிஞைக்னையும் றசாைவ்னடயச ்

சசய்துசகாண்டிருந்த ஆைியைக்ைிை் இடப்சபயைச்ச்ி சதாடைப்ாை றகை்விக்கு 

மைபணுவியல் ஆய்வுகை் வினட கண்டுை்ை சசய்தினய மைபியல் கூறுகனை விைக்கி 

அறிவியல்பூைவ்மாக நூலாசிைியை ்இப்பகுதியில்  இந்திய ஐறைாப்பிய சமாழிகனைப் 

றபசியவைக்ை் இந்தியாவுக்கு இடம்சபயைந்்தது சதாடைப்ாை றகை்விக்கு 

முற்றுப்புை்ைி னவதத் ஆய்வு 2018 மாைச் ்31 அை்று சவைியாை The Genomic Formation 

of South and Central Asia எை்ற தனலப்பு சகாண்ட அறிக்னகயாகும். (ஆைவ்முை்றைாை ்

இனணயத்திலிருந்து  வாசிக்கலாம்).  
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இறுதியாகக் குடிறயறியவைக்ை் ஆைியைக்ை் எை்ற இறுதி அத்தியாயத்தில் றமலும் 

சில பகுதிகனைக் காண்றபாம். 

 

ஸ்சடப்பி புல்சவைியில் இருந்த  றமய்ப்பாைைக்ை் இை்னறய வடக்கு  

ஆப்காைிஸ்தாை், சதற்கு உஸ்சபகிஸ்தாை், தஜிகிஸ்தாை் பகுதிகைில் பைவியிருந்த 

நாகைிகங்கைிை் மீது எந்தத ் தாக்கதன்தயும் வினைவிக்காமல் சதற்கு றநாக்கிச ்
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சசை்று சதற்காசியானவ அனடந்து அங்கு ஹைப்பா நாகைகீதன்தச ் றசைந்்த 

மக்களுடை் இைக்கலப்பில் ஈடுபட்டைை.் இதை் வினைவாக இந்தியாவில் இை்று 

இருக்கும் இைண்டு முக்கிய பைம்பனையில் ஒை்றாை வட இந்திய மூதானதயை ்எை்ற 

பிைிவு  உருவாக இவைக்ை் காைணமாகிைை.்  

 

சதை்ைிந்திய மூதானதயை ்எை்றபாை ்அறத காலகட்டத்தில் ஹைப்பா நாகைிகதன்தச ்

றசைந்்த மக்கை் சதற்குப் பகுதி இந்தியாவிலிருந்த முதல் இந்தியைக்ளுடை் 

றமற்சகாண்ட இைக்கலப்பால் உருவாைவைக்ை்.  இந்த ஸ்சடப்பி புல்சவைி 

றமய்ப்பாைைக்ை் யம்ையா எை்று அனழக்கப்படுகிை்றாைக்ை். 

 

 

 

யாை ் இந்த யம்ையா மக்கை் எை்ற றகை்வி தற்சமயம் மைிதகுல ஆய்வுலகில் 

ஆைவ்த்துடை் றபசப்படும் ஒரு றகை்வியாக அனமகிறது.  இவைக்ை் அடிப்பனடயில் 

கி.மு 50,000லிருந்து  30,000 ஆண்டுகளுக்கு இனடயிலாை காலகட்டத்தில் 

ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து சவைிறயறி ஸ்சடப்பி புல்சவைிப் பகுதிகைில் 

குடிறயறியவைக்ை். ஏனைய மக்களுடை் இருந்து தூைமும் புவியியல் தனடகளும் 

அவைக்னைப் பிைிதத்தால் மைபியல் ைதீியில் முற்றிலுமாக றவறுபட்டவைக்ைாக 

இவைக்ை் பைிணாம வைைச்ச்ி அனடந்தைை.் 

 

யம்ையா மக்கைிை் தைிப்பட்ட பண்பாட்டுக் கூறுகைாக இறந்து றபாை ஒருவனை 

ஒரு மைப்சபட்டியில் றபாட்டுப் புனதத்து அந்த இடத்தில் கல்லாலும் மண்ணாலும் 

றமசடழுப்பி கல்லனற றமடுகனை உருவாக்கும் பண்பும், குதினைகை் பூட்டிய 

சக்கைங்கை் சகாண்ட வண்டிகை் அனமத்தல் எை்ற பண்பும் முக்கியத்துவம் 

சபறுகிை்றை. ஸ்சடப்பி புல்சவைி பகுதிகைில் குதினைகை் பூட்டிய வண்டிகை் 
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அவைக்ை் சநடுந்தூைம் பயணம் சசய்யவும், தண்ணீனைச ் சுமந்து வைவும் புதிய 

பகுதிகளுக்குப் பயணம் சசய்து அங்குப் சபண்கனைக் கவைந்்து அப்பகுதிகைில் 

இைப்சபருக்கத்திை் வழியாக   தங்கை் எண்ணிக்னகனயயும் ஆளுனமனய 

விைிவாக்கம் சசய்தனம றபாை்றவற்னறக் கூறலாம். 

 

யம்ையா மக்கை் கிமு 3,000 ஆண்டு வாக்கில் முதலில் ஐறைாப்பாவில் நுனழந்தைை.்    

'கயிற்றுப் பதிவுப் பாண்டம்' (Corded ware culture)  பண்பாட்டுடை் யம்ையா குழு 

சதாடைப்ுப் படுதத்ப்படுவனதயும் காண்கிறறாம். உதாைணமாக சேைம்ைியில் 

கினடத்த பண்னடய மைிதைக்ைிை் டிஎை்ஏ  ஆய்வுகைிை்படி இப்பண்பாட்னடச ்

சாைந்்றதாைில் 75 சதவீதத்திைை ் யம்ையா பைம்பனையிைை ் எை்பது சதைிய வந்தது.   

ஐறைாப்பாவில் யம்ையா பைவலாக்கம் மதத்ிய தனைக்கடல் பகுதியில் வழக்கிலிருந்த 

சபண் சதய்வ வழிபாட்னட மாற்றி வை்முனறயிை் வடிவமாகத் திகழ்கிை்ற சீயஸ் 

றபாை்ற ஆண் றபாை ் கடவுைை ் உருவாக்கத்திற்கு அடித்தைம் அனமத்தது; இதை் 

சதாடைச்ச்ியாக  ஆணாதிக்கச ் சமூகமாக இது மாறியது எை்பனதயும், இதை் 

தாக்கம் ஐறைாப்பா முழுனமக்கும் பைவியது  எை்பனதயும் காண முடிகிறது. 

 

இதில் மிக முக்கியமாகக் கருத றவண்டிய ஒை்று, 'இடம் சபயைந்்தவைக்ை் 

உருவாக்கிய புதிய கலாசச்ாைங்கைில் வை்முனறனயக் சகாண்டாடுகிை்ற, 

ஆண்கனை னமயப்படுத்துகிை்ற றபாக்கு மிகவும் தூக்கலாக இருந்தது எை்பது. 

இதற்குச ்சாை்றாக, அகழாய்வுகைில்  கினடத்த கல்லனறகைில் சபரும்பாலும் ஆண் 

எலும்புக்கூடுகறை காணப்பட்டை எை்றும், அனவ சபருங்காயங்களுடை் இருந்தை 

எை்றும் அவற்றிை் அருகில் றபாைக்்றகாடாைிகை் இருந்தை' எை்பனதயும் 

நூலாசிைியை ் குறிப்பிடுகிை்றாை.் யம்ையா மக்கைிை் இடப்சபயைச்ச்ி ஆண்கனை 

னமயமாகக் சகாண்டிருந்தது.   யம்ையா மக்கைிடம் மண்பாண்டங்கை் சசய்யும் 

பாைம்பைியம் இருக்கவில்னல. அவைக்ை் ஓைிடத்தில் தங்காமல் சவவ்றவறு 

இடங்களுக்குத் திைிந்து சகாண்டிருந்தனமயால்  அவைக்ளுக்கு உனடயாத, எைிதில் 

எடுத்துச ் சசல்லக்கூடிய சபாருடக்ை் றதனவப்பட்டை.  ஆைால் கயிற்றுப் பதிவுப் 

பாண்டப் பண்பாட்னடச ் றசைந்்த சபண்கனை இவைக்ை் கவைந்்ததால் 

மண்பாண்டங்கை் சசய்யும் கனல இவைக்ை் பண்பாட்டில் இடம்சபறத் 

சதாடங்கியது. இதனை விவைிக்கும் வனகயில் யம்ையா இைத்திை் ஆைம்பக்காலக் 

கல்லனறகைில் கினடக்காத மண்பாண்டங்கை் பிந்னதய கல்லனற அனமப்புகைில் 

கினடப்பனத ஆசிைியை ்விைக்குகிறாை.்  

 

Population Genomics of Bronze Age Eurasia எை்ற தனலப்பிலாை 2015ம் ஆண்டு கட்டுனை 

வழங்கும் இடப்சபயைவ்ு தகவல்கனையும் இப்பகுதியில் நூலாசிைியை ்

விவைிக்கிை்றாை.் தங்கனை ஆைியைக்ை் எை அனழத்துக் சகாண்ட இந்திய-

ஐறைாப்பிய சமாழி றபசிய இந்த ஸ்சடப்பி புல்சவைி றமய்ப்பாைைக்ை்  இந்றதா-

ஈைாைியை ்  எை்றும் அனழக்கப்படுகிை்றைை.்  அவைக்ை் இறுதியில் ஈைாைிலும், 

இந்தியாவிலும் நிைந்தைமாகக் குடிறயறிைை ் எை்றும், சோைாஸ்டிைிய மதத்திை் 

முக்கிய புைித நூலாை அசவஸ்தாவிலும் ைிக் றவதத்தில் சவைிப்படுகிை்ற 
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கலாசச்ாைங்கை் மற்றும் சதாை்மக்கனதகைில் ஏைாைமாை ஒற்றுனமகை் 

இருப்பனதயும் நூலாசிைியை ்சுட்டிக் காட்டுகிை்றாை.்  

 

2017ம் ஆண்டில் சவைிவந்த  A Genetic Chronology for the Indian Subcontinent  Points to heavily 

sex-biased Dispersals எை்ற கட்டுனைனயக் குறிப்பிட்டு இந்திய-ஐறைாப்பிய 

றமய்ப்பாைைக்ை் சமுதாயங்கைில் பைவலாகக் காணப்படுகிை்ற  ஆணாதிக்க 

அனமப்பு முனற, திருமணமாைதும் மணப்சபண்னண மணமகை் குடும்பதத்ிற்கு 

அனுப்பி னவக்கும் கலாசச்ாைம், தந்னத வழி உறவு முனற றபாை்றவற்றறாடு 

சபாருந்துவனதயும் குறிப்பிடுகிை்றாை.் இதனை றநாக்கும் றபாது இை்று 

தமிழ்சச்மூகம் உை்வாங்கிக் சகாண்ட முக்கிய சமூக அனமப்பாக உை்ை மணமகை் 

கணவை் வீடட்ிற்கு அனுப்பும் முனற, ஆைியப் பண்பாட்னடத் தமிழ்ப் பண்பாடும் 

உை்வாங்கிக் சகாண்டறதா எை்ற ஐயத்னத எழுப்புகிறது. இது, நமது சமூக 

வாழ்வியல் கூறுகனையும் தமிழைக்ை் மீைாய்வு சசய்ய றவண்டியதை் அவசியத்னத 

சவைிப்படுத்துகிறது! 
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ஆதி இந்தியைக்ை் யாை ் எை்ற றகை்விக்கு வினடறதடும் முயற்சினய எைிதாக 

விவைிக்க நூலாசிைியை ் றடாைி றோசஃப் நாம் சாப்பிடும் பீட்சானவ ஓை ்

உதாைணமாக எடுத்துக் சகாை்கிறாை.் 

1. பீட்சாவிை் அடிதத்டட்ு -  65,000 ஆண்டு வாக்கில் ஆப்பிைிக்காவில் இருந்து 

சவைிறயறி, மத்தியக் கிழக்கு ஆசியா வழியாக வந்து, இந்தியக் கடற்கனைறயாை 

நிலப் பகுதிகைிை் வழியாக சதை்ைிந்தியா வனை வந்து,  பிறகு கிழக்கு றநாக்கிச ்

சசை்று இந்தியா முழுனமக்கும் பைவியவைக்ை். இவைக்றை பூைவ்குடி மக்கை் எை்று 

அறியப்படுபவைக்ை்.  

2. அடுத்து, ோக்றைாஸ் மனலப்பகுதி றமய்ப்பாைைக்ை் பலுசிஸ்தாை் வந்தனடந்து, 

அங்கிருந்த முதல் இந்தியைக்றைாடு இைக்கலப்பில் ஈடுபட்டறபாது பீட்சாவிை் 

அடிதத்ட்டிை் மீது பைப்பப்பட்ட சாஸ் றபாை்று எை எடுத்துக் சகாை்ைலாம். இவைக்ை் 

ஹைப்பா நாகைகீத்னத உருவாக்கியவைக்ை். 

3. சபா.ஆ.மு 2000ப் பிறகு ஆைியைக்ை் இப்பகுதிக்கு வந்தறபாது அந்த அடிதத்ட்டிை் 

றமல் ஏற்கைறவ பூசப்பட்ட தக்காைி சாஸிை் மீது தூவப்பட்ட சீஸ்  றபால அவைக்னை 

எடுத்துக்சகாை்ைலாம். அவைக்னை வட இந்தியாவில்  அதிகமாகவும்  

சதை்ைிந்தியாவில் குனறவாகவும் பீட்சாவிை் மீது உை்ை தக்காைி சாஸிை் மீது  

தூவப்பட்டது றபால உருவகப்படுத்திக் சகாை்ைலாம். 

4. அறத காலகட்டதத்ில் சவைியிலிருந்து இந்திய நிலப் பகுதிக்குை் வந்த ஆஸ்திறைா 

ஆசிய சமாழிகை் றபசும் மக்கை், திசபத்திய பைம்ிய சமாழிகை் றபசிய மக்கை், 

கிறைக்கைக்ை், யூதைக்ை், பாைச்ிகை், சிைியைக்ை், முகலாயைக்ை், றபாைத்்துக்கீசியைக்ை், 

ஆங்கிறலயைக்ை், பிசைஞ்சுக்காைைக்ை், எை பலப்பல சீஸ் வனககளும் இந்தப் பீட்சா 

தட்டிை் றமல் தூவப்பட்ட வனகயில் உருவகம் சசய்கிறாை.் இப்படி பல்றவறு 

காலகட்டங்கைில் இந்த பீட்சா அடிதத்டட்ிை் றமல் இருக்கிை்ற தக்காைி சாஸிை் 

றமல் படிப்படியாக தூவப்படுகிை்ற சீஸ்கைாக   இந்தியாவிற்குை் வந்து றசைந்்த, 
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இங்றகறய தங்கிவிட்டவைக்ை் இைக்கலப்பில் ஈடுபட்டு இந்தியைக்ைாக உருவாைனத 

இவ்வனகயில் பீட்சா ஒை்னற உதாைணமாக எடுத்துக் சகாண்டு பீட்சா 

உருவகதன்தப் பயை்படுத்துகிறாை ்நூலாசிைியை.்  

இது இந்திய நிலப்பகுதிக்குை் மக்கை் இடப்சபயைச்ச்ினயயும், குடிறயற்றத்னதயும் 

எைிதாக விைக்குகிை்றது எைலாம்.   

 

 

 

சபா.ஆ.மு. 150 வாக்கில் பதஞ்சலி எழுதிய மகாபாஷ்யம் எை்ற நூலில் ஆைியைக்ைிை் 

பூமி எது எை்று றகை்வி எழுப்பி,  கலாக்கா காடுகை், கங்னக ஆறும் யமுனை ஆறும் 

சந்திக்கும் இடத்திற்கு அருகில் இருந்திருக்க றவண்டுசமை்றும், பைியாத்தினை 

மனலகை் அதாவது விந்தியமனலகைாக இருக்க றவண்டும் எை்றும் 

குறிப்பிடுகிை்றாை.்  

 

சபா.ஆ.மு 500 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் இந்தியாவில் றதாை்றிய மகத நாடும் மகதப் 

றபைைசும்  வைலாற்றில் முக்கியத்துவம் சபறும் ஓை ் அைசு. சபா.ஆ.மு   7ஆம் 

நூற்றாண்டுக்கும் சபா.ஆ.மு 5ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் இனடறய இங்கிருந்துதாை் 

புத்த மதமும் சமண மதமும் றதாை்றிை.  இனவ ஏற்கைறவ இருந்த ஆைிய மதத்திை் 

அடிப்பனடயாை றவத நூல்கனையும், சடங்குகனையும், சமூகத்தில் நிலவிய பழக்க 

வழக்கங்கனையும் றகை்வி றகட்டை. முதல் இந்தியப் றபைைசாை சமௌைியப் றபைைசு 

சபா.ஆ.மு 322 -180ல் இப்பகுதியில்தாை் றதாை்றியது. 
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ஆைியை ் பண்பாட்னட விைக்கும் நூலாசிைியை ் கீழ்க்கண்ட வனகயில் 

குறிப்பிடுகிை்றாை.்  

 - அைச்ச்கைக்ளுக்குத ்தாைாைமாக தாைம் வழங்குவது 

 - சபைிய பலிச ்சடங்குகை் 

 - ஆட்சியாைைக்ளுக்கும் பிைாமணைக்ளுக்கும் இனடறய சநருக்கமாை சாைப்ுனடய 

உறவு 

 

சமௌைியப் றபைைனசப் பற்றி விவைிக்கும் நூலாசிைியை,் ஆய்வாைை ்

புறைாை்க்ஹாைஸ்்ட் கூறும் கீழ்க்காணும் சசய்திகனைப் பதிகிறாை.் அனவ:  

 - சமௌைியப் றபைைனச ஆண்ட எந்த அைசருக்கும் பிைாமணைக்ைிடத்திலும் 

அவைக்ளுனடய றகாட்பாடுகை் மீதும் எவ்விதமாை ஈடுபாடும் இருக்கவில்னல 

 - மகத நாட்டிை் சதாடக்கக் கால அைசைக்ைாகிய பிம்பிசாைை,் அோதசதர்ு ஆகிறயாை ்

தங்களுனடய மததன்தச ் றசைந்்தவைக்ை் எை்று புத்த மதத்திைை ் கூறுகிை்றைை;் 

இனதறய னேை மதத்திைரும் கூறுகிை்றைை.் 

 - சபா.ஆ.மு 350ஆம் ஆண்டுவாக்கில் அப்பகுதினய ஆண்ட நந்த றபைைசைக்ை் னேை 

மதத்னதப் சபைிதும் ஆதைித்தைை.் 

 - நந்தைக்னைத் தூக்கி எறிந்த சந்திைகுப்த மவுைியை ் நந்தைக்னைப் றபாலறவ 

பிைாமணைக்ைிடத்திலும் எந்தவிதமாை ஈடுபாடும் காட்டவில்னல 

 - சந்திைகுப்த மவுைியை ்னேை மதத்திற்கு மாறி ஒரு னேை துறவியாக இருந்தாை ்

 - அவருனடய மகை் பிம்பிசாைை ் பிைாமணைக்ை் அல்லாத சமய இயக்கங்கனை, 

குறிப்பாக, ஆசீவகச ்சமய இயக்கத்னத ஆதைித்தாை ்

 - அவருனடய மகைாை அறசாகை ்புதத் மதத்னதத் தழுவிைாை ்

 - அவருக்கு அடுத்து வந்தவைக்ை் ஆசீவகத்தில் அதிகம் ஆைவ்ம் காட்டிைை ்

 - சமௌைியப் றபைைசிை் வீழ்சச்ிக்குப் பிை் வந்த கங்கைக்ை் பிைாமணைக்ைாக இருந்த 

காலகட்டத்தில்தாை், சபா.ஆ.மு 185 வாக்கில்,  பிைாமணைக்ை் சமூகத்தில் தாங்கை் 

எதிைப்ாைத்்த இடத்னத அனடயத் சதாடங்கிைை.்  

மனுதைம் சாத்திைம் சபா.ஆ.மு. 3ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது எை்பனத இங்கு 

கவைிக்க றவண்டும். 

 

சபா.ஆ.மு 6-2ஆம் நூற்றாண்டு காலகட்டம் இந்திய வைலாற்றில் முக்கியத்துவம் 

சபறுகிை்ற காலமாகக் கருதப்படுகிறது.உபநிடதங்கை் 

இயற்றப்பட்டை.உலகிறலறய முதை் முதலாக மதப் பைப்பாைைக்ை் மூலமாக 

மதங்கை் பைப்பிய சபௌத்தமும் சமணமும் றதாை்றிை.சமணம் இந்தியாவிை் பல 

இடங்களுக்குக் சகாண்டு சசை்று றசைக்்கப்பட்டது.புதத் மதம் கிழக்காசிய 

நாடுகைிலும் உலகிை் ஏனைய பிற பகுதிகளுக்கும் சகாண்டு சசை்று 

றசைக்்கப்பட்டது.  

 

இனவ மட்டுமை்றி, சங்கத்தமிழ் இலக்கியங்கை் பனடக்கப்பட்ட சபாற்காலமாகவும் 

தமிழ் மை்ைைக்ைிை் அைசுகை் றதாை்றி வைைந்்து, உழவும் வணிகமும்  விைிவாக்கம் 

சபற்ற காலமாகவும் இது திகழ்ந்தது எை்பனதயும்  நாம் குறிப்பிட றவண்டும்.  
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--- 9 --- 

 

 

 

நம்னமச ்சுற்றி மீண்டும் மீண்டும் எழுப்பப்படுகிை்ற ஒரு முக்கிய றகை்வி, எப்றபாது 

சாதி அனமப்பு எை்பது இந்திய சூழலில் வலுப்சபற்றது எை்பதாகும். இதற்காை 

பதில் தருவதாக அனமகிறது நூலிை் முடிவுனை பகுதி. 

 - சபா.ஆ 1ஆம் நூற்றாண்டு வனை சாதியக் கட்டனமப்புடை் கூடிய சமூகநினல 

இந்தியாவில் இல்னல. 

 - சபா.ஆ 2ஆம் நூற்றாண்டில் சமூகத்திற்குை் புகுத்தப்பட்ட சமூக அடுக்கு அதிகாை 

அனமப்பு இந்த சாதி அனமப்பு. 

 - இந்தச ்சாதி அனமப்பு மக்கனைச ்சிறு சிறு துண்டுகைாகப் பிைித்துை்ைது; இது மிக 

முக்கியமாக ஒரு பாதிப்னப இந்திய சமூகத்தில் வழங்கியிருக்கிை்றது. அது 

எை்ைசவைில், ஒரு சமுதாயத்தில் உை்ை தைிநபைக்ைிை் ஆற்றல்கனை 

முழுனமயாக பயை்படுத்தும் திறனை சமுதாயம் இழக்கிை்ற ஒரு நினலயாகும். 

 - சபா.ஆ 1ஆம் ஆண்டு வனை இருந்த சமூக பண்பாட்டுச ்சூழலில் இதற்கு அடுத்த 

நூற்றாண்டில் மிகப்சபைிய மாற்றதன்த ஏற்படுத்திய சாதி சமூக கட்டனமப்பு 

புகுத்தப்பட்டு படிப்படியாக அது உறுதி சசய்யப்பட்டது 

 - புதத்மதம் அது றதாை்றிய பூமியிறலறய றதாற்கடிக்கப்பட்ட பிை்பும் பல 

நூற்றாண்டுகை் படிப்படியாக வலுவிழந்தாலும் சதாடைந்்து நீடித்துக் சகாண்றட 

இருந்தது. 

 - சபா.ஆ 2ஆம் நூற்றாண்னட ஒட்டி இந்தியாவில் சாதி அனமப்பு முனற றதாை்றி 

சமண சபௌதத் மத தத்துவங்களுக்கு எதிைாகப் றபாைக்்சகாடி உயைத்்தியனதக் 

காண்கிை்றறாம். ஆதிசங்கைைிை் பனடப்புகைிலிருந்து தைக்்கைீதியாை விவாதங்கை் 

மற்றும் வை்முனற மூலமாக கருத்து றமாதல்கை் சதாடைந்்தை எை்பனதயும் 

காணமுடிகிறது. 
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 - சாதி சமூக கட்டனமப்பு ஏற்படுத்திய பிைசச்னைகனை எதிைத்்து அம்றபதக்ை ்

தைக்கும் தை்னைப் பிை்பற்றியவைக்ளுக்கும் புத்தமததன்தத் றதைந்்சதடுத்தது ஒரு 

சமுதாயம் எவ்வாறு கட்டனமக்கப்பட றவண்டும் எை்பது குறித்த கருத்து 

முைண்பாடுகை் சதாடைந்்து இை்று வனை சதாடைவ்னதக் காட்டுகிறது. 

 - அறதறவனை அம்றபத்கருக்கும் மகாத்மா காந்திக்கும் இனடறய ஏற்பட்ட சித்தாந்த 

ைீதியாை கருத்து முைண்பாடுகை் ஒரு சமுதாயம் எப்படி இருக்க றவண்டும் எை்பது 

குறிதத் ஆைியத்திை் பழனமவாதம் சகாண்டிருந்த கருத்துகளுக்கும் மகத நாட்டிை் 

முற்றபாக்கு வாதம் சகாண்டிருந்த கருத்துகளுக்கும் இனடறய ஏற்பட்ட றமாதனல 

ஒத்ததாக காண னவக்கிை்றது எை்று நூலாசிைியை ்குறிப்பிடுகிறாை.் 

 

இந்திய கலாசச்ாைம் ஒத்த தை்னம சகாண்டதல்ல; மாறாக அது பை்முகதத்ை்னம 

சகாண்டது. ஒற்னறக் கலாசச்ாைம் எை்ற சகாை்னகனய உருவாக்க றமற்சகாை்ளும் 

முயற்சிகை் இை்றும்  சதாடருகிை்றை; அறத சமயம் அனவ றதாற்கடிக்கப் 

படுகிை்றை.  

 

இந்திய வைலாறு எழுதப்பட்டிருக்கும் முனற சதாடைந்்து 

றகை்விக்குட்படுதத்ப்படறவண்டும்; சபரும்பாலாை சமயங்கைில் நமது வைலாறு 

எழுதப்பட்டிருக்கும் முனறனய நியாயப்படுத்தும் முயற்சி மட்டுறம நனடசபறுகிறது 

எை நூலாசிைியை ்விமைச்ிக்கிை்றாை.் 

 

இந்திய வைலாறு எப்றபாது சதாடங்கியது எை்ற றகை்விக்கு 65,000 ஆண்டுகளுக்கு 

முை்பு நவீை மைிதைக்ை் இந்தியா வந்து றசைந்்த றவனையிலிருந்து தாை் அது 

சதாடங்கப்படுகிறது எை்கிறாை ்நூலாசிைியை.் வைலாறு திைிக்கப்படாமல் இருக்கவும், 

அது மக்களுக்குத் சதாடைப்ுனடயதாகவும் இருக்க றவண்டும் எை்றால், சைியாை 

அடிதத்ைத்திலிருந்து சதாடங்கப்பட றவண்டும் எை்பனதயும் சுட்டிக் காட்டுகிை்றாை.் 

அதாவது, இை்னறய மக்கைிை் மூலாதாைமாக இருந்த மக்கைாை முதல் 

இந்தியைக்ைிடம் இருந்து தாை் இந்திய வைலாறு சதாடங்க றவண்டும் எைக் 

குறிப்பிடுகிறாை.் 

 

இறுதியாக, இந்தியைக்ைாகிய நாம் உண்னமயில் யாை?் எை்ற றகை்விக்குப் பல 

மூலங்கைிலிருந்து முகிழ்த்து எழுந்த நாகைிகத்னதச ் றசைந்்தவைக்ை் இந்தியைக்ை்; 

ஒற்னற மூலத்திலிருந்து உருவாைவைக்ை் அல்ல எை்ற பதினல முை்னவக்கிை்றாை.் 

பலருக்கு இது அதிைச்ச்ினய ஏற்படுத்திைாலும் நம்முனடய கலாசச்ாை தூண்டல்கை், 

பாைம்பைியங்கை், நனடமுனறகை் ஆகியை விதவிதமாை உை்ளூை ்

பைம்பனைகைிருந்தும் சவைிறய இருந்து இடம்சபயைந்்தவைக்ைிை்  

வம்சாவைிகைிடம் இருந்தும் சபறப்பட்டனவ.  

1. 65,000 ஆண்டுகளுக்கு முை் ஆப்பிைிக்காவிலிருந்து கிைம்பி இந்த நிலப்பகுதிக்கு 

வந்தனடந்த துணிசச்ல் மிக்க முை்றைாடிகைிை் பைம்பனை தாை் இை்றும் இந்திய 

மக்கைிை் அடிநாதமாக இருந்து வருகிறது. 

2. றமற்கு ஆசியாவில் இருந்து வந்த இை்சைாரு குழு றவைாண் புைட்சிக்கு 

வித்திட்டது; ஹைப்பா நாகைகீத்திற்கும் பங்கைித்தது.இந்த ஹைப்பா நாகைகீம் தாை் 
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இை்னறய இந்திய கலாசச்ாைதன்தச ்சசழிப்பாக ஆக்கிய திைாவிட சமாழிகை் புதிய 

சித்தாந்தங்கை் மற்றும் நனடமுனறகைிை் ஊற்றுக்கண்ணாக விைங்குகிறது. 

3. மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வந்து றசைந்்த இை்சைாரு குழு சமஸ்கிருததத்ிை் 

சதாடக்கக்கால வடிவத்னதத் தங்களுடை் சகாண்டு வந்தது. அந்த சமாழிறயாடு 

கூடறவ நமது சமுதாயத்திை் அடிப்பனடனய மறு வடிவனமப்பு சசய்த 

நம்பிக்னககனையும் நனடமுனறகனையும் அது சகாண்டுவந்தது. 

4. இதனை அடுத்து இந்தியா மீது பனடசயடுத்து வந்தவைக்ை், வைத்்தகம் சசய்ய 

வந்தவைக்ை், எை அனைவரும் கலந்து  இந்தியா எை்று நாம் அனழக்கும் 

நாகைகீத்திற்குத் தங்கை் பங்கைிப்னபக் சகாடுத்துை்ைைை.் 

முடிவுனையிை்  இறுதியில் நூலாசிைியை ் இப்படிக் கூறுகிறாை,்"நாம் அனைவருறம 

சவைியிலிருந்து இங்கு இடம் சபயைந்்து வந்தவைக்ை் தாம்!" 

 

மிக நீண்ட காலம் நிகழ்த்தப்பட்ட அறிவியல் ஆய்வுகை் சவைிப்படுத்திய 

சாை்றுகனை அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு இந்த நூல் உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. 

மைபணுவியல் ஆய்வுகை் இந்த நூற்றாண்டிை் சதால்லியல் ஆய்வுகளுக்குப் சபரும் 

துனணயாக அனமகிை்றை. இந்திய மக்கைிை் மூதானதயைக்னைப் பற்றியும்- நாம் 

யாை ் - நமது மூதானதயைிை் பண்னடய  பண்பாடுகை் - இந்திய 

சமூகக்கட்டனமப்பில் சாதிய அனமப்பிை் றதாற்றம், வைைச்ச்ி - றபாை்ற அடிப்பனட 

றகை்விகளுக்கும் றதடல்களுக்கும் சைியாை பானதனய அனமக்கிை்றது இந்த நூல். 

ஒவ்சவாரு இந்தியரும் வாங்கி வாசித்து தைது றதாற்றப்புை்ைினயப் புைிந்து சகாை்ை 

இந்த நூல் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி! 

 

 

---  ***  --- 

 



 
 

151 

26 •  நூல் அறிமுகம்: ேமிழொ? சம்ஸ்கிருே ொ? 
• • • மா. மாரிராஜன் 

 

 

தமிழா? சே்ஸ்கிருதோ? 

ஆசிரியர:் முடனெர.் கை்ைபிரான் இரவிசங்கர் (கரச|KRS) 

விடல: ₹180 

தைாகே் தெளியீடு, முதற் பதிப்பு, ஜனெரி  2021 

ISBN: 97893888627191 

 

இைண்டு சமாழிகைிை் ஒப்பீடு, பழனம, சிறப்பு... இது 

குறிதத் சமாழியியல் ஆய்வு  நூல்கை் குறித்து ஒரு 

றதடல்.  புைாணம் மற்றும் இலக்கியம் றமற்றகாை் 

இல்லாமல் சுயசாைப்ிை்றி வைலாறு சதால்லியல்த ்

தைவுகளுடை் கூடிய நூல் மற்றும் கட்டுனைகனைத ்

றதடிய ஒரு றதடலில்  நண்பைிடம் விசாைித்த றபாது... 

"தமிழா ? சம்ஸ்கிருதமா?"   நூனல வாசியுங்கை் 

எை்றாை.் கைச எை்று அறியப்படும் றபைாசிைியை ்

முனைவை.் கண்ணபிைாை் இைவிசங்கை ் அவைக்ை் 

எழுதிய நூல்.  

 

தமிழா? சம்ஸ்கிருதமா? நூலிை் தனலப்றப கல்சவட்டு 

வடிவ எழுத்துக்கைில் அனமந்து இருப்பது  முதல் 

ஈைப்்பு.  நாை் விரும்பும் இலக்கியச ் சசல்வை ்

றபைா.வீ.அைசு அவைக்ைிை் அணிந்துனை 

அைித்திருப்பது அடுத்த ஈைப்்பு.  சபாதுவாக 

சமாழிக்கலப்பு எை்பது இயல்பாை நிகழ்வு. ஆைால்,  சம்ஸ்கிருத கலப்பு எை்பது 

திட்டமிட்ட சதிசச்சயல் எை்ற அணிந்துனைறய நூலிை் உை்ைடக்கதன்த 

எடுத்துனைக்கிறது. 

 

அடுத்து.. 

கைச அவைக்ை் நுனழயும் முை் ஒரு றவண்டுறகாை் மற்றறாை ்ஈைப்்பு.  

"நுனழயும் முை்.. றவண்டுறகாை்! 

இந்த நூலுக்குை் நுனழயும் முை், ஓை ்அை்பு றவண்டுறகாை்: 

 - வாசிக்கும் றபாது, உங்கைிை் தைிப்பட்ட மதப் பிடித்தம்  அைசியல் பிடிதத்ம் 

எஃதாயினும், சற்றற மறந்துவிடுங்கை் !  

 - தற்பிடித்தம் கடந்து, தமினழத் தமிழாக மட்டுறம அணுகிக் காணுங்கை் !  
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தமிழ்சமாழியிை் தனகனமகளுை் தனலயாவது எை்ைசவை்றால், றவறு எந்த 

இைத்திை் சமாழிக்குை்ளும் தை்னை வல்லடியாகத ் திணித்துச ்சினதக்காத அறம் 

மிக்க சமாழி, இத்தமிழ்சமாழி! 

 

அறத அறத்திை் சீைன்மனய நீங்களும் னகக்சகாண்டு, உங்கைிை் தற்பிடிதத்ம் 

கடந்து வாசிக்கவும். உங்கைிை் பிடிதத்ம்: இனறவைாக  இருக்கட்டும் (அல்லது) 

உண்னமயாக இருக்கட்டும்!  

உண்னமத் றதடல்தாறை இனறத் றதடல்? 

 - மைம் ஆைத் தமிழ் உண்னம காண்றபாம்!  

 - மைம் ஆறத் தமிழ் உண்னம காண்றபாம்!  

 - மைம் மாறத் தமிழ் உண்னம காண்றபாம்!"  

 

"தற்பிடித்தம் கடந்து, தமினழத் தமிழாக மட்டும் அணுகிக் காணுங்கை்"  

அடடா!!! சுயசாைப்ு எை்று அடிக்கடி நாை் பயை்படுத்தும் ஒரு சசால், இங்றக 

தற்பிடித்தம் எை்று ஆைம்பமாகிறறத. நாம் றதடிய நூல் இதுதாறைா....? 

 

"நீவிை,் தமிழ் றபால்,  வாழ்வாங்கு வாழ்க!  வாருங்கை் நூலுக்குை் புகுறவாம்!... " 

 

எை அனழக்கிறாை,் சநகிழ்சச்ியுடை் நூலுக்குை் புகுந்றதை்.. 

 

முதல் பகுதியில்,  

"தமிழ் சமாழி, வடசமாழினயவிடப் பழனமயாைதா? ஆதாைம் உை்ைதா? 

 

ஆம்; எை விைக்கும் விைிவாை விைக்கவுனைகை் மற்றும் அறிவியல் சதால்லியல்த ்

தைவுகை்.  எை்ைிடம் இருக்கும் ஐயங்களுக்குத்  சதைிவாை விைக்கம் தந்தை.  

 

பிைாகிருதம்=பிை + கிருதம் - Raw form 

றமம்படாத வடிவம்.. 

 

சம்ஸ்கிருதம் = சம்ஸ் + கிருதம் - Refined form 

றமம்பட்ட வடிவம்.. 

 

றமம்படாத கைடுமுைடாை சமாழிதாறை முதலில் றதாை்றியிருக்கும். அதாவது, 

பிைாக்ருதத்திை் "தம்மம்" எை்பதுதாை் சம்ஸ்கிருதத்தில் "தைம்ம்". 

 

புைிய ஆைம்பித்தது.  சம்ஸ்கிருதத்திை் மூலம் சதைிய வருகிறது. கைடுமுைடாை தமிழி 

எழுத்துக்களும், றமம்பட்ட தமிழ் எழுத்துக்களும் தமிறழ.  

றதாற்றமும் தமிறழ.. வைைச்ச்ியும் தமிறழ..   றவறு எங்கிருந்தும் எனதயும் சபறாமல் 

சுயம்பு சமாழி இது. 
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நினறய விைக்கங்கை், அறிவியல் ைீதியாை ஆய்வுகை் எை்று ஒவ்சவாரு சமாழியிை் 

றவைச்ச்சால்லுக்குை் புகுந்து அடித்து ஆடுகிறாை ் ஆசிைியை.் ஆசிைியருக்குத்  தமிழ், 

சம்ஸ்கிருதம் உட்பட 12 சமாழி சதைியுமாம்!!!!!!! 

 

முழுனமயாக வாசித்ததில் ஒரு சதைிவு கினடத்தது. சம்ஸ்கிருதத்னத விட தமிழ் 

சமாழி பழனமயாைதா? எை்ற றகை்விக்கு; ஆம், எை்ற பதினல  

25 பக்கத்தைவுகை் மூலம் வைலாறு அறிவியல், சதால்லியல் ைீதியாக ஆதாைத்துடை் 

நிறுவுகிறாை.் 

 

அடுத்த பகுதி.. 

"எவருனடய காலத்தில் தமிழ், பிறசமாழிக் கலப்பு இல்லாமல் இருந்தது?" 

 

சதைிவாை, சைியாை ஆய்வியல் வாதம் னவக்கப்படுகிறது. சமாத்தத்தில் நாை் 

றதடிய நூல் இதுதாை் எை்று கூறமுடியாது.  நாை் றதடிய நூல்களுை் இதுவும் ஒை்று 

எை்று நிசச்யமாகக் கூறலாம். 
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27 •  கடந்ே கொை பசன்னைனயக் கொட்டும் ஒரு கனைடொஸ்தகொப் 
• • • முனைவர் ததகமாழி 
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பக்கங்கள்: 216 
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ISBN: 978-93-91093-97-6 

 

 

 

கைந்த கால தசன்டனடயக் காை்டுே் ஒரு கடலைாஸ்மகாப் – ‘தேைர்ாஸ் 1726′ 

நூல் திறனாய்வுக் கை்டுடர -  

 

சபாது ஆண்டு 1500களுக்குப் பிறகு முதல் அனலயில் இந்தியா வந்த 

ஐறைாப்பியைக்ைது வருனகயிை் முதை்னம றநாக்கமாக இருந்தது சமயம் பைப்புதல் 

எை்றாலும், ஐறைாப்பியக் கிறித்துவச ் சமயப் பணியாைைக்ை் தமிழ் மண்ணில் 

ஆற்றிய சபாதுநலச ் றசனவகளும், தமிழ்ப்பணிகளும், கல்விப்பணிகளும் 

குறிப்பிடத்தக்கனவ எை்பது மறுக்க முடியாத ஓை ் உண்னம. இனதக் கருதத்ில், 

சகாண்டு கல்வி அனைவருக்கும் கினடத்திைாத கடந்த சில நூற்றாண்டுகைில், 
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தமிழகத்தில் றபதமிை்றி அனைவரும் கல்வி பயில தக்க ஏற்பாடுகனையும் 

கல்விக்கூடங்கனையும் உருவாக்கி ஒடுக்கப்பட்டிருந்த பிைிவிைருக்குக் கல்வி 

வழங்கிய சேைம்ாைியச ் சமயப்பணியாைைக்ளுக்கு இந்த நூனலக் காணிக்னக 

சசய்துை்ைாை ் நூலாசிைியை.் றபாற்றத்தக்கச ் சசயல் இது. அத்தனகய கிறித்துவ 

இனறப்பணியாைைக்ளுை் ஒருவைாை சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச எை்பவை ் எழுதிய 

சசை்னை நகை ் மக்கைிை் வாழ்வியல் குறிப்புகைிை் சதாகுப்புதாை் காலசச்ுவடு 

பதிப்பகம் மூலம் தமிழ்மைபு அறக்கட்டனையிை் முனைவை ் க. சுபாஷிணி 

சவைியிடட்ுை்ை ‘சமட்ைாஸ் 1726′ எை்ற நூல். 

 

சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச எழுதிய ‘சமட்ைாஸ் ஸ்டாட்’ எை்ற சேைம்ாைிய சமாழி நூல் 

இந்த ‘சமட்ைாஸ் 1726′ எை்ற நூலாக உருவாகியுை்ைது. ஓை ் ஐறைாப்பியைாகத் தை் 

பாைன்வயில் சசை்னை குறித்துத் தாை் அறிந்தவற்னற சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச மற்ற 

ஐறைாப்பியச ்சமயப் பணியாைைக்ளுக்கு உதவும் றநாக்கில் எழுதிய நூல் இது. இதை் 

மூலம் அக்கால சசை்னை மக்கைிை் வாழ்வியனல, உணவுகனை, பழக்க 

வழக்கங்கனை நம்மால் அறிந்து சகாை்ை முடிகிறது. நாட்டாை ் வழக்காற்றியல் 

ஆய்வாைை ் றபைாசிைியை ் ஆ.சிவசுப்ைமணியை் அவைக்ை் முை்னுனைனயயும், 

சேைம்ாைிய ஆய்வாைை ் றபைாயை ் ஆைந்த் அமலதாஸ் அவைக்ை் அணிந்துனையும் 

வழங்கி தங்கை் துனறசாை ்வல்லுநைக்ை் பாைன்வயில் கருத்துக்கனை னவத்திருப்பது 

நூலுக்கு அணி சசய்வதாக அனமந்துை்ைது எை்பனத மறுக்க முடியாது. 

ஐறைாப்பியைிை் எனதயும் ஆவணப்படுத்தும் வழக்கம் கடந்த நூற்றாண்டுகைில் 

இந்தியாவில் வாழ்ந்த சாதாைண மாக்கைிை் வாழ்வியனலப் பதிவுசசய்துை்ைது. 

16ஆம் நூற்றாண்டில் ஐறைாப்பியை ்வருனக, அவைக்ை் சகாணைந்்த அசச்ு இயந்திைம் 

ஆகியவற்றிைால் காகித அசச்ு ஆவணங்கை் வைலாற்றுத் தகவல்கனைத் தந்து 

உதவிை. ஐறைாப்பியை ் சமயம் பைப்ப, வணிகம் சசய்ய, ஆட்சி சசய்ய எை்ற பல 

பைிமாணங்கைில் இந்தியாவுடை் சதாடைன்ப வைைத்்துக் சகாண்டதால் அவைக்ைிை் 

ஆவணங்களும் சமயம், தைிமைித சசயல்பாடுகை், நிைவ்ாகம் எை்ற பிைிவுகைில் 

தமிழகத்திை் வைலாற்றுக்குச ்சாை்றுகை் தந்துை்ைை. 

 

தபஞ்சமின் சூல்ை்மசயுே் அெரது சேயப் பைிகளுே்: 

சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச (Benjamin Schultze, 1689-1760) எை்ற சேைம்ாைிய நாட்டவை,் 18 ஆம் 

நூற்றாண்டில் சீைத்ிருத்தக் கிறித்துவச ்சனபயிை் றபாதகைாக தைங்கம்பாடிக்கு 1719 

ல் வந்து தைது 30 ஆம் அகனவயில் சமயப் பணினயத் துவக்கிைாை.் அவருனடய 

நாட்குறிப்புகைில் இருந்த தகவல்கை் இந்த நூலாக உருவாகியுை்ைது. இவைது 

முை்றைாடியாை சேைம்ாைிய மதகுரு ‘பாைத்த்றலாமஸ் சீகை்பால்க்’ மற்றும் 

‘க்ருண்டலை’் ஆகிறயாைிை் மனறவுக்குப் பிறகு திருசச்னபயிை் தனலவை ்

சபாறுப்றபற்றுக் சகாண்டு, தமிழ் கற்றுக்சகாண்டு அவைக்ைிை் சமயப்பணினய 

தைங்கம்பாடியில் சதாடைந்்து முை்சைடுத்துச ் சசை்றவை ் சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச. 

பிை்ைை ்அங்கிருந்து சசை்னையில் இருந்த எஸ். பி. சி. றக (Society for Promoting Christian 

Knowledge) எை்ற கிறித்துவ அறினவ வைைக்்கும் அனமப்பிை் சமயப் றபாதகை ்

சபாறுப்னப ஏற்றுக் சகாண்டு, 1726 ஆம் ஆண்டு பிப்ைவைி மாதம் தைங்கம்பாடியில் 
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இருந்து கடலூருக்குப் படகில் சசை்று, பிை்ைை ்அங்கிருந்து கால்நனடயாக 1726 ஆம் 

ஆண்டு றம மாதம் சசை்னைக்குச ்சசை்று றசைந்்தாை.் 

 

 

இந்தப் பயணம் குறித்து அவை ்எழுதிய குறிப்புகனையும், சசை்னையில் அவை ்1726-

1742 வனை பை்ைிகை் துவக்கி சமயப்பணிகை் சசய்த சபாழுது அவை ் வாழ்ந்த 

காலத்தில் இருந்த சசை்னை குறித்து, சசை்னை மக்கை் வாழ்வியல் குறித்து அவை ்

அறிந்தவற்னறயும் நாட்குறிப்புகனை அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு சேைம்ை் 

சமாழியில் ‘சமட்ைாஸ் ஸ்டாட்’ (சமட்ைாஸ் நகைம்) எை்று எழுதி 1950 ஆம் ஆண்டு 

சேைம்ாைிய சமாழியில் சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச சவைியிட்டாை.் முை்ைை ்

ஆங்கிலத்திலும், சதலுங்கிலும் சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச அவைக்ைால் இந்த நூல் 

சவைியிடப்பட்டுை்ைது. தமது 50 ஆம் வயதுகைில், உடல் நலம் தைைவ்ுற்ற 

காைணத்தால், சமட்ைாசில் சமயப் பணிகை் சதாடைவ்தற்குத ் தக்க ஏற்பாடுகனைச ்

சசய்து, முனறப்படி சபாறுப்னபப் பிை் வந்தவைிடம் ஒப்பனடத்துவிட்டு, 1743 ஆண்டு 

ேைவைி 5 ம் றததி சமட்ைாஸ் திருசச்னபயில் கிறிஸ்துமஸ் வழிபாட்டில் 

பங்றகற்றுவிட்டு (300 ஆண்டுகளுக்கு முை்ைை ்பண்னடய வழக்கப்படி ேைவைி 5 ஆம் 

றததியை்று கிறிஸ்துமஸ் சகாண்டாடப்பட்டது) தாய்நாட்டுக்குக் கப்பல் ஏறுகிறாை ்

சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச. தாய்நாட்டில் ஒரு 17 ஆண்டுகை் சமயப்பணியில் தம்னம 
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ஈடுபடுத்திக் சகாண்டும், தைது இந்திய வாழ்க்னகயில் அறிந்தவற்னறத் சதாகுத்து 

நூல்கை் சவைியிட்ட பிை்ைை ்அவை ்தம் 70 ஆம் வயதில் உயிைநீ்க்கிறாை.் 

 

தைங்கம்பாடியில் இருந்து கடலூருக்குச ் சசல்லுதல், பிறகு கடலூைில், 

பைங்கிப்றபட்னடயில், சதுைங்கப்பட்டிைத்தில் வாழ்க்னக, பிை்ைை ் அங்கிருந்து 

சமட்ைாஸ் எை்ற சசை்னைக்குச ் சசல்வது எை்று நூல் விைிகிறது. சபஞ்சமிை் 

சூல்ட்றசக்கு சமட்ைாசில் கினடதத் அனுபவங்கை், அவைால் அங்கு திருசச்னப 

துவக்கப்பட்ட வைலாறு, பிை்ைை ் அங்கிருந்து அவை ் மீண்டும் சேைம்ைிக்குத் 

திரும்புதல் ஆகிய நிகழ்சச்ிகனை நூலிை் முதல் பகுதி 66 பக்கங்கைில் விவைிக்கிறது. 

அதாவது சுருக்கமாக சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச எை்பவை ்யாை,் அவருனடய பணி எை்ை, 

அவைது வாழ்க்னக வைலாறு எை்ை எை்று அவனை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தும் பகுதி 

இது. 

