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தடையங்கம்: மதமதுரத் தமிம ாடச உைகமமைாம் பரவும் வடக மசய்தல்
மவண்டும்
— முடைவர். சுபாஷிணி
பன்ைாட்டுப் புைம்மபயர் தமி ர்கைின் தமிழ் மமா ியும் பண்பாடும் சார்ந்த வி ாக்கள்
தமி ர்கள் மபருவாாியாக புைம்மபயர்ந்து வாழும் நாடுகைில்,
மகாடைக்காைங்கைில் திருவி ாக்கள் நடைமபறுவது மபாை தமிழ் மமா ி
சார்ந்த கருத்தரங்க நிகழ்வுகளும் ஆய்வு நிகழ்வுகளும் நைந்த
வண்ணமிருக்கின்றை.
கைந்த மூன்று மாதங்கைில் நான் கைந்து மகாண்ை வி ாக்கைாக
மூன்றிடைக் குறிப்பிை விரும்புகின்மறன். மஜர்மைியில் எஸ்ஸன் நகாில்
நடைமபற்ற திருக்குறள் வி ா,மைார்ட்முண்ட் நகாில் நடைமபற்ற
திருக்குறள் ஆய்வரங்கம், வை அமமாிக்காவின் நியூமஜர்சி மாநிைத்தில் நடைமபற்ற வை
அமமாிக்க தமிழ்ப்மபரடவயின் 29வது ஆண்டு வி ா ஆகியைமவ இடவ மூன்றும்.
கண்ைங்கள் மாறுபடினும், இந்த மூன்று நிகழ்வுகைின் அைவு அடமப்பு ஆகியை மாறுபடினும்,
இவற்றின் அடிநாதமாக ஒலிக்கும் இரண்டு கூறுகடை நான் அவதாைிக்கின்மறன். முதைாவது,
வைரும் தடைமுடறயிைருக்கு தமிழ் மமா ிடயச் சாியாை முடறயில் அறிமுகப்படுத்த மவண்டும்
என்ற மநாக்கம். அடுத்தது, தமிழ் மமா ியுைன் பாரம்பாிய இடச, கடை, வாழ்வியல் கூறுகடை
தமி ர் புைம்மபயர்ந்து வாழ்கின்ற நாட்டில் மறந்து மடறந்து விைாமல் தக்க டவப்பதற்கு
எடுக்கப்படும் முயற்சிகள்.
தமி ர்கள் மபருவாாியாக வாழ்கின்ற நாடுகைாை தமி கம், இைங்டக, மமைசியா, சிங்டக ஆகிய
நாடுகைில் ஒரு தமிழ் நிகழ்டவ ஏற்பாடு மசய்வடத விைப் புைம்மபயர்ந்த நாடுகைில் அவ்வாறு
மசய்வதற்கு மமற்மகாள்ளும் முயற்சிகள் என்பை அதிகமம. மபாருைாதார அடிப்படை என்பது ஒரு
மிகப்மபாிய பிரச்சடை தான். அதுமட்டுமின்றி, தமிழ் மக்கள் பற்பை தூரப் பகுதிகைிலிருந்து வந்து
தங்கியிருந்து நிகழ்வில் கைந்து மகாண்டு மசல்வது என்பதும் ஒரு சிக்கல்தான்.
இடவ முக்கியப் பிரச்சடைகள் தாம் என்றாலும், இவற்டறச் சமாைித்து அயைகத்திலும் இைக்கிய
நிகழ்ச்சிகடை நைத்தி மவற்றி காண முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கின்றை இங்கு நான்
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மமற்குறிப்பிட்ை நிகழ்வுகள். இவற்றின் மவற்றிக்கு அடிப்படையாக இருப்பது இச்சங்கங்கைின்
ஏற்பாட்ைாைர்கைின் அர்ப்பணிப்புத்தன்டமயும், தீவிர தமிழ்ப்பற்றும் தான் என்பது கூடுதல்
புகழ்ச்சி அல்ை!
தாயகத்தில் மட்டுமல்ைாமல், அயல் நாடுகைிலும் கூை மபாதுவாகத் தமிழ் நிகழ்ச்சிகடை ஏற்பாடு
மசய்மவார் சந்திக்கும் மிகப் மபாிய பிரச்சடையாக இருப்பது நம் தமிழ் மக்கைில்
மபரும்பாைாமைார் மசாற்மபா ிவு நிகழ்ச்சிகளுக்மகா, ஆய்வுக் கருத்தரங்குகளுக்மகா, அல்ைது
மமா ி மதாைர்பாை நிகழ்ச்சிகளுக்மகா தங்கள் ஈடுபாட்டை மவைிக்காட்டுவதில்டை, வந்து
கைந்து மகாண்டு ஊக்குவிப்பதில்டை என்பமத. இது மறுக்கப்பை முடியாத உண்டம. நான்
தமி ன் எை உணர்ச்சி மபாங்க கூக்குரலிட்டு தமிழ்ப்பற்டற மவைிக்காட்ை நிடைப்பதில் ஆர்வம்
காட்டுமவார் கூை, நிடறவாை தமிழ் மமா ி சார்ந்த ஆய்வுகடைப் புறம் தள்ைி ஒதுக்கிச்
மசல்வதுதான் யதார்த்தமாக இருக்கின்றது.
மபாிய அைவில் தமிழ் மக்கடை ஒன்றிடணக்க மவண்டுமமன்றால் தமிழ்த்திடரப்பைப்
பிரபைங்கடை வரவட க்க மவண்டிய நிர்பந்தம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்ைாைர்களுக்கு அடமந்து
விடுகின்றது. மபாது மக்கைின் ஆர்வம் என்பது கடைகைில், அதிலும் குறிப்பாக திடரப்பைம்
மதாைர்பாை அம்சங்கைில் தான் அதிகமாக இருக்கின்றது. கு ந்டதகளுக்கு மருந்து
மகாடுக்குமுன் மபற்மறார்கள் தரும் சர்க்கடரமபாை, இப்படி தமிழ் வி ாக்களுக்குப் மபாது
மக்கடைக் கவர்ந்திழுக்க திடரப்பை பிரபைங்கள் தமிழ் நிகழ்ச்சிகைில் தாிசைம் தருவதும்
நிகழ்கின்றது. ஆக, ஏமதா ஒரு வடகயில் பை சாமர்த்தியங்கடையும் உத்திகடையும் டகயாண்டு
தான் அயல் நாடுகைில் தமிழ் மமா ி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகடை ஆர்வமுள்மைார் நைத்தி வருகின்றைர்.
தமி ர் புைம்மபயர்ந்த நாடுகைில் இப்படி தங்கள் மநரத்டதயும் உட ப்டபயும் தமிழ் மமா ியும்
பண்பாடும் சார்ந்த நிகழ்வுகளுக்கு அர்ப்பணிக்கும் ஒவ்மவாரு தமிழ்த்மதாண்ைடரயும் மபாற்ற
மவண்டியதும் நம் கைடம. அத்தடகமயாாின் மசடவகடைத் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை
நிடைத்துப் பார்ப்பது மபருடம மகாள்கின்றது.
அன்புைன்
முடைவர்.சுபாஷிணி
ksubashini@gmail.com
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மஜர்மாைிய மமா ி மபயர்ப்பில் திருக்குறள் - வரைாற்று பார்டவயில்
............ முடைவர் சுபாஷிணி
திருக்குறளும் எதிர்காைச் சந்ததியும்
............ இ.க.கிருஷ்ணமூர்த்தி
இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பல்கடைக்க க தமிழ்க் கல்வியின் நிடை
............ மதமமா ி
கூகுள் மமப் மசடவ
............ உதயன்
மவள்ைாடை மவந்தர் பிட்டி தியாகராயர்
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கவுதம் சன்ைாவுைன் ஓர் மநர்காணை (மதாைர்)
............ மசல்வன்
கல்மவட்டு எழுத்துகள் கற்மபாம் – 18 (மதாைர்)
............ து.சுந்தரம்
இராசமகசாிப்மபருவ ி – பகுதி 2 (மதாைர்)
............ து.சுந்தரம்
வாணிகச் சாத்தும் தமி கத்தின் வணிகப் மபருவ ிகளும்
............ மதமமா ி
1000 ஆண்டுகள் பட டமயாை நந்தி சிற்பம் தமிழ் எழுத்துக்களுைன் கண்டுபிடிப்பு
............ சு.ரவிக்குமார்
800 ஆண்டுகள் பட டமயாை குதிடர குத்திப்பட்ைான் நடுகல் கண்டுபிடிப்பு
............ சு.ரவிக்குமார்
கைந்டத-கடரப்பாடி-ஆடைமடை-திருமூர்த்திமடை ஒரு வரைாற்றுச் சுற்றுைா
............ து.சுந்தரம்
மமாக்கணீசுவரர் மகாயிலில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ப டமயாை வட்மைழுத்து கல்மவட்டு
............ து.சுந்தரம்
கல்மரப் பூங்கா காவைாைியுைன் ...
............ மகா.மசங்குட்டுவன்
திருவக்கடர பகுதி கல் மரங்கள்
............ சிங்கமநஞ்சம்
(மதாைர்கிறது ...)
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வை அமமாிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் மபரடவயின் 29-வது தமிழ்வி ா
(FeTNA 2016)
— முடைவர். சுபாஷிணி
வை அமமாிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் மபரடவயின் 29-வது ஆண்டு தமிழ்வி ா (FeTNA 2016)
நிகழ்ச்சியில் கைந்து மகாண்டு இன்று மஜர்மைிக்கு என் இல்ைம் திரும்புகின்மறன். விமாை
நிடையத்தில் இப்மபாது.
மைம் FeTNA நிகழ்டவ நிடைத்துப் பார்க்கின்றது....
நான் நிகழ்வுக்கு ஒரு நாள் முன்ைராகமவ வந்திறங்கி விட்ைதால் ஏற்பாட்ைாைர்கள் தயாாிப்புப்
பணியில் ஈடுபட்டு அங்கும் இங்கும் ஓடிக்மகாண்டிருக்கும் மபாமத அவர்கைது பணிச்சுடமடய
உணர முடிந்தது. ஆண்டு வி ா.
அதிலும் வை தமிழ் அமமாிக்க மட்டுமன்றி கைைா, தமி கம் மற்றும் ஏடைய பிற
நாடுகைிலிருந்தும் பங்கைிப்பாைர்கள் வருவதற்காை ஏற்பாடுகடைச் மசய்து நிகழ்டவ நைத்த
மவண்டும். 1800 பங்மகற்பாைர்களுக்கு உணவு ஏற்பாடு. தங்கும் வசதி ஏற்பாடு. சிறப்பு
விருந்திைர் மமற்பார்டவ எை தங்கும் விடுதில் ஏற்பாட்ைாைர்கள் காலில் சக்கரம் கட்டிக்
மகாண்டு ஓடிக் மகாண்டிருந்தைர்.
மாடை விருந்து நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைமபற்றது. உணவு மிகத்தரமாை வடகயில்
அடமந்திருந்தது. FeTNA தடைவர் திரு.நாஞ்சில் பீற்றர் பிரத்திமயகமாகத் தமிழ் மரபு
அறக்கட்ைடைடய அறிமுகப்படுத்தி என்டைப் மபச அட த்தடம எைக்கு ஆச்சாியம் கைந்த
மகிழ்ச்சிடய அைித்தது. தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை எனும் எமது தன்ைார்வ மதாண்டூ ிய
நிறுவைம் கைந்த 16 ஆண்டுகைாக விாிவாை தமிழ் வரைாறு, சுவடி, ப ம் நூல்கள் மற்றும்
ஆவணங்கடை மின்ைாக்கம் மசய்து பாதுகாக்கும் நைவடிக்டகயில் ஈடுபட்டிருப்படதச்
சிறப்பித்துக் கூறி என்டைப் மபச அட த்தடம FeTNA த.ம.அ மீது மகாண்டிருக்கும் மதிப்டப
எைக்கு உணர்த்தியது. இதற்காக எைது பிரத்திமயக நன்றிடய நான் பதிவு மசய்கின்மறன்.
முதல் நாள் அமர்வு இடசக்கச்மசாி, மாணவர் நிகழ்வு, கடை நாட்டிய நிகழ்வுகள் எை மிக
அருடமயாக அடமந்தை. காடை மதாைங்கி ஒவ்மவாரு நிகழ்ச்சிடயயும் கண்டு கைித்மதன்.
மதியம் எைது அமர்வு. நண்பர் சிவக்குமார் கூடுதல் அக்கடற எடுத்து என் அமர்வுக்கு
ஏற்பாடுகடைச் மசய்திருந்தார். எல்ைா உபகரணங்களும் இருந்தை. அடற முழுதும் ஆர்வைர்கள்
வந்து கைந்து மகாண்டு எைது 2 மணி மநர உடரடயயும் காமணாைி மவைியீட்டையும் கண்டு
மகிழ்ந்தமதாடு தங்கள் கருத்துக்கடையும் ஆர்வத்துைன் பதிந்தைர். த.ம.அ மசய்யும் வரைாற்றுப்
பணிகடைப் பற்றி அறிந்ததுமம அதடைப் பாராட்டி தம்மால் இயன்ற அைவு உதவுமவாம் எை
உைைடியாக சிைர் தமது மபயர்கடை பதிவு மசய்து மகாண்ைைர்.
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அவ்வடகயில் சமகாதர சமகாதாியர் ராமு இைங்மகா, கீர்த்தி மஜயராஜ், திைகர், டமதிலி,
திரு.திருமதி. மவலு, மபரா.அ.ராமசாமி , தமிழ்மண் பதிப்பகத்தின் உாிடமயாைர் ஆகிமயார்
உைைடியாக உதவுவதற்குத் தயாராக தம்டமயும் இப்பணிகைில் இடணத்துக் மகாண்ைைர்.
முன்ைாள் FeTNA தடைவர் ைாக்ைர்.முத்தரசன் அவர்களும் துடணவியார் கற்பகமும் மிகுந்த
ஈடுபாட்டுைன் பை பயனுள்ை கருத்துக்கடை வ ங்கிைர். முன்ைாள் தமிழ்நாடு தமிழ் வைர்ச்சித்
துடற இயக்குநர் ைாக்ைர்.நாகராஜன் நல்ை ஆமைாசடைகடையும் கருத்தாகப் பதிந்தார்.
அன்டறய மாடை நிகழ்வில் நடிகர் திரு,அரவிந்தசாமியின் கைந்துடரயாைல் நிகழ்ச்சிடய ஏற்பாடு
மசய்திருந்தார்கள். மிக நல்ை மசடவ மைப்பான்டம மகாண்ைவர் என்படத அவரது தூய தமிழ்
மபச்சிலிருந்து அறிந்து மகாண்மைன். மபண் கு ந்டதகளுக்கு பள்ைிக் கூைங்கைில் சாியாை
க ிப்படற வசதி இல்ைாடமயால் அவர்கள் தங்கள் கல்விடயத் மதாைராமல் மசல்லும் நிடை
ஏற்படுகின்றது. அதற்காகப் பள்ைிக்கூைங்கைில் க ிப்படறகடை அடமக்கும் முயற்சியில் தாம்
ஈடுபட்டுள்ைடத விவாித்தார். இது சிறந்த மசடவ. இவரது மசடவக்கு என் பாராட்டுக்கள்.
அன்று மாடை நிகழ்ந்த கச்மசாியில் டி.எம்.கிருஷ்ணாவின் இடசக்கச்மசாி மிகப் பிரமாதம்.
ஆைால் மநரம் மசல்ைச் மசல்ை வருடகயாைர்கள் ஏறக்குடறய எல்மைாருமம அரங்டக காலி
மசய்து விட்ைது வருந்தத்தக்க ஒன்மற. அவரது கச்மசாிடய காடையில் ஏற்பாடு மசய்திருக்கைாம்.
அதடை விட்டு மாடையில் அடமந்ததால் கச்மசாி மபாதுமக்கடை கவரத் தவறி விட்ைது என்று
மசால்லித்தான் ஆகமவண்டும்.
இரண்ைாம் நிகழ்வுகள் பை வடகப்பட்ைைவாக இருந்தை. முடிந்தவடர நான் எைக்கு ஆர்வம்
தரும் வடகயிைாை நிகழ்வுகடைப் பார்த்து ரசித்தும் புதிய நண்பர்களுைன் மபசி த.ம.அ பற்றிய
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மசயல்பாடுகடை விவாித்தும் கைந்துடரயாடியும் மகிழ்ந்மதன். அன்று தமிழ் அமமாிக்க
மதாடைக்காட்சி மபட்டியும் நடைமபற்றது. அதில் எைக்கு 45 நிமிை மபட்டிக்கு இைம் அைித்து
மபட்டி எடுத்த இருவருமம எைது ஞாயிற்றுக்கி டம மபாதுமமடை மசாற்மபா ிவிற்கும்
வந்திருந்து பாராட்டிைர். மபாதுவாகமவ வந்திருந்த அடைத்துத் தமிழ் ஆர்வைர்களுமம தமிழ் மரபு
அறக்கட்ைடையின் பணிகடைப் பற்றி அறிந்ததும் மிகவும் பாராட்டிப் மபசி தங்கள் ஆர்வத்டதயும்
ஈடுபாட்டையும் மவைிப்படுத்திக் மகாண்ைடம எைக்கு மை நிடறவைிக்கும் படி அடமந்தது.
2ம் நாள் மாடை சிைிமா இடசக்கச்மசாியும் அதில் கைந்து சிறப்பித்த கடைஞர்களும்
வந்திருந்மதாடர முழுடமயாக மகிழ்வித்தைர். மபாதுமக்களும் ஆடிப்பாடி தங்கள் உல்ைாச
உணர்டவ மவைிப்படுத்திக் மகாண்ைைர். எல்ைா இைங்கைில் இருப்பது மபாை ஆய்வு
மதாைர்பாை அரங்குகைில் இல்ைாத மக்கள் பங்மகற்டப திடரப்பை நிகழ்ச்சிகைில் காண
முடிந்தது. 1800 மபர் கூைக்கூடிய அரங்கம் அன்று மாடை முழுடமயாக நிடறந்திருந்தது.
மூன்றாம் நாள் நான் கலிமபார்ைியா புறப்பட்டு விட்ைதால் என்ைால் தைித்தமிழ் இயக்க
அரங்கில் கைந்து மகாள்ை இயைவில்டை. முன்ைமர இந்தக் கூடுதல் நிகழ்டவப் பற்றி
அறிந்திருந்தால் அதில் பங்மகற்றுச் மசல்ை முயற்சித்திருப்மபன்.
நிகழ்ச்சியில் கைந்து மகாள்வார் எை நான் மபாிதும் எதிர்பார்த்த மபரா.கல்யாணி வரமுடியாது
ஆைது என்பதும் கவிஞர் சுகிர்தராணி விசா பிரச்சடைகைால் வர இயைவில்டை என்றும்
அறிந்மதன். இத்தடகய ஆண்டு வி ாவிற்குச் சிறப்பு வருடகயாைர்களுக்கு விசா ஏற்பாடுகடை
சிை மாதங்களுக்கு முன்ைமர மசய்வது தாமை சிறப்பு. அதடை ஏன் கவைம் மகாள்ைவில்டை
என்பது எைக்கு எழுந்த மகள்வி. இதடைத்தவிர ஏடைய அடைத்துமம மிகச் சிறப்பாக மைம்
நிடறந்த வடகயில் அடமந்திருந்தை.
எைக்குத் தைிப்பட்ை வடகயில் எைது பயணப்மபட்டி மதாடைந்து பின்ைர் அது கிடைக்கும் வடர
உதவி மசய்த நல்லுள்ைங்கள் சிவக்குமார், விஜயா, மதவி, நிர்மைா ஆகிமயாடர மறக்க முடியாது.
இவர்கள் அடைவருக்கும் என் நன்றி. FeTNA 2016 எைக்கு மை நிடறவைிக்கும் வடகயில்
அடமந்திருந்தது. தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடைக்குப் பங்மகற்க வாய்ப்பைித்த FeTNA நிர்வாகக்
குழுவிற்கும் நியூ மஜர்சி ஏற்பாட்டுக் குழுவிற்கும் என் மைமார்ந்த நன்றிடயத்மதாிவித்துக்
மகாள்கின்மறன். வாய்ப்படமந்தால் அடுத்த ஆண்டு சந்திப்மபாம்.

முடைவர். சுபாஷிணி
ksubashini@gmail.com
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திருக்குறள் மாநாடு - மஜர்ம்ைி மைார்ட்முண்ட் பன்ைாட்டுப் புைம்மபயர்
தமிழ் எழுத்தாைர் ஒன்றியம்
— முடைவர். சுபாஷிணி
இந்த ஆண்டில் மஜர்மைியில் நடைமபற்ற இரண்ைாவது திருக்குறள் நிகழ்வு நடைமபற்று
முடிந்துள்ைது. ஐமராப்பாவில் மபாதுவாகமவ ஆைல் பாைல், திடரப்பை கடை நிகழ்ச்சிகள்,
அவ்வப்மபாது சிை புத்தக மவைியீட்டு நிகழ்வுகள் என்று மட்டுமம தமி ர் நிகழ்வுகடைப் பற்றி
என் காதுகளுக்கு எட்டும் மசய்திகடை அறிந்திருந்த எைக்கு இது மைதிற்கு நிடறவைிக்கும் ஒரு
வைர்ச்சியாகத் மதன்படுகின்றது.
மைார்ட்முண்ட் பன்ைாட்டுப் புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர் ஒன்றியம் ஏற்பாடு மசய்திருந்த ஒரு
நாள் திருக்குறள் ஆய்வு மாநாடு மநற்று மைார்ட்முண்ட் நகாில் நடைமபற்றது. உள்ளூர்
மபச்சாைர்களும் இைங்டக வன்ைியிலிருந்து ஐந்து மபச்சாைர்களும் கைந்து மகாண்ை நிகழ்வு
இது. இடைமய மதநீர், மதிய உணவு, ஓாிரு நைைங்கள் எை நிகழ்ச்சி மதாய்வில்ைாமல்
நடைமபற்றது.
இந்த நிகழ்வில் பாராட்ைத்தக்க அம்சங்கள் சிைவற்டற குறிப்பிைத்தான் மவண்டும். குறிப்பாக
நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கைந்து மகாண்ை ஏறக்குடறய அடைவருமம, நிகழ்ச்சியில் ஒவ்மவாரு
மசாற்மபா ிடவயும் மிகக் கவைத்துைன் ஆழ்ந்து உன்ைிப்பாகக் மகட்டுக்மகாண்டும்
குறிப்புக்கடை எடுத்துக் மகாண்டும் இருந்தைர். ஒவ்மவாரு ஆய்வுடரக்குப் பின்ைரும் அரங்கில்
இருந்மதார் மகள்விகடைக் மகட்டும் தங்கள் கருத்துக்கடைப் பதிந்தும் ஆர்வத்துைன் கைந்து
மகாண்ைது அவர்களுக்கு நிகழ்வின் மமல் இருந்த ஆர்வத்டதக் காட்டியது.
புைம்மபயர்ந்த நாடுகைில் இவ்வடக நிகழ்வுகைில் கைந்து மகாள்ை ஒவ்மவாருவரும் ஏமதா ஒரு
வடகயில் பங்கைிப்புச் மசய்கின்றைர். சிைர் மதநீர் தயாாித்தும் சிைர் உணவுப்மபாருட்கடைத்
தயாாித்தும் மகாண்டு வந்து தங்கள் பங்கைிப்டப வ ங்கிைர்.
எைது உடரயின் டமயக் கருத்தாக நான் திருக்குறைின் வரைாறு, அது எழுந்த காைகட்ைம்,
திருக்குறள் - திருவள்ளுவர் என்னும் விசயத்டதச் சுற்றி வைம் வரும் கருத்துக்கைாை அவரது
பிறப்பு சமயம், குைம், மதா ில் மடைவி, உருவம் என்பை மபான்ற விசயங்கைில் ஆய்வுகடைச்
மசய்வடத விடுத்து திருக்குறைின் சாரங்கடைக் காைத்தின் மதடவக்மகற்ப ஆராய மவண்டியதன்
அவசியத்டதயும், திருக்குறள் மவற்று மமா ிகைில் மமா ி மபயர்க்கப்பட்ை காைம்,
மமா ிமபயர்ப்பு மதாைர்பாை முயற்சிகள், மமா ிமபயர்ப்பு மசய்மதார் பற்றிய தகவல்கள்
ஆகியைவற்மறாடு இன்டறய காைகட்ைத்தில் திருக்குறளுக்கு ஒரு தகுந்த மைாய்ச்
மமா ிமபயர்ப்பு மதடவப்படுவதன் அவசியத்டதயும் எைது உடரயில் வ ங்கிமைன்.
அரங்கில் வந்திருந்த மபரும்பாமைார் நான் முன்டவத்த கருத்துக்கடை வரமவற்றடமயும் இது
மபான்ற சிந்தடை மீண்டும் பரவைாக மபசப்பைமவண்டும் என்றும் கூறியடமயும், ஆக்ககரமாை
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பணியில் இந்தப் பன்ைாட்டு புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர் ஒன்றியமும் அதன் உறுப்பிைர்களும்
ஆர்வம் மகாண்டிருப்படத நன்கு உணர்த்தியது.
நிகழ்ச்சியில் இறுதியில் மபசிய முன்ைாள் இைங்டக கல்லூாி முதல்வர் ஒருவர் (மபயர்
நிடைவுக்கு வரவில்டை) மிக அருடமயாை ஒரு கருத்திடைக் குறிப்பிட்டுப் மபசிைார். திருக்குறள்
எழுந்த காைத்தில் தமி க நிைம் என்பது பை மபார்கடைச் சந்தித்து வந்த காைகட்ைம்.
மக்கைிடைமய அறம் என்பந்து மலிந்து மபாயிருந்த காைகட்ைம். அவ்வடகச் சூ லில் எழுந்த
திருக்குறள் மக்கள் மத்தியில் அறத்டத நிடைநாட்டும் கருத்துக்கடை முன் டவத்தது. அதற்குத்
மதடவயும் இருந்தது, அமத மபான்ற ஒரு சூ டை இன்றும் காண்கின்மறாம். மபாருக்குப்
பின்ைாை இைங்டகயின் இன்டறய நிடையில் திருக்குறள் மசால்லும் அறக்மகாட்பாடுகைின்
மதடவ மிக முக்கியமாை ஒன்றாகமவ கருதப்பை மவண்டியது, எை அவர் குறிப்பிட்டுப் மபசியடத
நானும் வரமவற்கின்மறன்.
ஐமராப்பாவில் மஜர்மைிடயப் மபாருத்தவடர ஆங்காங்மக பை தமிழ் அடமப்புக்கள்
இருக்கின்றை. ஆயினும் அடைத்டதயும் ஒருங்கிடணத்து அரவடணத்துச் மசயல்படும்
தாய்மபான்ற ஒரு அடமப்பு ஒன்று நிச்சயமாகத் மதடவ. அதிலும் மைார்ட்முண்ட் நகரம்
அடமந்திருக்கும் பகுதி தமி ர்கள் நிடறந்த ஒரு பகுதியாக, அதாவது பாாிசின் ைா சாப்பல் பகுதி
மபாை இருக்கும் ஒரு பகுதி. ஆக மஜர்மைி முழுடமக்காை தமி ர் அடமப்புக்கடை
ஒருங்கிடணத்துச் மசயல்படும் ஒரு அடமப்பாக இந்தப் பன்ைாட்டு புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர்
ஒன்றியம் தன்டை வைர்த்துக் மகாள்வது பயைைிக்கும் என்று கருதுகின்மறன். இதடை
மநாக்கமாகக் மகாண்டு இந்த நிர்வாகச் சடபயிைர் மசயல்பட்டு மஜர்மைியில் தமிழ் ஆய்வுத்
துடறயிலும் தமிழ் வரைாற்றுத் துடறயிலும் ஆர்வம் உள்ை இடைய சமுதாயத்திைடர வைர்க்க
மவண்டியது ஒரு முக்கியப் பணி என்றும் கருதுகின்மறன். இந்த மநாக்கத்மதாடு இந்த ஒன்றியம்
இயங்கும் மபாது எமது தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடையும் எம்மால் முடிந்த வடகயில் இந்த
அடமப்பிற்கு உதவுமவாம் என்ற தகவடையும் குறிப்பிை விரும்புகின்மறன்.
பன்ைாட்டுப் புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர் ஒன்றியத்தின் மசயல்பாடுகளுக்கு எைது
நல்வாழ்த்துக்கள்!
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பன்ைாட்டு புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர் ஒன்றியம் நைத்திய திருவள்ளுவர்
வி ா
— ஏடையா க. முருகதாசன்
பன்ைாட்டு புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர் ஒன்றியம் நைத்திய திருவள்ளுவர் வி ாவும்,
திருக்குறடை முன்ைிறுத்தி நைத்திய சிறுகடதப் மபாட்டி முடிவுகளும்.
கைந்த 18.06.16 அன்று மயர்மைியிலுள்ை பன்ைாட்டு புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர்
ஒன்றியத்தின்; திருவள்ளுவர் வி ா இைம்மபற்றிருந்தது.
இவ்வி ாவிடை திரு.திருமதி. சிவலிங்கம் நிர்மைா தம்பதிகளும், திரு.திருமதி.சுதாகர் சுஜிதா
தம்பதிகளும் மங்கை விைக்மகற்றி ஆரம்பித்து டவத்தைர். அதடைத் மதாைர்ந்து அகவணக்கம்
மசலுத்தப்பட்டு தமிழ்மமா ி வாழ்த்து பாைப்பட்ைது. திருமதி. நந்திைி சதீஸின் மாணவிகைாை
சுருதி சிறிகாந்தகுமார், கத்தாின் இராஜலிங்கம், விதுஷா உதயபாைன் ஆகிமயார் தமிழ்மமா ி
வாழ்த்துப் பாைடைப் பாடிைர். மதாைர்ந்து பன்ைாட்டு எழுத்தாைர் ஒன்றியத்தின் தடைவர் திரு.
ஏடையா க.முருகதாசன் வரமவற்புடர நிகழ்த்திைார்.
அடுத்து ஆய்வுடரகள் இைம்மபற்றை. முதைாவது ஆய்வுடரயாை திருக்குறள் மசால்லும்
வாழ்வியல் என்ற தடைப்பில் திரு.கந்டதயா சுப்பிரமணியம் ஆய்வுக் கட்டுடரடயச் சமர்ப்பித்து
உடரயாற்றிைார். அடுத்த நிகழ்வாக தாயகத்தில் வவுைியா தமிழ்மன்றத்திைர் ஆய்வுடரகடை
நிகழ்த்திைர். தாயகத்திலிருந்து முதைாவது ஆய்வுடரயாை திருக்குறைில் இடறயியல் என்ற
ஆய்வுக் கட்டுடரடய திரு. நைராஜா கிருஷ்ணாைந்தன் நிகழ்த்திைார். அதடைத் மதாைர்ந்து
நைை ஆசிாிடயயாை திருமதி கடைநிதி சமபசைின் மாணவிகைாை கவிநிைா சமபசன், பாிஸ்ைா
மாியதாஸ், ஸ்மரபா மாியதாஸ் ஆகிமயாாின் திருக்குறடை இடசமயாடு பாடிய பாைலுக்கு
நைைம் நடைமபற்றது.
மதாைர்ந்து தாயகத்திலிருந்து திருக்குறைில் மபண்கைின் நிடை என்ற ஆய்வுக் கட்டுடரடயச்
சமர்ப்பித்து திருமதி பிாியமதா பயஸ் உடரயாற்றிைார். நிகழ்வில் அடுத்து தாயகத்திலிருந்து
திருக்குறள் வலியுறுத்தும் அரசியல் என்ற ஆய்வுக் கட்டுடரடய மருத்துவர் திரு. மதுரகன்
மசல்வராசா உடரயாற்றிைார். அதடைத் மதாைர்ந்து திருக்குறைில்; காதல் என்ற ஆய்வுக்
கட்டுடரடயச் சமர்ப்பித்து மருத்துவர் திரு.சிவராஜா துஷாரன் உடரயாற்றிைார். தாயகத்தில்
நிகழ்வுகள் அத்தடையும் ஸ்டகப் மூைமாக மயர்மைி மண்ைபத்தில் ஒைிபரப்பப்பட்ைது. மயர்மைி
நிகழ்வுகள் யாவற்டறயும் வவுைியா தமிழ் மன்ற மண்ைபத்தில் அங்குள்ை சடபமயார் ஸ்டகப்
மூைமாகப் பார்த்தைர்.
அதடைத் மதாைர்ந்து திருக்குறைில் பகுத்தறிவு என்ற ஆய்வுக்கட்டுடரடயச் சமர்ப்பித்து
திரு.விமைமசகரன் சமபசன் உடரயாற்றிைார். அடுத்த திருக்குறள் பற்றிய வரைாற்றுப் பார்டவ
என்ற ஆய்வுடரக்காகச் சான்றுகடைக் காமணாைி வடிவில் திடரயில் காட்டி முடைவர்
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சுபாஷிணி கைகசுந்தரம் உடரயாற்றிைார்.அடுத்து அகல்யா மதவகுமாரன்,சுருதி
சிறிகாந்தகுமார்,வர்சாலிைி அற்புதநாதன்,அைிகா மஜயசிங்கம்,கத்தாின் இராஜலிங்கம், பிாியா
இரவீந்திரராஜ், ஹாிணி சிறிகரன், அதீஸன் பாைசிறி, பவீஸன் பாைசிறி ஆகிமயாாின் தமி ிடச
இைம்மபற்றது.
அடுத்த நிகழ்வாக திருக்குறடை எதிர்காைச் சந்ததிக்கு எடுத்துச் மசல்ைல் என்ற
ஆய்வுக்கட்டுடரடய திருமதி.மகாசல்யா மசார்ணலிங்கம் சமர்ப்பித்து உடரயாற்றிைார்.
இவ்வி ாவிடை ஊைகவியைாைரும் அறிவிப்பாைருமாகிய திரு.முல்டை மமாகனும் இைம்
அறிவிப்பாைராை மசல்வி. தாாிணி மமகந்திரராஜாவும் அ குறத் மதாகுத்து வ ங்கிைர்.நாட்ைார்
பாைலுக்காை நைைத்டதத் திருக்குறடை முன்ைிறுத்திய நைைத்டதக் மகாடுத்த மாணவிகமை
நைைத்டதக் மகாடுத்தைர். நன்றியுடரடய பன்ைாட்டு புைம்மபயர் தமிழ் எழுத்தாைர்
ஒன்றியத்தின் மசயைாைர் திரு.சு.பாக்கியநாதன் நிகழ்த்திைார்.
திருக்குறடை முன்ைிறுத்தி நைத்தப்பட்ை சிறுகடதப் மபாட்டி முடிவுகள் இவ்வி ாவில்
அறிவிக்கப்பட்ைை. அடவயாவை...
திருக்குறள் சிறுகடதப் மபாட்டியில் முதல் மூன்று இைங்கடைப் மபற்ற கடதகள்:
'வ ி மதாிந்தது' - (முதைாம் இைம்) - ஐஸ்வர்யன் - இந்தியா
'கைவின் நிஜம்' (இரண்ைாம் இைம்) - சச்சிதாைந்தம் கஜன் - இைங்டக
'ஆக்காட்டி' (மூன்றாம் இைம்) - மகாமகன் - பிரான்சு
'நீை நிற வான்கடிதம்' (மூன்றாம் இைம்) - எஸ். கருணாைந்தராஜா - இங்கிைாந்து
ஆறுதல் பாிசு மபற்ற கடதகள்:
'சூைம்' மதைம்டம மைக்ஷ்மணன் - இந்தியா
'ஆணவம்' ம.தி. முத்துக்குமார் - இந்தியா
'புதிய உைகம்' தைமசகர் - இந்தியா
'நல்ை குணங்கமை நம்மிடை அமரர் பதங்கைாம்' டஷைஜா நாராயணன் - இந்தியா
'குைிர் காற்று 'ஆர். ராமஜஸ்வாி - இந்தியா
'பாடத காட்டும் பாதம்' - டமதிலி தயாபரன் - இைங்டக
'கடைசி ஆடச' - க. கிருஸ்ணமவணி - இைங்டக
'வாைம் வசப்படும்' - ப. பசுபதிராஜா - மயர்மைி
'ஆடச மைதைவு' - நிமவதா உதயராஜன் - இங்கிைாந்து
'தண்ைடை' - மடறமுதல்வன் – இங்கிைாந்து
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மஜர்மாைிய மமா ி மபயர்ப்பில் திருக்குறள் - வரைாற்றுப் பார்டவயில்
— முடைவர். சுபாஷிணி
முன்னுடர
உைகப்மபாதுமடற எை அட க்கப்படும் சிறப்புைன் திகழ்வது திருக்குறள். தமிழ் மமா ியின்
மபருடமடய உைகறியச் மசய்த தமிழ்ப் படைப்புக்கைில் தடையாயதாக இைம் மபறும் நூைாகத்
திகழ்கின்றது திருக்குறள். உைகில் பு க்கத்தில் உள்ை பை மமா ிகைில் மமா ி மபயர்க்கப்பட்ை
நூைாகவும் இது திகழ்கின்றது. ஐமராப்பிய மமா ிகைில் ஒன்றாை மஜர்மாைிய மமா ியில்
(மைாய்ச்) திருக்குறள் மமா ிமபயர்ப்பு மசய்யப்பட்டு மஜர்மாைிய மமா ி மபசும் மக்கள் மத்தியில்
இந்த நூல், தமிழ் இைக்கியத்துக்கு ஓர் அறிமுகமாகிய வரைாற்றுச் மசய்திடய விவாிப்பதாக
இக்கட்டுடர அடமகின்றது.
மஜர்மாைிய லூதரன் பாதிாிமார்கைின் தமி க வருடக
இந்திய நிைப்பரப்பில் லூதரன் பாதிாிமார்கள் சடபயின் சமய நைவடிக்டககள் 17ம் நூற்றாண்டு
மதாைங்கி 18ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காைகட்ைங்கைில் நிகழ்ந்தை. இரண்டு மடற ஓதும்
பணியில் ஈடுபட்ை பாதிாிமார்கைின் தமி கத்துக்காை வருடகமய இதற்குத் மதாைக்க நிடைடய
உருவாக்கிய வரைாற்று நிகழ்வாக அடமகின்றது.
லூதரன் கிருஸ்துவ மத பாதிாிமார்கள் மதம் பரப்பும் மநாக்கத்துைன் இந்தியாவின் மதற்குப்
பகுதிக்கு வருவதற்கு இரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ைமர கத்மதாலிக்க பாதிாிமார்கள்
மதன்ைிந்தியப் பகுதிகளுக்கு வருடக தந்து மதன்தமி கத்தில் குறிப்பாக தூத்துக்குடி பகுதியில்
கத்மதாலிக்க கிறிஸ்துவ மதம் பரவ ஆரம்ப நிடை பணிகடை மமற்மகாண்ைைர். 1612ம் ஆண்டில்
மைைிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்மபைி தஞ்சாவூாின் தரங்கம்பாடி பகுதியில் ஒரு சிறு பகுதிடயப்
மபறும் உாிடமடய ஆண்டுக் கட்ைணமாக இந்திய ரூ.3111 மசலுத்தி மபற்றைர். அச்சமயம்
தஞ்டசடய ஆண்டு மகாண்டிருந்த ரகுநாத நாயக்க மன்ைாின் (இவருக்கு அச்சுதப்ப நாயக்கர்
என்ற மபயரும் உண்டு) அனுமதிமயாடு இந்த உாிடம மபறப்பட்ைது. இதன் மதாைர்ச்சியாக
நிகழ்ந்த அரச ஆடணயின் படி 19.11.1620ம் நாள் தரங்கம்பாடியில் மைன்மார்க்கின் மைைிஷ்
மகாடி ஏற்றப்பட்டு தரங்கம்பாடியில் மைைிஷ் மதாைர்பு உறுதி மசய்யப்பட்டு
அதிகாரப்பூர்வமாக்கப்பட்ைது. இதன் மதாைர்ச்சியாக மைைீஷ் வர்த்தகர்கள் தரங்கம்பாடி
வந்திறங்கிைர். வர்த்தகம் மசய்வது மட்டுமம மஜர்மைியின் மார்ட்டின் லூதர் உருவாக்கிய
லூதமரைியன் சமயத்டதப் பின்பற்றத் மதாைங்கியிருந்த மைைிஷ் அரசின் மநாக்கமாக
அடமந்திருக்கவில்டை. வர்த்தகத்மதாடு மதம் பரப்பும் மசடவடயயும் மசய்ய மவண்டும் என்படத
மன்ைர் விரும்பியதால் 18ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காைகட்ைத்தில் தமி கத்தின் தரங்கம்பாடிக்கு
மைைிஷ் அரச ஆடணயுைன் முதல் அதிகாரப்பூர்வ மதம் பரப்பும் சமயக் குழு ஒன்று
வந்திறங்கியது. இதில் இைம் மபற்றவர்கள் மஜர்மாைிய பாதிாிமார்கள் சீகன்பால்கும்
ப்மைட்மசாவும்.
மதம் பரப்பும் பணிக்கு இவர்களுக்கு அடிப்படைத் மதடவயாக இருந்தது தமிழ் மமா ித்திறன்.
தமிழ் மமா ிடயக் கற்க ஆரம்பித்த சீகன்பால்க், லூத்தரன் பாதிாிமார்கள் தமிழ்கற்க உதவும்
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வடகயில் இைக்கண நூற்கடை எழுதிைார். பை தமிழ் இைக்கிய நூல்கடைத் தாம் கற்று,
மஜர்மாைிய மக்கள் தமிழ் கற்க உதவும் வடகயில் மசாற்மபாருள் அகராதிகடை உருவாக்கிைார்.
அவர் வாசித்த இைக்கிய நூல்கைில் திருக்குறளும் அைங்கும் என்ற மசய்திடய சீகன்பால்கின்
டகமயழுத்துக் குறிப்புக்கைிலிருந்து அறிய முடிகின்றது. ( Jeyaraj, Daniel and Young, Richard
Fox (transl. eds.): Hindu-Christian Epistolary Self-Disclosures: ‘Malabarian Correspondence’
between German Pietist Missionaries and South Indian Hindus (1712–1714), Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag, 2013, pp. 240 - 241.) அப்மபாடதய நிடையில் திருக்குறள் அச்சு வடிவம்
மபறவில்டை என்பது குறிப்பிைத்தக்க ஒரு மசய்தி.
திருமநல்மவலி அம்பைவாண கவிராயர் 1812ம் ஆண்டில் திருக்குறள் மூைபாைம் என்னும் நூடை
அச்சு வடிவில் பதிப்பித்தார் என்று அறிகின்மறாம். தமிழ் மமா ியில் தீவிர பற்றும் ஆர்வமும்
மகாண்டு நல்ை புைடம மபற்ற ஆங்கிமையராை அறிஞர் எல்லிஸ் (F.W.Ellis) அவர்கள் 1819ம்
ஆண்டில் ஆங்கிைத்திலும் அதன் பின்ைர், ப்மரன்சு, ரசிய மமா ி, ஸ்வீடிஷ் மமா ி, மஜர்மன்
மமா ி ஆகிய பிற மமா ிகைிலும் மமா ிமபயர்த்து மவைியிடும், பணிடய மமற்மகாண்டிருந்தார்
எை அறிகின்மறாம். இதற்கு முன்ைமர மபார்த்துக்கீசியராை வீரமாமுைிவர் (Beschi ) அவர்கள்
1730 வாக்கில் முதல் இரண்டு பகுதிகடை மட்டும் ைத்தீன் மமா ியில் மமா ிமபயர்ப்பு மசய்து
மவைியிட்டிருந்தார். வீரமாமுைிவாின் மமா ிமபயர்ப்பின் அடிப்படையில் ஐமராப்பிய சூ லுக்கு
ைத்தீன் மமா ி வாயிைாகத் திருக்குறள் ஏற்கைமவ அறிமுகம் மபற்றிருந்தது என்படத நாம்
அறிகின்மறாம்.
மஜர்மாைிய மமா ியில் திருக்குறள்
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ஆயினும் முதன் முதலில் முழுடமயாக மஜர்மாைிய மமா ியில் மமா ிமபயர்க்கப்பட்ை நூைாக
நமக்குக் கிடைப்பது ஆகஸ்ட் ஃப்மரடிக் காம்மமரர் என்ற மஜர்மாைிய லூத்தரன் மதமபாதகர்
(August Friedrich Cämmerer) அவர்கள் மமா ிமபயர்த்து முன்னுடரயும் தந்து எழுதிய நூைாகும்.
எல்லிஸ் அவர்கைின் ஆங்கிை மமா ி மபயர்ப்பு மவைிவருவதற்கு முன்ைமர மஜர்மாைிய மைாய்ச்
மமா ியில் இந்த நூல் மவைியிைப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நூல் 1803ம் ஆண்டு மஜர்மைியில்
நூரன்மபர்க் (Nurnberg) நகாில் அச்சு வடிவில் மவைியிைப்பட்ைது.
இந்த நூலின் மபயர் Das Thiruvalluvar Gedichte und Denksprueche என்பதாகும். இந்த நூடைப்
பற்றிய விாிவாை அறிமுகம் ஒன்று 1807ம் ஆண்டு மஜர்மைியின் நூரன்மபர்க் (Nurnberg) நகாில்
மவைிவந்த மபாது இைக்கிய நாமைடு ஒன்றில் (Allgemeine Literatur Zeitung, 29.June 1807)
பதிவாகியுள்ைது என்ற மசய்திடயயும் அறிய முடிகின்றது. இந்த நாமைட்டில் மஜர்மைியிலிருந்து
மதம் பரப்பும் பணிக்காக மைைீஷ் அரசின் ஆதரவில் தமி கத்தின் தரங்கம்பாடிக்குச் மசன்ற
லூத்தரன் பாதிாிமார்கைின் இைக்கியத் மதைல்கடை டமயப்படுத்தி விவாிக்கும் மசய்தியாக
இச்மசய்தி அடமந்துள்ைது. அதில் சிறு அறிமுகத்துக்குப் பின்ைர் இந்த நூடைப்பற்றிய விைக்கம்
வருகின்றது. குறள்கைின் மமா ி மபயர்ப்பு, திருவள்ளுவர் பற்றிய மசய்திகள் என்ற வடகயில்
காமரர் அவர்கள் படைத்திருக்கும் இப்படைப்டப விவாிக்கின்றது இந்த நாமைட்டுச் மசய்தி.

Das Thiruvalluvar Gedichte und Denksprueche என்ற இந்த நூல் முழுடமயாக மஜர்மாைிய
மமா ியிமைமய எழுதப்பட்டுள்ைது. நூலில் காமமரர் அவர்கள் முதலில் தைது அறிமுக
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உடரடயப் பதிகின்றார். தமி கத்தின் மதய்வ வ ிபாடுகள் சமூக நிடைகள், இைக்கியம் எை சிை
தகவல்கடை இப்பகுதியில் குறிப்பிடுகின்றார். அடுத்து திருவள்ளுவாின் வாழ்க்டக வரைாற்டற
விைக்கும் வடகயில் சிை தகவல்கடைக் குறிப்பிடுகின்றார். அக்காைத்தில் பு க்கத்தில் இருந்த
திருவள்ளுவடரப் பற்றிய கடதகடைக் குறிப்பிட்டு திருவள்ளுவடர இந்த நூலில் அறிமுகம்
மசய்கின்றார். அதன் பின் 1330 குறள்களுக்குமாை மமா ி மபயர்ப்பு இந்த நூலில் பத்து பத்தாக
வாிடசயாக வ ங்கப்பட்டுள்ைை.

காமமரர் அவர்களுக்குப் பின் தரங்கம்பாடி வந்த மஜர்மாைிய அறிஞர் கார்ல் க்ரவுல் அவர்கள் Der
Kural des Tiruvalluver (Graul, Karl) என்ற நூடை எழுதி மவைியிட்ைார். இது கி க்கு
மஜர்மைியின் டைப்ஸிக் (Leipzig:) நகாில் 1856ம் ஆண்டில் நூல் வடிவம் கண்ைது. இந்த நூலின்
மபயாின் தமி ாக்கம் திருவள்ளுவாின் குறள் என்பதாகும். 216 பக்கங்கள் மகாண்ை இந்த நூலில்
க்ரவுல் அவர்கள் தைது முன்னுடர, பாிமமை காின் உடர, அதற்காை தைது முன்னுடர எைத்
மதாைங்குகின்றார். திருக்குறைின் மநரடி மமா ி மபயர்ப்பு என்றில்ைாமல் நல்மைண்ணங்கள்,
நற்கருத்துக்கள், அரசாின் மாண்பு, பண்பற்ற இச்டசயின் பண்பு என்பது பற்றி திருக்குறள் கூறும்
கருத்டத முன் டவத்து இந்த நூடைப் படைத்திருக்கின்றார். காதலில் கைவு, மபற்மறார்
சம்மதத்துைைாை திருமணம் என்ற தகவல்கடையும் குறிப்பிட்டு திருவள்ளுவாின் வாழ்க்டக
வரைாறு எை இறுதிப்பகுதிடயயும் மசர்த்து இந்த நூடை உருவாக்கியிருக்கின்றார். க்ரவுல்
அவர்கள் தமிழ் இைக்கணத்தில் மிகுந்த மதர்ச்சி மபற்றவர் என்பதும் இங்கு குறிப்பிைத்தக்கது.
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முடிவுடர
மஜர்மைி மட்டுமன்றி மஜர்மன் மமா ியாை மைாய்ச் மமா ி பயன்பாட்டில் உள்ை ஏடைய
நாடுகைாை மைன்மார்க், சுவிஸர்ைாந்து, ஆஸ்திாியா மபான்ற நாடுகைிலும் இந்த இருநூல்களும்
மபாது மக்கள் வாசிப்பிற்கும் ஆசிய நாடுகைின் இைக்கியங்கடை ஆராய விரும்புமவார்
மத்தியிலும் அறிமுகமாக வ ி ஏற்படுத்தியிருக்கின்றை என்படத மறுப்பதற்கில்டை.
ஆயினும் இந்த மமா ி மபயர்ப்பும் இவற்றில் உள்ை வரைாற்றுத் தகவல்களும் முழுடமயாை
பார்டவடயத் தரும் வடகயில் உள்ைைவா என்பது ஒரு மகள்விமய. உதாரணமாகத் தைது
சூ லில் தமிழ் சமூக கட்ைடமப்பில் உயர்சாதி எை அட க்கப்படும் மக்கைிைம் மட்டுமம தமிழும்
தமிழ் இைக்கியமும் கற்றடமயிைால் திருவள்ளுவடரப் பற்றிய நிடைப்பாட்டை ஒரு குறிப்பிட்ை
பார்டவயில் டவத்து சிை பகுதிகைில் விைக்கங்கள் வ ங்கப்பட்டுள்ைடமடய அறிய முடிகின்றது.
இது திருவள்ளுவாின் பின்புைத்டதயும் கருத்தின் ஆ த்டதயும் மமா ி மபயர்ப்பில் சாியாக
உட்படுத்தவில்டைமயா என்ற ஐயத்டத ஏற்படுத்தத் தவறவில்டை. திருக்குறடைப் பற்றியும்
திருவள்ளுவடரப் பற்றியும் விாிவாை ஆய்வுத் தரவுகள் கிடைக்கின்ற இக்காைகட்ைத்தில்
மஜர்மாைிய மமா ியில் மீண்டும் திருக்குறள் மறுவாசிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மஜர்மாைிய
மைாய்ச் மமா ியில் மீள்பதிவு மசய்யப்பை மவண்டியது அவசியக்கைடமயாகின்றது. இதடைச்
மசய்வதன் வ ி திருக்குறடைச் சாியாை பார்டவயுைன் மஜர்மாைிய மமா ி மபசுமவார் மத்தியில்
மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த இயலும். தமிழ் மமா ி ஐமராப்பிய சூ லில், அதிலும் குறிப்பாக
மஜர்மாைிய மமா ி மபசும் மக்கள் வாழும் நாடுகைில் அறியப்பைாத மமா ி அல்ை. குறிப்பிட்ை
ஒரு சிை பல்கடைக்க கங்கைில் தமிழ்த்துடறயின் வ ி தமிழ் மபாதிக்கப்படுவது இங்கு
நிகழ்கின்றது. இந்த ஐமராப்பிய மாணவர்களுக்கு மீள்வாசிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு சமகாை
ஆய்வின் அடிப்படையில் திருக்குறள் மீண்டும் மஜர்மாைிய மமா ியில் மமா ி மபயர்க்கப்பட்டு
வ ங்கப்பை மவண்டியது மிக முக்கிய நைவடிக்டக என்பதில் ஐயத்திற்கு இைமில்டை.
குறிப்பு: 7.5.2016 அன்று மஜர்மைியின் எஸ்ஸன் நகாில் நிகழ்ந்த திருக்குறள் மாநாட்டில்
படைக்கப்பட்ை கட்டுடர.

