பபொறுப் பொசிரியர்: முனைவர் தேப ொழி

தலையங்கம்: தமிழால் இலைவவாம்... தமிழ் வளம்
காப்வ ாம்...
— முனைவர்.க.சுபாஷிணி

வணக்கம்
உழவினார் ககம் மடங் கின் இல் கல விகழவதூஉம்
விட்டடம் என் பார்க்கும் நிகல. (குறள் : உழவு -1036)
அகனவருக்கும்
இனிய
பபாங் கல் ,
தமிழர்
திருநாள்
நல் வாழ் த்துகள் .
புதிய ஆண்டில் காபலடுத்து கவக்கின் டறாம் . இந்த ஆண்டு நம்
அகனவருக்குடம வாழ் வில் வளத்கதயும் சிறப்கபயும் வழங் க
வாழ் த்துககளப் பகிர்ந்து பகாள் கின் டறாம் .
ஆண்டின்
அளித்தது.

பதாடக்கம்

மகிழ் சசி
் யான

பசய் திகய

நமக்கு

ஆம் . கமசூரில் சிகறப்பட்டுக் கிடந்த தமிழ் க்கல் பவட்டுகள்
தமிழகம் வரவிருக்கின் றன என் ற பசய் திதான்
அது. இது
பசய் தியாக மட்டுமில் லாமல் , உடனடியாகக் கல் பவட்டுக்களும்
ஆரம் பக்கால நிகலயில் எடுக்கப்பட்ட கமப் படிகளும் விகரவில்
மின் னாக்கம்
பசய் யப்படடவண்டும் . அகவ இகணயத்தில்
வகலடயற் றம் பசய் யப்பட டவண்டும் ; அச்சு நூல் களாக பவளி
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வரடவண்டும் .
ஆரம் பத்தில்
60,000
கல் பவட்டுகள்
எனப்
டபசப்பட்டு வந்த நிகலயில் தமிழகக் கல் பவட்டு ஆய் வாளர்கள்
சிலர் அடங் கிய குழு டநரில் பசன் று பார்த்து ஆய் வு பசய் து வந்து
பகாடுத்த தகவலுக்குப் பின் னும் , பதாடர் ஆய் வுகளுக்குப்
பின் னும் இந்த எண்ணிக்கக ஏறக்குகறய பாதியாகக் குகறந்தது
என் பகத நீ திபதி அவர்களின் அறிக்கக பவளிப்படுத்தியது. ஆக,
இச்சூழலில்
உடனடியாகக் கல் பவட்டுககள மின் னாக்கம்
பசய் யும் ஒரு தனிக்குழுகவத் தமிழக அரசின் பதால் லியல் துகற
தனிப்பணிக்குழுவாக
நியமித்து இப்பணிகய இவ் வாண்டட
முழுகமப்படுத்தி அச்சு வடிவிலும் இகணயத்திலும் இவற் கற
முதலில் பவளிக்பகாண்டு வரடவண்டும் என் படத எங் ககளப்
டபான் ற வரலாற் று ஆர்வலர்களின் டகாரிக்ககயாகும் .
இதகன அடுத்து ஜனவரி 12ஆம் டததிகய தமிழ் நாடு அரசு
அயலகத் தமிழர் நாள் எனப்பிரகடனப்படுத்தியது. இந்த நாளில்
அயலகத்
தமிழர்களின்
நலன் காக்க
நலத்திட்டங் ககளயும்
தமிழ் நாடு அரசு அறிவித்திருப்பகதத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள
மகிழ் சசி
் யுடன் வரடவற் கின் டறாம் . நிகழ் சசி
் யில் உலகளாவிய
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள உறுப்பினர்கள் உகரயாற் றினர்
என் பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள நிகழ் வுகள் மற் றும் பவளியீடுகள்
குறித்த விரிவான
பசய் தித் பதாகுப்பு இதழின் இறுதியில்
இகணக்கப்பட்டுள் ளது. 2021 அக்டடாபர் மாதம் பதாடங் கி நமது
பசயல் பாடுகளில் சிலவற் கற இங் கு நிகனவு கூர்டவாம் ;
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-சங் க
கால
நாகரீகம்
பற் றிய
சான் றுகள்
அகழாய் வில்
கிகடக்கப்பபற் ற பபாற் பகனக்டகாட்கட பகுதிக்குச் பசன் று
அப்பகுதிகயப் பற் றிய தகவல் கள் டசகரித்தடதாடு அதன்
அருகாகம
பகுதியில்
பதால் பழங் கால
ஈமச்
சடங் குகள்
பதாடர்பான இடங் ககளயும் பார்த்துப் பதிவு பசய் து வந்தது தமிழ்
மரபு அறக்கட்டகள குழு.
-கீழடி அகழாய் வுக் களத்திற் கு டநரடியாக மாணவர்ககளயும்
அகழத்துச் பசன் று ஒருநாள் மரபுப்பயணத்தின் வழி பதால் லியல்
குறித்த விழிப்புணர்கவ ஏற் படுத்தியது நமது குழு.

-அக்டடாபர் 30-ஆம் டததி ஞாயிற் றுக்கிழகம தமிழ் மரபு
அறக்கட்டகள
மதுகர
குழுவினர் மதுகர
நாடாளுமன் ற
உறுப்பினர் டதாழர்
சு.பவங் கடடசன்
அவர்ககள
அவரது
அலுவலகத்தில் சந்தித்து தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள மதுகர
கிகளயினர் 2022ஆம் ஆண்டு பசயல் படுத்தவுள் ள திட்டங் கள்
பற் றிய பசய் திககளப் பகிர்ந்து பகாண்டனர். அத்துடன் , மதுகர
ரயில் நிகலயத்திலிருந்து கடந் த காலங் களில் நீ க்கப்பட்ட மீன்
சின் னத்கத மீண்டும் பபாறிக்க டவண்டும் எனக் டகட்டுக்
பகாண்டடாம் . அதகன உடனடியாகச் பசயல் படுத்திய மதுகர
நாடாளுமன் ற உறுப் பினர் டதாழர் சு.பவங் கடடசன் அவர்களுக்கு
எங் கள் நன் றி.
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-உலக
மரபு வார விழா வாரத்கத 2021, நவம் பர் 19 ஆம்
டததியிலிருந்து 25ஆம் டததி வகர என யுபனஸ்டகா நிறுவனம்
பிரகடனப்படுத்தி இருந்தது. இதகனக் கருத்தில் பகாண்டு 19ஆம்
டததி பதாடங் கி 25ஆம் டததி வகர ஒவ் பவாரு நாளும் ஒரு
வரலாற் று ஆய் வுகர நிகழ் சசி
்
ஏற் பாடு பசய் யப்பட்டிருந்தது.
ஒவ் பவாரு
நாள்
நிகழ் வும்
ஒரு
சிறப்பு
அம் சத்கத
எடுத்துக்பகாண்டு
ஆராய் ந் ததன்
வழி
மிக
முக்கிய
ஆவணங் களாக இந் த ஆய் வுகரகள் உருவாக்கம் கண்டு தமிழ்
மரபு அறக்கட்டகளயின் யூட்யூப் வகலப்பக்கத்திலும் அகவ
இகணக்கப்பட்டன.
-டிசம் பர் மாதத்
பதாடக்கம்
ஐடராப்பியத்
தமிழர் நாள்
பகாண்டாட்டத்துடன் இனிடத பதாடங் கியது. 2019ஆம் ஆண்டு
டிசம் பர்
மாதம்
4ஆம்
டததி
பஜர்மனியின்
லிண்டன்
அருங் காட்சியகத்தில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள 2 ஐம் பபான்
சிகலகள் கவத்து திருவள் ளுவருக்கும் தமிழுக்கும் பபருகம
டசர்த்தது. அந்த நாகள நிகனவு கூறும் வககயில் ஒவ் பவாரு
ஆண்டும் அடத நாளில் ஐடராப்பியத் தமிழர் நாள் விழா தமிழ்
மரபு
அறக்கட்டகளயினால்
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுக்
பகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வககயில் இந்த ஆண்டு
பகாண்டாட்டம் மிகச் சிறப்பாக நகடபபற் றது. திருக்குறளின்
பபருகமகயப்
பகறசாற் றும்
வககயில்
லிண்டன்
அருங் காட்சியகத்திலிருந்து
டநரகலயாக
அருங் காட்சியகப்
பபாறுப்பாளர்கள்
நிகழ் சசி
் யில்
கலந் து
பகாண்டு
உகரயாற் றினார்கள் .
-இலங் ககயின்
மூதறிஞர் எழுத்தாளர் எஸ்.பபா அவர்கள்
நிகனவாக உலகளாவிய வககயில் ஆஸ்திடரலியாவில் இருந் து
இயங் கிக் பகாண்டிருக்கும் அக்கினிக்குஞ் சு வார இதழும் தமிழ்
மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பும் இகணந்த வககயில்
உலகப்
டபரறிஞர்கள்
பலரது
உகரகளுடன்
இருநாள்
கருத்தரங் கம் இம் மாதம் நகடபபற் றது.
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மூதறிஞர்
எஸ்.பபா.
அவர்ககளப்
பற் றிய
பல் டவறு
பரிமாணங் ககளத் தற் கால இகளஞர்களும் அறிந்து பகாள் ளும்
வககயில் இந்த நிகழ் சசி
் பயனுள் ள வககயில் அகமந்தது.
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பதிப்பகப் பிரிவின் பவளியீடாக புதிய
நூல் , `வரலாற் றில் பபாய் கள் ` பவளியீடு கண்டது. நமது ஆய் வு
நூல் கள் பவளியீட்டின் வரிகசயில் இந் த நூலும் இகணகின் றது.
ேமிழொல் இனைதவொ ் !
அன் புடன்
முகனவர்.க.சுபாஷிணி
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‘மின் தமிழ் டமகட’ இதழுக்கு பகடப் புக்ககள அனுப்ப
விரும் புபவர் .....
editorthfjournal@gmail.com என் ற மின் னஞ் சல் முகவரிக்கு தாங் கள்
உருவாக்கிய பகடப்புககள அனுப்பலாம் .
தமிழ் மரபு, இலக்கியம் , வரலாறு, பதான் கம, வாழ் வியல் என
தமிழ் மற் றும் தமிழர் பதாடர்பான பகடப்புகள்
மின் தமிழ் டமகட காலாண்டிதழுக்காக ஏற் றுக் பகாள் ளப்படும் .
காலாண்டிதழாக ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஜனவரி, ஏப்ரல் , ஜூகல,
அக்டடாபர் 3ஆம் வாரத்தில் மின் தமிழ் டமகட பவளியாகும் .
தமிழில் ஒருங் குறி(unicode) வடிவில் ; வர்ட் டாகுபமண்ட்டாக
அனுப்புக - பக்கம் , பசாற் கள் கட்டுப்பாடு இல் கல; பபாருண்கம
தமிழர் - தமிழ் பதாடர்பானகவ மட்டுடம.
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குறிப் பு:
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பின் பதிப்பகப்
பிரிவின் பவளியீடு இது. இந் த நூல் தமிழ் ஆய் வுப் புலத்தின்
டதகவ கருதி அகனவருக்கும் இலவசமாக வழங் கப்படுகிறது.
இந் நூகல மறுபதிப்பு பசய் ய விரும் புடவார் அல் லது ஏதாவது ஒரு
வககயில் தங் கள் பகடப்புகளில் பயன் படுத்த விரும் புடவார்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பிகனத் பதாடர்பு
பகாண்டு அனுமதி பபற் று உசாத்துகணககள வழங் கி
மீள் பதிப்பு பசய் யலாம் .
- தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பின் பதிப்பகப்
பிரிவு
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கூகுள் புக்ஸ் தளத்தில் மின் தமிழ் டமகட இதழ் கள் கிகடக்கும்
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கொப் தபொ ் ...”
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1. அயைகத் தமிழர் நாள் அறிவிப்பில் மகிழ்ச்சி
அலைகிவ ாம்
— முனைவர்.க.சுபாஷிணி

தமிழக முதல் வர் மாண்புமிகு மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் ,
பவளிநாடு வாழ்
துகற அகமச்சர் மாண்புமிகு பசஞ் சி
டக.எஸ்.மஸ்தான் அவர்களுக்கும் , அகமச்சர் பபருமக்களுக்கும் ,
அயலகத் தமிழர் வரலாறு அமர்வுக்குத் தகலகமடயற் றிருக்கும்
நாடாளுமன் ற உறுப் பினர் மாண்புமிகு டதாழர் திருச்சி சிவா
அவர்களுக்கும் , அரசு அதிகாரிகளுக்கும் உலகத் தமிழர்களுக்கும்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பின் சார்பில் எனது
இனிய வணக்கம் .
இது
உண்கமயிடலடய
வரலாற் றுச்
சிறப்புமிக்க
ஒரு
நிகழ் சசி
் தான் . பபாங் கல் தமிழர் திருநாள் வாரத்தில் அயலகத்
தமிழர்கள் நலகனக் கருத்தில் பகாண்டு, அயலகத் தமிழர்
நாளாக ஜனவரி 12ம் டததிகயப் பிரகடனப்படுத்திய தமிழ் நாட்டு
முதல் வர் மாண்புமிகு முதல் வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு
எங் களது பநஞ் சார்ந்த நன் றிகயத் பதரிவிக்கின் டறாம் .

1

கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு டமலாக தமிழகத்திலிருந் து
வணிகத்துக்காகப் புலம் பபயர்ந்து சீனா, பகாரியா, ஜப்பான் ,
இந்டதானீசியா, மலாயா, தாய் லாந் து எனப் புலம் பபயர்ந்த
தமிழர்கள்
மிக
நீ ண்டகாலமாக
இந்நாடுகளில்
வாழ் ந்து
வருகிறார்கள் . அடத காலகட்டத்திலும் , பிறகும் ஐடராப்பாவிற் குப்
பயணமாடனார் அங் டகடய தங் கி விட்டனர்.
பதாடர்ச்சியாக வணிகத்திற் காகச் பசன் றவர்கள் என் ற நிகல
மாறி
கடந் த
300
ஆண்டுகளுக்கு
முன்
தமிழ் நாட்டிலும்
கடுகமயான பஞ் சம் ஏற் பட்டடபாது நாட்கட விட்டு பவளிடயறி,
பமாரிஷியஸ், பிஜீ, மார்ட்டினிக், சுரினாம் , குவாதலப், மலாயா,
இலங் கக மகலயகம் எனப் புலம் பபயர்ந்டதாரின் எண்ணிக்கக
மிக அதிகம் . அடுத்து, கடந்த நூற் றாண்டில் உயர் கல் விக்காகவும் ,
புதிய வாழ் வுக்காகவும் ஆஸ்திடரலியா, கனடா, இங் கிலாந் து,
அபமரிக்கா எனப் புலம் பபயர்ந்டதார் இன் று கணிசமான
அளவில் உலகத் தமிழ் மக்களாக, ஆனால் தமிழ் நாட்கட எங் களது
பண்பாட்டு டவராகக் பகாண்டு வாழ் கின் டறாம் .
எங் களது தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள 2001ஆம் ஆண்டு பதாடங் கி
உலகளாவிய
தமிழர்களின்
வரலாற் கற
ஆவணப்படுத்தும்
முயற் சியில் ஈடுபட்டு வருகின் டறாம் . தமிழகத்துக்கு பவளிடய
உதாரணமாக, இங் கிலாந்து, பஜர்மனி, பிரான் சு, படன் மார்க்,
டநார்டவ, பநதர்லாந்து டபான் ற நாடுகளில் பாதுகாக்கப்படும்
வரலாற் று ஆவணங் ககள ஆய் வு பசய் து, பதிவாக்கி அகவ
பற் றிய
பசய் திககள
ஆய் வறிக்கககளாக
பவளியிட்டு
வருகின் டறாம் . 4.12.2019இல் பஜர்மனியில் திருவள் ளுவருக்கு 2
ஐம் பபான் திருவள் ளுவர் சிகலககள நிறுவிடனாம் . இதுடவ
ஐடராப்பாவில்
திருவள் ளுவருக்கு
நிறுவப்பட்ட
முதல்
உருவச்சிகலகள்
என் பதும்
உலகளாவிய
வககயில்
திருவள் ளுவருக்கு கவக்கப்பட்ட முதல் ஐம் பபான் சிகலகள்
என் ற சிறப் கபயும் பபறுகின் றது. இடத நாகள ஐடராப்பியத்
தமிழர் நாளாகப் பிரகடனப்படுத்தி ஐடராப்பியத் தமிழர்ககள
ஒன் றிகணத்துச் பசயல் பட்டு வருகின் றது எங் கள் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டகள.
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அந்த வககயில் எங் ககள தாய் நிலத்டதாடு ஒன் றிகணக்கும்
தமிழக
அரசின்
இந்த
முயற் சிகய
நாங் கள்
மனதார
வரடவற் கிடறாம் . தமிழக அரகசப் பாராட்டுகின் டறாம் .
முதலகமச்சர் அவர்கள் இன் று தமது உகரயில் அறிவித்த
பவளிநாடு வாழ் தமிழர் அவசரக்கால உதவிக்கான தளம் , உலகத்
தமிழர்களுக்கான தமிழர் களஞ் சியம் ஆகிய திட்டங் ககள
பநஞ் சார வரடவற் கின் டறன் . இகவ எங் களது நீ ண்டகால
டதகவயாக இருக்கின் றது.
இவ் டவகளயில்
எங் களது
டகாரிக்ககயாக
முன் கவக்க விரும் புகின் டறாம் .

சிலவற் கற

1.
புலம் பபயர்ந்த தமிழக மக்களின் நீ ண்டகால வரலாறு எத்தககய
பயணம் ,
புதிய
நாடுகளில்
ஆரம் பக்கால
துன் பகரமான சூழல் , அகதப்பற் றிய ஆவணங் கள் , படிப்படியான
வாழ் வியல் மாற் றங் கள் , தமிழர் புதிய நிலத்தில் உள் நாட்டு
மக்களுடனான
ஒன் றிகணந் த வாழ் க்கக - தமிழ் க் கல் வி,
பண்பாடு,
டபான் ற
ஆய் வுககளத்
தமிழகக்
கல் வி
நிறுவனங் களும்
பல் ககலக்கழகங் களும்
முக்கியத்துவம்
அளித்துச் பசயல் படுத்த டவண்டும் . புலம் பபயர்ந்த தமிழர்
ஆய் வுத்துகறகயக் கல் வி நிறுவனங் கள் உருவாக்க டவண்டும்
எனவும் டகட்டுக் பகாள் கிடறாம் .
2.
ஐடராப்பிய, அபமரிக்க, கிழக்காசிய, தூரக்கிழக்காசிய
நாடுகளில் உள் ள தமிழ் , தமிழர், தமிழ் நாடு பதாடர்பான
ஆவணங் கள்
ஓகலச்சுவடிகளாக,
தாள்
ஆவணங் களாக,
பசப்டபடுகளாக, வரலாற் றுச் சின் னங் களாக அயல் நாடுகளில்
பாதுகாக்கப்படுகின் றன. கடந்த சில ஆண்டுகளில் இவற் கற
மின் னாக்கம் பசய் து பாதுகாக்க டவண்டிய அவசியத்கதயும் அது
பதாடர்பான
தகவல் ககளயும்
பதாடர்ந்து
தமிழ்
மரபு
அறக்கட்டகள பசயல் படுத்தி வருகின் டறாம் . தனி நபர்களாகவும்
அகமப்பாகவும் எங் களால் முடிந்த வகரயில் இப்பணிககளச்
பசய் து வருகின் டறாம் . தமிழக அரசின் உதவி கிகடத்தால்
இவ் வாவணங் ககள விகரவாக மின் னாக்கம் பசய் து நாம் ஆய் வு
பசய் து பவளியிடப் டபருதவியாக அகமயும் .
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3. அயல் நாடுகளில் வாழ் கின் ற தமிழ் மக்களுக்குத்
தமிழ்
வாசிப்கப
வளர்க்கும்
வககயில்
தமிழ் ப்
புத்தகக்
கண்காட்சிககள ஏற் படுத்துவது அவசியத் டதகவயாகின் றது.
இப்புத்தகக்
கண்காட்சிககள
ஐடராப்பாவிலும் ,
மடலசியா,
சிங் ககயிலும் ஏற் பாடு பசய் து தமிழ் நூல் கள் அயலகத் தமிழ்
மக்கள் வாழும் நாடுகளிலும் பரவும் வகக பசய் ய டவண்டும் .
4. ஐடராப்பாவில் இருக்கும் தமிழ் ப் பள் ளிக்கூடங் கள் முகறசாரா
பள் ளிக்கூடங் களாக
இயங் கி
வருகின் றன.
அதற் கான
ஒருங் கிகணந்த பாடத்திட்டங் ககளயும் , பாட நூல் ககளயும்
தமிழக அரசு உருவாக்கித் தர டவண்டும் .
அதுமட்டுமன் றி பஜர்மானியர், ஆங் கிடலயர், பிபரஞ் சு மக்கள்
என டவற் றுபமாழி டபசும் மக்களும் டபச்சுத்தமிழ் கற் கும்
வககயில் இகணயவழி டபச்சுத்தமிழ் கற் கும் வாய் ப்புககளத்
தமிழக அரசு உருவாக்கித்தரக் டகட்டுக் பகாள் கிடறாம் .இந்த
வாய் ப்பிற் கு பநஞ் சார்ந்த நன் றி. ஏற் பாட்டாளர்களுக்கு எமது
வாழ் த்துகளும் பாராட்டுகளும் .
தமிழால் இகணடவாம் .
முகனவர்.க.சுபாஷிணி
தகலவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு

உகரகயயும் நிகழ் சசி
் கய இகணயம் வழி காண இங் டக பசல் க.
https://youtu.be/McFlZxj51xs
https://fb.watch/au59ueQu_j/
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2. தாய்வீடு திரும்பும் தமிழ்க் கல்வவட்டுகள்
— முனைவர் எஸ்.சாந்தினிபீ
கமசூரில் இருக்கும் தமிழ் க் கல் பவட்டுகள் பசன் கனக்கு வர
உள் ளதாக இந்தியத் பதால் லியல்
ஆய் வகத்தின்
(ஏஎஸ்ஐ)
அறிவிப்பு, தமிழக மக்ககளயும் உலகபமங் கும் உள் ள தமிழ்
ஆர்வலர்ககளயும் பபருத்த மகிழ் சசி
் யில் ஆழ் த்தியுள் ளது.
1984-ல் பசன் கன பல் ககலக்கழகத் பதால் லியல் துகறயில் நான்
எம் .ஃபில் .,
பயின் ற
காலம் .
பதிக்கப்பட்ட
கல் பவட்டுகள்
கிகடக்காமல் , அவற் றின் படிககளத் டதடி கமசூரில் உள் ள
ஏஎஸ்ஐயின் கல் பவட்டுப் பிரிவின் அலுவலகம் எனக்கு முதலில்
அறிமுகமானது. 60 ஆண்டுகளுக்கு முன் படி எடுக்கப்பட்ட
கல் பவட்டுகள் இன் னமும் பதிப்பிக்கப்படவில் கல என நான்
உணர்ந்த முதல் புள் ளி அது. கால தாமதம் , இகடயூறுகள்
டபான் றவற் கறக் கடந்து கமசூரில் தங் கி, கல் பவட்டுககளப்
படித்து எழுதி எடுத்து வந்டதன் . தமிழில் உள் ள கல் பவட்டுகள் ஏன்
தமிழ் நாட்டில்
கிகடக்கவில் கல,
எல் லா
மாணவர்களாலும்
கமசூருக்கு வருவது எப்படி முடியும் டபான் ற டகள் விகள் என்
மனதில் எழுந்தன. எனது முகனவர் பட்ட ஆய் வுக் காலத்திலும்
இந்த நிகலடய நீ டித்தது. எனது முகனவர் பட்ட ஆய் டவட்கட 2005ல் நூலாக பவளியிடும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தடபாது அடத
கல் பவட்டுகள் 80 ஆண்டுககளக் கடந் தும் பதிப்பிக்கப்படாதகத
அறிந் துபகாண்டடன் .
எடுத்துக்காட்டாக, பதன் னிந்தியக் கல் பவட்டுகள் பதாகுதி எண்
26, 1976-78-ல் பவளியானது. இதன் அடுத்த பதாகுதி எண் 27, 2001ல் தான்
பவளியானது. இகடயில்
23 ஆண்டுகள்
தமிழ் க்
கல் பவட்டுப்
படிகள்
படிக்கப்படவில் கலயா?
பதிப்பிக்கப்படவில் கலயா? பதரியவில் கல. இதுதான் , ஜூன் 6,
2006-ல் ஜூனியர் விகடன் எடுத்த ஒரு முன் பனடுப்பு. ‘காவிரியும்
டபாச்சு... கல் பவட்டும் டபாச்சு!’ என் ற பசய் திக் கட்டுகரயாக
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முதல்
வடிவம்
பகாண்டது.
பபாதுபவளியில்
இத்தகவல்
முதன் முகறயாகப் பரவியது. எனக்கு ஓர் ஆசுவாசம் .
இந் த
விஷயம் அப்டபாகதய முதல் வரான கருணாநிதி கவனத்துக்குச்
பசல் ல, நடவடிக்ககக்கு உத்தரவிட்டார். கமசூர் அலுவலகத்
தமிழ் க்
கல் பவட்டுககளத்
தமிழகம்
பகாண்டுவரும்
முயற் சியாகத் தஞ் கச தமிழ் ப் பல் ககலக்கழகத்துக்கு ரூ.10
லட்சம் நிதி ஒதுக்கி, பிறகு ரூ.25 லட்சமாகவும் உயர்த்தப்பட்டது.
நிதி,
முழுகமயாகப்
பயன் படுத்தப்படாமல்
அரசிடடம
திரும் பியது. அப்டபாது மற் பறாரு தகவலும் பரவியிருந்தது. திமுக
இடம் பபற் ற ஐ.மு. கூட்டணி ஆட்சியின் மத்திய கலாச்சாரத் துகற
அகமச்சர் அம் பிகா டசானிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டதாகவும் ,
முதல் வர் கருணாநிதி கமசூரின் கல் பவட்டுப் பிரிகவ மீண்டும்
தமிழ் நாட்டுக்கு மாற் றக் டகாரியது ஏற் கப் படவில் கல என் றும்
பதரிந்தது.
ஜனவரி 2013-ல் இப் பிரச்சிகன ஜூனியர் விகடனில் மீண்டும் ஒரு
கட்டுகரயானது.
இடத
காலகட்டத்தில்
தனிநபர்களுக்கும்
மாணவர்களுக்கும்
ஓய் வுபபற் ற
கல் பவட்டியல்
வரலாற் று
ஆர்வலர்களுக்கும்
ஆசிரியர்களுக்கும்
ஓர்
அகலடபால்
தமிழ் நாட்கடப் பற் றிய வரலாற் று ஆர்வம் டமடலாங் கியது.
இக்காலத்தில்
மரபு
நகடப்
பயணங் கள் ,
வரலாற் றுச்
சுற் றுலாக்கள்
உருக்பகாண்டன.
பல
உள் ளூர்
வரலாற் று
அகமப்புகள்
டதான் றி,
தினந்டதாறும்
தங் களது
கண்டுபிடிப்புககளச் சமூக வகலதளங் களில் பதிவிட்டன. இகத
ஊக்குவிக்கும் வககயில் , கீழடியில் ஏஎஸ்ஐயின் அகழாய் வு
பதாடங் கியது.
அங் டக
ஒரு
வரமாக
வந்த
அமர்நாத்
ராமகிருஷ்ணன் , கவகக நதிக்ககரயில் அகழாய் வுக்கு உரிய
இடங் களாக 200-க்கும் டமற் பட்ட இடங் ககளக் கண்டறிந் தார்.
இந்த அகழாய் வுக்கும் தகட ஏற் பட்டதால் , நீ திமன் றம் வாயிலாகத்
தகட நீ க்கப்பட்டு, தமிழ் நாடு அரடச கீழடி அகழாய் கவ
டமற் பகாள் ள வழி ஏற் பட்டது.
இதனிகடடய, ஜனவரி 7, 2015-ல் ‘இந் து தமிழ் ’ நாடளட்டில்
கல் பவட்டுககளப் பற் றி நான் அளித்த பசய் தி பவளியானது.
டமலும் ,
கல் பவட்டுககளத்
தமிழகத்துக்குக்
பகாண்டுவர
நீ திமன் றத்தின் வாசல் தட்டப்பட்டது. வழக்கறிஞர் மணிமாறன்
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தாக்கல் பசய் த
மனுகவ
நீ திபதிகள்
என் .கிருபாகரன் ,
எம் .துகரசாமி ஆகிடயார் விசாரித்தனர். இவ் வழக்கில் திமுகவின்
மாநிலங் களகவ
உறுப்பினரும்
மூத்த
வழக்கறிஞருமான
என் .ஆர்.இளங் டகா வாதிட்டார். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19-ல்
மதுகரயில் உள் ள பசன் கன உயர் நீ திமன் றக் கிகளயின் அமர்வு
அளித்த தீர்ப்பு, மத்திய அரசின் கீழ் பசயல் படும் ஏஎஸ்ஐயின்
கல் பவட்டியல் பிரிவின் கமசூர் அலுவலக இயக்குநருக்கு இட்ட
கட்டகளயாக அகமந் தது.
இனிதான் நாம் விழிப்புடன் இருக்க டவண்டும் . ஏஎஸ்ஐ தனது
உத்தரவில் பசால் லியிருக்கும் இரண்டு பசய் தியும் ஆழ் ந்து படிக்க
டவண்டியகவ. ஒன் று, ஏற் பகனடவ பசன் கனயில் இயங் கிவரும்
கிகள அலுவலகத்தின் பபயர் மாற் றம் பசய் யப்பட்டுள் ளது.
இரண்டாவதாக, கமசூர் அலுவலகத்தில் இருக்கும் இயக்குநர்
தமிழ் க் கல் பவட்டு கமப் படிவங் ககளயும் அகதச் சார்ந்த
ஆவணங் ககளயும் பசன் கன ஏஎஸ்ஐ கிகளக்கு மாற் றம் பசய் ய
டவண்டும் என் பதாகும் .
கல் பவட்டியல் பிரிவு முதன் முதலாக பபங் களூரூவில் 1886-ல்
பதாடங் கப்பட்டது. பிறகு, கல் பவட்டுப் படிகளின் பாதுகாப்பு
கருதி 1903-ல் ஊட்டிக்கு மாற் றப்பட்டது. பிறகு, 1966-ல் மீண்டும்
கமசூருக்கு இப்பிரிவு பசன் றது. இதற் கு இரண்டு கிகளகள் 1990ல்
உத்தர
பிரடதசம்
ஜான் சியிலும்
பசன் கனயிலும்
அகமக்கப்பட்டன. இதில் , ஜான் சியின் கிகள தற் டபாது உபியின்
தகலநகரான லக்டனாவில் பசயல் படுகிறது. கடந்த 2008-ல்
கமசூரிடலடய
புதிய
கட்டிடத்துக்குக்
கல் பவட்டுப்
பிரிவு
மாற் றப்பட்டது. அப்டபாது தமிழ் க் கல் பவட்டுகளின் பல படிகள்
டசதமாகித் தூக்கி எறியப்பட்டதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. எனடவ,
தற் டபாது கமசூரிலிருந்து பசன் கனக்கு வரும் படிககளப்
பத்திரமாக
பசன் கனக்குக்
பகாண்டுவருவகத
உறுதிப்படுத்துவது அவசியம் .
பசன் கனயில்
இயங் கும்
பதால் லியல்
துகற
கிகள
நிறுவனத்துக்கும்
தமிழ் நாடு
அரசிற் கும்
எந்த
விதமான
பதாடர்பும் இல் கல. கமசூரில் இருந் தாலும் பசன் கனயில்
இருந்தாலும் மத்திய அரசின் கீழ் இயங் கும் அடத ஏஎஸ்ஐயின்
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ககவசம் தான் இருக்கும் . இந்தச் பசய் திகய நாம் ஆழமாக
மனதில் பதித்து கவத்துக்பகாள் ள டவண்டும் . உயர் நீ திமன் றத்
தீர்ப்பால்
நிச்சயிக்கப்பட்ட
பலன்
என் னபவன் றால் ,
கல் பவட்டுககளத் டதடி கமசூர் பசல் லத் டதகவயில் கல,
பசன் கனக்குச் பசன் றால் டபாதும் என் படத. ஆகடவ, இதில் நாம்
பபரிதும் மகிழ் வதற் குப் டபாதுமான பவற் றி இருப்பதாக எனது
பார்கவயில் பதரியவில் கல. பவற் று இடமாற் றம் மட்டுடம இதில்
குறிக்கப்பட்டுள் ளது. உயர் நீ திமன் றத் தீர்ப்பின் படி, தமிழ் க்
கல் பவட்டுககளப் படிக் கக் கல் பவட்டியலாளர்ககள அமர்த்துதல்
உள் ளிட்ட பல நடவடிக்ககககளயும் டமற் பகாள் வது அவசியம் .
அப்படி நடவடிக்கககள் டமற் பகாண்டு அகனத்துத் தமிழ் க்
கல் பவட்டுகளும் பதிப் பிக்கப்பட்டால் , அதன் பின் பசய் யப்படும்
ஆய் வுகளால் சர்வடதச அளவில் தமிழர்களின் வரலாறு அதிக
முக்கியத்துவம் பபறுவது நமக்குப் பபருகம அல் லவா?
நன் றி: இந் து இதழ்
முகனவர்
எஸ்.சாந்தினிபீ,
அலிகர்
முஸ்லிம்
பல் ககலக்கழகத்தின் வரலாற் றுப் டபராசிரியர், ‘கல் பவட்டுகளில்
டதவதாசி’ நூலாசிரியர்
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3. புதுக்வகாட்லைக் குலைவலைகள்
— முனைவர். ப. தேவி அறிவு சசல்வம்
பவள் ளாற் கற
கமயமாகக்
பகாண்டது
புதுக்டகாட்கட.
பவள் ளாற் றின் ககரடய டசாழ பாண்டிய நாட்டு எல் கல ஆக
இருந்தது என பகழய பாடல் ஒன் று கூறுகிறது.

“பவள் ளொறது வைக்கொ ் த ற் குப் பபருவழியொ ் *
பேள் ளொர் புைற் கை்ைி பேற் கொகு ் - உள் ளொர
ஆை்ைகைல் கிழக்கொ ் ஐ ் பே்ேறுகொே ்
பொை்டிநொை்பைல் னலப் பதி.”

பவள் ளாறு
வட
எல் கலயாகவும் ,
டமற் கு
எல் கலயாகப்
பபருவழியும் , பதளிந்த நீ ர் பகாண்ட கன் னி(குமரி) பதன்
எல் கலயாகவும் ,
(பல
பாண்டிய
மன் னர்களாலும்
துகறமுகமாகக் பகாண்டு) மனநிகறவுடன் ஆட்சி பசய் யப்பட்ட
கடல் கிழக்கு எல் கலயாகவும் , இந் த ஐம் பத்தாறு காதம் வகர
விரிந்துள் ள நிலடம பாண்டிநாட்டின்
எல் கலக்கு உட்பட்ட
இடமாகும் .
(*பபருவழி என் பதற் குப் பதில் பபருபவளி என் ற பாட டபதமும்
உண்டு).
சங் ககாலம் முதல் பாண்டியர்கள் , டசாழர்கள் , பல் லவர்கள் ,
அவர்களுக்குக்
கீடழ
இருந்த
குறுநிலத்
தகலவர்கள் ,
முத்தகரயர்கள் ,
பகாடும் பாளூர்
டவளிர்கள் ,
வழுதூர்
பல் லவராயர்கள் , சிற் றரசர்கள் ஆகிடயார் புதுக்டகாட்கடகய
கிபி 15 ஆம் நூற் றாண்டு வகர ஆண்டு உள் ளார்கள் . கிபி 17 ஆம்
நூற் றாண்டு முதல் 1948 வகர புதுக்டகாட்கடயானது ஒரு
தனியரசாக ஒன் பது மன் னர்களால் ஆட்சி பசய் த பகுதியாக
இருந்துள் ளது.
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குறிப் பிடத்தக்க
வககயில்
வரலாற் றுச்
சிறப்புமிக்க
குகடவகரகள் புதுக்டகாட்கடப்பகுதியில் உள் ளன.
1.

னலயடிப் பை்டி குனைவனர:
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பல

கீரனூருக்கு வடபுறம் இரண்டு குகடவகரகள் உள் ளன. ஒன் று
சிவனுக்கு மற் பறான் று விஷ்ணுவுக்கு. நந் திவர்ம பல் லவனால்
எடுக்கப்பட்ட
இக்டகாயிலில்
தாய் ப்பாகறயிடலடய
அகமக்கப்பட்ட
நந் தி
உள் ளது.
டமலும்
சப்தமாதர்கள்
ஆயுதங் களுடனும் ,
சிம் ம
வாகனத்தில்
உள் ள
காளியும்
சிற் பங் களாகக் காட்சி தருகின் றனர். டமற் குப் புறம் திருமால்
பாம் பகணயில்
துயில்
பகாள் வது
டபாலவும்
டதவர்கள்
டபான் டறார்
விஷ்ணுகவப்
பார்ப்பது
டபான் று
அகமக்கப்பட்டுள் ளது. விஷ்ணுவின் கிடந்த டகாலத்தில் அவரது
நாபிக் கமலத்திலிருந் து பிரம் மா வருவது டபாலவும் ,
டமலும்
நின் ற அமர்ந்த டகாலங் களிலும் ,
நரசிம் ம அவதாரத்தின்
இரண்யவத சிற் பங் களும்
இங் கு உள் ளன. தந்திவர்மப்
பல் லவனின் கல் பவட்டு பகாண்ட பல் லவர்கால குகடவகர இது.
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2. குை்றொை்ைொர் குனைவனர:

இரண்டாம் நந்திவர்ம பல் லவன் கல் பவட்டுகள் இரண்டு இங் கு
உள் ளது என் பதால் இது பல் லவர் காலத்துக் குகடவகரயாகும் .
பாகறயிடலடய இருக்குமாறு மூலவர் லிங் கத் திருடமனி கருவகற
உள் டள உள் ளது. துவாரபாலகர்கள் மனித உருவச் சிற் பமும் தாய்
பாகறயிடலடய
பசதுக்கப்பட்டுள் ளது.
வலம் புரி
விநாயகர்,
டசாமாஸ்கந்தர் சிற் பங் களும் இங் கு உள் ளன. பல் லவர்களுக்குப்
பிறகு பாண்டியர், டசாழர் முன் மண்டபத்கத ஏற் படுத்தியுள் ளனர்
3. நொர்ே்ேொ னல குனைவனர:
நகரத்து ஊர் மகல என் பது நார்த்தாமகல என மருவியது.
பழியிலி ஈஸ்வரம் முத்தகரயர் குகடவகர இது. சிறியநங் கக
என் ற பபண் நந்தி கவக்க ரிஷபக் கூட்கட ஏற் படுத்திய பசய் தி
நிருபதுங் கன்
கல் பவட்டு ஆக உள் ளது. அருடக சமணக்
குகடவகர பதற் கு வடக்காக நீ ள் சதுர வடிவத்தில் கருவகற, முன்
மண்டபம் என தாய் ப்பாகறயிடலடய உள் ளது.
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4. பதிபைை் பூமி விை்ைகர ் குனைவனர:
பதிபனண்
பூமி
என் ற
வணிகக்
குழு
விஷ்ணுவின்
12
சிற் பங் ககளத்
தாய்
பாகறயிடலடய
பசதுக்கி
உள் ளனர்.
பதிபனண்
பூமி விண்ணகரம் என் ற பபயர் பகாண்டதாக
கல் பவட்டு கூறுகிறது.
5. திருதகொகர்ை ் :
சதுர ஆவுகடயாராக லிங் கத் திருடமனி இருப்பதாலும் மாறன்
சகடயன் கல் பவட்டு இங் கு உள் ளதாலும்
இக்குகடவகர
பாண்டியர்களுக்கானது. மகலயின் சிறு பகுதியில் கருவகற,
முன் மண்டபம் தாய் ப்பாகறயிடலடய உள் ளது. கங் காதரர்,
வலம் புரி விநாயகர் சிற் பங் களும் இங் கு உள் ளன.
6. சிே்ேை்ைவொசல் குனைவனர:
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மதுகர ஆசிரியன் இளங் பகௌதமன் குகடவகர பசதுக்கி ஓவியம்
தீட்டியதாக கல் பவட்டுச்
பசய் தி இருப்பதால் இக்குகடவகர
பாண்டியர்களுக்கானது.
இங் கு
அஜந் தா
ஓவியத்துக்கு
இகணயான ஓவியம் உள் ளது. கருவகற, முகமண்டபம் மூன் று
சமணர்களின் புகடப் பு சிற் பமும் இங் கு உள் ளன.
7. குடுமியொை் னல த ல் ேளி:
இக்குகடவகர குடுமிநாதர் டகாயில் எனக் கல் பவட்டு கூறுகிறது.
சதுர ஆவுகடயாக லிங் கத் திருடமனி மற் றும் டகாமாறன்
சகடயன் கல் பவட்டு இருப்பதால் இது பாண்டியர்களுக்கானது
எனத் பதரிகிறது. இங் கு ‘பரிவாதிநிதா’ என் று பதாடங் கும்
பல் லவகிரந்தத்தில் பவட்டப்பட்ட
இகசக் கல் பவட்டு வீகண
குறித்த குறிப்கபக் பகாண்டுள் ள சங் கீதக் கல் பவட்டு உள் ளது.
புகடப்புச் சிற் பமாக வலம் புரி விநாயகரும் , துவாரபாலகர்கள்
அருகிடலடய பதற் கு பார்த்து மனித வடிவமாக உள் ளனர்.
8. தேவர் னல:
திருமயம் தாலுகாவில் டகாட்டூர் அருடக, டபகரயூர் டமற் டக
காட்டிற் குள் சிறுமகலயில் உள் ளது. சதுர ஆவுகட பகாண்ட
லிங் கத் திருடமனி, மற் றும் துவாரபாலகர்கள் மனித உருவத்தில்
உள் ளனர். இங் டக அரிட்டாபட்டியில் உள் ளது டபால லகுலீசர்
சிற் பம் உள் ளது. மற் ற இடங் களில் காணப்படும் லகுலீசர் சிற் பம்
உதிரி சிற் பமாக உள் ளகவ.
9. திரு ய ் :
மகலடமல்
திருமயம்
டகாட்கடக்குள்
சதுர
ஆவுகடயார்
லிங் கத்திருடமனியும் , ‘பரிவாதிநிதா’ என் ற கல் பவட்டும் உள் ளது.
இது ஏணிப்படிகளில் ஏறிப் பார்க்குமாறு இந்தியத் பதால் லியல்
துகறயால் ஏற் பாடு பசய் யப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும் பாண்டியர்
காலக் குகடவகரயாகும் .
10. திரு ய ் னல த ற் குக் குனைவனர:
அடிவாரத்தில் டமற் கு குகடவகரயில் கிழக்கு டநாக்கி சிவன்
லிங் கத் திருடமனியாக தாய் ப்பாகறயிடலடய சதுர ஆவுகடயார்
பகாண்டும் , மனித உருவில்
துவார பாலகர்களும் தாய்
பாகறயிடலடய பசதுக்கப்பட்டு உள் ளனர். அத்துடன் இங் கும்
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‘பரிவாதிநிதா’ என் று பதாடங் கும் கல் பவட்டும் சிறு குறிப்புடன்
இங் கும்
உள் ளது,
மிகப்
பபரிய
லிங் டகாத்பவர் உருவம்
தாய் ப்பாகறயில் புகடப்புச் சிற் பமாக உள் ளது.
11. திரு ய ் னல கிழக்குக் குனைவனர:
அடிவாரத்தில்
கிழக்டக விஷ்ணு குகடவகரக் டகாயிலும்
பாம் பகணயில் விஷ்ணு சயன டகாலத்திலும் , டமடல டதவர்கள்
அகத்தியரும் உள் ளது டபாலவும் , பூமாடதவிகய தூக்குவதற் கு
வரும் அரக்கர்ககள விரட்ட பாம் பு விஷத்கதக் கக்கி தாக்குவது
மாதிரியும் , அவர்கள் பயந்து ஓடுவது மாதிரியாகவும் சிற் பம்
காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள் ளது.
வருடம்
ஒருமுகற
இதற் கு
கதலக்காப்பு நகடபபறும் .
கசவ கவணவ வழிபாட்டுச்
சண்கடகயக் கருத்தில் பகாண்டு
13ஆம் நூற் றாண்டில்
ப
ாய் சாள மன் னர் வீர டசாடமஸ்வரனின் தண்டநாயகன்
இருபகுதிக்கும் இகடடய நடுவில் எழுப் பிய
'ககயுருவிச்
சுவாரால் ' இப்பகுதி பிரிக்கப்பட்டு தனித்தனி வழிபாட்டிற் காக
ஏற் பாடு பசய் யப்பட்டுள் ளது.
12. நச்சொந் துபை்டி னலயக் தகொவில் :
பபான் னமராவதிக்கு ஒரு கிடலா மீட்டர் வடக்கில் மகலயக்
டகாவில் இருக்கிறது. இங் கு நச்சாந்துபட்டி அருடக, இம் மகலயின்
அடிவாரத்தில் வடபுறத்தில் சிவன் குகடவகர டகாயில் உள் ளது.
அதில்
கருவகறயில்
எட்டுப்
பட்கடகளுடன்
உள் ள
ஆவுகடயாருடன் லிங் கத் திருடமனியாக மூலவர் உள் ளார். இங் கு
உள் ள அபிடஷகம் நீ ர் பசல் லும் பாகதயானது சிங் கம் முகமாக
உள் ளது. இங் கும் ‘பரிவாதிநிதா’ என் று பதாடங் கும் கல் பவட்டு
உள் ளது.
13. பேற் கு குனைவனர:
இடத பகுதியில் , பதற் கு குகடவகரயில் , கருவகற முன் , மண்டபம்
எனவும் மூலவர் எட்டுப்பட்கட ஆவுகடயார் பகாண்ட லிங் கத்
திருடமனியாக, புகடப்புச்
சிற் பமாக உள் ளார். தூணின்
பதாககயானது தரங் கப் டபாதிகககள் பகாண்டு உள் ளது. எதிடர
வலம் புரி விநாயகர் புகடப்பு சிற் பமாக தாய் ப்பாகறயிடலடய
உள் ளார்.
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14. பூவொலக்குடி குனைவனர:
பபான் னமராவதிக்குக் கிழக்டக இருக்கும் பூவாலக்குடி என் ற
ஊருக்குத் பதற் டக உள் ள ஒரு சிறிய மகலயில் , ஆவுகடயாரும்
லிங் கமும் பகாண்ட கருவகற உள் ளது.
அமரூன் றிய
முத்தகரயன் என் ற 8 ம் நூற் றாண்டு மன் னனால் உருவாக்கப்
பட்டதாக கல் பவட்டு கூறுகிறது. பின் னர் இந்தக் குகடவகரக்
டகாயில் பிற் காலப் பாண்டியர் காலத்தில் மண்டபம் கட்டி விரிவு
படுத்தப் பட்டுள் ளது.
15. குலொலதகொை்னையூர் குனைவனர:
திருமயம் - இராயவரம் வழியில் , ராயவரத்திற் கு டமற் டக
குலாலடகாட்கடயூர்
என் று
அகழக்கப்படும்
டகாட்கடயூர்
இராயவரம் சிவன் குகடவகரக் டகாயில் உள் ளது.
இந் த
இராயவரம் குலாலடகாட்கடயூர் குகடவகரயில் சுற் றுப்பாகத
இல் லாமடலடய அகமந்த அகர வட்ட வடிவ ஆவுகடயார்
பகாண்ட லிங் கத் திருடமனியாக மூலவர் அகமக்கப்பட்டுள் ளார்.
இது டவபறங் கும் காணக்கிகடக்காத வககயில் அகரவட்ட
வடிவில் அகமந்துள் ளது தனிச் சிறப்பாகும் .
16. ஆயிங் குடி குனைவனர:
இராயவரம்
டநர்
பதன் புறத்தில்
ஆயிங் குடியில்
உள் ள
மகலக்குகடவகரயில் பாகறயிடலடய லிங் கத் திருடமனியாய்
மூலவர் உள் ளார். பின் பு நகரத்தார்களால் முன் மண்டபம்
கட்டப்பட்டுள் ளது. முத்தகரயர்கள் , பல் லவர்கள் பாண்டியர்கள்
டமன் கமகய ஏற் றுக் பகாண்டு ஆட்சி பசய் ததால் தங் களுக்குச்
சாத்தான்
மாறன்
என் ற பபயர் கவத்துக் பகாண்டனர்.
பல் லவர்கள் முதலாம் மடகந்திரவர்மனின் வீகண பரிவாதினி
என் ற கல் பவட்டு கிகடக்கின் றது.
நார்த்தாமகலக்குத்
பதற் டக பல் லவராட்சி இருந்ததற் கான
சான் றும்
இல் கல.
ஸ்ரீமாறன்
ஸ்ரீவல் லபன்
கல் பவட்டு ,
பபரும் பிடுகு முத்தகரயர், மகடபசய் த கல் தூண் கல் பவட்டு,
முத்தகரயன்
என் னும்
கல் பவட்டு,
நாமனூர்
குளத்தில்
வட்படழுத்து அவனீஸ்வர கல் பவட்டு என கிட்டத்தட்ட ஆயிரம்
கல் பவட்டுகள்
புதுக்டகாட்கடயில்
சமீப
காலத்தில்
கண்டறியப்பட்டுள் ளது.
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குறிப் பு: தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு நடத்தும்
இகணயவழி திகசக் கூடல் உகரத்பதாடர் நிகழ் சசி
் வரிகசயில் ,
டிசம் பர் 11, 2021
அன் று,
புதுக்டகாட்கட பதால் லியல்
ஆய் வுக்கழகத்தின் தகலவரும் , கல் பவட்டு அறிஞருமான திரு.
கரு. ராடசந்திரன் அவர்கள் "புதுக்டகாட்கட மாவட்ட குகடவகரக்
டகாயில் கள் " என் ற தகலப்பில் வழங் கிய உகரயிலிருந்து
முகனவர். ப. டதவி அறிவு பசல் வம் அவர்கள் பதாகுத்த தரவுகள்
கட்டுகர.
படங் கள் உதவி: முகனவர் க. சுபாஷிணி.
கூகுள் வகரபடத்தில் இடக்குறிப்பு உதவி: முகனவர் டதபமாழி
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nCb7YqSUT0FZWl4_GRwdfxSg
fpqAT870&usp=sharing
புதுக்டகாட்கட மாவட்டக் குகடவகரக் டகாயில் கள் : திரு. கரு.
ராடசந்திரன் அவர்களின்
உகர-யூடியூப் காபணாளியாக: https://youtu.be/XDSob-c3_k0
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4. அகழாய்வினால் அறியப் டும் தமிழகத்தில்
சி ந்திருந்த நகை நாகரீகம்
— கி. ஸ்ரீேரன்
சிவகங் கக
மாவட்டம்
கீழடியில்
நகடபபற் று
வரும்
அகழ் வாராய் ச்சியில் நகர நாகரீகத்தின் ஒரு முக்கிய அம் சமாக
விளங் கும் வடிகட்டியுடன் கூடிய நீ ர் பசல் லும் குழாய் அகமப்புகள்
மற் றும் உகறகிணறுகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட பசய் திகய
அறிந் து மகிழ் சசி
்
அகடகின் டறாம் . பதான் கமச் சிறப்புமிக்க
ஆதிச்ச நல் லூர் பகாற் கக டபான் ற ஊர்களில் நகடபபற் ற
அகழ் வாராய் ச்சிகளில்
நீ ர்
பசல் லும்
குழாய் கள்
பவளிப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.
மனித இனத்திற் கு மிகவும் டதகவயானதாக விளங் கும் சுத்தமான
குடிநீ கர தண்ணீகர பபறுவதற் கும் கழிவு நீ கர அகற் றவும்
"சுருங் கக' எனப்படும் குழாய் களும் கழிவு நீ ர் அகற் றும்
வாய் க்கால் களும் இருந்திருக்கின் றன. இலக்கியங் களிலும் இது
பற் றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின் றன.
சங் க இலக்கியமான பரிபாடலில் குழாய் கள் நிலத்தின் அடியில்
நீ ண்ட
யாகனயின்
துதிக்கக
டபால
அகமந்திருந்ததாக
குறிக்கப்படுகிறது.

அருவி பசொரிந் ே தியிற் றுரந் து
பநடு ொல் சுருங் னக நடுவழிப் தபொந் து
கடு ொகி களிறைே்துக் னகவிடு நீ ர் தபொலு ்
(பரிபொைல் 20 : 14-106)
நீ ர் பசல் லும் குழாய் அகமப்பு "சுருங் கக" என அகழக்கபடுகிறது.
அரண்மகனயின் மாடிடமல் நிலா முற் றம் அகமந்திருந்தது.
அம் முற் றத்தின் டமலாக பபய் த மகழநீ ர் கீடழ விழுவதற் கு மீன்
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வாகயப்
டபான் ற
அம் பணங் கள்
அகமக்கப்பட்டிருந் ததாக
பநடுநல் வாகட
(96)
நீ ர்பசல் லும்
"சுருங் கக"
பற் றி மதுகரக்
குறிப் பிடுகிறது.

(தூம் புகள் )
கூறுகிறது.
காஞ் சியும்

கல் லிடிே்தியற் றிய இை்டுவொய் க் கிைங் கிை்
நல் பலயிலுடிந் ே பசல் வே்ே ் மிை் (730-31)
டமலும் "சுருங் கக' அகமப்பிகனப் பற் றி சிலம் பு, மணிடமககல,
சீவகசிந்தாமணி ஆகிய இலக்கியங் களும் குறிப்பிடுகின் றன.
இலக்கியங் கள் குறிப் பிடும் பசய் திககள அகழ் வாராய் ச்சிகள்
சான் றுகளுடன்
பமய் ப்பிக்கின் றன.
சுடுமண்ணால்
ஆன
குழாய் வகக
நீ ர்க்கால் கள்
திருக்டகாவிலூர்
(விழுப்புரம்
மாவட்டம் )
ஊத்தங் ககர
(தர்மபுரி
மாவட்டம் )
பசன் கனநங் கநல் லூர் ஆகிய இடங் களில் கிகடத்துள் ளன.
இவ் வகக குழாய் களில் ஒரு முகன சற் று குறுகலாகவும்
மறுமுகன அகலமாகவும் இருக்கும் . குழாய் ககள ஒன் றுக்குள்
ஒன் று பசாருகிவிடலாம் . களிமண்
பூச்சு டதகவயிருக்காது.
டமலும்
இகவ
துணிகளுக்கு
வண்ண
சாயடமற் றும்
பணிகளுக்காக
இகவ
பயன் பட்டிருக்கலாம்
எனக்
கருத
முடிகிறது.
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தமிழகத்தில் நகடபபற் ற அகழ் வாராய் ச்சிகளில் "சுருங் கக'
எனப்படும் நீ ர் பசல் லும் குழாய் கள் கிகடத்துள் ளன. அரிக்கடமடு,
வசவசமுத்திரம் திருக்டகாவிலூர், உகறயூர் உலகடம் (ஈடராடு
மாவட்டம் ) டபான் ற இடங் களில் கிகடத்துள் ளன. உலகடத்தில்
கிகடத்த
குழாய் களின்
மீது
எண்கள்
(கி.பி.
10-11-ஆம்
நூற் றாண்கடச் டசர்ந்தகவ) தமிழ் எண்கள் இடப்பட்டிருப்பது
குறிப் பிடத்தக்கது.
டமலும் தகரக்கு கீடழ நீ ர் பசல் லக் கூடிய வடிகால் கள் , பகடவீடு,
கண்ணனூர், கங் கக பகாண்ட டசாழபுரம் , கரூர் டபான் ற
பதான் கமச்
சிறப்புமிக்க
இடங் களில்
டமற் பகாள் ளப்பட்ட
அகழாய் வாராய் ச்சிகளின் மூலம் பவளிப்படுத்தப்பட்டுள் ளன.
தமிழகத்தில் சிறந்த நகர நாகரீகம் , சிறப்பான நிகலயில்
இருந்ததற் கான சான் றுகளாக (சுருங் கக) சுடுமண் குழாய் களும் ,
வடிகால் களும் விளங் குகின் றன.
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5. இைங்லகத் தமிழர் வைைாற்றிற்குப் புதிய
வெய்திகலளத் தரும் திருவகாைமலைக் கல்வவட்டு
— தபராசிரியர் ப.புஸ்பரட்ணம்
புகக
படர்ந்திருக்கும்
இலங் ககத்
தமிழரின்
ஆதிகால,
இகடக்கால வரலாற் றுக்குப் புது பவளிச்சமூட்டி வருவதில்
பதால் லியற்
கண்டுபிடிப்புக்களுக்கு
முக்கிய
இடமுண்டு.
அக்கண்டுபிடிப்புக்களில் கல் பவட்டுக்கள் நம் பகமான முக்கிய
சான் றுகளாகப் பார்க்கப்படுகின் றன. அகவ இலக்கியங் ககளப்
டபால் விரிவான வரலாற் றுச் பசய் திககளத் தராவிட்டாலும்
அகவ வரலாற் றுச் சம் பவங் கள் நடந்த சமகாலத்திடலடய
பபரும் பாலும்
எழுதப்பட்டிருப்பதினால்
அவற் றிலிருந் து
அறியப்படும்
வரலாற் றுச்
பசய் திகள்
நம் பகமானதாகடவ
பார்க்கப்படுகின் றன. இகவ ஒரு நாட்டில் வாழும் பல இன மக்கள்
பற் றிய
பாரம் பரிய வரலாற் று நம் பிக்ககககள மீளாய் வு
பசய் வதிலும்
முக்கிய
பங் கு
வகிக்கின் றன.
இதற் கு
திருடகாணமகல
மாவட்டத்தில்
தற் டபாது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் ள
கல் பவட்கடயும்
உதாரணமாகக்
குறிப் பிடலாம் .
முதலில் இக்கல் பவட்டுப் பற் றிய பசய் தி
திருடகாணமகல
மாவட்ட டமலதிக அரசாங் க அதிபர் திரு.டஜ.எஸ். அருள் ராஜ்
என் பவரால் கவத்திய கலாநிதி த.ஜீவராஜ் அவர்களுக்குத்
பதரியப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் அதுபற் றிய தகவல் எமக்கும்
பரிமாறப்பட்டது. அவர்கள் அனுப் பிய புககப்படத்கதப் பார்த்து
இக்கல் பவட்டின் முக்கியத்துவத்கதத் பதரிந்துபகாண்ட நாம்
அக்கல் பவட்கட ஆய் வு பசய் வதற் குத் பதால் லியற் திகணக்களப்
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் அனுமதிகயப் பபற் று யாழ் ப்பாணப்
பிராந்திய
பதால் லியற்
திகணக்கள
ஆய் வு
உத்திடயாகத்தர்களான திரு. பா.கபிலன் , திரு.வி. மணிமாறன்
மற் றும் முன் னாள் பதால் லியல் விரிவுகரயாளர் திரு.கிரிதரன்
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ஆகிடயாருடன்
30.01
2021
அன் று
திருடகாணமகல
பசன் றிருந்டதாம் . இந்நிகலயில்
திருடகாணமகல மாவட்ட
வரலாற் றுச் சின் னங் ககளக் கண்டறிந் து பாதுகாப்பதில் அதிக
அக்ககறயுடன்
பசயற் பட்டுவரும்
கவத்திய
கலாநிதி
த.ஜீவராஜூடன் கவத்திய கலாநிதி அ.ஸதீஸ்குமார், கிராம
உத்திடயாகத்தர் திரு. நா.சந்திரடசகரம் மற் றும் டகாமரன் கடவல
பிரடதசபசயலக உத்திடயாகத்தர் திரு. நா.பஜகராஜ் ஆகிடயாரும்
கல் பவட்கடப் படிபயடுக்கும் பணியில் ஆர்வத்துடன் இகணந் து
பணியாற் றியகம எமக்கு மனமகிழ் கவத் தந்ததுடன் , அச்சமற் ற
சூழ் நிகலயில் இக்கல் பவட்கடப் படிபயடுக்கவும் வாய் ப்பாக
இருந்தது.
இக்கல் பவட்டு, திருடகாணமகல நகரில் இருந்து
ஏறத்தாழ 50 கி.மீ பதாகலவில் திருடகாணமகல மாவட்டத்தில்
தனிநிர்வாகப் பிரிவாக உள் ள டகாமரன் கடவல பிரடதசத்தில்
உள் ள முக்கிய வீதியுடன் இகணந்திருக்கும் காட்டுப்பகுதியில்
காணப்படுகின் றது. முன் னர் இப் பிரடதசம் கட்டுக்குளப்பற் று
நிர்வாகப் பிரிவாக இருந்த டபாது இந்த இடம் குமரன் கடகவ
எனவும் அகழக்கப்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகின் றது. இங் குள் ள
காட்டுப்பகுதியில் கல் பவட்டுடன் அதன் சமகாலத்திற் குரிய
அழிவகடந்த சிவாலயமும் , அதன் சுற் றாடலில் அழிவகடந்த
கட்டிட
அத்திவாரங் களும்
காணப்படுகின் றன.
அவற் றுள் ,
அழிவகடந்த
சிவாலயம்
அடதநிகலயில்
பதால் லியற்
திகணக்களத்தால்
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின் றது.
இவ் வாலயத்திற் கு
மிக
அருகிலுள் ள
சிறு
மகலயிடலடய
கல் பவட்டும் காணப்படுகின் றது. இம் மகலயின் டமல் பகுதியில்
திருவாசிடபான் ற
வட்டமும் ,
அதனுடன்
இகணந்த
ஆவுகடயாருடன் கூடிய சிவலிங் கமும் பசதுக்கப்பட்டுள் ளன.
சிவலிங் கத்திற் கு டமலிருக்கும் வட்டம் சக்தி வழிபாட்டு
மரபுக்குரிய சக்கரமாக இருக்கலாம் எனப் டபராசிரியர்
பபா.இரகுபதி குறிப் பிடுகின் றார். இக்குறியீடுகளுக்குக் கீடழ 23
வரிகளில் தமிழ் க் கல் பவட்டுப் பபாறிக்கப்பட்டுள் ளது. முதல் இரு
வரிகளும் , ஏகனயவற் றில் சில பசாற் களும் சமஸ் கிருத
கிரந்தத்தில் இருக்கின் றன. கல் பவட்டின் வலப்பக்கத்தில் உள் ள
பல எழுத்துப் பபாறிப் புக்கள் மகலயின் டமற் பகுதியில் இருந் து
கீழ் டநாக்கி வழிந்டதாடும் நீ ரினால் சிகதவகடந்தும்
பதளிவற் றும் காணப் படுகின் றன.
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இடப்பக்க
எழுத்துப்
பபாறிப்புக்கள்
பதளிவாகக்
காணப்பட்டதால்
கல் பவட்கடப்
படிபயடுத்தவர்கள்
ஆர்வமிகுதியால் பல பசாற் ககளப் படித்தனர்.
ஆயினும் கல் பவட்டின் ஒரு பாகம் பதளிவற் றுக் காணப்பட்டதால்
அது
கூறும் வரலாற் றின் முழுகமயான உள் ளடக்கத்கதப்
புரிந்துபகாள் ள முடியவில் கல. இதனால் பதன் னாசியாவின்
முதன் கமக் கல் பவட்டு அறிஞரும் , எனது கலாநிதிப்பட்ட ஆய் வு
டமற் பார்கவயாளருமான
டபராசிரியர்
கவ.சுப்பராயலு
அவர்களுக்கும் , தமிழகத் பதால் லியற் துகறயின் முன் னாள் மூத்த
கல் பவட்டறிஞரான கலாநிதி சு.இராஜடகாபால் அவர்களுக்கும்
இக்கல் பவட்டுப்
படிகளின்
புககப்படங் ககள
அனுப்பி
கவத்டதன் .
அவர்கள் இருவரும் ஒருவாரக் காலமாக கடும் முயற் சி பசய் து
கல் பவட்டின் பபரும் பகுதிகய வாசித்து அதன் வாசகத்கதத்
தற் டபாது எமக்கு அனுப்பி கவத்துள் ளனர். அதன் வாசகம்
பின் வருமாறு:
1)… … க்ஷடக ஸ்ரீவிம் [ங் டகா3]பநௌ ம் ருடக3விம் ச0தி ப4.
2)…. …..ச0க்தி ப்ரதிஷ்டா2ம் கடராத் க்ருதி: ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ …
3) [த்திகள் ?] [ஸ்ரீகுடலா]த்துங் கடசாழக் காலிங் கராயடநன் ஈழ[ம
4) ண்டலமான மும் முடி]டசாழமண்டலபமறிந் தும் கங் கராஜ
காலிங் க வி5) ஜயவாகு டத3வற் கு வீராபி4டஷகம் பண்ணுவித்து அநந்தரம்
அஷ்ட6) [டநமி பூகச கால]ங் களில் ஆதி3டக்ஷத்ரமாய் ஸ்வயம் பு4வுமாந
திருக்டகா7) [யிகல]யுகடய நாயநாகர பத3ண்டன் பண்ணி இன் னாய8) நாற் கு ச0[க்தி] ப்ரதிஷ்கடயில் லாகமயில் திருக்காமக்டகாட்ட
நா
9) ச்சியாகர எழுந்தருளிவித்துத் திருப்ரதிஷ்கட பன் ணுவித்து
நமக்கு [ப்
10) ராப்தமாய் ] வருகிற காலிங் கராயப் பற் றில் மாநாமத்[ து]
நாட்டில் ல11) ச்சிகா[தி]புரம் இதுக்குள் நாலூர் டவச்சர்களுள் ளிட்ட நில12) மும் . . .றிதாயாளமு . . .ட்டும் இதில் டமடநாக்கிய
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13) மரமும் கீடநாக்கிய கிணறும் டபருடகர நீ க்கி குடிமக்களுள் பட
14) இந்நா[ச்சியார்க்கு திருபப்]படிமாற் றுக்கும் மண்டபக் பகாற் று 15)
க்கும் சாந்த்3ராதி3த்தவகரயும்
பசல் லக்
கடவதாக
ஸ்டதாத3கம் ப16) ண்ணிக் குடுத்டதன் இ …. லுள் ளாரழிவு படாமல்
17) …ண்ண..ட்ட……ப் பபறுக்கிவுண்டார்கள் [ஆ]ய்
18) நடத்தவும் இதுக்கு . . . . ண்டாகில் காக்ககயும் நாயும்
19) மாக . . கடயார் பி… பகங் ககக் ககரயிலாயிரங்
20) குரால் பசுகவக் பகான் றா[ர்பாவங் ] பகாண்டார்கள் ஆயிரம்
ப்3ரா21)
் மணகரக் பகான் றார் பாவ[ங் பகாண்]டார்கள் டமபலாரு …
22) மாற் றம் விலங் குகரப்பார் .. காலிங் கராயரின் [பசால் படி] … …
23) த்தியஞ் பசய் வார் பசய் வித்தார் ||.... ......
கி.பி.13
ஆம்
நூற் றாண்டின்
முற் பகுதிகயச்
டசர்ந்த
இக்கல் பவட்டுப் பற் றிய தமிழக அறிஞர்களின் வாசிப்பிலிருந் து
இலங் ககத் தமிழர் வரலாறு பற் றி இதுவகர அறியப்படாதிருந்த
புதிய பல வரலாற் று உண்கமகள் பதரியவந்துள் ளன. அகவ
டசாழர் ஆட்சியிலிருந்து ஐடராப்பியர் காலம் வகர தமிழர்
பிராந்தியங் களின் ஆட்சியுரிகம, நிர்வாக ஒழுங் கு என் பன தனிப்
டபாக்குடன் வளர்ந்தகமகயக் டகாடிட்டுக் காட்டுவதாக உள் ளன.
டமலும் யாழ் ப்பாண இராச்சியத்தின் டதாற் றகாலப் பின் னணி,
அது டதான் றிய காலம் , டதாற் றுவித்த வம் சங் கள் பதாடர்பான
முன் கனய வரலாற் றுப் பார்கவகய மீளாய் வு பசய் வதிலும்
பதளிவுபடுத்துவதிலும் இக்கல் பவட்டு அதிக முக்கியத்துவம்
பபறுகின் றது. இக்கல் பவட்டுப் படிபயடுத்த காலப்பகுதியிடலடய
இக்கல் பவட்டின்
புககப்படங் ககள எனது ஆசிரியர்களான
டபராசிரியர் கா.இந் திரபாலா, டபராசிரியர்
சி.பத்மநாதன் ,
டபராசிரியர் பபா.இரகுபதி ஆகிடயாருக்கு அனுப்பி அவர்களின்
கருத்துக்ககளப் பபற் றிருந்டதன் . டபராசிரியர் இரகுபதியால்
கல் பவட்டின் சில பாகங் கள் வாசிக்கப்பட்டு அதற் குரிய பபாருள்
விளக்கத்கதயும்
அவர்
அவ் வப்டபாது
எனக்குத்
பதரியப்படுத்தியிருந் தார். இந்நிகலயில் தமிழக அறிஞர்களால்
பபருமளவு வாசித்து முடிக்கப்பட்ட கல் பவட்டு வாசகத்திற் கு
டமற் கூறிய அகனவருடம வழங் கிய கருத்துக்கள் , விளக்கங் கள்
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என் பன இலங் ககத் தமிழர் வரலாற் றிற் குப் புதிய பசய் திககளச்
பசால் வதாக உள் ளன.
பதன் னிந்தியாவில் நீ ண்டகால வரலாறு பகாண்டிருந்த டசாழ
அரசு
தஞ் சாவூகரத்
தகலநகராகக்
பகாண்டு
பத்தாம்
நூற் றாண்டிலிருந் து ஒரு டபரரசாக எழுச்சியகடந்த
டபாது
அவ் வரசின் பசல் வாக்கால் சமகால இலங் கக வரலாற் றிலும் பல
மாற் றங் கள் ஏற் பட்டன. இதனால் தமிழ் நாட்டு அரச வம் சங் ககள
பவற் றி பகாண்டதன் பின் னர் டசாழர்; இலங் ககக்கு எதிராகவும்
பகடபயடுத்து வந்தனர். இது
முதலாம் பராந்தகடசாழன்
காலத்தில் ஆரம் பித்துப் பின் னர் இராஜராஜடசாழன் காலத்தில்
கி.பி. 993 இல் இலங் ககயின் வடபகுதி பவற் றி பகாள் ளப்பட்டது.
கி.பி. 1012 இல் முதலாம் இராடஜந்திர டசாழன்
காலத்தில்
இலங் கக முழுவதும் பவற் றி பகாள் ளப்பட்டு புதிய தகலநகரம்
ஜனநாதபுரம்
என் ற
பபயருடன்
பபாலநறுகவக்கு
மாற் றப்பட்டதாக டசாழர்காலச் சான் றுகளால் அறிகின் டறாம் .
டசாழரின் 77 ஆண்டுக்கால டநரடி ஆட்சியில் அவர்களது நிர்வாக
முகறடய பின் பற் றப் பட்டது. இதன் படி
இலங் கக மும் முடிச்
டசாழமண்டலம் என் ற பபயகரப் பபற் றதுடன்
வளநாடு, நாடு,
ஊர் டபான் ற நிர்வாக அலகுகளும் இங் கு பின் பற் றப்பட்டன.
திருடகாணமகலயில் மட்டுடம ஐந் து வளநாடுகள் இருந் துள் ளன.
அத்துடன்
டசாழரின்
அரசியல் ,
இராணுவ,
நிர்வாக
நடவடிக்கககளின்
முக்கிய கமயமாக
திருடகாணமகல
இருந்தகத
அவர்களின்
ஆட்சிக்கால
ஆதாரங் களும்
உறுதிப்படுத்துகின் றன.
பபாலநறுகவகயத் தகலநகராகக் பகாண்ட டசாழரின் ஆட்சி
கி.பி.1070 இல் வீழ் சசி
் யகடந்தாலும் டசாழரின் ஆதிக்கம் , நிர்வாக
முகற,
பண்பாடு என் பன
தமிழர் பிராந்தியங் களில்
பதாடர்ந்திருக்கலாம்
எனக்
கருதமுடிகின் றது.
இகத
உறுதிப்படுத்தும்
புதிய
சான் றாகடவ
டகாமரன் கடவலக்
கல் பவட்டுக் காணப் படுகின் றது. பபாலநறுகவயில் சிங் கள
மன் னர்களின் ஆட்சி ஏற் பட்டு ஏறத்தாழ 125 ஆண்டுகளின்
பின் னரும் தமிழர் பிராந்தியங் களில் மும் முடிச் டசாழமண்டலம்
என் ற நிர்வாகப் பபயரும் தமிழ் நிர்வாக முகறயும் இருந்தன
என் ற புதிய பசய் திகய இக்கல் பவட்டுத் தருகின் றது. கல் பவட்டுப்
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பபாறிக்கப்பட்ட காலத்தில் இப்பகுதியில் , டசாழர் ஆட்சிக்குப்
பபாறுப்பாக
மூன் றாம்
குடலாத்துங் க
டசாழனது
பகடத்தளபதிகளுள் ஒருவனான அல் லது அரச பிரதிநிதியான
குடலாத்துங் கடசாழக் காலிங் கராயன் இருந் துள் ளான் என் ற புதிய
பசய் தியும் பதரியவருகின் றது. டமலும் இவடன கங் கராஜகாலிங் க
விஜயபாகுவிற் கு (கலிங் கமாகனுக்கு) பட்டாபிடஷகம் பசய் தான்
என் ற
அதிமுக்கிய
புதிய
வரலாற் றுச்
பசய் தியும்
இக்கல் பவட்டிடலடய முதல் முகறயாகச் பசால் லப்பட்டுள் ளது.
டபராசிரியர்.சுப்பராயலு இக்கல் பவட்டில்
(வரிகள் (3-5) வரும்
“ஸ்ரீகுடலாத்துங் கடசாழக் காலிங் கராயடநன்
ஈழமண்டலமான
மும் முடி
டசாழமண்டல
பமறிந் தும்
கங் கராஜ
காலிங் க
விஜயவாகு டதவற் கு வீராபிடஷகம் ”
என் ற பசாற் பறாடகரப்
புதிய பசய் தி எனக் குறிப்பிட்டுள் ளார். டபராசிரியர் இந்திரபாலா
அவர்கள் இத்பதாடரில் உள் ள கங் கராஜ காலிங் கவிஜயவாகு
என் பவன் 1215 இல் பபாலநறுகவ அரகச பவற் றி பகாண்டு ஆட்சி
பசய் த
கலிங் கமாகன்
(மாகன்
மாடகான் )
என
அகடயாளப்படுத்துகின் றார்.
அவன்
விஜயபாகு
என் ற
பபயராலும் அகழக்கப்பட்டான் என் பதற் கு 14ஆம் நூற் றாண்டில்
எழுந்த நிகாயசங் கிர
ய என் ற சிங் கள இலக்கியத்தில் வரும்
குறிப் கப முக்கிய ஆதாரமாகக் காட்டியுள் ளார். இவற் றிலிருந்து ,
இலங் கககய பவற் றிபகாண்டு பபாலநறுகவயில் ஆட்சிபுரிந்த
கலிங் கமாகன் ,
குடலாத்துங் கடசாழ
காலிங் கராயனால்
அபிடஷகம் பசய் யப்பட்டு ஆட்சியில் அமர்த்தப்பட்டவன் என் ற
புதிய ஆதாரம் கிகடத்துள் ளது. இக்கல் பவட்டில் கூறப்படும்
குடலாத்துங் கடசாழக் காலிங் கராயன் மூன் றாம் குடலாத்துங் க
டசாழன் ஆட்சிக்காலத்தில் இலங் ககயில் இருந்த டசாழப்பகடத்
தளபதியாக
அல் லது
டசாழ
அரசப்
பிரதிநிதியாக
இருந்திருக்கடவண்டும் . ஏபனனில்
மூன் றாம்
குடலாத்துங் க
டசாழனது ஆட்சிக்காலத்தில் (கி.பி 1178-1218) அவன் இலங் கக
மீது பகடபயடுத்து சில பவற் றிககளப் பபற் றதாக அவனது
பத்தாவது ஆட்சியாண்டுக் கல் பவட்டுக் கூறுகின் றது. இங் டக
கலிங் கமாகன் பபாலநறுகவ இராச்சியத்கத கி.பி.1215 இல்
பவற் றி
பகாண்டான்
எனக்
கூறப்படுகிறது.
இதனால்
குடலாத்துங் கடசாழ
காலிங் கராயனால்
கலிங் கமாகனுக்கு
நடத்தப்பட்ட பட்டாபிடஷகம் மூன் றாம் குடலாத்துங் க டசாழனது
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ஆட்சியின் இறுதிக் காலப்பகுதியில் நடந் தபதனக் கூறமுடியும் .
பபாலநறுகவ இராசதானியில் நிஸங் கமல் லன் ஆட்சிகயத்
பதாடர்ந்து
பல
குழப்பங் களும் ,
அயல் நாட்டுப்
பகடபயடுப்புக்களும்
ஏற் பட்டகதப்
பாளி,
சிங் கள
இலக்கியங் கள் குறிப் பிடுகின் றன.
இந்நிகலயில் டசாழ, டகரள தமிழ் ப்பகட வீரர்களின் உதவியுடன்
இலங் ககமீது பகடபயடுத்து வந்த கலிங் கமாகன் 1215 இல்
பபாலநறுகவ இராசதானிகயக் ககப்பற் றி 44 ஆண்டுகள் வகர
ஆட்சி பசய் தான் என் ற வரலாறு காணப்ப டுகின் றது. இவனது
ஆட்சியில்
பவறுப்பகடந்த
சிங் கள
மக்களும் ,
சிங் கள
தகலநகரும் பதற் கு டநாக்கி இடம் பபயர்ந்தடபாது கலிங் கமாகன்
தகலகமயில்
வடக்டக இன் பனாரு
அரசு
டதான் றியதாக
சூளவம் சம் , ராஜபவலிய முதலான வரலாற் று இலக்கியங் கள்
குறிப் பிடுகின் றன. ஆயினும் இக்கலிங் கமாகன் யார்? எந்த
நாட்டிலிருந்து பகடபயடுத்து வந் தவன் என் பகதயிட்டு இதுவகர
அறிஞர்கள் மத்தியில் டவறுபட்ட கருத்துக்கடள இருந் துள் ளன.
சில
அறிஞர்கள்
இவகன
மடலசியா
நாட்டிலுள் ள
கலிங் கத்திலிருந்து பகடபயடுத்தவன் எனவும் கூறியுள் ளனர்.
இந்நிகலயில்
தற் டபாது
கிகடத்துள் ள
கல் பவட்டில்
கலிங் கமாகன் கங் கக வம் சத்துடனும் , கலிங் க நாட்டுடனும்
பதாடர்புகடயவன் என் ற புதிய ஆதாரங் கள் கிகடத்துள் ளன.
டசாழர்கள் தம் திருமண உறவுகளால்
கீகழச்சாளுக்கியரது
(டவங் கி அரசு) கங் கக வம் சத்துடனும் , பகடபயடுப்புகள் மூலம்
கலிங் கநாட்டுடனும் பதாடர்பு பகாண்டிருந்தனர் என் பகதக்
கலிங் கத்துப்பரணியும் ,
டசாழக்
கல் பவட்டுக்களும்
உறுதிப்படுத்துகின் றன.
யாழ் ப்பாணத்தில்
அரசகமத்த
ஆரியச்சக்கரவர்த்திகளும்
கங் கக
வம் சத்துடன்
பதாடர்புகடயவர்கள்
என
அவ் வரசு
பதாடர்பாக
எழுந் த
இலக்கியங் கள்
கூறுகின் றன.
இவ் வாதாரங் ககள
அடிப்பகடயாகக் பகாண்டு யாழ் ப்பாண அரசின் டதாற் றத்கத
கலிங் கமாகனுடன் பதாடர்புப்படுத்தி டபராசிரியர் இந்திரபாலா
அவர்களால் எழுதப்பட்ட அரிய கட்டுகர ஒன் று தற் டபாது எமக்கு
அனுப்பி கவக்கப்பட்டுள் ளது. அக்கட்டுகரகய மக்களுக்கும்
மாணவர்களுக்கும்
பயன் படும்
வககயில்
இலங் கக
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ஊடகங் களில் விகரவில் பிரசுரமாக இருப்பது இங் கு சிறப்பாகக்
குறிப் பிடத்தக்கது.
இக்கல் பவட்டின் 8-10 வரிகளில் வரும் “திருக்காமக்டகாட்ட
நாச்சியாகர எழுந்தருளிவித்துத் திருப்ரதிஷ்கட பண்ணுவித்து”
என் ற
பசாற் பறாடர்
இப்பிரடதசத்தில்
சக்திக்பகன
தனிக்டகாவில் (காமக்டகாட்டம் )
அகமக்கப்பட்ட
புதிய
பசய் திகயக் கூறுவதாக உள் ளது. டபராசிரியர் பத்மநாதன் இது
டபான் ற பசய் தி இலங் ககயில்
கிகடத்த பிற
தமிழ் க்
கல் பவட்டுகளில்
இதுவகர
காணப் படவில் கல
எனக்
குறிப் பிடுகின் றார். தமிழகத்தில் இரண்டாம் இராஜராஜடசாழன்
காலத்திலிருந் து சிவன் டகாயிலுக்குப் பக்கத்தில் சக்திக்குத்
தனிக்டகாயில் அகமக்கும் மரபு இருந்தகம பதரிகின் றது .
அம் மரபு சமகாலத்தில் இலங் ககயிலும் பின் பற் றப்பட்டகமக்கு
இக்கல் பவட்டு சான் றாகும் . டகாமரன் கடவல சிவன் டகாயில்
குடலாத்துங் கடசாழக்
காலிங் கராயன்
காலத்திற் கு முன் டப
பன் பநடுங் காலமாக இருந்திருக்கின் றது என் பதும் கல் பவட்டில்
வரும் ஆதிடக்ஷத்ரம் என் ற பசாற் பறாடரால்
பதரிகின் றது.
காலிங் கராயன்
ஈழத்கத
பவற் றி
பகாண்டதற் கும்
கலிங் கமாகனுக்குப்
பட்டம்
சூட்டியதற் கும்
பிறகு
இக்டகாயிலுக்கு வந்து வழிபட்டு, சக்திக்காக தனிக்டகாயில்
எடுப்பித்து,
தனக்குச்
பசாந்தமாகக்
கிகடத்த
நிர்வாகப்
பிரிவிலிருந் து சில நிலங் ககள நிவந்தமாக பகாடுத்தகமகய
இக்கல் பவட்டுக் குறிப் பிடுகிறது. இந் த நிலங் களுக்கும் டகாயில்
நிர்வாகத்திற் கும்
உரித்துகடயவர்களாக
ஏற் பாடு
பசய் யப்பட்டவர்கள் காலிங் கராயன் பசாற் படி இக்கல் பவட்கடப்
பபாறித்திருக்கிறார்கள் என் று பதரிகிறது.

கல் பவட்டின்
ஓம் பகடக்கிளவியில்
குடலாத்துங் கடசாழக்
காலிங் கராயனின் இந் த ஏற் பாடுகளுக்குப் பங் கம் பசய் பவர்கள்
கங் ககக் ககரயில் ஆயிரம் குரால் (கபிகல) பசுக்ககளக்
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பகான் ற பாவத்திற் கும் , ஆயிரம் பிராமணர்ககளக் பகான் ற
பாவத்திற் கும் உட்பட்டு நாயாகவும் காகமாகவும் பிறப்பார்கள்
எனக்
குறிப்பிட்டு
அவற் றின்
உருவங் களும்
கல் பவட்டுப்
பபாறிப்புக்குக் கீடழ டகாட்டுருவுமாக வகரயப்பட்டுள் ளன.
இக்கல் பவட்டால்
அறியப்படும்
முக்கிய
வரலாற் றுச்
பசய் திகடளாடு, அவற் றில்
இடம் பபற் றுள் ள
சில பபயர்கள் ,
பசாற் கள்
பதாடர்பாக அறிஞர்கள்
கூறும்
கருத்துக்களும்
விளக்கங் களும் தமிழர் வரலாறு பற் றிய ஆய் வில் முக்கியத்துவம்
வாய் ந்தனவாகக் காணப்படுகின் றன. முதலில் ‘“ஸ்வயம் புவுமாந
திருக்டகா
(ணமகல)
யுகடய
நாயநாகர”
எனப்
படிக்கப்பட்டகதப் டபராசிரியர் இரகுபதி “ஸ்வயம் புவுமாந
திருக்டகாயிலுகடய
நாயநாகர”
எனப்
படித்திருப்பகதப்
டபராசிரியர்
சுப்பராயலு
பபாருத்தமானபதன
எடுத்துக்பகாண்டுள் ளார்.
இச்சிவாலயத்தில்
காணப்படும்
சிவலிங் கத்தின்
அகமப்பு ஸ்வயம் பு என் ற பசால் லுக்குப்
பபாருத்தமாக
இருப்பதினால்
இக்கல் பவட்டு
இந்தக்டகாயிகலடய குறிப் பிடுகின் றது என் பது டபராசிரியர்
இரகுபதியின் விளக்கமாகும் . டமலும் அவர் கல் பவட்டில் வரும்
இடப்பபயகர
“லச்சிகாமபுரம் ”
என
வாசித்து
அது
இப்பிரடதசத்திற் கு உட்பட்ட ஒரு இடத்தின்
பபயர் எனக்
குறிப் பிடுகின் றார்.
இதில் வரும் டவச்சார் நிலம் என் பது குளத்டதாடு ஒட்டிய பயிர்
நிலம் என் ற பபாருளில் சிங் களக் கல் பவட்டுக்களில் வரும்
டவசர(வாவி சார்ந்த) என் ற பசால் லுடன்
பதாடர்புகடயது
என் பதும்
அவரது கருத்தாகும் . டபராசிரியர் சுப்பராயலு
கல் பவட்டில் வரும் “மாநாமத்துநாடு” என் ற பபயர் இங் குள் ள
பரந்த பிரடதசத்கத குறித்த இடமாக இருக்கலாம் எனக்
கருதுகின் றார். இக்கூற் கறப் பபாருத்தமாக கருதும் டபராசிரியர்
பத்மநாதன்
இதற் குப்
பபரியகுளம்
கல் பவட்டில்
வரும்
இகதபயாத்த
பபயகர
ஆதாரமாகக்
காட்டுகின் றார்.
இக்கல் பவட்டில்
"பற் று" என் ற நிர்வாகப் பிரிவு பற் றிக்
கூறப்பட்டுள் ளது. இப் பபயர் டசாழர் ஆட்சியில் வளநாடு என் ற
நிர்வாகப்
பிரிவிற் குச்
சமமாகப்
பயன் படுத்தப்பட்டிருக்க
டவண்டும் எனப் டபராசிரியர் பத்மநாதன் கருதுகின் றார். பற் று
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என் ற
தமிழ் ச ்
பசால்
சிங் களத்தில்
"பத்து"
என
அகழக்கப்படுகின் றது.
இச்பசாற் கள்
தற் காலத்திலும்
இலங் ககயின் பல பாகங் களிலும் நிர்வாக அலகுச் பசாற் களாகப்
பயன் படுத்தப்படுகின் றன.
இக்கல் பவட்கடப்
படிபயடுத்த
டபாது
கடும்
மகழயாக
இருந்ததாலும் , பிற் பகல் மூன் று மணிக்குப் பின் னர் இங் குள் ள
காட்டில் யாகனகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் எனக்
கூறப்பட்டதாலும்
குறுகிய
டநரத்திற் குள்
இக்கல் பவட்கடப்
படிபயடுக்க
டவண்டியிருந்தது.
ஆயினும்
மீண்டும்
இக்கல் பவட்கடப் படிபயடுக்கடவண்டியிருப்பதால் டமலும் பல
புதிய தகவல் கள் பவளிவரக்கூடும் .

இவ் விடத்தில் இக்கல் பவட்கடப் படிப்பதற் கும் , அதன் வரலாற் று
முக்கியத்துவத்கத
பவளிக்பகாணரவும்
உதவிய
என்
ஆசிரியர்களுக்கும் ,
எனது
பதால் லியல்
பட்டதாரி
மாணவர்களுக்கும் ,
ஆய் விடத்கத
அகடயாளப்படுத்திக்
காட்டியதுடன்
எம் முடன்
இகணந் து
பணியாற் றிய
திருடகாணமகல நண்பர்களுக்கும் என் நன் றிகள் .
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6. வதா. ைமசிவனின் அழகர் வகாயில்
— அ.முத்து சிவகாமி

பபரியாரியச் சிந்தகனயாளரான பதா. பரமசிவன் அவர்கள்
பண்பாடு வரலாறு மற் றும் சமயத் துகறயில் ஆய் வுககள பசய் து
பல ஆய் வுக் கட்டுகரககள எழுதியுள் ளார். ஆய் வு வரலாற் றிகன
கீழிருந் து டமல் டநாக்கி ஆராய் வதாகும் .
வரலாற் கற மக்கள்
வாழ் வியலில் இருந் து ஆராய் வகத
வானமாமகல அவர்கள்
துவக்கிச் பசய் து வந் துள் ளார். அவருகடய வழியிடலடய பதா.
பரமசிவன் அவர்களும் ஆய் விகன பசய் து வந் துள் ளார். அவரது
ஆய் வு நூல் கள் பதாகுக்கப்பட்டு பண்பாட்டு அகசவுகள் , பரண்,
விடுபூக்கள் , பதய் வம் என் படதார், அறியப்படாத தமிழகம் , இந்து
டதசியம் முதலான பகடப்புகளாக பவளிவந்துள் ளது.
அழகர்
டகாவில் என் பது பதா. பரமசிவன் அவர்கள் முகனவர் பட்ட
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ஆய் விற் காகச்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
இந் நூகல
மதுகர
காமராசர்
பவளியிட்டுள் ளனர்.