 

சுனவயாை தகவல்கை் நினறந்த பகுதி நூலிை் ‘உனையாடல்கை்’ எை்ற இைண்டாம் 

பகுதி. இது சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச அவைக்ை் எழுதிய குறிப்புகைிை் சமாழிசபயைப்்புப் 

பகுதி. இப்பகுதி 30 தனலப்புகைில் சசை்னை மக்கைிை் அக்கால நனடமுனற 

வாழ்க்னகக் கூறுகனை உை்ைடக்கியுை்ைது. 1733 மற்றும் 1746 ஆம் ஆண்டுகைில் 

வனையப்பட்ட சசை்னை மாநகைிை் வனைபடங்களும் சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச 

அவைக்ைிை் ஓவியமும் பிை்ைினணப்புகைாக நூலில் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

வனைபடங்கனைப் பிை்ைினணப்பாக சகாடுத்ததற்கு மாறாக, இைண்டாம் 

பகுதியாை உனையாடல் பகுதி சதாடங்கும் முை்ைை ் சகாடுத்திருக்கலாம். 

படத்னதயும் அதற்காை விைக்கத்னதயும் படித்துவிட்டு உனையாடல்கனைப் 

படிப்பது உதவியாக இருக்கும். அவ்வாறற, சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச உருவப்படதன்தயும் 

அவனைப் பற்றி விைக்கும் முதல் பகுதியிை் சதாடக்கதத்ில் இனணத்திருந்தால் 

சிறப்பாகவும் உதவியாகவும் இருக்கும் எை்பது எைது கருத்து. 

 

இைண்டாம் பகுதியில் உை்ை 30 உனையாடல்களுக்கும் தைது சமாழிசபயைப்்புடை் 

உனையாடலிை் சூழனலயும் கருத்னதயும் விைக்கும் சபாருடட்ு, உனையாடலிை் 

சதாடக்கத்தில் ‘சூழல்’ எை்ற பகுதியும், இறுதியில் ‘உனையாடல் கூறும் சசய்திகை்’ 

எை்ற பகுதியும் நூலாசிைியைால் இனணக்கப்பட்டுை்ைது எை்பது குறிப்பிடதத்க்கது. 

மூல நூலில் இடம் சபறாத இந்த விைக்கப் பகுதிகனைப் படிப்பவருக்குக் 

சகாடுத்துதவிய முனற பாைாட்டிற்குைியது. 

 

இந்த நூலிை் மூலம் சசை்னை குறித்துப் படிப்பவைக்ை், அட அப்சபாழுறத அப்படியா 

எை்று வியக்கும் பல சசய்திகனை மைதில் நிறுத்துவாைக்ை் எை்பதில் ஐயமில்னல. 

பல்றவறு பண்பாட்டிைை ் கூடுமிடமாகவும், வணிகத்திை் தனலனம நகைாகவும் 

சசை்னை விைங்கியதால் அக்காலத்திறலறய ஒரு சபருநகைம் எை்பதை் 

அறிகுறியாக 1725கைில், அதாவது 300 ஆண்டுகளுக்கு முை்ைறை சசை்னையில் 23 

சமாழிகை் றபசப்பட்டுை்ை நினல இருந்திருக்கிறது எை்ற வியப்பிற்குைிய 

சசய்தினய சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச தைது குறிப்பில் பதிவு சசய்துை்ைாை.் 
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ஐறைாப்பாவில் இருந்து கப்பலில் சசை்னை வந்து றசை குனறந்தது ஒரு நாை்கு 

மாதங்களுக்கும் றமலாை பயணக் காலம் றதனவப்பட்டுை்ைது. அக்காலத்திறலறய 

உலகிை் எல்லா நாட்னடச ் றசைந்்தவைக்ளும் சசை்னையில் வாழ்ந்திருக்கிறாைக்ை். 

துபாஷி எை்ற இருசமாழி அறிந்தவைக்ை் மாதச ் சம்பைம் சபறும் 

சமாழிசபயைப்்பாைைக்ைாகப் பணிபுைிந்து ஐறைாப்பியைக்ை் உை்ளூை ் மக்களுடை் 

உனையாட உதவியுை்ைாைக்ை். சவை்னையைக்ை் சசயிண்ட் ோைே்் றகாட்னடயிை் 

உை்றை அனமந்திருந்த சவை்னையை ் நகைிலும், றகாட்னடச ் சுவருக்கு சவைிறய 

இருந்த கறுப்பை ்நகைில் உை்ளூை ்மக்களும் வாழ்ந்திருக்கிறாைக்ை். பல்லக்கு, குதினை, 

எருனம, கழுனத, எருது, ஒட்டகம், வண்டி றபாை்றவற்னற மக்கை் பயணத்திற்காகப் 

பயை் சகாண்டுை்ைாைக்ை். கழுனத, குதினை, எருனம, எருது எைத் தங்கை் 

றதனவக்றகற்ப விலங்குகனை வண்டி இழுக்கப் பயை்படுதத்ி உை்ைாைக்ை். மனலப் 

பாம்பு, சபருசச்ாைி, கிைி, அணில், நாய், எறும்பு, சகாசு றபாை்ற உயிைிைங்கை் 

ஊைில் இருந்துை்ைை. 

 

முத்தியால் றபட்னட மற்றும் சபத்தநாயக்கை் றபட்னட பகுதிகைில் நினறய 

றதாட்டங்கை் இருந்துை்ைை. உயை ்அதிகாைிகளும் றமல்தட்டு மக்கை் றபாை்றறாரும் 

பயணிக்கும் பல்லக்கு, அனதச ்சசய்ய ஆகும் சசலவு, பல்லக்கு தூக்குறவாருக்காக 

அைசு நிைண்யித்த அடிப்பனட ஊதியம் றபாை்றவற்னறயும் அறிந்து 

சகாை்ைமுடிகிறது. ஐறைாப்பியைக்ை் ஏறக்குனறய திைமும் பை்றி இனறசச்ி 

சாப்பிடட்ுை்ைாைக்ை். வீடட்ு றவனலக்கு றவனலக்காைச ் சிறுவைக்ை், நீை ்

சகாண்டுவரும் பணிப்சபண்கை், சனமயற்காைை,் றதாட்டக்காைை,் குதினைனயப் 

பைாமைிப்பவை ் எை பல வனகப் பணிகளுக்கும் பணியாைைக்ை் ஐறைாப்பியைக்ை் 

இல்லத்தில் உதவிக்கு இருந்துை்ைைை.் சில சனமயற்காைைக்ை் கைவாடும் 

பண்புடனும் இருந்துை்ைைை.் ஊைில் சசல்வந்தைக்ை் வீட்டில் அடினமகளும் கூட 

இருந்துை்ைைை.் பிசன்சக்காைைக்ளும் அவைக்ளுக்கு உணவைிப்றபாரும் 

சசை்னையில் இருந்துை்ைைை.் 

 

அை்றாடச ்சனமயலுக்கும் மற்றும் வீடட்ுத் றதனவகளுக்கும் றவண்டிய சபாருட்கை் 

யானவ, அனவ சசை்னை நகைில் எங்சகங்கு கினடக்கும், அனவ எை்ை வினல 

இருக்கும் எை்று பணிப்சபண்ணுடை் நடத்தும் பல உனையாடல்கை் மூலம் 

சகாடுக்கப்படுகிறது. சைக்கு கினடக்கும் நினலக்கு ஏற்ப வணிகைக்ை் சந்னதயில் 

சபாருைிை் வினலனய ஏற்றி இறக்குவதும், வினல றபைம் றபசுவதும் அை்றும் 

வாடிக்னகயாக இருந்திருக்கிறது, எந்தப் சபாருடக்ைாக இருந்தாலும், நனககை் 

உடப்டப் றபைம்தாை் (சசய்கூலி றசதாைம் றபாை்றனவ இருந்ததா எை அறிய ஆைவ்ம் 

றமலிடுவனதத் தவிைக்்க முடியவில்னல). புழக்கத்தில் இருந்த நாணயங்கனையும் 

அவற்றிை் மதிப்னபயும், வடிவதன்தயும், அனவ உருவாக்கப்பட்ட அக்கசானலகை் 

எங்கிருந்தை எை்பது வனையிலும் நூலில் குறிப்புகை் கினடக்கிை்றை. மக்களுக்குக் 

சகாசுவனலகை் றதனவப்பட்டுை்ைை. அசச்ு றவனல, சைினக றவனல சசய்யப்பட்ட 

துணிகனையும், பருத்தி பட்டுத் துணிகனையும் உை்ளூைக்் கனடகைில் வாங்கி, 

உை்ளூை ் னதயற்காைைிடம் சகாடுத்து ஐறைாப்பியைக்ை் தாங்கை் உடுக்கும் வனக 

ஆனடகைாகத் தயாைித்து அணிந்திருக்கிை்றைை.் 
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வண்ணாைக்ை் துணிகனைப் பிைிதத்றிய துணிகைில் குறியீடுகை் பயை் படுதத்ி 

உை்ைாைக்ை். துனவக்க வரும் துணிகனை உைினமயாைருக்குத் சதைியாமல் 

வாடனகக்குப் பிறருக்குக் சகாடுத்துை்ைாைக்ை். திருமணம் எை்று பதிை்ம வயது 

பிை்னைகளுக்குத் திருமணம் நடத்தி, அந்த விழாவிற்காக ஏைாைமாை சசலவு 

சசய்து, கடனம எை்று கருதி 5000 பாைப்்பைைக்ளுக்கு 5 நாட்களுக்கு வனகவனகயாக 

உணவுகை் பனடக்கும் வழக்கம் இருந்திருக்கிறது. வாணறவடிக்னககளும் இனசக் 

கசற்சைியும் ஊைவ்லமும் திருமண விழாவில் இடம் சபற்றுை்ைை. விழாவில் 

பைிமாறப்பட்ட உணவுகைிை் வனககளும், றகைிக்னகக்கு விட்ட பட்டாசுகைிை் 

வனககளும் அவற்றிை் வினலகளும், இனசக்கசற்சைி நிகழ்த்திய கனலஞைக்ளும் 

அவைக்ை் இனசதத் இனசக் கருவிகைிை் வனககளும், அவைக்ளுக்குக் 

சகாடுக்கப்பட்ட ஊதியம் எை ஏைாைமாை மனலக்க னவக்கும் திருமணவிழா 

குறிப்புகை் மட்டுமல்ல இறப்புச ் சடங்குகை் பற்றிய குறிப்புகளும் கூட இடம் 

சபற்றுை்ைது இந்த நூலில். 

 

உை்ளூை ் மக்கை் ஐறைாப்பியைக்னை அவைக்ைது முகத்திற்கு முை்ைை ் புகழ்ந்து 

றபசியும், பிை்ைை ் அவைக்ை் இல்லாத சபாழுது தூற்றுவதும் ஏமாற்றுவதும் 

வழக்கமாகக் சகாண்டவைக்ைாக இருக்கிறாைக்ை் எை்று ஐறைாப்பிய நாடுகளுக்குச ்

சசை்று வந்த இந்தியை ் ஒருவை ் இருநாட்டு மக்கைிை் பண்புகனை ஒப்பிட்டுக் 

குறிப்பிடுவதாகவும் காட்டப்படுகிறது. ஊழியைக்ை் மற்சறாரு ஊழியனைப் பற்றி 

றகாை் சசால்வது, நீதிமை்றத்தில் சபாய்யுனைப்பது றபாை்றனவயும் நூலில் 

பதிவாகியுை்ைது. நீனை வினலசகாடுத்து வாங்கும் நினல, கை்ைசச்ந்னத, பதுக்கல் 

றபாை்றவற்னறச ் சுயநலம் சகாண்ட அைசைக்ளும் அவைக்ைது அதிகாைிகளுறம 

சசய்து மக்கனை வறுனம நினலக்குத் தை்ைி புலம் சபயைந்்து ஓட 

னவத்திருக்கிறாைக்ை் எை அறிய முடிகிறது. 

 

சகானட அைிப்பவை ் தங்களுக்குப் புண்ணியம் எை்று றநாக்கில் மட்டுறம 

அைிக்கிறாைக்ை் எை்பது றபாை்ற மக்கைிை் மைப்பாை்னம இை்றும் வழக்கறம. 

இந்த நூலிை் இறுதிப் பகுதியில் உை்ை சில உனையாடல்கைில் இந்தியாவில் பல 

ஆண்டுகைாக வாழும் ஐறைாப்பியை ்ஒருவை,் கப்பலில் வந்திறங்கிய தைது சறகாதைை ்

ஒருவனையும், இங்கு வாழும் ஐறைாப்பியனை மணக்க வரும் சறகாதைினயயும் 

சந்திக்கிறாை.் இந்தப் சபைிய அண்ணை் தைது தம்பிக்கும் தங்னகக்கும் இந்திய 

உணவுவனககை், உணவுக்காகப் பயை்படும் விலங்குகை் மீை் பறனவ வனககை், 

மதுபாை வனககை், தமிழ்நாட்டில் பயிைாகும் காய் கைிகை், மக்கை் வாழும் 

வீடுகைிை் அனமப்பு, தமிழ்ப்சபண்கைிை் உயை ் பண்புகை், பசுக்கனை வணங்கும் 

வழக்கம், இைவயது திருமணம், குடும்ப வாழ்க்னக, இறப்பு, னகம்சபண்கை் நினல, 

ஏற்றுமதி இறக்குமதியாகும் சபாருடக்ை் அவற்றிை் வினல எை்று அறியத்தரும் 

சசய்திகை் ஏைாைம். அவற்றால் 1700கைில் தமிழ்நாட்டு மக்கை் குறித்து நாம் 

அறிவதும் ஏைாைம்… ஏைாைம். 
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மக்கைிை் வாழ்வு குறித்து இவ்வைவு விவைங்கனை ஓை ் அயல்நாட்டாை ் பதிவு 

சசய்திருக்க, சங்க காலத்திற்குப் பிை்ைை ் வந்த இலக்கியங்கைில் இது றபாை்று 

பதியப்பட்ட ஒரு நினல இல்லாது றபாய், குனறந்தது ஒரு 1500 ஆண்டுகளுக்கு நம் 

தமிழக மக்கை் எவ்வாறு வாழ்ந்தாைக்ை், சைாசைி மக்கைிை் வாழ்க்னகமுனற 

எப்படிப்பட்டது எை்ற குறிப்புகை் அதிகம் இல்லாத ஓை ் இலக்கிய சவற்றிடம் 

சநஞ்னசக் கைக்க னவக்கிறது. சபைியாை ் தமிழ் இலக்கியவாதிகைிை் 

அக்கனறயிை்னம குறித்தும், எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கைிைால் வினைந்த பயை் 

குறித்தும் சகாண்ட சிைமும் புைிகிறது. அை்னறய சங்ககாலப் பட்டிைப் பானல 

மூலம் காவிைிப்பூம்பட்டிைத்து நகைவ்ைம் மக்கை் வாழ்க்னக முனற அறிந்து சகாை்ை 

உதவிைாை ் கடியலூை ் உருத்திைங்கண்ணைாை.் 18 ஆம் நூற்றாண்டு 

மதைாசபட்டிைத்திை் நகைவ்ைம் மக்கை் வாழ்க்னக முனறனய நாம் அறிந்து சகாை்ை 

உதவியுை்ைாை ்சபஞ்சமிை் சூல்ட்றச. 

 

ஓை ் இைத்திை் வைலாறு எை்பது ஆடச்ியாைைக்ைிை் சவற்றி குறிதத் வைலாறு 

மட்டுமல்ல, அவைக்ை் காலத்தில் வாழ்ந்த குடிமக்கைிை் இயல்பு வாழ்னவயும் 

அறியத் தருவதாக வைலாறு இருக்க றவண்டும். இல்லாவிடில் அந்த வைலாறு 

முழுனமயாை வைலாறாக அனமயாது. பல ஐறைாப்பியைக்ைிை் ஆவணக் 

குறிப்புகைில் கினடக்கப் சபறும் தமிழக வைலாற்றுச ் சசய்திகனைத் தவிைத்்து 

வைலாறு எழுதுவதும் வைலாற்னற முழுனம சபறச ் சசய்யாது எை்ற றநாக்கில் 

தை்ைால் இயை்ற வழியில், தாை் சபற்ற சேைம்ாைிய சமாழி அறிவு மற்றும் 

ஐறைாப்பிய ஆவணப் பாதுகாப்பகங்கை், நூலகத் சதாடைப்ுகனைப் பயனுக்குக் 

சகாண்டுவரும் வனகயில் சசை்னை மாநகைிை் வைலாற்றுத் தகவல் நினறந்த 

சிறந்த நூசலாை்னற சவைியிட்டுை்ைாை ் சுபாஷிணி. அனதயும் இந்த ஆண்டிை் 

சசை்னை நாை் சகாண்டாட்டத்தில் சவைியிட்டது மிகவும் சபாருத்தம். அடுத்து 

வரும் ஆண்டுகைில் சசை்னை நாை் சகாண்டாட்டங்கைில் பலை ்சமட்ைாஸ் 1726 நூல் 

தரும் வைலாற்றுச ்சசய்திகனை நினைவுகூைவ்ாைக்ை் எை்று எதிைப்ாைக்்கலாம். 

 

இந்த நூல் கடந்த கால சசை்னைனயக் காட்டும் ஒரு கனலடாஸ்றகாப். 18 ஆம் 

நூற்றாண்டு சமட்ைாஸ் மக்கைிை் வாழ்க்னக எவ்வாறு இருந்தது எை்று இந்த நூலிை் 

மூலம் அறியத் தந்த முனைவை ்க. சுபாஷிணி அவைக்ளுக்குப் பாைாட்டுகை். 

 

 

நை்றி:  சிறகு 
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28 •  பண்பொட்டுப் புரிேலில் ஒரு  ொற்றுக் கண்த ொட்டம் 
• • • முனைவர் ஆைந்த் அமலதாஸ் 

 

 

“பண்பாடு” எை்பது எை்ை எை்பனதக் சகாஞ்சம் அலசிப் பாைக்்கலாம். பண்பாடு 

எை்பது ஏறதா ஒருவனகயாை  கட்டிடக்கனல எை்று பல றகாபுைங்கனை மட்டும் 

எண்ணாமல் அல்லது சித்திைம், சினலகை், ஆடல் பாடல் கனலகை் எை்று குறுகிய 

கண்றணாட்டத்றதாடு பாைக்்காமல் விைிந்த அைவில் கணிக்கும் சபாழுது அது நமது 

வாழ்னவ அனமக்கும் அடிப்பனட றகாட்பாட்னடக் குறிக்கும் எைலாம். 

 

பண்பாடு மாறிக் சகாண்றடயிருக்கும். நினலயாை பண்பாட்டு அனடயாைம் எை்று 

ஏதும் இல்னல. அதை் சில அனடயாைங்கனைக் குறியிடட்ு அப்படிறய சினலயாக்கி 

அருங்காட்சியகத்தில்  னவத்து விட்டால் அது சசத்தது எைலாம். எப்படி ஒரு சமாழி 

றபசப்படவில்னல சயை்றால் அது சசதத் சமாழி எை்றபாறமா அதுறபாலதத்ாை் 

பண்பாடும். 

 

இப்படி பண்பாட்டிை் சிறப்னப அனடயாைப் படுத்தி ஆைாய்சச்ியாைைக்ை் 

அட்டவனண றபாட்டுக் காட்டுவாைக்ை். அதில் ஒரு சதைிவு இருக்கும். இது 

உண்னமதாை். ஆைால் அப்படி அனவகனை ஆவணக்கூடங்கைில் னவத்து விட்டால் 

இது சபைிதா, மற்றவைக்ளுனடயது சபைிதா எை்ற சைச்ன்சக்கு இட்டுச ் சசை்று 

பண்பாட்டிை் றமாதலில் முடியும். அனதத்தாை் சாமுறவல் ஹண்டிங்டை் தைது 

“பண்பாட்டிை் றமாதல்” (Clash of Civilisation) எை்ற நூலில் குறிக்கிை்றாை.் 

 

ஆைால் பண்பாடு எை்பனத உண்னமயில் பிைித்துக் காட்ட முடியும். அதற்குத் 

தைித்தை்னம உண்டு. அதைால் மற்றவைக்றைாடு உறவு சகாை்ளும் இனணப்புப் 

பாலம் உனடந்து றபாகவில்னல. ஏசைைில் அந்தத் சதாடைப்ு உறவிைால் தாை் 

வாழ்கிறது, வைைக்ிறது. இது சதாடைந்ினல. எடுத்துக்காட்டாக, தமிழ்ப் 

பண்பாட்டுக்கு எை்ை அனடயாைம் காட்டலாம்? இைங்றகா அடிகைா? கம்பைா?  

பாைதியா? பாைதிதாசைா? இவைக்ைில் யாை ் தமிழ்ப் பண்பாட்டிை் பிைதிநிதி? 

இவைக்ை் ஒவ்சவாருவைிை் பிை்ைணி றவறு, சிந்தனை முனற றவறு. ஒவ்சவாருவரும் 

தைித்துவம் சகாண்டவைக்ை். இருப்பினும் இவைக்ை் தமிழ்ப் பண்பாட்டிை் சதாடை ்

உறவிை் பங்காைிகை்.  

 

இவைக்ை் ஒரு வனலயில் உை்ை முடிசச்ுகை் மாதிைி. ஒவ்சவாரு முடிசச்ும் முக்கியம். 

இந்த முடிசச்ுகனை எல்லாம் சவட்டிவிட்டால் வனலறய பாழனடந்து விடும். ஆைால் 

ஒவ்சவாரு முடிசச்ும் தைியாக இருந்தாலும் அதற்கு மதிப்பு இல்னல. அது றபாலத ்

தாை் பண்பாட்டிை் பங்காைிகளும். 

 



 
 

162 

பண்பாடு எை்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடதத்ில், நிலப்பகுதியில் தாை் வைரும். குறிஞ்சி 

மலறைா, மல்லினக சமாட்றடா தாைாக மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நினலயில், 

நிலப்பைப்பில்தாை் றதாை்றும். பண்பாடும் அப்படித்தாை். வைலாறு பனடப்பவனும் 

வைலாறு எழுதுபவனும் தைிப்பட்ட மைிதைக்ை்தாை். ஒட்டுசமாத்தமாக எதுவும் 

எழாது. ஒரு சசயற்குழு அனமத்து வைலாறு எழுதுவதில்னல. நமது 

தினணக்றகாட்பாட்னட எடுத்துக்காட்டாய் சசால்லலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட 

நிலப்பைப்பில் றதாை்றியது எை்பது அதை் தைித்துவம். அதை் சபருனம. 

 

முைண்பாடாை கண்றணாட்டம் சகாண்டவைக்ைாைாலும் நாம் எல்றலாரும் கூடி 

வாழ முடியும். ஒறை இைதத்வை ்எை்பதால் மட்டும் அல்ல, ஒறை சமயத்தவை ்எை்பதால் 

அல்ல, மைிதப் பண்புை்ைவை ் எை்பதால். நம்மிடம் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு. 

கணக்கியல்படி (Mathematically) நாம் சமமாைவைக்ை் எை்றல்ல. சமத்துவம் எை்பது 

திறனமகைிை் அடிப்பனடயில் அல்ல. நாம் றதடும் சமத்துவம் மைிதைிை் தைித்துவ 

மகத்துவத்திை் மதிப்பிை் அடிப்பனடயில் உை்ைது. மைிதைக்ைாகிய நாம் 

சமமாைவைக்ை்  (As persons we are equal). சமுதாய அைவில் ஏற்றத்  தாழ்வு இருக்கலாம். 

இது நினலயாைது அல்ல.  அது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. ஆைால் தைிமைிதைிை் 

மதிப்பு, அவை் தைித்துவம் நினலயாைது. “சசாைக்்க வாசலுக்குமுை் றதாட்டியும் சைி 

சதாண்னடமானும் சைி” எை்பது றத றநாபிலி சுட்டிக்காட்டிய ஒரு பழசமாழி. இது 

சாதி-சமயப் பூசல்கைினடறய அவை ் சகாடுதத் பதில். சமூக றவறுபாட்னட, 

ஏற்றத்தாழ்னவ இயற்னகயிை் நியதி, கைம்ம், சதய்வ பைாமைிப்பு எை்று பலவிதமாய் 

விைக்கம் சகாடுத்தாலும் அடிப்பனட உண்னம நினல ஒை்றுதாை். 

 

முதலில் நமது அடிப்பனடத் றதனவகை் நினறவுசபற றவண்டும். அனவ யானவ?  

உணவு – உனட – உனறயும் வீடு – எை்று சசால்வதுண்டு. ஆைால் இனவ இருப்பதால் 

மட்டும் நினறவாை வாழ்வு வந்துவிடாது. மகிழ்சச்ி நினறந்து வழியாது. ஏசைைில் 

மைிதை் மைிதைாய் வாழ மைிதனுக்கு இதற்கும் அடிப்பனடயாை றதனவகை் 

உண்டு. மற்றவை ் எை்னை ஏற்றுக் சகாை்ை றவண்டும்; எை்னை மதிக்க றவண்டும்; 

உறவு சகாை்ை இடம் சகாடுக்க றவண்டும். அது இல்லாமல் மைிதைாய் வாழ 

முடியாது. நமது முைண்பாடுகை், எதிைப்்பு றபாைாட்டங்கை் எல்லாம் இங்குதாை் 

சதாடங்குகிை்றை. றமல்நினலக்கு, உயைப்டிக்கு ஏற றவண்டும். சமூக அைவில், 

உணைச்ச்ி அைவில், சிந்தனை அைவில், ஆை்மீக அைவில் அது கினடக்கும் வனை நாம் 

ஆதங்கத்றதாடு அனலந்து சகாண்டுதாை் இருப்றபாம். 

 

ஒரு சமூகத்தில் கூடிவாழும் சபாழுது ஓை ் அனமப்பு றவண்டும். பல் றவறு பணிகை் 

சசய்ய அதற்கு ஏற்ற ஆடக்ை் றவண்டும். உலக வங்கி சதாடங்கி, கிைாமப் 

பஞ்சாயத்து வனை  ஒருவை ்நிைவ்ாகப் சபாறுப்பில் இருக்க றவண்டும். அவருக்கடியில் 

பல துனறகைில் மற்றவை ்பணி சசய்ய றவண்டும். இத்தனகய அனமப்பில் றமலிைம், 

கீழிைம் எை்பதற்கு இடமில்னல. பல்றவறு சதாழிறலா பணிறயா சசய்யலாம், 

சசய்யவும் றவண்டும். அதைால் தைிப்பட்டவைிை் மதிப்பும் தைிமைிதைிை் 

தைித்தை்னமயும் இழந்துறபாகாது.  
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பண்பாடு எை்பது தைிமைிதைிை் சபருனமனய, சிறப்னப நினலநாட்ட 

உதவுவதற்கு இல்னல. அப்படி நடக்கிை்றது எை்றால் அது ஓை ் அபத்தம் (Perversion).  

தைக்காக றபாஸ்டை ்ஒட்டி, தைது உருவதன்தப் சபைிதாகக் கருதுவதில்தாை் பாசிசம் 

சதாடங்குகிறது.  

 

பண்பாடு ஓை ்ஊற்று றபாை்ற சபாதுசச்சாத்து. அது இதற்கு மாறாக பணி சசய்கிறது. 

இத்தனகய குறுகிய றவலினயத் தாண்டிக் கட்டனமப்புகனை உனடதச்தறிவது, 

உலறகாடு ஒத்து வாழும் நினலக்கு, தைது சுயநலக் றகாட்பாட்டுக்கு சவைிறய வாழ 

இடம் றதடுகிறது. தைிப்பட்டவை ்தைத்திலிருந்து சபாதுத் தைத்னதத்  றதடுவது. 

 

ஊற்றுசச்ுனை றபாை்ற சபாதுசச்சாத்துக்கு விைம்பைம் றதனவயில்னல. பிைசச்ாைம் 

சசய்து ஆடக்ை் றசகைிக்க றவண்டியதில்னல. றகாஷம் எழுப்பத் றதனவயில்னல.  

மதிப்பீடுகை் றவறு, சபாதுச ் சசாத்து (Resources) றவறு. மதிப்பீடுகை் ஆடக்னைச ்

றசகைிக்கும். றபாதகைக்ை் றவண்டும். சமய மதிப்பீடுகனை நினல நாட்டுவது றபால் 

ஆகிவிடும். 

 

இந்தியப் பண்பாடு எை்பது பல மைபுகைால் உருவாக்கப்பட்ட சசாத்து.  

பை்னமத்தைம் சபற்றது. ஏறதா ஒரு சமயம், ஓை ் இைம், ஒரு சிந்தனைக் 

றகாட்பாட்டால் உருவாைது அல்ல. பலரும் இதை் பங்காைிகை், பங்கு அைித்தவைக்ை் 

இனடறய றவறுபாடுகை் உண்டு. அதைால் அவைக்ை் எதிைிகை் அல்ல. அவைக்ை் 

பண்பாட்டிை் ஊற்றுக்கை். 

 

பல நதிகை் பாய்ந்றதாடி கடலில் சங்கமம் ஆவது றபால பல மைபுகை், றகாட்பாடுகை் 

றசைந்்து உருவாைது இந்தியப் பண்பாடு. ஒவ்சவாை்றும் பண்பாட்டிை் வைைச்ச்ியில் 

பங்சகடுத்திருக்கிறது, சசழிப்பனடய வழி வகுத்தது, புதிய கண்றணாட்டத்தினை 

இை்றும் தூண்டுகிை்றது. 

 

இப்சபாழுது ஐறைாப்பாவிலும் சபைிய குழப்பம். அவைக்ை் உருவாக்கிய ஐறைாப்பிய 

ஒை்றியம் உனடந்து சகாண்டிருக்கிறது. அதற்குப் பல காைணங்கை் உண்டு. 

பிைாை்ஸ் நாட்டு சிந்தனையாைை ் பிைாை்சுவா ஜீலியை் (2017) சசால்வது இது. 

சதாடக்கத்திறலறய ஐறைாப்பிய நாடுகனை ஒை்றினணக்கும் சக்தி எது, எை்பது 

சதைிவில்னல. ஒரு சிலை ் கருத்து: கிறிஸ்துவ நம்பிக்னகயும் அதை்வழி எழுந்த 

பண்பாட்டுக் றகாட்பாடு எை்றைை.் மற்றவை ் அதற்கு மாறாக, இல்னல, சமயம் 

தாண்டிய பகுதத்றிவுப் பண்பாடு (Enlightenment) எை்றைை.் அவைக்ளுக்குை் ஒை்றித்த 

சதைிவு இல்னல. அதைால் முகப்புனை (Preamble) இல்லாமறல ஐறைாப்பிய ஒை்றியம் 

எை்ற அனமப்னப உருவாக்கிைாைக்ை். அதை் வினைவு இப்சபாழுது சதைிகிறது. 

சமய நம்பிக்னகயும், பகுத்தறிவும் முைண்பாடாகத் சதைியலாம். ஆைால் அனவ 

இைண்டும் ஒை்றினணந்து வாழ முடியும்.  

 

நமது நாட்டில், நம் மத்தியில்; நடப்பதும் அப்படிதத்ாை். நமது பண்பாட்டில் பல்றவறு 

பங்காைிகை்; அங்கத்திைைக்ை் உண்டு. இப்பண்பாட்டிை் சசாத்து எல்றலாருக்கும் 
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சசாந்தம். னவதிக மைபு சபைியது. அதற்சகை தைிவைலாறு உண்டு. ஆைால் அதை் 

ஆதிக்கத்னத நினலநாட்ட மற்றவைக்னை ஒழிக்கறவண்டும் எை்பது ஏற்றுக்சகாை்ை 

முடியாத வாதம். கடவுை் நம்பிக்னக சகாண்டவைக்ளும் கடவுை் எதிைப்்புவாதிகளும் 

கூடிவாழ முடியும், கூடிவாழ றவண்டும். அவைக்னை ஒை்றினணப்பது சமயம் சாைாத 

அறசநறியிை் அடிப்பனடயில் அனமயறவண்டும். 

 

இயற்னகயிை் சசாத்துக்கை், சுற்றம் சூழல் பாதிப்பு, அழிவு பற்றி பலை ் கவனல 

சகாண்டுை்ைைை.் Bio-diversity அைவு குனறந்து சகாண்றட றபாவது பற்றி பலை ்

ஆைாய்ந்து அனததத்டுக்க எடுத்து வரும் முயற்சிகளும் பாைாட்டுக்குைியது.  

அனதப்றபால ஏை் கலாசச்ாை அழிவுக்கு, பண்பாட்டுச ்சினதவுக்கு றபாதிய எதிைப்்பு, 

பாதுகாக்கும் றபாதிய முயற்சிகை் இை்னும் எழவில்னல எை்பது றகை்விக்குறியாய் 

இருக்கிறது. 

 

எடுத்துக்காட்டாக இந்திய இஸ்லாமிய வைலாற்னறக் கவைிக்கலாம். சமய 

நல்லிணக்கத்திற்கு அவைக்ை் பங்கைிப்பு அதிகம். ஆல் பிரூைி முதை் முதலாக 

பாதஞ்சலி றயாகம் எை்ற சமஸ்கிருத நூனல அைபியில் சமாழிசபயைத்்து 

குைஆ்றைாடு நல்லிணக்கம் சசய்தாை.் பிறகு அக்பை ்பல்றவறு சமய பிைதிநிதிகனை 

அனழத்து உனையாடல் பண்பாட்னட உருவாக்கிைாை.் அவருக்குப்பிை் தாைா சிக்றகா 

50 உபநிடதங்கனைப் பாைசீக சமாழியில் சமாழிசபயைத்த்ாை.் அதை் வழியாக 

ஐறைாப்பியைக்ை் இந்த வைலாற்னறத் சதைிந்து சகாை்ை வழி வகுத்தாை.் இதத்னகய 

முயற்சிகை் இஸ்லாமிய மைபிை் பங்கைிப்பு. 

 

இவ்வாறு இந்திய யூதைக்ளும்,; கிறித்தவைக்ளும், பிறகு இங்குக் குடிறயறிய 

பாைசீகைக்ளும், பல்றவறு வனகயில் இந்தியப் பண்பாட்டிை் வைைச்ச்ிக்குப் 

பங்கைித்திருக்கிை்றாைக்ை். இவைக்ை் அந்நியைக்ை் எை்று சசால்லி இந்தியப் 

பண்பாட்டிை் சசாத்து எல்லாம் எங்களுக்குத்தாை் சசாந்தம் எை ஒரு வைக்்கம் 

மட்டும் ஆதிக்கம் சகாண்டாடும் மைநினலயும் சசயல்முனறயும் நம்னம 

ஒை்றினணத்துக் கூடிவாழ வழிவகுக்காது. அழிவுக்குதத்ாை் இடட்ுசச்சல்லும். 

 

 

 



 
 

165 

29 •  ஐதரொப்பிய ேமிழியல் ஆரொய்ச்சி அனுபவங்கள்: ஆைந்த் 
அ ைேொஸ் 

• • • முனைவர் க.சுபாஷிணி 
 

 

றநைக்ாணல்: ஆைந்த ்அமலதாஸ்;  

சந்திப்பு: முனைவை ்க. சுபாஷிணி 

 

 

சுபா: இை்னறய சூழலில் விைல்விட்டு எண்ணக்கூடிய அைவில் ஐறைாப்பிய 

சமாழிகனைக் கற்று ஆைாய்ந்த தமிழியல் ஆய்வாைைக்ைில் நீங்களும் ஒருவை.் 

உங்கைது ஐறைாப்பிய சமாழிசபயைப்்புகை் ஐறைாப்பியத ் தமிழியல் துனறயில் 

முக்கியத்துவம் சபறுபனவ. உங்களுனடய ஆைம்பக்காலக் கல்விச ் சூழல், 

பணிகை்பற்றிக் கூறுங்கை். 

 

ஆைந்த் அமலதாஸ்: நாை் சிவகங்னக மாவட்ட விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்து 

வைைந்்தவை். றசசு சனபயில் றசை விரும்பி 1962இல் அவைக்ை் நடத்துகிை்ற பயிற்சித ்

தைத்தில் றசைந்்றதை். அங்கு ஆை்மீகப் பயிற்சிறயாடு இலத்தீை், கிறைக்க 

சமாழிகனைக் கற்றுக்சகாடுத்தாைக்ை். பிறகு சசை்னை இலறயாலா கல்லூைியில் 

பி.ஏ. ஆங்கில இலக்கியம் படித்றதை். அதை்பிறகு சசண்பகநூைில் மூை்றாண்டுகை் 

சமய்யியல் பயிை்றறை். பிை்ைை ் முதுகனலப் படிப்புக்காகக் கைந்ாடகத்திை் 

தாைவ்ாை ்பல்கனலக்கழகத்தில் சமஸ்கிருதத்துனறயில் படித்துவிட்டுத் திருசச்ி தூய  

வைைாை ் கல்லூைியில் ஓை ் ஆண்டு சமஸ்கிருத ஆசிைியைாகப் பணிசசய்றதை். 

புதுடில்லியில் நாை்கு ஆண்டுகை் இனறயியல் படித்துவிட்டு 1977இல் முனைவை ்

பட்டத்திற்காகச ்சசை்னைப் பல்கனலக்கழகத்தில் றசைந்்றதை். அங்கு ஆய்வுக்காை  

எைது வாழ்வு சதாடங்கியது. 

 

சுபா: நீங்கை் எழுதிய நூல்கை்.. 

 



 
 

166 

ஆ.அ: இதுவனை 28 நூல்கனை எழுதியுை்றைை். 25 நூல்கனைத் சதாகுத்து 

சவைியிடட்ுை்றைை். 150 கட்டுனைகை் சவைியாகியுை்ைை. இனவ  

சபரும்பாை்னமயும் ஆங்கிலம், சேைம்ை், தமிழ் சமாழிகைில் உை்ைை. சில 

கட்டுனைகை் இத்தாலிய, பிைஞ்சு சமாழிகைில்  சமாழிசபயைக்்கப்பட்டுை்ைை. 

 

சுபா: நீங்கை் சமஸ்கிருத சமாழி வல்லுநை.் அம்சமாழினயக் கற்றுக்சகாை்ை ஏற்பட்ட 

ஆைவ்ம், அம்சமாழியில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவதன்தச ்சசால்லுங்கை். 

 

ஆ.அ: எைக்கு ஆை்ம வழிகாட்டியாக இருந்த பாதை ் இக்றைசியஸ் இருதயம் 

தூண்டுதலில் சமஸ்கிருதம் கற்கத் சதாடங்கிறைை். தாைவ்ாை ்பல்கனலக்கழகதத்ில் 

முதுகனலப் பட்டம் சபற்றபிறகு முனைவை ் பட்டதத்ிற்காக சசை்னைப் 

பல்கனலக்கழகத்தில் மூை்றாண்டுகை் ஆய்வு றமற்சகாண்றடை். பிை்ைை ்  இந்த 

ஆைாய்சச்ி 1981ஆம் ஆண்டு நினறவுசபற்றது. இந்த ஆய்வு நூனலத் தீைப்்பிடும் 

நடுவைாக வியை்ைா பல்கனலக்கழகப் றபைாசிைியை ்ஓபைஹ்ாமை ்நியமிக்கப்பட்டாை.் 

எைது ஆய்வுக்கு நல்ல மதிப்சபண் சகாடுத்து வியை்ைாவுக்கு அனழப்புவிடுதத்ாை.் 

அதுதாை் எைது ஐறைாப்பிய அனுபவத்திை் சதாடக்கம். 

 

சுபா: இது நிசச்யமாக உங்களுக்குச ் சமஸ்கிருத ஆய்வுகைில் சதாடைந்்து ஈடுபடச ்

சிறந்த சதாடக்கதன்த அனமத்திருக்கும் எைத் சதைிகிறது. இந்த அனுபவம் 

எத்தனகய பணிகனை நீங்கை் றமற்சகாை்ை உதவியது? எங்கு உங்கை் பணினய 

முதலில் சதாடங்கிைீைக்ை்? 

 

ஆ.அ: சசை்னை – திருவாை்மியூைில் அனமந்துை்ை சத்திய நினலயம் சமய்யியல் 

துனறயில் முப்பதாண்டுகைாகப் றபைாசிைியைாகப் பணியாற்றிறைை். 

சதாடக்கத்தில் ‘இந்தியை் பிலாசபி எை்று றவதாந்தச ் சிந்தனையாைைக்ை்’ பற்றிப் 

பாடம் சசால்லிக்சகாடுத்றதை். பிறகு பதினைந்தாண்டுகை் பகவத்கீனத சசால்லிக் 

சகாடுத்றதை். ஒரு துனறயில் றபைாசிைியைாகப் பணிசசய்யும்சபாழுது பல்றவறு 

பாடங்கனைக் கற்றுக்சகாடுக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது. அது எைது ஆைாய்சச்ிறயாடு 

றசைந்்து இருந்த எை் ஆசிைியப்பணி. அதை் வினைவாக மாணவைக்ளுக்குத் 

துனணயாகச ்சில நூற்கனை சவைியிடற்டை். அனவ: 

‘Introduction to Aesthetics.’ Satya Nilayam Publications. Chennai 2000. 

‘Introduction to Philosophy.’ Satya Nilayam Publications, Chennai 2001. 

‘Philosophy of History’, Satya Nilayam Publications, Chennai 2008. 

‘Philosophy of Education’, Satya Nilayam Publications, Chennai 2008. 

தமிழ்க் கவினதகை், நாடகங்கைில் பாடுவதிலும் பங்சகடுப்பதிலும் எைக்கு ஆைவ்ம் 

இருந்தது. ஆைால் முனறயாகப் பயிற்சிசபற வாய்ப்புக் கினடக்கவில்னல. அதைால் 

ஆைாய்சச்ித் துனறயில் கவைம் சசலுதத்த் சதாடங்கிறைை். 

 

சுபா:  உங்களுனடய முனைவைப்ட்ட ஆய்வு,  ஆைாய்சச்ி எை்சைை்ை? எந்தத ்

துனறயில் ஆய்னவத் சதாடை விரும்பிைீைக்ை்? 
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ஆ.அ: முனைவைப்ட்ட ஆைாய்சச்ிக்கு, ‘தவ்ைி’ றகாட்பாடு படிக்கத் சதாடங்கிறைை். 

தமிழில் இனத ‘இனறசச்ி’ எை்று சசால்வதுண்டு.  காஷ்மீனைச ் சாைந்்த 

ஆைந்தவைத்ைா எழுதிய நூலாை ‘த்வை்யாறலாகா’னவ ஆய்வுசசய்யத ்

சதாடங்கிறைை். ‘Philosophical Implications of Dhvani’ (1984). பிறகு இது நூல்வடிவமாக 

வியை்ைாவில் சவைியாைது. அதை் சதாடைச்ச்ியாகப் பல கட்டுனைகை் எழுதிறைை்.  

‘த்வைி’ றகாட்பாட்னட ஒரு நூலிை் உடச்பாருனை சவைிக்காட்டும் முனறயாக 

(hermeneutics) புைிந்துசகாண்றடை். அதைடிப்பனடயில் இந்திய மைபில் உனை எழுதும் 

முனறகை் எை்று பாடம் நடத்திறைை். அவற்னறத் சதாகுத்துப் பாடப்புத்தகமாக 

சவைியிட்றடை். (Indian Exegesis, 2003). 

 

சுபா: சபாதுவாக முனைவைப்ட்ட ஆய்னவ றமற்சகாை்ளும் பலரும் இத்தனகய 

துனறகைில் கவைம் சசலுத்துவது குனறவு. அந்தவனகயில் உங்கைது ஆய்வு 

குறிப்பிடத்தக்கதாகறவ அனமந்துை்ைதில் மாற்றுக்கருத்து இல்னல. 

ஆய்வுப்பணிக்குப் பிை் எவ்வனகயாை ஆய்வுகனை றமற்சகாண்டீைக்ை்? அனவ 

சதாடைப்ாக நீங்கை் எழுதிய நூல்கனையும் சசால்லுங்கை். 

 

ஆ.அ: இங்கு நாை் சைய்றமாை் பணிக்கை ் பற்றிச ் சசால்ல றவண்டும். அவை ் 20ஆம் 

நூற்றாண்டிை் இந்தியச ் சிந்தனையாைைக்ளுை் முக்கியமாைவை ் – அவைது தந்னத 

றகைைத்னதச ் சாைந்்த இந்துக் குடும்பத்திைை,் தாய் இஸ்பாைிய நாட்டுக் 

கத்றதாலிக்கை;் இரு பண்பாட்டிலும் பங்சகடுத்து வைைந்்தவை.் அவைது நூல்கை் 

பதிசைட்டுப் பகுதிகைாகத் சதாகுக்கப்பட்டு இதத்ாலியா, இஸ்பாைியா, ஆங்கிலம், 

பிசைஞ்சு, சேைம்ை் ஆகிய ஐறைாப்பிய சமாழிகைில் 

சவைியாகிக்சகாண்டிருக்கிை்றை. அவைது சில நூல்கனைத் தமிழருக்கு 

அறிமுகப்படுத்திறைை். ‘சைய்றமாை் பணிக்கை ் – வாழ்வும் வாக்கும்’, 2014. அவைது 

பல்சமய உனையாடல் பண்பாட்டுக்கு நல்லறதாை ்எடுத்துக்காட்டு. 

 

சுபா: உண்னமதாை்… 

 

ஆ.அ: வீைமாமுைிவைிை் வாழ்க்னகயில் திருக்குறைிை் தாக்கம் சபாதுவாைது. அவை ்

எழுதிய எல்லா நூற்கைிலும் திருக்குறை் புனதந்துகிடப்பனதப் பாைக்்கலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, றதம்பாவணியில் மட்டும் சுமாை ் 75 குறை்கனைத ் தமது 

பாடல்கறைாடு ஒை்றினணத்துை்ைாை.் இதை்வழியாகக் கிறித்தவக் 

றகாட்பாடுகளுக்குத ் தமிழ் நிறம் சகாடுதத்ாை.்  இந்தப் பிை்ைணியில் 

இஞ்ஞாசியாைிை் ஆை்மீகச ்சிந்தனைகனைத் திருக்குறறைாடு இனணத்து ஒரு நூல் 

சவைியிடட்ுை்றைை். அதை் சபயை ்‘பை்மைபுப் பாைன்வயில் அறவழிச ்சிந்தனைகை்’ 

(2021).  தமிழ்க் கிறிதத்வைக்ை் திருக்குறை் படித்திருக்கிை்றாைக்ை்; இஞ்ஞாசியானைக் 

றகை்விப்பட்டிருக்கிறாைக்ை்; ஆைால் இந்த இைண்டு றகாட்பாடுகளுக்கினடறய 

உை்ை ஒற்றுனம பலருக்கும் சதைியாது. இந்த இருறகாட்பாடுகனையும் இனணத்து 

ஒற்றுனமனயக் காட்டறவண்டும் எை்ற றநாக்கத்துடை் எழுதப்பட்ட நூல் அது. 

சுருக்கமாகச ்சசால்ல றவண்டுமாைால், கிறித்தவ ஆை்மீக முனற தமிழ் மைபுக்குப் 

புறம்பாைது அல்ல எை்று அவைக்ளுக்குக் காட்டும் றநாக்கம் இதை் பிை்ைணி. 
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சுபா: பல்சமய ஆய்வுகை் எை்ற ைீதியில் உங்கை் பங்கைிப்பு ? 

 

ஆ.அ: இருபதாண்டுகைாக Hindu-Christian Studies Bulletin எை்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டு 

இனண ஆசிைியைாக இருந்றதை். கைடாவில் ‘சமயங்கை் சந்திக்கிை்றை’ எை்ற 

தனலப்பில் நடந்த கருத்தைங்கில் பங்சகடுத்றதை். பிறகுதாை் இந்த முயற்சி 

சதாடங்கியது.  பிறகு திருவாை்மியூைில் உை்ை சத்திய நினலயம் சமய்யியல் 

துனறயில் தனலவைாக இருக்கும்றபாது ‘Journal of Intercultural Philosophy’ எை்ற 

சவைியீட்னடத் சதாடங்கி ஆறு ஆண்டுகை் அதற்குத ் சதாகுப்பாசிைியைாக 

இருந்றதை்.  கடந்த ஓைாண்டாக சசங்காந்தை் எை்ற இனணய சசய்தியிதனழத ்

சதாகுத்து நடத்துகிறறை்.  இந்து சமய நூல்கனைக் கற்றுப் பல்சமய உனையாடல் 

பண்பாட்டில் ஈடுபடுவதற்குச ் சமஸ்கிருதம் படிக்கத் சதாடங்கிறைை். ஒரு 

சமயத்தவனை மற்சறாரு மைபில் உை்ைவை ் புைிந்துசகாை்ை றவண்டுமாைால் 

அவைத்ம் மூலசமாழியில் உை்ை நூல்கைில் றதைச்ச்ிசபற றவண்டும். அப்றபாதுதாை் 

ஆைாய்சச்ியிை் மூலம் மற்றவைிை் றகாட்பாடுகனைப் புைிந்துசகாை்ைமுடியும்.  

அதுறபால, இஸ்லாமியனைத ்சதைிந்துசகாை்ை அைபுசமாழி கற்கத் சதாடங்கிறைை். 

