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மின்தமிழ்மமடை 
காட்சி: 3 

 
அக்ட ோபர்  - 2015 

“தமிழக கல்வெட்டுக்கள்” 
 

 
 

முன்அட்ட ப் ப ம்: வெப்வ ம்பர் 6, 2015 அன்று ஓசூரில் நட வபற்ற, “அறம் இலக்கிய 
அடமப்பு ஓசூர் மற்றும் கங்டகவகோண்  டெோழபுரம் டமம்போட்டுக் குழுமம்” இடைந்து ந த்திய 
“மோமன்னர் இரோடெந்திர டெோழன் அரியடை ஏறிய 1001 ஆெது ஆண்டுெிழோெில்,” வதோல்லியல் 
துடறயில் ஆர்ெமு ன் வெயலோற்றும் இடையதடலமுடற ஆர்ெலர்களுக்கோன  “வதோல்லியல் 
முடனடெோர்” ெிருதிடன வதோல்லியல் ஆய்ெோைர் "முடனெர் பத்மோெதி" அெர்கைி ம் 
இருந்து வபறுபெர்  வதோல்லியல் முடனடெோர் "திரு. வதன்வகோங்கு ெதோெிெம்" அெர்கள். 

 

 

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை வெைியீடு 

http://www.tamilheritage.org/ 
இதழ் வதோகுப்பு: 

மதவமாழி

http://www.tamilheritage.org/
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தடையங்கம்: “தமிழக கல்வெட்டுக்கள்” 
 

 கல்லில் எழுதுதல்... அது எல்டலோருக்கும் உ ன் ெோத்தியப்படும் ஒரு 
எைிடமயோன ெி யமோ? நிச்ெயமோக இல்டல!  
 
கல்லில் எழுத்துக்கடைச் வெதுக்கி ஒரு கல்வெட்டிடன 
உருெோக்குெது ஒரு தனிச்ெிறப்பு ெோய்ந்தவதோரு கடல!  

 
உலகில் கல்லில் வெோற்கடைச் வெதுக்கி அரெ ஆெைங்கடையும் ெரலோற்றுச் 
வெய்திகடையும் பதிப்பித்த இனங்கள் என்றோல் அது எகிப்திய பண்ட ய 
நோகரிகத்திடன அடமத்த அச்ெமூகத்டதயும், இந்தியோெில் இருக்கும் ெமூகத்டதயும் 
சுட்டுெதோகத்தோன் இருக்க முடியும். எகிப்திய ஹடீரோக்லிப்ஸ் எழுத்துக்கள் 
உருெங்கடைக் வகோண்டு வெோல் அடமப்டப ெடிெடமக்கும் தன்டமடய 
அடிப்பட யோகக் வகோண் து. இந்தியோெில், அதிலும் குறிப்போக வதன்னிந்தியோெில் 
கிட க்கின்ற கல்வெட்டுக்கடைோ ெரிெடிெ எழுத்துக்கைின் வதோகுதிகள் வெோற்கைோக 
அடமந்து, அடெ ெோக்கியமோக ெிரிந்து, ஒரு குறிப்பிட்  வெய்திடய மிக ெிரிெோக 
ெழங்குகின்ற தன்டமடயக் வகோண் டெயோக இருக்கின்றன.  
 
கல்வெட்டுக்கைோகச் வெய்திகள் பதிக்கப்படுெடத நோன்கு ெடகயோகப் பிரிக்கலோம்: 
- ஆரம்பக்கோல கல்வெட்டுக்கைோக அடமந்த ஓரிரு ெரிகள் வகோண்  

ெோக்கியத்தினோல் அடமந்தடெ  
- ஒரு நடுகல்லில் குறிப்புக்கைோகச் ெில தகெல்கள் ெழங்கப்படும் ெடக  
- ஒரு ஆலயத்தின் தனிப்பகுதிகைில் ெில ெரிகைில் கல்வெட்டுச் வெய்திகள் 

வெதுக்கப்பட்டிருக்கும் ெடகயில் அடமந்தடெ 
- ஒரு ஆலயத்தின் சுெரின் வபரும் பகுதியிடலோ அல்லது முழுப் பகுதியிடலோ 

நூலில் உள்ை பக்கங்கடைப் டபோல வகோத்து வகோத்தோகச் வெோற்குெியல்கள் 
குெிந்த ெடகயில் நீண்  ெோக்கியங்கைில் வெதுக்கப்பட்  ெரலோற்றுச் 
வெய்திகைோக அடமந்தடெ 

 
இன்டறய தமிழக நிலப்பரப்பில் கிட க்கக்கூடிய ெோன்றுகைின் அடிப்பட யில் 
வதோன்டமயோன தமிழ் எழுத்து கி.மு.5ம் நூற்றோண்டிலிருந்து ெழக்கில் இருந்தது 
என்படதப் போடன ஓடுகைிலும், முதுமக்கள் தோழிகைிலும், மடலப்போடறக்கு 
டககைிலும் வதோல்லியல் ஆய்வுகைில் கண்வ டுக்கப்பட்  டெறு ெில 
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ெின்னங்கைிலும் கோண்கின்டறோம். இந்தத் வதோன்டமயோன தமிழ் எழுத்டதத் "தமிழி" 
எனச் சுட்டுெடதயும் ெழக்கில் கோண்கின்டறோம். இதன் வதோ ர்ச்ெியோக கிபி 3ம் 
நூற்றோண்டு ெோக்கில் "ெட்வைழுத்து" என்ற எழுத்து ெடகயில் "தமிழ் எழுத்து" 
என்ற ெடகயும் தனித்தனியோக ெைர்ச்ெியுறத் வதோ ங்கின. இந்த எழுத்துக்கைின் 
ெடிெங்கள் படிப்படியோக மோற்றங்கடை உட்புகுத்தி ெைர்ச்ெியுற்று தனி எழுத்து 
ெடககைோகப் பரிமோைம் வபற்றன.  
 
கல்வெட்டுக்கள் தமிழ் வமோழி ெரலோற்டற அறிய உதவும் ஒரு முக்கிய ெோதனம் 
என்ற கருத்டத முன்டெத்தெர் ஆங்கிடலயரோன டேம்ஸ் பிரின்ெப் என்பெர். 
(கல்வலழுத்துக்கடல, ந ன.கோெிநோதன்) 1837ம் ஆண்டில் இெர், "வெைிநோட் ோர் 
இந்தியோெில் உள்ை கல்வெட்டுக்கடைவயல்லோம் திரட்டிப் பிடித்து 
அறிந்டதோவமன்றோல் இந்தியோெின் பழடமயோன ெரலோற்டற மிகத் வதைிெோக 
அறியலோம்" என்ற கருத்டத வெைியிட் ோர். இது இன்றைவும் உண்டமதோன் என்படத 
ெரலோற்று ஆர்ெலர்கள் அறிந்திருக்கின்றனர். தமிழகத்தின் கல்வெட்டுக்கள் 
வதன்னிந்திய நிலப்பரப்பிடனயும் தோண்டி கிழக்கோெிய நோடுகைிலும் தூரக்கிழக்கு 
ஆெியோெிலும் அங்வகோன்றும் இங்வகோன்றுமோக இருப்படதயும் டகள்ெிப்படுகின்டறோம்.  
 
ஆக, வதோ ர்ச்ெியோன கல்வெட்டு ஆய்வுகள் என்படெ தமிழக பண்ட ய ெரலோற்டற 
அறிந்து வகோள்ை மிக முக்கிய ஆதோரங்கைோக அடமகின்றன. இத்தடகய ெரலோற்று 
ஆதோரங்கடை அதன் ெிறப்பும் முக்கியத்துெமும் அறியோது டகோயில் ெீரடமப்புப் பைி, 
டகோயில் புதுப்பித்தல், மண் பம் ெீரடமப்பு என்ற வபயரில் அழிக்கப்படுெது மிகுந்த 
கண் னத்துக்குரியவதோரு வெயலோகும்.  
 
ெிரிெோன ெடகயில் கல்வெட்டுக்கைின் முக்கியத்துெம் பற்றிய வெய்திகள் இைம் 
தடலமுடறயினருக்குக் வகோண்டு வெல்லப்ப  டெண்டிய அெெியம் தற்ெமயம் 
இருக்கின்றது. தமிழ் மரபு அறக்கட் டையின் மோைெர் மரபு டமயத்தின் ஒரு 
பைியோகவும் இது அடமயும்.  நம் தமிழ் மண்ைின் ெரலோற்டற அறிந்த ஒரு 
ெமூகமோக, ெரலோற்றுச் ெின்னங்கைின் அருடம வபருடமகடை உைர்ந்த ெமூகமோக 
நோம் திகழ முயற்ெிப்டபோம்!  
 
அன்பு ன்  
முடனெர்.சுபோஷிைி 
ksubashini@gmail.com
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கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாைர் திரு. து. சுந்தரம்  
 

-- டதவமோழி.  
 
 

 
 
டகோடெடயச் டெர்ந்த கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் திரு. து. சுந்தரம் அெர்கள் 
அெினோெி பள்ைியிலும், டகோடெ அரசு கடலக்கல்லூரியிலும் படித்து, பி.எஸ்.என்.எல் 
நிறுெனத்தில் பைியோற்றியெர். வதோல்லியல் ஆர்ெமும் கல்வெட் றிவும் 
அடமயப்வபற்றதோல், நடுெைரசுப் பைிநிடறவுக்குப் பின்னர், கல்வெட்டுகடைத் 
டதடிச் வென்று, அெற்டற ஆரோய்ந்து, தகெடலப் படித்து, கல்வெட்டுகடைப் 
ப வமடுத்து, அெற்டறப் பற்றி தோனறிந்த ெிெரங்கடை “வகோங்கு கல்வெட்டு ஆய்வு” 
என்ற தனது ெடலத்தைத்தில் வதோகுத்து பதிவு வெய்து ெருகிறோர். அத்து ன் 
“கல்வெட்டு எழுத்துகள் கற்டபோம்” என்ற வதோ ரின் ெழியோகக் கல்வெட்டுகடை 
எப்படிப் படிப்பது என்று கல்வெட்டுகடைப் படிக்கும் பயிற்ெிடய ெழங்கும் 
போ ங்கடையும் மின்தமிழ் குழுமத்தில் வதோ ர்ந்து எழுதி ெருகிறோர். தமிழக 
ெரலோற்றில், கல்வெட்டுகைில் ஆர்ெம் உள்ை எெரும் அெரது பதிவுகடைத் 
வதோ ர்ந்து படிப்பதில் பயனட ெோர்கள் என்பதில் ஐயமில்டல. 
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“வகோங்கு கல்வெட்டு ஆய்வு” என்ற அெரது ெடலத்தைத்தில் தோன் டமற்வகோண்  
கல்வெட்டு பயைத்டத ெிெரித்து, கல்வெட்டு பற்றி டெகரித்த வெய்திகடை 
ப ங்களு னும் ெிைக்கங்களு னும் இெரது கட்டுடரகைின் முதற்பகுதியில் அறியத் 
தரும் திரு. து.சுந்தரம் அெர்கள், கட்டுடரகைின் பிற்பகுதிடய கல்வெட்டுப் 
போ த்திற்கோக ஒதுக்கி, அெற்றில் கல்வெட்டின் ெரிகடைக் வகோடுத்து, அெற்டறப் 
படிக்கும் முடறடயக் குறிப்பிட்டு ெிைக்கமும் தருகிறோர். கோட் ோகப் பின் ெரும்; 
கல்வெட்டு எழுத்துகள் கற்டபோம், இரோெடகெரிப்வபருெழி கல்வெட்டு, வபள்ைோதி – 
நடுகல் ெிற்பம் புலிகுத்திக்கல் கல்வெட்டு, மதுடர அரண்மடன, சுடம தோங்கிடபோன்ற 
பதிவுகள் சுடெயோன ெரலோற்றுச் வெய்திகள் பல அ ங்கியடெ.  
 
வதோல்லியல்துடற வெோற்வபோழிவுகளுக்கு வென்று அங்கு அத்துடற அறிஞர்கைின் 
உடரயில் கிட க்கும் தகெல்கடையும் திரு. சுந்தரம் தனது ெடலத்தைத்தில் பதிவு 
வெய்து ெருகிறோர். ஆர்ெத்து ன் தோன் திரட்டும் வதோல்லியல் வெய்திகடை 
அடனெருக்கும் உதவும் ெடகயில் பதிவு வெய்து, கல்வெட்டுகடைப் படிக்க 
பயிற்ெியும் அைித்துெரும் திரு. சுந்தரம் அெர்கைின் தன்னோர்ெப் பைி தமிழக 
ெரலோற்டறப் பற்றிய ெிரிெோன போர்டெடய பலரும் வபற உதவும் என்றோல் அது 
மிடகயன்று. திரு. சுந்தரம் அெர்கைது மயிலோடும்போடறக் கல்வெட்டு, 
வகோங்குநோட்டுக் கல்வெட்டுகள்: ேோர்ஜ் மன்னர் வபயரில் ஒரு ெிநோயகர், 
வகோங்கெி ங்கீசுெரர் டகோெில், டெோழர் ஆட்ெியில் வதன்னிந்தியோ: முடனெர் 
எ.சுப்பரோயலு அெர்கைின் வெோற்வபோழிவு ஆகிய அெரது வதோல்லியல், கல்வெட்டுப் 
போ ம் கட்டுடரகள் இந்த இதழில் இ ம்வபறுகின்றன. 
 

________________________________________________________ 
 

 

டதவமோழி   

themozhi@yahoo.com 

________________________________________________________  
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1. 
வசம்வமாழி கன்னைத்தின் ஹல்மிடி கல்வெட்டு 
 

-- டெெோத்திரி ெிறதீரன்.  
 
ஒரு வமோழிக்குச் வெம்வமோழிச் ெோன்று ெழங்க இந்திய அரசு ெில வநறிமுடறகடைப் 
பின்பற்றுகிறது. அதில் ... 
 
ஒரு வமோழியின் படழய இலக்கியங்கள் அல்லது பதியப்பட்  ெரலோறு 1,500 முதல் 
2,000 ஆண்டுகள் பழடம மிக்கதோய் இருக்க டெண்டும் என்ற டகோட்போட்டின் 
அடிப்பட யில் இதுகோறும் 1) தமிழ்  2) ெமற்கிருதம்  3) கன்ன ம்   4) வதலுங்கு   5) 
மடலயோைம் அடதோடு 6) ஓடியோ என ஆறு வமோழிகள் இந்திய அரெோல் 
வெம்வமோழிகைோக ஏற்று அறிெிக்கப்பட்டுள்ைன. 
 
கன்ன  வமோழியின் பழடமக்குச் ெோன்றோக கருநோ கத்து அென் மோெட் த்தில் உள்ை 
டபளூர் ெட் த்தில் அடமந்த ஹல்மிடி என்ற ஊரின் கண் அடமந்துள்ை ெரீபத்திரன் 
டகோெில் முன் டமசூர் அரெின் வதோல்லியல் துடற இயக்குநரோக இருந்த திரு எம். 
எச். கிருஷ்ைாொல் 1936 இல் கண்ைறியப்பட்ை காைம் குறிப்பிைாத கல்வெட்டு 
ஒன்டற ஆெைமாகக் காட்டி கன்னை வமாழிக்கு வசம்வமாழித் தகுதி 
வபற்றுள்ைனர். இக்கல்வெட்டு இக்கோல் டமசூர் அருங்கோட்ெியக போதுகோப்பில் 
உள்ைது. 
 
இக்கல்வெட்டு 2.5 அடி உயரமும் 1 அடி அகலமும் டமடல ெிஷ்ணு ெக்கரமும் 
வகோண்  வெவ்ெக மைற்கல்லில் 16 ெரிகைில் வபோறிக்கப்பட்டுள்ைது. இதன் கோலம் 
கி.பி. 450 என அறிஞர்கைோல் தீர்மோனிக்கப்பட்டுள்ைது. எனினும் இதன் கோலம் குறித்து 
பல்டெறு அறிஞரிட டய முரண்பட்  கருத்துகள் நிலவுகின்றன. இதில் பயிலும் 
வமோழி முது பழங்கன்ன ம் எனப்படுகிறது. 
 
இக்கல்வெட்டு முதலில், கன்ன த்திற்டக உரித்தோன பகர > ஹகர திரிபின்படி 
பல்மடியம் என அடழக்கப்பட்டு ஹல்மிடி எனத் திரிந்த ஊரின் டமற்கு ெோயிலில் 
டெக்கப்பட்டிருந்தது அல்லது ஹல்மிடி மண் டகோட்ட யின் முன் டெக்கப்பட்டு 
இருந்தது எனவும் பின்பு ெரீபத்திரன் டகோெில் முன் டெக்கப்பட் து என்றும் 
இருடெறு ெடகயில் வெோல்லப்படுகிறது. 
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இனி, அக்கல்வெட்டின் பாைம்: 
 

    

 
1. jayati śri-pariṣvāṅga-śārṅga vyānatir-acytāḥ dānav-akṣṇōr-yugānt-āgniḥ śiṣṭānān=tu sudarśanaḥ 
    ேயதி ஸ்ரீ பரிஸ்ெோங்க ஸோரங்க வ்யோனதிர் அச்ய்தோ: தோனெக்ஷ்டனோர் 
யுகோந்தோக்னி ெிஸ்தோனோன் து     ஸுதர்ஸன:   
    जयति श्री परिस्वाङ्ग स्याङ्गग  व्यानतिि् अचु्यिः दानवक्स्नोि् युगान्ततनः तिस्टानु्त तिस्टानानु्त िुदिगनः  
   ಜಯತಿ ಶ್ರ ೀ ಪರಿಷ್ವ ರ್್ಙ ಗ ಶ್ಯಾ ರ್್ಙ ಗ [ವ್ಯಾ ]ನತಿರ್ ಅಚ್ಯಾ ತಃ ದಾನಕೆ್ಷರ್ ಯುಗಾನ್ತಾ ಗ್ನ ಿಃ [ಶ್ಷ್ಟಾ ನ್ತನ್ತಾ  
ಸುದರ್ಗನಃ  
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    jayati -  வெற்றி;  pariṣvāṅga - ெங்கு; śārṅga - ெில்; vyānatir - நீர்டமல் ஓய்வு; acytāḥ-  
திருமோல்; dānav-akṣṇōr - அரக்கடர அழித்து தோக்கி; yugānt-āgniḥ - ஊழிமுடிவுத்தீ; 
śiṣṭānān=tu - நன்டம கோத்து தீடம அழித்து முடற ெழங்குதற்டகோ  
 
2. namaḥ śrīmat=kadaṁbapan=tyāga-saṁpannan kalabhōranā ari ka- 
     நம: ஸ்ரீமத் கதம்பபன் த்யோக ஸம்பன்னன்  கலடபோரனோ அரி கோ   
    नमः श्रीमि् कदंबपन त्याग िम्पन्नन् कलभोिना अरि   
   ನಮಃ ಶ್ರ ೀಮತ್ ಕದಂಬಪನ್ ತ್ಯಾ ಗ ಸಂಪನನ ನ್ ಕಲಭೀ[ನ್ತ] ಅರಿ ಕ  
   namaḥ - ெரைம்; śrīmat - of high rank or dignity; kadaṁbapan - கதம்பர் டபோற்றும்; tyāga-
saṁpannan - ஈடக நிடறந்த; kalabhōranā ari - கலக்கம் நிகழ்த்துடெோர்க்கு படக   
 
3. kustha-bhaṭṭōran=āḷe naridāviḷe-nāḍuḷ mṛgēśa-nā   
  குஸ்த பட்டூரன் ஆைி நரிதோெிடல நோடுள் ம்ருடகெ நோ   
   ककुस्थ भटटोिन आति नरिदातवति नाडुल्  म््रगेि   
   ಕುಸ್ಥ ಭಟ್ಾ ೀರನ್ ಆಳೆ ನರಿದಾವಿ[ಳೆ] ನ್ತಡುಳ್  
  Bhat ́t ́ōran - ெமற்கிருத அறிஞர்; ஆைி - பைியோள்; naridāviḷe nāḍuḷ -  நரி க க்கும், 
ெோழும் ெிற்றூருள்  
 
4. gēndr-ābhiḷar=bhbhaṭahar=appor śrī mṛgēśa-nāgāhvaya- 
  டகந்த்ரோபிலர் பட் கர் அப்டபோர் ஸ்ரீ மிரிடகெ நோகோஹ்ெயர்   
   नागेन्द्राभीळि् भ्भटहिप्पोि श्री म््रगेि नागाह्व्यि     
  ಗೇನ್ತರ ಾಭೀಳರ್ ಭಭ ಟಹರಪ್ಪ ೀರ್ ಶ್ರ ೀ ಮೃಗೇರ್ ನ್ತಗಾಹವ ಯ  
   appor - அப்பனோர்; 
 
5. r=irrvar=ā baṭari-kul-āmala-vyōma-tārādhi-nāthann=aḷapa- 
  இர்ெர் ஆ பட் ரி குலோமல வ்டயோம தோரோதி நோதன்  அைப்ப    
   इर्व्गिा बटरि कुलामल व्योम िािातद  नाथन  अळप    
  ರ್ ಇರ್ವವ ಗರಾ ಬಟರಿ ಕುಲಾಮಲ ವ್ಾ ೀಮತ್ಯರಾಧಿನ್ತಥನ್ ಅಳಪ   
   irrvar-  இருெர்; ஆ - அந்த; kul-āmala - குலெிைக்கு;  vyoma - ெோனத்து  tara - மீன், 
நிலோ  ஆகியெற்றின் தடலென், அைபகை -அைப்பறிய கூட் ம்    
 
6. gaṇa-paśupatiy=ā dakṣiṇāpatha-bahu-śata-havan=ā- 
   கை பசுபதி ஆ தக்ஷிைோபத பஹு ெத ஹெனோ  
     गण  पिुपतिया दतिणापथ बहुििहवना  
    ಗಣ ಪಶುಪತಿಯಾ ದಕೆ್ಷಣಾಪಥ ಬಹುರ್ತಹರ್ವನ್ತ   
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    gana - group; paśupatiy- உயிர்கைின் புகலி த் தடலென்; dakṣiṇāpatha - தக்கைம்; bahu 
- மிகப்பல; śata-havan - நூறு டெள்ெி  
 
7. havuduḷ paśupradāna-śauryyōdyama-bharitōn=dāna pa- 
  ஹவுதுள் பசுப்ரதோன வெௌர்டயோத்யம பரிடதோன் தோன ப   
   हव्दुऴ  पिुप्रदान िौयोदयम  दान  
   ಹರ್ವದು[ಳ್] ಪಶುಪರ ದಾನ ಶೌರ್ಯಾ ೀಗದಾ ಮ ಭರಿತೀ [ನ್ತರ ನ] ಪ 
    havdul - டெள்ெிஅெியுள்; pasupradana - உயிர்கைின் ஓம்படல முதன்டமயோக; 
śauryyōdyama - பகவலோைி; bharitōn - ெடர  
 
8. śupatiyendu pogaḷeppoṭṭaṇa paśupati- 
   சுபதிவயந்து  வபோகைிப்வபோட் னோன பசுபதி  
    पिुपतियेन्दु पोगलेप्पोट्टन पिुपति     
   ಪಶುಪತಿಯೆನ್ತರ  ಪ್ಗೞೆಪ್ಪ ಟಾ ಣ ಪశుಪತಿ  
    pa-śupatiyendu -  தோனப் பசுபதி என்று; pogaḷeppoṭṭaṇa - புகழப்பட் ெனோன பசுபதி   
 
9. nāmadhēyan=āsarakk=ella-bhaṭariyā prēmālaya- 
  நோமடதயன் ஆெரக்வகல்லோ பட் ரிய பிடரமோலய   
    नामदेयन आििके्कल्ल भटरिया पे्रमालय   
   ನ್ತಮಧೇಯನ್ ಆಸ್ರಕೆ್ಷಲಲ ಭಟರಿಯಾ ಪ್ರ ೀಮಾಲಯ  
   nāmadhēyan - வபயடரோன்; āsarak - ெந்துடபோகின்ற எல்லோ பட் ர்கும்; prēmālaya -
அன்பின் உடறெி மோன 
 
10. sutange sēndraka-bāṇ=ōbhayadēśad=ā vīra-puruṣa-samakṣa-  
    சுதன்டக டஸந்தரக  போடைோபயடதெத் ஆ ெரீ புருஷ ெமக்ஷ  
      िुिन्गे िेन्द्रक बणोभयदेिदा वीि पुरुष िमिदे     
    ಸುತನ್್ಗ  ಸೇನರ ಾಕ ಬಣೀಭಯದೇರ್ದಾ ವಿೀರಪುರುಷ್ ಸ್ಮಕ್ಷದೆ  
     sutange - மகனுக்கு, இைெரெனுக்கு; sēndraka - of  a family; samakṣa - மன்னித்து   
 
11. de kēkaya-pallavaraṁ kād=eṟidu pettajayan=ā vija 
   டத டககய  பல்லெரம் கோட் எறிது வபத்தேயன் ஆ ெிே   
     केकय पल्लविं कादेदुग  पेत्तजयना तवजय   
   ಕೇಕಯ ಪಲಲ ರ್ವರಂ ಕಾದೆಱದು ಪ್ತಾ ಜಯನ್ತ ವಿಜ  
     de - கோத்து; kād eṟidu (கோடுஎறிந்து) - ெிற்றூர் அழித்து; pettajayan - வபற்ற வெற்றி  
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12. arasange bāḷgaḻcu palmaḍiuṁ mūḷivaḷuṁ ko- 
   அரென்டக போல்கள்சு பல்மடியம் முழிெளும் வகோ     
     अििन्गे बाल्गशु्च पल्मडीउम् मुिुवल्लल्लउम्   
    ಅರಸಂಗೆ ಬಾಳ್ೞಚು  ಪಲಮ ಡಿಉಂ ಮೂೞಚರ್ವಳಿ್ಳಉಂ  
     vijaarasange - வெற்றி அரெனுக்கு; bāḷgaḻcu - (மைம்வெய்ெித்து) ெோழ்க்டக அைித்து;  
palmaḍiuṁ - ஹல்மிடியின்  முன்டனப் வபயர்; mūḷivaḷuṁ - முழுெதும்;   
 
13. ṭṭār baṭāri-kuladōn=āḷa-kadamban kaḷadōn mahāpātakan 
      ட் ர் பட் ோரி குலத்டதோன் ஆை கதம்பன் கைத்டதோன் மஹோபோதகன்     
      कोट्टाि बटािी कुल दोनाल कदंबन कलदोन महापािकन्   
    ಕೊಟ್ಟಾ ರ್  ಬಟ್ಟರಿ ಕುಲದೊನಳ ಕದಂಬನ್ ಕೞೆ್ರ ೀನ್ ಮಹಾಪಾತಕನ್  
     koṭṭār - வகோடுத்தோர்; āḷa - ஆளும்; kaḷadōn - அரெகுடிடயோன், of a  royal family  
 
14. irvvaruṁ saḻbaṅgadar vijārasaruṁ palmaḍige kuṟu- 
     இர்வ்ெரும் ெள்பகந்தோர்  ெிேோரெரும்  பல்மடிடக குறு  
     इर्व्गरुम् िऴबङ्गदि्  तवजाििरुम् पल्मडीगे कुरु  
   ಇರ್ವವ ಗರುಂ   ಸ್ಳಬ ರ್್ಙದರ್ ವಿಜಾರರಂ  ಪಲಮ ಡಿಗೆ  ಕುರು  
     irvvaruṁ-  தந்டத மகனோகிய மிருடகெர் இருெரும்; saḻbaṅgadar - வபோய் (ெள்) 
பகன்றோர்; vijārasaruṁ - வெற்றியரெர் பசுபதியும்; kuṟumbiḍi - டகப்பிடி நீர்அட்டி;    
 
15. mbiḍi viṭṭār adān aḻivornge mahāpatakam svasti 
   ம்பிடி ெிட் ோர் அதோன் அழிடெோர்டக மகோபோதகம் ஸ்ெஸ்தி   
       ल्लम्पडी तवट्टाि अधान अल्लहहवोगे महापािकं स्वल्लि  
    ಮ್ಬಬ ಡಿ ವಿಟ್ಟಾ ರ್ ಅದಾನ  ಳ್ಳವ್ನ್್ಗ  ಮಹಾಪಾತಕಂ ಸ್ವ ಸ್ತಾ    
    viṭṭār - தோனம் வகோடுத்தோர்; அதோன் - அடத; aḻivornge - அழிப்டபோர்க்கு;  mahāpatakam 
- மோபோெம்; svasti - பிைிக்கும், embed.   
  
The following line is carved on the pillar's left face:  
16. bhaṭṭarg=ī gaḻde oḍḍali ā pattondi viṭṭārakara 
     பட் ர்க் ஈ கழடத ஒட் லி ஆ பத்வதோண்டி ெிட் ோரகர  
     भट्टतगगगतिदे ओद्दतल आ पत्तोन्दी तवट्टािकि    
    ಭಟಾ ಗ್್ ೀಗಗೞೆರ  ಒಡ್ಡ ಲಿ ಆ ಪತಾ ನ್ದರ  ವಿಟ್ಟಾ ರಕರ 
    bhaṭṭarg - பட் ருக்கு; ஈ - இந்த, gaḻde (கைத்டத) - டெள்ெிச்ெோடல, வகோட் டக, 
ெடீு;  oḍḍali -முழுெதும்; ā - அந்த, viṭṭārakara - தோனம் வகோடுத்தோர்.   
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கல்வெட்டு பாைப் வபாருள்:  
வெற்றித் திரு ெிைங்க ெங்கும் ெில்லும் ஏந்திடும், அரக்கடரக் வகோன்றும், 
நல்டலோடரக் கோத்து தீடயோடர அழித்து முடறவெய்கிற சுதர்ென ெக்கரத்டத ஏந்தியும்  
ஆழியில் ஓய்வு வகோள்ளும் அச்சுதன் எனும் திருமோடல ெரைம் என போகெத 
புரோைத்டத அடிவயோற்றி க வுள் ெோழ்த்து வதோ ங்குகிறது. உயர்மிகுவபருடம 
உட யெரும், கதம்பர் டபோற்றலுக்கு உரியெரும், ஈடக நிடறந்தெரும்,டபோர் என 
முழங்குெோர்க்கு படகவயன ெிைங்குபெருமோன ககுஸ்த பட்டூரனின் பைியோளும் 
நரிஉலோவும் (நரித்தோவு) எனும் ெிற்றூர் ெோழ்நருமோன மிருடகெ நோடகந்திர அபிலரும், 
அெர் தந்டத பட் கர் மிருடகெ நோகஹவ்யரும் ஆகிய இருெரும் அந்த பட் ர் 
குலஒைியும், ெோனத்து உடுக்கைின்  நோயகனும், அைப்பறிய வபருங் 
குழுவுட யெரும், உயிர்கைின் புகலி த் தடலெனும், தக்கைத்தில் பல நூறு 
டெள்ெி இயற்றி அவ்டெள்ெியில் உயிர்கைின் ஓம்படலடய முதன்டமயோக டெத்து 
பகவலோைிக் கோலம் ெடர வகோட  தந்து தோனப்பசுபதி என்று புகழப்பட் ெனோன 
பசுபதி என்னும் வபயரினன்; தன்டன நோடிெந்து டபோகின்ற எல்லோ பட் ர்க்கும் 
அன்பின் உடறெி மோன இைெரெனுக்கு அரெ குடும்பத்து அம்பு எய்யும் 
ெிற்பயிற்ெிடய வகோடுத்தனர். அதனோல் அந்த ெரீமகன் டககய பல்லெரின் ெிற்றூடர 
அழித்து வபற்ற வெற்றிக்குப் பிறகு அெடன மன்னித்துக் கோத்தோர். அதற்கோக வெற்றி 
அரெர் பசுபதிக்கு மைம் முடித்துடெத்து ெோழ்க்டகடய ஏற்படுத்திக் வகோடுத்து 
பல்மடியம் என்னும் ஊர் முழுெடதயும் வெற்றிப் பரிெோய் தந்தோர் அந்த பட் ர் 
குலத்டதோன், ஆளும்  கதம்பனோன அரெக்குடிடயோன். மோபோெியர்கைோன தந்டதயும் 
மகனுமோன மிருடகெர் இருெரும் வெற்றியரெரி த்தில் வபோய் பகன்றதோல் 
வெற்றியரெர் பசுபதியும் பல்மடியத்டத நீர்அட்டி தோனம் வகோடுத்தோர். அந்த தோனத்டத 
அழிப்பெடர மோபோெம் பிைிக்கும் என்பது கல்வெட்டின் நிடறெோனச் வெய்தி. 
தூைின் இ ப்பக்கக் கல்வெட்டு ெரி டமலுள்ை 15 ெரிகடைோடு ெற்றும் வதோ ர்பு 
இல்லோத ெடகயில் "பட் ருக்கு இந்த டெள்ெிச்ெோடலடய முழுெதுமோக அந்த 
பத்வதோந்தி தோனம் வகோடுத்தோர்" எனக் இயம்புகிறது.        
 
கல்வெட்டை ெடித்தெர் யார்? 
பல்மடியமோம் ஹல்மிடிடய தோனம் வகோடுத்த வெற்றியரெர் இக்கல்வெட்ட  
வெட்டியிருந்தோல் அெருட ய வமய்க்கீர்த்தி அதில் இ ம்வபற்றிருக்கும். அப்படி எந்த 
அரெருட ய வமய்க்கீர்த்தியும் இக்கல்வெட்டில்  இ ம்வபறெில்டல. டமலும், 
மன்னன் என்பென் தன் அதிகோரத்தின் மீதும் பட யின் மீதும் முழு நம்பிக்டக 
உட யென் ஆதலின் இந்த அறத்டத அழித்தெர் மோபோெி ஆெோர் என்று ெோெித்து 
தன் இயலோடமடய கோட்டிக்வகோள்ை  மோட் ோன்.  தூைின் இ ப்பக்கம் 
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வபோறிக்கப்பட்  இக்கல்வெட்டின் 16 ஆம் ெரிச் வெய்தி டமல் உள்ை மற்ற 
வெய்திடயோடு வதோ ர்புட யதோக இல்லோமல் யோடரோ பத்வதோந்தி என்பெர் பட் ருக்கு 
டெள்ெிச் ெோடலடய தோனம் வகோடுத்ததோகக்  குறிப்பிடுகிறது.  இக்கல்வெட்டில் 
அதிக அைவு ெமற்கிருத வெோற்கள் ஆைப்பட்டுள்ைன என்பதும் இதடன 
வெட்டியெர்கள் அவ்வூர் பிரோமைடர என்படத உறுதிப் படுத்துகிறது. எனடெ 
இக்கல்வெட்டு முதன் முதலில் மண் டகோட்ட  அல்லது டமற்கு ெோயிலில் இருந்தது 
பின்னர் ஒருகோலத்தில் ெரீபத்திரன் டகோெில் முன் வகோண்டுெந்து  டெக்கப்பட் து 
என்பது உண்டமக்கு மோறோனது.  உண்டமயில், பிரோமைரோல் வெட் ப்பட்   
இக்கல்வெட்டு பிரோமைர் ஆளுடக வெலுத்தும் ெரீபத்திரன் டகோெில் முன்பு தோன் 
வதோ க்கம்முதடல டெக்கப்பட்டு இருந்திருக்க முடியும். மண் டகோட்ட  பிரோமைர் 
ஆளுடகக்கு உட்படுவ்தல்ல ஆதலோல் அங்கு இக்கல்வெட்ட  முதன்முதலோக 
டெத்திருந்திருக்க முடியோது. 
 
கல்வெட்ட  ஆழ்ந்து படிக்குங்கோல் இதில் குறிக்கப்படும் கதம்ப மன்னன் 
ககுஸ்தனுக்கும் வெற்றியரென் பசுபதிக்கும் எவ்ெடக உறவு இருந்தது என்படத 
அறிய இயலெில்டல. வெற்றியரென் பசுபதி தோன்வெற்றிப் பரிெோகப் வபற்ற 
பல்மடியத்டத தோனம் வெய்துெிடும் அைெிற்கு தந்டதயும் மகனுமோன மிருடகெர் 
இருெரும் அென்போல் அைெிறந்த வெல்ெோக்கு வகோண்டிருந்தனர் என்பது 
வதரிகின்றது. முத்தோய்ப்போக பல்மடியத்தின் மீது ஒருகோலத்டத அைெற்ற உரிடம 
வபற்றிருந்த பிரோமைர்கள் அந்த உரிடமக்கு அதுடபோது இ ர் ஏற்படுெடத உைர்ந்து 
என்டறோ எப்டபோடதோ நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்டெெ ெோன்றோகக் கோட்டி அதன் மூலம் இந்த 
பல்மடியம் தமக்குக் முன்னடமடய வெோந்தமோகியது என்று கல்வெட்டு ெடித்து தம் 
உரிடமடய ெலுப்படுத்திக்வகோள்ை முயன்றுள்ைனர் என எண்ைத் டதோன்றுகிறது.  
 
பல்மடிய தோனநிகழ்டெக் குறிக்கமுடிந்த பிரோமைரோல் மிருடகெர் இருெரது ஊரின் 
வபயடர மட்டும் வதைிெோகக் குறிப்பி  முடியோமல் நரிஉலோவும் இ ம் என்கின்றனர். 
இந்த இருெர் வெற்றியரெரி ம் வெோன்ன வபோய் என்ன என்பதும் குறிக்கப்ப ெில்டல. 
கல்வெட்டில் உள்ை அத்தடனக் கன்ன ச் வெோற்களும் தமிழின் திரிபுச் வெோற்கடை. 
அதனோல் தமிழ் அகரோதியின் துடை டெண் ப்படுகிறது.    
 
கல்வெட்டின் காைம் எது?  
கல்வெட்டில் கோலக் குறிப்பு ஏதும் இ ம்வபறெில்டல. கதம்பன் ககுஸ்தன் என்ற 
வபயர் இ ம்வபறுெடத மட்டுடம  கருத்தில் வகோண்டு இக்கல்வெட்டு கி.பி.450 இல் 
ெடிக்கப்பட் து என்றுஅறிஞர் முடிவு வகோண்டு ெிட் னர். இது ஒரு தெறோன 
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அணுகுமுடற. இதில் இ ம்வபறும் பிற வெய்திகடையும், வமோழிநட டயயும், மக்கள்  
நம்பிக்டககடையும் டநோக்கித் துலக்கமோக இக்கல்வெட்டின் கோலத்டத குறித்திருக்க 
இயலும். கல்வெட் றிஞர்டகோெிந்த சுெோமி கய் என்பெர் இக்கல்வெட்டில் 
இ ம்வபறும் கதம்பன் ககுஸ்தன் என்பென் கதம்ப ஆள்குடியின் அரென் 
ககுஸ்தெர்மன் அல்லன் மோறோக இென் பட் ோரி குலத்டதச் டெர்ந்த டெறு ஒரு 
அரென், ஏவனனில் கல்வெட்டில் மோனவ்ய டகோத்திர, ஹோரிதீ புத்திர அடதோடு 
முகோடமயோக தரும மகோரோே டபோன்ற கதம்ப மன்னர் பட் ப்வபயர்கள்   
குறிக்கப்ப ெில்டல என்கிறோர். இக்கல்வெட்டில் கன்ன ம் படீுநட  டபோடுெதோல் 
இது கன்ன க் கல்வெட்டு என்பதில் ஒருெிறிதும் ஐயம் இல்டல. அடத டநரம் 
இக்கல்வெட்டில் மக்கள் வமோழியில் இ ம் வபறோத ெமற்கிருதச் வெோற்கள் டபரைெில் 
இ ம் வபறுகின்றன. வதன்னகத்தில் ெமற்கிருத வமோழி 6 ஆம் நூற்றோண்டின் 
பிற்பகுதியில் தோன் அறிமுகமோனது, அரெவமோழியோனது என்படத டநோக்க 
இக்கல்வெட்டின் கோலம் கி.பி. 450 என்ற கருத்து அடிபட்டுப் டபோகிறது.  
 
டமலும்,  இக்கல்வெட்டின் வதோ க்கத்தில் இலக்கித்துள்ை ெிஷ்ணுெின் வபருடமகள் 
கி.பி. 7 ஆம் நூற்றோண்டில் ெோதரோயை ெியோெரோல் இயற்றப்பட்  ஸ்ரீமத் போகெத 
புரோைக் கருத்டத உள்ெோங்கி ெமற்கிருத வமோழியில்  எழுதப்பட் தோகும். போகெத 
புரோைம் வதன்னகத்தில் பரெிய பிறடக கி.பி. 8 ஆம் நூற்றோண்டிைெில்  ஆழ்ெோர்கள் 
டதோன்றி திருமோடலப் போடிப்பரெினர். உண்டமயில், புரோைங்கள் வெகு கோலத்திற்கு 
முன்னடமடய இயற்றப்பட்டிருந்தோல் ஆழ்ெோர்கள் இன்னும் முன்னடமடய 
டதோன்றியிருப்பர் என்படத உண்டம. அடதோடு, கற்றைிக் டகோெில் இயக்கமும் கி.பி. 8 
ஆம் நூற்றோண்டில் தோன் வதோ ங்கியது என்ற கருத்டத வபோருத்ப் போர்த்தோல் 
ெரீபத்திரன் டகோெிலும் கி.பி. 8 ஆம் நூற்றோண்டின் பின்டனடய டதோன்றியிருக்க 
முடியும். அதனோல் இக்கல்வெட்டும் அதன் பிற்போடு தோன் வெட் ப்பட்டிருக்க 
முடியும். 
 
