பபொறுப்பொசிரியர்: முனைவர் தேப ொழி
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குறிப்பு:
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பின் பதிப்பகப் பிரிவின்
வெளியீடு இது. இந்த நூல் தமிழ் ஆய்வுப்புலத்தின் ததளெ கருதி

அளனெருக்கும் இலெசமாக ெழங்கப்படுகிறது. இந்நூளல மறுபதிப்பு
வசய்ய விரும்புதொர் அல்லது ஏதாெது ஒரு ெளகயில் தங்கள்

பளடப்புகளில் பயன்படுத்த விரும்புதொர் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
பன்னாட்டு அளமப்பிளனத் வதாடர்பு வகாண்டு அனுமதி வபற்று
உசாத்துளைகளை ெழங்கி மீள்பதிப்பு வசய்யலாம்.

- தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பின் பதிப்பகப் பிரிவு
~*~*~*~*~*~*
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தலையங் கம் : தமிழ் மரபின் வரைாற் று
ஆய் லவ மமம் படுத்துமவாம்
— முனைவர் க.சுபாஷிணி

ெைக்கம்.

அளனெளரயும்

அறக்கட்டளையின்
காலாண்டிதழின்
சந்திப்பதில்

தமிழ்

மரபு

ஆய்வுக்

ஊடாகச்

மகிழ்ச்சி

அளடகிதறன்.
2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம்

வதாடங்கிய பயைம்... இந்தக் காலாண்டிததழாடு தமிழ் மரபு
அறக்கட்டளையின்

30

வெளிெந்துள்ைன.

இந்த

தன்னுள்தை

ஆய்வுக்
30

தசகரித்து

காலாண்டிதழ்கைாக

காலாண்டிதழ்களும்

ளெத்து

ெரலாற்று

ஆய்ொைர்களுக்கு ெழங்கி இருக்கும் ெரலாற்றுச் வசய்திகள்
ஏராைம்...

ஏராைம். வதாடர்ச்சியாக உலகின் பல்தெறு

பகுதிகளிலிருந்து ெரலாற்றுச் வசய்திகளை ஆெைப்படுத்த

தெண்டும் என்ற முளனப்தபாடு இயங்கிக் வகாண்டிருக்கும்
பல ஆர்ெலர்களின் ஆய்வு நாட்டமும் முயற்சியுதம இதளன
சாத்தியப்படுத்தியுள்ைன.
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ெரலாறு,

தமிழ்வமாழி

சார்ந்த

ஆய்வுகள்,

சமூகவியல்

பார்ளெ, மானுடவியல் பார்ளெ, வதால்லியல் அகழாய்வுச்
வசய்திகள்

எனப்

காலாண்டிதழ்களும்

பன்முகத்தன்ளமதயாடு
இதுெளர

இந்த

30

வெளிெந்திருக்கின்றன.

இளெ மட்டுமின்றி கவிளதகளும் இந்தக் காலாண்டிதழ்களை
அலங்கரித்திருக்கின்றன.

வதாடர்ச்சியாக எந்தத் வதாய்வும் இல்லாமல் இயங்கிக்
வகாண்டிருக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு

அளமப்பின் பல்தெறு வசயல்பாடுகளும், நாம் வெளியிட்ட
அறிக்ளககளும்,

நமது

காலாண்டிதழ்களில்

பரிந்துளரகளும்

இடம்

கூட

வபற்றிருக்கின்றன.

இந்த

அந்த

ெளகயில் நாம் நடத்திய கல்வெட்டுப் பயிற்சிகள், மரபுப்
பயைம் வதாடர்பான வசய்திகள், சமூக அக்களறயுடன்
அெசர காலங்களில் ததளெயுள்தைாருக்கு நாம் ெழங்கிய

இடர் கால உதவிகள் பற்றிய அறிக்ளககள், கருத்தரங்குகளில்
நமது பங்களிப்பு, தமிழக அரசுக்கு நமது பரிந்துளரகள், நமது
ஆய்வுக்

காவைாளிகள்

மற்றும்

ஆய்ொைர்களுடன்

தபட்டிகள் எனத் தகெல் கைஞ்சியமாக நமது மின்தமிழ்
தமளட காலாண்டிதழின் 30 வதாகுப்புகளும் திகழ்கின்றன.

இந்த 30 வதாகுப்புகளையும் அதன் முதல் இதழ் வதாடங்கி

இன்று ெளர வதாகுத்து, முளறயாக அெற்ளற நூல் ெடிவில்
ெடித்து, தரமான முளறயில் ஒவ்வொரு காலாண்டிதளழயும்

iv

உருொக்கி

அளித்திருப்பெர்

முளனெர் ததவமாழி.

இதன்

வபாறுப்பாசிரியர்

எடுத்துக்வகாண்ட பணிளய ஆய்வு

திறத்துடனும், கடளம உைர்ச்சி சிறிதும் குளறயாமலும்
தமன்தமலும் காலாண்டிதழ்களின் தரத்ளத உயர்த்தி சிறப்புற
ெடிெளமத்து

வசய்துள்ைார்.

வெளியிடும்

அெருக்கு

பாராட்டுதல்களையும்
வகாள்கிதறன்.

பணிளய

மிகச்

எனது

ொழ்த்துகளையும்

சிறப்பாகச்

வநஞ்சார்ந்த

வதரிவித்துக்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இந்த 30 காலாண்டிதழ்
வதாகுதியும்

வகாண்டிருக்கும்

மாைாக்கர்களுக்கும்
வசய்திகளை

வசய்திகள்

வபாதுமக்களுக்கும்

ெழங்குகின்றன.

மிகப்

மின்னிதழ்கைாக

ஆய்வு
பல

உள்ை

இெற்ளற அச்சு ெடிெத்தில் அச்சுப்பதிப்பாக்கம் வசய்து
உங்கள்

வீட்டு

நூலகங்களில்

இளைத்து

ளெத்துக்

வகாள்ளுங்கள். அளெ நிச்சயம் உங்கள் ொசிப்பிற்கும்,

ஆய்விற்கும், சிந்தளனக்கும் உதவும் என நான் உறுதியாக
நம்புகிதறன்.

இன்ளறய நமது கல்விச்சூழல் என்பது

ஆய்வுத் தரம்

குளறந்தும்,

வபறுெளததய

தநாக்கமாகக்

அெசரகதியிலும்,

வசயல்பட்டுக்

வகாண்டும்

சான்றிதழ்

என்பன

வகாண்டிருக்கின்றன.
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தபான்ற

இத்தளகய

ெளகயில்
தபாக்கு

தரமான ஆய்வுகள் வெளிெர உதொது. இத்தளகய தபாக்கு
மாற தெண்டும்.
ெரலாற்றுச்

வசய்திகளையும்

வதால்லியல்

அகழாய்வுச்

வசய்திகளையும் ஆர்ெத்துடன் ொசிக்கும் தமிழ் மக்கள் இந்த

ொசிப்புக்கான எல்ளலளய தமிழ்நாடு என்ற நில அைவில்
குறுக்கிக்வகாள்ைாமல்,

உலகைாவிய

ெளகயில்

தங்கள்

ஆய்வுப் பார்ளெளயச் வசலுத்த தெண்டும். அத்தளகய

பார்ளெ மனித இனத்தின் ெரலாற்ளற அறிந்து வகாள்ெதில்
புதிய வதளிவுகளை நிச்சயம் உருொக்கும்.
தமற்கூறிய குளறபாடுகளை நிெர்த்தி வசய்யும் ெளகயில்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பின் ஆய்வுக்
காலாண்டு

இதழ்கைான

உயர்ந்த,

தரம்

வகாண்டிருக்கின்றன.

மின்தமிழ்தமளட

மிக்க

பல

இெற்ளறத்

இதழ்கள்

கட்டுளரகளைக்

தரவிறக்கி

நீங்கள்

ொசிப்பததாடு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும்
இந்த அறிவு கைஞ்சியங்களைப் பகிர்ந்து வகாள்ளுங்கள்.
தமிழால் இளைதொம்!
அன்புடன்

முளனெர்.க.சுபாஷிணி
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இந்த இதழில் ...

மின்தமிழ்மேனை: காட்சி – 30;

ஜூனை – 2022 வவளியீடு

“தமிழ் மரபின் ெரலாற்று ஆய்ளெ தமம்படுத்துதொம்"
(மின்தமிழில் ஏப்ரல் 16, 2021 – ஜூளல 15, 2022 ெளர
பதிொன பளடப்புகளின் வதாகுப்பு)

இந்ே இேழில் ...
ேனையங்கம்: ேமிழ் ரபின் வரைொற்று ஆய்னவ த ம்படுத்துதவொம்
— முனைவர் க.சுபாஷிணி
1. அணிநனை எருன
— ஆர். பாலகிருஷ்ணன் இ.ஆ.ப.
2. த ொழர் கொைக் தகொயில் நிர்வொகமும் ப ப்தபடு ஆேொரங்களும்
— முனைவர் எஸ். சாந்தினிபீ
3. ஸ்வொட் பள்ளத்ேொக்குப் பகுதியில் கிமு 2ஆம் நூற்றொண்டு பபௌத்ேப்
பள்ளி கண்டுபிடிப்பு
— முனைவர் க.சுபாஷிணி
4. கிபொைன் பட்டி பூங்குன்றைொர்
— வவ.பாலமுரளி
5. 800 ஆண்டுகள் பேொன்ன வொய்ந்ே கீழடி அர்ச்சுை லிங்தகஸ்வரர்
தகொயில்
— முனைவர் ப. தேவி அறிவு வசல்வம்
6. "அட் ய திருதினய" என்ற கரும்புச் ொறு திருவிழொ!
— முனைவர் தேவ ாழி
7. உதரொன ேமிழ்ச் ங்கத் ேமிழ்க் கூைல் நிகழ்வு
— முனைவர் க.சுபாஷிணி
8. ேனைமுனற ேொண்டி அப ரிக்கொவில் ேமிழ்ப ொழிக்கல்வி
— வசௌந்ேர் வெயபால்
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iii
1
15
20
27
30
32
36
40

இந்ே இேழில் ...
9. சீைொவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை த

ொத ொ எபரக்ைஸ்
— முனைவர்.க.சுபாஷிணி
10. எங்தக நிகழ்ந்ேது னிேனின் பேொைக்கம்
— முனைவர் சிவ. இளங்தகா
11. அச்சுப் புரட்சியும் உைகளொவிய பதிப்பு முயற்சிகளும்
— முனைவர் க.சுபாஷிணி
12. தநற்னறய ப ய்தி.. இன்னறய வரைொறு !
— முனைவர் தேவ ாழி
13. பேொல்கொப்பியம்-பபொருளதிகொரமும், ங்க இைக்கியங்களும்
கொட்டும் பபண்களின் மூகநினை
— முனைவர் வசல்வநாயகி ஸ்ரீோஸ்
14. பேொல்கொப்பியர் பிள்னளத் ேமிழ்
— புலவர் ஆ.காளியப்பன்
15. ேமிழில் கொட்சியியலும் வள்ளுவமும்
— முனைவர் ஆைந்த் அ லோஸ்
16. வள்ளுவமும் விஞ்ஞொைமும்
— வவ.தோோத்திரி
17. ேொமிரமும் ேமிழரும்
— முனைவர் தவ.கட்டனள னகலாசம்
18. வல்லிைம் மிகும் இைங்களும் மிகொ இைங்களும்
— நா.முத்துநிலவன்
19. இைக்கியங்களில் பபண்ணிய அைக்குமுனற குறித்ே பதிவுகள்
— முனைவர் பா.சத்யா தேவி
20. பொரம்பரியமும் பண்பொடும்
— ஆர்.எம்.பாபு
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202

இந்ே இேழில் ...

21. இந்தியொவில் தநொய்களும் ருத்துவமும் - ஒரு வரைொற்றுப்
பொர்னவ — நூைறிமுகம்
— ஆ.சிவசுப்பிர ணியன்
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1. அணிநலை எருலம
—

ஆர். பாைகிருஷ்ணன் இ.ஆ.ப.

எத்தளன முளற ததாண்டினாலும் சங்கச்சுரங்கத்தில் ஏததா

ஒன்று புதிதாகக் கிளடத்துக்வகாண்தட இருக்கிறது. எப்படித்
தெறவிட்தடாம்

என்ற

ஆதங்கம்;

இப்தபாதாெது

கெனித்ததாதம என்ற ஆறுதல். ‘அண்ைல் ஏறு' என்றும்
'அணிநளட எருளம' என்றும் எருளமக்குப் வபான்னாளட

தபார்த்திய இலக்கியம் தெவறதுவும் இருக்கிறதா? அண்ைல்
என்பது எவ்ெைவு வபரிய ொர்த்ளத. தளலளம. அரசன்.
வபருளமயில் சிறந்ததான். முல்ளலநிலத் தளலென். கடவுள்
என்று வபாருள்விைக்கம் அளிக்கிறது தமிழ்க்கைஞ்சியம்.

2020 வசப்டம்பர் 5-ம் தததி அணிநளட எருளம பற்றி இளைய

ெழியில் இரண்டு மணி தநரம் வகாட்டித்தீர்த்ததன். மனசு
ஆறியது.

பண்பாட்டிற்கும்

ொர்த்ளதகளைப்
பண்பாட்டு

வமாழிக்குமான
பண்பாடு

எத்தளகயது?

வசதுக்குகிறதா?

அளசவுகளை

ெழிநடத்துகின்றனொ?
எருளமக்கும்,

உறவு

அல்லது,

ொர்த்ளதகள்

சங்க இலக்கிய அணி நளட

'எருளம மாடு

மாதிரி

ெைர்ந்திருக்கான்',

'எருளம மாட்ல மளழ தபஞ்ச மாதிரி’, ‘வசாரை வகட்ட

எருளம', 'தமய்க்குறது எரும, அதுல என்ன வபரும' என்ற
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சமகாலச் வசால்லாடல்களுக்கும் எவ்ெைவு தூரம்! அது நாம்
இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் சறுக்கிவிழுந்த தூரம்.

நீர் எருளம இந்தியாவின் வபருளம. 6300 ஆண்டுகளுக்கு

முன்தப வீட்டு விலங்காகப் பழக்கப்பட்டது. சிந்துவெளி
மக்கள்

வமசபதடாமியாவுக்கு

வசய்தார்கள்.

எருளமகளை

ஏற்றுமதி

சிந்துவெளி முத்திளரகளில் எருளமயின்

உருெம்: எருளமக்வகாம்ளபத் தளலயில் சூடிய மனிதன்;
வசம்பில்

வசய்த

மண்பாண்டங்களில்

எருளம

எருளம

முளறயில் எருளமப் பலி.

உருெ

ஓவியங்கள்;

வபாம்ளம:
ெழிபாட்டு

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் பஸ்தர் பகுதியில் காட்வடருளமக்
வகாம்புகளைத் தளலயில் அணிந்து ஆடும் முரியா என்ற
திராவிடப்

பழங்குடிகளைப்
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பார்த்ததன்.

சிந்துவெளிப்

வபாறிப்பு நிளனவுக்கு ெந்தது. நீலகிரித் ததாடர்களின் உலகம்
எருளமகைால்

ஆனது.

எருளமகதை

ததாடர்களின்

வசல்ெக்குறியீடு. எருளமப் பால்வதாழுெம்தான் புனிதக்
தகாயில். ஈமச் சடங்குகளில் எருளமப்பலி.
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இதுெளர எனது புரிதல் இது தான். சிந்துவெளிப் பண்பாடு,
சங்க இலக்கியம், பழங்குடிகளின் ொழ்வியல் ஆகிய மூன்று

தைங்களில் ஒரு கருத்தியல் முன்னிளல வபறுகிறது என்றால்
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அது

இந்தியத்

துளைக்கண்டப்

வதாப்புள்வகாடிகதைாடு வதாடர்புளடய

பண்பாட்டின்

அடித்தைங்களில்

ஒன்று என்று கண்ளை மூடிக்வகாண்டு வசால்தென். எருளம
சார்ந்த பண்பாட்டு மரபும் அப்படிப்பட்ட ஓர் அளடயாைம்.

எருளமக்வகாம்புகள் சங்ககாலத் திருமைச் சடங்குகளில்
ெழிபாட்டுக்குரிய ெைளமக்குறியீடு. இப்தபாது, எருளம
எதிதர

ெந்தால்

சகுனம்

சரியில்ளல

என்று

வதறித்து

ஓடுகிதறாம். எங்கள் வீட்டில் ஓர் எருளம ெைர்த்ததாம். பிறகு
அந்த எருளமளய விற்றுப் பசுமாடு ொங்கியது திடீவரன்று

நிளனவுக்கு ெந்தது. இவ்ெைவு காலம் கழித்து, அண்ளமயில்
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தான் அம்மாவிடம் வதாளலதபசியில் காரைம் தகட்தடன்.

"எருளம மாடு குடும்பத்திற்கு ராசி இல்ளல" என்று தஜாசியர்
வசான்னாராம். ஆனால் எனக்கு எருளமளயப் பிடிக்கிறது.

“தகாளட

விடுமுளறயில்

எருளமகதைாடு

தாமளரக்குைம்.

குளித்த

‘நல்லது' என்று மிதித்த
யாளன லத்திகள்"

என்று கவிளத எழுதிதனன் ('அன்புள்ை அம்மா', 1991).
1985-ல் ஒடிசாவில் கட்டாக் நூலகம் ஒன்றில் எததச்ளசயாகக்
கண்ணில்பட்டது நீலகிரி ததாடர்கள் பற்றிய நூல். எருளமகள்
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பற்றிய எனது முதல் ொசிப்பு. 1988-ல் தகாராபுட்டில் ஒரு
பழங்குடி கிராமத்தில் பலி

எருளமயின் இளறச்சிளயப்

பங்கிடுெளதப் பார்த்ததன் 1989-ல் கதபா பழங்குடிகளின்
நீத்தார் நிளனவுச் சடங்கில் வமாய்க்வகாளடயாகக் ளகமாறும்

உபரி எருளம சுழல் விநிதயாக முளறளய ஆராய்ந்ததன். 1989-

ல் ராஞ்சியில் இந்தியப் பழங்குடிகள் விழாவில் நீலகிரி

பழங்குடிகளைச் சந்தித்துப்தபசிதனன். 1990களில் நீலகிரி
பழங்குடி கிராமங்களுக்குச் சிலமுளற வசன்தறன். ஆனால்
சிந்துவெளிக்கும்

பழந்தமிழகத்திற்குமான

வதாடர்புகள்

பற்றிய புரிதல் எனக்குள் துலங்கிய பிறதக ததாடர்களின்,
எருளமகளின்

சான்றுகைால்

புலப்வபயர்வு
நிறுெ

திளசகளை

முடியுமா

என்று

இடப்வபயர்
ததாண்டித்

துருவிதனன். ததாடா எருளமகளின் மரபணு பற்றிய ஒப்பீட்டு
ஆய்வுகள் இப்தபாது உதவுகின்றன.
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அணிநளட எருளமக்காகக் கணிப்வபாறியில் எனது பளழய
ஆெைங்களைத் துழாவிதனன். குறிப்தபடுகளைப் புரட்டிப்
பார்த்ததன்.

ததாடர்கள்,

ததாடா

எருளமகள்,

துளு

வமாழிப்பகுதிகளின் கம்பலா என்ற எருளமப் பந்தயம்,
தகரைத்தின் எருளம ஓட்டம், ஒடிசாவின் சிலிகா எருளமகள்
என்று

எவ்ெைவு

இப்படிக்

கழிந்தன.

தரவுகளைத்

ததடித்ததடிக்

குறிப்வபடுத்திருக்கிதறன், எத்தளன இரவுகள், விடுமுளறகள்
இெற்ளறவயல்லாம்

எப்தபாது

எழுதப்தபாகிதறன்? தமிழ் வநடுஞ்சாளல மலரும் நிளனவுகள்
மட்டுமல்ல; ெைரும் கனவுகளும்கூட.

இந்தியாவில் 11 தகாடி எருளமகள். எண்ணிக்ளகயில் உலகில்
முதலிடம். இந்தியாவின் பால் உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 50
விழுக்காடு எருளமப்பால். பசுமாட்டுப்பால் உற்பத்தியில்

சீளமப்பசு எனப்படும். கலப்பு மாட்டுப்பால்தான் அதிகம்.
ஆனால்

எருளம

ெளககளில்

சீளம

எருளம

என்று

ஏதுமில்ளல. எருளம 100 விழுக்காடு இந்தியன்! பாக்வகட்

பால் வபரும்பாலும் பசும்பால், எருளமப்பால் இரண்டும்
தசர்ந்த கலளெதான் என்பது தபான்ற தகெல்களை எனது

ஆட்சிப்பணி நண்பர் தருண் ஸ்ரீதர் எழுதிய கட்டுளர மூலம்
அறிகிதறன். ஒன்றிய அரசின் கால்நளட ெைர்ப்புத்துளறச்

வசயலராக இருந்தெர். 'Don't allow it to be cowed down' என்ற

இெரின் கட்டுளரத் தளலப்தப கெர்ந்திழுத்தது. 'வமரிட்' படி
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பார்த்தால்

எருளமதான்

அருளம

வசால்கிறார் ஸ்ரீதர்.

என்று

அடித்துச்

2018-19-ம் ஆண்டு இந்தியாவி லிருந்து ஏற்றுமதியான எருளம
இளறச்சியின் மதிப்பு 25,168.31 தகாடி ரூபாய். "பசு மாடுகளை

தநசிப்தபார் எருளமகள்மீது காட்டும் பாராமுகத்ளதக் கண்டு
நான் அதிர்ச்சிஅளடகிதறன்" என்கிறார் தமனகா காந்தி.

"எருளம இனப்படுவகாளல உத்தரப்பிரததசம், ஹரியானா,
பஞ்சாப், குஜராத், ராஜஸ்தான், பீகார், ஆந்திரப்பிரததசம்
ஆகிய

மாநிலங்களில்

அதிகம்”

என்பளதயும்

அெர்

சுட்டிக்காட்டுகிறார். 'பசு புனிதமானது என்றால் எருளமயும்
புனிதமானது' என்பது தமனகா காந்தியின் நிளலப்பாடு.
இதில் எனது அக்களற மாட்டிளறச்சி பற்றியது அல்ல.
எருளமகளுக்கு

எதிரான

ஓரெஞ்சளனளயப்

புலன்விசாரிப்பது.
சிந்துவெளியில் குதிளரகள் இல்ளல. காளை வபாறிப்பு
இருப்பதால்

கட்டாயம்

பசு

வபாறிப்புகளில் பசுக்கள் இல்ளல.

இருந்திருக்கும்.

ஆனால்

எருளம, நல் ஆன், கருநாகு, இருள் நிறளம ஆன், நீல
இரும்தபாத்து, கயொய் எருளம என்று எருளமகளை விழுந்து

விழுந்து ெர்ணிக்கிறது சங்க இலக்கியம். நீரில் படகுதபால
மிதக்கும் எருளம. எருளமயின் முதுகில் சொரி வசய்யும்
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சிறுென், வபாதுத் வதாழுவில் இருக்கும் மன்ற எருளமகள்

என்று கூர்ந்த கெனிப்பு உள்ைது. சங்க இலக்கியங்களில்
எருளம பற்றிய இழிொன குறிப்பு எதுவுதம இல்ளல.

எருளம

கூடிொழும்

சிறுெர்கள்கூட

குடும்ப

எளிதில்

ஓரம்தபாகியார்

விலங்கு.

எருளமளயச்

'எருளமப்பத்து'

எருளமகளின்

ளகயாைலாம்.

எழுதிய

ஐங்குறுநூற்றில்

உைவியல், வசயல்பாடுகளின் ஊடான காதல் ொழ்வியல்.
அஞ்சாமல் தபாரிடும் வீரன் பற்றிய புறப்பாடல் துளறயின்
வபயர்

'எருளம

மறம்'.

அகமும்

புறமும்தாதன

குறுநிலத்தளலெர்களில்

ஒருென்

வபயர்

பாண்டிய

மன்னளன

எதிர்த்துப்

தமிழ்!

தபாரிட்ட

எருளமயூரன்.

எருளமயூரான ளமசூரில் (மஹிஷாசுர்) சாமுண்டி மளலயில்
நிற்ளகயில் நிளனவில் சங்க இலக்கியம்.
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பசு

மாடுகளின்

முன்னிறுத்தும்
காலூன்றத்

சமயம்

மரபு

சங்க

சார்ந்த

புனிதத்தன்ளமளய

இலக்கிய

வதாடங்கிவிட்டது.

காலத்திதலதய

மதுளரளய

எரித்த

கண்ைகியின் விதிவிலக்குப் பட்டியலில் பசு இருந்தது;
எருளம உள்ளிட்ட பிற விலங்குகள் இல்ளல,
இந்தியாவில்

சாளலயில்

திரியும்

கால்நளடகளின்

எண்ணிக்ளக 50 லட்சத்திற்கும் தமல். ஆனால், அநாளதயாகத்

திரியும் எருளமகளைக் காை முடியாது. அதுதெ எருளமயின்

வபருளமதான். ததாடர்களில் அநாளத என்று எெருமில்ளல
என்று

ததாடர்

காவைாளி

பழங்குடிப்வபண்

நிளனவுக்கு

ொசமல்லி

கூறும்

ெந்தது.

வபருளமக்காக

எருளமயின் அருளமளயப் தபசலாம்.

'எப்பிடி இருந்த

தமய்க்காவிட்டாலும்

வபாருளியல்

அடிப்பளடயிலாெது

எருளம இப்பிடி ஆகிருச்சு' என்று உச்சுக்வகாட்டி நகர்ெதற்கு

இல்ளல இந்த அணிநளட எருளம. 'பசுக்கப்பட்ட' எருளம
என்பது

தெவறான்றுமில்ளல.

ெரலாற்றின் இன்வனாரு முகம்தான்.

நசுக்கப்பட்ட

மக்கள்

அறியப்படாத தமிழகம்' நூலில் வதா.பரமசிென் வசால்கிறார்.
"இன்ளறய

நிளலயில்

'கறுப்பு-சிெப்பு'

என்பது

வெறும்

அழகுைர்ச்சி சார்ந்த பிரச்சிளனயன்று. அது மரபுெழி
அழகுைர்ச்சியிலிருந்து

திளசமாற்றப்பட்டெர்களின்

11

அதிகார

தெட்ளகக்கும்

பிளைக்கப்பட்ட

மரபுெழிச்

எளிய

மக்களுக்கும்

சங்கிலியால்
இளடயிதல

நிலவிெரும் ஒரு முரண்பாடு ஆகும். தமட்டிளமயின் சிெந்த
நிறம் அழகு நிளறந்ததாகக் காட்டப்படுகிறது" என்கிறார்
அெர்.

'மைமகள் ததளெ' விைம்பர ொசகங்கள் மனதில்

ததான்றுகிறது. எனக்குள் சிரிக்கிதறன்.

அணிநளட எருளம எமனின் ொகனம் ஆனது எப்தபாது?
எருளம

அரசன்

எப்தபாது

தாய்த்வதய்ெமான

மஹிஷாசுரன்

வகாற்றளெ

ஆனான்?

துர்க்ளகயாகி

மஹிஷாசுரளன யாருக்காக ெளதத்தாள்? சிந்துவெளியில்
இல்லாத சிங்கத்தின் மீது ஏன் அமர்ந்து வகான்றாள் இந்திய
எருளமளய?" என்ற தகள்விகள் என்ளனத் துரத்தின.
வடல்லியில்

சமஸ்கிருதப்

சந்தித்ததபாது

ஜெஹர்லால்
தபராசிரியர்
சில

தநரு

பல்களலக்கழகத்தின்

உதபந்தர்

ராளெ

ஒருமுளற

புதிய

தகெல்கள்

கிளடத்தன

வமாழிவபயர்ப்புடன்

கிளடப்பதும்

ெசதியாகப்

இப்தபாவதல்லாம் சமஸ்கிருத ஆெைங்கள் இளையத்தில்
ஆங்கில

தபாய்விட்டது. ெட வமாழியில் 'அஷ்ெரிபு' என்ற வசால்லுக்கு
'குதிளரயின் எதிரி' 'எருளம' என்று இரண்டு வபாருள்.
எருளமளயத் வதாடக்கத்தில் ஒரு காட்டு விலங்காகதெ
(ஆரண்யபக)

ஆரியர்கள்

கருதினர்.

தெதங்களில்

எருளமளயக் குறித்த 'உஷ்ட்ரா' என்ற ொர்த்ளதப் பின்ெந்த
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இலக்கியங்களில் ஒட்டகத்ளதயும் ஓர் அசுரளனயும் குறித்தது.
'கக்ஷஹ' என்றால் பாெமும் (sin) எருளமயும். அழுக்கானது,
துர்நாற்றம்

என்ற

எருளமளயயும்

வபாருளில்

குறிக்கிறது.

ெழங்கும்

'க்தராடீ

'கலுஷா'

என்ற

வசால்

காண்டாமிருகத்ளதயும் எருளமளயயும் சுட்டுகிறது. 'கால

ொகன' என்பதில் எருளம எமனின் ொகனம். மஹிஷத்ெஜ,
மஹிஷாக, மஹிஷொஹன தபான்ற பதங்கள் எமளனக்

குறிக்கின்றன. பசு ெளத வசய்பெர்களைத் தண்டிப்பது,
வகால்ெது

பற்றி

ரிக்,

யஜூர்,

அதர்ெை

தெதங்கள்

குறிப்பிடுகின்றன.
சமஸ்கிருத வமாழி தபசியெர்கள் வதாடக்கத்தில் எருளம,
காண்டா

மிருகம்,

ஒட்டகம்

தபான்ற

வநருக்கமாக

அறிந்திருக்கவில்ளல.

வமாழியினரால்

எருளம

கருதப்பட்டது.

சிந்துவெளி

ஒரு

மக்கள்

காட்டு

விலங்குகளை

எப்படி

சமஸ்கிருத

விலங்காகக்
குதிளரளய

அறியாதெர்கதைா அதுதபால சமஸ்கிருத வமாழி தபசிதயார்
எருளமளய ஒரு வீட்டு விலங்காக அறியாதெர்கள். எனதெ

அெர்கள் எருளமளய குதிளரயின் எதிரியாகக் கருதியதில்
வியப்பில்ளல.
முத்திளரயில்
வபாருைாக

எருளமதயாடு

எருளம

ஏற்றுமதி

புழங்கி

உருெத்ளத

வசய்து,

சிந்துவெளி

வபாறித்து,

ெழிபாட்டு

ெணிகப்

முளறகளில்

எருளமப்பலி நடத்திய சிந்துவெளிப் பண்பாட்டு மரபில் ெந்த
மக்களுக்கும்,

குதிளரளய

மிக
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முக்கியமாகக்

கருதிய,

அஸ்ெதமத யாகங்கள் நடத்திய மக்களுக்கும் தமாதல்கள்
முரண்பாடுகள்

இயல்பானதத.

வமாத்தத்தில்

ொழ்வியலுக்கும் வமாழிக்குமான உறவு என்ளன வியப்பில்
ஆழ்த்துகிறது.
கவிஞர் வெய்யில் எழுதியுள்ை 'ஞான எருளம' என்ற எதிர்
ஆன்மிகக்

கவிளதகளை

படித்து அளசதபாடுகிதறன்.

(இன்னும்

வெளியாகவில்ளல!)

“வதய்ெங்கள்

ளெக்தகால் படப்ளபக் வகாளுத்துகின்றன
தபய்கள்

மளழளயப் வபாழிவிக்கின்றன
எருளம நளனந்தபடி

எரியும் ளெக்தகாளலத் தின்கிறது".
கல்வெட்டு, கட் அவுட், முண்டாசு, முதல் மரியாளத என்ற
எந்தக்

கெளலயும்

இல்லாமல்

'அணிநளட

எருளமயின்

மீது

எருளம'

நடந்துதபாகிறது ஆதியின் அளசொய். நான் அளதப் பார்த்துக்
வகாண்டிருக்கிதறன்.

எதற்கு

இந்த

ஓரெஞ்சளன? யார் ளெத்த எந்த நுளழவுத் ததர்வில் இந்த
எருளம ததர்ச்சிவபறவில்ளல?
(ஆனந்த விகடனில் வெளியான "தமிழ் வநடுஞ்சாளல" வதாடரில்
இடம்வபற்ற ஒரு கட்டுளர இது )

14

2. ம ாழர் காைக் மகாயிை் நிர்வாகமும்
ச ப் மபடு ஆதாரங் களும்
—

முனைவர் எஸ். சாந்தினிபீ

அறநிளலயத் துளறக் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத தகாயில்கள்
சார்ந்த

நிதி

முளறதகட்டுப்

புகார்கள்

அவ்ெப்தபாது

எழுகின்றன. இப்படிப் புகார்கள் எழும்தபாது, அதில் அரசு
தளலயிட

முயன்றால்,

தகாயிளல

நிர்ெகிப்பெர்கள்

எதிர்ப்பளதயும் காை முடிகிறது. இதுதபான்ற நிர்ொகச்
சிக்கல்கள், அந்தக் கால அரசர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில்

ெந்ததில்ளலயா? அந்தக் காலத்தில் தகாயில்களை அளமத்த
அரசர்கள்

அதற்கான

முளறப்படுத்தி

நிதி

நிர்ொகத்ளதத்

ளெத்திருந்தனர்.

இதற்காக

வதளிொக

எழுதப்பட்ட

வசப்புப் பட்டயங்கள் இன்றும் அரசர் காலத்துச் சாட்சிகைாக
உள்ைன.
தகாயில்

நிதிளயயும்

ளெத்திருக்கும்

ஆட்சியாைர்கள்

நிர்ொகத்ளதயும்

பணிளய

அக்காலம்

வதாடர்ந்து

கட்டுப்பாட்டில்
முதல்

நம்

வசய்துெருகின்றனர்.

தகாயிளலக் கட்டிய அந்தக் கால மன்னர்கள், அெற்றின்
நிர்ொகத்தில் இன்ளறய அரசு மற்றும் நீதித் துளறகளைக்
காட்டிலும்

ெந்துள்ைனர்.

பன்மடங்கு

குறிப்பாக,

அதிகக்
தசாழ
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கெனம்

மன்னர்கள்

வசலுத்தி
காட்டிய

கெனத்தில் எந்தக் குளறளயயும் காை முடியாது. இெர்கள்
ஆழ்ந்து

ஆதலாசித்து,

முடிந்த

ெளரயில்

தெறான

பயன்பாடுகளைத் தடுக்க முயன்றுள்ைனர்.

எனினும், அெர்கைாலும் தகாயில்களின் நிதி நிர்ொகத்தில்

நூறு சதவீதம் புகார் எழாமல் பராமரிக்க முடியவில்ளல.

அதத தநரம், இது சார்ந்து தசாழ மன்னர்களின் முயற்சிகள்

வபரும் பாராட்டுக்குரியளெ. இதற்கான ஓர் உதாரைம்,
அன்று

கச்சிப்தபடு

என்றளழக்கப்பட்ட

காஞ்சிபுரத்து

உலகைந்தப் வபருமாள் தகாயிலின் வசப்தபடு.

'வமட்ராஸ்

மியூசியம் வசப்தபடு' என்று பரெலாக அறியப்படும் ஐந்து
ஏடுகளைக்

வகாண்ட

அருங்காட்சியகத்தில்

இது.

பாதுகாத்துளெக்கப்பட்டுள்ைது.

வசன்ளன

இெற்றில்

அரசு

இன்றும்

முக்கியச்

வசய்திகள் கிளடத்தாலும் முடிவில் மட்டும் ஒன்றிரண்டு
ஏடுகள்

காைாமல்

கிளடக்கவில்ளல.

தபாயுள்ைதால்,

சில

விஷயங்கள்

மன்னருக்கு நிளனவூட்டல்:

உத்தம தசாழனின் 16ெது ஆட்சி ஆண்டில் (வபா.ஆ. 965)
வெளியிடப்பட்டது

இந்தச்

வசப்தபடு,

அெருக்குப்

பின்

நாட்டின்

பல

தபரரசர் முதலாம் ராஜராஜன் அரியளையில் அமர்ந்தார்.
தசாழ

மன்னர்களுக்குப்

பகுதிகளுக்கும்

தநரில்

வபாதுொக

வசன்று
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தங்கி,

நிர்ொகத்ளதக்

கெனிக்கும்

ெழக்கம்

உண்டு.

ஒருநாள்,

தளலநகர்

தஞ்ளசயிலிருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு அலுெல் நிமித்தமாக

மன்னர் உத்தம தசாழன் வசன்றிருந்தார். அரண்மளனயின்
வதன்புறத்தின் சித்திர மண்டபத்தில் அமர்ந்திருந்தெரிடம்
ஒரு

அலுெலர்,

காஞ்சியிலுள்ை

வபருமாள்

தகாயில்

நிர்ொகத்ளதச் சீரளமக்கும் கடளம உள்ைதாக மன்னரிடம்
நிளனவூட்டினார்.

அன்று 'ஊரகப் வபருமாள் தகாயில்' என அறியப்பட்டதுதான்
இன்ளறய காஞ்சிபுரத்தின் உலகைந்த வபருமாள் தகாயில்.

இக்தகாயிலின் ெரவு வசலவுக் கைக்கு, திருவிழா வசலவு,
திருவிழாக் காலப் பணிப் பங்கீட்டு முளற தபான்ற பல
வசய்திகளை இச்வசப்தபடு பதிவுவசய்துள்ைது. இதன்படி பல
ஊர்சளபகள்

இக்தகாயில்

இருப்பிலிருந்து

வபான்ளனக்

கடனாகப் வபற்று அதற்கான ெருடாந்திர ெட்டித் வதாளக,
தகாயில்

ெரொகக்

நிலங்களிலிருந்துெரும்

ெருமானம்

கைக்கிடப்பட்டுள்ைன.

இதில்

ஆகியளெ

சங்கராந்தி,

சித்திளர விஷு (இன்றும் தகரைத்தில் வகாண்டாடப்படுகிறது)
ஆகிய

இரண்டு

வசால்லப்பட்டுள்ைன.
இந்தத்

திருவிழாக்களில்

திருவிழாச்

வசலவுகளும்

இளறெனுக்கான

பளடயல்

வபாருட்கள், ொசளனப் பூச்சு, காய் பழம், வெற்றிளலப்
பாக்கு, விைக்குக்கான எண்வைய் சளமயலுக்கான விறகு
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உட்பட

பலெற்றிற்குமான

களலஞர்கள்,

ததெரடியார்,

வதாளக

கூறப்பட்டுள்ைது.

பல்ெளக

இளசக்கருவி

ொசிக்கும் உெச்சர்கள் உட்பட ெழக்கமான பல ெளகச்
வசலவுகளும்

வசால்லப்படுகின்றன.

இச்வசப்தபட்டில்

ஒதுக்கப்பட்டதாகக்

'கண்டழிெற்காக'

என

ஒரு

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

ஆனால்,

வதாளக

திருவிழாக்

காலத்தில் எதிர்பாராது ஏற்படும் வசலவிற்கான வதாளக இது.

அதாெது, இக்காலத்தில் நாம் 'இதர வசலவுகள்' என்று
குறிப்பிடுகிதறாதம

அளதத்தான்

'கண்டழிவு'

என்று

குறிப்பிட்டுள்ைனர். இதில், ெரவு வசலவுக் கைக்கு பார்க்கச்
வசால்லப்பட்ட முளறதான் மிகச் சிறப்பானது.
கைக்குப் பார்ப்பது யார்?

"மாதந்ததாறும் கைக்குப் பார்க்க தெண்டும்.

திருவிழாக்

காலத்தில் விழா முடிந்த ளகதயாடு கைக்குச் சரி பார்க்க
தெண்டும்.
ஆண்டு

காஞ்சிபுர நகரத்தார் குழுவின் தளலெரும்

ொரியத்தாரும்,

ஏற்றுெழிச்தசரி,

கஞ்சகப்பாடி

குடியிருப்புகளைச் தசர்ந்தாரும் இக்தகாயில் திருவிழாக்கள்
முடிந்ததும் தகாயில் கைக்குகளைப் பார்ளெயிட தெண்டும்.

கஞ்சகப்பாடியாரும் ஏற்றுெழிச்தசரியாருதம தகாயிலுக்கு
வமய்க்காப்பாைளர

நியமிக்க

தெண்டும்;

தகாயில்

வசயல்பாடுகளை தமற்பார்ளெயிடுொர், திருவமய்க்காப்பு
(பாதுகாெலர்), கைக்வகழுதுொர் ஆகிதயாளர நகரத்தாதர
ததர்ந்வதடுத்துப்

பணியமர்த்த
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தெண்டும்.

தகாயில்

வசயல்பாடுகளில் இளடயூறு ஏற்பட்டால், பதிவனட்டு நாட்டு

அடியார்கள் மட்டுதம ஒன்றுகூடி தநர்வசய்தல் தெண்டும்
எனச் வசப்தபடு குறிப்பிடுகிறது.
அதாெது,

தகாயில்

ெழிபாடு

வசய்யும்

பூசாரிகளுக்கும்

தகாயிலின் வசாத்து ெரவு வசலவுகளுக்கும் வதாடர்பில்ளல.

ெரவு வசலொன நிதி நிர்ொகம் பார்ப்பெர்கள் தெறு பல
ஊர்களையும்

இெர்களுடன்

குடியிருப்புகளையும்

தகாயில்

பணி

தசர்ந்தெர்கதை.

வசய்பெர்களுக்கு

எந்தத்

வதாடர்பும் இருக்கவில்ளல. இெர்கள் தசர்ந்தால் ஊழல்

ஏற்படும் எனக் கருதி, தகாயில் பணியாைர்களையும் கைக்கு

தமற்பார்ளெ வசய்பெர்களையும் தசாழர்கள் தனித்தனிதய
ளெத்துள்ைனர். தமலும், நிதி நிர்ொகம் வசய்பெர்களுடன்

தெறு பல அளமப்புகளைச் தசர்ந்தெர்களையும் அமர்த்தி,
அதிலும் ஊழளலத் தடுக்க முயன்றுள்ைனர்.
காவிரிப்பாசன மாெட்டங்களில் உள்ை வபருங்தகாயில்கள்

அளனத்தும் தசாழர் கால நிதி நிர்ொகப் பட்டியளலச்

தசர்ந்தளெதான். இந்தப்பின்னணியில் ஒருசில தகாயில்கள்
மட்டும் ெரவு வசலவுக் கைக்ளகக் காண்பிக்க மறுப்பது
சரியா

என்கிற

எழுப்புகின்றன.

தகள்விளய

நன்றி: ஜூளல 3, 2022- இந்து இதழ்
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ெரலாற்று

ஆதாரங்கள்

3.
பாக்கிஸ்தான் ஸ்வாை் பள் ளத்தாக்குப்
பகுதியிை் கிமு 2ஆம் நூற் றாண்டு சபௌத்தப்
பள் ளி கண்டுபிடிப் பு
—

முனைவர் க.சுபாஷிணி

ெட இந்தியாவின் பல்தெறு பகுதிகளில் பண்ளடய வபௌத்த
மதச் சான்றுகள் கிளடப்பளதப் பற்றிய வசய்திகள் ெரலாற்று
ஆய்வுகளின் ெழியும் வதால்லியல் கை ஆய்வுகளின் ெழியும்
கிளடக்கின்றன.

ஆப்கானிஸ்தான்

இளதப்தபால

வதாடர்ந்து

நளடவபற்றுக்
ததடல்கள்,

ஆகிய

இன்ளறய

பாகிஸ்தான்,

நிலப்பகுதிகளிலும்

வகாண்டிருக்கின்ற

அகழாய்வுப்

பல்தெறு

பணிகளில்

இன்றும்

ெரலாற்றுத்

குறிப்பிடத்தக்க

முக்கியத்துெம் வபற்ற கண்டுபிடிப்புகள் வதாடர்ந்து நிகழ்ந்த
ெண்ைம் இருக்கின்றன.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் ஸ்ொட் பள்ைத்தாக்கு பகுதியில்
வதால்லியல் கைப்பணியாைர்கள் ஏறக்குளறய ஈராயிரம்
ஆண்டு

பழளமயான

வபௌத்தப்பள்ளிகளைக்

கண்டு

பிடித்திருக்கின்றார்கள். இந்த வபௌத்தப் பள்ளி பாகிஸ்தான்
நாட்டில்

உள்ை

வபௌத்தப்

பள்ளி

பழளமயான ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது.
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ெைாகங்களில்

பாரிக்தகாட்

நூற்றாண்டில்
இதளனக்

என்ற

நகரில்

ஏறக்குளறய

கட்டப்பட்ட

வபௌத்த

கருதலாம்

என

குறிப்பிடுகின்றார்கள்.

இந்தக்
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சமய

கட்டிட

கிமு

2ஆம்

அளமப்பாக

ஆய்ொைர்கள்

பகுதி

இதன்

அருகிதலதய கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட வபௌத்த
விகாளரக்கு அருகிதலதய அளமந்திருக்கின்றது.
பாகிஸ்தான்

மட்டுமன்றி

உலக

அைவில்

பழளமயான

வபௌத்தப் பள்ளிகளில் ஒன்றாக இது அறியப்படுகின்றது. கிபி
2 ஆம் நூற்றாண்டு எனக் கருதப்பட்டாலும் கூட இதன் காலம்
கி மு 3,

அதாெது வமௌரியப் தபரரசர் காலம் எனக்

கருதக்கூடிய ெளகயில் கரிம தசாதளன ஆய்வு முடிவுகள்
வெளிெந்திருக்கின்றன. இந்தப் புதிய கண்டுபிடிப்பானது
பண்ளடய காந்தாரப் பகுதியில் பண்ளடய வபௌத்த சமய
வசயல்பாடுகள்

பற்றிய

சான்றுகளை

ெழங்குெதாகவும்

அக்காலகட்டத்தில் இப்பகுதி முக்கியத்துெம் வபற்ற ஒரு
நகரமாக

விைங்கி

வெளிப்படுத்துகிறது.
ஆசிய

அைவில்

வதால்லியல்

கை

இருக்கலாம்

இத்தாலிளயச்
ஆய்வில்

என்ற

தசர்ந்த

ஈடுபடுெது

கருத்ளதயும்

ஆய்ொைர்கள்

1955

ொக்கில்

வதாடங்கியது. அச்சமயத்தில் வதால்லியல் கை ஆய்வுக்கு

தளலளம ஏற்றெர் ஆய்ொைர் கீதசாப் தூச்சி (Giuseppe Tucci)
ஆொர். தற்சமயம் இத்தாலிய வதால்லியல் பணிக் குழுவின்
தளலெராக

Ca'Foscari

University

of

Venice

பல்களலக்

கழகத்ளதச் சார்ந்த தபராசிரியர் லூக்கா மரியா ஒலிவியர்
(Luca Maria Oliviero) பணியாற்றுகின்றார்.
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இெர் தளலளமயிலான குழு 2020 ஆம் ஆண்டு வதாடக்கம்
பாகிஸ்தான்

ஸ்ொட் பகுதியில் வதாடர்ந்து வதால்லியல்

ஆய்வுகளை நிகழ்த்தி ெருகின்றது.

இந்தக் கை ஆய்வு நளடவபறும் பாரிக்தகாட் (Barikot) என்ற

நகரம் கிதரக்க மற்றும் லத்தீன் வமாழியில் Bazira or Vajrasthana
என குறிப்பிடப்படுகின்றது. இது மாவீரன் அவலக்சாந்தர்

காலத்தில் அெனது பளடகைால் ளகப்பற்றப்பட்ட நிலப்பகுதி
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு நிகழ்த்தப்பட்ட கை
ஆய்வுகளும் அங்கு தமற்வகாள்ைப்பட்ட ஆய்வுகளும் இந்த

நகரம் மாவீரன் அவலக்சாண்டர் தபாரிட்டு ெந்த காலமான
ஏறக்குளறய கிமு 327 காலகட்டத்தில் மக்கள் ொழ்ந்த ஒரு
நகரமாக இருந்துள்ைது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அப்தபாளதய

காலகட்டத்தில்

இந்த

பாரிக்தகாட்

நகர

பள்ைத்தாக்கு பகுதியில் நிகழ்ந்த விெசாய வசயல்பாடுகளை
முன்னிறுத்தி தானியங்கள் விற்பளன மற்றும் தானியங்கள்
தசகரித்து

ளெக்கும்

பகுதியாகவும்

இருந்தது.

ெருடத்திற்கு

இருந்தது

என்று

அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியில் தெைாண்ளம சிறப்புற்று
இரண்டு

முளற

அறுெளட

நிகழ்ந்ததும் அதாெது ெசந்த காலத்தில் ஒரு முளறயும்
தகாளட காலத்தின் இறுதியில் ஒரு முளறயும் அறுெளட
நிகழ்ெளதயும்
மாவீரன்

கை

ஆய்வுகள்

அவலக்சாண்டர்
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வெளிப்படுத்துகின்றன.

இந்தியாவிற்குத்

தனது

பளடகளைக் வகாண்டு வசல்ெதற்கு முன் தங்கியிருந்த ஒரு
பகுதியாகவும் இந்த நகரம் அளமகிறது.
தராமானிய

ெரலாற்று

அறிஞர்

Quintus

Curtius

Rufus

பாரிக்தகாட் நகரம் ெைமான வபாருைாதார உயர்வு வபற்ற
ஒரு நகராக இருந்தது என்று தனது நூலான Histories of
Alexander the Great என்ற நூலில் குறிப்பிடுகின்றார்.

2020 ஒரு வதாடக்கம் இங்கு நிகழ்த்தப்பட்டு வகாண்டிருக்கும்
வதால்லியல் கை ஆய்வுகளில் இங்கு பிரமிக்க ளெக்கும்

ெளகயிலான கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டு அல்லது கிமு 2ஆம்
நூற்றாண்டு

காலத்து

வபௌத்த

சமய

சின்னங்கள்

பல

கிளடத்துள்ைன. வபௌத்த விகாளர அதளன ஒட்டிய ெளகயில்
அளமந்த வபௌத்த பள்ளி, ெட்ட ெடிவில் அளமந்த சிறிய

ஸ்தூபி, மண்ைால் வசய்யப்பட்ட வபாருட்கள் சின்னங்கள்,
ஆபரைங்கள்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

ஆகியளெ

அகழாய்வில்

கிபி முதலாம் நூற்றாண்ளட சார்ந்த கதராஷ்டி எழுத்து
வபாறிப்பு

வகாண்ட

கல்வெட்டுக்களும்

இங்தக

கிளடத்துள்ைன.
இப்பகுதிகளில் கை ஆய்வுகள் நளடவபறுெதற்கு முன்தப
வதால்லியல் சான்றுகளைச் சட்டத்திற்கு விதராதமாக திருடி
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விற்கும்

வசயல்பாடுகள்

நடந்துள்ைன.

பாகிஸ்தான்,

ஆப்கானிஸ்தான் தபான்ற நாடுகளில் நிகழ்கின்ற அரசியல்,
மற்றும்

சமயப்

தபாராட்டங்கள்

நளடவபறுகின்ற

ென்முளற

காரைமாகவும்

அளடந்துள்ைன
அத்தளகய

வதாடர்ந்து
பணிகள்

பல

இடர்ப்பாடுகளுக்கு

சின்னங்கள்

கருத

இளடதய

புதிய

தசதம்

தெண்டியுள்ைது.

வகாண்டிருக்கின்ற

வெளிக்வகாைர்ந்துள்ைன.

அங்கு

வசயல்பாடுகளின்

ெரலாற்று

என்பளதயும்

நிகழ்ந்து

காரைமாகவும்

இப்தபாது

அகழாய்வுப்

கண்டுபிடிப்புகளை

காந்தார

களலப்

பண்பாடு

இப்பகுதியில் வசழித்து ெைர்ந்த ஒரு பண்பாடு என்பதும்
இப்பகுதியின் சிறப்பாகும்.

Reference:

2,000-Year-Old Buddhist Temple Unearthed in Pakistan — The
structure is one of the oldest of its kind in the Gandhara region,
David Kindy, Smithsonian — February 15, 2022
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4. மகிபாைன் பை்டி பூங் குன்றனார்
— வவ.பாைமுரளி

மகிபாலன்பட்டி என்றால் நிளறய தபருக்குத் வதரியாது.

“யாதும் ஊதர யாெரும் தகளிர்" என்று பாடிய கணியன்
பூங்குன்றனார் பிறந்த ஊர் என்று வசான்னால், உங்களில்
நிளறய தபர் நிமிர்ந்து உட்காரக் கூடும். மகிபாலன் பட்டி –
(காளரக்குடிக்கு

வபான்னமராெதி
வதாளலவில்

அருகில்

வசல்லும்

உள்ை

நுளழயும்தபாது

மகிபாலன்பட்டி"
ெரதெற்கிறது.

உள்ை)

“

ெழியில்

சிறு

யாதும்

என்ற

திருப்பத்தூரிலிருந்து

கிராமம்.

ஊதர

வபயர்ப்

ஒரு

யாெரும்

பதாளக

10

கி.மீ.

ஊருக்குள்
தகளிர்

-

நம்ளம

இங்கு கி.பி.ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் குளடயப்பட்ட இரண்டு

சிறிய குளடெளரக் தகாயில்கள் உள்ைன. இரண்டிலுதம
கருெளற

மட்டும்தான்.

ஒன்றில்

பிள்ளையாரும்,

இன்வனான்றில் சிெவபருமானும் இருக்கின்றனர்.

கி.பி. 13ம் நூற்றாண்டில் சுந்தரபாண்டியன் காலத்தில் இந்தக்
தகாயிலுக்குத் திருப்பணி வசய்த தசதிளயத் தாங்கி ஒரு நீண்ட

கல்வெட்டு சிென் சன்னிதியின் நுளழொயிலிலும் ெலது
ளகப்பக்க சுெர்களிலும் உள்ைன.
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இதில்தான், “பூங்குன்ற நாட்டு பூங்குன்றத்தூர் “ என்ற
வசால்லாடல்

இரண்டு

மூன்று

முளற

ெருகின்றது.

இதிலிருந்து கி.பி.13 ம் நூற்றாண்டு ெளர கூட இந்த ஊர்
பூங்குன்றத்தூர் என்தற அளழக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதன் பின்னர் (கால கட்டம் வதரியவில்ளல) ெந்த மகிபாலன்

என்ற சிற்றரசரின் வபயரால் இந்த ஊர் மகிபாலன்பட்டி என்று
மாற்றம் அளடந்துள்ைது. தமிழகத்தில் பூங்குன்றம் என்ற ஊர்

தெவறங்கிலும் இருப்பது தபால் வதரியவில்ளல. எனதெ,
இதுதான், கணியன் பூங்குன்றனார் பிறந்த ஊராக இருக்க

தெண்டும் என்பது வபாதுொன கருத்து. கணியன் என்றால்
ொனவியல் ஆராய்ச்சியாைர் என்று அர்த்தம். பூங்குன்றம்
என்ற

ஊளரச்

அப்படிவயன்றால்

தசர்ந்தெர்

என்பதால்

அெருளடய

இருக்கும் ?
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பூங்குன்றனார்.

இயற்வபயர்

என்னொக

5. 800 ஆண்டுகள் சதான்லமவாய் ந்த கீழடி
அர் சு
் ன லிங் மகஸ்வரர் மகாயிை்
—

முனைவர் ப. மதவி அறிவு வசல்வம்

கிபி 1291ஆம் ஆண்டு ொக்கில் மதுளரளய ஆட்சி வசய்த
முதலாம் குலதசகர பாண்டியன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட

தகாயில் இது. கிபி1291,1298 ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டும்
இக்தகாவிலில் உள்ைது.

இக்தகாயிலின் வதற்கு, ெடக்கு, தமற்கு பக்கச் சுெர்களில்
எண்ைற்ற கல்வெட்டுகள் இருந்துள்ைன.
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இப்வபாழுது இக்தகாயிலானது புனரளமக்கப்பட்டு

சமீபத்திய தகாயிலாகக் காட்சி அளிக்கிறது. இக்தகாயிலின்
சிளதந்த பகுதிகள் தகாயில் ெைாகம் முழுெதும் நிளறந்து

காைப்படுகின்றன. அதிட்டான பகுதியிலும் கல்வெட்டுக்கள்
தமிழ் எழுத்துக்களுடன் இருக்கின்றன.

கல்வெட்டில் இக் தகாயிலின் வபயர் அர்ச்சுதனஸ்ெரர்

தகாவில் என்றும், இப்வபாழுது அர்ச்சுன லிங்தகஸ்ெரர்
தகாயில் என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.
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6. "அை் ய திருதிலய" என்ற கரும் பு ் ாறு
திருவிழா!
—

முனைவர் மதவோழி

சித்திளர மாதத்து

ெைர்பிளறயில் அமாொளச நாளை

அடுத்த மூன்றாம் நாளில் வகாண்டாடப்படுெது அக்ஷய
திருதிளய (அல்லது அக்ஷய தீஜ்).
அட்சய

/ அக்ஷய என்றால் குளறெற்ற

திருதிளய என்றால் 3 ம் நாள் என்பதாகும்.
இது

நாட்காட்டியில்

அடிப்பளடயில்
அளமகிறது.

பளழய

நாட்களைக்

என்ற வபாருள்;

முளறயில்

கைக்கிடும்

ொனியல்

முளறயில்

ெைர்பிளற (சுக்கில பட்சம்/நிலவொளி அதிகரிக்கும் நாட்கள்)
மற்றும்

குளறயும்

ததய்பிளறயில்
நாட்கள்)

(கிருஷ்ை

நாட்கள்

பட்சம்/நிலவொளி

அமாொளச

வபௌர்ைமி அடுத்த நாள் முதலாக துெங்கிக்
கைக்கிடப்படுெது ெழக்கம்.
இவ்ொறு

வதாடங்கும்

ெரிளசயில்

(அல்லது)
வகாண்டு

மூன்றாெது

நாள்

திரிதிளய எனக் குறிப்பிடப்படும். 1. பிரதளம, 2. துவிதிளய, 3.
"திருதிளய", 4. சதுர்த்தி, 5. பஞ்சமி, 6. சஷ்டி, 7. சப்தமி, 8.
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அஷ்டமி, 9. நெமி, 10. தசமி, 11. ஏகாதசி, 12. துொதசி, 13.
திரதயாதசி,

14.

சதுர்த்தசி,

15.

பவுர்ைமி

அமாொளச என்று வமாத்தம் 15 திதிகள் உள்ைன.

(அல்லது)

தீபாெளிளயப் தபாலதெ சமைர்களிடம் இருந்து ளெதீக
சமயத்தார் உள்ொங்கிக் வகாண்டதத

அட்சய திருதிளய

பண்டிளக எனலாம். சமைத்தில், அட்சய திருதிளய நாளில்
சமைத்தின்

முதற்

தீர்த்தங்கரரான

ரிஷபநாதர்

தமது

ஓராண்டு கடுந்துறவு ொழ்ளெ நிளறவுவசய்து ஊர் திரும்பிய
பின்னர்,

ஹஸ்தினாபுரம்

அரசரான

ஷ்தரயான்ஸ்

அெர்கைால் தமது குவிந்த ளககளில் ஊற்றப்பட்ட கரும்புச்
சாற்ளறப் பருகிய நாைாக இந்நாள் கருதப்படுகிறது.
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தமலுள்ைது 1818 இல் பிரித்தானிய இந்திய அரசினால்

அட்சய திருதிளய நாளைவயாட்டி வெளியிடப்பட்ட ஒரு

அைாக் காசில் முதற் சமைத் தீர்த்தங்கரரான ரிஷபநாதர்
ஹஸ்தினாபுர

ஷ்தரயான்சிடமிருந்து

வபறும் காட்சி (விக்கிப்பீடியா படம்)

கரும்புச்சாற்ளறப்

ஹஸ்தினாபூர் சமைக் தகாவில் சிற்பங்கள்
'ெர்ஷி

தப'

என்றும்

சமைர்கள்

இவ்விழாளெக்

குறிப்பிடுெது ெழக்கம். ஓராண்டு முழுெதும் ஒரு நாள் விட்டு
ஒரு நாள் உண்ைா தநான்பு இருக்கும் ெர்ஷி தப எனப்படும்

தநான்ளபக் களடப்பிடிப்தபார், இந்த நாளில் பாரளை வசய்து
(கரும்புச்

சாற்ளற

வசய்கின்றனர்.

அருந்தி)
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தமது

தபளச

நிளறவு

இந்நாளில்

சமைர்கள்

உண்ைாதநான்பு

இருப்பதும்

ெழக்கதம; ஆன்மீகம் ெழிகாட்டும் புலனடக்கப் பயிற்சிதான்
தநான்பு என்பதன் அடிப்பளட தநாக்கம் (எனக்கு அது
தெண்டும், எனக்கு இந்த ெரம் தெண்டும் என்பது தபான்ற

தெமிருப்பது அதன் தெத்தின் அடிப்பளட தநாக்கம் அல்ல).
ஆகதெ

புலன்களைக்

தமற்வகாண்டளத

கட்டுப்படுத்தி

தநான்பு

வெற்றிகரமாக முடித்த வகாண்டாட்ட

விழாதெ சமை சமயத்தாரின் அக்ஷய திருதிளய

என்ற

கரும்புச்சாறு பருகும் திருவிழா!
ெழக்கம் தபாலதெ ளெதீக சமயம் இந்நாளுக்கு ஒன்றுக்கு
தமற்பட்ட பல புராைக் களதகள் வகாடுத்துள்ைது.
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7. உமராலம தமிழ் ்
நிகழ் வு
—

ங் கத் தமிழ் க் கூைை்

முனைவர் க.சுபாஷிணி

இத்தாலி நாட்டின் தளலநகரான ெரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க
உர்பாதனா கல்லூரியில்

பழளம ொய்ந்த, ெரலாற்றுச்

சிறப்புமிக்க உதராளம தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் இரு

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜூன் 5, 2022 அன்று மாளலயில்
தமதகு கர்தினால் லூர்துசாமி நாளை முன்னிட்டு ஒரு தமிழ்க்
கூடல் நிகழ்வு நளடவபற்றது.

இந்நிகழ்வில் ஐதராப்பியத் தமிழியல், ஐதராப்பியரின் தமிழ்

இலக்கிய இலக்கை வசயல்பாடுகள், அதனடிப்பளடயில்
உருொன ஆெைங்கள் என்பன பற்றி உளரயாற்றிதனன்.
உதராளம தமிழ்ச்சங்கத்தின் தளலெர் அருட்தந்ளத ஜான்
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தபாஸ்தகா அெர்களுடன் திரு வகௌதம சன்னா, அருட்தந்ளத
லார்ட் வின்னர் ஆகிதயார் உளரகளும் இடம் வபற்றன.

அருட்பணியில் கல்வி கற்கும் மாைெர்களின் ஆடல் பாடல்

நிகழ்வுகளும் இளைந்தன. சீரிய முளறயில் பணியாற்றும்
உதராளம

தமிழ்ச்

சங்க

உறுப்பினர்களுக்கும்

நிர்ொகத்தினருக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் நல்
ொழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்.
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8. தலைமுலற தாண்டி அசமரிக்காவிை்
தமிழ் சமாழிக்கை் வி
—

வசௌந்தர் வஜயபால்

அவமரிக்காவில்

சமீபத்தில்

கைக்வகடுப்புப்படி

நடந்த

கிட்டத்தட்ட

மக்கள்

300,000

தமிழ்

வதாளக

மக்கள்

அவமரிக்கா முழுெதும் ெசிக்கிறார்கள். நியூ வஜர்ஸி, நியூ

யார்க், கலிதபார்னியா, வடக்ஸாஸ், ஜார்ஜியா, இலியனாய்சு,
ஃப்தைாரிடா, ொசிங்டன் ஆகிய பகுதிகளில் அதிக அைவில்
ெசிக்கிறார்கள்.

அவமரிக்காவில் தமிழ்க்கல்வி ெைர்ச்சிளய நாம் மூன்று
பகுதிகைாகப் பிரிக்கலாம்.

1995 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர்.
1995ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2010 ெளர.
2010ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு.

1995 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு ெந்தெர்கள் வபரும்பாலும்
மருத்துெர்கள்,

வபாறியாைர்கள்,

ஆராய்ச்சியாைர்கைாகச்

சிறு

அறிவியல்

எண்ணிக்ளகயிலிருந்தனர்.

அெர்கள் அளனெரும் ஆண்டிற்கு சில முளற பண்டிளக
நாட்களில் சந்தித்துக் வகாண்டனர். தமிழ்ச் சங்கங்களும்
வபரிய அைவில் இப்தபாது நடப்பது தபால் இயங்கவில்ளல.

அெர்களுளடய குழந்ளதகளின் தமிழ்க்கல்வி வபரும்பாலும்
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வீட்டில் வபற்தறார்கள் கற்றுக் வகாடுத்த சில அரிச்சுெடி
பாடங்களுடன்

நின்றுவிட்டது.