முடைவர். சுபாஷிணி
ksubashini@gmail.com
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திருக்குறளும் எதிர்காைச் சந்ததியும்
— இ. க.கிருஷ்ணமூர்த்தி

வள்ளுவர் கண்ை திருக்குறள் கடைச்சங்க காைமாை கி.மு. 300 க்கும் கி.பி. 250 க்கும் இடைப்பட்ை
காைத்தில் மதுடரடய மநடுஞ்மச ியன் எனும் பாண்டிய மன்ைன் ஆண்ை மபாழுது வள்ளுவர்
என்ற நபர் வாழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது. திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறடை தமிழ்ச்சங்கத்தில்
அரங்மகற்றம் மசய்ய மிகவும் சிரமப்பட்ைதாகவும் முடிவில் ஔடவயார் துடணமயாடு மதுடரயில்
அரங்மகற்றியதாகவும் நம்பப்படுகிறது.
திருக்குறைில் முதைாவது ஈரடியாை ‘அகர முதை எழுத்மதல்ைாம் ஆதி பகவன் முதற்மற உைகு’
என்று மதாைங்கி 1330 ஈரடி குறைில் உைகத் தத்துவங்கள் அடைத்டதயும் புகுத்தி ‘திருக்குறள்’
என்னும் தமிழ் அமுடத மக்களுக்கு எடுத்துச் மசான்ைவர் திருவள்ளுவர். இடத ஔடவயார் மிகச்
சிறப்பாக அணுடவத்துடைத்து எழுகைடையும் அதில் புகுத்திைால் மபால் எை அடத
மமம்பாட்டைச் சுருக்க விைக்கிைார் வள்ளுவர் உைகைாவிய தத்துவங்கடைக் மகாண்ை
திருக்குறடை உைக இைக்கிய அரங்கில் எல்ைா மக்கைால் ஏற்கப்பட்ை நூைாக
தமிழ்மமா ிக்மகன்று ஓர் உயர்ந்த இைத்டத நிடைப்மபறச்மசய்தவர். இவர் உைக மக்கைால்;,
‘மதய்வப்புைவர்’, ‘மபாய்யில் புைவர்’, ‘நாயைார்’, ‘மதவர்’, ‘மசந்நாப்மபாதார்’, ‘மபருநாவைர்’,
‘மபாய்யாமமா ிப் புைவர்’ என்மறல்ைாம் பை மபயர்கைில் அட க்கப்படுகிறார். அவர் எழுதிய
திருக்குறள் மபதங்கைின்றி காைம் கைந்தும் மபாருந்துவது மபால் கூறி உள்ைதால் திருக்குறடை
சிறப்பிக்கும் விதமாக ‘உைகப் மபாது மடற’, ‘முப்பால்’, ‘ஈரடி நூல்’, ‘உத்தரமவதம்’, ‘மதய்வநூல்’,
‘மபாதுமடற’, ‘மபாய்யாமமா ி’, ‘வாயுடற வாழ்த்து’, ‘தமிழ் மடற’, ‘திருவள்ளுவம்’ மபான்ற பை
மபயர்கைால் சிறப்பித்து அட க்கின்றைர்.
திருவள்ளுவர் அவர்கைின் பிறப்பு மற்றும் பிறப்பிைத்திற்காை சாியாை சான்றுகள் இதுவடர
இல்டை என்று தான் கூறமவண்டும். ஏமைன்றால் அவர் கி.மு.31 ஆம் ஆண்டு பிறந்திருக்கிறார்
என்றும் மதுடரயில் பிறந்ததாகவும் மசன்டையில் உள்ை மயிைாப்பூாில் பிறந்ததாகவும் சிைரும்
கூறுகின்றைர். மமலும் அவர் ஆதி – பகவன் என்ற மபற்மறாருக்குப் பிறந்ததாகவும் சிைர்
மசால்கின்றைர். ஆைால் இடவ எதுவுமம உறுதிப்பைவில்டை. மமலும் சிைர் அவர் ஒரு
கிறித்துவர் என்றும் சமண மதத்தவர் என்றும் பவுத்தர் என்மறல்ைாம் கூை மபாய்யாை
தகவல்கடைப் பாிமாறுகின்றைர். உண்டமயில் அவர் ஒரு டசவைாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்.
திருவள்ளுவாின் சமயம் சார்ந்த கருத்துகள் அடைத்தும் டசவ சித்தாந்தத்டத விைக்குவடதப்
பற்றிமய எழுதியுள்ைார். அண்ணாமடைப் பல்கடைக் க கத்தின் கருத்தியல் கண்காணிப்பாைர்
மதர்வுத்துடற முன்மைாடியாை மசா. சண்முகம் அவர்கள் திருக்குறைில் டசவ சமயம் எனும்
கட்டுடரயில் திருக்குறைில் டசவ சமயக் கருத்துகள் நிரம்பியுள்ைை என்கிறார்.
ஈரடிகைில் உைகத் தத்துவங்கடை மசான்ைதால் இது ‘ஈரடி நூல்’ என்றும் அறம், மபாருள்,
இன்பம் அல்ைது காமம் என்னும் முப்மபரும் பிாிவுகடைக் மகாண்ைதால் ‘முப்பால்’ என்றும்
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அட க்கப்படும் இந்நூல் மைிதர்கள் தம் அகவாழ்விலும் புற வாழ்விலும் இன்பமுைனும்,
இடசவுைனும் நைமுைனும் வா வும் மதடவயாை அடிப்படைப் பண்புகடை
விைக்கியிருக்கிறது..இந்நூல் அறத்துப்பால், மபாருட்பால் மற்றும் காமத்துப்பால் என்னும் மூன்று
பிாிவுகடைக்மகாண்ைது


அறத்துப்பால்:- முதல் பிாிவாை ‘அறத்துப்பாலில்’ மைசாட்சி மற்றும் மாியாடத நல்ை
நைத்டத மபான்றவற்டற பாயிரவியல் இல்ைறவியல், துறவறவியல், ஊ ியல் என்ற
உட்பிாிவுகைில் மதைிவாக எடுத்துடரக்கிறார்.



மபாருட்பால்:- இரண்ைாவது பிாிவாை ‘மபாருட்பாலில்’ உைக விவகாரங்கைில்
எவ்வாறு சாியாை முடறயில் நைந்து மகாள்வது என்படத அரசியல், அடமச்சியல்,
அங்கவியல், ஒ ிபியல் மபான்ற உட்பிாிவுகைில் விைக்கியுள்ைார்.



இன்பத்துப்பால்:- மூன்றாவது பிாிவாை ‘இன்பத்துப்பால்’ அல்ைது ‘காமத்துப்பாலில்,
ஆண்கள் மற்றும் மபண்களுக்கிடைமயயாை காதல் மற்றும் இன்பத்டதத் மதைிவாக
கைவியல், கற்பியல் என்ற தடைப்புகைில் எடுத்துடரக்கிறார்.

முதல் பிாிவில் 38 அத்தியாயங்களும் இரண்ைாவது பிாிவில் 70 அத்தியாயங்களும் மூன்றாவது
பிாிவில் 25 அத்தியாயங்களும் உள்ைை. ஒவ்மவாரு அத்தியாயத்திலும் பத்து ஈரடி குறள்கள் எை
மமாத்தம் 1330 குறள்கள் உள்ைை. திருக்குறைில் உள்ை அடைத்துக் கருத்துகளும் உைகில் உள்ை
அடைத்து மக்களுக்கும் மபாருந்துவதாக உள்ைது. இந்நூல் ஏறக்குடறய 2000 ஆண்டு
ப டமயாைது என்று கணிக்கப்பட்ைாலும் இடத இயற்றப்பட்ை காைம் இன்னும் சாியாக
வடரயறுக்கப்பைவில்டை. ஆைால் அதன் மபறுமதியறிந்து திருக்குறள் இதுவடர 80 மமா ிகைில்
மமா ிமபயர்ப்பு மசய்யப்பட்டிருக்கிறது. என்பது தமி ிற்கு மபருடமமய ஆகும்.
இன்டறய உைகில் எதிர்காைச் சந்ததிக்கு இன்றியடமயாததாகத் திகழ்வது கல்வி, பண்பு,
இல்ைறம் ஆகும். எந்தமவாரு சமூகத்திைரும் இக்கல்விடயக் கற்பதிலிருந்து விைகிச் மசல்வது
இன்டறய நவீை உைகில் மிகவும் அாிதாகக் காணப்படுகிறது. ஏமைைில் கல்வியின் சிறப்டப
அடைத்துச் சமூகங்களும் புாிந்துள்ைை. இதைால் தான் இன்று கல்வியாைது மைிதைின்
அறிவுக்கு அத்தியாவசிய மதடவயாக இருக்கிறது கல்வியின் சிறப்பு பற்றி கூறும்மபாது கல்வி
கற்றவன் எந்த இைத்திற்குச் மசன்றாலும் அவன் பிற சமூகத்தால் மதிக்கப் படுகின்றான். இதற்குக்
காரணம் அவன் கற்ற கல்விமய ஆகும். இதடைமய திருவள்ளுவர் மிகவும் அ காக
வர்ணித்திருக்கிறார்.
ஒருவன் தான் எவ்வைவு கல்வி கற்றாலும் அதடைச் மசயல் வடிவில் தக்க டவத்துக் மகாள்ை
மவண்டும். அப்மபாதுதான் அவன் கற்ற கல்வியின் பயன் அவனுக்குக் கிடைக்கும். இல்ைாவிடில்
அவன் கற்ற கல்வியின் பயன் ஒன்றும் இல்ைாமல் மபாய்விடும். இதடையும் திருவள்ளுவர் தைது
திருக்குறைின் ‘கல்வி’ என்ற அதிகாரத்தின் முதைாவது குறைில் மதைிவாகக் கூறுகின்றார்.
‘கற்க கசைறக் கற்படவ கற்ற பின்
நிற்க அதற்குத்தக’
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என்று கூறுவதிலிருந்து நாம் விைங்கிக் மகாள்ைைாம்.
‘எண்’ என்று மசால்ைப்படுவதும் ‘எழுத்து’ என்று மசால்ைப்படுவதும் இடவ இரண்டிடையும்
அறிந்மதார் சிறப்பு மிக்க மக்கைின் உயிர்களுக்குக் கண் என்று மசால்ைப் படுவர். இந்த
அைவிற்குக் கல்வியின் சிறப்பு எடுத்துடரக்கப் படுகின்றது.
கண்ணுடையர் என்பவர் கற்மறார் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்ைா தவர்.
கற்றவாின் சிறப்பு பற்றிக் கூறும் மபாது ஒருவைின் முகத்திலுள்ை கண்ணாைது கற்றவருக்குாிய
அடையாைம் என்று மசால்ைப்படுகிறது. அமத கண் இல்ைாதவருக்கு முகத்தில் இரண்டு புண்
இருப்பதாகக் குறிப்பிைப்படுகின்றது. இதன் மூைம் கல்வியின் சிறப்பும் அதடைக் கற்றவைின்
சிறப்பும் கூறப்படுகின்றது.
மைிதன் ஆயுள் முழுவதும் கற்றுக் மகாண்மை இருக்க மவண்டும். கற்க மறுப்பவன் வா
மறுப்பவன் ஆகின்றான். ஒருவன் தான் கற்ற கல்வியின் இன்பத்டத உணர்ந்தாைாயின் அவன்
மீண்டும் கற்படதமய விரும்புவான். இது கல்வியின் பண்பாகக் கருதப்படுகிறது.
கல்வி மதா ிலுக்கும் வ ி காட்டுகிறது. கல்வி என்பது வாழ்க்டக வாழ்வதற்காக உதவும்
கருவியாகும். அறிவியலும் சமூகமும் வாழ்நாள் முழுவதும் மதாைரும் கருவியாகும். வாழ்க்டகயின்
மநாக்கம் என்ை என்படத இைங்கண்டு அதற்மகற்ப கற்க மவண்டும். வாழ்க்டகடய மநறிப்
படுத்தவும் மமம்படுத்தவும் கல்விடய பயன்படுத்த மவண்டும். கல்வி கற்றவாிைம் ஒழுக்கம் பண்பு
மநர்டம நீதி இடவ அடைத்தும் ஒருங்மக அடமந்து காணப்படும். எைமவ கல்வியாைது ஒரு
மைிதைின் முக்கிய மதடவயாக இருக்கிறது. எந்தமவாரு சமூகத்திலும் ஆண் மபண் என்ற
மவறுபாடின்றி கல்வி இல்ைாமல் இருப்பது இக்காைத்டதப் மபாறுத்த வடர மிகவும் தாழ் வாகவும்
இ ிவாகவும் கருதப்படும்.
மவைிநாட்ைவருக்குத் தமி ாின் விருந்மதாம்பல் மிகவும் ஒரு அதிசயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது
தற்மபாடதய எதிர்காைச் சந்ததிகள் மவைிநாட்டுக் கைாச்சாரத்தில் மூழ்கி விருந்மதாம்படைத்
மதாடைத்துவிைாமல் காக்க பைகுறள்கள் எடுத்தியம்புகின்றது. வருவிருந்து டவகலும் ஓம்புவான்
வாழ்க்டக பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று விருந்திைடர நாள்மதாறும் வரமவற்று மகிழ்பவாின்
வாழ்க்டக அதன் காரணமாகத் துன்பமுற்றுக் மகட்மைா ிவதில்டை. எை இக் குறள்
விைக்குகிறது.
அகைமர்ந்து மசய்யாள் உடறயும் முகைமர்ந்து
நல்விருந்து ஓம்புவான் இல்.
நல்ை விருந்திைராய் வந்தவடர முகமைர்ச்சி மகாண்டு மபாற்றுகின்றவனுடைய வீட்டில்
மைமகிழ்ந்து திருமகள் வாழ்வாள். இமதப்மபான்று பண்டபப்பற்றியும் வள்ளுவர் எமது
இடைமயாருக்கு ஏற்றவடகயில் கூறியிருக்கிறார். பண்டப அவர் தம் பண்பாை குடும்பத்தில்
கற்றுக் மகாள்ைமவண்டும் எைக் கூறுகிறது.
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அன்புடைடம ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைடம என்னும் வ க்கு.
எல்ைாாிைமும் அன்புள்ைவைாக வாழ்வது. உைகத்மதாடு ஒத்து வாழும் குடும்பத்தில் பிறந்திருத்தல்
இடவ இரண்டும் பண்புடைடம என்னும் நல்ை வ ிகைாகும். தற்காைத்தில் அன்டப விை பணமம
அதிக சிறந்தது எை எண்ணுகின்றவர்கைால் அன்பு சீர ிகிறது.
நயமைாடு நன்றி புாிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உைகு.
நீதிடயயும் அறத்டதயும் விரும்பிப் பிறர்க்கும் பயன்படுபவாின் பண்பிடை உைகத்தவர்
சிறப்பித்துப் மபசுவர்.
அமதமபால் குடும்பவாழ்வு பற்றிக் கூறுகிறார். எடதயும் முகம் மகாடுத்து வா மவண்டும்
அப்மபாது நல்ைகுடும்பமாக வா ைாம் என்கிறார் வள்ளுவர். ஆைால் இன்டறய சமூகத்தில்
படித்த மபண்கடை புறந்தள்ளும் மசயைாக உள்ைது எைப் மபண்கள் மபாருள் மகாள்கிறார்கள்.
இடவபற்றிய சிை குறள்கள்.
இல்ைாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்டம எஞ்ஞான்றும்
நல்ைாருள் நாணுத் தரும்.
நற்குணமில்ைாத மடைவிடயத் திருத்த முடையாமல் பணிந்து மபாகிற கணவன் நல்மைார்
முன்ைிடையில் நாணமுற்று நிற்கும் நிடைக்கு ஆைாக மநாிடும். எைக் குறள் கூறுகிறது எைமவ
கணவன் தைது மடைவிடயத் திருத்தி ஒழுங்கடமப்பது என்பது சிக்கைாை விையமாகி தற்மபாது
உள்ைது. இதைால் பைர் வாழ்வு முறிந்து மபாய்விடுகிறது.
இல்ைாடை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் மறஞ்ஞான்றும்
நல்ைார்க்கு நல்ை மசயல்.
மடைவிக்கு அஞ்சி வாழ்கின்றவன் எப்மபாதும் நல்ைவர்க்கு நன்டமயாை கைடமடயச்
மசய்வதற்கு அஞ்சி நைப்பான். வள்ளுவர் மடைவிக்கு அஞ்சாது வாழ் என்கிறார் இதைால்
இக்காைத்தில் பை மபண்கள் மபண்விடுதடை என்று குடும்பப் பிாிவுகள் ஏற்படுகிறது..
நட்ைார் குடறமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதைாள்
மபட்ைாங்கு ஒழுகு பவர்.
மடைவி விரும்பியபடி மசய்து நைப்பவர் தம்முடைய நண்பர்க்கும் உறவிற்கும் உற்ற
குடறடயயும் மசய்து முடிக்கமாட்ைார்; அறத்டதயும் மசய்யமாட்ைார். இதைால் தற்காைத்தில்
தைது மசாந்தங்கடையும் நண்பர்கடையும் இ ந்து தவிப்பான். மடைவியிைம் எதிர் வாதம்
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மசய்தால் நிம்மதிடய இ க்கின்றான் இது எதிர்காைச்சந்ததிக்கு மபாருந்துமா? என்ற மகள்வி
எழுகிறது.
திருக்குறைில் தற்காைத்தில் படித்த இைம் சந்ததிகளுக்கு பைவித அறிவுடரகடை வ ங்கிைாலும்
படித்த மபண்கைால் ஏற்கப்பைாத சிை குறள்களும் உள்ைது அடவ மபண் ஆணுக்குக் கட்டுப்பட்டு
ஒழுக்கம் ஒற்றுடமயாக வா மவண்டும் அப்மபாது குடும்பம் அடமதியாக அறத்துைன் வாழும்
என்று கூறுவடத பை படித்த மபண்கள் உயர்வுதாழ்வு எை எண்ணி மபண்ணடிடமத்தைம் எைக்
கூறுவதால் அவர்கள் வாழ்வில் சைசைப்பு ஏற்படுவடதக் காணமுடிகிறது எைமவ உைகத்தால்
ஏற்கப்பட்ை நல்ை பைவிையங்கடைக் மகாண்ை மசான்ை வள்ளுவர் மபண்கள் அறம் என்று
கூறிய விையங்கைில் எதிர்காை படித்த சந்ததியிைர் சிை குறள்கைில் முரண்படுவது
தவிர்க்கமுடியாது உள்ைது.

குறிப்பு: பண்ணாகம்.காம் ஆசிாியர் திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி, மஜர்மைி எஸ்ஸன் நகாில் நடைமபற்ற
திருக்குறள் மாநாட்டில் வாசித்தைித்த கட்டுடர

நன்றி - மின்தமிழ் பண்ணாகம்: http://www.pannagam.com/ekk-news-page

திரு.இ.க.கிருஷ்ணமூர்த்தி (கண்ணன்)
பண்ணாகம் இடணய ஆசிாியர்
எஸ்ஸன், மஜர்மைி
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இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பல்கடைக்க க தமிழ்க் கல்வியின்
நிடை
— மதமமா ி
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து மவைிவந்த 'ஆதிடர' என்ற இத ில் (Vol. 1, 3 - ஆவது இதழ்)
மவைியாை தமிழ்க் கல்வியின் நிடைடயப் பற்றிய மசய்திடயத் மதாைர்ந்து தமி றிஞர்கள்
மசய்த கருத்துப் பாிமாற்றங்கள், சர்ச்டசகள் விடைவாக அன்டறயத் தமி கத்தின் தமிழ்க்
கல்வியின் நிடை மதாிய வருகிறது.
மகிபாைன்பட்டி பண்டிதமணி மு. கதிமரசச் மசட்டியார் அவர்கள்
"மதன்ைிந்தியாவில் உள்ை பார்ப்பைர்கள் மசன்டை, அண்ணாமடைப்
பல்கடைக்க கங்கைில் மசல்வாக்குள்ை நிடையில் இருப்பதாலும்,
அவர்கள் வைமமா ிப் பற்று அதிகம் மகாண்டிருப்பதாலும் தமிட த்
தடைமயடுக்கவிைாது மசய்கின்றைர்" என்று கூறிய கருத்தும்; அதற்கு
உ.மவ. சா. மற்றும் எஸ். சத்தியமூர்த்தி ஆகிமயாாின் மறுமமா ிகளும்;
உ. மவ. சா தைது கருத்திற்கு சான்று மகாடுத்ததாக பண்டிதமணியார்
அவர்கள் மகாடுத்த மறுமமா ி ஆகியவற்றால் அன்டறய தமி கத்தில்
தமிழ்க் கல்வியின் நிடை பற்றிய ஒரு வரைாற்றுப் பார்டவ நமக்குக்
கிடைக்கிறது.
யாழ்ப்பாணத்தின் ஆாிய திராவிை பாைாபிவிருத்தி சங்கத்தின்
பதிமைாராவது ஆண்டுவி ாவிற்குத் தடைடமமயற்று பண்டிதமணி
உடர நிகழ்த்தியுள்ைார். ஆதிடர இத ின் ஆசிாியர் என்.
நாராயணய்யர் என்பவரால் இந்த உடரயின் முழுச்மசய்தியும்
மகாடுக்கப்பைாது, உடரயின் சிற்சிைப் பகுதிகடை மட்டும் மதர்வு
மசய்யப்பட்டு, உண்டமக்குப் புறம்பாகத் திாிக்கப்பட்டு, அச்மசய்தி
தமி கத்தின் தமிழ் அறிஞர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு, அவர்கள்
மறுமமா ி மபறப்பட்டு அடவயும் ஆதிடர பத்திாிக்டகயால்
மவைியிட்டுள்ைது.
இடதத் மதாைர்ந்து, இச்மசய்திக்கு எதிராக, இந்த உண்டம அல்ைாத திாிப்பு மவடைடய
யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து மவைிவரும் மற்மறாரு பத்திாிக்டகயாை "ஈ மகசாி சீமுக" என்ற
பத்திாிக்டக சுட்டிக் காட்டுவதுைன், நிகழ்ச்சி நைத்திய யாழ்ப்பாணம் ஆாிய திராவிை
பாைாபிவிருத்தி சங்கத்தின் கண்ைைத்டதயும் தைது இத ில் (ஜூன் 1933) மவைியிட்டுள்ைது.
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இந்த நிகழ்விடைமயாட்டி தஞ்டசக் கரந்டதத்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் 'தமிழ்ப்மபா ில்' இதழும்
விாிவாை தைது கண்ைைத்டத "ஆதிடர" இத ின்
மீது பதிவு மசய்துள்ைதுைன், இந்நிகழ்விற்காக
பண்டிதமணி அவர்களுக்கு வருத்தமும்
மதாிவித்துள்ைது. இக்கண்ைைச் மசய்தியில்
காணப்படும் மசய்திகைின் வ ி மதாிய வருவது...
மசன்டைப் பல்கடைக்க கத்தில் முன்ைர் தமிழ்ப்
பண்டிதர் மதர்வுக்குப் படிப்மபாருக்கு கட்ைாய
வைமமா ிப் பாைம் மதடவ என்ற விதியும்,
வைமமா ி பயில்மவாருக்கு தமிழ்ப் புைடம
மவண்டுமமன்படத விதிக்காத ஒரு மநர்டமயற்ற
நிடையும் இருந்துள்ைது.
வைமமா ி பயில்மவாருக்கு சாகித்தியம்,
வியாகரணம், நியாயம், மீமாம்சம், மவதாந்தம்
ஆகியவற்றில் 'சிமராமணி', 'வித்துவான்' ஆகிய
படிப்புகளுக்கு வாய்ப்பைிக்கப்பட்டும்; ஆைால்
தமி ில் இவற்றுக்கு இடணயாை நூல்கள்
இருந்தும், தமி றிஞர்கள் மவண்டுமகாள்
விடுத்தும், தமிழுக்கு 'தமிழ் வித்துவான்' என்ற
ஒமரமயாரு பாை வாய்ப்டப மட்டும் மசன்டை
மற்றும் அண்ணாமடைப் பல்கடைக்க கங்கள் வ ங்கியுள்ைை.
மசன்டைப் பல்கடைக்க கத்தில் வைமமா ியில் B. A. Honours படிப்பு அடைத்துக்
கல்லூாியிலும் இருந்திருக்கிறது. சிக்கைம் காரணமாக மசன்டை அரசர் கல்லூாியில்
(பிரசிமைன்சி கல்லூாி) அந்தப் பாைவகுப்டப நீக்கைாம் என்ற கருத்டத முன்டவத்த மபாழுது
பார்ப்பைர்கைால் ஊர் மதாறும் மறுப்புக் கூட்ைங்கள் மபாைப்பட்டு கண்ைைங்கள்
டவக்கப்பட்ைை.
ஆைால், தமி ில் B. A. Honours படிப்பிற்கு ஏற்பாடு மசய்ய மவண்டிய மபாழுது அண்ணாமடைப்
பல்கடைக்க கத்தில் அப்பாைம் இருக்கும் மபாழுது மசன்டையில் அதற்குத் மதடவயில்டை
என்று S. சத்தியமூர்த்தியய்யர் மறுப்புக் கூறியதாகவும் மதாிகிறது.
அண்ணாமடைப் பல்கடைக்க க B. A. Honours படிப்பிற்குத் மதடவயாை நூல்களுக்கு நிதி
ஒதுக்கப்பைவில்டை. துடணயாசிாியர்கள் (Reader) மதடவ என்ற நியாயமாை மகாாிக்டகயும்
புறக்கணிக்கப்பட்ைது. மமலும், பல்கடைக்க கத்தில் தமிழ் மாணவர்கைின் எண்ணிக்டக
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பைமைங்கு அதிகமிருந்தும் வைமமா ிடயவிைக் குடறந்த ஆசிாியர் எண்ணிக்டகயும், குடறந்த
அைவு நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது. தமி ில் மதர்ச்சி மபறாதவர்கடைத் தமிழ் கற்பிக்க
நியமிக்கப்பட்ை நிடையும் இருந்து (வீட்டில் தமிழ் மபசுவதால் தமி ில் மதர்ச்சி என்பது
அவசியமற்றது என்ற காரணம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது) அதற்கு எதிர்ப்பு மதான்றியதால் ஒரு
ஆராய்ச்சிக் குழு அடமக்கப்பட்டு அந்த நிடைடம சீர் மசய்யப்பட்டுள்ைது.
மசன்டைப் பல்கடைக் க கத்தில் ஆளுடக நிடையில் இருந்மதார் தமி றிந்தவர்கள் அல்ை.
மடறமடையடிகள், உ.மவ. சா. மபான்ற தமி றிஞர்களுக்கு அக்குழுவில்
இைமிருந்திருக்கவில்டை. மசன்டைப் பல்கடைக்க கத்தால் தமிழ் சிறப்புைன்
மபாற்றப்பைவில்டை, மசன்டைப் பல்கடைக் க கத்தின் ஆளுடகயில் இருந்மதாாில்
மபரும்பாமைார் தமிழ் ஆர்வைரும் அல்ைர்.
எைமவ, இக்கருத்டத பண்டிதமணியார் சுட்டிக் காட்டியதில் இழுக்மகான்றுமில்டை, மமலும் இது
உ. மவ.சா பண்டிதமணியாாிைம் பகிர்ந்து மகாண்ை ஒரு கருத்மத என்பதால் அதில்
தவமறதுமில்டை எைவும் தஞ்டசக் கரந்டதத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தமிழ்ப் மபா ில் குழுவிைர்
கருதியுள்ைைர்.
மமலும், இது மபான்று தமிழ் அறிஞர்கைின் எதிமரதிர் கருத்துக்கடை மவைியிட்டு,
அவர்கைிடைமய (பண்டிதமணி, உ. மவ. சா. மபான்மறாாிடைமய) தகராறு கிைப்பிவிை எண்ணும்
இைங்டக பத்திாிக்டகயின் மநாக்கமும் கண்டிக்கப்பட்டுள்ைது.
"மசால்லுக மசால்லிற் பயனுடைய மசால்ைற்க
மசால்லிற் பயைிைாச் மசால்."
என்று ஆதிடர இத ின் ஆசிாியர் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ைார்.
குறிப்பு:
இது தமிழ்ப் மபா ில் (1933-1934) துணர்: 9 - மைர்: 3 மைாில் காணப்படும் ஒரு தமிழ்ச்
மசய்தியின் சுருக்கம், தமிழ்க் கல்வியின் வரைாறு என்ற மநாக்கில் மகாடுக்கப்படுகிறது.

முடைவர். மதமமா ி
themozhi@yahoo.com
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கூகுள் மமப் மசடவ
— உதயன்
நாம் நிடறய பயணங்கள் மசய்மவாம், ஒவ்மவாரு பயணம் நமக்கு நல்ை அனுபவத்டதயும் ஒரு
புத்துணர்ச்சிடயயும் தரும், நமது அனுபவத்டதப் பகிர்ந்து மகாள்ை பயண கட்டுடரகள்
எழுதுமவாம், நம் கட்டுடரடய வாசிப்பவர்களுக்கும் உங்கைது பயண இைங்கள் புது விஷயமாக
இருந்தால் வாசிப்பவர்களுக்கும் அந்த இைத்திற்கு மசன்று வர ஆர்வத்டதத் தூண்டும். நாம்
பயணத்டத எழுத்துக்கைாக மட்டும் அல்ைாமல் சிை மமப் சர்விஸ்கைின் உதவியால் நாம்
மபாய்வந்த இைங்கடை சுட்டிக்காட்டிைால் மற்றவர்களுக்கும் மபருதவியாக இருக்கும். அப்படி
சுட்டிக்காட்டும் மபாது அந்த இைங்கள் மமப்பில் மபயாிைப்பைாமல் இருந்தால் எப்படி இைங்கள்
சுட்டுவது, எவ்வாறு அந்தப் பாடத மசன்று மகாண்டிருக்கிறது என்படத மமப்பில் குறிக்கைாம்.
இதைால் நம்டம மதாைர்ந்து மசல்பவர்களுக்கும் உதவுவதற்காக இந்தப்பதிவு.
கூகுள் மமப்தான் பரவைாக உபமயாகிக்கின்றைர் அதைால் அடதமய நாம் மாதிாியாக எடுத்துப்
பார்ப்மபாம்.
முதலில் கூகுள் மமப் பற்றி பார்ப்மபாம்
கூகுள் நிறுவைத்தால் கூகுள் மமப் (Google Maps) புவியியல் தகவல்களுக்காக
உருவாக்கப்பட்ைது, முன்ைர் பள்ைி படிக்கும் மபாது மமப், அல்ைது ஏமதனும் மவைியூர் மசல்லும்
மபாது மமப் உபமயாகித்திருப்மபாம், இன்று இருக்கும் வைர்ச்சியில் திைம் புது சாடைகளும்
நகர்களும் உருவாகிக் மகாண்டிருக்கிறது, இடத எல்ைாம் கருத்தில் மகாண்டு கூகுள் சாட்டிடைட்
மூைம் பைம் எடுத்து மமப்கைாக உருவாக்கி டவத்துள்ைது, உட்கார்ந்த இைத்தில் உைகில் ஏமதா
ஒரு மூடையில் இருக்கும் இைங்கடை நம் டகயில் இருக்கும் மவுஸ் மூைம் சுற்றி வரைாம்,
இைங்கள், சாடைவசதி, தூரங்கள் எை அறிந்து பயணத்திட்ைங்கடை வகுக்க உதவுகிறது.
சாட்டிடைட் மற்றும் மமப் எை இரு வடகயில் பார்க்கைாம், இடணயதை வசதியுைன் தான் பார்க்க
முடியும், இதன் முகவாி : https://maps.google.co.in/
”கூகுள் எர்த்”ம் இமத மபான்ற மசடவடயத் தான் அைித்து வருகிறது,
http://www.google.com/earth/index.html இந்தப் பக்கத்துக்கு மசன்று கூகுள் எர்த்
மமன்மபாருடை ைவுண்மைாட் மசய்து மகாள்ைைாம். லிைக்ஸ், டமக்மராசாப்ட் விண்மைாஸ்
மற்றும் ஆப்பிள் ஆப்மரட்டிங் சிஸ்ைம்கைில் இருந்து உைடகச் சுற்றிப் பார்டவயிை உதவுகின்றது.
கூகுள் மமப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
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முதலில் இடணயதைமவகம் ஓரைவு மவகமாக உள்ை கணிணியில் ப்ரவுசர்கைில்
(https://maps.google.co.in/) கூகுள் மமப் முகவாி தந்து அந்தப் பக்கத்துக்கு மசன்றால், நாம்
ஜிமமயில் ப்மராடபல் மசட்டிங்கில் நாம் வசிக்கும் இைங்கடைத் தந்தடத டவத்மதா அல்ைது நம்
கணிைி ஐபி அட்ரஸில் உள்ை முகவாி டவத்து அந்த மாநிைத்டதமயா அல்ைது நாட்டைமயா
காட்டும்.
அந்தப் பக்கத்தில் மமமை தட்ைச்சு மசய்து மதடும் வசதி இருக்கும் அதில் நாம் மவண்டிய
முகவாிடய முகவாி தந்து மதைச் மசால்ைைாம், உதாரணமாக நான் Madurai டய மதடிமைன்.

மநரடியாகக் கூகுள் மசர்ச்சில் மவண்டிய முகவாி தந்தும், ப்ரவுசாின் Mapsடய கிைிக் மசய்தாலும்
மமப்பில் அந்த இைத்டத நாம் காணைாம்.
இந்தப் மமப்பில் குறிப்பிட்டுள்ை இைங்கள் பற்றி விைாவாியாக பார்ப்மபாம்
1. நாம் மதடும் இைங்கடைத் தட்ைச்சும் இைம். (Type the location.)
2. மதடிய இைங்களுக்காை மமப். (Map Viewer)
3. மமப் / சாட்டிடைட் வியூ காண.
4. மமப் ஜூம் மசய்து பார்க்க. (மவுஸ் ஸ்குமரால் மசய்தும் பார்க்கைாம்)
5. இைம் வைம், மமல் கீழ் எை நகர்த்திப் பார்க்க. (கீ மபார்ட் ஏமரா கீ டயயும் உபமயாகித்து
நகர்த்திப் பார்க்கைாம்)
6. நாம் மதடிய இைங்கடைப் பற்றி மதாிந்து மகாள்ை (More About this places we were
looking for )
[27]

இந்தப் 6வது பாய்ண்ட் பற்றி மகாஞ்சம் விைாவாியாக பார்ப்மபாம்.
Get Directions கிைிக்
நாம் ஒரு இைத்தில் இருந்து மற்மறாரு இைத்திற்கு மசல்ை மவண்டிய பாடதடய காட்டும்,
மாற்றுப் பாடத இருந்தாலும் அடதயும் மதாிவிக்கும்.

1. A - B என்று குறிப்பிட்டுள்ை இைத்தில் மதுடரயில் இருக்கும் சிம்மக்கல் A என்ற
இைத்திலும் மபாியார் மபருந்து நிடையம் B என்ற இைத்திலும் குறிப்பிட்டுள்மைன்.
2. A சிம்மக்கல் - B மபாியார் மபருந்து நிடையம் மசல்லும் பாடதகடை மட்டும் நீை
வண்ணத்தில் காண்பிக்கப் பட்டுள்ைது. மமலும் நீங்கள் மதாைர மவண்டிய இைங்கடை
Add Destination மகாடுத்து உங்கைது இைக்குகடை மதாைரைாம்,
3. மாற்றுப் பாடதகள் இருந்தால் அறிவுறுத்தும் மபாகும் தூரம் உட்பை. (Suggest Alternate
Route)
4. A - B பாடத மசல்லும் திடச எங்மக எவ்வ ி திரும்ப மவண்டும் உட்பை அறிவுறுத்தும்.
(Driving Direction)
இந்தப் Direction மூைம் நாம் மபாகும் இைத்திற்கு மசல்ை ஏற்றச் சாடைகள், சுருக்கு பாடத,
மாற்றுப் பாடதகள் அறியைாம் உங்களுக்கு மவறு வ ிகள் இருக்கைாம் என்று மதாிந்தால் அந்த
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நிைக்கைர் மகாட்டிடை பிடித்து நகர்த்திப் பார்க்கைாம். (Drag To Change Route) மமலும்
எவ்வைவு தூரம், மநரம் ஆகியவற்டறயும் அறியைாம்.
My Places:
முன்ைர் நாம் மதடிய இைங்கள், மபாை பாடதகடை மசமித்து டவத்திருக்கும் இைம் (History)
Printer:
நாம் மதடிய இைங்கள் மமப் மற்றும் Directionடை பிாிண்டு எடுக்கைாம், PDF ஆக மாற்றைாம்.
நாம் மதடிய மமப்பின் இடணய முகவாி லிங்காக (URL) கிடைக்கும், பைங்கைாகவும்,
எழுத்தாகவும் பகிர வசதியாக இருக்கும்.

1. லிங்க் பட்ைன்
2. நாம் மதடிய, அல்ைது பாடதகடை இடணயவ ி முகவாியாக (URL) கிடைக்கும், இந்தப்
லிங்டக பகிரைாம், பயைரும் இந்தப் லிங்டக கிைிக் மசய்தால் மபாதும் நீங்கள் பகிர நிடைத்த
மமப் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
(உ.ம்: இது மபால் தான் அந்த முகவாி இருக்கும்)
https://maps.google.co.in/maps?saddr=Simmakkal,+Madurai++Main,+Madurai,+Tamil+Nadu&daddr=9.9243965,78.1163839+to:Periyar+Bus+Stand,+Madurai
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,+Tamil+Nadu&hl=en&ll=9.920958,78.115582&spn=0.023969,0.042272&sll=9.923579,78.1123
64&sspn=0.023969,0.042272&geocode=FYV1lwAdnwSoBCnzU6CNj8UAOzGWxiYaincepw%3
BFSxvlwAdH_anBClbFgtiMUAOzGDf5RojJlgXQ%3BFRJOlwAdHuGnBCmLmCGCgMUAOzGrrPP_zkw21A&t=h&via=1
&z=15
3. இதுவும் 2 வது மசான்ைது மபால் தான், இந்தப் லிங்டக இடணயதைத்திலும், ப்ைாக்கிலும்
பகிர வசதியாக இருக்கும்.
(உ.ம்: இது மபால் தான் அந்த முகவாி இருக்கும்)
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"
src="https://maps.google.co.in/maps?saddr=Simmakkal,+Madurai++Main,+Madurai,+Tamil+Nadu&amp;daddr=9.9243965,78.1163839+to:Periyar+Bus+Stand,+Madurai,+T
amil+Nadu&amp;hl=en&amp;sll=9.923579,78.112364&amp;sspn=0.023969,0.042272&amp;geocode=FY
V1lwAdnwSoBCnzU6CNj8UAOzGWxiYaincepw%3BFSxvlwAdH_anBClbFgtiMUAOzGDf5RojJlgXQ%3BFRJOlwAdHuGnBCmLmCGCgMUAOzGrrPP_zkw21A&amp;t=h&amp;via=1&a
mp;ie=UTF8&amp;ll=9.920965,78.115565&amp;spn=0.01009,0.00917&amp;output=embed"></iframe>
<br /><small><a href="https://maps.google.co.in/maps?saddr=Simmakkal,+Madurai++Main,+Madurai,+Tamil+Nadu&amp;daddr=9.9243965,78.1163839+to:Periyar+Bus+Stand,+Madurai,+T
amil+Nadu&amp;hl=en&amp;sll=9.923579,78.112364&amp;sspn=0.023969,0.042272&amp;geocode=FY
V1lwAdnwSoBCnzU6CNj8UAOzGWxiYaincepw%3BFSxvlwAdH_anBClbFgtiMUAOzGDf5RojJlgXQ%3BFRJOlwAdHuGnBCmLmCGCgMUAOzGrrPP_zkw21A&amp;t=h&amp;via=1&a
mp;ie=UTF8&amp;ll=9.920965,78.115565&amp;spn=0.01009,0.00917&amp;source=embed"
style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>

உதயன்
udhayan.chn@gmail.com

[30]

மவள்ைாடை மவந்தர் பிட்டி தியாகராயர்
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
மசன்டை என்றதும் நம்மில் பைருக்கு, குறிப்பாக நம் மபண்மணிகளுக்கு நிடைவிற்கு வருவது, ‘டீ
நகர்’ தான். “இந்த டீ நகாில் உள்ை ‘டீ’ யாடர அல்ைது எடதக் குறிக்கிறது என்று பைடரக்
மகட்டுப் பார்த்மதன். படித்தவர்களுக்குக்கூை, சாியாை விடை மதாியவில்டை. ‘தியாகராய நகர்’
என்று சாியாக மசான்ைவர்கைிைம், “யார் இந்த தியாகராயர்” எைக் மகட்ைமபாது
மபரும்பாைாமைார் ‘நடிகர் தியாகராஜ பாகவதராயிருக்கைாம்’ என்றார்கள். சாியாை விடைடயச்
மசான்ைவர்கள் மிகச் சிைமர.

மசன்டையின் மவள்டை மாைிடகயாை ாிப்பன் கட்டிைத்தின் (மாநகராட்சி வைாகம்) முன்மை,
சிடை வடிவில் நிற்கும் மவள்ைாடை மவந்தர் சர் பிட்டி தியாகராயர்தான், டீ. நகருக்குப் மபயர்
தந்த மபருமான். இந்தச் சிடை 1937ஆம் ஆண்டு, அக்மைாபர் மாதம் 3 ஆம் நாள் அப்மபாடதய
மசன்டை மாகாண ஆளுநர் ஸ்ைான்லி அவர்கைால் திறக்கப்பட்ைது. இந்தச் சிடையின் அடியில்
பீைத்டத சுற்றி, பள்ைிச் சிறுவர்கள் டகயில் புத்தகங்கமைாடு இருப்படதப் மபால் சிறு சிறு
சிடைகள் உள்ைை. மசன்டை கைற்கடர சாடையில் உள்ை காமராஜர் சிடையில் கூை அவருக்கு
இருபுறமும் பள்ைிச் சிறுவர்கள் சிடைகடைக் காணைாம். தமி கத்தில் ஏட ச் சிறார்களுக்கு
கல்விக் கண்டணத் திறந்து டவத்த மபருடம. இந்த மபருமக்கடைமய சாரும். குறிப்பாக 1897ஆம்
ஆண்டு வை மசன்டையில் தான் வசித்து வந்த வண்ணாரப்மபட்டைப் பகுதியில் தம் மசாந்த
மசைவில் துவக்கப் பள்ைி ஒன்டறத் துவங்கி, அதில் படிக்க வந்த மாணவர்களுக்கு இைவச மதிய
உணவும் வ ங்கியிருக்கிறார் தியாகராயர். இந்தப் பள்ைிமய பின்ைாைில் தியாகராயர்
[31]

கல்லூாியாக மைர்ந்தது.1917இல் தம் மசாத்தில் ஒரு பகுதிடய கல்விக்காக தாைம் மசய்தார் இவர்.
1920ஆம் ஆண்டு மபப்ரவாி 2 ஆம் நாள், மசன்டை மாநகராட்சியின் முதல் தடைவராகத்
மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைார் .. உைன், மசன்டையில், எல்மைாரும்-குறிப்பாக ஏட மக்கள், கல்வி
அறிவு மபறுவதற்காக, ஐந்து இைங்கைில் நகராட்சிப் பள்ைிகள் திறந்தார். அவற்றுள் ஆயிரம்
விைக்குப் பகுதியில் அடமந்த நகராட்சிப் பள்ைியில் முதன்முடறயாக இைவச மதிய உணவுத்
திட்ைத்டத அறிமுகம் மசய்தார் இப்மபருமகைார். மநசவாைர் சமூகத்டத மசர்ந்த இவர் , அந்தக்
குைத்தில் முதன்முதலில் பி.ஏ. பட்ைம் மபற்றவர் எனும் மபருடம மபற்றார். -1920இல் ஐந்தாக
இருந்த மாநகராட்சிப் பள்ைிகைின் எண்ணிக்டக 1923இல்45ஆக உயர்ந்தது..இப்மபாதுள்ை
சத்துணவு திட்ைத்திற்கு முன்மைாடி ,1960கைில் காமராஜர் மகாண்டு வந்த ‘மதிய உணவுத்திட்ைம்’
என்பர்.அந்த மதிய உணவுத் திட்ைம் வருவதற்குப் பை ஆண்டுகளுக்கு முன்மப
இவற்றுக்மகல்ைாம் வ ிமகாலியவர் வள்ைல் தியாகராயர்.
‘வாடிய பயிடரக் கண்ைமபாமதல்ைாம் வாடிமைன்’ என்றார் வள்ைைார். 1876ஆம் ஆண்டு தாது
வருைத்திய பஞ்சத்தின் மபாது பசியில் வாடிய பாமர மக்களுக்கு மூன்று மாத காைம் உணவைித்து
அவர்கைின் துயடரப் மபாக்கிைார் பசிப்பிணி மருத்துவர் தியாகராயர். இதற்காக அன்டறய
ஆங்கிை அரசின் பாராட்டையும் மபற்றார்.
1885ஆம் ஆண்டு முதமை, காங்கிரஸ் மபாியக்கத்தில் தன்டை இடணத்துக் மகாண்ை
தியாகராயர், 1916ஆம் ஆண்டு அதிலிருந்து விைகி, திருவாைர்கள் நமைச முதலியார், டி.எம். நாயர்
இவர்களுைன் இடணந்து “மதன்ைிந்திய நை உாிடமச் சங்கம்“ எனும் அடமப்டப நிறுவிைார்.
1920ஆம் ஆண்டு நவம்பாில் நடைமபற்ற மதர்தலில் நீதிக் கட்சி மவற்றி அடைந்த மபாது
தடைவர் தியாகராயர்தான் மசன்டை மாகாணத்தின் தடைடம அடமச்சராகப் பதவி ஏற்பார் எை
அடைவரும் எதிர் பார்த்தைர். ஆளுநரும் அட த்தார். ஆைால் அவமரா, கைலூர் சுப்பராயலு
மரட்டியாடர (கைலூர் மபருந்து நிடையம் எதிமரயுள்ை ‘சுப்பராயலு நகர்’ இவர் மபயாில்
அடமந்துள்ைது) பாிந்துடரத்தார். தடைடம அடமச்சராகப் பதவிமயற்ற சுப்பராயலு மரட்டியார்
ஆமறழு மாதங்கைில் உைல் நைக்குடறவால் பதவிடய ராஜிைமா மசய்தார். இப்மபாதாவது
தியாகராயர் அரசுக்குத் தடைடம ஏற்பார் எை அடைவரும் எதிர் பார்த்தைர். இம்முடறயும்
பதவிடய நாடி ஓைாமல், தியாகராயர், பைகல் அரசாின் மபயடரப் பாிந்துடரக்க (பைகல் பூங்கா
இவர் மபயாில் தான் உள்ைது), தடைடம அடமச்சராைார் பைகல் அரசர்.
1923ம் ஆண்டு நைந்த மபாதுத் மதர்தலில் காங்கிரடசத் மதாற்கடித்து , நீதிக் கட்சி ஆட்சிடயப்
பிடித்தது. இந்த முடறயாவது தடைடம அடமச்சராவார் தியாகராயர் எை எண்ணிமயாாின்
எண்ணங்களுக்கு மாறாக, உைல்நைத்டதக் காரணம் காட்டி மீண்டும் பைகல் அரசடரப் பதவியில்
அமர்த்திைார் தியாகராயர். மும்முடற தன்டைத் மதடி வந்த தடைடம அடமச்சர் பதவிடய
‘மவண்ைாம்’ எை ஒதுக்கிய இவர் உண்டமயிமைமய “தியாக” - ராயர்தான். இவாின் இந்தச்
மசயடை, அன்டறய மசன்டை மாகாண ஆளுநர் மவல்லிங்ைன் பிரபு வியந்து பாராட்டிைாராம்.
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மசல்விருந்மதாம்பி, வருவிருந்து பார்த்திருக்கும் நல் விருந்தாைர் தியாக ராயர். இவர் இல்ைத்தில்
பாமரர் முதல் பணக்காரர்கள் வடர பைரும் வந்து விருந்துண்டு மசல்வது வ க்கம். இந்த
விருந்திைர் பட்டியலில் பிாிட்டிஷ் அரச குடும்பத்திைரும் அைக்கம். 1905ஆம் ஆண்டு மவல்ஸ்
இைவரசர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ், பின்ைர் எட்ைாம் எட்வர்ட் ஆகிமயார் தியாகராயாின்
விருந்மதாம்பலில் திடைத்தவர்கள். இரண்ைாம் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் மபாது மசன்டை வந்த
காந்தியடிகள், தியாகராயாின் பிட்டி நூற்பாடை மசன்று தறி மநய்து பார்த்திருக்கிறார். தன்
பிள்டைகள் இருவடர தறிமநசவு பயிற்சிக்கும் இங்மக அனுப்பியிருக்கிறார்.
மவள்ைத் தடைப்பாடக –மவள்டை சட்டை-கீழ்பாய்சிக்கட்டிய மவள்டை மவட்டி , மவள்டை
மமல் துண்டு எை எப்மபாதும் தூய மவள்டை ஆடைகடைமய விரும்பி அணிந்த தியாகராயர்
மக்கைால் “ மவள்ைாடை மவந்தர்” என்மற அன்பாக அட க்கப்பட்ைார். இந்த மவள்ைாடைக்கும்
ஒரு முடற ஆபத்து வந்தது. 1922ஆம் ஆண்டு சைவாி மாதம் 13ஆம் நாள் மசன்டைக்கு வருடக
தந்த பிாிட்டிஷ் மபரரசின் அரசடர வரமவற்க, அன்டறய மசன்டை மாநகராட்சியின் தடைவர்
என்கிற முடறயில் தியாகராயர் மசல்ை மவண்டியிருந்தது. பிாிட்டிஷ் மன்ைடர வரமவற்கச்
மசல்மவார் ஆங்கிமைய பாணியில் உடை அணிய மவண்டும் எனும் மரபு அப்மபாது
கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆைால் நம் பண்பாட்டை விட்டுக் மகாடுக்க விரும்பாத
தியாகராயர், ஆங்கிமைய பாணியில் உடை அணிய மறுத்து அரசடர வரமவற்க, மாநகராட்சியில்
தைக்கு அடுத்த நிடையில் இருந்தவடர, அனுப்ப இருந்தாராம். இடத அறிந்த ஆளுநர்
மவல்லிங்ைன் பிரபு, தியாகராயர்தான் அரசடர வரமவற்கச் மசல்ை மவண்டும் எைச் மசால்லி,
மரபுகடை மாற்றி, விதிகடைத் தைர்த்தி இவர் இந்திய உடையிமைமய மசன்று மன்ைடர
வரமவற்கச் மசய்தாராம். மன்ைமர வந்தாலும் அதற்காக தை மரபுகடை மாற்றிக் மகாள்ைாத
மாமைிதர் தியாகராயர்.
ாிப்பன் பிரபு 1881-82இல் உள்ைாட்சி மன்றங்கடை ஏற்படுத்தியமபாது, (மாநகராட்சிக்
கட்டிைத்திற்கு “ாிப்பன் மாைிடக’ எைப் மபயாிட்டிருப்பது மபாருத்தம்தான்.), வைமசன்டை
வண்ணாரப்மபட்டை மக்கைின் மவண்டுமகாளுக்கிணங்க, அவர்கைின் பிரதிநிதியாக மாநகராட்சி
மன்றம் நுட ந்தார் தியாகராயர். இது நிகழ்ந்தது 1882ல் அப்மபாது அவருக்கு வயது முப்பது.
பின்ைர் மதர்தல் நைந்தமபாதும், இவமர மவற்றி மபற்றார். -1882முதல் 1922வடர
மாநகராட்சியில் பணியாற்றியமபாது இவர் மசய்த பணிகள் பைப்பை.. குடிநீர், சுகாதாரம், கல்வி
மபான்ற துடறகைில் மசன்டை நகரம் மபரும் முன்மைற்றம் அடைய முழுடமயாகப் பாடுபட்ைார்.
நாட்டு மருத்துவச்சிகைின் பிரசவ முடறயில் சிசு மரணம் அதிகம் நிகழ்வடத அறிந்த இவர், பைத்த
எதிர்ப்புகளுக்கிடைமய ஆங்கிமைய மருத்துவ முடறடய அறிமுகம் மசய்தார்.
பார்ப்பைீயத்டத எதிர்த்தாமர தவிர, இவர் பார்ப்பைர்கடை எதிர்க்கவில்டை. இவரது இல்ைத்
தாழ்வாரத்தில் நைந்த பள்ைியில் பார்ப்பை மாணவர்கள் வைமமா ி கற்றைர்,
திருவல்லிக்மகணியில் மவற்றி மபற்று உறுப்பிைராை டி. .எம். நாயர் , மாநகராட்சிக் கூட்ைத்தில்,
மதப்பத் திருவி ாவின் மபாது வறண்டிருந்த பார்த்தசாரதி மகாவில் திருக்குைத்திற்கு மாநகராட்சி
[33]

