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“தமிழின் ததான்டமடை அறிமவாம் அதன் வரலாற்டறக் காப்மபாம்”

முன்அட்டைப் பைம்:
தளவானூர் குடைவடரக்மகாைிலில் தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளைின் களப்பணிைாளர்கள்

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள தவளியீடு
http://www.tamilheritage.org/
இதழ் ததாகுப்பு: மததமாழி

தலையங்கம்: தமிழ் மரபு அறக்கட்டலையின்

மமொழி

சொர்ந்த ஆய்வுகள், வரைொற்றுப் பொதுகொப்பு முயற்சிகள்
வணக்கம்.

ம ொழி சொர்ந்த ஆய்வுகள், வரலொற்றுப் பொதுகொப்பு முயற்சிகள் என்பன பன்முகத்
தன்ம

மகொண்ட நடவடிக்மககளின் வழியொகத்தொன் சொத்தியப்படுத்த இயலும்.

இன்மைய கொல சூழலில் வரலொற்று மதொன் ங்கமளப் பொதுகொக்கத் மதொழில்நுட்பம்
சொர்ந்த சொதனங்கமளப் பயன்படுத்துவது என்பது மபருகத் மதொடங்கிவிட்டது. இன்று
ின்னொக்கம், டிஜிட்டல் பதிவுகள் என்பன
சொத்தியக்கூறுகள். இமவ

முயன்ைொல் எளிதில் சொதிக்கக்கூடிய

துமை சொர் அைிஞர்கள் அல்லது வல்லுநர்களுக்கு

ட்டு ன்ைி சொ ொனியர்களுக்கும் சொத்தியம

எனும் வளர்ச்சி நிமல வந்துவிட்டமதக்

கொண்கின்மைொம்.
அதற்கு நல்ல உதொரண ொக அம வது
மகத்மதொமலமபசி சொதனம . வயது மவறுபொடு,
மபொருளொதொர நிமல மவறுபொடு என்ை எல்மலகமளக்
கடந்து மகத்மதொமலமபசி பயன்பொடு என்பது
மபொது க்கள்

த்தியில் மபருகிவிட்டது.

இக்மகத்மதொமலப்மபசிமயக் மகொண்டு புமகப்படங்களும்
விழியப்பதிவுகளும், ஒலிப்பதிவுகளும் எடுத்து அவற்மைத்
தம்ம ச் சொர்ந்மதொரிமடமய பகிர்ந்து மகொள்வது என்பது
இன்று வழக்க ொகிவிட்ட நிமல என்பது கண்கூடு. இது
மதொழில்நுட்பப் புரட்சி ஊடகத்துமையில் ஏற்பட்டிருக்கும்
ஒரு

ொமபரும்

ொற்ைம். இதமனக்கொணும் மபொது வரலொற்றுப்பொதுகொப்பு மதொடர்பொன

முயற்சிகளில் தம் ளவில் ஈடுபட விரும்பும் எல்மலொரும

தங்களொல் பங்களிக்க

முடியும் என்ை நிமல வந்துள்ளது. வரலொற்று ஆர்வலர்கள், தங்கள்
மகத்மதொமலமபசிமயக் மகொண்மட புரொதன சின்னங்கமளக்கொணும் மபொது
அவற்மைப் புமகப்படம் எடுத்தல், அவற்மை விழியப் பதிவொக்கி யூடியூப் பக்கத்தில்
வமலமயற்றுதல் என்பன மபொன்ை வமகயில் தகவல் மசகரித்து த ிழ்

ரபு

அைக்கட்டமளயின் மசயல்பொடுகளுக்குத் தம் ொல் இயன்ை வமகயில் பங்களிக்கலொம்.
வரலொற்றுப் பொதுகொப்பு எனும் ரீதியில், த ிழ்
நிறுவனம் கடந்த சில

ரபு அைக்கட்டமள எனும் இந்த

ொதங்களில் சீ ரிய சில முயற்சிகமள முன்மனடுத்துச்

மசயலொற்ைி வருகின்மைொம். அதில் குைிப்பிடத்தக்கனவொக இருப்பமவ இரண்டு.

[ii]

முதலொவதொக, த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமளயின்

வரலொற்று, ஆவண பொதுகொப்பு
ின்னொக்கத்திட்டத்தின் மதொடர்
நடவடிக்மககளில் ஒன்ைொக கூகிள்
நிறுவனத்தின் கூகிள் கலொச்சொர
ம யத்துடன் (Google Cultural Institute)
த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமள

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்ைில்
மகமயழுத்திட்டிருக்கின்மைொம். இது
ந து முயற்சிகளில் ம லும் ஒரு
ம ல்கல். இந்தப் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தத்தின் படி த ிழ்
அைக்கட்டமளயின்

ரபு

மதர்ந்மதடுக்கப்பட டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் கூகிள்

கலொச்சொர ம யத்தில் தனிப்பகுதியில் மவளியிடப்பட்டு ,
இமணய வொசிப்பொளர்கமள அணுகும் வமகயில் எல்லொ
ஏற்பொடுகளும் ம ற்மகொள்ளப்படும் இதன் வழி விரிவொன
ஆய்வுக்கூடங்கமளயும் ஆய்வொளர்கமளயும் த ிழ்
அைக்கட்டமளயின்

ரபு

ின் மசகரங்கள் மசன்ைமடயும்

வொய்ப்பு அம ந்துள்ளது.
அடுத்ததொக, மடன் ொர்க்கின் மகொப்பன்ஹொகன் அரச
நூலகத்தில் கடந்த ம

ொதம் நொன் மநரில் மசன்று

ின்னொக்கம் மசய்து வந்த ஓமலச்சுவடி

ின் பதிவுகமள

வொசித்து அதமனப் பதிப்பிக்கும் முயற்சிமயத்
மதொடங்கியுள்மளொம். ஃமபட்னொ 2016 நிகழ்வில் நொன்
கலந்து மகொண்ட மபொது அைிமுக ொன தன்னொர்வலர்கள்
சிலரது ஒத்துமழப்பினொல் இந்த முயற்சி சீ ரிய வமகயில் தற்ச யம்
முன்மனடுக்கப்படுகின்ைது.
ஊர்க்கூடித்மதர் இழுத்தொல் தொமன
ொற்ைத்திற்கு நொம

ொற்ைத்மதக் கொண முடியும். அப்படி ஒரு

முன்னுதொரண ொக இருப்மபொம . இமணந்து மசயலொற்ை

வொருங்கள்!

என்றும் அன்புடன்
முமனவர்
[த ிழ்

சுபொஷிணி

ரபு அைக்கட்டமள]
***

[iii]

இந்த இதழில்

..... தமிழின் மதொன்லமலய அறிவவொம் அதன் வரைொற்லறக் கொப்வபொம் .....

( ின்த ிழ்ம மட

வமலத்தளத்தில் ஜூமல 16, 2016 முதல் அக்மடொபர்

[iv]

15, 2016 வமர

பதிவொன

பமடப்புகளின் மதொகுப்பு)

1. கூகுள் (Google) கைொச்சொர லமயத்துடன் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் லகமயழுத்தொனது!

த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமள - கூகுள்(Google) கலொச்சொர ம யத்துடன் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் மகமயழுத்தொனது!
த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமள நண்பர்களுக்கு வணக்கம்.

த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமளயின் வரலொற்று, ஆவண

பொதுகொப்பு

ின்னொக்கத்திட்டத்தின் மதொடர்

நடவடிக்மககளில் ஒன்ைொக இன்று கூகுள் நிறுவனத்தில்
கூகுள் கலொச்சொர ம யத்துடன் (Google Cultural Institute) த ிழ்
ரபு அைக்கட்டமள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
மகமயழுத்திட்டிருக்கின்மைொம் என்ை நற்மசய்திமய
கிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து மகொள்கின்மைன்.
இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் படி த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமளயின்

மதர்ந்மதடுக்கப்பட டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் கூகுள் கலொச்சொர ம யத்தில்
தனிப்பகுதியில் மவளியிடப்படும். இமவ கூகுள் நிறுவனத்தொல், இமணய
வொசிப்பொளர்கமள அணுகும் வமகயில் எல்லொ ஏற்பொடுகமளயும் கூகுள் நிறுவனம
மபொறுப்மபடுத்துக் மகொள்ளும்.
இதற்கொக ஒரு பிரத்திமயகக் குழுமவ நொம் அம க்கின்மைொம். இந்தச் மசயற்பொடு
மதொடர்பொன மதொடர் நடவடிக்மககமள அவ்வப்மபொது பகிர்ந்து மகொள்கின்மைன்.
கூகுள் நிறுவனத்தொர் த ிழ்
நம்பிக்மகயும் ஆர்வமும்
இது த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமளயின் பணிகள்
கிழ்ச்சியளிக்கின்ைது.

ரபு அைக்கட்டமளயின் பயணத்தில் ஒரு முக்கிய ம ல்கல்.

பணிகமள இனிமத மதொடர்மவொம்!
என்றும் அன்புடன்
முமனவர்
[த ிழ்

ீ து மகொண்டிருக்கும்

சுபொஷிணி

ரபு அைக்கட்டமள]
***

[1]

ந து

2. இலறவன்
– இரொம.கி
மதொல்கொப்பியம் - மசொல்லதிகொரம் - மபயரியலின் 640 ஆம் நூற்பொ

“எல்லொச்

மசொல்லும் மபொருள் குைித்தனமவ” என்று புகலும். அமத மதொல்கொப்பியர் 641 ஆம்
நூற்பொவில்,
“மபொருண்லம மதரிதலும் மசொன்லம மதரிதலும்
மசொல்ைின் ஆகும் என்மனொர் புைவர்”
என்று மசொல்லுக்குத் மதொடர்பொய்ப் மபொருண்ம , மசொன்ம ப் பின்புலங்கமளக்
கொட்டுவொர். கொட்டொக, “வந்தொர்கள்” - வருதற் மபொருண்ம . “வந்தது” என்ை இைந்த
கொலக் குைிப்பும், பலர்பொற் குைிப்பும் மசொன்ம
பன்ம
மசொன்ம

“வந்தவர்

வமகக்குள் அடங்கும். கள் என்னும்

திப்புள்ளவர்” என்றுணர்த்தும். எந்தச் மசொல்மலொடும் மபொருண்ம ,

ஆகியவற்மை மபொருத்தினொற்ைொன் மசொல்லின் முழுப் மபொருளும்

விளங்கும். சிலமபொது மவளிப்படொது மபொதலும் உண்டு. “மபொயும் மபொயும் இவமனக்
கொமளன்னு மசொன்னொங்கமள?” என்னும் மபொது “மதரிபு நிமல மவறு, குைிப்பு நிமல
மவறு.”
“மதரிபு வவறு நிலையலும் குறிப்பின் வதொன்றலும்
இருபொற் மறன்ப மபொருண்லம நிலைவய”
என்றும் 642 ஆம் நூற்பொவில் மதொல்கொப்பியர் குைிப்பிடுவொர். த ிழின் பன்னூைொண்டுப்
புழக்கத்திற் மசொல்லின் மபொருண்ம

எப்மபொழுதும் ஒமர

ொதிரி இருந்ததில்மல.

அது சங்க கொலத்தில் ஒன்ைொகவும், ச யகொலத்தில் இன்மனொன்ைொகவும்
இருந்திருக்கிைது. மபரரசுச் மசொழர் கொலத்திலும், அண்ம யிலும், அது இன்னும்
ொைியிருக்கிைது.

ொைொதும் இருக்கிைது.

ொைிய மசொல்லொன “இமைவன்” என்பமத

இக்கட்டுமரயிற் பொர்ப்மபொம்.
“பின்லன நின்று என்வன பிறவி மபறுவது?
முன்லன நன்றொக முயல்தவம் மசய்திலீர்;
என்லன நன்றொக இலறவன் பலடத்தனன்
தன்லன நன்றொகத் தமிழ்மசய்யு மொவற”
என்று திரு ந்திரம் பொடிய கொரணஞ் மசொல்லுவொர் திருமூலர் (திரு ந்திரம், வரலொறு
63 ஆம் பொடல்). மபொதுவொய்த் திரு ந்திரத்தில் இமைவன், இமையவன் என்ை
மசொற்கள் ஏரொள ொய் ஆட்சிமகொள்ளும். “இமைவனுக்கு” இற்மைக் கொலத்தில் கடவுள்
(திரு ொல், சிவன், நொன்முகன், அல்லொ இன்னும் மவவ்மவறு மபயர்கள்) என்ை
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மபொருமளமய மகொள்ளுகிமைொம். இன்மனொரு மபொருளொன தமலவன் (அரசன், கணவன்,
மூத்மதொன், தம யன், குரு), அகரமுதலிகளில் பதிவொக

ட்டும யிருக்கிைது.

அன்ைொடப் புழக்கிலில்மல. அந்தப் மபொருளில் தமலவன் என்பமதமய இப்மபொழுது
ஆளுகிமைொம்.
ஆழ்ந்து பொர்த்தொல் கடவுள் என்ை மபொருண்ம

சங்க கொல முடிவிற் மதொடங்கி

[கொண்க: “நுதல் விழி நொட்டத்து இமைமயொன் மகொயிலும்” - என்னும் சிலப்பதிகொரம்
ஊர்கொண் கொமத 7ஆம் வரி - சிவமனக் குைிக்கும் குைிப்பு. நுதல்விழி நொட்டத்துத்
தமலவன் என்ைொலும் மபொருள் சிவமனமய குைிக்கிைது. ], ச ய கொலத்திற்ைொன்
பரவலொகப் புழக்கத்திற்கு வந்திருக்கிைது. சங்க கொலத்தில் “தமலவன்” என்பமத
மபரிதும் விரவியிருந்தது. சங்கம்

ருவிய கொலத்திலும் தமலவமனக் குைித்தது

மதொடர்ந்திருக்கிைது. கொலமவொட்டத்தில் தமலவன் மபொருளொட்சி நீண்டு, கடவுட்
மபொருண்ம

ஏற்பட்டிருக்கிைது.

[மகொயில்/மகொவில் என்பதன் மபொருண்ம யிலும்

இதுமபொற் குழப்பம் உண்டு - அரசன் வடொ,
ீ
மதய்வ இருப்பிட ொ? இமத மபொலப் பகவன்
(lord) என்ை மசொல்லும் தமலவமனமய முதலிற் குைித்திருக்கிைது. “அகர முதல
எழுத்மதல்லொம் ஆதி பகவன் முதற்மையுலகு” என்ை குைளில் பகவன் என்ை மசொல்
மதய்வத்மதக் குைிப்பதொய் ஆய்வொளர் மசொல்வதில்மல. அமதச் சற்று கீ மழ
பொர்ப்மபொம்.]
சிலம்பில் கடவுட் மபொருண்ம

மகொஞ்சங் மகொஞ்ச ொய் விரிகிைது.

பொர்க்க

வழக்குமர கொமத 36-40
மவற்றி வவல் தடக்லகக் மகொற்றலவ, அல்ைள்;
அறுவர்க்கு இலைய நங்லக, இலறவலன
ஆடல் கண்டருைிய அணங்கு, சூர் உலடக்
கொனகம் உகந்த கொைி, தொருகன்
வபர் உரம் கிழித்த மபண்ணும், அல்ைள்;
இன்மனொரு சொன்று பொர்க்க: அழற்படு கொமத 86-87 [மவங்கடசொ ி நொட்டொர் அழற்படு
கொமதயின் பல அடிகள் இமடச்மசருகல் என்று ஐயுறுவொர்.]
கிழவன் என்வபொன் கிைர் ஒைிச் மசன்னியின்
இைம் பிலற சூடிய இலறயவன் வடிவின் ஓர்
ம ொத்த ொய் எல்லொம் வல்ல பரம்மபொருட் மபொருண்ம

கிட்டத்தட்ட கி.மு.75 க்கு

அருகில் இமைவன் என்ை மசொல்லிற்கு வந்தது மபொலும். [சிலம்பின் கொலம் கி.மு.75
க்கு அருகில் என்று என் முந்மதய ஆய்வில் உறுதி மசய்மதன். பொர்க்க: சிலம்பின்
கொலம் என்ை மதொடர்.

சிலம்பிற்கு 25 ஆண்டுகள் கழித்து கி.மு.50 இல்

மபரும்பொலும் கூடகொரத்துத் துஞ்சிய

ொைன் வழுதி கொலத்தில் பரிபொடல் மதொகுக்கப்
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பட்டிருக்கலொம். பொர்க்க: http://valavu.blogspot.com/2010/06/2.html. கலித்மதொமகயும்
சிலம்மபமயொட்டிமயொ, சிலம்பிற்குப் பின்மனொ மதொகுக்கப் பட்டிருக்கலொம்.]
கி.மு.75 -ற்கு முந்மதய சங்கப் பொடல்களில் தமலவன் (lord) என்ை மபொருமள மபரிதும்
பயின்று வந்திருக்கிைது. இப்மபொருள் நீட்சி கடவுள், பகவன் என்ை மசொற்களிலும்
இருக்கின்ைன. கடவுள் என்ை மசொல்லும் முதலிற் தமலவமனமய குைித்தது.
பின்னொற்ைொன் எல்லொம் வல்ல பரம்மபொருமளக் குைித்தது. பகவன்(> பகவொன்) என்ை
மசொல்லும் வடபுலங்களில் மபரிதும் ஆளப்பட்ட மசொல்; இதுவும் ச யத்
தமலவமனமய குைித்தது. ஆங்கிலத்தில் great lord என்று மசொல்கிைொர்கமள, அதுவும்
பகவனும் ஒமர மபொருள். புத்தமரப் பகவொன் என்மை அவமரப் பின்பற்ைிமயொர்
அமழப்பர்.

கொவரரும்
ீ
இப்படி அமழக்கப் பட்டொர். இந்தக் கொலத்தில் வடபுலத்தில்

ஏரொள ொன சொ ியொர்கமளப் பகவொன் என்மை அமழப்பர். மதன்புலத்தில் அப்படி
அமழப்பது

ிகக் குமைவு. எல்லொம் வல்ல பரம்மபொருள்

மதற்மக நொம் எண்ணிக் மகொள்மவொம்.

ட்டும

பகவன் என்று

இமத மபொலப்

“பிறவிப் மபருங்கடல் நீ ந்துவர் நீ ந்தொர்
இலறவனடி வசரொ தொர்”
என்ை குைளில் இமைவன் என்ை மசொல் “எல்லொம் வல்ல பரம்மபொருமளக்
குைித்ததொ?” என்ைொல், “அல்ல, ச யத் தமலவமனக் (தீர்த்தங்கரமரக்) குைித்தது” என்று
மசொல்ல மவண்டியிருக்கிைது. திருக்குைமள ஆய்ந்தைிந்மதொர், அமதச் ச ண நூல்
என்மை மசொல்லுவர். (இது ஆசீ வகம், மசயினம், புத்தம் என்ைவற்ைில் ஏமதொன்ைொகமவொ,
அல்லது அவற்ைின் கலமவயொகமவொ இருக்கலொம். அந்த உமரயொடலுக்குள் நொன்
மபொகவில்மல. ஆசீ வகம் என்று மசொல்லப் புகுவமத பல மசயினரும்

றுப்பர். அமத

மநரம் ஆசீ வகம் என்று ஆய்வதில் புதிய பொர்மவகள் ந க்குத் மதொன்றுவமதயும்
றுக்க முடியவில்மல.) ச ணம் என்று ஏற்கத்தயங்குமவொர் குைமளச் சிவமநைி நூல்,
எந்த

தமுஞ் சொரொத மபொதுநூல், த ிழர் நூல் என்மைல்லொஞ் மசொல்லுவர்.

[திருக்குைளின் கருத்மதத் தம்வயப்படுத்தி ஒவ்மவொருவருஞ் மசொந்தங்
மகொண்டொடுவமத அதன் சிைப்பு மபொலும்.]
ஆசீ வகம், மசயினம், புத்தம் என்னும் இம்மூன்று மநைிகளும் “எல்லொம் வல்ல
பரம்மபொருள் உண்டு” என்பமத நம்பொத அல்லது அக்மகள்வி பற்ைிக் கவலொ

தங்கள்.

அமதமபொழுது “ஆன் ொக்களுக்குத் தனிமய இருப்புண்டு” என்று நம்புபமவ.
(ஆன் ொமவ முற்ைிலும்

றுத்தது உலகொய்தமும், அதன் வழிவந்த சொருவொகமும்,

மதொடக்க கொலச் சொங்கியமும . பிற்கொலச் சொங்கியம் ஆன் ொமவ ஏற்றுக்
மகொண்டது.) “ஊழ், விமனப்பயன், தவம் என்பமதப் மபொறுத்து ஒவ்மவொரு ஆன் ொவும்
இவ்வுலகில் மவவ்மவறு உடம்மபொடு
அது மதொடர்ந்த

ீ ண்டும்

ீ ண்டும் பிைந்து உழல்கிைது. பிைப்பும்,

ொந்த வொழ்வும் துன்ப ொனமத. (இன்னொதம்

இவ்வுலகம். இனிய

கொண்க அதன் இயல்புணர்ந்மதொமர! - ஆழ்ந்த ஆசீ வகப் பொடல். புைநொனூற்ைிற் பல
பொடல்கள் ஆசீ வகத் மதொற்ைம் கொட்டுகின்ைன. அமத இன்மனொரு நொள் மசொல்லுமவன்.
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)

ீ ண்டும் பிைவொம

மநைிகளும்

என்பமத வடுமபறு”
ீ
என்று அடிப்பமடக் கருத்மத இம்மூன்று

ிக்குயர்ந்த உண்ம யொய் உமரக்கும். நொளொவட்டத்தில் “ ீ ண்டும்

பிைவொத வடுமபறு”
ீ
என்ை கருத்தியல், எல்லொம் வல்ல பரம்மபொருமள நம்பும்
தங்களுக்கும் உகந்த கருத்தொய் ஆகிவிட்டது.
எல்லொம் வல்ல பரம்மபொருளின் ம ல் நம்பிக்மக மகொண்டிருந்த

தங்கமளப்

பல்மவறு ஏரணக் மகள்விகள் (logical questions) மபொட்டு, கிடுக்கி (criticise), ம மல மசொன்ன
ச ண மநைிகள் தொக்க, அதன் விமளவொல் நம்பொ

தங்களின் ம ய்யைிவியற்

மதரியனங்கள் (>மதரிசனங்கள்), மகொள்மககமளத் தங்களுக்குத் தகுந்தொற்மபொல் நம்பும்
தங்கள் மகொஞ்சங் மகொஞ்ச ொய்த் தன்ம யம் ஆக்கிக் மகொண்டன. இன்மைக்கு
இந்தியச் சூழ்நிமலயில் நம்பும்
பலவும்

தங்களில் நொம் பொர்க்கும் ம ய்யியற் மகொட்பொடுகள்

எதிர்ப் பக்கத்தில் எழுந்து இன்மனொரு பக்கம் மசரிக்கப் பட்டமவ தொம்.

மதொடக்கத்தில் இருந்தமவயல்ல. மவதொந்தத்தின் உச்ச ொய்ச் மசொல்லப்படும்
உபநிடதங்களின் பொர்மவ கூட இந்த ஊடொட்டங்களில் உருவொன எதிர்விமனப்
பொர்மவ தொன்.
கொட்டொக, விமனப்பயமன (karma) ஏற்கொது, விமன

றுத்து (அகிரியொ வொதம் மபசி) ஊழ்

(pre-ordination), சூழ்நிமல (environment), இயல்பு (inherent quality), அணுவியம் (atomic nature of the
bodies) என்பவற்மைமய ஆழ்ந்துமரக்கும் ஆசீ வகம் ம ொத்தம் 84 இலக்கத்திற்கு
மவவ்மவறு வமகயொன உயிரிகள் (பிைப்புக்கள்) இம்

ன்பமதயில் உண்மடன்று

மபசும். ஊமழக் கொட்டிலும் விமனப்பயமன அழுத்திப் மபசும் மசயினம் (தற்மசயல்,
அணுவியம் மபொன்ைவற்மை மசயினம் முழுவதும்

றுப்பதில்மல.) 84 இலக்கம்

பிைப்புக்கள் என்பமத ம மலொட்ட ொய்ச் மசொன்னொலும், ஓர் ஆன் ொ புகுந்து மசல்லும்
பிைப்புக்களின் எண்ணிக்மகமய, விமனப்பயமன, “மகொல்லொம , வொய்ம , கள்ளொம ,
அவொவின்ம ” ஆகிய நொலு யொ ங்களொலும், இமடவிடொ அணு வமதயொலும்
(அண்ணுதல் = மநருங்குதல்; அணு = மநருங்கிய; வமத = வதம்>வரதம்)
குமைக்கமுடியும் என்று புகலும். விமனப்பயமன

ஏற்கும் புத்த மநைிமயொ 84

இலக்கம் பிைப்புக்கள் என்பதற்கு அவ்வளவு முகன்ம

தரொது. நம்பொ

தங்களின்

இம்முடிமபச் (84 இலக்கம் பிைப்புகமள) சிவமநைிமய அழுத்திச் மசொல்ல வந்த
திருமூலர் கூட

ஏற்றுக் மகொள்ளுகிைொர் (திரு ந்திரம், சருவ சிருட்டி, 218 ஆம் பொடல்)

என்பது திரு ந்திரம் படித்தொற் புரியும்.
நம்பொ

தங்களின் 84 இலக்கம் பிைப்புக்கள் பற்ைிய மசய்தி நம்பும் சிவமநைிக்குள்

(திரு ந்திரத்துள்) எப்படி வந்தது? புரியவில்மல. [இந்திய ம ய்யியலில் “84 இலக்கம்
பிைப்புக்களுக்கு ஏன் இப்படி முகன்ம

எழுந்தது?” என்பது சற்று வியப்பொகமவ

இருக்கிைது. இப்படித்தொம் சொங்கியக் மகொள்மககள் நம்பொ
நம்பும்

தத்தில் எழுந்து, முடிவில்

தங்களின் ஊமட உலவத் மதொடங்கின. மபொதுவொய் இந்திய ம ய்யியற்

மகொட்பொடுகள் பலவற்ைிற்கும் இருபுைத் தன்ம யுண்டு. ஆழ்ந்து ஆய்ந்மதொமர
அவற்ைின் மதொடக்கத்மத அைியமுடியும்.]
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“கடவுள் வொழ்த்து” என்ை மசொற்கட்டுக் கூடச் சங்க கொலத்திற் கிமடயொது. சங்க
நூல்களில் வரும் கடவுள் வொழ்த்துகள் அவற்ைின் மதொகுப்புக் கொலத்திமலொ, அதற்குப்
பின்னொமலொ, பின்மனொட்டொய்ச் மசர்த்தமவ என்மை ஆய்ந்மதொர் மசொல்லுகிைொர்கள்.
சரி, இமைவன் என்ை மசொல்லிற்குத் திரும்ப வருமவொம். இமை என்ை மசொல்லின்
நீட்சிமய இமைவன் என்பதொகும். கடவுள்(திரு ொல், சிவன், நொன்முகன்), தமலவன்
(அரசன், கணவன், மூத்மதொன், உயர்ந்மதொர், தம யன், கணவன், குரு) என்ை
மபொருட்பொடுகள் இமைவன் என்ை மசொல்லுக்கு இருப்பது மபொற் இமை என்ை
மசொல்லிற்கும் இருக்கின்ைன.

பரம்மபொருள், தமலவன் தவிர, “உயரம், தமல,

தமலம , நடுவுநிமலம , கடம , முன்ம ” என்ை தமலம ப் பண்மபமயொட்டிய
இரண்டொம் வழிப் மபொருள்கள் இமை என்ை மசொல்லிற்கு ம லுஞ்
மசொல்லப்படுகின்ைன. “இமை என்ை மசொல் தமலவனுக்மகப்படி ஏற்பட்டது?” என்று
மதரிந்தொல், “இரண்டொம் வழிப் மபொருள்கள் எப்படிமயற்பட்டன?” என்பது விளங்கிப்
மபொகும்.
அகரமுதலியில் ம மலயுள்ள மபொருட்கமள ஒதுக்கிப் பொர்த்தொல், இமைக்கு இன்னுஞ்
சில மபொருட்கமளச் மசொல்லுவர். அவற்ைில் முகன்ம யொனமவ: “வட்டின்
ீ
கூமரயிைப்பு, சொதல், தங்கல், இருக்மக” ஆகியமவயொகும். இமவமயல்லொம் “இழிதல்,
சரிதல், இைங்குதல்” விமனகமள உணர்த்தும் மபயர்ச்மசொற்கள்.
“உடலுறுப்பின் மூட்டுவொய், மக” என்பன இறுதல் (=முடிதல்) விமனமயொடு
மதொடர்புமடயன.

[சிலம்பு கொனல் வரி 29 ஆம் பொடலில் இந்தப் மபொருளில் இமை

என்ை மசொல் பயிலும்.]

விைலிமையளவு என்பது ஒவ்மவொரு விரலின் இறுதிக்

கணுவளமவக் குைிக்கும். இறுதிக் கணு சிறுத்ததொல் சிறும ப் மபொருளும் இமைக்கு
உண்டு.
இறுதலின் பிைவிமனயொன இறுத்தலில் இருந்து “விமட” என்ை மபொருள் பிைக்கும்.
அரசன் தன் பமடயினர் வழி இறுக்மக(force)க் கொட்டி அதிகொரஞ் மசலுத்தி
மபறுவது இமை

எனப்படும்.

க்களிடம்

சுங்கம் (customs tax), உல்கு (excise duty) மபொன்ை

அரசிமைகளின் அடிப்பமட விமனச்மசொல் இறுக்குதமல. இறுக்கிப் மபறுவது இமை.
இறுக்மகக் கொட்டி

க்கள் உடன்பொட்மடப் மபைொத எவ்வரசும் வரலொற்ைிற்

கிமடயொது.
“இமையின் ஒருமபொருளொய்

ொ ரம் அகரமுதலிகளிற் குைிப்பிடப்படுவது ஏன்?” என்று

எனக்குப் புரியவில்மல. எனமவ தவிர்க்கிமைன்.
முடிவில் ஏமதொடும் ஒட்டொது தனித்து நிற்கும் ஒரு மபொருள் இைகு (feather)
என்பதொகும். [இைகும் (feather) சிைகும் (wing) ஒன்ைிற்மகொன்று மதொடர்புமடய ஆனொல்
புழக்கத்தில் சற்று மவறுபட்டமவ.]
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அரசன் என்றுமவொருவன் உருவொவதற்கு முன், குடித்தமலவன், குழுத்தமலவன்,
இனத்தமலவன் என்று யொமரொமவொருவன் இருந்தமத

ொந்தவியல் புகலும்.

