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“தமிழ் வளம்”

முன்அட்டைப் பைம்: தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள திருச்சி உருமு தனலெட்சுமி கல்லூரியின்
தமிழ்த்துடறமயாடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றிடன டகலயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தப் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தின் வழி தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளயுைன் இடணந்த வடகயில் கல்லூரியின் தமிழ்த்துடற
மாணவர்கள் ஆய்வுகளில் ஈடுபடும் நைவடிக்டககள் மமற்லகாள்ளப்படும்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை வெைியீடு
http://www.tamilheritage.org/

இதழ் வதொகுப்பு:

ததவமொழி

தடெயங்கம்: தமிழ் வளம்
— முடனவர். சுபாஷிணி
தமிழ் லமாழியின் லதான்டமடயயும் அதன் பரப்டபயும் அதன்
ஆளுடமடயயும், இது தான், என வடரயறுத்துக் கூற முடியாத வடகயில்
நித்தம் பெ புதிய லசய்திகடள நம் தாய்லமாழியாம் தமிழ் லமாழி பற்றி
அறிந்து வியக்கின்மறாம். ஏடனய சிெ உெகலமாழிகள் மபாெ, லமாழி என்பது
ஒரு லதாைர்பு சாதனம் மட்டுமம என்ற எல்டெடயக் கைந்தும், வர்த்தக
லமாழி என்ற குறிப்பிட்ை வட்ைத்திற்குள் அடமந்த குறியீடுகடளயும் தாண்டி
மனிதக்குெத்தின் எல்ொ மன அதிர்வுகடளயும் பதியும் தன்டம லகாண்ை
ஒரு லமாழியாகத் தமிழ் லமாழி இருப்பது மாலபரும் சிறப்பு.
பண்பாடு, வாழ்வியல், வணிகம், புவியியல், அரசியல், கடெ, வானியல்,
அறிவியல், தத்துவம் என்ற மனித வாழ்க்டகயின் பன்முகத் தன்டமகள்
அடனத்திடனயும் லவளிப்படுத்தக்கூடிய பெம்லபாருந்திய கருவியாகத் தமிழ்
லமாழி விளங்குகின்றது. அகம் புறம் என இருமவறாகப் பிரித்து மனித
வாழ்விடன அெசும் வளத்டதத் தமிழ் லமாழி தன்னிைத்மத லகாண்டுள்ளது.
தமிழ் மபச்சு லமாழியின் லதான்டம என்படத இன்றளவும் ஆய்வாளர்கள்
வடரயறுக்க முடியவில்டெ. தமிழ் வரிவடிவத்தின் லதான்டமடய
கணக்கிடும் லதால்ெியொளர்கள் இக்காெ தமிழுக்கும் முந்தியதான
வட்லைழுத்துகள், அந்த வட்லைழுத்துக்களின் மூெ வரிவடிவமான தமிழி
எழுத்தின் லதான்டமகடள, கல்லவட்டு ஆதாரங்களின் வழி நிடெ நிறுத்தத்
லதாைர் ஆய்வுகடள மமற்லகாண்டு வருகின்றனர். இந்த முயற்சிகளின்
பெனாக தமிழ் எழுத்துருக்களின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றிய
ஆதாரப்பூர்வமான தகவல்கள் பெ நமக்குக் கிடைத்திருப்பதும் லதாைர்ந்து
கிடைத்து வருவதும் கைந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் தமிழ் லமாழியின்
லதான்டம, ஆளுடம

லதாைர்பான கூறுகடள நிடெ நிறுத்த மிக உதவி

இருக்கின்றன. இந்த வடக ஆய்வுகள் மமலும் மமலும் விரிவாகத் தமிழக
நிெப்பரப்பு மட்டுமன்றி இந்தியா முழுடமக்கும் என்பமதாடு நின்றுவிைாமல்,
கிழக்காசிய நாடுகளிலும் தூரக்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் நிகழ்த்தப்பை
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மவண்டும். இது மமலும் தமிழ் லமாழியின் விரிந்த பயன்பாட்டையும் தமிழர்
தம்

கைல் வழி ஆளுடமடயயும் ஆய்வுெகம் அறிந்து லகாள்ள

அடிப்படைடய வகுத்துக் லகாடுக்கும்.
சங்கம் டவத்து தமிழ் வளர்த்மதார் பெர். சங்கம் என்ற லசால் லபௌத்த
சமயத்தின் தாக்கம் என்று கற்மறார் கூறுவர். அறிவுத்மதைடெ நிகழ்த்தும்
களமாக சங்கம் அடமந்திருந்தது.
தமிழ் வளர்த்த சங்கங்கள் பெ. அந்த வரிடசயில் கரந்டத தமிழ்ச்சங்கம்
தனக்லகன ஒரு சிறப்பான இைத்டதப் பிடித்திருக்கும் அடமப்பாகத்
திகழ்கின்றது.
1914ம் ஆண்டில் ஐவர் லகாண்ை குழு ஒன்று அடமக்கப்பட்டு தமிழ்
லமாழியின்

வரொறு பற்றிய ஆய்விடன மமற்லகாண்டு லவளியிடும்

முயற்சி லதாைங்கப்பட்ைது. 1919ம் ஆண்டில் கரந்டதத் தமிழ்ச்சங்கத்தின்
முயற்சியில் லதாைங்கவிருந்த தமிழ் இதழுக்கு "தமிழ்ப்லபாழில்" என்ற லபயர்
சூட்ைப்பைத் திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது. ஆயினும் சிெ தைங்கல்களால் தடை
ஏற்பட்ைாலும் 1925ம் ஆண்டில் சித்திடர முதல் நாளில் தமிழ்ப்லபாழில் முதல்
இதழ் லவளியீடு கண்ைது.
1925ம் ஆண்டு லதாைங்கி லதாைர்ச்சியாக 52 ஆண்டுகள் தமிழ்ப்லபாழில் இதழ்
லவளியிைப்பட்ைது. அந்த சஞ்சிகடள அடனத்டதயும்
கரந்டதத்தமிழ்ச்சங்கத்தின் விருப்பத்திற்கிணங்க திரு லபாள்ளாச்சி நசன்
அவர்கள் மின்னூொகச் லசய்து லகாடுத்திருந்தார்கள். அந்த

மின் இதழ்கடள

ஒவ்லவான்றாகத் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள வடெப்பக்கத்தில் இடணத்து
லவளியிடும் பணிடய இவ்வாண்டு மார்ச் மாதம் 23ம் திகதி முதல் லதாைங்கி
உள்மளாம். இது ஒரு மாலபரும் பணி. தமிழறிஞர்கள் பண்டிதர்
உெகநாதப்பிள்டள, சதாசிவப் பண்ைாரத்தார், பண்டிதர் மு.மவங்கைசாமி
நாட்ைார், நமைசப்பிள்டள, மு. மகாவிந்தராச நாட்ைார், R. மவங்கைாசெம்
பிள்டள, மடறமடெ அடிகள், ஆ. பூவராகம் பிள்டள , இராவ்சாகிபு சு. வி.
கனகசடபப்பிள்டள, பண்டிதர் அ. கந்தசாமிப்பிள்டள, வ. பழ. சா. சாமிநாதன்
லசட்டியார், B. S. இரத்தினமவலு முதெியார், மவ. முத்துசாமி ஐயர்,
பண்டிதமணி மு. கதிமரசச் லசட்டியார், மு. இராகடவயங்கார், மு. மவ. மா.
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வ.ீ உெகவூழியன், சாமி. சிதம்பரன், திரு. மசாமசுந்தர மதசிகன், ஒளடவ சு.
துடரசாமி பிள்டள மபான்ற 20ம் நூற்றாண்டு ஆளுடமகளின் ஆய்வுப்
படைப்புக்கடளத் தாங்கி இந்தச்சஞ்சிடககள் தரத்துைன் மிளிர்கின்றன.
இந்த மாலபரும் ஆய்வுப் லபாக்கிஷங்கள் அைங்கிய மின்னிதழ்கள் உெக
மக்கள் பார்டவக்கு லகாண்டு வருவதில் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள
லபருமிதம் லகாள்கின்மறாம்.
மதுடர நகரில் நான்காம் தமிழ்ச்சங்கத்டத

நிறுவிப்

பெ தமிழ்

அறிஞர்களின் ஆய்வுகடள ஊக்குவித்தவர்

இராமநாதபுர மாமன்னராக

விளங்கிய பாண்டித்துடரத்மதவர். அவரது

பிறந்த நாள் மார்ச் 21ம் நாள்

என்பது குறிப்பிைப்பை மவண்டியது. அதடன இந்தக் காொண்டு லவளியீட்டில்
நிடனவு கூறுதல் தகும் என்மற கருதுகின்மறன்.

இந்த ஆண்டு தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள திருச்சி உருமு தனலெட்சுமி
கல்லூரியின் தமிழ்த்துடறமயாடு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றிடன
டகலயழுத்திட்டுள்மளாம். இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் வழி தமிழ் மரபு
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அறக்கட்ைடளயுைன் இடணந்த வடகயில் கல்லூரியின் தமிழ்த்துடற
மாணவர்கள் ஆய்வுகளில் ஈடுபடும் நைவடிக்டககள் மமற்லகாள்ளப்படும்.
இதடன முக்கியப்லபாறுப்லபடுத்துக் லகாண்டு ஏற்பாடுகடளச் லசய்த
முடனவர்.வரமணி
ீ
அவர்கடள இத்தருணத்தில் பாராட்டுதல் தகும்.
தமிழின் வளத்திற்குச் சிறப்பு கவனத்டத வழங்கும் இதழாக இந்தக்
காொண்டிதழ் திகழ்கின்றது.
தமிழ் லமாழி லதாைர்பாக லசய்யப்பை மவண்டிய காத்திரமான
ஆய்வுத்துடறகள் பெ இருக்கின்றன. தமிழ் மாணவர்களாகிய நாம்
எல்மொருமம தரமான சிறந்த முடறயிொன ஆய்வுகடளத் தமிழ் லமாழி
லதார்பாக லதாைர்ந்து நிகழ்த்திக் லகாண்டிருத்தல் மிக அவசியம். தமிழக
அரசும், கல்விக் கூைங்களும் தமிழ் லமாழி வளர்ச்சியில் விரிவான
வடகயிொன சீரிய பங்டக ஆற்ற மவண்டியது முக்கியக் கைடம என்படதக்
குறிப்பிடுதல் அவசியம் என்று கருதுகின்மறன்.
அன்புைன்
முடனவர்.சுபாஷிணி

___________________________________________________________

முடனவர். சுபாஷிணி
ksubashini@gmail.com
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1. தமிழ்ப் லபாழில்
— முடனவர். சுபாஷிணி
வாழி

கரந்டத

வாழி

தமிழ்ப்லபாழில்

மன்னுமதன்
உன்னுபுக

வளருந்

தமிழ்ச்சங்கம்

மாண்புைமன – வாழியமரா

காவெராய்

ழின்நெம்

வண்டமபுரி

மவாலரவரும்

உற்று

- நாவெர் ந.மு.மவங்கைசாமி நாட்ைார்
கரந்டதத் தமிழ்ச் சங்கம் லதாைங்கப் லபற்ற மூன்றாவது ஆண்டிமெமய,
திங்களிதழ் ஒன்றிடனத் லதாைங்க மவண்டும் என்ற எண்ணம் த.மவ.
உமாமமகசுவரனார் உள்ளத்மத உயிர் லபற்றது.
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கரந்டதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் மநாக்கங்கடளத் தமிழ்ப் மபருெகினருக்கு நன்கு
லதரிவித்து, அன்னார் உதவிலபற்று அவற்றிடன நிடறமவற்றுமாறு காண்ைலும்,
தமிழ் மக்கடளயும், அவர்தம் லதய்வத் திருலமாழியிடனயும் இழிதகவு லசய்து,
உண்டம சரித லநறி பிறழ எழுதிவரும் விசயங்கடள நியாய லநறியில்
கண்டித்தலும், மமல் நாட்டுச் சாத்திரங்கடளத் தமிழில் லமாழிலபயர்த்து அடமத்துக்
லகாள்ளுதலுமாகிய, இன்மனாரன்ன மநாக்கங்கமளாடு, சங்கத்தினின்று ஓர் சிறந்த
தமிழ்ப் பத்திரிக்டக லவளியிடுவதற்கான ஏற்பாடுகடளச் லசய்ய ஐவர் லகாண்ை குழு
ஒன்று 1914 ஆம் ஆண்டில் அடமக்கப்பட்ைது.
திருவாளர்கள் நா. சீதாராம பிள்டள, ஐ. குமாரசாமி பிள்டள, த.வ.ீ
மசாமநாதராவ்,

த.மவ., மற்றும் இராதாகிருட்டிணப் பிள்டள ஆகிமயார்

இக்குழுவின் உறுப்பினர்களாவர். இக்குழுவினர் பத்திரிக்டகத் லதாைங்குவதற்காக
அரசாங்கத்தின் அனுமதி லபறுவதற்குரிய பணிகடளத் துவக்கினர். இமத மவடளயில்
பத்திரிக்டக ஆரம்பிப்பலதன்றால் அதற்கு மவண்டும் மூெதனத்டதத் திரட்டும்
பணியும் லதாைங்கப் லபற்றது. தமிழ் அன்பர்கள் மற்றும் லபாது மக்களிைமிருந்து
நன்லகாடைகள் லபறுவதற்காக மவண்டுமகாள் விடுக்கப் லபற்றது.
பத்திரிக்டக ஒன்றிடனத் லதாைங்குவதற்காக 1914 ஆம் ஆண்டில்
உமாமமகசுவரனர் அவர்களால் லதாைங்கப் லபற்ற முயற்சிகள், பல்மவறு
காரணங்களாலும் நிதிப் பற்றாக் குடறயாலும், நிடறமவறாமமெ இருந்தது.
இருப்பினும் 1919 ஆம் ஆண்டில், கரந்டதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில்
லதாைங்கப்லபற இருக்கின்ற மாதாந்திர இதழுக்கு தமிழ்ப் லபாழில் என்னும் லபயர்
சூட்ைப்லபற்றது.

1929-21 லும் மபாதிய அளவு புரப்மபார் மசராடமயினால் தமிழ்ப்

லபாழில் லதாைங்குவதில் காெதாமதம் ஏற்பட்ைது.
இவ்வாண்டில் திருவாளர்கள் உமாமமகசுவரம் பிள்டள, கும்பமகாணம்
த.லபா.டக. அழகிரி சாமி பிள்டள, கூைலூர் மவ. இராமசாமி வன்னியர்,
பட்டுக்மகாட்டை மவணுமகாபாெ நாயுடு, திருச்சிராப்பள்ளி உ.க. பஞ்ச ரத்தினம்
பிள்டள, திருச்சி நா. துடரசாமி பிள்டள, கும்பமகாணம் ஆர். சாமிநாத அய்யர்
ஆகிமயார் தமிழ்ப் லபாழில் இதழுக்குப் பங்குத் லதாடக வழங்கினர்.
கரந்டதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பத்தாம் ஆண்டு விழாவானது, 4.9.1921 மற்றும்
5.9.1921 ஆகிய மததிகளில், கரந்டத கந்தப்ப லசட்டியார் அறநிடெயத்தில், கீ டழயூர்
சிவ. சிதம்பரம் அவர்கள் தடெடமயில் நடைலபற்றது. இவ்விழாவின் மபாது, தமிழ்
லமாழியின் மமன்டமடயப் மபணுதற் லபாருட்ைாகத் தமிழ்ப் லபாழில் என்னும்
திங்கட்ைாடள லவளியிடுவதற்கு தக்கவாறு லபாருளுதவி லசய்ய மவண்டுலமனத்
தமிழ் மக்கள் அடனவடரயும் மகட்டுக் லகாள்கிறார்கள் எனும் தீர்மானம்
நிடறமவற்றப் பட்ைது. இவ்வாண்டில் திருவாளர்கள் மவணுமகாபாெ நாயுடு மற்றும்
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திருச்சி டி. நாராயண சாமி பிள்டள ஆகிமயார் தமிழ்ப் லபாழில் பங்குத் லதாடகயாக
ரூ.23 வழங்கினர்.
1913 ஆம் ஆண்டில் உமாமமகசுவரனார் அவர்களால் லதாைங்கப் லபற்ற
முயற்சியானது, பதிமனாரு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னமர நிடறமவறியது. 1925 ஆம்
ஆண்டு சித்திடரத் திங்களில், தமிழ்ப் லபாழில் இதழின் முதல் இதழ் லவளியிைப்
லபற்றது.

தமிழ்ப் லபாழில் இதழின் முதல் இதழிடன அச்சிட்ை லபருடம, தஞ்சாவூர்

ொெி அச்சகத்டதமயச் சாரும். இதன் முதல் லபாழிற்லறாண்ைராகப் பணிபுரிந்தவர்
கவிஞர் அரங்க. மவங்கைாசெம் பிள்டளயாவார்.

1925 ஆம் ஆண்டு லவளிவந்த தமிழ்ப் லபாழில் இரண்ைாவது இதழின் அட்டை
(முதல் இதழின் அட்டை கிடைக்கப் லபற வில்டெ)
லபாதுவாக ஒரு இதழ் எனின் ஆசிரியர் அல்ெது லபாறுப்பாசிரியர் என்று
அச்சிடுதல் மரபு. ஆனால் உமாமமகசுவரனாமரா, இதழாசிரியர் என்பதற்குப் பதிொக
லபாழிற்லறாண்ைர் என்மற அச்சிைச் லசய்தார். உறுப்பினர் கட்ைணம் என்பதற்கு
மாறாக டகலயாப்பத் லதாடக என்றும், விொசம் என்படத உடறயுள் என்றும்,
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ஆங்கிெத்தில் வி.பி.பி. என்படத விடெலகாளும் அஞ்சல் என்றும் பயன்படுத்தத்
லதாைங்கினார்.
பல்மவறு இன்னல்கடளத் தாண்டி தமிழ்ப் லபாழில் இதழானது லவளிவரத்
லதாைங்கிய பின்னரும் கூை,

ஒவ்லவாரு மாதமும், இவ்விதழ் சந்தித்த

மசாதடனகள், தாண்டிய தடைகள் ஏராளம். தமிழ்ப் லபாழில் இதழிடனப் மபாற்றுவார்
மபாதிய அளவு இல்ொததால் வருந்திய உமாமமகசுவரனார் அவர்கள், தமிழ்ச்
லசல்வர்கள், தாய் லமாழித் லதாண்டிற்காக, ஆண்டிற்கு இரண்டு மூன்று ரூபாய்
லசெவிடுவதற்குத் தயங்கும் நிடெ கண்டு வருந்தினார். தமிழ்ப் லபாழில்
உறுப்பினராக அடனவரும் மசர்ந்து பயன்லபறுமாறு மவண்டுமகாள் விடுத்தார்.

கரந்டதத் தமிழ்ச் சங்கம், தஞ்டச
தமிழ்ப் லபாழில்

கருந்திட்டைக்குடி,
விசு, சித்திடர,க

ஐயா,
இத்துைன் லபாழிற் டகலயாப்ப விண்ணப்பம் ஒன்று இடணத்துள்மளாம். தங்கள்
நண்பருள் ஒருவடரமயனும் டகலயாப்பக்காரராகச் மசரும்படி மவண்டி,
இடணத்துள்ள விண்ணப்பத்தில் அவர்கள் ஒப்பம் வாங்கி அனுப்ப மவண்டுகிமறாம்.
ஒருவடரத் தாங்கள் மசர்த்தனுப்புவது, லபாழிெின் பயடன ஆயிரவர்க்கு
அளித்ததாகும் என்படத நிடனவூட்டுகிமறாம். சிறுலதாண்டு லபரும்பயன்
விடளவிக்கும் வடககளுள் இது ஒன்லறனக் கருத்திற் லகாள்ள மவண்டுகிமறாம்.
தங்கள் அன்பன்,
த.மவ. உமாமமகசுவரன்
லபாழிற்லறாண்ைர்

உமாமமகசுவரனார் மமற்லகாண்ை அயரா முயற்சிகளின் பயனாக, தஞ்டச
மாநாட்ைாண்டமக் கழகத்தினரும், தஞ்டச நாட்ைாண்டமக் கழகத்தினரும், பாவநாசம்
நாட்ைாண்டமக் கழகத்தினரும், தத்தம் ஆட்சி எல்டெயிலுள்ள பள்ளிக்
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கூைங்களுக்லகல்ொம் தமிழ்ப் லபாழில் இதழிடன அனுப்பிை ஆடண வழங்கி
உதவினர்.
தஞ்டச மாநாட்டின் கல்வி லநறி ஆராய்ச்சியாளர் தடெவராக இருந்த, திரு
பி.பி.எஸ்.சாஸ்திரியார் அவர்களும், இத் தமிழ்ப் லபாழில் கல்லூரி பள்ளிக்
கூைங்களுக்கு இன்றியடமயாது மவண்ைப்படும் சிறப்பிடன உடைய உண்டமடய
அறிவித்து, அடனத்துக் கல்லூரி மற்றும் பள்ளிக் கூைங்களும் வாங்குமாறு லசய்தார்.

மடறமடெ அடிகள்
தமிழ்ப் லபாழில் இதழிடனக் கண்ை மடறமடெயடிகள் மனம் மகிழ்ந்து
கூறியவற்டறப் பாருங்கள். தாங்கள் விடுத்த தமிழ்ப் லபாழில் முதெிரண்டு
மெர்களும் லபற்று மகிழ்ந்மதன். தாங்களும் ஏடன கற்றறிஞரும் எழுதியிருக்கும்
தமிழ்க் கட்டுடரகடள உற்று மநாக்கி வியந்மதன். தமிழ்ப் லபாழில் நீடு நின்று
நிெவுமாறு முயல்க. ஏலனனில், இஞ்ஞான்று பற்பெ இதழ்கள் மதான்றித் மதான்றி
மடறகின்றன. மமலும் வைலசாற்கள் சிறிதும் கெவாத தனித் தமிழிமெமய,
தாங்களும் மற்டறக் கல்வியறிஞரும் கட்டுடரகள் எழுதுவடத விைாப்பிடியாய்க்
டகக்லகாள்ளல் மவண்டும். வைலசாற் கெப்பால் தமிடழப் பாழாக்க மடிகட்டி
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நிற்கின்றனர். ஆதொல் நம்மமனார் தமிழில் வைலசாற்கடளக் கெத்தற்கு சிறிதும்
இைம் விட்டுக் லகாடுத்தல் ஆகாது. தமிழ் லமாழிடய விட்ைால் தமிழர்க்கு மவறு
சிறப்பில்டெ. தங்கள் முயற்சி நன்கு நடைலபறுக லவன்று திருவருடள
மவண்டுகிமறன்.

___________________________________________________________

முடனவர். சுபாஷிணி
ksubashini@gmail.com
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2. ஐயம்... அய்யம்
— இராம.கி.
ஐ எழுத்தின் வடிவம் பற்றிய மபச்சு மின்தமிழ் மைற்குழுவிலெழுந்தது. ”அகர
இகரம் ஐகாரமாகுலமனத் லதால்காப்பியமர லசான்னதால் சங்ககாெத்தில் ஐக்லகாரு
தனிவடிவம் இருந்திருக்குலம”ன்றும், நமக்கு அது கிடைக்கவில்டெ” என்றும்,
அதற்குமாறாய், ”ஐகார வடிவம் ஏற்படுவதற்குமுன், பழந்தமிழியில் அஇ/அய் என
எழுதியதாயும்” கருத்துக்கள் லசால்ெப்பட்ைன. இச்சிக்கலுக்கு முடிவு காண, ஐகார
எழுத்டத மட்டும் தனித்துப்பாராது தமிழின் உயிர், லமய் எழுத்துவடிவங்கள்
எல்ொவற்டறயும் மசர்த்துப்பார்ப்பது நல்ெலதன்மபன். (உயிர்லமய்க்
கீ ற்றுக்கடளயுங்கூைச் மசர்த்துப்பார்ப்பது இன்னும் நல்ெலதனினும் மநரமில்ொததால்
அவற்டற இக்கட்டுடரயிற் தவிர்க்கிமறன்.)
அமதமபாது லதாைர்புள்ள இன்லனாரு புெம்படெ இங்கு லசால்ெமவண்டும்.
உயிர்லமய்க் கீ ற்றுக்கள் எல்ொமம எழுத்துவடிவத் லதாைக்கத்தில் மமலும், கீ ழும்,
பக்கவாட்டின் இருபுறமும் இழுக்கப்பட்ை கிடைக்மகாடுகளின் மாற்று
வடிவங்கமளயாகும். ”எவ்விைத்தில் இடுகிமறாம்?” என்பது தவிர இவற்றிற்கு
எழுத்திெக்கணக் குறிப்புகள் கிடையா. ஆகச்சிறுத்த, லபாருட்படுத்த முடியாத, (கால்,
லகாக்கி, சுழி, ஒற்டறக்லகாம்பு, இரட்டைக்லகாம்பு, லகாண்டை, சுழிக்லகாண்டை, சிறகு
என்ற) உயிர்லமய்க்கீ ற்றுகடள எந்தத் தமிழிெக்கணமும் இதுவடர விதந்து
குறிப்பிட்ைதில்டெ. இவற்றின் இெக்கணலமது? எவற்டறக் குறிக்கின்றன? - என்று
கூை யாரும் எங்கும் பதியவில்டெ. ஆனாலும் எழுதுந்மதடவ கருதி அக்காெத்
திண்டணப்பள்ளிகளில் ”உயிர்லமய்க் குறியீடுகள்” என்மற லபயரிட்டுச் லசால்ெிக்
லகாடுத்தார். 65 ஆண்டுகளுக்குமுன் இளடமயில் அப்படிக் கற்ற பட்ைறிவு
எனக்குண்டு.
இக்காெ ஒருங்குறி ஆவணங்களில் இவற்டற உயிர்க்குறியீடுகள் - vowel markers
- என்று பிடழயாய்க் குறிப்பர். ”கால்” என்பமத ஆகார உயிர்க்குறியீலைனில் ஆகார
உயிரின் கீ ழ்மாட்டில் வருஞ் சுழி பின் என்ன குறியீைாம்? அடத ஒருங்குறிச்
மசர்த்தியங் கண்டுலகாள்ளவில்டெமய? மகடன அப்பன் லபயரிமெமய
அடழப்மபலமன்று அைம்பிடித்தாலெப்படி? தமிழிெக்கணத்தின் வழிகாட்ைல்கடள
மறுத்து ”தமிலழழுத்து வரிடசடய அபுகிைா” என்று தப்புந்தவறுமாய் வடரயறுத்த
ஒருங்குறி ஆவணத்டதப் பின்பற்றி இற்டறத் தமிழாய்வாளர் பிடழச்லசாற்கடளக்
டகயாள்வது லகாஞ்சங்லகாஞ்சமாய் நம்மரடபப் மபாக்கடிக்கும். (ஒருங்குறிக்கு
வால்பிடிப்மபார் தூண்டுதொல் பெவிைங்களில் vowelized consonant markers என்பதற்கு

[7]

மாறாய் vowel markers எனக் மகட்டகயில் என்மபான்மறார்க்கு வருத்தமம எஞ்சுகிறது.
வணிக வல்ொளுடம லகாண்ை ஒருங்குறியின் மபாதாடமடயப் மபசத்
லதாைங்கினால் மாளாது மவறுவழியின்றி இடதப் லபாறுத்துக்லகாண்டு எல்மொரும்
ஆளமவண்டியுள்ளது.]
இனி இக்கட்டுடரயின் மபசுலபாருளுக்கு வருமவாம். பைலவழுத்துக்களில்
லதாைங்கி, குத்துக்மகாடுகள், கிடைக்மகாடுகள், வடளவுகளாொன எழுத்துக்கடள
உருவாக்கி மாறியமபாது கல், மரம், ஓடு, மாடழ மபான்றவற்றிற் கீ றிமய
தமிழலரழுதினர். (லசாற்பிறப்பியெின் படியும் இழுத்தது எழுத்தாயிற்று என்பார்
பாவாணர். நம் ”எழுத்தும்” மமடெயிமராப்பிய ”letter” உம் லபாருளிடண காட்டுவடதச்
லசான்னால் இராம.கி.க்கு எப்லபாழுதுமம லபால்ொப்பு.) மரத்திலெழுதியது பின்
பட்டையில், ஓடெயில் எழுதுவதற்கும் விரிந்தது. கல், மரம், ஓடு, மாடழ மபான்ற
எழுதுலபாருட்களில் எழுதுவதற்கும் லநகிழும் ஓடெயில் எழுதுவதற்கும் நுணுகிய
மவறுபாடுள்ளது. ஓடெயின் நீட்டுவாக்கில் நார்களுள்ளதால், எழுத்தின்
கிடைக்மகாடுகள் ஓடெடயக் கிழித்துவிை வாய்ப்புக்களுண்டு. இடதத் தவிர்க்கும்
முகத்தான், ஓடெப்பயன்பாடு கூைக்கூை, எழுத்துக்களின் கிடைக்மகாட்டு நீளங்
குடறந்து, குத்துக்மகாடுகள் வடளந்து எல்ொ எழுத்துக்களும் வடளவுகளும்
வட்ைங்களும் லகாள்ளத்லதாைங்கின.
ஒரு நுட்பியலென்பது எழுத்துக்கடள மாற்றவுஞ்லசய்யும்;
நிடெலபறவுஞ்லசய்யும். கல்/மரம்/ஓடு/மாடழ மபான்றவற்றில் லவட்டியது சிற்சிெ
மாற்றங்களுைன் எழுத்துக்கடள ஓரளவு நிடெக்கமவ டவத்தது. அமதலபாழுது
ஓடெயிற்/தாளிற் கீ றியது காெமவாட்ைத்தில் எழுத்துக்கடள மாற்றியது. ஏலனனில்
சுவடிகடளப் படிலயடுக்டகயில் ஒருவர் டகலயழுத்துப்மபால் இன்லனாருவர்
டகலயழுத்து இருக்காது அல்ெவா? ஓர் ஓடெச்சுவடிக்கு ஆயுட்காெம் என்பது
ஏறத்தாழ 150 ஆண்டுகமள என்னும்மபாது இன்றுள்ள சங்க இெக்கியங்கள் 13/14 ஆம்
எடுவிப்புக்கள் என்படத நிடனவிற் லகாள்ளமவண்டும். இற்டறலயழுத்தில்
நாம்படிக்கும் சங்க இெக்கியங்கள் தாம்மதான்றிய காெத்தில் முந்டத
எழுத்துவடிவிமெ இருந்தன. நம்மில் யாரும் 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னுள்ள
சுவடிடயப் பார்த்தமதயில்டெ.
இற்டற இகரங்கூைத் தாளால் மாறிய மதாற்றமம காட்டுகிறது. 19 ஆம்
நூற்றாண்டு இகரம் இதனினுஞ் சற்று மாறுபட்ைது. இடதப் மபசினால் மவறுபக்கங்
லகாண்டுலசல்லும். என்டனக்மகட்ைால் 13/14 ஆம் ஆண்டிெிருந்த இகர வடிவிற்கு
நாம் மாறினால் இற்டறத் தமிழ் அச்சு/கணிலயழுத்துகளில் இருக்கும்
வடிப்புச்சிக்கடெத் தீர்க்கொம். வடிப்புக் கிறுவியடெப் பற்றிலயொம் மபசுமளவிற்குத்
தமிழ்க் கணிடம வந்துவிட்ைதா, என்ன?. தமிலழழுத்துக்கடளக் கணித்திடரயில்
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காண்பதிலும், மபச்சிெிருந்து எழுத்து, எழுத்திெிருந்து மபச்சு, எந்திர லமாழிலபயர்ப்பு
என்று லசாெவம் முழக்குவதிமெ நாம் எல்மொரும் குளிர்ந்துமபாய் விடுகிமறாம்.
அப்புறலமங்மக இதிலெல்ொங் கவனஞ் லசலுத்துமவாம்?)
ஒன்றுமட்டுஞ் லசால்ெொம். 350 ஆண்டுகளுக்கு முன்வந்த அச்சுநுட்பியலும்,
40/50 ஆண்டுகளுக்கு முன்வந்த கணிநுட்பியலும், இவற்றின் இடையாட்ைமும்
தமிலழழுத்துக்கடள முழுதாக நிடெலபறச் லசய்துவிட்ைன. இப் புதுநுட்பியல்கள்
வந்ததாமெமய தமிலழழுத்துச் சீர்திருத்தங்கடள இன்று மபசுவதிற் லபாருளில்ொது
மபாயிற்று. அன்டறக்குப் லபரியார் லசய்தது சரி. இன்டறக்கு அவர்லபயடரச்
லசால்ெிச் சிறார்கல்விடயக் காரணங்காட்டிச் சீர்திருத்தம்மபசுவது லவறும் பம்மாத்து;
லகாஞ்சமும் உள்ள ீடில்ொத மபச்சு.
எழுத்துத்திரிடவ மமலும் பார்ப்மபாம். வட்ைார எழுதுலபாருட் பயன்பாடு
அந்தந்த நாடுகளுக்மகற்ப மாறியது. படனமயாடெ லபரும்பாலும் வறண்ை
பாண்டியிலும், லதன்மசரெத்திலுமம கிடைத்தது. அதற்காக வைமசரெ, மசாழ
நாடுகளில் படனமயாடெ கிடைக்கமவயில்டெலயன்று லசால்ெமுடியாது.
விழுக்காட்டு மமனி லதன்பகுதிகளிமெ அதிகங்கிடைத்தது, அவ்வளவுதான்.
எப்பகுதிகளில் அதிக ஓடெ கிடைக்கவில்டெமயா, அங்கு இெக்கிய ஆவணங்கள்
குடறந்மத மபணப்பட்ைன. தமிழ்ச்சுவடிகள் லதன்பாண்டியில் லபரிதுங்கிடைத்தது
அப்படித்தான். ஓடெ மிகாவிைங்களில் கல்லவட்டுகளும், லசப்மபடுகளுமம மிகுந்தன.
முன்லசான்னது மபால் தமிழிலயழுத்து லபரிதும் உருவம் மாறாது ஓடெயிொ
எழுதுலபாருட்களில் இருந்துவந்தது. அமதலபாழுது ஓடெ லபரிதும் பயன்பட்ை
பாண்டியிலும், லதன்மசரெத்திலும் தமிழிலயழுத்து லகாஞ்சங்லகாஞ்சமாய் வடளந்து
லநளிந்து வட்லைழுத்தாய் மாறியது இயல்பான ஒன்றுதான். எல்ொம் டக பண்ணிய
மவடெ.
கடுங்மகான் வழியினடரத் மதாற்கடித்து விசயாெய வழியினர் பாண்டியடர
இல்ொமற்லசய்த நிடெயில் (குறிப்பாக இராசராசன் காெத்தில்) தம் ஆட்சி
நன்குலசயற்பை எழுத்டத மாற்றமவண்டிய மதடவ மசாழருக்கு ஏற்பட்ைது. ஏலனனில்,
வட்லைழுத்தின் அளவுமீ றிய வடளவால் எழுத்துக்களின் தனியடையாளங் குடெந்து
லபாருள்புரியாதுமபாகும் நிடெ ஏற்கனமவ பாண்டிநாட்டில் இருந்தது. அரசாடண
மூெம் வட்லைழுத்டதத் திருத்தாமல், மசாழ எழுத்டதமய பாண்டிய, லதன் மசரெ
நாடுகளில் புழங்கடவக்க மசாழர் ஆடணயிட்ைார். அதனால் வட்லைழுத்து
முடிவுற்றது. லதன்மசரெத்தில் மட்டும் மமல்தட்டுவருக்க அரண்மடனப்
புழக்கங்களில் வட்லைழுத்து நீடித்தது.
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1600களில் வட்லைழுத்துக் குழப்பத்டதப் மபாக்கும் வடகயிலும், அளவிற்கு
மீ றிய சங்கதப் புழக்கத்டத மநரிமப்படுத்தும் வடகயிலும் வைமசரெத்தில் புழங்கிய
கிரந்தத்திெிருந்து மடெயாள எழுத்துக் கிடளத்து, அதுமவ லதன்மசரெத்திற்கும்
பரவியது. மடெயாள லமாழி தனிலயழுத்துப் புழக்கத்தாமெமய மடெயாள லமாழி
நிடெலபற்றது. இல்ொவிட்ைால் அது தமிழின் வட்ைாரக் கிடளலமாழியாய்
நிடெத்திருக்கும். (இப்லபாழுதுங்கூைத் தமிங்கிெத்டத ஒரு தனிலமாழியாய்
நிடெக்கடவக்கும் வாய்ப்பாகத் தமிழ் ஒருங்குறிக்குள் மவற்லறாெி எழுத்துக்கடளக்
லகாணரச் சிெர் விைாது முயல்கிறார். தமிழர் சற்மற கண்ணயர்ந்தாலும் மடெயாளம்
மவற்றம் 2.0 மீ ண்டும் ஏற்பைொம். ”ஐடயமயா, சங்கதத்டதத்தான் நாங்கள்
காப்பாற்றுகிமறாம், தமிழுக்கும் இதற்கும் லதாைர்மபயில்டெ” என்று சிெர் லசால்வது
லவறுங் கண்கட்டுவித்டத. ”உள்லளான்று டவத்துப் புறலமான்று மபசுவார்
உறவுகெவாடம மவண்டும்” என்றார் வள்ளொர். நான் கிரந்தத்திற்கு எதிரியில்டெ.
ஆனால் தமிழுக்குள் கிரந்தம் மதடவயற்று நுடழயமவண்ைாம் என்பவன்.)
அமதலபாழுது பல்ெவ, மசாழ எழுத்து 5/6 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு அப்புறம்
ஓரளவு மாறாமலும் இல்டெ. (லகாடுமணம், லபாருந்தல், அநுராதபுரம், கீ ழடி மபான்ற
ஊர்களிற் கிடைத்த லதால்ெியற் லசய்திகள் உறுதிப்படுடகயில், ”பழந்தமிழிமய
இந்தியாவில் முதலெழுந்த அகரவரிடச; அதிெிருந்மத வை லபருமி எழுந்திருக்கொம்”
என்ற கருத்து அண்டமயில் வலுப்லபறுகிறது. இதனாற் மபரடனத் தாத்தலனனும்
மபாக்கு மடறயும். இமதமபாெப் பழந்தமிழியிெிருந்மத கிரந்தம் எழுந்தலதனும்
புரிதலும் வலுப்படும். இடத இன்னும் விளக்கப்புகுந்தால், மவறுபுெத்திற்கு இழுத்துச்
லசல்லும். எனமவ, தமிழி>லபருமி, தமிழி>கிரந்தம் என்ற வளர்ச்சிப்மபாக்குகடளப்
விவரிப்படதத் தவிர்க்கிமறன்.)
கைந்த நூறாண்டுகாெக் கல்லவட்ைாய்வின் லமாத்தப்பெனாய், இன்று
இடணயலமங்கும் சுற்றிக்லகாண்டிருக்கும், History of Tamil Script என்ற பைம்
தமிழி>பல்ெவ>மசாழ எழுத்தில் ஏற்பட்ை லவவ்மவறு உயிர், லமய்த் திரிவுகடள
நமக்கு இனங்காட்டும். லவவ்மவறு எழுத்துக்கள் எக்காெகட்ைத்தில்
இற்டறவடிவத்திற்கு வந்துமசர்ந்தன என்படதச் சற்று ஆழவாய்ந்தால் மமலுஞ்சிெ
உண்டமகள் புெப்படும்.
காட்ைாக உயிலரழுத்துக்களில் அ என்பது 8 ஆம் நூற்றாண்டிமெமய இற்டற
வடிவத்திற்கு வந்துமசர்ந்துவிட்ைது. ஆ என்பது 13 ஆம் நூற்றாண்டில் இற்டறவடிவம்
லபற்றிருக்கிறது. இ என்பது 12/13 ஆம் நூற்றாண்டில் நிடெத்த உருவம் லபற்று
அச்சுத்லதாழில் காரணமாய் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் சட்லைன்று இற்டறயுருவம்
லபற்றிருக்கிறது. அதாவது நிடெத்த உருவம் சட்லைன்று மாறிப்மபானது.. ஈ என்பது
12 ஆம் நூற்றாண்டில் இற்டறயுருவங் லகாண்ைது.
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உ -வும் ஊ-வும், எ-யும் 5/6 ஆம்

நூற்றாண்டுகளில், இற்டறயுருவம் லபற்றுவிட்ைன. ஐ- யும் ஒ -வும் 9 ஆம்
நூற்றாண்டில் இற்டறயுருவம் லபற்றன. ஏ, ஓ, என்பது வரமாமுனிவருக்கப்புறம்
ீ
வடிவம் லபற்றது. ஔ என்ற எழுத்து 18/19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் அச்சுவடிவம்
வந்தபிறமக உருவம் லபற்றிருக்கின்றது.
லமய்லயழுத்துக்கடள எடுத்துக்லகாண்ைால், ப் என்ற எழுத்து 3 ஆம்
நூற்றாண்டிலும் (பழந்தமிழியின் வடளவு ப் - ற்கும் இற்டறச் சதுர ப் - ற்கும்
லபரிதாய் மவறுபாடு கிடையாது), ல்.ள்.ன் என்பன 6 ஆம் நூற்றாண்டிலும், ட்,ண்,ம்,வ்
ஆகிய எழுத்துக்கள் 8/9 ஆம் நூற்றாண்டுகளிலும், க்,ங்,ச்,ஞ்,த்,ந்,ய்,ர்,ற் என்பன 8/9 ஆம்
நூற்றாண்டுகளில் ஓரளவு மாற்றம்லபற்று முற்றுமுழுதாக 13/14 ஆம்
நூற்றாண்டுகளிலும் நிடெலபற்றிருக்கின்றன. சிறப்பு ழகரம் மட்டும் 17
நூற்றாண்டுதான் இற்டறவடிவம் லபற்றிருக்கிறது. இதுவும் ஒருமவடள
அச்சுத்லதாழிொல் இந்த மாற்றம் லபற்றமதா, என்னமவா?,
8/9 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தான் விசயாெயச் மசாழர் ஆட்சி மசாழநாட்டில்
ஊன்றிப்பல்மவறு கல்லவட்டுக்கடள எழுப்பி. லசந்தரத்டதக் கட்டிக்காக்கத்
லதாைங்கியது. இந்தக் லகாடிவழியினரின் ஆட்சி 13 ஆம் நூற்றாண்டில் இறுதி லபற்று
இவருக்குப் பின்வந்த பிற்காெப்பாண்டியர் மீ ண்டும் வட்லைழுத்துக்கு மாறாமல்
மசாழர் எழுத்திமெமய கல்லவட்டுக்கடள ஏற்படுத்தினர். கிட்ைத்தட்ை 15 ஆம்
நூற்றாண்மை பிற்காெப் பாண்டியர் ஆட்சி முடிவிற்கு வந்தது. அவருக்கு அப்புறம்
வந்த அரசர்கள் லசந்தரப்படுத்தப்பட்ை எழுத்டதமய பயன்படுத்தியிருக்கிறார். 16 ஆம்
நூற்றாண்டு முடிவில் அச்சுத் லதாழில் எழுத்டத நிடெப்படுத்தியிருக்கிறது.
மசாழரின் கல்லவட்டுப் பயன்பாமை இற்டறத் தமிலழழுத்டத உறுதிப்படுத்தியது
என்பது இப்பைத்டதப் பார்த்தால் லதற்லறன விளங்கும்.
இனி ஐக்கு வருமவாம். 8/9 ஆம் நூற்றாண்டு அகரத்டதயும், (180 பாடக
சுற்றிய) இகரத்டதயும், யகரத்டதயும் பாருங்கள். அஇ என்று அடுத்தடுத்து
எழுதாமல், அற்டற அகரத்தின் கீ ழ் (180 பாடக சுற்றிய) இகரத்டத எழுதினால்
அப்படிமய ஐகாரங் கிட்டும். அமத மபாெ அற்டற அகரத்தின் கீ ழ் அற்டற யகரத்டத
எழுதினாலும் அப்படிமய ஐகாரங் கிட்டும். எனமவ ஐகாரம் என்ற எழுத்து அஇ/அய்
என்படத அடுத்தடுத்து எழுதாது ஒன்றின் கீ ழ் எழுதிய புதுவடிவம் என்பது புரியும்.
இந்தப்புரிதமொடு
------------------அகர இகரம் ஐகாரமாகும்
அகரத்து இம்பர் யகரப் புள்ளியும்
ஐ என் லநடுஞ்சிடன லமய்லபறத் மதான்றும்
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என்ற லதால்காப்பிய நூற்பாக்கடளப் படித்தால் 8/9 ஆம் நூற்றாண்டு வடர ஐகார
வடிவம் இல்ொது மபானதின் காரணம் புரியும். நான் ஐகார வடிவத்டதப் மபாக்கச்
லசால்ெவில்டெ. அந்த வடிவம் அஇ அல்ெது அய் என்பதன் எழுத்துச் சுருக்கம்
என்மற லசால்ெவருகிமறன். இந்தக் காெத்தில் கணி வந்தற்காக & என்ற
சுருக்லகழுத்டதத் தூக்கியா எறிகிமறாம்? ஐ மதடவ தான்.

___________________________________________________________

இராம.கி.
poo@giasmd01.vsnl.net.in
http://valavu.blogspot.com/
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3. வாசம் வசும்
ீ
மராஜாவும் தமிழ்
எழுத்தாளர்களின் புண்ணிய பூமியும்
— திவாகர்
மராஜாவின் வாசம் பற்றி எழுதினால்தான் லதரியுமா என்ன.. ஆனாலும்
எழுதத்தான் மவண்டும்.. விஷயம் இருக்கிறது ஏராளமாக.
ஆனால் அதற்கு முன்னர் யாழ் நூெகத்டதப் பற்றி லகாஞ்சம்
லசால்ெமவண்டும். லதற்காசியாவிமெமய இரண்ைாவது லபரிய நூெகத்டத, சுமார்
ஒரு ெட்சம் கிடைத்தற்கரிய படழய புத்தகங்கள் லகாண்ை நூெகத்டத 1981 ஆம்
வருைம் மம மாதத்தில் தீக்கிடரயாக்கி அழித்தனர் சிெ கயவர்கள். தீக்கிடரயானது
அந்த நூெகக் கட்ைைம் மட்டுமல்ெ.. அறிவும் ஞானமும் உள்ளைக்கிய காமமதனுடவ
சுரக்கும் நூல்களும் கூை.
அறிமவ லதய்வம் என்பார்கள்;. கல்விமய லசல்வம் என்பார்கள்; படித்துக்
லகாண்மை இருந்து அனுபவிப்பவனால் ஞானியாக முடியும் என்பார்கள்; லபரிமயாரின்
புத்தகங்கள் வருங்காெ சமூகத்துக்கு வழிகாட்டி என்பார்கள், அப்படிப்பட்ை
லசல்வத்டத, அறிவு தரும் லதய்வத்டத, லதளிவு தரும் ஞானத்டத சிெ தீயசக்திகள்
அன்று யாழ்ப்பாணத்தில் அழித்து விட்ைனர். யாழ் நூெகம் என்றல்ெ, பாரதத்தின்
புராதன ஓடெகள் கூை இப்படி ஏராளமாக அழிக்கப்பட்ை சரித்திரங்கள் இங்மக
உண்டு. ஆதிசங்கரரின் காெத்தில் வாழ்ந்த அமரசிம்ஹர் எனும் மபரறிஞர் மிகச்
சிறந்தஞானி எனப் மபாற்றப்பட்ைவர். இவர் எழுத்துகள் லவகு எளிதாக மனனம்
லசய்யக் கூடிய அளவில் எழுதப்பட்டு ஞானங்கடள அள்ளி வழங்கிய நூல்கள்.
ஆதிசங்கரருைன் ஏற்பட்ை வாதத்தில் மதால்வியுற்ற விரக்தியில் இவர் தாம் எழுதிய
பத்லதான்பது நூல்கடளயும் தீயிட்டுக் லகாளுத்திவிட்ைாராம். ஆனால் ஆதிசங்கரர்
பதறிப்மபாய் தடுத்து நிறுத்திய முயற்சியால் ஒமர ஒரு நூல் மட்டும்
காப்பாற்றப்பட்ைது, அதுதான் அமரமகாசா எனும் அரிய வைலமாழி நூல். இது
உதாரணம்தான்..
லமாகொயப் படைலயடுப்பால் அழிக்கப்பட்ை படழய நூல் மசகரிப்புப்
லபாக்கிஷங்கடளக் கணக்லகடுக்கமவ முடியாது. நூெகங்கள் என ஏற்பட்ைமத
நூல்கடளப் பாதுகாக்கத்தான். ஆனால் மனிதர்களின் அறிவனத்தால்
ீ
மட்டுமல்ொமல்
இயற்டக சீற்றங்களால், கவனிப்மப இல்ொடமயால் காெ லவள்ளத்தில் அடித்துச்
லசல்ெப்பட்ை நூெகங்கள் எத்தடனமயா உண்டு. பாரதநாடு பழம்லபரும் நாடு,
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பாரதத்தில் மதான்றிய ஞானிகள் எத்தடனமயா தீபங்கடள ஏற்றி உெகுக்மக வழி
காண்பித்தார்கள். அந்த ஞான வார்த்டதகள் கூை ஏராளமாக காெத்தின் மகாெத்தில்
அழிந்து மபாய்விட்ைனதாம்.
ஆனால் அலதல்ொம் ஒரு காெம்.. இன்னும் மகட்ைால் ஞான தீபத்டத மிகப்
பிரகாசமாக ஏற்றிடவக்க இப்மபாது கனிந்து வரும் காெம் கூை. மமடெ நாடுகளில்
பெவித இயந்திரங்கள், லதாழில்நுட்பங்கள் மூெம் நூல் பாதுகாப்புத் தன்டமடய
இந்த காெ மனித சமுதாயம் கண்டுபிடித்துக் லகாண்மை வருகிறது. ஆனால் நமக்காக
நம் லமாழிடயக் காக்க அடதப் பயன்படுத்தமவண்டுமம.. அப்படிப் பயன்படுத்தி
நூல்கடளப் பாதுகாப்பதில் லபரும்பங்கு வகிக்கிறது லசன்டன தரமணியில் இருக்கும்
மராஜா முத்டதயா ஆராய்ச்சி நூெகம்.