மசைவில் தண்ணீர் ஏற்பாடு மசய்யக் கூைாது எை வாதிட்ைார். அடத எதிர்த்துப் மபசிய
உறுப்பிைர் தியாகராயர் , வி ாவின் மபாது மாநகராட்சி மசைவில் தண்ணீருக்கு ஏற்பாடு
மசய்தார். மயிடைத் திருக்மகாவில் குைமுழுக்கு வி ாவிற்கு ரூ 10000 நன்மகாடை அைித்தவர்
தியாகராயர்.
இவர் ஆடசப்பட்டு நிடறமவறாமல் மபாை திட்ைம் ஒன்று உள்ைது. அதுதான் ‘கூவம் சீரடமப்பு
திட்ைம்’ .அந்தக் காைத்தில் பச்டசயப்ப முதலியார் ( பச்டசயப்பர் கல்வி அறக்கட்ைடைடய
நிறுவியவர்) கூவத்தில் குைித்துவிட்டுத்தான் குமரடை வ ிபைச் மசல்வாராம். ஆைால்
தியாகராயர் காைத்திமைமய கூவம் மாசடைந்து விட்ைது. கூவத்டதச் சீரடமத்து ப ம்
மபருடமடய மீட்க இவர் திட்ைமிட்ைார். மாநகராட்சியிைம் நிதி வசதி இல்டை. அரசும் டக
விாித்துவிட்ைது. திட்ைம் நிடறமவறவில்டை. விடைவு, இன்றும் நாம் கூவம் பக்கம்
மபாகும்மபாது மூக்கில் விரல் டவக்க மவண்டியுள்ைது.
சமுதாய சீர்திருத்தச் மசம்மல் தியாகராயாின் மபருமுயற்சியின் பயைாகமவ நீதிக்கட்சி ஆட்சியில்
“தீண்ைாடம ஒ ிப்பு சட்ைம்”, “ வகுப்பு வாாி பிரதிநிதித் துவ சட்ைம்” மபான்றடவ
நிடறமவற்றப்பட்ைை. மநசவுத் மதா ிலில் முடிசூைா மன்ைராகத் திகழ்ந்த தியாகராயர், தறியில்
புதுடமகள் பை மசய்தார். தமி கத்தில் விடசத் தறிடய அறிமுகப் படுத்தியது இவமர.
அரசியலில் இவடர மிகக் கடுடமயாக விமர்சித்த தமிழ்த் மதன்றல் திரு.வி.க. அவர்கள்
இவடரப்பற்றிக் குறிப்பிடும்மபாது “இப்மபாியாாின் வாழ்வு, பின் வருமவார்க்குப் மபாிைக்கியம்
மபான்றது” என்கிறார். இவரது அரசியல் எதிாி சி.பி. இராமசாமி அய்யர் இவரது மடறவின்
மபாது “ ஒரு தன்ைைமற்ற மைிதாபிமாைிடய இ ந்மதாம்” என்றார். 1852 ஏப்ரல் மாதம் 27ஆம்
நாள் -பிறந்த தியாகராயர் 1925 ஏப்ரல் மாதம் 28 ஐந்து இைங்கைில் ஆம் நாள் இயற்டக
எய்திைார். இவர் மபான்ற மக்கள் நைம் மபணும் தடைவர்கமை தமிழ்நாட்டின் இன்டறய மதடவ.
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மமதிைச் சிந்தடை - ஈமராட்டுச் மசாஷலிசமும் மமடைநாட்டுப்
மபாதுவுடைடமயும் – மபாியார்
— மபராசிாியர். நாகராசன்
மசன்ற நூற்றாண்டின் மதாைக்கத்தில் தமி கத்தின் தடைசிறந்த சிை முற்மபாக்குச்
சிந்தடையாைர்கள் மபாருைாதார சமய அடிப்படையில் நிைவும் ஏற்றத் தாழ்வுகடை அகற்றவும்
இடைமவைிடயக் குடறக்கவும் புதிய சமதர்மச் சிந்தடைகடை முன்மைடுத்தைர்.
மதா ிற்சாடையில் மவடை மசய்யும் மதா ிைாைர்கள் மற்றும் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ை
நிைமற்ற விவசாயக் கூலித் மதா ிைாைர்கைின் அவைநிடை உாிடமயின்டம உற்பத்தி
மசய்பவனுக்கு மபாருைீட்டில் பங்கில்டை, உழுபவனுக்கு நிைம் மசாந்தம் இல்டை, என்ற
மமட்டிடமக்குடி, கீழ்க்குடி என்ற பிாிவு புதுயுகத்தில் முற்றும் கடையப்பைமவண்டும் என்ற
சிந்தடைடய முன்மைடுத்தவர்கைில் சிங்காரமவல் மசட்டியார் சர்க்கடரச் மசட்டியார் திரு.வி.க
வரதராஜுலு நாயுடு மற்றும் மதுடர மராசாப்பூத் துடர என்றட க்கப்பட்ை மஜாசப் ஆகியவர்கள்
குறிப்பிைத்தக்கவர்கைாகும்.
மதா ிற்சாடைகைிலும் வயல்மவைிகைிலும் மவடைகள் சாதி அடிப்படையில்
அடமந்திருப்படதயும் எல்ைாருக்கும் மபாதுவாை தமிழ்நாட்டு ஆையங்களுக்குள் கீழ்ச்
சாதியிைருக்கு உள்மை நுட ந்து வ ிபை உாிடம இல்டை என்ற நிடையில் மமடைநாட்டில்
புதிதாக அைக்கப்பட்ைவர்களும் ஒடுக்கப்பட்ைவர்களும் ஒன்று மசர்ந்து உட ப்பாைர்கைின்
உாிடமக்குக் குரல்மகாடுப்படத அறிந்த ஈ மவ ரா மமற்கில் உருவாை இந்தப் புதிய
இயக்கங்கடை மநாில் மசன்று அறிந்துவந்து ஒரு புதிய இயக்கம் உருவாக்க எண்ணி
சுயமாியாடத இயக்கத்டதத் மதாற்றுவித்த ராமநாதன் ஈமராடு ராமு ஆகிமயாருைன் ஐமராப்பிய
நாடுகைிலும் ரஷ்யாவிலும் சுற்றுப்பயணம் மமற்மகாண்ைார். 1931 ஆம் ஆண்டு டிசம்பாில்
இைங்டக வ ியாக ைண்ைடை அடைந்தவர் ரஷ்யாவில் மூன்று மாதங்கள் பயணம் மசய்துவிட்டு
1932 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் இைங்டக வ ியாகச் மசன்டை வந்து மசர்ந்தார்
இங்கிைாந்தில் மபாது உடைடமக் கட்சியின் மசயல்பாடு பற்றியும் அங்மக மதா ிைாைர்கள் இை
அடிப்படையில் அைக்கவும் கீழ்டமப்படுத்துவடதயும் கைத்தில் கண்டு பை மதா ிைாைர்
உாிடமடய வலியுறுத்தும் கூட்ைங்கைில் கைந்துமகாண்டும் தமிழ்நாட்டில் மதா ிற்சாடைகைிலும்
விவசாயத்திலும் இடறவ ிபாட்டு ஆையங்கைிலும் சாதி அடிப்படையிைாை அைக்குமுடறக்
காைவிழ்த்துக் கீழ்டமப் படுத்துவடதயும் கைந்தாய்வுகைில் மவைிப்படுத்திைார். 20 ஆம்
நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஐமராப்பாவில் மதாைங்கப்பட்ை எல்ைா ஒடுக்கப்பட்ை
தாழ்த்தப்பட்ைவர்களுக்குக் குரல்மகாடுக்கும் இயக்கங்கைின் தடைவர்கடை மநாில் சந்தித்து அந்த
இயக்கங்கைின் மசயல்பாடுகடைக் மகட்ைறிந்தார்
ரஷ்யாவில் மூன்று மாத காைம் பை மதா ிைாைர் அடமப்புகைில் மபசி கார்ல் மார்க்சின்
மசாசலிஷச் சிந்தடை மசயல்பட்ை முடறடயத் தீவிரமாக அைசி ஆராய்ந்து கார்ல் மார்க்சின்
சிந்தடை தமி கத்தில் ஒரு புதிய மசாசலிசமாக உருவாக மவண்டும் என்று விரும்பி மதா ிைாைர்
இயக்கத்தின் தடைமகைாை சிங்கார மவைடர ஈமராட்டுக்கு அட த்துவந்து ஈமராட்டுச்
மசாசலிசம் என்று சிங்காரமவைடர ஒரு புதிய மகாள்டகடய வடிவடமக்கச் மசய்தார்
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தமிழ்நாட்டில் ஆயிரக்கணக்காை ஆண்டுகைாக நிைவிவரும் சமய அடிப்படையில் மபாருைாதார
அடிப்படையிைாை இடைமவைிடயக் குடறத்து மபாருைாதார அடிப்படையில் பிற்பட்ைவர்களும்
சமய அடிப்படையில் தாழ்த்தப்பட்ைவர்களும் சமம் என்று நிறுவ ஈமராட்டுச் மசாசலிசம்
வ ிமகாலும் என்று கருதி சமய மவறியால் ஏற்பட்ை இடைமவைிடயக் குடறக்கவும் ஒரு புதிய
இயக்கம் அடமக்கவும் எண்ணிய மபாியார் அந்த முயற்சியில் மவற்றி மபறாமல் மபாைது
வருந்தற்குறியது என்றாலும் தன் மசாந்தச் மசைவில் மமல்நாட்டுச் சுற்றுப்பயணம் மசய்து கண்டு
மகட்ைறிந்தவற்டறத் மதாகுத்து ஈமராட்டுச் மசாசலிசம் என்று தமி கத்துக்கு ஏற்ற சமதர்மச்
சிந்தடைடயப் மபாியார் வகுத்துத் தந்தார் என்ற மசய்திமய இன்டறய இடைய தடைமுடறக்கு
எடுத்துச் மசால்ைாமல் இருட்ைடிப்புச் மசய்யப்படும் நிடைடய அகற்றப்பை மவண்டும்.
ஈமராட்டுச் மசாசலிசமாை நாட்ைார் மரபியலும் மார்க்சியச் சிந்தடையும் இடணந்த
மகாள்டகடயப் பரப்ப இந்த மமதிைத்தில் முடிமவடுக்கமவண்டியது அவசியம்
காசியில் பிராமணர்களுக்கு மட்டும் என்றிருந்த மைத்தில் மவடையிலிருந்து துரத்தப்பட்ை
மபாியார் 1932 மதாைக்கத்தில் மபாதுவுடைடமச் சிந்தடையாைர்களுைன் மசயல்பட்ைதற்காக
காவல்துடறயால் இங்கிைாந்திலிருந்து மவைிமயற்றப்பட்டு ரசியாவில் மபாதுவுடைடமக்
கட்சியின் தடைடமடயச் சந்திக்கும் நிடையில் ரசியாவிலிருந்தும் மவைிமயற்றப்பட்டு
பிற்படுத்தப்பட்ைாவர்கைின் நைனுக்குக் காங்கிரச் தீர்மாைம் மபாை வலியுறுத்திக் காங்கிரசாில்
இருந்தும் மவைிமயற்றப்பட்ைாலும் தன் இறுதி மூச்சுவடர தமிழ்நாட்டு இடறயாண்டமயில் சமய
அரசியல் மபாருைாதார ஆதிக்கச் சக்திகைின் அைக்குமுடறடய எதிர்த்துச் சமூக நீதிக்குக்
குரல்மகாடுத்தவர் என்ற உண்டம அவாின் பிராமண எதிர்ப்பால் மவைி உைகுக்குத் மதாியாமல்
முைங்கிக் கிைப்பதும் அவாின் மபயரால் ஆட்சிக்குவந்த திராவிைக் கட்சிகள் ஈமராட்டு
மசாசலிசத்டதப் பற்றிக் கவடைப்பைாமல் இருப்பதும் மவதடைக்குாியதாகும்.
ஆய்வு மசய்மவாாின் கவைத்திற்கு!
http://singaravelar.blogspot.in/2008/02/blog-post.html
மபாியாாின் குடியரசுப் பத்திாிடகயில் மதாைர்ச்சியாக சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்கடை அறி வியல்
பார்டவமயாடு எழுதி வந்தவர். ஈமராட்டுத் திட்ைமமை மபாதுவுடை டமடய டமயப் படுத்திய
திட்ைம் மபாியார் தந்தார். அதன் பின்ைணியில் மசயல்பட்ைவர்கைில் சிங்கார மவைர் முதல்
இைத்டதப் மபறுவார். மபாியார் சமூக விடுதடைடய மட்டுமம முன் நிடைப்படுத்த துவங்கிைார்.
இந்நிடையில் மபாியாமராடு மாறுபட்டு ‘சுயமாியாடத இயக்கமா? அவமாியாடத இயக்கமா?’
எைச் சீறியவர் சிங்கார மவைர். ஆயினும், சிங்கார மவைாின் அைவற்ற புைடம கண்டு அவடர
தன் ஏட்டில் மதாைர்ந்து எழுத மபாியார் அனுமதித்தார். சிங்காரமவைர் தன் வீட்டில் அரசியல்
மாைிைவியல், உைவியல், தத்து வம், மபாருைியல், மபாது அறிவியல் எை பல்மவறு
தடைப்புகைில் 20 ஆயிரத் திற்கும் மமற்பட்ை நூல்கடைச் மசகாித்து டவத்திருந்தார். அந்த
நூைகத் டத குறித்து அமீர் டஹதர்கான் கூறு வார், ‘மதன் இந்தியாவிமைமய தைி ஒருவர்
நூைகங்கைில் மிகப்மபாிய நூைகம் சிங்கார மவைர் இல்ைத்து நூைகமம’ அது மட்டுமல்ை. சிங்கார
மவைர் மசகாித்த நூல்கைில் ஒரு பகுதி ரஷ்யாவில் உள்ை மபாிய நூைகமாை மைைின் நூைகத்தில்
‘சிங்கார மவைர் நூைகம்’ என்ற பிாிவில் இன்றும் உள்ைது.
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http://singaravelar.blogspot.in/2006/06/popularising-science-for-social-change.html
In the following discussion, we try and elucidate how for this Marxist science and religious
beliefs were dialectical opposites. For him, politically, rationality was scientific where the method
of science would provide the epistemic resources to dispel ignorance and superstitions.
Interestingly, models of scientific change were espoused to legitimise models of social change
and progress. Sources for legitimacy were sought in this case, from within the very structures of
science. Naturally, this would entail a particular understanding of the nature of science which we
try and elucidate below.
For Singaravelar, there could only be two kinds of beliefs in the world – “right beliefs and wrong
beliefs” [Singaravelar 1973:3]. Since the latter was seen to be all pervasive in indigenous
society, science as the embodiment of the former was to be disseminated to the people to
demonstrate to them ‘how non-scientific their beliefs were’.2 Why was science the only correct
knowledge? Such a question for Singaravelar was to be answered out of a serious engagement
with the local traditions and cultural practices prevalent among the people, albeit only in the light
of a philosophy of materialism, which for him was quite clearly embodied in the nature of
science that he perceived it to be. In other words, indigenous traditions of knowledge were
selected, located in a materialist reading of history, measured against science, to be invalidated.
Then, reasons for the ‘non-development of science’ in indigenous society were squarely located
in such chosen traditions and forms of authority associated with them, say institutionalised
religious practices.
ref:
https://nmuthumohan.wordpress.com/2012/09/05/சிங்காரமவைர்-தமிழ்ச்-சம/

மபராசிாியர். நாகராசன்
radius.consultancy@gmail.com
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ஈ த்து இைக்கிய கர்த்தா - மைாமிைிக் ஜீவா
— ஏடையா க. முருகதாசன்
ஈ த்து இைக்கியம் பற்றி மபசுபவர்கள் திரு.மைாமிைிக் ஜீவாடவ
பற்றிப் மபசாமல் கைந்து மபாகமவ முடியாது.
திரு.மைாமிைிக் ஜீவா தைது 88வது வயடத நிடறவு
மசய்துள்ைார். தைது பிறந்த நாைன்று இன்மைாரு இைக்கிய
கர்த்தாவாை திரு. மாத்தடை மசாமு, மல்லிடகத்
மதாட்ைக்காரைின் வீடு மசன்று வாழ்த்தியிருக்கின்றார்.
மகாஜைக் கல்லூாியில் நான் படித்துக் மகாண்டிருந்த
காைகட்ைத்தில் மாணவர் மன்றத்தின் அட ப்டப ஏற்று
திரு.மைாமிைிக் ஜீவா உடரயாற்ற வந்திருந்தார்.
அன்டறய திைத்திலிருந்து அவாின் இைக்கியச் மசயல்பாடுகள்
பற்றி அறிந்து மகாண்ை நான், யாழ்ப்பாணத்திற்குப் மபாகும்
மபாமதல்ைாம் பூபாைசிங்கம் புத்தகசாடையில் மல்லிடக
சஞ்சிடகடய வாங்கத் தவறுவதில்டை. வண்ண அட்டைகடைத் தாங்கிய இந்திய
சஞ்சிடககளுக்கு நடுவில் எந்தமவாரு வண்ண அட்டையும் இல்ைாமல் மல்லிடக மைம் வீசிக்
மகாண்டிருக்கும்.
எைது அயைவரும் வீரமகசாி, திைக்குரல் முன்ைாள் ஆசிாியருமாை திரு.ஆ. சிவமநசச்மசல்வன்
தண்ணீரும் கண்ணீரும் என்ற சிறுகடதத் மதாகுப்டபத் தந்தார். அது திரு.மைாமிைிக் ஜீவாவின்
கடதகள் அைங்கிய சிறுகடதத் மதாகுப்பாகும்.
அதிலுள்ை சிறுகடதகடை வாசித்த மபாது அச்சிறுகடதகள் யாவும் சாதியக் மகாடுடமகடை
மதாலுாித்துக் காட்டி நின்றை. ஈ த்துச் சிறுகடதகள் மீது எைக்கு அைப்பாிய ஆர்வத்டத
இச்சிறுகடதகள் ஏற்படுத்தியிருந்தை.
ஈ த்துச் சிறுகடதகள் எமது மாந்தடரப் பற்றியும் எமது சூ டையும் கூறி நின்றை. அதன் பிறகு
ஈ த்துச் சிறுகடதகடை மதடித்மதடி வாங்கி வாசித்மதன்.
திரு.மைாமிைிக் ஜீவாடவ ஒரு கர்மவீரராகமவ பார்க்கிமறன். மைிதர்கள் அடைவரும் சமமம
என்ற சிந்தடையும் சாதிய ாீதியாக ஒடுக்கப்படும் மக்கைின் மநர்டமயாை மகாபத்டதயும் மைக்
மகாந்தைிப்டபயும் அவாின் எழுத்துக்கள் மூைம் மகாபத்துைன் அமத மவடை அடத எப்படிச்
மசால்ை மவண்டுமமா அப்படி இறுக்கமாகப் பதிய டவத்தவர்.
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தாமை அச்சுக் மகார்த்து தாமை அச்சடித்து மல்லிடகச் சஞ்சிடகடய டபயில் மபாட்டு தூக்கியபடி
கடைகளுக்கு மகாண்டு மசன்றடத யாழ்ப்பாணத் மதருக்கைில் நான் பார்த்திருக்கிமறன்.யாழ்
ராஜா திமயட்ைாின் வைக்குப்புறத்து ஒழுங்டகயுைன் இருந்த ஒரு சிறிய அடறயில் அவர்
அச்சுக்கூைம் டவத்து மல்லிடகடய மவைியிட்ை காைப்பகுதியில் அவடர அங்கு மபாய்ச் சந்தித்து
கைந்துடரயாடியிருக்கிமறன்.
அவர் மைம் சடைக்காத மைிதன். மைித நீதிக்காக எழுத்டத ஏன் மதர்வு மசய்மதன் என்படத
இறுதி வடர விைாப்பிடியாக ஒரு மவட்டகயுைன் மசயைாற்றியவர்.
மபார் அவடர இைம்மபயரச் மசய்த மபாதும், ஒரு இடைமவைிக்குப் பிறகும் தணியாத தாகமாக
மல்லிடகடய மவைியிட்ைவர். இன்றும் மல்லிடக மவைிவருகின்றதா இல்டையா என்பது
மதாியாது.
அவமராடு ப கிய நாட்கள் மறக்க முடியாதடவ. அவமராடு ப கிய நாட்கள் பசுமரத்தாணி மபாை
இன்னும் ஆ ப்பதிந்து இருக்கின்றை.
ஈ த்து இைக்கிய கர்த்தாக்கடைப் பற்றி ஒரு ஆவணப்படுத்தடை எழுதும் மபாது திரு.மைாமிைிக்
ஜீவாடவ தவிர்த்து எவராலுமம எழுத முடியாது. அப்படி யாராவது மறந்துவிட்மைன் எை நடித்து
எழுதாது விட்ைால் அவர் இைக்கியவாதியாக இருப்பாராைால் அவர் இைக்கிய உைகிற்குத்
தன்டை 'சூதுள்ைவைாகமவ காட்டிக் மகாள்வார்.

ஏடையா க. முருகதாசன், மஜர்மைி
tamilstorywriters@gmail.com
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கவுதம் சன்ைாவுைன் ஓர் மநர்காணல் (மதாைர்...)
— மசல்வன்

மபரா யூமகா: இப்மபாது தலித் மதாண்ைர்கள் இதைால்
சிறிதைவு அச்சம் மகாண்டிருக்கிறார்கள். கட்சியில் தலித்
அல்ைாதவர்கள் மபருமைவு இருப்பது ஜாதிக்கைவரம் வராது
எை தலித் அல்ைாதவர்கள் மபருமைவு நம்புவடதக் காட்டுகிறது.
ஆைால் இதுகுறித்து தலித் மதா ர்கள் கருத்து என்ைமவைில்
"எதாவது பிரச்சடை எை வந்தால் நாம் சமரசம் மசய்துமகாள்ைத்
தூண்ைப்படுமவாம். முன்பு எடுத்த உறுதியாை நிடைப்பாட்டில்
இருந்து மாறி தலித்துகடை டகவிட்டுவிடுமவாம்" எை.
கட்சியின் மவர்கைாை அடிமட்ை மதாண்ைர்களும், கிராமப்புற
தலித்துகளும் இந்த அச்சத்டதமய மகாண்டுள்ைார்கள். இது
குறித்து என்ை கருதுகிறீர்கள்?
சன்ைா: இது ஒரு நியாயமாை அச்சமம. விடுதடைச் சிறுத்டதகள்
அடித்தட்டு மக்கைின், குறிப்பாகத் தலித்துகைின் பிரச்சடைகடை முன்மைடுத்த இயக்கம்.
கட்சியில் தலித் அல்ைாதவர்கள் மசர்டகயில், அவர்கள் இதன் பைடை அறுவடை மசய்வதாகவும்
ஒரு புகார் கூறப்படுகிறது. இப்படி ஒரு சந்மதகம் இருப்படத நாம் மறுக்கமுடியாது. நாம்
மகட்கமவண்டியது என்ைமவைில் இவர்கள் கட்சியில் மசர்ந்ததால் விடுதடைச் சிறுத்டதகளுக்கு
என்ை நன்டம ஏற்பட்ைது என்பமத. அந்தக் மகாணத்தில் பார்த்தால் சிை நன்டமகமை
ஏற்பட்டிருப்படத அறியமுடியும். நாம் ஒமர ஒரு எம்பி சீட்டை மட்டுமம மவன்றிருக்கிமறாம். 10
எம்.எல்.ஏ சீட்டுக்கடை இ ந்திருக்கிமறாம். நாம் அரசியல்ாீதியாக மவன்றிருந்தால் அடிமட்ை
அைவில் நிைவும் இம்மாதிாி பிரச்சடைகடை தீர்த்து இவற்டற விவாதித்திருக்கைாம். தலித்
கட்சியாக மட்டும் நின்றிருந்தால் தலித் அல்ைாதவர்கைின் ஆதரவு இன்றி மவல்வதற்காை
வாய்ப்புக்கள் மிகக் குடறவாகமவ இருந்திருக்கும்.
பிரச்சடைகள் எழுடகயில் நீங்கள் மசால்வதுமபாை கட்சிக்குப் புகார்கள் வந்துமகாண்டுதான்
இருக்கின்றை. இன்று நைந்த ஒரு பிரச்சடை கூைப் புகாராக நீதிமன்றத்தில் விசாரடணக்கு
வந்தது. மசஷசமுத்திரத்தில் மகாயில் மதடர இழுக்கும் விஷயத்தில் மசாியில் இருக்கும்
மக்களுக்கும், ஊாில் இருக்கும் மக்களுக்கும் இடைமய பிரச்சடை உருவாைது. பிரச்சடை
வந்தபின் 44 தலித்துகள் டகது மசய்யப்பட்ைார்கள். ஆைால் ஒரு வன்ைியர் கூை டகது
மசய்யப்பைவில்டை. இந்தப் பிரச்சடைகடை உருவாக்கியவர்கள் அப்பகுதியில் வசிக்கும்
வன்ைியர் சமுதாயத்டத மசர்ந்த சிைர், ஆைால் டகது மசய்யப்பட்ைவர்கள் தலித்துகள். இம்மாதிாி
பிரச்சடை வருடகயில் அடதக் டகயிமைடுத்து தீர்வு காணமுயல்வது யார்? விடுதடைச்
சிறுத்டதகள் தான். இமதமபாை நாமக்கல்லில் உள்ை மூஞ்சானூாில் தலித்துகளுக்கு
மயாைத்துக்காை பாடத 20 ஆண்டுகைாக அடைபட்டுக் கிைக்கிறது. அப்மபாதும் இடத
விடுதடைச் சிறுத்டதகள் அடமப்மப டகயில் எடுத்துத் தீர்வு காணமவண்டி இருந்தது.
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அவ்வூாில் பாதிக்கப்பட்மைார் அருந்ததியர்கள். ஆைால் விடுதடைச் சிறுத்டதகள் இடதக் டகயில்
எடுத்ததும் எந்தச் சமரசமும் இன்றி இதற்குத் தீர்வு கண்ைது. நாங்கள் சமரசம் மசய்யாமல்
மபாராடியதால் அவ்வூர் அருந்ததியர்களுக்கு மயாைத்துக்குச் மசல்ை வ ி கிடைத்தது. இமதமபாை
பை உதாரணங்கடைச் மசால்லிக்மகாண்மை மபாகைாம். ஆைால் அமத சமயம் சிை ஊர்கைில்
சின்ை, சின்ை பிரச்சடைகள் உள்ைை. அது மபாிதாகி மபாிய ஜாதிக்கைவரமாக ஆகாமல்
தடுக்கும் கைடம நமக்கு உள்ைது. சிறுத்டதகள் ஒரு ஊருக்குப் மபாய் பிரச்சடை மசய்துவிட்டு
மவைிமய மபாய்விைைாம். ஆைால் அவ்வூாில் மக்கள் அடமதியாகத் மதாைர்ந்து வா மவண்டும்
அல்ைவா? சிைர் ஏற்படுத்தும் பிரச்சடைகள் ஒட்டுமமாத்த கிராமத்டதயும் பாதிக்கவிைக்கூைாது.
இம்மாதிாி சூ லில் மபச்சுவார்த்டத மூைம் பிரச்சடைடய தீர்ப்பது தவிர மவறு வ ி கிடையாது.
இதுமபான்ற சூ லில் நாம் சமரசம் மசய்துமகாண்ைதாக ஓாிருவர் வந்து புகார் மசால்லுவார்கள்.
ஆைால் மக்கடைக் காப்பாற்றுவதற்காக இம்மாதிாி சமரசங்கள் அவசியமாகின்றை.
நாம் எதற்காகப் மபாராடுகிமறாம்? அடமதியும், நல்லிணக்கமும் நிைவமவ மபாராடுகிமறாம். ஆக
சிை கிராமங்கைில் அடமதி நிைவ சிை சமரசங்கடைச் மசய்துமகாள்ைமவண்டி உள்ைது. அடத
சிைர் மபாிதுபடுத்தி புகார் மசால்கிறார்கள்.
மபரா யூமகா: இது முக்கியமாை குறிப்புதான் எைினும் மபாராட்ைம் என்பது முழுக்க அடமதிடய
ஏற்படுத்தமட்டுமம மசய்யப்படுவதாக இருக்கமுடியாது அல்ைவா? (சன்ைா: ஆம்) மபாராட்ைங்கள்
நீதிடய நிடைநாட்ைவும் நைத்தப்படுபடவ. நீதி கிடைக்கவில்டைமயைில் மபாராட்ைத்தின் பைன்
என்ை எனும் குற்றச்சாட்டும் இருக்கிறது. உதாரணமாக மதுடரயில் வண்டியூர் தீர்த்தக்காடு
இருக்கிறது. உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றம் ஆகியடவ உத்தரவிட்டும் மமல்சாதியிைமர
அந்நிைத்டத ஆக்கிரமித்துள்ைார்கள். அவ்வூர் மக்கள் என்ை மசால்கிறார்கள் எைில் ஏமதா
சமரசமின்றி இது நைந்திருக்காது என்கிறார்கள்
சன்ைா: அவர்கள் அப்படிக்கூறிைாலும் விடுதடைச் சிறுத்டதகள் அப்பகுதியில்
உயர்சாதியிைருக்கு ஆதரவாகச் மசயல்படுவதாக நீங்கள் கருதவில்டை அல்ைவா? (மபரா யூமகா:
நிச்சயமாக இல்டை) . ஆைால் உயர்சாதியிைருக்கு ஆதரவாக ஒட்டுமமாத்த அரசின்
அடமப்புகளும் இருக்கின்றை
மபரா யூமகா: ஆமாம். ஆைால் மதாைர்ந்து மபாராடிைால் நிைத்டத உங்கைால்
மீட்கமுடியுமல்ைவா?
சன்ைா: நிச்சயமாகத் மதாைர்ந்து மபாராடிைால் நிைத்டத மீட்கமுடியும். ஆைால் விடுதடைச்
சிறுத்டதகள் மவறும் முழுமநர மபாராட்ை இயக்கம் மட்டுமல்ைமவ? நாங்கள் மக்களுக்காகப்
மபாராடும் அமத சமயம் அரசியலில் காலூன்றவும் முயல்கிமறாம். அதற்காக இக்மகாாிக்டகடயக்
டகவிட்டுவிட்மைாம் என்று மபாருள் அல்ை. எங்கைால் முடிந்தவடரப் மபாராடுகிமறாம்.
மநற்றுகூை முகநூலில் ஒருவர் மசருப்டப டகயில் ஏந்தமவண்டி வந்தடதக் குறித்து
பதிந்திருந்மதன்
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மபரா யூமகா: எங்மக நைந்தது இது?
சன்ைா: திண்டுக்கல் அருமக உள்ை ஒருகிராமத்தில். இதுமபான்ற பிரச்சடைகள் பை இைங்கைில்
இருந்தாலும் எங்கள் பார்டவக்கு இடவ வந்தபின்ைமர பைருக்கும் இப்படிப்பட்ை பிரச்சடைகள்
இருப்பமத மதாியவருகிறது. மக்கள் கவைத்துக்மக வராத பைகிராமங்கள் உள்ைை. அவற்டறப்
பற்றி என்ை மசால்ைமுடியும்? சிறுத்டதகைாை நாங்கள் நீதிமன்ற வ க்குகள், மபாராட்ைங்கள்,
சாதி இந்துக்கடை எதிர்த்தல், சுரண்ைல்காரர்கடை எதிர்த்தல், மபாலீடச எதிர்த்தல்,
கட்சித்மதாண்ைர்கைின் பிரச்சடைகடைக் கவைித்தல், கட்சியில் உள்ை தலித் அல்ைாதவர்கைின்
பிரச்சடைகடை கவைித்தல் எைப் பைவற்டறச் மசய்யமவண்டி உள்ைது.
இத்தடகய சூ லுக்கு ஊைாகமவ இம்மாதிாி பிரச்சடைகடை கவைிக்கமவண்டியுள்ைது.
மநரடியாக ஒரு பிரச்சடைடய தீர்க்க முடியாமல் மபாடகயில் இவற்டற மைதில் மகாண்மை
தீர்வுகாணமவண்டியுள்ைது. சிை விசயங்கைில் உைைடியாக தீர்வு கிடைக்கிறது, சிைவற்றில்
(நாமக்கல் மாவட்ைம் மூஞ்சானூர் மபாை) 20 ஆண்டுகள் க ித்மத தீர்வு கிடைக்கிறது. இந்த 20
ஆண்டுகைில் அவ்வூர் மக்கள் என்ை மபசிக்மகாண்டிருந்திருப்பார்கள்? யாராமரா வருகிறார்கள்,
மபாகிறார்கள் ஆைால் தீர்வுமட்டும் வந்தபாடில்டை எைத்தாமை மபசியிருப்பார்கள்? இன்று
மதாைர்மபாராட்ைங்கைின் விடைவாகமவ மவற்றியடைந்துள்மைாமம ஒ ிய ஏமதா ஓமர நாைில்
நைந்த நைந்த ஒரு மறியல் மூைமாக மட்டுமம நாங்கள் மவற்றியடையவில்டை.
சாதி ஆயிரக்கணக்காை ஆண்டுகைாக இருக்கும் ஒரு விசயம். அடத இரண்டு அல்ைது
மூன்றுநாைில் ஒ ிக்க முடியாது. ஆண்டுக்கணக்கில் நைக்கும் மதாைர்மபாராட்ைங்கள் அதற்கு
அவசியம். சிறுத்டதகள் அப்படிப்பட்ை மபாராட்ைங்கைில் இருந்து பின்வாங்கிைால் நீங்கள்
எங்கள் மமல் புகார் கூறைாம். ஆைால் மபாராட்ைம் நைக்டகயிமைமய சமரசம்
மசய்துமகாண்ைதாக எங்கள் மமல் புகார் கூறப்பட்ைால் கை நிைவரத்டத அவர்கள்
புாிந்துமகாள்ளும் வண்ணம் எடுத்துடரப்பது எங்கள் கைடமயாகும்.

மபரா யூமகா: உங்கள் இயக்கம் இப்மபாது ஒரு அரசியல் கட்சியாக மாறிவிட்ைது. அரசியல்
கட்சியாக மாறியபின் உங்கள் மகாள்டககளும், மநாக்கங்களும் மாறிவிட்ைைவா?
சன்ைா: எங்கள் தடைவர் திருமாவைவன் கூறியதுமபால் எங்கள் உத்திகள் மாறிைமவ ஒ ியக்
மகாள்டககைில் மாற்றம் எதுவுமில்டை. கட்சியின் ஐந்து குறிக்மகாள்கள் மதாைர்ந்து எங்கள்
இைக்காக நீடிக்கின்றை. இவற்டற அடைய நாங்கள் கடைப்பிடிக்கும் உத்திகள் காைப்மபாக்கில்
மாறுதல் அடையைாம். எந்த இயக்கமும் ஒமர உத்திடய எல்ைாக் காைத்திலும்
பின்பற்றிக்மகாண்டிருக்க முடியாது. ஆகத் மதர்தல் கைத்தில் இறங்கியபின் எங்கள்
மகாள்டககைில் சமரசம் மசய்துமகாண்மைாம், அல்ைது மகாள்டககடை நீர்த்துப்மபாக விட்மைாம்
எனும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எந்த அடிப்படை முகாந்திரமும் கிடையாது. எங்கள் மகாள்டககள்
நிடையாக மாற்றமின்றி உள்ைை. அவற்டற அடையத் மதாைர்ந்து மபாராடி வருகிமறாம்
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மபரா யூமகா: சாி மகாள்டககைில் மாற்றமில்டை என்றால் கட்சியின் கட்ைடமப்பில் மாற்றம்
நிகழ்ந்துள்ைதா? கட்சியின் இரண்ைாம் கட்ை தடைவர்கள் இன்ைமும் தமி க அைவில் மபாியதாக
அறியப்பைவில்டை எை நான் கருதுகிமறன்
சன்ைா: இது பரவைாக மசால்ைப்படும் குற்றச்சாட்மையாகும். ஊைகங்கள் யாருக்கு முக்கியத்துவம்
மகாடுக்கின்றைமவா, அவர்கமை இரண்ைாம் கட்ை தடைவர்கள் ஆகிறார்கள் எை
நிடைக்கப்பட்ைாலும், உண்டம என்ைமவைில் கட்சியின் தடைவர் யாடர அங்கீகாிக்கிறாமரா
அவர்கமை இரண்ைாம் கட்ை தடைவர்கள் ஆகிறார்கள். நான் யாடரயும் குறிப்பிைாமல்
மபாதுவாகச் மசால்கிமறன். ஒருவர் மநற்றுவடர சிைிமா நடிகராக இருப்பார். இன்று கட்சிடய
துவக்குவார். ஊைகங்கள் உைமை ஒன்றுமசர்ந்து அவடரப் மபாிய தடைவராகச் சித்தாிக்கும்.
இதுநாள்வடர அவர் மக்களுக்கு என்ை மசய்தார், எத்தடகய மபாராட்ைங்கடை நைத்திைார்
என்பது மபான்ற மகள்விகள் எதுவும் எ ாது. ஊைகங்கள் தான் இங்மக தடைவர்கடை
உருவாக்குகின்றை. விடுதடைச் சிறுத்டதகடை மபாறுத்தவடர இத்தடை நாள் மக்களுக்காகப்
மபாராடியவடரமய தடைவராக ஏற்கிமறாம். அவமர திருமாவைவன்
மபரா யூமகா: பிரச்சடை ஊைகங்கள் மட்டுமல்ை
சன்ைா: ஆம். ஊைகங்கள் மட்டுமில்டை. நான் ஒவ்மவான்டறயும் படிப்படியாக விைக்குகிமறன்.
ஊைகங்கள் ஒருவருக்கு முக்கியத்துவம் மகாடுப்பதால் அவர் முகம் மக்கைிடைமய பிரபைமாகிறது.
அமத சமயம் ஒவ்மவாரு கட்சியிலும் மக்களுக்கு அறிமுகமாை பிரபை தடைவர் எை ஒருவமர
இருப்பார். இரண்ைாம் கட்ை தடைவர்கள் கட்சிக்குள் அங்கீகாரம் மபற்றால் தான் ஊைகங்கைில்
கவைம் மபறுவார்கள். நாங்கள் அடிமட்ை அைவிலிருந்து எழும் கட்சி என்பதால் எல்ைாரும்
தடைடம வகிக்க ஆடசப்படுவார்கள். அதைால் ஒவ்மவாரு பதவிக்கும் கடும் மபாட்டி உருவாகும்.
அத்தடகய மபாட்டியின் மூைமம இரண்ைாம் கட்ைத் தடைடம உருவாகும். அடுத்ததாக இப்மபாது
இரண்ைாமிைத்தில் உள்ைவர்கடை மக்கள் இரண்ைாம் கட்ை தடைவர்கைாக ஏற்கிறார்கைா
என்றால் இல்டை. தமி க அைவில் சிந்தடையாைராக அறியப்பட்ை என்டைப் மபான்ற ஐந்தாறு
மபடர ஏற்கமவ எதிர்ப்பு இருக்கிறது.
இந்த எதிர்ப்டப எப்படிச் சமாைிப்பது? அது மநருக்கு மநர் நின்று மபாராடி மாற்றக்கூடிய
விஷயமல்ை. மக்கள் ஒவ்மவாருவருக்கும் ஒரு வித கருத்து இருக்கும். அவர்கள் திருமாவைவடை
ஏற்றமத மிகப்மபாிய விஷயம். இப்மபாது அவர்கள் "நாங்கள் மற்ற இரண்ைாம் கட்ை
தடைவர்கடையும் ஏற்றுக் கட்சிடய வைர்க்க மவண்டுமா" எை தங்களுக்குள் விவாதிக்கிறார்கள்.
ஆக இதில் தலித் அல்ைாதவர்கைால் பிறடர ஏற்பதில் பைருக்கு தயக்கம் உண்ைாகிறது. இந்த இரு
பிரச்சடைகளுக்கு மத்தியில் விடுதடைச் சிறுத்டதகைின் இரண்ைாம் கட்ை தடைவர்களுக்குச்
சாியாை முடறயில் அங்கீகாரம் கிடைப்பதில் சிக்கமைற்படுகிறது.
மபரா யூமகா: ஆைால் கட்சியால் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் வடகயில் மசயல்பை
முடியும் அல்ைவா? (சன்ைா: ஆம்). இப்மபாது மதிமுகடவ எடுத்துக்மகாண்ைால் நாஞ்சில் சம்பத்
நட்சத்திர மபச்சாைராக இருக்கிறார். விடுதடைச் சிறுத்டதகைில் திருமாடவ தவிர்த்து அப்படி
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யாரும் இல்டை. (சன்ைா: ஆம்). திருமாடவ தவிர்த்து இன்மைாருவருக்கும் முக்கியத்துவம்
மகாடுக்கப்பட்டு, ஊக்குவிக்கப்பட்ைால் அவரும் மக்கள் மைதில் பதிந்துவிடுவார்
சன்ைா: இது உண்டமமய. ஆைால் மபச்சாைர்கள் இல்டை எைச் மசால்ை முடியாது.
இருக்கிறார்கள்

மபரா யூமகா: நட்சத்திர மபச்சாைர்கள் இல்டை
சன்ைா: நட்சத்திர மபச்சாைர்களும் இருக்கிறார்கள்.
மபரா யூமகா: அத்துைன், மக்கள் பிறடரப் பற்றி என்ை நிடைக்கிறார்கள் என்ற மகள்வியும்
இருக்கிறது. உதாரணமாக, பரைிபூதூாில் பிற்படுத்தப்பட்ை சாதியிைாின் மசாிக்குள் நுட ந்து
வீடுகடைக் மகாளுத்தி, மக்கடைத் தாக்கிைார்கள். நான் அங்மக மசன்றமபாது மக்கள்
"விடுதடைச் சிறுத்டதகள் எங்களுக்கு எதுவுமம மசய்யவில்டை" என்றார்கள். நான் மமலும்
விசாாிக்டகயில் அவர்கள் "கட்சியிைர் வந்து இங்மக ஒருவாரம் தங்கியிருந்து எங்களுக்கு
உணவும், பாதுகாப்பும் அைித்தார்கள்.
ஆைால் இவ்விஷயத்டத அவர்கள் சாியாக டகயாைவில்டை" என்றார்கள். "இதன் மபாருள்
என்ை?" எை நான் மகட்ைமபாது "எந்தத் தடைவர்களும் வரவில்டை" என்றார்கள். அதன்பின்
விசாாித்ததில் பாண்டியம்மாள் மற்றும் எல்ைாைன் (மதுடர மாவட்ை விடுதடைச் சிறுத்டதகள்
மசயைாைர்கள்) மற்றும் ஆற்றைரசுவும் வந்திருப்பது மதாிந்தாலும் அவர்கடைப் மபாறுத்தவடர
திருமாவைவன் வரவில்டை என்பமத குடறயாக மதாிந்தது. ஆற்றைரசு ஒரு மாநிை தடைவர்
(சன்ைா: ஆம்) பாண்டியம்மாளும், எல்ைாைனும் பிராந்திய தடைவர்கள் (சன்ைா: ஆம்). ஆைால்
இவர்கள் வந்தும் திருமாவைவன் வரவில்டைமயன்பதால் மக்கள் விடுதடைச் சிறுத்டதகள் எதுவும்
மசய்யவில்டை எைச் மசால்லி கட்சியின் மபார்டைக் கூை மாட்ைாமல் இருக்கிறார்கள்.
சன்ைா: ஆம். மக்கள் இன்னும் இரண்ைாம் நிடை தடைவர்கடை ஏற்கும் மைப்பக்குவத்தில்
இல்டை. அடதக் மகாஞ்சம், மகாஞ்சமாக நாம் மாற்றமவண்டும். இது கட்சியின் ஒரு குடறபாடு
என்படத நாம் ஒப்புக்மகாள்ைமவண்டும். பிரச்சடை என்ைமவைில் எல்ைாரும் எப்மபாதும்
தடைவடர எதிர்பார்ப்பமத.
மபரா யூமகா: நான் அப்மபாது நிடைத்தது என்ைமவைில் இந்த மூவரும் கட்சியிைருக்கு உள்ளூர்
அைவில் நன்கு அறிமுகமாைவர்கள். ரவிகுமார் (அன்டறய விடுதடைச் சிறுத்டதகள் எம்.எல்.ஏ),
சிந்தடை மசல்வம் (மபாதுச் மசயைாைர்) மபான்மறார் அன்று வந்திருந்தால் "மாநிைத்தின்
வைபகுதியிலிருந்து சிைர் வந்திருக்கிறார்கள்" என்ற அைவில் தடைவர் வரவில்டைமயனும்
மபாதும் கூை அவர்களுக்கு அது ஒருவித உத்மவகத்டத அைித்திருக்கும். (சன்ைா: ம்ம்ம்). நீங்கள்
இதுமபாை கூை மசய்யைாமம (சன்ைா: கட்ைாயமாக) நீங்கள் ஆற்றைரடச கைலூருக்கும்,
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சிந்தடை மசல்வத்டத மதுடரக்கும் அனுப்பைாம். அவர்கடை மாநிை அைவில் இப்படி
அனுப்புடகயில் மக்கைிடைமய கட்சி தம் பிரச்சடைகடை முக்கியமாகக் கருதி மமல்மட்ை
தடைவர்கடை அனுப்புகிறது எனும் நம்பிக்டக பிறக்கும்.
சன்ைா: உண்டம. நாங்கள் அப்படிச் மசய்திருக்கமவண்டும். அந்த வாய்ப்டபத்
தவறவிட்டுவிட்மைாம். வரும்காைத்தில் அடத மாற்ற முயல்கிமறாம்
மபரா யூமகா: சாி. மதாைர்புடைய இன்மைாரு மகள்வி. நீங்கள் எப்படி மவட்பாைர்கடைத் மதர்வு
மசய்கிறீர்கள்? 2011ல் உங்களுக்கு 10 சீட்டுகள் கிடைத்தை. பத்தில் ஒருவர் மட்டுமம மபண்.
இருவர் தலித் அல்ைாதவர்கள். (சன்ைா: ஆம்). யாருக்குச் சீட்டு என்படத நீங்கள் எப்படி முடிவு
மசய்கிறீர்கள்?
சன்ைா: மதர்தல்கைில் மவட்பாைர்கடை முடிவுமசய்டகயில் முதல் விஷயம் என்ைமவைில்
நாங்கள் கூட்ைணி டவத்துள்ை கட்சி தான் நாங்கள் எந்தத் மதாகுதியில் மபாட்டியிடுகிமறாம்
என்படத முடிவு மசய்யும்.
மபரா யூமகா: அம்முடிவில் உங்களுக்குப் பங்கு இல்டையா?
சன்ைா: கூட்ைணிக்கட்சிகள் தான் சீட்டுகடை முடிவு மசய்கின்றை.
மபரா யூமகா: உண்டம. அந்தத் மதாகுதிகள் மவண்ைாம் எை உங்கைால் மசால்ை முடியாதா?
சன்ைா: ஆம். நாங்கள் ஒரு பட்டியடை மகாடுப்மபாம். 40 மதாகுதிகைின் பட்டியடை மகாடுத்தால்
அதிலிருந்து 10 மதாகுதிகடைக் மகாடுப்பார்கள். இப்படித்தான் நைந்து வருகிறது. இதில் ஒரு
ஐந்து மதாகுதி மவண்டும் எை நாங்கள் மபாராடி வாங்கைாம். ஆைால் முதல் முடிடவ அவர்கள்
தான் எடுக்கிறார்கள். இப்படி முடிமவடுக்டகயில் திமுகவும், அதிமுகவும் நாங்கள் உள்ளூர்
மவட்பாைர்கடைமய நிறுத்தமவண்டும் எை எதிர்பார்க்கிறார்கள். இதன் மபாருள் என்ைமவைில்
ஒரு மதாகுதியில் மபரும்பான்டமயாக உள்ை சாதிடய சார்ந்தவடரமய மவட்பாைராக
நிறுத்தமவண்டும் என்பமத. இந்த இரண்டுக்கும் பின், அடுத்ததாகப் பார்க்கும் விஷயம்
என்ைமவைில் அவர்களுக்குப் மபாட்டியிடும் அைவு பணபைம் இருக்கிறதா என்பது.
மவட்பாைர்கள் இந்த மூன்று விஷயங்கைின் அடிப்படையிமைமய மதர்ந்மதடுக்கப் படுகிறார்கள்.
விடுதடைச் சிறுத்டதகள் நிடையும் இதுமவ.
ஆைால் இடத நாங்கள் சாியாக சிை சமயம் பின்பற்றியும், சிை சமயம் சாியாகப் பின்பற்றாமலும்
இருக்கிமறாம். இந்த முடற ஓரைமவ பின்பற்றப்படுகிறது. எங்கள் கட்சிக்குள்ைாக சீட்டை
ஒதுக்குடகயில் மவட்பாைர்கள் மக்கைிடைமய ஓரைவு அங்கீகாரம் மபற்றிருக்கமவண்டும்,
கட்சிக்காக நீண்ைகாைம் உட த்திருக்கமவண்டும், சட்ைசடபயில் அவரதுச் மசயல்பாடு எப்படி
இருக்கும் - இதுமபான்ற விஷயங்கடைக் கருத்தில் மகாண்மை முடிமவடுக்கிமறாம். இறுதி முடிவு
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தடைவர் டகயில் என்றாலும் அவர் முடிமவடுக்குமுன் விாிவாை அைவில் விவாதங்கடை
நைத்திமய முடிமவடுக்கிறார். இதன் அடிப்படையிமைமய தடைவர் மவட்பாைர்கடை
அறிவிக்கிறார். கடைசி இரண்டு,மூன்று மதர்தல்கைில் இதுதான் நைந்தது. இம்மாதிாி
அறிவிப்புகைில் நிச்சயமாக ஒரு மபண்ணும், ஒரு தலித் அல்ைாதவரும் இருப்பார்கள், எங்களுக்கு
10 சீட்டுகள் கிடைத்தால் அதில் இரண்டு தலித் அல்ைாதவர்கள், ஒரு மபண் இப்படித்தான் சீட்டு
மகாடுக்கிறார்கள். அது தலித்துக்காை சீட்டு எைில் அதன்பின் தலித்கைிடைமய அது ஒரு
மபண்ணாக இருக்கமவண்டும். இந்த அடிப்படையில் ஒவ்மவாரு மதர்தலிலும் ஒரு
மபண்மவட்பாைர் ஒரு மதாகுதியிைாவது மபாட்டியிட்டுள்ைார். தலித் அல்ைாதவர்களும் முஸ்லிம்
அல்ைது பிற சமூகமாக இருக்கைாம். அவர்களுக்குச் சீட்டுக்கள் ஒதுக்கப்பட்டு அந்த
அடிப்படையில் நியமைங்கள் நடைமபறுகின்றை. இதில் சிக்கைாை விஷயம் எை எதுவுமில்டை.
மபரா யூமகா: திருமாவைவன் மவட்பாைராக இருக்கமவண்டும் எை நிடைக்கிறீர்கைா?
திருமாவைவைால் தன் மதாகுதிக்கு அடிக்கடி மசல்ை முடியாது. அவர் உறங்கக்கூை மநரமின்றி
எப்மபாதும் சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கிறார். முன்பு தமி கம் முழுக்க சுற்றிைார், இப்மபாது
மைல்லி. ஆக அவரால் மதாகுதி மவடைடயச் மசய்யமுடியாது என்டகயில் மதாகுதிடய அவர்
இல்ைாத சூ லில் யார் கவைிக்கிறார்கள்?
சன்ைா: இந்தக் மகள்விமய எ க்கூைாது. நாட்டுக்குப் பிரதமர் இருக்கிறார். அவர் தன்
மதாகுதிக்குச் மசல்கிறாரா? (யூமகா: இல்டை). மஜயைலிதா மதாகுதிக்கு மசல்கிறாரா?
தடைவர்கைால் மக்களுக்கு அரசியல் அடிப்படையிமைமய பிரதிநிதித்துவம் மகாடுக்க முடியும்.
இதைால் மதாகுதி பாதிக்கப்படுவதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு எல்ைா இைத்திலும் உண்டு.
திருமாவைவனுக்கு மட்டுமல்ை, எல்ைாத் தடைவர்களுக்கும் உண்டு. சாதாரண எம்பி,
எம்.எல்.ஏவால் மதாகுதியில் அதிக கவைம் மசலுத்த முடியும். ஆைால் தடைவர்கைால் அப்படிச்
மசய்யமுடியாது. அந்த மவடைடயக் கட்சியின் இரண்ைாம் நிடை தடைவர்கமை எடுத்துச்
மசய்யமவண்டும். இந்த அடிப்படையில் சிதம்பரம் மதாகுதியில் விடுதடைச் சிறுத்டதகளுக்கு
என்ை மவடைடயச் மசய்யமவண்டும், எப்மபாது மசய்யமவண்டும் என்படத முடிமவடுக்க ஒரு
மபாிய குழுமவ உள்ைது.
அக்குழு எந்த இைத்தில் என்ை பிரச்சடைகள் உள்ைை, எங்மக சாடைகள் மபாைமவண்டும்,
எங்மக மதாட்டிகள் அடமக்கப்பைமவண்டும், எங்மக சமூகநைக் கூைங்களும், நூைகங்களும்
அவசியம், பள்ைிகள் அவசியம் என்படதச் சாிபார்த்து மதாகுதி வைர்ச்சி நிதியில் இருந்து
ஐந்துமகாடிடய அதற்கு அைித்து, அடதச் மசைவு மசய்கிறார்கள். ஆகத் மதாகுதி மவடைகள்
நைக்கின்றை. அது புறக்கணிக்கப் படுவதில்டை, ஆைால் பத்திாிக்டககள் இடத
மவைியிடுவதில்டை. ஆகத் தடைவர்கடை மபாறுத்தவடர அவர்கள் மதர்தலில் நிற்பதா,
மவண்ைாம் எனும் மகள்விமய எழுவதில்டை. கட்சித்தடைவர்கள் கட்ைாயமாக மதர்தலில்
நிற்கமவண்டும். அப்மபாதுதான் மக்களுக்கு அவர்கள் மமல் நம்பிக்டக பிறக்கும்.
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மபரா யூமகா: ஆைால் அந்த மவடை நைக்கவில்டைமயைில் அவர்கைால் அதன்பின் மஜயிக்க
முடியாது. அதுதான் பிரச்சடைமய.
சன்ைா: அது உண்டமதான். அதைால் தான் ஒரு குழுமவ மவடைமசய்கிறது எை நான்
மசான்மைன். இதில் நீங்கள் புாிந்துமகாள்ைமவண்டிய விஷயம் ஒன்று என்ைமவைில், கட்சியாக
எங்களுக்கு ஒரு கூடுதல் தடையும் உள்ைது. அதாவது விடுதடைச் சிறுத்டதகடை மபாறுத்தவடர
நாங்கள் மஜயித்த எம்பி அல்ைது எம்.எல்.ஏ மதாகுதிடயத் தாண்டியும் மாநிை அைவில்
எங்மகல்ைாம் தலித்துகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கமைா அங்மகல்ைாம் நாங்கள் பணியாற்றமவண்டிய
நிடை உள்ைது.