முளறயான

கல்வி

நிறுெனங்கதைா, கட்டளமப்புகதைா, தமிழ் கற்பதற்கான
கற்பிப்பதற்கான ெசதிகதைா, பாடத்திட்டங்கதைா இல்ளல.
1995 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு கணிப்வபாறி வதாழில்நுட்ப

ெல்லுநர்களின் ெருளக அதிகரிக்கத் வதாடங்கியது. வபரும்
எண்ணிக்ளகயிலான

அெர்களுளடய

குழந்ளதகளுக்குத்

தமிழ் கற்பிக்க தெண்டிய அெசியமும் ததளெயும் ஏற்பட்டது.

1999 ஆம் ஆண்டு கலிதபார்னியா தமிழ்க்கல்விக்கழகம்
வதாடங்கப்பட்டது. தெறு சில நகரங்களிலும் தமிழ் கற்றுக்
வகாடுக்க

அப்பள்ளிகள்

தமிழ்ப்பள்ளிகள்

வபரும்பாலும்

வதாடங்கப்பட்டது.
தகாயில்களிலும்

ததொலயங்களிலும் நூலகங்களிலும் அல்லது ஒரு சிலரின்

வீடுகளிலும் நடத்தப்பட்டது. சிறிய அைவில் தன்னார்ெ

ஆசிரியர்களுக்குத் வதரிந்த அைவிலான பாடத்திட்டங்களைக்
வகாண்டு அல்லது தமிழ்நாட்டிலிருந்து வகாண்டுெரப்பட்ட
பாடப் புத்தகங்களிலிருந்து ெகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன.

சிகாதகா நகரில் 1984ல் வதாடங்கப்பட்ட தமிழ்ப் பள்ளிகள்
முளறயாக

“அவமரிக்கத்

ஒருங்கிளைக்கப்பட்டு
தமிழ்ப்பள்ளிகள்”

2004ஆம்

என்ற

ஆண்டு

அளமப்பாக

முளறப்படி இலியனாய்சு மாநிலத்தில் பதிவு வசய்யப்பட்டு

இன்றைவும் வதாடர்ந்து நடத்தப்பட்டு ெருகிறது. 2006 ஆம்
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ஆண்டு தமிழ்ப் பள்ளிகளை இளையத்தில் இளைக்கும்

tamilschools.net என்ற முயற்சி எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த
முயற்சி

வெற்றி

வபறவில்ளல.

இதற்கிளடதய

2005ஆம்

ஆண்டிலிருந்து தபரளெ நடத்தும் தமிழ் விழாக்களில் தமிழ்

ஆசிரியர்கள், தமிழ்க் கல்வி ஆர்ெலர்கள் வதாடர்ந்து சந்தித்து
தங்களுக்குள் தகெல்களைப் பரிமாறிக் வகாண்டு ெந்தனர்.

இப்படி 2010ஆம் ஆண்டு ெளர பல்தெறு ெழிகளிலும் தமிழ்
கற்றுக்

வகாடுக்க

நடத்தப்பட்டு

முயற்சி

ெந்தது.

குழந்ளதகளுக்குத்

வசய்யப்பட்டுத்

அப்தபாது

தமிழ்

வதாடர்ந்து

புலம்வபயர்ந்த

கற்பிப்பதில்

தமிழ்

உள்ை

பிரச்சிளனகளை உைர முடிந்தது. அதில் முதன்ளமயானது
இங்குள்ை குழந்ளதகளுக்கு முதன்ளம வமாழி ஆங்கிலம்
என்பதும் தமிழ் ஒரு இரண்டாம் வமாழியாக வெளிநாட்டு
வமாழியாக

மட்டுதம

இருக்கிறது

என்ற

உண்ளமயும்,

உைர்வும் ஆகும். ஆங்கில ெழியாகத் தமிழ் கற்பதால்
குழந்ளதகளும் தமிளழ ஆங்கிலத்துடன் வமாழி ஒப்பீடுகள்
வசய்தனர். அப்படிச் வசய்ததில் தமிழ் அதிக எழுத்துக்கள்

வகாண்ட கற்பதற்குக் கடினமான வமாழியாகவும், சிக்கலான

பயன்பாட்டில் இல்லாததாக இலக்கைம் இருப்பளதயும்
உைர்ந்தனர்.

அததாடு

எழுத்து

வமாழிக்கும்,

தபச்சு

வமாழிக்கும் அதிக அைவிலான தெறுபாடுகள் இருப்பளத

அறிந்தனர். தமிழ் கற்பிக்கும் / கற்கும் முளற ெழக்கமாக
அெர்கள்

பள்ளிகளில்

ஆங்கிலம்
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கற்றுக்

வகாள்ளும்

முளறயிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு தெறு ெளகயாக
இருந்தளதயும்

உைர்ந்தனர்.

இப்படி

பல்தெறு

சிக்கல்களுக்கு இளடதய பல ஆண்டுகைாக மாைெர்கள்
தமிழ் வமாழிளயக் கற்றுக் வகாண்டு ெந்தனர்.
பளழய

முளறயிலான

பாடப்புத்தகங்களைப்

பயன்படுத்த

தமிளழ முழுளமயாக 8 ஆண்டுகள்

அததாடு

பாடத்திட்டங்கள்,

தெண்டியிருந்தது.
கற்றுக்

வகாண்ட

பின்னரும் அெர்களுக்கு எந்த தநரடிப் பயனும் இல்லாமல்
இருந்தது.

கல்லூரிகளிதலா

தெளலொய்ப்புகளிதலா

சிறப்புக் கெனதமா அல்லது சலுளகதயா
இருந்தது.
இந்த

பிரச்சளனகளை

எல்லாம்

சரி

இல்லாமல்

வசய்ய

பல்தெறு

முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக 2010ஆம்
ஆண்டில்

அவமரிக்கத்

தமிழ்க்

கல்விக்

கழகம்

வதாடங்கப்பட்டது. அவமரிக்கச் சூழ்நிளலகளுக்கு ஏற்றொறு

ஒருங்கிளைந்த பாடத் திட்டங்களும் பாடங்களும் முழுக்க
முழுக்க தன்னார்ெலர்களைக் வகாண்டு உருொக்கப்பட்டது.

ஆசிரியர் பயிற்சிகளும், ததர்வு நடத்துெதற்கும் உதவிகள்
வசய்யப்பட்டது.

அவமரிக்கா

முழுெதும்

வபரிய

நகரங்களிலும் இரண்டாம் கட்ட நகரங்களிலும் முளறப்படி

பல்தெறு தன்னார்ெ தமிழ்ப்பள்ளிகள் வதாடங்கப்பட்டன.
கலிதபார்னியா

தமிழ்க்

கல்விக்

கழகமும்

உலகத்

தமிழ்க்கல்வி கழகமாகப் வபயர் மாற்றப்பட்டு அதன் கீழும்
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பல்தெறு தமிழ்ப்பள்ளிகள் இளைந்தன. 2018 ஆம் ஆண்டில்
அவமரிக்கத்

“அவமரிக்கத்
2021ஆம்

தமிழ்

ஆசிரியர்களை

தமிழாசிரியர்

ஆண்டு

கற்றுக்வகாடுக்கும்

ஒரு

கழகம்”

புதிய

ஒருங்கிளைக்கும்

வதாடங்கப்பட்டது.

ெழியில்

முயற்சிதயாடு

தமிழ்

“அவமரிக்கத்

தமிழ்வமாழிக் கல்வி நிறுெனம்” வதாடங்கப்பட்டது.

இப்படியான பல்தெறு வதாடர் வசயல்பாடுகைால் இப்தபாது
கிட்டத்தட்ட

300க்கும்

தமற்பட்ட

தன்னார்ெத்

தமிழ்ப்

பள்ளிகள் உள்ைன. 30,000க்கும் தமற்பட்ட மாைாக்கர்கள்
ஒருங்கிளைந்த
பயில்கின்றனர்.

பாடத்

திட்டத்தின்

கீழ்

தமிழ்க்கல்வி

இருந்தாலும் ஒரு சில தமிழ்ப்பள்ளிகதை

உள்ளூர் மாெட்ட கல்வி நிளலயங்கைால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு
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தமிழ் படிக்கும் மாைாக்கர்களுக்கு அெர்கள் படிக்கும்
உயர்நிளலப் பள்ளிகள்

மூலம் இரண்டாம் வமாழிக்கான

மதிப்பீட்டுப் புள்ளிகள் (language credits) ெழங்குகிறது.
அப்படி

உள்ளூர்

கல்வி

மாெட்ட

நிளலயங்கைால்

அங்கீகரிக்கப்படாத பள்ளிகளில் படிக்கும் மாைெர்கள்
‘இருவமாழி

முத்திளர”

சான்றிதழ்,

வமாழித்திறன்களை

தசாதிக்கும் தனியார் அளமப்புகைான AAPPL, ALTA, Avant
ஆகியளெ

நடத்தும்

ததர்வுகள்

மூலமும்

மதிப்பீட்டுப்

புள்ளிகள், சான்றிதழ்கள் வபறலாம். அப்படியான ததர்வுகள்

அளனத்தும் ACTFL ெகுத்துள்ை வமாழி கற்பித்தலுக்கான
தரப்பாடுகளின்

(standards)

படிதய

நடத்தப்படுகிறது.

அத்தரப்பாடுகள் தகட்டல், தபசுதல், படித்தல், எழுதுதல்
என்ற நான்கு திறன்களை அடிப்பளடயாகக் வகாண்டது.
எனதெ,

இப்தபாதுள்ை

எழுதுெதற்கும்

படிப்பதற்கும்

முக்கியத்துெம் வகாடுக்கும் பாடத்திட்டங்கதைாடு, தகட்டல்,
தபசுதல் என்பளதயும் தசர்த்துப் பாடத் திட்டங்களையும்

பாடங்களையும் உருொக்க தெண்டியது அெசியம். அதன்
மூலம்

மாைாக்கர்கள்

உலக

அைவிலான

அங்கீகாரம்

வகாண்ட வமாழித்திறனுக்கான சான்றிதழ்களையும் வபற

முடியும். இப்படிப்பட்ட சான்றிதழ்கள் உயர்நிளலப் பள்ளி
மாைெர்களுக்கான

மதிப்பீட்டுப்

புள்ளிகளைப்

வபறுெததாடு அல்லாமல் கல்லூரிச் தசர்க்ளககளுக்கும் ஒரு
சில

தெளல

ொய்ப்புகளுக்கும்
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உதெக்கூடும்.

ACTFL

நிறுெனத்தின் வமாழிகளுக்கான தரப்பாடு அவமரிக்காவில்
மட்டுமல்லாது

உலகின்

அங்கீகரிக்கப்பட்டுப்

பல்தெறு

பயன்படுத்தப்பட்டு

நாடுகளில்

ெருகிறது.

இதன்மூலம் உலக அைவிலான ஒருங்கிளைந்த தமிழ்ப்
பாடத்

திட்டமும்

பாடங்களும்

உருொக்கும்

கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கின்தறாம்.

காலத்தின்

கட்டுளரயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை தகெல்களுக்கான
சுட்டிகள்:-

https://www.catamilacademy.org/
https://thamizhppalli.com/

https://www.americantamilacademy.org/
http://attaonline.org/

https://americantamil.org/
https://avvaitamil.org/

https://www.actfl.org/resources/world-readiness-standardslearning-languages

https://www.actfl.org/resources/ncssfl-actfl-can-do-statements
https://sealofbiliteracy.org

https://theglobalseal.com/tamil

https://www.languagetesting.com/aappl
https://www.altalang.com/

https://avantassessment.com/
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திரு. வசௌந்தர் வஜயபால்

இளை நிறுெனர், அவ்ளெ தமிழ் ளமயம் (ATC)

இளை நிறுெனர், அவமரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் ( ATA)
இளை நிறுெனர், அவமரிக்கத் தமிழ் ஆசிரியர் கழகம்
(ATTA)
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9. சீனாவிை் கண்டுபிடிக்கப் பை்ை ம
எசரக்ைஸ்
—

ாமமா

முனைவர்.க.சுபாஷிணி

அண்ளமயில் 16 ஜூன் 2022, ஸ்வபயினின் மனித பரிைாம
ெைர்ச்சிக்கான

ததசிய

ஆராய்ச்சி

ளமயம்

(CENIEH)

வெளியிட்ட அறிக்ளகயின்படி, 1.6 மில்லியன் ஆண்டுகள்
பழளமயான
சீனாவின்

தஹாதமா

எவரக்டஸ்

தகாங்ொங்லிங்

புளதபடிமங்கள்

(Gongwangling)

பகுதியில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வெர்டிபிதரட்

தபலிதயாண்டாலஜி மற்றும் தபலிதயா ஆந்த்தராபாலஜி,
CENIEH ஆய்ொைர்கள் மற்றும் சீனாவின் லியு வூ உள்ளிட்ட
விஞ்ஞானிகள் குழு வதரிவித்துள்ைது.

இந்த எலும்புக் கூட்டுக்குச் வசாந்தமான தஹாதமா எவரக்டஸ்
சீனாவின்

தகாங்ொங்லிங்

தஹாமினின்களில்

பகுதிளய

ஒருெராக

அளடந்த

இருக்கலாம்

முதல்

என்று

கருதப்படுகிறது. படிமத்தின் மண்ளட ஓடு, தாளட எலும்பு
மற்றும்

ஐந்து

பற்களில்

ளமக்தரா-கம்ப்யூட்டட்

தடாதமாகிராபி, ஜிதயாவமட்ரிக் தமார்தபாவமட்ரி மற்றும்
கிைாசிக்கல் தமார்பாலஜி நுட்பங்களுடன் ஆய்வு நடத்தப்
பட்டது.

ஆய்வின் முடிவு

சீனாவில் உள்ை ஏற்கனதெ

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்ற தஹாதமா எவரக்டஸ் தைங்களில்
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400,000

மற்றும்

800,000

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பான

மாறுபாடுகளையும்

இளெ

புளதபடிமங்களில் காைப்பட்டளதப் தபாலதெ உள்ைன
என்றாலும்

சில

வெளிப்படுத்துகின்றன
வதரிவிக்கின்றனர்.

என்பளத

இந்த

ஆய்ொைர்கள்

தஹாதமா எவரக்டஸ் என்பது அழிந்து தபான பண்ளடய
மனித இனங்களுள் ஒன்று.

2 மில்லியன் ஆண்டுகள்

காலகட்டத்தில் இளெ ொழ்ந்ததற்கானச் சான்றுகள் உலகின்
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பல்தெறு இடங்களில் ஆப்பிரிக்கா, இந்ததாதனசியா ஆகிய

இடங்களில் கிளடத்துள்ைன. தமிழகத்தின் அத்திரம் பாக்கம்
பகுதியில் கிளடத்த வதால் மனித எச்சங்களும் இவ்ெளக
தஹாதமா எவரக்டஸ் இனமாக இருக்கலாம்.

ஆரம்பக்கால

ஆப்பிரிக்க

தஹாதமா

எவரக்டஸ்

புளதபடிமங்கள் (சில சமயங்களில் தஹாதமா எர்காஸ்டர்
என்றும் அளழக்கப்படுகின்றன) மனிதளனப் தபான்ற நவீன
உடல் விகிதாச்சாரத்தில் ஒப்பீட்டைவில் நீைமான கால்கள்
மற்றும்

உடற்பகுதியின்

அைளெக்
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காட்டிலும்

குறுகிய

ளககளைக் வகாண்ட பழளமயான மனிதர்கள் இெர்கள்.

இெர்களின் உடற்கூறுகள் தளரயில் ொழும் ொழ்க்ளகக்கு
ஏற்ற ெளகயில் மனித உடல்

உடல் பரிைாம ெைர்ச்சி

கண்டளத வெளிப்படுத்துகின்றன.

மரம் ஏறுதலிலிருந்து

நடக்கக்கூடிய மற்றும் நீண்ட தூரம் ஓடக்கூடிய திறளன
வெளிப்படுத்தும்
அளமகிறது.

ெளகயில்

இந்த

பரிைாம

ெைர்ச்சி

டச்சு அறுளெ சிகிச்ளச நிபுைரான யூஜின் டுதபாயிஸ் தான்
1891 ஆம் ஆண்டு இந்ததாதனசியாவில் முதல் தஹாதமா
எவரக்டஸ்

மனித

இனத்தின்

புளதபடிமத்ளதக்

கண்டுபிடித்தார். 1894 ஆம் ஆண்டில், டுதபாயிஸ் இந்த
இனத்திற்கு

வபயரிட்டார்.

பிததகாந்த்தராபஸ்

எவரக்டஸ்

என்று

தமிழ்நாட்டின் மளலயடிொரங்களிலும் குறிப்பாக தமற்குத்
வதாடர்ச்சி

மளலப்

பகுதிகளிலும்

அகழாய்வுகளை

நிகழ்த்தினால் இவ்ெளக வதால் மனிதர்களின் எச்சங்களைக்
கண்டறிெதற்கு ொய்ப்பு அளமயும்.

குறிப்பு: https://www.cenieh.es/en/press/news/homo-erectusgongwangling-could-have-been-earliest-population-china
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10. எங் மக நிகழ் ந்தது மனிதனின் சதாைக்கம்
—

முனைவர் சிவ. இளங்மகா

தபரண்டம் (பிரபஞ்சம்) வதாடங்கிய காலம் 1350 தகாடி
ஆண்டுகள்; சூரியக் குடும்பம், பூமி உட்பட உருொன காலம்

450 தகாடி ஆண்டுகள்; உயிரினம் ததான்றியது 380 தகாடி
ஆண்டுகள்; பரிைாம ெைர்ச்சியில் ஊர்ென, பறப்பன,
விலங்கினங்கள் ததான்றிய பின்னர் மனிதக் குரங்கினம்
உருொன காலம் 70 - 60 லட்சம் ஆண்டுகள்; அதனுளடய

பரிைாம ெைர்ச்சியில் மனித இனம் ததான்றியது 25 லட்சம்
ஆண்டுகள்; இளெவயல்லாம் அறிவியலாைர்கள் நமக்கு
அளித்திருக்கும் தகெல்கள்.

ஆனால் மனித இனம் ததான்றியது குறித்துப் பல்தெறு
கருத்துகள்
கிழக்கு

உலவி

ெருகின்றன.

ஆப்பிரிக்காவில்

வபாதுொன

மனித

இனம்

கருத்தாக,
ததான்றி,

உலகவமங்கும் பரவியது என்று கூறும் அதத தநரம், மத்திய
தளரக்கடல்

பகுதி,

ஆசியா,

ஐதராப்பா,

ளசனா

ஆகிய

பகுதிகளிலும் மனித இனம் ததான்றி இருந்திருக்கக்கூடும்
என்றும் அறிவியல் கருத்துகள் முன்ளெக்கப்பட்டுள்ைன.
முதல் மாந்தன் ததான்றிய இடம் குமரிக் கண்டம் என்று முன்
ளெக்கப்பட்ட

கருத்து

இன்றுெளரயிலும்

கருத்தாகதெ

உள்ைது. உலகின் முதல் நாகரிகத் வதாட்டில் சுதமரியா
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என்பதிலும் இன்னும் சர்ச்ளச தீர்ந்தபாடில்ளல. காலம்
பின்தனாக்கிச் வசல்லச் வசல்லச் சான்றுகளுடன் நிறுவுதலில்

ஏற்படும் நம்பகத்தன்ளம முழுளமயளடயாமல் தபாெதத,
'இதுதான்' என்று அறுதியிட்டுக் கூறும் நிளலளயத் தடுத்து
ெருகிறது.

மனிதன் முதலில் ததான்றிய இடம் இருக்கட்டும்; முதன்
முதலில் ததான்றிய மனித இனம் எது என்பதத இன்னும்

ஆய்வில் தான் உள்ைது(Indianexpress.com). அதாெது மனித
இனம்

என்பது

ஒன்றல்ல

என்றும்,

இதுெளர

சுமார்

இருபதுக்கும் தமற்பட்ட மனித இனங்கள் ததான்றி ொழ்ந்து

ெந்துள்ைன என்றும் கூறுகிறார்கள். இன்ளறய உலகில்
மனிதர்கைாக ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கின்ற நாம் 'தஹாதமா

தசப்பியன்ஸ்' (Homo sapiens) இனத்ளதச் தசர்ந்தெர்கள்.
இதில் தஹாதமா என்பது மனித இனம் என்றும், தசப்பியன்ஸ்
என்பது

அவ்வினத்தின்

பரிைாம

ெைர்ச்சிப்

பிரிொன

'அறிொைன்' என்றும் வபாருள்படும். நமக்கு முன்னதாக
'தஹாதமா

எரக்டஸ்

புதைாதரசியன்சிஸ்'
நியாண்டர்தால்'

(Homo

(Homo

(Homo

erectus),

floresiensis),

neanderthalensis),

'தஹாதமா

'தஹாதமா

'தஹாதமா

தசாலயன்சிஸ்' (Homo soleansis), 'தஹாதமா வடனிதசாொ'
(Homo

denisovans),

'தஹாதமா

மனித

இனங்கள்

ததான்றி

ரூடால்வபன்சிஸ்'

(Homo

rudolfensis), 'தஹாதமா எர்கஸ்டர்' (Homo ergaster) உட்பட சில
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இதத

பூமியில்

ொழ்ந்து

இருக்கின்றனர்.

அெர்கள்

நம்

இனமான

தஹாதமா

தசப்பியன்ஸ் காலத்திலும் ொழ்ந்திருக்கின்றனர். அதததநரம்,
இன்று, இந்த இருபத்ததாராம் நூற்றாண்டில் (2021) ொழ்ந்து
ெரும் ஒதர மனித இனம் தஹாதமா தசப்பியன்ஸ் மட்டுதம
என்று ெலியுறுத்திக் கூறுகின்றனர் ஆய்ொைர்கள். பிற மனித

இனங்கள் என்ன ஆனார்கள் என்பது ரகசியமாகதெ இருந்து
ெந்தாலும்,

அண்ளமக்காலங்களில்

ஆய்வுகள்

வெளிப்பட்டு ெருகின்றன (தசப்பியன்ஸ்:2018:16-22).

ெழி

அறுபது இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ொழ்ந்த ஒரு

மனிதக் குரங்கு இரண்டு வபண்களை ஈன்றது. அதில் ஒன்று,

இன்றும் ொழும் சிம்பன்சி என்னும் மனிதக் குரங்கின்
மூதாளதயர்

ஆனது.

(தஹாதமா)
இனத்தில்

இனத்திலும்

இனத்தின்
பல

இருபதுக்கும்

மற்வறான்று,

மூதாளதயர்

பிரிவுகள்

பல

ஆனது.

இருப்பளதப்

பிரிவுகள்

தமற்பட்ட

இன்ளறய

சிம்பன்சி

தபால்

உண்டாயிற்று.

மனித

மனித

இனங்கள்

மனித

இதுெளர

ததான்றி

ொழ்ந்ததாகப் புளதபடிமங்கள் ெழி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது.
ஆய்வுகள் வதாடர்ந்தால் இன்னும் சில மனித இனங்கள்

கண்டுபிடிக்கப்பட ொய்ப்புள்ைது. இக்கட்டுளர எழுதப்பட்ட
இக்காலத்தில் (ஆண்டு- 2021) புதியதாக ஒரு மனித இனம்
கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கிறது. சீனாவில் கண்வடடுக்கப்பட்ட

ஒரு மண்ளட ஓடு, 1,46,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ொழ்ந்த
முற்றிலும் புதிய மனித இனத்ளதச் தசர்ந்ததாகவும், இப்புதிய
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இனத்திற்கு

'தஹாதமா

லாங்கி'

வபயரிடப்பட்டுள்ைதாகவும்

(Homo

longi)

எனப்

அறிவியலாைர்கள்

வதரிவித்துள்ைனர்.[1] ஆனால் இளெ எதுவும் இன்ளறய

ொழ்வில் இல்ளல, ஒன்ளறத் தவிர. அதுதான் நம் இனமான
மனித (தஹாதமா) அறிொைன் (தசப்பியன்ஸ்). இன்ளறய

மனித ெர்க்கத்ளத 'அறிொைன்' என்று குறிப்பிடக் காரைம்,
தஹாதமா

தசப்பியன்ஸ்

மற்ற

விலங்கினங்கள்

அளனத்ளதயும் வெற்றி வகாண்டததாடல்லாமல், பிற மனித
ெளககளையும் வெற்றி வகாண்டதால்தான்.
இரண்டு

லட்சம்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு

கிழக்கு

ஆப்பிரிக்காவில் ததான்றி, எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்பாக

ஆப்பிரிக்காளெ

விட்டு

ஐதராப்பா,

ஆசியா,

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய பகுதிகளுக்குப் புலம்வபயர்ந்து ெந்த
தஹாதமா

தசப்பியன்ஸ்கள்,

தங்கள்

அறிொல்

ஆன

ஆற்றல்கைால் பிற அளனத்து இனங்களையும் ததாற்கடித்தும்,
வகான்றழித்தும்

இன்ளறய

உலகின்

முதல்

ஆற்றல்

மிக்கெர்கைாகத் திகழ்கின்றனர். அன்தறா கல் ஆயுதம்.

இன்தறா அணு ஆயுதங்கள். இது பரிைாம ெைர்ச்சிளயயும்
தாண்டிய

அறிவியல்

ெைர்ச்சி.

இயற்ளகக்கு

மாறான

ெைர்ச்சி. தஹாதமா தசப்பியன்ஸ்களின் இவ்ெைர்ச்சியில்,
இத்தளன நாள் மளறந்திருந்த இரண்டு நிளலகள் உள்ைதாக
ஆய்வுலகம் குறிப்பிடுகிறது.
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ஒன்று

'இனக்கலப்புக்

தகாட்பாடு'.

தஹாதமா

நியாண்டர்தால், தஹாதமா எரக்டஸ் உட்படத் தங்கள் புலம்

வபயர்ொல், பிற மனிதர்கதைாடு வகாண்ட உறொல், மனித
இனங்கள் கலந்து இன்றுள்ை ஒதர மனிதக் கூட்டமாக மாறி

உள்ைன என்பது ஒரு தகாட்பாடு. மற்வறான்று, மாற்றீட்டுக்
தகாட்பாடு. அதாெது, பிற மனித இனங்கள் அளனத்ளதயும்
தாங்கள்

வகான்வறாழித்துத்

தங்களை

மட்டும்

வெற்றியாைர்கைாக நிளலநிறுத்திக் வகாண்டனர் என்னும்
தகாட்பாடு (தசப்பியன்ஸ்:2018:16, 17).

இரண்டுதம தகாட்பாடுகள் தான். இரண்டிலுதம உண்ளம
இருக்கக்கூடும்.

ஆனால்

தற்தபாளதய

தஹாதமா

தசப்பியன்ஸ் (மனித அறிொைன்) இனம், தாங்கள் தெறு
எதனுடனும் வதாடர்பில்லாத தனி மனித இனம் என்று

கூறப்படுெளததய விரும்புெதால், இரண்டாெது தகாட்பாடு,
அதாெது பிற மனித இனங்கள் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன என்ற
தகாட்பாடு ெலுொகப் பரந்திருக்கிறது. அதுவும் சில காலம்
தான்.

டி.என்.ஏ.

என்னும்

மரபணுச்

தசாதளனகளில்

நியாண்டர்தால் மனித இனத்தின் மரபணுக்கள் 2010 ஆம்
ஆண்டில்,

தற்தபாளதய

மனித

இனத்தில்,

கண்டுபிடிக்கப்பட்டளதத் வதாடர்ந்து வபரும் விொதங்கள்

நிகழ்ந்து ெருகின்றன. ஒரு சில இடங்களில் எங்காெது
இனக்கலப்பு

(நான்கு

தசப்பியன்ஸ்:2018:19)

விழுக்காடு

நிகழ்ந்து
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ெளர

இருக்கலாம்.

-

ஆனால்

ஒட்டுவமாத்தமாகப் பிற மனித இனங்கள் இன்று யாரும்
இல்ளல என்று நிறுவுெதில் வபரும்பாதலார் ஆர்ெமாக
உள்ைனர்.

உயரம் - குள்ைம், பருமன் - ஒல்லி, கருப்பு - வெள்ளை

தபான்ற தெற்றுளமகள் இன்றும் பிற மனித இனத்தின்
எச்சங்கள் நம்முடன் ொழ்ெளதக் குறிப்பதாக ஒரு சில
எதிர்ொதம்

இருந்தாலும்,

இன

அழிப்பு

ொதத்ளத

எல்தலாரும் விரும்பி ஏற்கிறார்கள். இதற்காக இல்லாத

கடவுள்களை இெர்கதை உருொக்கி, கடவுள் மனித இனத்ளத
உருொக்கியதாகக் கற்பித்துத் தனித்தனிச் சமயம், மதம்,
கூட்டம் என்று கூறி, அெற்றிலும் தாங்கள் உயர்ந்தெர்கள்
என்று வபருளம வகாள்ெளததய மனித அறிொைனான
தசப்பியன்ஸ் இனம் விரும்புகிறது. சிலர் ஆதாம் ஏொளில்

இருந்து ெந்த இனம் என்றும், சிலர் உருெமற்ற இளறெனால்
பளடக்கப்பட்தடாம்

என்றும்,

சிலர்

உருெமுள்ை

இளறெனால் பளடக்கப் பட்தடாம் என்றும், சிலர் தங்களைச்
சூரிய, சந்திர ெம்சம் என்றும் கட்டுக் களதகளைக் கூறித்
தங்களைச்

தசப்பியன்ஸ்

தெறுபடுத்திக்

வகாள்கிறார்கள்.

(அறிொைன்)

வகாள்ெதில்
இன்றும்

என்பதிலிருந்து

ஆதெசமும்,

காட்டப்படும்

வெறியும்

ஆதெசமும்,

வெறியும் ஒரு காலத்தில் இெர்கள் பிற இனங்களைக்
வகான்றழித்து இருப்பார்கள் என்பளதப் வபரிதும் நம்ப

ளெக்கின்றன. ெரலாற்றின் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும்
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நிகழ்ந்த வகாடூரமான மதச் சண்ளடகளும், இன்றும் நிகழ்ந்து

ெரும் மதக் கலெரங்களும் அெற்ளற நிரூபிக்கின்றன. நாம்
ொழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் தஹாதமா தசப்பியன்ஸ் (மனித
அறிொைன்)

இனத்தில்

எல்தலாருதம

பிடித்தெர்கைாகவும்,

மதம்

இரக்கமற்றெர்கைாகவும்

இருந்திருக்கிறார்கைா என்றால் இல்ளல. மகாவீரர், புத்தர்
தபான்ற

வபாறுளமளயயும்,

உண்ளமயான

அன்ளபயும்

அறிொைர்களும்

தபாதித்த

இருந்திருக்கின்றனர்.

அெர்களும் தஹாதமா தசப்பியன்ஸ் இனம்தான்.

ெரலாற்றுக் காலத்திற்கு முற்பட்ட தஹாதமா தசப்பியன்ஸ்

உள்ளிட்ட பிற மனித இனங்களின் ொழ்க்ளக முளறளயயும்,
பண்பாட்ளடயும்

பற்றி

அறிந்து

வகாள்ை

அதிகமான

சான்றுகள் ஏதும் இல்ளல. அெர்கள் பயன்படுத்தியதத

கற்கருவிகள் தான். இந்தக் கற்கருவிகளை ளெத்தத பூமியில்
ொழ்ந்த

மனித

இனங்களின்

காலத்ளதயும்

கணிக்கும்

நிளலதான் இன்ளறய மனித இனத்தின் ெரலாறாக ஏற்றுக்
வகாள்ைப்பட்டிருக்கிறது.

கற்கருவிகள்

குறித்துப்

பல

களதகள் உண்டு. பழங்கால மனிதர்கள் பற்றிய ஆய்வுத்

தகெல்கள் இல்லாத அக்காலத்தில், கி.பி. 1800 ஆம் ஆண்டில்,
அெர்களுளடய ஆயுதங்கள் பற்றிக் தகள்விப்பட்ட ஜான்

பிவரதர என்பெர் கற்தகாடரியின் படம் ஒன்று ெளரய,
இங்கிலாந்து பத்திரிளக ஒன்று அளத வெளியிட்டது. அளதப்

பார்த்து மக்கள் பயந்ததத அதிகம். இளெ கடும் சீற்றத்துடன்
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கூடிய புயலின் தபாது ொனத்தில் இருந்து விழுந்ததாக
மக்கள் நம்பினார்கள். அதளன இடிக் கற்கள் என்றும்

கூறினார்கள். மின்னல் தாக்கியதால் நிலத்திற்குள்ளிருந்து
தமற்பரப்பில் ெந்ததாகப் தபசிக்வகாண்டார்கள். இதனால்
பயந்து தபாய்க் கற்தகாடரியின் ெடிெத்ளதத் தாயத்து தபால்
அணியும்

பழக்கமும்

ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில்

கற்தகாடரியின் வதாடர் பயன்பாடு இருந்திருக்கும் என்தற

ததான்றுகிறது. தசர்ெராயன் மளலப் பகுதிகளில் உழவு

வசய்யும்தபாது கிளடத்த கற்காலக் தகாடரிகளை இடியாக
விழுந்தளெ என்று எண்ணி மரத்தடிக் தகாவில்களில் ளெத்து
வதய்வீகக்

கல்லாக

ெைங்கி

ெருகின்றனர்

(ஏற்காடு

இைங்தகா:2017:67,111). கல்லாலான தகாடரிளய மட்டும்
பார்க்க தெல் ெடிெத்தில் காைப்படும். அதனுடன் ஒரு

மரக்கிளை அல்லது மூங்கில் ளெத்துக் கட்டினால் அது தெல்
ஆயுதம் தான். தெலன் வெறியாட்டம் என்பது நாட்ளடயும்,
ஊளரயும்

காக்கும்

வீரர்களுக்காக

நடத்தப்படும்

ஒரு

சடங்காகச் சங்க காலத்தில் இருந்தது. அெர்கள் உயிர்த்
தியாகம் வசய்தால் நடுகற்களில் அெர்கள் உருெம் வபாறித்து

ெைங்கப்படும். அெர்கள் ளகயில் இருந்த அந்த ஆயுதம் தான்

தெலாயுதம். இது தெல் ெடிெம் வகாண்ட கற்தகாடரியின்
நீட்சியாக இருக்கக்கூடும். உருெ ெழிபாட்டின் வதாடக்கமாக
இந்தக் கற்தகாடரிகள் (தெல்) இருந்திருக்கலாம்.
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எது எப்படிதயா, மனித இனம் ததான்றியது ஆப்பிரிக்காவில்
தான் என்று வபரும்பாலான ஆய்ொைர்கள் ஏற்றுக்வகாண்டு
விட்டனர். மனித இனத்தின் பல ெளககளும் அங்கு தான்
ததாற்றம்

வபற்றன.

எழுபது

முதல்

அறுபது

இலட்சம்

ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகத் ததான்றிய மனித இனத்தின் சில
ெளகயினர்,

இருபது

இலட்சம்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு

ஆப்பிரிக்காளெ விட்டுப் புலம் வபயரத் வதாடங்கினர். நில
ெழியாக

அெர்கள்

ஆசியா,

ஐதராப்பா,

சீனா,

வதன்

அவமரிக்கா ஆகிய பகுதிகளிலும், கடற்களர ெழியாகத் வதன்
இந்தியாவுக்கும்,

எழுபத்ளதயாயிரம்
வதற்காசிய

ஆஸ்திதரலியாவுக்கும்

ஆண்டுகளுக்கு

நாடுகளுக்குப்

பரவினர்.

முன்பாக

பரவியதாகக்

அெர்கள்

கூறப்படுகிறது.

இலங்ளகயில் 34,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும், ெட இந்தியப்
பகுதிகளில் உத்தரப் பிரததசம் வபலான் பள்ைத்தாக்குப்

பகுதிகளில் 18,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இெர்கள் பரவி
இருந்தனர்

என்பதாகப்

பல்தெறு

ஆய்வுத்

வதரிவிக்கின்றன (Dr. V. Selvakumar: 2010:17-36).

தகெல்கள்

இப்படியாக, இந்தியத் துளைக்கண்டத்தில் பரவியிருந்த
இனம்தான்,

இக்கண்டத்தின்

பூர்ெகுடிகள்

என்று

கூறப்படுகிறது. ஆனால் இக்கண்டத்திற்வகன்றுச் வசாந்தப்
பூர்ெகுடி மக்கள் குறிப்பாகத் வதன்னிந்தியா எனப்பட்ட

அன்ளறய தமிழகத்தில் பூர்ெகுடி மக்கள் இருந்தனர் என்றும்,
அெர்கள்

குமரிக்கண்டம்

அல்லது
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இவலமூரியா

என்ற

கண்டத்ததாடு

இளைந்திருந்தனர்

என்றும்

விலங்கியல்

ஆய்ொைர்கைால் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சில கருத்துக்கள்
முன்ளெக்கப்பட்டன.
வகாண்டதபாது

குமரிக்கண்டத்ளதக்

எஞ்சியிருந்த

தமிழ்

கடல்

இனத்தெர்

தான்

தற்தபாளதய தமிழ் நாட்டினர் என்று தமிழ் இலக்கியங்களை
தமற்தகாள்

காட்டித்

அப்பாதுளரயார்
ஆனால்

தமிழறிஞர்கைான

தபான்தறார்

கருத்துளரத்து

பாொைர்,
ெந்தனர்.

1915 ஆம் ஆண்டில், ஆல்பர்ட் வெகனர் என்ற

வஜர்மானியர் 'பாஞ்சியா' (Pangaea) என்னும் தகாட்பாட்ளட
முன்ளெத்து, அது ெரலாறு, வதால்லியல் ஆய்ொைர்கைால்

ஏற்றுக் வகாள்ைப் பட்ட பிறகு, குமரிக்கண்டக் தகாட்பாடு
கிட்டத்தட்ட ளகவிடப் பட்ட ஒன்றாக ஆகிவிட்டது. இன்று
உலகில்

உள்ை

ஏழு

வபரிய

கண்டத்

திட்டுகளும்

ஒருகாலத்தில் ஒன்றாக இருந்து, 22.5 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு பிரியத்வதாடங்கி, இன்று தனித்தனியாக ஏழு கண்டத்
திட்டுகைாக நிளல வபற்றுள்ைன என்பது தான் 'பாஞ்சியா'
தகாட்பாடு.

இக்தகாட்பாட்டில்

குமரிக்கண்டம்

இல்ளல.

கிட்டத்தட்ட இக்தகாட்பாடு அளனத்து அறிவியலாைர்களும்

ஏற்றுக் வகாள்ைப் பட்டு விட்டது.[2] ஆனாலும் திராவிட
வமாழிக்

குடும்பத்தினர்

இந்தியத்

துளைக்கண்டத்தின்

பூர்ெகுடி மக்கதை என்ற ஆய்வுகள் வதாடர்ந்து வகாண்தட
இருக்கின்றன.

வதன்னிந்தியா

ஆனால்,

சிந்துவெளி

ெளரயில்

முதற்வகாண்டு

பரவியிருந்தெர்கள்

ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து புலம் வபயர்ந்த திராவிடர்கதை
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என்று மரபியல், வமாழியியல் கூறுகளை ளெத்து நிறுவும்
ஆய்வுகளும் நிகழ்ந்து வகாண்டிருக்கின்றன (Dr. V. Selvakumar:
2010:33-35).

ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்ளத ெலுொன சான்றுகளுடன்

விைக்கவும், நிறுெவும் ொய்ப்பில்ளல. தபரண்டம், சூரியக்
குடும்பம், பூமி, உயிரினங்கள், மனித இனங்கள் இளெ
எல்லாதம ெரலாற்று நிகழ்வுகள் தான். இெற்றிற்வகல்லாம்
ெரலாறு இருந்தாலும் அளெ உருொக்கப்பட்ட ெரலாறாக
இல்லாமல்

இயற்ளகதயாடு

இளயந்த

ெரலாற்ளறக்

வகாண்டளெ. அதற்கு மாறான ெரலாறு என்பது மனித

இனத்திற்காக மனிதர்கைால் உருொக்கப் பட்ட ெரலாறாக
அதுவும் வென்றெர்களின் ெரலாறாகக் கிளடக்கிறது. அந்த
மனித

இனத்திலும்

வசயல்பட்டததா

எந்த

இனம்

அப்தபாதிலிருந்து

அறிவு

தான்

சார்ந்து

அவ்ெரலாறு

வதாடங்குகிறது. அெற்றிலிருந்து எப்தபாது, ஏததா ஒன்று
வசால்லப்பட்டததா அல்லது எழுதப்பட்டததா அந்தக் காலம்

ெளர ெரலாற்றுக் காலமாகக் வகாள்ைப்படுகிறது. அதற்கு
முன்பு ஆதி ெளரயில் ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் தான்.

அதாெது, இன்றிலிருந்து பின் கைக்கில் 5,000 அல்லது 6,000
ஆண்டுகள்

ெளரயிலான

காலதம

ெரலாற்றுக்காலம்.

புதிய

கண்டுபிடிப்புகளில்

இக்காலத்தில் தான் மனிதனின் எண்ைங்கள் எழுத்துகள்
ஆயின.

மனிதன்

ஈடுபட்டான்.

புதிய

கண்டுபிடித்தான்.
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6,000

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பிருந்து

உலகம் ததான்றிய

காலமான

450

தகாடி

ஆண்டுகள் ெளர ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் தான்.
இக்கால கட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ெளர மனிதனும்,
பிற உயிரினங்களும் இயற்ளகயில் ஒன்றுதான். ஆனால் மனித
இனத்தில் தஹாதமா தசப்பியன்ஸ் என்ற இனத்தெதன

ெரலாற்ளற ெசப்படுத்திய மனித இனமாக (அறிொைன்),
சிறுகச்சிறுக

வகாண்டுெந்த

எல்லாெற்ளறயும்
உயிரினமாக

தன்

கட்டுப்பாட்டுக்குள்

மாறிப்தபானான்.

இந்த

அடிப்பளடயில் மனித இனம் ததான்றி, பரவி, அெர்கள்
ொழ்ந்த இடத்தில் அெர்கள் பயன்படுத்திய கற்களை ளெத்து
ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலங்களைக் கற் காலங்கைாக
ஆய்ொைர்கள்

பிரித்து

ளெத்துள்ைனர்.

ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறுபடும்.
•
•
•
•

மிகப் பழங்காலம்

: 2 தகாடி ஆண்டுகள்

பழங்கற்காலம் (முன்)

: 7 இலட்சம் - 50,000

பழங்கற்காலம் (இளட)

: 1.5 இலட்சம் ஆண்டுகள் -

பழங்கற்காலம் (களட)

: 30,000 ஆண்டுகள் - 10,000

ஆண்டுகள்

35,000 ஆண்டுகள்
ஆண்டுகள்

•
•

இக்காலங்கள்

இளடக் கற்காலம்

: 10,000 ஆண்டுகள் - 3,000

ஆண்டுகள்

புதிய கற்காலம்

: 8,000 ஆண்டுகள் - 2,000

ஆண்டுகள்
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•
•

வசம்புக் காலம்

: 5,000 ஆண்டுகள் - 3,000

இரும்புக் காலம்

: 3,000 ஆண்டுகள் - 2300

ஆண்டுகள்
ஆண்டுகள்

இன்ளறய

இந்தியத்

துளைக்கண்டத்தில்

கற்கால

மனிதர்களின் ெரலாற்ளற அெர்கள் பயன்படுத்திய கல்

ஆயுதங்களைக் வகாண்டு கணிக்கப்பட்ட கால அட்டெளை

தான் தமற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இளெ தஞ்ளசத் தமிழ்ப்
பல்களலக்கழகம் வெளியிட்ட குறிப்பில் உள்ைளெ (Dr. V.
Selvakumar: 2010:17).

மிகப் பழங்காலத்ளதச் தசர்ந்த வதால்வபாருள்கள் மிக

அரிதானளெ. இெற்றில் சில தற்தபாளதய பாகிஸ்தானின்
ரிொட் பள்ைத்தாக்கில் கிளடத்துள்ைன. பழங்கற்காலத்ளதச்

தசர்ந்த கற்கருவிகள் குறிப்பாகக் கற்தகாடரிகள் தசாகான்
பள்ைத்தாக்கு

(பாகிஸ்தான்),

வபலான்

பள்ைத்தாக்கு

(உத்தரப் பிரததசம்), அன்ஸ்கி பள்ைத்தாக்கு (கர்நாடகம்),
நர்மதா பள்ைத்தாக்கு மற்றும் பிம்தபட்கா பாளறக் குளககள்
(மத்தியப்

பிரததசம்),

அத்திரம்பாக்கம்
பகுதிகளில்

மற்றும்

திட்ொனா

குடியம்

கிளடத்துள்ைன.

(ராஜஸ்தான்),

(தமிழ்நாடு)

இங்குக்

ஆகிய

குறிப்பிடப்பட்ட

பகுதிகளிதலதய மிகப் பழளமயான கற்காலக் கருவிகள்
கிளடத்த

இடம்

இன்ளறய

வசன்ளனக்கு
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அருகிலுள்ை

அத்திரம்பாக்கம் என்ற ஊளரச் சுற்றியுள்ை பகுதிகள் தான்.

இங்கு 15 இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ொழ்ந்திருந்த

மனித இனத்தினர் பயன்படுத்திய 'அச்சூலியன்' ெளகக் கற்
கருவிகள் (Acheulian) கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இெற்றுடன்

அங்கு ொழ்ந்த மனிதர்களின் ொழ்விடங்கள், பிராணிகளின்
கால்தடங்கள், எலும்புகள் ஆகியளெயும் கிளடத்துள்ைன.

ெரலாற்றுக்கு முந்ளதய பழங்கற்காலக் கருவிகள் பிரான்சின்

தசாமி (Somme river) ஆற்றங்களரயில் 'வசயின்ட் அச்சூல்' என்ற
இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டளத ளெத்து, அதன் காலத்ளதக்
குறிப்பதற்காக

'அச்சூலியன்'

கருவிகள்

என்று

ெழங்கப்படுகிறது (Dr. S. Vasanthi: 2012:2). அதததபான்று
அக்கருவிளயப்

(கற்தகாடரி)

பயன்படுத்திய

தஹாதமா

எரக்டஸ் என்ற மனித இனம் தமிழ் நாட்டில் ொழ்ந்ததாக

நிலவியல், வதால்லியல் ஆய்ொைர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
ஆப்பிரிக்காவில் ததான்றிய மனித இனமான தஹாதமா

எரக்டஸ் இனம், தமிழ்நாட்டின் அத்திரப்பாக்கம் பகுதியில்
ொழ்ந்தனர்

என்பதற்கு

அப்பகுதியில்

அெர்கள்

பயன்படுத்திய கற்கருவிகள் சான்றாக அளமந்துள்ைன.
இதற்கு

முன்தப,

அருகிலுள்ை

1863

ஆம்

பல்லாெரத்தில்

ஆண்டில்,

வசன்ளனக்கு

தற்தபாளதய

திரிசூலம்

பகுதியில் பழங்கற்காலக் கருவி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அது கற்தகாடரி ஆகும். கடினமான படிகக்கல் அல்லது
கூழாங்கல்

அல்லது

மைற்கல்
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(Quartzite)

ெளகளயச்

தசர்ந்தது.

இதற்கு

அடுத்து

இதத

ஆண்டில்

அத்திரம்பாக்கம்குடத்தளல/வகாற்றளல/வகாசத்தளல/தகார்
த்தளல

ஆற்றுப்

கற்தகாடரியும்,

படுளககளில்

தெறு

சில

பூண்டிக்கு

ஆயுதங்களும்

அருதக

கிளடத்தன.

இதததபான்று பாலாறு, ெடஆற்காடு, மதுளர, தஞ்சாவூர்,
திருச்சி, தர்மபுரி, திருவநல்தெலி தபான்ற பகுதிகளிலும்
கற்கருவிகள் கிளடத்தன. பழங்கற்கால மனிதர்கள் இந்தியத்
துளைக்கண்டத்தில் ொழ்ந்தளத இளெ உறுதிப்படுத்தின.
இங்கு ொழ்ந்தெர்கள் பயன்படுத்திய கற்களை ளெத்துப்
படிகக்கல்

மனிதர்கள்

(Quartzite

ொழ்ந்தெர்கள் அளழக்கப்பட்டனர்.
இவ்ெளகக்

கற்கள்

எங்கு

Men)

என்று

இங்கு

வதன்படுகின்றனதொ

அவ்விடத்ளதப் பழங் கற்காலக் குறியீடுகைாக ஆய்ொைர்கள்
வகாண்டனர். (Dr. K. V. Raman: 2015:51). இதனால் பளழய
கற்காலம் குறித்த உலக ெளரபடத்தில் இந்தியாவும் இடம்

பிடித்தது. வசன்ளனக்கு அருகில் கிளடத்த வதால்வபாருள்
கற்கருவிகளை

ளெத்து

வசன்ளனயின்

அப்தபாளதய

வபயரான மதராஸ் என்ற வபயரால் மதராசியப் பண்பாடு

(Madrasian culture) என்று இப்பண்பாடு குறிக்கப்படுகிறது.
தமலும்

இங்குக்

கிளடத்த

கருவிகளை

ளெத்து,

இது

இக்கருவிகள் உற்பத்தி வசய்யப்பட்ட இடம் என்பளதக்
குறிக்கும் ெளகயில் இவ்விடம் மதராசியன் கற் கருவித்

வதாழிற்சாளல (Madrasian Industry) என்றும் வமட்ராஸ் மரபு
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என்றும், அச்சூலியன் வதாழிற்சாளல (Acheulian Industry)

என்றும் அளழக்கப்படுகின்றது. இதத தபால் இந்தியாவில்
மற்வறாரு

கற்கருவி

பள்ைத்தாக்கில்

உற்பத்தி

உள்ை

தசான்

இடமாக

நர்மளதப்

என்னும்

பகுதி

குறிக்கப்படுகிறது. இது தசான் பண்பாடு (Soan culture) என்று
அளழக்கப்படுகிறது (Dr. S. Vasanthi: 2012:5-11).

பழங்கற்கால உலக ெளரபடத்தில் வசன்ளனயும், இந்தியத்

துளைக் கண்டமும் தசரக் காரைமாக அளமந்தெர் இராபர்ட்
புரூஸ் பூட் (Robert Bruce Foote - 1834-1912)) என்பெர்.
இங்கிலாந்தில் பிறந்து நிலவியல், வதால்லியல் ெல்லுநராக
விைங்கியெர். இந்தியாவில் வதால்லியல் ஆய்வு நிறுெனம்

1861 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்பட்டது. அதற்கு முன்பு 1851ஆம்
ஆண்டில்

இந்தியப்

புவியியல்

ஆய்வு

ளமயம்

வதாடங்கப்பட்டது. உலகில் மனித இனத் ததாற்றம் குறித்த
ஆய்வுகள் 1860 ஆம் ஆண்டுகளில் தீவிரமளடயத் வதாடங்கிய

காலத்தில், புவியியல் ஆய்வு ளமயப் பணிக்காகச் வசன்ளன

ெந்தார் இராபர்ட் புரூஸ். நிலவியலிலும், வதால்லியலும்
ஆர்ெம் வகாண்டிருந்த அெர் அது வதாடர்பான ஆய்வுகளில்

ஈடுபட்டு ெந்த தபாதுதான், 1863 ஆம் ஆண்டில், பல்லாெரம்,
அத்திரம்பாக்கம், குடியம் ஆகிய பகுதிகளில் கற்கருவிகளைக்
கண்டுபிடித்தார். மூங்கிலில் வசருகக்கூடிய சிறிய ெளக கல்
ஈட்டி முளனகள் பல்லாெரத்தில் கிளடத்தன. வதாடர்ந்து

பூண்டிக்கு அருகில் உள்ை பரிக்குைம் கிராமத்தில் ஐந்து
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இலட்சம் ஆண்டுகள் பழளமயான வசம்மண் சரளைக் கல்
படுளகயில்

கற்காலக்

கருவிகளைக்

கண்டுபிடித்தார்.

பூண்டிக்கு ெடக்கில் குடியம் பகுதியில் மிகப் பழளமொய்ந்த,
நீைமான

பதினாறு

குளககளைத்

ததடியளலந்து

அகழ்ொராய்ச்சி நடத்தி அங்கு ஏராைமான கற்கருவிகளைக்

கண்டுபிடித்தார். இதன் மூலம் பழங்கற்கால மனித இனம்
தமிழ்நாட்டில்

காரைமானார்.
நிலவியல்,

அறிஞராக

ொழ்ந்தளத

உலகிற்கு

வதால்லியல்,

ெைர்ச்சி

நிளல

அறியப்படுத்தக்

மானுடவியல்,
வபற்ற

புரூஸ்,

படிமவியல்
வதாடர்ந்து

வதன்னிந்தியா முழுளமக்கும் வசன்று ஆய்வு வசய்தார்.

ஆந்திராவில் கர்னூல் மாெட்டத்தில் இயற்ளகயாக அளமந்த

வபலும் குளககளைக் கண்டுபிடித்தார். கற்கால மனிதர்
வதாட்டு, புத்தத் துறவிகள் காலம் ெளரயில் வபலும் குளகயில்
மனிதர்கள்

வதாடர்ந்து

ொழ்ந்து

ெந்த

மானுடவியல்

ெரலாறும் அெரால் வெளியானது. வபலும் குளகப் பகுதியில்
நாற்பதடி உயரம் வகாண்ட புத்தர் சிளல ஒன்று உள்ைது.

தமலும், வநல்லூர், ளஹதராபாத், ளமசூர், குஜராத் ஆகிய
பகுதிகளிலும்

கர்நாடகாளெச்

ஆய்வுகளை
தசர்ந்த

காண்டாமிருகத்தின்
கண்வடடுத்தார்.

1883

தமற்வகாண்ட

வபல்காம்

மாெட்டத்தில்

ஆண்டில்

திருவநல்தெலி,

மண்ளடஓடுப்

ஆம்

புரூஸ்,

படிமத்ளதக்

ளசதாங்க நல்லூர் பகுதியில் ததரி எனப்படும் மைல் குன்றுப்
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பகுதிகளிலும்,

சாயர்புரம்

ததரிப்

பகுதிகளிலும்

நுண்

கற்கருவிகளைக் கண்வடடுத்தார். அங்கு நுண் கற் கருவிகள்
தயாரிக்கும்

வதாழில்

கூடம்

இருந்தளதயும்

புரூஸ்

வெளிப்படுத்தினார். அது இளடக் கற்காலத்ளதச் தசர்ந்த
நுண்

கற்

கருவிப்

பண்பாடு

என்று

அறியப்படுகிறது.

அெருளடய வதாடர் ஆய்வுகளுக்காக இராபர்ட் புரூஸ் பூட்,
"இந்தியத் வதால் பழங்கால ெரலாற்றின் தந்ளத" எனப்
தபாற்றப்படுகிறார் (ஏற்காடு இைங்தகா: ராபர்ட் புரூஸ் பூட்:
2017).
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இராபர்ட் புரூளசத் வதாடர்ந்து தெறு பல ஆய்ொைர்களும்

இப்பகுதிகளில் ஆய்வுகளை தமற்வகாண்டு ெருகின்றனர்.

இந்திய அரசின் வதால்லியல் துளறயினரும், வசன்ளனப்
பல்களலக்கழகத்

வதால்லியல்

துளறயினரும்

அங்கு

அகழ்ொராய்ச்சிகளை தமற்வகாண்டனர். அத்திரம்பாக்கம்

தகார்த்தளல (வகாற்றளல) ஆற்றுப்பகுதியில் சாந்திபாப்பு
என்பெர்,

1991

ஆம்

ஆண்டு

முதல்

ஆய்வுகளை

தமற்வகாண்டார். 1999ஆம் ஆண்டு முதல் இப் பகுதியில்

அகழ்ொராய்ச்சிகளையும் அெர் தமற்வகாண்டார். இதில்
3500க்கும்

தமற்பட்ட

கண்வடடுக்கப்பட்டன.

வதால்

இதன்

பழங்காலப்
மூலம்

வபாருட்கள்

15

லட்சம்

இரண்டு

இலட்சம்

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு மனித இனம் ொழ்ந்தளத இெர்
ஆய்வின்

ெழி

உறுதிப்படுத்தினார்.

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ததான்றிய தஹாதமா தசப்பியன்ஸ்
இனத்தெர்கைாக

நாம்

ொழ்ந்து

வகாண்டிருக்கிதறாம்.

ஆனால் 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் நாட்டில்
மனித

இனம்

ொழ்ந்திருக்கிறது.

அெர்கள்

தஹாதமா

எரக்டஸ் என்னும் தசப்பியன்ஸ் இனத்திற்கு முந்திய இனம்.
20 இலட்சம் வதாடங்கி 16 இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
ஆப்பிரிக்காவில்
அச்சூலியன்

சாந்திபாப்பு

ததான்றிப்

கருவிகளை

புலம்

உபதயாகப்

தமற்வகாண்ட

வபயர்ந்தெர்கள்.
படுத்தியெர்கள்.

ஆய்வுகளில்

கிளடத்த

வதால்வபாருட்கள் நவீன ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன

(cosmogenic nuclide burial dating). இவ்ொய்வின் முடிவுகள்,
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தமிழ்நாட்டில் 15 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்தப மனித
இனம்

ொழ்ந்தளத

வெளிநாட்டுத்
ஆய்வுகள்

வதால்லியல்

நடத்தி

நடத்தப்பட்ட

நிரூபித்துள்ைன.

இப்பகுதியில்

ஆய்ொைர்களும்

ெருகின்றனர்.

2001

அகழ்ொராய்ச்சியில்

ஆம்

வதாடர்

ஆண்டில்

இங்குக்கிளடத்த

வபாருட்கள் காஸ்மிக் கதிர் காலக் கணிப்பு முளறயில் (cosmic

ray exposure dating) ஆய்வு வசய்யப்பட்டு, இக்கற்கருவிகள் 15
லட்சம்

ஆண்டுகளுக்கு

முற்பட்டளெ

அறிவிக்கப்பட்டது.[3]

என்று

மனித இனம் குறித்த ஆய்வுகளில் தற்காலத்தில் மரபணுச்

தசாதளன ஆய்வுகளும் முக்கிய இடம் பிடித்துள்ைன. 2010
ஆம்

ஆண்டில்

நடத்தப்பட்ட

மரபணுச்

தசாதளனயில்

தமிழ்நாட்டில், மதுளர அருகில், தஜாதிமாணிக்கம் என்னும்
கிராமத்தில் ொழும் விருமாண்டி என்பெரின் மரபணு (DNA

M130), ஆப்பிரிக்காவில் 70,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புலம்

வபயர்ந்து ெந்த தஹாதமா தசப்பியன்ஸ்/நியாண்டர்தால்
இனத்தின் மரபணுதொடு வபாருந்தியளத ளெத்தும் மனித

இனத்தின் ெரலாறு விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இம் மரபணுவின்
சாயல் தமற்குத் வதாடர்ச்சி மளலப்பகுதி ஆய்வுகளிலும்
அவ்ெப்தபாது

பூர்ெகுடிகளில்
உள்ைன.

வதன்பட்டது.

பாதிப்தபருக்கு

பிலிப்ளபன்ஸ்,

ஆஸ்திதரலியாவின்

இம்மரபணு

மதலசியாவின்

மாதிரிகள்

பழங்குடி

இனத்தெருக்கும் இம்மரபணு மாதிரிகள் உள்ைன (Dr. V.
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Selvakumar: 2010:33). இளெ எல்லாம் தஹாதமா எரக்டஸ்,
தஹாதமா தசப்பியன்ஸ் ஆகிய மனித இனங்கள் தமிழகம்
வதாடங்கி

ஆஸ்திதரலியா

ெளர

உறுதிப்படுத்துகின்றன.
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பரந்து

இருப்பளததய

புதிய கற்காலக் கருவிகளும் தமிழ்நாட்டில் கிளடத்துள்ைன.
தமிழ்நாட்டில் புதிய கற்காலம் நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு என கணிக்கப்பட்டுள்ைது. இக்காலத்தின் கருவிகள்
வதாழில்நுட்ப
பைபைக்கும்

ெளகயில்

தன்ளம

முன்தனற்றம்

உள்ைளெ.

அளடந்தளெ.
வசம்பு

கண்டுபிடிக்கப்படுெதற்கு முற்பட்ட காலமான புதிய கற்கால
மக்கள்,

தெைாண்ளம

வசய்ெதில்

ஈடுபட்டிருந்தனர்.

நிளலயான குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்திக்வகாண்டனர். வீட்டு
விலங்குகளை

ொழ்க்ளகயில்

நிளலயிலிருந்து

ெைர்த்தனர்.

பழகிய

எழுத்து

படிப்படியாக

அெர்களின்
நிளலக்கு

வமாழி,

மாறிய

சமூக

தபச்சு

காலமாக

இருந்தது. 1865 ஆம் ஆண்டில் தசலம் பகுதிகளில் இராபர்ட்
புரூஸ் ஆய்வுகளை தமற்வகாண்டு 65 ெளகயான புதிய

கற்காலப் வபாருள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ைார். 2006 ஆம்
ஆண்டில் நாளக மாெட்டம் மயிலாடுதுளற, வசம்பியன்

கண்டியூர் பகுதியில் கிளடத்த ெழெழப்பான கற்தகாடரி
ஒன்று சிந்துவெளியில் உள்ைளதப் தபான்ற குறியீடுகளுடன்

கூடியதாகக் கிளடத்தது. இளதத் வதாடர்ந்து அங்கு தமிழகத்
வதால்லியல்

துளறயினரால்

நடத்தப்பட்ட

அகழ்ொராய்ச்சியில் மட்கலன்கள், பாளன ஓடுகள், எலும்புச்
சிளதவுகள் தபான்றளெயும் கிளடத்தன ((ta.m.wikipedia.org).
இறந்தெர்களை அப்படிதய விட்டுச் வசல்ெதுதான் பழங்கால
மனிதர்களின் ெழக்கமாக இருந்தது. புதிய கற்காலத்தில்
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இந்த நிளல மாறி ெந்தது. இறந்தெர்களுக்கு மரியாளத
வசலுத்தும்
ளெக்கும்

பழக்கத்தால்

இடத்தில்

ளெத்தனர்.

பல

இறந்தெர்களின்

அளடயாைமாகக்

இடங்களில்

உடல்களை

கற்களைச்

வபருங்கற்கள்

சுற்றி

அல்லது

பாளறளயச் சுற்றி அடுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இக்காலதம

வபருங்கற்காலம் என்று அளழக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில்
வபருங்கற்காலம்
வதாடங்கி

என்பது

கி.மு.

5000

300

ஆண்டுகளுக்கு
ெளரயிலும்

முன்பு
என்று

கைக்கிடப்பட்டுள்ைது. வபருங்கற் சின்னங்கள் ஏராைமான
அைவில் இன்றும் காைப்படுகின்றன. கல்திட்ளட, கல்ெட்டம்,
வநடுங்கல்,

குத்துக்கல்

(Menhirs)

என்று

பலெளகப்

வபயர்களில் இளெ உருெத்திற்தகற்ப அளழக்கப்படுகின்றன.

இறந்தெர்களின் நிளனவுச் சின்னங்கள் எல்லா ஊர்களிலும்

ஆங்காங்தக காைப்படுகின்றன. முன்தனார் ெழிபாடு, நடுகல்
ெழிபாடு ஆகியெற்றின் முதல் நிளலதய வபருங்கற்காலச்

சின்னங்கள் எனலாம். வபருங் கற்களைக் வகாண்டு இறந்தெர்
நிளனவிடம்,

காலம்

கணிக்கும்

அளமவிடம்,

நிளனவு

உருெங்கள் என உலகம் முழுெதும் ஏராைமான வபருங்கற்
சின்னங்கள் உள்ைன.

ெரலாற்றுக் காலத்ளதச் தசர்ந்த வதால்லியல் வபாருள்களும்,
எழுத்துச் சான்றுகளும் நமக்கு ஏராைமாகக் கிளடத்துள்ைன.
ஆனால் மிக நீண்ட பகுதியான ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட
காலத்ளதச்

தசர்ந்த

சான்றுகைாக
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நமக்குக்

கிளடத்து

இருப்பளெ கல் ஆயுதங்கள் தான். அறிவு ஆட்சி வசய்யாத
தபாது,

எல்லாமும்

இயற்ளகளயச்

சார்ந்தத

இருந்தன.

இயற்ளகக்கு

மாறான

அறிவின் ஆட்சி எல்லாெற்ளறயும் அதன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
வகாண்டு

ெந்து

நம்பிக்ளககளும்

விட்டது.