மராஜா முத்டதயா ஆராய்ச்சி நூெகம் – இப்படிப்பட்ை நூெகம் ஒன்றிடன
இந்தியாவில் அதுவும் நம் தமிழ் லமாழிக்காக மதாற்றுவித்த அந்தப் லபரியவர் மராஜா
முத்டதயா லசட்டியாடர முதெில் தாள் பணிந்து வணங்கமவண்டும். ’கற்க, கசைறக்
கற்க’ என்பார் திருவள்ளுவர், ஆமாம்,தமிழ் லமாழிடயப் லபாறுத்தவடர கசைறக்
கற்கமவண்டுமானால் மராஜா மணம் வசும்
ீ
இந்த நூெகத் மதாட்ைத்துக்குதான்
வரமவண்டும்.
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வாய்ஸ் ஆஃப் வள்ளுவர் குழுமம் தன் முதல் கூட்ைத்டதக் கூட்ை
மவண்டுலமன்று திட்ைமிட்ைமபாது திரு பாொ (ஆர். பாெகிருஷ்ணன், ஐஏஎஸ்) இந்த
நூெகத்தில்தான் கூைப் மபாகிமறாம் என்ற லசான்னமபாது தடெவர் திரு ராமஜந்திரன்
(சுங்கத்துடற முதன்டம ஆடணயர்) முதற்லகாண்டு அடனவரும் ஒருமனதாக
வரமவற்மறாம். பாொ ஏற்கனமவ சிெ வருைங்கள் தன் சிந்து சமலவளி
ஆராய்ச்சிக்காக இந்தநூெகத்தில் லசெவிட்டுள்ளார். இங்கு சிந்து சமலவளி
ஆராய்ச்சிக்காக தனி அடறமய உண்டு. ஏராளமான ‘லரஃலபலரன்ஸ் லமடீரியல்ஸ்’
மசகரித்து டவத்துக் லகாண்டு ஆராய்ச்சிக்காக லபரிய உதவி புரிந்து வருகிறது.
தரமணியில் இயற்டக சூழெின் மத்தியில் குளிர்ச்சியான நிடெயில் இந்த
கட்ைைத்டத தமிழக அரசு இரவொகக் குத்தடக அளவில்தான் முப்பத்து மூன்று
வருைங்களுக்குத்தான் தந்துள்ளது. ஆனால் குத்தடக என்ற லசால்டெ ஏன் இங்கு
பயன்படுத்தினார்கள் என்று லதரியவில்டெ. தமிழுக்காக தன்னெமில்ொ மசடவயில்
ஈடுபடும் இந்த ஆராய்ச்சி நூெகத்துக்கு இந்தக் கட்ைைத்திடனக் லகாடையாக
அல்ெவா தந்திருக்கமவண்டும் என்ற மகள்வி எழும்புகிறது. இந்தக் மகள்வி
ஆட்சியாளர்கள் காதில் விழமவண்டுலமன்று விரும்புகிமறாம். ஏலனனில் இங்மக
பாதுகாக்கப்படுகின்ற முக்கியப் புத்தகங்கள் அதுவும் தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தமிழகத்தில்
என்றல்ெ லதற்காசியாவிமெமய மவலறங்கும் இல்ொத அளவுக்கு நுண்ணிய
லதாழில்நுட்பம் மூெமாகப் பாதுக்காக்கப்படுகிறது என்பமத தமிழனுக்குப் லபருடம
அல்ெவா.
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முதெில் இந்த நூெகத்தின் சிெ சாதடனகடள விவரித்து விடுமவாம்.
தமிழகத்தில் கிபி 1713 இல் பிரசுரிக்கப்பட்டு லவளியான முதல் தமிழ் நூெின்
பிரதி ’அக்கியானம்’ (டபபிளின் ஒருபகுதி தமிழில்) இங்மக பாதுகாக்கப்படுகிறது.

தமிழில் முதன் முதொக புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ை திருக்குறள் பதிப்பு இங்குதான்
பாதுகாப்பாக உள்ளது (பதிமனழாம் நூற்றாண்டு),

[16]

கணிதமமடத சீனிவாச ராமானுஜனின் டகலயழுத்துக் கணக்குப் புத்தகம் அப்படிமய
இங்கு பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது. அடதப் புத்தகமாகவும் லவளியிட்டுள்ளார்கள்.

சுமார் 20 ெட்சம் பக்கங்கள் உள்ள மிகப் படழயப் புத்தகப் லபட்ைகங்கடள டிஜிைல்
மூெமாக எதிர்காெத்துக்காக மசமிக்க டவக்கப்பட்டுள்ளது.
நூல்கள் மட்டுமல்ெ, ஓடெச்சுவடிகள், கிராமமபான் ரிகார்ட்கள் கூை இங்மக
மசமிக்கப்பட்டு, தக்கமுடறயில் நவன
ீ
லதாழில் நுட்ப வசதிகமளாடு இங்மக
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.
படழய காெத்து உடைந்து மபாகும் நிடெயில் உள்ள புத்தகமா.. கவடெ
மவண்ைாம்.. உைமன இங்கு லகாடுத்து பாதுகாத்துக் லகாள்ளொம்.
1713 முதல் தமிழில் எழுதப்பட்ை அத்தடன நூல்களின் பிரதிகள் இங்கு உண்டு.
உடைந்து மபாகுமம என்ற கவடெ இல்ொமல் டிஜிைல் மூெமாக நாம்
படிக்கமுடியும்,.
இறக்குமதி லசய்யப்பட்ை தரமான இயந்திரங்கள் மிகக் கவனமாக
டகயாளப்பட்டு இங்குள்ள புத்தகங்கடளலயல்ொம் டிஜிைல் மயமாக்கம் லசய்கிறது.
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நூெகத்தின் இயக்குநர் திரு சுந்தர் அவர்கள் படழய நூல் பாதுகாப்புகள்
எப்படிலயல்ொம் லசய்யப்படுகின்றன என்று விளக்கும்மபாது நாம் சற்று
ஆச்சரியத்துைன் பார்க்கிமறாம். அன்டன தமிழுக்கு, அன்டனயின் பிள்டளகளுக்கு,
வருங்காெ தமிழ்ச் சமுதாயத்துக்கு இது ஒப்பில்ொத மசடவயாக கண் முன்மன
படுகிறது. ஒவ்லவாரு படழய நூடெயும் அவர் எடுத்துக் காண்பித்தமபாதும் சரி,
அடதக் டகயாளும்மபாதும் சரி, இடத எழுதியவர்கள் மட்டும் இன்றிருந்தால் அந்த
ஆத்மாக்கள் எத்தடன ஆனந்தப்படுமமா என்று வியக்கவும் டவத்தது. அதுவும்
உடைந்து சுக்கு நூறாகும் பக்கங்கடள பதப்படுத்தி நாம் டகயாளும் வடகயில் ஒரு
புத்தகமாக உருவாக்கி வருகிறார்கள். சுந்தர் குழுவினரின் அயராத உடழப்பு இந்த
நூெகத்டத உெகம் முழுதும் உள்ள மபரரறிஞர்கடளயும் இங்மக எட்டிப்பார்க்க
டவத்து ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறது. ஜான் ஹாரிஸ் எனும் இங்கிொந்து அறிஞர்
இவர்கள் திறடமடயப் பாராட்டி, ’இந்த வடகயான பாதுகாப்பு மிக உயர்ந்த உன்னத
நிடெயில் உள்ளது, இமத மபான்று உெகம் முழுதும் லசயல்பட்ைால் உெகம் மிக
மவகமாக கல்வியில் முன்மனறும்’ என்று தன் டகப்பை எழுதிப் பாராட்டியுள்ளார்.
ஆஹா, இத்தடன உன்னதமான தமிழ்ப்பணிடய ஏற்றுச் லசய்யும் இந்த
நூெகத்துக்கு வரவு எங்கிருந்து என்று மகள்வி மகட்கொம்..தமிழக அரசாங்கம்
கட்ைைத்டத மட்டும் லகாடுத்து, அதுவும் குத்தடகயில் விட்டு விட்டு டகடயக்
கழுவிக் லகாண்ைது. சிெ காெம் முன்பு வடர சிகாமகா பல்கடெக்கழகம்
ஆதரித்துவந்தது. இப்மபாதும் டிரஸ்டி மூெம் சிெ நல்ெ உள்ளங்கள் லபாருளுதவி
லசய்கின்றன.
ஆனால் சுந்தர் குழுவினரின் முன்மன இருப்பது மாலபரும் மடெயளவு
மவடெக்கு இந்த லபாருளுதவி எல்ொம் சுண்டைக்காய் மபாெத்தான்.. மபாதமவ
மபாதாது. நூெகத்தின் மதடவகள், வாசகர்களின் வருடகடயப் மபாெ நாளுக்கு நாள்
அதிகரித்துக்லகாண்மை வருகின்றன. லமன்மமலும் புதிய கருவிகள் மமடெ
நாட்டிெிருந்து தருவித்துப் லபற மவண்டிய சூழ்நிடெயில் படழய இயந்திரங்களும்
மமல்நிடெப்படுத்தும் மதடவயும் அதிகரிக்கிறது. உதிரிபாகங்கள் கூை மமடெ
நாடுகளிெிருந்து தருவிக்கப்பை மவண்டிய சூழ்நிடெயில் உள்ளார்கள். ஏற்கனமவ
உள்ள படிக்கும் இைங்களில் பார்டவயாளர்களுக்கும், ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும்,
வாசகர்களுக்கும் இன்னும் அதிகமான வசதிகள் லசய்யமவண்டிய நிடெ., லவகு
முக்கியமாக ஆவணப் புத்தகங்கடள அடுக்கி டவக்க மவண்டி ‘கம்பாக்ட் வடக
ஸ்டீல் அெமாரிகள் மதடவப்படுகின்றன. இலதல்ொம் ஏமதா சிறிய அளவிதான்
இங்மக எடுத்துடரத்துள்மளன். மமலும் மமலும் மதடவகள் அதிகரிக்கும்மபாது அதன்
சுடமகள் மிகப் பெமாகத்தான் நூெகத்தார் மீ து வந்து விழுகின்றன.
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இன்னும் லசால்ெப்மபானால் இது நூெகம் மட்டுமல்ெ. ஒரு சிறந்த ஆராய்ச்சிக்
கூைமாகத்தான் நாம் பார்க்கமவண்டும். மமடெ நாடுகளில் ஆராய்ச்சிக் கூைங்களுக்கு
அவர்கள் அரசாங்கமும் லகாடையாளர்களும் மதடவயான லபாருளுதவிடய
தாராளமாக வழங்குவதால் மட்டுமம அவர்களால் இந்த புதிய நாகரீக உெகுக்கு
ஏற்றவாறு பெவித வசதிகடளயும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளால் முன்மனற்றம்
லபறுகிறது. மராஜா முத்டதயா ஆராய்ச்சி நூெகமும் இந்த வடகயில்
மசர்க்கப்பைத்தான் மவண்டும்.
தமிழர்கள் லபாதுவாகமவ மிகச் சிறந்த அறிவாளிகள் என்ற
லபயலரடுத்தவர்கள். உெலகங்கும் உள்ள ஆராய்ச்சிக்கூைங்களில் தமிழர்களின்
உன்னதப் பணி பெ மசடவகள் மூெம் லவளிப்பைத்தான் லசய்கின்றன. உெலகங்கும்
உள்ள தமிழர்களில் அறிவுச் லசல்வத்மதாடு லபாருட்லசல்வத்டதயும் மிக அதிக
அளவில் லபற்றவர்கள் உண்டு. அப்படிப்பட்ைவர்கடள மராஜா முத்டதயா ஆராய்ச்சி
நிடெயத்துக்கு அன்மபாடு அடழக்கிமறன். வாருங்கள் இங்மக தமிழ் எப்படிலயல்ொம்
பாதுகாக்கப்படுகிறது என்படதப் பாருங்கள். நம் வருங்காெம் மிகச் சிறப்மபாடு
தமிடழ எதிர்மநாக்குகிறது என்ற நம்பிக்டகயும் லபறுங்கள். அப்படிப்பட்ை
தமிழ்ச்மசடவ புரியும் இந்த நூெகத்தின் உங்கள் மசடவயின் பங்கு என்னலவன்று
உங்கடளமய மகட்டுக் லகாண்டு அதற்கான விடையயும் அந்த நூெகத்மதாடு பகிர்ந்து
லகாள்ளுங்கள். அப்படிப் பகிர்ந்து லகாண்டீர்கமளயானால் தமிழன்டன உங்கடளப்
மபான்ற மக்கட்மபறு லபற்றதற்காக லபரும்பாக்கியம் லசய்திருக்கிறாள் என்படத
மட்டும் லசால்ெி விடுகிமறன்.
விடைலபறும்மபாது சுந்தரிைம் சற்று தயக்கத்மதாடு மகட்மைன் – என்
புத்தகங்களும் இங்மக இருக்கின்றனவா.. அவர் உைனடியாக புன்னடகத்து ஐந்மத
நிமிைத்தில் என் புத்தகங்களின் ெிஸ்ட் ஒன்டறக் காண்பித்தார். புல்ெரித்தது.
எத்தடனமயா அறிஞர்கள் மபரறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகங்கமளாடு அடிமயனின்
எழுத்துகளும் கெந்துவிட்ைதில் ஆனந்தம், ஒரு லபருடம..
எழுத்தாளர்களின் புண்ணிய பூமி மணம் வசும்
ீ
இந்த ஆராய்ச்சி நூெகம்
என்றுதான் லசால்ெமவண்டும்.. மராஜா மெருக்குக் கூை வாசத்தின் காெ அளவு
குடறவுதான்.. ஆனால் மராஜா முத்டதயா ஆராய்ச்சி நூெகம் வாசம் எள்ளளவும்
குடறயாத வாைா மெர்.. தமிழன்டன தன் கூந்தெில் தனக்குத் தாமன சூட்டிக்
லகாண்ை மெர்.
தமிடழப் பாதுகாக்கும் இந்த மெடரத் தக்கபடி பாதுகாப்பது நம் தமிழர்களின்
தடெயாய கைடம.
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நன்றி: வல்ெடம
___________________________________________________________

திவாகர்
dhivakarvenk@gmail.com
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4. வள்ளுவர் காட்டும் உெகு
— இலர. சந்திரமமாகன்

முன்னுடர:
உெக

லபாதுமடறயாம் திருக்குறளில்

‘உெகம்’ ‘உெகு’

எனும் லசால் பெ

லபாருட்களில் டகயாளப்படுவடத பெ குறட்பாக்களின் மூெம் அறியொம். “டவயம்
மபாற்ற வாழும் கடெ” கற்பிக்கமவ தமிழ் மடறகள் மதாற்றுவிக்கப் லபற்றுள்ளன.
“உெகத்மதாடு ஒட்லைாழுகல்” மவண்டும் எனில் உெகம் யாது என்று உணர்தல்
மவண்டும். “உெலகொம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன்” என மசக்கிழார் லபருமான்
சிவபிரானின் லபருடமடயப் மபசுவார். “உெகம் பிறந்தது எனக்காக, ஓடும் நதிகளும்
எனக்காக” என்ற உணர்வில் வாழ்பவர்கள் நம்பிக்டக ஊட்டுபவர்களாக
தடெவர்களாக உருவாகின்றனர். வள்ளுவர் “உெகம் பழிப்படத ஒழித்துவிடு” என்று
கூறுகின்றார். அவரது பெ குறட்பாக்களில் “யாதும் ஊமர யாவரும் மகள ீர்” என்ற
லசய்தியும், “பிறப்லபாக்கும் எல்ொ உயிர்க்கும்” என்ற லசய்தியும் எங்கும்
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மிளிர்கின்றது. கம்பனின் உெகம் யாடவயும் தாமுளவாக்களும்” என்ற பாைலும்
நக்கீ ரர் தம் திருமுருகாற்றுப்படைடய ‘உெகம் உவப்ப ….’ எனத் லதாைங்குவதும்,
“உெகம் என்பது உயர்ந்மதார் மாட்மை” – என்ற லதால்காப்பியர்கூற்றும்ஒத்த
லசய்திடயத் தருகின்றன. இவ்வழி “நல்மொர்கள் நிடறந்தது உெகம்” என்பது
வள்ளுவரின் கூற்றாக இருப்படத பெ குறட்பாக்கள் லமய்ப்பிக்கின்றன.
“குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிடக நாடி மிக்க லகாளல்” (504)
எனும் குறட்பாவில் ஒவ்லவாரு மனிதனிைமும் “குணமம மிகும்” எனும் லசய்தியும்
மடறந்திருப்படத நாம் நிடனவில் லகாள்ளுதல் மவண்டும். இடவ வள்ளுவர்
காட்டும் உெகு என நாம் லதால்காப்பியம் வழி தீர்மானிக்க வாய்ப்பு இருந்தாலும்,
அதனினும் நுட்பமான லசய்திகடள வள்ளுவர் லசால்ெியிருக்கிறார் என்படத நிறுவ
முயற்ச்சிப்பது இக்கட்டுடரயின் மநாக்கமாகும்.
முதற்குறட்பாவில் உெகம்:
“அகர முதெ எழுத்லதல்ொம் ஆதிபகவன்
முதற்மற உெகு." (1)

கைவுள் வாழ்த்து முதல் பாைல் மிக ஆழமான கைடெ ஒத்த பாைாொகும்.
இதடன ஆராய முற்படுடகயில்;பாற்கைடெக் கடைந்த கடதமய நிடனவுக்கு
வருகின்றது. இனி இக்குறட்பாவில் கூறப்படும் “உெகு” எனும் லசால் லதால்காப்பியம்
காட்டும் ‘உயர்ந்மதார்’ எனும் மநாக்கில் இல்ொமல் அண்ைத்தின ;பிரபஞ்சத்தின்
மதாற்றம் பற்றிப் மபசுவதாகக் லகாள்ளொம்.
‘அகரம்’ என்பது ‘அ’ என்ற எழுத்தின் ஒெி. முதெில் ஒெி எழுப்பின் உயிர்கள்.
இன்றும் மனிதடனத் தவிர ஏடனய உயிர்கள் ஒெியினாமெ லதாைர்பு லகாள்கின்றன.
ஒெிகளின் தடெவன் ‘அகரம்’. ஒெி வடிவத்திற்குப் பின்

‘வரி வடிவம்’

உருவானது.

அது மபான்ற இந்த பிரபஞ்சமான உெகும் மதான்றியதற்கான அடிப்படை ஒெியாகும்.
ஆதியில் மதான்றிய ““Big Bang”” என்ற அதிர்மவ உெகம் (மபரண்ைம், அண்ைம்,
பால்லவளி, நட்சத்திரங்கள், சூரியன், கிரகங்கள், பூமி, நிொ, வின்கற்கள்)
மதான்றுவதற்கு அடிப்படை எனமவ எழுத்துகடளப் மபான்மற, உெகம்
மதான்றுவதற்கும் காரணம் ஒெிமய, அதிர்மவ, என்றும் லபாருள் உணரொம்.
“அண்ைப் பிளக்கத்து உண்டைப் பிறக்கம்”என்ற மணிவாசகர் வாக்கும், திருமூெரின்
தமிழ்மவதத்தின்

உட்கிைக்டகயான “அகர உகர மகர” உட்மசர்க்டகடய ‘ஓம்’ எனும்

மந்திர ஒெியாகக் குறிப்படத ஈண்டு நிடனத்துப்பார்க்கொம்.
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கிருத்துவத்திருமுடற

1:1 ன் படி

“Your words create world:
In the beginning was the word and the word was with GOD, and the word was GOD!
இத்திருமடறச் லசய்திடயஉற்றுமநாக்கின் நம் உெகம் நம் வார்த்டதகமள
என்றாகிறது.

எனமவ ‘அ’ என்ற எழுத்டதப் மபால் எழுத்துக்களும், வார்த்டதகளும் ‘அகரம்’
அடிப்படை. இடறவமன உயிர்களின் தடெவன். இன்லசாற்கள் வழியாக இடறவடன
அடையொம் என்மறா இடறவனுக்கு ஒப்பான தடெவன் ஆகொம் என்பதும் இதன்
மூெம் உள்ளங்டக லநல்ெிக்கனி. எனமவ தான் “ தான் மபாற்றி, கழல் லவல்க, என்று
மணிவாசகரும், எண்ணியவர் திண்ணியராகப்லபரின்” என்று உயர் எண்ணத்தால்
எடதயும் லபறொம் என்றும் வள்ளுவர் மிகத் லதளிவாகக் கூறுகின்றார்.
முதற்குறட்பாவில் மபர அண்ைத்தின் பிளடவப்பாடி

அதன்பின் “நிெமிடச

நீடுவாழ்வார்” என்ற குறட்பாவிற்குப்பின் “பூமி”, உயிர்கூட்ைம், உயர்ந்மதார், எனும்
லபாருளில் உெகம் என்ற லசால்டெக் டகயாளுகின்றார் என்றும் லதளிவாகிறது.
அகரம் இடறவனுக்கும், உயிர்க்கும் லபாது. லசாற்கமள உெகம் - எனில்
லசால்லுக லசால்ெில் என்று அதன் லபாருடள விரித்து பெ குறட்பாக்கடளச்
லசய்துள்ளார்.
“கற்றிென் ஆயினும் மகட்க”
“சான்மறான் எனக் மகட்ைதாய்”
“என்மனாற்றான் லகால் எனும் லசால்”

நாகாக்க!
புறங்கூறாடம, வாய்டம, இனியடவ கூறல்… மபான்ற அதிகாரங்கள் எப்லபாருள்
யார்யார்வாய் மகட்பினும்….
என்று லசாற்கள், மகட்ைல் ஆகியவற்றின் உயர்டவ விளக்க என்று லசாற்கள்,
மகட்ைல் ஆகியவற்றின் உயர்டவ விளக்க பெ குறட்பாக்கடள சடமத்துள்ளார்.
முதற் குறளிமெமய இன்டறய விஞ்ஞான உெகத்தின் அடிப்படைத் மதைெின்
விடைடய இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னமர எம் ஐயன் வள்ளுவன்
தந்திருக்கின்றான் என்ற லசய்தி கரும்பாய் இனிக்கின்றது.
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படைக்கப்பட்ை உெகம்:
இனி உெகம் தானாய் மதான்றியதா? படைக்கப்பட்ைதா? இந்தக் மகள்வி
இன்றும் சர்டசக்குரிய மகள்வி. ““Standard model”” என்ற லகாள்டக மபரண்ைப் பிளவு
லவற்றிைத்திெிருந்து மதான்றியது என்றும், மபரண்ைப்பிளவின் சிெ நுண்துளி
வினாக்களில் சமச்சீர்மகடு உருவாகி, அதிெிருந்து கைவுள் துகள், மற்றும்
நுண்துகள்கள் உருவாகி, அதனின்று இன்டறய அண்ைம், விண்லவளி, பால்லவளி,
நமது சூரியகுடும்பம் மற்றும் பூமி, உயிர்கள், மதான்றியது என்றும் நிருவ முயற்சி
மமற்லகாண்டு லபரும்பாலும் ஏற்றுக் லகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது.
“ஆதிபகவன்” என்ற லசால்ொட்சி மூெம் இடறவன் என்ற சக்திடயமய
குறிக்கின்றார். “விச்சதன்றிமய விடளகு லசய்குவான்” என்ற மணிவாசகர் “விண்ணும்
மண்ணும் டவத்து வாங்குவான்” என்று லசால்வடதப் மபால் “மபரண்ை உெடகப்
படைத்தவமன…… உெடகயும் படைக்கின்றான்” அகரத்டதத் தடெவனாகக் லகாண்ைது
மபால், இடறவடனத் தடெவனாக ஏற்றுக்லகாள்பவன் நல்லுெகமாகி உயர்ந்த
லநறிகளுக்கு வழி வகுக்கின்றான்.

“லநருநர் உளன் ஒருவன் இன்றில்டெ எனும்
லபருடம உடைத்து இவ்வுெகு”

என்று காெத்திற்மகற்ப மாறிக்லகாண்மை வரும் லபருடம உடையமத இப்பூமி என்று
வள்ளுவம் பகர்கின்றது.

முடிவுடர:
“லசய்யாமற் லசய்த உதவிக்கு டவயகமும்
வானகம் ஆற்றல் அரிது”.
என்ற குறட்பா கூறுவது மபால் வள்ளுவர் காட்டும் உெகம் லபரும்பான்டமயாக
மற்றும் வானுெகம் மண்ணுெகமாகும்.
“டகம்மாறு மவண்ைாக் கைப்பாடு மாரிமாட்டு
என் ஆற்றும் லகால்ொ உெகு”.

(211)

“இருடம வடக லதரிந்து ஈண்ைாரம் பூண்ைார்
லபருடம பிறங்கிற்று உெகு” – (23)
“சுடவ ஒளி உறு ஓடச நாற்றலமன்று ஐந்தின்
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வடகலதரிவான் கட்மை உெகு.” (27)

மபான்ற குறட்பாக்களில் மண்ணுெடகச் சுட்டும் குறட்பாக்கள் என்று லகாள்ளொம்.
“லபற்றால் லபறின் லபறுவர் லபண்டிர் லபருஞ்சிறப்பு
புத்மதளிர் வாழும் உெகு.” (58)

என்ற குறட்பா வானுெடகச் சுட்டும் குறட்பா. ஆயின்

"அகர முதெ எழுத்லதல்ொம் ஆதிபகவன்
முதற்மற உெகு.” (1)

என்ற குறட்பா குறிப்பிடும் உெகு

எனும் லசால் “மபரண்ைமான பிரபஞ்சமாகும்”

என்பதும் அதன் உள்ளிைக்டக அறிவமத “கற்றதனால் ஆய பயன்” என்பமத
வள்ளுவரின் வாக்கு என்றும் அறிந்து இன்புறுமவாம்.

வாழிய திருக்குறள் வாழிய இவ்வுெகு.

___________________________________________________________

இலர. சந்திரமமாகன்
rathinam.chandramohan@gmail.com
முதல்வர், ஸ்ரீ மசவுகன் அண்ணாமடெக்கல்லூரி
மதவமகாட்டை-630303. தமிழ் நாடு, இந்தியா
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5. தித்திக்கும் திருக்குறள்
— நா.கண்ணன்
வள்ளுவர் ஓர் நல்ெ கவிஞர். குறட்பா எனும் வடிடவத் திறடமயாகக்
டகயாண்ைவர். அவமரார் நல்ெ லதாகுப்பாசிரியர். அவர் காெத்தில் கண்டு, மகட்டு,
உள்வாங்கிச் சிந்தித்த கருக்கடள பிற்காெத்தவருக்காக லதாகுத்து அளித்தவர்.
வள்ளுவர் நல்ெ ஆசிரியர், மாணவர், சிந்தடனயாளர், கணவர், லபற்மறார்.
லகாஞ்சம் ஆணாதிக்கம் உள்ளவர் (அவர் காெத்தில் அப்படித்தான் வாழ்ந்திருக்க
முடியும்). வள்ளுவம் 'மடற' அல்ெ. அதுலவாரு நீதி நூல், வாழ்வியல் நூல்.
அவ்வளமவ. வள்ளுவடரத் லதய்வலமன மதித்துப் மபாற்றும் மபாக்கு மகள்விக்கு
உட்படுத்தப்பை மவண்டியது.
வள்ளுவர் ஓர் காெக்கண்ணாடி. அவர் காெத்தில் இந்திய உபகண்ைத்தில்
இருந்த வாழ்வியடெப் பைம் பிடித்துக் காட்டுகிறார். எனமவ அது முழுக்க தமிழ்ச்
சிந்தடன என்பது மபான்ற கூற்றுப் பிடழயுள்ளது. அது இந்தியப் லபாதுடமக்குமான
சிந்தடனக் கூட்டு. வள்ளுவடர ஒவ்மவார் அதிகாரமாகப் பார்த்து தரிசிக்க மவண்டும்.
அதிகார முக்கியத்துவமம அவரது மநாக்கு. அந்த அதிகாரப் லபாருடள உயர்வாக
எடுத்துப் மபசுவார். அது மவமறார் அதிகாரத்தில் குடறவாகச் சுட்ைப்பைொம்.
வள்ளுவடன வழிபைமவா, முழுடமயாகப் பின்பற்றமவா முடியாது. ஏலனனில்
வள்ளுவன் மனிதடனத் லதய்வ நிடெக்குக் லகாண்டு லசல்ெ முயல்கிறான். அதி
உன்னத மனிதடன உருவாக்க முயல்கிறான். அவன் தரக்கட்டுப்பாட்டிற்குள் விழ
மவண்டுலமன எண்ணுபவன், 'அக்னிப்பரிட்டசயில்' இறங்குகிறான். அது மனிதரால்
இயொத லசய்டக! வள்ளுவனின் ஓரிரு வாழ்வியல் லநறிகடளக் கடைப்பிடித்தால்
அதுமவ லபரிது. இல்டெ வள்ளுவமன என் ஆசான். அவன் லசால்மெ என் வாழ்வு
என்று லசால்மவார் தன்டனத்தாமன ஏமாற்றிக்லகாண்டு, பிறடரயும் ஏமாற்றுகின்றனர்.
தமிழர்கள் வள்ளுவனின் இன்பத்துப்பால் பற்றிப் மபசுவதில்டெ. ஓர் லவட்கம்.
ஏமதா வள்ளுவர் லகாக்மகாக சாத்திரம் மபசுவதாக எண்ணிக்லகாண்டுள்ளனர். அறம்,
லபாருள், இன்பம் என முப்பாடெப் பின் ஏன் அவன் எழுத மவண்டும்?
காமத்துப்பாடெக் கண்டு கூச்சப்படும் தமிழன் சிறுகுழந்டதகடளக்கூைக்
காமத்துப்பாடெ மனப்பாைம் லசய்து ஒப்புவிக்கச் லசய்கிறான். அது முரணாக
அவனுக்குப் பைவில்டெ! சமீ பத்தில் மமெயாவில் மாணவி திருக்குறடள தமிழ்,
பாகாஸா லமாழிகளில் ஒப்புவித்தாள்.
திருக்குறளின் கவிநயம் மபசப்பை மவண்டும். அவனது லசால்ொட்சி கண்டு
மகிழ மவண்டும். தமிழின் சீரிளடமக்கு வள்ளுவமம வாட்சி.

[26]

குறள்களில் சிெ எளிய தமிழ் லகாண்டு எளிதாகப் புரிந்து லகாள்ளத்தக்க வடகயில்
மநரடிப் லபாருள் லசால்வன. ஆனால் பெ குறள்கள் மிகச் சிக்கொன லமாழி
நடையில், இெக்கண அறிவு இல்ொமல், இெக்கியப் பரிட்சயம் இல்ொமல் அணுக
இயொதவாறு உள்ளன. வள்ளுவத்தில் சமிஸ்கிருதச் லசாற்கள் ஏராளமாகப்
பரவிக்கிைக்கின்றன. அது குடற அல்ெ. நிடற. அக்காெத்திலும், இக்காெத்திலும்
தமிழ் லமாழி நடை அவ்வாமற உள்ளது. எனமவ வள்ளுவடனத் தூய்டமப்படுத்த
முயலும் முயற்சி தீவிடனயில் முடியும்.
வள்ளுவன் இந்திய சமயச் சிந்தடன உள்ளவன். அது எந்த லநறி என்பது
அவரவர் புரிதடெப் லபாருத்தது. ஆனால் வள்ளுவடன சமயச் சிந்தடன அற்ற
லபாருள் முதல்வாதிலயன்மறா, இக்காெ பகுத்தறிவாதி மபான்றவர் என்மறா புரிய
முற்படுவது அனர்த்தத்தில் முடியும். பெ மநரங்களில் பரிமமல் அழகர் இல்ொமல்
வள்ளுவடனப் புரிந்து லகாள்ள முடியாது என்பது உண்டம. அமத மபால்
அதிகாரத்டத விட்டு குறடள லவளிமய எடுத்து லபாருள் லகாள்ள முயன்றால் அது
லபாருள் தரொம், ஆனால் அடதத்தான் வள்ளுவர் லசால்கிறார் என வாதிைமுடியாது.
ஏலனனில் குறள் அதிகாரம் சார்ந்தது. அப்படித்தான் அவன் இயற்றியிருக்கிறார்.
வள்ளுவம் ஆயிரம் லமாழிகளில் லமாழி லபயர்க்கப்பட்டுவிட்ைது என
மார்தட்டுவதில் லபருமிதம் இல்டெ என்மற மதான்றுகிறது. ஏலனனில் இத்தடன
ஆண்டுகள் ஆன பின்பும் அதன் தாய் லமாழியில் வள்ளுவம் இன்னும் முழுடமயாய்
புரிந்து லகாள்ளப்பைாத மபாது அது பிற லமாழிகளில் எப்படி மிளிரும். மபாதிய
தரக்கட்டுப்பாட்டில், எல்ொ உடரகடளயும் அெசி ஆராய்ந்துதானா இந்த
லமாழிலபயர்ப்புகள் வந்துள்ளன? கைவுளுக்மக லவளிச்சம்.
வள்ளுவம் அழகு! வள்ளுவம் புனிதம்! வள்ளுவம் கவிடத! வள்ளுவம் ஓர்
ஆச்சர்யம்!
___________________________________________________________

முடனவர் நா. கண்ணன்
nkannan@gmail.com
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6. குறுந்லதாடக - ஆங்கிெ லமாழியாக்கம்
(Kurunthogai Translation)
— ப. பாண்டியராஜா
மவம்பின் டபம் காய் என் மதாழி தரிமன
மதம் பூம் கட்டி என்றனிர்; இனிமய

பாரி பறம்பில் பனிச் சுடனத் லதண் நீர்
டதஇத் திங்கள் தண்ணிய தரினும்
லவய்ய உவர்க்கும் என்றனிர்

ஐய அற்றால் அன்பின் பாமெ!
பாைல் : குறுந்லதாடக 196

When my friend gave you a green unripe fruit of the neem tree
You said,”It was a sweet good jaggery cube”, but now
Even if she gives you

The clear cool water from the mountain spring in Pari’s Parampu Hills,
As cool as the chillness in the month of Thai,
You say, “It tastes astringent”

Oh, chief, so is the level of your love now.

[28]

காதெர் உடழயராகப் லபரிது உவந்து
சாறுலகாள் ஊரின் புகல்மவன் மன்ற;
அத்தம் நண்ணிய அங்குடிச் சீறூர்

மக்கள் மபாகிய அணிொடு முன்றில்
புெப்பு இல் மபாெப் புல்லென்று

அெப்லபன் மதாழி அவர் அகன்ற ஞான்மற.
பாைல் : குறுந்லதாடக 41

When my beloved is beside me, being greatly delighted,
I would be joyous like a festive town, yeah surely,

In the little hamlet nearby the path on a wasteland,

Deserted by its people, the squirrels play in the courtyard
Of a lonely house, lacking of grandeur, so I would be,
And distressed, my friend, when he leaves me.

[29]

யாரினும் இனியன்! மபர் அன்பினமன!

உள்ளூர்க் குரீஇத் துள்ளுநடைச் மசவல்

சூல்முதிர் மபடைக்கு ஈன்இல் இடழஇயர்,
மதம்லபாதிக்லகாண்ை தீங்கடழக் கரும்பின்
நாறா லவண்பூக் லகாழுதும்

யாணர் ஊரன்! பாணன் வாமய!
பாைல் : குறுந்லதாடக 85

He -

With fresh incoming wealth -

In whose village, the male house sparrow with hopping gait,
In order to lace a nest for laying eggs and hatching,

Rends the fragrance-less white flowers of the sugarcane holding so much sweetness;
He –

In Sweetness is second to none; His love is so abounding;
So says his friend, the bard.

[30]

முளிதயிர் பிடசந்த காந்தள் லமல்விரல்
கழுவுறு கெிங்கம் கழாஅது உடீஇ

குவடள உண்கண் குய்ப்புடக கழுமத்
தான் துழந்து அட்ை தீம்புளிப் பாகர்
இனிது எனக் கணவன் உண்ைெின்

நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகமன!
பாைல் : குறுந்லதாடக 167

With the soft, Glory Lily-like fingers, she kneads the maturely fermented curd,
Unwashed, she adjusts the pallu of her rinsed saree;

Her kohl applied eyes, like the blue water lily, are filled with seasoning smoke,
The delicious but sour liquid curry, she cooked by strained stirring,
Her husband eats and says, "very fine";

Her face with bright forehead delights subtly.

[31]

ஒரு நாள் வாரென், இரு நாள் வாரென்;

பல் நாள் வந்து பணிலமாழி பயிற்றி, என்
நன்னர் லநஞ்சம் லநகிழ்த்த பின்டற,

வடர முதிர் மதனின் மபாகிமயாமன!

ஆசு ஆகு எந்டத யாண்டு உளன்லகால்மொ?
மவறு புெ நன் நாட்டு லபய்த

ஏறு உடை மடழயின் கெிழும் என் லநஞ்மச!
பாைல்:குறுந்லதாடக 176

He did not stop with coming on one day or two days;
He did come on many days and also uttered humble words;
And thereby softened my good heart. And then –

He was gone like a fully grown honeycomb on a hill;
Oh! Where would he be now, my lord and support?
My heart is perturbed,

Like the murky waters that come from rains with thunderstorm in a distant country.

[32]

சிறுலவள் அரவின் அவ்வரிக் குருடள
கான யாடன அணங்கியாஅங்கு

இடளயள், முடளவாள் எயிற்றள்

வடளயுடைக் டகயள் எம் அணங்கிமயாமள.
பாைல் : குறுந்லதாடக 119

The small beautifully striped young one of a white snake
Would afflict a wild elephant;
Likewise-

A young lass, with sprout-like bright teeth,

And hands with bangles – It was she who afflicted me.

[33]

பார்ப்பன மகமன! பார்ப்பன மகமன!

லசம்பூ முருக்கின் நல்நார் கடளந்து
தண்லைாடு பிடித்த தாழ்கமண்ைெத்துப்
படிவ உண்டிப் பார்ப்பன மகமன!

எழுதாக் கற்பின் நின் லசால்லுள்ளும்
பிரிந்மதார்ப் புணர்க்கும் பண்பின்

மருந்தும் உண்மைா? மயமொ இதுமவ!
பாைல் : குறுந்லதாடக 156

Oh Brahmin! Oh Brahmin!

Holding as staff the peeled off branch of the palasa tree with red flowers,
And also a low hanging kamaNTalam,
Oh Brahmin of austere food!

In the words of your scripture which you learn not by writing (but by chanting),
Is there a remedy for bringing together the separated?
Or is it only a delusion?

[34]

எந்டதயும் யாயும் உணர காட்டி

ஒளித்த லசய்தி லவளிப்பை கிளந்த பின்

மடெ லகழு லவற்பன் தடெவந்து இரப்ப
நன்று புரி லகாள்டகயின் ஒன்றாகின்மற
முைங்கல் இடறய தூங்கணம்_குரீஇ
நீடு இரும் லபண்டண லதாடுத்த

கூடினும் மயங்கிய டமயல் ஊமர
பாைல் : குறுந்லதாடக 374

After unfolding the concealed story

By presenting convincingly to our parents,

Resulting in the leader of the hills coming to us seeking wedlock,
With the just intention of doing good,
This blurred hometown –

Which interweaved stories more complex

Than the nest of the arch-winged weaver bird in the tall dark palmyra tree,
Finally concurs with our stand.

[35]

மன்ற மராஅத்த மபஎம் முதிர் கைவுள்
லகாடிமயார் லதறூஉம் என்ப யாவதும்

லகாடியர் அல்ெர் எம் குன்று லகழு நாைர்
படசஇய பசந்தன்று நுதமெ

லஞகிழ லஞகிழ்ந்தன்று தை லமன் மதாமள
பாைல் : குறுந்லதாடக 87

The fearful ancient God in the maraa tree in the village courtyard
Will punish the wicked people, they say; Even a little
Wicked is not my man from the mountainous terrain,

My forehead had become pale just because of its longing for his love;
My large soft shoulders have become thin just because my heart melted for him.

[36]

யாமன ஈண்டைமயமன என் நெமன

ஏனல் காவெர் கவண் ஒெி லவரீஇக்
கான யாடன டக விடு பசும் கடழ
மீ ன் எறி தூண்டிெின் நிவக்கும்

கானக நாைலனாடு ஆண்டு ஒழிந்தன்மற!
பாைல்: குறுந்லதாடக 54

Only my body is here; All my other good things
Have gone to him – that man of the forest terrain,
Where –

Like the bent fishing rod bounces back after being let free by the fish which bit it,
The green bamboo bent by a wild elephant rises high again

When it let it go fearing the sound of the hurling of the sling.

___________________________________________________________

Dr. Pandiyaraja
pipiraja@gmail.com
http://sangamconcordance.in/
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7. குறுந்லதாடகயில் புதுக்கவிடத
படைக்கொம்
— திருத்தம் லபான்.சரவணன்
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் லகாழு நிழல்

நிெவு குவித்து அன்ன லவண் மணல் ஒரு சிடற
கரும் மகாட்டு புன்டன பூ லபாழில் புெம்ப
இன்னும் வாரார் வரூஉம்

பன் மீ ன் மவட்ைத்து என் ஐயர் திமிமெ
-- குறுந்லதாடக 123

நீ வரெ, அவிங்லக வந்துட்ைாய்ங்லக
நடுராத்திரி இருட்டு மாதிரி ஒரு லநழலு
லநொமவ காயறமாதிரி லவள்ள மணலு

புன்னமரச் மசாடெயிெ பூத்திருக்கு உன்மராசா
அண்ணனுங்க வாராய்ங்க பைகுெ லவரசா
இன்னமும் நீஏன் வரெ என்ராசா?

டபம் கால் லகாக்கின் புன் புறத்து அன்ன
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனிமய
வந்தன்று வாழிமயா மாடெ

ஒரு தான் அன்மற கங்குலும் உடைத்மத
-- குறுந்லதாடக 122

எப்மபாது விடியும்?
லவள்ளக்லகாக்கு முதுகு மாதிரி ஆம்பலு
வாடுறத பாக்டகயிமெ மநாவலு

லபாழுது மபாயி வந்துடுச்மச சாந்தரம்

அதுவும் மபாயி விடிவலதப்மபா சீக்கிரம்?
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யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியமரா

எந்டதயும் நுந்டதயும் எம் முடற மகளிர்
யானும் நீயும் எ வழி அறிதும்
லசம் புெ லபயல் நீர் மபாெ

அன்பு உடை லநஞ்சம் தாம் கெந்தனமவ
-- குறுந்லதாடக 40

லசங்காட்டு மழத்தண்ணி
எங்கம்மாவுக்கு ஒங்கம்மா என்ன லசாந்தம்னு லதரியெ

எங்கப்பாவுக்கும் ஒங்கப்பாவுக்கும் என்ன பந்தம்னும் புரியெ
நீ யாமரா இங்க நான் யாமரா அதுவும் லதரியெ ஆனா
லசங்காட்டுெ மபஞ்ச மழத்தண்ணி மாதிரி மசந்து
ஒண்ணா கெந்துருச்சி நம்ம மனசு இப்பமெர்ந்து.

யாமன ஈண்டைமயமன என் நெமன
ஏனல் காவெர் கவண் ஒெி லவரீஇ

கான யாடன டக விடு பசும் கடழ
மீ ன் எறி தூண்டிெின் நிவக்கும்

கானக நாைலனாடு ஆண்டு ஒழிந்தன்மற
-- குறுந்லதாடக 54

உசுரு மிச்சமிருக்கா?
கட்ை மட்டுந்தான் இங்கிருக்கு என்ராசா மதாட்ைத்துெ
கவட்ைச் சத்தங்மகட்ை காட்டுயாடன பயத்துெ
டகவிட்ை மூங்கிமரம் நிமிந்தது சுருக்கா
சுண்டிவிட்ை மீ ன் தூண்டில் கணக்கா

லகாண்டுமபானிமய என்உசுர மிச்சந்தான் இருக்கா?
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பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன
நீர் உடற மகன்றில் புணர்ச்சி மபாெ

பிரிவு அரிது ஆகிய தண்ைா காமலமாடு
உைன் உயிர் மபாகுக தில்ெ கைன் அறிந்து
இருமவம் ஆகிய உெகத்து

ஒருமவம் ஆகிய புன்டம நாம் உயற்மக
-- குறுந்லதாடக 57

உைம்பு லரண்டு உசுரு ஒண்ணு
உைம்பு லரண்ைா உசுரு ஒண்ணா இருந்தமத
கைம வந்து நம்மள மவறாப் பிரிக்குமத

நீந்துறச்மச பூலவாண்ணு நடுவுெ வந்தாலும்

தாந்துடணயக் காணாமம அன்றிலு தவிக்குமாம்
உன்ன விை ஒண்ணும் எனக்கில்ெ லபருசாமவ
என்ன நீ பிரிஞ்சா உசிரில்ெ ராசாமவ !

இடிக்கும் மகளிர் நும் குடற ஆக

நிறுக்கல் ஆற்றிமனா நன்று-மன் தில்ெ
ஞாயிறு காயும் லவவ் அடற மருங்கில்
டக இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும்
லவண்லணய் உணங்கல் மபாெ

பரந்தன்று இ மநாய் மநான்று லகாளற்கு அரிமத
-- குறுந்லதாடக 58

என் உசிரும் மபாயிருமம
கரும்பாற மமெத்தான் கண்கூசுற லவயில்ெதான்

காயலவச்ச லவண்லணக் கருவாட்டுத் துண்ைத்தான்
டகயில்ொ ஊடமயன் காப்பாத்த முடியுமாமெ?
என்னக் காப்பாத்த ஏங்குறஎன் நண்பர்கமள

கருவாட்டுத் துண்லைல்ொம் காக்கா தின்னுருமம
காதல் மநாயாமெ என்உசிரும் மபாயிருமம !!!
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கடும் புனல் லதாடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல்
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி லச வாய்
இடர மதர் நாடரக்கு எவ்வம் ஆக

தூஉம் துவடெ துயர் கூர் வாடையும்
வாரார் மபால்வர் நம் காதெர்

வாமழன் மபால்வல் மதாழி யாமன
-- குறுந்லதாடக 103

ஆவி மசாருதடி அய்த்தானக் காணத்தான்
ஆத்துத் தண்ணியிெ ஓடுகிற மீ னத்தான்

மசத்து மண்ணுமமெ நின்னுக்கிட்டு புடிக்கத்தான்
முருக்கம் பூவாட்ைம் முதுகுள்ள நாரப்புள்ள

லபாறுத்துக் லகைக்டகயிமெ மபஞ்சதடி சாரமழ
பாவம் அந்நார நடுங்குனதப் மபாெஎன்

ஆவி மசாருதடி அய்த்தானக் காணத்தான்!!!

புனவன் துைடவ லபான் மபால் சிறுதிடன
கடி உண் கைவுட்கு இட்ை லசழும் குரல்
அறியாது உண்ை மஞ்டஞ ஆடு_மகள்

லவறி_உறு வனப்பின் லவய்து_உற்று நடுங்கும்
சூர் மடெ நாைன் மகண்டம

நீர் மெி கண்லணாடு நிடனப்பு ஆகின்மற
-- குறுந்லதாடக 105

கண்ணர்ீ லபருகுதடி
மதாட்ைக் காவலுக்கு இருந்துவந்த சாமிக்கி

லதனமு பைச்சிவந்த லதனயத்தான் லவளாட்டுக்கி
தின்ன மயிலொண்ணு சாமியாடி மபாெத்தான்
முன்னும் பின்னுமா ஆடுனமத நடுங்கித்தான்
இன்னும் இருக்குதடி அந்லநனப்பு மபாகெிமய

கண்ணர்ீ லபருகுதடி காதெனக் காணெிமய. !!!
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குவி இணர் மதான்றி ஒண் பூ அன்ன

லதாகு லசம் லநற்றி கணம்_லகாள் மசவல்
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எெி பார்க்கும்
பிள்டள லவருகிற்கு அல்கு_இடர ஆகி
கடு நடவப்படீஇயமரா நீமய லநடு நீர்
யாணர் ஊரலனாடு வதிந்த

ஏம இன் துயில் எடுப்பிமயாமய
-- குறுந்லதாடக 107

இது என் சாபம் !
லசங்காந்தள் பூப்மபாெ லகாண்டையுள்ள மசவமெ
லகாக்கரக்மகா என்றுநீ லசய்துவிட்ைாய் கூவமெ

என்காதல் கணவனுைன் நானிங்கு மகிழ்ந்திருக்க
இன்பம்தான் மபானதிங்மக விடிந்தலதன்று நீயுடரக்க
எெிடயப் பிடித்துண்ணும் பூடனயின் டககளிமெ
வலுவாய் அகப்பட்டுத் துன்புறமவ இரவினிமெ
ஒழிவாய் இடரயாகி இது என் சாபம் !

குருகு லகாள குளித்த லகண்டை அயெது

உரு லகழு தாமடர வான் முடக லவரூஉம்
கழனி அம் பைப்டப காஞ்சி ஊர

ஒரு நின் பாணன் லபாய்யன் ஆக
உள்ள பாணர் எல்ொம்

கள்வர் மபால்வர் நீ அகன்றிசிமனார்க்மக
-- குறுந்லதாடக 127

இங்கிருந்து லகளம்புநீ
நாரஒண்ணு லகண்ைமீ னக் லகாத்தித்தின்னப் பாத்துச்சாம்
நீருக்குள்ள லகண்ைமீ னு முழுகிஓடிப் மபாய்டிச்சாம்
மபானமீ னு தடெயதூக்கி மமெஎட்டிப் பாத்துச்சாம்
பாத்தமீ னு பக்கத்துெ இருந்தலவாரு தாமர

நாரமூக்கு மபாெிருக்க பயந்ததாம் உள்ளார

நாரமபாெ ஒம்பாணன் கூறுலகட்ை புளுகுணி

மவறபாணன் மவண்ைாமய்யா இங்கிருந்து லகளம்புநீ.
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காமம் காமம் என்ப காமம்

அணங்கும் பிணியும் அன்மற நுணங்கி
கடுத்தலும் தணிதலும் இன்மற யாடன
குளகு லமன்று ஆள் மதம் மபாெ

பாணியும் உடைத்து அது காணுநர் லபறிமன
-- குறுந்லதாடக 136

கண்ைவுைன் லபாங்கும் காெத்டதயும் லவன்று !!!
காதல் ஒருமநாய் என்பார் சிெர்

காதல் ஒருமபய் என்பாரு முளர்

உண்டமயான காதல் இவ்விரண்டு மன்று

லமன்டமயான காதல் கூடிக்குடறவ தன்று
மதம்பிடித்த யாடன மரத்திடெடயத் தின்று
மகிழ்ந்தருமக தங்கும் காதெடதப் மபான்று

கண்ைவுைன் லபாங்கும் காெத்டதயும் லவன்று !!!

அதுலகால் மதாழி காம மநாமய
வதிகுருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்டன
உடைதிடரத் திவடெ அரும்பும் தீநீர்
லமல்ெம் புெம்பன் பிரிந்லதனப்

பல்ெிதழ் உண்கண் பாடுஒல்ொமவ.
-- குறுந்லதாடக 5

காதலொரு மநாமவ தான் !!!
புன்னமரக் லகளமமெ ஒறங்குதடி குறுநார

மன்னவனக் காணாமம கெங்குதடி உள்ளார
கைலுதண்ணி லதறிக்குதடி புன்னமர இெமமெ
கண்ணரு
ீ
வழியுதடி அந்தமர இெமபாெ

ராலவல்ொம் முழிச்சிருக்மகன் ராசாவக் காணத்தான்
சும்மா லசால்ெெடி காதலொரு மநாமவதான் !!!
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மநாம் என் லநஞ்மச மநாம் என் லநஞ்மச

புன்_புெத்து அமன்ற சிறியிடெ லநருஞ்சி
கட்கு இன் புது மெர் முள் பயந்து ஆங்கு
இனிய லசய்த நம் காதெர்

இன்னா லசய்தல் மநாம் என் லநஞ்மச
-- குறுந்லதாடக 202

லநஞ்சு மநாவுதடி லநனச்சுப் பாக்கயிெ
லநஞ்சு மநாவுதடி லநனச்சுப் பாக்கயிெ

லநருஞ்சிப் பூலவல்ொம் அழகாத் லதரிஞ்சாலும்
லநருங்கிப் பறிக்கயிமெ முள்ளு குத்திடுமாம்
லநருஞ்சிப் பூவாட்ைம் எனக்கு இனிச்சவமர

லநருஞ்சி முள்ளாட்ைம் மநாவும் லகாடுத்தாமர
லநஞ்சு மநாவுதடி லநனக்காமப் மபானாமர !!!