[மதாைரும் ... ]

மசல்வன்
holyape@gmail.com
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கல்மவட்டு எழுத்துகள் கற்மபாம் – 18 (மதாைர்...)
— து. சுந்தரம்
கல்மவட்டு படிக்கும் பயிற்சியில் மமலும் சிை கல்மவட்டுகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ைை.
வ க்கம்மபால், பைங்கடை உருப்மபருக்கம் மசய்து படியுங்கள். எழுத்துகடை அதன்
வடிவத்திமைமய (பார்டவப்படி) எழுதிப்பார்ப்பது நல்ை பயன் தரும்.
கல்மவட்டு – 1
கல்லின் முன்புறம்
கல்மவட்டின் பாைம் :
1 யுவ வரு சித்
2 திடர மீ
3 ஸ்ரீ ராமப்ப
4 அய்யைவ
5 ர்கள் காாிய
6 த்துக்குக்கற்த
7 ராை சிதம்
8 பரநாத பிள்டை
9 பாரபத்தியத்தில்
10 வைபாிசாரநா
11 ட்டு ஒத்தனூரா
12 ை மபரும்ப
13 ைத்துக் காணி
14 யுடைய மவள்
15 ைா ர் மூைர்க
16 ைில் மவைப்ப
17 னும் பாைந்டத
18 கைில் உத்தமனு
19 (ம் மமற்படியூர்ச்)
20 ..................................
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கல்லின் பின்புறம்
கல்மவட்டின் பாைம் :
1 இ நித்த தன்ம
2 ம் பாிபாைை
3 மாக நைத்திை
4 மபமரல்ைா
5 ங் காசிராமம
6 சுரம் மசவித்தா
7 பைன் மபறுவ
8 ராகவும் இந்த
9 த்தன்மம் விை
10 கிைவர்கள் மக
11 ங்டகக் கடரயி
12 ல்க்காராம்பசு
13 ப்பிராமணன்
14 மாதாபிதாகுரு
15 இவர்கள் அஞ்
16 சுமபடரயுங்
17 மகான்ற மதா
18 ஷத்திமை
19 மபாகக்கைவ
20 தாகவும்
குறிப்பு :
மகாடவ மாவட்ைக் கல்மவட்டுகள் நூலின் குறிப்புகைில், ராமப்பய்யன் அலுவைராகிய
சிதம்பரநாதபிள்டை காைத்தில் மவைியிைப்மபற்ற அரசு ஆடண என்று கூறப்பட்டுள்ைது. காைம்
கி.பி. 17-ஆம் நூற்றாண்டு என்று தரப்பட்டுள்ைது.
ராமப்பய்யன் என்பவர் திருமடை நாயக்காின் படைத்தைபதி ஆவார். எைமவ இக்கல்மவட்டு,
திருமடை நாயக்கர் காைத்டதச் மசர்ந்தது. திருமடை நாயக்காின் ஆட்சிக்காைம் கி.பி. 1623-1659.
கல்மவட்டில் வரும் யுவ வருைம் (அறுபது ஆண்டுகள் மகாண்ை தமிழ் ஆண்டு வட்ைத்தில் ஒரு
ஆண்டின் மபயர்) என்னும் குறிப்பு கி.பி. 1635-ஆம் ஆண்டுைன் மபாருந்துகிறது. எைமவ,
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கல்மவட்டின் காைம் சாியாகக் கி.பி. 1635 எைைாம். இங்மக தரப்பட்டுள்ை கல்மவட்டின் பைத்தில்
20-ஆம் வாியிலிருந்து மமலும் ஒன்பது வாிகள் நிைத்தில் புடதந்து மபாயுள்ைை.
மமற்படி நூலின் குறிப்புப்படி, மகாங்கு நாட்டின் வைபர்ரசார நாட்டுப்பிாிடவச் மசர்ந்த
ஒத்தனூராை மபரும்ப ைத்து உத்தமமசா ீசுவரர் மகாயிலுக்கு அபிமஷகம், டநமவத்தியம்,
நந்தாதீபம், சந்தியா தீபம் ஆகியவற்றுக்காக ஊர்ச்சந்டதயின் மகடம வருமாைத்டதக்
மகாடையாக அைித்துள்ை மசய்தி மதாியவருகிறது.
காாியத்துக்குக் கர்த்தராை என்னும் மதாைர் நாயக்கர் காைக் கல்மவட்டுகைில் மபரும்பாலும்
காணப்படுகின்ற ஒன்று. மவள்ைாைர்கைில், மூைர்கள், பாைந்டதகள் ஆகிய கூட்ைப்பிாிவிைர்
இருந்துள்ைைர் என்பது அறியப்படுகிறது.
தன்மத்டதக் காப்பவர், காசி-இராமமசுவரம் மசன்றுவ ிபட்ை நன்டமடயயும், தன்மத்டத
விைக்கிைவர் கங்டகக் கடரயில், பசு, பிராமணன், தாய்,தந்டத, குரு ஆகிய ஐவடரக்மகான்ற
மதாஷத்டத அடைவார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ைது குறிப்பிைத்தக்கது.
ப ங்கல்மவட்டுகைில் நல்ை தமிழ்ச்மசாற்கள் பயின்றடதப் மபாைன்றி, நாயக்கர் காைக்
கல்மவட்டுகைில், காாியகர்த்தர், பாரபத்தியம், அபிமஷகம், டநமவத்தியம், பாிபாைைம்,
மசவித்தல், மதாஷம் ஆகிய வைமமா ிச் மசாற்கள் மிகுதியும் காணப்படுவது சிந்தடைக்குாியது.
ஆட்சியாைர்கடைச் சார்ந்மத மமா ி வைர்வதும் மதய்வதும் நடைமபற்றுவந்துள்ைது என்பது
வரைாற்றுச் சான்றாகும்.
கல்மவட்டில் வரும் மபரும்ப ைம் (மபரும்ப ை நல்லூர்) தற்மபாது மபருமாநல்லூர் என்று
அட க்கப்படுகிறது.

து.சுந்தரம்
கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் மகாடவ.
doraisundaram18@gmail.com
அடை மபசி : 9444939156
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இராசமகசாிப்மபருவ ி – பகுதி 2 (மதாைர்)
— து.சுந்தரம்
தமி கத்தில் கல்மவட்டுகள்
தமி கத்தில் ஆயிரக்கணக்காை கல்மவட்டுகள் மதால்லியல் துடறயிைரால் கண்ைறியப்பட்டுப்
பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ைை. இந்திய அைவில், தமி கத்தில்தான் கல்மவட்டுகைின் எண்ணிக்டக
மிகுதி. இக்கல்மவட்டுகளுள் குறிப்பிட்ை சிை கல்மவட்டுகள் தைிச் சிறப்புப் மபற்றடவயாக
விைங்குகின்றை. மதால்லியல் துடறயிைரும் கல்மவட்டு அறிஞர்களும் இவற்டற மறவாது
மிகச்சிறப்பாை இைமைித்துப் மபாற்றுகின்றைர். காரணம், இடவ அாிய வரைாற்றுப்
பின்ைணிடயக்மகாண்டுள்ைை என்பதுதான். வரைாற்று நிகழ்வுகைின் காைத்டதத் துல்லியமாகக்
கணிக்கமவா அல்ைது இதுவடர மதைிவாகாத வரைாற்றுச் மசய்திகடைப் புைப்படுத்தமவா
அல்ைது அாிய வரைாற்றுண்டமகள் மவைிப்பைமவா பயன்படுமாறு இடவ அடமந்துள்ைை.
அாிய கல்மவட்டுகள் - சிை எடுத்துக்காட்டுகள்
1) ஜம்டபக்கல்மவட்டு
அமசாகைின் கல்மவட்டுகளுள் ஒன்றில் தமிழ்நாட்டுப் மபருமவந்தர்கைாை மசர, மசா ,
பாண்டியர் பற்றிய குறிப்பு உள்ைது. அத்துைன், ”சதிய புத” என்னும் மபயாில் ஓர் அரசன்
மபயரும் காணப்படுகிறது. இவ்வரசன் யார் என்பது மதைிவாகத் மதாியாத நிடையில்,
பல்ைாண்டுகள் க ிந்து, மதாண்டை நாட்டில் ஜம்டப என்னும் ஊாில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை
தமி ிக்கல்மவட்டு (பிராமிக்கல்மவட்டு) “சதிய புத” என்பவன் தகடூடர ஆண்ை”அதியமான்”
என்னும் அரசமை என்று உறுதிப்படுத்தும் சான்றாக விைங்கியது.
2) உத்திரமமரூர்க் கல்மவட்டு
அகரம் என்னும் பிராமணர் ஊராகிய சதுர்மவதிமங்கைத்துப் மபருஞ்சடப ஊர் நிர்வாகம்
மசய்கின்றமபாது குைமவாடை மூைம் உறுப்பிைர்கடைத் மதர்ந்மதடுத்த மசய்திகடை விாிவாக
எடுத்துடரப்பது உத்திரமமரூர் கல்மவட்டு.
3) பூைாங்குறிச்சிக் கல்மவட்டு
புதுக்மகாட்டைப்பகுதியில் உள்ை பூைாங்குறிச்சிக் கல்மவட்டு அாியமதாரு கல்மவட்ைாகும். இது,
பாண்டியர் காைத்துக் கல்மவட்ைாயினும், கைப்பிரர் காைத்தில் ஊர் நிர்வாகம், அதிகாாிகள்
மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைமுடற ஆகியடவ எவ்வாறிருந்தை என்படத விாித்துச் மசால்லும்
கல்மவட்ைாகும். தமி ின் மதான்டம எழுத்தாை பிராமி எழுத்து, வடிவ மாற்றம் மபற்று,
வட்மைழுத்தாக உருவாை கட்ைத்டதச் மசால்லும் சான்றுக்கல்மவட்டு.
4) புக ியூர் (கரூர்) பிராமிக்கல்மவட்டு
புக ியூாில் ஆறுநாட்ைார் மடையில் அடமந்த இயற்டகக் குடகத்தைத்தில்
சமணப்படுக்டககளுக்கிடையில் இருக்கும் இக்கல்மவட்டு, சங்க இைக்கியமாை பதிற்றுப்பத்தின்
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7,8,9 பத்துகைின் பாட்டுடைத்தடைவர்கைாை மசர மன்ைர்கள் மசல்வக்கடுங்மகா ஆ ியாதன்,
மபருஞ்மசரல் இரும்மபாடற, இைஞ்மசரல் இரும்மபாடற ஆகிய மூவடர முடறமய மகாஆதன்
மசல்லிரும்மபாடற, மபருங்கடுங்மகா, இைங்கடுங்மகா எை அடையாைம் காட்டுகின்ற
கல்மவட்ைாகும்.
ஐவர்மடைக் கல்மவட்டு (உடுமடை)
இங்குள்ை கல்மவட்டுகைில் பாண்டிய அரசன் இரண்ைாம் வரகுணைின் எட்ைாம் ஆட்சியாண்டில்
கி.பி.870-இல் மவட்ைப்பட்ை கல்மவட்டைக்மகாண்டு இவைது ஆட்சியின் மதாைக்கம் கி.பி. 862
என்னும் காைக்கணிப்பு உறுதி மசய்யப்படுகிறது.
இராசமகசாிப்மபருவ ிக் கல்மவட்டும் ஓர் அாிய கல்மவட்மை
மகாடவக்கருகில் மமற்குத்மதாைர்ச்சி மடையில் கணவாய்ப்பகுதியில் அடமந்துள்ை
இராசமகசாிப்மபருவ ிக்கல்மவட்டும் ஓர் அாிய கல்மவட்ைாகும். நாட்டிமைமய ப டம வாய்ந்த
ஒரு மபருவ ி இந்த இராசமகசாிப்மபருவ ியாகும். இதன் சிறப்புகளும், கல்மவட்டு மசால்லுகின்ற
மசய்தியும் ”இராசமகசாிப்மபருவ ி – பகுதி ஒன்று”கட்டுடரயில் விைக்கமாகச்
மசால்ைப்பட்டுள்ைை. மமமை குறிப்பிட்ை தமி கக் கல்மவட்டுகடை மநாில் காண்பது
மபரும்பாலும் எைிதாகமவ இருக்கக்கூடும். ஆைால், இராசமகசாிப்மபருவ ிக் கல்மவட்டை
மநாில் மசன்று பார்ப்பது அவ்வைவு எைிதாை மசயல் இல்டை. மடைகள் சூழ்ந்த வைப்பகுதிக்குள்
கல்மவட்டு இருப்பதுதான் காரணம். (17-06-2015 அன்று மவைியாை கட்டுடரயின் முதல்
பகுதிடயக்காண்க.)
இரண்ைாவது முயற்சி
முதல் முயற்சியில் கல்மவட்டைக் காண இயைவில்டையாதைால் மற்றுமமாரு வாய்ப்பு எப்மபாது
எப்படிக் கிடைக்கும் எை எண்ணிக்மகாண்டிருந்த மவடை. (முதல் முயற்சி மமற்மகாண்ைது 2015ஆம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம்.) முதல் முயற்சிக்குப்பின்ைர் ஏறத்தா ஒன்பது மாதங்கள்
ஓடிவிட்டிருந்தை. காசிப்பயணத்டதயும், “ஹஜ்” பயணத்டதயும் இைக்காகக்மகாண்டு சிைர்
வாழ்வடதப்பார்க்கிமறாம். அதுமபாை, ஒருமுடறமயனும் இராசமகசாிப்மபருவ ிக் கல்மவட்டை
மநாில் காணமவண்டும் என்ற மபரவா உள்ைத்தில் நீங்காமல் ஓடிக்மகாண்டிருந்தது. எதிர்பாராமல்
ஒரு நாள் இரண்ைாவது முயற்சிக்காை வாய்ப்புக் கிட்டியது மிக மிக வியப்பாை ஒரு நிகழ்வாகும்.
கல்மவட்டைக்காணும்வடர உறுதியில்டை. மசன்ற முடற முயன்றமபாது, கல்மவட்டைக்காணும்
பயணம் மகாடவப்புதூடர அடுத்துள்ை வைப்பகுதி வ ிமய நிகழ்ந்தது எை எழுதியிருந்மதன்.
அப்பயணத்தில், மபருவ ித்தைத்தின் ஒரு பகுதிடய ஒருவாறு அணுகியிருந்மதாம். அப்மபாது,
நாங்கள் நின்றிருந்த மடைப்பகுதியின் உயரத்திலிருந்து கீம

எட்டிமடை என்னும் சிற்றூர்

பார்டவக்குத்மதாிந்தது. தற்மபாது, எட்டிமடை என்னும் அந்த ஊர்தான் வாய்ப்டப நல்கியது.
அண்டமயில், அந்த ஊாில் ஒரு நண்படரக் காணப்மபாயிருந்தமபாது, எட்டிமடைடய ஒட்டியுள்ை
மடைப்பகுதிடய நன்கறிந்த, அன்பரசு என்னும் மபயர் மகாண்ை ஒருவாின் அறிமுகம் கிடைத்தது.
அவடரச் சந்தித்துப் மபசியமபாது, மறுநாமை மடைப்பகுதிக்குப் மபாகைாம் என்று முடிவாயிற்று.
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மடைநிைம் அறிந்த நண்பர்
அன்பரசு, அப்பகுதியில் கால்நடை வைர்ப்பிலும், மவைாண்டமயிலும்
ஈடுபட்டுக்மகாண்டிருப்பவர். இைடமப்பருவத்தில், அவரும் அவர் நண்பர்களும்
அம்மடைப்பகுதியில் சுற்றாத இைமில்டை என்று அவர் கூறியமபாது ஏற்பட்ை மடைப்டபயும்,
வியப்டபயும் தவிர்க்க இயைவில்டை. ஏமைைில், அப்பகுதியில் மூன்று மடைகள் இருப்பதாகச்
மசான்ைார். அட்ைமடை, திமில் மடை, மதக்கந்திட்டு ஆகிய மூன்று மடைகள் ஒன்டறமயான்று
மநருங்கிச் சூழ்ந்திருந்தை. அட்ைமடை வைபுறத்திலும், திமில்மடை மதன்புறத்திலும் இவற்றுக்கு
நடுமவ மதக்கந்திட்டும் உள்ைை. இவற்றில் திமில்மடை ஏன் அப்மபயர் மபற்றது என்பது
அம்மடைடயப் பார்த்தவுைமை ஒருவர் புாிந்துமகாள்ைக்கூடும். அதன் உச்சி, ஒரு காடையின்
திமிடைப்மபாைத் மதாற்றமைித்தது. மூன்று மடைப்பகுதிகைிலும் வைத்துக்கிடையில் ஊைாடி
உைவுதல் என்பது எைிதாை மசயைல்ைமவ. மண்ணின் டமந்தர்கைாக, இயற்டகமயாடு ஒன்றி,
இயற்டகடயப்புாிந்து, இயல்பாகமவ சுற்றுச்சூ ல் மபணும் ப ங்குடிகள் மபாை இவர்களும்
தம்டம நிடைநிறுத்திக்மகாண்டிருந்தடத உணர்ந்மதாம். அன்பரசுவின் அந்த இரண்டு நண்பர்கள்
இராமசாமி என்பவரும், குருவாயூரப்பன் என்பவரும் ஆவர். அவர்களுடைய உதவி இன்றி
இந்தப்பயணம் மவற்றிமபற்றிருக்காது; கல்மவட்டைக்கண்டிருக்க வாய்ப்மப இல்டை.
அடுப்மபாிக்க எாிவாயு எல்ைாருக்கும் கிடைக்கின்ற காைகட்ைம் வரும் வடரக்கும்,
இம்மடைப்பகுதியில் கிடைத்துவந்த விறகுதான் மகாடவப்பகுதி முழுவதற்கும் எாிமபாருள்
மதடவடயப் மபாக்கியது எை அன்பரசு மசான்ைார். விறகு மதடி ஆணும் மபண்ணுமாகப் பைர்
இந்த வைப்பகுதிக்குள் திாிந்துள்ைைர். 1976-ஆம் ஆண்டில்தான் மபருவ ிக்கல்மவட்டு
கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. எழுபதுகைில் இப்பகுதியில் மபருமைவில் புைியமரங்கள் இருந்தைவாம்.
இப்மபாதிருப்பது மபால் முள்மரங்களும், முட்புதர்களும் அைர்ந்து காணப்பைாமல் நிடறய
மவைிப்பரப்பு இருந்துள்ைது. பாடதயும், வண்டி மபாகுமைவு இருந்ததாம். விறகு மதடிச் மசன்ற
எைிய மக்கள் மபருவ ிக்கல்மவட்டிடை அன்றாைம் மவகு எைிதாக, அதன் சிறப்புத் மதாியாமல்
பார்த்து வியந்துள்ைைர். அவர்களுக்குக் கிடைத்த அந்த வாய்ப்பு, பின்ைாைில் இல்ைாமல்
மபாைது. எட்டிமடையிலிருந்து சுண்டைக்காய்முத்தூடர இடணக்கும் இடணப்புச்சாடையாக
இராசமகசாிப்மபருவ ி ஒரு காைத்தில் இருந்துள்ைது. (மதால்லியல் துடறயின் “மகாடவ
மாவட்ைக்கல்மவட்டுகள்” நூலில் இக்கல்மவட்டு சுண்டைக்காய்முத்தூர் ஊாின்கீழ்
பதிவிைப்பட்டுள்ைடம கருதத்தக்கது.) சிறு சிறு வணிகர்கள் தம் வண்டிகமைாடு இச்சாடைடயப்
பயன்படுத்தியதாக நண்பர் மசான்ைது நம்டம மமலும் வியப்படைய டவத்தது. ஆங்காங்மக,
சிறிய அைவில் மவைாண்டமயும் நைந்துள்ைது. “தர்பூசைி”ப் ப ங்கள் நிடறய விடைந்தை.
மடையடிவாரத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் குடிநீருக்காகக் காட்டுக்குள் இரவு மநரத்திலும் சிறிது
மதாடைவு நைந்து மசன்றுவந்துள்ைைர் என்னும் மசய்தி, அந்நாடைய மக்கள் எத்துடண
இன்ைல்கடைச் சந்தித்துள்ைைர் என்படத நமக்கு எடுத்துச் மசான்ைது. நாைடைவில் இருபது
இருபத்டதந்து ஆண்டுகள் காை இடைமவைியில் சூழ்நிடை முற்றிலும் மாறிப்மபாைது.
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நண்பர் அன்பரசு தம்முடைய கால்நடைகடைக் காட்டுக்கள் மகாண்டு மசன்று மமய விட்டிருந்த
காைங்கைில் ஒரு நாள், தாம் படித்துக்மகாண்டிருந்த இதழ் ஒன்றில் இராசமகசாிப்
மபருவ ிடயப்பற்றியும், மபருவ ிக்கல்மவட்டைப்பற்றியும் மவைியாகியிருந்த
மசய்திடயப்பார்த்துப் மபருவியப்புற்றாராம். காரணம், அப்மபருவ ியில், கல்மவட்டின்
அருகிமைமய அமர்ந்துதான் அவர் மசய்திடயப் படித்துக்மகாண்டிருந்தார். கல்மவட்டைப்
பைமுடற படிக்கமுயன்றும் படிக்க இயைவில்டைமயன்னும் வருத்தம் இருந்தது. நண்பர் மசான்ை
மசய்திகடைமயல்ைாம் மகட்டு வியந்திருந்தமபாது, அச்சம் தருகின்ற மசய்தி ஒன்டறயும் அவர்
மசான்ைார். சிை நாள்களுக்கு முன்ைர்தான் நண்பாின் மடையடிவார வீட்டுத்மதாட்ைத்தில்
யாடை இரவுமநரத்தில் புகுந்து மாட்டுத்தீவை மூடைகடைப்புரட்டிக்கி ித்துத் தவிடு தின்று அந்த
இைத்டதத் தவிடுமபாடியாக்கியிருந்தது. யாடைகடை எதிர்மகாள்ைமவண்டிய சூழ்நிடை
ஏற்பட்ைால் என்ை மசய்வது? நிடை என்ை? என்பதுமபான்ற இைர் எதிர்மகாள்ைல் (RISK)
நிடைவு, பயணத்டத மமற்மகாள்ைமவண்டுமா என்னும் அச்சத்டதயும், பயணம் பாதுகாப்பாக
நைந்து கல்மவட்டைக் காணும் குறிக்மகாள் நிடறமவறுமா என்னும் ஐயத்டதயும் ஒருங்மக
ஏற்படுத்தியது. யாடை தவிர, மவறு எடவமயனும் வை விைங்குகடை எதிர்மகாள்ை மநருமமா
என்னும் அச்சமும் கூைமவ எழுந்தது. இருப்பினும், எவ்வாமறனும்
மபருவ ிக்கல்மவட்டைக்காணும் ஆவல் மமமைாங்கி அதைால் ஏற்பட்ை கிைர்ச்சி அச்சத்டதயும்
ஐயத்டதயும் ஒருவாறு மபாக்கியது. நண்பர்களும், மகாடை-மவயில் காைமாதைால்,
விைங்குகடைச் சற்றுத் மதாடைவிமைமய பார்த்துவிைமுடியும் என்றும், மவறு காைங்கைில்
(மகாடை முடிந்து, மட காரணமாக மீதிக் காைங்கைில் காடு பசுடம மபார்த்தியிருக்கும்
மவடைகைில்) விைங்குகள் பார்டவக்குப்புைப்பைா என்று கூறியதாலும் அச்சம் தவிர்த்மதாம்.
பயணம் மதாைங்கியது
அடிவாரத்திலிருந்து பயணம் மதாைங்கியது. பயணம் மதாைங்கியமபாது மநரம் பிற்பகல்
மூன்றடர மணி. இப்மபாது மதாைங்கி இருள் பைருமுன்ைர் திரும்ப இயலுமா என்னும் மகள்வி
எழுந்தமபாது, நண்பரும் அவரது நண்பர்கள் இருவரும் “ மபாக இருபது நிமிைம், திரும்ப இருபது
நிமிைம்; ஆக நாற்பது நிமிைங்கள் எங்களுக்குப் மபாதும்” எைச் மசான்ைதும், “இன்னும்
எமததற்குத்தான் வியப்புக்மகாள்வது?” என்ற எண்ணமமற்பட்ைது. நாங்கள்
காட்டுப்பயணத்துக்குப் புதியவர்கைாதைால் இரண்டு மணி மநரத்தில் மபாய்த்திரும்பைாம்
என்றைர். பயணம் மதாைங்கியது. சிறிது மதாடைவு சமதைத்தில் நைந்ததும் ஓாிைத்தில் இரண்டு
மமடைகைில் இடறச்சிற்பங்கடை எழுந்தருைிவித்துக் மகாயில் எழுப்பியிருந்தைர். இது,
மபச்சியம்மன் மகாயில் என்றும், முன்பு இக்மகாயில் சற்று மமற்பகுதியில் இருந்தது என்றும்
தற்மபாது இங்கு மாற்றியுள்ைைர் என்றும் மதாிவித்தைர். அடுத்து, மடைப்பாடதடய மநரடியாக
அணுகமுடியாமல் தடை ஏற்பட்ைது, காரணம் ”மஜ.சி.பி.” எந்திரத்டதக்மகாண்டு நிைம்
கிைறப்பட்டிருந்தது. அகற்றப்பட்ை மபரும் முட்மசடிகள் அரண்மபால் குவிந்து காட்டுப்பாடதயின்
நுட வுப்பகுதிடய மநருங்கமுடியாமல் தடுத்தை. நண்பர்கள் தாம் மகாண்டுவந்திருந்த
அாிவாள்கடைக்மகாண்டு முட்மசடிகைின் குவியடை மவட்டித்தள்ைி வ ியடமத்தைர். மவயில்
காைமாதைால் மசடிகள் காய்ந்து கிைந்தை.

[54]

மபச்சியம்மன் மகாயில்
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பயணத்தின்மபாது
வ ிமயங்கும் காய்ந்த முள்மரங்களும் காட்டுச்மசடிகளுமம மபாிதும் காணப்பட்ைை. மபாிய
மரங்கள் என்படவ ஆங்காங்மக காணப்பட்ை சிை புைியமரங்களும் வாடகமரங்களும்தாம்.
பாடதமயங்கும் ஆங்காங்மக காியநிறக் கற்களும் கிைந்தை. சிை இைங்கைில், இக்கற்கள்
சற்றுப்மபாிய அைவில், சாிவுகைில் மநருங்கியிருந்தை. அவற்றின்மமல் ஏறிச்
மசல்ைமவண்டியிருந்தது. சிைமபாது, அவ்வடகக்கற்கமைாடு மண்ணும் மசர்ந்து கால்கடைச்
சறுக்கிை. மசன்ற பயணத்தின்மபாது (ஜூன் மாதம்) மட தந்த பசுடம காணப்பட்ைது. இம்முடற
மவறும் வறட்சி. மரங்கைில் காணப்பட்ை முட்கள் சிறிய அைவிைதாய் இருந்தாலும், தூண்டில்
மகாக்கிகள் மபால் ஆடைகைில் சிக்குண்டு நம்டம எைிதாய் நகரவிைாமல் இழுத்தை. இந்த
முட்கள், உைம்பிலும் ஆங்காங்மக கீறல்கடை உண்ைாக்கிை. பாதம் மடறத்துக் காைணி
அணியாததால் பாதப்பகுதியில் முட்கைின் கீறல்கள் சிறிய காயங்கடை ஏற்படுத்திை. விரல்கைில்
முள் குத்திய இைத்தில் மபாட்டுமபால் குருதி மதான்றியது. நம் உைலின் குருதியில் சர்க்கடரயின்
அைடவப் பார்க்கும் மசாதடையின்மபாது, டகயைக்கக் கருவி ஒன்றின் ஊசி நம் விரல்கைில்
மவைிப்படுத்தும் குருதிப்மபாட்டை இந்நிகழ்ச்சி நிடைவூட்டியது.
ஓாிைத்தில் நண்பர் அன்பரசு ஒரு மரத்டதக்காண்பித்தார். மரத்தின் மமற்பட்டை மதய்ந்து
காணப்பட்ைது. கைமான்கள் தம் மகாம்புகடைத் தீட்டியதால் ஏற்பட்ை தையம் அது என்றார் அவர்.
மமலும் ஓாிைத்தில், தடரயில் மாைின் உடைந்த மகாம்பு ஒன்று கிைந்தடதப்பார்த்மதாம்.
மூப்புக்காரணாக மாைின் மகாம்புகள், சுண்ணாம்புச் சத்துப்படிந்து கல்மபால் இறுகிப்மபாய்
உடைந்துவிடும் என்று அன்பரசு மசான்ைது புதியமதாரு மசய்தியாகத் மதாிந்தது.
மற்மறாாிைத்தில், டமல் கல்டைப்மபால் ஒரு கல் நிைத்தில் நைப்பட்டுச் சற்மற சாய்ந்திருந்தடதச்
சுட்டிக்காட்டி, ’இந்தக்கல், ஆங்கிமையர் காைத்தில் சர்மவ மசய்தமபாது நைப்பட்ை சர்மவ
கல்ைாகும்’ என்று மசான்ைார். கல்லின் மமற்பகுதியில் மசதுக்கப்பட்டிருந்த ஒரு குறியீடு அல்ைது
சின்ைம், நமது ஊர்கைில் விடையாைப்பயன்படும் தாயக்கட்டையில், “தாயம்” என்று நாம்
அட க்கும் எண் ஒன்டறக் குறிக்கவந்த ஒற்டறப்புள்ைிமயாடு கூடிய இரு மகாடுகடை
நிடைவூட்டியது. காட்டு வ ிகடைமயல்ைாம் நன்கு நிடைவில் பதித்து டவத்திருக்கும் அந்த
மண்ணின் டமந்தர்கைின் நிடைவாற்றல் மிகப்மபாிது.
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இப்படி நைந்துமபாை பாடத, மக்கைால் உருவாக்கப்பட்ைதல்ை என்மறாரு தகவடையும் நண்பர்
மசான்ைார். யாடைகள் தம் உணடவத்மதடும் மமய்ச்சலின்மபாது, உண்ணும் தாவரங்கைின்
இருப்புக்மகற்ப வடைந்து வடைந்து நைந்து ஏற்படுத்திய தைங்கள்தாம் இவ்வடகப்பாடதகள்.
முட்புதர்கள் யாடையின் உைம்டப என்ை மசய்துவிடும்? புதர்கள் யாடைகைால்
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அகற்றப்படுவதில்டை. பாடத மட்டுமம உருவாகியிருக்கும். எைமவ, நாம் நைக்டகயில்,
பக்கவாட்டிலும், தடைக்குமமலும் புதர்கள், முட்மசடிகள் ஆகியவற்றின் கிடைகள் மபாிய
தடைகைாய் நின்றை. முட்புதர்கைினூமை, நாம் வலிந்து உைடை முன்மநாக்கி நுட த்தவண்ணம்
முட்கிடைகடைக் டககைால் விைக்கி மமல்ை மமல்ை நைக்கமவண்டிய சூழ்நிடை. சிைமபாது
தடைடயயும், சிைமபாது உைம்டபயும் குைிந்தும் வலிய முன்மைாக்கித் தள்ைியவாறும்
நைந்மதாம். கல்மவட்டைக்காணும் ஆவல் உந்தித்தள்ைியதால் உைற்கடைப்டபப்
மபாறுத்துக்மகாண்டு நைந்மதாம்.
ஏறத்தா

இருபத்டதந்து நிமிைங்களுக்குப்பிறகு, எதிமர மதன்பட்ை மடைடயச் சுட்டிக்காட்டிய

நண்பர், அங்மக மடையின் இடைப்பகுதியில் மகாடு மபாைத்மதான்றிய ஓர் இைத்டதக்
காண்பித்தார். நீைகிாி மபான்ற மடைகைில் மதாடைவிலிருந்து பார்ப்மபாருக்குப் பாடதயின்
வடிவம் ஒரு மகாடுமபால் மதான்றும். இங்கும் அமதமபான்ற மதாற்றம். அதுதான்
இராசமகசாிமபருவ ி. அந்த இைத்டத மநாக்கிப் பயணம் மதாைர்ந்தது. மபருவ ிடய மநருங்கும்
பாடத இப்மபாது சற்றுக்கடிைம் மபற்றது. சமதைமாயில்ைாமல் நம்டமச் சாியச்மசய்யும்
மண்மமடுகடையும், கல்மமடுகடையும் பள்ைங்கடையும் கைந்து பயணப்பட்மைாம். சாியாக மணி
நான்கு நாற்பதுக்கு இராசமகசாிப்மபருவ ிக் கல்மவட்ைருமக நின்மறாம்.
”சர்மவ” கல்

கல்மவட்ைருமக
"எமவமரஸ்ட்" மடைச்சிகரத்டத முதன்முதலில் கண்டுபிடித்த பிறகும், பைர் இமயத்தில் பயணம்
மசய்து சிகரத்தில் ஏறி நின்று மசயற்காிய மசயல் மசய்ததாய்ப் மபருமிதம் மகாள்வார்கமை, அமத
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மபான்ற ஒரு மபருமித உணர்வும் இன்பமும் எங்களுக்கு ஏற்பட்ைை. பை நாள் உள்ைத்தில்
ஊறிக்கிைந்த எண்ணம் மசயைாய்க் கண்முன் நிடறமவறியது. இராசமகசாிக்கல்மவட்டைக்
கண்டுபிடித்துக் காணல் அத்துடண எைிதல்ை எைிதல்ை என்று உணர்ந்மதாம். இந்த உணர்வு
உண்டம. புடைவுடரயன்று. பயணத்தின் முடிவில் ஒவ்மவாருவரும் தாமம மபறுகின்ற உணர்வு.
சாதடையுணர்வும் எங்கடை ஆட்மகாண்டிருந்தது. கல்மவட்டு, காிய நிறத்தில் மபாியமதாரு
பாடற வடிவில் எங்கள் முன் மதாற்றமைித்தது. பாடறயின் மமல்பகுதி உடையாமல் நல்ை
நிடையில்காணப்பட்ைது.. ஆைால், கீழ்ப்பகுதி, பாடறயின் இைப்பக்கமாக உடைந்து
காணப்பட்ைது. உடைந்த பகுதியில் கல்மவட்டு எழுத்துகள் மவட்ைப்பைவில்டை. பாடறயின்
இைப்பக்கம் (நமது பார்டவயில் வைப்பக்கம்) மமற்புறத்தில் மூன்று வாிகள் மட்டும் கல்மவட்டு
வாிகள். எைமவ கல்மவட்டுப் பாைத்துக்கு எந்தச்மசதமுமில்டை. கல்மவட்டைக் காணும் முயற்சி
மவற்றியாய் முடிந்ததில் ஏற்பட்ை மகிழ்ச்சியில் ஒைிப்பைங்கள் எடுத்துக்மகாண்மைாம்.
கல்மவட்டும் அதன் மசய்தியும்
மபாிய கல்மவட்டுப்பாடற
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கல்மவட்டு மிக மிக மநர்த்தியாக மவட்ைப்பட்டிருந்தது. பாடறயின் பரப்பில், ஒரு நீள்சதுர வடிவம்
அடமயுமாறு மகாடு மவட்ைப்பட்டு, அச்சதுரப்பரப்பின் இடையில் ஆறு நீண்ை மநர்மகாடுகள்,
பள்ைிக்கூை மநாட்டுப்புத்தகத்தில் உள்ைதுமபால் கீறப்பட்டிருந்தை. இடைக்மகாடுகள் ஆறு
ஆைதால், எழுதுவதற்கு மமாத்தம் ஏழு பட்டிகள் அடமந்துவிட்டிருந்தை. ஏழு பட்டிகைில் ஏழு
வாிகமை புைப்பட்ைை. ஆைால்,”மகாடவமாவட்ைக் கல்மவட்டுகள்” நூலில் மமாத்தம் எட்டு
கல்மவட்டுவாிகள் காட்ைப்பட்டுள்ைை. இது எப்படி? மநருங்கி ஆய்வு மசய்தமபாது, இரண்ைாம்
பட்டியில் பாதித் மதாடைவு வடர எழுத்துகள் மபாியவடிவத்தில் எழுதப்பட்டுப் பட்டிமுழுதும்
நிரம்பியிருந்தது புைப்பட்ைது. பாதியிலிருந்து எழுத்துகள் சிறிதாய்த் மதாைங்கி முடிந்திருந்தை.
இதைால் ஏற்பட்ை பாதி இடைமவைியில் ஆறு எழுத்துகள் மசருகப்பட்டிருந்தை. இடதயும்
மசர்த்துப்படிக்டகயில் மமாத்தம் எட்டு வாிகள் மகாண்ைதாய்க் கல்மவட்டு விைங்கிற்று.
வட்மைழுத்தில் எட்டுவாிகள்
இந்த எட்டுவாிகளும் வட்மைழுத்தால் மபாறிக்கப்பட்டிருந்தை. கல்மவட்டின் இைப்பக்கத்தில்
காணப்படும் மூன்று வாிகள் தமிழ் எழுத்துகள். தமிழ் எழுத்துகள் மதய்மாைம் மபற்றிருந்ததால்
படிக்க இயைவில்டை. ஓாிரு எழுத்துகமை புைப்பட்ைை. வட்மைழுத்துப்பகுதியும் முழுடமயாகப்
படிக்க இயைவில்டை. இரண்டிலுமம, மதாைக்கச் மசால்ைாக வருகின்ற “ஸ்வஸ்திஸ்ரீ” என்னும்
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மசால் கிரந்த எழுத்துகைால் எழுதப்பட்ைடவ. நான் டகமயாடு மகாண்டுமசன்ற
சுண்ணப்மபாடிடய நீாில் குட த்துக் கு ம்பாக்கிக் கல்மவட்டில் ஒற்றிமயடுத்ததில்
வட்மைழுத்துகள் சற்மற புைப்பட்ைை. ஒைிப்பைங்கள் எடுக்கப்பட்டுப் பின்ைர் அடவ கணிைியில்
பதிவு மசய்யப்பட்ைை. எழுத்துகடை உருப்மபருக்கம் மசய்து படித்ததில் கல்மவட்டின் பை
எழுத்துகள் புைப்பட்ைை. நன்கு புைைாகிய எழுத்துகடைக் கீழ்வரும் பகுதியில் விைக்கமாகத்
தந்துள்மைன்.
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கல்மவட்டுப்பாைம் (வட்மைழுத்துப்பகுதி)
1
ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மகா இராசமகசாிப்
2
மபருவ ி திருநி லு மன்னு
3
யிருஞ் சிறந்த
4
டமப்ப ஒருநி ல் மவண்டி
5
ங்கள் மபாமைாங்கி ஒரு நி ல்மபா
6
ல் வா ியர் மகாச்மசா ன் வைங்
7
காவிாி நாைன் மகா ியர் மகாக்கண்ை
8
ன் குைவு.
கல்மவட்டுப்பாைம் (தமிம ழுத்துப்பகுதி)
1
ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மகாஇரா
2
சமகசாிப்
3
மபருவ ி
கல்மவட்டை மநாில் கண்டு, எடுத்த ஒைிப்பைத்டதக் கணிைியில் மபாிதாக்கிப் படிக்டகயில்,
நூலில் காணும் பாைத்தில் ஒரு சிறு பிட இருந்தது மதாியவந்தது. நான்காம் வாியின் இறுதியில்
நூலில் காணப்படும் “ங்” எழுத்து, கல்மவட்டில் காணப்பைவில்டை. அவ்மவழுத்து, ஐந்தாம்
வாியின் மதாைக்கத்தில் இருக்கிறது.
கல்மவட்டு

[62]

கல்மவட்டின் வட்மைழுத்து வடிவம் (பார்டவப்படியில்)

பயணம் முடிவு
திரும்பிச் மசல்லும் பயணம் சற்மற எைிதாயிருந்தது. பாடதயின் இறக்கமம காரணம். திரும்பும்
வ ியில், நண்பர் அன்பரசு, மரம் ஒன்றின் பட்டைப்பகுதி மதய்ந்திருந்தடதச் சுட்டிக்காட்டி,
கைமான்கள் தம் மகாம்புகடை மரக்கிடையில் தீட்டிக்மகாண்ைதன் அடையாைம் தான் அது எைச்
மசான்ைார். இன்மைாாிைத்தில், மரங்களுக்கிடையில் சிறிது அகைமாய்ச் மசடிகள் எடவயுமின்றி
மண்ணின் மவற்றுப்பரப்பு காணப்பட்ைடதச் சுட்டிக்காட்டிைார். அங்மக காைடித்தைங்கள்
காணப்பட்ைை. மான்கள் ஓய்மவடுக்கும் மநரம் அங்கு வந்துவிட்டுப்மபாகும் என்று அவர்
குறிப்பிட்ைார். இவ்விரண்டு மசய்திகளுமம எங்களுக்குப் புதியை.
ஒரு மகத்தாை சாதடை மசய்த நிடறமவாடு பயணம் நிடறவுற்றது. நண்பர் குழுவுக்கு நன்றி
மசால்லி வீடு திரும்பும் பயணம் மமற்மகாண்மைாம்.

து.சுந்தரம்
கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் மகாடவ.
doraisundaram18@gmail.com
அடை மபசி : 9444939156
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வாணிகச் சாத்தும் தமி கத்தின் வணிகப் மபருவ ிகளும்
— மதமமா ி

பண்டைக்காைத்தில் “வணிகப் மபருவ ிகள்” பை தமி க நகர்கடை இடணத்தடதயும், குறிப்பாக
மமற்குத் மதாைர்ச்சி மடையின் “பாைக்காட்டுக் கணவாய்” வ ியாக மமற்குக் கைற்கடரயில்
மதாைங்கும் வணிகப் மபருவ ி ஒன்று இக்காை மகாடவ, கரூர், திருச்சி நகர்கள் வ ியாக கி க்குக்
கைற்கடரயின் பூம்புகார் துடறமுகம் வடர நீண்டிருந்தது எைநாம் அறிமவாம். ஒரு வணிகப்
மபருவ ியாக நகர்கடை இடணத்து வணிகர்கள் கூட்ைம் தங்கள் மபாருட்கடைக் மகாண்டு
மசல்ை உதவிய இத்தைம் ‘இராஜமகசாி மபருவ ி’ எைவும் அட க்கப்பட்ைது. பாைக்காட்டுக்
கணவாய் வ ியாகச் மசல்லும் இந்த பண்டைய வணிகப் மபருவ ிமய இன்டறய “மதசிய
மநடுஞ்சாடை 67″ (NH 67- National Highway 67) எைப் பாிணாம வைர்ச்சி கூை அடைந்திருக்க
வாய்ப்பிருக்கிறது.
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மசர நாட்டிற்கும் மசா நாட்டிற்கும் இடைமய அடமந்த இந்த வணிகப் மபருவ ி மபான்மற,
பாண்டியநாட்டிற்கும் மசரநாட்டிற்குமாை மபருவ ி ஒன்று கம்பம் பள்ைத்தாக்கு வ ியாக இடுக்கி
மசல்லும் மபரும் பாடதயாக இருந்திருக்கிறது எை “மதால்லியல் அறிஞர் சாந்தலிங்கம்” அவர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ைார். இது இக்காை ஆாியங்காவு – மசங்மகாட்டைக் கணவாய் வ ியாகக் மகால்ைம்
வடர அடமந்திருக்கக்கூடிய “மதசிய மநடுஞ்சாடை 744″ (NH – 744)யின் ஒரு பகுதியின் முந்டதய
வடிவமாகவும் இருந்திருக்கக் கூடும். இது இக்காைத்தில் மதன்காசிடயயும் மகால்ைத்டதயும்
மசங்மகாட்டை கணவாய் வ ி இடணக்கிறது. இக்கணவாய் பாைக்காட்டுக் கணவாய் மபான்ற
அகண்ை கணவாயன்று, குறுகிய ஒன்மற. மதாைர்ச்சியாகஅடமந்து, மகரைாவிற்கும்
தமிழ்நாட்டிற்கும் மதாைர்டபத் துண்டிக்கும் மமற்குத் மதாைர்ச்சி மடையில் மகாடவ அருகில்
அடமந்த பாைக்காட்டுக் கணவாய், மதன்காசி அருகில் மசங்மகாட்டைக் கணவாய்
ஆகியவற்டறத் தவிர்த்து மதற்மக மதன்குமாிக்கடரடய ஒட்டி ஆரல்வாய் மமா ிக் கணவாயும்
அடமந்துள்ைது. இந்த மூன்று கணவாய்களும் பண்டையக்காைத்திலும் மமற்குக் கைற்கடரடய
அடைய உதவும் வணிகப் மபருவ ியாகமவ அடமய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கின்றை.
மதால்லியல் சான்றுகள்:
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பண்டைய வணிகப் மபருவ ிகள் இருந்தடதயும் அவற்றின் அடமவிைங்கடையும், அந்த வணிகப்
மபருவ ிகைில் இருந்த ஊர்கடையும் சான்றுகளுைன் உறுதிப்படுத்த உதவுவது, மபருவ ிகள்
பற்றிய கல்மவட்டுகளும்; அத்தைங்கைிலும் ஊர்கைிலும் அக ாய்வில் கிடைத்த அக்காை
நாணயங்கள், வணிகப் மபாருட்கள் மபான்ற தையங்கமை.
கல்மவட்டுகள்:
மகாங்குப்பகுதியில் அசுரர் மடைப்மபருவ ி, மசா மாமதவிப்மபருவ ி, பிைாாிமகாயில் மபருவ ி,
வீர நாராயணப்மபருவ ி எைப் பை மபருவ ிகள் இருந்துள்ைை. அப்பகுதியில் மதக்கன் திட்டு
எைவும் காற்றாடும் பாடற எைவும் வ ங்கப்படும் இைத்தில் 'இராசமகசாிப்மபருவ ி' பற்றிய
தகவல் தரும் கல்மவட்டு ஒன்று, முடைவர் பூங்குன்றன் அவர்கைால் 1976 –ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாதம் 6-ஆம் மததி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மவைியிைப்பட்ைது. இக்கல்மவட்டு மசா
அரசன் முதைாம் ஆதித்தன் ( கி.பி. 871-907) காைத்தியக் கல்மவட்டு எைவும் நிறுவப்பட்டுள்ைது.
நாட்டிமைமய ப டம வாய்ந்த ஒரு மபருவ ி பற்றிய கல்மவட்டு என்பது இக்கல்மவட்டின் சிறப்பு.