இன்ளறக்கு

இயற்ளகக்கு

எதிராகதெ

திரும்பி இருக்கின்றன. நடந்தத வசன்று உலளகச் சுற்றி ெந்த

மனித இனம், இன்று விமானத்தில் பறந்து, இயற்ளகளய
எப்படிக் காப்பாற்றுெது என்று மாநாடு கூட்டி விொதித்துக்
வகாண்டு

இருக்கிறது.

அளதயும்

தாண்டிப்

பிற

கிரகங்களுக்குச் வசன்று கால் ளெப்பதற்கான ஆய்வுகள்

நடந்து ெருகின்றன. எங்தகா இருக்கும் பிற தகாள்களிலிருந்து
ெரும் அறிவில் உயர்ந்த இனங்கள் நம்ளம (மளறமுகமாக)
ஆட்சி வசலுத்தி ெருகின்றனொ என்பது குறித்த ஆய்வுகளும்

(unidentified flying object - UFO) ஒருபக்கம் நளடவபற்று
ெருகின்றன. ஆற்றளல, ஆறறிளெ வியக்கின்ற தநரத்தில்,

அதன் ஆளுளமத் தன்ளம, பிறெற்ளற அடிளமப்படுத்தி
அடக்குமுளறகள்

மரபணுவிதலதய

வசய்ெது

உள்ைதா

என்பது

அல்லது

மனித

இனத்தின்

உயிரினங்களின்

மரபணுவிதலதய உள்ைதா என்பளத, பூமியில் மனித இனம்
அழியும்

முன்தப,

ஆராய்ந்து

அறிெதும்

அதன்படி

ொழ்வியளல மாற்றி அளமப்பதும் நிகழ்காலத் ததளெ என்ற
எண்ைம்

இருந்திருக்கும்?

ஆய்ொைர்களுக்குத்
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ததான்றாமலா

குறிப்புகள்:
1.

சீனாவின் வஹய்லாங்கியாங் மாகாைத்தில் ஷாங்குொ

நதியின் குறுக்தக 1933 ஆம் ஆண்டில் பாலம் கட்டும் தபாது
கண்வடடுக்கப்பட்ட இந்த மண்ளட ஓடு, தனிப்பட்ட ஒருெரின்

பாதுகாப்பில் எண்பது ஆண்டுகள் ளெக்கப்பட்டு, அெர்
இறந்த

பிறகு

அண்ளமயில்

அறிவியலாைர்களிடம்

ஒப்பளடக்கப்பட்டது. சீன வமாழியில் லாங் என்றால் டிராகன்

என்று வபாருள். எனதெ டிராகன் மனிதன் என்ற வபாருளில்
தஹாதமா லாங்கி (Homo Longi) என்று வபயரிடப்பட்டுள்ைது.

இது ஆதி மனிதன் மற்றும் நவீன மனிதக் கூறுகளின்
கலளெயாக உள்ைது. இதன் தாளட எலும்பும், தற்தபாளதய
திவபத்தியப்

வடனிதசாென்

பீடபூமியில்

இனத்தின்

ஒரு

கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ை

தாளட

எலும்பும்

ஒதர

மாதிரியாக இருப்பதால் வடனிதசாென் இன மனிதனின் முக

அளமப்பாக இருக்கலாம் என்றும் கருத்து கூறப்பட்டுள்ைது.
தி இன்தனாதெஷன் என்னும் அறிவியல் இதழில் இது குறித்த
ஆய்வுக்

கட்டுளர

(www.bbc.com/tamil/science-576).

வெளியாகியுள்ைது

தஹாதமா

வடனிதசாென்

இனம் கடந்த காலத்ளதச் தசர்ந்த ஒரு வியத்தகு மர்மம்.
ரஷ்யாவின்
50,000-

வடனிதசாொ

30,000

குளகயில்

ஆண்டுகள்

கண்வடடுக்கப்பட்ட

பழளமயான

விரல்களில்

நிகழ்த்தப்பட்ட டி. என். ஏ. ஆய்வுகளின் ெழி வடனிதசாென்
இனம் கண்டறியப்பட்டது (Indianexpress.com).
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2.

பாஞ்சியா (Pangaea) – 22.5 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

பூமியின் நிலப்பரப்புகள் ஒன்றாக இருந்தன. அதன் ெடபகுதி

லாதரசியா என்றும், வதற்குப் பகுதி தகாண்டுொனா என்றும்
அளழக்கப்பட்டது. பின்னர் ஏற்பட்ட கண்டத்திட்டு நகர்வுகள்
காரைமாக இப்வபாழுது உள்ை ஏழு கண்டங்கைாக பூமியின்
நிலப்பரப்புகள்

பிரிந்து

இருக்கின்றன.

கண்டங்கள்

நகர்தலின் தபாது இன்வனாரு கண்டத் திட்டில் தமாதும் நிளல
ஏற்பட்டால் அந்த தமாதலின் விளைொக வதாடர் மளலகள்
உண்டாகி

இருப்பளத

சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.

முன்தப

ஆல்பிரட்

வதன்னவமரிக்கா,

வெகனர்

ஆப்பிரிக்கா,

அண்டார்டிகா, ஆஸ்திதரலியா, இந்தியா ஆகியெற்றுக்கு
இளடயிலான நிலப்பாலம் ஒன்று நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு
இருந்தளதயும்

அெர்

சுட்டிக்காட்டினார்.

தமலும்

இப்பகுதிகளில் முன்பிருந்த கிைாசாப்டரிஸ் என்ற மரத்தின்
பாளறப்

படிமங்கள்

படர்ந்து

இருப்பளத

ளெத்தும்

இப்பகுதிகள் ஒன்றாக இருந்தளெ என்று நிரூபித்தார். இந்த

ெளகப் பாளறப் படிமங்கள் முதன் முதலில் இந்தியத்
துளைக்கண்டத்தில்

தகாண்டுொனா

என்ற

பகுதியில்

கிளடத்ததால், பளழய ஒன்றாக இருந்த வதற்கு நிலப்பகுதிகள்
தகாண்டுொனா நிலம் என்று அளழக்கப்பட்டன. தமலும்,

இவலமூரியாப் பகுதிகள் வதற்கிலிருந்து ெடக்கு தநாக்கி

ெந்து ஆசியக் கண்டத்தில் தமாதிய நிகழ்ளெயும் அெர்

சுட்டிக்காட்டினார். இளெ இரண்டுக்கும் இளடயில் இருந்த
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வடத்திஸ்

என்ற

வபருங்கடல்

வகாஞ்சம்

வகாஞ்சமாகக்

குளறந்து, இறுதியில் கடலுக்கு இடதம இல்லாமல் கண்டத்
திட்டுகள் தமாதியதால் உருொனளெதான் திவபத்தியப் பீட

பூமியும், இமய மளலத் வதாடர்களும் என்றார். அதனால்தான்
எெவரஸ்ட் சிகரம் ஆண்டுததாறும் சில வசன்டி மீட்டர்கள்

உயர்ந்துவகாண்தட இருக்கிறது என்றும் அெர் கூறினார் (essay
by Dr Siva Ilango in City ads Newspaper, July 15, 2010, p.3).
3.

திருமதி சாந்திபாப்பு வசன்ளன தசாழிங்கநல்லூரில்

உள்ை ஆய்வு நிறுெனம் மூலம் மரபியல் கல்வி குறித்து
உலகைாவிய அைவில் வதாடர் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி ெருகிறார்.
இக்கட்டுளரயில்
கருத்துகள்,

கூறப்பட்ட

தமிழ்நாடு

அெரது

அரசு

ஆய்வுகள்

வதால்லியல்துளற,

குறித்த

2020,

ஜனெரி, 6 - 10 ெளர நடத்திய வதால்லியல் பட்டளறயில்,
திருமதி சாந்தி பாப்பு அெர்கைால் வசயல் விைக்கமாக
அளிக்கப்பட்டளெ.

நூல் விெரப் பட்டியல்:
1.

யுொல் தநாொ ஹராரி, தசப்பியன்ஸ் - மனிதகுலத்தின்

ஒரு சுருக்கமான ெரலாறு, 2011, மஞ்சள் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ்,
தபாபால்.
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2.

முளனெர் தக. வி. இராமன், வதால்லியல் ஆய்வுகள், 2015,

3.

முளனெர் தி. சுப்பிரமணியன், தமிழகத்தில்

நியூ வசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், வசன்ளன.

வபருங்கற்காலப் பண்பாடு, 2018, நியூ வசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்,
வசன்ளன.
4.

ஏற்காடு இைங்தகா, ராபர்ட் புரூஸ் பூட், 2017, ராளமயா

5.

Dr. V. Selvakumar, Tamil cultural connections across the world,

6.

Dr. S. Vasanthi, Peeping the past - Through palaeolithic tools

பதிப்பகம், வசன்ளன.

2010, Tamil University, Thanjavur.

(An introduction), 2012, Department of Archaeology, Government
of Tamilnadu, Chennai.

7. Akhilesh, Kumar & Pappu, Shanti & Rajapara, Haresh &
Gunnell, Yanni & Shukla, Anil & Singhvi, Ashok. (2018).
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11. அ சு
் ப் புரை்சியும் உைகளாவிய பதிப் பு
முயற் சிகளும்
—

முனைவர் க.சுபாஷிணி

குட்டன்வபர்க் என்ற வபயர் பதிப்பகம் அல்லது ஆய்வுலகம்

மட்டுமன்றி அச்சு நூல்களைக் ளகயில் எடுத்து அதளனப்
பயன்படுத்தும் ஒவ்வொருெரும் அறிந்திருக்க தெண்டிய ஒரு

வபயர். தயாகானஸ் குட்டன்வபர்க் (Johannes Gensfleisch zur
Laden zum Gutenberg) என உலகைாவிய அைவில் அச்சுப்
புரட்சியின் தந்ளத என அறியப்படுகின்ற
அெர்கைது

பிறந்த

இல்லம்

மற்றும்

குட்டன்வபர்க்

அருங்காட்சியகம்

வஜர்மனியின் ளமன்ஸ் நகரில் அளமந்திருக்கின்றது.

இெர் பிறந்த தததி சரியாக அறியப்படவில்ளல என்றாலும்
1400 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் பிறந்தெர் என்பதாக ஆெைங்கள்

வதரிவிக்கின்றன. 3 வபப்ரெரி 1468 அன்று அதாெது, தனது
அறுபத்து எட்டாெது ெயதில் அெர் மளறந்தார். தனது
ொழ்நாளில்

ஒரு

கண்டுபிடிப்பாைராக,

ஒரு

வபாறியியலாைராக, அச்சுப் பணியாைராக, பதிப்பாைராக,

தச்சராக எனப் பல துளறகளில் தடம் பதித்தெர் இெர். இெரது
அச்சுயந்திரக்

கண்டுபிடிப்பு

ஐதராப்பாவுக்கு

அச்சு

இயந்திரத்ளத அறிமுகப்படுத்தி அது உலகம் முழுெதும்
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பரந்து விரிந்து உலகைாவிய அைவில் மாவபரும் புரட்சிளய
ஏற்படுத்தக் காரைமாகியது.
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இெரது

அச்சு

இத்தாலியின்

இயந்திரங்கள்

தராம்

நகரத்தில்

ஏற்படுத்திய

ளமயம்

தாக்கம்

வகாண்டிருந்த

ொட்டிகன் அரளச எட்டியது. ஐதராப்பா மட்டுமன்றி உலகம்

83

முழுெதும் ளபபிள் அச்சாக்கம் வசய்யப்பட்டு அளெ உலகம்
முழுெதும் வசல்ல தெண்டும் என்ற எண்ைம் கத்ததாலிக்க
அரசுக்கு

ததான்றியது.

இதன்

காரைமாக

அச்சு

இயந்திரங்கள் வஜர்மனியில் உருொக்கப்பட்டு கப்பலில்

பல்தெறு பகுதிகளுக்குக் வகாண்டு வசல்லப்பட்ட ெரலாற்று
நிகழ்வும் நிகழ்ந்தது.

இதன் வதாடர்ச்சியில் இந்ததாதனசியாவிற்குச் வசல்ெதற்காக
ெந்த

ஒரு

கப்பல்

நிறுத்தப்படதெ

தகரைாவின்

அங்கிருந்த

வகாச்சின்

பாதிரிமார்கள்

பகுதியில்
அந்த

அச்சுயந்திரம் தங்கைது தமிழ் நிலத்து சமயப் பணிகளுக்குத்

ததளெ என்ற காரைத்தினால் அதளனக் தகட்டுப் வபற்று
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தமிழின் முதல் அச்சு நூளல உருொக்கினர். அதற்கு முன்தப
'கார்டிலா' என்ற ஒரு நூல் தராமானிய தமிழ் உச்சரிப்புடன்
என்ற ெளகயில் ொட்டிகனில் அச்சிடப்பட்டது.

'தம்பிரான்

ெைக்கம்' என்ற நூதல தமிழில் வெளியான முதல் அச்சு நூல்
என்ற வபருளமளயப் வபறுகிறது. இது நடந்த காலம் கி.பி
16ஆம் நூற்றாண்டின் மத்திய காலகட்டமாகும்.
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தயாகானஸ்

குட்டன்வபர்க்

வதாழில்

ரீதியாக

அச்சு

இயந்திரத்ளதக் கண்டுபிடித்தார் என்றதபாதிலும் அெரது
வசயற்பாடு

மாவபரும்

சமூகப்

புரட்சிக்கு

வித்திட்டது

என்பளத மறுக்க இயலாது. ஆய்வுலகம் இதளன Gutenberg
Revolution என்று சிறப்பித்துக் குறிப்பிடுகின்றது. இதற்குக்
காரைம்

நூல்

ொசிப்பு

என்பது

ஐதராப்பாளெப்

வபாறுத்தெளர ததொலயங்களிலும் அரசளெ மற்றும் அரசு
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சார் அளமப்பிலும் மட்டுதம என்ற நிளல மாறி எல்லாத்
தரப்பு

மக்களும்

தாள்களில்

அச்சு

நூல்

ெடிவில்

வகாண்டுெரப்பட்ட எழுத்துப் படிமங்களை ொசிக்கக்கூடிய
ொய்ப்ளப அது உருொக்கியது எனலாம்.
இந்தியச் சூழளல எடுத்துக் வகாண்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட

எண்ணிக்ளகயில், மிகக் குளறந்த அைவில், சமூகத்தில் உயர்
சாதி என அறியப்பட்தடாரும் அரசுகளில் மட்டுதம என்ற
ெளகயில் ஓளலச்சுெடிகள் மக்கள் மத்தியில் புழக்கத்தில்

இருந்தன. ஓளலச்சுெடிகளைப் பாதுகாப்பதும், அதளன

மறுபதிப்பு வசய்ெதும், அதளன எழுத்தாணியால் கீறி எழுதி
தயாரிப்பதும் சுலபமான காரியமாக இல்ளல. இதுவும்
ஒருெளகயில் சுெடிகள் எல்தலாளரயும் வசன்றளடெதற்குத்
தளடயாக அளமந்தது எனலாம். இந்தச் சூழலில் அச்சு
இயந்திரங்களைக்
நூல்களை

வகாண்டு

இயந்திரத்தின்

வபரிய

ெழியாக

எண்ணிக்ளகயில்

பல

பிரதிகளை

ொங்கி

அல்லது

அச்சாக்கம் வசய்யும் முயற்சி நளடமுளறக்கு ெந்தபிறகு
வபாதுமக்களும்

நூலகங்களிலிருந்து

நூல்களை

வபற்று

என்பது பரெலாக்கம் கண்டது.

ொசிக்கக்

கூடிய

ொய்ப்பு

தனது அச்சு இயந்திரம் படிப்படியாக பல்தெறு மாற்றங்களை
உட்புகுத்தி இன்று நாம் காணும் தபரைவிலான நிளலளய

அளடெளதக் காை இன்று குட்டன்வபர்க் நம்தமாடு இல்ளல.
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ஆனால் அெர் லத்தீன் வமாழியில் அச்சாக்கம் வசய்து

உருொக்கிய 200 ளபபிள் நூல்கள் அெர் காலத்தில் அெர்
சாதித்தது வபரிய

சாதளன எனலாம். அன்று 200 ளபபிள்

நூல்களை அெர் அச்சுப் பதிப்பாக்கம் வசய்து முடிக்க மூன்று
ஆண்டுகள் ஆயின.

நூல்களை அச்சாக்கம் வசய்து முடித்த பின்னரும் கூட அளெ
மக்களை

வசன்றளடய

சரியான

திட்டமிடல்

அல்லது

முன்வனடுப்பு என்பது அன்று சரியாக இயங்கவில்ளல. அந்த
சமயத்தில் கத்ததாலிக்க சமய அளமப்பு அச்சு ஊடகத்தின்
ெழிதய மக்களைச் வசன்றளடய முடியும் என்ற எண்ைத்ளத
உறுதியாக

நம்பியதால்

வபருமைவில்

பதிப்புகளைத்

தயாரித்து வினிதயாகிக்கும் முயற்சிகளை தமற்வகாண்டது.
அதற்கு அடுத்த நூற்றாண்டு வஜர்மனியில் ததான்றி பின்னர்

படிப்படியாக விரிொக்கம் கண்ட லூத்தரன் சீர்திருத்தக்
கிறித்துெம்

தனது

கருத்துக்களை

வெளியிடவும்

அச்சு

எந்திரத்தின் துளைளய நாடி அதளனப் பயன்படுத்திக்
வகாண்டது. கிபி 1500 ஆண்டு ொக்கில் ஏறக்குளறய எட்டு
மில்லியன்

நூல்கள்

பதிக்கப்பட்டிருந்தன.

ஐதராப்பாவில்

மார்ட்டின் லூத்தர் ொட்டிகன்

இயந்திரங்கைால்

கத்ததாலிக்க அளமப்புக்கு

எதிராக தனது 95 கருத்துகளை தாளில் அச்சுப் பதிொக்கி

ததொலயத்தின் ொசலில் 1517ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர்
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31ஆம் தததி ஆணி அடித்து ஒட்டி ளெத்தார். கத்ததாலிக்க

ததொலயத்தில் பழளமொத சிந்தளனகள் மற்றும் அங்கு
நிலவும் பிரச்சிளனகளை அறிொர்ந்த ெளகயில் எதிர்க்கும்
ெளகயில்

அெரது

கருத்துகள்

அளமந்திருந்தன.

இந்த

அறிக்ளக அக்காலகட்டத்தில் அச்சுப்பதிப்பு வசய்யப்பட்டு

வபாதுமக்களுக்கு வினிதயாகம் வசய்யப்பட்டது. ஏறக்குளறய

மூன்று லட்சம் அறிக்ளககள் 1517 முதல் 1520 ெளரயிலுமான
காலகட்டத்தில்

விநிதயாகிக்கப்பட்டன.
சமய

ஐதராப்பா

நிறுெனங்களின்

முழுளமயுதம

வகாள்ளக

பிரச்சாரத்திற்கு

மட்டுமன்றி படிப்படியாக அச்சு இயந்திரங்களின் பயன்பாடு

என்பது மருத்துெம், கல்வி அறிவியல் என்ற ெளகயில்
விரிொக

பயன்படுத்தப்பட்டது.

இதன்

காரைத்தால்

வமாழிகளின் இலக்கைத்தில் சீர்திருத்தங்களும் சீரளமப்பு
முயற்சிகளும் நிகழ்ந்தன.

இன்று நாம் ஒவ்வொருெரும் நாம் விரும்பும் ெளகயில்

நூல்களை ொங்கி ொசிப்பது எளிளமயான ஒரு நிகழ்ொக
மாற்றம்

கண்டுள்ைது.

தகெல்களும்

வசய்திகளும்

எல்தலாருக்கும் வபாது என்ற ெளகயில் கருத்துப் புரட்சிளய
எல்லா

மக்களுக்கும்

வகாண்டு

இயந்திரங்கதை அடிப்பளடயாகின்றன.
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தசர்த்ததில்

அச்சு

தமிழக் கல்வி சூழலிலும் கல்லூரி பாடத் திட்டங்களிலும்

அச்சுப் பதிப்பாக்கத்தின் ெரலாறு மற்றும் அது படிப்படியாக
கண்ட ெைர்ச்சியும் முன்தனற்றங்களும் பற்றிய வசய்திகளும்

தயாகானஸ் குட்டன்வபர்க் பற்றிய ெரலாற்றுத் தகெல்களும்
இளைக்கப்பட

தெண்டும்.

இது

கல்வித்

தைத்தில்

மாைெர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஆரம்பக்கால அச்சு
பதிப்பாக்க வசயல்பாடுகள் மற்றும் அச்சு இயந்திரங்கள்
பற்றிய அடிப்பளட புரிதளல ெழங்க நிச்சயம் உதவும்.
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12. மநற் லறய ச ய் தி.. இன்லறய வரைாறு !
—

முனைவர் மதவோழி

புதிய தகெளலக் கூறுெது பத்திரிக்ளககளின் தநாக்கம்.
தினசரி நளடவபறும் ெழக்கமான நளடமுளறயில் இருந்து

மாறுபட்ட தகெலாக இருப்பது, வபரும்பாலான மக்களைச்
வசன்றளடய
ஏற்படுத்தக்

தெண்டிய,

கூடிய,

அெர்கைது

அெர்களுக்குப்

ொழ்வில்
பயன்

தாக்கம்

தரக்கூடிய,

அெர்களைப் பாதிக்கக் கூடிய கருத்து, அறிவிப்பு, நிகழ்ச்சி
குறித்த தகெலாகதொ அது இருக்கலாம், அல்லது மக்கள்
அறிய

விரும்பலாம்

என

எதிர்பார்க்கப்படுெதாகவும்

இருப்பது வசய்தியாக அளடயாைம் காைப்படுகிறது.

ஆனால் இளெ யாவும் உண்ளமத் தன்ளம வகாண்டளெயாக

இருக்கும். கட்டுக் களதகளும், புளனவுகளும், ஊகங்களும்
இருந்தால் அளெ வசய்தியல்ல, அளெ பளடப்பிலக்கியம்
என்ற பிரிவிற்குச் வசன்றுவிடும். இன்றும் பலருக்கு இந்த
தெறுபாடு வதரியாமல் இருப்பதும், படிப்பெர்

வசய்தியா

கட்டுக்களதயா என்று விைங்கிக் வகாள்ை முடியாத ெளகயில்

எல்லாெற்ளறயும் கலந்து தரும் ஊடகங்களும் உள்ைன.
அெர்களின்
தநாக்கம்

தநாக்கம்

தவிர

ெழியில்ளல.

தெறு

தெறு,

தன்னலமும்

அடிப்பளட
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ஏமாற்றும்

தநாக்கம்

இருக்க

தமிழ் அச்தசறிய

வபாழுது நூல்கள் அச்சாக்கம் வபற்று

மக்களைச் வசன்றளடயத் துெங்கிய காலத்தில்,

நாட்டு

நடப்புகளை மக்களிடம் வகாண்டு தசர்க்கப் பல வசய்தி
இதழ்களும் துெக்கப் பட்டன.
ெைர்ச்சிக்கும்

ெைர்ச்சியிலும்

வெகுமக்களைச்
நாளிதழ்கள்

வபரும்

வபரும்

பங்காற்றின,

பங்காற்றின.

வசன்றளடய

தபாலதெ,

இளெ தமிழ் இலக்கிய
அத்துடன்

சமூக

வபரும்பாலான

உருொக்கப்பட்ட

சமுதாயத்தின் ஒரு

வசய்தி

குறிப்பிட்ட

பிரிவினரின் ததளெக்காக பற்பல சிறிய சிறப்பு இதழ்கைாகப்

பல மாற்று இதழ்களும் வெளியாகின. நாட்டின் சுதந்திரம்,

சமூக சுதந்திரம், வதாழில்நுட்ப ெைர்ச்சி, ெணிகம் மற்றும்
வபாருைாதாரம்,

காந்திய

சித்தாந்தங்கள்,

வபண்ணுரிளம, மதம் முதலிய
கருத்துக்களை

பல்தெறு

இலக்கியம்,

பல வசய்திகள் மற்றும்

மாற்றுத்

தமிழ்

ததளெயானெர்களுக்குக் வகாண்டு தசர்த்துள்ைன.
வபண்களுக்காகப்

வபண்கைால்

இதழ்கள்

நடத்தப்பட்ட,

வபண்ணுரிளமளயக் குறிக்தகாைாகக் வகாண்ட இதழ்களை
மாற்று

இதழ்களுக்கான எடுத்துக் காட்டாகக் காட்டலாம்.

மாதர் மறுமைம் (1936), சிந்தாமணி (1923), தமிழ் மாது (1926),
தமிழ் மகள் (1926),

மகளிர் குரல் (1926), சக்கரெர்த்தினி

(1926), கிருகலக்ஷ்மி (1936) தபான்ற இதழ்கள் சில சான்றுகள்.
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இளெ யாவும் வபண்களின் முன்தனற்றத்திற்கான தநாக்கில்
வெளியிடப்பட்ட சிறப்பிதழ்கள்.

மக்களைப் பற்றி மக்களுக்காக மக்கைால் எழுதப்படுபளெ
வசய்திகள் ஆகும். "இன்ளறய வசய்திகள் நாளைய ெரலாறு"
என்ற

ெழக்காறு

உள்ைளத

நாம்

அறிதொம்.

நளடமுளறக்கும், இயற்ளகக்கும் மாறுபட்ட புதுளமயான
நிகழ்ச்சிகள்

வசய்தியாகின்றன

ெளரயளறயாகக் வகாண்டு;

என்பளத

அடிப்பளட

"நாய் மனிதளனக் கடித்தால், அது வசய்தி அல்ல,

ஆனால் மனிதன் நாளயக் கடித்தால் அது வசய்தி"
என்ற

நளகச்சுளெ

வகாடுக்கப்படும்.
பத்திரிக்ளகயின்

விைக்கமும்

தாக்கத்ளதக்

கவிஞர்களும் உள்ைனர்.

வசய்தி

என்பதற்குக்

கவிளதயில்

ெடித்த

"உலகம் இதிதல அடங்குது

உண்ளமயும் வபாய்யும் விைங்குது
கலகம் ெருது தீருது

அச்சுக் களலயால் நிளலளம மாறுது"

என்று

இளத

சண்டமாருதம்,

விைக்கிய

திருமகள்,

கவியரசர்
திளர

கண்ைதாசனும்

ஒலி,

வதன்றல்,

வதன்றல்திளர, முல்ளல, கண்ைதாசன் ஆகிய இதழ்களின்
ஆசிரியராக இருந்தெதர.
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பத்திரிக்ளக குறித்து அளனெருக்கும் நிளனவில் நிற்கும்
மற்வறாரு கவிளத பாரதிதாசனுளடயது.

வசய்தித்தாள்

தபராற்றளலக் வகாண்டது என்பது பாரதிதாசனின் கருத்து,
இளத,

"காரிருள் அகத்தில் நல்ல

கதிவராளி நீதான்! இந்தப்

பாரிளடத் துயில்தொர் கண்ணிற்
பாய்ந்திடும் எழுச்சி நீதான்

ஊரிளன நாட்ளட இந்த

உலகிளன ஒன்று தசர்க்கப்

தபரறிொைர் வநஞ்சில்

பிறந்த பத்திரிளகப் வபண்தை"

என்றார் பாரதிதாசன். அெரும் குயில், வபான்னி, முல்ளல,
புதுளெ

முரசு,

ததச

தசெகன்,

புதுளெக்

களலமகன்,

தததசாபகாரி, ததசபக்தன், ஆனந்த தபாதினி, துய்ப்தைக்ஸ்
ஆகிய

இதழ்களின்

கண்ைதாசனின்

பாடல்

ஆசிரியராக
1963ஆம்

இருந்தெர்தாம்.

ஆண்டு

வெளியான

'குலமகள் ராளத' என்ற படத்திலும், பாரதிதாசனின் பாடலின்
ஒரு பகுதி 1966ஆம் ஆண்டு வெளியான சந்திதராதயம்
படத்திலும் இடம் வபற்றது.
வசன்ற நூற்றாண்டின் வதாடக்கக் கால கட்டத்தில், பிரிட்டிஷ்

இந்தியா காலகட்டமான 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில்,

94

அதாெது 1940ஆம் ஆண்ளட ஒரு கால எல்ளலயாக நாம்
ெகுத்துக்

வகாண்டால்,

அக்காலத்தில்

வபற்ற

நாதைடுகைான

வெளியான,

வபாதுமக்களை அளடயும் தநாக்கில் நடத்தப்பட்ட, புகழ்
இந்து,

சுததசமித்திரன்

தபான்றெற்ளறத் தவிர்த்து சமூகத்தின் ஒரு சில பிரிவினளர

மட்டும் குறிளெத்துத் துெக்கப்பட்ட சிறப்புச் சிற்றிதழ்கைான
மாற்று இதழ்கள் மூலமும், அளெ பதிவு வசய்த வசய்திகளின்
மூலமும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியின் ெரலாற்ளற
நாம்

அறியலாம்.

வபரிய

அைவில்

வெகுமக்களை

அணுகுெதில் இருந்து மாறுபட்டு, ஒரு குறுகிய ொசிப்பு

ெட்டத்ளத அணுகும் குறிக்தகாளுடனும், அப்பிரிவினர்க்குச்
வசய்திகளைக்
எல்ளலளய

வகாண்டு

ெகுத்துக்

தசர்க்கும்

வகாண்டு

தநாக்கத்துடன்

வெளியான

மாற்று

இதழ்களும் சமூக மாற்றத்தில் வபரும் பங்கு ெகித்துள்ைன.

அளெ வகாண்டு தசர்த்த வசய்திகளுக்கும், அச் வசய்திகள்
ஏற்படுத்திய தாக்கங்களுக்கும் கூட ெரலாற்றில் பங்கு உண்டு
என்பளத மறுப்பதற்கு இல்ளல.

அச்சு இதழ்கள் இக்கால கட்டத்தில் வசய்திகள் பகிர ஒரு
புதிய ொய்ப்பாக அளமந்தது.

அச்சு இதழ்கள் பரெலான

ஆரம்பக் காலத்தில் தமிழில் ததான்றிய இவ்ொறான சிறப்புப்
பத்திரிக்ளககளின் இயக்கம் ஆங்கிலத்தில் 'Early alternate

Tamil magazine movement' என்று கூறப்படுகிறது. ஆரம்பக் கால
மாற்றுப் பத்திரிக்ளககளைக் குறித்த துளறயில் பலகாலமாக
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ஈடுபட்டிருப்பெராகவும், அெற்ளற ஆெைப்படுத்துெதும்,
ஆய்வு

வசய்ெதுமாக

அறியப்பட்டிருக்கும்

தபராசிரியர்

வீ.அரசு அெர்கள், இத்தளகய இதழ்களைப் படிப்பதன் மூலம்
பல அரிய ெரலாற்றுத் தகெல்களை அறிந்து வகாள்ை
முடிெதாகக் கூறியுள்ைார்.

அன்ளறய வசய்தி இன்ளறய ெரலாறுதாதன !!!
சிறப்பு தநாக்கத்ளதக் குறிக்தகாைாகக் வகாண்டு இயங்கும்
மாற்றுப் பத்திரிக்ளககளும் வபாது இதழ்களைப் தபான்தற

நாள், ொரம் ஒருமுளற, மாதம் இருமுளற, அல்லது பத்து
நாட்களுக்கு

ஒருமுளற

என

மாதம்

மும்முளறயாக

வெளியான இதழ்கள், மாத இதழ்கள், இரண்டு மாதத்திற்கு
ஒருமுளற, அல்லது மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுளற என

வெளியான காலாண்டு இதழ்கள், அளரயாண்டு இதழ்கள்,
ஆண்டு மலர் என்ற பலதெறு கால இளடவெளிகளிலும்
வெளியாயின.

சில இதழ்கள் காலப்தபாக்கில் ததளெக்கு

வகாண்டன.

இது

ஏற்ப

வெளியிடும்

தநாக்கங்களை

கால

இளடவெளிகளையும்

தபான்று

வெளியான

அெற்றின் தளலப்புகளின்

மாற்றிக்

இதழ்களின்

மூலதம நம்

வதளிொக அறிந்து வகாள்ைலாம். சில பத்திரிக்ளககள்
அன்றும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் வெளிெந்தன.

முதல்

தமிழ் கம்யூனிஸ்ட் ம. சிங்காரதெலர் 1923இல் ‘தலபர் கிசான்

வகசட்’ என்ற மாதமிருமுளற வெளியான ஆங்கில ஏட்ளடயும்,
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ொர

ஏடாக

நடத்தினார்.

'வதாழிலாைன்'

என்ற

தமிழ்

ஏட்ளடயும்

ஊடகங்கள் என எடுத்துக் வகாண்டால், திளரப்படங்களின்
தபாக்கு ஒரு தளலமுளறக்கு ஒருமுளற மாறுெது தபாலதெ
பத்திரிக்ளகத்
ெந்துள்ைது.

வதாழில்நுட்ப

துளறயும்

இந்த

காலப்

தபாக்கில்

மாற்றத்திற்கு

ெைர்ச்சியும்

சமூகச்

மாறித்தான்

சூழலும்,

காரைமாக

அளமந்திருக்கின்றன. என் பார்ளெயில், ஒரு 60 ஆண்டுகளில்

வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக எழுதப்படும் எழுத்து நளட, சமூகம்
எதிர்வகாள்ளும்
வசன்றளடயும்

நிகழ்ச்சிகள்,

வதாழில்

மாறிவிடுெதாகத் வதரிகிறது.

வசய்திகள்

நுட்பம்

ஆகியன

மக்களைச்
முற்றிலும்

1940ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் வெளியான இதழ்கள் என்ற
கால

எல்ளல ெகுத்துக் வகாண்டு பார்க்கும் வபாழுது,

விடுதளல அளடயாத இந்திய மக்களின் தபாராட்டங்களும்
ொழ்க்ளகமுளறயும் தெறு.
எழுதப் படிக்கத்

வதரிந்தெர்

அக்காலத்தில் கல்வி கற்று
எண்ணிக்ளகயும்

குளறவு.

ஆனால், அந்த குளறொன எண்ணிக்ளகயில் உள்ைெர்களை
அளடய விரும்பித்தான் பல பத்திரிக்ளககளும் துெக்கப்
பட்டன என்பது சொல்கள்

நிளறந்த முயற்சி

என்பதில்

யாருக்கும் ஐயம் இருக்க ெழியில்ளல. அத்துடன், அக்கால
மக்களுக்குப் வபாழுது தபாக்கும் ொய்ப்புகளும் குளறவு.
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தமிழில்

முதல்

தபசும்

நாடகம்,

இளசநிகழ்ச்சி,

படம்

என

மக்களுக்குத்

திளரப்படங்கள் அறிமுகமாகத் வதாடங்கியிருந்த காலம் அது.
வசாற்வபாழிவு

இளெ

தபான்றளெதய நகர மக்களுக்குக் கிளடத்தன. அெற்றின்

மூலம்தான் மக்களிடம் கருத்துக்களைக் வகாண்டு வசன்று
வகாண்டிருந்தார்கள்.
களலயுலகச்

வசய்திகள்

ஆக,

வெகுமக்களைக்

மற்றும்

கெரும்

விளையாட்டுச்

வசய்திகளுக்குப் பத்திரிக்ளககளில் வெற்றிடம் இருந்த காலம்
அது.

இக்கால கட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட இதழ்களின்

ஆசிரியர்கள் 19ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்தெர்கள்.
1940

காலகட்டத்திற்குப்

பிறகு

வதாடங்கிய

இதழ்களின்

ஆசிரியர்கைாக உருொகி இருந்தெர்கள் வபரும்பாலும் 20
ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பிறந்தெர்கள். 'திராவிட

நாடு' என்கிற முழக்கம் 1940-ல் வதாடங்கி, 1940க்குப் பிறகு
பத்திரிக்ளககளின் தாக்கம் திராவிட நாடு
ளகயில்

என்ற

மாறிவிடுகிறது.

ெளகயில்

திராவிட

எண்ைற்ற

மாற்று

தமிழ்நாட்டில்

அரசியல்

வதாடங்கியிருந்தனர்,

பத்திரிக்ளககளின்

இயக்க

கைம்
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கைம்

ெழிெந்தெர்களும்

இதழ்களை

விடுதளல

வகாண்டிருந்த காலம் இது.

ஆர்ெலர்களின்

வபற்ற

வெளியிடத்

இந்தியாவின்

தெகமாக

மாறிக்

மருதுபாண்டியர் ெரலாறு வசால்லும் 'சிெகங்ளக சீளம'
திளரப்படத்தின் பாடலில் "வீரர்கள் ொழும் திராவிட நாட்ளட
வென்றெர்

கிளடயாது"

என்வறாரு

கண்ைதாசன் பாடலில் அளமத்தார்.

ெரிளய

கவிஞர்

அத்துடன், திராவிட

கழக ஆதரவு பத்திரிளககைான 'மன்றம்', 'முரவசாலி', 'நம்நாடு',
'வதன்றல்' ஆகிய இதழ்களின் வபயர்களைக் குறிப்பிடும்படி,

"மன்றம் மலரும், முரவசாலி தகட்கும்
ொழ்ந்திடும் நம்நாடு

இைந்வதன்றல் தெழும் தீந்தமிழ் தபசும்
திராவிட திருநாடு"

- என்வறாரு பாடலும் அந்தப் படத்தில் இடம்வபற்றது.
இவ்ெரிகள் நுட்பமாக எழுதப் பட்டளெ.

"மூன்வறழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும் ..கடளம அது கடளம"
என்ற ெளகயில் இருவபாருள்பட எழுதப் பட்ட கவிஞர்

ொலியின் அரசியல் குறிக்கும் ெரிகள் தபான்றது இந்தப்
பாடலின் ெரிகளும். தணிக்ளகத் துளறயினருக்குப் பாடல்

ெரிகளின் உட்வபாருள் புரிந்தாலும் கவிஞர்கள் நுட்பமாக
எழுதிவிட்ட

காரைத்தால்

திைறும்படி வசய்து,

தளட

வசய்ய

தணிக்ளகக்கு

தப்பித்துக் வகாண்ட பாடல்களைக்
புன்முறுெல் வசய்ெது ொடிக்ளக.
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ெழியின்றி

உள்ைாகாமல்

தகட்கும் எெருதம

இத்தளகய இளடப்பட்ட காலமான 1940ஆம் ஆண்டுக்குப்
பிறகு, விடுதளல வபற்ற இந்தியாவில் வெளியான பல சிறப்புச்
சிற்றிதழ்களைத்

தமிழ்

இளையக்

கல்விக்கழகம்

மின்னூலகம் தைத்தில் வபறலாம். 'பருெ வெளியீடுகள்' என்ற

பிரிவின் கீழ்:ஆய்விதழ்கள், இதழ்கள், தமிழக அரசின் பருெ

வெளியீடுகள் என்ற பிரிவுகளில் சுமார் 15,000 இதழ்கள் தமிழ்
இளையக்

கல்விக்கழகம்

மின்னூலகம்

காலத்தின்

பிரதிநிதிகைாகத்

தைத்தில்

(https://www.tamildigitallibrary.in/) இடம் வபறுகின்றன.
இளெயாவும்

நிகழ்வுகளை ஆெைப் படுத்தியுள்ைன.

தமிழக

எடுத்துக்காட்டாக

வமாழியியல், வசந்தமிழ், திராவிட நாடு, புதுொழ்வு, இஸ்லாம்,
குமரிமலர், வதன்வமாழி, தபார் ொள் எனப் பல தெறுபட்ட
தளலப்புகளில், வெவ்தெறு தநாக்கத்தில் வதாடங்கப்பட்ட
இதழ்களை இத்தைத்தில் காை முடிகிறது.

அரசு சார் நிறுெனங்கள், அரசு சாரா நிறுெனங்கள், வதாண்டு
நிறுெனங்கள், ஆர்ெலர்கள் எனப் பலரும் வதாடர்ந்து கடந்த
25 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக மின்னாக்கப் பணியில் ஈடுபட்டு

ெருகிறார்கள். அவ்ொறு ஆர்ெத்துடனும் அக்களறயுடனும்
தசகரிக்கப் படுபளெ பயன் வகாள்ெதற்காகத்தான் என்பளத
மறக்காமல் இருப்பது கற்பெர் கடளம.
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இந்தக் கட்டுளரயில்
[I] தமிழ்ப் வபாழில்

[II] நாடார் குல மித்திரன்
[III] தமிழன் / ஒரு ளபசாத் தமிழன்
[IV] குடி அரசு

ஆகிய இதழ்கள் குறித்து சற்று விரிொகக் காைலாம். இந்த

நான்கு வசய்தி இதழ்களை இந்த உளரக்குத் ததர்வு வசய்த
காரைம்; பல்தெறு இதழ்கள் ெரிளசயில் ெளகக்கு ஒன்றாக
அளமந்த

இந்த

வகாள்ைலாம்

இதழ்களை

என்பதும்

ஆய்ொைர்களுக்குத்

தமிழ்

எடுத்துக்

ஒரு

காட்டுகைாகக்

காரைம்.

மரபு

அத்துடன்,

அறக்கட்டளையின்

மின்னூல் தசகரத்திலும் உள்ை இந்த இதழ்கள் குறித்து
அறிமுகப்படுத்தலாம்

எண்பதும்

மற்வறாரு

காரைம்.

பார்க்கப் தபாகும் இதழ்கள் குறித்து முதலில் இதழின்
வபயருடன்

அது

குறித்து

தமலும்

சில

அடிப்பளடத்

தகெல்கைான, இதழ் துெங்கப்பட்ட தநாக்கம், வெளியான
காலம், வெளியீட்டின் கால இளடவெளி, இதழின் ஆசிரியர்
தபான்ற

தகெல்களையும்

வகாள்ைலாம்.

இப்பகுதியில்

அறிந்து

[I] கரந்ளதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தமிழ்ப் வபாழில் இதழ்கள்:
இதழ்: தமிழ்ப் வபாழில்

தநாக்கம்: தமிழ் இலக்கிய ெைர்ச்சி, ஆய்வு, தமிழ்க்கல்வி
ெைர்ச்சி
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வெளியான காலம்: 1925 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் - 1979
ஆண்டு மார்ச் ெளர
ெளக: மாத இதழ்

இதழின் ஆசிரியர்: முதல் வபாழில் வதாண்டராக

கவிஞர்

அரங்க. தெங்கடாசலம் பிள்ளை வபாறுப்தபற்றார், அெளரத்
வதாடர்ந்து

தமலும்

நல்கியுள்ைார்கள்

பலர்
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தங்கள்

பங்களிப்ளப

தஞ்ளச கரந்ளதத் தமிழ்ச் சங்கம் துெங்கக் காரைமாக இருந்த
த.தெ. உமாமதகசுெரனார் அெர்களின் திட்டங்களில் ஒன்று

மாதம் ததாறும் வெளிெரும் 'தமிழ்ப் வபாழில்' என்னும்
இலக்கிய இதழ் வெளியீடு வசய்ெது.
சங்கத்தின்

தநாக்கங்களையும்

கரந்ளதத் தமிழ்ச்

வசயல்பாடுகளையும்

தமிழுலகத்திற்கு அறிவிக்கவும், தமிழரின் தமன்ளமளயயும்
தமிழின்

வதான்ளமளயயும்

ஓங்கி

ஒலித்து

உலகறியச்

வசயல்களை

நியாய

வநறியில்

வசய்யவும், தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் இழிவு ஏற்படுத்த
முன்வனடுக்கப்படும்
கண்டிக்கவும்,

களலநூல்களையும்

பிற

நாட்டு

தமிழில்

இலக்கியங்களையும்
வமாழிவபயர்த்து

வெளிக்வகாைரவும், தமிழ் இலக்கிய ெைர்ச்சிக்காகவும்

சங்கத்தின் சார்பில் ஓர் இலக்கிய இதழ் ததளெ என்ற
குறிக்தகாளுடன் துெக்கப்பட்டது தமிழ்ப் வபாழில் இலக்கிய
இதழ்.

இதன் வெளியீட்டு
முன்வனடுத்த

ஏற்பாடுகளை 1913 ஆம் ஆண்டில்

த. தெ. உமாமதகசுெரன் தளலளமயிலான

குழுவின் முயற்சிகள், வபாருள் பற்றாக் குளற உட்படத்
தளடகள் பல கடந்து, பன்னிரு ஆண்டுகளும் கடந்த பின்னர்,
நன்வகாளட தந்த பல தமிழ் ஆர்ெலர்களின் உதவியுடன் 1925
ஆம் ஆண்டு சித்திளரத் திங்களில் தமிழ்ப் வபாழில் என்ற

வபயரில் முதல் இதழ் வெளியீடு கண்டது. இதழின் ஆசிரியர்
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வபாழில் வதாண்டர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டார். கவிஞர் அரங்க.

தெங்கடாசலம் பிள்ளை தமிழ்ப் வபாழிலின் முதல் வபாழில்
வதாண்டராகப் வபாறுப்தபற்றெராொர். ஒவ்வொரு மாதமும்
தமிழ்ப்

வபாழிலின்

இதவழான்று

சராசரியாக

பக்கங்களைக் வகாண்டதாக வெளியிடப்பட்டுள்ைது.

40

தஞ்ளச கரந்ளதத் தமிழ்ச் சங்கம் வெளியிட்ட தமிழ்ப் வபாழில்
இதழ்,

தமிழ்

இலக்கிய உலகில் வபரும் பங்களிப்ளபச்

வசய்துள்ைது.
இளையாக

அக்காலத்தில்

13

தமிழிலக்கிய

தமிழ்ப்

வபாழிலுக்கு

இதழ்கள்

வெளியானது.

அெற்றுள் தமிழ்வமாழி ெைர்ச்சியில் அக்களற வகாண்டு
முன்னிளல ெகித்த இதழ்கைான மதுளரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்
இலக்கிய

இதழாக

1902ஆம்

வெளியிடப்பட்ட"வசந்தமிழ்"

ஆண்டு

என்ற

முதல்

இதழுடனும்;

திருவநல்தெலிச் ளசெசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தின்
இலக்கிய

இதழாக

1923ஆம்

வெளியிடப்பட்ட"வசந்தமிழ்ச்வசல்வி"
இளைத்து

விைங்கியது.

மதிக்கப்பட்ட

மளறமளலயடிகள்,
சிதம்பரம்,

ஞா.

தி.ளெ.

நிளலயில்

ஆண்டு

முதல்

தமிழ்ப்

வபாழில்

என்ற

இதழுடனும்,

ததெதநயப்பாொைர்,

சதாசிெப்

பண்டாரம்,

ெ.

உ.

மா.

இராசமாணிக்கம், ஔளெ சு. துளரசாமி என இன்று நாம்
அறியும்

பல

தமிழறிஞர்களின்
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கட்டுளரகள்

தமிழ்ப்

வபாழிலில் வெளிெந்தன. தமிழ்ப் வபாழிலில் வெளியான

இெர்கைது கட்டுளரகளை பின்னர் நூல்கைாகவும் வதாகுத்து
இந்தத் தமிழறிஞர்கள் நமக்குத் தந்து வசன்றுள்ைனர்.

வசன்ற நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், 'வமாழி மறுமலர்ச்சி
இயக்கம்'

ததான்றி

ெைரத்

துெங்கிய

நாட்களில்

தமிழ்வமாழியின் நிளலளய நாம் தமிழ்ப் வபாழில் இதழ்கள்

மூலம் அறியலாம். அந்நாட்களில் தமிழ்க் கல்வி வபற்றிருந்த

மதிப்பற்ற நிளலளயயும், தமிழாசிரியர்கள் தபாற்றப்படாமல்
மாற்றாந்தாய் பிள்ளைகள் நிளலயில் நடத்தப்பட்டளதயும்,
சரியான

பதவியும்

கிளடக்கப்வபறாமல்
தமிழுக்காகப்

ஊதியமும்

தமிழறிஞர்கள்

பல்களலக்கழகம்

தமிழார்ெலர்கள்

முயன்றளதயும்,

அங்கீகாரமும்

ெருந்தியளதயும்,

ஒன்ளற

உருொக்கத்

தமிழ்

ெைர்க்கும்

தநாக்கில் அண்ைாமளலப் பல்களலக்கழகத்ளதத் துெக்கும்
முயற்சிகளை

தமற்வகாண்டளதயும்,

தமிழ்

ெைர்ச்சியில்

அக்களற வகாண்தடார் சமஸ்கிருதம், இந்தி, ஆங்கிலவமாழி
ஆதிக்கத்துடன் வதாடர்ந்து தபாராடிக் வகாண்தட இருந்த
நிளல

என

தமிழிலக்கியப்

இளெயாெற்ளறயும்
பதிவுகளின்

தமிழ்ப்

ெழியாக,

வபாழிலின்

அளெ

தரும்

வசய்திகள் மூலம் நாம் வதளிொக அறிய முடியும்.
1925

ஆம்

ஆண்டு

ஏப்ரல்

வதாடங்கி,

இளடயில்

தளடப்பட்டாலும் மீண்டும் உயிர்த்வதழுந்து 50 ஆண்டுகள்
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தமிழ்ப் வபாழில் இலக்கிய திங்களிதழ் வெளிெந்தது, 1979
ஆண்டு மார்ச் மாதத்துடன் தமிழ்ப் வபாழிலின் வெளியீடு
நிறுத்திக் வகாள்ைப் பட்டது.

அதுெளர, கரந்ளத தமிழ்ச்

சங்கத்தினர் தமிழகம், தமிழினம், தமிழ்வமாழி உயர தமிழ்க்
கல்வியின் ெைர்ச்சி இன்றியளமயாதது என்று வதளிொக
உைர்ந்து

வகாண்டு,

குரவலாலியாக

கரந்ளதத்

வெளியிடப்பட்டது

தமிழ்ச்

சங்கத்தின்

தமிழ்ப்

வபாழில்.

தமிழியல் ஆய்விலும், தமிழ்க் கல்வி ெைர்ச்சிக்காகப் பள்ளி,
கல்லூரி,

பல்களலக்கழக

ஆதலாசளனயும்,

பாடத்திட்டங்களுக்கு

பரிந்துளரயும்,

வநறிப்படுத்துதளலயும்

தமிழ்ப் வபாழில் கட்டுளரகள் ெழிதய கரந்ளத தமிழ்ச்
சங்கத்தினர் வசய்து ெந்தனர்.

இதற்கு எடுத்துக் காட்டாக ஒரு நிகழ்ளெக் குறிப்பிடலாம்.
தமிழறிஞர்

பின்னங்குடி

சுப்பிரமணிய

சாஸ்திரியின்

வதால்காப்பியச் வசால்லதிகாரக் குறிப்பு நூளல வசன்ளன
பல்களலக்கழகத்தின்
பாடநூலாகப்

தமிழ் வித்துொன் ததர்வுக்குக்குரிய

பல்களலக்கழகம்

அறிவித்தது.

ஆனால்,

கருத்துப் பிளழகள் மலிந்த நூலாக இந்நூளலத் தமிழ்
அறிஞர்கள் கருதினர்.
இந்தநூல்

என்ற

சுப்பிரமணிய

பாடநூலாக ளெக்கத் தகுதியற்றது

எதிர்ப்புக்

சாஸ்திரியார்

குரலுடன்,

எழுதிய

'பின்னங்குடி

'வதால்காப்பியச்

வசால்லதிகாரக் குறிப்பு' என்ற நூலின் மீது ஜூளல 1931
தமிழ்ப் வபாழிலில் துெங்கிய மறுப்புளர கட்டுளரகள் ஜூன்
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1937

இதழ்

ெளர

6

ஆண்டுகைாகத்

35

கட்டுளரகள்

வதாடர்ந்தது.

மறுப்புளரகளும் அந்த மறுப்புளரகளுக்கு மறுப்புளரகளும்
விைக்கங்களும்

என

வதால்காப்பியச்

வசால்லதிகாரக் குறிப்பு நூளலக் குறித்து எழுதப்பட்டன.

இெற்றில் 29 கட்டுளரகளை ம. நா. தசாமசுந்தரம் பிள்ளை
அெர்கள் மட்டுதம எழுதியுள்ைார்.
தமிழ்ப்

வபாழில்

ஏற்றுக்

வகாள்ெளதத்

முயற்சியானது

காட்டிய

பிளழயுள்ை

இத்தளகய

விடாத

வசய்ய

தெண்டும்

பாடங்களை

தளட

வதாடர்

மாைெர்கள்
என்ற

முளனப்பின் அடிப்பளடயில் இருந்துள்ைது வதளிொகிறது.
இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து
பாடநூல்கள்

தரம்

"பல்களலக்கழகங்களின் தமிழ்ப்

குறித்து

நூற்றாண்டு நிகழ்வுகள்"

படிப்பிளன

என்ற

தரும்

வசன்ற

தளலப்பில் வெளியான

கட்டுளர விைக்கும்.
[II]

திரு.சூ.ஆ.முத்து

இதழ்கள்:

நாடாரின்

நாடார்

குல

மித்திரன்

இதழ்: நாடார் குல மித்திரன்

தநாக்கம்: நாடார் குல மக்கள் ொழ்வில் முன்தனற்றம்,
சமவுரிளம

வெளியான காலம்: 1919-வசப்டம்பர் முதல் 1931ம் ஆண்டு
ெளர 12 ஆண்டுகள் வெளி ெந்தது

ெளக: ொர இதழாக திங்கட் கிழளமகளில் வெளியிடப்பட்டன
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இதழின்

ஆசிரியர்:

அருப்புக்தகாட்ளட

திரு.சூ.ஆ.முத்து

நாடார்; உதவி ஆசிரியர் திரு.வசாக்கலிங்க பாண்டியன்

20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பல சாதி குல இதழ்கள்
ததான்றுெதற்குக்

காரைம் பிரிட்டிஷ் அரசு துெக்கிய

வசன்சஸ் என்னும் மக்கள் வதாளக கைக்வகடுப்பு முளற.

இந்திய மக்களின் நிளலளய, அெர்கள் இளடதய நிலவும் சாதி
இன தபதங்கைால் அெர்கள் எதிர்வகாண்ட உயர்வு தாழ்வு
நிளலகளை

வசன்சஸ்

தரவுகள்

வதளிொகக்

பின்னதர மக்களுக்கு விழிப்புைர்வு
முளறயால்

ொய்ப்புகள்

காட்டிய

ஏற்பட்டது. ஒடுக்கு

மறுக்கப்பட்டிருந்த

ஒவ்வொரு

குலத்திலிருந்தும் அக்குலத்தில் ததான்றி இருந்த கற்றறிந்த
சான்தறார்கள்

தங்கள்

குலத்ளத

முயற்சிகளை முன்வனடுத்தனர்.
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தமம்படுத்தப்

பல

தங்கள்

குல

மக்களின்

ொழ்வு

தமம்பாட்டிற்காக

அெர்களுக்கான பத்திரிளகளய உருொக்கி, அெர்களின்
ொழ்வின்

முன்தனற்றத்திற்கான

ஏற்படுத்துதல்

அெர்களின்

விழிப்புைர்ளெ

தநாக்கங்களில்

ஒன்றாக

இருந்தது. உரிளம, சமத்துெக் குரல்கள் ஒலிப்பதாக அந்த
இதழ்கள் அளமந்தன.

எடுத்துக் காட்டாக;

மித்திரன் (1919), விஸ்ெகர்மம் (1913),

நாடார் குல

ளெசியன் (1923),

யாதெமித்திரன் (1929), வசட்டியார் குல மித்திரன்(1935),

கிராமணி குலம்(1936) தபான்றளெ அவ்ொறாக வெளிெந்த
குல முன்தனற்றக் குறிக்தகாள் வகாண்ட இதழ்கள். அெற்றில்
நாடார் குல மித்திரனுக்குச் சிறப்பிடம் உண்டு.
நாடார் குல மித்திரன் இதழ்

1919-வசப்டம்பர் மாதத்தில்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட வபாழுது அது மாதம் ததாறும் வெளிெரும்
இதழாக இருந்தது. பின்னர் மாதம் இரு முளற என்ற இதழாக

ஒவ்வொரு மாதமும் 1, 15 தததிகளில் வெளிெரும் இதழாக
மாறியது.

அப்தபாது

பத்திரிக்ளகயின்

ததாற்றத்திலும்

மாற்றம் நிகழ்ந்தது. வசய்தித்தாள் ெடிெத்திற்கு மாறியது.

அதன் பிறகு 1, 11, 21 தததிகளில் வெளியீடு என மாதம்
மும்முளற

வெளியாகும்

நிளலக்கு

மாறியது,

ஐந்தாம்

ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு திங்கட்கிழளமயும் வெளியாகும்

ொர இதழாக வெளியீடு கண்டு ொர இதழ்கைாக 1931ம்

ஆண்டு ெளர வெளியானது. 12 ஆண்டுகள் வதாடர்ந்து வெளி
ெந்தது நாடார் குல மித்திரன் இதழ்.
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இதழின் பக்க

எண்ணிக்ளக 8 பக்கங்கள் என்ற அைவிலும்,
இதழ்கைாக

வெளிெருளகயில்

இளைப்புகளுடன்

பக்க

சிறப்பு

தமலும்

எண்ணிக்ளக

பல

அதிகரித்தும்

இதழ்கள் வெளிெந்தன.
திராவிட

இயக்க

ஆய்ொைராகவும்,

‘சிந்தளனயாைன்’

இதழின் ஆசிரியராகவும் இருந்த தெ.ஆளனமுத்து அெர்கள்

'வபரியாருளடய வசாற்வபாழிவுகளும், கட்டுளரகளும்' என்று
ஆய்ளெ தமற்வகாண்டெர். வபரியார் ஈ.வெ.ரா. வதாடங்கிய
‘குடியரசு’

முன்னால்

பத்திரிளகயில்
ெந்த

வெளியானளெ,

ஆெைங்கள்

என

‘குடியரசு’க்கு

எல்லாெற்ளறயும்

வதாகுப்பதில் ஆளனமுத்து ஈடுபட்டிருந்தார்.
அன்று

அெர்

ெழங்கிய

தநர்காைல்

ஜூன் 2010

ஒன்றில்

தெ.

ஆளனமுத்து அெர்கள், அருப்புக்தகாட்ளட முத்துநாடார்
குடும்பத்தில்

இருந்து

கிளடத்த

நாடார்

குல

மித்திரன்

இதழ்களைத் தனது வபரியாரின் வசயல்பாடுகள் குறித்த
ெரலாற்று

ஆய்வுக்குப்

பயன்படுத்திக்

வகாண்டதாகக்

கூறியுள்ைார். ஒருமுளற ஆளனமுத்து அெர்கள் முன்னாள்
முதல்ெர்

காமராஜர்

அெர்களிடம்

தரவுகள்

தெண்டி

தநர்காைலுக்குச் வசன்றவபாழுது காமராஜரும் அெரிடம்
வபரியாரும்

முத்து

நாடாரும்

வநடுநாள்

நண்பர்கள்,

முத்துநாடார் குடும்பத்தில் தடயங்கள் கிளடக்கலாம் என்று
ெழிகாட்டியதாகவும் ஆளனமுத்து குறிப்பிட்டுள்ைார்.
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வபரியார் ஈ.வெ.ரா.வும், முத்து நாடார் அெர்களும் அன்ளறய
காங்கிரசில்

இளைந்து

தபாராட்டங்களில்

பங்கு

நாட்டின்

விடுதளலக்கானப்

வபற்றெர்கள்.

இறுதிெளர

நண்பர்கைாக இருந்தெர்கள். ஈ.வெ.ரா. தனது சுயமரியாளத

இயக்கக் வகாள்ளககளை மக்களிடம் வகாண்டு வசல்ல
குடியரசு இதளழத் துெக்கிய ஆண்டுக்கும் ஆறாண்டுகளுக்கு
முன்னதர

முத்து

நாடார்,

நாடார்

குல

மக்களின்

என்ற பத்திரிக்ளகளயத் துெங்கி விட்டிருந்தார்.

ஈ.வெ.ரா.

முன்தனற்றத்ளதக் கருத்தில் வகாண்டு நாடார் குல மித்திரன்
குறித்த

பல

வசய்திகள்,

அெரது

உளரகள்

தபான்ற

குறிப்புகளை ‘நாடார் குல மித்திரன்’ இதழ்களிலிருந்து

வபற்றிருக்கிறார் ஆளனமுத்து. வபரியாளரப் பற்றி அச்சில்
கிளடக்கும் முதல் கட்டுளர, இன்றிலிருந்து சரியாக 100
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடந்த வபரியாரின் தநர்காைல்

ஒன்று. அருப்புக்தகாட்ளடளய அடுத்த பாளையம்பட்டியில்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநாடு அக்தடாபர் 31, 1922இல்
நளடவபற்றது. அம்மாநாட்டின் தளலெர் வபரியார் ஈ.வெ.ரா.
மாநாடு நடந்த அன்று அருப்புக்தகாட்ளடளயச் தசர்ந்த சில
நாடார் இளைஞர்கள் அெரிடம் 15 தகள்விகளை எழுப்பி ஒரு
தநர்காைல் வசய்தார்கள். இந்த தநர்காைல்,

அடுத்து

வெளியான நெம்பர் 11, 1922 ஆம் ஆண்டு நாடார் குல
மித்திரன் இதழின் 2 ஆம் பக்கத்தில் வெளியானது.

தனது

ஆய்வுக்கு உட்பட்ட ெளரயில், முதன் முதல் அச்சில் பதிப்பாகி

வெளி ெந்த வபரியாரின் தபட்டி இதுதான் என்றும், இது ஒரு
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ெரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க தபட்டி என்றும் தெ. ஆளனமுத்து
கூறியுள்ைார்.

இந்தப் தபட்டியில்

காங்கிரஸ் கட்சியில் வசயலாைராகப்

வபாறுப்பிலிருந்த வபரியாரின் கெனத்திற்கு நாடார் குல
மக்கள் வகாண்டு வசன்ற ஒரு முக்கியக் தகாரிக்ளக நாடார்
குல

மக்களின்

தகாவில்

நுளழவு

உரிளம

பற்றியது.

அெர்களிடம் தீண்டாளமளய ஒழிக்கப் பாடுபடுதென் என்று
வபரியார் உறுதி அளிக்கிறார்.
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அடுத்த இரண்டு மாதத்தில்

திருப்பூர் நகரில் தமிழ் மாகாை காங்கிரஸ் மாநாடு நடந்த

வபாழுது, மாநாட்டில் தகாவில் நுளழவு உரிளம குறித்த
தீர்மானத்ளதக் வகாண்டு ெருகிறார் ஈ. வெ. ரா.

ஆனால்,

காங்கிரஸ் கட்சியின் வபரும் பதவிகளிலிருந்த பார்ப்பனர்கள்

இது மத சம்பந்தமானது, காங்கிரஸ் கட்சி அரசியல் சார்ந்தது,
தகாவில் நுளழவு உரிளம தபான்ற தகாரிக்ளககள் நமது
வகாள்ளகக்கு அப்பாற்பட்டது
மறுத்துவிடுகிறார்கள்.

என்ற காரைம் வசால்லி

அன்று மாளல நடந்த காங்கிரஸ்

வபாதுக் கூட்டத்தின் தீர்மான விைக்க நிகழ்ச்சியில்தான்,
மனித உரிளமளய மதிக்காத மனுநீதிளயக்

வகாளுத்த

தெண்டும், இராமாயைத்ளதக் வகாளுத்த தெண்டும் என்று
ஈ. வெ. ரா. முதன் முளறயாக கருத்துளரக்க ஆரம்பித்தார்
என்கிறார் தெ. ஆளனமுத்து.

பிப்ரெரி

25,1929 அன்று

வெளியான தனது நாடார் குல மித்திரன் இதழில், “ஈ.வெ. ராம
சகாப்தம் 4” எனத் தளலயங்கப் பகுதியில் பதிவு வசய்தார்

அருப்புக்தகாட்ளட சூரிய. ஆறுமுக. முத்து நாடார் என
தெ.ஆளனமுத்து குறிப்பிடுகிறார்.

உரிளம இழந்தெர்கைாகத் தமிழகத்தின் தகாவில் நுளழவு
தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டெர்களின் தபாராட்டங்கள் குறித்து

இந்த இதழ்களில் வெளியான வசய்திகள் மூலம் அறியலாம்.

காந்தியின் சத்திய தசாதளன, அன்ளறய இந்திய, தமிழக
அரசியல் கைம், தபான்றெற்ளறயும் அறிய நாடார் குல

மித்திரன் பதிவுகள் உதவும். பர்மா, இலங்ளக தபான்ற
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நாடுகளில் ொழ்ந்த அன்ளறய அயலகத் தமிழர்கள் குறித்தும்
வசய்திகள் பதிொகியுள்ைன.