உகரகளின்
பல் ககலக்

பதாகுப்பு.
கழகத்தார்

டகாயில்
பற் றிய ஆய் வுகள்
நாட்டு வரலாற் று ஆய் வாக
மட்டுமன் றி சமூக, பண்பாட்டு ஆய் வுகளாகவும் விளங் கும் திறன்
உகடயன.
தமிழ் நாட்டில்
டகாயில் களின்
கட்டிடக்ககல,
சிற் பக்ககல சிறப்புகள் , கல் பவட்டு தரும் சிறப்புகளுடம பபரிதும்
ஆராயப்படுகின் றன. டக. டக. பிள் களயின் சுசீந்திரம் டகாயில் ,
காஞ் சி டக.வி ராமனின் காஞ் சி வரதராச சுவாமி டகாயில் ஆகிய
நூல் களும் , சி.கிருஷ்ணமூர்த்தியின் திருபவற் றியூர் டகாயில்
என் னும்
அச்சிடப்படாத ஆய் வு நூலும்
வரலாறு குறித்த
முக்கியமான நூல் கள் .
ஒரு டகாயிலுக்கும் அதகன வழிபடும் அடியவர்க்கும் உள் ள உறவு,
டகாயிகலப் பற் றி சமூகத்தில் வழங் கும் ககதகள் , பாடல் கள் ,
வழக்கு மரபுச் பசய் திகள் , டகாயிகல ஒட்டி எழுந்த சமூக
நம் பிக்கககள் , திருவிழாக்களில் அகவ பவளிப்படும் விதம்
ஆகியகவ பற் றிய ஆய் வுகள் தமிழ் நாட்டில் பபருகி வளரவில் கல.
பினாய் குமார் சர்க்கார் என் பவர் கிழக்கிந்தியப் பகுதிகளில்
பகாண்டாடப்படுகின் ற திருவிழாக்கள் கஜல் , கம் பீரா என் னும்
இரண்டு திருவிழாக்ககள மட்டும் ஆராய் ந் து இந் துப் பண்பாட்டில்
நாட்டுப்புறக் கூறுகள் எனும் ஆங் கில நூகல 1917இல் எழுதினார்.
இவ் வககயான
ஆய் வு
பநறி
தமிழ் நாட்டில்
இன் னும்
பிள் களப்பருவமாகத் தவழ் ந்த நிகலயிடலடய உள் ளது.
அழகர் டகாயில் எனும் நூல் இரண்டு வககயான திறனாய் வின்
அடிப்பகடயில் விளக்கப்பட்டுள் ளது. அகவ மதிப்பீட்டு முகற,
விளக்க முகற என் பன; மதிப்பீட்டு முகற என் பது தனக்கு முன் டப
ஆராய் ந் து பவளிவந்து இருக்கிற ஆய் வுகள் கல் பவட்டு சிற் பங் கள்
பசப்டபடுகள் மூலம் கிட்டும் பசய் திககள கள ஆய் வு பசய் து
ஒப்பிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருவது. திரு.
ட்சன் ஆய் வு, மயிகல
சீனி டவங் கடசாமியின் அழகர்டகாவில் பற் றிய ஆய் வு வழிககளத்
தமது ஆய் வுப் பயணத்கத நடத்திச் பசல் லத் துகணயாகக்
பகாண்டிருக்கின் றார் பதா. பரமசிவன் அவர்கள் . விளக்க முகற
திறனாய் வு வழியில் ஆய் வாளர் தான் டநரில் கண்டறிந் து
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அச்பசய் திககள ஏற் க பசய் வது. பதா. பரமசிவன் அவர்கள் கள
ஆய் வு பசய் த காலம் 1977இல் 1979 வகர. இன் று டகாயில்
வழக்குகளிலும் ,வழிபாடுகளிலும்
எவ் வளடவா
மாறுதல் கள்
ஏற் பட்டு இருக்கலாம் .
ஆய் விை் தநொக்க ் :
அழகர்டகாயில் மதுகரக்கு வடகிழக்டக பன் னிரண்டு கமல் கல்
பதாகலவில் உள் ளது.டகாயில் கள் வழிபடும் இடங் களாக மட்டும்
இருப்பதில் கல. அகவ சமூக நிறுவனம் . எனடவ சமூகத்தி ல்
எல் லாத் தரப்பினடராடும் டகாயில் உறவு பகாள் கிறது. ஒரு
குறிப் பிட்ட டகாயிடலாடு அரசர்களும் உயர் குடிகளும் பகாண்ட
உறவிகன டபாலடவ எளிகமயும்
இனிகமயும் நிகறந்த
அடியவர்கள் பகாண்ட உறவும் ஆய் வுக்குரிய கருப்பபாருளாக
முடியும் . அழகர்டகாயில் அடியவர்கள் , குறிப்பாக நாட்டுப் புறத்து
அடியவர்கள்
பகாண்டுள் ள
உறவிகன
விளக்குகின் றது.
அழகர்டகாயில்
ஆழ் வார்களால்
பாடப்பபற் ற
கவணவத்
திருப்பதிகளில் பழகம சார்ந்த ஒன் றாகும் . இந்தக் டகாயிலுக்கு
மதுகர மாவட்டத்தில் முககவ மாவட்டத்தில் பதற் கு கிழக்குப்
பகுதியிலிருந்து பல் லாயிரக்கணக்கான நாட்டுப்புற அடியவர்கள்
வருகின் றனர். மண்சார் பதய் வ வழிபாட்டில் ஈடுபாடு உகடய
பிரிவினடராடு நிறுவன மயமாக்கப்பட்ட சமயக் டகாயில்
பதய் வங் கள் பகாண்டுள் ள உறவின் தன் கமயிகன விளக்க
முற் படுகின் றது அழகர்டகாயில் ஆய் வு.
அழகர் தகொயிலிை் அன ப் பு:
அழகர் டகாயிலின் அகமப்பு எனும் முதல் இயலில் டகாயிலில்
அகமந் துள் ள நிலப்பரப்பின் பதான் கம டகாயிலில் கட்டிடங் கள்
மண்டபங் கள்
முதலியகவ
கல் பவட்டுச்
சான் றுகளுடன்
விளக்கப்பட்டுள் ளன. டகாயிலின் டதாற் றம் என் னும் இரண்டாவது
இயலில் இக்டகாயிகலப் பற் றிய மயிகல சீனி டவங் கடசாமியின்
கருத்து மதிப் பிடப்படுகிறது. இக்டகாயில் பபௌத்தக் டகாயிலாக
இருந்தது என 1940இல் அவர் பவளியிட்ட கருத்து டகாயில்
ஆய் வாளர்களால் ஏற் கப்பட்டதும் இல் கல. மறுக்கப்பட்டதும்
இல் கல. இவ் வியலில் சீனி டவங் கடசாமியின் கருத்து மதிப்பீடு
பசய் யப்பட்டு ஏற் றுக்பகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
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இலக் கியங் களில் அழகர் தகொவில் :
மூன் றாவது இயலில் இக்டகாயிகலப் பற் றிய பரிபாடல் பாட்டு
ஒன் றும் , ஆழ் வார்களின் பாசுரங் களும் ,
பாசுரங் களுக்கான
உகரயும் இக்டகாயில் டமல் எழுந்த குறவஞ் சி , பிள் களத்தமிழ் ,
கலம் பகம் ,
அந்தாதி
மாகல
ஆகிய
பலவககப்பட்ட
சிற் றிலக்கியங் களும் ஆராயப்படுகின் றன. டமலும் டகாயில்
இகறவன் பபயர், மகலப் பபயர், விமானம் , தலவிருட்சம் முதலிய
பசய் திகள் இத்தளம் குறித்த பாசுரங் களில் காணப்படும் பிற மத
எதிர்ப்புணர்ச்சி
முதலியகவயும்
இவ் வியலில்
விளக்கப்பட்டுள் ளன.
ஆை்ைொரு ் ச யே்ேொரு ் :
ஆண்டாரும்
சமயத்தாரும்
என் ற
நான் காவது
இயலில்
ஆய் வாளர்கள்
கள
ஆய் வில்
கண்ட
அகமப்புமுகற
விளக்கப்பட்டுள் ளது. ஆண்டார் என் பது இக்டகாயில் தல குருவாக
மதிக்கப்பபறும் பணிப்பிரிபவான் றின் பபயராகும் . இப்பணி
பிரிவினருக்கு
மதுகர
முககவ
மாவட்ட
கிராமங் களில்
சமயத்தார் எனப்படும்
பிராமணரல் லாத 18 பிரதிநிதிகள்
உள் ளனர். இவர்கள் நாட்டுப்புற மக்ககள கவணவ அடியார்
ஆக்கி ஆண்டவரிடம் சமய முத்திகர பபறச்பசய் வர். பபருமளவு
சிகதந்து
விட்ட
இந்த
அகமப்பு
முகற
கள
ஆய் வில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள் ளது.
தகொயிலு ் சமூகே் பேொைர்பு ் :
அழகர் டகாயிடலாடு டமகல நாட்டுக் கள் ளர், இகடயர், பள் ளர்,
பகறயர் அழகர் டகாயிகல ஒட்டிய சிற் றூர்களில் வாழும்
வகலயர் பகாண்டுள் ள உறவு மதிப்பிடப்பட்டுள் ளது.
திருவிழாக்கள் என் ற ஆறாவது இயலில் சித்திகரத்திருவிழா
தவிர்ந்த பிற திருவிழாக்கள் விளக்கப்பட்டுள் ளன. அவற் றுள் சமூக
பதாடர்புகடய சில திருவிழாக்கள் விரிவாக விளக்கப்பட்டு
மதிப்பிடப்படுகின் றன. இக் டகாயில் சித்திகரத் திருவிழா 7, 8, 9
ஆகிய மூன் று இயல் களில் விளக்கப்படுகின் றது. சித்திகரத்
திருவிழாவும் பழமரபுக்ககதயும் என் னும் ஏழாவது இயலில்
சித்திகரத் திருவிழா நிகழ் சசி
் கள் விளக்கப் பபறுகின் றன.
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வர்ணிப்பு பாடல் கள் என் னும் எட்டாவது இயலில் , அழகர் டகாயில்
சித்திகரத் திருவிழாவில் பாடப்பபறும் வர்ணிப்பு பாடல் கள்
ஆராயப் பபறுகின் றன. நாட்டுப்புற மக்களால் பாடப்பபறும்
இவ் வகக பாடல் களின் டதாற் றமும் மதுகர வட்டாரத்தில் அழகர்
டகாயில் சித்திகரத் திருவிழாவினால் இகவ வளர்க்கப்பட்ட
பசய் தியும் விளக்கப்படுகின் றன.
நாட்டுப்புறக் கூறுகள் என் னும் 9 ஆவது இயலில் இக்டகாயில்
சித்திகரத் திருவிழாவில் நாட்டுப்புற அடியவர்கள் டவடமிட்டு
வழிபடும் முகறகள் காணிக்கக பசலுத்துதல் டபான் றகவ வினா
பபட்டி
வழியாக
பபற் ற
பசய் திககளக்
பகாண்டு
விளக்கப்படுகின் றன. டகாயில் பணியாளர்கள் என் பது 10 ஆவது
இயலில் டகாயில் பரம் பகர பணியாளர் பற் றிய ஆவணச்
பசய் திகளும் நகடமுகறகளும் விளக்கப்படுகின் றன.
பதிபனட்டாம் படி கருப்பசாமி என் னும் 11 ஆவது இயலில்
இக்டகாயிலில் அகடக்கப்பட்ட ராஜடகாபுர வாசலில் உள் ள
கருப்பசாமி
என் னும்
பதய் வம்
பற் றிய
பசய் திகள்
ஆராயப்படுகின் றன. இக்டகாயில் டகாபுரம் அகடக்கப்பட்ட
பசய் தி,
கருப்பசாமியின்
டதாற் றம்
முதலிய
பசய் திகள்
ஆராயப்படுகின் றன. முடிவுகர என் னும் இறுதி இயலில் ஆய் வு
முடிவுகள் பதாகுத்துத் தரப்பட்டுள் ளன.
அழகர் தகொவிலிை் அன ப் பு:
அழகர் டகாவிலின் அகமப்பு குறித்த ஒரு பூடகாளச் சித்திரம் .
டகாவிலின் பபயடர ஊரின் பபயராக பகாண்ட இந் தப் பகுதியில்
பணியாளர் குடியிருப் புககளத் தவிர மக்கள் வசிக்கும் ஊர் பகுதி
என் று எதுவும் இக்டகாயிகல ஒட்டி இல் கல. பிராமணர் டகாவில்
பணியாளர்கள் கூட தல் லாகுளம் என் னும் ஊர் பகுதியில்
வசித்தனர். இந்த அழகர்டகாவில் ஊராட்சி டமலூர் வட்டத்தில்
அகமகின் றது.
இந்நிலப்பகுதியில் பதன் கிழக்கிலிருந்து
வடகிழக்கு திகச டநாக்கிச் பசல் லும் ஒரு மகலயும் கிழக்டக
இருந்து
வரும்
ஒரு
மகலயும்
சந் திக்கின் ற
இடத்தில்
பதன் திகசயில்
மகலச்சரிவில்
கிழக்கு
திகசயிகன
டநாக்கியதாக
அழகர்
டகாயில்
எனப்படும்
டகாயில்
அகமந் துள் ளது.
இதிலிருந்து
மக்கள்
புழங் காத
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மகலயடிவாரத்தில் உள் ள டகாவில் அழகர் டகாவில் என் று
அறியலாம் . அழகர்டகாவில் இரண்டு டகாட்கடகள் உள் ளன ஒரு
டகாட்கட பவளி டகாட்கட அழகாபுரி டகாட்கட என் று அகழக்கப்
படுகின் றது
உட்டகாட்கட
இரணியன்
டகாட்கட
என் றும்
அகழக்கப்படுகின் றது. பபரியாழ் வார் மதில் சூழ் டசாகல மகல
என் று இத்தலத்திகன பாடுகின் றார். அதனால் இக்டகாயிகலச்
சுற் றி ஒரு மதில் இருந்திருக்க டவண்டும் .
அழகர்டகாயிலின்
பவளிக்
டகாட்கட 14ஆம் நூற் றாண்டில்
வாணாதிராயர் களால்
கட்டப்பட்டிருக்கலாம்
என் று இரா
நாகசாமி கருதுவர். எனடவ ஏழாம் நூற் றாண்கடச் சார்ந்த
பபரியாழ் வார்
குறிப்பிடும்
மதில்
இரணியன்
டகாட்கட
எனப்படும் உட் டகாட்கட மதில் ஆகத்தான் இருக்க முடியும் .
டகாவிலின் ராஜ டகாபுர வாசல் எப்பபாழுதும் மூடப்பட்டு
இருக்கும் திறக்கப்படுவது இல் கல. அதன் முன் னர் பக்கச்
சுவர்களுடன் கூடிய இரட்கட மரக்கதவுகள் உள் ளன. இகவடய
பதிபனட்டாம் படி கருப்பசாமியாக வழிபடப் படுகின் றன. ஆனால்
வருடத்தில்
ஒடர
ஒருமுகற
மட்டும்
சக்கரத்தாழ் வார்
கவபவத்தின் டபாது மட்டும் பதிபனட்டாம் படி கருப்பசாமி வாசல்
இராஜடகாபுர வாசல் திறக்கப்படுகிறது. மதிலின் வட எல் கலயில்
மற் பறாரு பகுதியில் மக்களும் இகறவனின் பல் லக்கும் டபாய்
வருவதற் காக வண்டி வாசல் அகமக் கப்பட்டிருக்கும் . கருவகற
வட்ட வடிவம் பகாண்டது. மிகப் பழகமயானது புதுக்டகாட்கட
நார்த்தாமகல
விஜயாலய
டசாழீஸ்வரம்
அழகர்டகாவில்
டபான் டற வட்டவடிவக் கருவகறகயக் பகாண்டது. இகறவகனச்
சுற் றி அகமந்த வட்ட சுற் றுக்கான பபயர் நங் கள் குன் றம் என் று
அகழக்கப்படும் . பபரியாழ் வாரின் பாசுரத்தில் நங் கள் குன் றம்
என் னும் பசால் ககயாளப்பட்டுள் ளது.
கருவகறயில் உள் ள இகறவன் திருமால் அழகர் சுந்தரராஜன்
என் று அகழக்கப்படுகின் றார். இகறவன் நின் ற டகாலத்தில்
இருக்கிறார். அவரின் டமல் கககளிடல சங் கும் , சக்கரமும்
இருக்கின் றது. கீழ் க்கககளில் வாளும் , ககதயும் இருக்கின் றன.
ஒரு டபார்க்டகால வடிவத்தில் இருக்கின் றார் அழகர். அவர்
ககயில் இருக்கக் கூடிய சக்கரம் கவணவக் டகாயிலில்
இல் லாதபடி
வித்தியாசமாக
இருக்கின் றது.
சக்கரத்கதப்
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பிரடயாகம் பசய் யும் நிகலயில் பாவகனயில் இருக்கின் றார்.
பவளிக்டகாட்கடயின் டமற் புறத்தில் ஒரு குளம் இருக்கின் றது.
இது ஆராமத்துக் குளம் என வழங் கப் படுகின் றது. சங் கராமம்
என் பது பபௌத்த பிக்குகள் பதாடர்கபக் காட்டுகிறது. இந்தக்
குளத்துக்கு வடக்டக ஒரு நந்தவனம் இருக்கின் றது.
அது
பபரியாழ் வார்
நந்தவனம்
என் று
அகழக்கப்படுகின் றது.
இகறவனுக்குத் திருமாகல கட்டித்தரும் பணியில் பபரியாழ் வார்
ஈடுபட்டிருந்ததால் டகாயில் நந் தவனத்துக்கு அவர் பபயர்
சூட்டப்பட்டது டபாலும் .
அழகர் டகாவில்
பபருந்பதய் வக்
டகாயிலாக
இருந்தாலும்
கிராமத்து
மக்களின்
வழிபாட்டுத்தலமாகடவ நாட்டுப்புறச் சிறுபதய் வ வழிபாட்டு
முகறககள
ஏற் றுள் ளது.
பபரிய
டகாவில்
சிறு
பதய் வ
வழிபாட்டிகன ஏற் றுக் பகாள் வதாகும் .
அழகர் தகொயிலிை் தேொற் ற ் :
அழகர் டகாவில் டதான் றிய வரலாறு டகாயிலின் டதாற் றம் பற் றிக்
கூறுவது. அழகர்டகாவில் டதாற் றம் குறித்த முதலில் பரிபாடகலக்
பகாண்டு பதாடங் குகின் றார் பதா. பரமசிவன் .
ஏபனன் றால்
பழகம வாய் ந்த அழகர்டகாவிலில் டதாற் றம் குறித்த பசய் திகள்
கல் பவட்டுகளிடலா, பசப்டபடுகளிடலா ஆதிகாலத்துச் பசய் திகள்
எதுவும் இல் கல. எனடவ இலக்கியங் ககள ஆதாரமாகக் பகாண்டு
வழித்தடத்தில் உற் றுடநாக்கினால் ,
சங் கப்பாடலில் ஒன் றான
பரிபாடல் இக்டகாவிகல இருங் குன் றம் என் று அகழக்கின் றது.
இந்தக்
டகாயிலில்
திருமாடலாடு
பலராமனும்
வழிபட்ட
பசய் தியிகனயும்
கூறுகின் றது.
ஆழ் வார்களுகடய
பாசுரங் களில் இருங் குன் றம் குறித்த பசய் திடயா, பலராம
வழிபாடு
நிகழ் ந்த
வழிபாடு
பசய் திடயா,
குறிப் புகடளா
காணப்படவில் கல. மயிகல சீனி டவங் கடசாமி கருத்து; அழகர்
மகல என் று டவறு பபயர் உள் ள திருமாலிருஞ் டசாகல கவணவ
திருக்டகாயிலில் ஒன் றாக இருந்தாலும் முற் காலத்தில் அது புத்தக்
டகாயிலாக இருந்திருக்கலாம் என் று கூறுகின் றார்.
பபரியாழ் வார் நந்தவனத்திற் கு எதிடர உள் ள டகாவிலின்
ஆராமத்துக்குளம் என் று கூறப்படுவது
பபௌத்தப் பிக்குகள்
வசிக்கும் சங் கராமத்கதக் குறிக்கும் .
இந்தக் டகாயிலில்
தலவிருட்சம் டபாதிமரமாக (அரச மரமாக) இருந்து இருக்கின் றது.
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ஆகடவ பண்கடக் காலத்தில் இக்டகாயில் புத்தக் டகாயிலாக
இருந்திருக்கும்
என் று
கூறுகின் றார்.
தமிழகக்
டகாவில்
வரலாற் றில் ஒரு சமயத்துக்கு உரியதாக இருந்த டகாயில்
டவபறாரு சமயத்திற் கு உரியதாக மாறுவதும் வழக்கடம. சிக்கல் ,
கீழ் டவளூர்,
புதுக்டகாட்கட
நார்த்தாமகல
குகடவகர
டகாவில் கள் கசவ-கவணவ டகாயில் களாக மாற் றப்பட்டுள் ளன.
ஆராமம் என் பது தமிழ் சப
் சால் இல் கல இது ஒரு பாலி பமாழிச்
பசால் .
பபௌத்த
சங் கத்திற் கு
உரிய
குளம்
உகடய
நந்தவனத்திகன
இச்பசால்
குறிக்கும்
என் ற
சீனி
டவங் கடசாமியின்
கருத்துக்கு
பதா.
பரமசிவன்
அவர்கள்
உடன் படுகின் றார். ஆராமம் சூழ் ந்த அரங் கம் என் ற பதாடருக்கு
மற் கறய டகாயில் களால் சூழப்பட்ட அரங் கம் என் றும் நாலாயிர
திவ் ய பிரபந்த அகராதிப் பபாருள் கூறுகின் றது. எனடவ ஆராமம்
என் ற பசால் டதாட்டமும் டசாகலயும் டகாயிலும் இகணந்த ஒரு
பகுதி. பபௌத்த சங் கத்கத பற் றி எழுதும் உ.டவ சாமிநாகதயர் ஸ்ரீ
பிக்குகளுக்கு ஏடதனும் குற் றம் டநரிடும் ஆயின் அதற் குப்
பரிகாரம் நந்தவனத்திற் கு நீ ரிகறக்ககபயன் று பதரிகின் றது.
இதகனப் பிக்குகளுக்குப் பிகழ புகுந்தாற் பிராயச்சித்தம் புத்தர்
டகாயில்
முற் றத்து
மணற் சுமக்கக
பஷினிகளுக்கு
நந்தவனத்துக்கு நீ ர் இகறத்தல் (நீ லடகசி -அருக்கத்தி வாதம்
சருக்கம் 25ஆம் பாட்டுகர). எனடவ, மயிகல சீனி டவங் கடசாமி
அவர்களின் கூற் றுப் படி குளமுகடய நந்தவனங் கள் புத்தர்
டகாவிலில் இருந்த பசய் தி பதளிவாகிறது.
பண்கடக் காலத்தில் தமிழகத்தில் சமணம் பபௌத்தம் ஆகிய
இரண்டு மதங் களின் பசல் வாக்கும் இருந்திருக்கின் றது. பிற
சமயங் களின் டபாராட்டத்திற் கு பின் புதான் கவணவர்களால்
அழகர்டகாவிகலத்
தனதாக்கிக்
பகாண்டிருக்க
முடியும் .
பரிபாடல் அழகர்டகாவில் குறித்து பககவர்ககள பவற் றி
பகாண்டவன் உகடய இருங் குன் றத்துக்கு பபற் டறாடராடும் ,
பிறந்தாடராடும் ,உறவினடராடும் பசல் லுங் கள் என் பது இப்பாடல்
தரும் பசய் தி. பிரச்சார டநாக்கில் அகமந் த இந்தப் பாடல் மூலம்
இருங் குன் றம் சமய டபாராட்டக் களமாக இருந்தது என் ற
குறிப்பும் , டகாயிலுக்கு மக்கள் ஆதரகவத் திரட்ட கவணவம்
முயன் றது என் ற பசய் திகயயும் நாம் அறிந் து பகாள் ளலாம் .
பககவர்களிடம் பபரியாழ் வார் அழகர் டகாவிகல நங் குன் றம்
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என் று
உரிகம
பாராட்டுகின் றார்.
கவணவர்கள்
பபௌத்தர்களிடமிருந் து
பவற் றிபகாண்டகத
உரிகம
பாராட்டடவ
திருமங் கக
ஆழ் வாரும் ,
ஆண்டாளும் ,
நம் மாழ் வாரும் உரிகம பாராட்டுகிற பாணியிடலடய நமது
டகாயில் என் று கூறுகின் றனர்.ஒன் பதாம் நூற் றாண்டு திருமங் கக
ஆழ் வார் பாசுரத்கதயும் டமற் டகாள் காட்டுகிறார்.
அழகர்டகாவிலில் கவணவர்களுக்கு
எதிராக சமணர்கள்
இருந்தார்களா இல் கல பபௌத்தர்கள் இருந் தார்களா என் பகதப்
பற் றி ஆராய
பதா. பரமசிவன் பிராமி கல் பவட்டுககள
ஆராய் கிறார்.
அதில் சமணர்கள் (அச்சணந்தி முனிவர்)
வாழ் ந்தனர் எனும் குறிப்பு காணப்படுகின் றது. எனடவ தமிழ் வாழ
கவக்கும்
முன் னடர
கவணவம்
பபௌத்தர்ககள
பவற் றி
பகாண்டுள் ளது எனும் பசய் திகய அறிந் து பகாள் ளலாம் . பிற
மதத்தவகர எதிர்க்கும் பபாழுபதல் லாம் கவணவர்கள் நரசிம் ம
மூர்த்திகய வழிபடுவர்.
அழகர் டகாயிலும் நரசிம் ம வழிபாடு தனித்தன் கமயுடன்
விளங் குவதன் காரணம் புறமத எதிர்ப்பு என் று கூறுகின் றார்.
இலக் கியங் களில் அழகர் தகொவில் :
சங் க இலக்கியத்தில் பபயர் சூட்டப் பபறும் ஒடர ஒரு கவணவத்
தலம் இதுடவயாகும் . பரிபாடலில் புலவர் இளம் பபருவழுதியார்
தலத்திகன மாலிருங் குன் றம் என் று குறிப் பிடுகின் றார். பரிபாடல்
திருமாலுடன் பலராமன் வழிபாடும் உகடயது என் று கூறுகின் றது.
சிலப்பதிகாரம் இக்டகாயில் அகமந்த மகலயிகனத் திருமால்
குன் றம்
என
வழங் குவடதாடு,
இக்டகாயிலிகனயும்
குறிப் பிடுகின் றது. பூதத்தாழ் வார் பபரியாழ் வார் ஆண்டாள்
நம் மாழ் வார்
திருமங் ககயாழ் வார்
108
பாசுரங் களில்
இக்டகாயிகலக் குறித்துப் பாடுகின் றனர். பூதத்தாழ் வார் அழகர்
டகாயிகல இருஞ் டசாகல மகல என் று குறிப் பிடும் பபாழுது மற் ற
ஆழ் வார்கள் திருமாலிருஞ் டசாகல,
மாலிருஞ் டசாகல என் று
குறிப் பிடுகின் றனர்.
பிற் காலத்தில் எழுந் த சிற் றிலக்கியங் கள்
இந்தப் பபயர்ககள எல் லாம் தவிர்த்து இன் று வடபமாழிப்
பபயகரக் கூறுகிறது இம் மகலக்கு டமற் குறித்த பபயர்கள் தவிர
பபருவழக்கு
பபற் றுள் ள
புராணப்
பபயர்
விருஷபாத்ரி
என் பதாகும் ரிச பாத்திரி, இடப மகல, விகட மகல என பல் டவறு
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வடிவங் களில் வழங் கும் இப்பபயராடலடய டகாயில் தலபுராணம்
விருஷ பாதிரி மகாத்மியம் என வழங் கப் படுகின் றது. அழகர்
கிள் களவிடுதூது, வருமதர்ம டதவன் முன் தவம் புரி வாய் கமயால்
திருநாமம் இடபாத் திரிபயனப் புகல் வார் என் கிறது.
ஆை்ைொரு ் ச யே்ேொரு ் :
ஆண்டார்
என் பவர்
டகாயிலின்
ஆன் மீக
அதிகாரத்கத
கவத்திருக்கக்கூடிய ஆச்சாரிய பீடத்தில் இருப்பவர்கள் . அவர்கள்
பிராமணச் சமூகத்கதச் சார்ந்தவர்கள் . ஆண்டார் டதாழப்பர்
என் றும் இரண்டு நிர்வாகத்தினர் தனது அதிகாரங் ககளப்
பகிர்ந்து பகாண்டு பசயல் பட்டு இருக்கின் றனர். இந் த நிர்வாகப்
பிரிவு
இப்பபாழுது
சிகதந்து
அழிந்துவிட்டது
என் று
கூறலாம் .நிர்வாகத்தினர் இரண்டு டபருடம பிராமணர்களாக
இருந்தாலும்
அவர்கள்
தங் களது
அடியவர்களாக
(சமயத்தவர்களாக)
ஆக
எல் லாச்
சாதியினகரயும்
ஏற் றுக்பகாண்டுள் ளனர்.
ஆண்டார்
பரம் பகர
வாக்கில்
வருகின் றனர்.பதா. பரமசிவன் அவர்கள் ஆய் வு பசய் யும் பபாழுது
34வது வாரிசு இருந் துள் ளனர் என் று கூறுகின் றார். சித்திகரத்
திருவிழாவின் டபாது இந்த ஆண்டார்கள் சமயத்டதாடு பல் லக்கில்
வருவர். இவர்களின் பணி என் று பார்க்கும் பபாழுது ஆலயத்
தூய் கம, பாசுரங் ககள எழுதுதல் , தனது அடியவர்களுக்கு
முத்திகர ஆசி வழங் குதல் டபான் றகவ யாதும் . ஆரம் பத்தில்
பூமாகல கட்டுவது தான் இவரது பணியாக இருந்திருக்கும் என் று
பதா. பரமசிவன் அவர்கள் கூறுகின் றார். சமயத்தவர்கள் தங் கள்
இனத்தவகர கவணவத்திற் கு மாற் றக்கூடிய ஒரு பணிகயச்
பசய் கின் றனர். அடியவர்கள்
தம்
சமயத்தாகரச் சந்தித்து
அவரிடம் முத்திகர பபறுவர் சமயத்தார் ககயாடலா, பூ
இதழ் களாடலா குங் குமத்கதத் பதாட்டு பநற் றியில் திருமண்
குறியிடுவார்.இதற் குப்
பூ முத்திகர என் று பபயர். அக்கினி
முத்திகர பபரிய முத்திகர என் றும் கட்டி முத்திகர என் றும்
வழங் கப்பபறும் . இது டகாயிலில் மட்டும் நகடபபறு. சங் கு சக்கர
அச்சுககள பநருப்பிலிட்டுச் சுட்டு அடியவர் இரு டதாளிலும்
கவப்பர் சுட்ட புண் ஆறிய பின் னும் சங் கு சக்கரத் தழும் புகள்
அடியவர்கள் சாகும் வகர உடலில் மாறாது இருக்கும் .
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தீயிற்
பபாலிகின் ற
பசஞ் சுட
ராழி
திகழ் திருச்
சக்கரத்டததின்
டகாயிற் பபாறியாடல ஒற் றுண்டு
எனப் பபரியாழ் வார் திருப்பல் லாண்டு இதகனக் குறிப்பர்.
சமயத்தார்கள் ஆண்டாருக்குக்
டகாமாளியாகவும் இருந்து
தங் களது பணிககள டமற் பகாண்டுள் ளனர்.
தகொவிலு ் சமூகே் பேொைர்பு ் :
அழகர் டகாயிடலாடு டமகல நாட்டு கள் ளர், இகடயர், பள் ளர்,
பகறயர் ஆகிடயார் அழகர் டகாயிகல ஒட்டிய சிற் றூர்களில்
வாழும் பகறயர் சாதியார் பகாண்டுள் ள உறவு விளக்கி
மதிப்பிடப்பட்டுள் ளது.
அழகர்டகாயில் இகறவன் கள் ளழகர்
என் ற பபயரிடலடய இன் று அகழக்கப்படுகின் றார் மதுகரக்குச்
சித்திகரத்
திருவிழாவிற் கு அவர் பூண்டு வருகின் ற டகாலம்
கள் ளர் டகாலம் . தல் லாகுளம் பகுதியில் இந்தக்
டகாலம்
ககளயப்பட்டு
பபருந்பதய் வ
டவடத்கதப்
புகனந் து
பகாள் கிறார். கள் ளர் சமூகத்டதாடு அழகர்டகாயிலுக்கு உள் ள
உறவு என் ன என் பகதப் பற் றி பதரிந் து பகாள் ளக்கூடிய ஓர் இயல்
இதுவாகும் .
கள் ளர் தகொல ் :
ஒரு ககயில் வகளதடி எனப்படும் வளரித் தடி, மற் பறாரு ககயில்
வளரித்
தடியும்
சாட்கடக்கம் பும்
ஆண்கள்
இடுகின் ற
ஒருவககயான பகாண்கட,
தகலயில் உருமால் காதுகளில்
அடிப்புறத்தில் கல் கவத்துக் கட்டிய வகளயம் டபான் று கடுக்கன்
இவற் டறாடு
கங் கன்
எனப்படும்
ஒரு
கருப்பு
புடகவ
சுற் றப்பட்டிருக்கும் . கணுக்கால் பதாடங் கி இடுப்புவகர அகர
ஆகடயாகவும் ,
இடுப்புக்கு
டமல்
ஆகடயாகவும்
சுற் றப்பட்டிருக்கும்
இதுடவ
கள் ளர்
திருக்டகாலத்தின்
டதாற் றமாகும் . வளரி என் ற ஆயுதம் கள் ளர் சமூகத்தினர்
பயன் படுத்திய ஓர் ஆயுதம் . 1801 இல் ஆங் கில கிழக்கிந்திய
கம் பபனி அதிகாரத்தின் டபாது இந்த ஆயுதம் அவர்களிடம்
இருந்து பறிக்கப்பட்டது. மதுகர நாயக்கர் அரசு ககடசிவகர
பவற் றி பகாள் ளாதது கள் ளகரத் தான் .இவர்கள் நாயக்கர்
அரசுக்குத் பதாடர்ந்து பதால் கல பகாடுத்து வந்தது வரலாற் றில்
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உள் ளது. திருமகல நாயக்கர் மட்டும் தான் அழகர்டகாயிகலயும்
மதுகர மீனாட்சி திருவிழாகவயும் இகணத்த மன் னர்.
அவர் காலத்துக்கு முன் பிருந்டத கள் ளர்களும்
டகாவிலுடன்
நல் லுறகவப் டபணி வந்திருக்கின் றனர். கள் ளர்களுடன் ஒவ் வாத
உறவுள் ள
ராணிமங் கம் மாள் ,
விஜயரங் க
பசாக்கநாத
காலத்திலும் கள் ளர் ஆதிக்கம் அதிகமாக பசயல் பட்டு அழகர்
ஊர்வலத்கத மறிக்கக்கூடிய அளவில் பதாடர்ந்து ஆட்சிகய
எதிர்க்க கூடியவர்களாக வரலாற் றுப் பதிவு உள் ளது என் று பதா.
பரமசிவன் அவர்கள் கூறுகின் றார். அதற் குப் பிறகு விஜயரங் க
பசாக்கநாதர் காலத்தில் உடன் பாடு ஏற் பட்டு அழகருக்குக்
கள் ளர்களின் டகாலத்கதத் தரித்து கள் ளடராடு உறவிகனப்
டபணி இருக்க டவண்டும் . தங் கள் பகுதியிலும் சுற் றியுள் ள
கிராமங் களிலும் கள் ளர்கள் காவல் என் பறாரு அகமப் கப
ஏற் படுத்தியிருந்தனர்.
அதன் படி ஒவ் பவாரு கிராமத்திலும்
தங் கள் உடகமகள் களவு டபாகாமல் இருக்க கள் ளரில் ஒரு
சிலகரக் காவலராக ஏற் க டவண்டும் .
அதற் காக வரி கூட
இவர்களுக்குச் பசலுத்தடவண்டும் . கள் ளர் நாட்டு பகுதிககளக்
கடந்து பசல் லும் பயணிகளிடமும் அவர்கள் கட்டாயம் வரி
வசூலித்தனர். பிற் காலத்தில் ஐடராப்பியர்கள் இடம் கூட இவ் வாறு
வசூல் பசய் தனர் எனக் கூறுகிறது இந்திய இம் பீரியல் டகசட்
டியர்.இது இந்நாட்டின் மிகப்பபரிய டபாலீஸ் முகறயில் எச்சம்
என் றும் குறிப் பிடுகின் றது.
பன் னிரு
ஆழ் வார்களில்
ஒருவரான
பரகாலன்
என் னும்
திருமங் கக
ஆழ் வார்
கள் ளர்
சாதிகயச்
சார்ந்தவர்.
திருமணக்டகாலத்தில் மனிதனாய் வந்த திருமாகல வழிமறித்துக்
பகாள் களயிட
முகனந் த
டபாது
திருமால்
இவருக்கு
திருவடிப்டபறு காட்டி அடியாராக்கினார் என் னும் பசய் திகயயும்
கூறுகின் றார் திருமங் ககயாழ் வார். டவடுபறி என் னும் திருவிழா
நிகழ் சசி
்
பபரிய கவணவ டகாயில் களில் நடந்து வருகிறது
கள் ளருக்கும்
டகாயிலுக்கும்
இவ் வளவு
பநருங் கிய
உறவு
இருந்தாலும் முத்திகர பபற் ற கவணவ அடியார் ஆகி கவணவ
சமய
எல் கலக்கும்
புகுவதில்
இச்சாதியினர்
நாட்டம்
பகாள் ளவில் கல.
திருமாகல
விடவும்
பதிபனட்டாம் படி
கருப்பசாமி இவர்களின் வழிபாட்டுக்குப் பபரிதும் உரியவராக
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விளங் குகின் றார் என் று பதா. பரமசிவன் அவர்கள் கூறுகின் றார்.
கள் ளர்
நாட்டிடலடய
கருப்பசாமி
பபரிதும்
வழிபடப்
பபறுகிறார்கள் என் பது
ட்சனின் கருத்தும் கூட.
கிபி 1775
திருடமாகூர் காளடமகப் பபருமாள் டகாயில் விக்ரகங் ககள
ஆற் காட்டு
நவாபின்
பகடகளும்
ஆங் கிலப்
பகடகளும்
பகாள் களயடித்துக் பகாண்டு டபாய் விட்டன. மீண்டும் பகடகள்
திரும் ப
வடக்கு
டநாக்கிச்
பசல் லும் டபாது
திருடமாகூர்
விக்கிரகங் ககளக்
கள் ளர்கள்
கக
வசப்படுத்திக்பகாண்டு
டகாவிலில் பகாண்டு வந்து டசர்ந்தவர்கள் என் று மதுகர தல
வரலாறு கூறுகின் றது.
இதன் பயனாக திருடமாகூரில் டதர்
இழுக்கும்
உரிகம
கள் ளர்களுக்டக
வழங் கப்பட்டது.
அழகர்டகாயில் , திருடமாகூர் ஆகிய இரண்டு டகாவில் களிலும்
கள் ளர் டவடமிட்டு வந்தாலும் அழகர் டகாயில் காலத்தால்
முந்கதயது என் று பதா. பரமசிவன்
அவர்கள் கூறுகின் றார்.
டகாயிலும் இகடயரும் அழகர்டகாயில் இகறவகன வழிபடும்
அடியவரின் இகடயர் சாதியினரும் ஒருவர்.
வாடா சீர் பதன் னவன்
பதால் லிகச நட்ட குடிபயாடு டதான் றிய
நல் லினத்து ஆயர்
என் று
கலித்பதாகக
பாடல்
இவர்கள்
பாண்டியடராடு
டதான் றியதாக இச் சாதியினரின் பதான் கமகயக் குறிக்கிறது.
டகாயில் கள் கற் றளிகளாக பபரிய அளவில் தமிழ் நாட்டில் எழுந்த
பபாழுது இச்சாதியினர் டகாயிடலாடு பகாண்டுள் ள பதாடர்பு
மிகவும் பநருக்கம் ஆயிற் று.
ஏபனனில் டகாயிலில் நந்தா
விளக்டகற் ற விரும் புபவர்கள் தரும் ஆடு மாடுகள் அவர்களிடம்
ஒப்பகடக்கப்பட்டது.
பாண்டியர்
கல் பவட்டு
இந்தப்
பணியாளர்கள் பவட்டிக்குடி என் று அகழக்கப் படுகின் றனர்
என் று கூறுகின் றது.
தஞ் கச பபருவுகடயார் டகாயில்
கல் பவட்டுகளில் முதலாம் இராசராசன் காலத்தில் இவ் வாறு பநய்
வழங் க
ஒப்புக்
பகாண்டு
ஆடு
மாடுககளப்
பபற் ற
நூற் றுக்கணக்கான
இகடயர்களின்
பபயர்கள்
காணப்படுகின் றன.
ஒருமுகற அழகர் மதுகரக்குச் சித்திகரத் திருவிழாவிற் காக
வந்துபகாண்டிருந்தார்.
வழியில் தல் லாகுளம் மாரியம் மன்
டகாயில் அருகில் ஓர் இகடச்சி டமார் விற் றுக் பகாண்டிருந்தார்.
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ககளப்பு தீர அவளிடம் டமார் வாங் கி குடித்தார் அழகர். திருவிழா
முடிந்து திரும் பும் டபாது குடித்த டமாருக்குக்
காசு தருவதாக
பசான் னார். ஆனால் திரும் பும் டபாது ககயில் காசில் லாததால்
கள் ளர் டவடம் டபாட்டுக் பகாண்டு தப்பிடயாடி விட்டார்.கள் ளர்
டவடக் ககத இது. இந்தக் ககத பிறப் பிற் கு இகடயர்கள் கூறும்
ஒரு காரணம் உண்டு.
அழகரின் கள் ளர் டவடம் கள் ளர்சாதி
யாடராடு பதாடர்பு பகாண்டது.
கள் ளர் டவடம் காரணமாக
அழகருக்கும்
கள் ளர் சாதியாருக்கும்
ஏற் பட்ட பநருங் கிய
உறவிகன கவணவப் பற் றுள் ள இகடயர்களால் ஏற் றுக்பகாள் ள
முடியவில் கல எனடவ கள் ளர் அழகர் டவடம் டபாடுவதற் கான
காரணத்திகன தங் கள் சாதியுடன் இகணப்பதற் கு அவர்கள்
முயன் று இருக்க டவண்டுபமன் று பதா. பரமசிவன் அவர்கள்
கூறுகின் றார்.
தகொயிலு ் பள் ளர் பனறயரு ் :
பழங் குடியினராக இருக்கும் பள் ளர் பகறயர் இரு சாதியினரும்
வயல் டவகல பசய் பவர்கள் என் று
ட்சன் குறிப்பிடுகிறார்.
பதால் காப்பியம்
உழுபதாழில்
பசய் டவாரின்
பதய் வமாக
இந்திரகனக் குறிப்பிடுகின் றது.
சங் க இலக்கியத்தில் இந்திர
வழிபாடு குறித்த பசய் தி இல் கல. ஆனால் சிலப்பதிகாரத்தில்
இந்திர விழவூர் எடுத்த காகதயில் இந் திர விழா குறித்த
பசய் திகய அறிய முடிகிறது. சிலப்பதிகாரத்தில் இந்திர விழா
அரசரும் வணிகரும் நடத்திய விழாடவயன் றி மருத நில
உழவர்களுக்கு அந் த விழாவில் பங் கு இல் கல. சிலம் பின்
காலத்திடலடய இந்திர வழிபாட்டில் இருந்து நீ க்கிவிட்டனர்.
விஷ்ணுபுரத்தில் கிருஷ்ணனின் இந்திர எதிர்ப்பும் , தமிழகத்தில்
பலராம வழிபாட்டின் அறிமுகமும் மருதநிலத்து உள் ளவகர
இந்திர வழிபாட்டில் இருந்து கிருஷ்ண வழிபாட்டுக்கு இழுக்கும்
முயற் சி பரிபாடல் காலத்திடலடய தமிழகத்தில் பதாடங் கி விட்டது
என் பதற் குச் சான் றுகள் ஆகும் .
அழகர்டகாயில் தான்
தமிழ் நாட்டில் பலராம வழிபாட்டின்
கமயமாகத் திகழ் ந்திருக்கடவண்டும் .
கலப்கப ஏந்திய
பலராமகனக் காட்டி இந்திரவிழா வழிபாட்டினரான அவர்ககளத்
தன் பக்கம் இழுக்கும் முயற் சிகயத் தமிழ் நாட்டு கவணவம்
டமற் பகாண்டிருக்கிறது.
ஆழ் வார் பாசுரங் களில் பலராம
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வழிபாடு குறித்த எந் தக் குறிப்பும் இல் கல.
ஆழ் வார்களின்
காலத்திற் கு முன் னடர இத்தலத்தில் பலராம வழிபாடு கிருஷ்ண
வழிபாட்டில் கலந் து மகறந் து விட்டது. தமிழ் நாட்டு கவணவம்
தாழ் த்தப்பட்ட இனத்கதச் சார்ந்த வகர தம் சமய எல் கலக்கு
ஈர்த்துக் பகாள் வதற் கு ஒரு வரலாற் றுப் பின் னணியும் உண்டு.
கவணவ சமய சீர்திருத்தவாதியான ராமானுஜருக்கு முன் னடர
ஆளவந்தாரின் மாணவர்களில் ஒருவரான மாறடனரி நம் பி
என் பவர் தாழ் த்தப்பட்ட குலத்தில் பிறந் தவர்.
இராமானுசர்
அந்பநறிகயத் பதாடர்ந்தார். தாழ் த்தப்பட்டவகரச் சக மனிதராக
பாவித்து
அவர்கடளாடு
டதாழகம
பூண்டது
தமிழ் நாட்டு
கவணவத்தின் சிறப்பு என் றாலும் பதன் னிந் தியாவில் பிராமணர்
வருககக்கு முன் னர் தாழ் த்தப்பட்ட சாதியினர் ஆக கருதப்ப டும்
இவர்கள்
பிராமணர்கள்
பபற் றிருந் த
இடத்கதப்
பபற் று
இருந்தனர்.
அவர்கள்
நில உகடகமயாளர் ஆகவும்
அரசர்களுக்கும்
ஆடலாசகன
வழங் குபவராக
சமயத்
தகலவர்களாகவும் முதன் கம பபற் றவர்களாக திகழ் ந்தனர்.
அவர்களின் உயர்வு குறித்த பதால் பலச்சங் கள் நம் மிகடடய
இன் றளவும் காணப்படுகின் றன.
மதுகர கள் ளர்கடள பதய் வ
வாக்கு பசால் பவராகவும் இருந்தனர்.
திருவாரூர் டகாயில் திருவிழாவில் ஒரு பகறயர் யாகன மீடதறி
வருவகதயும் ,
பசன் கன வாணிக சாதியினரில் தன் னுகடய
வீட்டுத் திருமணத்திற் கு அவர்களிடம் அனுமதி பபறுவகதயும்
மாரியம் மன் டகாயில் - பகறயர்கள்
டகாயில் மணமகனாக
இருப்பகதயும் ,
டகரளத்தில் பகவதி டகாயில் களில் ஆரியப்
பிராமணர்கள் வருககக்கு முன் னர் பகவதி டகாயில் களில்
அவர்கடள பூகச பசய் பவராக இருந்திருக்க டவண்டும் என் று
டகாபாலகிருஷ்ணன் குறிப் பிடுகின் றார்.
பதா. பரமசிவன்
அவர்கள் பார்ப்பானுக்கும் பகறயன் மூப்பு. பகறயன் டகட்பார்
இல் லாமல் கீழ் சாதி ஆனான்
என் னும் பசாலவகட பதன்
மாவட்டங் களில் பபருக வழங் குகின் றது என் று கூறுகின் றார்.
இந்த வழக்கு மரபு அவர்கள் பபற் றிருந்த உயர்ந்த இடத்கத
உணர்த்துகின் றது.
உயர்ந்த நிகலயிலுள் ள பார்ப்பனர்களின்
ஆதிக்கத்கத
எதிர்த்து
டகள் வி
டகட்டதால்
சாதி
அடுக்குகளிலிருந்து
அவர்கள்
புறக்கணிக்கப்பட்டனர்.
பின் னுக்குத் தள் ளப்பட்டன அவர்களின் உரிகமகய வலியுறுத்த
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எவரும் இல் லாத காரணத்தால் டகாவிலில் நுகழவதற் குக் கூட
அவர்களுக்கு உரிகமகள் மறுக்கப்பட்டன. அழகர்டகாயிலில் ,
பகறயர் பகாண்ட ஈடுபாடு அவரிடமிருந்து அவர்களுக்கு
வழங் கப்பட்ட பரிவட்டம் மரியாகத கூடத் பதால் பலச்சங் களில்
ஒன் றாகத்தான் இருக்க முடியும் என் கிறார்.
தகொயிலு ் வனலயரு ் :
அழகர் மகலகய ஒட்டிய கிராமங் களில் கள் ளர் சாதியினகர
அடுத்து வகலயர் என் னும் சாதியினர் பபரும் பான் கமயினராக
வாழ் கின் றனர் தங் களுகடய அழகர்சாமி மற் றவர்கள் பறித்துக்
பகாண்டார்கள் என் ற டகாபம் இச் சாதியினருக்கு இருக்கிறது.
டகாயிடலாடு இவர்கள் பகாண்டுள் ள பதாடர்கப வரலாற் றுப்
டபாக்கில் அறிய டவறு நகடமுகற சான் றுகள் இல் கல. ஒடர ஒரு
எழுத்து சான் று மட்டுடம கிகடத்துள் ளது.
1591 இல்
பவள் ளியங் குன் றம் ஜமீன் தார் திருமகலநாயக்கர் வழங் கிய
பட்டயம் . அழகர்டகாயில் தங் கள் சாதியினருக்கு உரியது எனும்
டநாக்கில்
ஒரு ககதகய அவர்கள் தங் களுக்குள் வழங் கிக்
பகாள் கின் றனர்.
மகலயடிவாரத்தில் கிழங் கு டதாண்டும்
பபாழுது வகலயன் ஒருவனால் கண்படடுக்கப்பட்டது தான்
அழகர்சாமி. டபார்க் குணம் நிகறந்த வலிகம பகடத்த
கள் ளர்ககள ஏற் றுக்பகாண்ட அழகர்டகாயில் உலகியல் அறிவு
குகறந்த வலிகமயற் ற அவர்ககள எளிதாகப் புறம் தள் ளியது
என் று கூறுகின் றார் பதா. பரமசிவன் .
திருவிழொக்கள் :
டகாயிலுக்கும் சமூகத்திற் குமான உறகவக் காத்தும் வளர்த்தும்
மறுவிகன திருவிழாக்கள் திருவிழாக்கள் பதாகலவில் உள் ள
மக்ககளயும் ஈர்த்து நல் லுறகவ வளர்க்கும் ஆற் றல் மிகுந் தகவ
சமூக பதாடர்புகடய திருவிழாக்கள் சமூக பதாடர்பு இல் லாத
திருவிழாக்கள்
என் று
இரு
வககயான
விழாக்கள்
பகாண்டாடப்படுகின் றன சித்திகரத்திருவிழா டகாயிலுக்கும்
சமூகத்திற் குமான
பதாடர்பு
வாயில் களாக
அகமந்து
சுற் றுவட்டார மக்ககள ஈர்க்கும் தன் கம உகடயகவயாக
விளங் குகின் றன.
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முடிவுனர:
டகாயில் பற் றிய ஆய் வுகள் நாட்டு வரலாற் றாய் வாக மட்டுமன் றி
சமூகத்தின்
பண்பாடுககள விளக்கக்கூடிய திறமுகடயன
என் பகத அறிந்து இனி வரும் இளம் ஆய் வாளர்கள் டகாயில் கள்
குறித்த ஆய் வுகளில்
பவறும்
கட்டிடக்ககல சிற் பக்ககல
சிறப்புககள மட்டுடம ஆராய் வகதத் தவிர்த்து டகாயிகல ஒட்டி
எழுந்த சமூக நம் பிக்கககள் திருவிழாக்கள் சமூகத்தில் உள் ள
அடியார்களுகடய உறவுகள்
ஆகியவற் கற விளக்கக்கூடிய
வககயினில் பதா.பரமசிவன்
அவர்களின்
இந்த ஆய் வின்
அடிப்பகடயில் இன் னும் பல் கிப் பபருக டவண்டும் என் படத இந் த
ஆய் வின் டநாக்கம் ஆகும் .
அ.முத்து சிவகாமி,
மகாலட்சுமி பபண்கள் ககல மற் றும் அறிவியல் கல் லூரி
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7. தமிழகத்தின் சிற் க்கலையும் ஆைற்கலையும்
— கி. ஸ்ரீேரன்
மனிதன் பகடத்த அற் புதமான ககலகளில் ஒன் று சிற் பக்ககல.
மனித நாகரீகத்கதயும் அதன் வளர்ச்சிகயயும் எடுத்துக்காட்டும்
சான் றுகளில் முக்கியமானது சிற் பக்ககல.
தமிழ் நாட்டின் பதான் கம வரலாற் கற அம் மக்கள் வளர்த்த
சிற் பக்ககல வழியாகடவ பபரிதும் அறிய முடிகிறது. கண்ணால்
கண்ட
உருவங் ககளயும் ,
கற் பகன
உருவங் ககளயும்
சிற் பங் களாக வடிவகமத்து சிகலகளாக வடித்தனர். சிற் பங் கள்
கல் , மண், மரம் , பசம் பு, பசங் கல் , தந்தம் , பமழுகு ஆகியகவ
பகாண்டு
வடிக்கப் பட்டன.
கல் லில்
கருங் கல் ,
மாக்கல் ,
பளிங் குக்கல் , சலகவக்கல் என் பனவும் உடலாகங் களில் பபான் ,
பவள் ளி, பவண்கலம் , பசம் பு ஏற் றனவாகக் கருதப்பட்டன.
திருக்டகாயில் களில்
வழிபாட்டிற் குரிய
சிற் பங் ககள
வடிக்கும் பபாழுது டதர்ந்பதடுக்கப்படும் கற் ககள சிற் பிகள்
நன் கு
பரிடசாதித்து
எடுப்பார்கள் .
மகலகள் ,
நதிக்ககர,
பால் மரத்தடி, வனங் கள் ஆகியவற் றில் கிகடக்கும் கற் கள்
சிறப்பானகவ.
டமலும்
அதன்
நிறத்கத
பகாண்டும்
வககப்படுத்துவர். கற் களில் டரகக, புள் ளிகள் இல் லாதவாறு
டதர்ந்பதடுப்பர். கற் களின் வலிகம - உறுதிகயக் பகாண்டு ஆண்
கல் , பபண்
கல் , (அலிக்கல் ) வலிகமயற் ற கல் எனவும்
வககப்படுத்தி சிற் பிகள் சிற் பங் ககள வடித்தனர்.
விசிறிப் பொனற:
வரலாற் றுக்கு முந்கதய காலத்திடலடய கல் லிடல சிற் பம்
வடிப்பகத தமிழர்கள் உணர்ந்திருந்தனர். விழுப்புரம் அருகில்
உகடயாநத்தம் , திருவண்ணாமகல அருகில் டமாட்டூர் என் ற
இடத்திலும்
பறகவ டபான் ற அகமப் புகடய கல் லாலான
சிற் பங் கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் ளன. இதகன "விசிறிப்பாகற'
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என மக்கள் அகழக்கின் றனர். சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முந்கதய
பபருங் கற் கால
சிற் பங் களுக்கு
சிறந்த
எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ் கின் றன. தாய் , பதய் வ வழிபாட்டிற் கு
இச்சிற் பங் கள்
முன் டனாடி
என
ஆராய் ச்சியாளர்கள்
கருதுகின் றனர்.
நடுகற் கள் :
இதற் கு பின் னர் வரலாற் றுக்
காலமாகிய சங் ககாலத்தில்
டபாரில் விழுப்புண்பட்டு
இறந்த வீரர்களுக்கு மற் றும்
ஊருக்கு ஏற் படும்
துன் பங் ககளப் டபாக்க
டபாரில் இறந்த வீரர்களின்
நிகனவாக எடுக்கப்பட்ட
கற் கள் "நடுகற் கள் '
எனப்படும் . அக்கல் லில்
வீரனது உருவத்கதச்
பசதுக்குவர். அதற் கு
அடியில் வீரனின் பீடும் ,
பபயரும் பபாறிப்பர் என
சங் ககால இலக்கியச்
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பசய் திகள் கூறுகின் றன. இத்தககய நடுகற் கள் , தர்மபுரி,
கிருஷ்ணகிரி, டவலூர், திருவண்ணாமகல மாவட்டங் களில்
அதிக அளவில் காணப் படுகின் றன. இவற் கற இன் றும் மக்கள்
டபாற் றி வழிபாடு பசய் கின் றனர். டவடியப்பன் என அகழத்து
டபாற் றுகின் றனர்.
பல் லவர்:
பல் லவ மன் னர்கள் காலத்திலிருந்து கல் லிடல தான் டகாயில் கள்
அகமக்க பதாடங் கிவிட்டனர். கட்டடக்ககலயும் சிற் பக்ககலயும்
வளர்ச்சி
பபற் றன.
பல் லவர்கள்
குகடவகரக்டகாயில் ,
ஒற் கறக்கல்
டகாயில் ககள
பாகறககளச்
பசதுக்கி
அகமத்தனர். கட்டடக் டகாயில் ககளயும் எழுப்பினர்.
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குகடவகரக் டகாயில் களில் சுவர்களில் (தாய் ப்பாகறகளில் )
சிற் பங் ககள அகமத்தனர். இதற் கு புகடப் புச் சிற் பங் கள் எனப்
பபயர். மண்டகப்பட்டு, தளவானூர், வல் லம் , திருச்சிராப்பள் ளி,
மாமண்டூர், மாமல் கல டபான் ற பல இடங் களில் குகடவகரக்
டகாயில் ககளக் காணலாம் .
டசாழ, பாண்டிய, விஜயநகர, நாயக்க
மன் னர்கள்
காலத்தில்
சிற் பக்ககல
டமலும் வளர்ச்சி அகடந்தது. சுவரில்
இருந்து
பவளிவரும்
புகடப்புச்
சிற் பங் களும்
முன் புறம்
பின் புறம்
இரண்கடயும் காட்டும் சிற் பங் ககளயும்
அகமத்தனர்.
இவ் வகக
முழு
வடிவ
சிற் பங் களும்
திருக்டகாயில் களில்
இடம் பபற் று
வழிபாடுகள்
டமற் பகாள் ளப்பட்டன.
உற் சவத்
திருடமனிகளும் முழு வடிவ சிற் பங் கள்
ஆகும் .
சிற் பிகள் :
அழகுமிக்க சிற் பங் ககள கல் லிடல வடிக்க
திறகமயான சிற் பிகள் இருந்தனர். பல் லவ
மன் னர்கள் காலத்தில் இருந் து நாயக்க
மன் னர்கள் காலம் வகர சிற் பங் ககள,
திருக்டகாயில் ககள அகமத்த சிற் பிகள்
பற் றிய கல் பவட்டுகள் மற் றும் அவர்களது சிற் ப வடிவங் ககளயும்
பல டகாயில் களில் காண முடிகிறது. இவர்கள் பண்கடய சிற் ப
நூல் களின் அடிப்பகடயில் அழகு மிக்க சிற் பங் ககள கல் லிடல
வடித்தனர்.
ஆைற் கனல இலக்கை ் :
தமிழ் நாட்டுச்
சிற் பங் களின்
சிறப்பியல் புகளில்
ஒன் று
ஆடற் ககல இலக்கணங் கள் . அவற் றில் அளவாய் அகமந்துள் ள
நிகலயாகும் .
சிற் பம்
ஆடற் ககல
இரண்டுடம
திருக்டகாயில் களில் டபாற் றி வளர்க்கப்பட்டன. சிற் ப வடிவங் கள்
நின் ற
வடிவில்
காட்சி
அளித்தாலும் ,
அமர்ந்திருந்தாலும் ,
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புராணக்ககதககள
எடுத்துக்காட்டும்
டதான் றினாலும் ,
அகவ
பபரும் பாலும்
இலக்கணத்துடன் அகமந்திருப்பகதக் காணலாம் .

வககயில்
ஆடற் ககல

உதாரணமாக சிவபபருமான் காலகனக் கடிந்த நிகலயிலும் ,
ஆகன
உரித்த
எம் பிரானாகக்
காட்சித்தரும்
டபாதும்
அச்பசய் கக
ஆடற் ககல
இலக்கணத்கத
நிகனவூட்டும்
வககயில்
அகமந்திருக்கும் .
இச்சிற் பங் ககள
சிற் பிகள்
வடிக்கும் பபாழுது ஆடற் ககல இலக் கணத்கத நன் கு அறிந்து
ககல உணர்வு கலந் து அகமத்ததால் ககல அழகுடன் அகவ
காட்சி
தருகின் றன.
டமலும்
சிற் பிகளின்
திறகமகயயும்
எடுத்துக்காட்டுகின் றன.
ேமிழகச் சிற் பங் கள் :
தமிழகத்திற் கு பபருகம டசர்க்கும் வககயில் மாமல் லபுரம்
சிற் பங் கள் , பாண்டியர் கால ககலப்பகடப் புகள் , திருவரங் கம் ,
மதுகர, திருபநல் டவலி, பதன் காசி, தாடிக்பகாம் பு டபான் ற பல
திருக்டகாயில் களில் காணப்படும் விஜயநகர நாயக்கர் காலச்
சிற் பங் கள் அகமந் துள் ளன.
டசாழ மன் னர்கள் காலத்தில் புள் ளமங் கக, குடந்கத நாடகசுவரர்
சுவாமி டகாயில்
சிற் பங் கள் , தஞ் சாவூர், கங் ககபகாண்ட
டசாழபுரம் , தாராசுரம் ஐராவதீசுவரர் திருக்டகாயில் டபான் றகவ
டசாழர் கால சிற் பக் ககலயின் உயர்ந்த நிகலகய எடுத்துக்
கூறுகின் றன.
டமலும் தமிழகச் சிற் பக்ககல மராட்டிய மன் னர்கள் , மற் றும்
பசட்டிநாட்டு டகாயில் களில் மிகச் சிறப்புடன் விளங் குவகதயும்
காணமுடிகிறது.
தமிழர்களின்
சிற் பக்ககல
பதாடர்ந்து
பல
சிற் பிகளின்
ககவண்ணத்கதக் திறகமயினாலும் பதாடர்ந்து சிறப்பு பபற் று
தமிழகத்திற் கு
பபருகம
டசர்த்து
வருகின் றகதயும்
காணமுடிகிறது. தமிழகம் பபருகம பகாள் கிறது.
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8. வீைமாமுனிவரின் ாைல்களும் வைைாற்றுத்
தைவுகளும்
— முனைவர் ஆைந்த் அமலோஸ்
இலக்கியத்கத
ஒரு
வரலாற் று
நூலாகவும்
வாசிக்கலாம் ;
இலக்கியத்கத இலக்கியமாக மட்டும் பார்க்காமல் அகத ஒரு
வரலாற் று நூலாகவும் வாசிக்க டவண்டிய நிகல தற் சமயம்
உருவாகியுள் ளது.
அது
ஒரு
டதகவயாகவும்
மாறிக்பகாண்டிருக்கிறது.
ஏபனனில் ,
இலக்கியம்
ஒரு
கற் பகனயின் புகனககத மட்டும் அல் ல. அது ஒரு வரலாற் றுச்
சூழ் நிகலயில்
எழுகின் றது. அந்தப் பகடப்பின்
ஆசிரியர்
வரலாற் றுத் தரவுககளத் பதாடாமல் அல் லது பதாடர்பில் லாமல்
எகதயும் எழுதடவா பாடடவா முடியாது. அந்தப் பாடல் களில்
வரும் உவகமகள் , பசால் லாடல் கள் , சுற் றுச்சூழல் பற் றிய
பதாகுப்புக்கள்
எல் லாம்
ஒரு குறிப் பிட்ட காலநிகலகயச்
சுட்டிக்காட்டும் என் பது பதரிந்தடத. ஆசிரியர் பசால் லும் ககத
மட்டும்
அல் ல,
அவர்
ககயாளும்
பமாழியும்
அவகரக்
கண்ணாடிடபால் காட்டிக் பகாடுக்கும் . அதனால் இலக்கியத்தில்
வரலாற் றுத் தரவுககளத் டதடுவது ஏற் றுக்பகாள் ள டவண்டிய ஒரு
வழிமுகறதான் .
பதிபனட்டாம் நூற் றாண்டில் தமிழகத்தில் வாழ் ந்து பணிபுரிந்த
வீரமாமுனிவர் பல நூல் ககளத் தமிழில் பகடத்துள் ளார். அவர்
எழுதிய
காப் பியத்கத,
கலம் பகத்கத,
அம் மாகனகய
அலசிப்பார்த்து அங் குக் காணும் வரலாற் றுத் தரவுககளத்
டதடுதல் தான் இதன் டநாக்கம் .
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டதம் பாவணி வீரமாமுனிவர்
எழுதிய முக்கியமான நூல் . 36
படலமாகப் பிரித்து, 3615
பாடல் கடளாடு அகமந் த ஒரு
காப்பியம் . விவிலியத்தில் வரும்
வளனாகர (சூகசகய/Joseph)
காப்பியத் தகலவனாகக்
பகாண்டது. இறுதிப் படலத்தில்
சூகசயின் முடி சூட்டுதடலாடு
காப்பியம் முடிவு பபறுகிறது.
இங் குத் திடீபரன ஆஸ்திரியப்
டபரரசர் லிடயாடபால் டு (Leopold
I, Holy Roman Emperor) பற் றிக்
குறிப் பிடுகிறார். லிடயாடபால் டுவின் ஆட்சியில் (1658 -1705)
துருக்கியடராடு (ஓட்டடாமன் டபரரசு) நடந்த டபாரில்
லிடயாடபால் டு பவற் றி பபற் றதால் ஐடராப்பாவில் கத்டதாலிக்கக்
கிறித்தவ உலகம் அவகர இலக்கியத்திலும் , ஓவியங் களிலும் ,
பாடல் களிலும் பாராட்டிச் சிறப்புச் பசய் தனர்[1]. டபார் முடிந்த
பிறகு லிடயாடபால் டு ஆஸ்திரிய நாட்கட புனித வளனாருக்கு
அர்ப்பணிக்கிறார்.
வீரமாமுனிவர்
அவகரத்
அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

தமிழ்

அரசர்க்குரிய

மரடபாடு

அயப் டபாது அலர் டவலி அணிந்து, அழியா
நயப்பு ஓகக டராகமயின் நாடு இனிது ஆள் ,
வியப்டபாடு வணங் கு இகல் பவம் பகட பவல் ,
பலயு டபால் து எனும் நாம பவள் டவல் இயலான் . [2]
(டதம் பாவணி: முடிசூட்டு படலம் , 36, 50)
ஆஸ்திரிய அரசருக்கும் தமிழகத்திற் கும் என் ன பதாடர்பு என் ற
டகள் வி எழுகிறது. இங் கிலாந்தின் “ஈஸ்ட் இண்டியா கம் பபனி”
டபால ஆஸ்திரியாவும் பநதர்லாந் தும் டசர்ந்து ஒரு வணிகத்துகற
பதாடங் கியது (ஓஸ்படன் ட் கம் பபனி). ஆஸ்திரியக் கப்பல்
பமட்ராஸ் துகறமுகத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் தங் கித் தமிழகக்
கடற் ககரப் பகுதியில் வணிகம் நடத்தி வந்தது. (1722-1724) [3].
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அப்பபாழுது வீரமாமுனிவர் பாண்டிச்டசரிக்கு அருகில் உள் ள
டகாணாங் குப்பத்தில் தங் கியிருந் து டதம் பாவணி காப் பியம்
எழுதியதாக வரலாறு கூறுகிறது. அப்படியானால் வீரமாமுனிவர்
ஆஸ்திரியக் கப்பகலப்பற் றி அறிந்திருக்க டவண்டும் . அது
அவருக்கு அரசன் லிடயாடபால் டுகவ நிகனவுக்குக் பகாண்டு
வந்திருக்கலாம் .
இதுதான்
காரணம்
என் று
நிச்சயமாகச்
பசால் லமுடியாது. ஆனால்
இந் த வரலாற் று நிகழ் வுக்கும் ,
டதம் பாவணியில் லிடயாடபால் டுவுக்கு இடம் பகாடுத்தற் கும்
பதாடர்பு ஏதும் இல் கல என் றும் பசால் லவும் முடியாது. இது
இன் னும் ஆராய் ச்சிக்குட்படுத்த டவண்டிய ஒரு வரலாற் றுத் தரவு.
ேரங் க ் பொடியொருக் கு ் வீர ொமுைிவருக் கு ் இனைதய எழுந் ே
பூசல் :
வீரமாமுனிவர் ஏலாக்குறிச்சியில் இருந்து பணி பசய் த டபாது
தரங் கம் பாடியார்
விவிலியத்கதத்
தமிழில்
பமாழி
பபயர்த்தார்கள் . அவர்களது பமாழிபபயர்ப்கப வீரமாமுனிவர்
குகறகூறினார். இருவர்களுக்கிகடடய இருந் த டவறுபாடுககளக்
டகாட்பாட்டளவில் விமர்சனம் பசய் தார்.
இவ் வாறு இரு தரப் பினருக்கும் இகடடய ஏற் பட்ட பூசல் கள்
முனிவரின் பகடப் கபக் கணிக்கும் முகறயிலும் காணலாம் .
எடுத்துக்காட்டாக
பபரிய
அறிஞரான
கால் டுபவல்
கூட
ஒருதகலப்பட்சமாக முனிவகர மதிப்பிடுவகதக் காணலாம் .
கால் டுபவல்
ஒருபக்கம்
வீரமாமுனிவரின்
பகடப் கபப்
பாராட்டுகிறார்.
ஆனால்
அடுத்த
பநாடியிடலடய
டதம் பாவணிகயக்
கடுகமயாக
விமர்சிக்கின் றார்.
“இந்து
மக்கடளாடு இணக்கமாய் வாழவிரும் பி விவிலிய வரலாற் கறச்
சிகதத்து விட்டார், அதாவது, இந்துமய மாக்கிவிட்டார்” என் பது
அவரது தீர்ப்பு [4].
வீரமாமுனிவர் விவிலிய வரலாறு எழுத
தமிழகம் வரவில் கல. விவிலியத்தில் வரும் ஒருவகர கமயமாக
கவத்து ஒரு காப் பியம் பகடக்கின் றார். மில் ட்டனும் (பாரகடஸ்
லாஸ்ட்) தாந்டதயும் (டிகவன் காபமடி) விவிலிய வரலாற் கறச்
சிகதத்ததாக குகற பசால் லாதவர்கள் வீரமாமுனிவகர மட்டும்
ஏன்
இவ் வளவு கடுகமயாக விமர்சனம்
பசய் யடவண்டும்
என் பதற் குப் பதில் பதரியவில் கல.
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வீரமாமுனிவர்
பயிற் சி
பகாடுத்த
டவதியர்களில்
பலர்
தரங் கம் பாடியருடன் டசர்ந்து விட்டனர். இது அவருக்குப் பபரிய
டவதகனயாகவும் ; ஏமாற் றமாகவும் இருந்தது. இத்தககய பூசல்
வீரமாமுனிவர் அன் கன மரியாகளப் பாடும் முகறயிலும்
மகறமுகமாகச்
சுட்டிக்காட்டுவது
கவனத்திற் குரியது.
பல
பூக்களில் டதன் குடிக்கும் டதனீக்ககளப் பார்த்து ஒரு டகள் விகய
கவக்கிறார். திருக்காவலூர் பூஞ் டசாகலயில் உள் ள டதனுக்கு
ஈடாக
டவபறங் கும்
உண்டடா
என் று
டகட்பது
டபால்
அகமந் துள் ளது. யாகரடயா டகட்க டவண்டிய டகள் விகயத்
டதனீக்களிடம் டகட்கிறார். இதற் குத் டதனீக்கள் பதில் பசால் ல
முடியாது. வரலாற் று ஆசிரியர்கள் பதில் பசால் ல டவண்டும் .
தரங் கம் பாடி பசன் று மதமாறியவர்களுள் பலர் திரும் பிக்
கத்டதாலிக்கச் சகபக்கு வந்துவிட்டதாகவும் வரலாறு கூறுகிறது.
அவர்ககள இவ் வாறு டகட்பதுடபால் அழகாய் அகமந்துள் ளது
இப்பாடல் . திருக்காவலூர் கலம் பகம் (23):
காந்தள் கக கஞ் சத்தாள் காவிக்கண் ஆம் பல் வாய்
டவய் ந்தலர்ந்த காவலூர் பமன் பகாடிடய – ஈய் ந்தமது
வுண்ணளிகாள் பசால் மின் நீ ர் ஒத்துளடதா பூவுலகிற்
பண்ணளிபூந் தீந்டதன் பனித்து.
(திருக்காவலூர் கலம் பகம் -23) [5]
ேமிழ் இலக் கியே்தில் ‘ஆரிய’ எை்ற பசொல் லிை் பிை்ைைி:
‘ஆரிய’ என் ற பசால் தமிழ் இலக்கிய வரலாற் றில் பபரிய
சர்ச்கசக்குரியது. இந் தச் பசால் சங் க இலக்கியத்திடலடய எட்டு
முகற இடம் பபறுகிறது (எடுத்துக்காட்டு: 'எதிர் தகலக்பகாண்ட
ஆரியப் பபாருநன் ' - அகம் 386/5). பக்தி இலக்கியத்திலும் கூட சில
இடங் களில் காணலாம் . சித்தர் பாடல் களில் வரும் இச்பசால்
டகலியாகத்தான் வருகிறது. “ஆரியக் கூத்தாடி” என் ற பசால் லாடல்
அகதத் பதளிவு படுத்துகிறது.இருப்பினும் கம் பன் காப் பியத்தில்
பல முகற வருவதில் வியப்பு இல் கல. ஏபனனில் கம் பன்
பசால் லும் ககதடய வடநாட்டுக்ககத.
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வீரமாமுனிவரும் டதம் பாவணியில் ஆரிய என் ற பசால் கலப்
பலமுகற
பதிவு
பசய் கிறார்.
அதுவும்
பபருகமக்குரிய,
உயர்குலத்கதச் சார்ந்த என் ற பபாருளில் இந்தச் பசால் இடம்
பபறுகிறது. பாயிரத்தின் பதாடக்கத்திடலடய “ஆரிய வளன் ” என் று
சூகசகய
அறிமுகப்படுத்துகிறார்.
மீண்டும்
பாயிரத்தின்
இறுதிப்பாடலில் “ஆரியனூரில் டதம் பாவணி எனப் பிணித்தல்
பசய் டவாம் ”, என் று பதிவு பசய் துள் ளார். இகத வரலாற் றுத்
தரவாகப் பார்க்க டவண்டிய டதகவ எழுகிறது. அப்பபாழுது அவர்
தங் கியிருந் த இடம் டகாணாங் குப்பம் . அந்த ஊருக்கு ஆரியனூர்
என் று பபயர் இருந்ததாக எந்த ஆதாரமும் கிகடக்கவில் கல
என் று ஆர். பாலகிருஷ்ணன் (ஐ.ஏ.எஸ்) பதிவு பசய் கிறார்.
அந்தப்பகுதியில் வாழ் ந்த - இன் னும் வாழ் கின் ற - மக்கள்
வன் னியர் குலமரகபச் சார்ந்தவர்கள் . அவர்கள் வாழும் மற் கறய
பகுதிகளிலும் ஆரியனூர், ஆரியங் காவு (விழுப்புரம் அருகில் ),
ஆரியநல் லூர் (திண்டுக்கல் லுக்கு அருகில் ) என் ற பபயர்கள்
இருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
அவர்கள்
தங் கள்
இனத்தின்
பபருகமகயச் சுட்டிக்காட்டும் வககயில் இப்பபயர் எழுந்ததாக
ஒரு வரலாறு கூறுகிறது. இதுவும் ஆராய் ச்சிக்கு உட்பட டவண்டிய
தரவு.[6]
கிே்தேரி அ ் ொள் அ ் ொனையில் வரலொற் றுக் குறிப் பு:
வீரமாமுனிவர் டதம் பாவணி காப் பியம் எழுதிய பிறகு, சாதாரண
மக்கள்
புரிந்துபகாள் ளும்
அளவில்
நாட்டுப் புற மரபில்
அம் மாகன பாடல் ஒன் று எழுதுகிறார். 1716 - ஆம் ஆண்டு
கத்டதாலிக்கத்
திருச்சகபயில்
புனிதராக
உயர்த்தப்பட்ட
கித்டதரியின்
வாழ் கவ
மூலமாக
கவத்து
எழுதப்பட்ட
அம் மாகனப்பாடல் . கித்டதரி 130 ஆம் ஆண்டு டபார்த்துகல்
நாட்டில் அவளது தந் கதயாகிய அரசன் காயனால் தகலகயக்
பகாய் து பகாகல பசய் யப்பட்டாள் . கித்டதரி அவள் தந்கதயின்
பசாற் படி கிறித்தவ நம் பிக்கககயக் ககவிடவும் , திருமணம்
பசய் யவும்
மறுத்ததால்
அவளுக்கு
இந்தத்
தண்டகன
விதிக்கப்பட்டது.
இந்தக் ககதகய கமயமாக கவத்து
பாடல் களும்
38
விருத்தப்பாடல் களும்
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1100 அம் மாகனப்
உள் ளடங் கிய
ஒரு