போெம், புண்ைியம், அறம் ஆகிய கருத்துகள் கி.பி. 7 ஆம் நூற்றோண் ைெில் 
வதன்னகத்தில் புரோைங்கள் ெழிடய  பரெிய பின்பு தோன் மக்கள் வநஞ்ெில் இ ம் 
வகோண் ன. அதற்கு முன் போெம், புண்ைியம் ஆகிய கருத்துகள் மக்கைிட டய 
இருந்ததில்டல. கி.பி. 7 ஆம் நூற்றோண்டில் இல்லோத ஒரு கருத்து கி.பி. 5 ஆம் 
நூற்றோண்டின்  கல்வெட்டில் இ ம்வபற்றிருக்க முடியோது. முதன் முதலோக அரெர் 
அல்லோத பிறடெோரோல் வெட் ப்பட்  கி.பி. 9 - 10 ஆம் நூற்றோண்டு கல்வெட்டுகைின் 
எழுத்து நட  அடமப்பில் தோன் இந்த போெம்,  புண்ைியம், அறம் ஆகிய கருத்துகள் 
இ ம்வபறுகின்றன. கோட் ோக, இந்த அறம் அழித்தோர் கோரோம் பசுடெக் வகோன்ற 
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போெத்டத அட ெர், கங்டகக் கடரடய இடித்த போெத்டத அட ெர், இந்த அறம் 
கோத்தோர் கோல்டமல் என் தடல ஆகிய கருத்துகடை கோைெியல்கிறது. இடத டபோல் 
இக்கல்வெட்டிலும் மோபோதகன், மோபோதகம் ஆகிய வெோற்கள் ஆைப்படுெது இந்த 
கல்வெட்டின் கோலத்டத கி.பி. 9 - 10 ஆம் நூற்றோண்டுகளுக்கு நடுடெ அல்லது 11 
ஆம் நூற்றோண்டில் டெக்கின்றது. இதற்கு ெோன்றோக கீடழ இரு கல்வெட்டுகள் 
எடுத்துக் கோட் ோகக் வகோடுக்கப்பட்டுள்ைன.   
  
மமற்காணும் காரைங்கைால் இந்த ஹல்மிடி கல்வெட்டு கன்னைத்திற்கு 
வசம்வமாழி ஆெைமாகக் காட்டுெதற்கு வபாருத்தமற்றதாக உள்ைது என்ற 
முடிெிற்கு இட்டுச்வசல்கிறது. இடத டபோல வதலுங்டகச் வெம்வமோழியோக 
அறிெித்தற்கு பழடமச் ெோன்றோக கோட் ப்பட்  க ப்டப மோெட்  கமலோபுரம் 
ெட் த்தில் அடமந்த எர்றகுடிபோடலம் என்ற ஊரின் கண் அடமந்த வென்னடகெெ 
வபருமோள் டகோெில் ெைோகத்தில் வபோறிக்கப்பட்டுள்ை கல்வெட்டு ஒன்று கி.பி. 575 
இல் ஆட்ெிபுரிந்த எரிகல் முத்துரோேனின் கோலத்தது என்று வெோல்லப்பட்டுள்ைது. 
வதன்னகத்தில் கற்றைிகள் கி.பி 8 ஆம் நூற்றோண்டில் தோன் முதன்முதலோக 
கட் ப்பட் ன எனும் டபோது இக்கல்வெட்டும் அந்த டகோெிலும் எவ்ெோறு கி.பி  6 ஆம் 
நூற்றோண்டில் வெட் ப்பட்டிருக்க முடியும்  என்ற ெலுெோன டகள்ெி எழுகிறது.    
 
எடுத்துக் காட்டு கல்வெட்டுகள் : 
1. இரோெரோெனின் தடமயன் ஆதித்த கரிகோலன் கோலத்டதச் டெர்ந்த இக்கல்வெட்டில் 
ஆதித்த கரிகோலன் ”ெரீபோண்டியடனத் தடலவகோண்  டகோப்பரடகெரி” எனக் 
குறிப்பி ப்வபறுகிறோன். ஒைகண் னோகிய ெிங்க முத்தடரயன் என்பென் ஊருக்கோன 
ஏரிடயப் பரோமரிப்பதற்கோக அடரக்(கோைி) நிலம் ெரி நீக்கிக் வகோடுத்தடதோடு ஏரியின் 
டமடலப் பகுதியில் கல்லோல் ஆகிய தூம்பும் வெய்து வகோடுத்துள்ைோன். கல் தூம்டப 
கோத்தெர் போதம் என் தடலடமல் இருப்பதோகக் க ெது என்றும் அழித்தோர் கங்டக 
குமரியிட  ெோழும்  மக்கள் யோெரும் வெய்த போெத்டத அட ெர் என்றும் 
குறித்துள்ைோர். ஏரிடயப் பரோமரிக்க அைிக்கப்படும் நிலக்வகோட  “ஏரிப்பட்டி” என்று 
குறிப்பி ப்படுகிறது. ”பட்டி” என்பது நிலத்டதக் குறிக்கும். கல்வெட்டுப்போ ம் 
பின்ெருமோறு. 
 
ஸ்ெஸ்திஸ்ரீ ெரீபோண்டியடனத்தடல / வகோண்  டகோப்பரடகெரி ப(ந்)மற்கு யோண்டு / 
............ெது மிலோடுக்குறுக்டகக் /கூற்றத்து ..... உட ய ...ஒைகண் னோகிய ெிங்க / 
....டனன்  இவூர்க்கு நஞ்வெயடர / ..(ஏ)ரிப்பட்டியோக இடறஇழிச்ெி உ(ப) 
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யஞ்வெய்த அட்டிக்குடுத்டதன் ெிங்க(மு) / தடரயடனந் இத்தர்மம் ரக்ஷித்தோன் போ / 
தம் என்றடலடமலன இதிறக்கினோன் வக / 
ங்டகயிட க் குமரியிட ச் வெய்தோர் வெய் /தோர் வெய்த போெவமல்லோங்வகோள்ெோன் 
டமடல கற்றூபும் இட் ோருமிெடர 
 
2. டமடல கங்க அரென் நரெிம்ம ெர்மனுக்கு பதிவனட் ோெது ஆட்ெியோண்டில் 
ென்மதூரன் அதிெோரண் ர ெோத்டதயன் தன் முக்கூடுர் புன்வெய், நன்வெய் 
நிலத்டதயும் குடியிருந்த ெடீ்ட யும் டகநீரட்டி தோனமோக வகோடுத்டதோம் இடதக்  
கோத்தோர் கோல்டமல் என் தடலடய டெத்ததோகக் க ெது என்று குறிப்பிட்டு தோன் 
வெய்த அறத்டத மறத்தல் டெண் ோம் என்று கல்வெட்டில் இலக்கித்துள்ைோர்... 
 
ஸ்ரீ டகோ ெிெிய நரெிங்க பருமற்கு / யோண்டு பதிவனட் ோெது ென்மதூ  / ரண் ோம் 
அதிெோரண் ர ெோத்டதய னோர்க்கு முக் / கூடூர்  அெருட ய புன் புலமும்  நன் 
புலமும் /  அெர் இருந்த மடனயும் பரபு  / வெய்த ஒன்று டக நீற்றரீ் வபய் / து 
பிரமதோயன் வகோடுத்டதோம்  இ / து கோத்தோர் கோல் டமல் என் / றடல      
அறம(றெர்க)    கீழ் முட்டுகூர், குடியோத்தம் ெட் ம் கல்வெட்டு SII XX  பக் 178  
 

 ________________________________________________________ 

 

 

டெெோத்திரி ெிறதீரன் 

கல்வெட்டு ஆர்ெலர்  

sseshadri69@gmail.com 

________________________________________________________  

http://2.bp.blogspot.com/-iy-EDAhSacE/ViHRX7fk6hI/AAAAAAAAK60/g4OR7cI2qpk/s1600/Seshadri+Sridharan.jpg
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2. 
வசம்வமாழி வதலுங்கின் கைமல்ைா கல்வெட்டு 
 

 

-- டெெோத்திரி ெிறதீரன்.  

 

 

நடுெண் பண்போட்டு அடமச்ெகம் வதலுங்கிற்கோன வெம்வமோழி ெல்லுநர் குழு 
ஒன்டற அடமத்து அதன் பரிந்துடரயின்படி 2008 நெம்பரில் இல் வதலுங்டகச் 
வெம்வமோழியோக  அறிெித்தது. 
 

இதற்கு 1,500 முதல் 2,000 ஆண்டுகள் படழடம உட ய  இலக்கியங்கள் அல்லது 
பதியப்பட்  ெரலோறு இருக்க டெண்டும் என்ற டகோட்போட்டின் அடிப்பட யில்1904 இல் 
வென்டனயில் இருந்து வெயற்பட்  இந்தியத் வதோல்லியல் துடறயினர் டமற்வகோண்  
கை ஆய்ெில் க ப்டப மோெட் ம் கமலோபுரம் ெட் ம் ஏற்ரகுடிபோடலம் கலமல்லோ ஸ்ரீ 
வசன்னமகசெ வபருமாள் மகாெிைில் கண்டு அறியப்பட்ை மரனாட்டு மசாழன் 
எரிகல் முத்துராசு  தனஞ்வசயன் பற்றிய கல்வெட்டு எழுத்தடமதியால் 
பழடமயானது இதாெது, கி.பி. 575 ஆம்  நூற்றாண்டினது என்று முடிவு 
வசய்யப்பட்டு அடத நடுெண் பண்பாடு அடமச்சகத்திற்கு சான்று ஆெைமாகக் 
காட்டியுள்ைனர். 
 

டரநோடு என்பது இற்டறய இரோயல்ெீடமயின் க ப்டப மோெட் த்டதச் சுற்றி 
அடமந்த நோட்டுப் பகுதியோகும். இடத ஆண்  வதலுங்கு டெோழர்கள் டரநோட்டுச் 
டெோழர்கள் எனப்பட் னர். யுெோன் சுெோங்கின்  பயைக் குறிப்பில் உள்ை "சுைியர்" 
என்படத டமற்டகோைோகக் வகோண்டு ெிலர் வதலுங்கு டெோழர்கடை கி.பி  7 ஆம் 
நூற்றோண்டு முதல்13 ஆம் நூற்றோண்டுெடர ஆண் ெர்கள் என்று கூறுெது உண்டு. 
 

இக்கல்வெட்டு டகோெில் ெைோகத்தில் கி த்தப்பட்டிருந்த உட ந்த தூைின் இரண்டு 
பக்கங்கைில்17 ெரிகைில் வெட் ப்பட்டுள்ைது. இதில் நோன்கு ெரிகள் (12 - 15) 
ெிடதந்து உள்ைன. அடத வென்டனக்கு வகோண்டுெந்து வதோல்வபோருள் டெமிப்பில் 
டெத்திருந்துள்ைனர். ஆனோல் இப்டபோது அக்கல்வெட்டு கோைோமல் வதோடலக்கப் 
பட்  நிகழ்வு வதோல்லியல் ஆர்ெலர்கடை வபரிதும் ெருத்தமுறச் வெய்துள்ைது. இனி, 
இக் கல்வெட்டு போ மும்  ெிைக்கமும். 
 

 

1. ................... 
2. కల్ముతురా           kalmutura                கல்முத்துரோ    

3. జు ధనంజ            ju dananja               ேு தனன்ே   

4. య ఱు రేనా         ya ru raena               ய று டரனோ 

5. ణ్డు ఏళన్             ndu elen                  ண்டு ஏைன்  
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6. చిఱుంబూరి          chirumburi               ெிறும்பூரி 

7. రేవణకాలు (పం)    raevanakalu (pam)   டரெை கோலு(பம்) 
8. పు చెనూరు కాజు   pu chenuru kaju      பு வெனூரு கோேு 

9. ఆఱికాశా ఊరి        arikasa ori               அறிகோெோ0 ஊரி 

10. ణ్డవారు ఊరి        ndavaru ori              ண் ெோரு ஊரி 

11. న వారు ఊరిస...  na vaaru orisa         னெோரு ஊரிெ 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. హాపాతకస           hapatakasa                  ஹபோதகெ  

17. కు.                     ku                               கு  

 

 
 

 

கல்வெட்டு பாைம்:  

......../ కల్ముతురా / జు ధనంజ / య ఱు రేనా / ణ్డు ఏళన్ / చిఱుంబూరి / రేవణకాలు / (పం) పు చెనూరు 

కాజు / ఆఱికాశా ఊరి / ణ్డవారు ఊరి /  న వారు ఊరిస.../  హాపాతకస / కు 

... / கல்முத்துரோ / ேு தனஞ்ே / ய ரு டரனோ / ண்டு ஏலன் / ெிறும்பூரி /டரெைகோலு 
(பம்) / பு வெனூரு கோேு / அரிகோெோ ஊரி / ண் ெோரு ஊரி / னெோரு ஊரிெ .... /   
ஹபோத கெ / கு 

 

 ..... / kalmutura / ju dananja / ya ru raina / ndu elen / chirumburi /    raivanakalu (pam) / pu chenuru kaju / arikasa 

ori / ndavaru ori / na vaaru orisa.... /  hapatakasa /  ku    

 

 

http://archive.andhrabhoomi.net/sites/default/files/styles/large/public/my_files/July2013kalamalla sesanam.jpg
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Dhananjaya - வெல்ெத்டத வென்றென், அருச்சுனனின் மற்வறோரு வபயர்: இலக்கிய பதிவு: 
Srimad Bhagavatam 1.9.3; டரெண்த - இந்த கல்பத்தின் 5 ஆெது மனுெின் வபயர் , 

சூரியனின் ஒரு மகனுக்கு வபயர்; ஏலன் - to oppose, battle ; கோலு (கோல்) - மகன், கோல்ெழி, 
கோலோட்பட ; ஆரிகோெோ - வகோக்கரித்து ஆரெோரித்து டபோருக்கு எழுந்து 
வெைிடயெந்தோன்; இண்டு + அர் = இண் ர் - இட யர், இழிகுலத்டதோர் 
"இண் க்குலத்டத" திவ். திருப்பல் 5; pata kasaku - (கெகுதல்) -  பின்ெோங்குதல்.   

 

 

 

கல்வெட்டுப் வபாருள்: 
எரிகல் முத்துரோேு தனஞ்ெயருட ய டரநோட்ட  எதிர்த்து டபோரி  ெிறும்பூர் 
டரெண்ைன் கோலோட்பட டய அனுப்பி  வெனூர் கோேு வகோக்கரித்து ஆரெோரித்து 
டபோருக்கு கிைம்பினோன். அப்டபோது ஊர்ப்புறத்டத ெோழும் இழிகுலத்டதோரும் (ஏடழ 
எைியெர்), ஊரகத்டதோரும் ஊரின் ( ஒரு பகுதியில் குழுமினர்) - - - - நட டய 
பின்ெோங்கினர். 
 

தமிழின் "அென்" என்ற ஆண் போல் ஒருடம டகோண்டி வமோழியில் "அெண்டு" என 
ெழங்குகிறது. டகோண்டி வமோழியின் தோக்குறுத்தம் கோரைமோக அெண்டு > ெ+அ+ண்டு 
> "ெோண்டு" என வமோழி முதல் அகரம் இரண் ோம் இ ம் வபயர்ந்து வதலுங்கில் 
ெழங்குகிறது. அதுடெ டரெண்டு என்று வபயடரோடு இக்கல்வெட்டில் ெோங்குகிறது. 
அடத டபோல் தமிழில் "அெர்" என்ற பலர் போல் ப ர்க்டக வெோல்லின்  வமோழி முதல் 
அகரம் இரண் ோம் இ ம் வபயர்ந்து ெ+அ+ர் = ெோர் > "ெோரு" என வதலுங்கில் 
ெழங்குகிறது. இக்கல்வெட்டில் ஊரிண் ெோரு, ஊரினெோரு ஆகியவெோற்கைில் 
பயில்கிறது.  இச்வெோல்லோட்ெிகள் இக்கல்வெட்ட  வதலுங்கு என உறுதி 
வெய்கின்றன.   

       

 

கல்வெட்டை வெட்டிமயார் யாெர்? 

டரநோட்டு டெோழன் தனஞ்ெயனின் வமய்கீர்த்திகடைோ அல்லது டரெைனின் அரெ 
பின்னைிக் குறிப்புகடைோ இக்கல்வெட்டில் இ ம்வபறெில்டல ஆதலோல் இது அரெர் 
வெட்டிய கல்வெட்டு அல்ல. கல்வெட்டில் ஆள் வபயர்கள் தெிர ெமற்கிருத வெோற்கள் 
ஏதும் இல்டல. பிரோமைர்கள் வெட்டியிருந்தோல் தமது ெமற்கிருத அறிடெ 
வெைிக்கோட்  ெில ெமற்கிருத  வெோற்கடைடயனும் திைித்திருப்போர் 
அப்படியில்லோததோல் இக்கல்வெட்ட  பிரோமைர்களும் வெட்டியிருக்க முடியோது. 
கல்வெட்டில் மக்கள் வமோழி அதிகம் ஆைப்படுெதோலும் இதில்  ஐயம் திரிபற 
வதலுங்கு வமோழி ெறீுநட  டபோடுெதோலும் பட வயடுப்பின்  கோரைமோக 
வபருந்துன்பத்திற்கு ஆைோன ஊர் மக்கள் பட  ந த்தி ெந்டதோர் தம்நட டயப் 
பின்ெோங்கியடத அடுத்து துயர் நீங்கியெரோக டகோெிலில் இக்கல்வெட்ட  
வெட்டியிருக்கடெண்டும். 
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கல்வெட்டின் காைம்:  

வதன்னிந்திய கல்வெட்டுகள் வதோகுதி 10 ல் இக்கல்வெட்டின் கோலம் குறித்டதோ 
அல்லது எழுத்தடமதி மிகப் பழடமயோனது என்டறோ எந்தக் குறிப்பும்  இல்டல. 
கல்வெட்டிலும் கோலக் குறிப்பு ஏதும்  இல்டல.  

 

(South Indian Inscriptions Vol.  X  Early Cholas of Renadu 

No. 607. (A. R. No. 380  of  1904.) 
On two faces of a broken pillar lying in the court-yard of the temple of Chennakesavasvami at Kalamalla, 

Kamalapuram Taluk, same District. Undated. 

Damaged and unintelligible.  Mentions Dhananjaya and Rena[ndu].) 

 

அப்படியிருக்க இக்கல்வெட்ட  வதலுங்கு வமோழியின் முதல் பழடமயோன கல்வெட்டு 
என்று எதன் அடிப்பட யில் முடிவு வகோண் னர் என்று ெிைங்கெில்டல. எரிகல் 
முத்துரோேு என்ற வபயரு ன் தனஞ்ெயன் வபயர் இ ம் வபறுெதோடலடய இது மிகப் 
பழடமயோனது கி.பி. 575 ஆண்டினது என்று முடிவு வகோண்டிருந்தோல் அது 
பிடழயோனது. ஏவனனில் எரிகல் முத்துரோேு புண்ைியகுமோர என்ற வபயரில்  
இன்வனோரு அரெனும் இருந்துள்ைோன். ஆதலோல் பிற்கோல அரெர் ெிலர் 
எரிகல்முத்துரோேு என்ற மூதோடதயின் வபயடர தம் வபயடரோடு இடைத்துக் 
வகோண் ோர்கள் என்று கருதுெடத ெரி. ெிலர் தனஞ்ெயன் என்பது எரிகல் 
முத்துரோேுெின் பட் ப் வபயர்களுள் ஒன்று என்று கடத அைக்கின்றனர். இதுவும்  
தெடற.   

 

தனஞ்ெயன், டரெண் ஆகிய வபயர்கள் புரோைப் வபயர்கள்.   தனஞ்ெயன் என்ற வபயர் 
முதன் முதலோக கி.பி. 7 ஆம் நூற்றோண்டில் ெோதரோயை ெியோெர் இயற்றப்பட்  
போகெத புரோைத்தில் தோன் இ ம் வபறுகிறது. அதற்கு  முன்னம் இப்வபயர் 
பரெியிருக்க ெோய்ப்பில்டல. அடதோடு இக்கல்வெட்டு கலமல்லோ ஸ்ரீ லக்ஷ்மி 
வென்னடகெெ வபருமோள் டகோெிலின் திறந்தமுற்றத் தடரயில் கி த்தப் பட்டிருந்த 
உட ந்த தூைின் இரு பக்கங்கைில் வெட் ப்பட்டிருந்தது என்று வதன்னிந்திய 
கல்வெட்டுகள் வதோகுதி 10 இல் பதியப்பட்டுள்ைது. 
 

போடறகடை வெதுக்கி கற்றைிகள் கட்டுெது வதன்னிந்தியோெில் முதன்முதலோக 8 
ஆம் நூற்றோண்டில் தோன் ரோெெிம்மப் பல்லெனோல் வதோ ங்கி டெக்கப்பட் து. 
இக்கல்வெட்டு திறந்த வெைியில் நிறுத்தப்பட்  கல்வெட்டு அல்ல மோறோக 
கற்றைியின் ஒரு தூைில் இருபக்கங்கைில் வெட் ப்பட்  கல்வெட்டு எனும்டபோது 
இது 6 ஆம் நூற்றோண்டு கல்வெட் ோக இருக்க முடியோது 8 ஆம் நூற்றோண்டிற்கு 
பிற்பட்  கல்வெட் ோகத் தோன் இருக்க முடியும். டமலும் கல்வெட்டில் இழிந்த 
குலத்டதோர் என்ற குறிப்பு இக்கல்வெட்டின் கோலத்டத இன்னும்  பின்னுக்கு 
தள்ளுகிறது. புரோை இந்து மதம் பரெிய பின்பு 9 - 10 ஆம் நூற்றோண்டுகைில் தோன் 
பிறப்பு ெழி ஏற்றத் தோழ்வுகள் மக்கள் கருத்தில் டெரூன்றின. ஆகடெ இக்கல்வெட்டு 
10 ஆம் நூற்றோண் ைெில் வெட் ப்படிருக்க டெண்டும் என்று கருதடெ  இ ம் 
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தருகிறது. எனமெ வதலுங்டகச் வசம்வமாழி என காட்ைற்கு இக்கல்வெட்டிற்கு 
சற்றும் தகுதி இல்டை. ஏவனனில் இதனினும் பழடமயோன வதலுங்கு நடுகல் 
கல்வெட்டுகள் உள்ைன.   

 

1904 இல் இக்கல்வெட்டு முதன் முதலோக அறியப்பட்  டபோது அடதப் 
படித்தெர்களுக்கு அக்கோல் டபோதிய தரவுகள் இல்லோடமயோல் இதன் கோலத்டத 
தெறோகடெ குறித்திருந்தோலும் வெம்வமோழிக்கு தகுதிச் ெோன்றோக இக்கல்வெட்ட  
பரிந்துடரக்கும் முன் அறிஞர்கள் இதன் கோலத்டத மீள்போர்டெ வெய்திருந்தோல் தெறு 
டநரோமல் தெிர்த்திருக்க இயலும். டமலும், கன்ன  வதலுங்கு கல்வெட்டுகடை 
படிக்கின்ற டபோது ெமற்கிருத அகரோதிகடை மட்டும் போர்டெயிடுகின்ற கல்வெட்டு 
அறிஞர்கள் தமிழ்ச் வெோற்களுக்கு தமிழ் அகரோதிகடை நோடுெதில்டல என்பது 
தெறோன புரிதடலத்தோன் தரும். இக்கல்வெட்டில்  உள்ை தமிழ்ச் வெோற்கைின் 
வபோருள் அறிய வெந்தமிழ்ச் வெோற்பிறப்பியல் டபரரகரமுதலி  
http://www.tamilvu.org/library/ldpam/ldpam00/html/ldpam00hom.htm  உதெியது.    

 

இக்கல்வெட்டில் நோன்கு (12 - 15) ெரிகள் ெிடதந்து டபோனதோல் கல்வெட்டின் முழுப் 
வபோருடையும் வதைிெோக  அறியமுடியெில்டல. வெனூர் கோேு தனஞ்ெயன் ெோர்பில் 
டபோரில் பங்கு வகோண் ோனோ அல்லது டரெண்ைன் ெோர்பில் டபோரில் கலந்து 
வகோண் ோனோ என்று வதரியெில்டல. நட  பின்ெோங்கிய பட  யோருட யது 
என்பதும் ெிைங்கெில்டல.  

 

 

கால் காைாட்படைடய குறிப்படத  காட்டும் கல்வெட்டு சான்று: 
பிடரயகம் வயறிந்த / க் கோல்லப் டபோருட்ப / ட் ோன் வதருக்கோல்லோ / ரு மகன் 
நீலகண் (டரெ) / ன் கல் 

 

கோல்லர் - கோலோட்பட யர் (Infantry); வதருக்கோல்லோர் - வதருக் கோெல் டமற்வகோள்ளும் 
கோலோட்பட  தடலெர் 

 

பிடரயகம் என்ற இ த்டத அழித்த கோலோட்பட யர் டபோரில் வதருக்கோெல் 
டமற்வகோள்ளும் கோலோட்பட த் தடலெரின் மகன் நீலகண்  அடரென் 
ெரீெோெட ந்தோன். அென் நிடனெில் நட்  நடுகல் இது. பண்டு நகரங்கைின் 
வதருக்கோெலுக்கு கோலோட்பட டய ஈடுபடுத்தப்பட் து. அவ்ெோறோன ஒரு பட  
பிடரயகம் என்ற இ த்தில் டபோரில் ஈடுபட்டு அடத அழித்து உள்ைது. இது நகர் 
முற்றுடகப் டபோர் ஆகலோம். அப்டபோரில் அப்பட யின் ஒரு ஆள், இதோெது, அடரெர் 
வபோறுப்பில் இருந்த நீலகண் ன், பட த் தடலெரின் மகன் இறந்துள்ைோன். 
எைிடயோரும் அடரெர் ஆகி உள்ைனர் என்பதற்கு நீலகண் ன் ஒரு ெோன்று. 
கல்வெட்டில் அரென் வபயர், ஆட்ெி ஆண்டு குறிப்பி ோமல் உள்ைது. இக்கல்வெட்டு 
தமிழ் பிரோமியில் இருந்து ெட்வ ழுத்து பிரியும் கோலகட் த்து எழுத்து வபோறிப்பில் 
உள்ைது, வமய்எழுத்து புள்ைிகளு ன் உள்ைன. எனடெ ெிஷ்ணு ெர்மனின் 
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இருைப்பட்டி கல்வெட்டிற்கும் முந்டதயது இது எனலோம். இடத 3 - 4 ஆம் 
நூற்றோண்டினது எனக் வகோள்ைலோம். 
 

 

 
 

                                      
 
 

 

 

 

வதாைர்புடைய வதாடுப்புகள்: 
http://indiantempleslist.blogspot.in/2014/11/sri-lakshmi-chenna-kesava-swamy-temple-yerragudipadu-

kamalapuram-kadapa.html 

 

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/first-telugu-inscription-

missing/article4590145.ece 

 

http://www.newindianexpress.com/states/andhra_pradesh/article1534370.ece 

 

http://www.thehindu.com/news/national/classical-status-for-telugu-kannada-sc-declines-to-

intervene/article75642.ece 

 
 ________________________________________________________ 

 

 

டெெோத்திரி ெிறதீரன் 

கல்வெட்டு ஆர்ெலர்  

sseshadri69@gmail.com 

________________________________________________________  

http://2.bp.blogspot.com/-iy-EDAhSacE/ViHRX7fk6hI/AAAAAAAAK60/g4OR7cI2qpk/s1600/Seshadri+Sridharan.jpg
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3. 
மயிைாடும்பாடறக் கல்வெட்டு 
 

--து.சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 
 
 
ெிழுப்புரம் மோெட் ம், திருக்டகோயிலூர் ெட் ம், வபோ. வமய்யூர் என்னும் ெிற்றூரில்  
மயிலோடும்போடற என ஊர் மக்கள் குறிப்பிடும் போடறயில் ஒரு கல்வெட்ட க் 
கண்டிருக்கிறோர் அவ்வூடரச் டெர்ந்த ெ.குப்பன் என்பெர். அக்கல்வெட்டின் 
ஒைிப்ப த்டத அனுப்பியிருந்தோர். 

 
 
அது ஓர் அருடமயோன கல்வெட்டு. இரோெரோெனின் தடமயன் ஆதித்த கரிகோலன் 
கோலத்டதச் டெர்ந்த கல்வெட்டு. கல்வெட்டில் ஆதித்த கரிகோலன் ”ெரீபோண்டியடனத் 
தடலவகோண்  டகோப்பரடகெரி” எனக்குறிப்பி ப்வபறுகிறோன். 
 
ஒைக் கண் னோகிய ெிங்க முத்தடரயன் என்பென் ஊருக்கோன ஏரிடயப் 
பரோமரிப்பதற்கோக அடரக்(கோைி) நிலம் ெரி நீக்கிக் வகோடுத்தடதோடு  ஏரியின் 
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டமடலப் பகுதியில் கல்லோல் ஆகிய தூம்பும் வெய்து வகோடுத்துள்ைோன்.  ஏரிடயப் 
பரோமரிக்க அைிக்கப்படும் நிலக்வகோட  “ஏரிப்பட்டி” என்று குறிப்பி ப்படுகிறது.  ”பட்டி” 
என்பது நிலத்டதக்குறிக்கும். ெில நடுகற்கைில் ெருகின்ற “உதிரப்பட்டி” என்னும் 
வெோல்டல ஒப்பிடுக. இறந்த ெரீனின் குடும்பத்தோருக்கு (இரத்த உறவு உள்ைெர்) 
நிலம் வகோட யோக அைிக்கப்படுெடத “உதிரப்பட்டி” என்போர்கள். கல்வெட்டுப்போ ம் 
கீடழ தரப்பட்டுள்ைது. 
 
கல்வெட்டுப்பாைம்: 
ஸ்ெஸ்திஸ்ரீ ெரீபோண்டியடனத்தடல 
வகோண்  டகோப்பரடகெரி ப(ந்)மற்கு யோண்டு 
............ெது மிலோடுக்குறுக்டகக் கூற்றத்து 
..... உட ய ...ஒைகண் னோகிய ெிங்க 
....டனன்  இவூர்க்கு நஞ்வெயடர 
..(ஏ)ரிப்பட்டியோக இடறஇழிச்ெி உ(ப) 
யஞ்வெய்த அட்டிக்குடுத்டதன் ெிங்க(மு) 
தடரயடனந் இத்தர்மம் ரக்ஷித்தோன் போ 
தம் என்றடலடமலன இதிறக்கினோன் வக 
ங்டகயிட க் குமரியிட ச் வெய்தோர் வெய் 
தோர் வெய்த போெவமல்லோங்வகோள்ெோன் 
டமடல கற்றூபும் இட் ோருமிெடர 
 
”கற்றூபும்” எனப்பிடழயோகப் வபோறித்திருக்கிறோர்கள். “கற்றூம்பும்” என்படத ெரி. 
கல்+தூம்பு=கற்றூம்பு. 

________________________________________________________ 

  
திரு. து. சுந்தரம் 

கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 
doraisundaram18@gmail.com 
அடல டபெி : 9444939156   

_______________________________________________________
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4. 
வகாங்குநாட்டுக் கல்வெட்டுகள்: ஜார்ஜ் மன்னர் வபயரில் 
ஒரு ெினாயகர் 
 

--து.சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 
 
 

ஜார்ஜ் மன்னர் வபயரில் ஒரு ெினாயகர் 
 
 
ெிழுப்புரம் கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் ெி.ெரீரோகென், டகோடெ கல்வெட்டு 
ஆரோய்ச்ெியோைர் து.சுந்தரம் ஆகிடயோர், அண்டமயில் தோரோபுரம் பகுதியில் கை ஆய்வு 
டமற்வகோண் டபோது அலங்கியம் ஊரில் டபருந்து நிறுத்தம் மற்றும் கோெல் நிடலயம் 
அருகில் அடமக்கப்பட்டிருந்த  ஒரு ெிறிய பிள்டையோர் டகோெில் டமட யில் ஒரு 
கல்வெட்ட ப்போர்த்தனர். வநடுஞ்ெோடலகைில் கோைப்படும் டமல்கல்லின் ெடிெத்தில் 
அக்கல்வெட்டு அடமக்கப்பட்டிருந்தது. அகலமோன அதன் முன்பக்கத்துப்பரப்பில் 
ஆங்கிலத்தில் எழுத்துகள் வபோறிக்கப்பட்டிருந்தன. அகலம் குடறெோயுள்ை 
அதனுட ய பக்கெோட்டு முகங்கள் இரண்டிலும் தமிழில் எழுத்துகள் 
வபோறிக்கப்பட்டிருந்தன. 
 

 

https://2.bp.blogspot.com/-yUKAS5-bbqU/Vh_XQpqILjI/AAAAAAAADjw/qZ9frU0J_UU/s320/P1070802.JPG
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ஆங்கிலத்தில் வபோறிக்கப்பட்  எழுத்துகள் வபரிய அைெில் வதைிெோகக் 
கோைப்படுகின்றன. கல்லின் டமற்புற ெடைவுப்பகுதியில் “ ெக்கரெர்த்தி ெி நோயகர் “ 
என்னும் தடலப்பு உள்ைது. தடலப்பில் இருக்கும் ”நோயகர்”என்னும் பகுதி, ெடைடெ 
அடுத்துக்கீடழ எழுதப்பட்டுள்ை முதல் ெரியில் அடமகின்றது. இதடனத்வதோ ர்ந்து 
அடமந்துள்ை எட்டு ெரிகைில், 1911-ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 12-ஆம் டததியன்று 
(இவ்வூர்) இந்துக்கள், நமது ெக்கரெர்த்தி ஐந்தோம் ேோர்ஜ் அெர்கைின் முடிசூட்டு 
ெிழோெின் நிடனெோக இந்த ெிநோயகடர  நிறுெியுள்ைனர் என்னும் வெய்தி 
எழுதப்பட்டுள்ைது. 

 

https://4.bp.blogspot.com/--yzaCmHxzw0/Vh_XQhwJv4I/AAAAAAAADj0/NGCdsZqCs48/s320/P1070803.JPG
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தமிழில் வபோறிக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு பக்கங்கைில் ஒன்றில், 
 

 
 
”கலியுகோதி 5013 ெரு. கோத்திடக மீ 27 டததி 
ெோர்சு ெக்கரெர்த்திக்கி டில்” 
என்றும், மற்வறோரு பக்கத்தில், 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-O5W_FjD_M8c/Vh_XOFc2P7I/AAAAAAAADjU/EH2ZMY6TqFU/s320/P1070446.JPG
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“பிடெகஞ்வெய்த ஞோபகத்திற்கு இந்தவூர் 
இந்துக்கள் வெய்து டெத்த பிரஸ்ட  
ெக்கிரெர்த்தி ெினோயகன்” 
 
என்றும் எழுதப்பட்டுள்ைது. அதோெது, கலியுக ஆண்டு 5013-இல் கோர்த்திடக மோதம், 
(இங்கிலோந்து) ேர்ர்ஜ் ெக்கரெர்த்தியெர்கைின் முடிசூட்டு ெிழோ (பட் ோபிடஷகம்) 
தில்லியில் நட வபற்றதன் நிடனெோக அலங்கியம் ஊர் இந்துக்கள் ெிநோயகடர 
எழுந்தருைிெித்து (பிரதிஷ்ட  வெய்து)) அந்த ெிநோயகருக்கு ”ெக்கரெர்த்தி 
ெிநோயகன்”  என்று வபயர் சூட்டியிருந்திருக்கிறோர்கள். 
 
ஆங்கிலவமோழியில் எழுதப்பட்டுள்ை கல்வெட்டின் போ த்தின்படி, ெிநோயகடரப் 
பிரதிஷ்ட  வெய்தது டிெம்பர், 12, 1911. இந்தத் டததிடயோடு, கல்வெட்டின் 
தமிழ்ப்பகுதியில் குறிப்பி ப்வபறும் கலியுக ஆண்டு கோர்த்திடக இருபத்டதழோம் டததி 
ெரியோகப் வபோருந்திெருகிறது. ஆங்கிலப்பகுதியில், முடிசூட்டு ெிழோ எங்கு 
நட வபற்றது என்னும் குறிப்பு இல்டல. ஆனோல், தமிழ்ப்பகுதியில், ெிழோ டில்லியில் 
நட வபற்றது என்னும் குறிப்பு கோைப்படுகிறது. “ேோர்ஜ்”  என்னும் ெ வமோழி 
உச்ெரிப்பு “ ெோர்சு “ என்றும், “பிரதிஷ்ட ”  என்னும் ெ வமோழி உச்ெரிப்பு “ பிரஸ்ட  
“ என்றும், ” பட் ோபிடஷகம்”  என்னும் ெ வமோழி உச்ெரிப்பு “ (பட் ோ)பிடெகம் “ 
என்றும் எழுதப்பட்டுள்ைது குறிப்பி த்தக்கது. 

https://1.bp.blogspot.com/-mYynG66UimQ/Vh_XODsh-jI/AAAAAAAADjc/4UAmsyi4d1w/s320/P1070448.JPG
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ஆங்கிலப்பகுதி “ க வுள் மன்னடரக் கோப்போற்றுெோரோக “ என்னும் வபோருள் அடமந்த 
ஆங்கிலத்வதோ ரு ன் முடிகின்றது. 
 
மற்ற க வுைர்க்கும் பிள்டையோர் என மக்கைோல் ெழங்கப்படும் ெிநோயகருக்கும்  
ஒரு டெறுபோடு உள்ைது. மக்கள் நடுெில் எைிடமயோக எங்கு டெண்டுவமன்றோலும், 
கூடரடய இல்லோமலும் டகோெில் எழுப்ப இ ங்வகோடுக்கும் க வுள் ெிநோயகர்தோன். 
அடத டபோல், மக்கள் அெரெர்க்குத் டதோன்றியெோறு புதுடமயோன வபயரிட்டு 
அடழக்கும் உரிடமயும் பிள்டையோர்டமல்தோன் உண்டு. ெிநோயக ெதுர்த்தியின் டபோது, 
வெவ்டெறு ெடிெக்கோட்ெிகைில் பிள்டையோர் ெிடலகடை அடமப்படதப்போர்க்கிடறோம். 
அடதடபோல், பல்டெறு வபயர்கடையும் பிள்டையோருக்குச் சூட்டிமகிழ்கிறோர்கள். 
டமடல கண்  அலங்கியம் ெிநோயகர் “ெக்கரெர்த்தி ெிநோயகர்” என்னும் வபயரில் 
இங்கிலோந்துச்ெக்கரெர்த்தி ேோர்ஜ் மன்னடர நிடனவூட்டுகிறோர். 
 
இனி, கல்வெட்டில் குறிப்பி ப்வபறும் ஐந்தோம் ேோர்ஜ் மன்னரின் முடிசூட்டு ெிழோ 
பற்றிச் ெில வெய்திகடைக்குறிப்பி  டெண்டியுள்ைது. ஐந்தோம் ேோர்ஜ் மன்னர், 
லண் னில் “வெஸ்ட் மினிஸ் ர் அப்டப”  என்னும் ெைோகத்தில் 1911-ஆம் ஆண்டு, 
ேூன் 22-ஆம் டததி முடிசூட்டிக்வகோண் ோர். இந்தியோ டபோன்ற ெில நோடுகள் 
இங்கிலோந்துச் ெக்கரெர்த்தியின் ஆளுடகக்கீழ் இருந்தடமயோல், இந்தியச் ெக்கரெர்த்தி 
என்னும் நிடலடய வெைிப்படுத்திக்வகோள்ை அெர் தில்லி அரெர்கள் ந த்திெந்த 
“தர்போர்”  மரபுப்படி, தில்லியில் மீண்டும் முடி சூட்டும் ெிழோெிடன ந த்த 
ெிருப்பங்வகோண்டு, ெிழோ தில்லியில் ”கோரடனஷன்”பூங்கோெில் ந த்தப்பட் து. 
ெிழோெில் டமரி அரெியோரும் கலந்துவகோண் ோர். இதில் ெிறப்பு என்னவெனில், 
இங்கிலோந்தில் சூடிய முடிடய இங்கிலோந்டதெிட்டு வெைியில் வகோண்டு வெல்ல 
உரிடமயில்டல என்னும் கோரைத்தோல் இந்திய முடிசூட்டு ெிழோவுக்குத் தனிப்ப  
ஒரு முடி ( IMPERIAL CROWN OF INDIA )  வெய்யப்பட் து. 
 
ஆனோல், அது இந்தியோெில் வெய்யப்ப ெில்டல. இங்கிலோந்து அரெ மரபினர்க்வகன 
அைிகலன்கள் வெய்து தரும் ” GARRARDS & CO. ” என்னும் ெைிக நிறுெனம் வெய்து 
தந்தது. ெிழோ 1911-ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 12-ஆம் டததியன்று நட வபற்றது. மரபுப்படி, 
இந்திய ெமஸ்தோன மன்னர்கள் தர்போரில் மன்னர்முன் நின்று ெைங்கிச்வென்றனர். 
இவ்ெோறு இங்கிலோந்துக்கு வெைியில் நட வபற்ற ெிழோெில் டநரில் அரெர்,அரெியோர் 
கலந்துவகோண்  ெிழோ இது ஒன்டற எனக்கூறப்படுகிறது. 
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நோட்டு ெிடுதடல  பற்றிய ெிழிப்புைர்வு ஏற்படுெதற்கு முன்பிருந்த 
கோலகட் மோடகயோல். ரோேமரியோடதடயக்கோட்டுெது ெழக்கத்தில் 
இருந்திருக்கடெண்டும். இது டபோன்ற நிடனவுச்ெின்னங்கள் நோட்டில் ஆங்கோங்டக 
அடமக்கப்பட்டுள்ைன எனத்வதரிகிறது. வென்டனயில் உள்ை கல்வெட்டு அறிஞரோன 
சு.இரோெடகோபோல் அெர்கள் வகோடுத்த ெில வெய்திகைோென: 
மதுடர அருடக திருெோதவூரில், மன்னர் ஐந்தோம் ேோர்ஜ் மற்றும் அரெியோர் டமரி 
இருெரின் முடிசூட்டு ெிழோடெ முன்னிட்டு ெிைக்குத்தூண் ஒன்று 
நிறுெப்பட்டுள்ைது. 
 