யாவதும் அறிகிெர் கழறுமவாமர
தாய் இல் முட்டை மபாெ உள் கிைந்து

சாயின் அல்ெது பிறிது எவன் உடைத்மத
யாடம பார்ப்பின் அன்ன

காமம் காதெர் டகயற விடிமன
-- குறுந்லதாடக 152

குத்தஞ் லசால்லுறமத ஊருக்குப் லபாழப்பாச்சு !!!
அைகாக்க முடியாத முட்டையப் மபாெத்தான்

அவிஞ்மச மபாயிடுமமா என்மனாை காதலுந்தான்
ஆத்தா லமாகம்பாத்மத வளருமடி ஆமக்குஞ்சு
அத்தான் லமாகம்பாக்க ஏங்குதடி என்லநஞ்சு

குத்தஞ் லசால்லுறமத ஊருக்குப் லபாழப்பாச்சு !!!
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காமம் காமம் என்ப காமம்

அணங்கும் பிணியும் அன்மற நிடனப்பின்
முடத சுவல் கெித்த முற்றா இளம் புல்
மூதா டதவந்த ஆங்கு

விருந்மத காமம் லபரும் மதாமளாமய
-- குறுந்லதாடக 204

காதலுக்கு மபதம் கிடையாது !!!
காதலொரு மநாலயன்பார் மபலயன்பார் அறியார்
காதலொரு விருந்தாகக் களிப்பாமர லபரியார்
கரிந்த மமட்டினிமெ முடளத்த புதுப்புல்டெ
கிழட்டுப் பசுநக்கித் தின்பதில் வியப்பில்டெ
காதல் எப்லபாழுதும் புதுப்புல் மபாெத்தான்

மபதம் அதற்கில்டெ இைத்திலும் வயதிலுந்தான் !!!

லசப்பினம் லசெிமன லசெவு அரிது ஆகும் என்று
அத்த ஓடம அம் கவட்டு இருந்த

இனம் தீர் பருந்தின் புெம்பு லகாள் லதள் விளி
சுரம் லசல் மாக்கட்கு உயவு துடண ஆகும்

கல் வடர அயெது லதால் வழங்கு சிறு லநறி
நல் அடி லபாறிப்ப தாஅய்

லசன்று என மகட்ை நம் ஆர்வெர் பெமர
-- குறுந்லதாடக 207

ஆவி மபாகுதடி அதக்மகட்டுத் தான்லவரசா !!!
லசால்ெிட்டுப் மபானாக்க பிரிஞ்சிவர முடியாதுன்னு
லசால்ொமப் மபானாமர என்ஆச ராசாக்கண்ணு
ஓம மரத்துமமெ ஒத்தப் பருந்மதாை

ஓச வழித்லதாணயா ஒதுங்கி நைக்டகயிெ
காலு சுட்டுடுச்சாம் காஞ்ச பூமியிெ

காலு சுட்ைதுெ லகாப்புளிச்சுப் மபானதாெ

காட்டு வழிலயல்ொம் காலுலவக்க மாட்ைாம
தாவிப் மபானாராம் தங்கமான என்ராசா

ஆவி மபாகுதடி அதக்மகட்டுத் தான்லவரசா !!!
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___________________________________________________________

திருத்தம் லபான். சரவணன்
vaendhan@gmail.com
http://thiruththam.blogspot.com/
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8. குறுந்லதாடகயில் புதுக்கவிடத பாட்டுக்குப் பாட்டு
— துடர.ந.உ.

இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் லகாழு நிழல்

நிெவு குவித்து அன்ன லவண் மணல் ஒரு சிடற
கரும் மகாட்டு புன்டன பூ லபாழில் புெம்ப
இன்னும் வாரார் வரூஉம்

பன் மீ ன் மவட்ைத்து என் ஐயர் திமிமெ
-- குறுந்லதாடக 123

நடுஇரவின் டமஇருளுள் நீளும் நிழொய்
லநடுநிெவின் பால்ஒளியில் லவள்டள மணொய்

புன்டனமர மத்தியில் பூத்திருந்மதன் நான்உனக்கு
என்எண்ணம் ஏன்இன்னும் இல்டெ உனக்கு
அண்ணன்மார் வந்ததுதான் தப்புக் கணக்கு
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டபம் கால் லகாக்கின் புன் புறத்து அன்ன
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனிமய
வந்தன்று வாழிமயா மாடெ

ஒரு தான் அன்மற கங்குலும் உடைத்மத
-- குறுந்லதாடக 122

நீள்பசுங்கால் லகாக்கின்பின் லவண்முதுடக ஒத்திருக்கும்
ஆழ்குளத்தின் ஆம்பலும் கூைக் குவிந்துவிை

நீள்இரவும் வந்துவிை நான்இனி என்லசய்மவன்
வழும்இம்
ீ
மாடெக்லகன் வாழ்த்து
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யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியமரா

எந்டதயும் நுந்டதயும் எம் முடற மகளிர்
யானும் நீயும் எ வழி அறிதும்
லசம் புெ லபயல் நீர் மபாெ

அன்பு உடை லநஞ்சம் தாம் கெந்தனமவ
-- குறுந்லதாடக 40

என்தாயும் உன்தாயும் யாருக்கு யார்லசாந்தம்

என்தந்டத உன்தந்டதக்கு எவ்வழி யில்பந்தம்

என்டனநீ உன்டனநான் எவ்வாறு தான்அறிந்மதாம்

லசம்மண்ணுள் லபய்தமடழ நீர்மபாெச் லசம்டமயாய்
அன்பினுள் நம்முள்ளம் ஒன்றாய்க் கெந்தனமவ
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யாமன ஈண்டைமயமன என் நெமன
ஏனல் காவெர் கவண் ஒெி லவரீஇ

கான யாடன டக விடு பசும் கடழ
மீ ன் எறி தூண்டிெின் நிவக்கும்

கானக நாைலனாடு ஆண்டு ஒழிந்தன்மற
-- குறுந்லதாடக 54

மதிமட்டும் இங்கிருக்க., மீ ந்திருக்கும் லபண்டமமயா....
கதிர்காப்பான் கூட்டும் கவண்ஒெிக்கு அஞ்சி
மதயாடனக் டகவிட்ை மூங்கிடெப் மபாெ,

புதுமீ டனக் டகப்பற்றும் தூண்டிடெப் மபாெ,

லபாதிகாட்டின் மவந்தடனத் மதடும் லவடுக்லகனமவ !
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பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன
நீர் உடற மகன்றில் புணர்ச்சி மபாெ

பிரிவு அரிது ஆகிய தண்ைா காமலமாடு

உைன் உயிர் மபாகுக தில்ெ கைன் அறிந்து
இருமவம் ஆகிய உெகத்து

ஒருமவம் ஆகிய புன்டம நாம் உயற்மக
-- குறுந்லதாடக 57

மெர்நடுமவ ஓர்லநாடிமய வந்தாலும் ஆண்டு

பெமபால் உருகும்நீர் வாழ் *மகன்றில் மபாெ ..
அரிதாய்ப் பிரிடவக் கருதும் எமக்குள்

பிரிவுவந்தால் மசர்ந்லதம் உயிர்மபாகும் ....இப்பிறப்பில்
ஈருயிருர் ஓருயிராய் ஆனபிறகு இவ்வுெகில்

ஓருைொய் வாழடவக்கும் துன்பத்டத லவல்வதற்மக.
மகன்றில் = இடணபிரியாமல் வாழும் நீர்வாழ் பறடவ இனம்
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இடிக்கும் மகளிர் நும் குடற ஆக

நிறுக்கல் ஆற்றிமனா நன்று-மன் தில்ெ
ஞாயிறு காயும் லவவ் அடற மருங்கில்
டக இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும்
லவண்லணய் உணங்கல் மபாெ

பரந்தன்று இ மநாய் மநான்று லகாளற்கு அரிமத
-- குறுந்லதாடக 58

இடித்துடரக்கும் நட்மப! உமக்கு முடிந்தால்.,

லவடிக்கும்எம் காமத்டத எம்விருப்பம் மபால்நிறுத்து.
ஞாயிறு சுட்லைரிக்கும் லவம்பாடற உச்சியில்
வாயில்ொன் டகயில்ொன் காவல்கீ ழ் உள்ள

உருகிய லவண்டணடயப் மபால்-பரவும் காமம்
லபாறுத்துப்பின் நீக்குவது என்பது அரிமத !
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கடும் புனல் லதாடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல்
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி லச வாய்
இடர மதர் நாடரக்கு எவ்வம் ஆக

தூஉம் துவடெ துயர் கூர் வாடையும்
வாரார் மபால்வர் நம் காதெர்
-- குறுந்லதாடக 103

ஆற்றின் சுழல்பெ சூழ்ந்தகுளிர்ச் சூழ்நிடெயில்

மசற்றில்லசம் மீ னுக்குக் காத்திருக்கும் மவடளயதில்.....
முள்முருங்டகப் பூமதாற்கும் லமல்ெிறகும், கூரிய

வில்மதாற்கும் லசவ்வெகும் லகாண்டுள்ள நாடரக்கு....
மநர்இன்னல் உண்ைாக்கச் சாரலுைன் மசர்ந்தடிக்கும்,
கூர்வாடைப் மபாதினிலும்...வாராமரா நம்தடெவர் !

கூறவர்க்கு மதாழி_நான்என் வாழ்வழிப்மபன் என்மற !!
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லகாங்குமதர் வாழ்க்டக யஞ்சிடறத் தும்பி
காமஞ் லசப்பாது கண்ைது லமாழிமமா

பயிெியது லகழீ இய நட்பின் மயிெியற்
லசறிலயயிற் றரிடவ கூந்தெின்

நறியவு முளமவாநீ யறியும் பூமவ.
-- குறுந்லதாடக 2

மகரந்தம் மதன்நாடி நாலளல்ொம் மதடி ,

நுகர்ந்துண்டு , பூக்களுக்குள் வாழ்ந்து வரும்வண்மை..!

என்எண்ணம் லசால்ொமல் , கண்ைடதச் லசால்வாயா ,,,
என்இடணயாள் , லகாள்ளும் உறவில் மயிெியல்பாள் ,

பின்வரிடசப் பல்மபால் மிகலநருக்கம் லகாண்டிருப்பாள் ,
லபண்ணவளின் கூந்தடெக் காட்டிலும் நன்மணம்

லகாண்ைது எதுவுமுண்மைா நீஅறிந்த பூவினிமெ...!

___________________________________________________________

துடர. ந. உ
vce.projects@gmail.com
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9. குறுந்லதாடகயின் அடிலதாட்டு
புதுக்கவிடத
— மயசுராஜன்
டபம் கால் லகாக்கின் புன் புறத்து அன்ன
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனிமய
வந்தன்று வாழிமயா மாடெ

ஒரு தான் அன்மற கங்குலும் உடைத்மத
-- குறுந்லதாடக 122
விடியடெ மநாக்கி
நகர்கிறது இந்த இரவு

லகாக்கின் முதுடக லயாத்த
ஆம்பலும் குவிந்து விை
விடியமத இரமவ
என்கிறது மனம்

எப்மபாது வருவாய்

லகாங்கு மதர் வாழ்க்டக அம் சிடறத் தும்பி!
காமம் லசப்பாது, கண்ைது லமாழிமமா

பயிி்ெியது லகழீ இய நட்பின், மயில் இயல்
லசறி எயிற்று, அரிடவ கூந்தெின்

நறியவும் உளமவா? நீ அறியும் பூமவ?
-- குறுந்லதாடக 2
மதடுதமெ

வாழ்க்டகயான

மதலனடுக்கும் வண்மை லசால்
ஊரினிமெ நாட்டினிமெ
உண்ைான பூக்களிமெ

என்னவளின் கூந்தெின்

நறுமணம் மபாெ கண்ைதுண்ைா
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நிெத்தினும் லபரிமத வானினு முயர்ந்தன்று
நீரினு மாரள வின்மற சாரற்

கருங்மகாற் குறிஞ்சிப் பூக்லகாண்டு

லபாருந்மத னிடழக்கு நாைலனாடு நட்மப.
-- குறுந்லதாடக 3

நிெம் லபரிது நீர் லபரிது

அடவ மூடும் வான் லபரிலதன்பார்
நிதம் எந்தன் லநஞ்சிொடும்

நிெலவாத்த நின் முகம்காணார்

நள்லளன் றன்மற யாமஞ் லசால்ெவிந்

தினிதைங் கினமர மாக்கண் முனிவின்று
நனந்தடெ யுெகமுந் துஞ்சும்

ஓர்யான் மன்ற துஞ்சா மதமன.
-- குறுந்லதாடக 6

ஊரும் உெகமும் உணர்விழந்து

உருத்லதரியாமல் உறங்கிமபானலதாரு- சாமத்தில் நான்
உறங்கவில்டெ ஏலனன

லசால்ெத் லதரியவில்டெ
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யாவதும் அறிகிெர் கழறுமவாமர
தாய் இல் முட்டை மபாெ உள் கிைந்து
சாயின் அல்ெது பிறிது எவன் உடைத்மத
யாடம பார்ப்பின் அன்ன
காமம் காதெர் டகயற விடிமன
-- குறுந்லதாடக 152
லமள்ள வளருது என்காதல்
ஆடமக்குஞ்டசப்மபால் லமதுவா
லமல்ெ முடியாமலும் முழுங்க முடியாமலும்
தவிக்குது ஊரு - நம் காதல்
அவிஞ்ச முட்டைமபாொகும்னு லநனப்பு
லதரிஞ்மச நிடனச்மசன் உன்டன மச்சான்
விடிஞ்சா மபாகும் பனிமபாெ
துன்பம் வடிஞ்மச மபாகும் விரசாெ.
___________________________________________________________

மயசுராஜன்
yesurajantpr@gmail.com
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10. ஆதி லமாழி லதால்காப்பியம்
பாணின ீயம் பற்றிய ஒப்பீட்டு ஆய்வு
நூல் - நூல் மதிப்புடர
— மசசாத்திரி சிரீதரன்

சட்ைம்பி திருவடிகள் சுவாமி (1853 - 1924) மகரளத்தில் குமுக சீர்திருத்தத்திற்கு
வித்திட்ை சிறீ நாராயண குருவிற்கு குருவாய் அடமந்தவர். தமிழிலும்

சமற்கிருதத்திலும் ஆழ்ந்த புெடம லபற்றவர் இவர்1915 இல் இயற்றிய லமாழியியல்
ஒப்பாய்வு நூல் தான் ஆதி லமாழி என்பது. அரிதினும் அரிதாக இதுகாறும் எவரும்
லசய்திராத வடகயில் இந்நூெில் தமிழ் சமற்கிருதம் ஆகிய லமாழிகளின்

முதன்டமயான இெக்கண நூல்களான லதால்காப்பியம் பாணின ீயம் ஆகியவற்டற

ஒப்பிட்டு இம்லமாழிகளின் அடமப்பில் உள்ள ஒற்றுடமடயயும் மவற்றுடமடயயும்
சிறந்த முடறயில் ஆசிரியர் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். இவற்மறாடு நில்ொமல் தமிழ்,

பிராகிருதம், சமற்கிருதம் ஆகியவற்றின் லதான்டமடயப் பற்றிக் கூறும் மபாது தமிழ்
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இம்மூன்றில் மூத்த முதுலமாழி என்றும் பிராகிருதம் தமிழுக்குப் பின்னது என்றும்
சமற்கிருதம் பிராகிருதத்திற்கும் பிற்பட்ைது என்றும் நிறுவியுள்ளார். சமற்கிருத
இெக்கணத்தினும் தமிழ் இெக்கணம் பழடமயானது என்று கூறுகிறார்.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chattampi_Swamikal

176 பக்கங்கள் லகாண்ை இந்நூல் வித்தியாதிராச தரும சடபயால் கைந்த 31/01/2016

அன்று அவ்டவ திரு நைராசன் அவர்களால் லவளியிைப்பட்ைது. நான் ஆனந்த மார்க்க
பிரச்சாரக சங்கத்தில் ஊழ்கம் பயின்றுவந்த நாளில் 9 ஆண்டுகள் முன்னம் அதில்
உறுப்பினராக இருந்த திரு பி. சுப்பிரமணியம் பிள்டள என்ற மடெயாளி தந்த

குறுநூல் ஒன்றில் இந்த சட்ைம்பி திருவடிகள் இயற்றிய ஒப்பாய்வு நூல் "ஆதிபாஷா"
தமிடழமய ஆதிலமாழி எனக் குறிப்பதாக இருந்த லசய்தியால் ஈர்ப்புற்று

வித்தியாதிராச தரும சடபயின் லபாதுச் லசயெர் திரு சி.லக. வாசுக் குட்ைன்

அவர்கடளத் லதாைர்பு லகாண்டு 1998 இல் லக. மமகசுவரன் நாயரால் மடெயாளத்தில்
லவளியிைப்பட்ை இந்நூடெத் தமிழில் லமாழிலபயர்த்து லவளியிை மவண்டும் என்று
மகாரிக்டக டவத்மதன். அடதப் மபரா இரா. மதிவாணன் நல்ெ முடறயில்

லசய்யவல்ெவர் என்று கூறி இருவருக்கும் லதாைர்டப ஏற்படுத்திடவத்து சிெ

மாதங்களில்(2007 இல்) லமாழிலபயர்ப்பு முடிவடைந்தது. பல்மவறு காரணங்களால்
நூல் லவளியீடு தடைப்பட்டு எமது லதாைர்ந்த வற்புறுத்தொல் 2016 சனவரி இல்
லவளியானது.

இந்நூல் தமிழார்வெர்கள், தமிழ் சமற்கிருதம் அறிந்த அறிஞர்கள், அயெக

பல்கடெயில் பயிலும் மாணவர்கள் கற்றுவிக்கும் மபராசிரியர்கள் ஆகிமயாருக்குப்
லபரிதும் உதவியாய் இருக்கும். விடெ உரூ. 180/-

உள்ளைக்கம்

1. லதாைக்கம் - பிராரம்பம்

2. எழுத்தியல் - அட்சர நிரூபணம்
3. புணரியல் - சந்தி நிரூபணம்

4. லசால்ெியல் - பத விவஸ்தா நிரூபணம்
5. பால் இயல் - ெிங்க நிரூபணம்
6. எண் இயல் - வசன நிரூபணம்

7. மவற்றுடம இயல் - விபக்தி நிரூபணம்
8. அடிச்லசால் இயல் - தாது நிரூபணம்

9. தமிழ் சமற்கிருதம் ஒற்றுடம மவற்றுடமகள்
10. ஆதி லமாழி - ஆதிபாஷா
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லதாைக்கம் பக்கம். 2
வசிதரங்க
ீ
நியாயம்: லதாைக்கத்தில் ஒரு அடெ புறப்பட்டு கடரடயத் லதாடுவதற்கு
முன்மப அடுத்தடுத்த அடெகள் லதாைர்ந்து வந்து அடெயடுக்குகளாக

உருலவடுக்கின்றன. அது மபால் முதெில் மதான்றிய ஒரு லமாழியின் விடளவாக
அடுத்தடுத்து பெ லமாழிகள் உருலவடுக்கும் வரொற்றுக்கு அடெ அடுக்கு முடற
என்பது உவடமயாகிறது.

கதம்ப மூெ நியாயம்: கைம்ப மரத்தின் எல்ொப் பகுதிகளிலும் ஒரு மசர லமாட்டுகள்
அரும்பி அடவ ஒரு மசர மெரும். இடதப் மபாெமவ ஒரு மநரத்தில் உெகின்

பல்மவறு இைங்களிலும் பல்மவறு லமாழிகள் மதான்றியிருக்கக் கூடும் என்பதற்கு
இது உவடமயாகக் கூறப்படுகிறது.

எழுத்தியல் பக்கம் 25 - 26:
பிராகிருதம் சமற்கிருதமயமாக்கப்பைாத தனக்மக உரிய முந்து எழுத்து

வடிவங்கடளத் தக்க டவத்துக் லகாண்டிருப்பதால் சமற்கிருதத்டதவிைப் பிராகிருதம்
காெத்தால் மிக மிக முந்டதயது என்பது லபறப்படுகிறது.

மமலும் சமற்கிருதம் ஒருடம இருடம பெ என்னும் எண்பாகுபாடு உள்ளது. அதடன
வசனத்டரயம் என்கின்றனர். ஆனால் பிராகிருதத்தில் "த்விவசனஸ்ய பஹுவசனம்"
எனக் கூறப்பட்டிருப்பதால் ஒருடம பன்டம எனும் இரண்ைல்ொது இருடம
(த்விவசனம்) என்பது அறமவ இல்டெ.

சமற்கிருதத்திெிருந்து பிராகிருதம்

மதான்றியிருந்தால் சமற்கிருதம் ஏற்றுக் லகாண்ை இருடம எண் (த்விவசனம்)
இல்ொமெிருக்கக் காரணமில்டெ.

புணரியல் பக்கம் .48
ஏடனய உெக லமாழிகளில் இல்ொத லசாற்புணர்ச்சி (சந்தி) இெக்கணம் தமிழிலும்
சமற்கிருதத்திலும் மட்டும் காணப்படுகின்றன.

லசால்ெியல் பக்கம் 67
சமற்கிருதத்திலுள்ள லசாற்கள் யாவும் 'கிரியா தாது' எனும் விடனச்

லசாற்களிெிருந்து மதான்றியடவ. ஆனால் முன்லனாட்டுகள் லபறாத தனித்த விடனச்
லசாற்கள் சமற்கிருதத்தில் இல்டெ.
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பக்கம் 69 - 70

சமற்கிருதத்தில் எல்ொச் லசாற்களும் தாதுக்கள் எனும் லசால்ெடியில்
மதான்றினாலும் இந்த வடிவத்தில் விடனச் லசாற்கள் ஆவதில்டெ. அவற்மறாடு

முன்லனாட்டுகள், பின்லனாட்டுகள் மசர்ந்தால் தான் விடன வடிவம் லபறும். தமிழில்
விடனச் லசாற்களுக்கு முன்லனாட்டு பின்லனாட்டுப் மபான்றடவ அறமவ

மதடவயில்டெ. இவற்டற உற்று மநாக்கும்மபாது தமிழ் சமற்கிருதம் எனும் இரண்டு
லமாழிகளுக்கும் இடைமய உள்ள வலுவான லபரிய மவறுபாடு லதளிவாகத்
லதரிகிறது.

பக்கம் 71 சமற்கிருதம் மபசப்படும் மபச்சு லமாழியாக இல்ொததாலும் பெ
திடசகளிெிருந்தும் லசாற்கள் வந்து மசரும் வாய்ப்பு இல்டெ எனக்கருதி

திடசச்லசால் என்னும் வடகப்பாட்டைச் சமற்கிருத இெக்கணத்தில் மசர்க்கவில்டெ
எனச் சிெர் கூறுகின்றனர். எனினும் தன்லசால் பிறலசால் எனும் இருவடக அதில்
இல்டெ என வாதிை முடியாது.

பால் இயல் பக்கம் 101

சமற்கிருதத்திலுள்ள பால் மவறுபாடுகள் குழப்பமும் பிடழபாடும் லகாண்ைடவ

என்படதச் சமற்கிரதத்தத்தில் மாலபரும் புெடமயாளராகவும் சமற்கிருதத்திற்கு

அதிகாரிகளாகவும் உள்ள சமற்கிருத லபரும் பண்டிதர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள்.

எண் இயல் பக்கம் 107

தமிழிலுள்ள உயர்திடண அஃறிடணப் பிரிவுகள் சமற்கிருதத்தில் இல்டெ. இடவ
காெங்கைந்து தமிழில் மசர்க்கப் பட்ைடவ என்று கூறுவடத ஏற்க முடியாது.
உயர்திடண முன்பு வகுக்கப்பட்ை பின்னமர உயர்திடண அல்ொதது எனும்

அஃறிடண காரணம் கருதிப் லபயரிைப்பட்டுள்ளது. ஆதொல் தமிழிலுள்ள உயர்திடண
அஃறிடண மவறுபாடு லதாைக்க காெத்திமெமய உண்ைாகியிருக்க மவண்டும். இதுமவ
உத்திக்கும் லபாருந்தியுள்ளது.
பக்கம் 109
சமற்கிருதத்தில் எண்ணிக்டகடய வசனம் என்றும் பிறப்பு வழி ஆண் லபண்

மவறுபாட்டை ெிங்கம் என்றும் மவறுபடுத்திக் காட்டியிருக்கிறார்கள். ஆனால்

தமிழில் இந்த இருவடகக்கும் மவறுபாடு காட்ைாமல் லபாதுவாகப் பால் எனப்
லபயரிட்ைது ஏன்?

இவற்றுக்குக் காரணம் என்னலவனில் வைலமாழியிெக்கணப்பாங்கு ஏற்படுவதற்கு
முன்மப மிகு லதான்டமக் காெத்தில் தமிழிெக்கண வடகப்பாடுகள்
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மதான்றிவிட்ைனவாதொல் அவற்டற மாற்றமின்றித் தமிழிெிணக்க வல்லுநர்
பின்பற்றி வந்திருக்கிறார்கள் என்பமதயாகும்.

ஆதிலமாழி பக்கம் 175
பல்மவறு உயிரினங்கள் எங்குத் மதான்றினமவா அங்குதான் மாந்த இனமும்

மதான்றியிருக்க முடியும். முதல் மாந்தன் எங்குத் மதான்றினாமனா அங்குத்தான்
உெக முதன் லமாழியும் மதான்றியிருக்க முடியும். அந்த மாந்தனின் லமாழிகள்

அவனுக்குப் பிறகு மதான்றிய மாந்த இனத்துக்கும் தாய்லமாழியாக அடமந்திருக்கும்.
இெங்டக லதாைங்கிய அடுத்தடுத்துள்ள நிெப்பகுதிகள் இன்னும் திராவிை

லமாழிகளின் ஊற்றிைங்களாக உள்ளன. லதன்னிந்திய லமாழிகளுக்குத் தாயாக உள்ள
தமிமழ பழந்திராவிை முதல் தாய்லமாழியாக இருந்திருக்கும் என்னும் உண்டம
இதனால் நிடெ நாட்ைப்படுகிறது. இப்பகுதியிெிருந்து உெக முழுவதும் பரவிய
உெகலமாழிகள் அடனத்துக்கும் தமிமழ தாய்லமாழி என்பது உறுதிப்படுவதால்
தமிடழ ஆதிலமாழி என்று அடழக்கொம்.

நூல் கிட்டும் முகவரி:
சிறீ வித்தியாதிராச தரும சடப ,
எண் F - 13, BBC Westend,
9A, மக. மக. சாடெ,
சாெிக்கிராமம்,

லசன்டன - 600 093.
அடெமபசி: 98414 28004 (வாசுகுட்ைன்)
விடெ உரூ. 180/-

___________________________________________________________

மசசாத்திரி சிரீதரன்
sseshadri69@gmail.com
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11. தமிழகச் சிற்பிகள் வரொறு - நூல்
மதிப்புடர
— முடனவர். சுபாஷிணி

தமிழகத்தின் எல்ொப் பகுதிகளிலும் பயணிக்கும் மபாதும் என் மனடத

லவகுவாகக் கவர்வது தமிழக கட்டுமானக் கடெகளும் சிற்பங்களும்
கல்லவட்டுக்களும் தான்.

ஒரு மண்ைபத்தில் ஒரு சிறப்லபன்றால் இன்லனாரு மண்ைபத்தில் மற்லறாரு

சிறப்பு. ஒரு மகாயிெில் ஒரு பிரமாண்ைம் என்றால் இன்லனாரு மகாயிெில்
மற்றுலமாரு பிரமாண்ைம். ஒரு சிற்பம் ஒரு காரணத்திற்காக தனித்துவம்

வாய்ந்ததாக விளங்குவது மபாெ மற்லறாரு சிற்பம் தனக்மகயுரிய மற்லறாரு

தனித்துவத்துவைன் விளங்குகின்றது. ஒரு சுவமராவியம் ஒரு தன்டமயத்தது என

வியக்கும் மவடள மற்லறான்று இன்லனாரு வடகயில் சிறப்பானதாக இருக்கின்றது.
ஒரு கல்லவட்டுப் பாடற இப்படியும் ஒரு மவடெப்பாைா என அதிசயிக்க டவக்கும்
அமத மவடள இன்லனாரு கல்லவட்டு மவலறாரு வடகயில் சிறப்புக்கமளாடு

காட்சியளிக்கின்றது. இப்படி என் ஒவ்லவாரு முடற தமிழகத்துக்கான வருடகயின்
மதடுதல்களின் மபாதும் என் மதடுதல்களுக்கு அலுப்பு லகாடுக்கா அமத மவடள

புதியனவற்டற நான் பார்த்து அறிந்து லகாள்ளும் நிடெதான் ஏற்படுகின்றது. இது

என் மதடுதெின் தன்டமடயச் சுவாரசியமானதாகவும் ஆக்கியிருக்கின்றது. இப்படி
காணக் காண அற்புதங்களாக இருக்கும் தமிழக நிெப்பரப்பின் சிற்பக்கடெ,

கட்டுமானக் கடெடயப் பற்றி அதன் ஆரம்ப காெத் மதாற்றம், படிப்படியான

வளர்ச்சி, வரொற்றுக்கு முக்கியமான சான்றுகளின் விபரங்கள் என்ற வடகயில்

விரிவான தகவல்கடளத் தருகின்ற ஒரு நூடெ அண்டமயில் பார்க்கும் வாய்ப்பு
கிடைத்தது. பார்த்ததுமம அதடனப் லபற்றுக் லகாண்டு வாசிக்க மவண்டும் என்ற
ஆவடெத் தருகின்ற நூல்.

வரொற்று ஆய்வாளர் திரு. நைன காசிநாதன் எழுதி வாஸ்து மவத ஆய்வு

நிறுவனத்தின் லவளியீைாக 2006ம் ஆண்டு இதன் முதல் பதிப்பு நூல்

லவளிவந்திருக்கின்றது. இந்த நூல் உருவாக ஊக்கம் தந்தவர் தமிழகத்தின் முக்கிய
சிற்பியான ைாக்ைர்.டவ.கணபதி ஸ்தபதி அவர்கள் தான் என நூொசிரியர் தனது
முகவுடரயில் அதன் காரணங்கமளாடு விளக்குகின்றார்.
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நூெின் முன்னுடரமயாடு ஸ்தபதிகள் ,சிற்பிகள் பற்றிய நீண்ை அறிமுக

விளக்கத்டதயும் ைாக்ைர்.டவ.கணபதி ஸ்தபதி அவர்கள் இந்த நூெில்

வழங்கியிருக்கின்றார்கள். தனது விளக்கத்தில் இக்காெத்தில் ஸ்தபதிகள் என்று
குறிப்பிைப்படும் கட்டிைக் கடெஞர்களும் சிற்பக் கடெஞர்களும் பற்றிய மதிப்பு

என்பது குடறந்து. லகாத்தனாராகவும் கூெி மவடெலசய்பவராகவும் மதிக்கப்படும்
நிடெ இருக்கின்றது என்று குறிப்பிடுகின்றார். இதடன வாசிக்கும் மபாது,

ஆங்கிெத்தில் ஆர்க்கிலைக்ட் என்று லசால்லும் மபாது ஏற்படும் தனி உயர் மதிப்பு
தமிழில் மகாயில் கட்டிைக் கடெஞர் என்மறா சிற்பி என்மறா ஏன் தமிழ் மக்கள்
சிந்தடனயில் மதான்றவில்டெ என்படத நாம் மயாசிக்கமவண்டும் என்று
மதான்றாமல் இல்டெ.

நூெில் நூொசிரியரின் நுண்ணுடர, ைாக்ைர்.டவ.கணபதி ஸ்தபதி அவர்களின்

முன்னுடர அகவுடரக்கு அடுத்தார் மபாெ பதிலனட்டு தடெப்புக்களில் தமிழகச்
சிற்பிகடள பற்றி ஆராய்கின்றார் நூொசிரியர்.
அடவ ...
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1.

குமரிகண்ை காெத்தில் சிற்பிகள்

3.

மவத காெத்தில் சிற்பிகள்

2.

ஹரப்பன் நாகரிகக் காெத்தில் சிற்பிகள்

4.

இதிகாச, புராணக் காெங்களில் சிற்பிகள்

6.

சங்க காெத்தில் சிற்பிகள்

5.
7.
8.
9.

பண்டைத் தமிழ்க் கல்லவட்டுக் காெத்தில் சிற்பிகள்
காப்பியக் காெத்தில் சிற்பிகள்
பல்ெவர் காெத்தில் சிற்பிகள்

முதற்காெப் பாண்டியர் காெத்தில் சிற்பிகள்

10. மசாழர் காெத்தில் சிற்பிகள்

11. பிற்காெப் பாண்டியர் காெத்தில் சிற்பிகள்
12. சம்புவராயர் காெத்தில் சிற்பிகள்

13. விசய நகர மன்னர்கள் காெத்தில் சிற்பிகள்
14. நாயக்கர் காெத்தில் சிற்பிகள்

15. மராத்தியர் காெத்தில் சிற்பிகள்
16. பாடளயக்காரர்கள் காெத்தில் சிற்பிகள்
17. பிற்காெங்களில் சிற்பிகள்

18. சிற்பங்களிலும் ஓவியங்களிலும் சிற்பிகள்
என்ற பதிலனட்டு தடெப்புக்களாகத் தகவல்கள் விரிகின்றன.
இந்த நூெிற்குச் சிறப்பு மசர்க்கும் விசயங்களில் ஒன்றாக மயன் பற்றிய

விளக்கங்கடளக் காண்கின்மறன்.

கைல்மகாளால் ஆட்லகாள்ளப்பட்ை குமரிகண்ைத்தில் பிறந்து மயன் என்னும்
ஆதி சிற்பிமய லதாழிற் கருவிகள், மட்கெங்கள், ஓவியங்கள்,கட்டிைங்கள்
ஆகியனபற்றிய ஆரம்ப நிடெ லதாழில்நுட்பக் கூறுகடளத் தமிழ் மக்களுக்கு
அறிமுகப் படுத்தியவராக இந்த நூெின் முதற் பகுதி விளக்குகின்றது. இதற்கு
ஆதாரமாக டவசம்பாயனம் என்ற நூடெ ஆதாரமாகச் சுட்டுவதுைன், இந்நூல் மயன்
தான் அறிந்த லதாழில் நுட்பங்கடள நூல்களாக எழுதி குமரி கண்ைத்தில் லசயல்பட்ை
முதல் சங்கத்தில் அரங்மகற்றினார் என்றும் அதில் மயன் சிற்பமாச் லசந்நூல்,
ஓவியச் லசந்நூல், மனநிெச் லசந்நூல், நிெமனச் லசந்நூல், விண்கெச் லசந்நூல்,
நாட்டியச் லசந்நூல், இடசக் கடெச் லசந்நூல், மூெிடகச் லசந்நூல், தமிழியற்
லசந்நூல், கணிதமாச் லசந்நூல், மகாட்டுருச் லசந்நூல் என்ற பதிமனாரு நூல்கடள
இயற்றியது பற்றிய குறிப்பு உள்ளடமடயயும் சுட்டுகின்றார். இது இந்த
டவசம்பாயணம் என்னும் இம்மூெ நூடெத் மதடிப் லபற்று வாசிக்க மவண்டும் என்ற
ஆவடெத் தூண்டுவதாக அடமகின்றது.
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குமரிகண்ை மயனின் லபயரிமெமய பெர் இருந்திருக்கொம் என்றும் அவர்களும்
கட்டிைக் கடெகளில் மதர்ந்தவர்களாகவும் சிற்பக் கடெ வல்லுநர்களாகவும்
இருந்திருக்கொம் என்படத இெக்கிய இதிகாசச் சான்றுகள் சுட்டுவடதயும் இந்த
நூெில் காண முடிகின்றது. உதாரணமாக இன்டறக்கு ஏறக்குடறய கி.மு1000 - 700
வடர எனக் கணக்கிைப்படும் இராமாயண மயன் பற்றிய குறிப்புக்கள் இருப்பதும்
இங்குக் குறிப்பிைப்படுகின்றது. மயனின் மகள் மண்மைாதரி என்ற ஒரு குறிப்பும்
அர்ஜூனனுக்கு மயன் கட்டிய அடவ மண்ைபம் பற்றியும் வருகின்ற குறிப்புக்கடள
அறிய முடிகின்றது. காப்பியக் காெத்தில் மணிமமகடெ காப்பியத்தில் மணிமமகடெ
ஒரு மெர்வனத்திற்குச் லசன்றமபாது அங்மக மயன் பண்டைய காெத்தில் தனது
நூற்குறிப்பில் உள்ள கட்டுமான மரபிடன ஒத்துக் கட்ைப்லபற்ற பளிங்கு மண்ைபத்தில்
உதயகுமாரனுக்குப் பயந்து ஒளிந்து லகாண்ைடமடய இளங்மகாவடிகள்
சுட்டுவடதயும் அறிய முடிகின்றது. இமத மபாெ சிெப்பதிகாரத்திலும்
மடனயறம்படுத்த காடதயில் மயன் உருவாக்கிய லநறிமுடறயில் தயாரிக்கப்பட்ை
கட்டிெில் கண்ணகியும் மகாவெனும் படுத்துறங்கினர் என்ற குறிப்பும் வருவது மயன்
என்ற ஆதித் தமிழ் கட்டுமான ஆசாடனப் பற்றி மமலும் வெியுறுத்திச் லசால்வதாக
அடமகின்றது .
கல்லவட்டுகடள என்பது மிக உயர்ந்த மிக நுணுக்கமான லநறிமுடறகடளப்
பின்பற்ற மவண்டிய மதடவகளுைன் கூடிய ஒரு கடெ. நமக்கு இன்று கிடைக்கின்ற
நூல்களின் வழியாகச் சங்க காெ கட்டுமானம் என்பது லசங்கற்கட்ைைங்கடள
அடிப்படையாகக் லகாண்ைது என்படத அறிகின்மறாம். இன்டறக்குப் பெ நூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னமர லசங்கல் தயாரித்து அதடனக் லகாண்டு கட்டிைங்கடள
எழுப்பிய தமிழர் தம் லதாழில் நுட்பத் திறன் வியக்க டவக்கும் ஒன்மற என்பதில்
சிறிதும் சந்மதகத்திற்கிைமமதுமில்டெ.
நூொசிரியர் இந்த நூெில் வழங்கியிருக்கும் மமலும் இரண்டு சிறப்பு
விையங்களாக அடமவது கல்லவட்டுக்கள் பற்றிய விளக்கங்களும் லசப்மபட்டுகடளப்
பற்றிய விரிவான தகவல்களும் என்று லசால்ெொம். பண்டைய தமிழ்
எழுத்துக்களான பிராமி, வட்லைழுத்து அத்துைன் சமஸ்கிருத கிரந்த எழுத்துக்
கல்லவட்டுக்கள், லசப்மபடுகள் பெ உதாரணங்களாக நூெில் டகயாளப்பட்டுள்ளன.
இச்லசப்மபடுகள் தற்சமயம் இருக்கின்ற அருங்காட்சியகங்கடளப் பற்றிய தகவல்கள்
இவற்டற மநரில் பார்த்து ஆராய விரும்புமவாருக்கு ஆரம்ப நிடெக் குறிப்புக்கள்
வழங்கும் தன்டமயும் சிறப்புக்குரியது என்மற கருதுகின்மறன்.
எப்படி ஓடெச்சுவடிகள் என்றால் அடவ மசாதிைம் சார்ந்தடவ என்ற
எண்ணம் பரவொகப்பெ தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றமதா அமத மபாெ
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கல்லவட்டுக்களும் லசப்மபடுகளும் என்றாமெ அடவ மன்னர்கள் வரொற்றுத்
தகவல்களாக இருக்குமமா என்ற எண்ணம் பெருக்கும் இருப்பதுண்டு.
கல்லவட்டுக்களும் லசப்மபடுகளும் தமிழ் மக்களின் சமூகம் சார்ந்த விையங்கடளப்
பதிவு லசய்து டவத்த ஆதாரங்களாக அடமந்திருக்கின்றன என்படத சிெ
ஆதாரங்களின் வழி நூொசிரியர் விவரிக்கின்றார். அதில் உதாரணமாக வரி பற்றிய
விபரங்கள், ஒரு குடும்பத்தினர் தம்டம அடிடமகளாக விற்றுக் லகாண்ைதற்கான
சான்று லசப்மபடு, லகாள்டள நிகழ்வு ஒன்டறப் பற்றிய லசய்திடயப் பதிந்த லசப்மபடு
என்பன மபான்றவற்டற குறிப்பிைொம். இப்படி வித்தியாசமான லசப்மபடுகள் விசய
நகர மன்னர்கள் காெத்தில், நாயக்கர் காெத்தில், சம்புவராயர், மராத்தியர்
காெங்களில் லவளியிைப்பட்ை குறிப்புக்கள் கல்லவட்டு லசப்மபடு தயாரிப்பு பற்றிய
தகவல் களஞ்சியமாக இந்த நூெின் தரத்டத உயர்த்துவதாக உள்ளது.
இந்த நூெின் மிக முக்கிய அங்கமாக நான் காண்பது ஒவ்லவாரு
அத்தியாயத்தின் பின்னும் லகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் துடண நூற் குறிப்புப் பட்டியல்.
இந்தப் பட்டியெில் உள்ள நூல்கள் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் வரொற்றுத்மதைல்
உள்மளாருக்கும் மிக உதவும் தன்டம லகாண்ைடவ என்பதில் மாற்றுக் கருத்மத
இல்டெ.

தச்சர்கள், லபாற்லகால்ெர்கள், சிற்பிகள், சித்திரக் கடெஞர்கள் ஆகிமயார்

தங்கள் திறத்தால் விட்டுச் லசன்றடவமய இன்டறய தமிழர் தம் வரொற்றுச்
சான்றுகளாக நம் கண் முன்மன திகழ்கின்றன. அழிந்து வரும் கடெகளில் ஒன்றாக
இன்று சிற்பக்கடெ தமிழகத்தில் சுட்ைப்படுவது மவதடனக்குரிய ஒரு விையம்.
பண்டைய தமிழர் கட்டுமானக் கடெகள் இக்காெச் சூழெில்
பல்கடெக்கழகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் பாைமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுமமயானால்
அது இக்கடெ அதன் சிறப்புத்தன்டம லகைாது அறிவியற் கூறுகளின் லபருடமமயாடு
மமலும் மிளிர வாய்ப்பு ஏற்படும்.
விடெ ரூ.350
பிரசுரிப்பாளர்: வாஸ்து மவத ஆய்வு நிறுவனம்
___________________________________________________________

முடனவர். சுபாஷிணி
ksubashini@gmail.com
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12. மாங்குளம் தமிழி கல்லவட்டுக்கள்
— முடனவர். சுபாஷிணி

தமிழகச் சிற்பிகளும் கல்லவட்டுக் கடெஞர்களும் தமிழ் மண்ணில் விட்டுச்
லசன்றிருக்கும் சான்றுகள் தமிழ் லதாைர்பான ஆய்வுகளுக்கு மிக
முக்கியமானடவயாகத் திகழ்படவ. கி.மு 6 என்ற காெ நிடெயிமெமய கல்லவட்டு
லபாறிக்கும் திறன் லபற்மறாராகத் தமிழர் லதாழிற்கடெ அறிவு லபற்றிருந்தார்கள்
என்பதற்கு இது சான்றாக அடமவது என்பமதாடு இக்காெத்திற்கு முன்மப தமிழ்
லமாழியின் வளர்ச்சி என்பது மபச்சு, வடிவம், இெக்கணம் என்ற வடகயில் வளர்ச்சி
லபற்றிருந்தது என்பதற்கு மிக நல்ெ சான்றாகவும் அடமகின்றது.
கி.மு.5ம் நூற்றாண்டு வாக்கில் மதுடர நகடரச் சுற்றியுள்ள குன்றுகளில் பெ
சமண முனிவர்கள் தங்கியிருந்தடமக்கானச் சான்றுகடள இன்றும் பாடறகளில்
உள்ள படுக்டககள், லதால் தமிழ் எழுத்துக்கள் என்பனவற்றிெிருந்து
அறியமுடிகின்றது. இம்முனிவர்கடள அச்சயமம் பாண்டி நாட்டை ஆண்ை பாண்டிய
மன்னர்கள் ஆதரித்து, இவர்கள் தங்கவும் பள்ளிகள் அடமத்து கல்விச்மசடவ
புரியவும் உதவி இருக்கின்றனர். லபாருள் வளம் மிக்க வணிகப்லபருமக்களும் சமண
முனிவர்கள் குன்றுகளின் பாடறப்பகுதிகளில் தங்கியிருக்க வசதிடய உருவாக்கிக்
லகாடுத்திருக்கின்றனர். அத்தடகய லசய்திகடள இப்பாடறகளில் வடிக்கப்பட்டுள்ள
லதால் தமிழ் எழுத்துக்களின் வழி அறிந்து லகாள்ள முடிகின்றது.
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மாங்குளம், மதுடரயிெிருந்து ஏறக்குடறய 20கிமீ .தூரத்தில் இருக்கும் ஊர். மராவர்ட்
சீவல் என்பவர் தாம் 1882ம் ஆண்டில் இங்கிருக்கும் மாங்குளம் கல்லவட்டுக்கடளக்
கண்ைறிந்தவர் என்ற சிறப்பிடனப் லபறுபவர். கல்ெில் லபாறித்த எழுத்துக்கடளப்
பார்த்து இடவ என்ன குறியீடுகமளா என்று அவர் மயாசித்திருக்கக்கூடும். ஆயினும்
இடவ என்ன எழுத்துக்கள் என்பது கைந்த நூற்றாண்டில் தான் உறுதி லசய்யப்பட்ைது.
தமிழகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய சமண லநறி சார்ந்த கல்லவட்டுக்களிமெமய இந்த
மாங்குளம் கல்லவட்டுக்கள் தாம் மிகப்பழடமயானடவ என்ற சிறப்டபப் லபறுபடவ.
இம்மடெயில் ஐந்து குடகப்பகுதிகள் உள்ளன. சற்மற தூரத்தில் இடைலவளி
விட்டு இடவ அடமந்திருக்கின்றன. கற்படுக்டககள் உள்ள பகுதிகளில் மடழ நீர்
வடிய உருவாக்கப்படும் காடி லவட்ைப்பட்டுள்ளது. அதன் கீ மழ அல்ெது
அருகாடமயில் கல்லவட்டுக்கள் லவட்ைப்பட்டுள்ளன.
லநடுஞ்லசழியன் என்ற சங்ககாெ பாண்டிய மன்னனின் லபயர் இங்குள்ள
கல்லவட்டுக்களில் இருமுடற குறிப்பிைப்படுகின்றன. அமதாடு லசழியன், வழுதி
என்ற பாண்டிய குடிப் லபயர்களும் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன.

இங்குள்ள கல்லவட்டுக்கள்:
1.
கணிய் நந்தஅ ஸிரிய்இ குவ் அன்மகதம்மம் இத்தாஅ
லநடுஞ்லசழியன் பண அன் கைல் அன் வழுத்திப்
லகாட்டு பித்தஅ பளிஇய்
2.
கணிய் நத்திய் லகாடிய் அவன்
3.
கணிய் நந்தஸிரிய் குஅன்தமம் ஈதா லநடுஞ்லசழியன்
ஸாெகன் இளஞ்சடிகன் தந்டதய் சடிகன் மசஇயபளிய்
4.
கணி இ நதஸிரிய்குவ(ன்) லவள் அடறய் நிகமது காவிதிஇய்
காழிதிக அந்டத அஸீதன் பிணஉ லகாடுபிமதான்
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5.
சந்தரிதன் லகாடுபிமதான்
6.
லவள்அடற நிகமமதார் லகாடி ஓர்
(குறிப்பு: பாண்டிய நாட்டு வரொற்று டமய லவளியீைான மாமதுடர (ஆசிரியர்கள்லபா.இராமசந்திரன், லசா.சாந்தெிங்கம்) என்ற நூெில் உள்ள குறிப்பு மமமெ
வழங்கப்பட்டுள்ளன.)

தமிழ் எழுத்துக்கமளாடு சமஸ்கிருத எழுத்தும் கெந்த நிடெயில் இக்கல்லவட்டு
லவட்ைப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் எழுத்தின் சிறப்பு எனச் லசால்ெப்படும் ழ எழுத்து லவட்ைப்பட்ை பழடமயான
கல்லவட்டு இடவதாம் என்பது குறிப்பிைப்பை மவண்டிய ஒன்மற.
இப்பகுதியில் 2007ம் ஆண்டில் தமிழக லதால்ெியல் துடறயினால் மமற்லகாள்ளப்பட்ை
அகழ்வாய்வில் லசங்கற்களினால் உருவாக்கப்பட்ை கட்டிை கட்டுமானப் பகுதி
ஒன்றும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் கூடறகளுைன் கூடிய அடமப்பாக
இது உருவாக்கப்பட்ைடம அறியப்பட்ைது. கூடறகளுக்கு இடைமய மரத்துடளகள்
உருவாக்கி அதடன மரச்சட்ைங்கடள டவத்து இடணத்து இரும்பினால் ஆன
ஆணிடய லகாண்டு இடணத்து இக்கூடறகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கொம். இங்கு
கிடைத்த லவமவறு அளவிொன பழங்காெ ஆணிகள் இதடன உறுதி லசய்யும்
வடகயில் அடமந்திருக்கின்றது.
இந்த மாங்குளம் கல்லவட்டுப் பகுதி இன்று தமிழக லதால்ெியல் துடறயினால்
பாதுகாக்கப்படும் சின்னமாக இருக்கின்றது. மமமெ பாடறக்குச் லசல்லும் பாடதகள்
சிறப்பாக அடமக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் படுக்டககள் இருக்கும் பகுதிகளில் இங்கு
வரும் லபாதுமக்கள் தங்கள் லபயர்கடள எழுதி,இப்புராதனச் சின்னங்கடள சிடதத்து
வருகின்றனர் என்பது மவதடனக்குறிய விையம்.
அருகாடமயில் இருக்கும் குடியானவர்களின் ஆடுகள் இப்பகுதியில் மமய்வதால்
ஆட்டுப்புழுக்டககள் நடைபாடதலயங்கும் நிடறந்து கிைக்கின்றன.
இப்பகுதிடய சுத்தம் லசய்து பாதுகாக்கும் முயற்சி மிக அவசியம்.
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குறிப்பு: மாங்குளம் பகுதியில் கட்டுடரயாளர் லசய்த விழியப்
பதிவு யூடியூபில் https://www.youtube.com/watch?v=2uH2fyvkLlo&feature=youtu.be இங்குள்ளது.
ஏறக்குடறய 20 நிமிைப் பதிவு இது. மிக விரிவாக ைாக்ைர்.லசா.லசாக்கெிங்கம்
அவர்கள் மாங்குளம் கல்லவட்டுக்களின் காெம், அதன் சிறப்புக்கள் ஆய்வுகள் என
தகவல்கள் வழங்குகின்றார்.