[III]பண்டிதர் அதயாத்திதாசரின் தமிழன் இதழ்கள்:
இதழ்: ஒரு ளபசாத்தமிழன் மற்றும் தமிழன்
தநாக்கம்:

தமிழரிளடதய சமத்துெம், சமநீதி, பகுத்தறிவு,

முன்தனற்றம், வபௌத்தக் கருத்துகள் பரப்புளர

வெளியான காலம்: 1907ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் 1914
ஆண்டுெளர வெளி ெந்தது

ெளக: ொர இதழ், புதன்கிழளமகளில் வெளியிடப்பட்டன
இதழின் ஆசிரியர்: அதயாத்திதாசப் பண்டிதர்.
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அதயாத்திதாசர்
இளைந்து

வரெவரண்ட்

1885இல்

ஜான்

ரத்தினத்துடன்

'திராவிடப்பாண்டியன்'

என்ற

இதளழயும் தமிழன் இதழுக்கு முன்னர் நடத்தியுள்ைார். 19ம்
நூற்றாண்டின்

இறுதியிலும்

20ம்

நூற்றாண்டின்

வதாடக்கத்திலும் வெளிெந்த 42 தலித் பத்திரிக்ளககள்,

இதழ்கள் பற்றிய தகெல்களைத் திரட்டி 'சூரிதயாதயம் முதல்
உதயசூரியன் ெளர - தலித் இதழ்கள் 1869-1943' என்ற
தளலப்பில்

வெளியிட்டுள்ைார்.
அளனத்துதம

வஜ.பாலசுப்பிரமணியம்
இந்த

தலித்

42

தலித்

சூரிதயாதயம் என்ற இதழ்
என்பெரால்

1869ம்

வெளியிடப்பட்டது.

பத்திரிக்ளககள்

சமூகத்தெரால்

நடத்தப்பட்டளெ என்று அெர் நூலில்

நூல்

வதாடங்கி

குறிப்பிட்டுள்ைார்.

திருதெங்கடசாமி பண்டிதர்

ஆண்டு

பஞ்சமன்(1871),
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வசன்ளனயிலிருந்து

சுகிர்தெசனி

(1872),

இந்துமத

சீர்திருத்தி

மஹாவிகடதூதன்
அெர்கைால்
ஒழுக்கம்

(1883),

(1886),

ஆன்தறார்

மித்திரன்(1886),

இரட்ளடமளல

சீனிொசன்

வெளியிடப்பட்ட பளறயன் (1893), இல்லற

(1898),

பூதலாகவியாஸன்

(1903)

என

சில

இதழ்களின் வபயர்களை இந்த நூல் மூலம் அறிய முடிகிறது.

பண்டிதர் அதயாத்திதாசரின் "ஒரு ளபசாத் தமிழன்" இதழ்

வசன்ளன இராயப்தபட்ளடயில் இருந்து ஜூன் 19, 1907 முதல்
புதன் கிழளம ததாறும் வெளியானது, அன்ளறய விளல
காலைா, இதழின் பக்க எண்ணிக்ளக
மக்களின் தெண்டுதகாளை ஏற்று,

நான்கு.

பின்னர்

மறு ஆண்டு முதல்

"தமிழன்" என்று வபயர் மாற்றம் வசய்து வெளியிட்டார்
அதயாத்திதாசர். இதழ் வெளியிடுெதன் தநாக்கம் குறித்து:

"உயர் நிளலயும், இளட நிளலயும், களட நிளலயும் பாகுபடுத்தி
அறியமுடியாத மக்களுக்கு நீதி, சரியான பாளத, தநர்ளம
ஆகியெற்ளறக்
இயற்ளக

கற்பிப்பதற்காக

விஞ்ஞானிகளும்,

சில

தத்துெொதிகளும்

கணிதவியலாைரும்,

இலக்கியொதிகள் பலரும் ஒன்று கூடி இப்பத்திரிக்ளகளய
"ஒரு

ளபசாத்

தமிழன்"

அறிவித்திருந்தார்
இதழ்களில்,

வெளியிட்டிருக்கிதறாம்"

அதயாத்திதாசர்.

பத்திரிக்ளகயின்

தாமளர

வபயர்

என்று

மலரின்

குறிக்கப்பட்டு,

இடப்புறம் 'வஜயது' என்றும் ெலப்புறம் 'மங்கைம்' என்றும்

நடுவில் 'நன்வமய்க் களடபிடி' என எழுதி, இருபுறமும் மலர்க்
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வகாத்துகளுடன் உள்ை ஓர் அழகிய சின்னம் இதழின்
முகப்ளப அலங்கரித்தது.

சமூக தமம்பாட்டுக் கருத்தாடல்கைாக;

மூட நம்பிக்ளக,

தீண்டாளம வகாடுளமக்கு ஆதரெளிக்கும் தெத இதிகாசப்
புரட்டுகள் குறித்தும்,

பிராமணிய தமலாதிக்கம் பற்றியும்

விரிொக எழுதினார் அதயாத்திதாசர். தெத மத எதிர்ப்பு,
பிராமணிய எதிர்ப்பு, மூடப்பழக்கம் எதிர்ப்பு, சாதி ஒழிப்பு,
வபண்ைடிளம ஒழிப்பு, சமூக நீதி, சமூக மதிப்பீடுகள்,
விளிம்பு நிளல ஒடுக்குமுளறகள் தபான்ற பல கருத்துக்கள்
இதழில் வதாடர்ந்து வெளியாயின.
அரசியல்

கருத்தாடல்கைாக;

அதிகாரத்தில்

பங்கு,

பிரதிநிதித்துெ அரசியல், ஒடுக்கப்பட்தடார் விடுதளல, தமிழ்
வமாழியுைர்வு, பகுத்தறிவு, சுயமரியாளத, சாதி ஒழிப்பு,

இந்தி வமாழி எதிர்ப்பு, தெத மத, பிராமணிய எதிர்ப்பு,
தீண்டாளம ஒழிப்பு தபான்ற கருத்துகளை வெளியிட்டு
ெந்தார்.

வபண்ணியம் சார்ந்த வசய்திகைாக;

மகளிர் பகுதியில்

வபண்கள் கல்வி, தெளல ொய்ப்பு, வபண்கள் முன்தனற்றம்
பற்றிய வசய்திகள் தமிழன் இதழ்களில் இடம் வபற்றன.
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பூய்ெத்தமிவழாளி
ெர்த்தமானங்கள்

என்ற தளலப்பில் அரசியல் வதாடர்,

என்ற

தளலப்பில்

நாட்டு

நடப்புச்

வசய்திகள், சித்த மருத்துெ குறிப்புகள் தபான்றளெ இதழில்
வதாடர்ந்து

வெளியாயின.

வபாதுச்

வசய்தி

பகுதியில்

ொனிளல அறிக்ளக, ொசகர் கடிதங்கள், அயல் நாட்டுச்

வசய்திகள், விைம்பரங்கள் மற்றும் நூல் மதிப்புளரகள்
தபான்றளெ இடம்வபற்றன.
கர்நாடக

தகாலார்

தங்க

ெயல்,

குடகு,

பர்மா,

வதன்னாப்பிரிக்கா, இரங்கூன், சிங்கப்பூர் தபான்ற தமிழர்கள்
அதிகம் ெசித்த பகுதிகளிலும் அயல் நாடுகளிலும் தமிழன்
இதழ்

நவீனம்

விற்பளனயானது.
குறித்த

இதழ்களுக்கு

இதழியலிலும்,

கருத்தாக்கங்களுடன்

எல்லாம்

முன்தனாடி

அரசியலிலும்
வெளியான

பண்டிதர்

அதயாத்திதாசரின் தமிழன் என்ற சிறப்பு இந்த இதழுக்கு
உரியது.

[IV]வபரியாரின் குடி அரசு:
இதழ்: குடி அரசு
தநாக்கம்:

தமிழரிளடதய

சுயமரியாளதக்

கருத்துக்கள்,

பகுத்தறிவு, சமத்துெம், சமநீதி, முன்தனற்றக் கருத்துகளைப்
பரப்புதல்

வதாடக்கம்: தம 2, 1925 ஆம் ஆண்டு
ெளக: ொர இதழ்
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இதழின் ஆசிரியர்: வபரியார் மற்றும் பல சுயமரியாளத
இயக்க எழுத்தாைர்கள்

அறிஞர் அண்ைாதுளர, சிங்காரதெலர் தபான்றெர்களும்
ஆசிரியர்

வபாறுப்பில்

இருந்துள்ைனர்.

குடியரசில்

சிங்காரதெலர் வதாடர்ந்து பல வபாதுவுளடளமக் வகாள்ளகக்
கட்டுளரகள் எழுதினார். அந்தக் கட்டுளரகள் சுயமரியாளத
இயக்கத்தினரிடம் கம்யூனிசக் கருத்துகள் பரெ உதவின.

இப்பத்திரிக்ளக ஆரம்பிக்கும் தநாக்கம் குறித்து பிப்ரெரி 5,
1925

இதழில்;

சமயாபிமானம்
ஜனங்களிளட

"ததசாபிமானம்,

இன்னும்

மற்ற

உைர்த்துெதற்தக
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பாஷாபிமானம்,

விஷயங்களையும்
யாம்.

ஏளனய

பத்திரிக்ளககள்

பலவிருந்து,

அளெகள்

தங்கைது

மனசாட்சிக்குத் ததான்றிய உண்ளமயான அபிப்ராயங்களை
வெளியிட

அஞ்சுகின்றன.

அளெகளைப்

தபாலல்லாமல்

வபாது ஜனங்களுக்கு விஷயங்களை உள்ைெற்ளற உள்ைபடி

ளதரியமாகத் வதரிவிக்க தெண்டுவமன்பது என் தநாக்கம்"
என்று வபரியார் ஈ. வெ. ரா. குறிப்பிட்டிருந்தார்.

1925 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டு 1949 நெம்பர் முடிய
வெளிெந்த ‘குடி அரசு’ ொர ஏடுகளிலிருந்து

குறிப்பாக;

சுயமரியாளத இயக்கம் வதாடங்கப் பட்ட ஆரம்பக் காலமான

1925ஆம் ஆண்டு முதல் 1938 ஆண்டு ெளரயிலான பதிவுகள்,
"வபரியாரின் எழுத்தும் தபச்சும்" என்ற தளலப்பில் குடி அரசு
இதழில்

வெளியான

நூல்கைாகத்

கட்டுளரகளின்

வதாகுக்கப்பட்டு

27

வதாகுப்பு

வெளியாயின.

1925

ஆண்டு முதல் 1938 ஆம் ஆண்டு ெளர உள்ை

ஆம்

கால

இளடவெளியில் ‘குடி அரசு’ ஏட்டில் வெளி ெந்த வபரியாரின்
எழுத்துகளையும்
"வபரியார்

தபச்சுகளையும்

திராவிடர்

உருொனளெ
தமிழகத்தின்

கழகம்"

இத்வதாகுப்புகள்.
சமூக

வதாகுத்து
எடுத்த

வசன்ற

மாற்றங்களை

வெளியிட

முயற்சியில்

நூற்றாண்டு

அறிய

உதவும்

கருவூலமாகவும் விைங்கும் இத் வதாகுப்புகள். சமத்துெம்,
சீர்திருத்தம், பகுத்தறிவு ஆகியெற்றிளன குறிக்தகாள்கைாகக்
வகாண்டு

சமூக

மாற்றங்களில்
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தீவிர

வசயல்பாடுகளை

இயக்கம்

முன்வனடுத்த

காலத்தில்

இத்வதாகுப்புகளில் இருக்கும் பதிவுகள்.

வெளியானளெ

இெற்றிலிருந்து, வபரியாரின் சுயமரியாளத இயக்கம் வசய்த

பரப்புளரகளின் தநாக்கம் என்ன, எெற்ளற தநாக்கி அந்த
இயக்கம் பாடுபட்டது, அக்கலாச் சூழ்நிளல (environment)
என்ன?

அரசியல்

சூழளமவு

(context)

என்ன?

என்பளதவயல்லாம் அறியத் தரும் பதிவுகள் நிரம்பியதாக
இத்வதாகுப்புகள் அளமந்திருக்கும். வபரியாரின் கருத்துகள்
தபாலதெ அெர் சமூகச் சூழலில் நிகழ்ந்தெற்றுக்கு

121

அெர்

ஆற்றிய எதிர்விளனகளும் முக்கியத்துெம் வபற்றளெ. இளெ

அக்காலத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் என்ன, அெற்றுக்குப்
வபரியாரும்

அெரது

இயக்கமும்

எவ்ொறு

எதிர்விளனயாற்றியது, எவ்ொறு சீர்திருத்த நடெடிக்ளககள்
குறித்த கருத்துகளை மக்களிடம் இயக்கத்தின் வதாண்டர்கள்

வகாண்டு வசன்றனர் தபான்றெற்ளறயும் அறிய மிக உதவும்
ஆெைமாக

விைங்குகிறது.

அத்துடன்,

வபரியாரின்

வசயல்பாடுகள் மூலம் அக்காலத்தின் தமிழக ெரலாற்றுப்

தபாக்ளகயும் அததனாடு வதாடர்புள்ை இந்திய ெரலாற்றுப்
தபாக்ளகயும் புரிந்து வகாள்ை குடி அரசு இதழில் வெளியான
கட்டுளரகள் மிக உதவும்.
நிளறொக;

தமிழ் அச்தசறிய

வபாழுது,

நூல்கள் அச்சாக்கம் வபற்று

மக்களைச் வசன்றளடயத் துெக்கிய காலத்தில்

நாட்டு

நடப்புகளை மக்களிடம் வகாண்டு தசர்க்க பல வசய்தி
இதழ்களும் துெக்கப் பட்டன.

இளெ தமிழ் இலக்கிய

ெைர்ச்சிக்கும் வபரும் பங்காற்றின,

சமூக ெைர்ச்சியிலும்

வபரும் பங்காற்றின என்பளத அறிய முடிகிறது. தமிழகத்துத்

தமிழ்ச் வசய்தி ஏடுகளும், அத்ததாடு தமிழர் குடிதயறிய,
ொழும் மதலசிய சிங்ளக இலங்ளக, வதன்னாப்பிரிக்கா என

எந்த ஒரு நாட்டில் வெளியான தமிழ்ச் வசய்தி ஏடுகளும்,
காலம் ததாறும் தமிழர்களின் ொழ்ளெயும் ெைர்ச்சிளயயும்
பதிவு வசய்து ெந்துள்ைன.
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இலக்கியம் காலத்தின் கண்ைாடி என்று அறியப்படுகிறது.
குறிப்பிட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் வெளியான ஒரு நூலின்
அல்லது இதழின் உள்ைடக்கச் வசய்திகளை

ஆராயும்

வபாழுது, அளெ தரும் தகெல்கள் அடிப்பளடயிதலதய

பிற்காலத்தில் நூலின் காலத்தின் இருந்த சூழ்நிளலளய நாம்
அறிய முடிகிறது.
நூற்றாண்டின்

இவ்ொறு வதாகுக்கப்பட்ட வசன்ற

வசய்தி

இதழ்களை

ஆய்ொைர்கள்,

ஆர்ெலர்கள் படிப்பதன் மூலமும், தாங்கள் அறிந்தெற்ளறப்
பிறரும் அறியும் ெண்ைம் பதிவு வசய்ெதன் மூலமும் நாம் நம்
ெரலாற்ளற

அறிந்து

எதிர்கால

ெைர்ச்சிளய

தமலும்

வசம்ளமப் படுத்திக் வகாள்ை ொய்ப்புள்ைது. History repeats
itself - ெரலாறு திரும்பும் என்பது அளனெரும் அறிந்த ஒரு
பழவமாழி, அத்துடன் இலத்தீன் வமாழியில் 'Historia Magistra
Vitae' (In English: History Is Life's Teacher) வரலாறே
வாழ்வின்

ஆசிரியர்

வகாள்ைலாம்.

என்பளதயும்

தநற்ளறய வசய்தி.. இன்ளறய ெரலாறு !
— முளனெர் ததவமாழி
காவைாளியாக:

https://youtu.be/2UVUc4_bZPk
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நம்

நாம் நிளனவில்

உதவிய வெளியீடுகள்:

The Tamil written word and its mass
appealhttps://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2018/aug
/25/the-tamil-written-word-and-its-mass-appeal-1862286.html
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை - மின்னூல்கள்
https://tamilheritage.org/

பருெ வெளியீடுகள் தமிழிளையம் - மின்னூலகம்: (தமிழ்
இளையக் கல்விக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவு)
http://www.tamildigitallibrary.in/

பல்களலக்கழகங்களின் தமிழ்ப் பாடநூல்கள் தரம் குறித்து
படிப்பிளன தரும் வசன்ற நூற்றாண்டு நிகழ்வுகள், ததவமாழி
Journal of Tamil Peraivu, Vol. 6 No. 1 (2017)

https://ejournal.um.edu.my/index.php/tamilperaivu/article/view/1
2945

சூரிதயாதயம் முதல் உதயசூரியன் ெளர - தலித் இதழ்கள்
1869-1943; நூல் விமர்சனம்

முளனெர்.க.சுபாஷிணி, மின்தமிழ்தமளட: காட்சி 13 [ஏப்ரல்
2018]
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மின்தமிழ் கூகுள் குழும உளரயாடல்கள்:
- mintamil thread - nadar kulamithran [2013] -

https://groups.google.com/g/mintamil/c/X6VR9tdwfI8/m/dSqVF
TEWZLAJ

- mintamil thread - kudi arsu [2014] -

https://groups.google.com/g/mintamil/c/KaGEGuTY2sk/m/7TK2
IVfgQfkJ

- mintamil thread - thamizhan [2015] https://groups.google.com/g/mintamil/c/PrOJv0VAY6U/m/Z6wM
F0sWAgAJ

- mintamil thread - tamil pozhil [2016] -

https://groups.google.com/g/mintamil/c/T9FebJbKPLA/m/xk8Lq
xRkAQAJ
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13. சதாை் காப் பியம் -சபாருளதிகாரமும் ,
ங் க இைக்கியங் களும் காை்டும் சபண்களின்
மூகநிலை
—

முனைவர் வசல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ்

சங்ககாலத்தில், ஆண், வபண் இருபாலரும் நல்லவதாரு
சமூகத்ளத உருொக்குெதற்குத் தமக்குப் புலனான சமூக
ஒழுங்கு முளறகளைதய நளடமுளறப்படுத்தியுள்ைார்கள்.
அந்தச்

சமூகத்தில்

பாகுபாட்டிற்தக

காலப்தபாக்கில்

ஆள்பென்,

ஆைப்பட்டென்

இடமிருந்ததாகத்

இந்நிளலயில்

பல

என்ற

வதரியவில்ளல.
மாறுதல்கள்

ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்பதும், சங்க கால மகளிர் நிளலளய
இக்

காலத்தெர்

விைங்கிக்

வகாள்ை

முடியாளமக்குத்

தளலமுளற இளடவெளி காரைமாக இருக்கலாம் என்பதும்

இவ் ஆய்வின் கருதுதகாைாகும். ஆய்வுப் பரப்வபங்கும் இக்

கருதுதகாள் உள்நுளழந்து அதற்கான விளடளயக் காை
முயன்றிருக்கிறது. இவ்ொய்வு, கீழ்க்காணும் தகெல்களின்
அடிப்பளடயில் தமற்வகாள்ைப்பட்டது.

1. வதால்காப்பியம், கி. மு. 5 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்ளனயது.
சங்கத்

வதாளக

பாடப்பட்ட

காலத்திற்கும்

நூல்கள்

பாடல்களின்
சங்க

வெவ்தெறு
வதாகுப்பு.

இலக்கியங்களின்
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காலப்பகுதியில்
வதால்காப்பியர்
காலத்திற்கும்

இளடயில் ஆகக் குளறந்தது 200 ஆண்டுகள் இளடவெளி
இருந்திருக்கதெண்டும்.

இந்த

200

ஆண்டுகள்

கால

இளடவெளியில், ொழ்வியல் மாற்றங்கள் மிகக் குளறந்த
அைவில், நளட வபற்றிருப்பது அறியக் கிடக்கிறது.
2.

வபாருைதிகாரம்

சமூகத்தில்

மிகக்

குளறந்த

வதாளகயினரான (5% இலும் குளறொன) உயர்குடி மக்களின்
ொழ்வியளலப்
தளலென்

வபரிதும்

தளலவியரது

காட்டிநிற்கிறது.

ொழ்வியளல

உயர்குடித்

அைவுதகாலாகக்

வகாண்டு ஒட்டுவமாத்தச் சமூகத்ளதயும் அைவிடமுடியாது.
வதால்காப்பியம்,

வபாருைதிகாரத்திலும்,

சங்க

இலக்கியங்களிலும், தமல்மட்டக் குடிகளின் ொழ்வியதலாடு

வதாடர்புபடுத்திக் கூறப்பட்டளெ, கூறப்படாதளெ, வமௌனம்
காத்தளெ, அணிகளில் ஆங்காங்தக கூறப்பட்ட தகெல்கள்
முதலியெற்றிலிருந்து வபாதுமக்களின் ொழ்வியல் குறித்து
அறிய முயற்சி தமற்வகாள்ைப்பட்டது.
3.

அகத்திளை

இலக்கைமும்

இலக்கியமும்

காட்டும்

வபண்களை உளழக்கும் ெருக்கத்தினர், உயர்குடியினர் என
இரு

ெளகயாகப்

பிரித்துக்

காைலாம்.

தமற்கண்ட

அடிப்பளடயில், வதால்காப்பியம் - வபாருைதிகாரமும் சங்க
இலக்கியங்களும் காட்டும் வபண்களின் சமூகநிளலயின்

முடிவுளர, அரசியல், கல்வி, வபாருைாதாரம், சமூகம் என்னும்
அடிப்பளடயில்

தரப்படுகிறது.
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ெரலாற்றில்

வபண்

அரசாண்டிருக்கக் கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் சங்க இலக்கியத்தில்

காைப்படினும் வபண் அரசாண்டளமக்கான சான்றுகள்
இல்ளல.

ஆனால்,

அரசுரிளம

வபண்களுக்கு

மறுக்கப்படவில்ளல என்று ஊகிக்கக்கிடக்கிறது.
வபண்

அரசு

வசய்ததற்கான

ெலுொன

சான்றுகள்

இல்லாததபாதும், தசர நாட்டில், சங்ககாலத்தில் நிலவிய

வபண்ணின் அதிகார நிளலளய, வசாத்துரிளமளய, எடுத்துக்
காட்டுெதாக

மருமக்கள்

தாயமுளற

ஆட்சி

ெழக்கில்

இருந்திருக்கிறது. இது, தாய்த் தளலளமயின் எச்சம் என்று
வகாள்ைலாம். ஆனால் இது வபருெழக்காக இருந்ததாகத்

வதரியவில்ளல. சங்ககாலத்தில், கல்வி வதாடர்பாகப் வபாது

மக்களிளடதய காைப்பட்ட விழிப்புைர்வும், கல்வி கற்பதில்
காட்டிய

ஆர்ெமும்

உயரியது.

ெறிய

மாைாக்கர்கள்,

ஊர்விட்டு ஊர் வசன்று வபாது மன்றுகளில் தங்கி, வீடுகளில்
விருந்தினராக நுளழந்து தமது ஏழ்ளம நிளலயிலும் கல்வி
கற்றிருக்கிறார்கள்.

பாைர்

குடியினர்,

தம்முள்

கல்விமுளறளயக் களடப்பிடித்து ெந்திருக்கிறார்கள்.
வபரும்பாலான

சங்கப்புலெர்கள்,

வபாதுமக்கதை.

வபண்பாற்

ெசதி

ஒரு

ொய்ப்பற்ற
புலெர்களில்

வபரும்பான்ளமயானெர்கள் வபாதுமக்கதை. 473 சங்கப்

புலெர்களில் வபண்பாற் புலெர்கள் 45 தபர் என்றும்,
அெர்கள் பாடிய பாடல்கள் 196 என்றும் அறிகிதறாம்.
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தபாக்குெரத்து ெசதிகள் குளறந்த அக்காலச் சூழலில்; 10
விழுக்காடு வபண்கள் கவி பாடியதத அதிகம். பாடிதயார்

எண்ணிக்ளகளய விடப் பாடல் தரத்திற்கு முக்கியத்துெம்
வகாடுக்கலாம்.

சங்க

சிறந்தெர்கைாகவும்
காரர்கைாகவும்

இருந்திருக்கிறார்கள்.

காலத்தில்

வபண்கள்

புலெர்கைாகவும்

மனவுறுதி

கல்வியில்

துணிச்சல்

பளடத்தெர்கைாகவும்

அெர்களுக்கு

மக்களிடமும்

மன்னரிடமும் வபருமதிப்பும் மரியாளதயும் இருந்திருக்கிறது.
அெர்களை யாரும் அடக்கியாைவில்ளல என்பதும் அெர்கள்
வபண்

என்ற

முளறயில்

எங்கும்

இரண்டாம்

தரக்

குடிமக்கைாக நடத்தப்படவில்ளல என்பதும் எந்த ஆணுக்கும்
அெர்கள்

எந்த

கைக்கிட்டது

ெளகயிலும்

கிளடயாது

தம்ளமக்

என்பதும்

குளறத்துக்

நிரூபிக்கப்பட்டது.

வீட்டின் ததளெகளை நிளறதெற்றுெது ஆண்மகன் கடளம
என்று கூறும் ஒரு சமுதாய அளமப்ளபதய வதால்காப்பியர்
காட்டுகிறார்.

உயர்குடிச் சமூகத்தில் வபண் வீட்டு நிருொகம் வசய்ெளதக்
கூறிய அெருக்குச் சராசரிப் வபண், வீட்டுத் ததளெகளுக்காக

தன்பங்கிற்குச் சிறுகச் சிறுகத் வதாழிலும் வியாபாரமும்
வசய்திருக்கிறாள்

என்பளதக்

கூறும்

சந்தர்ப்பத்ளத

ஏற்படுத்திக் வகாள்ைவில்ளல. ஆனால் சங்க இலக்கியங்கள்
அெற்ளறக்

கூறத்

தெறவில்ளல.

உயர்குடிப்

வபண்

கைெதனாடு இருக்கும் ெளர கைெனின் வசாத்து அெள்
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வசாத்து என்னும் நிளலப்பாதட அக்காலத்தில் நிலவியிருக்க
தெண்டும். கைெளன விட்டு அெள் விலகிய நிளலயில்
அெளுக்குச்

வசாத்தும்

இல்ளல,

காப்புமில்ளல

என்ற

அைவில் அெள் கைெளனச் சார்ந்தத இருக்கிறாள். கைென்
ஊரில் இல்லாத தெளைகளில் மளனவி தன்விருப்பப்படி

புலெர்களுக்குப் பரிசில் ெழங்கியிருக்கிறாள் என்ற அைவில்
அெளுக்குப் வபாருைாதாரச் சுதந்திரம் இருந்திருக்கிறது.

ஒரு சராசரிப் வபண்ணுக்குச் வசாத்துரிளம என்று ஒன்று
தனியாக

இருக்கவில்ளல.

ஆணுடன்

தசர்ந்து

வதாழில்

வசய்பெளுக்கு கைெனுளடயது எல்லாம் அெளுளடயதத;

தந்ளததயா தளமயதனா கைெதனா கடலிலிருந்து வகாண்டு
ெரும் மீன், வகாண்டு ெரும் ெளர தான் ஆணின் வசாத்து.
அதளனக் கூளடயில் ஏற்றி விளலப் வபாருைாக்குெதும்
உப்புப்

தபாட்டுக்

கருொடாக்குெதும்

வபண்ணின்

கடளமயாக இருந்திருக்கிறது. அப்படியானால் மீன் யார்
வசாத்து?

வநல் விற்று எருது ொங்கி ெரும் வபண், இந்த எருளத யார்
வபயரில் வசாத்தாக எழுதிக் வகாள்ளுொள்?
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ெண்டியில் உப்ளப ஏற்றி, வநடுஞ்சாளலயில் ஓட்டி, உப்பு
ெணிகத்தில்

வபரும்

பங்கு

வகாள்ளும்

இவ்ொணிபத்தில் பங்கு என்ன?

வபண்ணுக்கு

ஆணுக்குச் சமமாக ெயலில் தெளல வசய்கிறாள் வபண்.
விளைவபாருளுக்குச் வசாந்தக்காரர் யார்?

இவ்ொறு வதாழிளலச் சமமாகப் பங்கு தபாட்டுச் வசய்யும்
சமூகத்தில்; வசாத்துரிளம ஒரு சிக்கலாக இருக்கவில்ளல.

அகவிலக்கியத்தில் தளலவிதய முக்கிய பாத்திரம் என்பது
புள்ளிவிெர

அடிப்பளடயில்

நிறுெப்பட்டுள்ைது.

தளலவியின் ொழ்வின் பிற்கூறு இப்படித்தான் இருக்கும்
என்பளத

நற்றாளயப்

குடும்பத்தில்

பார்த்து

முடிவெடுக்கும்

அறிந்து

அதிகாரம்

வகாள்ைலாம்.

தந்ளதயிடமும்,

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரம் தாயிடமும் இருந்திருக்கிறது.

ஆனால், தந்ளதளயத் தனது முடிவிற்குச் சாதகமாக மாற்றும்
ஆற்றல்

தாயிடம்

இருந்திருக்கிறது.

எனதெ

இறுதித்

தீர்மானங்கள் வபண்கைாதலதய எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆண், வபண் கடளமகள் சமமானளெயாகத் வதால்காப்பியம்

காட்டவில்ளல என்று கூறப்படுகிறது. ஆணும் வபண்ணும்
உடலளமப்பில்

அடிப்பளடயில்
வெவ்தெறு

ஒத்தெர்கள்

தபாலக்

உடல்ரீதியாகவும்

அளமப்புக்களைக்

காைப்பட்டாலும்
உைரீதியாகவும்

வகாண்டெர்கள்.

உடல்

சார்ந்த வதாழிற்பாடுகளை ஆைால் திறளமயாக ஆற்ற
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முடியும். வபண் இனப் வபருக்கத்திற்குக் காரைமானெள்,
வமன்ளமயானெள்,

உள்ைம்

சார்ந்த

வசயல்களில்

திறளமசாலி. உலதகாடு தன்ளன இளைத்துக் வகாள்ளும்
அணுகுமுளறயிலும் ஆணிலும் பல ெழிகளில் தெறானெள்.
அெர்கள்,

தமது

தன்ளமகளுக்கு

ஏற்ற

முளறயில்,

தம்மிளடதய ஏற்படுத்திக் வகாண்ட எழுதா ஒப்பந்தத்தின்படி
வதாழிற்பாடுகளைப்

பகிர்ந்து

ொழ்ந்த

ொழ்க்ளகளய

ஆராயும் நாம் அதளனப் புரிந்து வகாள்ெதற்குத் தற்கால
நளடமுளறகளை அைவுதகாலாகக் வகாண்டிருக்கின்தறாம்.

மகளிர், வமாழிெழி அல்லாத மளறமுகத் வதாடர்பியதல

வபரும்பாலும் வகாள்கின்றனர் என்பது வதால்காப்பியர் மீது
சுமத்தப்படும்

நூற்பாக்களும்

ஒரு

குற்றச்சாட்டு.

விைக்கங்களும்

இது

வதாடர்பான

அெற்றிற்கு

எதிரான

கருத்துக்களும் ஆராயப்பட்டன. ‘வதாடர்பாடல்’ என்னும்
வசால் விரிொக ஆராயப்பட்டு, அதன்ெழி வதால்காப்பியம்
வபண்ணிற்குக்

கூறியிருக்கும்

வதாடர்பாடல்

இரட்ளடத்

வதாடர்பாடதல என்பதும் கைவிலும் கற்பிலும் அெைது
வதாடர்பாடல்

அெைது

இளையான

தளலெனது

வதாடர்பாடலுக்கு எந்த ெளகயிலும் மாறுபட்டததா, தாழ்வு
பட்டததா
ஆணின்

அல்ல

என்பதும்

விருப்பத்திற்கு

கூறப்படுகிறது.

நிறுெப்பட்டுள்ைது.

ஏற்பக்
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வபண்

கற்பிக்கப்பட்டெைாகக்

கைவில் தளலவியின் இயக்கத்தில் தளலென் ஒழுகினாதன

தவிரத் தளலெனின் இயக்கத்தில் தளலவி இயங்கவில்ளல.

தளலவி, யாருளடய ஆதலாசளனதயா அனுமதிதயா இன்றித்
ததாழிக்கும் வதரியாமல், தளலெளனத் வதரிந்வதடுக்கிறாள்.
வபண்ளை, ஆண் கட்டாயப்படுத்தி எளதயும் சாதித்துக்

வகாண்டதாகத் வதரியவில்ளல. சங்ககாலப் வபண், தனது
மனத்துக்குப் பிடித்தெளனக் கைெனாகத் வதரிந்வதடுக்கும்
மனத் துணிளெயும் சுதந்திரத்ளதயும் அக்காலச் சமூகம்

அெளுக்குக் வகாடுத்திருக்கிறது. வதால்காப்பியர் காலத்தில்
கைவில்

வமய்யுறுபுைர்ச்சி

நடந்திருப்பளத

மறுப்பதற்கில்ளல. ஒத்த குைவியல்புகளும் ஆளுளமயும்

வகாண்ட தளலவியின் சம்மதமின்றித் தளலெனுக்கு எதுவும்
சாத்தியமில்ளல

என்பது

இலக்கைப்படி ‘கற்பு’

வதளிவு.

என்பது

வதால்காப்பியர்

‘கன்னித்தன்ளம’ யுடன்

வதாடர்புளடய வபாருளில் ஆைப்படவில்ளல. திருமைத்தின்
முக்கிய நிகழ்ொன புைர்ச்சி திருமைத்திற்கு முன்னதம

நடந்து முடிந்து விட்டது. எனதெ புைர்ச்சிக்கும் கற்புக்கும்

வதாடர்பில்ளல. காட்டலாகாப் வபாருைான ‘கற்பு’ என்பது
நிளற என்னும் உள்ைத்து உைர்வு. துளைக்கு யாருமற்ற

நிளலயில் மதுளரத் வதருக்களில் நின்று நீதி தகட்ட ெணிகர்
குடிப்பிறந்த கண்ைகி தனது கற்பு ெழித் தீர்வு கண்டாள். ஒரு
சராசரிப் வபண்ணுக்கு இதுவும் சாத்தியதம.
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வதால்காப்பியர்

காலத்தில்,

நிளற

என்னும்

வபாருளில்

காை

விளழெது

ஆைப்பட்ட கற்புக்குப் பிற்கால ஆய்ொைர்கள், தம் காலக்
கருத்ளதப்

புகுத்திப்

வபாருள்

வபாருந்துெதாக இல்ளல. தளலமுளற இளடவெளிளயத்
தாண்டிப் வபாருள் காைதெண்டும்.
வபண்

உளடளமப்

வபாருள்

என்று

கூறப்படுகிறது.

மகட்பாற்காஞ்சி தபான்ற துளறகள் வபண்ளை உளடளமப்
வபாருைாகக் காட்டுகின்றன. பிற்காலத்தில் பாடல்களுக்குத்

துளறகள் அளமத்தலில் சில தெறுகள் தநர்ந்திருக்கின்றன.
புறநானூற்றில்,

மகட்பாற்காஞ்சிப்

பாடல்களும்

வபண்

காரைமாக எழுந்த தபாளரக் குறிப்பிடவில்ளல. சீறூர்த்
தளலெரின்

வீரமும்

குடிச்சிறப்பும்

மான

மாண்பும்

புகழ்ெதற்குப் புலெர்கள் தமற்வகாண்ட புளனவு வநறிதய

மகட்பாற்காஞ்சியாகும். சங்ககாலத்தில், வபண் உடன்கட்ளட
ஏறும்படி

கட்டாயப்படுத்தப்படவில்ளல.

‘சதி’

என்னும்

கட்டாய ெழக்கம் சங்ககாலத்தின் பின் சிறிது சிறிதாக
ெைர்த்வதடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மளனவி

இறந்த

கைெனுக்கு, காதலிளய இழந்த ‘தபுதார நிளல’ மட்டும் ஒரு

புறநளடயாகும். அதுவும் ெருந்தி நிற்பது மட்டும் தான்.
வபண்ணுக்கு

மறுமைம்

வசய்து

வகாள்ளும்

உரிளம

தெவறாருத்திளய

மைந்து

இருந்ததாகத் வதரியவில்ளல. ஆனால் மளனவி உயிதராடு
இருக்கும்

தபாதத

கைென்

வகாள்ளும் இருதாரமைம் சங்ககாலத்தில் இருந்திருக்கிறது.
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சங்ககாலப் வபண்களும் காலத்ளதப் பிரதிபலிப்பெர்கைாக,
மறக்குடி

மரபிற்தகற்ற

வகாண்டெர்கைாகதெ

மனநிளலளய

இருந்திருக்கிறார்கள்.

மகளனப் தபாருக்கு அனுப்பும்

ெைர்த்துக்

தன்

ஒதர

வீரத்தாயாகவும், தன்

கைென் தபார்க்கைத்தில் இறந்தான் என்பளத அறிந்து

தானும் உயிர் நீக்கும் பதிவிரளதயாகவும், தன் கைென் உயிர்

குடித்தெளனக் வகான்று பழி தீர்த்த பின் தன் உயிளர
மாய்த்துக்

வகாள்ளும்;

தளலெனின்

தளலளய

வீரத்தளலவியாகவும்
காட்டப்படுகிறாள்.
மறக்குடி

மறக்குடி

மாதருக்குத்

தரப்பட்டிருக்கிறது.

மகைாகவும்,

அளைத்தபடி

தமிழ்

மறக்குடி

தமிழர்

ெரலாற்றில்

பாதுகாப்புக்

மாண்ட

உயிர்விடும்
மகள்

தனியிடம்

காரைத்தாதலதய

வபண்ணுக்குக் கடல் பயைம் மறுக்கப்பட்டது. சங்க காலத்
தமிழர் பண்பாட்டில் வபண்கள் மடதலறியிருக்கமுடியாது

என்பது நிறுெப்பட்டது. பாசளறக்குப் வபண்கள், வதாழில்
வதாடர்பாகப் தபாயிருக்கிறார்கள் என்பதும் எெரும் தபாரில்
தநரடியாகக்

கலந்து

வகாள்ைவில்ளல

என்பதும்

நிறுெப்பட்டது. எனதெ, மறுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டளெ
யாவும் நன்தநாக்குடதனதய மறுக்கப்பட்டன, வபண் என்ற
காரைத்தால் அல்ல.
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களல

ெைர்த்த

ஒரு

குடிக்கும்

பைமும்

அதிகாரமும்

ொய்ப்பும் மிக்க உயர்குடி மக்களுக்குமிளடதய ஏற்பட்ட

வகாடுக்கல் ொங்கலில் உருொனெர்கதை பரத்ளதயர் குலம்.
எனலாம்.

களலமக்கைாக

இருந்த

விறலியளர

விளலமகைாக்கியதில் பாைரது பங்கும் வபரியது. தமது

ொழ்ொதாயத்தின் வபாருட்டுத் தம் குலப் வபண்டிளரப்
வபாருளுக்கு விற்றனர் என்பது தான் உண்ளம. தபாரின்

விளைொக ஆண் வபண் சமநிளல அற்றுப் தபானதும்,
தபாரில் ளகதிகைாகக் வகாண்டுெரப்பட்ட மகளிருக்கும்

இதுதெ வதாழிலாக ஆக்கப்பட்டதும், ஒருெனுக்கு ஒருத்தி
என்ற

நிளலப்பாட்ளடத்

தமிழர்

தபாற்றி

ெந்தளமயும்

அளமந்தன

எனலாம்.

சங்ககால இறுதிப் பகுதியில் பரத்ளதயர் வபருக்கத்திற்கான
தெறு

காரைங்கைாக

பரத்ளதயருக்குக் குழந்ளதகள் பிறந்திராவிட்டால் பரத்ளதயர்

குடி அருகி இல்லாமற் தபாயிருக்கதெண்டும். மாறாகப்

பரத்ளதயர் எண்ணிக்ளக பல்கிப் வபருகியிருக்கிறது. இது,
பரத்ளதயரது

மகப்தபறு,

வதால்காப்பியத்திலும்

சங்க

இலக்கியங்களிலும் தவிர்க்கப் பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்ளத
உறுதி வசய்கிறது.

தளலென் பரத்ளதயிற் பிரிதளல ஒரு சாதாரை நிகழ்ொகத்

வதால்காப்பியமும் சங்க இலக்கியங்களும் கூறுகின்றன.
சுளெ

கருதிப்

பரத்ளதயர்

ஒழுக்கம்

அதிகமாகப்

தபசப்பட்டிருக்கிறது என்பது தான் உண்ளம. பரத்ளதயிடம்
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ஆண் வசல்ெது அெனது பலவீனம். இதுதெ தளலவியின்
பலமாகவும்

ஆகிவிடுகிறது.

பரத்ளதளமளயப்

தளலவிக்குத்

வபாறுத்துப்

தளலெனின்

தபாகும்

பண்பு

கூறப்படுகிறது. இது, தளலவி, தளலெனின் பரத்தளமளய

ஏற்று நடக்காவிட்டால், அெள் ஒதுக்கப்படக்கூடியவதாரு
நிளல உருொகும் என்று அச்சுறுத்துெது தபால இருக்கிறது.

கற்பு ொழ்க்ளகயில் கைெனின் பரத்ளதளம ஒழுக்கம்
அெளுக்கு ஒரு தளலயிடியாக இருந்ததத ஒழிய அது அெள்
ொழ்க்ளகளயத்
அெள்

அதளன

அம்சமாகக்
நிளலதய

தகர்க்கும்

அக்கால

வகாண்டு

தளலவியரிளடதய

ஒழுக்கமாக
ொழ்க்ளக

வபரிதாக

வநறியின்

அலட்டிக்

காைப்பட்டிருக்கிறது.
புலவியும்

இருக்கவில்ளல.

ஊடலும்

ஒரு

வகாள்ைாத

தளலென்

ஏற்படுெதற்குத்

தளலெனின் பரத்ளதளம தவிர தெறு காரைம் உள்ைதாகப்
பாடல்

இல்ளல.

கைெளன

ஊடியும்

கூடியும்

ஏசியும்

பணிந்தும் நயந்தும் கடிந்தும் அெனது தெறுகளை எடுத்துக்
கூறும் உரிளமயும் தகுதியும் கடளமயும் வபற்றெள் தளலவி
ஒருத்திதய.

பரத்ளத, தளலென் தமல் உண்ளமயான அன்பு வகாண்ட

நிளலயிலும் கூட, பிற்கால மாதவி தபான்று, தளலென்
ொழ்க்ளகயில்,

தனக்வகன

நிளலயான

ஒரு

இடத்ளத

நிளலநாட்டிக் வகாள்ை முடியாத நிளலயில் இருந்தெள். சங்க
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காலப் பிற்பகுதியில் தனக்கும் தளலென் தமல் உரிளம

உண்டு என்பளதத் தளலவி, ததாழி, உற்றார் காைப் வபாது
இடத்தில்

உரிளம

தகாரிக்

வகாள்ளும்

நிளல

உருொகியிருந்தது. காலமும் சமூகமும் பரத்ளதக்கு இளழத்த
அநீதி

பல

நூற்றாண்டு

காலத்திற்குச்

சமூகத்ளதப்

பழிொங்கத் தெறவில்ளல. மிக அண்ளமக் காலம் ெளர

இதன் வகாடுளம நீடித்திருந்திருக்கிறது. வபண் சமூகத்தின்
ஒரு

பகுதி,

பரத்ளத

நூற்றாண்டுகைாக
ஆைாக்கப்பட்டு
விடயமாகும்.

என்னும்

மீைமுடியாத

ெந்தது

என்பது

வபயரால்,

ஒரு

வகாடுளமக்கு

மறுக்கமுடியாத

வதால்காப்பியம்

ஆைாதிக்க

வகாடுக்கப்பட்டிருந்தது,

வபண்ளை

பல

ஒரு

சமூகத்ளதப்

பிரதிபலித்ததபாதிலும், வபண்ணுக்கு முழுச் சுதந்திரமும்
ளெத்துப்

பாராட்டத்

உயரிய

தெறவில்ளல

இடத்தில்

என்பளதயும்

மறுப்பதற்கில்ளல. வபண் ஆளையும், ஆண் வபண்ளையும்
சார்ந்து ொழதெண்டியதன் ததளெளயக் காட்டி நிற்கிறது

பாரிமகளிர் ெரலாறு. இைம்வபண் ஒருத்தி, வீட்டிற்கும்
ஊருக்கும்

அஞ்ச

தெண்டிய

ஒரு

பண்பாட்டுக்குக்

கட்டுப்பட்டிருந்தளதயும் நக்கண்ளையார் பாடல்கள் காட்டி
நிற்கின்றன.

சமூகம்,

ஆதராக்கியமாக
சட்டதிட்டங்கள்

குடும்பம்

இயங்குெதற்குச்

என்னும்
சில

அத்தியாெசியமானளெ.
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தாபனங்கள்

கட்டுப்பாடுகள்,
சங்ககாலத்தில்

கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய ஒரு சமூக அளமப்ளபதய நாம்
காைக்கூடியதாக உள்ைது.
சங்க

காலத்தின்

காலங்காலமாக

பின்

ெைர்த்வதடுக்கப்பட்ட

பாலாரிளடதயயான
அதிகாரப்

வதாடங்கிப்

சமனற்ற

தன்ளம

படிநிளலளய

சங்ககாலத்தில்

இல்லாதிருந்த

படிப்படியாகக்

ஆண்

சமூகத்தில்

உருொக்கி
இந்

வபண்
ஓர்

இருக்கிறது.

நிளலப்பாட்ளடச்

சங்ககாலத்தின் தமல் ஏற்றிப்பார்க்கும் முயற்சி ெலுெற்றது.
சங்க

காலப்

இருந்திருக்கிறாள்.

இருந்திருக்கிறாள்.

வபண்

வீரத்தில்

கல்வியில்

உயர்நிளலயில்

தபாற்றப்படும்

மிகவும்

சுதந்திரமான

இடத்தில்

ொழ்க்ளக

ொழ்ந்திருக்கிறாள். குடும்பத்ளதத் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள்
ளெத்திருக்கும்

இல்லத்தளலவியாக

இருந்திருக்கிறாள்.

சமூகத்தில் அெளுக்வகன்று உயரியவதாரு இடம் இருந்தளத
யாரும் மறுப்பதற்கில்ளல.
ஆண்,

வபண்பாலாருக்கு

இருக்கதெண்டிய

பத்துப்

பண்புகளில் சமநிளல தெறுெது விரும்பப்படாவிடினும்
அப்படி ஒருெர் உயர்ந்திருக்கும் தெளையில் அது ஆைாக
இருக்கலாம்

என்னும்

மரளபத்

வதால்காப்பியர்

கூறியிருப்பது, இந்நிளலப்பாடு சிறந்த குடும்பம் உருொக
ெழி ெகுக்கும் என்னும் வகாள்ளகயின் அடிப்பளடயிதலதய
என்று

ஊகிக்கக்

கிடக்கிறது.
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இன்ளறய

நவீனத்துெச்

சமூதாயச்

சிந்தளனயாைர்கள்,

இன்ளறய

சமூகச்

சிந்தளனளய அைவுதகாலாகக் வகாண்டு, இரண்டாயிரத்து
ஐந்நூறு

ஆண்டுகளுக்கு

முன்ளனய

ஒரு

சமூகத்தின்

நிளலப்பாட்ளட அைக்க முயல்ெது, வபாருத்தமானதல்ல.
உயர்

சமூகம்

வகாள்ளகக்கு

உருொக்கப்பட

அடிப்பளடயாகப்

தெண்டும்

வபண்ளமப்

என்னும்

பண்புகள்

காக்கப்படதெண்டும் என்னும் கருத்துத் வதால்காப்பியம்
எங்கனும்

ஊடுருவி

நளடமுளறகளைப்
தளலமுளற

நிற்கிறது.

புரிந்து

இளடவெளிதய

வகாள்ை தெண்டியிருக்கிறது.

இன்று,

வகாள்ை

காரைம்

சங்ககாலத்து

முடியாளமக்குத்

என்னும்

முடிவு

வதால்காப்பியம் வபாருைதிகாரமும் சங்கஇலக்கியங்களும்
காட்டும் வபண்களின் சமூகநிளல
— முளனெர் வசல்ெம் ஸ்ரீதாஸ்
காவைாளியாக :

https://youtu.be/VtcqCKgatAA
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14. சதாை் காப் பியர் பிள் லளத் தமிழ்
—

புைவர் ஆ.காளியப்பன்

வதால்காப்பியச் வசம்மல் புலெர் ஆ.காளியப்பன்
இயற்றிய

ஒல்காப் வபரும்புகழ்த் வதால்காப்பியர் பிள்ளைத்தமிழ்
தாலப்பருெம்:
"தாலப்பருெம்

அல்லது

தாலாட்டு"

பிள்ளைத் தமிழில் மூன்றாம்
பருெம் தாலப்பருெம் ஆகும்.
இது

குழந்ளதயின்

ஏழாம்

திங்களில் நிகழ்ெது ஆகும்.
தால் என்பது நாக்கு. நாக்ளக

அளசத்துக் குழந்ளத தபசிப்

பழகும் பருெம் தமலும் நாக்ளக அளசத்துத் தாலாட்டிக்
குழந்ளதளயத்

தூங்க

ளெப்பதும்

இப்பருெமாகும்.

பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒரு பருெமாக விைங்கும்
தாலாட்டு.

நாைளடவில் தனிவயாரு சிற்றிலக்கியமாக

உருப்வபற்றது எனலாம் (சான்றாக மாரியம்மன் தாலாட்டு
தபான்றன).
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பாடல்— 1:

உந்தி [83] முதலா முந்துெளித் ததான்றி
உரசு நாொல் ததான்றிய ஒலிதய

வசந்தமிழ் எழுத்வதனச் வசப்பினர் புலெர்

தசர்த்தத பாடினர் உன்ளனத் தாலாட்டி

முந்தித் தாதய கற்றிடச் வசய்தாள்

முக்கனி வமாழிளயத் தாலாட்டி என்றும்

தீந்தமிழுக்(கு) இலக்கைம் ஆனது தாலாட்டு
தீதறக் கற்றனர் வதளிந்து புலதொர்கள்

முந்ளதயர் குலத்தின் வபருளம தயாடு

முன்தனார் ொழ்வியல் வநறிமுளற கூறி

சந்தவிளச பாடி ஆட்டினர் வதாட்டிளலதய
சிறுகண் மூடி சிறுொ உறங்காதயா

அந்தமிலா ஐெளக இலக்கைம் உளரத்தெதன
அதங்தகாட் டாசாற்கு அரில்தப உைர்த்தியொ

வசந்நாப் தபாதார் உன்ெழிக் குறளை

உளரக்கச் வசய்தொ தாதலா தாதலதலா

[1]

குறிப்பு: 83 என்பது வதால்காப்பிய நூற்பாளெக் குறிக்கும்.
அருஞ்வசாற்வபாருள்:
உந்தி—

மூலாதாரம்;

முந்துெழி—

தமதலெரும்

காற்று;

தீந்தமிழ்— தீம்+தமிழ் இனிளமயான தமிழ்; அந்தம்— அழிவு
முடிவு; அரில்தப— மயக்கம் நீங்க
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இதன்வபாருள்:

உந்தியிலிருந்து காற்றுத் ததான்றி தமதல ெரும் தபாது
நாொல் உரசப்பட்டு ஒலியாக மாறுகிறது. இந்த ஒலிகளைச்
வசந்தமிழ்

எழுத்துகள்

என்று

வசந்தமிழ்ொைர்கள்

கூறினார்கள். அந்த எழுத்துக்களைச் தசர்த்துச் வசாற்களை
உருொக்கினர். முதன்முதலாக தாயால் நாளெ அளசத்துப்
பாடிய

பாட்தட

தாய்வமாழி

தாலாட்டு

என்று

வமாழிக்குத்

கூறுெர்.

எனப்பட்டது.

இத்தாலாட்தட

வதாடக்க

இவ்விலக்கைத்ளதக்

குற்றமறக்

இளதத்தான்

இலக்கைம்

முக்கனி
ஆகும்.

கற்றுத்வதளிந்தெர்கதை

புலெர்கள் எனப்பட்டனர். அெர்கள் நம்முன்தனார்களின்
குலப்வபருளமதயாடு

ொழ்வியல்

வநறிமுளறகளையும்

இளசதயாடு பாடி தாலாட்டுச் வசய்கிறார்கள். தாலாட்டித்
வதாட்டிளல

ஆட்டுகின்றார்கள்.

எனதெ

சிறுகண்மூடிச்

சிறுொ உறங்காதயா? அழிவில்லாத ஐந்து இலக்கைங்களை
உளரத்தெதன! அதங்தகாட்டாசான் தளடகளுக்கு விளடகூறி
இலக்கைத்ளத

மயக்கமின்றி

திருெள்ளுெளரயும்

உன்ெழியிதலதய

ளெத்தெதன! தாதலா தாதலதலா
இலக்கைக்குறிப்பு:
உரசு

நா—

விளனத்வதாளக;

உைர்த்தியெதன!
குறளை

வசந்தமிழ்,

இயற்ற

முக்கனி,

தீந்தமிழ்,சிறுகண் வசந்நாப்தபாதார் — பண்புத்வதாளககள்;
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அந்தமிலா— ஈறுவகட்ட எதிர்மளறப்வபயவரச்சம்; உன்ெழி—
ஆறாம் தெற்றுளமத்வதாளக

__________________________________________
பாடல்— 2:

தமிழர் ொழ்ளெக் கைவு கற்வபனத்

தனித்தனி பிரித்துத் துளறபல தந்தெதன!

தண்டமிழ் நிலத்ளத நான்காய்ப் பிரித்துத்

தனித்தத ஐெளக ஒழுக்கத்ளத நிறுத்தியொ

தமிழர் வபருளமளயத் தரணிக்கு உளரத்தொ!
தளலென் தளலவி அறத்வதாடு நிற்றலும்

ததாழியும் பாங்கனும் உற்றிடத் துதெலும்

தாயர் இருெர் தன்ளம உளரத்தெதன!

இமிழ்கடல் சீற்றத்தால் இறந்தன நூவலலாம்
எனினும் உன்நூல் இறொது மீண்டதத

இளடகளடச் சங்கத்தார்க்கு இலக்கைம் தந்தொ!
எங்கள் காப்பியா தாதலா தாதலதலா

அமிழ்தாம் தமிழுக்கு அரைாய் உள்ைொ!

ஐெளக நிலத்தின் வதய்ெம் உளரத்தொ!

அணிக்குத் தளலளம உெளம என்றொ!

அளனத்தும் அறிந்தொ தாதலா தாதலதலா
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[2]

அருஞ்வசாற்வபாருள்:

தரணி— உலகம்; தாயர் இருெர்— வசவிலித்தாய்;
பாங்கன்— ததாழன்;

நற்றாய்;

இமிழ்கடல்— ஒலிளய உளடய கடல்;

அரைாய்— பாதுகாப்பாய்
இதன்வபாருள்:
தமிழர்

அகொழ்க்ளகளயக்

தமிழர்

ொழும்

கைவென்றும்

கற்வபன்றும்

பிரித்து, அளத விைக்கத் துளறகைாகப் பிரித்துக் கூறியொ!
நிலப்பகுதிளயக்

குறிஞ்சி

முதலாக

நான்காய்ப் பிரித்தொ! அததசமயம் ஒழுக்கத்ளத ஐந்தாகக்
கூறியொ!

தமிழர்

வபருளமளய

உலகிற்கு

வசான்னெதன! தளலென் தளலவியர்

எடுத்துச்

தபசிக்வகாள்ளும்

இடத்திளனயும், ததாழியும் ததாழனும் தளலமக்கள் காதல்
ெைர உதவி வசய்தளலயும் நற்றாய் வசவிலித்தாய் இருெர்
தன்ளமகளையும்
ஏற்பட்ட

உளரத்தொ!

ஆழிப்தபரளலயால்

முன்வனாரு
அளனத்து

காலத்தில்

நூல்களும்

மளறந்தன. ஆனால் உன்நூல் மட்டும் இறொமல் மீண்டது.

அதுதெ இளடச் சங்கத்தார்க்கும், முதற்சங்கத்தார்க்கும் (ஏன்
இக்காலத்தார்க்கும்) இலக்கை நூளலத்திகழத் தந்தெதன!
எங்கள் வதால்காப்பியதன! நாவிளன அளசத்துப் தபசாதயா!

தமிழ் தமிழ் என்று வசால்லச் வசால்ல அமிழிதாக மாறும்
தமிழ்

வமாழிக்குப்

ஐெளகத்திளைக்கும்
கூறியொ!

பாதுகாப்பாக

உரிய

வதய்ெங்களை

அணிகளுக்வகல்லாம்
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விைங்குபெதன!
எடுத்துக்

முதன்ளமயானது

உெளமயணி என்றொ! அளனத்தும் அறிந்த ஆன்தறாதன!
தாதலா தாதலதலா!

இலக்கைக்குறிப்பு:

கைவு கற்பு, தளலென் தளலவி— உம்ளமத்வதாளககள்;
தண்டமிழ்—

பண்புத்வதாளக;

ததாழியும்

பாங்கனும்—

எண்ணும்ளம; இமிழ்கடல்— இரண்டாம் தெற்றுளம உருபும்
பயனும்

உடன்வதாக்கத்வதாளக;

தெற்றுளமத் வதாளக.

உன்நூல்—

ஆறாம்

__________________________________________
பாடல்— 3:

பிரிவுகள் என்பது பாளலயின் உரிப்வபாருள்
கைவிலும் கற்பிலும் இருதெறு நிளலயிலும்

பிரிவுக்கு இலக்கைம் பற்பல வசான்னெதன

வபாருள்ெயிற் பிரிதலும் உண்வடன வமாழிந்தொ!

உரித்வதன வமாழிந்தாய் ஓதலும் காெலும்

உயர்ந்த தூதும் ஒருெழி உண்வடன்றாய்

உரிய காலத்ளத ஓதினாய் அன்தற

ஒருெழித் தைத்தலும் உடந்தான் ஓதியொ!

உரிளம தகாரார் உயர்ந்த மங்ளகயர்

மடல்தமல் ஏறவும் கடல்தமற் வசல்லவும்

உடன்தபாக்கும் ஒருெளகப் பிரிொய் உளரத்தொ!
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உள்ைம் உெக்கத் தாதலா தாதலதலா

பரத்ளதயர் பிரிொல் ஊடலும் ெந்தால்

பற்பல ொயில்கள் பலொய்த் ததற்றுெளதப்

பலெளக வமாழியால் பாங்காய் உளரத்தொ!
பாதரார் மகிழத் தாதலா தாதலதலா

அருஞ்வசாற்வபாருள்:
ஒருெழித்தைத்தல்—

உடன்தபாக்கு;

[3]

பார்

உலகம்;

ொயில்கள் தளலெனுக்கும் தளலவிக்கும் சிறு பிைக்கு
ஏற்படும்தபாது உடன்பாடு வசய்பெர்கள்
இதன்வபாருள்:

பிரிவு என்பது பாளலத்திளையின் உரிப்வபாருள். இது கைவு,

கற்பு என்ற இருதெறு நிளலகளிலும் நளடவபறும் எனப்
பிரிவுக்கு

இலக்கைம்

வசான்னெதன!

வபாருள்

ததடச்

வசல்லும் பிரிவு, கற்பதற்காகவும் நாட்ளடக்காப்பதற்காகவும்,
தூது

வசல்ெதற்காகவும்

பிரியும்

பிரிவுகள்

உள்ைன.

உடன்தபாக்ளகயும் ஒரு பிரிொகக் கூறயெதன! வபண்கள்
மடல் ஏறுதல் ெழக்கம் இல்ளல. அததசமயம் வபண்கள்
தனியாகக்

கலம்

ஏறி

கடல்கடந்தும்

வசல்ெதில்ளல

என்றுஇலக்கைம் உளரத்தொ! நாங்கள் உள்ைம் மகிழும்படி

கண்ணுறங்காதயா! கற்புக்காலத்தில் பரத்ளதயர்ப்பிரிொல்
தளலவி

ஊடும்தபாது

பலெளகயான
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ொயில்கள்

பல்தெறுமுளறயில்

ததற்றுெர்கள்

என

உளரத்தெதன!

உலகமக்கள் மகிழும்படித் தாதலா தாதலதலா!
இலக்கைக்குறிப்பு:

ஓதலும் காெலும்— எண்ணும்ளம

__________________________________________
பாடல்— 4:

ஒலிளயக் கைக்கிட உளரத்தாய் மாத்திளர
ஒருவிர தலாடு வபருவிரல் தசர்த்து

ஓளச வசய்தல் ஒருமாத் திளரயாம்

ஒருெர் இயல்பாய்க் கண்ணிளமத் தலுமாம்

ஒலிக்கும் மாத்திளர ஒருநான்கு கூறாம்

ஒலிக்க மனதால் நிளனத்தல் காலாம்

ஊன்றல் அளரதய முறுக்கல் முக்கால்

விடுத்தல் ஒன்வறன விைம்பினர் தமிழர்

ஒலிக்கும் எழுத்ளதக் குறில்வநடில் ஒற்வறன

ஒலிக்கும் அலகால் ஒருவபயர் ளெத்தெதன!

ஒன்தற குறிலாம் இரண்தட வநடிலாம்

ஒற்தற அளரவயன ஓதிய புலென்நீ

ெலிவமலி இளடவயன ெகுத்தாய் எழுத்திளன

ொய்பாட்டில் நீளும் எழுத்தின் இலக்கைம்

ெருமிளச நூலில் காண்க என்றெதன!

ெல்தலார் மகிழத் தாதலா தாதலதலா
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[4]

இதன் வபாருள்:
எழுத்துக்கள்

உச்சரிக்க

ஆகும்

தநரத்ளதக்

கைக்கிட

மாத்திளர என்னும் அலகிளன உளரத்தாய். சுட்டு விரதலாடு
வபருவிரளலச்

தசர்த்துச்

வசாடுக்க

ஒருமாத்திளர தநரமாகும்.
எழுத்ளத

உச்சரிக்க

ஆகும்

தநரதம

அளதக்கூட நான்கு கூறாக்கி

நிளனப்பது

கால்

மாத்திளர,

இருவிரல்களையும் தசர்ப்பது அளர, முறுக்குதல் முக்கால்,
விடும்தபாது

ஒருமாத்திளர

குறில்,வநடில்,

ஒற்று

ஆகும்

என

எடுத்துச்

வசான்னெர்கள் நம்தமிழர்கள். ஒலிக்கும தநரத்ளத ளெத்துக்
எனப்வபயர்

ளெத்தெதன!

ஒரு

மாத்திளர வபறுெது குறில் என்றும்,இரண்டு மாத்திளர தநரம்
ஒலிப்பது வநடில் என்றம், அளரமாத்திளர அைவு ஒலிப்பளத
ஒற்று என்றும் ெகுத்துக் காட்டிய புலென் நீதய!

ஒற்று

எழுத்திளன ெல்லினம், வமல்லினம், இளடயினம் என்று
ெகுத்துக் காட்டினாய்! ொய்ப்பாட்டில் நீண்டு ஒலிக்கும்
எழுத்தின்

அைவுகளை

இளச

நூலில்

கண்டுவகாள்க

என்றெதன! ெல்தலார் மகிழத்தாதலா தாதலதலா!
இலக்கைக்குறிப்பு:
ஒரு

விரல்,வபருவிரல்—

பண்புத்வதாளககள்;

நிளனத்தல்,ஊன்றல் வதாழிற்வபயர்கள். ெலிவமலி இளட
உம்ளமத்வதாளக

__________________________________________
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எல்லா எழுத்தும் பிறக்கும் இடமும்

எடுக்கும் முயற்சியும் வதாகுத்துச் வசால்லியொ

எண்ணிய சார்பாய் இருக்கும் மூன்றும்

அதனதன் முததல அடிப்பளட என்றெதன!

எல்லா [102] எழுத்தும் வெளிப்படக் கிைந்து

வசால்லிய பள்ளி எழுதரும் என்றெதன!

அகத்வதழு ெழிஇளச அரில்தப நாடி

அைபிற் தகாடல் அந்தைர் மளறவயன்றாய்

எல்லா[103] எழுத்திலும் இருபத்தி ரண்தட

வசால்லுக்கு முதலாம் என்று வசால்லியொ!

இருபத்து நான்தக இறுதியில் ெருெவதாடு

இளடநிளல மயக்கமும் இயம்பிய காப்பியதன!

எல்லாப் புைர்ச்சியும் இளயயும் தபாது

இளடயில்[118] சாரிளய ெருெளத உளரத்தாதய

எல்லாம் வதாகுத்து வதாளகமரபு உளரத்தொ!
எல்லாரும் மகிழத் தாதலா தாதலதலா

[5]

குறிப்பு: 102,103 118 என்பன வதால்காப்பிய நூற்பாக்களைக்
குறிக்கும்.