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மகாஇரசமகசாிப் மபருவ ி
திருநி லு மன்னுயிருஞ் சிறந்தடமப்ப
ஒரு நி ல் மவண்டிங்கள் மபாமைாங்கி – ஒரு நி ல்மபால்
வா ியர் மகாச்மசா ன் வைங்காவிாி நாைன்
மகா ியர் மகாக்கண்ைன் குைவு.
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என்ற மசய்தியுைன் கூடிய அக்கல்மவட்டு அரசடைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படும்
'நி ற்படை' என்னும் படை, அக்காைத்தில் அரசடைமட்டும் பாதுகாக்கவில்டை, மபருவ ிடயக்
கண்காணிக்கவும் மசய்தது என்ற மசய்திடயத் தருகிறது. மக்கமைாடு மக்கைாக வீரர் என்று
மதாியாவண்ணம் மடறந்து நின்று நி ற்படையிைர் மபருவ ிடயக் கண்காணித்தைர் என்பதாகப்
பூங்குன்றன் அவர்கள் கருத்துத் மதாிவித்துள்ைார்.
மமலும், மாமண்டூருக்கு அருகில் உள்ை உக்கல் என்ற ஊாில் 'இராசராசன் கிணறு'
என்றட க்கப்படும் கிணற்றின் கல்மவட்டுத் தகவல்படி; கண்ணன் ஆவூரன் என்ற தடைவன்,
தைது அரசன் இராஜராஜன் மபயரால் கிணறு மவட்டுவித்து, தண்ணீர் இடறத்த பணியாைருக்கு
நாமைான்றுக்கு அரசாங்க முத்திடரயிைப்பட்ை 'அருமமா ிமதவன் மரக்கால்' என்ற அைவில்
இரண்டு மரக்கால் மநல் கூலி மகாடுப்பித்தடதக் கூறுகிறது. இது அக்காைப் மபருவ ியில்
இருந்த கிணறு எைவும் அக்கல்மவட்டு மதாிவிக்கிறது.
அக ாய்வுத் தையங்கள்:
மகாயம்புத்தூர் அருகில், பண்டைய வணிகப் மபருவ ியில் அடமந்த, மவள்ைலூர்
(மபாத்தனூருக்குச் சமீபத்தில் இருப்பது) என்ற ஊாில் 1843 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மதாைர்ந்து 1891,
1931 மற்றும் 1939 ஆண்டுகைிலும் அகழ்வாராய்ச்சியின் மபாழுது உமராம மதசத்துப் ப ங்காைக்
காசுப் புடதயல்கள் கிடைத்து வருவடத “மதால்லியல் அறிஞர் ஆர். நாகசாமி” குறிப்பிடுகிறார்.
பதிற்றுப்பத்தில் மகாடுமணம், ‘மகாடுமணம் பட்ை விடைமாண் அருங்கைம்’ என்று
அாிசில்கி ாரால் குறிப்பிைப்பட்ை “மகாடுமணல்” என்ற ஊர் மநாய்யல் ஆற்றின் கடரயின்
மதன்பகுதியில் அடமந்த ஒரு ஊர். அாிய கல்மணிகள் உற்பத்தி மசய்வதில் புகழ் மபற்று சங்க
காைத்தில் சிறந்த நகரமாகத் திகழ்ந்துள்ை மகாடுமணல் ஈமராட்டில் இருந்து மதன்மமற்கில் 40
கி.மீ. மதாடைவில் அடமந்துள்ைது. சங்க காைத்தில் இவ்வூர் சிறப்புற்றிருந்ததற்குக் காரணம்,
வணிகப் மபருவ ியில் அடமந்தமத என்பது “மதால்லியல் அறிஞர் ச. மசல்வராஜ்” அவர்கைது
கருத்து. மகாடுமணல் அடமந்திருப்பது மசரநாட்டையும் மசா நாட்டின் பூம்புகாடரயும்
இடணக்கும் முதன்டம வணிகப் மபருவ ியிைாகும்.
இது மபான்மற, வைக்கு மநாக்கிச் மசல்லும் மபருவ ி ஒன்று, விசயமங்கைம், சத்தியமங்கைம்
கைந்து பவாைி ஆற்றின் துடண ஆறாை மமாயாற்றுப் பள்ைத்தாக்கு வ ியாக இன்று டமசூர் எை
அட க்கப்படும் எருடமயூர் என்ற ஊடரச் மசன்றடைகிறது என்றும்; மதற்மக மசல்லும்
மபருவ ிமயான்று, காங்மகயம், தாராபுரம், அயிடரமடை, ப நி வ ியாக மதுடரடய அடைகிறது
எைவும் மமலும் சிை வணிகப் மபருவ ிகடைப் பற்றியும் மதால்லியல் அறிஞர் ச. மசல்வராஜ்
அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்.
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மதுடரயிலிருந்து, கீழ்குயில்குடி, முத்துப்பட்டி மபருமாள்மடை, மகாங்கர்புைியங்குைம்,
விக்கிரமங்கைம், சித்தர்மடை, வீரபாண்டி, சின்ைமனூர், உத்தமபாடையம், கம்பம் எை
வ ிமயங்கும் வரைாற்றுச்சான்றுகள் காணப்படும் மபருவ ிமயான்று மதுடரயில் துவங்கி கம்பம்
பள்ைத்தாக்கு வடர அடமந்திருந்தடத மதால்லியல் அறிஞர் சாந்தலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ைார்.
மமலும் கம்பம் பகுதியில் அகஸ்ைஸ் சீசர் காைத்டதய மராமாைிய மவள்ைி நாணயம் ஒன்று
கிடைத்துள்ைதாகவும் மதால்லியல் அறிஞர் சாந்தலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ைார். இது குற்றாைம்,
மதன்காசி, மசங்மகாட்டைக் கணவாய் வ ியாக மமற்குக் கைற்கடரடய அடைய உதவிய
வணிகப் மபருவ ியாகும்.
புதுச்மசாி அருகிலுள்ை அாிக்கமமடு, இராமநாதபுரத்தின் அ கன்குைம் ஆகிய கைற்கடரமயாரப்
பட்டிைங்களும் அக ாய்வில் கிடைத்த தையங்கள் மூைம் வணிகத்தில் பங்குமபற்ற இைங்கைாகத்
மதாியவருகின்றை. இந்த வணிகப் மபருவ ிகள் வ ியாக இந்தியாவின் மிைகு, ஏைக்காய்,
கிராம்பு, பட்டை, பருத்தி ஆடைகள், முத்துக்கள், தந்தம், சந்தைம், விடையுயர்ந்த மணிகள்,
மரகதக் கற்கள் மபான்றடவ கிமரக்கம், மராம் ஆகிய நாடுகளுக்குக் கைல் வ ியாக ஏற்றுமதி
மசய்யப்பட்ைதும், அவர்கைிைம் இருந்து மபான்னும், மவள்ைியும், மதுவும் இறக்குமதி
மசய்யப்பட்ைடதக் காட்டும் வடகயில் அந்நாடுகைின் நாணயங்களும் அக ாய்வுகைில் கிடைத்து
வருகின்றை.”தி மபாிப்ைஸ் ஆஃப் தி எாித்ரமயன் சீ ” (Periplus of the Erythraean Sea) என்ற கி.பி
70 காை வாக்கில் எழுதப்பட்ை கிமரக்க பயண நூமைான்றும் யவைர்கள் இந்தியாவுைன் வணிகம்
மசய்தபாடதடயயும், துடறமுகங்கடையும், வர்த்தகப் மபாருட்கடையும், இடவ சார்ந்த
மசய்திகடையும் விவாிக்கிறது.
இைக்கியச் சான்றுகள்:
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காங்மகயத்தில் இருந்து ப நிவ ியாக மதுடர மசல்லும் வணிகப் மபருவ ி பற்றிய சான்டற
மபராசிாியர் ப. பாண்டியராஜா அவர்கள் அகநானூற்றுப் பாைலில் இருந்து எடுத்துக்
காட்டுகிறார்.ப நி வ ிமய மசல்லும் மநடுவ ியில் வணிகர்கடைக் மகாள்டையடிக்கவரும்
ம வர்கடை மநடுமவள் ஆவி விரட்டியடித்தான் என்பது,
“வண்டு பைத் தடதந்த கண்ணி ஒண் க ல்
உருவக் குதிடர ம வர் ஓட்டிய
முருகன் நல் மபார் மநடு மவள் ஆவி
அறு மகாட்டு யாடைப் மபாதிைி ஆங்கண் …”
(அகநானூறு – 1, மாமூைைார்)
என்ற இப்பாைலில் காணப்படுகிறது என்றும், மபாதிைி என்பது இன்டறய ப ைி அருகில் உள்ை
மபாருந்தல் என்பதும் (மபாருந்தல் என்ற இைத்தில் நைந்த மதால்லியல் ஆய்வுகைில் அது வணிகப்
மபருநகராக இருந்திருக்கக்கூடிய சான்றுகள் அகழ்வாய்வு மூைம் கிடைத்துள்ைை என்பதும்)
அவர் கூறும் தகவல்.
அவ்வாமற, அகநானூறு 25 ஆம் பாைலில் மபாருைீட்டும் மபாருட்டு தடைவன் மசல்லும்
வ ிடயக் குறிப்பிடும் மபாழுது அவன் மபாதிடக மடைத் தடைவன் திதியன் ஆளும் பகுதி வ ி
மசல்வடத சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
“… மபாருநர்
மசல் சமம் கைந்த வில் மகழு தைக் டகப்
மபாதியின் மசல்வன் மபாைம் மதர்த் திதியன்
இன் இடச இயத்தின் கறங்கும்
கல் மிடச அருவிய காடு இறந்மதாமர”
(அகநானூறு – 25, ஒல்டையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன்)
குற்றாை அருவிகள் மபாதிடக மடையில் இருக்கின்றை. எைமவ, தடைவன் மசல்லும்
அவ்வ ியில் இடசக்கருவிகள் தரும் இடசமபான்ற ஒலியுைன் வீழும் “கல்மிடச அருவிடய”
குற்றாை அருவியாக இருக்கைாம் என்றும், தடைவன் ஆாியங்காவு – மசங்மகாட்டைக் கணவாய்
வ ி மசல்லும் வணிகப் மபருவ ியில் பயணம் மசல்கிறான் எைக் கருதைாம் என்றும் கூறுகிறார்.
மமலும், அகநானூறு – 47 ஆம் பாைலில் மபாருைீட்ைச் மசல்லும் தடைவன் பயணிக்கும் வ ிடய,
பாைல் காட்டும் சுற்றுச்சூ ல் குறிப்புகைாை,
“…ஒலி தடை
அைங்கு கட நரைத் தாக்கி விைங்கு எழுந்து
கடு வைி உருத்திய மகாடி விடு கூர் எாி
விைர் முடக அடுக்கம் பாய்தலின் உைன் இடயந்து
அடமக் கண் விடு மநாடி கணக் கடை அகற்றும்
மவம் முடை அரும் சுரம் நீந்திக் டகம்மிக்கு
(அகநானூறு – 47, ஆைம்மபாிச் சாத்தைார்)
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ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தடைவன் மச ித்துவைர்ந்த மூங்கில் காடுகைின் நடுமவ
மசன்றிருக்கிறான் என்பது மமற்குமடைத் மதாைடரக் குறிக்கும் என்றும் எைமவ தடைவன்
மசல்லும் வ ியும் மசங்மகாட்டை கணவாய் வ ியாகச் மசல்லும் வணிகப் மபருவ ியாக
இருக்கக்கூடும் என்று கருதுகிறார் மபராசிாியர் ப. பாண்டியராஜா.
வாணிகச் சாத்தும் அய்யைாரும்:
பண்டைத் தமி கம் வணிகம் – நகரங்கள் மற்றும் பண்பாடு என்ற நூலில் “மயிடை, சீைி.
மவங்கைசாமி” அவர்கள், கடைச் சங்க காைத்தில் (கி.மு. இரண்ைாம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி.
இரண்ைாம் நூற்றாண்டு வடரயில்) ‘சங்க காைத் தமி ர் வாணிகம்’ என்படத ஆராய்ந்து,
பண்டையத் தமி ர் நைத்திய வாணிகத்டதப் பற்றி விைக்குவார். அதில், சிைப்பதிகார நாயகன்
மகாவைைின் தந்டத ‘மாசாத்துவன்’ என்பவடரயும், மகாவைைின் மடைவியாை கண்ணகியின்
தந்டத ‘மாநாய்கன்’ என்பவடரயும் குறிப்பிட்டு அவர்கைின் மபயர்களுக்கு விைக்கமும்
அைித்திருப்பார்.
மகாவைனுடைய தந்டத ஒரு மபாிய மாசாத்துவன் (சாத்து – வாணிகச் சாத்து, வாணிகக் குழு,
தடர வாணிகக் குழுவுக்குச் சாத்து என்பது மபயர். சாத்து வாணிகன் ஆடகயால் மாசாத்துவன்
எைப்பட்ைான்). அது மபான்மற, பை கப்பல்கடையுடைய மபாிய கைல் வாணிகருக்கு மாநாவிகர்
என்று மபயர் கூறப்பட்ைது (நாவிகர் – கப்படையுடையவர். நாவாய் – கப்பல்). மாநாவிகர்
என்னும் மசால் திாிந்து மாநாய்கர் என்று வ ங்கப்பட்ைது. ஆடகயால், கண்ணகியின் தந்டத ஒரு
மாநாவிகன் (மாநாய்கன்) எைக் குறிப்பிட்டு, வணிகர்கைாை மாசாத்துவனும், மாநாய்கனும்
அவ்வாறு அட க்கப்பட்ை காரணத்டதயும் சீைி. மவங்கைசாமி விைக்குவார்.
திருப்பூாிலிருந்து 20 கி.மீ மதாடைவில் மகாடுவாயில் உள்ை நாகீஸ்வரர் மகாயிலில்
வட்மைழுத்துகளுைன் கூடிய 1,200 ஆண்டுகள் பட டம வாய்ந்த அய்யைார் சிற்பம் ஒன்று
மசன்ற ஆண்டின் இறுதியில் (டிசம்பர் 2, 2015 நாைிதழ் மசய்தி) “திருப்பூர் வீரராமசந்திரன்
மதால்லியல், வரைாற்று ஆய்வு டமயத்தின்” மதால்லியல் ஆய்வாைர்கைால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை
மபாழுதும் இமத மசய்தி மீண்டும் குறிப்பிைப்பட்ைது. மதால்லியல் ஆய்வு டமயத்தின் இயக்குநர்
மபாறியாைர் ரவிக்குமார் அவர்கள், “பண்டைய காைத்தில் தடர வ ிப் பயணம் மமற்மகாண்டு
வணிகம் மசய்தவர்கள் சாத்துவர் என்றும் கைல் வ ிப் பயணம் மமற்மகாண்டு வணிகம்
மசய்தவர்கள் நாயகர் என்றும் அட க்கப்பட்ைைர். பண்டைய காைத்தில் வணிகம் மசய்த
வணிகர்கள் தங்கைின் காவல் மதய்வமாக அய்யைாடர வ ிபட்ைைர்.
அவ்வணிகர்கள் தாங்கள் பயணம் மசய்யும் மபரு வ ிகைில் அய்யைார் சிடைகடை அடமத்து
வ ிபட்டு வந்தைர். அந்த வடகயில் தமி கத்தின் பண்டைய மபருவ ிகைில் முக்கியமாைது
முசிறியில் இருந்து மசா ர் துடறமுகத் தடைநகராை பூம்புகார் வடர மசல்லும் வ ியாகும்.
அதாவது அந்தப் மபருவ ி மபரூர், மவள்ைலூர், சூலூர், பல்ைைம், காங்கயம், கரூர், உடறயூர்
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வ ியாகப் பூம்புகார் வடர இராசமகசாிப் மபருவ ி என்று அட க்கப்பட்ைது. இந்த வ ித்
தைத்தில் மகாடுவாயில் உள்ை நாகீஸ்வரர் மகாயிலில் வட்மைழுத்துகளுைன் கூடிய அய்யைார்
சிற்பம் கண்ைறியப்பட்டுள்ைது,” என்று குறிப்பிட்ைார்.
வடரபைத்தில் புவியிைக் குறியீடுகள்:
இச்மசய்தியில் காணும் தகவல்படி தமி கத்தில் சாத்தன் மற்றும் அய்யைார் ஆகியவற்றின்
மதாைர்பு எவ்வாறு அடமந்திருக்கக் கூடும் என்படத அறியும் மபாருட்டு மமற்மகாண்ை ஒரு
முயற்சிமய இக்கட்டுடர. பண்டைய அய்யைார் சிடைகைின் இருப்பிைங்களும், சாத்தன் என்ற
மபயாில் மதாைங்கும் ஊர்களும் தமி கத்தில் எந்மதந்த இைங்கைில் காணப்பைக்கூடும் என்ற
மதைல் துவங்கியது.
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1. மசய்தித்தாள்கைில் கிடைத்த “பண்டைய அய்யைார்” சிடைகள் கண்மைடுக்கப்பட்ை
இைங்கைின் குறிப்புகள் மசகாிக்கப்பட்ைை.
2. ‘சாத்தன்’ என்ற மபயர் இைம்மபற்ற ஊர்கைின் இருப்பிைங்கடைச் மசகாிக்க இந்திய “அஞ்சைக
எண்” (Pincode) தரவுகள் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வமாை தைத்தில் இருந்து மபறப்பட்ைை.
Pincode Search – All India Pincode Directory என்ற தைத்தில்
(http://www.indiapost.gov.in/PincodeSearch.aspx) இருந்து ஊர்கைின் மபயர்களும் அவற்றின்
அஞ்சைக எண்களும் மசகாிக்கப்பட்டு பட்டியலிைப்பட்ைை.
இப்பட்டியலில் உள்ை ஊர்கைில் ‘சாத்தன்’ என்ற மபயருைன் மதாைர்புடையடவதான் என்று
உறுதியாகத் மதாிந்த ஊர்கள் மட்டும் (சாத்தனூர், சாத்தமங்கைம், சாத்தன்குைம் மபான்றடவ)
மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைை. முழுப்பட்டியலும் கல்மவட்டு ஆர்வைர் திரு. மசசாத்திாி சிாீதரன்
அவர்கைால் பார்டவயிைப்பட்டு, மதாிவு மசய்யப்பட்ை ஊர்கள் ‘சாத்தன்’ என்ற மசால்லுைன்
மதாைர்புடையடவதான் எை உறுதியைிக்கப்பட்ைது. அய்யைார் சிடைகள் கிடைத்த இைங்கள்
மிகக் குடறவாகமவ இருந்தை. சாத்தன் என்ற மபயருைன் 44 இைங்களும் கிடைத்தை.
1. இந்த இைங்கள் யாவும் ‘கூகுள் மமப்’ (Google Map) வடரபைத் தைத்தில் குறிக்கப்பட்ைை.
அதைால், அஞ்சைக எண் தரவுகைில் இைம்மபறாத சாத்தன் என்ற ஊர்கள் இைம் மபற
வாய்ப்பிருக்கவில்டை
2. இருப்பினும், கூகுள் வடரபைத்தில் இைங்கடைக் குறிக்கும்மபாழுது மமலும் ‘சாத்தன்’ என்ற
மபயருைன் அகப்பட்ை மற்றும் சிை ஊர்களும் குறிக்கப்பட்ைை
3. கூகுள் வடரபைத்தில் வணிகப் மபருவ ிகள் எை மதால்லியல் அறிஞர் ஆர். நாகசாமி
அவர்களும், மபராசிாியர் ப. பாண்டியராஜா அவர்களும்
(a.) குறிப்பிட்ை இைங்களும், (b.) வணிகவ ித் தைங்களும், (c.) அந்த வடரபைங்கைில்
மகாடுக்கப்பட்ை சிை முக்கியமாை வணிக ஊர்களும், கணவாய்களும் (சிவப்பு நட்சத்திரங்கள்),
துடறமுகங்களும் (பச்டச வட்ைங்கள்), அக ாய்வில் வணிக ஊராக அடையாைம் காணப்பட்ை
இைங்களும் அடிப்படைக் குறிப்புகைாகக் (basic reference points) குறிக்கப்பட்ைை
இைங்களும் தைங்களும் குறிக்கப்பட்ை பிறகு கூகுள் வடரபைம் வ ி அறிந்து மகாண்ைடவ:
[ஊர்கைின் பட்டியடையும், கூகுள் வடரபைத்டதயும் பார்டவயிைத் மதடவயாை சுட்டிகள்
கட்டுடரயின் இறுதியில் இடணக்கப்பட்டுள்ைை]
1. சாத்தன் என்ற மபயர் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமம உாியது. தற்காை ஆந்திராவிலும்,
கர்நாைகாவிலும் ஓாிரு ஊர்கள் அப்மபயாில் இருந்தாலும், சாத்தன் என்பது தமிழ் நாட்டிற்மக
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உாியது (புத்தடரக் குறிக்கும் ‘சாஸ்தா’ என்பது தமி ில் ‘சாத்தன்’ எை வ ங்கப்பட்டு பின்ைர்
புத்தமதத் மதாைர்டப அச்மசால் இ ந்துவிட்ைது என்றும், அக்காைத்தின் மபைத்த சாஸ்தாவின்
வ ிபாட்டுத் தைங்கள் யாவும் பிற்காைத்தில், ‘தருமராசா மகாயில்’, ‘சாத்தைார் மகாயில்’,
‘முைீஸ்வரர் மகாயில்’ என்று மாறிவிட்ைை என்பதும் மயிடை சீைி. மவங்கைசாமி அவர்கைின்
கருத்து. கடைச்சங்க காைத்தில், தமிழ் நாட்டிலிருந்த மபௌத்தர்கள் ‘சாத்தன்’ என்னும் மபயடரப்
மபரும்பாலும் மமற்மகாண்டிருந்தைர் என்று சங்க நூல்கைிைின்றும் மதாியவருவதாகவும் மயிடை
சீைி. மவங்கைசாமி கூறுகிறார், அதற்குச் சிைப்பதிகாரம், மணிமமகடை ஆகியவற்டறயும்
சான்றுகைாகக் காட்டுகிறார்)

2. மத்திய அரசு வ ங்கும் ‘அஞ்சைக எண் தரவுகைில்’ இன்டறய மகரைா பகுதியில் ‘சாத்தன்’
என்ற மபயாில் எந்த ஊரும் கிடைக்கவில்டை. வைமாநிைங்கைில் கிடைக்கும் சிை ஊர்கைின்
மபயர்கைில் தற்மசயைாை ஒலிப்பு ஒற்றுடம மட்டுமம இருக்கைாம் என்று அந்த ஊர்கள்
வடரபைத்தில் குறிக்கப்பைவில்டை (தவிர்க்கப்பட்ை அந்த ஊர்கைின் மபயர்களும், அவற்றின்
அஞ்சைக எண்களுைன் பட்டியலில் பார்டவக்குக் கிடைக்கும்)
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3. இவ்வாறு குறிக்கப்பட்ை இைங்கள் யாவும் மபரும்பாலும் ஆற்றங்கடரகைின் அருகாடமயில்
அடமந்துள்ைை.
4. அத்துைன், பண்டைய வணிகப் மபருவ ிகைாக இருக்கக்கூடும் என்று ஆய்வாைர்கள் குறித்த
தைங்கைின் வ ியிமையும் அடமந்துள்ைதும் மதாிய வருகிறது.
5. குறிக்கப்பட்ை இைங்களுக்கு இடைமய மதாைர்புகடை ஏற்படுத்தி வடரயப்பட்ை மகாடுகள்,
இக்காை தமி கத்தின் மதசிய மநடுஞ்சாடைகைின் வ ியிலும் அடமந்திருப்பதாகமவ மதாிகிறது.

வடரபைத்தில் இைங்கடைக் குறிப்பதன் மூைம் (Geospatial data – relating to or denoting data
that is associated with a particular location) ஒரு மசய்திடயப் பற்றிய புதியக் மகாணம் கிடைக்க
வாய்ப்புள்ைது. புவியிைக் குறியீடுகள் மூைம் நம் கவைத்திற்கு வந்திராத சிை முக்கியத் தகவலும்
பார்டவக்குக் கிடைக்கும். இவ்வாறு அறியும் முடற 1854 ஆம் ஆண்டு இங்கிைாந்தில் காைரா
மநாய் பரவிய மபாழுது, மநாய் பரவிய இைங்கடை வடரபைத்தில் (epidemic on maps) குறிக்கும்
மபாழுது அறியப்பட்ைது. ஜான் ஸ்மைா (Dr. John Snow) என்ற மருத்துவமர மநாயறியும் வடரபை
முடறடய முதன் முதலில் மருத்துவத் துடறக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர். காைரா மநாயாைிகைின்
இருப்பிைத்டத ைண்ைன் மாநகர் வடரபைத்தில் குறிக்கத் மதாைங்கிய மபாழுது மநாய் அதிகம்
பரவிய இைம் ஒரு குறிப்பிட்ை குடிநீர்க் கு ாய் வ ித்தைத்தில் இருப்பதும், குடிநீர் வ ி மநாய்
பரவுவதும் மதாிய வந்து அதற்கு மாற்று வ ி கண்ைவுைன் மநாய் பரவுவது தடுக்கப்பட்ைது.
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எைமவ, அது மபாைமவ தமி க வடரபைத்தில் ‘சாத்தன்’ என்ற ஊர்கள் அடமந்துள்ை இைங்கள்,
வணிகப் மபருவ ிகைில் அடமந்திருந்த இைத்டதக் குறிப்பால் உணர்த்துகின்றைவா?
பயணத்தின் மபாழுது வணிகர்கள் அவ்வூர்கடைத் தங்குமிைங்கைாகப் பயன்படுத்த, அவர்கைின்
மதடவக்மகற்ப தக்க வசதிகளுைன் அடமக்கப்பட்டிருந்தைவா? அல்ைது இந்த அடமவிை
அடமப்பு தற்மசயைாக அடமந்துவிட்ை ஒரு ஒற்றுடமயா? என்படத மமலும் பை வரைாற்று
ஆய்வுகளும் தையங்களும் இைி வரும் காைத்தில் காட்ைக் கூடும். இக்மகள்விகளுக்கு
எதிர்காைத்தில் பதில் கிடைக்கக்கூடும்.
______________________________________________________________________
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தமி கத்தில் அாிதாை 1000 ஆண்டுகள் பட டமயாை நந்தி சிற்பம் தமிழ்
எழுத்துக்களுைன் கண்டுபிடிப்பு
— சு.ரவிக்குமார்
திருப்பூாில் இயங்கிவரும் வீரராமசந்திரன் மதால்லியல் மற்றும் வரைாற்று ஆய்வு டமயத்டதச்
மசர்ந்த க.மபான்னுச்சாமி, ச.ரஞ்சித், ரா.மசந்தில்குமார் மற்றும் மபாறியாைர் சு.ரவிக்குமார்
ஆகிமயார் மமற்மகாண்ை ஆய்வில் திருப்பூர் - காங்மகயம் சாடையில் பண்டைய காைத்தில் கல்
மணிகள் அதிகம் கிடைத்து மராம் நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி மசய்யப்பட்ை படியூாில் இருந்து மதற்மக 3
கி.மீ மதாடைவில் உள்ை சின்ைாாிப்பட்டி கிராமத்தில் இருக்கும் கம்பத்தீஸ்வர்மகாவிலில் 1000
ஆண்டுகள் பட டமயாை தமிழ் எழுத்துக்களுைன் கூடிய நந்திச் சிற்பம் ஒன்டறக்
கண்ைறிந்துள்ைைர். இடதப்பற்றி ஆய்வு டமயத்தின் இயக்குநர் மபாறியாைர் சு.ரவிக்குமார்
மமலும் கூறியதாவது …
திருவள்ளுவர் மபருந்தடக உ வர் உைகத்துக்கு அச்சாணி என்பார். அந்த உ வர்க்மக
அச்சாணியாக விைங்குபடவ காடைகள். தமி ர்கைின் 3000 ஆண்டுப் பாரம்பாிய வாழ்வுைன்
பசுவும்,காடைகளும் கைந்து உயர்வு மபற்றை. சிந்து சமமவைி நாகாிக இைங்கைில் இருந்து
கிடைக்கும் சுடு மண்ணாைாை காடை உருவங்கள், காடைச் சின்ைம் மபாறித்த முத்திடரகள்
இவற்டற மமய்ப்பிக்கின்றை. காடைகள் தமி ர் தம் பண்பாட்டையும் கைாச்சாரப்
பாரம்பாியத்டதயும் படற சாற்றி நிற்கின்றை. தமிழ் மக்கைின் விழுமியங்கடைப்
பிரதிபலிக்கின்றை. தமி ர்கள் வாழ்க்டகடய எப்படி மநாக்கிைர் என்படத எடுத்துக்கூறுவது
காடைகள் தியாகத்டத வலியுறுத்துவது காடை நல்ை சிந்தடைகடையும் ஆன்மீக
எழுச்சியிடையும் ஊட்ை வல்ைது காடை. மைித குை மமம்பாட்டுக்காை தமிழ்மநறி
விழுமியங்கடைச் சுட்டி நிற்பது காடையாகும். எைமவ தான் காடையும் கவியும் தமிழ் மபசும்
மக்கடை ஐக்கியப்படுத்தும் தன்டம வாய்ந்தடவ ஆயிை. அதைால் தான் தமி ர்கள் தாம்
வணங்கிய இடறவடையும் ஆவிைத்மதாடு மதாைர்புப் படுத்திைார்கள். தாங்கள் ஊர்தியாகப்
பயன்படுத்தியது மபால் தூய மவண்ணிற நந்திடயத் தாம் வணங்கிய இடறவனுக்கும் ஊர்தியாக
அடமத்தைர்.அதடைமய மகாடியாகவும் மகாடுத்து வணங்கி வ ிபட்ைைர். இதடைப் பாரதம்
பாடிய மபருந்மதவைார் புறம் கைவுள் வாழ்த்துப் பாைலில்
“ஊர்தி வால் மவள் ஏமற சிறந்த
சீர்மகழு மகாடியும் அவ் ஏறு என்ப“
எைச் சுட்டுகிறார். நந்திக் மகாடியாகவும் ஊர்தியாகவும் அடமவது மபான்று அதன்
துடணயிைமாகிய பசுவும் இடறவடை முழுக்காட்ைப் பால், தயிர், மநய், அநீர், ஆப்பி என்று
அடைத்திடையும் அைிக்கிறது. மபரும்பசுக் கூட்ைத்துக்குத் தடைடம வகிக்கும் ஒருவன் மக்கள்
கூட்ைத்தின் தடைவைாகக் கருதப்பட்ைான். இவ்வாறு பசுக்கூட்ைத்தின் தடைவன் என்ற
மபாருைில் முன் வ ங்கப்பட்ை “பசுபதி“ என்ற மசால் ஒப்புடம காரணமாக மைிதப் பசுக்கூட்ைத்
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தடைவைாகிய இடறவனுக்கும் வ ங்கி வரைாயிற்று. இச்சிறப்பிடை மமலும் படறசாற்றும்
வண்ணம் சிவன் மகாவில்கைில் இலிங்கத்தின் திருமுன்பும், அம்டமயின் திருமுன்பும் நந்தி
அடமக்கப்பட்டு இருக்கிறது. சிவனுக்கு வாகைமும் நந்திமய மகாடிச் சின்ைமும் நந்திமயயாகும்.
அமதமபால் முல்டைத் திடைக் கைவுைாம் மாடுகள் மமய்த்திடும் கண்ணன் “ஆநிடரகள்
சூ ப்மபற்ற சாயலிமைமய காட்சியைிக்கிறான். அவ்விடறவடை தமிழ்மக்கள் மதான்று மதாட்டு
பசுக் கூட்ைங்கைிைிடைமய டவத்துத்தான் வ ிபாட்டு வருகின்றைர். அமதமபால் மசன்ற திடச
எல்ைாம் மவற்றிக்மகாடி பறக்கவிைப்பட்ை பல்ைவ மன்ைர்களும் நந்திடயத் தங்கள் மதசிய
மகாடியாகக் மகாண்டிருந்தைர். பண்டைய தமிழ் இைக்கியத்தில் “மகா“ என்ற மசால் நாட்டுத்
தடைவடைக் குறிக்கும் அமத மசால் பசுவுக்கும் காடைகளுக்கும் வ ங்கும் மபாதுச் மசால்ைாகும்.
இவ்வாறு பை சிறப்புகடைப் மபற்ற நந்தியின் சிற்பம் மகாங்கு மண்ைைத்தில் “பட்டி“ எனும் மசால்
“அடைப்பு“ எனும் மபாருைில் கால்நடைகடை அடைக்கும் இைத்டதக் குறிப்பதாகும். இவ்வாறு
பட்டி என்று முடியும் கிராமத்தில் நமக்குத் தமிழ் எழுத்துக்களுைன் நந்தி சிற்பம் கிடைத்திருப்பது
மிக மிகச் சிறப்பாை ஒன்று. இச்சிற்பம் 90மச.மீ நீைமும் 50மச.மீ உயரமும் 8 வாி
எழுத்துக்கடைக் மகாண்ைதாகும்.

இவ்மவழுத்துக்கடை வாசித்த உைகின் தடை சிறந்த மதால்லியல் அறிஞர்களுள் ஒருவராை
மபராசிாியர். எ.சுப்பராயலு அவர்களும் தமி க மதால்லியல் துடறயின் முன்ைாள் துடண
இயக்குநர் முடைவர் ரா. பூங்குன்றைார் அவர்களும் “ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ“ என்று மதாைங்கும்
இக்கல்மவட்டு இப்பகுதிடய ஆண்ை மபரும்பாைகுறிச்சல்லிடய மசர்ந்த காமிண்ைன் மதவ
நக்கமைன் என்ற அதிகாாியால் எடுக்கப்பட்ைதாகும் என்றும், இது அவருடைய அல்ைது அந்தக்
கிராமத்திலுள்ை கால்நடைகள் மநாய் வாய்ப்பட்ை மபாது அந்த மநாய் குணமாைவுைன் அதற்கு
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உருவாரமாகச் மசய்து டவத்ததாகும் என்றும் இந்நடைமுடற இன்றும் மகாங்குப்பகுதியில்
நீடிப்பதாகவும் இன்று மக்கள் மண்ணால் உருவாரம் மசய்துடவப்பதாகவும் கூறிைர். அாிதாை
இந்நந்தி சிற்பம் கி.பி.10-ஆம் நூற்றாண்டைச் மசர்ந்ததாகும் என்றைர்.

மபாறியாைர் சு.ரவிக்குமார் BE.,M.I.E.,D.E.G.,
வீரராமசந்திரன் மதால்லியல் மற்றும் வரைாற்று ஆய்வுடமயம்
இயக்குநர்
9842255118
verarajendran1206@yahoo.in
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800 ஆண்டுகள் பட டமயாை குதிடர குத்திப்பட்ைான் நடுகல்
கண்டுபிடிப்பு
— சு.ரவிக்குமார்

திருப்பூாில் இயங்கிவரும் வீரராமசந்திரன் மதால்லியல் மற்றும் வரைாற்று ஆய்வு டமயத்டதச்
மசர்ந்த ஆசிாியர் கி.திருநாவுக்கரசு, க.மபான்னுச்சாமி, ரா.மசந்தில்குமார் மற்றும் மபாறியாைர்
சு.ரவிக்குமார் ஆகிமயார் மமற்மகாண்ை ஆய்வில் கரூர் மாவட்ைம் அரவக்குறிச்சி, கரடிப்பட்டியில்
நங்காஞ்சி ஆற்றங்கடரயில் தமி கத்தில் மிக அாிதாகக் காணப்படும் குதிடரகுத்திப்பட்ைான்
நடுகல் ஒன்டறக் கண்ைறிந்துள்ைைர்.
இடதப்பற்றி ஆய்வு டமயத்தின் இயக்குநர் மபாறியாைர் சு.ரவிக்குமார் மமலும் கூறியதாவது :
குதிடரப் படை தமிழ்நாட்டில் மதான்று மதாட்டு இருந்த நாற்படைகைில் ஒன்று. குதிடர அரபு
நாட்டிலிருந்து இங்கு மகாண்டுவரப்பட்டிருக்க மவண்டும் என்று எண்ணப்படுகிறது. 5000
ஆண்டுகளுக்கு முன்னுள்ை அரப்பா அ ிபாடுகைில் குதிடர இந்தியாவில் இருந்தது என்பதற்குாிய
அறிய அகச்சான்றுகள் அகப்பட்டுள்ைை தமிழ்நாட்டைப் மபாறுத்தமட்டில் 2500 ஆண்டுகளுக்கு
முன்மப தமி ர்கள் குதிடரகடைப் பயன்படுத்தி இருந்தைர் என்று கூறமுடியும். மதால்காப்பியர்
காைத்தில் தமி கத்தில் மக்கள் குதிடர வண்டிகைில் ஊர்ந்து வந்தைர் ; தமி ர்கள் கண்ை நான்கு
விதப் படைகைில் குதிடரப்படையும் ஒன்று என்று இன்றும் சான்று காட்ை முடியும்.
"மதரும் யாடையும் குதிடரயும் பிறவும்
ஊர்ந்தைர் இயங்கலும் உாியர் என்ப" (மதால்.மபா.புற.12)
"தாடை யாடை குதிடர என்ற
மகாைார் உட்கும் மூவடக நிடையும்" (மதால்.மபா.புற.14)
என்ற மதால்காப்பியச் சூத்திரங்கள் மூைம் குதிடர ஊர்தியும், குதிடரப் படையும் மதால்காப்பியர்
காைத்திற்கு முன்பிருந்மத தமி கத்தில் இருந்து வருகின்றை என்பது நன்கு மதாிகிறது. மமலும்
புறநானூறு, அகநானூறு, கலித்மதாடக, சிைப்பதிகாரம், மணிமமகடை மபான்ற சங்க
இைக்கியங்கைிலும் குதிடர பற்றிய குறிப்பு உள்ைது.
தமி ர்கள் ஆயிரம், ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்மப குதிடரகடைப் பற்றி நன்கு
அறிந்திருந்தார்கள். குதிடரகளுக்கு இைக்கணங் கண்டுள்ைார்கள். குதிடரகடை வைர்க்கும்
முடறகடையும் அவற்டறப் பயன்படுத்தும் முடறடயயும் நன்கு மதாிந்துள்ைார்கள். அவர்கள்
கண்ை அறுபத்து நான்கு கடைகைில் அசுவ சாத்திரமும் ஒன்மறைப் மபாற்றப்படுகிறது. அது
தமி ர்கள் குதிடரகடைப் பற்றி நன்கறிந்திருந்தைர் என்படத மமய்ப்பிக்கும். மமலும் கூைலில்
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இடறவன் நைத்திய அறுபத்து நான்கு திருவிடையாைல்கைில் நாிடயப் பாியாக்கிய
திருவிடையாைலும் ஒன்றாக இருப்பது இடத உறுதிப்படுத்தும். குதிடரகள் பாிநூலில் எட்டு
வடகயாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ைை. அடவ (1).பாைைம், (2).மகாைகம், (3).இவுைி, (4).வன்ைி,
(5).குதிடர,(6).பாி, (7).கந்துகம், (8).புரவி எைப்படும். மமலும் குதிடரகள் நான்கு நிறங்கைில்
உள்ைை, அடவ (1).மவள்டைக் குதிடர, (2).சிவப்புக் குதிடர, (3).கருப்புக் குதிடர,
(4).மபான்ைிறக் குதிடர. இந்த நான்கு நிறமும் கைந்திருப்பது மிசிரக் குதிடர எைப்படும்.
உயரத்தின் அடிப்படியில் குதிடரகள் மூன்று வடகயாகப் பிாிக்கப்படும். அடவ (1).உத்தமக்
குதிடர, (2).மத்திமக் குதிடர, (3).அதமக் குதிடர. குதிடர ஒட்ைம் நாகபந்தம், விருத்தம், மநடு வீதி
எைப்படும் இவற்றின் சு ிகைின் இைக்கணங்களும் பைவுள்ைை.அரசர்கள் அசுவைட்சணம்
அணுவைவும் குடறயாத நல்ை குதிடரடயப் பட்ைத்துக் குதிடரயாகத் மதர்ந்மதடுத்து
டவத்திருப்பார்கள். அடதப் மபணி வைர்த்து ஆடைகளும், அணிகைன்களும் அணிவித்து அதன்
மீது அரசர்கள் பவைி வருவர். அதற்மகன்று தைியாக ஆட்கள் டவத்து உணவு, குைிப்பு, மநாய்
முதலியடவ கவைித்து வரப்பட்ைை. நல்ை மணமும், வாட ப்பூ மைல் மபான்ற அ கிய காதும்,
கால், மார்பு, கழுத்து, முதுகு ஆகிய உறுப்புகைில் மவள்டையும் 82 அங்குைம் உயரமும் உள்ை
மசங்குதிடர அரச குதிடரயாவதற்குத் தக்கது. இதடைப் பஞ்சகல்யாணி என்று கூறுவர்.
தமிழ் நாட்டுக் குதிடரப் படைக்கு எல்ைா இைட்சணங்களும் மபாருந்திய மசங்குதிடரகள்
மதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு வந்தை. தமிழ்நாட்டுக் குதிடரப்படை இந்தியாவிமைமய இடணயற்றது,
ஒப்பற்றது ; சிறந்த குதிடரகளுக்குச் சிறப்புப் மபயர் டவக்கப்பட்டிருந்தது. மடையமான் நாட்டை
ஆட்சி புாிந்தவைாகிய திருமுடிக்காாி, காாி என்னும் மபயாிய தன் குதிடரமயாடு
மகால்லிமடைடய ஆண்ை வள்ைல் வல்வில் ஓாியின், ஓாிக்குதிடரயுைன் புரவிப் மபார் புாிந்தைன்
எை நத்தத்தைார் குறிப்பிடுகின்றார்.
இந்த வடகயில் அரவக்குறிச்சி நங்காஞ்சி ஆற்றங்கடரயில் நமக்குக் கிடைத்துள்ை குதிடர வீரன்
நடுகல் எதிாிப்படையின் குதிடரடயத் தாக்கி வீரமரணம் அடைந்த வீரைின் நிடைவாக,
வீரத்தின் அடையாைமாக எழுப்பிக்கப்பட்ை நடுகல் ஆகும். இந்நடுகல் 80மச.மீ அகைமும், 135
மச.மீ உயரமும் உடையதாகும். இதில் வீரைின் தடை வைதுபுறம் சாய்ந்துள்ைது. தடையில்
மகுைமும், காதில் காதணிகளும், கழுத்தில் கண்டிடக, சரப்பைி அணிகைன்களும் டகயில்
வீரக்காப்பும், இடையில் நல்ை மவடைப்பாடுகளுைன் ஆடையும், குறுவாளும் டவத்துள்ைான்.
வீரன் தன் வைது டகயில் உள்ை குறுவாள் மூைம் தன்டைத் தாக்கும் குதிடரடயக்குத்தும்
வண்ணமும், இைது டகயால் தன்டைத் தாக்கும் குதிடரடயத் தடுக்கும் வண்ணமும் நடுகல்
வடிவடமக்கப்பட்டுள்ைது. குதிடரயின் முன்ைங்கால் இரண்டும் வீரைின் இடுப்புப் பகுதிடய
தாக்கும் வண்ணமும், பின்ைங்கால் இரண்டும் நிைத்தில் ஊன்றிய வண்ணமும் உள்ைது.
குதிடரயின் மமற் பகுதியில் வீரன் அமர்ந்து மசல்லும் இருக்டக (மசைல்-Saddle) அற்புதமாக
வடிவடமக்கப்பட்டுள்ைது. இடதப் பற்றி உைகின் தடை சிறந்த மதால்லியல் அறிஞர்களுள்
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ஒருவரும் தமி கத் மதால்லியல் துடறயின் முன்ைாள் துடண இயக்குநருமாை முடைவர். ர.
பூங்குன்றைாாிைம் கருத்துக் மகட்ை மபாது தமி கத்தில் எண்ணற்ற புலிக்குத்திக் கற்கள் உள்ைை.
ஆைால் குதிடர குத்திப்பட்ைான் நடுகல் மிகச்சிைமவ உள்ைை. இந்த வடகயில் இது மிகவும்
சிறப்புடையதாகும். சிடை அடமப்டப டவத்துப் பார்க்கும் மபாது இச்சிடை 800 ஆண்டுகள்
பட டமயாைதாகும் என்றார்

மபாறியாைர் சு.ரவிக்குமார் BE.,M.I.E.,D.E.G.,
வீரராமசந்திரன் மதால்லியல் மற்றும் வரைாற்று ஆய்வுடமயம்
இயக்குநர்
9842255118
verarajendran1206@yahoo.in
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கைந்டத-கடரப்பாடி-ஆடைமடை-திருமூர்த்திமடை ஒரு வரைாற்றுச்
சுற்றுைா
— து.சுந்தரம்

மகாடவ- வாணவராயர் அறக்கட்ைடை
மகாடவயில் இயங்கும் வாணவராயர் அறக்கட்ைடையிைர் மாதந்மதாறும் மகாங்குப்பகுதியில்
வரைாற்றுத் மதாைர்புள்ை இைங்களுக்கு அட த்துச் மசல்லும் உைாக்கைில் ஒன்று 26-06-2016
ஞாயிறன்று நடைமபற்றது. அதுமபாது, மபாள்ைாச்சிடய ஒட்டியுள்ை கைந்டத, கடரப்பாடி,
ஆடைமடை, திருமூர்த்திமடை ஆகிய இைங்களுக்குச் மசன்றுவந்மதாம். தமிழ்நாடு மதால்லியல்
துடறயில் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றிய, மதால்லியலில் துடறமபாகிய அறிஞர் திரு.
பூங்குன்றன் அவர்கைின் தடைடமயில் நடைமபற்ற இப்பயண உைா மிகுந்த இன்பத்டதயும்
பயடையும் நல்கியது எைில் மிடகயல்ை. அது பற்றிய ஒரு பகிர்வு இங்மக. இக்கட்டுடரயில்
வருகின்ற வரைாற்றுச் மசய்திகள் அடைத்தும் திரு. பூங்குன்றன் அவர்கைிைமிருந்து
மகட்ைறிந்தடவ.
கைந்டத
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முதைாம் ஆதித்தமசா னும் இராசமகசாிப்மபருவ ிக் கல்மவட்டும்
முதலில் நாங்கள் மசன்றது கிணத்துக்கைவுக்கு அருகில் அடமந்த ஒரு சிற்றூராை கைந்டத இது
ஒரு வரைாற்றுச் சிறப்புள்ை ஊர். இங்கு, தற்காைம் ஆதீஸ்வரம் என்னும் மபயர் மகாண்ை
சிவன்மகாவில் உள்ைது. ஆைால், மகாயிலின் ப ம்மபயர் “ஆதித்மதசுவரம்” என்பதாகும். மசா
மன்ைர்கைில் இரண்ைாவது அரசைாை முதைாம் ஆதித்தமசா ன் மபயரால் அடமந்த மகாயில்.
இந்த ஆதித்தமசா ன் மகாங்குநாட்டைப்பிடித்தான்; ஆட்சி மசய்தான் என்பதற்கு இரு சான்றுகள்
உள்ைை. ஒன்று, மகாங்குமதச ராஜாக்கள் என்னும் நூல். இரண்ைாவது மகாடவப்பகுதியில்
பாைக்காட்டுக்கணவாய் காட்டுப்பகுதியில் அடமந்திருக்கும் இராசமகசாிப் மபருவ ிக்கல்மவட்டு.
மகாங்குமதச ராஜாக்கள் நூலில், ஆதித்தமசா ன் மகாங்குநாட்டு மவட்டுவராஜாக்கடை
மவற்றிமகாண்ைான் என்று குறிப்பிைப்மபறுகிறது. மசய்தி பட ய காைத்துச் மசய்தியாக
இருப்பதாலும், இருநூறு ஆண்டுகளுக்குமுன் எழுதப்பட்ை நூைாக இருப்பதாலும் இக்கருத்டத
யாரும் ஏற்றுக்மகாள்ைவில்டை. ஆைால், நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இராசமகசாிப் மபருவ ி
என்று ஒரு மபருவ ிடயயும் அப்மபருவ ியில் இருந்த கல்மவட்டையும் கண்டுபிடித்தார்
பூங்குன்றன் அவர்கள். அக்கல்மவட்டின் பாைம் கீழ்வருமாறு:
இராசமகசாிப்மபருவ ிக் கல்மவட்டு
கல்மவட்டுப்பாைம் (வட்மைழுத்துப்பகுதி)
1
2
3

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மகா இராசமகசாிப்
மபருவ ி திருநி லு மன்னு
யிருஞ் சிறந்த
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4
5
6
7
8

டமப்ப ஒருநி ல் மவண்டி
ங்கள் மபாமைாங்கி ஒரு நி ல்மபா
ல் வா ியர் மகாச்மசா ன் வைங்
காவிாி நாைன் மகா ியர் மகாக்கண்ை
ன் குைவு.