___________________________________________________________

முடனவர். சுபாஷிணி
ksubashini@gmail.com
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13. கடைலவண் மடெக் மகாட்டு நடுகல்
— மசசாத்திரி சிரீதரன்

பைம் உதவி: Arunkumar Pankaj
இந்தச் சிடெ கச்சிராப்பாடளயம் அருகில் மவடியப்பன் என்ற லபயரில் வழிபடும்
நடுகல் ஆகும்.
"கடைலவண் மடெக் மகாட்டு மவட்டுவரு இருவாய் லதாளுக் லகாண்டு பட்ைான்
கம்பாைரு மகன் சாமிக்கல்" - by

Arunkumar Pankaj
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நடுகல் தரும் லசய்தி கடைலவண்மடெக் மகாட்டு மவட்டுவருடைய இருவாய்
(மடெப்பறடவ) கூட்ைத்டத (லதாறு) டகப்பற்றி வரசாவடைந்த
ீ
கம்பாைர்
என்பானுடைய படையாள் நிடனவில் எழுப்பப்பட்ை வழிபாட்டுக்கல் என்பமத. லதாறு
அடிடமப்படுத்திய (tamed) என்ற லபாருளில் இங்கு வழங்குகிறது. ஆநிடரடய
இச்லசால் இக்கல்லவட்டில் குறிக்கவில்டெ
இந்நடுகல் இறந்தவர் நிடனவில் வழிபாட்டுக் கல்ொக டவக்கப்பட்டுள்ளதால்
இறந்தவர் உட்பை எவருடைய லபயரும் இதில் குறிக்கப்பைவில்டெ. குறிப்பாக
மவந்தர், மன்னர், அதியடரசர் அவர்க்கு மசவர் மகான் என எவர் லபயரும்
இைம்லபறவில்டெ. கம்பாைர் என்பது சிெம்பத்தில் வல்ெவர் எனப்லபாருள்படும். அது
ஆள் லபயர் அல்ெ என்பது லதளிவு. சிெம்பாட்ைம் > கம்பாட்ைம்.
இன்று காடைக் மகாழி வளர்ப்பு மபாெ மவட்டுவர் இருவாய் எனும் பறடவடய
உணவு முதொனவற்றுக்கு வளர்த்திருக்க மவண்டும். அடதத் தான் வழிபடுநடுகல்
மறவர் தம் கூட்ைத்தாமராடு லசன்று கவர்ந்து வந்துள்ளார். இவ்விடனயில்
ஈடுபட்ைமபாது இந்த நடுகல் மறவர் மவடுவரின் தாக்குதலுக்கு ஆட்பட்டு
இறந்துள்ளார் என்றாலும் இவருைன் லசன்ற கூட்ைத்தார் தம் லகாள்டளவிடனயில்
லவற்றிலபற்றனர்.
தமிழில் சாமி என்ற லசால் லதய்வத்டதக் குறிக்கும் ஆனால் சமற்கிருதத்தில் சுவாமி
தடெவன் என்று லபாருள்படும். சாமி என்ற தமிழ்ச் லசால் சுவாமி என்ற சமற்கிருத
லசால்ெில் இருந்து தான் வந்தது என்கின்றனர். ஆனால் எளிமயாரின் கல்லவட்டில்
சுவாமி > சாமி என்ற சமற்கிருத லசால் இைம்லபறுவது இயொதது. ஆதொல் 7 ஆம்
நூற்றாண்டின் இக்கல்லவட்டில் இச்லசால் இைம்லபறுவது "சாமி" என்ற லசால்
சமற்கிருத சுவாமி என்ற லசால்ெில் இருந்து வந்ததல்ெ என்று லதளிவாக்குகிறது.
___________________________________________________________

மசசாத்திரி சிரீதரன்
sseshadri69@gmail.com
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14. மசெம் ஆத்தூர் அருமக 16 ஆம்
நூற்றாண்டு கல்லவட்டு கண்டுபிடிப்பு
— லபான்.லவங்கமைசன்
லதால்ெியல் படிவம்:
மசெம் ஆத்தூர் அருமக 16 ஆம் நூற்றாண்டு கல்லவட்டு
கண்டுபிடித்தவர்:
லதால்ெியல் முடனமவார் திரு. ஆறகழூர் லபான்.லவங்கமைசன்
இைம்:
மசெம் மாவட்ைம் தடெவாசலுக்கு அருமக உள்ள நத்தக்கடர கிராமம்: மசெம்
மாவட்ைம் ஆத்தூர் வட்ைம் தடெவாசல் அருமக உள்ள வரொற்று புகழ் மிக்க ஊர்
ஆறகளூர். இந்த ஊருக்கு வைக்கு பகுதியில் சுமார் 2 கிமொ மீ ட்ைர் லதாடெவில்
உள்ள ஊர் நத்தக்கடர.
கல்லவட்டு:
நத்தக்கடரயில் வசிக்கும் தடெடம ஆசிரியர் மமனாகரன் என்பவரின் வட்டுக்கு
ீ
பின்புறம் உள்ள மதாட்ைத்தில் 85 லச.மீ நீளமும், 45 லச.மீ . அகெமும் உள்ள
கற்பெடகயில் இரு புறங்களிலும் 49 வரிகளில் கல்லவட்டு லவட்ைப்பட்டுள்ளது
இக்கல்லவட்டு கி.பி.1585 ஆம் ஆண்டு லவட்ைப்பட்டுள்ளது. சுபமஸ்து ஸ்வஸ்திஸ்ரீ
சகாப்தம் என நட்சத்திர குறிப்புகமளாடு இக்கல்லவட்டு ஆரம்பமாகிறது.
ஆறகளூரில் உள்ள காமநாமகஸ்வரர் மகாயிெில் உள்ள லபரியநாயகிக்கு, நத்தக்கடர
கிராமம் நாயக்க மன்னர்களால் ஆற்றூர் (தற்மபாடதய ஆத்தூர்) நட்ைவாரிைம்
தானமாக தாடர வார்த்து வழங்கப்பட்ைது என கல்லவட்டு லதரிவிக்கிறது.
மமலும், இக்கல்லவட்டு குறிப்பிடும் தானத்டத அழிவு லசய்மவார் கங்டக கடரயிமெ
சிடனப் பசுடவ லகான்ற பாவத்திற்கு உள்ளாவார்கள் என கல்லவட்டு லதரிவிக்கிறது.
இக்கல்லவட்டை நாட்ைவர்கள் லசால்ெ ஆற்றூடர (தற்மபாடதய ஆத்தூர்) மசர்ந்த
நாட்டு கணக்கணான காமீ ஸ்வரன் லபாறித்துள்ளார் என்படத இக்கல்லவட்டின் மூெம்
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அறிய முடிகிறது.
தடெவாசலுக்கு கிழக்கு, நாவல்குறிச்சிக்கு லதற்கு, லபரிமயரிக்கு மமற்கு,
இடைப்பட்ை நத்தகடர கிராமம் என கிராமத்தின் நான்கு எல்டெகடளயும் கல்லவட்டு
லதரிவிக்கிறது.
11 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 15ஆம் நூற்றாண்டு வடர ஆறகளூர் மகடத நாடு என்ற
குறுநிெ நாட்டின் தடெநகராய் இருந்தது.
மூன்றாம் குமொத்துங்க மசாழனின் தளபதியாய் இருந்த லபான் பரப்பின
வாணமகாவடரயன் என்பவர் ஆறகளூடர தடெநகராக லகாண்டு ஆட்சி புரிந்து
வந்துள்ளார். மசாழர்கள், பாண்டியர்கள், விஜயநகர மபரரசு, நாயக்கர்கள் கீ ழ் ஆட்சி
நைந்துள்ளது.
எனமவ, ஆறகளூடர சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் இன்னும் புதிய கல்லவட்டுக்கள்
கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஆய்வாளர்கள்:
கல்லவட்டு ஆய்வாளர்கள் விழுப்புரம் வரராகவன்,
ீ
மங்டக வரராகவன்,
ீ
லபான்.லவங்கமைசன் ஆகிமயார் அைங்கிய குழு இந்த கல்லவட்டை ஆய்வு லசய்தது
பைங்கள்:
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___________________________________________________________

லதால்ெியல் முடனமவார்
திரு. ஆறகழூர் லபான்.லவங்கமைசன்
ponvenkatesan64@gmail.com
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15. ஆெத்தூர் – சமணக்மகாயில்
— து.சுந்தரம்

ஆலத்தூர் - அடமெிைம்:

தகொடெ மொெட்ைம் அன்னூர் அருதக வமொண்டிபொடையம் என்று ஓர் ஊர்

அடமந்துள்ைது. அவ்வூரில் உள்ை வபருமொள் தகொயிலும் அங்கு ஆண்டுததொறும்
நைக்கும் தீமிதித் திருெிழொவும் இம்மொெட்ைப்பகுதியில் தபர் வபற்றடெ.

(தகொடெப்பகுதியில் தீ மிதிக்கும் தகொயிற்சைங்கு, “குண்ைம்” என மக்கள் ெழக்கில்
அடழக்கப்படுகிறது. குண்ைம் என்பதற்குக் குழி என்பது வபொருள். எனதெ

வநருப்புக்குழிடய மக்கள் குண்ைம் என அடழப்பது முற்றிலும் வபொருந்தும்.

தகொயிதலொடு வதொைர்புபடுத்தும்தபொது அதுதெ, “பூக்குழி”என்றொகிறது.) சிறப்புப் வபற்ற

வமொண்டிபொடையத்துக்கு அருகில் இரண்டு கிதலொ மீ ட்ைர் வதொடலெில் ஒரு சிற்றூர்
உண்டு.

சமணக்தகொயில் கண்டுபிடிப்பு:

வெைிதய அறியப்பைொத அச்சிற்றூர், ஒரு நொைில் ெரலொற்று வெைிச்சம் வபற்றது.

கொரணம் அங்தக ஒரு சமணக்தகொயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. அவ்வூர்தொன் ஆலத்தூர்.
கண்டுபிடித்தெர், தகொடெ மொெட்ைம் அெிநொசிடயச் தசர்ந்த தமிழ்ப்தபரொசிரியர்

மொ.கதணசனொர் ஆெொர். இெர், தகொடெ மொெட்ைக் கல்வெட்டுகடை முதன்முதலில்
வதொகுத்து நூலொக வெைியிட்ைெர். (அதன்பிறகு, 2006-ஆம் ஆண்டுதொன், வதொல்லியல்

துடறயின் “தகொயமுத்தூர் மொெட்ைக் கல்வெட்டுகள்” நூல் வெைியொனது.) முடனெர்

பட்ைத்துக்கொன ஆய்ெில் ஈடுபட்டிருந்ததபொது 1980-82 –ஆம் ஆண்டுக் கொல கட்ைத்தில்
அெர் இக்தகொயிடலக் கண்ைறிந்தொர். அெர் பொர்க்கும்தபொது தகொயில் மிகச்சிடதந்த
நிடலயில் இருந்தது. தகொயிலின் முன் ெொசலின் கதவு, நிடறய

தெடலப்பொடுகதைொடு அழகுறக் கொணப்பட்ைது. தகொயிலின் வதன்புறமுள்ை ஒரு
குழியில் இரண்டு அடி உயரமுள்ை ஒரு சிடல புடதந்து கிைந்தது. சிடல பொர்ப்பதற்கு
அழகொக இருந்தது. அது ஒரு தீர்த்தங்கரர் சிற்பம். (பின்னொைில் இந்தத் தீர்த்தங்கரர்
சிற்பம் ததொண்டிவயடுக்கப்பட்டுக் தகொடெ அகழ்டெப்பகத்தில் டெக்கப்பட்ைது.)
தகொயிலில், நொன்கு ெட்வைழுத்துக் கல்வெட்டுகளும் இரண்டு தமிழ்க்

கல்வெட்டுகளும் இருந்தன. அெர் தம் ஆய்ெில் கண்ைறிந்த வசய்திகள் ெருமொறு:
“கி.பி.9-ஆம் நூற்றொண்டைச்தசர்ந்த அச்சமணக்தகொயில், ஒரு சமணப்பள்ைியொகவும்
இயங்கிெந்தது. இங்கு எழுந்தருைியிருந்தெர் ஒரு சமணத்தீர்த்தங்கரர் ஆெொர்.

ஒன்பதொம் நூற்றொண்டில் வகொங்குநொட்டில் சமணசமயம் சிறந்து ெிைங்கியது. 12-ஆம்
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நூற்றொண்டில் ெொழ்ந்த வகொங்குச் தசொழனொகிய குதலொத்துங்கர், இந்த ஊடர அெிநொசி
சிென் தகொயிலுக்குத் தொனமொக ெழங்கியுள்ைொர். அக்கொலத்தில், வகொங்குநொட்டில்
சமணர்களுக்கும் டசெர்களுக்கும் வபரும் தபொரொட்ைம் நைந்துள்ைது. டசெர்கள்,
மன்ன்ன் துடணதயொடு சமணப்பள்ைிகடை இடித்து அழித்திருக்கலொம். சில
சமணப்பள்ைிகள் சிென் தகொெில்கைொக மொற்றப்பட்ைன. சமணப்பள்ைிகள்

சிென்தகொெில்கைொக மொறியுள்ைடத ெரலொற்று அறிஞர் சி.எம். இரொமச்சந்திரன்
வசட்டியொர் ’வகொங்குநொடும் சமணமும்’ என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ைொர்.”
அெிநொசி சிென்தகொெிலும்-ஆலத்தூர் சமணக்தகொெிலும்:
தமதல குறிப்பிட்ை கண்டுபிடிப்பு, ஆய்வு ஆகியெற்றுக்குப் பின்னர் தெவறொரு

ஆய்வு நிகழ்ெில், அெிநொசியிலுள்ை அெிநொசிலிங்தகசுெர்ர் தகொயில்

கல்வெட்வைொன்டற ஆய்வுவசய்து தபரொசிரியர் கதணசனொர் வெைியிட்ை வசய்திகள்
பின்ெருமொறு:

”பண்டைய கொலத்தில் தகொயில்கதை ெழக்குமன்றங்கைொகத் திகழ்ந்தன என்பதற்கு
நமது தகொயில்கைில் கொணப்படும் கல்வெட்டுகைில் சொன்றுகள் உள்ைன.
அெிநொசிலிங்தகசுெரர் தகொயிலில் உள்ை கல்வெட்டிலும், ஆலத்தூர்

சமணக்தகொயிலில் உள்ை கல்வெட்டிலும், அக்தகொயில்கதை ெழக்குமன்றங்கைொகத்
திகழ்ந்தன என்படதத் வதைிவுபடுத்தும் ெிதமொன வசய்திகள் உள்ைன.
திருப்பணிக்கு ெரிப்பணம்.
வகொங்குச்தசொழமன்னன் திரிபுெனச்சக்கரெர்த்தி குதலொத்துங்க தசொழததென் தனது
நொன்கொம் ஆட்சியொண்டில் (கி.பி.1200) தற்தபொடதய ஆலத்தூரொன நிடலடம

அழகியதசொழ நல்லூரிலும் மற்றும் அதன் எல்டலகைிலும் ெசூலிக்கப்படுகிற
ெருெொய்கைொன நத்தெரி, மன்றுபொடு, வதண்ைக்குற்றம் முதலியெற்டற

அெிநொசிலிங்தகசுெரர்க்கு அமுதுபடிக்கொகவும், திருப்பணிச் வசலவுகளுக்கொகவும்
ெழங்கியதொக அெிநொசிக் கல்வெட்டில் வசதுக்கிடெத்துள்ைொன்.

அததசமயம் ஆலத்தூரில் உள்ை ெரசங்கொதப்வபரும்பள்ைியின்
ீ
கருெடறயின்

முன்மண்ைப தமற்குச்சுெரில் ஒய்சை அரசன் ெரெல்லொைன்
ீ
(கி.பி. 1332)

வசதுக்கிடெத்துள்ை கல்வெட்டில், ஆலத்தூரிலும் அடதச்சுற்றியுள்ை எல்டலகைிலும்

ெரும் ெருெொய்கடை இந்த ஊரில் உள்ை அணியொது அழகியொரொகிய தீர்த்தங்கரருக்கு
கி.பி.9-ஆம் நூற்றொண்டின் தசொழ மன்னன் ெழங்கியதொக்க் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது.
ஆறுநொட்ைொர் சடப.

இந்த இரு கல்வெட்டுகைிலும் வெவ்தெறு ெிதமொன கருத்துகள்

வெட்டிடெக்கப்பட்டிருந்ததொல் ஆலத்தூரில் ெருெொடய யொர் ெசூலிப்பது என்பதில்
சிக்கல் ஏற்பட்ட்து. எனதெ, ஆலத்தூர் சமணப்பள்ைிடயச் தசர்ந்தெர்களும்,

அெிநொசிலிங்தகசுெரர் தகொயிடலச் தசர்ந்தெர்களும் சிக்கடலத் தீர்ப்பதற்கொக
‘ஆறுநொட்ைொர் சடப’ என்னும் அறங்கூறும் அடெயத்தொடர நொடினொர்கள். தபரூர்நொடு,
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ெைபரிசொரநொடு, ெரதசொழெைநொடு,
ீ
ஐங்கடரநொடு, குறுப்புநொடு, நொலூர்ப்பற்றுநொடு
என்ற ஆறு நொடுகடைச்தசர்ந்த சடபதய ஆறுநொட்ைொர் சடபயொகும். இவ்ெழக்கு
சமணம், டசெம் ஆகிய இரு சமயக் தகொெில்கடைப்பற்றியது என்படத

மனதில்வகொண்டு ஆறூநொட்ைொர் சடப ஆய்வுகடை தமற்வகொண்ட்து. இரு

தகொெில்களும் ெைபரிசொரநொட்டைச் தசர்ந்தடெ என்படதயும், தொனம் வசய்யப்பட்ை
ஆலத்தூடரயும் அதன் எல்டலகடையும் ஆய்வு வசய்த்ததொடு இரண்டு

கல்வெட்டுகைின் உண்டமத் தன்டமகடையும் ஆரொய்ந்து தீர்ப்பு ெழங்கினொர்கள்.
தீர்ப்பு.
அந்தத் தீர்ப்பில், ஆலத்தூர் மற்றும் அதன் எல்டலப்பகுதிகைில் ெரும் ெருெொய்

இவ்ெிரு சமயக்தகொெில்களுக்கும் வபொதுெொனது என்றும், ஆலத்தூரின்

வதற்குப்பகுதித் வதருவும், சமணக்தகொயிலும், அடதச்சுற்றியுள்ை சமணர்

குடியிருப்புகளும் சமணததெருக்குச் வசொந்தமொனது என்றும், மற்ற பகுதிகள்
அடனத்தும் அெிநொசிலிங்தகசுெரருக்குச் வசொந்தமொனது என்றும் தீர்ப்பு
ெழங்கினொர்கள். தீர்ப்பின் முடிெில் ஆறுநொட்ைெதரொம் என்று எழுதிக்

டகவயழுத்திட்டுள்ைனர். ஏறத்தொழ எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்தப சொன்தறொர்கள்
ெழங்கிய தீர்ப்பு நம்டமப் வபரிதும் ெியப்பில் ஆழ்த்துகிறது.”

இத்தடகய ெரலொற்றுப் பின்புலத்டதக்வகொண்ை ஆலத்தூர் சமணக்தகொயிடலயும்

கல்வெட்டுகடையும் கொணக் கட்டுடரயொசிரியர் 2012-ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் மொதம்
வசன்றதபொது கண்டு உணர்ந்தடெ இங்தக பகிர்ந்துவகொள்ைப்படுகின்றன.
தகொயில் அடமெிைம்:

சமணக்தகொயில் எனினும், நீண்ை கொலமொகச் சிென்தகொெிலொகதெ மக்கைொல்

கருதப்பட்ை சிென்தகொயிலுக்கு எப்படிச் வசல்ெது என ஒரு சிலரிைம் தகட்ைதபொது
சரியொன ெழி புலப்பைெில்டல. பொழடைந்த தகொயில் என்னும் அைெில் ஊர்

மக்களுக்கு அக்தகொயில் அறிமுகமொயுள்ைது. ஒருெொறு, ஒரு பொடத கொண்பிக்கப்பை
அப்பொடதயில் வசல்ல நுடழந்தொல் ெைர்ந்து நின்ற முள்மரங்கள் தபொகெிைொது
தடுத்தன. பின்னர், சரியொன ெழி என்று ஒருெர் வசொல்ல, அவ்வூரின் ஒரு

ெதியிலிருந்த,
ீ
உடையொர் ெட்டிற்குச்
ீ
வசன்று ெழி தகட்தைன். ெட்டுக்குடையெர்,
ீ
மண்ணுடையொர் என்னும் வதொழிற்பிரிெினரொன தெட்தகொெர் ஆெொர். உள்தை
நுடழந்ததும், ஆங்கொங்தக மண் சட்டிகள், பொடனகள், அடுப்புகள் எனப் பல
மட்கலன்கள். ெட்டுக்குடையெர்
ீ
ெட்டுக்குள்
ீ
அடழத்துச் வசன்று ெட்டின்
ீ

பின்புறமுள்ை புறக்கடைடயக் கொண்பித்தொர். ெட்டின்
ீ
வதொழுெமொகப் பயன்பொட்டில்

இருக்கும் அந்த இைத்தில் மொடுகள், மொட்டுச்சொணம், டெக்தகொல் வபொதிகள், உடைந்த
சட்டிபொடனகள், கொய்ந்த மரக்கழிகள், கொய்ந்த படன,வதன்டன ஓடல மட்டைகள்,

குப்டப,கூலங்கள் புடை சூழ, முள்மரங்கைினூதை ஏததொ ஒரு கட்டுமொனம் வதரிந்தது.
அருகில் வசன்று பொர்த்தபின்னதர தகொயிலின் சுெர்களும், கூடரப்பகுதியின் கற்களும்
வெைிப்பட்ைன.
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கட்டுமொனத்தின் முன்புறப்பகுதி ெழிதய உள்தை நுடழந்து வசன்றதும்

கொணப்பட்ைது, கருெடறடய அடுத்த முன்மண்ைபம். அதற்கு அப்பொல்,

கருெடறடயக் கொதணொம். கருெடறயின் நுடழெொயில் நிடலக்கொல்கதைொடு

இருந்தது. கருெடற முற்றிலும் அழிந்து இருந்த இைம் வதரியொமல் தமடிட்டுக்
கிைந்தது. கட்டுமொனக்கற்கள் அங்வகொன்றும் இங்வகொன்றும் எனச் சிடதந்த

ததொற்றத்தில் இருந்தன. முன்மண்ைபச் சுெர்கைில் ஆங்கொங்தக கற்கள் வபயர்ந்து,
தமற்கூடரயும், தூண்களும் சிடதந்து கொணப்பட்ைன. முன்னதர வசொன்னதுதபொல்,

தகொயிடலச்சுற்றிலும் முள்மரங்களும், புதர்ச்வசடிகளும் மூடிப் பொழுங்தகொயிலொகத்
வதரிந்த ததொற்றத்டதக்கண்டு, ெரலொறு தபசும் அரிய கல்வெட்டுகடைத் தொங்கி

நிற்கும் ஒரு தகொயிலுக்கு இதுதொன் இறுதிக்கொலதமொ என்று மனம் துன்புற்றது.
சமணமதத்தின் பழடமச் சின்னம்:

ஆலத்தூதர ஒரு ெரலொற்றுப்பின்னணி வகொண்ை ஊரொகும். பழங்கொலத்திதலதய,

தகொடெப்பகுதியிலிருந்து கருநொைகத்துக்குச் வசல்லும் ெணிக ெழியில் இவ்வூர்
இருந்துள்ைது. அக்கொலத்தில் ெணிகர்கள் வபரும்பொலும் சமண சமயத்டதச்
சொர்ந்தெர்கைொக இருந்த கொரணத்தொல், சமண ெணிகர்கள் இக்தகொயிடலக்

கட்டியிருக்கக்கூடும் என்வறொரு கருத்து நிலவுகிறது. இக்தகொயில் கல்வெட்டில்,

தகொயிலொனது “ெரசங்கொதப்வபரும்பள்ைி”
ீ
என அடழக்கப்படுகிறது. “ெரசங்கம்”
ீ
என்னும்
டைனச் சங்கம், ெிழுப்புரம் மொெட்ைம் திருநறுங்வகொண்டை என்னும் ஊரில்
வதொைங்கப்பட்டு வசயல்பட்டுெந்துள்ைது என்பது ெரலொற்றுக்குறிப்பு. அந்த

ெரசங்கத்டதச்
ீ
தசர்ந்தெர்கைொல் கட்ைப்பட்ைதொல் ெரசங்கொதப்வபரும்பள்ைி
ீ
என
அடழக்கப்பட்டிருக்கலொம்.
கல்வெட்டுகள்:

வகொங்குநொட்டை ஆண்ை வகொங்குச் தசொழர்கைில் முதலொம் அரசன் தகொநொட்ைொன்

ெரதசொழன்
ீ
ஆெொன். இெனது ஆட்சிக்கொலம் கி.பி. 942 – 980 ஆகும். தகொநொட்ைொன்
ெரதசொழனின்
ீ
முப்பததழொம் ஆட்சியொண்டில் (கி.பி. 979) வசதுக்கப்பட்ை ஒரு

கல்வெட்டு இக்தகொயிலில் இருந்துள்ைது. (தகொயிலின் ெொசல் கல்லில் வசதுக்கப்பட்ை
இக்கல்வெட்டு தற்தபொது தகொடெ அகழ்டெப்பகத்தில் டெக்கப்பட்டுள்ைது.

எனதெ, இக்தகொயில் ஆயிரம் ஆண்டுப்பழடம வபற்றது எனத் வதைியலொம்.

இக்கல்வெட்டின் இன்வனொரு சிறப்பு, இது “ெட்வைழுத்து”என்னும் ெடகடயச் தசர்ந்த
தமிழ் எழுத்தொல் வபொறிக்கப்பட்டுள்ைதொகும்.மற்றுவமொரு கல்வெட்டு – இதுவும்
ெட்வைழுத்தில் வபொறிக்கப்பட்டுள்ைது – தசர அரசர் ஒருெரின் மடனெியொன

ெொனென்மொததெி சிற்றொச்சர் என்பெர் இந்த டைனக்தகொயிடலப் புதுப்பித்தொர்
என்னும் வசய்திடயத் வதரிெிக்கிறது.

(”புதுப்பித்தொர்” என்படதக் கல்வெட்டு ”புதுக்குெித்தொர்” என்று குறிப்பிடுகிறது.)
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இவ்ெரசியொர், கருநொைகத்டதச் தசர்ந்த சிந்தடரயர் மகள் என்னும் குறிப்பும்

இக்கல்வெட்டில் ெருெது, அக்கொலத்தில் அரசர்கைிடைதய இருந்த மண உறவு

பற்றிய வசய்திகடை அறிந்துவகொள்ை உதவுகிறது. இக்கல்வெட்டில், ஆலத்தூர் அடிகள்
பள்ைி என்வறொரு வதொைர் ெருகிறது. இது, ெரசங்கொதப்வபரும்பள்ைி
ீ
என்னும்

வபயருடைய பள்ைி, மக்கள் ெழக்கில் சுருக்கமொக ஆலத்தூர் அடிகள் பள்ைி என
ெழங்கியடதச் சுட்டுகிறது. “அடிகள்”என்னும் வசொல் அங்தக தநொக்கத்தக்கது.

துறெிகளுக்குச் சமணர் நடுெில் ெழங்கிய அருடமயொனவதொரு தமிழ்ச் வசொல்
இந்த ”அடிகள்”.சமணத்துறெியடரயும், சமணப்வபரியொடரயும் “அடிகள்” என்னும்
வசொல்லொலும், ”குரெர்” என்னும் வசொல்லொலும் அடழத்தனர். (”குரத்தி” என்பது

வபண்பொல் வபயர்) இந்த மரதப, டசெ சமயத்திலும் பின்பற்றப்பட்ைது தபொலும்!
இல்டலவயனில் நொயன்மொர் நொல்ெடரச் டசெ சமயக்குரெர் நொல்ெர் என்று
அடழத்திருப்பரொ? (அப்பூதியடிகள் என்னும் வபயடரயும் இங்கு நிடனெில்

வகொள்க.) ”அடிகள்” என்னும் வசொல் உயர்ந்ததொடரக் குறிப்பதொதலதய, தமிழ்த்வதன்றல்
திரு.ெி.க. அெர்கள், மகொத்மொ கொந்திடயக் “கொந்தியடிகள்” என அடழத்தொர்

எனக்வகொள்ைலொம்.மற்றுவமொரு கல்வெட்டு, அர்த்தபுயங்க ததெர் என்பெர் மண்ைபம்
அடமத்துக்வகொடுத்தடதச் வசொல்கிறது. இன்வனொரு கல்வெட்டு, தகொெில் கதவுநிடல
சடமப்பித்தடதக் கூறுகிறது. வகொங்குச்தசொழன் குதலொத்துங்கன், ஒய்சை அரசன்
ெரெல்லொைன்
ீ
ஆகிதயொரின் கல்வெட்டுகள் பற்றி தமதல தபரொசிரியர்

மொ.கதணசனொரது குறிப்புகைில் பொர்த்ததொம். ெரெல்லொைன்
ீ
கல்வெட்டில், தகொயிலில்
எழுதருைியிருந்த அமணததெர் (தீர்த்தங்கரர்),”அணிஆதழகிய

நொயனொர்” எனக்குறிப்பிைப்படுகிறொர். திக்கு (திடச) ஒன்டறத்தெிர்த்து தெறு ஆடை
அணியொத அமணததெடர அழகொன தமிழ்ச் வசொல் வகொண்டு ”அணிஆதழகிய
நொயனொர்” எனக்கூறுெது சிறப்பினும் சிறப்பு.

இவ்ெொறொக, வமொத்தம் ஆறுகல்வெட்டுகள் இக்தகொெிலில் உள்ைன.

வபரும்பொலொனடெ, முற்றிலும் சிடதயொமல் இருப்பதொல், வதொன்டமச் சிறப்புள்ை
கல்வெட்டுகடையும், கல்வெட்டுகள் அைங்கியுள்ை மண்ைபச் சுெர்கடையும்

பொதுகொக்கதெண்டிய கைடம அரசுக்கும், வதொல்லியல் துடறக்கும் மிக உண்டு.

கல்வெட்டுகைின் பொைங்களும் சில ெிைக்கங்களும்:
1.

தகொநொட்ைொன் ெரதசொழன்
ீ
கல்வெட்டு :

கல்வெட்டுப்பொைம்: (வதொல்லியல்துடறயின் நூலிலிருந்து)

1.

ஸ்ெஸ்திஸ்ரீ தகொநொட்ைொன் ெ ீ

3.

வெழுத்திட்டுச் வசல்லொநின்ற யொண்டு முப்

2.

ர தசொழப்வபருமொநடிகளுக்கு திரு
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4.

பத்ததழொெது ஆனித்திங்கள் முதல் ஆளுடை

6.

..... ப ..... த்த ....... நியொயத்தொர்தம்......

5.

யொர் ெரசங்கொதப்
ீ
வபரும்பள்ைி ....யி..

7.

து....லினவச.....ைிநொல்..... திங்கள்ைி

9.

........ யொன் ெழி ஏவழச்சம் ஒழியொமல் அறுெொன்

8.

மு வழயும் முக .........

தகொநொட்ைொன் ெரதசொழன்
ீ
கல்வெட்டு

மகாநொட்ைொன் ெரதசொழன்
ீ
கல்வெட்டுெட்வைழுத்தில்
கல்வெட்டுப்பொைம் - பொர்டெப்படி (ஒரு சில ெரிகள்)
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இன்டறய வரிவடிவில்:
ஸ்ெஸ்திஸ்ரீ தகொநொட்
ர தசொழப்வபருமொநடிக

வெழுத்தி டுச் வசல்லொநி யொ முப்
த்தத ெது ஆனித்திங் மு ல்
ம்பள்ைி ....யி..

.............நி யத்தொர்

கருவடற வாசல்கால் கல்லவட்டு (வட்லைழுத்தில்)

கல்வெட்டுப்பொைம்: (வதொல்லியல்துடறயின் நூலிலிருந்து)
1.

லபங்கல்

2.

லூர் வண்ணா

3.

ன் நீென்

4.

லசல்ென்

5.

மணவாட்டி

6.

காவஞ்சாத்தி

7.

டயயும் ம
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8.

கள் லசல்ெங்

9.

கணத்திடயயும்

10. சார்த்தி
11. நாட்டுவித்த
12. கல்நிடெ

கருவடற வாசல்கால் கல்லவட்டு (வட்லைழுத்தில்)

கல்வெட்டுப்பொைம் - பொர்டெப்படி (ஒரு சில ெரிகள்)

இன்டறய வரிவடிவில்:
1.

லபான்கல்ல்

2.

லூர் வண்ணா

3.

ன் நீெ

4.

லசல்ென்

5.

மணவாட்டி
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6.

காவஞ்சாத்தி

7.

டயயும் மக

8.

ள் லசல்ெ

9.

கணத்தி

10. ம்சாத்
குறிப்பு:
வரி 1

துடற நூெில் “லபங்கல்” எனப் படிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரி 7

துடற நூெில் “டயயும் ம” எனப் படிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், கல்லவட்டில் ”லபான்கல்ல்” என்றுள்ளது.
“க” எழுத்து அடுத்தவரியில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், கல்லவட்டில் ”டயயும் மக” என்றுள்ளது.
கருவடறச்சுவர்க்கல்லவட்டு - அணிஆதழகிய நாயனார்
இைம்லபறும் கல்லவட்டு

கல்வெட்டுப்பொைம்: (வதொல்லியல்துடறயின் நூலிலிருந்து)
1.

கீ ரச வருஷத்து ஆடி மாதம் 2ஆம் தியதி லத

2.

ண்ணாயக்கர் மகாட்டைக்குத்லதற்கும்

3.

ஆறுநாட்டு நாட்ைவமராம் வைப

4.

ரிசாரநாட்டு ஆெத்தூர் அமண

5.

மதவர் அணி ஆதழகிய நாயனாற்கும்
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6.

புக்லகாளியூர் அவிநாசி ஆளுடையாற்கு

7.

ம் தன்மசாதனம் பண்ணி குடுத்த பரி

8.

சாவது இந்த ஆெத்தூ முழுதும்
கருவடறச்சுவர்க்கல்லவட்டு - அணிஆதழகிய நாயனார்

இைம்லபறும் கல்லவட்டு - பார்டவப்படியில் சிெ வரிகள்

\
இன்டறய வரிவடிவில்:
1.

ருஷத்து ஆடி மா

2.

கர் மகாட்டை

3.

டு நாட்ைவ

4.

ட்டு ஆெத்தூர்

5.

அணி ஆதழகிய நாய

6.

யூர் அவிநாசி ஆ

7.

சாதனம் பண்ணி குடு

8.

ஆெத்தூ மு(ழு)தும்

ெழக்குமன்றத் தீர்ப்புகூறும் கல்வெட்டுப்பொைம்:
1.

ஸ்ெஸ்திஸ்ரீ ெரெல்லொை
ீ
ததெர்க்கு

2.

தமல் வசல்லொநின்ற ஆங்

3.

கீ ரச ெருஷத்து ஆடிமொதம் 2ஆம் டியதி வத

4.

ண்ஆயக்கர் தகொட்டைக்குத் வதற்கும்
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5.

ஆறுநொட்ைெதரொம் ெைப

6.

ரிசொர நொட்டு ஆலத்தூர் அமண

7.

ததெர் அணிஆதழகிய நொயனொற்க்கும்

8.

புக்வகொைியூர் அெிநொசி ஆளுடையொற்க்கு

9.

ம் தன்மசொதனம் பண்ணிக் குடுத்த பரி

10. சொெது இந்த ஆலத்தூர் முழுதும் அெி
11. நொசி ஆளுடையொர்க்கு திரிபுெனச்சக்
12. கரெர்த்தி குடுத்தொன் என்றும் அணியொ
13. தழகியொர்க்கு தசரமொன் சக்கரெர்த்தி குடுத்தொர்
14. என்றும் இரண்டு தகொயில் தொனதரும்
15. ததெர் சிரீதனமும் தசொமப்பருக்கும்
16. கணி ஸ்ரீயக்கி உடையொர்முன்பும்
17. நொட்ைொர் முன்பு முறபட்டு இரண்டு சொ
18. தனமும் கொட்டுடகயில் இரண்டு சொ
19. தனமும் பொர்த்த அைெில் இரண்டும் பூ
20. ர்ெ சொதனம் ஆனபடிஆதல இரண்
21. டு தகொயிலுக்கும் வபொதுெொகு இந்த ஊ
22. ர் வதற்கில் வதருவும் இடற இறுப்பு கீ டழ கு
23. டி சூழும் அமணததெற்கும் இம்மருெொதி பிற
24. வும் திருமடலயில் வெட்டு
25. ெித்துக் குடுத்தடமக்கு இதுதெ சொதனமொ
26. கவும் அறுதிபிவயர் சொதனமொ
27. ெதொக கைெதல்ல ஆகவும் இ
28. துக்கு இருபொலொக பிரித்து குடுத்ததொம்
29. ஆறுநொட்ைெதரொம் அமணதத
30. ெர் அணிஆதழகிய நொயநொர் இந்த தன்மம் ெிலக்கினென்
31. ஏவழச்சம் அறுெொன் ஸ்ரீ ைிநொன்ம ரடை

முடிவுடர:
தமிழகத்தில் ஏறத்தொழ 150 ஊர்கைில் டைனக்கல்வெட்டுகளும், 20-25 ஊர்கைில்

டைனக்தகொெில்களும் உள்ை நிடலயில், இடெயடனத்தும் சிடதயொமல் உள்ைன
என்று வசொல்ெதற்கில்டல. எஞ்சியுள்ை இக்தகொயில்கைில் பல சிடதந்தும், பல,
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புதுப்பிக்க முடியும் என்ற நிடலயிலும் இருக்கக்கூடும். அந்தெடகயில், ஆலத்தூர்
டைனக்தகொயிலின் இப்தபொதுள்ை முன்மண்ைபம் ஒரு சில அடிப்படைப்பணிகள்
மூலமொகதெ புதுப்பிக்கப்பட்டுப் பொதுகொக்கப்படும் உைன்பொைொன சூழ்நிடலதய
தற்தபொது கொணப்படுகிறது.
இத்தகு சிறப்டபயும், பொரம்பரியப் வபருடமடயயும், ெரலொற்றுப்பதிடெயும்

வபற்ற டைன மதத்தின் வதொன்டம எச்சங்கடையும், சின்னங்கடையும் பொதுகொக்கத்
வதொல்லியல் ஆர்ெலர்கதைொடு துடண நின்று வசயல்பை டைன அன்பர்களும்

கைடமயுணர்தெொடு இடணெொர்கள் என்னும் நம்பிக்டகயும் ததொன்றுகிறது. அரசு,
வதொல்லியல்துடற, வதொல்லியல் ஆர்ெலர்கள், வசல்ெம் வபற்ற புரெலர்கள்,
ஊர்மக்கள், டைன அன்பர்கள் என அடனெடரயும் ஒருங்கிடணக்க ெல்ல
ெழி யொது அல்லது அடமப்பினர் யொர் என்பது வபரிய தகள்ெி.

குறிப்பு : கட்டுடர ஆசிரியர், 2012-ஆம் ஆண்டில் ஆலத்தூர் வசன்றதபொது கொணப்பட்ை
தகொயிலின் சிடதந்த நிடல, மீ ண்டும் 2015-ஆம் ஆண்டு ைூன் மொதம் வசன்றதபொது
பின்னும் பொழ் பட்டுக் கொணப்பட்ைது. ஒைிப்பைங்கள் சொன்று பகரும். 2012-இல்

தகொயில் சுெர்கடை வநருங்கிக் கல்வெட்டுகடை ஒைிப்பைம் எடுக்கும் சூழ்நிடல

இருந்தது. 2015-இல், அச்சூழ்நிடலகூை இல்டல. புதர் மண்டியிருந்ததொல், இம்முடற
கல்வெட்டுப்பைங்கடை எடுக்க இயலெில்டல.

2012-ஆம் ஆண்டு - மகாயிெின் நிடெ
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2015-ஆம் ஆண்டு - மகாயிெின் நிடெ
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சமர்ப்பணம்:

மகாயிடெ வரொற்றுெகுக்கு லவளிக்லகாணர்ந்த
மடறந்த அவிநாசி கிழார் - கல்லவட்டுக்காவெர்
முடனவர் மா.கமணசன் அவர்களுக்கு.

___________________________________________________________

து.சுந்தரம்
கல்லவட்டு ஆராய்ச்சியாளர் மகாடவ.
doraisundaram18@gmail.com
அடெ மபசி : 9444939156
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16. லபரியகுயிெி
— து.சுந்தரம்

மகாடவக்கருகிலுள்ள ஒரு சிற்றூர் லபரிய குயிெி. அவ்வூரில் இருக்கும்

பூடசயாளர் சுப்பிரமணியம் என்பவர் அண்டமயில் எனக்கு அறிமுகமானார். அவர்,
அவ்வூரில் அடமந்துள்ள குயிெியம்மன் மகாவில் பூடசப்லபாறுப்டப

ஏற்றுக்லகாண்டுள்ளமதாைல்ொமல் அக்மகாயிடெப் புதுப்பித்துக்கட்டும் திருப்பணியில்
உடழப்பு மற்றும் லபாருள் (லசல்வம்) ஆகியவற்டறக் லகாடையாகத் தந்தவர்.
கல்லவட்டுகள் கிடைக்கக் கூடிய இைங்கள் என நான் கருதித் மதர்வு லசய்து

மதைடெ மமற்லகாள்ளுகின்ற இைங்களில் ஒன்றாய்ப் லபரியகுயிெியும் அடமயமவ,

அவரிைம் லதாைர்புலகாண்டு அவ்வூர் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதியில் கல்லவட்டுகள்,
பழஞ்சிற்பங்கள் மபான்ற லதான்டமத் தையங்கள் உள்ளனவா எனக் மகட்டிருந்மதன்.
அத்தகு இைங்கள் ஒரு சிெ காணப்படுவதாக அவர் கூறியதால் 9-02-2016 அன்று
வரொற்று ஆர்வெர்களான நண்பர்கள் திரு. மீ னாட்சிசுந்தரம், திரு.லஜயசங்கர்
ஆகிமயாருைன் அங்கு லசன்மறன்.

லதால்ெியல் மநாக்கில் அடமந்த ஒரு பயணம். கல்லவட்டுகளில் ஒரு லதாைர்

பயின்றுவருவடதப் பார்க்கொம். அத்லதாைர், “விடளயினும் விடளயாலதாழியினும்”
என்று அடமயும். அதாவது, ஒரு நிெத்தின்மீ து காணி அல்ெது உரிடம லகாண்ை
ஒருவர் அல்ெது ஓர் அடமப்பு வரி லசலுத்தும்மபாது, நிெத்தில் விடளந்தாலும்

விடளச்சல் இல்ொது மபானாலும் வரி கட்டும் கைடம யினின்றும் பிறழ மாட்மைாம்
என்னும் உறுதி லமாழிவடத அத்லதாைர் சுட்டும். அது மபான்மற, லதால்ெியல்
தையங்கள் கிடைக்கவும் கூடும். கிடைக்காமலும் மபாகும். ஆனால், மதைல்
லதாைரும். அவ்வாறு மமற்லகாண்ை பயணம் லபரியகுயிெி
ஊடரப்லபாறுத்தவடரயிலும் ஏமாற்றம் அளிக்கவில்டெ.
முதன்முதொகப் பார்த்த இைம் குயிெியம்மன் மகாயில். குயிெியம்மன்

மகாயில் லகாண்ைதால் ஊர்ப்லபயர் குயிெி என்று வழங்கியிருக்கொம்.

ஊர்ப்லபரியவர்களுக்கு, ஊரின் லபயர்க்காரணம் லதரியவில்டெ. மகாடவ, லநல்டெ,
மயிடெ என ஊர்ப்லபயர்கள் வழங்கும் வழக்கத்டத ஒட்டி மக்கள் ”குயிடெ” என

அடழக்கின்றனர். அருகிமெமய இன்லனாரு சிறிய ஊரும் இருப்பதால் லபரியகுயிெி,
சின்னக்குயிெி என இரு லபயர்கள். குயிெியம்மன் மகாயிெில், தற்மபாது,

குயிெியம்மன் முதன்டமத்லதய்வம் எனினும், மகாயிெினுள்மள ஒரு “ஆதி
குயிெியம்ம”னும் உண்டு.
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கல் ஊஞ்சல்

லபரும்பாலும், எல்ொ அம்மன் மகாவில்களிலும் கல்ொல் எழுப்பப்பட்ை ஓர்

ஊஞ்சல் அடமந்திருக்கும். நீண்டுயர்ந்த இரு கற்றூண்கள் அருகருமக

நாட்ைப்லபற்றிருக்க, அவ்விரு தூண்கடளயும் மமமெ இடணத்த நிடெயில் ஒரு
கிைந்த கல். அதிெிருந்து லதாங்கும் சங்கிெிகளில் பிடணத்த ஒரு மரப்பெடக
ஊஞ்சல். மக்கள் மவண்டுதல் டவத்து வணங்கி, அம்மனின் திருமமனிடய
ஊஞ்செில் அமர்த்தி ஆட்டி அம்மடன மகிழ்விப்பர். அம்மன் நள்ளிரவில்

அவ்வூஞ்செில் அமர்ந்து ஆடிக்களிப்பதாகவும் மக்களிடைமய ஒரு நம்பிக்டக
நிெவுகிறது.

ஊஞ்செின் ஒரு தூணில், கல் ஊஞ்சடெ அடமத்துக்லகாடுத்தவர் யார்

என்பது ஒரு கல்லவட்ைாகப் லபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. 1922-ஆம் ஆண்டு லபாறிக்கப்பட்ை
எழுத்துகள். லதாண்ணூற்று நான்கு ஆண்டுகள் பழடம. எனமவ, எழுத்துகடள ஒரு
பள்ளி மாணவன் கூை எளிதில் படிக்க இயலும். இருப்பினும், கல்ெின்மீ துள்ள
லபாறிப்பு என்பதால் சற்மற கடினம். கல்லவட்டின் பாைம் கீ மழ:
1.

1922

2.

ஆடி

4.

குயி

3.
5.

28 மத
ொத்தா
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6.

ளுக்கு

8.

ணப்

7.
9.

கண்

பாடள

10. யம்
11. வி.

12. ரங்

13. க மபா
14. யன்

கண்ணப்பாடளயம் ஊடரச்மசர்ந்த ரங்கமபாயன் என்பவர், 1922-ஆம் ஆண்டு,
ஆடி மாதம் 28-ஆம் மததியன்று ஊஞ்சல் அடமத்துக்லகாடுத்துள்ளார்.
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நிடனவுக்கல் சிற்பம்

சுற்றுச்சுவருைன் கூடிய மகாயிெின் லவளிப்புறத்தில் கல் ஊஞ்சல்

அடமந்துள்ளது மபாெமவ, லவளிப்புறத்தில் மகாயிெின் வெப்பக்கத்தில் ஒரு சிறு
மகாயில் அடமப்பு காணப்படுகிறது. ஏறக்குடறய ஆறடி உயரமுள்ள, பக்கத்துக்கு
மூன்று என்னும் அளவில் ஆறு கற்றூண்களும், அவற்டற இடணத்து மமமெ

கிைத்திய இரு கற்றூண்களும், இவ்விரு கற்களுக்கிடையில் கூடரயாகப் பாவப்பட்ை
பெடகக்கற்களும் ஓர் அடறயாகக் மகாயில் மதாற்றத்டதத் தருகின்றன. அடறயின்
உள்மள, ஆணும் லபண்ணுமாய் ஒரு புடைப்புச்சிற்பம். இது ஒரு (Memory Stone)
நிடனவுக்கல்ொகும். மகாடவப்பகுதியில் பல்மவறு நிடனவுக்கற்கள்

காணப்படுகின்றன. இடவ யாவும் இறந்துமபான வரர்கள்,
ீ
தடெவர்கள், லபண்கள்
ஆகிமயாருக்காக எழுப்பப்பட்ை நிடனவுக்கற்களாகும். கால்நடைச் சமுதாயம்

ஓங்கியிருந்த நிடெயில், கால்நடைகடளக்காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுப் புெியுைன்

மபாராடி இறந்த வரர்கள்,
ீ
கால்நடைகடளக்கவர்ந்து லசன்ற எதிர்க்குழுவினரிைமிருந்து
அவற்டற மீ ட்கும் முயற்சியில் (ஆநிடர மீ ட்ைல்) எதிர்க்குழுவின் வரர்களுைன்
ீ

மபாரிட்டு இறந்த வரர்கள்,
ீ
ஊர் அல்ெது ஒரு குழுவின் தடெடமப் லபாறுப்டப ஏற்று
அரிய பணிகடளச் லசய்து இறந்த தடெவர்கள் மற்றும் இவ்வடக வரர்/தடெவர்
ீ

ஆகிமயாருைன் உைன்கட்டை ஏறி இறந்த அவர்தம் மடனவியர் ஆகிய பெருக்கும்
நிடனவுக்கற்கள் எடுக்கப்பட்டு அவர்கடள வணங்கும் வழக்கம் உண்டு. வரக்கல்,
ீ

நடுகல், புெிகுத்திக்கல், நரிகடிச்சான் கல், சாமிக்கல், மாஸ்திக்கல் (மாசதிக்கல்) எனப்
பல்மவறு லபயர்களால் கிராம மக்கள் வழங்குவர். அவற்டறப்பற்றிய லசவிவழிக்

கடதகளும் மக்களிடைமய வழங்குவதுண்டு. அது மபான்ற ஒரு நிடனவுக்கல்தான்
மமமெ குறிப்பிட்ை நிடனவுக்கல் சிற்பம்.
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சிற்பத்திலுள்ள ஆணின் தடெப்பகுதியில் முடி, லகாண்டை அடமப்பாக இல்ொமல்,
தடெப்பாடகயுைன் உள்ளது. தடெப்பாடகயில் ஒரு தடெயணி இருப்பதுமபால்
காணப்படுகிறது. மமல்மநாக்கி முறுக்கிய மீ டச. லசவியணியும், டகவடளயும்,
கழுத்தில், கழுத்டத ஒட்டியணியப்பட்ை கண்ைமாடெயும், அதடன அடுத்துத்
லதாங்கொக அணியப்பட்ை நீண்ை மாடெயும் காணப்படுகின்றன. ஆடை
இடையிெிருந்து லதாைங்கிப் பாதம் வடர காணப்படுகிறது. இடையின்

இருபக்கங்களிலும் சுங்கு எனப்படும் ஆடைத்லதாங்கல்கள் உள்ளன. லபண் வெப்புறம்
லகாண்டை முடியுைனும், இடையிெிருந்து பாதம் வடர ஆடையுைனும்
காணப்படுகிறாள். கழுத்தில் அணிகள் எடவயும் காணப்படுவதில்டெ;

டகவடளகளும் புெப்பைாத நிடெயில் கணவமனாடு மசர்ந்து இறந்துமபான

சதிப்லபண்ணாக இச்சிற்பத்டதக் கருதொம். இக்கருத்டத ஊர் மக்களிடைமய

வழங்கும் கடத இருப்பின் ஒப்புமநாக்கொம். லபண் டககூப்பி வணங்கும் மதாற்றம்
ஆணின் சிற்பத்தில் இல்டெ. மாறாகக் டககடளக் குவித்து டவத்துள்ளது
குறிப்பிைத்தக்கது.
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கருப்பராயன் (கன்னிமார்) கல் (கல்லவட்டுப்லபாறிப்புைன்)

பூடசயாளர் சுப்பிரமணியம் அடுத்து எங்கடள ஒரு மதாட்ைத்துக்கு

அடழத்துச்லசன்றார். லபரியகுயிெி ஊர்ப்பகுதி வறட்சியான ஒரு பகுதி. இருப்பினும்
ஓரிரு இைங்களில் முன்னாளில் முன்மனார் சிெர் லவட்டிடவத்த லபரிய கிணறுகள்
அடமந்துள்ள மதாட்ைப்பகுதிகளில், கிணற்று நீடர இடறத்துச் லசாட்டுநீர்ப் பாசனம்
லசய்கின்றனர். அவ்வாறான ஒரு மதாட்ைப்பகுதிக்கு நாங்கள் லசன்மறாம்.