இதன் வபாருள்:

முதவலழுத்து, சார்வபழுத்து ஆகிய எல்லா எழுத்துகளும்
பிறக்கும்

இடமும்,

ஒலிக்கும்

150

முயற்சியும்

ஆகிய

அளனத்ளதயும்

வதாகுத்துச்

சார்வபழுத்துகள்அதன்அதன்
அடிப்பளடயாகக்

வகாண்டு

முதல்

ெரும்

வசால்லியொ!
எழுத்துகளை

என்றெதன!

எல்லா

எழுத்துகளும் முன்பு கூறிய பிறப்பிடங்களிலிருந்து பிறக்கும்
ஓளச காற்றினால், வெளிப்படக் தகட்குமாறு வசால்லும்தபாது
உள்தை

உறுப்புகளில்

ஓளசக்காற்றுக்கு

அைபு

நூல்களில் காைப்படும்

தங்கிச்

கூறுதல்

சுழன்று

அந்தைர்

என்றெதன!

எழும்

இலக்கை

முப்பத்து மூன்று

எழுத்துக்களில் இருபத்து இரண்டு எழுத்துகள் வமாழிக்கு
முதலிலும்,

இருபத்து

நான்கு

எழுத்துகள்

வமாழிக்கு

இறுதியிலும் ெரும் என்று கூறியததாடு வமாழிக்கு இளடயில்
எந்த எந்த எழுத்துகதைாடு எந்த எந்த எழுத்துகள் தசர்ந்து
ெரும் என்று கூறியொ!
சாரிளயகள்
இெற்ளற

தாதலதலா !

இளடயிலும்

எல்லாம்

இலக்கைம்

எல்லா ெளகப் புைர்ச்சியிலும்
ெருெளத

வதாகுத்து

உளரத்தொ

உைர்த்தியொ!

வதாளகமரபு

எல்தலாரும்

மகிழத்

என்னும்

தாதலா

இலக்கைக்குறிப்பு:

எழுத்தும்— முற்றும்ளம; அகத்வதழு— ஐந்தாம் தெற்றுளம
உருபும் பயனும் உடன்வதாக்கத் வதாளக; வதாளக மரபு—
இருவபயவராட்டுப் பண்புத்வதாளக

__________________________________________
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எல்லா ஈற்றுக்கும் சாரிளய உளரத்து
இருெளகப்

இயம்பியொ!

புைர்ச்சிக்கும்

இலக்கைம்

இகர இறுதிப் வபயர்நிளல முன்னர்

ெல்வலழுத்து மிகவமன இலக்கைம் ெகுத்தெதன!

எல்லாப் பருெத்தும் உளழத்தான் என்பளத

பனிெளி வெயில்மளழ யுடன்அத்துச் சாரிளய

இளயந்து ெருவமன எடுத்துக் காட்டியொ

இலக்கைத் தூதட பண்பாடு பகன்றொ!

எல்லாச் வசால்லிலும் எகரமும் ஒகரமும்

ஈற்றலில் ொராது என்று இயம்பியொ!

எல்லா ஈற்றுக்கும் எடுத்துக் காட்டுடன்

இலக்கைம் வசான்னாய்த் தாதலா தாதலதலா

நல்லது அல்லாச் வசால்லுக்குக் கூட

நற்றமிழில் இடக்கர் அடக்கல் என்றெதன!

நல்லதல்லா மலத்ளதப் ‘பகர ஈ’ என்றெதன!
நாங்கள் மகிழ தாதலா தாதலதலா

அருஞ்வசாற்வபாருள்:

[6]

ெழி— காற்று; ஊதட— இளடதய; பகறல்— கூறுதல்
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இதன்வபாருள்:

தெற்றுளம, அல்ெழி என்னும் இருெளகப் புைர்ச்சிகளிலும்

உயிரீறு வமய்யீறு குற்றியலுகர ஈறு என எல்லா ெளக
ஈறுகளுக்கும் சாரிளய கூறியெதன! இகர இறுதி வபயர்
வசால்லின்(அப்படி இப்படி எப்படி) முன்னர் ெல்வலழுத்து

மிகும் என இலக்கைம் ெகுத்தெதன! தமிழன் பனி, காற்று,
வெயில்,

மளழ

என்னும்

எல்லாப்பருெ

காலத்திலும்

உளழத்தான் என்பளத அத்துச் சாரிளய கூறும் தபாது

சான்றுகூறியெதன! இவ்ொறு இலக்கைம் கூறும்தபாது
இளடயிளடதய தமிழ்ப் பண்பாட்ளடயும் கூறியெதன! எந்தச்
வசால்லுக்கும் இறுதியில் எகரமும் ஒகரமும் ொரா என்று

கூறியெதன! இவ்ொறு எல்லா ஈறுகளுக்கும் இலக்கைம்
வசான்னெதன! மலத்ளத

‘பீ’ என்று கூறாமல் இடக்கர்

அடக்கலாகப் ‘பகர ஈ’ என்றெதன! நாங்கள் மகிழத் தாதலா
தாதலதலா.
இலக்கைக்குறிப்பு:
ஈற்றுக்கும்

—

பண்புத்வதாளககள்;
உம்ளமத்வதாளக;

முற்றும்ளம;

இருெளக,நற்றமிழ்—

பனிெழிவெயில்

மளழ—

இலக்கைம் வசான்னாய்— இரண்டாம்

தெற்றுளமத்வதாளக
__________________________________________
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எண்ைல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டவலன

எல்லா அைளெயும் எடுத்துச் வசான்னெதன!

எள்ளையும் வகாள்ளையும் வநல்ளலயும் குறித்தத
எல்லா நிலத்தார் உைளெக் கூறியொ!

கண்ணியும் மாளலயும் தாரும் பூத்தாதன

கழுத்திலும் மார்பிலும் அணிளகயில் தெறாதம

காலம் இடத்திற்கு முன்பின் வபாதுவெனக்

காட்டிய காப்பியதன தாதலா தாதலதலா

விண்ணும் [1589] மண்ணும் ெளிவயாடு வநருப்பும்
ொன்மளழ நீரும் கலந்த உலகத்தில்

வபண்ணும் ஆணும் நீங்கிய அலிளய

தபடிவயனக் கூறிதய மரபிளனப் தபாற்றியொ

வபண்ளைப் வபற்தறார் வகாடுப்பக் வகாள்ைாது
பாங்கன் பாங்கிளயத் தூதாய் விடுத்து

வபண்ணுடன் தபாதல் உடன்தபாக் காவமன
தபசிய காப்பியா தாதலா தாதலதலா

[7]

குறிப்பு: 1589 என்பது வதால்காப்பிய நூற்பாளெக் குறிக்கும்.
அருஞ்வசாற்வபாருள்:

கண்ணி — தளலமாளல; தார் — மார்பணிமாளல; ெளி —
காற்று; பாங்கன் — ததாழன்; பாங்கி — ததாழி
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இதன்வபாருள்:

அைளெப் வபயர்கைாகிய எண்ைல், எடுத்தல் (நிளற) நீட்டல்,
முகத்தல் என்று எல்லா ெற்ளறயும் எடுத்துச் வசான்னெதன!

எள்,வகாள், வநல் என்ற வசாற்கைால் ஐெளக நிலமக்களின்
உைவுகளைக் குறித்துக் கூறியொ! கண்ணி, மாளல, தார்
என்பன

யாளெயும்

கழுத்தில்

அணியும்

பூக்கைால்

ஆன

வதாடர்கதை,

இருப்பினும் தளலயில் அணியும்தபாது கண்ணி என்றும்,
தபாது

மாளல

என்றும்,

மார்பில்

அணியும்தபாது தார் என்றும் வபயர்களைப் வபறுகின்றன.
இெற்றின்

இடத்திற்கும்

தெறுபாடுகளை

எல்லாம்

உளரத்தெதன!

காலத்திற்கும் முன் பின் என்ற வசாற்கள்

வபாதுொக ெரும் என்று காட்டிய காப்பியதன தாதலா
தாதலதலா! ொனமும்,நிலமும், காற்றும்

வநருப்பும் நீரும்

கலந்த தசர்க்ளகதய உலகம் என்றெதன! அவ்வுலகத்தில்

ஆண் தன்ளமயும், வபண்தன்ளமயும் அற்ற பிறவிளயப் தபடி
என்று

கூறி

மரபிளனக்

காத்தெதன!

தளலவியின்

தூதாக

விடுத்துப்

வபண்ளை

வபற்தறார்கைால் வகாடுக்கப்படாத தபாது, ததாழிளயயும்
ததாழளனயும்

அளழத்துக்வகாண்டு வசல்லுதளல உடன்தபாக்கு என்று
கூறிய காப்பியதன! தாதலா தாதலதலா.
இலக்கைக்குறிப்பு:

எண்ைல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்டல் உம்ளமத்வதாளககள்;
எள்ளையும், வகாள்ளையும் — எண்ணும்ளம
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பாடல்—8:

ஈருயிர் [140 ]தசர்ந்தால் இளடயில் ததான்றும்
எழுத்ளதக் கூட ‘ய்.வ்’ என்றெதன!

எழுதும் தபாது மகரம் ெரும்முளற

உட்வபறு புள்ளி உருொகும் என்றெதன[143]

ஆரிய வமாழிளய அண்ட விடாது

அன்தற காத்தெதன அளதயும் மீறினால்

அம்வமாழிக் கிைவி அவ்வெழுத் வதாரீஇ
[884]

எழுத்வதாடு புைர்ந்த வசால்லாகும் என்றெதன

சீரிய புலெர் அளெயில் தகட்ட

தளடக்கு விளடளயத் தகும்படி உளரத்தெதன!

திருவிற் பாண்டியன் திருமுன் அரங்தகற்றத்

வதாடங்கிய காப்பியா தாதலா தாதலதலா![பாயிரம்]

ஊவராடு[1031] ததாற்றம் உரித்வதன வமாழிந்து

உலாத்ததான்ற ஒருவித் திட்டெதன! உன்ளன

ஊரில் உள்ைததரில் ளெத்து இழுப்தபாம்

உள்ைம் மகிழ்ந்து தாதலா தாதலதலா

குறிப்பு:

[8]

பாயிரம் மற்றும் 140, 143, 884, 1031 என்பன

வதால்காப்பிய நூற்பாக்களைக் குறிக்கும்.
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அருஞ்வசாற்வபாருள்:

மகரம் ம் என்னும் வமய்வயழுத்து; கிைவி—வசால்;சீரியசிறந்த

இதன்வபாருள்:

புைர்ச்சியில் ெருவமாழி முதலிலும் நிளல வமாழி ஈற்றிலும்

உயிர் எழுத்துகள் ெரும்தபாது அெற்ளற உடன்படுத்த ய், வ்
என்னும் எழுத்துகள் ததான்றும் என்றெதன! எழுதும் தபாது
மகரக்குறுக்கத்திற்கு உள்தை புள்ளி உருொகும் என்றெதன!
அன்தற

ஆரிய

காத்தெதன!

சூழ்நிளலயில்

வமாழிளயத்

அளதயும்

மீறிய

தமிழில்

கலக்க

எழுததெண்டும்

அவ்வெழுத்துகளின்

விடாது

ெரிெடிெத்ளத

என்ற
நீக்கி

தமிழ் ஒலிக்கு ஏற்றாற் தபால் மாற்றி எழுததெண்டும்
என்றெதன! சிறந்த புலெர்கள் வீற்றிருக்கும்
திருவில் பாண்டியன்

வினாக்களுக்வகல்லாம்

நிலந்தரு

அளெயில் புலெர்கள் வினவிய
விளடகளைக்

கூறி

நூலிளன

அரங்தகற்றம் வசய்தெதன! சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்றாகிய
உலா இலக்கியம் ததான்ற அடிப்பளட

இட்டெதன! ஊரில்

உள்ை நாங்கள் அளனெரும் ஒருங்குகூடி உள்ைமாகிய
ததரில் ளெத்து இழுப்தபாம். ஆகதெ உள்ைம் மகிழ்ந்து
தாதலா தாதலதலா.
இலக்கைக்குறிப்பு:

ஒரீஇ – வசால்லிளச அைவபளட
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பாடல்—9:

ஒன்பதின் மீதுனக்கு நாட்டம் உள்ைதால்
ஓரதி காரத்ளத ஒன்பதியல் ஆக்கிளனதயா

ஓராயிரத் தறுநூற்று பதிவனாரு நூற்பா

உளரத்தாய் என்தற ஒத்துக் வகாண்தடாதம

ஒன்பதி தனாடு ஒருநூறு ஆயிரம் [463]

ஒட்டி ெருெளத உளரத்தாய் இலக்கைத்தால்

வதாண்ணூறு வதாள்ைா யிரமாகும் முளறளயத்
துளைந்து உளரத்த வதால்காப் பியதன

நன்றாய் தசாற்ளற ஆக்கல் தபால

நவின்றாய் இலக்கைம் கிைவி ஆக்கத்தில்

நம்தமிழ் ொழ நல்லரண் அளமத்த

நற்றமிழ்ப் புலொ தாதலா தாதலதலா

உந்தன் நூளல நூவலனத் வதாடங்கி

நூவலன முடித்த நுனித்தகு புலதொதன

உனக்கீடாய் இனிவயாரு நூளல பளடக்க

உள்ைா ரிளலதய தாதலா தாதலதலா

[9]

குறிப்பு: 463 என்பது வதால்காப்பிய நூற்பாளெக் குறிக்கும்.
அருஞ்வசாற்வபாருள்:
துளைந்து—ஆய்ந்து
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இதன்வபாருள்:

ஒன்பதின் மீது உனக்கு அைவிலா நாட்டம் இருப்பதால்தான்
என்னதொ ஒவ்வொரு அதிகாரத்ளதயும் ஒன்பது ஒன்பது
இயல்கைாகப்

பகுத்துள்ைாய்

அதனால்

நூற்பாக்களின்

எண்ணிக்ளகயும் 1611 ஆக உள்ைததா? தமலும் புைர்ச்சியில்
ஒன்பது

என்ற

எண்ளை

மட்டும்

சிறப்பாக

எடுத்துக்

கூறியுள்ைாய். வதாண்ணூறு வதாள்ைாயிரம் ததான்றும்

முளறகளை ஆயந்து கூறிய வதால்காப்பியதன! குருளை,
கல், கறுப்பு அரிசி இெற்ளற எல்லாம் களைந்து உைவு
சளமப்பளதச்

தசாறு ஆக்கல் என்பர். அளத மனத்தில்

வகாண்தட வசால் அதிகாரத்தின் முதல் இயளலக் கிைவி

ஆக்கம் என்று வபயர் ளெத்தெதன! நம் தமிழ் வமாழியின்
காப்பரண் ஆக வதால்காப்பியம் தந்த புலொ!

தாதலா

தாதலதலா. உன்றன் நூளல நூல் மரபு என நூலில் வதாடங்கி,
புலெர்

கூறிய

நூதல

என

நூலில்

அறிவுள்ைெதன தாதலா தாதலதலா!
இலக்கைக்குறிப்பு:
நம்

தமிழ்—ஆறாம்

முடித்த

தெற்றுளமத்வதாளக;

கூர்த்த

நல்லரண்—

பண்புத்வதாளக; உன்றன் என்பது உந்தன் என எதுளகக்காக
எழுத்தப்பட்டது. இளல—இல்ளல என்பதன் இளடக்குளற
9 இன் சிறப்பு — விைக்கம்:

9உடன் எந்த எண்ளைப் வபருக்கினாலும்
கூட்டுத்வதாளக 9ஆகதெ ெரும்'
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'விளடயின்

சான்று: 9x9 =81 → 8+1= 9; 8x9 =72 → 7+ 2 = 9
9

உடன்

எந்த

எண்ளை

கூட்டினாலும்

'விளடயின்

கூட்டுத்வதாளக கூட்டப்பட்ட எண்ைாக இருக்கும்'
சான்று: 9+ 9 =18→1+8= 9; 9+ 7 =16 → 1+6= 7
அதனால்தான்
ஓவரழுத்து

எழுத்தாகத்

சிறப்பு

ஒரு

தளலளம

வமாழியாகிய

தமிழ்

ஐ

வநடுங்கைக்கில்

இக்காரைத்தினாதலதய
என்கிதறாம்.

எனும்

அக்காரைம்

அய்

ளய

என

பற்றிதய

வபாருள்தரும்
ஒன்பதாெது

ளெத்துள்ைனர்.

எழுதக்கூடாது

வதால்காப்பியர்

ஒவ்வொரு அதிகாரத்ளதயும் ஒன்பது ஒன்பது இயல்கைாகப்
பிரித்துள்ைார்.
திருமூலரும்

இவ்ொதற

திருமந்திரத்ளத

உட்பிரிவுகளைக் வகாண்டதாகச்வசய்துள்ைார்.

ஒன்பது

ஒவ்வொரு பிரிவும் ஒரு ‘தந்திரம்’ எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ைது.

இந்த ஒன்பது தந்திரங்களும், ஆகமங்கள் ஒன்பதின் சாரமாக
அளமந்துள்ைன. அந்த எண்ணில் நீண்ட ொழ்வு எனும்

அர்த்தம் வபாதிந்திருப்பதாகச் வசால்கின்றனர், சீனர்களின்
வசார்க்க

தகாபுரம்,

சூழப்பட்டுள்ைது.

ஒன்பது

ெளையங்கைால்

எகிப்து, ஐதராப்பா, கிரீக் முதலான

நாடுகளும் 9-ஆம் எண்ளை விதசஷமாகப் பயன்படுத்திப்

தபாற்றுகின்றன. புத்த மதத்தில், மிக முக்கியமான சடங்குகள்
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யாவும்

ஒன்பது

துறவிகளைக்

வகாண்தட

நளடவபறும்.

தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிைாட்டினத்தின் சுத்தத்ளத 999
என்று

மதிப்பிடுொர்கள்.

வபண்களின் கர்ப்பம்,

பூரைமாெது ஒன்பதாம் மாத நிளறவில்தான்!

ஒன்பது என்ற எண்ணுக்கு ெடவமாழியில் நெம் என்று வபயர்.
நெ என்ற வசால் புதிய, புதுளம எனும் வபாருள் உளடயது.
(5-27-20222)

__________________________________________
பாடல்—10:

கைெல ராயினும்[1061] காமத்துப் படினும்
கண்ட ஊரார் காவதாடு தபசினும்

கட்டினும் கழங்கினும் வெறியாட்டு அயர்தலும்
வசவிலிக் கூற்று நிகழும் என்றெதன!

கைவில் பழகிய காதலர் இருெர்

காவிலும் பூம்வபாழில் தசாளலயில் தசர்ந்தத

கனவில் மிதந்தது தபாதுவமன்தற கற்புக்காக
கடிமைம் புரிெர் என்று வசான்னெதன!

அைவிற்கும்[170] நிளறயிற்கும் வமாழிமுத லாகி
உைவெனப் பட்ட ஒன்பதிற் வறழுத்வதன

அகரவுகரம் கசதப நமெ என்றெதன!

அளனத்தும் அடக்கி இலக்கியம் வசான்னெதன

உைமகிழ்ந் துன்ளனப் தபாற்றிதனாம் ஐயதன
உெந்து நீயும் தாதலா தாதலதலா
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ஒருபிறப்பும் தீயளெ தீண்டா பழிபிறங்கா

வபற்றதால் உன்ளன தாதலா தாதலதலா

குறிப்பு: 170, 1061 என்பன

வதால்காப்பிய நூற்பாளெக்

குறிக்கும்.

அருஞ்வசாற்வபாருள்:
அலர்—

ஊரார்

தூற்றிப்

[10]

தபசல்;

கட்டு—கட்டாக

உள்ை

ஓளலச்சுெடி பார்த்துக்கூறல்; கழங்கினும்— கழற்சிக்காயின்
எண்ணிக்ளகளய ளெத்துக் கூறல்;

வெறியாட்டு— தெலன்

மீது ெந்து கூறல்; கா—பூங்கா; கடி மைம்—திருமைம்
இதன்வபாருள்:

தளலெனும் தளலவியும் பழகுெளத ஊரார் தங்களுக்குள்
தபசிக் வகாள்ளும் தபாதும், காமம் மிகுதியால் தளலவியின்
உடலில் ததான்றும் நிறதெறு பாட்டின் தபாதும், ஊர் மக்கள்

தங்களுக்குள் கமுக்கமாகப் தபசிக் வகாள்ளும் தபாதும்,
ஓளலக்கட்டு,கழற்சிக்காய்,இெற்றின மூலமும் தெலன் ெந்து

ஆடிச் வசால்லும் தபாதும் வசவிலி கூற்று நிகழும் என்றெதன!
காதலர் இருெரும் பூங்காவிலும், தசாளலயிலும் தசர்ந்து
சுற்றி மகிழ்ச்சியாக இருந்தது

தபாதும் என்று திருமைம்

வசய்து வகாள்ளுெர் என்று கூறியெதன! அைளெகைாகிய
எண்ணுதல் முகத்தல் நீட்டல் மற்றும் நிறுத்தல் முதலிய

அைவுப் வபயர்கள் வமாழிக்கு முதலாக ெரும் தபாது
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ெரக்கூடிய எழுத்துகளை அ, உ, க,ச,த,ப,ந,ம,ெ என்னும்
ஒன்பது

எழுத்துகளும்

ெரும்

என்றெதன!

இெற்ளறவயல்லாம் உள்ைடக்கி தமது நூளல இலக்கியம்
தபால்

கூறியெதன!

எங்கள்

உள்ைம்

மகிழ்ந்து

பிறவியிலும்

எங்களை

தபாற்றிதனாம் தளலொ நீயும் உள்ைம் மகிழ்ந்து நாளெ
அளசத்துப்

பாடுொயாக!எந்தப்

தீயளெ தீண்டாமல் இருப்தபாம். ஏவனனிதல பழிதசராத
உன்ளன

தாதலதலா

நாங்கள்

மகொகப்

இலக்கைக்குறிப்பு:
கட்டினும்

இரண்டாம்

கழங்கினும்

தெற்றுளம

வதாக்கத்வதாளக;

தீண்டா

வபற்றுள்தைாம்.

எண்ணும்ளம;
உருபும்
—

பூம்வபாழில்-

பயனும்

ஈறுவகட்ட

__________________________________________
வதால்காப்பியச் வசம்மல் புலெர் ஆ.காளியப்பன்
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உடன்

எதிர்மளறப்

வபயவரச்சம்

அளலதபசி: 9788552993

தாதலா

15. தமிழிை் காை்சியியலும் வள் ளுவமும்
—

முனைவர் ஆைந்த் அேைதாஸ்

தமிழில் காட்சியியல் என்பது ஆங்கிலத்தில் “பிலாசபி” என்று
வசால்ெதற்கு “சமமான” வசால் எனலாம்.
சமஸ்கிருதச் வசால். ‘காட்சியர்’ என்றால்

தத்துெம்

‘அறிொளி’,

‘சிந்தளனயாைர்’ என்று வபாருள். பிலாசபருக்குச் சமமாகச்
வசால்லலாம்.

நம்பிக்ளகயும் பகுத்தறிவும் (Faith and Reason):
வமய்யியல்,
மத்தியில்

தத்துெம்,

வதளிெற்ற

பிலாசபி

என்பதும் கூட மக்கள்

நிளலயில்

உள்ைது.

அரசியல்

தளலெர்கள் அளனெளரயும் ‘பிலாசபர்’ என்று வபாதுொகச்
வசால்லி விடுதொம். அதில் தெறில்ளல. ஆனால் எந்தப்

வபாருளில் அந்தச் வசால்ளலப் பயன்படுத்துகிதறாம் என்று
வதரிந்திருப்பது

முக்கியம்.

இல்ளலவயன்றால்

ஏததா

அர்த்தமில்லாமல் தபசுெது தபால ஆகும்.
“ஆழமாக அலசிப் பார்த்த ொழ்வு அர்த்தமுள்ை ொழ்வு”,
என்பது சாக்ரட்டீஸ் கூற்று (An examined life is worth living).
அப்படி என்றால் அடிப்பளடக்

தகள்விகளைக் தகட்க

தெண்டும். ஒரு கட்வடறும்புக்கு எத்தளன கால்கள் உண்டு?

இது அடிப்பளடக் தகள்வி இல்ளல. இந்த ளமக்தரா தபான்
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எப்படி தெளல

வசய்கிறது?

வதரிந்தெர்களைக் தகட்டால்

விைக்கம் வசால்ொர்கள். இது அடிப்பளட தகள்வி இல்ளல.

ஆனால், இந்த ொழ்க்ளகக்கு ஏதாெது வபாருள் இருக்கிறதா?
எத்தளனதயா

தபர் சுட்டுக் வகால்லப் படுகிறார்கதை,

அெர்கள் ொழ்வு அத்ததாடு முடிந்து தபாய் விட்டதா அல்லது
பின்பு ஏதும் நடக்குமா? இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்குத் வதாடக்கம்
உண்டா,

முடிவு என்று ஒன்று உண்டா? இவதல்லாம்

அடிப்பளடக்

தகள்விகள்.

குர்ஆளனதயா,
வசான்னால்

இதற்கு

விவிலியத்ளததயா,

கீளதளயதயா சான்று காட்டிப்

பதில்

அதற்கு இளறயியல் என்று வசால்ெதுண்டு.

பகுத்தறிவு அைவில் சான்று ளெத்து பதில் அளித்தால் அளத

வமய்யியல் என்பர். இந்த இரண்ளடயும் பிரித்துக் காட்டலாம்.
ஆனால் அளெ முரண்பாடானளெ என்று வசால்ல முடியாது.

கருப்பு பிடிக்குமா காவி பிடிக்குமா என்று தகட்டார் ஒருெர்.

எனக்குக் கருப்பும் பிடிக்கும் காவியும் பிடிக்கும். இரண்டும்
இயற்ளகயின் நிறங்கள்,
இெற்ளற

இப்வபாழுது

தெண்டும் என்றால்

நமக்குக் கிளடத்த

தனியார்

வகாளடகள்.

மயமாக்கிவிட்டு

எது

என்ன வசால்ெது. அதுதபால்தான்

நம்பிக்ளகயும் பகுத்தறிவும்.
நம்பிக்ளக இன்றி பகுத்தறிொைர்களும் ொழ முடியாது.
பகுத்தறிவின்றி நம்பிக்ளக ொதிகளும் தங்கள் நம்பிக்ளகளய
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விைக்கமுடியாது. ஆனால் எங்கு பகுத்தறிவு முடிகிறது, எங்கு
நம்பிக்ளக வதாடங்குகின்றது என்பளதக் கூறுதல் கடினம்.

அந்த எல்ளலக் தகாட்ளட தீர்மானிப்பது சுலபமில்ளல. ஆதி
சங்கரரும் தாமஸ் அக்குவினாவும் பக்கம் பக்கமாக அதுபற்றி
எழுதியுள்ைார்கள்.
நம்பிக்ளகயும்

பகுத்தறிவும்

வசய்கிறது. நம்பிக்ளக
குைமளிக்காது,

ஒன்றுக்வகான்று

நிளறவு

இல்லாமல் பகுத்தறிவு மட்டும்

மீட்பு வகாடுக்காது,

முழுளம தராது.

பகுத்தறிவு இல்லாமல் நம்பிக்ளக மட்டும் வசயல் பட்டால்
மனிதத்துெம் தபாய்விடும்,

மனிதாபிமானமும் மளறந்து

விடலாம். மனிதம் இல்லாத விண்ைக விைக்க உளர (heavenly
metaphysics) நமக்குத் ததளெயில்ளல. அர்த்தமுள்ை ொழ்ளெ
தமற்வகாள்ை இரண்டும் தெண்டும்.
கருத்தைவில் வதளிவு தெண்டும்:
கருத்துத்

வதளிவு

இட்டுச்வசல்லும்.

இல்ளல

என்றால்

இப்வபாழுது

தமிழ்

குழப்பத்திற்கு
ஊடகங்களில்

திருக்குறளில் பதிொன ஒரு பாடலுக்குப் பல விைக்கங்கள்

வகாடுக்கின்றனர். அது ஒருெளர ஒருெர் அெமதித்து, ஏன்,
வகாச்ளசப் படுத்தியும் ெருகிறது. இது தமிழுக்கும், தமிழ்ப்
பண்பாட்டுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் வபருளம தருெதாகச்

வசால்ல முடியாது. காரைம், இது கருத்துத் வதளிவில்லாத
நிளல.
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“பிறப்வபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்பது குறள் கூறும்
தகாட்பாடு. இங்குச்

சர்ச்ளசக்கு உள்ைானது ‘சமத்துெம்’

என்ற கருத்துக் தகாட்பாடு. சமத்துெம் என்பதற்கு நம்பிக்ளக

அடிப்பளடயில் விைக்கம் வகாடுக்கலாம். அல்லது பகுத்தறிவு
ெழியாகவும் விைக்கம் தரலாம். இரண்டுக்கும் முரண்பாடு
இல்ளல.

கிறித்துெ

மரபில்

ெந்தெர்கள்

காட்டிச் சமத்துெத்ளத

விவிலியத்ளதச்

சான்று

ஏற்றுக் வகாள்ொர்கள். மனிதன்

கடவுளின் சாயலால் பளடக்கப்பட்டென் என்பது விவிலிய
ொக்கு.

அதன்

மகத்துெமும்

பார்ளெயில்

அடங்கி

மனிதனின்

உள்ைது.

தனித்துெமும்

இந்த

நம்பிக்ளக

வகாண்டெர்களுக்கு மனிதர்கள் சமத்துெம் வபற்றெர்கள்.
மற்றெர்கள்

இளத ஏற்றுக்

வகாள்ைாமல் இருக்கலாம்.

பரொயில்ளல. சமய சாயம் பூசாமல் தபசலாம். குறள் சமயம்

சாரா நூல். அதனால் தெறு விைக்கம் வகாடுக்க தெண்டும்.
பகுத்தறிவின் பார்ளெயில், வமய்யியல் கண்தைாட்டத்தில்
பார்க்கலாம்.

வமய்யியல் ெரலாற்றில் 'வபர்சன' (person) என்ற கருத்து
உண்டு.

அளதத்

வதளிவுபடுத்த

தெண்டும்.

அதாெது

பகுத்தறிவும் சுதந்திர உள்ைமும் (intelligence and free will)
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இயல்பாகக்

வகாண்ட

தனிப்பட்ட

ஒன்ளற

(substance),

மனிதளர person என்று வசால்ெது. Person and personality are
different.

இளெ இரண்ளடயும் குழப்பி

விடக்கூடாது.

“வபர்சனாலிட்டி” என்றால் தனி ஒரு மனிதனின் தனித்துெம்;
ஒருெரின்

'வடம்பரவமன்ட்',

'தகரக்டர்' பற்றி தபசுெது.

‘வபர்சன’ என்பது இதற்கும் அடிப்பளடயாக உள்ைது.
வபர்சன்

என்பளத

முக்கியமான

மூன்று

அளடயாைமாக ளெத்து விைக்கம் கூறலாம்.

அம்சங்களை

ஒன்று: தனித்துெம் - “யுனீக்” - இளத டியூப்ளிதகட் பண்ை

முடியாது. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு தனித்துெம் உண்டு.
அளத “க்தைானிங்” வசய்ய முடியாது.

இரண்டு: பகிர்ந்து வகாள்ை முடியாதது: - incommunicable –
அணுளெப் தபால இளத உளடக்க முடியாது,
முடியாது,

அதனால்தான்

மற்வறான்று

வநருங்கிய

இளத

விழுங்க

நண்பர்களைக்கூட

முழுதும் புரிந்து வகாள்ை முடிெதில்ளல.

களரக்க

முடியாது.

நம்மால்

மூன்று: subsistence – to be on one’s own. தானாகதெ இருக்கிற
தன்ளம வகாண்ட நிளல.

பகுத்தறிவு உள்ை மனிதனின்

இயல்பு இங்தக ளமயம் வகாண்டுள்ைது.

“நான்” என்பளதயும் கூட இரண்டு ெளகயாகப் பிரிக்கலாம்.
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ஒன்று: மற்றெர்
வசயல்களின்

பார்ளெக்கு உட்பட்டது. என்னுளடய

ெழியாக,

நான்

என்

உைர்வுகளை

வெளிப்படுத்தும் முளறயில், எனது மனப்தபாக்கின் ெழியாக
மற்றெர் என்ளனப் பார்க்க முடியும். இது உயிர் நிளலயின்
ளமயம். நம் வசாந்தப் வபாறுப்புைர்வுக்கும் ளமயம்.
மற்வறான்று:
பகிர்ந்து

பார்ளெக்கு அப்பாற்பட்டது. அடிப்பளடயில்

வகாள்ை முடியாதது. இந்த ளமயத்ளதத்தான்

“அண்டலாஜிக்கல் பீயிங்” என்று வசால்கிதறாம்.

நாய்க்குத் தனிப்பட்ட இயல்பு உண்டு. ஆனால் அளத ஒரு
“வபர்சன்” என்று

வசால்ல முடியாது. அது பகுத்தறிவும்

சுதந்திர உள்ைம் வகாண்ட வபாருட்கூறு அல்ல.

2000 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னும் திருக்குறளைப் பற்றிப் பல
விமர்சனங்கள் நடக்கின்றன. அது ஒரு வதாகுக்கப்பட்ட நூல்.
பல் தெறு பழவமாழிகளை,

நீதிச்

வசால்லாடல்களைத்

வதாகுத்துத் தரப்பட்டுள்ைது என்பர். இது சில ஐதராப்பிய
அறிஞர்களின் கருத்து.

விொதத்திற்காக இந்தக் கருத்ளத நாம் ஏற்றுக் வகாண்டாலும்
கூட,

இளதத்

கண்தைாட்டத்ததாடு
அதிகாரங்கைாக

வதாகுத்தெர்

மூன்று

அளமத்து
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ஒரு

குறிப்பிட்ட

பகுதியாகப்பிரித்து,
ஒரு

நூலாக

133

ெடிெம்

வகாடுத்திருக்கிறார்.

அெர்

ஒரு

தகாட்பாட்டின்

அடிப்பளடயில் வசய்திருக்க தெண்டும். அப்வபாழுது உள்ை
சமுகச்

சூழ்நிளலக்குப் பதில் வசால்லும் குறிக்தகாதைாடு

வசய்திருக்க தெண்டும்.
எெருதம

குறிக்தகாள்

வதாடங்குெதில்ளல.

இல்லாமல்

ஒரு

தெளலளயத்

ஒரு எழுத்தாைன் அல்லது ெணிகன்

திட்டம் ஏதும் இல்லாமல் தன் தெளலளயத்

வதாடங்க

மாட்டான். பிரபாகரன் என்ற மீமாம்ச சிந்தளனயாைர் (ஏழாம்
நூற்றாண்டு)

கூறிய

ொக்ளக

தமல்நாட்டு

இன்டாலஜிஸ்டுகள் அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டி இந்திய மரபின்
அளடயாைமாகக் கூறுொர்கள். “ஒரு பயளனச் சிந்தித்துத்
வதளிொக குறி

ளெக்காமல் ஒரு முட்டாள் கூட ஒரு

தெளலளயத் வதாடங்க மாட்டான் என்பது. “பிரதயாஜனம்
அநுத்திஷ்ய

ந

மந்ததா’பி

ப்ரெர்த்ததத, ” என்பது

மீமாம்சாவின் (slokavārtika) வசால்லாடல்.
ெள்ளுெர்

வசலுத்திய

அப்வபாழுது

இருந்த

தகாட்பாட்டுக்கு

சமூகத்தில்

மாற்றுக்

தருகிறார். அெருக்கு உதவிய மூலநூல்கள்

ஆதிக்கம்

கண்தைாட்டம்

என்னவென்று

வதரியவில்ளல. ஆனால் குறளின் கண்தைாட்டம் ளெதிக
தகாட்பாட்டுக்கு

முரைானது

மாற்றுக் கருத்து இல்ளல.
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என்பது

வதளிவு.

அதில்

16. வள் ளுவமும் விஞ் ஞானமும்
—

வவ.மதாதாத்திரி

ஒப்புரவு அறிதல்:

ஒப்புரவு என்பது ளகம்மாறு கருதாத உதவி. பிரதி உபகாரம்
எதிர்பார்த்துச் வசய்ெது ஒப்புரவு ஆகாது. மற்றெர்களுக்கு
நம்மால்

இயன்ற

உதவிகளைச் வசய்ெது, பைத்தால்

உதவுெது, உடலால் உதவுெது இதற்குப் பிரதி பயளன
எதிர்பாராமல்

வசய்ய தெண்டும். இதற்கு உதாரைமாக

ெள்ளுெர் நான்கு திருக்குறள்களைக் காட்டியுள்ைார்.

ளகம்மாறு தெண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என் ஆற்றும் வகால்தலா உலகு

(211)

இந்த உலகத்தார் தமக்கு உதவும் மளழக்கு என்ன ளகம்மாறு

வசய்கின்றனர்? மளழ தபான்றெர் வசய்யும் உதவிகளும்
ளகம்மாறு தெண்டாதளெ.

மளழ வபாழியும் தமகத்திற்கு நாம் என்ன பிரதி பலன்

வசய்கின்தறாம்? ஒன்றுமில்ளல. தமகமும் நம்முளடய பிரதி
பலளன எதிர்பார்த்து மளழ வபாழிெதில்ளல. மளழளயப்

வபாழிெது தமகத்தின் குைம், இயல்பு. அதத தபான்று பிரதி
பலளன எதிர்பாராமல் பிறர்க்கு உதவி வசய்ய தெண்டும்.

ஊருணி நீர் நிளறந்தற்தற உலகொம்
தபரறிொைன் திரு.

(215)
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ஊரார் நீருண்ணும் குைம் நீரால் நிளறந்தது தபான்றது

தபரறிொைனிடம் உள்ை வசல்ெம். ஊரார் ஊருணியில் நீளர
எடுத்துப்

பலெளகயிலும்

பயன்படுத்துகிறார்கள்.

அந்த

ஊருணிக்கு அெர்கள் எந்தவித ளகம்மாறும் வசய்ெதில்ளல.

அவ்ொதற தபரறிொைனிடம் உள்ை வசல்ெம் ஊராருக்குப்
பயன்படும். எத்தளகய ளகம்மாறும் தபரறிொைன் எதிர்
பார்ப்பதில்ளல.

பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் வசல்ெம்
நயன் உளடயான் கண்படின்

(216)

ஊரின் நடுதெ பயன் மிகுந்த மாம்பழங்கள் பழுத்தாற்
தபான்றது நற்பண்புளடயானிடன் வசல்ெம் தசர்தல். ஊரின்
நடுதெ பயன்மிகுந்த மா பலா ொளழ தபான்ற மரங்கள்
கனிகளுடன் இருந்தால் அெற்ளற ஊரார் உண்டு களிப்பர்.
அதற்காக இம்மரங்களுக்கு எவ்வித ளகம்மாறும் வசய்ெது
கிளடயாது.

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் வசல்ெம்
வபருந்தளகயான் கண்படின்

(217)

அளனத்து உறுப்புகளும் மருந்தாகிப் பயன்படத்தெறாத மரம்
தபான்றது

வபருந்தளகளம

உளடயெனிடம்

வசல்ெம்

தசர்தல். சில மரங்களின் காய்கள், இளலகள், பழங்கள்,
பட்ளட மற்றும் தெர் அளனத்தும் மருந்தாகப் பயன்படும்.
அெற்ளறத்தக்க

முளறயில்
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உபதயாகித்து

மக்கள்

பயனளடகிறார்கள். இருந்தாலும் அெர்கள் அந்த மரத்துக்கு

எந்த வித உதவிதயா ளகம்மாதறா வசய்ெதில்ளல. அளதப்
தபாலதெ வபருந்தளகளமயுளடயான் தன் வசல்ெத்ளதப்

பிறருக்காகவும் பயன்படுத்துொன். இதற்கு அென் பிரதி
பலளன எதிர்பார்ப்பதில்ளல.

ளகம்மாறு கருதாமல் வசய்யும் உதவி ஒப்புரவு என்று
பார்த்ததாம்.

அப்படி

உதவி

வசய்ெதால்

விளையும்

நன்ளமகள் யாவதன்று பார்த்ததாம். உதவி வசய்பெர்கள்
அந்தப்

பலளன

எதிர்பார்ப்பதில்ளல

என்றாலும்

அந்த

நன்ளமகள் தாமாகதெ உதவி வசய்பெர்களுக்கு ெந்து தசரும்.

விஞ்ஞானம் அவ்ொதற கூறுகிறது. அது எங்ஙனம் என்பளதப்
பார்ப்தபாம்.
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தன்ளனயும் தன் குடும்பத்ளதப் பற்றி மட்டுதம எண்ைாமல்

பிறளரப் பற்றி எண்ணும் தபாது நமது மனெழுத்தம் (stress)
குளறகிறது.

இதனால்

நமது

ஆதராக்கியம்

கூடுகிறது.

மற்றெர்களுக்கு உதவும் தபாது தன்ளனப்பற்றிய சிந்தளன
(self centeredness) தபாய்விடுகிறது. இதனால் நமக்கு ஏற்படும்

கெளலகளும் தபாய்விடுகின்றன. மற்றெர்களுக்கு உதவும்

தபாது மூளையில் நம்ளம அளமதிப்படுத்தும் endorphins,
oxytocin தபான்ற

hormones உற்பத்தியாகி நமக்கு மன

அளமதிளயயும்

மகிழ்ச்சிளயயும்

வகாடுக்கின்றன.

அதனால்தான் திரு.இரவீந்திரநாத் தாகூர் அெர்களும் ‘service
is

joy

’

அதாெது

"வதாண்டு

மகிழ்ச்சி"

என்றார்.

மற்றெர்களுக்குச் தசளெ வசய்யும் தபாது நமது தகாபம்,
குதராதம்

தபான்ற

குைங்கள்

மளறந்து

விடுகின்றன.

இதனாலும் நமது ஆதராக்கியம் கூடுகிறது.
எதிர்மளற
தபான்ற

எண்ைங்கைான,

சிந்தளனகள்

தகாபம்,

நம்முளடய

பழி

ொங்குதல்

ஆதராக்கியத்ளதக்

வகடுக்கின்றன.. அந்த உைர்ச்சிகள் ெரும் தபாது நமது
வநஞ்சு படபடக்கின்றது.. நமது இரத்த அழுத்தம் கூடுகிறது.
நமது

ஜீரைம்

தளடப்படுகிறது.

இெற்றினால்

நமது

ஆதராக்கியம் வகடுகிறது. இந்த உைர்ச்சிகள் எல்லாம் நாம்
மற்றெர்களுக்குச்

மளறந்துவிடுகின்றன.
தபைப்படுகிறது.

தசளெ

இதனால்
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வசய்யும்

நமது

தபாது

ஆதராக்கியம்

17. தாமிரமும் தமிழரும்
—

முனைவர் மவ.கட்ைனள னகைாசம்

தாமிரம், இயற்ளகயில் ஒரு தனி உதலாகமாகக் கிளடக்கிறது.

உதலாக ெளகளயச் சார்ந்த இத்தனிமத்ளத “வசப்பு”, “வசம்பு”
என்றும்

கூறுெர்.

இதன்

மூலக்கூறு

ொய்பாடு

"CU"

என்பதாகும். லத்தீன் வசால்லான "Cuprum" என்பதளன "CU"
என்கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தில்

"Copper"

என்று

அளழக்கப்படுகிறது. இதன் அணு எண் 29. மனிதன் முதலில்

பயன்படுத்திய இவ் உதலாகம் மிகுந்த பயன்பாடு உளடயது.
தமிழர்கள்

இதன் பயன்பாட்ளட

வதாட்தட பயன்படுத்தி ெருகின்றனர்.

உைர்ந்து

ஆதிகாலம்

தமிழ் நிகண்டுகள்:

வசாற்களுக்குப் வபாருள் தரும் அகராதிகைாகிய தமிழ்

நிகண்டுகள், தாமிரம் பற்றிக் கூறுகின்றன. திொகரம் என்ற
தமிழ் நிகண்டு ஐெளகயுதலாகத்ளதப் பற்றிக் கூறும்தபாது,

“ வபான்னும், வெள்ளியும், வசம்பும், இரும்பும் அன்ன

ஈயமும், ஐெளக யுதலாகம்"
என்று உளரக்கிறது.

வசம்பு பற்றிக் கூறும்தபாது
“சீருளம, தாம்பிரம், கற்பம், வசம்தப”

எனக்கூறும்.
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- திொகரம் - 1042

பிங்கலம் என்ற நிகண்டு,

"தாமிர வமருளெ ெடுதெ கற்பம்

உதும்பரஞ் சீருள் சீருைஞ் வசம்தப"

- பிங்க லம் - 1235

எனச் சுட்டுகிறது.
நாம தீப நிகண்டு

“இரவி யுதும் பரமி ராசிெடுக் கற்ப
வபருமளெ வசம்பு தாம்பிரம்....

இரவி,

தாமிரம்,

- நாம தீப நிகண்டு - 37

உதும்பரம், இராசி, ெடு, கற்பம், எருளெ, வசம்பு,
ஆகியன

வசம்பின்

வபயர்கைாய்க்

ளகயாைப்படுகின்றன.

நாநார்த்த தீபிளக என்ற தமிழ் நிகண்டு தாமிரத்திற்கு,
“சிெப்பு", மற்றும் “வசம்பு" என இருவபாருள் தருகின்றது.
- (நாநார்த்த தீபிளக - 575)

அபிதான மணிமாளல வசம்பு என்பதற்கு,
“வசம்பு, எருளெ, தாம்மிரம், சீருைம், சீருள்

உதும்பரம், ெடுவொடு, கற்பமுமிதற்தக"

மணிமாளல - 1452)

(அபிதான

எனப் வபாருள் தரும்.
இவ்ொறு தமிழ் நிகண்டுகள் தாமிரம் என்ற வசால்லுக்கான
பல வபாருட்களைத் தருகின்றன. இதனால் தமிழர் ொழ்வில்
தாமிரம்

முடிகிறது.

சிறப்பிடம்

வபற்றுத்
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திகழ்ெளத

நாம்

அறிய

சிந்துச்சமவெளி நாகரிகத்தில் களிமண், தாமிரம் மற்றும்
வெண்கலத்தினால்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
அன்றாட

ொழ்வில்

தபான்றளெ

பதிவு

உருொன

பாத்திரங்கள்

இலக்கியங்களில் தமிழர்கள்

பயன்படுத்திய

உலக்ளக,

வசய்யப்பட்டுள்ைன.

திருளக

பாத்திரங்கள்

பலெற்ளறப் பயன்படுத்திய குறிப்புகளும் உள்ைன. வசப்புப்
பட்டயங்கள்,
சிற்பங்கள்

தாமிரத்ளதப்

எழுத்தூசி,

தபான்ற

ஓளலச்சுெடிகள்

பலெளகப்

பயன்படுத்தி

சட்டங்கள்,

வபாருட்களிலும்

ெந்துள்ைனர்

என்று

அறியப்படுகிறது.
பஞ்ச சளபகள்:

பஞ்சதலாகம், பஞ்செர்ைம், ஐம்வபான் என்பன ஐந்து என்ற

எண்ணிக்ளகளயக் குறிப்பன. வபான், வெள்ளி, வசம்பு,
இரும்பு, ஈயம் தசர்ந்தளதப் பஞ்சதலாகம் என்பர். கருப்பு,
சிெப்பு, பச்ளச, வெள்ளை , மஞ்சள் நிறங்களில் கூடிநிற்பது
பஞ்செர்ைம்.

சிெவபருமான் திருநடனம் ஆடிய இடங்களைப் பஞ்சசளப
என்பர்.

"குடதிளச யதனில் மருவுகு ற்றாலம்
தகாதறு சித்திர சளபயாம்

குற்றமில் குைக்கின் பளழயனூர் மன்றம்,
குலநெ ரத்தினமன் வறன்பர்;
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அடல்விளடப் பாகன் வநல்ளலயம் பதியில்
அம்பலம் தாமிர சளபயாம்;

ஆலொய் மதுளர வெள்ளியம் பலமாம்
அணித்தில்ளலச் வசம்வபா னம்பலதம"

(இரட்ளடயர் தில்ளலக் கலம்பம்)

178

இரட்ளடயர் தில்ளலக் கலம்பகம் கூறும் “தாமிரசளப” நம்
தாமிரெருணிநதிக் களரயில் அளமந்து தாமிரெருணிக்குப்
வபருளம

தசர்க்கிறது.

திருநடனத்திற்குத்

சிெவபருமாதன

தாமிரத்தால்

ஆன

ததர்ந்வதடுத்துள்ைான்.

தனக்கான

சளபளயத்

தமிழ் மருத்துெத்தில் தாமிரம்:

தமிழர்களின் மருத்துெமான சித்தமருத்துெத்தில் தாமிரம்
பல

மருந்துகள்

தயாரிக்கப்

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

"தாமிரபஸ்பம்" என்பது ஒன்று; இதளனத் "தாம்பூர பற்பம்"
என்பர். ஒரு வசம்பு நாையத்ளதப் பழுக்கக் காய்ச்சிப்
புளியிளலச்

மூளசயிலிட்டு

சாற்றில்

இரண்டு

பலதடளெ
தடளெ

துளெத்துப்

அவ்வுருக்கு

பிறகு

முகத்தில்

கந்தகத்ளதச் தசர்த்து உருக்கவும், பிறகு அளத எடுத்து
வநாறுங்கப்வபாடி வசய்து எலுமிச்ளச சாற்றில் சுத்தி வசய்ய
தாம்மிரம்

பற்பமாகும்.

வெளுத்துக்

காணும்.

இளதப்

புடமிடப்

இப்பற்பம் குட்டம் முதலிய சரும தநாய்களுக்குக் வகாடுக்க

குைமாகும். அன்றியும் பல்ெலி, மண்ணீரல் வீக்கம், ஈரல்
வீக்கம், சூளலப் பிடிப்பு, ொததநாய் முதலிய தநாய்களுக்கும்

வகாடுக்கலாம். ( டி.வி. சாம்பசிெம்பிள்ளை - தமிழ் - ஆங்கில
(மருத்துெம்) அகராதி).
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தங்கம், வெள்ளிளயவிட வசம்பு உயர்ந்தது என்கிறார் தபாகர்.
தங்கமும்

வெள்ளியும்

முழுளமயாக்கும்

உயிராக

உடல்

என்றால்

வசம்ளபக்

அெற்ளற

குறிப்பிடுகிறார்.

அதாெது சிறிதைவு வசம்பு தசர்த்தால் மட்டுதம தங்கத்ளதயும்
வெள்ளிளயயும் பயன்படுத்த முடியும்.

“தாம்பரத்தாற் தசாரிபித்தஞ் சந்நிெழுளெகபம்

வீம்பார் பிலீகமந்தம் வெண்தமகம் - ததம்பழளல
சூதகதநாய் புன்கிரந்தி ததாடசுொசம் கிருமி
தாதுநட்டம் கண்தைாய் தபாஞ்சாற்று”

என்பது ததளரயார் ொக்கு.

இவ்ொறு தநாய்கள் தீர்க்கும் மருந்தாக்கத்தில் தாமிரம்
தனியிடம் வபற்றுள்ைது. பிற மருத்துெத்தாரும் தாமிரத்ளதப்
பயன்படுத்தி
தாமிரத்தின்

உயிர்காக்கின்றனர்.

பயன்பாடு

அன்றாடொழ்வில்

எல்ளலயற்றது.

தாமிரத்தின்

பயளன

உைர்ந்து

உலகின்

வபாருைாதாரத்ளதத்

தமது

இளைத்துப் பயன்வபற்று ெருகின்றனர்.

தமிழர்கள்,

ொழ்வியதலாடு

தீர்மானிப்பதிலும்

தாமிரத்திற்குத் தனியிடம் உண்டு. தாமிரெருணி நதிநீரின்
அல்ொளெச்

சுளெக்கும்

நாம்,

தாமிரத்தின்

உைர்தொம். தாமிரந்தி தபாற்றுதொம்.
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பயன்

"தாமிரெருணித் தமிழ் ெனம்"

ஆசிரியர்: முளனெர் தெ. கட்டளை ளகலாசம்
முதற்பதிப்பு: மல்லி பதிப்பகம், டிசம்பர்-2021
விளல: ரூ.50

நூலில் இருந்து . . . . .
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18. வை் லினம் மிகும் இைங் களும் மிகா
இைங் களும்
—

நா.முத்துநிைவன்

பாட்வடழுதிப்

வபயர்

ொங்கும்

புலெர்களும்,

கண்டுபிடித்தத வபயர் ொங்கும் புலெர்களும்!
"திருவிளையாடல்"

எனும்

புகழ்வபற்ற

குற்றம்

தமிழ்த்

திளரப்படத்தில் ெரும் ஓர் உளரயாடல் மிகவும் புகழ்வபற்றது
-"பாட்வடழுதிப்

வபயர்

ொங்கும்

புலெர்களும்

இருக்கிறார்கள், குற்றம் கண்டுபிடித்தத வபயர் ொங்கும்
புலெர்களும்

இருக்கிறார்கள்”

வபரும்புலெர்

சிலர்,

இது,

வபாருத்தமாகதெ உள்ைது!

பளடப்புகளைப்

பார்த்து,

இன்ளறய

தமிளழத்

இன்றும்

இளைஞர்களின்

தப்பும்

தெறுமாக

எழுதுெதாக ெருத்தப்படுகிறார்கள். அெர்கள் ெருத்தம் ஒரு

பக்கம் நியாயம் தான் என்றாலும், தமிழில் எழுத முயற்சி
வசய்தொளர,

தட்டிக்

வகாடுத்து

ெைர்க்க

தெண்டிய

சூழலில்தான் நாம் ொழ்கிதறாம் என்பளதப் புரிந்து வகாள்ை
தெண்டும். முயற்சி வசய்தொரின் “வகாழுந்து" முளனளயக்

கிள்ளிவிடாமல், வசடியின் பழுத்த இளலகளைக் கிள்ளி
அந்தச் வசடிக்தக உரமாகப் தபாட தெண்டும்.
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எழுதுதொரின் ஆர்ெத்ளதத் தூண்ட, அெர்தம் பிளழயான

தமிளழக் கெனமாகப் பார்த்து, ஆக்கெழியில் ஆதலாசளன
வசால்ெதத

ெழியாகுதம

அெர்தம்

அல்லாமல்,

பளடப்புத்திறளன
“க்

ச்

சரியா

ெைர்க்கும்

இல்ளலதய

இெவனல்லாம் எதுக்கு எழுதுறான்?” என்று ஒதரயடியாகச்
வசால்லி

அெர்களை

சரியல்லதெ?

மனத்தைவில்

ஒடுக்கிவிடுெது

எழுத்துப் பிளழளய விடவும் கருத்துப் பிளழதாதன நமது
கெனத்திற்கும் கண்டிப்புக்கும் திருத்துெதற்கும் உரியது?
அதத

திருவிளையாடல்

புராைப்படத்தில்

நக்கீரன்

வசால்ெதாக ெரும் - "வசால்லில் பிளழயில்ளல, இருந்தாலும்
மன்னித்து விடலாம், ஆனால் கருத்தில்

பிளழயிருக்கிறது,

அளத ஒருக்காலும் ஒப்ப முடியாது! எனும் - உளரயாடல்
மிகவும் சரியானது. இந்த நக்கீரத்தனம்தான் இன்று ததளெ!

“இந்த எழுத்தாைரின், எழுத்தில் பல இடங்களில் க் ச்

இல்ளலதய! என்ன தமிழ் இது?" என்பது வபாருத்தமல்ல
என்பததாடு, அளதப் பற்றிதய கெளலப்பட்டு, அெரிடம் நல்ல

கருத்துகள் நல்ல சிந்தளனகள் ெைராமல் வசய்துவிடுெளத
நாம் ஏற்க முடியாதல்லொ? தப்தபா சரிதயா நல்ல சிந்தளன
தமிழில் எழுதப்பட தெண்டும், எழுத்துப் பிளழகளைச்
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சரிவசய்து

வகாள்ைலாம்.

முயற்சிதய

பயிற்சிதய அற்றுப்தபாகுதம?

தடுக்கப்பட்டால்

பன்னாட்டுப் வபாருைாதாரம் ஏற்படுத்திெரும் பண்பாட்டுக்
குழப்பம் எனும் வபரும் இருட்டில், தமிழ் எழுத முன்ெரும்
இளைஞர்களின் சிறு வபாறிளயத் தட்டிக் வகாடுத்துத்தாதன
வபருவநருப்பாக்க தெண்டும்?

தமிழ்நாட்டின் மிகப் வபரும்பாலான நகரங்களில் இருக்கும்
வபரிய களடகள் மற்றும் “தபரங்காடி”(சூப்பர்-மார்க்வகட்மால்)

இல்,

ொங்குெதும்

விற்பதும்

தமிழர்.

விற்கும்

வபரும்பாலான வபாருள்களும் தமிழ்நாட்டுப் வபாருைாகதெ
இருந்த தபாதும் விற்பளனச் சீட்ளட மட்டும், சுத்தமானகலப்படமற்றஆங்கிலத்தில்தாதன

தருகிறார்கள்?

தமிழக

உைவு விடுதி, கல்வநய்க்களட (வபட்தரால் பங்க்), தங்குமிடம்,
துணிக்களட, நளகக்களட, வபரும் ெணிக - ளமயம் எனப்

வபருகிக் கிடக்கும் பன்னாட்டுப் வபாருளியல் பண்பாட்டின்
ஆங்கிலத் திணிப்ளப, நமது அரசுகள் “கண்டும் காைாமலும்"
இருக்கின்றன. இதில் மத்திய அரசின் இந்தித் திணிப்புக்

வகாடுளம தெறு இஞ்சி தின்ற குரங்காக இளிக்கும் சமூகத்தில்
நாம் எெரிடம் தமிழ் ெைர்ச்சி பற்றிப் தபசுெது? நம்

இளைஞர்கள்தாதன வபரிய நம்பிக்ளக? க் ச் தபாடும்
குழப்பதம

பல்லாயிரம்

தமிழ்க்

குழந்ளதகளை

அந்நியப்படுத்தி, ஃபிவரஞ்சு, வஜர்மன், ஜப்பான் வமாழிகளை
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விருப்பப்

பாடமாக்கிவிடும்

எதார்த்த

நிளலயிலிருந்து

தயாசித்தால் இந்த கசப்பான உண்ளம வதரியும்.

திருச்சி மாநகரின் மத்தியப் தபருந்து நிளலயம் அருகில்
உள்ை

தபரங்காடியில்

விரும்பினால்,

“உளுத்தங்

கஞ்சி

குடிக்க

முதலில் பைம் கட்டதெண்டும். (இதுதான்

பன்னாட்டு வபாருளியல் பண்பாடு / நம் ஊர்க் களடகளில்

சாப்பிட்ட பின் பைம் தரலாம், வபருமுதலாளி நம்ளம நம்ப
மாட்டார் என்பதன் அளடயாைதம இந்த முன்பைம்!). பைம்
கட்டிய

பிறகு,

சிட்ளடளயப்

“Uluthankanchi-Rs.15-00

வபற்றுத்

தந்தால்தான்

என்ற

ஆங்கிலச்

உளுத்தங்கஞ்சிதய

குடிக்க முடியும் என்கிற தபாது, ஆங்கிலெழிக் கல்வி வபருகிய
இந்த

நாளில்,

இளையம்,

இளைஞர்கள்

வசல்தபசித்

மிகப்

வதாடர்புகள்

வபரும்பாதலார்,
அளனத்திலும்

ஆங்கிலத்திதலதய புழங்கிெரும் சூழலில், தமிழில் எழுத
ஆர்ெத்துடன் முன்ெரும் இளைஞர்களின் வபரிய குழப்பதம
இந்த க் ச் பிரச்சிளனதான். எனில், க், ச் விடுபடும் (சந்தி)

பிளழகள் பற்றிய தமிழ்ச் சான்தறார் பார்ளெயில் மாற்றம்
ததளெ. மாறுெது மரபு, இல்ளலதயல் மாற்றுெது மரபு
என்பதத சரியானது.

வபாருள் மாறுபடும் இடங்களில் மட்டும் க், ச் எழுத்துகளில்

உரிய எழுத்ளதப் தபாட்டுக் வகாள்ைலாம். வதால்காப்பியம்,
நன்னூல் இலக்கைம் காட்டும் எல்லா இடங்களிலும் தபாட
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தெண்டியதில்ளல “பளழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும்

ெழுெல கால ெளகயினாதன" என்று, நன்னூலார் தன் களடசி
நூற்பாவில்

வசான்னளத

இந்த

இடத்தில்

வபாருத்திக்

வகாள்ெதில் தெறில்ளல என்பதத என் கருத்து.
உதாரைமாக - முருகளனக் கும்பிட்டு நிற்பென், "தெளல
வகாடு” என தெண்டி நிற்கும்தபாது "தெளலக் தகட்கிறானா,
தெளலளயக்

தகட்கிறானா?"

என்ற

குழப்பம்

ெர

தெண்டியதில்ளல. வசாற்களின் தனிப் வபாருளை விடவும்
சூழ்நிளல வதானிப் வபாருள்தான் முக்கியம் அல்லொ?
அப்படிப் பார்க்கும் தபாது, க் ெந்தால் ஒரு வபாருள்

(தெளலக்வகாடு - உன்னிடம் இருக்கும் தெளலக்வகாடு) க்
ெராவிட்டால் தெவறாரு வபாருள் (எனக்கு ஒரு தெளல
வகாடு) என இலக்கைத்ளதச் வசால்லி அந்த ஏளழளய
அச்சுறுத்த தெண்டியதில்ளல.
இது தபால, ஒற்வறழுத்துகள் ததளெயில்லாத இடங்கதை
அதிகம்.

உன்ளனக் தகட்கவில்ளல - உன்ளன தகட்கவில்ளல
எனக்குத் வதரியாது - எனக்கு வதரியாது

தஞ்ளசப் வபரிய தகாவில் - தஞ்ளச வபரிய தகாவில்

இெற்றில் எந்தப் வபாருள் மாற்றமும் இல்ளல. இரண்டாம்

நான்காம் தெற்றுளம உருபுகள் (ஐ கு), மற்றும் அன்வமாழித்
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வதாளக ெரும் இடங்களில் ெல்லின ஒற்று மிகும் என்பது

இலக்கைம். எனினும் இளெ இப்தபாது ததளெயற்றுப்

தபாயின. எளிதாகவும் இருக்கிறதல்லொ? (எனக்கு மகள்
என்பதத

சரி,

எனது

மகள்

என்பது

அஃறிளைளயக்

குறிக்கிறது என நாம் இலக்கைம் வசான்னாலும் எனது

மகள்தாதன ெழக்கில் உள்ைது? அஃறிளையாக அப்பதன
மகளைச் வசால்ெதா? என்றா தகட்பது? இளெ தபாலும்
இடங்களைக்

கண்டறிந்து

புதிய

இலக்கைம்

வசய்ய

தெண்டும். உருபு மயக்கத்ளத விட்டு விட்டு, எழுதிப் பழகும்
இளைஞர்களுக்கு
அெசியம்.
நமது

தமிழ்

எளிளமப்

நாளிதழ்களின்

படுத்தித்தர

தெண்டியதும்

தளலப்புச்

வசய்திகளில்

ததளெயான இடங்களில் மட்டும்தான் க் ச் ட் த் ப் ற் என்னும்
(ெல்லினம்

மிகும்)

பயன்படுத்துகிறார்கள்.

அெர்களைத்

தபாலப் பார்க்க தெண்டியதில்ளல.

ஒற்வறழுத்துகளைப்
தமிழ்

எதிரிளயப்

பின்ெரும் தளலப்புச் வசய்திகளைப் பாருங்கதைன் —

வபாங்கல் பரிசு வதாகுப்பு வினிதயாகம் — தினமலர் — 0401-2021

வகாதரானாளெ கட்டுப்படுத்த — தினகரன் — 04-01-2021

இந்திய நிறுெனங்களுக்கு பிரதமர் தமாடி — தினத்தந்தி —
04-01-2021
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7ெயது சிறுமிளய வகாளலவசய்த — இந்து தமிழ் — 30-122020

தெைாண் சட்டங்களை திரும்பப் வபறு — தீக்கதிர் — 10-122020

மளனவிளய வகாளல வசய்தெருக்கு — புதுளக ெரலாறு —
10-12-2020

அரியலூர் வபரம்பலார் மாெட்ட ததர்தல் — முரவசாலி — 0101-2021

100 பைக்கார வபண்க ளில் — தினமணி — மகளிர் மணி-2312-2020
இச் வசய்திகளில் க்

ச் இல்ளல , எனினும் வபாருள்

மாறுபடவில்ளல. எனதெ, "இயல்பினும் விதியினும் நின்ற

உயிர்முன் க ச த ப மிகும் விதொதன மன்தன " (நன்னூல் -165)
எனும்

நூற்பா

இதற்கான

பயன்படுத்திக் வகாள்ைலாம்.