 
 
நகரத்தோர் ஊரோன டகோட்ட யூரில், ஒரு ெடீ்டு நுடழெோயில் ெடைவுகைில் 
இங்கிலோந்து அரெர் மற்றும் அரெியரின் சுடத உருெங்களும், ெடீ்டினுள் 
ெண்ைப்ப ங்களும் கோைப்படுகின்றன. 
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புதுடமயோன வபயரில் பிள்டையோர் டகோெில் எழுப்பப்படுெது உண்டு. அவ்ெடகயில், 
வென்டனயில் உள்ை அறுபட  முருகன் டகோெிலின் நடுெில், அவமரிக்கோ ெோழ் 
நகரத்தோர் எழுப்பிய ” நியூயோர்க் பிள்டையோர் “ டகோெில் அடமந்துள்ைது. 
 
டமற்படி அலங்கியம் ெிநோயகர் டகோெில் கல்வெட்டு, தமிழகத்வதோல்லியல் 
துடறயினரோல் படிக்கப்பட்டு 2010-ஆம் ஆண்டு வெைியி ப்வபற்ற “திருப்பூர் 
மோெட் க்கல்வெட்டுகள்”  நூலில் வதோகுக்கப்பட்டிருப்பினும், அலங்கியம் ஊர் மக்கள் 
தம் ஊரில் இருக்கும் கல்வெட்டிடன அறியோதிருக்கலோம். அறிந்திருப்பெர்கைிலும் 
பலருக்கு அதன் ெரலோற்றுப்பின்னைியும், வெய்தியும் வதரியோதிருக்கலோம். 
”பண்ட ய அரெியல், ெரலோறு, ெமயம், பண்போடு ஆகியெற்டற அறிய 
முதன்டமச்ெோன்றுகைோக அடமயும் கல்வெட்டுகைின்” வெய்திகள் மக்கடை 
எட் டெண்டும் என்பதற்கோகடெ இக்கல்வெட்டுச்வெய்தி வெைியி ப்வபறுகிறது. 
 

________________________________________________________ 

  
திரு. து. சுந்தரம் 

கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 
doraisundaram18@gmail.com 
அடல டபெி : 9444939156   

_______________________________________________________ 
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5. 
வகாங்கெிைங்கீசுெரர் மகாெில் 
 

-- து.சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 
 
 
உடுமடல அருடக ஒரு ெிற்றூர். அங்டக ஒரு ெிென் டகோெில். ஏறத்தோழ இன்டறக்கு 
எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் கட் ப்பட் து என்பது உறுதி. ஏவனனில், கி.பி. 1221-
ஆம் ஆண்ட ச் டெர்ந்த கல்வெட்டு இக்டகோெிலில் கோைப்படுகிறது. வகோங்கு 
நோட்ட  ஆண்  வகோங்குச் டெோழ அரென் ெரீரோடெந்திரன், வகோங்கு நோட்டில் 
ெ வகோங்கு, வதன்வகோங்கு ஆகிய இரு பகுதிகடையும் ஆண்  அரென் ஆெோன். 
அெனது ஆட்ெிக்கோலம் கி.பி. 1207 முதல் கி.பி. 1256 ெடர என ெரலோற்று அறிஞர்கள் 
ெடரயறுத்துள்ைனர். இென் கோலத்துக் கி.பி.1221-ஆம் ஆண்ட ச் டெர்ந்த கல்வெட்டு 
இக்டகோெிலில் இருப்பதனோல், இக்டகோெில் எண்ணூறு ஆண்டுப்பழடமயோனது 
என்படத உறுதி வெய்ய இயலுகிறது. 
 

  

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080191.JPG?part=0.12&view=1&vt=ANaJVrFWrWTY9msUV4wNJO9rkvetAmSPmbvus6N9WQAmMnRFmMQx8v85PorD2-DgdwLN2oYUxJKxEJAaoKWHh8WJ20JQSbCpoVFvZbeokvX34VOw2fQ8ylw
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080191.JPG?part=0.12&view=1&vt=ANaJVrFWrWTY9msUV4wNJO9rkvetAmSPmbvus6N9WQAmMnRFmMQx8v85PorD2-DgdwLN2oYUxJKxEJAaoKWHh8WJ20JQSbCpoVFvZbeokvX34VOw2fQ8ylw
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வகாங்கெிைங்கீசுெரர் மகாெில்: 

முற்றிலும் கற்கைோல் ஆன கற்றைியோகக் கட் ப்பட்  இக்டகோெில், டெோழர் 
கோலத்துப்போைியில் அடமந்த கருெடற, அர்த்தமண் பம் ஆகிய இரு பகுதிகடைக் 
வகோண்டுள்ைது. கருெடறயில் குடி வகோண்டுள்ை இடறெர் லிங்கத்திருடமனியர். 
இந்த லிங்கத்திருடமனிக்கு ஒரு ெிறப்புண்டு. தோனோய்த் டதோன்றிய இடறத்திருடமனி. 
உைி வகோண்டு வெதுக்கப்ப ோத லிங்கத்திருடமனிடய “ெிைங்கர்”  என அடழப்பது 
மரபு. அந்த மரபில் இவ் இடறெரும் ” ெிைங்கீசுெரர் “ என்ற வபயரோல் 
அடழக்கப்படுகிறோர். வகோங்கு நோட்டில் அடமயப்வபற்ற ெிென் டகோெில்கைில் “ 
வகாங்கு “ என்னும்  நிலத்தின் வபயடரத் தோங்கியுள்ை டகோெிடலக்கோண்பது அரிது. 
இந்தக் டகோெில் அத்தடகய அருடமடய உட யது. இடறெர், இந்த அருடமடயத் 
தோங்கி, “ வகாங்கெிைங்கீசுெரர் “  என்று அடழக்கப்படுகிறோர். 
 

  

 
 
  
  
  

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080181.JPG?part=0.11&view=1&vt=ANaJVrG_8Ca6OZMcSkOJRT96uMS_KaDrJ0ixgsAq-dudOgnSO_Bkk3_tRgc81R2A0L7hxlAtt1MprPlAfi44P3cwwSVGbC9-QG0p_liVuCATc653aSJTF8g
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https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080156.JPG?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrFe5EM8YX3W8sXgnl8FedLW9aY_-y6nu4BjEWkjBCDpluX-1XbctK-5qyIC_U3LMPHNpPlst9Ja8G12stB71CMgpBAI4ue9D6M4r6017Ol2ZAAqlOw
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080155.JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrFmXCUsKL2DfGy_qQErYJi1JDjbR7AgOaCXBhgJdcFbG6NpDgX7eCadPOk5Kg_7uNwaoUkezuZJ0rq8tpzzGq1RYyvyCF_IZT5VsSYoSUaTDqRS3Kg
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080156.JPG?part=0.6&view=1&vt=ANaJVrFe5EM8YX3W8sXgnl8FedLW9aY_-y6nu4BjEWkjBCDpluX-1XbctK-5qyIC_U3LMPHNpPlst9Ja8G12stB71CMgpBAI4ue9D6M4r6017Ol2ZAAqlOw
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080155.JPG?part=0.5&view=1&vt=ANaJVrFmXCUsKL2DfGy_qQErYJi1JDjbR7AgOaCXBhgJdcFbG6NpDgX7eCadPOk5Kg_7uNwaoUkezuZJ0rq8tpzzGq1RYyvyCF_IZT5VsSYoSUaTDqRS3Kg
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https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080154.JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrGC5-QAajYmOd1PpYjWgM952qHplAYxI_HxdmsmekkVZgbCzZY37_XLpAsvFl413_0UnX6A7Hh3OT51FVBAGO9SoiQvYpYvON9FrqfY28DCCaGn2eo
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080153.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrGkcVUqZmgS3Uq8bzU4jIvYgVprQud02m27pLfy2zV1wiE1E7gpEyqL5FyVHcdIuhTilp5ZiElFNkgmuPLix-jWGQE4Ey0-YquxI8tP3c9XV1taqyI
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080154.JPG?part=0.4&view=1&vt=ANaJVrGC5-QAajYmOd1PpYjWgM952qHplAYxI_HxdmsmekkVZgbCzZY37_XLpAsvFl413_0UnX6A7Hh3OT51FVBAGO9SoiQvYpYvON9FrqfY28DCCaGn2eo
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080153.JPG?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrGkcVUqZmgS3Uq8bzU4jIvYgVprQud02m27pLfy2zV1wiE1E7gpEyqL5FyVHcdIuhTilp5ZiElFNkgmuPLix-jWGQE4Ey0-YquxI8tP3c9XV1taqyI
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https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080152.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrFoUb9CuE3y3CDXJ7LmGFMW12eyN2aON_Jc_svYub0yYToKtLP0Fus7Gba9odv_rGPINH6RtmpyPrIiwKn84pEBCWSpbh1t1pmTwev62h2LPyhLOYY
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080152.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrFoUb9CuE3y3CDXJ7LmGFMW12eyN2aON_Jc_svYub0yYToKtLP0Fus7Gba9odv_rGPINH6RtmpyPrIiwKn84pEBCWSpbh1t1pmTwev62h2LPyhLOYY
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080151.JPG?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrG9tIADXUFXPA2KsUwpPTU6fC-oP4FtzHbYgh1yTNZH6QfHo-JNsdcwiRdr7dRv5xLAHtDeK92-bowUw1RQrHXGVivwwTjvt2jgIyXyCpOyV0RJSLc
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பழங்காைத்தில் மகாெில்கைின் நிடை: 

பழங்கோலத்தில் டகோெில்கைின் நிடல என்ன, ெிறப்பும் பயன்போடும் என்ன என்படதச் 
ெற்றுக் கோண்டபோம். டகோெில்கள் அரெர்கைோல் கட்டுெிக்கப்பட் ன. அரெர்கள், 
மக்கைி மிருந்து வபற்ற ெரி ெருமோனங்கடையும், டபோர் மூலம் கெர்ந்த 
வபோன்டனயும் வபோருடையும் டகோெில்கடைப் டபணுெதில் வெலெிட் னர். அரெர்கள், 
டகோெிலுக்கு நிலங்கடைத் தோனமோக அைித்தடதோ ல்லோமல் அந்நிலங்கைின் 
ெரிகடை நீக்கி னர். இடெ இடறயிலி நிலங்கள் எனப்பட் ன. அரெியரும் தனிப்பட்  
முடறயில் டகோெில்கள் எழுப்பினர்; வகோட கள் ெழங்கினர்; திருப்பைிகள் 
வெய்தனர். 
 
குடிமக்களும் டகோெில்களுக்குக் வகோட கள் பல அைித்தனர்.  குடிமக்கைில் 
பலெடகப் பிரிெினரும் இதில் அ ங்குெர். டெைோண்குடிகள், ெிறு ெியோபோரிகள், 
வபரு ெைிகர்கள், டதெரடியோர்கள் டபோன்ற பலரும் டகோெில் பைிகளுக்கோகக் 
வகோட கள் ெழங்கியுள்ைனர். அரசு அதிகோரிகளும் வபருமைெில் தோனங்கள் 
ெழங்கியுள்ைனர். டகோெில்கைில் நோள்டதோறும் நட வபறும் ெழிபோட்டுக்கோகவும், 
ெந்தியோதீபம் எனப்படும் ெிைக்வகரிக்கவும் மற்றும் பல்டெறு பைிகளுக்கோகவும் 
இக்வகோட கள் பயன்பட் ன. 
 
ெழக்கமோக ஒவ்வெோரு டகோெிலும் கருெடற, அர்த்தமண் பம் என்னும் 
நடுமண் பம், முன்மண் பம் இெற்டறக் வகோண்டிருக்கும். டகோெிடலச் சுற்றிலும் 
ஒரு திருச்சுற்றும் (பிரோகோரம்) மதிலும் இருக்கும். வபரிய டகோெில்கைில் ஒன்றுக்கு 
டமற்பட்  திருச்சுற்றுகள் அடமெதுண்டு. இத்திருச்சுற்றுகைில் அரெர், அரெடரச் 
ெோர்ந்டதோர் முதலிடயோர் எடுப்பித்த ெிறிய டகோெில்கள் இ ம்வபறும். வபரிய 
டகோெில்கடை நிருெோகம் வெய்யத் தனிக்குழுெினர் இருந்தனர். ஸ்ரீ கோரியம் 
வெய்ெோர், டகோெில் தோனத்தோர், ஊர்ச்ெடபயினர், மோடகசுெரர் ஆகிடயோர் இக்குழுெில் 
இ ம்வபற்றிருந்தனர். ெழிபோட்டுப்வபோறுப்பில் ெிெப்பிரோமைர்களும் டகோெிலின் பிற 
பைிகளுக்குப் பைியோைர்களும் இருந்தனர். டகோெிலுக்வகன்று தனிடய கருவூலம் 
இருந்தது. இது ஸ்ரீ பண் ோரம் என்று அடழக்கப்பட் து. டகோெிலின் ெரவு வெலவு 
கைக்குகள் டகோெில் கைக்கர் வபோறுப்பில் இருந்தன. 
 
டகோெிலின் பல்டெறு பைிகளுக்குப் பைியோைர்கள் இருந்தனர் என்று டமடல 
குறிப்பிட்ட ோம். அப்பைியோைர்கள் திருஅலகிடுதல், திருவமழுக்கிடுதல், 
பூத்வதோடுத்தல், மட ப்பள்ைிப்பைி ஆகிய பைிகடைச் வெய்தனர். அலகிடுதல் 
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என்பது துட ப்பம் வகோண்டு டகோெிடலத் தூய்டம வெய்தடலக்குறிக்கும். 
வமழுகிடுதல் என்பது ெோைத்தோல் தடரடய வமழுகித் தூய்டம வெய்தடலக்குறிக்கும். 
இவ்ெடகப்பைிகளுக்கும் பிற பைிகளுக்கும் ஆண்கள், வபண்கள் ஆகிய இருபோலரும் 
பைியமர்த்தப்பட்டிருப்பினும், குறிப்பிட்  பைிகளுக்குத் டதெரடியோர் என்று 
அடழக்கப்பட்  வபண்கள் இருந்தனர். அலகிடுதல், வமழுக்கிடுதல், பூத்வதோடுத்தல் 
ஆகியடெ தெிர டதெோரம், திருெோெகம் ஓதுதல்(திருப்பதியம் போடுதல்), ந னம் 
ஆடுதல், அம்மடன எழுந்தருளுெிக்கும்டபோது அம்மனுக்குக் கெரி ெசீுதல் 
ஆகியெற்டற இந்தத் டதெரடியோர்கள் வெய்தனர். இெர்கள் பதியிலோர், 
தைிச்டெரிப்வபண்டுகள் என்று அடழக்கப்பட் னர். ஏறக்குடறய 
எல்லோக்டகோயில்கைிலுடம டதெரடியோர்கள் வதோண்டு வெய்து ெந்தனர் எனத் 
வதரிகின்றது. 
 
டகோயில்கைில் நோள்டதோறும் ஆறு ெந்திப் பூடெ ெழிபோடு நிகழ்ந்தது.  ெிழோக்கள் பல 
வகோண் ோ ப்பட் ன. ஒவ்வெோரு மோதத்திலும் மோத ெிழோக்களும், 
ஆண்டுக்வகோருமுடற வபருெிழோவும் (பிரம்டமோத்ெெம்) நட வபற்றன. ெிெரோத்திரி, 
ெங்கரோந்தி, உத்தரோயைம், மற்றும் கிரகைங்கள் நிகழ்ந்த நோள்கள் ஆகிய ெிறப்பு 
நோள்கைிலும் ெிழோக்கள் எடுக்கப்பட் ன. மன்னர்கள் பிறந்த நட்ெத்திரங்கைிலும் ெிழோ 
எடுக்கப்பட் து. ெிழோக்கைின்டபோது டதெரடியோர்கள்  ெோந்திக்கூத்து, ஆரியக்கூத்து, 
ெோக்டகக்கூத்து ஆகிய கூத்துகள் நிகழ்த்தினர். (கூத்து நிகழ்த்தும் ஆண்களும் 
இருந்தனர்.) ெமய நூல்கள் டகோயில்கைில் படிக்கப்பட் ன. அரெர்களும் டகோயில் 
ெிழோக்கடை டநரில் கண்டு கைித்ததோகக் கல்வெட்டுச் வெய்திகள் கூறுகின்றன. 
 
டகோயில்கள் இடறெழிபோட்டு இ ங்கைோக மட்டுமன்றி ெமுதோயப்பைிகள் நட வபற்ற 
இ ங்கைோகவும், வபோருைோதோர டமயங்கைோகவும் ெிைங்கின. இன்னலுற்ற 
மக்களுக்குப் புகலி ங்கைோகவும் பயன்பட் ன. ெறட்ெியிலும், பஞ்ெத்திலும் 
குடிமக்களுக்குக் டகோயில்கைி மிருந்து வபோருளுதெி கிட த்தது. பஞ்ெம் தீர்ந்தபிறகு 
க ன் திருப்பித் தரப்பட் து. டகோயில்கைில் நந்தோ ெிைக்கு, ெந்தியோ தீபம் ஆகிய 
நிெந்தங்களுக்கோக ெி ப்படும் ஆடுகள் (ஒவ்வெோரு ெிைக்குக்கும் வதோண்ணூறு 
ஆடுகள் என்ற கைக்கில்) இட யர்களுக்குத் தரப்பட்டு அெர்கைின் 
ெோழ்ெோதோரங்கைோக அடமந்தன. ெிைக்குகளுக்கோன எண்டைடயக் டகோயிலுக்கு 
ெழங்கடெண்டியது அெர்கள் வபோறுப்பு. 
 
மக்கள் பலர் தம் எண்ைங்கள் நிடறடெறடெண்டும் என்று இடறென் முன்பு 
டெண்டுதல் (பிரோர்த்தடன) வெய்துவகோண்டு கோைிக்டக வெலுத்திக்வகோள்ளும் 
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ெழக்கம் பதின்மூன்றோம் நூற்றண்டிடலடய கோைப்படுகிறது. மக்கைில் ஒரு ெிலர், 
டகோயில் பைிகளுக்கோகத் தம்டமடய டகோயிலுக்கு அடிடமயோக 
ெிற்றுக்வகோண் டமயும் கல்வெட்டுகள் ெோயிலோக அறியப்படுகிறது. 
 
வகாங்கெிைங்கீசுெரர் மகாெில் கல்வெட்டுகள்: 
டகோயில்கடைப்பற்றிய ெிறப்புகடையும் வெயல்போடுகடையும் டமடல ெிைக்கமோக 
உடரத்ததன் டநோக்கம் இச்வெயல்போடுகைில் ஒரு ெிலடெனும்  வகோங்கெி ங்கீசுெரர் 
டகோயிலிலும் நிகழ்ந்திருக்கடெண்டும் என்று நம் எண்ைத்தில் பதியடெண்டும் 
என்பதுதோன். ஏறத்தோழ எண்ணூறு ஆண்டுகைோக எத்துடை ஆயிரம் மக்கள் 
இக்டகோயிலினுள்டை ந மோடி இடறெடன ெழிபட்டிருப்பர். ெழிபோடும் ெிழோவுமோக 
எத்துடை உயிர்ப்பு ன் டகோயில் ெிைங்கியிருக்கும். ஆனோல், அந்த உயிர்ப்பு 
கோைோமல் ஒழிந்து டபோய் டகோயில் தற்டபோது ெிடதந்து அதன் ெீர்டம இழந்து, 
கருெடறயும் அர்த்தமண் பமும் மட்டிலுடம இடிந்துெிட்  கட்டுமோனங்கைோய் 
எஞ்ெியிருப்படதக்கோண்டபோர் வநஞ்ெம்  கலக்கமுறும். திருச்சுற்று இல்டல; சுற்று 
மதில் இல்டல; திருச்சுற்றில் எழுந்தருைப்வபற்ற ெிறு டகோெில்கள் (ென்னதிகள்) 
இல்டல. வெற்றுப் போழும் இடிந்த கூடரயும் ஆங்கோங்டக எறிந்து கி க்கும் 
கட்டுமோனக் கற்களும் அழிவுக் டகோலம் கோட்டுகின்றன. கல்வெட் றிஞர் கு ந்டத 
டெதுரோமன் என்போர் கூறுெடத டநோக்குங்கள்: 

 
“நான் ஒரு பழடமப்பித்தன். அருடமயான ஆையங்கடைக் கண்ைால் 
ஆனந்தக் கண்ைரீ் ெிடுமென். இடிந்த மகாயில்கடைக் கண்ைால் நானும் 
இடிந்து மபாய்ெிடுமென். பாழடைந்து இடிந்து கிைக்கும் ஆையங்களுக்குச் 
வசன்று அப்பிரகாரங்கைில் சிறிதாெது படுத்துப்புரளுெதில் ஒரு ஆனந்தம்.” 

 
இத்தடகய அழிெின் ெிைிம்பிலும் டகோயிலின் கருெடறச் சுெர்கள் மற்றும் 
அர்த்தமண் பச் சுெர்கள் ஆகியன கல்வெட்டுகைின் கருவூலங்கைோய்த் திகழ்கின்றன. 
தமிழகத்தின் அரெியல் ெரலோற்டறயும், ெமய ெரலோற்டறயும், ெமுதோய 
ெரலோற்டறயும்  அறிய உதவும் மூலப்வபோருள்களுள் ஒன்றோய் ெிைங்குென 
கல்வெட்டுகடை. அத்தகு கல்வெட்டுகள் பத்து இங்குள்ைன. முதல் கல்வெட்டு, 
வேயங்வகோண்  டெோழ மண் லத்து அஞ்ெோதகண்  பிரமோரோயன் என்பெர் 
இக்டகோயிலில் சுப்பிரமைியப் பிள்டையோடர எழுந்தருைிெித்தோர் என்னும் 
வெய்திடயக் கூறுகிறது. பிரமோரோயன் (பிரமமோரோயன் எனவும் கூறப்படுெர்) என்பது 
அரசு அதிகோரிகைில் மிக உயர்ந்த பதெிடயக் குறிக்கும் வெோல். 
பட த்தைபதியோகவும் மந்திரியோகவும் வபோறுப்புட யெர். இெர் ெடுகக்வகோத்து 
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என்னும் பட ப்பிரிெில் ஒரு பட த்தைபதியோக இருந்தோர் என்று கல்வெட்டு 
கூறுகிறது. இக்டகோயில் வதன்வகோங்கு நோட்டில் உடுமடல அருகில் க த்தூரில் 
அடமந்துள்ைது; வேயங்வகோண்  டெோழ மண் லம் என்பது வதோண்ட  நோடு. 
முதன்டமச் டெோழரின் (தஞ்டெச் டெோழரின்) பட த்தைபதி ஒருெர் இக்டகோயிலுக்குச் 
வெய்திருக்கிறோவரன்றோல் டகோயிலின் ெிறப்போன நிடலடய உைரலோம். 
 

 
 
அடுத்த கல்வெட்டு, தோரோபுரத்துக் கீரனூர் ஊடரச்டெர்ந்த அரசு அதிகோரிகள் இருெர் 
கீரனூர் ெோகீசுெரமுட யோர் ெிென் டகோயிலுக்கு நிலம் வகோட யோக அைித்தடதக் 
குறிப்பிடுகிறது. கீரனூர் டகோயிலுக்கு அைித்த வகோட  க த்தூர் டகோயிலில் 
கோைப்படுெது ஏன் என்னும் டகள்ெி எழலோம். வகோட யோகக் வகோடுத்த நிலம் 
க த்தூரில் அடமந்திருந்தது என்பதுதோன் வெய்தி. டகோயிலுக்கு அைித்த 
நிெந்தங்கடை அக்கோலத்டத முடறயோக ஆெைப்படுத்தியடமக்கு இக்கல்வெட்டும் 
ஒரு ெோன்று. க த்தூர் வகோங்கு நோட்டின் ஒரு பிரிெோன கடரெழி நோட்டில்  

  

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080157.JPG?part=0.7&view=1&vt=ANaJVrGiW1SA3TLoDOA-UecOn1FD2gdP1NgeivD4UpMYXUGSsI4Ob5Ggp3X3QAq1HU7eL9Oxq4WGCpIbbJ5cAekytSUfakXJStupC3Tl82coNAl8D_VHmbI
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https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080158.JPG?part=0.8&view=1&vt=ANaJVrFWcqAmjUOfyTI8R1MMw6DBN5KELWOTvzSipbeIpW_6L8KNtxHuBWhVWKExRZ0pmUZQPVWH0cyZlOD4-v2EQ21ces33PCuLseWKZegigiNl5ynltrQ
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080159.JPG?part=0.9&view=1&vt=ANaJVrHWKrFwR6seJIyRa3knlJni9gNsny7YDpjgXYxID17vRY_eGTugmMxsJCOr4vn5JTw4N6Ly4C5f5NsMIA5gIX9EOjY_W9TYFRXLbJZSGgptKmP1hhs
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080158.JPG?part=0.8&view=1&vt=ANaJVrFWcqAmjUOfyTI8R1MMw6DBN5KELWOTvzSipbeIpW_6L8KNtxHuBWhVWKExRZ0pmUZQPVWH0cyZlOD4-v2EQ21ces33PCuLseWKZegigiNl5ynltrQ
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080159.JPG?part=0.9&view=1&vt=ANaJVrHWKrFwR6seJIyRa3knlJni9gNsny7YDpjgXYxID17vRY_eGTugmMxsJCOr4vn5JTw4N6Ly4C5f5NsMIA5gIX9EOjY_W9TYFRXLbJZSGgptKmP1hhs
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அடமந்திருந்தது எனக் கல்வெட்டு கூறுகிறது. மூன்றோம் கல்வெட்டு, 
வகோங்கெி ங்கீசுெரர் டகோயிலுக்கு ெந்தியோ தீபம் எரிப்பதற்கோகக் கோசு இரண்டு அச்சு 
ஒருெர் வகோட யோக அைித்தடதக் கூறுகிறது. கோசு டகோயில் பண் ோரத்தில் 
ஒடுக்கப்பட் து. அக்கோெிடனக்வகோண்டு கோடரத்வதோழு என்னும் ஊரில் நிலம் 
ெோங்கப்பட்டு அந்நிலதின் ெிடைச்ெலில் கிட க்கும் ெருெோடயக் வகோண்டு ஆண்டு 
முழுதும் ெந்தியோ தீபம் எரிக்கப்பட் து.  டகோயிலுக்வகன்று தனிடய கருவூலம் 
(பண் ோரம்) இருந்தடதக் கல்வெட்டு மூலம் அறிகிடறோம். அடுத்த கல்வெட்டிலும் 
இதுடபோலடெ ெந்தியோ தீபத்துக்கோகக் கோசு வகோடுக்கப்பட்டு நிலம் ெோங்கப்பட்  
வெய்தி கூறப்படுகிறது. ஐந்தோெது கல்வெட்டு, டெோழமோடதெி ஊரில் நிலம் 
வகோட யோகத் தந்து, வகோங்கெி ங்கீசுெரர் டகோயிலில் அெிநோெிக்கூத்தடரயும் 
நோச்ெியோடரயும் எழுந்தருைச்வெய்துள்ைனர் என்னும் வெய்திடயச் வெோல்லுகிறது. 
கூத்தர் என்பது ந ரோெடரயும், நோச்ெியோர் என்பது அம்மடனயும் குறிப்பதோகும். 
எனடெ, வகோங்கெி ங்கர் டகோயிலில், டகோயில் நட முடறகடை நோம் டமடல 
ெிெரித்ததற்கிைங்க அம்மன் ென்னதி, முருகன் ென்னதி, ந ரோெர் ென்னதி ஆகிய 
ென்னதிகள் எழுப்பப்பட்  வெய்தியிடன அறிகிடறோம். 

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/39703a87b97f4/P1080160.JPG?part=0.10&view=1&vt=ANaJVrEJ_jUyErcfeS1A8L2tCmu9k_ryU6uimk0B3XbKsGKuylPnhrDteINZJFOIWBfPCSe3I59W_bLQ-z2OyQ5NfmxXoVpS_dFLcNlBxccek73e49XxGdM
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அடுத்து ஆறோம் கல்வெட்டு மிகவும் ெிறப்புட ய ஒன்று. மக்கள் பலர் தம் 
எண்ைங்கள் நிடறடெறடெண்டும் என்று இடறென் முன்பு டெண்டுதல் 
(பிரோர்த்தடன) வெய்துவகோண்டு கோைிக்டக வெலுத்திக்வகோள்ளும் ெழக்கம் 
பதின்மூன்றோம் நூற்றோண்டில் இருந்துள்ைடத டமடல குறிப்பிட்ட ோம். அது டபோன்ற 
ஒரு நிகழ்வுக்குச் ெோன்றோக இக்கல்வெட்டு உள்ைது. கி.பி. 1233-ஆம் ஆண்டுக்குரிய 
இக்கல்வெட்டு, அரசன் ெரீராமசந்திரனின் கிரகமதாஷம் நீங்க மெணும் என்று 
அரசனின் அதிகாரிகளுள் ஒருெனான அணுத்திரப்பல்ைெடரயன் என்பான் 
இடறெர் அமுதுபடிக்கு அமுதுபடிப்புறமாகக் கண்ைாடிப்புத்தூரில் நிைம் 
வகாடையாக ெழங்கினான் என்று வதரிெிக்கிறது. அதனோல் அரென் 
ெரீரோடெந்திரனுக்குக் கிரக டதோஷம் பிடித்திருந்தது என்பதும் அக்கோல மக்கள் 
டெோதி த்டதயும் ெோன ெோத்திரத்டதயும் அறிந்திருந்தோர்கள் என்பதும் புலப்படும். 
அடுத்த கல்வெட்டு, ”டகோட்ட யில் டெனோபதிகைில் அெிமோனரோமப் பல்லெடரயன்” 
என்போன் ெிரதம் முடித்த ெினோயகப் பிள்டையோருக்கு அமுதுபடிக்கோக அரெனின் 
ெரக்கில் (கருவூலத்தில்) வபோன் முதலோக டெக்கிறோன். இப்வபோன்னுக்கு அரென் நிலம் 
ஒதுக்கி இந்த நிலத்துக்கு ெரிெிலக்கும் அைிக்கிறோன். இந்த நிலத்திலிருந்து 
கிட க்கும் ெருெோய் பிள்டையோர் டகோயில் ெழிபோட்டுக்குச் வெலெி ப்படுகிறது. 
இந்தக் கல்வெட்டிலும் ஒரு ெிறப்போன பகுதி உள்ைது. ”மகாட்டையில் வதற்கில் 
அரசின் கீழ் நம் மபரால் ெிரதமுடித்த ெினாயகப்பிள்டையாற்கு அமுது படிக்கு”  
என்று கல்வெட்டுெரி இருப்பதோல் இந்தப்பகுதியில் “மகாட்டை” ஒன்று 
அடமந்திருந்தது என்பது அறியப்படுகிறது. தற்வபோழுதும்கூ  இவ்வூர் மக்கள் ஊரில் 
ஒரு பகுதிடயக் டகோட்ட  என்று அடழக்கிறோர்கள். 
 
அடுத்துெரும் ஏழோெது கல்வெட்டு ெமுதோய ெரலோற்டறச் வெோல்லும் ெிறப்போன 
கல்வெட் ோகும். வதன்வகோங்கில் கம்மோைர்களுக்கு அரென் ெழங்கிய 
ெிறப்புரிடமகடை இக்கல்வெட்டு கூறுகிறது. உழவுத்வதோழிடல டமற்வகோண்  
வெள்ைோைர்களுக்கும், வதோழில் ெிடனக்கடலஞர்களுக்கும் இட யில் ெமுதோய 
டெறுபோடும் படகடமயும்  கி.பி. 11-ஆம் நூற்றோண்டின் கோலகட் த்திலிருந்து 
டதோற்றம் வபற்றுள்ைதோக வதோல்லியல் ெரலோறு கூறுகிறது. கம்மோைர்கள்  ெமுதோயச் 
சூழ்நிடலயில் உரிடமக் குடறபோடுகடைச் (Social disadvantages) ெந்தித்தோர்கள் 
எனத்வதரியெருகிறது. உழெருக்கு டெண்டிய வதோழிற்கருெிகடைச் வெய்து 
வகோடுக்கும் நிடலயில் கம்மோைர் இருந்ததோல், கம்மோைர் என்டபோர் உழெர்கைின் 
பைிமகன்கடை என்று உழெர் எண்ைித் தம் டமலோதிக்கத்டதக் 
கோட்டியிருக்கடெண்டும் எனலோம். வெள்ைோைர்களுக்கிருந்த உரிடமகள் 
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கம்மோைர்களுக்கு இருந்ததில்டல. அெர்கள் வெருப்பைிந்து வெைிடய வெல்ல 
முடியோது. தங்கள் ெடீுகளுக்குச் ெோந்து (கோடர) இட்டுக்வகோள்ை இயலோது. தங்கள் 
ெடீுகைில் நட வபறும் நன்டம தீடமகளுக்கு இரட்ட ச் ெங்கு ஊதுெதற்கில்டல. 
டபரிடக (drums) என்னும் இடெக்கருெி வகோட்டுெிக்க முடியோது. தம் ெடீுகளுக்கு 
இரண்டு ெோெல்கள் அடமத்துக்வகோள்ை முடியோது. இவ்ெடகயோன ஏற்றத் தோழ்வு 
உரிடமக்குடறகடைக் கடைய கம்மோைர்கைின் முடறயடீ்டின்டமல் அரெனுட ய 
ெிறப்பு ஆடையோல்தோன் முடிந்தது. அத்தடகய ெிறப்புரிடமகடைக் கம்மோைர்க்கு 
அரென் ெழங்கிய வெய்திடய இக்கல்வெட்டு கூறுகிறது. 
 
மிகுதியுள்ை இரண்டு கல்வெட்டுகைில் ஒன்று, திருமட  ெைோகத்தில் இருக்கும் தபெி 
சுந்தர நன்வனறி கோட்டினோன் என்பெர் வகோங்கெி ங்கர் டகோயிலுக்கு நந்தோெிைக்கு 
ஒன்றுக்கோகப் பதினோறு கோசு வகோட  அைித்துள்ைோன் என்றும், மற்வறோன்று, 
க த்தூரிலிருந்த மன்றோடிகைில் கோென் டெோழன் என்போன் இடறெற்கு மகு ம் 
ெோத்தினோன் என்றும் கூறுகின்றன. திருமட  ெைோகம் என்பது டகோயிடலச் 
சுற்றியிருக்கும் ெெிப்பி த்டதயும், மன்றோடி என்பது கோல்நட  ெைர்ப்டபோடரயும், 
தபெி என்பது துறெிகைோன ெிெனடியோர்கடையும் குறிப்பன. 
 
இவ்ெோறு, அரிய ெரலோற்றுச் வெய்திகடைத் தம்முள் வகோண்டிருக்கும் கல்வெட்டுகள் 
இன்றும் நல்ல நிடலயில் ெிடதந்து டபோகோமல் படிக்கும் அைவுக்கு உள்ைன என்பது 
வபரிய டபறு. ஆனோல், அழிடெத் வதோட்டுக் வகோண்டிருக்கும் கட்டுமோனங்கள் 
ெிடதந்து ெிழத்வதோ ங்குமோனோல் அரிய கல்வெட்டுகள் வபோறிக்கப்பட்டிருக்கும் 
கற்கள் ஒவ்வெோன்றோகக் கோைோமல் டபோகும் அச்ெமோன சூழ்நிடல உள்ைது. மீண்டும் 
கல்வெட் றிஞர் கு ந்டத டெதுரோமன் அெர்கள் கூறுெடத இங்டக தந்துள்டைன்: 

 
“ நான் ஒரு கல்வெட்டுப் பித்தன். கல்வெட்டுகடைப் படிக்கும்மபாவதல்ைாம் 
என்டன மறந்து பை நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் அம்மன்னர்கள் ொழ்ந்த 
காைத்திற்மக வசன்றுெிடுமென். “ 

 
வகோங்கெி ங்கீசுெரர் டகோெிலும் அதன் கல்வெட்டுகளும் நம்டமக் கி.பி. 13-ஆம் 
நூற்றோண்டுக்டக அடழத்துச் வென்றோலும் டகோெில் அதன் உயிர்ப்பு இன்றிப் போழ்பட்டு 
நிற்படதக் கோண்டகயில் நோமும் இடிந்து டபோகோமல் டகோயில் அதன் படழய 
கட்டுமோனத்துக்கு மீட்ெி வபற என்ன வெய்யலோம் என்பதில் எண்ைம், வெயல் 
இரண்டினோலும் முயலடெண்டும். டகோயில்கடைப்டபணும்  அரசுத்துடற, வதோல்லியல் 
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துடற, வதோண்டு நிறுெனங்கள் மற்றும் மக்கள் ஆகிடயோர் ஒன்றிடைந்து ஆென 
வெய்யடெண்டும் என்பதில் மோற்றுக் கருத்து இருக்கமுடியோது. 
 
குறிப்பு: REACH FOUNDATION , வென்டனக்கு (ஆகஸ்டு,2014-இல்) இக்கட்டுடரடய 
அனுப்பிடெத்து, டகோயிலுக்குப் புத்துயிர் அைிக்க எடதனும் வெய்ய இயலுமோ 
எனக்டகட்டிருக்கிடறன்.  
 
 
துடை நின்ற நூல்கள்: 
1. டகோயம்புத்தூர் மோெட் க் கல்வெட்டுகள் – தமிழ்நோடு அரசு வதோல்லியல் துடற. 
2. தமிழக ெரலோறு மக்களும் பண்போடும் –  ோக் ர் டக.டக.பிள்டை. 
3. தமிழக கடலகளும் கல்வெட்டுகளும் –  ோக் ர் மோ. இரோெமோைிக்கனோர். 
 
 

________________________________________________________ 

  
திரு. து. சுந்தரம் 

கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 
doraisundaram18@gmail.com 
அடல டபெி : 9444939156   

_______________________________________________________ 
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6. 
மசாழர் ஆட்சியில் வதன்னிந்தியா: முடனெர் 
எ.சுப்பராயலு அெர்கைின் வசாற்வபாழிவு 
 
 
கடல மற்றும் பண்போட்டு மரபுக்கோன இந்திய டதெிய அறக்கட் டையின் (Indian National Trust for 
Arts and Cultural Heritage) ெோர்பில் டகோடெ அன்னலட்சுமி ஓட் ல் அரங்கில் வதோல்லியல் மற்றும் 
கல்வெட்டியல் அறிஞர் முடனெர் எ.சுப்பரோயலு அெர்கள் 11.09.2015 அன்று நிகழ்த்திய 
வெோற்வபோழிெின் உடர ெடிெத்டத இங்டக பகிர்ந்துவகோள்கிடறன்.  
-- து. சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 

__________________________________________________________________________ 
 

 
”டெோழர் ஆட்ெியில் வதன்னிந்தியோ”  என்னும் நூலின் 
தடலப்டபடய இங்கு டபசுெதற்கும் தந்துள்ைோர்கள். இந்தத் 
தடலப்பு வபரியவதோரு தடலப்பு; ெிரிெோகப் 
டபெடெண்டியவதோன்று. அது இயலோது என்பதோல், டெோழர் 
ஆட்ெியில் மக்கள் பண்போடு, கடல, நிருெோகம் ஆகியெற்றில் 
ஏற்பட்  மோற்றங்கள் குறித்தும், வதன்கிழக்கோெிய நோடுகளுக்கும் 
டெோழருக்கும் இட யிலோன வதோ ர்பு குறித்தும் இங்டக 
கோைெிருக்கிடறோம். 

 
சங்கச்மசாழர்கள்: 
வதன்னிந்திய ெரலோற்றில்-குறிப்போகத் தமிழக ெரலோற்றில்- டெோழர் பங்கு வபரிது. 
ெங்ககோலச் டெோழடரப்பற்றி நம் அடனெர்க்கும் நன்கு வதரியும். புகழ்மிக்க கரிகோல் 
ெைெடனத் வதரியோதோர் இரோர். பின்னோல் ெந்த இட க்கோலச் டெோழர்கள், 
ெங்ககோலத்துச் டெோழர்கடைத் தங்கள் முன்டனோர் எனச் வெோல்லிக்வகோள்கிறோர்கள். 
அடதடபோல, ெங்ககோலச் டெோழரின் ெழிெந்தெர்கள் தமிழகத்திலிருந்து இ ம் 
வபயர்ந்து ெ க்டக வென்று இரோயலெீமோ பகுதிடய ஆட்ெிவெய்தோர்கள் என்றும் 
அெர்களுட ய நோடு  டரைோடு என்னும் வபயர்வகோண் து என்றும் ெரலோற்றுக் 
கருத்து உண்டு. டரைோடு, டரைோண்டு என்றும் ெழங்கியது. கி.பி. 7-8 ஆம் 
நூற்றோண்டில் இெர்கைது வெப்டபடுகைில் முதன் முதலோகச் ெங்ககோலக் கரிகோலன் 
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பற்றிய குறிப்பு ெருகின்றது. அதில் கோெிரியின் வெள்ைப்வபருக்டகக் கட்டுப்படுத்த 
கரிகோலன் கோெிரியின் கடரடய உயர்த்தினோன் என்னும் குறிப்பு கோைப்படுகிறது. 
இச்வெப்டபடுகள் வதலுங்கு வமோழியில் அடமந்தடெ. 
 
இடைக்காைச்மசாழர் – மசாழர் கடைப்பாைி: 
ெங்ககோலச் டெோழர்கடை அடுத்து இரண் ோெது டெோழர் ஆட்ெிடயத் வதோ ங்கியென் 
ெிெயோலயச்டெோழன் ஆெோன். கோலம் கி.பி. 9-ஆம் நூற்றோண்டு. அெனுட ய 
ஆட்ெிக்கோலம் கி.பி. 850-870. அெனது ஆட்ெியில் வதோ ங்கிய டெோழர் ஆட்ெி கி.பி.1250 
ெடர ஏறத்தோழ நோன்கு நூற்றோண்டுகள் வதோ ர்ந்த ெரலோறு. டெோழர் ஆட்ெியில் பல 
மோற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. பண்போடு, கடல, இலக்கியம், நிருெோகம் ஆகியெற்றில் 
வபரும் மோற்றங்கள். டெோழர் ெிட்டுச் வென்றது என்ன என்வறோரு டகள்ெி எழுந்தோல், 
ெிட  டெோழர்களுக்டக உரிய டகோயில்கட்டி க்கடல, ெிற்பக்கடல என்பதோகும். 
டெோழர்கடலப்போைி என்பது அெர்கைின் அரிய அட யோைம். குறிப்போக, டெோழர்கைின் 
வெப்புத்திருடமனிகள் அெர்கைது கடலப்போைிடயப் படறெோற்றும். உலகின் பல 
நோடுகளுக்கும் அடெ வென்றுள்ைன. திருட்டு ெழியோகச் வென்றடெ மிகுதி. 
 