பாமாகலயாக,
அணிகலமாக
வீரமாமுனிவர்
கித்டதரிக்கு
அளிக்கின் றார். இதன் டநாக்கம் புனித கித்டதரிகயப் டபால
கிறித்தவ நம் பிக்ககயில் மக்கள் திடமாக இருக்க டவண்டும்
என் பது. ஏலாக்குறிச்சியில் அவர் வாழ் ந்த காலம் என் பது,
மராட்டிய
ஆட்சியாளர்களிடம்
இருந் து
ஒரு
பக்கம் ,
தரங் கம் பாடியாரிடம்
இருந் து மறு பக்கம் எனப் பபரிய
பநருக்கடிகயச்
சந் தித்த
காலக்கட்டம் .
அதனால்
புனித
கித்டதரியம் மாள்
ஒரு நல் ல எடுத்துக்காட்டாக, துன் புறும்
டநரத்தில் நம் பிக்கக இழக்காமல் இருக்கப் பாதுகாவலாகவும்
முன் கவக்கப்பட்டாள் .
இது நாட்டுப் புறப் பாடலாக இருந்தாலும் பல வரலாற் றுத்
தரவுககள உள் ளடங் கியது. எடுத்துக்காட்டாக இந்தப் பாடலில்
டபார்த்துக்கல் நாட்டு அரசன்
ஐந்தாம் ஜான்
என் பவகர
அறிமுகப்படுத்துகிறார். “அருள் ஏந் தும் நாமம் உகட ஐந்தாம்
டகான் ஆங் கு உதிப்பான் .” (9, 33). அவர் 1706 முதல் 1749 வகர
டபார்த்துக்கல்
நாட்டில்
ஆட்சி
பசய் தவர்.
அப்பபாழுது
டபார்த்துக்கீசியர் தமிழகத்தில் சந்தா சாகிப் டபாடு டசர்ந்து ஆட்சி
புரிந்தனர். சந்தா சாகிப்பின் டதால் விக்குப் பிறகு அரசியல்
சூழ் நிகல தமிழகத்தில் மாறியது.
டதம் பாவணியில்
ஆஸ்திரிய
அரசன்
லிடயாடபால் டுகவ
வீரமாமுனிவர் அறிமுகம்
பசய் தார் என் பகத ஏற் கனடவ
குறிப் பிட்டடாம் . இங் கு டபார்த்துக்கல் லின் அரசகரப்பற் றிய
குறிப்புகள் இடம் பபறுகின் றன. இதன் உள் டநாக்கம் பதளிவாகத்
பதரியவில் கல. இருப்பினும் கிறித்தவத் தமிழ் இலக்கியத்தில்
இத்தககய வரலாற் றுத் தகல் கள் இருப்பது குறிப் பிடத்தக்கது.
வீரமாமுனிவர் கிறித்தவ மகறப்பணி பசய் ய தமிழகம் வந்தவர்.
ஒருடவகள கிறித்தவத்திற் குச் சாதகமான ஓர் அரசன் இங் கு
ஆட்சிக்கு வருவான் என் று கனவு கண்டிருக்கலாம் . ஐடராப்பாவில்
லிடயாப்டபால் டு கிறித்தவ அரசனாய் இருந்தது டபால, ஐந்தாம்
ஜான் டபார்த்துக்கல் நாட்டில் கிறித்தவத்கத நிகலநாட்டியது
வரலாறு. கித்டதரியம் மாள் அம் மாகனயில் வரும் சில வரிகள்
இதற் குச் சான் றாக உள் ளன. இரண்டாம் நூற் றாண்டில் வாழ் ந்த
கித்டதரிகய கமயமாகக் பகாண்ட பாடலில் லூசித்தானிய நாடு
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கிறித்தவ பநறிக்கு வரும் என் று முன் னறிவிப்பாக அகமந்துள் ளது.
“அந்நாடு என் நாடாக ஆளும் முதற் டகான் அவடன” (9, 23) என் று
பதிவாகியுள் ளது குறிப் பிடத்தக்கது.
டதம் பாவணியில்
இத்தாலிய
நாட்டு
வருணகன,
புடராகிதப்படலம் :
தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன் முகறயாக இத்தாலிய நாட்டு
வருணகன இடம் பபறுகிறது. தமிழ் மரபிற் டகற் ப அகத
வீரமாமுனிவர் பதிவு பசய் கிறார்.
“பசல் நாகம் நீ ர் பபாழியத், டதன் பபாழியும் புன் னாகம்
திருவின் பூப்ப,
கல் நாகம் நீ ர் உமிழக், கவி நாகம் பவருண்டு அஞ் ச, கல்
ஊடு ஊர்ந்த
பகால் நாகம் ஒப்ப மணி பகாழித்து அருவி பாய் ந்து ஓடக் ,
பகாழுஞ் பசய் வாய் ப் ப,
பபான் நாகம் ஒப்ப வளர் புகழ் இத்தாலிய நாட்டுப் பபாலிவு
இது அன் டறா. (32, 22)
“விகரவாய் ப் பூந்தாகழ உலாம் பவள் வகள ஈன் ற
பூவயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன் ற
ககர வாய் ப் பூஞ் சுகன பூப்பக், கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து,
ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும்
சுகர வாய் ப் பூம் பபாழில் காய் ப்ப, ஈர் அறமும்
முச் சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும்
நிகர வாய் ப் பூங் குடியாக நிமிர்
இத்தாலிய நாட்டு நிகல இது அன் டறா. (32, 23)
“பபாருள் ஈன் ற பபருஞ் பசல் வப் பபாலிவு ஒழிக்கும் வளம்
புணரப் புகன் ற நாடு,
மருள் ஈன் ற அவா ஒழிப்ப கவயகத்தில் நான் உதித்து, மகற
என் று ஓதும்
பதருள் ஈன் ற நூல் ஒருங் டக திரு விளக்கு என் று ஏற் றி, எலாத்
திக்கும் தாடன
அருள் ஈன் ற விளக்கு ஆகி, அவனி எலாம் ஆளும் இத்தாலிய
நாடு அன் டறா.(32, 24)
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வீர ொமுைிவரு ் ச ே்துவ ந ் பிக் னகயு ் :
‘பிறப்பபாக்கும் எல் லா உயிர்க்கும் ’ என் ற குறள் (972) கவதிகத்தில்
கமயம் பகாண்ட சாதிப் பிரிவிகனகய விமர்சனம் பசய் வது
குறிப் பிடத் தக்கது. சமத்துவம் இடம்
பபறாத ஆன் மீகம்
முரண்பாடானது, முழுகம பபறாதது. இது டபான் ற குறள் கூறும்
கருத்துக்கள் கிறித்தவம் நிகலநாட்ட விரும் பும் பார்கவக்கு
உடன் பாடாய்
அகமந்துள் ளன.
அதனால் ,
இஞ் ஞாசியாரின்
ஆன் மீகத்கதக் குறடளாடு இகணத்துப் பார்க்க இடம் தருகிறது.
இடயசுசகப மரபில் பயிற் சி பபற் ற வீரமாமுனிவர் தனது
'பதான் னூல் விளக்கத்தில் ' (சூத்திரம் 183) சமத்துவம் பற் றி
விமர்சனம் பசய் கின் றார்.
வன் னியர் மன் னர் வணிகர் சூத்திர
பரன் னிவர் நால் வர்க் கியல் வன வுகரக்கில்
ஓதற் பறாழிலுரித் துயர்ந்டதார் மூவர்க்கும்
அல் லாத கல் வி பயல் லார்க்கும் உரித்டத.
“சமுதாயத்தில் மக்ககள வன் னியர் (பிராமணர்), மன் னர்,
வணிகர், சூத்திரர் என நான் கு வககயாகப் பிரித்து, ஓதுதல் முதல்
மூன் று வககயினருக்கு மட்டும் தகுதி என் று விதித்தாலும் , கற் பது
எல் டலாருக்கும் உரிகம.” கல் வி பபாதுவாக இருக்க டவண்டும்
என் பது வீரமாமுனிவரின் விளக்கம் .
கவிஞர் ேொதசொவிை் ேொக்க ் :
இத்தாலிய
நாட்டுக்
கவிஞர்
தாடசா
(1544-1595)
தனது
“பசருசடலமின்
மீட்பு”
என் ற
காப்பியத்தில்
ஐடராப்பியக்
கிறித்தவர்கள்
டமற் பகாண்ட
முதலாம்
சிலுகவப்டபாரின்
பின் னணிகயச் சித்தரிக்கிறார். இது ஒரு வரலாறு தழுவிய நூல் .
அதில் நான் காம் காண்டத்தில் டபய் கள் கூடி கிறித்தவப் டபார்த்
தளபதிககளத்
திகச
திருப்பத்
திட்டமிட்டதாக
தாடசா
விமர்சிக்கின் றார். கிறித்தவ டபார்த்தளபதியரிகடடய எழுந் த
பூசல் களும் ,
குழப் பமும் , ஒற் றுகம யின் கமயும் அவர்கள்
டமற் பகாண்ட குறிக்டகாளுக்கு இகடயூராக இருந்தது வரலாற் று
உண்கம. ஆனால் தாடசா அவற் கற பவளிக்பகாணர கவிகத
வடிவில் டபயின் சூழ் சசி
் என் று வடிவகமத்துள் ளார்.
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வீரமாமுனிவர் டதம் பாவணியில் (23 - ஆம் படலம் ) இகதப்
புகுத்துகிறார்.
சூகசயும்
மரியாளும்
எகிப் து
நாட்டில்
தங் கியிருக்கும் பபாழுது யாகரயும் அவர்கள் மனம் திருப்பி
விடக்கூடாது, அங் டக அவர்களின் தாக்கம் ஏதும் தங் க விடாமல்
தடுக்க டபய் கள் திட்டமிட்டதாகக் குறிப் பிடுகிறார். வீரமாமுனிவர்
காலத்தில் கிறித்தவ மகறப்பணியாளர்கள் தமிழகத்தில் எதிர்
பகாண்ட பநருக்கடிகள் அதிகம் . இந்த எதார்த்த நிகலக்குக்
காப்பிய
வடிவில்
டபய் கள்
கூடித்
திட்டமிட்டு
சமய
மாற் றங் களுக்கு எதிர்ப்புத் பதரிவித்ததாக டதம் பாவணியில்
கூறுகிறார். இது முனிவரின்
கனவுலகக நிரந்தரமாக்கும்
கற் பகனயா அல் லது வரலாற் று நிகலயின் எதிபராலியா என் பது
நம் கமச் சிந்திக்க அகழக்கும் ஒரு பகுதி.
கிறிே்ேவப் பக்தி சிை்ைே்திை் இை ் பபயர்ப்பு:
டதம் பாவணியில்
பாலஸ்தீன
நாடும்
பசருசடலம்
நகரும்
தமிழகத்தின் ஒரு பகுதிடபால் வருணகன அகமகிறது. தமிழ்
பபருங் காப் பிய மரபில் ஒரு நாட்கடயும் ஒரு நகரத்கதயும்
வருணகன பசய் து பதாடங் குவது டபால வீரமாமுனிவர் தனது
காப்பியத்கதத்
பதாடங் குகிறார்.
டதம் பாவணியின்
பதாடக்கத்தில்
டமகங் கள்
மகழபபாழிய
தமிழக
நிலப்பிரிவுகட்கு ஏற் ப மகழநீ ர் மகலகளிலிருந்து (குறிஞ் சி),
காடுகள் வழியாக (முல் கல), விகள நிலங் ககள (மருதம் ) நிரப்பி,
கடற் ககரகய (பநய் தல் ) வந்தகடகிறது.
பாகல நிலம் பற் றிப் பின் பு சூகசயும் மரியாளும் எகிப்துக்குப்
பயணம் பசய் யும் பபாழுது சீனாயி பாகலவனத்கதக் கடந் து
பசன் றதாக
அகமகிறது.
பாலஸ்தீன
நாட்டில்
உள் ள
மரங் ககளயும்
பசடிககளயும்
மிக
நுணுக்கமாக
வரிகசப்படுத்தியிருப் பது குறிப் பிடத்தக்கது.
“ஓகலகள் கிடந் தநீ ண் கமுபகாடும் பகன
பாகலகள் மாமகிள் பலவு சுள் ளிகள்
டகாகலகள் சந்தனம் குங் கு மம் பல
டசாகலகள் கிடந்தன பதாகுப்ப வண்ணடமா”
(நாட்டுப்படலம் 1.37)
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தமிழ் இலக்கியத்தில் நிலப்பரப்பு அகம் -புறம் டகாட்பாட்டடாடு
அகமயும் . ஆனால் இங் குக் காடும் மகலயும் காதலர்கள்
உறடவாடும் , ஊர்ப்பகுதிகள் திருமணத்டதாடும் முடிவதில் கல.
இயற் கக கிறித்தவக் கடவுடளாடு இகணயும் தளமாக இங் கு
அகமகிறது.
பகடப் பின்
டமல்
பகாண்ட
அன் பபல் லாம்
பகடத்தவகன டநாக்கிப் பார்க்கிறது; இகறவன் திட்டப்படி
எல் லாம் அகசகிறது என் பது உட்கருத்து.
டதம் பாவணியின் முதல் இரண்டு படலத்திலும் - நாட்டுப்படலம் ,
நகரப்படலம்
வீரமாமுனிவர்
இயற் ககயின்
காட்சிகய
இகறவன்
பகடப் பின்
குறிக்டகாளில்
பங் பகடுப்பதாக
புகனகிறார். இதற் கு இரண்டு இலக்கியச் சாதனங் ககளப்
பயன் படுத்துகிறார். ஒன் று, உவகமகள் வழியாக. இது ஏற் கனடவ
கசவ மரபில் அதிக அளவில் முக்கியத்துவம் பபற் ற முகற.
எடுத்துக்காட்டாக
மாணிக்கவாசகரின்
திருக்டகாகவயார்
பாடகலக்
குறிப்பிடலாம் .
அதாவது,
அகத்திகன
மரகப
பக்திவழியில் விளக்கம் கூறுவது.
அது டபால வீரமாமுனிவர் கூறுவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு.
“மகலயின் டநர்அறல் மலியநால் திகணயருந்தியபின்
அகலயின் டநர்உறல் அவனிதன் மகர்க்பகலாம் ஊட்டி
முகலயின் ஏர்உறீஇ விஞ் சுபால் முடுகலில் உடுத்த
ககலயின் ஏர்உறீஇக் களிப்டபாடு சிந் துவ டபான் டற.”
(டதம் பாவணி – நாட்டுப்படலம் 1, 9. Virgo lactans)
மற் பறாரு வழி தற் குறிப்டபற் றவணி – ஒரு பபாருளின் குணத்கத
அல் லது
பணிகய
மற் பறான் றின்
டமல்
இகணப்பது.
எடுத்துக்காட்டாக நகரப்படலத்தில் பசருசடலம் வருணகனகயக்
கூறலாம் .
“பூவுலகு இயல் பன் று அம் பபான்
பபாலிமணி நகரம்
பபண்ணார்
டதவுலகு உரித்பதன் று அங் கண் பதளிந்து புக்கிடுபமன் று
ஆழி
தாவுலகு இருந்த பவள் ளித் தாள் தகள இட்டடத டபால்
டகாவுலகு இஞ் சி சூழ் ந்த குவகளநீ ள் அகழித் டதாற் றம் .”
(டதம் பாவணி – நகரப்படலம் 2, 8)
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இதன் ககடசி இரண்டு வரிகள் பசருசடலம் நககரச் சுற் றிய
சுவர்களுக்குக் கீழ் அகமந்த ஆழியில் வளர்ந்த குவகள மலர்கள்
நிகனத்ததாக கற் பகன உருபவடுக்கின் றது. இந்த நகரம் இந்த
உலகக விட்டுப் பிரிந் து தனக்டக பசாந்தமான விண்ணகம்
பசன் றுவிடுடமா
என் று
அஞ் சி
பவள் ளிக்
கம் பிகளால்
கட்டிக்காப்பது டபால என் பது குறிப் பிடத்தக்கது. இந் தப்பாடல்
ஒருடவகள
புனித
அகுஸ்தீனார்
கருத்தான
விண்ணக
பசருசடலகமக்
குறிக்கலாம் .
இந்தப்பாடல்
உண்கமயில்
தன் கனப் பகடத்த இகறவகனப் புகழும் இயற் கக என் பகதச்
சுட்டிக் காட்டுகிறது.
மற் றுபமாரு எடுத்துக்காட்டு;
“டகாதகன் று அளிக்குவார் அருந்திக் பகாள் ககடபால்
தீதகன் று அருந் திரு நுகரச் பசன் மிபனன் று
ஏதகன் று அணிக்குலத்து இலங் கு மாடங் கள்
மீதகன் று அகச டகாடி விளிப்ப மானுடம.”
(டதம் பாவணி – நகரப்படலம் , 2. 19)
உயர்ந்த வீடுகளின் டமல் அகசந்தாடும் பகாடிகள் மக்ககள
வரடவற் பது டபால் டதான் றின. இப்பாடலின் முதல் வரி தாராள
மனத்டதாடு மற் றவடராடு பகிர்ந்து பகாள் ளும் பண்கபக்
குறிக்கிறது. பிறர்க்குதவி பசய் தல் கிறித்தவ அறத்தின் முக்கிய
அம் சம் . இது திருக்குறள் கூறும் இரண்டு அதிகாரத்டதாடு (22-23:
ஒப்புரவு
அறிதல் ,
ஈகக)
இகணந்த
பண்கபயும்
நிகனவூட்டுகிறது.
ககடசி இரண்டு வரிகள் விருந்தினகர வரடவற் கும் வககயில்
மாளிககயின் டமடல அகசந்த பகாடிகள் டதான் றின. இது
சிலப்பதிகாரத்தின் நிகழ் கவ நிகனவூட்டுகிறது. டகாவலனும்
கண்ணகியும் மதுகரக்கு வரும் பபாழுது இங் கு வர டவண்டாம்
என் று எச்சரிக்கும் பபாருள் படத் டதான் றியது என் பது பதரிந்தடத.
இவ் வாறு டதம் பாவணி கிறித்தவப் பார்கவகய முன் கவத்து
இயற் ககயின் நிகழ் வுகளுக்கு விளக்கம் தருவது குறிப் பிடத்
தக்கது.
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பை்பொை்டுப் பரி ொறல் - புைிே வீடு (Santa Casa) புல ்
பபயர்ேல் :
“சாந்தா காசா” என் பது நசடரத்தூரில் மரியாளும் , சூகசயும் ,
டசசுடவாடு வாழ் ந்த வீடு. கிறித்தவ மரபின் படி இஸ்லாமியர்
பாலஸ்தீனத்கதக் ககப்பற் றிய டபாது விண்ணகத் தூதர்கள்
அகதக்
காப்பாற் றினார்கள் .
முதலில்
அகத
இன் கறய
குடராவாசியவிற் குத் தூக்கிச் பசன் றார்கள் . இறுதியாக, அது
இத்தாலியில் உள் ள பலாடரட்டடா மகல நகரத்கத வந்தகடந்தது.
பதினாறாம் நூற் றாண்டிலிருந்து அங் கு பசங் கல் ளால் கட்டப்பட்ட
ஒரு வீடு இருந்தது. பிறகு இது ஒரு முக்கிய திருப்பயண கமயமாக
மாறியது.
இது வீரமாமுனிவருக்கு முக்கிய இடமாக இருந்திருக்கிறது. அகத
வருங் காலத்தில் நிகழவிருக்கும் இத்தாலியின் பபருகமகய டசசு
சூகசக்கு முன் னறிவித்ததாக டதம் பாவணியில் பதிவு பசய் கிறார்.
(32, 25-26)
“ஓர் ஆழி உருட்டிய நான் வீற் றிருக்கும் டகாயிபலனக்கு
உலகில் ஆகிப்
பாராழி ஒன் றிகணயாய் ப் படர்பசல் வ நாட்டியல் யான்
பகர்வது என் ன
நீ ராழி கடந்தங் கண்; இம் மகனபசன் று அகடக்கலடம
நிலத்தில் பசய் தாங் கு
ஓராழி இரவியின் இவ் இல் இலங் கச் பசயும் இத்தாலியநாடு
அன் டறா”
வீரமாமுனிவர் திருக்காவலூகரயும் மரியாகளயும் தமிழகத்தின்
மிக முக்கிய அகடக்கலத் தலமாகக் கருதினார். அதனால்
பலாடரட்டடாவில்
உள் ள
வீட்கட
இடம் பபயர்த்து
காவிரிக்ககரக்குக்
பகாண்டுவருகிறார்.
அவரது
பாடல்
திருக்காவலூர் கலம் பகம் (15) இகதத் பதளிவுபடுத்துகிறது.
“நாணி பூட்டிய சாப டமந்திய வீர பவங் கர டவடனார்
நாணி வுட்சுடு தீய பசாற் பகாடு நம் கம பயள் ளின
ராரடா
டசணி பூட்டிய பகாம் ப டரந்திய டதற லூட்டிய காவலூர்
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சீரினாபளாரு டதவ மாபனாரு சீய டமகரு வுற் றகாற்
பாணி பூட்டிய பவங் க டார்மகல பற் றி பயங் குடி
பலய் தினாள்
பாத மூன் றிய வாயிறாமகர பூத்த காபடன வாயடா
தூணி பூட்டிய வம் பு டபாலவள் புக்க சிற் றில லர்ந்தபூ
தூய டதனுக வின் னும் வாடில சூழ் ந்து வாழ் த்திட
வண்டடரா.”
இப்பாடல் முதலில் டவடர்கள் வாழும் மகலயிலுள் ள ஒரு குடிலில்
மரியாள் தான் கர்ப்பிணியாக இருக்கும் பபாழுது அகடக்கலம்
புகுந்தாள்
என் பகதயும் ,
டசசு
மாட்டுத்
பதாழுவத்தில்
பிறந்தகதயும் சுட்டிக் காட்டுகிறது. இப்பாடலின் இரண்டாவது
பகுதியில் ஒரு சிறிய இல் லத்தில் , அதாவது நசடரத்தூரில்
வாழ் ந்தகதக் குறிக்கிறது.
இங் குப் புதிதாக புகுத்தியிருப்பது “சாந்தா காசா” தமிழகத்தில்
மறவர் வாழும் மகலப் பகுதி. பாலஸ்தீனத்திலிருந்து இத்தாலிக்கு
வந்த “சாந்தா காசா” பதாடர்ந்து பயணம் பசய் தது. டசசு
சகபயினர் தாங் கள் பணிபசய் யச் பசன் ற நாடுகளுக்பகல் லாம்
இந்த உருவத்கத எடுத்துச்பசன் றனர் – வடக்கு, மத்திய, பதற் கு
அபமரிக்காவில் டகாவில் கட்டினர். இந்தப் பக்தி முகறகயப் பல
இடங் களில்
பரவச்பசய் தனர்.
அதுடபால
திருக்காவலூரில்
எழுப்பப்பட்ட
டகாவிலும்
இன் னுபமாரு
பலாடரட்டடாவாக
அகமந்தது.
டதம் பாவணியில்
காணும்
நிலப்பரப்பும்
இயற் கக
வருணகனகளும் இலக்கிய முகறயில் மட்டும் எழுந்த காப் பியப்
பகடப்பல் ல.
தமிழகத்தின்
மகலகளிலும் ,
நதிகளிலும் ,
நிலப்பரப்பிலும்
கிறித்தவக் கண்டணாட்டத்டதாடு ஆன் மீக
வழியில் சிந்திக்க கவக்கும் வருணகனகள் .
ேமிழகே்தில் கே்தேொலிக்கக் கவினே:
பதிபனட்டாம் நூற் றாண்டில் வாழ் ந்த டவதியர் டதம் பாவணிகய
வாசித்த முகற: 1721 சனவரி 12ஆம் டததி பிரான் சு நாட்டு டசசுசகப குரு டநாடவல்
டத பூர்பஜஸ் பாரிஸில் இருந்த எத்திபயன் சூபசவுக்கு எழுதிய
கடிதத்தில்
வீரமாமுனிவகர
“பூக்களின்
தந்கத”
என் று
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குறிப் பிட்டு அவருக்காகப் பல வககயான பூக்களின் விகதககள
வாங் கி
அனுப் பியதாகப்
பதிவாகியுள் ளது.
இந்தியாவில்
டசசுசகபயினர் வாழ் ந்த பல இடங் களில் அழகுக்காகவும்
மருந்துக்காகவும்
டதாட்டங் ககள
அகமத்தனர்.
ஏபனனில்
அவர்கள்
ஆன் மீக
அளவிலும்
உடல்
அளவிலும்
குணமளிப்பவராகப் பணிபசய் து வந்தனர்.
ஏலாக்குறிச்சி
என் ற
ஊரில்
டவதியர்கடளாடு
வாழ் ந்த
வீரமாமுனிவர் இவ் வாறு பவளிநாட்டிலிருந்து பபற் ற விகதககள
கவத்து என் ன பயன் அனுபவித்தார்? டதம் பாவணியில் வரும்
பாடல் கள் இதற் குக் பகாஞ் சம் புரிதல் அளிக்கின் றன. (ஐயம் நீ ங் கு
படலம் 8, 50-53.)
நீ மம் உகடத் திங் கள் துகடத்து ஒளிகயப் பாய் ந்த
டநர் அடியாள் , டநர் அற, விள் ளா வண்ணம் ,
காமம் உகடத்து, ஒளி உடுத்து, சுடரில் தூய
கருத்தில் அகம கன் னி நலம் காட்டுதற் டக,
தாமம் உகடத் தண் தாது மடு உகடத்துச்
சாய் ந்த மது பவள் ளபமாடு வாசம் வீசி,
ஏமம் உகடத் தனி விருது என் று, அலர் சுடவத
இலீலி எனும் மாகல, பதத்து, ஒரு நூறு, உய் த்தார். (50)
இருதி எழில் படுத்திய வான் வரத்து வல் லாள் ,
இவர் வாடனார் நிகல கடந்த அன் பு விஞ் சக்
கருதி, எழில் படுத்திய ஒன் று ஆய எந்கத
கண்ணி அகம டநய நலம் காட்டுதற் டக,
குருதி, எழில் படுத்திய பசந்தாது உலாவும்
பகாழுந் தண்
டதன் உடராகச எனும் டகாகத
பகாண்டு,
பருதி எழில் படுத்திய சீறு அடிகயப் டபாற் றிப்
பணி ஆக முன் பகடத்தார், ஒரு நூறு அன் டறா. (51)
வீடு அவிழ் த்த நலம் காட்டும் வனப் பின் நல் லாள் ,
விரி புவி மன் உயிர்கள் எலாம் இன் பு உற் று உய் ய,
டகடு அவிழ் த்த பநஞ் சினர்க்கும் உறுதி பசய் யும்
கிளர்ந்தன தன் தயாப நலம் காட்டுதற் டக,
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நீ டு அவிழ் த்த வாய் இடத்துப் பிரிந்து ஓடும் பல்
நீ ர்க்கு எல் லாம் அகடக்கலம் பசய் வாவி பூத்த
டதாடு அவிழ் த்த விகரக் கமலம் மாகல மாற் றி,
சூடிய தாள் பதாழுகின் றார், ஒரு நூறு அன் டறா. (52)
துகற பகழு நூல் வழி அகனத்தும் அகடயா ஞானத்
துகற அன் னாள் , மாசு அறு நல் உணர்வின ஈர்த்து,
மகற பகழு நூல் வழி வழுவா, கடவுள் நல் தாள்
மாறு இல பமய் ஞ் ஞான நலம் அகமந்ததற் டக,
முகற பகழு நூல் வழி அன் ன பவய் டயான் வானின்
முடுகு வழி விடா திரியும் இரவிக் காந்தம் ,
அகற பகழு நூல் வழித் பதாகட டபால் பதாகடயல் ஆக்கி,
அருச்சகன பசய் து, அடி அணிந்தார் ஒரு நூறு
அன் டறா. (53)
இந்தப்பாடல் கள் சூகச கண்ட காட்சியின் ஒரு பகுதி. இது
சூகசயின் சந் டதகத்கத நீ க்குகிறது. மரியாள் தூயவள் என் று
ஏற் றுக்பகாள் கிறார். அந்தக்காட்சியில் வானதூதர்கள் மலர் தூவி
மரியாகள
வணங் குவகதக்
காண்கிறார்.
இது
பதன் னிந்தியாவில் உள் ள மரடபாடு இகணந்தது.
ஆனால் வானதூதர் மரியாளுக்குச் சமர்ப்பிக்கும் மலர்கள்
தமிழகத்தில் வழக்கமாகச் பசால் லக்கூடிய வகககள் அல் ல- பவள் கள இலீலி (சுடவத இலீலி - Lilium canditum in Latin)கத்டதாலிக்க மரபில் மரியாளின் கற் கபயும் , தூய் கமகயயும்
குறிப்பது@ அது தமிழ் நாட்டில் இல் லாதது; இரண்டாவது மலர்
இடராசு, இதுவும் தமிழ் மரபில் இல் லாதது; பிறகு இஸ்லாமிய
மரடபாடு டசர்ந்து தமிழகத்தில் டதான் றியதாகச் பசால் வதுண்டு.
ஆனால் , கமலம் - தாமகர தமிழகத்தில் நன் கு அறியப்பட்டது.
ஏலாக்குறிச்சியில்
மரியாள்
“அகடக்கல
மாதா”
வாக
அறிமுகமாகிறாள் . மரியாள் வருந்தி வருடவார்க்குத் தஞ் சம்
பகாடுப்பவள் என் று பபாருள் .
டதம் பாவணி எந்த ஒரு பின் னணியும் இல் லாமல் தனி ஒரு
காப்பியமாக
எழுதப்படவில் கல.
1720
–
ஆண்டளவில்
வீரமாமுனிவர் இரண்டு முக்கிய நூல் ககள எழுதினார் –
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திருக்காவலூர் கலம் பகம் , கித்டதரி அம் மாள்
அம் மாகன.
கலம் பகம் அன் கன மரியாகளத் திருக்காவலூரின் அகடக்கல
மாதாவாக சிறப்புச் பசய் யும் பாடல் . தமிழகத்தில் உள் ள
தலபுராணம் டபால அகமந்துள் ளது. இப்பபாழுது அக்டகாவிகலச்
சுற் றிய மதில் களில்
இப்பாடல்
பதிவு பசய் யப்பட்டுள் ளது.
இக்டகாவில் வளாகத்தின் மூகலயில் கித்டதரி அம் மாளுக்கு ஒரு
சிறு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள் ளது. வீரமாமுனிவர் கித்டதரிகய ஒரு
கிராம பதய் வமாக, குருதி சிந்திய டதவகதயாக கற் பகன பசய் து
அம் மாகன பாடல் எழுதி அவளுக்குச் சிறப்புச் பசய் கிறார்.
திருக்காவலூர் ஒரு கிறித்தவ பக்திகயக் கற் பிக்கும் கமயமாக
நிகல நாட்ட வீரமாமுனிவர் பதாகுத்த கனவுக்காட்சியின்
சின் னங் கள் தான் இந் த இரண்டு பாடல் களும் . இகவபயல் லாம்
டதம் பாவணிடயாடு பதாடர்பு பகாண்டகவ. அதாவது, தமிழ் ,
இலத்தீன் , இத்தாலியப் பண்பாடு, மற் ற கிறித்தவ அம் சங் கள்
கலந் த ஒரு காப்பியம் தான் அவர் எழுதிய டதம் பாவணி.
தே ் பொவைியிை் ேொக்க ் :
தமிழ்
இலக்கிய
உலகில்
கிறித்தவர்களுக்கு
நிகலயான
அகடயாளம் பகாடுத்தது வீரமாமுனிவர். அவருக்கு முன் பு பல
கிறித்தவப் பணியாளர்கள் தமிழில் எழுதினார்கள் . ஆனால்
அகவபயல் லாம்
இலக்கியமாக
தமிழ்
உலகம்
ஏற் றுக்
பகாள் ளவில் கல. ஆனால் தமிழ் கிறித்தவம் உண்டு என் று
பசால் லும் நிகலக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் வீரமாமுனிவர். அவர்
1747-இல் இறந் தார். அதன் பின் என் ன நிகழ் ந்தது? எப்படி
கிறித்தவம் தமிழகத்தில் பதாடர்ந்தது என் ற டகள் வி எழுகிறது.
டசசு சகப பதாடங் கி (1542) 200 ஆண்டுகளில் அவர்கள்
உலபகங் கும் பசன் று பணிபசய் து புகழ் டதடினர். பிறகு
திடீபரன் று அவர்கள் வாழ் வில் காற் று எதிர் திகசயில் பலமாக
வீசியது. 1759-இல் டபார்த்துக்கீசிய அரசு டசசு சகபக்குத் தகட
விதித்தது. 1764-இல் பிரான் சு நாடும் , 1767- இல் இஸ்பானிய நாடும்
தகட விதித்தன. பிறகு 1773-இல் திருத்தந்கத (The Pope)
உலபகங் கும் டசசு சகபயினகரத் தகடபசய் தார்.
இத்தககய தகட அவர்கள் வாழ் வுக்கு ஒரு முடிவு கட்டியது.
பதன் னிந்தியாவில் இருந்த டசசு சகபயினர் தங் கள் உரிகமகய
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இழந் தனர். அவர்களுக்கு இலக்கியம் படிக்கடவா புதிதாக நூல் கள்
எழுதடவா டநரம்
இல் கல. தங் ககளப் பாதுகாக்க மற் ற
துறவியரிடமும் ,
ஆட்சியாளரிடமும்
தஞ் சம்
புகுந்தனர்.
தமிழகத்தின்
அரசியல்
சூழ் நிகலயும்
பவகு
விகரவில்
மாறிக்பகாண்டிருந்தது.
1740ஆண்டுகளில்
தமிழகம்
72
பாகளயமாகப் பிரிக்கப்பட்டு குறு நில மன் னராட்சி டபால
நிகழ் ந்தது. பிறகு ஆங் கிடலயர் ஆட்சி பதாடர்ந்தது.
இக்கால
கட்டத்தில்
மகறப்
பணியாளர்கள்
கவிகத
எழுதவில் கல. ஆனால் வீரமாமுனிவர் பயிற் றுவித்த டவதியர்கள்
முன் வருகின் றனர். சவரிமுத்து பிள் கள வடக்கண்குளத்தில்
டதம் பாவணிகய ஓகல ஏடுகளில் பிரதி எடுக்கிறார். சுவாமிநாத
பிள் கள பமட்ராசில் வாழ் ந்து பகாண்டு வீரமாமுனிவர் வழியில்
காப்பியமும்
கலம் பகமும்
எழுதுகிறார்.
வீரமாமுனிவரின்
வரலாறு எழுதிய முத்துசாமி பிள் கள பதிபனட்டாம் நூற் றாண்டில்
வீரமாமுனிவரின் நூல் கள் கத்டதாலிக்கச் சமுதாயத்திற் கு வாழ் வு
பகாடுக்கும் ஆதாரமாக விளங் கின என் று பதிவு பசய் கிறார்.
அவரது பாடல் ககளப் படித்தும் பாடியும் அவரது நூல் ககளப்
பரப்பி வந்தார்கள் .
முக்கியமாக
கவனிக்க
டவண்டியது
எப்படி
மகறப்பணி
பபாதுமக்கள் எடுத்துச் பசய் தார்கள் என் பது. குருக்கள் யாரும்
இல் லாத
நிகலயில்
இவர்கள்
ஒரு
புதிய
திருப்பத்கத
உருவாக்கினர். கத்டதாலிக்க பபாது மக்கள் கிறித்தவ நம் பிக்கக
சார்ந்த பாடல் களும் காப்பியங் களும் எழுதத் பதாடங் கினர்.
இக்காலக் கட்டத்தில் வாழ் ந்த முக்கிய எழுத்தாளர் சாமுடவல்
டவதநாயகம் பிள் கள (1826-1889);. சமுகச் சீர்திருத்தவாதி,
பபண்கள் கல் விக்காகப் டபாராடியவர், முதல் நாவல் பிரதாப
முதலியார் சரித்திரம் எழுதியவர். கத்டதாலிக்கக் கிறித்தவராக
சிற் றிலக்கியங் கள் பல இயற் றினார்.
பிறகு 1814- இல் டசசு சகபயினருக்கு இருந்த தகட நீ க்கப்பட்டது.
1834- இல் ஐடராப்பாவிலிருந்து தமிழகம் வந்த டசசு சகபயினர்
எப்படி கிறித்தவ இலக்கியம் கத்டதாலிக்ககர ஒன் றிகணத்துத்
பதாடர்ந்து வழிநடத்தியது என் பது கண்டு வியந்தனர்.
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சுருங் கச்பசால் ல டவண்டுமானால் , டசசு சகபயினர் மகறப்பணி
திட்டங் கள் டதால் வியில் முடிந்தன. ஆனால் , வீரமாமுனிவர்
பதாடங் கிய
இலக்கியப்
பணி,
அவர்
ஏலாக்குறிச்சியில்
பயிற் றுவித்த
டவதியர்
குழு
எல் லாத்
தகடககளயும்
எதிர்பகாண்டு நிகலத்து நின் றது.
இதற் கான காரணங் ககளத் டதட டவண்டும் . ஏன் கத்டதாலிக்கச்
சிந்தகனயாளர்கள் தமிழ் நூல் களில் பபரிய அளவுக்கு ஈடுபாடு
பகாண்டிருந்தனர்? இந்த நூல் கள் அவர்களுக்கு எந் த வககயான
அழுத்தம் பகாடுத்தது?
கிறித்தவ மகறப்பணியாளர்கள் தங் கள் ஆன் மீக, பண்பாட்டு,
பபாருளாதார அதிகாரத்கத டவதியர்களிடம் ஒப்பகடத்தடபாது
இத்தககய
வரலாற் றுத்
பதாடர்புக்கான
விகதகயப்
பயிரிட்டார்கள் .
டசசு
சகபயினர் அவர்கள்
பயிற் றுவித்த
டவதியர்களுடன் தமிழ் இலக்கியத்திற் குள் கிறித்தவ நூல் ககள
இகணத்தனர்.
இதற் கு
எடுத்துக்காட்டாக
டதம் பாவணி
அகமந் துள் ளது.
ஏலாக்குறிச்சியில்
பதாடங் கிய
அத்தககய
பயிற் சி
வீரமாமுனிவரும் ,
அவரது
டதாழர்
ஞானப் பிரகாசியாரும்
(பபர்த்டதால் டி) எழுதிய நூல் கள் ஒரு புதிய கண்டணாட்டத்கத
முன் கவக்கின் றன. டவதியர்கள் ஞானமுயற் சி, டவதியர் ஒழுக்கம்
டபான் ற நூல் ககளப் படித்துத் தியானிக்கும் பபாழுது தமிழ்
உலகத்கதக்
கிறித்தவக்
கண்டணாடு
பார்க்கக்
கற் றுக்
பகாண்டனர். அடதாடு இயற் ககக் காட்சிபயல் லாம் கிறித்தவக்
டகாட்பாடுககள
பவளிப்படுத்தும்
நூலாக
வாசிக்கத்
பதாடங் கினார்கள் .
“கண்ட(து) எலாம் கர்த்தாகவக் காட்டிய கண்ணாடி எனக் ,
பகாண்ட(து) எலாம் பமய் ஞ் ஞானம் கூறியவாய் ஆயினடவ.”
(கித்டதரியம் மாள் அம் மாகன, 2 13)
அதன் பதாடர்ச்சியாக ஒரு சமுதாய உணர்கவ அனுபவித்தனர்நரகத்தின் முன் அச்சமும் , விண்ணகம் டநாக்கிய ஆவலும் ,
தீயகவ
கண்டு
அருவருப்பும் ,
தவறுககள
நிகனத்து
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பவட்கமகடயவும் , தானாக பசாந் த முயற் சியால் மீட்பகடயலாம்
என் பது ஆணவம் என் றும் உணரத் பதாடங் கினர். இந் தக்
கண்டணாட்டத்கதத்தான்
ஏலாக்குறிச்சியில்
கற் றுக்பகாண்டனர். இத்தககய பார்கவ தமிழ் மரடபாடு, சித்தர்,
வள் ளுவர் உலடகாடு இகணந் து இருந்தது என் பதுதான் அதன்
சிறப்பு.
(துகண நின் ற நூல் , Margherita Trento, Writing Tamil Catholicism.
Literature, Persuasion and Devotion in the Eighteenth Century. Leiden: Brill,
2021)

Additional Notes:
[1]
Cf. Maria Goloubeva, The Glorification Of Emperor Leopold I In Image, Spectacle
And Text, 2000.
[2]
There was a king with the white spear in hand by name Leopold,
He could conquer the wicked enemy and make them surrender,
He ruled joyfully the glorious land of Rome,
Which was surrounded by the fields with water flowers. (Tempavani, 3532)
[3]
Baguet, Jelten. 2015. “Politics and commerce: a close marriage? The case of the
Ostend Company (1722-1731).” TSEG/ Low Countries Journal of Social and
Economic History 12, 3. DOI: 10.5117/TSEG2015.3.BAGU
[4]
Robert Caldwell, A Compartive Grammar of the Dravidian, 1875, 155.
[5]
Your hands are the glory-lily,
Your feet are the lotus flower,
Your eyes are the blue-lotus,
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Your mouth is the red-lily,
All these flowers bloom in unison in Tirkkāvalūr.
You are the tender garland,
The bees drink its honey,
This is the best one,
The sweet honey from the flowers on this earth cannot equal this.
Tell us, o bees. (23)
[6]
வீரமாமுனிவர்
கட்டிய
முதல்
(https://www.hindutamil.in/news/spirituals/197827-.html)..
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டதவாலயம்

9. தமிழ்த் வதாண்டு வெய்த வமலைநாட்டு நல்ைறிஞர்
வீைமாமுனிவர்
— ஆலடி எழில்வாணன்
பஜர்மனியிலிருந்து வரலாற் று ஆய் வு பசய் யும் முகனவர்
க.சுபாஷிணி மற் றும் முகனவர் ஆனந்த் அமலதாஸ் அவர்களின்
சீரிய முயற் சியால்
“வீரமாமுனிவர்” புத்தகம் ,
ஒளிவண்ணனின் எழிலினி
பதிப்பகம் மூலம்
பவளியாகியுள் ளது.
பமாழிகளின் தாயான
தமிகழ உலகில் பரப் பி
உயர்த்திப் பிடித்த முக்கிய
ஆளுகமகளில் சிறப் பிடம்
பபற் றவர் இத்தாலிகய
டசர்ந்த Constantine Joseph
Beschi (November 8, 1680 –
February 4, 1747). இவர்
பின் னாளில் வீரமாமுனிவர்
என அகழக்கப்பட்டு
தமிழர்கள் மனதில்
நிகலத்திருக்கிறார்.
பல மாதங் கள்
கப் பலில்
பயணம் பசய் து 1710ஆம்
ஆண்டு
தனது
21ஆவது
வயதில்
கிருத்துவத்கதப்
டபாதிக்க
இத்தாலியில்
இருந்து
அருட்தந்கத
அர்னால் டுடன் டகாவா வந்தகடந்தார். உடன் வந்தவர் மலபார்
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பகுதியான டகரளம் பசல் ல, இவர் 1711ல் மதுகர வந்தகடந்தார்.
மக்கடளாடு
மக்களாகக்
கலந்து
இகறப்பணி
மற் றும்
மதடபாதகம்
பசய் ய
அந்த
ஊரின்
பமாழி
அறிதலின்
அவசியத்கத உணர்ந்தார் வீரமாமுனிவர். பதலுங் கு, சமற் கிருதம்
மற் றும் தமிழ் கற் றார். இதில் தனக்குச் சிறந்ததாக, பமாழி
கட்டகமப்பில் தனக்குத் பதரிந்த இலத்தீன் , டபார்ச்சுக்கீசு
பமாழியின் ஒற் றுகம உள் ளதாக இருந் த தமிகழ இன் னும்
தீவிரமாகப் பயின் றார். அவர் வாசிக்காத தமிழ் காப் பியங் கடள
இல் கல எனலாம் .
18ஆம் நூற் றாண்டில் கல் விக்கூடங் கள் மற் றும் டதவாலயங் கள்
பல அகமத்து மதக் டகாட்பாடுககள தமிழகத்தில் காலூன் ற
கவத்த காலங் களில் வீரமாமுனிவருக்கு தமிழ் மீதான அதீத
பற் றுதல் பன் மடங் கு கூடியது. 1726ல் அவரது முதல் பகடப்பான
டமரிமாதாகவ டபாற் றிப் புகழும் காப்பியமான டதம் பாவணி
பவளியானது. 3615 பாடல் கள் , அதற் கு 1729 பதளிவுகரகள் என,
தான் வாசித்த தமிழ் பபரும் காப்பியங் களுக்கு இகணயாக
டதம் பாவணிகயப் பகடத்தார்.
அந்நாள்
வகர
Constantine
Joseph
Beschi
தமிழகத்தில்
'கதரியநாதசாமி' என் ற பபயரில் உலவினார். டதம் பாவணி
பகடத்து முழு பமாழி ஆளுகம பபற் றபிறகு கதரியநாதசாமி
சரியான தமிழ் பபயரல் ல அது சமற் கிருதம் எனத் பதளிவு பபற் று
'வீரமாமுனிவர்' (Great Champion Devotee) என் றானார். தமிழ்
பமாழிகய காப்பியம் மற் றும் இகற வழிபாடுடன் மட்டும்
சுருக்கிக்
பகாள் ளாமல்
தனது
பகடப்புகளில்
தமிழர்
வாழ் வியகலக் கலந் து பகடத்தார்.
அவரது வாழ் நாளின் பிற் பகுதியில் வீரமாமுனிவரால் பகடக்கப்
பபற் ற பகடப்புகள் :
பசய் யுள் - 9
உகரநகட - 10
அகராதி - 5
இலக்கணம் - 4
உகரகள் - 5
பஞ் சாங் கம் - 2
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பமாழிபபயர்ப்பு - 9
இலத்தீன் - 3
எழுத்து சீர்திருத்தம் - 4
ஆக பமாத்தம் 51 நூல் கள்
இதில்
குறிப்பாக
திருக்குறள்
உள் பட
பல
தமிழ்
காப்பியங் களுக்குத் பதளிவுகர எழுதியது, இலத்தீன் பிபரஞ் சுக்கு
பமாழி மாற் றம் பசய் தது, தமிழ் - லத்தீன் , தமிழ் - பிபரஞ் சு
அகராதிகள் பகடத்தது, சுவாரசியமாக பஞ் சாங் கம் மற் றும்
டசாதிட
நூல் ககள
சமற் கிருதத்திலிருந் து
தமிழுக்கு
பமாழிபபயர்ப்பு
பசய் தது
இவருகடய
சாதகனகள் .
மிக
முக்கியமாக சதுரகராதி என் பது பபயர் அகராதி, பபாருள்
அகராதி, பதாகக அகராதி மற் றும் பதாகட அகராதி என் னும்
நான் கு பிரிவுககளக் பகாண்டுள் ளது. பமாழி சீர்திருத்தத்தில்
முன் டனாடியாகத் திகழ் பவர் வீரமாமுனிவர் என் பதும் வியப்டப.
குறிப்பாக எழுத்துகளுக்கு டமல் புள் ளி கவப்பது, துகணக்கால்
டபால் எழுதி கீழ் இழுப்புக் டகாடு ‘ர’ வீரமாமுனிவரின் தமிழ்
பமாழிப் பங் களிப்பு. பாடல் களாகடவ இருந்த காப்பியங் ககள
உகரநகடத் தமிழ் (Father of Tamil Prose) என மாற் றிய பபருகம
இவகரடய சாரும் .
1730க்கு பிறகு அரியலூர் மற் றும் தரங் கம் பாடி பகுதிகளில்
இடயசுசகப நிர்வாகியானார். இப்பகுதி அந்நாளில் ஆற் காடு
நவாப் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. நவாப்களிடத்தில் நட்பாக
இருந்துள் ளார் வீரமாமுனிவர். தமிழ்
துறவிககளப் டபால்
சாதாரண வாழ் கவடய வாழ் ந்தார், கசவ உணகவடய உண்டார்,
ஒரு
பபாழுது
மட்டுடம
உணவருந்தினார்,
இல் லத்தில்
இருக்கும் டபாது
காவி
உகடயில்
இருந்தார்.
முக்கிய
நிகழ் வுகளுக்கு பவளிடய பசல் லும் டபாது நவாப் அரசர் டபான் று
உகடயணிந்தார்
என் பது
வியப்பாக
உள் ளது.
இதகன
புத்தகத்தின் அட்கடப் படத்தில் பார்க்கலாம் .
பல இடங் களில் இந்து சமயத்தின் வர்ணாசிரமப் பிறப்பு
படிநிகலக் டகாட்பாட்கட இடித்துகரத்துள் ளார் வீரமாமுனிவர்.
ஒடர பிரம் மனின் உடலின் பவவ் டவறு பாகத்தில் இருந்து
பிறந்ததால் பிராமணன் -சத்திரியன் -கவசியன் -சூத்திரன் எனப்
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பிரிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அகனவரும் சமம் என் ற டகாட்பாட்கட
முன் கவத்தார். Son of man without an equal, I worship the newly blown
flower of thy feet. இவரால் ஐடராப் பியர்கள் பலர் தமிழ் கற் றனர்,
தமிழ் பமாழி ஆய் வுககள டமற் பகாண்டனர் என் பது கூடுதல்
பசய் தி. இப்படிப்பட்ட ஆளுகமயின் மரணம் ஒரு சாதாரண
சம் பவமாகப் பதிவு பசய் யப்பட்டுள் ளது கவகலயான பசய் தியாக
உள் ளது.
பதிப்பாசிரியர்கள் முகனவர் க.சுபாஷினி மற் றும் முகனவர்
ஆனந்த் அமலதாஸ் இருவரும் மறுபதிப்பு பசய் த இந்த நூல்
வரலாற் றுச் சிறப்புமிக்கது.
வீரமாமுனிவர் ஒரு வரலாற் றுக்
காலப் பபட்டகம் . இந்தப் புத்தகத்தில்
அவரின்
வரலாறு
வாசிப்பவருக்கு ஆச்சரியத்கதத் தரும் . தமிழ் பமாழி மீது
பற் றுள் ளவர்கள் வாசிக்க டவண்டிய நன் னூல் .
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வீரமாமுனிவர் (Constantine Joseph Beschi)
நூல் ஆசிரியர்: முத்துசாமி பிள் கள
பதிப்பாசிரியர்கள் முகனவர் க.சுபாஷினி மற் றும் முகனவர்
ஆனந்த் அமலதாஸ்
பதிப்பகம் : எழிலினி பதிப்பகம்
விகல: ₹350/=
https://www.emeraldpublishers.com/veeramamunivar/
நூல் திறனாய் வு: ஆலடி எழில் வாணன்
குறிப்பு: ஜனவரி 9, 2022 அன் று தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள
பன் னாட்டு அகமப்பு இகணயவழி நடத்திய "'சித்திரக் ககதகள் '
மற் றும்
'வீரமாமுனிவர்' - நூல் கள்
திறனாய் வு" உகர
நிகழ் சசி
் யில் திரு. ஆலடி எழில் வாணன் வழங் கிய உகர
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10. இன்ல ய நவீனக் கல்விக்கு வித்திட்ை
கிருஸ்தவத் தமிழ்த் வதாண்ைர் - வைனியஸ் ஐயர்
— முனைவர் ே.ஜான்சி பால்ராஜ்
ஐடராப்பாவிலிருந் து கிறித்தவத்தின்
ஒளிகய உலபகங் கும்
ஏற் றிட விகளந்த மிஷபனரிகளின் பணிகள் மகத்தானகவ!
பவறும் சமயம் பரப்புதல் மட்டுடம இவர்களது பணியாக
இருந்திருந்தால்
பிற
மதப்
பரப்புநர்ககளப்
டபாலடவ
இவர்ககளயும் காணாமல் டபாக விட்டிருக்கலாம் நாமும் ! ஆனால்
மக்களின் வாழ் வாதாரத் டதகவககள முதற் கண் நிகறடவற் றி
அந்தந்த நாடுகளில் காணப்பட்ட ஆதிக்க நிகலகயயும் அடிகம
முகறககளயும் ககளந்து, விடுவித்து அதன் பின் னடர தாங் கள்
கண்டுணர்ந்த ஆன் மீக பவளிச்சத்கதக் காண்பித்தனர் இவர்கள் .
அதற் கு மிக முக்கியக் காரணமாக விளங் கியது பஜர்மனின்
டல பல் ககலக்கழகத்தின் மிஷபனரி பயிற் சிக் களத்தி ல்
அவர்களுக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட கட்டகளகடள! அவற் றுள் :
1. அகனவருக்கும் கல் வி வழங் க டவண்டும் .
2. ஒவ் பவாருவருக்கும் வாழ் க்ககக்கான பதாழில் பயிற் சி அளிக்க
டவண்டும் .
என் ற இவ் விரு அடிப்பகடத் டதகவககளயும் அளித்தலின்
விகளவால் தான் நமது சமய ஏற் பு அகமயப் பபறல் டவண்டும்
என் படத அதன் கமயக் கருத்தாக்கம் . அத்தககய அழுத்தமான
பயிற் சிக்குப் பின் னடர
அவர்கள்
பிற
நாடுகளுக்குச்
சமயப்பணியாளர்களாகச் பசல் ல அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
அவ் விதத்தில்
டல
பல் ககலக்கழகத்தினால்
பட்கடத்தீட்டப்பட்ட
கவரமாய்
கி.பி.1814
ஆம்
ஆண்டு
இந்தியாவிற் கு வந்தவர் தான் சார்லஸ் திடயாபிலஸ் ஈவார்ட்
டரனியஸ் என் ற பசயல் வீரர். 1790 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 5 ஆம் நாள்
பஜர்மன் நாட்டில் பிறந்த இவர்.
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இந்தியாவிற் கு வந்த அகனத்துக் கிறித்தவ மிஷபனரிகளிலும்
மிகவும்
சிறப் பிற் குரியவராகத்
திகழ் ந்த
இவர்,
பவகு
துணிச்சடலாடு இந் தியக் கட்டகமப்பின்
மிக டமாசமான
சாதியத்தின் சாதி டவகர முதன் முதலில் அகசத்தவர்!
ஆதிக்க
வர்க்கத்தினரால்
ஏற் படுத்தப்பட்ட
அடிகமத்தன
மரபுவழிச் சாசனங் களின் சூட்சுமங் ககளப் பாமர மக்கள்
தாங் களாகடவ
உணராதவகர
அவர்ககள
அதிலிருந்து
விடுவிப்பது என் பது தற் காலிகமானதாகடவ இருந்து வந்தது.
நிரந்தரமான தீர்கவ, கல் விகயக் பகாண்டுதான் அகடயச்
பசய் ய முடியும் என் பகத உணர்ந்திருந்த டரனியஸ்
தாம்
ஏற் படுத்திய சகபகள் அகமந்திருந்த ஊர்களிபலல் லாம் சாதி
சமயப் பாகுபாடின் றி கல் விகயக் கட்டாயமாக்கினார். அவருக்கு
முன் பு
இங் கு
வந்திருந்டதாரும்
கல் விப்
பணிகளில்
ஈடுபட்டிருந்தாலும் இவரது கல் விப்பணி நவீனக் கல் விமுகறக்கு
முதல் தர விகதகளாயின.கல் விடய அறியாகமகய அகற் றும்
ஆயுதமாதலால் கல் வியில் அதிகக் கவனம் பசலுத்தினார்.
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பவறும் எண்ணும் எழுத்தும் தான் கல் வி என் ற நிகலகய மாற் றி,
பபாது அறிவு, தாவரம் , மண்வளம் , வரலாறு, புவியியல் , கணிதம் ,
கனிப்பபாருள் கள் ,
பமாழியறிவு
என் று
இன் கறய
கல் விமுகறகய ஒத்த கல் வித் தரத்கத ஏற் படுத்த நூல் ககளயும்
தாடம எழுதி இச்சமூகத்தின் அறிவுக் கண்ககளத் திறந் து
கவத்தார்.
அதில் கி.பி1832 ல் அவபரழுதிய பூடகாள சாத்திரம் என் ற
அறிவியல் நூல் வரலாற் றுச் சிறப்பு மிக்கதாயிற் று! இந்நூல்
இந்தியர்களின்
தவறான
அறிவியல்
பார்கவகய
மாற் றி
தீர்க்கமாக
சிந்திக்கத்
தூண்டியதில்
முதலிடம்
பிடித்தது;
ஆசியாவிடலடய முதன் முதலாக எழுதப்பட்ட அறிவியல் நூலாக
ஏற் கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் ஒரு பிரதி வரலாற் றுச் சங் கத்தின்
நூலகத்தில் இருப்பது பபருகமக்குரியதாகும் .
அந்நூலில் வானம் , பூமி, சூரியகிரகணம் , சந்திரகிரகணம் டபான் ற
இயற் கக
நிகழ் வுககளத்
தம்
கற் பகனயில்
டதான் றிய
ககதகளாகப் புகனந் து அவற் கற எழுத்துக்கள் வாயிலாகவும்
வாய் வழிச் பசய் தியாகவும் மக்கள் நம் பிக்பகாண்டு வந்தவற் கற
மாற் றியகமக்க டரனியஸ்
அரும் பாடுபட்டிருப்பகத அதில்
அறியமுடிகிறது!
முகறயான
கல் வியளிப்பதிலும்
அதில்
பசழுகமயகடயச்
பசய் வதிலும் பபரும் கல் வியாளராகடவ பசயல் பட்டிருக்கிறார்
டரனியஸ்.
ஏடனாதாடனா
பவன் று
பபற் டறார்களின்
அக்ககரயற் று பபயரளவில் பசயல் பட்ட பள் ளிககள மூடினார்.
பள் ளிகளுக்பகன் டற சிறந்த ஆசிரியர்ககளப் பயிற் றுவிக்கும்
பயிற் சிப் பள் ளிககள(பசமினரி) ஏற் படுத்தி மிகச் சிறந்த
ஆசிரியர்ககள
உருவாக்கினார்.
சாதியத்கதக்
ககடப்பிடிப்பகதத் தமது பள் ளிகளிலும் ஆசிரியப் பயிற் சிப்
பள் ளிகளிலும் கடுகமயாக எதிர்த்தார். பள் ளியின் கல் வித்
தரத்கத ஆராய, கல் வி விசாரகண அல் லது பரீட்சிக்கும்
ஆசிரியர் என் றபதாரு(பதவிகய) ஆய் வுக் குழுகவயும் ஏற் படுத்தி
(Inspecting School Master I.S.M) அவ் வப்டபாது பள் ளிக்கல் வியின்
தரத்கதச்
சீரகமத்தார்.
இச்பசயல்
முகற
இந்தியாவில்
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முதன் முதலாக
டரனியசால்
முகறயாகடவ அறியமுடிகிறது!

ஏற் படுத்தப்பட்ட

ஒழுங் கு

பபண்கல் வியின் அவசியத்கத எடுத்துகரத்து அதற் பகன் டற
பபண்கள் பள் ளிககள ஏற் படுத்தி அகனவருக்குள் ளும் சமத்துவச்
சிந்கதகய விகதத்தவர் டரனியஸ். கி.பி1823 ஆம் ஆண்டு பபண்
ஆசிரியர்ககளப்
பயிற் றுவிக்கும்
,
பபண்
ஆசிரிய
பயிற் சிப்பள் ளிகயயும்
ஏற் படுத்தினார்.
இப்பள் ளிடய
இந்தியாவில்
இரண்டாவது
பபண்களுக்கான
தங் கும்
விடுதியுடனான
பள் ளியாகும் .இன் றும்
இது
பாகளயங் டகாட்கடயில்
டமரி
சார்சன் ற்
பபண்கள்
டமல் நிகலப்பள் ளியாக
சிறப்பாக
பசயல் பட்டுவருகிறது.
அடுத்தவர் சீரகமத்த நிலங் ககள விகளவிப்பது எளிது! ஆனால்
காட்கடயும் டமட்கடயும் திருத்தி விகளநிலமாக்கும் பணிகள்
கடினமானகவ! அதகன சுமார் 24 ஆண்டுக்காலம் டநர்த்தியாக
பசய் து
புகரடயாடிப்
டபாய் க்கிடந்த
தமிழக
மண்ணின்
அசுத்தங் ககள
அறிபவாளிப்
புகுத்தி,
அகடயாளங் கண்டு
ஒதுங் கவும் ஒழிக்கவும் பசய் தவர் சமூகச் பசயற் பாட்டாளர்
டரனியஸ் அவர்கடள!!
1838 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 5 ஆம் நாள் தனது 48 வது வயதில்
இவ் வுலகவாழ் கவ
நிகறவு
பசய் தார்.அவரது
கல் லகற,
பாகளயங் டகாட்கட,
தூய
டயாவான்
ஆலயக்
கல் லகறத்டதாட்டத்திற் கு பவளிடய சற் று தள் ளி ஊரின் நடுவில்
அகமந் துள் ளது.
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11. வமக்காவை மகாத்மாவா?
— முனைவர் சிவ. இளங்தகா
இந்தியாவின்
தற் டபாகதய மதச்
சார்புள் ள அரசாங் கம் ,
பசன் ற ஆண்டில்
அறிமுகப்படுத்திய
புதிய கல் விக்
பகாள் ககத் திட்டம்
நாடு முழுவதும் பபரிய
விவாதங் ககளயும் ,
அதிர்வகலககளயும்
ஏற் படுத்தியது.
மதத்கதத் திணிக்கும்
ஒரு கல் வி முகறயாக
இது பரவலான
எதிர்ப்கபச்
சந்தித்தாலும் ,
அரசாங் கம் அகத
வலுக்கட்டாயமாக
நகடமுகறப்படுத்தி
வருகிறது. இந்தப் புதிய
கல் விக் பகாள் கக தற் காலத்தில் எதிர்பகாண்ட எதிர்ப்புககள
விடவும் , பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் டபாது பமக்காடல பகாண்டுவந்த
கல் விச் சீர்திருத்தம் , அது மதச்சார்பற் றது என் றாலும் , அந்நாளில்
பபரும் எதிர்ப்கபச் சந் தித்தது.
இது குறித்துப் புதிய டகாடாங் கியில் பல அறிஞர் பபருமக்களும்
விளக்கம் அளித்திருந் தனர். "பமாந்கத புதுசு கள் ளு பழசு" என் ற
தகலப்பிட்ட (2020, பசப்டம் பர்) கட்டுகரயில் , பமக்காடலயின்
கல் வித் திட்டம் குறித்தும் அலசப்பட்டு இருந் தது. இக்கட்டுகரயின்
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சில கருத்துக்களும் , பகுதிகளும் இகணய தளங் களில் பதிந்த
டபாது அகவ பபரும் விவாதப் பபாருளாக மாறி இருந்தன.
பமக்காடலவின் கல் விச் சீர்திருத்தங் கள் சட்டமாக்கப் பட்டகத
கவத்து, அவகர மகாத்மா அளவுக்குப் புகழ் ந்தவர்களும் உண்டு.
அடதடநரம் அவர் இந் தியாகவ மிகவும் இழிவாகக் கருதியவர்
என் றும் , இந்தியப் பண்பாட்டுக்கும் , இந்தியப் பாரம் பரியக் கல் வி
முகறக்கும்
எதிரானவர் என் றும்
அவகர
எதிர்ப்பவர்கள்
கட்டகமக்கும் கருத்துக்களின் உச்சமும் உண்டு. பமக்காடலகவ
எதிர்ப்பவர்கள் ,
அவர்
கூறியதாக,
மிக
முக்கியமான
குற் றச்சாட்டின் ஒரு சான் றாகச் சுட்டிக்காட்டுவது இதுதான் .
“நான் இந்தியா முழுவதும் சுற் றிப் பார்த்துள் டளன் . அங் டக ஒரு
பிச்கசக்காரர் கூடக் கிகடயாது. ஒரு திருடர் கிகடயாது. மிக்க
வளமான நாடு. உயர்ந்த ஆன் மீக மதிப்பீடுகள் பகாண்ட நாடு.
அகத பவன் று அடிகமப்படுத்துவது எளிதல் ல. அதற் கு முதலில்
அதன் இந்த வலிகமகய உகடத்துத் தகர்த்தாக டவண்டும் .
அதனுகடய முதுபகலும் பாக உள் ள அதன் ஆன் மீக கலாச்சார
மதிப்பீடுககளத் தகர்க்க டவண்டும் . அதற் கு நான் முன் கவக்கும்
திட்டம் என் னபவன் றால் அதன் பண்கடய கல் விமுகறகய
முதலில்
தகர்க்க
டவண்டும் .
அதனிடத்தில்
ஆங் கிலக்
கல் விமுகறகய
கவத்தால்
தங் களுகடய
கலாச்சாரம்
முதலியகவதான் உயர்ந்தது என் கிற சுய பபருமிதத்கத அவர்கள்
இழப்பார்கள் ”
டமலுள் ள
பசாற் பறாடகர
பமக்காடல,
இங் கிலாந்துப்
பாராளுமன் றத்தில் 2.2.1935 அன் று டபசியதாக பமக்காடல
எதிர்ப்பாளர்கள் கூறி வருகிறார்கள் .
பமக்காடல இவ் வாறு கூறவில் கல என் று இதற் கு முன் பாகடவ பல
விளக்கங் கள்
பவளியிடப்பட்டு
விட்டன.
ஆனாலும்
மிகத்
தந்திரமான ஃடபாட்டடா ஷாப் பதாழில் நுட்பத்துடன் , அந்நாளில் ,
அதாவது 1835 ஆம் ஆண்டு பவளியானதாக, டமற் கூறிய கருத்கத
இகணயதளத்தில்
பவளியிட்டு,
அதுதான்
பமக்காடலவின்
இந்தியாகவப் பற் றிய உண்கமயான கருத்து என் ற புரளிகயப்
பரப்பிக் பகாண்டு வருகிறார்கள் .
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தாமஸ் பாபிங் டன் பமக்காடல (1800 - 1859) இங் கிலாந்தின்
கிராமமான கலபசஸ்டர்ஷயரில் 25.10.1800 அன் று பிறந்தவர்.
எளிகமயான குடும் பத்தில் ஒன் பதாவது குழந்கதயாகப் பிறந்த
பமக்காடல, சிறுவயதிலிருந்து மிகவும் புத்திக்கூர்கம உள் ள
மாணவராகத் திகழ் ந்தார். அறிவுத் தரம் உயர்ந்டதாரில் ஒருவராக
அவர் 1926 ஆம் ஆண்டு ஸ்டான் டபார்ட் பல் ககலக்கழக அச்சகம்
பவளியிட்டுள் ள "300 அறிவாளிகள் " (The Early Traits of 300 Genius)
என் ற நூலில் ஒருவராகக் குறிப்பிடப்பட்டார். ஐம் பத்து ஒன் பது
ஆண்டுக் காலடம வாழ் ந்த அவர், இறுதிவகர திருமணம் பசய் து
பகாள் ளவில் கல.
அடத
டநரம்
தனது
கல் வியின்
மூலம்
அரசாங் கத்தின் உயர் பதவிககள அகடந்தவர். அவரது மதிநுட்ப
ஆடலாசகனகளுக்காகப் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்தியக் கம் பனியின்
கவர்னர் பஜனரல் வில் லியம் பபன் டின் கின் சட்ட ஆடலாசகராக
நியமிக்கப்பட்டார். 1834 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் இங் கிலாந் கத
விட்டுப் புறப்பட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து, பிரிட்டிஷ் இந்திய
கவர்னர் பஜனரலின் ஆடலாசகராகப் பபாறுப்டபற் றுக் பகாண்ட
பமக்காடல, அதன் பிறகு 1838 ஆம் ஆண்டு தான் இங் கிலாந்து
திரும் பினார்.
பமக்காடல இங் கிலாந்தின் பாராளுமன் றத்தில் டபசியதாகக்
குறிப் பிடப்பட்ட நாளில் (2.2.1835 அன் று) அவர் இங் கிலாந்தில்
இல் கல.
இந்தியாவில் ,
கல் கத்தாவில்
தான்
இருந் தார்.
கல் கத்தாவில் ,
பிரிட்டிஷ்
கவர்னர்
பஜனரலின்
ஆளுநர்
மாளிககயில் , இந்தியக் கல் வி முகற குறித்து, பிரிட்டிஷ் கவர்னர்
பஜனரல் மற் றும் உயர்மட்டக் குழுவினர் முன் பு பமக்காடல
நடத்திய விவாதங் கள் அவ் ஆகணயத்தின் நடவடிக்ககக்
குறிப் பில் உள் ளன. அவற் றில் 2.2.1835 ஆம் நாளில் இந்தியக் கல் வி
முகற குறித்து பமக்காடல டபசியிருக்கிறார். அந்த உயர்மட்டக்
குழுவில் பமக்காடல டபசாத ஒரு கருத்கத, அவர் இங் கிலாந்தின்
பாராளுமன் றத்தில் டபசியதாக, அதுவும் இந்தியப் பண்பாட்கட
அழிக்க டவண்டும் என் று டபசியதாக, டமற் குறிப் பிட்ட டபசாத
டபச்கச பவளியிட்டுள் ளனர். சரி, கல் கத்தாவில் பமக்காடல
என் னதான்
டபசினார் என் பகதக் காணப் புகுமுன் , அது
பதாடர்பான வரலாற் றுப் பின் னணிகயக் காண்டபாம் .
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பமக்காடல இந்தியா வருவதற் கு முன் , இந்தியக் கல் விமுகற
சமஸ் கிருதம்
மற் றும்
பாரசீகம்
(அடரபியம் ) ஆகிய இரு
பமாழிககள மட்டுடம சார்ந்திருந்தது. இந்து மதத்தின் இரு
பிறப்பாளர்கள் என் று கூறப்படும் பிராமண, பனியா, சத்திரியர்,
காயஸ்தர், காத்ரிஸ் என் னும் உயர் சாதியினருக்கு மட்டும் கல் வி
சமஸ் கிருத பமாழியிலும் , பத்தன் , அராபியர், மதம் மாறிய
இருபிறப்பாளச்
சாதியினருக்கு
அடரபியக்
கல் வியும்
சாத்தியமாகி
இருந்தது.
உணவு
உற் பத்தியில்
கடும்
உகழப்பாளிகளான
சூத்திரர்களுக்கும் ,
தலித்துகளுக்கும் ,
ஆதிவாசிகளுக்கும் ,
மகளிருக்கும்
கல் வி
மறுக்கப்பட்ட
ஒன் றாகடவ இருந்தது. 1817 ஆம் ஆண்டில் பதாடங் கப்பட்ட
கிறித்துவ அகமப்புப் பள் ளி தான் , முதன் முதலில் ஆங் கில
பமாழியில் கற் பித்தது. வில் லியம் டகரி (1761 - 1834) என் பவரால்
கல் கத்தாவில் , ராஜாராம் டமாகன் ராயுடன் டசர்ந்து இந் தத்
தனியார் ஆங் கிலப் பள் ளி பதாடங் கப்பட்டது. அங் கும் இரு
பிறப்பாளர்களுக்கு மட்டுடம கல் வி கற் பிக்கப்பட்டது. வில் லியம்
டகரி இறந் த ஆண்டில் தான்
(1834) பமக்காடல இந்தியா
வந்தகடந்தார். பமக்காடலவின் முதல் திட்டடம இந்தியக் கல் வி
முகறயில் சமஸ் கிருதம் , அரபிய பமாழிககள நீ க்கி, ஆங் கில
வழிக் கல் வி முகறகயப் புகுத்துவது தான் .
அதற் கான காரணத்கதத்தான் கல் கத்தாவில் நடந்த உயர்மட்ட
ஆடலாசகனக் குழுக் கூட்டத்தில் 2.2.1835 அன் று பமக்காடல
டபசினார். அப்டபாது இந்தியக் கல் வி முகறயின் பயிற் று பமாழி
குறித்து அவர் கூறும் பபாழுது, இந்தியக் கல் வி முகறயின் பயிற் று
பமாழியாக
ஆங் கிலடம
இருக்க
டவண்டும்
என் று
ஆணித்தரமாகக் கூறியிருக்கிறார். அவர் தனது உகரயில் ,
"இந்தியாவில் அதுவகரயில் பழங் காலக் கல் வி முகறகள்
சமஸ் கிருத பமாழியிலும் , அராபிய பமாழியிலும் இருந்தன. இந்த
இரண்டு
முகறகளும்
இந்தியாவின்
வருங் கால
இகளய
தகலமுகறயினர்க்கு ஏற் றதல் ல" என் று கூறினார். அதற் கான
காரணத்கத, பமக்காடல இப்படிக் கூறுகிறார்.
"சமஸ் கிருத பமாழி நூல் களிலிருந்து திரட்டி இருக்கக்கூடிய
வரலாற் றுத் தகவல் கள் அகனத்தும் , இங் கிலாந்தில் இருக்கும்
குழந்கதகள்
பள் ளியில்
பகாடுக்கப்படும்
சுருக்கமான
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பாடங் களுக்கு
முன் னால்
மதிப்பற் றகவ
என் பது
தனது
மிககயற் ற
நம் பிக்கக.
டமலும் ,
ஐடராப்பிய
நாடுகளின்
மதிப்புமிக்க இலக்கியங் களுடன் ஒப் பிடக்கூடிய அளவில் அரபு,
சமஸ் கிருத பமாழியின் பசய் யுள் கள் இல் கல. அப்படி இருக்கிறது
என் று பசால் லக்கூடிய கீகழ நாட்டு பமாழிகளின் வல் லுநர்
ஒருவகரக் கூட நான் சந்தித்ததில் கல"
இதுதான் பமக்காடல 2.2.1835 அன் று கல் கத்தாவிலுள் ள கவர்னர்
பஜனரல் மாளிககயில் இந்தியக் கல் வி முகற குறித்துப் டபசிய
குறிப்புகளில் இடம் பபற் றிருக்கும் வாசகங் கள் . இனி வருவதும்
பமக்காடல டபசியகவ தான் .
"ஆடு மாடுககளக் பகால் வது என் னும் காலாவதியாகிப் டபான
டவதக் கருத்துக்ககள பமாழிவதிலும் , ஒரு கழுகதகயத்
பதாட்டுவிட்டுத் தங் ககளத் தூய் கமப்படுத்திக் பகாள் வதில்
தங் கள் இளகமகயக் கழித்துக் பகாண்டிருக்கும் மாணவர்ககள
ஆகச காட்டி இழுப்பது இந்திய அரசாங் கத்தின் டவகல அல் ல"
(இதில் கழுகத என் னும் பசால் லுக்கு பமக்காடல ஆங் கிலத்தில்
பயன் படுத்திய Ass என் னும் பதத்திற் கு டவறு பபாருள் களும்
உண்டு).
"இப்படிப்பட்ட சூழ் நிகலயில் வருங் கால இந் தியாகவ உருவாக்க
இந்திய மாணவர்களுக்குக் கணிதம் , அறிவியல் , நிலவியல்
டபான் ற பாடங் ககளக் கற் றுக் பகாடுக்க டவண்டும் . அகதக்
கற் பிப்பதில் ஆங் கிலடம பயிற் று பமாழியாக இருக்க டவண்டும் "
என் று பமக்காடல உறுதியாகக் கூறினார். ஆங் கிலக் கல் வி
முகறகயச் சார்ந்திருப்பது தான் எதிர்கால இந்தியாவிற் கு
நல் லது என் றும் , சுதந்திரமான அரசியலும் , அப்படிப்பட்ட
பிரதிநிதித்துவம் உள் ள அரசாங் கத்கத வகுத்தல் என் ற ஒரு
கருத்தியகல உருவாக்குவதும் தான் எதிர்கால இந்தியாவுக்குத்
டதகவ என் பதும் , எதிர்கால இந்திய அரசியல் வாதிகள் சுதந்திர
உணர்வின் மகத்துவத்கத அறிந்தவர்களாக இருக்க டவண்டும்
என் பதும் பமக்காடலவின் கருத்துக்களாக இருந்தன (Macaulay's
Minutes on Education, 2.2.1835).
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இதற் கு
முன் பும் ,
இங் கிலாந்துப்
பாராளுமன் றத்திலும் ,
பமக்காடலவின் குரல் இந்தியாவுக்கான உண்கமயான விடியகல
அடிப்பகடயாகக் பகாண்டிருந்தது. “இந்திய மக்கள் , டமாசமான
நிர்வாகத்தில்
நமக்குக்
கட்டுப்பட்டவர்களாக
இருப்பகதக்
காட்டிலும் , நம் மிடமிருந்து சுதந்திரம் பபற் று நல் ல முகறயில்
நிர்வாகம் பசய் யப்படுவதுதான் நமக்கு நல் லது” என் று 1832
ஜூகல 10ஆம் நாள் நகடபபற் ற பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில்
(இங் கிலாந்தில் ) பமக்காடல கூறினார்.
1832 இல் , தான் ஆற் றிய உகரயில் பமக்காடல பின் வரும்
கருத்துக்ககளயும்
கூறினார்:
“கடுகமயான
தண்டகனச்
சட்டத்கதக் காட்டிலும் பமன் கமயான தண்டகனச் சட்ட
அகமப்பு முகறயில் தான்
நான்
முழுகமயான நம் பிக்கக
பகாண்டுள் டளன் .
பிராமணர்களுக்கு
பமன் கமயான
சட்ட
விதிகளும் , சூத்திரர்களுக்குக் கடுகமயான சட்ட விதிகளும்
இருப்பதுதான் தற் டபாகதய ஆட்சி அகமப் பு முகறகளில் மிக
டமாசமான ஒன் று. சாதி டவறுபாடுகளாலும் புகரடயாடிப்
டபாயுள் ள
பாரபட்சமான
அணுகுமுகறகளாலும்
இந்தியா
ஏற் பகனடவ மிக டமாசமாகப் பாதிக்கப் பட்டுள் ளது.” என் று
பிரிட்டிஷ் டபரரசு, இந்திய நிர்வாகத்கத ஏற் குமுன் டப, அதாவது
பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்தியக் கம் பபனி ஆட்சிக் காலத்தின் டபாது
டபசப்பட்டது என் ற உண்கம, பமக்காடலவின்
எதிர்காலப்
பார்கவ எத்தகன சமத்துவமானது என் பகத நிரூபிக்கும் .
அதுமட்டுமல் ல, 1848-ஆம் ஆண்டில் 'கம் யூனிஸ்ட் அறிக்கக'
பவளிவரும் முன் டப சமத்துவத்கத, அதுவும் சாதி ஒழிப்பின்
சமத்துவ அரசியகலப் பற் றி பமக்காடல டபசினார் என் பதும்
கவனிக்கத்தக்கது. இனபவறி நாட்டின் சிந்தகன, இதுவகரயும்
டமற் கத்தியர்கள் புரிந்துபகாள் ள முடியாத சாதிபவறிகயப்
பற் றியும் ,
அகத
அழித்பதாழிக்கும்
வழிகயப்
பற் றியும்
பமக்காடல வழி பவளிப்பட்டது என் பதும் கூட இந்தியாகவப்
பபாறுத்தவகரப் புதுகமயானது தான் . புத்தர், திருவள் ளுவர்
ஆகிடயாருக்கு அடுத்துப் டபசப்பட்ட சமத்துவச் சிந்தகன
பமக்காடலவுகடயது என் பகதயும் இந்தியச் சிந்தகனயாளர்கள்
முழுகமயாக உணர்ந்ததாகத் பதரியவில் கல. இந்நிகலயில் ,
இந்தியாவுக்கு வந் த பின் னர் பமக்காடல டமலும் டபசினார்.
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“நாம் அவர்ககள அடக்கி, ஒடுக்கி கவத்திருப்பதற் காக இந்திய
மக்ககள
அறியாகமயிடலடய
சிக்குண்டு
கவத்திருக்கப்
டபாகிடறாமா?
அல் லது
விழிப்புணர்வுக்கான
ஆவகலத்
தூண்டிவிடாத அறிகவக் பகாடுக்கலாம் என நிகனத்துக்
பகாண்டிருக்கிடறாமா? அல் லது விழிப்புணர்கவத் தூண்டிவிட்டு
அதற் கு உரிய வடிகால் இல் லாமல் பார்த்துக்பகாள் ளலாம் என
நிகனத்துக் பகாண்டிருக்கிடறாமா? நமது அகமப்பு முகறயின்
வரம் புககளக்
கடந்து
இந்திய
மக்களின்
மனம்
விசாலமகடயலாம் ; அதாவது நிர்வாகத்தின் மூலம் நமது மக்கள்
சிறந்த
அரகச
அகமத்துக்
பகாள் வதற் கான
தகுதிகயப்
பபறுமளவுக்கு
நமது
சிறந்த
அரசு
நமது
மக்ககளத்
தயார்ப்படுத்த டவண்டும் . அதற் கான கல் வி ஐடராப்பிய பமாழி
மூலம்
வழங் கப்பட
டவண்டும் .
அதனால் ,
எதிர்காலத்தில்
ஐடராப்பியக் கல் வி நிகலயங் களுக்கான டதகவ ஏற் படலாம் .
அப்படிப்பட்ட ஒருநாள் என் றாவது வருமா என் று எனக்குத்
பதரியாது.
ஆனால் ,
அகதத்
தடுப்பதிடலா,
தாமதப்படுத்துவதிடலா நான் ஈடுபடடவ மாட்டடன் . ஆனால் ,
அப்படி ஒருநாள் வந்தால் , அதுதான் ஐடராப்பிய வரலாற் றின்
பபருகமக்குரிய நாளாக இருக்கும் ” என் று கூறியதன் மூலம் , 1835
ஆம் ஆண்டிடலடய பமக்காடலவின்
சமத்துவச் சிந்தகன,
இந்தியச் சுதந்திர உணர்வுக்கு வித்திட்டகத எப்படி மறக்கவும் ,
மகறக்கவும் முடியும் ?
இந்திய மக்களுக்குக் கல் வி வழங் குவதற் காக ஒரு லட்சம் ரூபாய்
நிதி ஒதுக்குவதற் கு ஒப்புதல் பகாடுக்குமாறு கிழக்கிந்தியக்
கம் பபனிக்கு பிரிட்டிஷ்
நாடாளுமன் றம் உத்தரவிட்டடபாது,
அதிகாரிகளிகடடய மாறுபட்ட கருத்துகள்
எழுந்தன. ஒரு
தரப்பினர் அன் று நகடமுகறயில் இருந் த அடரபிய மற் றும்
சமஸ் கிருதக்
கல் விகயத்
பதாடரும் படி
வலியுறுத்தினர்.
பமக்காடலயின்
தகலகமயிலான
மற் பறாரு
தரப்பினர்,
அறிவியல் களத்தில் விகரந் து முன் டனறுவதற் காக ஆங் கிலக்
கல் விதான் டதகவ என வலியுறுத்தினர். அடரபிய, சமஸ் கிருதக்
கல் வியில் டமாகம் பகாண்டுள் ள தனது சக அதிகாரிககளத் தன்
கருத்கத ஏற் றுக்பகாள் ள கவப்பதற் காக, அன் று அவர் டபசியது
15 ஆம் நூற் றாண்டின் இங் கிலாந்தின் நிகலகயப் பரிகசிப்பதாக
இருந்தது:
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“15 ஆம் நூற் றாண்டின் இறுதியிலும் , 16 ஆம் நூற் றாண்டின்
பதாடக்கத்திலும் எழுத்துகளுக்குப் புத்துயிர் பகாடுப்பதற் காக
டமற் கத்திய
நாடுகள்
டமற் பகாண்ட
முயற் சிககள
நிகனவுபடுத்துகிடறன் . அந்தக் காலகட்டத்தில் , வாசிக்கத் தக்க
கருத்துகள் அகனத்தும் பதான் கமயான கிடரக்க மற் றும் டராமன்
பமாழிகளில் தான் இருந்தன. நமது மூதாகதயர்கள் , துகசடிடஸ்
(Thucydides), பிளாட்டடா, படசிடஸ் ஆகிடயாரின் பமாழிககளப்
புறக்கணித்திருந்தால் ,
இன் றுள் ள
நிகலகய
இங் கிலாந் து
எட்டியிருக்குமா?”
இந்திய மாணவர்களுக்குச் சுதந்திர உணர்வும் , விடுதகல
உணர்வும் ,
சமத்துவம்
நிகறந்த
அரசியல்
உணர்வும்
ஊட்டக்கூடிய கல் வி முகற டதகவ என் ற பமக்காடலவின் கருத்து,
அவர்
பவறும்
கல் விப்
புரட்சிக்கு
மட்டுமல் ல,
இந்திய
விடுதகலக்கு
வித்திட்ட
மகாத்மா
என் று
பமக்காடலகவ
மகாத்மாவாக முன் பமாழியும் கூற் றுகளும் உண்டு. அதற் கு
அணிகலனாக, பமக்காடலவின் எளிகமகய விரும் பும் பண்கபச்
சுட்டிக்காட்டுகிறார் கல் வியாளர் டி ஷியாம் பாபு. அரசாங் கத்தின்
மகத்தான கவுரவ முத்திகரயான (லார்ட்) பட்டத்கதத் துறந்தவர்
என் றும் , இந்தியத் தன் கமயிலிருந்து (சாதி, சமத்துவமின் கம)
மாறுபட்ட தன் கமககளக் பகாண்ட "இந்தியக் குற் றவியல்
சட்டத்திகனத் (இந்தியன் பீனல் டகாடு - Indian Penal Code)" தனது
கடும் உகழப்பால் வடிவகமத்து நகடமுகறக்குக் பகாண்டு
வந்தவர் என் றும் , இந்திய ஆட்சிப் பணி முதல் பல நிர்வாகப் பணி
அதிகாரிககளத் டதர்ந்பதடுக்கும் இந்தியப் பணிச் டசகவ
(இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் - Indian Civil Services) அகமப்கப
வடிவகமத்தவர் பமக்காடல என் றும் ஷியாம் பாபு கூறுகிறார்.
இந்தியாவில் நவீனச் சட்டங் கள் அவதாரம் எடுக்கவும் , நவீன
இந்தியா உருவாக்கத்திற் கும் உயிர்நாடியானவர் பமக்காடல
என் பது, இந்திய வரலாற் று ஆய் வாளர் டக.எம் . பணிக்கரின்
கருத்து. ('விடுதகலக்கு வித்திட்ட மகாத்மா பமக்காடல'; சந்திர
பான் பிரசாத் கட்டுகர. தமிழில் ராஜலட்சுமி சிவலிங் கம்
/minnambalam.com/ 29.10.2017/ / livemint.com / indianexpress.com).
உயர்மட்டக் குழுவில் இருந்த சில ஆங் கிடலயர்கள் , தங் கள்
அனுபவங் ககளக் பகாண்டு, பமக்காடலவின் கல் விமுகற பலத்த
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எதிர்ப்கபச்
சந்திக்க
டநரும்
என் று
எச்சரித்த
டபாதும் ,
இந்தியாவின் கல் வி முகற இங் கிலாந்தின் கல் வி முகறகயயும் ,
ஆங் கில
பமாழிகயச்
சார்ந்தும்
இருப்பகத
பமக்காடல
உறுதிப்படுத்தினார்.
பமக்காடலவின்
கல் வி
முகறகயச்
சனாதனிகளும்
கடுகமயாக
எதிர்த்தனர்.
அவற் கறப்
புறந்தள் ளிய பமக்காடல, அன் கறய அரசாங் கத்தின் பலத்தால் ,
தான் தயாரித்திருந் த சீர்திருத்தக் கல் விகயச் சட்டம் ஆக்கினார்.
இதற் காக பமக்காடல கல் விமுகறக் குழுவினடராடும் , இந்தியச்
சனாதனிகடளாடும்
பல
கட்டப்
டபச்சு
வார்த்கதகள்
நகடபபற் றன.
பமக்காடல, இந்து சனாதன வாதிகளுடன் மூன் று கட்டமாக
நடத்திய டபச்சுவார்த்கதயின் முதல் கட்டத்தில் , இந்தியர்கள்
அகனவருக்கும்
(அகனத்துச்
சாதியினர்,
மகளிர்)
கல் வி
பகாடுக்க டவண்டும் என் று கூறினார். ஆனால் அகதச் சனாதன
வாதிகள் முழுகமயாக மறுத்தனர். கல் வி என் பது பார்ப்பனர்கள்
மற் றும் டமல் சாதி மக்களுக்கு மட்டுடம என் று அவர்கள் தங் கள்
வாதத்கத கவத்தனர். இந்த முதல் கட்டப் டபச்சு வார்த்கதடய
பலகட்டமாக நீ டித்தது. பல கட்டப் டபச்சு வார்த்கதகளுக்குப்
பிறகும்
எல் டலாருக்கும்
கல் வி
என் ற
நிகலப்பாட்டில்
பமக்காடலயும் , பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங் கமும் உறுதியாக
இருந்ததால்
சனாதன வாதிகளுக்கு டவறு வழியில் லாமல்
டபாய் விட்டது.
இரண்டாவது கட்டமாக எத்தககய கல் வி என் ற பிரச்சிகனயில்
கணிதத்கதயும் ,
அறிவியகலயும்
டசர்க்க டவண்டுபமன் று
பமக்காடல
கூறியதற் குச்
சனாதன
வாதிகள்
எதிர்ப்புத்
பதரிவித்தனர். டவத, புராண, இதிகாசங் ககளக் கற் பித்தால்
டபாதும் என் பது அவர்களுகடய வாதம் . இதுவும் பல கட்டப் டபச்சு
வார்த்கதகளுக்கு
உள் ளானது.
பமக்காடல,
வரலாற் றுச்
சக்கரத்கதப் பின் டனாக்கி ஓட்ட முடியாது என் று பிடிவாதமாக
இருந்தார். அகத கவதீக பிராமணர்கள் இறுதி வகர ஒப்புக்
பகாள் ளடவ இல் கல. இறுதியாக ஆங் கிடலயர்கள் தனிப்பட்ட
அரசு ஆகண ஒன் கறக் பகாண்டு வந் து அறிவியல் , கணிதம்
சார்ந்த கல் வி முகறகய வலுக்கட்டாயமாக ஏற் படுத்தினர்.
அகதயும்
எதிர்த்துப்
பிராமணர்கள்
இங் கிலாந் துப்
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பாராளுமன் றத்திற் கும் ,
அரசருக்கும்
மனுக்ககள
அனுப்பினார்கள் . ஆனாலும் அது பயனளிக்கவில் கல.
மூன் றாவது கட்டமாகப் பயிற் று பமாழி எந் த பமாழியில் இருக்க
டவண்டும்
என் ற
விவாதத்தில்
பமக்காடல
அடரபியம் ,
சமஸ் கிருதத்கத விடுத்து ஆங் கில பமாழிகயத் பதரிவு பசய் தார்.
ஆனால் கவதிகர்களின் டதர்வு சமஸ் கிருத பமாழியும் , அது உயர்
வகுப்பினர்க்கு மட்டுடம கற் றுத் தர டவண்டும் என் பதாகவும்
இருந்தது. அதற் கு ஒத்துக் பகாள் ளாத பமக்காடல, பிரிட்டிஷ்
டபரரசில் தனது பசல் வாக்ககப் பயன் படுத்தி, இந்திய நவீனக்
கல் விமுகறகய இந்தியர்கள் அகனவருக்கும் விரிவாக்கினார்.
இந்தியர்களின்
கல் விக்காக
பமக்காடல
எவ் வளவு
டபாராடியுள் ளார்
என் பது
அவரது
அறிக்கக
வழியாக
வரலாற் றிலும்
பதிவாகியிருக்கிறது.
இதன்
காரணமாகடவ
கவதிகச் சமுகம்
இன் றுவகரயும்
பமக்காடலயின்
கல் வி
முகறகயயும் ,
அவகரயும்
குகற
பசால் லிக்பகாண்டட
இருக்கின் றனர்.
இதனால்
இந்தியாவில்
ஆங் கிலக்
கல் வி
படித்தவர்கள்
பமக்காடலவின்
குழந்கதகள்
என் று
கூடக்
டகலியாக அகழக்கப் பட்டனர். இது பமக்காடலவிற் குக் குழந்கத
இல் லாத நிகலகயச் சுட்டிக் காட்டுவதாக நிகனத்துச் பசால் லப்
பட்டது தான் . ஆனால் ஆங் கிலக் கல் வி கற் றவர்கள் குழந்கதகள்
மட்டும் இல் கல. மகாத்மா காந்தி, பண்டிதர் டநரு, முகமதலி
ஜின் னா, டாக்டர் அம் டபத்கர் டபான் ற மகத்தான தகலவர்கள்
கூடத் தங் களின்
கல் விகய இங் கிலாந் தில்
படித்தவர்கள் ;
இங் கிலாந்தின்
சட்டம்
படித்தவர்கள் ;
இங் கிலாந்தின்
நீ திமன் றங் களில் பயிற் சி எடுத்துக் பகாண்டவர்கள் . மகாத்மா
டஜாதிராவ் புடலயின் ஆங் கிலக் கல் வி தான் அவகரயும் , அன் கன
சாவித்திரி புடலகவயும் கல் வித் தந்கத, தாயாக்கி மகா
ஆத்மாக்கள்
என் று
டபாற் ற
கவத்தது.
பண்டிதர்
அடயாத்திதாசரும் அவரது முன் டனார்களும் ஆங் கிலக் கல் வி
பபற் றிருந்தகதயும் , அப்படி இவர்கள் எல் லாம் பபற் ற கல் விச்
சிந்தகனகடள, இந்தியச் சமுதாயத்கதச் சமத்துவத்கத டநாக்கி
மாற் றி அகமத்தகதயும் நாடறியும் . பமக்காடலவின் கல் வி
முகறயும் , பயிற் சியும் தான் இந்தியாவுக்கான சுதந்திரத்கதப்

93

பபறுவதற் கு அவர்களுக்கு அடிப்பகடத் தளத்கத அகமத்துக்
பகாடுத்திருந்தன.
பமக்காடல இந்தியத் தன் கம முழுவகதயுடம இழிவாகக்
கருதினார் என் றும் , இந்தியாவிற் கு வரும் டபாது இந்தியாகவப்
பற் றி ஒரு சார்பு எண்ணத்துடனும் , இந்தியாவுக்கு அருள் புரிய
டவண்டும் என் ற ஒரு பதய் வீகத் தன் கமயுடனும் நிகனத்துக்
பகாண்டு
வந் தார்
என் ற
குற் றச்சாட்டும்
அவர்
மீது
சுமத்தப்பட்டது.
இதற் குக்
காரணம் ,
"இந்துக்
கடவுள் கள்
டகாரமான
உருவத்துடனும் ,
பயங் கரம் ,
அருவருப்பு
நிகறந்ததாகவும் உள் ளன. அறியாகமயும் , பழிப்புக்கு இடமாகும்
கணபதி டபான் ற உருவங் களும் கடவுளாக இருக்கின் றன" என் று
அவர் கருத்து பதரிவித்ததுதான் . முப்பதடி உயரமுள் ள மன் னன் ,
முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி பசய் தான் என் று கூறும் இந்திய
வரலாறும் , மனிதர்கள் காலிலும் , தகலயிலும் முகளத்த ககதயும்
யாருக்குத் டதகவ? இந் த உலகம் பாற் கடலால் சூழப்பட்டது என் று
கூறும் நிலவியலின் பமாழி அகமப்பின் புனிதம் என் னவாக
இருக்க முடியும் ? என் றும் அவர் டகள் வி எழுப்பினார் (English
Education Act, 1835 - Macaulay's Minute upon Indian education, wikipedia.org).
இந்து மதம் குறித்தும் , கடவுள் கள் குறித்தும் , டவதங் கள் குறித்தும்
மகாத்மா டஜாதிராவ் புடல, அடயாத்திதாசப் பண்டிதர், டாக்டர்
அம் டபத்கர்,
தந்கத
பபரியார்
இவர்கபளல் லாம்
என் ன
கூறினார்கடளா, இடத கருத்கதத் தான் இவர்களுக்கு முன் பாகடவ
பமக்காடல
கூறினார்.
அது
மட்டுமல் லாமல்
இந்தியக்
கல் விமுகறயில் ,
டமற் கூறிய
இந்தியத்
தகலவர்கள்
ஆங் கிலத்திற் கு முன் னுரிகம பகாடுத்தகதத் தான் , அதற் கு
முன் டப பமக்காடல உறுதிப்படுத்தி, அகதச் சட்டமாகவும்
ஆக்கினார். இகவ எல் லாம் தாமஸ் பின் னி என் பவர் பதாகுத்து,
டகம் பிரிட்ஜ் பல் ககலக்கழக அச்சகம் வழி பல பாகங் களாக
பவளியிடப்பட்ட "பமக்காடலவின் கடிதங் கள் " நூலில் இடம்
பபற் றுள் ளகவ (online publication May 2010/cambridge.org).
பமக்காடல பசய் தது உண்கமயில் ஒரு கல் விப் புரட்சி தான் .
இப்படிப்பட்ட ஒரு புரட்சிகயக் பகாண்டு வந்தவகரப் பற் றியும் ,
அதனால் ஏற் பட்ட விகளவுகள் (இந்திய விடுதகல உட்பட)
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குறித்தும் ஏதும் பசால் லாமல் , தங் கள் மதத்கதயும் , கடவுகளயும்
அவர் இழிவுபடுத்தினார் என் ற இந் துத்துவப் பார்கவகய மட்டுடம
பகாண்டு, பமக்காடல டமல் டசற் கற வாரி இகறத்தது தான்
அப்படிச் பசய் தவர்கள் ஏற் படுத்திய விகளவுகள் . பமக்காடல
பசால் லாதகத
எல் லாம்
அவர்
கூறியதாக
அவர்களால்
குற் றச்சாட்டுகள்
முன்
கவக்கப்பட்டன.
இகவபயல் லாம்
இந்துத்துவக் கருத்தியல் அடிப்பகடயில் பதாகுக்கப்பட்டு , அகவ
"விடியல் கதிர்" என் ற தகலப்பில் நூலாக பவளிவந்து, பின் வந்த
நாட்களில் இந்தியப் பத்திரிககககள ஆக்கிரமித்தன (The
Awakening Ray, vol.4 - No.5, Published by Gnostic Centre/'Niti', Indian Magazine
in 2002). இகணயதளங் களில் புகுந்து விகளயாடும் இகணயதள
வாதிகளால் (பநட்டிசன் கள் ) இகவ இன் னும் பரவலாக்கப்பட்டன.
இவற் றின் விகளவால் "பமக்காடல வின் கல் விப் புரட்சி என் பது
இந்தியாவின் பண்பாட்கடக் டகவலப்படுத்திய பசயல் என் றும் ,
இந்தியாவின்
முதுபகலும் பாக இருந்த இந்திய மரபுவழிக்
கல் விமுகறகய பநாறுக்கியது தான் பமக்காடலவின் சாதகன
என் றும் " கூறும் அளவுக்கு பமக்காடல எதிர்ப்பு வாதம் பசன் றது.
இகதப் பாரதிய ஜனதாக் கட்சியின் மூத்த தகலவரான எல் . டக.
அத்வானியும்
படித்து
விட்டு
பமக்காடலகவப்
பற் றிக்
கடுகமயாகக் கருத்து பதரிவித்துள் ளார். இந் தியாவின் குடியரசுத்
தகலவராக இருந்த டாக்டர் ஏ.பி.டஜ. அப்துல் கலாமும் இடத
கருத்திடலடய, பதாகலக்காட்சி கருத்து விவாதங் களிலும் டபசி
இருக்கிறார். இதற் கான அடிப்பகட என் பது பமக்காடல இந் து
மதம் , டவதம் , கடவுள் கள் குறித்துக் கருத்து பதரிவித்தது தான் .
ஆனால்
இதன்
மறுபக்கம்
டவறு
விதமாக
உள் ளகத,
"பமக்காடலவின் இகழ் சசி
் யான டபச்சு ஒருடபாதும் நிகழவில் கல"
என் ற
தி
வயர்
இகணயத்தின்
ஆய் வுக்
கட்டுகர
பதளிவுபடுத்துகிறது (19 2.2017 இல் பதிப்பிக்கப்பட்டது. thewire.in).