ஆைால் அதில் சதாடைந்்து பயிற்சிசபற வாய்ப்பு அனமயவில்னல. இருப்பினும் 

அவைக்ைது வைலாற்னறப் படித்றதை். முகம்மது இக்பால் எழுதிய நூற்கை், 

ஆல்பிருைியிை் பங்கைிப்பு, தாைாசிறகா (அவுைங்கசீப்பிை் அண்ணை்) றபாை்றவை ்

முயற்சிகனை அறிந்துசகாண்றடை். 

 

சுபா: உங்கைிை் சமாழி சதாடைப்ாை ஆைவ்மும் பல்றவறு சமயங்கனை 

விருப்புசவறுப்பிை்றி அணுக நீங்கை் றமற்சகாண்ட முயற்சிகளும் 

வியக்கனவக்கிை்றை. இக்கால இைம் ஆய்வாைைக்ளுக்கு இனவ நல்ல 

தூண்டுதலாகவும் அனமயக் கூடியை. றமலும் சசால்லுங்கை். 

 

ஆ.அ: தமிழ் னவணவத்துனறக்கு எைக்கு வழிகாட்டியவை ் வியை்ைா 

பல்கனலக்கழகப் றபைாசிைியை ் ஓபைஹ்ாமை.் சதை்கனல மைபிை் தனலவைாை 

பிை்னை றலாகாசாைி எழுதிய ‘ததவ்தை்யம்’ எை்ற சூைன்ணகனையும் அதற்கு உனை 

எழுதிய மணவாைமாமுைினயயும் றசைத்்து ஆங்கிலதத்ில் சமாழிசபயைத்்து 

சவைியிட்றடை். பிறகு மணவாைமாமுைி எழுதிய ‘ஆைத்த்ிபிைபந்தம்’ நூனலயும் 

ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயைத்்றதை். 

 

         அதை்பிறகு நம்மாழ்வாை ் பாடல்கைில் நூறு பாடல்கனைத் றதைந்்சதடுத்து 

சேைம்ைில் சமாழிசபயைத்்றதை். வியை்ைாவில் பாடம் சசால்லிக்சகாடுக்க 

இந்நூனலப் பயை்படுத்திறைை். ‘My God is a thief ’ அதாவது, நம்மாழ்வாை ்

சசால்லாடனலத் தனலப்பாக னவத்றதை். “எை் கண்ணை் எை்னைத் தைதாக்கி, எை் 

பாடல் வழியாகத ் தை்னை சவைிக்காட்டுகிறாை். அவை் ஒரு ‘வஞ்சக் கை்வை்’ 

எை்கிறாை ் நம்மாழ்வாை.் இது பக்திப் பாடல் பண்பாட்டிை் எடுத்துக்காட்டு.  அதை் 

பிை்ைை ் வியை்ைாவில் ஆசிைியைாகப் பணியாற்ற அனழப்பு வந்தது. அங்கு 

எை்னுனடய சபாதுத் தனலப்பு ‘இந்திய மைபில் கடவுை் பற்றிய சிந்தனை.’ ஓை ்ஆண்டு 



 
 

169 

னவணவதன்தயும் அடுத்த ஆண்டு னசவத்னதயும் அறிமுகம் சசய்றதை்.  

சிவனுனடய நாட்டியம் பற்றிய பாடல்கனைத் றதைந்்சதடுத்து சேைம்ைில் 

சமாழிசபயைத்்றதை். தமிழ் படித்துவிட்டு வாருங்கை் எை்றால் யாரும் எை் வகுப்புக்கு 

வைமாட்டாைக்ை். அதைால் இந்தப் பாடல்கனை சமாழிசபயைத்்துக் சகாடுத்து 

உனையாடல் நடத்திறைை். அது மாணவைக்ைிடம் ஆைவ்தன்த ஏற்படுத்தியது. 

 

         திருமந்திைத்தில் ஒை்பதாவது அதிகாைம் சிவநடைம் பற்றியது.  ‘சிவை் எங்கு 

நடைமாடுகிறாை,் ஏை் நடைமாடுகிறாை,் பாைப்்பவை ் மதத்ியில் நாட்டியத்திை் 

வினைவு எை்ை’ எை்ற றகை்விகளுக்குப் பதில் சகாடுத்து இந்தப் பாடல்கை் 

அனமந்துை்ைை. அறதாடு சமஸ்கிருததத்ிலும் சிவநடைம் பற்றிய நூல்கை் உண்டு. 

‘குஞ்சித அங்கிைஸ்தவ’ எை்று சபயை;் அதிலும் சில பாடல்கனை சமாழிசபயைத்்து 

சவைியிட்றடை். அதற்கு அடுத்த முனற, அருணகிைி நாதை ் எழுதிய ‘கந்தை ்

அனுபூதி’னயயும் சமாழிசபயைத்்து – வை்ைலாைிை் சில பாடல்கனையும் சித்தை ்

பாடல்கனையும் றசைத்்துப் புத்தகமாக சவைியிட்றடை். ‘சிவை் சதை்ைிந்தியாவில் 

நடைமாடுகிறாை’் எை்ற சபாருைில் இந்த நூல் சவைிவந்தது. 

 

சுபா: இந்துப் பாைம்பைியத்தில் னசவம், னவணவம் எை்ற ஆண் சதய்வ வழிபாடுகை் 

அதிகம் முக்கியத்துவம் சபறுகிை்றை. அதைால் ஐறைாப்பிய ஆய்வாைைக்ை் சூழலில் 

இந்த இைண்டு சபருந்சதய்வ வழிபாட்டுக்காை விைக்கதன்த அறிமுகப்படுதத் 

உங்கை் ஆய்வுக் கவைம் குவிந்ததாக எடுத்துக்சகாை்ைலாமா? 

 

ஆ.அ: இல்னல. தமிழக இனறயியல் சூழலில் சபண்ணியமும் சபண் சதய்வங்கை் 

பற்றிய இந்திய வைலாறும் முக்கியத்துவம் சபறுவனத உணைந்்திருக்கிை்றறை்.  நாை் 

ஓைாண்டாகப் சபண் சதய்வங்கனைப் பற்றிய கருத்துக்கனைத் சதாகுத்து 

ஐறைாப்பிய ஆய்வு மாணவைக்ளுக்குப் பாடம் தயாைித்றதை். உலகைவில் அது ஒரு 

சபைிய முயற்சியாக இை்னும் இருக்கிறது. அதற்காக இந்திய மைபு நூல்கனைத ்

றதடிறைை். சமஸ்கிருதத்தில் பல நூல்கை் உை்ைை. ‘றதவீ மாகாத்ம்யம்’, 

‘சசௌந்தைய்லகைி’ றபாை்றனவ. தமிழில் ‘அபிைாமி அந்தாதி’ எைக்குப் பிடித்திருந்தது. 

அனதயும் சேைம்ைில் சமாழிசபயைத்்து ஓை ் ஆண்டு பாடநூலாகப் 

பயை்படுத்திறைை். 

 

சுபா: இது மிக முக்கியமாை சமாழிசபயைப்்பு. சேைம்ாைிய சமாழியில் சபண் 

இந்துக் கடவுைைக்ைிை் அறிமுகத்னதப் பாைத்்த றலாமஸ் சீகை்பால் தைது ‘Genealogy 

of the South Indian Deities’ எை்ற நூலில் அனத வழங்கிைாை.் அதுறபால, டசச்ுக்காைைாை 

பிலிப்ஸ் பால்சடயூஸ் ‘A Description of the East-India Coasts of Malabar and Coromandel and 

also of the Isle of Ceylon with their Adjacent Kingdoms & Provinces’ எை்ற நூலிலும் மலபாை,் 

அதாவது தமிழ் நிலமக்கைிை் கடவுைைக்னைக் குறிப்பிடும்றபாது சபண் 

சதய்வங்கனை அறிமுகப்படுத்துகிை்றாை.் இப்படி பிைஞ்சு சமாழியிலும் சபா.ஆ.19 

காலகட்டத்தில் சில நூல்கை் சவைிவந்தை. அதை் சதாடைச்ச்ியாக இந்த 

நூற்றாண்டில் உங்கைது முயற்சியும் வைலாற்றில் இடம்சபறுவனத 

நினைக்கும்றபாது சபருனமயாக உை்ைது டாக்டை ்ஆைந்த். சைி, சபா.ஆ. 16 சதாடங்கி 
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தமிழகம் வந்த ஐறைாப்பிய மதச ் றசனவயாைைக்ைிை் தமிழ்ப் பணிகனைக் 

கூறுங்கை். 

 

ஆ.அ: தமிழகத்திற்கு வந்த றசசுசனப மனறப் பணியாைைக்ை் தமிழுக்குச ் சசய்த 

சதாண்டு சபைிது. சிறப்பாக றத றநாபிலி, வீைமாமுைிவை ்நூல்கனை ஆங்கிலத்தில் 

சமாழிசபயைத்்துத ் தமிழ் சதைியாத மற்றவருக்கு அறிமுகம்சசய்வனத எை் 

றநாக்கமாகக் சகாண்டிருக்கிை்றறை்.  றத றநாபிலி இருபதுக்கும் றமற்பட்ட 

நூற்கனைத் தமிழில் எழுதியுை்ைாை.் சிறப்பாக தாமஸ் அக்குவிைாஸ் பதிவுசசய்த 

கிறித்தவக் றகாட்பாடுகனைத ் தமிழாக்கம் சசய்திருக்கிறாை.் நாை் 

‘கடவுை்நிைண்யம்’, ‘ஆத்துமநிைண்யம்’, ‘நித்திய சீவை சல்லாபம்’, ‘தூசை திக்காைம்’ 

றபாை்ற நூல்கனை ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயைத்்து சவைியிடட்ுை்றைை். அதுறபால 

வீைமாமுைிவை ் எழுதிய திருக்காவலூைக்் கலம்பகம், அை்னை அழுங்கல் அந்தாதி 

றபாை்ற நூல்கை் ஏற்சகைறவ ஆங்கிலதத்ில் சவைிவந்துை்ைை. இப்றபாது ‘கித்றதைி 

அம்மாை் அம்மானை’னயயும் தயாை ்சசய்துசகாண்டிருக்கிறறை். 

 

சுபா: உங்கைது பனடப்புக்கைில் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்னகயில் சேைம்ாைிய 

நூல்கனைக் காண்கிறறை். ஐறைாப்பாவில் குறிப்பாக சேைம்ை் சமாழி றபசும் 

பகுதிகைில் உங்கை் அனுபவம், சசயல்பாடுகை் எை்சைை்ை? 

 

ஆ.அ: சேைம்ை் சமாழிறபசும் பகுதியாை ஐறைாப்பாவுடை்தாை் எைக்கு அதிகத் 

சதாடைப்ு இருந்தது. அங்குப் பல்கனலக்கழகப் றபைாசிைியைக்ளுடை் சகாண்ட நட்பு 

சபைிதும் உதவியது. அவைக்ை் தங்கைிை் அை்பைிப்பாக தாங்கை் எழுதிய 

நூல்கனைக் சகாடுப்பது வழக்கம். ஒருமுனற பிைாங்பைட்் பல்கனலக்கழகப் 

றபைாசிைியை ் நூல் ஒை்னறக் சகாடுத்தாை.் அது அவை ் எடுதத் முயற்சியிை் பயை். 

பை்ைி அைவில் பாடம் சசால்லிக்சகாடுக்கும் ஆசிைியைக்ளுக்குப் சபைிய நூலக வசதி 

அதிகம் இருக்காது. பல்றவறு சமயங்கனைறயா அவைக்ைிை் றகாட்பாடுகனைறயா 

எைிதில் கற்க வசதியும் இருக்காது. அவைக்ளுக்கு உதவியாக எண்பது 

றபைாசிைியைக்னை அனழத்துப் பல்சமயப் பண்பாட்டுக் கருத்தியனலக் சகாடுத்து, 

ஒவ்சவாரு தனலப்பிலும் இைண்டு பக்க அைவில் கட்டுனை தயாைித்து 

சவைியிட்டாைக்ை். இந்து சமயம், உனையாடல், அைசியல், பாலிை றவறுபாடு, 

ேைநாயகம், இஸ்லாம், மானுடவியல், சகாை்பூசியைிசம் எை்று நூறு தனலப்புகை் 

அடங்கிய நூல்.  அனதப் பாைத்்ததும் ஏை் அனதத் தமிழில் சகாண்டுவைக்கூடாது 

எை்று நினைத்துத் தமிழாக்கம் சசய்து ‘பல்சமயப் பண்பாட்டுக் கைஞ்சியம்’ (2016) 

எை்ற தனலப்பில் சவைியிட்றடை். ‘Kunst und Religion’ (2021) ‘கனலயும் சமயமும்’ எை்ற 

தனலப்பில் இந்திய மைபிை் பிை்ைணியில் பலமுனற உனையாற்றிறைை் – அது 

புத்தகமாக இப்றபாது சவைியாகியுை்ைது. ஐறைாப்பாவில் நனடசபறும் 

கருத்தைங்குகைில் பங்சகடுப்பதற்குப் பல முனற வாய்ப்புக் கினடத்தது. ஒருமுனற 

‘ஆசீவகக் றகாட்பாடு’ பற்றி உனையாற்றிறைை். அதை்வழியாகப் றபைாசிைியை ்

சநடுஞ்சசழியை் எழுதிய ஆசீவகம் சாைந்்த நூல்கனை அறிமுகம் சசய்றதை். 

மற்சறாரு முனற வை்ைலானைப் பற்றி உனையாற்றிறைை். இவற்னறசயல்லாம் 

வனலத்தைங்கைில் பதிவுசசய்து மற்றவை ்கவைத்திற்குக் சகாண்டுறசைத்்றதை். 
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சுபா: உங்கை் ஆய்வுகை் இந்தியப் பண்பாட்டுச ்சூழனல, குறிப்பாகச ்சமயங்கனை 

னமயமாகக்சகாண்டு அனமகிை்றை. இந்தியக் கனல வைலாற்றில் கிறித்தவக் 

கண்றணாட்டம் பற்றி உங்கை் கருத்து எை்ை? 

 

ஆ.அ: சமயவாதிகை் மத்தியில் பல பூசல்கை் இருந்தாலும், கனலஞைக்ை் மத்தியில் 

பல்சமய இணக்கம் உண்டு எை்பது உண்னம. கனலஞைக்ை் பல்றவறு சமுதாய 

றவலிகனைத் தாண்டும் மைநினல சபற்றவைக்ை். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக 

எழுந்ததுதாை் எைது ‘Christian Themes in Indian Art’ எை்ற நூல். இதில் கிறித்தவ, இந்து, 

இஸ்லாமிய, பாைச்ி கனலஞைக்ை் கிறித்துவிை் படங்கனை வனைந்துை்ைாைக்ை். 

கிறித்து சிலுனவ சுமப்பது, கனடசி இைவு உணவு (Last Supper) றபாை்ற காட்சிகனைத ்

தைது ஓவியக்கனலக்குை் றசைத்்துை்ைாைக்ை். இவற்னறத் சதாகுத்து – அக்பை ்காலம் 

சதாடங்கி இந்தியாவில் சமய உறவு நினலத்திருப்பனதக் காட்டுவதுதாை் இந்நூல். 

‘Christian Themes in Indian Art’ 2012 எை்ற இந்த நூனல சேைம்ை் நாட்டிை் குத்ரூை் 

றலாவ்ைை ்எை்பவறைாடு இனணந்து எழுதி சவைியிட்றடை். 

 

சுபா: இந்த நூனல நாை் பாைத்்திருக்கிை்றறை். அருனமயாை வடிவனமப்பில் 

மிகசச்ிறப்பாை ஆய்வுச ்சசய்திகறைாடு வந்திருக்கும் சிறந்த பனடப்பு அது. 

 

ஆ.அ: றநாபிலி (Roberto de Nobili) பற்றியும் சசால்ல றவண்டும். அவை ்சமஸ்கிருததத்ில் 

றபசவும் எழுதவும் கற்றவை.்  கிறித்தவைக்ை் எழுதிய சமஸ்கிருதப் பாடல்கனையும் 

நூல்கைில் சிலவற்னறயும் றதைந்்சதடுத்றதை். அவற்னற இைண்டு கத்றதாலிக்கை,் 

இைண்டு புைாட்டஸ்டை்ட் ஆசிைியைக்ை், சமாழிசபயைத்்துத் தந்தனதயும் சதாகுத்து 

‘Indian Christiad’ (1995) எை்ற நூனல சவைியிட்றடை். கிறிதத்வைக்ை் விவிலியதன்தச ்

சமஸ்கிருதத்தில் சமாழிசபயைத்்தாைக்ை். ோை் மூயை ்எை்பவை ்பல்றவறு நூல்கனைச ்

சமஸ்கிருதத்தில் எழுதியுை்ைாை.்  ‘Sri Krista Sangita’ எை்ற முக்கிய நூல் காப்பிய 

வடிவில் உை்ைது. இதிலிருந்தும் சில பகுதிகை் எைது நூலில் இடம்சபறுகிை்றை. 

 

சுபா: தமிழ்க் கிறிதத்வத்தில் இனசயும் இனசப்பாடல்களும் எத்தனகய பங்குகனை 

வகிக்கிை்றை? 

 

ஆ.அ: கத்றதாலிக்கக் கிறித்தவைக்ை் 1968க்குப் பிறகு தங்கை் வழிபாட்டு முனறனயத ்

தமிழ் மயமாக்கும் முயற்சினயத் சதாடங்கிைாைக்ை். கைந்ாடக இனச முனறனயச ்

சிலை ் கற்றைை.் அந்தமுனறயில் கிறிதத்வப் பாடல்கனை அனமத்தாைக்ை். இந்த 

வைினசயில் றவதநாயக சாஸ்திைி, ஆப்ைகாம் பண்டிதை,் சிை்ைசாமி முதலியாை ்

றபாை்றவைக்ைிை் பங்கு மிகப் சபைிது.  எைக்கு இனசயில் பயிற்சி சபற அதிகம் 

வாய்ப்பில்னல. இருந்தாலும் இனசயில் ஈடுபட்றடாைது சசயல்பாடுகனை 

ஆவணப்படுத்தும் வனகயில் 35 கிறிதத்வப் பாடலாசிைியைக்னையும் அவைக்ைிை் 

இைண்டிைண்டு பாடல்கனையும் சதாகுத்து ‘Musical Spring. Christian Music Exponents in 

Tamilnadu’ (2007) எை்னும் புதத்கமாக சவைியிட்றடை். 
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சுபா: உங்கைது சதாடைச்ச்ியாை ஏனைய பணிகை் ... 

 

ஆ.அ: ‘தமிழியல்’ எை்ற தனலப்பில் ஆைாய்சச்ியில் ஈடுபடத் சதாடங்கிறைை். 

சவைிநாடுகைில் நனடசபறும் கருத்தைங்குகைில் பங்சகடுக்க அனழப்பு வந்தறபாது 

தமிழ் மைபுசாைந்்த தனலப்பில் கட்டுனைகை் எழுதிறைை். குறிப்பாகத் திருக்குறனை 

முை்னவத்து அவற்னற எழுதிறைை். எடுத்துக்காட்டாக: 

1. ‘Values in Leadership in the Tamil Tradition of Tirukkural vs. Present day Leadership Theories’, in 

International Management Review, USA, Vol. 3, N0.1. 2007. pp.9 –16. 

2. ‘Ancient Poets And Prophets Speak For The Consumers. Intercultural Dialogue On Traditional 

Wisdom And Values’, In Journal Of International Business Ethics USA And China (JIBE), Vol. 2. No. 1. 

March, 2009. 73-78. 

3. ‘Learning From The Perennial  Wisdom Of The Tirukkural’, Puthia  Panuval, (Online Journal) An  

International Journal Of Tamil Studies, Vol. 01, Issue 3, August 2009, PP. 54-62. 

4. ‘Should We Speak of Philosophy in the Tamil Classical Literature?’ in: Puthia Panuval, An 

International Journal of Tamil Studies. Online Journal, Vol. 6, Issue 1, April 2015, 122-135. 

இந்த சவைியீடுகசைல்லாம் எைக்குக் கினடத்த வாய்ப்புகைிை் வினைவு. 

முை்ைதாகறவ திட்டம்றபாட்டு எனதயும் சாதிக்க றவண்டும் எை்ற நினலயில் 

உருவாைனவயல்ல. இவற்றில் சபரும்பாலாைனவ சமாழிசபயைப்்புகை். இனதப் 

பண்பாட்டுப் பைிமாற்றம் எை்று சசால்லலாம். இதற்கு எைக்கு வழிகாட்டியவைக்ை், 

வாய்ப்பு வழங்கியவைக்ை் அறநகை.் அவைக்ளுக்சகல்லாம் எைது மைமாைந்்த நை்றி. 

 

சுபா: இக்காலச ் சூழலில் தமிழக ஆய்வுப் பைப்பில் ஐறைாப்பியத் தமிழியல் 

குறிதத்ாை ஆய்வினைச ் சசய்பவைக்ை் மிகக் குனறவாக இருக்கிை்றைை.் இதனை 

நிவைத்்திசசய்யவும் இத்துனறயில் இைம் ஆய்வறிஞைக்னைத் தமிழகக் கல்விக் 

கழகங்கைில் உருவாக்கவும் எதத்னகய சசயல்திட்டங்கை் றதனவ எைக் 

கருதுகிை்றீைக்ை்? 

 

ஆ.அ: அயல்நாட்டவை ்பாைன்வயில் தமிழகம் எை்ற றதடல் அவசியமாைது. மாைக்்றகா 

றபாறலா, ோை்றமாந்றத றகாைவ்ீறைா, றத றநாபிலி றபாை்றவைக்ை் இத்தாலிய 

சமாழியில் தமிழ் மக்கனை விமைச்ைம் சசய்துை்ைாைக்ை். இது இை்னும் ஆய்வுடை் 

ஆவணப்படுத்தப்பட றவண்டிய ஒரு தனலப்பு. ஏற்சகைறவ தமிழ் மைபு 

அறக்கட்டனை அனமப்பிை் கடினக இனணயக் கல்விக்கழகத்திை்வழி சசய்துவரும் 

ஐறைாப்பியத் தமிழியல் பணிகைில் தமிழகப் பல்கனலக்கழகங்களும் 

கல்லூைிகளும் இனணந்து ஐறைாப்பிய சமாழிகைில் உை்ை தமிழ், தமிழ்மக்கை் 

சதாடைப்ாை ஆய்வுகனை விைிவாக்கலாம். உதாைணமாக நீங்கை் (க. சுபாஷிணி) 

தற்சமயம் எழுதி சவைியீட்டிற்குத் தயாைந்ினலயில் உை்ை சபஞ்சமிை் சூட்றசயிை் 

சமட்ைாஸ் பற்றிய நூல் நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இத்தனகய தமிழக வைலாற்றுடை் 

சதாடைப்ுனடய ஆவணங்கனை ஆய்வுசசய்து சவைியிடலாம். 

 

         இதுமட்டுமை்றி, முனைவை ்பட்டப் படிப்பிற்குத் தயாை ்நினலயில் இருப்பவைக்ை் 

அவைக்ை் துனறசாைந்்த தனலப்பில் மற்ற சமாழியில் எை்ை பதிவாகியுை்ைது எை்று 
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சதைிந்துசகாை்ை முயல றவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, சேைம்ை் சமாழியில் தமிழ் 

னசவ மைபிை் பல்றவறு நூல்கை் சமாழிசபயைக்்கப்பட்டுை்ைை. அந்த வனகயில் 

மாணிக்கவாசகை,் தாயுமாைவை ் நூற்கை் குறிப்பிடத்தக்கனவ.  சில 

ஆைாய்சச்ியாைைக்ை் எை்ைிடம் கலந்துனையாட வருகிறாைக்ை். அவைக்ளுக்குத ்

றதனவயாை உதவிகனை வழங்கிவருகிறறை். தமிழ் இலக்கியங்கை் ஐறைாப்பிய 

சமாழிகைில் தைமாக சமாழிசபயைக்்கப்படுவதற்காை அனைத்து வாய்ப்புகளும் 

இை்று உை்ைை. ஆய்வாைைக்ை் இத்துனறயில் தீவிை நாட்டத்துடை் இயங்க றவண்டும். 

ஐறைாப்பிய சமாழிகனைக் கற்றுக்சகாை்ைவும் ஆைவ்ம் காட்டறவண்டும். 

 

சுபா: ஐறைாப்பியத ்தமிழியல் துனறயில் உங்கை் பங்கைிப்பு சிறப்பிடம் சபறுகிறது. 

தங்கைது அனுபவங்கனை இக்கலந்துனையாடல் வழிப் பகிைந்்துசகாண்டனமக்கு 

எைது நை்றி. 

 

ஆ.அ: நை்றி. 

 

 

இந்றநைக்ாணனலச ் சசய்தவை ் தமிழ் மைபு அறக்கட்டனை பை்ைாட்டு அனமப்பிை் 

தனலவை ்முனைவை ்க. சுபாஷிணி. 

நை்றி:காலசச்ுவடு,  ஆகஸ்ட் 2021 இதழ் 
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30 •   தைசியத் பேொழிைொைர் சட்டத்தில் ேமிழ்ப் பள்ளிகள் 
• • • மலாக்கா முத்துக்கிருஷ்ணன் 

 

 

1901-ஆம் ஆண்டில் கூட்டைசு மலாய் மாநிலங்கைிை் (Federated Malay States) றே. 

டினைவை ்(Inspector of Schools FMS, J. Driver) எை்பவை ்மலாயா பை்ைிகைிை் தனலனமக் 

கல்விக் கண்காணிப்பாைைாகப் பதவி வகிதத்ாை.் அப்றபாது மலாயாவில் பல்றவறு 

தாய் சமாழிக் கல்வி முனற அமலில் இருந்தது. அனத அவை ்விரும்பவில்னல.  தமிழை,் 

சீைை ் பிை்னைகைிை் எண்ணிக்னக குனறவாக இருந்தை. அதைால் அவைக்ளுக்கு 

எை்று தைியாகப் பை்ைிகை் றதனவ இல்னல எை்கிற ஒரு கருத்னத சவைியிட்டாை.்  

  

இந்த கட்டத்தில் சிலாங்கூை ்மாநில சைசிசடண்டாக டிறைசச்ை ்(W.H. Treacher) எை்பவை ்

இருந்தாை.் இவை ்தாை் 1893-ஆம் ஆண்டு கிை்ைாைில் இருக்கும் ஆங்கிறலா னசைீஸ் 

பை்ைினயத் றதாற்றுவித்தவை ்(ACS - Anglo Chinese School KLANG). இவரும் தடாலடியாக 

ஒரு கட்டனை றபாட்டாை.் மலாய்ப் பை்ைிகளுக்காை கல்விச ் சசலனவ மலாயா 

அைசாங்கம் ஏற்றுக் சகாை்ளும். அனதத் தவிைத்்து மற்றபடி மற்ற இைங்கைிை் தாய் 

சமாழிக் கல்விச ் சசலவுக்கு அைசு சபாறுப்பு ஏற்காது எை்று கண்டிப்பாகச ்

சசாை்ைாை.் தமிழைக்ளும் சீைைக்ளும் தடுமாறிப் றபாைாைக்ை். 

 

 

 

இந்த கட்டத்தில் தாை் தமிழ்ப் பை்ைிகனைத் தற்காக்க ஒரு சட்டம் உதவிக்கு வந்தது. 

1912-ஆம் ஆண்டு சதாழிலாைை ் சட்டம் (Labour Ordinance) சட்டம். ஆங்கிறலயைக்ை் 

உருக்கிய சட்டம்.  அந்தச ் சட்டறம அவைக்னைத் தினச திருப்பியது. அதைால் 

ஆங்கிறலய ஆளுநைக்ைால் ஒை்றும் சசய்ய முடியவில்னல எை்று சசால்ல முடியாது. 

தடுமாற்றம் அனடந்தாைக்ை். 
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1912-ஆம் ஆண்டு சதாழிலாைை ் சட்டம் (Labour Ordinance 1912). மலாயா ஆங்கிறலய 

அைசால் அமல்படுதத்ப்பட்ட சட்டம். இந்தச ்சட்டம் தாை் சைியாை றநைத்தில் தமிழ்ப் 

பை்ைிகைிை் ஆபத்து அவசைத்திற்கு உதவி சசய்தது.  

 

1912-ஆம் ஆண்டு மலாயா றதாட்டத் சதாழிலாைைக்ைிை் நலை்கனைப் 

பாதுகாப்பதற்கு ஒரு சட்டத்னத இயற்றி இருந்தாைக்ை்.  

அந்தச ் சட்டத்தில் ஒரு பிைிவு: ஒரு றதாட்டத்தில் 7 வயதில் இருந்து 14 வயது 

வனையிலாை பிை்னைகை் 10 றபை ்இருந்தால் றபாதும்; ஒரு பை்ைிக்கூடதன்தக் கட்ட 

றவண்டும் எை்கிற சட்டப் பிைிவு. (The British and rubber in Malaya, c 1890–1940 Jim Hagan and 

Andrew Wells University of Wollongong: The 1912 Labour Ordinance compelled the planters to set 

up ad-hoc schools for children of the plantation labour.) ஆக இந்த 1912-ஆம் ஆண்டு 

சதாழிலாைை ் சட்டத்திை் வழி மலாயாவில் இருந்த ஒவ்சவாரு றதாட்ட நிைவ்ாகமும் 

கண்டிப்பாகத்  தமிழ்ப் பை்ைிகனை நிறுவ றவண்டிய கட்டாயதத்ிற்குத் தை்ைப் பட்டு 

இருந்தை.  

 

அந்தக் கட்டத்தில் ஒவ்சவாரு றதாட்டதத்ிலும் பல பிைிவுகை் இருந்தை. அதாவது 

டிவிசை்கை். எடுத்துக்காட்டாக சகடா மாநிலத்தில் சுங்னக பட்டாணி பகுதியில் 

டப்ைிை் றதாட்டம். ஏழு டிவிசை்கை். ஸ்காைப்ுறைா றதாட்டத்தில் ஆறு டிவிசை்கை். 

சோகூை ்சா ஆ றதாட்டத்தில் ஆறு டிவிசை்கை். 

 

ஒவ்சவாரு டிவிசனுக்கும் தைித்தைியாக ஒவ்சவாரு பை்ைிக்கூடம் அனமக்கப் 

பட்டது. அந்த மாதிைி நினறயப் பை்ைிகை் றதாை்றிை. 1920-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 

மலாயாவில் 122 தமிழ்ப்பை்ைிகை் உருவாகி விட்டை. எை்ை சசால்ல வருகிறறை் 

எை்றால், 1912-ஆம் ஆண்டு சதாழிலாைை ் சட்டம் எை்பது அப்றபாது அந்தக் 

காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம். ஆங்கிறலயைக்ை் உருவாக்கிய சட்டம். இை்னும் 

அமலில் உை்ைது. ஆக,  அந்தத் சதாழிலாைை ்சட்டம் உதவிக்கு வந்ததால், 1925-ஆம் 

ஆண்டு வனையில் மலாயா நாட்டுத் றதாட்டங்கைில் 235 தமிழ்ப் பை்ைிகை் புதிதாக 

நிறுவப்பட்டை.  றதாட்டப் புறங்கைில் றதாட்ட நிைவ்ாகங்கறை தமிழ்ப் பை்ைிகனை 

நிறுவிை. பட்டணங்கைில் தைியாை ் நபைக்ை்; சபாது இயக்கங்கை் றபாை்றறாை ்

தமிழ்ப் பை்ைிகனை நிறுவிைாைக்ை். சைி. 

 

காலைித்துவ ஆட்சியில் இருந்து மலாயா சுதந்திைம் அனடந்த றபாது பற்பல சட்டத ்

திருத்தங்கனைச ் சசய்தாைக்ை். ஆைால் றமறல சசாை்ை அந்தத் சதாழிலாைை ்

சட்டத்தில் மட்டும் மாற்றம் சசய்யவில்னல. அனத அப்படிறய விட்டு விட்டாைக்ை். 

 

1930-ஆம் ஆண்டு முதல் முனறயாக தமிழ்ப் பை்ைிகனைக் கண்காணிக்க ஆய்நை ்

(Inspectorate of Tamil School) ஒருவை ் நியமிக்கப் பட்டாை.் ஜி.ஆை.் பில்வை ்  எை்பவை ்

சபாறுப்பு வகித்தாை.்  
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1937-ஆம் ஆண்டில் சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கை் நிகழ்ந்தை. ஆங்கிறலய 

அைசாங்கம் தமிழ்ப் பை்ைிகளுக்குச ்சிறப்புச ்சசயற்குழு ஒை்னற நிறுவியது.  

இந்தச ் சசயற் குழுவிை் பைிந்துனையிை் கீழ் வருடத்திற்கு ஒரு மாணவருக்கு ஆறு 

டாலைாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு எட்டு டாலைாக உயைத்்தப் பட்டது. அத்துடை் 1938-ஆம் 

ஆண்டு வனை 547 தமிழ்ப் பை்ைிகை் நாடு முழுவதும் நிறுவப்பட்டை. சபைிய ஒரு 

முை்றைற்றம். 

 

1938-இல் 13 அைசு தமிழ்ப்பை்ைிகை், 511 றதாட்டத் தமிழ்ப்பை்ைிகை்; 23 சமயப் பைப்பு 

தமிழ்ப்  பை்ைிகை். ஆக சமாதத்ம் 547 தமிழ்ப்பை்ைிகை். அந்தப் பை்ைிகைில் 22,820 

மாணவைக்ை் பயிை்றாைக்ை். இவைக்ைில் ஆண்கை் 15,584. சபண்கை் 7236. இப்படி 

றவகமாக வைைந்்து வந்த தமிழ்ப் பை்ைிகைிை் வைைச்ச்ி இைண்டாம் உலகப் 

றபாைிைால் தனடப் பட்டது. 1942-ஆம் ஆண்டு ேப்பாைியைிை் ஆட்சிக் காலம். சபரும் 

பாதிப்புகை். பல தமிழ்ப் பை்ைிகை் மூடப் பட்டை. 644-ஆக இருந்த தமிழ்ப் பை்ைிகை் 

1943-ஆம் ஆண்டில் 292-ஆக குனறந்து றபாயிை.  

 

பிை்ைை ் அந்த எண்ணிக்னக கூடியது. 1947-இல் 741 தமிழ்ப் பை்ைிகை். 33,954 

மாணவைக்ை் பயிை்றாைக்ை். இவைக்ைில் ஆண்கை் 20,834. சபண்கை் 13,120. 

1956-இல் 47,407 மாணவைக்ை். ஆண்கை் 26,128. சபண்கை் 21,279. 

1957-இல் 50,766 மாணவைக்ை். ஆண்கை் 26,153. சபண்கை் 24,613.  

தமிழ்ப்பை்ைிகைிை் எண்ணிக்னக 1930-இல் 333; 1938-இல் 547; 1947-இல் 741; 1957- இல் 

888. நாடு சுதந்திைம் சபற்ற பிறகு, கல்விக் சகாை்னகயிை் மாற்றம் மற்றும் 

சதாழிலாைை ் இடம்சபயைவ்ு. அதைால் பல பை்ைிகனை மூடப்பட்டை. அந்த 

வனகயில் 1963-இல் 720 பை்ைிகை். இப்றபாது இந்த 2021-ஆம் ஆண்டு 526 பை்ைிகை் 

மட்டுறம உை்ைை. சைி.  

 

1951-ஆம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்றபாைட்் பல்கனலக்கழகதன்தச ் றசைந்்த எஸ்.றே. பைை்ஸ் 

(Sydney Francis Barnes) எை்பவைிை் தனலனமயில் மலாயாவில் கல்வி ஆய்வு சசய்யப் 

பட்டது. (Report of the Committee on Malay Education, Federation of Malaya). 
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31 •  கு ொரேொசர் இயற்றிய 'ேொைகிகர ' என்கிற சிங்கை 
இரொ ொய ம் 

• • • என்.சரவணன் 
 

 

முன்னுடர: 

எைது சதாடைச்ச்ியாை சிங்கை வாசிப்பு, றதடல், அறிதல், புைிதல் எை்பைவற்னறத் 

சதாடைந்்து ஒரு முடிவுக்கு வை முடிந்தது. சிங்கை இதிகாசங்கை், புைாணங்கை், 

காப்பியங்கை் எை்பைவற்னற அத்தனை குனறத்து மதிப்பிடட்ு விடமுடியாது. 

அவைக்ைிடமும் வைைச்ச்ிசபற்ற வைமாை ஏைாைமாை இலக்கியங்கை் உண்டு. 

இனதச ் சசால்லும்றபாது புனைறயாடிப்றபாை நமது தமிழ்மணம் சற்று கசப்பாகத் 

தாை் எதிைச்காை்ளும் எை்பனத நாை் அறிறவை். ஆைால் நமது 

விருப்புசவறுப்புகளுக்கப்பால் இந்த உண்னமனய ஏற்றுக் சகாண்டாக றவண்டும். 

இதை் சபாருை் தமிழ் இலக்கிய பாைம்பைியத்னதக் குனறத்து 

மதிப்பிடுவசதை்பதல்ல. அறதறவனை நம்னமச ் சுற்றியுை்ை தமிழ்த்றதசிய 

உணைவ்ாைது கண்மூடித்தைமாகவும், சவறுப்புணைவ்ுடனும் இனத எடுத்த எடுப்பில் 

மறுக்கும் இயல்னபக் சகாண்டிருக்கிறது எை்பனத நாம் இைங்கண்டுசகாை்ை 

றவண்டியிருக்கிறது. 

 

இந்த கண்மூடிதத்ைமாை மறுப்புணைவ்ு; உண்னமனய இைங்காண தனடயாக 

இருப்பதுடை், பகுதத்றிவுக்கு இழுக்காைதாகவும், ஆய்வு முனறக்கு எதிைாைதாகவும் 

ஈற்றில் ஒரு சைியாை கருத்துருவாக்கதன்த எட்டத் தனடயாகவும் ஆகிவிடுகிறது. 

இந்த நினலனம நமக்கு மட்டுமல்ல தமிழ் இலக்கிய பாைம்பைியத்னதயும், 

உை்ைடக்கதன்தயும், அதை் வைலாற்னறயும், இயல்னபயும் அறியாது றபாயிருக்கிற 

சிங்கைச ்சூழலுக்கும் முற்றிலும் சபாருந்தும். 

 

சிங்கள இலக்கியங்கள்: 

சிங்கை இலக்கிய பாைம்பைியத்திை் நீட்சிக்கு அந்த சிங்கை இைம், சிங்கை சமாழி 

எை்கிற காைணிகறைாடு முக்கியமாக சபௌத்த மதமைபிை் சசல்வாக்கும் சபரும் 

பங்காற்றி வந்திருக்கிறது. 

 

பல நூற்றாண்டுகைாக சபரும் இலக்கியங்கசைல்லாம் சபௌத்த விகானைகைில் 

இருந்து தாை் எழுதப்பட்டுை்ைை. சபௌதத்த் துறவிகைால் தாை் எழுதப்பட்டுை்ைை. 

இலங்னகனயப் சபாறுதத்ைவில் ஈழத்து தமிழ் இலக்கியங்கனைவிட சிங்கை 

இலக்கியப் பாைம்பைியம் அதைால் தாை் வலுவாைதாகவும், அைவில் 

பை்மடங்காகவும் இருப்பனதக் காண முடிகிறது. சபௌத்தத் துறவிகைிை் பணிறய 

விகானைகைிலும், காடுகைிலும், குனககைிலும் இருந்தபடி தியாைிப்பதும், 

றபாதிப்பதும் அவைக்ைிை் அை்றாட கடனமகைில் அங்கமாக இருந்தாலும் கூடறவ 
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எழுதுவதும், வாசிப்பதும் இை்சைாரு முக்கிய அங்கமாக நாைாந்தம் இருந்து 

வந்திருக்கிறது. எைறவ ஏைாைமாக எழுதிக் குவித்தாைக்ை். ஓைிடத்தில் எழுதப்பட்ட 

ஓனலசச்ுவடி அவற்றிை் முக்கியத்துவம் கருதி றவறு விகானைகைில் மீைவும் 

பிைதிசசய்து, படி எடுத்து னவக்கும் மைபு இருந்தது. எைறவ தாை் மகாவம்சத்திை் 

பிைதி றவறு பல விகானைகைிலும் கண்சடடுக்கப்பட்டை. அதுறபால சபௌதத் 

'திைிபிடக' விை் பிைதிகை் பல நாசடங்கிலும் இருந்து கினடதத்ை. 

 

தமிழில் னசவக் றகாவில்கைில் இருந்திைாத பாைம்பைியம் இது. இலங்னகயில், சமண, 

னேை, சபௌத்த மைபில் மாத்திைறம இப்படி வாசிப்பும், எழுத்தும் அவற்றிை் 

இை்றியனமயாத மைபாக இருந்து வந்திருக்கிறது. துைதிைஷ்்டவசமாக இைத்துவ 

முறுகலால் இந்த குட்டித்தீவிை் மண்ணிை் னமந்தைக்ைாை தமிழை ்– சிங்கைவை ்இரு 

சாைாரும் பண்பாட்னடயும், நாகைிகதன்தயும், வைலாற்னறயும், இலக்கியங்கனையும் 

பைஸ்பைம் பகிைந்்துசகாை்ளும் மைனபக் னகக்சகாை்ைாத கூட்டங்கைாக 

துருவமயப்பட்ட வைைச்ச்ிப் றபாக்னக கடந்து வந்திருக்கிை்றைை.் இதில் 

விதிவிலக்குகை் இருக்க முடியும். ஆைால் இங்கு நாை் குறிப்பிடுவது 'றபாக்கு' 

பற்றியது. உறுதியாை மைபு பற்றியது. 

 

இத்தனகய இலக்கிய பனடப்புகைிை் றபாது இந்தியாவில் இருந்து வந்த 

இலக்கியங்கைிை் பாதிப்பும் இல்லாமல் இல்னல. வட இந்திய சபௌத்த ோதகக் 

கனதகை் பல அவற்றிை் மூலத்னதக் குறிப்பிடாமறல சிங்கைத்தில் சிங்கை 

இலக்கியங்கைாக பதிவாகியுை்ைை. அது மட்டுமை்றி புவியியல் ைீதியில் கிடட்ிய 

றதசமாக தமிழகம் இருந்ததால் இலங்னகக்கு தமிழகத்தில் இருந்து தமிழ் சமாழி 

இலக்கியங்களும் சிங்கை இலக்கியங்கைில் கலந்திருக்கிை்றை. சில 

இலக்கியங்கை் தமிழ் தாை் இதை் மூலம் எை்று குறிப்பிட்டாலும் சில தழுவல்கை் 

தமிழில் இருந்து சபறப்பட்டதாக குறிப்பிட்டதில்னல. பிற்காலத்தில் பை்சமாழி 

அறிந்த அறிஞைக்ைால் தாை் அவற்றிை் மூலம் எனவசயை 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிை்றை. 

 

மகாவம்சத்தில் எல்லாை மை்ைனை மகாநாம றதைை ் மிகவும் சிறந்த நீதிதவறாத 

மை்ைைாகவும், ஒழுக்கசீலைாகவும் பதிவு சசய்திருப்பனதக் காணலாம். அதற்கு 

சாை்றாக அதில் ஒரு கனதயுண்டு.  

 

அதாவது நீதி தவறாத எல்லாை மை்ைை் தை் படுக்னக அனறயில் ஒரு மணினயத் 

சதாங்கவிட்டிருந்தாை்.   அது அைண்மனைக்கு சவைிறய சதாங்கவிடப்பட்டிருந்த 

ஒரு கயிற்றுடை் இனணக்கப்பட்டு இருந்தது.  மை்ைைிை் மகை் சசை்ற றதைால் 

ஏற்றப்பட்டு கை்று ஒை்று சகால்லப்பட்டதால், நீதிறவண்டி தாய்ப்பசு மணினய 

ஒலித்தது. நிகழ்ந்தனத அறிந்த மை்ைை் தை் மகனையும் அவ்விதறம றதைால் ஏற்றிக் 

சகால்லுமாறு தீைப்்பைித்ததாகவும் மகாவம்சம் குறிப்பிடப்படுகிை்றது. 

சிலப்பதிகாை காப்பியத்தில் றவறு சில இடங்கைிலும் இறத கனத  பற்றிய 

குறிப்புக்கை் வருகிை்றை. பதிசைண் கீழ்க்கணக்கு நூலாை பழசமாழி நானூறு 

எை்னும் நூலிலும் இக்கனத எடுத்துக்காட்டாகத் தைப்பட்டுை்ைது. றசாழை ் காலத்து 



 
 

179 

நூலாை றசக்கிழாைிை் சபைியபுைாணத்திறலறய மனுநீதிச ்றசாழை் கனத விைிவாகக் 

காணப்படுகிறது. மனு திருவாரூைில் இருந்துசகாண்டு றசாழ நாட்னட ஆண்ட 

மை்ைை். அவை் மகை் றதைில் வினைந்து சசை்றறபாது துை்ைிறயாடிய பசுக்கை்று 

றதைக்்காலில் சிக்கி இறந்தது. தாய்ப்பசு ஆைாய்சச்ி மணினய அடித்தது. மை்ைை் 

நிகழ்ந்தது அறிந்து பசுவுக்கு நீதி வழங்கும் அறசநறியில் கை்று இறந்தது றபாலறவ 

தை் மகனைத ்றதைக்்காலில் கிடத்திக் சகாை்றாை் எை்கிை்றை இந்தக் காவியங்கை். 

றமலும் றசாழ மை்ைை ் சபருனம கூறுகிை்ற இைாசைாசறசாழை் உலா, விக்கிைம 

றசாழை் உலா, குறலாத்துங்க றசாழை் உலா எை்பவற்றிலும் இக்கனத வருகிறது. 

மகாவம்சத்தில் எல்லாைனை றசாழநாட்டில் இருந்து வந்த ஒருவைாகறவ 

குறிப்பிடுவனதயும் இங்கு குறிப்பிட்டாகறவண்டும். 

 

அதுறபால சிங்கை காப்பியங்கைில் ஒை்றாை 'பை்சிய பைஸ் ோதகய' (ஐநூற்று 

ஐம்பது ோதகக் கனதகை்) எை்கிற நூலில் 'சிபி ோதகய' (සිවි ජාතකය) எை்கிற ஒரு 

கனதயுண்டு. இந்தக் கனத அப்படிறய தமிழில் புறநானூற்றில் உை்ைதாக 

சதால்லியல் துனற வல்லுைைாை றபைாசிைியை ்ைாே் றசாமறதவ (Prof.Raj Somadeva) றம 

மாதம் 2021 இல் அைித்த ஒரு சதானலக்காட்சி றநைக்ாணலில் குறிப்பிடுவனதக் 

கவைிக்க முடிந்தது. புறநானூறு கூறும் சிபிச ் சக்கைவைத்த்ியிை் கனதயில் ஒரு 

புறானவக் காப்பாற்றுவதற்காக பருந்துக்கு தை் உடனலத் தாைமாக 

சகாடுப்பதாகவும் சிங்கைத்தில் கூறப்படும் சிபி அைசைிை் கனதயில் கண்கனைத ்

தாைமாகக் சகாடுப்பதாகவும் அனமந்திருக்கிறது.  இப்படி பல சிங்கை இதிகாசக் 

கனதகனைக் றகட்கும் றபாது நாமறிந்த தமிழ் இதிகாசக் கனதகனை 

நினைவூட்டுவனதத் தவிைக்்க இயலாததாக இருக்கும். இவற்னறப் பற்றி பல ஆய்வு 

நூல்கனை றபைாசிைியை ்சுைில் ஆைியைதை் சிங்கைத்தில் எழுதியிருக்கிறாை.் 

 

சிங்கைத்தில் சவைியாை இந்திய இதிகாசக் கனதகைில் முக்கியமாக 

இைாமாயணத்னதப் பற்றிய விவைங்கனைப் பதிவு சசய்வறத இக்கட்டுனையிை் 

முக்கிய றநாக்கம். 

 

இலங்டகயில் இராோயைே்: 

இைாமாயணம் பற்றிய றதடல்கை் இலங்னகயில் உயிைத்த் காலம் 19ஆம் 

நூற்றாண்டிை் இறுதிப் பகுதியில் தாை். ஆங்கிறலய அறிஞைக்ைிை் இலக்கிய-

வைலாற்றுத் றதடல்கைிை் மூலம் அது நிகழ்ந்தது எைலாம். ைாேைகீ ஆசியக் 

கழகத்திை் இலங்னகக் கினையிை் சஞ்சினகயில் இது பற்றிய பல விவாதங்கை், 

ஆய்வுக் கட்டுனைகைிை் சமைப்்பிப்புகனைக் காண முடிகிறது. 

 

இறதறவனை இலங்னகயிை் பாட நூல்கைில் இைாமாயணம் பற்றி இந்தியாவில் 

நிலவுகிற அறத வாை்மீகி இயற்றிய இைாமாயணக் கனதயிை் சுருக்கதன்தத் தாை் 

கற்பித்து வந்தாைக்ை். ைாமனை நாயகைாகவும், சீனதனய நாயகியாகவும், 

சீனதனயக் கவைந்்து கடத்தி வந்து சினறனவத்து சண்னடயிட்ட இைாவணனை 

கயவைாகவும் சித்திைிக்கிற கனத தாை் சநடுங்காலமாக சிங்கைப் பாடநூல்கைில் 

இருந்தை. இைாவணை் ஒரு சிங்கை வீைை் அல்லை் இைாவணனுக்கு எந்த மைியானதப் 



 
 

180 

சபறுமதியும் ஆைம்பத்தில் சகாடுக்கப்படவில்னல. ஒரு வனகயில், மாற்றாை் 

மனைவினயத் திருடிய திருடைாகறவ இைாவணை் உருவகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாை். 