அவனன்ைி எந்தக் கூட்டமும் இயங்கொது. குடி க்கள் கூட்டத்மத வழிநடத்துபவன்
இந்தத் தமலவமன. கூட்டத்தின் இமடமய இந்தத் தமலவமன அமடயொளம்
கொட்டமவண்டும ? அதற்கு வழிமயன்ன? இவமரல்லொம் தம் தமலயிற் கட்டிக்
மகொண்ட பொமககளில் (இமல, தமழ, மதொல் இப்படி ஏமதொமவொன்ைொற் தமலயிற்
கட்டப்பட்டமவ இந்தப் பொமககள்.) பைமவ இைகுகமளச் சூடிக் மகொள்வது பழக்க ொய்
இருந்தது. ஒரு கூட்டத்மதத் மதொமலவில் இருந்து பொர்க்கும் மபொது இைகு
மசருகியவன்(ர்) தமலவன்(ர்) என்று எல்மலொரும் பழக்கத்தில் அைிந்து மகொள்ளுவர்.
இது ஏமதொ அம ரிக்கத் திமரப் படங்களில் மசவ்விந்தியர் இைகு சூடிக் மகொள்ளும்
கொட்சி

ட்டு ல்ல. கணக்கற்ை பழங்குடிகள் இது மபொன்ை பழக்கங்கமள

மவத்திருந்தொர்கள்.
இன்மைக்கும் மசட்டிநொட்டுப் பக்கம்

ொப்பிள்மள அமழப்பில் பொர்த்தொல்

ொப்பிள்மளயின் தமலப்பொமகயில் இைகு குத்திக் மகொண்டிருப்பது மதரியும்.
தமலப்பொமகயிற் சூடும் மநற்ைிச்சூடிமகயின் வடிவமும் ஒரு பைமவயிைகு
மபொலமவ அம யும்.

ீ னொட்சி கல்யொணத்தில் மசொக்கநொதருக்கு அணிவிக்கும்

பொமகமயக் கூர்ந்து கவனித்திருக்கிைீர்களொ? நொட்டுப் புைங்களில் நடக்கும் கூத்தில்
கமதநொயகன் சூடிக்மகொள்ளும் தமலப்பொமகமயயும் பொருங்கள். ஏன் அரச

குடத்தின்

ம மல மசருகும் இைமக இங்கு நிமனயுங்கள். இைகில்லொத தமலவன்
உண்டொ?முத்து

ொமலகமளயும்,

ணி

ொமலகமளயும் அணிந்து மகொண்டு இடுப்பில்

ஒரு சிறுதுணிமயக் குறுக்மக கட்டிய சுந்தர பொண்டியமன

ொர்க்மகொ மபொமலொ தன்

பயணக் கமதயில் [The travels of Marco Polo by Aldo Ricci, Rupa& Co; 2002, pp 292- 326] விவரிப்பொன்.
பொண்டியன் தன்

குடத்தில் இைகு அணியொது இருந்தொமனொ? மதரியவில்மல.

பணங்மகொண்டவமனயும்

ன்னமனயும் எப்படி மவறுபடுத்திக் கொட்டுவது?

[இைகு குத்திக் மகொள்ளொத கூட்டத் தமலவர்கள் மகொம்பு விலங்குகளின்
ண்மடமயொட்மட தமலயிற் கவிழ்த்து

ொட்டிக் மகொண்டிருந்தொர்கள். சிந்து ச மவளி

முத்திமரமயொன்ைில் மகொம்பு கவிழ்த்த தமலவன் ஒருவன் தொ மர ஆசனம் மபொட்டு
உட்கொர்ந்திருப்பொன்.

“இவன் என்ன மகொம்பமனொ?” என்று த ிழிற்

மசொலவமடயுண்மட, நிமனவிற்கு வருகிைதொ? மகொம்பன் என்ைொற் தமலவன் என்மை
மபொருளும் இயற்மகயொய் எழுந்தது.]
இைகு அல்லது இமைமயத் தன் தமலமுடியிற் மசருகிய தமலவன் இமைவன்
எனப்பட்டொன். தமலவனின் (lord) நீட்சியொய் எல்லொம் வல்ல பரம்மபொருளும்
இமைவன் (Great Lord) என்று அமழக்கப் பட்டொன்.
இனி “இைகு என்ை மசொல் முதலொ? சிைகு என்ை மசொல் முதலொ?” என்று மகட்டொல்,
“முட்மட முதலொ? மகொழி முதலொ?” என்று திருப்பிக் மகட்கமவண்டியிருக்கிைது.
பின்னொல் வரும் எளிதொன விளக்கங்கமளக் கருதிச் சிைகு என்பமதமய முதலொக
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நொம் கருதுகிமைொம். [சிைகு என்பது சிமை என்றும், இைகு என்பது இமை என்றும்
மசந்த ிழ் வழக்கிற் சுருக்கப்படும்.] சிைகு என்ை சகர முதற் மசொல் திரொவிட
ம ொழிகளின் இலக்கிய ம ொழியொன த ிழிலும், அதன் மநருங்கிய கிமளம ொழியொன
மலயொளத்திலும்
திரிவுகளும

ட்டும

இருக்கின்ைன.

இருக்கின்ைன.

ற்ை ம ொழிகளில் இைகும் அதன்

. சிைகு; க. எைமக, எக்கி, எைங்மக, ைக்மக, மைக்மக;

மத.எைக, மரக்க; து. எதிங்மக, மைங்மக; பட. ைக்மக; குட. மைக்மக, மதைமக; மகொத. மரக்;
துட. மதர்க்ய்; மகொண்.மரக; நொ. மைப்ப, மரக்க; மகொலொ. மைப்பொ; பர். மரக்க.
இைகுக் மக - இைகொல் ஆன மக - இைக்மக ஆனது. [இங்மக

இந்தக்கொல விதப்பொன

பயன்பொட்மடச் மசொல்ல மவண்டும். சிைகு என்ை மசொல் wing என்பதற்கும், இைகு என்ை
மசொல் feather என்ை உறுப்பிற்கும் இந்தக் கொலத்திற் பயன்படுத்துகிமைொம்.] இைகின்
மதொகுதி, குைிப்பொக வொலிைகின் மதொகுதி மநல்லின் கதிர்த் மதொகுதிமபொல் இருந்ததொல்
குரல் (feather, plumage, மகொத்து, திரள்) எனப்பட்டது; குரல் சற்று நீண்டு கூரலும் (மகொத்து)
ஆகும். குட்மடத் மதொகுதி கூமழயும் ஆனது ( யிற் மதொமக, வொல்), சதம் (அதம் =
மதொகுதி), சதனம் (அதித்தல்,

ிகுதியொதல், அதனம் = மதொகுதி) என எல்லொம

மதொகுதிப் மபொருள் உள்ளமவ.
சிைகு, சிமை, என்ை மசொற்கள் சகரம் முன்மனழுந்து இலக்கியத்தில் இைமகயும்
குைித்தன. தூவி என்ை மசொல் ( றுவில் தூவி சிறுகருங் கொக்மக ஐங்குறு 139; தூவல்,
மசொக்கின் தூவலும் மதவொ. 216, 4, தூர்வு>தூவு = மவமரப் மபொன்ைது) இைமகக்
குைிப்பது. மதொமக (மதொகுதி) என்பமத

யிமல மவத்து நொ ைிமவொம்.

பக்கம், பத்ரம் என்ை மசொற்கள் பைத்தல் விமனமயமயொட்டி எழுந்தமவ. பைத்தல்
விமனயின் மசொற்பிைப்மப இங்கு அைிந்தொல் பக்கம், பத்ரம் என்ை மசொற்கள் விளங்கிப்
மபொகும். பைத்தலின்

சுருக்க ொய் இைகிற்குப்

[பைக்மக “துமணபமை நிவக்கும் புள்ளின

பமை என்ை மசொல்லும் உண்டு.

ொன”

மலபடு.55. இைகு “மபங்கொற்

மகொக்கின் ம ன்பமைத் மதொழுதி” மநடுநல் 15 பல்பமைத் மதொழுதி - குறுந் 175],
பிஞ்சம் என்ை மசொல் பொலியிலும் வடம ொழியிலும் பயிலும். த ிமழொடும்
மதொடர்புண்டு. ( யிற் மதொமக; க. பிஞ்சிய, பிஞ்சு, பின்மச, மபஞ்மச, மபஞ்மசய, skt pin~ccha,
புள்>பிள்>பீள் = இளங்கதிர், (பிள்)>பிள்ஞ்சு,பிஞ்சு],
வொசம் என்ை மசொல்லும் இைமகக் குைிக்கும்.
சிைகு/இைகு என்ை மசொல்லின் பிைப்மப அைிவதற்கு முன் பைத்தல் விமன பற்ைி
அைிய மவண்டும்.
பைத்தல் விமனமய விலங்கொண்டி
அவ்விமன

ொந்தன் அைிந்தது பைமவகமளப் பொர்த்மதயொகும்.

ொந்தச் மசயலொல் அைியப் படுவதில்மல. பைமவகமளப் பொர்த்தும்,

அப்படிப் பொர்க்கும் மபொது உடன் அைியும் ஒலிக்குைிப்பொலும் எழுந்த மசொல் அது.
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[ம ொழி வளர்ச்சியில் ஒலிக் குைிப்புகமள நொம் குமைத்து

திப்பிடுகிமைொம். ] எந்தப்

மபொருளும் இமடவிடொது விமரவொய்த் துடிக்கும் மபொமதொ, திரும்பத் திரும்ப விடொது
மசய்யப் படும் மபொமதொ, டகரம், ரகரம், ைகரம், ககரம் மவத்து இரட்மடக் கிளவியொக
நொம் மசொல்லிக் கொட்டும் ஒலிக்குைிப்புகமள இங்கு எண்ணிப் பொருங்கள்.
“படபட” என்று துடித்தது; ”பரபர” என்று விமரந்தொன்; ”பைபை” என்று இமைந்தது; ”பக்பக்”
என்று அடித்துக் மகொண்டது. எல்லொம

விமரமவக் குைிக்கும் ஒலிக் குைிப்புச்

மசொற்கள். பை-த்தல் என்ை த ிழ் விமன இத்தமகய ஒலிக்குைிப்பிற் மதொன்ைிய
மசொல்தொன். படபடத்தலில் எழுந்த மசொல் பட்டம். வொனத்தில் நொம் அனுப்பிக் கயிறு
மகொண்டு கட்டுப் படுத்துகிமைொம , அந்த விமளயொட்டுப் மபொருள். வடம ொழியில் அது
பத்தம்>பத்ர ொகிப் பைமவமயயும் குைிக்கும். பக்கு>பக்கம் என்ை மசொல் த ிழில்
சிைமகக் குைிக்கும்; பின் பக்கு>பக்கி என்ைொகிப் பொலி ம ொழியில் பைமவமயக்
குைிக்கும். [ந க்குப் பைமவ மபரிதும் பயன்படும் மசொல்மலன்ைொல் பக்கி
பொலிம ொழியிற் மபரிதும் பயன்படுஞ் மசொல்.] பக்கி என்ை மசொல் பக்ஷி ஆகி
வடம ொழியில் பைமவமயக் குைிக்கும். த ிழில் அமத

ீ ண்டும் கடன் வொங்கி பட்சி

என்மபொம். எல்லொம் ஒலிக்குைிப்பொல் எழுந்தமவ. பக்கு (= சிைகு) என்ை மசொல்
அதிமரொலி மபற்றுத் திரிந்து பகவொன் என்ை பொலி ம ொழிச் மசொல்மல உருவொக்கும்.
அமதத் த ிழிற் கடன் வொங்கி பகவன் என்று மசொல்லுமவொம்.
சிலுக்கும் ஒலியும் பைபைத்தமல, படபடக்கும் அமசமவக் குைிப்பதுதொன். சிலுகு>சிைகு
என்ைொகி பைக்கும்/அமசக்கும் உறுப்மபக் குைிக்கும். எந்தச் சிைகும் விரித்துச் சுருக்கி,
அமசக்கப் படமவண்டும். இந்த மூன்மையும் மசய்யும் மபொது எழும் சிலுக்கு ஒலிமய
மவத்மத உறுப்பிற்குப் மபயரிட்டிருக்கிைொர்கள். ”சமைர்” என்று விமரந்தொன் என்ை
விமரவுக் குைிப்பு சிைகுக்கு மநருக்க ொனது. ம மல ம ொழிகளிலும் flug என்னும்
ஒலிக்குைிப்புத் தொன் fly என்பதற்குக் கொரண ொய் இருந்திருக்கிைது.
fly (v.1)
"to soar through air," O.E. fleogan "to fly" (class II strong verb; past tense fleag, pp. flogen), from W.Gmc.
*fleuganan (cf. O.S., O.H.G. fliogan, O.N. flügja, O.Fris. fliaga, M.Du. vlieghen, Du. vliegen, Ger. fliegen), from PIE
*pleu- "flowing, floating" (see pluvial). Notion of "flapping as a wing does" led to noun sense of "tent flap" (1810),
which yielded (1844) "covering for buttons that close up a garment." The noun sense of "a flight, flying" is from
mid-15c. Baseball fly ball attested by 1866. Slang phrase fly off the handle "lose one's cool" dates from 1825. To do
something on the fly is 1856, apparently from baseball.
wing (n.)
late 12c., wenge, from O.N. vængr "wing of a bird, aisle, etc." (cf. Dan., Swed. vinge "wing"), of unknown origin,
perhaps from a P.Gmc. *we-ingjaz and ult. from PIE base *we- "blow" (cf. O.E. wawan "to blow;" see wind (n.)).
Replaced O.E. feðra (pl.) "wings" (see feather). The meaning "either of two divisions of a political party, army, etc."
is first recorded c.1400; theatrical sense is from 1790. Verbal phrase wing it (1885) is from theatrical slang sense of
an actor learning his lines in the wings before going onstage, or else not learning them at all and being fed by a
prompter in the wings. The verb to wing "shoot a bird in the wing" is from 1802. The slang sense of to earn (one's)
wings is 1940s, from the wing-shaped badges awarded to air cadets on graduation. To be under (someone's) wing
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"protected by (someone)" is recorded from early 13c. Phrase on a wing and a prayer is title of a 1943 song about
landing a damaged aircraft.
த ிழுக்கும் பொலிக்கும் இமடயிருந்த ஊடொட்டம் கூர்ந்து கவனிக்கப் படமவண்டியது.

***
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3. மதற்கிைந்லதக் குைம் மொரியம்மன் வகொயில்
– இைந்லதயொர்

தமலயிமல பொம்பு அணிந்திருப்பவள் கரு ொரி,

ொரியம் ன்தொன். பொம்பின் உருவில்

பொரிமனக்கொக்கமவ சொம்பல் தருகின்ைொள் தொய் என்று மசொல்லுவதுண்டு.
எங்களூர்

ொரியம் ன் பற்ைி ஒரு கவிமத.
மதற்கிைந்லதக் குைம் மொரியம்மன் வகொயில்

எங்களது சிற்றூரில் உமையும் மதவி
எழிலொர்ந்த

ொரியம் ன் மகொயில் பற்ைி

உங்களுக்குச் மசொல்லுகின்மைன், முகமும் ஒன்ைொய்
ஓருருவொய் ஒப்பற்ை அழகு மசரச்
சிங்க தன் ம ல ர்ந்து திகழும் கொட்சி
மசப்புதற்கு முடியொது, அம் ன் கண்கள்
மபொங்குகிை கருமணயிமன என்ன மசொல்ல?
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இமதொ

புத்தழகுக் கருங்கல்லின் புனிதம் மதவி!
பூசொரி பண்டொரம் அலங்கொ ரத்தில்
புன்னமகக்கும் மதவியவள் அ ரும் மகொயில்
ஆசொர வொசலிமல புகுந்து விட்டொல்
அங்கங்மக பரிவொர மதவ மதகள்
வசொத
ீ
மவட்டரிவொள், சலங்மக, தண்டு,
விளங்குகிை பலிபீடம், பிரம்பு, யொவும்
தொசொதி தொசர்களொய் ஊரொர் எல்லொம்
தரிசிக்க மவத்திருக்கும் உபச்சொரங்கள்.
இடப்பக்கப் பீடத்தில் சுடமல

ொடன்,

இன்னு ங்மக கொந்தொரி, வற்ைி
ீ
ருக்கத்
மதொடக்கத்தில் கணபதியும் உட்பக்கத்தில்
மதொங்குகிை நொக்குமடய நொயின் ம மல
எடுப்புடமன மபரவரும் மகொயில் மகொள்ள
இமடயினிமல பலிபீடம் அம ந்திருக்க
அடுத்துள்ள மவளியினிமல மவம்பு நிற்க
அம ந்துள்ள மகொயிமலொரு அழகுக் மகொள்மள!
வருடத்திற் கிரண்டு முமை மகொமடநடக்கும்
ண்விட்டு மவளியூரில் வொழ்மவொர் கூட
கருத்துடமன அங்குவந்து கலந்து மகொள்வொர்
கண்மகொள்ளொக் கொட்சியது, முதல்நொள்

ொமல

நிருத்தங்கள் மசய்கின்ை கணியொன் ஆட்டம்
நிகழ்த்தியபின்

ொரியம் ன் சரிமத மசொல்வொர்

சரித்திரத்தில் அம் னது பிைப்புச் மசொல்லும்
ச யத்தில்

ருளொடி துள்ளிப் பொய்வொர்

சொ ிவந்து பொய்கிைவர் ம லும் கீ ழும்
தொவிவந்மத ஆடுவமதப் பொர்க்கும் மபொது
தொமுதலொய்ப் பொர்ப்பவர்கள் பயந்துமபொவொர்
தடிமயடுத்மத ஆடுவதும், அரிவொள் தூக்கி
பூ ியது அதிரும்வமக துள்ளி வழ்ந்து
ீ
புரளுவதும் , ஓல ிட்டுக் குைிகள் அங்மக
தொமுமரத்மத ஆடுவதும், சத்தம் மபொட்மட
சொடுவதும் பொர்ப்பதற்குத் துணிவு மவண்டும்.
ஆடுபவர் உைவினர்கள் அங்க வஸ்த்ரம்
அவர்களது

ொர்புக்குக் குறுக்கொய்ச் சுற்ைிப்
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மபொடுவதும், கணியொன்கள் சுற்ைிச் சுற்ைிப்
புகழ்ந்தபடி

பொடுவதும் பக்கம் அங்மக

கூடுவதும், கட்குடித்த சிலமபர் அங்மக
குதிப்பதுவும்,

ொதமரலொம் குரமவ மபொட்மட

பொடுவதும், மநயொண்டி ம ளம் பம்மப
பரவச ொய் அடிப்பதுவும் அ ர்க்களந்தொன்!
இரமவல்லொம் மதருக்கூத்து, வில்லுப் பொட்டு
இமளஞர்களின் சிலம்பொட்டம், உடுக்குப் பொட்டு
கரகொட்டம், ஒயிலொட்டம், உரு ி ம ளம்
கொதுகட்கும் கண்களுக்கும் தீனி மபொட
ருளொட்டம் நம்முள்ளும் வரும ொ என்னும்
வமகயினிமல துடிப்புகமள ஏற்படுத்தும்.
இருமளொட்டும் அலங்கொர விளக்குக் கூட்டம்
எழிலொக அங்கங்மக மஜொலிமஜொலிக்கும்
துடுக்கொன சொ ிகளின் ஆட்ட பொட்டம்
மதொடர்ந்துவர

றுநொளில் சுடமல

ொடன்

சுடுகொட்டு மவட்மடக்குச் மசல்லும் கொட்சி
மசொப்பனத்திலும் பயத்மத வரவமழக்கும்
எடுப்பொன சல்லடங்கள் சலங்மகக் குல்லொய்
இன்னு ங்மக தும்புவொர்ச் மசருப்புப் மபொட்டு
நடுச்சொ ம் சுடுகொடு மசன்று

ீ ளும்

நடப்பதமனக் கொணுதற்குத் திரளும் கூட்டம்.
கொமலயிமல மபொங்கல் மவப்பர், அதற்குப் பின்மன
கடொமவட்டு , மவட்டுவதும் ஓர்கமலதொன்
ொமலயிமனப் மபொட்டிருக்கும் ஆட்மட மவட்ட
றுமநொடியில் அதன் உடலம் துடிதுடித்துக்
கொலுமதக்கும் அக்கொட்சி கொணுகின்ை
கண்களிலும் ரத்தம்வரும், அதற்கும் ம மல
மகொலமுடன் அம் ன்முன் பமடயலிட்மட
மகொண்டொடி

கிழ்ந்திருக்கும் அடியொர் கூட்டம்.

அதற்குப் பின் சொ ிகளின் ஊர்வலங்கள்
அம் ன் ருள் ஆடுபவர் கரகம் மவத்தும்
மகொதிக்கின்ை தீச்சட்டி ஏந்தி

,நீறு

மகொட்டிமவத்த கப்பமரமய மகயில் மவத்துக்
குதித்தொடி வருகின்ை ஊர்வ லத்தில்
கூடுகிை சந்திகளில் கொவு தந்து
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துதிபொடி வதியினில்
ீ
மசல்லும் கொட்சி
மதொடர்ந்து று மகொமடவமரக்கும் நிமனவிருக்கும்
ஊரிலுள்ள எல்மலகளிலும் மதய்வங் கட்கு
ஊர்வலத்தில் மசல்மகயிமல முட்மடக் கொவும்
வரியத்மதக்
ீ
கொட்டுகின்ை சொ ி கட்கு
ம ல்மகொண்மட மசவலிமனத் திருகிக் மகொய்து
மசொரிமயனப் மபொங்குகிை இரத்தம்

ொந்தி

துடிதுடிக்க எைிவதுவும் , அப்பப்பப்பொ
யொரிதமன வகுத்தொர்கள் மதரியவில்மல
அச்ச தொ அவசிய ொ புரிய வில்மல
இங்மகதொன்

ொரியம் ன் மகொயில் பக்கம்
இளவட்டக் கல்மலொன்று கண்ட துண்டு

அங்மகயொர் அமதத் தூக்கிப் மபொடு வொமரொ
அவருக்குத் திரு ணம்மசய் தகுதி கிட்டும்
எங்மகநொம் இருந்தொலும் அற்மை நொளில்
இருந்தமதலொம் எண்ணுமகயில்
சிங்கத்தின் ம ல ரும்

னம்களிக்கும்

ொரி யம் ொ

சிைப்மபல்லொம் அளித்திடுக வொழ்க, வொழ்க!
படம் உதவி முமனவர் சுபொஷிணி:
இங்மக கொணப்படும் சிமல மடன் ொர்க் தமலநகர் மகொப்பன்ஹொகனில் உள்ள National
Museum of Denmark அருங்கொட்சியகத்தில் ஆசிய அருங்கமலப்மபொருட்கள் மசகரிப்பு
உள்ள பகுதியில் இருப்பது. இதற்கு
1890ம் ஆண்டில்

ொரியொத்தொள் எனப்மபயரிடப்பட்டு ஏைக்குமைய

உருவொக்கப்பட்ட சிற்பம் எனக்குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கொலரொ மநொயிலிருந்தும் சின்னம்ம

மநொயிலிருந்தும்

குைிப்பும் இங்மக உள்ளது.

***

[14]

ொரியொத்தொள்

க்கமளக் கொப்பவள் என்ை

4. கழுந்திரட்டு – வழிபொடு
– முலனவர் வவ. கட்டலை லகைொசம்

த ிழ்நொட்டில் நொட்டொர் மதய்வ வழிபொட்டில் இரண்டு நிமலகமளக் கொணமுடிகிைது.
ஒன்று, தொம

பூ ியில் வந்து பிைந்து அருள்மசய்யும் மதய்வங்கள்

ற்ைது

இைந்தவர்கள் மதய்வ ொக்கப்படுவது. தற்மகொமல,மகொமல,விபத்து,வரீ ரணம் மபொன்ை
நிமலகளில் இைந்தவர்களுக்குக் மகொயில்கட்டி வழிபடுகின்ைனர். இத்மதய்வங்கள்
நொட்டொர் மதய்வங்கள்,கிரொ

மதவமதகள்,சிறுமதய்வங்கள் எனப் பலவொறு

அமழக்கப்படுகின்ைன.இவற்ைின் வழிபொட்டு முமைகள் தனித்தன்ம

வொய்ந்தமவ.

“கழுந்திரட்டு” அல்லது “கீ ழுவடி” வழிபொடு என்பது இைந்த ஒரு வரனின்
ீ
வழிபொடொகும்.
கழுந்திரட்டு வரன்
ீ
கமதகள்: சொத்தொன்குளம் பகுதியில் கன ஆய்வு
ம ற்மகொண்டமபொழுது கழுந்திரட்டுப் பற்ைிய கமதகமள அைியமுடிந்தது. அக்கமதகள்
யொவும் கழு ஏற்ைப்பட்ட ஒரு வரனின்
ீ
வரலொைொக உள்ளன:
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1. சொத்தொவி நல்லூமரக் கடம்பரொஜொ என்பவர் ஆண்டு வந்தொர்.அவரது அரசமவயில்
இருந்த அழகொன வரன்
ீ
ஒருவன், அரசனின்

கள்

ீ து கொதல் மகொண்டொன்.

இளவரசிமயக் கற்பழித்தொன் என்று அரசனொல், கழு ஏற்ைப்பட்டொன்.கழுவில் நின்ை
அவன் மதய்வ ொகிவிட்டொன்.
2. திருக்களூரில் பிைந்த உமடயொர் மதன்கொசி
உரிய வரனொகத்
ீ
திகழ்ந்தொன்.
இதனொல் மபொைொம

ன்னன் சீ வல ொர்பனின் நம்பிக்மகக்கு

ன்னன் அவன் ீ து

ிகுந்த பற்றுமடயவரொக இருந்தொர்.

மகொண்ட அம ச்சர்கள் அரசன் எண்மணய் மதய்த்து குளிக்கும்

நொளன்று அவரது முத்திமர ம ொதிரத்மத உமடயொரின் உமடவொள் உமரயில்
சூழ்ச்சியொக மவத்துவிட்டனர். உமடயொர் குற்ைம் சொட்டப்பட்டு கழு ஏற்ைப்பட்டொர்.
அவர் மதய்வ ொனொர்.
3. டொக்டர். தி.நடரொசன் "உமடயொர் கமத" என்ை வில்லுப்பொடமல பதிப்பித்து
மவளியிட்டுள்ளொர்.
திருமநல்மவலி

ொவட்டம் திருக்களூர் என்னும் கிரொ த்தில் சங்கரமூர்த்திக்

கமரயொளர், தன்னப்மபத்தொள் இருவரும் திரு ணம் ஆகிப் பலவொண்டு கொலம்
குழந்மதயின்ைி இருந்தனர். திருக்களூர் மகொவிலுக்குத்
திருவிழொ நடத்தி "உமடயொர்" என்ை

கமனப் மபற்ைனர். பூச நட்சத்திரத்தில் பிைந்த

அவன் ம ொதிரம் ஒன்ைொல் இைப்பொன் எனச் மசொதிடம் மூலம் அைிந்தனர். பல
கமலகமளயும் கற்று அழகனொகத் திகழ்ந்த உமடயொர்

ீ து நல்லதங்மக என்ை

இமடக்குலப்மபண் ம ொகம் மகொண்டொள். உமடயொரின் வரம்
ீ
மதன்கொசி
ஸ்ரீவல்லபொண்டியனுக்குத் மதரிய வந்தது.

ன்னன் உமடயொமரக் கொண

விரும்பினொர். உமடயொரின் மபற்மைொர் அவமனத் மதன்கொசிக்கு அனுப்ப
விரும்பவில்மல. உமடயொர், மபற்மைொர் மசொல்மல

ீ ைி தனது துமணயொகச் சிறுவன்

ஒருவனுடன் மதன்கொசி மசன்ைொர். அங்கு தொசிகள் மதருவில் தங்கினொர்.
இமலவொணிப் மபண் அமனஞ்சி, மசட்டிப் மபண் பூவமனஞ்சி

ஆகிமயொருடன்

கிழ்ந்திருந்தொர். அரசனிடம் மசன்று தனது எண்மணய்க் கொப்பு சொத்தும் திைமனக்
கொட்டினொர். அரசன்

கிழ்ந்து தன்னுடன் மவத்துக் மகொண்டொர். அரசனின்

நீலக்கன்னி உமடயொர்

ீ து ம ொகம் மகொண்டொள். அவன் அஞ்சினொன். மபண்

மவடத்தில் அந்தப்புரத்திற்கு
அரசியுடன்

மனவி

வரச்மசொன்னொள். உமடயொர் மபண் மவடத்தில் மசன்று

கிழ்ந்திருந்தொர்.

உமடயொரின் புகழ், மபரும

இவற்மைக்

மகொண்டனர். எண்மணய்க் கொப்பு சொத்தும்

கண்ட அம ச்சர்கள் மபொைொம
ைத்தமலவனின் துமணயுடன் அரசனின்

முத்திமர ம ொதிரத்மத உமடயொரின் உமடவொளின்

உமையில்

மைத்து

மவத்தனர். அரசன் முத்திமர ம ொதிரத்மதத் மதடினொன். உமடயொரின் உமடவொள்
உமையிலிருந்து கண்மடடுக்கப்பட்டது. உமடயொர் அதிர்ச்சி அமடந்தொர். தனக்குக் கழு
அம க்க இரும்பு மவண்டினொர். அரசன், அரசி, மபற்மைொர், ஊரொர் கழு ஏை மவண்டொம்
எனத் தடுத்தனர். உமடயொர் கழு

அம த்தொர். உமடயொருடன் மசன்ை சிறுவன்
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தொமன உமடவொமளப் பொய்ச்சி இைந்தொன்.உமடயொர் கழு ஏைினொர். உமடயொர் ஆறு
நொட்கள் கழுவில் இருந்தொர். நல்லதங்மக அவருக்கு ம ொர் ஊற்ைினொள்.
நல்லதங்மகயிடம் அரசி நீலக்கன்னிக்குச் மசய்தி மசொல்லி அனுப்பினொர். ஏழொவது
நொள் உமடயொரின் உயிர் பிரிந்தது. அமத மநரத்தில் அரசியின் உயிரும் பிரிந்தது.
இருவரும் ஒன்ைொகச் சிவமலொகம் அமடந்தனர்.
கழுந்திரட்டுப் பற்ைிய இக்கமதகள் யொவும் கழுவில் உள்ளவன் சிைந்த வரன்
ீ
என்பதமன உணர்த்துகின்ைன. கமரயனொர் என்பது மகொனொர் இனத்தின் ஒரு
பிரிவொகும். உமடயொர் மகொனொர் இனத்தவர் என்று கூறுகின்ைனர். இவ்வழிபொடு
மசய்மவொர் மபரும்பொலும் மகொனொர் இனத்தவர்கமள.
கழுவடி:
பழங்கொலத்தில்

ரண தண்டமன நிமைமவற்ை கழு ரத்திமனப் பயன்படுத்தினர்.