இந்தியச் சனாதனப் பாதுகாவலர்கள் தான் முதன் முதலில்
ஆங் கிலக் கல் விகயப் பயின் றனர். அதற் கு முன் பு அடரபிய
பமாழிகயயும் அவர்கள் பயின் றனர். ஆட்சியாளர்களின் தாள்
பணிவதும் , பிறகரத் தன் தாள் பணிய கவப்பதுடம அவர்களின்
இலக்காக இருந்தது. சமஸ் கிருதடமா, அடரபியடமா, ஆங் கிலடமா
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அதுவகர உயர் சாதியினருக்கு மட்டுடம இருந்து வந்த கல் விகய,
1834 ஆம் ஆண்டு முதல் அகனவருக்கும் , அதாவது அகனத்துச்
சாதியினருக்கும் , மகளிர்க்கும் என் று மகட திறந்த பவள் ளபமனக்
கல் விகயப்
பாய் ச்சியதாடலடய,
பமக்காடல
இந்தியச்
சனாதனிகளுக்கு டவண்டாதவர் ஆகிவிட்டார். பமக்காடலவால்
பகாண்டுவரப்பட்ட ஆங் கிலக் கல் விகயப் பயின் று, பின் னர்
அவகரடய
திட்டித்தீர்த்த
சனாதனிகள்
டபால் ,
கல் வி
மறுக்கப்பட்டவர்களும் டசதியறியாது பமக்காடல டமல் கடும்
விமர்சனம்
கவக்கின் றனர். ஆங் கிலக் கல் விப் பாகுபாடு
சாதிகளுக்குள் மகறவாக நிலவ, கிராமம் - நகரக் கல் வியில் அது
பவளிப்பகடயாக நிலவுகிறது. ஆங் கிலக் கல் வி பபற் றவர்கள்
அதிகார கமயம் , உயர் வணிகம் , உலக மயமாக்கல் என் று பவனி
வரும் டபாது, மாநில பமாழி கற் றவர்கள் பின் தங் கும் நிகல
இன் றும் உள் ளது. இப்படிப் பின் தங் கியவர்களும் தங் கள்
நிகலக்குக்
காரணமாக்குவது
பமக்காடலகவத்தான் .
இருபமாழிக் பகாள் கககய அறிஞர் அண்ணா காலத்திலிருந் து
(1968) நகடமுகறப்படுத்திய தமிழ் நாட்டிடலடய இந்த நிகல
என் றால் , இந்தியாவின்
மற் ற மாநிலங் களில் மும் பமாழிக்
கல் விகய ஏற் று, ஆங் கிலத்கத மூன் றாம் நிகலக்குக் பகாண்டு
பசன் று, இந்தியர்ககள பமக்காடல காலத்திற் கு முன் இருந்த
நிகலக்குக் பகாண்டு பசல் வகதயா "இந்தியா ஒளிர்கிறது" என் று
பசால் ல முடியும் ? அறிவுப் பாகதகயத் தடுத்து நிறுத்துவடத
சனாதனமும் , இந் துத்துவமும் என் ற சிந்தகன எப்டபாது ஒளிரத்
பதாடங் கும் ?
அகனவருக்கும் கல் வி என் ற நிகலகயக் பகாண்டு வந்த
பமக்காடல, சட்டத்தின் முன் அகனவகரயும் சமம் ஆக்கினார்.
இந்தியாவில் வர்ணமும் , சாதியும் , வந்டதறி நாட்டாண்கமயும்
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் டகாடலாச்சி வந்த இருண்ட
காலத்கத, இந்தியக் குற் றவியல் சட்டம் மூலமாக (ஐபிசி) 1835 ஆம்
ஆண்டு முதல் நகடமுகறப்படுத்தி மனு தர்மம் என் னும்
அதர்மத்கதச்
சட்டத்தின் முன்
பசல் லாக்காசு
ஆக்கினார்
பமக்காடல. பூர்வகுடி மக்கள் கல் வி கற் று, நிர்வாகத்தில்
பங் டகற் பதற் காக "இந்திய சிவில் சர்வீஸ்" என் னும் அகமப் கப
உருவாக்கினார்
பமக் காடல.
இந்தியாவில்
சாதியினால்
ஒடுக்கப்பட்டுப், பழிவாங் கப்பட்ட மக்கள் , கல் வி கற் று, உயர்
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நிகலப் பதவிககள அகடயவும் , அரசாங் கத்தில் இடம் பபற் றுத்
தங் ககளத் தாங் கடள நிர்வகிக்கவும் , நிர்ணயிக்கவும் டவண்டும்
என் ற பமக்காடலவின் விருப்பத்கதக் கல் வி மறுக்கப்பட்ட
பல் லாயிரம் டபர் நிகறடவற் றினர்.
பமக்காடலவின்
எதிர்பார்ப்புக்குச்
சரியான
இந்தியக்
கல் வியாளர் ஒருவகரக் கூற டவண்டுமானால் , உச்சமாக
அண்ணல் அம் டபத்ககரத் தான் கூறமுடியும் . அம் டபத்கரின்
ஆங் கிலக்
கல் வியும் ,
பவளிநாட்டுக்
கல் வியும்
அவகரச்
சமத்துவத்தின் உயரத்தில் ஏற் றி கவத்தன. புத்தரிடம் இருந் து
பபற் ற
சமத்துவப்
பார்கவகய
அகனவருக்கும்
விரிக்க
அம் டபத்கருக்குப் பபருந்துகணயாக இருந்தது அவர் கற் ற
கல் விடய. அதுடவ அவகர ஒரு நாட்டுக்கான அரசியலகமப்கப
உருவாக்க கவத்தது. எங் கிருந்டதா வந்து சமத்துவத்கதச்
சட்டப்பூர்வமாக்கிய பமக்காடலவின் எண்ணச் சிதறல் கள் அதில்
குவிந்து கிடந்தன. அரசியலகமப்புச் சட்டத்தின் அடிப்பகட
உரிகமகள் பக்கங் களில் பமக்காடல, அம் டபத்கர் முகங் ககளச்
சமத்துவ வாதிகள் காணமுடியும் .
டமற் கத்தியக்
கல் வி
முகறயும் ,
அதன்
கல் வி
நிறுவன
அகமப்புகளும்
இந் தியாகவ
உலகத்டதாடு
ககடகார்க்க
கவக்கும் என் ற பமக்காடலவின் சிந்தகன, அம் டபத்கரிடம்
இருந்தகத
அரசியலகமப் பின்
பக்கங் ககளப்
புரட்டினால்
அறியமுடியும் . இருவருக்கும் இகடயில் கருத்தியல் ரீதியான
ஒற் றுகமயுடன் , பவளிப்பகடயான ஒற் றுகமகயயும் , இருவரின்
டமற் கத்திய
பாவகனகளில்
காணமுடியும் .
எப்டபாதும்
நூல் ககளக்
ககடயாடு
கவத்திருக்கும்
பிம் பங் களாக
அகடயாளப்
படுத்தப்
படும்
புகழ் பபற் ற
இருவரில் ,
பமக்காடலகவயும் , அண்ணல் அம் டபத்ககரயும் தான் உலகம்
சிறப்புடன் அகடயாளம் காட்டும் . வர்ணம் , சாதியினால் சனாதன
பூமியாக்கப்பட்ட இந்தியாகவ, சமத்துவப் பூமியாகக் கட்டகமத்த
அந்த இருவருடம இந்தியாவிற் கு வழிகாட்டிகள் . இருவருடம
இந்தியாவின் மகாத்மாக்கள் .
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12. எஸ்.வ ா.: இைண்வைழுத்தில் ஓர் ஆளுலம
— அ.பாலமதைாகரன்
குறிப்பு:
அக்கினிக்குஞ் சு' அவுஸ்திடரலியா இகணய இதழும்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு - பஜர்மனியும்
இகணந் து நடத்திய,
ஈழத்தமிழ்
எழுத்தாளர் மூதறிஞர் எஸ்.பபா.
அவர்களின்
நிகனவுப் டபருகர
பமய் நிகர்
நிகழ் சசி
் யின்
இரண்டாம்
நாளன் று (18.12.2021)
எழுத்தாளர்
அ.பாலமடனாகரன் ,
படன் மார்க்
அவர்கள்
வழங் கிய
தகலகமயுகர.
படன் மார்க்கில் வாழும் ஈழத்தமிழ்
எழுத்தாளர்களில் மூத்தவன் நான்
என் பதாடலடய
எனக்கு
இந் த
வாய் ப்பு வழங் கப்பட்டது என் பகத
நான் உணர்ந்டதன் . இந்த நிகழ் வில்
மூதறிஞர் எஸ்.பபா. அவர்களுடன்
மிக
பநருங் கிய
நட்கபக்
பகாண்டிருந்தவர்களும் ,
அவருகடய
ஆக்கங் ககள
மிகவும்
ஆழமாக
ஆராய் ந் த
அறிஞர்களும் , அவருகடய அன் பு இரசிகர்களும் எனப் பல
டபராசிரியர்களும் ,
கல் விமான் களும்
கலந்து
பகாண்டு
நிகழ் கவச்
சிறப் பித்திருந்தனர்.
அவர்
வளர்த்துவிட்ட
எழுத்தாளர்களும் இவர்களுள் அடங் குவர்.
இந்த வரிகசயில்
வருவதற் கு எனக்குள் ள தகுதி மிகவும் குகறந் ததுதான் . ஆனாலும்
ஓர் ஈழத்தமிழ் எழுத்தாளன் என் ற வககயில் அமரர் அவர்களுடன்
எனக்குப் பழகக் கிகடத்த ஒரு சில சந் தர்ப்பங் ககள எண்ணிப்
பார்க்கின் டறன் .
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எஸ்.பபா. என் ற இரண்படழுத்து ஆளுகம உலகத் தமிழ் இலக்கிய
உலகில் மாத்திரமன் று, அரசியல் , சமுதாய ஏற் றத் தாழ் வுகள் ,
பபாதுவுகடகம
தனியுகடகம
தத்துவங் கள் ,
உளவியல்
உண்கமகள் , உறவுச் சிக்கல் கள் , முரண்பாடுகள் டபான் ற
எண்ணற் ற பரந் துபட்ட துகறகளில் தனது ஆளுகமகய மிக
ஆழமாகப் பதிந்துள் ளது.
உலகத் தமிழ் இலக்கியப் பூங் காவில் பல நிகனவுத் தூபிகள்
நிறுவப்பட்டுள் ளன. இவற் றில் எமது மனங் களில் பிரமாண்டமாக
எழுந்து நிற் பது வள் ளுவருக்கு குமரிமுகனயில் அகமக்கப்பட்ட
அவருகடய
சிகலதான் .
ஆயிரத்து
முந்நூற் று
முப்பது
குறள் ககளயும் இவர் ஒருவரா எழுதினார் என டமல் நாட்டு
அறிஞர்கள் பலர் அதிசயப்பட்டதாகவும் அறிகின் டறாம் .
என் னுகடய எண்ணத்தில் அமரர் எஸ்.பபா. அவர்களும் உலகத்
தமிழ் இலக்கியப் பூங் காவில் நிமிர்ந்து நிற் கும் ஒரு நிகனவுத்
தூபியாகடவ பதரிகின் றார். பவறும் தூபியாக மட்டுமல் லாமல்
அவர்
ஒரு
டகாபுரமாகக்
காட்சியளிக்கின் றார்.
அந்தக்
டகாபுரத்தில் அவருகடய அத்தகன ஆக்கங் களும் சிகலகளாக
அகமந் துள் ளன.
அவருகடய
எழுதுடகால்
சித்தரிக்காத
துகறகடள இல் கல என் பதுடபால் பலநூறு பகடப்புக்கள் அந்தக்
டகாபுரத்தில் மிளிர்கின் றன. இந் த பமய் நிகர் நிகனடவந்தல்
நிகழ் வில் , பல அறிஞர்களும் டபராசிரியர்களும் என் னுகடய
கரத்கதப் பிடித்துக் பகாண்டு அந் தக் டகாபுரத்கதச் சுற் றிவந்து
காட்டியது டபான் று நான் உணர்ந்டதன் . இவர்களில் சிலர் 'டதாள்
கண்டார் டதாடள கண்டார்' எனக் கம் பன் கூறியதுடபால்
தத்தமக்குப் பிடித்த சிகலககளடய சித்தரித்து மகிழ் ந்தனர்.
அமரரின் 'தீ', சடங் கு' டபான் ற பகடப் புக்ககள மட்டுடம
கஜுராட
ாச்
சிற் பங் ககளப்
டபால்
பார்த்துப்
பரவசப்பட்டார்கள் .
ஆனால்
பல
டபராசிரியர்களும் ,
அறிஞர்களும்
அமரர்
எஸ்.பபா.வின்
ஏகனய
பல,
தனித்தன் கம
வாய் ந்த
வல் லகமககள வியந் து, விபரமாக எனக்கு அறியத் தந்தனர்.
அப்டபாதுதான் சதாவதானி என் ற பசால் எனது நிகனவுக்கு
வந்தது. எந்த ஒரு விசயத்கதக் குறிப் பிட்டாலும் அகதயிட்டுத்

99

தனது, தனித்தன் கம வாய் ந்த கருத்கதச் பசால் லவும் , எழுதவும் ,
கவி புகனயவும் கூடிய ஆற் றகலயும் பகாண்டவர் எஸ்.பபா.
அவர்கள் என எனக்குத் பதரியகவத்தனர். பல் துகற அவதானி
என் று
அகழக்கப்பட
டவண்டியவர்
எஸ்.பபா.
அவர்கள் .
அவருகடய எழுதுடகால் பதாடாத துகறடய இல் கல என் று
துணிந் து கூறமுடியும் !
எனது எழுத்தாசான் அமரர் மூதூர் வனா அனா அவர்கள் தான் ,
தனது ஆத்ம இலக்கிய நண்பன் எஸ்.பபா. அவர்ககளயிட்டு
எனக்குக் கூறியவர். ஒரு வரியிடலடய, இலக்கண வழு எதுவுமின் றி
ஒரு சுகவயான சிறுககதகய எழுதியவர் எஸ்.பபா. அவர்கள் என
அறியத் தந்தார். இகதப் டபான் டற அவகரயிட்ட பல அரிய
சங் கதிககள அவர்மூலம் பதரிந்து பகாண்டடன் ,
டநாபல் பரிசுபபற் ற வங் கக் கவிஞர் தாகூகரப் டபான் று மகாகவி
பாரதி உலகளவில் பிரசித்தம் பபறாது டபானகமக்குக் காரணம்
அவருகடய ஆக்கங் கள் ஆங் கிலத்திடல பவளிவராகமடய என் று
பசால் வார்கள் .
ஆனால்
அமரர்
எஸ்.பபா.
அவர்கள்
ஆங் கிலத்திடலயும் பல ஆப் பிரிக்க நாவலாசிரியர்களுகடய
ஆக்கங் ககள நமக்கு அளித்திருக்கின் றார்.
இவ் வளவு அற் புத ஆற் றல் கள் பகாண்ட, மிக எளிகமயான குணம்
பகடத்த எஸ்.பபா. அவர்கள் ஈழத் தமிழ் இலக்கிய உலகுப்
பிரபலங் கள்
சிலரால்
கண்டுபகாள் ளாமல்
விடப்பட்டதும்
உண்கமதான் . ஆனால் தமிழ் நாட்டில் அவருக்கு அபரீதமான
புரிதல் தமிழறிஞர் மத்தியில் இருந்தகம யாவரும் அறிந்தடத.
தர்மன்
தர்மகுலசிங் கம்
அவர்கள்
நிகழ் வில் ,
எஸ்.பபா.
அவர்ககளப் பற் றிய விரிவான ஓர் ஆராய் ச்சி நூகல பிஎச்டி
பட்டம் பபறுவதற் கு எழுதி அதகன உலகறியச் பசய் ய யாராவது
முன் வந்தால் அதற் கான பபாருளாதார உதவிகயத் தாடன
வழங் கமுடியும்
என் று
அறிவித்திருந் தார்.
இக்
கனவு
நனவாகடவண்டும் .
எனது இரண்டு நாவல் ககளத் தமிழ் நாட்டு வாசகர்களுக்கு
அறிமுகம் பசய் யும் டநாக்கில் எஸ்.பபா. அவர்கள் தமது மித்ரா
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பதிப்பகத்தில் பவளியிட்டிருந்தார். அந்த நூலுக்கு அவர் எழுதிய
முன் னீட்டில் பின் வருமாறு குறிப் பிடுகின் றார்.
"மண்பற் கற
ஒரு
பவறியாகத்
தன் னுள்
வளர்த்து,
கிழக்கிலங் ககக் ககதக்ககலயின் பிதாமகராய் வாழ் ந்த வ. அ.
கவ ஆதர்சமாகவும் , குருவாகவும் சம் பாவகன பசய் யும் வன் னிக்
ககதஞருகடய
இரண்டு
நாவல் ககளயும்
கடந்த
பத்து
நாள் களுக்கிகடயில்
மூன் று
தடகவகள்
எழுத்பதண்ணி
வாசித்திருக்கின் டறன் . அத்தககய வாசிப்பு ஒரு பதிப்பாசிரியர்
ஒருவரின் கடகமயாகும் . அப்பணி பல சமயங் களில் சுகமயாக
இருக்கும் . ஆனால் , இங் கு அக்கடகம மகா சுகமாக அகமந்தது
குறிப் பிடத் தக்கது."
என் கன 'வன் னிக்ககதஞர்' என அமரர் எஸ்.பபா. குறிப் பிட்டகத
நான் மிகவும் உயர்வாகடவ கருதுகின் டறன் . வசிட்டர் வாயால்
பிரம் மரிசி என அகழக்கப் பட்டகம டபான் று!
தமிழ் இலக்கியப் பூங் கா டபான் டற பலதுகறகளில் நிகனவுப்
பூங் காக்களும் நிகனவுத் தூபிகளும் ஏராளமாக உள் ளன. எமது
காலத்தில் இவற் றில் ஒரு சிலகதடய தரிசிக்கும் வாய் ப்பு எமக்குக்
கிட்டுகின் றது.
வானபவளியிடல
ஒளிவீசும்
எண்ணற் ற
விண்மீன் ககளப்
டபான் றும் ,
கடற் ககரகளிடல
பகாட்டிக்
கிடக்கும் டகாடிக்கணக்கான மணற் துகள் கள்
டபான் றும்
எண்ணுக்கடங் காத் தூபிகளும் , டகாபுரங் களும் , நடுகற் களும்
நிகறந்து கிடக்கின் றன.
இந்தப் பூங் காக்களின் தகரயிடல, காகல டதான் றி மாகலயில்
மடிந்துவிடுகின் ற ஆயிரமாயிரம் புற் பூக்களும் உண்டுதான் .
இகவ புற் பூக்கள் என் பதனால் அகவ சமானியமானகவ அல் ல!
மன் னன்
சாலமன் கூட
அத்தககய
வண்ண
ஆகடககள
அணிந்ததில் கல என் று இடயசு ஒரு சமயம் கூறியிருக்கிறார்.
இந்த உலகில் காலத்கதக் கடந் தும் வாழ் கின் ற ஆக்கங் ககள
எஸ்.பபா. அவர்கள் டபான் ற மகாமனிதர்கள் எமக்கும் எமது
எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கும் விட்டுச் பசன் றுள் ளனர். தக்கார்
தகவிலர் என் பது அவரவர் எச்சத்தால் அறியப்படும் என் பது
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பபாய் யாபமாழிப் புலவர் எமக்குக் கூறியது. எச்சம் என் பகத
ஒருவருகடய பிள் களகள் என உகரயாசிரியர்கள் கூறுகின் றனர்.
அவர்கள் மட்டுமல் ல அவர்கள் வீட்டுச் பசல் லும் ஆக் கங் களும்
அவர்களுகடய எச்சங் கள் தான் !
எஸ்.பபா. அவர்களின் எச்சங் களாகிய அவருகடய ஆக்கங் களும்
அவருகடய தககமகய எமக்குத் பதளிவாகத் பதரிவிக்கின் றன!

மூதறிஞர் எஸ்.பபா.வின் நிகனவுப் டபருகர:
முதல் நாள் நிகழ் சசி
் - https://youtu.be/jhdCoGC3qoA
இரண்டாம் நாள் நிகழ் சசி
் - https://youtu.be/Xm4426tMVis
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13. எஸ்.வ ா. இன்றி நவீன ஈழத்தமிழ் இைக்கியம்
இல்லை
— க. நவம்
குறிப்பு:
அக்கினிக்குஞ் சு' அவுஸ்திடரலியா இகணய இதழும்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு - பஜர்மனியும்
இகணந் து நடத்திய, ஈழத்தமிழ் எழுத்தாளர் மூதறிஞர் எஸ்.பபா.
அவர்களின்
நிகனவுப் டபருகர பமய் நிகர் நிகழ் சசி
் யின்
இரண்டாம்
நாளன் று (18.12.2021) எழுத்தாளர் க. நவம் ,
இதழியலாளர், கனடா அவர்கள் வழங் கிய சிறப்புகர.

எஸ்.பபா.வுக்கும் எனக்கும் இகடயிலான ஊடாட்டம் - ஈழத்து
இலக்கிய வரலாற் றில் அவரது வகிபாகம் - அவரது இலக்கியம்
சார் கருத்துநிகல - என எல் கல வகுத்து, எனது கருத்துக்ககளச்
சுருக்கமாக முன் கவக்கிடறன் .
நவீன
ஈழத்தமிழ்
இலக்கியப்
புத்தகங் ககளப்
பள் ளிக்
காலத்திடலடய படிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிட்டியிருந்தது.
எஸ்.பபா.வின் ‘சில புத்தகங் கள் ’ அப்டபாகதய என் கனப் டபான் ற
சின் னஞ்
சிறிசுகளின்
கண்ணில்
பட்டுவிடக்கூடாது
என் பதற் காகடவா
என் னடவா,
வீட்டில்
புத்தகங் கடளாடு
புத்தகமாய் ப் புகதத்து கவக்கப்பட்டிருந்த காலமது. விளங் கினது
பாதி – விளங் காதது பாதிபயன, அசுமாத்தம் ஏதுமின் றி அவசர
அவசரமாகப் படித்துவிட்டு, மீண்டும் கிடந் த இடத்தில் அப்படிடய
அவற் கற நானும் பதுக்கி கவத்த ஞாபகம் . ஆனாலும் பதாடர்ந்து
அவ் வப்டபாது எஸ்.பபா.கவப் படித்துவந் த எனக்கு , அவரது
எழுத்தில் காரணம் பதரியாத ஒரு கவர்ச்சி இருந் து வந்தது.
அவகர என் கறக்காவது ஒருநாள் காணடவண்டும் என் ற ‘காதல்
மனதில் பபருகி இருந் தது’ என் றுகூடச் பசால் லலாம் .
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1973 அல் லது 74ஆக இருக்க டவண்டும் - கல் முகன ஸாஹிராக்
கல் லூரியில் நான் ஆசிரியப் பணியாற் றிவந்த தருணம் , அகில
இலங் ககத் தமிழ் த் தினவிழா மிகப்பபரும் ஏற் பாடுகளுடன் அங் கு
நகடபபற் றது.
அதன் பபாருட்டு
எஸ்.பபா.
உட்பட,
கிழக்கிலங் ககயின்
மூத்த
பகடப்பாளிகள்
பலரும்
வரவகழக்கப்பட்டிருந் தார்கள் . அன் றுதான் நான் எஸ்.பபா.கவ
முதன் முதலாகக் கண்டடன் . சற் டற காலம் கடந்த காட்சிப்
படிமத்துடன் கூறுவதாயின் , ‘மாடமரு மகலகய அண்ணாந் து
பார்த்த மகலப்புடன் ’ அவகரத் தூர நின் று பார்க்கக் கிகடத்தடத
தவிர, துரதிருஷ்டவசமாக அவருடன் டபசடவா பழகடவா எனக்கு
வாய் ப்புக் கிட்டவில் கல.
எண்பதுகளின்
ஆரம் பத்தில்
என் னினத்தவர்க்கும் எனக்கும்
இலங் ககயில் விகளவிக்கப்பட்ட இன் னல் கள் காரணமாக நாடுகள் , கடல் கள் , கண்டங் கள் கடந்து, பரடதசியாக கனடா வந் து
டசர்ந்திருந்டதன் . ஆனாலும் , எஸ்.பபா.வின்
வார்த்கதகளில்
பசால் வதாயின் , நீ ண்ட பயணங் களிலும் அவற் கறயும் மீறி,
பநடிதுயர்ந்த ஆய் க்கிகனகளிலும் , அடமாக இழப்புக்களிலும்
‘நான்
தமிழன் ’
என் ற
பிரக்கஞகய
மட்டும்
கனடாவில்
பதாகலக்கவில் கல.
என் கனப் பபாறுத்தவகர இங் கு ககல இலக்கிய முயற் சிகள்
தவிர, மனதுக்கு இதந்தரும் டவபறந்தப் பபாதுக் காரியங் களாலும்
என்
ஏதிலி
வாழ் வின்
தழும் புககள
என் னால்
முற் றாக
மூடிமகறக்க முடியவில் கல. இகவகடள எனது மனதுக்குக்
குதூகலம்
அளித்தன;
வாழ் வுக்கு
அர்த்தத்கத
வழங் கின.
ஆககயால் , அவ் வப்டபாதான சிறுசிறு அஞ் ஞாதவாசம் தவிர,
இத்துகறகளுடனான சிடநகிதம் இங் கும் பதாடர்ந்தது.
பதாண்ணூறுகளின்
ஆரம் பத்தில்
நான்
பவளியிட்டுவந்த
‘நான் காவது
பரிமாணம் ’
ககல
இலக்கிய
இதழினூடாக,
பசன் கனயில் தமது இலக்கிய ஊழியத்கத டமற் பகாண்டுவந்த
எஸ்.பபா.வுக்கும்
எனக்கும்
பதாடர்புகள்
ஏற் பட்டன.
புலம் பபயர்ந்த
ஈழத்
தமிழர்கடள
புத்தாயிரத்தில்
தமிழ்
இலக்கியத்திற் குத் தகலகம தாங் குவார்கள் என ஒரு பவற் றுப்
புலம் பலாய் அல் லாமல் , ஆறுடகாடி தமிழ் மக்கள் வாழும்
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பசன் கனத் தகலநகரிடல ஒவ் பவாரு பசால் லினது அர்த்தமும்
உணர்ந்து பிரசித்தம் பசய் தவர், எஸ்.பபா. அந்த நம் பிக்ககயின்
அகடயாளமாக,
புலம் பபயர்ந்த
ககதஞர்களின்
39
புதுக்
ககதககள ‘பனியும் பகனயும் ’ என் ற மகுடத்துடன் தமது மித்ர
பவளியீடாக 94இல் பவளியிட்டார். அவரது டவண்டுடகாளுக்கு
இணங் க,
கனடாவிலிருந்து
ககதககளத்
திரட்டி
அனுப்பியவர்களுள் நானும் ஒருவன் .
['பனியும் பகனயும் ' நூலிகன 'நூலகம் ' தளத்தில் - வாசிக்க...
http://noolaham.net/project/01/65/65.pdf]

உலகச் சுற் றுலா ஒன் கற டமற் பகாண்டு, 2000ஆம் ஆண்டு
பசப்பரம் பரில்
எஸ்.பபா.
கனடா
வந்து,
2
வாரம்
தங் கியிருந் தடபாதுதான் அவகரச் சந்தித்து டநரடியாகப் டபசிப்
பழகும் வாய் ப்பு எனக்குக் கிகடத்தது. பகாள் கக அடிப்பகடயில்
நாமிருவரும்
முரண்பட்டவர்கள்
தான் ;
ஆனாலும்
இங் கு
இடம் பபற் ற பல சந்திப்புகளின் டபாபதல் லாம் என் டனாடு
பயணிப்பகதடய அவர் தமது விருப்புக்குரிய டதர்வாகக்
பகாண்டிருந்தார். பமான் றியால் நகரில் ஏற் பாடு பசய் யப்பட்ட
ஒரு சந்திப்புக்பகன, ஒருநாள் காகல புறப்பட்டு, அது முடிந்த
ககடயாடு
மீண்டும்
அன் று
மாகலடய
பராறன் டரா
திரும் பிடனாம் . எங் கள் இருவரதும் மகனவியர்கள் வாகனத்தின்
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பின் இருக்கககளில் அமர்ந்துபகாண்டு, தத்தமது வீடுகளில்
‘டகாழி குட்டி டபாட்ட ககதககளயும் – ஆடு குஞ் சு பபாரித்த
ககதககளயும் ’
அந்நிடயான் யமாக்கப்
பரிமாறிக்பகாண்டு
வந்தனர்.
ஆனால் அந்த 12 மணிடநரக் கார்ப் பிரயாணத்தில் இடம் பபற் ற,
‘குருடஷத்ர கீதா உபடதசத்தின் டபாது’, பதாடர்ந்து வினாக்ககளத்
பதாடுத்த பார்த்தனாக நானிருந்டதன் . கீதாசிரியன் கண்ணனாக
இருந்து அலுக்காமல் , சலிக்காமல் எனது வினாக்களுக்கான
விகடகளாக அவர் மனம் திறந்து என் டனாடு பகிர்ந்துபகாண்ட
பசய் திகள் ,
தகவல் கள் ,
அனுபவங் கள் ,
அறிவுகரகள்
விகலமதிப்பற் றகவ. தமது வாழ் வியல் அனுபவங் ககள இகளய
பகடப்பாளிகளுடன்
பகிர்ந்து
பகாள் வகத,
இலக்கியச்
சகாயத்திற் கு உதவும் ஒரு சல் லாபமாக மதிக்கும் அவரது
அன் கறய பகிர்வுகள் ஓர் அருமந்த நூலாக ஆவணப்படுத்தப்பட
டவண்டிய தகுதியுகடயகவ. அடதயாண்டு, மார்கழி மாதம்
கனடாச் சிறப்பிதழாக, ககணயாழி பவளிவந்தகமக்கும் , அதன்
பதாகுப்பாசிரியராக நான் பங் காற் றியகமக்கும் , எஸ்.பபா.வின்
முன் பனடுப்பும் முயற் சியுடம முழு முதற் காரணங் கள் . அதன்
பின் னர் அவர் மகறயும் வகர, சில கடிதங் கள் , பதாகலடபசி
உகரயாடல் கள்
மூலமாக மட்டுடம அவருடனான உறவும்
பதாடர்பும் நீ டித்திருந்தன.
இனி, ஈழத்து இலக்கிய வரலாற் றில் அவரது வகிபாகம் என் ன
என் பகத ஒடரபயாரு வரியில் பசால் வதாயின் , எஸ்.பபா. என் ற
இந்த மகத்தான இலக்கிய ஆளுகம இன் றி, ஈழத்து நவீனத் தமிழ்
இலக்கிய வரலாடற இல் கல. சிறுககத, உருவக்ககத, நாவல் ,
நாடகம் ,
கட்டுகர,
விமர்சனம் ,
பமாழிபபயர்ப்பு,
கல் வி,
வாபனாலி, சினிமா என் று அவர் அகலக் கால் பதிக்காத துகறடய
இல் கல.
அபிமன் யு,
அம் யுக்தன் ,
பகாப்பன்
கணபதி,
பகாண்டடாடிச்
சுப் பர்,
புரட்சிப்பித்தன் ,
பழகமதாசன் ,
ராஜ் மித்ரா, ராஜபுத்ரா என் ற மாறுடவடங் களுடன் எழுத்துலகில்
நடமாடிய இவர், சிறுககத மன் னன் , ஈழத்து பஜயகாந்தன் ,
நகடச்சிற் பி என் பறல் லாம் விதந் துகரக்கப்பட்டவர்.
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நவீன
ஈழத்தமிழ்
இலக்கிய
உலகக
ஒருகால்
வழிநடத்திக்பகாண்டுவந்த மாபபரும் இயக்கபமான் கறத் தமது
வீரியம் மிக்க எழுத்தாற் றகலக் பகாண்டும் - கரு, நகட,
உத்திமுகற
என் பவற் கறக்
ககயாளும்
தமக்டகயான
தனித்துவத்திகனக் பகாண்டும் எதிர்த்து நின் ற துணிச்சலாளர்.
எகதயும் புதிது புதிதாகச் பசய் து பார்த்து, அதன் பவற் றி
டதால் விகள் மீது மீண்டும் முன் டனற டவண்டும் என் ற ஆர்வம்
பகாண்டவராக, சக எழுத்தாளர் பலருடன் இகணந் து மத்தாப்பு,
மணிமகுடம் டபான் ற டமலும் பல கூட்டு முயற் சி இலக்கியங் கள்
டதான் றக் கால் டகாளகமத்தவர். ஆங் கிலப் புலகமயாலும் ஆசிய,
ஆப்பிரிக்க,
அவுஸ்திடரலியக்
கண்டங் களில்
வாழ் ந்தகமயால் கிட்டிய பட்டறிவினாலும் - ஒரு பண்பட்ட
பகடப்பாளிக்குரிய பரந்துபட்ட பார்கவயிகனயும் ஆழ் ந்தகன் ற
நுண்ணுணர்கவயும் தனதாக்கிக் பகாண்டவர். இவ் வாறாக, தாம்
பசன் ற இடபமல் லாம் தமது கலாச்சாரத்கத, பண்பாட்கட,
இலக்கியத்கத,
தனித்துவத்கதப்
பபருகமயுடன்
பவளிக்பகாணர்ந்து
வந்த
பபருமகன் ,
அவர்.
ஒரு
யாழ் ப்பாணத்தவனாகப் பிறந்து, யாழ் ப்பாண வாழ் க்ககயின்
பழக்க வழக்கங் ககள உட்பகாண்டு, அடத சமயம் ஒட்டுறவற் ற
ஒரு துறவு மனப்பக்குவத்துடன் யாழ் ப்பாண வாழ் க்கககய
உற் றுடநாக்கியதன்
பபறுடபறாகடவ
‘நனவிகட
டதாய் தல் ’
என் னும்
புதிய
இலக்கிய
வடிவம்
உட்பட,
அலாதியான
பகடப்புக்கள் பலவற் கற ஆக்கி அளித்தவர்.
மலிவான
பிரசுர
களங் கள்
என் னும்
டபார்கவயுடன் ,
புலம் பபயர்ந்த தமிழனின் குருதியும் வியர்கவயும் உறிஞ் சிச்
சுகிக்கப்பட்டு வந்த ஒரு காசாகசக் காமாகல டநாய் ச் சூழலில் ,
மித்ர பவளியீடு என் ற அழுத்தகம் ஒன் கற ஆரம் பித்து, அவனதும்
ஏகனய பலரதும் பகடப்புகள் நூலுருப் பபறுவதற் கு ஆவன
பசய் தவர். இவ் வாறாக ஈழத்தமிழ் இலக்கியத்தில் அவர் வகித்த
பாகங் களின் விபரங் ககளத் பதாடர்ந்து அடுக்கிக்பகாண்டட
டபாகலாம் .
எஸ்.பபா. ஒருமுகற பசான் னார், “தமிழ் ஊழியம் என் கனப்
பபாறுத்தமட்டில் டராஜாமலர்ப் படுக்ககயாக அகமயவில் கல.
அது முள் முடி தரித்த, சிலுகவ சுமந் த யாத்திகர! ஏன் இந்த
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ஆய் க்கிகனகள் ? என் தமிழ் ச ் டசவிப் பிடல சதா புதிதுககளத்
டதடுகிடறன் . அதுவும் இகடயறாத ஓய் வில் லாத டதடல் . அது
இருட்டு அகறயிடல கறுப்புப் பூகனகயத் டதடுவதல் ல. அன் டறல்
காரட் பதாங் கும் தடிக்குப் பின் னாலான கழுகத ஓட்டமுமல் ல!
அது உண்கமயின் உள் பளாளி நாடிய டதடல் .” எஸ்.பபா.வினது
இலக்கியக் கருத்துநிகலயிகனக் டகாடிட்டுக் காட்டுவதற் கு
அவரது வாய் வழி வந்த இந்த ஒப்புதகல விட டவபறன் ன
வாக்குமூலம் டவண்டிக் கிடக்கின் றது?
ககடதர்ந்த எழுத்துநகட டவறுபாடுகளுக்கும் அப்பால் , தமது
எழுத்துக்களில்
உயிராக
ஊடுபாவாகப்
பரவியிருப்பது
இலக்கியச் சத்தியடம என் பகத "There was something in common in the
diversity of styles which I employ" என ஆங் கிலத்தில் அழகாக ஒருமுகற
கூறியிருக்கின் றார்.
பகடப்பாளிகள்
சத்தியத்திற் கு
முன் னுரிகம
பகாடுத்துப்
பகடக்க டவண்டும் எனும் கருத்கத வலியுறுத்தும் எஸ்.பபா.,
இந்தப்
பகடப்புச்
சத்தியத்திற் கு
உண்கமடய
அழகு;
பபாய் கமக்குத்தான் பூ டவகலயும் பூச்சு டவகலயும் டதகவ
எனச் பசால் லியிருக்கின் றார்.
டமலும் , “இலக்கியத்தில் சமூக முக்கியத்துவத்கத வலியுறுத்தும்
உள் ளடக்கடம
பிரதானமானது
என
மார்க்சியவாதிகள்
கருதுகின் றனர்” எனக் கூறும் எஸ்.பபா., இலக்கியத்தில் இந்த
உருவம் , உள் ளடக்கம் என் ற பகுப்புமுகற பகாச்கசயானது என
எதிர்விகனயாற் றி வந் துள் ளார்.
இவ் விதமாக,
இஸங் கள் ,
டகாட்பாடுகள் ,
தத்துவங் களின்
அடிப்பகடயில் வாழ் வியகல உற் று டநாக்கும் வழிமுகறகய
விடுத்து, பகடப்பு பமாழிகயத் தனது டபாக்கில் நகரவிட்டு
எழுதும் கட்டற் ற எழுத்து முகறகய அவர் ககயாண்டவர். மூடி
மகறக்கப்படும்
மானுட
நடத்கத
குறித்த
உண்கமகய
உண்கமயாகச் பசால் ல டவண்டும் என் ற டவட்ககயுடன் , ஒரு
சராசரி
மனிதனது
ஆழ் மன
விருப் புக்ககளயும்
சபல
சஞ் சலங் ககளயும் இலக்கியமாக்கித் தந்தவர்.
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டமலும் , மண்வாசகனயுடன் கூடிய ஈழத்து வட்டார பமாழி
வழக்குககள, அட்ஷர லட்ஷணம் பிசகாதபடி, அவற் றிற் டக உரிய
அழகியல் நுட்பங் களுடன் ககயாண்டு பவற் றி கண்டவர் என் றும் ,
ஒரு ககடதர்ந்த இலக்கியப் பகடப்பாளிக்குரிய கட்டற் ற
நுட்பமான ககதகூறு முகற ககவந் த ககலஞர் என் றும்
விமர்சகர்களால்
புகழ் ந்து
பகாண்டாடப்பட்டவர்.
ஒரு
சிறுககதகயடயா
அல் லது
ஒரு
நாவகலடயா
பகடக்க
முற் படும் டபாது,
அதில்
தாம்
சித்தரிக்கவிருக்கும்
கருப்பபாருளுக்கு ஏற் ற பபாருத்தமான எழுத்து நகடகயயும்
உருவத்கதயும் பகாடுக்க டவண்டும் என் று நம் பும் எஸ்.பபா.,
தம் கம
அழகியலுக்கு
முக்கியத்துவம்
பகாடுக்கும்
ஒரு
பகடப்பாளி
என் று
பவளிப்பகடயாகடவ
பசால் லிக்பகாள் கின் றார்.
சர்ச்கசக்குரிய
ஒரு
பகடப்பாளியாக
தம் கம
இனங் காட்டிக்பகாண்ட அவர், எதன்
பபாருட்டும்
சலுகக
காட்டாமல் தன் னளவில் கண்ட உண்கமககளத் துணிந் து
பசால் லவும் எழுதவும் ஒருடபாதும் தயங் கியதில் கல. அதன்
உடனடி விகளச்சலாக ஏககாலத்தில் எதிர்ப்கபயும் ஆதரகவயும்
சம் பாதித்துக் பகாண்டவர். தமது பசழுகம மிக்க பமாழி
வல் லபத்தினாலும்
ஆக்கத்திறனாலும்
பநருக்கமான
உறவுககளயும் ,
அடதடவகள
ஆழமான
பிளவுககளயும்
எதிர்பகாண்டவர். ஒரு பகடப்பாளிக்கு அடிப்பகடத்டதகவ
நுண்ணுணர்வு. அது இல் லாதவன் ஒரு பகடப்பாளிடய அல் ல.
நுண்ணுணர்வு உள் ளகமயால் தான் மற் றவர்களால் பார்க்க
முடியாதவற் கற அவனால் பார்க்க முடிகிறது. அடதடவகள, அந்த
நுண்ணுணர்வுதான் அவகன எதிர்விகன ஆற் றுபவனாகவும்
ஆக்கிவிடுகின் றது.
அதன்
விகளவாக
அவன்
ஏகப்பட்ட
புறந்தள் ளலுக்கும்
ஆளாகின் றான் .
அது
எல் லாப்
பகடப்பாளிகளுக்கும் ஏற் படக்கூடிய ஒரு டபரவலம் , சாபக்டகடு.
இந்நிகலயில் , நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வு பகாண்ட எஸ்.பபா.
மட்டும் எப்படி இந்த நியதியிலிருந்து தப் பித்துக்பகாள் ள முடியும் !
2000ஆம் ஆண்டு அவர் கனடா வந்திருந்த சமயம் , ஒருநாள்
நாங் கள் இருவரும் டபசிக்பகாண்டிருந்தடபாது, நான் டகட்டடன் –
“பிடரம் ஜியும்
கனடாவிலதான்
தன் ர
பிள் களயடளாட
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வாழ் ந்துபகாண்டிருக்கிறார்,
டகள் விப்பட்டனான் ”
என் று
பசான் னார்.

பதரியுடமா?”
“ஓமடா
தம் பி…
எஸ்.பபா.
சுருக்கமாகப்
பதில்

“நான் உங் ககளக் கூட்டிக்பகாண்டு டபாறன் . நீ ங் கள் ஏன் அவகர
ஒருக்கால் சந்திக்கக் கூடாது?”
ஒரு கணடநர தாமதத்தின் பின்
“அதுக்பகன் ன, சந்திக்கலாம் …”

எஸ்.பபா.

பசான் னார்

-

உடடன பிடரம் ஜிகயத் பதாகலடபசியில் அகழத்து “எஸ்.பபா.
உங் ககளச் சந்திக்க விரும் புறார். கூட்டி வரட்டுமா?” எனக்
டகட்டடன் .
“எனக்பகாரு
பிரச்சிகனயும்
இல் கல,
நவம் .”
மறுமுகனயிலிருந் து
பதில்
வந்தது.
உடனடியாக
நானும்
எஸ்.பபா.வும் புறப்பட்டுச் பசன் டறாம் .
இலங் கக முற் டபாக்கு எழுத்தாளர் சங் கத்தின் ஆயுட்காலப்
பபாதுச் பசயலாளராக இருந்தவர், பிடரம் ஜி. டகாட்பாட்டு ரீதியில்
ககலாசபதிகயயும் சிவதம் பிகயயும் பிடரம் ஜிகயயும் எஸ்.பபா.
தன்
பரமகவரிகளாக
வரிந்துகட்டிக்பகாண்டிருந்தகம
ஊருலகறிந்த ரகசியம் .
அடத பிடரம் ஜியின் வீட்கட நாங் கள் பசன் றகடந்தடபாது, அவர்
வாசலில் எமக்காகக் காத்து நின் றார். இருவரும் இன் முகத்துடன்
ஒருவகர
ஒருவர் வரடவற் றனர்.
இலக்கியக்
டகாட்பாட்டு
முரண்பாடுககளயும் மன முறுகல் ககளயும் மறந்து, டதநீ ர்
அருந்தி அன் டபாடு அளவளாவினர். சுமார் ஒரு மணித்தியால
உகரயாடலின்
பின் னர்
அடத
மலர்ந்த
முகத்துடன்
பிடரம் ஜியிடமிருந்து விகடபபற் று என் னுடன் புறப்பட்டு வந்தவர்,
எஸ்.பபா.
இது மட்டுமன் றி, இடத முற் டபாக்கு எழுத்தாளர் சங் கத்தின்
யாழ் ப்பாணக் கிகளயின் பசயலாளர் பதணியானின் தம் பிதான்
நான் என் பகத நன் கு பதரிந்து கவத்திருந்தும் , என் டனாடு
எந்தவிதக்
டகாபதாபமும்
இன் றி,
சம் பிரதாயம்
ஏதுமற் ற
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அன் டபாடும் அளவிறந்த மரியாகதடயாடும் உறவாடிப் பழகி
வந்தவர், எஸ்.பபா.
என் னதான் பகாள் கக ரீதியான டமாதல் களும் முரண்பாடுகளும்
இருந்தாலும் , காலம் பூராவும் கறாரான விமர்சனங் ககளயும்
கண்டனங் ககளயும் அள் ளிக் பகாட்டினாலும் , டநருக்கு டநர்
காணக்
கிகடக்கின் றடபாது
நயத்தக்க
நாகரிகத்துடனும் ,
இனிகம டதாய் ந்த இங் கிதத்துடனும் டபசிப் பழகும் மனப்
பக்குவம் பபற் றவர் எஸ்.பபா. அவர்கள் என் பதற் கான இருசிறு
உதாரணங் கள் இகவ. முடிவாக டஷக்ஸ்பியர் தனது காதலிக்கு எழுதிய கவிகதயில் இப்படிச்
பசான் னாராம் –
‘So long as men can breath or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee’
அதுடபாலடவ,
மனித
இனம்
வாழும் வகர
எஸ்.பபா.வின்
பகடப்புகளும் வாழும் ; அவரது பகடப்புகள் வாழும் வகர அவரும்
இவ் வுலகில் பதாடர்ந்து வாழ் வார்.
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14. எஸ்.வ ா. வுைனான எனது அனு வங்கள்
— தியாகலிங்கம்
குறிப்பு:
அக்கினிக்குஞ் சு' அவுஸ்திடரலியா இகணய இதழும்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு - பஜர்மனியும்
இகணந் து நடத்திய, ஈழத்தமிழ் எழுத்தாளர் மூதறிஞர் எஸ்.பபா.
அவர்களின்
நிகனவுப் டபருகர பமய் நிகர் நிகழ் சசி
் யின்
இரண்டாம் நாளன் று (18.12.2021) எழுத்தாளர் திரு. தியாகலிங் கம் ,
டநார்டவ அவர்கள் வழங் கிய உகர.

எஸ்.பபா. வுடன் எனக்கு இருந்த பதாடர்புகள் , அனுபவங் கள் பற் றி
மிகவும் சுருக்கமாகக் கூறுவபதன் றால் ,
எஸ்.பபா. வுடனான
பழக்கம் என் பது எனது வாழ் வில் கிகடத்த இலக்கிய, குருகுல,
மனிதடநயக் கணத்துளிகள்
என் றுதான்
நிகனக்கிடறன் .
அழிவின் அகழப்பிதழ் என் கின் ற நாவகல நான் காகிதத்தில்
கிறுக்கி கவத்திருந்த காலம் அது. டநார்டவயின் வடதுருவத்தில்
தனிகமயாக இருக்கும் பபாழுடத அந்தப் பணி நடந்தது. அகத
பவளியிட டவண்டும் என் கின் ற டபராகசயுடன்
அகலந்து
திரிந்டதன் . அப்டபாது என் டனாடு வசித்து வந்த குகடனரியப்பன்
என் பவர் அவஸ்பரலியாவில் வசித்து வந்த எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி
என் பவகரத்
பதாடர்புபகாண்டு
எஸ்.பபா.கவ
அறிமுகப்படுத்தினார். அதன் பின் டப 1994 ஆண்டு அவகரச்
சந்திக்க பசன் கன பசன் டறன் . அழிவின் அகழப்பிதழ் எனது
முதலாவது நாவலாக அச்டசறியது. அது மித்ர பதிப்பகத்தின்
நாலாவது பதிப்பும் , முதலாவது நாவலுமாகும் .
ஒரு மதியம் டபால டகாடம் பாக்கத்தில் இருக்கும் பாலத்திற் குக்
கீடழ, மசூதிடயாடு இருந்த மித்ர அச்சகத்திற் குப் டபாயிருந்டதன் .
அப்பபாழுது எஸ்.பபா, இளம் பிகற ர ் மான் இருவரும் அங் டக
இருந்தார்கள் . இருவரும் மிகவும் பமன் கமயாக அன் பாகப்
டபசினார்கள் . எஸ்.பபா ககதத்தால் அதில் நிகறயத் தமிழ்
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இலக்கியக் கூறுகள் , பநளிவு சுளிவுகள் , எள் ளல் கள் , பபாதிந் து
இருக்கும் . நட்பு அதில் உறவாடும் . முதல் சந்திப்பிலிருந்டத
எனக்குப் பிடித்துக்பகாண்ட விடயம் அது. அவரது டபச்சுத்
திறகமக்கு அவடர நிகர் என் படத சத்தியம் .
சிலர் அவகர
ஈழத்துப்
பாரதி,
ஈழத்து
பஜயகாந்தன்
என் பறல் லாம்
பசால் கிறார்கள் .
என் கனப்
பபாறுத்தவகரத்
தமிழுலகு
பமாத்தத்திற் குமான ஈடுயிகணயற் ற பகடப்பாளி அவர் என் று
நிகனக்கிடறன் . வானத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரம் டபான் றவர்.
அவருக்கு
ஈழம்
என் று
அகண
டபாடக்கூடாது
என் று
நிகனக்கிடறன் . எப்படி பாரதி தமிழ் உலகு முழுகமக்கும்
பசாந்தமான,
நிகரற் ற
பகடப்பாளிடயா,
அகதப்டபாலடவ
எஸ்.பபா. என் பது என் கருத்து.
டகாடம் பாக்கத்தில் அவகரச் சந்தித்த டபாது அவரின் வயதிற் கு
என் னால் அவகர ஒரு குருவாக, அல் லது அப்பா டபான் ற
ஸ்தானத்திடலடய கவத்துப் பார்க்க முடிந்தது. அதுடவ எனது
இறுதி வகரயுமான எஸ்.பபா பற் றிய தரிசனமாக இருந்தது
என் படத
உண்கம.
ஆனால்
நான்
பார்த்தவகர
அவர்
எல் டலாகரயும்
வயது
வித்தியாசம் ,
தககம
வித்தியாசம்
இல் லாமல் நட்பாகடவ நடத்துவார். நண்பர் டபாலடவ பழகுவார்.
பாரியாடராடும் (ஈஸ்வரம் ) மிகவும் டதாழகமயாகப் பழகுவார்.
சிறு குழந்கதகளுடனும் அகதப் டபாலடவ பழகுவார்.
ஒரு நாவகல எழுதிவிட்டால் அகத பவளிக்பகாண்டு வராது
கவத்திருப்பது இயலாத காரியம் . என் னிடம் சில நாவல் கள்
இருந்தன. அவற் கற எடுத்துக்பகாண்டு மீண்டும் விடுமுகற
கிகடக்கும் டபாது பசன் கன பயணமாடவன் . ஆண்டுவாரியாகப்
பட்டியல் இட முடியாத நிகலயில் உள் டளன் . 1994 – 1999 இகடயில்
அவகர சில முகறகள் சந்தித்து இருக்கிடறன் . அவருடன் ஒரு
புத்தக அறிமுக விழாவிற் கு Book point இற் குச் பசன் ற ஞாபகம்
உண்டு.
அப்படி
ஒரு
நிகழ் வில் ;
சிவசங் கரி,
மாலன் ,
அம் பிககபாகன் , பிரபஞ் சன் , கடணசலிங் கம்
மற் றும்
பல
இலக்கியப் பிரபலங் ககள அவர் எனக்கு அறிமுகம் பசய் து
கவத்தார். கவிஞர் இன் குலாப்கப மித்திர அச்சகத்தில் கவத்து
அறிமுகம் பசய் து கவத்திருக்கிறார். அவர் தான் மாத்திரம்
உயரத்தில் இருக்க டவண்டும் என் று எண்ணாது மற் றவகரயும்
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அந்த இடத்தில் கவத்துப்
என் பகத நான் கண்டடன் .

பார்க்கும்

சிந்தகன

பகாண்டவர்

பசன் கனயில்
அவகரச் சந்தித்தடபாது பவறுமடன எனது
நாவல் ககளப் பிரசுரிப்பதில் மட்டும் கவனம் பசலுத்தாது, அகத
எப்படிச் பசப்பனிடுவது (editing பசய் வது) என் று எனக்குப் பயிற் சி
தந்தார் என் பகத நான் என் றும் மறக்க முடியாது. நான்
அதற் காகக் டகாடம் பாக்கத்தில் அவரது பதிப்பகத்திற் கு அருடக
இருந்த விடுதியில்
தங் குடவன் . அவர் அப்டபாது மாகல
டவகலகளில் அங் டக வந்து, நாவலில் என் ன என் ன மாற் றம்
பசய் ய டவண்டும் , எப்படி பமருகூட்ட டவண்டும் என் பகத
அழகாகப்
பயிற் றுவிப்பார்.
உண்கமயில்
நான்
அச்டசற் றுவதற் குத் தயாராக இந்த நாவல் ககள அங் டக பகாண்டு
பசன் றது இல் கல. அகத அச்டசற் றுவதற் குத் தயாராக்கியடத
அவர்தான் .
இகதச்
பசால் வதற் கு
நான்
பின் னிற் கடவா
பவட்கப்படடவா இல் கல. அன் று அவர் தந்த பயிற் சி இன் று
எனக்கு உதவுகிறது என் பது உண்கம. ஆகக்குகறந்தது எனது
பகடப்புக்ககளயாவது நாடன பசாந்தமாக இயன் ற அளவு
பசம் கமப்படுத்தி பவளியிட முடிகிறது.
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எஸ்.பபா, பாரியார் ஈஸ்வரம் அவர்கடளாடு ஒஸ்டலாவுக்கு 2000
ஆண்டு இலக்கியப் பயணமாக வந்திருந்தார். எனது நாகள
நாவகல பவளியிட்டடதாடு ஒஸ்டலாவில் இலக்கியச் சந்திப் பும்
நடந்தது. அப்டபாது எனது இல் லத்திற் கும் வருகக தந்திருந்தார்.
அது எனது வாழ் நாளில் கிகடத்த பாக்கியமாக நிகனக்கிடறன் .
எஸ்.பபா. வுக்கு பல அவமதிப்புகள் ஏற் பட்டதான வருத்தம்
அவரிடம் இருந்தன. அது உண்கமயும் கூட. ஈழத்திலும் சரி, புலம்
பபயர்ந்த டதசங் களிலும் சரி சிலர் தங் ககள டமதாவிகளாகக்
காட்டிக் பகாள் வதற் காக, அல் லது கருத்தியல் ரீதியாக பவல் ல
முடியாத
காழ் ப்பில்
அவருக்கான
மதிப்கப
அளிக்கத்
தவறிவிட்டார்கள் என் பது என் எண்ணம் . இன் றும் அகதப் பலர்
ஒத்துக்பகாள் ள முடியாது இருக்கிறார்கள் . அவர் வார்த்கதயில்
பசால் வபதன் றால் 'எலிடயாட்டம் ஓடுகிறார்கள் '.
டமற் கூறியவற் கற விடவும் அவரிடம் டவறு சில கவகலகள்
இருந்தன. அகதப்பற் றியும் என் னுடன் ககதத்தது ஞாபகம்
இருக்கிறது. ஒன் று டகாடம் பாக்கம் பாலத்திற் குக் கீடழ இருந்த
பதிப்பகத்கத மாற் ற டவண்டி வந்தடபாது ஏற் பட்ட சிக்கல் . அதில்
அவர் மனமுகடந் து டபாய் இருந்தார். அது மிகவும் கரடுமுரடாக
நடந்திருப்பதாக நான் உணர்ந்டதன் .
அதன் பின் பு பதிப்பக
உரிகமயில்
அல் லது பசயற் பாட்டில்
ஏற் பட்ட சிக்கலிலும்
மனமுகடந்து டபாய் இருந்தார். அகதப் பற் றிக் ககதக்கும் டபாது
'உங் கள் டநரம் என் பது தமிழ் உலகிற் கானது. அகத அற் ப
விஷயங் களுக்கு நீ ங் கள் வீண் விரயம் பசய் யாதீர்கள் ' என் று
கூறிடனன் . தமிகழ கவத்து வியாபாரம் பசய் கிறார்கள் என் கின் ற
டகாபமும் அவரிடம் இருந்தது. அகதச் சில முன் னீடுகளிலும்
காணலாம் .
எஸ்.பபா. வுக்குச் பசன் கனயில் டபாகுமிடங் களில் நல் ல மதிப்பும் ,
மரியாகதயும் இருந்தன. அவரது டபச்சில் பலர் ஈர்க்கப்பட்டு
இருந்தார்கள் என் பகத நான்
கண்டிருக்கிடறன் . சகபயில்
துணிடவாடு, மிகவும் இயல் பாக அவரால் டபசமுடியும் . அவர்
டபசத் பதாடங் கினால் அரங் கம் தானாகக் கட்டுண்டு கிடக்கும் .
கல் வி அகமச்சராக இருந்த அரங் கநாயகத்திடம் இருந்து ஒரு
விருது கிகடத்தது. அதற் கு நானும் பசன் றிருந்டதன் . எதற் கு
என் பது எனக்கு இப்டபாது ஞாபகம் இல் கல. மது அருந்துவகதப்
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பற் றி எஸ்.பபா.வின் பாரியாருக்கு மிகுந் த கவகல இருந்தது. மது
அருந்தாமலிருந்தால் இன் னும் அதிக காலம் இருப்பாடர என் றும் ,
அதனால் தமிழுக்கு டமலும் ஊழியம் பசய் ய முடியுடம என் று
கவகலப்படுவார். அவர் வீட்டில் எனக்கும் , ஓவியர் புகடழந்திக்கும் ,
யுகபாரதிக்கும் ஒரு நாள் விருந்து பகாடுத்தார். அப்டபாது
இந்தியாவில் திருமணம் பசய் திருந்த மகன் உயிடராடு இருந் த
காலம் . மித்ரவுக்கு அடுத்ததாக அதுவும் அவருக்குப் பின் னாளில்
மிகுந்த கவகலகயத் தந்த விடயமாகும் .
இவ் வளவு பிரச்சகன இருந்தாலும்
காகலயும்
மாகலயும்
அலுவலகத்திற் கு வந் து, தனது தமிழ் ஊழியத்கத யாகம் பசய் வது
டபாலச் பசய் வார். பதாடக்கத்தில் பசன் கனயில் வாட்டி எடுக்கும்
பவப்பத்திற் குள் , ஒரு சிறிய இடத்தில் அது நடந்தது. பின் னாளில்
அது விஸ்தரிக்கப்பட்டுக்
குளிரூட்டப்பட்டது. எது எப்படி
இருந்தாலும் ஒவ் பவாரு கணமும் தமிழ் இலக்கியம் என் று
வாழ் தல் அவர் வாழ் க்ககயாக அகமந் தது. அகதப்டபால
ஈழத்திலும் , புலம் பபயர்ந்த டதசங் களிலும் பலர் உண்கமயான
தமிழ் ஊழியம் பசய் வது பற் றி அவர் பபருகமப்படுவார்.
ஒரு முகற ஒரு நாவகல வாசித்தால் பின் பு வரிவரியாக
எங் பகங் டக என் ன பசய் ய டவண்டும் என் று பசால் லுமளவிற் குக்
கிரகிக்கும் அபார சக்தி அவரிடம் இருந் தது. அது என் கன
வியப்பில் ஆழ் த்தும் . அகதவிட அரசியலா, வரலாறா, பபாது
அறிவா, எது என் றாலும் ஆழமாக, துல் லியமாக அவர் நிகனவில்
நிகலத்து நிற் பகதப் பார்த்து அதிசயப் பட்டு இருக்கிடறன் .
அப்படியான விடயங் ககள வாசித்து அறிந் து பகாள் ளவும் அவர்
ஊக்குவிப்பார்.
எனக்கும்
சிலவற் கறப்
பிரதி
எடுத்துத்
தந்திருக்கிறார். அத்டதாடு எந்பதந்த பகடப்புக்ககள வாசிக்க
டவண்டும் என் கின் ற தன் கருத்கதயும் பதரிவிப்பார்.
நான் அவகரப் பார்த்துக் கற் றுக்பகாண்டது என் னபவன் றால் , ஒரு
நாகளக்கு ஒரு பக்கம் என் றாலும் எழுதுவது. ஒவ் பவாரு நாளும்
சிறிதாவது எழுத முயல் வது. எஸ்.பபா. இறுதிக் காலத்தில் தனது
பகடப்கபவிட மற் றவர்களின் பகடப்பிற் கு அதிக டநரம் பசலவு
பசய் திருக்கிறார்.
அகத
நாங் கள்
என் றும்
நன் றியுடன்
நிகனவுகூர டவண்டும் . தமிழ் உலடக அதற் கு நன் றி பசலுத்த
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டவண்டும் . எஸ்.பபா. வின் ஒவ் பவாரு பகடப்பும் ஒவ் பவாரு
விதமாக இருக்கும் என் பகதப் பலர் அறிந்திருப்பார்கள் . அது
மட்டுமல் ல, அவர் பவளியிட்ட ஒவ் பவாரு புத்தகமும் ஒவ் பவாரு
தனி
வடிவகமப்புடன் ,
தனிக்
ககலயழகுடன்
பவளியிடப்பட்டிருக்கிறது
என் பகதயும்
அகனவரும்
அறிந் துபகாள் ள டவண்டும் . பதிப்பாசிரியராக நிச்சயம் அவர்
பகௌரவிக்கப்பட்டு இருக்க டவண்டும் .
அவர் எழுதிய முன் னீட்டில் ஒரு பகுதி பதாகுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால் அகவ முழுகமயாகத் பதாகுக்கப் பட டவண்டும் என் று
நிகனக்கிடறன் . எனக்காக 1994 இல் இருந்து 2014 வகரயும்
ஒன் பது புத்தகங் ககள பவளியிட்டுத் தந் ததிருக்கிறார். நான்
அதற் கு
என் றும்
நன் றியுகடயவன்
ஆடவன் .
அகதச்
சாத்தியமாக்க
ஒத்துகழத்த
அவரது
துகணவியாருக்கும்
குடும் பத்திற் கும்
எனது நன் றிகள் .
ஒருகட்டத்தில்
மித்ர
அச்சகத்கத எடுத்து நடத்தும் படி டகட்டுக்பகாண்டார். என் னால்
டநார்டவயில்
இருந் து
குடிபபயர
முடியாத
இக்கட்டான
நிகலயிலிருந்ததால்
அகத
ஏற் றுக்பகாள் ள
முடியாது
டபாயிருந்தது. எஸ்.பபா. வுடன் பல முகற பதாகல டபசியில்
ககதக்கும் வாய் ப்பும் , சில கடிதப் பரிமாற் றங் களும் எனக்குக்
கிட்டியிருந்தன. அகவயும் எனக்குக் கிகடத்த அற் புதமான
நிகனவுகடள.
எஸ்.பபா. வின் மகறவு தமிழ் இலக்கிய உலகிற் கு பபரும் இழப்பு
என் பது யாவரும் அறிந்தடத. என் கனப் பபாறுத்தவகர எனக்கு
ஒரு நல் ல ஆசானின் , ஒரு நல் ல குருவின் , ஒரு நல் ல தந்கத
டபான் றவரின் இழப் பாகும் . எஸ்.பபா. அவர்கள் இலக்கியம்
மட்டும் பகடக்கவில் கல. பல புதிய எழுத்தாளர்கள் உருவாக
ஊக்கமளித்தார். அவர்ககள டமலும் பசழுகமப்படுத்தினார்
என் பதும் மறக்க, மகறக்க முடியாத வரலாற் று உண்கமயாகும் .
அவர் இன் று இல் லாவிட்டாலும் அவர் பகடப் புகள் , அவர் ஆற் றிய
தமிழ் ஊழியம் என் பன என் றும் அவகர ஞாபகம் பகாள் ள
கவக்கும் கல் பவட்டுக்கள் . எஸ்.பபா என் றால் எஸ்.பபா. தான் .
அவருக்கு இகணயாக யாகரயும் ஒப் பிடத் டதகவயில் கல.
அவராக, அவரின் உச்சம் , அகத யாரும் பதாடமுடியாது என் று
எண்ணுகிடறன் .
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15. இனி வரும் உைகம்: வ ரியார் ஈ.வவ.ைா.
— சபரியார் ஈ.சவ.ரா.

முை்னுனர:
இன் கறய உலகமானது பழங் கால உலகம் என் பதிலிருந்து
நாளுக்குநாள் எப்படி மாறுதலகடந் து வந்திருக்கிறது? இனிச் சில
நூற் றாண்டுகளில்
எப்படிப்பட்ட
மாறுதகல
அகடயும் ?
என் பனவாகிய
விஷயங் கள்
பகுத்தறிவுவாதிகளுக்குத்தான்
ஏதாவது பதரியக்கூடுடம தவிர புராண இதிகாசப் பண்டிதர்கள்
என் பவர்களுக்கு, அதுவும் நம் "ககல காவியப்" பண்டிதர்களுக்குத்
பதரிவது சுலபமான காரியமல் ல.
ஏபனனில் ,
நமது
பண்டிதர்கள்
பகுத்தறிவுக்கு
ஒவ் வாத
புராணங் ககளயும்
ஆராய் ச்சிக்குப்
பபாருந்தாத
இலக்கியங் ககளயும் ,
பிரத்தியட்ச
அனுபவத்திற் குச்

118

சம் பந்தப்படுத்த முடியாத ககல காவியங் ககளயும் படித்து,
உருப்டபாட்டு, அகவகளிலிருப்பகவககள அப்படிடய மனதில்
பதியகவத்துக்பகாண்டிருப்படதாடல் லாமல் ,
அகவகளில்
சம் பந்தப்பட்ட ககத கற் பகனககள உண்கமயாக நடந்தகவகள்
என் றும் நம் பிக் பகாண்டிருப்பவர்களாவார்கள் .
பகுத்தறிவுவாதிகள் , அந்தப்படிக்கில் லாமல் , அனுபவத்கதயும் ,
தங் கள் கண்களில் பதன் படும் காட்சிககளயும் , வஸ்துக்களின்
குணங் ககளயும் , அவற் றின் மாறுதல் ககளயும் , இயற் ககயின்
வழிவழித்தன் கமககளயும்
அவற் றால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவரும்
புதுகம
அதிசயங் ககளயும் ,
மனிதனுக்கு முன் காலத்தில் இருந் துவந்த அறிவாற் றகலயும்
சிந்தித்து, இன் று உள் ள அறிகவயும் ஆற் றகலயும் , இனி ஏற் படும்
அறிவாற் றகலயும் ,
சாதனங் ககளயும் ,
மற் றும்
இகவ
டபான் றகவககளயும் ஆராய் ச்சிக்காரர்கடளாடு நடுநிகலயில்
இருந்து பார்ப்பவர்களாவார்கள் .
பண்டிதர்கள் , பழங் காலத்கதடய சரிபயன் று கருதிக்பகாண்டு
அதற் டக புது உலகம் என் று பபயர் பகாடுத்து அங் டக பசல் ல
டவண்டுபமன் ற அவாவுகடயவர்கள் . பகுத்தறிவுவாதிகள் எவரும்
ஓபராரு விநாடிகயயும் புதிய காலமாகக் கருதிப் புதிய
உலகத்திற் குப்
டபாவதில்
ஆர்வமுள் ளவர்கள் .
பண்டிதர்கள்
என் பவர்கள் "எந்த நாட்டிலும் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் " என் று
நாம்
பசால் ல
வரவில் கல.
நம்
நாட்டுப்
பண்டிதர்கள்
என் பவர்களில் பபரும் பாடலார்ககளக் கருதித்தான் நாம் இப்படிச்
பசால் கிடறாம் ,
ஏபனனில்
நம் நாட்டுப்
பண்டிதபரன் பவர்களுக்குப்
பகுத்தறிவு
ஏற் படடவா,
அது
வளர்ச்சியகடயடவா முடியாமல் தகட பசய் யத் தகுதியான
மாதிரியிடலடய அவர்களது படிப்பும் பரிட்கசயும் இருக்கிறது.
ஆதலால்
நம்
பண்டிதர்கள்
என் பவர்களுக்குப் பகுத்தறிவு
ஏற் படுவதற் குத் தகடயாக இருப்பது அவர்களது படிப்டப ஒழிய
அவர்களது அறிவுக் குகறவன் று.
தவறிக் கீடழவிழுந்த பிள் களக்கு அரிவாள் எதிரிலிருந்தால்
எப்படி அதிக காயம் ஏற் படுடமா, அதுடபால் புராண இதிகாசக்
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ககலச் டசற் றில் விழுந்த நமது பண்டிதர்களுக்கு , இயற் கக
வாசகன
அறிவால்
ஏற் படக்கூடிய
பகுத்தறிகவயும்
பாழ் படுத்தத்தக்க வண்ணம் , மூடநம் பிக்ககச் சமய(மத)ங் கள்
என் னும் விஷப்பாம் புகள் அவர்ககளக் ககரடயறவிடாதபடி
சுற் றிக்பகாண்டிருக்கின் றன.
நம் மதவாதிகள் : சிறப்பாக இந் து மதவாதிகள் என் பவர்கள்
பண்டித மதவாதிககளவிட டமாசமானவர்கள் . பண்டிதர்கள்
ஆயிரக்கணக்கான
ஆண்டுகளுக்கு
முன் னால்
இருந்த
உலகத்துக்குப்
டபாக
டவண்டுபமன் றால் ,
மதவாதிகள்
பதினாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கும் , பல யுகங் களுக்கும்
முன் னால் இருந்த உலகத்துக்குச் பசல் லடவண்டுபமன் பவர்கள் .
இவர்கள் இருவருக்கும் பகுத்தறிவுக்குப் பபாருத்தமில் லாததும்
மனித சக்திக்கு மீறினதுமான காரியங் களிலும் அசாத்தியமான
கற் பகனகளிலுந் தான் நம் பிக்ககயும் பிரியமும் இருக்கும் .
ஆகடவ இப்படிப்பட்ட இவர்களால் கண்டறியப்படும் புது உலகம்
காட்டுமிராண்டிகள் வசிக்கும் உலகமாக இருக்கும் என் பகதயும்
அவர்ககள மதிக்கும் மக்கள் பபரும் பாலும் மூடநம் பிக்ககயில்
மூழ் கிய காட்டுமிராண்டிகளாய் இருப்பார்கள் என் பகதயும்
எடுத்துக்காட்ட
டவண்டியதில் கல.
ஆதலால் தான்
பகழயகவகளுக்டக
மதிப்பும்
மரியாகதயும்
கவத்திருப்பகவகளால் மாறுதலின் சக்தியும் அம் மாற் றத்தின்
தன் கமயும் அதனால் ஏற் படும் பயனும் உணர்ந்து பகாள் ளடவா
எதிர்பார்க்கடவாகூட முடியாது என் று பசால் லடவண்டியதாயிற் று.
பகழயகவககள ஏற் ற அளவுக்கும் நற் பயன் தரடவண்டிய
அளவுக்கும் உபடயாகித்துக்பகாள் ள டவண்டியது அவசியம்
என் பகத நாம் வலியுறுத்துவதில் பின் வாங் கமாட்டடாம் . ஆனால்
புதியவற் றிடலடய
முயற் சியும்
ஆராய் வதில்
ஆர்வமும்
இருக்கடவண்டியது அவசியமாகும் , ஏபனனில் அவற் றினால் தான்
இயற் கககயப் படிப் பது என் படதாடு புதியவற் கறக் கண்டு
பிடிப்பதும் முற் டபாக்கு அகடவதும் (இன் பவன் ஷன் , ப்ராக்ரஸ்)
சுலபத்தில் சாத்தியமாகலாம் .
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இன் று உலகத்தின்
டவறுபல பாகங் களில் உள் ளவர்களால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
பல
அற் புதங் களும்
அப்பாகங் கள்
அகடந்துள் ள
முற் டபாக்குகளும்
முதலாகியகவ
எல் லாம்
அந்நாட்டவர்கள் , பகழயவற் டறாடு திருப்தி அகடந் து அதுடவ
முடிவான பூரண உலகம் என் று கருதி அப்பகழயவற் கறடய
டதடிக்பகாண்டு திரியாமல் , புதியவற் றில் ஆர்வங் பகாண்டு,
நடுநிகலகம
அறிடவாடு,
முயற் சித்ததின்
பலனாடலடய
ஏற் பட்டகனகளாகும் .
அகவ
இன் று
எல் லா
மக்களாலும்
ஆதரடவாடு அனுபவிக்கப்படுகின் றன.
ஆகடவ,
இகத
உணர்ந்தவர்கள்
தான்
இனிச்
சில
நூற் றுக்கணக்கான ஆண்டுகளில் எப்படிப்பட்ட உலகத்கதக்
காணலாம் , அதற் கு என் ன முயற் சி பசய் யலாம் என் பகத
ஒருவாறு கற் பகனச் சித்திரமாகவாவது தீட்டமுடியும் .

இைிவரு ் உலக ் :
உலகத்கத
ஒருவாறு
படித்தறிந்த
பல
பபரியார்களின்
அபிப் பிராயங் ககளயும் உலகின் பல பாகங் களில் இதுவகர
ஏற் பட்டு
வந்திருக்கும்
காரியங் ககளயும்
ஊன் றிப்பார்ப்டபாடமயானால் , இனிவரும் உலகமானது, அரசனது
ஆட்சி அற் றதாகடவ இருக்கும் . ஏபனனில் , இனிவரும் உலகம் ,
தங் கம் ,
பவள் ளி
முதலிய
(உடலாக)
யங் களும்
தனிப்பட்டவர்களுக்பகன் று, பசாத்து உடகம யும் , உரிகமயும்
இருக்காது. ஆதலால் அப்படிப்பட்ட உலகத்துக்கு அரசடனா
இன் றுள் ளது டபான் ற ஆட் சிடயா எதற் காக டவண்டியிருக்கும் !
மக்கள் உயிர் வாழ் க்ககக்கும் ஓய் வுக்கும் அனுபவிப்புக்கும்
இன் றுள் ள
உகழப் புகள் ,
கஷ்டங் கள் ,
கட்டுக்காவல் கள்
இருக்காது.
இன் றுள் ள பபருவாரியான மக்கள் கஷ்டப்பட்டு உகழத்து டவகல
பசய் யும் டநரம் அதிகம் . பயன் அனுபவிக்கும் டநரம் குகறவு.
உண்ணும்
உணவுப்
பபாருள் களுக்கும்
அனுபவிக்கும்
டபாகப்பபாருள் களுக்கும்
வசதி அதிகம் . டபாதிய உணவு
இல் லாமலும் குகறந்தபட்ச சுகடபாக அனுபவ மில் லாமலும்
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பட்டினி கிடக்கும் மக்களும் வறுகமகய அனுபவிக்கும் மக்களும்
அடநகம் !
சுடயச்கசக்கு வசதியும்
சுய நிர்ணயத்துக்கு மார்க்கமும்
தாராளமாய் இருக்கிறது. சுடயச்கசடயாடு இருப்பவர்கடளா,
தன் னம் பிக்ககடயாடு இருப்பவர்கடளா மிகக் குகறவு.
பபாருள்
பசய் கககளும் ,
அவற் றிற் கு
டவண்டிய
மூலப்பபாருள் களும் ஏராளமாயிருக்கின் றன. குகறந்த அளவு,
அதாவது, இன் றியகமயாத, டதகவயான பபாருள் கூட இல் லாமல்
கஷ்டப்பட்டும் , டவதகனயும் படுகிற மக்கள் அடநகர்.
நிலப்பரப்பு ஏராளம் ; நிலமில் லாதவர்கள் என் பவர்கள் அடநகர்.
இப்படிப்பட்ட, சர்வ பசல் வமும் நிகறந்துள் ள உலகில் பட்டினி,
வறுகம,
மனக்குகற
வாழ் வுக்டக
டபாராட்டம்
ஏன்
உண்டாகடவண்டும் ?
இகவகளுக்கும் , கடவுளுக்கும் ஏதாவது சம் பந்தம் உண்டா?
இகவகளுக்கும் , மதங் களுக்கும் , ஏதாவது சம் பந்தம் உண்டா?
அல் லது
இகவககள
கடவுளர்களுக்கும்
சம் பந்தப்
படுத்திக்பகாண்டிருக்கும் மக்களில் எந்தக் கடவுகளயாவது எந் த
மதத்கதயாவது நம் பிப் பின் பற் றி, வழி படுகிற மக்களில்
யாருக்காவது டமடலகண்ட குகறபாட்டுணர்ச்சி இல் கல என் று
கூறமுடியுமா?
அல் லது
கடவுள் ,
மதம்
முதலியகவககளப்பற் றி
இலட்சியப்படாவிட்டாலும் , மனிதனுக்கு டமற் கண்ட குகறககள
நீ க்கிக்பகாள் ள அறிவு இல் கல என் றாவது பசால் ல முடியுமா?
உலக சீவராசிகளுக்குள் டள மனிதடன அதிக அறிவு பபற் றவன் .
கடவுள் ககளயும் ,
மதங் ககளயும் ,
ஞானமார்க்கங் ககளயும் ,
ஆத்மார்த்த
அரிய
தத்துவங் ககளயும்
மனிதன் தான்
கண்டுபிடித்திருக்கிறான் .
எத்தகனடயா
மனிதர்கள்
'பதய் வீகசக்தி பபற் று' பதய் வத்டதாடு கலந் தும் , பதய் வமாகியும்
இருக்கிறார்கள் . இப்படிப்பட்டவர்களாலும் டமற் கண்ட குகறபாடு,
பட்டினி, அவரவர் உணவுக்டக கஷ்டப் படுவது முதலாகிய
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சாதாரணத்தன் கமகள்
கூட
நீ டிக்கப்படவில் கல
என் றால் ,
இவற் றிற் கு முக்கிய காரணம் , டமடல குறிப் பிட்ட கடவுள் , மதம் ,
ஞான மார்க்கம் , நீ தி, ஒழுக்கம் , அரசாட்சி என் பகவகளும் , மக்கள்
தங் களுக்கு
ஏற் பட்ட
அதிக
அறிகவ
டமற் கண்டவற் றின்
கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து டவறுபடுத்தித் தனித்திருந்து சிந்தித்துப்
பார்க்காததும்
தான்
காரணங் களாகும்
என் பது
விளங் க
வில் கலயா?
இப்டபாழுது மக்களில் ஒரு சிலர் டமற் கண்ட "ஆத்மார்த்தம் "
முதலிய
"சூட்சமங் களில் "
உள் ள
கவகலகயயும்
மூடநம் பிக்கககயயும்
விட்டுத்
தம்
அறிகவயும்
அனுபவத்கதயுடம நம் பிச் சிந்தித்ததன் காரணமாகடவ பல
அற் புதங் களும் ,
அதிசயங் களும்
காண
முடிந்தபின் ,
டமல் நாடுகளிடல அதிகம் டபர் அந்தப்படி சிந்திக்க முன் வந்து
விட்டார்கள் . பகழய உலகம் இனி நிகலக்காது என் று முடிவு
கட்டுகிறார்கள் .
புதிய
உலகத்கதப்பற் றிடய
சிந்திப்பதும்
சித்தரிப்பதும் , எதிர்பார்ப்பதுங் கூட இன் று பல அறிஞரின்
கவகலயாகப் டபாய் விட்டது.

ஏன்
பிறக்கடவண்டும் ?
சகல
சவுகரியங் களுமுள் ள
இப்பரந்த உலகில் உணவுக்காக என் று ஒருவன் ஏன்
பாடுபடடவண்டும் ?
ஏன்
சாகடவண்டும் ?
என் கின் ற
பிரச்சிகனகள்
சிந்தகனக்கு
மயக்கமளித்து
வந்து
சிக்கலான
பிரச்கனகளாக
இருந்தகவ
இன் று
பதளிவாக்கப்பட்டுப் பரிகாரம் டதடப்பட்டும் வருகிற
காலம் நடக்கிறது. இந் தப் டபாக்குச் சீக்கிரத்தில் மக்களின்
பபாதுவாழ் விடலடய
பபரியபதாரு
புரட்சிகய
உண்டாக்கும் படியான
புதிய
உலகத்கத
உண்டாக்கித்தான் தீரும் . அப்டபாதுதான் நான் முன்
பசான் ன பணம் , காசு என் ற உடலாக நாணயடம இருக்காது.
அரச ஆட்சி இருக்காது. கடினமான உகழப்பு என் பது
இருக்காது. இழிவான டவகல என் பது இருக்காது. அடிகமத்
தன் கம இருக்காது. ஒருவகர ஒருவர் நம் பிக்பகாண்டு
வாழடவண்டிய அவசியம் இருக் காது. பபண்களுக்குக்
காவல் கட்டுப் பாடு, பாதுகாப்பு என் பகவயான அவசியம்
இருக்காது.
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காந்தியாகரப் டபாலவும் , மடாதிபதிககளப் டபாலவும் , அரசர்கள் ,
ஜமீன் தாரர்கள் முதலிய பபரும் பபரும் பசல் வான் கள் , டபாக
டபாக்கியம்
அனுபவிப்டபார்கள்
டபாலவும் ,
பார்ப்பனர்கள்
டபாலவும் ,
உலக
மக்கள்
யாவரும்
உயர்வாழ் வு
வாழடவண்டுமானாலும் , அவ் வாழ் வு வாழ் வதற் கு டவண்டிய
சவுகரியங் கள் ஏற் படவும் , நிகலக்கவுமான காரியங் கள் ஏற் பட
ஒரு மனிதனுக்கு ஒருநாள் ஒன் றுக்கு ஒரு மணிடநரம் , அல் லது
இரண்டு மணி டநரத்துக்குடமல் டவகல பசய் ய டவண்டிய
அவசியடம இருக்காது. ஒரு மனிதன்
தனது காலுக்டகா,
காதுக்டகா,
நாசிக்டகா,
நயனத்துக்டகா,
வயிற் றுக்டகா,
எலும் புக்டகா வலி இருந்தாலும் , அவன் "எனக்கு வலிக்கிறது" என் று
பசால் லுவது டபால் , உலகில் டவறு எந்தத் தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு
ஏற் படும் சங் கடத்கதயும் , குகறபாடுககளயும் , ஒவ் பவாருவரும்
(சமூகடம) தங் களுக்கு ஏற் பட்டது டபால் நிகனக்கும் படியும் ,
அனுபவிப்பது
டபால்
துடிக்கும் படியும்
அவ் வளவு
கூட்டுவாழ் க்ககயும் , ஒற் றுகம உணர்ச்சியும் ஏற் படும் .
உலகில்
எந்தப்பாகத்திலும்
இன் கறய மாதிரியான டபார்
நடக்காது. மக்கள் , மக்களால் , யுத்தம் , பகாள் கக, பகாகல
முதலியவற் றின் டபரால் மடியமாட்டார்கள் . உணவுக்காக டவகல
பசய் ய டவண்டிய டவகலயில் லாத் திண்டாட்டம் இருக்காது.
மக்கள்
'உடற் பயிற் சிக்காக
டவகல
பசய் ய
டவண்டுடம',
என் கின் ற
கவகல
பகாண்டு
உகழப்பு
டவகலக்காக
அகலவார்கள் .
அதிசயப்
பபாருளும் ,
அற் புதக்காட்சிகளும் ,
அவற் றின்
அனுபவங் களும்
மக்கள்
எல் டலாரும்
ஒன் றுடபால்
அனுபவிப்பார்கள் .
இடலவாடதவிக்காரர்கள் ,
தனிப்
பட்ட
வியாபாரிகள் , பதாழிற் சாகல, இயந்திரசாகல முதலாளிகள் ,
கப்பல் , இரயில் , பஸ் பசாந்தக்காரர்கள் , கமிஷன் ஏஜண்டுகள் ,
இன் சூரன் ஸ் ஏஜண்டுகள் , தரகர்கள் , விளம் பரங் கள் , மற் றும் டவறு
எவ் விதமான
தனிப்பட்ட
இலாபமகடயும்
மக்களும் ,
பதாழில் களும்
எகவயுடம
இருக்காது.
சண்கடக்கப்பல் ,
யுத்தப்பகட யுத்த தளவாடங் கள் டவண்டி இருக்காது என் படதாடு,
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மக்ககளக் பகான் று குவிக்கும் சாதனடமா அவசியடமா, எதுவுடம
இருக்காது.

வாழ் வுக்காக எப்படி எப்படி உகழப்பது என் கின் ற
கவகலயும் , முயற் சியும் மிகச்சிறிய அளவுக்குவந்துவிடும் .
சுகம் பபறுவதிலும் , டபாகடபாக்கியமகடவதிலும் , நீ ண்ட
நாள் வாழ் வதிலும் , ஆராய் ச்சியும் முயற் சியும் வளர்ந்து
பகாண்டட டபாகும் . மக்களின் டதகவகள் எவ் வளவு
வளர்ந்தாலும் , அவற் கற உற் பத்தி பசய் வதற் காக மனிதன்
பசலவழிக்க டவண்டிய டநரம் , மிகமிகக் குகற வாகடவ
இருக்கும் .
உதாரணமாக, மக்கள் முன் பு பகாஞ் சமான உகட அணிந்து
பகாண்டிருந்தார்கள் . அக்காலத்தில் துணி பநய் பவர்கள் , ஒரு
நிமிடத்துக்குச் சுமார் 150 இகழகள் தான் டகாத்து வாங் க (பநய் ய)
முடிந்தது. இன் று மக்கள் முன் கனவிட பல மடங் கு அதிகமாகத்
துணிகய அணிகிறார்கள் என் றாலும் , அவ் வளவும் கிகடக்கும்
படியான அளவுக்கு டமடல பநசவுத்துகறயில் விஞ் ஞானம்
அபிவிருத்தி அகடந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு 15000 இகழகள் டகாத்து
வாங் கும் படியான
இயங்
திரங் கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின் றன.
சிகபரட்டுககளப்பற் றிச் சிந்திப்டபாமானால் அக் காலத்தில் ஒரு
நிமிடத்துக்கு இரண்டு மூன் று சிகபரட் டுகள் தான் சுற் ற '
முடிந்திருக்கும் .
ஆனால்
இன் று
ஒரு
நிமிடத்துக்கு
2500
சிகபரட்டுகள்
ஒரு
இயந்திரத்தினால்
உற் பத்தி
பசய் யப்படுகின் றன. அதுவும்
ஒருபக்கம்
புககயிகலகயப்
டபாட்டால் மறுபக்கம் , ரயிலில் எற் றும் படியான மாதிரியில்
சிகபரட்டுப்
டபாக்குகள்
பகாண்ட
பபட்டிகள்
கட்டாகக்
கட்டப்பட்டு விடுகின் றன என் படதாடு அந்தச் சிகபரட்டுக்
கம் பபனியின் பபயர் அந்த ஒவ் பவாரு சிகபரட்டின் மீதும்
சரியாய் ப்
பதியவில் கலயானால் ,
பதியாத
சிகபரட்கட
இயந்திரம் கீடழ தள் ளி விடுகிறது. இப்படிப்பட்ட நுட் பமான
இயந்திரங் கள் இப்டபாடத கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கும் டபாது,
இனி வருங் கால இயந்திர உலகம் எப்படி இருக்கும் என் பகத
விளக்கவும் டவண்டுமா! இம் மாதிரி யாகடவ வாழ் வுக்கு டவண்டிய
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எல் லாத்
டதகவத்
துகறகளிலும்
பபருகும் டபாது, நாட்டு மக்களில்

இயந்திர

சாதனங் கள்

ஒவ் பவாருவரும்
ஆண்டிற் கு
இரண்டு
வாரம்
பசய் வதனாடலடய
மக்களுக்கு
அவசியமான
டதகவகளும் பூர்த்தியாகி விடலாம் .

டவகல
எல் லாத்

தவனல இல் லொ ற் தபொகொது:
ஆகடவ ஒரு ஆண்டில் மீதி உள் ள 50-வாரங் களும் மக்ககளச்
சும் மா, டசாம் டபறிகளாய் இருக்கச்பசய் யுடம என் று யாரும்
பயப்படடவண்டியதில் கல.
வாழ் க்ககச் சாதனங் களுக்கு எப்படிக் காலமும் டயாசகனயும்
கண்டுபிடிப்புகளும்
டதகவ
இருக்கிறடதா,
அதுடபாலடவ
மக்களின் ஓய் வுக்கும் , உடற் பயிற் சிக்கும் , மகிழ் சசி
் க்கும் , டபாக
டபாக்கியத்துக்கும்
டயாசகனகளும்
ஆராய் ச்சிகளும் ,
சாதனங் களும் , அகவககளச் சுலபமாகச் பசய் ய வசதிகளும்
கண்டு பிடிப்பதும் , அகவ நாளுக்குநாள் மாற் றமகடவதும் ஆகிய
காரியங் களில் மீதி நாட்கள் பசலவழிக்கப்பட டவண்டி இருக்கும் .
அக்கால நிகல நாம் வகரயறுக்க முடியாத அற் புதங் ககளயும் ,
அதிசயங் ககளயும்
பகாண்டிருக்கும்
என் று
பசால் லுவது
மிககப்படச் பசான் னதாக ஆகாது. ஆதலால் மக்கள் , குறிப்பாக
அறிவாளிகள்
சிந்தகனயாளர்கள்
முற் டபாக்கில்
கவகல
உள் ளவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு இவற் றின் மூலம் சதாடவகல
இருந்து பகாண்டட இருக்கும் . அப்படிப்பட்ட டவகலகள் இன் று
உள் ளது
டபால்
கூலிக்கு
டவகல
பசய் வது
டபாலடவா,
இலாபத்துக்கு
டவகல
பசய் வதுடபாலடவா
இல் லாமற்
உற் சாகத்துக்காகவும் , டபாட்டிப் பந்தய உணர்ச்சி டபான் ற
தூண்டுதலுக்காகவும்
ஊக்கத்துடன்
டவகல
பசய் வதாக
இருக்கும் .
இகதப் பார்த்துக்பகாண்டிருக்கும் ஒவ் பவாரு குழந்கதக்கும்
தனது வாழ் நாளில் தன் கன என் ன காரியத்கதச் பசய் து முடித்து
உலகுக்கு பயன் படச் பசய் து பகாள் ளுவது என் ற கருத்டத வளரும் .
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தசொ ் தபறிகள் :
இப்படியானால் டசாம் டபறிகள் வளர்ந்துவிடமாட்டார்களா, என் று
டகட்கலாம் . இப்படிப் பட்ட காலத்தில் டசாம் டபறிகள் இருக்க
முடியாது.
இருப்பார்கள்
என் டற
கவத்துக்பகாண்டாலும்
இவர்களால் சமூகத்துக்குத் டதகவயான எந்த டவகலயும்
குகறந் து டபாகாது. அதனால் ஒரு பகடுதியும் ஏற் பட்டுவிடாது.
ஆதலால் அப்படிப்பட்ட இவர்கள் டவகலயில் ஈடுபடுவகதவிட
சும் மா இருந் து சாப் பிடுவது அவர்களுக்டக கஷ்டமாயிருக்கும் .
பபாதுவாகடவ அந்தக் காலத்தில் மனிதர்கள் உண்கமயிடலடய
தங் களுக்கு "டவகல பசய் ய சந்தர்ப்பம் கிகடக்கவில் கலடய"
"வீணாக டநரம் கழிகிறடத" என் று டவகலக்கு டபாராடிக்
பகாண்டு
இருப்பார்கள் .
அப்படிப்பட்ட
மக்களுக்கு
இச்டசாம் டபறிகளால் அனுகூலம் ஏற் படுடம தவிர, யாருக்கும்
கவகல இருக்காது.
எல் லாமக்களுக்கும் அவர்கள் ஆகசதீர
டவகல பகாடுக்க முடியாத காலமாக இருக்குடம ஒழிய,
அந்தக்காலம் டவகலக்கு ஆள் டதடடவண்டியதாகடவா, 'அவன்
டவகல பசய் யவில் கல' இவன் டவகல பசய் யவில் கல' என் று
கருதுவதாகடவா, குகற கூறுவதாகடவா இருக்காது.