 

இைாவணைிை் வீைதீைச ் சசயல்கை் பற்றிறயா, இைாவணைிை் இைாே்ஜியம் 

பற்றிறயா, இைாவணைிை் றபாை ் முனறகை் பற்றிறயா, இைாவணைிை் பறக்கும் 

வானூைத்ி பற்றிய கனதகறைா கூட முக்கியத்துவம் சபற்றிருக்கவில்னல. 

கணக்கில்சகாை்ைப்படவில்னல. ஆைால் இைாவணனை சிங்கைத் தனலவைாக 

புனையும் முயற்சிகனை சில தசாப்தங்கைாக இலங்னகயில் 

தனலதூக்கியிருப்பனதக் காணலாம். இலங்னக முழுவதும் சிங்கை சபௌத்த 

நாசடை உறுதிப்படுத்துவதற்கும், வடக்கு கிழக்குப் பகுதிகைில் இைாவணை் பற்றி 

நிலவும் வாய்சமாழி வைலாற்னறயும், சதால்லியல் நம்பிக்னககனையும் சுவீகைிக்க 

இைாவணை் சிங்கைத் தனலவைாக இை்று ஆக்கப்பட்டுை்ைாை். 

 

இலங்னகயிை் பிைபல நாடகாசிைியை ்றோை் த சில்வா 1886 இல் முதற் தடனவயாக 

இைாமாயணத்னத இலங்னகயில் றமனடறயற்றிைாை.் அந்த இைாமாயண 

நாடகத்திை் பிைதி பல ஆண்டுகைாக றமனடறயற்றப்பட்டு வந்தது. அந்த 

பிைபலமாை இைாமாயணக் கனத இலங்னகயிை் சுயத்துக்கு இழுக்கு எை்று 'சஹல 

ஹவுல' எை்கிற இயக்கம் தீைம்ாைித்தது. இைாமாயணத்துக்கு மாற்றாக அவைக்ை் 

'சக்வித்தி ைாவண' எை்கிற ஒரு நாடகதன்த இயக்கிைாைக்ை். அது 1946முதை் முதலில் 

றமனடறயற்றப்பட்டது. சிங்கை சமூகதத்ில் பிைசித்திசபற்ற இந்த நாடகம் இை்றும் 

ஆயிைக்கணக்காை தடனவகை் றமனடறயற்றப்பட்டு வருகிறது. 

 

இராோயைத்தின் திரிபு ெடிெங்கள்: 

சபாலநறுனவக்காலத்தில் காணப்பட்ட முக்கிய உனைநனட சிங்கை 

இலக்கியங்கைில் ஒை்றாகக் கருதப்படுவது 'ோைகிகைண' இது இைாமாயணக் 

கனதயிை் முழுனமயாை பிைதியாக இல்லாவிட்டாலும் அதை் தழுவலாகக் 

சகாை்ைலாம். 

 

இைாமாயணத்னதப் சபாறுத்தைவில் வாை்மீகி எழுதிய மூல இைாமாயணத்னதத ்

தவிை அனதசயாட்டி தமிழில் கம்பை ் எழுதிய இைாமாயணதன்த கம்பைாமாயணம் 

எை்கிறறாம். அறதறவனை இைாமாயணமாைது இதுவனை 300 க்கும் றமற்பட்ட 

வித்தியாசமாை பிைதிகை் உலகைவில் (குறிப்பாக, சதை்ைாசிய, சதை்கிழக்காசிய 

பிைாந்தியத்தில்) இருப்பனத இை்று காண முடிகிறது. இனதப் பற்றி பல 

ஆய்வுக்கட்டுனைகை் சவைியாகியுமுை்ைை. ஆக கம்பைிை் இைாமாயணம் எை்பது 

அதில் ஒை்று தாை். 

 

றசாழப் றபைைசு உடப்ட பல இந்திய அைசுகை்; பைம்ா, திசபத், ோவா, மியாை்மை,் 

தாய்லாந்து, லாறவாஸ், வங்காைம், இந்றதாறைசியா, சீைா, ேப்பாை், பிலிப்னபை்ஸ், 

கம்றபாடியா, மறலசியா, வியட்நாம் றபாை்ற சதை்ைாசிய நாடுகை் வனை 

ஆக்கிைமித்து ஆட்சி சசய்த வைலாற்னற நாமறிறவாம். அப்படி அவைக்ை் சசை்ற 

இடசமல்லாம் கலாசாை, பண்பாட்டு புகுத்தல்கனையும் சசய்யறவ சசய்தாைக்ை். 
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அப்படிப்பட்ட இடங்கைில் அை்று மிகவும் பிைசித்திசபற்றிருந்த இைாமாயணமும் 

சகாண்டு றபாய் றசைக்்கப்பட்டதில் நமக்கு ஆசச்ைியமிருக்காது. அவைக்ை் அங்றக 

கட்டிய றகாவில்கைில் இைாமாயணக் கனதகனைச ் சித்திைங்கைாகச ்

சசதுக்கிைாைக்ை். அங்கிருந்த இலக்கிய வடிவங்கை் மூலமும் அந்தக் 

காவியங்கனைப் பைப்பிைாைக்ை். பாைம்பைிய நாட்டாை ் கனதகை் மூலமும், 

இலக்கியங்கைிை் மூலமும், நம்பிக்னககைிை் மூலமும் சசல்வாக்கு இைாமாயணம் 

சசலுத்தி வருகிறது.  றமற்கு நாட்டு நாட்டு அறிஞைக்னையும் கனலஞைக்னையும் கூட 

ஈைக்்கிறது, ஏசைைில் இதற்கு ஓை ் இலக்கியக் காவியப் சபறுமதி உண்டு எை்பது 

உண்னம. இது மாய, மந்திை, றபாை,் காதல், பழிவாங்குதல் மற்றும் கதாநாயக 

வழிபாடு எை ஈைக்்கிறது. 

 

 

 

சசவிவழிக் கனதகைாகவும், ஓனலசச்ுவடிகைிலும், ஓவியங்கைிலும் அனவ 

பதிவுசபற்றை. அப்படி இை்று பல இைாமாயண நூல்கனை அவைக்ைிை் 

சமாழிகைிசலல்லாம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுை்ைை. இந்திய சமாழிகைிலும் 

வாை்மீகியிை் இைாமாயணத்தில் இருந்து ஆங்காங்கு வித்தியாசப்படுகிறது 

உை்ைடக்கத்துடை் பல சவைியாகியுை்ைை. 

 

உதாைணத்துக்கு... 
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•  சதலுங்கில் றகாைா புத்த சைட்டியிை் ைாமாயணம், 

•  தமிழில் கம்பைிை் கம்பைாமாயணம் (11 -12 ஆம் நூற்றாண்டு), 

•  அஸ்ஸாமியில் மாதவ கண்டாலியிை் சப்தகண்ட ைமாயைா (14 ஆம் நூற்றாண்டு), 

•  வங்காை சமாழியில் கிருத்திபாஸ் ஓோவிை் கிருதிவாசி ைமாயைா (15 ஆம் 

நூற்றாண்டு), 

•  மைாத்தியில் ஏக்நாத்திை் பவாைத்் ைாமாயணா (16 ஆம் நூற்றாண்டு), 

•  ஒைியாவில், பலைாம் தாஸ் 'தண்டி' ைாமாயணா(16 ஆம் நூற்றாண்டு), 

•  அவதியில், துைசிதாஸ் ைாம்சைிதமைாஸ் (16 ஆம் நூற்றாண்டு) 

•  மனலயாைத்தில் துஞ்சத்து எழுதசச்ைிை் ஆத்யாத்மா ைாமாயணம். 

எை்பவற்னற சிறந்த உதாைணங்கைாகக் குறிப்பிடலாம். (1) 

 

இவற்றில் பல பிைதிகை் அப்படிறய இைாமாயணதன்த முழுனமயாக ஒத்தனவ அல்ல. 

இைாமாயணக் கனதயிை் சாயனலக் சகாண்ட கனதகைாக பல உை்ைை. 

உதாைணத்துக்கு இலங்னகயில் 'சவஸ்ஸந்தை ோதக' (Vessantara Jataka - වෙස්සන්තර 

ජාතකය), தசைத ோதக (Dasaratha Jataka - දසරථ ජාතකය) றபாை்றவற்னறக் 

குறிப்பிடலாம்.  இனவ பாைி சமாழியில் எழுதப்பட்டனவ. அறதறவனை இலங்னக, 

தாய்லாந்து, லாறவாஸ், கம்றபாடியா, பைம்ா றபாை்ற நாடுகைில் இனவ 

சபரும்றபாக்கு இலக்கியங்கைாக உை்ைை. பாைியில் மட்டுமை்றி உை்ளூை ்

சமாழிகைிலும் உை்ைை. 

 

'தசைத ோதகய' றநைடியாக இைாமாயணக் கனதயில் இருந்து வந்தது எை்பனதப் 

புைிந்துசகாை்ை முடியும். 'பை்சிய பைஸ் ோதகய' விலும் இதனை சுருக்கமாக 

விைக்கியிருக்கிறாைக்ை். சபௌதத் றபாதனைகைிை் வாயிலாக நீை்கிை்ற கனதயாக 

இருக்கிறதும் சபௌதத் பாணியில் கூறப்படும் சபௌதத் இைாமாயணங்கைாக... 

•  தசைத ோதகம் (பாலி, கி. மு. 5) 

•  அைமகம் ோதகம் (பாலி, கி. மு. 5) 

•  தசைத கதைம் (பாலி, கி. மு. 5) 

எை்பனவ காணக்கினடக்கிை்றை.  

 

அது றபால னேை இைாமாயணங்கைாக...  

•  விமல சூைி : சபௌம சைிதம் (பிைாக்ருதம், கி. பி. 4) 

•  சங்க தாசை ்: வாசுறதவ ஹிண்டி (பிைாக்ருதம், கி. பி. 5) 

•  இைவி றசைை ்: பத்ம புைாணம் (சமஸ்கிருதம், கி. பி. 6) 

•  குணபத்ைை ்: உதத்ை புைாணம் (சமஸ்கிருதம், கி. பி. 10) 

•  சுயம்பு றதவை ்: சபௌம சைிதம் (அபப்பிைம்சம், கி. பி. 9) 

•  சீலங்கை ்: சசௌபை்ை மகா புருஷ சைிதம் (பிைாக்ருதம், கி. பி.868) 

•  பத்றைசுவைை ்: ககாவலி (பிைாக்ருதம், கி. பி. 11) 

எை்பனவயும் நம்மால் அனடயாைம் காண முடிகிறது, 

 

றவறு நாடுகைில் காணப்படும் இைாமாயணங்கனை இப்படி வைினசப்படுதத்லாம்... 
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•  கம்றபாடியாவில் ைீம்கை ்

•  தாய்லாந்தில் ைாமாகீய்ை் 

•  லாறவாஸில் பிை லாக் பிை லாம் 

•  பைம்ாவில் யம ஸாட்டாவ் 

•  மறலசியாவில் ஹிகாயத் சசைி ைாமா 

•  இந்றதாறைசியா மற்றும் ோவாவில் காகவிை் ைாமாயணம். 

•  பிலிப்னபை்ஸில் ைாோ மகாந்திைி எை்ற சபயைிலும் ைாமாயணக் கனத 

சசால்லப்படுகிறது. 

•  இைாைில் ’தாஸ்தை் இ ைாம் ஓ சீதா(Dastan-e-Ram O Sita) 

•  ஸ்ரீலங்காவில் ோைகிகைை் (Janakiharan) 

•  ேப்பாைில் ைாறமயை்ைா அல்லது ைாமை்றஸா (Ramaenna or Ramaensho) 

•  சீைா, திசபத் யுை்ைாை் (சதை்றமற்கு சீைா) வில் Langka Sip Hor (thai lu language) 

இவ்வாறு இைாமாயணத்திை் பல வடிவங்கனைப் பற்றிய ஆய்வுகனைத ்

திறந்துவிட்டதில் ைாமானுேனுக்கு (A.K. Ramanujan) முக்கிய பங்குண்டு. அவை ்எழுதிய 

'முந்நூறு ைாமாயணங்கை்: சமாழிசபயைப்்புகைிை் ஐந்து உதாைணங்களும், மூை்று 

எண்ணக்கருக்களும்' ('Three Hundred Ramayanas: Five Examples and Three Thoughts on 

Translations') எை்கிற ஆய்வுக் கட்டுனை தாை் இனதப் பற்றி ஆய்வுப்பைப்னப றமலும் 

விைிவுபடுத்தியது எைலாம். 

 

தசைத ோதகய: தசைத ோதகயவில் தசைத மை்ைனுக்கு மூை்று பிை்னைகை், இைாமை், 

இலக்குமணை், சீனத. மூத்த இைாணியாைிை் இறப்னப அடுத்து அடுத்த நினலயில் 

இருந்த இைண்டாந்தாை மனைவி ஆதிக்கம் சசலுதத் முற்படுகிறாை். தசைத 

மை்ைைிடம் தைது மகை் பைதனுக்றக எதிைக்ாலத்தில் முடிசூட்டப்படறவண்டும் 

எை்று பைதை் ஆறு வயதாக இருக்கும்றபாறத றகாருகிறாை். தசைதை் அதனை 

மறுக்கிறாை். இந்த மறுப்பிை் காைணமாக தை் இைவைசைக்ை் இருவரும் 

இைாணியால் சகால்லப்படக்கூடும் எை்றும் அவைக்ைிை் உயிருக்கு ஆபத்து 

இருப்பனதயும் உணைந்்துசகாண்ட தசைதை் தாை் மைணிக்கும்வனை அவைக்னை 

அங்கிருந்து சவைிறயறி பாதுகாப்பாக வாழும்படி பணிக்கிறாை். அவைக்ளுடை் 

சறகாதைி சீதாவும் சவைிறயறுகிறாை். மை்ைை் பை்ைிைண்டு ஆண்டுகை் வாழ்வாை ்

எை றசாதிடைக்ை் கூறியதால் பை்ைிைண்டு ஆண்டுகை் அவைக்ை் வைவாசம் 

அனுபவிக்கிறாைக்ை். பைதை் அவைக்னை றவட்னடயாடத் றதடிச ் சசல்கிறாை் எை்று 

நகைக்ிறது கனத. இதில் சீனத இைாமைிை் மனைவியல்ல மாறாக சறகாதைி,  றமலும் 

இைாவணை் எை்கிற பாத்திைமும் இல்னல. இைாமாயணத்திை் முற்பகுதி 'தசைத 

ோதகய'வில் காண முடிகிறது. கனதயும் அவ்வைவு சபைிய கனதயல்ல. 

 

ஆைால் இது இைாமாயணத்னத வாை்மீகி எழுதுவதற்கு முை்ைறை 

சவைிவந்துவிட்டதாக உனையாடல்களும் சிங்கைச ் சூழலில் நடந்து வருவனதக் 

காண முடியும். இைாமாயணதன்தவிட பழனமயாை 'சூத்திை பிடக' எை்கிற 

பாைிசமாழி சபௌத்த ோதகக் கனதயில் இது காணப்படுகிறது. சமூக 

வனலத்தைங்கைில் சிங்கை சமாழியில் இது சதாடைப்ில் நடக்கும் சில 

உனையாடல்கனை இக்கட்டுனைக்காக கவைிக்க றநைிட்டது. இைாமாயணமா, 
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அல்லது 'தசைத ோதகய'வா காலதத்ால் மூத்தது எது எை்கிற விவாதம் பலமாக 

நடந்து வருவனதக் காண முடிகிறது. சிலை ்'தசைத ோதகய'விலிருந்து தாை் வாை்மீகி 

அக்கனதனய விைிதத்ிருக்கிறாை ்எை்று வாதாடுவனதக் காண முடிகிறது.  

 

 

 

இைாவணைிை் பாதத்ிைம் அல்லாத 'தசைத ோதகய' எை்கிற இலக்கியத்னத சிங்கைத ்

தைப்பில் ஏற்றுக்சகாண்டால் இைாவணை் பற்றிய புனைவுகனையும் 

ஏற்றுக்சகாை்ைமுடியாது றபாய்விடும் எை்பனதயும் இங்றக சுட்டிக்காட்டுவது 

நல்லது. 

 

இைாவணனும், இலங்னகயும் இை்றியனமயாத இைாமாயணம் பற்றி ஆசிய ைாேைகீக் 

கழகத்திை் ஆய்வுச ் சஞ்சினகயில் சவைிவந்த N. B. Utgikar எழுதிய  The Story of the 

Dasaratha Jataka and of the Ramayana (JRAS - October 1924) எை்கிற கட்டுனையும்  Gombrich, 

Richard  இந்த இரு காவியங்கனையும் இைாமாயணத்றதாடு ஒப்பிடட்ு 1985இல் எழுதிய  

‘The Vessantara Jataka, the Ramayana and the Dasaratha Jataka’, Journal of the American Oriental 

Society. கட்டுனையும் முக்கியமாை ஆய்வுக் கட்டுனைகைாகக் கருதலாம். 

 

இலங்னகயில் 'சவஸ்ஸந்தை காவ்ய' எை்கிற சபயைில் சிங்கைத்தில் இருக்கிறது. 

இலங்னகயிை் பல விகானைகைில் ஓவியங்கைாக இக்கனத வனையப்பட்டுை்ைை. 

சிங்கை மக்கை் மதத்ியில் இை்றும் இறந்தவை ் வீடுகைில் முதல் ஏழு நாட்களும் 

விழித்திருந்து ஒப்பாைிப் புைாண இலக்கியங்கனைப் பாடுவாைக்ை். குறிப்பாக 

ோதகக் கனதகை் எை்று கூறக்கூடிய கனதகைாக இருக்கும். அப்படிப் 

பாடப்படுகிை்ற நூல்கனை 'மலசபாதத்' (இறப்புநூல்) எை்பாைக்ை். அவ்வாறாை 

'மலசபாத்'கைில் அதிகப் பிைசித்தம் சபற்றது இந்த 'சவஸ்ஸந்தை காவ்ய' எை்கிற 

நூல். கண்டியிலுை்ை சதகல்சதாருவ எை்கிற விகானையில் உை்ை இந்தக் கனதயிை் 
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சுவறைாவியம் பிைசித்திசபற்றது. அந்த ஓவியம் 1973 ஆம் ஆண்டு முத்தினையாக 

சவைியிடப்பட்டது. 

 

கம்றபாடிய இைாமாயணத்தில் (Reamker) இைாவணனுக்கு இைண்டு மனைவிகை் முதல் 

மனைவி மண்றடால்கிைிட், இைண்டாவது மனைவி அகிநட். சீனத பாத்திைமாைது 

இைாவணைிை் மகைாக காணப்படுகிறது சீனதயால் அழிவு வரும் எை்கிற றசாதிடக் 

கூற்றால் சீனத பானையில் னவத்துக் கடலில் விடப்படுகிறாை் எை்பதாக கனத 

நகருகிறது. 

 

குோரதாசர் இயற்றிய ஜானகிகரைய: 

இப்படிசயல்லாம் இருக்க 'ோைகிகைண' எை்கிற 

நூல் தாை் முக்கியமாக இைாமாயணக் கனதயாக 

சபரும்பாலும் ஒதத் கனதயாக சிங்கைத்தில் 

காணக் கினடக்கிறது. இதை் மூலப் பிைதி 

சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இலங்னக 

மை்ைனும் மகாகவியுமாை குமாைதாச(ை)் எை்கிற 

அைசைால் 6 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட 

மகாகாவியசமை நூலிை் முகப்பில் 

குறிப்பிடப்படுகிறது.(2) குமாைதாச அல்லது 

குமாைதாதுறசைை் எை்றும் சிங்கை, பாைி 

இலக்கியங்கைில் அனழக்கப்படுகிறாை.் 

சிங்கைத்தில் 'ோைகிகைண'னவ 'மகாகாவியம்' 

எை்கிற அனடசமாழியில் தாை் அனழக்கிறாைக்ை். 

சிங்கை இலக்கிய நூல்கைில் இலங்னகயிை் 

முதலாவது மகாகாவியம் எை 'ோைகிகைண'னவ 

குறிப்பிடுவாைக்ை்.  

 

முகலை் எை்கிற அைசைிை் புதத்ிைைாை 

குமாைதாச ஒரு புலனமத்துவமுை்ை பண்டிதை ் எைவும், காைிதாசை் எை்கிற தைது 

நண்பைிை் மைணதன்தத் தாங்காது தானும் அறத நாை் தீயில் குதித்துத்  தற்சகானல 

சசய்துசகாண்டு இறந்துறபாைாை் எை்று பூோவலியவில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இறத 

கனத ைாோவலியவிலும் கூறப்பட்டுை்ைது. கவிஞை ் காைிதாசை் 

சகானலசசய்யப்பட்டனதத் சதாடைந்்து அக்கவிஞனுக்காகத் தற்சகானல 

சசய்துசகாண்டதாக வாய்சமாழி வைலாறும் உண்டு. குமாைதாசை ் சமௌைிய 

வம்சாவைியிலிருந்து வந்தவை ் எை்பனதப் பல ஆய்வு நூல்கைிலும் 

குறிப்பிடுகிை்றை. அதாவது அவைிை் முை்றைாைக்ைாை தாதுறசைை், முகலை் 

அனைவரும் சமௌைிய வழிவந்தவைக்ை் எை்கிை்றைை.்(3) 

 

'பூோவலி'யிை் பிைகாைம் தாதுறசைைிை் (Dasenkeli) புதல்வைக்ைில் புதல்வைக்ை் 

காசியப்பை், முகலை் (சமாக்கலாை) ஆகிறயாை.் தந்னதயாை தாதுறசைனைக் 

சகாை்றுவிட்டு ஆடச்ிறயறுகிறாை் காசியப்பை். பட்டத்து இைவைசைாை முகலை் 
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தமிழகத்துக்கு தப்பிறயாடிவிடுகிறாை். முகலை் அங்கிருந்து சபரும் பனடனயத ்

திைட்டிக்சகாண்டு வந்து காசியப்பனை வீழ்த்திவிட்டு பதிசைட்டு ஆண்டுகை் ஆட்சி 

சசய்தாை். அவைிை் மகைாை பண்டிதப் புலனமயுை்ை குமாைதாச ஒை்பது 

ஆண்டுகை் (கி.பி. 513-522) சிகிைியனவ ஆட்சி சசய்ததாகவும், தைது நண்பைிை் 

சினதயில் தானும் பாய்ந்து உயினை மாய்த்துக்சகாண்டாை் எைவும் விவைிக்கிறது. (4) 

 

சதை்ைிலங்னகயில் மாத்தனற மாவட்டதத்ிலுை்ை 'ஹத்றபாதிவத்னத' (Hatbodiwatta - 

ஏழு அைச மைத் றதாட்டம் எை்று சபாருை்) எை்கிற இடத்தில் தாை் இப்படிசயாரு 

சம்பவம் இலங்னகயில் நிகழ்ந்ததாக பல நூல்கைில் குறிப்பிடப்படுகிை்றை.(5) 

ஆைால் அது சபரும்பாலும் அனுைாதபுைத்துக்கு அருகில் நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும் 

எை்றும் றவறு சில நூல்கைில் குறிப்பிடப்படுகிை்றை. (6) 

 

மகாவம்சத்னத முதலில் சமாழிசபயைத்்த வில்னஹம் னககை ் தைது  சிங்கை 

சமாழியும் இலக்கியமும் (Literatur und Sprache der Singhalesen) நூலிலும் காைிதாச 

கவிஞனுடை் சநருங்கிய நட்பு பாைாட்டிய கவிஞ மை்ைை் குமாைதாச எை்கிறாை.் 

னககை ் 1929 ஆம் ஆண்டு சதாகுத்த மகாவம்சத்திை் இைண்டாம் சதாகுப்பாை 

சூைவம்சத்திை் முதலாம் பாகத்திலும் 'ஒை்பது அைசைக்ை்' எை்கிற அத்தியாயதத்ில் 

இந்தக் கனத காணக் கினடக்கிறது. நீலகண்ட சாஸ்திைி உை்ைிட்ட சில வைலாற்று 

அறிஞைக்ை் மை்ைை ் குமாைதாசரும், கவிஞை ் குமாைதாசரும் இரு றவறு நபைக்ை் 

எை்றற நம்புகிறாைக்ை்.(7) 

 

குமாைதாச காஞ்சியில் வாழ்ந்த காலதத்ில் தாை் ோைகிகைணத்னத எழுதியதாக 

குறிப்பிடப்படுகிறது. அவைிை் தந்னத முகலை் இந்தியாவுக்குத ்தப்பிறயாடி வாழ்ந்த 

காலத்தில் இது எழுதப்பட்டிருக்க றவண்டும். சமஸ்கிருதத்னதயும் அங்றக அவை ்

கற்றுத் றதறியிருக்கலாம். ோைகிகைண காைிதாசைிை் பாைன்வக்குச ்

சசை்றனடந்ததும் அந்த வழியிலாக இருக்கலாம். இலங்னகயில் ோைகிகைணய 

முதற் தடனவயாக 1891இல் சமஸ்கிருத ஓனலசச்ுவடிகைில் இருந்து சதாகுக்கப்பட்டு 

சிங்கைத்தில் சவைிக்சகாணைப்பட்டது. முதலாவது சவைியிடப்பட்ட அந்தப் 

பிைதியில் அை்னறய ஆளுநை ் றசை ் ஆைத்ை ் எைிறபங் சஹவ்சலாக் (Sir Arthur Elibank 

Havelock) அவைக்ைிை் அனுமதியுடை் சவைியிடப்படுவதாக முை் பக்க வசைத்துடை் 

இருப்பனதக் கவைிக்க முடிகிறது. 

 

இலங்னகயில் 'ோைகிகைண' மகாகாவியத்திை் மூலப் பிைதினய றதடிக் 

கண்டுபிடிக்க முடியாதுறபாை நினலயில் அதை் உதிைிப் பிைதிகனைக் சகாண்டு 

ைத்மலாை தைம்ைாம ஹிமி அதில் இருந்த கினடத்த சுறலாகங்கனைத் சதாகுத்து 

1891இல் மீை உருவாக்கிைாை.்(8) அதில் சமாதத்ம் பதினைந்து அத்தியாயங்கைில் 

பதிநாை்னகத் தாை் அவைால் சீைனமத்துத் சதாகுக்க முடிந்தது. பிை்ைை ்இதை் மூலப் 

பிைதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மூலப் பிைதிக்கும் ைத்மலாை ஹிமியிை் பிைதிக்கும் 

இனடயில் சபைிய வித்தியாசம் காணப்படவில்னல எை்று அறியப்படுகிறது. 

இைாவணனுக்கு சாைப்ாை கனதயாக இது அனமக்கப்பட்டிருக்கிறது. இலங்னகயில் 

சமாதத்ம் பதினைந்து அத்தியாயங்கனை (Sarga) உனடய ஓனலசச்ுவடி 
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கண்சடடுக்கப்பட்டை. இறுதி அதத்ியாயம் 25வது அத்தியாயம் எை்று 

காணப்படுவதால் இனடயில் பத்து அத்தியாயங்கை் தவறவிடப்பட்டுை்ைனத 

உணைமுடிந்துை்ைது.  18 அங்குலம் சகாண்டதும், ஒறை ஓனலயில் எடட்ு வைிகனைக் 

சகாண்டதுமாை 101 பனைறயானலச ்சுவடிகனைக் சகாண்டது அது.(9)  இறதறவனை 

மலபாைில் 1920 ஆம் ஆண்டு கண்சடடுக்கப்பட்ட பிைதியில் சமாத்தம் 20 

அத்தியாயங்கை் சமஸ்கிருதத்திறலறய உை்ைை. அனவ சமாதத்மாக 54 

ஓனலகனைக் சகாண்டனவ. அவற்றிலும் சில தவறவிடப்பட்டைவாக இருந்துை்ைை. 

திருவாங்கூை ் வடக்கில் இருந்த ஒரு நம்பூதிைி குடும்பதத்ிைைிை் றசகைிப்பில் 

மனலயாை எழுத்தில் எழுதப்பட்ட இந்த சமஸ்கிருதப் பிைதி கண்சடடுக்கப்பட்டு 

பிை்ைை ் சமட்ைாசில் உை்ை கிழக்கதத்ிய ஓனலசச்ுவடி நூலகத்தில் இை்றும் 

முழுனமயாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. ோைகிகைணய பற்றிய ஆய்வுகனைச ்

சசய்த சீ.எஸ்.சுவாமிநாதைிை் கணிப்பிை் படி அது கண்சடடுக்கப்பட்ட 

காலதன்தவிட ஒரு நூறாண்டுகை் பழனமயாைதாக இருக்கும் எை்கிறாை.் (10) 

 

ஆங்கிறலய அறிஞைாை லயைல் பாைை்ட் (Lionel Barnett) எை்பவைிடமும் 118 

ஓனலகனைக் சகாண்ட 'ோைகிகைணய'விை் மனலயாை சமாழிப் பிைதி இருப்பனத 

அறிய முடிந்தது. அதுறவ 16 பதிைாறாம் நூற்றாண்னடச ் றசைந்்த ஒை்சறை 

கணிக்கப்பட்டுை்ைது. பாைை்ட்டிை் கணிப்பிை்படி அது சிங்கைத்தில் இருந்து 

சமாழிசபயைக்்கப்பட்டிருக்கலாம் எை்கிறாை.் அதுவனை சவைியிடப்படாத 16வது 

அத்தியாயத்னதயும் அவை ் 1926ஆம் ஆண்டு சவைியிட்டாை.்(11)  இலங்னகயில் 

இருந்து றகைைாவுக்கு எவ்வாறு இது சசை்றது, எப்படி இது பிைபல்லியம் சபற்றது 

எை்பது பற்றி பல ஆய்வாைைக்ளும் வியப்புடை் பாைக்்கிறாைக்ை். றகைைாவுக்கும், 

இலங்னகக்கும் (இை்னும் சசால்லப்றபாைால் மனலயாைத்துக்கும் சிங்கைத்துக்கும் 

இருந்த உறவு) அை்று இருந்த கலாசாை உறனவயும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

எப்படிறயா இை்று சிங்கைத்தில் முழு வடிவ நூலாக 'ோைகிகைணய' கினடக்கிறது. 

உயைத்ை வகுப்புகைிலும், றமற்படிப்புகைிலும் பாடமாக இருக்கிறது. 

 

1943 ஆம் ஆண்டு தாை் இை்னறய முழுனமப்படுதத்ப்பட்ட ோைகிகைணய 

சவைியிடப்பட்டது. இதனை சதாகுப்பதில் அதிக சிைதன்தக் காட்டியவைக்ை் 

இலங்னகயிை் மூதத் சதால்லியல் வைலாற்றாசிைியைக்ைாை சீ.ஈ.சகாடகும்புைவும், 

எஸ்.பைணவிதத்ாைவும். அந்த நூலிை் அறிமுகத்தில் அக்கவினதனயப் பற்றி 

சீ.ஈ.சகாடகும்புைவும், கவிஞனைப் பற்றி எஸ்.பைணவிதத்ாைவும் எழுதியிருந்தாைக்ை். 

இதற்காக அவைக்ை் றமற்சகாண்ட பிை்புல உனழப்னபப் பற்றிய முக்கிய 

கட்டுனைசயாை்னற The Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society of Great Britain 

& Ireland இல் சவைியாகியிருந்தது.(12) ோைகிகைண பற்றிய ஆய்வுகைில் இை்சைாரு 

முக்கிய ஆய்வுக் கட்டுனையாக F.W.Thomas எழுதிய குமாைதாசைிை் ோைகிகைண 

எை்கிற கட்டுனையும் முக்கியமாைது. அவ்வாய்வுக் கட்டுனையில் பல பக்கங்களுக்கு 

கனலசச்சால் விைக்கப் பட்டியனல அதில் தந்திருப்பது அக்கட்டுனையிை் முக்கிய 

சிறப்பு.(13) 'ோைகிஹைணய' பிை்ைை ்  K.N.Joglrkar எை்பவைால் ஆங்கில சமாழிக்கு 

சமாழிசபயைக்்கப்பட்டு 1908 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் பம்பாய் நகைில் 

சவைியிடப்பட்டது. 
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ஏற்சகைறவ 'தசைத ோதக' கனதனய அறிந்த சிங்கை மக்களுக்கு 'ோைகிகைண' 

அந்நியமாக இருந்ததில்னல. சபயைிறலறய ோைகி இருக்கிறது. ோைகி சீனதயிை் 

இை்சைாரு சபயை.் எைறவ சீனதனய னமயப் பாத்திைமாகக் சகாண்ட காவியமாக 

இது காணப்படுகிறது. 'ோைகிகைணய' எை்றால் 'ோைகினய சுவீகைிப்பது' (கடத்திச ்

சசல்வது) எை்று சபாருை். இதில் சீனத இைாவணை் கடதத்ிச ் சசல்வனதத் தாை் 

ோைகிகைணய எை்று அதற்குப் சபயை ்சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. 

 

மகாவம்சம் றதாற்றம்சபற்ற காலப்பகுதியில் அதிகைவாை பிைாமிக் 

கல்சவட்டுக்கை் றதாை்றவில்னல ஆைால் இக்காலப்பகுதியில் பிைாமணியதத்ிை் 

‘றதவ சமாழி’யாகிய சமஸ்கிருதத்திை் சசல்வாக்கு இலங்னகயில் 

தனலதூக்கியனதக் காணலாம். மகாஞாை சபௌதத் பிக்குகனைச ்சாைந்்த அபயகிைி, 

றேதவை விகானைகை் சமஸ்கிருத சமாழிக் கல்விக்குப் புகழ் சபற்றனவயாக 

விைங்கிை. இக்காலத்தில் மகாவிகானை பாைி சமாழிமூலம் கற்பித்தல் 

நடவடிக்னககனை தீவிைமாக றமற்சகாண்டு வந்தது. 

 

ஆைால் குறிப்பிட்ட சில மை்ைைக்ை் சமஸ்கிருதத்தினை ஆட்சி சமாழியாகவும், 

விைம்பைங்கனை மக்களுக்கு அறிவிக்கும் சமாழியாகவும் பயை்படுத்திைை.் 

உதாைணமாக மகாஞாை கருத்துக்கனைக் கூறும் குசச்சவைிக் கல்சவட்டு, திைியாய் 

கல்சவட்டு றபாை்றை சமஸ்கிருத சமாழியிறலறய எழுதப்பட்டுை்ைை. றமலும் 

அனுைாதபுைத்திலுை்ை விேயைாம எனும் இடங்கைில் கண்சடடுக்கப்பட்ட பஞ்சவிம்; 

சதிசஹஸ்திகா, பிைபஞ்சபாைமுதா றபாை்ற மகாஞாை நூல்கைில் உை்ை சமஸ்கிருத 

சமாழிச ் சுறலாகங்கைிை் பகுதிகை் சபாறிக்கப்பட்டுை்ைை. இறத சமஸ்கிருத 

சமாழியில் தாை் சாைாைத்த் சங்கிைகம், ோதகமாலா மட்டுமை்றி ோைகீ ஹைணமும் 

சமஸ்கிருதத்தில் எழுந்தை. இலங்னகத் தீவில் சமஸ்கிருத மயமாக்கலிை் 

சசல்வாக்னகத் தடுக்கும் றநாக்கில், பல்றவறு வழிகைில், பாமை மக்கைினடறயயும், 

பிக்குகைினடறயயும் நிலவி வந்த சுறதச மைபுகனையும் தழுவி பாைி சமாழியிை் 

இலக்கண, இலக்கிய அனமதிக்கு ஏற்ப வைலாற்னறயும், சபௌதத் பண்பாட்னடயும் 

வலியுறுத்தும் ஒரு 'சபறுமதியாை இலக்கியம்' எழறவண்டிய சூழ்நினல நிலவியது. 

அதனை மகாநாமறதைை ் மகாவம்சதத்ிை் மூலம் நினறறவற்றிைாை ் எை்பனத 

நாமறிறவாம். அந்த வனகயில் சமஸ்கிருதத்தில் இலங்னக மை்ைசைாருவைால் 

எழுதப்பட்டதாக அறியப்படும் ோைகிகைணய காவியம் இலங்னகயிை் இலக்கிய 

வைலாற்றுப் பண்பாட்டில் முக்கியசதாரு இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது. 

 

இலங்னகயில் அப்றபாது சமஸ்கிருததன்த வாசிதத்றியும் வாய்ப்னபப் சபற்ற 

குழாமிைை ் சிறு பகுதியிைறை எை்பனதச ் சசால்லத் றதனவயில்னல. சில 

பிைாமணைக்ளும், நீதிமை்ற தைப்பிைரும், சமஸ்கிருதம் கற்ற சபௌதத் பிக்குகளும், 

அைச பைம்பனையிைைில் சிலருமாகத ் தாை் இருந்தாைக்ை். (சகாடகும்புை, 2014) ஆக 

இத்தனகய சமஸ்கிருத இலக்கியங்கை் எைிய மக்கனை அை்று 

சசை்றனடந்ததில்னல. ஆைால் வாய்சமாழியாக இவ்விலக்கியங்கைிை் சாைாம்சம் 

ஓைைவு அறியப்பட்டிருந்தனத மறுப்பதற்கில்னல. 
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இலங்னகயிை் இலக்கியங்கைில் இைாமாயணத்திை் சசல்வாக்கு குறித்து 'ைாேைகீ 

ஆசிய கழகம்' (Royal Asiatic Society of Sri Lanka -RASSL) நடத்திய ஒரு கருத்தைங்கில் 

ஆற்றப்பட்ட ஆய்வுனைகனைத் சதாகுத்து 2014 ஆம் ஆண்டு சவைியாை அதை் 

ஆய்றவட்டில் (Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka - Vol. 59) இைாமாயண 

சிறப்பிதழாக சவைியிட்டது. அக்கட்டுனைகை் இனதப் பற்றிய றமலதிகத ்

றதடல்கனைச ் சசய்பவைக்ளுக்குப் சபைிதும் உதவும். இதில் பிைபல 

வைலாற்றாசிைியைாை சகாடகும்புை எழுதிய 'இலங்னகயில் இைாமாயணமும், 

இைாமாயணத்தில் இலங்னகயும்' சவைியாை எை்கிற கட்டுனை பல விபைங்கனை 

உை்ைடக்கியது.(14) 

 

காளிதாச – குோரதாச நை்டபப் மபாற்றுே் இலக்கியங்கள்: 

இந்திய வைலாற்றில் காைிதாசை் ஒரு முக்கிய கவிஞைாக றபாற்றப்படுகிறாை். 

கிழக்கிை் றஷக்ஸ்பியை ்எை்று பல அறிஞைக்ை் காைிதாசனைக் குறிப்பிடுகிறாைக்ை். 

காைிதாசைிை் பூைவ்ீகம், வாழ்ந்த காலம் பற்றி சற்று முை்னுக்குப் பிை் முைணாை 

தகவல்கை் உண்டு. காைிதாசை் இமாலயப் பகுதிக்கு அண்மிதத் உே்றேைி 

பிைறதசதன்தச ் றசைந்்தவை ் எை்றும் கூறப்படுகிறது. அறத றவனை றவறு பல 

நூல்கைில் காஷ்மீனைச ் றசைந்்தவை ் எை்கிறது. சில நூல்கைில் விக்கிைமாதித்த 

றபைைசைிை் சனபயில் பாடிவந்த புலவை் எை்றும் கூறப்படுகிறது. அறதறவனை 

வாழ்ந்த காலமும் கூட சந்திைகுப்தைிை் காலத்தில் (380-430) காலப்பகுதியில் 

வாழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அறதறபால றவறு பல மூலாதாைங்கைில் 6 ஆம் 

நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது. அதுறபால காைிதாசை் எை்கிற 

சபயைில் இை்னும் இை்னும் சில புலவைக்ை் சவவ்றவறு காலங்கைில் 

இருந்துை்ைாைக்ை் எை்கிற தைக்்கமும் இருக்கிறது. 

 

காைிதாசைால் எழுதப்பட்ட சகுந்தல, றமகதூதம், இைகுவம்சம், குமாைசம்பவம், 

மாைவிகாக்கிைிமிதத்ிைம், விக்கிைறமாைவ்சியம், ருது சம்ஹாைம் றபாை்ற 

பனடப்புகை் காைிதாசைிை் சபயனை இை்றும் நினலக்க னவத்திருகிறது. 

காைிதாசை் இயற்றிய இலக்கியங்கை் பற்றி ஆயிைக்கணக்காை நூல்கை் 

றபசியறபாதும் காைிதாசைிை் முடிவு பற்றிய கனத அந்தைவு றபசுசபாருைாக 

இருந்ததில்னல எை்பனத உணை முடிகிறது. காைிதாசைிை் முடிவு பற்றிய கனதகை் 

இலங்னகயிை் இலக்கியத்றதாடு சதாடைப்ுனடய ஒை்றாக இருந்ததாறலா எை்ைறவா 

இலங்னகயிை் இலக்கியங்கைில் நினறயறவ றபசப்பட்டிருக்கிறது. இலங்னக 

அைசைாை குமாைதாசைிை் மிகவும் சநருங்கிய நண்பை் எை பல இலக்கியங்கை் 

கூறுகிை்றை. 

 

காைிதாசைிை் ைகுவம்ச காவியத்தால் ஈைக்்கப்பட்டவை ்மை்ைை ்குமாைதாச, மை்ைை ்

குமாைதாசைிை் ோைகிகைணதத்ால் ஈைக்்கப்பட்டவை ் கவிஞை ் காைிதாசை். 

காைிதாசை் இலங்னக வந்து குமாைதாசைிை் சநருங்கிய நண்பைாக ஆகிறாை். 

இருவரும் நடப்ுக்கு இலக்கணமாகத் திகழ்கிறாைக்ை். குமாைதாச மை்ைைிை் 

அந்தப்புை நாயகிசயாருத்தியும்(15) காைிதாசனும் காதலிக்கிறாைக்ை் எை்று 
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அைசைிை் ஒற்றை் தகவல் கூறுகிறாை் னகயும் கைவுமாக இனதப் பிடிப்பதற்காக 

அந்தப்புைத்து மதிலில் குமாைதாச மை்ைை் கவினத வைிகனை எழுதி அனதப் 

பூைணப்படுத்துறவாருக்கு எனடக்கு எனட சை்மாைம் வழங்கப்படும் எை்று 

அறிவித்துச ்சசல்கிறாை்.  

 

அக்கவினதயிை் எஞ்சிய பகுதினய காைிதாசை் பூைத்்தி சசய்கிறாை். அந்தப்புைத்து 

நாயகி சை்மாைதன்த தாறை கவைவ்தற்காக காைிதாசனைக் சகாை்றுவிட்டுத ்

தாறை அனதப் பூைணப்படுத்தியதாக மை்ைைிடம் அறிவிக்கிறாை். அனதப் 

பூைணப்படுத்தும் ஆற்றல் காைிதாசனுக்கு மட்டுறம இருப்பனத அைசை் அறிவாை். 

நடந்தனத அறிந்து மைமுனடந்து நண்பை் காைிதாசைிை் உடனல எடுத்துச ்சசை்று 

தகைம் சசய்து மைம் ஆறாமல் அறத தீயில் குதித்து தற்சகானல சசய்துசகாண்டு  

நண்பறைாடு தானும் அக்கிைியில் சங்கமமாகிறாை்.(16)  கூடறவ அவைிை் ஐந்து 

அைசிகளும் சினதயில் குதித்து உடை்கட்னட ஏறி உயினை 

மாய்த்துக்சகாை்கிறாைக்ை்.(17) இந்தக் கனதயிை் பல வடிவங்கை் உண்டு. ஆைால் 

காைிதாசை் இறுதியில் சகால்லப்பட்டாை ் எை்பதில் அக்கனதகைில் மாற்றம் 

இல்னல. 

 

காைிதாசைிை் காவியங்கை் நாடகங்கைாக இை்றும் இருப்பனதப் றபால, 

காைிதாசை் சகால்லப்பட்ட சம்பவத்னதயும், காைிதாசை ் – குமாைதாசை ் ஆகிய 

இருவைிை் நடன்பப் றபாற்றியும் நாடகங்கை் உை்ைை. அவற்றில் முக்கியமாைது மீைா 

காந்த,் மனு விக்கிைமை் ஆகிறயாை ் எழுதிய 'அறிந்றதை் ஆைால் கண்டதில்னல' 

(Shrooyate Na Tu Dristryate/Suna HuaAndekha or 'Heard, But Never Seen') எை்கிற தனலப்பில் 

உருவாக்கிய நாடகப் பிைதி. 'அறிந்றதை் ஆைால் கண்டதில்னல' எை்பது குமாைதாச 

மை்ைை் எழுதி முடிக்காமல்; காைிதாசை் முடிப்பதற்காக விட்டுச ்சசை்ற வைிகை்.(18) 

 

திடரப்பைங்களில்  ேகாகவி காளிதாசர:் 

இந்தக் கனதனயசயாட்டி தினைப்படங்கை் கூட சவைிவந்துை்ைை. தமிழ்ச ் சிைிமா 

வைலாற்றில் முதலாவது றபசும் படம்; 1931 இல் சவைியாை 'காைிதாஸ்' எை்கிற 

தினைப்படம் தாை். தமிழிலும் சதலுங்கிலும் ஒறை காலத்தில் சவைிவந்தது 

அத்தினைப்படம். அதை் விைம்பைத்திறலறய (First Tamil & Telugu Talkie) எை்கிற 

விைம்பைத்றதாடு சவைியாை தினைப்படம் அது. தமிழில் முதல் பாடல் இடம்சபற்ற 

படமும் இதுதாை். அதுவும் ஐம்பது பாடல்கை் அதில் இடம்சபற்றை.(19) அை்னறய 

நாைில் 8000 ரூபா சசலவில் உருவாக்கப்பட்டு 75,000 ரூபா வசூனல சம்பாதித்த 

தினைப்படம். அழிந்துறபாை சிைிமாப் பிைதிகைில் அதுவும் ஒை்று.  ஆைால் இந்தத ்

தினைப்படத்னதவிட அதிகத் சதாழில்நுட்ப றநைத்்தியுடை் 'மகாகவி காைிதாஸ்' 

எை்கிற தினைப்படம் 1966 இல் சவைிவந்தது. அத்தினைப்படத்தில் காைிதாசைாக 

சிவாஜி கறணசனும், அைசை் குமாைதாசைாக முத்துைாமனும் (படத்திை் படி றபாோ 

அைசை்) நடித்திருந்தாைக்ை்.(20)  இந்தத் தினைப்படத்திை் றக.வி.மகாறதவைிை் 

இனசயில் அனமந்த பாடல்கை் அை்று பிைபலமாக இருந்தது றபால இை்றும் றகட்க 

இைினமயாைனவ. 'மலரும் வாை் நிலவும்...', 'யாை ் தருவாை ் இந்த அைியாசைம்...', 

'கனலமகை் எைக்சகாரு ஆனணயிட்டாை்...',  'காலத்தில் அழியாத, காவியம் 
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தைவந்த...' றபாை்ற பாடல்கனை இங்கு நினைவுக்குக் சகாண்டு வைலாம். இந்தத ்

தினைப்படத்தில் காைிதாசை,் குமாைதாசை ்ஆகிறயாைிை் நடன்ப மிகவும் அற்புதமாக 

நடிப்பால் ஆக்கியிருக்கிறாைக்ை்  சிவாஜியும், முத்துைாமனும். 

 

 

 

கனதயிை் படி குமாைதாசைிை் மனைவியை ்இருவைில் ஒருவைாை றமாகைாங்கியிை் 

(எல்.விேயலட்சுமி) காதனல ஏற்கமறுத்து புறக்கணிக்கிறாை ் காைிதாசை். 

காைிதாசைிை் 'சகுந்தனல' காவியம் தை்னைப் பற்றிய காவியம் தாை் எை 

நம்புகிறாை ் றமாகைாங்கி. காைிதாசைிை் காதல் மறுப்பிைால் சவறுப்பனடந்த 

றமாகைாங்கி காைிதாசனுக்கும் மற்றறாை ் அைசிக்கும் இனடயில்  கை்ைக்காதல் 

இருப்பதாக சவகுேைங்கை் மத்தியில் வதந்தினயப் பைப்பிவிடுகிறாை.் அப்படிறயாை ்

வதந்தி உலாவுவனத மை்ைை ்குமாைதாசை ்மாறுறவடத்தில் நகைவ்லம் சசல்லும்றபாது 

அறிந்துசகாை்கிறாை.் அறதறவனை தைது நண்பை் காைிதாசை் அப்படிப்பட்டவை் 

அல்லை் எை்பனதயும் அறிந்துசகாை்கிறாை.் 

 

ஆைால், காைிதாசைிை் மனைவி அந்த வதந்தினய நம்பியதால் துவண்டுறபாை 

காைிதாசை் தை் மனைவியிடம் இருந்து பிைிந்து சசல்கிறாை.் "நீ மனைவினயப் 

பிைியலாம், மற்றவைக்னை விட்டுப் பிைியலாம் எப்படி நண்பா எை்னை விட்டுப் பிைிய 

உைக்சகப்படியடா மைம் வந்தது” எை்று மை்ைை் துவண்டு றபாகிறாை.் நண்பனைத் 
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றதடிக் கண்டுபிடிக்க ஒரு வழி சசய்கிறாை். ஒரு கவினதனய எழுதி அதை் மீதிக் 

கவினதனய முடிப்பவருக்கு ைாே்ஜியத்தில் பாதினய எழுதித் தருவதாக 

அறிவிக்கிறாை.் அது காைிதாசைால் மட்டும் தாை் முடியும் எை நம்புகிறாை.் அந்தப் 

பைினச கவைவ்தற்காக றமாகைாங்கி சதி சசய்கிறாை். 