விதி

விலக்ளகத்

தருென

ஊடகம் இல்லாமல் தமிழ் ெைர்ச்சி இல்ளல:

நமது தமிழ்ச் சமூக ஊடகங்களின் பாராட்டுக்குரிய தமிழ்

ெைர்ச்சிப் பணிகளைக் காணும்தபாது, நாம் வதாடர்ந்து
ஆதரவு தருெது அெசியம்.

ஊடகம் இல்லாமல் தமிழ்

ெைர்ச்சி இல்ளல. அதற்கான இலக்கிய இலக்கைக் கருத்து
ெைர்ச்சிக்காக முயற்சி வசய்தொளர மறக்காமல் பாராட்ட

தெண்டும். எனினும் சில தமிழ் இதழ்களில், தமிழ் எழுத்துப்
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பிளழகள் மலிந்திருப்பளதயும் மறுக்க முடியாது. வதாடர்ப்
பிளழகள், பிற வமாழிச் வசாற்களைதய தளலப்புச் வசய்தியில்

தருெது, தமிங்கிலத்தில் தளலப்புச் வசய்திகளைத் தருெது,
தமிங்கிலத்திதலதய இதழ்ப் வபயர்கள் வதாடர்ெது பற்றிய
விமரிசனம் தனி!
விமர்சனப்

பகுதி!

அது பண்பாட்டு அடிப்பளடயிலான
வமாழி

ெைர்ச்சிக்குத்

தளடயான

இலக்கைச் சிக்களலப் பற்றிப் தபசுெதால், வதாடர்புளடய
கருத்துக்காகச் வசால்ல தநர்ந்தது.

தமிழ் இளைஞர்களில் மிகப்வபரும்பாதலார் "தமிங்கில"
எழுத்தில்

வசல்தபசித்

தகெல்

தந்து

-

வதாடர்புகளை

வபறுெளதயும்,
(Contact)

திறன்தபசி,

ஆங்கிலத்தில்

ளெத்திருப்பளதயும் குளறவசால்ல முடியவில்ளல. அரசு,
வபற்தறார், கல்வித் திட்டங்களில் இெர்களுக்கு ெழிகாட்ட

வில்ளலதய! (தமிழாசிரியர் சிலர்கூட இப்படி இருப்பதுதான்
நளகமுரண்!)

வதாழில் நுட்பம் அறியாளம, தமிழின் மீதான அலட்சியம்
இளெ மட்டுதம காரைம் என, இளத தமம்தபாக்காகவும்
வசால்லிவிட முடியாது.

தகெல் வதாழில் நுட்பம் அறிந்தெர்கள் சிலர் தமிழில் எழுத

ஆர்ெம் இருந்தும், எந்த இடத்தில் க் ெரும் எந்த இடத்தில் ச்
ெரும் என்பன தபாலும் குழப்பத்தில் இருப்பதும் முக்கியக்
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காரைம். அததாடு வெளிநாடு ொழ் தமிழ்க் குழந்ளதகள்

ஆர்ெத்தின் காரைமாகத் தமிழ் படிக்கத் வதாடங்கும்தபாது,
உயிர் எழுத்து, வமய்வயழுத்துக் கற்ற பிறகும் கூட இந்த
ஒற்வறழுத்து

(சந்தி)

பிளழ

பற்றிய

அச்சதம

வபரிதும்

தளடயாக இருப்பதாக அங்கு ொழும் தமிழ்ப் வபற்தறார்
நிளனக்கிறார்கள். எனதெ, இந்த ெல்லினம் மிகும் இடம்,
மிகா இடம் பற்றிய பட்டியளலப் புதுப்பிக்க தெண்டும்.

கூகுளில் “ெல்லினம் மிகும் இடம், மிகா இடம்” என்று
ததடினால் வபரும் பட்டியதல கிளடக்கும், தமிழறிஞர் பலரும்
நமது இலக்கை நூல்களிலிருந்தும் எடுத்துத் தந்து நூல்களை
வெளியிட்டு ெருகிறார்கள்.

எனினும் வபாருள் மாறுகிறதா என்பதற்கு முக்கியத்துெம் தர
தெண்டும் என்பதத எனது கருத்து.
இல்ளலவயனில்

சந்தி

(ஒற்று)

பிளழ

பற்றிய

கெளல

தெண்டாம் என்பளதப் புதிய இலக்கைமாக ஏற்க தெண்டும்.
இரண்டு வசாற்கள் சந்திக்கும் இடத்தில் ததான்றும் எழுத்து

என்பதால் சந்திப்பிளழ என்கிதறாம். இதற்கும் ஒரு பட்டியல்
தபாட தெண்டும். அந்த தெளல தனி, அதற்வகாரு குழு
பணியாற்ற தெண்டும்!
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கணினியிலும் வசல்தபசியிலும் தமிழ் எழுத்துருக்களுக்கான

வமன்வபாருள் பற்றிய அறியாளம ஒரு பக்கம் என்றால்,
தசாம்தபறித்தனம் தெறு அததனாடு தசர்ந்து வகாள்கிறது.

இது பற்றி நம் நண்பர், கணினித் தமிழறிஞர் திரு நீச்சல்காரன்
(எ) ராசாராம் நல்லவதாரு முயற்சி எடுத்து “எழுத்துப் பிளழ
திருத்தி”

(ொணி,

நாவி)

எனும்

வமன்வபாருள்களை

உருொக்கியிருக்கிறார். (பார்க்க - http://vaani.neechalkaran.

com/) எனினும் சந்திப்பிளழ திருத்தி தரும் வதளிளெவிடவும்
சந்தி

இலக்கைம்

பற்றிய

பார்ளெ

மாற்றதம

கூடுதல்

வதளிளெத் தரும் என்பதத எனது வதளிவு.
கணினி

அறிவியல்

படிக்கும்

பள்ளி,

கல்லூரிப்

பிள்ளைகளுக்குக் கூட, கணினித் தமிழ் நம் பாடத்திட்டத்தில்

இல்ளல , தமிழ் வமன்வபாருள், தமிழ் எழுத்துருப் பயிற்சி
ஏதும்

தரப்படுெதில்ளல

இருந்திருந்தால்
முயற்சியாெது

அலுெலருமான

முன்முயற்சியில்

இந்த

என்பது

இலக்கைக்

எழுந்திருக்கும்.

முளனெர்

வபருங்தகடு!

குழப்பம்

தமிழறிஞரும்

புதுக்தகாட்ளடயில்

தீர

ஒரு

கல்வி

நா.அருள்முருகன்

வதாடங்கப்பட்டு

க

வசயல்பட்டு ெரும் "கணினித் தமிழ்ச் சங்கம்", இதற்கான
பயிற்சிகளை ஆண்டு ததாறும் வகாடுத்து ெருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் இளையக் கல்விக் கழகம், மதுளர
உலகத் தமிழ்ச்சங்கம்,

மற்றும் ததனித் தமிழ்ச்சங்கம்
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தபாலும்

சில

அளமப்புகளும்,

முளனெர்

மு.பழனியப்பன்,

பா.ஜம்புலிங்கம்,
வபரியார்,

தஞ்ளச

முளனெர்

திண்டுக்கல் தனபாலன், காளரக்குடி

முதலான

வசன்ளன

தமிழ்க்கணினி

என்னாவரசுப்

அறிஞர்களும்,

ஏராைமான தமிழ் ெளலப்பதிெர்களும் இதளனச் வசய்து
ெருகின்றனர்

எனினும்

பள்ளி,

கல்லூரிப்

பாடத்திட்டத்திதலதய கணினித் தமிழ் எனும் பிரிளெச்
தசர்ப்பதுதான்

இலக்கை

அச்சமற்ற

ெைர்ச்சிக்கு நல்ல பலளனத் தரும்.

கணினித்

தமிழ்

ஆங்கிலம் எனும் ஒரு வமாழிதய நம் நாட்டுக்குள் ெராத
காலத்தில்

வபாறியியல்

கட்டப்பட்ட
அறிவு

தஞ்ளசப்

இல்ளலயா?

வபரிய

எந்திரப்

தகாவிலில்

வபாறியியல்

உள்ளிட்ட (BE-EEE, ECE, CIVIL, CSC) பாடம் அளனத்தும்
ஆங்கிலத்திதலதய

உள்ைன.

வமாழிப்பாடமும்

உயர்கல்வியில் இல்ளல ! இததாடு, மருத்துெம் படிக்கும்
பிள்ளைகள்

மருந்துக்கும்

தெண்டியதில்ளல

என்பது,

அழிக்கும் வசயல் அல்லொ?

கூட

தமிழ்

தமிளழயும்

படிக்க

தமிழளரயும்

இதுபற்றிவயல்லாம் முடிவெடுக்க, அரசியல் துணிச்சல் மிக்க
அரசு தெண்டும். வமாழி-இலக்கை எளிளமக்கான பணிகள்
சமூக

அரசியல்

வபாருளியலுடன்

வதாடர்புளடயது.

"வமௌண்ட் தராடு" அண்ைா சாளல ஆனபிறகும் துக்ைக்
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இதழ் பல்லாண்டுகைாக “வமௌண்ட் தராடு" என்தற தனது

முகெரியில் எழுதி ெந்தது. தந்ளத வபரியார் தந்த தமிழ்
எழுத்துச்

சீர்திருத்தத்ளத

எம்.ஜி.ஆர்.

அரசாளை

ெழி

நளடமுளறப் படுத்தியதபாதும், பத்தாண்டுக்கும் தமலாக
பளழய எழுத்துகளை தமிழ்த்திளர உலகம் விடவில்ளல

என்பளதயும் மறந்து விட முடியாது! தமிழ் ெைர்ச்சிக்கான

அடிப்பளடப் பணிகளை அரசுதான் வசய்ய முடியும். இளதப்
புரிந்து மக்களும் வசயல்பட தெண்டும். தும்ளப விட்டு

ொளலப் பிடிக்க தெண்டாமல்லொ? தும்ளபச் சரியாகப்
பிடியுங்கள் தமிழர்கதை!!

"இலக்கைம் இனிது"

ஆசிரியர்: நா.முத்துநிலென்

பாரதி புத்தகாலயம், முதல் பதிப்பு, ஜனெரி 2021
நூலில் இருந்து . . . . .
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19. இைக்கியங் களிை் சபண்ணிய
அைக்குமுலற குறித்த பதிவுகள்
—

முனைவர் பா.சத்யா மதவி

உடல், அரசியல் இரண்டும் இரு தெறுபட்ட தைங்கள் உடல்
ததான்றியதபாது

அரசியல்

ததான்றவில்ளல.

ஆனால்

அரசியல் உடளல முன்னிறுத்தித் ததான்றியது எனலாம்.

அரசியல் என்பது என்ன? அதிகாரத்ளத நிளல நிறுத்துதளல
அல்லது வசயல்படுத்துதளல அரசியல் எனக் கூறலாம்.

ஆனால் இது மட்டும் தான் அரசியலா என்றால் இல்ளல.
அதற்குள் பல்தெறு பட்டுைர்வுகள் அல்லது கருத்துகள்
நிலவுகின்றன.

அதிகாரம்

வசய்தலும்

அரசியல்

அந்த

எளதக்

கூறலாம்?

எந்த

அதிகாரத்திற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்புெதும் அரசியல்.
உடல்

அரசியல்

ெளரயளறக்குள்

எனில்

அளத

நிளலப்படுத்துெது

என்ற

பல

சிந்தளனகள் உள்ைன. மனித உயிர் தனக்கான ொழ்ளெ
ொழவும் வகாண்டாடவும் முக்கிய கருவியாக இருப்பது உடல்.
அந்த உடல் தனிமனித நனவிலி மற்றும் விருப்பம் சார்ந்து

மட்டும் இயங்கக்கூடியதா எனக் தகட்டால் இல்ளல. அவ்வுடல்
சமூகம் ெளரயறுத்த பண்பாடு அதிகாரம் அளனத்திற்கும்

உட்பட்டு இருக்கக் கூடியதாகும். உடலின் இயக்கம் மனம்

மற்றும் அறிவு சார்ந்து இயங்கக் கூடியது. ஒரு தனி மனிதளன
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எவ்ொறு சமூக மற்றும் வபாதுவெளியில் ஒரு கட்டுக்குள்

இயக்க இயலுகிறது, என்ற தகள்விக்கு அரசு அதிகாரம்
அல்லது சமூக பண்பாடு எனப் பதிலுளரக்கலாம்.

சமூகம், கலாச்சாரம், மதம், இனம், அரசு தபான்ற அளனத்தும்
அதிகாரத்தின்

கருத்தியளல

மட்டுதம

உள்ொங்கி

இயங்கக்கூடியதாகும் ஆகும். எனதெ மனித உயிரும் உடலும்

ஒரு அதிகாரத்தின் பாற்பட்தட இயங்க தநர்கிறது. இந்த

அதிகாரம் யார் ளகயில் உள்ைது; அரசின் ளகயில் அரசு
புரியக்கூடிய அரசியலில். எனதெ தினம் தினம் மனிதர்கள்
அரசியளலக் கடக்காமல் அல்லது அரசியல் இன்றி இயங்க

இயலாது. முன்தப கூறியது தபால அதிகாரம் வசலுத்தக்

கூடிய அரசியல் என ஒன்று இருந்தால் அதற்கு எதிராகக் குரல்
வகாடுப்பதும் வசயல்கள் புரிெதும் மற்வறாரு ெளகயான
அரசியல்.
மனித உடல் மீது நிகழும் ென்முளற என்பது மிகப்வபரிய
அத்துமீறல் ஆகும். அந்த ென்முளறக்கு எதிராகக் குரல்
எழுப்புெது உடலரசியல் ஆகும். “அடி உதவுெது தபால

அண்ைன் தம்பி உதெ மாட்டான்” என்ற வசால்லாடல் நமது
சமூகத்தில் பரெலாக இயங்கக்கூடியது. இதன்ெழி அறிெது

மனித உடளல ென்முளற எனும் அத்துமீறல் ெழி கட்டுக்குள்
வகாண்டு

ெருதல்

என்பதாகும்.

காலங்காலமாக
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நிகழக்

கூடியது

மனித

உடலின்

மீது

நிகழும்

ென்முளறயானது

அளனெருக்கும் ஒன்றுதபாலதெ உள்ைதா எனில் இல்ளல
ஆண் உடலில் நிகழ்தலும் வபண் உடலில் நிகழ்தலும்
பல்தெறு மாற்றப்பாடுகள் உளடயது. அதிலும் உட்பிரிவுகள்

பல உள்ைன. வபாதுவெளி, நிர்ொகம், அலுெல், குடும்பம்
எனும் பல ெழிகளில் பல்தெறு ெளகயாக நிகழும் ஒவ்வொரு
மனித உயிரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அத்துமீறல்களை
எதிர்வகாள்ை தநரிடும்.

அத்துமீறல்களைப் தபசுதல்
நிச்சயமாக

இல்ளல.

மட்டும்தான் உடலரசியலா?

உடலின்

உளழப்ளப,

ெலிளய,

தெட்ளகளய, வகாண்டாட்டத்ளதப் தபசுதலும் உடலரசியல்
தான். ஆனால் இத்தளகய உடல் அரசியல் பாலின ெளகயில்
நிச்சயமாக

மாறும்

தன்ளமயுளடயது.

சான்றாக

ஜவுளிக்களடயில் தெளல வசய்யும் இருபாலினத்ததாரில்
ஆணுக்குச்

சற்று

குளறொகவும்

அதிகமாகவும்

ஊதியம்

வபண்ணுக்குச்

ெழங்குெர்.

சற்று

ஆனால்

தெளலப்பளுவும் தெளல தநரமும் மாறுபடுெதில்ளல. இந்த
வபண்கள் தங்கைது உளழப்பு சுரண்டளலப் தபசுளகயில்
அதில் வெளிப்படுெது உடலரசியல். திருப்பூரில் சிெகாசியில்
வதாழிற்சாளலகளில்

தெளல

வசய்யும்

வபண்களும்

தமற்கூறிய உடல் அரசியலில் தபசப்பட தெண்டியெர்கள்
தான். இத்தளகய உளழப்புச் சுரண்டல் ஆணுக்கு நிகழும்
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தபாது அங்குக் தகள்வி தகட்கப்படும் அல்லது வசயல்படும்
உடலரசியல் தெறுவிதமானது,

மண்ணில் உளழப்பா வரல்லாம் ெரியராம்

உரிளம தகட்டால் அெர் மீது அம்பு பாய்ச்சும்
புளலயர் வசல்ொராம்

இளத பகவலல்லாம் தம் கண் மீது கண்டு கண்டு
அந்திக்கு பின் விண்மீனாய் வகாப்பளித்த
விரிொனம் பாராய் தம்பி

என்ற பாதெந்தர் பாரதிதாசனின் பாடலில் வெளிப்படுெதும்

உடலரசியல். உரிளமளயக் தகட்கும் உரிளம கூட இல்லாது
இருந்த

நிளலயும்

தகட்க

தநரிடும்

தபாது

உடல்

துன்புறுத்தப்படுெதும்; உடல் ெலியின் ெழி உளழக்கும்
ெர்க்கத்தின்

உளழப்ளபச்

சுரண்டுெதும்

வதளிொக

வெளிப்படுகிறது. இது அதிகாரத்திற்கு எதிரான உடலரசியல்.
மனித உளழப்ளபச்சுரண்ட உடளலக் கட்டுக்குள் வகாண்டு

ெரதெண்டும் எவ்ொவரனில் வதாடர் ெலிளயக்வகாடுத்து
ஒரு

மிருகத்ளதப்

பழக்கப்படுத்துெது

தபான்று

மனித

உடளல ெலி வகாடுத்து அத்துமீறி கட்டுக்குள் ளெத்துக்
வகாள்ெது

அதிகாரம்

வசலுத்தும்

உடலரசியல்.

இவ்விரண்ளடயும் இப்பாடலில் உைரமுடிகிறது.
சமத்துெம் சமத்துெம் சமத்துெதமவயனப்
பிவரஞ்சு புரட்சியில் ஒலித்ததுதெ யின்று
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வபண்டிர் உலகத்திலும் ஒலிக்குதுொம்

ஆண்களைக் காட்டிலும் அளனத்திலும் முன்னிற்கும்
அதிகாரம் தெண்டுவமன்னும் அர்த்தமில்ளல
சமமாக நிற்கின்றாள்

சமமாக உளழக்கின்றாள்
செமாக கருதாமல்

சமமாக நிளனயீதரா?

என்ற கவிஞர் மணிதமகளலயின் கவிளத உரத்துச் வசால்ெது
ஒன்ளறத்தான் பாலின சமத்துெம்.

மனித உயிர் என்கிற ரீதியில் பலர் ஒடுக்கப்பட்டாலும் வபண்

என்கிற பாலின ரீதியிலும் இங்கு அெள் ஒடுக்கப்படுகிறாள்.

இதன் மூலம் இரு ெளகயான ஒடுக்குதல் வபண் மீது

நிகழ்கிறது. வபாதுொக ஆணின் உடல் உளழக்கும் கருவியாக
மாற்றப்பட்ட

நிளலயில்

வபண்ணின்

உடல்

தபாகப்வபாருைாகவும் தநாக்கப்படுகிறது.

கூடுதலாக,

வபண் கவிஞர்கள் எழுதும் எழுத்து புலம்பல்கள் அல்லது
சுய கழிவிரக்கம் என்கிற முன்முடிவுகளுடன்தான்

எழுத்துலகம் தநாக்குகிறது. முற்தபாக்கு தபசினாதலா, புதிய
சிந்தளனகளை வெளிப்படுத்தினாதலா வபண்ணின்
உடலரசியல் பிளழயான கண்தைாட்டத்துடன்

பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் கவிஞர்கள் தனக்கான

198

வசால்ளல வமாழிளயத் தயக்கமின்றி
வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

அத்தளன எளிதில்ளல - ஒரு

அளலதபசி அளழப்ளப பற்றிக்வகாண்டு
அன்பின் ெழிநடத்தல்

அன்பின் மறுதலிப்ளப அன்தபாடு ஏற்றுல்
பசித்த வகாடிய மிருகத்ளத
புன்னளகக்க ெற்புறுத்தல்

வபண்ணின் உடலில் நிகழும் ததடல் அது நிகழாத தபாது

தகாபமாக மாறும் நிளலளய க்ருஷாங்கினியின் கவிளத

சூசகமாகச் வசால்லிச் வசல்கிறது. தன்னுளடய விருப்பத்ளதக்
காதளலக் காமத்ளத அெள் வெளியில் வசால்லக் கூடாது

என்பதத சமூகம் ெகுத்த நியதி அளத வெளிப்படுத்தும்

வபண்ளைப் வபாது வெளியில் வபாது உளடளமயாகக்
கருதும் நிளலதய உருொகிறது. வபண்ணின் உடலரசியளல
ஏற்க

சமூகம்

தயாராக

இல்லாத

நிளலயில்

ஒழுக்கம்

வகட்டெள் என்கிற ொர்த்ளத அத்துமீறளலத் வதாடங்குகிறது.
அதன் பின்பு அது வசயல்களை வெளிப்படுகிறது இறுதியில்
உடம்பின் மீதான ென்முளறயாகவும் மாறுகிறது.
வபண்கள் அணியும் நாகரீக உளட கூட எத்தளன எத்தளன

தபளரக் தகாபப்படுத்துகிறது அல்லது எரிச்சலூட்டுகிறது.
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இருசக்கர ொகனத்தில் வபண்கள் வசல்லும் தபாது ஏதாெது

ஒரு ஆணின் ொகனத்ளத முந்திச் வசன்று விட்டால் அளதக்
கூட

அெர்கைால்

ொகனத்ளத

ஏற்றுக்வகாள்ை

இன்னும்

இயலாது

அழுத்தமாகத்

தனது

திருகி

அதிக

சத்தத்துடன் அப்வபண்ணின் ொகனத்ளத முந்திச் வசல்ெது
ஆணின்

ஆதிக்கத்ளதக்

கூறும்

உடலரசியல்.

பாலின

பாகுபாடுகளை மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தும் வசயல்களை
இதுதபால இன்னும் கூறிக்வகாண்தட தபாகலாம். சமூகத்தில்

வபண்கள் சமமானெர்கள் தபால ஒரு பாெளன தான்
உள்ைது.

அந்த பாெளனளயப் பல ஆண்கள் நிஜம் என

மீண்டும் மீண்டும் தான் நம்பிக்வகாண்டு வபண்கள் மீது

திணிக்க முற்படுகின்றனர். வபண்களின் வபாருைாதாரதமா,
பதவிதயா,

கல்விதயா,

அறிொர்ந்த

வசயல்கதைா

தான்

மதிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் வபண் உடல் என்கிற ரீதியில்
பல்தெறு ெளகயில் வதாடர்ந்து ஒடுக்கப்படுகிறாள்.

நாட்டுப்புறப் பாடலில் ஒரு வபண் பாடும் பாடல் வபண்ணின்
நிளலளயக் கூறுகிறது.

ஆைாய்ப் பிறந்திருந்தால்
அப்பன் வீட்டு அரண்மளனயில்

அம்வபடுப்தபன் வில்வலடுப்தபன்
ஐெருடன் பந்தடிப்தபன்

வீரொழ்வு ொழ்ந்திருப்தபன்
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மாரியம்மன்தகாயிலாண்ளட

மண்ைாய் பிறந்திருந்தால் - எனக்கு
மாசம் ஒரு பூளச ெரும்

வபண்ைாய் பிறந்த குளற
புலம்பிக் கிளடக்கலாச்சு

மண்ணுக்கு இருக்கும் மரியாளத மதிப்பு கூட சக உயிரான

வபண்களுக்கு இல்ளல. ஊதியம் வபற்று இருந்தாலும் வீட்டில்
வபண் தனக்கான தெளலளய மறுக்க இயலாது. சமூகம்

குடும்பம் என்கிற ரீதியில் ஒடுக்கப்பட்டாலும் அதிலிருந்து
தன்ளன

விடுவித்துக்

வதாடங்கிவிட்டனர்.

தனது

வகாள்ெதற்கான
உடல்

தனது

ததடளலத்

என்பளதயும்

உைரத்தளலப்பட்டு விட்டனர். எனினும் பாலின சமத்துெம்
என்கிற ஒன்று நிகழ சில நூற்றாண்டுகள் ஆகலாம்.

முளனெர் பா.சத்யா ததவி,
உதவிப்தபராசிரியர்,

தமிழ்த்துளற, தியாகராசர் கல்லூரி,மதுளர
bsathya2217@gmail.com
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20. பாரம் பரியமும் பண்பாடும்
—

ஆர்.எம்.பாபு

அந்தக் காலங்களில் வீட்டுக்குள் கழிெளற ளெக்கதெண்டும்
என்று

நாம்

நம்

பாட்டி,

இருப்தபாதமயானால்

அெர்கள்

தாத்தாவிடம்

வசால்லி

துளடப்பத்ளத

எடுத்து

நம்ளம அடித்துத் துரத்தி இருப்பார்கள். காரைம், அன்று
வீட்டுக்குள் கழிப்பளற ளெப்பது என்பது ஏற்புளடயது
அல்ல.

ஆனால்

இன்ளறய

காலங்களில்

கழிப்பளற

இல்லாமல் வீடு கட்டப்தபாகிதறாம் என்று வசான்னால்
துளடப்பத்ளத எடுத்து மீண்டும் நம்ளமத் துரத்த ெருொர்கள்.
ஆக, இப்படி நாம் தயாசித்துப் பார்த்ததாதமயானால் எது
மரபு? என்ற தகள்வி எழும்.
எது மரபு?
மரபு என்பது நமக்கு முன்தனார்களிடமிருந்து கிளடத்த

வசாத்து என்று வபாருள்படுகிறது. இந்தச் வசால் பல்தெறு
விசயங்களையும் விைக்குெதற்குப் பயன்படுகிறது. இந்த மரபு

எந்தவித மாற்றங்களும் இன்றி ஒரு தளலமுளறயிடமிருந்து
அடுத்த தளலமுளறயினருக்குக் வகாடுக்கப்படுகிறது என்றும்
கூறுகிதறாம்.

இளத

நாமும்

அவ்ொதற

அடுத்த

சந்ததியினருக்குக் வகாடுப்தபாம் என்றும் நிளனக்கிதறாம்.
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இந்த

மரபுதான்

நாகரீகத்ளதயும்
ஆராய்ந்து

நம்முளடய

பண்பாட்ளடயும்,

உருொக்குகிறது.

பார்க்கும்தபாது

உள்ைடக்கங்கள்

சில

ஆனால்,
இந்த

சமயங்களில்

இெற்ளற

மரபுகளின்

ஓரைவுக்கும்

சில

சமயங்களில் மிக அதிகமாகவும் மாறிக் வகாண்டிருக்கும்
என்று வதரிகிறது.

மரபுகள் பழளமயானளெயா?
தற்தபாது

மரபு

என்பதற்கு

தெவறாரு

விைக்கமும்

விஷயங்களும்,

நம்முளடய

தற்தபாளதய

அளிக்கப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில் ெழக்கத்திலிருந்ததாக
நாம்

கருதிய

குறிக்தகாள்களும்

ஒன்றின்மீது

ஒன்று

தாக்கத்ளத

ஏற்படுத்துகின்றன. இளதப்பற்றி நாம் ஆழ்ந்து ஆராயும்
தபாது புதிய கருத்துக்கள் ததான்றுகின்றன. இதனால் மரபு
என்பளதப் பற்றி நமக்கு வபாதுக் கருத்து உருொகிறது.

அல்லது நிகழ்காலத் ததளெகளுக்கு ஏற்ப இந்தப் வபாதுக்
கருத்து ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பாக உருொகலாம். சில
சடங்குகளையும்

மரபுகளையும்

மிகப்

பழளமயானளெ

என்று நிளனக்கிதறாம். ஆனால் ஆராய்ந்து பார்க்ளகயில்
அளெ மிக அண்ளமக் காலத்தில் உருொக்கப்பட்டளெ
என்தற வதரிகிறது.
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மரபு மாறக்கூடியது:
அண்ளமக்
என்பது

காலங்களில்

ெரலாற்று

உருொக்கப்பட்டது,

ஆசிரியர்கள்

மாறக்கூடியது

மரபு

என்றுதான்

பார்க்கிறார்கள். ஒரு காலகட்டத்தின் பண்பாடு என்பது

கண்கைால் பார்க்கக் கூடிய நிகழ்த்துக் களலகள், இலக்கியம்,
தத்துெம், கல்வி, தகள்விகளில் புலளம வபற்று மனித
குலத்தின்

வபருளமகளை

தமம்படுத்துதல்

தபான்ற

விசயங்களில் ஒரு சமுதாயம் பளடத்த சாதளனகளைக்
குறித்ததாகக் கருதப்பட்டது. நவீன காலத்திற்கு முந்ளதய
காலகட்டத்தில்
மக்களின்

தமற்கூறிய

விசயங்கள்

தமட்டுக்குடி

வசயல்பாடுகதைாடு

வதாடர்புளடயளெயாயிருந்தன. இதளன எளிய மக்களின்

பண்பாட்டிலிருந்து தெறு படுத்திக் காட்டுெதற்கு இளத உயர்

கலாச்சாரம் என்றார்கள். ஆனால் தமற்கூறிய பண்பாட்டின்
கூறுகள்

பரந்துபட்ட

சமுதாயத்தின்

பல்தெறு

பகுதிகளிலிருந்தும் ெருபளெ. பண்பாடு என்று கூறும்தபாது

சமுதாயத்தின் பல்தெறு பகுதி மக்களின் ொழ்க்ளக முளற,
அம்மக்களின்

எண்ைங்களுளடய

வெளிப்பாடுகள்

ஆகியளெயும் அடங்கும். பண்பாடு என்று குறிப்பிடும்தபாது
அதில் தெட்ளடயாடி உைவு தசகரிக்கும் மக்கள், ஆடு மாடு

தமய்க்கும் மக்கள், விெசாயிகள், நகர்ப்புற ஏளழ மக்கள்
தபான்ற எளிய மக்களின் ொழ்க்ளகயும் அடங்கும்.
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பண்பாடு

என்பது

மாறக்

கூடியது.

தாக்கங்களுக்கு

உட்பட்டது. பரிமாற்றங்களை அனுமதிப்பது. ெரலாற்ளற

ஆராயும் தபாது மாற்றங்கள் அடிக்கடி நிகழ்ந்தன என்று
வதரிகிறது.

தமலும்

சார்ந்தவதன்றும்

பண்பாடு

புலப்படுகிறது.

என்பது

தெட்ளடயாடி

உற்பத்தி

ொழும்

சமுதாயத்தில் நிலவும் பண்பாடுகள், ஆடு மாடு தமய்த்து
ொழும்

சமுதாயத்தின்

பண்பாட்டிலிருந்து

தெறுபடும்.

விெசாயத்ளத அடிப்பளடயாகக் வகாண்ட சமுதாயத்தின்
பண்பாடு முதலாளித்துெ சமுதாயத்தின் பண்பாட்டிலிருந்து
மாறுபட்டதாகதெ இருக்கும்.
ஆதிக்கப் பண்பாடும் – எளிய மக்கள் பண்பாடும்:

கடந்த காலங்களில் சமுதாயம் ஒதர மாதிரியான ஒற்ளறத்
தன்ளமயுளடய

கலாச்சாரத்ளதப்

பின்பற்றியதில்ளல.

எல்லாச் சமுதாயத்திலும் இருந்தளதப் தபாலதெ இந்தச்
சமூகத்திலும் தமல் தட்டு பண்பாடுகள் ஆதிக்கம் வசலுத்தின.

ஆனால் இந்த தமல்தட்டுப் பண்பாடுகளைத் தாங்கி நின்றது
எளிய மக்களின் பண்பாடு. இது தான் முக்கியமானதாகும்.

இந்த நிளலயில் பல தகள்விகள் எழுகின்றன. “ இந்தப்
பண்பாடுகள்

அளனத்தும்

ஒற்றுளமயாக

இருந்தனொ?

அல்லது சாதி, வமாழி, சமயம் இெற்றின் அடிப்பளடயில்

பிரிந்து இருந்தனொ? இப்தபாது இந்தக் கலாச்சாரங்களை
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ஒன்றிளைக்க முயலும்தபாது நாம் புதிய முயற்சி ஒன்ளற
தமற்வகாள்கிதறாமா?“ என்பளெதான் இந்தக் தகள்விகள்.

இந்த ஒன்றுபடுத்தும் முயற்சி “தெற்றுளமயில் ஒற்றுளம”
என்ற

முழக்கத்ததாடு

நின்றுவிட்டதாகத்

ததான்றுகிறது.

ஏவனனில், “இந்த ஒற்றுளம என்றால் என்ன? தெற்றுளம
என்றால்

என்ன?”

வதளிவுபடுத்தப்படவில்ளல.

என்பவதல்லாம்

இெற்தறாடு

கூட

தமதலாட்டமாகப் பார்க்கும்தபாது மாற்றதம இல்லாமல்
ததான்றும் ஒரு விசயத்ளத ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதிலும்

மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பளதக் காைலாம். உதாரைம், சாதி
– நாட்டின் பல்தெறு பகுதிகளிலும் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வு
வெவ்தெறு விதமாகக் காைப்படுகிறது. உயர் சாதியாகக்
கருதப்படும்

ஒரு

சாதி

எல்லா

இடங்களிலும்

சாதிவயன்று கருதப்படுெதில்ளல. குறிப்பாக
‘கத்ரி’

என்ற

சாதி

உயர்ொகக்

உயர்

பஞ்சாபில்

கருதப்படுகிறது.

சில

இடங்களில் பிராமைர்களும், சில இடங்களில் ‘ஷத்ரியர்கள்’

என்று தங்களை முன்னிளலப்படுத்திக் வகாள்தொரும் உயர்
சாதியாகக் கருதப்படுகின்றனர்.

பண்பாட்ளடப் புரிந்துவகாள்ைல்:

அளனத்து சமுதாயங்களிலும் ஆள்தொர் ஆைப்படுதொர்
என்ற

பிரிவுகள்

உண்டு.

இதில்

அதிகாரப்

பிரிவினர்,

அடக்கப்படுெது யார் என்பது காலத்ளத ஒட்டி மாறும்.
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அவ்ொதற,

அெர்கள்

ஆதரிக்கும்

கலாச்சாரம்

எது

என்பதிலும் மாற்றம் ஏற்படலாம். அண்ளமக் காலங்கள்
ெளரயில்

ஆளும்

ெர்க்கங்கள்

தங்கள்

பண்பாட்டுத்

தடயங்களையும், ஆெைங்களையும் பாதுகாத்து ளெப்பதற்கு
ஏற்ற சூழல் நிலவியது. ஆனால் தங்கள் பண்பாட்ளட எந்த

ெளகயிலும் பதிவு வசய்ய இயலாதெர்களைப் பற்றி ஊகத்தின்
அடிப்பளடயில் தான் வதரிந்துவகாள்ை தெண்டியுள்ைது.

வதால் வபாருள் ஆய்வுகள் நமக்குச் சில தகெல்களை
அளிக்கின்றன. தமல் தட்டு மக்களின் பண்பாட்ளடப் புரிந்து
வகாண்டெர்களை

ஒரு

தனிப்பட்ட

பகுதியினராகப்

பார்க்காமல், அெர்கள் சமுதாயத்தின் ஏளனய பகுதிகதைாடு
எத்தளகய

வதாடர்பு

ஆராய்ெது

அெர்கைது

பகுதியினதராடு
உதவும்.

எவ்ொறு

வகாண்டிருந்தார்கள்,
பழகினார்கள்

பண்பாட்ளடப்

இதர

என்பளத

புரிந்துவகாள்ை

சுற்றுச் சூழலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் தற்தபாது கருத்தில்

வகாள்ைப்படுகின்றன. நாடுகளின் அழிவு, தட்ப வெட்ப

நிளலகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் – இளெ கடந்த காலங்களில்
நிகழ்ந்திருக்கின்றன. சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தின் நலிவிற்கு

இந்த மாறுதல்கள் காரைமாக இருக்கலாம் என தற்தபாது
கருதப்படுகிறது. வதாழில் நுட்பத் துளறயில் நிகழும் புதிய

கண்டுபிடிப்புகள், சமூகப் வபாருைாதார மாற்றங்களுக்கு
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ஏற்ப மக்கள் தங்கள் ொழ்க்ளகயில் ஏற்படுத்திக் வகாள்ளும்
மாற்றங்கள், இளெயும் கெனிக்கத் தகுந்தளெ.
புதுளமக் கலப்பு:

ெணிகத்தின் மூலமும், குடி வபயர்ந்து ெரும் மக்கதைாடு
ஏற்படும்

வதாடர்புகைாலும்

பிற

நாட்ளட

வெற்றி

வகாள்ெதால் ஏற்படும் அரசியல் நிகழ்வுகள் இெற்றால்
சமுதாய ொழ்வில் புதுளமகள் புகலாம். பிற நாட்ளட வெற்றி

வகாள்ளும் தபாது புதிய அரசியல் அளமப்பு என்பது மிகத்
வதளிொக முன்னுக்கு ெருகிறது. ெணிகக் குடிவபயர்தலால்
ெலுொன

தாக்கங்கள்

ஏற்படுகின்றன.

இளெ

பரந்த

நிலப்பரப்பில் மிக அதிகமான மக்களிளடதய பாதிப்ளப

ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் நாம் பளடவயடுப்புகளுக்தக
அதிக முக்கியத்துெம் அளிக்கிதறாம். நம் நாட்டின் ெட
தமற்குப் பகுதியில் கிறிஸ்து சகாப்தத்தின் வதாடக்கத்தில்

கிதரக்கச் சிற்ப ெடிெளமப்புகளின் தாக்கத்தால் உருொன

காந்தார சிற்பக் களலளயக் குடிவபயர்தலினால் ஏற்படும்
மாற்றங்களுக்கு ஓர் உதாரைமாகக் வகாள்ைலாம்.

இதத காலகட்டத்தில் வபௌத்த சிற்பக் களல, மதுரா, மத்திய
இந்தியா மற்றும் வதற்தக அமராெதி தபான்ற இடங்களில்

ெைர்ந்திருந்தது. காந்தார சிற்பக் களல ெடிெங்களுக்கும்
வபௌத்த சிற்பக் களல ெடிெங்களுக்கும் இளடதய பல
தெற்றுளமகள்

காைப்படுகின்றன.
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இந்தக்

களல

ெடிெங்களைப் பற்றிக் கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகைாக
அறிஞர்களிளடதய

கடுளமயான

ெரலாற்று

அறிஞர்கள்

தங்கள்

காந்தாரப்

பகுதியில்

விொதங்கள்

நளடவபறுகின்றன. ஆனால் 19 ஆம் நூற்றாண்டுக் களல
சம

காலத்துச்

சிற்பக்

களலஞர்களிடம் இளதப் பற்றி கருத்துக் தகட்கவில்ளல. இந்த
தபசப்பட்ட

வமாழிகள்

தனித்து

ஆண்டுகளுக்குப்

பின்னர்

விைங்கின. கிதரக்கம், சமஸ்கிருதம் இரண்டும் தனித்தனி
வமாழிகைாகதெ விைங்கின.
அதத

காந்தாரத்தில்

ஆயிரம்

துருக்கியர்கள், ஆப்கானியர்கள், பாரசீகர்கள் தபான்தறார்

குடிதயறினர். இெர்கள் மத்திய ஆசியாவிலிருந்தும் தமற்கு
ஆசியாவிலிருந்தும் ெந்தெர்கள். இந்த நிகழ்வுகளை நாம்
பளடவயடுப்பு

என்று

கூறி

விட்டுவிடுகிதறாம்.

பளடவயடுப்பினால் ெணிகத் வதாடர்புகள் அதிகரிக்கின்றன.

புலம் வபயர்ந்து ெசிப்தபாரின் எண்ணிக்ளக அதிகரிக்கிறது.
துருக்கியர், ஆப்கானியர் ஆகிதயாரின் ெருளகயால் வமாழி

மத நம்பிக்ளககளில் தாக்கம் ஏற்பட்டது. இங்கு இஸ்லாமிய
மதம்

அறிமுகமானது

மட்டுமின்றி

புதிய

சிந்தளனகள்

உருொகின. சூபிகள் என்ற பிரிவினர் எளிய மக்களிளடதய

பழகித் தங்கள் கருத்துகளைப் பரப்பினர். இதன் விளைொகப்
பஞ்சாபி

தபான்ற

வமாழிகள்,

பல

புதிய

வசாற்கள்

அறிமுகமாயின. குருநானக், ொரிஸ் ஷா தபான்ற சமயப்

வபரிதயார்களின் கவிளதகள் வபாதுொக மக்கள் தபசும்
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வமாழியிதலதய

இயற்றப்பட்டன.

இவ்ொறு

வமாழி

பயன்பாட்டின் பிற கூறுகளுக்கும் பரவியது.

நீண்டகாலம் எழுதப்பட்ட அர்த்த சாஸ்திரம்:

பல நூல்களின் காலத்ளதக் கண்டறிய வமாழியில் ஏற்பட்ட
மாற்றங்கள்

உதவுகின்றன.

நீண்ட

காலம்

வதாடர்ந்து

எழுதப்பட்ட நூல்களில் ஒன்று ‘அர்த்த சாஸ்திரம்’. இந்த

நூலின் வமாழி நளடயில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களைக் வகாண்டு
இந்த

நூலின்

எழுதப்பட்டன

வெவ்தெறு

என்று

பகுதிகளும்

எப்தபாது

வதளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ைது.

ஒரு

வமாழிக்கு தெறு வமாழிகதைாடு வதாடர்பு ஏற்படும்தபாது
சில புதிய வசாற்கள் கடன் ொங்கப்படும் அல்லது பரிமாற்றம்
வசய்யப்படும்.

இத்தளகய

பரிமாற்றம்

இந்த

இரு

வமாழிகளைப் தபசும் மக்களிளடதய நிலவிய உறவுகளையும்
வதளிவுபடுத்தும். தெத கால சமஸ்கிருதத்தில் ‘லாங்கல’

(langala) என்ற வசால் ஏர் என்பளதக் குறிக்கிறது. அந்தச் வசால்
திராவிட வமாழியிலிருந்து வபறப்பட்டது என்று வதரிகிறது.
குடிவபயர்தல்

ஏற்படுகின்றன.
ெணிகத்தின்

மூலமாகப்

தமய்ச்சல்

வபாருட்டும்

குடிதயறுொர்கள்.

ெணிகம்

பண்பாட்டில்

நிலங்களைத்

மக்கள்

புதிய

மாற்றங்கள்

ததடியும்

இடங்களில்

நளடவபறுெதற்காக

புதிய

பாளதகள் தபாடப்படும். புதிய குடியிருப்புகள் ததான்றும்.

இதன் விளைொகப் புதிய பண்பாட்டு ெடிெங்கள் ததான்றும்.
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ஹூனா, துரானி தபான்ற சாதிப் வபயர்கள் இந்தப் தபாக்ளகக்
குறிக்கின்றன.

பிரிட்டிசாரின் ெருளக முற்றிலும் மாறுபட்டது. இந்தியாவின்
வசல்ெத்ளத உறிஞ்சுெது தான் அெர்களுளடய தநாக்கம்.
இருப்பினும்,

இந்தியாவின்

கடந்தகாலத்ளதப்

பற்றித்

வதரிந்துவகாள்ை அெர்கள் ஆர்ெம் காட்டினர். இவ்ொறு
அெர்களுக்குக்

கிளடத்த

விெரங்களும்

பாரம்பரியத்ளத உருொக்குெதில் பங்காற்றின.

நம்முளடய

பாரபட்சமான தநாக்கு:

வசல்ெ ெைம் மிக்க தமல் தட்டு மக்களின் கலாச்சாரத்ளதப்
பளறசாற்றும்

சுெடிகளும்

சான்றுகளும்

மக்களுளடய

பண்பாட்ளடப்

ஏராைமாகக்

கிளடக்கின்றன என்பளத ஏற்வகனதெ பார்த்ததாம். எளிய
அளடயாைங்கள்

கிளடயாது.

பற்றிய

அெர்கள்

இத்தளகய

தமல்

தட்டு

சமுதாயத்தின் வசல்ெத்ளதப் வபருக்குெதற்கான அளனத்து

உளழப்ளபயும் அளித்தனர். ஆனால் தமல் தட்டு பண்பாட்டில்
அெர்களுக்குப்

பங்கில்ளல.

அடித்தட்டு

மக்களுளடய

பண்பாடு தெறு விதமானது. அெர்களுளடய பண்பாட்ளடப்
புரிந்து வகாள்ை தமல்தட்டு மக்கள் இெர்களை எப்படிப்
பார்த்தார்கள்
தெண்டும்.

என்று

கெனித்துத்தான்
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வதரிந்துவகாள்ை

தமல்தட்டு

அடித்தட்டு

மக்களின்

மக்களைப்

பார்ளெயிலிருந்து

பற்றிய

தான்

விெரங்களைத்

நாம்

வதரிந்து

வகாள்ை தெண்டியுள்ைது. இந்த தநாக்கு பாரபட்சமற்றதாக
இருக்கும் என்று வசால்ல முடியாது. ஆனால் இந்த மக்களின்
திறளமயும் அழகுைர்வும் தமல்தட்டினரின் பண்பாட்ளட
உருொக்குெதில் வபரும் பங்காற்றுகின்றன.

பண்பாட்ளட உருொக்குெதாகக் கருதப்படும் மரபு எல்லாக்
காலங்களிலும் மாறாது நிளலத்து நிற்பதல்ல. அதுவொரு
வபாருைாக

இருந்தாலும்

கருத்தாக

இருந்தாலும்,

நிகழ்காலத்தில் இருந்தளதப் தபாலத்தான் இருந்திருக்கும்
என்று

நிளனக்கிதறாம்.

பண்பாட்டுக்

கூறுகளுக்கு

ஒரு

பூர்வீகத்ளத ஏற்படுத்துெதன் மூலம், கடந்த காலத்ளத நிகழ்
காலத்திற்குக்

வகாண்டு

காலத்திற்கும்

ெருகிதறாம்.

நிகழ்காலத்திற்கும்

இவ்ொறு

கடந்த

இளடதய

ஒரு

வதாடர்ச்சிளய ஏற்படுத்துகிதறாம். “மாறாமல் வதாடருகிறது"
என்று நாம் நிளனக்கும் பண்பாட்டுக் கூறுகளில் நாம்
தக்களெத்துக்

வகாண்டளெ

எளெ?

தெண்டாவமன

விலக்கியளெ எளெ? என்று ஆராய தெண்டும்.
நியாயம் கற்பித்தல்:

நம் முன்தனார் காலந் வதாட்டு பழக்கத்தில் இருந்தவதன்று
நாம்

கூறிக்

வகாள்ெது

கற்பிப்பதற்கான

சில

விசயங்களுக்கு

முயற்சியாகும்.

212

இவ்ொறு

நியாயம்

கூறுெது

சமூகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர் உயர்ந்த நிளலயில்

இருந்தளதக் காட்டும் அளடயாைமாக இருக்கலாம். இவ்ொறு
கூறுெது அெர்கள் சமுதாய ொழ்வில் வெற்றி வபற்றதாகக்
காட்டிக்வகாள்ைப் பயன்படும் அல்லது ஒரு குழுவின் சமூக
நிளலளய மற்ற சிலர் ஏற்றுக்வகாள்ைச் வசய்யப் பயன்படும்.
தெறு சிலர் அது பற்றி தகள்வி எழுப்பலாம்.
இத்தளகய

தகள்விகளைத்

தவிர்க்கும்

முயற்சியாகவும்

இருக்கலாம். பண்பாட்டின் ஒரு பகுதிக்கு பூர்வீகம் இதுதான்
என்று கற்பிக்க முயலும்தபாது அந்தப் பகுதி தெவறாரு

பூர்வீகத்திலிருந்து பிறந்திருக்கலாம் என்பளத மறுக்கிதறாம்.
இது

தெண்டுவமன்தற

காரைங்கள்

வசய்யப்பட்டால்

இருக்கலாம்.

வகாண்டிருப்பார்கள்,

துெக்கத்தில்

பின்னர்

அதற்கு

இதளனப்

இளத

பலர்

தெறு

ஏற்றுக்

ஏற்க

மறுத்திருப்பார்கள். வதால் பண்பாட்டின் பல அம்சங்களில்
பூர்வீகத்ளத முழுளமயாக அறிந்துவகாள்ெது மிக அெசியம்.

இளதச் சரியாகத் வதரிந்துவகாள்ைாவிட்டால், ஒன்று நாம்
பாரம்பரியத்ளதத்
எளதயாெது
தெண்டும்.

கண்டு

திரிக்கிதறாம்

பிடிக்கிதறாம்

அல்லது

என்று

நாமாக

தான்

கூற

புறச் சூழல் முக்கியம்:

களலகளைப் பற்றி, அதுவும் பண்பாட்டின் ஓர் அம்சமாகக்
கருதப்படுகின்ற

சங்கீதம்
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நாட்டியம்

தபான்ற

நிகழ்த்துக்களலகள் பற்றிப் தபசும்தபாது அெற்ளறப் பற்றிக்
குறிப்பிடும் நூல்களைப் பற்றியும் அெற்றில் காைப்படும்

குறிப்புகளைப் பற்றி மட்டும் குறிப்பிட்டால் தபாதுமானதா?.
இந்தக்

களல

ெைர்ந்த

புறச்

சூழளலக்

கைக்கில்

எடுத்துக்வகாள்ை தெண்டாமா? என்ற தகள்வி எழுகிறது.
இந்தக் களலகளைப் வபாறுத்தெளரயில் வபண்கள் ஒரு

வதாழிளலத் ததர்ந்வதடுத்தார்கள் அல்லது அெர்கள் ஒரு

வதாழிலுக்குத் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டார்கள். அந்தத் வதாழில்
சமுதாயக்

தகாட்பாடுகளுக்கு

எதிரானது.

இெர்கள்

சமூகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தங்களுக்தக உரித்தான ஒரு

சமூகத்தின் கருளெ உருொக்கிக் வகாண்டார்கள். வபௌத்த,
சமைப்

வபண்

ததெதாசிகளின்
இெர்களும்
இத்தளகய

துறவிகளின்

குழுக்களிலிருந்து

தங்களுக்வகன்ற

வபண்களின்

சமூகத்ததாடு

குழுக்கள்

எத்தளகய

ஒரு

விசயங்கள்

என்பெற்ளறப்
அெசியத்ளத
நிளலத்து

பற்றி

ொழ்க்ளக,
வதாடர்பு

நிற்பதல்ல,

மாறிக்

என்பளதயும் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.
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ொழ்ந்த

வகாண்டிருந்தார்கள்

பண்பாடு,

ஆராய

ெலியுறுத்துகின்றன.

நடத்தினர்.

அெர்கள்

அளனத்தும்

விரிொக

மாறுபட்டளெ.

ொழ்ளெ

என்பளெ ஆராயப்பட தெண்டியளெ.
தமற்கூறிய

தமற்கூறிய

மரபு

தெண்டியதன்

பண்பாடு

என்பது

வகாண்தடயிருப்பது

21. இந் தியாவிை் மநாய் களும் மருத்துவமும் ஒரு வரைாற் றுப் பார்லவ — நூைறிமுகம்
—

ஆ.சிவசுப்பிரேணியன்

ெரலாறு

அரசியளல

என்ற

அறிவுத்துளறயானது

ளமயமாகக்

வகாண்தட

வதாடக்கத்தில்

எழுதப்பட்டுெந்தது.

பின்னர் சமூகத்ளத ளமயமாகக் வகாண்ட சமூக ெரலாறாக
ெைர்ச்சியுற்றது. இதன் பின்னர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில்

ொழும் மக்களின் சமூக ொழ்வின் பல்தெறு கூறுகளையும்
ஆராய்ந்து

வெளிப்படுத்தும்

மாற்றமளடந்தது.

இவ்ெளகயில்

சமூக

மக்களின்

அறிவியலாக
நலொழ்வில்

முக்கியப் பங்காற்றும் மருத்துெத்தின் ெரலாறானது ெரலாறு
என்ற சமூக அறிவியலுக்குள் ஒரு கூறாக இடம்வபற்றது.

மருத்துெத்தின் ெரலாறு என்னும் தபாது மனிதர்களைப்
பிடித்துத் துன்புறுத்தும்

பிணிகளையும், பிணி

மருத்துெ முளறகளையும் உள்ைடக்கியது.

தீர்க்கும்

பிணியும் பிணி தீர்த்தலும் மருத்துெத்துளற சார்ந்தளெ

என்பதில் ஐயமில்ளல. ஆனால் பிணி ெராது தடுப்பதிலும்
ெந்த பிணிளயப் தபாக்குெதிலும் நாட்ளட ஆளுதொருக்குப்
பங்குண்டு. அப்பிணிக்கு ஆைான மக்களின் ொழ்க்ளக

நிளலயில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அெர்கள் ொழும் நாட்டின்
ெைர்ச்சியில்

தாக்கத்ளத

ஏற்படுத்தும்
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தன்ளமயன.

இதனால்தான்

நாடு

என்பதற்கு

இலக்கைம்

ெகுக்கும்

ெள்ளுெர் ஒரு நாடானது ‘ஓொப் பிணி’ (நீங்காத தநாய்)

இல்லாது இருக்க தெண்டும் என்று ெளரயறுத்துள்ைார்
(குறள்:734).

ெரலாற்றுக் கல்வியில் புறக்கணிக்க இயலாத

இடத்ளதப் வபற்றுள்ை நாடு என்ற நிலப்பரப்பின் சிறப்ளப

நிளலநாட்டுெதில் தநாயின்ளமயின் இடம் குறித்த சிறப்பான
பதிவு இது.

இங்கு அறிமுகம் வசய்யப்படும்
'இந்தியாவில்

தநாய்களும்

மருத்துெமும் - ஒரு ெரலாற்றுப்

பார்ளெ' (Disease & Medicine in

India, A Historical Overview) என்ற
நூல் சமூக ெரலாற்றில் தநாயும்
மருத்துெமும்
பங்களிப்ளப

இந்திய

ெகித்த

நாட்ளட

ளமயமாகக் வகாண்டு அறிமுகம்
வசய்துள்ைது.
ெரலாற்றுக்
Indian

இந்திய

கழகமானது

History

(The

Congress)

2001ஆெது ஆண்டில் தனது அறுபத்தி ஒன்றாெது அமர்ளெ
ஜனெரி 1-3 நாட்களில் வகால்கத்தாவில் நடத்தியது. அதில்
இந்திய

மக்களின்

உடல்நலம்,

இந்தியாவின்

மருத்துெ

முன்தனற்றம் குறித்த சிறப்பு அமர்வு இடம் வபற்றது. அவ்
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அமர்வில் படிக்கப்பட்ட கட்டுளரகளின் வதாகுப்தப இந்
நூலாகும். இச் சிறப்பமர்வில் இடம் வபற்றிருந்ததுடன் அதன்
தளலெராகவும்

வசயல்பட்ட

தபராசிரியர்

தீபக்

குமார்

இக்கட்டுளரகளைத் வதாகுத்துப் பதிப்பித்துள்ைதுடன் ஓர்
ஆழமான ஆய்வு முன்னுளரளயயும் எழுதியுள்ைார்.

இெர் ஜாகீர் உதசன் கல்வி ஆய்வு ளமயத்திலும் ஜெகர்லால்

தநரு பல்களலக்கழகத்திலும் அறிவியல் ெரலாறு, சமூகமும்
கல்வியும்

என்ற

பாடங்களைக்

பல்தெறு

ஆய்விதழ்களில்

இெர்

கற்பித்து

ெந்துள்ைார்.

எழுதியுள்ை

ஆய்வுக்

கட்டுளரகள் வெளியாகியுள்ைன. இளெ தவிர ‘அறிவியலும்
அரசும்’ (Science and the Raj 1857-1905)

என்ற நூளல

எழுதியுள்ைார். ‘அறிவியலும் தபரரசும்’ (Science and Empire:
Essays in the Indian Context) என்ற நூளலப் பதிப்பித்துள்ைார்.
ஆய்ொைர்கள்

பலர்

எழுதியுள்ை

கட்டுளரகளின்

வதாகுப்பாக அளமயும் நூவலான்று ஓர் ஆழமான நூலாக

அளமயமுடியாது என்றாலும் இந்தியாவில் பரவிய தநாய்கள்,
அெற்றுக்கான

மருத்துெம்

குறித்த

சில

அடிப்பளடச்

வசய்திகளை இந்நூல் வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. இவ்ெளகயில்
இந்தியாவில்

காைப்படும்

தநாய்கள்,

அெற்றுக்கான

மருத்துெம் குறித்த ெரலாற்று ெளரவுக்குத் துளை நிற்கும்

தகுதி இந்நூலுக்கு உண்டு. ராதா காயத்திரி, துருப்குமார் சிங்

என இருெரும் பதினான்கு பக்க அைவில் இத் தளலப்ளப
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ஒட்டிய

நூல்களின்

பட்டியல்

ஒன்ளறத்

தயாரித்துத்

தந்துள்ைனர். நூலின் இறுதியில் ( பக்கம்: 276-289) இடம்
வபற்றுள்ை இப் பட்டியல் இத் தளலப்பில் தமலும் ஆய்வு
வசய்ய விளழதொருக்குத் துளை நிற்கும் தன்ளமயது.
பதிப்பாசிரியரின் முன்னுளர நீங்கலாக வமாத்தம் பதிவனட்டு
கட்டுளரகளைக்

வகாண்ட

இந்நூலில்

உள்ைடக்கத்தின்

அடிப்பளடயில், ‘நவீன இந்தியாவிற்கு முற்பட்ட காலம்’, ‘நவீன
இந்தியா’ என்ற இரு தளலப்புகளில் கட்டுளரகளை இரு
பிரிவுகைாகப்

பகுத்துள்ைனர்.

முதற்

பிரிவில்

எட்டு

முன்னுளரளய

மிகச்

கட்டுளரகளும் இரண்டாெது பிரிவில் பத்து கட்டுளரகளும்
இடம் வபற்றுள்ைன.

பதிப்பாசிரியரின் முன்னுளர:
இந்நூலுக்கான

ஓர்

ஆழமான

சுருக்கமாக பதிப்பாசிரியர் தீபக் குமார் எழுதியுள்ைார்.

அெரது கருத்துப்படி அறிவியலின் ெரலாறும், வதாழில்
நுட்பம், மருத்துெம் என்பனவும் ெரலாற்றுக் கல்வியுடன்
வநருக்கமான வதாடர்புளடயன. சமூகப் பண்பாட்டு தநாக்கில்
பார்த்தால்

காலந்ததாறும்

இெற்ளறப்

சிறப்பிடத்ளதப்

இந்திய

புறந்தள்ளிவிட

ெரலாற்றில்

வபற்றுள்ைன.

முடியாது.

இளெ

தனிச்

பதிவனான்றாெது

நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட நூல் ஒன்றில் (Said al- Andalusi:
Tabaqat

al-Umam)

அறிவியளல
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ெைர்த்ததில்

இந்தியா

முதலாெது நாடு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இந்திய
மருத்துெர்கள்

வநருக்கமானெர்கைாக
வசயல்பாட்டிளன

சமயப்புனித

இருந்ததபாதிலும்

உற்றுதநாக்கி

நூல்களுக்கு

இயற்ளகயின்

அறிதளல

ெலியுறுத்தி

ெந்தனர். “இயற்ளக குறித்த அறிதலும் மனித குலத்தின் மீது

அன்பு வசலுத்துதலும் வெவ்தெறானளெ அல்ல; இரண்டும்
ஒன்தற” என்று சரகசம்ஹிதா என்ற நூல் குறிப்பிடுகிறது.

நாம் ொழும் இக்காலம் அறிவியல் ெைர்ச்சிவபற்ற காலம். பல
ெரலாற்றியலர்கள்

மருத்துெ

ெரலாறு

பக்கம்

திரும்பியுள்ைனர். வதாடக்கத்தில் இந்திய மருத்துெ மரபு
குறித்து தத்துெ பண்பாட்டு அணுகுமுளறயிலான ஆய்வுகள்

வெளிெந்தன. தற்தபாது தற்கால இந்தியாவின் ெரலாறு

சார்ந்த ெரலாற்றியலர்கள் இந்திய மருத்துெ ெரலாறு குறித்த
ெரலாற்றாய்வில்

ஆர்ெம்

காட்டுகிறார்கள்.

அரசியலில்

மருத்துெம் மருத்துெத்தின் அரசியல் எனப் பல ஆய்வுகள்
நிகழ்ந்துள்ைன.

மானுடவியலாைர்களும்

சமூகவியலாைர்களும் இத் துளறயில் சில நுண் ஆய்வுகளை
நிகழ்த்தியுள்ைனர். அறிவியல் வதாழில் நுடபம் குறித்த

சமூகெரலாற்று ெளரவுக்கு எவ்ெளகயிலும் தாழ்ச்சியுறாத
நிளலளய மருத்துெம் குறித்த சமூக ெரலாறு வபற்றுள்ைது.
இச்வசய்திகளையடுத்து இந்தியாவில் நிலவிய ஆயுர்தெத
மருத்துெம், யுனானி மருத்துெம் என்ற இரு மருத்துெ
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முளறகளைக் குறிப்பிட்டுள்ைார். (ஆனால் தமிழ்நாட்டின்
சித்த மருத்துெம் குறித்து எதுவும் குறிப்பிடவில்ளல.) இதன்

வதாடர்ச்சியாக இளெ ஏன் நிறுெனமாக மாறவில்ளல என்ற
வினாளெ எழுப்பி விளட ததடுகிறார். விதிக் வகாள்ளகயும்
சாதியும்

ஏற்படுத்திய

விளடயாக உைர்கிறார்.

எதிர்மளறயான

விளைவுகளை

அெரது கருத்துப்படி வதற்காசிய சமூகத்தில் நிலவும் சாதிய

முளறயானது கருத்தியளலயும் (theory), வசயல் முளறளயயும்
(practice) தனித்தனியாகப் பிரிக்கும் அழிவுப் பணிளயச்
வசய்துள்ைது.

இது

உடல்

உளழப்பிலிருந்து

மூளை

உளழப்ளப தெறுபடுத்துெதாகி விட்டது. சமய உைர்வும்
சாதியும்

இளைந்து

தபாயின.

இளடக்கால

இந்தியச்

சமூகத்தில் ஆளும் ெர்க்கத்தின் பண்பாட்டுத் ததால்வியாக
இது ஆகிப்தபானது.
முகலாயர் ஆட்சிக் காலத்தில் ொழ்ந்த அபுல் ஃபசல் என்பெர்

வெளிப்படுத்திய துயரம் ததாய்ந்த பின்ெரும் வசாற்களை
அெர் தமற்தகாைாகக் காட்டுகிறார்:

“மரபு என்னும் வபருங்காற்றினால் பகுத்தறிவு என்னும்
விைக்கின் ஒளிமங்கி... "எப்படி” “ஏன்” என்ற தகள்விக்

கதவுகள் அளடக்கப்பட்டு தகள்விதகட்டலும் ஆராய்தலும்
எட்டாக்கனியாகி புறச்சமயொதிகைாயினர்.”
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இதன் வதாடர்ச்சியாக , இளடக்கால இங்கிலாந்து குறித்து ராய்
தபார்ட்டர் என்பெர் எழுப்பிய வினாக்கள் தபான்று சில
வினாக்களை எழுப்பியுள்ைார்:
—

தநாய் தபாக்குதல் எவ்ொறு நிகழ்ந்தது? இளத யார்

வசய்தார்கள்?

— தநாயாளி இளத எப்படி உைர்ந்தார்?

— மருத்துெ மானுடவியலாைர்கள் மந்திர- சமயச் சடங்கு,

சடங்குகள், ஷாமன்கள்(மந்திர ஆற்றல் வகாண்ட பூசாரி)
ஆகிதயாளர

ஆராய்ந்துள்ைார்கள்.

இளெ

ெரலாற்று

அடிப்பளடயில் பதிவு வசய்யப் பட்டுள்ைனொ?

— கீழ்நிளலயிலுள்ை மக்களின் தநாய் தீர்ப்பெர் யார்?
— இத் வதாழில் முளற எவ்ொறு உருொகிறது?

இப்படிப் பல வினாக்களை தீபக் குமார் எழுப்பியுள்ைர்.
அெரது இவ் வினாக்கள் இத்துளறயில் ஆய்வு வசய்யப்
புகுதொருக்கு

உதவும்

பின்பற்றப்பட்ட

தநாய்

தன்ளமயன.

இவ்வினாக்களை

அடுத்து காலனியத்தின் நுளழவிற்கு முன் இந்தியாவில்
தபாக்கும்

முளறகள்

குறித்தும்,

பயன்படுத்திய மருத்துெ நூல்கள் குறித்தும் விெரிக்கிறார்.