கல்மவட்டுப்பாைம் (தமிம ழுத்துப்பகுதி)
1
2
3

ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மகாஇரா
சமகசாிப்
மபருவ ி

இக்கல்மவட்டு முதைாம் இராசராசன் காைத்தது என்று மதால்லியல் அறிஞர்கள் கருதிைார்கள்.
ஆைால், கல்மவட்டு முதைாம் ஆதித்தமசா ன் காைத்தது என்று பின்ைர் மதைிவாகியது.
கல்மவட்டில் “மகாக்கண்ைன்” என்ற ஒரு மபயர் வருகிறது. இமத மபயமராடு தில்டைத்தாைம்
என்ற ஊாில் ஒரு கல்மவட்டு கிடைத்தது. அதில், ”பல்யாடைக் மகாக்கண்ைைாயிை
மதாண்டைநாடு பாவிய இராஜமகசாி” என்று ஒரு மதாைர் வருகிறது. மதாண்டைநாடு பாவிய
இராஜமகசாி என்பவன் முதைாம் ஆதித்த மசா ன்தான். மகாக்கண்ைன் என்னும் மபயர்
மசா ர்கைில் இருவருக்கு மட்டுமம வ ங்கியது. ஒருவன் முதைாம் ஆதித்தன்; இரண்ைாமவன்
இரண்ைாம் இராஜராஜன். இரண்ைாம் இராஜராஜன்., கி.பி.12-ஆம் நூற்றாண்டைச் மசர்ந்தவன்.
அந்தக்காைத்தில் இராசமகசாிப் மபருவ ிக்கல்மவட்டு மசராது. காரணம், இக்கல்மவட்டு
வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டு. எைமவ, முதைாம் ஆதித்தன் கல்மவட்டு இங்மக மகாங்கில்
இருப்பதால், ஒருமவடை மகாங்குநாட்டில் அவைது ஆட்சி நடைமபற்றிருக்க வாய்ப்புள்ைது
என்று கருதப்படுகிறது. அவ்வாறு, அவன் மகாங்குநாட்டை ஆட்சி மசய்துமகாண்டிருந்தமபாது,
அவன் மபயரால் யாமரனும் கைந்டதக்மகாயிடைக் கட்டுவித்திருக்கைாம். அவமை கட்டுவித்தான்
எைச் மசால்வதற்கில்டை. அதுவும், ஆதித்தன் காைத்தில் கட்ைப்பைவில்டை. மகாயில்
பிற்காைத்தது.
கருவூர்த்மதவர் சுட்டும் இன்மைாரு கைந்டத
தஞ்டசப்பகுதியிலும் ஒரு கைந்டத உண்டு. அந்தக்கைந்டதடயப்பற்றித் திருவிடசப்பாவில்
கருவூர்த்மதவர் பாடியிருக்கிறார். அந்தப்பாட்டில், மகாயில் இராஜராமஜச்சுரம் என்ற மபயாில்
சுட்ைப்மபறுகிறது. எைமவ, அது இந்தக்கைந்டத அல்ை என்பது மதைிவாகிறது.
மகாயில் கல்மவட்டுகள்
இந்தக்மகாயில் கல்மவட்டுகைில் சிறப்பாைதாகக் கருதப்படும் ஒரு கல்மவட்டு, மசைம் நாட்டுச்
மசைமாை இராஜாச்ரயபுரத்திலிருக்கும் டகக்மகாைன் ஒருவன் இங்கு வந்து தங்கியிருந்தமபாது
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மகாடுத்த தாைத்டதப் பற்றிக்குறிப்பிடுகிறது. உள்ளூர் அல்ைாது, பை மவைியூர்கைிலிருந்து வந்து
இந்தக்மகாயிலுக்குக் மகாடை அைித்திருப்பது குறிப்பிைத்தக்கது.
மகாயிலின் வைாகத்தில் ஒரு நடுகல் சிற்பம்

தூண் மகாடை பற்றிய கல்மவட்டு - 3 பகுதிகைாக
பகுதி-1
பகுதி-1
பாைம்
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீவி
2 க்கிரம மசா
3 மதவற்கு யா
4 ண்டு பத்தாவ
5 து கைந்டத
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பகுதி-2

பகுதி-2
பாைம்
1 யிலிருக்கும்
2 மவள்ைாைாி
3 ல் மாப்புைி
4 கைில் மகா
5 வந் மதவநா

பகுதி-3

பகுதி-3
பாைம்
1 ை உடதய
2 பாைந்
3 தரும
4 ம் இத்தூண்
5 பந்மாமயஸ்வ
6 ர ரடை

வாயடறக்காநாடு
கைந்டத, வாயடறக்காநாட்டைச் மசர்ந்தது. பல்ைைம், மபாள்ைாச்சி ஆகிய இரு வட்ைங்கள்
சந்திக்கும் பகுதி இந்த வாயடறக்காநாடு. வாயடறக்காநாடு, மதன்மகாங்கிலிருந்த ஏழு
நாடுகளுள் ஒன்று. காவடிக்காநாடு, கடரவ ிநாடு, மவண்டையூர்க்கால் வீரமகரைவைநாடு,
நல்லூர்க்காநாடு முதைாைடவ இவ்மவழு நாடுகளுள் அடமயும். மகாழுமம் மகாயில் கல்மவட்டில்
ஏழு நாடுகள் பற்றிய குறிப்பு உள்ைது. இந்த ஏழு நாடுகைில் (அதாவது மதன்மகாங்கில்) இருந்த
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கம்மாைர்களுக்கு அரசைால் சிை உாிடமகள் வ ங்கப்பட்ை மசய்திடய மகாழுமம், மபரூர்,
கடரப்பாடி, குடிமங்கைம் மபான்ற பை ஊர்கைில் மவட்ைப்பட்ை கல்மவட்டுகைில் காண்கிமறாம்.
(உாிடமகள் பற்றிய விைக்கம் “கடரப்பாடி” என்னும் தடைப்பில் காண்க.)
பூலுவர்கள்-ப ங்குடிகள்
பூலுவர்-குறிப்புள்ை கல்மவட்டு
கல்மவட்டின் பாைம்:
1 ..
2 வது வாய
3 டறக்கா
4 நாட்டுக்க
5 ைந்டதயி
6 ல் பூலுவ
7 ந் மபரும்
8 பற்றாாில்
9 வாணந்
10 நிடையு
11 டையாந்

வாயடறக்காநாடு பூலுவர்கள் இருந்த பகுதியாகும். மபாள்ைாச்சியிலும்
குள்ைிச்மசட்டிபாடையத்திலும் பூலுவர்கள் இருந்தைர். (மபாள்ைாச்சி, மவண்டையூர்க்கால்
நாட்டைச்மசர்ந்தது). குள்ைிச்மசட்டிபாடையம் தற்மபாது ஒரு சிற்றூர். மதன்மகாங்கின் வைபகுதி
முழுதும் பூலுவர்கள் இருந்த மசய்திடயக் கல்மவட்டுகள் மதாிவிக்கின்றை. காைப்மபாக்கில்,
மவள்ைாைர் வந்தபிறகு பூலுவர், மவள்ைாைர் இருவடரயும் கல்மவட்டுகள் தைித்தைிமய
குறிப்பிடுகின்றை. ஒமர பகுதியில், மவள்ைானூர் என்றும் பூலுவனூர் என்றும் இருக்கும்.
இவ்விருவடகயிைருக்கும் தைித்தைிமய நாட்டுச்சடபகள் இருந்தை. இருவடகயிைரும் மசர்ந்து
மகாயில்களுக்குக் மகாடைகள் மகாடுத்துள்ைைர். இதுபற்றிய குறிப்புகள் அவிநாசி, மசவூர் ஆகிய
ஊர்க்கல்மவட்டுகைில் காணப்படுகின்றை.
ப ங்குடிகள் மவைாண்குடிகைாக மாற்றம் மபறுதல்
மமமை குறிப்பிட்ைபகுதிகைில் இருந்த பூலுவர்கடைச் மசா ர்கள் மவைாண்குடிகைாக மாற்றிைர்.
அப்மபாது, பூலுவர்கள் தங்கடை மவைாண்குடிகைாக உட்படுத்துவதற்காக, அவர்களுக்குச் சிை
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சலுடககள் அைிக்கப்பட்ைை. இச்சலுடககள், பூலுவர்கடை மவைாண்குடிகைாக மாற்றும் ஒரு
முயற்சியாக இந்தச்சலுடககடைக் குறிப்பிைைாம்.
ப ங்குடித்மதய்வம் மபற்றநாச்சியார்
ப ங்குடிகடை மவைாண்குடிகைாக மாற்றும்மபாது ப ங்குடிகைின் மதய்வங்கடைச்
சிவன்மகாவில்களுக்குள் மகாண்டுவருகின்றைர். அவ்வாறு மகாண்டுவரும்மபாது,
ப ங்குடித்மதய்வங்கள் எப்படி இருந்தைமவா அப்படியில்ைாமல் பிராமணமரபுக்குட்பட்டு
மாற்றப்பட்ைை. தமிழ்நாட்டிமைமய, இந்த ஊாில்தான் நந்தியின்மமல் அமர்ந்த நிடையில்
அம்மடைப் பார்க்க இயலும்.நந்திமமல் அமர்ந்த அம்மன் என்பதால் மபற்றநாச்சியார் என்று
அட த்தார்கள். மபற்றம் என்றால் எருது. மபற்றநாச்சியார் என்று மகாழுமம்,ஆடைமடை ஆகிய
ஊர்க்கல்மவட்டுகைில் குறிப்பு வருகிறது.ஆடைமடை ஆடைக்கீசுவரர் மகாயிலில்
மபற்றநாச்சியார் சிடைடயப் பாண்டிமண்ைைத்து இருஞ்மசாைாட்டைச் மசர்ந்த சுந்தரப்மபருமாள்
வாழ்வித்தாராை பல்ைவராயர் என்பவர் திருக்காமக்மகாட்ைநாச்சியாராக ஏறியருைப்பண்ணிைார்
என்று ஒரு கல்மவட்டு கூறுகிறது. பாண்டிநாட்டிலிருந்து வந்த ஒருவர் இங்கு மபற்றநாச்சியார்
சிடைடயச் மசய்துமகாடுத்தார் என்னும் மசய்திடயக்காணும்மபாது, மபற்றநாச்சியார் என்னும்
தாய்த்மதய்வம் இப்பகுதியில் எத்துடண முதன்டமயாை மதய்வமாக இருந்திருக்கும் என்படத
அறியைாம். கைந்டதக்மகாயில் கருவடறயில் இருப்பது மபற்றநாச்சியார் உருவமமயாகும்.
இந்தப்பகுதி அம்மன்வ ிபாட்டுக்குாிய பகுதியாக விைங்கியுள்ைது. அம்மன் வ ிபாடு, மசா ர்
ஆதிக்கம் மசயல்பட்ைடம மபான்ற பை அடிப்படைகைால் இந்தக்மகாயில் சிறப்பிைம் மபறுகிறது.
இந்தக்மகாயிலின் அருகில் இராசராசன் காசு கிடைத்துள்ைது.
கைந்டதயில் மபருங்கற்சின்ைங்கள்
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இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் இருந்த மபருங்கற்சின்ைங்கள் (ஈமச்சின்ைங்கள்) இந்த
ஊர்ப்பகுதியில் கிடைத்தை. பை வீடுகைில் இந்தத் தா ிகடை எடுத்து வீட்டுப்பயன்பாட்டுக்குப்
பு ங்கிவந்துள்ைைர். சாம்பல் மமடு (Ash mound) இங்மக இருந்துள்ைது. மமலும், மவட்டுவர்
நடுகற்களும் கிடைத்துள்ைை. இடவமயல்ைாம் ஊாின் ப டமடயப் படறசாற்றும் சான்றுகள்.
பூலுவமவட்டுவர் என்று இப்பகுதியில் குறிப்பிைப்மபறுகிறார்கள். பூலுவரும் மவட்டுவரும்
ஒருவமர ஆகைாம். ப ங்குடிகடை நாகாிகக்குடிகைாக மாற்றுவதற்குச் மசா ர்கள்
எடுத்துக்மகாண்ை முயற்சி ஓரைவு மவற்றிமபற்றது எைைாம். காைம் மசல்ைச்மசல்ை, அவர்கள்
மவறுமவறு மதா ில்கைில் ஈடுபட்ைைர். வாணிகமும் நிடறய நடைமபற்றது.
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பாடிகாவல்
தமிழ்நாட்டின் வைபகுதியில் மட்டும் கிடைக்கும் ஒரு கல்மவட்டுச்மசால் இங்குள்ை கல்மவட்டில்
கிடைத்துள்ைது. பாடிகாவல் என்பது அச்மசால். பாடி என்பது ஆடுமாடு ஆகிய கால்நடைகடைப்
பாதுகாத்து டவக்கும் இைமாகும். நாைடைவில் நிடையாை ஊராகும்மபாது பாடி என்னும் மபயர்
ஊர்ப்மபயருைன் இடணந்தது. பாடிகாவல் என்பது ஊர்காவடையும், ஊர்காவலுக்காகப்
மபறுகின்ற வாிடயயும் குறிக்கும். இந்தச்மசால் முதன்முதலில் மதவாரத்தில்தான் வந்தது.
“பாடிகாவலில் பட்டு உ ல்வீமர” என்பது நாவுக்கரசர் மதன்மகாடிக்காவில் பாடிய பாட்டில் வரும்
மதாைர். பாடிகாவடைக் கீ ாைதாக அப்பர் நிடைத்திருக்கிறார் எைத் மதான்றுகிறது. ஆைால்,
காரணம் மதாியவில்டை. கி.பி. 12-ஆம் நூற்றாண்டில்தான் கல்மவட்டுகைில் பாடிகாவல் மசால்
கிடைக்கிறது. அதற்குமுன்ைர், மசா ர்கள் பாடிகாவடைப் மபாிதாக எடுத்துக்மகாள்ைவில்டை
என்று மதாிகிறது.
ஏமைன்றால், உள்ளூாில் இருக்கும் மக்கள் அந்த ஊர்க்காவைர்களுக்கு ஊதியமாகப் பாடிகாவல்
வாிடயக் மகாடுத்திருக்கிறார்கள். எைமவ, அரசு நிர்வாகத்தில் வராத சிறிய நிடையிைாை
பாடிகாவல் வாிபற்றிக் கல்மவட்டில் வரவில்டை. முதல் குமைாத்துங்கன், மூன்றாம்
குமைாத்துங்கன் ஆகிமயார் காைத்திலிருந்துதான் பாடிகாவல், மகாயில் கல்மவட்டுகைில்
காணப்படுகிறது. ஒரு சிைர், தமக்கு வரமவண்டிய பாடிகாவல் வருமாைத்டதக் மகாயிலுக்குக்
மகாடையாக அைித்துள்ைைர். சிறிய நிடையிைாை பாடிகாவல் மசா ர் காைத்தில் மபாிய
நிடைக்கு உயர்கிறது. பாடிகாவல் பற்றிய கல்மவட்டு இந்தக்மகாயிலில் மட்டுமம உள்ைது. வை
ஆர்க்காடு, மதன் ஆர்க்காடு ஆகிய பகுதிகைில் இருக்கும் பாடிகாவல், தமி கத்தில் மவமறங்கும்
இல்டை; இங்கு கைந்டதக்மகாயிலில் இருப்பது சிறப்பு.
மகாயிலின் மபயர்க் காரணம்
தற்மபாது “ஆதீஸ்வரம்” என்னும் மபயரால் அட க்கப்படுகிறது. இப்மபயர், சமணத்
தீர்த்தங்கராில் முதல்வராை ஆதிநாதர் என்னும் ாிஷபமதவர் மபயரால் வந்தது என்று சிை
அறிஞர்கைின் கருத்து. இப்பகுதியில், பை சமணக்மகாயில்கள், டசவக்மகாயில்கைாக
மாற்றப்பட்ைதன் அடிப்படையிலும், இக்மகாயிலில், பாியங்க ஆசைத்தில் அமர்ந்து தவம் மசய்யும்
மதாற்றத்தில் உள்ை ஒரு முைிவாின் சிற்பத்தின் அடிப்படையிலும் மமற்படி கருத்து
உருவாகியிருக்கைாம். ஆைால், முைிவாின் சிற்பம், சமண முைிவாின் மதாற்றத்தில் இல்டை; அது,
ஒரு டசவமரடபச்மசர்ந்த முைிவாின் மதாற்றத்தில்தான் காட்சியைிக்கிறது. எைமவ, மசா அரசன்
முதைாம் ஆதித்தன் மபயரால் இக்மகாயிலின் மபயர் அடமந்தது என்மற மகாள்ைமவண்டும்.
அவைது ஆட்சிக்காைம் கி.பி. 870-907. ஆைால், மகாயில் பிற்காைத்தது.
கைந்டதயும் வச்சணந்தி முைிவரும்
வச்சணந்தி மாடை என்னும் இைக்கண நூடை இயற்றிய வச்சணந்தி முைிவர் இப்பகுதிடயச்
மசர்ந்தவர் என்று ஒரு கருத்து நிைவுகிறது. அதன் அடிப்படையில்
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முடிவுடர
இதுகாறும் நாம் அறிந்தவற்றால், மபாள்ைாச்சி, ஆடைமடைப்பகுதிகைில் தாய்மதய்வ வ ிபாமை
ப ங்குடி மக்கைால் சிறப்பாகவும் முதன்டமயாகவும் பின்பற்றப்பட்ைது என்பதும், ப ங்குடிகடை
நாகாிகக் குடிகைாக மாற்றிய மசா ர்கைின் மசயல்பாடும், ப ங்குடியிைாின் தாய்த்மதய்வத்டதப்
மபருஞ்சமயத்தில் சிவைின் மடைவியாக இடணத்துக்மகாண்ை மசயல்பாடும், மக்கள்
சமுதாயத்தில் காைமும், ஆட்சி அதிகாரமும் எத்டதடகய மாற்றங்கடைக் மகாண்டுவந்துள்ைை
என்படத நமக்கு உணர்த்துகின்றை.
குறிப்பு:
கடரப்பாடி, ஆடைமடை, திருமூர்த்திமடை ஆகியடவ பற்றிய மசய்திகடை
அடுத்துவரும் கட்டுடரயின் இரண்ைாம் பகுதியில் மதாைரும்.

து.சுந்தரம்
கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் மகாடவ.
doraisundaram18@gmail.com
அடை மபசி : 9444939156
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மமாக்கணீசுவரர் மகாயிலில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ப டமயாை
வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டு கண்டுபிடிப்பு
— து.சுந்தரம்
கல்மவட்டு அறிஞர் மா. கமணசைார்:
அவிநாசிடயச் மசர்ந்த மடறந்த கல்மவட்டு அறிஞர் முடைவர் மா.கமணசன் அவர்கள் 1980கைில்
மகாடவ மாவட்ைக் கல்மவட்டுகடைப் படிமயடுத்து நூைாகப் பதிப்பித்தவர். அவரது ஆய்வுகைில்,
மசவூருக்கருகில் அடமந்துள்ை குட்ைகம் என்னும் ஊாில் இருக்கும் மமாக்கணீசுவரர் மகாயிலும்
ஒன்று. அக்மகாயிலில், வட்மைழுத்துகைால் மபாறிக்கப்பட்ை ஒரு கல்மவட்டிடை அவர்
கண்ைறிந்தார். ஆைால், அக்கல்மவட்டு நீண்ைகாைமாகப் படிக்கப்பைாமமைமய இருந்தது.
இக்கட்டுடர ஆசிாியாிைம் இக்கல்மவட்டைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டுச் மசால்லியிருக்கிறார்.
2014-ஆம் ஆண்டில் வட்மைழுத்துக்கல்மவட்டு ஆய்வு:
2014-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் இக்கல்மவட்டு, கட்டுடரயாசிாியரால் ஆய்வு
மசய்யப்பட்டுக் கல்மவட்டின் பாைமும் மபருமைவு படிக்கப்பட்ைது. முழுடமயாகப் படித்தபின்மப
சாியாை மசய்தி மவைிப்படும் என்னும் காரணத்தால், மீண்டும் கல்மவட்டு
ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ைது. அண்டமயில், 2016 மம மாதம் 8-ஆம் மததி, தஞ்டச-மதால்லியல்
க கத்டதச் மசர்ந்த கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் விழுப்புரம் வீரராகவன் அவர்கள் திருப்பூருக்கு
வந்திருந்தமபாது, நானும் (இக்கட்டுடர ஆசிாியர்) அவரும் இடணந்து இக்கல்மவட்டிடை
முழுடமயாக ஆய்வு மசய்துவிைமவண்டும் என்னும் முடைப்மபாடு மசயலில் இறங்கிமைாம்.
(கட்டுடர ஆசிாியரும் தஞ்டச-மதால்லியல் க க உறுப்பிைமர.) வீரராகவன் அவர்கள் ஓர்
அற்புதமாை மதால்லியல் ஆய்வாைர். முடறப்படி கல்மவட்டுகடையும் புடைப்புச் சிற்பங்கடையும்
மவள்டைத்தாைில் படிமயடுத்து கல்மவட்டுகைின் வடிவங்கடையும், புடைப்புச் சிற்பங்கைின்
வடிவங்கடையும் நம் கண்முன்மை உயிமராட்ைமாக ஆக்கித்தருவதில் வல்ைவர். அவிநாசிடயச்
மசர்ந்த வரைாறு மற்றும் கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுவரும் தன்ைார்வைர் மஜயசங்கரும்
எங்களுைன் இடணந்துமகாண்ைார். வீரராகவன் அவர்கைது பணி வாயிைாகக் கல்மவட்டு
முழுடமயாகப் படிமயடுக்கப்பட்டு அதன் பாைம் படிக்கப்பட்ைது. கல்மவட்டின்மமல் ஒட்டிய
மவள்டைத்தாளுைன் எடுக்கப்பட்ை கல்மவட்டின் ஒைிப்பைத்டதப் பார்த்தாமை, படிமயடுத்ததன்
மநர்த்தி புைப்படும்.
மகாயிலின் மதாற்றம்:
மமாக்கணீசுவரர் மகாயில் ஒரு ப டம வாய்ந்த மகாயிைாக இருந்துள்ைது. கி.பி. 12 அல்ைது 13ஆம் நூற்றாண்ைைவில் கட்ைப்பட்டிருக்கைாம் என்று கருதப்படுகிறது. தற்காைக்
கட்டுமாைத்துைன் தற்மபாது மகாயில் மதாற்றமைித்தாலும் ப டமயாை கட்டுமாைத்தின்
எச்சங்கள் தற்மபாதும் மகாயிலில் உள்ைை. மசவூர்ப்பகுதியில் ஒரு வணிக வ ி இருந்துள்ைதாகக்
குறிப்புகள் கிடைத்துள்ைை. சிவ வ ிபாட்டில் மிகுந்த ஈடுபாடுமகாண்ை வணிகர் ஒருவர்
இப்பகுதிக்கு வருடகயில் இங்கு இடைப்பாறி உணவு உண்ணுமுன் சிவ பூடச மசய்ய
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முடைந்தார். உதவிக்கு வந்தவர், தாம் எப்மபாதும் மகாண்டுவரும் சிவலிங்கத்திருமமைிடயக்
காணாது, குதிடரக்கு உணவாை மகாள்ளுப்பயறு நிரம்பிய டபடய லிங்க வடிவில் திரட்டி
மண்ணில் பதித்து விட்ைதாகவும், வணிகர் சிவபூடசடய முடித்மதழுந்தமபாது, உதவியாைர்
மீண்டும் மகாள்ளுப்டபடய எடுக்க முடைந்ததில், மகாள்ளுப்டப சிவலிங்கமாக
உருமவடுத்திருந்தடதக் கண்டு வியப்மபய்தி வணிகாிைம் மசால்ை, அங்கு ஒரு சிவன் மகாயில்
எழுப்பப்பட்ைதாகவும் மசவி வ ி வரைாறு ஒன்று இக்மகாயிடைப்பற்றி நிைவிவருகிறது..
இச்மசவிவ ிச் மசய்திக்கு மவறு மாற்று வடிவங்கள் முன்டவக்கப்பைைாம். எைினும்,
அடிபடைக்கருத்து மமாக்கணி சிவலிங்கமாக வ ிபைப்பட்ைது என்பமதயாகும். மகாள்ளுப்டப,
மமாக்கணி என்னும் மபயரால் வ ங்கப்பட்ைதன் காரணமாக இடறவன் மபயர் மமாக்கணீசுவரர்
என்றாயிற்று.
மகாயிலின் மதாற்றம்
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12-13 -ஆம் நூற்றாண்டு எச்சங்கள்
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வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டு

கல்மவட்டு படித்தல்

– மூைத்மதாற்றம்

- முதல் முயற்சியின்மபாது

கல்மவட்டின் ப டம ஆயிரம் ஆண்டுகள்:
மகாயிலின் திருச்சுற்றுப்பாடதயில் தைத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ை ஒரு பைடகக்கருங்கல்லில்
வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டு காணப்படுகிறது. வட்மைழுத்து என்பது இரண்ைாயிரத்து ஐந்நூறு
ஆண்டுகள் ப டமயுள்ை தமி ி (அல்ைது தமிழ் பிராமி) என்னும் தமிழ்த் மதால்மைழுத்திலிருந்து
மதான்றிய எழுத்து வடிவமாகும். தமி ி எழுத்திலிருந்து மதான்றிய மற்மறாரு எழுத்து வடிவம் தமிழ்
எழுத்து. இரண்டு எழுத்துகளும் ஒன்றாகத் மதான்றி வைர்ச்சியுற்றாலும், மசா ர் ஆட்சியின்மபாது
தமி கம் முழுதும் தமிழ் எழுத்துக்கு முதன்டம இைம் அைிக்கப்பட்ைதால், காைப்மபாக்கில்
வட்மைழுத்தின் பயன்பாடு மடறந்தது.
இருப்பினும், வட்மைழுத்து, மக்கள் எழுத்தாக நீண்ை காைம்வடர அதாவது கி.பி. 12-ஆம்
நூற்றாண்டுவடர மகாங்குநாட்டில் வ க்கில் இருந்துள்ைது. மகாங்குநாட்டை ஆட்சி மசய்த
மகாங்குச்மசா அரசன் வீரராமசந்திரன் காைத்திலும் (கி.பி. 1207-1256) மகாங்கு நாட்டில்
வட்மைழுத்து வ க்கில் இருந்தது. பிரமியத்தில் இவன் காைத்து வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டு
இருக்கிறது.
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கல்மவட்டு படிமயடுத்தல்
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மமாக்கணீசுவரர் மகாயில் வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டில் இருபது வாிகள் காணப்படுகின்றை.
எழுத்துகள் மிக அ காகப் மபாறிக்கப்பட்டுள்ைை. கல்மவட்டின் முதல் வாி, “ (ர பதி) மூர்க்கஸ்ரீ
பராக்கிரம மசா மதவர்க்குத் திருமவழுத்திட்டு” என்று மதாைங்குகிறது. முதல் ஒன்பது வாிகைில்
இவ்வரசனுடைய மமய்க்கீர்த்தி கூறப்படுகிறது. பதிமைாராவது வாியில் இந்த அரசைது
ஆட்சியாண்டு “அஞ்சாவது” என்று குறிப்பிைப்படுகிறது. மகாடவ மாவட்ைக்கல்மவட்டுகள்
நூலில் மகாங்குச்மசா அரசர்கைில், மூர்க்க பராக்கிரம மசா ன் மபயர் காணப்பைாடமயாலும்,
அமதமபாழ்து, கலிமூர்க்க விக்கிரம மசா ன் என்னும் அரசன் கி.பி. 1004 முதல் கி.பி. 1047 வடர
ஆட்சியில் இருந்துள்ைதாகக் குறிப்புள்ைதாலும் அவடைப்பற்றிய குறிப்புகடைத்மதடியமபாது,
திருப்பூர் மாவட்ைக்கல்மவட்டுகள் நூலில், தாராபுரம் வட்ைம் பிரமியம் என்னும் ஊாின்
வைஞ்சு ிநாதர் மகாயிலில் உள்ை வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டுகைில் “மகாக்கலிமூர்க்க
விக்கிரமச்மசா ன்” என்னும் அரசைின் கல்மவட்டில் மமற்படி மமாக்கணீசுவரர் மகாயில்
வட்மைழுத்துக்கல்மவட்டில் வருகின்ற அமத மமய்க்கீர்த்தி வாிகள் காணப்படுவடதப் பார்த்மதன்.
அரசைின் மபயர் மாறிைாலும் மமய்க்கீர்த்தி ஒன்மற. அரசன்மபயடரத் மதைிந்துமகாள்ை
மதால்லியல்துடறயில் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றிய முடைவர் அர.பூங்குன்றன்
அவர்கடைத் மதாைர்புமகாண்ைமபாது, கலிமூர்க்க விக்கிரமச்மசா னுக்கு “பராக்கிரமச் மசா ன்”
என்று மவமறாரு மபயரும் இருந்ததாகவும், அன்னூர்க்மகாயிலில் ஒரு வாி மட்டும் உள்ை
வட்மைழுத்துக்கல்மவட்மைான்றில் பராக்கிரம மசா ன் மபயர் வருவதாகவும், ஆைால்
இக்கல்மவட்டு நூலில் மசர்க்கப்பைவில்டை என்றும் மசான்ைார். எைமவ, கல்மவட்டு, கலிமூர்க்க
விக்கிரமச்மசா ன் காைத்டதச் மசர்ந்தது என்பது உறுதியாயிற்று. ஆட்சியாண்டு ஐந்து என்பதால்
இக்கல்மவட்டு கி.பி. 1009-ஆம் ஆண்டில் மபாறிக்கப்பட்ைது என்று உறுதியாகிறது. ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கும் மமைாை ப டம மகாண்ைது என்பது கல்மவட்டின் சிறப்பு.
வ க்கமாக அரசர்கைின் மமய்க்கீர்த்திகைில், அரசைது மபார் மவற்றியும் புகழும் இைம்மபறும்.
ஆைால், இவ்வரசைின் மமய்க்கீர்த்தியில், இவன், குடிமக்கைிைம் ஆறில் ஒன்டற வாியாகக்
மகாண்ைான் என்றும், அல்ைடவ கடிந்து குடிபுறம் காத்தான் என்றும், மபற்ற கு விக்கு உற்ற
நற்றாய் மபால் குடிமக்கடைக் காத்து நாடு வைம் மபருக்கிைான் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதுவும்
இக்கல்மவட்டில் காணப்படும் சிறப்பாகும். மகாங்குநாட்டை நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மமல்
ஆண்ை அரசர் இருவாில் இவன் ஒருவன். இன்மைாருவன் வீரராமசந்திரன் ஆவான்.
கல்மவட்டின் மசய்தி:
கல்மவட்டில், இக்மகாயில் எழுப்பப்பட்ை மசய்தி காணப்படுகிறது. மகாங்கு நாட்டில்
ப ங்காைத்து இருந்த இருபத்து நான்கு நாட்டுப்பிாிவுகைில் வைபாிசார நாடும் ஒன்று. இந்த
நாட்டுப்பிாிவில், மபரூர், அவிநாசி, மசவூர் மபான்ற ஊர்கள் அைங்கும். வைபாிசார நாட்டில்
இருந்த குைமவாைாை இராசவிச்சாதிர நல்லூாில் வாழும், முள்ைிகள் என்னும் மவள்ைாைர்
பிாிடவச் மசர்ந்த மகாவன் விச்சாதிரன் என்பாைின் மடைக்கி த்தி எறுைங்மகாடத என்னும்
மபண்மணி இக்மகாயிடை எடுப்பித்தாள் என்று கல்மவட்டுச் மசய்தி கூறுகிறது. இதைால்,
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மமாக்கணீசுவரர் மகாயில் கி.பி. 12 அல்ைது 13-ஆம் நூற்றாண்ைைவில் கட்ைப்பட்டிருக்கைாம்
என்னும் கருத்து மாற்றம் மபறுகிறது. கி.பி. 11-ஆம் நூற்றாண்டின் மதாைக்கத்திமைமய
இக்மகாயில் கட்ைப்பட்ைது எை அறிகிமறாம். மவள்ைாைர் குைப்மபண் ஒருத்தி மகாயில்
கட்டியுள்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 10, 11-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மபண்டிாின் சமூக நிடை
இக்கல்மவட்டின் மூைம் அறியப்படுகிறது. அவர்களுக்கு இருந்த மபாருைாதார உாிடம, மகாயில்
கட்டுதல் மபான்ற மசயல்கைில் ஈடுபடும் உாிடம ஆகியை மதைிவாகின்றை. மகாங்குப்பகுதியில்
ப ங்காைத்தில் எழுப்பப்பட்ை சிறு மகாயில்கள் (கற்கைால் கட்ைப்மபற்றடவ) எைிடமயாை
வடிவில் கட்ைப்பட்ைை என்று வரைாற்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள். கருவடறயும் அதடை
அடுத்து அர்த்தமண்ைபமும் மட்டும் எழுப்பப்பட்ைை. மபரும்பாலும், கருவடறயின்மமல் பகுதியில்
விமாைம் கட்ைப்பைவில்டை. மவள்ைாைர் குைப்மபண் மகாயில் கட்டும்மபாது, அதுமபாைமவ
எைிடமயாகக் கட்ைப்மபற்றுப் பின்ைர் கி.பி. 12-ஆம் நூற்றாண்ைைவில் சற்மற விாிவாகக்
கட்ைப்பட்டிருக்கைாம் எைக் கருதத் மதான்றுகிறது. ஆைால், மகாயிலில், கி.பி. 12-ஆம்
நூற்றாண்டைச் மசர்ந்த கல்மவட்டுகள் எடவயுமில்டை. இருப்பினும், மகாயில் வைாகத்தில் கி.பி.
12-13 நூற்றாண்டைச் மசர்ந்தை எைக் கருதத்தக்க சிை சிற்பங்களூம், உடைந்த தூண்களும்,
ப டமயாை ஒரு மண்ைபப் பகுதியும் காணப்படுவது இக்கருத்டத ஏற்கத் துடணமசய்கிறது.
இக்மகாயில் வைாகத்தில் விசயநகர அரசர் காைத்டதச் மசர்ந்த ஒரு பைடகக்கல்மவட்டும்
காணப்படுகிறது. இக்கல்மவட்டு, கி.பி. 16-ஆம் நூற்றாண்டு விசயநகர அரசர் அச்சுதராயர்
காைத்டதச் மசர்ந்தது. மமாக்கணீசுவரர் மகாயிலுக்குச் மசவூாில் இருக்கும் நிைங்கள் தாைமாகக்
மகாடுக்கப்பட்ை மசய்திடயச் மசால்லும் இக்கல்மவட்டில், மகாயில் அடமந்திருக்கும் குட்ைகம்
ஊராைது குைக்மகாட்டூர் என்று குறிப்பிைப்படுகிறது.
குைமவாடு என்னும் இராசவிச்சாதிர நல்லூர்:
மமாக்கணீசுவரர் மகாயில் வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டில், குட்ைகம் ஊராைது, குைமவாைாை
இராசவிச்சாதிர நல்லூர் என்று குறிப்பிைப்மபறுகிறது. எைமவ, இவ்வூர் குைமவாடு என்னும்
மபயாிலிருந்து குைக்மகாடு (குைக்மகாட்டூர்), குட்ைகம் என்று பல்மவறு காைகட்ைங்கைில்
பல்மவறு மபயர்மாற்றம் மபற்றுள்ைடத அறிகிமறாம். இராசவிச்சாதிரன் என்பான் கலிமூர்க்க
பராக்கிரம மசா ைின் கீழ் இப்பகுதியில் ஆட்சி அதிகாரம் மபற்ற ஒரு தடைவைாய்
இருந்திருக்கைாம்; அரசன், குைமவாடு ஊருக்கு இந்த இராசவிச்சாதிரன் மபயாில் சிறப்புப் மபயர்
வ ங்கியிருக்கைாம் எைக் கருத வாய்ப்புண்டு. முள்ைிகள் என்னும் மவள்ைாைர் குைப்பிாிவு
இருந்துள்ைடதக் கல்மவட்டு மதாிவிக்கிறது.
எறுைங்மகாடத:
மகாயில் எடுப்பித்த மவள்ைாைர்குைப் மபண்ணின் மபயர் அ கிய தமிழ்ப்மபயராக
அடமந்துள்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. எறுைம் என்பது ஒரு மரத்டதயும், அதன்வ ி ஒரு மைடரயும்
குறிப்பதாகத் தமிழ் அறிஞரும் மமா ி ஆய்வாைருமாை நா.கமணசன் அவர்கள் கூறுவது
எறுைங்மகாடத என்னும் தமிழ்ப்மபயரும், மடைக்கி த்தி என்னும் அ காை தூய தமிழ்ச்
மசால்லும், ப ங்கல்மவட்டுகைில் நல்ை தமிழ் வைர்க்கப்பட்ைடத எடுத்துடரக்கின்றை.
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மமாக்கணீசுவரர் மகாயில் வட்மைழுத்துக்கல்மவட்டு – பாைம்
1. (ர பதி) மூர்க்க ஸ்ரீபராக்ரம மசா (மத)
2. வர்க்குத் திருமவழுத்திட்டுச் மச
3. ங்மகாமைாச்சி மவள்ைிமவண்குடை மி
4. ைிரமவன்தி ஆறில் ஒன்று மகா
5. ண்ைல்ைடவ கடின்து நாடு வை
6. ம் படுத்து டந குடிமயாம்
7. பிக் மகாவீற்றிருன்து குடி
8. புறங்காத்துப் மபற்றகு
9. விக்குற்ற நற்றாய்மபால் மச
10. ல்ைாநின்ற திருநாள் யாண்டு
11. அஞ்சாவதில் இத்திருக்மகா
12. யில்மைடுப்பிச்மசந் வை
13. பாிசாரத்தில் குைமவா
14. ைாந இராசவிச்சாதிர நல்
15. லூாிருன்து வாழும் மவள்
16. ைாைந் முள்ைிகைில் மகா
17. வன் விச்சாதிரந் மடந
18. க்கி த்தி எறுைங்மகா
19. டதமயன் என் நி
20. ............ ந் தாந்

குறிப்பு : சிவப்பு வண்ண எழுத்துகள்
கிரந்தம்.
முடிவுடர:
வரைாற்றுச் சிறப்பும், ஆயிரம் ஆண்டுப் ப டமப்பின்ைணியும் உள்ை குட்ைகம் ஊரும், அதன்
மகாயிலும், வட்மைழுத்துக் கல்மவட்டும் நம் மசல்வங்கள் என்னும் மபருடமயுைன்
இவ்வரைாற்றுச் சின்ைங்கடைப் பாதுகாப்மபாம்.
து.சுந்தரம், கல்மவட்டு ஆராய்ச்சியாைர் மகாடவ.
doraisundaram18@gmail.com
அடை மபசி : 9444939156
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கல்மரப் பூங்கா காவைாைியுைன் ...
— மகா. மசங்குட்டுவன்
இரண்ைாண்டு இடைமவைியில் திருவக்கடர கல்மரப் பூங்காவிற்கு இன்று மீண்டும் பயணம்.

தந்தி டி.வி. மசய்தியாைர் திரு.மகாபிநாத்- உைன். சிறப்புச் மசய்திக்காகச் மசன்றிருந்மதன்.
கைந்தமுடற மசன்றமபாது அங்குப் பரந்து விாிந்து விழுதுகளுைன் காட்சியைித்த 300 ஆண்டுகள்
ப டமவாய்ந்த அந்த ஆைமரம் என்டை மிகவும் கவர்ந்தது. இப்மபாது தான் கவைித்மதன்,
அருகிமைமய ஐயைார் மகாயில் மகாண்டிருப்படத!
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திருவக்கடர காவல் மதய்வமாக எல்டையில் அவர் வீற்றிருக்கிறார். இந்த ஆைமரம் கூை
அவருக்குத்தான் மசாந்தம்.
கிராம மக்கள் பைரும் வந்து வ ிப்பட்டுச் மசல்கின்றைர்.
கல்மரப் பூங்கா வைாகத்தில் இப்படி ஒரு காட்சி.
மகிழ்ச்சி..!
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தந்தி டி.வி. மசய்தியாைர் கல் மரங்கடைப் பைம் பிடித்துக் மகாண்டிருந்தார். நான் அங்கிருந்தக்
காவைாைியிைம் மபச்சுக் மகாடுத்மதன்.
மபயர் டி.ராமச்சந்திரன். மத்திய அரசின் புவியியல் துடறயால் நியமிக்கப்பட்ைவர். விழுப்புரம்
மாவட்ைம் ாிஷிவந்தயம் பகுதிடயச் மசர்ந்தவர்.
29 ஆண்டுகள் இந்தக் கல்மரப் பூங்காவில் பணியாற்றிவிட்ைார். இம்மாதத்மதாடு ஓய்வு
மபறுகிறாராம்.
இந்த இைத்டதச் மசாந்த வீடுமபால் பாவித்து வந்தவர். ஏதாவது சுத்தம் மசய்ய மவண்டும் என்று
அவசர மவடை வந்துவிட்ைால் மடைவி, மகன் ஆகிமயாடரயும் அட த்து வந்துவிடுவாராம்.
முன்ைாள் பிரதமர் சந்திரமசகர்-பிரதமவராவதற்கு முன்பு மூன்று முடற இந்தக் கல்மரப்
பூங்காவுக்கு வந்துமசன்றிருக்கிறார்.
திருவக்கடரக்கு வருடகதந்த நீதியரசர்கள் உள்ைிட்ை முக்கியப் பிரமுகர்கள் கல் மரங்களுைன்,
ராமச்சந்திரடையும் சந்தித்துவிட்டுச் மசன்றிருக்கின்றைர்.
“மறக்க முடியாத நிகழ்வு ஏதாவது இருக்கா?” ராமச்சந்திரைிைம் மகட்மைன்.
“உம் அப்படிமயான்னும் இல்ை” என்றவர், நீண்ை மயாசடைக்குப் பின்ைர், “ஒருமுடற காதைர்கள்
கூட்ைம் ஒன்று இங்கு வந்து லூட்டி அடித்தைர். அவர்கடை மவைிமய மபாகச்மசான்மைன்.
இதைால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள், மவப்பங்குச்சியால் பயங்கரமாக அடித்துவிட்டு
ஓடிவிட்ைைர்” என்றைர்.
கல்மரப் பூங்காவிலும் காதைர்க்கு எல்டையுண்டு என்படத அந்தக் கும்பல் மறந்து விட்ைது
மபாலும்.
அடிபட்ைதன் காயத்டதயும் வலிடயயும் அவர் மறந்தாலும், அந்த வடு அவருக்குள் மாறா
மசாகத்டத ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
எப்மபாதும் காடை 10மணிக்மகல்ைாம் பணிக்கு வந்துவிடும் ராமச்சந்திரன், மநற்று காடை
சிைநிமிைங்கள் தாமதமாகத்தான், ஓட்ைமும் நடையுமாக வந்தார். இதற்குக் காரணத்டதயும்
அவமர மசான்ைார்,
“இன்ைிக்கு எைக்கு 60ஆவது பிறந்த நாள்.”
அை. எவ்வைவு மபாிய விசயம். அவாிைம் வாழ்த்துப் மபற்மறன்.
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ராமச்சந்திரன் ஒருவயதுக் கு ந்டதயாக இருந்தமபாது திருவக்கடர கல்மரப் பூங்கா
மதாைங்கப்பட்ைது. இன்று அவரது 60ஆவது வயடதயும் இந்தப் பூங்காவில் அடைந்திருக்கிறார்.
கல்மரங்கள் அவருைனும்,
கல்மரங்களுைன் அவரும்
இத்தடை ஆண்டுக் காைம் நிடறயமவ மபசியிருப்பார்கள்.
இைி மநரம் கிடைக்கும் மபாது கல்மரங்களுைன் ராமச்சந்திரன் நிச்சயம் மபசுவார்..!

மகா.மசங்குட்டுவன்
ko.senguttuvan@gmail.com
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திருவக்கடர பகுதி கல் மரங்கள்
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
தீக்கு ம்பாய் சு ன்று மகாண்டிருந்த புவிப்பந்து, குைிரத் மதாைங்கியது. மகட்டிப் பட்ைது.
பாடறகள் மதான்றிை. இடவமய தீப் பாடறகள் அல்ைது அ ற் பாடறகள்- ஆங்கிைத்தில்
IGNEOUS ROCKS.
மதாைர்ந்து நிகழ்ந்து வரும் தட்ப மவப்ப மாற்றங்கைால், பூமியின் மமற்பரப்பிலுள்ை பாடறகள்
சிடதவுறுகின்றை. இப்படித்தான் மண் உருவாகிறது. இந்தச் சிடதவுகள் காற்று, மட

மற்றும்

ஆறுகைால் அடித்துக் மகாண்டுவரப்பட்டு மபாிய ஏாி – கைல் மபான்ற நீர் நிடைகைில்
படிகின்றை. இந்த நிகழ்வு ைட்சக்கணக்காை-மகாடிக்கணக்காை ஆண்டுகள் மதாைர்ந்து
நடைமபறும்மபாது பை நூறு மீட்ைர்கள் கைத்திற்குப் படிவங்கள் படிந்துவிடுகின்றை. இதைால்
அடிப்பகுதியில் உள்ை படிவங்கைில் அழுத்தமும் மவப்பமும் அதிகாிக்கின்றை. இதன்
விடைவாகவும் இன்ை பிற புவியியல் மாற்றங்கைாலும் படிவங்கள் பாடறகைாக மகட்டிப்பட்டு
“படிவப் பாடறகள்” ( SEDIMENTARY ROCKS) உருவாகின்றை.
படிவப் பாடறகள் உருவாகும் மபாது அந்த நீர்நிடைகைில் இருந்த நீர்வாழ் உயிாிைங்களும்
(சிப்பிகள்-மீன்கள்-நண்டுகள்–நீர்வாழ் தாவரங்கள் மபான்றடவ), ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்ை
உயிாிைங்கள் மற்றும் மரம் மசடி மகாடிகைின் மிச்சங்களும் படிவங்கமைாடு மசர்ந்து படிந்து
மடிந்து கல்ைாய் சடமந்து விடுகின்றை. இப்படிக் கல்ைாய் சடமந்த ப ங்காைத்து
உயிாிைங்கைின் மிச்சங்களும்-எச்சங்களுமம ஆங்கிைத்தில் ‘பாசில்ஸ்’(fossils) என்று
அட க்கப்படுகின்றை—தமி ில் “மதால்லுயிமரச்சங்கள்”. இடவ பற்றிய கல்வி‘மதால்லுயிாியல்’- ‘Palaeontology.’
மபாதுவாக மதால்லுயிமரச்சங்கள் படிவப் பாடறகைிமைமய காணப்படுகின்றை. தமி கத்தின்
கி க்குப் பகுதிகைில் படிவப் பாடறகள் உள்ைை. மதால்மர எச்சங்கள் திருவக்கடர, மநய்மவலி,
அாியலூர் பகுதிகைிலும், மதால் இடை எச்சங்கள் திருப்மபரும்புதூர், அாியலூர், சிவகங்டக
பகுதிகைிலும், கைல்வாழ் மமல்லுயிாிகைின் எச்சங்கள் அாியலூர் பகுதிகைிலும், டைமைாசார்
எச்சங்கள் அாியலூர் பகுதியிலும் கிடைக்கின்றை.
முதலில் கல்மரங்கள் பற்றிக் காணைாம். இங்கு கல்மரம் (FOSSIL WOOD) எைக் குறிப்பிைப்
படுவது இன்று கல்ைாகிப் மபாை பண்டைய காைத்து மரங்கடைமய ஆகும். இந்தியாவில் கல்
மரங்கள் அதிகமாகக் காணப்படுவது நம் தமி கத்தில்தான். விழுப்புரம் மாவட்ைத்தில் , புதுச்மசாி
மாநிை எல்டையில் உள்ை திருவக்கடர எனும் கிராமத்திலிருந்து (நிடறநிைாக் காைங்கைில்
பக்தர்கள் கூடும் வக்கிரக் காைியம்மன் மகாயில், திருவக்கடரயில் உள்ைது.) ஒரு கி.மீ.
மதாடைவில்,மிகவும் அாிய, முழுவதும் கல்ைாக மாறிப்மபாை மரங்கள் ஏராைமாக
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இருக்கின்றை.இந்திய புவியியல் ஆய்வுத் துடற (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA) இந்தப்
பகுதியில் கல்மரப் பூங்கா ஒன்றிடை அடமத்துக் காத்து வருகிறது.

மசன்டையிலிருந்து திருச்சி மசல்லும் மதசிய மநடுஞ்சாடையில் (மத.மந.45), திண்டிவைத்திற்கு
மதற்மக பத்து கி.மீ. மதாடைவில், கூட்மைாிப்பட்டு எனும் ஊர் உள்ைது. அங்கிருந்து டமைம்
வ ிமய புதுச்மசாி மசல்லும் சாடையின் மதற்மக உள்ைது-திருவக்கடர.மசன்டையிலிருந்து 150
கி.மீ.; புதுச்மசாியிலிருந்து 30 கி.மீ.
சாி, இந்தக் கல்மரம் மசால்லும் கடத என்ை?
“இந்தப் பகுதி இரண்டு மகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் மபரும் நீர்நிடையாய் இருந்தது.
அடதமயாட்டி இருந்த நிைப் பகுதிகைில் மபருங்காடுகள் இருந்தை. அக்காடுகைில் கைிதரும்
வடகடயச் மசர்ந்த மரங்களும் கைிதரா வடக மரங்களும் இருந்தை. இப்மபருமரங்கடை அடித்துக்
மகாண்டுவரும் அைவிற்கு மவள்ைப்மபருக்கு அக்காைத்தில் நிகழ்ந்திருக்கிறது.”
அப்படி அடித்துக் மகாண்டுவரப்பட்ை மரங்கள் நீர்நிடைகைின் அடியில்
பைர்ந்திருக்கின்றை.மதாைர்ந்து ஆறுகைில் அடித்து வரப்பட்ை கூ ாங்கற்கள், மணல் கைிமண்
மபான்ற படிவங்கைின் கீழ் இந்த மரங்கள் புடதயுண்டு மபாயிை.

புடதயுண்ை மரங்கள்

சிடதவுறத் மதாைங்கும்மபாது , மசல் சுவர் (CELL-WALLL)களுக்கிடைமய உள்ை மரப் மபாருள்
அகற்றப்பட்டு அந்த இைங்கடை சிலிக்கா ஆக்ரமித்துக் மகாள்கிறது .இந்த இைமாற்றப்பணி
(REPLACEMENT) சிறிது சிறிதாகத் மதாைங்கி பின் முழுடம அடைகிறது. இதடை "
பாடறயாதல்" (PETRIFICATION.....PETRA =பாடற ) என்கிமறாம்.மரம் முழுடமயாகப்
பாடறயாை பின்னும் மசல் அடமப்புகைில் மாற்றங்கள் ஏற்பைாததால் அடவ மரம் மபான்மற
காட்சி தருகின்றை.
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ஆைால், திருமாலின் சீற்றத்திற்கு ஆைாை அசுரர்கள் அந்த மநடிமயாைால் அ ிக்கப்பட்ைைர் .
அந்த அசுரர்கைின் எலும்புகமை இந்த மநடிய கற்கள் என்பது உள்ளூாில் வ ங்கும் புராணக் கடத.
தமி கத்தில் படிவப்பாடறகள் உள்ை பகுதிகள்

[110]

[111]

[112]

[113]

Singanenjam
singanenjam@gmail.com

[114]

விண்ணிலிருந்து வரும் விருந்தாைிகள்
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
இன்று (30.06.2016)

ASTEROID /METERORITE WATCH DAY. மபாதுவாக விண்கற்கள் நாள்

எைச் மசால்ைைாம். இடவ மசவ்வாய்-வியா ன் ஆகிய மகாள்களுக்கிடைமய சூாியடைச் சுற்றி
வரும் துகள்கள். ASTEROID என்படவ தமி ில் “சிறுமகாள்” எைப்படுகின்றை. சிை மீ. முதல் சிை
ஆயிரம் கி.மீ. வடரயிைாை குறுக்கைவு மகாண்ைடவ. METERORITE- விண்கற்கள்
எைப்படுகின்றை. சிை மீ. முதல் டமக்மரா மி.மீ. வடரயிைாை அைவுள்ைடவ.
விண்கற்கள் அண்ைமவைியிலிருந்து வரும் மிக முக்கிய விருந்தாைிகள். இடவ மவைியூர் அல்ை,
மவைிமகாள்களுக்கிடைமய சுற்றுபடவ. இதுவடர எந்த விண்கைமும் இவற்டறக்
மகாண்டுவரவில்டை. அடவயாக வந்தால்தான் உண்டு. இவற்டற ஆய்வு மசய்வதின் மூைம்
மபரண்ைத்தின் ஆதிகாை நிடை பற்றிய மசய்திகடை அறிய வாய்ப்புண்டு. ஆதலின் இடவ
கவைமாகப் மபாற்றிப் பாதுகாக்கப் பைமவண்டியடவ. கைந்த 150 ஆண்டுகைாக இந்திய
புவியியல் ஆய்வுத் துடற (GSI) விண்கற்கள் பற்றிய விபரங்கடைச் மசமித்து வருகிறது.
அண்டமயில் INDIAN METEORITES எனும் பைநூல் (COFFEE TABLE BOOK) ஒன்டறயும்
மவைியிட்டுள்ைது.

நம் நாட்டில் விண்கற்கள் விழுந்த இைங்கைின் வடரபைமும் மவைியாகியுள்ைது.
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பூமிடயச் சுற்றியுள்ை வைி மண்ைைத்தில் நுட யும் மபாது அழுத்தம் மற்றும் உராய்வு காரணமாக
விண்கற்கள் சிறு சிறு துண்டுகைாக சிதறிப் மபாகின்றை அல்ைது தீப்பிடித்து எாி
நட்சத்திரங்கைாகச் சாம்பைாகி விழுந்துமபாகின்றை. இதுவடர நாம் அறிந்த விண் கற்கைிமைமய
மபாியது , நமீபியாவில் விழுந்த “மஹாபா” விண்கல்-சுமார் நூறு ைன் எடையுள்ைது.
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கைந்த 12.09.2008இல் கிருஷ்ணகிாி மாவட்ைம் சூைகிாியில் விழுந்த விண்கல்தான், இந்தியாவில்
விழுந்த விண்கற்கைில் மபாியது. மமாத்த எடை 150 கிமைா. பூமிடய மநருங்கும்மபாது சிதறிய
இந்த விண்கல் இடி இடிக்கும் ஓடசயுைன் விட்டு விட்டு சுமார் ஒரு மணி மநரம் எாிமட யாய்
மபய்தது.

சுமார் ஆறு ச.கி.மீ. அைவிற்கு விண்கல் துண்டுகள் பரவிக் கிைந்தை. சாடையில் விழுந்த
கற்கள்160 x 143 X 90 மச.மீ. அைவிற்குக் கு ிகடை ஏற்படுத்திை. சிை இைங்கைில் வீடு மீது
விழும் கற்கள் கூடரயில் ஓட்டைப் மபாடுவதும் உண்டு.
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கைந்த காைங்கைில் அைவிற்மபாிய விண்கற்கள் விழுந்து அதைால் ஏற்பட்ை பள்ைங்கள்
இப்மபாது ஏாிகைாக மாறியுள்ைை.அாிமசாைாவில் 1.2 கி.மீ. விட்ைமுள்ை ஏாி , ஐம்பதாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைால் விழுந்த விண்கல்லின் தாக்கத்தால் ஏற்பட்ைது என்றும்,
மகாராஷ்ட்ராவில் உள்ை 1.8 கி.மீ. விட்ைமுள்ை லூைார் ஏாியும் அவ்வாமற உருவாைது என்றும்
ஆய்வாைர்கள் கருதுகிறார்கள்

15.02.2008 இல் ரஷ்யாவில் பைி ஏாியில் விழுந்த மசைியாபின்ஸ்க் எனும் .விண்கல் மட யின்
மபாது 7000 வீடுகள் மசதமடைந்தை, 1500 மபர் காயமடைந்தைர்.
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இந்தியாவில் விழும் விண்கற்கள் அடைத்டதயும் பாதுகாக்கும் மபாறுப்பு GSI இைம்
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ைது. இங்கு பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் விழுந்த
விண்கற்களும் பார்டவக்கு டவக்கப்பட்டுள்ைை.
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கஞ்சமடை இரும்பு--ஏன் எடுக்கப்பைவில்டை
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
நல்ை தரமாை இரும்பு, ஏராைமாகக் கிடைக்கிறது என்று அந்த காைத்திமைமய
மசால்லியிருக்கிறார்கள், என்றாலும் கஞ்ச மடை இரும்பு ஏன் மவட்டி எடுக்கப்பைவில்டை.
பைரும் மகட்கும் மகள்வி இது. மமக்ைடைட், மஹமடைட் இடவயிரண்டும்தான் நம் நாட்டில்
கிடைக்கும் முக்கிய இரும்பு தாதுகள்.இரண்டுமம இரும்புஆக்டசடுகள். மமக்ைடைட் காந்தத்தால்
ஈர்க்கப்படும் ; மபாடி மசய்தால் கருப்பாக இருக்கும். இதில் இரும்பு 78% ௮ைவு இருக்கும்.
மஹமடைட் காந்தத்தால் ஈர்க்கப்பைாது ; மபாடி மசய்தால் அைர் சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
இதில் இரும்பு 70% இருக்கும்.