 

விைக்தியுற்றுத் திைிகிற காைிதாசனைக் கண்டுபிடிக்கிறாை். ஆனசகாட்டி அைசைிை் 

கவினதயிை் மிகுதி வைிகனை எழுதிப் சபறுகிறாை். அைசைிடம் வந்து 

அக்கவினதனயத் தாறை பூைத்்தி சசய்துவிட்டதாக காண்பித்துப் பாதி 

ைாே்ஜியதன்தக் றகட்கிறாை். கவினதனய வாசிதத் அைசனுக்கு அது காைிதாசைிை் 

வைிகை் எை்பனத உணை றநைசமடுக்கவில்னல. அறதறவனை காைிதாசை் உயிறைாடு 

இருக்க வாய்ப்புமில்னல எை்று பனதபனதக்கிறாை். எை்ை றநைந்்திருக்கக் கூடும் 

எை்பனத உணைந்்து “காைிதாசை் எங்றக..? உயிறைாடு னவத்திருக்கிறாயா, சகாை்று 

விட்டாயா?” எை றமாகைாங்கினய ஆறவசதற்தாடு விைவுகிறாை். “காைிதாசறைாடு 

வாழத ்தாை் முடியவில்னல, ஆைால் இைி காைிதாசைிை் கனடசி அத்தியாயதத்ில்  

இைி எை் சபயரும் இருக்கும்” எைக் சகாக்கைிக்கிறாை். காைிதாசைிை் தனலனயக் 

சகாய்து சகாை்றுவிட்டனதயும் ஒப்புக்சகாை்கிறாை ் றமாகைாங்கி. 

றமாகைாங்கினய  அறத இடத்தில் சகாை்று விடுகிறாை் குமாைதாசை.் காைிதாசை் 

சகால்லப்பட்ட இடத்துக்குச ் சசை்று அழுதுபுலம்பி தானும் காைிதாசறைாடு 

மைணிக்கிறாை.் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முை் சவைிவந்த இந்தத் தினைப்படதத்ிை் 

இறுதிக் காட்சியில் துண்டிக்கப்பட்ட சிவாஜியிை் தனல றபசுகிை்ற காட்சிப் 

படமாக்கப்பட்டிருக்கிற விதம் அற்புதம்.  1983 ஆம் ஆண்டு கை்ைட சமாழியில் 

சவைியாை 'கவிைதை் காைிதாச' எை்கிற தினைப்படத்திை் இறுதிக் காட்சியில் 

இறந்த காைிதாசும், றபாோ மை்ைரும் (குமாைதாசை)் அம்மை் அருை் சபற்று மீண்டும் 

உயிைச்பற்று எழும்புவதாக முடியும். அதில் காைிதாசைாக நடித்தவை ்(பிற்காலதத்ில் 

சந்தைக்கடதத்ல் வீைப்பைால் கடத்தப்பட்ட) பிைபல கை்ைட நடிகை ்ைாே்குமாை.்  

 

முடிவுடர:  

ோைகிகைண, குமாைதாச, காைிதாசை் பற்றிய தமிழ் திறைாய்விை் அவசியத்னத 

இக்கட்டுனைக்காை றதடல்கைிை் றபாது அதிகம் உணைந்்து சகாை்ை முடிந்தது. 

ோைகிகைண பற்றிய ஆயிைக்கணக்காை ஆய்வுக்கட்டுனைகை் பல்றவறு 

சமாழிகைில் இருப்பனத இக்கட்டுனைக்காைத ் றதடலில் அறிந்துசகாை்ை முடிந்தது 

அவற்றில் முை்னுக்குப் பிை் முைணாை பல்றவறு தைக்்கங்கை் 

முை்னவக்கப்படுவனதயும் காண முடிகிறது. தமிழில் இனதப் பற்றிய றபாதிய 

ஆய்வுகை் இல்னல எை்றற கூற முடியும். அந்தத் தைக்்கங்கை் தமிழில் 

சவைிவருவதற்காை ஆைம்பமாக இக்கட்டுனையும் அனமயும் எை்றற நம்புகிறறை். 

ோைகிகைண உை்ைிட்ட இைாமாயணத்றதாடு சம்பந்தப்பட்ட இலக்கியங்கைிை் 

உை்ைடக்கத்திை் ஒப்பீட்டு ஆய்வு தமிழில் கவைிக்கப்படறவண்டிய, றமற்சகாை்ை 

றவண்டிய முக்கிய ஆய்சவை்பனதப் பைிந்துனை சசய்யலாம். 
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எை்கிற சபயைில் மை்ைைிை் சபயை ்காணப்படுகிறது. 

 

நை்றி: தாய்வீடு. 
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32 •  இறப்புச் சடங்குகள் உ ர்த்தும் ேமிழக பபௌத்ேக் கூறுகள் 
• • • முனைவர் த. பரதமசுவரி 

 

 

முன்னுடர: 

பல்றவறு சமூக அனமப்புகை் சூழ்ந்து விைங்கும் தமிழகத்தில், ஒவ்சவாரு 

சமூகத்திற்கும் கட்டுப்பாடுகனை நிைண்யித்துை்ைைை.் இந்த நிைண்யம்தாை் 

சடங்குகை். சடங்குகை், ஒழுங்கனமவுகளுக்காகவும் மகிழ்சச்ிகைமாை சூழல்கனை 

உருவாக்கவும் ஒற்றுனமத் தை்னமனய நினல நாட்டவும் மிகப்சபரும் 

பிை்புலங்கைாக விைங்குகிை்றை.  இை்பம், துை்பம் எை்ற இருநினலப்பாட்டு 

நிகழ்வுகைில் றவறுபட்ட நினலயில் சடங்குகை்  சசய்யப்பட்டாலும் இனற 

நடத்னதகை் அடிப்பனடயில்தாை் இருக்கும்; (உதாைணமாக: சாணம், மஞ்சைில் 

பிை்னையாை ் பிடிதத்ல், விைக்றகற்றுதல், றதங்காய், பழம் னவத்து வழிபடல்........) 

கட்டாயமாக்கப்படுவதற்கு இனறவறைாடு சதாடைப்ுப்படுதத்ிைால்தாை் சதாடரும் 

எை்ற சிந்தனை ஆக்கறம இதை் மூலகாைணம் ஆகும். எைறவ, தமிழகத்தில் 

சமணமும் சபௌதத்மும் றகாறலாசச்ிய காலத்தில் இதை் சசல்வாக்கும் 

உயைந்்திருந்தது. நம்முனடய சடங்குகைில் சமண, சபௌதத் சமுதாயத்திை் கூறுகை் 

அடங்கிக்கிடக்கிை்றை. அவ்விதமாக நம்முனடய இறப்புச ் சடங்குகைில் சபௌதத்க் 

கூறுகை் எவ்விதம் விைங்குகிை்றை எை்பனத நிறுவுவதாய் இவ்வாய்வு அனமகிறது. 

 

ஆய்வு முடறயுே் மநாக்கமுே்: 

சமூகத்தில் சடங்குகை் றதாற்றுவித்ததற்காை காைணங்கை், மற்றும் 

அனவகளுக்காை பிை்புலங்கை் கண்டறியப்படல் றபாை்றனவறய இவ்வாய்விை் 

ஆய்வுசச்ிக்கல்கைாக அனமகிை்றை. பல்றவறுபட்ட இைக்குழுக்களுக்கினடறய 

சடங்குமுனறகை் வழிவழியாகப் பிை்பற்றி வருகிை்றை. பிை்பற்றுதல் எை்பது 

சமயங்கறைாடு இருக்கும் இனறவனை னமயப்புை்ைியாகக் சகாண்டு 

கட்டாயமாக்கப்பட்டுை்ைது. எைறவ, சடங்குகை் எை்பனவ சமயங்கறைாடு 

சதாடைப்ுனடயை எை்பதை் முக்கியத்துவத்னதயும் இறப்புச ் சடங்குகைில் தமிழக 

சபௌத்தக் கூறுகை் எவ்விதம் சபாதிந்துை்ைை எை்பனதயும் நிறுவல்களுடை் 

விைக்குவறத இவ்வாய்விை் றநாக்கமாகும். 

 

ஆய்வு அணுகுமுனறகை்;  

1. சமயம்,சடங்குகை் குறிதத் வனையனறகை்,விைக்கங்கை் பற்றிக் குறிப்பிட 

'சமூகவியல் அணுகுமுனற'யும் 

2. இறப்புசச்டங்குகைிை் தகல்கனைச ் றசகைிக்கத் தகவலாைைக்னை அணுகும் 

றநாக்கில் 'கை ஆய்வு அணுகுமுனற'யும் 

3. கை ஆய்வில்  றசகைித்தத் தகவல்கனை விைக்கிக்கூற ‘விைக்கமுனற 

அணுகுமுனற’யும் 
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4. பகுப்பாய்வு சசய்த தகவல்கனை விைக்கிக்கூற ‘விைக்கமுனற அணுகுமுனற'யும் 

னகயாைப்பட்டுை்ைை. 

 

பகுப்பாய்வு: 

இவ்வாய்வாைது கீழ்க்காணும் நினலயில் பகுப்பாய்வு சசய்யப்பட்டுை்ைது: 

1. சமயம் - வனையனற 

2. சடங்குகை் - வனையனற 

3. சகாங்கு வட்டாை இறப்புசச்டங்குகை் 

4. இறப்புசச்டங்குகனை நிைல்படுத்துதல் 

5. தமிழக சபௌத்தம் : எசச்ங்கை் 

6. இறப்புசச்டங்குகைில் சபாதிந்துை்ை சபௌத்தக்கூறுகனை நிறுவுதல் 

 

கலந்தாய்வு: 

இறப்புச ் சடங்குகை் நடத்தக்கூடிய தகவலாைைக்ைிடம் அதுகுறித்த தகவல்கனைக் 

கலந்தாய்வு சசய்யப்பட்டை.  

ஆய்வு முை்றைாடிகை்; 

பைமசிவை் சதா. -   தமிழக சபௌதத்ம்: எசச்ங்கை் (ஆய்வுக் கட்டுனைகை் சதாகுப்பு:   

பண்பாட்டு அனசவுகை், காலசச்ுவடு பதிப்பகம் 2001) 

ஞாைறசகைை் றத - மந்திைம் சடங்குகை் சமயம், பாைத்்திபை் பதிப்பகம், திருசச்ி (2000) 

றசாமசல - தமிழ்நாட்டு மக்கைிை் மைபும் பண்பாடும் றநஷைல் புக் டிைஸ்ட் ஆப் 

புதுதில்லி, இந்தியா, (1924) 

காந்தி, கா - தமிழை ்பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்னககளும், உலகத் தமிழாைாய்சச்ி 

நிறுவைம், சசை்னை, (1980) 

 

சமுதாயே்: 

மைிதை் விலங்கு  நினல  வாழ்க்னக முனறயில் இருந்து பைிணாமம் அனடந்தவுடை் 

கூடிவாழும் அனமப்னப உருவாக்கிக் சகாண்டாை். அந்த அனமப்னபறய சமுதாயம் 

எை்கிறறாம். “Social எை்ற ஆங்கிலச ் சசால் சமுதாயதன்தக் குறிக்கும், society எை்ற 

சசால்றலாடு சநருங்கிய சதாடைப்ுனடயது. மைிதனைச ்‘சமூக விலங்கு’ (Social Animal) 

எை்கிை்றைை.் இதைால் மைிதனை விலங்கிைத்தில் இருந்து பிைிப்பறத சமுதாயம் 

எை்ற சசால்லாகும் எை்பனத உணைலாம்.” (பைமசிவாைந்தம் ஆ.மு, (1962), 

சமுதாயமும் பண்பாடும், ப.26) றமலும், “ஒருவை்  மற்றவனை உணைத்றல சமுதாயம் 

எை்றும் மைித வாழ்வும் பண்பாடும் பினணந்த நாறை சமுதாயம் உருவாை 

சபருநாை்”. (றமலது, ப.26) எை்றும் சமுதாயம் எை்பதற்கு அறிஞைக்ை் கூறும் 

வனையனற ஆகும். 

 

சமூக அனமப்பிை் றதாற்றங்கனையும் தை்னமகனையும் குறித்து ஆைாய்ந்த 

சிந்தனையாைைக்ை் சில கருத்துக்கனை முை்னவக்கிை்றைை.் அனவயாவை : 

•   “சமூகத்தில் சபண்கனைக் சகாண்டு, சகாடுத்துத் திருமண உறவுகனை 

சநறிப்படுத்தும் முகமாக சமூக அனமப்பு ஒருங்கனமகிறது எை்பாை ்

சலவிஸ்ட்ைாஸ். திருமண உறனவ அனமத்துக் சகாை்ளும் முனறனய 
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அடிசயாற்றி சமூகங்கைினடறய றவறுபாடுகை் காணப்படுகிை்றை எை்றும் 

சலவிஸ்ட்ைாஸ் கூறுவாை.் சமூகம் எை்பது ஓை ் உயிை ் றபாை்றது எை்ற 

சிந்தனைனய மாற்றி அது னசபைச்நடிக் (Cybernetic) எை்று கூறியவைக்ைில் 

இவை ் முக்கியமாைவை.் இவ்வனகக் கருத்தால் நமது உடலாைது பல்றவறு 

உறுப்புகைால் ஆைது றபாை்று சமூகம் அதை் உறுப்புகைால் 

ஆக்கப்பட்டுை்ைது எை்ற பாைன்வ மாற்றப்பட்டது.” (ோை் றமாைகை் & பீட்டை ் 

ேஸ்ட், தமிழில் பக்தவசச்ல பாைதி, (2005), சமூகப் பண்பாட்டு மாைிடவியல் 

மிகச ்சுருக்கமாை அறிமுகம், ப . 95 ) 

 

•   காைல்் மாைக்்ஸிை் சிந்தனை மானுடவியலில் ஒரு புதிய சிந்தனைக் குழுனவ 

உருவாக்கியது எைலாம். சமூகவாழ்வும் சமூகத்திை் அனமப்பும் அந்தந்த 

காலத்தில் ஆதிக்கம் சசலுத்தும் சதாழில் நுட்பத்திை் வழி 

வடிவனமக்கப்படுகிை்றை எை்றாை ்மாைக்்ஸ். (றமலது,ப. 95) 

 

•   “சமூக அனமப்பு எை்பது உலகப் சபாருைாதாை அைசியல் றபாக்குகைிை் 

தை்னமக்றகற்ப உருவாகும் வட்டாை அனமப்புகறை” (றமலது, ப.96 ) எை்று 

மானுடவியலாைைக்ை் கருதிைை.் இருப்பினும் இை்றும்கூட சசயற்பாட்டில் 

சிந்தனைப்புலறம அடிப்பனடப் புைிதலுக்காை  அணுகுமுனறயாக உை்ைது. 

அது எைினமயாக இருந்தாலும் கூட ைாபைட்் மாைப்ி கூறுவதுறபால, “சமூகங்கை் 

அனைத்தும் ஓை ் ஒழுங்கனமவுக்கு உட்பட்டனவ” எை்பறத சமூக 

அறிவியல்கைில் னமயக்கருத்தாக உை்ைது. றமலும் கிைிஃறபாைட்ு கிைீடஸ்் 

உை்ைிட்ட இை்னும் பல மானுடவியலாைைக்ை் கூறியிருப்பது றபாை்று மைித 

நடத்னத முனறகைாகட்டும் மைித உறவுகைாகட்டும் அனைத்துறம ஒரு 

முழுனமக்குை் பல கூறுகை் ஒருங்கினணந்து சசயல்படுகிை்றை எை்ற 

சசயல்பாட்டியல் அணுகுமுனறயிலாை விைக்கறம பைவிக் 

காணப்படுகிை்றது” (றமலது ப.96)  

 

றமற்கண்ட விைக்கங்கைிை் மூலம் இைக் குழுக்கைாக வாழ்ந்த மைிதைக்ை், 

தம்முனடய றதனவகனைப் பூைத்்தி சசய்து சகாை்ைவும் சிக்கல்களுக்கு வழி 

காணவும் அனைவரும் ஒை்று றசைந்்து, நமக்குை் உறவுகனை ஏற்படுத்திக் சகாண்டு 

இனணந்து வாழும் குடும்பங்கைாக இருந்தனவறய சமுதாயம் எை்பதும், அது 

இயற்னக, சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்பவும், சதாழில்நுட்ப வைைச்ச்ியிை் அடிப்பனடயிலும் 

பல மாறுதல்களுக்கு உட்பட்டு விைங்குகிறது எை்பது சதைிவாகிறது. 

 

சைங்குகள்: 

சமுதாயத்தில் மகிழ்சச்ினய ஏற்படுதத்க்கூடிய நிகழ்சச்ிகை், துை்பங்கனை 

வினைவிக்கும் நிகழ்சச்ிகை் றபாை்றவற்றில் பல்றவறு சடங்குகை் 

றமற்சகாை்ைப்படுகிை்றை. இவ்வனகச ் சடங்குகை் மூலம் உடல் மற்றும் உை்ைம் 

தூய்னம சபறுவதுடை் ஓை ் ஒற்றுனமத் தை்னமனயச ் சமுதாயதத்ில் 

ஏற்படுத்துவதாகவும் அனமகிை்றை. சடங்கு எை்பதற்கு அறிஞைக்ை் பல்றவறு 

விதமாை வனையனறகனை விதித்துை்ைைை:் 
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•   “சடங்கு எை்பது நிைண்யிக்கப்பட்ட விைிவாை நடதன்தகைிை் வடிவமாகும். 

இது தைிமைிதைிை் சுயமாை ஆக்கமாகறவா, பண்பாட்டினுனடய 

தைிசச்ிறப்புக் கூறாகறவா அனமயும். பண்பாட்டிை் ஏனைய 

அம்சங்கைிை்றிச ் சடங்குகைினடறய சவவ்றவறு நாகைிகங்கைிை் 

நம்பிக்னககளும் இலட்சியங்களும் மிகதச்தைிவாக சவைிப்படுத்துகிை்றை 

எை்கிறாை ்ரூதச்பைிக்டிக் எனும் சமூகவியல் அறிஞை”் (றமற்றகாை் : முனைவை ்

றத.ஞாைறசகைை், (2000), மந்திைம் சடங்குகை் சமயம் ப. 11) 

 

•   றசாமறல எை்பவை,் “பிறந்த விைாடிமுதல் இறக்கும் விைாடிவனை 

அவைக்ளுனடய வாழ்க்னக முழுவதும் ஏதாவது ஒரு சடங்னகச ் சசய்து 

திருப்தியனடகிறாைக்ை். கடவுைிடம் உை்ை அசச்மும் முை்றைாை ்வழக்கத்னத 

மீறாமல் நடந்து சகாண்டால்தாை் வாழ்க்னக வசதியாைதாய்க் கவனல 

இல்லாததாய் அனமயும் எை்ற நம்பிக்னகயும் றசைந்்து இந்தச ் சடங்குகனை 

விடாமல் சசய்ய மக்கனைத் தூண்டுகிை்றை” (றசாமறல, (1974), தமிழ்நாட்டு 

மக்கைிை் மைபும் பண்பாடும், ப. 42 )     

 

றமற்கண்ட அறிஞைக்ைிை் கருத்துக்கை் மூலம் சமுதாயத்தில் சடங்குகை் 

நம்பிக்னகயிை் அடிப்பனடயிலும் சடங்குகனைப் பிை்பற்றுவதாறலறய 

நை்னமகை்கிட்டும் எை்ற நினலயில் கட்டாயமாக்கப்பட்டுப் பிை்பற்றப்படுகிை்றை. 

கட்டாயமாக்கவில்னல எை்றால், இனவ சதாடைந்்து சமுதாயத்தில் 

நினலசபற்றிருக்க முடியாது எை்பது சதைிவாகிறது. சடங்குகை் 

சசய்யவில்னலசயை்றால் குடும்பம், குலம் தனழக்காது விைங்காமல் றபாய்விடும் 

எை்சறல்லாம் சசால்லி னவத்ததுதாை் கட்டாயமாக்கல் நினல. சடங்குகை் குறிதத் 

அறிவு சடங்கு சசய்தல், சசய்யும் வழிமுனறகை் எை்ற நினலகளுடறைறய  

நிை்றுவிடுகிறது. இவற்னற ஆைாய்சச்ி றநாக்கில் எடுத்துச ்சசல்லும் சபரும்பாலாை 

ஆைாய்சச்ியாைைக்ை்கூடச ் சசய்திகனைச ் றசகைித்துப், பகுத்து, வனகப்படுத்துதல் 

எை்றவாறு நிை்றுவிடுகிை்றைை.் சடங்குகைிை் பிை்புலம், உை்ைடக்கக் கூறுகை் 

குறித்து சவைிவந்திருக்கும் ஆய்வுகை் மிகசச்சாற்பம். சடங்குகை் அனைத்தும் 

சமயக்கூறுகைிை் சவைிப்பாடு; எைறவ இறப்புசச்டங்குகைில் எங்ஙைம் தமிழக 

சபௌத்தகூறுகை் அடங்கியுை்ைை எனும் சாைத்னதப் பிை்னுற்றவாறு காணலாம். 

 

சகாங்கு வட்டாை இறப்புச ்சடங்குகை்; 

தமிழகக் சகாங்கு வட்டாைப் பகுதியில் இறந்தவைக்ளுக்கு இறப்புசச்டங்குகை் மூை்று 

நினலகைில் நிகழ்தத்ப்படுகிறது. 

•   றதை ்கட்டுதல் 

•   பானட கட்டுதல் 

•   சதாட்டில் கட்டுதல் 
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றதை ்கட்டுதல்:- 

பணவசதி சகாண்டவைக்ை், வாழ்ந்து முடித்தவைக்ளுக்கு (வயதாைவைக்ளுக்கு) 

மூங்கிலால் றதைச்சய்து அதில் அமை னவத்துத ் தூக்கிசச்சை்று அடக்கம் 

சசய்வாைக்ை். 

 

பானட கட்டுதல்:- 

பணவசதி இல்லாதவைக்ை் மற்றும் கணவனுக்குத் றதைக்் கட்டாமல் இறந்து றபாகும் 

சபண்களுக்கு னவக்றகாலால் படுக்னக சசய்து மூங்கிலில் னவத்துக் கட்டி அதில் 

படுக்கனவத்துத் தூக்கிச ்சசை்று அடக்கம் சசய்வாைக்ை். 

குறிப்பு: திருமணமாகிப் பாதி வாழ்க்னகயிறலறய எதிைப்ாைாமல் இறந்து றபாகக் 

கூடியவைக்ளுக்கும் இனதறய சசய்கிறாைக்ை். 

 

சதாட்டில் கட்டுதல்:- 

திருமணம் ஆகாதவைக்ளுக்கு (குழந்னதகை், இனைஞைக்ை்) சவை்னைத் துணியால் 

சதாட்டில் கட்டி எடுத்துச ்சசல்கிறாைக்ை். 

 

றதை ்கட்டிைால் சசய்யும் சடங்குகை்; 

 - பூைண வாழ்வு வாழ்ந்து முடிந்தவைக்ளுக்கு இனறவனுக்குச ் சசய்யும் வழிபாட்டு 

முனறகை் அனைத்துறம இசச்டங்கில் இருக்கும். 

- இறந்தவைக்ை் உடலுக்கு ‘நல்லடக்கம்’ சசய்யப்படும். இனத நாவிதை ்சசய்வாை.் 

- றதங்காய் பழம், சவற்றினல பாக்கு, ஒரு தட்டில் அைிசி, அதை்றமல் 

வடட்ுக்கருப்பட்டி, ஊதுபத்தி, சூடம் இவற்னற னவக்க றவண்டும். பங்காைி 

வீடட்ுப்சபண் மண்விைக்கு ஏற்றி பங்காைி வீடட்ு ஆண் றதங்காய் உனடத்து னவக்க 

அனைவரும் இறந்தவைக்னை வணங்குவாைக்ை், பங்காைி வரும்வனை காத்திருக்க 

றவண்டும் மற்றவைக்ை் சசய்யக் கூடாது. அதை் பிை்றப இறப்பு நடந்த வீடட்ில் 

அழுவாைக்ை்.  

- பனறயடிப்பவைக்ை் சவைிறய பனற அடிப்பாைக்ை். அதில் புைாணக் கனதகனைக் 

கனதப் பாடல் வடிவில் இனசப்பாைக்ை். (குறிப்பாக அைிசச்ந்திைை் கனதப்பாடல் 

இருக்கும்) அவைக்ளுக்கு அங்றக வந்திருப்பவைக்ை் அனைவரும் 

பணம்றபாடுவாைக்ை். அதற்கு ‘வாசப் பணம்’ எை்று சபயை ் (வாச – வாயில்) 

இப்படியாக ஒருநாை் வீட்டில் பிணதன்த னவத்திருப்பாைக்ை். 

- அடக்கம் சசய்யும் றநைம் சநருங்கும் றவனையில் அதாவது, பிணத்னதச ்

சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச ்சசல்லும் முை்பாக சவைிறய எடுத்து வந்து, உடக்ாை னவத்து, 

மகளும் பங்காைிகளும் சநருங்கிய உறவிைைக்ை் அனைவரும் புைிதநீைச்காண்டு 

வந்து குைிப்பாட்டுவாைக்ை். எண்சணய் மற்றும் அைப்புப் சபாடினயத் தனலயில் 

னவப்பாைக்ை். இப்படியாக நீைாடுதல் நடத்தப் சபற்று அபிறஷக பூனச அனைத்தும் 

சசய்வாைக்ை். உடக்ாைனவப்பதற்கு வலது புறமாகப் பூப்பந்தல் றபாடுவாைக்ை் 

(சபாை்ைைைிச ்சசடியிை் கினைகைால்). 

- பங்காைி வீட்டிலிருந்து இறந்தவைிை் சறகாதைை் பிறந்தவீட்டுப் பட்டு சுமந்தும் 

மகை் வழிப் றபத்தி பல்றவறு பூக்கை் நினறந்த கூனடனயத் தனலறமல் சுமந்து 

(இதனைப் பிண்ணப்பூப் றபாடுதல் எை்பாைக்ை்) சகாண்டு வந்து அனதப்றபாட்டு 
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வணங்குவாைக்ை்.  பூனசகை் முடிந்தவுடை் புதத்ானட அணிவித்து அப்படிறய றதைில் 

னவத்துக்கட்டிப் பனறசயாலியுடனும் சவடிகை் சவடிக்கச ் சுடுகாட்டிற்குக் 

சகாண்டு சசல்வாைக்ை். அப்சபாழுது, ‘வண்ணாை’் எை்று சசால்லக் கூடிய 

சலனவதச்தாழிலாைி தீப்பந்தம் பிடிப்பாை.் (ஆண்களுக்குக் குைிப்பாட்டுதல் 

நனடசபறுவதற்கு முை்பு முகசச்வைம் சசய்வாைக்ை்; மனைவினய அனழத்துக் 

காலடியில் அமை னவத்துத் தாலிக்கயிற்னற அறுத்து இறந்தவைிை் காலில் கட்டி 

விடுவாைக்ை்.)  

- சுடுகாடு சசல்லும் வனை பிணத்னதச ் சுமந்துசகாண்டு சபாைி, கடுகு, பூக்கை் 

இவற்னற வீசிக்சகாண்டு சசல்வாைக்ை். 

 

சுடுகாட்டில் சசய்யும் சடங்கு:- 

குழியில் படுக்க னவத்தவுடை் தாயாக இருந்தால் தனலமகை் (மூதத்மகை்) 

தந்னதயாக இருந்தால் இனையமகை், (கனடசிமகை்) முதலில் மண்தை்ைிய பிை்பு 

அனைவரும் றசைந்்து குழினய மூடிவிடுவாைக்ை். பிணதன்த அடக்கம் சசய்த பிை்பு 

சுை்ைிச ்சசடினய அல்லது கை்ைிச ்சசடினயக் குழிறமட்டில் னவப்பாைக்ை். காலடியில் 

றதங்காய், பழம், சூடம், பத்தி னவத்து வழிபாடு சசய்வாைக்ை்.   

 

சமாட்னட அடித்தல், குடம் உனடத்தல்:- 

மண் தை்ைியவை ் தாை் சமாட்னடயடிப்பாை.் அவைிை் றதாைில் நீை ் நிைம்பிய 

பானைனயச ்சுமந்து சகாண்டு இடது வலமாகச ்சுற்ற றவண்டும். ஒவ்சவாரு சுற்று 

முடிந்தவுடை் ‘றதாட்டி’ (சவட்டியாை்) அைிவாைால் ஓை ்ஓட்னட றபாடுவாை;் சமாதத்ம் 

மூை்று ஓட்னடகை் றபாட்டு இறுதியில் கீறழ றபாட்டு உனடத்து விடுவாைக்ை். பிை்பு 

சகாை்ைி னவப்பாைக்ை். 

 

வீடு திரும்புதல்:- 

ஆண்கை் சுடுகாட்டில் இருந்து வீடு திரும்பியவுடை் அதாவது அவைக்ை் வருவதற்கு 

முை்பாகப் பங்காைி வீடட்ுப் சபண்கை் வீடன்டக் கழுவி சுதத்ம் சசய்து நடு வீடட்ில் 

விைக்றகற்றி னவதத்ிருப்பாைக்ை்.  இறந்தவுடை், எந்தப் பங்காைி வீடட்ுப் சபண்ணால் 

விைக்கு ஏற்றப்பட்டறதா அறத சபண் புதுப்பானை னவத்து அகத்திக்கீனை, 

சைக்்கனை, கருவாடு கலந்த றசாறாக்கித் தயாை ்நினலயில் னவத்திருக்க றவண்டும். 

ஆண்கை் வந்தவுடை் உை்றை வைாமல் ஏற்றப்பட்ட விைக்னகப் பாைத்்து 

வணங்குவாைக்ை். ஆக்கி னவத்த றசாற்னற இறந்தவை ்வீட்டிை் கூனைறமல் றபாடுவை.் 

பிை்பு சமாட்னடயடித்து; தாய்மாமை் முதலில் புதத்ானட அணிவித்து விடுவாை.் 

பிை்பு   மற்ற மாமை் உறவுமுனற உனடயவைக்ை் புதத்ானடயும் பணமும் னவத்துக் 

சகாடுப்பாைக்ை். வந்திருந்த உறவுமுனறகை் அனைவரும் றசைந்்து உணவு சனமத்து 

உண்பாைக்ை்.         

(தகவலாைை ்: றவலை், வயது 60, றவ.சேகதீஸ், வயது 35,  றதவைாம்பானையம்).  

 

பானட கட்டுதல்:- 

பானட கட்டுபவைக்ளுக்குப் பனறயடிக்கமாட்டாைக்ை். குைிப்பாட்ட மாட்டாைக்ை்.  

வழிபாட்டு முனறகளும் அதிகம் இருக்காது பானடகட்டிைால் இறந்தவைக்னை 
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நடுவீடட்ில் உடக்ாை னவக்கமாட்டாைக்ை். படுக்கனவத்து விடுவாைக்ை். மற்ற 

சடங்குகை் சபாதுவாைனவ. எடுக்கும் முை்பாக சவைிறய எடுத்து வந்து பங்காைி 

வீடட்ுப் சபண் மஞ்சை் சதைித்தவுடை் பங்காைிகை் றகாடி (புதிய சவை்னைத்துணி) 

றபாடுவாைக்ை். பானடயில் னவத்துக்; கட்டிசயடுத்துச ் சசல்வாைக்ை். சுடுகாட்டில் 

சசய்யும் சடங்கு றதை ்கட்டுவதற்குப் றபாலறவ நடக்கும்.  

(குறிப்பு : சதாட்டில் கட்டி எடுத்துச ்சசை்று அடக்கம் சசய்வதற்கும் இது சபாருந்தும்.) 

 

கருமாதி அல்லது சாஸ்திைம் சசய்தல்:- 

இறந்த மூை்றாம் நாை் புதை் ஞாயிறு றபாை்று நாைில் சுடுகாட்டிற்குப் பால், சநய் 

சமாட்னட அடிதத்வைால் சகாண்டு சசை்று குழிறமட்டில் ஊற்றி   விட்டுவந்து (மற்ற 

உறவுமுனற ஆண்களும் உடை்சசல்வாைக்ை்) வீட்டில் இறந்தவை ்விரும்பி உண்ணும் 

உணவு வனககை் அனைத்னதயும் பனடயலிட்டு வணங்கிப் பனடயனலக் 

காகத்திற்கு னவப்பாைக்ை். 

 

கடாத்துதல்:- 

பிணத்னதச ் சுடுகாட்டில் அடக்கம் சசய்வறதாடு மட்டுமிை்றி சில இைக்குழுவில் 

எைிப்பாைக்ை் (பிைாமணை)். பிணதன்த எைிதத் பிை்பு அந்தத் தணனல நாவிதை,் 

உறவிைைக்ை் சசை்று நீரூற்றி அனணப்பாைக்ை் (நாவிதை ் தாை் நீை ் ஊற்றுவாை)். 

பிை்பு மூை்று தனலவானழ இனலனய விைித்துத் தனலப்பகுதியில் இருந்து ஓை ்

எலும்பு, உடம்பிை் நடுப்பகுதி எலும்பு, கால்பகுதி எலும்புகை் எை நாவிதை ்சவைிறய 

எடுத்து அபிறஷக வழிபாட்டுமுனற சசய்வது றபாலறவ (பால், இைநீை ் சகாண்டு 

கழுவி)  சசய்து, புதுப்பானையில் அனவகனைப் றபாட்டவுடை் உறவிைைக்ை் 

சசலுத்திய காணிக்னகறயாடு னவத்துக்கட்டி அவை ் வீட்டில் சகாண்டு சசை்று 

மிகவும் பாதுகாப்பாக 16 நாை் னவத்திருப்பாை.் இதற்கு ‘அங்கம் எடுதத்ல்` எை்று 

கூறுவை.் பதிைாறாம் நாை் சடங்கிற்கு ஆறுடை் கூடிய சிவை் றகாவிலுக்குச ்சசை்று 

காணிக்னகனய நாவிதை ் எடுத்துக்சகாண்டு அந்தப் பானைனய ஆற்றில் 

விடுவாைக்ை். இதற்கு ‘அஸ்தி கனைதத்ல்` எை்று சசால்லுவாைக்ை். 

 

சைங்கு முடறகளுக்கான விளக்கங்கள்:  

நல்லடக்கம் சசய்தல்:- 

மைித உடனலவிட்டு உயிை ் பிைிந்தவுடை் உடலில் எண்ணற்ற றநாய்க் கிருமிகை் 

கண்ணினமக்கும் றநைத்தில் உற்பதத்ியாகிவிடும். இனவ உடனல விட்டு 

சவைிறயறாமல் இருக்க உடலில் இருக்கும் துவாைங்கனை அனடத்து விடுவாைக்ை். 

(கண், காது, மூக்கு, வாய், மலத்துவாைம்) இறந்தவுடை் கண்கனை மூடிவிடுவாைக்ை்; 

காது, மூக்கு இைண்டிற்கும் பஞ்சு னவத்து அனடப்பாைக்ை்; வானயத் துணி சகாண்டு 

கட்டி விடுவாைக்ை்; மல துவாைதன்தத் துணி சகாண்டு அனடப்பாைக்ை். இதற்கு 

‘றசமம் அனடப்பது’ எை்று சசால்லுவாைக்ை். இனத நாவிதைத்ாை் சசய்வாை.் 

நாவிதருக்கு ‘மருத்துவை்’ எை்ற மற்சறாரு சபயரும் உண்டு. சபண்களுக்கு 

மகப்றபறு மருத்துவறம அை்னறய காலகட்டங்கைில் மருத்துவசச்ி (நாவிதப்சபண்) 

சசய்திருக்கிறாை.் பிறப்பு முதல் இறப்புச ் சடங்குகை் வனை இவைக்ை் 

முதை்னமயாைவைக்ைாக இருப்பாைக்ை். 
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ஒவ்சவாரு இைத்திலும் சீைக்்காைை,் முனறனமக்காைை,் அருனமக்காைை,் சடங்கு 

முனறகனை நை்கு அறிந்து னவத்திருப்பவைக்்குப் பைிகாைி (நாவிதை)் எை்றபாை ்

இருப்பாைக்ை். பைிகாைி சடங்குகனை எப்படிச ் சசய்ய றவண்டும் எை்பனதக் 

கூறுவதுடை் அவறை அனதச ் சசய்யக் கூடியவைாகவும் இருப்பாை.் நாவிதருக்குப் 

பைிகாைி, பண்டிதை,் மருத்துவை,்  குடிப்பிை்னை (அனைத்து இைக்குழுவிற்குப் 

சபாதுவாைவை ் எை்பதால் இப்சபயை)் நாவிதை ் எைப் பலசபயைக்ை் உண்டு. 

(தகவலாைி : க.மயில்சாமி, வயது 70, றதவைாம்பானையம்). 

 

பூப்பந்தல் றபாடுதல்:- 

சபாை்ைைைிப் பூசச்சடியிை் பூக்கறைாடு கூடிய கினைகனை சவட்டிவந்து 

குைிப்பாட்டும்றபாது, வலதுபுறம் னவத்து விடுவாைக்ை். இதற்குப் “பூப்பந்தல் 

றபாடுதல்’’ எைக் கூறுவாைக்ை். எத்தனைறயா அைைிச ் சசடிவனககை் இருக்க, ஏை்? 

சபாை்ைைைிச ் சசடினயத் றதைந்்சதடுக்கிறாைக்ை் எை ஆய்வாைருக்கு ஐயப்பாடு 

எழுந்து  தகவலாைியிடம் (றமலது)  விைக்கம் றகட்டசபாழுது, “சபாை்ைைைிப்பூ 

மருத்துவத் தை்னம உனடயது; பால் விஷத்தை்னம உனடயது, சபாதுவாகறவ, 

அைைிச ் சசடியிை் தை்னம தீனமயாைது; பூவிை் வாசனை நறுமணம் வாய்ந்ததாக 

இருக்காது. எைறவ, மற்ற பூக்கனையும் சகடுத்துவிடும் எை்பதால் இனறவனுக்குச ்

சூட்டுவதில்னல, எைிதில் பட்டுப் றபாகும். இதைால் பட்டுப்றபாை உடம்பிை் 

அனடயாைமாகறவ இசச்டங்கில் பயை்படுத்தப்படுகிறது. 

றமலும், இது புழக்கம் இல்லாத இடங்கைில்தாை் முனைக்கும். சுடுகாட்டில் அதிகம் 

இருக்கும் எை்பதாலும் இந்தப் பூனவப் பயை்படுத்துவாைக்ை். இனதப் பிறருக்குச ்

சாபம் இடும்றபாது கூறும் பழசமாழி வாயிலாக விைங்கிக் சகாை்ைலாம்.   

“றவை முனைக்றகாணும் சவரூடாய்ப் றபாறகாணும் 

எட்டி முனைக்றகாணும் எருக்கனல காய்க்றகாணும் 

அைைிமுனைக்றகாணும் அடிறயாட றபாறகாணும்” 

றவைசச்சடி, எட்டிமைம், அைைிசச்சடி, புழக்கம் இல்லாத, புழங்கக்கூடாத இடங்கைில் 

முனைக்கும். இனத மற்சறாரு பாடலிை் வாயிலாக விைங்கிக் சகாை்ைலாம்.  

"றவதாைம் றசருறம சவை்சைருக்குப் பூக்குறம 

பாதாை மூலிவந்து படருறம - மூறதவி 

சசை்றிருந்து வாழ்வறை றசடை் குடிபுகுறம 

மை்றறாைம் சசாை்ைாை ்மனை” (ஒைனவயிை் நல்வழிப் பாடல்-23)  

அதாவது மை்றறாைம், சபண்றணாைம் சசால்லுதல் கூடாது.  ‘ஓைம் றபசுதல்’ எை்றால் 

ஒருபக்கமாகச ் சாய்ந்து றபசுதல் எை்று சபாருை். அப்படிப் றபசக்கூடியவை ் வாழும் 

வீட்டில் றவதாைம் றசரும். சவை்சைருக்கம் பூக்கும், றசடை் (பாம்பு) குடிபுகும்; பாம்பு 

குடியிருந்த வீட்டில் வாழ மாட்டாைக்ை். எைறவ, அங்கு மூறதவிதாை் வாழ்வாை்.  

பாதாை மூலி, (எட்டி, எருக்கனல) படரும். இப்பாடலில், எதற்கும்  ஓைம் றபசுதல் கூடாது 

எை்று சசால்லப்படுகிறது. அப்படிப் றபசுபவைக்ை் வீடு பட்டுப் றபாகும் எை்பதுதாை் 

இதை் மூலப்சபாருண்னம ஆகும்.  

 

எண்சணய், அைப்பு குைிப்பாட்டும் றபாது எண்சணய்யும் அைப்பும் னவத்துக் 

குைிப்பாட்டுவாைக்ை். எண்சணய் நீருடை் கலக்காது. அைப்பு எண்சணய்யுடை் 
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றசைாது. அனதப் றபாலறவ இறந்தவைக்ை் இைிறமல் நம்முடை் றசைந்்து இருக்கப் 

றபாவதில்னல: இருக்கவும் முடியாது. இதனை வலியுறுத்ததத்ாை் இசச்டங்கு 

சசய்யப்படுகிறது. (றமலது)  இனத; கண்ணதாசை் தம் தினைப்படப்பாடல் ஒை்றில்,  

"எண்சணய்யுடை் தண்ணீனை எப்படிதத்ாை் கலந்தாலும் 

ஒை்றுறசை முடியாதடி முத்தம்மா 

இயற்னகக் குணம் மாறாதடி” 

எைப்பாடியுை்ைாை.் இறந்தவைக்ை் நம்முடை் மீண்டும் றசருவதில்னல எை்பனத  

“மாண்டவை ்எழுந்து வந்தால் மந்னத இடங்சகாை்ைாது 

சசதத்வைக்ை் எழுந்துவந்தால் சீனம இடங்சகாை்ைாது” 

(அண்ணமாை ்சுவாமி கனத, நல்லதங்காை் கனத) எை்பதை் வாயிலாகவும் விைக்கம் 

சபறலாம் 

 

சநய்ப்பந்தம் பிடித்தல்: 

இறந்தவைக்ை் ஆை்மா றமாட்ச  நினலனய அனடய றமாட்ச விைக்கிை் 

அனடயாைமாகப் றபத்தி, றபைை் சநய்யால் றதாய்ந்த தீப்பந்தம் ஏந்திச ்சுற்றி வந்து 

காலடியில் றபாடுதல் ஆகும் (றமலது). 

 

றகாழிக்குஞ்சு பலியிடுதல்:- 

இைவு முழுவதும் பிணதன்த னவத்திருந்தால் எடுத்துசச்சல்லும் முை்பாகத் றதை ்

அல்லது பானடனயச ் சுற்றி றகாழிக்குஞ்னச நீக்கி, ைதத்க் குறி காண்பிப்பாைக்ை். 

குடும்பத்திற்கு நல்லது நடக்கவும் இறந்தவைக்ைிை் ஆை்மானவ வீட்னடவிட்டு 

அகற்றவும் இவ்வாறு சசய்யப்படுகிறது (றமலது). 

 

பிண்ணப்பூ:-  

றபத்திக்கு முை்னுைினம எை்ற அடிப்பனடயில் இது நிகழ்தத்ப்படுகிறது (றமலது). 

 

சுை்ைி அல்லது கை்ைி னவத்தல்:-  

பிணத்னதக் குழியில் மூடிய பிை்பு, சுடுகாட்டில் நைிகை் அதிகம் வாழும் இடம் 

எை்பதால் மூடிய குழினயப் பறிக்காமல் இருக்க அங்றக அதிகம் வைைந்்து 

இருக்கக்கூடிய சுை்ைிமுை் அல்லது கை்ைிமுை் சவட்டி தனலப்பகுதி, நடுப்பகுதி, கால் 

பகுதி எை மூை்று இடங்கைில் னவத்து அதை்றமல் கல்னலயும் னவத்து விடுவாைக்ை். 

காைணம் எை்ைசவைில் சுை்ைிமுை் (அ) கை்ைிமுை் எைிதில் கினடக்கக் கூடியது. 

இனவ சகாதத்ாக இருக்கும் எை்பதால் இதை்றமல் கால் னவத்தால் சகாத்தாகப் 

பிடித்துக் சகாை்ளும். (றமலது) . 

சதை் மாவட்டங்கைில் இதற்குக் ‘சகாடிக்கை்ைி சாத்துதல்’ எை்று 

சசால்லப்படுகிறது. 

 

கடுகும் சபாைியும் இனறத்தல்:- 

பிணம் சுடுகாட்டிற்குச ் சசல்லும் சபாழுது பிணத்திை்றமல் கடுகும், சபாைியும் 

இனறக்கப்படுகிறது. இதற்குக் காைணங்கை் அறியப்படும் சபாழுது 

இறந்தவைக்ைிை் ஆை்மா மீண்டும் உறவுகனைத் றதடிவரும் அப்றபாது ஒவ்சவாரு 
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கடுகாக எடுத்துக் சகாண்டு வருவதற்குை் விடிந்து விடும். விடிந்தால் வைாது எை 

எடுத்துனைக்கப்படுகிை்றது. (றவலு, வயது 60, றதவைாம்பானையம்)  

இந்நிகழ்வாைது, சதாை்று சதாட்டு நிகழ்ந்து வருகிறது எை்பனதப் புறப்சபாருை் 

சவண்பாமானல வழி நிறுவலாம். காஞ்சிப்படலத்தில் சதாடாக்காஞ்சித்துனற 

எை்பது ஒரு காஞ்சி மறவனுனடய புண்னணத் தீண்டச ்சசை்ற றபய், தீண்ட அஞ்சி 

மீண்டது எைக் குறிப்பிடப் சபற்றதுடை் 

“ஐயவிசிந்தி நனறபுனகத் தாய்மலை ்தூய்க் 

சகாய்யாக் குறிஞ்சி பலபாடி – சமாய்யிணைப்் 

பூப்சபய் சதைியல் சநடுந்தனகபுண் யாங்காப்பப் 

றபய்ப்சபண் சபயரும் வரும்” 

எை்பதில், எம் தனலவைது விழுப்புண்னண நாங்கை் சவண்சிறு கடுகினைத்தூவி 

குங்கிலியம் முதலிய நறுமணப் சபாருனைப் புனகத்து ஆைாய்ந்த மலைினைச ்சிதறி 

குறிஞ்சிப்பண் பலவற்னறயும் பாடிப் பாதுகாவா நிற்றலாறை ஆண்டு வந்த 

சபண்றபய் அஞ்சி மீண்டு றபாகும் அவாவிப் பிை்பு வரும் (உனை : சபருமனழப்புலவை ்

சபா.றவ றசாமசுந்தைைாை ்பக். 83, 84). எை்றும் கூறப்பட்டுை்ைது. இக்காைணங்கனை 

னவத்துக் சகாண்டு ஆயும்சபாழுது கடுகிற்கு மருத்துவகுணம் இருப்பது 

அனைவரும் அறிந்த ஒை்று எை்றாலும் தீயசக்திகனை அகற்றும் ஆற்றல் இதற்கு 

உண்டு எை்பனத அறிந்துசகாை்ை முடிகிறது. இக்கருதன்த, 

“பாலகிை கம்பூத னபசாசம் ஓட்டிவிடும் 

ஆல விஷங்கடிகை் ஆற்றுங்காண்- றகாலமிகு 

வை்னைச ்சசவிமாறத மாபங்க றநாய்விலக்கும் 

சவை்னைக் கடுகிை் விதி”(பாடல் எண் :1047) 

எை்னும் பாடல் கருத்திை் மூலம் இை்னும் விைங்கிக்சகாை்ைலாம். அதாவது: 

பாலகிைகம், பூதம், பிசாசு, விஷம், கடிகை், பங்க றநாயும்றபாம் (பதிப்பாசிைியை ் : 

ஆை.்சி.றமாகை் (2006), பதாைத்்த குணசிந்தாமணி, ப. 250) எை்பதாகும். றமலும், சவண் 

சிறுகடுகினைப் பண்டு ஐயவி எை்று அனழதத்ைை.் குழந்னதகளுக்குப் றபய் பிசாசு 

முதலியை தீண்டாது இருக்கறவண்டி சவண்சிறுகடுகினை அனைத்து உசச்ியில் 

அப்புவதும் றபாைக்்கைத்தில் புண்பட்டமறவனைப் றபய்கை் அண்டாது 

இருக்கறவண்டிப் பாதுகாப்பாக ஐயவி புனகப்பதும் பண்னடத் தமிழைிை் 

வழக்கங்கைாகத் சதைிகிை்றை. மதில்கைிை் கதவுக்குக் காவலாகப் புறவாயிலிறல 

தூக்கப்படும் துலாமைமும் ஐயவி எை சுட்டப்பட்டுை்ைது. கடுகு முதை்முதலில் 

ஆப்பிைிக்காவில் றதாை்றி ஆசியாவில் பைவியதாகவும் அவ்வாறு பைவிய நினலயில் 

மிகுதியாக வினைவிக்கப்பட்டதாகும். இது பற்றிய குறிப்பு பண்னடய கிறைக்க  றைாம 

திருமுனறயில் சதாடைந்்து குறிக்கப்படுவதாகவும் இது ஹிப்றபாகிறைட்டஸ் 

எை்பவைாறலா அதற்கு முை்ைறைா மருந்துப் சபாருைாகப் 

பயை்படுதத்ப்பட்டுை்ைதாகவும் சுட்டுவை.்  (றமற்றகாை் க.காந்தி, தமிழை ்

பழக்கவழக்கங்களும் நம்பிக்னககளும் (1980), பக். 327, 328) 

 

அறதாடு மட்டுமல்லாமல் யுவாை்சுவாங் கூற்றிை்படியும் இனத உறுதிப்படுத்திக் 

சகாை்ைலாம். அதாவது, “புத்தை ் பிறந்த மண்ணாகிய இந்தியானவத் தைிசிக்க 

புைிதப்பயணம் றமற்சகாண்டசபாழுது அவை ் மந்திைத்திறனமயால் றபய்கனையும் 
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பூதங்கனையும் கவைவும் விைட்டவும் கடுனகப் பயை்படுத்துவது சதாை்றுசதாட்டு 

வந்த பழக்கம். அம்மந்திைத்திறனமயால் பூமினயப் பிைக்கவும் மனழனய 

வைவனழக்கவும் பானறகனை உனடக்கவும் ஆறுகனை உண்டாக்கவும் மைித 

ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட பல நிகழ்சச்ிகனைச ் சசய்ய இயலும் எை்ற நம்பிக்னக 

நம்நாட்டில் பழங்காலம் சதாட்டு உண்டு” எைக் குறிப்பிட்டுை்ைாை.் (எ. 