அவடரப்பயிர் பூக்கமளாடும், சிறு சிறு பிஞ்சுக்காய்கமளாடும் வளர்ந்து அந்தச் சிறிய
இைத்துக்குப் பசுடமயான மதாற்றத்டத வழங்கியிருந்தது. கிணற்றின் அருகில், ஒரு
மரத்தடியில் சிெ கற்கள். கருப்பராயன், கன்னிமார் கைவுளர் என மக்கள்

வழிபடுகின்றனர். ெிங்கத்தின் தடெப்பகுதி மபான்ற மதாற்றத்தில் அகன்ற

லபரியலதாரு கல். அடதயடுத்து, நீள் சதுர வடிவில் ஒருகல். அதன் நடுப்பகுதி
லசங்குத்தாய் நீண்டு அதில் நாகம் லசதுக்கப்பட்டிருந்தது. இக்கல்ெின் பரப்பில்,

வெப்புறம் சிறிய தூண் அடமப்பில் ஒரு புடைப்புச்சிற்பம். மீ தியுள்ள சமதளப்பரப்பில்
எழுத்துப்லபாறிப்புகள் உள்ளன என்று சுப்பிரமணியம் கூறினார். இடவ யாவும் ஒமர

கல்ெில் லசதுக்கப்பட்டிருந்தன. இக்கல்ெின் முன்புறம் உருண்டை வடிவில் சிறு சிறு
கற்கள். அடவ ஏழு கன்னிமார் கைவுளடரக் குறிப்பன. ஐந்து கன்னிமாமர

காணப்பட்ைனர். இரண்டு கன்னிமார் கற்கடள யாமரா லசாந்த வழிபாட்டுக்காக

எடுத்துச் லசன்றுவிட்ைனர் என்பது புதிய லசய்தியாக இருந்தது. வழிபாட்டுக்காக

எண்லணய் பூசிப்பூசிக் கல்பரப்பு முழுதும் எண்லணய்ப்பற்று. கூர்ந்து மநாக்கியமபாது
எழுத்துகள் இருப்பது உறுதியாயிற்று.
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இரும்புத்தகடு மூெம் எண்லணய்ப்பற்டறச் சுரண்டி எடுத்மதாம். அடை அடையாக,

எண்லணய்ச்லசக்கில் லவளிப்படும் பிண்ணாக்குச் லசதிள்கள் மபாெ எண்லணய்ப்பற்று
லவளிமயறியது. இரும்புப் புருசு மூெம் கல்பரப்டபத் மதய்த்தபின் எழுத்துகள்

ஒருவாறு புெப்பட்ைன. இரண்டு வரிகள் மட்டுமம புெப்பட்ைன. எழுத்தடமதிடய
ஆராயும்மபாது கல்லவட்டின் காெம் கி.பி. 13 அல்ெது கி.பி 14-ஆம் நூற்றாண்டு
ஆகொம் எனக் கருதமுடிகிறது. லவள்டளச் சுண்ணாம்டப நீரில் கெந்து

கல்லவட்டின்மீ து பூசிக் காயவிட்ைபின் எழுத்துகடளப் படிக்க முயன்மறாம்.

கல்லவட்டின் பாைத்டத அப்மபாமத சரியாகக் படிக்க இயெவில்டெ. முதல் வரியில்
“ ராயண வ” என்னும் லசால்லும், அடுத்தவரியில் “க்கு திரா த ரா ச” என்னும்
லசால்லும் புெனாயின.. ஆனால் கல்லவட்டின் ஒளிப்பைத்டதக் கணினியில்
உருப்லபருக்கம் லசய்து ஆய்ந்து பார்த்ததில் கல்லவட்டின் இருவரிப் பாைம்
கீ ழ்வருமாறு அடமந்திருந்தது.
கல்லவட்டின் பாைம்:
(வ ீ ர நா) ரா ய ண வ தி

க்கு (அ) தி ரா ச ரா ச (ந்)
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கல்லவட்டு லசால்லும் லசய்திகள்

கல்லவட்டின் இரு வரிகள் நமக்குப் பெ லசய்திகடளச் லசால்லுகின்றன. ”வதி”

என்னும் லசால் வாய்க்காடெக் குறிக்கும். வாய்க்கால், வதி, ஏரி, மன்னடற
(காைழித்து மவளாண் நிெமாக்கிய பகுதி) ஆகிய இைங்கள் அரசர் லபயரால்

வழங்கப்படுதல் மரபு. மகாடவ சங்கமமசுவரர் மகாயில் கல்லவட்லைான்றில்

(மகாடவமாவட்ைக் கல்லவட்டுகள்-க.லவ.எண்; 90/2004) “சிவபாதமசகர மன்னடற”

என்றும், மபரூர் அழகிய சிற்றம்பெக்மகாயில் கல்லவட்லைான்றில் (மகாடவமாவட்ைக்
கல்லவட்டுகள்-க.லவ.எண் 118/2004) “வரமகரள
ீ
விொைகுெ மாணிக்க வதி” மற்றும்
“அதிராஜராஜ வாய்க்கால்” என்றும் வருவடதக் காண்க. அது மபால், நம்

கல்லவட்டிலும் ”வரநாராயணவதிக்கு”
ீ
என வருகிறது. மமலும், ”அதிராசராச” என்னும்

அரசர் லபயரும் காணப்படுகிறது. மகாயிலுக்கு நிெம் லகாடையளிக்கப்பட்ை லசய்திகள்
லகாண்ை கல்லவட்டுகளில், நிெத்தின் எல்டெ வடரயறுத்துச் லசால்ெப்படும்மபாது

நிெத்டத ஒட்டிய நான்கு திடசகளில் அடமந்திருக்கும் வதி, வாய்க்கால், மன்னடற,
நிெம் மபான்றவற்றின் குறிப்புகள் லசால்ெப்படும். அது மபாெமவ இக்கல்லவட்டிலும்
லசாற்கள் வருவதால் இக்கல்லவட்டு, நிெக்லகாடை மற்றும் நிெத்தின் எல்டெ
பற்றிய லசய்திகடளக் லகாண்ை கல்லவட்டு என்பது உறுதியாகின்றது.
நிெக்லகாடை மகாயிலுக்கு அளிக்கப்பட்ைதா அன்றி மவறு காரணம் பற்றியா

என்பது லதளிவாகவில்டெ. காரணம், கல்லவட்டின் லதாைக்கப்பகுதி இக்கல்லவட்டில்
இல்டெ. “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ” எனத்லதாைங்கும் முதல்வரியுைன் கூடிய கல்லவட்டுப்பகுதி
பிறிலதாரு கல்ெில் லவட்ைப்பட்டிருக்க மவண்டும். அந்தக் கல் கிடைத்தால்தான்
லகாடை பற்றிய லசய்தியும், எந்த அரசன் காெத்தது என்பதும் லதரியவரும்.

இக்கல்லவட்டின் கீ ழ்ப்பகுதி நிெத்தில் புடதயுண்டு கிைப்பதால், நிெத்தின் கீ ழுள்ள
பகுதிடயயும் மதாண்டி எடுத்துப்பார்த்தால் இன்னும் லதளிவான விளக்கங்கள்

கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இது பற்றி நிெ உடைடமயாளர் மற்றும் ஊர்க்கவுண்ைர்கள்
ஆகிமயாரிைம் மபசி ஏற்பாடுகள் லசய்யமவண்டியுள்ளது. எனமவ, மமற்லகாண்டு
கல்லவட்டுச் லசய்திகள் கல்லவட்டிடன மீ ளாய்வு லசய்தபின்னமர கிடைக்கும்.
அய்யாசாமி மகாயில்

அடுத்து நாங்கள் லசன்ற இைம் சிறு சிறு மகாயில்களாகப் பெ மகாயில்கள்

அடமந்திருந்த மதாட்ை ஒரு வளாகம். முதெில் அய்யாசாமி மகாயில். பெ ஊர்களில்

அய்யாசாமி மகாயில்கள் உள்ளன. இங்கு நாம் பார்த்த மகாயில் ஊர்ப்லபாதுக்மகாயில்
எனினும், பகெ கூட்ைத்டதச்மசர்ந்தவர்களின் பூடசப்லபாறுப்பில் வழிவழியாக

வந்துள்ளது. இடறவனின் திருமமனி ஒரு சிறிய படிமம். வெது காடெ மநராக

ஊன்றியும் இைது காடெ மைக்கியும் டவத்த நிடெயில் இடறவன் காணப்படுகிறார்.
பூணூல் அணிந்துள்ளார். இவர் ஒரு குழந்டத சாமி என்னும் கருத்து நிெவினாலும்
இங்குள்ள திருவுருவம் மீ டசயுைன் காணப்படுகிறது. டககளில் சங்கு சக்கரம்
ஏந்தியது மபாெக் காணப்படுகிறது. விஷ்ணுவுைன் லதாைர்புப்படுத்துகின்றனர்.
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முட்ைாள் ராக்கியப்பன் மகாயில்

இப்லபயரில் வணங்கப்படும் இடறவனின் சிற்பம் ஒரு நிடனவுக்கல்

சிற்பத்டதமய காட்டுகின்றது. ஒரு வரர்
ீ
தடெவனின் உருவத்டதக்லகாண்டுள்ளது.
லநடியதாய் நின்ற மதாற்றம். தடெமுடியின் நடுப்பகுதி உச்சியில் நன்கு

முடியப்பட்டுக் கட்ைப்பட்டுள்ளது. கட்ைப்பைாத முடி சடை முடியாகப் பக்கவாட்டில்
லதாங்குகிறது. முகத்தில் மமல்மநாக்கிய நிடெயில் முறுக்கு மீ டச. கழுத்தில்

நிடறய அணிகென்கள். டககளில் வடளகளும் கால்களில் கழல்களும் உள்ளன.
கால்களில் கழமொடு மசர்ந்து சிெம்பு மபான்ற ஓர் அணிகென் காணப்படுகிறது.
பாதங்களில் பாதக்குறடு அணிந்துள்ளார். டககள் கூப்பியிருந்தாலும்

டககளுக்கிடையில் ஒரு குறுவாள் உள்ளது. இடையிலும் ஒரு குறுவாள் உள்ளது.
முழங்கால் வடரயிொன ஆடை. இடையாடையிலும் அணிகென்கள்

காணப்படுகின்றன. அணிகென் ஒன்றில் தாயத்துப்மபான்ற ஒரு லபாருள்

காணப்படுகிறது. ஆடையின் இருபுறமும் சுங்குகள். சிற்பத்தின் வெது புறம் சூெம்
மபான்ற ஓர் ஆயுதம் காட்ைப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சூெ நுனியில் இரு நீட்சிகமள
உள்ளன. லமாத்தத்தில், லபரும்பதவியிெிருக்கும் வரர்
ீ
தடெவனின்

நிடனவுக்கல்ொக இடதக் கருதுமாறு மதாற்றம்லகாண்டுள்ளது. ”முட்ைாள்’ என்னும்
முன்லனாட்டுச் லசால்ெின் விளக்கம் லதரியவில்டெ. சிற்பத்தின் மநர்த்தியான
வடிவடமப்பு இதன் காெம் கி.பி. 18-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முந்டதயது எனக்
கருதடவக்கிறது.
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வாயில் கதவின் இரு பக்கச் சுவர்களின் அடிப்பகுதியில் சிற்பத்லதாகுதியுள்ள இரு
சிறு கற்கள் உள்ளன. ஒன்றில் இரு யாளி உருவங்களும் ஒரு யாடன உருவமும்
லசதுக்கப்பட்டுள்ளன. மற்லறான்றில் இரு குரங்குகள் டககளில் ஒரு லபாருடள

டவத்து விடளயாடுவது மபான்ற உருவமும் இரு வரர்கள்
ீ
மபாரிடுவது மபான்ற
உருவமும் லசதுக்கப்பட்டுள்ளன. மகாயில்களில் சுவர்ப்பகுதி முடிந்து கூடரப்பகுதி
லதாைங்கும் இைத்தில் யாளி வரிடச, பூதகண வரிடச காணப்படும். அத்தடகய

வரிடசக் கற்களில் இரண்டிடன இங்மக டவத்துப் பதித்துள்ளனர் என்று லதரிகிறது.
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மபச்சியம்மன், மசிறியாத்தா மகாயில்

இக்மகாயிெில், மபச்சியம்மன், மசிறியம்மன், அன்டனயர் எழுவர் (கன்னிமார்)

திருவுருவங்கள் உள்ளன. சிற்பங்கள் பிற்காெத்தடவ. மபச்சியம்மன் சிற்பத்தில்
டககளில் சங்கு சக்கரங்கள் டவஷ்ணவிடய ஒத்துள்ளன. மசிறியாத்தா சிற்பம்

டகயில் குழந்டதயுைன் காணப்படுகிறது. ராக்கியப்பன், மபச்சியாத்தா, மசிறியாத்தா
மகாயில்கள் இப்பகுதியிெிருக்கும் பூந்துடற காடை கூட்ைத்தவர்
வழிபாட்டுக்குரியடவ.

ஆநிடர லதாைர்பான வரக்கல்
ீ

இறுதியாக, ஒரு லதன்னந்மதாப்பில் மண்ணில் புடதயுண்டு கிைந்த ஒரு
வரக்கல்டெப்
ீ
பார்த்மதாம். கி.பி. 15/16 –ஆம் நூற்றாண்டைச் மசர்ந்ததாக

இருக்கக்கூடும் என்று கருதத்தக்க ஒரு வரக்கல்
ீ
சிற்பம். அது. ஒரு வரன்
ீ
படக
வரனுைன்
ீ
மபாரிடும் காட்சிடய நிடனவு படுத்தும் வடகயில்

அடமந்துள்ளது.மார்பளவு மட்டுமம உள்ள அச்சிற்பத்தில் படக வரனின்
ீ
உருவம்
புெப்பைவில்டெ. மண்ணுக்குள் புடதயுண்ை பகுதிடயத் மதாண்டி எடுத்தபின்னமர
அச்சிற்பம் ஆநிடர கவர்தமொடு லதாைர்புள்ளதா என உறுதிப்படுத்த இயலும்.

மவளாண் பணியின் மபாது இச்சிற்பம் லவளிப்பட்ைதாகவும், அரசுக்குத் தகவல்
தரப்பட்டு, அரசு வருவாய்ப்பிரிவின் அலுவெர்கள் இச்சிற்பத்டத வந்து
பார்த்துப்மபானதாகவும் லசான்னார்கள்.
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முடிவுடர

கட்டுடரயின் லதாைக்கத்தில் குறிப்பிட்ைதுமபாெ, லபரியகுயிெி ஊர்ப்பகுதி

லதால்ெியல் சார்ந்த பகுதி என அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியில் பழங்மகாயில் ஒன்று
இருந்துள்ளது என்றும் அழிந்துமபான அதன் எச்சங்களாகச் சிெ சிற்பங்களும்
கற்றூண்களும் பெ இைங்களில் சிதறுண்டு மபானதாகவும் இங்குள்ளவர்கள்

கூறுகிறார்கள். மமலும் சிெ சான்றுகள் கிடைத்தால் இச்லசய்தி லமய்யாகக் கூடும்.

___________________________________________________________

து.சுந்தரம்
கல்லவட்டு ஆராய்ச்சியாளர் மகாடவ.
doraisundaram18@gmail.com
அடெ மபசி : 9444939156
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17. முதல் இந்தி எதிர்ப்பு மபாராட்ைத்திடன
லதாைங்கி டவத்தது யார்…?
— கவுதம் சன்னா

ஈலவரா அவர்கடள லபரியார் என அடழக்கக்
காரணம் யார்..?

அகிெ இந்தியாவிற்குமான முதல் தெித் லபண்
தடெவர் யார்..?

முதல் இந்தி எதிர்ப்பு • லசன்டன மாகாண பிரதம
அடமச்சர் ராஜாஜி 1937 ஆகஸ்ட் 10ம் நாளன்று
இந்தி லமாழி கட்ைாயமாக்கப்படும் என்று

அறிவித்தார். அது மக்களிடைமய லகாந்தளிப்டப
உருவாக்கியிருந்தது. ஆனால் அது

ஒருங்கிடணக்கப்பைவில்டெ இடத பயன்படுத்திக்

லகாண்ை ராஜாஜி 21.04.1938 அன்று ஓர் ஆடணடய

பிறப்பித்து பள்ளிகளில் கட்ைாய இந்தி லமாழிடயக்
கட்ைாயமாக்கினார். எல்மொரும் லகாதித்தார்கள்.
ஆனால் யார் லதாைங்குவது என்பதில் ஏமனா

தயக்கம் இருந்தது. இந்த தயக்கத்டத முதெில்

உடைத்தவர் அன்டன மீ னம்பாள் அவர்கள். (காண்க மபட்டி). அதன் லதாைர்ச்சியாய்
லசன்டன தி.நகரில்

நைத்தப்பட்ை முதல் இந்தி திணிப்பு
எதிர்ப்புக் கூட்ைம் தந்டத சிவராஜ்

தடெடமயில் நைந்தது. அந்த வரொற்றுக்
சிறப்புமிக்க கூட்ைத்டதயும்

மபாராட்ைடதயும் தனது வரீ உடரயால்

லதாைங்கி டவத்தவர் அன்டன மீ னாம்பாள்
அவர்கள். (லகாடுக்கப்பட்ை பைத்தில் தி

நகரில் நடைலபறும் முதல் இந்தி எதிர்ப்பு
கூட்ை மமடையில் நாற்காெியில்

அமர்ந்திருப்பவர் தந்டத சிவராஜ். கீ மழ
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அமர்ந்திருப்பவர் அன்டன மீ னாம்பாள், டமக் முன் மபசுபவர் சி.என்.அண்ணாதுடர
அவர்கள்)

கூட்ைம் முடிந்த பிறகு மபாராட்ைம்

தீவிரமானது. எல்ொ தடெவர்களும்
அன்டன மீ னாம்பாள் இல்ெத்திற்கு
அவடரயும் தந்டத சிவராஜ்

அவர்கடளயும் பார்க்க வந்தவண்ணம்
இருந்தனர். அதில் ஒருவராக கிஆலப
விசுவநாதத்துைன் வந்த லஜகதீசன்

உண்ணாவிரதம் இருக்க மவண்டும்
என்று அன்டன மீ னாம்பாள்

அவர்களிைம் மகட்ைார், உைமன தன்
வட்டிமெமய
ீ
உண்ணாவிரதம்

இருக்கொம் என்று அம்டமயார் அவருக்கு இைம் லகாடுத்தார். விடளவாய் 01.05.1938
முதல் லஜகதீசன் சாகும்வடர உண்ணாவிரத்டத லதாைங்கினார். மபாராட்ைம் சூடு
பிடித்தது. (பார்க்க அன்டன மீ னாம்பாளின் மபட்டி).

எனமவ.. 1938 ஏப்ரல் கடைசி வாரத்தில் லதாைங்கி 1940ல் முடிந்த இந்தி

எதிர்ப்பு மபாராட்ைத்டத லதாைங்கி அடத வளர்த்லதடுத்தவர் அன்டன மீ னாம்பாள்.

அதனால்தான் சுமதச மித்திரன் இதழ் இந்தி எதிர்ப்பு மபாராட்ைத்தின் தடெவர் என்று
அன்டன மீ னாம்பாள் அவர்கடள பதிவு லசய்தது (காண்க பைங்கள்..)
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இத்தடன ஆதாரங்கள் இருந்தும் அன்டன மீ னாம்பாள் மற்றும் தந்டத சிவராஜ்
ஆகிமயாருக்கு இந்தி எதிர்ப்பு மபாராட்ைத்டத உயர்த்திப் பிடிக்கும் எந்த

முற்மபாக்காளர்களும் உரிய அங்கீ காரம் வழங்க மறுக்கிறார்கமள ஏன்…?

லபரியார் • காந்திக்கு மகாத்மா என்று பட்ைம் இருப்பதுமபாெ ஈலவரா அவர்களுக்கு
ஒரு பட்ைத்டத நாம் ஏன் தரக்கூைாது என்று ைாக்ைர்

தர்மாம்பாள், நாராயிணி அம்மாள் ஆகிமயாடர மகட்மைன், பிறகு லபரியார் என்று

பட்ைத்டத மதர்ந்லதடுத்து 13.11.1938 அன்று நைந்த லபண்கள் மாநாட்டிடன அன்டன

மீ னாம்பாள் லகாடிமயற்றி லதாைங்கி டவக்க, நீொம்பாள் அம்டமயார் தடெடமயுடர
ஆற்றினார். பிறகு ஈலவரா அவர்களுக்கு லபரியார் என பட்ைம் அளிக்கப்பட்ைது.
ஈலவரா லபரியார் ஆனார். ஆனால் அன்டன மீ னாம்பாள் என்ன ஆனார்
வரொற்றில்..?

லபண்ணியத் தடெவர் • திராவிை இயக்கதினருைன் சிெ மவடள நட்புைனும் சிெ
மவடள முரண்பட்டும் இருந்த அன்டன மீ னாம்பாள் எம்.சி.ராஜா, ைாக்ைர் அம்மபத்கர்,
தந்டத சிவராஜ் ஆகிமயார் முக்கியத் தடெவர்களாக இருந்த டிப்ரஸ்டு கிளாஸ்
இயக்கத்தின் முன்னணித் தடெவர்களில் ஒருவர் அன்டன மீ னாம்பாள். பிறகு
பட்டியெினக் கூட்ைடமப்பு, இந்திய குடியரசு கட்சி ஆகியவற்றில் முக்கிய

தடெவராக இருந்ததுைன், லசன்டன மாகாணம் மற்றும் இந்திய அளவிொன மாதர்
சங்க இயக்கத்தின் முன்னணித் தடெவர்.

[112]

[113]

[114]

[115]

பல்மவறு பதவிகடள வகித்த அன்டன மீ னாம்பாள் லகௌரவ நீதிபதியாகவும்
இருந்திருக்கிறார். லசன்டனயில் எங்கு நீங்கள் மீ னாம்பாள் லபயரில் உள்ள
குடியிறுப்புகள், லதருக்கடள பார்க்க மநர்ந்தால் அது அன்டன மீ னாம்பாள்
அவர்களின் நிடனவாக டவக்கப்பட்ைமத.. மக்களின் அன்டப அவ்வளவு
லபற்றிருந்தார் அன்டன மீ னாம்பாள்.

இந்தப் லபண்கள் தின நாளில் அன்டன மீ னாம்பாள் அவர்களின் மபாராட்ை

சாதடனகடள முன்டவத்து அடனவருக்கும் லபண்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்
லதரிவித்துக் லகாள்கிமறன்..

அன்டன மீ னம்பாள் அவர்களின் புகழ்லபற்ற முழக்கம்
••லபண்களின் விடுதடெமய ஆண்களின் விடுதடெ••

மமலும், இந்த ஆண்ைாவது அன்டன மீ னாம்பாள் அவர்களின் லபயரில் விருது ஒன்று
அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கிமறன். ஆயினும், பெசிறப்புகள் வாய்ந்த இந்த லபரும்
ஆளுடமடய மடறத்தது யார்…? மறந்தது யார்…?

___________________________________________________________

கவுதம் சன்னா

g.sannah@gmail.com
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18. மது விெக்கு நாயகர்
— கரந்டத லஜயக்குமார்

ஆண்டு 1947, மார்ச் 23.
மதர்தெில் லவற்றி லபற்று, மக்களின் மகத்தான ஆதரவுைன், அம்மனிதர் பிரதம
மந்திரியாக லபாறுப்மபற்ற நாள். நாட்டின் வரொற்றில் ஒரு லபான்னாள்.
பதவி ஏற்றவுைன் கட்சிக்காரர்கடள அடழத்தார். உத்தரவு மபாட்ைார்.
பாராட்டு விழாக்கள் கூைாது, கூைமவ கூைாது.
அப்படியும் லதாண்ைர்களும், கட்சிக்காரர்களும் அடழக்கத்தான் லசய்தார்கள்.
நான் அரசாங்கத்டத நைத்துவதா? இல்டெ இம்மாதிரிக் கூட்ைங்களில் கெந்து
மபசிக்லகாண்மை இருப்பதா? திைமாக மறுத்தார்.
ஒரு முடற உயர் நீதி மன்ற நீதிபதிடயக் கூை சந்திக்க மறுத்தார்.
சந்திப்பதற்காக எழுதிக் லகாடுத்த அனுமதிச் சீட்டில், சந்திக்க விரும்புவதன் காரணம்
என்ற இைம் நிரப்பப் பைாமமெமய இருந்தது. அதனால் தவறான சிபாரிசுக்காக
வருகிறார் என முடிவு லசய்து, அவடரச் சந்திக்க மறுத்மதன். அடமச்சர்களும்
நீதிபதிகளும் மற்றவர் கைடமகளில் குறுக்கிைாமல் இருந்தால்தாமன, அரசு இயந்திரம்
லசம்டமயாக, மநர்டமயாக இயங்கும்.
மக்களுடைய நன்டமக்காகத்தான் நாம் பதவியில் இருக்கிமறாம். லபரிய
மனிதர்களுக்கும், நமக்கு மவண்டியவர்களுக்கும் சலுடக காட்டுவதற்கு அல்ெ.
எத்துடன மநர்டமயான மனிதர்.
இவர் பிரதம மந்திரியாக லபாறுப்மபற்பதற்கு முன்னமம, ஒரு திைமான முடிவில்
இருந்தார்.
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மது விெக்கு.
மது விெக்கிடன அமல் படுத்தியாக மவண்டும்.
மதுவின் பிடியில் இருந்து, நாட்டு மக்கடள, மபாடதயின் கரம் பற்றித் தள்ளாடும்
இடளஞர்கடள மீ ட்மை ஆக மவண்டும்.
மதுவில்ொ மதசமாக மாற்றிக் காட்டிமய ஆக மவண்டும்.
இப்படிப்பட்ை உயரிய மனிதர், மக்களின் மகத்தான ஆதரவுைன், பிரதம
மந்திரியாகவும் ஆகிவிட்ைார். பிறலகன்ன.
25 மாவட்ைங்கடளக் லகாண்ை நாட்டில், எட்டு மாவட்ைங்களில் மட்டுமம மதுவிெக்கு,
லபயரளவில் இருந்த காெம் அது.
குடிகாரர்கள் மதுடவத் மதடி, மற்ற மாவட்ைங்களுக்கு நடையாய் நைந்து,
தள்ளாடியபடி, திரும்பிக் லகாண்டிருந்த காெம் அது.
25 மாவட்ைங்களிலும் மது விெக்கு.
இன்று முதல் அமல் படுத்தப் படுகிறது.
அரசு அதிகாரிகள் எவ்வளமவா எடுத்துடரத்தனர். பூரண மதுவிெக்கு சாத்தியமல்ெ.
குடிகாரர்கடளத் திருத்த முடியாது. அவர்களின் மனடத மாற்ற முடியாது.
முயன்றால் முடியாதது இல்டெ. இனி ஒவ்லவாரு மாவட்ைத்திலும், ஒவ்லவாரு
சிற்றூரிலும், சிற்றூரின் ஒவ்லவாரு லதருவிலும், மதுவின் வாடை கூை வசக்
ீ
கூைாது.
கண்டிப்பாய் உத்தரவு மபாட்ைார்.
அன்மற மதயிடெக் கழகத்தாடர அடழத்தார். கெந்து மபசினார். அடுத்த நாள் அடுத்த
அறிவிப்பு வந்தது.
இனி அடுத்து வரும் இரண்டு மாதங்களுக்கு, அடனத்து மாவட்ைங்களிலும்,
அடனத்து ஊர்களிலும், அடனத்து சிற்றூர்களிலும், நாட்டின் ஒவ்லவாரு
லதருக்களிலும் வசிக்கும் அடனத்து மக்களுக்கும் மதநீர் இெவசம்.
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ஊலரங்கும் மதநீர் கடைகள் திறக்கப் பட்ைன. விரும்பும் மக்கள், ஒரு நாடளக்கு
எத்துடன முடற மவண்டுமானாலும், இெவசமாகமவ மதநீர் அருந்தொம்.
மதுடவ மனம் நாடுகிறதா?
வா, வா, வந்து மதநீர் குடி. எவ்வளவு மவண்டுமானாலும் குடி.
நண்பர்கமள, எப்படி இந்தத் திட்ைம். குடிப் பழக்கத்திற்கு மாற்றாக, மதநீர் பருகும்
பழக்கத்டத ஏற்படுத்தினார்.
அமனகமாக இதுதான், இந்நாட்டின் முதல் இெவசத் திட்ைமாக இருக்கும்.
எத்துடன பயனுள்ள, லபாருள் லபாதிந்த இெவசத் திட்ைம்.
இது மட்டுமல்ெ, மது அருந்துவடதக் டகவிடுவதால், ஏற்படும் பயன்கள் பற்றி ஊர்
மதாறும் நாைகங்கள், கதாகாமெட்சபங்கள், பஜடனகள் நைத்தப் லபற்றன.
இதற்மக வியக்கிறீர்கமள இன்னும் இருக்கிறது.
சடுகுடு, பிள்டளயார் பாண்டு, கிளித் தட்டு, லதருக் கூத்து முதெிய கிராமிய
விடளயாட்டுக்களும், கடெகளும் கிராமப்புற மமம்பாட்டு அலுவெர்கள் மூெமாக
கிராமம் மதாறும் மீ ண்டும் உயிர்பிக்கப் லபற்றன.
மக்கள் மதுடவ மறந்தனர்.
உைல் நெனில் மதறினர்.
குடும்பமம உயர்லவன்று மபாற்றத் லதாைங்கினார்.
குடும்பங்கள் லசழித்தன. நாடு தடழத்தது.
நண்பர்கமள, படிக்கப் படிக்க லமய் சிெிர்க்கிறது அல்ெவா, வாசிக்க வாசிக்க லநஞ்சம்
லநகிழ்கிறது அல்ெவா, நிடனக்க நிடனக்க மனம் ஆனந்தக் கூத்தாடுகிறது அல்ெவா.
இடதச் சாதித்துக் காட்டிய பிரதம மந்திரி எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவர் லதரியுமா?
நமது நாட்டைச் சார்ந்தவர்.

[119]

என்ன என்ன, நமது நாட்டைச் சார்ந்தவரா?
நமது நாமைதான். இம் மாமனிதர் அரியடன ஏரிய காெத்தில், அதாவது, நமது நாட்டு
விடுதடெக்கு முன், மாநிெ முதல்வர்கடள பிரதம மந்திரி என்றுதான்
அடழத்தார்கள்.
நம் நாடு சுதந்திரம் லபற்ற பின்னர்தான், மத்தியில் ஆள்பவடர பிரதம மந்திரி
என்றும், மாநிெத்டத ஆள்பவடர பிரிமியர் என்றும் அடழக்கத் லதாைங்கினார்கள்.
1950 ஆம் ஆண்டு சனவரி 26 இல், அரசியல் நிர்ணய சடப, நிடறமவற்றிய சுதந்திர
இந்தியாவின், அரசியல் அடமப்புச் சட்ைப்படி, இந்த பிரிமியர்கள், முதெடமச்சர்கள்
ஆனார்கள்.
நமக்குத் லதரிந்த லசய்திதான் இது. ஆனாலும் நம்மில் பெர் மறந்து மபான லசய்தி.
அப்படியானால், அடுத்த மகள்வி, நம் முன்மன மதான்றுகிறது அல்ெவா? நாட்டின்
பிரதம மந்திரி இல்டெ என்றால், இவர் மாநிெத்தின் பிரதம மந்திரி அல்ெவா?
ஆம், அப்படியானால், எந்த மாநிெத்தின் பிரதம மந்திரி இவர்.
லசால்ெட்டுமா? லசான்னால் நம்புவர்களா?
ீ
நம்பித்தான் ஆக மவண்டும்.
ஏலனனில் இது வரொற்றின் பக்கங்களில் உளி லகாண்டு, லசதுக்கப் லபற்ற உண்டம.
ஒரு முடற மூச்டச, இழுத்து விட்டுக் லகாள்ளுங்கள்.
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இவர், நம்
லசன்டன மாகாணத்தின்
பிரதம மந்திரி
ஆம்
லசன்டன இராஜதானியின்
பிரிமியர்
நம் லபருடமமிகு தமிழ் நாட்டின்
முதெடமச்சர்

இவர்தான்
ஓமந்தூரார்
ஓ.பி.ராமசாமி லரட்டியார்
ஓமந்தூரார், லபரிய வடளவு, ராமசாமி லரட்டியார்.
ஓமந்தூராரின் நிடனவிடனப் மபாற்றுமவாம்.
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நன்றி:
கரந்டத லஜயக்குமார் வடெத்தளம்
http://karanthaijayakumar.blogspot.com/

___________________________________________________________

கரந்டத லஜயக்குமார்
karanthaikj@gmail.com
அடெமபசி எண் 94434 76716
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19. ராஜா மதசிங்கு
— மகா.லசங்குட்டுவன்
"மதஜ் சிங்”, “லஜயாசிங்”, “தஜாப்சிங்” - இப்படித்தான் ஆங்கிமெய ஆவணங்கள்
உச்சரிக்கின்றன. ஆனால், நாம் அடழப்பது ராஜா மதசிங்கு அல்ெது மதசிங்கு ராஜா.
இந்த ரஜபுத்திர இடளஞனுக்கு வயமதா 21. லசஞ்சி மண்ணில் ஆட்சிலசய்தது,
லமாத்தமம 10 மாதங்கள்தான். ஆனால் வரொற்றில் நீங்காத இைத்டதப் பிடித்து
விட்ைார்.
இவனதுத் தந்டத லசாரூப் சிங். முகொய மாமன்னன் ஔரங்கசீபின்
புண்மைொ (பன்மைல்கன்ட்) தளபதியாக இருந்தவர். 1700 ஜனவரியில் லசஞ்சியின்
ஆளுநராக லசாரூப்சிங்டக நியமித்தார் ஔரங்கசீப். இப்மபாது அவரது ஆளுடகயின்
கீ ழ் வழுதாவூர், திண்டிவனம், திருவாமாத்தூர், அசப்பூர், திருக்மகாவலூர்,
மவட்ைவெம் ஆகியப் பகுதிகள் அைங்கியிருந்தன. நாம் இங்குப் பார்க்கப்மபாவது
ராஜா மதசிங்கு குறித்து என்பதானால், லசாரூப்சிங்டக விடைலபற டவக்கொம் எனக்
கருதுகிமறன். 1713 இறுதியில் அல்ெது 1714 லதாைக்கத்தில் இவர் இறந்திருக்கொம்.
அப்மபாது மபரரசுக்கு இவர் நிலுடவயில் டவத்திருந்த வரி 70ெட்சம் ரூபாய்.
தந்டதயின் மரணச் லசய்தியறிந்து, பண்மைல்கன்ட்டில் இருந்து தனது இளம்
மடனவி இராணிபாயுைன் லசஞ்சி விடரந்து வந்தார் ராஜா மதசிங்கு. தந்டதக்கான
இறுதிக் காரியங்கடள லசய்தக் டகயுைன், 1714 ஜனவரியில் லசஞ்சி அரசுக்கானப்
லபாறுப்டபயும் ஏற்றுக் லகாண்ைார். “என்ன இருந்தாலும் ஆற்காடு நவாபிைம்
அனுமதி லபற மவண்ைாமா?” உைனிருந்தவர்கள் தயக்கத்துைன் மகட்ைனர். ”என்
தந்டதக்கு பரம்படர அரசுரிடம வழங்கியவர் நவாப் அல்ெ. லைல்ெிப் மபரரசர். நான்
பதவிமயற்க யாருடைய அனுமதியும் மதடவயில்டெ” எனும் அனல் கக்கும்
வார்த்டதகள்தான் மதசிங்கிைமிருந்து வந்தது. லசஞ்சியின் ஆட்சித் லதாைர்ந்தது.
மதசிங்கின் லசயல் நவாபிைம் மகாபத்டத ஏற்படுத்தியது. இதற்கு அவரது
எதிர்விடன மவறுவிதமாக இருந்தது. லசாரூப்சிங் லசலுத்த மவண்டிய வரி இன்னும்
நிலுடவயில் இருக்கிறமத! இதடன வசூெித்துவர, தனது லசயொளர் மதாைர்மாடெ
லசஞ்சிக்கு அனுப்பி டவத்தார். மமெச்மசரியில் முகாமிட்டிருந்த நவாபின்
லசயொளடர, ராஜா மதசிங்கு லசன்று பார்த்தார். அப்மபாதும் அவர் குதிடரடயவிட்டு
கீ மழ இறங்கவில்டெ. இதடனத் லதாைர்ந்து தக்க விவரங்களுைன் மகாட்டைக்குச்
லசன்ற மதாைர்மால், லசஞ்சி அரசடரச் சந்தித்தார்.

[123]

“வரியா? நிலுடவயா? நான் லசலுத்த மவண்டுமா?” இப்மபாதும் மதசிங்கின்
கண்கள் சிவந்தது. மதாைர்மால் லகாண்டுவந்த கடிதம் தடரடயத் லதாட்ைது.
லதாைர்ந்து அடமதி காத்த மதாைர்மால், கடிதத்திடன லபாறுடமயுைன் குனிந்து
எடுத்துக் லகாண்ைார். இதுகுறித்தத் தகவடெ நவாபிற்குச் லசால்ெவும் அவர்
தவறவில்டெ. மதசிங்கின் லசய்டககள் ஆற்காட்டு ஆட்சிடயத் லதாைர்ந்து
அவமதிப்பதாக இருக்கிறமத என ஆத்திரமடைந்த நவாப் சாதத்துல்ொகான்,
லசஞ்சியின் மீ து படைலயடுக்க முடிவு லசய்தார்.
ஆற்காடு படை லசஞ்சிடய மநாக்கி முன்மனறியது. இதில் இைம்லபற்றிருந்த
வரர்களின்
ீ
எண்ணிக்டக 30 ஆயிரம். இடதயறிந்த ராஜாமதசிங்கு, எதிரிகடள
சந்திக்கப் புறப்பட்டுவிட்ைார். அப்மபாது அவருைன், உயிர் நண்பனான, வழுதாவூர்
கில்மெதார் மகமத்கான் உள்ளிட்ை 800இல் இருந்து ஆயிரம் மபர் மட்டுமம. வராக
நதிக்கடரயில் கைெி எனுமிைத்தில் இரண்டு படைகளும் மநருக்கு மநர் மமாதிக்
லகாண்ைன. மகமத்கான் வழ்த்தப்பட்ைார்.
ீ
இதனால் மதசிங்கின் தாக்குதெில் மவகம் அதிகரித்தது. நவாபின் தளபதியான
லதௌெத்கான், மதசிங்கின் வாளுக்கு இடறயானான். பழிக்குப் பழி! இதனால்
அதிர்ச்சியடைந்த ஆற்காட்டுப்படை, மதசிங்டக சூழ்ந்தது. வரன்
ீ
ஒருவனது
துப்பாக்கியில் இருந்து சீறிய குண்டுக்குப் பெியானார் மதசிங்கு. இது நைந்தது
03.10.1714.
முன்னதாக, மபாருக்குப் மபாவது பற்றி உத்தரவுக் மகட்க லசன்றமபாது,
சிங்கவரத்தில் பள்ளிலகாண்டிருக்கும் லபருமாள், தடெடயத் திருப்பிக்
லகாண்ைதாகவும் கூறப்படுகிறது. மதசிங்கு–மகமத்கான் நட்பு, இந்து–முஸ்ெிம்
ஒற்றுடமக்கானக் கருத்தாக இருக்கிறது. மண மமடையில் அமர்ந்திருந்த மகமத்கான்,
நண்பன்–லசஞ்சி அரசனுக்குப் பாதிப்பு என்றவுைன், மணமாடெடய உதறிவிட்டு,
மபார்க்களத்துக்குச் லசன்றதும், வரமரணம்
ீ
அடைந்ததும் வியந்து மபாற்றப்படுகிறது.
நவாபின் ஆட்சியில் 100க்கும் மமற்பட்ை பாடளயங்கள் இருந்தமபாதிலும், வரி
லசலுத்த மாட்மைன் எனச்லசான்ன மதசிங்கின் அசாத்திய துணிச்சல் வரொற்று
ஆய்வாளர்களால் பாராட்ைப்படுகிறது. அமத மநரம் மிகப்பெம் லபாருந்திய எதிரிப்
படைடய, சிறிய எண்ணிக்டகயிொன வரர்கடள
ீ
மட்டுமம டவத்துக் லகாண்டு, ராஜா
மதசிங்கு எதிர்லகாண்டு லசன்றது சரியா? எனும் விவாதங்கள் நைந்து
லகாண்டிருக்கின்றன.
விவாதங்களும் விமர்சனங்களும், ஆய்வுகளும் லதாைர்ந்து லகாண்டுதான்
இருக்கிறது. அமத சமயம், ராஜா மதசிங்கு (அ) மதசிங்கு ராஜாவின் புகழ்பாடும்
கடதப்பாைல்கள் ஏராளம். இந்தக் கடதகடள வரொறாக எடுத்துக் லகாள்வதும்,
கடதயாகமவ பார்ப்பதும் அவரவர் விருப்பம்!
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கைெியில் நைந்தப் மபாரில் ராஜா மதசிங்கு சுட்டுக் லகால்ெப்பட்ைாலும்,
அவடர உயிருைன் பிடிக்க மவண்டுலமன்பதுதான் ஆற்காடு நவாப்
சாதத்துல்ொகானின் விருப்பமாம். ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா? உண்டமயுங்கூை!

இராணிபாயுைன் ராஜாமதசிங்கு சிற்பம்
மகாட்டை அருங்காட்சியகம், லசஞ்சி

தந்டதக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த உரிடமடயப் பயன்படுத்தி, ஆட்சிக் கட்டிெில்
அமர்ந்த மதசிங்கின் லசயல், ஆற்காட்டை அவமதிப்பதாகத்தான் இருந்தது. ஆனால்
இதற்கான எதிர்விடன என்பது உைனடியாக நிகழவில்டெமய?
10 மாதங்கள் மதசிங்கின் ஆட்சி அனுமதிக்கப்பட்டுதாமன வந்தது?
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லசஞ்சியின் வரி பாக்கிடய வசூெிக்க லைல்ெியில் இருந்து வந்துவிட்ைார்கள்.
அவர்களுைன் தன்னுடைய லசயொளடரயும் லசஞ்சிக்கு அனுப்பி டவக்கிறார் நவாப்.
லசன்ற இைத்தில் குதிடரயின் மீ திருந்மத, ொொ மதாைர்மாலுக்கு வணக்கம்
லசான்னது, அவர் எடுத்துச் லசன்ற கடிதத்டதத் தடரயில் வசியது
ீ
– மபான்ற
நிகழ்வுகள் சாதத்துல்ொகானின் லநஞ்சில் கனன்று லகாண்டிருந்த லநருப்டப
விசிறியது என்று லசால்ெொம்.
ராஜா மதசிங்குப் படையில் இருந்தவர்கள் சிெ நூறு மபர்கள்தாம். ஆற்காட்டுப்
படையிமொ பெ ஆயிரம் மபர். ஆனாலும் மதசிங்டக உயிருைன் பிடிக்க மவண்டும்
என்பதுதான் நவாபின் ஆடண. அதற்கானக் காரணம்? லதரியவில்டெ!
படைத்தளபதிகளுள் ஒருவரான லதௌெத்காடன, மதசிங்குக் குத்திக் லகான்றார்.
அப்மபாதும்கூை, “அவடரக் லகால்லுங்கள்” என்று நவாப் கட்ைடளயிைவில்டெ.
இந்தப் மபாரில் நவாப்புக்கு மிகவும் டகலகாடுத்தவர் லவங்கைகிரி (லநல்லூர்
மாவட்ைம்) கில்மெதாரான பங்காரு யச்சம நாயக்கர். அவரும்கூை, தன்
படையினரிைம் “மதசிங்டக உயிருைன் பிடிக்க மவண்டுலமன்று”தான் ஆடணயிட்
டிருந்தாராம். ஒருகட்ைத்தில் மதசிங்கின் குதிடரயின் கால்கள் லவட்ைப்பட்ைன.
இதனால் தடரயில் நின்று ஈட்டிடயச் சுழற்ற மவண்டிய நிடெ. இப்மபாதும்கூை
மதசிங்குக் லகால்ெப்பை வில்டெ.
யச்சம நாயக்கரின் படைப்பிரிடவச் மசர்ந்த ஒருவன், மகையத்டதப்
பாதுகாப்பாக டவத்துக் லகாண்டு, மதசிங்டக உயிருைன் பிடிக்க லநருங்கினான்.
அப்மபாது அவடனத் தனது ஈட்டியால் குத்திக் லகான்றார் மதசிங்கு. இப்மபாதுதான்
“லகால்லுங்கள்” எனும் உத்தரவு யச்சம நாயக்கரிைம் இருந்து லவளியானது.
துப்பாக்கிடயத் தயாராக டவத்திருந்த வரன்
ீ
ஒருவன் மதசிங்டக சுட்டுக் லகான்றான்.
லசஞ்சி அரசாங்கம் நவாபின் டககளில் லவகுசீக்கிரத்தில் விழுந்தது.
மகாட்டைக்கு எடுத்துச் லசல்ெப்பட்ை மதசிங்கின் உைல் அரசு மரியாடதயுைன் தகனம்
லசய்யப்பட்ைது. ரஜபுத்திர வழக்கப்படி, கணவன் உைலுைன் உைன்கட்டைமயறுவதற்கு
ராணிபாய் அனுமதிக்கப்பட்ைாள். ராஜா மதசிங்கு உைல் எரியூட்ைப்பட்ைதாகச்
லசால்ெப்படும் லசட்டிக்குளக்கடரயில், அரச, மவப்ப மரங்கள் நைப்பட்டு பூங்கா
ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்ைது.
இராணிபாயின் நிடனவாக, ஆற்காடு அருமக உள்ள ஒரு ஊருக்கு
ராணிப்மபட்டை எனும் லபயடர டவத்தார் நவாப். லசஞ்சியின் ஆட்சியில் இருந்த
மதசிங்கின் ஆதரவாளர்கள் லதாைர்ந்து பணிபுரிய அனுமதிக்கப்பட்ைனர்.
விருப்பமில்டெ என்றவர்கள், பண்மைல் கன்ட்டுக்கு அனுப்ப ப்பட்ைனர். மதசிங்கு
வழ்ந்த
ீ
இைத்தில் லவற்றி நகரம் எனும் லபாருள் வழங்கும் “பமதபட்” என்ற புதிய
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நகரம் உருவாக்கப்பட்ைது. மதசிங்கு, அவரதுக் குதிடர, மகமத்கான் ஆகிமயாருக்குக்
கல்ெடறகள் ஏற்படுத்திக் லகாள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்ைது. மபாரில் உயிர்நீத்த
மகமத்கானின் நண்பர்கள் இருவருக்குக் மகாட்டைக்கு லவகுஅருகில் கல்ெடறகள்
ஏற்படுத்திக் லகாள்ள அனுமதியளிக்கப்பட்ைது.

இத்தடன நிகழ்வுகளுக்கு மத்தியிலும், “மதசிங்குைன் மபார் புரிவதற்கு, லைல்ெி
மபரரசிைம், நவாப் சாதத்துல்ொகான் அனுமதி லபற்றாரா?” - இதுவடர விடை
லதரியாத ஒரு வினா இது! ராஜாமதசிங்டக வழ்த்தி,
ீ
லவற்றி லபற்றதன் நிடனவாக
எழுப்பப்பட்ை சாதத்துல்ொ கான் மசூதி, லசஞ்சிக் மகாட்டை வளாகத்தில் இன்றும்
கம்பீரமாக நின்று லகாண்டிருக்கிறது. இங்குப் லபாறிக்கப்பட்டிருந்த லபர்ஷியன்
லமாழிக் கல்லவாட்லைான்று இவ்வாறு லசால்கிறது:
“மமன்டமக்குரிய சாதத்துல்ொகானுக்கு டஹதரின் ஆசிகள் கிடைக்கட்டும்.
எல்ொம் வல்ெ இடறவனின் இடணயற்ற கருடணயினால் லசஞ்சிக் மகாட்டைடய
இவர் டகப்பற்றினார்”.