இக்கழு ரம் கூர்ம யொன நுனிமய உமடய

ரம் அல்லது இரும்பொல் ஆன

தூணொகும். வழுவழுப்பும் கூர்முமனயும் மகொண்ட தூணின் உச்சியில்
தண்டமனக்குரியவமர

அ ரச் மசய்து தண்டமனமய நிமைமவற்றுவர்.

சொத்தொன்குளம் பகுதியில் உள்ள கழுவடி தளத்தில் கல்தூண் ஒன்று நடப்பட்டு அதன்
கூர்ம யொன உச்சியில்

னித உருவிலொன

ரப்மபொம்ம

நிமலயில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. இம் ரப்மபொம்ம

வயிற்ைில் குத்திய

நீண்ட முடியும் வழம யொன

உடற்கட்டும் மகொண்டு விளங்குகின்ைது. மகொமடவிழொவின் மபொது கழு ரத்மதச்
மசப்பனிட்டு புதிய

ரப்மபொம்ம மய கழுவில் ஏற்றுகின்ைனர். உமடயொர் மகொவில்

வில்லுப்பொடமல ஆய்வு மசய்த ஆய்வொளர் மகொமடவிழொவில் கழுமவற்ைத்திமனச்
மசவல் மூலம் நிமைமவற்றுகின்ைனர் எனக் குைிப்பிட்டுள்ளொர்.
மசன்மன

ொவட்டம் மவளச்மசரி, சூமளம டு ஆகிய இடங்களில்

துமர வரனுக்குக்
ீ

கழுவடி பூமச நடத்தப்படுகின்ைது. அங்கு இரண்டு கம்புகமள நட்டு அதில் கீ ழிருந்து
ஏழு அரிவொள்கமளக் குறுக்கொகக் கட்டி, ம ல்பகுதியில் குறுக்கும் மநடுக்கு ொக
இரண்டு அரிவொள்கமளக் கட்டுவர்.

துமரவரன்
ீ
சொ ி வந்து ஆடுபவர் ஒவ்மவொரு

கழுவடியிலும் நின்றும் படுத்தும் ஆடுவர். இதமனக் கழுவடி வழிபொடு எனக்
கூறுகின்ைனர். பூம்புகொர் பல்லவன் ஈசுவரன் மகொவில் பட்டினத்தூர் வழிபொட்டில்
கழுமவற்றுதல் நிகழ்ச்சி நிகழ்த்தப்படுகின்ைது. தஞ்மச, நொகப்பட்டின பகுதி வட்டொர
ொரியம் ன் மகொவில்களில் கழுவடி ம மட அம க்கப்படுகின்ைது என்றும்
கூறுகின்ைனர்.
சொத்தொன்குள வட்டொர கழுத்திரட்டு வழிபொடு தூத்துக்குடி

ொவட்டம்

சொத்தொன்குளத்தில் உள்ள மகொனொர் இன க்கள் தொம் வழிபொடும் கூமவயொடன்
பீடத்தின் முன்பு ஒரு கழுந்திரட்டிமன அம த்துள்ளனர். மகொயிலுக்கு,மவளிப்புைம்
தனியொக ஒரு கழுந்திரட்டிமனயும் அம த்துள்ளனர். சுடமல ொடன்

மகொயில்

மகொமடவிழொவின் மபொது கழுந்திரட்டிற்குச் சிைப்பொன பூமச நமடமபறுகின்ைது.
இத்மதய்வத்திமன வழிபடுமவொர் தங்கள் வட்டில்
ீ
குழந்மதபிைப்பு, பூப்புனித நீரொட்டு,
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திரு ணம், இைப்பு மபொன்ை நிகழ்ச்சிகளின் மபொது கழுந்திரட்டிமன வழிபடுகின்ைனர்.
அச்ச யங்களில் மசவல் ஒன்ைிமனப் பலிமகொடுக்கின்ைனர்.
சொத்தொன்குளத்தின் அருகில் உள்ள சொஸ்தொவி நல்லூர் கிரொ த்தின் அருகில்
வயிரவம் என்ை பகுதி உள்ளது. இங்குள்ள மகொனொர்கள் தங்கள் ஊருக்கு அருகில்
உள்ள தருவொய் என்ை இடத்தில் கழுந்திரட்டு ஒன்று மவத்துள்ளனர். இங்கும்
சுடமல ொடன்

மகொயில் உள்ளது. இச்சுடமல ொடமன மதவர், ஹரிஜன

இன க்களும் வழிபடுகின்ைனர். வயிரவத்தில் வொழ்ந்து வந்த மகொனொர்கள் குடும்ப
பிரச்சிமனக் கொரண ொக சொத்தொன்குளம், தச்சம ொழி, நமரயன்குடியிருப்பு, தூத்துக்குடி
அருகில் உள்ள தட்டொப்பொமை மபொன்ை இடங்களுக்கும் பிரிந்து மசன்றுள்ளனர்.
அவர்கள் இங்கிருந்து "பிடி ண்" எடுத்துச் மசன்று தங்கள் ஊர்களில் "கழுந்திரட்டு"
அம த்து வழிபட்டு வருகின்ைனர்.
உமடயொர் வழிபொடு ஸ்ரீ உமடயொர் சுவொ ி வழிபொடு மதன்த ிழகத்தில் மவரூன்ைிப்
பரவியுள்ளது. இவ்வழிபொடு இன்ைளவும் கொலம் கொரண ொக எவ்வித
அமடயவில்மல. மகொமடவிழொவின் மபொது கமதயொடல்

ொறுதலும்

ற்றும் நிகழ்கமல

மநொக்கில் கழுமவற்ைமும் நமடமபறுகிைது. கமதமயப்பொடும் புலவரும்
பொர்மவயொளர்களும் உமடயொர் மகொவிலுக்கு உரிம யுமடயவர்களொக உள்ளனர்.
கழுமவற்ைத்திமனச் மசவல் மூலம் நிமைமவற்றும் மபொது பொர்மவயொளர்கள் கண்ணர்ீ
விட்டு அழுவதும், அம தியொன சூழ்நிமலமய ம ற்மகொள்ளுவதும் மதொன்றுமதொட்டு
நிலவி வருகிைது என உமடயொர் வழிபொடு பற்ைி ஆய்வு மசய்யும் ஆய்வொளர்
த.த.தவசிமுத்து குைிப்பிட்டுள்ளொர்.
ச ணர்கமளக் கழுமவற்ைிய மசய்தியிமனத் மதவொரப்பொடல்கள் கூறுகின்ைன.
பட்டினத்தொர் வழிபொட்டில், தொன் குற்ைவொளியல்லன் என்பதமன நிரூபிக்க
கழு ரத்திமன எரிக்கின்ைனர். சில
அம க்கின்ைனர்.

ொரியம் ன் மகொவில்களில் கழுவடி ம மட

துமரவரன்
ீ
வழிபொட்டிலும் இக்கழுவடி வழிபொடு இமணந்துள்ளது.

சொத்தொன்குளம் பகுதியில் கழு ஏற்ைிய நிமலயில் உள்ள உருவவழிபொட்டிமன நொம்
பொர்க்கின்மைொம். கழுவடி வரன்
ீ
தம் குடும்பத்திற்குத் துமண நிற்பொன் என்ை
நம்பிக்மகயில் இவ்வழிபொடு இன்றுவமர நிமலமபற்றுள்ளது.

ொனத்திற்கொக

உயிர்விட்ட உமடயொரின் நிமனவொக இவ்வழிபொடு நமடமபறுகிைது என
அைியமுடிகிைது. ஸ்ரீவல்லபொண்டியன் கொலத்தில் நிகழ்ந்ததொக வில்லுப்பொடல்
குைிப்பிடுகின்ைது. அரசர்கள்

ட்டு ல்லொது அரசகுடும்ப மபண்களும் பிை

ஆண்களுடன் ம ொகம் மகொண்ட நிமலமய இக்கமதகள் வழி அைிகின்மைொம்.
திருமநல்மவலி பகுதிக்கு என்ை தனிச்சிைப்பு மபற்ை வில்லுப்பொடலில் உமடயொரின்
கமத இடம்மபற்று ச யச் சடங்கொக நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்ைது. இதமன ம லும்
வரலொற்று அடிப்பமடயில் அணுகமவண்டும். இதுமபொன்று உயர்வர்க்கப் மபண்களுடன்
மதொடர்பு மகொண்டு உயிர்விட்ட பிைவரர்களின்
ீ
கமதகமளயும் மசகரித்து ஆய்வு
மசய்ய மவண்டும்.
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குறிப்பு:
கழுமவற்ைம் சடங்கு மதொடர்பில் அம ந்த ஒரு கட்டுமரமயப் பகிர்ந்து மகொள்கிமைன்.
இக்கட்டுமரமய ந க்கொகத் தட்டச்சு மசய்து வழங்கிய நண்பர்கள் ம திலி,
சுவர்ணலதொ ஆகிமயொருக்குத் த ிழ்

ரபு அைக்கட்டமளயின் நன்ைி.

-சுபொ

***
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5. மருங்கூர் – சங்ககொைக் கடற்கலரப்பட்டினம்
– மசொ.

சொந்தைிங்கம், மதுலர.

சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்ைொன அகநொனூற்ைில் (227.19.21)
‘விழுநிதி துஞ்சும் வறுமபறு
ீ
திருநகர்
இருங்கழிப் படப்லப மருங்கூர்ப் பட்டினத்து
எல்லுமிழ் ஆவணம்’
என்றும், நற்ைிமணயில் (258.7-10)
‘அகைங்கொடி யலசநிழற் குவித்த
பச்சிறொக் கவர்ந்த பசுங்கட் தொக்லக
தூங்கல் வங்கத்துக் கூம்பில் வசர்க்கும்
மருங்கூர்ப் பட்டினத்து’
என்றும்

ருங்கூர்ப்பட்டினம் என்னும் ஓர் ஊர் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்விலக்கியச்

மசய்திகள் மூலம் இது ஒரு கடற்கமரப் பட்டினம் என்பதும், வணிக முக்கியத்துவம்
வொய்ந்த இடம் என்பதும் மபைப்படுகிைது.
இப்பட்டினம் பசும்பூண் பொண்டியனின் ஆளுமகக்கு உட்பட்டிருந்தது என்பதிலிருந்து
இது பொண்டிய நொட்டுக் கடற்கமரப் பகுதியில் இருந்து ஒரு பட்டினம் என்பது
உறுதிப்படும். இப்பட்டினம் எங்கு இருந்தது, இருக்கிைது என்பது நீண்ட நொமளய
மகள்வியொக இருந்தது. அண்ம க்கொல களஆய்வின் மூலம் இப்பட்டினத்மத
அமடயொளங் கொணத்தக்க சில சொன்றுகள் மபைப்பட்டுள்ளன.[1]
இரொ நொதபுரம்

ொவட்டம் திருவொடொமன வட்டத்தில் அம ந்துள்ள ஒரு சிற்றூர்

தளி ருங்கூர், திருவொடொமனயிலிருந்து மதொண்டி மசல்லும் சொமலயில் வடக்கில்
சற்று விலகி இருக்கும் ஊர் இது. கடலுக்கு அருகொம யில் சு ொர் ஆறு கிமலொ
ீ ட்டர் தூரத்தில் உள்ள இவ்வூமர ம மல குைிப்பிடப்பட்ட இலக்கியங்கள் கூறும்
ருங்கூர் என்பமத நிறுவுவமத இக்கட்டுமர.
அண்ம யில் இவ்வூர் த ிழக அரசு மதொல்லியல் துமையினரொல் ஆய்வு
மசய்யப்பட்டது. ம ற்பரப்பு ஆய்வுகளின் மூலம் சங்க கொலத்மதச் மசர்ந்தது எனக்
கருதப்படும் கருப்பு சிவப்புப் பொமன ஓடுகள் அதிக அளவில் மசகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ம லும் பிற்கொலப் பொண்டியர் கொலத்தில் வணிகச் மசழிப்பும், ச யச் சிைப்பும் மபற்ை
இட ொக இருந்துள்ளம க்கும் சொன்றுகள் மசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வூர் இன்று
திமசகமள மவத்து இரண்டொகப் பிரிக்கப்பட்டு மதக்கூர், வடக்கூர் என்று
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அமழக்கப்படுகிைது. மதக்கூரிலும், வடக்கூரிலும் பிற்கொலப் பொண்டியர் கொலத்மதச்
மசர்ந்த சிவன் மகொயில்கள் (கி.பி.13-ஆம் நூற்ைொண்டு) அம ந்துள்ளன.
இக்மகொயில்கள் மதக்கீ சர் மகொயில் என்றும், வடக்கீ சர் மகொயில் என்றும் இன்றும்
அமழக்கப்படுகின்ைன, மதக்கீ சர் மகொயிலில் உள்ள கல்மவட்டுக்களில் இவ்வூர்
தளி ருங்கூர் என்று மபயர் கூைப்பட்டுள்ளன. வடக்கீ சர் மகொயிலில் உள்ள
கல்மவட்டுக்கள் அப்பகுதிமய குல ொணிக்கபுரம் என்று குைிப்பிடுகின்ைன. இன்று
தளி ருங்கூர் என்ை ஓமர மபயரில் அமழக்கப்படும் இவ்வூர் பிற்கொல பொண்டியர்
கொலத்தில்

ருங்கூர் என்ை மவளொண் ஊரொகவும், குல ொணிக்கபுரம் எனும் வணிக

நகர ொகவும் இருபிரிவொக இருந்துள்ளது. இவ்வூர்

முத்தூற்றுக் கூற்ைத்தில்

அம ந்திருந்தது. முத்தூற்றுக்கூற்ைம் சங்க கொலத்திமலமய இருந்த ஒரு
நொட்டுப்பிரிவு என்பமத சங்க இலக்கியங்கள் வொயிலொக அைிகிமைொம்..
முத்தூற்றுக்கூற்ைத்தில் ஒழிந்திருந்த பமகவமன பொண்டிய மநடுஞ்மசழியன்
மவற்ைிகண்டொன். கி.பி.5-ஆம் நூற்ைொண்மடச் மசர்ந்த பூலொங்குைிச்சிக் கல்மவட்டிலும்
முத்தூற்றுக்கூற்ைம் குைிப்பிடப்படுகிைது.
குல ொணிக்கபுரம் என்னும் இவ்வூர் கல்மவட்டுகளில் நகரம் என்று
குைிப்பிடப்படுகிைது. சில கொலங்களுக்குப் பிைகு இதுமவ நொனொமதசிப்பட்டினம்
என்றும் மபயர் மபற்ைிருந்தது.

ருங்கூர் என்பதும் குல ொணிக்கபுரம், நொனொமதசிப்

பட்டினம் என்னும் ஊரும் ஓமர ஊரொகமவ ஒருகொலத்தில் இருந்துள்ளது.
ருங்கூர்ப்பட்டினம் என்று இலக்கியங்களில் கூறும் பொண்டிய நொட்டுக் கடற்கமரப்
பட்டினம் கடல் ஒட்டிய பகுதிகளில் மவறு எங்கும் இல்லொத நிமலயில் இவ்வூமரமய
சங்ககொல ஊரொகக்மகொள்வதில் தவைில்மல. சங்ககொலத் தடயங்களொன கருப்பு
சிவப்புப் பொமன ஓடுகள் மபரு ளவில் இவ்வூரில் கிமடப்பது இவ்மவண்ணத்திற்கு
வலுவூட்டுவதொக உள்ளது.
ருங்கூர்ப்பட்டினம் இருந்த இடத்தில்தொன் இன்மைய அழகன்குளம் ஊர்
அம ந்துள்ளது என்று அண்ம க்கொல ஆய்வு அைிக்மக ஒன்ைில்
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[2] ஆனொல் அக்கருத்து
அழகன்குளம் என்பதும்

றுபரிசீ லமனக்குட்பட்டதொகும்.

ருங்கூர்ப் பட்டினம் என்பது ஓமர ச யத்தில் சிைந்து

விளங்கிய மவவ்மவறு கடற்கமர பட்டினங்கள் என்மை மகொள்ளமவண்டும்.
பிற்கொைப் பொண்டியர் கல்மவட்டுக்கள்
இவ்வூரின் மதன்பகுதியில் மதக்கீ சர் மகொயில் என்றும், வடக்குப் பகுதியில் வடக்கீ சர்
மகொயில் என்றும் இரண்டு மகொயில்கள் அம ந்துள்ளன. இவ்விரண்டிலும் பிற்கொலப்
பொண்டியர் கல்மவட்டுக்களும் இடம் மபற்றுள்ளன.
மதக்கீ சர் வகொயில்
இக்மகொயில்

ிகவும் இடித்த நிமலயில் உள்ளது. கருவமை,அர்த்த

ண்டபம்,

கொ

ண்டபம் ஆகிய அங்கங்கமளக் மகொண்ட சிைிய மகொயில் இது. விநொயகர், முருகன்,
மபரவர் ஆகிய மதய்வங்களுக்குச் சிற்ைொலயங்கள் திருச்சுற்ைில் அம ந்துள்ளன.
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மகொயில்

ிகவும் இடிந்த நிமலயில் உள்ளதொல் இங்குள்ள கல்மவட்டுக்கமள

முழும யொகப் படிக்க முடியவில்மல. கருவமைத் மதன்புைச் சுவரில் உள்ள ஒரு
கல்மவட்டு

ட்டும் படிக்கும் நிமலயில் உள்ளது.

இக்கல்மவட்டின் மூலம் இக்மகொயிலின் மபயர் பிரம் ீ ஸ்வரம் உமடயொர்மகொயில்
எனத் மதரிந்துமகொள்ள முடிகிைது.
குைிப்பிடப்படவில்மல. பொண்டிய

ன்னர் மபயர் கல்மவட்டில்
ன்னனுமடய ஆமணயொக இக்கல்மவட்டு

விளங்குகிைது. இக்மகொயிலின் திருப்படி
தளி ருங்கூருக்கு அருகில் இருந்த

ொற்றுச் மசலவினங்களுக்கொக

ொவூர் என்னும் பல்லவரொயநல்லூமர விமலக்கு

விற்று வழங்கிய மசய்தி கல்மவட்டில் கூைப்பட்டுள்ளது. வரமகரளபுர
ீ
ொன
நொனொமதசிப் பட்டினத்து திருவிக்கர ன் சக்கரவர்த்தியொன வரபொண்டி
ீ
ஜகவரீ ரொ
சக்கரவர்த்திக்கு அஞ்சுமகொட்மடப்பற்ைிமனச் மசர்ந்த மசழியமதவனும் குலமசகர
அஞ்சுமகொட்மட நொடொழ்வொனும் மசர்ந்த இவ்வூமர விமலக்கு விற்றுள்ளனர். விமலக்
கிரயத்மதொமக மகொயில் பணிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கலொம்.
இக்கல்மவட்டில் இடம் மபறும்

ொவூர் தளி ருங்கூருக்கு அருகிமலமய தற்மபொது

உள்ளது. பிற்கொலப் பொண்டியர் கொலத்தில் இவ்வூருக்கு பல்லவரொசநல்லூர் என்னும்
மபயர் ஏற்பட்டுள்ளது.
வடக்கீ சர் வகொயில்
ஊரின் வடபகுதியில் அம ந்துள்ளதொல் இது வடக்கீ சர் மகொயில் என

க்களொல்

அமழக்கப்படுகிைது. ஆனொல், இங்குள்ள கல்மவட்டுக்களில் மகொயிலின் மபயர்
உலகநொத ஈசுவரம் என்று குைிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு நொன்கு கல்மவட்டுக்கள் இடம்
மபற்றுள்ளன. இக்கல்மவட்டுக்கள் யொவும் கி.பி. 13 – ஆம் நூற்ைொண்மடச்
சொர்ந்தமவமய. முதலொம்

ொைவர் ன் சுந்தரபொண்டியன் கொலத்தமவ இரண்டும்

ற்ைமவ அவன் ச கொலத்ததொகவும
‘குடிதொங்கி

உள்ளன. இக்கல்மவட்டுக்கள் இரண்டில்

திமதொங்கனொன கங்மக நொரொயண சக்கரவர்த்தி’ என்னும் அதிகொரி

ஒருவன் இடம் மபறுகிைொன். இவன் முன்னர் குைிப்பிடப்பட்ட மதக்கீ சர் மகொயில்
கல்மவட்டிலும் இடம் மபறுகிைொன்.
இக்கல்மவட்டுக்கள் ஓமர அரச ஆமணமய அதிகொரிகள் மபற்றுத் திரும்ப மகொயில்
நிர்வொகிகளுக்குப் பிைப்பித்த மசய்திமயத் தருகின்ைன. சமடயமனம்பல் என்ை ஊர்
உலகநொத ஈசுவரம் மகொயிலுக்கொக விற்றுக் மகொடுக்கப்பட்டது என்பமத மசய்தியொகும்.
இது கங்மக நொரொயணச் சக்கரவர்த்தி ஓமல என்று அரச அதிகொரியின்
ஆமணயொகவும் மவட்டப்பட்டுள்ளது.
வடக்கம்மன் வகொயில்
வடக்கீ சர் மகொயிலுக்கு வடக்கில் சிறு கிரொ

மதய்வக் மகொயில் ஒன்று உள்ளது.

வடக்கம் ன் மகொயில் என்று இன்று அமழக்கப்படும் இக்மகொயில் ஒரு கல்மவட்டில்
’அ ரர் மதொழு நங்மக’ மகொயில் எனப்படுகிைது. இக்கல்மவட்டின் மூலம்
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இக்மகொயிலுக்கு இவ்வூரில் வொழ்ந்த மகக்மகொளொர்களில் நிரயன் சீ வலஞ்சுப்
மபரு ொன் என்பவர் மசய்த ஒரு தரு ம் மபைப்படுகிைது. மகக்மகொளர் என்மபொர்
மநசவுத் மதொழில், துணி வணிகத்தில் ஈடுபட்ட பிரிவினரொவர். இதன் மூலம்
இவ்வூரின் வணிகத்மதொடர்பு உறுதிப்படும்.
[1] தளி ருங்கூர் களஆய்வு இக்கட்டுமர ஆசிரியரொலும், கல்மவட்டு ஆய்வொளர்
முமனவர் மவ. மவதொசலம் அவர்களொலும் ம ற்மகொள்ளப்பட்டது.
[2] Abdulmajeed, A, Thulasiraman, D., and Vasanthi,
S., 1992, Alagankulam: A Preliminary Report, state Department of Archaeilogy, Madras,p.2.

***
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6. மண்ணின் கீ ழ் அடியில் மசன்ற கீ ழடி
– சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
துமரயிலிருந்து

சு ொர்

ஏழு கி. ீ . தூரத்தில் உள்ள கீ ழடியில், நடுவண் அரசின் கீ ழ்

இயங்கும் ‘இந்திய மதொல்லியல் ஆய்வுத் துமை’ கடந்த இரண்டொண்டுகளொக ( 2014-15,
2015-16) ம ற்மகொண்ட அகழ்வொய்வின் மபொது மவளிப்பட்ட “பண்மடய நகரம்”,
மவள்ளத்தொல்

ண்ணுக்கு அடியில்

புமதயுண்டது என்பதில் இரு மவறு கருத்துக்கு

இட ில்மல. அந்த மவள்ளம் எங்கிருந்து வந்தது என்பதுதொன் வினொ? இன்மைய
மவமக ஆற்ைிலிருந்து கீ ழடி, சு ொர் ஒன்ைமர கி. ீ . தூரத்தில் உள்ளமத , இவ்வளவு
தூரம் ஆற்று மவள்ளம் மசன்று தொக்க இயலு ொ என்மைல்லொம்

நம் அன்பர்கள்

சிலருக்கு ஐயம் எழுந்துள்ளது. இந்த ஐயம் நியொய ொனமத. இந்த ஐயத்மதத்
தீர்ப்பதும்

ிக எளிதொனமத.

தடம் மொறும் ஆறுகள்:
கொவிரி, மதன்மபண்மண, பொலொறு, மவமக ஆகிய அமனத்து ஆறுகளும் தங்கள்
தடங்கமள அவ்வப்மபொது

ொற்ைிக் மகொண்மட இருந்திருக்கின்ைன.

புவியியல் உண்ம . உலகம் முழுக்க இந்த வரலொறு

இது ஓர்

உண்டு. சற்று அனுபவம்

உள்ள கண் மகொண்டு மநொக்கினொல், ந து மசய்மகொள் பதி ங்களிமலமய இவற்மைக்
கண்டைிய இயலும். சில ஆறுகள் தடம்

ொைியதற்கு இலக்கிய சொன்றுகளும் கொட்ட

இயலும். அவற்ைில் ஒன்று எங்கள் கடலூர் அருமக கடலில் கலக்கும்
மதன்மபண்மணயொறு.
கீ ழடிக்கும் மவமக ஆற்ைிற்கும் மபொகும் முன், நொன் கூை வரும் ஆறுகள் தடம்
ொறும் நிகழ்மவ எளிதில் புரிந்துமகொள்வதற்கு ஏதுவொக, மகொஞ்சம் மதன்மபண்மண
ஆற்ைிற்குப் மபொமவொம். ஓரிரு சிவதலங்கமளயும் கொண்மபொம்.
முதலில், திருமவண்மணய்நல்லூர் மசல்லலொம். ஆ ொம், ஆ ொம் சுந்தரமூர்த்தி
நொயனொர் இமைவமன “பித்தொ” என்று அமழத்துப் பொடிய திருத்தலம். முதலில் அந்தப்
பொடமலப் பொர்ப்மபொம்:
பித்தொ பிலற சூடி, மபருமொவன அருைொைொ
எத்தொல் மறவொவத நிலனக்கின்வறன் மனத்துன்லன
லவத்தொய் மபண்லணத் மதன்பொல் மவண்மணய் நல்லூர் அருட்துலறயுள்
அத்தொ உனக்கொைொய் இனி அல்வைன் எனல் ஆவம
இந்த இனிய பொடமலப் படிக்கும் மபொதும், பொடும் மபொதும், நம் முன் சிவன்
மதொன்றுகிைொமரொ இல்மலமயொ, திருவருட்மசல்வர் சிவொஜி மதொன்ைி விடுவொர். டி . எம்
. எஸ். குரல் ,

கொமதவன் இமச, சிவொஜியின் அரும யொன முகபொவங்கள், இமத
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எழுதும்மபொது கூட எழுதுவமத நிறுத்திவிட்டு அந்தப் பொடமலப் பொர்த்து விட்டுத்தொன்
எழுதுகிமைன். அரும .
சரி, பொடலுக்குப் மபொமவொம். இதில் நொம் கவனிக்க மவண்டியது பொடலின் மூன்ைொவது
வரி
“லவத்தொய் மபண்லணத் மதன்பொல் மவண்மணய் நல்லூர் அருட் துலற”
மபொருள் : மபண்மண ஆற்ைின் மதன்புைம் உள்ள திருமவண்மணய் நல்லூர் எனும்
துமை.
கீ மழயுள்ள படத்மதப் பொருங்கள் ...

இன்மைய மதன்மபண்மண ஆறு, திருமவண்மணநல்லூருலிருந்து சு ொர் ஐந்தமர
கி. ீ . மதொமலவில் உள்ளது. சுந்தரர் மபொய் மசொல்லவில்மல.
திருமவண்மணநல்லூருக்கு உடனடி வடக்கில் ஒரு ஆறு இருக்கிைது. அதற்குப்
மபயர் ‘ லட்டொறு’. தண்ணமர
ீ
இருக்கொது ஆதலின் அந்தப் மபயர். எனினும்
மதன்மபண்மணயில் மவள்ளப்மபருக்கு

நிகழுங்கொமல,

லட்டொற்ைில் சிைிது நீர்

வரும்.
ஆக, சுந்தரர் கொலத்தில் திருமவண்மணநல்லூருக்கு உடனடி வடக்கில் ஓடிய
மதன்மபண்மண, தன் பொமதமய

ொற்ைிக்மகொண்டு, இன்று ஐந்தமர கி. ீ . மதொமலவில்

வடக்கில் ஓடுகிைது. அன்மைய மதன்மபண்மண இன்று

லட்டொறு எனும் மபயரில்

நீரின்ைி கிடக்கின்ைது. மபண்மணயொறு, இமடப்பட்ட கொலத்தில் தன் தடத்மத
ொற்ைிக்மகொண்டுவிட்டது. இதற்கு சுந்தரமர சொட்சி.
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அடுத்து, திருத்துமையூர் மசல்மவொம் வொருங்கள்.
விழுப்புரத்திற்கும் பண்ருட்டிக்கும் இமடயில் உள்ள மதொடர்வண்டி நிமலயம்
திருத்துமையூர். இமைவன் பொசுபமதஸ்வரர். இமைவி: பூங்மகொமத நொயகி.
திரு ணம் தவிர்த்த புத்தூரில் (இன்மைக்கு
சுந்தரரின்

ணப்புத்தூர் என வழங்கப் படுகிைது)

ணத்மதத் தவிர்த்த இமைவன், அவமர அமழத்துக்மகொண்டு

திருத்துமையூர் வரும் வழியில் கீ ழப்பொக்கம் எனும் இடத்தில் அவமர
ஆட்மகொண்டதொகப் புரொணங்கள் கூறுகின்ைன. மபண்மணயின் மதன்பொல் உள்ள
மவண்மண நல்லூரிலிருந்து, வடபொல் உள்ள திருத்துமையூருக்கு

ஆற்று மவள்ளம்

கொரண ொக மசல்ல முடியொ ல் சுந்தரர் தவித்தமபொது, இமைவனும் இமைவியும்
முதிமயொர் வடிவில் வந்து ஓடத்தில் ஏற்ைிச் மசன்ைதொகவும் கமதகள் உள்ளன.
இமவமூலம் நொம் அைிவது மவண்மண நல்லூருக்கும் , திருத்துமையூருக்கும்
இமடமய

அந்நொளில் மபண்மண ஓடி இருக்கிைது.