எஸ்.வி.ைாகவை் (1978), யுவாை்சுவாங், ப. 170) றமலும், கடுகாைது தீயசக்திகனை 

விைட்டும் எை்பதில் ஆழமாை நம்பிக்னக நமது சமுதாயத்திற்கு இருப்பதால் 

கண்றணறு கழிதத்லில் கடுகாைது முக்கியப் சபாருைாக இடம் சபறுவனதயும் 

இங்றக நினைவு கூறலாம்.  

 

தமிழக தபௌத்தே்; எசச்ங்கள்: 

 “தமிழக மக்கைிை் சபரும்பகுதியிைை ்சமண சபௌத்த மதங்கைிை் சசல்வாக்குக்கு 

ஆட்பட்டிருந்தைை.் இந்த உண்னமனயக் காட்டும் சதால்சலசச்ங்கை் இை்றும் 

இருக்கிை்றை. சபௌத்தமதத்திை் துறவிகை்தாம் முதல் ‘சசவ்வானட’ அணிந்தவைக்ை். 

‘சீவிை ஆனட’ அணிந்தவைக்ை் எை்று அவைக்னைத ் றதவாைம் கண்டிக்கிறது.  

இப்சபாழுது துறவிகை் சசவ்வானட அணிவது அவைக்ைிடம் இருந்து வந்ததுறவ.  

 

சபௌத்த மதத்திை் துறவிகை் னகயில் னவத்திருக்கக் கூடிய எடட்ுப் சபாருை்கைில் 

தனலமழிக்கும் கத்தியும் ஒை்று. அதால், தனலனய சமாட்னட அடித்துக் 

சகாை்வாைக்ை். றதவாை, திவ்ய பிைபந்தங்கைிறைா இவ்வழக்கம் பற்றிய றபசற்ச 

இல்னல. தமிழக பிைாமணைக்ை் இவ்வழக்கத்னத ஏற்றுக் சகாை்ைவில்னல. இை்று 

மக்கைினடறய புைிதத்தலங்கைில் சமாட்னட அடிக்கும் பழக்கம் மட்டுறம பைவலாக 

உை்ைது. இதுவும் அவைக்ைிடம் கற்றுக்சகாண்ட பழக்கறம. அைசமைம் 

சபௌத்தைக்ைிை் புைிதசிை்ைம் ; ஞாைத்திை் குறியீடு; இம்மதம் சசழித்திருந்த 

ஊைக்ைில் ஒை்று றபாதிமங்னக எனும் ஊைாகும்; இனத அப்பை ் றதவாைம் 

‘சாக்கியைத்ம் றபாதிமங்னக’ எை்று கூறுகிறது.  தமிழைக்ை் இை்று அைசமை 

வழிபாடுசசய்வது இதை் தாக்கறம.   

 

தமிழைக்ை் இை்று பைவலாக ஏற்றுக் சகாண்டிருக்கும் பட்டிமண்டபம் எை்ற 

கனலவடிவம் சபௌதத் மதத்தில் இருந்து பிறந்தது.  பிற சமயவாதிகறைாடு வாதம் 

நடத்தி, சவை்று தங்கை் மதத்னதப் பைப்புவது சபௌத்தத் துறவிகைிை் வழக்கம். ஓை ்

ஊருக்குை் நுனழகிை்ற சபௌத்தத் துறவி ஊைப்் சபாது இடத்தில் அைசமைத்திை் 

கினை ஒை்றினை நாட்டு பிறசமயவாதிகனை வாதத்திற்கு அனழப்பது வழக்கம். 

‘ஒட்டிய சமயத்து உறுசபாருை்வாதிகை் பட்டிமண்டபத்து பாங்கறிந்து ஏறுமிை்’ 

(மணிறமகனல) எை்பதில் பட்டிமண்டபம் சமயக்கருத்துகனை விவாதிக்கும் இடம் 

எை்று காட்டுகிை்றை.   

 

சபௌத்தத்துறவிகை் குருகுலங்கைில் கல்வி கற்றுத் தந்தைை.் ஒரு வட்டாைத்தில் உை்ை 

சபௌத்ததுறவிகை் அனைவரும் கூடிச ் சங்கக் கூட்டம் அமாவானச (காைஉ்வா) 

பவுைண்மி (சவை்உவா) நாைில் நடத்துவை.்  அதற்கு இவைக்ை் சசல்லறவண்டி 

இருந்தால் பை்ைிகளுக்கு விடுமுனற அைிக்கப்பட்டது. இம்மதம் தமிழ்நாட்டில் 
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மனறந்த பிறகும் திண்னணப் பை்ைிக் கூடத்திற்கு இந்த நாட்கைிறலறய விடுமுனற 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

உவாநாை்கைில் ஆசிைியைக்ளுக்கு மாணவைக்ை் அைிசி, காய்கறிகனைக் 

காணிக்னகயாகக் சகாடுத்தைை.் இதுறவ வாவைிசி, உவா அைிசி எைப்படும்.  

இை்றும் இலங்னகயில் வாழும் சபௌத்த சிங்கைை ் ‘றபாயா திைம்’ எை்று 

இந்தநாட்கனை இலங்னக வாசைாலியில் அறிவிக்கிறாைக்ை்.  

உவாநாை் கூட்டங்கை் நடந்த மனலப்பகுதிக்கு உவாமனல அல்லது ஓவாமனல 

எை்று சபயை.்  இை்றும் தமிழ்நாட்டில் எண்ணற்ற மனலப்பகுதிகளுக்கு இப்சபயறை 

வழங்கப்படுகிறது.”  (சதா.பைமசிவை் (2011), பண்பாட்டு அனசவுகை், பக். 99-101)  

றமற்கூறிய இவை ் கருத்துக்கை் அடிப்பனடயில் தமிழக இறப்புச ் சடங்குகைிலும் 

தமிழக சபௌத்தக் கூறுகை் அடங்கியிருக்கிை்றை. அனதப் பிை்வருமாறு நிறுவலாம்: 

 

தகவலாைைக்ைிை் கூற்றுப்படி, இறந்தவைக்ைிை் ஆை்மா மீண்டும் திரும்பி வைாமல் 

தடுக்க கடுனக இனறப்பாைக்ை் எை்பனத முை்றப கண்றடாம். அதாவது திரும்பி 

வரும்சபாழுது ஒவ்சவாரு கடுகாகப் சபாறுக்கி எடுத்து னகயில் னவத்தால் 

அனவகை் னகக்குை் அடங்காமல் நழுவும். புதத்ை ் இறப்பு எை்பது இயற்னகயாைது 

அனதத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது எை்ற கருதன்த மகனை இழந்த தாய்க்கு 

உணைனவக்க இழப்றப நிகழாத வீட்டிற்குச ் சசை்று ஒரு பிடி கடுகு வாங்கிவா 

எை்றுனைக்க அதத்ாய் அனலந்து திைிந்ததில் எங்கும் இழப்றப நிகழாமல் இல்னல 

கடுகு கினடக்கவில்னல எை்றுனைத்தாை ் புதத்ைிடம் ……. (மா.றவ.மணி (1980), 

சித்தாைத்த் சகௌதம புத்தை ் பக். 97,98) இக்கருத்னத உற்றுறநாக்கிைால் வீடட்ில் 

எத்தனைறயா புழங்கு சபாருடக்ை் இருக்க ஏை் கடுனக வாங்கிவைச ் சசாை்ைாை.் 

ஏசைைில் ஒருனகப்பிடி கடுகு எை்பனத எவ்வைவு இறுக்கிப் பிடித்தாலும் நழுவும். 

றமற்சசாை்ை இைண்டு கூற்றுக்கைிலும் எடுத்துனைத்தபடி கடுகு நழுவுவனதப்றபால 

உயினை எவ்வைவு இறுக்கிப் பிடித்தாலும் நிற்காது எை்பனதச ் சுட்டுகிறது. 

அதைால்தாை் ஞாைியாகிய புத்தை ்கடுகு வாங்கி வைப் பணிதத்ிருக்கிறாை.் 

 

கடுகு நழுவும் தை்னமயுனடயது எை்பனதப் புத்தை ் அருைிய தம்மபதம் எை்னும் 

நூலில் “ஊசிமுனையில் நிற்க மாட்டாது கடுகு நழுவுவனதப் றபாை்று சிைம் பனக 

சபாறானம இறுமாப்பு ஆகியனவ யாைிடமிருந்து நீங்கிவிட்டைறவா அவனைறய 

நாை் பிைாமணை் எை்றபை்.” (சமாழிசபயைப்்பும் குறிப்பும் அ.சல.நடைாேை் (1982), 

தம்மபதம், ப. 172) இவ்வாறு கூறப்பட்டுை்ைதை் மூலம் உறுதிப்படுதத்ிக் 

சகாை்ைலாம். றமற்கூறிய காைணங்கனை னவத்துக் சகாண்டு ஆயும்சபாழுது 

கடுகிற்கு மருத்துவ குணம் இருப்பது அனைவரும் அறிந்த ஒை்று. இதைால் இறந்த 

உடலில் பைவி காணப்படும் றநாய்க் கிருமிகை் சதாற்றிக் சகாை்ைாமல் இருக்க 

கடுகு இனறத்தனலச ் சடங்காக னவத்துை்ைைை.் எைறவ, அது ஒரு சிறந்த 

கிருமிநாசிைி எை்பனதயும் கடுகு உயிை ் நினலயானம றகாட்பாட்டிை் குறியீடு 

எை்பதனையும் விைங்கிக் சகாை்ைலாம். 
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சபாைி இனறதத்ல் எை்பனதயும் நினலயானமயிை் குறியீடாக எடுத்துக் 

சகாை்ைலாம். சபாைி காற்றுப்பட்டால் வற்றிப்றபாய் விடும். அதுறபால உடம்பில் 

இருக்கும் காற்றுப்றபாய்விட்டால் சவறும் சனதப் பிண்டறம.  இனத உணைத்்தத்தாை் 

அசச்டங்காைது நிகழ்த்தப்படலாம். அசச்டங்னகச ் சசய்வதற்குப் சபாைினய 

அனைத்துத ் தைப்பிைைாலும் வாங்கக்கூடிய சபாருைாக இருப்பதாலும் ஆகும் எை 

எண்ண முடிகிறது. றமலும் இனதக் “காயறம இது சபாய்யடா சவறும் காற்றனடதத் 

னபயடா” எை்ற கூற்றுடனும் நினைவு கூறலாம்.  

 

குடம் உனடதத்ல் பற்றி அவைக்ைிடம் றகட்கும்சபாழுது அவைக்ூறியது: மட்குடதத்ில் 

முதல் துனை பிறப்னப உணைத்்துவது, இைண்டாவது துனை இடுவது வாழும் 

நாட்கனை உணைத்்துவது, மூை்றாவது இடம் துனை இறப்னபச ்சுட்டுகிறது (கந்தை், 

நாவிதை,் வயது 60, குைத்துப்பானையம்) இறத கருதன்தத்தாை் ஞாைியாகிய புதத்ை ்

இந்த உடம்பு மட்குடம் றபாை்று உனடயும் இயல்புனடயது. இந்த உண்னமனய 

உணைந்்தவைக்ை் தங்கை் மைனதக் றகாட்னடறபால் பாதுகாப்புச ்சசய்து சகாண்டு 

மாைனை (தீயஆனசகனை) எதிைத்்து நிற்பாைக்ை். பற்றற்ற நினலயில் நிை்று 

சவற்றினயப் றபாற்றி நினல நாட்டிக் சகாை்வாைக்ை். (றமலது, பக். 17, 18) 

இக்கருதன்த உற்றுறநாக்கும்சபாழுது குடம் உனடத்தல் எை்பது ஓட்னடக் குட 

நீைாைது சிறிது சிறிதாக ஒழுகிநீை ்முழுவதும் தீைந்்து றபாவது றபால மைிதை் வாழும் 

நாட்கைில் வயது முதிைந்்றதா றநாய் வாய்ப்பட்றடா இறக்க றநைிடுகிறாை்.  இறுதியில் 

குடம் உனடக்கும் நிகழ்வு எை்பது உனடந்த மண்குடம் எதற்கும் பயை்படாமல் 

மண்றணாடு மண்ணாக மக்கிப்றபாவது றபால உயிைற்பாை உடம்பும் எதற்கும் 

பயை்படாததால் மண்ணுக்குை் புனதக்கப்படுகிறது. இதைால் உடம்பாைது 

மண்றணாடு மண்ணாகக் கலந்து விடுகிறது. ஓட்னட மண்குடம், மைித உடம்பு 

ஒழுகும் நீை,் வாழும் நாட்கை் ஒழுகிப்றபாை சவற்று மண்குடம், உயிைில்லா உடம்பு 

குடம் உனடத்தல், பயைில்லா உடம்பு மண்றணாடு சங்கமமாதல். இசச்டங்காைது 

உயிைந்ினலயானமக் றகாட்பாடுகனை ஆணித்தைமாக உணைத்்துகிறது. 

 

பிண்ணப்பூ; ‘பிண்ட புட்பம்’ எை்பதற்கு ‘அறசாகமைம்’ எைவும் ‘பிண்டம், பிண்டு’ 

எை்றால் ‘உடல்’ எைவும் சபாருை் எை கிைியாவிை் தற்காலத் தமிழ் ஆங்கிலம் 

அகைாதி கூறுகிறது. (ப. 733)  ‘பிண்டப்பூ’ எை்பறத காலப் றபாக்கில் ‘பிண்ணப்பூ’ எை 

மருவியிருக்கிறது. முை்சைாரு காலதத்ில் அறசாக மலைக்னையும் சசவ்வந்திப் 

பூக்கனையும் தூவி வணங்கியிருப்பது, பிை்ைாைில் கினடக்கும் மலைக்னைக் 

சகாண்டு றபாடுவது எனும் வழக்கமாக மாறிவிட்டது. றமலும், ‘பிண்டியாை’் 

எை்றாறல ‘சமணைக்ை்’ எைக் கூறப்படுவதால், இதுசமணமதத்திை் எசச்மும் ஆகும்.  

 

முடிவுடர: 

றமற்கூறிய நிறுவல்கை் தவிை மற்ற சடங்குகை் சவைிப்பாடு இறந்தவைக்னை 

இனறவைாக நினைத்து வழிபடுதல் எை்ற நினலனய நாம் விைங்கிக் சகாை்ைலாம்.  

மற்றனவ சபௌதத்க் கூறுகைிை் எசச்ங்கை் எை்பதுடை் தமிழகத்தில் னசவ 

னவணவம் தங்கைிை் சமயங்கனை நினல நிறுத்திக் சகாை்ை எந்தக் கூறுகனை 

மக்கை் அதிகம் நம்பிைாைக்றைா, றதாய்ந்து கிடந்தாைக்றைா அனவறய தங்கைிை் 
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வழக்குகைாகவும் மாற்றிவிட்டைை.்  நாட்டு மருத்துவ முனறகளும் சமண, சபௌத்த 

சமயங்கைிை் சகானட. மனலப்பகுதியில் திைிந்தவைக்ளுக்கு மூலினக தாவை அறிவு 

நிைம்பியவைக்ைாக இருந்தைை.் இம்மதங்கை் எதிைப்்பு பற்றி ‘றவை்பாைி’ நாவலில் 

சபண்கை் தங்களுக்குை்ை தீைாத றநாய்கனைக் குணமாக்கிக் சகாை்ை மனலகைில் 

உை்ை முைிவைக்னை நாடிசச்சை்றனதப் சபண்கனைத் தவறாகப் 

பயை்படுத்துகிறாைக்ை் எைக் கூறிக்சகாண்டு குனகறயாடு றசைந்்து அவைக்னையும் 

தீ னவத்துக் சகாை்றாைக்ை் எை்பது பதியப்பட்டுை்ைதை் றபைில் இை்னும் 

உறுதிப்படுத்திக் சகாை்ைலாம்.  
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33 •  பண்டிேர் அதயொத்திேொசரின் வொழ்வும் பணிகளும் 
• • • முனைவர் சிவ. இளங்தகா 

 

 

 

தமிழ், திைாவிடம் ஆகிய இைண்டு சசாற்களும் 

தமிழ்நாட்டு அைசியலிை் அடிப்பனடயாக 

அனமந்ததற்குத் சதாடக்கக் கால வித்தாய் 

அனமந்தவை ் பண்டிதை ் அறயாத்திதாசை.் அவருக்கு 

மணிமண்டபம் அனமக்கப்படும் எை்று தமிழ்நாடு 

அைசிை் மாண்புமிகு முதலனமசச்ை ் அவைக்ை் 

அறிவிப்புக்கு நை்றி சதைிவிக்கும் றவனையில் அவைது 

கருத்தியல் றபாைாட்டங்கனை மீண்டும் 

நினைவூட்டுகிறது இக்கட்டுனை. 

 

 

முன்னுடர: 

உலகப் புைட்சிகளுக்சகல்லாம் அடிப்பனட, சிந்தனை வைைச்ச்ியும், அதை் 

சசயலாக்கமும் தாை். சிந்தனை வைைச்ச்ியில் ஏற்படுகிை்ற ஒரு சபாறி 

வைலாற்னறறய தினச திருப்பிவிடும். அந்தப் சபாறினய யாை ் உருவாக்குகிறாறைா 

அவைத்ாை் கலகக்காைை.் இந்தக் கலகக்காைைக்ை் காலசச்ுவடுகனை ஏற்படுதத் 

வல்லவைக்ை். அப்படி இைண்டு கலகக்காைைக்ை் இருபதாம் நூற்றாண்டில் 

இந்தியாவில் இருந்தைை.் அவைக்ை் சசய்தது சமுதாயப் புைட்சி. அவைக்ை் தந்னத 

சபைியாரும், அண்ணல் அம்றபத்கரும் தாை்.  இவைக்ளுக்கு முை்றப 19 ஆம் 

நூற்றாண்டில் ஒரு கலகக்காைை ்இருந்தாை.் அவை ்சதாடங்கிய கலகம் இை்னும் ஒரு 

சமூகப் புைட்சியாக சவடிக்கக் கூடும். அவைத்ாை் அறயாத்திதாசப் பண்டிதை.் 

 

தபயர்க் காரைே்: 

அறயாத்திதாசை ்20. 5. 1845 அை்று பிறந்தாை.் அவருனடய இயற்சபயை ்காதத்வைாயை். 

அவருனடய தந்னதயாை ் கந்தசாமி. அவருனடய பாட்டைாை ் கந்தப்பை். பிைிட்டிஷ் 

கிழக்கிந்தியக் கம்சபைி ஆட்சியிை் றபாது சசை்னை மாகாண ஆட்சியாைைாக 

தாமஸ் மை்றறா இருந்த றவனையில், கிழக்கிந்தியக் கம்சபைியிை் நிைவ்ாகப் 

சபாறியாைைாகப் பணிபுைிந்தவை ் ோைே்் ஆைிங்டை். அவைிடம் உதவியாைைாகப் 

பணிபுைிந்தவை ்அறயாத்திதாசைிை் தாதத்ா கந்தப்பை் ஆவாை.்  

 

கந்தப்பைாை ் றபைனும், கந்தசாமியிை் மகனுமாை காத்தவைாயை், வைருங் 

காலத்தில் கல்வி கற்கும் சபாருட்டு அக்காலத்திய வழக்கப்படி திண்னணப் 

பை்ைியில் அறயாத்திதாசக் கவிைாயை ் எை்னும் புலவைிடம் விடப்பட்டாை.் 

காத்தவைாயை் சிறு வயதிலிருந்றத கல்வியில் மிகவும் நாட்டம் உை்ைவைாக 
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வைைந்்தாை.் தை் குருவிை் புலனமயிைாலும், அறிவிைாலும் ஈைக்்கப்பட்ட 

காத்தவைாயை், குருவிை் சிறந்த மாணவைாகி, அவனைப் றபாலறவ புலனம சபற்றுக் 

கவிைாயை ் ஆைாை.் தை் குருபக்தியிை் வினைவாக அவைது சபயனைறய பூண்டு 

அறயாத்திதாசை ்ஆைாை.் 

 

பிைிட்டிஷ் கிழக்கிந்தியக் கம்சபைிக்கு எதிைாக 1857 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் 

நனடசபற்ற சிப்பாய்க் கலகத்னதத் சதாடைந்்து, 1858 ஆம் ஆண்டில் பிைிட்டிஷ் 

கிழக்கிந்தியக் கம்சபைி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. அறத ஆண்டில் பிைிட்டிஷ் 

அைசாங்கத்திை் றநைடி ஆட்சி இந்தியாவில் பிைகடைப் படுத்தப்பட்டது. இந்தப் 

பிைகடைத்தில் இந்தியச ் சமூகங்கைிை் வழக்காறுகைில் பிைிட்டிஷ் அைசு 

தனலயிடாது எை்ற அைசாங்கத்திை் உறுதிசமாழி சைாதைவாதிகனைக் 

கைிப்பனடய னவதத்து. ஆைாலும் அதற்கும் ஒரு மாற்றாக இந்தியாவில் சமக்காறல 

கல்வித் திட்டம் நனடமுனறப்படுத்தப்பட்ட றபாது, இந்தியாவில் அனைவரும் கல்வி 

கற்கும் நினல ஏற்பட்டது. இதைால், அைசுப் பை்ைியில் றசைந்்து, கல்வி கற்கும் 

வாய்ப்னபப் சபற்றுக் கல்வி, றகை்விகனைத் திறம்பட முடிதத்ாை ்அறயாத்திதாசை.்  

 

பிை்ைை,் தை் பூைவ்ீகக் கிைாமமாை றகானவ, அைசம்பானையம் சசை்று சிறிது 

நாட்கை் பணிபுைிந்து வந்தாை.் அங்கு ஒரு மனலயக மங்னகனய மணமுடிதத்ாை.் 

அங்கு வசிதத்வைக்ை் சதாழில் நிமித்தமாக இைங்கூனுக்குச ் சசை்றறபாது, 

அறயாத்திதாசரும் அவ்வழிறய புலம்சபயைந்்து, பதத்ாண்டுகை் கழித்து திரும்பவும் 

சசாந்த நாடு வந்து றசைந்்தாை.் 

 

திருக்குறள் பதிப்பு: 

தமிழகத்திை் ஆதி குடியாை வை்ளுவைக்ை் கற்றறாை,் கணியைக்ை் அதிகம் சகாண்ட 

சமுதாயமாக இருந்தைை.் இவைக்ைில் சபரும் புலவைக்ளும் இருந்தைை ் எை்பதற்கு 

திருவை்ளுவறை சாட்சி. றமலும் இவைக்ை் றசாதிடைக்ைாகவும், னவத்தியைக்ைாகவும், 

றகாயில் நிைவ்ாகிகைாகவும் இருந்தைை.் றசாதிடத்திற்கு வை்ளுவ சாத்திைம் எை்ற 

சபயரும் உண்டு. றகாை்கைிை் நினலனய னவத்து வாைியல் அறிவிை் துனணயுடை் 

எதிைக்ாலதன்தக் கணிக்கும் முனறயிலும் இவைக்ை் றதைச்ச்ி சபற்றிருந்தைை.் 

முற்காலங்கைில் மை்ைைிை் குருவாகவும், மை்ைைிை் ஆனணனய அறிவிப்புச ்

சசய்பவைக்ைாகவும் வை்ளுவைக்ை் இருந்திருக்கிை்றைை.் இவைக்ளுக்கு "உை்படு 

கருமத் தனலவை்" எை்னும் பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வை்ளுவைக்றை 

கருறவாட்டம் பாைத்்து மனழ முை்கணிப்புச ்சசய்து வந்தைை.்  

 

சாக்னகயை ் எை்று வழங்கி வரும் வை்ளுவை ் சமுதாய வழித்றதாை்றிய 

அறயாத்திதாசைிை் முை்றைாைக்ளும் மிகச ் சிறந்த கல்வியாைைக்ைாக இருந்தைை.் 

அதைால் பிைிட்டிஷ் கிழக்கிந்தியக் கம்சபைியாைைக்ளுடை் அவைக்ை் சதாடைப்ு 

சகாை்ைச ் சாத்தியமாைது. பிைிட்டிஷ் ஆட்சியாைைக்ளுடை் அறயாத்திதாசைிை் 

முை்றைாைக்ை் சகாண்ட சதாடைப்ும், இவைக்ைது கல்வி அறிவால் வைைந்்திருந்த 

சநருக்கமும் தமிழிலக்கிய றமம்பாட்டிற்குப் சபைிதும் துனணயாய் அனமந்தை. 
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திருக்குறை் முதை்முதலாக அசச்ில் சவைிக் சகாணைக் காைணமாக அனமந்தவை ்

அறயாத்திதாசைிை் பாட்டைாை ்கந்தப்பை் அவைக்றை. 

 

இங்கிலாந்தில் குடினமப் பணியில் றதைச்ச்ி சபற்று பிைிட்டிஷ் இந்திய நிைவ்ாகப் 

பணியாற்றச ்சசை்னைக்கு வந்திருந்த பிைாை்சிஸ் னவட் எல்லீஸ் (1777-1819) தமிழ் 

சமாழி கற்கத் சதாடங்கி, பிை் தமிழிை் வைங்கனைக் கண்டபிை், தமிழ் சதாடைப்ாை 

சங்கம் ஒை்னறத் சதாடங்கி, தமிழில் கினடத்த முக்கியமாை ஓனலசச்ுவடிகனை 

அசச்ியற்றும் பணினயத் தை் ஓய்ந்த றநைப் பணியாகக் சகாண்டிருந்தாை.் 

அறயாத்திதாசைிை் பாட்டைாை ் உதவியாைைாக இருந்த சபாறியாைை ் ோைே்் 

ஆைிங்டை், எல்லீஸ் பிைபுவிை் நண்பைாக இருக்கறவ கந்தப்பை் - எல்லீஸ் சதாடைப்ு 

சாத்தியமாைது. இதச்தாடைப்ு எல்லீஸ் பிைபுவிை் தமிழ்க் காதலுக்கு எருவாைது. 

 

கந்தப்பைாைிடம் தமிழிை் வைம் மிகுந்த சசல்வங்கை் ஓனலச ் சுவடிகைாக  

இருந்தனதக் கண்டு சகாண்ட எல்லீஸ் பிைபு, அப்பாைம்பைியச ் சசாத்துக்கனை 

அவைிடமிருந்து றகட்டுப் சபற்றாை.் இதுவனை வாசிதத் தமிழ் இலக்கியங்கைில் மிக 

அைிதாைதும், முதை்னமயாைதும் ஆை திருக்குறை் ஓனலசச்ுவடி அவனை 

திக்குமுக்காடச ் சசய்து விட்டது. தாை் தமிழ் கற்றுக் சகாண்டிருந்த தமிழ் 

வித்துவாை்கை் தாண்டவைாய முதலியாை,் முத்துசாமிப் பிை்னை ஆகிறயாைிடம் 

அவ்றவானலச ்சுவடிகனைக் சகாடுத்து அசச்ிறலற்றப் பணித்தாை.் 1831 ஆம் ஆண்டு 

திருக்குறை் முதை்முதலாக அசச்ில் சவைிவந்தது. சதாடைந்்து கந்தப்பைாைிடம் 

இருந்து சபற்ற திருவை்ளுவமானலயும், நாலடி நானூறும் அசச்ில் சவைிவந்தை. 

ஆட்சியாைைக்ைிை் அங்கீகாைத்றதாடு ஓனலசச்ுவடிகை் அசச்ு நூலாக 

சவைிவந்தனதக் கண்டுக் கந்தப்பைாை ் சபருனம அனடந்தாலும், அதில் ஒரு சில 

இனடசச்சருகல்கை் அவனை றவதனை அனடய னவதத்ை. 

 

பிை்ைாட்கைில் அறயாத்திதாசை ் திருக்குறைிை் 55 அதிகாைங்களுக்கு உனை 

எழுதிைாை.் அனவ இதுவனை சவைிவந்த திருக்குறை் உனைகைில் இருந்து சபைிதும் 

றவறுபட்ட உனையாக இருந்தது. திருக்குறனைத ்திைிக்குறை் எை்றற அறயாத்திதாசை ்

விைக்கம் அைிதத்ாை.் 

 

சேயப் பயைங்கள்: 

அறயாத்திதாசைக்்கு அவைது தந்னத இடட் சபயை ் காத்தவைாயை். காத்தவைாயை் 

எை்ற அவைது இயற்சபயறை வை்ளுவத்தில் இருந்து சவகு தூைம் விலகி வந்து விட்ட 

தமிழ்ச ் சூழனலயும், அசச்ூழலிை் சாதி ஆதிக்க றமலாண்னமனயயும் குறிக்கும். 

இதிலிருந்து விடுபட்டுத் திரும்பவும் சபௌத்தக் கடலினுை் றபாய் அனடவதற்குை் 

அறயாத்திதாசருக்கு நீண்ட பயணம் நிகழ்ந்து விடுகிறது. முை்றைாை ் வழிகாட்டல், 

குருபக்தி எல்லாம் அவனைத் துைசிமாடம், அத்துனவதாைந்த சனப ஆகிய 

அனமப்புகளுடை் உை்ளூைிறலறய (நீலகிைி - 1870) அனடத்து விடும் அைவுக்குச ்

சசை்றாலும், அடுதத் பத்து ஆண்டுகை் கழித்து அவைது றதடலுக்கு வினட கினடத்து 

விடுகிறது. 1882 ஆம் ஆண்டில் அறயாத்திதாசை ்நீலகிைியில் தை்னுனடய னமத்துைை ்

இைட்னடமனல சீனுவாசனுடை், கைை்ல் சஹை்றி ஸ்டீல் ஆல்காட் மற்றும் 
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பிைாவடஸ்்கி அம்னமயாை ்ஆகிறயானைச ்சந்தித்தாை.் அசமைிக்கரும், ைஷ்யரும் ஆை 

இவைக்ை் தத்துவத ் றதடலில் ஒை்றினணந்து 1883 ஆம் ஆண்டில் சசை்னை 

அனடயாறில் பிைம்ம ஞாை சனபனயத் துவக்கிைை.் திறயாசாபிகல் சசானசட்டி 

எை்னும் இந்த பிைம்ம ஞாை சனப இதற்கு முை்ைறை இவைக்ைால் 1875 இல் 

நியூயாைக்்கிலும், 1879 இல் பம்பாயிலும் சதாடங்கப்பட்டது. அதுவனை 

னவணவதன்தக் கனடப்பிடித்து, அத்துனவத மைபிை் நம்பிக்னககறைாடு பயணித்து 

வந்த அறயாத்திதாசை,் சதைிந்த சிந்தனையுடை் சமல்ல சமல்ல மூடநம்பிக்னகயில் 

இருந்து விடுவித்துக் சகாண்டாை.்  

 

சபௌத்த சமயச ் சாைப்ுனடயவைாை கைை்ல் ஆல்காட், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கைிை் 

முை்றைற்றத்திற்காகத் சதாண்டாற்றி வந்தவை.் அனடயாறில் பஞ்சமை ் பை்ைினய 

நிறுவி நடத்தி வந்தாை.் இனவசயல்லாம் அறயாத்திதாசருக்கு அவைது றதடலிை் 

முடிவாகக் சகாை்ைப்படும் வாய்ப்பாக அனமந்து ஆல்காட் உதவியுடை் சபௌதத்ை ்

ஆகும் உறுதினயக் சகாடுதத்ை. 1898 இல், பஞ்சமை ்பை்ைி ஆசிைியை ்கிருஷ்ணசாமி, 

கைை்ல் ஆல்காட் இவைக்றைாடு சகாழும்பு சசை்ற அறயாத்திதாசை,் அங்கு சுமங்கைா 

எை்னும் சபௌத்த சமயக் குருவிடம் தீட்னச சபற்றுப் சபௌத்தை ்ஆைாை.் சகாழும்பில் 

நனடசபற்ற சபௌத்த சமயப் பிைதிநிதிகை் கூட்டதத்ில் ஆல்காட்டுடை் 

அறயாத்திதாசரும் றபசிைாை.்  

 

இந்தியா திரும்பிய பிை்ைை,் சசை்னை ைாயப்றபட்னடயில், சதை்ைிந்திய சாக்கிய 

சபௌத்த சங்கத்னத அறயாத்திதாசை,் கைை்ல் ஆல்காட்டிை் உதவியுடை் 1898 இல் 

நிறுவிைாை.் அறயாத்திதாசை,் தமிழ் சபௌதத்ம் எை்னும் சித்த னவத்தியதன்தத ்

தமிழைக்ளுக்கு அைிக்கச ் சித்தமாைாை.் சபௌதத் சமயத ் தத்துவங்கை் இந்த 

சங்கத்தில் விைக்கப்பட்டை. அறயாத்திதாசை,் றபைாசிைியை ்லட்சுமி நைசு, சிந்தனைச ்

சிற்பி சிங்காைறவலை ் ஆகிறயாை ் இனணந்து சபௌதத் சமயப் பிைசச்ாைம் சசய்து 

வந்தைை.் இக் கூட்டங்களுக்கு எதிைப்்பாைைாக வந்த திரு வி. கலியாணசுந்தைைாை ்

மைம் மாறி, "எைது மதசவறினயத் தீைக்்கும் மருந்தாயிற்று" எை்று பாைாட்டியுை்ைாை.்  

 

இதை் பிறகு அனைத்திற்கும் சபௌத்ததன்தறய தீைவ்ாக னவத்து அறயாத்திதாசை ்

எழுதியும், றபசியும் வந்தாை.் தமது சபௌத்தச ் சமயப் பணிகைிை் காைணமாகத ்

"சதை்ைிந்திய சபௌத்த சமய முதல் மறுமலைச்ச்ியாைை"் எை்று அறயாத்திதாசை ்

றபாற்றப்படுகிறாை.் 

 

இந்துக்கள் அல்ல ஆதித் தமிழர்கள்: 

1881 ஆம் ஆண்டில் பிைிட்டிஷ் இந்திய அைசாங்கம் றமற்சகாண்ட மக்கை் சதானகக் 

கணக்சகடுப்பிை் றபாது, இந்தியாவில் வாழ்ந்த சபரும்பாை்னமயிைனை 

இந்துக்கைாக மாற்றிய வஞ்சகம் நனடசபற்றது. ஆட்சியாைைக்ளுடை் சநருங்கி 

இருந்த உயைச்ாதியிைை,் தங்களுக்றக சதைியாமல் மாசபரும் மதப் புைட்சியில் 

சவற்றி சபற்றைை.் எை்ை நடக்கிறது எை்றற சதைியாத பல றகாடி இந்தியைக்ை் 

இந்துக்கைாக மதமாற்றம் சசய்யப்பட்டைை.்  
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இத்தனகய மனறமுகமாை மத மாற்றதன்தப் புைிந்து சகாண்ட அறயாத்திதாசை,் 

இப்படிப்பட்ட வலுக்கட்டாயமாை, இந்துவாக மாற்றம் திணிப்னப எதிைத்்து 

அைசாங்கத்திற்குக் றகாைிக்னககை் அனுப்பிைாை.் "இந்துக்கை் எை்ற 

அனடயாைதன்த விடுத்து ஆதித் தமிழைக்ைாக சசவ்வியல் மதத்னதச ்சாைந்்றதாரும், 

சாைாறதாரும் அறிவிக்கப்பட றவண்டும்" எை்று அவை ் எழுதிய வைலாற்றுச ்

சிறப்புமிக்க றகாைிக்னக அை்னறய காலைிய ஆட்சியாைைக்ைால் ஏற்றுக்சகாை்ைப் 

படவில்னல. பிைிட்டிஷ் றபாைன்வயில் இந்துத்துவம் சபைிதாக மலைந்்துவிட்டது. 

இந்தியாவிை் பூைவ் குடிமக்கனைத் தமிழைாகவும், திைாவிடைாகவும், 

சபௌத்தைக்ைாகவும் அறயாத்திதாசை ் குறிப்பிடுகிறாை.் இந்தியாவிை் பூைவ் 

குடிமக்கை் நாகைக்ை் எை்றும், அவைக்றை திைாவிடைக்ை் எை்றும், அவைக்ைிை் சமாழி 

தமிழ் எை்றும் டாக்டை ்அம்றபத்கை ்குறிப்பிடுகிறாை.் அறயாதத்ிதாசை ்எழுப்பும் குைல் 

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுசமாத்தத் தமிழைக்ளுக்காை 

குைலாக ஒலித்தது.  

 

இந்திய வைலாற்றில் பழங்குடி மக்கை் அனைவரும் சபௌதத்ைக்ைாக இருந்தனதக் 

கண்ட அவை,் றபைாைவ்ம் சகாண்டு, இைண்டாயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட 

பழங்குடி மைபினை மீட்டுருவாக்கம் சசய்ய முயை்றாை.் முந்னதய தமிழை,் திைாவிடை,் 

சபௌத்தம் ஆகிய வைலாறுகை் னவதிகப் பாைப்்பைைக்ைால் மாற்றம் சசய்யப்பட்டுப் 

சபாய்யாை புதிய புைாணங்களும், இதிகாசங்களும், றவதங்களும் 

கட்டனமக்கப்பட்டுப் பூைவ்குடி மக்கை் றமல் திணிக்கப்பட்டு விட்ட உண்னமனய 

அறயாத்திதாசை ்அறிந்து, உணைந்்து, அனதத் தமிழுலகம் அறியத் தந்தாை.் 

 

ஆதியில் இருந்த சாதி றபதமற்ற திைாவிடப் பழங்குடியிைை,் பிை்ைாட்கைில் சமய 

அதிகாைமும், அைச அதிகாைமும் சகாண்ட னவதிகப் பிைாமணியத்திை் வஞ்சகத்தில் 

வீழ்ந்து, தங்கனை ஒடுக்கும் மததன்த ஏற்று, தங்கனை இழிவு படுத்தும் 

புைாணங்கனை நம்பி, தங்கனை ஒடுக்கும் வைலாற்றுக் கூண்டிைில் தாங்கறை 

அனடபட்டுக் கண்கை் பஞ்சனடந்த புலிகைாகி விட்ட பழங்குடியிைைிை் வீழ்சச்ியுற்ற 

நினலயினைத்தாை் அறயாத்திதாசை ்சுட்டிக்காட்டிைாை.்  

 

உண்னமயாை வைலாற்னறக் கட்டுனடத்துப் சபாய்யாை புைாணங்கனைக் 

கட்டனமத்து, அதிகாைத்திை் உசச்தன்த அனுபவித்துக் சகாண்டிருந்த னவதீகப் 

பிைாமணிய ஆணவக் கூட்டத்னதத் துசச்மாக மதிதத் அறயாத்திதாசை,் அந்தப் 

சபாய்யாை புைாண, இதிகாசங்கனைக் கட்டுனடத்து மீண்டும் தை் பூைவ்குடி 

மக்களுக்காை, திைாவிடைக்ளுக்காை, தமிழ் சபௌத்தைக்ளுக்காை தை்மாை 

வாழ்னவப் புதியதாகக் கட்டனமக்கும் மாசபரும் பணினய, சநடிய பயணதன்தத ்

தைி ஒருவைாக றமற்சகாண்டாை.்  

 

அந்தப் பயணம் சாதி றபதமுற்று ஒடுங்கிக் கிடந்த தமிழைக்னை மீண்டும் 

சாதியற்றத் தமிழைக்ைாக ஒருங்கினணப்பதற்காை ஒரு திட்டமாக இருந்தது. 

னவதிகத்னத ஏற்று இதத்னை ஆயிைம் சாதிகைாகப் பிைிந்து விட்ட அத்தனைத் 

தமிழைக்னையும் எப்படிச ்சாதியற்றவைக்ைாக ஆக்குவது? ஆக்கலாம். ஆக்க முடியும். 
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அப்படிதத்ாை் வாழ்ந்தாைக்ை். இங்கு தாை் உண்னமயாை வைலாறு னகசகாடுத்தது. 

இருக்கிை்ற சமயதன்தத் துறந்து பூைவ்குடி மக்கைிை் பூைவ் சமயம் இதுசவை 

அறிவிப்பது தாை் அது.  

 

பூைவ் சபௌத்தைக்ைாகத் தமிழைக்ை் ஆகும் பட்சத்தில், சாதி றபதமற்ற சமயமாகவும், 

சமுதாயமாகவும் அது மாறும் எை்றாை ் அறயாத்திதாசை.் ஆதிக்கச ் சமயங்கை் 

நமக்குச ்சமநினல தைாசதை்றால், ஆண்டவை் சை்ைதியில் கூட அடுக்குமுனறயும், 

அடக்குமுனறயும் நிலவும் எை்றால் நமக்காை சமயம், வழிபாடு, பண்பாடு 

எல்லாவற்னறயும் நாறம கட்டனமத்துக் சகாண்டு - கட்டனமத்தல் கூடத ்

றதனவயில்னல - ஆதியில் இருப்பனதறய மீட்டுருவாக்கம் சசய்து சகாண்டு, 

இை்சைாருவை் சசால்லில் மாைமற்று வாழ்வனதவிட, நம்முனடய சமாழியில் 

தை்மாைம் சகாண்டு வாழ்வறத தமிழைக்ைிை் வாழ்வு, அது தமிழ்ப் சபௌத்தமாக 

நிலவும் பட்சத்தில் இது ஒை்றற னவதீகப் பாைப்்பைியத்திற்கு ஒலிக்கும் சாவுமணி 

எை்று அறிவித்தாை ்அறயாத்திதாசை.் 

 

திராவிை ேகாஜன சடப: 

சவஸ்லி சனபயாைாை அருட்திரு ோை் ைத்திைம் எை்பவருடை் 

அறயாத்திதாசருக்குத் சதாடைப்ு ஏற்பட்டது. 'திைாவிடச ் சங்கம்' எை்ற அனமப்பிை் 

மூலம் ஏனழ மக்களுக்குத் சதாண்டாற்றி வந்த ோை் ைத்திைம், அறயாத்திதாசனைத ்

துனண சகாண்டு 1885 ஆம் ஆண்டில் 'திைாவிட பாண்டியை்' எை்னும் இதனழத ்

துவக்கிைாை.் இதற்கு முை்ைறை தை் ஆசாைாை வல்லக்காைதத்ி வீ. அறயாத்திதாசக் 

கவிைாயருடை் 'சூைிறயாதயம்' எை்னும் இதனழ 1869 ஆம் ஆண்டிலும், புதுப்றபட்னட 

றவங்கடசாமிப் பண்டிதருடை் இனணந்து 'பஞ்சமை்' எை்னும் இதனழ 1871ஆம் 

ஆண்டில் நடத்திய அனுபவமும் அறயாத்திதாசருக்கு இருந்தது. 

 

1887 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் அறயாத்திதாசைிை் றதடலில் மிகப்சபைிய சபாக்கிஷம் 

ஒை்று கினடத்தது. சபௌத்தத் துறவி அசுவறகாஷ் இயற்றிய "நாைதீய புைாண 

சங்னகத் சதைிவு" எை்ற சபயைில் 570 பாக்கனைக் சகாண்ட ஓனலசச்ுவடி கினடத்து, 

அறயாத்திதாசைிை் இத்தனை நாை் றவட்னககளுக்கும் வினடயைித்தது. றமலும், 

காக்னகப் பாடிைியாை ் மற்றும் நல்லுருண்னடயாை ் ஆகிய புலவைக்ைிை் விைக்க 

ஓனலச ்சுவடிகளும் கினடத்து அவைிை் சிந்தனைப் றபாக்னக விைித்தை.  

 

1891 ஆம் ஆண்டில் தை்னை ஒத்த கருத்துக் சகாண்ட பலருடை் றசைந்்து "திைாவிட 

மகாேை சனப"னயத் துவக்கிைாை ் அறயாத்திதாசை.் அதற்கு அடுதத் ஆண்டில் 

சசை்னை விக்றடாைியா ஹாலில் நனடசபற்ற சசை்னை மகாேை சனபக் 

கூட்டத்தில் திைாவிட மகாேை சனபயிை் நீலகிைி மாவட்டப் பிைதிநிதியாகக் கலந்து 

சகாண்ட அறயாத்திதாசை,் ஆலய நுனழவில் ஆதிதிைாவிடைக்ளுக்காை உைினமக் 

குைனல எழுப்பிைாை.் "எங்கை் கடவுை் ஆலயத்தில் உங்களுக்கு இடம் இல்னல. றமலும் 

உங்கை் கடவுை் றவறு" எை்று மகாேை சனபயிை் தஞ்சாவூைப்் பிைதிநிதி சிவைாம 

சாஸ்திைியிை் பதிலால் மிகவும் றவதனை அனடந்தாை ்அறயாத்திதாசை.்  
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றமலும் ஆதிதிைாவிடை ் கல்வி றமம்பாட்டிற்கும், குடியிருப்பு நிலம் சதாடைப்ாகவும் 

அக் கூட்டத்தில் தீைம்ாைம் நினறறவற்ற றவண்டுசமை்று அறயாத்திதாசை ் குைல் 

எழுப்பியறபாது, "கல்வியும், விறவகமும் பிைாமண வித்திற்றக சசாந்தமாைது" எை்று 

சிவைாம சாஸ்திைி சசால்லக் றகட்டு, அங்குக் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த அனைவரும் 

ஆைவாைம் சசய்தைை.் இதைால் மிகவும் மைம் சநாந்த அறயாத்திதாசை,் "கல்வியும் 

விறவகமும் பிைாமண வித்திற்றக சசாந்தமாைது எை்றால், இை்னறய திைம் 

சினறசச்ானலகைில் இருக்கக்கூடிய பிைாமணைக்ை் எல்லாம் யாருனடய வித்திற்குப் 

பிறந்தவைக்ை்" எை்று கூறி ஆைப்்பைிதத் அக்கூட்டத்னத அடக்கி உடக்ாை னவத்தாை.் 

ஆைாலும் இந்த நிகழ்சச்ி அவை ்மைனத மிகவும் புண்படுத்தி இருந்தது. 

 

இந்நினலயில் தாை் சாதிய விறைாதம், மதத்துறவஷங்களுக்காை காைணங்கைாகத ்

தாை் இதுவனை கண்டு, றகட்டு, உணைந்்து கற்றனவகைிசலல்லாம் ஆய்ந்து ஒரு 

சதைிவுக்கு வந்தாை ் அறயாத்திதாசை.் அது முற்றிலுமாக வைலாறு முதற்சகாண்டு 

அனைதன்தயும் புைட்டிப் றபாடுவதுடை் ஆயிைக்கணக்காை ஆண்டுகைாக 

நனடசபற்று வந்த புைட்டு, முைட்டு வாதங்கனைத் தவிடுசபாடியாக்கும் தத்துவம் 

எை்று சசால்லக்கூடிய ஆதித் தமிழைக்ைிை் விடுதனலக்கு வழிவகுக்கும் கலகத்திை் 

சதாடக்கமாக அனமந்தது. அதுதாை் தமிழ் சபௌதத் அனடயாைம். இக்கைவிை் 

அனடயாைதன்த நாட்டுப்புறத் சதய்வங்கைில் இருந்றத அறயாத்திதாசை ்

துவங்குகிறாை ் எை்பது, இந்தத் தமிழ் மண்ணிை் அனடயாைத்னத இந்திய 

நாசடங்கும் விைிக்கும் அவைது சபருங்கைவாகக் சகாை்ைலாம். 