___________________________________________________________

மகா.லசங்குட்டுவன்
ko.senguttuvan@gmail.com
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20. லசன்டனயின் நீர்வழித்தைங்கள் அடையாறும் அதன் கடரகளும்
— நரசய்யா
உெகின் நாகரிகங்கள் எல்ொமம நீர்வழித்தைங்களின் கடரகளில் தான்
துவங்கின. அப்படித்தான் இந்தியாவின் முதல் நாகரிகமான சிந்துசமலவளியும்,
சிந்துநதிக் கடரயில் துவங்கிற்று. சங்கப் பாைல்களில், தமிழக ஆறுகளின் பயனும்
அவற்றின் லபருடமயும் பாைப்பட்டுள்ளன. தமிழகக் கைல்வழி வணிகம், ஆறுகள்
கைெில் சங்கமிக்கும் இைங்களில் இருந்த நகரங்களில் தான் லபருமளவில் நைந்து
லகாண்டிருந்தது.
அன்டறய நாட்களில், நாகரிகத்தில் இந்தியர்கடளவிைப் பின்தங்கியிருந்த
ஐமராப்பியர்கள், கைல்வழி வணிகத்தின் லபருடமடய முற்றிலும் உணர்ந்து,
இந்தியாவின் லசல்வத்டதயும் லதரிந்து லகாண்டு, 15ம் நுாற்றாண்டில் இந்தியாடவ
மநாக்கித் தம் பார்டவடயத் திருப்பினர்.அன்று, இந்திய நாடு ஒற்றுடம குடெந்து
பெ சிற்றரசர்கள் தமக்குள் மபார் புரிந்து லகாண்டிருந்த மநரம். ஐமராப்பியர்களின்
ஆளுடமக்கு ஒரு லபரும் நல்வரவளிக்கும் விருந்தாகமவ ஆகிவிட்ைது.
லபாருள ீட்டுவதற்காக ஸ்பானியர்களுக்கும் மபார்த்துகீ சியர்களுக்கும்
கீ டழநாடுகடள மநாக்கிச் லசல்லும் அவா ஏற்பட்ைமபாது, அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ை
மபாட்டிடயத் தீர்த்து டவக்க அன்டறய மபாப்பாண்ைவர் முன் வந்தார். ஏலனனில்
அவ்விரு நாட்டினரும் கத்மதாெிக்க மதத்டதப் பின்பற்றுபவர்கள். அவர்கள்
மத்தியஸ்தத்திற்கு மபாப்பாண்ைவடர மநாக்கினர். 'மபப்பல் புல்' என்றறியப்பட்ை
மபாப்பாண்ைவரின் ஆடண, 1493ம் ஆண்டு மம மாதம் லவளியிைப்பட்ைது. அதன்படி
உெடக அமசாரஸ் என்ற தீவின் வழியாக, வைக்கிெிருந்து லதற்காக இரண்ைாகப்
பிரித்து, கிழக்குப் பகுதிகடள மபார்த்துகீ சியர்களுக்கும் மமற்குப் பகுதிகடள
ஸ்பானியர்களுக்கும் அவர் பகிர்ந்தளித்தார்.
ஆங்கிமெயர்களின் மதர்வு:
நிெ, நீர் ஆக்கிரமிப்புகள் ஒன்றும் புதிதல்ெ; அன்மற துவங்கி விட்ைன.
மவடிக்டக என்னலவனில் இவ்வுெகம் மபாப்பாண்ைவருக்கும் லசாந்தமானதல்ெ!
அவ்வாறுதான் வாஸ்மகாைகாமா, மகாழிக்மகாடு வந்தடைந்து
இன்டறய

லமல்ெ லமல்ெ

மகரள நாட்டின் முக்கியப் பகுதிடயப் மபார்த்துகீ சியர்களுடையதாக்கிக்

லகாண்ைான்! அங்கிருந்து மபார்த்துகீ சியர்கள், மகாரமண்ைெக் கடரயிலும் தமது
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ஆக்கிர மிப்டபக் கிறிஸ்தவ மத பரப்புதலுைன் துவக்கினர். 16ம் நூற்றாண்டின்
இடைப்பகுதியில் அவர்கள், இன்டறய சாந்மதாடம அடைந்தனர். சாந்மதாம், அன்று
மயிொப்பூரின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. பெ நுாற்றாண்டுகளுக்கு முன்னமர,
மயிொப்பூர் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ை துடறமுகமாக விளங்கியதற்குச் சான்று,
லபான்மனரி, வற்றிருந்த
ீ
லபருமாள் மகாவிெில், 11ம் நுாற்றாண்டின் கல்லவட்ைாகக்
காணக் கிடைக்கின்றது. மயிொப்பூரின் லதற்குப் பகுதி, அடையாறு கைெில்
சங்கமிக்கும் இைத்திற்கு சற்மற வைக்கில் இருந்தது. மகாரமண்ைல் கடர வந்த
மபார்த்துகீ சியர்கள், அடையாறு சங்கமிக்கும் இைத்டதத் மதர்ந்லதடுத்து அதன்
வைக்கில், தமது மகாட்டை ஒன்டற அடமத்தனர்.
தமது வணிகத்திற்காக, ஆங்கிமெயர்கள், 17ம் நுாற்றாண்டு துவக்கத்தில்,
மகாரமண்ைெக் கடரயில் ஒரு ஆற்றின் முகத்துவாரத்டதத் தான் மதடிக்
லகாண்டிருந்தனர். அடையாறு முகத்துவாரம் சிறந்ததாகத் லதரிந்தாலும், அருகில்
மபார்த்துகீ சியர்கள் இருந்தடமயால், கூவம் முகத்துவாரத்டதத் மதர்ந்லதடுத்தனர்.
வைக்கில் பழமவற்காடு, ைச்சுக்காரர்கள் டககளில் இருந்தது. மபார்த்துக்கீ சியர்களின்
சாந்மதாம் மகாட்டை, ஆங்கிமெயர்களால் 17ம் நூற்றாண்டு இறுதியில்,
தடரமட்ைமாக்கப்பட்ைது. 1749ல் அந்த இைம், ஆங்கிமெயர்களுக்குச் லசாந்தமாகிற்று.
அப்மபாது அடையாறு, ஒரு சிறந்த ஆறாகத் திகழ்ந்தது. அது கைெில் கெக்குமிைம் கழிமுகப் பகுதி, இயற்டகயின் எழில் மிகு பகுதியாக அடமந்திருந்தது. பறடவகளின்
ஒரு லபரும் சரணாெயமாகவும் இருந்தது. கைந்த, 1639ல் இங்கு வந்த ஆங்கிமெய
வணிகர்களான ஆண்ட்ரூ மகாகன் எனபவரும் பிரான்சிஸ் மை என்பவரும், அன்டறய
நாயக்க அரசப் பிரதிநிதியான தாமரெ லவங்கைாத்ரியுைன் ஒரு ஒப்பந்தம் லசய்து
லகாண்டு, கூவம் முகத்துவாரத்தில் தமது வணிக தெத்டத நிறுவிக் லகாண்ைனர்.
அதுதான் பின் லசயின்ட் ஜார்ஜ் மகாட்டையாக உருவானது. அப்மபாது, சாந்மதாமில்
மபார்த்துகீ சியர் பெம் சற்மற குடறந்திருந்தது. ஆங்கிமெயர் பிராைஸ்ைண்டு பிரிடவ
மசர்ந்தவர்கள்; மபார்த்துகீ சியர்கள் கத்மதாெிக்கர்கள். ஆடகயால் இருவரிடைமயயும்
படக புடகந்து லகாண்டு இருந்தது.
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பண்டண வடுகள்:
ீ
அழகான அடையாற்றங்கடரமயா ஆங்கிமெயர்களுக்கு அடழப்பு விடுத்துக்
லகாண்மை இருந்தது. இருமருங்கிலும் பசுடம நிறந்து கண்லகாள்ளாக் காட்சியாக அது
இருந்தது. நீளத்தில் கூவத்டத விை குடறவான அடையாற்றின் பிறப்பிைம்
கூடுவாஞ்மசரி லசம்பரம்பாக்கம் ஏரியருகில், லசம்பரம்பாக்கம் மபான்ற சிெ
நீர்நிடெகளின் உபரிநீரும், மற்ற சிெ ஆறுகளின் உபரிநீரும் அடையாற்றில் கெந்து
ஓடுகிறது. இந்தியாவின் சிறந்த நதிகடளப் மபாெ ஏமதா மடெப்பாங்கான இைத்தில்
மதான்றிய நதியல்ெ அடையாறு; ஏரிகளின் உபரிநீர் வடியும் ஒரு வடிகால் தான்.
அங்கிருந்து, 40 கி.மீ ., ஓடிய பின், கைெில் சங்கமிக்கிறது. லசன்டன நகரத்தில்,
நந்தம்பாக்கம் வாயிொக நுடழயும் அடையாறு, நகரத்துள் 13.5 கி.மீ ., துாரத்திற்கு
ஓடுகிறது. கூவத்டதப் மபாெல்ொது, இதன் முகத்துவாரம் விரிந்து பரந்து கிைக்கிறது.
இந்த முகத்துவார பரப்பளவு, 300 ஏக்கர். லசன்ற நுாற்றாண்டின் முதல் பாதி வடர
இப்பகுதி, சிறந்த மீ ன்வள நீர்ப் பரப்பாக இருந்தது. மீ னவர்கள் வாழ்வாதாரமாகவும்
விளங்கியது. சுற்றிலும் லபரும் மீ னவ சமுதாயமம லசழிப்பாகத் தனது வாழ்க்டகடய
ஓட்டிக் லகாண்டிருந்தது. லசன்ற நுாற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், மாசு மிக்க பகுதியாக
மாறி மீ ன்வளம் லசத்து விட்ைது. சுனாமியின் மபாது நைந்த நல்ெ நிகழ்வு,
பின்மனாக்கி வந்த மபரடெகளால் (அடவ டசதாப்மபட்டை வடர லவள்ளலமடுத்தன)
அடையாற்றின் லபரும்பகுதி சுத்தப்படுத்தப்பட்டு விட்ைது தான்!

பதிமனழாம்

நுாற்றாண்டின் இறுதி வடர, ஆங்கிமெயர் லசன்டனயின் இன்டறய லதற்குப்
பகுதிக்கு வரவில்டெ. பதிலனட்ைாம் நூற்றாண்டிலும், அதன் பின்னரும் தமது
ஆக்கிரமிப்புகடள அவர்கள் அதிகரித்துக் லகாண்டிருக்டகயில், லதற்கு மநாக்கி
நகர்ந்தனர்.
சிறு கிராமங்கள் வழியாக எழில் மிகு நதியாக ஓடிக்லகாண்டிருந்த
அடையாற்றின் இரு மருங்கிலும், சிறு மகாவில்களும் வசிக்குமிைங்களும்
அடமந்திருந்தன. செனமற்ற அந்நாட்களின் வாழ்வு சிறந்ததாக இருந்திருக்க
மவண்டும். ஆங்கிமெயர்கள் இயற்டகடய ரசித்தவர்கள். அடையாற்று கடரயினில்
அவர்கள் பண்டண வடுகள்
ீ
கட்ை துவங்கினர். இந்த இைத்டதப் பற்றிய முதற்குறிப்பு,
லமட்ராஸ் கலெக்ைரின் 1806ம் ஆண்டு அறிக்டகயில் லதன்படுகிறது [1]. அதன்படி
ஒரு லபரும் பரப்பளவு (50 காணி நிெம்) படன மரத் மதாட்ைமாக இருந்தது. அதன்
உரிடமயாளர் லவங்கைாசெபதி என்பவர். 1807ம் ஆண்டில் அதிகார பூர்வமாக இந்த
லசாத்துரிடம அவருக்குக் கலெக்ைரால் அளிக்கப்பட்ைது. அதற்குப் பின்புெமாக
இருந்தவர் ஆெந்த நாராயணசுவாமி நாயக் என்பவர். அங்கு இரு சிறு மகாவில்களும்
இருந்தன. அதில் ஒன்று கைாரி அம்மன் மகாவில். இந்த நாயக், அடையாற்றின்
வைகடர முழுவடதயும் லசாந்தம் லகாண்ைாடியவர்! துரதிர்ஷ்ைவசமாக இவர்
முத்துக் குளிப்பதில் மபாட்டிருந்த லசல்வலமல்ொம், 1821ல் லதாடெந்து விை,
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இவ்விைங்கள் ஆங்கிமெய பிரபுக்களுக்கு விற்கப்பட்ைன. கைந்த, 1792ல் இருந்து, 1831
வடர ஐ.சி.எஸ்., அதிகாரியாக இருந்த, எல்.ஜி.மக.முர்மர என்பவரிைம், நாயக்
கைன்பட்டிருந்தார். ஆடகயால் அவர் டகக்கு, நாயக்கின் லபரும் பகுதி லசாத்துகள்
மபாய்விட்ைன.
பிராடீஸ் மகசில்:
அவர் இந்த நிெங்கடள, எட்வர்ட் பிரான்சிஸ் எெியட் என்பவருக்கு விற்றார்.
இவர் லபயரில் தான் எெியட்ஸ் பீச் இன்று அறியப்படுகிறது. இந்த எெியட்டின்
தந்டத, லமட்ராஸ் கவர்னராக 1814 - 1820 காெகட்ைத்தில் இருந்தவர்.பின்னர் பெ
டககள் மாறி நிெங்கள் பக், நார்ட்ைன் மபான்மறாருக்குச் லசாந்தமாயின. அடையாற்று
கடரடய ஒட்டிய இைங்கள் விற்கப்பட்டு, அங்கு ஆங்கிமெயர்கள் தமது பண்டண
வடுகடளக்
ீ
கட்டிக் லகாண்ைனர். மமற்கு முடனயில் அவ்வாறு கட்ைப்பட்ை வடுகளில்
ீ
ஒன்று தான் கிமரஞ்ச் என்று அன்றறியப்பட்ை இன்டறய காஞ்சி என்னும் இல்ெம்.
இப்மபாது அண்ணா மமொண்டமக் கல்லுாரி. 1853ம் ஆண்டு ஜான் ப்ரூஸ் நார்ட்ைன்
(நன்கறியப்பட்ை வக்கீ ல் நார்ட்ைனின் தந்டத) என்பவரால் இது கட்ைப்பட்ைது.
அன்டறய பிராடீஸ் மகசில் - இன்டறய லதன்றல் (இடசக் கல்லுாரி) எனப்படும்
கட்ைைத்தின் கடதமய விசித்திரமானது. சாந்மதாமின் லதற்குப் பகுதியில், கிவிபிள்
தீவு என்பது அடையாறு முகத்துவாரத்தில் உள்ளது. இப்மபாது அது கல்ெடறகள்
நிடறந்த இைம்.
அதன் லதற்கில் அடையாற்றங்கடரயின் எழிெில் மயங்கிய மஜம்ஸ் பிராடீ
என்ற ஆங்கிமெயர், இங்கு, 11 ஏக்கர் நிெத்டத வாங்கி,1796 - -98ல் ஒரு லபரும்
மாளிடக கட்டினார். அதன் லபயர்தான் பிராடீஸ் மகசில்.
அங்கு குடிமயறும் முன்னமர அவர் மடனவி ஒரு லகட்ை கனவு
கண்ைதாகவும், அதனால் அவருக்கு அவ்வடு
ீ லசல்ெத் தயக்கம் இருந்ததாகவும்,
லபன்னி என்ற ஆங்கிெப் லபண்மணி, 'மகாரமண்ைல் மகாஸ்ட்' என்ற பத்திரிடகயில்
கூறியுள்ளார்.

அவர்கள் அங்கு குடிமயறியவுைன் அவர்களது, 600 ஆண்டுகள்

பழடமயான குடும்ப ஆவணங்கள், ஒரு தீ விபத்தில் சாம்பொயின. சிெ
நாட்களுக்குப் பின், பிராடி ஒரு பைகில் தனது வட்ைருகில்
ீ
அடையாற்றில் லபாழுது
மபாக்கச் லசன்று லகாண்டிருக்டகயில், பைகு கவிழ்ந்து அவர் அங்மகமய மூழ்கி
இறந்தார். தாளாத துயரத்தில் அவரது மடனவி அங்கிருந்து மவறு வட்டிற்குச்
ீ
லசன்றுவிட்ைார். கைந்த, 1866ம் ஆண்டில் ஜான் லமக்டகவர் என்பவர் இங்கு
குடிமயறினார். 1866 டிச., 23ம் மததி அன்று கிறிஸ்துமஸ் லகாண்ைாை இவ்வட்டிற்கு
ீ
கர்னல் லைம்பிள் என்பவர் விருந்தாளியாக வந்திருந்தார். அவர் லமக்டகவரின் இரு
குமாரிகடளயும் அடழத்துக் லகாண்டு, மகப்ைன் மஹாப் ஸ்கட்மமார் மபாஸ்ைாக்
என்பவருைன் ஒரு பைகில் உல்ொசமாகச் லசன்றார். ஆனால் அடையாற்றின்
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துமராகத்தால் (அப்படித்தான் அவர்கள் கருதினர்) அந்த பைகு கவிழ்ந்ததில்
அடையாற்றின் பசிக்கு, மபாஸ்மைாக் தவிர மற்றவர்கள் விருந்தாகினர்.
அன்றிெிருந்து அந்த மாளிடக மபய் மாளிடகயாகிவிட்ைது! இன்று பிராடீஸ் மகசில்
என்ற லபயர் மாற்றப்பட்டு, லதன்றல் என்ற லபயரில், இடசக் கல்லுாரி
லசயல்படுகிறது [2].
கைந்த, 1700களில் அடையாறுதான் லசன்டனயின் லதற்கு எல்டெயாகத்
திகழ்ந்தது. ஆயினும் இரண்டு ஆங்கிமெயர்கள் ஆற்டறத் தாண்டித் லதற்கில்
பண்டண வடுகள்
ீ
கட்டினர்.

அடையாற்றின் பாெங்களும், பண்டண வடுகளும்
ீ

அடையாறு மற்ற நதிகடளப் மபாெ, மடெப் பாங்கான இைத்தில்
மதான்றவில்டெ. மற்ற நதிகளுக்கு, மூெம், மமல் அல்ெது நடுப் பகுதி கீ ழ்ப் பகுதி
என்று மூன்று பகுதிகள் உண்டு. அடையாற்டற அவ்வாறு பிரிக்க முடியாது.
மாறாக லமாத்த நீமராட்ைமும் கீ ழ்ப் பகுதியாகமவ உள்ளது. அதாவது
சமலவளியில் நீர்நிடெகளில் இருந்து லவளிமயறும் உபரி நீடர எடுத்துச் லசல்லும்
ஒரு நீர்வழித் தைம் தான் அடையாறாக ஓடுகிறது.
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மணிமங்கெம் ஏரியில், இதன் துவக்கம் இருந்தாலும், இதன் நீர்வரத்து பெ
ஏரிகள், குளங்கள்,- முக்கியமாக லசம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஆகியவற்றில் இருந்து தான்
துவங்குகிறது.
இந்த ஆற்றின் ஆழம், 0.50 மீ ., முதல் 0.75 மீ ., வடர உள்ளது. ஆற்றுப் படுடக,
10.50 மீ ., முதல் 200 மீ ., வடர, இைங்கடளப் லபாறுத்து லபருகியும் குறுகியும் உள்ளது.
வங்காள விரிகுைாவில் கெக்கும் இதன் நீர் பரிமாணத்தில், காெத்திற்கு
தகுந்தாற்மபாெ மாறுபடுகிறது. மடழக்காெத்தில் அதிகமாகவும் மற்ற மாதங்களில்
குடறவாகவும் இருக்கும்.
பெ இைங்களில் ஆழம் மிகக் குடறவாக இருப்பதாலும், மகாடையில்
முற்றிலும் வற்றிமய காணப்பட்ைதாலும் இந்த ஆற்டறக் கைக்க, பாெங்கள் எதுவும்
காெனி ஆட்சிக்கு முன்னர் கட்ைப்பைவில்டெ.
அவ்வாறு காெனி ஆட்சி ஆரம்ப கட்ைத்தில் கட்ைப்பட்ை கைவு, உண்டமயில்
ஒரு பாெமல்ெ. 'காஸ்மவ' என்று ஆங்கிெத்தில் அறியப்பட்ை இந்த மாதிரியான
கைவுகள், தடரப்பாெங்கள் என்றடழக்கப்பட்ைன. அடவ ஆற்றின் நீர்மட்ைத்திற்கு
ஆற்டறக் கைப்பதற்குத் தகுந்தாற்மபாெ மாட்டுவண்டிகள் லசல்ெவும் மனிதர்கள்
லசல்ெவும் பயன்பட்ைன. லவள்ளம் வரும் மபாது அடவ நீரில் மூழ்கிவிடும்!
அந்த வடகயில் முதல் முடறயாக அடையாற்டறக் கைக்கக் கட்ைப்பட்ை
தடரப்பாெம், 'மார்மொங்க் காஸ்மவ'. 'மார்மொங்க்' என்பது மாம்பெம் என்பதின்
திரிபு. மாம்பெம் என்ற லபயமர மஹாபில்வமேத்திரம் என்ற லபயரிெிருந்து
வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதற்குச் சரித்திரச் சான்று கிடைக்கவில்டெ.
மார்மொங்க் காஸ்மவ (1):
ஆர்மமனியர்கள் (அரண்மடனக்காரர்கள் என்ற வழிலமாழிச் லசால்ெிலும்
அறியப்பட்ைவர்கள்) மதராசுக்கு, 1666ம் ஆண்டிமெமய வந்துவிட்ைனர். இப்மபாது அந்த
வம்சாவளியில் லசன்டனயில் அதிகமாக எவரும் இருப்பதாகத் லதரியவில்டெ.
லபர்ஷியாவிெிருந்து வந்த இந்த வணிகர்கள், மதராஸ் வணிகத்தில்,
முக்கியமாக விடெயுயர்ந்த கற்கள், துணிமணிகள் ஏற்றுமதியில் பங்கு லபற்றனர்.
1688ம் ஆண்டில் இருந்து, கம்லபனி வணிகத்தில் தீவிரமாகப் பங்மகற்றனர்.
அவர்களில் ஒரு சிறந்த வணிகப் லபருமகன், மகாஜா லபட்ரஸ் உஸ்கான்
என்பவர். அவர்தான், 1726ம் ஆண்டில், 'மார்மொங்க்' தடரப்பாெத்டதக் கட்டியவர்.
அதற்கான சான்று இருலமாழிக் கல்லவட்டுச் சாசனமாக இன்றும் காணக்
கிடைக்கிறது.
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கத்மதாெிக்கரான இவர்தான், பரங்கிமடெயில் ஏறுவதற்கு வசதியாகப் படிகளும்
கட்டியவர். பாெமும் அந்த படிகளும் அவரது லசாந்தச் லசெவில் அடமக்கப்பட்ைன.
'உஸ்கான் அறக்கட்ைடள' அவர் உருவாக்கியது தான். அதற்கான ஆவணங்கள்
இன்றும் உள்ளன.
அவர், 1751, ஜனவரி 15 அன்று காெமானார்; உைல் மவப்மபரியில் அைக்கம்
லசய்யப்பட்ைது. அவர் அன்று கட்டிய அந்த பாெம், 196௬ம் ஆண்டில், முழு பாெமாக
மாற்றப்பட்டு, மடறமடெ அடிகள் பாெம் என, லபயரும் மாற்றப் பட்ைது.
கி.பி., 18ம் நூற்றாண்டில் தடரப்பாெம் கட்டிய பிறகு தான் அடையாற்டறக்
கைக்கும் வசதிகள் ஏற்பட்ைன. முக்கியமாகக் கத்மதாெிக்கர்கள் தான் அந்த
பாெத்டதப் பயன்படுத்தினர். ஆங்கிமெயர்கள் அப்மபாது அந்த வைகடரயில்,
அதிகமாகக் கவனம் லசலுத்தவில்டெ. வைக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் டசயதுகான்
என்பவர் டகவசம் வந்தது. அவர் லபயரால், பின்னாளில் டசயதுகான் மபட்டையாகிக்
காெப்மபாக்கில் டசதாப்மபட்டையாகப் பரிணமித்தது.
அடையாற்றின் இரண்ைாவது பாெம்:
எல்பின்ஸ்ைன் என்பவர்,1837- 1842ம் ஆண்டு வடர, மதராசின் கவர்னராக
இருந்தார். இவர் தான் லமரீனா கைற்கடரடய உருவாக்கியவர். 1840ம் ஆண்டில்,
அடையாற்றில் இரண்ைாவது பாெம் கட்ைப்பட்டு, அதற்கு இவரது லபயரும்
சூட்ைப்பட்ைது. இந்த பாெம் தான், 1973ல், 58 ெட்சம் ரூபாய் லசெவில், திரு.வி.க.,
பாெமாக மாறியது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், இந்த பாெத்துைன் புதிய பாெம்
கட்ைப்பட்டு, விரிவாக்கப்பட்ைது. படழய பாெம் இன்றும் உள்ளது.
கைந்த, 1876- 78 காெகட்ைத்தில் ஒரு லபரும் புயல் மதராடசத் தாக்கியமபாது
படழய பாெம் லவகுவாகப் பாதிக்கப்பட்ைது. பாெத்தின் ஒரு தூண் புயொல்
தகர்க்கப்பட்ைது.
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கைந்த, 1840ம் ஆண்டு வடர, அடையாற்றின் வைபகுதியில் தான் பண்டண
இல்ெங்கள் கட்ைப்பட்ைன. டகமாறி விட்ை வடுகளில்
ீ
பெ, இப்மபாது அரசுக்குச்
லசாந்தமாக உள்ளன. சிெ, தனியார் வசமுள்ளன. இன்று மபாட்கிளப் இயங்குமிைம்,
1892ம் ஆண்டு வடர ஒரு ஆங்கிமெயருக்குச் லசாந்தமான பண்டண வைாகத்தான்
ீ
அடையாற்டற ஒட்டி இருந்தது.
மற்லறான்று 'லயர்மராடெட்' என்ற லபயர் லகாண்ைது. இன்று அங்குதான்
ஆந்திர மஹிள சபா உள்ளது. சற்மற வைபுறம் இருந்த, 'பக் ஹவுஸ்' இப்மபாது, சத்ய
சாய்பாபா பிரார்த்தடன டமயமாக லசயல்படுகிறது.
இந்த பாெம் கட்டிய பின், அடையாற்றின் லதற்குப் பகுதி ஆங்கிமெயர்களின்
ஆவடெத் தூண்டியது. அவ்வாறு லதற்குக் கடரயில், கைற்கடரயருகில் கட்ைப்பட்ை
இல்ெங்களில் முக்கியமானது, 27 ஏக்கரில், ஹட்ைல்ஸ்மைான் மதாட்ைம். 1780ம்
ஆண்டில், ஜான் ஹட்ைல்ஸ்மைான் என்ற ஆங்கிமெயரால் உருவாக்கப்பட்ைது. அமத
மபாெ லதன்கடரயில், சிறிமத மமற்கில், எல்பின்ஸ்ைன் மதாட்ைம் உருவானது.
ஆக இந்த இரண்டு கட்ைைங்கள் தான், எல்பின்ஸ்ைன் பாெத்தின் லதற்கில்
இரு மருங்கிலும் இருந்தன. மவறு லபரிய வடுகள்
ீ
எதுவும் கிடையாது. 19ம்
நூற்றாண்டில், அன்டறய அரசு அலுவெகங்கள் உதகமண்ைெத்திற்கு மாற்றப்பட்ைன.
அதனால், மகட்பாரற்று இருந்த இந்த மதாட்ை வடுகளும்,
ீ
முதல் வாய்ப்பு
கிடைத்தமபாது விற்கப்பட்ைன.
தியாசபிகல் லசாடசட்டி:
வரொறு எதிர்பாராத திருப்பங்கடள தன்னுள் அைக்கியுள்ளது. அதில் ஒன்று
அடையாறு தியாசபிகல் லசாடசட்டி மதராசுக்கு வந்த நிகழ்வு.
அதன் துவக்கம் அலமரிக்காவில். ரஷ்யப் லபண்மணியான லஹெனா
லபட்மராவ்னா பிளாவட்ஸ்கியும், கர்னல் லஹன்றி ஆல்காட் என்பவரும், தியாசபிகல்
லசாடசட்டி எனப்படும் பிரம்மஞான சடபடய அலமரிக்காவில், 1875ல் நிறுவினர்.
இந்தியாவில் அந்த சடபயின் தடெடமயகத்டத நிறுவ நாட்ைம் லகாண்ை
அவர்கள், ஒரு இைத்டத மதடிக் லகாண்டிருந்தனர். பம்பாய், காசி முதெிய
இைங்களில் சிெ நாட்கள் கழித்த பின், காசியிெிருந்து மதராஸ் வந்த அவர்கள்,
ஹட்ைல்ஸ்மைான் கட்ைைத்திற்கு அடழத்துச் லசல்ெப்பட்ைனர்.
அப்மபாடதய நிடெயில், ஹட்ைல்ஸ்மைான் மதாட்ைம் இயற்டகயின்
லசால்லொணா அழகுடையதாய் இருந்திருக்க மவண்டும். அடமதியான
சுற்றுச்சூழடெயும் அழடகயும் ஒரு லபரிய ஆெமரத்டதயும் தன்னுள் லகாண்டிருந்த
அந்த பகுதி, மமடெ நாட்டினடர ஈர்க்கும் தன்டமயுடையதாகவும் இருந்தது.
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அப்மபாது சிறிது விரிவாக்கப்பட்டு, லமாத்தமாக, 30 ஏக்கர் நிெப் பரப்பு லகாண்டிருந்த
அந்த பண்டணயில் இரு வடுகளும்
ீ
இருந்தன. அவற்றின் மதிப்பு அன்று, 600 சவரன்
அதாவது இந்திய மதிப்பில், 8,500 ரூபாய் என்று லதரிந்து லகாண்ை இருவரும், சற்றும்
தாமதியாமல், வாங்கி விட்ைனர். பத்திரம், 1882, நவம்பர் 17ம் மததி அன்று பதிவு
லசய்யப்பட்ைது. அடத முடித்துக் லகாடுத்தவர் இந்திய சடப உறுப்பினர் பி. அய்யலு
நாயுடு என்பவர்! அந்த நாள் தான் இன்றும் சடபயின் பிறந்த நாளாகக்
லகாண்ைாைப்படுகிறது.
உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்டக அதிகரித்ததால், 20ம் நூற்றாண்டில் அதன்
பரப்பளவு, 250 ஏக்கராக ஆகிவிட்ைது. மற்றும் பெ கட்ைைங்களும் கட்ைப்பட்ைன. பெ
மதாட்ைங்கள் உண்ைாக்கப்பட்ைன. அடவ ஆல்காட், லபசன்ட், தாமமாதர் என்ற
லபயர்களில் அடழக்கப்பட்ைன.
இதனால் உண்ைான மிகப்லபரிய பயன் என்னலவனில், அடையாறு லைல்ைா
நன்கு பராமரிக்கப்பட்ைது. அங்கு லபரும் கான்கிரீட் கட்ைைங்கள் எழுப்பப்பைவில்டெ
ஆதொல். பறடவகள் சரணாெயமும் காக்கப்பட்ைது. சுற்றுச்சூழலும்
பாதுகாக்கப்பட்ைது. இல்டெலயனில் அந்த பகுதியும் அதன் வைகடரடயப் மபாெ,
முற்றிலும் பாழாகியிருக்கும்.
அமதமபாெ சற்மற மமற்கில், அடையாற்றின் லதன்கடரயில், 'எல்பின்ஸ்ைன்
பார்க்' என்ற ஒரு மதாட்ை வடும்
ீ
இருந்தது. அதன் பரப்பளவு அந்த காெத்தில், 158
ஏக்கர். ஆற்டற மநாக்கிய ஒரு லபரிய பங்களாவும் இருந்தது.
காந்தி நகர்:
அயர்ொந்து கத்மதாெிக்க கிறிஸ்தவர்களால் மதராசில், 1875ல் துவக்கப்பட்ை
ஒரு நிறுவனம், 'மபட்ரீஷியன் பிரதர்ஸ்'. ைாக்ைர் லபன்னெி என்ற மதராசின்
அன்டறய ஆர்ச் பிஷப், இவர்கடள கத்மதாெிக்க அனாடத நிறுவனத்டத பராமரிக்க
அடழத்தார். சமகாதரர் பால் ஹ்யூஜஸ் மற்றும் சமகாதரர் பிண்ைன் பார்க்கின்சன்
என்ற இரு அயர்ொந்து நாட்ைவர், இந்தியா வந்தனர்.
அந்த நிறுவனம் ஆர்மமனியத் லதருவில் இயங்கிக் லகாண்டிருந்தது. அதற்காக
லபரிய இைம் மதடிக் லகாண்டிருந்த லசயின்ட் மபட்ரிக் லசாடசட்டிக்கு, இந்த, 1158
ஏக்கர் நிெமும் பங்களாவும், 1885, ஜூடெ 1ம் மததி அன்று ஆங்கிமெயரால்,
விற்கப்பட்ைது. ஆனால் பின்னர் வந்த, ஆர்ச் பிஷப்புைன் மநர்ந்த சச்சரவால் பரப்பளவு
குடறக்கப்பட்ைது.
சிறு சிறு பகுதிகளாக விற்கப்பட்டு பின்னர் காந்தி நகர் கட்ைை லசாடசட்டிக்கு
லபரும் பகுதி விற்கப்பட்ைது. அப்படி லசன்டனயில் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர்
உருவாக்கப்பட்ை முதல் புறநகர்ப் பகுதி தான் காந்தி நகர்.
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இன்றும் லசயின்ட் மபட்ரிக் பள்ளி வளாகத்தில், படழய ஆங்கிமெயர் கட்டிய
விடுதி அப்படிமய பராமரிக்கப்படுகிறது. அதற்கு அருகில் அடையாற்றங்கடரயில்
இக்கட்ைைத்தின் வரொறு கூறும் கல்லவட்டு, 1950களில் ஏற்பட்ை மாற்றங்களால்
மடறந்து விட்ைது.

[1] Madras Tercentenary Volume 1939 page 61[2] Madras tracing the history from 1639 K. R. A.
Narasiah page 206 (கட்டுடரயாளர் - எழுத்தாளர், ஆய்வாளர்)

நன்றி:

தினமெர்

___________________________________________________________

Mr. K R A Narasiah
narasiah267@gmail.com
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21. லசன்டனயின் நீர்வழித்தைங்கள் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய்
— நரசய்யா

பக்கிங்ஹாம் கால்வாடய புரிந்து லகாண்டிருக்கிமறாமா?
லசன்டனயின் நீர்வழித்தைங்களில் முக்கியமானடவ மூன்று. அவற்றில்
கூவமும், அடையாறும் பழடம வாய்ந்த நதிகள். பக்கிங்ஹாம் கால்வாய்,
மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ைது.

இந்தியாவிமெமய மிகவும் நீளமான, உப்புநீர்க்

கால்வாயான இதன் வரொமற, ஒரு அதிசயம் தான்.
கைந்த, 1639ம் ஆண்டில், லசன்டனக்கு ஆங்கிமெயர் வந்த மநரத்தில், எழுமூர்
ஆறு என்று ஒரு நதி, வைக்கிெிருந்து லதற்கு மநாக்கி பாய்ந்து லகாண்டிருந்தது. இது,
கடரமயாரமாக ஏழு கிராமங்கடளத் தாண்டி வந்து லகாண்டிருந்ததால், இதற்கு
எழுமூர் ஆறு என்ற லபயர் இருந்தது. இடத ஆங்கிமெயர்கள், அன்று, 'நார்த் ரிவர்'
(வைக்கு ஆறு) என்று அடழத்தனர். இன்றிருக்கும் ராஜீவ்காந்தி லபாது
மருத்துவமடனயருகில், சற்மற கிழக்கு மநாக்கிச் லசன்று, பின்னர் லதற்காக ஓடி,
கூவத்தில் கைெருகில் கெந்து விட்டிருந்தது. கூவம், லபாது மருத்துவமடனயருகில்
சற்மற லதற்கு மநாக்கிச் லசன்று, பின்னர் கிழக்காகத் திரும்பிக் கைெில் சங்கமம்
ஆயிற்று.
கூவமும் எழுமூர் ஆறும், லபாது மருத்துவமடனயருகில் மிகச் சமீ பமாகச்
லசன்று லகாண்டிருந்தன. அவ்வப்மபாது வரும் லவள்ளத்டதத் தடுக்கமவண்டி, 1696ம்
ஆண்டில், இவ்விரு ஆறுகடளயும் மசர்க்க மவண்டியதாயிற்று. இக்குறுகிய
இடைலவளி இருந்த இைத்தில், ஒரு சிறு லசயற்டக ஓடை லவட்ைப்பட்ைது. இதற்கு
அன்டறய லபயர் 'கட் லகனால்'. அப்படித்தான் ஒரு தீவு உண்ைாயிற்று. பின்னர்
அதுமவ தீவுத்திைொனது. அதன் வைகிழக்கில் சற்மற மமைான பகுதிக்கு, நரி மமடு
என்று லபயரிட்ைனர். எழுமூர் ஆறு, சிெ ஆண்டுகளில் மடறந்து விட்ைது. (இப்மபாது
இதுதான் ஓட்மைரி நல்ொ என்று சிெர் நம்புகின்றனர்.) ஆங்கிமெயர் வந்து, 175
ஆண்டுகளுக்குப் பின், அதாவது, 1806ம் ஆண்டில், 'மபசில் மகாக்மரன்' என்ற ஒரு
வணிகரால், முன்னர் எழுமூர் நதி ஒடிய வழியில், ஒரு உப்புநீர் வழி, 11 டமல்
துாரத்திற்கு அடமக்கப்பட்ைது.
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'ொக் மகட்':
மபசில் மகாக்மரன், கப்பல்களுக்கு சாமான் வழங்குபவராக (சப்டள
கான்ட்ராக்ைர்) இருந்தார். அவருக்கு, இப்படி ஒரு கால்வாய் லவட்டினால், அதன்
மூெம் சரக்குகடள சிறு மிதடவகளில் லசாற்பப் மபாக்குவரத்துச் லசெவில் எடுத்துச்
லசல்ெொம் என்று அன்மற மதான்றியது ஆச்சரியத்டத அளிக்கிறது. அமதமநரத்தில்,
இன்று கூை நாம் இந்த சிக்கன மபாக்குவரத்து முடறடயச் சரியாக
அறிந்துலகாள்ளவில்டெ என்பதும் வருத்தத்டத அளிக்கின்றது!மபசில் மகாக்மரன்,
கல்கத்தாவிலும் அன்டறய லமட்ராசிலும், மாவு மில்களும் அடுமடனகளும்
டவத்திருந்தார். நிடறய லசல்வம் மசர்ந்த பின், இங்கிொந்து லசன்று விட்ைார்.
பின்னர் சிெ ஆண்டுகள், 'ஆர்பத்நாட் கம்லபனி', இதற்குச் லசாந்தம் லகாண்ைாடியது.
இதன் மூெம் லபாருள ீட்டும் முடற லதரிந்த பின்னர், ஆங்கிெ மமொண்டம,
இந்தக் கால்வாடய, 1837ல் தனதாக்கிக் லகாண்டு, அடத பழமவற்காடு ஏரி வடர, 24.9
டமல் துாரத்திற்கு நீட்டித்தது. லதாைர்ந்து இக்கால்வாயில் பைகு மபாக்குவரத்து
அதிகரித்த காரணத்தால், 1857ம் ஆண்டின் இறுதியில், அங்கிருந்து வைக்காக
துர்க்கராயபட்டினம் வடர, 69 டமல் துாரத்திற்குக் கால்வாய் லவட்ைப்பட்ைது.
அப்மபாது 'மகாக்மரன்' என்ற லபயர் நீக்கப்பட்டு, கிழக்குக் கைற்கடரக் கால்வாய்
என்றடழக்கப்பட்ைது. 1876ம் ஆண்டு, இன்னும் நீளம் அதிகரிக்கப்பட்டு,
கிருஷ்ணபட்டினம் வடர லவட்ைப்பட்ைது.
இக்கால்வாய் இயற்டகயானது இல்டெ ஆடகயாலும், உப்பு நீர்வழி
என்பதாலும், அதன் நீர்மட்ைம் கைடெப் லபாறுத்து இருந்ததாலும் (பெ இைங்களில்
கைலுக்கும் இந்த நீர்வழிக்கும் சிறுகால்வாய்கள் லவட்ைப்பட்டிருந்தன), அதன்
நீர்நிடெடயச் சமமாக டவத்திருக்க ஒரு யுக்தி மதடவப்பட்ைது. முதன் முதொக
சடையன்குப்பம் என்ற இைத்தில், ஒரு அடைப்பான் அடமக்கப்பட்ைது. 'ொக்'
என்றடழக்கப்பட்ை இது, (இன்றும் அடையாறு பகுதியில் ொக் சந்து, லதரு மபான்ற
லபயர்கடளக் காணொம்) ஒரு புதுடமயான அன்டறய கண்டுபிடிப்பு. அதன்
லசய்முடற இவ்வாறிருந்தது. கைெிெிருந்து வரும் கால்வாய், இந்த நீர்வழியில்
கெக்குமிைத்தில், இரு மஜாடி மரத்தாொன தானியங்கிக் கதவுகள் அடமக்கப்பட்ைன.
அக்கதவுகள், கைடெ மநாக்கி மூடுவதாகவும், கால்வாடய மநாக்கித் திறப்பதாகவும்
இருந்தன. கைல் நீர்மட்ைம் அதிகரிக்கும் மவடளயில், கதவுகள் திறந்து நீடரக்
கால்வாய்க்குள் வரவிடும்.
கைல் மட்ைம் குடறடகயில் கால்வாயின் அதிக நீர்மட்ை அழுத்தத்தால்,
அடவ மூடிக்லகாண்டு விடும். இவ்வாறாக கால்வாயின் நீர்மட்ைம் நிடெயாக இருக்க
முடிந்தது. இவ்வடமப்பு இரு காரணங்களால் மதடவப்பட்ைது. ஒன்று, பைகுகளும்
மிதடவகளும் லசல்ெ, கால்வாயின் நீர்மட்ைத்டத ஒமர நிடெயில் டவத்திருக்கவும்,
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அமதமநரத்தில் கூவம் மபான்ற நதிகள், ஒமர மவடளயில் வடிந்து விைாமலும்
இருக்க உதவியது. அப்மபாமத கூவத்திற்குள் கழிவுநீர், பெ இைங்களில் விைப்பை
ஆரம்பித்து விட்ைது. ஆயினும் இன்று மபாெ, அமிெக் கெப்புகள் இருக்கவில்டெ.

எவ்மளா லபரிய லபயர்!
இந்த மநரத்தில் தான், கூவத்டதயும் அடையாற்டறயும் இடணக்க மவண்டிய
நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்ைது. அதற்காக ஒரு ஜங்ஷன் கால்வாய் லவட்ைப்பட்ைது. இது,
பஞ்சத்டத எதிர்த்துப் மபாராை மவண்டித்தான் உண்ைாக்கப்பட்ைது. 1877 - 1878ம்
ஆண்டுகளில், லமட்ராஸ் நகடர ஒரு லபரும் பஞ்சம் தாக்கியது. 60 ெட்சம்
மனிதர்கள் பஞ்சத்தாலும், அடதத் லதாைர்ந்த காெரா மநாயாலும் மரணமடைந்தனர்.
அப்மபாது லமட்ராஸ் கவர்னராக இருந்த, 'ரிச்சர்ட் லைம்பிள் ந்யூஜண்ட் பிரிட்லஜஸ்
சாண்மைாஸ் கிலரன்வில் பக்கிங்ஹாம் அண்ட் சான்மைாஸ் பிரபு' என்பவர் தான்,
கூவத்டதயும் அடையாற்டறயும் இடணக்க மவண்டிய அவசியத்டத உணர்ந்தார்.
ஆடகயால் அவர் லபயரால், இக்கால்வாய், பக்கிங்ஹாம் கால்வாய்
என்றடழக்கப்பட்ைது. அவர் இக்கால்வாடய லவட்டியதற்குக் காரணம், பஞ்சத்டத
எதிர்த்துப் மபாராை, மவறு இைங்களினின்றும் தருவிக்கப்படும் உணவுப் லபாருட்களின்
மபாக்குவரத்துக்காகத் தான்.
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முப்பது ெட்சம் ரூபாய் லசெவில் அப்மபாது லவட்ைப்பட்ை கால்வாயின் நீளம்,
5 டமல்கள். அப்மபாமத லதற்கு மநாக்கிக் கால்வாடய நீட்டிக்கவும் முயற்சிகள்
மமற்லகாள்ளப்பட்ைன. அதன் விடளவாக, 35 டமல் நீளத்திற்குக் கால்வாய் லதற்கு
முகமாக லவட்ைப்பட்ைது. ஆரம்பத்தில் இக்கால்வாய் திறந்த அடெவாய்க் கால்வாய்
(ஓப்பன் டைைல் லகனால்) என்மற அறியப்பட்ைது. அதாவது, கைல் நீர் மட்ைத்டதப்
லபாறுத்து இதன் மட்ைமும் இருக்கும். பின்னர் தான் 'ொக் மகட்'டுகள்
அடமக்கப்பட்ைன.
26 ஆயிரம் ைன் சரக்கு:
இக்கால்வாடயப் பற்றிய சிறந்த நுால் ஒன்று, 'ஹிஸ்ைரி ஆப் தி பக்கிங்ஹாம்
லகனால் பிராஜக்ட்' என்ற லபயரில், 1898ம் ஆண்டு, ஏ.எஸ்.ரஸ்ஸல் என்ற ஒரு
லபாறியியொளரால் எழுதப்பட்ைது இன்றும், 'லமட்ராஸ் ெிைரரி லசாடசடி'
நுாெகத்தில், அந்த நுால் உள்ளது. வைக்கில், 178 சதுர டமல்கள் பரப்பளவாக இருந்த
பழமவற்காடு ஏரியுைன், இக்கால்வாய் கெக்குமாறு லவட்ைப்பட்ைது. இக்கால்வாயின்
முதல் 'ொக் மகட்', சடையன்குப்பம் என்ற, லமட்ராசிெிருந்து, 7 டமல்
லதாடெவிலுள்ள இைத்தில்தான் அடமக்கப்பட்ைது. ஆனால், 1895ம் ஆண்ைளவில்,
பராமரிக்க இயொத நிடெயில் இது டகவிைப்பட்ைது. இந்த நிடெயில், 1883ம்
ஆண்டில், மீ ண்டும் 'ொக் மகட்'டுகள் அடமக்கத் திட்ைமிைப்பட்டு, சட்ராஸ் அருகில்
கட்ைப்பட்ைது. மாமல்ெபுரம் அருமக உள்ள சதுரங்கப்பட்டினம் தான் அன்டறய
சட்ராஸ். இது, சங்ககாெத்தில் 'நீர்ப்லபயற்று' என, அறியப்பட்ைது.
கைந்த, 1877 - 1879ம் ஆண்டுகளில் லபருமளவு ஏற்பட்ை லவள்ளத்தால்,
பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் லமாத்தமாகச் மசதமடைந்தது. பழுது பார்க்கப்பட்ை பின்னர்
லமாத்தமாக, 33 'ொக் மகட்'டுகள் அடமக்கப்பட்ைன. ஆனால், அவற்றில்
கணிசமானடவ, லசன்டனயின் வைக்கில், இப்மபாடதய ஆந்திராவில் தான் இருந்தன.
ஏலனனில், சரக்குப் மபாக்குவரத்து அப்பகுதியில் தான் அதிகமாக இருந்தது.
லசன்டனக்கு வைக்குப் பகுதி கால்வாயில், 1890 -- 91ம் ஆண்டில், 77 ைன் எடை
சரக்குகள் லசன்றதாகப் புள்ளி விவரங்கள் லதரிவிக்கின்றன. ஆனால், இதன் பயன்
சரியாகத் லதரிந்த பின்னர், 1894 - -95ம் ஆண்டில், அதாவது நான்மக ஆண்டுகளில்
லமாத்தம், 26,245 ைன் சரக்குகள் பைகுகள் மூெம் லசன்றன. ஆடகயால் கால்வாய்
மூெம் அரசுக்கு, வருமானமும் நன்றாகமவ கிடைத்தது. முக்கியமான சரக்குகள்,
விறகுக் கட்டுகள், உப்பு, தானிய வடககள் தான். சரக்குகள், பயணிகள் லசன்ற புள்ளி
விவரங்கள், இப்மபாது லபசன்ட் நகரில் உள்ள ராஜாஜி பவனில், மக்கள் லதாடக
கணக்லகடுப்பு பிரிவில் கிடைக்கின்றன.
கைந்த, 1878ல் அன்டறய மதராஸ் ராஜதானியின் வைபகுதியான, லபத்த
கஞ்சம் வடரயிலும், 1982ல், லதற்கில் மரக்காணம் வடரயிலும், கால்வாய் நீண்டு
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விட்ைது. 1897ம் ஆண்டில், பெ 'ொக் மகட்'டுகள் அடமக்கப்பட்டு விட்ைன. அரசு
ஆடணகளின் படி, பாப்பன்சாவடியில் பைகுகள் நிற்கும் வசதி அடமக்க, 5,043 ரூபாய்
லசெவழிக்கப்பட்ைதாக, அரசு ஆடண எண்: 15-12-1892, கூறுகிறது. இதுமபாெ எல்ொ
விவரங்களும் இன்றும் நமக்குக் கிடைக்கின்றன.

இந்தியா விடுதடெ லபற்ற பின்னரும் இக்கால்வாய் நன்றாகமவ லசயல்பட்டு
வந்தது. ஆனால் அதற்கு முன்னமர 'ொக் மகட்'டுகள் பராமரிப்பு லசெவு மிக
அதிகமாக இருந்ததால், அடவ ஒவ்லவான்றாக டகவிைப்பட்ைன. லபருகி வந்த தடர
வழிப் மபாக்குவரத்தும், அதன் விடரவும் காரணங்களாக இருந்தன. பின்னர், 1965 66ம் ஆண்டுகளில் வசிய
ீ
லபரும் புயெில் இக்கால்வாய் மிகவும் பழுதடைந்து
விட்ைது. அதன் வருவாயும் லவகுவாகக் குடறந்து விட்ை நிடெயில், அதன்
பராமரிப்பு முற்றிலும் டகவிைப்பட்ைது. கழிவுநீர் லபருக்கத்தால் அதிகளவில்
பாதிக்கப்பட்ைது, பக்கிங்ஹாம் கால்வாயும், கூவமும் தான்.
இக்கால்வாயில் ஒருகாெத்தில், 1,200 பைகுகள் வடர லசன்று லகாண்டிருந்தன.
அவற்றில் லபரும்பகுதி வைபகுதியில். லதற்கில், 350 வடர மபாய்க் லகாண்டிருந்தன.
ராஜாஜி பவனில் கிடைக்கும் புள்ளி விவரங்கள் படி, 1960 - -61ம் ஆண்டில், 1,237
பைகுகள் 18,737 பயணிகளுைனும், 2,16,538 ைன் சரக்குகளுைனும் லசன்றன. 1951 - -52ல்
ஆந்திரா தனி மாநிெமாகப் பிரிக்கப்பட்ை பின்னர் மபாக்குவரத்து குடறய துவங்கியது.
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காப்பாற்றிய கால்வாய்:
சரக்குப் பைகுகளுக்கு பதிப்பிக்கப்பட்ை எடையின் படி ஒரு ைன்னுக்கு, 4.50
ரூபாய் வசூல் லசய்யப்பட்ைது. பயணிகள் பைகுகளுக்கு 6 ரூபாய் வசூெிக்கப்பட்ைது.
ஆனால் பராமரிப்புச் சுடமயாக ஆண்டுக்கு 2 ெட்சம் ரூபாய் மதடவப்பட்ைதால், இந்த
வருவாய் மபாதவில்டெ.
பின்னர் வந்த, மமம்பாெ ரயில் திட்ைம் (எம்.ஆர்.டி.எஸ்.,) லதற்குப் பகுதி
பக்கிங்ஹாம் கால்வாய்க்கு ஒரு முடிமவ கட்டிவிட்ைது. ஆனால் ஆந்திராவிமொ
இன்றும் இக்கால்வாய் சிறப்பாகச் லசயல்பட்டு வருகிறது.பக்கிங்ஹாம் கால்வாய்
சுனாமியின் மபாது லபரும் பணி ஆற்றியது. சுனாமி மபரடெ வசிய
ீ
மபாது,
இக்கால்வாய் லசன்டன நகரத்திற்கு ஒரு தடுப்புச் சுவர் மபாெ இருந்தது. லபரும்
அடெகளின் சீற்றத்டத, இது உள்வாங்கிக் லகாண்டு நகரத்டதக் காப்பாற்றியது.
அதன் இருமருங்குக் கடர லசடிலகாடிகள் அடெயின் சீற்றத்டதத் தணித்தன.
துரதிருஷ்ைவசமாக இப்லபரும் உதவிடய நாம் சரியாகப் புரிந்து
லகாள்ளவில்டெ என்பது வருத்தத்திற்கு உரியது.
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பஞ்சத்டத எதிர்லகாண்ை பக்கிங்ஹாம் கால்வாய்!
அதிசயம்! ஆனால் உண்டம - ஆமாம்; லசன்டனயின் நீர்வழித்தைங்கடளக்
குறித்து நாம் ஆமொசிக்கிமறாமமா இல்டெமயா, பெ ஆங்கிமெயர்கள்
அந்நாட்களிமெமய நிடனவு கூர்ந்துள்ளனர். பிளாரன்ஸ் டநட்டிங்மகல் என்ற ஒரு
லபண்மணிடயப் பற்றி நம்மில் அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. 'மெடி வித் அ
மெம்ப்' என்றறியப்பட்ை அப்லபண்மணி, லசவிெியர்களுக்கு முன்மனாடி. ஆனால்
அவர், லசன்டனயின் நீர்வழித்தைங்கடளப் பற்றி, 19 ம் நுாற்றாண்டிமெமய
எழுதியுள்ளார் என்று எத்தடன மபருக்குத் லதரியும்?
அவர் முக்கியமாக இவற்டறப் பற்றி நிடனத்தற்குக் காரணம், சுகாதாரத்திற்கு
இன்றியடமயாதது, கழிவுநீர்க் கால்வாய்கள் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் தான்.
மநாய்கள் வரக் காரணமம, கழிவுநீர் சரிவர அகற்றப்பைாதது என்ற கருத்துடையவராக
இருந்தார். அவர் இந்தியாவின் சுகாதாரத்டதப் பற்றி எழுதியடவ, ஒரு நுாொக
லவளிவந்துள்ளன. அதில் அவர் அன்டறய மதராடசக் குறித்து எழுதியுள்ள
கடிதங்களும் உள்ளன. அதில், அவர் லசன்டனயின் நீர்வழித்தைங்கடளப் பற்றியும்
விரிவாகமவ எழுதியுள்ளார். அவரது கடிதம், சர் ஆர்தர் காட்ைன் எழுதிய, 'தி
லமட்ராஸ் மபமின் - வித் அலபண்டிக்ஸ் கன்லைய்னிங் ஏ லெட்ைர் பிரம் மிஸ்
பிளாரன்ஸ் டநட்டிங்மகல் அண்டு அதர் மபப்பர்ஸ்' என்ற, 1877ம் ஆண்டில்
பதிக்கப்பட்ை ஆங்கிெ நுாெில் காணக் கிடைக்கிறது.
'இல்ெஸ்ட்மரட்ைட் ெண்ைன் நியூஸ்' என்ற பத்திரிடகயில், பிளாரன்ஸ்,
இந்தியாடவப் பற்றி பெ கடிதங்கள் எழுதியுள்ளார். அந்த பத்திரிடக, இந்தியாவின்
பஞ்சத்டதப் பற்றிய பெ பைங்கடள

அக்காெகட்ைத்திமெமய லவளியிட்டுள்ளது. சர்

ஆர்தர் காட்ைன், லதன்னகத்தின் நீர்வழித்தைங்கடள நன்கு ஆய்ந்தவர். மகாதாவரி
ஆற்டற அவர் அறிந்த அளவுக்கு இந்தியர்கமள லதரிந்து லகாள்ளவில்டெ எனொம்.
தஞ்சாவூர் பகுதியிலும் அவரது பணிகள் நன்கறியப்பட்ைடவ.
பைகுகள் ஊர்வெம்
கைந்த, 1879, ஏப்ரல் 28ம் மததி அன்று, 'தி இல்ெஸ்ட்மரட்நியூஸ்' ஆங்கிெப்
பத்திரிடகக்கு, பிளாரன்ஸ் எழுதிய கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:[1] ஜூடெ, 1877ல்
நீங்கள் இருமுடற எனது கடிதங்கடளப் பிரசுரித்துள்ள ீர்கள். அதில் நான் லசன்டன
ராஜதானியின் பஞ்சங்கடளக் குறித்து எழுதியிருந்மதன். பஞ்சத்டத எதிர்லகாள்ள
டியூக் ஆப் பர்மிங்ஹாம் லசய்த ஒரு சிறப்பான காரியம் குறிப்பிைத் தக்கது. அவர்
ஒரு கால்வாடய லவட்டி, அதன் மூெம் சரக்குகடளக் லகாண்டு லசல்ெ ஒரு வழி
வகுத்தார்.