"இழிவொை" தவனல:
"இழிவான" டவகலகளுக்கு ஆள் கிகடக்குமா? என் ற டகள் வி
பிறக்கலாம் . இழிவான டவகல என் பது வருங் காலத்தில் இருக்க
முடியாது.
சரீரத்தில்
பசய் யப்
படடவண்டிய
எல் லாக்
காரியங் களும்
அடநகமாக
இயந்திரங் களாடலடய
பசய் யும் படியாக ஏற் பட்டுவிடும் . கக்கூசு எடுக்கடவண்டியதும் ,
துலக்கடவண்டியதும் ,
வீதி
கூட்டடவண்டியதும் கூட
இயந்திரத்தினாடலடய பசய் து முடிந்துவிடும் . மனிதன் பாரம்
எடுக்கடவண்டியடதா
ஆள்
இழுக்க
டவண்டியடதா
ஆன
காரியங் கள்
இருக்கடவயிருக்காது. அக்காலத்தில்
கவுரவம்
டவண்டும்
என் பவர்கள்
பபாதுஜன
நன் கம
சவுகரியம்
ஆகியகவககளச் பசய் யடவண்டி இருக்கும் என் படதாடு, அதில்
ஏற் படும் டபாட்டியினால் 'இழிவான' டவகலக்கும் எப்டபாதும்
கிராக்கி இருந்து பகாண்டட இருக்கும் .
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கவிகளும் , இதர சித்திரக்காரர்களும் , நாவலர்களும் , சிற் பிகளும் ,
டபாட்டி டபாட்டுக்பகாண்டு புதிய உலகக (டதாற் றத்கத)
உண்டாக்குபவர்களாகடவ
இருப்
பார்கள் .
திறகமயானவர்களுக்குத்தான் டவகலயும் மதிப்பும் கிகடக்கும் ,
மற் றவர்கள் அலட்சியப்படுத்தப் படுவார்கள் .

"ஒழுக்கக் குனறவு":
அக்காலத்தில் 'ஒழுக்கக் குகறவு' என் பதற் கு இடடம இருக்காது.
ஒழுக்கக்குகறவாய் ஒருவன் நடக்க டவண்டுமானால் , அதனால்
அவனுக்கு
ஒழுக்கமாய்
நடப்பதன் மூலம்
கிகடக்கப்படாத
ஏதாவது
லாபடமா,
திருப்திடயா,
ஆகசப்
பூர்த்திடயா
ஏற் படடவண்டும் . புதிய உலகில் தனிப்பட்டவர் டதகவக்கும்
தனிப்பட்டவர் மனக்குகறக்கும் , ஏங் கித் திரியும் ஆகசக்கும்
இடடம இருக்காது. தன் னிலும் டமலாகடவா தன் னிடமிருப்பகத
விட
அதிகமாகக்பகாண்டடா,
டவபறாருவன்
இருக்கிறான் ,
அனுபவிக்கிறான்
என் கின் ற உணர்ச்சி ஏற் படும் டபாதுதான்
அதிருப்தியும் ,
மனக்குகறவும்
ஏற் படும் .
அகத
நிவர்த்தித்துக்பகாள் வதற் குத்தான் எந்த மனிதனும் ஒழுக்கக்
குகறவாய்
நியாயவிடராதமாய்
கட்டுத் திட்டத்துக்கு மீறி
நடக்கடவண்டியவனாகலாம் .
பபாதுவாக
இன் று
ஒழுக்கம் ,
நியாயம் ,
கட்டுத்திட்டம்
என் பகவகடள
பபரிதும்
உயர்வு
தாழ் வுககளயும்
தனிப்பட்டவர்கள்
உரிகமககளயும்
சவுகரியங் ககளயும்
நிகலநிறுத்த
ஏற் படுத்தப்பட்டகவகடளயாகும் . ஆககயால் இகவ இரண்டும்
இல் லாத
இடத்திற்
அகவ
இரண்டுக்கும்
இடமிருக்காது.
அதுடபாலடவ திருட்டுக்கும் இடமிருக்காது.
கங் ககக்ககர ஓரத்தில் , குடியிருப்பவர்கள் கங் கக நீ கரத்
திருடடவண்டிய அவசியம் ஏற் படுமா? அல் லது அவர்களது
டதகவக்கு
டமல்
அதிகமாக
எடுப்பார்களா?
"நாகளக்கு
டவண்டுடம," என் று டசகரித்து கவக்க முயற் சிப்பார்களா?
ஆதலால் டதகவ உள் ள சாமான் கள் தாராளமாய் வழிந்டதாடும்
டபாது திருட்டுக்கு இடடம இருக்காது. அதிகமாய் எடுத்துக்பகாள் ள
அவசியமும் இருக்காது. பபாய் டபசடவண்டிய அவசியமும்
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இருக்காது.
அதற் கும்
ஏதாவது
இலாபம்
இருந்தால் தாடன
பபாய் டபசடநரிடும் . குடியினால் மக்களுக்கு எவ் விதக் பகடுதியும்
ஏற் பட இடமிருக்காது, பகாகல பசய் யும் படி தூண்டத்தக்க
காரியமும் இல் லாமல் டபாய் விடும் . சூது ஆடுவது என் பதும் ,
பந்தயப்
டபாட்டியாயிருக்கலாடம
தவிர
பண
நஷ்டமாக
இருக்காது.

விபசொர ் :
விபசாரம்
என் பதும்
இருக்க
நியாயமில் கல.
ஏபனனில்
பணத்துக்காகவும் ,
பண்டத்துக்காகவும்
விபசாரம்
என் பது
அடிடயாடு மகறந்டத டபாகும் . மக்களுக்குத் தன் மான உணர்ச்சி
ஏற் பட்ட காலத்தில் ஒருவகர ஒருவர் அடக்கி ஆளமுடியாது.
ஒருவர் தயகவக்டகாரி ஒருவர் இணங் கிவிட முடியாது. ஒருவகர
ஒருவர்
அதாவது
ஆணும்
பபண்ணும்
மனப்பூர்வமான
சமவிருப்பமின் றி
காதல்
அனுபவிக்கமாட்டார்கள் .
கலவி
விஷயத்தில் யாவருக்கும் டதர்ந்த அறிவும் , கல் வியும் ஏற் படும் .
ஆனதால் மனபமாத்த உண்கமக் காதல் வாழ் க்ககபயன் பகதத்
தவிர, புதுகமக்காக, மாறுதலுக்காக அடிக்கடி மாறும் தன் கம
சுலபத்தில் ஏற் பட்டுவிடாது, அன் றியும் உடல் நலம் பற் றிய
அறிவும்
கவகலயும்
ஒவ் பவாருவருக்கும்
ஏற் பட்டிருக்கும் ,
தன் மான உணர்ச்சியும் இருக்கும் . "விருப்பமில் லாத இடத்தில் ,
சம் பந்தம்
இல் லாத
இடத்தில்
இச்கச
கவப்பது
தனது
சுயமரியாகதக் குகறவு" என் டற ஆண் பபண் இருபாலரும்
கருதுவார்கள் .
பபண்
அடிகமடயா
ஆண்
ஆதிக்கடமா
இல் லாமலும் , பலாத்காரடமா வற் புறுத்தடலா உடல் நலத்திற் கு
டகடடா இல் லாமலும் , ஒத்த காதல் , ஒத்த இன் பம் , ஒன் றுபட்ட
உள் ளம் பகாண்ட கலவியால் சமுதாயத்துக்டகா தனிப்பட்ட
நபர்களுக்டகா எவ் விதக் பகடுதியும் ஏற் பட்டு விடாது. ஆதலால்
விபசாரம் என் பதற் கு இடமில் லாது டபாகும் .
மூகளக்டகாளாறான குணங் கள் என் பகவககள இயற் ககயாக
உகடயவர்கள் யாராவது இருந்தால் அதற் கு மாத்திரம் பரிகாரம்
டதட
டவண்டிய
அவசியம்
இருக்கலாம் .
அதுவும்
அப்படிப்பட்டவர்களால்
பிறருக்டகா,
தங் களுக்டகா
டகடு
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ஏற் படுவதாய்
இருந் தால்
மாத்திரம்
தாடன?
ஆதலால்
பஞ் டசந்திரியங் களும்
ஒடர
துகறயில்
ஒடர
சமயத்தில்
இன் பந் தரக்கூடிய
இவ் வின் பத்
துகறயில்
இயற் ககக்டகடு,
சமுதாயக்டகடு அல் லாமல் டவறு காரியத்திற் குக் கட்டுப்பாடு
இருக்காது.

ற் ற சவுகரியங் கள் :
டபாக்குவரவு
எங் கும்
ஆகாயவிமானமும்
அதிடவக
சாதனமுமாகடவ இருக்கும் .
கம் பியில் லாத் தந்திச் சாதனம் ஒவ் பவாருவர் சட்கடப்
கபயிலும் இருக்கும் .
டரடிடயா
ஒவ் பவாருவர்
பதாப்பியிலும்
அகமக்கப்பட்டிருக்கும் .
உருவத்கதத் தந் தியில் அனுப்பும் படியான சாதனம் எங் கும்
மலிந்து, ஆளுக்காள் உருவம் காட்டிப் டபசிக்பகாள் ளத்தக்க
சவுகரியம் ஏற் படும் .
டமற் கண்ட சாதனங் களால் ஒரு இடத்திலிருந்துக் பகாண்டட பல
இடங் களில்
உள் ள
மக்களுக்குக்
கல் விகற் றுக்பகாடுக்கச்
சாத்தியப்படும் . உணவுகளுக்குப் பயன் படும் படியாக உணவு
சத்துப்பபாருள் களாகச் சுருக்கப்பட்டு ஒரு வாரத்திற் கு ஒரு சிறு
குப்பியில் அடங் கக் கூடிய உணவு ஏற் பட்டு விடும் .
மனிதனுகடய "ஆயுள் நூறு" ஆண்டு என் பது இரட்டிப்பு ஆனாலும்
ஆகலாம் . இன் னும் டமடல டபானாலும் டபாகலாம் .
பிள் களப்டபறுக்கு
ஆண்பபண்
டசர்க்கக
என் பதுகூட
நீ க்கப்படலாம் . நல் ல திடரகத்து துடனும் , புத்தி நுட்பமும் , அழகும்
காத்திரமும்
உள் ள
பிரகஜகள்
ஏற் படும் படியாகப்
பபாலிகாகளகள்
டபால்
பதரிந்பதடுத்த
மணி
டபான் ற
பபாலிமக்கள்
வளர்க்கப்பட்டு
அவர்களது
வீரியத்கத
'இன் பசக்க்ஷன் மூலம் பபண்கள் கருப் கபகளுக்குள் பசலுத்தி
நல் ல குழந் கதககளப் பிறக்கச் பசய் யப் படும் . ஆண் பபண்
டசர்க்ககக்கும் குழந் கத பபறுவதற் கும் சம் பந்தமில் லாமல்
பசய் யப்பட்டுவிடும் .

130

மக்கள்
பிறப்புக்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டு
பகாண்டுவந் துவிடக்கூடும் .

ஒரு

அளவுக்குள்

தபொகப் பபொருள் :
டபாகப் பபாருள் களும் பவகு தூரம் மாற் றமகடந் துவிடும் .
அதற் காக ஏற் படும் பசலவும் அகத அனுபவிக்கும் முகறயும்
பவகு சுருக்கமாக மாற் ற மகடந் துவிடும் .
ஒரு டன் னுள் ள டமாட்டார்கார் ஒரு அந்தர் பவயிட்டுக்கு வரலாம் .
பபட்டரால் பசலவு குகறயலாம் . பபட்டராலுக்குப்பதில் மின் சார
சக்திடய
உபடயாகப்
படுத்தப்படலாம் .
அல் லது
விகச
டசகரிப்பாடலடய ஓட்டப்படலாம் .
மின் சாரத்தின்
உபடயாகம்
எல் லா
மக்களுக்கும்
பயன் படக்கூடியவிதமாகவும் , மக்கள் வாழ் க்கக வசதிகளுக்குத்
துகண பசய் யும் விதமாகவும் விரியும் பபருகும் . விஞ் ஞானம்
வாழ் க்ககயில் இன் பம் அனுபவிக்கப் பயன் படும் படியான
அதிசயப்
பபாருள் களும் ,
கண்டுபிடிப்புகளும்
தனிப்பட்டவர்களின்
இலாபத்துக்காக
என் று
முடங் கிக்
கிடக்காமல் சகல மக்களுக்கும் சவுகரியம் தருகிற பபாது
சாதனங் களாக அகமயும் .
இவ் வளவு மாறுதல் கடளாடு இனிவருங் காலம் இருக்குமாககயால் ,
இன் கறய உலக அகமப்பிடல உள் ள, அரசு, உடகம, நீ தி,
நிர்வாகம் , கல் வி முதலிய பல துகறகளிலும் , இப்டபாது எகவ
எகவ
பாதுகாக்கப்பட
என் பனன் ன
முகறகள்
ககயாளப்பட்டுவருகின் றனடவா,
அம் முகறகளுக்பகல் லாம்
அவசியமில் லாமற் டபாய் விடும் என் படதாடு அகவ சம் பந்தமாக
இன் று நிலவும் பல கருத்துக்கள் அர்த்தமற் றதாகவும் டபாய் விடும் .

கைவுள் :
இனிவரும் உலகத்தில் கடவுள் தன் கம எப் படி இருக்கும் என் று
அறிய மக்கள் கண்டிப்பாக ஆகசப் படாமல் இருக்கமாட்டார்கள் .
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கடவுள் தானாக யாருக்கும் டதான் றுவதில் கல. பபரிடயார்களால்
சிறிடயார்களுக்குப்
டபாதிக்கப்பட்டும்
காட்டப்பட்டுடம
டதாற் றமான எண்ணமும் உருவமுமாகும் . ஆனதால் இனிவரும்
உலகத்தில்
கடவுகளப்
பற் றி
டபாதிக்கிறவர்களும்
காட்டிக்பகாடுப்பவர்களும் மகறந் து விடுவார்கள் . யாராவது
இருந்தாலும் அவர் களுக்கும் கடவுள் மறக்கப்பட்டுப்டபாகும் .
ஏபனனில் கடவுகள நிகனக்க ஒரு மனிதனுக்கு ஏதாவது ஒரு
அவசியம் இருந்தால் தான் நிகனப்பான் —
சகல காரண
காரியங் களுக் கும் மனிதனுக்கு விபரம் பதரிந்துவிடுவதாகவும் ;
சகல
டதகவகளும்
மனிதனுக்கு
கஷ்டப்படாமல்
பூர்த்தியாவதாகவும் இருந்தால் ஒரு மனிதனுக்கு கடவுகள
கற் பித்துக்பகாள் ளடவா நிகனத்துக் பகாள் ளடவா அவசியம் ஏன்
ஏற் படும் .
மனிதன் உயிடராடு இருக்கும் இடடம அவனுக்கு
டமாட்சமாய் க்
காணப்படுமானால்
விஞ் ஞானத்துக்கும்
ஆராய் ச்சிக்கும் பபாருத்தமில் லாத டமாட்சம் ஒன் கற ஏன்
கருதுவான் . அதற் கு ஏன் ஆகசப்படுவான் . "டதகவ அற் றுப்டபான
இடடம கடவுள் பசத்துப்டபான இடமாகும் " என் பது அறிவின்
எல் கலயாகும் . விஞ் ஞானப்பபருக்கம் ஏற் பட்ட இடத்தில் கடவுள்
சிந்தகனக்கு இடம் இருக்காது.
சாதாரணமாக மனிதனுக்கு இன் று கடவுள் நிச்சயத்திற் கு ஒடர
ஒரு காரணம் தாடன இருந்து வருகிறது. அக்காரணம் என் ன
பவன் றால்
"இந்த உலகத்டதாற் றத்திற் குக் காரணம் என் ன?
காரணபூதமாய் இருப்பது எது? அதுதான்
கடவுள் " என் று
பசால் லப்படுகிறது.
இது
விஞ் ஞானிக்குச்
சுலபத்தில்
அற் றுப்டபானவிஷயம் . நம் முகடய வாழ் வில் நாம் எகத கடவுள்
பசயல் என் று உண்கமயாய் க் கருதுகிடறாம் ? நம் அனுபவத்திற் கு
வந்த
ஒவ் பவான் றுக்கும்
நாம்
சமாதானம்
பதரிந்து
பகாள் ளுகிடறாம் .
பதரியாதவற் கறத்
பதரியாது
என் று
ஒப்புக்பகாள் ளுகிடறாம் .
பதரிந்தகதத்
பதரிந்தது
என் று
பசால் லுகிடறாம் . இதுடவதான் உலகத்டதாற் றத்துக்கும் உலக
நடப்புக்கும் பகாள் ள டவண்டிய முகறயாகும் . ஒருசமயம் உலக
நடப்புக்குக்
காரணம்
பதரியாவிட்டாலும்
அதற் காக
ஒரு
காரியத்திற் கும்
டதகவ
இல் லாத
கடவுகள
எவனும்
வணங் கமாட்டான் .
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த ொை்ச நரக ் :

புதிய உலகத்தில் டமாட்ச நரகத்திற் கு இடம் இருக்காது.
நன் கம தீகம பசய் ய இட மிருந்தால் தாடன டமாட்சமும் ,
நரகமும் டவண்டும் ; எவருக்கும் யாருகடய நன் கமயும்
டதகவ இருக்காது. புத்திக்டகாளாறு இருந்தால் ஒழிய
ஒருவனுக்கு
ஒருவன்
தீகம
பசய் யமாட்டான் .
ஒழுக்கக்டகட்டுக்கும்
இடமிருக்காது.
இப்படிப்பட்ட
நிகலயில் டமாட்ச நரகத்துக்கு டவகல ஏது? ஆள் ஏது?

எனடவ இப்படிப்பட்ட நிகல புதிய உலகத்தில் டதான் றிடய தீரும் .
டதான் றாவிட்டாலும் இனிவரும் சந்ததிகள் இந்த மாறுதல் ககளக்
காணடவண்டுபமன் றும் ,
இகவகளால்
உலகில்
மக்ககள
இப்டபாது வாட்டி வரும் பல பிரச்சிகனகள் தீர்க் கப்பட்டு,
வாழ் க்கக என் றால் பபருஞ் சுகம என் று சலித்துக்பகாண்டும்
வாழ் க்ககபயன் றால் டபாராட்டம் என் று திககத்துக் பகாண்டும்
இருக்கிற நிகலகம டபாய் , வாழ் க்கக என் றால் , மக்களின் இன் ப
உரிகம என் ற நிகலகம உண்டாக டவண்டுபமன் றும் , ஆவலுடன்
பணியாற் றி வருவார்கள் .
"நம் மால் என் ன ஆகும் . அவனன் றி ஓரணுவும் அகசயாடத என் று
வாய் டவதாந்தம் டபசமாட்டார்கள் . நம் கண்முன் காணப்படும்
குகறபாடுககளப் டபாக்க நாம் எப்படி உகழக்க டவண்டும்
என் படத
அவர்களின்
கவகலயாகவும்
அவர்களின்
எண்ணமாகவும் இருக்கும் . என் டறா யாடரா, எதற் காகடவா,
எழுதிகவத்த ஏட்டின் அளடவாடு நிற் கமாட்டார்கள் . சுய சிந்தகன
டயாடு கூடிய தாகடவ அவர்களின் பசயல் கள் இருக்கும் . மனித
அறிவீனத்தால் விகளந்த டவதகனககள மனித அறிவினாடலடய
நீ க்கிவிட முடியும் என் ற ஆகசயும் நம் பிக்ககயுங் பகாண்டு
உகழப்பார்கள் . அவர்களின் பதாண்டு, மனித சமுதாயத்கத
நாளுக்குநாள்
முன் னுக்குக்பகாண்டு
வந்தவண்ணமாகடவ
இருக்கும் . சுய சிந்தகனக்கு இலாயக்கற் றவர்கடள இந்த மாறுதல்
ககளக்கண்டு மிரள் வதும் , 'காலம் வரவரக் பகட்டுப் டபாச்சு',
என் று கதறுவதுமாக இருப்பார்கள் .
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இன் கறய மக்களிடல பலருக்கு, பழகமயிடல இருக்கும் டமாகம் ,
அறிகவடய பாழ் பசய் து விடுகிறது, புதிய உலகத் டதாற் ற
டவகத்கதத் தகட பசய் துவிடுகிறது. பகழய முகறப்படி உள் ள
அகமப்புகளால் இலாபமகடயும் கூட்டம் , புதிய அகமப்பு
ஏற் படுவகதத் தடுக்க முயற் சிப்பது இயற் கக. ஆனாலும்
பாமரரின் ஞானசூன் யம் , சுயநலக்காரனின் எதிர்ப்பு எனும்
இரண்டு பபரிய விடராதிககளக் கண்டு கலங் காமல் , டவகல
பசய் டவாடர, இனிவரும் உலகச் சிற் பிகளாக முடியும் .
அந்தச் சிற் பிகளின் கூட்டத்திடல நாமும் டசர்ந்து நம் மாலான
காரியத்கதச்
பசய் ய
டவண்டுபமன் று,
வாலிபர்கள் ,
பகுத்தறிவாளர்கள் ஆகசப்பட்டு உகழக்க முன் வரடவண்டி இகத
முடிக்கிடறன் .

இனி வரும் உலகம் : பபரியார் ஈ.பவ.ரா.
குடி அரசு பதிப்பகம் , ஈடராடு
ஆறாம் பதிப்பு - 1961
தமிழன் அச்சகம் , ஈடராடு.
விகல: 15 காசு
[தமிழ் இகணயக் கல் விக்கழகம் —
https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BOK_0010846_இ
னி_வரும் _உலகம் .pdf]
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16. ொக்கிய வவதந் வதக்கிய ாதம்: வைலூர் வள்ளைார்
— ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்
நீ திமன் ற வழக்குகள் என் பன அகவ உரிகமயியல் வழக்காக
இருந்தாலும் , குற் றவியல் வழக்காக இருந் தாலும் பபரும் பாலும்
தனிமனிதகரச் சார்ந்தகவ யாகடவ இருக்கும் . இதனால்
இவ் வழக்குகளின் மீது வழங் கப்படும் தீர்ப்புககள பவறும்
பசய் தியாக மட்டுடம பபரும் பாடலார் படிப்பர்.
தம் சட்ட அறிவுக்குத் துகணபுரியும் என் றும் டவறு வழக்கில்
டமற் டகாள் காட்ட உதவும் என் றும் கருதினால் வழக்கறிஞர்களும்
நீ திபதிகளும் நீ திமன் றத் தீர்ப்புகள் சிலவற் கற வரி பிறழாது
படிப்பர்.
ஆனால் இவ் பவல் கலகயத் தாண்டி சமூக வரலாற் றாவணமாக
நீ திமன் றத்
தீர்ப்புகள்
சில
அகமந்துவிடுவதுண்டு.
வரலாற் றாய் வாளர்களும் , சமூகவியல் ஆய் வாளர்களும் படித்து
விவாதிக்கும் தகுதிகய இகவ பபற் றிருக்கும் . இத்தீர்ப்பின்
வாசிப்புத்தளம் இதனால் விரிவகடந்துவிடும் .
இத்தககயத் தீர்ப்புகளில் தீர்ப்பு வழங் கியவரின் சட்ட அறிவு
மட்டுமன் றி,
அவரது
உலகக்
கண்
டணாட்டமும்
சார்புநிகலயும் கூட
பவளிப்படும் .
அத்துடன்
சில
வரலாற் றுண்கமககளயும்
சமூகச் சிக்கல் ககளயும்
இகவ
பவளிப்படுத்தி நிற் கும் . இத்தன் கம வாய் ந்த உயர்நீதிமன் றத்
தீர்ப்பபான் கற இக்கட்டுகர அறிமுகம் பசய் கிறது.
வள் ளலார் என் றகழக்கப்படும் இராமலிங் க அடிகளார் (1823-1874)
வடலூரில் நிறுவிய சத்திய ஞான சகபகய கமயமாகக்
பகாண்டது இத்தீர்ப்பு. இத்தீர்ப்கப வழங் கியவர் நீ தியரசர்
சந்துரு.
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வழக்கின் பின் புலம் :
வழிபாட்டிற் காக உருவம் எதுவும் நிறுவப் படாத சத்தியஞான
சகபயில் சிவலிங் கம் ஒன் கற சபாபதி சிவாச்சாரியார் என் பவர்
2006இல் நிறுவினார். ‘பிரடதாசம் ’ அன் று அதற் கு வழிபாடு
நிகழ் த்திப் பிரசாதங் களும் திருநீ றும் வழங் கினார். அவரது
இச்பசயல்
இச்சகபகய
நிறுவிய
வள் ளலாரின்
டகாட்பாடுகளுக்கு முரணானது என் று, அவகரப் பின் பற் றுடவார்
சிலர் இந் து அறநிகலயத் துகறயிடம் முகறயீடு பசய் தனர்.
இம் முகறயீடட இவ் வழக்கின் பதாடக்கமாக அகமந்தது.
விசாரகண:
13.07.2006இல்
இதுபதாடர்பான
அறநிகலயத் துகற டமற் பகாண்டது.
அறநிகலயத் துகறயின்
இகண
இவ் விசாரகணயில்
டமற் கூறிய
பகாள் ளவில் கல.

விசாரகணகய
இந்து
இவ் விசாரகணகய இந் து
ஆகணயர் நடத்தினார்.
சிவாச்சாரியார்
கலந் து

இராமனாதபுரம் மாவட்டம் புதுக்குடிகயச் டசர்ந்த பதாண்டர்குல
வி.பபருமாள் என் பவர் 22.08.2006இல் நடந் த விசாரகணயில்
கலந் துபகாண்டு அறிக்கக அளித்தார். அதன் சுருக்கம் வருமாறு:
-18.07.1872இல் வள் ளலார் வகுத்த விதிமுகறகளின் படி
பன் னிபரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட, எழுபத்தி யிரண்டு வயதுக்கு
டமற் பட்ட எவரும் சத்தியஞான சகபகயத் தூய் கமப்படுத்தி
விளக்கு ஏற் றலாம் .
-- 18.09.2006 அன் று உதவி ஆகணயரும் சத்திய ஞான சகபயின்
நிர்வாக அதிகாரியும் மனு அளித்தனர். சமயம் சார்ந்த வழிபாடு
நடத்தி வள் ளலாரின் அகட யாளத்கதச் சிகதக்கக் கூடாது என் று
இருவரும் தம் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இடத நாளில் டமற் படி சிவாச்சாரியார் தமது வழக்கறிஞர்
வாயிலாக மனுபவான் கற அளித்தார். இம் மனுவில் 25.01.1872ஆம்
ஆண்டில்
முதல்
முகறயாகத்
கதப்பூசத்
திருவிழா
நகடபபற் றதாகவும் ,
தம் முகடய
தாத்தாவிடம்
கண்ணாடி
ஒன் கறயும் , விளக்கு ஒன் கறயும் வள் ளலார் வழங் கியதாகவும் ,
அன் றிலிருந்து தற் டபாகதய பூகசமுகற பதாடங் கிய தாகவும்
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அவர் குறிப் பிட்டிருந்தார். தம் மனுவுடன் ஆறு ஆவணங் ககளயும்
இகணத்திருந் தார்.
முதல் ஆவணத்தில் வள் ளலாரின் ககயப்பம் இருந்தது,
11.02.1941இல் நடந்த திருவிழா அகழப் பிதழ் இரண்டாவது
ஆவணமாகவும் ,
01.02.1942இல் நடந்த திருவிழாவின் அகழப்பிதழ் மூன் றாவது
ஆவணமாகவும் இடம் பபற் றிருந்தன.
நான் கு மற் றும் அய் ந் தாவது ஆவணங் கள் கதப்பூசத் திருவிழா
பதாடர்பான ஆவணங் களாகும் .
அறங் காவலர்கள்
பட்டியலாக
ஆறாவது
ஆவணம்
அகமந்திருந்தது.
நிகழ் வின் டபாது
நிர்வாக
அதிகாரியாக
இருந்த
சங் கர
நாராணயன் சத்தியஞான சகப அறக் கட்டகளயின் தகலவர்
வி.எம் .சண்முகம் மற் றும் இதர அறங் காவலர்களான அருட்பா
அண்ணாமகல, எம் .ஏ.ராஜன் , கணக்காளர் பி.ஞானப்பிரகாசம்
ஆகிடயார் இகண ஆகணயரிடம் மனுச்பசய் தனர். இம் மனுவில்
பின் வரும் கருத்துக் கள் இடம் பபற் றிருந்தன:
-- வள் ளலார் காட்டிய வழிகாட்டுதலின் படி டஜாதி வழிபாடட
நிகழுதல் டவண்டும் .
-- பிராமணர் ஒருவர் வழிபட விரும் பினாலும் கூட அவர் தனது
பூணூகல
நீ க்கி,
தன்
சாதியகடயாளத்கதக்
ககவிட்டட
வழிபடடவண்டும் . ஆனால் மனுதாரர் சகபயின்
கிழக்குப்
பகுதியில் சிவலிங் கத்கத நிறுவி சமயச் சடங் குககளயும்
டமற் பகாண்டுள் ளார். திருநீ று விநிடயாகித்துள் ளனர். இகத
உறுதி
பசய் யும்
வககயிலான
புககப்படங் களும்
துண்டறிக்கககளும்
விசாரகணயில்
தாக்கல்
பசய் யப்பட்டுள் ளன.
இம் மனுக்களில் இடம் பபற் றுள் ள பசய் திகளின் அடிப்பகடயில்
இவ் வழக்கில் பின் வரும் வினாக்களுக்கு விகடகாண டவண்டும்
என் று இகண ஆகணயர் முடிவு பசய் தார். அவர் எழுப்பிய மூன் று
வினாக்கள் வருமாறு:
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1.
சத்தியஞான சகப பதாடங் கிய 25.01.1872 லிருந்து யார்
சடங் குககளத் பதாடங் கியது?
2. உருவ வழிபாடு எப் டபாது பதாடங் கியது? எப்டபாது சிவலிங் கம்
நிறுவப்பட்டது.
3.
இச்சடங் குகள் வள் ளலார் வகுத்த விதிமுகற களுக்கு
உட்பட்டனவா?
இவ் வினாக்களுக்கான
விகடகளாக
தம்
தீர்ப்பில்
குறிப் பிட்டுள் ளகவ வருமாறு:
சபாபதி சிவாச்சாரியார் வழங் கியுள் ள ஆவணத்தில் நாள் ,
திங் கள் , ஆண்டு எதுவும் இல் கல. இதில் இடம் பபற் றுள் ள சபாபதி
சிவாச்சாரியார்
வள் ளலார்
ஆகிடயாரின்
ககயப்பங் கள்
அகடயாளம்
காணப் படவில் கல. இதன்
நம் பகத்தன் கம
நிகலநாட்டப் படவில் கல.
சபாபதி சிவாச்சாரியார் 13.11.1903வகர அறங் காவலராக
இருந்ததாகவும் , அவரது உடல் நலக் குகறவுக்குப் பின் னர் அவரது
மகனும் மருமகளும் அறங் காவலர்களாக இருந்து கதப்பூசத்
திருவிழாவின் டபாது கசவ சமயம் சார்ந்த சடங் குககள
டமற் பகாண் டிருந்தனர் என் ற வாதத்திற் குச் சான் றுகளில் கல.
டமலும் சபாபதி சிவாச்சாரியார் மரபினர் அறங் காவலர்களாகத்
பதாடர்ந்து இருந்தார்கள்
என் பது நிரூபிக்கப் பட வில் கல.
அத்துடன்
அறங் காவலர்கடள
பூசகர்களாக
இருந் துள் ளனர்
என் பதும் நிரூபிக்கப்படவில் கல.
25.01.1872இல்
சத்தியஞான
சகப
நிறுவப்பட்ட
பின் னர்
18.07.1872இல் வழிபாட்டு முகறகள் வகுக்கப் பட்டன. டஜாதி
வடிவிடலடய இகறவகன வழிபடும் முகறகயத் தவிர டவறு
வழிபாட்டு முகறகள் பின் பற் றப்படவில் கல. தற் டபாகதய லிங் க
வழிபாடு மிக அண்கமக்காலத்திடலடய பதாடங் கியுள் ளது. இது
வள் ளலார் வகுத்துள் ள விதிமுகறகளுக்கு முரணானது.
இகண ஆகணயரின் வழிகாட்டுதல் :
டமற் கூறிய அறிக்ககககளயும் ஆவணங் ககளயும்
சான் றுகளாகக் பகாள் ளாது, 18.07.1872
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மட்டுடம

அன் று சமரச சுத்த சன் மார்க்க சகபகய நிறுவியடபாது,
வள் ளலார் வகுத்த விதிமுகறகளின் சாரத்கதப் பட்டியலிட்டு
இகவடய இச்சகபயின் பசயல் பாட்டுக்கான வழிகாட்டி என் று
இகண ஆகணயர் சுட்டிக்காட்டினார். அகவ வருமாறு:
1.
சன் மார்க்க சங் கத்கதச் டசர்ந்டதார் வள் ளலார் வகுத்த
விதிமுகறககளப் பின் பற் ற டவண்டும் .
2. பன் னிபரண்டு வயதுக்கு உட்பட்டடாரும் , எழுபத்தியிரண்டு
ஆண்டுகட்கு
டமற் பட்டடாரும்
சத்தியஞான
சகபயில்
வழிபாட்கட நடத்த டவண்டும் .
3. உள் ளமும் உடலும் தூய் கமயானவர்களாக அவர்கள் இருக்க
டவண்டும் .
4.
நீ ராடிய
பின் னர்
தம்
பாதங் ககள
ஆகடயால்
மகறத்துக்பகாண்டு
தகரத்தாலும்
கண்ணாடி
யாலும்
பசய் யப்பட்ட பபட்டியில் இருக்கும் டஜாதிகய அகறயில் இருந் து
எடுத்துவந்து டமகடயில் கவக்க டவண்டும் .
5.
தம் பாதத்கதத் துணியால் மகறத்துக் பகாண்டு நான் கு
நாட்களுக்கு ஒருமுகற கருவகறயில் நுகழந் து, கண்ணாடி விளக்
ககயும் மற் ற இடங் ககளயும் தூய் கமப்படுத்த டவண்டும் .
6. இகதத்தவிர டவறு எகதயும் அங் கு டமற் பகாள் ளக்கூடாது.
7.
ஞானசகபயின் திறவுடகால் நிரந்தரமாக ஒருவரிடடம
இருக்கக்கூடாது. பணிமுடிந்ததும் திறவுடகாகலப் பபட்டியன் றில்
கவத்துப் பூட்டி பின் அகறகயயும் பூட்டி அத்திறவு டகாகல
அப்பகுதிகயப்
பாதுகாக்கும்
காவலரிடடமா,
நிர்வாக
அதிகாரியிடடமா பகாடுத்துவிட டவண்டும் .
8.
சத்தியஞான சகபயில் ஓகசயின் கம உறுதி யாகக்
ககடபிடிக்கப்பட டவண்டும் .
9.
எண்பணய் ஊற் றி எரியும் டஜாதிகய தகரத்தாலும்
கண்ணாடியாலும் பசய் யப் பட்ட பபட்டியில் கவத்துக் காட்ட
டவண்டும் .
10.
டஜாதிகயக் காட்டும் டபாது மக்கள்
இகரச்சலின் றி
‘அருட்பபருஞ் டஜாதி’ என் ற மந்திரத்கதக் கூற டவண்டும் .
11.
டவதம் , ஆகமம் , புராணம் , இதிகாசம் ஆகியன வற் றில்
அவர்கள் நம் பிக்கக பகாள் ளாதிருக்க டவண்டும் .
12. கசவம் , கவணவம் , டவதாந்தம் , சித்தாந் தம் ஆகியனவற் றில்
நம் பிக்கக இல் லாதிருக்க டவண்டும் .
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இவ் விதிமுகறககள அடிப்பகடயாகக் பகாண்டு இவ் வழக்கக
ஆராய் ந் து சிவாச்சாரியார் டமற் பகாண்ட வழிபாட்டு முகறகயத்
தகட பசய் து இகண ஆகணயர் உத்தரவிட்டார்.
மறுஆய் வு மனு:
இகண ஆகணயரின்
இத்தீர்ப்கப எதிர்த்து மறு ஆய் வு
மனுக்ககள இந்து அறநிகலயத் துகறயின் ஆகணயரிடம்
சிவாச்சாரியார் அளித்தார். இவற் றில் பின் வரும் வாதங் ககள
அவர் முன் கவத்தார்:
1.
தாம் நிறுவிய சத்தியஞான சகபகய சிவாலய மாகடவ
வள் ளலார் கருதினார்.
2. சிவ ஆகம விதிப்படிடய இதில் வழிபாடுகள் நிகழ் ந்தன.
3. மனுதாரரின் (சிவாச்சாரியாரின் ) முன் டனார்கள் சிவ ஆகம
விதிப்படிடய இதில் வழிபாடுககள நடத்தி கவத்தனர்.
இவ் விவாதங் ககள நிகலநாட்டப் பின் வரும் அய் ந் து சான் றுககள
அவர் முன் கவத்தார்:
1. வள் ளலார் தாம் எழுதும் கடிதங் ககள ‘உ’ ‘சிவமயம் ’ என் று
பதாடங் கி, சிதம் பரம் ராமலிங் கம் பிள் கள என் று ககபயழுத்
திடுவார்.
2.
சத்தியஞான சகபபயன் பது சிதம் பரம் சித்திர சகபயின்
மற் பறாரு பகுதியாகும் .
3. தமது ஆறாம் திருமுகறயில் சிவன் , சிவ வழிபாடு, சித்திர சகப
ஆகியன குறித்துக் குறிப்பிட்டுள் ளார்.
4. சிவலிங் கம் , தூபதீபம் , கண்ணாடி ஆகிய பூகசப்பபாருட்ககள
சபாபதி
சிவாச்சாரி
என் பவரிடம்
(வாதியின்
முன் டனார்)
ஒப்பகடத்தார்.
5.
சத்தியஞான சகப பதாடங் கப்பட்டடபாது பின் பற் றப்பட்ட
சடங் குகளும் ,
பூகச
முகற
களும்
இன் றுவகர
பின் பற் றப்படுகின் றன.
சபாபதி சிவாச்சாரியாரின் இம் மனுகவ எதிர்த்து இராமநாதபுரம்
மாவட்டம் பார்த்திபனூர் அருகிலுள் ள புதுக்குடிகயச் டசர்ந்த
பதாண்டர்குல வி.பபருமாள் என் பவர் எதிர்வாதங் கள் சிலவற் கற
முன் கவத்தார். அவற் றுள் முக்கியமான சில பசய் திகள் வருமாறு:
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சத்தியஞான
சகபகயத்
பதய் வ
நிகலயமாக
வள் ளலார் உருவாக்கினார்.
கதப்பூசம்
பதாடர்பான
துண்டறிக்கககள்
மனுதாரரின் முன் டனாரால்
தன் னிச்கசயாக
அச்சடிக்கப்பட்டகவ.
சத்தியஞான
சகபயானது
கசவ
ஆகம
விதிமுகறயிலான
வழிபாட்டு
முகறகயப்
பின் பற் ற
டவண்டுபமன் று
வள் ளலார்
விரும் பியிருந் தால்
அகத
சிவன் டகாவிலாக நிறுவி
யிருப்பார்.
கசவ
ஆகம
பநறிப்படி டகாவில் ஒன் று
நிறுவப்பட்டால் , சிவலிங் கம்
நிறுவப்பட்டிருக்க
டவண்டும் . டமலும் கருவகற அர்த்தமண்டபம் , மகாமண்டபம் ,
முன் மண்டபம் ஆகியன இருக்க டவண்டும் . சிவனுக்கு எதிராக
நந்தி நிறுவப்பட்டிருக்க டவண்டும் . ஆனால் இகவ எதுவும்
இல் லாமல்
சத்தியஞான
சகபகய
அவர் நிறுவியுள் ளார்.
சிவலிங் கம் ஒன் கற அங் கு நிறுவி உருவ வழிபாட்கட அவர்
நிகழ் த்தியதற் கு வரலாற் றுச் சான் று எதுவுமில் கல.
வள் ளலார்
உயிடராடு
இருந்தடபாது
ஆறாம்
திருமுகற
அச்சிடப்படவில் கல என் பதினாடலடய அதில் இடம் பபற் றுள் ள
கருத்துக்ககள
ஏற் றுக்பகாள் ள
வில் கல
என் ற
முடிவுக்கு
வந்துவிட முடியாது. 1885இல் பவளியான முதல் பதிப்பில்
பதாடங் கி, 1896, 1924, 1931-32 ஆண்டுகளில் ஆறாம் திருமுகற நூல்
வடிவில் பவளிவந்துள் ளது. இவற் றில் அருட்பபருஞ் டஜாதி அகவல்
இடம் பபற் றுள் ளது. சபாபதி சிவாச்சாரியாரின்
மறுசீராய் வு
மனுகவத் தள் ளுபடி பசய் தும் இகண ஆகணயரின் தீர்ப்கப
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உறுதிபசய் தும் , இந் து அற நிகலயத்துகற ஆகணயர் தீர்ப்பு
வழங் கினார்.
உயர்நீதிமன் றத்தில்
இந்து
அறநிகலயத்துகற
இகண
ஆகணயரின்
தீர்ப்கபயும் ,
அகத
உறுதிபசய் து
இந் து
அறநிகலயத் துகறயின் ஆகணயர் வழங் கிய தீர்ப்கபயும்
எதிர்த்து உயர்நீதிமன் றத்தில் சபாபதி சிவாச்சாரியார் டமல்
முகறயீடு பசய் தார்.
இனே விசொரிே்ே நீ தியரசர் சந் துரு
னுேொரர் முை்னவே்ே
விவொேங் கனள
ஏற் றுக்பகொள் ளொது
அவரது
னுனவே்
ேள் ளுபடி பசய் து 24.03.2010இல் தீர்ப்பு வழங் கிைொர். அவரது
தீர்ப்பு வள் ளலாரின் சிந்தகனகள் குறித்த ஆய் வுக்கட்டுகர டபால்
அகமந் துள் ளது. தீர்ப்பின் பதாடக்கத்தில் வள் ளலாகரக் குறித்த
சிறு அறிமுகத்கதச் பசய் துள் ளார்.
‘கிழக்குபவளுத் ததுகருகண அருட்டசாதி உதயம்
கிகடத்தபதன துளக்கமலம் கிளர்ந்தபதன தகத்டத
சழக்குபவளுத் ததுசாதி ஆச்சிரம் ஆ சாரம்
சமயமதா சாரம் எனச் சண்கடஇட்ட கலக
வழக்குபவளுத் ததுபலவாம் பபாய் ந்நூல் கற் றவர்தம்
மனம் பவளுத்து வாய் பவளுத்து வாயுறவா தித்த
முழக்குபவளுத் ததுசிவடம பபாருள் எனும் சன் மார்க்க
முழுபநறியில் பரநாத முரசுமுழங் கியடத’
‘ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் இல் லா
அருட்பபருஞ் டசாதிஎன் உளத்டத
நீ தியில் கலந் து நிகறந்தது நானும்
நித்தியன் ஆயிடனன் உலகீர்
சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்த்டத
சத்தியச் சுத்தசன் மார்க்க
வீதியில் உகமத்தான் நிறுவுவல் உண்கம
விளம் பிடனன் வம் மிடனா விகரந்டத’
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என் ற வள் ளலாரின் பாடல் களுடன் அறிமுகம் பதாடங் குகிறது.
சமயம் ,
சாதி,
ஆகமம் ,
டவதம்
என் பனவற் கற
அவர்
ஏற் றுக்பகாள் ளாதகத பவளிப் படுத்தும் வழிமுகறயாக,
‘சாதியும் மதமும் சமயமும் பபாய் என ஆதியில்
உணர்த்திய அருட்பபருஞ் டசாதி’
‘ஆகமுடி டமல் ஆரண முடிடமல்
ஆக நின் று ஓங் கிய அருட்பபருஞ் டசாதி’
‘சமயம் குலம் முதல் சார்பு எலாம் விடுத்த
அமயம் டதான் றிய அருட்பபருஞ் டசாதி’
என் ற வள் ளலாரின் பாடல் வரிககள எடுத்துக் காட்டுகிறார்.
1866ஆம் ஆண்டில் அன் கறய பசன் கன மாநிலத்தில் நிகழ் ந்த
பகாடிய பஞ் சமும் , அப் பஞ் சத்தால் மக்கள் பட்டினியால் வாடியது
கண்டு வள் ளலார் பகதபகதத்ததும் தீர்ப்பில் இடம் பபறுகின் றன.
இப்பகதபகதப்பு,
‘வாடிய பயிகரக் கண்ட டபாபதல் லாம்
வாடிடனன் பசியினால் இகளத்டத
வீடுடதா றிரந்தும் பசியறா தயர்ந்த
பவற் றகரக் கண்டுளம் பகதத்டதன்
நீ டிய பிணியால் வருந்துகின் டறார்என்
டநர்உறக் கண்டுளந் துடித்டதன்
ஈடின் மா னிகளாய் ஏகழக ளாய் பநஞ்
சிகளத்தவர் தகமக்கண்டட இகளத்டதன் ’
என் ற
பாடலாக
பவளிப்பட்டகதச்
சுட்டிக்காட்டி
விட்டு ,
இதுபவறும்
புலம் பலாக
நின் றுவிடவில் கல
என் பகதயும்
எடுத்துக்காட்டியுள் ளார்.
1867ஆம்
ஆண்டில்
கஞ் சித்
பதாட்டியன் கற வடலூரில் அகமத்தகதயும் , அங் குள் ள அடுப் பில்
அவர் ஏற் றிய பநருப்பு இன் றுவகர அகணயாது பதாடர்வகதயும் ,
ஏகழகளுக்கு
உணவளித்தகல
உயரிய
குணமாக
அவர்
கருதியகதயும் குறிப் பிட்டுள் ளார். ஏகழகளின் அவல நிகலகயப்
பபாறுக்காது இகறவகன டநாக்கி,
‘வாகழஅடி வாகழஎன வந்ததிருக் கூட்ட
மரபினில் யான் ஒருவன் அன் டறா வககஅறிடயன் இந் த
ஏகழபடும் பாடுனக்குந் திருவுளச்சம் மதடமா
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இதுதகுடமா இதுமுகறடயா இதுதருமந் தாடனா
மாகழமணிப் பபாதுநடஞ் பசய் வள் ளல் யான் உனக்கு
மகன் அலடனா நீ எனக்கு வாய் த்ததந்கத அகலடயா
டகாகழஉல குயிர்த்துயரம் இனிப்பபாறுக்க மாட்டடன்
பகாடுத்தருள் நின் அருள் ஒளிகயக்
பகாடுத்தருள் இப்பபாழுடத’
என் று டவண்டுவகதயும் ,
‘கருகண இலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக அருள் நியந்த நன் மார்க்கர்
ஆள் க’ என் று கூறுவகதயும் அவர் நிகனவூட்டுகிறார். ஏகனய
மடங் கள் , ஆதினங் ககளப் டபான் று வாரிகசடயா, இகளய
பீடத்கதடயா உருவாக்காத தன் கமகயயும் எடுத்துகரக்கிறார்.
தீர்ப்பின் பதாடக்கத்தில் இடம் பபறும் இப்பகுதிகள் வள் ளலாகரக்
குறித்த சரியான சித்திரத்கத வழங் குகின் றன.
***
வள் ளலாரின்
உண்கமயான இயல் கப பவளிப் படுத்தும்
வககயில்
முன் கவக்கப்பட்ட
சான் றுககளயும் ,
விவாதங் ககளயும் தம் தீர்ப்பில் எடுத்தாள் கிறார். அடுத்து
வள் ளலாரின்
கருத்துக்களின்
சாரத்கத
பவளிப்படுத்தும்
தன் கமபகாண்ட
பின் வரும்
திரு
அருட்பா
பாடல் ககள
டமற் டகாளாகக் காட்டுகிறார். வள் ளலாரின் சமய பநறிமுகறகள்
குறித்தும் பின் வரும் பசய் திககளக் குறிப்பிடுகிறார்.
உருவ வழிபாட்கட ஏற் காகமயும் , டஜாதி என் ற பபயரில்
பநருப்கப வழிபடுவதும் வள் ளலாரின் கருத்தாக இருந்துள் ளது.
நிறுவன
சமயம்
எதற் கும்
அவர்
இடமளிக்கவில் கல.
மனிதகுலத்திற் கு முழுகமயான இடத்கத அவர் வழங் கியுள் ளார்.
சாதி
அடிப்பகட
யிலான
பாகுபாட்டிற் கு
அவர்
இடமளிக்கவில் கல.
‘எச்சம யங் களும் பபாய் ச்சம யபமன் றீர்
இச்சம யம் இங் கு வாரீர ்
பமய் ச்சம யந்தந்தீர் வாரீர’்
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‘சதுமகற யாகம சாத்திர பமல் லாஞ்
சந்கதப் படிப்புநஞ் பசாந்தப் படிப்டபா
விதுபநறி சுத்தசன் மார்க்கத்திற் சாகா
வித்கதகயக் கற் றன னுத்தர பமனுடமார்
பபாதுவளர் திகசடநாக்கி வந்தன பனன் றும்
பபான் றாகம டவண்டிடி பலன் டறாழி நீ தன்
அதுவிது பவன் னாம லாடடடி பந்து
அருட்பபருஞ் டசாதிகண் டாடடடி பந்து’
‘சாதியிடல மதங் களிடல சமயபநறி களிடல
சாத்திரச்சந் தடிகளிடல டகாத்திரச்சண் கடயிடல
ஆதியிடல அபிமானித் தகலகின் ற உலகீர்
அகலந்தகலந் து வீடணநீ ர் அழிதல் அழ கலடவ
நீ தியிடல சன் மார்க்க நிகலதனிடல நிறுத்த
நிருத்தமிடும் தனித்தகலவர் ஒருத்தர்அவர் தாடம
வீதியிடல அருட்டசாதி விகளயாடல் புரிய
டமவுகின் ற தருணம் இது கூவுகின் டறன் உகமடய’
‘பசவ் வணத் தவரும் மகறயும் ஆ கமமும்
டதவரும் முனிவரும் பிறரும்
இவ் வணத் ததுஎன் றறிந்திடற் கரிதாம்
எந்கதநின் திருவருள் திறத்கத
எவ் வணத் தறிடவன் எங் ஙனம் புகல் டவன்
என் தரத் தியலுவ டதடயா
ஒவ் வணத் தரடச எனக்பகன இங் டகார்
உணர்ச்சியும் உண்டுபகால் உணர்த்டத’
உருவமில் லாத வழிபாடும் , நிறுவன சமய மறுப்பும் வள் ளலாருக்கு
எதிரிககள உருவாக்கின. அவருக்கு எதிரான பரப்புகரகய
அவரது
எதிரிகள்
டமற் பகாண்டனர்.
அவரது
பாடல் கள்
‘திருஅருட்பா’
என் றகழக்கப்படுவகத
எதிர்த்து,
‘மருட்பா’
என் றகழத்தனர். இதுபதாடர்பாக ஆறுமுக நாவலர் கடலூர்
நீ திமன் றத்தில் 1869இல் வழக்குத் பதாடுத்தார். இறுதியில் அது
தள் ளுபடி பசய் யப்பட்டது.
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தீர்ப்பிை் இறுதியில் சிந் ேனைக்குரிய கருே்து ஒை்னறயு ்
நீ தியரசர்
சந் துரு
முை்னவே்துள் ளொர்.
புே்ே ேே்னேப்
பிை்பற் று ் படி
னறமுக ொக
க்கனள தவை்டியுள் ளொர்
எை்பதே அக்கருே்ேொகு ் .
இதற் குச் சான் றாக,
‘சாக்கிய டவதந் டதக்கிய பாதம்
தாக்கிய ஏதம் டபாக்கிய பாதம்
‘புத்தந்தரும் டபாதா வித்தத்தருந் தாதா
நித்தந்தரும் பாதா சித்தந்திரும் பாதா’
என் ற வள் ளலாரின்
பாடல்
வரிககள முன்
முற் டபாக்குச்
சிந் தகனயாளர்கள்
ஆராய
ஆய் வுப்பபாருள் இது.

***
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கவக்கிறார்.
டவண்டிய

இவ் வழக்கு டவபறாரு சிந்தகனகயயும் தூண்டுகிறது. சபாபதி
சிவாச்சாரியார் சிவலிங் கத்கத வள் ளலாரின்
சத்தியஞான
சகபயில் நிறுவி, கசவ ஆகம விதிமுகறப்படி வழிபாடு
நிகழ் த்தத்
பதாடங் கியதுதான்
இவ் வழக்கின்
அடிப்பகடக்காரணம் . இன் று கிராமப்புற நாட்டார் பதய் வங் கள்
ஆதிக்க
வகுப்பினரால்
ஆகம
விதிக்குள்
பகாண்டு
வரப்படுகின் றன. அம் மன் கள் அம் பாள் களாக்கப்படுகின் றனர்.
நாட்டார் பதய் வக் டகாவில் களுக்குள் சிவனும் , விஷ்ணுவும் ,
முருகனும் அத்துமீறி நுகழந்து, அச்சாமிகளின் அகசவ உணவுப்
பகடயகலத் தடுக்கின் றனர். ஆகம விதிகளின் றி நிறுவப்பட்ட
இக்டகாவில் களில் ஆகம விதிப்படி குடமுழுக்கு நிகழ் கிறடத!
இகத எதிர்த்து வழக்குத் பதாடர்ந்தால் என் ன? நீ தியரசர் சந்துரு
இதற் கு வழிகாட்டினால் நன் றாக இருக்கும் .

நன் றி:
வடலூர் சத்தியஞான சகப
சந்துருவின் தீர்ப்பு
நவம் பர் 2014 -உங் கள் நூலகம்

2007-2010
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வழக்கில்

நீ தியரசர்

17. ஆதியும் அந்தமும் இல்ைா அரும்வ ரும் வொதி
— ேமிழறிஞர் ஔனவ நடராசன்
ஆதியும் அந்தமும் இல் லா அரும் பபரும் டசாதி
ஆதியும் அந்தமும்
இல் லா அரும் பபருஞ்
டசாதிகய யாம் பாடக்
டகட்டடயும் வாள் தடங் கண்
மாடத! வளருதிடயா?
வன் பசவிடயா நின் பசவிதான் ?
மாடதவன் வார்கழல் கள்
வாழ் த்திய வாழ் தப
் தாலிடபாய்
வீதிவாய் க் டகட்டலுடம
விம் மிவிம் மி பமய் ம் மறந்து
டபாதார் அமளியின் டமல்
நின் றும் புரண்டிங் ஙன்
ஏடதனும் ஆகாள்
கிடந்தாள் என் டன! என் டன!
ஈடத எங் டதாழி
பரிடசடலார் எம் பாவாய் !

விளக்கம் :
எந்நாட்டவராலும்
எக்
காலத்தவராலும்
உவந்து ஏற் றுக்
பகாள் ளுமாறு
என் றும்
நிகலத்த
பண்புககளடயா,
உண்கமககளடயா பநறிககளடயா சிந்கதக்கும் பசவிக்கும்
இனிய பசஞ் பசாற் களால் உகரப்படத சிறந்த இலக்கியபமன
இலக்கண வரம் பு வகுப்டபாமானால் மணிவாசகர் அருளிய
திருவாசகம் தகலசிறந்த தமிழ் மாமகறயாகத் திகழ் வதாகும் .
திருவாசகத்தில் டபசப்பபறும் பசய் தி, காலம் , இடம் என் னும்
பாகுபாடுககளக் கடந்த, சிந்கத பசல் லாச் டசணகத்ததாய்
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முன் கனப் பழம் பபாருட்கும்
முன் கனப் பழம் பபாருளாய் ப்
பின் கனப் புதுகமக்கும் பின் கனப் புதுகமயாய் ப் பிறங் குகின் ற
டபரருட் பிழம் கபப் பற் றியதும் , அவ் வருள் ஒளிகய நாடிக் கலந்த
ஒரு
சிற் றுயிர்க்குற் ற
பலதிறப்பட்ட
நிகழ் வுககளப்
பற் றியதுமாகும் .
இன் னினிய பண்ணினிகமயும் , பபாருட்பசறிவும் , ககல நலமும்
வாய் ந்த பசாற் களால் கற் பவர் பயிற் சிக்கும் உணர்ச்சிக்கும்
முதிர்ச்சிக்கும்
ஏற் பப்
பபாருள்
பபாலியுமாறு
வளவிய
பாடல் ககள வழங் கிய வள் ளன் கம திருவாசகத் திறமாகும் .
திருவாசகப் பதிகங் களிகடடய ‘பாகவ பாடிய வாயால் டகாகவ
பாடுக‘ எனப் பாராட்டப் பபற் ற பகுதி திருபவம் பாகவயாகும் .
மனங் கவர் திருபவம் பாகவகய மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
திருவண்ணாமகலயில்
தங் கியிருந்த
காலத்தில்
அருளிச்
பசய் ததாகக் கடவுள் மாமுனிவர் தாம் எழுதிய “திருவாதவூரர்
புராணத்தில் “ குறித்துள் ளார்.
மகாவித்துவான்
மீனாட்சி
சுந் தரம்
பிள் களயும்
தமது
“திருப்பபருந்துகறப் புராணத்தில் “ அக் கருத்கதடய ஏற் றுள் ளார்.
பகாட்கடயூர் சிவக்பகாழுந் து டதசிகர் திருபவம் பாகவகயத்
தில் கலயில் அருளிச் பசய் ததாகக் கருதி ஓர் ஆசிரியப்பா
பாடியுள் ளார்.
இவர்களுக்பகல் லாம்
காலத்தில்
முற் பட்டவராகிய
பபரும் பற் றப்புலியூர்
நம் பி
தமது
“திருவாலவாயுகடயார்
திருவிகளயாடற்
புராணத்தில் “
திருபவம் பாகவகயத்
திருப்பபருந்துகறயிடல அருளிச் பசய் ததாகக் கூறியுள் ளார்.
இவ் வாறு
திருவண்ணாமகலயிலும் ,
தில் கலயிலும் ,
திருப்பபருந்துகறயிலும் பதய் வ நலம் கற் பார் உள் ளத்கதக்
கனிவிக்கின் றது.
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பழந்தமிழ் நூல் கள் காட்டும் பாகவப்பாட்டு என் னும் வகககயச்
சார்ந்தது திருபவம் பாகவ.
நீ ர்த்துகறயில் சீர்இள மகளிர் பாகவயகமத்து நீ ராடி வணங் கும்
நீ ர்கமகயப் பபாருளாகக் பகாண்டது இப்பாட்டு.
பழங் காலத்தில்
முழுத்
திங் கள்
வழியாக
மாதங் கள்
கணக்கிடப்பபற் றன. அதனால் மாதத்கதத் திங் கள் என் று
குறிப்பது வழக்கம் . பழந்தமிழ் நூல் களில் மாதம் என் ற பசால்
காணப்படாது திங் கள் என் டற கூறப்படும் . நாம் இப்டபாது
வழங் கும் மார்கழித் திங் கள் மார்கழி முழுமதிடயாடு முடியும் .
மறுநாள் பதாடங் கும் கதத் திங் கள் கத முழுமதிடயாடு முடியும் .
எனடவ இம் மார்கழி நீ ராட்கடத் கதந்நீராடல் , கதயில் நீ ராடிய
தவம்
எனச்
சங் கச்
சான் டறார்
குறித்தனர்.
இன் று
‘இவ் வூராபரல் லாம் கத நீ ராடுப, மருவூரார் கத நீ ராடினார்‘
என் னும்
இலக்கணச் பசாற் பறாடர்களும்
பாகவ டநான் பு
புரிந்திருந்த பாங் ககச் சுட்டிக் காட்டுகின் றன. பவப்பம் மிகுந்த
நாடுகளில்
தண்புனலுக்குத் தனிச் சிறப்பு உண்டாவதும் ,
நீ ராடுதடல விழாவாதலும் ஆகும் . அவ் வககயில் பாகவப் பாட்டு
நீ ராடுதகல அடிப்பகடயாகக் பகாண்டிருத்தலும் இயல் பாகும் .
இப்டபாகதய தாய் லாந்து எனும் சயாம் நாட்டில் நகடபபறும்
முடிசூட்டு விழாவில் திருபவம் பாகவ ஓதப்பபறுவது தமிழ்
நாகரிகம்
உலகளாவிப்
பரவியிருந்த
மாட்சிகமக்குச்
சாட்சியாகும் .
‘ஆணவக் காரிருளில் அழுந்தி உறங் காமல் அருள் பவள் ளத்தில்
நீ ராட வருக‘ என அகழப்படத திருப்பாகவயின் உட்பபாருள் என
ஆன் டறார் கூறுவர்.
நாடு மகழயால் நலம் பபறடவண்டும் .
வீடு சிறந்த கணவனால் வளம் பபறடவண்டும் என, நாடும் வீடும்
பசழித்டதாங் கப் பாடும் பாகவயர் பபாய் ககயருடக கூடிப்
பரவுகின் றனர்.
பவள் ளி முகளப்ப விடியல் வந்ததும் வீடுடதாறும்
நாடி
ஒருவகரபயாருவர் பசன் று எழுப்புகின் றனர்.
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எம் பாவாய் என அன் டபாடு அகழக் கின் றனர்.
இன் னுமா இருள் உறக்கம் !
எப்டபாது உனக்கு அருள் பிறக்கும் !
உண்டாக டவண்டாமா
உருக்கம் !
அப்படிபயன் ன தூக்கத்தில் ஆகச ! அங் டக டகட்கவில் கலயா
எங் கள் பாட்டு ஓகச! என் பறல் லாம் டபசுகிறார்கள் .
பரம் பபாருகள நிகனத்து மகிழ் கிறார்கள் .
திருவருளின் பபருங் கருகணக்கு பநகிழ் கிறார்கள் .
இப்படி மகளிர், தமக்குள் டபசிக்பகாள் வது இளகமக்குரிய ஏச்சா!
பவறும் டபச்சா?
இல் கல பபரும் மூச்சு – ஞான உகர வீச்சு எனக் காட்டப்
பபறுகிறது.
இவ் வண்ணம் எழுந் த பாகவப்பாட்டு இடதா வீதி வாய் க்
டகட்கிறது.
ஆதியும் அந்தமும் இல் லா அரும் பபருஞ் டசாதிகய அவர்கள்
புகழ் ந்து பாடுகிறார்கள் .
உலகின்
எல் லாப்
பபாருளுக்கும்
முதலும்
முடிவும்
உண்டு.டதாற் றமும் இறுதியும் உண்டு. எல் லாப் பபாருளும்
டதான் றவும் மகறயவும் இடந்தருகின் ற
காண்பதற் கு
அருகமயும் உகரப்பதற் குச் பசால் லி முடியாத பபருகமயும்
பூண்ட பபாருளாகிய – இருள் நீ க்கித் பதளிவும் ஒளியும்
ஊட்டுகின் ற டபபராளிப் பிழம் பாகிய டசாதியின் நலங் ககள உன்
டதாழியராகிய நாங் கள் பாடிப் பரவுகின் டறாம் .
எங் கள் பாட்படாலி டகட்டும் விழித்து எழவில் கலடய நீ !
நீ ண்ட ஒளியும் பநறியான அளவும் பபாலிவான அழகும் பபாங் கி
மிளிர்கின் ற விழியழகி நீ !
உன் காபதன் ன டகட்காத காதா? மற் பறாரு டதாழிடயா பபருந்
டதவனாகிய பரம் பபாருளின் திருவடிககள வணங் கிப் பரவும்
எங் கள் குரபலாலிகயத் பதருமுகனயில் டகட்ட அளவிடலடய
உணர்வு மிகுந் து, உள் ளம் பநகிழ் ந்து மனங் ககரந்து டதம் பித்
திககத்துத்
தன் கன
மறந்து
பசயலற் று
பமத்பதன் ற
அமளியிலிருந்து பபாத்பதன் று வீழ் ந்து புரண்டு பசயல் மறந் து
கிடக்கின் றாள் .
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இத் டதாழியின் உருக்கவியல் பு இப்படி உள் ளடத !
இதகன எண்ணிப் பாராய் !
எம் பாவாடய !
ஒன் பது சக்திகள்
ஒருவகர ஒருவர் எழுப்பும்
வககயில்
மடனான் மணியாகிய சக்தி சர்வபூத தமனிகய எழுப்புவதாகத்
துயில்
எழுப்பும்
எட்டுப்
பாக்களுக்கும்
நுண்பபாருள்
கூறுபவருண்டு.
உயிர்கள் விழிப்புற் றுத் திருவருள் நலத்தில் மூழ் கி எழுந் து பதளிவு
பபறுவது என் றும் , அடியவர்கள் பலராகச் டசர்ந்து அருள்
வழிபாடியற் றுவது என் றும் இப் பகுதிக்குப் பபாருள் கூறலாம் .
இத் திருப்பாட்டில் டகவல நிகலயிலுள் ள உயிர், பாடிக் டகட்டும்
துயிபலழாமல் ஆணவத்தால் கட்டுண்டு இருண்முடி இகறவகன
நிகனயாது வாளா கிடக்குபமனவும் , சுத்த நிகலயிலுள் ள
உயிடரா இகறயருட் பாடகலக் டகட்ட டபாடத அன் பின்
பபருக்கினால் தன் னுடகல மறந் து உலகுபநறி விட்டுச் சிவபநறி
புகுந்து
சிவானந்தத்தில்
மூழ் கித்
திகளத்து
நிற் கும்
இயல் புகடயபதனவும் , இகடப்பட்ட சகல நிகலயிலுள் ள உயிடரா
விரதங் காப்படதாடு ஆண்டவகன அருட் பாடல் களால் துதித்தும்
வழிபாடு பசய் தும் புண்ணியப் டபற் றிகனயகடதற் கு முயலுஞ்
சிறப்புகடயபதனவும்
உணர்த்தப்படுவதாகவும்
நலம்
உய் த்தறியலாம்
என
மூவகக
இயல் பும்
இப்
பாடலில்
குறிக்கப்பட்டன.
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18. கலைஞர்: மிக உயர்ந்தவர்
— ஆலடி எழில்வாணன்
Kalaignar: The Great, by M.Farook
- ககலஞர்: மிக உயர்ந்தவர், பாரூக்
எமரால் டு பதிப்பகம்

தமிழுக்கும் ,
தமிழ் நாட்டுக்கும்
தனது
ஆற் றலால்
நான் கு
தகலமுகறகளின் வளர்ச்சிக்கு டநரடிக் காரணமாக இருந்தவர்
ககலஞர். இனிவரும் காலமும் தமிழ் உலகம் இவர் புகழ் பாடும் .
அப்படிப்பட்ட
மாபபரும்
தமிழ்
சகாப்தமான
ககலஞர்
மு.கருணாநிதி
பற் றி
ஆங் கிலத்தில்
பவளிவந்த ,
ககக்கு
அடக்கமான, ஆழமான புத்தகம் முகனவர் M Farook எழுதிய
“Kalaingar: The Great”.
எமரால் டு பதிப்பகத்தால்
பவளியிடப்பட்ட 130 பக்கங் கள்
பகாண்ட இந் தப்
புத்தகத்தின் ஒவ் பவாரு பக்கமும் தகவல்
களஞ் சியம் . திராவிட இயக்கத்தின் கூர்வாள் திரு.நாஞ் சில் சம் பத்
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அவர்களின் அணிந் துகரயும் , வளர்ந்து வரும் அரசியல் ஆளுகம
விசிக திரு.ஆளூர் ஷாநவாசு அவர்களின் முன் னுகரயும் இந்தப்
புத்தகத்தின் தாக்கத்கத உணர்த்தும் .
எளிய ஆங் கிலத்தில் கலஞரின் வலிகமயான வாழ் க்கககய,
சாதகனகய, டசாதகனகய 15 அத்தியாயத்தில் அழகாகக்
டகார்த்துள் ளார் ஆசிரியர் பாரூக். அரிய பல சுவராசியத்
தகவல் கடளாடு அப்டபாகதய அரசியல் சூழலுக்கு ஏற் ப வாசககர
ஒரு சாட்சியாக, பார்கவயாளராக இகணக்கிறார், சிறக்கிறார்.
ஆசிரியரின் எழுத்தும் , நகடயும் , டகார்கவயும் அவரது பமாழி
ஆளுகமகய விட தகலவர் ககலஞர் மீது இவருக்குள் ள பற் று
மற் றும் இவர் ககலஞரின் தீவிர ரசிகர் என் பகத ககலஞர்
பாணியில்
உள் ளங் ககயில்
பநல் லிக்கனி
என
பவளிப்படுத்துகிறது.
நான் ரசித்த, வியந்த சில அத்தியாயங் ககள மட்டும் உங் கள்
கவனத்துக்கு எனது விமர்சனமாகப் பதிவிடுகிடறன் .
Kalaingar: A Promised Dravidian Messiah:
இந்த அத்தியாயத்தில் ககலஞர் திராவிட இயக்கத்தில் பபரியார்,
அண்ணாவுக்கு அடுத்து மூன் றாவது முக்கிய அத்தியாயமாக
பரிணாமம்
பபற் றகத
வரலாற் று
நிகழ் வுகடளாடு
எடுத்துகரக்கிறார்.
குறிப்பாக
சுயமரியாகத
சிந்தகன,
பகுத்தறிவு,
பமாழிப்
பற் று,
மாநில
உரிகம
இவற் கற
உள் வாங் கிய சமூகநீ தி சிந்தகன, 1971ல் இட ஒதுக்கீட்கட
மாற் றியது, 69% இட ஒதுக்கீட்டுக்கு அடித்தளமிட்டது, 1989ல்
வி.பி.சிங் அரசால் அகத நகடமுகறப்படுத்தியது, 2006-2011
காலங் களில்
உள்
ஒதுக்கீடு எனப் டபாராடாமல்
பபற் ற
உரிகமகள் , இறுதிவகர NEETகட தமிழகத்தில் அனுமதிக்காமல்
அரணாக இருந்தது என ககலஞரின் சாதகனககளக் கூறுகிறார்.
Kalaingar's Landmark, Land Reforms:
உழுபவனுக்கு நிலம் பசாந்தம் ; குடியிருப்பவருக்கு வீடு பசாந்தம் .
பண்கணயார்,
நாட்டாண்கம
என் றகழக்கப் பட்ட
பபரும் நிலத்தாரிடம்
இருந்து
நிலங் ககள
நிலமில் லா
விவசாயிகளுக்கு வழங் க பல சட்டங் ககள இயற் றினார் ககலஞர்.
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பபரியார் தகலகமயில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் “திராவிடர்
விவசாய பதாழிலாளர் சங் கம் ” 1952ல் நிறுவப்பட்டது. ஊதியம் ,
நிலம் -நீ ர் உரிகம எனப் பல தீர்மானங் கள் இயற் றப்பட்டன.
1. 1969 - Tenancy Land Record Act
2. 1969 - Agriculture Labour Fair Wages Act
3. 1970 - Land Reforms Act
4. 1971 - Agricultural University Act
5. 1971 - Conferment of Ownership of Homestead Act
உயர்
வகுப்பினரிடமிருந்து
பிற் படுத்தப்பட்ட
மற் றும்
தாழ் த்தப்பட்ட
மக்களுக்கு
விவசாய
நிலங் கள்
பசல் லக்
காரணியாக இருந்தார் தகலவர் ககலஞர்.
தரிசுநில டமம் பாட்டுத் திட்டம் ,
இரண்டு ஏக்கர் இலவச நிலம் திட்டம் ,
எல் லாம் ககலஞரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
Kalaingar: A Versatile Wordsmith:
தமிழ் இலக்கியத்துக்காக கவிகத, கடிதம் , திகரக்ககத, ககத,
தன் வரலாறு, வரலாற் றுக் காவியம் , நாடகம் மற் றும் வசனம் என
எல் லாவிதங் களிலும் ககடதர்ந்த பகடப்பாளியாக வலம் வந்தார்
ககலஞர்.
ஐம் பபரும் காப் பியங் களான
சிலப்பதிகாரம் மணிடமககல சீவகசிந்தாமணி
வகளயாபதி குண்டலடகசி
ஆகியவற் கற முழுகமயாக வாசித்து உள் வாங் கியவர் ககலஞர்.
அவரின் எழுத்து மற் றும் டபச்சுகளில் இதன் தாக்கம் அதிகம்
இருக்கும் .
தமிழ் த்தாய்
வாழ் த்கத
எல் லா
அரசு
மற் றும்
பபாது
நிகழ் சசி
் களிலும் பாட கவத்த பபருகம ககலஞகரடய டசரும் .
இறுதியாக
தமிழ்
மக்கள்
அகனவரும்
பகாண்டாடிய
“பசம் பமாழியான தமிழ் பமாழியாம் ” பாடலின்
ஆசிரியர்
ககலஞடர.
உலகப்புகழ் நாடக ஆசிரியர் டஷகஸ்பியர் எழுதியது 38
நாடகங் கள் ;
தகலவர்
ககலஞர்
எழுதிய
நாடகங் களின்
எண்ணிக்கக 34 என் ற இந்தத் தகவல் ஆச்சரியம் மட்டுமல் ல;
அதற் கும் டமல் !
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Wality 69 Fountain pen:
ககலஞர் பயன் படுத்திய எழுதுடகால் Wality 69 Fountain pen.
வாழ் க்ககயில் பபரும் பான் கமயாக இந் த எழுதுடகாகலத்தான்
அதிகமாக உபடயாகித்தார். சூன் 30, 2001 நள் ளிரவில் ககலஞகரக்
ககது பசய் து, ஒரு குற் றவாளிகயக் ககயாள் வது டபாலக்
ககயாண்டனர் ஏவல் துகறயினர். அப்டபாது அவர் சட்கடகய
இழுத்துப் பிடித்துத் தூக்கிய டபாது ககலஞரின் சட்கடப்கப
பகுதி கிழிந்தது. ஆனால் அந்த Wality 69 Fountain pen அவகரவிட்டுப்
பிரியவில் கல.
Battle of Marina:
திருவாரூர் பள் ளியில் தகலகமயாசிரியர் கஸ்தூரி அய் யர்
அவர்களிடம் தனது 12 வயதில் டபாராடித்தான் வகுப் பில்
நுகழந்தார் ககலஞர். அவர் இறந் த பிறகும் டபாராடித்தான்
பமரினாவில் தனது உன் னதத் தகலவர் அறிஞர் அண்ணா
அருகில் அடக்கம் பசய் யப்பட்டார்; வாழ் நாள் டபாராட்டக்காரர்
தகலவர் ககலஞர் அவர்கள் . புத்தக ஆசிரியர் 2010ஆம் ஆண்டு
புதிய சட்டமன் றம் கட்டும் பணி நடக்கும் டபாது நடந்த ஒரு
நிகழ் கவ இந்த அத்தியாயத்தில் அழகாக விவரிக்கிறார். இரவு
சுமார் 10.00-11.00 மணிக்கு பசயலாளர் திரு.ராமசுந்தரத்திடம்
அண்ணா நிகனவிடம் பசல் டவாம் என் றார். அவர்கள் இருவரும்
மற் றும்
சில
காவலர்களும்
பயணிக்கின் றனர்.
அண்ணா
சமாதியில் இருவரும் டதநீ ர் அருந்தியபடிடய உகரயாடுகின் றனர்.
ககலஞர்: அண்ணா சமாதியில் என் ன வாசகம் இருக்கிறது
பதரியுமா ?
ராமசுந்தரம் : பதரியும் அய் யா, “எகதயும் தாங் கும் இதயம் இங் டக
உறங் குகிறது!"
ககலஞர்: அகமதியாக “எனக்கும் இங் டகதான் உறங் கணும் ”
சில நிமிட அகமதி நிலவுகிறது.
ராமசுந்தரம் : அது எல் லாம் இப்டபா எதுக்கு அய் யா டபசணும் , நாம
கிளம் பலாம் பராம் ப டலட் ஆயிடுச்சி.
ககலஞர் நிகனவிடத்தில் இன் று பபாறிக்கப்பட்டுள் ள வாசகம்
“ஓய் வு எடுக்காமல் உகழத்தவன் , இடதா ஓய் வு எடுத்துக்
பகாண்டிருக்கிறான் ”.
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எளிகமயான உகரயாடல் காலம் , சூழல் , இடம் காரணமாக
அதகன ஆழமான உகரயாடலாக்கியது. ககலஞரின் இறுதி
ஆகசகய நிகறடவற் றத் தயங் கிய அதிமுக தகலகமகய
சட்டத்தால் பவன் றது ககலஞர் கட்டிக்காத்த இயக்கமான திமுக.
லண்டன் West Minister Abbeyக்கு நிகராக பமரினாவின் அண்ணா
சதுக்கத்கத ஒப்பிடுகிறார் ஆசிரியர் ம.பாரூக்.
இந்தப் புத்தகத்தில் நான் வியந்து ரசித்த சில பசால் லாடல் கள் ,
இவற் கற அந்த அத்தியாயத்தில் அழகாகச் டசர்த்து தனது
கருத்துக்கும் முலாம் பூசியுள் ளார் ஆசிரியர்.
Quotes:
Turn in any direction you like, caste is the monster that crosses your path,
Ambedkar.
Tamil Nadu is a paragon of administrative innovation among Indian states,
Amartya Sen.
Merely because water in the sea evaporates, it does not become a desert; merely
because the river mingles into the sea, they do not dry up.
He who controls others may be powerful, but he who masters himself is mightier
still.
Sleep is a symbol of peace and rest: it symbolizes innocence, purity and peace
of mind.
Cowards die many times before death; the valiant never taste of death but once,
Julius Caesar.
History of Dravidian movement has not been written yet. It has entered into a
new phase now.
Forgive your enemies but never forget their names, John F Kennedy.
I have lived a peru vazhvu.
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Kalaingarist:
சமீபத்திய அரசியல் மற் றும் உள் ளாட்சித் டதர்தலால் எனது
வாசிப்பு சற் று குகறந் தாலும் சில வாரங் களாக இந் தப் புத்தகம்
என் டனாடு
பயணித்தது.
திராவிட
இயக்கத்தின்
துருவ
நட்சத்திரமான தகலவர் ககலஞர் பற் றி ஆங் கிலத்தில் வாசித்தது
மனநிகறவாக இருந் தது. காட்டாற் று பவள் ளத்கத அகண
டபாட்டு அதன் வலிகமகயக் காட்டலாம் , ககலஞர் டபான் ற
மாபபரும் ஆளுகமக்கு இந்தப் புத்தகம் அவரின் தாக்கத்கத
உணர்த்தும் ஓர் அகண. இந்தத் தாக்கத்கத அகணயாமல்
இருக்ககவப்பது திராவிட இயக்கக் டகாட்பாடுகளில் நம் பிக்கக
உள் ளவர்களின் கடகம. ககலஞர் பற் றி டபராசிரியர் பாரூக்
எழுதிய 'KALAIGNAR : THE GREAT' அருகமயான புத்தகத்கதத்
திறனாய் வு பசய் ததில் மனநிகறகவ அகடந்டதன் .
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19. வெவிமைல் ாகங்கள்
— இராம.கி.
அண்கமயில் , மின் தமிழ் மடற் குழுவில் , ஒரு பசவிமடல் படத்கதக்
பகாடுத்துப்
பாகங் களுக்கான
தமிழ் ச ்
பசாற் ககள
அறிந் துபகாள் ள விருப் பம் பதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

டதாடு, தண்டட்டி, பதாங் கட்டான் என வித விதக் காதணிகள்
டபாடும் நம் மூரில் , பசவிமடல் பாகங் களுக்கான ”இகணத் தமிழ் ச ்
பசாற் ககளச்” சான் டறாடு பசால் ல நம் மிடம் எழுத்துப் பதிவுகள்
இல் கல. இவ் வணிககளப் டபாடும் பழக்கமும் அருகி விட்டது.
இனியும் இப்படிபயாரு பசால் லில் லாச் டசாகம் டவண்டாம் .
படத்தில் வரும் ஆங் கிலச் பசாற் களுக்கு ஈடான தமிழ் க் ககலச்
பசாற் ககளப் பார்ப்டபாம் .
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முதலில் வருவது Helix (n.) இதற் கு விளக்கமாய் , ஆங் கிலச்
பசாற் பிறப் பியல் அகரமுதலியில் , "a spiral thing," 1560s, originally of the
volutes of Corinthian capitals, from Latin helix "spiral, a volute in architecture,"
from Greek helix (genitive helikos), a word used of anything in a spiral shape (an
armlet, a curl of hair, the tendril of a vine, a serpent's coil), which is related to
eilein "to turn, twist, roll," from PIE *wel-ik-, from root *wel- (3) "to turn, revolve,"
from PIE root *wel- (3) "to turn, revolve." The classical plural is helices என் று
டபாட்டிருப்பர்.
தமிழில் spiralகயப் புரி என் டபாம் . வலம் புரி/ இடம் புரிச் சங் கு
எனும் பசால் லாட்சிககளக் கவனியுங் கள் . புரி என் பது கிகடப்
பரிமானத்தில் (horizontal dimension) மட்டும் விரியும் . helix-ஓ, குத்துப்
பரிமானத்திலும் (vertical dimension) விரியும் .
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”சுழிப்பு” என் ற பசால் முதலில் வட்டத்கதக் குறித்தாலும் டவக
நீ டராட்டத்தில்
உள் டநாக்கிய
குழிவு
ஏற் படுவகத
மறக்க
டவண்டாம் . "சுழலுக்குள் மாட்டினான் " எனும் டபாது நம் கம
அறியாமல் helix ஐச் சுழிகக என் ற பசால் லால் உணர்த்துகிடறாம் .
சுல் எனும் டவரிலிருந்து சுழி எழுந்தது டபால் , சுரி என் ற பசால் லும்
எழும் . சுரிகுழல் = helical ஆகச் சுருண்டு கிடக்கும் முடிக்கற் கற.
”சுரிமுகம் ” இது குத்துத் திகசயிலும் சுருண்ட சங் ககக் குறிக்கும் .
நத்கதக்கூட்கடக் கூடச் சுரிமுகம் என் பார். இன் பனாரு விதமாய்
திருகாணி (helical screw) எனும் டபாது, திருகு என் ற பசால் லும் helical
motion- கயக் குறிக்கிறது. முறுக்கு என் பதும் கூடத் திருகிக்
பகாண்ட தன் கமகயக் குறிக்கும் . முறுகு, திருகு, சுழிகக, சுரிகக
என் ற நான் கும் ஒடர பபாருகளக் குறித்தாலும் , டவற் றுகம
காட்டும்
முகத்தான்
இக்கால
அறிவியல்
புழக்கமாய் ச்
சுரிகககயடய helix-க்கு இகணயாகக் பகாள் ளலாம் .
அடுத்தது cartilage. இகதக் குருத்பதலும் பு என் பார். குருத்து
= இளகம. cartilage (n.) "gristle; firm, elastic animal tissue," early 15c., from
Old French cartilage and directly from Latin cartilaginem (nominative cartilago)
"cartilage, gristle," which is possibly related to cratis "wickerwork".
மூன் றாவது பசால் snug (adj.) 1590s, "compact, trim" (of a ship),
especially "protected from the weather," perhaps from a Scandinavian source
such as Old Norse snoggr "short-haired," Old Swedish snygg, Old Danish snøg
"neat, tidy," perhaps from PIE *kes- (1) "to scratch" (see xyster). Sense of "in a
state of ease or comfort" first recorded 1620s. Meaning "fit closely" is first found
1838. தமிழில் சிக், நச், என் று ஒலிக்குறிப்புச் பசாற் களால் ,
பபாருந்தப் பிடிக்கும் விகனகயக் குறிப் டபாம் . பநக்கு -தல்
விகன, ஒன் று இன் பனான் றில் பபாருந் தகலயும் . பநக்கு விடுதல்
என் பது பபாருத்துவாய் விடுதகலயும் குறிக்கும் . ”பநகிழ் சசி
் ”
என் பதும் கூட இதன் பதாடர்ச்சியாகலாம் . என் கனக் டகட்டால்
பநக்கு என் பது snug இற் கு இகணகாட்டும் என் டபன் .
conch = சங் கு. இதற் குப் பபரிய விளக்கம் பசால் ல
டவண்டாம் .
அடுத்தது, Tragus = துருகு. (n.) eminence at the opening of the
ear,பசவி வாசலில் துருகி வரும் எழுச்சி. துரு-த்தல் = முன் வரல் . "
1690s, Modern Latin, from Greek tragos in this sense (Rufus of Ephesus),
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properly "he-goat;" so called for the tuft of hair which grows there, which
resembles a goat's beard.
Anti-Tragus = துருபகதிர்.
(பின் பனாட்கடடய பபரிதும்
பயன் படுத்தும் மரபு தமிழில் உண்டு.)
Lobe மடல் ; 2nd Lobe 2 ஆம் மடல் ; 3rd Lobe 3 ஆம் மடல்
Rook = துருகடி. துருகு வகளயத்தின் அடிப்பாகமாய் இது
அகமயும் .
Daith = குருத்தடி. (இன் னும் பபாருத்தமான பசால் கலத்
டதடடவண்டும் .)
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20. ஓலெக்கும் ஒலிக்கும் என்ன வவறு ாடு?
— முனைவர் தேசமாழி
பன் பநடுங் காலத்திற் கு முன் னர் ஓகச என் பது உருவாக்கப்
படுவதற் கும் ; ஒலி என் பது அகதக் டகட்பதற் குமான பசாற் களாக
பதளிவாகப் பிரித்து டவறுபாடு காட்டும் ஒரு முகற இருந்திருக்கக்
கூடும் .

இப்பபாழுது மலர், அலர் எல் லாடம பூ என் று ஒடர பபாருளில் நாம்
ககயாள் வது டபால, காலப் டபாக்கில் ஓகச, ஒலி என் ற பசாற் கள்
ஒரு பபாருட் பன் பமாழி என் ற ஒரு நிகலக்குப் பயன் பாட்டில்
மாறியிருக்கக் கூடும் .
எழுப்பப்படுவது
அல் லது
உருவாக்கப்படுவது
"ஓகச";
டகட்கப்படுவது "ஒலி"
என் ற எடுடகாகள(Hypothesis) ஆய் வு பசய் ய;
சங் க
இலக்கியம்
பதாடரகடவு
தளத்தில்
தரவுகள்
டசகரிக்கப்பட்டது (நன் றி முகனவர் ப. பாண்டியராஜா).
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(I) தரவுகளின் ஆய் பவல் கல பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்பதாககயும்
(http://tamilconcordance.in/sangconc-1-oo1.html)
'ஓகச' என் ற பசால் கீழ் க்காணும் 10 இடங் களில் சங் க இலக்கியப்
பாடல் களில் எடுத்தாளப்பட்டுள் ளது பதரிய வருகிறது.
ஓகச (7)
பநடுபநறிச் சகடம் மணல் மடுத்து உரறும் ஓகச - நற் 4/10
அஞ் சு_தக உரறும் ஓகச டகளாது - நற் 154/6
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓகச டபால - குறு 16/3
ஆய் ந் து அளவா ஓகச அகறயூஉ பகற அகறய - பரி 10/7
டகாள் வல் ஏற் கற ஓகச ஓர்-மார் - அகம் 171/9
கடி_மரம் தடியும் ஓகச தன் ஊர் - புறம் 36/9
பநய் உகல பசாரிந்த கம ஊன் ஓகச புது கண் மாக்கள் பசது
கண் ஆர - புறம் 261/8,9
ஓகசயின் (1)
உகிர் பநரி ஓகசயின் பபாங் குவன பபாரியும் - அகம் 267/12
ஓகசயும் (1)
களிறு அட்டு குழுமும் ஓகசயும் களி பட்டு - அகம் 261/13
ஓகசபயாடு (1)
கரும் டகாட்டு ஓகசபயாடு ஒருங் கு வந்து இகசக்கும் - அகம் 94/11
__________________________________________
(1)
நற் 4/10
பநடுபநறிச் சகடம் மணல் மடுத்து உரறும் ஓகச
- நீ ண்ட வரிகசயான வண்டிகள் மணகலத் டதய் த்து "எழுப்பும்
ஓகச"
(2)
நற் 154/6
அஞ் சுதக உரறும் ஓகச டகளாது
- யாவரும் அஞ் சுமாறு "முழங் கும் ஓகச" டகளாது
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(3)
குறு 16/3
உகிர் நுதி புரட்டும் ஓகச டபால
- நக நுனியிடல புரட்டுதலால் "உண்டாகிய ஓகசகயப்" டபால
(4)
பரி 10/7
ஆய் ந் து அளவா ஓகச அகறயூஉ பகற அகறய
- ஆராய் ந் து அளவிடமுடியாத பல் டவறு "ஓகசகள் ஒலிக்க"
(5)
அகம் 171/9
டகாள் வல் ஏற் கற ஓகச ஓர்மார்
- பகால் லுதல் வல் ல கரடி ஏற் றின் "ஒலியிகன உணர்வதற் காக"
(6)
*புறம் 36/9
கடி மரம் தடியும் ஓகச தன் ஊர் பநடு மதில் வகரப் பின் கடி
மகன இயம் ப
காவல்
மரங் ககள
பவட்டுடமாகச
(எழுப்பப்படுகிறது)
தன் னுகடய ஊரின் கண்
பநடிய மதிபலல் கலயில்
தனது
காவகலயுகடய
டகாயிற் கண்டண
பசன் பறாலிப்ப
(டகட்கப்படுகிறது)
அதாவது ஓகச ஒலிக்கப்படுகிறது
(7)
புறம் 261/8,9
பநய் உகல பசாரிந்த கம ஊன் ஓகச புதுக்கண் மாக்கள்
பசதுக்கண் ஆர
- பநய் யில் ஆட்டு இகறச்சி "வறுப்பதால் எழும் ஓகச" டகட்டுக்
பகாண்டட இருக்கும் . புதியவர்கள் இகதக் கண்டு கண் பூப்பர்
(8)
அகம் 267/11,12
பவதிர்படு பவண்பணல் பவவ் வகறத் தாஅய
உகிர்பநரி டயாகசயிற் பபாங் குவன பபாரியும்
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- மூங் கிலில் விகளந்த பவள் ளிய பநற் கள் பவப்பம் மிக்க
பாகறயில் உதிர்ந்து பரந்து நகத்கத பநரிப்பது டபான் ற
"ஒகசயுடன் " பபாங் கிப் பபாரிந்திடும்
(9)
அகம் 261/13
இரும் புலி களிறு அட்டுக் குழுமும் ஓகசயும்
- பபரிய புலியானது களிற் றிகனக் பகான் று
ஓகச"யிகனயும்

"முழங் கும்

(10)
*அகம் 94/11
கரும் டகாட்டு ஓகசபயாடு ஒருங் கு வந்து இகசக்கும்
- (திகனப்புனக் காவலர் ஊதும் ) பபரிய பகாம் பின் "ஓகசபயாடு
கலந் து வந்து ஒலிக்கும் "
__________________________________________

(II) தரவுகளின்
ஆய் பவல் கல சங் கமருவிய நூல் களான
பதிபனண்கீழ் க்கணக்கு நூல் கள்
(http://tamilconcordance.in/PATHINENconc-1-oo1.html)
'ஓகச' என் ற பசால் கீழ் க்காணும் 5 இடங் களில் சங் கமருவிய
காலப் பாடல் களில் எடுத்தாளப்பட்டுள் ளது பதரிய வருகிறது.
ஓகச (5)
ஓகச அவிந்த பின் ஆடுதும் என் று அற் றால் - நாலடி:34 2/2
குழல் இல் இயமரத்து ஓகச நற் கு இன் னா - இன் னா: 40:35/2
சிறு குழல் ஓகச பசறிபதாடி டவல் பகாண்டு - ஐந்: 50:7/3
மடி பசவி டவழம் இரீஇ அடி ஓகச அஞ் சி ஒதுங் கும் அதர் உள் ளி
ஆர் இருள் - ஐந்:50:16/2,3
சுகவ ஒளி ஊறு ஓகச நாற் றம் என் று ஐந்தின் - குறள் :3 7/1
__________________________________________
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(1)
நாலடி:34 2/2
பபருங் கடல் ஆடிய பசன் றார், ஒருங் குடன் ஓகச அவிந்தபின்
ஆடுதும் என் றற் றால்
- பபருங் கடலிடல நீ ராடுவது குறித்துச் பசன் றவர்கள் , இக்கடலின்
"ஒலி அடங் கிய" பின் னர் நாம் நீ ராடுடவாம் ’ என் று கருதினால்
(2)
இன் னா: 40:35/2
குழலி னினியமரத் டதாகசநன் கின் னா
- குழடலாகச இல் லாது
இயமரம் என் ற
முழக்கப்படும் பவறும் தாள ஓகச துன் பம் .