இறுதியாக, இந்தியாவில் நவீன தமற்கத்திய மருத்துெத்தின்
அறிமுகம் குறித்த வசய்திகளைக் குறிப்பிட்டுள்ைார். இளெ
வெறும் வசய்திகைாக மட்டுமின்றி திறனாய்வுத் தன்ளமயுடன்
இடம் வபற்றுள்ைன.
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இம் முன்னுளரயில் தெறு ஒரு முக்கிய பிரச்சிளனயும்
விொதிக்கப்பட்டுள்ைது.

நமது

பாரம்பரிய

மருத்துெ

முளறக்கும், காலனியம் அறிமுகம் வசய்த நவீன மருத்துெ
முளறக்கும்

இளடயிலான

உறளெ

பதிப்பாசிரியர்

சுட்டிக்காட்டி விொதித்துள்ைார். இந்தியாவின் பாரம்பரிய
மருத்துெ

முளறயானது

நிளலக்கு

ஆைானது.

ஐதராப்பிய

மருத்துெ

முளற

அறிமுகமான பின்னர் நிளலத்து நிற்கப் தபாராட தெண்டிய
புதிய

அறிவுத்

துளற

ஒன்ளற

முழுளமயாக ஏற்றுக் வகாள்ெதானது சில தநரங்களில்
பளழய

அறிவுத்துளறளய

முற்றிலும்

புறந்தள்ளுெதாக

அளமெதுண்டு. இத்தளகய வநருக்கடியில் நம் பாரம்பரிய
மருத்துெ முளறயானது விலகி நிற்கும் நிளலக்கு ஆைானது.

இருந்ததபாதிலும், வபரும்பான்ளமயான இந்தியர்கள் நம்
பாரம்பரிய

மருத்துெத்ளதப்

புத்தாக்கம்

வசய்து

மறுமலர்ச்சிளய ஏற்படுத்ததெ விரும்பினார்கள். தமற்கத்திய
மருத்துெமும்

இந்திய

மருத்துெமும்

ஒன்றிளைந்து

வசயல்படதெண்டிய கைங்கள் இருந்தன. ஆனால் அது கண்டு
வகாள்ைப்படவில்ளல.
தமற்கத்திய
கண்டறிய

மருத்துெம்
அழுத்தம்

குைப்படுத்தளல

தநாய்க்கான

வகாடுத்தது.

தநாக்கமாகக்

காரைத்ளதக்

இந்திய

மருத்துெம்

வகாண்டிருந்தது.

நுண்ணுயிர்கள், நுண்ணுயிர் தநாக்கிகள் (ளமக்தராஸ்தகாப்)

என்பன தநாயறியும் மருத்துெக் கண்ைாடிகைாக தமளல
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மருத்துெத்தில் பயன்பட்டன. ஆனால் இந்திய மருத்துெம்
தநாய்

எதிர்ப்பாற்றளல

ெலியுறுத்தியது.

இதன்படி

தநாயாளியின் உடல்நலத்தில் ஏற்படும் முன்தனற்றமானது
நுண்ணுயிர்களையும்

அெற்ளற

இன்றியளமயாதது.

அழித்தளலயும்

விட

இத்தளகய தெறுபாடுகள் இருப்பினும் இவ்விரு மருத்துெ

முளறகள் குறித்த அறிொர்ந்த கலந்துளரயாடல் எளதயும்
தமற்கத்தியமுளற
என்று

மருத்துெர்கள்

குறிப்பிடும்

உயர்ொனெர்கைாக

தமற்வகாள்ைவில்ளல

பதிப்பாசிரியர்,

இெர்கள்

தம்ளம

கருதிக்வகாண்டளமதய

இதற்குக் காரைம் என்ற முடிவுக்கு ெருகிறார். இறுதியாக

காலனியச் சார்புநிளல, ததசியச் சார்புநிளல என்ற இரண்டு

பார்ளெகளையும் கடந்து இரண்டு அறிவுத்துளறகளுக்கும்
இளடதய

இைக்கத்ளத

அறிவுறுத்துகிறார்.

ஏற்படுத்த

தெண்டும்

என்று

நவீன இந்தியாவிற்கு முற்பட்ட காலம்:

நவீன இந்தியாவிற்கு முற்பட்ட காலத்தில் நிலவிய மருத்துெ

முளறகளை ஆராயும் அல்லது அறிமுகம் வசய்யும் எட்டு
கட்டுளரகளில்
என்பெரும்,

முதலாெது

தஹியா

கட்டுளரயாக

என்பெரும்

சுராஜ்

இளைந்து

பான்

எழுதிய

கட்டுளர இடம் வபற்றுள்ைது. இெர்களுள் சுராஜ் பான்
சிறப்பான

வதால்லியலாைர்.
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குருதஷத்திரா

பல்களலக்கழகத்தில் பண்ளடய இந்திய ெரலாறு மற்றும்
வதால்லியலில்

தபராசிரியராகப்

பணியாற்றியெர்.

கட்டுளரயின் இளையாசிரியரான தஹியா குறித்த பதிவுகள்
எளெயும் இடம் வபறவில்ளல. இக் கட்டுளர கி.மு.2500-1900
காலத்ளதச் தசர்ந்த ஹரப்பா நகரில் ொழ்ந்த மக்களின்
தநாய்கள்,
மக்களின்

ெழக்கிலிருந்த
உடல்

நலம்

வெளிப்படுத்துகிறது.
கட்டுளரயின்

அறுளெச்

சிகிச்ளச

குறித்த

வதாடக்கத்தில்

முளற,

வசய்திகளை

கட்டுளரயாசிரியர்கள்

முன்ளெக்கும் பின்ெரும் வசய்திகள் அெர்கைது சமூகப்
பார்ளெளய வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன.

“அண்ளமக்காலம் ெளர உடல்நலம் என்பது தநாயின்ளம
அல்லது உடல் ெலு சார்ந்த ஒன்றாகக் கருதப்பட்டு ெந்தது.
ஏழ்ளம

அததாடு

(கழிெகற்றல்)

வதாடர்புளடய

என்பன

சமூகக்

காரணிகள்

உடல்நலமின்ளமக்கான

முக்கிய

காரைங்கள்" என்பளத மருத்துெ அறிவியல் படிப்படியாக
உைர்ந்து வகாண்டது.

உடல் நலத்திற்கான அடிப்பளடத் ததளெகைாக அளமயும்
ஊட்டச்சத்து,

தூய்ளமயான

குடிதண்ணீர்,

உடல்

நலம்

தபணுதல், கழிவுகளை அகற்றல் எனபன கிளடத்து மன
அழுத்தமும் ென்முளறயும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டால் மக்களின்
உடல்நலம் குறிப்பிட்டுச் வசால்லுமைவுக்கு ெைர்ச்சி வபறும்.
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இச் வசய்திகளின் வதாடர்ச்சியாக ஹரப்பா நாகரிகத்தில்
காைப்படும்

மருத்துெம்

வதாடர்பான

வசய்திகளை

ெளகப்படுத்தி கட்டுளரயாசிரியர் தந்துள்ைார். இவ்ெளகயில்

உைவும் ஊட்டச்சத்தும், தநாய்குறித்த உயிரியல் சான்றுகள்,
அறுளெச் சிகிச்ளசயும் உடல்நலமும், மக்களிளடதய நிலவிய

பாலியல் விகிதாச்சாரம், ஆயுட்காலம், உயர அைவு, தாக்கிய
தநாய்கள்குறித்து
இதற்கான

தனித்தனிதய

தரவுகைாக

அகழ்

குறிப்பிட்டுள்ைார்.

ஆய்வின்தபாது

கிளடத்த

எலும்புக்கூடுகளும் மண்ளட ஓடுகளும் பயன்பட்டுள்ைன.
கழிவுநீர்

அகற்றுதல்

குளறபாடுகளையும்
அகழாய்வுச்

வதாடர்பாக

அங்கு

விெரித்துள்ைார்கள்.

சான்றுகள்,

உயிரியல்

நிலவிய

வமாத்தத்தில்

சான்றுகளின்

அடிப்பளடயில் இச் வசய்திகளை எழுதியுள்ைார்கள். அதத
தபாழ்து இச் வசய்திகள் நகரம் சார்ந்த வசய்திகள் என்றும்,
இறந்ததாரின்

சமூகப்

ெளரயறுக்கப்பட்டதாகதெ
குறிப்பிட்டுள்ைனர்.

பின்புலம்

வபண்கள்

(ெர்க்கம்,

உள்ைது
உடல்

பால்)

என்றும்

அடிப்பளடயில்

எவ்ொறு நடத்தப்பட்டனர் என்பளத ஆராயதெண்டியுள்ைது.
மார்ஷல் என்பெரின் தசகரிப்பில் இருந்த பத்து மண்ளட

ஓடுகள் ெரிளசயில் முதலாெது மண்ளட ஓடும் பத்தாெது
மண்ளட ஓடும் தாக்குதலுக்கு ஆைான வபண்களின் மண்ளட

ஓடுகைாக உள்ைன. வகாடூரமான முளறயில் வபண்கள்
நடத்தப்பட்டளமக்கான

சான்றாக
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இளதக்வகாள்ைலாம்.

ஹரப்பா நகரின் வபண்கள் அங்கிருந்த ஆண்களைவிட
உயரம்

குளறொகக்

காைப்படுெது

ஊட்டச்சத்து

பால்தெறுபாட்டுடன் பகிரப்பட்டளத வெளிப்படுத்துகிறது.

ஹரப்பா நகர்களில் கழிவு நீர் வெளிதயற்றியளம, உடல் நலம்

தபணியளம, தூய்ளமயான குடிநீர், மாசில்லா சூழல் என்பன
குறித்து

மிகுதியான

இயற்ளகயின்

அைவுக்கு

எழுதப்பட்டுள்ைன.

தாக்குதல்களை

ெழிமுளறயாக,

வபரிய

கைஞ்சியங்களில்

எதிர்வகாள்ளும்

அைவிலான

தானியங்களைச்

தானியக்

தசகரித்து

ளெத்திருந்தார்கள். இது ஆளும் ெர்க்கத்திற்கு அல்லது

நகரின் வமாத்த மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக இருக்கலாம்.
இம்

மக்களின்

உடல்நலம்

ஒரு

கட்டுக்குள்தான்

இருந்துள்ைது. தமலும் இது வதாடர்பான ஆய்வுகளுக்கான

சான்றுகைாக ஊட்டச்சத்து, கருவிகள், மூலிளக மருத்துெம்
குறித்த

தரவுகளுடன்

தனிமனிதனின்

உடல்

நலத்ளதப்

பாதிக்கும் சமூக உண்ளமகளையும் இளைத்து ஆராய
தெண்டும் என்பது கட்டுளரயாைர்களின் கருத்தாக உள்ைது.
இரண்டாெது
பண்ளடய

கட்டுளர

இந்திய

பாட்னா

ெரலாற்றுத்

பல்களலக்
துளறயின்

கழகத்தின்
தபராசிரியர்

விஜயகுமார் தாகூர் எழுதியது. இக்கட்டுளர பண்ளடய

இந்தியாவில் ெழக்கிலிருந்த அறுளெச் சிகிச்ளச முளறகள்
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குறித்தும்,

மருத்துெ

அறிமுகம் வசய்கிறது.

அறிவியலின்

ெைர்ச்சி

குறித்தும்

மூன்றாெது கட்டுளர கண்பார்ளெ குறித்த இளடக்கால
இந்தியக்(1200-1750) தகாட்பாடுகளையும், மூக்குக் கண்ைாடி
அறிமுகத்ளதயும்

குறிப்பிடுகிறது.

மூக்குக்

கண்ைாடி

அணிந்து மீர் முசாவ்வீர் என்பெர் படித்துக் வகாண்டிருக்கும்

பதினாறாெது நூற்றாண்டு ஓவியம் ஒன்றும் இக்கட்டுளரயில்
இடம்வபற்றுள்ைது. இக்கட்டுளர ஆசிரியர் இக்பால் கனிகான்
அலிகார்

பல்களலக்கழகத்தில்

இளடக்கால

இந்திய

ெரலாற்ளறயும் வதாழில் நுட்ப ெரலாற்ளறயும் கற்பிக்கும்
தபராசிரியர்.
நான்காெது
மருத்துெர்கள்

கட்டுளர

இளடக்கால

மருத்துெத்ளததய

இந்தியாவின்

ஒரு

வதாழிலாகக்

வகாண்டெர்கைாக விைங்கியளத அறிமுகம் வசய்கிறது. இக்
கட்டுளரயாசிரியர்

அலீந்தீம்

ரிஜாவி

அலிகார்

பல்களலக்கழகத்தின் ெரலாற்றுத் துளறப் தபராசிரியர்.

ஐந்தாெது கட்டுளர 16ஆெது நூற்றாண்டு இந்தியாவில்
பின்பற்றப்பட்ட

மருத்துெர்களுக்கான

விதிமுளறகளை

அறிமுகம் வசய்கிறது. கட்டுளரயின் பின் இளைப்பாக நம்

காலத்தில் தமற்கத்திய மருத்துெமுளறயில் ததர்ச்சி வபறும்
மருத்துெர்கள்

எடுத்துக்

வகாள்ளும்

227

ஹிப்பாகிராட்டிக்

உறுதிவமாழியும் ( Hippocratic Oath) இடம் வபற்றுள்ைது. இக்
கட்டுளரயாசிரியர் சிரீன் மூசாவி மத்தியகால இந்தியப்
வபாருைாதார

ெரலாற்றில்

ெல்லுனர்.

அலிகார்

பல்களலக்கழகத்தின் ெரலாற்றுத் துளறப் தபராசிரியர்.
ஆறாெது

கட்டுளர

இந்தியாவின்

சிறந்த

ெரலாற்றுப்

தபராசிரியர்களில் ஒருெரான இர்பான் ஹபிப் எழுதியது.
இக் கட்டுளர வமாகலாய இந்தியாவில் மருத்துெத் துளறயில்

நிகழ்ந்த மாறுதல்களையும் கண்டுபிடிப்புகளையும் அறுளெ
சிகிச்ளச நளடமுளறகளையும் ஆராய்கிறது.
ஏழாெது கட்டுளர நவீன இந்தியா உருொகும் முன்பு நிகழ்ந்த
அம்ளம தநாய்ப் பரெல் குறித்தும் அளதப் தபாக்குெதற்கு
தமற்வகாண்ட சிகிச்ளச முளறகள் குறித்தும் ஆராய்கிறது. இக்
கட்டுளரயாசிரியர்

பல்களலக்கழகத்தின்

இஸ்ரத்

அலம்

ெரலாற்றுத்

அலிகார்

துளறயில்

பணியாற்றிெருபெர். டச்சு வமாழியில் பயிற்சி உளடயெர்.

எட்டாெது கட்டுளர அம்ளம தநாய் குறித்து பதிவனட்டாெது

நூற்றாண்டில் வெளியான துண்டு வெளியீடு (Tract) ஒன்றின்
துளையுடன் அம்ளம தநாய் பரவும் காலம், தநாயாளிக்கான
உைவு,

சிகிச்ளச

என்பனெற்ளற

ஆராய்கிறது.

இக்கட்டுளரயின் ஆசிரியர் ஹரிஷ் நதரந்திராஸ், தில்லி
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பல்களலக்கழகத்தின்

சமூகவியல்

துளறயில்

மருத்துெ

சமூகவியலாைராகப் பணியாற்றி ெருகிறார்.

இந்நூலின் முதற் பிரிவில் ‘நவீன இந்தியாவிற்கு முற்பட்ட
காலம்'

என்ற

தளலப்பில்

இடம்

வபற்றிருந்த

எட்டு

கட்டுளரகள் குறித்த அறிமுகத்ளதத் வதாடர்ந்து இவ்விதழில்
‘நவீன இந்தியா’ என்ற தளலப்பில் இடம் வபற்றுள்ை பத்து
கட்டுளரகளின் சுருக்கமான அறிமுகம் இடம் வபறுகிறது.
வதாற்று தநாய்கள்:

மதலரியா:

இந்தியாவில் பரவிய வதாற்று தநாய்களில் மதலரியா, காலரா,
வபரியம்ளம

ஆகிய

தநாய்கள்

முக்கிய

இடத்ளதப்

பிடித்திருந்தன. இெற்றுள் மதலரியா தநாய்ப் பரெல் குறித்து
முதல் இரண்டு கட்டுளரகள் குறிப்பிடுகின்றன.
முதலாெது

கட்டுளரயின்

ஆசிரியரான

இதிசாம்

காசி

ெங்கததசத்தின் டாக்கா பல்களலக் கழகத்தில் ெரலாற்றுப்

தபராசிரியர். மதலரியா தநாய்ப் பரெலில் சுற்றுச் சூழல்
ெகிக்கும்

இடத்ளத

இக்கட்டுளர

வெளிப்படுத்துகிறது.

பத்வதான்பதாெது நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் ெங்காைக்

கிராமம் ஒன்றில் இந்தநாய் முதலில் காைப்பட்டது. பின்னர்
படிப்படியாக

இன்ளறய

பங்கைாததஷ்

தமற்கு

ெங்கம்

உள்ளிட்ட ெங்காைப் பகுதியில் பரவியது. மக்கள் இளதப்
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‘புதிய காய்ச்சல்' என்றளழக்க ஆங்கில அரசு ‘பர்துொன்

காய்ச்சல்' என்று வபயரிட்டது. இக்காய்ச்சலின் பரெலால்
எண்ணிக்ளகயில்லாத

அைவில்

மக்கள்

மடிந்தனர்.

இப்தபாதுங்கூட இப்பகுதி மதலரியா, வடங்கு காய்ச்சல்களின்
தாக்குதலுக்கு ஆைாகும் பகுதியாக உள்ைது. மதலரியா
பரவுதலுக்கு

முன்பு

இருந்த

காரைங்கள்

இப்தபாதும்

வதாடர்கின்றன. இப்பகுதியில் நிகழும் வெள்ைப் வபருக்கு

முடிவுற்றதும் பல்தெறு தநாய்கள் உருொகின்றன. அெற்றுள்
ஒன்றாக மதலரியா அளமகிறது. இந்தநாய்ப் பரெல் குறித்துப்
பல்தெறு ஆய்வுக் கட்டுளரகள் வெளிெந்துள்ைன.
இக்கட்டுளர ஆசிரியரின் கருத்துப்படி இரயில் சாளலப்
தபாக்குெரத்துக்கள்

உருொக்கத்தில்

அக்களற

பாளதகள்

அளமத்தல்,

காட்டிய

ஆங்கில அரசு நீர் ெழிப் தபாக்குெரத்ளதப் புறக்கணித்தது.
சாளலகள்

இரயில்

புதிய

குடியிருப்புகள் உருொக்குதல் என ெைர்ச்சிப் பணிகள்
நடந்ததபாது
இெற்றில்

குழிகளும்

ததங்கும்

உற்பத்திக்குத்

துளை

நீர்

கற்குொரிகளும்
மதலரியாக்

நின்றது.

இதனால்

உருொயின.

வகாசுக்களின்

ெைர்ச்சியின்

விளைொல் உருொகும் தநாயாக மதலரியா சுட்டப்பட்டது.

பல்தெறு ஆறுகள் பாயும் சமவெளிப்பகுதிகளைக் வகாண்ட
ெங்காைத்தில்

முளறயான

ெடிகால்கள்

இல்லாளமயும்

மதலரியா தநாய் பரெலுக்கான காரைங்களில் ஒன்றாகியது.

தண்ணீர் ததங்காது ஓடிக்வகாண்டிருக்கும் ஆறுகள் பாயும்
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பகுதிகளில் உள்ை கிராமங்களை விட நீதராட்டம் இன்றி
ததங்கிய

நிளலயில்

உள்ை

ஆற்றங்களரக்

கிராமங்கள்

மதலரியாக் வகாசுக்களின் உற்பத்தி ளமயமாக விைங்கின.
வெள்ைத் தடுப்பிற்காகக் கட்டப்படும் தடுப்பளைகளில்

ததங்கும் தண்ணீரும் மதலரியாக் வகாசுக்களின் உற்பத்திக்
கைமாயின.
காலனிய

அரசிற்கு

ெருொய்

ஈட்டுெளத

மட்டுதம

தநாக்கமாகக் வகாண்டு இரயில் பாளதகளும் சாளலகளும்
அளமக்கப்பட்டளமயால் இெற்றின் உருொக்கம் நீர் ததங்கி
நிற்பதற்குக்

காரைமாக

வகாள்ைப்படவில்ளல.ெைர்ச்சித்

அளமெது

கண்டு

திட்டங்களின்

எதிர்விளைொக மதலரியா ததான்றிப் பரவியது. ஆனால் இவ்
உண்ளமளயக் காலனிய அரசு ஏற்றுக் வகாள்ைவில்ளல.
மதலரியாப் பரெலுக்கு அது மக்களைக் குளற கூறியது.

இந்தநாயானது பாரம்பரியம் சார்ந்த ஒன்று, இனம் சார்ந்தது
என்ற

கருத்ளத

முன்ளெத்தன.

அது

உருொக்கிய

பலவீனமான

இனங்கள்

ஆளையங்கள்

இயற்ளகயின்

ெைர்ச்சிப் தபாக்கில் இறந்து தபாகும் என்றன. இது சமூக
டார்வினியம் (Social Darwinism) சார்ந்த கருத்து வெளிப்பாடு
என்று கட்டுளரயாசிரியர் சரியாகதெ மதிப்பிட்டுள்ைார்.

மதலரியா தநாய் குறித்த கடந்தகால அனுபெம் சூழல்
சீர்தகட்டின்

அனுபெ

ெரலாறாக

அளமந்து

எதிர்காலத்திற்கான ெழிகாட்டியாக அளமந்துள்ைது. இக்
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கட்டுளரயின் ளமயச் வசய்தியுடன் வதாடர்புளடயதாக அடுத்த
கட்டுளரயும் அளமந்துள்ைது.

பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டு மும்ளப நகளரத் தாக்கிய
மதலரியா

குறித்த

கட்டுளரளய

மும்ளபப்

பல்களலக்

கழகத்தின் ெரலாற்றுத் துளறப் தபராசிரியர் சிம்கி சர்கார்
எழுதியுள்ைார்.
வகாலாபா

1838-1841 காலகட்டத்தில் மும்ளப நகரின்

துளறமுகப்

பகுதியில்

மதலரியா

பரவியது.

வகாலாபா ெட்டார நிலப்பரப்பின் வபரும்பகுதி கடல்நீர்
பரவியிருந்த

தாழ்ொன

இடத்ளதச்

உருொக்கப்பட்டதாகும்.

சீர்திருத்தி

1861-1866 இல் இப் பகுதியின் நிலங்களைச் சீர்திருத்தம்
வசய்ததானது

மதலரியா

அதிகரிப்புக்குக்

காரைமாக

அளமந்தது. 1863 வதாடங்கி 1866 ெளரயிலான நான்காண்டு
காலத்தில் மதலரியாத் தாக்குதலால் நிகழ்ந்த இறப்புகளின்
சராசரி எண்ணிக்ளக 12,577ஆக இருந்தது. 1865இல் இது
18,767

ஆக

துளறமுகத்தின்

உயர்ந்தது.

இந்நிகழ்வுகளையடுத்து

விரிொக்கம்

1903

க்கும்

1907

க்கும்

இளடப்பட்ட காலத்தில் நிகழ்ந்ததபாது மதலரியாப் பரெல்
அதிகரித்தது.

1909இல்

கைக்வகடுப்பின்தபாது
வீடுகளில்

எடுக்கப்பட்ட

துளறமுகத்ளத

ெசித்தெர்களில்

துளறமுகத்ளத

விட்டுத்

மக்கள்

இருபது

தநாக்கியிருந்த

விழுக்காட்டினரும்

தள்ளியிருந்த
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வதாளகக்

வீடுகளில்

ெசித்ததாரில்

மூன்று

விழுக்காட்டினரும்

தாக்குதலுக்கு ஆைாகியிருந்தது வதரியெந்தது.

மதலரியாத்

காெல்பணியில் ஈடுபடுதொர் , கூலிகள், தூய்ளமப்படுத்தும்
வதாழிலாைர்கள்

ஆகிதயார்

மதலரியாத்

தாக்குதலுக்கு

ஆைானார்கள். துளறமுகத்தில் புதிதாக உருொக்கப்படும்

கப்பல் துளறக்கு (Dock) எதிதர அளமந்திருந்த தூய ஜார்ஜ்

மருத்துெமளன மும்ளப நகரிதலதய மதலரியா மிகுந்த
இடமாக

விைங்கியது.

மிகுதியான

மக்களை

வமாத்தத்தில்

மதலரியா

மும்ளப

பலிொங்கியது.

நகரில்
இந்த

அைவுக்கு இதன், தாக்குதல் கிராமப்புறங்களில் இல்ளல.
இச்

வசய்திகளின்

வதாடர்ச்சியாக

மதலரியா

தநாய்

உருொதல் குறித்த பளழய தகாட்பாடுகள், அது பரவும் முளற,
அளதத் தடுக்கும் முளற, அதன் ெளககள் மும்ளப நகரின்
வபாருைாதாரத்தில் மதலரியா ஏற்படுத்திய தீய விளைவுகள்
எனபனவும் இக்கட்டுளரயில் இடம் வபற்றுள்ைன.

காலரா:

ஐெகர்லால்

தநரு

பல்களலக்

கழகத்தின்

ெரலாற்றுத்

துளறயில் முளனெர் பட்டத்திற்கான ஆய்வு மாைெராக

இருந்த துருப் குமார் சிங் பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டில்
(1817-1870) ொந்திதபதி (காலரா) தநாய்ப் பரெல் குறித்த
கட்டுளரளய எழுதியுள்ைார்.
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இந்தநாய்த்தாக்குதல்

ஏற்படுத்திய

இங்கிலாந்ளதயும்

உயிரிழப்பு

இந்தியாளெயும்

புள்ளிவிெரங்களை

இக்கட்டுளர

வெளிப்படுத்துெதுடன்

இங்கிலாந்தில்

இதன்

குறித்து

ஒப்பிடும்

ஆசிரியர்
பரெல்

குளறந்து ெர இந்தியாவில் அதிகரித்து ெந்தளதயும் சுட்டிக்
காட்டியுள்ைார்.

காலனிய

குறிப்பிட்டுச்

வசால்லுமைவுக்கு

பரொமலிருந்துள்ைது.

ஆனால்

பரெத்வதாடங்கியுள்ைது.
பளடப்பிரிளெவிட
எண்ணிக்ளக

அரசின்

மூன்று

இருந்ததாக

இராணுெத்தில்

இந்

தநாய்

பின்னர்

அங்கும்

இங்கிலாந்தில்

மடங்கு

1859

இல்

அதிகமாக

இருந்த

இறப்பு

அளமக்கப்

பட்ட

ஆளையம் குறிப்பிட்டுள்ைது. முளறயான கழிெகற்றலும்

குடிநீர் ெழங்கலும் இல்லாளமதய இதற்கான காரைம் என்று
அது

குறிப்பிட்டது.

இதன்

தபார்வீரர்களுக்வகன்று

அடிப்பளடயில்

தனி

ொழுமிடங்கள்

(கன்தடான்வமண்டுகள்) உருொக்கப்பட்டன. இருப்பினும்
காலரா

பாதிப்பு

இந்தியப்

பளடவீரர்களை

விட

ஆங்கிலப்பளட வீரர்களை அதிகம் பாதித்தது. 1867இல் ெட
இந்தியாவில்

இருந்த

காலராவினால்
பதினான்கு

ஆங்கில

இறந்ததார்

விழுக்காடாக

இராணுெ

எண்ணிக்ளக
இருந்தது.

வீரர்களில்

ஆயிரத்துக்குப்

ஆனால்

அதத

இருந்தது.

அது

இராணுெத்தில் பணியாற்றிய இந்தியர்களின் இறப்புவிகிதம்
ஆயிரத்துக்கு

மூன்று

விழுக்காடாக
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மட்டுமின்றி பல்தெறு தநாய்த் தாக்குதலால் இறப்தபாரில்
இந்தியப் பளடவீரர்களின் எண்ணிக்ளகளய விட ஆங்கிலப்

பளடவீரர்களின் எண்ணிக்ளகதய அதிக அைவில் இருந்தது.
இருப்பினும் காலரா நாடு என்ற வபயளர இந்தியா வபற்றது.
ஐதராப்பாவிற்குச்

வசல்லும்

இந்தியக்

கப்பல்கள்

தனிளமப்படுத்தி நிறுத்தி ளெக்கப்பட்டன. காலனிய அரதசா
தநாய்த்தடுப்பிலும் இனச் சார்பு நிளலப்பாளடதய எடுத்தது.

சிபிலிஸ்:
சபியா

சாச்சி

கல்வியாைர்.

மஸ்தா

தான்பாத்

என்பெர்

நகரில்

சுரங்கங்கள்

வசயல்பட்டுெந்த

குறித்த

கல்வி

நிறுெனம் ஓன்றில் அறிவியல் வதாழில் நுட்பம் குறித்த
ெரலாறு கற்பித்து ெந்தார். இெர் எழுதியுள்ை கட்டுளர
சிபிலிஸ்

என்ற

பால்விளன

தநாய்

குறித்ததாகும்.

இந்தநாயானது தபாரச்சுக்கீசிய ெணிகர்கைால் இந்தியாவில்
பரவியது.

இந்தியர்கள்

என்றளழத்தனர்.
பரங்கிப்

புண்

இந்தநாளய

(இந்தநாயால்

என்று

‘பரங்கி

ததான்றும்

தமிழர்கள்

தநாய்'

புண்களைப்

அளழத்துள்ைனர்.)

இந்தநாய் பத்வதான்பதாெது நூற்றாண்டு இந்தியாவில் பரவி
ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளை இந்நூலின் இரண்டாெது பிரிவில்
இடம் வபற்றுள்ை நான்காெது கட்டுளர ஆராய்கிறது.
இந்தநாயால் மிகுதியாகப் பாதிக்கப்பட்டெர்கள் ஆங்கில
இராணுெத்தினர்

என்று

குறிப்பிடும்
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கட்டுளரயாசிரியர்

காலனிய அரசு அதிகாரி களிளடயிலான உளரயாடலில் ஒரு

பகுதியாக இது இருந்தது என்கிறார். இந்தநாய்ப்பரெல்
குறித்த

அறிக்ளக

இளைஞர்கள்

தம்

ஒன்று,

தபார்வீரர்கைாக

பாலியல்

தெட்ளகளயத்

ெரும்

தணித்துக்

வகாள்ெதற்கு சுய இன்பத்தில் ஈடுபடல் அல்லது வபாருட்
வபண்டிருடன்

உறவுவகாள்ளுதல்

என்ற

இரண்டு

மற்றும்

உள்ைச்

ெழிமுளறகதை உள்ைதாகக் குறிப்பிட்டுள்ைது. தமலும்
இெற்றுள்

முதலாெது

உடல்

சீர்குளலவுக்கும் இரண்டாெது அச்சமூட்டும் பால்விளன

தநாய்களுக்கும் ெழிெகுக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைது.

இந்தநாய்ப்பரெல் பளட வீரர்களிடம் மட்டுமின்றி உயர்
இராணுெ அதிகாரிகளிடமும் இருந்துள்ைது.

இந்தநாய்த்தாக்குதல் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பு, இது குறித்த
புள்ளி

விெரங்கள்,

அறிக்ளககள்

என்பனெற்ளற

அடிப்பளடயாக்க் வகாண்டு இக் கட்டுளர எழுதப்பட்டுள்ைது.
கிறித்தெத்தின் மருத்துெப் பணி:

இதற்கு அடுத்த கட்டுளரயாக அளமெது கனடா நாட்ளடச்

தசரந்த கிறித்தெ மளறப் பணியாைர்கள் (The Canadian Baptist
Missionaries) 1870 முதல் 1952 ெளர வதலுங்கு வமாழி

ெழங்கும் பகுதியில் தமற்வகாண்ட மருத்துெப் பணிகளை
அறிமுகம் வசய்கிறது. இக்கட்டுளரயின் ஆசிரியரான ராஜ்

தசகர் பாசு வகால்கத்தாவிலுள்ை ரவீந்திர பாரதி பல்களலக்
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கழகத்தின்

ெரலாற்றுத்

பணியாற்றியெர்.

துளறயில்

வதன்

தபராசிரியராகப்

இந்தியாவில்

கிறித்தெ

மளறப்பணியாைர்களின் வசயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வில்
தனித்துெம் உளடயெர்.
1870ஆெது ஆண்டில் விசாகப்பட்டினத்திலும் அதன் சுற்றுப்
பகுதிகளிலும் இச் சளபயினர் வசயல்படத் வதாடங்கினர்.

பின்னர் சில ஆண்டுகளில் தகாவகானாடா என்ற பகுதிளய
ளமயமாகக்

வகாண்டு

விரிவுபடுத்தினர்.

தம்

நடெடிக்ளககளை

மளறப்பணியாைர்கைாகப்

வபண்களை

நியமித்து தயசுவின் நற்வசய்தி ஏடுகளைக் கற்பித்ததுடன்
உயர்சாதியினருக்கும்

தாழ்த்தப்பட்ட

பள்ளிகளைத்

திறந்தனர்.

1890இன்

தீண்டாளமக்

வகாடுளமக்கு

ஆட்பட்ட

சாதியினருக்கும்
வதாடக்கத்தில்

மருந்தகங்களையும் மருத்துெ மளனகளையும்,வபரும்பாலும்
திறந்தனர்.

நியமித்தனர்.
இம்

இெற்றில்

மருத்துெப்

இளடயூறுகளை

வபண்

பணியில்

மக்களுக்காகத்

மளறப்பணியாைர்களை

எதிர்வகாண்டனர்.

அெர்கள்
1897

இல்

பல்தெறு
நிகழ்ந்த

பஞ்சத்ளத அடுத்து காலராவும் அம்ளம தநாயும் பரவின.

இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக் களுக்கு உதவும் பணியில்
ஈடுபட்ட அரசுக்குத் தம் மளறப்பணியாைர்களை அனுப்பி

உதவினர். அத்துடன் தீண்டாளமக் வகாடுளமக்கு ஆட்படுத்தப்
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பட்டிருந்த

உள்நாட்டுப்

மக்களுக்கு

பகுதிகளில்

மருத்துெமளனகளையும்
அனுபெம்

மருத்துெ

ொய்ந்த

நிறுவி

உதவி

ெழங்கினர்.

அெற்றில்

பணிபுரிய

மருந்தகங்களையும்

மருத்துெப்

பணியாைர்களை

அனுப்பினர். 1898இல் மளறத் தைத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி
ஸ்மித் என்ற மருத்துெரும் வசவிலியர் பயிற்சி வபற்றிருந்த

அெரது மளனவியும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு அருகிலுள்ை
எல்லமஞ்சிலி என்ற ஊரில் சிறிய மருத்துெமளன ஒன்ளற

நிறுவினர். இது வதாடங்கப்பட்ட சிறிது காலத்திற்குள்ைாகதெ
வபண் தநாயாளிகளுக்கான சிறந்த மருத்துெமளன என்ற

நற்வபயளர ஈட்டியது. இதன் விளைொக சமூகத்தால் ஒதுக்கி
ளெக்கப்பட்ட ெறுளம ொய்ப்பட்ட மக்கள் பிரிளெச் தசர்ந்த
வபண்கள் கிறித்தெத்ளதத் தழுவினார்கள்.
இெர்களின் மருத்துெப்

பணியின் ெைர்ச்சி

நிளலயாக

பிதாப்புரம் என்ற ஊரில் வபதஸ்தா மருத்துெமளன என்ற
வபயரில் மருத்துெமளன ஒன்று கனடா நாட்ளடச் தசர்ந்த இரு
வபண் மளறப்பணியாைர்களின் நிதியுதவியடன் உருொனது.

1904க்கும் 1908க்கும் இளடப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவிலும்

கனடாவிலும் திரட்டப்பட்ட நிதியின் துளையுடன் தபறுகாலப்
பிரிவு கட்டப்பட்டது. இதன் வதாடர்ச்சியாக இம் மளறப்
பணியாைர்கள் தமற்வகாண்ட மருத்துெப் பணியின் ெைர்ச்சி
நிளலளயக் கூறிச் வசல்கிறார் இக் கட்டுளரயாசிரியர்.
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கட்டுளரயின் இறுதியில் தம் மருத்துெப் பணிக்கான சமூக

ஒப்புதளலப் வபற இெர்கள் எவ்ெைவு சிரமப்பட்டார்கள்
என்பளதயும் குறிப்பிட்டுள்ைார். தமற்கத்திய மருத்துெம்

குறித்து பாரம்பரியமாக நிலவிெந்த வெறுப்பு, கிறித்தெ
மளறப் பணியாைர்களுக்கு எதிராகப் பிராமைக் குருக்களும்
தாழ்த்தப்பட்ட
தமற்வகாண்ட

மக்கள்

பிரிவினரின்

எதிர்ப்பிரச்சாரங்களுக்கு

இெர்கள்

வசயல்பட

தமற்கத்திய

மருத்துெத்தின்

தநாய்களுக்கு

இெர்கள்

மாந்திரிகர்களும்

ஊடாகத்தான்

தெண்டியிருந்தது.

அளித்த
மீது

சிகிச்ளசயின்

பரெலாக

வதாற்று
வெற்றி

நிலவிெந்த

ஒவ்ொளமளய நீக்கியுள்ைது. எல்லாெற்றிற்கும் தமலாக

இெர்கள் தம்ளம இந்தியர்கைாகப் பாவித்து மருத்துெப்
பணிளய

ஆன்மீகப்

பணியாகவும்

உலகைாவிய

சதகாதரத்துெமாகவும் தநாக்கினர். காந்தியொதி ஒருெர்

குறிப்பிட்டது தபான்று தம் பாெங்களைப் தபாக்க இந்தியப்

பூசகர்கள் புனித நீர்நிளலகளில் தம் கரங்களைக் கழுவிக்
வகாண்டிருந்ததபாது

இெர்கள்

காயங்களைக் கழுவிக் வகாண்டிருந்தனர்.

தநாயாளிகளின்

இந்திய விடுதளல இயக்கத்தில்:
ஆங்கில ஆட்சிக்வகதிரான விடுதளல இயக்கத்தில் மக்களின்

உடல் நலம் குறித்த சிந்தளனகள் இடம் வபற்றிருந்தளத
காந்திளய முன்ளெத்து அமித் மிஸ்ரா ஆராய்ந்துள்ைார்.
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இெர் லக்தனா நகரில் வசயல்பட்டு ெரும் மருந்து ஆராய்ச்சி
நிறுெனத்தின் விஞ்ஞானி.

தம் கட்டுளரக்கான சான்றுகளை மகாத்மா காந்தியின், ததர்வு

நூல்களில் இருந்து திரட்டியுள்ைார். உைவூட்டம் (Nutrition),
உடல்

நிளல

ஆக்க

தமம்பாடு

(Sanitation),

வதாற்று

தநாய்கள்(Infectious Diseases), எதிர்ப்பாற்றல் (Immunization),
மருந்துச்

சிகிச்ளச,

உட்தளலப்புகளைக்

இயற்ளகச்

வகாண்டதாக

சிகிச்ளச,
இக்

என்ற

கட்டுளர

அளமந்துள்ைது.
காந்தியின் இயற்ளகச் சிகிச்ளச முளறளய ெைரச்வசய்தால்
அது கிராம தமம்பாட்டுத்திட்டத்ளத உள்ைடக்கியதாகும்
என்ற கருத்தில் இெருக்கு உடன்பாடுள்ைது.
பிற கட்டுளரகள்:
வகால்கத்தா

இரவீந்திர

பாரதி

பல்களலக்

கழகத்தின்

ெரலாற்றுத் துளற இளைப் தபராசிரியர் சுதா முகர்ஜி

இருபதாம் நூற்றாண்டின் வதாடக்கத்தில் ெங்கப் வபண்களின்

உடல் நலம் குழந்ளதகளின் உடல் நலம் எவ்ொறிருந்தது
என்பது குறித்து எழுதியுள்ைார். வபண்கள் குழந்ளதகள்
உடல்நலம்

தபணுெதில்

அளமப்புகளும்

அரசு

ஐதராப்பியர்களின்

நிர்ொக

அளமப்பும்

தனியார்

ெகித்த

பங்களிப்ளபயும் ஆராய்ந்துள்ைார். இங்கிருந்த சுரங்கங்கள்,
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சைல்

ஆளலகள்,

மளலத்ததாட்டங்கள்

ஆகியனெற்றில்

பணிபுரியும் வபண்களின் தபறுகால நலன் குறித்து அக்களற

காட்டுதல் ஓரைவுக்காெது நிகழ்ந்துள்ைது. தபறுகால இறப்பு,
குழந்ளத

இறப்பு

குறித்த

புள்ளிவிெரங்களும்

கட்டுளரயில் இடம் வபற்றுள்ைன.
தகாட்ளடயம்

மகாத்மா

காந்தி

பல்களலக்

இக்

கழகத்தின்

ெரலாற்றுத் துளறயில் ஆய்வு மாைெராக இருந்த சுனிதா
பி.நாயர்

திருவிதாங்கூர்

மாநிலத்தில்

தமற்கத்திய

மருத்துெமுளற பத்வதான்பதாெது நூற்றாண்டில் எவ்ொறு
இருந்தது என்பது குறித்த சமூக ெரலாற்ளற எழுதியுள்ைார்.
அம்ளமத்

தடுப்பூசி

கட்டாயமாக்கப்பட்டது.

அங்கு

அறிமுகமானதபாது

தடுப்பூசி

அது

தபாடுபெர்கள்

ஒடுக்கப்பட்ட சாதியினருக்குப் தபாட மறுத்தனர்.
அம்ளமத்

தடுப்பூசி

காரைங்களைக்

கூறி

குத்திக்

வகாள்ை

வபரும்பான்ளமயான

பல்தெறு

மக்கள்

வதாடக்கத்தில் மறுத்துள்ைனர். பிராமணியத்ளத இழந்து

விடுதொம் என்று பிராமைர்கள் அஞ்சினர். பசு மாட்டிற்கு

அம்ளமக் வகாப்பைம் ெரச்வசய்து அதிலிருந்து எடுக்கப்படும்
அம்ளமப்

பாளல

தம்

உடலில்

வசலுத்திக்

வகாள்ெது

பசுளெப் புனித விலங்காகக் கருதும் தம் சமய நம்பிக்ளகக்கு
எதிரானது என்றனர். இத்தடுப்பூசி தபாட்டுக் வகாள்ெதால்
பசுவின்

குரல்,

உடல்

அளமப்பு
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என்பன

தம்மிடம்

ததான்றிவிடும் என்றும் மனிதத்தளல மாட்டின் தளலயாக
மாறிவிடும்

என்றும்

நம்பினர்.

கல்வியறிவு

வபற்றிருந்தெர்களிட மிருந்தும் எதிர்ப்பு ெந்தது.

சிலர்

வதாழுதநாய் சிபிலிஸ் தபான்ற தநாய்களை இத் தடுப்பூசி
ஏற்படுத்தும் என்றனர்.

காலரா தநாய் பரவியதபாது நாட்டு ளெத்தியர் ஒருெர் மருந்து
தயாரித்துள்ைதாகக்
மருத்துெமுளற

குறிப்பிட்டுள்ைார்.

படிப்படியாக

ஆங்கில

அறிமுகமானளதயும்

தனியார்கள் குறிப்பாகக் கிறித்தெ அளமப்புகள் மருத்துெ
மளனகளை
மற்வறாரு

முளறகளில்

உருொக்கியளதயும்

பக்கம்

தகரைத்தின்

ஒன்றான

குறிப்பிட்டுள்ைார்.

பாரம்பரிய

ஆயுர்தெத

நவீனமாதளல தநாக்கி நகர்ந்தது.

ளெத்திய

ளெத்திய

முளற

இந்திய ததசிய இயக்கத்தினர் உள்நாட்டு மருத்துெ முளறக்கு
ஆதரொகக்

குரவலழுப்பத்

வதாடங்கினர்.

இதன்

தாக்கத்தால்1907இல் அகில இந்திய ஆயுர்தெத காங்கிரஸ்
என்ற

அளமப்பு

உருொனது.

1889இல்

ஆயுர்தெத

பாடசாளலகள் உருொயின. 1895 - 96இல் இப் பள்ளிகளில்
பயின்று ததர்ச்சி வபற்றெர்களுக்கு மருத்துெ மானியம்
ெழங்கப்

படலாயிற்று.

மருத்துெத்திற்வகன்று

1917-18

தனித்துளற

இல்

ஆயுர்தெத

வதாடங்கப்பட்டு

ஆயுர்தெத இயக்குநர் என்ற பதவியும் உருொக்கப்பட்டது.
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இத்துளற ஆயுர்தெத பாடசாளலகளின் பாடத் திட்டத்ளத

நவீனப் படுத்தியது. ஆயுர்தெத மருந்தகங்களும் மருத்துெ
மளனகளும் வசயல்பட்டு ெந்தன. காலனிய ஆட்சியும் கூட

ஆயுர்தெத மருத்துெ முளறயின் ெைரச்சியில் அக்களற
காட்டியுள்ைது.
தமற்கத்திய

மருத்துெ

முளற

குறித்த

இந்தியர்களின்

நிளலப்பாடு மும்ளப மாநிலத்தில் 1900-20 காலகட்டத்தில்
எவ்ொறிருந்தது என்பளத மும்ளப பல்களலக் கழகத்தின்
ெரலாற்றுத் துளறப் தபராசிரியர் மிருதுைா ராமண்ைா
ஆராய்ந்து எழுதியுள்ைார்.

நூலின் இறுதிக் கட்டுளர ஜெகர்லால் தநரு பல்களலக்
கழகத்தில் சமூக மருத்துெம் மக்கள் நலம் குறித்த ளமயத்தில்

பணியாற்றி ெரும் தமாகன் ராவ், உலக ெங்கியின் உடல்நல
அரசியல் குறித்து ஆராய்கிறார். இக் கட்டுளரயில் இடம்

வபறும் ெரலாற்றுச் வசய்திகளில் இருந்து பலரும் நழுவிச்

வசல்ெளதக் கருதியதாதலா என்னதொ இக் கட்டுளரக்கு
‘தவிர்க்கும்

ெரலாறு'

தளலப்பிட்டுள்ைார்.

(Eliding

கட்டுளரயின்

History)

இறுதியில்

என்று
அெர்

வெளிப்படுத்தியுள்ை கருத்துக்களின் ஒரு பகுதி ெருமாறு:

“உலக முழுெதும் மட்டுமல்லாது நாடுகளுக்குள்ளும் 1980

முதல் ஏற்றத்தாழ்வுகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ைளம மிகத்
வதளிொகத் வதரிகிறது. இதனால் ெறுளம அதிகரித்துள்ைது.
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இதன் காரைமாகக் காலனியம் முடிவுற்ற மூன்றாம் உலக
நாடுகளிலும் தமற்கு உலக நாடுகளில் உருொன மக்கள் நல
அரசுகளிலும் சுகாதார மற்றும் மருத்துெ முன்தனற்றங்கள்

முறியடிக்கப்பட்டுள்ைன. உலக முழுெதும் மனிதரின் சராசரி
ஆயுள் குளறந்துள்ைதுடன் குழந்ளத மற்றும் சிறார் இறப்பு
விகிதமும் அதிகரித்துள்ைது.”
“அடித்தைமக்களுக்குத்

வதாழில்நுட்பத்துடன்

கூடிய

மருத்துெ முன்தனற்றத்ளத விட ொழ்க்ளகத்தர முன்தனற்றம்
அதிமுக்கியத்துெம் உளடயது என்ற புரிதல் அெசியம். முன்பு
இந்தியாவில்

பிற

அம்சங்களுடனும்

ஒருங்கிளைந்த

முன்தனற்றத்துடனும் உடல்நலளன இளைத்துப் பார்க்கும்
தபாக்கு இருந்தது."

"இன்ளறய புதிய முயற்சிகள் உலக ெங்கியின் ெழிகாட்டலில்
வபாதுச் சுகாதாரம் குறித்த பங்ளகயும் கண்தைாட்டத்ளதயும்
வெறும் வதாழில் நுட்பம் சாரந்தளெயாக மாற்றிவிட்டன.”

“அதத சமயம், மக்களின் சுகாதார நலளனத் தீர்மானிப்பதில்
இதுெளர

அரசுக்கு

இருந்து

ெந்த

பங்களிப்பு

இன்று

வபருமைவில் குளறக்கப் பட்டுவிட்டது. வெறும் வதாழில்
நுட்ப

உத்திகளைக்

தமம்பாட்டுத்

வகாண்டு

திட்டங்களின்

வசயல்படும்

பயன்

எப்தபாதும்

சுகாதார

நீடித்து

நிற்பதில்ளல. இந்தியாவில் வசயல்படுத்தப்பட்ட மதலரியா
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ஒழிப்புத் திட்டம் இளத நிருபித்துள்ைது.

மனித நாகரீக

ெைர்ச்சியின் கண்ைாடிகளில் சுகாதார முன்தனற்றமும்

ஒன்று. அதில் இன்று வதரிெது உயர்ொகவும் இல்ளல,
மின்னுெதாகதொ மிளிர்ெதாகதொ இல்ளல.”

நூல்:

இந்தியாவில் தநாய்களும் மருத்துெமும் - ஒரு ெரலாற்றுப்
பார்ளெ: தீபக் குமார், பதிப்பாசிரியர் (2012)

Disease & Medicine in India, A Historical Overview. (Deepak
Kumar, Editor) Tulika Books, New Delhi
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22. ப. சிங் காரம் எழுதிய "கைலுக்கு அப் பாை் "
என்ற புதினம் — மதிப் புலர
—

தி.ந.ச.வவங்கைரங்கன்

கடந்துவிட்ட தெவறாரு நூற்றாண்டிற்குச் வசன்று அந்தச்

சூழலில் ொழ தெண்டுவமன்றால் அறிவியலால் காலக்
கப்பதலளதயும்

தரமுடியாது, ஆனால் அதற்கு மாற்றாக

அந்தக் காலத்தில் ொழ்ந்த திறளமயான எழுத்தாைர்களின்
பளடப்புகைால் முடியும். அப்படியான ஒரு புதினம் தான் திரு
ப.சிங்காரம் அெர்கள் 1950 இல் எழுதிய "கடலுக்கு அப்பால்".

என்ன ஒரு மகத்தான பளடப்பு இது!!!
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முதல்

ெரியிதலதய

வசட்டிமார்கள்

1945

வகாடிகட்டிப்

இல்

தமிழர்கள்,

பறந்த

மதலயா

அதுவும்

நாட்டின்

பினாங்கு நகரத்திற்கு நம்ளமப் புலம் வபயர்த்து, அங்தகதய
ெசிக்க ளெக்கிறார் ஆசிரியர். ஆங்கிதலயர்கள் ெசம் இருந்து,
ஜப்பானியர்களிடம் வசன்று, ஆங்கிதலயர்களிடதம திரும்பும்
சூழ்நிளலயில் (1941-1945) வசல்கிறது களத.

பினாங்கு நியூ ளலன் வீதியில், தபாருக்கு முன்பு பினாங்கு

வதருவிலும் "தலொததவி", அதாெது ெட்டித் வதாழில், வசய்து
வகாண்டிருக்கும்

ஆ.சி.ெயி.ெயிரமுத்துப்

ொனாயீனா

என்கிற

பிள்ளையெர்களின் மார்க்காவில்

"அடுத்தாள்" (தமலாள் என்கிற தமதனஜருக்கு கீதழ இருக்கும்
ஆள், வபட்டியடிப் ளபயன்களுக்கு தமதல இருப்பென்)
தெளலயில்

இருக்கும்

"வசல்ளலயா"

களதயின்

நாயகன்.

களத

என்பென்

ஆரம்பிக்கும்

தான்

தபாது

தெளலளயவிட்டு தநதாஜி அெர்களின் கட்டளைளய ஏற்று
ஐ.என்.ஏ (I.N.A.) பளடயில் வலஃப்டினன்ட் ஆக இருக்கிறான்.
தபார்

நிளலளம

மாற,

தநதாஜி

அெர்களும்

திடீவரன

இறந்துவிட, தமிழர்கள் பட்டாைத்திலிருந்து விலகி, வபாது
மக்கைாக மீண்டும் சிவில் ொழ்க்ளகக்கு ெருகிறார்கள்.
"தகாலாமூடா"

முகாமிலிருந்து

திரும்ப

ெரும்

ெழியில்

ஆங்கிதலயர்களிடம் பிடிபடுதொதமா அல்லது உடனிருந்த
ஜப்பானியர்கைால் தாக்கப்படுதொதமா அல்லது பாசிச

எதிர்ப்பு சீன தபாராளிகைால் சுடப்பட்டு இறப்தபாதமா
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என்று வதரியாமல், ஆனால் ளதரியமாக காடுகளைக் கடந்து

நகரத்திற்கு ெந்து வெவ்தெறு திளசகளுக்குச் வசன்று, மாறி
இருந்த

(மதலயா)

முயல்கிறார்கள்.

நகரத்து

திரும்ப

ொழ்க்ளகக்குள்

ெந்த

(நம்)

உட்புக

வசல்ளலயாவுக்கு

அெனின் பளழய தெளல கிளடக்கிறதா? தான் காதலித்த

முதலாளியின் மகள் "மரகதம்" கிளடத்தாைா என்பதுதான்
மீதிக் களத.

களத பினாங்கு நகரத்ளதச் சுற்றி நடந்தாலும், மலாய் மற்றும்
சீன வமாழி ெசனங்கள் ெந்தாலும் தமிழ்மைத்திற்குக்

குளறதயயில்ளல. ொழ்க்ளகயில் தசாகமான சூழ்நிளலயில்
இருக்கும்

நாயகனிடம்

அெனது

நண்பன்

"மாணிக்கம்"

அறிவுளர கூறுெது சாதாரைமாக இல்லாமல் - சிலப்பதிகார
ெசனங்களுடன்,

தாயுமானெரின்

களதச்சுருக்கத்ததாடு

அெரின் பாடல் ெரிகதைாடு, திருமந்திரச் வசய்யுள்களும்
தசர்ந்து

தங்குதளடயின்றி,

எந்த விதத்திலும்

நமக்குச்

தசார்ளெச் தசர்க்காமல், மளடதிறந்த வெள்ைம் தபால்

ெருகிறது. களதயில் தபார் உண்டு, நட்பு உண்டு, பினாங்கு
நகரக்குறிப்பு
தசாகமும்

உண்டு,

உண்டு.

மளனவிளய,

காதல்

வசாந்த

உண்டு,

மண்ளை,

வபற்வறடுத்த

இறப்பு

உண்டு,

உறவினர்களை,

பிள்ளைகளைவயல்லாம்

விட்டுவிட்டு, அயல்நாட்டில் தங்களின் உளழப்ளப மட்டுதம

நம்பி ெந்து, அந்தக் காலத்தில் தெளல வசய்த பல்லாயிரம்
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தமிழ் இளைஞர்களின் ொழ்க்ளகளய நமக்குப் படம்பிடித்துக்
காட்டுகிறது "கடலுக்கு அப்பால்".

களதயில் துதராகிகள் கிளடயாது. முதலாளிகூட, தன் ஊர், தன்
சாதிப் பயல்கள் என்று வசல்ளலயா உட்பட எல்தலாளரயும்
நல்ல முளறயில் தான் நடத்துகிறார்.
வபற்தறார்களிடம்

இருந்து

அெர்களை

இளைஞர்களின்

அயல்நாட்டிற்கு

முதலாளி(கள்) தான் தங்கள் வபாறுப்பில் கூட்டிக்வகாண்டு
ெருகிறார்கள்,

அந்தக்

கடளம

உைர்ச்சித்

வதரிகிறது.

இவதல்லாம் சரியாக, சட்டங்கள் இல்லாமல் நடப்பது, ஊர்
மற்றும் சாதி இளைப்பால் என்று புரிந்து வகாள்ை முடிகிறது.
இவதல்லாம்

சரி

என்பதில்ளல,

இப்படித்

தான்

நடந்திருக்கிறது , அளதத் வதரிந்து வகாள்ெது அெசியம்.
இந்தச் சூழ்நிளலயில் கூட
திறளமக்கும்

அதிகமாக

உளழப்பிற்கும், தநர்ளமக்கும்,
மதிப்பு

இருந்திருக்கிறது.

வபட்டியடிப் ளபயனாக வெளிநாட்டிற்கு ெந்து, அடுத்தாைாகி,
தமலாைாகி,

பின்

முதலாளியானெர்கள்

பலர்

என்று

களதயில் ெருகிறது. இெர்களின் அயல்நாட்டுக் காசில் தான்
அப்தபாளதய

தமிழ்நாட்டின்

பல

ஊர்கள்

பிளழத்திருந்திருக்கிறது. என் வகாள்ளுத்தாத்தாகூட முதல்
உலகப் தபார் தபாது 'மதலயா' தகாட்ளட வியாபாரம் வசய்ய
மலாதய வசன்று திரும்ப ெரதெயில்ளல என்று தகள்வி.
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புதினத்தில் ெரும் பல வதருக்களையும், இடங்களையும்,
கூகிள் ெளரபடத்தில் ததடித்

ததடிப் பார்த்ததன், பல

இடங்கள் எழுபது ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்றும் இருக்கிறது,
எவ்ெைவு மாறியிருக்கிறது என்று மதலசியா நண்பர்கள்
தான்

வசால்லதெண்டும்.

வெறும்

200

பக்கங்களில்

நாற்பதுகளில் இருந்த பினாங்கு நகரத்துத் தமிழர்களின்
வீதிகளில்

நம்ளமயும்

நடமாடுகிறார்

கூட

ஆசிரியர்.

அளழத்துக்
அது

வகாண்டு

அருள்மிகு

தண்ணீர்மளலயான் தகாயில் ஆகட்டும், மலாய் ததசத்து
உைொகட்டும்,

சீன

தின்பண்டம்

ஆகட்டும்,

ஜப்பானியர்கதைாடு காட்டில் நடக்கும் சண்ளட ஆகட்டும்,
நாட்ளட விட்டு வசாந்தப் பந்தங்களை விட்டுப் பிளழப்புக்காக

ெந்து இருக்கும் இடத்தில் தமிழர்களின் ஆசாபாசங்கள்
ஆகட்டும்,

எல்லாெற்ளறயும்

வகாஞ்சக்கூடச்

சுளெ

குளறயாமல் கண்முன்தன வகாண்டுெந்து விடுகிறார் திரு.

சிங்காரம் அெர்கள். அெரின் அன்ளறய காலத்தின் வபண்
கதாப்பாத்திரங்கள் தனியாக வதரிகிறார்கள், அெர்களுக்கு

ஆளச இருக்கிறது, அது நிளறதெற முடிகிறததா இல்ளலதயா,
அெர்கள் படித்தும் இருக்கிறார்கள். தமிழில் வெவ்தெறு
காலத்திற்கு ஏற்ப நாெல்கள் பல ெந்திருந்தாலும், சரித்திரச்
சூழலில்

ஒரு

கற்பளன

களத

என்பது

மிகக்

குளறவு,

அதற்காகதெ இந்த நாெல் படிக்கப்பட தெண்டிய ஒரு நூலாக
ஆகிவிடுகிறது. திரு ப. சிங்காரம் அெர்களின் இரண்டாெது

புளனொன "புயலிதல ஒரு ததாணி" புத்தகத்ளத அடுத்து
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படிக்க விரும்புகிதறன் - இந்த இரண்டு நாெல்களைத் தவிர

தெறு எதுவும் அெர் எழுதவில்ளல என்பது தமிழர்களின்
இழப்பு.

இந்தப் புத்தகத்ளத ொங்கி தெறாமல் முதல் ஏழு பக்கங்களில்
ெரும் திரு ப. சிங்காரம் அெர்களை, 1984 இல் திரு
ந.முருதகசபாண்டியன் சந்தித்த குறிப்ளபப்

படித்துவிட்டு

களதக்குள் வசல்லவும், அந்த சந்திப்பு குறிப்பு நம்ளம
வியப்பில் ஆழ்த்தி விடுகிறது. புத்தகத்தின் களடசியில் ெரும்

திரு. சிங்காரம் அெர்களின் ொழ்க்ளகக் குறிப்ளபப் படித்தால்
இவ்ெைவு

எளிளமயாக

ஒரு
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மனிதர்

எப்படி

ொழ்ந்திருக்கிறார் என்று ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. 1920 இல்
பிறந்த

திரு

சிங்காரம்,

இந்ததாதனசியாவிலும்

நாற்பதுகளில்

மதலசியாவிலும்

பல

ஆண்டுகள்

தெளலக்காகச்

வசன்றிருக்கிறார். அங்தக அெர் பார்த்துப் பழகிய மக்களை
உள்ொங்கிய நகர வீதிகளைக் கற்பளனதயாடு கலந்து நமக்கு

விருந்து அளித்துள்ைார். இந்தியாவிற்குத் திரும்பி ெந்த
சிங்காரம்

அெர்கள்,

நாற்பது

ஆண்டுகளுக்கு

தமலாக

தினத்தந்தி நாளிதழில் வசய்தி ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார்.
இந்தியாவில் இருந்த ஐம்பது ஆண்டுகளும் தனக்வகன்று ஒரு
வீடுகூட

இல்லாமல்

இருந்திருக்கிறார்.

ஒய்.எம்.சி.ஏ.

விடுதியில்

தான்

புத்தகத்ளதக் கீதழ ளெக்காமல் ஒதர அமர்வில் படித்த நான்

எழுந்ததபாது கண்களிலிருந்து இரண்வடாரு கண்ணீர்த்
துளிகள் ெந்திருந்தன!!!
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23. கீழடி லவலக நாகரிகம் — நூை் மதிப் புலர
— அருள் வேர்வின்

நூல்:

கீழடி ளெளக நாகரிகம் – உலக
நாகரிக ெரிளச – 1

ஆசிரியர்: முளனெர். க. சுபாஷிணி
பதிப்பு: 2022, பயில் பதிப்பகம்
நூல் கிளடக்குமிடம்:
https://www.commonfolks.in/books/d/kongunaattu-kalvettugal
குழந்ளதகளுக்காகப் புத்தகங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கப்பட்டது
கடந்த

இருநூறு

முன்பிருந்துதான்
ெைர்ந்த

ஆசிய,

அல்லது

முந்நூறு

என்கிறார்கள்.

இந்திய,

ெருடங்களுக்கு

மதங்களை

இளடக்கால

ஒட்டிதய

ஐதராப்பாவின்

குழந்ளதகளின் நிளல பரிதாபமானது. இந்த காலகட்டத்தில்

பிரபலமாக இருந்த எந்த மதத்தின் புனித நூல்களையும்
குழந்ளதகள் ளகயில் வகாடுத்து ொசிக்க ளெக்க முடியாது.

அடல்ட்ஸ் ஒன்லி விஷயங்கள் அதமாகமாக உண்டு. எந்த

மதமும் விதிவிலக்கல்ல. ஒரு புனித நூளல ொசித்துவிட்டு
முளல என்றால் என்ன என்று என் சிறுெயதில் வபரியெர்
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ஒருெரிடம் தகட்ட தபாது வீட்டின் மூளலளயக் காட்டிவிட்டு
ப்ரிண்டிங் மிஸ்தடக் என்று ஒதுங்கிவிட்டார்.
ஆனால்

இதற்கு

குழந்ளதகள்
பிரித்துப்

தெறு

வபரியெர்கள்

பார்க்க

காலகட்டங்களில்

ஒரு

தியரி

வசால்கிறார்கள்.

என்ற

சிந்தளன

என்று

தெண்டும்

இல்ளல.

மன

பன்னிரண்டு

ெைர்ச்சிளயப்
அந்த

ெயதிதலதய

கண்ைகிக்குக் கல்யாைம் வசய்து ளெத்தார்கள் (ஈர் ஆறு
ஆண்டு அகளெயாள்). நான்கு ெயதிதலதய நிச்சயதார்த்தம்
வசய்த களதவயல்லாம் இளடக்கால ஐதராப்பாவில் உண்டு.
குழந்ளதகளுக்கான

பல

களதகள்

எழுத்தாக

இல்லாவிட்டாலும் ொய்ெழியாக இருந்தன என்கிறார்கள்.
அது

விொதத்திற்குரியது.

குழந்ளதகளை

ஒரு

என்ளனப்

வபாருட்டாக

வபாறுத்தெளரக்

மதித்த

சமூகம்

விதிவிலக்காக எங்காெது இருந்திருக்கலாம் கடந்த ஆயிரத்து
ஐந்நூற்றிலிருந்து
ெரலாற்றில்

முந்நூறு

ஆண்டுகளுக்கு

(யப்பா…எவ்தைா

தெண்டியிருக்கிறது).