திருத்துமையூருக்கு மதற்மக
மதடி

ீ ண்டும் சுந்தரரிடம

மபண்மண ஓடியது என்பதற்கொன இலக்கிய சொன்றுகள்
மசல்மவொம். கீ மழயுள்ள மதவொரப் பொடல்கள் ஒன்பதிலும்

, இரண்டொவது வரிமயக் கவனியுங்கள். மபண்மண வடபொல் திருத்துமையூர்
இருந்திருப்பது மதளிவொகிைது. ஆனொல் , இன்மைய மபண்மணயொறு
திருத்துமையூருக்கு மூன்று கி. ீ . வடக்மக உள்ளது. திருத்துமையூருக்கு மதற்மக
லட்டொற்ைின் தடம்தொன் உள்ளது.
மலயொர் அருவித் திரள் ொ

ணிஉந்திக்

குமலயொரக் மகொணர்ந்மதற்ைி மயொர்மபண்மண வடபொல்
கமலயொர் அல்குற்கன் னியர் ஆடும்துமையூர்த்
தமலவொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.
த்தம்

தயொமன யின்மவண்

7.13.1

ருப்புந்தி

முத்தங் மகொணர்ந்மதற்ைி மயொர்மபண்மண வடபொல்
பத்தர் பயின்மைத்திப் பரவும் துமையூர்
அத்தொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.

7.13.2

கந்தங் க ழ்கொ ரகில்சந் தனம் உந்திச்
மசந்தண் புனல்வந் திழிமபண்மண வடபொல்
ந்தி பல ொ நட ொடுந் துமையூர்
எந்தொய் உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.

7.13.3

அரும்பொர்ந் தன ல் லிமகசண் பகஞ்சொடிச்
சுரும்பொரக் மகொணர்ந்மதற்ைி மயொர்மபண்மண வடபொல்
கரும்பொர் ம ொழிக்கன் னியர்ஆடுந் துமையூர்
விரும்பொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.
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7.13.4

பொடொர்ந் தன ொவும் பலொக்க ளும்சொடி
நொடொர வந்மதற்ைி மயொர்மபண்மண வடபொல்
ொடொர்ந் தன ொளி மகசூழுந் துமையூர்
மவடொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.
ட்டொர்

7.13.5

லர்க்மகொன் மையும்வன்னி யுஞ்சொடி

ம ொட்டொரக் மகொணர்ந்மதற்ைி மயொர்மபண்மண வடபொல்
மகொட்டொட் மடொடுபொட் மடொலிஓவொத் துமையூர்ச்
சிட்டொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.
ொதொர்

7.13.6

யிற்பீலி யும்மவண் ணுமரஉந்தித்

தொதொரக் மகொணர்ந்மதற்ைி மயொர்மபண்மண வடபொல்
மபொதொர்ந்தன மபொய்மககள் சூழுந் துமையூர்
நொதொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.
மகொய்யொ

7.13.7

லர்க்மகொங் மகொடுமவங் மகயுஞ்சொடிச்

மசய்யொரக் மகொணர்ந்மதற்ைி மயொர்மபண்மண வடபொல்
ம யொர் தடங்கண் ணியர்ஆடுந் துமையூர்
ஐயொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.

7.13.8

விண்ணொர்ந்தன ம கங்கள் நின்றுமபொழிய
ண்ணொரக் மகொணர்ந்மதற்ைி ஓர்மபண்மண வடபொல்
பண்ணொர் ம ொழிப் பொமவயர் ஆடும்துமையூர்
அண்ணொ உமனமவண்டிக் மகொள்மவன் தவமநைிமய.
கீ மழ உள்ள படத்மத

ீ ண்டும் பொருங்கள் ...
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7.13.9

ஆக,மபண்மணயொறு தன் பொமதமயக் கடந்த 1200 ஆண்டுகளில்

ொற்ைிக்

மகொண்டுள்ளது எனத் மதளிவொகிைது. பமழய மபண்மணயொற்ைிற்கும் புது
மபண்மணயொற்ைிற்கும் இமடமய ஐந்து கி. ீ . க்கும் அதிக ொன இமடமவளி
உள்ளதும் மதரிய வருகிைது.
மதவொரம் கொட்டும் உண்ம கள் கூகிள் பதி த்திலும் நன்கு மதரிவதொல், நொன்
மபண்மணமய விளக்கிமனன். இது மபொன்ை இலக்கிய சொன்றுகள் பல இருக்கலொம்.
படித்தைிய மவண்டும்.
அடுத்த வகள்வி, மதொல் லவலக ஆற்றொல் அழிந்ததொ கீ ழடி?
கீ ழூர் அருமக பள்ளிசந்மத திடலில், அண்ம யில் அகழ்ந்தைியப்பட்ட பண்மட
நகரத்மத எப்படி

ண் மூடியது எனும் மகள்வி எல்மலொர்

னதிலும் எழுந்துள்ளது.

மவமக ஆற்ைின் கமரயில் இருப்பதொல் ஆற்று மவள்ளத்தில் மூழ்கி இந்நகரம்
அப்படிமய அழிந்திருக்கலொம்

என்பது எளிதொன

விமட. மவமக ஆற்ைிலிருந்து

ஒன்ைமர கி. ீ . தூரத்தில் உள்ளமத இவ்வளவு தூரம் மவள்ளம் வரு ொ என்பதும்
சிலரின் ஐயம்.
இது குைித்து மதொல்லியலொளர்கள் என்ன மசொல்கிைொர்கள் என்று பொர்ப்மபொம்.
மதொல்லியலொய்வொளர் சொந்தலிங்கம்:
“மதொல்லியல் ஆய்வொளர் என்ை முமையில் என்னொல் ஒன்மை யூகிக்க
முடிகிைது. 1300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதொவது, கிபி 1650 முதல் 1700
வமரயிலொன கொலகட்டத்தில்

துமரமய ஆண்ட அரிமகசரி என்ை

ன்னன்,

இன்மைய குருவிக்கொரன் சொமல அருமக மவமக ஆற்ைில் அமண கட்டி,
தண்ணமரக்
ீ
கொல்வொய் மவட்டி பொசனத்திற்குக் மகொண்டு மசன்றுள்ளொன்.
அந்தக் கொல்வொய் மகொந்தமக, கீ ழடி, திருச்சுழி வழியொக வரமசொழன்
ீ
வமரயில்
இருந்திருக்கிைது. மவமகயில் ஏற்பட்ட மபருமவள்ளம் இந்தக் கொல்வொய்
வழியொகப் பொய்ந்து கீ ழடிமய மூழ்கடித்திருக்கும் என்று கருதுகிமைொம். ஆய்வு
மதொடர்ந்தொல் தொன் உண்ம மயக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.”
இதன் அடிப்பமடயில் கூகிள் பதி த்மதயும் , இஸ்மரொவின் புவன் பதி த்மதயும்
ஆய்ந்த மபொது மவமகயிலிருந்து ஒரு சிறு கிமள பிரிந்து கீ ழடி – வரீ மசொழன்
வழிமய மசன்று கடலில் கலக்கிைது. இது ஒரு கிமளநதிதொனொ அன்ைி மவமகயின்
மதொல்தட ொ? என்பது அடுத்த மகள்வி. இந்தக் கிமள ஆற்ைின் மநளிவு சுழிவுகமளக்
கொணும்மபொது இது ஓர் மவட்டப்பட்ட கொல்வொயன்று, இயற்மகயொன வொய்க்கொல்தொன்
என்று மதளிவொகிைது. மதொடர்ச்சியொக இல்லொ ல் விட்டு விட்டு இருப்பமதப்
பொர்க்மகயில் இது மதொல்தட ொக இருப்பதற்மக வொய்ப்பு அதிகம் எனத் மதரிகிைது.
(புவியியலொளர்களுக்கு மதொல்தடங்கள்

ீ து எப்மபொதும
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ஒரு கொதல் என்பது மவறு

விஷயம்). இதற்கிமடயில், இங்குப் பணியொற்ைிய திரு அ ர்நொத் இரொ கிருஷ்ணொ
அவர்கள் மசொல்வமதயும் மகட்மபொம்

மபரும்பொலொன அகழ்வொய்வுக் குழிகளில் ஒரு குைிப்பிட ஆழத்திற்குக் கீ ழ்
ஆற்று

ணல் படிவங்கள் கிமடக்கின்ைன.பல நூற்ைொண்டுகளுக்கு முன்

இங்மக ஒரு மதொல்ஆற்றுத் தடம் இருந்திருக்கும் என்பமத இமவ
கொட்டுகின்ைன” (In most of the trenches, below a certain level, layers of river sand have been found,
signalling the existence of paleochannels in the area many centuries ago).

ஆக, புவன்

ற்றும் கூகிள் பதி ங்களில் நொம் கொண்பது, மதொல்லொற்றுத்தட ொக

இருக்கும் வொய்ப்புகமள அதிகம்.
ம லும், இந்த கீ ழடி- வரமசொழன்
ீ
ஆற்ைிமன அப்படிமய இழுத்து கடலுக்குக்
மகொண்டுமபொனொல் அங்மக நம்ம

வரமவற்க, ஒரு பவளத் தீவு திட்டும்

கொத்திருக்கிைது.
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இந்த மதொல் ஆற்றுத் தடம் அகழ்வொய்வுக் குழிகளில் ஒரு குைிப்பிட்ட ஆழத்திற்குக்
கீ ழ்

உள்ளதொல், இது இந்தப் பண்மட நகரம் உருவொகும் முன்மப இருந்திருக்க

மவண்டும் என்றுதொன் எண்ணத் மதொன்றுகிைது. இதனொல் நகரம் அழிந்திருக்க
வொய்ப்பில்மல.
பிைகு என்னதொன் ஆனது?

***
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7. கயவொகு கொைம்கொட்டி முலறலம - எனது கருதுவகொள்
– முகுந்தன்
த ிழக வரலொற்மைக் கணிப்பிடும்மபொது கயவொகு முக்கிய இடத்மதப்
பிடித்துவந்துள்ளொன்.

கொவம்சத்மத ம ொழிமபயர்த்த வில்மஹம் மகய்கர் அவர்களின்

கருத்துப்படி முதலொம் கயவொகு கி.பி 171 - 193 இல் வொழ்ந்துள்ளொன்.
( ைவன்புலவு க. சச்சிதொனந்தன் ஐயொ ம ொழிமபயர்த்த

வில்மஹம் மகய்கர்

அவர்களின் "சிங்களவர் வரலொற்று நூல்களின் நம்பகத்தன்ம " நூலின்படி)
இந்தக் கயவொகுமவ சிலப்பதிகொரத்தில் கூைப்படும் கயவொகு - அவன் மசரன்
மசங்குட்டுவன் கொலத்தவன் எனும் கருத்து "1800 ஆண்டுகளுக்கு முன் த ிழர்" எனும்
நூலில் வி.கனகசமப அவர்களொல் கூைப்பட்டு பலரொலும் ஏற்கப்பட்டு

ற்றும்

றுக்கப்பட்டு வருகின்ைது.
(இரொ .கி ஐயொ எழுதிய "சிலம்பின் கொலம்" நூலிலும் இதமன

றுக்கின்ைொர்.)

இதற்குக் கொரண ொன சிலப்பதிகொர வரிகள்,
உலர மபறு கட்டுலர:
அது மகட்டு, கடல் சூழ் இலங்மகக் கயவொகு என்பொன் நங்மகக்கு நொள் பலி-பீடிமகக்
மகொட்டம் முந்துறுத்து-ஆங்கு, ‘அரந்மத மகடுத்து, வரம் தரும் இவள்’ என, ஆடித்
திங்கள் அகமவயின், ஆங்கு ஓர் பொடி விழொக் மகொள் பல் முமை எடுப்ப,

மழ

வற்ைிருந்து,
ீ
வளம் பல மபருகி, பிமழயொ விமளயுள் நொடு ஆயிற்று.
வரந்தரு கொலத:
அரும் சிமை நீங்கிய ஆரிய

ன்னரும்,

மபரும் சிமைக்மகொட்டம் பிரிந்த
குடகக் மகொங்கரும்,

ன்னரும்,

ொளுவ மவந்தரும்,

கடல் சூழ் இலங்மகக் கயவொகு மவந்தனும்,
‘எம் நொட்டு ஆங்கண் இ யவரம்பனின்
நல்நொள் மசய்த நொள் அணி மவள்வியில்
வந்து ஈக’ என்மை வணங்கினர் மவண்ட
‘தந்மதன் வரம்!’ என்று எழுந்தது ஒரு குரல்கி.பி 5ம் நூற்ைொண்டில் எழுந்ததொகக் கூைப்படும்

கொவம்சத்தில் வரும் முதலொம்

கயவொகு த ிழகம் வந்ததொகக் குைிப்புகள் இல்மல. ஆனொல் கி.பி 17 ம்
நூற்ைொண்டளவில் எழுதப்பட்ட இரொசொவளி நூலில் கயவொகு தனது தந்மதயின்
கொலத்தில் மசொழனொல் பிடித்துச்மசல்லப்பட்ட 12000 மபருக்குப் பதிலொக 24000
மபமரயும் பத்தினித் மதய்வத்தின் மபொற்சிலம்மபயும்

[31]

புத்தரின் புனித

பொத்திரத்மதயும் (வட்டகொ ினி அபயன் கொலத்தில் பொண்டியர்களொல்
மகொண்டுமசல்லப்பட்டது ) நீலன் என்பவன் உதவியுடன் மகொண்டுவந்தொன் எனக்
கூறுகின்ைது.
மபரும்பொைொவனொர் அறிந்த முதைொம், இரண்டொம் கயவொகு தவிர்ந்த வவறும் சிை
கயவொகு பற்றி மட்டக்கைப்பு மொன்மிகம் கூறுகின்றது… புவவனய கயவொகு
என்னும் கைிங்ககுமொரன் , வசொழ இைவரசிலய மணந்து, பின்பு இைங்லக வந்து
ஒரு பிரவதசத்லத ஆண்டொன் எனக் கூறுகின்றது. இந்த புவவனய கயவொகு
மற்றும் அவன் மகன் மனுவநய கயவொகுக்கும் சிைப்பதிகொரம் கூறும் கலதக்கும்
ஏதொவது மதொடர்புள்ைதொ எனப் பொர்ப்வபொம்.
இைங்லக வரைொறு கூறும் தமிழ் நூல்கள்:
இலங்மகயில் த ிழர் வரலொற்மை அைிவதற்கு எழுதப்பட்ட நூல்களில் மகலொய
ொமல, மவயொபொடல், பரரொசமசகரன் உலொ , இரொசமுமை, யொழ்ப்பொண மவபவ ொமல
,

ட்டக்களப்பு

ொன் ியம் , மபரியவளம ப் பத்ததி, குளக்மகொட்டன் கம்பசொத்திரம்,

மகொமணசர் கல்மவட்டு , மகலொச புரொணம், என்பனமவயும் அடங்கும்... இமவ
ிகப்பிற்கொலத்தில் எழுந்த நூல்கள். வரலொறு

ற்றும் கொலவரிமசகளில் நிமையக்

குழப்பங்கள் கொணப்படினும், அவற்மைக் குமைத்து
இதில்

ட்டக்களப்பு

திப்பிடமவண்டியதில்மல.

ொன் ியம் என்பது வழிவழியொக சுவடிகளில் எழுதப்பட்டு வந்த

வரலொறு எனக் கூைப்படுகின்ைது.
(நூலகம் திட்டத்தில் : http://www.noolaham.org/wiki/index.php/ ட்டக்களப்பு_ ொன் ியம்)
இதமன முழும யொன ஒரு வரலொற்று ஆவண ொகக்
கருதமுடியொவிட்டொலும்

ற்மைய ஆவணங்கள் கூறும்

விடயங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க உதவியொக
இருக்கும்.
இதமனப் பதிப்பித்த F. X. C. நடரொசொ பின்வரு ொறு
கூறுகின்ைொர்...
ட்டக்களப்பின் சரித்திரத்மதக் கூறும் இந்நூல் யொரொல்
எந்த ஆண்டில் எழுதப்பட்டமதன்ை விபரங்கமள
நூன்முகத்தொனும்,

றுமுகத்தொனும் அைிந்து மகொள்ள

முடியவில்மல. நூலின் மபொக்கிமனயும் வொக்கிமனயும்
மநொக்கு ிடத்து இது பல்மலொரொல் பற்பல கொலங்களில்
எழுதிச் மசர்க்கப்பட்டமதன்பது புலனொகின்ைது.
ஏட்டு வடிவத்தில்
அடங்கிக் கிடந்தது.

[32]

ட்டக்களப்புச் சரித்திரம் இதுவமர
யில்வொகனப் புலவரொல்

எழுதப்பட்ட யொழ்ப்பொண மவபவ ொமல எழுந்தகொலத்மத இந்நூலின் ஒரு சில பகுதி
எழுதப்பட்டிருக்கலொம் என்று கருத நூலிற் சில பகுதிகள் சொன்று பகருகின்ைன.
இந்நூலில் ஆதி கொலந்மதொட்டு ஒல்லொந்தர் கொலம்வமரயுள்ள சரித்திரம்
கூைப்பட்டிருக்கிைது. ஆங்கிமலயரின் ஆட்சித் மதொடக்கமும் ஓதப்பட்டிருக்கிைது.
கொவம்சத்திற் கூறுபட்ட பல சங்கதிகள் இந்நூலில் ஒத்திருக்கின்ைன.
பொலிம ொழியிலடங்கிக் கிடந்த
இருக்கின்ைன.
இந்நூல்

கொவம்சக் கமதகள் பல இந்நூலகத்மத

கொவம்சத்துடன் ஒத்துப்மபொகொத விடயங்களு ிருக்கின்ைன. ஆகமவ

கொவம்சத்மதத் தழுவி எழுதப்பட்டமதன்பதற்கு ஆதொர ில்மல.

கொவம்சத்திலுள்ள சரித்திரம் அைிந்தபின்மர எழுதப்பட்டிருக்கு ொயின் முன்பின்
முரணின்ைி முடிந்திருக்கும்.
விசயனும், அவன்மதொழர்களும் மதன் துமரயிலிருந்து மபண்கள் மபற்ைனமரன்று
கொவம்சம் கூறுகின்ைது. இந்நூமலொ வட துமரயிலிருந்து மபற்ைதொக நவில்கின்ைது.
கொவம்சத்திற் கூைப்படும் மபரரசர்கள் பற்ைியும் இந்நூல் எடுத்துமரக்கின்ைிலது.
மபொல்லநறுமவயில் ஆண்ட மவறு அரசர்கமள எடுத்துமரக்கும் இந்நூலில்
பரொக்கிர பொகுமவப்பற்ைி ஒருவசனமு ில்மல.
ஆடகசவுந்தரியின் சரித்திரம் இந்நூலில் மவமைொர் முமையிற் கூைப்பட்டிருக்கிைது.
குளக்மகொட்டன் கமத எதுவு ில்மல.
யொழ்ப்பொணப் பகுதிமய இந்நூல் நொகதீபம்,

ணற்ைி,

ணற்ைிடர்,

ணிபுரம் என்ை பல

பண்மடப் மபயர்களொல் விரித்துமரக்கின்ைது.
இடப்மபயர் வரலொறுகளும் இந்நூலிற் கொணப்படுகின்ைன. பண்மட நூல்களில்
இவ்வமக விபரம் கொணு ொைில்மல.
கொலவமரயமை புரியொது அரசர்கமள
இவ்வமகக் கொரணங்கமள

ொறுபடவுங் கூைியுண்டு.

னதிற் மகொண்டு ஆரொயு ிடத்து இந்நூல் மவமைொர்

நூல்வழி வந்ததன்று என்பது புலனொகும். ஆகமவ இந்நூல்

ற்ை சரித்திர

முதனூல்கள் மபொல் விளங்குகின்ைது எனலொம்.
இந்த நூலில் பண்மடச்சரித்திரமும் உண்டு. ஒல்லொந்தர் வமரயுள்ள இக்கொல
சரித்திரமுண்டு.
கொவம்சம் கூறுவதுமபொல் சிங்கத்தின் கமதமயத் தழுவொது சிங்ககுல இளவரசன்
வங்கமதசத்துப் மபண்மணத் தூக்கிச்மசன்ை
இந்நூல் விரித்துமரக்கின்ைது.
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ணமுடித்துப் பிள்மளகள் மபற்ைதொக

கலியுக ஆண்டுகமளமய இந்நூல் மகயொண்டு
வந்திருக்கிைது. பமழய நூல்களிமலதொன் இவ்வமக
ஆண்டுமுமை மகயொளப்படும்.
பண்மடக்கொலத்தில் இலங்மக திரிசிங்கள நொடொகப்
பிரிக்கப்பட்ட வரலொறு நவ ொன முமையிற்
தரப்பட்டிருக்கிைது. எல்லொளனும் இவ்வமகப்பிரிவிற்
பங்கு மகொள்ளுகின்ைொன்.
இந்திய சரித்திரங்கூட இங்கு கொட்டப்பட்டிருக்கின்ைது.
க து சூசினி என்பொனின் நிர்ப்பொக்கியத்தொல் முற்குகக்
குடிகள் மூன்று படகுகளில்

ட்டக்களப்பில் வந்து

குடிமயைினதொக எழுதப்பட்டிருக்கிைது.
இந்நூலின் வசனநமட, மசொற்பிரமயொகம் இவற்மை
மநொக்கும்மபொது பமழம க்கும், புதும க்கும் இடனொக
அம கின்ைது. வசனநமட பலபடியொக வளர்ந்து வந்திருக்கின்ைது. கமத மசொல்லுவது
மபொல நீண்ட வசனங்களும், விளக்கிக் கொட்டுவது மபொல் சிறு சிறு வசனங்களும்
கொணப்படுகின்ைன. யொழ்ப்பொண மவபவ ொமலயின் வசனநமடமவறு, இதன் வசன
நமடமவறு. வகுத்தும் மதொகுத்தும் கொட்டுவது மபொன்று நூல் நடந்து மசல்கின்ைது.
மசொற்பிரமயொகங்களும் விசித்திர ொனமவ. இக்கொலத்து வழங்கும் சங்கதச்
மசொற்களுமுள.
இலவமயல்ைொவற்லறயும் வநொக்குமிடத்து இந்நூல் யொவரொ ஒருவரொல் மொத்திரம்
மசய்யப்பட்ட மதன்று துணிவதற்கில்லை. பல்வைொரொற் பற்பை கொைங்கைிற்
மசய்யப்பட்ட மதன்பவத புைனொகின்றது.
இதமன எழுதியவர்கள் யொவரும் உண்ம

வரலொறு அைிந்தவர்களொகமவ

மதொற்ைப்படுகின்ைனர். பண்மடய வரலொறுகளில் அபிப்பிரொயமபதம் இருப்பதொல்
அமவபற்ைி உறுதியொக எதுவுஞ் மசொல்லமுடியொது.
ொமகொன் பமடமயடுத்து வந்து இலங்மகமய மவன்ைம

யொவரொலும் ஒப்புக்

மகொள்ளப்படுகின்ைது. இவனின் சரித்திரம் ஆதிமயொடந்த ொக
விரித்துமரக்கப்பட்டிருக்கின்ைது.
இந்நூலும் யொழ்ப்பொண மவபவ ொமல நவில்வது மபொல் ஒல்லொந்தரின்
தூண்டுதலொல் எழுதப்பட்டிருக்கலொம ொ என்று நிமனக்கவும் இடந்தருகின்ைது.
மபரிய கல்மவட்டு, தொதன் கல்மவட்டு, மபொடி கல்மவட்டு இமவமயல்லொம்
அகவற்பொவொலொனமவ. இமவயும் வரலொறு கூறுவன. வசனப்பகுதியிலுள்ள சில
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சம்பவங்கள் மசய்யுள்; நமடயிற் தரப்பட்டிருக்கின்ைன. ஆகமவ நூல்வசனமும்,
மசய்யுளு ொகச் மசய்யப்பட்டிருக்கிைது எனலொம்
-------------------------------------------* இங்வக கைி வருட ஆரம்பம் கி.மு 3102 என எடுத்துக்மகொள்கின்வறன்.. மற்றும்
இங்வக கூறப்படும் ஆண்டுக்கணக்கு சரியொனதொ எனவும் கூறமுடியொது...
-------------------------------------------மட்டக்கைப்பு மொன்மியம் கூறும் சிை தகவல்கள்:
இந்த நூல் இரொவணன் - குமபரன் கொலத்திலிருந்து வரலொற்மைக் கூைத்
மதொடங்குகின்ைது..
பின்பு

கொபொரதப் மபொர்முடிந்தபின் அத்தினொபுரத்து நொகர் கலி ஆண்டு

800 இல் (

கி.மு.2300 ) இலங்மக வந்ததொகவும்
குருகுைத்து
அன்றிய நொகர் கூடி அத்தி நொடதனொல் மீ ண்டு
வன்றிற விைங்லக வசர்ந்து வொழ்ந்தனர் கைி எண்ணூறில்
பின்பு விஜயனும் மதொழர்களும் இலங்மகமய கலி ஆண்டு 2706 இல்
அமடயும்மபொது அங்மக

( கி.மு 396 )

நொகர் சிற்ைரசன் முல்மலத்தீவிலிருந்து ஆண்டதொகவும்

பின்பு விஜயன் குமவனி எனும் இயக்கர் மபண்மண

ணந்து

கொளிமசனன் எனும் அரசமனக் மகொன்று ஆட்சிமயக் மகப்பற்ைியதொகவும்
கூறுகின்ைது...
-------------------------------------------இந்நூல் கூறும் சிை வரைொற்றுக் கொைங்கள்:
அத்தினொபுரத்து நொகர் இலங்மக வருமக

- கலி ஆண்டு 800 ( கி.மு.2300 )

விஜயனும் மதொழர்களும் இலங்மக வருமக
கலிங்க

ொகன் - கலி ஆண்டு 4250 இல்

- கலி ஆண்டு 2706 இல்

( கி.மு 396 )

( கி.பி 1148 )

கஜினி முக து - கலி ஆண்டு 4115 அளவில் (கி.பி 1013 )
கொவம்சத்திற்கும்

ட்டக்களப்பு

ொன் ியத்திற்கு ிமடயில் பல கொல மவறுபொடுகள்

இருப்பினும் ஒரு புதிய விடயத்மதப் பொர்ப்மபொம்.
பிரசன்னசித்து - சரித்திரம்:
பிரசன்ன சித்து கலிபிைந்து மூவொயிரத்து நூற்றுப்பத்தொம் வருஷம்

ட்டக்களப்புக்கு

அரசுக்கு வந்த மபொது மதவர் சந்நிதியியற்ை விருப்புமடயவனொக இருந்து வரும்
கொலம் புவமனயகயவொகு என்னும ொரு கலிங்ககு ொரன் மசொழநொட்டிலரசியற்ைி வரும்
திருச்மசொழனுமடய

கள் தம்பதிநல்லொள் என்பவமளப் பொணிக்கிரகணஞ் மசய்து

சில கொலத்தின் பின்பு புத்திரனில்லொம யொல் இரொம சுவரம் தரிசமன மசய்து
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ண்டபம ொன்ைியற்றும்படி திரவியமுங் மகொடுத்து திட்டஞ் மசய்து இலங்மகயில்
வந்து திருக்மகதீஸ்வரம் தரிசமன மசய்து தொனம் தன்

மனவியும்

சிமைதளங்கமளொடு மகொமணஸ்வரர் தரிசமன மசய்து நிற்கும் மபொது
அரசுபுரியும் நொகர்குலத்துச் சிற்ைரசனுமடய

ணிபுரத்மத

ந்திரி மகொட்டொயமனன்பவன்

புவமநயகவொகுமவ மநொக்கி என்னுமடய உத்தரவில்லொ ல் நீயிங்கு வரப்படொமதன
விளம்பினன். அதமனக் மகட்ட புவமனயகயவொகுவும் தன்மனொடு வந்து
மசொழவரியர்கமள
ீ
ஏவிக் மகொட்டியன் முதலிய நொகர் குலத்துப்
பிரதொனிகமளமயல்லொம் மவட்டிக் மகொன்று மசயித்துச் சிலமர
அந்நகரத்தொலகற்ைியும் மதட்சணொபதிமயத் தன்னளவிருத்திச் மசொழநொட்டு
வரியர்கமளக்
ீ
கொவல் மவத்து
பிரசன்னசித்துவிடத்தில்

ட்டக்களப்மப அரசுபுரியும் வொகூரன் புத்திரன்

மனவி துமணவமரொடு வந்து குலமுக ன் மகொண்டொடி

ஆகொரமுண்டு பிரசன்னசித்துவிடத்தில் மதட்சணொபதிமய ஒப்புக்மகொடுத்துச் சில
நொளிருந்து புவமனயகயவொகுவும் தனது நகரம் மபொகக் கருத்துற்ை மபொது பிரசன்ன
சித்துவும் நொகர்முமனயில் பண்டு-நொளில் சுப்பிர ணியர் ஆலயம்
பொழமடந்திருப்பதொல் நொட்டுச் சிற்பிகமள அமழத்துச் மசப்பனிட்டுத் தரும்படி
மவண்டினன். அதமன உணர்ந்த புவமனயகயவொகுவும் தனது
திருச்மசொழனுக்கு

ொ ன்

ட்டக்களப்பு நொகர்முமனச் சுப்பிர ணியர் ஆலயத்மதச்

மசப்பனிடக் கருத்துற்மைன். அதற்குச் சிற்பிகளும் திரவியங்களும் அனுப்பும்படி
திருமுகம் அனுப்பினன். திருமுகத்மத வொசித்த திருச்மசொழனும் சந்மதொஷ மடந்து
ருகன் மகட்டபடி அனுப்பினன். சிற்பிகள் வந்து புவமனயகயபொகுமவக் கண்டு
ந ஸ்கொரம் மசய்து ஆலயத்மதச் மசப்பனிட்டு புவமனயகயபொகுவும் அந்தணர்
புத்தியின்படி அபிமசகஞ் மசய்து திருக்மகொயிமலன நொ ஞ் சொற்ைி பிரசின்ன
சித்துவிடம் ஒப்புக்மகொடுத்துச் சில நொளிருக்க புவமனயகயபொகுவின்
நல்லொளுக்குக் மகற்பமுண்டொக பிரசின்னசித்துவும்