கர்நாைகம், ஆந்திரம், மகாவா , ஓடிஷா, பீகார் , வங்கம் ஆகிய மாநிைங்கைில் மஹமடைட்
கிடைக்கிறது. தமிழ் நாடு , மகரைம், சத்திஸ்கர் மபான்ற மாநிைங்கைில் மமக்ைடைட்
கிடைக்கிறது. கஞ்சமடையில் கிடைப்பது மமக்ைடைட் தாது தான். இடவ எல்ைாப் பகுதிகைிலும்
மமக்ைடைட் தாது குவார்ட்ஸ் எனும் கைிமத்மதாடு பட்டைப் பட்டையாக மசர்ந்மத கிடைக்கிறது.
இந்த தாதுவிற்கு அதைால்தான் BANDED MAGNETITE QUARTZITE என்று மபயர். இதில்
இரும்பின் அைவு 27% முதல் 35% வடர உள்ைது. இது ஒன்றும் மிகக் குடறந்த அைவு அல்ை.
சிை நாடுகைில் 2௦% உள்ை தாதுவும் கூைப் பயன் படுத்தப் படுகிறது. ஆைால் கர்நாைகம்,
ஆந்திரம், மகாவா , ஓடிஷா, பீகார் மபான்ற மாநிைங்கைில் உள்ை மஹமடைட் தாதுக்கைில் 6௦%
மமல் இரும்பு உள்ைது. எைமவதான் அந்தப் பகுதிகைில் இரும்புத்தாது எடுக்கப்பட்டு, பிைாய்,
துர்காபூர் , ைாட்ைா நகர் மபான்ற இைங்கைில் உள்ை இரும்பு ஆடைகைில் இரும்பு உற்பத்தி
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மசய்யப்படுகிறது. பிற்காைத்தில் மதடவப் படும்மபாது தமிழ் நாட்டில் உள்ை BANDED
MAGNETITE QUARTZITE தாதுடவப் பயன்படுத்திக் மகாள்ைைாம்.

திருவண்ணாமடை பகுதியில் உள்ை மவடியப்பன் மடை, உச்சிமடை மபான்ற மடைகைிலும் நம்
கஞ்சமடையில் உள்ைது மபான்ற BANDED MAGNETITE QUARTZITE தாதுப் படிவங்கள்
உள்ைை. அண்டமயில் மவடியப்பன் மடை தாதுடவப் மவட்டிமயடுக்க தைியார் நிறுவைம் ஒன்று
முன் வந்தது. உள்ளூர் மக்கைின் எதிர்ப்பு காரணமாக அந்தப் பணி மதாைங்கப்பைவில்டை.
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இைி, பறங்கிப்மபட்டையில் துவங்கப்பட்ைPORTO NOVO IRON WORKS ஆடையில்,
கஞ்சமடை தாதுடவப் பயன்படுத்தித் தரமாை இரும்பு தயாாிக்கப் பட்ைது. ஆைால் இரண்டு
காரணங்கைால் அந்த ஆடை 1877ஆம் ஆண்டு மூைப்பட்ைது.
முதைாவதாக, மபாருைாதார சிக்கல்கள்
இரண்ைாவதாக, காி பஞ்சம். ஒரு ைன் இரும்டப உருக்க நான்கு ைன் மரக்காி மதடவப்பட்ைது.
ஒரு நாடைக்கு ஒரு ஏக்கர் பகுதியில் மரங்கள் மவட்ைப்பட்ைை. இடத கம்மபைியும் பின்ைர்
அரசும் ஏற்கவில்டை.
1878 ஆம் ஆண்டு , இந்த ஆடையின் புடகமபாக்கிகடை , சிதம்பரம் கி க்கு மகாபுரத்திலிருந்து
பார்த்ததாக அன்டறய கமைக்ைர் H.GARSTIN தான் மதாகுத்த A MANUAL OF SOUTH ARCOT
DISTRICT இல் பக்கம் 406 இல்

கூறியுள்ைார். ( கீம

காண்க )

The view from the top of the eastern gopuram, (which is said to have been re-built by
Pachiappa Mudali of Madras renown) is a remarkably fine one. On all sides the
stretches of paddy fields interspersed with clumps of trees give an exceedingly park-like
appearance to the scene. On the west the whole pagoda, with much of the town beyond,
is seen at a glance, while on the east the view is bounded by the sea which is distant
about 7 miles. The tall chimney of the Porto Novo iron works, and the mouth of the
Coleroon which lies due east of this gopuram.
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காவிாியில் மிதந்த கஞ்சமடை இரும்பு
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
மசைம் மாநகாிலிருந்து எட்டு கி.மீ. மதன்மமற்மக உள்ை கஞ்ச மடைக்கு யார் அந்தப் மபயர்
டவத்தார்கமைா மதாியவில்டை. உண்டமயிமைமய கஞ்சமடை, கஞ்ச-மடை அல்ை. மசைம்
மாவட்ைம் கைிவைத்திற்கு, அதாவது மாங்கைி வைத்திற்குப் மபயர் மபற்றமதன்றால், நம் மசைம்
நகரம் கைிம வைத்திற்கு, அதாவது மமக்ைடைட் மற்றும் மமக்ைடசட் கைிம வைங்களுக்குப் புகழ்
மபற்றது. கஞ்சமடையில் மமக்ைடைட் எனும் இரும்புத்தாது மபருமைவில் கிடைக்கிறது.
இன்மைாரு முக்கியமாை இரும்புத்தாது - மஹமடைட். அது இங்மக அதிகம் இல்டை. இந்த
மமக்ைடைட் தாது Banded Magnetite Quartzite (நம் தமி ில், “பட்டை இரும்புக் கல்”) எனும்
பாடறயிலிருந்து கிடைக்கிறது.

கஞ்சமடையின் நீைம் சுமார் எட்டு கி.மீ., அகைம் சுமார் மூன்றடர கி.மீ., உயரம் அங்குள்ை
தடரமட்ைத்திலிருந்து சுமார் அறுநூறு மீ. இந்த மடை முழுவதுமம, பட்டை இரும்புக் கல்ைால்
ஆைது அல்ை. மவறு பைவிதமாை பாடறகளும் கைந்மத இருக்கின்றை.
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புவியியல் அடமப்புப்படி , கஞ்சமடை ஒரு கு ிமுக மடிப்பு மடை, அதாவது பாடறகைின் பரப்பு
எல்ைா மடைகடையும் மபால் மவைிப்புறம் சாிந்திருந்தாலும், பாடற அடமப்புகள் உட்புறமாகச்
சாிந்துள்ைை, ஒரு மதாணிடயப் மபாை. (கூகுள் பைத்தில் இரு முடைகைிலும் மடிப்டபப்
பார்க்கைாம்). பட்டை இரும்புப் பாடற, மூன்று மபரும் கிடைகைாக மடையின்
எல்ைாப்பக்கத்திலும் காணப்படுகிறது ( கூகுள் பைத்தில் கரும் பச்டச நிறத்தில் உள்ைடவ).
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நம் நாட்டை ஆங்கிமையர் ஆண்ை காைத்தில் முதன்முதலில் பறங்கிப்மபட்டை எனும்
இைத்தில்தான் இரும்பு உருக்காடை துவங்கப்பட்ைது. பறங்கிப்மபட்டைக்கு மபார்ட்மைா
மநாமவா எனும் மபயரும் உண்டு. மபார்த்துகீசிய மமா ியில் புதிய துடறமுகம் என்று மபாருள்.
இசுைாமியர்கள் முகம்மது பந்தர் என்று அட ப்பார்கள். அங்மக JOSHUA MARSHALL HEATH
எனும் மவள்டையாின் மபரும் முயற்சியால் 1830ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டு பின் 1877 ஆம்
ஆண்டு வடர POTONOVO IRON WORKS எனும் மபயாில் இரும்பு ஆடை நைத்தப்பட்ைது.
அந்த ஆடைக்கு மவண்டிய இரும்புத் தாது மசைத்திலிருந்துதான் மகாண்டு மசல்ைப்பட்ைது.
மடைடயச் சுற்றி சிதறிக் கிைக்கும் float ore எனும் உதிாித் தாதுதான் அள்ைிச் மசல்ைப்
பட்டிருக்கிறது. அதுமவ பை ைட்சம் ைன்கள் இருக்கும். புதியதாகத் தாது மவட்டி எடுத்ததாகத்
மதாியவில்டை. கிட்ைத்தட்ை இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன், சாடை வசதி இல்டை, ரயில் வசதி
இல்டை. சுமார் இருநூறு கி.மீ. தூரம். கைமாை இரும்புத் தாதுடவ எப்படிக் மகாண்டு மசல்வது.

ஆச்சாியப்பைாதீர்கள். காமவாி-மகாள்ைிைம்- மவள்ைாறு வ ிமய பாிசல்கைில் மகாண்டு
மசன்றிருக்கிறார்கள். அப்மபாது “வான் மபாய்ப்பினும் தான் மபாய்யாக் காவிாி” யில் ஆண்டில்
ஆறு மாதம் தண்ணீர் ஓடிக் மகாண்டிருந்திருக்கிறது ( மக.ஆர். சாகர், கபிைி அடண , மமட்டூர்
எதுவும் இல்டை அல்ைவா.). ஆைி முதல் மார்க ி-டத வடர தண்ணீர் ஓடியிருக்கும். சுமார்
முந்நூறு கி.மீ. காவிாியில் மிதந்து வந்திருக்கிறது, கஞ்சமடை இரும்புத் தாது.
மசைத்தில் தரத்தில் உயர்ந்த இரும்புத் தாது ஏராைமாக உள்ைது எை அக்காைக் குறிப்புகைில்
காணப்படுகிறது. பறங்கிப் மபட்டையில் தயாராை இரும்பு இங்கிைாந்தில் மிகவும் விரும்பி
வாங்கப் பட்ைதாம். இப்மபாதும் மசன்டை எழும்பூர் ரயில் நிடையத்தில் “ MADE IN PORTO
NOVO” எை எழுதப்பட்ை இரும்புத்தூண்கள் உள்ைதாகக் கூறுகிறார்கள். இடத விை முக்கியம்
என்ைமவைில்,மசைம் இரும்புத் தாதுவிலிருந்து, பறங்கிப்மபட்டையில் தயாாிக்கப்பட்ை இரும்பு,
அதன் தரத்தின் காரணமாக இங்கிைாந்தில் உள்ை BRITAANICA TUBULAR மற்றும் STAIN
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STRAIT BRIDGE ஆகியவற்றில் பயன் படுத்தப்பட்ைது- மும்டபயில் உள்ை Bandra ரயில்
நிடையத்தில் பயன் படுத்தப்பட்ைது என்று S.B. JOSHI எனும் ஆய்வாைர் “HISTORY OF
METAL FOUNDING ON INDIAN SUBCONTINENT SINCE ANCIENT TIMES” (pp97)தைது
எனும் நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.
சாி, முடிவாக மசைத்டத சுற்றியுள்ை பகுதிகைில் உள்ை இரும்புத்தாதுவின் அைவு சுமார் 75
மில்லியன் ைன்கள். மடைடயச் சுற்றியும் கீம

விழுந்த தாதுதான் இதுவடர எடுக்கப்பட்டுள்ைது.

1960கைில் இந்தத் தாது மசைத்திலிருந்து ரயில் மூைம் கைலூர் துடறமுகம் மசன்று அங்கிருந்து
ஜப்பான் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி மசய்யப்பட்ைது.
மசைத்தில் தற்மபாது மசயல்படுவது இரும்பு உருக்காடை அல்ை; உருட்ைாடை. இங்மக எந்தக்
கைிமமும் உருக்கப்படுவதில்டை. மாறாக ஸ்மையின்மைஸ் ஸ்டீல் தகடுகள் தயாாிக்கப்பட்டு
உருட்டி அனுப்பப் படுகின்றை.

Singanenjam
singanenjam@gmail.com
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கைலில் மிதக்கும் கல்
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
இந்தியாவின் இருபது புதிர்கள் / மர்மங்கள் எனும் தடைப்பில் இடணயத்தில் உள்ை ஒரு
மதாகுப்பில் “ இராமமஸ்வரத்தின் மிதக்கும் கல்“ இைம் மபற்றுள்ைது. “வாைரங்கள் கட்டிய இராம
மசதுவில் மபாைப்பட்ை கற்கைில் இராமநாமம் எழுதப்பட்ைதால் அக் கற்கள் மிதந்தை. அந்தக்
கற்கள் இன்னும் இங்மக சிதறிக் கிைக்கின்றை , அடவ நீாில் மிதக்கின்றை-இந்தக் கற்கடைக்
காண நாடு முழுவதுமிருந்து பக்தர்கள் கூடுகிறார்கள் ” எனும் குறிப்பின் கீழ், கீழ் கண்ை பைமும்
மபாட்டிருக்கிறார்கள்.

இங்மக தண்ணீாில் மிதக்கும் பாடற ‘பவைப் பாடற” என்படத அறிந்தவர்கள் கண்ைவுைன்
மதாிந்து மகாள்வார்கள். இத்தடகய பவைப் பாடறகைால் அடமந்த 21 தீவுகள்
ராமமஸ்வரத்திற்கும் தூத்துக்குடிக்கும் இடைமய உள்ை கடரமயாரப் பகுதிகைில் உள்ைை. நல்ை
தண்ணி தீவு, உப்பு தண்ணி தீவு, குருசடை தீவு, வான் தீவு, விைாங்கு சு ி தீவு ,காியசு ி தீவு,
அப்பா தீவு மபான்றடவ அவற்றில் சிை. இடவ அடைத்தும் பவைத்திட்டைகள் / நீள்
திட்டைகைால் ஆைடவ.
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இந்தப் பகுதி உயிாியல் ாீதியில் பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
அடைகைால் அடித்துவரப்படும் இந்த பவைப் பாடற துண்டுகள் கைற்கடரகைில் ஒதுங்கிக்
கிைக்கும். இவற்டற எடுத்து இடவ இராமர் கட்டிய பாைத்தில் பயன் படுத்திய மிச்சம் மீதிகள் –
இடவ மிதப்படதப் பாருங்கள் என்று மசால்லி மக்கைிைம் காட்டுகிறார்கள் – ஓரைவிற்கு
“தட்சிடணயும்”யும் மபறுகிறார்கள்.
முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் எங்கள் குடும்பப் மபாியவர்களுைன் இராமமஸ்வரம்
மசன்மறன். இந்தப் பாடற ஏன் மிதக்கிறது என்று விைக்க முற்பட்மைன். இராமருக்கு எதிராக
ஒன்றும் மபசக் கூைாது என்று என் வாடயக் கட்டிவிட்ைார்கள்.
கைலின் கீழ் வாழும் பவைத்டத எங்கள் ஊர் மீைவர்கள் ‘பவைப் பூச்சி’ என்பர். பவைப்
பாடறகடை ‘நுடரகல்’ என்பர்.—அது நுடர மபான்று காட்சி தருவதால்.

பவைப் பூச்சி முதுமகலும்பில்ைா பிராணிகைில் Phylum:Cnidaria , Class: Anthozoa டவச்
மசர்ந்தது. Polyps எைப்படும் ஒரு தைிப் பூச்சி சிை மி.மீ. குறுக்கைவும், பை மச.மீ. நீைமும்
மகாண்ைது. டப மபான்ற உைைடமப்டபக் மகாண்ை இந்தப் பூச்சியின் வாடயச் சுற்றி tentacles
எனும் இட கள் காணப்படுகின்றை. இந்தப் பூச்சிகள் சுண்ணாம்பு கார்பமைட்டை உமிழ்ந்து அது
மகட்டிப்பட்ைபின் ஒரு காைைி மபான்ற அடமப்டப உருவாக்கிக் மகாள்கின்றை. இடவமய
பவைப் பாடற அல்ைது நுடரப்பாடற என்று அட க்கப்படுகின்றை. நுடரயில் இருப்பது மபால்
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இந்தப் பாடறக்குள்ளும் காற்றுக் குமி ிகள் நிடறய இருப்பதால் இவற்றின் அைர்த்தி மிகவும்
குடறவாக உள்ைது. சாதாரணமாக சுண்ணாம்புக் கல்லின் அைர்த்தி 2.7 ஆக இருக்கும். ஆைால்
காற்றுக்குமிழ்கள் காரணமாக இவற்றின் கைவைவு அதிகமாவதால் அைர்த்தி மவகுவாகக்
குடறந்து 1 அல்ைது அதற்கும் குடறவாக வந்து விடுகிறது. இதன் காரணமாக இந்தப் பாடற
நீாில் மிதக்கிறது அவ்வைமவ. இதில் எந்த ஒரு மர்மமும் இல்டை -புதிரும் இல்டை.

பின் குறிப்பு: ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் எங்கள் துடறயின் மகரைப் பிாிவில் இயக்குநராகப்
பணியாற்றியமபாது , BBC யில் இருந்து ஒரு அட ப்பு வந்தது. “MYTHS OF INDIA AND THE
SCIENCE BEHIND THEM” என்று ஒரு நிகழ்ச்சி தயாாிக்கிமறாம் , நீங்கள் இராமமஸ்வரம் வந்து
FLOATING STONES பற்றி விைக்கம் அைிக்க மவண்டும்-மசய்முடறக் காட்சிகளுைன்”
என்றார்கள். மகிழ்ச்சியுைன் ஒப்புக் மகாண்மைன். என் உயர் அதிகாாியிைம் அனுமதி மகட்மைன்.
என்டை அறிந்தவர். உைமை ஒப்புக் மகாண்ைார். ஆைால் அன்று மாடைமய மமலிைத்திலிருந்து “
உங்களுக்கு இராமர் பாைம் பிரச்சிடை ஒன்று மபாதாதா, “FLOATING STONE” பிரச்சிடை மவறு
மவண்டுமா? மத நம்பிக்டகக்கு ஊறு விடைவிக்கும் எந்தக் காாியத்திலும் அரசு அதிகாாிகள்
ஈடுபை மவண்ைாம்” என்று எச்சாிக்டக வந்தது. கப்சிப்.
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மண்ணில் மடறந்திருந்த மரபுச் சின்ைங்கள் (மாமல்ைபுரம்)
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
அண்டமயில் மாமல்ைபுரம் மசல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. மாமல்ைபுரத்திற்கு வைக்மக சுமார்
நான்டகந்து கி.மீ. தூரத்தில் , சாடையின் கி க்மக மூன்று மதால்லியல் வைாகங்கள் உள்ைை.
இடவ மூன்றில், மதற்மக உள்ைது புலிக் குடக. அங்கிருந்து சுமார் 200 ,மீ. தூரம் வைக்மக,
இடையில் இருப்பது அதிரைசண்மைஸ்வரம்; இதிலிருந்து சுமார் 200 மீ வைக்மக உள்ைது
சாளுவன்குப்பம் சுப்பிரமணியர் மகாவில் (பைம்-1 கூகுள் பதிமம்).

முதலில் அதிரைசண்மைஸ்வரம் மசன்மறாம். பார்க்கும்மபாமத , இந்தக் மகாவில்மண்ைபம்
மண்டண அகழ்ந்து மவைிக் மகாணரப்பட்டுள்ைது என்பது மதைிவாகத் மதாிந்தது. ஐந்தாறு
அடிகள் கீம இறங்கி மண்ைபம் முன் நின்மறாம். இந்த மண்ைபத்தின் உயரம் ஆமறகால் அடி.
இடணயத்தில் கிடைத்த பட ய பைம் ஒன்றில் (பைம்-2 –இடணயத்தில் எடுத்தது (கருப்புமவள்டை மபாட்மைா), இந்தக் மகாவிலின் மமல் சுமார் ஐந்தாறு அடி உயரத்திற்கு மணல்
மூடியிருந்தது கண்கூைாகத் மதாிகிறது லிங்கம், நந்தி, இரண்ைாம் நரசிம்மன் காை கல்மவட்டுகள்
எல்ைாம் கண்ைறிந்து, வைக்மக 200 மீ மதாடைவில் உள்ை சாளுவன்குப்பம் சுப்பிரமணியர்
மகாவில் மசன்மறாம்.(பைம் -3)
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சுற்றிலும் மவலியிட்டிருக்கிறார்கள். இங்மகயும் சுமார் ஏம ட்டு அடிகள் கீம இறங்கிப்
பார்த்தமபாது கருவடற எைக் கருதப்படும் இைத்டதச் சுற்றி கீம மசம்புராங்கல் மவட்டுப்
பாடறகள், இவற்றின் மமல் மசங்கற்கள், மசங்கற்கைின் மமல் கிராடைட் பாடறகள் எை
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மமாத்தம் சுமார் ஐந்தாறு அடி உயரத்திற்குச் சுவர் இருக்கிறது ஆக, இன்டறய நிை மட்ைத்திற்கும்
கருவடறயின் . அடிப் பகுதிக்கும் சுமார் பதின்மூன்று அடி வித்தியாசம் காணப் படுகிறது.
மகாவிலின் பின்புறம் உள்ை மைப்டிடைட் பாடறயில் ( இந்தப் பாடற sandstone என்று
தவறாக அறியப்பட்டுள்ைது) கல்மவட்டுகள் உள்ைை. கைந்த சுைாமியின்மபாது , இந்தக்
கல்மவட்டுகள் மவைிப்பட்ைதாகவும் , இந்தக் கல்மவட்டுகைின் அடிப்படையில்தான் அகழ்வாய்வு
மமற்மகாள்ைப்பட்டு, இந்தக் மகாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைதாகவும் மசால்கிறார்கள்.
அருடமயாை பணி.
இைி, மமற்மசான்ை இரண்டு மதால்லியல் சின்ைங்களுக்கும் மமல் சுமார் 13 அடி உயரத்திற்கு
மணல் மூடி இருந்திருக்கிறது அதாவது சுமார் 1300 ஆண்டுக் காைத்தில். இந்த மணல் எப்படி
வந்தது , ஆற்றாைா, காற்றாைா அன்றி கைைாைா. இந்தப் பகுதியில் மபாிய ஆறு ஒன்றும்
இல்டை- இருந்ததற்காை தையங்களும் இல்டை. எைமவ , இந்த மணல் கைைாமைா காற்றாமைா
வந்திருக்க மவண்டும். கைைால் –அதாவது சுைாமியால் இவ்வைவு உயரத்திற்கு மணடைக்
மகாண்டு வந்துவிை முடியாது. SANDY BEACH எைப்படும் மணற்பாங்காை கைற்கடரயில் SAND
DUNES எைப்படும் மணல் மமடுகடைச் சர்வ சாதாரணமாகக் காணைாம். கி க்குக் கைற்கடரயில்
இடவ மிக அதிகம். காற்றிைால் உருவாகும் இடவ மபரும்பாலும் கைற்கடரக்கு இடணயாக
அடமந்திருக்கும். புறநானூறு இவற்டற “எக்கர்” என்கிறது. கைற்கடரயில் வீசும் காற்று, ஒரு
தடர விாிப்டப இழுத்துச் மசல்வது மபால் மணடை இழுத்துச் மசல்கிறது. அப்படி மணல்
மசல்லும் வ ியில் ஒரு சிறு தடை ஏற்பட்ைாலும் அந்த மணல் அங்மக குவிந்து விடுகிறது.
அப்படிக் குவியும் மணல் மபாிய தடையாக மாறி, மதாைர்ந்து காற்றில் வரும் மணடைத் தடுத்து
அதன் மமல் குவியச் மசய்து மபாிய மமைாக மாறுகிறது. இப்படித்தான் கைற்கடரயில் மணல்
மமடுகள் உருவாகின்றை. நீைவாக்கில் ஒன்டறத் மதாைர்ந்து ஒன்று எை உருவாகும் இத்தடகய
மமடுகள் , மமலும் மமலும் வைர வைர ஒன்மறாடு ஒன்று இடணந்து பை நூறு மீ. நீைமுள்ை
நீைத்மதாைர் (LONGITUDINAL DUNES) கைாக உருவாகின்றை.
புலிக்குடக-சாளுவன் குப்பம் பகுதியில் நிைஅடமப்பு எப்படி உள்ைது எை அறியும் மபாருட்டு
அந்தப் பகுதிடயத் மதாராயமாக அைடவச் மசய்மதன்- googleearth துடணமகாண்டு. (இது
மிகவும் மதாராயமாை அைடவதான்). குறுக்கிலும் மநடுக்கிலும் எடுத்த அைடவகள் அந்தப் பகுதி
பை நூறு மீ. நீைமுள்ை நீைமணல் மமடு (LONGITUDINAL DUNES) எைத் மதாிய வந்தது
(மீண்டும் பைம்-1 கூகுள் பதிமம்) காற்றில் அடித்து வரப்பட்ை மணல், மதற்மக முதலில்
புலிக்குடகயால் தடுக்கப்பட்டு ஒரு மணல்மமடு உருவாகியிருக்கிறது. மதாைர்ந்து
அதிரைசண்மைஸ்வரம், சாளுவன்குப்பம் பகுதிகைிலும் மணல்மமடுகள் உருவாகி வைர்ந்து
இடணந்து நீள் மமைாகி, மூன்று மரபுச் சின்ைங்களுக்கும் மணல் சமாதி கட்டிவிட்ைை.
மவவ்மவறு காரணங்கைால் இடவ இன்று மவைிப்பட்டு நம்மிைம் வரைாறு மபசுகின்றை.
கைலூருக்கு மதற்மகயுள்ை தியாகவல்லி திருச்மசா புரம் திருக்மகாவிலும் இவ்வாமற மணைால்
மூைப்பட்டிருந்ததாகவும் , காற்றில் மவைிப்பட்ை கைசத்டதக் கண்ை சிவைடியார் ஒருவர் ,
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கைலூாிலிருந்த மசல்வந்தர்கள் துடண மகாண்டு மகாவிடை மவைிக் மகாணர்ந்தார் என்றும்
மசய்திகள் உள்ைை.
மாமல்ைபுரத்தில் உள்ை மணல்மமடுகளுக்கடியில் மமலும் பை வரைாற்று/ மரபு சின்ைங்கள்
மடறந்திருக்கக்கூடும்.
(இந்த மாமல்ைபுரப் பயணம் மதால்லியைாைர் பத்மாவதி அவர்கைின் வ ி காட்டுதலில் நைந்தது.
அவாின் இைம் மாணவரும் உைைிருந்தார். எல்ைாவற்றிற்கும் மமைாக மசன்டை கிறித்துவக்
கல்லூாி தமிழ்ப் மபராசிாியர் பாரதி புத்திரன் அருடமயாை விைக்கங்கள் அைித்தார்)
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மமாீைா கைற்கடர
— சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்

இன்று மவள்டை மவமைமரன்று மணடைப் மபார்த்திக்மகாண்டு அ காகப் பரந்து விாிந்து
கிைக்கும் மமாீைா பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்காைம் வடர கைைடைகளுக்குக் கீம
கிைந்தது. மசயின்ட் ஜார்ஜ் மகாட்டை வாயில் இறக்கத்டதக் கைல் அடைகள் கழுவிச் மசன்றை.
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1870 ஆம் ஆண்டில் மகாட்டை வாயிலிலிருந்து மகாடு மபாட்ைதுமபால் நீண்டு கிைந்த
கைற்கடரடயக் கண்ை மவள்டை அதிகாாி MOUNTSTAURT ELPHINSTONE GRANT DUFF,
அதன் மமல் காதல் மகாண்ைார். பத்தாண்டுகள் க ித்து மீண்டும் மசன்டைக்கு வந்து கவர்ைராக
மபாறுப்மபற்றமபாது, அவர் மசயலில் இறங்கிைார்.
அந்த சமயத்தில் கைற்கடர கைிமண்ணால் அப்பிக் கிைந்தது. சிை
நூற்றாண்டுகைாகமவ பின் மநாக்கிச் மசன்று மகாண்டிருந்த கைல்,
பட ய கைற்கடரடய மமற்மக விட்டு வந்திருந்தது அந்த பட ய
கைற்கடரயின் பட ய மணல்மமடுகள், மகாட்டைக்குத் மதற்மக
கூவம் ஆற்றிற்கும் மாநிைக் கல்லூாிக்கும் இடைமய நீண்டு
கிைந்தை. அந்த மணலிடை கைிமண் பரப்பில் நிரப்பி,
மணல்மமடுகடை தட்டையாக்கி, உைா மசல்ை பாடத
(PROMENADE) ஒன்டற அடமத்தார் அவர்.
1881 இல் அடமக்கப்பட்ை இந்த உைாப்பாடத (CUPID'S BOW)
1884 இல் மபாதுமக்கள் பயன் பாட்டிற்கு திறந்துவிைப்பட்ைது.இந்த கைற்கடரக்கு மமாீைா எைப்
மபயர் சூட்டி மகிழ்ந்தார். மமாீைா மஷக்ஸ்பியாின் PERICLES நாைகத்தில் வரும் இைவரசி.
கைலில் பிறந்தவள். மமாீைா வைரத் துவங்கிைாள், மமாீைா இன்று இந்த அைவிற்கு
வைர்ந்திருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் அருகில் அடமந்துள்ை துடறமுகமம.
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கி க்கிந்தியக் கம்பைியிைர் பதிமை ாம் நூற்றாண்டின் இடையிமைமய தங்கள் வணிகத்டதத்
துவங்கியமபாதும், பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப் பகுதி வடரயில் துடறமுகத்டத
மமம்படுத்தாதது வியப்பாை விஷயமம. கடரப் பகுதியில் கைலின் ஆ ம் குடறவாக இருந்ததால்
கப்பல்கள் கடரயிலிருந்து ஒரு கி.மீ. தூரம் தள்ைிமய நின்றை. பைகுகள், கட்டுமரங்கள்
மூைமாகமவ கடரயிலிருந்து கப்பலுக்குச் சரக்டக ஏற்றிச் மசல்வதும் –அங்கிருந்து இறக்கி
வருவதும் நைந்தை. இதில் மபாிய அைவில் முடறமகடுகள் நைந்ததால் வர்த்தக சங்கமும்
கம்பைியும் மசர்ந்து துடறமுகத்டத மமம்படுத்த ஆரம்பித்தைர். சரக்குப் பாைங்கள்(piers)
அடமக்கப்பட்ைை.துடறமுகப் பகுதியில் அடைகைின் தாக்கத்டதக் குடறக்க மநடுக்கு சுவர்களும்,
மணல் மசர்வடதத் தடுக்க குறுக்குச் சுவர்களும் கட்ைப்பட்ைை (GROINS AND BREAK
WATERS). புதிய துடறமுகம் 1881இல் மசயல்பாட்டிற்கு வந்தது. இமத ஆண்டில்தான் கைற்கடர
சீரடமக்கப்பட்டு மமாீைா எைப் மபயாிைப்பட்ைது.
துடறமுகக் கட்டுமாைங்கள் விடைவாக, கைமைாரத்தில் வைக்கு மநாக்கிச் மசல்லும்
நீமராட்ைங்கள் தடுக்கப் பட்ைை. அந்த நீமராட்ைங்கள் சுமந்து வந்த மணல் அங்மகமய தங்கி,
அடைகைால் அடித்து வரப்பட்டுக் கடரயில் மசர்ந்தது. இடத ஆங்கிைத்தில் accretion
என்கிமறாம். மமல்ை மமல்ை மமாீைாவின் மணற்பாங்காை கைற்கடர (SANDY BEACH) வைரத்
துவங்கியது. ஆண்டுகள் கைந்தை. சிை மீ. அகைமம இருந்த மமாீைா கைற்கடர இன்று
சராசாியாக முந்நூறு மீ. அகைத்திற்குப் பரந்திருக்கிறது. (அதிகபட்ச அகைம் 437 மீ.). அமத சமயம்
, இதன் எதிர் விடைவாக, துடறமுகத்திற்கு வைக்மக உள்ை ராயபுரம்—காசிமமடு பகுதிகள்
பாதிக்கப்படுகின்றை. துடறமுகத்திற்குத் மதற்மக சுடமடய இறக்கிய நீமராட்ைங்கள் புதிய
மவகத்துைன் துடறமுகத்டத சுற்றிச் மசன்று ராயபுரம்—காசிமமடு பகுதிகைில் மபரும் நிை
அாிப்டப ஏற்படுத்துகின்றை. பல்கடைக்க க வைாகம் எதிமர பரந்திருக்கும் கைற்கடர, மதற்மக
வர வரக் குடறந்து அடையாறு அருமக இயல்புநிடை அடைகிறது.
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ஆக, மதற்கு வைர்கிறது –வைக்கு மதய்கிறது.
இைி, இன்று இப்படி இருக்கும் கைற்கடர பதின்மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் எப்படி
இருந்தது? கைற்கடரயில் புன்டை மரங்கள் நிடறந்த மசாடைகள் இருந்தை. ஊர்ந்து வரும்
அடைகள் அங்மக உைாவிச் மசன்றை. அடைகைில் அடித்துவரப்பட்ை முத்தும் பவைமும் அங்மக
விரவிக் கிைந்தை. திருஞாை சம்பந்தரும் , திரும ிடச ஆழ்வாரும் அப்படித்தான் மசால்கிறார்கள்.

மட்டிட்ை புன்டையங்காைல் மைமயிடைக் கட்டிட்ைங்
மகாண்ைான் கபாலீசரம் அமர்ந்தான்
ஊர்திடர மவடை உைாவும் உயர் மயிடைக்
கூர்தரு மவல் வல்ைார் மகாற்றங் மகாள் மசாிதைில்
கார்தரு மசாடைக் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான்(சம்பந்தர் )
வந்துடதத்த மவண்டிடரகள் மசம்பவை மவண் முத்தம்
அந்தி விைக்கு மணி விைக்காம் எந்டத
ஒரு வல்லித் தாமடரயாள் ஒன்றிய சீர் மார்பன்
திரு வல்லிக் மகணியான் மசன்று (திரும ிடச ஆழ்வார்)
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Singanenjam
singanenjam@gmail.com
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மசன்டையின் "ஆைவந்தார் ஹால்"
— மகா.மசங்குட்டுவன்
2013 பிப்ரவாியில் ஒருநாள். மண்டைடயப் பிைக்கும் மத்தியாை மவயில்.
மநப்பியர் பாைத்தில் இருந்து கூவம் ஆற்றின் கடரமயாரமாக, சிவாைந்தா சாடை மநாக்கி நைக்கத்
மதாைங்கிமைன். கூவம் ஆற்றில் பைகுத்துடற இருக்கிறதாமம? அடதக் கண்டுபிடிப்பதுதான்
எைதுப் பயணத்தின் மநாக்கம்.
தூர்தர்ஷன் அலுவைகத்டதக் கைந்ததும் ஒரு மபாியக் கட்ைைம். மவைியில் அமர்ந்திருந்தக்
காவைாைியிைம் மகட்மைன் “இங்க பைகுத்துடற எங்க இருக்கு?“. அவமரா மயாசிப்பதற்கு நீண்ை
மநரம் எடுத்துக் மகாண்ைார்.
பின்ைர் ஒருவ ியாக “இப்படிமய மகாஞ்ச தூரம் மபாங்க. ஒரு பாைம் வரும். அந்தப் பாைத்துக் கீ
ஒரு கட்ைைம் இருக்கு“ எை வ ிகாட்டிைார்.
அடுத்த சிை நிமிை நடைப்பயணத்தில் அந்தப் பாைம் வந்துவிட்ைது. கூவத்தில் இருந்து மதற்கு
பக்கிங்காம் கால்வாய் மதாைங்கும் இைம். சாடையின் மதற்மக, அைர்ந்த மரங்களுக்கிடைமயத்
மதாிகிறது அந்தக் கட்ைைம்.
சாடைத் தடுப்புக்குள் நுட ந்து மிகவும் சிரமப்பட்டு கீம

இறங்கிமைன்.

அது ஒரு பா டைந்தக் கட்ைைம். உள்மை ஒரு பைகுத் மதன்பட்ைது. பைகுத்துடற தாைா?
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கட்ைைத்தின் முகப்பில் சாரண இயக்கத்தின் சின்ைம் மபாறிக்கப்பட்டுள்ைது. அதன் கீம
“ஆைவந்தார் ஹால்“ எை ஆங்கிைத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது. கட்ைைமும் அதன் சுற்றுப்புறமும்,
திருவாைர் மபாதுஜைங்கைால் திறந்தமவைிக் க ிப்பிைமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
சகித்தவாமற கட்ைைத்டத மநருங்கிமைன். அமதா, கட்ைைத்தின் அடிக்கல் நம் பார்டவயில்
படுகிறது.
முதற் மசன்டை கைற்சாரணக் குழு (S.S.S.ஸ்ரீராமுலு)
திறப்பாைர்: மாண்புமிகு இரா.மநடுஞ்மச ியன், தமிழ்நாடு கல்வி அடமச்சர்,
தடைவர், தமிழ்நாடு பாரத சாரண சாரணியர் சங்கம்,
திறப்பு வி ா தடைவர்: திரு.S.V. சிட்டிபாபு அவர்கள், பிரதம ஆடணயாைர், தமிழ்நாடு பாரத
சாரண சாரணியர் சங்கம்.
ஆகஸ்ட் 15 1970.
தி.க.சங்கரன், குழு தடைவர். மசயைாைர்.
-மமற்காணும் வாசகங்கள் அந்த அடிக்கல்லில் காணப்பட்ைது. நல்ை மவடை அடிக்கல்டையாவது
விட்டு டவத்திருக்கிறார்கள். இல்டைமயன்றால் இந்தக் கட்ைைத்டதப் விவரத்டத
ஆவணங்கைில்தான் மதை மவண்டியதாயிருந்திருக்கும். கட்ைைத்தின் மபயருக்காை அந்த
மதிப்பிற்குாிய ஆைவந்தார் அவர்கள் குறித்தும், இங்கு நிறுத்தி டவக்கப்பட்டுள்ைப் பைகு
எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ைது என்பது பற்றியும் விாிவாக ஆராய மவண்டும்.
மீண்டும் வந்த வ ிமய மமமை ஏறிமைன். பிறகு அமத பகுதியில் கூவம் ஆற்றங்கடரயில் இருந்தப்
பைகுத்துடறடயக் கண்டுபிடித்துவிட்மைன் என்பது மவறு விசயம். அதுபற்றி அப்புறம்
பதிவிடுகிமறன்..!

மகா.மசங்குட்டுவன்
ko.senguttuvan@gmail.com
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கூவம்...
— மகா.மசங்குட்டுவன்
மசன்டையில் நீங்கா இைத்டதப் பிடித்துள்ை நீர்வ ித் தைம்.
ரஜிைி நடித்த மவடைக்காரன் பைத்தில்கூை கவிஞர் மமத்தா இப்படி எழுதியிருப்பார் “சிங்காரமா
ஊரு மசன்டையின்னு மபரு, ஊரச்சுத்தி ஓடுடதயா கூவம் ஆறு.”
ஊரச்சுத்தி ஓடுவமதல்ைாம் கூவம் கிடையாது. அடையாறு, ஓட்மைாி நல்ை, மகப்ைன் காட்ைன்
எை பை கால்வாய்கள் இருக்கின்றை.
கூவம் ஆற்றின் தண்ணீர்தான் மதைிவில்டைமய தவிர இதன் பயணம் மதைிவாைது.
இந்த ஆற்றின் மதாைக்கம் என்று மசால்ைப்மபாைால், திருவள்ளூர் மாவட்ைம் மகசாவரமாகும்.
பாைாற்றில் மட க்காைத்தில் மபருக்மகடுக்கும் மவள்ை நீராைது, அரக்மகாணம் தாலுகாவில்
உள்ை காமவாிப்பாக்கம் ஏாியில் மசகாிக்கப்படுகிறது.
இந்த ஏாி நிரம்பியதும் இதன் உபாி நீர், கல்ைாற்றுக்குத் திருப்பி விைப்படுகிறது. கல்ைாற்றின்
குறுக்மக, மபரம்பாக்கத்துக்கு அருகில், மகசாவரம் எனுமிைத்தில் அடண கட்ைப்பட்டுள்ைது.
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இந்த அடணயில் இருந்துதான் கூவம் மற்றும் மகாற்றடை ஆறுகள் தமதுப் பயணத்டதத்
மதாைங்குகின்றை.
கைம்பத்தூர் ஒன்றியத்தில் இருக்கும் கூவம் கிராமத்டதத் மதாட்டு வருவதால் இந்த ஆற்றுக்கு
இந்த ஊாின் மபயமர வ ங்கப்படுகிறது.
மணவாை நகர், அரண்வாயல், திரும ிடச, மவள்ைமவடு, கன்ைார் பாடையம், பருத்திப்பட்டு,
பூவிருந்தவல்லி, மதுரவாயல் வ ியாகச் மசன்டைக்குள் நுட யும் கூவம் ஆறு மகாயம்மபடு,
அடமந்தகடர, மசத்துப்பட்டு வ ியாக எழும்பூர் வருகிறது. சிந்தாதாிப்மபட்டை - பூங்கா இடைமய
இரண்ைாகப் பிாிந்து, சிறிது தூரத்தில் மீண்டும் ஒன்றாகச் மசர்கிறது. பின்ைர் வங்காை
விாிகுைாடவ அடைகிறது.

கூவம் ஆற்றின் மமாத்த நீைம் 72 கி.மீ. இதில் திருவள்ளூர் மாவட்ைத்தில் 54 கி.மீ.ம், மசன்டை
மாநகருக்குள் 18 கி.மீ.ம் பயணிக்கிறது.
இரண்டு நூற்றாண்டுகள் நம்டம அடிடமப்படுத்தி டவத்திருந்த ஆங்கிமையர்கள் மகாட்டைக்
கட்டிக் மகாள்ை மதர்வு மசய்த இைம் கூவம் முகத்துவாரம் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.
மசன்டை மாகாணத்தில் இருந்து பிாியும்மபாது, ஆந்திரக்காரர்கள் டவத்தக் மகாாிக்டககைில்
ஒன்று மசன்டை நகடர முற்றிலுமாக ஆந்திராவுைன் இடணக்க மவண்டும் அல்ைது கூவம்
ஆற்டற டமயமாக டவத்து மசன்டைடய வைக்குத் மதற்கு எை இரண்ைாகப் பிாித்து
வைமசன்டைடய ஆந்திராவுக்குக் மகாடுக்க மவண்டும் என்பதுதான்.
அப்படிமயதும் நைக்கவில்டை என்பது நமக்கு ஆறுதல் அைிக்கும் விசயம்.
[142]

2004இல் ஏற்பட்ை சுைாமியின் மபாது மபாங்கிமயழுந்தக் கைல் நீடர உள்வாங்கி மசன்டை
மாநகடரக் காப்பாற்றியப் மபருடம கூவம் ஆற்றுக்கு உண்டு!

நன்றி:
கூவம் அடையாறு பக்கிங்காம் மசன்டையின் நீர்வ ித் தைங்கள்
மவைியீடு: கி க்குப் பதிப்பகம்.

மகா.மசங்குட்டுவன்
ko.senguttuvan@gmail.com
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மகாள்டையிட்ை அரசுகளும் மாமட தந்த தண்ைடையும் ...
— ஜா. மகௌதம சன்ைா

வாட்டி வடதத்த மவயில் காைம் முடிவுக்கு வர இருக்கிறது. மதாைர்ந்து மைசாை மட யும், அடை
மட யும் வரைாம் என்கிற அறிவிப்புகள் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றை. மபாதுவாக
முன்மைச்சாிக்டக என்பது நமது ஆட்சியாைர்களுக்கு இல்ைாத நிடையில் கைந்த ஆண்டின்
மட க்காைம் உண்ைாக்கிய மவதடைகள் கண் முன்மை விாிகின்றை. அது தந்திருக்கும் பாைங்கள்
அவ்வைவு சீக்கிரம் மறந்துவிை முடியாது என்கிற வடகயில் படிப்பிடைடயத் தந்துள்ைது. மபாக்கு
காட்டிவந்த மட கைந்த 2015 ஆண்டின் வை கி க்கு காற்றின் மபாது புரட்டி எடுத்துவிட்ைது வை
தமி கத்திடை. குறிப்பாகச் மசன்டைடய.
2015ன் வை கி க்குப் பருவமட உருவாக்கிய மபர ிவிைால் மட டயயும் அது வாாி வ ங்கிய
நீடரயும் ப ிக்க முடியுமா.. தாடயப் ப ித்தாலும் தண்ணீடரப் ப ிக்கைாமா என்பதுதாமை நமது
மூதுடர ஆைாலும் ப ித்மதாம். காரணத்டத விட்டுவிட்டு காாியத்டதக் குடற மசால்லும் மிகச்
சாதாரண மைநிடையில் அரசும் அரசு எந்திரங்களும் இருக்கின்றை என்பதற்கு அப்பட்ைமாை
சாட்சி 2015 ஆண்டிற்காை மாமட உருவாக்கிய காட்சிகள்.
மபாதுவாக இயற்டகடய எவ்வைவு தூரம் மைித இைம் காயப்படுத்திைாலும் மைித உைலில்
உள்ை இயற்டகயாை குணப்படுத்திக்மகாள்ளும் ஆற்றடைப் மபாை, நமது சுற்றுச் சூ லும்
ஏதாவது ஒரு வடகயில் தன்டைத்தாமை குணப்படுத்திக் மகாள்கிறது. அப்படி குணப்படுத்திக்
மகாள்ளும்மபாது அதன் காயத்திற்கு காரணமாை மைித இைத்திைால் அடதத் தாங்கிக்மகாள்ை
முடிவதில்டை. அடதத்தான் நாம் மபர ிவு என்கிமறாம்.
இந்த உைகம் மவறும் மைித இைத்திற்காைது மட்டும் என்ற சுயநைத்திைால் நூற்றுக்கணக்காை
உயிாிைங்கள் பூண்ைற்றுப் மபாயுள்ைை. அ ிந்தவற்டறப் பற்றி எந்தக் குற்ற உணர்வும் நமக்கு
இல்டை. இந்தக் குற்ற உணர்வு உருவாகாத வடர பூமி தன்டை குணப்படுத்திக் மகாள்வடத
நம்மால் புாிந்துமகாள்ைமவ முடியாது. மபரும் மட யிைால் பூமி தன்டைத் தாமை சாி மசய்து
மகாள்ளும்படி நிடைடம ஆைதற்கு என்ை காரணங்கள் என்படத நாம் ஆராய மவண்டும்.
இயற்டக ஒரு கண்டிப்பாை ஆசிாியர், அது தண்டித்துவிட்டுத்தான் பிறகு மசால்லிக்மகாடுக்கும்.
தண்ைடைப் பற்றிப் மபசும் நாம் பாைத்திடை மறக்கக் கூைாது. அப்படியாைால் காரணங்கள்
இருக்கத்தாமை மவண்டும்.
அவற்றில் முதன்டமயாகப் புைப்படுவது நீர் வை மமைாண்டம. கைந்த ஐம்பது ஆண்டுகைாக
ஒருங்கிடணந்த நீர் மமைாண்டம என்கிற கருத்தாக்கத்திற்மக தமி கத்டத ஆளும் அரசுகள்
வரவில்டை. மாறாக, திடீமரை உருவாகும் பிரச்சிடைகைின் அடிப்படையில்
அடமத்துக்மகாள்ளும் மசயல்திட்ைங்கடைத் தாண்டி கைந்த ஐம்பது ஆண்டுகைாக உருப்படியாக
எதுவும் நீர் வை மமைாண்டமயில் நைக்கவில்டை. நீர் மமைாண்டம என்பது மவறும்
ஆறுகடையும் ஏாிகடையும் பார்த்துக் மகாண்டிருப்பதல்ை. நீருக்கு ஆதாரமம மட தான். அந்த
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இயற்டக ஆற்றல்தான் கைல்கள், ஆறுகள், ஏாிகள், குைங்கள், குட்டைகள், ஓடைகள்,
கால்வாய்கள், வாய்க்கால்கள், காடுகள், மடைகள், நிைங்கள், உயிாிைங்கள் மற்றும்
மைிதர்களுக்கு பிாித்துக் மகாடுக்கிறது. அப்படி பிாித்துக் மகாடுப்பதில் அது எந்த வஞ்சடையும்
டவக்கவில்டை. ஒப்பற்ற ஒரு பகிர்மாை விதிடயத்தான் மகாடிக்கணக்காை ஆண்டுகைாக
இயற்டக கடைப்பிடித்து வருகிறது. அந்த விதியில் மைிதன் மமற்மகாண்ை
இடையீடுகைிைால்தான் அது திருப்பித் தாக்குகிறது. இந்த இடையீட்டிடைக்
கட்டுப்படுத்துவதும், இயற்டகயின் சமநிடைடய மபணுவதும் அரசின் பணி, அதுதான் நீர் வை
மமைாண்டமயின் அடிப்படை. ஆைால் இதில் அரசுகள் முற்றிலும் மதால்வியடைந்துள்ைை.
இருப்பினும் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு அப்படி மபரும்பாலும் நைக்கவில்டை, குறிப்பாக, தமிழ்
நாட்டில் நூற்றுக்கணக்காை ஆண்டுகைாக இயற்டகடயத் மதைிவாகப் புாிந்துமகாண்ை
அடிப்படையில்தான் நீர் வை மமைாண்டம நைந்துமகாண்டிருந்தது. இதற்கு மிக எைிடமயாை
சூத்திரம் ‘நீமராட்ைத்டத’ பாதகமில்ைாத வ ியில் எவ்வாறு பயன்படுத்திக்மகாள்வது
என்பதுதான். ஏமைைில் ஆறுகள் ஓடைகள் மட்டும் நீமராடும் பாடதகைல்ை, பூமி பந்து முழுவதும்
நீமராடும் பாடததான். அது மமைாகமவா அல்ைது பூமிக்கு அடியிமைா ஓடிக்மகாண்டுதான்
இருக்கிறது.
இடதப் புாிந்துமகாண்ைதிைால்தான் பண்டைக்காைம் முதமை நீாிடை மதக்கும் முடறயில் ஒரு
இணக்கமாை சூ டை உருவாக்கிக் மகாண்ைார்கள். விவசாய நிைங்கள் அத்தடையும் இந்த
நீமராட்ைப் பாடதயில் அடமந்தடவதான். மட மபா ியும் மபாது வயல்கைில் ஓடும் நீர் அருகில்
உள்ை தாழ்வாை பகுதிகைில் மதங்கும், அந்த இைத்தில்தான் நிைாப் பிடற வடிவில் ஒரு தடுப்டப
உருவாக்கி ஏாிகடை உருவாக்கிைார்கள். இதில் மதங்கும் நீாின் மட்ைம் விவசாய நிைங்கடை
மூழ்காமல் இருக்கும் வடரயிைாை உயரம் மட்டுமம இருக்கும், அதற்குமமல் மதங்கும் நீர் மீண்டும்
இயற்டகயாை நீமராட்ைப்பாடதயில் விைப்படும். பின்ைர் அந்த நீமராட்ைம் குைங்கடையும்,
குட்டைகடையும் நிரப்பிவிடும். அப்படி நிரம்பிய பின் ஓடைகைாக ஓடி ஆறுகைில் கைந்து
கைலுைன் சங்கமித்துவிடும். இப்படி மட நீராைது மபாதுவாை பாடதயில் பயணிக்கும்படியாை
அடமப்புதான் பண்டைய அடமப்பு முடற. பிற்காைத்தில்தான் கடரகள் உயர்த்தப்பட்டுக்
கடரகள் ஒரு வடையம் மபால் ஆக்கப்பட்ைை. ஆைால் எல்ைா ஏாிகளும் அப்படி
ஆக்கப்பைவில்டை. மபரும்பாைாை ஏாிகள் இன்னும் பிடறவடிவம் தான். அதைால் நீமராட்ைப்
பாடதகள் அப்படிமய இன்னும் இருக்கின்றை. இந்த நீமராட்ைப் பாடதயில் மைிதன்
ஏற்படுத்தியத் தடைகள்தான் இன்டறய தாக்குதல்களுக்கும் பற்றாக் குடறகளுக்கும் காரணம்.
அந்தத் தடைகைில் முதல் இைம் வகிப்பது தூர் வாராதது. பன்மைடுங்காைங்கள் நிடைத்து நிற்கும்
ஏாிகடையும் அதன் துடண நிடைகைாை கால்வாய்கள், குைங்கள் மற்றும் குட்டைகடைத் தூர்
வாாி, மராமத்துப் பணிகள் மசய்து மகாள்வது என்பது கிராமத்தின் அடிப்படையாை விவசாயக்
கைடமகைில் ஒன்றாக அன்டறக்கு இருந்து வந்தது. ஆைால் பிற்பாடு அந்தப் பணி உள்ைாட்சி
அடமப்புகைின் கீழும், மபாதுப்பணித்துடறயின் கீழும் வந்தை. அதன் விடைவாய் தூர்
வாரப்பைாமல் ஏாிகள் உள்ைிட்ை நீர் நிடைகள் மமைாைதால் ஏாிகைின் மகாள்ைைவு குடறந்து,
மட