 

ஒரு டபசாத் தமிழன்: 

ஐம்சபருங்காப்பியங்கை், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கை், நிகண்டுகை், சதால்காப்பியம், 

சங்க இலக்கியங்கை், புைாணங்கை் றபாை்றவற்னற விைல்நுைியில் 

னவத்துக்சகாண்டு ஆைாய்சச்ி சசய்யும் சபரும் புலனம சபற்று விைங்கியவை ்

அறயாத்திதாசை.் தமிழ், பாலி, பிைாகிருதம், சமக்கிருதம் எை்று பை்சமாழிப் புலனம 

சபற்றவை.் ஏற்கைறவ சூைிறயாதயம் (1869), பஞ்சமை் (1871), திைாவிட பாண்டியை் 

(1885) ஆகிய இதழ்கை் நடத்திய பட்டறினவக் சகாண்டு, 19. 6. 1907 முதற் சகாண்டு 

"ஒரு னபசாத் தமிழை்" எை்னும் இதனழத் துவக்கிைாை ் அறயாத்திதாசை.் இந்தப் 

சபயருக்கு அறயாதத்ிதாசை ்சகாடுதத் விைக்கம்:  

 

"தாழ்தத்ப்பட்ட சமூகத்தவனைப் னபசா சபறாதவை் எை்பது றபால இைப்பமாகக் 

கூறுவது வழக்கமாயினும், அதத்னகய ஒரு னபசாத ் தமிழைிை் அருனம 

அறியாதவைக்ை், அதை் உண்னமனய உணைந்்தால் ஒரு றகாடிப் சபாை் இதுதாை் 

எை்று உனைப்பை"் எை்று கூறியிருக்கிறாை.் எை்றாலும், அடுத்த ஆண்டிறலறய 

இதனைத் "தமிழை்" எை்று சபயை ்மாற்றம் சசய்து 26. 8. 1908 முதல் 15. 4. 1914 வனை 

நடத்திைாை.் இவ்விதழில் நிகண்டு நூற்பாக்கை், இலக்கண, இலக்கிய, காப்பிய 

விைக்கங்களும், உலகச ் சசய்திகளும் சதாடைச்ச்ியாக இடம் சபறச ் சசய்தாை.் 

இந்தியச ் சமயங்கை், தத்துவங்கை் ஆகியனவ மிக விைிவாக ஆய்வு 

சசய்யப்பட்டுை்ைை. சபண்கை் முை்றைற்றக் கட்டுனைகனைப் சபண்கறை 

எழுதியுை்ைைை.்
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தமிழை் இதழில் நூல் அறிமுகமும் 

சசய்யப்பட்டது. கைை்ல் ஆல்காட் தருமப் 

பாடசானல, தாறமாதைா கலாசானலத் 

தனலனமயாசிைியை ்எம். சி. ைாோ எழுதிய நீதி 

மாைக்்கக் கனதகளும் பாடல்களும் றபாை்ற 

மதிப்புனைகை் இதழியல் பணிகைில் 

றமனதனமனயக் காட்டுகிை்றை. இவ்விதழுடை் 

அனுபந்தம் ஆகிய இனணப்புகளும் 

வழங்கப்பட்டுை்ைை.  அறயாத்திதாசைிை் 

சிந்தனைக் கீற்றிை் பைிமாணங்களும், அவைது 

சிந்தனைத் சதைிவுகளும், எதிைக்ாலப் 

றபசைாைியாகும் தத்துவ விைக்கங்களும் 

அவருனடய இதழ்கைில் பனடப்புகைாக 

உருசவடுத்தை. அவருனடய எழுதத்ாளுனமனயத் 

தீைம்ாைிக்கும் உறுதியாை சகாை்னககைாகச ்

சாதி எதிைப்்பு, அனைவருக்கும் கல்வி, இட ஒதுக்கீடு, சபண்ணுைினம, சபௌத்த சநறி 

ஆகியனவ அனமந்தை. 
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றவஷ பிைாமண எதிைப்்பும் அதை் வினைவாை இந்து மத எதிைப்்பும் இவற்றிை் வழி 

அவை ் அனடயப்றபாகும் இலட்சியமாகக் கைவு கண்ட தமிழ் சபௌத்தமும் 

அவருனடய கருத்தாளுனமயிை் அைண்கைாக அனமந்திருந்தை. இந்த 

அடிப்பனடயில் அவை ்இதழ்கைில் எழுதிய பல சதாடை ்கட்டுனைகளும், ஆய்வுகளும் 

நூல்கைாகவும் சவைிவந்தை.  ஏழாண்டுக்  காலம் 'தமிழை்' வாை இதனழத் தமிழ் 

இலக்கிய வைைச்ச்ிக்கும், ஆதித் தமிழைக்ைிை் வைைச்ச்ிக்கும் பயை்படுத்திைாை ்

அறயாத்திதாசை.் அவைது மனறவிற்குப் பிறகு அவருனடய புதல்வை ்பட்டாபிைாமை் 17. 

6. 1914 முதல் 26. 8. 1915 வனை தமிழை் இதனழ நடத்திைாை.் பிறகு றகாலாை ்தங்கவயல் 

பண்டிதமணி க. அப்பாதுனையாை ் ஆசிைியை ் சபாறுப்றபற்று 7.7.1926 முதல் 27.6.1934 

வனையில் தமிழை் இதனழ நடத்தி வந்தாை.் 

 

எழுத்துகளுே், படைப்புகளுே்:  

றவத எதிைப்்பு, பாைப்்பைிய ஆதிக்க எதிைப்்பு, இந்து மத எதிைப்்பு ஆகியவற்றிை் வழி 

தாழ்தத்ப்பட்றடாைிை் மைக்குமுறல்கனைத் தை்னுனடய எழுத்துக்கைில் 

சவைிப்படுத்தி வந்தாை ் அறயாத்திதாசை.் தலித் இலக்கியம், பகுத்தறிவு இலக்கியம் 

ஆகியவற்றுக்காை வித்துகை் அவைது பனடப்புகைில் பைவலாகக் கினடக்கிை்றை. 

அவை ்இதழ்கைில் எழுதிய பல சதாடை ்கட்டுனைகளும், ஆய்வுகளும் நூல்கைாகவும் 

சவைிவந்தை. "றவஷ பிைாமண றவதாந்த விவைம்" சதாடங்கிப் பல்றவறு 

மூடநம்பிக்னககைிை் உண்னம வைலாற்னறயும், இலக்கிய ஆைாய்சச்ிகனையும் 

"சாக்னகய முைிவை"் வனை அவை ் சுமாை ் இருபத்தி ஐந்து நூல்கனையும், பல நூறு 

ஆய்வுக் கட்டுனைகனையும் எழுதி சவைியிடட்ுை்ைாை.்  

 

'ஒரு னபசாத் தமிழை்', 'தமிழை்' ஆகிய இதழ்கைில் சவைிவந்த 'பூைவ்த் தமிசழாைி' 

எை்னும் கட்டுனைத் சதாடை ்அறயாத்திதாசை ்காலத்திறலறய 1912 இல் அவைது முதல் 

நூலாக சவைிவந்தது. இந்நூலுக்குப் "பூைவ்த ் தமிசழாைியாம் புதத்ைது ஆதிறவதம்" 

எை்னும் சபயைிடப்பட்டது. இந்த நூலுக்கு எடட்ுப் பக்கங்கைில் பாயிைம் 

எழுதியுை்ைாை ் அறயாத்திதாசை.் அதில் சபௌத்தத் தை்ம ஆய்வில் ஆழ்ந்தகை்ற 

தமிழிலக்கியப் பைப்னப அறயாத்திதாசை ் தைது றநாக்கத்திற்கு ஏற்பப் 

பயை்படுத்தியனதக் குறிப்பிட்டுை்ைாை.் அறயாத்திதாசை ்காலத்திறலறய சவைிவந்த 

மற்சறாரு நூல் "புதத் மாைக்்க விைா வினட". 1912 இல் இந்நூலிை் முதல் பதிப்பு 

சவைிவந்தது. 'தமிழை்' இதழில் திருக்குறைிை் 55 அதத்ியாயங்களுக்கு உனை 

எழுதியுை்ைாை ் அறயாத்திதாசை.் முழுவதுமாக எழுதியிருந்தால் அதுவும் அவை ்

காலத்திறலறய நூலாக்கம் சபற்றிருக்கக்கூடும். 

 

"சாக்னகய புத்த சங்கத்தாை ் விைக்கம்" எை்னும் நூனலயும் அறயாத்திதாசை ்

எழுதியுை்ைாை.் அறயாத்திதாசை ் காலஞ்சசை்ற பிறகு அவருனடய கட்டுனைகை் பல 

நூல்கைாக சவைிவந்தை. 'சதை்ைிந்தியை ் றதச புத்த தைம் சாக்ஷியக்காைைக்ைில் 

ஒருவைாகிய ஸ்ரீ அம்பினக அம்மை் அருைிய திைிவாசகம் ஆத்திசுவடி, குை்னற 

றவந்தை், சவற்றி ஞாைம்' (உனைகளுடை்); 'சதை்ைிந்திய றதச புத்த தைம் 

சாக்ஷியக்காைைக்ைில் ஒருவைாகிய பாைதமாதா ஔனவயாை ் எை்னும் ஸ்ரீ 
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அம்பினகயம்மை் வைலாறு'; 'வே்ஜிைசூசி'; 'சதை்ைிந்திய றதச புத்த தரும 

சாக்ஷியக்காைைக்ைில் ஒருவைாகிய ஸ்ரீ முருகக் கடவுை் வைலாறு'; 'யதாைத்்த பிைாமண, 

றவஷ பிைாமண றவதாந்த விவைம்'; 'அைிசச்ந்திைை் சபாய்கை்'; 'திருவை்ளுவை ்

வைலாறு'; 'இந்திைை ்றதச சைித்திைம்'; 'விறசஷ சங்னகத் சதைிவு' உட்படப் பல நூல்கை் 

பிை்ைாட்கைில் சவைிவந்தை.  

 

அறயாத்திதாசைிை் சசாற்சபாழிவுகளும் நூல்கைாக சவைி வந்தை. கபாலீசை ்

சைித்திை ஆைாய்சச்ி, விபூதி ஆைாய்சச்ி எை்னும் அவைது உனை நூல்கைில் பகுதத்றிவுப் 

பிைசச்ாைத்திை் றவகம் உசச்தன்த எட்டியுை்ைது. அவருனடய சபண்ணியச ்

சிந்தனைகை் சதாகுப்பும், திருக்குறை் 55 அதிகாைங்கைிை் உனைத் சதாகுப்பும், 

அவருனடய கடிதங்கை் சதாகுப்பும், அவருனடய சசாற்சபாழிவுகை் சதாகுப்பும் 

அண்னமயில் நூல்கைாக சவைிவந்துை்ைை. 

 

இறுதிக்காலே்: 

எழுத்துப் பணிகைிலும், இயக்கப் பணிகைிலும் தீவிைமாகவும், கடும் உனழப்றபாடும் 

ஈடுபட்டிருந்த றவனையிறலறய தை் இறுதிக் காலம் சநருங்கிவிட்டனத உணைந்்த 

அறயாத்திதாசை,் தம் குடும்பத்திைனையும், உறவிைைக்னையும் அனழத்துத் தை் 

இறுதினயச ் சசால்லி வினடசபற்றாை.் ஆம். 5.5.1914 அை்று அவை ் இறப்சபய்திைாை.் 

"உங்களுனடய தருமமும், கருமமுறம உங்கனைக் காக்கும்" எை்பறத அவைது 

இறுதியாை வாக்கு.  

 

அறயாத்திதாசை ் மனறந்த சபாழுது சுடுகாடு வனை சசை்று தமது இறுதி 

அஞ்சலினயச ் சசலுத்திைாை ் திரு வி. கல்யாண சுந்தைைாை.் அறயாத்திதாசைிை் 

பண்பு நலை்கனை விைக்கி ஓை ்இைங்கற்பானவயும் திரு.வி.க. இயற்றிைாை.் திரு.வி.க. 

வாழ்க்னகக் குறிப்புகை் நூலில் அறயாத்திதாசப் பண்டிதைிை் மிகத் றதைந்்த 

மருத்துவப் புலனம குறித்து மதிப்பீடு உை்ைது. திரு. வி. க. விை் ஒை்பதாவது வயதில் 

அவை ் பத்தியம் தவறவிட்டதால் னக, கால்கை் இயங்கா றநாயால் மிகவும் 

துை்பமுற்றாை.் இைண்டு ஆண்டுகை் முயை்று அவருக்கு னவத்தியம் சசய்து 

அறயாத்திதாசை ் குணமாக்கிைாை.் இவ்வைலாற்னறத் திரு.வி.க. இைங்கற்பாவில் 

சிறப்பாகக் குறிப்பிட்டுை்ைாை.் றமலும், அறயாத்திதாசைிை் நூலறிவு, சசால்லாற்றல், 

மைிதறநயம் றபாை்றனவயும் அந்த இைங்கற்பாவில் சதைிவாகக் கூறப்பட்டுை்ைை.  

 

அறயாத்திதாசைிை் சிந்தனைத் சதைினவயும், அவைது முடிந்த முடிபாை வைலாற்று 

உண்னம அடிப்பனடயில் அனமந்த எதிைக்ாலப் றபசைாைி பற்றியும் சுருக்கமாகக் 

கூற றவண்டுமாைால், அவருக்கு மாசபரும் எதிை ்காலக் கைசவாை்று இருந்தது. அது 

ஒரு புது உலகமாக இருந்தது. அந்த உலகம் சமத்துவ உலகமாக இருந்தது. அங்குச ்

சாதிய றவறுபாடுகை் இல்னல. ஆதிக்கச ்சக்திகை் எதுவும் இல்னல. எல்றலாருக்கும் 

சைிசமமாை வாய்ப்பு உை்ைதாகக் கட்டனமக்கப்பட்ட உலகம் அது. அறதறநைம், அந்த 

மாறுபட்ட உலகம் தமிழ் சபௌத்த அனடயாைம் சகாண்டதாக இருந்தது. 
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நிடறவுடர: 

அறயாத்திதாசப் பண்டிதைிை் பனடப்புலகத்திை் அடிப்பனட றவத எதிைப்்பு, 

பாைப்்பைிய எதிைப்்பு, ஆதிக்க எதிைப்்பு ஆகியவைாக இருந்தது. றவதம், சாஸ்திைம், 

ஆைண்யகம், உபநிடதம் இை்னும் இந்தியத் தத்துவங்கைாகச ் சசால்லப்படுபனவ 

அனைத்தும் சபௌதத்த்தில் இருந்து னகப்பற்றப்பட்டனவறய எை்றும், இை்னும் 

சவைிப்பனடயாகச ் சசால்லப் றபாைால் திருடப் சபற்றனவறய எை்றும் 

அறயாத்திதாசை ் ஆணித்தைமாக எடுத்துனைதத்ாை.் பல்றவறு இலக்கிய, இலக்கண 

ஆவணங்கைில் இருந்து இதற்காை சாை்றுகனை றமற்றகாை்காட்டி அவை ்

நிறுவிைாை.் அந்தச ்சாை்றுகை் மறுக்கப்பட முடியாதனவகைாக பழந்தமிழ் மற்றும் 

சங்க இலக்கியங்கைில் நினறந்துை்ைை.  

 

தமிழ் இலக்கியங்கைில் சபரும்பாை்னமயாக உை்ை சமண, சபௌதத்க் 

காப்பியங்கை் பல வைலாற்று உண்னமகனைத் தை்ைகத்றத சபாதிந்து 

னவத்துை்ைை. அதை் முழுனமயாை வைலாற்னற விைக்குவதில், உனையாசிைியைக்ை் 

உண்னமயாக இருந்திருக்க வில்னல எை்னும் அவல நினல சமண, சபௌத்த, 

ஆசீவகச ்சமயங்கை் சவைிறயற்றப்பட்ட காலகட்டதன்த நம் கண்முை்றை சகாண்டு 

வருவதில் ஆசச்ைியம் ஏதும் இல்னல. பிை்ைாட்கைில் ஓனலச ் சுவடிகனைத் றதடிப் 

பதிப்பித்தவைக்ைில் பண்டிதனைத ் தவிை அனைவருக்குை்ளும் இருந்த 

பாைப்்பைியமும், பக்தி இலக்கியக் காலத்துச ் சசல்வாக்கிை் நீட்சியும், சதைிந்த, 

சதைியறவண்டிய மீதி உண்னமகனையும் மனறக்கும் அைவிற்குக் சகாண்டு சசை்று 

விட்டை. 

 

இப்படியாக அழிதச்தாழிக்கப்பட்ட ஓை ் இைத்திை் உண்னமயாை வைலாற்னற 

மீட்டுருவாக்கம் சசய்து கட்டனமக்கும் முயற்சினயச ் சசய்தவை ் அறயாத்திதாசை ்

ஒருவறை. பக்தி இலக்கியங்கனைத் தவிைத்்து தமிழிை் அத்தனை இலக்கிய, இலக்கண 

நூல்களும் தமிழைக்ைிை் வாழ்வியல் சநறிகனைத் தை்ைகதற்த சகாண்டிருப்பதும், 

இந்தியச ் சிந்தனை மைபுகை் முழுனமயும் தமிழ் இலக்கியங்கைில் மட்டுறம 

ஆதிக்கக் கலப்பற்றும், னவதீகக் கலப்பற்றும் (இனடசச்சருகல்கை் தவிைத்்து) 

இருப்பனத அறயாத்திதாசை ் ஆய்ந்துனைதத்ாை.் அதைடிப்பனடயில் சமணமும், 

சபௌத்தமும் தமிழை ் சமயங்கைாகவும், குறிப்பாகப் சபௌத்தம் எை்பறத தமிழ் 

சபௌத்தம் தாை் எை்றும் முதை்முதலாக அனடயாைப்படுத்திய வரும் 

அறயாத்திதாசறை.  

 

புத்தைிை் திைிபிடகங்கைிை் றதாற்றம் சதாடங்கி அனவ திைிறபதமாக, திைிறவதமாக 

உருமாறிய வைலாறு, திைிபிடகம் மற்றும் திைிக்குறை் கருத்துக்கறை றவதங்கைாக 

மாற்றுவிக்கப்பட்ட வைலாறு, திைாவிடைக்ைிை் தைித் தை்னமயும், அவைக்ைது 

சமாழியும் மாற்றிக் கட்டனமக்கப்பட்ட வைலாறு எை்று ஓை ் அகழ்வாைாய்சச்ினயப் 

றபால் றதாண்டித் துருவி வைலாற்று உண்னமகனைத் றதடி எடுத்துத் தமிழைக்ளுக்குத ்

தந்தவை ் அறயாதத்ிதாசை.்இருபதாம் நூற்றாண்டில் திைாவிட இயக்கங்கை் 

முை்னவத்த ஆைியம், னவதிகம், பாைப்்பைிய எதிைப்்பு, திைாவிட இைத்திை் 

றமம்படுதத்ப்பட்ட வைலாறு, உலக நாகைிகங்கைில் திைாவிட நாகைிகத்திை் 
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சதாை்னம, றமை்னம, தமிழ் சமாழியிை் சதாை்னம மற்றும் இலக்கிய ஆளுனம 

இனவ அனைத்னதயுறம பதச்தாை்பதாம் நூற்றாண்டிறலறய ஆழமாக ஆய்வு 

சசய்துத் தமிழைக்ளுக்குக் சகானடயாகத ்தந்தவை ்அறயாத்திதாசை.் 

 

றமற்சசாை்ை கூறுகைில் திைாவிட இயக்கத்திை் றநாக்கம் பண்டிதை ்

அறயாத்திதாசைிை் ஆய்வுகறைாடு ஒத்தினசவாகப் றபாைாலும், தந்னத சபைியாைிை் 

பகுத்தறிவு, கடவுை் மறுப்பு, மத மதிப்பீடுகை் ஆகியவற்றறாடு அறயாத்திதாசைிை் 

இனவ பற்றிய கருத்துக்கறைாடும், இவற்றிற்காக அவை ் முை்னவக்கும் 

தீைவ்ுகறைாடும் குறிப்பிடும்படியாை முைண்கை் இருப்பனத முை்ைறை ஒரு சில 

ஆய்வாைைக்ை் சுட்டிக் காட்டியுை்ைைை.் அறதறநைம் திைாவிட இயக்கம் முை்னவத்த 

ஆைிய எதிைப்்பு, முற்றாை வடசமாழி எதிைப்்பு ஆகியனவ தமிழைக்ைிை் இலக்கியச ்

சசல்வங்கனை வைைத்ச்தடுதத் பூைவ்குடிச ் சமயங்கனையும் றசைத்்றத எதிைப்்பிை் 

வனை முனறக்குை் சகாண்டு வந்துவிட்ட மிகவும் நுட்பமாை றசதினயத் திைாவிட 

ஆய்வாைைக்றைா, தமிழறிஞைக்றைா சைிவை உணைவில்னலறயா எை்ற ஐயம் 

எழுகிறது. 

 

இந்நினலயில் திைாவிட இயக்கம், இருபதாம் நூற்றாண்டில் மக்கை் இயக்கமாகப் 

சபைிதும் பைவிய றபாதிலும், தமிழைிை் பண்பாட்டு மீட்டுருவாக்கத் தைத்தில் 

திைாவிட இயக்கத்திை் கருத்தியல் பிை்ைனடவு இந்த நூற்றாண்டில் 

சவைிப்பனடயாை விமைச்ைத்துக்கு உை்ைாகி வருகிறது. இந்தத் தவறு 

அறயாத்திதாசை ் காலம் சதாடங்கி இந்த இைண்டு நூற்றாண்டுகைாக மட்டும் 

நனடசபற்று வைவில்னல. புதத்ைிை் மனறவிற்குப் பிறகாை 2500 ஆண்டுகைாகத ்

சதாடைந்்து சிறிது சிறிதாக நனடசபற்று வந்த இை, சமாழி, பண்பாட்டு அழிப்பு 

வைலாறுகனைத் தாை் அறயாத்திதாசை ் சுட்டிக்காட்டி, அதற்கும் தீைவ்ாகத் தமிழ் 

சபௌத்தம் எை்ற மாற்று வழினய அனடயாைம் காட்டிச ்சசை்றாை.்  

 

அது ஒை்றுதாை் தீைவ்ா எை்றும், அவை ்சசாை்ைனத அவருக்குப் பிை் வந்த திைாவிட 

இயக்கங்கை் ஏற்கறவண்டும் எை்றும் விவாதித்துக் சகாண்டிருப்பனத விட, 

அறயாத்திதாசை ் சுட்டிக்காட்டிய பண்பாட்டு அழிவுகனை, புறச ் சமயங்கை் எை்று 

பாைக்்காமல் பூைவ்குடி மக்கைிை், ஆதித் தமிழ் மக்கைிை், சிந்துசவைி மக்கைிை் 

சதாடக்கக் காலச ் சிந்தனை மைபிை் மீட்சடடுப்பு இயக்கமாகத் தமிழைக்ைால் 

உணைப்பட்டால், அறயாத்திதாசை ் முை்னவத்த தீைவ்ுகளும், திைாவிட இயக்கக் 

கருதுறகாை்களும் ஒரு புை்ைியில் சந்தித்து, ஒறை அனலவைினசயில் பயணிக்கும். 

அந்நினலயில் தமிழிை, சமாழி, பண்பாட்டிை் உண்னமயாை படிவங்கை் 

சவைிவரும். அதை் வழிறய தமிழிைத்திை் அனடயாைமும், சபருனமகளும் 

உலகைவில் றபசப்படுவதும், ஏற்கப் படுவதும் நிகழும். 
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பை்டிதர் அமயாத்திதாசர் குறித்த கை்டுடரக்கு உதவியடெ: 

பண்டிதை ்அறயாத்திதாசை ்பற்றிய நூல்கை்-  

1. பண்டிதை ்அறயாதத்ிதாசை,் சகௌதம சை்ைா, சாகித்திய அகாடமி சவைியீடு   

 

2. அறயாத்திதாச பண்டிதை ்நினைவு நூற்றாண்டு மலை.் சதாகுப்பு சகௌதம சை்ைா. 

விடுதனல சிறுதன்தகை் கட்சி சவைியீட்டுப் பிைிவு 

 

3. சாகித்திய அகாடமி, தலித் சாகித்திய அகாடமி ஆகியனவ பண்டிதை ்

அறயாத்திதாசை ்குறித்து சவைியிட்ட நூல்கை். 

 

ஆய்வாைைக்ை் - சப.சு. மணி, ம.மதிவண்ணை்,  சகௌதம் சை்ைா, ஸ்டாலிை் 

ைாோங்கம், சப. விேயகுமாை ்ஆகிறயாைிை் நூல்களும், ஆய்வுக் கட்டுனைகளும். 

 

அறயாத்திதாசை ்குறித்துப் பல்றவறு இதழ்கைில் நாை் எழுதிய கட்டுனைகை். 
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34 •   துனரக்கொஞ்சி கொட்டும்  துனர 
• • • முனைவர்.ப.பாண்டியராஜா 

 

 

மதுனை மை்ைை் தனலயாலங்காைத்துச ் சசருசவை்ற பாண்டியை் 

சநடுஞ்சசழியனைப் புலவை ்மாங்குடி மருதைாை ்பாடியது மதுனைக்காஞ்சி எை்னும் 

பாடல். பத்துப்பாட்டு நூல்களுை் ஆறாவதாக அனமந்த இப்பாடல், 782 அடிகனைக் 

சகாண்டு பத்துப்பாட்டிை் பாடல்களுை் மிகப் சபைிய பாடலாக அனமந்துை்ைது. 

இதை் சபயருக்றகற்றவாறு, இப்பாடல் 202 அடிகைில் அை்னறய மதுனை நகைிை் 

அனமப்னப மிக விைிவாக எடுத்தியம்புகிறது. இதிலிருந்து மதுனை நகைிை் உட்பகுதி 

ஏறக்குனறய 2000 ஆண்டுகாலமாக, மிகப்சபரும் மாற்றங்களுக்கு உட்படாமல் 

இருந்து வந்திருக்கிறது எை அறிகிறறாம். 

 

 

இந்த வீதிகைிை் அனமப்னபக் காட்டும் படம் இங்றக சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

மதுனைக்காஞ்சி காட்டும் மதுனைனயப் பாைப்்பதற்கு முை்ைை,் இை்னறய 

மதுனையிை் உடப்குதினய ஓைைவு உற்று றநாக்குறவாம். மதுனையிை் 

னமயப்பகுதியாக இருப்பது மீைாட்சியம்மை் றகாவிலாகும். இது 15 ஏக்கை ்
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பைப்பைவில் அனமந்துை்ைது. கிழக்கு றமற்காக 847 அடியும், சதற்கு வடக்காக 792 

அடியும் சகாண்டு ஏறக்குனறய ஒரு சதுை வடிவில் சுற்றுசச்ுவருடை் அனமந்துை்ைது. 

இந்தச ் சுற்றுச ் சுவருக்கு உட்புறமாை நாை்குபக்கங்கைிலும் சதருக்கை் உை்ைை. 

இனவ ஆடி வீதிகை் எைப்படும். இனவ அனமந்திருக்கும் தினசயினைப் சபாருத்து, 

இனவ (கிழக்கு ஆடி வீதி) கிழக்காடிவீதி, சதற்காடிவீதி, றமற்காடிவீதி, வடக்காடி வீதி 

எை்று அனழக்கப்படும். இந்தச ் சுற்றுசச்ுவருக்கு நாை்கு தினசகைிலும் 

வாசல்களுண்டு. றமலும் இந்தச ் சுற்றுசச்ுவைக்ளுக்கு சவைிப்பக்கமாக நாை்கு 

தினசகைிலும் சதருக்கை் உை்ைை. இனவ சித்தினை வீதிகை் எைப்படும். இனவயும் 

கிழக்குச ்சித்தினைவீதி, சதற்குச ்சித்தினை வீதி எைத் தாம் இருக்கும் தினசகனைப் 

சபாருத்துப் சபயைக்னைப் சபறும். இந்தச ் சித்தினை வீதிகளுக்குச ் சற்றுத் தை்ைி 

நாை்கு பக்கங்கைிலும் சதருக்கை் உண்டு. அனவ ஆவணிமூல வீதிகை். இந்த 

ஆவணிமூல வீதிகளுக்குச ் சற்றுத்தை்ைி நாை்கு பக்கங்கைிலும் மாசி வீதிகை் 

உை்ைை. இந்த மாசிவீதிகளுக்குச ் சற்றுத்தை்ைி நாை்கு பக்கங்கைிலும் 

சவைிவீதிகை் உை்ைை. 

 

சங்ககால மதுனையில் நகைிை் னமயப்பகுதியாக அைசைிை் அைண்மனை 

இருந்ததாக அறிஞைக்ை் கருதுகிை்றைை.் இனதப் பைிபாடல் அடிகைால் அறிகிறறாம். 

அைண்மனைனயச ் சுற்றி ஆடி வீதிகை், சித்தினை வீதிகை், ஆவணிமூல வீதிகை் 

இருந்திருக்கிை்றை. ஆவணிவீதிகளுக்குச ்சற்றுத் தை்ைி சவைிறய நகைிை் றகாட்னட 

அனமந்திருக்கிறது. றகாட்னடனயச ்சுற்றி அகழி இருந்திருக்கிறது. அகழினய ஒட்டி 

நாை்கு பக்கங்கைிலும் சவைிவீதிகை் இருந்திருக்கிை்றை. அதாவது இை்னறய மாசி 

வீதிகை்தாை் பாண்டியை ் காலத்து சவைிவீதிகை். இதற்குச ் சாை்றுகை் இை்றும் 

இருக்கிை்றை. 

 

முதலாவதாக, றமல ஆவணிமூல வீதிக்கும், இை்னறய றமல மாசி வீதிக்கும் 

இனடயில் ஒரு சிறிய வீதி றமலப் பாண்டியை் அகில் சதரு எை்ற ஒரு சபயைில் 

இருக்கிறது. அகழி எை்பது அகழ் ஆகிப் பிை்ைை ் அது அகில் ஆகிவிட்டது. அகழி 

எை்பது றகாட்னடக்கு சவைியில் இருப்பது. எைறவ பாண்டியை ் காலத்தில் றமல 

ஆவணி மூல வீதிக்கும், றமல மாசி வீதிக்கும் இனடயில் றகாட்னடயும், றகாட்னடக்கு 

சவைிப்புறமாக, றமல மாசி வீதினயத் சதாட்டுக்சகாண்டு அகழியும் 

இருந்திருக்கறவண்டும். எைறவ இை்னறய றமலமாசிவீதி அை்னறய சவைிவீதி எை 

அனழக்கப்பட்டிருக்க றவண்டும். சங்க கால மதுனையிை் றமற்கு எல்னல இதுறவ. 

இறதறபால் மற்ற மூை்று பக்கங்கைிலும் றகாட்னடயும் அகழியும் இருந்து, றகாட்னட 

இடிக்கப்பட்டு அகழி தூைக்்கப்பட்டதற்குச ் சாை்றுகை் உை்ைை. இப்றபாது அந்தத் 

சதருக்கை் சபயை ் மாற்றம் சபற்று அனடயாைம் அற்றுப்றபாய்விட்டை. வடக்றக 

சங்கீத விநாயகை ் றகாவில் சதரு, வித்துவாை் சபாை்னுசாமி பிை்னை சதரு எைப் 

சபயை ்மாற்றம் சபற்ற இந்த வடக்குப் பாண்டியை் அகிழ்சதரு, முதலில் பை்ைதச்தரு 

எை்று அனழக்கப்பட்டிருக்கிறது. அகழினயச ்சைியாக மூடாததால் சதரு பை்ைமாக 

இருந்தறபாது இந்தப் சபயை ் சபற்றது எைலாம். சதற்குப் பக்கத்தில் இதை் பகுதி 

ேடாமுைிறகாவில் சந்து எைப் சபயைச்பற்றிருக்கிறது. 
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கிழக்குப்பக்கம் பாண்டியை ் றகாட்னட இருந்ததற்காை இைண்டு அனடயாைங்கை் 

இை்றும் உை்ைை. கீழஆவணி மூலவீதியிலிருந்து கீழமாசிவீதிக்குச ்சசல்லும் சதரு 

இப்றபாது அம்மை் சை்ைதித் சதரு எைப்படுகிறது. இந்தப் பகுதியிை் நடுவில் ஓை ்

உயைமாை வாயில் இருக்கிறது. இதற்கு விட்டவாசல் எை்று சபயை.் அதாவது, 

நாயக்கைக்ை் பாண்டியை் றகாட்னடனயத் தகைத்த்றபாது இடிக்காமல் விட்டுவிட்ட 

வாசல்பகுதி இது. வைலாற்றுப் புகழ் மிக்க இந்த அனமப்பு இை்று 

ஆக்கிைமிப்பாைைக்ைால் சபாலிவிழந்து பாைப்்றபாைிை் கண்கைிலிருந்து நீனை 

வைவனழக்கும் நினலயில் உை்ைது. இந்த வாசலிை் உயறை ஒரு கல்சவட்டு 

சபாறிக்கப்பட்டுை்ைது. 1935-ஆம் ஆண்டு சபப்ருவைி மாதம் முதலாம் நாை் 

அை்னறய நகை ் நிைவ்ாகப் சபாறியாைைாக இருந்த ஜி.எம்.பிலிப் எை்பவைால் 

சபாறிக்கப்பட்ட கல்சவட்டு Ancient Monument எை்ற தனலப்பில் இவ்வாறு கூறுகிறது. 

 

 

 

THIS STRUCTURE WAS FORMERLY THE EASTERN GATE WAY OF THE OLD PANDIAN FORT. ANY 

PERSON DESTROYING, DEFACING, REMOVING, ALTERING OR IN ANY WAY INJURING ANY PART OF 

IT OR CAUSING IT TO BE SO DAMAGED WILL BE PROSECUTED. (S.D) G.M.PHILIP. 1-2-35. EXECUTIVE 

ENGINEER 

“இந்தக் கட்டிடம் முை்ைை ்பண்னடய பாண்டியை் றகாட்னடயிை் கிழக்கு வாயிலாக 

இருந்துை்ைது. இனத அழிக்கறவா, சினதக்கறவா, உருமாற்றம் சசய்யறவா அல்லது 

எவ்விதத்திறலனும் இதற்கு ஊறு வினைவிக்கறவா சசய்பவைக்ை் 

தண்டிக்கப்படுவாைக்ை்” எை்பறத அச ் சசய்தி. குனறந்தது 700 ஆண்டுக்காலப் 

பழனமனயக் சகாண்ட இந்த ஒப்பற்ற வைலாற்றுச ் சிை்ைம் நம்மவைக்ைாறலறய 

இப்றபாது பாழ்படுதத்ப்பட்டிருப்பனதப் பாருங்கை். 
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இந்த வாயில் ஒரு மை்ைைிை் றகாட்னட வாயிலாக இருந்தது எை்னும் அைவுக்கு 

அழகும் சபாலிவும் உை்ைதாகத் றதாை்றவில்னல எை்பது உண்னமறய. ஆைால் இது 

பல அழிவுகனைச ் சந்தித்திருக்கிறது எை்பனத நிைவிற்சகாை்ைறவண்டும். இதற்கு 

இை்சைாரு காைணமும் உண்டு.  இப்றபாது கிழக்குக்றகாபுைம் எை்று 

அனழக்கப்படும் வாயிறல சங்ககாலப் பாண்டியை ் காலத்தில் பாண்டியை ்

அைண்மனைக்கு முதை்னம நுனழவாயிலாக இருந்தது. இதனுை் நுனழந்து றநறை 

சசை்றால் மை்ைைிை் அைசனவ இருந்திருக்கும். கைப்பிைைக்்குப் பிை்ைை ் வந்த 

இனடக்காலப் பாண்டியை ் காலமாை 7-ஆம் நூற்றாண்டில் இதுறவ சிவை் றகாவில் 

சை்ைதியாக இருந்தது. இந்தக் கிழக்குக் றகாபுை வாயிறல அை்னறய றகாயில் 

வைாகத்துக்கு ஒறை நுனழவாயிலாக இருந்திருக்கும். எைறவ அதற்கு றநறை சசல்லும் 

சதரு றகாட்னட மதினல அனடயும் இடத்திறலறய றகாட்னடக்குைிய முதை்னம 

வாசல் இருந்திருக்கும். அதை் பிை்ைை ்பிற்காலப்பாண்டியை ்காலமாை கி.பி.12-ஆம் 

நூற்றாண்டில்தாை் அம்மை் சை்ைதி உருவாக்கப்படுகிறது அதற்கும் பிை்ைை ்

பிற்காலப்பாண்டியை ் ஆட்சியிை் இறுதிக்காலத்தில்தாை் இந்த அம்மை் சை்ைதி 

விைிவாக்கம் சசய்யப்படுகிறது. 
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எைறவ றகாட்னடக்குைிய முதை்னம வாயில் இந்த அம்மை் சை்ைதிக்கு றநறை 

இருக்கும் பண்னடய பாண்டியை ் றகாட்னட வாயில் அல்ல எை்பது புைியும். அந்த 

முதை்னம வாயில் இை்னறய புதுமண்டபத்துக்கு றநை ் கிழக்றக இருக்கும் 

ைாயைற்காபுைறம எை்பது சதைிவு. அதனை இப் படம் சதைிவுபடுத்தும். படதத்ில் 

வலக்றகாடியில் unfinished Gopuram எை்று காட்டப்பட்டிருக்கும் பகுதிறய சங்க கால 

மதுனை நகைிை் முதை்னம வாயிலாக இருந்திருக்கும். இங்றக இருந்த அந்த அழகும் 

சபாலிவும் மிக்க முதை்னம வாயினல திருமனல நாயக்கை ்இடித்துவிட்டு அனதவிட 

றமலும் சபாலிவுை்ை றகாபுைமாகக் கட்ட எண்ணியுை்ைாை.் மிகவும் அருனமயாை 

றவனலப்பாடுகளுடை் கூடிய பக்க மதில்கனைக் சகாண்ட இரு சபரும் தூண்கனை 

அவை ் நிறுவிைாை.் இது இை்றும் 50 அடி உயைத்துக்குக் கம்பீைமாகக் 

காட்சியைிக்கிறது. ஏறதா ஒரு காைணதத்ால் இந்தக் றகாபுைம் முற்றுப்சபறவில்னல. 

சங்கப் பாண்டியைிை் முதை்னம வாயில் இருந்த இடம் இை்று மிகவும் சபாலிவிழந்து 

நிற்கிறனதப் பாருங்கை். 

 

 

 

பாண்டியை ் மதுனையிை் நுனழவாயிலாக இருந்த இடம் – பிை்ைை ் முடிவுறா ைாய 

றகாபுைம் – 

ஆங்கிறலயை ் காலதத்ிலும் இை்றும் – கீழமாசிவீதியிலிருந்து கிழக்குக் றகாபுைம் 

றநாக்கி - 
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பாண்டியை ் மதுனையிை் நுனழவாயிலாக இருந்த இடம் – பிை்ைை ் முடிவுறா ைாய 

றகாபுைம் – 

ஆங்கிறலயை ் காலதத்ிலும் இை்றும் – கீழ ஆவணிமூலவீதியிலிருந்து கீழமாசி வீதி 

றநாக்கி - 

மாசி வீதிகளுக்கும் உட்புறத்தில் பாண்டியை் அகழியும் அதனை அடுத்துக் 

றகாட்னடயும் இருந்ததற்காை சாை்று இை்சைாை்றும் உை்ைது. கீறழயுை்ை படதத்ில் 

நீங்கை் காண்பது இை்னறய கீழமாசிவீதியிை் ஒரு பகுதி. 
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இங்கிருக்கும் கட்டடத்திை் ஒரு பகுதினய நீங்கை் இை்றும் பாைக்்கலாம். இங்குக் 

காணப்படும் வீதிறய கீழமாசிவீதி. அதனை அடுத்து வலப்புறம் கருப்பாக இருப்பது 

அங்கிருந்த அகழினய மூடியதால் ஏற்பட்ட பை்ைம். இதை்றமல்தாை் இை்னற 

கீழமாசிவீதிக் கனடகை் கட்டப்பட்டுை்ைை.  இறத கட்டிடம் மீண்டும் 1880-கைில் 

எடுக்கப்பட்டுை்ைது. கீழமாசிவீதியில் 1990-கைில் எடுக்கப்பட்ட அறத இடத்துடை் 

ஒப்பிட்டுக்காட்டப்பட்டுை்ைது. 

 

 

 

எைறவ, சங்ககால மதுனை இை்னறய மதுனையிை் நாை்கு மாசிவீதிகளுக்கும் 

உட்பட்ட பகுதிதாை் எை்பது மிகதச்தைிவாகத ்சதைிகிறது. கீறழயுை்ை படத்தில் இது 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுை்ைது. 
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சிவப்புக்றகாடுகை் மதுனையிை் றகாட்னட மதில்கை். நீலநிறக்றகாடுகை் 

றகாட்னடக்கு சவைிறய அனமந்த அகழி. இனடக்காலப் பாண்டியை ் காலத்துக்கும் 

முற்பட்ட கைப்பிைை ் காலத்துக்கு முந்னதய சங்ககாலப் பாண்டியை ் மதுனை 

இதுறவதாை். ஆம், இந்தச ்சிவப்புக் றகாட்டுப் பகுதிதாை் 2000 ஆண்டுளுக்கு றமலாய் 

வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கும் எை்றுமுை சதை்மதுனையாய் விைங்கும் மதுனை மூதூை.் 

ஒறை ஒரு வித்தியாசம். சங்ககாலப் பாண்டியை ் காலத்தில் நீலக்றகாடுகளுக்கு 

நடுவில் இருந்தது மீைாட்சி றகாவில் அல்ல. அது பாண்டியை் றகாயிலாக இருந்தது. 

றகா எை்றால் அைசை். இல் எை்பது இல்லம். இதுறவ சங்ககாலப் பாண்டியை ்

அைண்மனை. 

ோமயான் தகாப்பூழ் ேலரந்்த தாேடரப் 

பூதொடு புடரயுே் சீரூர்; பூவின் 

இதழகத்து அடனய ததருெே்; இதழகத்து 

அருே்தபாகுை்டு அடனத்மத அை்ைல் மகாயில்  

– பரிபாைல் திரை்டு 7/1-4 

எை்ற பைிபாடல் அடிகைில் காணப்படுவது றபால, தாமனையிை் இதழ்கைாய் நாை்கு 

பக்கங்கைிலும் விைிந்து கிடக்கும் சதருக்களுக்கு மத்தியில் அதை் 

சபாகுட்னடப்றபாலப் சபாலிவுடை் இருந்தது மை்ைைிை் அைண்மனை. இங்குக் 

குறிப்பிடும் அண்ணல் எை்ற சசால் பாண்டிய மை்ைனைக் குறிப்பதாக அனைத்து 

உனைகாைைக்ளும் கூறுகிை்றைை.் 

 

இதுதாை் சங்ககால மதுனை. இது சங்க காலத்தில் எப்படி அனமந்திருந்தது எை்பனத 

மதுனைக்காஞ்சிப் புலவை ் கூறுகிை்ற வழிறய பாைக்்கலாம். அை்னறய மதுனையிை் 

முதை்னமயாை நுனழவாயில் இை்னறய எழுகடல் சதருவில் இருக்கும் ைாய 

றகாபுைம் ஆகும். இந்த வாயினல ஒட்டித் சதை் வடலாக அனமந்திருக்கும் அகழி 

நீண்டு படுத்திருக்கும். பூமியிை் அடிப்பகுதி வனை ஆழமாக அனமந்திருந்த 

சதைிவாை நீனைக்சகாண்ட சபரும் பை்ைம் - மண்ணுற வாழ்ந்த மணி நீைக்் கிடங்கு 

(மது 351) எை்கிறாை ்புலவை.் 

 

இந்த அகழினய அடுத்து றகாட்னடயும் வாயிலும் அனமந்திருக்கிை்றை. விண்ணுற 

ஓங்கிய பல்பனடப் புைினச - (352) வாைைவு உயைந்்து, அதில் பலவிதப் 

பனடகலங்கனைக் சகாண்ட மதில் எை்கிறாை ்புலவை.் அகழினயத் தாண்டி உை்றை 

சசல்வதற்குைிய பாலதன்த அடுத்து நகருக்குை் நுனழயும் வாயில் இருக்கிறது. 

னவனய அை்ை வழக்குனட வாயில் எை்கிறாை ் புலவை.் அை்னறய னவனகயில் 

ஓயாமல் தண்ணீறைாடிக்சகாண்றட இருந்தது. அனதப்றபால மக்கை் ஓயாமல் 

நகருக்குை் சசல்வதும், நகனைவிட்டு சவைிறய வருவதுமாக ஓயாமல் 

நடமாடிக்சகாண்டிருக்கிறாைக்ை். உை்றை நுனழந்தவைக்ை் முதலில் பாைப்்பது - ஆறு 

கிடந்தை்ை அகல் சநடும்சதரு - (359) அந்தக் கீழ ஆவணி மூலவீதி சதை் வடலாக ஒரு 

சபைிய ஆற்றினைப் றபால அகை்று நீண்டு கிடக்கிை்றது. அதை் இரு பக்கங்கைிலும் 

வாை் வனை உயைந்்த, பல சாைைங்கனையுனடய நல்ல வீடுகை் இருக்கிை்றை. 

முைசனறறவாை ் றபசைாலியுடை் முைசனறந்து மக்களுக்கு சசய்திகனை 

அறிவித்துக்சகாண்டிருக்கிை்றைை.் மதுனையில் நுனழந்தவுடை் புலவை ் நமக்குக் 
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காட்டுவது - ஓவுக் கண்டை்ை இரு சபரு நியமம் (365)- ஓவியத்தில் பாைப்்பனதப் 

றபாை்ற இைண்டு சபைிய கனடதச்தருக்கை். இனவ எை்ைவாய் இருக்கும்?. நியமம் 

எை்பது அங்காடி. எைறவ இனவ நாைங்காடி, அல்லங்காடி எை்ற பகல் கனடதச்தரு, 

இைவுக்கனடதச்தரு ஆகிய இைண்டு கனடதச்தருக்கை். இவற்றில் முதலில் 

நாைங்காடினயப் புலவை ்முதலில் குறிக்கிறாை ்(430). அடுத்து வடக்கு, றமற்கு, சதற்கு 

ஆவணிமூல வீதிகனைச ் சுற்றிவிட்டு மீண்டும் இறுதியில் அல்லங்காடினயக் 

காட்டுகிறாை ் (544) எைறவ நகைில் நுனழந்து வலப்பக்கம் திரும்பிைால் 

கீழாவணிமூல வீதியிை் வடக்குப்பக்கம் இருப்பது நாைங்காடி. அப்படிறய 

ஆவணிமூல வீதினயச ் சுற்றி மீண்டும் கீழாவணிமூலவீதிக்கு வந்தால் 

கீழாவணிமூலவீதியிை் சதற்குப்பக்கம் இருப்பது அல்லங்காடி. 

 

இை்று சபருநகைங்கைில் கூட்டமாை றநைங்கைில் காவல் ஊைத்ிகை் (Police Van) 

சபரும் வீதிகைில் சுற்றிவருவதுறபால, அை்னறய மதுனையில் கூட்டமாை 

ஆவணிமூல வீதிகைில் யானைப்பனட, றதைப்்பனட, குதினைப்பனட, காலாட்பனட 

ஆகியவற்றிை் நடமாட்டம் எப்றபாதும் இருந்துசகாண்றட இருந்தது. இைிப்புகை், 

பூக்கை், பூமானலகை், இடித்த சுண்ணாம்பு, சவற்றினல, பாக்கு, சங்னகச ் சுட்ட 

சுண்ணாம்புத்தூை் ஆகியவற்னறத் தடட்ுகைில் னவத்துக்சகாண்டு 

தனலசச்ுனமயாக விற்றபாை ்திைிந்துசகாண்டிருப்பை.் 

 

அடுத்து, நனைதத் கூந்தனலயுனடய முதுசபண்டிை ் வீடுவீடாகச ் சசை்று பூவிற்றுத ்

திைிகிை்றைை.் தம்னம நை்கு அலங்கைித்துக்சகாண்ட இைம்சபண்கை் 

இனைஞருடை் சிைித்துப்றபசிக்சகாண்டிருக்கிை்றைை,் அந்த நாைங்காடி 

கனடதச்தருவாைது மிகுந்த ஆைவாைம் உனடயதாக விழாக்சகாண்டாடும் ஊை ்

றபாலக் காட்சியைிக்கிை்றது. சசல்வைக்ை் றதைக்ைில் அங்குமிங்கும் 

வினைந்துசகாண்டிருக்கிறாைக்ை். சசல்வப் சபண்டிை ் தம் வீடட்ு மாடங்கைில் 

இருந்தவாறு நகைக்் காட்சிகனை றவடிக்னகபாைத்்துக்சகாண்டிருக்கிை்றைை.் 

 

இவ்வாறாக, வடக்காவணிமூல வீதினயக் கடந்து றமலாவணிமூல வீதிக்கு 

வருகிறறாம். அங்கு சிவை் றகாயில், சபௌத்த, அந்தணை,் அமண் பை்ைிகை் 

வைினசயாக அடுத்தடுத்து இருக்கிை்றை. அவற்னற அடுத்து மை்ைைிை் 

அறங்கூறனவயமும், காவிதிப் பட்டம் சபற்றறாைிை் மனைகளும் இருக்கிை்றை. 

அனதயடுத்து வாணிகை ் பகுதி சதாடங்குகிறது. மனலயிலும்,நிலத்திலும், நீைிலும் 

வினையும் பல்றவறு பண்டங்கைாகிய மணிகை், முத்துக்கை், சபாை் ஆகியவற்னற 

வாங்கிக்சகாண்டு, அயல்நாடுகைிலிருந்து இறக்குமதி சசய்யப்பட்ட பண்டங்கனை 

அங்றக விற்கிறாைக்ை். அனதயடுத்து நாற்சபருங்குழுவிைை ்கூடுமிடம் இருக்கிறது. 

 

அனதயடுத்து, றமலாவணிமூல வீதி முடிந்து, சதற்காவணிமூல வீதி சதாடங்குகிறது. 