ன கிழ்ச்சி மகொண்டு

புவமனயகயபொகுவுக்கு ஒரு நொடுண்டொக்கக் கருதி, வடக்கு
மவட்டுவொய்க்கொலும், மதற்கு

மனவி தம்பதி

க்கனல்

ொணிக்க கங்மகயும், ம ற்குக் கடவத்மதயும் கிழக்குச்

சமுத்திர ொயுமுள்ள ஒரு கிரொ த்மத உண்டொக்கிக் கவடொ

மலயில்

ொளிமக

உண்டொக்கி புவமனயகயபொகுவுக்குக் மகலஞ்ச ொகக் மகொடுத்து அரசிருக்கச் மசய்து
புன்னரசி என்று நொ ஞ்சொற்ைிக் கல்லிலும் மவட்டிமவத்து தன்னிருப்பிடஞ் மசன்ைொன்.
இது நிகழ்ந்தது கலிபிைந்து மூவொயிரத்து நூற்றுமுப்பதொம் வருஷம். அதன்பின்பு
புவமனயகயவொகு தன்மனொடு வந்த பிரதொனி மசொழவரியர்
ீ
சிமைத்தளங்களொகவும்,
தன்னரகொயிருத்தி தனது நகரத்துள் கழனிகள் திருத்தி குடிபமடசிமைகமள மவத்து
வொழ்ந்து வருங்கொலம் தனது

மனவிக்குப் பிரசவ கொலம் மநரிட்டது. அன்று

விடொ மழ மபய்ய அத்தினத்தில் புத்திரன் பிைந்தொன். அப்பிள்மளக்கு ம கவர்ணன்
என்றும்

னுமநயகயவொகு என்றும் நொ ஞ்சொற்ைி வொழ்ந்து வருங்கொலம் புத்திரனுக்கு

இரொச பருவகொலம் வர வங்கமதசத்துக் குலசந்திரனுமடய புத்திரி அழகுவல்லிமய
ணம்முடிப்பித்து உன்னரசுகிரிமயயும் பட்டங் கட்டிச் சிலகொலத்தின் பின்
புவமனயகயவொகுவும் அவர்

மனவியும் ஒமர தினத்தில் மதகவிமயொகம்

அமடந்தனர்.
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மனுவநயகயவொகுவின் சரித்திரம்:
னுமநயகவொகு கலிபிைந்து மூவொயிரத்து நூற்மைம்பதொம் வருஷம் பட்டத்துக்கு
வந்தொன். இவன் உன்னரசுகிரிக்கு ம ற்கிலும் மதற்கிலும் உள்ள நொடு நகரங்கமள
எல்லொம் தன்மகவசப்படுத்தித் திமசவொங்க அரசுபுரியுங்கொலம்

ட்டக்களப்மப

அரசுபுரியும் பிரசன்னசித்துவின் புத்திரன் நொசகமனச் சிமநகம் மகொண்டு
தந்மதயொலியற்ைிய நொகர்முமன ஆலயத்மத அந்தணர் புத்தியின்படி மசப்பனிடக்
கருதிச் மசொழநொட்டுச் சிற்பிகமள அமழத்து ஏழுதட்டுத் தூபியும்

தில்

ண்டபங்கள்

ொதர்சொமல, வொகனவடு,
ீ மகொபுரவொசல், தங்கத் தகடு பூட்டிய மகொடித்தம்பம் தூபியின்
ம மல ஏழு தங்கக் குடமும் நிமைந்து ஆறுவதியும்
ீ
அலங்கரித்து அந்தணரொல்
அபிமஷகங்கள் மசய்வித்துத் தனது

ொதொபிதொ வ ிசத்தொருக்கு வங்கமதசம் சிங்கபுரம்

மசொழநொடு கலிங்கநொடு இரொ நொடு இவற்மை அரசுபுரியும் புரவலர்களுக்குத் தந்மத
தொயுமடய சம்பவங்களும் கலிங்கர் வங்கர் சிங்கர் இலங்மகமய அரசுபுரியும்
மநர்ம களும், தனது தந்மதயொல் முன் நொகர் முமனயிலியற்ைிய திருப்பணிச்
சம்பவங்களும் அந்தத் திருமுகப்பணிமய யொன் அந்தணர் புத்தியின்படி த ிழ்

தம்

ஓங்கச் மசொழ நொட்டுச் சிற்பிகமள அமழத்துச் மசப்பனிட்டு அபிமசகம்
இன்னதினம னத் திருமுகம் அனுப்பினர். அமத வொசித்தைிந்து அரசர்கள்

ொணிக்கம்,

முத்து, இரத்தினம், நொக ணி, தங்கத்தட்டு, பொரிசொதம், சரிமகப் பட்டு இவற்மை ஏழு
இரொசர் மகயில் மகொடுத்து தங்கள் தங்கள் பந்துகள் நொற்பது திமைக் குடிகமளயும்
அனுப்பிவிட்டனர். அவர்கள் ஒருங்கு மசர்ந்து ஒரு படகில் ஏைி மதன்சமுத்திரம்
சொர்ந்து நொகர்முமனக்கு அடுக்கொயிருக்கும் களப்பு முகத்திலிைங்கி நிற்க, தொசகன்
னுமநயகவொகுனின் பிரதொனிகள் அந்தணர்கமளொடு எதிர் மசன்று முக ன்
மகொண்டொட அந்தணர்கமள ஏழு இரொசரும் நொற்பது திமைக் குடிகளும் தம்பட்டமனன
வொழ்த்தித் திருப்பணிக்குச் மசன்று ஏழு இரொசரும் அவர் அவர்கள் மகொண்டு வந்த
திரவியங்கமளயும் அரசினர்தந் பதி நல்லொள் பந்துகள் மகொடுத்த பத்திரங்கமளயும்
னுமநயகவொகுவிடம் மகொடுத்து பரிசுபுரிந்தனர்.

னுமநயகயவொகுவும் வந்தவர்கமள

ஆசீ ர்வதித்து அறுசுமவயுடன் அமுதளிப்பித்து அபிமசகஞ் மசய்து ஆறுகொலம் பூமச
நடக்கும்படி ஏழு இரொசர்கமளயும் பமடயொட்சி குலத்தில் மூன்று வன்னியர்கமளயும்
வகுத்து இருபொமக முதன்ம யொக கலிங்ககுலத்து பிரசன்னசித்துவினுமடய
சந்ததிகமள வரமவண்டும ன்றும், ஐந்து பண்டொரங்களும், அந்தணர். முதன்ம

இரொசர்

இவர்களுமடய உள்ளியர் என்றும் பதினொறு சிமைகளும் கொரொளருமடய உள்ளியர்
என்றும்

னுமநயகயவொகுவும் தொசகனும் கற்பித்தனன். பின்பு திருப்பணிக்கு

ஆதொர ொக

னுமநயகவொகுவும் தொசகனும் ஏரிகள் இயற்ைிக் கழனிகள் உண்டொக்கக்

கருதி சங்கு ண்கண்டு தமலயொகவும் தொமடகிரிபொத ொகவும் இருபத்துநொன்கு ஏரி
ஒன்ைொகவும் முப்பத்திரண்டு
கழனிகள் திருத்தி நீர்

தகுமவத்து ஒரு ஏரி இயற்ைி சமுத்திரக் கமரவமர

ிஞ்சிவந்தொல் ஏரிமய இரண்டொகப் பிரித்து நடுவில் கள்ளி

ஓமடயொய் மவட்டிச் சமுத்திரக் கமரயில் மகொண்டுவிட்டு நொகமுமனக்குத்
திருப்பணிக்கு ஈந்து

ட்டக்களப்மப அரசுபுரியும் தொசனிடத்து ஒப்புக்மகொடுத்து

இரொசரும் வந்த திமைக் குடிகளும் தம்பட்டர் என்று அந்தணர்கமளக் கண்டு மபசிய
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இடத்தில் அந்தணர்கமளக் குடியிருத்தி பட்மடயும் வரிமசகமளயும் மகொடுத்து
ொணிக்க மவரத்தொல் ஒரு கமணசவிக்கிரகமும் ஸ்தொபித்து தம்பட்டொர் ஊமரன
நொ ம் சூட்டி, தனது ொதொ தம்பதி நல்லொள் மபரில் ஒரு வொவியும் இயற்ைி அந்த
வொவிக்குத் தம்பதிவில் என்று நொ ம் சொற்ைி தொசகனிடத்து விருந்துண்டு முக ன்
மகொண்டொடி உன்னரசுகிரிவில்
வொழ்ந்துவரும் கொலம்

மனவியும் வரும்சிமைத் தளங்கமளொடு மசன்று

மனவிக்கு சந்தொன ில்லொம யொல் விசனமுற்று

இருக்கும்மபொது ஒரு மபமழ சமுத்திரத்தில் அமடந்துவந்து கமர ஏைக்கண்ட
மவவுகொரன் ஒருவன் உன்னரசுகிரியில் மசன்று

னுமநயகயவொகுவிடத்தில் மககட்டி

நின்று. அரமச சமுத்திரக்கமரயில் ஒரு அழகுசவுந்திரிய ொன மபமழ அமடந்து
கமரமசர்ந்திருக்கிைமதன விண்ணப்பம் மசய்தொன். அமதக்மகட்ட அரசன்
பிரதொனிகமளொடு கடற்கமரக்குச் மசன்று மபமழமயத் திைந்தொன். அதற்குள் ஒருமபண்
குழந்மதயிருந்து கல கல என நமகத்தது. அமதக் கண்ட அரசன்
பல்லக்கில் மவத்து உன்னரசுகிரிக்குச் மசன்று தன்

ன கிழ்ச்சிமயொடு

மனவி மகயில் மகொடுத்து

ஆடகசவுந்திரி என நொ ம் சூட்டி நொமளொருவண்ண ொய் வளர்த்துப் மபமழ அமடந்த
இடத்மத நகரொக்கி பொலர்நமக நொமடன நொ ம் சொற்ைிக் குடிமயற்ைி அந்தநொடும்
ட்டக்களப்பு எல்மலயொன படியொல் தொசகனிடத்தில் ஒப்புக்மகொடுத்துத் தனது நகரம்
மபொயினன். தொசகனும் அந்தப் பொலர் நகமரக் கொட்டில் படகுகட்டும் துமையொக்கி
அமணயும் இயற்ைினன். அதன்பின் வடநொட்டு வர்த்தகர்கள் வந்து வர்த்தகம்
மசய்தனர். பின்பு

னுமநயகயவொகுவின்

ந்திரி ஆடகசவுந்தரிக்கு ஏழுவயதில்

சயனிக்கும் மபொது ஒருவர் மதரிசனபிரசன்னரொகி இரொ
இரொ தியொனம

ந்திரம் ஒன்றும்,

வணக்கம ொன்றும், உபமதசித்தகன்ைொர். உடமன விழித்து

றுநொட்கொமலயில்

ந்திரஞ் மசபித்து இரொ

மூர்த்திமய வணங்கி வருங்கொலம்

னுமனயகயவொவுக்கு ஆடகசவுந்தரியினுமடய பூர்வ சம்பவங்கமள வடநொட்டு
வர்த்தகப் பிரபுக்கள் விளங்கப்படுத்தினர்.
உரிம

னுமனயகயவொகுவும் புத்திரிதனக்கு

உமடயவமளன்றும் உன்னரசுகிரிமயப் பட்டங்கட்டி பர பதம் அமடந்தனன்.

-------------------------------------------வமலும் இரு கயவொகு:
இதில் கூைப்படும் இரு கயவொகு புவமநய கயவொகு ,

னுமநய கயவொகு. அமதப்பற்ைி

விரிவொகப் பொர்ப்மபொம்..
புவவனயகயவொகு - கைி 3130 (கி.பி.28)
கலிங்கத்மதச் மசர்ந்தவன் - மசொழ
நல்லொமள

ன்னன் திருச்மசொழனின்

கள் தம்பதி

ணம் முடித்துப் பின் இலங்மக வந்தொன்.

மனுவநயகயவொகு என்னும் வமகவர்ணன்
புவமனயகயவொகுவின்

- கைி 3150 (கி.பி.48)

கன் - மபமழயில் வந்த குழந்மதக்கு ஆடகசவுந்தரி எனப்

மபயரிட்டு வளர்த்து வந்தொன்.
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ஆடகசவுந்தரி கலத:
ஆடகசவுந்தரி வரலொறு புரொணத்தன்ம

நிரம்பியதொகக் கொணப்படுகின்ைது .. கலி 3180

– 3370 (190 ஆண்டுகள்) அளவில் ஆடகசவுந்தரி வொழ்ந்ததொகக் கூறுகின்ைது…
கொவம்சம் கூறும்
இந்நூல்

கொமசனமன( கி.பி 325 – 352)

ணந்து அரசொண்டதொகக் கூறும்

கொமசனன் மசவ ஆலயங்கமளத் திருத்தியதொகக் கூறுகின்ைது.

கொவம்சம், அவன் மசவ ஆலயங்கமள இடித்ததொகக் கூறுகின்ைது.
சங்க ிகிந்து ( சங்க ித்திரர் ?? ) மவதூலிக மசவ தத்மத வளரச்மசய்ய
விரும்பியதொக

ட்டக்களப்பு

ொன் ியம் கூறுகின்ைது.. ம லும் அவர் அனுரொதபுர

ன்னனின் சமகொதரன் எனக் கூறுகின்ைது.. மதரவொத

ற்றும்

கொயொன மபௌத்த

பிரிவுக்கிமடயில் நடந்த பூசல்கமளமய அது மசவ – மபௌத்த பூசல்களொகக்
கூறுகின்ைது எனக் கருத இடமுண்டு. இருப்பினும் மவதூலிக

தம் என்பது

கொயொன மபௌத்த ொக இருக்கலொம் ..
ஆடகசவுந்தரியின் பிற்கொல வரலொறு

கொமசனன் கொலத்மதொடு ஓரளவு

ஒத்துப்மபொகின்ைது. ஆயினும் ஆடகசவுந்தரியின்

ிகநீண்ட வொழ்க்மகக்கொலம்,

னுமநயகயவொகுவின் கொலத்திற்குப் பின்னொலொன மதளிவற்ை வரலொற்ைொல்
னுமநயகயவொகுவின்

கமளயும் ஆடகசவுந்தரிமயயும் இமணத்துக்

கூைப்பட்டதொகக் கருதலொம்.. அல்லது இருவரது மபயரும் ஒன்ைொக இருந்து
ஒருவரொகக் கருதி வரலொறு

ொற்ைப்பட்டதொகவும் கருதலொம்..

கண்ணகி – மகொவலன் கமத சிலப்பதிகொரம் தவிர நொட்டொர் பொடல்களொகவும்
வழங்கிவந்துள்ளன. அவற்றுள் மகொவிலன் கமத, கண்ணகி வழக்குமர

ற்றும்

சிலம்பு கூைல் என்பன குைிப்பிடத்தக்கமவ… அமவ கண்ணகிமய பொண்டிய
ன்னனின்

கள் என்றும் மசொதிடர் மசொன்னமதக்மகட்டு பொண்டியன் குழந்மதமயப்

மபமழயில் ஆற்ைில் விட்டதொகவும் கூறும்.
பத்தினி வழிபொடு எனும் நூலில் சி. கணபதிப்பிள்மள பின்வரு ொறு கூறுகின்ைொர்.
(இதற்கொன ஆதொரங்கள் என்னமவன்று மதரியவில்மல)
சந்தன

ரத்தொல் மசய்த கண்ணகி உருவமும் ஒரு சிலம்பும் சந்தன

ரப்பலமகயொல்

மசய்த மபமழயில் மவத்துக் கயவொகுக்குச் மசங்குட்டுவன் மகொடுத்தொன். பொண்டிய
அரசன் மவற்ைிமவற்மசழியன் யொமனம ல் சந்தனப் பலமகயொற் மசய்த
மபட்டிமயயும் அரசமனயும் ஏற்ைி மவதொரணியத்தில் மகொண்டுவந்து விட்டொன் .
அங்கிருந்து கப்பலில் கொமரதீவுக்கும் கீ ரி மலக்கு ிமடயிலுள்ள திருவடிநிமலயில்
இைங்கினொர்கள்.
(இமதயும் பொருங்கள் - அகநொனூறு
மபொன்மனொடு வந்து கைிமயொடு மபயரும்
வளங்மகழு முசிைி ஆர்ப்மபழ வமளஇ
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அருஞ்சமங் கடந்து படிமம் வவ்விய
மநடுநல் யொலன அடுவபொர்ச் மசழியன்
மகொடிநுடங்கு

றுகில் கூடல் குடொஅது - எருக்கொட்டூர்த் தொயங்கண்ணனொர்)

(சிலம்பு கூைல் கொவியத்தில் கண்ணகியின் கொற்சிலம்புக்கு

ொணிக்கம் எடுக்க

இலங்மக வந்ததொக ஒரு கமத உண்டு.. மவமைொரு இமழயில் அதமனப் பொர்ப்மபொம்)
-------------------------------------------எனது கருதுவகொள்:
இங்மக கூைப்படும்

னுமநயகயவொகு, சிலப்பதிகொரம் கூறும் கயவொகுவொக

இருக்கலொம்..
இலங்மகக்குக் கண்ணகி வழிபொடு வந்தமத ஆடகசவுந்தரி ஆற்ைில் மபமழயில்
வந்ததொகக் கூைப்பட்டிருக்கலொம்..
புவவனயகயவொகு வசொழ மன்னன் திருச்வசொழனின் மகள் தம்பதி நல்ைொலை
மணந்ததொகக் கூறப்படுவதொல் திகழ் ஒைி ஞொயிற்றுச் வசொழன் மகள் ஈன்ற
லமந்தன் மசங்குட்டுவனுக்கும் மனுவநயகயவொகுக்கும் உறவுமுலற இருக்கைொம்.
அதனொல் மனுவநயகயவொகு பத்தினிக் கடவுள் விழொவுக்குச் மசன்றிருக்கைொம்.
சிங்கள, த ிழ் வரலொற்று நூல்கமள

ற்றும் ஏமனய சொன்றுகமள ஒன்ைிமணத்து

ஒரு ஆரொய்ச்சி மசய்தொல், ம லும் பல விடயங்கமள அைியக்கூடும்..
வரலொற்ைைிஞர்கள் இதுபற்ைி ம லும் ஆரொயமவண்டும்.

***
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8. கருப்பும் கறுப்பும்!
– நூ.த.வைொக சுந்தரம்
எட்டுத்மதொமக, பத்துப்பொட்டு

ற்றும் 18 கீ ழ்க்கணக்கு எனவரும் சங்கநூல்களில்

(8=10=18) வல்லின உகர 'ைகரம்' வரும் "கறுப்பு" எனும் மசொல்லிற்கு
கொணப்படுகின்ைன.
(1) கொர் = கரிய நிறம்
(2) சினம்

வகொபம் மகொள்ளும் மனநிலை

சிறுதிமன மகொய்யக் கவ்மவ கறுப்பக்
கருங்கொல் வரகின் இருங்குரல் புலர

[ துமரக் கொஞ்சி - 272]

/= நிைம்/
(கவ்மவ-எள்ளின் இளங்கொய் = நிகண்டு)
("கருங்கொல் வரகின்" என்பதில் கரியநிைமும்

கொணலொம்)

வொன ொ மல வொய்சூழ்பு கறுப்பக் கொனங்
கல்மலன் ைிரட்டப் புள்ளின ம ொலிப்ப

[குைிஞ்சிப்பொட்டு - 227]

/= நிைம்/
மதொன்றுகறுத் துமையுந் துப்புத்தர வந்த
அண்ணல் யொமன அடுமபொர் மவந்தர்

[ துமரக் கொஞ்சி - 347]

/=சினம் /
கறுவுமகொள் மநஞ்சம ொடு
களம்மவட் டன்மைஒருமுகம்

[திருமுருகொற்றுப்பமட - 100]

/=சினம் /
மசம் ல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்மதொர்

[அகநொனுறு - 81]

/=சினம் /
உள் ஆங்கு உவத்தல் மசல்லொர் கறுத்மதொர் [அகநொனுறு - 111]
/=சினம் /
நம் உயர்வு உள்ளினர் கொதலர்

கறுத்மதொர் [அகநொனுறு - 187]

/=சினம் /
அரும்மபொருள் மவட்டம் எண்ணி கறுத்மதொர் [அகநொனுறு - 389]
/=சினம் /
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இருமபொருள்கள்

அவல மநஞ்சம ொடு மசல்வல்: நிற் கறுத்மதொர் [புைநொனூறு - 210]
/=சினம் /
கீ ழும் ம லும் எஞ்சொம ப் பல கொய்த்து
வொலிதின் விமளந்த புது வரகு அரியத்
திமன மகொய்யக் கவ்மவ கறுப்ப அவமரக்
மகொழுங்மகொடி விளர்க் கொய் மகொட்பதம்ஆக

[புைநொனூறு - 220]

/= நிைம்/
(கவ்மவ-எள்ளின் இளங்கொய்)
கல் உைின், அவ்வடி கறுக்குந அல்லமவொ [கலித்மதொமக - 13]
/= நிைம்/
கறுவுமகொண்டுஅதன்முதல்குத்திய தயொமன [கலித்மதொமக - 36]
/=சினம் /
முரு(கு)உடன்று கறுத்த கலிஅழி மூதூர்

[பதிற்றுப்பத்து - 26]

/ = நிைம்/
கறுத்த மதவ்வர் கடிமுமன அலை [பதிற்றுப்பத்து - 39]
/=சினம் /
ஆர்பதம் நல்கும் என்ப கறுத்மதொர்
உறுமுரண் தொங்கிய தொர்அரும் தமகப்பின் [பதிற்றுப்பத்து - 66]
/=சினம் /
கொவல் எதிரொர் கறுத்மதொர் நொடுநின்

[பதிற்றுப்பத்து - 72]

/=சினம் /
ம யறு சுடர்நுதல் விளங்கக் கறுத்மதொர் [ஐங்குறுநூறு - 474]
/=சினம் /
கற்ைொற்று வொமரக் கறுப்பித்துக் கல்லொதொர்
மசொற்ைொற்றுக் மகொண்டு சுமனத்மதழுதல் - எற்மைனின்
தொனும் நடவொன் 'முடவன் பிடிப்பூணி
யொமனமயொ டொடல் உைவு' [பழம ொழி நொனூறு - 16]
/=சினம் /
ம ய்ம்ம மய நின்று

ிகமநொக்கப் பட்டவர்

மகம்ம மல நின்று கறுப்பன மசய்மதொழுகிப்
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மபொய்ம்ம மல மகொண்டவ் விமைவற்மகொன் ைொர் 'குமைப்பர்
தம்ம மல வழப்
ீ
பமன [பழம ொழி நொனூறு - 280]
/=சினம் /
கறுத்து இன்னொ மசய்தஅக் கண்ணும்
மசய்யொம

ொசுஅற்ைொர் மகொள்

றுத்துஇன்னொ

[குைள் - 312]

/=சினம் /
கொல்தூய்ம
ம ல்தூய்ம

யில்லொக் கலி ொவும் கொழ்கடிந்துறுத்து
யில்லொத மவங்களிறும் - சீ ைிக்

கறுவி மவகுண்டுமரப்பொன் பள்ளிஇம் மூன்றும்
குறுகொர் அைிவுமட யொர்

[திரிகடுகம் - 46]

/=சினம் /
ஒருத்தியொன் ஒன்ைல பல்பமக என்மன
விருத்தியொக் மகொண்டன மவைொப் - மபொருத்தில்
டல்அன்ைில்

ொமல படுவசி ஆம்பல்

கடலன்ைிக் கொரூர் கறுத்து

[திமண ொமல

நூற்மைம்பது - 120]

/= நிைம்/
இயற்பமக மவல்குறுவொன் ஏ ொப்ப முன்மன
அயற்பமக தூண்டி விடுத்மதொர் - நயத்தொல்
கறுவழங்கிக் மகக்மகளிதொய்ச் மசய்க அதுமவ
'சிறுகுரங்கின் மகயொல் துழொ' [பழம ொழி - 400]
/= ????/
கறுத்த பமகமுமனயும் கள்ளொட்டுக் கண்ணும் [ஆசொரக்மகொமவ - 55]
/=சினம் /
ஆய்ந்தம ந்த மகள்வி அைிவுமடயொர் எஞ்ஞொன்றும்
கொய்ந்தம ந்த மசொல்லொர் கறுத்து [நொலடியொர் - 62]
/=சினம் /
மபறுவமதொன் ைின்ைியும் மபற்ைொமன மபொலக்
கறுவுமகொண் மடலொதொர்

ொட்டும் - கறுவினொல்

மகொத்தின்னொ கூைி உமரயொக்கொல் மபமதக்கு
நொத்தின்னும் நல்ல சுமனத்து

[நொலடியொர் - 334]

/=சினம் /
மவள்ளி விழுந்மதொடி ம ன்கருப்பு உலக்மக [அகநொனுறு /= ????/
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286]

என ஒமர ஒரு இடம் தவிர
இதனில் கருப்பின்னுக்கு
பொடம

'கருப்பு' எனும் மசொல் மவமைங்கும் கொணவில்மல.

ம ன் எனும்

சரிதொனொ என மபரியமதொரு

பண்பு முன்மனொட்டு மசர்ந்துள்ளதொல் சுவடி
ஐயமும் எழுகின்ைது.

அதொன்று;
'கரு' எனும் உரி வரும் பற்பல இடங்களில் 'சிமன' எனும் மபொருளில்

'6' வரிகளில்

கருப்மப எனும் மபொருளில்தொன் கொண்கின்ைன
ஆனொல்;
கருப்பு வில்லி

என கொ மனக் குைிக்கும் மசொல் உள்ளது; அதொவது கரும்பிமன

வில்லொக ஏந்தியவன் எனும் மபொருளில்
கருப்பு எனும் மசொல் நொம் இப்மபொது
ஆயிரம் ஆயிரம் எடுத்துக்கொட்டுகளொல்

கரும்பு எனும் பயிரின ொவமத வருவமத
கொட்டலொம்

மவளுத்த நிைத்தில் கரும்பு வளர்ந்தொலும் மபரும்பொலும் கரிய நிைத்தில்தொன்
கொணலொம் அல்லவொ?
எனமவ கரியநிைத்துக்கும் கரும்பிற்கும் மதொடர்பு முற்ைிலும் இருக்கின்ைது.
மதவொரம் மபொன்ை 7-10 நூற்ைொண்டு நூல்களில்
'கண்டங்கறுத்தொன் கறுப்புஅழ கொய்உமடயொன்' என

சிவமபரு ொன் கழுத்து கறுத்தது

( கரிய நிைம் ) எ ன வல்லின உகரம் ஏைிய ைகரத்தொல் எழுதி உள்ளம க்
கொணலொம்.
ஆனொல்; திரு ொலின் நிைம் 'கரி'யது என வரும் மபொது

'கரு' என இமடயின ரகரம்

ட்டும்தொன் கொணலொம்.
கரிய நிை யொமனமயக்குைிக்க இமடயின ரகரம்தொன் வரும் அல்லவொ!!
எனமவ; கரிய நிைம் தனக்கு ரகரம் ைகரம் என இரண்டும் மபொலியொவது நீண்டநொள்
பயன்பொடொகின்ைது எனலொம்.

***
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9. வகொண்ட்வொனொ
– சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
“மகொண்ட்வொனொ மலண்ட்”, “கு ரிக் கண்டம்” இரண்டும் ஒன்ைொ? மகள்விக் கமணயுடன்
என் அமையில் நுமழந்த நண்பர் மகயில் ஆங்கிலப் புத்தகம் ஒன்று இருந்தது.
அதில் GONDWANA LAND (KUMARIK KANDAM) என்ைிருந்தது.. முன்மபல்லொம் மலமூரியொ
அல்லது கு ரிக் கண்டம் என்று எழுதி வந்தனர். மலமூரியொ கருத்து
மகவிடப்பட்டதொல் இப்மபொது மகொண்ட்வொனொமவப் பிடித்துக் மகொண்டனர்.
அவ்வளவுதொன்.
சரி, மகொண்ட்வொனொ என்ைொல்

என்ன? “ மகொண்ட்” என அமழக்கப்படும் பழங்குடியினர்

வசிக்கும் பகுதி / வனப் பகுதி மகொண்ட்வொனொ என்று அமழக்கப் பட்டது. இதில்,
வங்கத்தின் ம ற்குப் பகுதி, ஜொர்கண்ட் , சத்தீஸ்கரின் கிழக்கு
பகுதிகள் (பஸ்தொர்), விதர்பொவின் கிழக்குப் பகுதி

ற்றும் மதன் ம ற்குப்

ற்றும் மதலுங்கொனொவின் வடக்குப்

பகுதி ஆகியமவ அடங்கும். இவர்கள் தனித்தனி குழுக்களொக இருந்து வருவதொல்
இதுதொன் எல்மல என்று மகொண்ட்வொனொ மலண்மட வமரப்படுத்த இயலொது.
இனி, பத்மதொன்பதொம் நூற்ைொண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரயில் வண்டி , 1850 களில்
நம் நொட்டிற்குக் மகொண்டு வரப்பட்டது. நீரொவி என்ஜிமன இயக்க நிலக்கரி
மவண்டும , அதற்கொக 1851 இல் எங்கள் “ GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA ( GSI) ( ஜி.எஸ்.ஐ )
துவக்கப் பட்டது..

இவர்களின் முதல் மவமல , நிலக்கரிப் படிவங்கமளக் கண்டு

பிடிப்பதுதொன். நிலக்கரிப் படிவங்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட கொல கட்டத்தில் உருவொன
படிவப் பொமைகளில்

ட்டும

கிமடக்கும். அத்தமகய படிவப் பொமைகமள அவற்ைில்

உள்ள மதொல்லுயிர் எச்சங்கள், குைிப்பொக மதொல் தொவர எச்சங்கமளக் (படம்)மகொண்டு
இனம் கண்டுமகொள்ள இயலும்.
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ஜொர்கண்ட் , சத்தீஸ்கரின் பிலொஸ்பூர்

ொவட்டம், ஓடிஷொவின் டொல்சிர் பகுதி,

வங்கத்தின் ம ற்குப் பகுதி, விதர்பொவின் கிழக்குப் பகுதி

இங்மகல்லொம்

நிலக்கரிப்படிவங்கமள (படம்) உள்ளடக்கிய படிவப்பொமைகள் கண்டைியப்பட்டன.