1992-ஆம் ஆண்டு ேப்போன் நோட்டில் ட ோக்கிடயோ நகரில் நட வபற்ற கண்கோட்ெி 
ஒன்றில் அவமரிக்கச் வெல்ெரோன ரோக்கவபல்லர் தம்முட ய டெர்ப்போகக் (collection)  
கோட்ெியில் வெண்கலத்தோல் ஆன புத்தர் படிமம் ஒன்டறயும் டெத்திருந்தோர். 
இப்படிமம், நோகப்பட்டினத்டதச் டெர்ந்தது; கி.பி. 11-ஆம் நூற்றோண்ட ச் டெர்ந்தது 
என்னும் குறிப்பும் இருந்தது. படிமத்தின் பதுமப்ப ீத்தில் தமிழ் எழுத்துகள் 
கோைப்ப டெ, அதடன ஒைிப்ப ம் எடுத்து ஆய்வு வெய்ததில் அது கி.பி. 11-ஆம் 
நூற்றோண்ட ச் டெர்ந்தது என்றும் இரோடெந்திரப்வபரும்பள்ைிடயச் டெர்ந்த 
அக்கெோடலப்வபரும்பள்ைி டகோயிலுக்கு திருவுத்ெெத்துக்கோகச் வெய்த அக்கெோடல 
ஆழ்ெோர் என்னும் வபயரடமந்த திருடமனி என்றும் வதரிய ெந்தது.  வதோல்லியல் 
ஆெைங்கடை ( ெிடலகள், வெப்டபடுகள் டபோன்றடெ ) நம்முட ய 
அருங்கோட்ெியகங்கடை ெி  வெைி நோடுகைில் நல்லமுடறயில் டெத்துப் 
போதுகோக்கிறோர்கள். தமிழ்நோட்டில் நம் அரசும், அருங்கோட்ெியகங்களும் வதோல்லியல் 
ஆெைங்கடைப் போதுகோப்பதில் வகோண்டுள்ை ஈடுபோடு குடறவு. 
 
முதலோம் இரோடெந்திரனின் கரந்டதச்வெப்டபட்ட  (இருபத்திரண்டு 
ஏடுகடைக்வகோண் து) தமிழ் நோட்டு அருங்கோட்ெியகத்தில் கி ங்கில் குப்டபடயோடு 
குப்டபயோகப் டபோட்டுடெத்திருக்கிறோகள். பழம்வபோருளுக்கும் நல்லபல 
ஆெைங்களுக்கும் நோம் வகோடுக்கும் மதிப்பு இதுதோன். வலய் ன் வெப்டபடு நன்கு 
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போதுகோக்கப்பட்டுெருகிறது. கோரைம், அது  ச்சுக்கோரர்கள் மூலம் வலய் ன் வென்றது. 
வலய் ன் பல்கடல நூலகத்தில் அது போதுகோத்து டெக்கப்பட்டுள்ைது. 
அடதப்போர்டெயி  ெிருப்பம் வதரிெித்தடபோது, டதர் டபோன்ற ஒரு ெண்டியில் 
பட்டுத்துைியின் மீது அழகோக டெத்துக் வகோண்டுெந்து கோண்பித்தனர். இந்த நிடல, 
இந்திய அருங்கோட்ெியகங்களுக்கு இல்லோமல் டபோனது. அெற்றுக்குப் டபோதிய 
அரசுப்பை உதெி மற்றும் அரசு ஊழியர் கிட ப்பதில்டல. 
 
மசாழர் கல்வெட்டுகள்: 
இந்தியோெில் ஏறத்தோழ 60,000 கல்வெட்டுகள்  படிவயடுக்கப்பட்டு வதோல்லியல் 
அலுெலகங்கைில் டெர்த்துடெக்கப்பட்டுள்ைன.. அெற்றில் போதி வதன்னிந்தியோெில் 
தமிழ்நோடு, கருநோ கம், ஆந்திரம் ஆகிய மூன்று மோநிலங்கைில் உள்ைன. இெற்றில் 
போதி தமிழகத்தில் உள்ைன. இெற்றில் போதி (15000 கல்வெட்டுகள்) டெோழருட யடெ 
என்பது குறிப்பி த்தக்கது. எனடெ, இந்திய அைெில் டெோழருட ய கல்வெட்டுகடை 
மிகுதி. அடுத்து எண்ைிக்டகயில் இருப்படெ ெிேயநகர அரெர் கல்வெட்டுகைோகும். 
அடெ மூன்று வமோழிகைில் அடமந்துள்ைன. 
 
டெோழர் கல்வெட்டுகடைப் பல டகோைங்கைில் ஆரோயலோம். முதலில் அெற்டற 
ஆரோய்ந்தெர் நீலகண்  ெோஸ்திரியோர் அெர்கடை. 1940-இல் “The Cholas” என்னும் 
ஆய்வு நூடல எழுதினோர். அப்டபோதிருந்த ஆய்வு முடற, தற்டபோதுள்ை ஆய்வு 
முடறகைினின்றும் டெறோனது. அெர், ”குடிெழி ெரலோறு” என்னும் Dynastic History  
முடறடய நன்றோகச் வெய்திருக்கிறோர். தற்டபோது ெமூகப்வபோருைோதோர ெரலோற்று 
முடறயில் (Socio Economic History – Statistical Methodology) ஆய்வுகள் வெய்யப்படுகின்றன. 
முடிவுகளும் ஒரு வபோதுப்பட யோன நிடலயில் (Generalisations) இருப்பன. ஆரோய்ச்ெி 
ெைர்ந்துவகோண்ட  உள்ைது. 
 
கல்வெட்டுகள், வபரும்போலும் டகோயில் சுெர்கைில் உள்ைடெ, டகோயிலுக்கு 
அைிக்கப்படும் வகோட  பற்றியடெடய. எல்லோெடகச் ெமூகத்தோரும் வகோட  
அைித்துள்ைோர்கள் என்பதோல் டகோ ோடம (bias) இன்றி ெமூகப்வபோருைோதோர ெரலோறு 
அறியப்ப ோது. வகோட கள், வதோ க்கத்தில் வபோருைோதோரம் ெோர்ந்து பைம், தங்கம், 
கோல் நட கள் ஆகிய ெடிெங்கைிடலடய வகோடுக்கப்பட் ன. டபோகப்டபோக நிலத்டத 
அல்லது நிலெருெோடயக் வகோடுப்பது நட முடறக்கு ெந்தது. பின்னர், நிலம் முழு 
உரிடமயோகக் வகோடுக்கப்பட் து. இடதத் திருநோமக்கோைி என்பர். டகோயில் 
இடறெர்தோம் நில உட டமயோைர். டகோயில் “டிரஸ்டி”கள்  இவ்ெடகக் 
வகோட கடை நிருெோகம் வெய்தனர். நிலங்கடைப்பற்றி நிடறயச் வெய்திகள் 
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கல்வெட்டுகைில் கோைப்படுகின்றன. நிலத்தின் ெடக, ெிடை திறன் டபோன்ற 
ஊர்ப்புறப் வபோருைோதோரம் பற்றிய வெய்திகள் உள்ைன. நிலங்கள் இருக்கும் ஊர்கள் 
ஆரோயப்பட் தில், நிலெியல் அடிப்பட யில் ஊர்கள் அெற்றின் இருக்டககள் 
டெர்ந்தது நோடு என அடழக்கப்பட் டத அறிகிடறோம். கி.பி. 6 முதல் கி.பி. 10 
நூற்றோண்டுெடர ஊர் மற்றும் நோடு என்னும் பிரிவுகள் இருந்துள்ைன. 
 
இராசராசனின் நிைச்சரீ்திருத்தங்கள் – நிை அைெடீு: 
முதலோம் இரோெரோென் இந்த நிலப்பிரிவுகைில் மோற்றத்டத எற்படுத்துகிறோன். ெில 
நோடுகடை இடைத்து ெைநோடு எனப்பிரிக்கிறோன். அதுெடரயில், நோடு என்னும் 
பிரிெிலிருந்த நோட்டு நிலக்கிழோர்கள் டெர்ந்த அடமப்போன நோட் ோர் என்டபோரது 
தன்னோதிக்கம் அல்லது தன்னோட்ெி என்பது டமடலோங்கியிருந்த நிடல மோறியது. 
அெர்கள் அரசுக்கு ெரி வெலுத்தினோலும் அெர்களுக்வகன்று உரிடமகள் இருந்தன. 
ெைநோடு உருெோனதும் அெர்கைது தனி உரிடமகள் குடறந்தன. ெைநோட்டில், நீர் 
ெோய்க்கோல்கைின் இருபுற நிலங்கள் கூறோக்கப்பட்டு இரு புறமும் இரு ெைநோடுகள் 
ஆக்கப்பட் ன. இரோெரோெனின் ஆட்ெிக்கோலத்தில்தோன் முதன் முதலில் நிலங்கள் 
அைக்கப்பட் ன. இது நிகழ்ந்தது அெனது 16-ஆம் ஆட்ெியோண்டில்; அதோெது கி.பி. 
1001-இல். அப்டபோது ெில மோற்றங்கடைச் வெய்கிறோன். டெோழ நோட்டின் 
டமயப்பகுதியோன கோெிரி “வ ல் ோ”  பகுதியில் நிடறய ஊர்களும், பிரமடதயங்களும் 
உருெோக்கப்பட் ன. பிரமடதயங்கள் என்படெ பிரோமை ஊர்கைோகும். கோெிரி 
“வ ல் ோ”ெில் 1300 ஊர்கள் இருந்தன; 70 நோடுகள் இருந்தன. 250 ஊர்கைில் 
பிரோமைக்குடியிருப்புகள் இருந்தன. எல்லோ ஊர்கைிலும் கல்வெட்டுகள் இருக்கின்றன. 
 
இந்த ஊர்கைில் நிலங்கள் அைக்கப்பட் ன. அைடெயில் (Survey) , ஊர்கைில் இருந்த 
வமோத்த நிலங்களும் அைக்கப்பட்டுக் குறிக்கப்பட் ன. ஒவ்வெோருெருக்கும் எவ்ெைவு 
நிலம் உரிடமயோக இருந்தது என்பது கைிக்கப்பட் து. ஊர் நத்தமும் 
கைக்கி ப்பட் து. ெிடைச்ெடல அடிப்பட யோக டெத்து ஒரு பூ நிலம், இரு பூ 
நிலம் என்று ெடகப்படுத்தப்பட் து. நில அைடெயில் டெலி, மோ, கோைி, மோகோைி, 
முந்திரி என்படெ முக்கியமோனடெ. ஒரு டெலி நிலம் இன்டறய அைெடீ்டில் 6.6 
ஏக்கர் அல்லது 2.25 வஹக்ட ர் பரப்புட யதோகலோம். 
 
நிலங்கள் தரம் ெோரியோக நிர்ையம் (Standardisation) வெய்யப்பட் ன. வமோத்தம் பதினோறு 
தரங்கள் இருந்தன. நிலங்கைின் தரத்டத மோற்றும்டபோது “ம க்கு” என்று 
குறித்தோர்கள். ஒரு தரத்து நிலத்துக்கு ெரியோக டெலி ஒன்றுக்கு 100 கலம் வநல் என 
ெடரயடற வெய்யப்படுகிறது. டதோரோயமோக ஓர் ஊர் என்பது 40 டெலிகள் 
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வகோண் தோகவும் 3000 கலம் வநல் ெிடைச்ெடலக் வகோண் தோகவும் வகோள்ைலோம். 
இந்த ெைமிக்க கோெிரி வ ல் ோ நிலப்பகுதிதோன் டெோழர்கைின் வபருடமக்கும் 
அெர்கைின் பட வயடுப்புகளுக்கும் வபருந்துடையோக நின்றது. இப்பகுதியின் 1000 
ஊர்கைிலிருந்து 87000 வமட்ரிக்  ன் வநல் அரெனுக்கு ெரியோகச் வென்றது 
எனக்வகோள்ைலோம். வநல் பைமோக மோற்றப்பட்டும் அரெனின் கருவூலம் வென்றது. 
கி.பி. 1000 முதல் கி.பி. 1100 ெடரயிலோன கோலம் டெோழரின் உயர்ெோன கோலம். 
இக்கோலகட் த்தில், ஆட்ெிக்குட்பட்  நிலப்பகுதி வபரியது. இரோெரோென் கோலத்தில் 
வென்ற பகுதிகடை டநரடி ஆட்ெிக்குக் வகோைர்தல் வபரிய பைி. இப்பைியோல் 
மண் லங்கள் உண் ோயின. குறுநில அரசுகைின் நிலப்பகுதிகள் 
டகயகப்படுத்தப்வபற்று மண் லங்கைோக மோற்றப்பட் ன. 
 
மண் லங்கைின் வபயரில் டெோழ மண் லம் என்ற பின்வனோட்டு இடைந்தது. 
வதோண்ட  நோடு, வேயங்வகோண்  டெோழமண் லம் ஆனது. ஈழம் (ஈழத்தின் 
ெ பகுதி), ஈழமோன மும்முடிச்டெோழமண் லம் என்றோயிற்று. டெங்கிச் ெோளுக்கியர் 
நோடு (ஆந்திரப்பகுதி), உத்தமச்டெோழமண் லம் ஆனது. ஆனோல், போண்டிய நோடு 
மட்டும் டெோழமண் லம் என்னும் பின்வனோட்ட ப் வபறெில்டல. அது, இரோேரோேப் 
போண்டிநோடு என்று அடழக்கப்பட் து. டெோழமண் லம் என்னும் வபயடர 
வெைியுலகத்தினருக்கு அறிமுகமோயிற்று. எனடெ, டபோர்த்துகீெியர், இத்தோலியர் 
ஆகிடயோர் ”டகோரமண் ல்” என்று குறிப்பி லோயினர். டெோழமண் லம் என்னும் 
வபயடர “ச்டெோரமண் ல்” என்றும் பின்னர் “டகோரமண் ல்” என்றும் திரிந்தது. டபோர் 
எனில், கூ டெ அழிவும் அங்குண்டு. டெோழர்கைின் டபோர்கைோலும் நிடறய அழிவுகள் 
ஏற்பட் ன. எனடெ, நிலப்பகுதிகள் மறு ெீரடமப்புக்கும் ஒருங்கிடைப்புக்கும் 
உட்படுத்தப்பட் ன. இந்திய ெிடுதடலக்குப்பின் ெல்லப போய் பட ல் 
ெமஸ்தோனங்கடை இடைத்தது டபோன்றவதோரு பைி. 
 
கைாரப்படைவயடுப்பு: 
தமிழ்நோட்டுக்கும் வதன்கிழக்கோெிய நோடுகளுக்கும் நீண்  கோலமோகத் வதோ ர்பு 
இருந்துெந்துள்ைது. பர்மோ, கம்டபோடியோ, ெியட்நோம், மடலெியோ, சுமத்திரோ 
(இந்டதோடனெியோ), பிலிப்டபன்ஸ் ஆகிய இந்நோடுகைில் தமிழ்க்கல்வெட்டுகள் 
உள்ைன. கி.பி. முதல் நூற்றோண்டு முதல் இப்பகுதியு ன் வதோ ர்பு இருந்தது. 
ஸ்ெர்ைபூமி என்னும் இப்பகுதிக்கு ெங்கோைம், குேரோத், தமிழகம் ஆகிய 
இ ங்கைிலிருந்து குடி வபயர்ந்திருக்கின்றனர். ேோெோ என்னும் க ோரப்பகுதி கோழகம் 
என்று குறிப்பி ப்பட் து. வதன்கிழக்கோெிய நோடுகைிலிருந்து ெந்த புத்த யோத்திரிகர்கள் 
- க ல் ெழியோக ெந்தெர்கள் – நிடறயக்குறிப்புகள் இட்டுச்வென்றிருக்கிறோர்கள். பல 
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குறிப்புகள் படழய பிரோகிருத எழுத்துகைில் உள்ைன. தோய்லோந்தில் ஒடர ஒரு 
கல்வெட்டு கிட த்துள்ைது. தமிழி அல்லது பிரோமி எழுத்தில் அடமந்த 
இக்கல்வெட்டு கி.பி. 5-ஆம் நூற்றோண்ட ச் டெர்ந்தது. “வபரும் பதன் கல்” என்னும் 
வபோறிப்பு அதில் உள்ைது. வபோன்டன உடறத்துப்போர்க்கும் உடறகல்லோக அது 
இருக்கலோம் எனக்கருதப்படுகிறது. “பதன்” என்பது “பத்தன்” என்படதக்குறிக்கலோம். 
“பத்தன்” என்பது வபோற்வகோல்லடனக் குறிப்பதோகும். ”தமரோக்” என்னுமி த்தில் உள்ை 
ெிஷ்ணு டகோயில் அருகில் குைம் வெட்டியது பற்றிய ஒரு கல்வெட்டு 
கிட த்துள்ைது. அதில், மைிக்கிரோமத்தோர் என்ற ெைிகக்குழு பற்றிய குறிப்பு 
கோைப்படுகிறது. சுமத்திரோெின் டமற்குக்கடரயில் இருக்கும் போரூஸ் துடறமுக 
நகரில் ெில டகோயில்கள் உள்ைன. அங்குள்ை கல்வெட்டில் “ெோடரோெோன 
டதெிப்பட் ைம்” என்னும் குறிப்புள்ைது. கற்பூரம் டபோன்ற ெோெடனப்வபோருள்கள் 
தமிழகத்திலிருந்து இங்கு இறக்குமதி ஆகியுள்ைன. ேோகோர்த்தோ அருங்கோட்ெியகத்தில் 
உள்ை  தமிழ்க்கல்வெட்டு, நோனோடதெிகள் என்ற ெைிகர்கள் அங்கு தங்கியிருந்தடம 
பற்றிக் கூறுகிறது. 
 
பர்மோெில் உள்ை 13-ஆம் நூற்றோண்டுக் கல்வெட்டு  ஒன்று மடலமண் லத்து 
ெைிகரின் வகோட டயப்பற்றிக் கூறுகிறது. மடலமண் லம் என்பது 
டகரைப்பகுதிடயக் குறிக்கும். நோனோடதெிகள் என்னும் ெைிகக்குழுெினர் தமிழ், 
கன்ன ம், வதலுங்கு ஆகிய வமோழிகடைப் டபெிெந்துள்ைனர். ஆனோல், 
கல்வெட்டுகடைத் தமிழ் வமோழியிடலடய வபோறித்துள்ைனர். ேோெோெில் உள்ை ஒரு 
கல்வெட்டில் ேோெோ, தமிழ் ஆகிய இரு வமோழிகளும் கோைப்படுகின்றன. 
அக்கல்வெட்டில், வதன்னிந்திய ெைிகர் பற்றிய வெய்தியும் அஞ்சுெண்ைத்தோர் 
எழுெர் வபயரும் கோைப்படுகின்றன. 
 
கி.பி. 1005-இல் ஸ்ரீெிேயத்து அரென் சூைோமைிெர்மன் தமிழகதின் நோகப்பட்டினத்தில் 
புத்தெிகோடர ஒன்டறக்கட்டினோன். ஸ்ரீெிேயம் என்பது சுமத்திரோ, மடலெியோ 
ஆகியெற்டற உள்ை க்கிய பகுதியோகும். வலய் ன் வெப்டபடு என்னும் 
ஆடனமங்கலச்வெப்டபட்டில் இச்வெய்தி உள்ைது. இரோெரோென் இந்தப் புத்தெிகோடரக்கு 
ஆடனமங்கலம் என்னும் ஊடரப் பள்ைிச்ெந்தமோகக் வகோட  அைித்துள்ைோன். 
வெப்டபட்டில், ஸ்ரீெிேய அரென், கி ோரத்தடரயன் சூைோமைி பந்மன் என்று 
குறிப்பி ப்வபறுகிறோன். புத்த ெிகோடர, சூைோமைி பந்ம ெிஹோரத்துப்பள்ைி எனக் 
குறிப்பி ப்படுகிறது. இரோடெந்திரன் இந்தக்வகோட  பற்றிய வெப்டபட்ட  
முழுடமயோக்கி கி.பி. 1014-இல் தந்துள்ைோன். கி.பி. 1021 ெடர டெோழருக்கும் 
ஸ்ரீெிேயத்துக்கும் இட யில் நட்பு நிலெியது. 
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கி.பி. 1025-இல் இரோடெந்திரன் வதன்கிழக்கோெிய நோடுகைின்டமல் பட வயடுப்பு 
நிகழ்த்தியது எதற்கோக என்பதும் அப்பட வயடுப்பின் ெிடைவுகள் யோடெ என்பதும் 
எண்ைிப்போர்க்கத்தக்கடெ. மரக்கலங்கடைக்வகோண்டு க ல் ெழிடய  
வதன்கிழக்கோெிய நோடுகளுக்குச் வென்று ெைிகம்  வெய்த ெைிகர்களுக்கும் மலோய் 
க டலோடி மக்களுக்கும் (Maritime people) எடதோவெோருெடக உரெல் அல்லது பூெல் 
ஏற்பட்டுள்ைது எனத்வதரிகிறது. இந்தச் ெிக்கலோல் இரோடெந்திரன் பட வயடுப்பு 
நிகழ்த்தியிருக்கிறோன். ஆனோல், இது பற்றி அங்கு கல்வெட்டுகள் எடெயும் 
கிட க்கப்வபறெில்டல என்பது குறிப்பி த்தக்கது. இந்தச் ெிக்கல் இரோடெந்திரனின் 
தம்பியோன ெரீரோடெந்திரன் கோலத்திலும் வதோ ர்ந்திருக்கக்கூடும்; ெரீரோடெந்திரன் 
கோலத்திலும் இப்பட வயடுப்பு நிகழ்ந்துள்ைது. மலோய் வமோழியில் கப்பல், ெங்கம் 
ஆகிய வெோற்கள் ெழங்குகின்றன. இரோடெந்திரனின் வமய்க்கீர்த்தியில் ஸ்ரீெிேயம், 
க ோரம் எனவும், அடே என்னும் பகுதி இலோமுரி டதெம் எனவும், நிடகோபோர் தீவுகள் 
நக்கெோரம் எனவும் குறிப்பி ப்வபறுகின்றன. இெற்றில், ஸ்ரீெிேயம் 1000 கி.மீ. 
வதோடலவும், நிடகோபோர் 1500 கி.மீ. வதோடலவும், அடே 300 கி.மீ. வதோடலவும் 
வகோண் டெ. மற்ற பகுதிகடையும் டெர்த்து வமோத்தம் 6000 கி.மீ. வதோடலவு 
பட வயடுப்பின்டபோது க ல்ெழிப்பயைம் நிகழ்ந்துள்ைது. 
 
எந்தெடகக் கப்பல்கள் பயன்படுத்தப்பட் ன, கப்பல்கள் எங்கு கட் ப்பட் ன என்பது 
டபோன்ற வெய்திகளுக்குப் டபோதுமோன ெோன்றோதோரங்கள் இல்டல. ஒரு ெில 
குறிப்புகடை கிட க்கின்றன. மரக்கலம், டதோைி ஆகியடெ பற்றிய குறிப்புகள் 
கிருஷ்ைபட்டினத் துடறமுகத்தில் உள்ை கல்வெட்டில் கோைப்படுகிறது. போரூஸ் 
கல்வெட்டில், மரக்கலநோயன் என்னும் குறிப்புள்ைது. மரக்கலங்கடை இயக்கிய கப்பல் 
தடலெனுக்கு இப்வபயர் ெழங்கியது எனலோம். மரக்கலநோயன் என்னும் இச்வெோல் 
பின்னர் மரக்கலரோயர் எனவும், மடரக்கோயர் எனவும் திரிந்தன. மங்களூரிலிருந்து 
வதோ ங்கி, டகரைக் க ற்கடரயில் பல இ ங்கைில் ப கு கட்டுமி ங்கள் 
இருக்கின்றன. ஆனோல், தமிழகத்தின் மன்னோர் பகுதியில் ப கு கட்டுமி ங்கள் 
இருப்பதோகத்வதரியெில்டல. டகோயில்கைில் ஆயிரக்கைக்கோன கல்வெட்டுகடை 
எழுதிடெத்தெர்கள், இரோடெந்திரனின் பட வயடுப்பு பற்றிடயோ மரக்கலங்கள் மூலம் 
வென்ற க ல்ெழிப் பயைத்டதப்பற்றிடயோ எழுதெில்டல என்பது ெியப்போனது. 
ஆனோல், Manuscripts எனப்படும் ஓடல ஆெைங்கைில் இது பற்றித் தகெல் 
கிட க்ககூடும். ஓடல ஆெைங்கள் முந்நூறு, நோனூறு ஆண்டுகள் நிடலத்து 
நிற்படெ. நிடறயத் தகெல்கள் வகோண் டெ. இடெ ஆரோயப்ப டெண்டும். ஆனோல், 



[47] 
 

ஓடலச்சுெடிகள் இங்டக நன்கு போதுகோக்கப்படுெதில்டல. அழிடெ 
எதிர்வகோண்டிருப்பெற்றுள் (Endangered species) ஓடலச்சுெடிகளும் அ ங்கும். 
 
இங்கிலோந்தில், ஓடலச்சுெடிகள் டபோன்றடெ ஒைிப்ப  ஆெைங்கைோக (Photo 
documentation) மோற்றப்பட்டுப் போதுகோக்கப்படுகின்றன. ெீன, ேப்போன் நோடுகைில் கி.பி. 500-
இலிருந்து கிட க்கும் ஓடல ஆெைங்கடைப் போதுகோக்கின்றோர்கள். தமிழகத்தில், 
கி.பி. 1700 முதல் கி.பி. 1900 ெடரயிலோன இருநூறு ஆண்டுகோலகட் த்டதச் டெர்ந்த 
டமோடி ஆெைங்கள் உள்ைன. ஆனோல், அெற்டறப் படிக்க ஆள்கள் இல்டல. எனடெ, 
ஓடல ஆெைங்களுக்கு முதன்டம அைித்து ஆென வெய்யடெண்டிய பைி உள்ைது. 
 

________________________________________________________ 
 

வெோற்வபோழிவுக்கருத்துகடைக் கட்டுடர ஆக்கம் வெய்தெர்: 
து.சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர், டகோடெ 

 
________________________________________________________ 

  
திரு. து. சுந்தரம் 

கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 
doraisundaram18@gmail.com 
அடல டபெி : 9444939156   

_______________________________________________________ 
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7. 
திருநாதர் குன்று - நிசதீிடகக் கல்வெட்டும், சிற்பத் 
வதாகுதியும் 
 

-- டகோ.வெங்குட்டுென், து.சுந்தரம் 
 
ெிழுப்புரம் மோெட் த்தின் பல பகுதிகைில் குறிப்போக, வெஞ்ெிப் பகுதியில் ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்  ெமைத் த யங்கள் ஏரோைமோக உள்ைன. 
 
இன்று (06.08.15)கூ , அப்பம்பட்டுப் பகுதியில் ெமைத் த யவமோன்று கண் றியப் 
பட்டுள்ைதோக பத்திரிடககைில் வெய்திகள் ெந்துள்ைன. மகிழ்ச்ெி. இந்த டநரத்தில் 
ெரலோற்றுச் ெிறப்புெோய்ந்த திருநோதர்குன்று பற்றிய குறிப்பிடன  நண்பர்கைின் 
போர்டெக்குப் பதிவு வெய்யலோம் எனக் கருதுகிடறன். 

 

 
 
இக்குன்று அடமந்துள்ைப் பகுதி ெிறுக ம்பூர் என்று அடழக்கப்படுகிறது. ஆனோலும் 
வெஞ்ெி நகரின் ஒரு பகுதியோகும். இந்தக் குன்றின் மீதுள்ை பிரம்மோண் ப் போடறயில் 
ெமை முனிெர்கைோன 24 தீர்த்தங்கரர்களும் ெிற்பமோகச் வெதுக்கப்பட்டுள்ைனர். 
இெர்கள் அடனெரும் அமர்ந்த டகோலத்தில் இருக்கின்றனர். இச்ெிற்பத் வதோகுதியின் 
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கோலம் கி.பி.9ஆம் நூற்றோண்டு. தமிழகத்தில் கழுகுமடலக்கு அடுத்து இங்குதோன் 24 
தீர்த்தங்கரர்களும் ஒடர ெிற்பத் வதோகுதியில் கோைப்படுகின்றனர். 

 
இக்குன்றின் டமற்குப் பகுதியில் கோைப்படும் நிெீதிடகக் (உண்ைோ டநோன்பிருந்து 
உயிர் நீத்தெர்கைின்) கல்வெட்டு ஒன்றில், “ஐம்பத் டதழன ெனந் டநோற்ற ெந்திர நந்தி 
ஆ ெிரிகரு நிெீதிடக” எனக் குறிப்பி ப்பட்டுள்ைது. அதோெது ெந்திரநந்தி எனும் ெமை 
ஆெிரியர் ஐம்பத்டதழு நோள் உண்ைோ டநோன்பிருந்து இங்கு உயிர்நீத்துள்ைோர். 
இக்கல்வெட்டில்தோன் முதன் முதலோக உயிர் எழுத்தில் ஒன்றோன “ஐ“ 
இ ம்வபற்றுள்ைதோக ஆய்ெோைர்கள் வதரிெித்துள்ைனர்.   மற்வறோரு கல்வெட்டு 
இடையபத்ரர் என்பெர் 30நோள் உண்ைோ டநோன்பிருந்து உயிர்நீத்தடதத் 
வதரிெிக்கிறது. 
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இக்கல்வெட்டுகைின் கோலம் கி.பி.5-6ஆம் நூற்றோண்டுகைோகும். இந்த இ ம் 
வதோல்லியல்துடறயின் போதுகோப்பில் இருக்கிறது. ெரலோற்றுக் குறிப்புகடைச் 
வெோல்லும் தகெல் பலடககள், ெரலோற்டற நன்கு அறிந்தெர்கைோல் இதற்குடமல் 
யோருக்கும் டெண் ோம் என்று அகற்றப்பட்டுெிட் ன! 
 

***** 
 
-- து. சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ 
 
கல்வெட்டுப்ப த்தின் போ ம் - வெங்குட்டுென் ெோக்கட்டியோல் மூல எழுத்தின் டமல் 
ெிைம்பியபடி: 
ஐம்பத்டதழன 
ெனந்நோ 
ரந்திரநந்திஆ 
ெிரிரரநிெீதிடர 
 
இதில் பிடழப  ெிைம்பியுள்ைோர்.  
முதல் ெரி ெரியோக உள்ைது. 
இரண் ோம் ெரியில் ”ெனந்’ என்பதுெடர ெரி. அடுத்த எழுத்து “நோ” என எழுதியுள்ைோர். 
ெரியோன எழுத்து “டநோ” ஆகும். அதற்கு அடுத்து இரு எழுத்துகடை வெங்குட்டுென் 
எழுதெில்டல. அடெ “ற்ற”  ஆகும்.  
மூன்றோம் ெரியில் முதல் எழுத்டதத் தெிர்த்து மற்றடெ ெரி. முதல் எழுத்து “ெ” 
ஆகும்.  
நோன்கோம் ெரியில் ”ெிரி”, என்பதும் “நிெீதி” என்படெ ெரி. “ரர” என்பது “கரு” எனவும் 
“டர” என்பது “டக” எனவும் இருக்கடெண்டும்.  
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ெரியோன போ ம் ெருமோறு: 
ஐம்பத்டதழன 
ெனந்டநோற்ற 
ெந்திரநந்தி ஆ 
ெிரிகரு நிெீதிடக 
சிை ெிைக்கங்கள்: 
1. ஐம்பத்டதழனெனந் என்படத ஐம்பத்டதழு+ அனெநம் என்று பிரிக்க. 
ஐம்பத்டதழு-ஐம்பத்டதழு நோள்கள். 
2. அனெநம் என்படத அன்+அெனம் 
எனப்பிரிக்க. அெனம்=உண்ணுதல்; அனெனம் = உண்ைோடம. 
3. 57 நோள்கள் உண்ைோமல் டநோன்பிருந்து இறந்தோர். (டநோற்ற என்னும் வெோல்டல 
டநோக்குக.) 
4. ெந்திரநந்தி என்னும் வபயருட ய ஆெிரியர் (ஆெிரிகரு=ஆெிரியர்; 
ஆச்ெோரியர்) 
5. நிெீதிடக - இறந்த இ த்தில் எழுப்பிய நிடனவுக்கல். 
கல்வெட்டின் போர்டெப்படியின் ஒைிப்ப த்டதப்போர்க்க. 

________________________________________________________  
 

 
திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  

ko.senguttuvan@gmail.com 

  
திரு. து. சுந்தரம், கல்வெட்டு ஆரோய்ச்ெியோைர் டகோடெ. 

doraisundaram18@gmail.com  
________________________________________________________ 
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8. 
நிடனெடைகைில் வகாடுமுடி சண்முகனார் ... 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென்.  
 
90கைின் வதோ க்கம் அது. நோன், தினப்புரட்ெி நோடைட்டின் வெய்தியோைரோகப் 
பைியோற்றிக் வகோண்டிருந்த டநரம். ஒருநோள், வபோதுப்பைித்துடற அலுெலகத் 
திலிருந்து உதெியோைர் என்னி ம் ெந்தோர். “ஐயோ உங்கடை ெரச் வெோன்னோர்””. 
உ னடியோக அந்த அலுெலகத்துக்குச் வென்ற நோன், வெயற்வபோறியோைரின் 
அடறக்குள் வென்டறன். “ெோங்க உட்கோருங்க” என்று வெோன்னெர், “என்னங்க ஏரியில 
டபருந்து நிடலயம் கட் ப் டபோறோங்கைோம்” என படத படதத்தோர். “இதுக்கு எதிர்ப்ப 
பத்திரிடகயிலப் பதிவு வெய்யுங்கடைன்” என்றோர். 
 
அரெின் உத்தரவுகடை வெயல்படுத்தக்கூடிய அதிகோரி, அப்படி 
ந க்கக் கூ ோது என்று கருதுகிறோர். ெித்தியோெமோன 
மனிதரோக இருக்கிறோடர? என டயோெித்டதன். ஆம், அெர்தோன் 
தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் நன்கறிந்த ெரலோற்று ஆய்ெோைர் 
வபோறியோைர் நிடனெில் ெோழும் வகோடுமுடி ெ.ெண்முகனோர். 
 
அெர் மக்கடை டநெித்தோர். மனிதகுலம் க ந்து ெந்தப் 
போடதடய அெற்றின் ெரலோறுகடை நன்கு ெோெித்தோர். 
மோமன்னர்கள் ஏரிகடையும் குைங்கடையும் 
கண்மோய்கடையும் வெட்டினோர்கள். இப்டபோது இருப்பெர்கள் அடத அழிக்கிறோர்கடை 
என டெதடனப்பட் ோர். இதன் வெைிப்போடுதோன் ஒரு ஏரி டபருந்து நிடலயமோக 
மோறுெடத வகோடுமுடி ெண்முகனோரோல் ேரீைித்துக் வகோள்ை முடியெில்டல. 
தமிழனின் வபருடமகடைப் டபசுெடதோடு நில்லோமல் நம்முட ய ெரலோற்டற 
மக்கைி ம் வகோண்டு வெல்ல அெர் அயரோது உடழத்தோர். தோன் ெகித்து ெந்தப் 
பதெிடய இதற்குச் ெரியோகப் பயன்படுத்திக் வகோண் ோர் என்றுதோன் வெோல்ல 
டெண்டும். 
 
கல்வெட்டுகடைப் படிவயடுப்பதில், படிப்பதில் டதர்ந்திருந்த வகோடுமுடி ெண்முகனோர், 
அந்தக் கடல தனக்குப்பின் ெருபெர்களுக்கும் பயன்ப  டெண்டும் என்பதற்கோக 
ெிழுப்புரம், டெலம், திருச்வெங்டகோடு உள்ைிட்  இ ங்கைில் மோைெர்களுக்கும், 

http://2.bp.blogspot.com/-RrNWoGyE1hc/VbWFXOxIrUI/AAAAAAAAKLY/eGYpo5-oWLY/s1600/kodumudiyar.jpg
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ஆெிரியர்களுக்கும் கல்வெட்டு பயிற்ெி ெகுப்புகடை ந த்தினோர். அெரோல் 
பயிற்றுெிக்கப்பட்  பலர். இன்று அத்துடறயில் ெல்டலோரோக ெலம் ெருகின்றனர். 
தோன் பைியோற்றிய இ ங்கைில் ெரலோற்று முத்திடரகடைப் பதித்தெர் 
வகோடுமுடியோர். தருமபுரி அகழ்டெப்பகம், ெிழுப்புரம் மற்றும் திண்டிெனம் 
வபோதுப்பைித்துடற அலுெலக ெைோகங்கள் இன்றும் அெர் வபயடரச் வெோல்லும். 
 
ஆர்க்கோடு நெோபுக்கும் பிவரஞ்சுக்கோரருக்கும் இட டய அட யோற்றுப் டபோர் ந ந்த 
இ ம் (வென்டன) தரமைி எனக் கண் றிந்தது, கிருஷ்ைகிரி அடைப் பூங்கோெில் 
ஆதிமனிதனின் கல்ெடீு மோதிரி ெடிெம் அடமத்தது, டமட்டூர் அடையின் 16 கண் 
போலத்தில் வபோறியோைர் எல்லீஸ் ெிடலயடமத்தது, திருச்வெங்டகோட்டில் 
கண்ைகிக்குக் டகோட் ம் அடமப்பதற்கும், ெிலப்பதிகோரம் மைிடமகடல கோெியப் 
போ ல்கள் முழுெதும் கருங்கல்லில் வபோறித்து மண் பத்தில் அடமக்கவும், 200 அடி 
டகோெலன் கண்ைகி ெிடல அடமக்கவும் அரசுக்கு மதிப்படீு அனுப்பியது, 
திருச்வெங்டகோடு மடலப் படிகைில் உயர்மட் க் கருெிகள் மூலம் உயரம் கைித்து 
எழுதி டெத்தது, இரோெ ெோய்க்கோல் வெட்டிய அல்லோை இடையோ நோயகர் பற்றிய 
வகோங்கு மண் ல ெதகப் போ லும் ெரலோற்றுக் குறிப்பும் கருங்கல்லில் வபோறித்து 
டெலம் டெலூர் அருகில் உள்ை டெோ ர்போடையம் அடைக்கட்டில் பதித்தது என 
வகோடுமுடியோர் அெர்கைின் எண்ைற்றப் பைிகைின் பட்டியல் வதோ ர்கிறது. 
 
ெிழுப்புரத்தில் அெர் பைியோற்றிய கோலக்கட் ங்கைில் வபோதுப்பைித்துடற 
அலுெலக ெைோகத்தில் இருந்த ெிருந்தில்லங்களுக்கு திருமுடிக்கோரி இல்லம், 
நல்லியக் டகோ ன் இல்லம், கெிகோைடமகம் இல்லம் என வபயர் சூட்டினோர். வென்டன 
டதெிய வநடுஞ்ெோடலயில் ெடீூர் அடை முகப்பில் 10 அடி உயரத் தூண் எழுப்பி 
அதில் டதோடக ெிரித்தோடும் மயிலின் ெிற்பத்டதப் வபோறித்து, ெோன் மடழ குறித்துத் 
தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் போ ல்கடை கல்லில் பதிக்கச் வெய்தோர். அப்பர் 
வபருமோன் பிறந்த திருெோமூர் மற்றும் சுந்தரமூர்த்தி நோயனோர் பிறந்த திருநோெலூர் 
ஆகிய ஊர்களுக்கிட டய கல் ந ப்பட்டு அதில் அெர்கடைப் பற்றிய குறிப்புகடை 
எழுதி டெத்தோர். எண்ைோயிரத்தில் கெிகோைடமகம் பிறந்த ஊர், நோலடியோர் 
போடிடயோர் ெோழ்ந்த ஊர் எனும் திடெக் கற்கடை ந ச்வெய்தோர்.  
 
மோமன்னர் இரோடெந்திரன் கல்வெட்டிடனத் தோங்கிய கீழ்எட யோைம் ஏரியில், 
கல்வெட்டு ெோெகம் இ ம்வபறச் வெய்தோர். திருச்ெி வநடுஞ்ெோடலயில் டெந்தமங்கலம் 
கிரோமத்தில் கோ ெரோயன் தடலநகரம் எனும் தகெடல கல்லில் வபோறிக்கச் வெய்தோர். 
திருக்டகோெலூர் அடைக்கட்டில், திருமுடிக்கோரியின் புகழ்போடும் புறநோனூற்று 
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ெரிகடை எழுதி டெத்தோர். க லியில், இரோேோ டதெிங்கு ெரீ மரைம் எய்திய இ ம் 
என கல் நட் ோர். 
 
வகோடுமுடியோர் அெர்கள் கை ஆய்வுக்கோகச் வெல்லும் இ ங்கைில் கிட க்கும் 
நடுகற்கள், கல்வெட்டுகள், ஏரித் தூம்புகள் டபோன்றெற்டற வகோண்டுெந்து ெிழுப்புரம் 
மற்றும் திண்டிெனம் வபோதுப்பைித்துடற அலுெலக ெைோகங்கைில் திறந்தவெைி 
அருங்கோட்ெியகங்கடை அடமத்தோர். “இடத எடுத்து ெர்றதுக்குள்ை டபோதும் 
டபோதும்னு ஆயிட் துங்க” என்போர்.  கோரைம், இெற்றில் பல கோைிக் கல்லோகவும், 
துைி துடெக்கவும், ெழிபோட்டிற்குரி யதோகவும் பயன்படுத்தப்பட் டெ. இெற்டற 
எடுப்பதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்புத் வதரிெித்தனர். அதனோல்தோன் மிகுந்த ெிரமம்-
எதிர்ப்புகளுக்கிட டய அடெ வபோதுப்பைித்துடற ஈப்பில் எடுத்துெரப்பட் ன. 
 