டிஸ்க்வைய்மர்

முற்பட்ட
தபாட

குழந்ளதகளுக்காக எழுத தெண்டும், அளத எப்படி எழுத
தெண்டும் என்பது மனிதர்கள் மிகவும் காலம் தாழ்த்திக்
கண்டுபிடித்தது.
எழுதுெது

குழந்ளதகளுக்காக

மிகவும்

கடினமானது.

ெயது

ெந்தெர்கள்

லாலிபப்

தகட்கும்

குழந்ளதயின் ொயில் சிக்கன் லாலிபப்ளபச் வசருக முடியாது.
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குழந்ளதகளுக்கு
தெண்டும்.

எழுதுெதற்கு

குழந்ளதகள்

நாமும்

எந்த

குழந்ளதகைாக

கண்தைாட்டத்தில்

ொசிப்பார்கள் என்ற புரிதல் தெண்டும். நமக்குள் இருக்கும்

நம் சிறுெயது ஞாபகங்களை உைர்வுகளைக் வகாண்டு எழுத

தெண்டும். தநற்று நடந்ததத ஞாபகம் இல்லாத கூட்டம்தான்
வபரும்பான்ளமயாக
தபாகும்தபாது)

உள்ை

(உதாரைமாக,
சமூகத்தில்

ஓட்டுப்தபாடப்

குழந்ளதப்பருெ

ஞாபகங்களுக்குள் வசன்று குழந்ளதகளுக்காக எழுதுெது
என்பது பாரதி, கவிமணி தபான்ற வெகு சிலதர கலக்கிய
கைம்.
அதில் கீழடி தபான்ற சிக்கலான விஷயங்களைப் பற்றி
குழந்ளதகளுக்காக

எழுதுெது

இன்ளறய

இளசயளமப்பாைர்களின் இளசக்குப் பாடல் எழுதுெளத
விடக் கடினமானது. குழந்ளதகளின் மனதின் இளசக்குப்
வபாருந்த
கீழடியில்

தெண்டும்.

அதத

சமயம்

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

முக்கியத்துெத்ளதயும்,

அங்தக

வதால்லியளலயும்,
வபாருட்களின்

ொழ்ந்திருந்த

மக்களின்

எழுத்தறிளெயும், கரிம காலக் கணிப்பு ஆய்வு தபான்ற
அறிவியல் தகெல்களையும், பிம்பிலிக்கு பிலாப்பி என்று
அங்தக

ததாண்டக்

காசு

தரமாட்தடன்

என்ற

அரசியளலயும்…குழந்ளதகளின் வமாழியில் எழுத தெண்டும்.
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முளனெர் க. சுபாஷிணியின் குழந்ளதகளுக்கான கீழடி

பற்றிய இந்த புத்தகத்ளத இதுெளர குழந்ளதகளுக்காக உலக
ெரலாற்றில்

எழுதப்பட்ட

வதால்லியல்

சம்பந்தப்பட்ட

புத்தகங்களில் ஒரு ளமல்கல்லாகப் பார்க்க தெண்டும். ஆள்

ெைர்ந்துவிட்டாலும் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த ெரலாறுகூட
மறந்து தபாய் இன்று ஃதபஸ்புக் பார்தெர்டுகள்தான் தங்கள்
அறிவுக்கண்ளைத்
தபாயிருக்கும்

சமூக

திறக்கின்றன
ஊடக

என்று

முதியெர்களும்

பிரமித்துப்
ொசிக்க

தெண்டும். இந்த புத்தகம் பள்ளிக்கூடங்களிலும், இந்த
புத்தகத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரமான ஔளெ என்ற சிறுமி
நம் வீடுகளிலும் ததளெ.
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24. ராஜராஜனின் சகாலை — நூை் மதிப் புலர
—

சுந்தர் பரத்வாஜ்

Financial management for non financial managers என்ற நூளல 30
ஆண்டுகளுக்கு

முன்

படித்திருக்கிதறன்.

சிறப்பான

தகெல்கள் அடங்கியது. அதிலிருந்தத ெரலாற்றாசிரியராகப்

படித்து ெராமல் ெரலாற்றின் மீது வகாண்ட காதலால்
ெரலாற்ளறத் ததடி அறிந்து நம்முடனும் பகிர்ந்துவகாள்ளும்
ஆர்ெலர்கள்,

அறிஞர்கள்

இெர்கைது

கருத்து

மிகவும்

என்ளன ஈர்க்கும். நானும் கட்டிடம் சார்ந்த வதாழில் வசய்யும்
ஒரு ெரலாற்று ஆர்ெலர். இந்த ெளகயில் தபராசிரியர் நா

கண்ைன், கணினி முளனெர் சுபாஷினி அெர்கள் நிறுவிய

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ததாற்றமும் ெைர்ச்சியும்
வியக்கத்தக்கது. பரந்து விரிந்து பல்தெறு அறிஞர்களையும்
உள்ைடக்கி

இன்ளறய

மற்றும்

நாளைய

பன்னாட்டு

இளைஞர்களுக்கு நமது தமிழ் வமாழியின் சிறப்ளபயும் தமிழ்
ெரலாற்று ஏற்றத்ளதயும் பகிர்ந்தளித்து தன்னலமில்லாத

சிறந்த சமுதாய ெைர்ச்சி பணியிளன வதாடர்ந்து வசய்து
வகாண்டிருக்கிறார்கள்.

என்ளனப் வபாருத்தெளர ராஜராஜன் ஒரு உன்னதத்தின்
உச்சிளய உடனடியாக நமக்குள் எழுப்பும் தீப்வபாறி.
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"ராஜராஜனின் வகாளட"

முளனெர் க. சுபாஷிணி

பதிப்பு: 2022, தமிழ் மரபு

அறக்கட்டளை பதிப்பகம்

நூல் கிளடக்குமிடம்:

https://www.commonfolks.in/books/d/rajarajanin-kodai
டாக்டர் சுபாஷிணி எழுதிய ராஜராஜனின் வகாளட நூல்
அெரது கணினி பின் புலம் காரைமாக தலஅவுட் திட்டமிடல்
- வசயல்படுத்தல் எதிர்கால சிந்தளன தபான்றெற்றுடன் மிக
அருளமயாக வெளிெந்திருக்கிறது. இதளன "மாற்றுளரத்து"

வசாக்கத்தங்கம் என வியக்கிறார் நமது வபருமதிப்பிற்குரிய
தஞ்ளசப்

பல்களலக்கழக

வசல்ெகுமார்

அெர்கள்.

இருக்கிறார்கள்

என்று

பிரமித்துப்

தபராசிரியர்

அப்படி

பார்க்க,

தபாகிதறாம்.

என்ன

படிக்கத்

முளனெர்
எழுதி

துெங்கினால்

ராஜராஜனின்

வகாளட

அண்ளமக்கால ஆய்வு அறிஞர்களின் வபரும் வகாளடளய
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உள்ைடக்கிய சிறப்பான முன்வனடுப்பு. இனி அந்த நூளலப்
பற்றிய எனது பார்ளெளயப் பகிர்ந்து வகாள்கிதறன்.

ராஜராஜனின் வகாளட; எளிளமயான தளலப்பில் தமிழ் மரபு

அறக்கட்டளை நிறுவுனர் டாக்டர் சுபாஷிணியின் கருத்தாழம்

வகாண்ட ஆய்வுப் தபளழ. வசய்ென திருந்தச் வசய் என்ற

வகாள்ளகப் பிடிப்பில் தீவிரமானெராய் ஒளிர்கிறார். கணினி
சார்ந்த ஆய்வுப் பட்டம் வபற்ற சுபாஷிணியின்

பார்ளெ -

விருப்பு வெறுப்பற்ற - சுத்திகரிக்கப்பட்ட - தமிழ் கூறும்
நல்லுலகம்

சார்ந்த

பதிப்புளரயிதலதய

சமகால

ெரலாற்றுப்

அசத்துகிறார்

முளனெர்

பார்ளெ.

ததவமாழி.

அணிந்துளரயில் அருளமயான கருத்துக்களை உதிர்க்கிறார்
தஞ்ளச பல்களலக்கழக தபராசிரியர் முளனெர் வசல்ெகுமார்
அெர்கள்.

உலகத்தமிழ்

மாநாட்ளட

ஒட்டி

டாக்டர்

எம்ஜிஆர்

அெர்கைால் நிறுெப்பட்ட தஞ்ளச தமிழ் பல்களலக்கழகம்

தமிழக ெரலாற்றிற்கு வபரும் பங்களிப்ளப ஈந்துள்ைது.

குறிப்பாக தபராசிரியர் முளனெர் ராஜதெல், முளனெர்
வஜயக்குமார், முளனெர் வசல்ெகுமார் காலஞ்வசன்ற எனது
அருளம

தபாற்றத்

நண்பர்

அதியமான்

தகுந்தது.

அதிலும்

ஆகிதயாரின்
டாக்டர்

பங்களிப்பு

வஜயக்குமார்

அெர்களின் நாகப்பட்டினம் புத்த விகாரம் குறித்த கடல்
சார்ந்த

ஆய்வுத்

தகெல்கள்
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மிகவும்

சிறப்பானளெ.

சிங்கப்பூரில் நடந்த தமிழக ெரலாற்று ஆய்வு மாநாட்டுக்
குறிப்புகள்

"

வதாகுப்பாக
வஜயக்குமார்
கருத்துகளும்
தெண்டிய

நாகப்பட்டினம்

ஆங்கிலத்தில்
அெர்களின்
அடக்கம்.

தகெல்

-

சுெர்ை

தீபம்"

வெளியானதில்

சூடாமணி

அளனெரும்

கைஞ்சியமான

விகார

என்ற

டாக்டர்
ஆய்வுக்

அறிந்துவகாள்ை

இத்தளகய

ஆய்வு

கருத்துக்கள் பலளரயும் வசன்று தசரவில்ளலதய என்ற

கெளல என் தபான்ற ெரலாற்று ஆர்ெலர்களுக்கு இருந்து
ெந்தது.

அதளனத்

துளடத்வதறிந்து

கடந்த
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ஆண்டுகளுக்குள் தமிழக ெரலாறு; குறிப்பாகச் தசாழ
ெரலாறு,

அதிலும்

ராஜராஜன்

-

ராதஜந்திரன்

-

குதலாத்துங்கன் ஆகிய மன்னர்களின் வபௌத்தம் சார்ந்த
வகாளடகளைத் ததர்ந்வதடுத்து அளெ அடங்கிய வபரிய
வலய்டன்

-

பாதுகாப்பாக

சிறிய

வலய்டன்

ளெக்கப்

பல்களலக்கழகத்தின்

வசப்தபடுகளை

பட்டுள்ை

அனுமதியுடன்

-

அளெ

வநதர்லாந்து

ஆய்வு

வசய்து

அருளமயான புளகப்படங்களுடன் சுளெமிக்க ெரலாற்றுத்

தரவுகளை நமக்காகத் வதாகுத்துப் பகிர்ந்துள்ைார் டாக்டர்
சுபாஷிணி அெர்கள்.

வபா.ஆ. 1006ல் ஸ்ரீவிஜய ெணிக குழுக்களின் புத்தமத
ெழிபாட்டிற்காக நாகப்பட்டினம் அருதக ஆளனமங்கலம்
என்ற

கிராமம்

இளறயிலியாக

ராஜராஜனால்

வகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. ஸ்ரீவிஜய அரசர்கள் அங்கு ஒரு புத்த
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விகாரம் எழுப்பி ெழிபட்டனர். ஸ்ரீவிஜயம் மற்றும் சீன
ெணிகர்கள் நாகப்பட்டினம் பின் இலங்ளக எனப் வபௌத்த
யாத்திளர தமற்வகாண்டனர். ஆயினும் ஸ்ரீவிஜய மன்னர்கள்

சீனப் தபரரசரிடம் தசாழ மன்னர் பரம்பளர தங்களுக்குள்

அடங்கியது என்ற ெளகயில் திரித்துக் கூறிய தகெல்கள்
மாமன்னன் ராதஜந்திர தசாழனின் வசவிகளை எட்டியது.
எனதெ 1018ல் ஸ்ரீவிஜயத்தின் மீது பளட எடுத்து அதளன
தசாழப்தபரரசின்

சிற்றரசாக

ஒடுக்கினான்.

இதற்கான

கல்வெட்டு ஆதாரம் தமிழகத்தில் கிளடயாது. ஆனால் சீன
ெரலாற்றுப் பதிவுகளில் உள்ைது.

இளெ தபான்ற புதிய தரவுகளை சாஸ்திரி, பண்டாரத்தார்
தபான்ற அறிஞர்களுக்குப் பிறகு ெரலாற்றறிஞர் மகாலிங்கம்,

டி என் ராமச்சந்திரன், மயிளல சீனி தெங்கடசாமி, முளனெர்
வஜயகுமார் தபான்தறாரின் அண்ளமக்கால ஆய்வுகளைத்
வதாகுத்து எடுத்துச் சிறப்பாக ெழங்கியுள்ைார் டாக்டர்
சுபாஷிணி அெர்கள். வதாடர்ந்து தமிழகம் ெந்து இத்தளகய

வலய்டன் வசப்தபடுகள் கண்டிப்பாகத் தமிழகம் ெந்து தசர
தெண்டும் என்ற தகாரிக்ளகளயயும் தமிழக வதால்லியல்
துளற அளமச்சரிடம் வகாடுத்து அது தமிழக அரசு மானிய

தகாரிக்ளக அரசாளையாக இடம் வபற்றுவிட்டது. வதாடர்ந்து

வநதர்லாந்து அரசும் காலனியாதிக்க நாடு தெறு நாட்டிலுள்ை
தனது

களலச்வசல்ெத்ளத

தகாரிக்ளக

விடுக்கும்

முளறயாக

நாட்டிற்குக்
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உறுதி

வசய்தால்

வகாடுப்பதற்கான

ெழிமுளறகளை ஆய்வு வசய்ய ஒரு குழு அளமத்துள்ைது
நமக்குக் கூடுதல் மகிழ்ச்சிளய அளிக்கிறது.

பன்னாட்டு அளமப்பான தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின்
நிறுவுனர் டாக்டர் சுபாஷிணி அெர்களின் வசய்ென திருந்தச்

வசய் என்ற தகாட்பாட்டினால் வலய்டன் வசப்தபடுகள் ஒரு
நாள் வசன்ளன ெந்து தசரும் என்பதில் நமக்கு ஐயமில்ளல.

டாக்டர் சுபாஷிணி அெர்கள் ெருடிப் பார்த்து மகிழ்ந்த அந்த
வசப்தபடுகளை ஆயிரமாண்டு இன்ப நிளனெளலகளுடன்

நாமும் ெருடிப் பார்க்கும் நாள் இததா ெந்து வகாண்தட

இருக்கிறது. அெரது எழுத்திற்கும் வசயல்பாட்டிற்கும் நமது
மனமார்ந்த ொழ்த்துக்கள் சிரம் தாழ்ந்த ெைக்கங்கள்.
— சுந்தர் பரத்ொஜ்
வபான்னியின் வசல்ென் குழும ததாற்றுநர்
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25. திருவள் ளுவர் யார்? — நூை் மதிப் புலர
— அருள் வேர்வின்

நூல் :

"திருெள்ளுெர் யார்?"

கட்டுக்களதகளைக் கட்டுளடக்கும்
திருெள்ளுெர்

ஆசிரியர்: வகௌதம சன்னா
பதிப்பு: 2021, தமிழ் மரபு

அறக்கட்டளை பதிப்பகம்
நூல் கிளடக்குமிடம்:
https://wisdomkart.in/books/thiruvalluvar-yaar/
திரிெள்ளுெர்:

திருெள்ளுெர் ஏறக்குளறய இரண்டாயிரம் ெருஷங்களுக்கு
முன்னால் ொழ்ந்தார். பாெப்பட்ட மனிதர். ஏறக்குளறய
ஆயிரம்

ெருஷங்களுக்கு

முன்னால்

வதாளலந்து

தபாய்விட்டார். சரியாக என்று ொழ்ந்தார், எப்படி ொழ்ந்தார்,
என்று காைாமல் தபானார் என்று வதரியாது. இன்று அெளர

தகாயம்தபடு பஸ்டாண்டில் ததடிக் கண்டுபிடித்து வீட்டுக்குக்
கூட்டிெரச்வசான்னால்

வகாஞ்சம்
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கஷ்டம்தான்.

ளகயில்

கிழிந்த தபாட்தடா கூட கிளடயாது. அெர் எழுதிய வபாத்தகம்

மட்டும் ளகயில் உள்ைது. எங்கிருக்கிறார் என்று விசாரித்தால்

நம் மக்கள் பல களதகள் வசால்ொர்கள். தநற்று கபாலீஸ்ெரர்
தகாவிலில் அர்ச்சளன வசய்தளதப் பார்த்ததன் என்பார்கள்.
சாந்ததாம்

என்பார்கள்.

ொசலில்

சமைக்

ததாளமயாருடன்
தகாவிலில்

பார்த்ததன்

அம்மைமாக

உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்பார்கள். ெடபழனியில் ஒரு பாரில்
தநற்று கட்டிங்க் தபாட்டுக்வகாண்டிருந்தார் என்பார்கள்.

அந்த காலத்தில் இந்தியாவிற்கு ெந்த ஓர் ஆங்கிதலயர்

வசான்னது, ‘இெர்களிடம் உங்கள் ெரலாறு என்ன என்று
தகட்டால் ஒரு களதளயச் வசால்ல ஆரம்பித்துவிடுொர்கள்’.

களத ஏதாெது ஒரு கடவுளிலிருந்து ஆரம்பிக்கும். அந்த
கடவுளைக்

கண்டுபிடித்தால்தான்

களதளய

நிரூபிக்க

முடியும். இப்படி ஓர் இடியாப்பச் சிக்கலில் நம் ெரலாற்ளறக்
வகாண்டு

ெந்து

நிறுத்தியதுதான்

நம்

முப்பாட்டனார்

காலங்களில் ொழ்ந்த அறிொளிகள் நமக்களித்த வகாளட.

திருெள்ளுெளரத் ததடியெர்கள் வபரும்பாலும் திருக்குறள்
புத்தகத்துக்குள்தைதான்

அெளரத்

ததடியிருக்கிறார்கள்.

‘ஆதி பகென்’ என்று வசால்லிவிட்டார், அப்தபா அெர்தான்.
‘தாமளரக்கண்ைான்’

என்று

வசால்லிவிட்டார்,

அப்தபா

இெர்தான். நான் எழுதிய அண்ளமய பதிவு ஒன்றில் குறளி
வித்ளத பற்றி ஒரு ெரியிட்டிருந்ததன். திருெள்ளுெர் குறளி
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வித்ளத வசய்து வகாண்டிருந்தெர், அந்த குறளி வித்ளதக்காரர்

எழுதியதால்தான் அதற்குக் குறள் என்று வபயர் ெந்தது
என்வறல்லாம்

கம்பி

வசால்லவில்ளல.
நளகச்சுளெ

எழுதியெரின்

கட்டியிருக்கிறார்கள்.

திருெள்ளுெளர

வசய்தெர்கள்தான்

களதளயத்

ளெத்து

அதிகம்.

கத்தரிக்காயாக்கிருக்கிறார்கள்.

வபாய்

இப்படி

திரிகுறள்

திரித்து

வகௌதம சன்னாவின் ‘திருெள்ளுெர் யார்?’ திருெள்ளுெளர
உருப்படியாக ஆராய்ச்சி வசய்யும் ஒரு புத்தகம். திருக்குறள்
புத்தகத்துக்கு

வெளிதய

ஆதாரங்களை சார்பு நிளல
புத்தகம்.

கம்பிகட்டிய

பின்னிளைப்பாகக்

உள்ை

அெளரப்பற்றிய

இன்றி ஆராய்ந்திருக்கும்

களதகளைவயல்லாம்

வகாடுத்துவிட்டு

வபாழுது

தபாகாவிட்டால் ொசித்து மகிழ்ந்து வகாள்ளுங்கள் என்று
ஒதுக்கிவிட்டு வமயின் புத்தகத்தில் உண்ளமளய முடிந்த
அைவு உரசியிருக்கிறார். இதற்குக் ளகவகாடுத்திருப்பது நூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன் அதயாத்திதாச பண்டிதர் நடத்திய

ஆராய்ச்சி. என் தபான்ற பலருக்கு இன்றும் வதரியாது என்பது
தமிழர்களின்

சாபம்.

வசன்ளனயில்

திருெள்ளுெர்

வபயரிதலதய ஊளரச் தசர்த்து திருெள்ளூர் என்று ஓர் ஊர்
நம் கண் முன்தன உள்ைது. பழங்கால ெரலாற்றுச் சுெடுகள்
அங்தக உள்ைன. மணிதமகளலயில் தபசப்பட்ட பகுதி. அந்த
வதளிொன

சம்பந்தத்ளதக்கூடக்
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கெனிக்காமல்

ளமலாப்பூரில்

நிறுத்தியிருக்கிதறாம்.
தநற்று

ளகயில்

முடித்துவிட்தடன்.

அெளரக்

கிளடத்தது

தநர்த்தியாகவும்,

வகாண்டுெந்து

புத்தகம்.

மிகவும்

எளிளமயாகவும்

இன்று

ொசித்து

விறுவிறுப்பாகவும்,

எழுதப்பட்டிருக்கும்

ஆராய்ச்சிப் புத்தகம். நமக்குக் கிளடத்திருக்கும் ஒரு (ஒதர)

வபாக்கிஷம். திருெள்ளுெர் யார் என்ற புதிளர இப்தபாது
உளடக்க

விரும்பவில்ளல.

ஆராய்ச்சிகள்

அளத

தெண்டும்.

உளடக்க

ஏவனன்றால்

இன்னும்

அது

நம்

ஆட்கைாதலதய அழிக்கப்பட்ட ஒரு ெரலாறு. திருெள்ளுெர்
காைாமல்

தபானதற்கு

நம்

முப்பாட்டனார்கள்தான்

வபாறுப்பு. வசன்ற நூற்றாண்டில் கூட திருெள்ளுெர் பற்றி

ஒரு தகாவிலில் களடசியாக இருந்த ஒரு கல்வெட்ளட
உளடத்துத்

தூர

தகாவிளலக் கட்ட.
ஆயிரத்து

ஆங்கிதலயர்கள்

எறிந்திருக்கிறார்கள்,

எண்ணூறுகளின்

ஆரம்பத்திதலதய

திருெள்ளுெருக்கு

வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

வகாஞ்சம்

காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள். தாடியில்லாமல்.
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இன்வனாரு

நாையம்

அெளரக்

26. சகாங் குநாை்டுக் கை் சவை்டுகள் — நூை்
மதிப் புலர
— அருள் வேர்வின்

நூல்:

வகாங்குநாட்டுக் கல்வெட்டுகள்
ஆசிரியர்: துளர. சுந்தரம்
பதிப்பு:

2022,

தமிழ்

அறக்கட்டளை பதிப்பகம்

மரபு

நூல் கிளடக்குமிடம்:
https://www.commonfolks.in/books/d/kongunaattu-kalvettugal
எங்கள் ஊரில் ஒரு மளல உண்டு. வசன்ற முளற ஊருக்குப்
தபாயிருந்ததபாது பாதி மளலதான் இருந்தது. அடுத்த முளற
வசல்லும்

தபாது

இப்படித்தான்

வபரும்பாலும்

நம்

வகாண்டிருக்கிதறாம்.

மளலதய

தளலமுளறயில்

இருக்காது.

கல்வெட்டிக்

பளழய காலங்களில் ஏன் கற்களில் பல விஷயங்களை
எழுதிளெத்தார்கள்

என்பது

தயாசிக்க

தெண்டியது.

பாட்டுகளைவயல்லாம் ஓளலயில் எழுதிவிட்டு ெரலாற்ளறக்

கற்களில் எழுதி ளெத்திருக்கிறார்கள் நம் முன்தனார்கள்.
ஏவனன்றால் நம் ஆட்களைப் பற்றி அெர்களுக்குத் வதரியும்.
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இளடயில்

இரண்டு

மாற்றிவிடுொர்கள்.

ஓளலளயச்

நமக்கு

வசருகி

இன்று

ெரலாற்ளற

கிளடக்கும்

பல

இலக்கியங்கள் பின்னால் ெந்தெர்கைால் பட்டி டிங்கரிங்க்
பார்க்கப்பட்டளெதான். கல்லில் எழுதிளெத்தால் பின்னால்

ெருபெர்கள் தகால்மால்கள் வசய்ய ொய்ப்புகள் குளறவு
என்று

ெரலாற்ளறக்

கல்வெட்டுகைாகப்

பதிவு

வசய்திருக்கிறார்கள். இருந்தும் நம் ஆட்கள் விடவில்ளல.

‘வகாங்குநாட்டுக் கல்வெட்டுகள்’ என்ற தளலப்பில் துளர
சுந்தரம் அெர்களின் கல்வெட்டு பற்றிய ஆராய்ச்சிகளைத்
வதாகுத்து அெர் நிளனொகத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை

வெளியிட்டிருக்கிறது. ஆச்சரியமான மனிதர். பணி ஓய்வு
வபற்ற

பிறகு சன் டீவியும், விஜய் டீவியும், ஓடிடியும்தான்

ொழ்க்ளக என்று தசாஃபா பக்கம் ஒதுங்கிவிடாமல் துளர

சுந்தரம் அெர்கள் அறுபது ெயதுக்குப் பிறகு கல்வெட்டு
ொசிக்கக்

கற்றுக்வகாண்டு

வகாங்குநாட்டில்

உள்ை

கல்வெட்டுகளை ஆராய்ச்சி வசய்திருக்கிறார். இன்று அெர்
நம்மிளடதய இல்ளல.

இந்த புத்தகத்தில் வகாங்குப் பகுதியில் உள்ை ஏறக்குளறய
பதிதனழு இடங்களில் அெர் வசய்த கல்வெட்டு ஆராய்ச்சிகள்

அெரால் விெரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நூறிலிருந்து ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு
பாண்டியர்கள்,

முற்பட்ட

கல்வெட்டுகள்.

நாயக்கர்கள்,
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ெணிகர்கள்,

தசாழர்கள்,

நிர்ொகிகள்

என்று

பலரும்

கல்வெட்டியிருக்கிறார்கள்.

ஏகப்பட்ட

விஷயங்கள். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு புத்தகம் எழுத
தெண்டும்.

ராஜராஜ தசாழர் தஞ்சாவூரில் பிரகதீசுெரருக்குக் தகாவில்

கட்டிய அதத காலத்தில் வகாங்கு நாட்டில் தசவூருக்கு அருகில்
எறுைங்தகாளத என்ற வபண் வமாக்கணீசுெரருக்கு ஒரு
தகாவிளல

எழுப்பியிருக்கிறார்.

அந்தக்

தகாவிலுள்ை

கல்வெட்ளட ொசித்ததால்தான் இப்படி ஒரு வபண் இருந்ததத
வதரிகிறது. எறுைம் என்றால் ஒரு மலரின் வபயராம்.
கல்வெட்டுகளுடன் தசர்ந்து கல்வெட்டுகள் இருக்கும் (பல

இடங்களில் தகட்பாரற்ற) தகாவில்கள், ஊர்கள் பற்றியும்
ஆராய்ந்து வசால்லியிருக்கிறார். சமை தகாவில்கள் பல
ளசெ

தகாவில்கைாக

மாற்றப்பட்ட

விஷயங்களும்

கல்வெட்டுகளுடன் தசர்ந்து ெருகிறது. அம்மை தீர்த்தங்கரர்
ஒருெர்

அமைலிங்தகசுெரர்

ஆகியிருக்கிறார்

ததெனாம்பாளையத்தில். தஜஷ்டாததவி என்ற பல்லெர் கால
வபண் வதய்ெத்தின் பின்பக்கத்தில் இெர்தான் ஆஞ்சதநயர்

என்று அழகாகப் பதிவு வசய்து ளெத்திருக்கிறார்கள் ஒரு
தகாவிலில்.
நல்ல ஆராய்ச்சிப் புத்தகம் என்றாலும் அதன் சுொரசியத்ளத

அனுபவிக்கக் வகாஞ்சம் ெரலாறு வதரிந்திருக்க தெண்டும்.
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ஏவனன்றால்

கல்வெட்டுகளில்
வசால்ெது.

இது

ெரலாற்றுப்

உள்ை

குளறந்த

அைொெது

‘வீரபாண்டியனின்

ெரலாற்றுச்

பட்சம்

ெரலாறு

புத்தகம்

வசய்திகளைச்

வபான்னியின்

ொசித்திருக்க

தளலவகாண்ட

அல்ல.

ஆதித்த

வசல்ென்

தெண்டும்.
கரிகாலன்’

என்பது வபான்னியின் வசல்ெனில் ெரும் மக்களைக் கெரும்
ெரிகள். வீரபாண்டியன் என்ற பாண்டிய மன்னளன ஆதித்த

கரிகாலன் தபாரில் ததாற்கடித்து அெளனத் துரத்திச் வசன்று

தளலளய வெட்டி அந்த தளலளய ஒரு மாதம் தஞ்சாவூரில்
வதாங்கவிட்டிருந்தான். ஆனால் இந்த வீரபாண்டியன் அதற்கு
முன்னதாக ஒரு தசாழனின் தளலளய வெட்டி ‘தசாழனின்
தளலவகாண்ட

வீரபாண்டியன்’

என்ற

வபயளர

ொங்கியிருக்கிறான். அளத ஆளனயூரில் வீரபாண்டியதன
ஒரு கல்வெட்டாகவும் எழுதிளெத்திருக்கிறான். (ஆளனயூர்
எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின் வசாந்த ஊர் என்ற குறிப்ளபயும்
அத்ததாடு

வசால்லிச்

வசால்கிறார்

துளர

சுந்தரம்.)

வீரபாண்டியன் என்றால் வீரபாண்டிய கட்ட வபாம்மனா
என்று தகட்கும் அைவுக்கு ெரலாற்று அறிவு இருந்தால் இந்த
புத்தகம் கிறிஸ்தடாபர் தநாலன் படம் பார்த்த மாதிரிதான்
இருக்கும்.

இந்த புத்தகத்ளதப் பற்றி எழுதிக் வகாண்தட வசல்லலாம்.

அவ்ெைவு வசய்திகள் உள்ைன. ளக ெலிப்பதால் களடசியாக
ஒன்ற

மட்டும். கல்வெட்டுகளை நம் மக்கள் அபாரமாகப்
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தபாற்றிக்

காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள்.

தமதல

வெள்ளையடித்து ளெத்திருக்கிறார்கள். அது தபாதாவதன்று
ஆயில்

வபயிண்ட்

தபாதாவதன்று
இடங்களில்

கூட

அடித்திருக்கிறார்கள்.

உளடத்தும்

அதுவும்

தபாட்டிருக்கிறார்கள்.

சுண்ைாம்ளபச்

சுரண்டி

கல்வெட்டுகளை ொசித்திருக்கிறார் துளர சுந்தரம்.

பல

எடுத்து

ஆலத்தூரில் ஒரு சமைக் தகாவில் கல்வெட்டுகளுடனும்
புற்களுடனும்

அளத

தமயும்

மாடுகளுடனும்

பரிதாப

நிளலயில் இருப்பளதப் பற்றி எழுதி யாராெது இந்தக்

தகாவிளலக் காப்பாற்றுங்கள் என்று புலம்பியிருக்கிறார்.
அது இன்னும் ஐசியூவில்தான் உள்ைது என்பது நூறு தபர்

பார்த்து ஆதரெளித்த இந்த யுடியூப் காவைாளியிலிருந்து
வதரிகிறது.

https://youtu.be/qlAioTtCtrw
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27. வரைாற் றிை் சபாய் கள் — நூை் மதிப் புலர
— அருள் வேர்வின்

நூல்:

"ெரலாற்றில் வபாய்கள்"
ஆசிரியர்: ததவமாழி

பதிப்பு: 2021, தமிழ் மரபு

அறக்கட்டளை பதிப்பகம்
நூல் கிளடக்குமிடம்:
https://www.commonfolks.in/books/d/varalaatril-poigal
‘ெரலாற்றில் பிளழகள்’ என்று புத்தகத்துக்குத் தளலப்பு

ளெக்காமல் ‘ெரலாற்றில் வபாய்கள்’ என்று ஏன்? மிகவும்
தயாசித்து

ளெக்கப்பட்ட

தளலப்பு

என்று

வதரிகிறது.

ெரலாற்றில் பிளழகள் உண்டு. அந்த பிளழகளை ளெத்துப்
பிளழத்தெர்களும்

உண்டு.

பிளழகள்

காலத்தால்

திருத்தப்படும். அதன்பின் திருத்தப்பட்ட பிளழகள் அெற்ளற
ளெத்துப் பிளழத்தெர்கைால் வபாய்கைாகப் பரப்பப்படும்.

விைக்கமாக: பூமி தட்ளடயாக உள்ைது, அந்த தட்ளடத்
தாங்கிப்

பிடிப்பது

நான்கு
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யாளன,

யாளனளயத்

தாங்கிப்பிடிப்பது ஓர் ஆளம, ஆளம நீந்திச் வசல்ெது ஓர்
ஓளட…என்று

இரண்டாயிரம்

ெருடங்களுக்கு

முன்பு

யாராெது எதுளக தமாளனயுடன் அடுக்கியிருந்தால் அது

பிளழ. அதத மாதிரி இன்றும் யாராெது நம் முன்தனார்கள்
ஒன்றும் முட்டாள்கைல்ல என்று வசால்லி மறுபடியும் தட்ளட

ளெத்து அடுக்கி அதற்கு ொட்சப்பீடியாவிலிருந்து ஆதாரம்
வகாடுத்தால் அது வபாய்.

வமல்தபானிலிருந்து வமட்ராஸ் ெழியாக மடகாஸ்கர் ெளர
கடலுக்குள்

சதமாசா

ெடிெத்தில்

ஒரு

நிலம்

மூழ்கிக்

பிளழ.

நம்

வீட்டின்

கிடக்கிறது என்று நூறு ெருடங்களுக்கு முன் யாராெது
கண்டம்

கட்டியிருந்தால்

அது

கட்டிலுக்கடியில் ஒளித்துளெத்திருக்கும் பானத்ளதக் கூட

ொனத்திலிருந்து ஜூம் வசய்து கண்டுபிடிக்கும் இன்ளறய
தசட்டிளலட் யுகத்தில் இன்னும் கடலுக்கடியில் ஒரு சதமாசா
கண்டம் ஒளிந்திருக்கிறது என்று யாராெது நம் மண்ளடளயக்
கழுவிக் காயளெத்தால் அது வபாய்.
ஆங்கிலத்தில்
ஏவனன்றால்

இது

தபாலப்

பிளழகளை

அெர்களிடமிருந்து

பல

புத்தகங்கள்

ளெத்துப்

தப்பிப்

உண்டு.

பிளழத்தெர்கள்,

பிளழத்தெர்கள்

உலகம்

முழுெதும் உண்டு. வெளிநாட்டிலிருந்து ெந்த மனிதர்களைக்
குரங்குகள்

என்று

வசால்லி

மிருகக்காட்சிசாளலயில்

அளடத்துளெத்து டிக்கட் தபாட்டு காசு பார்த்த சம்பெங்கள்
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ஐதராப்பாவில் உண்டு. வெளிநாட்டிலிருந்து ெந்த குரங்ளக

உைொளி என்று வசால்லி தூக்கில் தபாட்ட சம்பெங்களும்
உண்டு. இந்தியாவில் கூட ஐதராப்பியப் வபண்கள் தங்கள்

கைெர்களுடன் முதலில் கப்பலில் ெந்திறங்கிய வபாழுது
அெர்களுக்வகல்லாம் பின்னால் ொல் உண்டு என்று நம்
ஆட்கள் சிலர் நம்பியிருக்கிறார்கள்.

தமிழில் வபாய்களை ளமயமாக ளெத்து, ஆராய்ந்து இப்படி
ஒரு புத்தகம் யாரும் இதற்குமுன் எழுதியிருக்கிறார்கைா
என்று

வதரியவில்ளல.

எழுதியிருக்கலாம்.

தமிழ்

மரபு

அறக்கட்டளை வெளியிட்டிருக்கும் முளனெர் ததவமாழியின்
இந்தப் புத்தகத்தில் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட நான்கு வபாய்கள்
ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன.
இளைத்துவிடலாம்.

அெற்ளற

இளைத்து

ஒதர

இரண்டாக

கான்வசப்டுக்குள்

வகாண்டுெந்துவிடலாம். அதுதான் இந்த புத்தகத்தின் (ஒரு)
சிறப்பு.

எல்லாத்துளறகளையும்

தபால

ெரலாற்றிலும்

இரண்டு ெளகப் வபாய்கள் உண்டு. ஒன்று இல்லாதளத
இருந்ததாகச்

வசால்ெது.

இன்வனான்று

இருந்தளத

இல்ளலவயன்று வசால்ெது. இரண்டுதம இந்தப் புத்தகத்தில்

விெரிக்கப்பட்டிருக்கும் சமாச்சாரங்களுக்குள் அடங்குெது
இன்வனாரு சிறப்பு.
புத்தகங்கள், பத்திரிளககள் என்று வகாஞ்சம் ொசிப்புப்
பழக்கம்

உள்ைெர்களுக்கு
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ஏற்கனதெ

வதரிந்த

வபாய்கள்தான்

இந்த

நான்கும்.

சிந்து

சமவெளியில்

குதிளரளயக் கண்டுபிடித்த நளகச்சுளெ நிகழ்ச்சி பற்றி 2000ஆம் ஆண்டில் ஃப்ரன்ட்ளலனில் ொசித்த ஞாபகம் இன்றும்

உள்ைது. என்றாலும் ததவமாழியின் தமிழில் ொசிக்கும்

தபாது சுொரசியமாக இருந்தது. மற்றபடி ொட்சப், தபஸ்புக்,
யூட்யூப் மற்றும் நியூஸ் தசனல்கள் மூலம் மட்டுதம வபாது

அறிளெ ெைர்த்துக் வகாள்பெர்களுக்கு இந்தப் வபாய்கள்
அதிர்ச்சி அளிக்கலாம்.
இந்தப்

புத்தகத்தில்

விொதிக்கப்பட்டிருக்கும்

நான்கு

வபாய்களில் இரண்ளட தமதல உள்ை பத்திகளில் ஊறுகாய்
தபாலத்

வதாட்டுவிட்தடன்.

மற்றெற்ளறயும்,

விரிொகவும்

புத்தகத்ளதப்

வதரிந்து

படித்து

வகாள்ளுங்கள்.

படித்து முடித்துவிட்டு மறுபடியும் அந்தப் வபாய்களை நீங்கள்

நம்புெளதத் வதாடரலாம். உலளக உருண்ளடயாகப் பளடத்த
கடவுதை ெந்து சத்தியம் வசய்தாலும் உலகம் தட்ளட என்ற

உங்கள் நம்பிக்ளகளய உளடக்க முடியாது என்பது தபால.
அறிவியலாலும்,

தரவுகைாலும்

வபரும்பான்ளம

மக்களிளடதய வபாய்களை உளடக்க முடியுவமன்றால் இன்று

என் ொட்சப்பில் முட்ளடதகாஸ் சாப்பிட்டால் மூளை ெைரும்
தபான்ற வசய்திகள் இருக்காது. பலருக்குப் பல நாடுகளில்
ஆட்சியும் இருக்காது.
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ஆதலால்

இந்த

புத்தகத்ளதப்

படித்ததும்

எனக்குத்

வபாய்யில்லா

சமூகத்ளத

ததான்றியது கம்பரின் காவிய ெரிகள்: “உண்ளம இல்ளல,
வபாய்

உளர

இலாளமயால்.”

உருொக்க இப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் ததளெ. வபாய்யில்லா
சமூகத்தில் உண்ளமக்குத் ததளெ இருக்காது.
கம்பர்

வசான்னளதக்

உண்ளமயில்லா

சமூகத்தில்

வகாஞ்சம்

இருந்துவகாண்தட இருக்கும்.
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மாற்றினால்:

வபாய்களுக்கான

ததளெ

28. யாருலைய குற் றம் ?
—

கவிஞர் நிைனவ.பார்த்திபன்

பள்ளிக்கூட ெகுப்பளறயில்

முத்தலாக விளையும் பயிர்

சல்லித்தனம் நடக்குது!

முளையிலதய வதரியுது!

வசால்லித்தரும் ொத்தியார

வபத்தெங்க அடிெயிறு

சுள்ைாவனல்லாம் அடக்குது!

வபட்தராலா எரியுது!

வீளைன்னு

குத்து விைக்வகல்லாம்

வநனச்சவதல்லாம்

கூட்டம் தசர்ந்து குடிக்குது!

விசிலடிச்சுத் திரியிது!

கத்துத் தரும் ொத்தியார

தூணுன்னு

சுத்தி கும்மி அடிக்குது!

வநனச்சவதல்லாம்

முடி வெட்ட வசான்னதுக்தக

துருப்பிடிச்சு உரியுது!
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முறுக்கிக்கிட்டு

ததாரளையா படுத்துத்

வமாளறக்குது!

தூங்கததாழி மடியத் ததடுது!

அடிபட்ட நாயப்தபால
ஆத்திரத்தில் குளறக்குது!

படிக்கச் வசான்ன ொத்தியார
அடிக்க ளகய ஓங்குது!

ததர்வெழுத தபாகும் ளகயில்

மாைெ சமுதாயத்ததாட

பீர் பாட்டில்

மானத்ளததய ொங்குது!

நுளரக்குது!
தபாற பாத வதரியாம

சமுத்திரமா

தபாத கண்ை மளறக்குது!

நிளனச்சதிப்தபா
சாக்களடயா ததங்குது!

ொல் இல்லா ொனரங்க

சமுதாய நலன்களுக்கு

ெகுப்பளறய வகடுக்குது!

மிகப்வபரிய தீங்கிது!

தமல்நிளலப் பள்ளி
தமளசகை

ெருங்காலத்

தமல ஏறி ஒளடக்குது!

தூண்கவைல்லாம்
ெைஞ்சு தபாயி வகடக்குது!

பாடம் ெகுப்பில்

வபரம்வபடுத்து

நடக்கும்தபாதத

திருத்தலாம்னா

பாட்டுப்பாடி ஆடுது!

சட்டம் ெந்து தடுக்குது!
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29. இமிர் கருந் தும் பி
—

ருத்ரா இ.பரேசிவன்

"இமிர் கருந்தும்பி"

குமிழப் பரந்த வெள்ளிளடத் தீஞ்சுரம்
குலாெ ப்பூஞ்சிளன இமிர் கருந்தும்பி
ஆலாடு விழுதின் வசம்புல மன்றில்
புற்றம் ஆங்வகாரு குற்றம் வசத்து

நிழற்குளட கவித்த எழிலின் ஆட் சி

இளறயுண்ட சீர்மலி தெந்தின் அன்ன

தமியள் அப்பால் ஒருதனி யிருந்தாள்
தன்ளன அங்கு தனிவயாளி காட்டும் என்று.
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வபாழிப்புளர :

குமிழ மரங்கள் உளடய அந்த வெட்ட வெளியிளடதயயும்

அழகிய இனிளம வசறிந்த காட்டுெழிவயான்றில் ெளைந்து
ெளைந்து அந்த மரத்தின் பூங்கிளைகள் உரசும். அதன் மீது
கரிய சிறு ெண்டுகள் ஒலிவயழுப்பும்.

ஆல மர விழுதுகள் ஆடும் ஒரு வசம்புலத்து தமட்டில்

குன்றம் தபால் ஒரு புற்று உயர்ந்து நிற்கிறது. அந்த அடர்ந்த
காட்டின் நிழல் ஒரு குளடதபால் கவிந்து ஒரு வெண்

வகாற்றக்குளடயாய் அந்த அழகின் ஆட்சிளய நடத்துகிறது.
ஆனால் அந்த அழகு தகாதலாச்சும் திறனுக்கும் திளர

(கப்பம்) வசலுத்தப்பட்டு வபறும் ஓர் அரசன் தபால் அெள்

(தளலவி) அங்கு வீற்றிருக்கிறாள். ஒரு தனி சிறப்புடன் அெள்
அங்கு அமர்ந்திருக்கிறாள்.
தனது தளலென் (தன் + ஐ =தன்ளன) அங்கு ெந்துவிடுொன்.
அென் ெந்தவுடன் அெனது முகம் பூக்கும் தபவராளி அங்கு
பரவி நிற்கும் என்று அெள் மகிழ்கிறாள்.
— ருத்ரா இ. பரமசிென் (வசாற்கீரன்)
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30. திரு. ம
அஞ் லி
—

ம ் ந் திரன் அவர்களுக்கு

முனைவர் க.சுபாஷிணி

தனது சுய முயற்சியின் காரைத்தினாலும் ெரலாற்றின் மீது
வகாண்ட

ஆர்ெத்தினாலும்

ஒரு

தனி

மனிதர்

ஒரு

அருங்காட்சியகத்ளத உருொக்கி வசயல்படுத்த முடியும் என

சாதித்துக் காட்டியெர் வசன்ளன விருகம்பாக்கத்தில் கடல்
அருங்காட்சியகத்ளத உருொக்கிய திரு. தஹமச்சந்திரன்
அெர்கள். அெர் இன்று காலமானார் என்ற அதிர்ச்சியான
வசய்தி கிட்டியது. அெருக்குத் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
பன்னாட்டு அளமப்பின் அஞ்சலிகள்.

ெரலாற்று அறிஞர் கடதலாடி நரளசயா தான் எனக்கு இெளர
முதலில்

அறிமுகப்படுத்தியெர்;

வசன்ளனயில்

உருொக்கி

இந்த அருங்காட்சியகத்ளதச்

வசயல்படுத்தி

விருகம்பாக்கத்தில் இருக்கின்ற கடல் அருங்காட்சியகத்ளத
ெந்தார் திரு. தஹமச்சந்திரன் அெர்கள்.
அருங்காட்சியகத்திற்குத்

தமிழ்

மரபு

அெரது

அறக்கட்டளை

குழுவினதராடு நந்தனம் உட்பட 3 கல்லூரிகளைச் சார்ந்த
மாைெர்களையும்

ஒருங்கிளைத்து

ஒரு

ெரலாற்றுச்

சுற்றுலாளெ முன்னர் ஏற்பாடு வசய்திருந்ததாம்.

இந்த

நிகழ்ச்சியில் அப்தபாளதய தமிழக அருங்காட்சியகங்களின்
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ஆளையர்

டாக்டர்.சண்முகம்

முதலளமச்சரின்

தனிச்

இஆப

வசயலர்களில்

(தற்தபாது

ஒருெர்)

ெந்திருந்து மாைெர்களுக்கு உளரயாற்றினார்.

தநரில்

தான் பணி ஓய்வு வபற்ற நாளிலிருந்து வதாடர்ச்சியாக
பல்தெறு

ஆய்வுகளை

கெனத்துடன்

தமற்வகாண்டு

பக்கிங்ஹாம்
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மிகத்தீவிரமாக

கால்ொய்,

கலங்களர

விைக்கங்கள், தமிழக கடற்களரதயார எச்சங்கள், பல்தெறு
ெளக ஆெைங்கள் எனத் தனது வசாந்த தசகரிப்பாக ஒரு
அருங்காட்சியகத்ளத தாதன உருொக்கியெர்.

அருங்காட்சியகத்தில்
மாைெர்களுக்கும்

விரும்புபெர்களுக்கும்

உள்ை

ஆெைங்கள்

ெரலாற்ளறத்

வதரிந்துவகாள்ை

நிச்சயமாகப்

அளிக்கக்கூடியளெ.
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ெரலாற்று
பயன்

இெரது பணிகளைப் பாராட்டி தமிழக அரசின் வதால்லியல்
மற்றும்

ெரலாற்றுத்

துளற

அெரது

தசகரிப்புக்களுக்கு

முளறயான பாதுகாப்ளப ெழங்க தெண்டும் என்று தகட்டுக்
வகாள்கின்தறாம்

அருங்காட்சியக முகெரி:

THE MARITIME HERITAGE MUSEUM,

NO 8, ELANGO

NAGAR ANNEXE, VIRUGAMBAKKAM, CHENNAI 600092.
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தமிழ் மரபு அறக்கை்ைலள நிகழ் வுகள் மற் றும்
சவளியீடுகள் — ச ய் திகள் சதாகுப் பு
— முனைவர் மதவோழி
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை யின் இளையத்தைம்
https://tamilheritage.org/
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் நிகழ்வு-வசய்தி வெளியீடுகள்
https://thf-news.tamilheritage.org/
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் யூடியூப் காவைாளி அளலெரிளச
https://www.youtube.com/Thfi-Channel
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காவைாளி வெளியீடுகள்:
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பு
நடத்தும் இளையெழி உளரத்வதாடர் நிகழ்ச்சிகள்:
திளசக்கூடல் – 276 [ஏப்ரல் 16, 2022]
உடல் உறுப்பு தானம்:
— முளனெர் வெங்கட்
https://youtu.be/cOtk55Cb-wc
திளசக்கூடல் – 277 [ஏப்ரல் 18, 2022]
அருங்காட்சியகங்களின் முக்கியத்துெம்:
— திரு. சி.அ. ராமன், இ.ஆ.ப.
https://youtu.be/boj_3amFmWc
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திளசக்கூடல் – 278 [ஏப்ரல் 23, 2022]
வகாங்கு நாட்டுத் வதால்லியல் சின்னங்களும் கல்வெட்டுகளும்
— நூல்களின் திறனாய்வு – முளனெர் க.சுபாஷிணி
https://youtu.be/y8ReDY-OPCw
திளசக்கூடல் – 279 [ஏப்ரல் 30, 2022]
காலனித்துெ காலத்தில் வதன்னிந்திய வமாழிகளின் ெைர்ச்சியும்
ெரலாறும்
— ‘கடதலாடி’ நரசய்யா
https://youtu.be/zi1O6byAwnU
திளசக் கூடல் – 280 [தம 7, 2022]
ஃபிரஞ்சியர் காலப் புதுச்தசரி
— முளனெர் எம்.பி. இராமன்
https://youtu.be/67EivmZTM2I
திளசக் கூடல் – 281 [தம 14, 2022]
சு.சமுத்திரம் நாெல்களில் சமகாலச் சிக்கல்கள்
— முளனெர். ஜ. ெள்ளி
https://youtu.be/sx_yESluJe8
திளசக் கூடல் – 282 [தம 18, 2022]
உலக அருங்காட்சியக நாள் (தம 18) — சிறப்பு நிகழ்சி
விருதுநகர் மாெட்டத் வதால்லியல் சுெடுகள்
— திருமதி.தச.கிருஷ்ைம்மாள்
https://youtu.be/I40J7lW6h5A
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திளசக் கூடல் – 283 [தம 21, 2022]
“கடாரம்”
— முளனெர் க.சுபாஷிணி
https://youtu.be/btuzwgWdI6Q
திளசக் கூடல் – 284 [தம 22, 2022]
“’நாகர் நிலச்சுெடுகள்’ – இலங்ளகப் பயை அனுபெம்” நூல்
திறனாய்வு
— திறனாய்ொைர்-திரு. வசல்ெம் இராமசாமி
https://youtu.be/0sQ5e4-H8n8
திளசக் கூடல் – 285 [தம 28, 2022]
18ஆம் நூற்றாண்டு தமிழர்களுக்கும் வஜர்மானியர்களுக்கும்
இளடதயயான கலாச்சாரப் பரிமாற்றம்
— தடனியல் வஜயராஜ்
https://youtu.be/SHpDob4PiYI
திளசக் கூடல் – 286 [ஜூன் 3, 2022]
களலஞரும் தமிழும்
— முளனெர் சு.சண்முகசுந்தரம்
https://youtu.be/GrLSK7pWn9w
திளசக் கூடல் – 287 [ஜூன் 04, 2022]
சங்க இலக்கியங்கள் உைர்த்தும் அரசின் ெருொய்
— முளனெர் தா. வஜயந்தி
https://youtu.be/NwX20vYX1ww
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திளசக்கூடல் – 288 [ஜூன் 11, 2022]
மாற்றுப் பாலினத்தெர்களின் சமூகச் சிக்கல்கள்
— சமூக வசயற்பாட்டாைர் திருமிகு தரெதி
https://youtu.be/3yenp_6GOVQ
திளசக்கூடல் – 289 [ஜூன் 18, 2022]
வசன்ளன இவலௌகிக சங்கம் (1878-1888) | Madras Secular Society
— தபரா. முளனெர் வீ. அரசு
https://youtu.be/7Dfq20WBBz0
திளசக்கூடல் – 290 [ஜூன் 25, 2022]
எரிமளல விழுங்கிய தராமானிய நகரங்கள் – தபாம்தபயி,
தஹர்குலினம்
— முளனெர் க.சுபாஷிணி
https://youtu.be/aHKv76MMJD4
திளசக்கூடல் – 291 [ஜூன் 26, 2022]
முளனெர் க.சுபாஷிணி எழுதிய ‘ராஜராஜன் வகாளட’ நூல்
திறனாய்வு
— முளனெர் தத. சங்கர சரெைன்
https://youtu.be/wbgX_ZPSc2g
திளசக்கூடல் – 292 [ஜூளல 3, 2022]
தநற்ளறய வசய்தி.. இன்ளறய ெரலாறு !
— முளனெர் ததவமாழி
https://youtu.be/2UVUc4_bZPk
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் “திளை” – வசய்திமடல்கள்:
“திளை” – வசய்திமடல்-23: ஏப்ரல் 2022
https://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2022/06/THFNewsletter-Thinai-Madal-23-April-2022.pdf
“திளை” – வசய்திமடல்-24: தம 2022
http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2022/06/THFNewsletter-Thinai-Madal-24-May-2022-v0.2.pdf
“திளை” – வசய்திமடல்-25: ஜூன் 2022
http://thf-news.tamilheritage.org/wp-content/uploads/2022/07/THFNewsletter-Thinai-Madal-25-June-2022.pdf

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கல்விச் சுற்றுலா:
ஏப்ரல் 17, 2022 — மளறயூர் தகரைா வதால்லியல் சின்னங்கள்
ெரலாற்றுப் பயைம்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கல்வெட்டுப் பயிலரங்கம்:
ஜூன் 18, 2022 — தமிழி கல்வெட்டுக்களை எழுதவும் ொசிக்கவும்
பயிலரங்கம் நடத்தப் பட்டது
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கல்விச் சுற்றுலா:
மளறயூர் தகரைா வதால்லியல் சின்னங்கள் ெரலாற்றுப் பயைம்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையும் உடுமளல ெரலாற்று ஆய்வு நடுெமும்
இளைந்து ஏப்ரல் 17, 2022 அன்று ஏற்பாடு வசய்திருந்த ‘மளறயூர்
தகரைா வதால்லியல் சின்னங்கள்’ ெரலாற்றுப் பயைத்தில் மிக
முக்கியச் சின்னம் இது. வபருங்கற்காலப் பாளற ஓவியங்கள், இது
தகரைா சின்னாறு ெனத்துளற பகுதியில் அளமந்துள்ைது.

இந்தப் வபருங்கற்காலப் பாளற ஓவியங்களை ஒத்த அளமப்பில்
அளமந்த

ஓவியங்கள்

பிரான்ஸ்,

இந்ததாதனசியக்

காடுகள்,

ஸ்வபயின் நாட்டின் கதனரியத் தீவுகள் எனப் பல பகுதிகளில்
உள்ைன
நாட்டிலும்

என்பளதப்
இத்தளகய

பற்றி

தகள்விப்பட்டிருப்தபாம்.

ஓவியங்கள்

சிலெற்ளறத்

தமிழ்

தமிழ்
மரபு

அறக்கட்டளை ஏற்கனதெ பதிவு வசய்து வெளியிட்டு உள்தைாம்.
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மிகத்

வதளிொன

ெளகயில்

அளமந்திருக்கும்

விலங்குகளின்

ஓவியங்கள் இங்தக பாளறகளின்தமல் கீறப்பட்டுள்ைன. இந்திய
ெரலாற்றுச் சின்னங்களில் முக்கியத்துெம் வபறுகின்ற ெரலாற்றுச்
சின்னங்களில் இதுவும் ஒன்று. ஆனால் தகுந்த பாதுகாப்பு இங்தக
இல்ளல

என்பதத

எங்கதைாடு

விைக்கமளிக்க

ெந்திருந்த

ெனத்துளற அதிகாரியின் ஆதங்கமாக இருந்தது.

இந்ததாதனசியாவின்

சுலதெசி

தீவில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

காட்டுப்பன்றி பாளற ஓவியம் இன்ளறக்கு 45 ஆயிரம் ஆண்டுகள்
பழளமயானது
இளதத்தவிர

என்று
ஸ்வபயின்

ஆய்ொைர்கைால்
நாட்டில்
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கூறப்படுகிறது.

கண்டறியப்பட்ட

பாளற

ஓவியங்கள்

பிரான்சில்

கண்டறியப்பட்ட

பாளற

ஓவியங்கள்

ஆகியளெ காலத்தால் பழளமயானளெ என்று கருதப்படுகின்றன.
இங்கு தகரைாவின் ஆலம்பட்டி பகுதியில் அளமந்திருக்கும் இந்தக்
காட்டுப்பகுதியில் உள்ை இப்பாளற ஓவியம் நிச்சயமாகக் காலக்
கைக்வகடுப்பு

ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டால்

இதன்

வதான்ளம

அறியப்படும்.

ஆயினும்

இது

ெளர

இதன்

காலக்

கைக்வகடுப்பு

நடத்தப்படவில்ளல என்று எங்களுடன் பயணித்து ெந்த ெனத்துளற
அதிகாரி குறிப்பிட்டார். இதன் அளமப்ளபக் காணும் தபாது
ஏறக்குளறய 40,000 ஆண்டுகள் பழளமயான பாளற ஓவியமாகக்
கூட இருக்கலாம் என்தற எண்ைத் ததான்றுகிறது.
முளனெர் க. சுபாஷிணி,
தளலெர் - தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
ஏப்ரல் 17, 20
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் கல்வெட்டுப் பயிலரங்கம்:
தமிழி எழுத்து மற்றும் ொசிப்புப் பயிலரங்கம் – ஜூன் 2022

இன்றிலிருந்து
கணிக்கப்படும்
பாளறகளில்

சுமார்

2500

எழுத்து
வசய்திகள்

ஆண்டுகள்

ெரிெடிெமான
கீறிப்

பதிந்து

பழளமயானதாகக்
தமிழியில்

அன்று

ளெக்கப்பட்டன.

அப்படிப்பட்ட வதால் தமிழ் எழுத்தான தமிழியில் எழுதப்பட்ட
கல்வெட்டுகள்

தமிழகம்

முழுெதும்

பல்தெறு

இடங்களில்

கிளடக்கின்றன. இெற்ளறப் வபாதுமக்கைான நாமும் ொசிக்க
முடியுமா என்றால், தகுந்த பயிற்சியின் ெழியாக நிச்சயம் ொசிக்க
முடியும்.
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இதளனக் கருத்தில் வகாண்டுதான் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
பன்னாட்டு அளமப்பு, கடிளக இளைய ெழி பல்களலக்கழகப்
பிரிவின் கீழ் 2022 ஆண்டு ஜூன் மாதம் 18-ஆம் தததி ஜூம் ெழியாகத்
தமிழி எழுத்து மற்றும் ொசிப்பு பயிலரங்கம் ஒன்ளற ஏற்பாடு
வசய்து

இருந்ததாம்.

இந்த

பயிலரங்கில்

வமாத்தம்

78

பங்தகற்பாைர்கள் பல்தெறு நாடுகளிலிருந்து கலந்து வகாண்டு
பயன் அளடந்தார்கள். இதில் 32 மாைெர்கள், 46 தபராசிரியர்கள்
மற்றும் தன்னார்ெலர்கள் பங்தகற்றார்கள். பயிற்சிக் கட்டைமாக
ரூபாய் 500க்கு பதிலாக மாைெர்களுக்கானப் பயிற்சி 200 ரூபாய்
சலுளக

கட்டைத்தில்

ெழங்கப்

பட்டது.

தமலும்

பத்து

மாைெர்களுக்கு இலெசமாகவும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.

பயிலரங்கத்தில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அளமப்பின்
தளலெர் முளனெர் சுபாஷிணி, மற்றும் குந்தளெ மகளிர் கல்லூரி
உதவி தபராசிரியர் முளனெர் சிெராமகிருஷ்ைன் ஆகிதயார்
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பாடங்கள் நடத்தினர். ஜூம் வசயலிலுள்ை எழுது பலளக வகாண்டு
ஒவ்வொரு

தமிழி

எழுத்துக்கைாக

முளனெர்

சுபாஷிணி

அறிமுகப்படுத்தினர். உயிர் எழுத்து, வமய் எழுத்து, உயிர்வமய்
எழுத்து

என்று

ெரிளசயாக

நடத்தியது

மட்டும்

இல்லாமல்,

பங்தகற்பாைர்களை அெர்கைது குறிப்பு ஏட்டில் எழுதிப் பழகவும்
ஊக்கமளித்தார். இந்தப் பாடத்தின் இறுதியில் தமிழி வமாழியால்
ொக்கியங்களும் அளமத்து பங்தகற்பாைர்களை ொசிக்கச் வசய்யும்
பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது.
தபரா. சிெராமகிருஷ்ைன் அெர்கள் தமிழி கல்வெட்டு ொசிப்புப்
பயிற்சி என்ற தளலப்பில் சிறப்புளரயாற்றினார். எழுத்துகளின்
ததாற்றத்தில் வபண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்பளத
உலகம் எங்கும் உள்ை பல்தெறு சிற்ப சான்றுகளுடன் நிறுவினார்.
வதால்லியல் ஆய்வுகளில் கண்வடடுக்கப்பட்ட பாளன ஓடுகளில்
உள்ை தமிழி எழுத்துகள் காண்பித்து அெற்ளற ொசிக்கவும்
வசய்தார்.

அெர்களுளடய

உளரயின்

இறுதியாக

தமிழி

எழுத்துகளின் ெைர்ச்சி ெட்வடழுத்துக்கள் என்பளதக் குறிப்பிட்டு,
இந்த ெட்வடழுத்தின் பரிைாம ெைர்ச்சிக்குச் தசாழர்கள் அளித்த
பங்களிப்ளப

விைக்கினார்.

கலந்துளரயாடலில்

நிகழ்ச்சியின்

பங்தகற்பாைர்கள்

இறுதியாக

உற்சாகமாக

நடந்த

தங்களின்

தகள்விகளைக் தகட்டுத் வதளிவு வபற்றார்கள்.
இந்த பயிலரங்கத்ளத திரு. எழுமாத்தூர் கார்த்திக் வநறியாள்ளக
வசய்து ளெத்து வசவ்ெதன நிகழ்ச்சிளய நடத்தினார். நிகழ்ச்சியின்
இறுதியாக,

கடிளக

இளைய

ெழி

பல்களலக்கழகத்தின்

வபாறுப்பாைர், முளனெர் மு. பாமா அளனெருக்கும் நன்றியுளர
கூறினார்.

பயிலரங்கத்திற்குரிய

296

அறிவிப்பு

பதாளகளய

எழுத்ததாவியர் நாைா என்ற நண்பர் திரு. நாராயைன் வசய்து
தந்தார்கள்.

நிகழ்ச்சியின்

ஏற்பாடுகளை

மரபு

பயைக்

குழு

வபாறுப்பாைர் திரு. மணிெண்ைன் மற்றும் கடிளக இளைய ெழி
பல்களலக்கழகத்தின்

வபாறுப்பாைர்,

முளனெர்

மு.

பாமா

வசய்தார்கள்.
நிகழ்ச்சியில்

பங்தகற்ற

அளனெருக்கும்

மின்-சான்றிதழ்

அெர்களுளடய மின்னஞ்சல் முகெரி அனுப்பி ளெக்கப்பட்டது.
கூகுள் படிெம் ெழியாகப் வபறப்பட்ட பின்னூட்டம் மூலம் நாம்
அறிெது,
தகெல்கள்

தமிழி

எழுத்துகள்

பலளரயும்

கல்வெட்டுகளை

ொசிக்க

மற்றும்

வசன்று
மற்றும்

கல்வெட்டுகள்

அளடந்துள்ைது.
பாதுகாக்க,

பற்றிய
தமிழி

ெரலாற்ளறப்

பாதுகாக்கப் பல தன்னார்ெலர்களை இந்தப் பயிலரங்கம் தயார்
வசய்துள்ைது. நம் தமிழ் மரபு ெைரும் என உறுதியாக நம்புகிதறாம்!
அடுத்த பயிலரங்கம் ெரும் அக்தடாபர் மாதம் 29ம் நடத்தத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. ொய்ப்புள்தைார் கலந்து வகாள்ளுமாறு
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் சார்பாகக் தகட்டுக்வகாள்கிதறாம்.
முளனெர் மு. பாமா,
வபாறுப்பாைர்,
கடிளக இளைய ெழி பல்களலக்கழகம்
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