டதாற் கருவியில்

(3)
ஐந்: 50:7/3
சிறு குழல் ஓகச, பசறிபதாடி! டவல் பகாண்டு எறிவது டபாலும்
எனக்கு.
- ஊதும் சிறிய புல் லாங் குழின் ஓகசயானது, டவல் பகாண்டு
வீசுவது டபால உள் ளது.
(4)
ஐந்:50:16/2,3
மடி பசவி டவழம் -இரீஇ, அடி ஓகச அஞ் சி, ஒதுங் கும்
-மடிந்த காதுககளயுகடய யாகனயானது,
பின் வாங் கி, தன்
நகடயால்
உண்டாகும் ஓகசயானது, (புலிக்குக் டகட்குடமா
என் று,) பயந்து பமதுவாக நடக்கும்
(5)
ஐந்:50:16/2,3
சுகவ ஒளி ஊறு ஓகச நாற் றம் என் று ஐந்தின்
- உலகமானது. உண்டுணரும் சுகவயும் , கண்டுணரும் ஒளியும் ,
பதாட்டால் உணரும் ஊறும் . "ஓகச - (டகட்டுணரும் ) ஒலியும் ",
டமாந்துணரும் வாசகனயும் , என் று பசால் லப் படுகின் ற, ஐந்தின்
திறத்திகன ஆராய் ந்தறிந் தவனிடத்திடலடய அடங் கிக் கிடக்கும்
(டபரா. சுந்தரசண்முகனார்). i.e., Vulluvar mentions 'Inducing Source' of
the senses
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'ஓகச' என் பது பபயர்ச்பசால் , அது குறித்துச் சுட்டும் பபாழுது
ஓகச என் பகதத் பதாடர்ந்து ஒலிக்க, எழுப்ப, இகசக்க டபான் ற
பசாற் கள் டமலும் விளக் கமாக பகாடுக்கப்படுகிறது.
எடுத்துக் காட்டாக;
"கடி மரம் தடியும் ஓகச தன் ஊர் பநடு மதில் வகரப் பின் கடி
மகன இயம் ப"
"கரும் டகாட்டு ஓகசபயாடு ஒருங் கு வந்து இகசக்கும் "
ஓகச "டதான் றும் இடமும் " தவறாமல் குறிக்கப்படுகிறது.
மாறாக;
'ஒலி'
என் பது
பபயர்ப்பபாருளாக
மட்டுமின் றி
விகனப்பபாருளாகவும் வரும் பண்பு பகாண்டது.
பபயர்ப்பபாருள் - ஒலி = ஆரவாரம் ,டபரிகச
விகனப்பபாருள் - ஒலி = சப்தி, ஆரவாரி
(பார்க்க: தமிழ் சப
் சால் விளக்கம் ,
முல் கல முத்கதயா (2004) https://ta.wikisource.org/s/5hhg)
இதற் கு சங் கப் படல் களிடலடய எண்ணற் ற எடுத்துக் காட் டுகள்
உள் ளன.
எனடவ டமடல குறிப்பிட்ட சங் க இலக்கியங் கள் , சங் கம் மருவிய
கால இலக்கியங் களில்
ஓகச என் பது உருவாக்கப்படும்
இடத்துடன் பதாடர்பு பகாண்டட வருவதாக அகமந்துள் ளகதக்
காண முடிகிறது.
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21. மயங்கா மைபின் எழுத்துமுல !
— முனைவர். ப.பாண்டியராஜா
ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் னர் நம் தமிழ் பமாழி எழுதப்பட்ட
எழுத்து முகறக்குப் "பிராமி' என் று பபயர். இகதத் தமிழ் பிராமி,
தமிழி என் றும் பசால் வர். இந் தப் பிராமி எழுத்து முகறயில்
பமய் பயழுத்துகளுக்குப் புள் ளியிடும் வழக்கம் இல் கல. டமலும்
எகர,
ஒகர
உயிர்/உயிர்பமய்
எழுத்துகளுக்கு
டவறுபாடு
கிகடயாது. "பகாடி' என் பகத இடத்துக்டகற் றவாறு, "பகாடி'
என் டறா அல் லது "டகாடி' என் டறா படித்துக்பகாள் ள டவண்டும் .
தமிழ் பதரிந்தவர்களுக்கு இது குழப்பமாக இருந்ததில் கல
டபாலும் .
இன் கறக்கும் Raman என் பகத நாம் ராமன் என் று படிக்கிடறாம் ,
ஆனால் , இந் தப் பபயகரக் டகள் வியுறாத டவறுநாட்டார், இதகன
ரமன் , ரமான் , ராமான் என் று படித்துக் குழப்பமகடவதுண்டு.
கடல, மககள, சினம, தநகத, வயல ஆகியவற் கற நாம் கடல் ,
மக்கள் , சினம் , தந்கத, வயல் என் று சரியாகப் படித்துவிடுடவாம் .
"அந்தத் பதருவில் பதர் பசன் றது' என் பகத "அந்தத் பதருவில் டதர்
பசன் றது' என் று குழப் பமில் லாமல் படித்துவிடலாம் . "பகாழுநன்
மீது பகாபம் பகாண்டாள் ' என் பதகன, "பகாழுநன் மீது டகாபம்
பகாண்டாள் '
என் றும்
படித்துவிடுவதில்
சிரமம்
இல் கல.
எனடவதான் , பண்கடய தமிழ் எழுத்துகளில் புள் ளிகடளா, எ/ஏ,
ஒ/ஓ டவறுபாடடா இல் கல.
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ஆனால் , தமிழ் பதரியாதவர்கள் இதகனப் படிக்கும் டபாது
பமத்தத் தடுமாறுவர் என் பது உண்கம. ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு
முன் னர் தமிழ் நாட்டுக்கு வந்த சமண, புத்தத் துறவிகளுக்கு இது
டபரிடராக இருந்திருக்கும் . எனடவ, தமிழில் எழுதப்பட்டகதப்
படிக்கும் டபாது அவர்கள் பபரிதும் குழம் பியிருந்திருப்பர். இந்தக்
குழப்பத்கதத் தீர்த்துகவக்க முகனந்தவர் பதால் காப்பியர்.
அவர்தான் ,
பமய் யின் இயற் கக புள் ளிபயாடு நிகலயல்
எகர ஒகரத்து இயற் ககயும் அற் டற (எழுத்.நூன் .15,16)
என் று பதால் காப் பியத்தில்
எழுதி கவத்துள் ளார். இதற் கு,
பமய் பயழுத்துகள் ,
டமடல
புள் ளிபபறும் ,
எகர/ஒகர
உயிர்/உயிர்பமய் எழுத்துகளும் அவ் வாடற புள் ளிபபறும் என் பது
பபாருள் . எனடவ, "பசடி', "பகான் ' என் பவற் கற பநடிலாகச் "டசடி',
"டகான் ' என் றும் , "பச', "பகா' ஆகிய எழுத்துகளுக்கு டமல் புள் ளி
கவத்தால் , அவற் கறக் குறிலாகச் "பசடி', "பகான் ' என் றும் படிக்க
டவண்டும் என் பது பதால் காப் பிய(ர்) விதி.
ஆனால் , இந்தப் புள் ளிமுகற பதால் காப் பியர் காலத்துக்கும்
முன் னர் இருந்து, அவற் கறத் பதால் காப்பியர் குறிப்பிடுகிறாரா
அல் லது இந்த முகற பதால் காப் பியராடலடய ஏற் படுத்தப்பட்டதா
என் பது டகள் வி.
பதால் காப்பியர் தனது இலக்கண நூலில் , தமக்கு முன் னர் இருந் த
பல மரபுககளக் குறிப்பிடுகிறார். அவ் வாறு குறிப் பிடும் டபாது,
அவர் அந்த மரகபக் கூறி, "என் ப', "என் மனார் புலவர்', "பமாழிப'
என் று குறிப் பிடுவார். காட்டாக,
பன் னீர ் எழுத்தும் உயிர் என பமாழிப (எழுத். நூன் :8/2)
வல் பலழுத்து என் ப க, ச, ட, த, ப (எழுத். நூன் :19/1)
கூட்டி எழூஉதல் என் மனார் புலவர் (எழுத். நூன் :6/2)
என் ற நூற் பாக்ககளப் பார்க்கலாம் .
இவ் வாறாக, "என் ப' என் பது 145 இடங் களிலும் , "என் மனார்' என் பது
75
இடங் களிலும் ,
"பமாழிப'
என் பது
87
இடங் களிலும்
பதால் காப்பியத்தில் இடம் பபற் றுள் ளன. ஆனால் , புள் ளிககளப்
பற் றிக் கூறுமிடத்து,
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பமய் யின் இயற் கக புள் ளிபயாடு நிகலயல்
எகர ஒகரத்து இயற் ககயும் அற் டற
என் று இந் நூற் பாக்ககளத் தன் கூற் றாகடவ கூறியிருப்பகத உற் று
டநாக்க டவண்டும் . புள் ளிமுகற பதால் காப்பியருக்கு முன் னர்
இருந்திருந்தால் அவர் இந் நூற் பாக்ககள,
பமய் யின் இயற் கக புள் ளிபபறும் என் ப
எகர ஒகரமும் அற் பறன பமாழிப
என் பது டபான் று அகமத்திருந்திருப்பார்.
இதற் குச்
சான் றாக
இன் பனான் கறயும்
காட்டலாம் .
பதால் காப்பியத்துக்குச் சிறப்புப் பாயிரம் என் ற முன் னுகரகய
அளித்திருப்பவர்
பனம் பாரனார்
என் ற
புலவர்.
அவர்
பதால் காப்பியகரப் பற் றிக் குறிப்பிடும் டபாது,
மயங் கா மரபின் எழுத்துமுகற காட்டி,
பதால் காப்பியன் எனத் தன் பபயர் டதாற் றி
என் று குறிப் பிடுகிறார்.
"மயங் கா மரபின் எழுத்துமுகற' என் பதற் கு, பமய் ப்புள் ளி,
எகர/ஏகார, ஒகர/ஓகார டவறுபாடுகள் இன் றி, மயக்கம் (ambiguity)
தருகிற எழுத்து முகறயில் , புள் ளிகய அறிமுகப்படுத்தி, இந்த
மயக்கங் ககளத் தீர்த்து கவத்தவர் என் று பபாருள் பகாள் வது
சிறப்பாகும் .
பதால் காப் பியருக்கு
ஆயிரக்கணக்கான
ஆண்டுகட்குப்
பின் னர்
டதான் றிய
உகரயாசிரியர்களின்
காலத்தில் இந்த எழுத்துமுகறயின் வரலாறு பவளிப்படாத
காரணத்தால் , இத்பதாடருக்கு டவறுவிதமான பபாருள் கூறிச்
பசன் றனர் எனலாம் .

நன் றி: தினமணி தமிழ் மணி

பதாடர்பு: முகனவர்.ப.பாண்டியராஜா
pipiraja@gmail.com
http://sangacholai.in
tamilconcordance.in/
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22. வொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச்வொல்வை !
— முனைவர் ஒளனவ. அருள்
நம் தாய் பமாழியாகிய தமிழ் பமாழி இன் று பசம் பமாழியாக
உயர்ந்து சிறந் து பபாலிவதற் கு அதன் பதான் கமத் தன் கமயும்
முதன் கமயான காரணமாகும் . ஒரு பமாழியின் பதான் கமகயப்
டபால
அதன்
இளகமயும் ,
எளிகமயும்
பபருகமக்குரிய
ஒன் றாகும் .
இங் கு, இளகம என் பது, இன் கறய சூழலுக்கும் அம் பமாழிக்கும்
இகடடயயான உயிடராட்டம் நிகறந்த உறகவடய குறிக்கிறது.
இதன் அடிப்பகடயில் , பதான் கம, இனிகம, வளகம, பசம் கம,
வியன் கம டபான் ற எண்ணற் ற சிறப்புககள ஒருங் டகயுகடய
தமிழ் பமாழிகய என் றும் குன் றாத இளகம பமாழியாகவும்
மிளிரச்
பசய் வதற் கு,
பசால் லாக்கம்
மிகவும்
இன் றியகமயாததாகிறது.
தமிழில் எழுத்துகளின் வகககள் , குறில் , பநடில் , வல் லினம் ,
பமல் லினம் , இகடயினம் என் ற பாகுபாடு யாவுடம திட்டமிட்டு
மரபாக்கப்பட்டன. குற் றியலுகரம் , குற் றியலிகரம் என் பகவ
தமிழுக்கு உரிய மரபு தான் . நாய் க்குட்டி, டகாழிக்குஞ் சி என் று
இன் றும் கூறுவதற் கு மரடப அடிப்பகடயாகும் .
ஆண் யாகனகயக் களிறு என் றும் , பபண் யாகனகயப் பிடி
என் றும் கூறினர். டமற் புறத்தில் வலிகம உகடய மூங் கிகலப்
புல் லினம் என் றனர். உட்பகுதியில் கவரம் பகாண்டகத மரம்
என் றனர். தாகழ மடல் , பதன் கன ஓகல, வாகழ இகல என் று
கூறியதற் கும் மரடப அடிப்பகடயாகும் .
கண்ணி, பதரியல் ,
பதாங் கல் ,
பதாகட,
டகாகத
என் று
காரணத்தின்
அடிப்பகடயிலான மாகலகயப் பற் றிய பசாற் கள் பிறகு மரபாக
அகமந்தன.
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ஆட்சி
பமாழியாகவும் ,
பயிற் று
பமாழியாகவும்
வளர்ச்சியகடந் துள் ள பமாழிகய அறிவியல் பமாழியாகவும் ,
நாளும் மாறிவரும் புதிய உலகிற் கான வளபமாழியாகவும்
வன் கம பபறச் பசய் வதற் குச் பசழுகமயான பசாற் களஞ் சியம்
அம் பமாழியில் இருத்தல் டவண்டும் . பண்கடய காலத்திலிருந்டத,
பசழுகமயான பசாற் ககளத் தமிழர்கள் உருவாக்கினர்.
“பபாருண்கம பதரிதலும் பசான் கம பதரிதலும்

பசொல் லி ைொகு ் எை் ைொர் புலவர் "
- (பேொல் . பபய.2)

எனச்
பசால் லின்
பபாருட்தன் கமகயத்
பதால் காப் பியர்
விளக்கினார். பபாருண்கமயும் பசான் கமயும் பதரிதடலாடு,
ஒவ் பவாரு சூழலுக்கும் , பண்புக்கும் , இடத்திற் கும் , பயன் படும்
முகறக்கும் ஏற் றவாறும் அக்காலத் தமிழர்கள் பசால் லாக்கம்
பசய் துள் ளனர்.
எடுத்துக்காட்டாகச் டசாற் கற “அவிழ் பதம் " எனக் குறித்தனர்.
அவிழ் தல் என் பதற் கு, மலர்தல் , விரிதல் எனப் பல பபாருளுண்டு.
டசாறு, அரிசி எனும் நிகலயிலிருந்து மாறி, நீ ரில் பதமாக பவந்து
மலர்வகத
அவிழ் பதம்
என
அழகாகச்
பசால் லாக்கம்
பசய் துள் ளனர்.
தமிழர்களின்
பசால் லாக்கத்
திறனுக்கு
இதுடபான் ற எண்ணற் ற எடுத்துக்காட்டுககள முன் கவக்கலாம் .
ஆனால் , பதாழில் நுட்ப வளர்ச்சியும் அறிவியல் புகனவுகளும்
மிகுந்து
காணப்படுகிற
இன் கறய
சூழலில்
அழகிய
தமிழ் சப
் சாற் ககள நாம் டமலும் உருவாக்க இயலுமா ? அவ் வாறு
உருவாக்கினாலும் , அவற் கறப் பயன் பாட்டிற் குக் பகாண்டு வர
ஏலுமா ? ஆங் கிலத்தில் ஒரு புதிய பசால் ஓரிரு வாரங் களில்
வழக்கத்தில் வந்துவிடுகிறது. பசய் தி ஊடகங் களும் , சமூகத்
பதாடர்பியங் களும் அவற் கறப் பயன் பாட்டிற் குக் பகாண்டு வந்து
விடுகின் றன,
ஆனால் தமிழ் சப
் சாற் கள் வழக்கத்திற் கு வர ஆண்டுள் பல
காத்திருக்க
டவண்டியுள் ளது.
சில
பசாற் கள்
“அகராதி"
அளவிடலடய நின் று விடுகின் றன. மின் சாரம் என் ற பசால்
நகடமுகறக்கு வரடவ
24 ஆண்டுக் காலம் கழிந்ததாகக்
கூறப்படுகிறது.
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'கண்டடன் கற் பினுக்கணியிகன' என் று தன்
பசால் லால்
சீகதயின் பபருகமகய உணரச் பசய் த அனுமகனச் "பசால் லின்
பசல் வன் " என் று கம் பர் அகழத்தார். பமாழியியலின் பிற
பிரிவுககளக்
காட்டிலும்
இலக்கணத்துடன்
பநருங் கிய
பதாடர்புகடயது பசால் லாக்கம் .
பயிருடன்
டசர்ந்து வளரும் ககளகய நீ க்கப் பயன் படும்
கருவிக்குக் ககளக்பகாத்தி என் று பபயர். டபசும் வழக்கில் ககள
என் ற பசால் லில் இருக்கும் 'ஐ' எனும் உயிர் ஒலியும் பகாத்தி எனும்
பசால் லில் இருக்கும் 'ஓ' எனும் உயிர் ஒலியும் மயங் கிக் களாத்தி
என் ற புதிய பசால் உருவாகியது.
புதிதாக உருவாக்கப்படும் பசால் லானது, பபாருள் மாறாமலும் ,
சுருக்கமாகவும் , இலக்கண மரபு பிறழாமலும் இருக்க டவண்டும் .
ஆனால் , அண்கமக் காலமாகச் பசால் லாக்கம் பசய் யப்பட்டுள் ள
சில பசாற் கள் இலக்கண மரகப மீறியுள் ளதாகடவ பதரிகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, " Eraser " எனும் ஆங் கிலச் பசால் லுக்கு "
அழிப்பான் " எனும் தமிழ் சப
் சால் தற் டபாது வழக்கத்தில் உள் ளது.
ஆனால் , அஃறிகணப் பபாருளுக்கு 'அன் ' விகுதி சூட்டப்படலாமா
?
புரிந்துபகாள் வதற் கு எளிதாக இருக்கும் காரணத்தால் ,
இச்பசால் விகரவாக வழக்கத்தில் வந்துவிட்டது. 'Bicycle' எனும்
பசால் லுக்கு " ஈருருளி " என் று அழகாகச் பசால் லாக்கம்
பசய் யப்பட்டிருப்பினும் , " மிதிவண்டி " என் ற பசால் டல பவன் றது.
பிடரசில் நாட்டில் விகளந்த காப்பிக்பகாட்கட ஆடு, மாடு, மான்
டபான் ற விலங் குகளின் குளம் பு டபாலிருந்த காரணத்தால் ,
டபரறிஞர் டதவடநயப் பாவாணர் காப் பிகயக் " குளம் பி " எனும்
பசால் லால் குறித்தார்.
ஆனால் , ஆண்டுகள் பல கடந் தும்
அச்பசால்
இன் றளவும்
பலகரச்
பசன் றகடயாதது
வருத்தத்திற் குரியடத.
நாளும்
புதிய
கண்டுபிடிப்புகள்
வந்து
பகாண்டிக்கும்
இக்காலத்தில் , அவற் டறாடு பதாடர்புகடய புதிய பசாற் ககள
உருவாக்குவது பமாழியின் வளர்ச்சிக்கான இன் றியகமயாப்
பணியாகும் . அடத டவகளயில் , நம் முன் டனார்கள் உருவாக்கிய
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அழகிய தமிழ் சப
் சாற் ககள இன் கறய
தகலமுகறயினரிடம்
பகாண்டு பசல் வதும் நம் பபருங் கடகமயாகும் .
ஒரு பமாழிகய உயிர்ப்புடன் கவத்திருப்பதற் கு, அம் பமாழியில் ,
பதாடர்ந்து புதிய பசாற் கள் அவ் வப்டபாது உருவாக்கப்பட
டவண்டும் . ஆனால் , அத்தககய பசாற் ககள உருவாக்கும்
பணியில் ,
மூத்த
தமிழறிஞர்கடளாடு
இன் கறய
தகலமுகறயினரும் ஆர்வத்துடன் பங் டகற் று இலக்கண பநறி
மாறாமலும் , தமிழின் சுகவயும் பபாருளும் குன் றாமலும் நாளும்
புதிய ககலச்பசாற் ககளச் பசம் பமாழியாம் தமிழ் பமாழிக்குச்
டசர்க்க டவண்டும் என் படத என் விருப்பம் .
பமாழியின்
வளர்ச்சிக்கு
உறுதுகணயாக
விளங் கும்
பசால் லாக்கப் பணிகயத் பதாழுது டமற் பகாள் டவாம் . தமிழின்
சிறப்கபப் பாபரங் கும் பகறசாற் றுடவாம் .

நன் றி:
பசந்தமிழ் ச ் பசாற் பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககத்தின்
பவளியீடான
2021 திசம் பர்த் திங் கள் மின் னிதழ் - "பசால் வயல் "

முகனவர் ஔகவ ந. அருள்
இயக்குநர் (பமாழிபபயர்ப்பு)
தகலகமச்பசயலகம்
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23. வமாழிவ யர்ப் ாளர் ண் ாடுகளிலைவய ாைம்
கட்டு வர்
— முனைவர் ஆைந்த் அமலோஸ்
நூல் ஒன் கற ஒரு பமாழியிலிருந்து மற் பறாரு பமாழிக்கு
எடுத்துச்பசல் வது
உலபகங் கும்
ஒரு
பபரிய
பணியாகப்
பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்திய நாட்டில் பல பமாழிகள்
டபசுபவர்கள் வாழ் கின் றனர். அவர்கள் கூடி வாழும் பபாழுது
பமாழிபபயர்ப்பு அன் றாட வாழ் வின் எதார்த்த நிகலயாகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, டில் லியில் வாழும் தமிழர் வீட்டில் தமிழ்
டபசுவார், பதருவில் இந்தி டபசுவார், அலுவலகத்தில் ஆங் கிலம்
டபசுவார். அடதடபால பசன் கனயில் வாழும் வங் காளர் வீட்டில்
பங் களா, பதருவில் தமிழ் , அலுவலகத்தில் ஆங் கிலமாக இருக்கும் .
இங் டக ஏடதா ஒரு வககயில் பமாழிபபயர்ப்பு நடந்துபகாண்டட
இருக்கிறது.
டமலும் நமது நாட்டில் பிற பமாழியில் உள் ள நூட்ககள ஆங் கில
பமாழிபபயர்ப்பால் அறிமுகமாக்கிக் பகாண்டிருக்கின் டறாம் .
இருபதாம் நூற் றாண்டில் நடந்த பல் டவறு சீர்திருத்தங் களும் நமது
நாட்டின் நூட்ககள அயல் நாட்டார் ஆங் கிலத்தில் அகமத்துக்
பகாடுத்ததால் அதன் துகணநாடி நமது தகலவர்கள் நமது
பண்பாட்கடப் புரிந் து பகாள் ள முடிந்தது. அதனால் அவர்கள்
உருவாக்கிய “இன் டாலஜி” என் ற துகற முக்கியத்துவம் பபற் றது.
இன் கறய அளவில் புலம் பபயர்ந்த அல் லது அயல் நாட்டடாடு
பதாடர்பு பகாண்டுள் ள தமிழர்கள் பமாழிபபயர்ப்புப் பணியில்
ஈடுபட்டுள் ளார்கள் என் பது மகிழ் சசி
் க்குரிய பசய் தி. ஒரு சில
எடுத்துக்காட்டுகள்
அதற் குச் சான் று. பஜர்மன்
கவிகதத்
பதாகுப் கபத்
தமிழில்
பமாழியாக்கம்
பசய் து
வத்சலா
விஜயகுமார் பவளியிட்டார். (2007). “மகாத்மா காந்தியின் ஐந் து
பநாடிகள் ” என் று வால் டர் எரிக் டசபர் (1948) எழுதிய பஜர்மன்
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வாபனாலி நாடகத்கத “கூத்துப்பட்டகற” நாடகக்குழு தமிழில்
அரங் டகற் றியது. நாடன பல தமிழ் நூட்ககள – அபிராமி அந்தாதி,
கந்தர் அநுபூதி, நம் மாழ் வாரின் திருவாய் பமாழியிலிருந்து 100
பாடல் கள் , சித்தர் பாடல் கள் டபான் றவற் கற - பஜர்மனில் பமாழி
பபயர்த்துள் டளன் [1].
ப ொழிபபயர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு:
மூல நூலின் சிறப்கப பமாழிபபயர்ப்பில் பகாண்டுவர முடியாது;
அதனால் பமாழிபபயர்ப்பபல் லாம் இரண்டாம் தரம் என் ற
பகழய கருத்து மாறிக் பகாண்டிருக்கிறது. “பமாழிபபயர்ப்பு
சமுக்காளத்தின்
மறுபக்கம் ”,
“பமாழிபபயர்ப்பவன்
காட்டிக்பகாடுக்கும் துடராகி” (இத்தாலிய பழபமாழி - Traduttore,
traditore).
“கவிகதகய பமாழி பபயர்க்க முடியாது. அதனால்
கவிஞர்கள் தான் பமாழியின் பாதுகாவலர்கள் ” (டாக்டர் ஜான் சன் ).
“கவிகதகய பமாழிபபயர்ப்பில் வாசிப்பது ஒரு பபண்கணத்
திகரவழியாய் முத்தமிடுவதற் குச் சமம் ” (Chaim Bialik).
பமாழிபபயர்ப்பு டகாட்பாளர்கள் இத்தககய கருத்துக்ககள
ஏற் றுக் பகாள் வதில் கல. ஏபனனில் பமாழிபபயர்ப்பு புதிதாக
ஆக்கும் ஆற் றல் பகாண்டது, புதிய விளக்கம் பகாடுக்கும்
திறனுகடயது. அது மாற் றுக்கருவுயிர்ப்புக்கு இடம் அளிக்கிறது.
பமாழிகளும்
இலக்கியமும்
பதாடர்ந்து
ஒன் டறாபடான் று
இகணந் து பசயல் படும் டபாது மனுக்குலத்தின் வரலாற் று
வளர்ச்சிகயத் பதளிவுபடுத்துகிறது[2].
ப ொழிபபயர்ப்பொளர் பை்பொடுகளினைதய பொல ் கை்டுபவர்:
பமாழிபபயர்ப்புப் பணி வரலாற் றில் பதாடர்ந்து பசயல் பாட்டில்
இருந்தது. ஐடராப்பாவில் ரிச்சர்ட் பர்ட்டகன (Sir Richard Francis Burton
1821-1890) அதிகம் பகாண்டாடுகின் றனர்[3].
23 பமாழிகள்
கற் றவராகவும் , இந்தியா, அரபு நாடுகள் டபான் ற இடங் களுக்குச்
பசன் று முப்பதுக்கு டமற் பட்ட பமாழிபபயர்ப்கபக் பகாடுத்தவர்.
அவரது காம சூத்திர நூலின்
ஆங் கில பமாழிபபயர்ப்பு
டகாடிக்கணக்கான பிரதிகள் விற் பகனயாயின என் பர்.
இவர் ஐடராப்பாவின் மனநிகலக்கு எடுத்துக்காட்டாக முன்
கவக்கின் றனர்.
ஐடராப்பாவின்
அறிவுடதடும்
முயற் சிக்கு
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முன் டனாடி. ஐடராப் பிய சமூகத்தின்
அறிவு வளர்ச்சிக்குப்
பபரிதும் உதவியவர். எராஸ்மஸ் பசால் வது டபால, “அவர் கட்டிய
நூலகத்திற் கு உலகத்கதத் தவிர டவறு எந் த எல் கலயும் இல் கல”
(“a library which has no other limits than the world itself.”). கான் ஸ்டன் கடன்
(Constantine the African (c.1020-1087) பல நாடுகளுக்குச் பசன் று 40
ஆண்டுகளாக டசகரித்த இலத்தீன் நூட்ககள எல் லாம் “டமாந்டத
கசிடனாவில் ” (உடராகம நகருக்கு அருகில் ) கவத்ததாகச்
பசால் வார்கள் [4].
ஐடராப்பாவில் எல் டலாருக்கும் இலத்தீன் வாசிக்கத் பதரியாது.
அதனால்
பமாழிபபயர்ப்பு டதகவப்பட்டது. ஐடராப்பாவின்
மறுமலர்ச்சி
பமாழிபபயர்ப்பால்
நிகழ் ந்தது.
18-ஆம்
நூற் றாண்டில் ஆங் கிலம் பதரிந்த சாதாரண மனிதன் அரபு,
சமஸ் கிருத, பாரசீக பமாழிகளில் இருந் த நூட்ககள வாசித்து
அறிந் து பகாள் ள முடிந்தது[5].
ப ொழிபபயர்ப்பொளர் பல பை்பொை்டிை் பங் கொளிகள் :
பமாழிபபயர்ப்பாளர் இல் லாமல் மற் ற பண்பாட்கடப் புரிந்து
பகாள் ள முடியாது, மற் ற பண்பாட்டடாடு இகணந் து வாழ
முடியாது. தற் சமயம் பன் முகப் பண்பாட்டுப்பார்கவ என் ற குரல்
ஒலிக்கிறது. சிலர் தமது பமாழிபபயர்ப்பால் பல பண்பாட்கட
இகணத்துப் பாலம் கட்டியதால் இது சாத்தியமாகிறது. சாதாரண
மக்கள் பிற பண்பாட்டில் டதான் றிய நூட்ககளத் தங் கள் பசாந் த
பமாழியிடலடய
வாசிக்க
முடிகிறது.
அதனால்
அவர்கள்
கண்டணாட்டம் விரிவகடகிறது. பன் னாட்டுக் கருத்தரங் கில்
பங் பகடுக்க, உலகளாவிய பபாதுநலத் திட்டத்கதப்பற் றிப் டபச
வாய் ப்புக் கிகடக்கிறது.
இரண்டாவதாக, பமாழி பபயர்ப்பாளர் நூட்களின் மற் பறாரு
உலகில் நுகழயும் பபாழுது அவர்களுக்குள் ளும் ஒரு மாற் றம்
ஏற் படுகிறது. எங் பகல் லாம் ஒருவர் மற் பறாருவகரத் திறந்த
மனத்டதாடு சந்திக்கின் றனடரா அகத ஒரு மாற் றம் நிகழும்
டநரம் என் று பசால் லலாம் . இந் த உண்கம மனிதர்ககளச்
சந்திக்கும் பபாழுது மட்டும் அல் ல, நூட்கள் டபான் ற மற் ற
பபாருட்களுக்கும் பபாருந்தும் . ஒரு நூகலச்சந்திக்கும் வழியாக
நாம் நம் கமடய புதிதாகக் கண்டு பகாள் கிடறாம் . நாம் சந்திக்கும்
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டதாழர் நமது உண்கமயான நிகலகய ஒரு கண்ணாடிடபால
காட்டுவது டபால, ஒரு நூலும் நாம் யாபரன் றும் , நம் கமடய
விமர்சனத்திற் குட்படும் தன் னறிகவயும் காட்டும் .
நாம் திறந்த மனத்துடன் அணுகும் பபாழுது, நாம் வாசிக்கும்
நூலின் தாக்கத்திலிருந்து தப் பிக்க முடியாது. ஏடதா ஒரு வககயில்
நமது கண்டணாட்டம் மாறும் . நூட்கள் ஒரு புது பதாகல டநாக்குப்
பார்கவகய,
புதிய
சிந்தகனககள,
சிலசமயம்
வியப்பிற் குரியதாகவும் , சில சமயம் நமது மரகபயும் கூட டகள் வி
டகட்கும் அளவிற் குத் தூண்டி விடலாம் . நாம் ஒரு நூலிலிருந்து
கண்டுணர்ந்த
சிந்தகன
மற் பறாரு
சூழ் நிகலக்கு
அகழத்துச்பசல் லும் .
பசாற் களும் ,
நூட்களும் ,
புதிதான
உள் ளர்த்தம் பபறும் . இவ் வாறு நூட்கடள ஆசிரியர்களாக மாறும் .
இந்த மாற் றம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரில் மட்டும் நிகழ் வதல் ல, நமது
சூழ் நிகலயிலும் , உள் ளதகனத்திலும் நிகழும் . ஒரு நூகல
வாசித்த பிறகு நமது உலகடம டவறுபட்டுத் பதரியும் . ஏபனனில் ,
நமது முந்திய புரிதலில் ஒரு மாற் றம் ஏற் பட்டுள் ளது.
இந் ே வழிமுனறயில் ஏற் படு ் சில இைர்ப்பொடுகள் :
சமமதிப்புப் பபாருள் பகாண்ட பசாற் ககளத்டதடல் ?
இது பண்பாட்கட இகணக்கும் முயற் சியில் நாம் ககயாளும்
முகறகயப் பபாருத்திருக்கிறது. ஒரு கருத்கத ஒரு குறிப்பிட்ட
பண்பாட்டுப் பின் னணியில் கவத்து வகரயகற பசய் துவிட்டு ,
அதற் குச் சமமான கருத்கத மற் பறாரு பண்பாட்டில் டதடினால்
அங் டக அது கிகடக்காது. இந்த முயற் சி பவற் றி பபறாது.
அப்படிடய பதாடர்ந்து பசய் தால் ஒரு பண்பாட்டின் உயர்ந்த
நிகலகயத்
தூக்கிப்பிடித்து
மற் பறாரு
பண்பாட்டடாடு
டபாட்டிக்கு இட்டுச்பசல் லும் .
இந்தத் தவற் கற தவிர்ப்பதற் கு பரய் டமான் பணிக்கர் (1918-2010)
பரிந்துகரத்த முகற பயனாக இருக்கும் . அவர் கூறுவது டபால
நாம் என் ன டதட டவண்டும் என் பது: homeomorphic equivalentsfunctional similarity.
அதாவது, சம பபாருள் தரும் பசாற் ககளத்
டதடாமல் ,
சம
பணிபசய் யும்
பசாற் ககளத்
டதடலாம் .
எடுத்தக்காட்டாக, ஐடராப்பாவில் ; - ‘பிலாசபி’ – என் ற பசால் என் ன
பணிகயச் பசய் கிறடதா அடத பணிகய இந் திய மரபில் பல் டவறு
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பசாற் கள் டசர்ந்து பசய் கின் றன: தர்சனா, பிரஞ் ஞா, ஞானம் ,
ஆன் வீக்சிகி – இகவ சமஸ் கிருதத்தில் உள் ளகவ; தமிழில் மகறஞானம் , பமய் ஞானம் , காட்சியியல் (பதால் காப் பியம் ),
பமய் யியல் டபான் றவற் கறச் சுட்டிக்காட்டலாம் [6].
மற் றுபமாரு எடுத்துக்காட்டு: நம் பிக்கக வாதிகளின் சமூகத்கத
“எக்டளசியா”
(ecclesia)
என் பது
டமற் கத்திய
நாடுகளில்
பயன் படுத்தும் பசால் . இது மற் ற பண்பாட்டில் அறியப்படாத
ஒன் றல் ல. பபௌத்தத்தில் சங் கா (sangha) என் பதும் , இஸ்லாமியர்
“உம் மா”
(Umma)
என் பதும்
“எக்டளசியா”
வின்
“ட
ாமிடயாடமார்பிக்
ஈக்குவலன் ட்”.
ஆனாலும்
கூட
“எக்டளசியா”வும் “உம் மா”வும் “சங் கா”வும் சமம் என் று பசால் ல
முடியாது. ஒவ் பவான் றுக்கும் உரிய தனித்துவத்கத இங் கு மறுக்க
வில் கல. அந்த அந்தச் சமூகத்தில் இச்பசாற் கள் சம பணிகயச்
பசய் கின் றன.
இந்நிகலயில் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பாட்டில் உருவான தனித்துவம்
பபற் ற ஒரு கருத்தியகல எப்படி மற் பறாரு பண்பாட்டிற் கு
எடுத்துச்பசல் வது? சில சமயங் களில் ஒரு பசால் கலப் பல
பசாற் களால் பதிவு பசய் யடவண்டியிருக்கும் . அப்பபாழுதுதான்
அதன் தனித்துவம் பதளிவாகும் . அப்படி ஒரு பசால் லுக்குப் பல
பசாற் கள் விளக்கம் தருமானால் , அது பமாழிபபயர்ப்பல் ல,
பபாழிப்புகரயாக
மாறும் .
பஜர்மானிய
சிந்தகனயாளர்
மத்தியில் (Lüder, Paul Thieme, Jan Gonda) ஒரு விவாதம் எழுந்தது:‘ரித’
(rta) என் ற சமஸ் கிருத பசால் கல உண்கம (Wahrheit) என் று பமாழி
பபயர்த்தார்கள் .
ஆனால் ,
அதன் வழி
அச்பசால் லின்
முழு
பபாருளும்
பதளிவகடயவில் கல. ரித என் பது “உண்கம”
மட்டுமல் ல. அதனால் பவுல்
ாக்கர் பசால் வது பகாஞ் சம்
பதளிவு
பகாடுத்தது.
பல் டவறு
கருத்தியல் ககள
பமாழி
பபயர்க்கும் பபாழுது அகவகளின்
ஒன் றிகணப் கப அல் ல,
அவற் றின் உட்பபாருகள (Wortinhalt) பவளிக்பகாணர டவண்டும்
என் பது[7].
இந்தியாவில் நூற் றுக்கணக்கான வககயில் இராமாயணத்கதப்
பதிவு
பசய் துள் ளார்கள் .
வால் மீகியின்
மூல
நூலிலிருந் து
அப்படிடய
பமாழி
பபயர்க்கவில் கல.
இத்தககய
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பமாழிபபயர்ப்பில் மூல ககத சூழ் நிகலக்டகற் ப , பல் டவறு
மரபுகளுக்கு
ஏற் ப,
புதிய
உருப்பபற் று
பதாடர்ந்து
வந்திருக்கின் றது. ஏ. டக. இராமானுஜன் பசால் வது டபால, “மூல
நூல்
என் று ஒன் று
இல் கல.
இக்ககதகய
ஒரு
நூலில்
அடக்கிகவத்திருந் தாலும் கூட, இக்ககதக்கு டவலி ஏதும் இல் கல.
இராமாயணத்கதடயா, மகாபாரதத்கதடயா யாரும்
முதல்
தடகவயாக வாசிப்பதில் கல. ககதகள் எப்டபாதும் ஏற் கனடவ
இங் டக இருந் துபகாண்டட இருக்கின் றன” [8].
ஒரு நூனலே் ேவறொகப் புரிேல் :
பமாழி பபயர்ப்பாளர்களுக்கு எதிராக இன் னுபமாரு குற் றச்சாட்டு
இருக்கிறது. தவறாகப் புரிந்து பகாள் வது ஒடர பமாழி டபசும்
அறிஞர்கள் மத்தியிலும் உண்டு. பிற பமாழியினர் பசய் யும்
பமாழிபபயர்ப்பில் மட்டும் உண்டு எனச்பசால் ல முடியாது. இந்தக்
டகள் விக்கு
கடமர்
(Gadamer)
பகாடுக்கும்
விளக்கம்
கவனத்திற் குரியது. ஒவ் பவாரு புரிதலிலும் “முன் கூட்டிய மன
நிகல” (prejudice – pre-judgment) என் று ஒன் று உண்டு. நாம்
வாசிக்ககயில்
முன் கூட்டிய
மன
நிகலடயாடுதான்
பதாடங் குகிடறாம் .
அது
தன் வளர்ச்சியில்
பதாடர்ந்து
மாறுபட்டுக்பகாண்டட இருக்கும் . யாரும் பவற் றிடமான அல் லது
பவட்டபவளியான மனத்டதாடு பதாடங் குவதில் கல. ஏதாவது ஒரு
முந்திய
பின் னணியில் ;
பதிவான
மனநிகலடயாடுதான்
பதாடங் குகின் டறாம் .
ஓரியை்ைலிச ் (Orientalism) எை்ற கை்தைொக் கு:
பண்பாட்டுப்
பரிமாறல்
முயற் சியில்
பபாதுவாகடவ
ஓர்
எதிர்மகறயான பார்கவ உண்டு. இது எட்வர்ட் சயத் எழுதிய
நூலிலிருந்து இது வலுவகடந்தது. டமற் கத்திய சிந்தகனயாளர்
பார்கவ இஸ்லாமிய உலககக் கட்டுப் படுத்தும் அரசியல்
டநாக்கம் பகாண்டது என் பது[9].
இத்தககய பார்கவ காலனிய
ஆதிக்கத்டதாடு
எங் கும்
பரவலாகப்
பார்க்கப்பட்டது.
முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு ஐடராப்பியர் அபமரிக்காகவ
சூகறயாடியதிலிருந்து பதாடங் குகிறது.
1492 ஆம் ஆண்டில் பகாலம் பஸின் ; கடல் பயணத்டதாடு இது
பதாடங் குகிறது.
இகதச்
சுருக்கமாக
அபமரிக்காவின்
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ஆக்கிரமிப்பு என் ற நூல் சித்தரிக்கிறது[10].
“ஒரு புதிய
மும் மூர்த்திகள்
பழங் கால
டபார்வீரன் -பவற் றியாளர்
என் ற
பசால் லாடகல
மாற் றி
அகமக்கின் றனர்:
அறிஞர்-மதகுருவியாபாரி என் ற மும் மூர்த்திகள் . முதலில் அறிஞர் வந் து நாட்டின்
விவரங் ககளச் டசகரிப்பார்; பிறகு சமயகுரு வந்து ஆன் மீக
அளவில் ஒன் றிகணப் பார்; பிறகு, வியாபாரி பசல் வம் டசகரிக்க
பதாடங் குவார்” [11].
ஏன் மற் றவர்ககளப் பற் றிப் படிக்க டவண்டும் , ஆராய் ச்சி பசய் ய
டவண்டும் என் ற டகள் விக்குப் பலவிதமாக பதில் பசால் லலாம் .
சில காலங் களில் மற் றவர்ககளத் டதாற் கடிப்பதற் காக, அவர்கள்
டகாட்பாட்கட
மறுப்பதற் காக,
மனம்
மாற் றுவதற் காக
ஆராய் ச்சியில் ஈடுபடலாம் . ஆனால் எல் லா முயற் சிககளயும்
சந்டதகக் கண்டணாடு பார்க்க டவண்டியதில் கல. மற் றவர்ககள
நன் கு புரிந்து பகாள் ள , மற் றவர்களிடம் இருந்து கற் றுக்பகாள் ள,
மற் றவர்கடளாடு
இகணத்துப்
பாலம்
கட்ட
முயன் ற
ஆய் வாளர்கள்
அடநகர் உண்டு. இருபதாம்
நூற் றாண்டில்
வாழ் ந்த–வாழ் கின் ற திறந்த மனம் பகாண்ட சில ஆய் வாளர்ககள
இங் குக் குறிப்பிடலாம் . Wilfred Cantwell Smith [12], Raimon Panikkar [13],
J. L. Mehta [14] , Wilhelm Halbfass [15], A. K. Ramanujan [16], R. Balakrishnan
[17]
இவர்கள்
உண்கமயிடலடய
இந்தியாவுக்கும்
ஐடராப்பாவுக்கும் இகடடய பாலம் கட்டியவர்கள் .
ருட்யார்டு கிப்லிங் (Rudyard Kipling) பசான் னகத இப்பபாழுது
ஏற் றுக்பகாள் ள
முடியாது:
“கிழக்கு
கிழக்குதான் ;
டமற் கு
டமற் குதான் ;
இகவ
இரண்டும்
ஒருநாளும்
இகணயாது,
சந்திக்காது.”
சமூக
வகலத்தளம்
நிகறந்த
உலகில்
பண்பாடுகளிகடடய பசய் திகள் மிக விகரவாக பரவுவகதப்
பார்க்கிடறாம் . இன் று உலகச் சந்கதகயப் பற் றி, உலகளாவிய
பநறிமுகற
பற் றிப்
டபசுவகதச்
சாதாரண
அளவில்
கணிக்கப்படுகிறது.
இன் கறய அளவில் பண்பாடுகளுக்கிகடடய எழுப் பிய சுவர்களும்
டவலிகளும் மாற் றி அகமக்கப்படுகின் றன. இருந்தாலும் இதன்
பின் னணியில் பண்பாட்டின் தனித்துவத்திற் காகவும் டபாராடும்
டபார்க்குரலும் பலமாக ஒலித்துக்பகாண்டுதான் இருக்கிறது.
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அதனால் , முன் பு கிப்லிங் பசான் னகதப் புதிய பண்பாட்டு
டமாதலின் பின் னணியில் புரிந்து பகாள் ள டவண்டும் . இங் டக
ஒவ் பவாருவரும் தனக்டக உரித்தான அகடயாளத்கதத் டதடி
அகலகின் றனர். டமற் கத்திய நாடுகள் தாங் கள் அகடந்த ஆதிக்க
நிகலயின் பசல் வாக்குத் தகலயகணயில் சாய் ந்து பகாண்டு
அனுபவிக்கலாம் . இருப்பினும் இந்தப்பண்பாட்டு டமாதலின்
தாக்கம் அவர்கள் அகடயாளத்கதப் பற் றியும் டகள் வி டகட்க
கவக்கிறது[18].
இந்நிகலயில் நம் மிடம் எழும் முக்கிய டகள் வி இது: நம் கமவிட
டவறு உலககச் சார்ந்தவகர, பண்பாட்டால் டவறுபட்டவகரப்
புரிந்து
பகாள் ள
முடியுமா?
எப்டபாதும்
தவறாகத்தான்
புரியமுடியுமா? ஏபனனில் நமது முன் புரிதல் டவறுபட்டிருக்கிடத?
அதனால் இந்த முயற் சிகய முழுதும் ககவிட்டு விடடவண்டுமா?
அப்படி
ஒதுங் கிப் டபாவது
இன் கறய
சூழ் நிகலயில்
சாத்தியமில் கல.
அதாவது
சந்கதகள்
உலகமயமானபின் ,
வகலத்தளவழி பசய் திபரவும் நிகல எதார்த்தமான அளவில்
ஒதுங் கி இருக்க வாய் ப்பில் கல. பண்பாட்டுப் பலாத்காரமின் றி,
மற் றவகரப் புரிந்து பகாள் ள வாய் ப்பு உண்டு, அத்தககய
வாய் ப் கப உருவாக்க டவண்டும் .
இந் தியொவிை் ப ொழிபபயர்ப்பு-அரசியல் :
ஒரு இந்திய பமாழியில் உள் ள நாவகல (புதினத்கத) மற் பறாரு
பமாழிக்குக் பகாண்டு டசர்க்கும் முயற் சி குகறந் து பகாண்டட
டபாகிறது.
பபரும் பாலும்
ஆங் கிலத்தில்
பமாழிபபயர்ப்பு
அதிகரித்து
உள் ளது.
மராத்தியிலிருந்து
கன் னடத்திற் டகா,
தமிழிலிருந் து
மகலயாளத்திற் கு
எடுத்துச்
பசல் வது
இயற் ககயானது, சுலபமானதும் கூட. ஆனால் இந்திய பமாழி
நாவல் ஆங் கிலம் டபான் ற உலக பமாழியில் பவளிவரும் பபாழுது
அதன்
ஆதிக்கச்
பசல் வாக்கும்
பபாருளாதார
வளமும்
அதிகரிக்கிறது.
டமலும்
இன் கறய
இன் கறய
இந்திய
இகளஞரிடம் உள் ள மனப்பான் கமகயப் புரிந்து பகாள் ள
டவண்டும் . ஆங் கிலம் பதரிந்திருந்தால் இன் பனாரு இந்தியபமாழி
கற் பது டதகவயற் றதாகிறது. உலகளாவிய ஒரு பமாழி கற் றால்
டபாதும் என் பது இன் கறய தகலமுகறயின் எண்ணமாகத்
பதரிகிறது[19].
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இரண்டாவதாக,
புத்தகங் கள்
அழகியல்
உலகில்
மட்டும்
இயங் குவதில் கல.
மக்கள்
பபாதுவாக
பத்திரிக்ககயில்
விளம் பரம் பார்த்து, வகலத்தளங் களில் விமர்சனம் பபற் ற
புத்தகங் ககள வாசிக்க விரும் புகின் றார்கள் . புத்தகங் களும் மற் ற
பபாருட்ககளப்டபால விற் பகனக்கு விளம் பரம் பபருகுகின் றன.
ஆனால் எந்தப் புத்தகம் பமாழி பபயர்க்கப் படடவண்டும் , அதிக
விளம் பரத்திற் கு உட்படுத்த டவண்டும் என யார் முடிவு பசய் வது?
டமலும் , பல் ககலக்கழகத்தில் ஆங் கிலத்துகறயில் உள் ளவர்கள்
ஆங் கில ஆசிரியர்கள் எழுதிய நூல் ககளடய விரும் புவார்கள் .
இரபீந்திரநாத்
நூட்ககள
ஆங் கில
வடிவில்
பகாடுத்தால்
ஏற் றுக்பகாள் ள மாட்டார்கள் . அதனால் ஆங் கில நூட்கள் அதிகம்
இங் டக இறக்குமதியாகுகின் றன.
இந்திய நாட்டு எழுத்தாளர் நூட்ககள ஐடராப்பியர் நமது சமூக
சூழ் நிகலகய அறிந் து பகாள் ள வாசிக்கின் றனர். இகதத்
தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் இத்தககய உலகமயமான புதிய
உலக கட்டகமப்பில் நாம் ஒடர பக்கமாக பார்க்கும் ககதிகளாக
இருந்து விடுடவாடமா என் ற அச்சமும் ஆபத்தும் உண்டு[20].
நொை்ைொர் ரனப ப ொழிபபயர்க்கு ் ஆரொய் ச்சியொளர் கைன :
எழுத்துருவம்
பபற் ற
ஒரு
நூகல
பமாழிபபயர்ப்பதற் கும்
வாய் பமாழி மரகப பமாழி பபயர்ப்பதற் கும் டவறுபாடு உண்டு.
மூலப்பண்பாட்டின்
கனவுகள் ,
ககதகள் ,
புராணங் கள் ,
சின் னங் கள் , சடங் குகள் டபான் றகவ வாய் பமாழி மரபின்
“நூட்கள் ” எனலாம் .
இங் கு எழும்
டகள் வி கவனத்திற் குரியது. நாட்டார் மரகப
பமாழிபபயர்க்க முடியுமா என் பது மட்டுமல் ல, வாய் பமாழி
மரபில் ஒரு குறிப் பிட்ட நிகலயான நூல் வடிவம் இல் கல. அது
மாறிக்பகாண்டட இருக்கும் . அதனால் பல் டவறு ஓகலச்சுவடிகள் ,
டவறுபட்ட விளக்கங் கள் பகாண்டுள் ளன. சடங் கு முகறக்குட்பட்ட
மரபு இன் னும் அதிகமாக மாறிக்பகாண்டட இருக்கும் [21].
மூல
நூல் என் பது ஒருவர் மனப்பாடமாக கவத்திருந்தகதத் திரும் பத்
திரும் பச் பசால் வகத நாட்டார் மரபு ஆராய் ச்சியாளர் பதிவு
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பசய் கிறார். அந்த மரபின்
ஆசிரியர் பதரியாது.
பமாழிபபயர்த்தவர் பபயரில் இது பவளியாகும் [22].

ஆனால்

இறுதியொக ஓர் எச்சரிக்னக:
ஒரு வரலாற் று நூகல வாசிக்க முன் பு அகத எழுதியவரின்
பின் னணிகயப் புரிந்து பகாள் ள டவண்டும் . அவர் பதிவு பசய் யும்
வரலாற் று நிகழ் வுகள் அவரது சிந்தகனக் கட்டகமப் கபப்
பபாருத்திருக்கிறது.
மீன் பிடிப்பவர்
எத்தககய
வகல
கவத்திருக்கிறார் என் று பதரிந்தால் அவர் எத்தககய மீகனப்
பிடிப்பார் என் று முன் னதாகடவ பசால் லி விடலாம் . அவர் கடலின்
எந்தப் பகுதியில் , எந் த டநரத்தில் , வகல வீசுகிறாடரா அகதப்
பபாருத்துத்தான் அவருக்குக் கிகடக்கும் மீன் வகககளும்
இருக்கும் . அதுடபாலத்தான் வரலாற் று நிபுணர்கள் நமக்குக்
காட்டும்
உலகமும்
அகமந்திருக்கும் .
இதற் கு
பமாழிபபயர்ப்பாளர்கள் விதிவிலக்கு அல் ல.
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24. தமிழில் கைன் வொற்களுக்கு என விதிமுல கள்
உண்டு
— முனைவர் சச. இராதஜஸ்வரி
அண்கமயில் ஒரு பவளிநாட்டு நககச்சுகவத் துணுக்கு ஒன் று
சமூக வகலத் தளத்தில் பரவியது. ஓர் ஆசிரியரிடம் மாணவன்
'ஏன் டமடம் hour, horse டபான் றவற் றில் ‘h’ silent ஆக இருக்கிறது
என் பான் ?' அதற் கு அந்த ஆங் கில ஆசிரிகய, 'ஆமாம் அது
அப்படித்தான் என் பார்'. மதிய உணவு இகடடவகளயின் டபாது
அந்த ஆசிரிகய அடத மாணவகன அகழத்து தன் லஞ் ச ் பாக்கச
பகாடுத்து heat
என் பார். அவன் சிறிது டநரம் கழித்து அந்த
பாக்கச பகாண்டு வந்து அவரிடம் பகாடுப்பான் .
திறந் து
பார்த்தால் அதில் ஒன் றும் இருக்காது, அதிர்ச்சி அகடவார் அந்த
ஆசிரிகய. 'என் னப்பா இது? உன் கன உணகவச் சூடு படுத்திக்
பகாண்டு வர பசான் டனன் . இப்டபா பாக்சில் ஒன் னும் இல் கலடய.
நான் பசான் னது புரியலயா? எங் டக என் சாப்பாடு?' என் பார்.
அதற் கு அந்தப் புத்திசாலி மாணவன் 'டமடம் ‘h’ silent தாடன
அதனால் நான் eat என் று புரிந்துபகாண்டடன் . உணகவச்
சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டடன் ', என் பான் .
இன் கறக்குப் பல ஆசிரியர்கள் நிகல இதுதான் . மாணவர்களின்
டகள் விகளுக்குப் பதில் பசால் லத் பதரிவதில் கல. ஆங் கிலத்தின்
வரலாற் கறத் பதரிந் துபகாள் டவாம் . ஆங் க்டலா டசக்சன் பமாழி
என் பது ஆங் கிலத்தின் தாய் பமாழி. அந்த ஆங் க்டலா டசக்சனில்
அறிவியல் , தத்துவ இயல் (religion and philosophy) துகறகளில்
பசாற் கள் இல் கல. அதனால் ஆங் க்டலா டசக்சன் பமாழி,
கிடரக்கம் ,
இலத்தீன்
ஆகிய
பமாழிகளிலிருந்து
இந்தச்
பசாற் ககள கடனாகப் பபற் றது. பண்பாடு மற் றும் நிர்வாகத்
துகற
சார்ந்த
பசாற் ககளப்
பிரஞ் சு
பமாழியிலிருந் து
ஏராளமாகக் கடன் வாங் கியது. கடன் வாங் கி, கடன் வாங் கி அதன்
பமாத்த உருவமும் மாறிவிட்டது. அதனால் அதற் குப் பிறகு மாறிய
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அந்த புது பமாழி 'ஆங் கிலம் ' என் ற பபயரில் அகழக்கப்பட்டது.
இந்த பமாழிக்பகன் று எழுத்து வடிவமும் கிகடயாது. எனடவ அது
இலத்தீன் பமாழி எழுதப்பட்டு வந்த உடராமன் எழுத்துக்ககளயும்
(Roman script) கடனாகப் பபற் றது.
பமாழியில் கடன் வாங் குவதில் ஒரு வகரமுகற பின் பற் றப்பட
டவண்டும் . ஆனால் பதாடக்கக் காலத்தில் பசாற் ககளக் கடனாக
பபற் ற டபாது பகழய பிபரஞ் சு பமாழியிலிருந்து hour, honest, heir
டபான் றவற் கற ஆங் கிலம் அப்படிடய ஏற் றுக்பகாண்டது. இந்தச்
பசாற் களில்
ப
ச்
ஒலி
ஒலிக்கப்படுவதில் கல.
இகத
பமாழியியலாளர் ஒலிப்பிலா ஒலி (overt phoneme) என் பர். கடன்
வாங் கியடபாது
இந் த
கசபலன் ட்
ஒலிககள
ஆங் கிலம்
நீ க்கியிருக்க டவண்டும் . இகடயில் வரும் டதகவயற் ற ஒலிப்பிலா
ஒலிககள(கசபலன் ட்);
(அதாவது, calm என் பதில் உள் ள l,
psychology இல் முதலில் உள் ள p, river இல் ககடசியில் வரும் r
டபான் றவற் கற) நீ க்கி ஆங் கிலத்துக்கு ஏற் ப மாற் றியிருக் க
டவண்டும் .
அப்படிடய
எடுத்துக்பகாண்டதால்
இப்டபாது
டகள் வியும் மாற் றமும் தவிர்க்க இயலாததாயிற் று.
கிடரக்க பமாழியிலும் ப
ச் ஒலி ஒரு எழுத்துக்கு டமல் ஒரு கமா
குறியீடு வலது பக்கம் திரும் பி இருந்தால் ஒரு ஒலியும் , இடது
பக்கம் திரும் பி இருந்தால் ஒரு ஒலியுமாக ஒலிக்கப்பட்டது. இந் தச்
பசாற் ககளயும் அப்படிடய கடனாகப் பபற் ற ஆங் கிலம் எந்த
மாற் றமும்
பசய் யாமல்
கவத்துக்பகாண்டது. ஆசிரியர்கள்
மாணவர்களுக்கு ஒலி வரலாற் கற எடுத்துச் பசால் ல டவண்டும் .
‘ஏன் calm என் ற பசால் லில் l ஒலிக்கப்படவில் கல?’ என் று மாணவர்
டகட்டால் "அது அப்படித்தான் ". என் று பசால் வது பபாறுப்பற் ற
பதில் . ஏன் river, water டபான் ற பசாற் களில் ககடசியில் வரும் r ஏன்
ஒலிக்கப்படுவதில் கல என் று மாணவர்
டகட்டால்
"அது
அப்படித்தான் டபாய் படி. நூறு டகள் வி டகட்டுக்கிட்டு ; ஒழுங் கா
படிக்க துப் பில் ல; டகள் வி டகட்க வந் துட்டான் " என் று மாணவர் மீது
பழி சுமத்தக் கூடாது. உயிபராலிக்கு அடுத்து வரும் இடங் களில் l ,
r, டபான் றகவ ஒலிக்கப்படாமல் கசபலன் டாக வரும் என் று கூறி
palm, harm, farm, warm டபான் றவற் கறச் சான் றுகளாகக் காட்ட
டவண்டும் . அப்டபாது ஆசிரியர் மீது மதிப்பு உயரும் . சிலவற் றிற் கு
விளக்கம்
இருக்காது
அப்டபாது
அகதயும்
பசால் லியாக
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டவண்டும் . ஏபனனில் பமாழி என் பது பல டநரங் களில் இடுகுறி
வடிவமாக இருக்கின் றது.
ஜப்பானியர் தன் பமாழிகய, கலாச்சாரத்கத உயிராக மதித்தனர்.
ககல இலக்கிய பண்பாட்டுக் களங் களில் அவர்கள் பழகமகய
டபாற் றினர். பமாழி தன் தூய் கமகய இழக்கக் கூடாது என் பதில்
கண்ணும்
கருத்துமாக
இருந் தனர்.
அந்த
பமாழியில்
தனித்தனியாக மூன் று வகக எழுத்தினங் கள் உண்டு. 'காஞ் சி'
என் பது சீன பமாழியிலிருந்து கடனாகப் பபற் ற பபயர்
பசாற் ககளயும்
விகனச்
பசாற் ககளயும்
எழுதுவதற் குப்
பயன் படுகிறது. 'ஹிராகானா' என் ற எழுத்து வகக, டவற் றுகம
உருபுகள் , கால இகடநிகல டபான் ற இகடச் பசாற் ககள அல் லது
ஒட்டுக்ககள (clitics)
எழுதப் பயன் படுகிறது. 'கதகனா' என் ற
எழுத்து வககக் கடனாகப் பபற் ற பிறபமாழிச் பசாற் ககள
எழுதப் பயன் படுகிறது. இவ் வாறு கடனாகப் பபறும் பசாற் ககளக்
கூட அவர்கள் தமது ஒலிக்கு ஏற் ப மாற் றிவிடுகின் றனர். இதனால்
இகவ தனது பமாழி பசாற் கள் டபாலடவ ஒலிக்கும் .
கணினிகய ஜப்பானியர் கம் ப்யூத்டதா என் பர். ஏன் பதரியுமா?
அவர்கள் பமாழியில் 'ட' ஒலி கிகடயாது. ஆகடவ, கம் ப்யூட்டர்
என் பகத 'கம் யூத்டதா' என் கின் றனர். இது ஜப்பானிய பமாழி
பசால் டபாலடவ ஒலிக்கும் . இது டபால shirt என் பகத 'ஷாத்சு'
என் பர். ஜப் பானியச் பசாற் கள் உயிபராலியுடன் அல் லது nasal
ending எனப்படும் ன் , ம் டபான் றவற் றுடன் முடியும் . இந்தியாகவ
அவர்கள் 'இந்டதா' என் பர். இந்தியர் என் றால் இந்டதாஜின் .
இவ் வாறு ஒலிகயயும் தமக்குரியதாக்கி எழுத்திலும் கதகனா
கவப்
பயன் படுத்தி
கடன்
பசாற் ககள
டவறுபடுத்தி
கவத்துள் ளனர். ஆங் கிலத்திற் டகா இந்த முகற கிகடயாது. முன் பு
ஆங் கிலப் பதிப்புகளில் மட்டும் சில குறிப்பிட்ட கிடரக்கம் ,
இலத்தீன் ககலச்பசாற் கள் italics எனப்படும் எழுத்துருவில் (font)
அச்சிட்டப்பட்டன.
தமிழில் கடன் பசாற் களுக்கு என விதிமுகறகள் உண்டு:
நகடமுகற வழக்கில் பமாழிக்கலப் பு என் பது இயற் ககயும்
இயல் புமாகும் . பமாழித்தூய் கம என் பது பதாடர்ந்து நகடபபற
டவண்டிய ஒரு பதாடர் பணி. இகத அன் று பதாட்டு இன் று வகர
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தமிழ் ஆர்வலர்கள் பசய் து வருகின் றனர்.
இவ் வாறு கடன்
பசாற் ககளத் தன் வயப்படுத்துதல் (adaptation) பமாழி நீ டித்து நிற் க
உதவும் உத்தி ஆகும் . அதற் காகத்தான் , 'தற் சமம் ', 'தற் பவம் ' என் ற
பமாழியாக்க வகரமுகறககள ஏற் படுத்தினர். இதனால் தான்
தமிழ் இன் றும் மூல திராவிட பமாழியின் தன் கமகய அதிகம்
இழக்காமல் மற் ற பசாற் களின் வரவால் பபரிய அளவில் மாற் றம்
அகடயாமல் என் றுமுள பதன் றமிழாகடவ இருக்கின் றது. எனடவ
தமிகழ உலகின் முதல் பமாழி என் றும் ஆதிமனிதனின் பமாழி
என் றும் அகழக்கின் றனர்.
தமிழ் பமாழியில் பத்தாம் நூற் றாண்டுக்குப் பிறகு டசாழர்
காலத்தில் சமஸ் கிருத பமாழி பசாற் கள் கலந்தடபாது நம்
இலக்கண ஆசிரியர்கள் உடடன சில விதிமுகறககள வகுத்தனர்.
அகவ தற் சமம் தற் பவம் எனப்பட்டன. இரண்டு பமாழிகளுக்கும்
சமமான ஒலிகளாலான பசால் என் றால் அது 'தற் சமம் ' எனப்படும் .
அதாவது, 'காரணம் ', 'கமலம் ' டபான் றன.
'தற் பவம் ' என் பகவ
டவறுவகக.
சில ஒலிகள் தமிழ் ஒளிப்புகளுக்கு ஒவ் வாததாக
இருந்தால் அவற் கறத் தமிழ் ஒலிக்டகற் ப மாற் றி அகமப்பதாகும் .
எடுத்துக்காட்டு: 'வருஷம் ' – வருடம் (ஆண்டு); 'பக்ஷி' – பட்சி
(பறகவ); 'சர்ஸ்வதி' – சரசுவதி (ககலமகள் ); கார்யம் – காரியம்
(பசயல் ) ரத்னம் - ரத்தினம் (மணி) டபான் றன.
இவற் றிற் பகல் லாம்
தமிழ் ச ்
பசாற் கள்
இல் லாமலில் கல,
இருந்தாலும் சமஸ் கிருத ஆக்கம் என் ற பபயரில் (இப்டபாது நாம்
ஆங் கிலம் கலந்து டபசுவது டபால);
அன் று, ஆங் கிடலயர்
காலத்தில் சிலர் சமஸ் கிருதத்கதத் தமிழில் கலந் து அதற் கு
மணிபிரவாள நகட (முத்தும் பவளமும் கலந்தது) என் று
பபயரிட்டு டமட்டுக்குடியினரின் பமாழியாக டபசி வந்தனர்.
இதனால் நல் ல தமிழ் ச ் பசாற் கள் கூட சமஸ் கிருதமுமாயின,
'டவட்டி', டவஷ்டி ஆயிற் று. இகதப் பார்த்த மற் ற மக்களும்
டதகவயில் லாத இடத்தில் எல் லாம் ஷ, ஸ, ஜ டபான் ற ஒலிககள
தமிழில் புகுத்திப் டபசினர். பி. சுசிலா பாடல் களில் ச என் ற ஒலி
பதாடர்ந்து ஷ என் டற ஒலிக்கப்படுவகதக் டகட்கலாம் . இது ஒரு
காலத்திய உயர்பமாழி வழக்கு. இப்டபாது ஆங் கிலம் டபசுவதாக
நிகனத்துக் பகாண்டு சிலர் டதகவயில் லாத இடங் களில் எல் லாம்
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f, b, j டபான் ற ஒலிககள பயன் படுத்துகின் றனர் அல் லவா. அது
டபான் ற பசயல் பாடுதான் அது.
ஒரு பமாழியில் தவிர்க்க முடியாத டநரத்தில் மட்டுடம கடன்
வாங் க டவண்டும் . அவ் வாறு கடன் வாங் கும் டபாது அகத
நம் முகடய ஒலி வடிவத்துக்கும் எழுத்து வடிவத்துக்கும் ஏற் ப
தகவகமக்க டவண்டும் . இல் கலபயன் றால் இன் று பிரிட்டிஷ்
ஆங் கிலம் தன் கடன் பசாற் ககள அபமரிக்க ஆங் கிலத்தின்
மூலம் ஒலிமாற் றத்துக்கு உள் ளாவது டபால (photo > foto, Cheque >
chek, programme > program, colour >color) தாடன மாற் றம் பபறும் .
அதற் கு மக்கள் ஆதரவும் முழுகமயாகக் கிகடக்கும் .
சமூக
வகலத்தளங் களில்
புழங் கும் ஆங் கிலத்கத பமாழியியல்
அறிஞர் கிரிஸ்டல் டடவிட் பநட்லிஷ் என் கிறார். இந்த 'பநட்லிஷ்'
(netlish or netlanguage) என் ற ஆங் கிலம் வகலத்தளங் களில்
பயன் படும் டபாது அதன் மூலத்தன் கமகய இழந் துவிடுகிறது.
இந்த பநட்லிஷ் ஒலிக்டகற் ப எழுதப்படுகிறடத என் று ஆங் கில
பமாழிமரபின் மீது பற் றுக் பகாண்ட பமாழி ஆர்வலர்கள்
துடிக்கின் றனர்.
ஆனால் தமிகழப் டபால ஜப்பானிய பமாழிகயப் டபால
ஆங் கிடலயர் முதலிடலடய கடன் பசாற் ககள மாற் றாததால்
காலம் இப்டபாது அந்தப்பணிகயச் பசய் கிறது. அவசரத்துக்கு
அள் ளி டபாட்டது டபால அந்தக் காலத்தில் ஆங் க்டலா டசக்சன்
பமாழி
பிற
பமாழிச்
பசாற் ககள
அள் ளி
அள் ளி
டபாட்டுக்பகாண்டது. இப்டபாது முதல் பத்திக்கு வருடவாம் . அந்த
மாணவன் தன் ஆசிரிகய தன் னிடம் 'ஹீட்' (heat) என் றகத 'ஈட்'
(eat) எனப் புரிந்துபகாண்டதாக குறும் பு பசய் தது ஏன் என் று
புரிந்ததா? ஆசிரியர்களுக்கு எதாவது பதரியாவிட்டால் அகதத்
பதரிந்துபகாண்டு வந்து பசால் கிடறன் என் று மாணவரிடம்
பசால் ல டவண்டும் . பின் பு அகதப் படித்துத் பதரிந்துபகாண்டு
வந்து பசால் ல டவண்டும் . டகள் விடகட்கும் மாணவர்கடள சுய
சிந்தகன உள் ளவர்கள் .
அவர்ககள வளர்த்துவிடுவது புதிய
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மற் றும் தத்துவச் சிந்தகனகள் வளர
வழி வகுக்கும் .
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முகனவர் பச. இராடஜஸ்வரி
(https://www.facebook.com/rajeshwari.chellaiah), பமாழிபபயர்ப்பியல்
துகறயில் முகனவர் பட்டம் பபற் றவர். 1987ஆம் ஆண்டு முதல்
பமாழிபபயர்ப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
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25. கட்டுலை எழுதுலகயில் பி வமாழிச் வொற்கலளக்
லகயாளைாமா?
— அ. குமதரசன்
கட்டுகர எழுதுககயில் ஏற் படும் ஒரு முக்கியக் குழப்பம் தூய
கலப்பற் ற தமிழில் எழுத டவண்டுமா, இல் கல பிறபமாழிச்
பசாற் ககளக்
ககயாளலாமா
என் பது.
நகடமுகறயில்
பிறபமாழிச் பசாற் கள் , குறிப்பாக ஆங் கிலச் பசாற் கள் நம்
வாழ் வில்
பவகுவாகக்
கலந் துவிட்டன.
குழந்கதகளுக்குச்
சூட்டப்படும் பபயர்கள் உட்பட பிற பமாழிச் பசாற் கள் பரவலாகப்
புழங் குகின் றன.
அவற் றிலிருந் து முற் றிலுமாக விடுபட்டு
முழுகமயாக தூய தமிழில் எழுதுவது எளிதல் ல. பமாழி ஈடுபாடு
சார்ந்து கலப்பற் ற தமிழில் எழுதுவது ஓர் இனிகமயான
அனுபவம் . ஆயினும் அது கட்டாயம் அல் ல.
டமலும் முழுக்க முழுக்க இலக்கணம் சார்ந்த தூய தமிழ் ச ்
பசாற் ககளப் பயன் படுத்தி எழுதுகிறடபாது படிப்பதற் கு அது
கடினமாகிவிடும் . எழுதியவரின் தமிழ் ப்பற் கறப் பாராட்டுவதற் கு
மாறாக
அவருக்குப்
பழகமவாதி
என் ற
முத்திகர
பதிக்கப்பட்டுவிடக்கூடும் .
ககத
டபான் ற
இலக்கியப்
பகடப் பு
முயற் சிகளில் ,
உகரயாடல் களில் ஒரு கதாபாத்திரத்தின் குணம் இவ் வாறு
பிறபமாழிச் பசாற் ககளப்
பயன் படுத்துவதுதான்
என் றால்
அகதச் பசயற் ககயாக மாற் றத் டதகவயில் கல.
பிற பமாழிச் பசாற் களிடலடய எழுதிவிட்டு ஆங் காங் டக தமிழ் ச ்
பசாற் ககளப் டபாட்டுக் பகாள் கிறவர்கள் உண்டு. அதுவும் கூட
சமூக வாழ் வில் சிலரது
பழக்கமாகத்தாடன இருக்கிறது.
டவண்டுபமன் டற
நமது
பிற
பமாழித்
திறகமகயக்
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காட்டுவதற் காக
கூடாதல் லவா?

எழுதுவதாக

எண்ணமும்

ஏற் பட்டுவிடக்

தமிழ் நாடு முற் டபாக்கு எழுத்தாளர் ககலஞர்கள் சங் கத்தில் ஒரு
முடிவு எடுத்டதாம் “பழகு தமிழில் எழுதுடவாம் ”
என் ற அந் த
முடிகவ நான் விடாமல் பின் பற் றி வருகிடறன் .
தவிர்க்கடவ முடியாத இடத்தில் , அகத எழுதினால் தான் பபாருள்
புரியும் என் கிறடபாது, வாக்கியத்தில் அழகு டசர்க்கப்பயன் படும்
என் ற நிகலயில் பிறபமாழிச் பசாற் ககளப் பயன் படுத்தலாம் .
அது கட்டுகரக்கு ஓர் எதார்த்தத் தன் கமகயயும் பகாடுக்கும் .
பவற் றிகரமான பல எழுத்தாளர்கள்
இந்த வழிகயத்தான்
தங் களின்
இயல் பான வழக்கமாகக் பகாண்டிருக்கிறார்கள் .
நீ ங் கள் ககயில் எடுத்துப் படிக்கிற புத்தகங் கள் , கட்டுகரகளில்
இகத நீ ங் கடள கண்டுபிடித்து மகிழலாம் .
ஒரு பகாள் கக உறுதிடயாடு இலக்கணத் தமிழில் எழுதுவது டவறு.
அது
டபாற் றத்தக்கது.
கட்டுகரடயா
ககதடயா
டவறு
எழுத்தாக்கடமா பழகு தமிழில் , கூடியவகரயில் கலப்பற் ற எளிய
தமிழில் எழுதிடும் பரவசத்கத அனுபவியுங் கள் , வாசகரும் அகத
அனுபவிக்கச் பசய் திடுங் கள் .
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26. இந்தியா மற்றும் வவளிநாடுகளில் திருவள்ளுவர்
திருவுருவம்
— முனைவர். ப. தேவி அறிவு சசல்வம்
திருக்குறளும் , திருவள் ளுவரும் பதரியவந்த காலத்திலிருந்டத
அவருக்கு உருவம் பகாடுக்கும் முயற் சியானது பதாடங் கிவிட்டது.
திருக்குறளின் கருத்துக்ககளக் பகாண்டும் அவர்கள் சார்ந்த
மதத்தின் அடிப்பகடயிலும் உருவங் கள் உருவாக்கப்படலாயின.

1. கிபி பத்தாம் நூற் றாண்டில் எழுதப்பட்டதாகக் கருதப்படும்
திருவள் ளுவமாகல
என் பது
55
பாடல் கள்
பகாண்டு
53
புலவர்களால் திருக்குறளின் பபருகமககளயும் திருவள் ளுவரின்
பபருகமககளயும் புகழ் ந்து எழுதப்பட்ட பாடல் களின் பதாகுப்பு
நூல்
ஆகும் . திருவள் ளுவர் பற் றிய பல் டவறு புலவர்கள் ,
அறிஞர்களின்
சித்தரிப்புககளக்
பகாண்டு
அவகர
காட்சிப்படுத்த இந்நூல் முயல் கிறது.
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2.
பசன் கன
மயிலாப்பூரில்
உள் ள
திருவள் ளுவர் டகாவிலிகன அகழ் ந்த
டபாது கிகடத்த சிகலயானது கிபி 10-15ஆம் நூற் றாண்கடச் டசர்ந்தது எனத்
தமிழ் நாடு பதால் லியல் துகற ஆய் வாளர்
சா.
கிருஷ்ணமூர்த்தி
கூறியுள் ளார்.
இச்சிற் பம்
பீடம்
மீது
அகர
பத்மாசனத்தில்
வலக்ககயில்
சின் முத்திகரயுடன் இடக்ககயில் ஓகலச்
சுவடி ஏந்தி, உச்சிக் பகாண்கட டபாட்டு
தாடியுடன் , நீ ண்ட காது வளர்த்து உடலில்
ஓடும் பட்கடயான ஆகடயுடன் இகட
ஆகடயும்
அணிந்த
மாதிரி
உருவாக்கப்பட்டுள் ளது.
3. கிபி 1792 இல் பமக்கன் சி சுவடிகள் டவதநாயகம் பிள் கள
எழுதின
சுவடிகளில்
இதற் கான
விரிவான
சித்தரிப்புகள்
காணக்கிகடக்கின் றன.
இதில்
பூணூல்
அணிந் து
காணப்படுகிறார் திருவள் ளுவர்.

4. கிபி 1810- 1815 காலத்தில் 4 தங் க நாணயங் களில் திருவள் ளு வர்
உருவத்கத அன் கறய பசன் கன ஆட்சியராக இருந்த எல் லிஸ்
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துகர பவளியிடுகிறார். அவற் றின் ஒரு பக்கத்தில் இருந்த
உருவமானது ஒரு பீடத்தின் மீது பத்மாசனமிட்டு வலது கக
பதாகட மீதும் இடது ககயில் ஓகலச்சுவடியும் , இகடயில்
டவட்டியும் , இடது டதாளில் மடித்துப் டபாட்டு துண்டும் அணிந் து,
மழித்த தகல, தகலக்கு டமடல ஒரு குகட, பீடத்துக்கு முன் ஒரு
தீர்த்த பாத்திரத்துடனும் , நாணயத்தின் மறுபுறம் நட்சத்திரப்
புள் ளிகளால் ஆன வட்டத்துக்குள் பபாறிக்கப் பட்டுள் ளது.
5. கிபி 1752 இல் பவளிவந்த ஆனந்த நாயனார் என் ற நூலில் ஒரு
புககப்படம் பவளிவந்து உள் ளது. அதில் தாடி மீகச இல் லாமல்
வலது கக சின் முத்திகர இடது ககயில் ஓகலச்சுவடியுடன்
சித்தரிக்கப்பட்டுள் ளது.
6. 1958ல் பண்டிதர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் பவளியிட்ட நூல்
மற் றும்
1962இல்
டக.எம்
பாலசுப்பிரமணியன்
அவர்கள்
பவளியிட்ட நூலிலும் திருவள் ளுவரின் படம் இடம் பபற் றுள் ளது.

7. கிபி 1904இல் தமிழ் பண்டிதர் டகா. வடிடவலு பசட்டியார்
திருக்குறள் மூலமும் பரிடமலழகருகரயும்
என் ற நூலில்
திருவள் ளுவநாயனார்
என
அச்சிடப்பட்ட
புககப்படத்கத
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பவளியிட்டுள் ளார். அதில் ஜடா முடி, தாடி, மீகசயுடன் மார்புக்குக்
குறுக்காக டயாக பட்கட, துண்டு அணிந்து, பநற் றியில் பட்கட
நடுவில்
குங் குமம் ,
வலது
ககயில்
சின் முத்திகரயுடன் ,
இடதுககயில் ஓகலச்சுவடியும் ஏந்தியவாறு உள் ளது. நாயனார்
பசாரூபஸ்துதி என் ற பாடகல அடிப்பகடயாக கவத்து இந்த
உருவம் பகாடுக்கப்பட்டதாக விளக்கமும் அந்நூலில் உள் ளது.
இதன்
ஆங் கிலப்
பதிப்பில்
திருவள் ளுவர்
படம்
டகாட்டுருவமாகவும் கசவ சமய அடியார் டபான் று கரங் களில் ,
பநற் றியில் விபூதி பட்கடயுடன் மரத்தடியில் இரண்டு அடியார்கள்
பதாழுவது டபால் உள் ளது.
8. கிபி 1935இல் விடனாதன் பத்திரிக்கக, கிபி 1949இல் புலவர்
குழந்கத
எழுதிய
நூலில்
திருவள் ளுவர்
புககப்படம்
பவளிவந்துள் ளது.
9. 1950க்குப் பின் டசலம் காமாட்சி பட்டிகயச் டசர்ந்த ஓவியர்
டவணுடகாபால் சர்மா ஒரு திருவள் ளுவர் ஓவியம் வகரகிறார்.
தூய் கம
நிகறந்த
உள் ளம்
,தூய் கம நிகறந் த டநாக்கு,
தூய் கம
நிகறந் த
வாக்கு
ஆகியவற் கறத் திருவள் ளுவர்
பகாண்டிருப்பதால் அவருக்கு
பவண்ணிற ஆகட உடுத்தியும் ,
சிந்தகன வானில் வாழ் ந்தவர்
என் பதால் அவகர சுற் றி மரம் ,
பசடி, பகாடிகள் வீடுகள் ஏதும்
இல் லாமல்
அவகர
சுற் றி
அறிபவாளி
மட்டும்
இருக்கும் படியாகவும்
இவ் வுருவம்
உருவாக்கப்பட்டதாகும்
தன் னுகடய சிந்தகன, பசயல் ,
ஆகட ஆகியவற் கற அழுக்கு
தீண்டாமல் இருக்க ஒரு சிறிய மரப்பலகக மீது இருப்பது டபான் று
அகமக்கப்பட்டதாகவும் திருக்குறள் திருவுருவப்பட விளக்கம்
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என் ற சிறு பவளியீட்டில் திரு டக ஆர் டவணுடகாபால் சர்மா
விளக்கியுள் ளார்.
10. 1964 மார்ச் 23 இல் தமிழகச் சட்டமன் றத்தில் திரு. பக்தவச்சலம்
முதலகமச்சராக இருந்த டபாது துகண குடியரசுத் தகலவர்
ஜாகீர் உடசன் இப்படத்கதத் திறந் துகவத்தார். பிறகு ககலஞர்
கருணாநிதி அவர்கள் முதலகமச்சராக இருந்தடபாது இப்படம்
அரசுப்
டபருந்தில்
இடம்
பபற் றது.
தமிழக
அரசால்
அங் கீகரிக்கப்பட்ட படமாக அரசாகணயும் பவளியிடப்பட்டது.
11.
1968ல்
சுவாமி
சுத்தானந்த
பாரதியார்
திருக்குறள்
உகரநகடகய உலகத் தமிழ் மாநாட்டில் அரங் டகற் றினார்.
திருவள் ளுவர் படம் இடம் பபற் றுள் ளது.
12. 1955இல் பதன் னிந்திய கசவ சித்தாந்த நூற் பதிப்புக் கழகம்
பவளியிட்ட திருக்குறள் நூல் நயம் புத்தகத்தின் அட்கடயில்
திருவள் ளுவர்
புககப்படம்
ருத்ராட்சம் ,
விபூதி
பட்கட,
சின் முத்திகரயுடன் காணப்படுகிறது.
13. 1968ல் பமரினா கடற் ககரயில் நின் ற நிகலயில் எழுத்தாணி,
ஓடி தாடி, மீகச என உள் ள உருவத்கத அப்டபாகதய கல் வி
மற் றும்
பதாழில்
துகற
அகமச்சராக
இருந்த
திரு
பநடுஞ் பசழியன் பசன் கனயில் நடந் த உலகத்தமிழ் மாநாட் டில்
திறந்துகவத்தார்.

Marina Valluvar
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14. 1990 பசப்டம் பரில் கன் னியா குமரி வள் ளுவர் சிகலயானது
உருவாக பதாடங் கி 2000 ஜனவரி 1 இல் திறக்கப்பட்டது கணபதி
ஸ்தபதியால் 133 அடி உயரத்தில் உருவாக்கப்பட்டு ககலஞர்
கருணாநிதி அவர்களால் திறக்கப்பட்டது. இதில் நின் ற நிகல
கவஷ்ணவ
ஸ்தானம்
எனப்படும்
சாத்வீக
பாவத்கத
உணர்த்துவதற் காக இவ் வாறு அகமக்கப்பட்டுள் ளது.

Kumari Valluvar
SOAS London Valluvar
15. 1996ல் லண்டன் SOAS பல் ககலக்கழகத்தில் அமர்ந்த நிகலயில்
தாடி, மீகச ,எழுத்தாணி, ஓகலச்சுவடி உடன் திருவள் ளுவர்
சிகலயானது காணப் படுகிறது.
16. ஆஸ்திடரலியா சிட்னியில் ஸ்தபதி நல் லதாணு அவர்களால்
வடிவகமக்கப்பட்ட
சிகலயானது
இன் று
நிகலயில்
கவக்கப்பட்டுள் ளது.
17.
சிங் கப்பூரில் 4 இடங் களில் உமறுப்புலவர் தமிழ் பமாழி
நிகலயம் , முனீஸ்வரர் ஆலயம் , MDIS வளாகம் , புக்கிட் பாஞ் சாவ்
முருகன் திருக்குன் றம் ஆலய திருமண மண்டபத்திலும் உள் ளன.
18. பஜர்மனியில் லிண்டன் அருங் காட்சியகத்தில் 2 ஐம் பபான்
சிகலகள்
தமிழ்
மரபு
அறக்கட்டகளயால்
2019
இல்
அகமக்கப்பட்டது.

201

19. மியான் மார் தட்டடான் நகரில் 5 அடி உயர பளிங் குச் சிகல
உள் ளது.

MDIS Valluvar

Germany Valluvar
20. மணிப்பூர் டமாடர தமிழ் ச ் சங் கத்தில் மூன் றகர அடி உயரச்
சிகல கவக்கப்பட்டுள் ளது.
21.
பமாரீசியஸ்
மகாத்மா
காந்தி
திருவள் ளுவர் திருவுருவம் உள் ளது.
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கல் வி

நிறுவனத்தில்

22. டமலும் வி.ஜி.பி தமிழ் ச ் சங் கம் சார்பில் பதன் னாப் பிரிக்கா
டர்பன் , அபமரிக்க வாஷிங் டன் , அந்தமான் டபார்ட் பிடளயர்,
மலாய்
டகாலாலம் பூர்,
சீனா
கதவான் ,
மகாராஷ்டிரா
நவிமும் கப, ஆந்திர விசாகப்பட்டினம் , அலகாபாத், சுவிஸ்
கல் கத்தா, மதுகர உலகத் தமிழ் ச ் சங் கம் டபான் ற இடங் களில்
அகமக்கப்பட்டுள் ளன.
23. டமலும் இலங் கக புத்தளம் இந் துக் கல் லூரி, மன் னார்
சித்திவிநாய இந் துக் கல் லூரி, முள் ளிவகள வித்தியானந்தா
கல் லூரி, கிளிபநாச்சி தமிழ் சச
் ங் கம் , பதன் மராட்சிக் கலாமன் றம் ,
வவுனியா புத்தளம் , மட்டக்களப்பு தமிழ் ச ் சங் கம் , டமற் கு
மாகாணம் , பகாழும் பு இராமநாதன் மகளிர் கல் லூரி என
இலங் ககயின்
முக்கிய
இடங் களிலும்
திருவள் ளுவரின்
திருவுருவம் கவக்கப் பட்டுள் ளது. இத்துடன் காகரத்தீவு யாழ்
உரும் பிராய் இலும் உள் ளன.
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Sri Lanka Valluvar

Valluvar Kottam Valluvar

24. வள் ளுவர் டகாட்டத்தில் வலது ககயில் திரிசூல
ஸ்தத்தில் ,
இடது ககயில் ஓகலச்சுவடி யுடன் இருப்பது மாதிரியான உருவம்
வடிக்கப்பட்டுள் ளது.
25. இது தவிர்த்து ஆசிரிகய டகா.ப பசல் லம் மாள் பசன் கன
டகாட்டூரில்
தன்
வீட்டு
வாசலில்
திருவள் ளுவர்
சிகல
கவத்துள் ளார்.
26. பஞ் சாப்கபச் டசர்ந்த ஜஸ்வந்த் சிங் தனது பசன் கன வீட்டில்
உள் ள சந்தனம் மற் றும் மாமரத்தில் திருவள் ளுவர் சிகலயிகன
அவடர பசதுக்கி கவத்துள் ளார்.
27. திருப்பரங் குன் றம் டமம் பாலத்திற் கு அருடக திருவள் ளுவர்
மற் றும் நந்தனார் இருவரும் ஒடர பலககக் கல் லில் அமர்ந்த
மாதிரியான சிற் பமும் உள் ளது.
28. இந்தியாவில் புதுச்டசரி, படல் லி, பபங் களூர்,
டபான் ற இடங் களிலும் கவக்கப்பட்டுள் ளன.
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ரித்துவார்

27. “இந்திைவன ொலுங் கரி”
— முனைவர் சிவ. இளங்தகா
“இந்திரடன சாலுங் கரி” என் பதற் கு ‘இந்திரடன தக்க சான் று’ என் று
பபாருள் பகாள் கின் றனர் உகரயாசிரியர்கள் . அப்படியானால் ,
‘இந்திரன் ’ என் பவன் யார்? என் று டகள் வி எழுகிறது. டவதத்தில்
பசால் லப்பட்டு, கவதீக வழி முப்பத்து முக்டகாடி டதவர்களின்
தகலவனாகச்
சுட்டப்படும்
இந்திரகனத்தான்
வள் ளுவர்
கூறுவதாகப் பபாருள் பகாள் கின் றனர். அகதத்தான் ‘அகல்
விசும் புளார்
டகாமான் ’
(அகன் ற
வான்
உலகத்தார்க்குத்
தகலவன் ) என் று குறிப்பிட்டுள் ளதாக டவதகால இந்திரகன
நிறுவச் சான் றாகக் பகாள் கின் றனர். எப்படிப்பட்ட இந்திரனாக,
டவதகால இந்திரகன நிறுவ முற் படுகிறார்கள்
என் றறிய
வள் ளுவரின் அந்தக் குறகளக் காண்டபாம் .