 
 
பழந்தமிழர் வதோழில்நுட்பத் திறன், குமரிக்கண் ம் க லுள் மூழ்கெில்டல, 
வதோல்கோப்பியம் உள்ைிட்  நூல்கடை இயற்றியுள்ை வகோடுமுடி ெ.ெண்முகனோர், 
ெரலோறு மற்றும் இலக்கியத் தகெல்கடை டநரிட யோக எடுத்துச் வெோல்ெதில் 
ஆர்ெம் கோட்டினோர். ெிழுப்புரத்தில் அடனத்து இலக்கிய அடமப்புகடையும் 
ஒருங்கிடைத்து, “ெிழுப்புரம் இலக்கியக் கழகம்” எனும் அடமப்பிடன ஏற்படுத்தி, 
ெோரந்டதோறும் ெனிக்கிழடமகைில் அெர் கூட் ங்கள் ந த்தியப் போங்கிடன 
ெிழுப்புரம் மண் மறந்தி ோது. 
 
வகோடுமுடி ெண்முகனோர் அெர்கள் போர்ப்பதற்கு எைிடமயோனெர். பழகுெதற்கு 
இனிடமயோனெர். தன்னில் ெயதில் எவ்ெைவு இடைடயோரோக இருந்தோலும் 
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அெர்களுக்கும் மதிப்பு வகோடுத்தோர். மோற்றுக் கருத்துக்கடை அனுமதிக்கும் ேனநோயக 
மோண்புட யெர். இதற்கு உதோரைம் ஒன்டற மட்டும் வெோல்லி முடிக்கலோம் என 
நிடனக்கிடறன். 
 
வபோதுப்பைித் துடறயின் ெோர்பில் 01.06.1991இல் டதெிய நீர்ெை நோள் கெியரங்கம் 
கெிஞர் த.பழமலய் அெர்கைின் தடலடமயில் ந ந்தது. அதில் பங்டகற்ற நோன் 
முதன் முதலோக கெிடத என்று ஒன்டறப் படித்டதன். அதில், “பிறக்கோதக் 
குழந்டதக்குப் வபயர் சூட்டுெிழோ ந த்துெடதப் டபோல் இல்லோத ெைத்துக்கு ெிழோ 
வகோண் ோடுகிடறோம்” எனத் வதோ ங்கி, “ெடீ்டுக்கு ஒரு யூக்லிபட்ஸ் மரம் ெைர்ப்டபோம் 
கோட்டுக்கு ஒரு ெரீப்படன ெைர்ப்டபோம்” என்று முடித்டதன். 
 
அங்கு ெந்திருந்த அரசுத்துடற அதிகோரிகளுக்கு அதிர்ச்ெி. என்ன இந்தப் டபயன் 
இப்படி படிக்கிறோடன? என்று. ஆனோல், வகோடுமுடியோர் புன்முறுெலு ன் அடமதியோக 
இருந்தோர். அடுத்த ெில நோள்கைில் கெியரங்கக் கெிடதகள் டரோனிடயோ டபோ ப்பட்டு 
புத்தக ெடிெில் பங்டகற்போைர்களுக்கு ெழங்கப்பட் து. அதில் என்னுட ய 
கெிடத(?)யும் ெரிக்கு ெரி மோறோமல் அப்படிடய இருந்தது. என்னுட ய எழுத்து 
வகோடுமுடியோர் அெர்கைோல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. 
 
தோன் வெய்தப் பைிகள் தனக்குப் பின்னும் நிடலத்திருக்க டெண்டும் என 
வகோடுமுடியோர் ெிரும்பினோர். வபோதுப்பைித்துடற அலுெலகங்கைில் திறந்தவெைி 
அருங்கோட்ெியகங்கடை அடமத்தடபோது, அடெ வதோ ந்து கோப்போற்றப்ப  
அரெோடைகடையும் வெைியி ச் வெய்தோர். ஆனோல் அெர் மடறவுக்குப் அந்த 
நிடனவுச் ெின்னங்கள் அந்தத் துடறடயச் டெர்ந்தெர்கைோடலடய டபோற்றிப் 
போதுகோக்கப்ப  ெில்டல என்பதுதோன் டெதடன தரத்தக்கதோகும். 
 
மக்கைி ம் ெரலோற்டறக் வகோண்டுச் வெல்லும் மகத்தோனப் பைியில் தன்டன 
ஈடுபடுத்திக் வகோண்  வபோறிஞர் வகோடுமுடி ெ.ெண்முகனோர் 19.03.2005இல் மடறந்தோர். 
இதடனத் வதோ ர்ந்து, ெிழுப்புரத்தில் பல்டெறு அடமப்புகள் பங்டகற்ற 
நிடனெஞ்ெலிக் கூட் வமோன்டற, 01.04.2005இல் கல்வெட் ோய்ெோைர் திரு.ெரீரோகென் 
அெர்களும், நோனும் முன்னின்று ந த்தியடத இங்குப் பைிவு ன் பதிவு வெய்கிடறன். 
 
வதோ ங்கிய இ த்திற்டக மீண்டும் ெருகிடறன். வகோடுமுடியோர் எதற்கோகப் படத 
படதத்தோடரோ அந்த இ த்தில், 118.54 ஏக்கரிலோன ெிழுப்புரம் பூந்டதோட் ம் ஏரியில், 
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1998இல் மோெட்  ஆட்ெித் தடலெர் அலுெலகத்திடன உள்ை க்கிய வபருந்திட்  
ெைோகமும், 2000ஆம் ஆண்டில் டபருந்து நிடலயமும் அடமக்கப்பட்டு ெிட் து. 
இனி நோம் ஏரிகடை, வகோடுமுடியோர் டபோன்றெர்கள் டெகரித்து டெத்தத் தூம்புக் 
கற்கைில் மட்டுடம போர்க்க முடியும்! அதுவும் அந்தக் கற்கள் இருந்தோல் மட்டுடம... 
 
 

 ________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________   

 



[57] 
 

9. 
இடசக்கும் கற்குதிடரகள்... 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 
 
டெந்தமங்கலம்... திருச்ெி–வென்டன டதெிய வநடுஞ்ெோடலயில், வகடில 
நதிக்கடரடயோரம் அடமந்துள்ை கிரோமம். 
 
பிற்கோலப் பல்லெர் எனப்படும் கோ ெரோயர்கைின் தடலநகரோக ெிைங்கிய இந்த ஊர், 
ெரலோற்றில் நீங்கோ இ ம்பிடித்ததற்கு கீழ்க்கோணும் நிகழ்வு முக்கியக் கோரைமோகும். 
 
கி.பி.1231இல் போண்டியனி ம் டதோற்றச் டெோழமன்னன் மூன்றோம் இரோெரோென், தன் 
தடலநகடர ெிட்டு குந்தை அரெனி ம் ஆதரவு டகட்டு ஓடுகிறோன். ெந்தெோெி 
ெட் ம் வதள்ைோறு அருடக அெடன ெழிமறித்த, முதற் டகோப்வபருஞ் ெிங்கன் 
என்றடழக்கப்படும் அழகியெீயன், டெோழப் வபருடெந்தனு ன் டமோதுகிறோன். இதில் 
மூன்றோம் இரோெரோென் டதோற்றுெி , அெடனயும் அெனது உற்றோர் உறெினர் 
பட ெரீர் என அடனெடரயும் வகோண்டு ெந்து, டெந்தமங்கலத்தில் ெிடறடெத்தோன் 
முதற் டகோப்வபருஞ்ெிங்கன். 
 
அழகியெீயனின் மகனோன இரண் ோம் டகோப்வபருஞ்ெிங்கன் (கி.பி.1243- கி.பி.1279) 
ெிதம்பரம் டகோயிலின் கீடழக்டகோபுரத்டதயும், தில்டலக் கோைிக்கு கருங்கல் 
டகோயிடலயும் எடுத்தென். ெிறந்தக் கெிஞனோகத் திகழ்ந்த இரண் ோம் 
டகோப்வபருஞ்ெிங்கன் கடலகைில் ஈடுபோடு மிக்கென். “ெோகித்ய ரத்னோகரன்” என்று 
இெனுக்கு ெழங்கப்பட் ப் பட் த்திலிருந்து இடத அறியலோம். இரண் ோம் 
டகோப்வபருஞ்ெிங்கன் இடெயிலும் மிகுந்த ஈடுபோடு வகோண் ென். இதடன 
டெந்தமங்கலத்தில் உள்ை இரண்டு கற்குதிடரச் ெிற்பங்கள் உைர்த்துகின்றன. இடெ 
ஒடர கல்லில் இடைக்கப்பட்டுள்ைன. இந்தச் ெிற்பங்கைின் முகம், கோது, முதுகு என 
எங்குத் தட்டினோலும் வெவ்டெறு ெிதமோன ஓடெெருகிறது. இப்படிப்பட்  
அற்புதமோன, அதிெயக் கல்டலக் கண் றிந்து அதில் ெிற்பங்கள் வெதுக்கப்பட்டுள்ைன. 
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இதுடபோல் மதுடர உள்ைிட்  இ ங்கைில் உள்ை டகோயிற் தூண்கைிலும் ஓடெ 
ெருெடதயும் நீங்கள் அறிெரீ்கள். தமிழர்கைின் கடலத்திறனுக்கும், அதில் 
நமக்கிருந்த நுட்பமோன ஈடுபோட்டிற்கும் ெோட்ெியோக நின்றுள்ைது டெந்தமங்கலம் 
இடெக்கும் கற்குதிடர ெிற்பங்கள். டெந்தமங்கலம் டகோயிலில் இருந்து ெிலஅடி 
தூரத்தில் இருக்கும் குைக்கடரயில் இந்தச் ெிற்பங்கள் இருக்கின்றன. இரண்டு 
ெிற்பங்கைில் ஒன்று மிகவும் ெிடதக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் எப்படி ஓடெ ெருகிறது 
என்படதக் கண் றிெதற்கோக நம்மெர்கள் ந த்திய அறிெோைித்தனமோன ஆய்ெின் 
வெைிப்போடு, இந்தச் ெிடதவு. இப்டபோது ஓடரவயோரு ெிற்பம் மட்டும் முழுடமயோக 
நின்று வகோண்டிருக்கிறது. 
 
இந்த இடெக்கும் கற்குதிடரகள் குறித்தத் தகெல் 1995இல் தினமைிக் கதிரில் 
வெய்திக் கட்டுடரயோக வெைியோனது. 2005ஆம் ஆண்டு ெோக்கில் டெந்தமங்கலம் 
வென்ற நோன், புதர்களுக்கிட டய இருந்தச் ெிற்பங்கடைப் புடகப்ப ம் எடுத்டதன். 
இதடனத் வதோ ர்ந்து அப்டபோடதய ெிழுப்புரம் மோெட்  ஆட்ெியர் 
திரு.கோ.போலச்ெந்திரன் இ.ஆ.ப., அெர்கைின் கெனத்திற்குக் வகோண்டு வென்டறன். 
ெரலோற்றின் மீது ஈடுபோடு வகோண்  அெர், உ னடியோக டெந்தமங்கலத்துக்குப் 
புறப்பட்டு ெந்துெிட் ோர். ெிற்பங்கடைப் போர்த்து ெியந்த மோெட்  ஆட்ெியர். 
இெற்டறப் போதுகோக்கும் ெடகயில் ெிழுப்புரத்திற்குக் வகோண்டுச் வெல்டெோம் 
என்றோர். 
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இதற்கிட யில் ெட் மன்றத் டதர்தல் ெந்தது, டதர்தலுக்குப் பின்னர் ஆட்ெியரும் 
மோறினோர். அெருக்குப்  பின் ெந்தெர்கள் இதில் அக்கடறக் கோட் ெில்டல. 
கோ ெரோயனின் இடெக்கும் கற்குதிடரச் ெிற்பங்கள், டெந்தமங்கலம் குைக்கடரயில் 
மீண்டும் புதர்கள் மண்டி, அப்படிடய கி க்கின்றன. 
 

 
Musical Stone Horse at Sendhamangalam 
Sendhamangalam, Tamil Nadu, India 
[Nearby city: Ulundurpet, Villupuram, Cuddalore] 
coordinates: 11.746995, 79.378339 
Google Map: https://goo.gl/maps/8Oefh 

________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________   
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10. 
கைப்பிரர் காை ஸ்ரீசிகாரி பல்ைமெசுெரம் - மமைச்மசரி 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 
 
பிரம்மோண்  போடறக்கு அடியில் வெங்கற்கைோல் கட் ப்பட்டிருக்கிறது ெிகோரி 
பல்லடெசுெரம் எனப்படும் மத்திடைசுெரர்க் டகோயில். 
 

 
 
மகோ மண் பம், அர்த்த மண் பம், மூலெர் கருெடற என மூன்று நிடலகடைக் 
வகோண்டுள்ைது இக்டகோயில்.  அர்த்த மண் பத்தில் இருந்து கருங்கற் குட ெடரத் 
வதோ ங்குகிறது. 
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4.9 அடி உயரம், 7அடி சுற்றைெில் எண் டகோைத்திலோன (எட்டுப் பட்ட ) 
ஆவுட யோர்டமல் பிரம்மோண்  ெிெலிங்கம் அடமக்கப்பட்டுள்ைது. ப ீமும் லிங்கமும் 
அடத (தோய்ப்) போடறயில் அடமக்கப்பட்  உருெங்கள் ஆகும். கூடரயில் தோமடர 
கோட் ப்பட்டுள்ைது. 
 

 
 
“கருெடறயில் தோய்ப் போடறயிலோன இலிங்கத் திருடமனியும் கூடரயில் தோமடரயும் 
அடமந்திருப்பது தமிழ்நோட்டிடலடய ெிகோரி பல்லடெசுெரத்திலும் (டமலச்டெரி) 
ெித்தன்ன ெோெலிலும்தோன்” என்பர் ஆய்ெோைர்கள் மு.நைினி, இரோ.கடலக்டகோென்.    
(நூல்: மடகந்திரர் குட ெடரகள்) 
 
இக்டகோயிலின் ெ க்குப் பகுதி தூண் ஒன்றில் ெ வமோழிச் ெோெனம் பல்லெ கிரந்த 
எழுத்தில் எழுதப்பட்டுள்ைது.  இதடனத் தமிழப்படுத்தியுள்ை மயிடல 
ெீனி.டெங்க ெோமி “ெோெனத்தில் கூறப்பட்டுள்ை ெந்திரோதித்யன் என்பென் பல்லெ 
குடும்பத்டதச் டெர்ந்த ெிற்றரெனோக  இருக்கக்கூடும். இக்டகோயிலின் அடமப்பு 
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முதலோம் மடகந்திர ெர்மன் கோலத்து அடமப்டப டபோன்றிருக்கிறது. இதனோல் 
இக்டகோயில் கி.பி.7ஆம் நூற்றோண்ட ச் ெோர்ந்ததோக கருதப்படுகிறது” என 
வதரிெித்துள்ைோர். (நூல்: மடகந்திர ெர்மன்) 
 
“டமலச்டெரி குட ெடர ெிம்ம ெிஷ்ணு கோலத்தில் கைப்பிரரோல் அடமக்கப்பட் து” 
என்று தமது கைப்பிரர் குட ெடரக் டகோயில் எனும் கட்டுடரயில் வதரிெிக்கிறோர் 
ந ன.கோெிநோதன். (நூல்: ெரலோற்றுத்  த யம்) 
 
கருெடறக்கு வெைிடய அம்மன், ெிநோயகர், ெள்ைி வதய்ெோடனயு ன் ஆறுமுகெோமி 
ஆகிடயோர் கோட்ெி தருகின்றனர். இச்ெிற்பங்கள் 14,15ஆம் நூற்றோண்டு கோலத்திய 
தோகும். 
 
டகோயிலுக்கு வெைிடய கிழக்குப் போர்த்து, கழுத்தில் முறுக்கிய மோடலகளு ன், 
கோல்கடை ம க்கிய நிடலயில் டெோழர் கோலத்து நந்தி கோைப்படுகிறது. அதன் 
ம க்கிய கோல்களுக்கிட டய ெிறிய ெடிெிலோன லிங்கம் இ ம்வபற்றுள்ைது.  
“இதுடபோல் லிங்கமடைத்த டெோழர் கோல நந்திடய இதுநோள் ெடர போர்த்ததில்டல” 
என்கின்றனர் ஆய்ெோைர்கள் மு.நைினி, இரோ.கடலக்டகோென். 
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இக்டகோயில் தற்டபோது ஸ்ரீபிரஹன்நோயகி உ னுடற மத்தடைசுெரர் டகோயில் 
என்றடழக்கப்படுகிறது. 
 
மிகவும் ெிடதந்த நிடலயில் கோைப்படும் ஸ்ரீெிகோரி பல்லடெசுெரம் புனரடமப்புக்கோக 
கோத்திருக்கிறது. 
 
டமலச்டெரியின் வதற்கில் ெனப்பகுதியில் மடலயடிெோரத்தில் அடமந்துள்ைது 
ஸ்ரீபச்டெயம்மன் ஆலயம். மூலெர் வெோக்கநோதர். 
 

 
 
ஆலயத்தின் வெைிடய முனிெர் எழுெரின் ெிடலகள் பிரம்மோண் மோகக் 
கோட்ெியைிக்கின்றன. இக்டகோயில் ஏரோைமோடனோருக்கு குல வதய்ெக் டகோயிலோகும். 
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டமலச்டெரி: 
வெஞ்ெி – வெெலப்புடர ெோடலயில் 5ஆெது கி.மீ.இல் இருக்கிறது. 
Melacherry, Tamil Nadu 604202, India 
Coordinates: 
PiraganNayaki Temple: 12.288315, 79.395321 
Pachaiamman Temple: 12.270637, 79.377868 
Google Map: https://goo.gl/maps/2FDkv 
 

 ________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________   
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11. 
ெழுதாவூர் மகாட்டை 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 
 
ெழுதோவூர் – 
 
வெஞ்ெி, புதுச்டெரி ெரலோற்றில் நீங்கோத இ த்டதப் பிடித்த ஊர். 
 
இந்தப் பகுதியின் கில்டலதோரோக இருந்தெர் ெயதீ்கோன். மும்டபயில் இருந்து 
புதுச்டெரிக்குக் குடிடயறியிருந்த இெர், ெழுதோவூடர ெிடலக்கு ெோங்கிக் டகோட்ட க் 
வகோத்தைங்களு ன் ஆட்ெி வெய்து ெந்தோர். இெரது மகன் மகமத்கோன். ெயதீ்கோனின் 
வநருங்கிய நண்பரோக ெிைங்கியெர் வெோரூப்ெிங். இரோேோடதெிங்கின் தந்டத. 
 
இரோேோ டதெிங்கு னோனப் டபோரில் மகமத்கோன் மடறந்த பின், ெழுதோவூர் டகோட்ட  
ஆற்கோடு நெோப் டககளுக்குச் வென்றது. 1742 ெோக்கில் ஆற்கோடு சுபோெில் நிலெிய 
குழப்பமோன நிடலடமயோல் அங்கிருந்து வெைிடயறிய நெோப் மீர்அெத், ெழுதோவூடரத் 
தடலடமயி மோகக் வகோண்டு ஆட்ெி வெய்துள்ைோர். இெரதுப் பட யைிகள் பிவரஞ்சு 
ெெமிருந்த அபிடஷகப்போக்கம் ெடர வென்று வகோடிடயற்ற முடனந்த நிகழ்வுகளும் 
அரங்டகறியுள்ைன. 
 
1748 வெப் ம்பரில் பிவரஞ்சுப் பட கள் வென்டனடயக் டகப்பற்றின. இந்த 
ந ெடிக்டகக்கு ஆற்கோடு நெோபோன அன்ெருதீன்கோன் கடும் எதிர்ப்புத் வதரிெித்தோர். 
இதுபற்றி ஆலம்படர நிெோமுக்குக் கடிதம் எழுதிய பிவரஞ்சு கெர்னர் டூப்டை, 
“ஆற்கோடு நெோப் பிரடதெத்தில் இருக்கும் ெில்லிய நல்லூடரயும் (ெில்லியனூர்), 
ெழுதோவூடரயும் தந்தோல் வென்டனடய ெிட்டு ெிடுெதோக”த் வதரிெித்திருந்தோர். 
 
புதுச்டெரிடய ஆட்ெி வெய்து வகோண்டிருந்த டூப்டைவுக்கு, அருகில் உள்ை ெழுதோவூர் 
மீது கண் இருந்து ெந்ததற்குக் கோரைம், மற்வறந்த ேோகீரிலும் இல்லோத அைவுக்கு 
இந்த ேோகீரில் இருந்து மட்டும் குத்தடகப் பைமோக ெரு த்திற்கு ரூ.ஒரு லட்ெம் 
ெந்து வகோண்டிருந்தது. இதற்கிட டய 1750இல் வெஞ்ெிடய வெற்றி கண் ோர் டூப்டை. 



[67] 
 

அப்டபோது தக்கோை சுடபதரோக இருந்த ெலபத் ெங் என்பெர், ெழுதோவூர் உள்ைிட்  
நூறு கிரோமங்கடை பிவரஞ்ெியருக்கு ெழங்கினோர். டூப்டைெின் கனவும் நனெோனது. 
 
அடுத்த 10ஆண்டுகைில் நிடலடம மோறியது. கர்னல் அயர்கூட் தடலடமயிலோன 
ஆங்கிடலடயப் பட  திண்டிெனம், வபருமுக்கல் ெழியோக புதுச்டெரிடய டநோக்கி 
முன்டனறியது. 1760 மோர்ச் மோதெோக்கில் புதுச்டெரியில் டபோர் டமகங்கள் 
சூழ்ந்திருந்தன. புதுச்டெரியில் உயர் பதெியில் இருந்தெர்கள், ெைிகர்கள் உள்ைிட்  
அடனெரும் கட் ோயம் டபோரில் ஈடுப  டெண்டும் என்று பிவரஞ்சு அரெோங்கம் 
உத்தரவுப் டபோட் து. இதடன எதிர்த்தெர்கள் கோலில் ெங்கிலி பூட் ப்பட்  நிடலயில், 
கோல் நட யோகடெ புதுச்டெரியில் இருந்து ெழுதோவூர் வகோண்டு ெரப்பட்டு, 
இங்கிருந்தக் டகோட்ட யில் அட க்கப்பட் னரோம். 
 
இதனிட டய 1760 ஏப்ரல் 16இல் அயர்கூட் தடலடமயிலோன ஆங்கிடலயப் பட  
ெழுதோவூர் டகோட்ட டயப் பிடித்தது. அங்கு அட த்து டெக்கப்பட்டிருந்தெர்கள் 
அடித்து ெிரட் ப்பட் னர். வதோ ர்ந்து டகோட்ட யும் இடித்துத் தடரமட் மோக்கப் 
பட் து. அடுத்த ெிலநோட்கைில் புதுச்டெரி அெர்கள் ெெம் வென்றடத ெரலோற்டற 
அறிந்தெர்கள் அறிெோர்கள். 
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ெழுதோவூரில் டம ோகத் வதரியும் அந்தப் பகுதிடய உள்ளூர்க்கோரர்கள் டகோட்ட  
டமடு என்றடழக்கின்றனர். நீண்  அகழியும், நோற்புறமும் நிற்கும் கோெற் 
டகோபுரங்களும், அங்குக் டகோட்ட  இருந்ததற்கோன முக்கியத் த யங்கைோக 
நிற்கின்றன. டமலும் வெங்கல்லோல் ஆன நீண்  கட்  ம் ஒன்றும், டகோட்ட டமடுப் 
பகுதியில் கோட்ெியைிக்கிறது. இது, டகோட்ட  கைஞ்ெியம் என்றடழக்கப்டுகின்றது. 
 
ெழுதோவூர் டகோட்ட  இருந்தப் பகுதிடயப் போர்ப்பதற்கும், பிவரஞ்சு அரசு குறித்த 
ஆய்டெ டமற்வகோள்ைவும் வெைிநோட் ெரும் ெருகின்றனர். அெர்களுக்குத் தகெல் 
அைிக்கவும் இங்கு யோரும் கிட யோது. இந்த இ ம் வதோல்லியல் துடறயின் 
கட்டுப்போட்டில் இருப்பதற்கோன அட யோைங்களும் அங்கில்டல. 
 
எஞ்ெி நிற்கும் கைஞ்ெியத்டதக் கூ , அப்பகுதியினரின் துடையின்றி நோம் வநருங்க 
முடியோது. சுற்றிலும் கரும்பு ெயல்கள். நடுெில் கோைப்படும் இந்தக் கட்  த்டத 
அட ய நோன் கடும் பிரயத்தனப்பட்ட ன்.   

 
 ________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________   
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12. 
கபிைர் குன்று 
 

-- டகோ.வெங்குட்டுென். 
 
 
2013ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ஓருநோள், சுட்வ ரிக்கும் மத்தியோன வெய்யில் டநரம். 
அரகண் நல்லூர் அதுல்ய நோடதசுெரர்க் டகோயிலுக்குச் வென்ற நோன், அந்தக் குன்றில் 
இருந்துப் போர்த்டதன். 
 
அடதோ டமற்டக, வதன்வபண்டையோற்றில் அழகுறக் கோட்ெியைிக்கிறது கபிலர் குன்று. 
 

 
 
அதுல்ய நோடதசுெரர்க் டகோயிலின் பின்பக்கமோக ஆற்றில் இறங்கிெிட்ட ன். இந்த 
ஆற்றில் புனல் எல்லோம் ஓடி, ஆண்டுக் கைக்கில் ஆகிறது. மைல்தோன். அதுவும் 
சுரண் ப்பட்டு ெருெடதத்தோன் அண்டமயில் போர்த்டதோடம! 
 
அங்கிருந்து ந க்கத் வதோ ங்கிடனன். அப்டபோதுதோன் வதரிந்தது நோன் எடுத்த முடிவு 
மிகவும் தெறோனது என்று. ஏவனனில் அங்கிருந்து கபிலர் குன்று வதோடலவுதோன். 
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ஆற்று மைலில் ந ப்பது... கோல்கள் பின்னியது. ஆனோலும் முன் டெத்தக் கோடல 
பின்ெோங்க மனம் ஒப்பெில்டல. ந க்கத் வதோ ங்கிடனன் புடதயடலத் டதடுபென் 
டபோல. ஆம், ெரலோற்றுப் புடதயடலத் டதடி. 
 
ெங்கப் புலெரோன கபிலருக்கும் மடலயமோனோட்டின் தடலநகரோக ெிைங்கிய 
திருக்டகோெலூருக்கும் வநருங்கியத் வதோ ர்பு இருக்கிறது. 
 
போரியின் வநருங்கிய நண்பரோக ெிைங்கிய கபிலர், திருக்டகோெலூர் மன்னன் 
மடலயமோடனயும் புகழ்ந்திருக்கிறோர். போரியின் மடறவுக்குப் பின் அெரது 
இருமகள்கடை அடழத்துக் வகோண்டு திருக்டகோெலூர் ெந்த கபிலர், அப்வபண்கடை 
மடலயமோனி ம் அட க்கலப்படுத்திெிட்டுப் வபண்டையோற்றங் கடரயில் 
டநோன்பிருந்து (ெ க்கிருந்து) உயிர்நீத்தோர். 
 
திருக்டகோெலூர் ெரீட் நோதர் டகோயில் கருெடறச் சுெற்றில் வபோறிக்கப்பட்டுள்ை 
முதலோம் இரோேரோேனின் அடெயில் அறங்கடை எடுத்துக்கூறும் உயர்நிடல 
அலுெலனோக இருந்த கம்பன் ெதீிெி ங்கன் (கி.பி.985)  என்பெனோல் வபோறிக்கப்பட் க் 
கல்வெட்டுச் ெோெனம் கீழ்க்கோணும் தகெடலத் வதரிெிக்கிறது: 
 

ென்கடர வபோருது ெருபுனற் வபண்டைத் 
வதன்கடர யுள்ைது தீர்த்தத் துடறயது 
வமோய் டெத்தியலு முத்தமிழ் நோன்டமத் 
வதய்ெக் கெிடத வெஞ்வெோற் கபிலன் 
மூரிெண் த க்டகப் போரிதன் அட க்கலப் 
வபண்டை மடலயர்க் குதெிப் வபண்டை 
அடலபுன லழுெத் தந்தரி ஷஞ்வெல 
மினல்புகும் ெிசும்பின் ெடீு டபவறண்ைிக் 
கனல்புகுங் கபிலக் கல்லது. 

 
கபிலர் புரோைத்டத ெிைக்கும் ெடகயிலோன 19ஆம் நூற்றோண்ட ச் டெர்ந்த ஓெியம் 
திருக்டகோெலூர் ெரீட் நோதர் டகோயிலில் தீட் ப்பட்டிருந்தது. க ந்த ெில 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இ ம்வபற்றிருந்தது. இப்டபோது இல்டல. அதன்மீது 
வெள்டையடிக்கப்பட்டுெிட் து. 
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ெரீட் நோதர்க் டகோயில் கல்வெட்டில் குறிப்பி ப்படும் கபிலக் கல் – கபிலர் குன்று – 
திருக்டகோெலூர் நகரத்திற்கு முன்னதோகடெ, வதன்வபண்டையோற்றின் வதன்கடரயில் 
(கீடழயூர் தடரப் போலத்தின் டமற்கில்) தனித்தப் போடறயோகக் கோைப்படுகின்றது. 
இந்தப் போடறமீது வெங்கல்லோல் கட் ப்பட் க் டகோயிலும், அதனுள் இலிங்கமும் 
இ ம்வபற்றுள்ைது. 
 
“இதில் உள்ை இலிங்கத் திருடமனியின் வபயர் கபிடலசுெரர் என்பதோகும். இது டெோழர் 
கோலத்தில் ெங்கத் தமிழப் புலென் கபிலனுக்கோக எடுக்கப்வபற்ற பள்ைிப்பட   
டகோயிலோக இருந்திருக்க டெண்டும்” என்போர் கு ெோயில் போலசுப்பிரமைியன் (நூல்: 
கபிலக் கல்). ஆனோலும், இது கி.பி.14ஆம் நூற்றோண்டு கட்  ப் போைி என்கின்றனர் 
வதோல்லியல் அறிஞர்கள். 
 
எப்படிடயோ, தட்டுத் தடுமோறி கபிலர் குன்றிடன அட ந்துெிட்ட ன். போடறக்கு 
டமடல வெல்ல நல்ல முடறயில் படிக்கட்டுகள் அடமக்கப்பட்டுள்ைன. ெிறிய ‘டகட்’ 
திறந்திருந்ததோல் சுலபமோகச் வெல்ல முடிந்தது. இந்த இ ம் தமிழகஅரெின் 
வதோல்லியல் துடறயோல் போதுகோக்கப்பட்டு ெருகிறது. மகிழ்ச்ெிதோன். ஆற்றங்கடர 
என்பதோல், திறந்த வெைியில் ந க்கும் ெகலெிதமோனக் கோரியங்களும், கபிலர் 
குன்டறச் சுற்றிலும் ந ந்து ெருகின்றன. ெரலோற்றுச் ெிறப்பு ெோய்ந்தக் கபிலர் 
குன்றிடனக் கோை ெிரும்புடெோர் இந்த அெலங்கடையும் க ந்துதோன் வெல்ல 
டெண்டியிருக்கிறது...!    
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Coordinates: 
Kabilar Kundru, State Highway 7, Tamil Nadu 605753, India 
Then Pennai River 
11.972793, 79.211080 
Google Map: https://goo.gl/maps/gBeos 
 

 

 ________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________   
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13. 
ெிழுப்புரம் புனித பிரான்சிஸ் சமெரியார் ஆையம்  
 

-- டகோ.வெங்குட்டுென். 
 
 
ெிழுப்புரத்தின் பழடமெோய்ந்த கிறிஸ்துெ டதெோலயம். இந்த ஆலயம் 1878இல் 
உருெோக்கப்பட் து. முதல் பங்குதந்டதயோக SOURIE MARINDER வபோறுப்டபற்றோர். 
வதோ ர்ந்து பல ஆண்டுகள் வெள்டைக்கோர போதிரியோர்கள்தோன் இங்கு பங்கு 
தந்டதகைோக இருந்திருக்கின்றனர். 1886இல் ஐடரோப்பிய கட்  க் கடல நயத்து ன் 
கூடிய ெடெரியோர் ஆலயம் கட் ப்பட் து. 
 

 

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/1f6e2359f564af47/002.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrFmAANqYtHIPiuQmaIH5K4gor-MVBMBayPBsOWvBv4R3OH7D1uMjWNoNfDPOniy-FJSOW6LxSjxp6_m0beOjSwx1IyX3KSQnrJ9EUtO_6BtGnu7M7Q
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வதோ க்கத்தில் நங்கோத்தூர் பங்கில் இருந்த ெிழுப்புரம் புனித ெடெரியோர் ஆலயம் 
1895இல் தனிப்பங்கோக உருெோனது. ெழுதவரட்டி, தும்பூர், ஏனோதிமங்கலம், ஆலோத்தூர் 
ஆகிய கிரோமங்கள் இதன் பங்கிற்கு உட்பட் டெயோகும்.  படழய ஆலயம் 
கட் ப்பட்டு நூறோண்டு ஆனடதவயோட்டி புதுடெ-க லூர் மடறமோெட்  டபரோயர் 
ெி.எஸ்.வெல்ெநோதர் முயற்ெியில் தற்டபோதுள்ை புதிய ஆலயம் 02.12.1986இல் 
எழுப்பப்பட் து. 
 

 

 
 
இந்த ஆலயத்தில் ஆண்டுடதோறும் நெம்பர் 25ஆம் டததி புனித ெடெரியோர் திருெிழோ 
வகோடிடயற்றத்து ன் வதோ ங்குகிறது. இத்திருெிழோ டிெம்பர் 3ஆம் டததி ெடர 
வகோண் ோ ப்படுகிறது. இக்கோலக்கட் ங்கைில் அலங்கரிக்கப்பட் த் டதரில் புனித 
ெடெரியோர் நகடர ெலம் ெருெோர். 
 
இங்கு, 1876ஆம் ஆண்டு முதலோன பிறப்பு, இறப்பு, ஞோனஸ்தோனம், திருமைம் 
டபோன்ற ெ ங்குகள் வதோ ர்போன ஆெைங்கள் இன்றைவும் போதுகோக்கப்பட்டு ெருெது 
ெிறப்பிற்குரியது. 2010ெோக்கில் புனித ெடெரியோர் ஆலயத்திற்கு நோன் வென்றடபோது, 

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/1f6e2359f564af47/001.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEYmBIjozM3aJy9dTtd3m_yrBtm-_FeItQQaK4MYIsMoCvSNcWl5WgzKwNAooINMZSkmZzOkzILjOtGmbzT3Ax1hhD5j4_5T8Xd4qMEkbaS7t4umI4
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பங்கு தந்டதயோக இருந்த டக.போல்வதலோமூர் அெர்கள், தன் ெயதோன கோலத்திலும், 
பழடமயோன ஆெைங்கடை எனக்கு கோண்பித்தடதோடு, அெற்டற புடகப்ப ம் 
எடுக்கவும் அனுமதி அைித்தோர். 
 

 
 
இந்டநரத்தில் அெருக்கும் ஆலயத்திற்கும் என் நன்றிகள் உரித்தோெதோக...!   

________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________  

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/1f6e2359f564af47/003.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrGhtr9aulNAlHuKGqkeu8hLVlejKWcOHpPjC8-tMCWGqW1ge28TUM33DhlNfjEV6SN50qrOlGMgITFXJNoMdWE8EEYL5whAI9U2EHIpVp6ACahomTU
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14. 
ெிழுப்புரத்தில் எட்ெர்டு நிடனவுப் பூங்கா 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 
 

 
‘Prince of wales’ என்று அடழக்கப்படுபெர் இங்கிலோந்தின் இைெரெர் (ஏழோெது) எட்ெர்டு 
ஆெோர். 1906இல் இந்தியோ ெந்த இெடர ‘ெருக வெல்ெ! ெோழ்க மன்னடீய’ என 
சுடதெமித்திரனில் ெரடெற்றோர் மகோகெி போரதி. 
 
இங்கிலோந்து இைெரெரின் நிடனெோக வமல்டபோர்ன் நகரில் ‘குயின் ெிக்ட ோரியோ 
கோர் ன்’ எனும் இ த்தில் ெிடலயும், லிஸ்பனில் ‘பப்ைிக் போர்க்’கும் அடமக்கப் 
பட்டுள்ைன. 
 
ஏழோெது எட்ெர்டுக்கு ெிழுப்புரத்திலும் ஓர் நிடனவுச் ெின்னம் இருக்கிறது. 
ஆச்ெரியமோக இருக்கிறதோ? உண்டமதோன். 
 
ெிழுப்புரம் ேனெகோய பண்டில் (நிதி நிறுெனத்தில்) 1930கைில், ‘ஏழோெது எட்ெர்டு 
வமடமோரியல் நிதி’ எனும் கைக்கு, ெிழுப்புரம் நகரோட்ெி நிர்ெோகத்தின் ெோர்பில் 
வதோ ங்கப்பட்டிருந்தது. இதன் மூலம் டெர்க்கப்பட்  ரூ.4ஆயிரத்து 145இல் இலெெ 
ஆஸ்பத்திரி கட்டுெது பற்றி நகரமன்ற உறுப்பினர்கள் அபிப்ரோயம் வதரிெிக்க 
டெண்டும் என்று வமடமோரியல் கமிட்டி ெோர்பில் 14.02.1932இல் தீர்மோனம் 
டபோ ப்பட்டுள்ைது. 
 

https://groups.google.com/group/mintamil/attach/6864043654a2e/004.JPG?part=0.4&authuser=0&view=1
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இத்திட் த்தின் மூலம் இலெெஆஸ்பத்திரி எதுவும் கட் ப்பட் தோகத் வதரியெில்டல.  
ஆனோல் நகரோட்ெிப் பூங்கோவுக்கு ‘ஏழோெது எட்ெர்டு வமடமோரியல் போர்க்’ எனப் வபயர் 
சூட் ப்பட்டுள்ைது. 
 

 
 
17.05.1947 அன்று ந ந்த ெிழோெில் அப்டபோடதய வென்டன மோகோை டெைோண்துடற 
அடமச்ெர் மோதெடமனன், புதிய பூங்கோவுக்கு டமற்கண்  வபயர் சூட்டி அடிக்கல் 
நோட்டினோர். 
 
 

 

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/6864043654a2e/002.JPG?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrH9CEn99rsj2zCmivXjmmRSDcxyPmmBFexTIFCuEz6IN45k6ULGYdf3ByGuXLzLoiZIj6PzznetoPHVj4WmWjQ5lz1HuJ8D7KVD1i8zvURupAOqVHw
https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/6864043654a2e/001.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrEiZbVM28_9HhdxYG3r5jcGAakg3CzIg3y2f24azGnhf3wj7pUfSBk8wSKPVga6iQzkbcJjInkjxY_6I5Okx9ccWbLv3_AkW77G3me0xobNeglr6xk
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11.03.1951இல் உள்ளுர் நிர்ெோகம் மற்றும் கூட்டுறவுத் துடற அடமச்ெர் ெந்திர வமௌலி 
பூங்கோடெ திறந்து டெத்தோர். 
 

 
 
அப்டபோது இதன் வபயர் ‘முனிெிபல் போர்க்’ என்பதோக மோற்றப்பட்டிருந்தது. 
 

________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________  

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/6864043654a2e/003.jpg?part=0.3&view=1&vt=ANaJVrG6Ewmrv0Q1f-W5MZ3k0f34cgoDL3rZUJjGylGxVhywjjH_jka6xRVrUOENnaFelMOa7rdrTLDd04X7zmAD1hT0G2N0tLZmBNW0-LqpzsSmzl1eqXw
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15. 
ெிழுப்புரத்தில் பாரதியின் மகைார் தங்கம்மாள் பாரதி 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 
 

“காக்டகச் சிறகினிமை பாரதி – நின்றன் 
சிெந்த நிறம் மதான்றுடதமய பாரதி! 
பார்க்கு மரங்கவைல்ைாம் பாரதி – நின்றன் 
மநர் வகாண்ை பார்டெ மதான்றுடதமய பாரதி! 
மகட்கு வமாைியிவைல்ைாம் பாரதி – நின்றன் 
கீத மிடசக்குதைா பாரதி! 
தகீ்குள் ெிரடை டெத்தால் பாரதி – நின்டனத் 
தணீ்டுமின்பந் மதான்றுதைா பாரதி.” 

 
பிரிட்டிஷ் ஆட்ெியோைர்கைின் வநருக்கடி, நண்பர்கைின் ஆடலோெடனயின்படி 1908இல் 
போண்டிச்டெரி வென்றட ந்தோர் போரதி. அதிலிருந்து ெிழுப்புரத்து னும் அெருக்குத் 
வதோ ர்பு ஏற்பட் து.போரதியின் “போஞ்ெோலி ெபதத்”தின் ெில பகுதிகள் ெிழுப்புரம் 
இரயில் நிடலயம் அருகில் இயங்கி ெந்த ெரஸ்ெதி பிரெில் அச்ெி ப்பட் ன. 
 
நிடனெில் ெோழும் போரதி ஆய்ெோைர் திரு.ரோ.அ.பத்மநோபன் அெர்கடை 19.08.2010 
அன்று, வென்டன வபென்ட் நகரிலுள்ை அெரது இல்லத்தில் நோன் ெந்தித்தடபோது, 
டமற்கோணும் தகெடல அெர் உறுதி வெய்தோர். 
 