இந்தப் படிவப்பொமைகள் மகொண்ட் பழங்குடிகள் வொழும் பகுதியில் அதிகம்
கிமடத்ததொல், இந்தப் பொமைத் மதொகுப்புக்கு, ஜி.எஸ்.ஐ.

புவியியலொளர்

HENRY BENEDICT

MEDLICOTT,1872 ஆம் ஆண்டு “மகொண்ட்வொனொ பொமைகள்” எனப் மபயரிட்டொர். (இது
த ிழகத்தின் கிழக்குக் கமரமயொரம் அதிக
ணற்பொமைகள்” முதன்

அளவில் கொணப்படும் “கடலூர்

முதலில் கடலூர் திருவந்திபுரம் அருமக

கண்டைியப்பட்டதொல் அமவ அப்மபயரில்
இருந்தொலும்

ரபு.

அைியப்படுகின்ைன. புதுக்மகொட்மடயிலும்

சரி , புதுச்மசரியிலும் இருந்தொலும் சரி அமவ “கடலூர்

ணற்பொமைகள்” என்மை அமழக்கப் படுகின்ைன.).
இந்த “மகொண்ட்வொனொ பொமைகள்’ உருவொன கொலம் “மகொண்ட்வொனொ கொலம்” என்று
அைியப்படுகிைது (இன்மைக்கு முன் சு ொர் முப்பது மகொடி ஆண்டுகளுக்கும்
பதினொன்கு மகொடி ஆண்டுகளுக்கும் இமடப்பட்ட
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கொலம்).
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இந்த மகொண்ட்வொனொ பொமைகள் மதன் அம ரிக்கொ, ஆப்ரிக்கொ, ஆஸ்திமரலியொ ஆகிய
கண்டங்களிலும் மபரு ளவில் கொணப் படுகின்ைன. இதன் கொரண ொகமவ முதலில்
“மலமூரியொ” , பின் “கண்டப் மபயர்ச்சி”. மதொடர்ந்து “கடல் தமர பரவுதல்” மபொன்ை
கருத்துகள் மதொன்ைின. பின் கூைிய இரண்டு கருத்துகளும், எல்லொக் கண்டங்களும்
மசர்ந்து

ஒமர அகண்ட ொக இருந்திருக்க மவண்டும் எனும் புவியியல் உண்ம மய

வலியுறுத்தின.
புவிக்மகொளின் மதன்பகுதியில் உள்ள கண்டங்கள் மசர்ந்திருந்த அகண்டம்
.“மகொண்ட்வொனொ மலண்ட் “ என்று மபயரிடப்பட்டது.

இந்தியொவில் அைியப்பட்ட

.“மகொண்ட்வொனொ பொமைகள்” எல்லொ மதன்கண்டங்களிலும் கொணப் படுவதொல் ,
ஆஸ்திரியொமவ மசர்ந்த அைிவியலொளர் எட்வர்ட் சூமயஸ் என்பவர், இந்தத் மதன்
அகண்டத்திற்கு இந்தப் மபயமர சூட்டினொர்.
இந்த “மகொண்ட்வொனொ மலண்ட், வட கண்டங்கமள உள்ளடக்கிய “லவ்மரஷியொ”
அகண்டத்துடன் சு ொர் முப்பது மகொடி ஆண்டுகளுக்கு முன் இமணந்து “மபன்ஜியொ”
(PANGEA ) என்ைமழக்கப்படும் மபரகண்டம் உருவொனது. பின்னர் சு ொர் இருபது மகொடி
ஆண்டுகளுக்கு முன் .“மகொண்ட்வொனொ மலண்ட் அகண்டம்” பிரிந்து, மதன் அம ரிக்கொ,
ஆப்ரிக்கொ, இந்தியொ, ஆஸ்திமரலியொ, அண்டொர்ட்டிகொ ஆகிய கண்டங்கள்

மவவ்மவறு

திமசகளில் நகர்ந்து இன்மைய நிமலயில் உள்ளன. “புவிதட்டுகளின் கட்டம ப்பு”
மகொட்பொடு கண்டப் மபயர்ச்சி

ட்டு ல்லொ ல் புவியியலின் தீர்க்க முடியொத புதிர்கள்

பலவற்ைிற்கும் விமட கொண்கிைது.

***
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10. விைக்குத் தூண் மதுலர பழம் புலகப் படம் ஓர் ஆய்வு
– நூ.த.வைொக சுந்தரம்
துமரயில் இன்றும் "விளக்குத்தூண்" எனும் மபயரில் ஓர் மபருந்து நிறுத்தம் உண்டு
என நொன் என்

துமர

மகட்ட நிமனவு.

ீ னொட்சிக்மகொயில் வழிபொட்டில் மபருந்தில் மசல்லும் மபொது

ஆனொல், அதற்கு அப்மபயர் எப்படி வந்தது

என சிலமர

மகட்டமபொது அவர்கள் விளக்கம் தர அைியொ லிருந்தனர்.
துமரயின்

ிகப்பழம யொன புமகப்படம் ஒன்ைில் "விைக்குத்தூண்" எனும்

தமலப்புடமனமய ஒன்று

கொணப்பட்டது இங்கு கொண்க:

(1)
ம ற்கு கிழக்கொக மதொடரும்

மதற்கு

ொசி மதருவும்,

வடக்குத்மதற்கொகச் மசன்று முடியும் கிழக்கு

ொசித் மதருவும்,

சந்திக்கும் இடம் ஆகின்ைது.
(2)
இந்தத் தூண் சந்திப்பின் மதற்கில் வடம்மபொக்கித்மதரு என உள்ளதொல்
கிழக்கு

ொசி மதருவில் வந்த மதமரொட்டம் மதற்கு

ொசி மதருவிற்கு

திரும்பும் இடம் எனல் மவண்டும்.
அதொவது மதமரொடும் மதருவினுக்குத் மதன் கிழக்கு மூமல வலப்பக்கத்
திருப்ப ொகும்.
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(3)
தூணின் சதுரவடிவ பீடத்தில் படும்

ஞொயிற்று ஒளியின் வழி அதன்

முகம்

ம ற்கல்லொது
கிழக்கு மநொக்கியமத

ஆகும். ஏமனனில் வமரபடம் வழி தூணின் பின்புலம் உள்ள 10

பில்லர் மதரு தூணிற்கு வலப்புைம் உள்ளது.
(4)
பின்புல கட்டிடத்மத சுவர்

ீ து கொணொத ஞொயிறு ஒளி

தூணின் அடிப்பகுதியில்

கொணும் பிதுங்கிய வட்ட வடிவம் ம ல் படும் ஞொயிற்ைின் ஒளி தூணின் அமரப்
பகுதி வமர விழொததொல் ஞொயிறு தனது மதற்மகொட்டத்தின் கமடக்கொலம் ஆகும்
(தட்சிணொயனம்)
(5)
அதொவது புமகப்படம் எடுத்த திங்கள் டிசம்பருக்கு ஏைக்குமைய இருக்க மவண்டும்
(6)
புமகப்படம் எடுத்தவரின் நிமல கிழக்கு ொசித்மதருவின் சந்திப்பிலிருந்து சற்மை
வடக்கின் கண் நின்று படம் எடுத்திருக்க மவண்டும்
(7)
படத்தின் பின்புலத்தில் கொணும் திரு மல நொயக்கர்

கொலின்

ிகுத்த உயர்நிமல

ொடங்கள் புமகப்படம் எடுத்தகொலத்து அழிந்து படவில்மல
விைக்குத்தூணிண் வரைொற்றுக் குறிப்பு:
துமர நகரின் பத்துத் தூண் மதரு அருமக, கீ ழ ொசி வதியும்
ீ

மதற்கு

ொசி வதியும்
ீ

இமணயும் இடத்தில், வதியின்
ீ
நடுமவ அம ந்துள்ள அழகிய மவமலப்பொடுகள்
இரும்பு

விளக்குத்தூண்

ஓர் நிமனவுச்சின்னம்.

ஆங்கிமலயர் ஆட்சிக் கொலத்தில்,

துமரயின் ஆட்சித் தமலவரொக (Collector of Madurai) 1835 ஆண்டு
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ிக்க

முதல்

1848 ஆண்டு

வமரப்

பணியொற்ைியவர் "ஜொன் பிளொக்பர்ன்"

இவர் அன்மைய

துமர

ொநகரின் குறுகிய

(John Blackburne) என்ை ஆங்கிமலயர்.
சொமலகமள, பல எதிர்ப்புகளுக்கிமடமய

விரிவொக்கம் மசய்து நகரப் மபொக்குவரத்மதயும், நகரின் மதொற்ைத்மதயும்
மசம்ம ப்படுத்தப்

பல நடவடிக்மககள் எடுத்து

துமர நகமர ம ம்படுத்தினொர்.

அவர் மசய்த பணிகமளப் மபொற்றும் வித ொக, அவருக்கொக இந்த
மவமலப்பொடம ந்த அழகிய இரும்பு விளக்குத்தூண் ஓர் நிமனவுச் சின்ன ொக
எழுப்பப்பட்டது.

இக்கொலத்தில் இச்சொமலயின்

வழிமய மபருந்துகள் மசல்ல

அனு தியில்மல.
இந்தப் படத்மத "லின்மனயஸ் ட்ரிப்பி"
என்ை புமகப்படக் கமலஞர்
ஜனவரி முதல்
கொலகட்டத்தில்
ஆண்டு இப்படம்
மதரிகிைது.

(Linnaeus Tripe)

1858 ஆம் ஆண்டு

ொர்ச் வமர உள்ள இமடப்பட்ட
எடுத்தொர் எனவும், 1860 ஆம்
மவளியிடப்பட்டது எனவும்

இந்த நிழற்படம் 'பிரிட்டிஷ் நூலகத்துத்

மதொகுப்பில் ' 'பிளொக்பர்ன் மடஸ்ட்டிம ொனியல்' (The
British Library Collection - The Blackburne Testimonial [Madurai])
என்ை குைிப்புடன் இடம்மபற்றுள்ளது.
(மதொகுப்பு: மதம ொழி)
தகவல் மபற்ை இடங்கள்:
The British Library Collection
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho000
0953s2u00009000.html
http://collections.vam.ac.uk/item/O130643/the-blackburnetestimonial-photograph-tripe-linnaeus/
Wikipedia:
https://ta.wikipedia.org/s/4bhi

***
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11. உதலக வொழ் வதொடர் இன மக்கள் - பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி
படங்கள்

– வதமமொழி
உதமக வொழ் மதொடர் இன
நீலகிரி

க்கள்

- பிரிட்டிஷ் மலப்ரரி படங்கள்

மலப்பகுதியின், மதொடர் இன

மலவொழ் பழங்குடியினரின்

படங்கள் சில

பிரிட்டிஷ் மலப்ரரி மசகரிப்பில் உள்ளன.
இப்படங்கள் ஆங்கிமலயர் ஆட்சிக் கொலத்தில் 19 ஆம் நூற்ைொண்டிலும் (1870 களிலும்),
சில 20 ஆம் நூற்ைொண்டின் துவக்கத்திலும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1820 களில் உதமக
பகுதி ஆங்கிமலயர்களின் மகொமடக்கொலக் குடியிருப்புப் பகுதியொக
துவங்கியது. ம மல

நொட்டு

க்களின் வரவின் தொக்கத்தொல்

ொற்ைம் மபைத்

விமரவில்

ொைிவரும் பழங்குடியினரின் பண்பொட்டு நிமலமய உணர்ந்து இப்படங்கமள எடுத்து
அவர்கள் வொழ்வுமுமைமய ஆவணப்படுத்த
மசய்திருக்கிைொர்

முடிவு மசய்து அதற்கொன ஏற்பொடும்

ஆங்கிமலய அதிகொரியொன 'மஜம்ஸ் வில்கின்சன் பிரீக்ஸ்' (James

Wilkinson Breeks, the Commissioner of the Nilgiris). ம ட்ரொஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸின்

மபயர்

குைிப்பிடப்படொத புமகப்படக் கமலஞர் ஒருவர் 1871-72 கொலத்தில் சில படங்கமள
எடுத்துள்ளொர். ம லும் சிலரும் படங்கமள எடுத்துள்ளனர்.
குழுக்களொக இமடயர்கள் வொழ்வு முமைமயக் கமடப்பிடித்து, புல்மவளியில் (sholas)
எரும

ொடுகமள ம ய்த்து வொழ்க்மக நடத்துவது மதொடர் இன

க்களின் வொழ்வு

முமை. இவர்கள் தொவர உணமவ உண்பமத (vegetarian) வழக்க ொகக் மகொண்டவர்கள்.
எரும கமளப் புனிதத்தன்ம மயக் மகொண்டதொகக் கருதும் மதொடர்களுக்மகன
தனிப்பட்ட ம ொழியும் பண்பொடும்
வழிபொட்டிற்கொன
அதிகொர ிக்க

உள்ளது. மதொடர்களுக்கு அவர்களது

மகொவில்களும் (Boas and Palthchis) உண்டு. மதொடர்களில் ஒருசிலர்

ச யத்தமலவர் (Palals) பதவியில் இருந்து அவர்கள் இன

க்களுக்கு

அைிவுமர கூறும் மபொறுப்பில் இருப்பொர்கள்.
மதொடர்கள் சிவப்பு, நீலம், கருப்பு வண்ண மவமலப்பொடம ந்த கமரகளுமடய நீண்ட
பருத்தி

ஆமடகமளயும் (Puthukuli), மவமலப்பொடம ந்த அணிகலன்கமளயும்

அணியும் வழக்கம் மகொண்டவர்கள். சிைந்த மகவிமனக் கமலஞர்களொகவும்
திகழ்பவர்கள்.

ஆண்கள் புருவம் வமர மகொண்ட முடிமயப் படிய வொரிவிட்டுக்

மகொள்பவர்கள். மபண்கள் நடுவகிடு எடுத்து, நீண்டு
முதுகில் மதொங்குவது மபொன்ை

சுருண்ட குழல்

கற்மைகள்

தமலயலங்கொரம் மசய்திருப்பொர்கள். ஆண்கமளப்

மபொன்மை நீண்ட ஆமட அணிந்து அதமனத்

மதொளின் இருபுைத்திலும் சுற்ைி

முன்புைம் மகொண்டுவந்து மககளில் பிடித்துக் மகொண்டு கொட்சியளிப்பொர்கள்.
மபண்களில் சிலர் பச்மசகுத்திக் மகொள்ளும் வழக்கமும் உண்டு.
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(1)

(2)

(3)

(4)
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படங்கள் கிலடக்கும் சுட்டிகள்:
1.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00005000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62765.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00005000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
*****
2.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00004000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62764.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00004000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
*****
3.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00003000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62763.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00003000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
*****
மதொடர்கள் இருவர்

தங்கள் இமசக்கருவிகளுடன்

(Buguri). புல்லொங்குழலும் மகொம்பும்

மகொண்ட கலமவயொன இமசக்கருவி ஒன்மை இமசப்பது மதொடர்கள் வழக்கம்.
4.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00011000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62769.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00011000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
*****
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(5)
இருளர், குரும்பர், மகொட்டொ, பகடொ மபொன்ை பிை பழங்குடி
க்களுடன் இரு மதொடர்கள்
5.
The Five hill Tribes [of the Nilgiris]. 2 Irulas. 2 Badagas. 2 Todas. 2 Kotas. 2 Kurumbas
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00001000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62762.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00001000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு

(6)
படத்தில் கொணப்படுபவர்கள் மதொடர்களின் ச யத்தமலவர்கள் (Palals)
6.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/m/019pho0000974s1u00012000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/m/largeimage62770.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00012000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
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நீலகிரியின் உதமக பகுதியில் மதொடர்இன
அம ந்துள்ளன.

வடுகள்
ீ

க்களின் குடியிருப்புகள் (Toda mund)

மலச்சரிவுகளில் கொடுகள் துவங்கும் இடத்தில்

கட்டப்பட்டிருக்கும். கூண்டுவண்டியின் கூண்டு அம ப்பில் அவர்கள் வடுகள்
ீ
மதொற்ை ளிக்கும்.

மநருக்க ொகப் பரப்பப்பட்ட மூங்கில்களொலும், புற்களொலும், கொற்று

மழநீர் புகொத வமகயில்

கூமர மவயப்பட்டிருக்கும். சுவர்கள் கற்கமள அடுக்கி

எழுப்பப்பட்டிருக்கும். சுவர்களில் சொளரங்கள் அம க்கப்படுவதில்மல. நுமழவொயில்
தவழ்ந்து உள்நுமழயும் வண்ணம் குறுகியதொக இருக்கும்.
அமையொக, ஒருபுைம்

படுக்க அம க்கப்பட்ட ம மடககள் மகொண்ட பகுதியொகவும்,

றுபுைம் சம க்கும் பகுதியொகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
ம ழுகப்பட்டிருக்கும்.

உள்மள மபரிய
சுவர்கள் சொணம் மகொண்டு

மபொதுவொக மதொடர்களின் வடுகள்
ீ
ஐந்து குடில்கள் இமணந்த

அம ப்பொக இருக்கும், அவற்ைில் மூன்று குடில்கள் வசிப்பதற்கொகவும், ஒன்று பொல்
மதொடர்பொன பணிகளுக்கொகவும்,

ற்மைொன்று கொல்நமடகளின் மதொழுவ ொகவும்

பயன்படுத்தப்படும்.
வதொடர்கைின் குடியிருப்புப் பகுதி

(7)
7.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/a/019pho0000472s1u00020000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/a/largeimage62314.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000472S1U00020000[SVC2].jpg
1880 ஆம் ஆண்டு (Nicholas and Company)
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வதொடர்கைின் குடில்
8.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00009000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62767.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00009000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
*****
வதொடர்கைின் வகொவில் (Boa)
9.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/b/019pho0000974s1u00013000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/b/largeimage62771.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00013000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
*****
(8)

(9)
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(10)

10.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00008000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62766.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00008000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
(11)

11.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000752s4u00041000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62364.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000752S4U00041000[SVC2].jpg
1900 ஆம் ஆண்டு (Penn, Albert Thomas Watson)
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(12)

12.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho001000s42u04385000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage65311.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO001000S42U04385000[SVC2].jpg
1870 ஆம் ஆண்டு (Archaeological Survey of India Collections)
(13)

13.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho000015s10u00060000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage61431.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO000015S10U00060000[SVC2].jpg
1896 (அல்லது 1869) ஆம் ஆண்டு (Bourne, Samuel)
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மதொடர் குடும்பத் தமலவர் இைந்த பிைகு நடத்தப்படும்

சடங்கில் (Kordzai Kedu), அவரது

ந்மதயிலிருந்து இரண்டு எரும கள் பிரிக்கப்பட்டு மகொல்லப்பட்டு அவருடன்
இறுதிப்பயணம் ம ற்மகொள்ளும். இைந்த எரும களின் மகொம்புகமள இைந்த
குடும்பத்தமலவரின் மககள் பற்ைியிருப்பது மபொல இமணக்கப்படும்.
ரணம் நிகழ்ந்த உடமனமய மசய்யப்படும். பிைகு

இச்சடங்கு

ற்ை சடங்குகள் மதொடரும்.

(14)

14.
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/019pho0000974s1u00014000.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/t/largeimage62772.html
http://ogimages.bl.uk/images/019/019PHO0000974S1U00014000[SVC2].jpg
1871 ஆம் ஆண்டு
************

***
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12. சொத்தனூர் கல்மரம்
– சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
"நீ கல்லொகப் மபொகக் கடவொய்", தவறு மசய்த (?)
முனிவர்.உடமன முனிவரின்

மனவிமயச் சபித்தொர்

மனவி கல்லொக

கொலடி பட்டு கல்லொக இருந்த அகலிமக

ொைிவிட்டொர். பின்னர் இரொ ர்

ீ ண்டும் மபண்ணொக

ொைினொள். இது

இதிகொசக் கமத. கற்பமனக் கமததொன். உண்ம யொக இருக்க வொய்ப்பு இல்மல.
ஆனொல் கொலத்தின் மகொலத்தொல்

ரங்கள் கல்லொன நிகழ்வுகள் புவியியல்

வரலொற்ைில் பூ ியின் பல பகுதிகளில் பல்மவறு கொலங்களில் நிகழ்ந்திருக்கின்ைன.
அப்படிக் கல்லொக

ொைிய

ரங்கள் த ிழ் நொட்டில் “கல் ரங்கள்” என்மை

அமழக்கப்படுகின்ைன. நம் நொட்டில் கல்

ரங்கள் அதிக ொக உள்ள

ொநிலம் நம்

த ிழ்நொடுதொன்.
த ிழக நில அம ப்பில் சு ொர்

80%

வன்பொமைகளொல் ஆனது. தீப் பொமைகளும்,

உரு ொற்றுப் பொமைகளும் இவ் வன்பொமைகளில்

அடங்கும். த ிழகத்தின் கிழக்குப்

பகுதியில் ம ன்பொமைகள் கொணப் படுகின்ைன. படிவப் பொமைகள்

இத் மதொகுப்பில்

அடங்கும். அரியலூர் பகுதியில் இத்தமகய படிவப் பொமைகமள உள்ளன. மபரும்
நீர்நிமலகளில் ஆறுகளொல் மகொண்டுவரப்படும் படிவங்கள்

ற்றும் வண்டல்கள்

படிகின்ைன. பல இலட்சக் கணக்கொன ஆண்டுகள் இந்நிகழ்வு மதொடர்ந்து
நமடமபறும்மபொது, நீர்நிமலகளின் அடியில்

படியும் படி ங்களின் அளவு, பலநூறு

அளவிற்கு உயர்ந்து விடுகிைது. இப்படிவங்கள்
கொரண ொக மகட்டிபட்டுப் பொமைகளொக
(SEDIMENTARY ROCKS ) எனப்படுகின்ைன.

அழுத்தம்

ீ.

ற்றும் மவப்பம்

ொறுகின்ைன, இமவமய படிவப்பொமைகள்
ணல் பொமைகள், களிப் பொமைகள், சுண்ணொம்புப்

பொமைகள் ஆகியமவ இப்பகுதியில் கிமடக்கும் படிவப் பொமைகள் ஆகும்.
நீர்நிமலகளின் அடியில் படிவங்கள் படியும்மபொது, அந்த நீரில் வொழும்
உயிரினங்களும், (சிப்பி, நண்டு, நத்மத,
வமககளும்), ஆற்ைிலடித்து வரப்படும்

ீ ன் மபொன்ைமவயும் , நீர் வொழ் தொவர
ரங்கள், கிமளகள்

கரந்தங்கள், ஆற்ைில்

வொழும் உயிரினங்கள், ஆற்மைொரம் உள்ள நிலப் பகுதியில் வொழும் உயிரினங்கள்
ஆகியமவயும் மசர்ந்து புமதயுண்டு மபொகின்ைன. ம லும் ம லும் படிவங்கள் ம மல
படியும் மபொது அடியில் உள்ள படிவங்கள் அழுத்தத்திற்கும் மவப்பத்திற்கும் உட்பட்டு
மகட்டிப் படுகின்ைன. பொமைகளொக உருமவடுக்கின்ைன. அதில் படிந்துள்ள
உயிரினங்களில் உள்ள மசல்லுமலொஸ் மபொன்ை ம ன்மபொருட்கள் , குவொர்ட்ஸ்
மபொன்ை கனி ங்களொல் இட
குமலயொ ல் அப்படிமய

ொற்ைம் மசய்யப் பட்டு, அந்த உயிரினங்கள் உருக்

மதொல்லுயிர் படிவங்களொக (FOSSILS)

, மதொல்லுயிர் எச்சங்கள் படிவப் பொமை களிமலமய

ொறுகின்ைன. மபொதுவொக

கொணப்படுகின்ைன. தொம்

அடங்கியுள்ள படி ப் பொமைகள் மதொன்ைிய கொலம், சூழ்நிமல மபொன்ைவற்மை
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அைியவும், பரிணொ

வளர்ச்சி பற்ைி அைியவும் மதொல்லுயிர் எச்சங்கள்

ிகவும் பயன்

படுகின்ைன. மதொல்லுயிர் எச்சங்கமள ஆய்வு மசய்யும் கல்வி மதொல்லுயிரியல்
(PALAEONTOLOGY) என்று வழங்கப் படுகிைது. புமதபடிவ எரிமபொருட்களொகிய நிலக்கரி,
பழுப்பு நிலக்கரி, மபட்மரொலியம், எரிவொயு ஆகியவற்மைக் கண்டுபிடிக்கும் பணியில்
மதொல்லுயிரியல் மபரும்பங்கு வகிக்கிைது.
அரியலூர் பகுதியிலுள்ள படிவப்பொமைகளில் பல்மவறு வமகப்பட்ட
எச்சங்கள் ஏரொள ொன அளவில் கிமடக்கின்ைன. இவற்ைில்

மதொல்லுயிர்

ிகப் மபரும்பொலொனமவ

கடல்வொழ் உயிரினங்களின் எச்சங்கமள ஆகும். இதன் வொயிலொக, தற்மபொது
இப்பகுதிக்கு நூறு கி. ீ . கிழக்கில் உள்ள கடல், சு ொர் 12 மகொடி ஆண்டுகளுக்கு முன்
இப்பகுதியில் இருந்திருக்கிைது என அைிய முடிகிைது.
இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துமைமயச் மசர்ந்த ப்ளொன்ஃ மபொர்ட் (BLANFORD-1862)
ற்றும் இரொபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் ( ROBERT BRUCE FOOTE-1873) ஆகிமயொர் இங்மக ஆய்வுகள்
நடத்தி , இங்குள்ளப் படிவப் பொமைகள் பற்ைியும் அவற்ைில் மபொதிந்துள்ள 12 மகொடி
ஆண்டுகள் பழம யொன மதொல்லுயிர் எச்சங்கள் பற்ைியும் உலகிற்கு
எடுத்துமரத்தனர். அன்று முதல் அரியலூர் பகுதி “PARADISE OF PALAEONTOLOGISTS” என்மை
அமழக்கப்படுகிைது. உலகின் பல பகுதிகளிலும் உள்ள புவிஅைிவியல்
அருங்கொட்சியகங்கமள, அரியலூர் பகுதி மதொல்லுயிர் எச்சங்கள் அலங்கரிக்கின்ைன.
இவ்வளவு மபரும

வொய்ந்த அரியலூர் பகுதியில் இந்திய புவியியல்

ஆய்வுத்துமைக்குத் தமலம

ஏற்ை முதல் இந்தியர் எனும் மபரும

எம்.எஸ். கிருஷ்ணன் அவர்கள்

மபற்ை

1940 ஆம் ஆண்டில், ஆய்வுகள் ம ற்மகொண்டொர்.

அப்மபொது அவர் அரியலூருக்கு பத்து கி. ீ . ம ற்மகயுள்ள சொத்தனூர் எனும்
கிரொ த்திற்கு 700
எச்சம்/ கல்

ீ . வடக்மக

ஓமடப் படுமக ஒன்ைில் 18 ீ . நீளமுள்ள மதொல் ர

ரம். ( FOSSIL TREE / WOOD FOSSIL) ஒன்மைக் கண்டு பிடித்தொர். இந்த

சொத்தனூர் கிரொ த்தின் அருமக உள்ள வரகூர், ஆமனப்பொடி, அழுந்தமளயூர்,
சொரதொ ங்கலம் மபொன்ை கிரொ ங்களின் அருமக உள்ள ஓமடப் படுமககளிலும் சில
ீ . நீளமுள்ள கல்

ரங்கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டன. ஆயினும் சொத்தனூர் அருமக

உள்ள 18

ீ . நீளமுள்ள கல் ரம்தொன் இந்தப் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

நீள ொன,

ிகப் மபரிய கல் ரம் ஆகும். அருமக உள்ள ஆமனப்பொடி ஓமடப்

ிக

படுமககளில் கொணப் படும் “அம்ம ொமநட்” எனப்படும் கடல் வொழ் உயிரினத்தின்
மதொல்லுயிர் எச்சங்கள் , சு ொர் 12 மகொடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கிரிமடஷியஸ்
கொலத்மதச் மசர்ந்தமவ. (இவற்ைில் சில கொர் சக்கரம் அளவிற்குப் மபரிதொனமவ)
எனமவ இந்தப் பகுதி சு ொர் 12 மகொடி ஆண்டுகளுக்கு முன் கடலின் கீ ழ் இருந்ததுஆற்ைில் அடித்து வரப்பட்ட மபரிய அடி ரம் கடலில் மசர்ந்து , ம மல ம மல படிந்த
படிவங்களின் அடியில் சிக்கி கல்லொகச்

சம ந்தது (PETRIFICATION) என்பது மதளிவு.

ணல் பொமைகளில் பதிந்து பூ ிக்கு அடியில் இருந்த சொத்தனூர் கல் ரம் ,
ஓமடகளில் ஓடிவரும் தண்ணரொல்
ீ
ம மலயுள்ள

[62]

ண் அரிக்கப்பட்டு , அதனொல்

மவளிப் பட்டிருக்கிைது. ஆய்வின் மபொது
இந்த அடி ரம் சு ொர் 26

கிமடத்த தமடயங்களின் அடிப்பமடயில் ,

ீ . இருந்திருக்க மவண்டும் என்றும், ஓமட நீரொல் அடித்துச்

மசல்லப் பட்டது மபொக எஞ்சியுள்ள

18 ீ . பகுதிமய தற்மபொது நொம் பொர்ப்பது. என்றும்

மதரிய வருகிைது.

இந்தக் கல் ரம் ஜிம்மனொஸ்மபர்ம் ( GYMNOSPERM ) எனப்படும் “பூக்கொத”/”கனிதரொ’
தொவரங்கள் பிரிவில்

“மகொனிஃபர்” (CONIFER) எனப்படும் கூம்புமட பிரிமவச் சொர்ந்தது.