“ஐந் ேவிே்ேொை் ஆற் றல் அகல் விசு ் பு ளொர்தகொ ொை்
இந் திரதை சொலுங் கரி” (குறள் - 325)
(இதன் பபாருள் : ஐம் பபாறிககளயும் (பமய் , வாய் , கண், மூக்கு,
பசவி)
அடக்கினவனது
வல் லகமக்கு,
அகன் ற
வானுலகத்தார்க்குத் தகலவனான இந்திரடன தக்க சான் றாகும் –
புலவர் குழந் கத உகர).
திருக்குறளில் பாயிரமாகக் பகாள் ளப்படும் முதல் நான் கு
அதிகாரங் களுள் ,
மூன் றாவதில்
நீ த்தார்
பபருகம
எனும்
அதிகாரத்தில் ஐந் தாவது பாடலாக இக்குறள் இடம் பபற் றுள் ளது.
இதில் சான் றாகக் பகாள் ளப்படும் இந்திரன் யாபரன் றால் அவன்
டவதகால
இந்திரன்
என் றும் ,
அவடன
ஐம் பபாறிககள
அடக்கினவன் என் றும் பபரும் பாலாடனார் கருத்துகரக்கின் றனர்.
டவதத்தின் வழியும் , புராண இதிகாசங் களின் படியும் இந்திரன்
இந்தியா முழுகமயும் , தமிழ் மக்களுக்கும் டசர்த்து நன் கு
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அறிமுகமானவன் தான் . ஆனால் ஐம் புலன் ககளயும் அடக்கிய
ஒருவனுக்கு இந்திரடன சான் றாவான் என் றால் அகனவருடம
நககப் கப அடக்க நீ ண்ட டநரமாகும் . ஒரு புலகனக் கூட
அடக்காத
ஒருவகன
ஐந் து
புலன் ககளயும்
அடக்கிய
ஒருவனுக்குச்
சான் றாகச்
பசால் ல
முடியுமா?
அகதயும்
வள் ளுவடர பசால் லுகிறார் என் றால் அவர் எப்படிப் பபாய் யில்
புலவர் ஆவார்?
டவதகால இந்திரகனப் பற் றிப் புராணங் களும் , டவதங் களும்
என் ன கூறுகிறபதன் றால் அவன் சுராபானம் அருந்துபவன் , தன்
இந்திர டதசத்தில் அரம் கப, ஊர்வசி, இரதி டபான் ற டபரழகிககள
ஆகசநாயகிகளாக மட்டுமல் ல, அவர்ககள முனிவர்களின்
தவத்கதக் ககலக்க ஏவிவிட்டுக் காரியம் சாதிப்பவன் என் றும்
கூறுகின் றன. டமலும் பிற அழகிய பபண்கள் , அவர்கள் டவறு
உலகத்தில்
இருந்தாலும்
கூட
அவர்ககளத்
தன்
பதவி
அதிகாரத்தால்
அல் லது
தந்திர
வித்கதயால்
எப்படியும்
அகடபவன்
என் றும்
கூறுகின் றன.
இன் கறய
இந்தியக்
குற் றவியல் சட்டத்தின் படி பல் டவறு சட்டப்பிரிவுகளில் தண்டகன
பபறும் அளவிற் கு அத்துகணக் காரியங் ககளயும் டவதகால
இந்திரன்
பசய் துள் ளதாகவும்
இந்தியாவின்
பன் பமாழிப்
புராணங் களும் பபருகம பபாங் கக் கூறுகின் றன.
அவற் றுள் ஒன் றுதான் பகௌதம முனிவரின் மகனவி அகல் யா
என் னும் டபரழகிகய இந்திரன் சுகித்த ககத. டதவர்களும் ,
அசுரர்களும் பாற் கடகலக் ககடந்தடபாது பவளிப்பட்டவடள
அகல் யா (தமிழில் அகலிகக). இவள் அழகு கண்டு பிரம் மடன
பிரமித்து நிற் க, இந் திரனும் , பகௌதம முனிவரும் அவகள
அகடயத் தயாராகினர். இதனால் பிரம் மன் ஒரு டபாட்டிகய
கவக்க, அதில் பவன் ற பகௌதமர் அகலிகககய மணந்தார்.
ஆனாலும்
அவகள
மறக் க
முடியாமல்
பகௌதமரின்
ஆசிரமத்திற் கு நடுநிசியில் பசன் ற இந்திரன் , டசவலாக மாறிக்
கூவவும் , விடிந்துவிட்டது என் று நிகனத்து பகௌதமர் ஆற் றுக்குச்
பசல் ல, முனிவரின் உருவமாக மாறிய இந் திரன் அகலிகககய
அகடந்தான் . திரும் பிவந்த பகௌதமர் இருவகரயும் கண்டுச்
சாபமிட அகலிகக கல் லானாள் . இந்திரன் உடம் பபல் லாம் அவன்
பகாண்ட காமத்தின் அகடயாளமாகப் பபண்குறிகளாக மாறின.

206

இந்திரன் சாப விடமாசனம் டவண்ட, பிறர் கண்களுக்கு அகவ
கண்களாகடவ பதரியும் என் று பகௌதமர் கூற, இந்திரன்
ஆயிரங் கண்ணுகடயான் என் ற பபயர் பபற் றான் .
இடதடபால இந்திரப் பட்டம் எய் திய நகுடகனப் பாம் பாக மாற் றிய
அகத்தியரின் பசய் கககயயும் , சியவனர் என் ற முனிவடராடு
பககபகாண்டு இறுதியில் அசுவினி டதவகதகளுக்காக இரங் கித்
டதாற் றகதயும் , சம் வர்த்தனின் யாகத்கத எதிர்த்த இந்திரன் பின்
அவரின் தவ வலிகமக்கு அடங் கிப் டபானகதயும் , அகத்தியரின்
பன் னிரண்டு ஆண்டு டவள் விகய எதிர்த்துப் பின் , தகலகமப்
பதவிகயக்
காக்க,
அவரிடடம
இந்திரன்
சரணகடந்த
ககதகயயும் மகாபாரதம் கூறுகிறது.
அதாவது,
டவதங் களிலும் ,
புராண,
இதிகாசங் களிலும் ,
உபநிடதங் களிலும்
குறிப் பிடப்படும்
டவதகால
இந்திரன்
ஐம் பபாறிகளில் ஒன் றின் ஆகசகயக் கூட அடக்காதவனாகடவ
அறியப்படுகிறான் . இப்படிப்பட்ட இந்திரகன ஐம் பபாறிககளயும்
அடக்கியவனாக அகடபமாழியுடன் கூற யாருக்குத் துணியும் ?
ஆனால் திருக்குறளுக்கு உகர எழுதிய பபரும் பாலான தமிழ் ப்
புலவர்கள் அப்படித்தான் எழுதியுள் ளனர். ஆனால் கவதிகத்திற் கு
ஆதரவாக நின் று, முழுகமயான அறங் கூறும் திருக்குறகள
முழுக்க முழுக்க கவதீகப் டபார்கவ டபார்த்தி உகரபயழுதிய
பரிடமலழகர்,
இக்குறளில்
உண்கமகய
ஒளிக்காமல்
குறிப்பபழுதியுள் ளார். ஐம் புலன் அவியாது சாபம் பபற் றுக்
பகாண்டு, ஐம் புலன் அவித்தவனின் ஆற் றகல உணர்த்தியவன்
இந்திரன் என் று கூறுகிறார். இங் கு, ஐம் புலன் அவித்தவனாக அவர்
குறிப் பிடுவது பகௌதம முனிவகரத்தான் . ஆனால் அவரும்
புலன் ககள அடக்கியவர் அல் லர் என் பது அவர் அகலிகககய
விரும் பி மகனவியாக ஏற் றார் என் பதில் இருந்டத விளங் கும் .
ஆனாலும் அவகர ஐந்தவித்தானாகக் பகாள் ளலாம் என் றும் ,
பகௌதம
முனிவகரப்
டபான் ற
வானப்பிரஸ்தர்கள் ,
மகனவிடயாடு
ஓய் வுக்காலத்தில்
கூடுவது
காமத்திற் காக
இல் கல
என் றும்
மகாபாரதத்கத
(அனுசாசனபர்வம்
துகணப் பிரிவு)
டமற் டகாள்
காட்டித்
தமிழ்
பலக்சிகன்
பதாகுத்தவர்களில் ஒருவரான பி.எஸ்.சுப் பிரமணிய சாஸ்திரி
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என் பவர் (திருக்குறள் - அறத்துப்பால் - பாலருகர, 1939) தன்
உகரயில் கூறுகிறார். இப்படி எதகனயாவது டமற் டகாள் காட்டி
ஆரிய தர்மத்கத உயர்த்திப் பிடிப்பகதடய பதாழிலாகக்
பகாண்டு ஆரிய பிராமணர்கள் நிகறய எழுதி கவத்துள் ளனர்.
நிகறய
தமிழ் ப்
புலவர்களும்
அகத
வழிபமாழிந் து
எழுதியுள் ளனர்.
ஆனால் பரிடமலழகருக்கும் முன் னதாக எழுதப்பட்ட பகழய
உகரகளில் கவதிகம் உயர்த்திப் பிடிக்கப்படவில் கல. ஆனாலும்
எதிர்ப்பு வன் கமயாக இல் கல. டவறு ஒருவர் தவம் பசய் தால்
தன் கன மிஞ் சிவிடக் கூடும் என் று இந்திரன் அஞ் சினான்
என் பகதடய திருவள் ளுவர் இந்திரகனச் சான் றாகக் கூறியதன்
விளக்கமாக மணக் குடவர் உகரக்கிறார். அப்படித் தவம்
பசய் பவகரத் திடலாத்தகம டபான் டறாகர அனுப் பித் தவம்
அழித்தவன் இந்திரன் என் பதால் அவகனச் சான் றாகக் கூறினார்
என் று காலிங் கர் உகர கூறுகிறது. பதினான் காம் நூற் றாண்டின்
முன் வகர திருக்குறளுக்குத் தருமர், மணக்குடவர், தாமத்தர்,
நச்சர், பருதி, பரிடமலழகர், திருமகலயர், மல் லர், பரிப்பபருமாள் ,
காலிங் கர் ஆகிய பத்துப் புலவர்கள் உகர எழுதியுள் ளனர். இகவ
பகழய உகரகள் எனப்படுகின் றன. இவற் றுள் மணக்குடவர்,
பருதி, பரிப்பபருமாள் , காலிங் கர், பரிடமலழகர் ஆகிடயார்
எழுதிய
உகரகடள
அச்சில்
பவளிவந்துள் ளன.
(உ.டவ.சா.
தன் னுகடய
பத்பதான் பதாம்
நூற் றாண்டுத்
டதடுதலில் ,
பதிபனட்டு
உகரககளக்
கண்டதாகக்
கூறுகிறார்.
மீதிப்
பதின் மூன் று உகரகள்
என் னவாயின என் பது அவருக்டக
பவளிச்சம் . ஆனால் அவர் பழிசுமத்துவது வரகுண பாண்டியன்
மீது).
1812-ஆம் ஆண்டில் எல் லீஸ் பவளியிட்ட திருக்குறள் நூலில்
இந்திரகனப் பற் றிய ககதகய அவர் வால் மீகி ராமாயணத்தின்
பால காண்டத்தில் இருந்து எடுத்து டமற் டகாள் காட்டுகிறார்.
அக்ககத கம் பராமாயணத்து பாலகாண்டத்தின் அகலிககப்
படலத்தில் சிறிது மாற் றம் பபறுவகதயும் (ஆயிரம் மாதர்க்குள் ள
அறிகுறி
உனக்குண்டாக
என் பது
சாபம் )
எல் லீஸ்
சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
இன் னும்
இக்குறளுக்குத்
தத்துவ
டபாதசுவாமி,
கவிராய
பண்டிதர்
கருத்துககளபயல் லாம்
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டமற் டகாள் காட்டியபின் னர், சமணர்களின் பார்கவ இதிலிருந்து
டவறுபட்டதாகக் கூறுகிறார் எல் லீஸ். நீ த்தார் என் றும் , துறடவார்
என் றும் வள் ளுவர் குறிப் பிடுவது பகௌதம முனிகயப்டபால்
மகனவிடயாடு இல் லறம் நடத்துபவகர அல் ல என் பது சமணர்
கருத்து. டமலும் , அப்படிடய ககதக்காக இருந்தாலும் கூட
சாபங் கள் எகதயும் அவர்கள் அளிக்க மாட்டார்கள் . அதுவும்
இதுடபான் று வக்கிரமான சாபங் ககள நிகனத்தும் பார்க்க
மாட்டார்கள் .
இப் படியான
ஒரு
சாபக்ககதகய
கூறி
ஐந்தவித்தவனுக்குச்
சான் றாக
வள் ளுவர்
கூறியிருக்க
வாய் ப்டபயில் கல என் ற சமணர்களின் கருத்கதயும் பதிவு
பசய் கிறார் எல் லீஸ்.

209

திருவள் ளுவர் குறிப் பிட்ட இந்திரகன, டவதகால இந்திரனாகப்
பபரும் பான் கம உகரயாசிரியர்கள் கூறுவதால் , பதான் மங் கள்
எல் லாம் வரலாறாக மாறிவிட்டன. இந்திரன் தமிழ் நிலத்துத்
பதய் வம்
என் றும் , புகார் நகரில்
பகாண்டாடப்பட்டதாகச்
சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடும் இந்திர விழாடவ அதற் குச் சான் று
என் றும் தமிழ் ப் புலவர்கள் குறிப்பிட்டு வருகின் றனர். ஆனால்
இந்திரன் என் பது தமிழ் ச ் பசால் அல் ல, தமிழில் டவந்தன்
என் பகதக் குறிக்க வடபமாழியில் (பாலி) உருவாக்கப்பட்ட பசால் .
டவந்தன் மருதநிலத் தமிழ் த் பதய் வம் . “டவந்தன் டமய தீம் புனல்
உலகமும் ” என் கிறார் பதால் காப் பியர் (பதால் .951). ஆகடவ
திருவள் ளுவர் குறிப் பிட்ட இந்திரன் , டவதகால இந்திரன் அல் ல.
அது டவபறாருவர். திருவள் ளுவர் டவபறாருவகர அல் லது
டவபறாரு ககதகய மனதில் பகாண்டு, இந்திரன்
என் ற
பசால் லாட்சிகயப் பயன் படுத்தி இருக்க டவண்டும் என் று
டதவடநயப்
பாவாணர்
தன்
திருக்குறள்
மரபுகரயில்
குறிப் பிடுகிறார்.
அப்படி யாராவது ‘இந் திரன் ’ என் ற பபயருக்குப் புதிய விளக்கம்
பகாடுத்திருக்கிறார்களா
என் பறாரு
வினா
இதுவகர
டதடலாகடவ இருந் துவந்தது. அந்த வினாவிற் கு விகட அளித்தவர்
ஒடர ஒரு புலவர்தான் . அவர்தான் பண்டிதர் அடயாத்திதாசர்.
இந்திரன்
என் பது புத்தகரக் குறிக்கும் பபயர் என் கிறார்
அடயாத்திதாசர். அவர் டமலும் கூறுவதாவது. புத்தரின் ஆயிரம்
பபயர்களில் (சகஸ்திர நாமம் ) இந்திரனும் ஒன் று. பமய் , வாய் ,
கண்,
மூக்கு,
பசவி
ஆகிய
ஐம் பபாறிகளின்
ஆகசகய
அடக்கியவர்ககளடய ஐந்திரன் என் று குறிப்பிடுவர். வடபமாழி
அட்சர டபதத்தால் ஐ, இ ஆகத் திரிந்து, ஐந்திரன் என் பது இந்திரன்
என வழங் கியது. இத்டதசபமங் கும் புத்தகரடய இந்திரபனனப்
பூசித்து அரசமரத்தடியிலும் , அறப்பள் ளிகளிலும் இந்திர விழா
பகாண்டாடப்பட்டது.
இந்திரகனக்
பகாண்டாடியவர்கள்
இந்தியர். பகாண்டாடுந் டதசம் இந்திய டதசம் . இந்திரியத்கத
பவன் றான் என் ற பபாருளில் ‘இந்தியத்கத பவன் றான் ’ என் று
அருங் ககலச் பசப்பு கூறுகிறது. ‘இந்தியக் குஞ் சரத்கத ஞானப்
பபருங் கயிற் றினால்
பூட்டியவர்’
என் று
அறபநறிச் சாரம்
கூறுகிறது. “இந்திரன் எனப்படும் இகறவன் நம் இகறவன் ’ என் று
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மணிடமககல கூறுகிறது. அகனத்து ஆகசககளயும் , குறிப்பாகப்
பபண்ணாகசகய
முற் றும்
துறந்தவர்கடள
இந்திரர்களாக
அறியப்படுவர் என் று சீவக சிந்தாமணியும் கூறுகிறது. ஆகடவ
இந்திரன் என் று வள் ளுவர் குறிப் பிடுவது பகௌதம புத்தகரடய.
அவடர ஐந்தவித்தவனின் ஆற் றலுக்கு எடுத்துக்காட்டானவர்
என் று பண்டிதர் கூறுவகத ஏற் றால் காவிப் பிரச்சகன தீரும் .
இங் கு இன் பனான் றும் கவனிக்கப்பட டவண்டியது. காவி நிறம்
கவதிகத்தின் அகடயாளம் அல் ல. அது புத்தர் உடுத்திய ஆகட
நிறம் .
சமண,
பபௌத்தத்தின்
கருத்துக்கள்
பதாடங் கி
அகனத்கதயும் கபளீகரம் பசய் துபகாண்ட கவதிகம் இன் று
காவி வண்ணத்தில் புகுந்திருக்கலாம் . ஆனால் , அதற் குரியவர்
புத்தர் என் ற முகறயில் திருவள் ளுவருக்குக் காவி வண்ணம்
அணிவிப்பது, அடயாத்திதாசர் கூறுவதுடபால் திருவள் ளுவர் புத்த
சமயத்தினர் என் று ஏற் றுக்பகாள் வ தாகத்தான் பபாருள் .
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க. அடயாத்திதாசப் பண்டிதர், திரிக்குறள் ., 2015, பமத்தா
பதிப்பகம் , பசன் கன.
3. ஞா. டதவடநயப் பாவாணர், திருக்குறள் தமிழ் மரபுகர, 2000,
இந்து பப்ளிடகஷன் ஸ், பசன் கன.
4.
புலவர் குழந் கத, திருக்குறள் , 2007, பூம் புகார் பதிப்பகம் ,
பசன் கன.
5. பி.எஸ். சுப்ரமணிய சாஸ்திரி, திருக்குறள் –அறத்துப்பால் , 1939,
திருச்சி.
6.
திருக்குறள் மூலமும் பரிடமலழகருகரயும் , 1967, கழகம் ,
பசன் கன.
7. ப.மருதநாயகம் , எல் லீசின் திருக்குறள் விளக்கக் ககபயழுத்துப்
பிரதி, 2009, சீகதப் பதிப்பகம் , பசன் கன.
8. திருக்குறள் பன் முக வாசிப்பு, 2009, மாற் று, பசன் கன.
9. மருதமுத்து, திருக்குறள் – தமிழ் த் டதசிய அரசியல் நூல் , 2013,
டபார்க்பகாடி பதிப்பகம் , பசன் கன.
10. தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள இகணயதளம் .
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28. தபுதாைத்து ஆழ்ந்த தனிநிலைலம
— முனைவர் தேசமாழி
வாழ் க்ககத் துகணகய இழந் த நிகல என் பது ஓர் இழிவான
நிகல அல் ல.
இகணயரில் ஒருவர் இறந்த பின் னர் மற் றவரும் துகணயுடன்
டசர்ந்து இறந்துவிடுவதும் இயற் ககயில் நடவாத ஒன் று. மிக
அரிதான நிகலயில் துகணயின்
பிரிவினால்
ஏற் படும்
மனத்துயர்(depression),
அதிர்ச்சி(shock) மற் றவரின்
வாழ் கவ
விகரவில் முடிவுக்குக் பகாண்டு வந்து விடுவதும் உண்டு. ஆனால்
அது தனிப்பட்ட ஒருவர் தன் இழப் கபக் ககயாளும் முகறப்படி
அகமயும் .
"மாய் ந்தனள் மடந்கத
இன் னும் வாழ் வல் என் இதன் பண்டப" (புறநானூறு 245)
'என் மகனவியின் உடல் தீயில் எரிந்தகத நான் கண்ணால் கண்ட
பிறகும் இன் னும் உயிடராடு உள் டளடன' என் று மகனவிகய
இழந் து வாழ் வதற் கு மனம் வருந்திப் பாடியவர் டசரமான்
டகாட்டம் பலத்துத் துஞ் சிய மாக்டகாகதயார்.
துயரம் தாங் காது
தங் கள் உயிகர மாய் த்துக் பகாள் ளும்
எண்ணமும் ஒரு சிலருக்குத் டதான் றும் . பபண்களுக்கு ஏற் படும்
அந்தத் தற் பகாகல எண்ணத்கதப் டபாற் றுதற் கு உரிய பசயல்
டபால பாராட்டி, ஊக்கப்படுத்தி, பிறகு கட்டாயப்படுத்தும்
நிகலக்குக் பகாண்டு பசன் றதுதான் சமூகத்தின் இழிநிகல.
ககம் பபண் என் றால் ஈனநிகல என் ற இழிவான எண்ணத்தில்
இந்தியாவின்
பிரதமர்
இந்திராகாந்திகயடய
மாட்டுக்
பகாட்டிலில் அமர்த்தி (தீட்டு டபாய் விடும் என் ற ஐதீகமாம் )
டநர்காணல் பகாடுத்த மடத்தகலவர் ஒருவகரயும் கண்டது
பசன் ற நூற் றாண்டு.

212

ஈபவரா டபான் ற சமூக அக்ககற பகாண்ட பபரியார் ஒருவர்,
ஆண்பபண் சமத்துவ நிகல டவண்டுபவர், 'விதகவ' என் ற பசால்
வழக்கத்தில் இருக்க 'விதவன் ' (widower) என் ற பசால் புழக்கத்தில்
இல் லாத நிகலகயச் சுட்டிக் காட்டியது இந்த ஆண் பபண்
சமுதாய ஏற் றத் தாழ் வு நிகலகய மக்களின் கவனத்திற் குக்
பகாண்டுவரும் ஒரு முகற.
மகனவிகய இழந்த நிகலகய சுட்டிக் காட்ட புதுச்பசால்
உருவாக்கும் டதகவ இல் கல. துகணகய இழந் த கணவகனக்
குறிக்கும்
'தபுதாரன் ' என் ற பசால் முன் னர் வழக்கத்தில்
இருந்திருக்கிறது. அவ் வாறு மகனவிகய இழந் த துயருடன்
தனித்து வாழும் கணவனின் நிகல "தபு-தார நிகல' என் று
அகழக்கப்பட்டிருக்கிறது. "தபு' என் றால் "இறத்தல் ' என் றும் ,
"தாரம் ' என் றால் "மகனவி' என் றும் பபாருள் . ஆகடவ, தபுதாரன்
என் பவர் மகனவிகய இழந்தவர் என் பது பபாருள் .
"கபந்பதாடி டமல் உலகம் எய் தப் படர்உழந்த
கமந்தன் குரிசில் மகழவள் ளல் - எந்கத
தபுதாரத்து ஆழ் ந்த தனிநிகலகம டகளாச்
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பசவிடாய் ஒழிக என் பசவி'' (புறப்பபாருள் பவண்பா மாகல)
மகனவி இறந்த பின் னர் மறுமணம் பசய் துபகாள் ளாமல் அவள்
நிகனவுடன் ககம் கம டநான் பு டமற் பகாண்டு
கணவனும்
வாழ் ந்துள் ளகத இப்பாடல் பதிவு பசய் திருப் பகதக் காணலாம் .
மகனவிகய இழந்த நிகலகயக் குறிக்கும் ஒரு பசால் நம் மிடம்
வழக்கத்தில் இல் லாத நிகலக்குப் டபானதும் , மாறாக, கணவகன
இழந் தவர் அமங் கலி என் று ஒதுக்கப்பட்டதும் , ககம் பபண்கணக்
குறிக்கும் ககம் பபண்டாட்டி என் ற பசால் 'கம் னாட்டி' என் று
மருவி இழிவு படுத்தும் ஒரு பசால் லாக, வசவுச் பசால் லாக
மாற் றப்பட்டதில் தான்
இருக்கிறது அடிப்பகட மனித உரிகம
மீறகலடய
தன் வழக்கமாக்கிக் பகாண்ட
இந்தியாவின்
பண்பாடும் நாகரிகமும் .
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29. நம் ஊர் நம் வ ருலம!
— முனைவர் க.சுபாஷிணி
ஊர் பபருகம டபசுவது என் பது நம் எல் டலாருக்குடம இயல் பாக
நடப்பது தான் . எங் க ஊரில் ஓடுகின் ற ஓகடயில் உள் ள
தண்ணீகரக் குடித்தால் அமிர்தமாக இருக்கும் .. என் று பசால் டவார்
சிலர். எங் க ஊர் அக்கா ககட இட்லி மாதிரி டவறு எந்த
ஊரிலாவது கிகடக்குமா.. என் று கூறுவர் சிலர். எங் கள் ஊர்
டகாயில் டகாபுரம் டபால டவறு எந்த ஊரில் இருக்கிறது, என் று
கட்டிடக்ககலகய ரசிப்டபார் சிலர். எங் க ஊர் தறியில பசய் த
டசகல டபால வருமா, என் று தங் கள் டசகலகயச் சுட்டிக் காட்டி
பபருகம டபசும் மங் ககயர் பலர். இப்படி மிக இயல் பாகடவ நாம்
பிறந்து வளர்ந்த ஊர் சார்ந்த சிறப்புககளப் பிறரிடம் கூறி
விவரித்து பபருகம டபசி அதில் மகிழ் சசி
்
காணும் இயல் பு நம்
எல் டலாருக்குடம உண்டு.
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`நம் ம ஊர் ஏதாவது ஒரு பபருகமகயத் தன் னுள் டள கவத்துக்
பகாண்டிருக்கும் `, என் ற நம் பிக்கக நமக்கு இருக்கிறது. அந்தப்
பபருகமககள
நமது
நண்பர்களிடமும்
சுற் றத்தாரிடமும்
அயலாரிடமும் டபசி மகிழும் சுகம் அலாதியானது.
முன் பபல் லாம்
ஊர் பபரியவர்களும்
வீட்டுப் பபண்களும்
திண்கணயில் அமர்ந்து தங் களுக்குத் பதரிந்த தங் கள் ஊர்
பபருகமகயப் டபசி பபருகம பகாள் வார்கள் . இகளஞர்கள் ஊர்
மத்தியில் அல் லது முச்சந்தியில் உள் ள அரச மரம் , ஆல மரம்
அடியில்
அமர்ந்து
தங் கள்
ஊர்
பபருகமகயப்
டபசிக்பகாள் வார்கள் . திருமணம் , காதுகுத்தல் டபான் ற குடும் ப
சடங் குகள் நிகழும் விழாக்களுக்குச் பசல் பவர்களும் அங் கு
உறவினர்களுடனும்
நண்பர்களுடனும்
அமர்ந்து
தம்
ஊர்
பபருகமககளப் டபசி மகிழ் வார்கள் .
இன் று நமக்கு இகணயமும் , கணினி பதாழில் நுட்பமும் ககத
டபச ஒரு புதிய பவளிகய உருவாக்கித் தந்திருக்கிறது. இந் த
இகணய யுகத்தில் இகணயம் வழியாக நமக்குத் பதரிந்த
பசய் திககள நாம் ஒருவருக்கு மற் பறாருவர் எனப் பகிர்ந்து
பகாள் ள பவவ் டவறு வககச் சமூக ஊடகங் கள் நமக்குக்
கிகடக்கின் றன.
ஒருவககயில்
பசால் லப்டபானால்
சமூக
ஊடகங் கள் இல் லாமல் நாம் இல் கல எனும் அளவிற் கு இகணயத்
பதாழில் நுட்பம்
ககடபசி, கணினி டபான் ற கருவிககளத்
துகணயாகக் பகாண்டு நாம் சலிக்காமல் அலுக்காமல் ககத
டபசவும் நம் ஊர் பபருகமகயக் கூறிக் பகாள் ளவும் பபரியபதாரு
வாய் ப் கப நமக்கு வழங் கியிருக்கின் றது.
இந்த நல் வாய் ப் கப நாம் சரியாக பயன் படுத்துகிடறாமா?
நம் ஊர் பபருகமகய நாமும் அறிந்து மற் றவரும் அறியும் வழி
சமூக ஊடகங் களில் பசய் திககளப் பரவலாக்கம் பசய் யும்
முயற் சிகய நாம் சரியாக டமற் பகாள் கின் டறாமா?
நாம் பிறந்து வளர்ந்த மண்ணின் பபருகமகயச் சரியாக
உலகுக்கு எடுத்துக் கூறும் பணிகய நாம் பசய் கின் டறாமா?
இப்படி நாம் பபருகம டபசி மகிழும் நமது பசயல் களினால் நமது
ஊருக்கு நன் கமகள் ஏடதனும் ஏற் பட்டுள் ளதா?
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இந்தக்
டகள் விககள
நாம்
டகட்டுக்பகாள் ளத்தான் டவண்டும் .

நம் கம

டநாக்கிக்

நமது ஊர் பபருகம டபசும் டபச்சு பவட்டிப் டபச்சாக இல் லாமல்
ஆக்ககரமான பசயலுக்கு முன் மாதிரியாகவும் உந்துதலாக
அகமந்திருக்க டவண்டும் . இதகன எப்படிச் பசய் வது?
ஓர் ஊர் இருக்கின் றது என் றால் அந்த ஊர் உருவாக்கம் பபற் ற
ககத, பசவிவழிச் பசய் திகள் , அதன் வரலாறு, அந் த ஊரில்
இருக்கின் ற
வழிபாட்டுத்தலங் கள் ,
ஆறுகள் ,
குளங் கள் ,
குட்கடகள் , மகலகள் , குன் றுகள் , குகககள் , டகாட்கடகள் ,
சாகலகள் , பதருக்கள் மட்டுமன் றி என் டறா ஒரு நாள் நமது
மூதாகதயர்கள் உருவாக்கிச் பசன் ற நடுகல் கல் பவட்டுகள் ,
பதால் லியல் எச்சங் களாக இருக்கின் ற கற் படுக்கககள் , கல்
வட்டங் கள் , பாகறயின் டமல் கீறப்பட்ட குறியீடுகள் , பாகறயில்
பசதுக்கப்பட்ட கல் பவட்டுக்கள் , ஊரின் எல் கலயில் இருக்கும்
எல் கலச்சாமி, ஊரில் மக்கள் இகளப்பாற பநடுநாள் வளர்ந்து
நிற் கும் நிழல் பகாடுக்கும் மரங் கள் என நம் ஊரின் சிறப்புக்குப்
பங் களிக்கும் ஒவ் பவாரு விசயத்கதயும் நாம் உலகுக்கு எடுத்துச்
பசால் லி, அகதப் பற் றிய ஓர் ஆவணப்பதிகவ உருவாக்கி கவக்க
டவண்டியது
அவசியமல் லவா?
இதகன
எத்தகன
டபர்
பசய் கிடறாம் ?
`வாய் ச்பசால் லில் வீரரடி` என் ற கூற் றிற் கு ஒப்ப வீண் பபருகம
மட்டும் டபசுவதால் நம் ஊரின் பபருகமகய நம் மால் பாதுகாத்து
விட
முடியாது.
இதற் கு
முகறயான
திட்டமிடல்
என் பது
அடிப்பகடயான ஒரு டதகவ அல் லவா?
முதலில் நாம் பிறந் து வளர்ந்த ஊர், அதன் வரலாறு என் ன எனத்
பதரிந்து பகாள் ள நாம் அகனவரும் முற் பட டவண்டும் . இது
எப்படிச் சாத்தியமாகும் என் று நாம் டயாசிக்கலாம் ? நமது
பபற் டறாரும் , அவர்களது பபற் டறார்களும் , அடத கிராமத்தில்
பிறந்து வளர்ந்து நீ ண்ட காலம் வாழ் கின் ற நமது உறவுகளும் ,
சுற் றத்தாரும் தான் இதற் கு முதல் நிகல தரவுககளத் தரக்கூடிய
முக்கிய நபர்கள் . நம் கமச் சுற் றியுள் ள வயதில் மூத்த நம்
உறவுககளயும்
சுற் றத்தாகரயும்
டகட்டுத்
பதரிந்து
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பகாள் ளும் டபாது நமக்குப் பல புதிய விஷயங் கள் நம் ஊகரப்
பற் றிடய அறிந்து பகாள் ள முடியும் .
எத்தகனடயா
முகற
நாம்
ஒரு
சாகலயில்
கடந் து
பசன் றிருப்டபாம் . தினம் தினம் ஒடர சாகலயில் பசன் றிருப்டபாம்
ஆனால் அந்தச் சாகலயின் மூகலயில் மண்ணில் புகதயுண்டு
தகல
மட்டுடம
பதரிகின் ற
நடுகல் கல
நமது
கண்கள்
கண்டிருக்குமா?
நம் ஊர் வயதான `பபருசுகள் ` அவ் வப்டபாது சில பாடல் ககள
மீண்டும் மீண்டும் பாடிக் பகாண்டிருப்பார்கள் . அந்தப் பாடல் கள்
ஒரு தகலவகனப் பற் றிடயா, ஒரு நிகழ் கவப் பற் றிடயா
பசால் வதாக இருக்கும் . அத்தககய பாடல் ககளப் பற் றி அமர்ந்து ,
நிதானித்து, டயாசித்து அந்தப் பாடல் பசால் லும் பசய் தி என் ன
என் று அறிய நாம் முற் பட்டிருப்டபாமா?
நம் ஊரில் பாழகடந்த ஒரு கற் டகாயில் இருக்கும் . அதில்
ஆங் காங் டக சில கல் பவட்டுக்கள் பபாறிக்கப் பட்டிருக்கும் . அந்தச்
சிதிலமகடந்த
டகாவிலின்
தூண்களில்
சிற் பங் கள்
சில
பசதுக்கப்பட்டிருக்கும் . இத்தககய கட்டுமானங் ககளக் கண்டும்
காணாமல் நாம் எத்தகனடயா முகற அதகனக் கடந்து
பசன் றிருப்டபாம் . அந்தக் டகாயில் பசால் லும் வரலாற் கறயும்
நாம் கடந்டத பசன் றிருப்டபாம் !
உலகின்
பண்பாட்டு
வளம்
மிக்க
நிலப்பகுதி
என
எடுத்துக்பகாண்டால் கிடரக்கம் , இத்தாலி, துருக்கி, எகிப் து
டபான் ற நாடுகளின் வரிகசயில் பதன் னிந் திய நிலப்பகுதியும்
முக்கியத்துவம் பபறும் ஒரு பகுதியாகும் . மிக நீ ண்ட காலமாக
மனிதக் குலம் வாழ் ந்து, பண்பாட்டில் வளம் பபற் று, ககலககள
வளர்த்து, விவசாயம் பசய் து, வணிகம் பசய் து பபாருட்பசல் வமும்
ககலச்பசல் வமும் வளர்த்த நீ ண்ட பாரம் பரியத்கதக் பகாண்ட
பண்பாடு தமிழ் ப் பண்பாடு. அத்தககய பண்பாட்டு எச்சங் கள்
எப்டபாதும் பபருநகரங் களில் மட்டும் இருப் ப தில் கல. ஒவ் பவாரு
சிறு கிராமமும் , ஒவ் பவாரு சிற் றூரும் தமிழர் வரலாற் றின்
எச்சங் ககளத்
தாங் கிய
வரலாற் றுத்
தரவுககளக்
பகாண்டிருக்கும் முக்கிய இடங் களாகத் தான் திகழ் கின் றன.
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ஏன் பசய் கின் டறாம் , எனத் பதரியாமல் ஊர் பபருகம டபசிக்
பகாள் ளும் நாம் , நம் ஊரின் உண்கமயான பபருகமககள டநரில்
பசன் று கண்டறிந்து அவற் கறப் பற் றி சிறிது டநரத்கதச் பசலவு
பசய் து, ஆய் வு பசய் து, அவற் றின் வரலாற் கற ஊர் மக்களுக்கும்
எடுத்துச் பசால் லி, சமூக ஊடகங் களின் வழியாக இகணயத்தில்
பசய் திககளப் பகிர்ந்து நம் ஊர் பபருகமகய உலகுக்கு பவளிக்
காட்டலாடம? ஒவ் பவாரு நபரும் தங் கள் ஊர் பபருகமகய
வரலாற் கற ஆவணப் படுத்தும் வககயில் முயற் சி பசய் தால்
பதன் னிந்திய நிலப்பகுதியில் தமிழர் வரலாற் கறப் பகறசாற் றும்
எண்ணற் ற புதிய கண்டுபிடிப்புககள நாம் பவளி உலகுக்குக்
பகாண்டு
வரலாம் .
பதால் லியல்
மற் றும்
வரலாற் று
ஆய் வாளர்களின்
கவனத்திற் கு
அதகன
நாம்
பகாண்டு
பசல் லலாம் . இதன் படி விடுபட்ட டகாடுககள இகணக்கும்
புள் ளிககளக் கண்டுபிடித்து வரலாற் றில் விடுபட்ட பசய் திககள
இகணத்து தமிழர் வரலாற் றிற் கு வளமும் பலமும் டசர்க்கலாம் .
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு `நம் ஊர் நம்
பபருகம` எனும் இயக்கத்தின் வழியாக இகணயம் வழியாக
வகலப்பக்கத்தில் நம் ஊர் பபருகமககளப் பதிந்து கவக்க
தகவல்
களஞ் சியத்கத
உருவாக்கும்
முயற் சிகயத்
பதாடங் கியுள் ளது. இத்தககய அகமப்புகளுடன்
இகணந்த
வககயிலும் உங் கள் ஊர் பபருகமககள ஆவணப்படுத்தி நாம்
நம்
ஊருக்குப்
பபருகம
டசர்க்கலாம்
நாமும்
பபருகம
அகடயலாம் .
ந ் ஊர் ந ் பபருன

!

குறிப்பு: இக்கட்டுகர, டிசம் பர் 11-12, 2021 இல் நகடபபற் ற
'அபமரிக்கத் தமிழ் க்கல் விக்கழகத்தின் ஆண்டு விழா'
மலருக்காக நான் அனுப்பியது; முகனவர்.க.சுபாஷிணி, தகலவர்,
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு
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30. மாட்டுப் வ ாங்கலும், கைகாட்ைப் ாைல்களும்...
— ச.சுப்பாராவ்
நிற் காது ஓடும் வாழ் க்ககச் சக்கரத்தின் சுழற் சியில் நாம் ஓடிக்
பகாண்டட இருக்கிடறாம் . பண்டிகககள் , நாள் , கிழகமகள் வரும்
டபாதுதான் சற் டற நின் று, இகளப்பாறி, அந்தக் காலத்தில் இந் தப்
பண்டிகககய நாம் எப்படிக் பகாண்டாடிடனாம் என் று நாம்
எல் டலாருடம பார்ப்டபாம் . அடுத்த தகலமுகறயிடம் , இந் தப்
பண்டிககக்கு என் அப்பா இப்படிச் பசய் வார், அம் மா இப்படிச்
பசய் வாள் ,
தாத்தா,
பாட்டி
இப்படியிப்படிச் பசய் வார்கள்
என் பறல் லாம் பசால் டவாம் . டயாசித்துப் பார்த்தால் ஒவ் பவாரு
பண்டிககயும் அன் கறய பகாண்டாட்டத்திற் காக மட்டுமன் றி,
மலரும்
நிகனவுகளுக்காகவும்
டசர்ந்டத
வருவதாகத்
டதான் றுகிறது.
பபரு நகரமும் இல் லாத, சிறு கிராமமும் இல் லாத இரண்டுங்
பகட்டான் ஊரான மதுகரயில் என் சிறுவயது பபாங் கல்
பகாண்டாட்டம் பற் றி ஒவ் பவாரு பபாங் கலுக்கும் நிகனத் துக்
பகாள் டவன் . நகரத்துப் பபாங் கல் என் பதால் பபாங் கல் ஒரு பபாது
நிகழ் சசி
் யாக என் றும் இருந்ததில் கல. அழகழகான பபாங் கல்
வாழ் த்து அட்கடகள் வாங் கி நண்பர்களுக்கு அனுப்புவடதாடு
பபாங் கல் ஆரம் பிக்கும் . அத்தகன நுணுக்கமாக, ஓவியம் தீட்டும்
அந்தக் ககலஞர்கள் எல் லாம் என் ன ஆனார்கடளா? என் று
இப்டபாது நிகனக்க டவதகனயாக இருக்கிறது. அஞ் சலகங் களில்
மகலயளவு வாழ் த்து அட்கடகள் குவிந்தன... தபால் ஊழியர்கள்
திண்டாட்டம் என் று தினத்தந்தியில் பசய் தி படித்த நிகனவும்
இருக்கிறது.
ஆனாலும் எங் கள் பதருவில் சிங் காரம் ஞாபகார்த்த ஏழு டராஜா
எவர்ஜாலி கபாடிக் குழு என் ற பழம் பபரும் கபாடிக் குழுவின்
ஆண்டு விழா பபாங் கல் நாளில் வருவதால் , டபாகி முதல் மாட்டுப்
பபாங் கல் வகர மூன் று நாட்கள் குழாய் களில் பாடல் கள் அலற
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பபாங் கல் பபாது நிகழ் சசி
் யாக மாறியது. இந்தக் கபாடிக் குழு
மிகப் பழகமயானது.
இப்டபாது எழுபத்தாறு வயதான என்
சித்தப்பா, அறுபத்டதழு வயதான என் அண்ணன் ஆகிடயார்
விகளயாடிய குழு அது. அதன் விகளயாட்டு வீரர்கள் பலரும் பல
பள் ளி, கல் லூரிகளில் கபாடி டகாச்சாக இருந்தவர்கள் . கபடிகய
கவத்துப் பல பபரிய நிறுவனங் களில்
பணி நியமனம்
பபற் றவர்கள் .
மாறுடவடப் டபாட்டி, பாகன உகடக்கும் டபாட்டி, பபண்களுக்குக்
டகாலப் டபாட்டி, சாக்கு டரஸ், ஸ்பூன் டரஸ் என் று வழக்கமான
எல் லா டபாட்டிகளும் உண்டு. டபாகியன் று புதுப் பாடல் களாகப்
டபாடும் கமக் பசட் காரர் மீனா எலக்ட்ரிகல் ஸ் கருப் கபயா ,
இரண்டாம் நாள் சற் று நடுத்தர பகழய பாடல் கள் , மூன் றாம் நாள்
மிக மிகப் பகழய பாடல் கள் என் று பின் டனாக்கிச் பசல் வார்.
பதினாறு வயதினிடல படம் வந்த ஆண்டு அதன் வசன
ஒலிச்சித்திரத்கத மூன் று நாட்களுக்கும் மும் மூன் று முகற
டபாட்டார்கள் . விதி படம் பிரபலமாக ஓடிய ஆண்டும் இடத
ககததான் . படம் பார்க்காமடலடய படம் பார்த்த உணர்கவத்
தரும்
படியான
ஒலிச்சித்திரம் .
இன் கறய
தகலமுகற
இழந் தவற் றில்
இது
மிக
முக்கியமானது
என் ற
கூடத்
டதான் றுகிறது !
ஆனால் , என் பதின் பருவத்தில் பபாங் கல் நாகள விட மாட்டுப்
பபாங் கல் நாள் தான் எனக்குப் பிடித்தமானதாக இருந்தது.
அதற் குக் காரணம் எங் கள் பதருப் பகுதிகளில் டகானார்
சமூகத்தினர் அதிகம் இருந்ததும் , அதன் விகளவாக பபாங் ககல
விட மாட்டுப் பபாங் கல் பவகு சிறப்பாக நடந்ததும் தான் .
என்
உயிர் நண்பன் கண்ணனின் அடுத்த வீடு எங் கள் பகுதியில்
மிகவும் வசதிபகடத்த, பசல் வாக்கான பாலுக் டகானாரின் வீடு.
அவரது குடும் பத்தினரும் , அவர்கள் வீட்டடாடு இருந் து டவகல
பார்த்த அவர்களது உறவினர்கள் சிலரும் எங் கள் சுற் றுவட்டாரப்
பகுதிகளில் வீட்டில் வளர்க்கப்படும் மாடுககள மாதக் கூலிக்குப்
பராமரித்து வந்தார்கள் . மாட்டுப் பபாங் கலன் று அவர்களது
பராமரிப்பில்
இருக்கும்
மாடுகள் ,
அவர்களது
பசாந்தத்
பதாழுவத்தில் இருக்கும் மாடுகள் அகனத்கதயும் அலங் கரித்து
பூகஜ பசய் து, கநயாண்டி டமளம் , கரகம் எல் லாம் கவத்து எல் லா
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மாடுககளயும்
ஊர்வலமாக
நடத்திச்
பசன் று
அந்தந்த
உரிகமயாளர் வீட்டில் விட்டு விட்டு வருவது வழக்கம் . அதற் கு
அந்தந்த உரிகமயாளர்கள் பாலுக் டகானாருக்கு மரியாகத
பசய் வார்கள் . மாட்டுப் பபாங் கலுக்கு ஒரு வாரம் முன் பாகடவ
அவர்கள் வீடு பரபரப்பாகி விடும் .
பதருவில்
என் கனயும் , கண்ணகனயும் , என்
மற் ற இரு
நண்பர்களான ரவி, பாலகனயும் பார்க்கும் டபாபதல் லாம் பாலுக்
டகானார் ‘சாமி, மாட்டுப் பபாங் கலுக்கு நம் ப வீட்டுக்கு
வந்துருங் க...
ஐயர
விட்டு
தா
பபாங் கல்
டபாடச்
பசால் லியிருக்டகன் ,‘ என் று அகழத்துக் பகாண்டட இருப்பார்.
பதருக்காரர்கள்
பபரும் பாலாடனார்
கபாடிக்
குழுவின்
டபாட்டிகளில் இருக்க, நானும் , எனது நண்பர்கள் மூவரும் மட்டும்
மாட்டுப் பபாங் கல் பகாண்டாடப் டபாய் விடுடவாம் . மாட்டுப்
பபாங் கலன் று எல் லா வீட்டு மாடுககளயும் கவககயாற் றில்
கவத்துக்
குளிப்பாட்டுவார்கள் .
இப்டபாது
டபாலன் றி,
அக்காலத்தில் ஆற் றில் ,
ஏடதா ஓரளவுக்குத்
தண்ணீர ் ஓடிக்
பகாண்டிருந்தது. பிறகு பகாம் பிற் கு பபயிண்டிங் . பபயிண்டிங்
என் றால் ஏடதா பிரஷ்
கவத்துக் பகாண்டு அடிப்பதல் ல.
குளிப்பாட்டப் பட்ட மாடு ககர ஏறும் இடத்தில் ஒரு வாளியில்
சிவப்புப் பபயிண்டடாடு ஒருவரும் , பச்கசப் பபயிண்டடாடு
ஒருவரும் நிற் பார்கள் . மாடு அவர்கள் எதிரில் வந்து நிற் கும் .
சிவப்புப் பபயிண்ட் டகானார் வாளியில் கககய முக்கி ,
அப்படிடய
பகாம் பின்
அடிப்பாகத்திலிருந்து
கககய
டமல் டநாக்கி இழுக்க அந்த பகாம் பு சிவப்பு நிறமாகிவிடும் . அடத
சமயம் பச்கசப் பபயிண்ட் டகானாரின் கக வண்ணத்தில்
அடுத்த பகாம் புக்குப் பச்கச நிறம் தீட்டப்பட்டுவிடும் . அடுத்தவர்
மஞ் சகளக் ககரத்து கவத்துக் பகாண்டு, உடல் முழுக்க மஞ் சள்
பபாட்கட டவகடவகமாக கவப்பார். பநற் றியில்
பபாட்டு ,
கழுத்தில் மாகல. மாடு அலங் காரம் முடிந்தது ! அந்த பபயிண்ட்
டப்பாகவப்
பிடித்துக் பகாண்டு நின் றவன்
யார் என் று
உங் களுக்டக பதரியும் ! எல் லா மாடுகளும் வரிகசயாக நிற் க ,
பாலுக் டகானார் பட்டு டவட்டி சட்கடயில் , பூகஜ பசய் து, எல் லா
மாடுகளுக்கும் தீபாராதகன காட்டுவார். தீபாராதகன காட்டும்
டபாது, அருள் வந்து பயங் கரமாக ஓர் ஆட்டம் டபாடுவார். பின்
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கநயாண்டி டமளத்டதாடு எல் லா மாடுகளும் தத்தம் வீடு
திரும் பும் . ஐயர் சகமத்த பபாங் ககல எல் டலாரும் சாப்பிடுடவாம் .
மதியம் மூன் று மணிக்குக் கரகாட்டக் டகாஷ்டி வந்துவிடும் .
பாலுக் டகானார் வீட்டு மாடியில் தான் டமக்கப். மூன் று பபண்கள் ,
இரண்டு ஆண்கள் , ஒரு பபூன் . அந் த மூன் று பபண்களில் யாடரா
ஒருவர் மூன் றாம் பாலினத்தவர் என் பார்கள் . யார் என் று
எங் களுக்குக் கண்டுபிடிக்கத் பதரியாது. கரகம் ஆடும் பபண்கள்
ஏன் எல் டலாரும் ஒடர மாதிரி இருக்கிறார்கள் என் பது இன் றுவகர
எனக்குப் புரியாத ஒரு புதிர். நல் ல உயரம் . பதாட்டு இட்டுக்
பகாள் ளலாம் டபான் ற ஒரு கமநிறம் . பபரிய பதாப் கப. சிறிய
மார்பு. உள் டள சின் ன கறுப்பு டிராயர் டபாட்டு டமடல சின் னதாக
ஒரு குட்கடப் பாவாகட. குட்கடக் கக கவத்த, சமிக்கி கவத்துத்
கதத்த குட்கட ரவிக்கக. ஒரு கற் பகனக் டகாட்டிற் கு டமடல
பிரவுன் நிறத்திலும் , அந்தக் டகாட்டுக்குக் கீடழ கமக் கறுப்பிலும்
பதரியும் திண்கமயான கக... பபரிய பகாண்கட. அகதச் சுற் றி
பவள் கள
நிறத்தில்
ஏடதா
இறகுககள
வட்டமாகச்
சுற் றியிருப்பார்கள் . பின் னாலிருந்து பார்க்க அந்தக் பகாண்கட
பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சூரிய காந்திப் பூ டபால இருக்கும் . சடராஜா
டதவி டபால் குருவி வால் கமயிட்ட கண்கள் . ரத்தச் சிவப்பு
லிப்ஸ்டிக்கில் உதடுகள் .
கரகம் , கநயாண்டி டமளத்துடன் பாலுக் டகானார் வீட்டுச் பசாந் த
மாடுககள அகழத்துக் பகாண்டு இரவு ஒன் பது மணியளவில்
ஊர்வலமாகக் கிளம் புடவாம் . டகானாரின் வாடிக்ககயாளர்கள்
வீடுகளுக்கு வரிகசயாகச் பசன் று மரியாகத பபற் றுக் பகாண்டு
அதிகாகல மூன் று மணியளவில் அவரது வீடு வந்து டசர்டவாம் .
அலங் கரிக்கப்பட்ட
அவர் வீட்டு
மாடுககள
ஊர்வலமாக
அகழத்துச் பசல் டவாம் . எல் லா வீடுகளிலும் , பாலுக் டகானாருக்கு
டவஷ்டி, துண்டு, பணம் , பவற் றிகல, பாக்கு தந் து மரியாகத
பசய் வார்கள் .
முதல் முகறயாக இந் த ஊர்வலத்தில் கலந் து
பகாள் ளும் டபாது, என் சக்திக்கு, என் வீரத்திற் கு ஏற் றபடி, ஒரு சிறு
கன் கற அகழத்துச் பசல் லும் பபாறுப்கபத் தருமாறு பாலுக்
டகானாகரக் டகட்டடன் . அவர், ‘ கண்டுக் குட்டிண்டா, பகாட்டுச்
சத்தத்துக்கு பவறிக்கும் , குதிக்கும் , உங் களுக்குப்
பிடிக்க
முடியாது. பபரிய மாடுண்டா, பவறிக்காம எனக்பகன் னா...ண்டு
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வரும் . அதுனால பபரிய மாட்ட பிடிச்சுட்டு வாங் க சாமி,‘ என் று
ஒரு பபரிய மாட்டின் வடத்கத என் ககயில் தந்தார். நான் வீரமாக
அகத அகழத்துச் பசன் டறன் . அது நான் ஒரு ஜீவராசி அதன்
கயிற் கறப் பிடித்திருப்பது பற் றிய உணர்டவ இன் றி, என் கன
பகாஞ் சம் கூட கண்டு பகாள் ளாமல் சாவகாசமாக நடந் து வந்தது.
ஆனால் , அகதப் பார்த்த எங் கள் பதருவாசிகடளா நான் ஏடதா
அலங் காநல் லூர் ஜல் லிக் கட்டில் ஒரு பபரிய காகளகய அடக்கி
அகத சாதுவாக்கி நடத்திச் பசல் வது டபால் அதிசயமாகப்
பார்த்தார்கள் . மாட்டுடன் நடப்பதற் குப் பழக டவண்டும் . அதன்
குளம் பு நம் காகலப் பதம் பார்த்து விட்டால் அவ் வளவுதான் .. கால்
கூழாகிவிடும் . அதன் குளம் பால் மிதிபடாமல் கவனமாக நடக்க
டவண்டும் .
ஒவ் பவாரு பதரு முக்கிலும் , கரகாட்டக் காரர்கள் நின் று
ஆடுவார்கள் . அப்டபாது, அந்தந்தத் பதரு பபரிசுகள் யாராவது
வந்து இந் தப் பாட்டப் பாடு, அந்தப் பாட்டப் பாடு என் று உத்தரவு
டபாடுவார்கள் . அந்தப் பாட்கடப் பாடும் டபாது கரகாட்டக்
காரிகளின் ரவிக்ககயில் ரூபாய் டநாட்கட குத்திவிடுவார்கள் .
அவர்களும் பாடிக் பகாண்டிருப்பகத நிறுத்திவிட்டு, ரூபாய்
டநாட்கட குத்தியவகர வாழ் த்தி இரண்டு வரி பாடிவிட்டு பிறகு
தங் கள் ககதப் பாட்கடத் பதாடர்வார்கள் .
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எங் கள் ஊர்வலம் மணிநகரம் ரயில் டவ கலனுக்கு அடியில் உள் ள
பாலம் பகுதிக்குப் டபானதும் (அகத கர்டர் பாலம் என் பார்கள் )
அந்தப் பகுதி பபரியவர்கள் நிறுத்தி சரஸ்வதி பள் ளிக் கூடம்
பாட்ட படிங் க என் று உத்தரவிடுவார்கள் . பாடுங் க என் பகத
படிங் க என் று பசால் வது மதுகரயில் பதான் று பதாட்டு வரும்
பழக்கம் . அந்தப் பக்கத்தில் அந்தக் காலத்தில் (1964ல் ) சரஸ்வதி
பள் ளிக்கூடம் என் று ஒன் று இருந்திருக்கிறது.
டமாசமாகக்
கட்டப்பட்ட கட்டிடம் .
பாலத்தில் ரயில் டபான அதிர்ச்சியில்
கட்டிடம் இடிந் து விழ முப்பத்தாறு சிறு குழந் கதகள் பரிதாபமாக
இறந்து டபானார்கள் . கும் படகாணம் பள் ளி தீவிபத்கதப் டபான் ற
ஒரு டகாரமான விபத்து. மதுகர தத்தடனரி மயானத்தில் இந் தக்
குழந்கதகளின் கல் லகறகள் வரிகசயாக இருப்பகத இப்டபாது
பார்த்தாலும் துக்கம் பபாங் கும் . இந்தப் பாடகல கரகம் ஆடும்
ஆண்களும் பபண்களும் அப்படிபயாரு டசாகமான குரலில் பாட,
கநயாண்டி டமளத்தில் அகத வாங் கி வாசிப்பார்கள் .
‘பாண்டி நகரமாம் மதுகரயில் நடந்த
பள் ளிக் கூட விபத்து
மனமுருகும் பயங் கறமான விபத்து
இந்த பறிதாப வறலாற விறிவாக பசால் லி வாடறன்
பாடலாகப் படித்து.... இங் டக
பாடலாகத் பதாடுத்து....‘
என் று உருமி எஃபபக்டடு
் க்காக 'ர' வரும் இடத்தில் எல் லாம் 'ற'
டபாட்டு பபண்கள் பாட, தவில் , உருமி எல் லாம் மிருதங் கம் டபால்
சர்வலகுவாக அனுசரகணயாக பமதுவாக வரும் . அவர்கள்
பாடலாகத் பதாடுத்து... என் று முடித்ததும் நாயனக்காரர் அடத
வரிககள எடுக்க இப்டபாது தவிலும் , பம் கபயும் , உருமியும் பவறி
பகாண்டு உறுமும் ...
சினிமாவில் நடிக்கிற சிவாஜி கடணசன்
பாலும் , பழமும் பகாடுக்க,
பிள் களகளுக்கு பாலும் , பழமும் பகாடுக்க,
எம் .ஜியாரு பத்தாயிரம் பகாடுக்க...
என் று பாதிக்கப்பட்ட குழந்கதகளுக்கு திகர நட்சத்திரங் கள்
பசய் த உதவி பாடலில் வரும் . கல் விக் கண் திறந்த காமராசர்
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சம் பவத்கதக் டகள் விப்பட்டுக் கண்கலங் கியது வரும் . இந் தப்
பாடலின் க
கலட், ககடசியில் , ஆண் .....
‘இம் புட்டு நடந்திருக்டக...
இந்த ஊர்ல ஒரு மகாராணி இருக்குடத....
அது என் ன பசஞ் சுச்சு?‘
என் று டகட்பதுதான் .
பபண்ணுக்கு முதலில் புரியாது. பிறகு புரிந்து பகாண்டு,
‘அது என் னத்த பசஞ் சுச்சு?
அது பாட்டுக்கு பட்டாபிடசகம் பசஞ் சுக்குறும் ...
திக்குவிஜயம் டபாகும் ....
கல் யாணம் கட்டிக்கும் ,‘
என் று நிந்திப்பாள் . 36 சின் னஞ் சிறு குழந்கதகள் பள் ளிக்கட்டிடம்
இடிந்து விழுந் து இறந்ததற் காக, அகதத் தடுக்காது டவடிக்கக
பார்த்ததற் காக, அரசி மீனாட்சிகய மதுகர மக்கள் இன் று வகர
மன் னிக்கவில் கல.
எங் கள் ஊர்வலம் அப் படிடய புட்டுத்டதாப்பு திருக்கண் மண்டபம்
வகர டபாகும் . மண்டபத்திற் கு வாசலில் கரகாட்டக் டகாஷ்டி
சின் னதாக ஒரு டான் கஸ டபாடும் . அப்டபாது ஒரு சண்டியர்,
‘டடய் .... மணிக்குறபவ பாட்டப் படிக்காம என் ன டான் ஸ் ஆடிட்டு
இருக்கீங் க?‘ என் று சவுண்கடக் பகாடுப்பார். கநயாண்டி டமளம்
சட்படன் று நிற் கும் . ஆண் ஆட்டக்காரர், கணீபரன் ற குரலில் ,
‘அன் கனயும் பிதாவும் முன் னறி பதய் வம்
அன் புடன் கல் வி கற் றுத் தந்தடதார்
குரு அடுத்தபதாரு பதய் வம்
பின் டன நம் குடும் பத்தின் வாழ் க்கககய
பபருகமப் படுத்த வந்த பபண்சாதி பதய் வம்
இந்த டபரான உலகமது டநராக நின் றுடம
நம் டபகரச் பசால் ல வந்த பிள் களயும் பதய் வம்
இது அன் னாளின் முன் டனார்கள் அறிவித்த பழபமாழி
அது டபாலத் தானய் யா இந்த மண்ணான பூமியில் மாது
சிடராண்மணி
அரிஜன வம் சம் அன் புள் ள பபண்மணி
பூரணக் குறத்தி புண்ணிய தவத்தால்
சீராகப் பபற் று பசல் லமாய் வளர்த்திட்ட
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வீரனாம் மணிக்குறவன்
டகளய் யா....‘
என் று பதாககயறா பாடி,

பவட்டுப்பட்டு

மாண்ட

ககத

‘மணிக்குறவன் கதயக் டகட்டு மருகுதுல் ல சனங் கபளல் லாம் ‘
என் று ஆரம் பிக்கும் டபாது தவிலும் , பம் கபயும் , உருமியும் பமல் ல
டசர்ந்து
பகாள் ளும் .
மணிக்குறவனின்
வீர
சாகசம் ,
வஞ் சகனயால்
அவன்
பகால் லப்பட்டது என் று ஒவ் பவாரு
கட்டத்திற் கும் கூட்டம் ஆ
ாகாரம் பசய் யும் .
பபாதுவாக
உலகில் ஆண் ஊர் சுற் றுபவன் . உலக விவகாரங் கள் அறிந்தவன் .
பபண் வீட்டில் அடுப்பூதிக் பகாண்டிருப்பவள் . ஆண் மூலம் உலக
விஷயங் ககள அறிந் து பகாள் பவள் . ஆனால் மதுகரயில் எளிய
குடும் பங் களில் ஆண் டவகலக்குப் டபாவான் . டவகல இல் லாத
டநரங் களில் வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்து பீடி குடித்துக் பகாண்டு,
தூ.. தூ... என் று துப் பிக் பகாண்டிருப்பான் . அவனுக்கு உலக
விவகாரம்
எதுவும்
பதரியாது.
எல் லாம்
வீட்டின்
‘பபாம் பளயாளுகளுக்குத்‘
தான்
பதரியும் .
மீனாட்சி
பட்டணத்தின் இந்த விதிக்கு ஏற் றாற் டபால் , கரகாட்டக் ககதப்
பாடல் களில் எல் லாம் ஆண் ஒன் றும் அறியாத அப்புராணியாக,
என் ன நடந்தது? எப்படி? ஏன் ? என் று டகள் விகளாகக் டகட்க,
பபண்தான்
நாலு விஷயம் அறிந் த அறிவாளியாக, பதில்
பசால் வாள் .
மணிக்குறவன் மாண்டடதாடு ககத முடிந்து விடாது. ஆண்....
‘சுந்தரிடய! இந்த டசதி பசால் லி உனக்கு தந்தது யாரு?
சந்டதகத்த பசால் ல டவணும் அங் கம் மா
சகபடயாருக்குத் பதரியும் படி ரங் கம் மா‘
என் று டகட்பான் .
உடடன பபண்,......
‘டபர மாத்தி படிப்பவர பிடிச்சு பவச்சு புத்தி பசால் லும்
கருகணயுள் ள என் குரு அங் கப்பா
கவிராயர் எஸ்.பபருமாள் ரங் கப்பா‘
என் பாள் .
பபாதுவாக பாடல் வரிகள் பாடப்படும் டபாது தவில் , பம் கப,
உருமி எல் லாம் மிருதங் கம் டபால் பமன் கமயாக வரும் என் று
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முன் டப பசான் டனன் அல் லவா? இந் த கவிராயர் எஸ். பபருமாள்
என் ற வரிககள அந்தப் பபண் பாடும் டபாது மட்டும் எல் லாம்
பயங் கரமாக உருமும் . அடி பின் னி எடுத்துவிடுவார்கள் . டகட்கும்
பபருசுகளும்
‘அப் படிப் டபாட்றா‘ என் று உற் சாகமாகக்
கூவுவார்கள் .
தியாகராஜரும் , தீட்சிதரும் , சுவாதித் திருநாளும் தான் தாம்
எழுதிய பாடல் களில் தம் பபயர் வருமாறு எழுதி முத்திகர பதிக்க
டவண்டுமா என் ன? மதுகரயின் வீதிகள் டதாறும் கரகாட்டம்
நடக்கும் இடங் களில் எல் லாம் பாடப்படும் பாடல் ககள எழுதிய
பபருமாள்
டகானார்
தன்
முத்திகரகயப்
பதித்திருப்பது
சரிதாடன?
இப்படித் பதருத் பதருவாகச் சுற் றிவிட்டு, பாலுக் டகானார் வீடு
திரும் புடவாம் . மாடுகள் டநராக பதாழுவம் பசல் லும் வககயில்
பகால் கலப்
புறக்
கதகவத்
திறந்து
கவத்திருப்பார்கள் .
பதாழுவத்தின் கதவின் நிகலப்படியில் உலக்கககயப் டபாட்டு
அதன் டமல் கவக்டகாகலப் டபாட்டு கவக்டகாலில் கங் ககப்
டபாட்டு புககய விட்டிருப்பார்கள் . மாட்கடப் பிடித்துக் பகாண்டு
நாம் நிற் க டகானார் வீட்டின் பபண்கள் ஆரத்தி எடுத்து
பநற் றியில் வீரத் திலகம் இடுவார்கள் . டகானாரின் மகனவி,
மருமகள் கள் , கல் யாணமாகாத மகள் கள் என் று ஒவ் பவாருவராக
எடுப்பார்கள் .
இன் று அகத நிகனக்கும் டபாது, இது டபான் ற மாட்டுப் பபாங் கல்
ஒன் றின் டபாது ஒரு கநயாண்டி டமளக் ககலஞன் வாசித்த
‘பநஞ் சினிடல....
நிகனவு
முகம் ...
‘
பாடல் தான்
மனதில்
முட்டுகிறது.
‘ஓருயிர் நின் று தவிக்ககயிடல நீ ஓடி மகறந்தது
நீ தியில் கல....‘ என் று உச்சியில் பகாண்டு டபாய் நிறுத்திவிட்டு ,
ஒரு மிகச் சின் ன இகடபவளி விட்டு, மிகவும் கீழிருந்து,
‘பநஞ் சினிடல....ஏ... நிகனவு முகம் ...‘ என் று எடுத்து என் கனக்
கண்கலங் க கவத்த அந்த முகம் பதரியாத நாயனக்காரரும்
டசர்ந்து நிகனவிற் கு வருகிறார்.
பாடல் ககள எல் லாம் நிகனவிலிருந் து எழுதியிருக்கிடறன் ... தமிழ்
இலக்கியம் , இகச பற் றிய புரிதல் கள் ஏதுமற் ற அந்த இளம்
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வயதில் மாட்டுப் பபாங் கல் தான் எனக்கு இகசயில் டமட்டுக்குடி
இகச, எளிய மக்களின் இகச எல் லாம் ஒன் றுதான் . எல் லாம்
பபாதுவான
இகசதான்
என் ற
புரிதகலயும் ,
டமட்டுக்குடி
இலக்கியத்திற் கு எந் தவககயிலும்
வாய் பமாழி இலக்கியம்
குகறந்ததல் ல என் பகதயும் புரிந்து பகாள் ள கவத்தது.
நாற் பதாண்டுகளுக்கு
முன்
மதுகர
மக்கள்
எத்தகன
எளிகமயானவர்களாக, ஜாதி பபருமிதங் கள் அற் ற சாதாரண
மனிதர்களாக
இருந்திருக்கிறார்கள்
என் பகத
இப்டபாது
நிகனத்துப் பார்க்க வியப்பாக இருக்கிறது. ககலககளயும் நல் ல
டநாக்கங் களுக்காகடவ பயன் படுத்தியிருக்கிறார்கள்
என் பது
மற் பறாரு வியப்பு.
காலம்
எல் லாவற் கறயும்
திருப் பிப்
டபாட்டுவிடுகிறது.
இன் று இகணயத்தில் கரகாட்டப் பாடல் கள் என் று டதடினால்
ஆபாச நடனங் கள் தான் வருகின் றன. பபருமாள் டகானார்
பாடல் கள் என் று டபாட்டால் வீரன் அழகு முத்துக் டகான் பற் றி...
சாதிச் சங் கம் , அதன் பபருகம டபசும் பாடல் கள் ... என் று டதடல்
தரும் விகடககளப் பார்த்தால் டவதகனயாக இருக்கிறது.
அரிசன இகளஞனின் வீரத்கதப் பாடிய பபருமாள் டகானார்,
அகத விரும் பி விரும் பி டநயர் விருப்பமாகக் டகட்ட மதுகர
மக்கள் இருந்த அந் தப் பபாற் காலம் .... இப்டபாது மாட்டுப்
பபாங் கலன் று மணிக்குறவன் பாடல் பாடுகிறார்களா? இல் கல
அழகுமுத்துக் டகான் பாடல் களா?
மாட்டுப் பபாங் கலன் று
டசாபாவில்
உட்கார்ந்து பதாகலக்காட்சியில்
ஜல் லிக்கட்டு
டநரகலகயப்
பார்த்துக்
பகாண்டிருக்கும்
டபாது,
இந்தக்
டகள் விகள் தான் மனகதக் குகடந் து பகாண்டட இருக்கின் றன.

நன் றி : இந் து தமிழ் திகச 2022 - பபாங் கல் மலர் இதழ்

229

31. ஆநிலைகள் ஆவைாக்கியம் காக்கும் திருவிழா
— இரா. முத்துநாகு
பண்டிகககள் தான்
தனித்தனித்
தீவுகளாய்
இருக்கும்
மனிதர்ககள
இகணக்கும்
பாலங் கள் .
மனிதர்களுடன்
கால் நகடககளயும் இகணக்கும் பண்டிகக என் றால் அது,
பபாங் கல் திருநாள் மட்டுடம. இதனால் தான் , தங் ககளக் காக்கும்
கடவுளுக்கு விழா எடுத்துக் பகாண்டாடுவகதப் டபால தங் களின்
வாழ் வாதாரத்துக்கு
உறுதுகணயாக
இருக்கும்
ஆடு,
மாடுககளயும் பகாண்டாடுகின் றனர்.
வீடுகளுக்குச் சுண்ணாம் பு அடித்து பசம் மண்
பசஞ் சாந் து
வண்ணமிடும் வழக்கம் சிபமன் ட் பபயின் ட் வருககயால் நிறம்
மாறிவிட்டாலும் , கால் நகடககள பகாண்டாடுவதில் சமரசம்
பசய் துபகாள் வதில் கல கிராமத்து எளிய மக்கள் . இவர்களின்
அந்தக் பகாண்டாட்டத்தில் பல சுவாரஸ்யங் கள் இருக்கின் றன.
மகலகளில் பதாழு அகமத்து டமய் ந்திடும் மாடுககள கத மாதம்
முதல் நாள் தங் கள் ஊரில் உள் ள தம் பிரான் டகாயிலுக்கு ஓட்டி
வருவதுடன் பதாடங் குகிறது அந்தக் பகாண்டாட்டம் . அடுத்து ,
மாடுகள் அகனத்துக்கும் மூங் கில் இகல, பவள் களப் பூண்டு,
சுக்கு பநருஞ் சி இகல, பவற் றிகல, மிளகு, டகாழிமுட்கட
தகலசுருளிடவர், உயிருடன் உள் ள டகாழிக்குஞ் சு, யாகன
பநருஞ் சி,
டவலமரத்துப்பட்கட
மஞ் சள் ,
பபருங் காயம்
இகவககள டவப்பபண்பணய் ஊற் றி அரகவ பசய் து அகத
உருண்கடயாக திரட்டுகிறார்கள் . இது கால் நகடகளுக்கான
மருந்து உருண்கட மருந்து அகரப்பகத ஆணும் பபண்ணும்
பாகுபாடின் றி பசய் கின் றனர்.
உருண்கட
திரட்டுதல்
உருண்கடககளத்
தட்டில்

முடிந் ததும் ,
அந்த
கவத்து,
தகலயில்
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மருந்து
சுமந்தபடி

பசங் கரும் பால் பந்தலிட்ட தம் பிரான்
சுமந்து வருகின் றனர் பபண்கள் ,

டகாயில்

வாசலுக்குச்

பூசாரி மருந்து தட்டுககள
இறக்கி
கவக்கவும் ,
அகனவரும்
மருந்து
உருண்கடககளயும் ,
தம் பிரான்
டகாயிலுக்குள்
அகடத்து
கவத்துள் ள
மாடுககளயும்
வணங் குகின் றனர்.
ஊர்
பபரியவர்கள்
சாமி
கும் பிட்டு
முடிக்கவும் ,
சாமிகய மீண்டும் வணங் கி
மருந்து
உருண்கடககள
எடுத்துக்
பகாடுக்கிறார்
பூசாரி.
காகளககள
வளர்ப்பவர்கள் ,
அகத
வாங் கி 'தம் பிரான் காகள'
என் ற டகாயில் காகளயின்
வாயில்
திணிக்கிறார்கள் .
பின் னர்
அகனத்து
மாடுகளுக்கும்
பகாடுக்கிறார்கள் .
கன் றுகளுக்கு
மருந்திகன
தண்ணீர ் ஊற் றிக் கலக்கி,
பகாட்டம் என் ற மூங் கில் தூம் பான பாத்திரத்தின் உதவியுடன்
ககடவாயில் திணித்து ஊற் றுகின் றனர். மருந்து பகாடுப்பகத
யாரும் பார்க்கக்கூடாது என் பதால் திகரச்சீகலயின் பின் தான்
இது நடக்கும் .
இந்த
நிகழ் வின் டபாது
டகாயில்
முன் பாக
வரிகசயாக
அமர்ந்துள் ள பபரியவர்கள் புல் லாங் குழல் இகசக்கின் றனர்.
இகசக்கு மாடுகளும் இகசயும் தாடன. மருந்து பகாடுக்கும் டபாது
திமிறும்
மாடுகள் ,
குழலிகச
டகட்டதும்
உருகி
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அகமதியாகின் றன.
இதன்
பின் னர்
பதாழுமாடுகளுக்குச்
சாம் பிராணி புகக காட்டும் பூசாரி, விபூதிகய மாடுகள் மீது
திணித்து, 'பிணி நீ க்கட்டும் ' என் று அருள் வாக்கு பசால் வடதாடு
நிகறவகடகிறது இந் தத் திருவிழா.

"விவசாய டவகலக்கான மாடுககள மகல மாடுகளிலிருந்டத கத
மாதப் பிறப்பன் று டதர்ந்பதடுக்கிடறாம் . அன் கறய தினம் ஈன் ற
காகள கன் றுககள தம் பிரான் காகளக்காக டநர்ந்து விடுடவாம் .
ஆண்டுக்கு
ஒருமுகற
இந்த
மருந் கதக்
பகாடுப்பது
பாரம் பரியமாக
பதாடர்ந்து
வருகிறது.
இந்த
மருந்கதக்
பகாடுப்பதால்
மாடுகளுக்கு
எந்த
டநாய் த்
தாக்குதலும்
வருவதில் கல. அடதடபால் மனிதர்களுக்கும் தம் பிரான் டகாயில்
முன் பாக கிண்டப்படும் மருந்துக்கழிகய சாப்பிட்டால் டநாய்
வராது
என் பது
எங் களது
நம் பிக்கக"
என் கிறார் டதனி
மாவட்டத்தில் இருக்கும்
வீரச் சின் னம் மாள் புரம்
ஊர்ப்பபரியவரான சீனிவாசன் .
உண்கமதான்
என் பதுடபால்
மணிகள்
தகலயகசக்கின் றன அருகில் நிற் கும் மாடுகள் .
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குலுங் கத்

32. வைக்ளா: வதாைரும் தமிழர் ாைம் ரியம்
— முனைவர் ே.ஜான்சி பால்ராஜ்
தமிழர்களின் பண்பாட்டு விழாவான பபாங் கல் பண்டிககயில்
மகிழ் சசி
் கய
அதிகரித்துக்
குதூகலமாக்குவதில்
விகளயாட்டுகளின் பங் களிப்பு மிக அதிகம் . அதிலும் நம்
பழந்தமிழரின் வீர விகளயாட்டுகளுள் ஒன் றான மாட்டுவண்டிப்
பந்தயம் (டரக்ளா டரஸ்) இன் றுவகர மக்ககளப் பபரிதும்
கவர்ந்துவருகிறது. பபாங் கலுக்குச் சில நாட்களுக்கு முன் டப இந்த
மாட்டுவண்டிப் டபாட்டிகள் தமிழ் நாடு முழுவதிலும் ஆங் காங் டக
நடத்தப்படுகின் றன. குறிப்பாக, மதுகரயில் அவனியாபுரம் ,
தூத்துக்குடி
மாவட்டத்தில்
ஓட்டப்பிடாரம் ,
திருபநல் டவலி
மாவட்டத்தில் பணகுடிகயச் சுற் றியுள் ள பகுதிகள் , நாகர்டகாவில்
டபான் ற இடங் களிலும் பதாடர்ந்து நகடபபறுகிறது.
தஞ் சாவூர்,
திண்டுக்கல் ,
டதனி,
திருச்சி,
டகாயம் புத்தூர்,
சிவகங் கக,
ராமநாதபுரம் ,
ஈடராடு,
கரூர்
டபான் ற
இடங் களிலிருந்து
மாட்டுவண்டிப்
டபாட்டியாளர்கள்
டபாட்டிகளில்
கலந்துபகாண்டு,
தமிழ் ச ்
சமூகத்தின்
பதான் றுபதாட்டு
வரும்
கலாச்சாரத்கத
இன் றும்
வளர்த்துவருகின் றனர். இப்டபாட்டிகள் மிக அதிக அளவில்
மாட்டுப் பபாங் கலன் று நகடபபறுகின் றன.
மனித நாகரிக வளர்ச்சிக்கு அடிடகாலிய எடதச்கசயான, மிக
முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகளுள் மாட்டுவண்டியும் ஒன் று. பாரம்
சுமப்பதற் கும்
தூரம்
கடப்பதற் கும்
பயன் படுத்தப்பட்ட
மாட்டுவண்டிகள் ,
மக்களின்
டவகலககள
எளிகமயாக்கி
டநரத்கத மிச்சப்படுத்தின. இதன் மூலம் மக்களின் வாழ் க்கக
முகறயில் சிறப்பான மாற் றங் கள் நிகழ் ந்தன.
நாட்கணக்கில்
நடந்டத
கடந்த
பபருந்பதாகலவுககளயும்
எளிதில் கடக்க முடிந்தடதாடு வணிகமும் தகழத்துச் சமூகப்
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பபாருளாதார நிகலயும் டமம் பட்டது. இதனால் , சமூகத்தில்
ஏற் பட்ட மகிழ் சசி
் கய பவளிப்படுத்தும் நிகழ் வுககள மக்கள்
அதிக அளவில் டமற் பகாள் ளத் பதாடங் கினார்கள் . மக்களின்
இந்நிகலக்குக் காரணமான மாட்டுவண்டியும் அதகன இயக்கப்
பயன் படுத்திய
மாடுகளும்
சமூகத்தின்
மிக
முக்கிய
அங் கமாகின.
பசய் யும் பதாழிகலடய பதய் வமாகக் கருதும் தமிழர்கள் , ஆண்டு
முழுவதும் உகழக்கும் மாடுககள அன் றாடப் பணிகளிலிருந்து
விடுவித்துப் பபாழுதுடபாக்கு விகளயாட்டுகளில் ஈடுபடுத்தி
மகிழ் ந்தனர். ஆரம் பத்தில் தங் கள் பயன் பாட்டுக்கு கவத்திருந்த
மாட்டுவண்டிககள விவசாய நிலப் பகுதிகளில் ஓடவிட்டு , முந்தி
இலக்கக
அகடயும்
வண்டிக்கு
பவற் றிவாகக
சூடி
ஆரவாரித்தனர். மக்களுக்கு இதன் மீது ஏற் பட்ட அலாதிப்
பிரியத்தால் பதாடர்ந்து அடிக்கடி இப்டபாட்டிகய நடத்தத்
பதாடங் கினர். குறிப்பாக, மக்கள் ஒன் றுகூடும் திருவிழாக்களில்
டபாட்டிகள்
நடத்தித் தங் கள்
விழாக் கால மகிழ் சசி
் கய
அதிகப்படுத்திக்பகாண்டனர். நாளகடவில் பபாங் கல் மற் றும்
கிராமப்புறப்
பபண்
பதய் வ
வழிபாட்டு
விழாக்களில்
மாட்டுவண்டிப் டபாட்டிகள் பதாடர்ந்து நடத்தப்பட ஆரம் பித்தன.
காலப்டபாக்கில்
பல் டவறு
மாற் றங் கடளாடு
சிறப்பான
முகறகளில்
இப் டபாட்டிகள்
நகடபபற் றுவருகின் றன.
பபாழுதுடபாக்கு நிகழ் வுகள் அதிகம் இல் லாத அக்காலகட்டத்தில் ,
இப்டபாட்டிகள்
பபரும் எதிர்பார்ப்கபயும் மகிழ் சசி
் கயயும்
சமூகத்தில் ஏற் படுத்தின.
இதனால் , டபாட்டிகளுக்பகன் டற
வண்டிகள் வடிவகமக்கப்பட்டு, டதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட காகளகள்
திட்டமிட்டு வளர்க்கப் படுகின் றன.
மாடுகளால் இலகுவாக இழுக்கத்தக்க விதத்தில் இரண்டு டபர்
மட்டுடம அமரும் படியான வண்டிகள் உருவாக்கப்பட்டன. இரண்டு
முதல் மூன் று வயது வகரயிலான மாடுகளுக்கான சிறிய
அளவிலான ஒற் கறப் டபால் வண்டிகளும் நான் கு வயதுக்கு
டமலான மாடுகள் இழுக்கத்தக்க பபரிய அளவிலான இரட்கடப்
டபால் வண்டிகளும் தயாரிக்கப்பட்டன. இத்டதாடு பயணத்துக்குப்
பயன் படுத்தப்படும்
வில் வண்டிகளும்
டபாட்டிகளில்
பங் டகற் கின் றன. பந்தயங் கள் பபரும் பாலும் புறவழிச் சாகலப்
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பகுதிகளில்
வருவாய் த்
துகறயினர்
துகறயினரின்
அனுமதியுடனும்
நகடபபறுகின் றன.
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மற் றும்
காவல்
உதவியுடனும்

பந்தய வண்டிககள இழுத்துச் பசல் லும் காகளகளாக நல் ல உடல்
வலிகமயும்
கம் பீர
டதாற் றமும்
உகடய
காங் டகயம் ,
ஒட்டங் காகள டபான் ற நாட்டுமாடுகள் இளங் கன் றிலிருந்டத
வளர்க்கப்படுகின் றன. இதற் பகன் டற ஒன் றகர வயது முதல்
இரண்டு
வயதுக்குள்
மாடுககள
வண்டியிழுக்கப்
பழக்குவிக்கின் றனர். முதலில் குகறந்த எகடயுகடய சிறிய
வண்டிகளில் இளங் கன் றுககள இகணத்துப் பழக்குகின் றனர்.
பின் னர்,
குறிப் பிட்ட
பதாகலகவ
அவற் றின்
இயல் பான
டவகத்தில்
இழுத்துச்பசல் லப்
பயிற் றுவிக்கப்படுகின் றன.
பதாடர்ச்சியான பயிற் சிகளால் காகளகள் டபாட்டிகளுக்குத்
தயாராகிவிடுகின் றன. காகளகள் பந்தய வண்டிககள டவகமாக
இழுத்துச்
பசல் லக்
கட்டுக்டகாப்பான
உடலகமப்பும்
ஆடராக்கியமும் இருப் பதற் காக டபாட்டி பதாடங் குவதற் கு சுமார்
மூன் று
மாதங் களுக்கு
முன் பிருந்டத
அவற் றின்
உணவு
முகறகளிலும்
பயிற் சிகளிலும்
அதிகக்
கவனம்
பசலுத்துகின் றனர்.
பந்தயத்தில் ஈடுபடும் காகளகள் வயது மற் றும் அவற் றின்
உயரத்தின் அடிப்பகடயில் பபரியகவ, நடுத்தரம் , கரிச்சான் ,
பூஞ் சிட்டு மாடுகள் எனத் தரம் பிரிக்கப்பட்டுப் டபாட்டிக்கான
தூரம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பபரிய மாடுகளுக்கான தூர அளவு
15 அல் லது 16 கிமீ, நடுத்தர மாடுகளுக்கு 12 கிமீ, கரிச்சான்
மாடுகளுக்கு 10 கிமீ, பூஞ் சிட்டு மாடுகளுக்கு 7 கிமீ என் று தூரம்
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஒவ் பவாரு பந்தய வண்டியிலும் இரண்டு
டபர் பபாறுப்பாளர்களாக அனுமதிக்கப்படுவார்கள் . ஒருவர்
வண்டியின் உரிகமயாளர், மற் பறாருவர் உதவியாளர். வண்டிகய
இலக்கக டநாக்கி ஓட்டுபவராக வண்டியின் உரிகமயாளர்
அமர்ந்திருக்க, உதவியாளர் காகளககளத் துரத்தியபடி ஓடுவார்.
இவ் விருவரது
சாமர்த்தியமான
உந் துதடல
காகளகளின்
டவகத்கத அதிகரிக்கச் பசய் யும் . ஏற் பகனடவ பயிற் சியால்
பழக்கப்பட்ட காகளகள் இவர்களின் மன ஓட்டத்கத உணர்ந்து,
டவகபமடுத்து இலக்கக அகடவதில் தீவிரம் காட்டும் .
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குகறந்த டநரத்தில் இலக்கக அகடயும் வண்டிகள் , பவற் றிபபற் ற
வண்டி
உரிகமயாளர்கள் ,
மாடுகளுக்குச்
சிறப்புகளும்
பரிசுகளும் வழங் கப்படுகின் றன. மாட்டின் பகாம் புகளில் பவற் றி
சால் கவகள்
சுற் றப் பட்டும்
மாகலகள்
அணிவிக்கப்பட்டும்
அக்காகளகள் பகௌரவிக்கப்படுகின் றன. பவற் றிகய வண்டி
உரிகமயாளரின் ஊரார் அகனவருடம தங் களது பவற் றியாகக்
பகாண்டாடி மகிழ் கின் றனர்.
தமிழர்களின் பண்பாட்டுச் சின் னங் களுள் ஒன் றான மாட்டு
வண்டியின்
பயன் பாடு
குகறந்துவிட்டடபாதிலும்
பதன் மாவட்டங் களில் டரக்ளா டரஸ் என் று அகழக்கப்படும்
மாட்டுவண்டிப் பந்தயம் மக்களின் வரடவற் கப அதிகமாகடவ
பபற் றுவருகிறது.
நன் றி: இந் து நாளிதழ்
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33. காணும் வ ாங்கலும், சிறு வீட்டுப் வ ாங்கலும்
தமிழர் ண் ாட்டின் அலையாளமா ?
— முனைவர் தவ.கட்டனள னகலாசம்
”காணும் பபாங் கல் பதாழிலாளர்களுக்கு நன் றி பதரிவிக்கும்
விழாவாகவும் , சிறுபபண்கள் கூடி மகிழ் சசி
் யாக பகாண்டாடும்
விழாவாக சிறுவீட்டுப் பபாங் கலும் உள் ளது”
"தமிழர்கள்
பகாண்டாடும்
திருவிழாக்களில்
தகல
சிறந்ததாகவும் , தனிச் சிறப்புகடயதாகவும் தமிழர் திருநாளாம்
பபாங் கல் விழா கத மாதம் முதல் நாள் பகாண்டாடப்பட்டு
வருகிறது" இயற் கக வளங் கள் நிகறந்த தமிழகப் பகுதிகளில்
இயற் ககடயாடு
இகணந் து
வாழ் ந்து
வந்த
தமிழர்கள்
இயற் கககய
வழிபடுவகதயும் ,
இயற் ககக்கு
நன் றி
பசலுத்துவகதயும்
தம் முகடய
பழக்க
வழக்கமாகக்
பகாண்டிருந்தனர். அப் படியாக தமிழர்கள் இயற் கக பதய் வமான
சூரியனுக்கும் மற் ற உயிர்களுக்கும் நன் றி பதரிவித்து "உழவுக்கு
வந்தகன பசய் டவாம் " என் பதற் கிணங் க இயற் ககயில் விகளந் த
பநல் , கரும் பு, வாகழக்காய் , கனி, தானியங் ககள இயற் கக
பதய் வமான
சூரியனுக்குப்
பகடத்து
உழவர்களுக்கு
உறுதுகணயாக இருக்கும் பசு, கன் று காகளமாடு டபான் ற
உயிரினங் ககளயும் சிறப்பிக்கும் வககயில் அவற் றிற் கும் விழா
எடுப்படத இன் றுவகர தமிழர்களின்
பண்பாடாக இருந்து
வருகிறது.
இந்தப் பண்டிகககய மாட்டுப் பபாங் கல் , காணும் பபாங் கல் ,
சிறு வீட்டுப் பபாங் கல் , என கத மாதத்தில் அடுத்தடுத்து
ஒவ் பவாரு வககயில் தமிழர்களால் பகாண்டாடப்படுவது ஏன் ?
இப்பபாங் கல் ஆரம் பக் காலத்தில் எப்படிக் பகாண்டாடப்பட்டது?