1917இல் போரதியோர் தன் குடும்பத்தினரு ன் புடகப்ப ம் எடுத்துக் வகோண் ோர். 
இப்புடகப்ப த்டத எடுத்தக் கடலஞர் ெி.கிருஷ்ை ரோேு. இெர் ெிழுப்புரத்டதச் 
டெர்ந்தெர் என்பது வபருடமக்கும் மகிழ்ச்ெிக்கும் உரியது. 
 
சுடதெிப் பத்திரிடககள் பிரிட்டிஷ் இந்தியோெில் தட  வெய்யப்பட்டிருந்தன. இதனோல், 
போரதியின் இந்தியோ மற்றும் சூரிடயோதயம், ெிேயோ உள்ைிட் ப் பத்திரிடககள், 
பிவரஞ்சுப் பகுதியோனப் போண்டிச்டெரியில் இருந்து இரகெியமோக வென்டன 
மோகோைத்துக்குள் வகோண்டு ெரப்பட் ன. போண்டிச்டெரியில் இருந்து இரகெியமோக 
இந்த இதழ்கள் ெங்கர நோரோயைன் (கட யநல்லூர்), நீலகண்  பிரம்மச்ெோரி 
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ஆகிடயோரோல் இரயில் மூலம் ெிழுப்புரம் வகோண்டு ெரப்பட் ன. ெிழுப்புரம் ெந்ததும் 
இருெரும் ெிடுதி ஒன்றில் தங்குெோர்கள். பின்னர் உள்நோட்டு தபோல் கெர்கைில் 
டபோ ப்பட்டு, சுடதெி அன்பர்களுக்கு அஞ்ெல் வெய்யப்பட் து. இந்நிகழ்வு 1910ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் மோதத்தில் இருந்து 1911ஆம் ஆண்டு ேுன் மோதம் ெடர வதோ ர்ந்தது. 
 

 
 
போரதி மடறவுக்குப் பின்னும் அெரதுக் குடும்பத்தினரின் வதோ ர்பு ெிழுப்புரம் 
மண்ணு ன் வதோ ர்ந்தது. 10.09.1952இல் ெிழுப்புரம் மகோத்மோ கோந்தி போ ெோடலயில் 
போரதி ெிழோ ந ந்தது. இதன் ெிறப்பு அடழப்போைர், போரதியின் மகைோர் தங்கம்மோள் 
போரதி. 
 

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/ad127023803a3/001.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGYaO3ZGEdLrOzJtVHol9zlgVUDGlXTUGOg2v_LsQe71kcOANRObD4VeGlFTmqueavi-dlzSmtxhUwn4CNKMTaI3V2NXZisqkA-D3UWLXdM-3Ydy-I
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இவ்ெிழோெில், ெிெோேி பத்திரிடகயின் ஆெிரியர் திருடலோகம் ெீதோரோமன் 
உள்ைிட்ட ோர் பங்டகற்றனர். இந்த இ த்தில் நிடனெில் ெோழும் ரோ.அ.பத்பநோபன் 
(ஆர்.ஏ.பி.) அெர்கள் குறித்துச் வெோல்ல டெண்டும்.ெிழுப்புரம் இரயில் 
நிடலயத்டதவயோட்டியுள்ை பேடனக் டகோயில் வதருெில் இெர் ெெித்து ெந்த ெடீு, 
உலகம் முழுெதும் இருக்கும் போரதி அன்பர்களுக்கு, ஆய்ெோைர்களுக்கு வபரும் 
புடதயலோக இருந்தது.போரதி வதோ ர்போன அரிய டெகரிப்புகள் ஆர்.ஏ.பி. அெர்கைின் 
ஈடுபோட்டினோலும் கடும் உடழப்பினோலும் இங்கு இ ம்வபற்றிருந்தன. போரதி 
நிடனவுநோைில் இெரது நிடனடெயும் டபோற்றுடெோம். 

 
________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________  

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/ad127023803a3/002.jpg?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrG5k3SG7oOmnBN4heIDzRzKRlrvAP4WT1DSi7M8nu6Xmf_k3JEjCjuETTpCZjZT-JczA3s5R66_GtmSUW26886PK6BoYXk5KzwQJ86S6e-8UgAmJWg
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16. 
உளுந்தூர்ப்மபட்டை ெிமான ஓடுதைம் 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 
மன்னோர்குடி நகர், உளுந்தூர்ப்டபட்ட யில் இருந்து 3ஆெது கி.மீ.இல் இருக்கும் 
ெின்னஞ் ெிறிய கிரோமம்.  திருச்ெி – வென்டன டதெிய வநடுஞ்ெோடலயில், 
உளுந்தூர்ப்டபட்ட  ட ோல் டகட்ட க் க க்கும் டபோது, கன டநரத்தில் இந்தக் 
கிரோமத்டதக் க ந்து ெி லோம்.  ஆனோல், ெற்று இறங்கி ெோடலயின் கிழக்டக உள்ை 
இந்த ஊருக்குள் ந ந்துச் வென்றோல் நீங்கள் திரும்புெதற்கு இரண்டு மைி டநரம்கூ  
ஆகலோம். இதற்குக் கோரைம் இங்குள்ை ெிமோன ஓடுதைம். 
 
1942இல் இரண் ோம் உலகப் டபோர் ந ந்து வகோண்டிருந்த ெமயத்தில் இந்த ஓடுதைம் 
அடமக்கப்பட்டுள்ைது. அப்டபோது இங்கு டபோர் ெிமோனங்கள் ஓயோமல் ெந்துச் 
வெல்லுமோம். டமற்கில் உள்ை ஓடுதைப் போடதயில் வே 1, 2 என 50 ெடர எண்கள் 
ெரிடெயோகக் வகோடுக்கப்பட்டுள்ைன. வேட் ெிமோனங்கள் ெந்து நிற்பதற்கோன 
அட யோைங்கைோக இருக்கக்கூடும். 
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இந்த ஓடுதைம் கிழக்கில் பச்ெவெைி, டமற்கில் மன்னோர்குடி, ெ க்கில் நயினோர்க் 
குப்பம், வதற்கில் மோம்போக்கம் ஆகிய கிரோமங்கடைத் வதோட்டு நிற்கின்றன. நோன்கும் 
ஒரு புள்ைியில் இடைகின்றன.  ஒவ்வெோரு திடெயிலும் சுமோர் ஒரு கி.மீ.க்கும் 
குடறயோமல் இெற்றின் நீைம் இருக்கிறது. அகன்றப் பரப்பில் ஏற்ற இறக்கங்களு ன் 
ஓடுதைங்கள் அடமக்கப்பட்டுள்ைன. 
 

 
 
இரண் ோம் உலகப் டபோருக்குப் பின்னர், 1954இல் வென்டனயில் இருந்து ெிமோனம் 
மூலம் இங்கு ெந்த இந்தியப் பிரதமர் டநரு அெர்கள், இங்கிருந்து வநய்டெலி 
வென்றிருக்கிறோர். வதோ ர்ந்து, 1961இல் டெோெியத் அதிபர் லிடயோனித் பிரஷ்வனவ் 
அெர்களும் இந்த ெிமோனத் தைத்திற்கு ெந்துள்ைோர். டமலும், 1966 நெம்பர் மற்றும் 
1967 மோர்ச் மோதங்கைில் இங்கு ெிமோனங்கள் ெந்துச் வென்றதோக, தனது “வகடிலக் 
கடர நோகரிகம்” நூலில் பதிவு வெய்துள்ைோர், திரு.சுந்தர ெண்முகனோர். 
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நகர் மன்னோர்குடி உள்ைிட் க் கிரோமங்கடை ெிமோன ஓடுதைம் இடைப்பதோல், 
அருகில் உள்ை நகரமோன உளுந்தூர்ப்டபட்ட யின் வபயரோடலடய “உளுந்தூர்ப்டபட்ட  
ெிமோன ஓடுதைம்”  என்றடழக்கப்படுகிறது.  
 

 
 
க ந்த 1.10.2013இல் நகர் (மன்னோர்குடி) கிரோமத்துக்கு நோன் வென்றிருந்டதன்.  
அப்டபோது ெடீ்டுக்கு வெைிடய குைித்துக் வகோண்டிருந்த ஒருெர் “எங்கப் டபோறஙீ்க?” 
என ெிெோரித்தோர். “படழய ஏர்டபோட்டுக்கு” (இப்படிச் வெோன்னோல்தோன் அெர்களுக்குப் 
புரியும்) என பதிலைித்டதன். 
 
“ஏன் வேட் ெருதுங்கைோ?” அெரது அடுத்தக் டகள்ெியில் ஆர்ெம் வதறித்தது. இடத 
டகள்ெிடயத் தோன் பலரும் என்னி ம் டகட் னர். அெர்கைில் பலர் வேட்ட ப் 
போர்த்தது கிட யோது. ஆனோல், வேட் எப்டபோது ெந்திறங்கும் எனும் எதிர்போர்ப்பு 
அெர்கள் கண்கைில் வதரிந்தது.    
 
தற்டபோது இந்த ெிமோன ஓடுதைம், இப்பகுதி மக்கைோல் கம்பு, டகழ்ெரகு உள்ைிட் த் 
தோனியங்கடை உலர டெக்கும் கைமோகவும், சுற்றுெட் ப் பகுதிகைில் இருந்து 
உளுந்தூர்ப்டபட்ட ச் வெல்ல குறுக்குெழிச் ெோடலகைோகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு 
ெருகிறது.  சுட்வ ரிக்கும் வெயிலில் ஓடுதைப் போடதகடைச் சுற்றி ெந்து 
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வகோண்டிந்தடபோது, பல இ ங்கைில் கீரிப் பிள்டைகள் குறுக்கும் வநடுக்குமோக 
ஓடித்திரிெடதப் போர்க்க முடிந்தது. 
 

 
 
ஒரு கோலத்தில் டபோர் ெிமோனங்கள் ெீறிப் போய்ந்தன. இப்டபோது கீரிப் பிள்டைகள் 
ெிடையோடித் திரிகின்றன.  எல்லோெற்டறயும் போர்த்துக் வகோண்டு அடமதியோக 
இருக்கிறது, உளுந்தூர்ப்டபட்ட  ெிமோன ஓடுதைம். 
 

________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________  
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17. 
ஒருங்கிடைந்த வசன்டன மாகாைத்தின் முதல் 
முதைடமச்சர்: ஓமந்தூரார் (1947-1949) 
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 

 
 
ஓமோந்தூர் ... 
 
திண்டிெனம் – புதுடெ ெோடலயில் 13ஆெது கி.மீ.இல் அடமந்துள்ை இவ்வூர் தமிழக 
அரெியல் ெரலோற்றில் பிரிக்கவெோண்ைோ ஓர் ஊரோகும். 

https://04711850916669019454.googlegroups.com/attach/4d0f6dd5ec2917e6/001.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrE1fGFbAvtoBYBOvm9eUVblVU9M4cCgoQ1NzGyYkh2ESw6F4baB16DSLvQXN4br0Q_wRsTCDqiXEO0KYx8tTncXULlBLH1AdxbRHB-VhdI81krPLvE
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ஆம், சுதந்திர இந்தியோெில் வென்டன டகோட்ட யில் இந்திய டதெியக் வகோடிடய 
ஏற்றி டெத்த முதல் முதல்ெர்-ஓமந்தூரோர் என்றும், ஓ.பி.ஆர் என்றும் மக்கைோல் 
அன்பு ன் அடழக்கப்படும், ஓமோந்தூர்  பி.இரோமெோமி வரட்டியோரின் பிறப்பி ம் 
இதுதோன். 
 
ெோதோரை ெிெெோயக் குடும்பத்தில் பிறந்தெர் ஓமந்தூரோர். 
 
1912 முதடல இந்திய ெிடுதடலப் டபோரோட் த்தில் அெர் ஈடுபட் ோர். 1930இல் 
வதன்னோர்க்கோடு மோெட்  கோங்கிரஸ் தடலெரோன ஓமந்தூரோர். ெிழுப்புரம் அருடக 
ெிறுெந்தோடு கிரோமத்தில் கோந்தி ஆெிரமம் ஒன்டறத் வதோ ங்கி ந த்தி ெந்தோர். 
 
ஆங்கிடலய அரெின் தட கடை மீறி வதன்னோர்க்கோடு மோெட் த்தில் பல்டெறு 
இ ங்கைில் கோங்கிரஸ் மோநோடுகடை ந த்தினோர். இம்மோநோடுகைில் பண்டித 
அெலோம்பிடக அம்டமயோர், போபு ரோடேந்திர பிரெோத், தி ஹிந்து ரங்கெோமி ஐயங்கோர், 
கோஞ்ெிபுரம் கிருஷ்ைெோமி ெர்மோ உள்ைிட் த் தடலெர்கள் பங்டகற்றனர். 
 
1930இல் டெதோரண்யத்தில் ந ந்த உப்பு ெத்தியோகிரகத்துக்கு வதோண் ர்கடை 
அனுப்பியக் குற்றத்திற்கோக டகது வெய்யப்பட்டு 6 மோத ெிடற தண் டன ெிதிக்கப் 
வபற்றோர். இதுடபோல் பலமுடற ெிடறெோெத்டத அனுபெித்தோர் ஓமந்தூரோர். 
 
1938இல் தமிழ்நோடு கோங்கிரஸ் கமிட்டி தடலெர் வபோறுப்டப ஏற்றோர். 
 
23.3.1947 முதல் 6.4.1949 ெடர ஓமந்தூரோர் வென்டன மோகோைத்தின் முதல்ெரோக 
இருந்தோர். 
 
இெரது ஆட்ெியின்டபோது ம ங்கள், ஆதீனங்கள், டகோயில்கைின் வெோத்துக்கடை 
முடறப்படுத்தும் ெட் ம், ேமீன்தோரி இனோம் ஒழிப்புமுடற, டகோயில்கைில் டதெதோெி 
முடற ஒழிப்பு, கல்ெி டெடலெோய்ப்புகைில் இ ஒதுக்கீடு மற்றும் பூரை மதுெிலக்கு 
ஆகிய திட் ங்கள் நட முடறப்படுத்தப்பட் ன. 
 
டமலும், வென்டன மோகோை அரெின் ெின்னமோக திருெில்லிப்புத்தூர் டகோபுரம் 
அறிெிக்கப்பட் து. இந்திய மருத்துெம் ெைர உரிய ஆடைகள் பிறப்பிக்கப்பட் ன. 
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கூட்டுறவுச் ெங்கங்கள் ஏற்படுத்தப்பட் ன. தமிழ் ெைர்ச்ெிக் கழகம் 
உருெோக்கப்பட் து. போரதியோர் போ ல்கள் நோட்டுட டமயோக்கப்பட் ன.டதெிய கெி 
இரோமலிங்கம் பிள்டை அரெடெக் கெிஞரோக நியமிக்கப்பட் ோர். 
 
கோந்தியம் மற்றும் ெ லூர் ெள்ைலோரின் வகோள்டககைில் வபரும் ஈடுபோடு 
வகோண் ெர் ஓமந்தூரோர். 
 
ெிழுப்புரம் மோெட் ம் மழெந்தோங்கைில் கஸ்தூரிபோ வதோழு டநோய் நிெோரை 
நிடலயத்டதத் வதோ ங்கிய இெர், ெ லூரில் ெள்ைலோர் குருகுல உயர்நிடலப் 
பள்ைிடயயும் வதோ ங்கினோர். 
 
1.2.1895இல் பிறந்த இெர் 25.8.1970இல் கோலமோனோர். 
 
வென்டனயிலுள்ை அரெினர் டதோட் த்துக்கு ஓமந்தூரோர் அரெினர்த் டதோட் ம் எனப் 
வபயர் சூட் ப்பட்டுள்ைது. இெரது நிடனடெப் டபோற்றும் ெடகயில் மத்திய அரசு 
தபோல் தடல ஒன்டறயும் வெைியிட்டுள்ைது. 
 
2000ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் ஓமந்தூர் கிரோமத்துக்கு நோன் வென்றிருந்டதன். 
முன்னோள் முதல்ெர் ஒருெர் ெோழ்ந்ததற்கோன எந்தச் சுெடும் அங்கில்டல. 
கற்குெியல் ஒன்டறக் கோட்டி, இங்குதோன் அெர் ெடீு இருந்தது என்றனர். 
 
இதடனத் வதோ ர்ந்து 9.11.2000 டததியிட்  குமுதம் இதழில், ‘முதல்’ெரின் 
கிரோமத்துக்கு முகெரி வகோடுங்கள் எனும் தடலப்பிலோன, என்னுட யக் கட்டுடர 
ஸ்வபஷல் ரிப்டபோர்ட் ோக பிரசுரமோனது. 
 
 
(அக்கட்டுடர உங்கைின் போர்டெக்கு இடைக்கப்பட்டுள்ைது. (நன்றி: குமுதம்) 
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க ந்த 2013 பிப்ரெரியில் ஓமோந்தூர் கிரோமத்தில், முன்னோள் முதல்ெர் ஓ.பி.ஆருக்கு 
அழகிய மைிமண் பம் திறக்கப்பட் து. 

 
________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________  
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18. 
அழிந்தது யாடன மரம்!  
 

-- டகோ. வெங்குட்டுென். 
 
 
யாடன மரம்... 
 
 
ெிழுப்புரம் ெ க்கு இரயில்டெ கோலனி பகுதிக்குச் வெல்பெர்கைின் கண்கைில் 
இருந்து இந்த மரம் தப்பியிருக்கடெ முடியோது.  
 
அவ்ெைவு பிரம்மோண் மோக, பரந்து ெிரிந்தக் கிடைகளு ன், இரயில்டெ இருபோலர் 
பள்ைியின் பின்புறம் கோட்ெியைித்து ெந்தது இந்த மரம். 
 
இம்மரத்டதக் கற்பக ெிருட்ெம் என்பர். “ஐந்தருக்கைில் ஒன்று. டதெர்கள் போற்க ல் 
கட ந்த கோலத்தில் டதோன்றியது.  
 
இது ெிருஷவுருப் டபோன்றது” என கற்பக ெிருட்ெத்திற்கு ெிைக்கம் வகோடுக்கிறது 
அபிதோன ெிந்தோமைி. 
 
அ , நம்ம ஊரிலும் கற்பக ெிருட்ெமோ? என ஆெடலோடு எத்தடனப் டபர் இந்த 
மரத்டதப் போர்த்திருக்கிறோர்கள் என்று வதரியோது. ஆனோல் ெ இந்தியோெில் இருந்து 
இந்த ெழியோக இரயிலில் ெந்த ெோதுக்கள் ெிலர், இந்த மரத்தின் கீழ் ெில மைி டநரம் 
தியோனித்துெிட்டுச் வென்றிருக்கிறோர்கள். 
 
இந்த மரத்தின் அடித்டதோற்றம் யோடனயின் ெடிெத்டதக் வகோண்டிருந்ததோல் இதற்கு 
‘யோடன மரம்’ என்றும் வபயர். 
 
இதுகுறித்து மிகவும் ஆய்வு வெய்த ெிழுப்புரம் தோெரெியல் டபரோெிரியர் (ஓய்வு) திரு. 
பமீ.தனஞ்வெயன், 
 



[94] 
 

 
 
 
“போம்படகஸி எனும் தோெரக் குடும்பத்டதச் டெர்ந்த இம்மரத்திற்கு ‘ஆ ன் டெோனியோ 
டிேிட்ட ோ’ எனப் வபயர் சூட் ப்பட்டுள்ைது. இதன் பிறப்பி ம் ஆப்ரிக்கோ. பண்ட ய 
கோலத்தில் மனிதர்களுக்கு ெ ீோகவும், அெர்கள் உடுத்தும் ஆட யோகவும், 
உைெோகவும் பயன்பட் து” என ெிைக்கமைித்திருந்தோர்.   
 
இந்த ெிெரம் அ ங்கியப் பலடக மரத்திற்கு அருகில் ந ப்பட்டும் இருந்தது. 
மோைெர்களும் மற்றெர்களும் வதரிந்துவகோள்ை டெண்டும் என்பதற்கோக. 
 
க ந்த 2010ஆம் ஆண்டில் யோடன மரத்டதப் ப ம்பிடித்த நோன், அழிந்து 
வகோண்டிருக்கும் இந்த அரிய தோெர இனத்டத போதுகோக்க தோெரெியலோைர்கள் 
முன்ெர டெண்டும் என டகோரிக்டக ெிடுத்திருந்டதன். 2011இல் ஏற்பட்  தோடன 
புயலில் பிரம்மோண்  இம்மரத்தின் கிடைவயோன்று முறிந்தது. பின்னர் படிப்படியோக 
தன் சுயத்டத இழந்து வகோண்ட  ெந்தது யோடன மரம். 
 
டநற்று கோடல இரயில்டெ குெோர்ட் ர்சுக்கு வென்ற நோன், யோடன மரம் இப்டபோது 
எப்படி இருக்கிறது என பள்ைியின் கோம்பவுண்டு சுெர் ெழியோக எட்டிப் போர்த்டதன். 
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அய்மயா...! 
 

________________________________________________________  

 

  

திரு. டகோ. வெங்குட்டுென்  
ko.senguttuvan@gmail.com 

________________________________________________________  
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19.  
அன்பின் வெற்றி 
 

--வெல்ென். 
 
ரெோண் ோ...மத்திய ஆப்பிரிக்கோெில் உள்ை குட்டி டதெம். ேனவதோடக 1 டகோடி 
மட்டுடம. 
 
இந்த குட்டி நோட்டில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ந ந்த இனப்படுவகோடலகைோல் இந்த 
நோட்ட  இன்று இந்த இனப்படுவகோடல மூலமோகடெ உலக மக்கள் அறியும் நிடல 
உள்ைது. இதன் பின்புலம் என்னவென போர்த்தோல் ெரலோற்றில் இருந்து மக்கள் 
எடதயும் கற்றுவகோள்ெதில்டல என்படத நிருபிக்கும் ெடகயிலோன 
ெந்டதறி/மண்ைின் டமந்தன் அரெியலும், வெள்டை இனெோதமும், கோலனிய 
டமலோதிக்கமுடம கோரைிகைோக உள்ைன. 
 
ரெோண் ோெில் ஹுட்டு, டுட்ஸி என இரு இனங்கள் உண்டு. ஹூட்டு 
ேனவதோடகயில் 84%, டுட்ஸி 15%. ஹூட்டு ெிெெோயம் வெய்யும் மக்கள். டுட்ஸி  
மக்கள் டமட்டுகுடியினர். ெரலோற்று கோலம் முழுக்க்க ேனவதோடகயில் குடறெோக 
இருப்பினும் ஆயிரமோயிரம் ஆண்டுகைோக ரெோண் ோடெ டுட்ஸி மன்னர்கடை 
ஆண்டுெந்தோர்கள். தைபதிகள், அடமச்ெர்கள் எல்லோருடம டுட்ஸிகள். 
 
மற்றபடி ஹுட்டு, டுட்ஸி என்பது ரெோன் ோெில் கோலனி ஆதிக்கம் ஏற்படுமுன் 
வநகிழ்ச்ெிதன்டம வகோண்  பிரிவுகைோகடெ இருந்து ெந்தன. இனக்கலப்பும், 
திருமைங்களும் ந ந்தன. டுட்ஸி என்பது இனமல்ல, ஒரு பட் ம், பசுக்கடை 
அதிகமோக டெத்திருப்பெடர டுட்ஸி என கவுரெமோக அடழத்து ெந்தோர்கடை ஒழிய 
டுட்ஸி என்பது இனமல்ல என்ற கருத்தும் உண்டு. 
 
ஆனோல் ரெோண் ோெில் வபல்ேியத்தின் கோலனி ஆட்ெி ஏற்பட் வு ன் டுட்ஸிகள், 
ஹூட்டு என்ற இனபோகுபோட்ட  பிரித்தோளும் வகோள்டகக்டகப்படி 
ெலுப்படுத்தினோர்கள். ஆப்பிரிக்கர்கள் படிப்பறிெற்றெர்கள், முட் ோள்கள் என்ற 
டமற்கத்திய கண்டைோட் த்டத வபோய்ப்பிக்கும் ெிதமோக டுட்ஸிக்கள் நல்ல 
படிப்பறிவு னும், வெள்டையர்களுக்கு ெடைக்கோத அறிவு னும் இருந்தோர்கள். 
அதனோல் அதிர்ச்ெியட ந்த வபல்ேியம் அெர்கடை கட்டுக்குள் டெக்க அெர்களுக்கு 
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அரசு டெடலகள், உயர்பதெிகடை வகோடுத்தது. ஹூட்டுக்கடை கட்டுக்குள் டெக்க 
டுட்ஸிகைின் நிலமும் டகயகபடுத்தபட்டு ஹூட்டுக்களுக்கு மறுெினிடயோகம் 
வெய்யபட் து. 
 
இப்படி ஒரு இனத்டத கோட்டி இன்வனோரு இனத்டத அ க்கி டெத்த கோலனி ஆட்ெி 
முடிவுக்கு ெந்தது 1959ல். அதன்பின் ஆட்ெிடய மீண்டும் பிடித்த டுட்ஸிகள் 
டதர்தடல ந த்தோமல் கோலனி ஆதிக்கத்துக்கு முந்டதய போைியில் ஆட்ெிடய ந த்த 
முயன்றோர்கள். ஆனோல் ஹூட்டுக்கள் ெிழித்வதழுந்து டபோரோ  ஆரம்பிக்க முதல் 
முடறயோக ேனநோயக டதர்தல் ந ந்து முதல் முதலோக ஹடபரிய்மோனோ எனும் 
ஹூட்டு அதிபரோக டதர்ந்வதடுக்கபட் ோர். 
 
ஆனோல் அதிபர் 1994ல் ெிமோனத்தில் பறக்டகயில் சுட்டு ெழீ்த்தபட்டு வகோல்லபட் ோர். 
அதன்பின் டூட்ஸிகளுக்கு எதிரோன அந்த மிகப்வபரும் இனப்படுவகோடல கட் ெிழ்த்து 
ெி பட் து. 
 
இனப்படுவகோடல ந ந்தது தற்வெயல் அல்ல. அதிபர் இறந்ததற்கு எதிர்ெிடனயும் 
அல்ல. ஆயிரமோயிரம் ஆண்டுகைோக ஒடுக்கி டெத்திருந்த டுட்ஸிகடை நிரந்தரமோக 
ஒருெர் ெி ோமல் அழிப்படத ஹூட்டுக்கைின் பிரச்ெடனக்கு தீர்வு என்ற ெோதத்டத 
ஹூட்டுக்கைின் கட்ெிகள் பல முன்டெத்து ெந்தன "ஹூட்டு பெர்" எனும் 
ெித்தோந்தம் முன்வனடுக்கபட்டு கட்ெியோக மோறியது. 1990கைில் இருந்டத ஹூட்டு 
மக்களுக்கு ரோணுெம் கத்திகடை ெழங்க துெங்கியது. ரெோண் ோ ரோணுெம் 
மிகப்வபரும் அைெில் டகவயறி குன்டுகள், துப்போக்கிகடை ெோங்கியது. டுட்ஸிகள் 
மற்றும் டுட்ஸிகள் டமல் அனுதோபத்து ன் இருந்த ஹூட்டு மிதெோதிகள் பலரது 
வபயர் ஹூட்டு பெர் இயக்கத்தின் வகோடலப்பட்டியலில் இருந்தது. 
 
டெடிக்டகயிலும் டெடிக்டகயோக ெிமோன ெிபத்தில் இறந்த ஹூட்டு ேனோதிபதியின் 
வபயரும் ஹூட்டு பெர் இயக்கத்தின் வகோடலபட்டியலில் இருந்தது. அெர் மிதெோதி. 
ஆனோல் அெர் பறக்கும் ெிமோனத்டத யோடரோ சுட்டு ெழீ்த்தியதும் (சுட் து யோவரன்று 
இதுெடர வதரியோது) அப்பழிடய டுட்ஸிக்கள் டமல் திருப்பிெிட்டு மிகப்வபரும் 
இனப்படுவகோடல கட் ெிழ்த்து ெி பட் து. 
 
ஹூட்டு ரோணுெம், டபோலிஸ், அரெியல் தடலெர்கள் எல்லோரும் கைத்தில் இறங்கி 
"டூட்ஸி இனத்தில் ெின்ன குழந்டதகடை கூ  ெி ோமல்  வகோல்லுங்கள்" என 
உத்தரவு பிறப்பித்தோர்கள். தடலெர்கள் உத்தரவுக்கு கட்டுபட்ட  பழகிய ஹூட்டுக்கள் 
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வகோடலகைில் இறங்கினோர்கள். இரண்டு மோதங்கைில் சுமோர் எட்டு லட்ெம்  
டூட்ஸிகள் வகோல்லபட் ோர்கள். வதருக்கைில் டெோதடன ெோெடிகடை நிறுெி 
அட யோை அட்ட கைில் உள்ல ேோதிடய போர்த்து டுட்ஸிக்கடை வகோன்றோர்கள். 
 
டுட்ஸி வபண்கள் டமல் பலோத்கோரம் கட் ெிழ்த்து ெி பட் து. ஆப்பிரிக்க நோடுகைில் 
எய்ட்ஸ் அதிகம். மருத்துெமடனகைில் எய்ட்ஸ் ெோர்டுகைில் இருந்த டநோயோைிகடை 
பிடித்து ெந்து டுட்ஸி வபண்கடை பலோத்கோரம் வெய்ய டெத்து அெர்களுக்கு எய்ட்ஸ் 
டநோடய பரப்பினோர்கள். 
 
இத்தடன வகோடலகள் ந க்டகயில் ெர்ெடதெ ெமூகம் அறிக்டககள் ெிட்டுெிட்டு 
அடமதியோக இருந்தடத ஒழிய ஒருெரும் சுட்டுெிரடலயும் அடெக்கெில்டல. 
வமோத்தம் 15 லட்ெம் டுட்ஸிகள் ரெோண் ோெில் இருந்தோர்கள். அெர்கைில் 12 லட்ெம் 
டபர் வகோல்லபட் ோர்கள். 3 லட்ெம் டபர் தப்பிபிடழத்து அண்ட நோடுகளுக்கு 
ஓடினோர்கள். லட்ெகைக்கில் டுட்ஸி வபண்கள் எய்ட்ஸ் டநோயோைிகைோக இன்னமும் 
ெோழ்கிறோர்கள். 
 
அண்ட நோடுகைில் இருந்த டுட்ஸிக்கள் பட  ஒன்டற திரட்டி ெந்து ஹூட்டுக்கடை 
டதோற்கடித்து ஆட்ெிடய பிடிக்கும்ெடர படுவகோடலகள் வதோ ர்ந்தன. டுட்ஸிகைின் 
புரட்ெிப்பட யோன ரெோண் ோ டதெபக்தி பட  படுவகோடலகடை நிறுத்தி ஆட்ெிடய 
பிடித்தது. அதன் தடலெர் போல் ககோடம இந்த இனபடுவகோடலடய நிறுத்தியெரோக 
டுட்ஸிக்கைோல் டபோற்ரபடுகிறோர். அதன்பின் ரெோண் ோெின் ஒரு இஞ்சு நிலம் 
ெி ோமல் அடனத்டதயும் புரட்ெிப்பட  பிடித்தது. பால் ககாமம அதிபரோக பதெி 
ஏற்றோர். இன்றும் ரெோண் ோெில் அெரது ஆட்ெிதோன். 
 

 

https://groups.google.com/group/mintamil/attach/acf84d9492a87b8a/1.jpg?part=0.1&authuser=0
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ஆனோல் பழியுைர்வு ன் வெயல்ப ோமல் நோட்டுக்கு புதிய அரெியல் ெட் த்டத 
ஏற்படுத்தி, ரெோண் ோடெ அடமதிபோடதக்கு திருப்பினோர். 1994 முதல் 2000 ெடர 
ரெோண் ோெில் ரோணுெ ஆட்ெிடய இருந்தது. இந்த கோலகட் த்தில் பழிக்கு பழி என 
நிடனக்கோது ஹூட்டுக்களு ன் ெமோதோனம் வெய்துவகோள்ை போல் ககோடம 
முன்ெந்தோர். நோட்டில் அடமதி திரும்பியது. அதன்பின் ந ந்த டதர்தல்கைில் 
ஹூட்டு, டுட்ஸி இரு தரப்பின் ஆதரடெயும் வபற்று வபருெோரியோக வென்றோர் 
ககோடம. 
 
அவ்ெிதத்தில் போல் ககோடம வநல்ென் மண்ட லோவுக்கு ஒப்போனெரோக கருதபடுகிறோர். 
மிகவபரும் இன ஒதுக்கல், ெிடறதண் டனக்கு பின்னர் ஆட்ெிடய பிடித்த மண்ட லோ 
வெள்டையடர பழிெோங்க முடனயெில்டல. அரெடைத்டத ஆட்ெிடய ந த்தினோர். 
போல் ககோடமயும் அதுடபோலடெ ஹூட்டுக்கடை பழிெோங்கோது அரெடைத்து 
ெமோதோனத்டத ஏற்படுத்தியதோல் ரெோண் ோெில் ஓடிய ரத்த ஆறு ஓய்ந்து அடமதி 
திரும்பியுள்ைது. 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
வெல்ென்   

holyape@gmail.com 

________________________________________________________  
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20. 
சனீ உைெகங்கைின் ெரைாறு 
 
-- வெல்ென். 
 
 
அவமரிக்கோெில் உள்ை ெீன உைெகங்கைின் ெரலோறு குறித்த  ோக்குவமண் ரி 
போர்த்டதன். ெீன- அவமரிக்கர்கள் ெோழ்க்டகடய டபோலடெ அதுவும் இங்டக பல 
டபோரோட் ஙக்டை ெந்தித்துள்ைது. 
 
1850ல் கலிடபோர்னியோெில் தங்கம் கிட க்கும் என்ற ஆடெயில் அங்டக மக்கள் 
குடிடயறினோர்கள். இடத ெமயம் ெீனர்கள் கூலி டெடலக்கு அவமரிக்கோவுக்கு 
வபருமைெில் ெந்தோர்கள். 1850 ெமயம் கலிடபோர்னியோ, ெோன்பிரோன்ஸிஸ்டகோ நகரில் 
ெீன குடிடயற்றம் நிகழ்ந்தது. 
 
ஆனோல் ெீனர்கள் டமல் இனவெறுப்பு கோட் பட்டு டெடலகள் மறுக்கபட் ன. ெடீுகள் 
ெோ டகக்கு வகோடுக்கப் ெில்டல டெடல கிட க்கோது. இதனோல் டெனோ வுன்கடை 
உருெோக்கி அங்டக குடிடயறினோர்கள். டெடல கிட க்கோததோல் சுயவதோழில் வெய்ய 
ஆரம்பித்தோர்கள். லோண் ரி, உைெகம் ஆகிய இரு வதோழில்கடையும் இப்படி 
துெக்கினோர்கள். 
 
ெோப் ஸூயி என்பது இக்கோலக்ட் த்தில் உருெோன ெீன அவமரிக்க உைவு. 
அவமரிக்கர்களுக்கு ஏற்ற ெிதத்தில் இருக்கடெண்டும் என்பதற்கோக உருெோக்கோப்ட் து 
ெோப் சூயி. பன்றி, மோடு, ெிக்கன் இடறச்ெிடய ெோைலியில் டபோட்டு, சுடெ இல்லோத 
பிைோன்ட் ஆன மூங்கில் வகோழுந்து மோதிரி கோய்கடைடபோட்டு, ெீன ெோஸ் ஊற்றி 
ெைக்கினோல் ெோப் ஸூயி வரடி. 
 
1950கைில் மிெவுரி மோநிலம், ஸ்ப்ரிங்பலீ்ட் நகரில் டகஷ்யு ெிக்கன் வரெிபி உருெோனது. 
அந்நகர மக்கள் ெீனர்கள் தம் ஊருக்கு ெந்து உைெகம் திறப்படத ெிரும்பெில்டல. 
முதல்நோடை கட முன் "ெீனடன வெைிடயறு" என டகோஷம். கட க்கு குண்டும் 
டெக்கபட் து. அதன்பின் மிகுந்த டபோரோட் த்துக்கு பின் உைெகம் திறக்கபட் து. 
மிெவுரி மக்களுக்கு பிடித்த ெடகயில் இருக்கடெண்டும் என்பதற்கோக கோஷ்யு ெிக்கன் 
வரெிபி உருெோக்கபட் து. மிெவுரியில் எண்வையில் வபோறித்த ெிக்கன் பிரபலம். 
அதனோல் ெிக்கடன எண்வையில் டபோட்டு, ெோஸ் ஊற்றி டமடல ெில முந்திரிகடை 
டபோ ோல் கோஷ்யு ெிக்கன் வரடி. 
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ெோஸில் ெர்க்கடரயும், டதனும் கலக்கப்ட் தோல் அதன் இனிப்பு சுடெ மக்களுக்கு 
மிகபிடித்துடபோய்ெிட் து. டபோரோட் ம் ந ந்த கடத எல்லோம் மறந்துடபோய் மக்கள் 
ெீன உைெகத்டத ஏற்றுக்வகோண் ோர்கள். 
 
இந்த சூழலில் 1955ல் டதெோனில் வ ங் எனப்படும் வெப் வேவனரல் டெோஸ் ெிக்கன் 
(general Tsos chicken) எனும் வரெிபுடய உருெோக்கினோர். அெர் ெீனோெின் ஹ்யூனோன் 
மோநிலத்தில் மிக பிரபலமோனெர். வ ங்கின் வரெிப்டய கோப்பி அடித்து ெோங்க் எனும் 
ெீனர் நியூயோர்க்கில் 1972ல் ெீன உைெகம் துெக்கினோர். 
 
அெரது நல்லடநரம் நிக்ென் அப்டபோது ெீனோவுக்கு ெிேயம் வெய்திருந்தோர். நிக்ெனுக்கு 
பரிமோறபப்ட்  ெீன உைவுகள் பத்திரிக்டகயில் வெைியோகி பரபரப்டப ஏற்படுத்தி 
இருந்தன. பலரும் ெீன உைெகஙக்ளுக்கு டபோன் வெய்து "நிக்ென் ெோப்பிட்  ெீன 
உைவுகள் டெண்டும்" என டகட்க ஆரம்பித்தோர்கள். அந்த சூழலில் ெோங்கின் 
உைெகம் வபரும்புகடழ அட ந்தது. 
 
அதன்பின் வேவனரல் டெோஸ் ெிக்கன் மிக பிரபலம் அட ந்தது. ஆனோல் அதன் 
ஒரிேினல் வரெிபிடய இப்ப யோரும் பின்பற்றுெதில்டல. பலெிதங்கைில் மோற்றம் 
அட ந்தது வரெிபி. ஆனோல் இன்றூ வேவனரல் டெோஸ் ெிக்கன் இல்லோத ெீன 
அவமரிக்க உைெகம் கிட யோது. வேவனரல் டெோஸ் வபயடர டகள்ெிப்ப ோத 
அவமரிகக்ரும் கிட யோது. ஆனோல் அெர் யோர் என யோருக்கும் வதரியோது. 
 
வேவனரல் டெோஸ் ெிக்கன் இப்படி பிரோபல்யம் அட ந்ததும் நியூயோர் ட ம்ஸ் 
வேவனரல் டெோெின் மோநிலமோன ஹூனோன் மோநிலம் வென்றது. அங்டக 
ெிெோரிக்டகயில் யோருக்கும் இப்படி ஒரு உைவு இருப்படத வதரியெில்டல. 
வேவனரல் ட்டெோெின் ெம்ெோெைியினர் ஹூனோனில் இருந்தோர்கள். அெர்களுக்கும் 
இப்படி ஒரு உைவு இருப்படத வதரியெில்டல. அடத அெர்கள் இதுநோள் ெடர 
ெோபிட் தும் இல்டல. 
 
அவமரிக்கோெில் ஐம்பதோயிரம் ெீன உைெகங்கள் உள்ைன. ெீன உைெகங்கடை 
ஆதரிப்பெர்கைில் முதன்டமயோடனோர் யூதர்கள். கோரைம் கிறிஸ்துமஸ் அன்று 
திறந்திருக்கும் ஒடர உைெகம் ெீன உைெகம் தோன். ெிடுமுடற என்பதோல் அன்று 
ெடமக்க மோட் ோர்கள். கிறிஸ்துமடஸ வகோண் ோடுெதும் இல்டல. ஆக ெீன 
உைெகத்தில் அன்று யூதர் கூட் ம் நிரம்பி ெழியும். 
 
இது குறித்த டேோக் ஒன்று 
 
யூதர்கள் டதோன்றி 5000 ெரு ம் ஆகிறது 
 
ெீனர்கள் டதோன்றி 4000 ெரு ம் ஆகிறது 
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ஆயிரம் ஆண்டுகள் ெீன உைவு இல்லோமல் எப்படி ெமோைித்தோரக்ள் யூதர்கள் 
என்பதுதோன் ெியப்புக்குரியது!!!! 
 

 
 

 
(புடகப்ப த்தில்: வேவனரல் டெோஸ் ெிக்கன்) 
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holyape@gmail.com 
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21. 
ெிடனெிைங்கு தைக்டக ெிறமைாய் மகட்டி! 
 
–- இன்னம்பூரோன். 
 
 
‘ெிடனெிைங்கு தைக்டக ெிறமைாய் மகட்டி…!’ 
-பைிக்கடற புக்க காடத: 112-121: மைிமமகடை 
 
 
மைிடமகடல கோப்பியத்தில் ‘வெயல் திறனுட யெடன! டகட்போயோக’ என்று ெிைித்த 
வெோற்வறோ டர, டநோயற்ற ெோழ்டெ மக்கடை அடமத்து வகோள்ை முடியும் என்படத 
உைர்த்த, வபோருத்தமோன தடலப்பு. அெகோய சூரர்கள் நமது மக்கள், துயில் 
கடலந்துெிட் ோல்! 
 