இனதக் காட்டும் புலவை ்றகாடு றபாழ் கனடநரும் - மது-511 எை்று கூறுகிறாை.் றகாடு 

எை்பது சங்கு. அந்தக் காலத்தில் சங்னக அறுத்து வனையல்கை் சசய்வாைக்ை்.  
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இை்னறக்கும் றமலாவணிமூலவீதியில் சதற்கு ஓைத்தில் வனையல்காைதச்தரு 

இருப்பனதப்பாைக்்கலாம். அனதயடுத்து சதற்காவணிமூல வீதி சதாடங்குகிறது. 

இை்னறக்கும் அந்தத் சதருவுக்கு நனகக்கனடத் சதரு எை்று சபயை.் அங்கு 

நனடசபறும் சதாழில்கனைப் புலவை ்குறிப்பிடுகிறாை ்பாருங்கை். 

---------- ------------ திருேைி குயினருே், 

சூடுறு நன் தபான் சுைர் இடழ புடனநருே், 

தபான் உடர காை்ேருே், --- ேது 511-513. 

---------------- ------------- அழகிய ேைிகடளத் துடளயிடுொருே், 

சுடுதலுற்ற நல்ல தபான்னால் விளங்குே் அைிகலன் தசய்ொருே், 

தபான்டன (உடரத்து அதன்)ோற்டறக் காை்பாருே், 

அண்னமக் காலம்வனை சதற்காவணி மூல வீதியிை் இறுதிப்பகுதியில் மத்தியஸ்தை ்

கனட உண்டு. ஏறதனும் நனகக்கனடயில் வாங்கிை தங்கதத்ிை் மாற்றிை் மீது ஐயம் 

சகாண்டால் இந்த மத்தியஸ்தை ்கனடயில் சைிபாைத்்துக் சகாை்ைலாம். இனததத்ாை் 

அை்னறய சபாை் உனை காண்மை ் எை்று புலவை ் கூறுகிறாை.் இந்த மத்தியஸ்தை ்

கனடயுடை் நனகக்கனடப் பகுதி முடியும், இை்னறக்கு இது நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

அை்னறக்கு அங்குத் துணிக்கனடகை், சசப்புப்பாத்திைக் கனடகை், பூக்கனடகை், 

வாசனைப் சபாருை்கனடகை் ஆகியனவ இருந்திருக்கிை்றை. இந்தப் பகுதினய ஒட்டி 

அண்னமக்காலம்வனை உணவு விற்பனைசசய்யப்பட்டு வந்துை்ைது. அதற்குச ்

றசாற்றுக்கனடத் சதரு எை்று சபயை ் இருந்தது. பிைபல நாடக நடிகைாை 

தி.க.சண்முகம் அவைக்ைிை் வாழ்க்னகனயப் பற்றிய கட்டுனையில் இவ்வாறு 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. “இருபதாம் நூற்றாண்டில் சதாடக்கதத்ில் நாடகக்கனலயிை் 

தனலனமயிடமாக மதுனை திகழ்ந்தது. எைறவ நாடக நடிகைாை 

கண்ணுசாமிபிை்னையிை் குடும்பம் மதுனை றசாற்றுக்கனடத் சதருவில் 

குடியிருந்தது. எைறவ தி. க. சண்முகம் சதற்குச ் சித்தினை வீதியில் உை்ை 

சவை்ைியம்பலம் எை்னும் ஆைியனவசிய பை்ைியில் இைண்டாம் வகுப்பு வனை 

படித்தைை”் இந்தச ் றசாற்றுக்கனடகை் சங்ககால மதுனையிறலறய , அதுவும் இறத 

பகுதியில், இருந்ததாகப் புலவை ்குறிப்பிடுகிறாை ்(மது. 527 - 535). அதை் ஒரு பகுதி இது. 

. 

புகழ்பைப்பை்ைிய மபரூன் மசாறுே் 

கீழ் தசல வீழ்ந்த கிழங்தகாடு பிறவுே் 

இன் மசாறு தருநர் பல்ெயின் நுகர - ேது. 533-535 

இனதயடுத்து அல்லங்காடி இருப்பதாகப் புலவை ் குறிப்பிடுகிறாை.் நாம் ஏற்கைறவ 

குறிப்பிட்டபடி, இது கீழாவணிமூலவீதியிை் சதற்குப் பகுதி. 

இவ்வாறாக இந்த நாை்கு ஆவணிமூல வீதிகைிலும் எப்றபாதும் ஆடக்ை் நடமாட்டம் 

மிகுந்திருப்பதால், அவைக்ை் தங்கை் கால்கனை உைசிக்சகாண்டு சநருக்கியடித்துத ்

திைிந்துசகாண்டிருந்ததாகப் புலவை ்குறிப்பிடுகிறாை.் 

 

நால் றவறு சதருவினும் கால் உற நிற்றை - மது. 522.ஆக, ஈைாயிைம் ஆண்டுகட்கு 

றமலாக, மதுனை நகைத்திை் னமயப்பகுதியாை மாசிவீதிகளுக்குட்ட பகுதி சீருடனும் 

சிறப்புடனும் சபைிதாை மாற்றங்கைிை்றி, நாயக்கை ் கால விைிவாக்கத்திற்கு 

முை்ைை ்வனை, சபாலிவுடை் திகழ்ந்தது எை மதுனைக்காஞ்சி மூலம் அறிகிறறாம். 
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35 •  வறல் குழல் சூட்டின், வயின் வயின் பபறுகுவிர் 
• • • முனைவர் ததகமாழி 

 

 

ஓய்மா நாட்னட ஆண்ட தனலவை் நல்லியக்றகாடை் எை்ற வை்ைல்.  

நல்லியக்றகாடனைப் பாடிப் பைிசில் சபற்று அவைது தனலநகைாை கிடங்கில் எை்ற 

ஊைிலிருந்து திரும்புகிறாை் பாணை் ஒருவை்.  வழியில் வறுனமயில் வாடிய பாணை் 

ஒருவனைப் பாைத்்து வருந்தி, அவனுக்கு உதவுவதற்காக நல்லியக்றகாடனைச ்

சசை்று பாைத்்து உதவி சபறுவாயாக  எை்று வழி கூறி ஆற்றுப்படுத்துகிறாை்.   

 

ஓய்மா நாட்டிை்  தனலநகருக்குப் றபாகும் வழியில் நல்லியக்றகாடைிை் ஆட்சிக்கு 

உட்பட்ட எயிற்பட்டிைம், றவலூை,் ஆமூை ்ஆகிய நகைங்கை் உை்ைை எை்று வழி கூறும் 

பாணை் வறிய பாணைிடம் கூறுகிறாை். வழியில் உை்ை நகைங்கைிை் 

அனமப்னபயும், சநய்தல் நில மக்கைிை் வாழ்க்னக முனறனயயும் இப்பாடலிை் 

மூலம் விைக்குகிறாை ் புலவை ் நத்தத்தைாை ் தாம் இயற்றிய சிறுபாணாற்றுப்பனட 

நூலில்.  

 

ஆற்றுப்படுத்தும் பாணை், குடும்பதற்தாடு 

எதிைப்்பட்ட வறிய பாணைிடம் பிை்வருமாறு 

கூறுகிறாை்: வழியில் கடற்கனைனய ஒட்டி 

அனமந்துை்ை எயிற்பட்டிைம் எை்ற  ஊைில் 

கடல் அனலகை் சகாண்டு வந்து ஒதுக்கிய 

அகில் மைக் கட்னடகை் பாைப்்பதற்கு 

உறங்குகிை்ற ஒட்டகங்கை் றபாை்று கிடக்கும். 

அத்தனகய அகில் மை விறகிைால் தீ மூட்டிக் 

காய்சச்ி வடிகட்டிய கை்னை மீைவப் 

சபண்கை் மீைவைக்ளுக்கு உணவாகக் 

சகாடுப்பை.் விறலியறைாடு சசல்லும் நீங்கை் 

கிடங்கில் றகாமாை் நல்லியக்றகாடனைப் 

பாடியும் குழல் ஓனசக்கு ஏற்ப ஆடியும் 

சசல்லும் சபாழுது அனதக்றகட்டு  மகிழும் 

மீைவைக்ைிை் வீடுகை் றதாறும், அவைக்ை் 

மகிழ்ந்து சகாடுக்கும் குழல் மீை் சூட்னடப் 

(சநருப்பில் சுடப்பட்ட குழல் மீை் கருவாடு) 

சபற்று உண்டு மகிழலாம் எை்று கூறுகிறாை். 

இசச்சய்திகை் சிறுபாணாற்றுப்பனட நூலிை்  

146 முதல் 163 வனையில் உை்ை அடிகைில் இடம் 

சபறுகிை்றை.  
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சிறுபாண் ஆற்றுப்பனட: 

     பழே் படு மதறல் பரதெர் ேடுப்பக் 

     கிடள ேலர்ப் பைப்டபக் கிைங்கில் மகாோன், 

     தடள அவிழ் ததரியல் தடகமயான் பாடி, 

     அறல் குழல் பாைி தூங்கியெதராடு, 

     ெறல் 'குழல் சூை்டின், ெயின் ெயின் தபறுகுவிர்' 

 

சிறுபாணாற்றுப்பனடயில் சநய்தல் நில மக்கைிை் உணவாக 'குழல் மீை்' 

குறிப்பிடப்படுகிறது.   

“வறல் குழல் வயிை் வயிை் சபறுகுவிை”் (வைி: 163)  

எை்று சுடப்பட்ட  குழல் மீனை விருந்திைைக்்கு அைித்து மகிழ்வை ் சநய்தல் நில 

மக்கை் எை்று குறிப்பிடும் வைி தமிழ் இனணயக் கல்விக்கழகம் றசமிப்பில் உை்ை 

சிறுபாண் ஆற்றுப்பனட ஓனலச ்சுவடியில்  அடிக்றகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுை்ைது.  

 

 

சநய்தல் நிலத்தவை ் பாணைக்னை வைறவற்றுக் சகாடுதத்னவயாகச ்

சிறுபாணாற்றுப்பனட குறிப்பிடும் குழல் மீை் எை்பதை் விலங்கியல் சபயை ்

'சிை்காதாய்ட்ஸ் னபகுறலட்டஸ்' (Syngnathoides biaculeatus). இது ஆங்கிலத்தில் Alligator 

pipefish எை்று குறிப்பிடப்படுகிறது.  குழல் மீை் எை்பது கடல் சகாவிஞ்சி எை்று 

வழங்கப்படுவதாகவும் சதைிகிறது.  
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தமிழகத்திை் கிழக்குக் கனைறயாைமாக (மை்ைாை ் வனைகுடா மற்றும் பால்க் 

வனைகுடா பகுதிகைில்) 7 இைங்கனைச ் றசைந்்த குழல் மீை்கை் கினடப்பதாக 

அறிவியல் ஆய்வுக் கட்டுனை ஒை்று கூறுகிறது.  அதில் அதிக அைவில் கினடப்பது 

'சிை்காதாய்ட்ஸ் னபகுறலட்டஸ்' எை்ற குழல் மீை் வனகயாகும். இங்கு ஆழமற்ற 

கடற்பகுதியில் கடற்சசடிகை், கடற்பாசிகை் மற்றும் இறந்த பவைப்பானறகை் 

நினறந்த பகுதியில் குழல் மீை்கை் வாழ்கிை்றை.   

 

மீை்கைிை் உருனையாை, சுமாை ் முக்கால் அடி வனை வைரும் உருவ அனமப்னப  

ஒட்டிறய  தமிழ்ப் சபயரும் ஆங்கிலப் சபயரும் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது.  இது தைது 

உருவதன்தயும் நிறத்னதயும் ஒட்டிய கடற்தாவைங்களுக்கு  இனடறய தனலகீழாக 

மிதந்த வண்ணம் உை்ை, சமக சமதுவாக நீந்தும் மீை். அதை் றவகம் குனறவு 

எை்பதால் எதிைிகளுக்கு உணவாகாமல் தப்பிக்கும் சபாருடட்ு அதை் உடல்  

அனமப்பு சூழலுக்கு ஏற்ப தகவனமந்த நினலயில் உை்ைது. தைது வனையக்கூடிய 

உடலால் சசடிகனையும் பவழப்பனறகனையும் பற்றிக்சகாை்ளும். (காசணாைி 

காண்க: https://youtu.be/r5fWUPQOnSA) 

 

 

உதவிய தளங்கள்: 

[1] சிறுபாண் ஆற்றுப்பனட ஓனலச ்சுவடி, தமிழ் இனணயக் கல்விக்கழகம் 

-  http://tamilvu.org/slet/suvadi/s1130/s1130sds.jsp?n=48 

-  http://www.tamilvu.org/courses/degree/d011/d0113/html/d0113443.htm 

 

[2] Seahorses and pipefishes of the Tamil Nadu coast, Murugan A., Dhanya S., Rajagopal S., and  

Balasubramanian T.; Current Science 95(2): 253-260, 2008 

-  https://eurekamag.com/research/023/566/023566757.php 

 

[3] Alligator pipefish - From Wikipedia: 

-  https://en.wikipedia.org/wiki/Alligator_pipefish 

 

[4] காசணாைி: 

Alligator pipefish (Syngnathoides biaculeatus)  #shorts 

-  https://youtu.be/r5fWUPQOnSA 
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36 •  எழுத்துப் பினழயற! 
• • • கசா.வினைதீர்த்தான் 

பாைல்:- 

அழித்துப் பிறக்கதொை்ைா அயில் மெலன் கவிடய அன்பால் 

எழுத்துப்பிடழ அறக் கற்கின்றிலீர் எரி மூை்ைது என்ன 

விழித்துப் புடக எழப் தபாங்கு தெே் கூற்றன் விடுே் கயிற்றால் 

கழுத்தில் சுருக்கிை்டு இழுக்குே் அன்மறா கவி கற்கின்றமத. 

        (திரு அருைகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அலங்காரே்,  பாைல் - 2 

 

தபாருள்:- 

தை்ைால் அழிந்தவைக்ளுக்குப் பிறப்பிை்னமனய வழங்கும்  முருகைிை் 

சபருனமகனைக் கூறும் பாடல்கனை எழுத்துப் பினழ இல்லாமல் இை்று கற்பனத 

விடுத்துக் சகாடியவைாகிய எமை் வீசுகிை்ற பாசக் கயிறு நம் கழுத்னதச ்சுருக்குப்  

றபாட்டு இழுக்கிை்ற அை்று கற்பதால் எை்ை பயை்?  

நாை் பக்திப் பாடல்கனை இை்னறய வாழ்வியல் சநறிகளுடை் சபாருத்திப் (Correlate) 

பாைத்்து எண்ணிப்பாைப்்பதுண்டு. 

பாடலில் எழுத்துப் பினழயிை்றிக் கற்க றவண்டும் அதுவும் இை்றற கற்க றவண்டும் 

எை்று அருணகிைிநாதை ்வலியுறுத்துகிறாை.்   ஏை் எழுத்துப் பினழயிை்றிக் கற்க 

றவண்டும்? ஒலிப் பினழ, சசாற்பினழ, எழுத்துப் பினழ இம்மூை்றும் சபாருட் 

பினழக்கு வழிவகுக்கும் சபாருை் புைியாமல் படித்தால் சதைிவு பிறக்குமா? 

கற்றதாைால் ஆய பயை் வினையுமா? சசால்லிய பாட்டிை் சபாருை் உணைந்்து 

சசால்லுவாறை உய்தி அனடவாை!் 

அடுத்துக்  "கண் சகட்ட பிறகு சூைிய வணக்கமா?" "சாகப் றபாறறபாது சங்கைா 

சங்கைா எை்றால் எை்ை பயை்?" "அப்றபானதக்கு இப்றபாறத சசால்லி னவத்றதை்" 

எை்சறல்லாம் கூறுவாைக்ை். எதனையும் உைிய காலத்தில் சசயலாற்றிைாறல 

தகுந்த பயை் வினையும். 

"ஒை்றற சசய்; நை்றற சசய்; இை்றற சசய் எை்கிறது தமிழ். தாமதிக்கப்பட்ட நீதி 

மறுக்கப்பட்ட நீதி எை்பாைக்ை். "பருவத்றத பயிை ்சசய்" எை்பதும் ஆை்றறாை ்வாக்கு. 

அன்றறிொே் என்னாது அறே்தசய்க ேற்றது 

தபான்றுங்கால் தபான்றாத் துடை 

        (குறள் எை்:36) 

 

பிற்காலத்தில் பாைத்்துக் சகாை்ைலாம் எை்று எண்ணாமல் அறத்தினை 

உடைடியாகச ்சசய்யறவண்டும் எை்கிறது வை்ளுவம். நானை, நானைசயை்றால் 

நானை நம்முனடயதா அல்லது நமனுனடயதா எை்று சதைியாத வாழ்வு இது.  எைறவ 

கற்கறவண்டியனத உைிய காலத்தில் கற்க றவண்டும். முருகை் ஞாைம், சசல்வம், 

அறிவு, மகிழ்சச்ி, மை நிம்மதி, இக பை சசௌபாக்கியம் ஆகியவற்றிை் குறியீடு 

எை்பாைக்ை். எைறவஎழுத்துப் பினழயிை்றிக் கற்பதும் உைிய காலத்தில் கற்பதும் 

அைவில்லா ஞாைதன்தயும் சசல்வதன்தயும் அனைதன்தயும் அனடகிற வழி! 
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37 •  பொடலுக்குச் சுனவகூட்டும் எதுனகயும் த ொனையும் 

• • • இரா.மதகஸ்வரன் 
 

 

நல்லா எகனை சமாகனையா றபசறாண்டா! ஆைா சசயல்ல ஒண்ணும் கினடயாது! 

எை்று சசால்வாைக்ை்! நமது அைசியல்வாதிகளும் இப்படித்தாை் எகனை 

சமாகனையா றபசி நம்னம ஏமாைிகை் ஆக்கி வந்துசகாண்டிருக்கிறாைக்ை்.  

 

கவினத பனடப்பதில் இந்த எகனை சமாகனை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

இது கவினதக்குச ்சுனவ கூட்டும். 

 

அத்தனகய எதுனக றமானை பற்றி: 

றமானை: 

சசய்யுைில் அடிறதாறும் முதல் எழுத்து ஒை்றி வைத் சதாடுப்பது றமானை எைப்படும். 

இனத அடி றமானை எை்றும் சசால்வாைக்ை். 

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபிை் 

எண்ணுவம் எை்பது இழுக்கு. 

முதல் அடியிை் முதல் எழுத்தும் இைண்டாம் அடியிை் முதல் எழுத்தும் ஒை்றி 

வந்துை்ைதால் றமானை எை்பாைக்ை். 

 

எதுனக: 

அடி றதாறும் முதசலழுத்து அைசவாத்து (ஓனசயில்) நிற்க இைண்டாம் எழுத்து ஒை்றி 

வை சதாடுப்பது அடி எதுனக எை்று அனழக்கப்படும். 

   

அகை முதல எழுதச்தல்லாம் ஆதி 

பகவை் முதற்றற உலகு. 

இந்த குறட்பாவில் முதல் அடியில் இைண்டாம் எழுத்தும் இைண்டாம் அடியில் 

இைண்டாம் எழுத்தும் ஒத்து வந்துை்ைது இதைால் இது எதுனக சதானட ஆகும். 

 

நாலடி சகாண்ட சீருை் முதல் இரு சீைக்ைில் முதசலழுத்து ஒை்றி வை சதாடுப்பது 

இனணறமானை எைப்படும். 

இை்சசால் இைிதீை்றல் காண்பாை் எவை்சகாறலா 

வை்சசால் வழங்கு வது 

 

ஓை ்அடியில் முதற்சீைிலும் மூை்றாம் சீைிலும் முதசலழுத்து ஒை்றி வருவது சபாழிப்பு 

றமானை எைப்படும். 

 துறந்தாை ்சபருனம துனணக்கூறிை் னவயத ்

திறந்தானை எண்ணிக்சகாண் டற்று. 
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ஓை ்அடியுை் முதல் சீைிலும் நாை்காம் சீைிலும் முதசலழுத்து ஒை்றிவைத் சதாடுப்பது 

ஒரூஉ றமானை எைப்படும். 

நினறசமாழி மாந்தை ்சபருனம நிலத்து 

மனறசமாழி காட்டி விடும் 

 

ஓை ்அடியுை் முதல் இைண்டு மூை்றாம் சீைக்ைில் முதசலழுத்து ஒை்றி வைதச்தாடுப்பது 

கூனழ றமானை ஆகும். 

தாைம் தவமிைண்டும் தங்கா வியனுலகம் 

வாைம் வழங்கா சதைிை். 

 

ஓை ்அடியுை் முதல் மூை்று நாை்காம் சீைக்ைில் முதசலழுத்து ஒை்றிவைதச்தாடுப்பது 

றமற்கதுவாய் றமானை எைப்படும். 

விண்ணிை்று சபாய்ப்பிை் விைிநீை ்வியனுலகத் 

துை்நிை்று  டற்றும் பசி 

 

ஓைடியுை் முதல் இைண்டு நாை்காம் சீைக்ைில் முதசலழுத்து ஒை்றிவைத ் சதாடுப்பது 

கீழ்க்கதுவாய் றமானை எைப்படும். 

இருை் றசை ்இருவினையும் றசைா இனறவை் 

சபாருை்றசை ்புகழ்புைிந்தாை ்மாட்டு 

 

ஓை ் அடியிை் நாை்கு சீைக்ைிலும் முதசலழுத்து ஒை்றி வைத் சதாடுப்பது முற்று 

றமானை எைப்படும் 

கற்க கசடற கற்பனவ கற்றபிை் 

நிற்க அதற்குத் தக 

 

இறத றபால் எதுனகயும் 7 வனகப்படும்  றமானையில் முதல் எழுத்து ஒை்றி வந்தனத 

றபால இதில் இைண்டாம் எழுத்து ஒை்றி வரும். அந்த வனகயில் இனண எதுனக, 

சபாழிப்பு எதுனக, ஒரூஉஎதுனக, கூனழ எதுனக, றமற்கதுவாய் எதுனக, 

கீழ்க்கதுவாய் எதுனக, முற்சறதுனக எை ஏழு வனகப்படும். 

 

 

 

 

திரு. இைா.மறகஸ்வைை்,  

கல்வி சாை ்நூலகை,்  

றபைாதனைப் பல்கனலக்கழகம்,  

கண்டி, இலங்னக. 
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38 •  கொண்பை யொதும் ேமிதழ 
• • • ந.சுந்தரராஜன் 

 

 

 

காை்பன யாதுே்  தமிமழ 

 

காண்பை யாதும்  

தமிறழ 

கற்பைவும் தமிறழ 

பாைாளும் ஆங்கிலதத்ிற்கும் 

பண்னடய கிறைக்கதத்ிற்கும் 

இலத்தீனுக்கும் 

சசம்னம சசய்த வடசமாழிக்கும் 

முந்னதயது  

யாதுமாகி நிை்ற தமிழ் 

 

பைவிக்கிடக்கும் 

பானறகைில் 

அறுபதாயிைம் 

கல்சவட்டாக 

ஆயிைம் சசப்றபடுகை் 

பல்லாயிை 

பனை ஓனலகைில் 

விைவி யாதுமாகி 

நிற்பது தமிழ் 

 

றதமதுை 

சகாங்கு தமிழாய் 

பாசக்காை 

மதுனை தமிழாய் 

எசல எை விைிக்கும் 

சநல்னல தமிழாய் 

மக்கா எை  

சசப்பும் 

குமைி தமிழாய் 

யாதுமாகி 

முக்காலமும் ஆகி 

நிை்ற நிற்கும் தமிழ் 

 

இனி(ய) தமிழ் தோழிமய! 

 

கீழடிப் பானைறயாட்டில்   

கிறுக்கலாய் தமிழ்  

பானற சுவைக்ைிலும்  

பைவி அறுபதாயிைம்  

கல்சவட்டாக  

ஆயிைம் சசப்றபடுகைாக  

பல்லாயிைம் பனைறயானலயாக   

நிை்றதும் தமிழ்  

 

நாை்கு  -  ஐந்து நூற்றாண்டில்  

பாண்டி நாட்டில்   

வடச்டழுத்தாக   

றசாழ நாட்டில்  தமிழாக  

றசாபித்து நிை்றதும் தமிழ் 

 

கனலக்றகாயில்  

பல்லவை ்றகாை்  

காலத்றத  

அழகு  சதாங்கலுடை்  

கிைந்த எழுத்தாகி  

இைாேைாேை் காலதற்த  

எங்கும் ஓை ்எழுத்தாகி  

கடல் கடந்தும்  

கல்சலழுத்தாகி  

ஈைாசு, எல்லீசு  

றபாப்  துனைகனை  

ஈைத்்து  

கணிப்சபாறி காலதற்த  

கைிந்த எழுதத்ாகி நிை்ற  

இைி(ய) தமிழ் சமாழிறய! 

 



 
 

239 

39 •  கொேலுக்குமுன் 
• • • தீைதயாளன் 

 

 

 

காதலுக்குமுை்  

எதுவும் சபைிதல்ல 

எதுவும் ஒரு சபாருடட்ல்ல  

 

அை்பு சுகம்  றவண்டி 

தாறைறய  ஒழியும் 

கண்ணீனைப் சபாழியும் - ஏை்  

சசந்நீனையும் சசாைியும்.  

 

துனணநலம் ஏங்கி 

உடனலத் துடிக்கவிடும் 

உயினைத் தவிக்கவிடும் - ஏை் 

வாழ்னவயும் சதானலத்துவிடும்.  

 

காதலிை் உயைவ்ுக்கு - பிற 

எல்லாம் சிறிறத! 

எல்லாம் குறுந்துகறை! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 •  கடந்ே கொை நினைவுகளின் 
அணிவகுப்பு 

• • • தமிழ்னமந்தன் சரவணன் 
 

யாறைா எழுதிய பாடல் அல்ல 

இது நாறை எழுதிய கவினதயம்மா 

வினதறபால் மைதிறல விழுந்ததம்மா 

ஒரு கனதயாய் இதயத்தில் 

வைைந்்ததம்மா 

 

கடந்த கால நினைவுகைிை் 

அணிவகுப்பு 

எதிைக்ாலக் கைவுகைிை் படப்பிடிப்பு 

குழந்னதப் பருவத்திை் ஒரு நினைப்பு 

குதித்றதாடும் முயல் றபால் 

துறுதுறுப்பு 

 

நடக்கும் நாட்கைிை் சிறகனசப்பு 

எதிைவ்ரும் நாட்கைிை் னகயனசப்பு 

எதிைவ்ரும் நாட்கைிை் னகயனசப்பு 

 

யாறைா எழுதிய பாடல் அல்ல 

இது நாறை எழுதிய கவினதயம்மா 

வினதறபால் மைதிறல விழுந்ததம்மா 

ஒரு கனதயாய் இதயத்தில் 

வைைந்்ததம்மா 

யாறைா எழுதிய பாடல் அல்ல 
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41 •   ொற்றம் தேடும்  ொற்றுச் சிந்ேனைகள்  
• • • அ. குமதரசன் 

 

 

தனலவை் றதாழை் 

ஆசிைியை் மாணவை் 

எை்று வைாமல் 

தனலவி றதாழி 

ஆசிைினய மாணவி 

மட்டுறம வருனகயில் 

தனலவை ்றதாழை ்

ஆசிைியை ்மாணவை ்

ஆக மாற்றுகிறது. 

 

தாதத்னை அப்பனை 

மாமனை அண்ணனை 

அவசைை்று சசால்லாமல் 

பாட்டினய அம்னமனய 

அத்னதனய அக்கானை 

அவசைை்று சசால்வது 

உறவிை் உைினம 

எைப்படுவனத மறுத்து 

அவசைை்று திருத்துகிறது. 

 

மனுசியும் பூமியில் 

எழுந்தனத மனறத்து 

எல்றலாருமாய் எழுந்தும் 

பழக்கத்திை்சபயைால் 

மைிதை் எழுந்தாை் 

எை்றற கூவிடும் 

வழக்கதன்த மாற்றி 

மைிதை ்எழுந்தாசைை 

சைிப்படுதத் முயல்கிறது.  

 

எழுத்துப் படிகைில் 

பினழ திருத்துனகயில் 

எை் னக 

சகாஞ்சம் மினக?

 

 

எை்ைதன்தப் றபசி எை்ை ஆகப் 

றபாகுது 

           றபசிப்றபசி எவ்வைறவா 

ஆகியிருக்கு 

 

றபசுறதுக்கு எதுவுறம இல்னலறய 

           றபசுறதுக்கு எவ்வைறவா 

இருக்றக 

 

றபசிைாலும் யாை ்றகட்கிறது 

           எல்லாரும் றபசுறனத நாம 

றகட்டமா 

 

யாறைா றபசிைனதக் 

றகட்டிருக்றகாறம 

           நாம றபசுறனத யாைாசச்ும் 

றகப்பாங்க 

 

றபசுறதால எதுவும் நடக்காது 

           றபசாததால எை்சைை்ைறவா 

நடக்குது 

 

எனதப் றபசுறது 

           எனதயும் றபசுறவாம் 
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42 •   றக்க  ைம் கூடுதில்னைதய .... 
• • • முனைவர் அ.சுகந்தி அன்ைத்தாய் 

 

திருக்காைத்்தினக திருநாைில் 

அனைப்படி பசச்ைிசினய 

அனை மணி றநைம் ஊறவசச்ி 

உை்ைங்னக ஒட்டாவனை 

அனறக் காற்றில் உலை னவசச்ு 

உைலில் இட்டு உலக்னகயிட்டு 

இடித்து சைிதத் மாவுடை்  

காய்சச்ிய கருப்படி நீரூற்றி 

வாசனைனயத் தூக்கலாக்க 

சுக்குப் சபாடியிட்டு 

ஏலக்காய்த் தூைிட்டு 

சுனவக்குச ்சுனவ றசைக்்க 

றதங்காய்த் துறுவல் றசத்து  

பக்குவமாய்ப் பினசந்சதடுத்து 

ஐந்தாறு அங்குலமுை்ை 

பசன்ச பனைஓனலயிறல  

பிைந்து பைத்தி னவசச்ு  

பிைிஞ்சிடாம நூல் கட்டி 

இடல்ி தட்டுல அடுக்கி னவசச்ு 

சகாப்பனையில் ஆவி காட்டி 

சவந்தவுடை் இறக்கிவசச்ு 

ஆறவசச்ு நூலவிழ்த்து  

பிய்ந்திடாம சகாழுக்கட்னடனய 

எங்கப்பதத்ா பிைிசச்சடுத்தா 

எடட்ு வீதி தாண்டியும் 

வாசனை கமகமக்கும்!  

வீதிக்குை்ளும் வீட்டுக்குை்ளும் 

வீஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் 

சசாந்தங்களுக்குப் 

பைிமாறிைால் 

கிட்ட வந்து ஒட்டிக் சகாை்ளும்!  

இை்றறா பூமியில் ...  

சுனவயாய் சசஞ்சுதந்த  

எை் அப்பத்தாவும் இல்ல!  

சுனவக்குக் காைணமாை  

பனைறயானலயும் இல்ல!
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43 •  ஒரு வகுப்பு நடக்கிறது 
• • • ருத்ரா இ.பரமசிவன் 

 

 

(ஆசிைியை ்திைக்கவினத) 

 

அந்த வகுப்புக்குை் 

ஒை்றை் பிை் ஒை்றாக  

ஐந்து சிடட்ுக்குருவிகை் 

பறந்து வந்தை. 

கிைசீ ்கிைசீ ்ஒலிகை் 

வகுப்பு முழுதும் 

எதிசைாலித்தை. 

குருவிகை் சிறகடிக்கும் றபாது 

மாணவைக்ைிை் 

புத்தகங்கைிை் பக்கங்களும் 

சிறகுகை் றபால் படபடத்தை. 

எல்றலாருனடய கண்கைிை் 

கருவிழிகைில் கூட  

குருவிகைிை் சிறிய பிம்பங்கை் 

சிதறி ஓடிை! 

ஒரு குருவி அனற முழுதும் 

வட்டம் அடித்துக்சகாண்றட 

இருந்தது. 

இைண்டு குருவிகை் 

ஒை்றிை் சிறனக மற்சறாை்று 

கவ்விக்சகாண்றட 

பறந்து பறந்து 

கிைசீ ்கிைசீ ்எை்றை. 

அது எை்ை? 

அது எை்ை சமாழி? 

அது கலிதச்தானகயா? 

குறுந்சதானகயா? 

ஒரு குருவி ஒற்னறயாய் 

அனறயிை் 

உத்திைத்து விைிம்பில் இருந்து 

ஒலித்துக் சகாண்றட இருந்தது.

 

 

வால் பகுதி 

எதுனக றமானைகை் றபால  

அனசந்து சகாண்றட இருந்தது. 

ஒரு குருவி எசச்மிட்டது 

சைியாக  

ஆசிைியைிை் தனலயில். 

சகால் எை்ற சிைிப்பனல 

வகுப்பு முழுவதும். 

அவரும் சிைித்துக்சகாண்றட 

துனடத்து விட்டுக்சகாண்டாை.் 

வகுப்பு முடிந்ததாய் 

மணி ஒலி றகட்டது. 

எல்லா குருவிகளும் சவைிறயறிை. 

ஆசிைியை ்சசாை்ைாை.் 

நாை் எடுக்க நினைத்த வகுப்னப 

இந்த குருவிகறை எடுத்துவிட்டை. 

எை்றாை.் 

எனதப்பற்றி அந்த வகுப்பு? 

அது இது தாை். 

"சுதந்திைம்" 
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44 •  இன ய(யொ)நட்பு 
• • • தகானவ எழில் 

 

இதயதத்ால் பினணந்திருந்த  

காலங்கை் சசை்று 

இை்று இனணயத்தால்  

இனணந்துை்ை  

இதயங்கை் சவை்று. 

 

நை்றி இனணயறம! 

 

முகம் அறியா நட்புகை் 

அகம் அறியா  அறிமுகங்கை்  

இகம் முழுதும் இனணப்புகை் 

சுகம் றகட்டு சுடுக்னககை். 

 

அடுத்த வீட்டிைில் 

யாை ்சதைியாது 

ஆைாலும்… 

பாை ்முழுக்க பழக்கம் 

ஊை ்முழுக்க உறவுகை்.  

 

அனடயாைமிை்றி அறிமுகம் 

ஆைாலும்… 

அதிலும் ஒரு நை்னமதாை்  

அதுவும் ஓை ்உண்னமதாை். 

 

பாலிைம் சதைியாது  

நிறம் அறியாது  

நாடு கினடயாது 

சாதி மதம் புைியாது 

சமாழி ஒை்றற அறியும். 

 

கருத்து மணம் மட்டும்  

புைிந்த மைம் 

மைிதம் மட்டும்  

உணைந்்த இைம். 

 

எதிலும் எப்றபாதும் 

தீதும் நை்றும்  

ஒை்றாய் இருப்பறத இயற்னக 

இதிலும் இருக்காறதா .. 

 

றசை ்சதாட்டு பாைத்த்தில்னல 

வனலத்தைத்திறலறய  

வினை நிலங்கை் 

மனழ இை்றி உழவு.  

 

எை்ை தைவு றவண்டும்  

எதற்கு மைைம் றவண்டும்  

வனலத்தைறம அறிவு  

இனணயறம மூனை.  

 

சிந்தனைனயத் தகைக்்கிை்ற  

நிந்தனைதாை் வியப்பு  

இதுதாை் எதிைக்ாலச ்சிறப்பு. 

 

சிந்தனையால் பினணந்த வனல  

இதயதத்ால் இனணந்த கனல  

அறிவியறல நீதாை் வினத. 

 

இனணய நட்பு 

இனணயா நடப்றபா  

இல்னல இதுவும் 

இைிய நட்பு. 
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45 •   குடம் 

• • • ருத்ரா இ.பரமசிவன் 

 

எழுபத்னதந்து ஆண்டுகைிை் 

கைமாை சுதந்திைம் 

இறதா 

நம் ஒவ்சவாருவைிை் தனலயிலும் 

சுடைக்ிறது 

மணிமகுடமாய்! 

வைலாற்றிை் தியாகத் தருணங்கை் 

நம் முை்றை நிழலாடுகிை்றை. 

தூக்குக்கயிறுகை் 

துப்பாக்கி குண்டுகை் 

அதிைடியாை பீைங்கிகை் 

இவற்றில் 

மடிந்த இந்திய புத்திைைக்ை் 

சவறும் குப்னபகைா? 

மியூசியங்கைில் அவைக்ை் 

உனறந்து கிடந்த றபாதும் 

அவைக்ைிை் கைவுகை் இை்னும் 

சகாழுந்து விட்டு எைிகிை்றை  

ஆம் 

இை்னும் நமக்கு சவைிசச்ம் 

தருவதற்குத்தாை்! 

ஆைால் 

ஓ! இந்திய மண்ணிை் றவைத்்தூவிகறை 

இை்னுமா 

நீங்கை் இருட்டில் கிடக்கறவண்டும்? 

சாதி மத வைண்ங்கை் 

எத்தனை தூைினககை் சகாண்டு 

தீட்ட வந்த றபாதும் 

ஓவியத்திை் வைி வடிவம் 

விடியல் கீற்றுகனைறய 

நம் கண்ணில் இை்னும் 

காட்டவில்னலறய! 

இப்றபாது அந்த மகுடத்திை் 

கைம் சதைிகிறதா? 

அனவ மயிற்பீலிகை் அல்ல  

அவற்றுை் மனறந்திருப்பது 

புயற்பீலிகை்! 

உங்கை் சுவாசமாகிப்றபாை  

அந்தப் சபருமூசச்ுகைில் 

நம் மூவைண்ம் படபடத்துப் 

பறப்பது 

உங்களுக்குத் சதைிகிறதா? 

"சேய்ஹிந்த்!" 
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46 •  “கருக்கொத்ேம் ன்” 
• • • ஜமுைா இராமகஜயம் 

 

 

 

இதயம் ஒரு கணம் 

துடிப்னபத் தவற விட்டது!   

ஈைக்சகானல நடுங்கியது,  

கண்ணில் வியைன்வ சகாட்டியது.   

பசினயப்றபாக்க உனழக்கும்  

அந்த “அம்மா”னவ பாைத்்து.  

பட்டானட உடுத்தி தங்கநனக  

அணிந்தவை் தாை் அம்மைா????   

இந்தா வைா பாருங்க  

“கருக்காத்தம்மை்” 

வயிற்றுப்பசியாற,  

உனழக்கும் றவனையில்,  

மாைற்பாடு அனணதத் படி,  

பசியாறிக் சகாண்டிருக்கும்  

தை்  பிஞ்சுக் குழந்னதனய சுமந்தபடி..   
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47 •  வந்ேைொ உைக்கு வந்ேைம் 
• • • கி.ரதமஷ் 

 

 

வந்தைா உைக்கு வந்தைம் 

 

றபாட்டியில் சவல்லலாம் 

சவல்லாமல் றபாகலாம்! 

இந்திய மக்கை் மைம் சவை்றீை ்

றதாழியறை! 

றபாைாடித் றதாற்றாலும் 

மிகுந்த புகழ் உமக்குண்டு! 

 

ஆட்டத்தில் றதாற்றால் 

ஆதிக்க மைம் ஆடுனகயில் 

வீழமாட்றடாசமை  

வீறு சகாண்சடழுந்றதாறை! 

 

ஆடிய தனலகைிை் 

ஆணவம் அழிந்சதாழிய 

மூை்று றகால்கனை 

முந்திப் றபாட்டாய் நீ 

வந்தைா கட்டாைியா 

எம் வந்தைம் உைக்கு! 

 

வலினமமிகு பிைிட்டை் 

றபாட்டியில் சவை்றாலும் 

றபாைாடித் றதாற்ற றதாழியனை 

சகாண்டாடுது இந்திய றதசம் 

 

பாைாட்டி மகிழ்ந்தது 

பிைிட்டிஷ் நாடு 

 

தனலநிமிைந்்து திரும்புவீை!் 

தனலயில் னவத்துக் கூத்தாட 

காத்திருக்கிறறாம் நாங்கை்! 

 

வாழ்க எம் மகை்கறை! 

இந்திய நாட்டிை் சபருனமகறை! 

புகழ் றமல் புகழ் சபறுவீை!்

வந்தைா கட்டாைியா  

ஒலிம்பிக்ஸில் ஹாட்ைிக் றகால் அடித்த முதல் மற்றும் ஒறை இந்திய வீைாங்கனை வந்தைா கட்டாைியா. அவருனடய 

ஆட்டத் திறனமயால்  இந்தியா காலிறுதிச ்சுற்றுக்கு முை்றைறியது. காலிறுதியிலும் ஆஸ்திறைலியாவிற்கு எதிைாக 

சிறப்பாக வினையாடிைாை.் இங்கிலாந்திற்கு எதிைாை சவண்கலப் பதக்கத்திற்காை றபாடட்ியில் றகால் அடிதத்ு 

இந்தியானவ முை்ைினலப்படுத்திைாை.் 
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48 •  எங்கள் எழுத்ேறிவிப்தபொன் 
• • • சபாரத்திைம் 

 

 

 

 

 

 

எை் வீட்டுக்கு  

சசய்தித்தாை் றபாடும் சிறுவனுக்கு 

எத்தனை அக்கனற!!! 

வீடு முழுதும் எழுதத்றிவு 

நினறந்திருக்க றவண்டுமாம். 

வீட்டிை் முை் பகுதியில் 

முதை்னமத் தாளும் 

நனட பானதயிலும் 

றதாட்டத்திலும் 

இனணப்புத் தாை்களும் 

விைிந்து கிடக்கிை்றை. 

அவனுக்குத் தாை் எத்தனை அக்கனற!!! 
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ேமிழ்  ரபு அறக்கட்டனை நிகழ்வுகள்  ற்றும் பவளியீடுகள் — 
பசய்திகள் பேொகுப்பு 

• • • முனைவர் ததகமாழி 
 

 

தமிழ் ேரபு அறக்கை்ைடள பன்னாை்டு அடேப்பின் இடையத்தளே் 

https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation 

 

தமிழ் ேரபு அறக்கை்ைடளயின் நிகழ்வுகள் தெளியீடுகள் ேற்றுே் தசய்திகள் 

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

 

தமிழ் ேரபு அறக்கை்ைடளயின் யூடியூப் காதைாளி  அடலெரிடச 

https://www.youtube.com/Thfi-Channel 

 

 

“திடை” – ோதாந்திர தசய்திேைல்கள் 

https://thf-news.tamilheritage.org/category/thinai/ 

 

“தினண” – சசய்திமடல்-14: ேூனல 2021 

https://thf-news.tamilheritage.org/2021/08/08/தினண-சசய்திமடல்-14-ேூனல-20/ 

 

“தினண” – சசய்திமடல்-15: ஆகஸ்ட் 2021 

https://thf-news.tamilheritage.org/2021/09/10/தினண-சசய்திமடல்-15-ஆகஸ்/ 

 

“தினண” – சசய்திமடல்-16: சசப்சடம்பை ்2021 

https://thf-news.tamilheritage.org/2021/10/13/தினண-சசய்திமடல்-16-சசப்/ 

 

 

தமிழ் ேரபு அறக்கை்ைடள  சிறப்புப் பதிவுகள் 

 

ஆகஸ்ட் 10, 2021 

வைலாற்றில் வடசசை்னை: சகௌதம சை்ைா 

https://youtu.be/JqHksFSjYcU 

 

ஆகஸ்ட் 12, 2021 

எம்.சி.ைாோ: சகௌதம சை்ைா 

https://youtu.be/VeVBr757xYQ 
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ஆகஸ்ட் 14, 2021 

சைட்டமனல சீைிவாசை்: சகௌதம சை்ைா 

https://youtu.be/fKgKN-D_QjQ 

 

ஆகஸ்ட் 29, 2021 

தமிழைக்ைிை் வீைத்திற்கும் ஆட்சித் திறதத்ிற்கும் ஓை ்அனடயாைம்  

மாமை்ைை ்இைாறேந்திை றசாழை்: முனைவை ்க. சுபாஷிணி 

 https://youtu.be/Dn-nDapa8pA 

 

சசப்டம்பை ்6, 2021  

மீட்கப்பட றவண்டிய றசாழை ்காலச ்சசப்றபடுகை்: முனைவை ்க. சுபாஷிணி 

https://youtu.be/9EweLRrmKmU 

 

October 6, 2021 

International Webinar on “Sustainable and Smart Villages” 

AMC Economics & THFi 

https://youtu.be/qhb4AyE4vH4 

 

அக்றடாபை ்8, 2021  

“பாைதியிை் நினைவு நூற்றாண்டு மற்றும் காந்தி பிறந்தநாை் விழா” 

இடம்: கருதத்ைங்க அனற, பூம்புகாைக்் கல்லூைி 

பூம்புகாைக்் கல்லூைி & தமிழ்மைபு அறக்கட்டனை 

 

 

திடசக்கூைல் - ொராந்திரச ்தசாற்தபாழிவுகள் 

 

ேூனல 25, 2021 - தினசக் கூடல் – 220 

சபண்களும் இனணயமும்  

– முனைவை ்மு.பழைியப்பை் 

https://youtu.be/psmOpxKixMk 

 

ஆகஸ்ட் 1, 2021 - தினசக் கூடல் – 221 

இனணயக் குற்றங்களும் சட்டங்களும் 

– முனைவை ்சந்திைிகா சுப்ைமண்யை் 

https://youtu.be/mVwWZrsyJyg 

 

ஆகஸ்ட் 8, 2021 - தினசக் கூடல் – 222 

கீழடி அகழாய்வு – திருப்புமுனை 

– வழக்கறிஞை ்கைிசமாழி மதி 

https://youtu.be/x9-ZR6mTDx0 
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ஆகஸ்ட் 15, 2021  - தினசக் கூடல் – 223 

‘இந்திய விடுதனலப் றபாைாட்ட வீைை’் றகானவ அய்யாமுத்து: 

– றபைாசிைியை ்சப. உமா மறகஸ்வைி, திரு. ச.சபாைத்திைம் 

https://youtu.be/osKe9mtWjG8 

 

சமட்ைாஸ் நாை் 382 – சிறப்பு விழா 

முதல் நாை் - ஆகஸ்ட் 21, 2021 - தினசக் கூடல் – 224  

கானல: https://youtu.be/4etyYA2gxaM 

பிற்பகல்: https://youtu.be/J3MjIRdXAt0 

மானல: https://youtu.be/MPRWhjQrTD4 

 

சமட்ைாஸ் நாை் 382 – சிறப்பு விழா 

இைண்டாம் நாை் - ஆகஸ்ட் 22, 2021 - தினசக் கூடல் – 225 

கானல: https://youtu.be/z98Ob4hpe74 

பிற்பகல்: https://youtu.be/DMq9MMZCsoA 

மானல: https://youtu.be/6kEoPjUXr8c 

 

ஆகஸ்ட் 27, 2021 - தினசக் கூடல் – 226 

தமிழ் மைபு அறக்கட்டனையிை் தமிழ்ப் பயணத்தில் 

20 ஆண்டுகை் கடந்து வந்த பானத 2001 முதல் -2021வனை 

https://youtu.be/Okjeu59Lvyo 

 

ஆகஸ்ட் 29, 2021 - தினசக் கூடல் – 227 

சுற்றுசச்ூழல் றபைிடை!் சசை்னைனய கடல்றகாைிலிருந்து காப்றபாம் 

– முனைவை ்அைசு சசல்னலயா 

https://youtu.be/vwNV_ARKN8A 

 

சசப்டம்பை ்5, 2021  - தினசக் கூடல் – 228 

மறலசிய வைலாற்றில் தமிழைக்ை்: 

– முனைவை ்க.சுபாஷிணி 

https://youtu.be/ynIIFymu0lg 

 

சசப்டம்பை ்12, 2021   - தினசக் கூடல் – 229 

திைாவிட இயக்கமும் திைாவிட மாடலும் 

– முனைவை ்வா. றநரு 

https://youtu.be/4wA0yQkb3G0 

 

சசப்டம்பை ்19, 2021   - தினசக் கூடல் – 230 

மூவலூை ்இைாமாமிைத்ம் அம்னமயாை ்(ம) றதவதாசி ஒழிப்பு மறசாதா: 

றதாழை ்பா. ஜீவ சுந்தைி 

https://youtu.be/HJ9YjJjBiLg 
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சசப்டம்பை ்24, 2021 - தினசக் கூடல் – 231 

சமூகநீதி நாை்  

– றதாழை ்கவிஞை ்கலி. பூங்குை்றை் 

https://youtu.be/C8EFz-wwcmk 

 

சசப்டம்பை ்26, 2021 - தினசக் கூடல் – 232 

சபாற்பனைக்றகாட்னட அகழாய்வு 

– சதால்லியல் அறிஞை ்முனைவை.் சு. இைாசறவலு 

https://youtu.be/XrcGk71E30g 

 

அக்றடாபை ்3, 2021 - தினசக் கூடல் – 233 

ஆங்கிறலயை ்காலதத்ில் இடங்னக வலங்னக பிைசச்னைகை் 

– எழுத்தாைை ்‘கடறலாடி’ நைசய்யா 

https://youtu.be/2u2ZPLYEQCs 

 

அக்றடாபை ்10, 2021 - தினசக் கூடல் – 234 

சதாடுவாய் கிைாமத்து மீைவைக்ை் வாழ்வியலும் சதய்வங்களும் 

-முனைவை ்நா. சாந்தகுமாைி 

https://youtu.be/e8OWQbDELIc 
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பின்னிடைப்பு: தீர்ப்பின் நகல் 
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