238

தமிழர்களின் பண்பாட்டு அகடயாளங் களுள் ஒன் று பபாங் கல்
விழா, "பபாங் கல் " என் பது கஞ் சி வடிக்காது சகமத்த அன் னம்
என் பதாகும் , பபாங் குதல் , பசழிப் பின் பவளிப்பாடு, மிகுதியினால்
பவளிவருவது, பசந்பநற் பச்சரிசிகயப் பபரும் பாலும் தவிடு
டபாகாமல் சரியளவு நீ ர் கவத்துச் சகமத்து, பருப்புக் குழம் புடன்
உண்பது பபாங் கல் மரபு, "பருப்புக் டகட்கும் பச்சரிசிச் டசாறு,
பசருப்புக் டகட்கும் சித்திகர மாத பவயிலில் " என் பது பழபமாழி..
கத மாதம் முதல் நாள் தமிழர்களால் பபாங் கல் விழாவாக
பகாண்டாடப்பட்டு
வருகிறது,
சூரியன்
தன்
வான் வழிப்
பயணத்தில் மகர ராசிக்கு மாறும் நாள் மகரசங் கராந்தி
எனப்படுகிறது, பிற மாநிலத்தவர் சூரிய வழிபாட்டு நாகள
மகரசங் கராந்தி
என் ற
பபயரில்
பகாண்டாடுகின் றனர்,
தமிழர்கள் பபாங் கல் விழாவாக பகாண்டாடி வருகின் றனர்,
சிலப்பதிகாரம் திங் ககளயும் , ஞாயிகரயும் , மாமகழகயயும்
டபாற் றி வணங் கித் பதாடங் குகின் றது.
தமிழர் இயற் கககயத் பதய் வமாக வழிபட்டு வரும் மரபினர், கத
மாதத்கதச்
சிறப்பாக
பகாண்டாடி
வந்த
தமிழரின்
இலக்கியங் கள் 'கதஇத் திங் கள் தண் கயம் படியும் பபருந் டதாட்
குறுமகள் ' (நற் றிகண - 80) என் று நற் றிகணயிலும் , 'கதஇத்
திங் கள்
தண்ணிய
தரினும் '
(குறுந்பதாகக-196)
என் று
குறுந்பதாககயிலும் ,
'கதஇத் திங் கள் தண்கயம் டபால'
(புறநானூறு -70, ஐங் குறுநூறு-84)' என் று புறநானூற் றிலும் ,
ஐங் குறுநூற் றிலும் பதிவு பசய் துள் ளன, 'கதயில் நீ ராடி தவம்
தகலப்படுவாடயா' (கலித்பதாகக-59) எனக் கலித் பதாககயும்
கூறுகிறது.
தமிழர் பகாண்டாடும் பபாங் கல் விழாவிகன ஐந்து நிகலகளில்
காண முடிகிறது, மார்கழி இறுதிநாள் டபாகி என் று கூறி பகழயன
கழிந் து புதியன புகுத்துகின் றனர், கத மாதம் முதல் நாளன் று
கதப் பபாங் கல் விழா, இதகனயடுத்து உழவுக்குத் துகணநின் ற
மாடுகளுக்கு நன் றி பசலுத்த மாட்டுப்பபாங் கல் என் றும் , அதற் கு
அடுத்த நாள் பபரியவர்ககளக் கண்டு ஆசிபபற் று வருவகதக்
காணும் பபாங் கல் என் றும் கூறுகின் றனர். சிறு பபண்கள் சிறிய
வீடு அகமத்துப்
பபாங் கலிடும்
சிறு வீட்டுப்
பபாங் கல்
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பபரும் பாலும் பூச நட்சத்தரத்தன் று பகாண்டாடுவது வழக்கம் ,
கத மாதத்தின் டவறு நாட்களிலும் பதன் மாவட்டத்தில் குறிப்பாக
பநல் கல, கன் னியாகுமரி மாவட்டங் களில் சிறுவீட்டுப் பபாங் கல்
பகாண்டாடி வருகின் றனர் என் று பதரிவித்தார்.
கொணு ் பபொங் கல் :
உற் றார், உறவினர்கள் நண்பர்கள் எனப் பலகரயும் கண்டு
மகிழ் வது
"காணும்
பபாங் கல் ".
இந்தநாளில்
வயதில்
முதியவர்ககள
வணங் கி
அருள்
பபறுவது
வழக்கம் ,
உகழப்பாளிகள் ககலஞர்கள் எனப் பலரும் நன் றி பதரிவிக்கும்
டநாக்கில் தமக்கு உதவியவர்ககளக் கண்டு வருவர், அவர்களும்
அன் கபயும் பரிகசயும் வழங் கி வாழ் த்துவர், குறிப்பாக இது
பபாங் கல் படி பகாடுத்தல் என் டற கூறப்படுகிறது,
கிராமங் களில் நாதசுர வித்துவான் டபான் ற பல ககலஞர்களும் ,
ஊரின் பபாது டவகலககளச் பசய் டவார்களான லாந்தர் விளக்கு
(மின் சாரம் வரும் முன் இருந்த கல் தூண் விளக்கு) ஏற் றுடவார்,
பதருக்ககளச் சுத்தம் பசய் டவார், மந்கத டமய் ப்டபார் (ஊரின்
மாடுககள டமய் ப்டபார்), நாட்டார் பதய் வப் பூசாரிகள் , ஊர்களில்
துணி
பவளுப்டபார்,
முடி
திருத்துடவார்
எனப்
பல
பதாழிலாளர்கள் ஊராரிடம் பபாங் கப்படி பபறுவது வழக்கமாக
இருந்தது. காணும் பபாங் கல் என் பது பதாழிலாளர்களுக்கு நன் றி
பதரிவிக்கும் விழாவாக இருந் துள் ளது, ஊரின் அருகில் உள் ள
நீ ர்நிகலகள் , மகலப் பகுதிகளுக்குப் பபாங் கல் டசாற் றிகன
எடுத்துக்பகாண்டு குடும் பத்டதாடும் , நண்பர்கடளாடும் உண்டு
மகிழ் வர் என் று கூறினார்.
சிறுவீை்டுப் பபொங் கல் :
சங் க இலக்கியத்தில் சிறுவயதுப் பபண்கள் சிற் றில் கட்டி
விகளயாடுவகத 'பபாய் தல் ' 'வண்டல் ' 'சிறுமகன' என் ற
பசாற் களால் குறிப்பிட்டுள் ளனர். தமிழ் நாட்டில் இன் றும் சிறு
வயது உகடய அகனவரும் ஆற் றங் ககரயில் , கடற் ககரயில்
சிற் றில் கட்டி விகளயாடுவகதக் காணலாம் , சிறுமிகள் சிறுவீடு
கட்டுவது என் பது சிறப்பான நிகழ் வு, ஐங் குறுநூறு, கலித்பதாகக,
குறுந்பதாகக, நற் றிகண, அகநானூறு, பபரும் பாணாற் றுப்பகட
ஆகிய நூல் களில் இதகனக் காணலாம் , "சிறுமகனப் புணர்ந்த
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நட்டப டதாழி" என் று குறுந்பதாகக கூறும் பாடலில் கடற் ககரயில்
சிறு வீடுகட்டி விகளயாடிய டபாது தகலவடனாடு ஏற் பட்ட நட்பு
என் பாள் தகலவி, ஆண்டாள் நாச்சியார் சிற் றிகலக் கண்ணன்
"கண்ணன் உகடக்கும் படர் ஓகசகய பவள் கள நுண் மணல்
கண்டு சிற் றில் விசித்திருப்ப வீதிவாய் ......" என் பர்.
பபரியாழ் வார் பாடலில் "சிற் றில் சிகதத்து எங் கும் தீகம பசய் து
திரியாடம"
என
திவ் யபிரபந்தத்தில்
கண்ணனின்
விகளயாட்டிகனப் புகனந் துள் ளார். தமிழில் பிள் களத் தமிழ்
இலக்கியம் டதான் றிய டபாது பபண்பால் பிள் களத்தமிழில்
"சிற் றில் " என் ற தகலப்பில் பத்துப் பாடல் கள் பாடப்பட்டுள் ளது.
அதாவது தமிழ் மரபில் பபண்கள் சிறுவீடு கட்டி விகளயாடுவது
பதாடர்ந்து நகடபபற் று வருகிறது. இன் றும் தமிழகத்தின் பதன்
மாவட்டங் களில் சிறுவீடு கட்டி சிறுவீட்டுப் பபாங் கல் விடுவகதக்
காண முடிகிறது, மார்கழி மாதத் பதாடக்கத்தில் இருந்டத பபண்
பிள் களகள் வீட்டின் முன் னர் டகாலமிட்டு சாணிப் பிள் களயார்
கவப்பர். அப்பிள் களயாருக்கு பூசணி பூ கவப்பது வழக்கம் . கத
மாதப் பபாங் கலுக்குப் பின் னர் வரும் பூச நட்சத்திரத்தில்
பபாதுவாக சிறு வீட்டுப் பபாங் கல் விடுவர். தங் களுக்கு உகந் த
நாட்ககளயும் டதர்ந்பதடுப்பர்.
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வீட்டின் முற் றத்தில் குறுமணலால் சுவர் டபால் கட்டி சிறு வீடு
அகமப்பர். சிலர் காவிகயக் பகாண்டு சிறு வீட்டிகன வகரவர்.
சிறுவீட்டுப் பபாங் கல் அன் று பபண் பிள் களகள் பட்டாகட
அணிந்து பபாங் கல் விழா டபாலடவ பபாங் கலிட்டு மகிழ் வர்.
வீட்டின்
முன் னர்
பதாடர்ந்து
கவத்து
வந்த
சாணிப்
பிள் களயாகர எருவாகத் தட்டி கவத்திருப்பர். சிறு வீட்டுப்
பபாங் கலன் று அவற் கற எடுத்துச் பசன் று ஆற் றில் ககரத்து
விடுவ. சிறு பபண்கள் கூடி மகிழ் சசி
் யாக பகாண்டாடும் ஒரு
விழாவாக சிறு வீட்டுப் பபாங் கல் உள் ளது எனத் தமிழர்களின்
பண்பாட்டில் பபாங் கல் விழா இவ் வாறாகடவ பகாண்டாடப்பட்டு
வந்ததாக பதரிவித்தார்.
இயற் ககக்கு நன் றி பதரிவிக்கும்
வககயிலும் , இயற் கக
நமக்களித்த
பசழிப்பிகன
பகாண்டாடும்
வககயிலும் ,
அகமந்திருக்க டவண்டிய பபாங் கல்
பகாண்டாட்டங் ககள
எரிவளி
அடுப்பிலும் ,
மின் சார
அடுப் பிலும்
புககயில் லா
பபாங் கல் என் று அடுப்பங் ககரயிடலடய நவீன பபாங் கலிட்டு
தமிழர் திருநாகளக் பகாண்டாடும் மக்களும் நம் மத்தியில்
இன் றும்
இருக்கிறார்கள் . காலத்திற் கு ஏற் ப கலாச்சாரத்கத
மக்கள் மாற் றினாலும் , எந்தக் காலத்திலும் கலாச்சாரமும் , அதன்
அடிப்பகடயும் மாறாத ஒன் று.. அதற் கு அகடயாளம் நம் முகடய
தமிழ் இலக்கியங் களும் , சுவடுகளுடம, டமலும் அவற் கறத்
தம் முகடய தகலயில் கவத்துத் தாங் கி நிற் கும் தமிழ் ச ்
சான் டறார்களுடம.
இவ் வாறு
தமிழர்
பண்பாட்டின்
அகடயாளமாக
நம்
மத்தியில்
நம் முகடய
பல் டவறு
பசயல் பாடுகள்
இருந்துபகாண்டட
இருக்கிறது
நம் கமயும்
அறியாமடல!!!!!!!

முகனவர் டவ. கட்டகள ககலாசம்
டமனாள் தமிழ் த்துகறத் தகலவர்
ம.தி.தா.இந் துக் கல் லூரி
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34. தமிழ் முஸ்லிம்களின் வ ாங்கல் வகாண்ைாட்ைம்
— தகாம்னப அன்வர்
நீ ங் களும்
அதாவது
முஸ்லிம் களும்
பபாங் கல்
பகாண்டாடுவீர்களா? என் று சந்டதகமும் ஆச்சர்யமும் கலந்த பல
நண்பர்களின்
டகள் விகள் ,
எனக்டகா
அல் லது
என்
குடும் பத்தினருக்டகா புதிதல் ல. ஒன் றல் ல, இரண்டல் ல; 16 வககக்
காய் கறிகளுடன்
காலகாலமாகப்
பபாங் ககலக்
பகாண்டாடிவரும்
எங் களுக்கு
இது
டபான் ற
டகள் வி
டவடிக்ககயாக இருக்கும் என் றால் மிககயாகாது. இருப்பினும்
இந்தக் டகள் விக்குப் பல காரணங் கள் உள் ளகத மறுக்க முடியாது.
அவற் றில் மிக முக்கியமானது இஸ்லாம் மற் றும் தமிழக
இஸ்லாமியர் குறித்த தட்கடயான புரிதல் ஆகும் . இஸ்லாம்
குறித்த
தட்கடயான
புரிதலுக்கு
பல
இஸ்லாமியர்களும்
விலக்கல் ல. அதுடபாலடவ இந் து - முஸ்லிம் வகரயகறககளக்
கடந்த தமிழ் ப் பண்பு ஒன் று பபாங் கலுக்கு உண்டு என் பகத
இந்துக்களிலும் பலர் அறிந்திருப்பதில் கல.
ேமிழ் முஸ்லி ் கள் வரலொறு:
படல் லி
சுல் தான் ககளயும்
முகலாயகரயும்
கவத்துப்
பபரும் பாலும் கட்டகமக்கப் பட்ட இந்திய வரலாற் றில் தமிகழத்
தாய் பமாழியாகக் பகாண்ட ஓர் இஸ்லாமியச் சமூகம் தமிழகம் ,
இலங் கக மற் றும் பதன் கிழக்கு ஆசியா வகர பரவிக் கிடப்பதும் ,
அது தனக்பகன் று பல தனித்துவக் கூறுககளக் பகாண்டிருப்பதும்
பலருக்கும் பதரியாது. சங் க காலம் பதாட்டட தமிழகத்திற் கும்
அடரபியா உட்பட்ட டமற் கு ஆசியாவிற் கும் இகடடய கடல் வழி
வணிகத் பதாடர்புகள் இருந்தகதப் பல சங் கப் பாடல் களும் ,
சமீபத்திய
அகழ் வாராய் ச்சிகளும்
நமக்கு
உறுதிப்படுத்துகின் றன.
அடரபியப்
பாகலவனத்தில்
7ஆம்
நூற் றாண்டில் இஸ்லாம் பரவத் பதாடங் கிய சமகாலத்திடலடய
அது வணிகர்கள் மூலமாக தமிழகத்கத வந்தகடந்தது. இங் கு
நிலவிய சமூகச் சூழல் , இகறடநசர்கள் எனப்படும் சூபிக்களின்
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பரப்புகர மற் றும் தமிழக அரசர்களின் ஆதரவுடன் இஸ்லாம்
தமிழகத்தில்
டவரூன் றியது.
இதற் குக்
கிட்டத்தட்ட
500
வருஷங் களுக்குப் பிறடக வட இந்தியாவில் இஸ்லாம் ஒரு
வலுவான
மதமாகப்
பரவியது
என் ற
தகவல்
இங் டக
முக்கியமானது. அதிலும் , அங் டக டபார்கள் , பகடபயடுப் புகள்
இதில் முக்கியப் பங் கு ஆற் றின. இங் டக வாணிப ரீதியிலான உறவு
மிக இணக்கமான ஓர் உறகவ உருவாக்கியிருந்தது. திராவிடக்
கட்டிடக் ககலயில்
கட்டப்பட்ட ஆயிரத்துக்கும்
டமற் பட்ட
பழகமயான பள் ளிவாசல் கள் , பிற சமயங் களுக்கு இகணயாக
தமிழ் இலக்கியத்திற் கு இஸ்லாமியரின் பங் களிப்பு , சிலம் பம்
என் று
தமிழ்
மண்டணாடு
இஸ்லாம்
ஐக்கியமானது.
பன் கமத்துவம்
இகறவாக்காக
திருக்குரானில்
(சூரத்துல்
ுஜுராத் 49.13) அகமந்திருக்ககயில் , இது இயல் பானதுதான் .
ஆகடவ, தமிழர் திருநாளான பபாங் ககலயும் தமிழ் முஸ்லிம் கள்
இஸ்லாமிய பநறிகளுக்கு உட்பட்டு பகாண்டாடிவருகின் றனர்.
ஊருக்தகற் பக் பகொை்ைொை்ை ் :
இங் டக இன் பனான் கறயும் குறிப்பிட டவண்டும் . தமிழகம்
முழுக்கப் பிராந்தியத்திற் கும் , சாதிக்கும் ஏற் ப சின் னச் சின் ன
டவறுபாடுகளுடடனடய
பபாங் கல்
பகாண்டாட்டங் கள்
நகடபபறுகின் றன. உதாரணமாக, சிவகங் கக, புதுக்டகாட்கட
மாவட்டங் ககளச் சார்ந்த நாட்டுக்டகாட்கடச் பசட்டியார்கள்
மற் றும்
கசவ
பிள் களமார்
சமூகத்தினர்
சங் கு
ஊதி
பபாங் ககலக்
பகாண்டாடுவார்கள் .
இதுடபாலடவ
விவசாயத்கதச் சார்ந்து வாழும் தமிழ் இஸ்லாமியரிகடடய
பபாங் கல்
பகாண்டாட்டங் கள்
பிராந்தியத்திற் கு ஏற் றவாறு
மாறும் . டதனி மாவட்டத்தில் உள் ள எங் கள் வீட்டில் சர்க்ககரப்
பபாங் கலுடன் ஆரம் பிக்கும் திருநாள் மதிய விருந்தில் 16 வககக்
காய் கறிகளுடன்
ககள கட்டும் . அன் று மட்டும்
கவிச்சி
கிகடயாது.
பரிமாறப்படும்
பபரும் பாலான
காய் கறிகள்
வயலிலிருந்து வந் தகவயாக இருக்கும் . மாட்டுப் பபாங் கல் அன் று
பண்கண மாடுகள் குளிப்பாட்டி அலங் கரித்து, பகாம் புக்கு
வர்ணம் பூசி ஊகர வலம் வரும் . மதுகர டமலூர் அருடக உள் ள
நாவினிப்பட்டி
கிராமத்தில்
பபாங் கல்
பகாண்டாட்டத்தில்
பரம் பகர பரம் பகரயாக, பங் காளிகளாக, மஞ் சு விரட்டு இன் றும்
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பங் டகற் கும் முஸ்லிம்
குடும் பம் ) உண்டு.

குடும் பங் களும்

(நாலு

வீட்டுக்காரங் க

சுமார் 50/60 ஆண்டுகளுக்கு முன் டமலத்தஞ் கச - கீழத்தஞ் கச
என அகழக்கப்பட்ட ஒன் றிகணந் த தஞ் கச மாவட்டத்தின்
கீழ் ப்பகுதியின்
பபரும் பாலான
கிராமங் கள்
முஸ்லிம்
மிராசுதாரர்ககளக் பகாண்டது. மிராசுதாரர்கள் என் பவர்கள்
நிலச்சுவான் தார்கள் , இவர்களின் வாழ் வாதாரடம விவசாயம் .
“பபாங் கல் வருவதற் கு முன் டப, வயலிலிருந்து ஒரு மூட்கட பநல்
மட்டும்
அறுவகடபசய் து
மிராசுதார்
வீட்டுக்கு
வரும் .
மூட்கடயுடன் ஒரு பபரிய கட்டு அடிக்கப் படாத பநற் கதிர்கள்
வரும் . சிட்டுக்குருவிகள்
சாப் பிடுவதற் காக பநற் கதிர்ககள
முற் றத்தில் தகலகீழாகக் கட்டித் பதாங் கவிடுவார்கள் . பநல் கல
அவித்துக் காயகவத்து கத முதல் நாள் சகமப்பதற் கு ஏதுவாக
ககக்குத்தல் அரிசியாக மாற் றி, கத முதல் நாள் அதாவது
பபாங் கலன் று
அகத
சகமத்து
விருந்துண்டு
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பகாண்டாடுவார்கள் . இந்தக் பகாண்டாட்டத்துக்கு ‘புது அரிசிச்
டசாறு விருந் து’ என் று பபயர். அக்கம் பக்கம் வீட்டார்ககளயும்
உறவினர்ககளயும் அகழத்து இந்த விருந்டதாம் பல் நடக்கும் .
கிட்டத்தட்ட கூட்டாஞ் டசாறுடபாலத்தான்
இதுவும் . இதுதான்
தஞ் கச ராவுத்தர் வீட்டுப் பபாங் கல் ” என் று நிகனவுகூர்கிறார்
கூத்தாநல் லூகரச் சார்ந்தவரும் , ‘முஸ்லிம்
முரசு’ இதழின்
முன் னாள் ஆசிரியருமான சகடயன் அமானுல் லா.
“ராவுத்தர் வீட்டுப் பபாங் கல் என் றால் , கவிச்சி இல் லாமலா?
ஆககயால் , புது அரிசிச் டசாறு விருந் துக்கு இகறச்சி ஆணடமா
அல் லது தால் ச்சாடவா சகமத்துப் பரிமாறுவார்கள் . அகனத்து
மிராசுதாரர்களின்
வீட்டிலும் புது அரிசிச் டசாறு விருந்து
ஏற் பாடுபசய் யப்பட்டிருந்தாலும் , ஒடர நாளில் விருந் து கவத்தால்
யாரும் சாப் பிட வர மாட்டார்கள் என் பதால் , முதல் மூன் று
நாட்கடளா அல் லது ஏழு நாட்கடளா தங் களுக்குள் கிழகமகயப்
பிரித்துக்பகாண்டு விருந்துபசாரம் நடக்கும் . வீட்டில் விருந்து
நடப்பதற் கு
முன் னால்
அந்த
மு
ல் லாவில்
இருக்கும்
பள் ளிவாசல்
இமாமிற் கும்
டமாதியாருக்கும்
மற் ற
பள் ளிவாசல் களின்
ஊழியர்களுக்கும்
மறக்காமல்
தூக்குச்
சட்டியில் சாப்பாடு அனுப்பிகவப்பார்கள் . இதுதான் தஞ் கச
முஸ்லிம் கள் பகாண்டாடும் பபாங் கல் ” என் று அடுக்குகிறார்
சகடயன் அமானுல் லா.
ொை்டுப் பபொங் கலு ் உை்டு:
“அடுத்த நாள் மாட்டுப் பபாங் கல் நாளன் று, மிராசுதார் வீட்டு உழவு
மாடு, கறகவ மாடு வில் வண்டி இழுக்கும் மாடுகள் அகனத்தும்
வீட்டுக்குக் பகாண்டுவரப்பட்டு, மதுகர - டதனி மாவட்ட
முஸ்லிம் ககளப் டபால் மாடுககளக் குளிப்பாட்டி வண்ணச்
சாயங் கள் பூசி, பநட்டியால் (pith) பசய் யப் பட்ட மாகலககளக்
கழுத்து, கால் , பநற் றி என அணிவித்து, மாட்டுக்குப் பபாங் கல் ,
வாகழப்பழம் , கரும் பு பகாடுத்து சுதந்திரமாக விட்டுவிடுவார்கள் .
சிறுவர்கள் மாடுககள ஊர்வலமாக அகழத்துச் பசன் று, வீட்டுக்கு
வீடு மாட்டுக்காகக் பகாடுக்கப்படும் வாகழப்பழம் , கரும் பு,
அகத்திக் கீகரககள வாங் கி மாடுகளுக்குக் பகாடுப்டபாம் . அது
ஒரு காலம் ” என் கிறார் சகடயன் அமானுல் லா. மிராசுதாரர்கடளா
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இல் கலடயா, குமரி மாவட்ட முஸ்லிம் களிடம் ‘புது அரிசிச் டசாறு
விருந்து’ டபான் றகவ புழக்கத்தில் இருந்துள் ளன.

கிழக்கு ராமநாதபுரம்
வட்டார முஸ்லிம் களின்
பபாங் கல்
பகாண்டாட்டங் கள்
சற் டற
மாறுபடுகின் றன.
“விகளந்தது
வீட்டிற் கு வருவகத வரடவற் க டபாகி நாளில் வீட்கடக் கழுவிச்
சுத்தம் பசய் து கவப்பார்கள் . கத முதல் நாளன் று புது பநல் கல
குத்தி அரிசியாக்கி அகதப் பபாங் கல் கவப்பர். இதன் பபயர்
பாச்டசாறு. புத்தரிசிகய உரலில் இடித்து, துள் ளும் பக்குவம்
வந்தவுடன் அத்டதாடு கருப்பட்டி அல் லது பவல் லம் கலந்து
அகதக் பகாழுக்கட்கடடபால் பிடித்து கவப்பர். இதன் பபயர்
துள் ளுமாவு. பாச்டசாற் றுடன் துள் ளுமாவு கவத்து ஏழு அல் லது
பதிடனாரு கண்ணி கவத்துக் கட்டப்பட்ட மரிக்பகாழுந்கதயும்
கவத்து இகறவனுக்கு நன் றி பசால் லி பிரார்த்தித்துவிட்டு
அதகன அகனவருக்கும் பகிர்ந்துண்ணக் பகாடுப்பர்.
வீட்டில் பநல் கலச் டசமித்து கவக்கும் மரசலின்
நான் கு
மூகலகளிலும் சிறிது பாகல ஊற் றி ஊதுபத்தி பகாளுத்தி
கவத்து இகறவனிடம் டவண்டியபின் புது பநல் கலக் பகாட்டி
டசமித்து கவப்பர். வீட்டில் மாடு கன் று கவத்திருப்டபார்
அவற் கறக்
குளிப்பாட்டி
பசந்துருக்கப்
பபாட்டு
கவத்து
பகாம் பிற் கு வர்ணம் பூசி, பகடத்த பாச்டசாற் றில் அதற் கான
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பங் ககயும் வாகழ இகலயில் கவத்துக் பகாடுத்து மகிழ் வர்”
என் கிறார் முதுகுளத்தூகரப் பூர்விகமாக பகாண்ட வரலாற் று
ஆய் வாளர் ஜாகிர்
ுகசன் . இது டபான் று ஊர் ஊருக்கு , சிறு
மாற் றங் களுடன் விவசாயத்டதாடு ஒன் றிப்டபான தமிழ் முஸ்லிம்
சமுதாயம்
பபாங் ககல
இஸ்லாமிய
பநறிக்குள்
பகாண்டாடிவருகின் றது. பல நூற் றாண்டுகளுக்கு முன் னர் கடல்
கடந்து பதன் கிழக்கு ஆசியாவில் வணிகம் பசய் தவர்கள் தமிழ்
முஸ்லிம் கள் .
இப்படி
பவளிநாடு
பசன் ற
இடத்திலும்
பகாண்டாட்டம் பதாடரும் . மடலசியாவின் ஈப்டபா நகரில் உள் ள
தமிழ்
முஸ்லிம்
சமுதாயம்
பபாங் ககலக்
பகாண்டாடிவருகின் றனர்.
தலசியே் ேமிழ் முஸ்லி ் கள் பகொை்ைொை்ை ் :

இவ் வாறு
பரவலாக
தமிழ்
முஸ்லிம் கள்
பபாங் கல்
பகாண்டாடினாலும் இதிலிருந்து மாறுபட்டவர்களும் உண்டு.
கட்டுகரயின்
ஆரம் பத்தில்
குறிப் பிட்டபடி,
தட்கடயான
புரிதலுடன் , அரபுக் கலாச்சாரத்கத இஸ்லாமிய வழிமுகறகளாக
குழப்பிக்பகாள் ளும் இயக்கவாதிகளின் பிரச்சாரத்தால் இத்தகு
பகாண்டாட்டங் கள் அந்தந்த வீட்டடாடு முடங் கியதும் உண்டு.
ஆனால் , காலம் மாறுகிறது. திராவிட இயக்கமும் , தமிழக அரசும்
அதகன மதம் கடந்த தமிழர்த் திருவிழாவாக முன் னிறுத்துவதும்
இந்த மாற் றத்திற் கான முக்கியமான காரணம் ஆகும் .
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வரலாற் று
ஆய் வாளர்
ஜாஹிர்
ுகசன்
கூற் றுப்படி,
“மார்க்கத்கத ஏற் ற பின் டன எங் களுக்குக் கிகடத்தகவதான்
டநான் புப் பபருநாளும் தியாகத் திருநாளும் . அதற் கும் மூத்த
எங் களின் பண்பாட்டுத் திருநாள் பபாங் கல் என் பகத நாம்
மறந்துவிட
முடியாது.
பபாங் கல்
தமிழர்கள்
நம்
அகனவருக்குமான திருநாள் . எங் களின் பண்பாட்டு டவர்ககள
எதன் பபயராலும் பட்டுப்டபாகச்பசய் ய முடியாது.” அரசியல்
சூழலில்
ஏற் படும்
மாற் றங் களும்
பண்பாட்டுத்
தளத்தில்
மாற் றங் ககளக்
டகாருகின் றன.
முன் பனப்டபாகதயும் விட
பபாதுச் சமூகத்துடன் பிகணந்து நிற் பகத விரும் பும் முஸ்லிம்
சமூகம் தனக்கான பண்பாட்டு டவர்ககள மீண்டும் டதடிப்
பிடிக்கிறது.
மதரீதியிலான
பிளவுககளப்
பரப்பப்படும்
அரசியலுக்கு பமாழிரீதியிலான ஒற் றுகம மூலம் அது பதில்
பகாடுக்கிறது. தமிழ் ப் பபாங் கல் இனி கூடுதலாகத் தித்திக்கும் !

படங் கள் :
முகம் மது காசிம் , ஜாஹிர்
டகாம் கப அன் வர்

ுகசன் திவான் , புர்
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ான் முகம் மது,

35. வ ாங்கவைா வ ாங்கல்!!!
— முனைவர் சசங்னக. சபாதுவன்
பபாங் கல் தமிழர் வீடுகளில் பகாண்டாடப்படும் ஒரு திருநாள் .
கத மாதம் முதல் நாளில் வீடுகளில் இது பகாண்டாடப்படுகிறது.
இதற் கு
முதல் நாள்
டபாகி.
இந்த
நாளில்
பபாங் கல்
பகாண்டாட்டத்திற் குக் காப்பு கட்டுவர். வீட்டு வாயிலிலும் ,
வயல் களின் சனி மூகலயிலும் (வடகிழக்கு) காப்பு கட்டுவர்.
பூலாப்பூ, ஆவாரம் பூ, பாகலத்தகழ மூன் கறயும் டசர்த்துச்
பசருகுவது காப்பு கட்டுதல் எனப்படும் .

பசன் கன
பழவந்தாங் கலில்
குடிடயறியடபாது
இங் குள் ள
சிறுவர்கள்
டபாகிநாள்
அதிகாகலயில்
சிறுபகற
முழக்கிக்பகாண்டு பதருத்பதருவாகச் பசல் வகதயும் , பகழய
பபாருள் ககளத் தீயிலிட்டுக் பகாளுத்துவகதயும் 1970-களில்
பார்த்டதன் .
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உழவர் பகாண்டாட்டத்தில் கத முதல் நாள் பகாண்டாடப்படுவது
வாசல் -பபாங் கல் . வட இந்தியாவில் இதகனச் சங் கராந்தி என் று
கூறுவர். சங் கரன் என் பவன் சிவன் . உழவர் வாசல் பபாங் ககலச்
சூரியனுக்குப் பகடப் பர்.
இரண்டாம் நாள் மாட்டுப்பபாங் கல் .
ஆடு மாடு கவத்திருப்டபார் அன் று கவக்கும் பபாங் ககலத்
தாங் கள் வளர்க்கும் கால் நகடகளுக்கு ஊட்டி மகிழ் வர்.
பபாங் கல் வீட்டில் புதிய பாகனயில் புத்தரிசி டபாட்டுச்
சகமக்கப்படும்
பால் டசாறு.
சருக்ககரப்
பபாங் கலும்
கவக்கப்படும் , பபாங் ககல முதலில் சாமிக்குப் பகடப்பர்.
சாமிகய அவரவர், அவரவர் வீடுகளில் பசய் துபகாள் வர். மாட்டுச்
சாணத்கதயும் , குகழத்த மஞ் சகளயும் லிங் கம் டபாலப் பிடித்து
அதன் தகலயில் அருகம் புல் கலச் பசருகிப் பிள் களயார் சாமி
என் று கவத்துக்பகாள் வர். அவரவர் வீட்டில் அவரவர் பசய் த
சாமிக்குப் பகடப்படத பபாங் கல் திருநாள் பகடயல் . இதகன
ஊடர பகாண்டாடும் .
வாசல்
பபாங் கல்
காகலயில்
பகாண்டாடப்படும் .
மாட்டுப்பபாங் கல் மாகலயில் பகாண்டாடப்படும் . கார்த்திகக
விளக்குத் திருநாகளச் சங் கப்பாடல் குறிப் பிடுகிறது. பபாங் கல்
பற் றி அடிடயன் அறிந் த வகரயில் பிற இலக்கியங் களிலும் குறிப்பு
இல் கல. திருமுருகாற் றுப்பகட குறிப் பிடும் ஆறு பகடவீடுகளில்
ஒன் று குன் றடதாறாடல் . ஊர் மக்கடளாடு கக டகாத்துக்பகாண்டு
முருகன் குரகவ ஆடுவது குன் றடதாறாடல் . இதகனக் குன் றக்
குரகவ என் று சிலப்பதிகாரம் பாடுகிறது. முருகாற் றுப்படுத்தல்
என் னும் பவறி விழா ஏதாவது ஒரு வீட்டில் நிகழும் . இவற் கறப்
பபாங் கல் விழாடவாடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக்பகாள் வது நல் லது.
மாட்டுப்பபாங் கலன் று
மாடுகளுக்குக்
பகாண்டாட்டம் .
மாடுககளக் குளிப்பாட்டிப் பபாட்டு கவத்துக் பகாம் புகளுக்கு
வண்ணம் தீட்டி, மணி கட்டி, சல் லி என் னும் மாகல கட்டி,
அழகுபடுத்தி, பபாங் ககலப் பகடப்பர். பூலாப்பூ, ஆவாரம் பூ,
பாகலத்தகழ, மஞ் சள் பகாத்து, மூங் கில் தகழ ஆகியகவ
அடுத்தடுத்து வருமாறு கட்டிய மாகலகயச் சல் லி என் பர். இது
மாடுகளின் கழுத்தில் கட்டப்படும் .
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சகமக்கும் டபாது டசாறு பபாங் கி வரும் டபாதும் , மாடுகளுக்கு
ஊட்டும் டபாதும் "பபாங் கடலா பபாங் கல் " என் று பலரும் டசர்ந்து
முழங் குவர். இந்த ஒலி மாட்டுப்பபாங் கல் நாளில் மாகல 5 மணி
முதல் 7 மணி வகரயில் இகடயறாமல் டகட்டுக்பகாண்டட
இருக்கும் . இகவ 1950-களில் என் ஊர் பசங் காட்டுப்பட்டியில் நான்
பகாண்டாடி மகிழ் ந்த டபறு. மாட்டுப் பபாங் கலுக்கு மறுநாகள
உழவர் கரிநாள் என் பர். இது டவடிக்கக பார்க்கும் திருநாள் .
தமிழ் நாடு அரசு இதற் குத் திருவள் ளுவர் நாள் என் று பபயர்
சூட்டியுள் ளது.
பபொங் கதலொ பபொங் கல் !!!!

முகனவர். பசங் கக பபாதுவன் M.A., M.Ed., Ph.D.
தமிழ் த்துளி: https://vaiyan.blogspot.com/
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36. வ ாங்கலுக்கு சி ப் ான தனித்துவம் உண்டு
— சோ. பரமசிவன்
தமிழகத்தில் பகாண்டாடப்படும் டவறு எந்தப் பண்டிகககயயும்
விட பபாங் கலுக்கு சிறப்பான தனித்துவம் உண்டு. இரண்டு
அம் சங் களில்
பபாங் கல்
மற் ற
பண்டிகககளில்
இருந் து
டவறுபடுகிறது. முதலாவதாக இது ஒரு டதசிய இன திருவிழா.
சாதி, சமயங் களுக்குள் மற் ற பண்டிகககள் சிகறப்பட்டுக் கிடக்க
பபாங் கல் மட்டும் ஓர் இன திருவிழாவாக பகாண்டாடப்படுகிறது.
இரண்டாவதாக பபாங் கல் என் பது தீட்டு அணுகாத திருவிழா.
பபாங் கலுக்கு பிறப்பு இறப்பு தீட்டுக்கள் கிகடயாது. ஒரு டவகள
பபாங் கலன் று
காகலயில்
ஏடதனும்
அசம் பாவிதங் கள்
நிகழ் ந்தாலும் மிக விகரவாகச் சடங் குககள முடித்துவிட்டு
வீட்கடப் பூசி பமழுகிப் பபாங் கல் பகாண்டாடும் பழக்கம்
இன் றும் பநல் கல மாவட்டத்தில் உள் ளது.
டசகன, டசம் பு, கருகண, சிறுகிழங் கு, பனங் கிழங் கு ஆகிய
மண்ணுக்கு
அடியில்
விகளயக்கூடிய
கிழங் கு
வகககள்
பபாங் கலுக்கு பகடக்கப்படுபகவ. இகவ உயர் சாதியினர் என
பசால் லப்படுபவர்கள் விலக்கப்பட்டகவ. இன் றும் இகவ பபரும்
டகாயில் களில்
பயன் படுத்தப்படவில் கல
என் பகத
நாம்
கவனத்தில் பகாள் ள டவண்டும் . இதுடவ பபாங் கல் எளிய
மக்களின் இனிய பகாண்டாட்டம் என் பதற் குச் சாட்சி.
கதப்பபாங் ககல
அடுத்து
பதன் மாவட்டங் களில்
பகாண்டாடப்படும் திருவிழா "சிறுவீட்டுப் பபாங் கல் ". மார்கழி
மாதம்
30 நாட்களும்
அதிகாகலயில்
வாசல்
பதளித்துக்
டகாலமிட்டு சாணத்தில் பூ பசாருகி கவக்கும் பழக்கம் உண்டு.
பீர்க்கு, பூசணி, பசம் பருத்தி ஆகிய பூக்கடள சாணத்தில்
பசருகப்படும் .
மாகலயில்
வாடிவிடும்
இந்த
பூக்ககளச்
சாணத்துடன் டசர்த்துக் காய கவத்து விடுவார்கள் . பபாங் கல்
முடிந்து 8 - 15 நாட்கள் கழித்து சிறு வீட்டுப் பபாங் கல்
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பகாண்டாடப்படும் . பபண் பிள் களகளுக்காகடவ வீட்டுக்குள் களி
மண்ணால் ஆன சிறு வீடு கட்டப்படும் . பபாங் கல் அன் று
சிறுவீட்டு வாசலில் பபாங் கலிடப்படும் . பிறகு பபாங் ககலயும்
பூக்களால் ஆன எழுத்துககளயும் பபண்கள் ஆற் றில் விடுவர்.
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"மார்கழித்திங் கள் மதிநிகறந்த நன் னாளால் நீ ராடப் டபாதுவீர்,
டபாதுமிடனா டநரிகழயீர்" எனும் திருப்பாகவ பாடல் பலரும்
அறிந்ததாகும் . ஆனால் சங் க இலக்கியங் களில் கத நீ ராடல்
குறித்தும்
குறிப்பிடப்படுகிறது.
"தாயருடக
நின் று
தவத்
கதந்நீராடுதல் நீ யறிதி கவகய நதி" என் கிறது பரிபாடல் . இங் டக
நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்பகாள் ள டவண்டியது, ஆண்டாள் தன்
திருப்பாகவயில் மார்கழி முதல் நாகள குறிப் பிடவில் கல.
மதிநிகறந்த நன் னாள் என் றுதான் குறிப்பிடுகிறார். மதி நிகறந்த
நன் னாள் என் பது பபௌர்ணமி. எனடவ திருப்பாகவ டநான் பு
மார்கழிப் பபௌர்ணமியில் பதாடங் கி கத மாதம் பபௌர்ணமியில்
முடிகிறது. கதப்பூசம் என் பது கதப்பபௌர்ணமி. தமிழ் மாதங் கள்
அகனத்தும் பபௌர்ணமியிலிருந்டத பதாடங் குகின் றன. எனடவ
கதப்பூசம் என் பதுதான் தமிழ் ப் புத்தாண்டு. மார்கழி நீ ராடலில்
பதாடங் கும் திருப்பாகவ டநான் பு கத நீ ராடலில் முடிகிறது. இந் த
காலகட்டம் தான்
சிறுவீட்டுப் பபாங் கல்
பகாண்டாடப்படும்
காலகட்டம் .
தமிழ் ப் புத்தாண்டு பற் றி டபசுகிற இரு தரப்பாரும் இந்த
விஷயத்தில் விஷயத்கதக் கணக்கில் எடுத்துக் பகாள் வதில் கல.
நமது பண்பாடு குறித்த பதளிவுடன் தான் நாம் தமிழ் ப் புத்தாண்டு
குறித்த விஷயத்கத அணுக டவண்டும் .
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உகழக்கும் மக்கள் , வீட்டுப் பபண்களின் நம் பிக்கககள் சார்ந்து
பகாண்டாடப்படும் இந்திய திருவிழாக்கள் தமிழர்களின் நன் றி
உணர்கவ வலியுறுத்துபகவ. பவப்ப மண்டல நாடுகளில்
அறுவகடத்
திருநாட்கள்
பவவ் டவறு
பபயர்களில்
பகாண்டாடப்படுகின் றன.
மற் ற
பண்டிகககளில்
நாம்
பிரார்த்தகனககள முன் கவக்கிடறாம் . டவண்டுதல் ககளயும்
டகாரிக்ககககளயும் முன் கவக்கிடறாம் . ஆனால் அதற் கு
மாறாக பபாங் கலில் நமது வாழ் க்ககக்கு அடிப்பகடயான
உழவர்களுக்கும்
சூரியனுக்கும்
மாடுகளுக்கும்
நன் றி
பசலுத்துகிடறாம் . இப்படி பல் டவறு அம் சங் களில் மாறுபட்டு
விளங் குகிற பபாங் ககலக் பகாண்டாட டவண்டியது ஒவ் பவாரு
தமிழனின் கடகம.
[குறிப்பு: பதா.ப. அவர்கள் நூலிலிருந் து...]
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37. மகிழ்வின் நாட்கள்
— முனைவர் அ.சுகந்தி அன்ைத்ோய்

பதன் னகத்து சீகமயிடல
இலந்கதக்குளம்
கிராமத்திடல
வாகழயடி வாகழபயன
ஏழுதகலமுகற கண்ட
முப்பாட்டன் பரம் பகரயில்
ஆறாம் தகலமுகறயாய்
வந்துதித்டதாம் அகனவரும்
அன் பான வாரிசுகளாய் !

ஒரு மரத்துக் கிகளகளாய்
அடுத்தடுத்து வீடு இருக்க
ஒரு கூட்டுப் பறகவகளாய்
ஒன் றிகணந் து வாழ் ந்திட்ட
உறவுக் கூட்டடம எம்
குடும் பம் !
டமலவீட்டுத் தாத்தா
வாரிசுகளும்
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நடுத்தாத்தா
வககயறாக்களும்
சின் னத்தாத்தா வீட்டுச்
சிறுசுகளுடன்
பமாட்கடமாடி
நிலபவாளியில்
டசாறு உண்ட நாட்கள் தான்
நிகறவான நாட்களாய்
பநஞ் சினிடல நிழலிடுடத! !

கயத்தாரு காரச்டசவும்
கழுகுமகல டதன் குழலும்
ஓகலப்பபட்டி
சில் லுமிட்டாயும்
டகாவில் பட்டி
கடகலமிட்டாயுபமன
ஜமாந்திக்குப் டபாய் வரும்
ஜட்சப்பா வாங் கி வந்தா
சட்படன காலிபண்ண
ஈப்டபால
பமாய் ப்டபாமன் டறா!

வககவககயாய்
அப்பாக்கள்
வாங் கிவந்த
பண்டங் ககளயும்
வக்ககனயாய் அம் மாக்கள்
ஆக்கி கவத்த
பவஞ் சனங் ககளயும்
ஆவலாய் ககடபரத்த
ஆளாளுக்கு அள் ளி
எடுத்துண்ட
மகிழ் சசி
் தான் என் டன
என் டன!

மாட்டுத் பதாழுவத்தில
கறந் து கவச்ச பசும் பால
காய் ச்சி இறக்கும் முன் டன
தூக்கி குடிச்சதுவும்
கன் னுக்குட்டி ஈனியதும்
கறந் து வரும் சீம் பால
கருப்பட்டி டபாட்டுக் கிளறி
கிண்டி கீடழ இறக்கியதும்
வழிச்சு வழிச்சு தின் னதுவும்
வருடங் கள் பசன் றாலும்
பநஞ் சவிட்டு மறக்ககலடய!

விடியற் காகல டநரத்தில
பவள் ளத்தாயம் மா
டீக்ககடயில
டீ ஒன் கறக் குடித்துவிட்டு
பவந்த பமாச்கசகயயும்
சுடசுட டதாகசயும்
எஜமாந்பதார பபரியப்பா
எட்டு ரூபாய் க்கு
வாங் கிவந்தா
எட்டூருக்கும்
மணக்குமன் டறா!

மாகலயிடல ஓடிஆடி
விகளயாடி முடிச்சதுவும்
பதற் கு வீட்டுத்
திண்கணயிடல
தினம் இரவு கூட்டம் கூடி
வறுத்த கடகல தீரும் வகர
உகடச்சு உரிச்சு
தின் றவாடற
ககதககதயாய் ப் டபசி
மகிழ் ந்த
காலமும் தான் இனித்திடுடத!
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தடதடனு டமாட்டார் சத்தம்
பதரு முகனயில்
டகட்டதுவும்
'கிராம் ஸ் அப்பா
வர்றாங் க'னு
ககயில் புத்தகத்கத
எடுத்ததுவும்
வீட்டுக்குள் டள டபானதுவும்
விட்ட ககதகயத்
பதாடர்ந்ததுவும்
கனவாத்தாடன
கண்ணுமுன் டன
வந்து வந்து டபாகுது இப்டபா!

ஒரு மாடியில் ஏறி விட்டு
ஒற் கறச் சுவரு தாண்டி
தாண்டி
பதருக்டகாடிக்குச்
பசன் றுவரும்
சாகசமும் இனிவருடமா?!
பிள் களகளா வளர்ந்த நாங் க
பருவ நிகல அகடந்ததுவும்
ஆளாளுக்கு ஒரு பக்கம்
வாழ் க்ககப்பட்டுப்
டபானாலும்
கள் ளங் கபடமற் ற
பவள் கள உள் ளத்டதாடும்
பசாந்த பந்தங் கடளாடும்
அன் டபாடு வாழ் ந்துவந்த

வடக்கு வீட்டு மாடியிடல
வானத்து விண்மீனாய்
வரிகசயா படுக்கக டபாட்டு
விடியும் வகர விடுககதகய
மாற் றி மாற் றிக் டகட்டுவிட்டு
முகத்தில சூரியன் வந்து
சுரீர ்னு உகரக்கும் வகர
உடல் முழுசும்
டபார்கவக்குள் டள
சுருண்டவாறு
புகதத்துக்பகாண்டு
புரண்டு புரண்டு
உறங் கியதுவும்
காலங் கள் கடந் த பின் னும்
கண்முன் டன
விரியுது இப்டபா!
அடுத்தடுத்த வீடுகளாய்
அருகருடக இருந் ததனால்

பிள் களப் பருவ
நிகழ் வுககள
பசுகமயான
நிகனவுகளாய்
பதியம் டபாட்டு
நான் கவச்டசன் !
மறக்க மனம் முடியாமல்
பபாக்கிஷமா மனசுக்குள் ள
பபாத்திவச்ச அத்தகனயும்
மற் றவரும் காணும் படி இன் று
மின் தமிழ் இதழிடல
கவிகதயாய் க்
பகாட்டிவச்டசன் !

படம் உதவி: ககடயநல் லூர் பபன் சி
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38. வாழ்க்லகக் கைக்கு
— கவிஞர் அமீர்

ஒரு முற் றிய டராஜா
டமனி கருத்து
கூனி நடந்து
அந்திவானின் ஒளியில்
லாபக்கணக்கு பார்க்கிறது

பகாண்டதில்
நட்டடமா நட்டம்
பிறந்தது முதல்
இகடவிடா பயணத்தில்
பருவபமல் லாம் நட்டம்

லாபபமன் று
எகதச் பசால் ல?
நட்டபமன் று
எகதச் பசால் ல?

நிலவகற டநாக்கிய
பயணத்தில்
நடக்காமல் டபாவது மட்டுடம
இவளுக்கு லாபம் ....

பள் ளிக்குப் டபாகாமல்
பஞ் ச பிகழப்புக்கு ஓடிய
பிஞ் சு பருவத்தில்
உகழப்புக்கு
லாபபமன் று பதாடங் கிய
நட்ட கணக்கு எண்ணிக்கக
பசழித்து வளர்ந்தது

"இப்படி
இயங் கியவகள யான்
காணடவ
என் ன தவம்
பசய் துவிட்டடன் " என் று
பகழய கவியின் பாடல்
நிகனவுக்கு வந் ததால் ...

கட்டிக்பகாண்ட கணவன்
பவட்டிக்பகாண்டு
டபானதில்
கண்டபடி நட்டம்

அதிசயிக்கிடறன் காதல்
பகாள் கிடறன்
உகழப் கபத்
துகணயாக்கிய
இந்த அறுபகதக் கடந்த
அழகிகயப் பார்த்து !!!

பகாட்டிவளர்த்த
பிள் களகளும்
கககழுவிக்
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39. மாதங்களில் நான் மார்கழி!
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

மாதங் களில் நான் மார்கழி!
அந்த நாற் றபமடுத்த
பாம் புப்படுக்கககய விட
சூரியனின் இந்த
ஏழுவர்ணப் பளிங் கு
உயிர்த்துளி எனும்
பனித்துளிக்குள்
படுக்கக
விரித்துக்பகாண்டட
பகடப்புக்கு ரிடமாட்
தட்டுடவன்
என் பதாப்புள் பகாடியில் .
வடிவ கணிதம் எனும்
ஜியாபமட்ரியில்
குறுக்குக்டகாடும்
பநடுக்குக்டகாடுடம
இகறவர்கள் .
வாழ் க்ககயின் வடிவ
கணிதமும்
நின் றவண்ணமும்
கிடந்த வண்ணமுமாகடவ
நிகழ் வுககள
நகர்த்துகின் றன.
படுக்க இடம் கிகடக்காமல்
சிவனின்
திருநீ ற் றுக்டகாட்டில் கூட
நான் கிடந்திருக்கிடறன் .
அவன் சூலத்திலும்

நின் று விகறத்திருக்கிடறன் .
இந்த
பரண்டும் பரண்டும் நாலு
என் ற உண்கமகயக்கூட
நான் கு மகறக்குள்
நீ ங் கள் பதுக்கிக்பகாள் ள
டவண்டுமா?
மார்கழியின்
மரகதப் புல் நுனியில்
ஊரும் சிறு பூச்சி
அகதயும் விட சிறு பூச்சிகய
தீனியாக்க விகரகிறது.

இயற் ககயில்
ஒரு மரணத்தின் வாயில்
இன் பனாரு மரணம்
அமர்ந்திருக்கிறது
ஜனனமாக.
இகத நீ ள நீ ளமாய் க்
கட்டியிருந்த
மூங் கில் டவலிக்குள் முடங் கி
மரவட்கடயாய்
நகர்ந்து நகர்ந்து
என் கனத் தரிசிப்பவர்கடள!
உங் கள் மூகளக்குள் பாலம்
தன்
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நுண்ணிய நியூடரான்
முடிச்சுகளின்
அந்த
"பர்கிஞ் டச பசல் களின் "
வாசல் ககள
திறக்கச்பசய் யுங் கள் .
நீ ங் கள் தரிசித்தகத
எனக்கும் பசால் லுங் கள் .
எனடவ
மார்கழி என் பள் ளிக்கூடம் .
பாடம் நடத்துங் கள் .
என் ஞானக்குளியல்
உங் கள் டகள் விகளிடம் தான் .
பாடங் கள்

சந்தியாவந்தனத்துடன்
மனப்பாடம்
பசய் யப்படுவதற் கானகவ
அல் ல.
பாடங் கள்
படிக்கப்பட டவண்டியகவ.
அறியப்பட டவண்டியகவ..
"மகற"கப்பட டவண்டியகவ
அல் ல.
அறியப்படுவதற் காக
அப்புத்தகங் கள்
திறக்கப்படுவடத
உங் கள் பசார்க்க வாசல் .
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40. மா ாத விடியலின் அழகும் வீசும் காற்றும்...
— வித்யாசாகர்
விளக்குகள்
அகணந் தாபலன் ன
விடியல் இயல் புதாடன
காத்திரு;

நம் பிக்ககதான் வாழ் க்கக
நம் பு, நம் பிக்ககடயாடு
எழுந்து
இந்த உலகம் பார்

நட்சத்திரங் கள்
டதான் றாவிட்டாபலன் ன
விட்டில் பூச்சு ஒன் று வரும்
காத்திரு;

யாடராடபானாலும்
யாடரா வருகிறார்கள்
ஏடதா டபானாலும் ஏடதா
வருகிறது
டபானது கிகடப்பதுமில் கல
வருவது நிற் பதுமில் கல;
பிறடகன் வருத்தம் ?

கற் றது டவறானாபலன் ன
அறிவு உன் னுகடயது தாடன
காத்திரு;

எல் லாம் மாறும் , நம் பியிரு
பூக்கள் நிகறந்த காடுகளில்
ஒரு மலர் உதிர்வதும்
ஒரு மலர் பூப்பதும் இயல் பு
எனில் எல் லாம் மாறுவதும்
கூட
இயற் ககயின்
இயல் புதாடன?

யார்விட்டுப் டபானாபலன் ன
உயிர் உண்டுதாடன
காத்திரு;
உலகம் எப்படி
இருந்தாபலன் ன
நீ உன் கன மாற் ற ஒரு காலம்
வரும்
காத்திரு;

பிறகு நீ பயன் ன?
நாபனன் ன?
டபாவகத விடு
வாழ் வகத எண்ணிக்
காத்திரு;

யாரால் எது பசய் யமுடியா
விட்டாலும்
உன் னால் எல் லாம் முடியும்
காத்திரு;
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இருக்கும் காலம்
அத்தகனயும்
உயிர் மிக்ககவ,
இந்த உலகம் உயிர்கள்
வானம் பூமி மகழ கடல்
காற் று சூரியன் நிலா காடு
அத்தகனயும்
உயிர்மிக்ககவஅகவபயல்
லாம் உனக்காகக்
காத்திருக்கிறது

சற் று டயாசி;
சாதல் பிகழயன் று
தனித்து வலித்து சாதல்
சரியுமன் று;
வாழ் ந்து காட்டப்
பிறந்தவர்கள் நாம்
வாழ் தடல விதி, வாழ் தடல
வரம் ;
சரி சரி; விடு
நிகறய டயாசிக்காடத
நீ உயிர்த்திருக்க
உள் ளிழுக்கும் காற் று இந்தப்
பிரபஞ் சம் வகர
நிகறந்டதயிருக்கிறது; டபா

நீ தான்
ஏடதா ஒன் றிற் காக மட்டுடம
மயங் கி
காத்திருந் து பிரிந் து ஒடுங் கி
ஒன் றிற் காக மட்டுடம அழுது
ஒன் றிற் காக மட்டுடம
சாகிறாய்
ஒன் று டபானால் , எல் லாம்
டபானதாய் முடிகிறாய் ;

மிச்சமிருக்கும்
நாட்ககளடயனும்
மகிழ் டவாடு வாழ் ந்துவிடு!
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41. வைலூர் வள்ளைார் !
— ேமிழறிஞர் ஔனவ நடராசன்
பழகமயில் படிந்து வாழ் ந்த துறவியர் பலர்
புதுகமயில் பூத்துப் புரட்சித் துறவியாய் ப் பபாலிந் தவர்
எவர் !
பசங் கல் காவியில் துறந்தவர் பலர் !
எங் கள் நிறம் என் றும் பவண்கமச்சீருகட என் றவர் எவர் !
பிறவாவரம் டகட்டுப் டபசியவர் பலர்
இறவாவரம் எனக்கு டவண்டும் என் றவர் எவர் !
சாதிகள் - மதங் கள் சனாதனம் என் று சரிந்தவர் பலர்
நீ தியில் டநர்கமயில் சன் மார்க்கம் என் றவர் எவர் !
பசிக்கு உணகவப் பலரிடம் டகட்டுப் பாடிடனார் பலர்
பசிக்கு நான் உணவு உலகுக்குப் பகடக்கிடறன் என் றார்
எவர் !
கண்மூடித்தவம் பசய் யும் கருத்தினர் பலர்
மண்மூடிப் டபாகட்டும் மக்களில் டபதமா என் று மறுத்தவர்
எவர் !
சத்திரம் கட்டிய நாட்டில் சாகல நிறுவினார் !
எத்திறத் டதாறும் கற் றுணர்ந்திடடவ சங் கம் அகமத் தார்
வடிவம் ஏதும் இல் கல வணங் கலாம் டசாதிகய என் றார்
வனப்பு மிகுந்த எண்டகாண வடிவில் சகபபயான் று
கண்டார்
வல் லாரும் மாட்டாரும் விழிப்புணர்வு பகாண்டு
கல் லாரும் கற் றாரும் ஓரினம் என் டற உணர்ந்து
எல் லார்க்கும் பபாதுவாய் இருப்படத பநறி என் றார்
வடலூர்ப் பபருபவளி வணங் கிட வருகடவ என் றார்
இவர்தான் வடலூர் வள் ளலார் !
இவர் வழி தான் பபாதுகம பநறி என் டற புவிடயார் புகல் வர்
!
— தமிழறிஞர் ஔகவ நடராசன்
(வள் ளலார் 198 ஆவது ஆண்டு பிறந்தநாள் பபருமங் கலம் )
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42. அ ம் காத்த அண்ைல்!
— முனைவர் சிவ. இளங்தகா

பிறப்பினால் இந் துவாகப்
பிறப்பவர் யாருமில் கல;
பவறுப்பிகனக் கக்கும் டவதம்
டவள் வியில் புனிதம் காக்கும் ;
சிறப்பிலாச் சிறுகமச் சாதி
சிறிதுடம ஏற் க டவண்டாம் ;
இறப்பிலும் இழிவு தீரா!
இறக்குமுன் துறத்தல் நன் டற!
நன் றகதச் பசான் னவர் அம் டபத்கர்!
நாளுடம அறிவிகனப் டபாற் றிநின் றார்!
பவன் றகதத் தீர்த்திடும் டவகத்தில்
விட்படாழித்தார் மதம் வீறுபகாண்டட!
நன் றவர் புத்தரின் நகடடயற் றார்!
நானில மக்களும் விழிப்புற் றார்!
அன் னவர் வழிதனில் நாடுபசன் றால்
அவலடம தீர்ந்திடும் ! வாழிஅண்ணல் !
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43. புத்தகம்
— கி.ரதமஷ்
சாய் வு நாற் காலியில்
தகலசாய் த்து
சுகமான தூக்கம்
நாஞ் சில் மணம் பரப் பி
மார்பில் கிடக்கிறார்
நாஞ் சில் நாடன்
டலசாய் ச் சாய் ந்த முகத்தில்
சரிந்து கிடக்கிறது
மூக்குக் கண்ணாடி.
படித்த புத்தகம்
மனதில் டபசியதில்
பமல் லிய புன் னகக
என் முகற எப்டபாது
என் று தவம் கிடக்கும்
அலமாரி புத்தகங் கள்
கிடக்கும் நிகலகண்டு
பமலிதாய் சிரிக்கிறார்
பபாக்ககவாய் கி.ரா

புத்தகக்ககடகயக்
கடந்து பசல் ல முடிகிறதா
கால் கள் ?
பார்த்துத்தான்
கவப்டபாபமன
இழுத்துச் பசன் றன கண்கள்
வாங் கித்தான்
கவப்டபாபமன
கககள் நீ ண்டடபாது
தடுக்கத்தான் ஆளில் கல
கவக்க இடமில் கலபயன
மகனவி புலம் புவாள்
ஏமாற் றத்தான் டவண்டும் .
எத்தகன எத்தகன டகாடி
இன் பமாய் கவத்தாய்
இகறவா
புத்தகமாய் !
எத்தகன பஜன் மம்
கடந்தாலும்
முடிக்க முடியாத முடிச்சுடன் !
சாய் ந் தால்
தகல சாய டவண்டும்
மடியில் புத்தகத்டதாடு

சிறு வயதில்
சின் னதாய் பதாடங் கி
நிறுத்த முடியாது டபானது
டமகசயிலும் கட்டிலிலும்
எங் பகங் கு டநாக்கினும்
விரிந்து கிடக்கும்
புத்தகங் கள்
டமலதிகமாய் வாங் கி
விட்டடாபமன
திருப்தி பகாள் கிறதா
மனசு???

டவண்டடன் ஒருடபாதும்
இனி ஒரு வரம்
டபாதும் இந் தப்
புத்தகம் .
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44. சிந்துபூந்துல
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

ஒரு
திருபநல் டவலிக்காரனின்
நிகனவுக்குள்
பளிங் குப்படித்துகறயாய்
நீ ண்டுகிடப்பது
சிந்து பூந்துகற.
ககரத் திட்டில் அந்த
பனங் குட்டி நிழல் களில்
இன் னும் பசாட்டு பசாட்டாய்
உதிர்ந்து பகாண்டிருப் பது
புதுகமப் பித்தனின்
"கயிற் றரவு"
சிந்தகனகளின்
எழுத்துச்சிதிலங் கள் தான் .
அந்த சிறுககத
பிளந்த உதடுகளில் வழியும்
பசால் ஒலிப்புகளில்
நியாய கவடசஷிக
தத்துவங் கள்
கடவுகள
பகனமரத்துச்
சில் லாட்கடகளில்
வடிகட்டித்தரும்
அந்த அகரகுகறப் புளிப்பு
இனிப்பு
பதனீகர உறிஞ் சுவது டபால
எழுதிக்காட்டியிருக்கிறார்
புதுகமப் பித்தன் .

சிந்துபூந்துகறக்கும்
வண்ணாரப்டபட்கடக்கும்
நடுடவ படுத்துக்பகாண்டு
ஊர்ந்து பகாண்டிருக்கும்
தாமிரபரணிகயக்கூடத்
தன் எழுத்தின் தீக்குச்சி
பகாண்டு
உரசி உரசி பநருப்பு
பற் றகவத்து
அதில் அவர்சமுதாயத்தின்
இனிப் கபயும் கசப் கபயும்
பரிமாறியிருக்கும் நுட்படம
சிந்துபூந்துகறயின் கருப்கப
கிழிந்த
பனிக்குட உகடப்புகள் தான் .
அவர் எழுத்துக்களின்
பிரசவம்
ஓர் ஏகழக்குமாஸ்தா வீட்டு
கிழிந்த பாயில்
அரங் டகறும் பவப்பத்தில்
ஓர் உயர்வான இலக்கியம்
குவா குவா என் ற
ஒலிப்புகடளாடு ஒரு
புதிய யுகத்தின் முகத்கதப்
பதிவு பசய் யும் .
ஒவ் பவாரு தடகவயும் அந்த
சிந்துபூந்துகற ஆற் றில்
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நான் முக்குளி
டபாடும் டபாபதல் லாம்
ஏடதா ஒரு புதிய
முலாம் பூசி எழும்
ஓர்கமகய
கதத்துக்பகாண்டு
வருவகதயும்
உணர்கின் டறன் .
அந்த ஆற் றுக்குள் ளும் ஒரு

ஆற் றுப்பகட
ஊர்வலம் டபாவகத
நான் படித்துப் படித்து
அந்த பனங் காட்டுச்
சலசலப்புகளின்
பகனச்சுவடிகளில்
பதிந்து கிடப்பகத
பிய் த்துக்பகாண்டு
பவளிடயற முடியவில் கல.
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45. புைம்வ யர் மவைசியத் தமிழர்களின் நிலை !?
— மணிக்கவிஞர் பாோசன்
ேமிழ் வொழ் ே்து
ஞாலபமலாம் பாலமின் றி நாபளல் லாம் ஓடுகிற
வானூர்தி வண்டமிழ் க்கு வாழ் த்து !
ேமிழக முேல் அன ச்சருக் கு வொழ் ே்து
முயபலன ஓடி டவக
முயற் சிகள் பலபவ டுத்டத
அயலகத் தமிழர்க் காக
அன் புடன் பரிவு பகாண்டு
நயத்துடன் தமிழர் திருநாள்
நடத்திடும் தமிழ கத்தின்
அயர்விலா முதல கமச்சர்
அதிசய ஸ்டாலின் வாழ் க !
அரங் கே் ேனலவருக் கு வொழ் ே்து
ககரம் பம் டபாலறுக்கும் காண் ; தமிழ் க் கூற் கற
கவரமுத்து பாட்டின் வரி

பொடுபபொருள்
பசன் றுடதய் ந்திறுதல் எனும் நன் னூல் கூறும்
டதறாத இலக்கியத்தின் குற் றம் டபால
அன் றுபாய் ந் திந்நாட்டில் சம் பா தித்டத
அரசகனப்டபால் வாழ் ந்திடடவ கனவு கண்டடார்
இன் றுடதய் ந் திருக்கின் றார் ஆண்டி யாக !
என் றவர்க்கு விடிவுவரும் ; யாடரா பசால் வார் ?
கன் றுபாய் ந் டதபசுவின் பால் கு டிக்கக்
களித்தவர்க்டகா பால் குடிக்க வசதி இல் கல
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ஆயிரத்து நாற் பத்பதான் றாம் ஆண் டில் தான்
அரசன் இரா ராடசந்தி ரன் வந் தாராம் !
பாயிரமாய் மட்டுமஅஃ தின் றும் உண்டாம் !
பாவிஅந்த மன் னனிங் கு வந்தான் ; பசன் றான் ;
டகாயில் பசய் தான் ; பசால் கின் றார்! ஆனால் ,இங் டக
தன் னின் புலிக்பகாடிகய நாட்டி டாமல்
பாய் மரத்துக் கப்பலிடல பறந்த தாடல
பாவத்கதச் சுமந்திங் டக வாழ் கின் டறாடம !
அன் றுமட்டும் கடாரத்தில் ஆழ மாக
அவன் தன் றன் புலிக்பகாடிகய நாட்டிச் பசல் லின்
இன் றுள் ள தமிழருக்டக உரிகம யான
இடமாகக் கடாரம் தான் இருக்கும் ! இங் டக
ஒன் றுமட்டும் உகரக்கின் டறன் ! புலம் பப யர்ந்டதார்க்(கு)
ஓருருவம் ஒருநாமம் ஒன் றுமி லார்க்டக
உண்டுருவம் திருநாமம் பலபவன் றாப்டபால்
ஒருநாடில் கல,எனினும் ; பலநா டுண்டட !
"யாரங் டக வாருங் கள் பூங் குன் றன் வாய் க்(கு)
இரண்டுகிடலா சீனிதகனக் பகாட்டிப் டபாங் கள் !"
டபாரங் டக என் றறியின் குகககி டந்த
புலிடபாலப் புறப்பட்ட புறநா னூற் றின்
வீரபனங் டக? அவன் வித்தும் அழிந்தா டபாச்சு?
வீடுநிலம் வருமானம் பசழிப்புக் காகச்
சூரகனப்டபால் புலம் பபயர்ந்த தமிழர் இன் று
டசாகத்தின் கல் பவட்டாய் வாழ் கின் டறாடம !
ஒருகாலம் பினாங் குநகர் வந்டத அங் டக
ஓடகாபவன் (று) உயர்ந்திருந்தார் தமிழர், உண்கம !
பபருங் ‘காராம் பமர் பசடிசும் 'கவத்தி ருந்த
பபருகமயதும் அவர்களுக்டக உண்டாம் ; நானும்
அரும் படமாய் க் கண்டடன் ; அச் பசழிப்பபல் லாமும்
அருகியடதன் ; சந்ததியார் என் ன ஆனார்?
பபருகிவரும் கண்ணீகரத் தவிர டவறு
டபச்சின் றிச் சிந் தகனயில் உழல் கின் டறாடம !
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வணிகத்கதக் குலத்பதாழிலாய் க் பகாண்ட பசட்டி
மக்களுள் டள, மலாக்காவில் தமிழ் ம றந்டத
தனித்துள் ளார்; இன் றுவகர மலாயில் டபசி,
தமிழ் முருகன் தகனடவண்டிக் கிடக்கின் றார்கள் !
குனிந்தவர்கள் பால் மரத்கதச் சீவு தற் காய்
நிமிரவில் கல என் பதுதான் டதாட்டமக்கள்
பனித்திருக்கும் கண்கள் இன் றும் பசால் லும் டசதி !
பால் மரத்தார் ககதயிலுண்டட இன் னும் மீதி !
புலம் பபயர்ந்டதார் அன் டறாடு தங் கள் வாழ் வின்
நலமிழந்தார்; வளமிழந்தார் ; பபாருகளச் டசர்க்கும்
களமிழந்தார்; கண்டார்வாய் இகழ் ந்து டபசக்
காரணமாய் ஆகியுள் ளார்; ஒற் று கமயின்
பலமிழந் தார்; தமிழ் குகறத்தார்! ஏடதா பகாஞ் சம்
பக்குவமாய் நாணல் டபால் வாழு கின் றார் !
பலவககயில் புலம் பபயர்ந்டதார் படும் துன் பத்கதப்
பல் குத்தி முகர்வதுவா ? சீச்சீ ! டபாங் க !
குறிப் பு:
12.1.2022 புதன் கிழகம காகல 10.00 மணி (தமிழக டநரம் ) முதல்
நாள் முழுதும் நகடபபற் ற அயலகத் தமிழர்களின் தமிழர்
திருநாளில் நடந்த பல் டவறு நிகழ் வுகளில் ஒன் றான - கவிப்டபரரசு
கவரமுத்து அவர்கள் தகலகமயில் நடந்டதறிய கவியரங் கில்
மடலசியாவின் சார்பில் பங் கு பபற் று மணிக்க விஞர் பாதாசன் ,
மடலசியா அரங் டகற் றிய கவிகத.
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தமிழ் மைபு அ க்கட்ைலள நிகழ்வுகள் மற்றும்
வவளியீடுகள் — வெய்திகள் வதாகுப்பு
— முனைவர் தேசமாழி

ேமிழ்

ரபு அறக் கை்ைனள பை்ைொை்டு அன ப் பிை்
இனையே்ேள ்
https://www.facebook.com/TamilHeritageFoundation

ேமிழ்

ரபு அறக் கை்ைனளயிை் நிகழ் வுகள் பவளியீடுகள்
ற் று ் பசய் திகள்
http://thf-news.tamilheritage.org/

ேமிழ்

ரபு அறக் கை்ைனளயிை் யூடியூப் கொபைொளி
அனலவரினச
https://www.youtube.com/Thfi-Channel

ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனளயிை் வரலொற் றுக் கொபைொளி
பவளியீடுகள் :
Oct 24, 2021
பதௌலி (ஒரிசா மாநிலம் ) அடசாகர் கல் பவட்டு
— திரு.பகௌதம சன் னா
https://youtu.be/L2ZBmI1Vwpo
Dec 2, 2021
பஜர்மனிகயப் பிரிக்கும் பபர்லின் சுவர்
— முகனவர் க. சுபாஷிணி, முகனவர் நா. கண்ணன்
https://youtu.be/9fUiJbzRbco
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Dec 23, 2021
திருக்கட்டகள சுந்தடரசுவரர் டகாயில் , புதுக்டகாட்கட: விளக்கம்
— கல் பவட்டு ஆய் வாளர் திரு. கரு ராடஜந்திரன்
https://youtu.be/8_jCcGjOoho
Dec 24, 2021
கல் திட்கடகளுடன் கூடிய ஈமச்சின் னங் கள் பகாண்ட
புதுக்டகாட்கட - கலசமங் களம்
— கல் பவட்டு ஆய் வாளர் திரு. கரு ராடஜந்திரன்
https://youtu.be/hRkZ2p7P7Iw
________________________________________________________
ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனளயிை் உலக ரபு வொர விழொ
சிறப் புக் கொபைொளி பவளியீடுகள் :
திகசக் கூடல் - 241 — நவம் பர் 19, 2021
இந்தியப் பபருங் கடற் பகுதியில் மரபுச் சின் னங் கள் :
https://youtu.be/I_iKcwwr3h0
உலக மரபு வார விழா(நவம் பர் 19 -25, 2021) சிறப்பு ஆய் வுகர
வரிகச -1
திகசக் கூடல் - 242 — நவம் பர் 20, 2021
பல் லவர் காலக் கட்டிடக்ககல: https://youtu.be/A1fMnq-8CjA
உலக மரபு வார விழா(நவம் பர் 19 -25, 2021) சிறப்பு ஆய் வுகர
வரிகச -2
திகசக் கூடல் - 244 — நவம் பர் 21, 2021
பழந்தமிழ் க் கல் பவட்டுக்கள் - பாதுகாப்பு:
https://youtu.be/wJJ_Bx2ZsyU
உலக மரபு வார விழா(நவம் பர் 19 -25, 2021) சிறப்பு ஆய் வுகர
வரிகச -3
திகசக் கூடல் - 245 — நவம் பர் 22, 2021
உலகப் பாரம் பரியச் சிற் பங் கள் - பாதுகாப் பும் ஆய் வும் :
https://youtu.be/AWEk2uuM9-8
உலக மரபு வார விழா(நவம் பர் 19 -25, 2021) சிறப்பு ஆய் வுகர
வரிகச -4
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திகசக் கூடல் - 246 — நவம் பர் 23, 2021
தமிழக சமணப் பண்பாட்டு எச்சங் கள் : https://youtu.be/79GIc765iV8
உலக மரபு வார விழா(நவம் பர் 19 -25, 2021) சிறப்பு ஆய் வுகர
வரிகச -5
திகசக் கூடல் - 247 — நவம் பர் 24, 2021
உலக வரலாற் றில் திருப்புமுகன ஏற் படுத்திய அகழாய் வுகள் :
https://youtu.be/joanSXKDz_s
உலக மரபு வார விழா(நவம் பர் 19 -25, 2021) சிறப்பு ஆய் வுகர
வரிகச -6
திகசக் கூடல் - 248 — நவம் பர் 25, 2021
இராடஜந்தர டசாழர் பகடபயடுப்பும் வாணிபமும் :
https://youtu.be/VcVh3o_C_rM
உலக மரபு வார விழா(நவம் பர் 19 -25, 2021) சிறப்பு ஆய் வுகர
வரிகச -7
________________________________________________________

மூேறிஞர் எஸ்.பபொ.விை் நினைவுப் தபருனர சிறப் பு நிகழ் ச்சி
கொபைொளிகள் :
'அக்கினிக்குஞ் சு' அவுஸ்திடரலியா இகணய இதழும்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகளயும் இகணந்து நடத்திய திகசக் கூடல்
நிகழ் சசி
் (252, 253)
முதல் நாள் நிகழ் சசி
் (17.12.2021): https://youtu.be/jhdCoGC3qoA
இரண்டாம் நாள் நிகழ் சசி
் (18.12.2021): https://youtu.be/Xm4426tMVis
________________________________________________________

ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனளயிை் தினசக் கூைல் கொபைொளி
பவளியீடுகள் :
திகசக் கூடல் - 235 — அக்டடாபர் 17, 2021
"திரள் " - தமிழ் ச ் பசய் தித் திரட்டி: https://youtu.be/ZYONLzkNjR4
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திகசக் கூடல் - 236 — அக்டடாபர் 24, 2021
பபண்ணுடல் - பதின் மப் பருவப் புரிதல் கள் :
https://youtu.be/wg7ubQxIXEk
திகசக் கூடல் - 237 — அக்டடாபர் 31, 2021
கீழடிக்கு மாணவர்களுடன் ஒரு பதால் லியல் பயணம் -:
https://youtu.be/zMn2IBKPr-8
திகசக் கூடல் - 238 — நவம் பர் 6, 2021
'பஜய் பீம் ' திகரப்படம் எழுப்பும் டகள் விகளும் சிந்தகனகளும் :
https://youtu.be/ABvdd1zniTY
திகசக் கூடல் - 239 — நவம் பர் 13, 2021
சங் கக் கவிகதகளில் கவிகத உத்திகள் :
https://youtu.be/My8t8oEA_YI
திகசக் கூடல் - 240 — நவம் பர் 14, 2021
சயாம் பர்மா மரண ரயில் பாகத: https://youtu.be/PkjhVTIuqPI
திகசக் கூடல் - 243 — நவம் பர் 20, 2021
குழந்கதகள் உலகம் : https://youtu.be/5i6fWQGAy78
திகசக் கூடல் - 249 — நவம் பர் 27, 2021
மரபு என் பது பண்பாடு மட்டுமா, வாழும் சூழலுமா:
https://youtu.be/Mnf-BHIrrvU
திகசக் கூடல் - 250 — டிசம் பர் 4, 2021
திருவள் ளுவர் சிகலகள் நிறுவிய ஐடராப்பிய தமிழர் நாள் 2ம்
ஆண்டு விழா: https://youtu.be/JXLkVQg1BjU
திகசக் கூடல் - 251 — டிசம் பர் 11, 2021
புதுக்டகாட்கட மாவட்ட குகடவகரக் டகாயில் கள் :
https://youtu.be/XDSob-c3_k0
திகசக் கூடல் - 254 — டிசம் பர் 25, 2021
அறியப்படாத கிறிஸ்தவம் : https://youtu.be/96ohTwmBq10
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திகசக் கூடல் - 255 — ஜனவரி 1, 2022
புத்தாண்டு பகாண்டாட்டம் : https://youtu.be/ScnOZeqI6xw
திகசக் கூடல் - 256 — ஜனவரி 8, 2022
தமிழ் இலக்கியங் களில் புத்தாண்டும் வானியலும் :
https://youtu.be/MQK_AGy7MEE
திகசக் கூடல் - 257 — ஜனவரி 9, 2022
வீரமாமுனிவர் நூல் கள் திறனாய் வு நிகழ் சசி
் :
https://youtu.be/xEj4swPc2XU
திகசக் கூடல் - 258 — ஜனவரி 15, 2022
உலகத் தமிழர்களின் பபாங் கல் விழா பகாண்டாட்டங் கள் :
https://youtu.be/FhS7NDmr4pA
________________________________________________________

ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனளயிை் "சுவலி" - ஒலி நூல் கள்
பவளியீடுகள் :
நா.பார்த்தசாரதி சிறுககதகள் : (27-11-2021)
புதிய நிர்மாணம் — https://youtu.be/sG6lbf7w1fM
சிலந்தி சிரித்தது — https://youtu.be/UvsEJ-z7Oi0
பதய் வம் எங் டக? — https://youtu.be/N8WwHH_qR2U
தூக்கம் — https://youtu.be/GueDQnzSvrk
________________________________________________________

ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனளயிை் திங் கள் “தினை” –
பசய் தி ைல் கள் :
“திகண” – பசய் திமடல் -17: அக்டடாபர் 2021
“திகண” – பசய் திமடல் -18: நவம் பர் 2021
“திகண” – பசய் திமடல் -19: டிசம் பர் 2021
________________________________________________________
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ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனள பதிப் பக நூல் பவளியீடுகள் :
தமிழ் வளர்த்த இத்தாலிய டபரறிஞர் வீரமாமுனிவர் அவர்களின்
பிறந்தநாகளபயாட்டி (November 8, 2021), அவரது வாழ் க்கக
வரலாற் கற விளக்கும் “வீரமாமுனிவர்” மற் றும் வீரமாமுனிவரின்
ககபயழுத்து பிரதி ஆவணத்தின் அச்சுப் பிரதியான “சித்திரக்
ககதகள் ” ஆகிய புத்தகங் ககள மாண்புமிகு முதலகமச்சர் M. K.
Stalin அவர்கள் பவளியிட்டார்.
Chief Minister of Tamil Nadu Facebook Page:
https://www.facebook.com/139540139978985/posts/939212200011771/
Chief Minister of Tamil Nadu Twitter Page:
https://twitter.com/CMOTamilnadu/status/1457629943139954689
வரலாற் றில் பபாய் கள் -டதபமாழி
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பதிப்பகத்தின் வரலாற் று நூல் ககளப்
பபற:
Knight Shoppers: https://knightshopper.com/product/varalaatril-poigal/
Common Folks: https://www.commonfolks.in/books/d/varalaatril-poigal
________________________________________________________

ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனளக் கு விருது வழங் கப் பை்ைது:
தமிழ் நாட்டில் இயங் கிவரும் டசாழர் வரலாற் று ஆய் வுச் சங் கம்
வழங் கும் 2021 ஆண்டிற் கான அருபமாழி விருதுப் பட்டியலில்
சிறந்த வகலப்பக்கத்திற் கான விருது நமது தமிழ் மரபு
அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப் பிற் கு 26.12.2021 அன் று
தஞ் கசயில் நடந்த விருது வழங் கும் விழாவில் வழங் கப்பட்டது
(https://youtu.be/sIMPIKCbSKs)
- டசாழர் வரலாற் று ஆய் வுச் சங் கத்தின் காபணாளிச் பசய் தி:
https://www.facebook.com/watch/?v=212753584394846
________________________________________________________

ேமிழ் ரபு அறக் கை்ைனள சமூகச் பசயல் பொடு:
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள மாணவர்களுக்குப் பள் ளிச் சீருகட
நன் பகாகட வழங் கல் (22/10/2021): https://youtu.be/uPSP0B9_L3g
________________________________________________________
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நூல் வவளியீடுகள் . . .
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பின் தகலவர்
முகனவர் க. சுபாஷிணி அவர்களும் , டாக்டர் ஆனந் த்
அமலதாஸ் அவர்களும் எழுதி, எழிலினி பதிப்பகத்தின்
பவளியீடாக 'சிே்திரக் கனேகள் ', 'வீர ொமுைிவர் வொழ் க் னக
வரலொறு' எை்ற தகலப்புகளில் இரு நூல் கள் பவளியாகியுள் ளன.
வீரமாமுனிவரின் பிறந்த நாள் நவம் பர் 8ஆம் டததி சிறப்பு
நிகழ் கவ முன் னிட்டு, வீரமாமுனிவர் பற் றிய இந்த இரண்டு
ஆய் வு நூல் களும் தமிழ் நாட்டின் மாண்புமிகு முதலகமச்சர் திரு.
மு. க. ஸ்டாலின் அவர்களால் தமிழக அரசின் தகலகமச்
பசயலகத்தில் பவளியிடப்பட்டது.

இந்த இரண்டு நூல் ககள வாங் க கீழ் க்காணும் எண்கண
பதாடர்பு பகாள் க:
எழிலினி பதிப்பகம் (Emarald Publishers) - GPAY +919840696574
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ேமிழ்

ரபு அறக் கை்ைனளயிை் புதிய நூல் பவளியீடு..

`வரலொற் றில் பபொய் கள் `
நூலாசிரியர் : முகனவர் டதபமாழி

விகல இந்திய ரூபாய் 100/நூகலப் பபற கீழ் க்காணும் இகணய விற் பகனயாளகரத்
பதாடர்புபகாள் க!
https://knightshopper.com/product/varalaatril-poigal/
பதாகலடபசி: 9884912020
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தமிழ் மைபு அ க்கட்ைலளக்கு விருது வழங்கப் ட்ைது
தமிழ் நாட்டில் இயங் கிவரும் டசாழர் வரலாற் று ஆய் வுச் சங் கம்
வழங் கும் 2021 ஆண்டிற் கான அருபமாழி விருதுப் பட்டியலில்
சிறந்த வகலப்பக்கத்திற் கான விருது நமது தமிழ் மரபு
அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப் பிற் கு 26.12.2021 அன் று
தஞ் கசயில் நடந்த விருது வழங் கும் விழாவில் வழங் கப்பட்டது
(https://youtu.be/sIMPIKCbSKs)
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- டசாழர் வரலாற் று ஆய் வுச் சங் கத்தின் காபணாளிச் பசய் தி:
https://www.facebook.com/watch/?v=212753584394846
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மாைவர்களுக்குப் ள்ளிச் சீருலை நன்வகாலை
வழங்கல்
வறுகமயான சூழலில் உள் ள திறகம வாய் ந் த மாணவர்களுக்குப்
பள் ளிச் சீருகட நன் பகாகட வழங் கல் - https://youtu.be/uPSP0B9_L3g

22/10/2021
மதுகர மாவட்டம்
குறுத்தூர் அரசு உயர்நிகலப்பள் ளி - 10 சீருகடகள்
சங் கரலிங் காபுரம் அரசு உயர்நிகலப்பள் ளி
- 3 சீருகடகள்
எழும் பூர் அரசு உயர்நிகலப்பள் ளி - 4 சீருகடகள்
நன் பகாகட விபரம் :
தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள ஐடராப்பா கிகளயிலிருந்து
ஃபிரான் சின் திரு.தம் பி டஜாசப் வழங் கிய 8700 ரூபாய் ,
முகனவர்.க.சுபாஷிணி வழங் கிய 1300 ரூபாய் மற் றும்
மதுகர சங் கரலிங் காபுரம் ஆசிரியர் திரு.பாலச்சந்தர் வழங் கிய
1050 ரூபாய் .
பமாத்தம் 11050 ரூபாய்
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திரு.இன்னம்பூைான் அவர்களுக்கு அஞ்ெலி

தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பின் நீ ண்ட கால
உறுப்பினர்களுள் ஒருவரான திரு.இன் னம் பூரான் அவர்கள்
ஜனவரி 15, 2022 அன் று காலமானார் என் ற துயரச் பசய் தி டகட்டு
வருந்துகிடறன் .
2007ஆம் ஆண்டு முதல் என் னுடன் பதாடர்பில் இருந்தவர்
திரு.இன் னம் பூரான் .
இகணயவழி தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள
பணிககளப் பற் றி அறிந் து பகாண்டு லண்டனில் தனது மகனில்
இல் லத்திலிருந்து என் கனத் பதாடர்பு பகாண்டார். தமிழ் நாடு,
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அபமரிக்கா,
இங் கிலாந் து
எனப்
பயணம்
பசய் து
பகாண்டிருந்தார் அப் டபாது. திரு.வி.க பற் றி அதிகமாக நாங் கள்
உகரயாடுடவாம் .
மிகுந்த ஆர்வத்துடன்
தமிழ்
மரபு
அறக்கட்டகள
பன் னாட்டு
அகமப் பின்
நிகழ் சசி
் களிலும்
மின் னாக்கப் பணிகளிலும் தன் கன ஈடுபடுத்திக் பகாண்டார்.
தமிழகத்தில் உறுப்பினர்ககள ஒருங் கிகணத்து மின் னாக்கச்
பசயல் பாடுககளக் கவனித்துக் பகாண்டார்.
பகாடரானா பபருந்பதாற் று காலம் வகர அதாவது 2015 முதல் 2019
வகர மிகுந் த ஈடுபாட்டுடன் பசன் கனயில் பபரம் பூரில் ஒரு
தனியார் அகமப்பின்
ஏற் பாட்டில் பபரம் பூர், ராயபுரம் ,
தண்கடயார்டபட்கட, மாதவரம் , பகாடுங் ககயூர் ஆகிய வட
பசன் கன பகுதியில் வசிக்கும் இளம் பபண்களுக்கு கல் வி
விழிப்புணர்வு
பயிற் சிப்
பட்டகற,
கல் வி
டமம் பாட்டு
வளப்பயிற் சிககள ஒவ் பவாரு ஞாயிற் றுக் கிழகமயும் வழங் கி
வந்தார். என் கன அகழத்து அங் கு வந்து அம் மாணவியருடன்
டபசச்பசால் வார்.
அவரின்
மகறவு
குறித்து
அவர் மககனத்
பதாடர்பு
பகாண்டபபாழுது, அவர் தனது உடகல தமிழ் நாட்டில் மருத்துவக்
கல் விக்காக மருத்துவமகனக்கு வழங் கிவிடும் படி அவர் ஏற் பாடு
பசய் திருக்கின் றார் என் பது பதரிந்தது. சாத்திர சம் பிரதாயங் கள்
அற் று,
சாதிகய
ஒதுக்கி,
அறிவியல்
பூர்வமான
ஒரு
வாழ் க்ககயாக, அறிவியலுக்கும் மானுடத்துக்கும் உதவும் ஒரு
வாழ் க்ககயாக தன் வாழ் க்கககய அர்ப்பணித்துக் பகாண்ட
பபருந்தகக.
தன் ஊரின் பபயகர ஒட்டி 'இன் னம் பூரான் ' என
தனக்குப் பபயர் சூட்டிக் பகாண்டவர் திரு. பசௌந்தரராஜன்
அவர்கள் .
அவர் இறுதிக் காலத்திலும் எழுத்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
தன் அம் மாவின் வாழ் க்ககக் குறிப் கப நூலாகக் பகாண்டு
வரடவண்டும் என விரும் பினார். முன் னர் அதகன எனக் குத்
பதரிவித்திருந்தார். இதகன அவர் மகன் பஜகதீஷ் பதரிவித்தார்.
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அதகன நூலாகக் பகாண்டு வந்து பவளியிட உதவுவதாகக்
கூறியிருக்கின் டறன் .திரு.இன் னம் பூரான் அவர்கள் தமிழ் மரபு
அறக்கட்டகள வரலாற் றில் இடம் வகிப்பவர். அவரது நிகனவுகள்
எங் கள் மனதில் என் பறன் றும் நிகறந்திருக்கும் . அன் னாரின்
குடும் பத்தாருக்கு
எங் கள்
ஆழ் ந்த
இரங் ககலத்
பதரிவிக்கின் டறாம் .
திரு.இை்ை ் பூரொை் அவர்களுக் கு எை் அஞ் சலி.
முனைவர்.க.சுபொஷிைி
தகலவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டகள பன் னாட்டு அகமப்பு

287

288

289