அன்றோ  ெோழ்க்டகயில் நோம் தூய்டமயு ன் இயங்கினோல் டநோய்கள் பல அணுகோ. 
சுத்திகரிக்கப்பட்  குடிநீர் பற்பல கிருமிகடை அண்  ெி ோது. டக கோல் கழுவுெதின் 
முக்கியத்துெத்டத வெம்மல்டெஸ் 1847 டலடய நிறுெி ெிட் ோர். இல்லம் டதோறும் 
தங்கு தட யில்லோமல் வகோழிக்கும் குப்டபடயயும், கூைத்டதயும் அகற்றி 
சுற்றுப்புறச்சூழடல போதுகோப்பது மக்கைின் டகயில் தோன் இருக்கிறது. மகட்டபறு 
கோலத்து கெனிப்பு, மழடலகளுக்கு தடுப்பூெி, ெைரும் பருெத்திலிருந்து உ ற்பயிற்ெி, 
உண்ணும் உைெிலும், பருகும் நீரிலும் கெனம், நட , உட , போெடனகைில் பண்பு, 
லோகிரி ெிலக்கு, போடெந்தரின் ‘குடும்ப ெிைக்கு’ இல்லறம், முதிடயோர் டெடெ 
ஆகியெற்டற கற்றுத்தரக்கூடிய ெிழிப்புைர்ச்ெி, ‘ெரப்புயர…குடி உயர்ெது’ டபோல, 
ெோழ்க்டகப் பயைத்தின் தரமுயர்த்தும். பட்டி, வதோட்டி டதோறும், மக்கடை ஈர்க்கும் 
ெடகயில் திட் மி ப்பட்  ெிழிப்புைர்ச்ெி முகோம்கள் ந த்தப்ப  டெண்டும். 
ெிழிப்புைர்ச்ெி, திருமூலர் ‘உ ம்புடை உத்தமன் டகோயில் வகோண் ோன்’ என்று 
அருைிய ஆலயத்தின், அடித்தைம். 
 
சுகோதோரத்டத பள்ைிகைில் ஆெிரியர்கள் அனுபெக்கூறோக, சுயந த்டத மூலம், 
படிப்படியோக பயிற்ெியு ன் கற்றுக்வகோடுக்கடெண்டும். கோந்தீயத்தின் அடிப்பட யில் 
கழிெடற சுத்தம் வெய்ெது முதல் உறுப்பு தோனம் ெடர கற்பிக்கப்ப டெண்டும். 
ெி டலப்பருெம் ெருமுன் வமன்டமயோன போலியல் போதுகோப்புப்போ ங்கடை 
வபற்டறோர் உதெியு ன் அைிப்பது டபோன்ற ‘ெருமுன் கோப்டபோன்’ வெயல்கள் 
ஊக்குெிக்கப்ப டெண்டும். அறியோடமயினோலும், அெட்ட யினோலும், புற்று டநோய், 
நீரழிவு, இதய போதிப்புகள், இரத்த அழுத்தம் டபோன்றெற்றுக்கு மக்கள் மிகவும் 
தோமதித்து ெருெதோல், உரிய நிெோரைம் கிட ப்பதில்டல. பசுமரத்தோைி டபோல் 
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மனதில் படியும் முடறயில், எச்ெரிக்டககடை ெித்தரித்து ெிைக்குெது எைிது. 
ெோன்றோக,எதிரோஜ் கல்லூரியும் மதரோஸ் மருத்துெ கல்லூரியும் இடைந்து, கோய்ச்ெிய 
எண்டையில் திரும்பத்திரும்ப ெடமப்பதின் அபோயத்டத நிரூபித்துள்ைன. உள்ளூர் 
ஆர்ெலர்கள் மூலம் இரத்த அழுத்தத்டத பரிடெோதித்து, ஆடலோெடன ெழங்கி, 
ெிறுநீரகம் திறன் இழப்பத்டத தடுத்தோட் வகோள்ைமுடியும் என்படத வென்டனக்கு 
அருடக நிரூபித்தடத, ‘டநச்ெர்’ என்ற பிரபல மருத்துெ இதழ் போரோட்டியிருக்கிறது. 
உ னடியோக, திறந்த மனது ன், இத்தடகய பைிகளுக்கு அரசும் ெ ம் பிடித்தோல், 
டகோடிக்கைக்கோன மக்கள் பயன் வபறுெர்; வெலவு கைிெமோகக் குடறயும். மக்கடை 
டநோயற்ற ெோழ்டெ அடமத்துக்வகோள்ெோர்கள். ெருங்கோல ெந்ததிகள் நீடூழி 
ெோழ்ெோர்கள். மருத்துெ படிப்பில் ெமுதோய நலன் வபோருட்டு இயங்கும் ‘ெருமுன் 
கோப்டபோன்’ துடற டமலும் பிரகோெப்படுத்தப்ப டெண்டும். 
 
ெித்தம், யுனோனி, டஹோமிடயோபதி, ஆயுர்டெதம், இயற்டக டெத்தியம் ஆகியெற்றில் 
குடற கோைத் டதடெயில்டல. அெற்றின் டமன்டமடய ஆய்வு மூலம் கண் றிெது, 
அரெின் க டம. எனினும்,போமரர்களுக்கு உகந்த நிெோரைம் பற்றியும், டபோலி 
டெத்தியர்கடை தெிர்க்கவும் ஆடலோெடன தரும் டமயங்கள் வபருகடெண்டும். 
உதோரைமோக, நீரழிவு டநோய்க்கு பூரை நிெோரைம் எந்த முடறயிலும் கிட யோது. 
ஆரோய்ச்ெி மூலம் அடலோபதி அந்த ெியோதிடய கட்டுப்போட்டில் டெக்க உதவுகிறது. 
புற்று டநோய் தீெிரமோனது; உயிர் வகோல்லி. இன்டற அறுடெ ெிகிச்டெ அெெரம் என்ற 
நிடலயில் மற்ற முடறகள் உதெோ. தற்கோலம், இந்த ெிக்கல்கடை அெிழ்க்க 
முடியோமல் போமரன் திண் ோடுகிறோன்; இறந்தும் டபோகிறோன், வெோத்துப்பத்துக்கடை 
இழந்தபின். பைம் பறிக்கும் கோர்ப்படரட் ஆஸ்பத்திரிகள் வபருகி ெிட் ன. டெத்தியம் 
ெம்பந்தமோன கோப்புரிடம திட் ங்கடை தைிக்டக வெய்யும் அைவுக்கு மக்கள் 
மன்றங்கள் உருெோக டெண்டும். 
 
அறுடெ ெிகிச்டெகள் மிகவும் முன்டனறிெிட் ன. ெயறு அதிெயங்கள் நிடறந்த 
ஆலயம் என்வறோரு மருத்துெ பழவமோழி. தற்கோலம், வெரிமோன ெியோதிகள் வபோருட்டு 
இயங்கும் அறுடெ ெிகிச்டெத்துடற அெற்டற ெி  அதிெய நிெோரைங்கள் 
தருகிறது. மற்ற அெயெங்கள் வபோருட்டும் அத்தடகய முன்டனற்றம் கோண்கிடறோம். 
அரசு ந த்தும் ஆஸ்பத்திரிகைில் ஏடழபோடழகளுக்கு இலெெமோகடெ நிெோரைம் 
கிட க்கிறது. கடினமோன, ெிக்கல் மிகுந்த அறுடெ ெிகிச்டெகள் அன்றோ ம், ெோடக 
சூடி, நிடறடெறுகின்றன. இெற்டற பன்ம ங்கு வபருக்குெதும், நோட்டின் எல்லோ 
பகுதிகளுக்கும் இடெ எைிதில் கிட ப்பதும் அெெரத்டதடெ. மக்கள் முடிந்தெடர 
நற்வபயர் வபற்ற அரசு ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு வெல்ெது ெோலத்தகும்.வதோடலடநோக்கில் 
போர்த்தோல், இது தோன் ெிக்கனம், மக்கள் டெடெ, மருத்துெ ெோத்திரத்தின் இலக்கு. 
 
முதிடயோர்கைின் எண்ைிக்டக அதிகரித்து ெருெதோல், அெர்கைின் மருத்துெத்தின் 
டதடெ ஏறி ெருகிறது. வபற்வறடுத்த வெல்ெங்களும், ெமுதோயமும், அரசும், 
முதிடயோர்களுக்கோக, இடைந்து பயைிப்பது உெிதம். கெனத்து ன் வெயல் பட் ோல், 
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குடறந்த வெலெில் அதிக பயன் கோை முடியும். உைெியல் இங்கு டக வகோடுக்கும். 
அன்பு அருமருந்தோக நிெோரைம் தரும். 
 
இறந்தெர்கைின் உறுப்புக்கள் மற்றெர்கள் உ லில் ெோழும் கோலத்தில் நோம் 
இருக்கிடறோம். இது ஒரு இறெோெரம். தமிழகத்தில் ந க்கும் உறுப்பு தோனம் பற்றிய 
அதிெய வெய்திகடை ெிழிப்புைர்ச்ெியின் அடித்தைம். முடிெோக கூறப்டபோனோல், 
உறுப்புகளுக்கு ஒரு மறுெோழ்வு திண்ைம். அடதப்பற்றி இட  ெி ோத பிரெோரமும், 
ெட் த்திருத்தங்களும் டதடெ. 
 
டநோயற்ற ெோழ்டெ மக்கடை அடமத்து வகோள்ை முடியும் என்படத ெிைக்க ஒரு 
நூடல டதடெ. எனடெ, இந்த கட்டுடர ரத்னசுருக்கமோன ஒரு அறிமுகடம. [497] 
 
ஆெிரியர் குறிப்பு: 
வென்டன மோநகரத்தின் பழம்வபருடம ெோய்ந்த மருத்துெ டமயம்: General 
Hospital,Madras & Madras Medical College. நோனூறு ெரு ங்களுக்கு டமலோன போரம்பரியம். 
அங்குள்ை வெரிமோன ெியோதிகளுக்கு அறுடெ மூலம் தீர்வு கோணும் துடற 
சுதந்திரதினம் வபோருட்டு, மக்கைிட டய குறுகிய கோலகட் த்துக்குள் ஒரு கட்டுடர 
டபோட்டி (500 வெோற்களுக்குள்) ந த்துெதோகவும், ேூடல 31, 2015 வகடு என்றும் 
அறிெித்தோர்கள். நோன் அறிெிப்பு ெந்த அன்டற கட்டுடரடய அனுப்பிெிட்டு, ஆகஸ்ட் 
2 அன்று வெைியூர் வென்று ெிட்ட ன். இடத மறந்தும் ெிட்ட ன். ஆகஸ்ட் 14 
மோடல ஒரு குறும் தகெல். உங்கள் கட்டுடரக்கோன வம டல நோடை ெந்து 
வபற்றுக்வகோள்ைவும். உம்டம ெிறப்பிப்டபோம். [‘எல்லோரும் கோத்திருப்போர்கள், உ டன 
ெர’ என்று நிடனத்திருப்போர்கள் டபோல!] நோன் டபோக இயலெில்டல. என் தம்பி 
மூலமோக வகோடுத்து அனுப்பினோர்கள். 
 
 

________________________________________________________  

 

 
இன்னம்பூரோன் 

Innamburan S.Soundararajan  

innamburan@gmail.com  

________________________________________________________ 
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22. 
“பாரத ரத்னா மக.காமராஜ்” – கர்மெரீர் காமராசர்! 
 
-- இன்னம்பூரோன்.  
 

 

  

 
 

பாரத ரத்னா மக.காமராஜ் 

 

 

கோமரோெர் போமரனின் பிம்பம். பிரதிபிம்பம் அன்று. மக்கள் என்ற க டலோடு கலந்து 
உறெோடிய தடலமோந்தன். மண் ெோெடன பூமியில் ஊன்றிய கோல்கடை அெர் 
அகற்றியதும் இல்டல; ஆகோயடகோட்ட  கட்டியதும் இல்டல. அதனோல், 

போமரமக்கைின் ெோழ்ெோதோரம் அெரது இதயகமலத்தில். அெர் முதல்ெரோக இருந்த 
டபோது, கடலோனிய அரெின் இரும்புக்டகோட்ட  எனப்படும் ஐ.ெி.எஸ் அதிகோரிகள் 
உயர்பதெிகைில் இருந்தோர்கள். படிக்கோத டமடத என்று தெறோக சுட்டிக்கோட் ப்பட்  
முதல்ெரி ம் அெர்கள் மிகுந்த மரியோடதயு ன் பழகினோர்கள். அதன் பின்னைிடய 
ஒரு ஐ.ெி.எஸ். அதிகோரி கூறியடத இங்கு பகிர்ந்து வகோள்கிடறன். 
 

கிரோமங்களுக்கு மின் ெெதி வகோடுக்கும் திட் த்தின் படி அந்தந்த ேில்லோ (மோெட் ம்) 
கடலக் ர்கைி மிருந்து நோன்கு கிரோமங்கடை பற்றி பரிந்துடர ெரடெண்டும். இது 
ெம்பந்தமோன முடிவுகடை எடுக்கும் அடமச்ெரடெ கூடியடபோது ஒடர ஒரு 
கடலக் ரி மிருந்து பரிந்துடர ெரெில்டல. முதல்ெருக்கு திடீவரன்று 
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அெோத்தியமோன ெினம் ெருெது உண்டு, நற்கோரியங்களுக்கு யோரோெது முட்டுக்கட்ட  
டபோட் ோல். அதனோல் அடமச்ெரடெயில் ஒரு பதட் ம். நிதோனமோக ‘அய்யோ’ அெர்கள் 
(அெரது இந்த அட யோைம் தோன் புழக்கத்தில் இருந்தது) அந்த ேில்லோெின் நோன்கு 
கிரோமங்கைின் வபயடர பட்டியலில் டெர்க்க வெோல்லிெிட்டு, அடுத்த திட் த்துக்கு 
டபோய்ெிட் ோர். நிர்ெோகப்புலி என்ற புகழ் ெோய்ந்த அந்த அதிகோரி, “மக்கள் 
வதோடக/ெறுடம/டெைோண்டம டதடெ/கல்ெி/மின் இடைப்பு ெோத்தியம்/ கோங்கிரஸ் 
கட்ெிக்கு ஆதரவு என்று எப்படி போர்த்தோலும் இத்தடகய டதர்டெ எந்த கடலக் ரும் 
வெய்திருக்கமுடியோது” என்றடபோது, குழுமியிருந்த அதிகோரெர்க்கம் மக்கைோட்ெியின் 
மகத்துெத்டத உைர்ந்தது. அய்யோ அெர்கைின் கோலடி ப ோத கிரோமடம கிட யோது 
எனலோம். தமிழ் நோட்டின் புெியியல் போ ம் எடுக்க அெருக்கு இடை யோரும் 
இல்டல; இது அய்யோடெ வெோன்னது. போரத மிகுமின் நிறுெனத்துக்குத் 
திருவெறும்பூடர பரிந்துடரத்தெர், அய்யோடெ. மடரக்கயத்தில் நல்லன்னம் டெர்த்து 
கற்றோடர கோமுற்றெர் அல்லெோ! ஒைடெ போட்டி அகமகிழ்ெோள். 
 

அடத நிர்ெோகத்திறனின் மறுபக்கம்: 1954ல் முதல்ெரோன அய்யோ அப்டபோது 
ெட் மன்றத்தில் அங்கத்தினர் அல்ல. பிற்கோலத்து மோேி பிரதமடர டபோல, டமல் 
மன்றத்தில் இ ம் வபற்று இயங்க மறுத்தடத, மக்கைோட்ெிக்கு அெர் வகோடுத்த 
மரியோடத. குடியோத்தத்தில் இட  டதர்தல்; கம்யூனிஸ்ட் டபோட்டி. இருபக்கமும் தீெிர 
பிரச்ெோரம். ஆனோல், ெோக்கோைர் நியோயமோக டகட்  டமம்போலம் பற்றி ெோக்குறுதி 
அைிக்க அய்யோ மறுத்து ெிட் ோர். அெருட ய ெிதுரநீதி: “நியோயடம ஆயினும், என் 
ெோக்குறுதிக்கு இடையோக எதிர்கட்ெி டதோழர் டகோதண் ம் ெோக்குறுதி வகோடுக்க 
முடியோது. நோன் அந்த அதிகோர துஷ்பிரடயோகம் வெய்ெதற்கில்டல.” எட்ட  
அடமச்ெர்கள் இருந்த அெரது அடமச்ெரடெயில் நோல்ெர், இெருட ய 
அடலெரிடெயில் இல்டல என்றோலும், தகுதிக்கு மதிப்பு வகோடுத்தோர். இடத எல்லோம் 
எந்த பள்ைியில் வெோல்லிக்வகோடுக்கிறோர்கள்? 

 

ரோேோேிக்கும் கோமரோெருக்கும் கருத்து டெற்றுடம நிலெியது என்றோலும், 

நகரோட்ெியில் அரெியல் ெோழ்க்டகடய வதோ ங்கிய இருெருக்கும் கண்ைியம் தோன் 
அடித்தைம். இருெரும் ெிபோரிசு வெய்யமோட் ோர்கள். ஒரு நல்ெழிப்போடதயிலிருந்து 
மற்வறோரு நல்ெழிப்போடதக்கு குறுக்கு ெழியில் வெல்லமோட் ோர்கள். இருெரும் 
சுற்றத்டத அண்  ெி மோட் ோர்கள். ெரோெரி மனிதர்கடைோடு அெர்கள் இருெரும் 
பழகும் ெிதம் அலோதி. ரோேோேி வென்டன ெரும்டபோது, ெிமோன நிடலயத்தில் 
ெரிடெயோக பலர் நிற்போர்கள். ஒருெரி ன் மகைின் திருமைத்டத பற்றியும், 

மற்வறோருெரி ம் மகனுக்குக் கிட த்த டெடல பற்றியும், மற்வறோருெரி ம் நோற்று 
நட் ச்ெோ என்றும் டகட்போர். எல்லோருக்கும் தன்டன பற்றி மட்டுடம மூதறிஞர் 
நிடனக்கிறோர் என்று டதோன்றும். அடத மோதிரி வபருந்தடலெர் கோமரோெர் 
எல்லோடரயும் நிடனெில் டெத்துக்வகோண்டு, அெரெருக்கு இதமோக டபசுெோர். ஆயுள் 
முழுதும் முருக தனுஷ்டகோடி டபோன்ற அன்டயோன்ய நட்புகள் ெில. 
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அெருட ய தமிழ், கறோர் கலந்த வகோஞ்சும் தமிழ்; ஒரு ‘ரெோயனக்கலடெ’ எனலோம். 
அதனோல், அதிகோர டமயங்கைில், அய்யோ வெோல்ெடத எல்லோரும் கெனமோகக் 
டகட்போர்கள். ‘போர்க்கலோம்’ என்ற வெோல் கோமரோெரு ன் ஐக்யமோகி ெிட் து. அது 
அெருட ய நிதோனத்டதயும், ெிந்தித்து வெயல் படுெடத சுட்டுகிறடத தெிர, அங்கு 
எள்ைலுக்கு இ ம் கிட யோது. அய்யோ அெர்கைின் டமலோண்டமடயயும், அரெியல் 
அணுகுமுடறடயயும், நிர்ெோகத் திறடனயும், நோட்டுப்பற்டறயும், வகோள்டக என்ற 
அடெயோ நிடலடயயும், மக்கள் வதோண்ட யும், வதோடல டநோக்டகயும், 

ெிருதுப்பட்டியும் (பின்னர் தோன் ெிருதுநகர் என்ற ெிலோெம்!) அறியும்; தமிழகமும் 
அறியும்; இந்தியோ முழுதும் அறியும். ‘மோடு பிடித்த டகயில் ஏடு வகோடுத்த மகரோேன்’ 
ஒரு ரெெோத ெித்தகர் தோன். கர்மெரீர் கோமரோெடர டபோல் ஒருெடர ’…நோடு 
போர்த்ததுண் ோ இந்த நோடு போர்த்ததுண் ோ…’ என்று கெிஞர் ெோலி ெிெனத்து ன் 
ெினெிய டபோது, ‘இல்டல! இல்டல!’ என்று எட்டுத் திக்குக்கைிலிருந்தும் எதிவரோலி 
டகட் தோம்! 
 

அத்தடகய ெோன்டறோனின் ெரலோறு, ெருங்கோல ெந்ததிக்கு ெோழ்ெியல் போ மோக 
அடமயும் என்பதில் ஐயம் ஒன்றும் இல்டல. ‘கோமோட்ெி’ குலவதய்ெம். அந்த வபயடர 
அெருக்கு சூட்டினோர்கள். அன்டன ெிெகோமிக்கு, அெர் ‘ரோெோ’. திரிபு: கோமரோசு. ஆறு 
ெயதில் தந்டத மரைம்; பள்ைிப்படிப்புக்கு முழுக்கு. மோமனின் துைிக்கட யில் 
எடுபிடி டெடல. ெிறுெயதிடலடய நோட்டுப்பற்று பற்றிக்வகோண் து. 16 ெயதிடலடய 
அரெியல் பைி; ரோேோேி தடலடமயில் டெதோரண்யத்தில் உப்பு ெத்தியோக்ரகம்; முதல் 
முடற டகது. நோடு ெிடுதடல வபறுெடத கண்டு கைிக்கடெண்டும் என்று 
ஆடெப்பட்  தீரர் ெத்தியமூர்த்தி தோன் இெரது அரெியல் ஆெோன். அெரது ஆடெ 
நிடறடெறெில்டல எனினும், ஆகஸ்ட் 15, 1947 அன்று அெரது இல்லத்தில் அய்யோ 
அெர்கள் டதெீயக்வகோடிடய ஏற்றியடபோது, அெரது ஆத்மோ 
பங்டகற்றுக்வகோண்டிருக்கும். 
 

மூன்று முடற தமிழகத்தின் முதல்ெரோக பைி புரிந்த கோமரோெர், 1954ல் முதல் முடற 
பதெி ஏற்றுக்வகோள்ளும் முன்னோல், தீரர் ெத்தியமூர்த்தி அெர்கைின் இல்லத்துக்குச் 
வென்று, அெருட ய ப த்துக்கு மோடல அைிெித்து ஆெி வபற்ற பின் தோன் அரெியல் 
பைிடய துெக்கினோர். அது அடமோகமோக அடமந்தது என்பது குறிப்ப த்தக்கது. 
மூன்று முடற (1954-57, 1957-62, 1962-63) முதல்ெரோக மக்கைோல் அரியடையில் 
அமர்த்தப்பட்  கோமரோெர், கட்ெிப்பைியும், நோட்டுக்குத் வதோண்டும் முக்கியம் என்று 
ஒரு நிடலப்போடு எடுத்தது, பிரதமர் டநருடெத்தெிர மற்றெர்களுக்கு ெியப்பு 
அைித்தது. முதல்ெர் பதெிடய உதறினோர். அக்ட ோபர் 9, 1963 அன்று அகில இந்திய 
கோங்கிரெின் தடலெர் ஆனோர். அய்யோ அெர்கைின் தியோகமும், அரெியல் உத்தியும் 
வபரிதும் டபோற்றப்பட் ன. 
 

டநரு மடறந்தவு ன், பிரச்டனகள் அணுகோத ெடகயில், லோல் பகதூர் ெோஸ்திரி 
பிரதமரோெதற்கும், அெருட ய அகோல மரைத்திற்கு பிறகு இந்திரோ கோந்தி 
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பிரதமரோெதற்கும் ெழி ெகுத்தது, கோமரோெர் தோன். என்றும் தன் க டமயிலிருந்து 
ெழுெோத கோமரோெரின் கரும ெரீத்துக்கு, இந்திரோ கோந்தியின் தன்னிச்டெப்டபோக்கு ஒரு 
அடற கூெலோக எழுந்தது. கட்ெி உட ந்தது. இந்திரோ கோந்தியின் “அெெர நிடல” 
என்ற மின்டெலி அெருக்கு தோங்வகோண்ைோ கெடல வகோடுத்தது. டதெபக்தர்கைோன 
வேயப்பிரகோஷ் நோரயைன், வமோரோர்ேி டதெோய் டபோன்றெர்கள் ெிடறயில் 
டெக்கப்பட்டிருந்தினர். கோந்தியடிகள் பிறந்த நோைன்று (அக்ட ோபர் 2, 1975) அெர்கள் 
ெிடுதடல வெய்யப்படுெோர்கள் என்று எதிர்போர்த்திருந்தோர் கோமரோெர். ஆனோல், அன்று 
ஆச்ெோர்ய கிருபைோனியும் டகது வெய்யப்பட் ோர் என்ற வெய்தி அெடர மிகவும் 
ெோட்டியது. அன்டற உயிர் துறந்தோர். அெர் இறந்த டபோது டபயில் இருந்த ெிறிதைவு 
பைத்டதத் தெிர டெறு ெங்கிக் கைக்டகோ, வெோந்த ெடீ ோ, டெறு எந்த ெித 
வெோத்டதோ இல்டல என்பது குறிப்பி த்தக்கது. தன் ெோழ்நோள் இறுதி ெடர ெோ டக 
ெடீ்டிடலடய ெெித்தோர். 
 

தியோகரோய நகரின் திருமடலப்பிள்டை ெதீியில் அெர் ெோ டகக்கு இருந்த 
வதருெிடல நோனும் குடி இருந்ததோல், அடிக்கடி கோடலயில் அெருட ய ெடீ்ட  
தோண்டித்தோன் டபோகடெண்டும். மூன்று ெயது ெிறுெனோன என் மகன், அெர் ெடீ்டு 
ெோெலில் நின்று ெிடுெோன்; ெோெலில் நிற்கும் கோெலரின் துப்போக்கிடய 
வதோ டெண்டும்! அந்த நோைில் த ோலடி கோெல் பட் ோைம் எல்லோம் கிட யோது. 
ஒருெர் மட்டும் தோன். ெில நோட்கள் அரிதோக, அய்யோ அெர்கள் அந்தப்பக்கம் நின்று 
வகோண்டிருப்போர். ெிறுெனு ன் இரண்டு ெோர்த்டத டபசுெோர். எனக்கு புைகோங்கிதம். 
வபோது கட்டுடரயில் சுய அனுபெங்கடை மட்டுறுத்த நிடனத்டதன். இல்டல. 
வெோல்லத்தோன் டெண்டும். அய்யோ அெர்கடை பற்றி எது வெோல்ல டநரிட் ோலும், 

இன்டறய இடைய ெமுதோயம் அெரது ெோழ்க்டகக்குறிப்புகைின் ஒவ்வெோரு 
ெரியிலும் நல்ெழி கற்கக்கூடும். 
 

ெோன்றோக, டமலும் இரு வெய்திகடை கூறலோம். ெிருதுநகரில் ெெித்த அன்டனக்கு 
மோதம்டதோறும் பைம் அனுப்புெோர். அன்டன ெிக்கனமோக ெோழ்ந்தோல் தோன், அது 
டபோதுமோனது. கோமரோெருக்கு உள்ளூரில் பக்தி கலந்த மரியோடத இருந்தது. அக்கோலம் 
ெடீுகளுக்கு குழோய்நீர் வகோடுப்பது வெோற்பம். வதருக்குழோய் தோன் நீருக்கு ஆதோரம்; 

அஞ்ெல் அதிகோரி ெடீ்டு ெோெலில் தபோல் வபட்டி டெப்பது டபோல, வதருக்குழோடய 
கோமரோெர் அன்டனக்கு ெெதியோக, அருகில் டெத்துக்வகோள்ை அெருட ய 
ெடகோதரிக்கு ஆடெ; அடத அய்யோ நிரோகரித்து ெிட் ோர். அடத ெி  முக்கிய 
அறிவுடர, ஒரு நிகழ்வு ரத்து வெய்ததில். அரெியல் ெோதிகைின் 
திருெிடையோ ல்களுக்கு எல்டல கிட யோது. யோடரோ ஒருெரின் தூண்டுதலோல், 

பிரதமர் டநரு தமிழகத்தில் பயைம் வெய்த டபோது, ெிருதுநகரில் கோமரோெரின் 
அன்டன அெருக்கு ெிருந்டதோம்ப ஏற்போடு ந ந்தது, அெருக்கு வதரியோமல். டநருவும் 
ெம்மதித்து ெிட் ோர். இந்த டெதி அய்யோவுக்கு தோமதமோகத்தோன் கிட்டியது. 
அன்டனயி ம் டகோபித்துக்வகோண் ோர். நிகழ்டெ ரத்து வெய்து, டநருெி ம் வதரிெித்து 
ெிட் ோர். அதனோல் ஏற்பட்  இக்கட் ோன நிடலடமடய அெர் 
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வபோருட்படுத்தடெயில்டல. டநர்டம நீர்த்து ெி க்கூ ோது என்பதில் அெர் ெோழ்நோள் 
முழுதும் திண்ைமோகடெ இருந்தோர். 
 

போருங்கடைன். நோன் அெடர கட ெியோக போர்த்தது, ரோேோேியின் மரைத்தின் டபோது. 
ரோேோேி ஹோலில் அெருட ய பூதவு ல் மக்கள் அஞ்ெலி வெலுத்துெதற்கோக 
டெக்கப்பட்டிருந்தது. ஏகப்பட் கூட் த்தில் நடுெில் அய்யோ அெர்கள் ‘தனிடமயில்’ 
நின்று வகோண்டிருந்தோர். டலெோன தூறல். அக்கோலத்தில் கோெல் துடறயின் 
மோைிக்கமோக கருதப்பட்  கமிஷனர், டக.ஆர்.வஷனோய் (ஆம். அெடர டகலி 
வெய்துதோன் கண்ைதோென் அய்யோெி ம் வெடமயோக ெோங்கிக்கட்டிக்வகோண் ோர்.) 
அெடர அணுகி, ‘அய்யோ கடைத்து டபோய்ெிடுெரீ்கள். ஒரு நோற்கோலியும் குட யும் 
வகோண்டு ெருகிடறன்’ என்றோர். ‘வபரியெடர டபோய்ெிட் ோர்.’என்றெர், மவுனத்தில் 
ஆழ்ந்தோர். டெறி ம் வெல்லடெண்டிய அெெரம், கமிஷனருக்கு. ‘ அய்யோ மனதைெில் 
டெறு எங்டகோ இருக்கிறோர். அெடர ெிட்டு நகரோடத. நோன் ெிடரெில் ெருகிடறன்.’ 
என்று ெற்டற பரிச்ெியமோகியிருந்த என்னி ம் கட் டையிட்டு ெிட்டு, ெிடரந்தோர். 
 

நோன் நகரெில்டலடய - இன்றும் தோன். ெோழ்நோள் முழுதும் நகரமோட்ட ன். 
 

ெித்திரத்துக்கு நன்றி: http://static-numista.com/catalogue/photos/inde/g1117.jpg 

நன்றி ெல்லடம:http://www.vallamai.com/?p=59957 
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23. 
கரிசல்பூமி தந்த கனித்தமிழ்க்கெிஞன்! 
 
-- டஷலேோ. 
 
 
கோர்த்திடகமோதக்கட ெிநோள் ஒன்றில்  கரிெல்பூமி, கெிபூமிக்கு  ஒரு பரிெிடனக் 
வகோடுத்தது.   வநல்டலேில்லோ வகோள்டைப்வபருடம வகோண் து! டகோெில்பட்டி 
வகோடுத்துடெத்தது! எட் யபுரம் ஏற்றம் வகோண் து. 
 
சுப்டபயோெின்  திறடமடய  வெோல்லுெதும் எப்படி ஐயோ! முண் ோசுக்கெிஞன் 
வபருடமடய  தண்ட ோடரோ டபோட்டுத்தோனோ வெோல்லடெண்டும்!  மல்லிடக 
மைத்திற்கு ெிைம்பரமோ டதடெ?  இல்டல இல்டல  .. அெடன நிடனக்கோத நோள் 
இல்டல.ஆனோல்.நிடனவுநோைில் ெற்று கூடுதலோய் நிடனக்கடெக்கிறது ,அென் 
ெிட்டுச்வென்ற போக்கள் என்னும் பூக்கைின் ெோெம்! 
 
கல்ெடிெக்க வுடைடபோல் அென் வெோல்ெடிெத்தமிழ் ெிற்பம் கோலத்தோல் அழியுமோ 
என்ன!வெறும் தமிழ் ெண்ைத்தமிழ் ஆனது அென் டகெண்ைத்தில்! அடையோ 
டேோதியோக அென் அறிவு ெிைக்கு எரிந்துவகோண்ட  இருந்ததினோல்  அைெில்லோ 
கெிடதகடை அள்ைி ெழங்கிெிட் ோன்! அெடன மரபுக்கும் புதுடமக்கும் நடுடெ 
நின்ற வநருப்பு!  
 
முன்டனப்பழடமயும் பின்டனப்புதுடமயும் அென் அடிமுடிடயக்கோைமுடியோமல் 
இன்னமும் அடலந்துவகோண்டிருக்க ஓர் அதிெியமோக  ஓங்கி நிற்கிறோன் 
சுப்ரமண்யபோரதி! இந்த எட் யபுரத்து ெிெகோெிப்பட் ோெின் கெிடதகள் ஒவ்வெோன்றும் 
கந்தகக்கடுதோெி! 
 
தமிழ் அெனுக்குத்டதோழி. நஞ்சுதமிழ்தடன ஒழித்து நல்லதமிழில் அென் எழுதும்  
போட்டிடன ரெிக்க உ ன் இருப்போள் பல நோழி. 
 
முப்பத்தி ஒன்பதுெயதிற்குள்  தன் முழுத்திறடமடயயும் கோட்டிெிட்டு மடறந்த 
மகோகெிஞனின்  நிடனவுதினம் இன்று. 
 
போரதியின் பன்முக ஆளுடம பலரும் அறிந்தடத ஆயினும் அெனது  பிறந்த ஊர் 
டநெம் பலபோ ல்கைில்  பழகிய வெோற்கைில்  வதறிக்கும்.  பிறந்துெைர்ந்த  ஊரின் 
மீது பற்று இல்லோதெர்  யோர்? 
 



[112] 
 

பிறந்த ஊருக்குப்டபோய்ப்போருங்கள்அங்கு ெசீும் கோற்றும் கோடதோரத்தில் 
கடதபலடபசும். போரதியின் நிடனவுநோைில் அெனது  பிறந்த மண் ெோெம் ெசீும்  
ெிலபோ ல்கடைப்போர்க்கலோம். 
 
தமிழகத்தில்  தமிழின் அழகு  ஊருக்கு ஊர் ெித்தியோெப்படும். போட்டுப்போடுதல் 
என்படத போட்டு படித்தல் என்போர்கள் வநல்டலயில். 
 
போரதியும், தனது தீரோதெிடையோட்டுப்பிள்டை  என்ற போ லில், 
 
"புல்லோங்குழல்வகோண்டுெருெோன் 
அமுது வபோங்கித்ததும்பு நல் 
கீதம் படிப்போன்..." 
என்று வெோல்லி இருப்போர். 
 
இந்தப்போ டல தனது முப்பதோெது ெயதில் போடி இருக்கிறோர். அதோெது  
பிரந்தமண்டைெிட்டு  ெந்தபலகோலம்  கழித்து!  கீதம் போடுெோன் என்றில்லோமல் 
கீதம் படிப்போன் என்கிறோர். 
 
படித்தல் ெோெித்தல் என்ற இரண்டுடம ஒடரவபோருடை ெழங்குகிறது. குழல் 
ெோெித்தல்  ெடீை ெோெித்தல் என்கிடறோம். இந்த ெழக்கம்  இன்னமும் நம்மிட டய 
இருக்கிறது. 
 
கண்ைன் என் கோதலன் போட்டில்  ஓர் இ ம் போர்க்கலோம், 
 
"கனவுகண் திடல  ஒருநோள் 
கண்ணுக்குத்டதோன்றோமல் 
இனம் ெிைங்கெில்டல எெடனோ 
என் அகம் வதோட்டுெிட் ோன்" 
 
இதில் இனம்  என்பதற்கு அட யோைம் என்று வபோருள். இன்றும் 
டகோெில்பட்டிபகுதிகைில் இந்த  இனம்  எனும் வெோல்லோட்ெி இருக்கிறது. மற்ற 
மோெட் ங்கைில் வபரும்போலும் அட யோைம் என்டற வெோல்கிடறோம். 
 
போரதியின் ெந்திரிடகயின் கடத  கட ெிப்பக்கத்தில்  இப்படி  எழுதியிருக்கிறோர். 
 
“….இெர் எத்தடனக்வகத்தடன  அெள் உறடெயும் ஊ ோட் த்டதயும் 
ெிரும்பத்வதோ ங்கினோடரோ அத்தடனக்கும்அத்தடன இெள் இெரி மிருந்து 
ஒதுங்கவும் மடறயவும் வதோ ங்கினோள். அெடை நோம் கோதலிக்கும் டயோக்கியடத 
இல்லோத மடனயடிடமப் புகழ்ச்ெியோகவும் குழந்டதெைர்க்கும் வெெிலியோகவும் 
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ந த்திெந்டதோம். அப்டபோவதல்லோம் இெள் நமக்கு மிகவும் பைிவு ன் அடிடமயிலும் 
அடிடமயோய் ந ந்துெந்தோள். இப்டபோது நோம் பரமோர்த்தமோக இெளுட ய 
அன்டபக்கருதி அதடனடெண்டிச்  ெருெப்புகுந்தடபோது இெள்பண்ணுகிற டமோடியும் 
இெள் வெய்யும் புறக்கைிப்புகளும்  வபோறுக்கமுடியெில்டலடய…” 
 
டெோமநோதய்யர் என்ற கதோபோத்திரம் இவ்ெோறு ஆடலோெித்ததோக எழுதியிருக்கிறோர் 
போரதி. இதில்  முதலில்ெரும் ஊ ோட் ம் என்ற வெோல்டலபோர்க்கலோம். 
 
ஊ ோட் ம் என்றோல்  கலத்தல் அடிகலந்து பழகுதல் என்று அர்த்தம். 
மடலயோைவமோழியிலும் இந்த வெோல் உண்டு.  ஊ ோட் ம் ஊடுதட்டு ஊடு போய்ச்ெல் 
ஊடு புகுதல் என்ற வெவ்டெறு வபோருள்வகோண்  வெோற்களும் வநல்டலப்பகுதியில் 
ெகேம். 
 
ஊ ோடும் எனும் வெோல்டல  ஆரண்யகோண் த்தில் மோரீென் ெடதப்ப லத்தில் 
சூர்ப்பனடக தன்  அண்ைன் இரோெைனி ம் டபசும்டபோது ‘ெீடத என்னும் 
மோடனடெத்துக்வகோண்டு நீ இன்பம் துய்ப்போயோக நோன் அனுபெிப்பதற்கு ரோமடன 
அட யும்படி வெய்’என்று டெண்டுகிறோள். 
 
"மீன் வகோண்டு ஊ ோடும் டெடல டமகடல உலகம் ஏத்த, 
டதன் வகோண்டு ஊ ோடும் கூந்தல், ெிற்றிட  ெீடத என்னும் 
மோன் வகோண்டு ஊ ோடு நீ, உன் ெோள் ெலி உலகம் கோை, 
யோன் வகோண்டு ஊ ோடும்ெண்ைம் இரோமடனத் தருதி என்போல்" 
 
 ’ஊ ோடும்’ என்ற வெோல் எத்தடன அழகோக டகயோைப்பட்டிருக்கிறது! இந்த வெோல் 
ரோமோயைத்தில் டகயோைப்பட்டிருப்பதோல் அன்டற  தமிழ்நோவ ங்கும் ெழங்கிெந்த 
வெோல் என்பது வதைிவு ஆனோல் திருவநல்டெலி மோெட் த்தில் மக்கள் நோெில் இந்த 
வெோல் பயின்றுெரப்போர்க்கிடறோம். 
 
அடுத்து ெருவுதல் என்ற வெோல்டலப்போர்ப்டபோம், 
 
இதற்குப்பழகுதல் வகோஞ்ெிக்குலோவுதல் என்று வபோருள். வகோஞ்ெிப்பழகுெதற்கோக 
வநருங்கிஉறெோடுதல் இன்னும் வபோருத்தமோக இருக்கலோம். 
 
ெருவுதல் என்னும் வெோல் டகோெில்பட்டிப்பகுதியில் தோன் அதிகம்புழக்கத்தில் 
இருக்கிறது டபோலும்! 
 
டமோடி  என்னும் வெோல் வெருக்கு கம்பரீம் ஆ ம்பரம் ஸ்ட ல் என்வறல்லோம் 
வபோருள்தருகிறது(பிரதமடர  நிடனக்கடெண் ோடம?:) டமோடி  அதிகம் 



[114] 
 

கம்பரோமோயைத்தில் ெரும்!!.....”…நிந்தன் டமோடி கிறுக்குதடி தடலடய நல்ல வமோந்டத 
படழய கள்டைப்டபோடல… என்கிறோர்  திக்குத்வதரியோத கோட்டில்  போட்டில்!! 
 
ஆத்திரம் என்ற வெோல்டல நோம் டகோபவமன நிடனக்கிடறோம் அது அெல்வபோருள் 
அல்லெோம்   அெெரம் என்படத ெரியோம். பைம்  மிகுந்திருந்தோல் ஆத்திர 
அெெரத்துக்கு உதவும் என்றபழவமோழி உண்ட .  ஆதுரம் எனும் ெ வெோல்டல 
ஆத்திரமோம் ஆதுரம் என்றோல் அெெரம் என்டற வபயர். டகோபம் அெெரம் 
என்படெகளு ன் ஆெல் க டம என்னும் வபோருள்களும் டகோெில்பட்டிெழக்கில் 
இந்த வெோல்லுக்கு உண்டு.  ‘அெருக்கு உன்டனப்போர்க்கடெண்டுவமன வரோம்பவும் 
ஆத்திரம்’என்றோல்  இங்டக ஆத்திரம் ஆெல் ஆகிறது. போரதி ‘ஆத்திரம்’ என்னும் 
வெோல்டல அழகோகப்பயன்படுத்திய போ ல்கடை மறக்கமுடியுமோ என்ன! 
 