12 மகொடி ஆண்டுகளுக்கு முன் "க்ரீமடஷியஸ்" கொலகட்டத்தில் இவ்வமகத்
தொவரங்கமள பூ ியில் மபருகி இருந்தன. பின்னர் “ஆஞ்சிமயொஸ்மபர்ம்” எனப்படும்
பூக்கும் / கனிதரும்

ரங்கள் மதொன்ைின.
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தற்மபொது சொத்தனூர் –அரியலூர் பகுதிகளில் கடலும் இல்மல , மபருங்கொடுகளும்
இல்மல. இப்பகுதி இன்மைக்குக் கடலிலிருந்து 100 கி. ீ . ம ற்மக தள்ளியுள்ளது.
ஆனொல் 12 மகொடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட “க்ரீமடஷியஸ்” கொலகட்டத்தில் இப்பகுதி
கடலின் கீ ழ் இருந்தது என்பமத இங்மக கிமடக்கும் கடல்வொழ் உயிரினங்களின்
மதொல்லுயிர் எச்சங்கள் (MARINE FOSSILS) உறுதி மசய்கின்ைன. அன்மைய கடற்கமரமய
ஒட்டிமயொ அல்லது சற்று தள்ளிமயொ இருந்த நிலப்பகுதியில் 60-70 அடி உயரமுள்ள
ரங்கள் இருதிருக்க மவண்டும். அந்த

ரங்கள் ஆறுகளொல் அடித்து வரப் பட்டு,

கடமல அமடந்து, கடலுக்கு அடியில் படிந்த படிவங்கமளொடு மசர்ந்து படிந்து ,
கல்லொகச் சம ந்திருக்க மவண்டும். பிற்கொலத்தில் புவியியல்
பின்மன மசல்ல தற்மபொது இந்தக் கல்

ொற்ைங்களொல் கடல்

ரங்களும் ஏமனய மதொல்லுயிர் எச்சங்களும்,

நிலப் பகுதியில் புமதந்து கிடக்கின்ைன. ஆறுகளிலும் ஓமடகளிலும்

ண் அரித்து

அடித்து மசல்லப் படும்மபொது, இமவ மவளிப் படுகின்ைன.

சரி,

ரம் எப்படிக் கல்லொக

மபொகும் மபொது,

ொறுகிைது.? சொதொரண ொக

ரம்

ண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளொல் அமவ

வொய்ப்புகமள அதிகம்.

ொைொக , அந்த

ண்ணில் புமதயுண்டு
ட்கிப் மபொகும்

ரம் புமதயுண்ட இடத்தில் ம லும் ம லும்

படிவங்கள் படியும் மபொது அதனொல் ஏற்படும் அழுத்தம்
ரம் தகன நிமலக்கு உட்பட்டுக் கும ந்துமபொய் கரியொக

ற்றும் மவப்பம் கொரண ொக
ொைக் கூடும். நிலக்கரி,

பழுப்பு நிலக்கரிப் படிவங்கள் இப்படித்தொன் உருவொகியுள்ளன. இதமன CARBONAISATION
அல்லது கரியொக

ொறுதல் எனக் குைிப்பிடலொம். மூன்ைொவதொக
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ண்ணில் புமதந்த

ரம்

ட்கிப் மபொகும் முன்னொல் அந்த

ரத்திலுள்ள மசல்களின் இமட

மவளிகளிலும், மசல் அடுக்குகளின் இமட மவளிகளிலும் , நிலநீர் புகுந்து விடுகிைது.
அந்த நீரில் கமரந்துள்ள சிலிகொ அந்த இமடமவளிகமள ஆக்கிர ித்து தொவரப்
மபொருளொன மசல்லுமலொமச இட ொற்ைம் மசய்து விடுகிைது. இந்த நிகழ்வின் மபொது
ரத்தின் அம ப்பு

உருக்குமலயொ ல் அப்படிமய கொப்பொற்ைப் படுகிைது.

ரம்

கல்லொக சம யும் இந்நிகழ்வு “PETRIFICATION” (PETRA MEANS ROCK) என்று
அமழக்கப்படுகிைது.நிலநீரில் கமரந்துள்ள கனி ங்களின் தன்ம க்மகற்ப கல்
ரத்தின் நிைம்

ொறுபடுகிைது. சொத்தனூர் கல்

ரம் சிலிகொவொல் ஆனதொல் இது

பழுப்பு நிைத்தில் உள்ளது.
அரியலூமரச் சுற்ைியுள்ள சொத்தனூர், ஆமனப்பொடி வரகூர் ஆகிய இடங்களில்
ட்டு ின்ைி , விழுப்புரம்
புதுமவ கொலொப்பட்டு

ொவட்டம் திருவக்கமர, கடலூர்

ொவட்டம் மநய்மவலி,

ற்றும் விருத்தொசலம் பொரூர் ஆகிய இடங்களிலும் கல்

ரங்கள் கிமடக்கின்ைன. இரொஜஸ்தொன்
கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன.

ொநிலம் மபொக்மரன் பகுதியிலும் கல் ரங்கள்

உலக அளவில் அரிமசொனொ கல் ரக் கொடுகள்

ிகவும்

புகழ் மபற்ைமவ.

சொத்தூர் கல்

ரத்தின் சிைப்பு

ஆய்வுத் துமை இதற்குக்

ற்றும் முக்கியத்துவம் கருதி, இந்திய புவியியல்

கல் ரப் பூங்கொ எனப்

மபயரிட்டு , மதசிய நிமனவுச்

சின்ன ொக அைிவித்துள்ளது..இந்த இடம் மவலியிட்டு பொதுகொக்கப் பட்டு வருகிைது.
ஓமட அரிப்பொல் மவளிப்பட்ட இந்தக் கல் ரம், எதிர் கொலத்தில் ஓமட
மவள்ளத்தினொல் அகற்றுபட்டு விடக்கூடொது

என்பதற்கொக , மசயற்மகக்

கொல்வொய்

அம த்து ஓமட திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது. கல் ரம் பற்ைிய புவியியல் குைிப்பு
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ஒன்றும் இத்துமையினரின் அைிவிப்புப் பலமகயில் கொணப் படுகிைது.
பொதுகொப்பிற்கொக பணியொள் ஒருவரும் இருக்கிைொர்.

மசன்மன- திருச்சி மநடுஞ்சொமலயில் (N.H. 45), மபரம்பலூரில் இருந்து, ஆறு கி. ீ .
மதற்மக சிறுவொச்சூர் எனும் ஊர் உள்ளது. அங்கிருந்து கிழக்மக மசல்லும் சொமலயில்
14 கி. ீ . பயணித்தொல் சொத்தனூமர அமடயலொம்.அண்ம க்கொலத்தில் சொத்தனூர் கல்
ரத்தின் சிைப்பு பற்ைி அைிந்த த ிழக அரசின் சுற்றுலொ துமை , சிறுவொச்சூர்சொத்தனூர் சொமலமய மசப்பனிடு பணிமய ம ற்மகொண்டது. சொத்தனூரில் கல்
ரத்திற்கு அருமக ஓய்வு விடுதி ஒன்றும் கட்டப் பட்டது. பத்து மகொடி ஆண்டுகள்
பழம யொன கல் ரத்மதப் பொதுகொத்துவரும் இந்திய புவியியல் ஆய்வுத் துமையின்
பணி பொரொட்டிற்குரியது.

***
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13. வசரி... சொதி... தீண்டொலம...

வசரிகைின் வதொற்றம் - அம்வபத்கரின் கருத்துக்கள் விரிவொன
தைத்தில்...

– மகௌதம சன்னொ
1
மசரிகள் உருவொனதற்கு இன பொகுபொடுகள் கொரண ொகவில்மல என்ை முடிமவ
எட்டியபின் ந க்கு இருக்கக்கூடிய ஒமர அடிப்பமடயொன அம்மபத்கரின்
அவதொனிப்புகமள விரிவொகப் பொர்க்க மவண்டும். அப்மபொதுதொன் மசரிகள் உருவொக்கம்
இயக்கம்

ற்றும் பரவல் குைித்த மதளிவிமனப் மபை முடியும். தீண்டத்தகொதவர்கள்

யொர் அவர்கள் எவ்வொறு தீண்டத்தகொதவர்களொக ஆயினர் (-) என்ை நூமல அம்மபத்கர்
1948 ஆம் ஆண்டு

மவளியிட்டொர். இந்திய வரலொற்று ஆய்வியல் வரலொற்ைில்

முதல்முமையொகக் கிரொ த்திற்கு மவளிமய தீண்டத்தகொதவர்களின் குடியிருப்பும்,
தீண்டொம யும் உருவொனமதப் பற்ைின ஆய்மவ முன்மனடுத்த முதல் புத்தகம் அது.
அதற்கு முன்பு இத்துமை பற்ைி யொரும் மபசமவயில்மல என்பதொல்

ிக

முன்மனொடியொன நூல் என்பதில் ஐய ில்மல. அமத மநரத்தில் அதற்குப் பிைகும்
அத்துமை மபரிதொக வளரவில்மல என்பதும் அதிர்ச்சியளிக்கக்கூடியதொக உள்ளது.
இதுவமர தீண்டொம யும் மசரியும் உருவொன புதிமர விடுவிக்க யொரும் மபரிதொக
அலட்டிக் மகொண்டதொகவும் மதரியவில்மல. எனமவதொன்

ிக முக்கியத்துவம்

வொய்ந்த அந்த நூலில் அம்மபத்கரின் கருத்துக்கமள அவரின் எழுத்துகளிமலமய
பொர்த்தொல் கூடுதல் மதளிவு பிைக்கும் என நம்புகிமைன்.
அம்வபத்கர் கூறுகிறொர்...
மவறுநொடொக இருந்திருந்தொல் இத்தமகய வகுப்பினர் இருந்து வருவது
னொசொன்மைக் குத்திக் குமடந்திருக்கும்., அவர்களது
ஆய்வு நடந்திருக்கும். ஆனொல் ஓர் இந்துவின்

ரபு மூலம் பற்ைி ஆழ ொன

னத்தில் இமவ இரண்டும

நிகழவில்மல. இதற்கொன கொரணம் மவளிப்பமடயொனது, சிக்கலற்ைது. இந்த
வகுப்பினர் இருந்து வருவமத இரங்கத்தக்கதொகமவொ, அவ ொனகர ொனதொகமவொ இந்து
கருதுவதில்மல. இந்தப் பழிபொவத்துக்குப் பிரொயச்சித்தம் மதடமவண்டும் அல்லது
இந்த இழிநிமல எப்படித் மதொன்ைியது, அது எவ்வொறு வளர்ந்து வலுப்மபற்ைது
என்பமத ஆரொய மவண்டும் என்றும் அவன் உணர்வதில்மல. அமதச யம் அவனது
நொகரிகம்

ிகத் மதொன்ம யொனது

ட்டு ல்ல, பல அம்சங்களில் ஈடுஇமணயற்ைது,

தன்னிகரில்லொதது என்று ஒவ்மவொரு இந்துவும் மபொதிக்கப்படுகிைொன். தனது
நொகரிகத்மதப் மபொற்ைிப் புகழ்வதிலும், தமல ீ து தூக்கி மவத்துக் மகொண்டு
மகொண்டொடுவதிலும் எந்த இந்துவும் ஒருமபொதும் சலிப்பதில்மல, சமளப்பதில்மல.
இந்து நொகரிகம்

ிகப் பழம யொனது என்று கூைப்படுவமதப் புரிந்து மகொள்ள

முடியும். அதமன ஏற்கவும்கூட முடியும். ஆனொல் இந்து நொகரிகம் தன்னிகரில்லொதது,
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ஒப்பற்ைது என்று எந்த அடிப்பமடயில் உரிம

மகொண்டொடப்படுகிைது என்பமதப்

புரிந்துமகொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. இந்துக்கள் விரும்பொவிட்டொலும், இந்துக்கள்
அல்லொதவர்கமளப் மபொறுத்தவமரயில் இத்தமகய உரிம மய இந்துக்கள் ஒமர ஓர்
அடிப்பமடயில்தொன் மகொண்டொட முடியும். இந்து நொகரிகம் மதொற்றுவித்துள்ள

இந்த

வகுப்பினர் (தீண்டத்தகொதவர்) இருந்து வருமத அந்த அடிப்பமட. அத்தமகய
வகுப்பினர் இருந்து வருவது ஒரு தனித்தன்ம

வொய்ந்த நிகழ்வுப்மபொக்கு என்பதில்

ஐய ில்மல. எனமவ எந்த இந்துவிடம் இதமனக் கிளிப்பிள்மளமபொல திருப்பத்
திருப்பிக்கூை மவண்டிய அவசிய ில்மல. ஏமனன்ைொல் இதமன யொரும்
றுக்க ொட்டொர்கள். இது மபரு ிதம் மகொள்வதற்குப் பதிலொக மவட்கித் தமலகுனிய
மவண்டிய விசயம் என்பமத இந்துக்கள் உணர மவண்டும். (அம்மபத்கர் எழுத்தும்
மபச்சும் மதொகுதி 14 பக்கம் 2).
அம்மபத்கரின் ஆதங்கம் மதளிவொனது என்பது

ட்டு ல்ல, அது இன்னமும்

கண்டுமகொள்ளப்படொ மல இருக்கிைது என்பதுதொன்
இந்துவின்

ிக முக்கிய ொனது. சொதி

னச்சொன்று விழித்துக்மகொள்வதற்குப் பதில் நொளும் நொளும் அது

அதலபொதொள இருட் குமககள் நீளப் மபொய்க்மகொண்மட இருக்கிைது.
2
சரி இப்மபொது மதொடங்கிய பிரச்சிமனக்கு வருமவொம். அம்மபத்கரின் கருத்துகளின் படி
கிரொ ம் எப்படி இரண்டொகத் மதொன்ைியது அல்லது கிரொ த்தில் மசரிகள் எப்படி
உருவொயின அமவ எவ்வொறு

பல்கிப் மபருகின, எப்படிச் மசயல்பட்டன, எவ்வொறு

பரி ொணம் அமடந்தன என்பமதப் பொர்க்க மவண்டும்.
அம்மபத்கரின் ஆய்வில்; மதொடக்ககொல

னிதக் கூட்டம் நொமடொடியொகமவ அமலந்து

மகொண்டிருந்தது என்பது முதல்படி. இரண்டொவது அமலந்து மகொண்டிருந்த

க்களில்

ஒரு குழு ஓரிடத்தில் நிமலயொகத் தங்கி த து வொழ்விடத்மத அம த்துக்
மகொண்டது. அதன்படி
அமலயும் ஒரு

ஆதிகொல

னித சமூகம் இரண்டொகப் பிரிகின்ைது. அதொவது

க்கள் கூட்டம். நிமலமபற்று வொழத் மதொடங்கிய ஒரு

இந்த இரண்டு குழுக்கமளயும்

க்கள் குழு.

அம்மபத்கர் பின்வரு ொறு அமழக்கிைொர்.

1. பூர்வக
ீ நொமடொடி (Nomadic communities) அல்லது சிதைடிக்கப்பட்டக் குழு

(Broken Men)

2. நிமலய ர்ந்த குழு அல்லது நவனகொலக்
ீ
குழு (Modern Society)
ம ற்கண்டக் குழுக்களின் இயல்புகமள அம்மபத்கர் பின்வரு ொறு விளக்குகிைொர்.
பூர்வக
ீ சமுதொயம் (Primitive Society) நொமடொடி (Nomadic communities) சமூகங்கமளக்
மகொண்டிருந்தது. நவனகொல
ீ
சமுதொயம ொ (Ancient Modern Society) குடிய ர்ந்த
சமுகங்கமளக் மகொண்டிருக்கிைது. இரண்டொவதொகப் பூர்வக
ீ சமுதொயம் குருதி
உைவுகமளக் மகொண்ட குல ரபு சமூகங்கமளக் மகொண்டிருந்தது. நவனகொல
ீ
சமுதொயம ொ பிரமதசப் பற்றுதல் மகொண்ட ஸ்தல சமுகங்கமளத் தன்னுள்
மகொண்டிருந்தது. மவறுவித ொகக் கூைினொல் பூர்வக
ீ சமுதொயம் நவன
ீ
கொல
சமுதொய ொக

ொறுவதற்கு முன்னர் இரு பரிணொ
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வளர்ச்சி

ொர்க்கங்கமள

ம ற்மகொண்டது. ஒரு பரிணொ

வளர்ச்சி

குழுவிலிருந்து பிரமதசக் குழுவொக
ம ற்கண்ட இரண்டு பிரிவுகள்

ொர்க்கம் பூர்வக
ீ சமுதொயத்மத குல ரபு

ொற்ைியிருக்கிைது.

(அ எ மப .மதொ 14.ப 52).

னிதக் குல வரலொற்ைின் இயக்கத்மதயும்,

எதிர்கொலத்மதயும் நிர்ணயித்தன. அந்த இரண்டு குழு என்பது இரண்டு

ட்டும

அல்ல என்பமதப் புரிந்து மகொள்ள மவண்டும். உலகம் முழுதும் இப்படிப்பட்டக்
குழுக்கள் கொல மதச வர்த்த ொனங்களுக்கு ஏற்ப முன்னம் பின்னு ொக உருவொகிக்
மகொண்டிருந்தன.

னிதக் குல வரலொற்ைில் இந்தியத் துமணக் கண்டத்தில் இது

சு ொர் ஐம்பதொயிரம் ஆண்டுக் கொலத்திற்கு முன் உருவொகியிருக்கலொம் என்று
ஆய்வொளர்கள் கருதுகிைொர்கள். இப்படி உருவொன இந்த இரண்டு குழுவின்
முரண்பொடுகள் எவ்வொறு இயங்கின என்பமதப் பற்ைி அம்மபத்கர் பின்வரு ொறு
விளக்குகிைொர்.
பூர்வக
ீ சமுதொயம் இவ்வொறு குல ரபு அம ப்மப (Totem) அடிப்பமடயொகக்
மகொண்டிருந்தது என்பது இரண்டு விஷயங்கமளக் குைித்தது. முதலொவதொக, பூர்வக
ீ
சமுதொயத்தில் ஒவ்மவொரு தனி நபரும் ஒரு குல ரமபச் மசர்ந்தவரொக இருந்தொன்.
இன்னும் மசொல்லப்மபொனொல்

அவ்வொறு அவன் ஒரு குலத்மதச் மசர்ந்தவனொக

இருப்பது அவசியம். குலத்துக்கு மவளிமய எந்தத் தனிநபரும் இருக்க முடியொது.
அவ்வொறு இருந்தொல் அவன் சுத்த பூஜ்ஜியம்தொன். இரண்டொவதொக, குல ரபு
அம ப்பொனது மபொதுக் குருதித் மதொடர்பு, மபொதுப் பண்மபொற்றும யின்
அடிப்பமடயில் அம ந்திருந்ததொல் ஒரு குைிப்பிட்ட குலத்தில் பிைந்த ஒருவன்
இன்மனொரு குலத்தில் மசர்ந்து அதன் அங்க ொக

ொை முடியொது. எனமவ சிதறுண்ட

சமூகத்தினர் ஆங்கொங்கு தனித்தனி நபர்களொகமவ வொழ மவண்டியிருந்தது. ஒரு
குலம் இன்மனொரு குலத்மத எதிர்த்துப் மபொரொடி வந்த பூர்வக
ீ சமுதொயத்தில்
சிதறுண்ட தனிநபர்களின் ஒரு திரள் இருந்து வருவதொனது அத்திரள்
தொக்குதலுக்குள்ளொகும் அபொயம் எப்மபதும

இருந்து வந்தது. இந்நிமலம யில்

எங்குப்மபொய் புகலிடம் மதடுவது என்று அவர்களுக்குத் மதரியவில்மல. யொர்
தங்கமளத் தொக்குவொர்கள் என்பதும், பொதுகொப்பொக யொமர நொடிச் மசல்வது என்பதும்
அவர்களுக்குத் மதரியவில்மல. எனமவதொன் புகலிடம் மதடுவதும் பொதுகொப்பு
நொடுவதும் சிதறுண்ட பிரிவினரின் பிரச்சமனயொக உருமவடுத்தது.
56).

(அஎமப .மதொ 14.ப

ம ற்கண்ட அம ப்பில் குல ரபு என்பமத எப்படி விளங்கிக் மகொள்வது.
ொனுடவியல் ஆய்வுகளில் பரிச்சயம் உள்ளவர்களுக்கு இமதப் புரிந்து மகொள்வது
எளிதொயிருக்கும். ஆனொல் சொதொரண வொசகர்களுக்குத் மதளிவிற்கொக சிைிது விளக்கம்
மதமவப்படுகிைது. மபொதுவொக குல ரபு என்பது தற்கொப்பின் அடிப்பமடயில் அம ந்த
ஒன்ைொகும். த து ரத்த உைவிற்குள்

ட்டும

அமனத்துச் சமுக

நடவடிக்மககமளயும் பின்பற்றுவதொகும். ரத்த உைவற்ைப் பிைமர அந்நியரொகமவ
கருதுவது குல ரபு குழுவின் இயல்பு. அதில் பிைப்பு, பூப்பமடதல், திரு ணம், இைப்பு,
சடங்குகள், வொழிட எல்மல, அவற்மைக் குைியிட்டுக் கொட்டும் அமடயொளக்
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குைியீடுகள் அல்லது சின்னங்கள் இமவ

ிக முக்கிய ொனமவ. இமவமய

பிற்கொலத்தில் தீட்டு என்ை கருத்தொக்கத்திற்குள் வந்தமவ. ஒரு குல ரபின்
குழுவிற்குள் இமவ அத்தமனயும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விதிகளுக்குள் கமடப்பிடிக்க
மவண்டும்.

ீ றுபவர்கள் விலக்கப்படமவொ அல்லது மகொல்லப்படமவொ கூடும். இப்படி

கட்டுப்பொடுகமள கமடப்பிடிப்பதின் மூலம் மவறு ஒரு குழுமவொ அல்லது அமலயும்
நொமடொடிக் குழுமவொ தம் குழுவில் இமணவமத எளிதில் தடுக்க முடியும்.
அதுவு ன்ைி பிை குழுக்கமள எளிதில் இனம் கொண முடியும். இதில் உள்ள முக்கிய
மவறுபொடு என்னமவனில் அமலயும் நொமடொடிக் குழுவும் இதுமபொன்ை குல ரபு
கூறுகமள மவத்திருந்தொலும் அதற்குப் பிரமதச எல்மல என்பது கிமடயொது.
அதனொல் அமலயும் மபொது எளிதில் கலப்புகளும் அழிவுகளும் மநர்கின்ைன. அதனொல்
அது எப்மபொதும் பொதுகொப்பற்ை நிமலயிமலமய அமலந்து மகொண்டிருக்கிைது. இதுதொன்
அக்குழுவிமன ஒரு நிமலயொன இடத்திற்கு மநொக்கித் தள்ளுகிைது. அப்படியொனொல்
அமலயும் குழுவிற்கும் நிமலய ர்ந்த குழுவிற்கு ொன பிரச்சிமன எப்படி
உருவொகியிருக்கும் என்பமத அனு ொனித்தொல் இந்தக் கருத்துக்கு மதளிவிமனப் மபை
முடியும். அது குைித்து அம்மபத்கர் கூறுவமதப் பொர்ப்மபொம்.
நொம் நிமனவில் மகொள்ள மவண்டிய இரண்டொவது விசயம், குலங்கள் பரஸ்பரம்
ஒன்றுடன் ஒன்று ச ொதொன ொக அம தியொக வொழ்ந்ததில்மல. எப்மபொதும் அமவ
சண்மட சச்சரவில் ஈடுபட்டிருந்தன. அமனத்துக் குலங்களும் நொமடொடி வொழ்க்மக
வொழ்ந்து மகொண்டிருந்தமபொது அவற்ைிமடமய மபொர்கள் நிகழ்வதற்குப் பின்வரும்
மூன்று பிரதொன கொரணங்கள் இருந்தன.
1.கொல்நமடகமளக் கவர்ந்து மசல்வது
2.மபண்கமளக் கடத்திச் மசல்வது
3. ற்ை குலங்களுக்குச் மசொந்த ொன ம ய்ச்சல் நிலங்களில் கொல்நமடகமள
திருட்டுத்தன தொக ம ய விடுவது. (அஎமப மதொ.14 பக் 54)
இந்தப் பிரச்சிமனமய நொமடொடிக் குழுக்கள்

ட்டும் சந்திக்கவில்மல. ஏற்மகனமவ

நிமலய ர்ந்து வொழ்ந்து மகொண்டிருக்கும் குலக்குழு கூடுதலொக எதிர்மகொண்டது.
அதற்கொன கொரணம் பின்கண்டவொறு இருந்தது.
குடிய ர்ந்த குலத்திடம் இரண்டு

டங்கு மசல்வச்மசழிப்பில்

ிதப்பமத நொமடொடிக்

குலத்தினர் மதரிந்துமகொண்டனர். நொமடொடிக் குலத்தினமரப் மபொன்மை இவர்களிடம்
ஏரொள ொன கொல்நமடகள் இருந்தன. கொல்நமடகள்

ட்டு ின்ைி, தொனியங்கள்

ிகுந்திருந்தன, இமவ நொமடொடிக் குலத்திடம் இல்மல. எனமவ அவர்கள் தொனிய
ணிகள்

ீ து மபரிதும் நொட்டம் மகொண்டிருந்தனர். குடிய ர்ந்த குலத்தினரின்

மசல்வங்கமளக் கவரும் மநொக்கத்மதொடு நொமடொடி குலத்தினர் அவர்கள்

ீ து

திட்ட ிட்டு பல தொக்குதல்கமளத் மதொடுத்து வந்தனர். இதிலுள்ள மூன்ைொவமதொரு
அம்சத்மத இங்குக் குைிப்பிட மவண்டும். குடிய ர்ந்த குலத்தினர் அதிக ஆதொயம்
தரும் மதொழிலில் ஈடுபட்டிருந்ததொதல் அவர்களொல் தங்கள் கலப்மபகமள
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மபொர்வொளொக

ொற்ை முடியவில்மல. தங்கள் இல்லங்களிருந்து மவளிமயைி திடீர்த்

தொக்குதல் மதொடுக்கும் குலத்தினமரத் துரத்திச் மசன்று அவர்களுடன் மபொருதவும்
இயலவில்மல. (அ எ மப மதொ14 ப 55).
இது ஒரு பிரச்சமனமயன்ைொல்.

ற்மைொரு பிரச்சமனயொனது அமலயும் நொமடொடிக்

குலங்களுக்குள் உருவொனதொகும். அதில்தொன் சிதறுண்டக் குழுவினர்
உருவொகியிருக்கின்ைனர். அமத

ிக முக்கிய ொனதொக அம்மபத்கர் கருதுகிைொர்.

ஆரம்பக் கட்டத்தில் பல்மவறு குல ரபு குழுவினரும் தங்களுக்குள் ஓயொது ஒழியொது
மபொரிட்டுக் மகொள்வது சகஜ ொயிருந்தது. அதிலிருந்த எழுந்தமத சிதறுண்ட
குழுவினரின் பிரச்சமன.

ஒரு குலப்மபொரில் எந்த ஒரு குலத்தினரும் பூண்மடொடு

ஒழித்துக் கட்டப்படுவதில்மல.

ொைொக அவர்கள் மதொற்கடிக்கப்பட்டு நிமலகுமலயச்

மசய்யப்படுகின்ைனர். இவ்வொறு மதொற்கடிக்கப்பட்ட குலத்தினர் பல மநர்வுகளில்
துண்டு துண்டொக சிதறுண்டு மபொயினர். இதன் விமளவொக ஆரம்பக் கொலத்தில்
சிதறுண்ட குலத்தினர் அடங்கிய ஒரு பிரிவினர் எல்லொத் திமசகளிலும் சுற்ைித்
திரிந்தனர். சிதறுண்ட குலத்தினர் பிரச்சிமன எழுவதற்கு என்ன கொரணம் என்பமதப்
புரிந்து மகொள்வதற்குப்

பூர்வக
ீ சமுதொயம் அடிப்பமடயில் ஒரு குல ரபு அம ப்பொக

இருந்து வந்தது என்பமதப் புரிந்து மகொள்ள மவண்டும்.(அ எ மப .மதொ 14.ப 55)
இப்படிச் சிதைடிக்கப்பட்ட குல ரபுக் குழுமவச் மசர்ந்தவர்கள் தனித் தனி
நபர்களொகமவொ அல்லது

ிகச்சிறு குழுவொகமவொ அமலந்தனர்.. அவர்களுக்குப் பல

பிரச்சிமனகள் உருவொயின. அவற்றுள் முக்கிய ொனமவ உணவுப் பிரச்சிமன.
அவர்கள் உணவிற்கொக மவட்மடயொடலொம். மவட்மடக்கொக விலங்குகமளப்
பின்மதொடர்ந்து மபொகலொம். அப்படிப் மபொகும்மபொது

ஏற்மகனமவ அமலந்து

மகொண்டிருக்கும் மபரிய குலத்மதமயொ அல்லது மபரிய நிமலய ர்ந்த குலத்மதமயொ
அவர்கள் எதிர் மகொள்ள மவண்டும். இதனொல் உயிருக்கு உத்திரவொத ில்மல.
எந்மநரமும் எச்சரிக்மகயுடன் இருக்க மவண்டும். அல்லது அடர்ந்த கொடுகளில்
நுமழந்து கொட்டுவொசிகள் வொழ்க்மகமய ம ற்மகொள்ளலொம். அப்படி ம ற்மகொள்ள
மவண்டு ொனொல்

ிருகங்களின் தொக்குதமல ச ொளிக்கும் அளவிற்குக் குழு பலம்

மவண்டும். தனிநபரொகக் கொட்டில் அமலவது தற்மகொமலக்குச் ச ம். எனமவ
ச மவளிகளில் அமலயும் ஏதொவது ஒரு குழுவிடம் மசர்வமதொ அல்லது
நிமலய ர்ந்த ஒரு குழுவிடம் மசர்வமதொ ஒரு தற்கொலிக பொதுகொப்பொகவும்
இருக்கலொம். ஆனொல் அமலயும் ஒரு சிறு குழு குல ரபுக் குழுவொக இருப்பதொல்
புதிய ஆட்கமள மசர்த்துக் மகொள்வது கடினம், அதற்கு குல ரபு விதிகள் இடம் தரொது.
தனி நபர்களொய் இருந்தொல் குமைந்த பட்ச பொதுகொப்பின் அடிப்பமடயில் ஒன்று
மசர்ந்து ஒரு புதிய குழுவொக

ொைி தம்ம ப் பொதுகொத்துக் மகொள்ளலொம். இது ஒரு

வொய்ப்பு. அப்படிச் மசரும்மபொது அது ஒரு வலுவுள்ள குழுவொக
கொலம் பிடிக்கும். அப்படிப் பல குழுக்கள்

உருவொயின.
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ொறுவதற்குப் பல

எனினும் சிதறுண்ட பிரிவினர் நிமலத்த இடம் மநொக்கி, பொதுகொப்பு, உணவிமன மதடி
அமலந்து மகொண்டிருந்தனர். அது ஒரு குழுமவொ பல குழுக்கமளொ எப்படியொயினும்
அவற்ைின் அமலச்சல் அதன் விதியொக இருந்தது. இப்படி அமலயும் குழு தம்ம ப்
பொதுகொத்துக் மகொள்ள மசயல்பட்ட விதியிமன அம்மபத்கரின் ஆய்விலிருந்மத
மபற்றுக் மகொள்ளலொம். சொதி உருவொன மபொது “மபொலச் மசய்தல் விதி”
மசயல்பட்டுள்ளமத நிறுவியிருக்கிைொர். அந்த விதிமய இங்கு பரிமசொதித்துப்
பொர்த்தொல் அது வலுவொகச் மசயல்பட்டிருப்பமத புரிந்து மகொள்ள முடியும்.
மபொலச் மசய்தல் விதிமயன்பது ஏற்மகனமவ நிறுவப்பட்டுள்ள ஒரு மபொக்கிமன
அல்லது

ொதிரியிமனப் பின்பற்றுவதொகும். அதன்படி அமலந்து மகொண்டிருக்கும்

சிதைடிக்கப்பட்ட குழுவிற்கு பொதுகொப்பு உள்ளிட்ட இத்யொதிகள் கிமடக்க
மவண்டு ொயின் ஏற்மகனமவ நவன
ீ
சமுதொய ொக

ொைிவிட்ட நிமலய ர்ந்த

சமுகத்மதப் மபொல தம்ம

ொற்ைிக் மகொள்ள மவண்டும். அதற்கு நிமலயொன ஓர்

இடத்மதக் கண்டு பிடிப்பது

ட்டு ின்ைி, நிமலமபற்ை சமுகத்தின் உற்பத்தி உள்ளிட்ட

பழக்க வழக்கங்கமளப் பின்பற்ை மவண்டியிருக்கும். அல்லது அந்தக் குலத்மத
மபொரிட்டு விரட்டிவிட்டு அவ்விடத்மத மகப்பற்ைிக் மகொள்ள மவண்டும். இதில்
இரண்டொவது எளிதொக இருக்கும். ஆனொல் அது தற்கொலிக ொக இருக்கும். ஏமனனில்
மபொர்கள் தவிர்க்க இயலொத அம்ச ொகத் மதொடர்ந்து
ஏற்பொடு அவசிய ொகிைது. அந்த

ொைிவிடும் எனமவ ஒரு

ொற்று

ொற்று ஏற்பொடு எல்லொ இடத்திலும் நிகழ்ந்தது என்று

மபொருளில்மல. சில குைிப்பிட்ட இடங்களில் முதலில் மதொன்ைியிருக்கலொம் என்று
அனு ொனித்துக் மகொள்ள முடியும். அது எப்படி நடந்தது என்பமதப் பற்ைி த து
நூலில் அம்மபத்கர் மதளிவு படுத்தியுள்ளொர். அதில்...
இங்கு அடுத்த மகள்வி எழுகிைது. இவ்விரு குழுக்களும் த து பிரச்சிமனகளுக்கு
எவ்வொறு தீர்வு கண்டன? இரு தரப்புகளும்

க்கள் ஒரு மபரம் மசய்து மகொண்டு,

இப்பிரச்சிமனகளுக்கு முடிவு கட்டினர். இதன்படி குடிய ர்ந்த குலத்தினருக்குக்
கொவல் பணி புரிய சிதறுண்ட பிரிவினர் ஒப்புக் மகொண்டனர். இதற்குப் பிரதிபலனொக
இவர்களுக்கு உணவும் புகலிடமும் தருவதற்குக் குடிய ர்ந்த குலத்தினர் இணக்கம்
மதரிவித்தனர். முக்கிய ொகப் பரஸ்பரம் ஒருவர் ஒத்துமழப்பு

ற்ைவருக்குத்

மதமவப்படும் நிமலம யில் இத்தமகய ஓர் உடன்பொடு ஏற்பட்டிருக்கவில்மல
என்ைொல் அது இயற்மகக்கு

ொைொனதொக இருந்திருக்கும் (அஎமப .மதொ 14.ப 57).