மதராசுக்கு வைக்கில், காகிநாைாவில் இருந்து, லதற்கு வடர, 450

டமல்கள் ஒரு கால்வாய் மூெம், பைகுகள் இப்மபாது லசல்ெ முடியும். (இந்த கடிதம்,
137 ஆண்டு களுக்கு முந்டதயது என்படத வாசகர்கள் நிடனவு கூர்ந்து லகாள்ள
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மவண்டும்) அன்று, ஊர்வெம் மபாெ, 70ெிருந்து 80 பைகுகள் வடர இக்கால்வாயில்
லசன்றது, லவனிசில் பைகுகள் (லகாண்மைாொக்கள்) லசல்வடத
நிடனவூட்டியிருக்கக்கூடும்' இவ்வாறு, அவர் எழுதி இருந்தார்.
மவடிக்டக என்னலவனில், பிளாரன்ஸ், இந்தியா வந்திருக்கவில்டெ!
லதாைர்ந்து அவர் கடிதத்திெிருந்து நமக்குத் லதரிவது, அவர் கருத்துப் படி, பிரிட்டிஷ்
இந்தியாவில் பஞ்சங்களுக்குக் காரணம், உணவு பற்றாக்குடற மட்டுமல்ெ.
ஏலனனில் இந்தியாவின் பெ இைங்களில் உணவு நல்ெ அளவில் கிடைத்துக்
லகாண்டுதான் இருந்தது. ஆனால் அப்படி இருந்தும் உணவுப் லபாருடள, உணவு
குடறந்த பிரமதசத்திற்கு எடுத்துச் லசல்ெ மபாதிய மபாக்குவரத்து வசதி
இல்ொததுதான் என்று கூறி, அவ்விஷயத்தில் பக்கிங்ஹாம் பிரபு உண்ைாக்கிய
பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் சிறப்பாக அடமந்தது என்று லதளிவுபடுத்தி உள்ளார். இன்று
கூை வல்லுனர்கள் கருத்துப்படி, இந்தியாவில் உணவுக்குப் பஞ்சம் இல்டெ. ஆனால்
வினிமயாகிப்பதில் தான் குடறயுள்ளது என்றறிகிமறாம்.
லசன்டனடயமய பார்த்திராத அப்லபண்மணி, லசன்டனயின்
நீர்வழித்தைங்களின், முக்கியமாகக் கழிவுநீர் பிரச்டனகடளப் பற்றி, பெ
ஆண்டுகளுக்கு முன்னமர நன்றாகமவ புரிந்து லகாண்டிருந்தார் என்பதும், அடதப்
பற்றித் தமிழர்களாகிய நாம், இன்றும் சரியாக உணர்ந்து லகாள்ளமவயில்டெ
எனபதும் இதிெிருந்து நிதர்சனமாகின்றது அல்ெவா?

உண்டமயில் அவரது மநாக்கு

ஆங்கிமெய ராணுவ சிப்பாய்கடளப் பற்றித்தான் முதெில் துவங்கியது. பின்னர் மற்ற
சிப்பாய்கடளப் பற்றியதாகவும், இறுதியில் லமாத்தமாக இந்தியாவின் சுகாதார
முடறகடளப் பற்றியதாகவும் மாறியது.
வாழ்வு அல்ெது சாவு
கைந்த, 1864ம் ஆண்டில் அவர், 'இந்தியன் சானிைரி ரிப்மபார்ட்' என்ற ஒரு
ஆய்வறிக்டகடயயும் தயாரித்தார். அப்மபாது மதராஸ் சுகாதாரக் கமிஷனராக
இருந்த, ராபர்ட் ஸ்ைாண்ைன் எல்ெிஸ் என்பவருக்கு, இங்கிொந்தில் நிெவும் சுகாதார
முடறக்கும், இந்தியாவில் காணப்படும் சுகாதார முடறக்கும் உள்ள மவறுபாட்டைக்
குறித்து, அவரது இங்கிொந்து வருடகயின் மபாது சுட்டிக் காட்டினார்.

அவரது

பரிந்துடரயின் மபரில், 1866ம் ஆண்டில், மகப்ைன் டுல்ொக் என்பவர் அன்டறய
மதராசின் கழிவுநீர்ப் பிரச்டனகள் குறித்து ஒரு அறிக்டக தயார் லசய்ய
இங்கிொந்திெிருந்து அனுப்பப்பட்ைார்.
அது மட்டுமல்ெ. அவர் இந்தியாவில் சுகாதாரத்டதப் பற்றி ஆய்வு லசய்ய,
ராயல் கமிஷன் குழு அடமக்கப்பட்ைமபாது, அதில் லபரும் பங்கிடன தாமன ஏற்றுக்
லகாண்ைார். 1874ம் ஆண்டில், ஒரு டகமயடு தயாரித்தார்.

அதற்கு 'இந்தியாவில்

வாழ்வு அல்ெது சாவு' என்ற தடெப்பு லகாடுத்தார். இது குறித்து, அவர் 1888,
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அக்மைாபர் 10ம் மததி எழுதிய கடிதத்தில் அன்டறய அரடசக் குடற கூறியுள்ளார்.
லமாத்தத்தில் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய், பஞ்சத்டத எதிர்க்க உறுதுடணயாக
இருந்திருக்கின்றது. இதன் ஆரம்பம் அதாவது பிறப்பிைம் (ஆங்கிெத்தில் ஜீமரா
பாயின்ட்), லசயின்ட் மமரி பாெத்தினருகில் அடமக்கப்பட்ைது. அதிெிருந்துதான்
வைக்மகயும் லதற்மகயும் கால்வாய் அளவுகள் எடுக்கப்பட்ைன.
முன்னமர கூறியபடி, முதெில், 178 சதுரடமல் பரப்பளவு லகாண்ை
பழமவற்காடு ஏரி, லசன்டனயின் மகாட்டைப் பகுதி யிெிருந்து மகாக்மரன் கால்வாய்
மூெம் இடணக்கப்பட்ைது.

அப்மபாதுதான் கூவம் ஆறு சங்கமம் ஆகுமிைத்தில்,

மணல் மமடு உண்ைாவதும் அதனால் ஆற்றின் நீர் மவகம் தடுக்கப்படுவதும்
லபாறியாளர்களுக்குச் சரியாகப் புரிந்தது.

அடதத் லதாைர்ந்துதான் ொக் மகட்டுகள்,

கால்வாயின் நீர் வடிந்திைாதிருக்க அடமக்கப்பட்ைன. இக்கால்வாயின் முதல் காெம்
1857ெிருந்து 1883ம் ஆண்டு வடர எனக் கணக்லகடுக்கப்பட்ைது. இரண்ைாவது காெம்
1883 ெிருந்து 1891 வடரயிொனது. இந்த காெ கட்ைத்தில்தான் பெ தீவிர முயற்சிகள்
மமற்லகாள்ளப்பட்ைன. அதில் ஒன்று, கூவத்டதப் பற்றியதுமாகும். அடதப் பற்றிக்
கூவம் ஆற்டறப் பற்றி வரும் பகுதியில் பின்னர் பார்க்கொம். கைந்த, 1879ம்
ஆண்டில் புயொல் இக்கால்வாய் லபரும் மசதம் அடைந்தது. பழுது பார்க்டகயில் பெ
ொக் மகட்டுகள் டகவிைப்பட்ைன. வைபகுதியில் அதாவது ஆந்திராவில் இக்கால்வாய்
இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் லதற்கிமொ லமாத்தமாக பாழடைந்து
விட்ைது.
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22. ஐமராப்பிய ஆசியக் கைல்
மார்க்கத்டதச் சுருக்கும் சூயஸ் கால்வாய்
— சி. லஜயபாரதன்

பிரமிடுகள் எழுப்பிய காெத்துக்குக் கால்வாய்
லபமராஸ், லபர்ஸியர் மதாண்டிய கால்வாய்
கிமரக்கர், மராமர் முன்பு டகவிட்ை கால்வாய்
இந்தியா லசல்ெ லநப்மபாெியன் திட்ை மிட்ைது
பூர்த்தி லசய்தார் பிலரன்ச் லபாறியியல் நிபுணர்.
நீர் மார்க்க, கைல்மட்ை சூயஸ் கால்வாய்.
_____________________________________________
முன்னுடர: கி.மு.2650 ஆண்டு முதமெ எகிப்தின் வல்ெடம படைத்த கல் தச்சர்கள்
பிரமிடுகள் [Pyramids] மற்றும் பெவித பிரம்மாண்ைமான சிற்பப் லபாறியியல்
அற்புதங்கடளப் படைத்ததற்குச் சான்றுகள் இப்மபாதும் அங்மக உள்ளன! டநல்
நதியின் மமற்குக் கடரயில் கட்ைப்பட்ை பிரமிக்கத் தக்க பிரமிடுகள், இறந்தவடரப்
புடதக்க அடமத்த கற்மகாபுரங்கள்! நாற்புறச் சம சாய்வுக் மகாண வடிவான
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பிரமிடுகள் கல் தச்சர்களின் வடிவியற் கணித ஞானத்டதயும் [Geometrical Mathematics],
கூரிய நிபுணத்துவத்டதயும் காட்டுகின்றன. சிற்பக் கடெயும், ஓவியக் கடெயும்
உன்னத நிடெயில் இருந்ததற்கு எகிப்தின் பிரமிட் மகாபுரங்கள், காெ லவள்ளம்
அடித்துச் லசல்ொதபடி நிடெத்த சரிடதகளாய் நிமிர்ந்து நிற்கின்றன! ஆனால் லபமரா
மன்னர்கள் முதெில் மதாண்டிய கைல் இடணப்புக் கால்வாய் பெமுடறச் சிடதந்து,
பல்மவறு வல்லுநர்களால் பெவித வடிவங்களில் பெமுடற மாற்றமாகி இப்மபாது
புது உருவம் லபற்றுள்ளது!

[The Suez Canal (1854-1869)]

முதல் கால்வாய் மூன்றாம் துத்மமாஸிஸ் [Tuthmosis III] மன்னரால் மதாண்ைப்
பட்ைாலும், கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஆண்ை மன்னன் லபமரா லநக்மகா [Pharaoh
Necho] கட்டியதாகத்தான் சரித்திரச் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன. பின்னால் எகிப்டதக்
டகப்பற்றிய லபர்ஸிய மன்னன் முதொம் தாரியஸ் [Darius I] லவட்ைப்பட்ை
கால்வாடய முடிக்குமாறு உத்தரவிட்ைதாக அறியப்படுகிறது. அந்தக் காெத்தில்
கட்டிய கால்வாய், இரட்டை அடமப்பாடுகடளக் லகாண்ைது. முதொவது, லபரிய
பிட்ைர் ஏரிடய [Bitter Lake] சூயஸ் வடளகுைாவுைன் இடணத்தது; இரண்ைாவது
கட்ைத்தில் பிட்ைர் ஏரிடய நீள டநல் நதிச் சங்கமப் பிரிவுகள் ஒன்றுைன் மசர்ப்பது.
கால்வாடயக் கட்டும் பணியில் சுமார் 120,000 எகிப்திய பாமரர் மாண்ைதாக
அறியப்படுகிறது! புகழ்லபற்ற ைாெமி காெத்தில் [Ptolemaic Era (323-30 B.C.)] கால்வாய்
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நீளமாக்கப்பட்டுச் சீரிய முடறயில் இருந்ததாக வரொறுகளில் உள்ளது. அதன்
பின்னால் கால்வாய் சிடதவுற்றடத மராமாபுரிப் மபரரசர் டிராஜன் [Roman Emperor Trajan
(A.D.98-117)] சீர்ப்படுத்தினார்! பிறகு அமரபிய மன்னர் அமர் இபன்-அல்-ஆஸ் [Amr Ibn-AlAas] கால்வாடயச் லசம்டமப் படுத்தினார்.

பிரமிட், சூயல் & பூர்வக
ீ எகிப்து

எட்ைாம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு கால்வாய் மறுபையும் லசப்பமிை முடியாத
நிடெயில் சிடதந்து கிைந்தது! 1671 இல் புகழ்லபற்ற லஜர்மன் கணித மமடத
லெப்னிட்ஸ் [Leibnitz (1646-1716)] தனது எகிப்து விஜயத் திட்ைத்தின் மபாது, பிலரன்ச்
மன்னர் பதினான்காம் லூயியிைம் [Louis XIV] கைல்கடள இடணக்கும் அத்தடகய
கால்வாடயப் பற்றி உடரயாடியதாகத் லதரிகிறது. தற்மபாடதய கால்வாய்
முயற்சியில் சுல்தான் மூன்றாம் முஸ்தபா [Sultan Mustafa III (1757-1773)], அடுத்து
லநப்மபாெியன் ஆரம்பிக்க தள ஆய்வு மவடெகள் ஆரம்பமாயின. அவ்வாறு எகிப்து
நாகரீகத்தில் பிறந்து, பெ மன்னர்களின் வசப்பட்ை ஒரு பண்டைக் கால்வாய்,
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பல்ொயிரம் ஆண்டுகள் தாண்டி கி.பி.1869 ஆம் ஆண்டில் பிலரன்ச் நிபுணர்களால்
புத்துயிர் லபற்றுப் பூர்த்தியானது ஒரு சுடவயானப் லபாறியியல் வரொறு!
நாொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தித் மதான்றிய கால்வாய்!
கி.மு.1920 ஆண்டில் எகிப்து லபமராஸ் மன்னர்கள் [Pharaos] காெத்திமெ மத்தியதடரக்
கைடெயும், லசங்கைடெயும் கால்வாய் மூெம் இடணக்கும் முன்மனாடிப் பணிகள்
முதெில் ஆரம்பிக்கப் பட்ைன என்று எகிப்து சூயஸ் கால்வாய்ப் பல்கடெக்
கழகத்தின் மபராசிரியர் ைாக்ைர் மம்மதாவ் ஹம்ஸா [Dr.Mamdouh Hamza] அறிவிக்கிறார்.
ைாக்ைர் ஹம்ஸா நிெவியல் யந்திரப் லபாறியியல் நிபுணர் [Civil Engineer, Soil Mechanics].
நீள டநல் நதியின் கைல் சங்கமப் பகுதியில் ஒரு கால்வாடய லவட்டி, இரண்டு
கைல்கடளயும் மசர்த்ததாக வரொறுகளில் அறியப் படுகிறது. முற்காெத்தில்
ஈமராப்பிெிருந்து இந்தியாவுக்கு வர டநல் நதியின் வழியாகக் கப்பல்கள் முதெில்
பயணம் லசய்து, கால்வாய் மூெமாகக் கைடெ அடைந்ததாகத் லதரிகிறது. அதன்
பின்பு கால்வாய் கவனிப்பாரற்று அடுத்து கிமரக்க, மராமாபுரி மவந்தர்களால் பெ
தைடவத் மதாண்ைப் பட்டு மீ ண்டும் புறக்கணிக்கப் பட்ைது! எகிப்து நாடு அமரபியர்
டகவசம் ஆன பிறகு, மறுபடியும் கால்வாய் மதாண்ைப்பட்டு, நிரப்பப் பைாமல்
பல்ொண்டுகள் கிைந்தது! பின்னால் கால்வாயில் நீர் நிரப்ப பட்ைது.
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இந்தியாவுக்கும் ஈமராப்பிற்கும் எகிப்து கால்வாய் வழியாக சுருக்குப் பாடத அடமக்க
முதன்முதல் ஆமொசடன கூறியவர் பிலரன்ச் அதிபதி லநப்மபாெியன்! நூறு டமல்
நீளம், 200 அடி அகெமுள்ள சூயஸ் கால்வாய், ஐமராப்பாவில் ஏற்பட்ை
லதாழிற்புரட்சியின் விடளவாகப் பத்லதான்பதாம் நூற்றாண்டில், மனிதரால்
படைக்கப்பட்ை மகத்தான ஒரு லபாறியியல் பூதக் கால்வாயாகக் கருதப்படுகிறது!
அந்த நூறு டமல்கடளக் கைக்க ஒரு கப்பலுக்குச் சுமார் 15 மணி மநரம் எடுக்கிறது.
பத்தாண்டுகளாக 2.4 மில்ெியன் பணியாளிகள் அல்லும் பகலும் பணி லசய்து, கட்டிய
கைற்பாடத அது! கால்வாய் பூரணமாக 125,000 நபர்கள் உயிடரப் பெி
லகாடுத்துள்ளதாக அறியப் படுகிறது!

மைாக்கிமயா, ராட்ைர்ைாம் [ஹாெந்து] கைற் பயண தூரத்டத 23% சதவதம்
ீ
சூயஸ்
கால்வாய் குடறக்கிறது! லசளதி அமரபியா துடறமுகம் லஜட்ைாவிெிருந்து [Jeddah],
கருங்கைல் துடறமுகம் கான்ஸ்லைன்ஸாவுக்குச் [Constanza] லசல்லும் கப்பல், சூயல்
மூெமாகச் லசன்றால் 86% தூரத்டதத் தவிர்க்கிறது! அதுமபால் ஆஃபிரிக்கா முடன
வழியாகக் கப்பல் ெண்ைனிெிருந்து பம்பாயிக்குச் லசன்றால் 12,400 டமல்! ஆனால்
சூயஸ் கால்வாய் வழியாகச் லசன்றால் ெண்ைன், பம்பாய் கைல் தூரம்: 7270
டமொகச் சுருங்குகிறது.
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ஐமராப்பியர் கால்வாய் கட்ைச் லசய்த லபருமுயற்சிகள்
1798 இல் லநப்மபாெியன் இரண்டு கைல்கடளயும் மநரடியாகக் கைல்மட்ைத்தில்
இடணக்கத் திட்ைங்கள் தயாரிக்க உத்தர விட்ைார். அவரது சிவில் எஞ்சினியர்
லெப்பியர் [LePere] 1799 இல் தளமட்ை அளவுகள் எடுத்துச் லசங்கைல், மத்தியதடரக்
கைடெ விை 33 அடி அதிக உயரத்தில் இருப்பதாகத் தவறாகக் கணக்கிட்டுக்
கால்வாடய லவட்டினால் லசங்கைல் லவள்ளம் பெ நகர்கடள மூழ்க்கிவிடும் என்று
எச்சரிக்டக லசய்தார்! பிலரன்ச் கால்வாய் சிறப்புநராகப் லபயர் லபற்ற, ஃலபர்டிலனன்ட்
தி லெஸ்லஸப்ஸ் [Ferdinand de Lesseps] 1831-1838 ஆண்டுகளில் இளவயதில் எகிப்து
வந்த மபாது அந்த தளமட்ை மதிப்பீடு பிடழயானது என்று நிரூபிக்கப் பட்ைது. 1854
இல் கால்வாய்த் திட்ைம் தயாரித்த லெஸ்லஸப்மஸ, அடதக் கட்டி முடிக்கும்
பணிக்கு பிரதம அதிபதியாக நியமனம் ஆனார்.

அமத சமயத்தில் முகமது டசயத் இஸ்லமயில் பாஷா எகிப்டத ஆள வந்த
மபாதுதான் [1854-1863], அவரது அனுமதியில் பிலரன்ச் கம்லபனியின் ஆரம்ப முயற்சி
லவற்றி யடைந்தது. 1858 இல் பிலரன்ச் சூயஸ் கால்வாய் மாரிடைம் கம்லபனி
[Universal Maritime Company of Suez Canal] துவக்க மானது. அந்தக் கம்லபனி எகிப்திைம்
லசய்த ஒப்பந்தப்படி கால்வாடயக் கட்டும் லபாறுப்பு, பராமரித்து இயக்கி வரும்
உரிடம 99 ஆண்டுகளுக்குப் பிரான்டசச் சார்ந்தது. அந்தக் காெ வடரயடறக்குப்
பின்பு கால்வாயின் உரிடமடய 1957 ஆம் ஆண்டில் எகிப்து அரசிைம் பிரான்ஸ்
ஒப்படைக்க மவண்டும்.
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1859 ஏப்ரல் 25 ஆம் மததி மதாண்ைல் பணிகள் ஆரம்பமாகி, முதெில் 20,000
எகிப்தியர்கள் மவடெ லசய்தனர். லமாத்தம் பணி லசய்த 2,400,000 மபர்களில் 125,000
நபர்கள் கால்வாய் மவடெகளில் உயிரிழந்ததாக அறியப்படுகிறது! நூறு டமல்
நீளமுள்ள கால்வாய் [மமல்மட்ை அகெம்: 195 அடி, கீ ழ்மட்ை அகெம்: 75 அடி, ஆழம்:
30 அடி] உருவாகி, 1869 நவம்பர் 17 ஆம் மததி துவக்கவிழா லகாண்ைாைப் பட்ைது.
பிரிட்ைன் 1875 ஆம் ஆண்டில் எகிப்தின் 50% ஸ்ைாக்குகடள வாங்கி, சூயஸ்
கால்வாய் உரிடமயில் பங்மகற்றது. 1936 இல் பிரிட்ைன் ஓர் உைன்படிக்டகடய
எழுதித் தனது இராணுவப் படை ஒன்டறக் கால்வாய் அரங்கில் நிரந்தரமாக டவக்க
அனுமதி லபற்றது.

கால்வாய்த் திட்ைம் ஆய்வில் இருந்த 1854 ஆண்டுகளில், பிரிட்ைன் கட்டும்
திட்ைத்திற்கு முதெில் எதிர்ப்டபத் லதரிவித்தது. ஆனால் 1875 ஆம் ஆண்டில்
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் 4 மில்ெியன் பவுன் அளித்து லபரும்பான்டமயான 176,600

[159]

பங்குகடள [50%] வாங்கி, சூயஸ் கால்வாய் உரிடமயில் மிக்க அதிகாரம் லபற்றது!
1936 இல் லசய்த உைன்படிக்டகயில் எகிப்து தனித்து விைப்பட்டு, பிரிட்ைன் சூயஸ்
கால்வாய்க் காப்பு உரிடமடய முழுடமயாகப் லபற்றுக் லகாண்ைது! ஆனால்
இரண்ைாம் உெகப் மபாருக்குப் பிறகு, பிரிட்ைன் சூயஸ் கால்வாய் அரங்டக விட்டு
லவளிமயற மவண்டும் என்று எகிப்து அதிகாரம் லசய்தது! 1951 இல் எகிப்து அரசு 1936
இல் லசய்த உைன்படிக்டகடய எதிர்த்ததால், உள்நாட்டில் பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்புக்
கெவரங்கள் அதிகமாயின!

சூயஸ் கால்வாடய மதசீய மயமாக்கிய அதிபர் நாசர்
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1952 ஆம் ஆண்டில் எகிப்தின் மன்னர் லபமராக்டகக் [King Farouk] கீ மழ தள்ளி, லஜனரல்
நாகீ ப்டப [General Naguib] லவளிமயற்றிக் கர்னல் கமால் அப்துல் நாசர் [Gamal Abdel
Nasser (1918-1970)] இராணுவக் டகப்பற்றுச் சதியில் [Military Coup] லவற்றி லபற்று
எகிப்தின் பிரதம மந்திரி யானார்! 1956 இல் தன்டன எகிப்தின் அதிபர் [President] எனப்
பிரகைனம் லசய்து லகாண்ைார்! நீள டநல் நதியில் அஸ்வான் அடணகட்ை, மமடெ
நாடுகள் பண உதவி அளிக்க மறுத்த மபாது, எகிப்தின் அதிபர் நாசர், சூயஸ்
கால்வாடயத் மதசீய மயமாக்கிப் நிதி திரட்ை விடழந்தார்! 1956 ஜூடெ 26 ஆம் மததி
எகிப்து வரொற்றில் ஒரு முக்கியப் மபாராட்ை நாள்! அன்றுதான் ‘சூயஸ் புரட்சி ‘ [Suez
Crisis] எனப்படும் மதசீயப் மபாராட்ைம் எழுந்தது! ஐமராப்பியர் ஆடணக்குக் கீ ழ்க்
கட்டுப்பட்ை சூயஸ் கால்வாய், அன்றுதான் மதசீய மயமாக்கப்பட்டு எகிப்து நாட்டின்
ஆட்சிக்குக் கீ ழ் லகாண்டு வரப் பட்ைது! அப்லபரும் திைார் மாறுதடெச் லசய்த
எகிப்தின் தீவிர அதிபர், அப்துல் நாசடர ஐமராப்பிய நாடுகள் அடனத்தும் லவறுத்தன.

1869 இல் கட்டி முடிக்கப்பட்ை சூயஸ் கால்வாய் ‘பிலரன்ச் பிரிட்டிஷ் சூயஸ்
கால்வாய்க் கம்லபனியின் ‘ [Franco British Suez Canal Co] லசாந்தமாக இருந்தது. சூயஸ்
கால்வாய் மதசீய மயமாக்கப் பட்ைால் இரு நாடுகளும், மற்ற உெக நாடுகளுைன்
புரியும் வணிகத் துடறகளில் லபரும் பாதிப்பு மநரும் என்று ஆத்திர மடைந்து
பிரான்ஸ், பிரிட்ைன் சூயஸ் கால்வாய் இழப்டபத் தடுக்க முயற்சி லசய்தன. மூன்று
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நாடுகள் பிரான்ஸ், பிரிட்ைன், இஸ்மரல் இரகசியமாய்க் கூடிச் சதி லசய்து, எகிப்டதத்
தாக்கி சூயஸ் கால்வாடயக் டகப்பற்ற வழி வகுத்தன!
அச்சதியின்படி முதெில் இஸ்மரல் எகிப்தின் மீ து மபார் லதாடுக்க மவண்டும்! உைமன
பிரான்சும், பிரிட்ைனும் கால்வாடயக் காத்திை வருவதுமபால், மபாரின் இடைமய
எகிப்தில் இராணுவப் படைகமளாடு புகுந்து சூயஸ் கால்வாய்ப் பரப்டபக் டகப்பற்ற
மவண்டும்! சதியின் விதிப்படி 1956 அக்மைாபர் 29 இல் இஸ்மரல் எகிப்தின் மீ து
படைலயடுத்துத் தாக்கியது! இஸ்மரெின் பாராட்ரூப்பர்கள் [Paratroopers]
விமானத்திெிருந்து கால்வாயிக்கு 25 டமல் தூரத்தில் குதித்துக் கால்வாடய
லநருங்கினர்! அடுத்த நாமள பிலரன்ச் பிரிட்டிஷ் கூட்டுப் பணிக்குழு ஓர் இறுதி
நிபந்தடனடய [Ultimatum] இஸ்மரலுக்கும் எகிப்துக்கும் லவளியிட்ைது! அந்தக் கட்ைடள
அறிவிப்பின்படி இரு நாடுகளும் மபாடர உைமன நிறுத்திக் கால்வாயிக்கு 10 டமல்
தூரத்தில் ஒதுங்கிக் லகாள்ள மவண்டும்!

நிபந்தடனக்குக் கீ ழ்ப்படியாது எகிப்து நிராகரித்ததும் பிரான்ஸ், பிரிட்ைன் இரு
நாடுகளுகளும் அதன் மீ து மநரடித் தாக்குதடெத் லதாைங்கின! அவரது விமானங்கள்
எகிப்தின் விமானத் தளங்களின் மீ து குண்டுகடள வசின!
ீ
உைமன எகிப்து
கால்வாயில் இருந்த 40 பிலரன்ச், பிரிட்டிஷ் கப்பல்கடள மூழ்க்கியது! மத்திய
கிழக்காசியாவில் லகாந்தளிப்புகள் துவங்கி, மூன்றாம் உெகப்மபார் உருவாகப்
பயமுறுத்தியது! 1957 மார்ச்சில் ஐக்கிய நாடுகளின் மபரடவ கூடிப் மபாடர நிறுத்தி,
உடைந்த கப்பல்கடள நீக்க ஒப்புக் லகாண்ைது! மீ ண்டும் கால்வாய் திறக்கப் பட்ைது!
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இறுதியில் அலமரிக்காவின் உதவியால், நாசர் சூயஸ் கால்வாய் உரிடமடயப்
பிரான்ஸ், பிரிட்ைனிைமிருந்து பிடுங்கி, எகிப்து நாட்டுக்குச் லசாந்த மாக்கினார்.

1967 இல் மறுபடியும் எகிப்துக்கும், இஸ்மரலுக்கும் மபார் மூண்டு ஆறு நாட்கள்
நீடித்தது! அந்த மபரழிவுப் மபாரில் சூயஸ் கால்வாய் மிகவும் பழுதானது! கால்வாய்
அருகில் உள்ள மூன்று நகரங்கள் சிடதவுற்றன! கப்பல் மபாக்குவரத்துத்
தடைப்பட்டுக் கால்வாய் எட்டு ஆண்டுகள் மூைப்பட்ைது! அடுத்து 1975 ஆம்
ஆண்டில்தான் உடைந்து கிைந்த பெ கப்பல்கள் நீக்கப்பட்டுக் கால்வாய் மீ ண்டும்
பயணத்துக்குச் லசம்டம யாக்கப்பட்ைது! ஆயினும் எகிப்து அரசு, கால்வாய் வழியாக
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இஸ்மரல் துடறமுகங்களுக்குச் லசல்லும் கப்பல்கடளத் தடுக்க கட்டுப்பாடுச்
சட்ைங்கடள விதித்தது. இஸ்மரெின் இராணுவத் தளவாை மில்ொத பளுக்கள்
லகாண்ை கப்பல்கள் மட்டும், கால்வாய் வழியாகக் கைக்க அனுமதிக்கப் பட்ைன. பிறகு
1979 ஆண்டில் எகிப்தும் இஸ்மரலும் நட்பு உைன்படிக்டக லசய்து, கப்பல்
மபாக்குவரத்து நிபந்தடனகள் யாவும் நீக்கப்பட்ைன.

நூறு டமல் நீளத்திலும், குடறந்தது 200 அடி அகெத்திலும் உண்ைாக்கப்பட்ை சூயஸ்
கால்வாய், மன்ஸாொ, டிம்ஸா, பிட்ைர் என்னும் மூன்று ஏரிகளின் [Lakes Manzala,
Timsah, Bitter] ஊமை லசல்லும்படித் திறடமயாக லவட்ைப் பட்டிருக்கிறது. பிட்ைர் ஏரிகள்
மட்டும் 18 டமல் தூரம் நீண்ைடவ. லபரும்பான்டமயான இடைலவளித் தூரங்கள்
ஒற்டறயடிப் பாடதமபால் ஒரு கப்பல் மட்டும் பயணம் லசய்யும் கால்வாயாக
அடமக்கப்பட்டு உள்ளது. அவற்றின் இடைமய கப்பல்கள் ஒன்டற ஒன்று முந்திச்
லசல்ெ விரிவுப் பகுதிகள் [Passing Bays] கட்ைப்பட்டுக் கால்வாய் அகன்றதாகவும்
இருக்கிறது. அட்ொண்டிக் கைெிெிருந்து விடரவாக இந்து மகாக் கைடெ அடைய
வசதியாக இருப்பதால், உெக நவனக்
ீ
கப்பல்கள் யாவும் சூயஸ் கால்வாடயத்
தவறாது பயன்படுத்திக் லகாள்கின்றன.
இப்மபாது அனுதினமும் கால்வாய் மூெம் 50 கப்பல்களும், ஆண்டுக்குச் சராசரி 25,000
கப்பல்களும் கைந்து லசல்கின்றன! 1995-1996 ஆண்டில் மட்டும் 444 மில்ெியன் ைன்
வணிகச் சுடமகடளத் தாங்கிய 18,443 கப்பல்களும், 47 மில்ெியன் ைன் பளு லகாண்ை
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303 பூத வடிவான கப்பல்களும் கால்வாய் வழியாகப் புகுந்துள்ளன என்று அறியப்
படுகின்றது! சூயஸ் கால்வாய் ஒன்றுதான் 1667 அடி நீளம், 233 அடி அகெம், 70 அடி
லவளி உயரம் உள்ள [500 மீ ைர்X70 மீ ைர்X21 மீ ைர்] யுத்த விமானங்கடள ஏவும்
மாலபரும் நவனப்
ீ
மபார்க் கப்பல்கள் கைந்து லசல்ெப் பாடத அளித்துள்ளது!
கால்வாடயக் கட்ைக் கணிக்கப்பட்ை பூர்வக
ீ மதிப்பு 42 மில்ெியன் ைாெர் [1854 நாணய
மதிப்பு]! ஆனால் பத்தாண்டுகளுக்கு பணி மவடெகள் நீடித்ததால், இறுதியில் லசெவு
இரட்டிப்பாகி 84 மில்ெியன் ைாெராக ஏறிவிட்ைது!
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சூயஸ் கால்வாய் மீ து ஜப்பானின் முறுக்கு நாண் பாெம்
1995 ஆம் ஆண்டில் எகிப்து அரசாங்கம் ஜப்பானுைன் நிதிக்லகாடை, கட்ைடமப்பு
உைன்படிக்டக லசய்து ஒரு லதாங்கு பாெத்டத டசயத் துடறமுகத்துக்கு 30 டமல்
லதற்மக சூயஸ் கால்வாய் மீ து அடமக்கத் திட்ைமிட்ைது. ஜப்பான் 60% நிதியும் மீ தி
40% நிதிடய எகிப்து அரசாங்கமும் பாெம் அடமக்கச் லசெவு லசய்ய ஒப்புக்
லகாண்ைன. 500 அடி உயரம் உள்ள இரண்டு உறுதியாக்கப் பட்ை காங்கிரீட்
மகாபுரங்கடளக் லகாண்ைது, லதாங்கு பாெம். அடவ ஒவ்லவான்டறயும் தாங்க 76
நீர்த்தளத் தூண்கள் [Caisson Piers] 100 ஆழத்தில் புடதக்கப் பட்ைன.

Japan & Egypt Presidents
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அப்பாெம் இரண்டு காங்கிரீட் மகாபுரங்கள் உச்சி முடனயில் முறுக்கு நாண்
இறுக்கிப் பிடிக்கும் [Cable Stayed with two Pylons] நீண்ை பாெத் தட்ைாக நிறுவகம் ஆனது.
முபாரக் சமாதானப் பாெம் [Mubarak Peace Bridge] எனப் லபயர் லபறும் அந்த முறுக்கு
நாண் பாெம், உெகத்திமெ மிக உயரமான பாெமாகக் கருதப் படுகிறது. மகாபுரத்
தூண்களின் இடைமய கப்பல்கள் புகும் மத்திய அகற்சி 400 மீ ைர் [Span 1330 அடி].
பாெத் தட்டின் முழு நீளம்: 3500 மீ ைர் [11300 அடி]. கால்வாய் நீர் மட்ைத்திெிருந்து
பாெத்தின் உயரம்: 70 மீ ைர் [230 அடி]. பாெத்டத இருபுறமும் பிடணக்கும்
பக்கவாட்டுப் பாடதயின் நீளம் 1120 மீ ட்ைர்.
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ஜப்பானின் நூதனப் லபாறியியல் நுணுக்கத்தில் பாெம் கட்ைப் பட்ைது. மத்திய
தடரக்கைல் பகுதியில் நிெநடுக்க ஆட்ைங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் இருப்பதால்,
பூகம்ப தள ஆட்ை அறிவிப்புச் சாதனங்கள் பாெத்தில் அடமக்கப் பட்ைன. பாெம்
டிடசன் லசய்யப்பட்டுக் கட்டும் சிவில் எஞ்சினியரிங் பணி ஜப்பான் காஜிமா
கம்லபனியிைம் [Kajima Consortium] லகாடுக்கப் பட்ைது. 1000 மபர் பணி யாற்றிய
அப்பாெம் 40 மாதங்களில் லவற்றிகரமாகக் கட்டி முடிக்கப் பட்ைது. எகிப்தின் அதிபர்
ஹாஸ்ஸினி முபாரக் 2001 அக்மைாபரில் பாெத்டதத் திறந்து டவத்த மபாது,
ஏராளமான லவளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் வருடக தந்து சிறப்பித்தனர்.

கால்வாய் கடரயில் லஜர்மனியின் சுழல் அகற்சிப் பாெம்
2001 லசப்ைம்பர் 12 ஆம் மததி சூயஸ் கால்வாயில் புதிதாக கட்ைப்பட்ை சுழல்
அகற்சிப் பாெத்தில் [Swing Span Bridge] 34 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, முதன்முதல் ஓர்
இரயில் லதாைர்வண்டி பயிற்சியின் லபாருட்டு கைந்து லசல்ெ ஏற்பாடு லசய்யப்
பட்ைது. அதன் லபயர் ‘எல் ஃலபர்ைான் சுழற்பாெம் ‘ [El Ferdan Swing Bridge]. நவம்பர் 14
ஆம் மததி எகிப்தின் அதிபதி ஹாஸ்ஸினி முபாரக் திறந்து டவத்தார். பாதி நீளத்தில்
கட்டி யிருந்த முந்தய பாெம், 1967 இல் நிகழ்ந்த அமரபிய-இஸ்மரல் மபாராட்ைத்தில்
தகர்ந்து மபானது! இரட்டை லநம்புக் கரங்கள் லகாண்ை அந்த சுழற்பாெம் [Double Swing
Cantilever Bridge] ஐந்தாவது முடறயாக ஆக்கப் பட்ை பாெம். கால்வாயின் முதற்பாெம்
முதல் உெகப் மபாரின் சமயத்தில் [1914-1918] உருவானது. தாங்கும் தூண்களின்
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முடனக்கு இடையில் உள்ள அகற்சி [Span Between Pivot Piers] 340 மீ ைர் [1130 அடி].
சுழற் தட்டுகளின் லமாத்த நீளம்: 640 மீ ைர் [2130 அடி].

1997 மம மாதம் கட்ை ஆரம்பிக்கப் பட்ை பாெம், 2001 அக்மைாபரில் முடிக்கப் பட்ைது.
லஜர்மன், லபல்ஜிய எஞ்சினியர்கள் கட்டி முடித்த சுழற்பாெத்டத டிடசன் லசய்தவர்,
எகிப்து மதசிய இரயில் துடறயின் ஆமொசடனக் குழுவினர், ஹால்குமரா [Halcrow
Engineering Group]. 13,200 ைன் பளு உள்ள பூத வடிவான சுழற்பாெத்தின் கரங்கள்
இருபுறமும் திரும்பி நீளும் இரும்புச் சட்ைத் தட்டுகள் காண்பதற்கு விந்டத
ஊட்டுபடவ!
சூயஸ் கால்வாயில் லசய்த பிற்காெச் லசம்டமப்பாடுகள்
2001 அக்மைாபரில் சூயஸ் கால்வாயின் மீ து, முக்கிய நிெப்பகுதிடயச் சினாயுைன்
[Main Land Link to Sinai] இடணக்கும் 11300 அடி [3500 மீ ைர்] நீளம் லகாண்ை லபாறியியல்
நூதனமான ‘முபாரக் பாெம் ‘ எனப்படும் ‘முறுக்கு நாண் பாெம் ‘ [Cable Stayed Bridge]
ஒன்டற ஜப்பான் எகிப்துக்குக் கட்டி முடித்தது. அமத ஆண்டு நவம்பரில் லஜர்மன்
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நிபுணர்கள் உெகிமெ மிக நீண்ை சுழற்பாெம் [Swing Bridge (150m-340m-150m)] ஒன்டற
இரயில் பாடதக்காக சூயஸ் கால்வாய் மீ து இயங்க, கால்வாய்க் கடரயில்
கட்டினார்கள்.
President Hossini Mubarak
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1997 ஆண்டு திட்ைப்படி கால்வாயில் நூறடி ஆழச் சகதிடயச் சுத்தம் லசய்யும்
ஆற்றலுடைய உெகிமெ லபரிய இரண்டு கால்வாய்க் கழுவிப் பைகுகடள [Dredgers]
எகிப்து வாங்கியது. அவற்றுைன் 800 H.P. [Horse Power] கைற்தள ரயில்கள் [Maritime
Locomotives] இரண்டும், வித விதமான வடிவமும், ஆற்றலும் உடைய மமாட்ைார்
பைகுகள் [Motorboats] ஒன்பதும் வாங்கப் பட்ைன.
மதசீய மயமாகி 40 ஆவது பூர்த்தி ஆண்டில் [1996] சூயஸ் கால்வாய் பெ முடறகளில்
புதுப்பிக்கப் பட்ைது. கால்வாயின் நீளம் 173 கி.மீ ைரிெிருந்து 195 கி.மீ ைராக [104 டமல்
->117 டமல்] அதிகமாக்கப் பட்ைது. அகெம் 110 மீ ைரிெிருந்து 190 மீ ைராக [367 அடி >630 அடி] மிடகயாக்கப் பட்ைது. அனுதின வருவாய் 90,000 ைாெரிெிருந்து 5.3
மில்ெியன் ைாெராக ஊதியுள்ளது! நாற்பது ஆண்டு லமாத்த வருமானம் 30 பில்ெியன்
ைாெராகப் லபருத்துள்ளது!
Japan Bridge under Construction

கால்வாய் வழியாகக் கைக்கும் கப்பெின் சுடம 90,000 ைன்னிெிருந்து, நாற்பது
ஆண்டுகளில் 1 மில்ெியன் ைன்னாக மிகுந்துள்ளது! தரணியின் 14% வணிகப்
பண்ைங்கள், 26% கச்சாஆயில் ஏற்றுமதி, அமரபிய வடளகுைாத் துடறமுகங்கடள
அடையும் 41% சுடமகள் சூயஸ் வழியாகமவ கைந்து லசல்கின்றன.