ெோத்திரம் டபசுகிறோய் கண்ைம்மோ ெோத்திரம் ஏதுக்கடி ஆத்திரம்வகோண் ெர்க்டக 
கண்ைம்மோ ெோத்திரம் உண்ட ோடி 
 
ஏதுக்கித்தடன டமோடிதோடனோ? பிரபலபோ ல் நிடனவுக்குெருகிறது இது 
திடரப்ப ப்போ லோ என்ன? 
 
இப்படிப்பலப்பல  பிறந்த மண்ைின்  ெோெமிகு ெோர்த்டதகடை போரதி 
தன்கெிடதகைில்  அள்ைித்வதைித்திருப்போர்!... 
 
எழுத்துக்கடைத்  தீப்பந்தங்கைோக  ஏந்தியபோரதி,தீபங்கள் ஏற்றும் 
திருக்கோர்த்திடகமோதத்தில் பிறந்ததோடலோ என்னடெோ இப்படிச்வெோன்னோன், 
 
 தீ இனிது ! 
 
ஆம் ஐம்வபோறிகளும் தீப்வபோறிகைோக  ெோழ்ந்துகோட்டிெிட்டு ெோனடமறிெிட் ோன் 
அந்த ெரகெி! நமக்கு  இனி ெோரோகெி! 
 

________________________________________________________ 
 

 
டஷலேோ 

shylaja01@gmail.com 
________________________________________________________ 
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24. 
ஓங்கி உைகைந்த உத்தமன் ெருகின்றான்! 
 
-- டஷலேோ. 
 
 
ஓங்கி உைகைந்த உத்தமன்! 
 
சூடிக்வகோடுத்த சு ர்க்வகோடி, தன் போசுரத்தில்  டெறு எந்த அெதோரத்டதயோெதுடெறு  
எந்த இ த்திலோெது,  உத்தமன் என்று  அடழத்துப் போடி இருக்கிறோைோ  என்று 
வதரியெில்டல ஆனோல்  ெோமனடன மட்டும்  ஓங்கி உலகைந்த உத்தமன் 
என்கிறோள்!  உலகைந்த என்று மட்டும் வெோல்லோமல்  முதல் வெோல்லோக  ஓங்கி 
என்றோள் ஏன்? அந்த வெோல்லின் ெசீ்சு அற்புதமோனது! 
 
போரதி  ...’"ஓங்கி ெைர்ந்தடதோர் கம்பம். அதன் உச்ெியின் டமல் ெந்டத மோதரம் 
என்டற...’ என்கிறடபோது  கம்பத்தின்  கம்பரீம்  கோட்ெியோகிறது. 
 
மகடைப்டபோல  தந்டத,வபரியோழ்ெோரும் உத்தமன் என்கிறோர் ஒருபோசுரத்தில், 
 
”போடிப்போடி ெருகின்றோடயப் 
பற்பநோபன் என்றிருந்டதன் 
ஆடிஆடி அடெந்து அடெந்திட்டு 
அதனுக்கு ஏற்ற  கூத்டத ஆடி 
ஓடிஓடிப்டபோய்ெி ோடத 
 உத்தமோ..... "  என்கிறோர். 
 
நம்மோழ்ெோடரோ ... 
 
"ெிதியினோல் வபட  மைக்கும் வமன்நட ய அன்னங்கோள் 
மதியினோல் குறள் மோைோய் உலகு இரந்த கள்ெர்க்கு .." என்கிறோர். 
 
கள்ென் என  குற்றமோய் வெோல்லெில்டல. ’திரு டன’ என உற்றெர்கடை  
வெல்லமோய் உரிடமயோய் அன்போய் அடழப்பதுடபோலத்தோன் இதுவும்.. 
 டமலும்... 
மன்னென் வபரிய டெள்ெியில் குறள் ஆய் 
      மூெடி நீவரோடும் வகோண்டு 
பின்னும் ஏழ் உலகும் ஈர் அடி ஆக 
      வபருந் திடெ அ ங்கி  நிமிர்ந்டதோன்- 
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என்றுதோன் திருமங்டகயோழ்ெோரும் அருள்கிறோர். நிமிர்ந்டதோன் என்படதெி  ஓங்கி 
உலகைந்தோன் என்கிறடபோது  அெதோரத்தின்  பிரும்மோண் ம் கண்முன் ெிரிகிறது. 
 
ஓங்கி உலகைந்த உத்தமன் டபர்போடி.....என்கிறது திருப்போடெ போசுரத்தின் ஆரம்ப 
ெரிகள். 
 
ஆண் ோள்  பூர்ை அெதோரங்கைோன ரோம-கிருஷ்ை அெதோரங்கைப் 
போ ோமல்,த்ரிெிக்ரமன் டபர் போ ச் வெோல்கிறோள். இடத த்ரிெிக்ரம அெதோரத்டத 17ெது 
போசுரத்திலும்(அம்பர மூ றுத்து ஓங்கி உலகைந்த உம்பர் டகோமோடன(மறுபடி ஓங்கி 
உலகைந்த என்கிறோள்போருங்கள்) என்றும், 24ெது போசுரத்தின் முதலடியிலும்(அன்று 
இவ்வுலகம் அைந்தோய் அடி டபோற்றி! என்றும் ஆண் ோள் டபோற்றுகிறோள்! 
ரோம-கிருஷ்ை அெதோரங்கைில் முடறடய ரோெைன்,கம்ென் தெிரவும் பல 
அசுரர்கடை அண்ைல் ெதம் வெய்கிறோர்.  இந்த அெதோரத்தில் மட்டும்(மகோபலிடய 
அழிக்கெில்டல ஆனோல், அென் அகந்டதடய அழித்து, அெடனத் திருத்தி தடுத்தோட் 
வகோண் ோர் ஆகடெஅந்தக் கருடை ெடிெமோன ெோமன அெதோரடம 
அெடைப்வபரிதும் கெர்ந்திருக்கடெண்டும். 
 
மஹோபலி பக்தனோயிருந்தும் அென் வெயல்போடுகைில் அத்து மீறிய அதிகோர துர் 
உபடயோகமும் அட்டூழியமும் இருந்ததோல் இப்படி அெடன அப்புறப் படுத்த டெண்டி 
ெந்தது. அதிகோரக்குெிப்பு எடத டெண்டுமோனோலும் வெய்யச் வெோல்லும் அதற்குத் 
தட அெெியம் என்பது எல்லோகோலங்கைிலும் வபோருந்துகிறடத! 
 
வபருமோள் வநடியெர், குறுகி அறியோதெர்; எல்லோ உயிர்களுக்கும் அடெ டெண்டும் 
ெரங்கடை ெோரி ெழங்குபெர்; யோரி மும் எடதயும் டகட்கோதெர்.இந்திரனுக்கோக 
மகோபலியி ம் வென்றடபோது வநடியெர் குறுகி ெோமனனோகச் வென்றோர். இல்லறத்தோர் 
பிரம்மச்ெோரியோனோர்; ெோரிக் வகோடுப்பெர்வெறும் மூன்றடி நிலம் டகட்கிறோர். 
 
கிருஷ்ைர் டகோெர்த்தன மடலடயத் தூக்கியதில் இந்திரன் அெடரோடு மோறுபட்டு 
அபெோரம் வெய்தோன். அப்படி தமக்கு அபெோரம் வெய்தெடன, மகோபலியினோல் தனது 
ரோஜ்யத்டத இழந்து துன்பப்பட்டு பிரோர்த்தித்த டபோது, அெனுக்கோக மகோபலியி ம் 
வெல்கிறோர். 
 `அகலகில்டலன் இடறயும்' என்று உனது மோர்டப ெிட் கலோத திருமகடை மடறக்க 
மோன் டதோடல மூடிக்வகோண்டு நீ பிரம்மச்ெோரியோகிெிட் ோய்' என்றோர் டெதோந்த 
டதெிகர் 
 
ஆெிற்கு நீவரன்று இரப்பினும் நோெிற்கு 
 
இரெின் இைிெந்ததில் 
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குறள்  வெோல்லும் போ ம் இது! 
 
(மோலும் குறைோய் ெைர்ந்து இரண்டு மோைடியோல் 
ஞோலம் முழுதும் நயந்து அைந்தோன்...திருெள்ளுெமோடல) 
 
பிச்டெ எடுக்கும்டபோது ஒருெனுட ய கல்ெி, டகள்ெி,புகழ்,ெோதுரியம்,மற்றும் வெற்றி 
என்ற ஐந்து டதெடதகளும் அெடன ெிட்டு நிரந்தரமோகப் பிரிந்து மீண்டு ெர 
இயலோத தூரத்துக்கு ெிலகுகிறோர்கள் என்பது வதரியோதோ ? அடதயும் வெய்தோன் 
வபருமோள். அது ெோமனோெதோரம். அென் உத்தமன்.எனடெதோன் `ஓங்கி உலகைந்த 
உத்தமன்' என்றோர் நோச்ெியோர். 
 
பல டெைெக்டகோெில்கைில்  இந்தப்போசுரத்டதவெோல்லியபடிடய நம் டகயில் 
அர்ச்ெடன பிரெோதங்கடை தருகிறோர்கள் அதுவும் ஸ்ரீெில்லிபுத்தூரில்  
ஓங்கிஉலகைந்த  என்னும் போசுரம்  எல்லோ ெந்நிதிகைிலும்  யோரோெது ஒருெர் 
போடிக்வகோண்ட  இருக்கிறோர்கள்! தீங்கின்றி நோவ ல்லோம் திங்கள் மும்மோரியும் 
நீங்கோத வெல்ெமும் எங்கும் நிடறந்திருக்க  ஆண் ோள் அண்ைலி ம் 
ெிரும்பிக்டகட்டு அருைிய போசுரம் இது! 
 
  
 ( மகோபலி டகட்டுக்வகோண் படி  ெரு ம் ஒருமுடற அென் தன் மக்கடைக்கோை 
ெரும் திருநோள்தோன்  ஓைத்திருநோள்! இன்டறய நன்னோள்! 
 

 
________________________________________________________ 

 

 
டஷலேோ 

shylaja01@gmail.com 
________________________________________________________ 
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25. 
ெினாயக சதுர்த்தி 
 
-- தமிழ்த்டதன.ீ 
 
 
ெினோயக ெதுர்த்தி என்றோடல என் நிடனவுக்கு ெருெது, நோம் ெினோயக ெதுர்த்தி 
வகோண் ோ  உதெி வெய்யும் ெியோபோரிகள் தோன். 
 
ஒரு ெியோபோரி கைிமண்டை எடுத்து ெந்து கற்கள், டெண் ோத கழிவுகள் 
டபோன்றெற்டற நீக்கி சுத்தம் வெய்து பிள்டையோர் உருெம் வெய்ய அச்சுகள் 
தயோரித்து அந்தக் கைிமண்ைோல் பிள்டையோர் ெிடலகடைச் வெய்து, 
ெோங்குபெர்கைின் மனநிடலடய நன்கு கெனித்து, அெர்களுக்கு ெினோயகரின் 
உருெம் எப்படி இருந்தோல் பிடிக்குடமோ அப்படி போர்த்துப் போர்த்து கெனமோகச் வெய்து, 
குந்து மைியோல் கண்கடை அடமத்து, ஒரு வதய்ெகீக் கடைடய அந்தப் 
பிள்டையோருக்கு அைிப்பதில் கெனம் கோட்டி,மிக டநர்த்தியோக ெடிெடமத்து, கூ டெ 
நோம் பூடே வெய்ெதற்வகன்று, அருகம்புல்டலயும் டதடி எடுத்து ெந்து, 
வதன்னங்குருத்தில் ெரும் வமலிதோன ஓடலயோல் டெயப்பட்  டதோரைங்கடை 
வெய்து, பிள்டையோருக்கு ெண்ைக் கோகிதங்கடை டெத்து, ெிறு குச்ெிகள் மூலம் 
வகோட யும் வெய்து, நமக்கு அைிக்கிறோர்கடை. 
 

அது மட்டுமல்ல ெினோயகருக்கு மிகவும் பிடித்தமோன எருக்கம் பூ மோடலகடை 
நூலில் கட்டி, வபரப்பம் பழம், வகோய்யோப்பழம்,மஞ்ெள் ெோடழப்பழம், டபரிக்கோய், 
ஆப்பிள், கரும்பு, டபோன்றடெகடையும், ெோடழ இடல, வெற்றிடல, கைிப்போக்கு, 
மஞ்ெள், குங்குமம், மஞ்ெள், திருநீறு வபோட் லங்கள், டபோன்றெற்டறயும், இன்னும் 
நுணுக்கமோக டயோெித்து டெைெர்களும் டெெர்களும் ெினோயகருக்கு முப்புரிநூல் 
அைித்து மகிழும் ெண்ைம் அந்தச் ெிறு ெிடலகளுக்கு டபோடுமோறு ெிறியதோக பூணூல், 
டபோன்றெற்டறத் தயோரித்து, பிள்டையோருக்கு மிகவும் பிடித்தமோன அெல், வபோரி, 
க டல, நோட்டுச் ெக்கடர, டபோன்றடெகடையும் வகோண்டு ெந்து தங்கள் கட கைில் 
பரப்பி டெத்து, அடெகடை மிக எைிதோக நமக்கு கிட க்குமோறு வெய்கிறோர்கடை, 
அந்த ெியோபோரிகளுக்கு நோம் முதலில் நன்றி வெோல்ல டெண்டும், ஏன் என்று 
வெோல்கிடறன்! 
 
”என்டன நிந்தித்தோல் கூ  வபோறுத்துக்வகோள்டென், ஆனோல் என் அடியோர்கடை 
நிந்திப்பெர்கடை, என் அடியோர்களுக்கு நன்றி நிடனயோதெடர, நோன் மன்னிக்க 
மோட்ட ன், என்னோல் பட க்கப்பட் ெர்களுக்கு டெடெ வெய்பெர்கள் எனக்கு டெடெ 
வெய்பெர்கடை, அெர்கடை மதியோதெர்கடை நோனும் மதிக்க மோட்ட ன் என்று 
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இடறெடன கூறுெதோக நம் டெதங்கள் கூறுகின்றன”  ெியோபோர டநோக்கம் 
இருந்தோலும், ெியோபோர டநோக்கிடலதோன் அெர்கள் வெய்கிறோர்கள் என்றோலும், 
அெர்கள் அவ்ெிதமோக நமக்கு டெண்டிய வபோருட்கடைக் வகோண்டுெந்து 
ெிற்கோெிடின், அல்லது ஏடதனும் டபோக்குெரத்து இட யூறுகைினோல் டநரத்துக்கு 
வபோருட்கள் ெரோமல் டபோெதன் கோரைமோக, ெரியோன டநரத்துக்கு நோம் பூடே 
வெய்ெதற்கு வபோருட்கள் கிட க்கோமல் டபோகுடமயோனோல் அப்டபோது நம் மன நிலடம 
எப்படி இருக்கும் என்படத டயோெித்துப் போர்த்தோல் இந்த ெியோபோரிகளுக்கு நோம் நன்றி 
வெோல்லக் க டமப்பட்டிருக்கிடறோம் என்படத நோம் உைர முடியும். 
 
நம் ெினோயகர் இல்லோத நோடுகடை இல்டல என்று வெோல்லும் ெண்ைம் ெினோயகர் 
உலகவமங்கும் நிடறந்திருக்கிறோர், ஆகடெ இந்த ெினோயக ெதுர்த்திடய ேோதி மத, 
வமோழி,இனம் டெறுபோடுகடைக் கடைந்து, மனம் ஒன்றி ெழிபட்டு, நமக்கு உதெி 
வெய்யும் யோெரும் நலமோக, ெைமோக ஆனந்தமோக ெோழ நோமும் ெழிபட்டு, 
நம்முட ய உறவுகள்,நண்பர்கள், அடனெரு னும் கலந்து நம்முட ய ெினோயகடர 
ெழிபட்டு மகிழ்டெோம். 
 
ஒவ்வெோரு பண்டிடககளும் நமக்கு ஒரு நல்ல அறிடெ டபோதிக்கட்டும்,ஒற்றுடமடய 
ெைர்க்கட்டும், நல்லறிடெயும், ஞோனத்டதயும், அடமதிடயயும், ஆனந்தத்டதயும், 
ஆடரோக்கியத்டதயும், ெடகோதர உைர்டெயும் ெைர்க்கட்டும். ஒவ்வெோரு ெினோயகரும் 
ஒரு டபோதி மரடம. ஆம், ெிநோயகர் மிக ெிரும்பி ெெிக்கும் அரெமரம் தோன் 
புத்தருக்கு ஞோனம் அைித்த டபோதி மரம். 
 
 

________________________________________________________ 
 

 
தமிழ்த்டதன ீ

rkc1947@gmail.com 
________________________________________________________ 
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26. 
பூரை சுதந்திரம் யாருக்கு? 
 
-- ெி. வேயபோரதன், கன ோ. 
 
 

 
 

 
போரதம் வபற்றது போருக்குள்டை 
ஓரைவு சுதந்திரம் ! 
பூரை ெிடுதடல டெண்டிப் 
டபோரோடி டனோம் ! 
பூமி இரண் ோய்ப் பிைந்தது ! 
பூகம்பம் நிற்கோமல் 
மும்மூர்த்தி  யோனது 
பங்கைோ டதெமோய் ! 
கட்டுப்போ டுள்ை சுதந்திரம் 
கண்ைிய மோனி ருக்கு ! 
கட் ெிழ்த் டதோடும் சுதந்திரம், 
கோட்டு மிரோண்டி களுக்கு ! 
ரோெைன் ெீடதடயத் தூக்கி 
ரதத்தில் டபோெோன் ! 
பூரை சுதந்திரம் அசுரப் 
டபோர்க்கைம் ! 
 
 

https://jayabarathan.files.wordpress.com/2007/08/cover-image-indian-flag.jpg?w=540
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பஞ்ெ போண் ெர் 
பகட  ஆடுெர் சூதில் 
பத்தினிடயப் பையம் டெத்து ! 
பட் ப் பகலில் போஞ்ெோலி 
பட்டுச் டெடலடயப் 
பலர் முன் 
பற்றி இழுப்போன் 
துச்ெோதனன் ! 
கண்ைன் குைிக்கும் மோதர் 
பு டெ 
கைெோடு ெோன் ! 
பூரை  சுதந்திரம் மோந்தர் புகும் 
குருச்டெத்திரம் ! 
 
 
மசூதிடய இரெில் தகர்த்து 
டெரறுப்பது 
பூரை சுதந்திரம் ! 
போதிரியோர் உட யில் 
தீ டெப்பது 
டெதியர் சுதந்திரம் ! 
ரயில் வபட்டிகடை எரித்துச் 
ெெப் வபட்டி ஆக்குெது 
நெகோைிச் சுதந்திரம் ! 
பூரை சுதந்தி ரத்தில் 
மதம் பிடித்த யோடனகள் 
மனித டநயத்டத மிதிக்கும். 
சுதந்திர நோட்டில் 
மதக் டகோலத் திருெிழோ  
கும்ப டமைோ ! 
 
 
எழுத்துச் சுதந்திரத்தில்  
ஒழுக்கம், க டம, கண்ைியம் ! 
ெிதிகளுக்கு அ ங்கிய 
நிதிச் சுதந்திரம் ! 
உரிடமத் டதர்ச்ெி யில்லோத 
ெறுடமச் சுதந்திரம் ! 
கட் ெிழ்த் டதோடும் முழுச் சுதந்திரம் ! 
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பட்டு உதிரும் சுதந்திரம் ! 
ஒட்டு மோங்கனியோய் 
நட்டு டெக்கும் சுதந்திரம் ! 
சுட்  பழமோ அல்லது 
சு ோத பழமோ 
எது சுதந்திரம் ? 
 
 
எட்டித் வதோ  முடியோ 
பனிச் ெிகரத்தில் 
டெரோய் மடறந் திருக்கும் 
பூரை சுதந்திரம் 
ெீரழிவுப் போடத ! 
முழு ெிடுதடல வபற்றெர் 
டமோகன் தோஸ் கோந்தி ! 
டபோதி மரத்தடியில் 
பூரை ெிடுதடல டெண்டித் 
தெம் புரிகிறோர் 
டபோலிச் ெோமியோர் 
புதிய பூமிக்கு ! 
பூரை சுதந்திரம் டெண்டுமோ ? 
ஓரைவு டபோதும் ! 
 

_________________________________________________________ 
 

 
  

ெி. வேயபோரதன் 
jayabarathans@gmail.com 

_________________________________________________________ 
 

http://www.vallamai.com/wp-content/uploads/userphoto/154.thumbnail.jpg
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27. 
இஞ்சி வசடி நட்டு ெைர்ப்பது எப்படி? 
 
-- முடனெர் ெ.ீ எஸ். ரோேம். 
 
 
சுபா: 
முன்னர் உங்கைி ம் மஞ்ெள் பற்றி டகட்டிருந்டதன். இஞ்ெிடய எப்படி நட்டீர்கள். 
வெடி பிரத்திடயகமோக ெோங்க டெண்டுமோ அல்லது கட யில் நோம் ெோங்கும் 
இஞ்ெிடய அப்படிடய மண்ணுக்குள் டெத்து நீரூற்றினோல் வெடி ெைருமோ? 
வெோன்னோல் அடுத்தடகோட  ெிெெோயத்திற்கு இப்டபோடத டயோெிக்கத் வதோ ங்கி 
ெிடுடென். :-) 
 
ெ.ீ எஸ். ராஜம்: 
அப்ப்ப்போ! சுபோெோெது என் வதோட்டித்டதோட் த்து ெிெெோயத்தில் அக்கடற 
கோட்டுகிறோர்கடை! மகிழ்ச்ெி! 
 
சுபா: 
வெடி பிரத்திடயகமோக ெோங்க டெண்டுமோ அல்லது கட யில் நோம் ெோங்கும் 
இஞ்ெிடய அப்படிடய மண்ணுக்குள் டெத்து நீரூற்றினோல் வெடி ெைருமோ?  
 
ெ.ீ எஸ். ராஜம்: 
வெடி பிரத்திடயகமோகக் கிட க்கோது, சுபோ. நோம்தோன் இஞ்ெிடய மண்ணுக்குள் டெத்து 
ெைர்க்கணும். 
 
சுபா: 
வெோன்னோல் அடுத்தடகோட  ெிெெோயத்திற்கு இப்டபோடத டயோெிக்கத் வதோ ங்கி 
ெிடுடென்.  
 
ெ.ீ எஸ். ராஜம்: 
கோத்திருக்கடெண் ோம்! இப்டபோடத வதோ ங்கிெி வும். 
 
_______________________________ 
 
இங்டக மண்ணுக்குக் கீடழ ெிடையும் எடதயும் வெடிகைோக ெிற்பதில்டல, சுபோ. 
முடைெிட்  கிழங்குகைோகச் ெில இ ங்கைில் ெிற்கிறோர்கள். ெெந்த வெங்கோயம் 
(spring onion) என்ற வபயரில் வெங்கோயம் இைந்தண்ட ோடு கிட க்கும். அவ்ெைடெ. 
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வெங்கோயம், இஞ்ெி, மஞ்ெள், பூண்டு ... இவதல்லோெற்டறயும் ெைர்க்க எனக்குக் 
டகவகோடுத்த முடற இங்டக: 
 

    

 
1. வதோ க்கத்தில் நிடறய டெோம்டபறித்தனம் டெண்டும்!! வகோஞ்ெம் முண்டும் 
முடிச்சுமோக (with bumps/sprouts) உள்ை கிழங்குகடை எடுத்துக்வகோள்ைவும். அந்தக் 
கிழங்குகடை வரோம்பக் வகோஞ்ெமோக நீர்ப்படெயுள்ை (moisture) ஒரு ெின்னப் டபயில் 
(paper/plastic) டபோட்டு, ெண்டி நிறுத்தும் இ த்தில் (garage) அல்லது 
குைிர்பதனப்வபட்டியில் ஒரு மூடலயில் டபோட்டுெிட்டு மறந்துெி வும். ெோரத்துக்கு 
ஒருமுடற அது என்ன ஆச்சு என்று போர்த்தோல் டபோதும். நீர்ப்படெ டதடெ. 
 
2. கிழங்கு வகோஞ்ெம் வகோஞ்ெமோக முடைத்து ெரும். 
 
3. இதற்கு இட யில், ஒரு நல்ல பயிரி த்டதத் டதர்ந்வதடுக்வகோள்ைவும். எங்கள் 
ெைோகத்தில் நிலமகள் கைிமண் + போடற. ஆகடெ, எனக்குத் வதோட்டிகள். வபோல 
வபோல என்ற நல்ல மண் டதடெ. அதோெது மண்ைில் நீர்ப்படெ டதங்கக்கூ ோது. 
 
4. முடைகட்டிெந்த கிழங்டக (இஞ்ெி, மஞ்ெள்) அந்தத்வதோட்டிகைில் நட்டுடெக்கவும். 
 
5. வெயிலின் டபோக்குக்டகற்பத் வதோட்டிகடை இ ம் மோற்றி ... ஒருநோைில் 
வகோஞ்ெமோெது டநரடியோகக் கதிரெனின் போர்டெ கிட க்கும்படிப் 
போர்த்துக்வகோள்ைவும். 
 
6. மிக மிக முக்கியமோனது: முடைத்துெரும் இைந்தைிர்கடைக் வகோறிக்கும் 
பிறெிகைி மிருந்து கோக்கும் முடறகடை டமற்வகோள்ைவும். வதோட்டிகடைச் சுற்றி 
ெடல டபோ லோம். 
 
_______________________________ 

http://www.subaonline.net/depot/article/inji2.jpg
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டபோன ஆண்டில் ... இஞ்ெி, மஞ்ெள், பெடலக்கீடர ... ஆகியெற்டறச் வெவ்ெடன 
தடழபருெத்துக்குக் வகோண்டுெந்டதன். ெடீ்டுக்குள்டைடய தடழத்த பெடலக்கீடரடய 
மிகவும் வபருமிதத்டதோடு வெைிடய வகோண் ோந்து ெச்டென். மறுநோள் கோடலயில் 
அந்தத் தைிர்கடைக் கோடைோம் கோடைோம். வரோம்ப வநோந்துடபோய் ஓரோண்டு எடதயும் 
பயிரி  ெிருப்பமில்லோமல் வதோய்ந்துடபோடனன். என்ன ெியப்பு -- இந்த ெெந்தத்தில் 
அடத வெடி தைிர்த்திருக்கிறது!!! ெிறு வதோட்டி. வபயர்த்து எடுத்து டெறு நல்லி ம் 
வகோடுக்கடெண்டும். இப்டபோடதக்குப் போதுகோப்புக்கோக ... டகோழிெடலத் துண்டுகடைப் 
(chicken wire) டபோட்டுடெத்திருக்கிடறன். மஞ்ெள் வெடியின் கடதயும் இதுடெ. 
 
இன்னும் ெில நோட்கைில் ஒரு மஞ்ெள் வெடிடயயும் ஒரு வெங்கோயச் வெடிடயயும் 
அறுெட  வெய்ய நிடனக்கிடறன். 
 
என் ெடீ்டுக் கறிடெப்பிடலச் வெடிகளும் போெம். வதோட்டியில்தோன் அவுங்களுக்கு 
ெோழ்வு. இன்டறக்குத் திருக்குறள் 550 போர்முலோ கட ப்பிடித்து ... வதோட்டி முழுக்கக் 
கிடைத்திருந்த கடைகடைக் "கட்ட ன்." ெள்ளுெர் என்டன மன்னிப்போரோக! 
 
ஒவ்வெோரு ெடீ்டிலும் பயிரிடுங்கள். அழகுக்கோகப் பயிரி ப்படும் பயிர்கைிலும் ெத்து 
உண்டு, அடதத் வதரிந்துவகோள்ைவும். 
 
 

_________________________________________________________ 
 

  
  

முடனெர் ெ.ீ எஸ். ரோேம் 
_________________________________________________________ 
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28. 
கல் மரங்கள்: திருெக்கடர பகுதி 
 
-- ெிங்கவநஞ்ெம் ெம்பந்தம். 
 
 
தீக்குழம்போய் சுழன்று வகோண்டிருந்த புெிப்பந்து, குைிரத் வதோ ங்கியது.  வகட்டிப் 
பட் து. போடறகள் டதோன்றின. இடெகடை  தீப் போடறகள் அல்லது அழற் போடறகள்- 
ஆங்கிலத்தில் IGNEOUS ROCKS. 
 
வதோ ர்ந்து நிகழ்ந்து ெரும் தட்ப வெப்ப மோற்றங்கைோல், பூமியின் டமற்பரபில்லுள்ை 
போடறகள் ெிடதவுறுகின்றன. இப்படித்தோன் மண் உருெோகிறது. இந்த ெிடதவுகள் 
கோற்று, மடழ மற்றும் ஆறுகைோல் அடித்துக் வகோண்டுெரப்பட்டு வபரிய ஏரி – க ல் 
டபோன்ற நீர் நிடலகைில் படிகின்றன. இந்த நிகழ்வு லட்ெக்கைக்கோன-
டகோடிக்கைக்கோன ஆண்டுகள் வதோ ர்ந்து நட வபறும்டபோது பல நூறு மீட் ர்கள் 
கனத்திற்கு படிெங்கள் படிந்துெிடுகின்றன. இதனோல் அடிப்பகுதியில் உள்ை 
படிெங்கைில் அழுத்தமும் வெப்பமும் அதிகரிக்கின்றன. இதன் ெிடைெோகவும் 
இன்ன பிற புெியியல் மோற்றங்கைோலும் படிெங்கள் போடறகைோக வகட்டிப்பட்டு 
“படிெப் போடறகள்” ( SEDIMENTARY ROCKS) உருெோகின்றன. 
 
படிெப் போடறகள் உருெோகும் டபோது அந்த நீர்நிடலகைில் இருந்த நீர்ெோழ் 
உயிரினங்களும் (ெிப்பிகள்-மீன்கள்-நண்டுகள்–நீர்ெோழ் தோெரங்கள் டபோன்றடெ), 
ஆற்றில் அடித்து ெரப்பட்  உயிரினங்கள் மற்றும் மரம் வெடி வகோடிகைின்  
மிச்ெங்களும்  படிெங்கடைோடு டெர்ந்து படிந்து மடிந்து கல்லோய் ெடமந்து 
ெிடுகின்றன. இப்படிக் கல்லோய்  ெடமந்த பழங்கோலத்து உயிரினங்கைின் 
மிச்ெங்களும்-எச்ெங்களுடம ஆங்கிலத்தில் ‘போெில்ஸ்’(fossils) என்று 
அடழக்கப்படுகின்றன—தமிழில் “வதோல்லுயிவரச்ெங்கள்”. இடெ பற்றிய கல்ெி- 
‘வதோல்லுயிரியல்’- ‘Palaeontology.’ 
 
வபோதுெோக வதோல்லுயிவரச்ெங்கள் படிெப் போடறகைிடலடய கோைப்படுகின்றன. 
தமிழகத்தின் கிழக்குப் பகுதிகைில் படிெப் போடறகள் உள்ைன.  வதோல்மர எச்ெங்கள் 
திருெக்கடர, வநய்டெலி, அரியலூர் பகுதிகைிலும், வதோல்இடல எச்ெங்கள் 
திருப்வபரும்புதூர், அரியலூர், ெிெகங்டக பகுதிகைிலும்,  க ல்ெோழ் 
வமல்லுயிரிகைின் எச்ெங்கள் அரியலூர் பகுதிகைிலும், ட டனோெோர் எச்ெங்கள் 
அரியலூர் பகுதியிலும் கிட க்கின்றன.    
 
முதலில் கல்மரங்கள் பற்றிக்  கோைலோம். இங்கு கல்மரம் (FOSSIL WOOD) எனக் 
குறிப்பி ப் படுெது இன்று கல்லோகிப் டபோன பண்ட ய கோலத்து மரங்கடைடய 
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ஆகும். இந்தியோெில் கல் மரங்கள் அதிகமோகக் கோைப்படுெது நம் தமிழகத்தில்தோன். 
ெிழுப்புரம் மோெட் த்தில் , புதுச்டெரி மோநில எல்டலயில் உள்ை திருெக்கடர எனும் 
கிரோமத்திலிருந்து (நிடறநிலோக் கோலங்கைில் பக்தர்கள் கூடும் ெக்கிரக் கோைியம்மன் 
டகோயில், திருெக்கடரயில் உள்ைது.)  ஒரு கி.மீ. வதோடலெில்,மிகவும் அரிய, 
முழுெதும் கல்லோக மோறிப்டபோன மரங்கள் ஏரோைமோக இருக்கின்றன.இந்திய 
புெியியல் ஆய்வுத் துடற (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA) இந்தப் பகுதியில் கல்மரப் 
பூங்கோ ஒன்றிடன அடமத்துக் கோத்து ெருகிறது. 
 
வென்டனயிலிருந்து திருச்ெி வெல்லும் டதெிய வநடுஞ்ெோடலயில்  (டத.வந.45), 
திண்டிெனத்திற்கு வதற்டக பத்து கி.மீ. வதோடலெில், கூட்ட ரிப்பட்டு எனும் ஊர் 
உள்ைது. அங்கிருந்து டமலம் ெழிடய புதுச்டெரி வெல்லும் ெோடலயின் வதற்டக 
உள்ைது-திருெக்கடர.வென்டனயிலிருந்து 150 கி.மீ.; புதுச்டெரியிலிருந்து 3௦ கி.மீ. 
 
ெரி, இந்தக் கல்மரம் வெோல்லும் கடத என்ன? 
“இந்தப் பகுதி இரண்டு டகோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் வபரும்  நீர்நிடலயோய்  இருந்தது. 
அடதவயோட்டி இருந்த நிலப் பகுதிகைில் வபருங்கோடுகள் இருந்தன. அக்கோடுகைில் 
கனிதரும் ெடகடய டெர்ந்த மரங்களும் கனிதரோ ெடக மரங்களும் இருந்தன. 
இப்வபருமரங்கடை அடித்துக் வகோண்டுெரும் அைெிற்கு வெள்ைப்ப்வபருக்கு 
அக்கோலத்தில் நிகழ்ந்திருக்கிறது.” 
 
ஆனோல், திருமோலின் ெீற்றத்திற்கு ஆைோன அசுரர்கள் அந்த வநடிடயோனோல் 
அழிக்கப்பட் னர் . அந்த அசுரர்கைின் எலும்புகடை இந்த வநடிய கற்கள் என்பது 
உள்ளூரில் ெழங்கும் புரோைக் கடத. 
 

தமிழகத்தில் படிெப்பாடறகள் உள்ை பகுதிகள் 
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ெிங்கவநஞ்ெம்  
singanenjam@gmail.com 

________________________________________________________ 
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29. 
WHILE RULERS CHANGED, TRADE THRIVED 
 

-- K R A Narasiah 
  

With A System Of Merchant Guilds, Levies, Tamil Traders Did Roaring Business With 
Rome, Far East. 
 
Numismatic evidence shows that Roman-Tamil trade in ancient times thrived for centu 
ries without break, though now and then there was slackness. An important point is 
that intermodal transportation was well known then. Cargo came to the Indian west 
coast, moved to east coast by land and river, and left through the eastern ports. After 
emperor Nero's passing away in Rome there was a lull in sea trade, which recovered 
later though the currency changed from gold to silver and copper coins.History has it 
that Karur was at various times under Chera, Chola or Pandyas. But trade in the river 
port flourished irrespective of who ruled.Epigraphical, literary and numismatic evidence 
show that Karur was an emporium of trade. Ptolemy mentions it as early as 2nd 
century. 
 
Apart from a strong merchant fleet and a sailing community, ancient Tamils had 
supporting organizations called by various names -largely independent of whoever was 
ruling at that point of time -but controlling the trade in an efficient manner. 
 
The ruler of the day did not interfere with the trading communities.Merchant guilds 
known by various names such as “Anjuvannam“, “AinnuRRuvar“, “Manigramam“ and 
“Padinenvishayam“ had well established trade practices. They had their own methods of 
collecting levies for cargo imported and exported along with fees for port security and 
efficient cargo handling. 
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These traders created an atmosphere of goodwill among the local population by 
constructing water tanks and places of worship -a corporate social responsibility initiative 
of those days. This ensured that trade was smooth in spite of changing regimes. The 
rulers, however, did ensure safe transit of ships and provided various supporting 
facilities, in addition to collecting custom duties for imported articles.The classic case is 
that of Rajendra Chola who with one of the best known navies of the world ensured 
that traders were well protected and ensured easy passage for them. 
 
According to well-known historians Noboru Karashima and Y Subbarayulu, 
Padinenvishayam was an organization of high order, which controlled other guilds such 
as Manigramam, Senamugam etc. These names have been found in various countries 
with whom the merchants of the Chola period carried on trade. 
 
Padinenvishayam means eighteen countries. In a gloss on grammar treatise “Nannul“, 
Mayilainathar names the eighteen countries. Guilds must have operated as an organized 
network between various countries for good logistics support. 
 
The craftsmen who went out in the ships to countries in the far east continued their 
profession there supported by the merchant guilds. A 3rd or 4th century inscription that 
says “Perumpatan Kal“ in Brahmi script, meaning “the touchstone of the chief 
goldsmith“, has been preserved in a Thailand museum. A tank was constructed and 
put under the protection of a merchant guild -Manigramam. 
 
Karashima has observed two more Tamil inscriptions now kept in a Bud dhist temple 
and says one of them mentions the name of a donor “Dhanmasenapathi“ who made a 
grant to brahmins. In Pagan (Myanmar), a 13th century inscription shows a Vaishnavite 
mantra and also says that a hall was built by “Irayiran Kulasekhara Nambi“. 
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But the most amazing inscription is the one recorded by T N Subramaniam. This was 
from Quanzhou, a medieval port of south China. The text reveals that one Champanda 
Perumal, also known as Thava-Chakravarthigal, having got a grant of land from the 
then King Khan, built a temple there and called it ThiruKhaneeswaram after the Khan. 
 
An inscription found in the Vishnu temple of Ponneri states that to make Mylapore a 
protected harbor levy was laid on goods imported and exported. A voluntary levy of 
the trade guilds was denoted by the term “Pattinapakudi“. Pakudi is a share for the 
betterment of the “pattinam“ (a port) given by the trade guilds. 
(The author is a former marine chief engineer, Tamil writer and heritage enthusiast) 
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Source: Times of India   
http://epaperbeta.timesofindia.com//Article.aspx?eid=31807&articlexml=WHILE-RULERS-
CHANGED-TRADE-THRIVED-07102015006006&Mode=1 
 
 

________________________________________________________ 

  

Mr. K R A Narasiah 

narasiah267@gmail.com  

________________________________________________________  

http://1.bp.blogspot.com/-Vbp9sn5Rwo4/VhWPrwy4arI/AAAAAAAAKn4/lgSvyNANcGE/s1600/K%2BR%2BA%2BNarasiah.JPG
http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31807&articlexml=WHILE-RULERS-CHANGED-TRADE-THRIVED-07102015006006&Mode=1
http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31807&articlexml=WHILE-RULERS-CHANGED-TRADE-THRIVED-07102015006006&Mode=1
http://1.bp.blogspot.com/-Vbp9sn5Rwo4/VhWPrwy4arI/AAAAAAAAKn4/lgSvyNANcGE/s1600/K+R+A+Narasiah.JPG


[138] 
 

 
தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடையின் வெைியீடுகள் 

 
மின்நூல்கள்:  
 
THF Announcement: E-books update:05/10/2015 - ரூடெோ 
THF Announcement: E-books update:26/09/2015 - ெயித்தியோநுகூலேெீரட்ெைி முதற்போகம் 
THF Announcement: E-books update:20/09/2015 - ஒரு டபெோத்தமிழன் - போகம் 2 
THF Announcement: E-books update:13/09/2015 - ஒரு டபெோத்தமிழன் 
THF Announcement: E-books update:07/09/2015 - திருெிட மருதூர்க் கோருைியோமிருத தீர்த்த மகிடம 
THF Announcement: E-books update:28/08/2015 - ெிடனோதெிடிகடத 
THF Announcement: E-books update:16/08/2015 - ஸ்ரீ டதெரோேஸ்ெோமி டதெஸ்தோன ெரலோறு 
THF Announcement: E-books update:08/08/2015 - தோலோட்டுப் பிரபந்தம் 
THF Announcement: E-books update:31/07/2015 - டகோபோல கிருஷ்ை போரதியோர் 
 
 
காவைாைிகள்: 
 
மண்ைின் குரல்: அக்ட ோபர் 2015: டபரோ. ோக் ர்.யோடரோச்லோவ் ெோட்டெக் டபட்டி 
மண்ைின் குரல்: அக்ட ோபர் 2015: டமல்ெித்தோமூர் போர்சுெநோதர் ேினோலயம் 
மண்ைின் குரல்: அக்ட ோபர் 2015: திரு.மோடெ டெனோதிரோேோவு னோன டபட்டி 
மண்ைின் குரல்: வெப்ட் 2015: திருமடல குந்தடெ ேினோலய போடற ெிற்பங்களும் ஓெியங்களும் 
மண்ைின் குரல்: ஆகஸ்ட் 2015: திருெோதவூர் திருமடற நோதர் டகோயில்-போண்டியர் கோல டகோயில் அடமப்பு 
மண்ைின் குரல்: ஆகஸ்ட் 2015: புற்று மோரியம்மன் ஆலயம்,  ர்பன் வதன்னோப்பிரிக்கோ 
மண்ைின் குரல்: ேூடல 2015: திருமடல ஸ்ரீ போர்சுெநோதர் ெிற்பமும் போடற திருெடிகளும் 
மண்ைின் குரல்: ேூடல 2015: திருமடல ரோேரோேன் ெிற்பம் 
 
நாைாற்குைமித்திரன்:  
நோ ோர்குல மித்திரன் - 1923 - பிப்ரெரி மோதத்தின் 3 ெது இதழ்  
நாைார்குை மித்திரன் - 1923 - பிப்ரெரி மாதத்தின் 2 ெது இதழ் 
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