நீாின் மதங்கும் பரப்பைவு அதிகாித்தது. இதைால் நீமராடும் க ைி உள்ைிட்ைப் பகுதிகைில்
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நீர் பரவைாக பாயத் மதாைங்கி விடரவில் காய்ந்து, பூமியின் ஈரப்பதம் குடறந்தது. மபருமட க்
காைங்கைில் நீாின் பரந்தத் மதக்கமும் அதைால் உண்ைாை பாயும் ஓட்ைமும் அதிகாித்ததால்
ஏாிகைின் கடரகள் கடரந்தை, இதன் காரணமாக பை ஏாிகள் குைங்கள் குட்டைகள் காணாமல்
மபாய்விட்ைை.
அதுவுமின்றி, கைந்த முப்பது ஆண்டுகைில் ஏாிகளுக்குள் கருமவைம் மரங்கடை வைர்ப்படத அரசு
ஊக்குவித்தது. அது ஏாிகளுக்கு மபரும் மகைாய் மாறி அ ித்துவிட்ைது. தமி கம் முழுவதும்
ஏாிகைின் கடரகடை பைப்படுத்துவதற்குப் பதில் ஏாிகைின் உள் பகுதிகைில் ஆயிரக்கணக்காை
கருமவை மரங்கள் வைர்க்கப்பட்ைதால் ஏாிகைின் நீர்ப் பிடிப்பு குடறந்து கற்படை மசய்ய
முடியாத அைவிற்கு மமைாைதாலும். நூற்றுக்கணக்காை ஏாிகள் காணாமல் மபாய்விட்ைை.
விடைவாய் மமற்பரப்பு நீமராட்ைம் முற்றிலும் சிடதந்து மபாைது. இப்படி மமைாக்கப்பட்ை
ஏாிகள்தான் நிைக் மகாள்டையர்கள் வடைப்பதற்கு எைிதாகிவிட்ைை. புற நகரங்கள் வைர்ந்ததற்கு
இந்த நிைக் மகாள்டையும் ஒரு காரணம்.
மமைாக்கப்படும் நீர் நிடைகள் எப்படி வடைக்கப்படுகின்றை என்றால் அது ஒரு கூட்டுக்
மகாள்டை மபாை நைக்கிறது. எப்படிமயைில்.. தமி கத்தில் உள்ை அத்தடை நீர் நிடைகளுக்கும்
அது குைம், குட்டை, ஏாி, வாய்க்கால், ஏாிப் புறம்மபாக்கு, மமய்ச்சல் புறம்மபாக்கு, ஓடை எை
எல்ைாவற்றிற்கும் புை எண்கள் தரப்பட்டிருக்கும். புை எண்கமைாடு நீர் நிடையின் தன்டம
குறிக்கப்பட்டிருக்கும். மமைாக்கப்பட்ை நீர் நிடையின் நிைம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ை பிறகு
வருவாய்த்துடற மசயலில் இறங்கும். அந்த நீர் நிடைடய ஆய்வு மசய்யும் பின்பு அது நீர்நிடை
அல்ைது நீர் பிடிப்புப் பகுதியாகத் மதாைர முடியாது என்று மகாட்ைாட்சியர் மூைமாக அறிவிப்பு
மவைியாகும். இதற்குச் மசய்யப்படுவது ஒமர ஒரு திருத்தம். அதாவது புை எண்ணிற்குப் பக்கத்தில்
நிைத்தின் தன்டம இருக்கும் அல்ைவா அடத நீக்கிவிடுவார்கள். அைங்கலில் அந்த நீக்கம்
நிடையாகப் பதியப்படும். பிறகு பட்ைா, வாி இத்யாதி எை வ க்கமாை பணிகள். இப்படித்
திட்ைமிட்ை முடறயில் ஆக்கிரமிப்பிற்குச் சட்ை அங்கீகாரம் அைிக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ைாட்சி
அடமப்புகைின் பிரதிநிதிகள் எதிர்ப்புத் மதாிவிக்கைாம், ஆைால் அவர்கள் அடதச் மசய்வது
இல்டை. புறநகர்கைில் உள்ை உள்ைாட்சி அடமப்புகைில் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைவர்கள் ாியல்
எஸ்மைட் முகவர்கைாகவும், வியாபாாிகைாவும் இருப்பதால் மகாள்டைகளுக்கு எந்த
எதிர்ப்புகளும் இல்டை. இதுதான் இந்த வியாபாாிகளுக்குக் மகாடுக்கப்பட்ை பண வரம்.
அப்படி தமி கம் முழுவதும் ஏராைமாை குைங்கள், ஏாிகள், கால்வாய்கள் கைவாைப்பட்டுள்ைை.
மசன்டையின் பரந்து விாிந்த பரப்பைவு இப்படி உருவாைதுதான். நீர் நிடைகளுக்கு இப்படி ஒரு
நிடை என்றால் விவசாய நிைங்கள் மவறு வடகயாகவா இருக்க முடியும்?
விவசாயி அல்ைாத ஒருவர் விவசாய நிைத்டத வாங்க முடியாது என்கிற சட்ைம் பை மாநிைங்கைில்
அமலில் உள்ைது. இந்தி நடிகர் அமிதாப்பச்சன் உத்திர பிரமதசத்தில் வாங்கிய நிைத்டத அவர்
விவசாயி அல்ை என்கிற காரணத்திைால் திருப்பிக் மகாடுக்க மநர்ந்தது. இப்படி ஒரு சட்ைம்
தமி கத்தில் ஏன் உருவாக்க முடியவில்டை, இடதப் பற்றி மபசிப் மபசி சுற்றுச்சூ ல் ஆர்வைர்கள்
ஓய்ந்து மபாய்விட்ைார்கள். ஆைால் தமி கத்தில் விவசாய நிைத்டத எப்படி ாியல் எஸ்மைட்
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வடையத்திற்குள் மகாண்டு வருகிறார்கள், அதற்கு எைிடமயாை வ ி இருக்கிறது. நிைத்டதத்
மதாைர்ந்து இரண்ைாண்டுகள் கரம்பாக மபாை மவண்டும். அதில் மவலிக்காத்தான் முடைக்கும்,
பிறகு விவசாயத்திற்குத் தகுதி இல்ைாத நிைமாக மாறும், அடத வருவாய் துடற
பார்த்துக்மகாண்டிருக்கும். ஓர் ஆண்டுக்குள் என்மைன்ை பயிாிைப்பட்ைை என்று குறிக்க
மவண்டிய அைங்கல் புத்தகத்தில் மவலிகாத்தான் என்று கிராம நிர்வாக அதிகாாி
குறித்துக்மகாள்வார். நஞ்டச நிைம் புஞ்டசயாக மாறிவிட்ைது என்று குறித்துக்மகாள்வார்
அதுதான் அதன் மரணக்குறிப்பு. அந்தக் குறிப்டப அறிவிப்பாக ஆர்டிஓ மவைியிடுவார்,
அவருக்குத்தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது. பிறகு ாியல் எஸ்மைட் கற்கள் நைப்படும். புதிய
குடியிருப்பு அல்ைது வில்ைா உருவாகி இருக்கும். ஆைால் விதிப்படி என்ை நைக்க மவண்டும் ஒரு
நஞ்டச நிைம் புஞ்டச நிைமாக மாறியது என்று அறிவிப்பிற்கு அது 20 ஆண்டுகளுக்கு மமல்
கரம்பாக இருக்க மவண்டும் என்பது வருவாய்த்துடற விதி. இந்த இருபது ஆண்டுகளும்
வருவாய்த்துடற அைங்கலில் அது குறிக்கப்பை மவண்டும். குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த அைங்கல்
பதிமவட்டை ஆய்வு மசய்தால் எவ்வைவு மபாிய நிைக்மகாள்டைக்கு வருவாய்த்துடற
துடணமபாயிருக்கிறது என்று மதாிந்துமகாள்ை முடியும். இப்படித்தான் விவசாய நிைங்கள்
மகாள்டையடிக்கப்பட்டுள்ைை. அதாவது நீமராட்ைப் பாடதகள் மகாள்டையடிக்கப்பட்டு வீடுகள்
தடைகைாக உருவாக்கப்பட்டுள்ைை.
மசன்டை நகரத்தின் விாிவாக்கத்திற்கு இவ்வைவு மகடுகள் விடைவிக்கும் ாியல் எஸ்மைட்
வியாபாரம் ஓர் அடிப்படை அைகாக இருந்தது. அப்படி விாிவாக்கப்பட்ை மபாது ாியல் எஸ்மைட்
மதா ில் என்பது மவறும் பணம் பண்ணும் மதா ிைாக மட்டும் இருந்துவிட்டிருந்தால் அது
குடறவாை மகைாக இருந்திருக்கும். ஆைால் இந்த மகைாைது, மக்கைின் குடியிருக்கும்
உாிடமடய நிடறமவற்றும் ஒரு மபாறுப்டப அரசு தட்டிக் க ிக்க வ ி வகுத்தது. இதுதான் மிக
மமாசமாை சமூக அரசியல் மகடு. குடிமக்கைின் குடியிருப்பு உாிடமடய உறுதி மசய்வதற்கு பதில்
திராவிை கட்சிகைின் அரசுகள் தான் மதாைங்கிய தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாாியத்தின் மூைம்
தானும் ஒரு ாியல் எஸ்மைட் அதிபடரப் மபாை மசயல்பைத் மதாைங்கியது. இந்த வாாியம்
அடமக்கப்பட்டு அது டகப்பற்றிய பகுதிகள் மசன்டையின் டமய நீமராட்ைப் பகுதிகைில்
அடமந்திருந்தை. உதாரணத்திற்கு சின்ைக்கூைல் ஏாி என்ற அண்ணா நகர், திருமங்கைம்
ஏாித்திட்ைம், மகாைம்பாக்கம் மைக் ஏாியா மற்றும் புலியூர் ஏாி, மசத்துப்பட்டு ஸ்பர்ைாங்க் பகுதி,
மடறமடை நகர் எைப் பைவற்டற குறிப்பிைைாம். இப்படி மாநிை அரமச ஏாிகடை, குைங்கடை
வடைத்து சுமார் ஒன்றடர ைட்சம் வீடுகடைக் கட்டியுள்ைது. இப்படி ஒரு முன்னுதாரணத்டதக்
காட்டியபின் ாியல் எஸ்மைட் வியாபாாிகள் சும்மா இருப்பார்கைா.. அவர்கள் அடைவரும் மாநிை
அரடச நைத்தும் கட்சிகடைச் மசர்ந்தவர்கள்தாமை, அதைால் அரசின் வருவாய் துடற மற்றும்
மபாதுப்பணித் துடறயின் ஆசிமயாடு நீர் ஓட்ை மற்றும் மதக்கப் பகுதிகடை மைக்கி விற்றார்கள்.
இதைால் அரசுக்கு வரமவண்டிய வருவாய் மபாைது. இந்த மமாசடி மசன்டையில் மட்டும்
நைக்கவில்டை, நகர மயமாை தமி கத்தின் மபரும்பாைாை பகுதிகைில் நைந்துள்ைை.
விடைவாய் நூற்றுக்கணக்காை ஆண்டுகைாக இருந்த இயற்டக நீர் மமைாண்டம சமநிடை
முற்றாக ஒ ிந்தது.
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இப்படி மசன்டையும் பிற நகரங்களும் வைர்க்கப்பட்ை மபாது நகருக்குள் இருந்த ஏாிகள்,
குைங்கள், வாய்க்கால்கள் எை அத்தடையும் தூர்க்கப்பட்டுவிட்ைை. இைி அடத மீட்பதற்காை
சாத்தியக்கூறுகள் இல்டை. ஆைால் உருவாக்கப்பட்ை பகுதிகள் இயற்டகயாக அடமந்த
நீமராட்ைப்பாடதயில் உள்ைடவதான் என்றாலும், தற்மபாது மட நீர் ஓடுவதற்குச் சாடைகள் மிக
முக்கியமாை தைங்கைாகிவிட்ைை. ஆைால் அந்தச் சாடைகடை இப்மபாது என்ை
மசய்துமகாண்டிருக்கிறார்கள்.
சாடைகடை வடரமுடறயின்றி உயர்த்திக் மகாண்டிருக்கிறார்கள். சாடைக் கட்டுமாைத்தில்
எந்தவிதமாை வடரயடறகளும் கடைப்பிடிக்கப்படுவதில்டை. மபாைப்பட்ை சாடைகளுக்கு
எத்தடை ஆண்டுகள் உத்திரவாதம், அதன் உறுதி தன்டம மீதாை கண்காணிப்பு எை எதுவுமம
இல்டை. தரமற்ற சாடைகடை மபாட்ைதற்காக எந்த இ ப்பீடும் மகாரப்படுவதில்டை, மாறாக
அவர்களுக்மக மறு ஒப்பந்தம். இப்படி முடறமகடுகள் மதாைர் கடதயாகிவிட்ைதால் கைந்த நூறு
ஆண்டுகைில் இல்ைாத அைவிற்குச் மசன்டை மற்றும் தமி கத்தின் நகரங்கைின் உள் சாடைகள்
கைந்த முப்பது ஆண்டுகைில் மட்டும் சுமார் ஒரு மீட்ைர் முதல் இரண்டு மீட்ைார்வடர
உயர்ந்திருக்கின்றை.
மசன்டைக்குள் உதாரணத்திற்குப் பார்க்க மவண்டும் என்றால், மசன்டை பல்கடைக் க கம்,
மசன்டை உயர்நீதி மன்றம் ஆகியவற்டறச் சுற்றியிருந்த பட ய சுற்றுச்சுவர்கள் முற்றாகப்
பூமியில் புடதக்கப்பட்டுள்ைை. அதற்காை காரணத்டத எைிதில் கண்டுபிடிக்கைாம், சாடைகடைப்
மபாடும்மபாது பட ய சாடைடயத் மதாண்டி எடுத்து புதிதாக மபாடுவதற்குப் பதில், அதன் மீமத
புதிய சாடைகடைப் மபாட்டு மபாட்டு உயர்த்திவிட்ைார்கள். எம்ஜியார் ஆட்சிக்காைம் வடர
பட ய சாடைகடைப் மதாண்டி எடுத்துவிட்டு, புதிய சாடைகடை மபாடும் வ க்கம் கட்ைாயமாக
இருந்தது. பிறகு வந்த ஆட்சியாைர்கள் யாரும் அந்த முடறடயக் கடைப்பிடிக்கவில்டை. மபாதாத
குடறக்கு இப்மபாது எங்கும் சிமமண்ட் சாடைகள் மபாைப்படுகின்றை, அடவ பூமியின் நீர்
உறிஞ்சும் தன்டமடய முற்றாக அ ித்துவிட்ைை. எைமவ சாடைகைில் ஓை மவண்டிய நீர்
வீடுகளுக்குள் புகுந்து ஓடுகிறது.
தார் சாடைகடை மபாடும்மபாது இருக்கின்ற பட ய சாடைடய ஆறு அங்குைம் மபயர்த்து
எடுத்துவிட்டு நான்கு அங்குை உயரம் சாடை மபாை மவண்டும் என்று மசன்டை உயர்நீதி மன்றம்
டிராபிக் ராமசாமி மதாைர்ந்த வ க்கில் தீர்ப்பு கூறியுள்ைது. இதற்குக் காரணம், ஆறு அங்குைம்
மதாண்டி எடுத்து பிறகு நான்கு அங்குைம் மபாடும் மபாது இரண்டு அங்குைம் சாடை குடறகிறது.
இப்படிமய மதாைர்ந்தால் பட ய உயரத்திற்குச் சாடை வந்துவிடும், ஆைால் மில்ைர்
இயந்திரத்தின் மூைம் மவறும் ஒரு அங்குைம் மட்டுமம சுரண்டி எடுக்கிறார்கள், சுரண்டுவதிலும்
சுரண்டி நமது ஒப்பந்தக்காரர்கள் நிபுணர்கள் எை நிரூபித்திருக்கிறார்கள். அமத மபாை சிமமண்ட்
சாடை மபாடும் மபாது பட ய தார்சாடைடய முற்றாகச் சுரண்டி எடுத்துவிட்டு, பூமிக்கு அடியில்
மபாகும் மின்சார வைங்கள், குடிநீர் கு ாய்கள், க ிவுநீர் வ ிகள் எை அத்தடையும் சாி பார்த்த
பிறமக சிமமண்ட் சாடை மபாை மவண்டும், ஏமைைில் சிமமண்ட் சாடைக்கு பத்து ஆண்டுகள்
உத்திரவாதம். ஆைால் சிமமண்ட் சாடை மபாைப்பட்ை இைங்கடைப் பாருங்கள். இடவ எதுவுமம
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கடைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்காது. மதருமவார க ிவு நீர் வ ிகள் முற்றாக அடைபட்டிருக்கும்.
அதுவுமின்றி, முக்கிய சாடைகளுக்கும் அதன் இடணப்புத் மதருக்களுக்கும் உள்ை உயரம்
கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ைப் படுவமத இல்டை. முக்கிய சாடைகள் மதாைர்ந்து இரண்டு அல்ைது
மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முடற மமலும் மமலும் மபாைப்பை, மதருக்கள் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு
முடற மபாைப்படுவதின் மூைம் சாடைகைின் நீமராட்ைம் குடியிருப்புகளுக்கு திருப்பி
விைப்படுகிறது. ஏற்மகைமவ சாடைகைால் புடதயுண்ை குடியிருப்புகைில் நீர் மதங்க இதுதான்
முக்கியக் காரணம். வசதியாைவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்மக இந்த நிடை என்றால் ஏட கள்
வசிக்கும் பகுதிடய எண்ணிப்பாருங்கள். அவர்கள் அைாதரவாக விைப்பட்ைது புாியும். சாடைக்
கட்டுமாைத்தில் இமத நிடை நீடிக்குமாைால் இன்னும் பத்தாண்டுகைில் சிமமண்ட், மற்றும் தார்
சாடைகைால் மசன்டை மாநகர வீடுகள் பாதியைவிற்காவது புடதயுண்டு மபாவடத யாராலும்
தடுக்க முடியாது. அப்படி நைந்தால் எல்ைா வீடுகளும் இடிக்க மவண்டிய கட்ைாயம் உருவாகும்.
அது எவ்வைவு மபாிய மபாருைாதார தாக்குதல் என்பது அப்மபாது புாியவரும். இதற்குத் தீர்வு
காண மவண்டுமாைால் பட ய சிமமண்ட் சாடைகள் அத்தடையும் மபயர்த்து எடுக்கப்பட்டு
மமடை நாடுகைில் மபாடுவடதப் மபான்ற நீர் உறிஞ்சும் சாடைகள் அடமக்கப்பை மவண்டும்.
அதுதான் நிரந்தர சாடைத் தீர்வாக இருக்கும்
எைமவ, 2015ம் ஆண்டின் மட நீர் மமைாண்டமயிடை மசப்பைிட்டுக் மகாள்ை ஒரு
பாைத்திடை தந்துள்ைது. 2016ம் ஆண்டு மபய்யப்மபாகும் மட தண்ைடையா அல்ைது வரமா
என்படத நாம் மபாறுத்திருந்து பார்க்கைாம். ஆைால் நீர் மமைாண்டம என்பது ஒப்பந்தக்காரர்கள்,
அதிகாாிகள் மற்றும் ஆட்சியாைர்கைின் கமிஷன் என்கிற குறுகிய மநாக்கில் பார்க்கப்பட்ைால்
மக்கள் மபாருத்துக் மகாண்டிருப்பது மதடவயற்றது. நீர் மமைாண்டம என்பது மைிதைின்
சுரண்ைடை அடிப்படையாகக் மகாண்ைதல்ை. அது இயற்டகச் சமநிடை அடிப்படையாகக்
மகாண்ைது. அடத இடயபாக்கும் விதத்தில்தான் நமது நீர்வை மமைாண்டம மக்கள் மதாடக
குடிமபயர்வு, முடறயாை திட்ைமிைப்பட்ை நகர வைர்ச்சி, இருக்கும் நிைமமைாம் நீமராடும் பாடத
என்ற புாிதமைாடு, மைித மற்றும் பிற உயிர்களும் நீமராடும் பாடத என்கிற புாிதல் என்பதாக
இருக்க மவண்டும். அது இயற்டக அன்டையின் நீர் பகிர்மாைத்டதக் குடைக்காத மைித நீர்
பகிர்மாைமாக இருந்தால் இக்காைத்திற்கு மட்டுமல்ை எதிர்காை உைகத்திற்கும் நல்ைது.

கவுதம் சன்ைா
g.sannah@gmail.com
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மசன்டையின் நீர்வ ித்தைங்கள் - இந்திய ராணுவமும் கைலூரும்
— மக.ஆர்.ஏ. நரசய்யா
காைைி ஆட்சியில் மசன்டையின்
நீர்வ ித்தைங்கள் மபற்ற
முக்கியத்துவத்டத முன்ைர் கண்மைாம்.
மதாைர்ந்து, மற்ற வடககைிலும்
இத்தைங்கள் மசன்டையின் வரைாற்று
நிகழ்வுகைில் மநருங்கிய
மதாைர்புள்ைடவ. அவற்றுள்
முன்ைதாகக் கருதப்படுவது, அடையாறு
மபார். 18ம் நூற்றாண்டின் மத்திய
காைத்தில், அடையாற்றின் வைகடரயில்
நைந்த இந்தப் மபார், இன்டறய
பாிமாணத்தின் படி ஒரு யுத்தமாகமவ
கணக்கில் வராது எைினும், சிை நிகழ்வுகைால் முக்கியத்துவம் மபற்றது மட்டுமின்றி, மபார்
யுக்திகள் கற்பிக்கப்படுடகயில், இன்றும் ராணுவக் கல்லூாிகைில் ஒரு முன்னுதாரணமாக
இப்மபார் எடுத்துக் காட்ைப்படுகிறது. இடதப் பற்றிச் சாியாகப் புாிந்துமகாள்ை மசன்டையின்
18ம் நூற்றாண்டின் வரைாற்டறயும் மதாிந்து மகாள்ை மவண்டும்.
நாகப்பட்டிைம் மபார் கி க்கிந்தியக் கம்மபைிடயப் மபான்று பிமரஞ்சுக் கம்மபைிமயான்றும்,
1720ல் நிறுவப்பட்ைது. இந்தியக் கைமைாரப் பகுதிகைில் தைது ஆதிக்கத்டத நிடைநாட்ை அது
எடுத்துக்மகாண்ை முயற்சிகைில் ஒன்று, மகாரமண்ைைக் கடரயில் ஒரு துடறமுகத்டதத்
தைதாக்கியது. அப்படித்தான் பிமரஞ்சுக்காரர்கள் புதுச்மசாிடய வந்தடைந்தைர். ஐமராப்பாவில்
ஆங்கிமையர்களுக்கும் பிமரஞ்சுக்காரர்களுக்கும் கு ப்பம் ஏற்பட்ைால், அது காைைி நாடுகைிலும்
எதிமராலிக்கும். ஆஸ்திாிய நாட்டின் தடைமுடற விவகாரத்தில் இருவரும் தடையிட்ை மபாது,
அதன் எதிமராலியாக, மதன்ைிந்தியாவில் இருவரும் தாக்கிக் மகாண்ைைர்.
அப்மபாது டூப்மை புதுச்மசாியில் பிமரஞ்சுக் கவர்ைராக இருந்தார். ஆங்கிமையாின் கப்பற்படை,
பிமரஞ்சுக் கப்பல்கடை, 1745ல் மகாரமண்ைல் கடரயருகில் தாக்கியது. அடத முறியடிக்கத்
திட்ைமிட்ை டூப்மை, 1746, ஜூடையில், ைா மபார்ட்ைாயிஸ் என்ற கைற்படைத் தைபதியின்
தடைடமயில் ஒரு கைல் தாக்குதடை நாகப்பட்டிைம் அருகில் நைத்திைார். அதில் சாியாை முடிவு
கிடைக்கவில்டை. ஆங்கிமையர்கள், அட்மிரல் எட்வர்ட் மபைன் என்பவர் தடைடமயில்
கைற்மபார் மசய்தைர். ஜார்ஜ் மகாட்டை முற்றுடக தமது குடறகடை அறிந்து மகாண்ை
பிமரஞ்சுக் கப்பற்படைத் தைபதி, ைா மபார்ட்ைாயிஸ் தமது கப்பல்கடை, புதுச்மசாித்
துடறமுகத்திற்குக் மகாண்டு மசன்று புதுப்பித்து, அவற்றில் புதிய பீரங்கிகடையும்
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ஏற்றிக்மகாண்டு மசன்டைடய மநாக்கித் தைதுப் பயணத்டதத் மதாைங்கிைார். விவரம் அறிந்த
அட்மிரல் மபைன், அந்தப் படைடய சமாைிக்க முடியாமதைத் மதாிந்து மகாண்டு, தமது
கப்பல்களுைன் வங்கத்திற்குச் மசன்று விட்ைார்.
கைந்த, 1746, மசப்., 4ம் மததி, ைா மபார்ட்ைாயிஸ், அடையாறு கைலில் சங்கமிக்கும் இைத்திற்குக்
கி க்மக, அதாவது சாந்மதாமில் தமது கப்பல்கடை நிறுத்திைார். ஆங்கிைப் படை அங்கில்டை
எைத் மதாிந்து மகாண்டு, மகாட்டைடய முற்றுடகயிைத் திட்ைமிட்ைார். அன்டறய மததியில்
அவர் தடரயிறங்கி, 800 காைாட்படைகளுைன் தாக்குதடைத் மதாைர்ந்தார். 5ம் மததி அன்று,
சிந்தாதிாிப்மபட்டைடய அடைந்தார். பின் மகாட்டைடய முற்றுடகயிட்ைார். ஆங்கிமையர்கைால்
மவைியில் வர இயைவில்டை. அவர்களுக்கு குடிநீர் கூை மவைியில் இருந்து கிடைக்காத
நிடையில், அவர்கள் சரணடைந்தைர். மதராஸ், பிமரஞ்சுக்காரர்கள் கீழ் வந்தது. அன்டறய
ஆங்கிை கவர்ைர் மமார்ஸ் என்பவர், சரணாகதிக்கு அடையாைமாக தமது உடைவாடை ைா
மபார்ட்ைாயிசுக்கு அைித்தார். இந்த விவரங்கள் எல்ைாம், 'ஆைந்தரங்கம் பிள்டையின் திைப்படி
மசதிக்குறிப்பு மசாஸ்தலிகிதம்' என்ற தடைப்பில் அவரது நாட்குறிப்புகைின் மூன்றாம்
புத்தகத்திலுள்ைை.
டூப்மைக்கு எப்படியாவது மதராடசத் தைது ஆட்சிக்குக் கீழ் மகாண்டு வந்துவிை மவண்டுமமன்ற
ஆடச இருந்தது. மகாட்டையிலிருந்த எல்ைா ஆங்கிமையர்கடையும், 'பிமரஞ்சுக்காரர்களுக்கு
எதிராகப் மபாாிை மாட்மைாம்' என்ற எழுத்து வடிவ உறுதிமமா ி அைிக்க மவண்டும் எை, டூப்மை
உத்தரவிட்ைார்.சிைர் அதற்கு இணங்கவில்டை. அவர்களுள் முக்கியமாைவர் ராபர்ட் கிடைவ்.
அவர் மூன்று ஆங்கிமையர்களுைன் இந்தியர்கள் மபாை மவைமணிந்து மகாட்டையிலிருந்து தப்பிக்
கைலூாில், அப்மபாதிருந்த மசயின்ட் மைவிட் மகாட்டைக்கு ஓடி விட்ைைர்.மதராடசப் பிடித்த
உைன், ஊடரயும் மகாட்டைடயயும் கர்நாைக நவாப் அன்வருதீன் முகம்மது கானுக்கு அைித்து
விடுவதாக தான் அைித்த உறுதிமமா ிடய, டூப்மை காற்றில் பறக்கவிட்ைார். அதன் விடைவாக
நைந்தது தான், அடையாறு மபார். இது, முதல் கர்நாைகப் மபாாின் ஒரு பகுதி என்றும்
அறியப்படுகிறது.
அடையாறு மபார் ஆற்காடு நவாப், 1746, அக்., 15ம் மததி அன்று, ஆங்கிமையாின் உதவியுைன்
பிமரஞ்சுப் படைடயத் தாக்க முற்பட்ைார். ஆற்காடு நவாப் மகன் மாபூஸ்கான், 10,000
காைாட்படையிைருைன், மதற்கு மநாக்கி வந்து சாந்மதாடமக் டகப்பற்றிய பின்ைர்
அடையாற்றின் வைகடரயில், பிமரஞ்சுப் படைடயத் தாக்க, தயாராக இருந்தார். பிமரஞ்சுப்
படையிைர், அடையாற்றின் மதன்கடரயில் முகாமிட்டிருந்தைர். அவர்கள் மமாத்தமம 200 மபர்
தான். சுவிட்சர்ைாந்துக்காரராை மகைன் பாரடிஸ் தான் அவர்களுக்கு தைபதி.
அக்., 22ம் மததி அந்த படை ஒரு யுக்திடயக் டகயாண்ைது. மாபூஸ்கானுக்கு பீரங்கிகடைப் பற்றி
அதிகம் மதாியாது. ஆடகயால் வைகடரயிலிருந்து அப்படை சுட்ைமதல்ைாம் வீணாகமவ
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மபாயிற்று. ஆைால் பாரடிஸ் படைவீரர்கள் நன்கு மபார்ப் பயிற்சி மபற்றவர்கள். ஒமர நாைில்
முடிந்தது இப்மபாது கிாீன்மவஸ் மதருவில் இருக்கும் க்வீபிள் தீவு (இப்மபாது இது
கிறிஸ்தவர்கைின் கல்ைடற பகுதியாக உள்ைது. 200 ஆண்டுகளுக்கும் மமைாக இங்குதான்
கிறிஸ்தவர்கைின் சவ அைக்கம் நைந்து வருகிறது. இங்கு நடகச்சுடவ நடிகர் சந்திரபாபுவின்
கல்ைடறயும் உள்ைது) பாரடிசுக்கு ஒரு சிறந்த மடறவிைமாகத் மதாிந்தது.
தமது படையிைடர அங்மக இருக்கச் மசால்லி, அவர் நவாப் படை மீது சுட்ை மபாது அந்தப் படை
சிதறியது. பின் மிகச் சாமர்த்தியமாக சுற்றி வடைத்து, நவாபின் படைடயச் சரணடையச் மசய்தார்
பாரடிஸ். மபார் மதாைங்கியது அதிகாடையில். அன்று மாடைக்குள் மபார் முடிந்மத விட்ைது.
படைபைம் என்பது எண்ணிக்டகயில் இல்டை; யுக்திகைிலும் சிறந்த பயிற்சியிலும் தான்
என்படதக் காட்ை இன்றும் ராணுவப் பயிற்சிப் பள்ைிகைில் இக்கடத கூறப்படுகிறது.இந்தப்
மபாடர அடுத்து, ஆங்கிமையர் தமக்கு மதராஸ் திருப்பித் தரப்பட்ைவுைன், முதற்காாியமாக
இந்திய ராணுவத்திற்கு அடித்தைம் அடமத்தைர். அப்படித்தான் இந்திய ராணுவத்தின்
முதல்படியாக மதராஸ் மரஜிமமண்ட் கைலூாில் ஆரம்பிக்கப்பட்ைது.
நன்றி: திைமைர்

Mr. K R A Narasiah
narasiah267@gmail.com
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காைச்சக்கரம்
— காசுமி

காத்திருக்கும் மவடையில்
கைைாய் பரந்திருக்கும்காைம்
கூடிப்பிடணயும் மபாது
காணாமல் மபாய் விடுகிறது!

யார் மபச்டசயும்
மகைாமல் ஓடிைால்
அது காைம்!
விைிம்பில் நின்று
மகாண்டு
ஓட்ைமமா ஓட்ைமமை
ஓடுகிறது
வாழ்க்டக!

அடிப் மபாடி!
மவடைக்கு ஓடும் மபாது
ஈமதன்ை மபச்சு?
காைம் சு ல்கிறது!

மமல்ைக் க ன்று
டமயப் பகுதிக்கு
வந்த மபாது
ஓட்ைமில்டை.

காசுமி
kasume.chan@gmail.com

காைம் நின்று விட்ைது!

https://kasumichan.wordpress.com/

[153]

மபண் எனும் நுட்பம்
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்

மபண்மண
உன் மநருப்பு பார்டவக்குள்
ஒரு குைிர்ந்த
காஷ்மீர்ச்மசாடைடயயும்
மபாதித்து டவக்கும்
நுட்பம் மதாிந்தவள் நீ.
ஈைன் மதாட்ைத்து
ஆப்பிளும் நீமய!
இைவங்காட்டு
பஞ்சடைத்த ப மும் நீமய.
அகரமுதை என்று
நீ ஆரம்பித்தாலும்
அதில்
இவர்கள்
காமத்துப்பாடை மட்டும்
எதிர்பார்த்து
மபசிக்மகாண்டிருப்பார்கள்.
மஜயகாந்தைிலிருந்து
ஸ்டீஃபன் கிங் வடர
நீ நாவல்கள் அைப்பாய்.
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இவர்களும்
எமிலி மசாைாடவயும்
மஹரால்டு ராபின்டஸயும்
மதாட்டுக்காட்டுவார்கள்.
குறுந்மதாடகயிலிருந்து
"கல்மபாரு சிறு நுடரடய"
நீ ஓவியம் தீட்டுவாய்.
சிைமபர் மட்டும்
"முைிதயிர் பிடசந்த
மமன்காந்தள் விரல்"
என்று
உன்னுைன் மல்ைாடுவார்கள்.
சமூக அரசியல்
காட்டுக்குள் நீ மசன்றால்
அந்த
நிர்பயாடவத்மதாைாமல்
இருக்கமாட்ைாய்.
இவர்களும்
அந்த ஆண்களுக்கு
தூக்குக் கயிறு சகிதம்
மகாபக்கைல் காட்டுவார்கள்.
அப்மபாது
"என்ைம்மா! மபசிகிட்மை இருக்கிமய
எைக்கு பசிக்குது அம்மா"
என்று
எட்டு வயது குறும்மபண்
குட்டைப்பாவாடையில்
உன் எதிமர வந்து நிற்பாள்.
நீமயா
அப்மபாதும்
மபர்ைார்ட் ஷாவின்
ஆர்ம்ஸ் அண்ட் தி மமன் ல்
வரும்
மகப்ைன் ப்ைண்ட்ச்லி எனும்
சாக்கமைட் கிாீம் மசால்ஜடரப்பற்றி
டநயாண்டித்தைம்
மசய்து மகாண்டிருப்பாய்.
அப்மபாது தான் மதாிந்தது
இவர்கள் டகயில் எல்ைாம்
ைாலி பாப் என்று.
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அம்மாவுக்கு ஒரு திைம்
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்

ஆயிரம் யுகங்கடைக் கூை
அடை காக்கும்
கருப்டபக் கைலுக்கு
ஒரு திைம் என்று
ஒரு துைி கண்ணீடர
துடைத்து எறிந்து விட்டு
எங்மக ஓடுகிறாய்

துருவிப்பார்
ஒரு தாயின் வாசடை
உன் சுவாசத்துள் சுவடு பதிக்கும்.
மகாவில்கள் கூை
கி ிந்த பாயில் கிைக்கும்.
மதய்வங்கள் அதில்
பிள்டை முகம் மதடி
சாக மறுத்து அைம்பிடிக்கும்.
புைிதங்கைின் புைிதம் எல்ைாம்
அமதா
அந்த முதிமயார் இல்ைங்கைில்
அந்த வற்றிப்மபாை
எலும்புக்கூட்டில்
வாைாத பச்டச இடை தைிர்த்தது மபால்
உயிர் துைிர்த்து துைிர்த்து
சிாித்து சிாித்துக் கிைக்கும்.
அவள் அன்பு மதாற்றதில்டை.
மதாற்றது மரணங்கள் மட்டுமம.

மைிதக்குஞ்மச?
மயிர்க்கால் மதாறும் உன்
மைக்கால் ஊர
ஊறும்
அமுத உயிர் உன் அம்மா!
வயதுகள் நூற்மறட்டு ஆைாலும்
உன் நிடைமவ அவளுக்குள்
பைப்பை நூற்றாண்டுகள்.
மில்லியன் மில்லியன் ஆண்டு
டைமைாஸார் எலும்புக்குள்ளும்
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அப்பாக்கைின் திைம்
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்

ஒரு நாள் அந்த "மகாக்கூன்" உடைந்து
எங்கும் வர்ணப்பிரையம்.
என் கருப்பு நி லுக்கு

மரம்
தான் நிற்படத மறந்து
தன் நி ல் பார்த்து
தன் முகம் மதடியது.
அதில் தன் துடிப்பு மதாிந்தது.
கைவு காணக்கூை
மறந்த தன் வாழ்க்டக ஓட்ைத்தின்
மிச்ச மசாச்சங்கடை
அந்த நி லில்
கைவாக்கியது.
அைமை!
தன் கைவுகளுக்கா
இந்த மாணிக்கக் டககளும் கால்களும்
என்று
அந்த நி லின் கன்ைத்டத
நுள்ைி விடையாடியது மரம்.
தன் ஏக்கங்களும் மபருமூச்சுகளும்
அந்த நி லுக்குள் நி ைாய்
அப்பிக்கிைந்ததன்
மூைம் எது
என்று
அந்த மரம் மதடியது!
அந்த நி ல்
ஒரு புழுக்கூடு மபால்
அடசந்தது.

ஏது இத்தடை வர்ணக்கு ம்புகள்?
மரம் வியந்து மபாைது.
பிஞ்சு நி ல் கீற்றின் குரல்
அப்பா...
என்றது!
யாரது? யாரது?
மரம் பாிதவித்துக்மகட்ைது.
மபாிய நி ல் மசான்ைது..
நீ யாரப்பா?
அது என் கு ந்டத?
நான் அதன் அப்பா!
அப்படி மயன்றால்
நான் யார்?
மரம் மகட்ைது?
மீண்டும்
அமத மகள்விடய மகட்கும் முன்
இடையில்
மகாைாி விழுந்தது.
மரம் மபாய்விட்ைது!
ஆைால்
நி ல் மட்டும் அங்கு இருந்தது.
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கூைத்தில் மதாங்கிய மகள்வி
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்

அதற்குள் மதாிந்த
முகத்டத
உலுக்கிக் குலுக்கி பார்த்மதன்.
சு ட்டி சு ட்டி பார்த்மதன்.
நான் யார் ஜாடை?
மதாியவில்டை..
இசகு பிசகாய் கண்ணாடி விழுந்து
மநாறுங்கியது.
அந்தக் குப்டபடய எட்டிப் பார்த்ததில்
பைப்பை பிம்பங்கள்..
அத்தடையும் மவறு மவறாய்..
ஒன்றில் கண்
ஒன்றில் மூக்கும் வாயும்
இன்மைான்றில்
மநற்றி மட்டும்.
எைக்கு மட்டும் அதிலும் ஒரு கண் மதாிந்தது.
"சாியாை வாலுப்பயல்.."
முதுகில் மமாத்து விழுந்தது.
"தள்ைிக்கைா...காலில் கண்ணாடி
குத்திவிைப்மபாகிறது.."
என்றாள் அம்மா.
கண்ணாடி மசதில்கைில்

பிறந்த உைன்
என்டை
அப்படிமய தகப்படை
உாித்து டவத்திருக்கிறது என்றார்கள்.
தவ ஆரம்பித்த மபாது
அப்படிமய
தாய் மாமன் தான் என்றார்கள்.
வயது ஏற ஏற
குரங்குச் மசட்டையும் கூை ஆரம்பித்தது.
இப்மபாது
"ைார்விடை"க்காட்டி
அந்தப் பாிணாமத்தின் படி தான்
நான் இருப்பதாய் மசால்லி
கண்டிப்புக்கார பள்ைியில்
மசர்க்கப்மபாகிறார்கைாம்
என்டை இடுப்பில் கயிறு கட்ைாத
குடறயாய்
டவத்திருக்கிறார்கள்.
எைக்கு விவரம் மதாிய ஆரம்பித்து
விட்ைதாம்.
எல்ைாம் என் டகக்மகட்ைாத தூரத்தில் தான்.
ஒரு நாள் எைக்கு..
அந்த முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி கிடைத்தது.

நான் யார் ஜாடை?
"மகைா ஒலியில்"
அந்தக் கூைம் முழுதும் அது எதிமராலித்தது.
"நான் யார்?"
இப்படிமயாரு மகள்வியில்
கூைத்து நடுவில் உயரத்தில் பைத்தில்
மகாவணம் கட்டிப் படுத்துக்மகாண்டு
அந்த மைித முைிவன்
சிாித்துக்மகாண்டிருந்தான்.
அப்பா!
இைி நான்
யாடர உாித்துக்மகாண்டு வந்து மதாற்றம்
தருவது?
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மவந்து தணிந்தது காடு
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்
ஏன் உங்கடை உறுத்தவில்டை?

இது வடர என்ை சாதித்தாய்?

..................
..................
.....................
மவந்து தணிந்தது காடு.
மபாடிப்மபாடியாய் மபாை
மண்டை எலும்புகளும்
டக கால் முட்டிகளுமம மிச்சம்.
அது மபாதும்.
இடையில்சுருட்டி
குைத்தில் அமுக்கி
அந்த ராமமஸ்வரம் கைலில் மகாட்டுவதற்கு!
நான் இப்மபாமதல்ைாம்
அந்தக் கைல் மீன்கமைாடு
பிரம்மசூத்திரங்கடைத் தூவி
மபாழுது மபாக்கிக்மகாண்டிருக்கிமறன்.

இந்தக் மகள்வி தான் ஆரம்பிக்கிறது
வரட்டிகைின் தீக்குரலில்.
எல்ைாம் மவந்த பின்
இைி என்ை சடமயலுக்கு
நான் அடுப்பு மூட்டுவது?
விடைத்த மகள்விக்குள்மைமய
விடை இருக்கைாம்.
என்ை தான் சாதிப்பது?
இந்த நீண்ை மகள்வியின்
படுக்டக விாிப்பிலும்
படுக்டக சுருட்ைலிலும்
ஆவி பறக்கும்
ைபரா தம்ைர் காப்பியிலும்
பத்திாிடகயின் பூச்சி பறக்கும்
எழுத்துக்கைின் பத்திகைிலும்
புரை புரைக் கிைந்தது தவிர
எடதயும் சாதிக்க வில்டை.
குடும்பத்டத
குடும்பமம பார்த்துக்மகாண்ைது.
நான்
அந்த சுவர்கைில் கிறீச்சிடும்
மவறும் சுவர்க்மகா ி.
என்ைால்
யாருக்கும் டபசா ைாபம் இல்டை.
வாய் அைப்பது மட்டுமம
என் மசாத்து.என் மபாக்கிஷம்.
பூர்வார்த்த உத்தரார்த்த மீமாம்சங்கடையும்
நியாய டவமசஷிக தர்க்கங்கடையும்
நீள் நாக்கில் மசாட்டு விட்டுக்மகாண்டு
ஸ்மைாகங்கைால் நடைத்து
இந்தப் பூமிடய குைிரடவக்க முடியுமம
என்ைால்.
இன்னும் ஆர்ய பட்ைாின்
அாிய கணிதங்கடை
அடுக்கி அடுக்கிச் மசால்ை முடியுமம
என்ைால்.
இடவமயல்ைாம்

ஸ்ருதி
ஆத்மவிசித்ரம்
ஸ்வபட்சமதாஷம்
சர்வ உமபதம்
விகர்ணத்வம்
ந ப்மராயஜைம்
லீைா டகவல்யம்
இடவ இரண்ைாம் காண்ைம்
முதல் அத்தியாயம்
27லிருந்து 33 வடரக்கும்
உள்ை சூத்திரங்கள் எனும்
சுறுக்கு மசாற்கள்.
முண்டைக்கண் துருத்திக்மகாண்டு
இந்த மீன்கள் உற்றுக்மகட்கின்றை.
இவற்றின்
அர்த்தங்கடை..
உங்களுக்கு மீண்டும் மசால்மவன்.
கடர ஏறி வந்து
அடுத்த பிறவியில்.
காடதத் தீட்டிக்மகாண்டு
காத்திருங்கள்.
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அப்புறம் படைத்தான்
என்பதில்
ைாஜிக் இல்டைமய!
ைாஜிக் இல்ைாத கைவுளுக்கு
ைாஜிக் தருவமத
மைிதன் தான்.
பிரம்ம சூத்ரமும் பாஷ்யங்களும்
உடைந்து மபாகிற
மசாப்புக்குமி ிகடைத்தான்
ஊதித்தள்ைியிருக்கிறது.
எத்தடை வயதுகள் மவண்டும்

துரும்பு
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்
வாழ்க்டக என்றால் என்ை
என்று மகட்ைால்
கைவுடைக்காட்டுகிறீர்கள்.
கைவுடைக்காட்டுங்கள்
என்றால்
வாழ்ந்து பார் என்கிறீர்கள்.
முட்டி மமாதி
கடைசி டமல்கல்லில்
ரத்தம் வ ிந்த மபாது
சத்தம் வந்தது
உள்மையிருந்து.
இதயத்துடிப்பின் ஒலியில்
மகட்ைது தாமை
முதல் மமா ி.
அதன் மசால் ஜைைம் என்றால்
அதன் அர்த்தம் மரணம் என்றார்கள்.

உைக்கு?
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின்
வயடதயும் மசர்த்மத
எடுத்துக்மகாள்.
அது யார்?
அது எது?
இந்தக் மகள்வி
அந்த வயதுகடையும் விை நீைம்.
ப்ைாங்க் கான்ஸ்ைண்ட்
என்று
இரண்டு மசால்லில் தான்
அந்தச் சாவியும் பூட்டும்.

மைிதைா?இடறவைா?
அது
"மமய் மபாய்"த்துகைின்
குவாண்ைம் மீைிங்.
அன்ைிஹிமைஷனும்
அது தான்.
கிாிமயஷனும்
அது தான்.
அ ித்து அ ித்து ஆக்குவமத
அணு உடைக்கூைம்.
ஃபீல்டு எனும்
மவறுடமப்புைத்தில்
எது முதலில்

அது என்ை?
பல்கடைக்க கங்கைின்
அடுக்குப்பாடறகைின் அடியில்
அந்தக் கீற்று
கிசு கிசுக்கிறது.
புாிந்தால்
புாிந்துமகாள்.
இல்டைமயன்றால்
குைமுழுக்கு நீராட்டில்
நடைந்து மகாண்மை இரு.
அஞ்ஞாைங்கைின் பிரையத்தில்
அமிழ்ந்து மபா.
விஞ்ஞாைத்துரும்பு
விடியல் காட்டும் வடர...
மூடையின்
அந்தஇருட்டுமூடைக்குள்
ஒரு நூல் படிக்க கிடைக்கும்வடர
நூைாம்படையாய்
பைர்ந்திரு.

நுட ந்தது?
ஆற்றைா? நிடறயா?
"ஹிக்ஸ்மபாஸன்"
புதிர் அவிழ்த்தது!
கைவுள் எனும்
கற்படைடய முதலில்
படைத்தான்.
அக்கற்படைடயப்படைத்த
மைிதடை
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புாியாத புதிர்
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்

அவன் மகட்ைான்.
அவள் சிாித்தாள்.
அவள் மகட்ைாள்.
அவன் சிாித்தான்.

இருப்பினும்
அவர்களுக்கு இன்னும் புாியவில்டை.
அந்தக் மகள்விகளும்
சிாிப்புகளும் சிணுங்கல்களும்
இன்னும் புாியவில்டை.

அந்த சிாிப்புகளும்
மகள்விகளும்
சிணுங்கல்களும்
இன்னும் புாியவில்டை.

அவர்கள் கு ந்டதயின்
கிலுகிலுப்டப ஒலிகள்
அவனுக்கு மகலிக்குரல்கள்.
அவளுக்கு நிை அதிர்ச்சிகள்.

இருவருக்கும் புாியவில்டை
அது காதல் என்று.
காதலுக்கு மட்டுமம புாிந்தது
அது காதல் என்று.

அவர்களுக்கு
வாழ்க்டக புாிகிறது.
ஆைால்
காதல் மட்டும்
இன்னும் புாியமவ இல்டை.

காதல் என்று புாிந்தமபாது
மவகு தூரம் வந்திருந்தார்கள்.
அடையாைம் மதாியாத
டமல் கற்கமைாடு
தாலி கட்டி மமைம் மகாட்டி..
குடும்பம் கு ந்டத குட்டிகள் என்று.
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மதர்தல் திருவி ா
— ருத்திரா இ. பரமசிவன்

திருவி ாவில்
சிறுவர்கள் காணாமல்
மபாவதுண்டு.
அப்படிமயாரு
மதர்தல் திருவி ாவில்
மதாடைந்து மபாை
"ஜைநாயக சிறுவடை"
இது வடர கண்டுபிடிக்கமவ
முடியவில்டை!
இந்தத் திருவி ாவில்
அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைாலும்
அவன் அடையாைம் அ ிக்கப்பட்டு
அரக்கைாய் வந்து நிற்பாமைா
என்ற அச்சமம
இங்கு நி ல் காட்டுகிறது.

கவிஞர் ருத்ரா இ.பரமசிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடையின் மவைியீடுகள்

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை - மின்னூல்கள்:
THF Announcement: E-books update:8/6/2016 *இருபதாம் நூற்றாண்டு முதல் மவற்றி மபற்ற
விண்மவைிச்சாதடைகள்
THF Announcement: E-books update:9/6/2016 *அணுசக்தி பிரச்சடைகளும் மமய்ப்பாடுகளும்
THF Announcement: E-books update:10/6/2016 *அணு சக்திமய இைி ஆதார சக்தி
THF Announcement: E-books update:19/6/2016 *டநல் நதி நாகாிகம்
THF Announcement: E-books update:20/6/2016 *இட்ைர், முமசாலிைி
THF Announcement: E-books update:22/6/2016 *இட்ைர், முமசாலிைி (முமசாலிைி பற்றிய பகுதி)
THF Announcement: E-books update:23/6/2016 *ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் - ஓர் தீர்க்கதாிசி
THF Announcement: E-books update:25/6/2016 *நான் கண்ை நால்வர்
THF Announcement: E-books update:26/6/2016 *மதமாற்ற தடை சட்ைம் - வரைாறும்
விடைவுகளும்

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை - மரபுக் காமணாைிகள்:
மண்ணின் குரல்: ஏப்ரல் 2016: திருநாதர்குன்று சமண சிற்பத்மதாகுதியும் ''ஐ" வட்மைழுத்தின்
மதாற்றமும்
மண்ணின் குரல்: மம 2016: ஸ்ரீசுந்தமரஸ்வரர் சுவாமி மகாயில் - மபட்டி காைியம்மன்,
கும்பமகாணம்
மண்ணின் குரல்: மம 2016: கீ வைவு தமி ி கல்மவட்டு, சமணச்சிற்பங்கள்
மண்ணின் குரல்: மம 2016: முள்ைிவாய்க்கால் நிடைவு முற்றம், தஞ்சாவூர்
மண்ணின் குரல்: ஜூடை 2016: நாமக்கல் ஸ்ரீைட்சுமி நரசிம்மர் குடைவடரக் மகாயில்

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை - தமிழ்ப் மபா ில் மின்ைிதழ்கள்:
1928 முதல் 1936 வடர எட்டு ஆண்டுகைின் (துணர்: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ஆவது ) தமிழ்ப்
மபா ில் இதழ்கள் மின்ைிதழ்கைாக மவைியிைப்பட்டுள்ைை.
இவ்மவைியீடுகடை தமிழ் மரபு நூைகம் தைத்தில் - http://thfreferencelibrary.blogspot.com/ காணைாம்
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மின்தமிழ் மமடை

“மதமதுரத் தமிம ோடை உலகமமலோம் பரவும்
வடக மைய்தல் மவண்டும்”
தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடை (www.tamilheritage.org)
மவைியிடும் கோலோண்டு மின்னிதழ்

மின்தமிழ்மமடை - கோட்ைி: 6
ஜூடல – 2016