[171]

சூயஸ் கால்வாய் இை அடமப்பு வணிகத்தள முக்கியம் லபற்றுக் கிழக்கு, மமற்கு
மதசங்களுக்கு குறுக்குப் பாடத அளிக்கிறது. உெக வணிகப் மபாக்குகள் புகுந்து
லசன்று நிதிவளம் லபருக, ஆண்டு முழுவதும் தகுந்த கைற் பாடத ஆகிவிட்ைது,
சூயஸ் கால்வாய்!
Port Said in Suez Canal

தகவல்:
1. History of The Construction of the Suez Canal By: Professor Dr. Mamdouh Hamza
2. The Inaugration of the Suez Canal Nov 17, 1869 [1996 Report]
3. History of Suez Canal The Virginian-Pilot [Feb 23, 2003]
4. The 1956 Suez Crisis
5. Mubarak Peace Bridge Inaugration By: Egypt Economics [Oct 10, 2001]
6. The Suez Canal Achievements [1996-1997 Plan]
7. President Mubarak of Egypt Opens The World ‘s Longest Swing Span Bridge [Nov 2001]
8. National Geographic The Builders -Marvels of Engineering (1992)
9. http://www.britannica.com/topic/Suez-Canal
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Suez_Canal [January 20, 2016]
***************************
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நன்றி வல்ெடம:

http://www.vallamai.com/?p=66139

___________________________________________________________

சி. லஜயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear), கனைா
jayabarathans@gmail.com
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23. கவுதம் சன்னாவுைன் ஓர் மநர்காணல்
— லசல்வன்
(லதாைர்ச்சி …)
மபரா யூமகா: லவற்றிலபற மற்ற சாதியினரின்
ஓட்டுக்களும் மவண்டும். அது விடுதடெச்
சிறுத்டதகள் அல்ெது புதிய தமிழகம் என
எக்கட்சியாக இருப்பினும் சரி. நீங்கள் இப்மபாது
தமிழ் மதசியத்டதப் பற்றி அதிகம் மபசி தெித்
அல்ொதவர்கடளக் கட்சியில் மசர்த்துப்
லபாறுப்புக்கடள வழங்குகிறீர்கள். இது குறித்து
லகாஞ்சம் கூறமுடியுமா?
சன்னா: நீங்கள் லசான்னதுமபாெ தமிழகத்தில்
மக்கள் ஒரு குறுகிய வட்ைத்துக்குள்மளமய
சிந்திக்கிறார்கள். விடுதடெச் சிறுத்டதகள்
என்றால் தெித் கட்சி என மட்டுமம
நிடனக்கிறார்கள். அம்மபத்கரின் எழுத்டதப்
பார்த்தால் அவர் தெித்துகடள "லபரும்பான்டம,
ஆனால் சிதறிய லபரும்பான்டம" எனக் குறிப்பிடுகிறார். நாடு முழுக்க பார்த்தால்
அவர்கள் லபரும்பான்டமயாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் (லதாகுதி, ஊர், நகரம்) என்பது
மபான்ற சிறிய வட்ைங்களில் பார்த்தால் அவர்கள் சிறுபான்டமயாக இருக்கிறார்கள்.
ஆகத் லதாகுதி என வருடகயில் அவர்கள் சிறுபான்டமயாகமவ இருக்கிறார்கள்.
இந்திய அளவில் தெித்துகள் மிகப்லபரும் எண்ணிக்டகயில் இருந்தாலும் ஒவ்லவாரு
பகுதியிலும் அவர்கள் சிறிய கட்சிகளாகமவ இருக்கமுடியும். இத்தடகய
ஒட்டுவங்கிடய டவத்துக்லகாண்டு தெித் கட்சிகள் ஆட்சிடயப் பிடிக்க முடியாது.
இது நைக்கமவண்டுலமனில் மமலும் பெ மவடெகடள நாம் லசய்யமவண்டும். அமத
சமயம் தெித்துகள் லபரும்பான்டம சமூகத்தில் அங்கீ காரத்டதப் லபற்றால் அவர்கள்
லவற்றிலபற முடியும் என்ற நம்பிக்டகயும் இருக்கிறது. உதாரணமாக அம்மபத்கர்
துவக்கிய "சுதந்திர லதாழிொளர் கட்சியில்" தெித்துகளும், தெித் அல்ொதவர்களும்
இருந்தார்கள். அதன்பின் அவர் அடத "எஸ்.சி லதாழிொளர் அடமப்பாக"
மாற்றுகிறார். எஸ்.சி அரசியல் லசய்யமவண்டும் என்ற நிடெ வந்தவுைன் அவர்
தெித்துகடள ஒரு அரசியல் சக்தியாக மாற்றியபின்னமர மற்றவர்களுைன் அவர்கடள
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இடணந்து பணியாற்றடவக்க முடியும் என நம்பினார். இதன்பின் இந்திய குடியரசுக்
கட்சிக்கான ஆமொசடனடய அவர் முன்டவக்கிறார்.
இந்த மவறுபாடுகடளப் பார்க்கவும்: முதெில் சுதந்திர லதாழிொளர் கட்சி.
அதன்பின் எஸ்.சி லதாழிொளர் அடமப்பு, அதன்பின் இந்திய குடியரசுக்கட்சி. ஆக,
அவர் முதெில் ஒரு லபாதுவான அடையாளத்டத அடமக்க முயன்றார். அது
லவற்றியடையவில்டெ. அதன்பின் சாதி அடையாளத்டத உருவாக்குகிறார். அது
ஒரு அளவு லவற்றியும் லபறுகிறது. ஆனால் சாதிய அடையாளத்டத மட்டும்
டவத்துக் லகாண்டிருந்தால் அதுமவ ஒரு தடைக்கல்ொக மாறும் என்படத உணர்ந்து
இந்திய குடியரசுக்கட்சி எனும் ஜனநாயக அடமப்டப உருவாக்குகிறார். இதுமபான்ற
சிந்தடனகடள அடனத்து இந்திய கட்சிகளிலும் காணொம். பெவிதங்களில் அவர்கள்
இமதமபான்ற உத்திகடளக் டகயாண்ைார்கள். தமிழ்நாட்டில் முதெில் ரிபப்ளிக்கன்
கட்சி உருவானது, அதன்பின் ஆதிதிராவிைர் கட்சிகள் உருவாகின, அதன்பின்
பள்ளர்களுக்கான இயக்கம், படறயர்களுக்கான இயக்கம், அருந்ததியினருக்கான
இயக்கம் ஆகியடவ உருவாகின. இப்படி உருவானபின் லகாஞ்ச காெம்
இயக்கங்களாக அடவ லதாைர்கின்றன. ஆனால் சாதி அடிப்படையும் மட்டுமம
அவற்றால் இயங்கமுடியாது என வருடகயில் அடவ விடுதடெச் சிறுத்டதகள்.
புதிய தமிழகம், பாட்ைாளி மக்கள் கட்சி என்பது மபான்ற கட்சிகளாக
உருலவடுக்கின்றன. லபாதுவான லபயர்களில் கட்சிகடளத் துவக்கி, லபாதுமக்கடளத்
திரட்ை முயலுடகயில் லபாதுவான ஒரு காரணிடய டவத்மத அணுக முடிகிறது.
இதுமவ நல்ெ வாய்ப்பு என்பதால் தமிழ் மதசியம் என்பது மக்கடளத் திரட்டும் மிக
நல்ெ ஒரு அடித்தளமாக அடமகிறது. இதனால் பெ தெித் கட்சிகள் தமிழ்த்
மதசியத்டத முன்டவக்கின்றன. லபாதுவான அடையாளத்டதத் மதடும் முயற்சியின்
ஒரு பகுதிமய இது எனக் கூறொம். அமத சமயம் இெங்டகயில் தமிழர்கள்
ஒடுக்கப்பட்ை மபாது அடனவரும் அவர்களுக்காகக் குரல் லகாடுத்தாலும்,
ஒடுக்கப்பட்ைவர்கள் எனும் அடிப்படையில் தெித்துகள் அவர்களுக்குக் குரல்
லகாடுத்தமபாது அதில் இருந்த உணர்ச்சிகரமான பிடணப்பு மற்ற கட்சிகள் குரல்
லகாடுத்தமபாது இல்ொமல் மபானது. இங்மக ஒடுக்குமுடறடய அனுபவித்தவர்கள்
தெித்துகள், அங்மக ஒடுக்குமுடறடய அனுபவித்தவர்கள் தமிழர்களில் 80% எனக்
கூறொம்.புெிகள், புெிகள் அல்ொதவர்கள் என அடனத்துத் தமிழருமம அங்மக
ஒடுக்குமுடறடய அனுபவித்தார்கள்.
சிங்கள ஒடுக்குமுடறக்கு எதிராக அவர்கள் லபாதுவான தமிழ்
அடையாளத்டத முன்டவத்தமபாது அமதமபான்ற ஒரு லபாதுவான அடையாளத்டத
தமிழ்த்மதசியம் இங்மகயும் லபற்றுக்லகாடுக்கும் என நம்புகிமறாம். இந்த
நம்பிக்டகயின் அடிப்படையில் தான் தெித்துகள் தமிழ் மதசியத்டதக் டகயில்
எடுக்கிறார்கள். தமிழ்த் மதசியம் தெித்துகளுக்கு விடுதடெடயப்
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லபற்றுக்லகாடுக்குமா என்ற மகள்வி இருந்தாலும் அது லபாதுவான அடையாளத்டத
மநாக்கி நகரும் ஒரு முயற்சிமய ஆகும். இது ஒப்புக்லகாள்ளப்பட்டு
ஏற்றுக்லகாள்ளப்பட்ைால் சாதி உணர்வுகள் குடறந்து, சாதிய அரசியலும் குடறந்து
உண்டமயான ஜனநாயகம் மெரும். இந்த அடிப்படையிமெமய தமிழ் மதசிய
அரசியடெ நாங்கள் டகயில் எடுத்துள்மளாம்.
இடதச் லசால்டகயில் தமிழ்த் மதசியம் மபசும் பிற அடமப்புகடளச்
சந்மதகத்துைன் பார்த்து அடவ எந்த அளவு இதில் ஈடுபாட்டுைன் இருக்கிறார்கள்
என்படதக் கவனிக்கமவண்டி உள்ளது. அவ்வடமப்புகள் அரசியெில்
இறங்கியபின்னரும் தமிழ் மதசியம் மபசுகிறார்கள். அரசியெில் இறங்கியபின்னர்
தமிழ்த் மதசியம் மபசும் அவசியம் இல்டெ எனும் நிடெயிலும் அவர்கள் இடதப்
மபசுவது நம்பிக்டகடய அளிக்கிறது. தமிழ்த் மதசியம் விடுதடெச் சிறுத்டதகளுக்கு
ஒரு அங்கீ காரத்டதயும் மக்களின் ஏற்டபயும் லபாதுவான அரசியல் தளத்தில்
லபற்றுத் தந்திருக்கிறது. விடுதடெச் சிறுத்டதகள் கட்சியில் இது அங்கீ காரமும்
லபற்றுள்ளது.
1998ல் இருந்து 2008ம் ஆண்டுவடர அவர்கள் தமிழ்த்மதசியத்துைன்
ஒடுக்கப்பட்ைவருக்கான தடெடமடயக் குறித்தும் மபசினார்கள். லதாழிொளர்
இயக்கங்கள் எப்படிப் பிற லதாழிொளடரத் தடெடம தாங்க அடழத்தார்கமளா அமத
மபாெ ஒடுக்கப்பட்ைவமர ஒடுக்கப்பட்ை மக்களுக்குத் தடெவராக இருந்து தமிழ்
மதசியத்டத வழிநைத்த முடியும். அந்தக் காெகட்ைத்தில் சிெ இடைநிடெ சாதிகளும்
இவ்வாதத்டத ஏற்றுக்லகாண்ைார்கள். அப்மபாது விடுதடெச் சிறுத்டதகள் தெித்
தடெடமடய பற்றிப் மபசினாலும் கட்சியில் தெித் அல்ொதவர்கள் இல்டெ.
இடதப்பற்றிப் மபசினாலும், மபசாவிட்ைாலும் கட்சியில் தெித்துகமள தடெடம
லபாறுப்பில் இருக்கிறார்கள். இந்தச் சூழெில் கட்சிடய ஜனநாயகப்படுத்தி, தமிழ்த்
மதசியத்தில் நம்பிக்டக உள்ள தெித் அல்ொதவர்கடளக் கட்சிக்கு லகாண்டுவந்தாமெ
தெித்களின் தடெடம என்பது சாத்தியப்படும். இந்த அடிப்படையில் தான் அவர்கள்
2008ம் ஆண்டு ஒரு லகாள்டகடய முன்டவக்கிறார்கள்
மபரா யூமகா: மவளச்மசரி (விடுதடெச் சிறுத்டதகள் இயக்கத் தடெடமயகம்)
பிரகைனமா?
சன்னா: மவளச்மசரி பிரகைனம் தான். அந்தப் பிரகைனத்டத சிறுத்டதகள் 2007
லசப்லைம்பரில் லகாண்டுவந்தார்கள். இந்தப் பிரகைனத்திற்கு பின் கட்சியில் உள்ள
அடனத்துப் பதவிகளும் கடெக்கப்பட்ைன. புதியதாக இப்பதவிகளுக்கு விண்ணப்பம்
லசய்ய அடனத்துப் பகுதி மக்களும் மகட்டுக்லகாள்ளப்பட்ைார்கள். இதன்பின் 2008
மார்ச் 21 முதல் தெித்துகள், முஸ்ெிம்கள், தெித் அல்ொதவர்கள் உட்பை புதிய
நிர்வாகிகள் பதவிமயற்றார்கள். தெித் அல்ொதவர்கள் கட்சியில்
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மசர்க்கப்படுவதற்கான ஒரு காரணம் தமிழ்த் மதசியமாகும். கட்சிடய
ஜனநாயகமயமாக்கவும் இது உதவியது
மபரா யூமகா: இது வரமவற்கத்தகுந்த மாற்றமாகும். ஆனால் கட்சி லதாண்ைர்கள்
லசால்வது என்னலவனில் "20 வருைங்களாகக் கட்சிக்கு உடழத்மதாம். கட்சிக்காக
அடிபட்மைாம். சிடறச்சாடெக்குச் லசன்மறாம். இப்மபாது கட்சியாக மாறியவுைன்
தெித் அல்ொதவர்கள் பதவிக்காக கட்சியில் மசருகிறார்கள்" என்கிறார்கள். கட்சியின்
அடிமட்ை லதாண்ைர்கள் தெித் அல்ொதவர்கடள ஏற்றுக்லகாண்ைார்களா?
சன்னா: தெித் அல்ொதவர்கள் தெித்துகடள ஏற்றுக்லகாள்ளாமல் இருப்பது மபாெ
தெித்துகள் மத்தியிலும் தெித் அல்ொதவர்கள் மமல் அமத மபான்ற தயக்கம்
இருக்கத்தான் லசய்கிறது. அத்தடகய தயக்கம் இல்ொமல் இருக்காது. அது
இல்டெலயனச் லசால்ெி நாம் உண்டமடய மூடி மடறக்கவும் முடியாது. நான்
இடத ஏன் லசால்கிமறன் என்றால் ஒரு கட்சி என்பது ஒரு சமூகத்தின்
கருத்துக்களின் லவளிப்பாமை ஆகும். உங்கள் கட்சிமவடெ முடிந்தபின் நீங்கள்
வட்டுக்குத்
ீ
தான் லசல்ெமவண்டும். வட்டுக்குப்
ீ
மபானாலும் கட்சிமவடெடய
லசய்வடத நிறுத்த முடியாது. கட்சியும் சமூகமும் ஒன்மற. ஆக, சமுதாயத்தில்
என்ன பிரச்சடனகடள சந்திக்கிமறாமமா அடதக் கட்சியிலும் எதிர்லகாள்ள
மவண்டியிருக்கும். இடத மவறுபடுத்திப் பார்க்க முடியாது. தெித் ஒருவரின்
வட்ைருமக
ீ
உள்ள இன்லனாருவர் தெித்டத புறக்கணித்து, தெித்தின் வட்டை
ீ
எரித்து,
சாதிமமாதடெ உருவாக்குவது மபான்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுடகயில்
தெித்துகளுக்கு தெித் அல்ொதவர்கள் மமல் சந்மதகம் வரத்தான் லசய்யும்.
சமுதாயம் மாறினால் தான் இத்தடகய தயக்கமும், சந்மதகமும் கட்சிக்குள்ளும்
நீங்கும். சமுதாய இயக்கங்கள் இத்தடகய மகாணத்தில் சிந்தடனகடளக்
லகாண்டிருக்டகயில் சாதிய வழி கண்மணாட்ைங்களும் நீடிக்கமவ லசய்யும். ஆக,
தடெடம பதவியில் இருப்பவர்கள் இடத உணர்ந்து சமுதாய மனமாற்றத்துக்கான
வாய்ப்புக்கடள உருவாக்க மவண்டும்.
ஒரு இயக்கமாக நாம் அந்த மநாக்கத்டத முன்னிறுத்தி பயிற்சிகடளக்
லகாடுக்க மவண்டும். அடத நாங்கள் லசய்து வருகிமறாம். அத்துைன் நில்ொது அடத
மமலும் துரிதப்படுத்தவும் இருக்கிமறாம். அப்படிச் லசய்டகயில் "நான் கட்சியில் 20
ஆண்டுகளாக இருக்கிமறன். நான் ஏன் அங்கீ கரிக்கப்பைவில்டெ" என்பது மபான்ற
மகள்விகடள எதிர்லகாள்ள மநரும். அந்தக் மகள்வி ஏன் தவறானது எனில் தெித்
அல்ொதவர்கள் தெித்துகளின் தடெடமடய ஏற்றுக் கட்சியில் இடணடகயில் அது
தெித்துகளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அரசியல் அங்கீ காரமம ஆகும். இந்தக் மகாணத்டத
நாம் பரவொக புரியடவக்க மவண்டும். ஆனால் அதற்குக் காெம் பிடிக்கும் என்படத
உணர்ந்மத இருக்கிமறாம்.
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மபரா யூமகா: தெித் அல்ொதவர்கள் கட்சியில் மசர்டகயில் தனிநபர்களாக
மசர்கிறார்களா அல்ெது அவர்களது இனக்குழுவின் சார்பில் இடணகிறார்களா?
சன்னா: தற்மபாடதய நிடெயில் அவர்கள் தனிநபர்களாக தான் இடணகிறார்கள்.
மபரா யூமகா: அப்படியானால் இது மதர்தல் ரீதியாகக் கட்சிக்கு லபரிய அளவிொன
வலுடவ அளிக்காது. ஆனால் மதர்தல் அரசியடெக் கூை ஒதுக்கிவிட்டுப் பார்த்தால்
தெித் அல்ொதவர்கள் கட்சியில் இடணவதால் சமூகரீதியான பயன்பாடுகள்
ஏமதனும் ஏற்பட்டுள்ளதா?
சன்னா: நாங்கள் அரசியெில் இறங்கி ஜனநாயக பாடதக்கு திரும்பிய பின்னமர
இத்தடகய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. மதர்தல் புறக்கணிப்டப நாங்கள்
லதாைர்ந்திருந்தால், இத்தடகய வாய்ப்புக்கள் மிகக் குடறந்திருக்கும். ஏலனனில் தெித்
அல்ொதவர்கள் எங்கள் கட்சியில் இடணந்தாலும் அவர்கள் புரட்சிகர
மனப்பான்டமயுைன் எங்கள் கட்சியில் இடணகிறார்கள் எனக் கூற இயொது.
அவர்கள் ஒரு ஜனநாயக சக்தி என மவண்டுமானால் கூறொம். புரட்சிகர மநாக்கம்
லகாண்ை இடைநிடெ சாதிகள் நாங்கள் மதர்தல் புறக்கணிப்டபத் லதாைர்ந்தமபாதும்
எங்களுைன் இருந்தார்கள். இப்மபாதும் இருக்கிறார்கள். பதவிகடள எதிர்பார்த்து
அவர்கள் எங்களுைன் இடணயவில்டெ. இப்மபாதும் அவர்களுக்கு அந்த மநாக்கம்
இல்டெ. அவர்கள் கட்சிக்குள்ளும், அடிமட்ை அளவிலும் அடமதியாக அதிகம்
லவளித்லதரியாமல் இயங்கி வருகிறார்கள். அவர்கடளக் கட்சியின் தூண்கள்
எனொம். ஆனால் புதிதாக கட்சியில் மசரும் தெித் அல்ொதவர்கடள லவறுமமன
ஜனநாயக சக்திகள் என்மற கூற இயலும். கட்சிக்கு அவர்களால் பெனுண்டு.
கட்சியால் அவர்களுக்குப் பெனுண்டு. இத்தடகய புரிதலுைமன இந்த உறவு
லதாைர்கிறது எனினும் காெப்மபாக்கில் இது மாறும் என எதிர்பார்க்கொம்.
மபரா யூமகா: ஆனால் அவர்கள் கட்சியில் மசர்ந்ததாலும், நீங்கள் பா.ம.க, மூமவந்தர்
முன்மனற்றக் கழகம், லகாங்குநாடு முன்மனற்றக்கழகம் மாதிரியான கட்சிகளுைன்
கூட்ைணி மசர்ந்ததாலும் ஜாதி வன்முடற குடறந்துள்ளதா? (மூமவந்தர் முன்மனற்றக்
கழகம் லதன் தமிழகத்டத மசர்ந்த மதவர் கட்சி, லகாங்குநாடு முன்மனற்றக்கழகம்
மமற்குப்பகுதி தமிழகத்தின் கவுண்ைர் இனமக்களின் கட்சி)
சன்னா: நிச்சயமாகக் குடறந்துள்ளது. இடத இன்லனாரு கண்மணாட்ைத்தில்
பார்ப்பதானால் நாங்கள் தெித் அல்ொதவருக்குக் கட்சியில் பதவிகடளக் லகாடுப்பது
பிற கட்சிகளுக்கும், சாதியினருக்கும் "நீங்களும் இக்கட்சியின் ஒரு அங்கம்" எனும்
லசய்திடய அளிக்கிறது. இதுவடர மற்ற சாதியினர்க்கும், கட்சிகளுக்கும்
லநருக்கமாகும் வாய்ப்பு எங்களுக்கு மிகக் குடறந்த அளவிமெமய இருந்துவந்தது.
பிற சாதிக்கட்சி தடெவர்களுைன் எங்களால் மநரடியாகப் மபச முடியவில்டெ.
அந்தத் தடெவர்களுக்கும் தெித் தடெவர்களுைன் மபசும் மனநிடெயும் இல்டெ.
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இத்தடகய மனத்தடை நீடித்து வந்தது. ஆக, இம்மாதிரி சமயங்களில் கூட்ைணி பற்றி
மபசுவதற்கும், லதாகுதிகடளப் பற்றி மபசுவதற்கும் எங்கள் கட்சியில் உள்ள தெித்
அல்ொமதார் லபருமளவு உதவியாக இருக்கிறார்கள். இதன் இன்லனாரு பெனும்
என்னலவனில் எங்காவது ஜாதிக்கெவரம் நிகழ்ந்தால் எங்கள் கட்சியில் உள்ள தெித்அல்ொத தடெவர்கள் களத்தில் உள்ள தெித் அல்ொதவருைன் எளிதில் மபச
முடிகிறது. இது அடமதிடய உருவாக்கவும், பிரச்சடனகடளத் தீர்க்கவும் உதவுகிறது.
விடுதடெச் சிறுத்டதகள் கட்சியில் உள்ள தெித் அல்ொமதார் இதில் லபரும்பங்கு
வகித்துள்ளார்கள். அவர்கள் பங்டக அங்கீ கரிப்பதன் மூெமும், மதிப்பதன் மூெமும்
இதுவும் ஒற்றுடம நிெவும் சமூகத்டத உருவாக்கும் முயற்சிமய என்படதப் புரிந்து
லகாள்ளொம்.
மபரா யூமகா: சரி.நல்ெது. ஆனால் அமத சமயத்தில் பரமக்குடியில் நிகழ்ந்தது என்ன
என்படதப் பார்த்மதாலமனில் (பரமக்குடியில் லசப்ைம்பர் 2011ல் மபாெிஸ்
துப்பாக்கிச்சூட்டிலும், ெத்திசார்ஜிலும் ஆறு தெித்துகள் உயிரிழந்தார்கள்) அந்தக்
கெவரத்தின் காரணமம தெித்துகள் குருபூடஜ மற்றும் லதய்வமகான் என்ற
லசாற்லறாைர்கடள பயன்படுத்தக்கூைாது என்ற மகாரிக்டகமய ஆகும். அவர்கள்
அந்தச் லசாற்லறாைர்கள் தம் தடெவடர குறிக்க மட்டுமம பயன்படுத்தப்பை
மவண்டும் எனக் கருதினார்கள். இம்மானுமவல் மசகரடனக் குறிக்க இந்த
வார்த்டதகள் எப்படி பயனாகொம் எனக் மகட்ைார்கள். இம்மாதிரி சூழெில் கட்சியில்
உள்ள தெித் அல்ொத தடெவர்கள் குறுக்கிட்டு இடதச் சரிலசய்திருக்க முடியாதா?
சன்னா: நீங்கள் லசால்வது சரிதான். இது திடீலரன எழுந்த பிரச்சடனமயா,
எதிர்பாராது எழுந்த பிரச்சடனமயா அல்ெ. அந்தப் பகுதியில் முக்குெத்மதார்
குருபூடஜ என்பதி முத்துராமெிங்கத் மதவடர மட்டுமம குறிக்க பயன்படும் லசால்
என்பதில் மிகத் தீவிரமாக இருக்கிறார்கள். இம்மானுமவல் மசகரனின் குருபூடஜ
அவர்களது குருபூடஜக்கு மபாட்டியாக எழுந்ததும் பிரச்சடன துவங்கியது. பரமக்குடி
துப்பாக்கிச் சூடு பிரச்சடன அன்டறய தினம் மட்டும் நிகழ்ந்த பிரச்சடனயல்ெ. இதன்
விடத இம்மானுமவல் மசகரனின் குருபூடஜ நிகழ்ந்த அன்மற விடதக்கபட்டுவிட்ைது.
அவர்கள் இடத ஒரு மபாட்டியாக நிடனத்து நிறுத்த முடனகிறார்கள். இது ஒரு
உணர்ச்சிகரமான விஷயமாகும். இம்மாதிரி விவகாரங்கடள இரண்டு-மூன்று
தடெவர்கள் உட்கார்ந்து மபசி சரிலசய்துவிை முடியாது. இது இம்மானுமவல்
மசகரனுக்கும்,. முத்துராமெிங்கத் மதவருக்கும் 1950ல் நிகழ்ந்த மமாதெின்
லதாைர்ச்சியாகும். அவர்கள் இருவரும் இன்று இல்டெலயன்றாலும், பிரச்சடன
லதாைர்கிறது. இதில் நாம் தடெயிட்டு உைனடியான தீர்டவக் காணமுடியும் என
எதிர்பார்க்க இயொது. இடத நிறுத்தக்கூடிய வாய்ப்புள்ள தடெவர்கள்
விடுதடெச்சிறுத்டதகள் கட்சியிமெமய இருக்கிறார்கள். இதனால் தான் 2011ல்
நாங்கள் மதுடர மமயர் சீட்டை (பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியின் நிறுவனர் மற்றும் மதவர்
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சமுதாய தடெவர்) மூக்டகயா மதவரின் மகன் கமணசனுக்கு லகாடுத்மதாம்.
கட்சியில் அவர் லபயர் திருமா பசும்லபான் என்பதாகும். இதில் திருமா என்பது
கட்சித்தடெவர் திருமாவளவனின் லபயரில் ஒரு பகுதி. மற்றும் பசும்லபான் என்பது
முத்துராமெிங்கத் மதவரின் பிறந்த ஊர். அவர் இன்று கட்சியில் இல்டெ. அது மவறு
விஷயம். ஆனால் அவர் எங்கள் பக்கத்தில் அன்று இருந்ததால் பரமக்குடிக்கு
லவளிமய இருந்த முக்குெத்மதார் விடுதடெச் சிறுத்டதகளிைமிருந்து ஜாதிவன்முடற
துவங்காது எனவும், விடுதடெச் சிறுத்டதகளால் அவர்களுக்குப் பிரச்சடன வராது
எனவும் நம்பினார்கள். அவர் கட்சிடய விட்டுப் மபானபின்னும் பெரும் அதற்குள்
மனம் மாறியிருந்தார்கள். எனக்குத் லதரிந்து ஒரு கிராமத்தில் பிள்டள சமுதாயத்டத
மசர்ந்த 500 மபர் ஒட்டுலமாத்தமாக விடுதடெச் சிறுத்டதகள் கட்சியில் மசர்ந்தார்கள்.
இது விடுதடெச் சிறுத்டதகள் கட்சியின் உறுப்பினர்மசர்ப்பு முகாமில் நிகழ்ந்த
சம்பவமாகும்.
கட்சித்தடெவர் லதால்.திருமாவளவனின் அறிவுடரப்படி நாங்கள் 2009லும்,
2011லும் உறுப்பினர் மசர்க்டக முகாம்கடளத் தமிழகத்திலும், புதுடவயிலும் நைத்தி
நைத்தி 45 ெட்சம் உறுப்பினர்கடள இரண்டு ஆண்டுகளில் மசர்த்மதாம். இத்தடகய
சிறப்புள்ள இந்த முகாமின் ஒருங்கிடணப்பாளராக நான் இருந்து வருகிமறன். இது
லதாைர்ந்து நல்ெபடி நைந்து இயக்கத்தின் மநாக்கத்டத வலுப்படுத்தி வருகிறது. இந்த
முகாமில் பெ முக்குெத்மதார்களும், நாயுடுக்களும், பிள்டளமார்களும்,
கவுண்ைர்களும் கட்சியில் மசர்ந்தார்கள். இது இந்த உறுப்பினர் மசர்ப்பு முகாம்
மற்றும் தெித்துகள் அல்ொதவருக்குக் கட்சியில் தடெடமப்லபாறுப்பு அளித்ததாலும்
நிகழ்ந்ததாகும். ஆக, வி.சி கட்சியில் உள்ள தெித் அல்ொதவர்கள் ஜாதி
கெவரத்டதயும், மமாதடெயும் கட்டுப்படுத்துவதில் லபரும்பங்கு வகிக்கிறார்கள்.
(திரு. சன்னா அவர்களின் மநர்காணல் லதாைரும்...)
___________________________________________________________

லசல்வன்

holyape@gmail.com
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24. மதடிக்லகாண்டிருக்கிமறன்
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

அடதத்தான் இன்னமும்

மதடிக்லகாண்டிருக்கிமறன்.

கால்சட்டை மபாட்டுக்லகாண்டு

மகாெி விடளயாடிய மபாது அவன்

லமாழிடய உடைத்து விைமவண்டுமம
என்ற லவறிடயத்மதடிமனன்.
தட்ைாம்பூச்சி சிறகுகடள

காமதாடு காதாக ஒட்டிடவத்துக்லகாண்டு
கிர்லரன்று அது மபாடும்
ஓடசக்குள்

அர்த்தம் புரியாத
நியாய டவமசஷிகத்டதயும்

பூர்வ உத்தர மீ மாம்சங்கடளயும்
மதடிமனன் என்று

சுருக்கம் விழுந்த வயதுகளில்

நிடனவுகடள சடவத்துத் துப்பும்மபாது
லதரிந்து லகாண்மைன்.
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அவளிைம் என்ன இருந்தது என்று
லதரியாமமெமய

அவளிைம் இன்று வடர

மதடிக்லகாண்டிருக்கிமறன்.
மவறு மவறு கூட்டில்
இருவருக்கும்

ஆமறழு குஞ்சுகள்

சிறகடித்துக்கிைந்த மபாதும்
இன்னமும் அடதத் மதடிலகாண்டிருக்கிமறன்.
இப்படி மதடுவது என்பது

டி.என்.ஏ, ஆர்.என்.ஏக்களின்

அமுத ஊற்றுகளின் சங்கிெி.
கைவுள் என்பவனுக்கு
இந்த ஊற்றுகடள

சுடவக்க முடியாது.

இந்த பிரபஞ்சத்டத லவற்றிடெ மடித்து
பாக்கு புடகயிடெமயாடு

நுண்ணிய கணிதத்தில் சுருட்டி
வாயில் மபாட்டு

"ப்மரன் காஸ்மாெஜி" என்று

மூடளமயாடு குதப்பிக்லகாள்ள
அந்த கைவுளுக்குள்

ஒரு "எட்வர்டு விட்ைன்"

இறங்கித் தூர் எடுக்கமவண்டுமம.
"குவாண்ைம் நுடர"மகாட்பாடு வடர
சூன்யத்துள் சூன்யத்டதமய
பாதாளக்கரண்டி மபாட்டு..
ஹிக்ஸ் மபாஸான் தான்
அந்த ரகசியம் என்று

ஆற்றல் பிழம்டப உடைத்து
அந்த லகாட்டைடய எடுக்க

லசர்ன் எனும் அணுவுடெக்குள்
மநாண்டி லநாங்கு எடுக்க..
மதடிக்லகாண்டிருப்பதில்
அவடனயும்

எப்படி கட்டி இழுத்துக்லகாண்டிருப்பது?
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கும்பாபிமஷக லநய்ப்பிசுக்கில்

அவன் நாக்கினால் சப்பிக்லகாண்டிருக்கட்டும்.
நான் மதடுவதில்

பிரபஞ்ச நரம்புக்கூட்ைங்கள்

தாறு மாறாய் கடெந்து கிைக்கின்றன.
மபசாமல் அந்த தர்ப்பணங்கடள

அவன் தின்று லகாண்டிருக்கட்டும்.
துருப்பிடித்த ஸ்மொகங்கடள

டிங்கரிங்க்கு அனுப்பி அல்ெவா
நிமிர்த்திப்பார்க்க மவண்டும்.
கைவுடள கைவுமள

ஒரு நாள் கூை நிமிர்த்திடவத்து
பார்த்ததில்டெ.

நானும் அடதத்தான் மதடுகிமறன்.
அவனுக்குப்பதில்

அவனுக்காக நான்

மதடிக்லகாண்டிருக்கிமறன்...

அவன் என்டனத்தான் மதடுகிறான் என்று
லதரியாமல்

இன்னமும் நான்

மதடிக்லகாண்டிருக்கிமறன்.
___________________________________________________________

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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25. லபண்மண!
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

லபண்ணின் எழுச்சிடய
பூவுக்குள் பூகம்பம் என்றார்கள்.
அவள் சிரிப்டபக்கூை
காதல் டம லதாட்டு
அப்படித்தான்

கவிடதயும் எழுதப்படுகிறது.
அவள் துடைப்பம் எடுத்தாலும்
அது

சமணர்களின் மயில்பீெித் துடைப்பம்.
லபண்ணின் மடியில்

இன்று கணிப்லபாறி குழந்டதயும்
மழடெ லபாழிகிறது.

லபண் அழகு மட்டும் அல்ெ!
அவள் அறிவின் அைர்த்தி
அசர டவத்தது

இந்த உெகத்டதமய!
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அவளுக்குள் அவன்!
அவனுக்குள் அவள்!

இதற்கு என்ன "இெக்கணக்குறிப்பு"எழுதுவது?
காதல் குமிழிகள் கட்டிய வட்டில்
ீ
அன்னத்தூவிகள் எல்ொம்
உதிர்ந்து மபானபின்

கரடு முரைாய் மசாறு லபாங்கி
லதாட்டில் கட்டி

பாசமெர்க்காட்டில்
அவள் லதாடெந்து மபான மபாது
அப்மபாதும் மயாசிக்கிறாள்

அது என்ன இெக்கணம் என்று.
எந்திரமாகித்தான் மபானாள்.

பரிணாம வச்சில்
ீ

கங்காரு நிடெயிெிருந்து

குதித்து வந்தவள் மபாலும் அவள்!
குழந்டத குட்டிகடள

அவள் மட்டுமம ஒரு

பாசப்டபக்குள் டவத்துக்லகாண்டு
ஓடுகிறாள்.

அவள் மவகத்துக்கு ஈடு லகாடுக்க முடியாத
வாழ்க்டகச்சக்கரம் கூை

மூச்சு வாங்கி நின்று லகாள்கிறது!

புதிய புதிய யுகங்களுக்குள்ளிருந்து
இன்னும் இன்னும்

புதிய புதிய யுகங்களாய்

மதாலுரித்துக்லகாள்கிறாள் அவள்.
மிச்சம் கிைக்கின்ற அந்த
பாம்புச்சட்டைகடள

மியூசியத்தில் டவத்து
பாது காத்துக்லகாள்ளுங்கள்.
மஞ்சள் குங்குமம் டவத்து
பூஜித்துக்லகாள்ளுங்கள்

அவள்
புள்ளி டவத்து மகாெம்மபாட்டு
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லதரு முடனயில்

மதங்கிப்மபாக அவதாரம் எடுக்கவில்டெ!
அவள் புள்ளிகளும் மகாடுகளும்

ஆயிரம் ஆயிரம் கணினிகளுக்குள்
"அல்காரிதம்" ஆனதில்
பிரபஞ்சங்கள் கூை

அவள் பூங்கரத்தின் லசம்பஞ்சுக்குழம்பில்
லமகந்தி ஆயின!

படைக்கும் பிரமனின் "ப்ராலஜக்டில்"
உள்ள குளறுபடிகடளக்கூை
"டீ பக்" லசய்து

ப்மராகிராம் ஓட்டி வாடக சூடுவாள்.
லபண்மண!

இனி என்றும் உனக்மக லவற்றி!

___________________________________________________________

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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26. லமர்ஸல் ஆகிப்மபானார்கள்...
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

டகயாொகாதவன்

கவிடத எழுதினான்.
மின்னல் கீ டரக் குழம்பு டவத்து
சாப்பிட்மைன் என்று.
நிெடவ நறுக்கி

உப்புக்கண்ைம் மபாட்மைன் என்று.
கைெிைமம கைடெ மபாட்மைன்
அது

காெடியில் குடழந்து லநகிழ்ந்தது என்று.
என் எழுத்தாணிக்குள்

மகாடி மகாடி எழுத்துக்கள்..
கம்பன் இரவல் மகட்ைான்

லகாடுத்து விட்மைன் என்று.
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இன்னும் அடுக்கினான்.
அது அடுக்குமா?
லதரியவில்டெ.

"25 மாடி அப்பார்ட்லமன்ட் கட்ை
நத்டதக் கூட்டுக்குள்

மெ அவுட் மபாட்மைன்.
உங்களுக்குத் லதரியுமா?
என் காதெி

காெி லசய்து தூக்கிப்மபாட்ை
அந்த லமகந்திக்குழாடய

இன்னும் பிதுக்கி பிதுக்கிப்பார்த்து
மபாட்டுக்லகாண்டிருக்கிறது
அந்த பிரபஞ்சம்

இந்த "மகெக்ஸிகடள"!
நான் சுண்டி ஒரு "தூஸ்ரா"மபாட்ைால் மபாதும்
ஆயிரம் ஆஸ்திமரெியாக்கள்
சுருண்டு விழும்.

ஒரு மகாப்டபயில் தான் என் குடியிருப்பு.
உெகக்மகாப்டப

மகப்டபயில் லநய்தான் இன்னமும் வடிகிறது."
என்னலவல்ொமமா எழுதினான்.
எப்படிலயல்ொமமா எழுதினான்.

கறுப்பு பணம் என்ன கறுப்பு பணம்?
அதற்கு லவள்டளயடிக்கும்
விமனாத "ப்ரஷ்"கூை

அதனிைமம இருக்கிறது.
"தாராளமயத்தில்"

அதுவும் விற்படனக்கு உண்டு.
அதன் எம் ஆர் பி விடெ...

அச்சிைப்பட்டிருப்பது லதரிகிறதா?
அழிந்து அழிந்து லதரிகிறது.
பில்ெியன் பில்ெியன்
மகாடி மகாடி என்று...

எண் கணிதம் எண்ண முடியாமல்
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இறந்மத மபானது!
கறுப்பு பணத்தில் மட்டும் இல்டெ.
காதல் கத்தரிக்காய் என்று
ைன் ைன்னாய் குவிக்கும்

எழுத்துக்களின் அடியில் எல்ொம் கூை
சமுதாய அசிங்கங்கள்
காக்காய் முள்ளாக

குத்திக்கிழிப்பதும் கூை
கறுப்புக்கவிடதகமள.

சரி...

சினிமா எனும்

ஜிகினா நதிமயாரம் நைந்மதன்.
"சப்மனாங்கி லசௌதாகர்" களாய்
நுடரக்மகாபுரங்கள்

கட்டிக்லகான்டிருக்கிறார்கள் அங்கு!
"சஹர் அவுர் சப்னா" என்று
க்வாஜா அஹமத் அப்பாஸ்
அன்று ஒரு நாள்

இந்த லசல்லுமொஸ் சுருள் வழிமய
நம் மீ து நிழல் பாய்ச்சிய

அந்த அந்துப்பூச்சிகடளயும் கடரயான்கடளயும்
அற்புதமாய் காட்டினாமர!

அடத அடசமபாட்டு நைந்மதன்.
மகாெிவுட் பக்கம் மபாமனன்.
தாகம் வரட்டியது.
லபட்டிக்கடையில்

"மகாெி மசாைா"மகட்மைன்.
அது பக்கத்து திமயட்ைரில் என்றான்.
ஜிகர் தண்ைா மகட்மைன்

ஜனாதிபதி விருதுக்கு மபாயிருக்கிறது என்றான்.
என்னப்பா "லதகிடி"யாப்மபாச்சு என்மறன்.
அது அடுத்த திமயட்ைரில் என்றான்.
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அன்று யதார்த்தத்டத கறுப்பு லவள்டளயில்
காட்டினார்கள்

அது இதயம் வடர டதத்தது.
இன்று "லசம யதார்த்தம்"!

தில்லு முல்லுவில் மட்டுமம

இந்தியாவின் இதயம் அைகு டவக்கப்பட்டுவிட்ைது.
கடதயில்

லசய்தி லசால்ெ மதடவயில்டெ.
அதனால் அந்த மபருந்துக்குள்

கற்பழித்தவர்கமள எங்கள் பாரத புத்திரர்கள்.
"பார்" பைத்தில்

நஸ்ருத்தின் ஷாவும் ஸ்மிதா படீலும்
ஆற்றின் குறுக்மக ஓட்டி ஓட்டி
பண்ணி மமய்த்தார்கமள!

அதில் அந்த பண்ணிகள் உறுமும் குரெில்
மகட்காத யதார்த்த சங்கீ தமா?

இந்திய மக்கள் சாக்கடைப்புழுக்கள்

என்று லசால்ொமல் லசால்ெிக்காட்டினார்கமள!
இன்று மகாரமான குரூரமான வில்ெத்தனங்கள்.
அடதவிை அருவறுத்த காதல் லகாட்ைங்கள்.
லுங்கிடய அவிழ்த்து குத்தாட்ைங்கள்.

ரசடனயில் பச்டசரத்தமும் கவிச்சியுமம அதிகம்.

இடசயடமப்பு வடர இதன் நாற்றமம சகிக்கவில்டெ.
இப்மபாலதல்ொம்

அஞ்சு நிமிை குறும்பைங்கடளலயல்ொம்
முழு நீளப்பைமாக்கி

அதிரடி கொய்ப்பு கானாப்பாட்டு சகிதம்
கெக்கியடித்ததில்

சத்யஜித் மரக்களும்
அடூர் மகாபாெகிருஷ்ணன்களும்
"லமர்ஸல்"ஆகிப்மபானார்கள்.

"லமர்ஸல்"ஆகிப்மபானார்கள்....
ஆஹா!...

இது நல்ெ தடெப்பு!
இன்மற பூடஜ மபாட்டு
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மாடெமய இடச விழா நைத்தி
நாடளமய லவளிவந்து
நாலு நாளில்

"லவள்ளி விழா"கண்டு விடும் மவகம்
இவர்கள் காமிரா மவகம்!
விருதுகள் அங்மக

அடுக்கி டவக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
கச்சா பிெிம் சுருளுக்கு
லகாஞ்சம் "லபப்" ஏத்தி

காது சவ்வுகளுக்கும் லகாஞ்சம்

கெர் ஊத்திக்லகாடுத்தால் மபாதும்
விருது தயார்.

ஒரு நவனக்கழிப்பிை
ீ
வசதி பற்றிய
சிந்தடனக்கும் கூை
நமக்கு

ஒரு உெக தினம்

லகாண்ைாை மவண்டியிருக்கிறது!
உெக கவிடத தினம் பற்றி
ஒரு பைம் எடுத்தார்கள்

அதன் ஒரு வரிக்கடதயின்
கார்ப்பமரட் தீம் இது தான்.

"மானிைமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது."

___________________________________________________________

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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27. காந்தித்தாத்தா
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்
காந்தித்தாத்தா
என்ற லசால்

முள்ளுமுடனயில் கூை
மூணு குளம் லவட்டும்.
மூணு குளமுமம
பாழ் என்றாலும்

லவட்டிய இைம் எல்ொம்
அவர்

ரத்தமும் மவர்டவயும் தான்.
சுதந்திரத்டத வாங்க
அடிடமத்தனத்டத

பண்ைமாற்றம் லசய்யச்லசான்னார்.
அப்படி மாற்றப்பட்ைடத விைவும்
மாட்டிக்கிைந்தமத

நமக்கு பரம சுகம்.

கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி
யுத்தம் புரிவதன் உருவகமம
அந்த அண்ணல்!
உருவமம

மூளியாய் நின்றவர்களுக்கு
கத்தியும் புரியவில்டெ

ரத்தமும் புரியவில்டெ.
அதனால்

நம் ரத்தமம நமக்கு
தர்பூஸ் ஜூஸ்.

நம் அன்டனயர்கமள
நம் அண்ணன்கமள
நமக்கு டகமா.

கள்ளு மவண்ைாம் என்று

லதன்டனகடள லவட்டிச்சாய்த்த

சினத்தின் எரிமடெகள் தான் நாம்.
இப்மபாது

ஃபாக்ைரியும்
ரசம் நுடரக்கும்

கெர் கெர் கண்ணாடி பாட்டில்களுமம
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நம் சாம்பல் மமடுகள்.

மூடி கடித்து கழற்றி லயறி.
சீசாடவ கூசாமல்

வயிற்றுக்குள் கவிழ்.
டசடு டிஷ்?
அமதா

வாக்காளர் பட்டியெில்
லவயிட்ைாக

"காந்தியின் புன்னடக"
அமரர் ஆனவர்

ஏன் லகாச்டசப்படுத்தின ீர்
என்று

மகார்ட்டுக்குப் மபானாலும் மபாகொம்.
மகாடிக்கணக்கான

நம் நிலுடவ மகஸ்களில்
ஆவியாக மபானவற்றில்

இந்த ஆவியும் ஒன்றாக இருக்கொம்.
எழுந்து நில்லுங்கள்.

அந்த "மகான் மகட்கவில்டெ"
மகட்பது

அந்த பீரங்கிக்குண்டுகள்!
தந்டதமய

உனக்கு சிரம் தாழ்த்துகிமறாம்.

அப்மபாது தான் மண்ணின் அடியில்
நீ

இன்னும் அந்த
புழுக்களுக்கு உன்டன
புசிக்கக்லகாடுப்படத
பார்க்க முடிகிறது.

எங்கள் கண்கள் கசிகின்றனமவ!

___________________________________________________________

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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28. சிடறக்கண் பீெி அதிர்தர ஆங்கண்
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்
சிடறக்கண் பீெி அதிர்தர ஆங்கண்

மகாட்டுமா லதாடெச்சிய லகாடுவில் பகழி
கூர்த்தன்ன லநடுவிழி லகாடெ லசய்தாங்கு
மவறு மவறு கிைப்ப மபய்ச்சுரம் படுத்து
லபாருள்வயின் ஆறடெ நெிய விட்ைனள்.
குவியிடெ வஇணர்
ீ
நுண்ணறுந் தாது
சிதறுதரப் லபாருதனள் சில்நடக சிந்தி.
டபங்கூழ்ச் சிறுகால் நடைலசய் சிறுவன்
சிறுபடற கண்ணகத்து ஓவுவின் மஞ்டஞ
சிடறக்கண் பீெி அதிர்தர ஆங்கண்
பரிவுதப பூங்மகால் எறிந்த நிடெயின்
ஊழ் என்மன!பாழ் என்மன!அடுநனி காதெின்
அழல்லபய் மடழயில் எடன மாய்ந்மத ஒழியும்
வண்ணம் லசய்தனள் வாழியவள் நெமன.
விளக்க உடர:
லகாம்பு முடளத்த காட்டுப்பன்றிடயக் (மகாட்டுமா) லகால்லும் (லதாடெச்சிய)
வடளந்த வில்ெில் பூட்டிய அம்பு மபால் கூரிய லநடும்விழி உடைய அவள்
(தடெவி) தன் பார்டவயால் என்டன (தடெவடன) லகாடெ லசய்ததால் இப்மபாது
நான் லபாருள் மவட்டைக்கு வந்த நான் டக மவறாய் கால் மவறாய் ஆனவன் மபால்
இந்த அச்சம் தரும் காட்டுவழியில் தவித்து மாட்டிக்லகாண்மைன்.(மபய்ச்சுரம்
படுத்து)..அவள் அன்பில் பூத்த இல்ெறம் புகுவதற்கு நான் இந்த லபாருள் மதைெில்
காட்டுவழியில் அடெந்து திரியலுற்மறன்.(ஆறடெ நெிய விட்ைனள்).
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லகாத்து லகாத்தான இடெகள் நடுமவ அந்த சிறு பூங்லகாத்துகள்

நுண்ணிய

மகரந்தங்கடள சிதற விட்ைாற்மபால் அவள் தன் லமல்ெிய சிரிப்டப சிந்தி என்மனாடு
ஒரு மபார்க்களம் புகுந்தாள்.(லபாருதனள்) காதொல் தாமன அவள் இப்படி என்னுைன்
மமாதுகிறாள்.இது ஒரு லபாய்ச்சண்டை தாமன! இருப்பினும் இது எனக்கும் வெிக்கும்
ஆனால் வெிக்காது.ஒரு ஓவியத்தில் லதரியும் சண்டைக்காட்சியால் யாருக்கும்
இங்மக ரத்தம் இல்டெ.காயம் இல்டெ.இருப்பினும் நானும் காயம்பட்டு தான்
மபாமனன்.இந்தக்காட்சிடய இதமனாடு ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
அமதா அந்த பசுடமயான குறுஞ்லசடியின் இளந்தண்டை ஒக்கும் கால்களில்
நைந்து வரும் சிறுவன் (டபங்கூழ்ச் சிறுகால் நடைலசய் சிறுவன்) தன் டகயில்
உள்ள சிறு படறடய அடித்துக்லகாண்மை வருகிறான்.படறயின் அடிபடும்
வட்ைப்லபாட்டு மபான்ற கண்ணில் (கண்ணகத்து)ஒரு மயிெின் சிறு ஓவியம்
தீட்ைப்பட்டு உள்ளது.(ஓவுவின் மஞ்டஞ) அவன் லகாஞ்சம் கூை பரிவு இன்றி (பரிவு
தப) தன் டகயில் உள்ள பூப்மபான்ற சிறு கம்பினால் படறயின் மீ துள்ள அந்த
ஓவியத்தில் அடித்துக்லகாண்டிருக்கிறான்.(பூங்மகால் எறிந்த).அப்மபாது அந்த
மயிற்சிறகுகளின் சிறு பீெி இருக்கும் அந்த வட்ைக்கண் லபரும் அதிர்வு
அடைகிறது.(சிடறக்கண் பீெி அதிர் தர ஆங்கண்).
அடிக்கும் மபாது வெிப்பது மபால் மதான்றினாலும் அந்த பீெிகளின் அதிர்வு
கூை கிச்சு கிச்சு மூட்ைத்தான் லசய்கிறது.இது என்ன

நிகழ்வு? இது என்ன

லவறுடமயான ஆனால் காதல் தாக்கும் உணர்வு? (ஊழ் என்மன! பாழ் என்மன!அடு
நனி காதெின்).

இருப்பினும் இது அழல் வசும்
ீ
காதல் மநாயின் மடழ மபான்றது.

இதில் நான் இறந்து பட்ை ஒரு மாயத்தில் ஒழிந்து மபாகும் வண்ணம் அல்ெவா
அவள் ஒளிந்து விடளயாடுகிறாள்.என் மீ து அவள் காதெின் அழகு வாழ்க வாழ்க
என்று வாழ்த்துகின்மறன்.(வாழி அவள் நெமன)
___________________________________________________________

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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29. விடியல் பரிதி
— ருத்ரா இ.பரமசிவன்

விசும்பின் துளிலபய்து வியன் நிெம் கீ றி
லமய் வருத்தம் உரம் மசர்த்து

கனலும் கதிலராடு தன் புனல் இடழத்து
காய்லநல் அறுத்து கழனி வளம் ஆக்கி

ஊஞ்சல் ஞாெம் தன் உயிரீந்து ஆட்டி.
ஓங்கெிடைமய தமிழின் ஒளியாய்

உெகு புரக்கும் உழவத்தமிழா..உடன
உறிஞ்சும் தும்பிகள் உொ வந்திடும்
கள்ளம் அறிதி! உள்ளம் லதளிதி!
யாடன புக்க புெம் மபாெ நம்

கவளமும் சிதறி வளங்களும் அழிந்து

நிகழ்தரு வல்ெிய லகாடுடமகள் அகெ

எழுவாய்!எழுவாய்! எழுதரும் கனெிமய
இருள் கிழிக்கும் விடியல் பரிதி
நீமய!நீமய!நீமய தான்!
___________________________________________________________

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com

[196]

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளயின் லவளியீடுகள்
தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள - மின்னூல்கள்:
THF Announcement: E-books update:31/1/2016 *சுதந்திரத்தின் மதடவகள் யாடவ
THF Announcement: E-books update:21/2/2016 *லகாரிய தமிழ் ஆய்வு (உெகத் தாய்லமாழிகள்
தின சிறப்பு லவளியீடு)
THF Announcement: E-books update:10/4/2016 *மாஜினி

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள - சிறப்பு லவளியீடு:
சித்திடரத் திருநாள் வரமவற்பு - த.ம.அ. சிறப்பு லவளியீடு

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள - மரபுக் காலணாளிகள்:
மண்ணின் குரல்: லபப்ரவரி 2016:மாங்குளம் தமிழி கல்லவட்டுக்கள்
மண்ணின் குரல்: லபப்ரவரி 2016:கழிஞ்சமடெ சமணர் சின்னமும் கல்லவட்டுக்களும்
மண்ணின் குரல்: மார்ச் 2016:திருப்பாச்மசத்தி அரிவாள்
மண்ணின் குரல்: மார்ச் 2016: அறச்சலூர் இடசக்கல்லவட்டு
மண்ணின் குரல்: மார்ச் 2016: மனித உரிடம மபாராளி மபராசிரியர்.பிரபா.கல்யாணி
மண்ணின் குரல்: ஏப்ரல் 2016: பண்பாட்டு மானுைவியல் ஆய்வாளர் மபரா.முடனவர்
லதா.பரமசிவன்
தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள - தமிழ்ப் லபாழில் மின்னிதழ்கள்:
(முதல் மூன்று ஆண்டுகளின் இதழ்கள் லவளியிைப்பட்டுள்ளன)
1

தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 1

3

தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 3

2
4
5

தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 2
தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 4
தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 5

6

தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 6

8

தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 8

7
9

10
11

தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 7
தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 9

தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 10
தமிழ்ப் லபாழில் (1925 - 1926) துணர்: 1 மெர்: 11 & 12
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12

தமிழ்ப் லபாழில் (1926 - 1927) துணர்: 2 மெர்: 1 & 2

14

தமிழ்ப் லபாழில் (1926 - 1927) துணர்: 2 மெர்: 5 & 6

13
15
16
17

தமிழ்ப் லபாழில் (1926 - 1927) துணர்: 2 மெர்: 3 & 4
தமிழ்ப் லபாழில் (1926 - 1927) துணர்: 2 மெர்: 7 & 8

தமிழ்ப் லபாழில் (1926 - 1927) துணர்: 2 மெர்: 9, 10, 11, 12 (பகுதி - 1)
தமிழ்ப் லபாழில் (1926 - 1927) துணர்: 2 மெர்: 9, 10, 11, 12 (பகுதி - 2)

18

தமிழ்ப் லபாழில் (1927 - 1928) துணர்: 3 மெர்: 1

20

தமிழ்ப் லபாழில் (1927 - 1928) துணர் 3: மெர் 4 & 5

19
21
22
23

தமிழ்ப் லபாழில் (1927 - 1928) துணர் 3: மெர் 2 & 3
தமிழ்ப் லபாழில் (1927 - 1928) துணர் 3: மெர் 6, 7, & 8

தமிழ்ப் லபாழில் (1927 - 1928) துணர் 3: மெர் 9, 10, 11, 12 (பகுதி - 1)
தமிழ்ப் லபாழில் (1927 - 1928) துணர் 3: மெர் 9, 10, 11, 12 (பகுதி - 2)
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மின்தமிழ் மேடை

“தமிழ் வளம்”
தமிழ் ேரபு அறக்கட்ைடை (www.tamilheritage.org)
வெளியிடும் காலாண்டு மின்னிதழ்
மின்தமிழ்மேடை - காட்சி: 5
ஏப்ரல் – 2016

5