அம்மபத்கரின் இந்த கருதுமகொள்

ிக முக்கிய ொனதொகும். இதுமபொன்ை உடன்பொடு

நிகழ்ந்திருப்பமத உலகில் பல இடங்களில் நொம் கொண முடியும். இந்த
உடன்பொட்டிற்கு வரொ ல் மபொனொல் அமலயும் குல ரபுக் குழு பொதுகொப்பின்ைி
ீ ண்டும் த து நொமடொடி வொழ்க்மகமயத் மதொடங்க மவண்டியதிருக்கும். எனமவ
உயிர் வொழ்க்மகயின் மநருக்குதல் அவர்கமள இணங்கி வொழ மவக்கும் என்பதில்
ஐய ில்மல. ஆனொல் இதில் உருவொகின்ை இடர் என்ன? புதிதொக வந்த நொமடொடிக்
குழு ஒரு குல ரபுக் குழுவொகமவொ அல்லது பலர் குல
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ரமபச் மசர்ந்தவர்களின்

மதொகுப்பொகமவொ இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் ஒப்பந்தம் மசய்து மகொண்ட நவன
ீ
குழுவிடம் மநரடியொக இமணய முடியு ொ என்பது ஐயம . ஏமனனில் குல ரபு
விதிகள் அதற்கு இடம் தரொது. அவர்களொல் ரத்தக் கலப்பு உருவொகி நிமலத்து வொழும்
குழுவிற்குள் பிரச்சிமனகளும், குழப்பங்களும் உருவொகலொம். அதனொல் பொதுகொப்பிற்கு
வந்தவர்களொல் மகடுகமள மபருக வழி பிைக்கும். இந்நிமலயில் இப்பிரச்சிமன
எப்படிக் மகயொளப்பட்டிருக்கும் என்பதற்கு அம்மபத்கர் தரும் விளக்கம்தொன்
கிரொ த்திற்கு மவளிமய புது குடியிருப்மப அல்லது மசரிமய உருவொக்க
வழிவகுத்தது. இது குைித்து அம்மபத்கர் பின்வரு ொறு கூறுகிைொர்.
தீண்டப்படொதவர்கள்

கிரொ த்திற்கு மவளிமய ஏன் வசிக்கிைொர்கள் என்ை பிரதொன

மகள்விக்கு இப்மபொது வருமவொம். இந்தக் மகள்விக்கொன பதிமல ம மல கண்ட
விளக்கங்களிலிருந்து மபை முடியும். இந்து சமுதொயம் நொமடொடி வொழ்க்மக
முமையிலிருந்து குடிய ர்ந்த கிரொ

சமுக வொழ்க்மக முமைக்கு

ொைிக்

மகொண்டிருந்தமபொது இந்தியொவில் இமத நிகழ்வுப் மபொக்குகள் நமடமபற்ைிருக்க
மவண்டும். பூர்வக
ீ இந்து சமுதொயத்தில் குடிய ர்ந்த குல ரபுக் குழுக்களும்,
சிதறுண்ட பிரிவினரும் இருந்திருக்க மவண்டும் குடிய ர்ந்த குலங்கள்
கிரொ த்மதயும் கிரொ

சமுகத்மதயும் உருவொக்கின. சிதறுண்ட பிரிவினர் மவறுபட்ட

குலத்மதயும் மவறுபட்ட குருதி உைமவயும் மகொண்டவர்களொதலொல் கிரொ த்திற்கு
மவளிமய வசித்து வந்தனர். இவ்வமகயில் பொர்க்கும்மபொது தீண்டப்படொதவர்கள்தொன்
ஆதியில் சிதறுண்ட பிரிவினரொக இருந்தனர் என்று கூைலொம். அவர்கள் சிதறுண்ட
பிரிவினரொக இருந்ததொல்தொன் கிரொ த்துக்கு மவளிமய வசித்தனர்.
ம ற்கண்ட த து கருத்மத நிமலநிறுத்த அம்மபத்கர் இரண்டு சொன்றுகமளத்
தருகிைொர். ஒன்று பமழய இந்து சொத்திரங்களிலிருந்தும்
சொன்ைொன

ற்றும் அவர் கொலத்திய

கர்களுக்கு சொதி இந்துக்களும் இமடயிலொன சமூக ஒப்பந்தத்மதயும்

சுட்டிக் கொட்டுகிைொர். அதமனச் சுருக்க ொகப் பொர்க்க மவண்டும். அப்மபொதுதொன் ஒரு
பரந்துப்பட்ட பொர்மவ மபை முடியும்.
இந்து சொத்திரங்கள் குைிப்பிடும் அந்த்யொக்கள், அந்தயஜொக்கள், அந்த்யொவொசின்கள்
என்று

குைிப்பிடப்படும் மபயர்கள் வர்ண சமுகத்தில் கமடசியொக உள்ள வர்ணத்மதச்

மசர்ந்தவமனமய குைித்தது என்று ஆய்வொளர்கள் மசொல்லி வந்தமத அம்மபத்கர்
றுத்து அந்த வொர்த்மத கிரொ த்திற்கு மவளிமய அல்லது கமடசியில் வசிப்பவர்கள்
என்று மபொருள் மகொள்ள மவண்டும் என்று த து வொதத்மத முன்மவக்கிைொர்.
அடுத்தச் சொன்று சிதறுண்ட பிரிவினர் தீண்டத்தகொதவர்களொன

கர்கள் எனப்படும்

சமூகத்தவமர ஒத்தவர்களொக இருந்தனர் என்பமதப் பற்ைினதொகும்.

கொரொட்டிரத்தில்

கர்கள்தொன் மபரும்பொன்ம யினர். அவர்கள் கிரொ ங்களின் கமடசியில் அல்லது
தனிச் மசரியில் வொழ்ந்தொலும் சொதி இந்துக்களிட ிருந்து அவர்களுக்கு 52 வமகயொன
உரிம கள் கிமடத்தன. அதில் முக்கிய ொனமவ 3 என்று அம்மபத்கர்
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குைித்திருக்கிைொர். அது பண்மடய கொலத்தில் நொமடொடி குல ரபுக் குழு மபற்ை
உரிம கமளப் மபொன்று இருப்பதொல் அமத முன்மவக்கிைொர். அதில்...
1. கிரொ வொசிகளிட ிருந்து உணவு மபறும் உரிம
2. அறுவமடக் கொலத்தில் ஒவ்மவொரு கிரொ வொசியிட ிருந்தும் தொனியங்கமளப்
மபறும் உரிம .
3. கிரொ வொசிகளுக்குச் மசொந்த ொன மசத்த விலங்குகமள தங்களுமடயதொக்கிக்
மகொள்ளும் உரிம . (கொண்க - அஎமப .மதொ 14. ப60-61)
இமவ மபொதிய தகவல்கள் அல்லொவிட்டொலும் தீண்டத்தொகதவர்கள் ஆரம்பம் முதமல
கிரொ த்துக்கு மவளிமய வசித்து வந்தனர் என்ை கருத்துக்கு ஆதரவொக இமவ சில
சொன்றுகமள அளித்துள்ளன. அவர்கள் தீண்டத்தகொதவர்கள் என்ை கொரணத்திற்கொக
கிரொ த்மதவிட்டு வலுக்கட்டொய ொக மவளிமயற்ைப்படவில்மல. கிரொ த்திற்கு
மவளிமயதொன் வசிக்க மவண்டும் என்று அவர்கள் எவ்வமகயிலும்
நிர்ப்பந்திக்கப்படவில்மல. மதொடக்கக் கொலம் முதமல அவர்கள் கிரொ த்திற்கு
மவளிமய வசித்து வந்தொர்கள் என்ைொல் குடிமபயர்ந்த குலத்திட ிருந்து
மவறுபட்டமதொரு குலத்மதச் மசர்ந்த சிதறுண்டவர்களொக அவர்கள் இருந்தமத
இதற்குக் கொரணம். (அ எ மப .மதொ 14.ப 62)
அமத மநரத்தில் இந்த புதிய குடியிருப்பில் வசித்தவர்களுக்கும் தீண்டொம க்கும்
எந்தவித ொன மதொடர்பும் இல்மல.
ஆக, தீண்டத்தொகதவர்கள் ஆரம்பம் முதமல கிரொ த்துக்கு மவளிமயதொன் வசித்து
வந்தனர், அவர்கள் கிரொ த்திற்கு மவளிமய வசிப்பதற்கும் தீண்டொம க்கும் எந்த
சம்பந்தமும் இல்மல என்ை ஊகிப்பது முற்ைிலும் இயல்பொனமத என்பமத
இதிலிருந்து மதரிந்து மகொள்ளலொம். (அ எ மப .மதொ 14.ப 57-58)
இப்படி உருவொன கிரொ த்திற்கு மவளிமயயொன தனிக் குடியிருப்பு

ற்ை இடங்களில்

அல்லது இந்தியத் துமணக்கண்டத்தில் எல்லொக் கிரொ ங்களிலும் எவ்வொறு
பரவியிருக்கும் என்பதற்கொன பதிமலப் மபை மவண்டும். அதற்கு அம்மபத்கரின்
மபொலச் மசய்தல் விதிமயத்தொன் பயன்படுத்த முடியும். ஒரு முன் ொதிரி
உருவொகிவிட்டொல் அது

ற்ை சமுகங்களிமடமய பரவுவது ஒன்றும் கடின ல்ல.

நிமலநிறுத்தப்பட்ட ஒரு பொதுகொப்பு ஏற்பொட்டிமன நிமலய ர்ந்த குழுவுக்கு
அனுகூல ொக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் மதமவப்பட்ட மநர்வுகளில்
பயன்படுத்திக் மகொண்டிருப்பொர்கள். இந்தச் சமுக ஒப்பந்த ொனது மபொலச்மசய்தல்
விதியொக

ொைிப் பிை சமுகங்கமளப் பற்ைி இந்தியொ முழும க்கும் பல

நூற்ைொண்டுகளொகச் மசயல்பட்டு பரவியிருக்கிைது. மசொல்லப்மபொனொல்
அண்ம க்கொலம் வமர மசயல்பட்டுப் பரவிக் மகொண்டிருக்கிைது. ஆனொல் அதன்
உள்ளடக்கம் எல்லொ மநரத்திலும் ஒமர மநொக்கத்திற்கொக

ட்டும் இருக்க மவண்டும்

என்ை அவசியம் இல்மல என்பமதப் புரிந்து மகொண்டொல் பிரச்சிமனயில் மூலத்மதப்
புரிந்து மகொள்வதும் எளிதொகும்.
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அம்மபத்கர் அவர்களின் இந்த முடிவுகள் மசரி எவ்வொறு உருவொகியிருக்கும்
என்பமதப் பற்ைின ஒரு தீர் ொன ொக முன்மவப்பு. அடிப்பமடயொனது என்பதில்
சந்மதக ில்மல. ஆனொல் முழும யொனது அல்ல என்பமத அவமர
மவளிப்படுத்தியிருக்கிைொர். அது நிச்சயம் வளர்த்மதடுக்கப்பட மவண்டிய ஒரு
வரலொற்று ஆய்வு என்பது அது பின்னொளில் நடக்கும் என்று நம்பினொர்.
மகடுவொய்ப்பொக அது சொதி இந்துக்கள்
மசொக ொன உண்ம .

த்தியில் இன்னும் வளரவில்மல என்பது

எனமவ இந்த ஆய்வில் அமத நொம் மதொடரப் மபொகிமைொம்.

அம்மபத்கர் மதொட்டுக்கொட்டிய ஆய்வின் முடிவிமன அவர் விட்ட இடத்திலிருந்து
மதொடங்குவது அவரது ஆய்வுத் துமைக்கு மசய்யும் ஒரு பங்களிப்பு
வரலொற்ைின்

ட்டு ல்ல,

மைந்த பக்கத்மத மவளிச்சத்திற்குக் மகொண்டு வரும் முயற்சியொகும்.

எனமவ இது வமர பொர்த்தக் கருத்துக்கமள மதொகுப்பொக பொர்த்துக் மகொள்மவொம்.
னித இன மதொடக்க வரலொற்ைில் குல ரபு குழுக்கள் உருவொயின.
அமவ மதொடர்ந்து மபொரிட்டுக் மகொண்டன.
அவற்ைில் சில நிமலயொகத் தங்கி நவன
ீ
சமுக ொக

ொைின. சில

நொமடொடிகளொக

அமலந்தன.
இந்த இரண்டு குழுக்களின் பொதுகொப்பு ஏற்பொட்டிற்கொக த க்குள் ஒரு ஒப்பந்தத்மத
உருவொக்கிக் மகொண்டு இரண்டு குடியிருப்புகளொக கிரொ ம் உருவொனது.
இரண்டு குடியிருப்புகளுக்கும் குல ரபு மவறுபொடுகள்
எந்த விதத்திலும் தீண்டொம

ட்டும் இருந்தனமவ தவிர

என்பது இல்மல. அது உருவொக இன்னும் பலகொலம்

இருக்கிைது.
ம ற்கண்ட முடிவுகள் முழும யொனதல்ல என்பதும் அம்மபத்கர் மசொன்னதுமபொல
சில குமைபொடுகளும் இருக்கின்ைன. அமத மநரத்தில் பல மகள்விகள் எழுந்துள்ளன.
அவற்மைத் தற்கொல ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில் பொர்க்க மவண்டும். அமவ என்ன...?
த ிழ் ண் இதழில் கட்டுமர ஆசிரியர் மகௌத
கட்டுமர ஆசிரியர் சம் தத்துடன்

சன்னொ எழுதி வரும் மதொடர்.

ின்த ிழில் மவளியிடப்படுகின்ைது.

-சுபொ

***
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14. கச்சத்தீவு – ஒரு மீ ள்பொர்லவ – மூன்று ஆங்கிை
நூல்கள் மூைம்

– வக.ஆர்.ஏ. நரசய்யொ

நூல்கள்:
1. KACHCHTIVU and the PROBLEMS of INDIAN FISHERMEN in the PALK BAY REGION - T R Publications. Chennai
2. Conflict Over Fisheries In The Palk Bay Region – Lancer Publishers and Distributors
3. CONTESTED TERRITORY OR COMMON HERITAGE? Thinking Out Of The Box – Imprint of Productivity and Quality
Publishing Pvt., Ltd Chennai.
முதல் இரண்டு நூல்களும் மபரொசிரியர் மவ. சூரியநொரொயணனொலும் மூன்ைொவது மவ.
சூரியநொரொயணன்

ற்றும் ஆர். ஸ்வொ ிநொதன் என்பவர்களொலும் எழுதப்பட்டமவ.

மபரொ. சூரியநொரொயணன் மதற்கு

ற்றும் மதற்கொசிய நொடுகமளப் பற்ைிய சிைந்த ஒரு

ஆய்வொளர். மசன்மனப் பல்கமலக்கழகத்தில் மதற்கு

ற்றும் மதற்கொசிய ஆய்வு

ம யத்தின் இயக்குநரொகவும் முதுநிமலப் படிப்பில் மபரொசிரியரொகவும் பணியொற்ைி
ஓய்வு மபற்ைவர். முக்கிய ொக பொக் நீரிமணயின் வரலொற்மைச் சிைந்த முமையில்
ஆய்ந்தவர். இவ்விரு முதல் நூல்களிலும் கச்சத்தீவு பிரச்சிமனமய அதன்
ஆரம்பக்கொலத்திலிருந்து திைம்பட விவரித்துள்ளொர். கொலத்தொல் முதல் நூல்
முன்னமர எழுதப்பட்டதொயினும் இன்மைய நிமலக்கும் அது சரியொக இருப்பதொல்
இம்மூன்று நூல்கமளயும் கலந்து பொர்ப்பமத மபொருத்த ொகும்.
முதல்நூலிமலமய ஆசிரியரின் மநொக்கு மதளிவொகிைது. ஆரம்பக் கொலத்திலிருந்மத
பொக் நீரிமண இந்தியொவிற்கும் இலங்மகக்கும் இமடயிமலயொன ஒரு வழியொகவும்
அமத மநரத்தில் ஒரு மபரும் தமடயொகவும் இருந்துள்ளது. அவ்விடம்

ீ ன்

பிடிப்பதற்கொன ஒரு முக்கிய ொன இடம ன்பது கீ ழ்க்கண்ட புள்ளி விவரங்களொல்
மதரியும். 1980 ஆம் வருடத்து

க்கள் மதொமக விவரத்தின் படி, த ிழ்நொட்டு

3,95,903 ஆவர். இந்தியொவின் ம ொத்த

ீ னவர்

ீ னவர் மதொமகயில் த ிழ்நொட்டு மூன்ைில் ஒரு
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பங்கொவொர்

உலகில்

ீ னவர் சமுதொயம் வொழும் எவ்விடத்மத மநொக்கினும் ஒன்று

மதளிவொகும்; அதொவது சொதொரண ொக

ீ னவர்கள் கடமலத் த து வொழ்க்மகயின் ஒரு

பகுதியொகமவக் கருதுகின்ைனர். ஆமகயொல் அவர்களுக்குக் கடல் எல்மலகள் ஒரு
மபொருட்டல்ல; கடல் அவர்களது பிரமதசம்.
பொக் நீரிமண ரொபர்ட் பொல்க் என்ை அக்கொல (1755-1763) ம ட்ரொஸ் ஆளுநரொக
இருந்தவரின் மபயரொல் அமழக்கப்படுகிைது. இந்நீரிமணயும்

ன்னொர் வமளகுடொவும்

பொம்பன் கொல்வொயொல் இமணக்கப்படுகின்ைன. இங்கு

வொழ்வதற்கும்

ீ ன்கள்

மபருகுவதற்கும் இயற்மகச் சூழ்நிமல வழி வகுக்கின்ைது. ஆமகயொல்
மதொன்றுமதொட்மட இவ்விடம்

ீ னவர்கள் விரும்பிய கடலொகும். இன்மைய

பிரச்சிமனகளுக்கு ஆரம்பம் இந்திய இலங்மக அரசுகள் அரசியல் ரீதியொக எடுத்த
சில முக்கிய முடிவுகள் என்மை கூைலொம். 1974
மகொள்ளப்பட்ட முடிவுகள் த ிழ் நொட்டு

ற்றும் 1976 வருடங்களில் ஏற்றுக்

ீ னவர்களுக்குச் சொதக ொக இருக்கவில்மல.

இரண்டொவது நூலில் ஆசிரியர் முக்கிய ொன புள்ளி விவரங்கமளப் பட்டியலிட்டுத்
தந்துள்ளொர். அது
1950களில் இைொல்

படிப்பவர்களுக்கு ஒரு நல்ல அடித்தள ொகக் கொணப்படுகிைது.
ீ ன் வமக அதிக ொக

மசய்யப்பட்டது. முக்கிய ொக

இந்தியொவிலிருந்து ஏற்று தி

அம ரிக்கொவும் ஜப்பொனும் இவ்வமக

ீ மன வொங்கத்

மதொடங்கியது. வணிக நிமல கருதி அரசும் இதற்கொக அது வமர இல்லொத அளவில்
ீ ன் பிடி வசதிகமள அதிகரித்தது. முதல் கட்ட ொகச் சொதொரண படகுகளிலிருந்து
விமசப்படகுகளுக்கும் சொதொரண வமலகளுக்குப் பதிலொக இழுவமலகளுக்கும்
உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

ீ ன் ஏற்று திக்கொக

த்திய அரசு Marine Exports Development

Authority (MPEDA) என்ை ஒரு அம ப்மபத் மதொடங்கியது. இதன் மூலம்

ீ ன் ஏற்று தி

1961ல் இருந்த 17,295 டன்னிலிருந்து 2001 ஆம் ஆண்டில் 4,24,320 டன்னொக உயர்ந்தது.
இமத மபொல இலங்மகயிலும் ஏற்று தி மபருகிற்று. இவ்வணிக உயர்வும் இலொபமும்,
, இந்த பொரம்பரியத் மதொழிமல
மககளுக்கு

ொற்ைியது! பல

ீ னவர்கள் மககளிலிருந்து

ற்ை வணிகர்கள்

த ிழ் நொட்டு அரசியல்வொதிகள் விமசப் படகுகளின்

கிம மயத் மதரிந்து மகொண்டு அவற்ைில் மூலதன ிட்டனர். இழுவமலகள்
தற்கொலிக ொகப் மபரும் இலொபத்மத அளித்தொலும் கொலப்மபொக்கில்
மபரும் பங்கத்மத விமளவிக்கும் என்பது
ஆனொல் இத்மதொழில்

ீ ன் இனத்திற்குப்

ீ னவச் சமூகத்திற்குத் மதரிந்த விஷயம்.

வணிகர்களுக்கு ஒரு வியொபொரம .

285.2 ஏக்கர் அளவிலொன கச்சத்தீவு ரொம ஸ்வரத்திற்கு வடகிழக்கில் பத்து ம ல்
மதொமலவில் உள்ளது. இது

னிதர்கள் வொழும் பகுதியல்ல. பழங்கொலத்தில் த ிழக

ீ னவர்கள் அக்கொலத்திய வமலகமளக் கொயப்மபொடுவதற்குப் பயன் படுத்தி வந்தனர்.
புனித அந்மதொணியொரின் சர்ச் ஒன்று அங்குள்ளது.
நமடமபறும் திருவிழொவில் த ிழக, இலங்மக

ொர்ச்

ொதத்தில் இங்கு

ீ னவர்கள் பங்கு மகொள்வர். 1972

ரொ நொதபுரம் மகசட் பதிவின் படி, இத்திருவிழொவின் மபொது, தங்கச்சி டத்து
கத்மதொலிக்க குரு ஒருவர் அங்கு பூமஜக்கொகச் மசல்வது வழக்கம்.
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இருபதொம்

நூற்ைொண்டின் ஆரம்ப கொலகட்டத்தில் இரொ நொதபுரத்து

ீ னவரொன சீ னிக்குப்பன்

பமடயொச்சி என்பவரொல் கட்டப்பட்டது என நம்பப் படுகிைது. இந்த சர்ச் ஒரு
இரொ நொதபுரத்துப் பமடயொச்சியொல் கட்டப்பட்டதன் கொரண ொக, மபொதுவொக இது
த ிழ் நொட்டுக் கத்மதொலிக்க ஆளும க்குக் கீ ழ் வந்திருக்க மவண்டும்.
சர்ச்

அப்மபொமத மகொழும்பு டமயொசீ ஸ்

ஆளும க்குக்

ஆனொல், இந்த

கீ ழ் எடுத்துக்

மகொள்ளப்பட்டது. இதனொல் இலங்மக மசொந்தம் மகொண்டொட

ற்மைொரு வொய்ப்பொக

அம ந்துவிட்டது.
இந்நூலில் சூரியநொரொயணன் மநரு 1960 மசப்டம்பரில் ரொஜ்ய சமபயில்
குைிப்பிட்டமதச் சுட்டுகிைொர். மநரு மசொன்னது: “ஒரு ஜ ீ ன்தொரொல் இத்தீவு மசொந்தம்
மகொண்டொடப்பட்டது. இப்மபொமதொ ஜ ீ ன்தொரி முமை கிமடயொது. ஆமகயொல் மசொந்தம்
குைித்துத் மதளிவொகச் மசொல்ல முடியொது” திரு தி இந்திரொ கொந்தி
இலங்மக அரசுடனும்

ொர்ச் 1968ல், “நொம்

க்களுடனும் நல்லுைவு மகொண்டுள்மளொம். இப்மபொது

இத்தீமவப் பற்ைிப் மபசினொல் மதொந்தரவுகள் உண்டொகலொம்” என்ைமதயும்
கொட்டுகிைொர். அது

ட்டு ின்ைி அன்மைய மவளி விவகொரத்துமையின் அம ச்சரொன

பி. ஆர். பகத் ஜி. ஜி. ஸ்மவல் மகட்ட மகள்விக்கு குழப்பமுண்டொக்கும் வமகயிலொன
பதிமல அளித்தொமரனவும் குைிப்பிடுகிைொர். ஆமகயொல் ஆரம்பத்திலிருந்மத
கச்சத்தீவு விவகொரம் இந்திய அரசொல் சரியொகக் மகயொளப்படவில்மல என்கிைொர்.
அமத மநரத்தில் இலங்மகயிமலொ அவ்வரசு தீர்க்க ொன முடிமவத்
மதொடக்கத்திலிருந்மத மகொண்டிருந்தது என்றும் கூறுகிைொர்.
1974 மதொடக்கத்திமலமய இந்திய அரசு கச்சத்தீமவ இலங்மகக்கு அளித்து விட
நிமனத்து விட்டது என்கிைொர். ஜனவரி 1974 ல் சிரி ொமவொ பண்டொரநொயகொ இந்தியொ
வந்த மபொது இந்திரொ கொந்தியுடன் எடுத்துக் மகொண்ட முடிவில் இரண்டு ஷரத்துகள்
இருந்தன நொடின்ைி

இருப்பவர்கமள இருநொடுகளும் ச

ொகப் பங்மகற்று குடியுரிம

தலொ 75,000 நபர்களுக்கும் பின்னர் மபருகும் அவர்களது சந்ததியர்களுக்கும்
வழங்கமவண்டும். கடல்சொர் எல்மலமய

இருநொடுகளும் கலந்து

முடிமவடுக்கமவண்டும். இந்த முடிவு ஜூன் 28 1974 அன்று மசய்மகக்கு வந்தது.
கச்சத்தீமவப் மபொறுத்த

ட்டில், அது இலங்மகக்குச் மசொந்த ொனமதன ஒப்புக்

மகொள்ளப்பட்டது. ஆனொல் “இந்திய இலங்மக

ீ னவர்கள் கச்சத்தீவு மசல்ல பயண

பத்திரங்கள் மவண்டியிருக்கொது என்றும் கூைியது.

இந்நூலில் பல பமழய

ஆவணங்களும் குைிக்கப்பட்டுள்ளதொல் இது முக்கிய ொகப் படிக்கமவண்டிய
நூலொகிைது. உதொரண ொக 1921 ஆம் ஆண்டு ஆவணம் எல்மலகமளக் குைித்துப்
மபசுகிைமதச் சுட்டுகிைது.
அன்மைய ஜனசங்கம் (பின்னர் பொ ஜ க) 1974 முடிவு குைித்துப் பிரச்சிமன
எழுப்பலொம் என்று அன்மைய கொங்கிரஸ் அரசு
விதத்மதயும் ஆசிரியர் சுட்டிக் கொட்டுகிைொர்.

ிகவும் இரகசிய ொகக் மகயொண்ட

அமத மபொல 1976 ஆம் ஆண்டு முடிவு

குைித்தும் விளக்கியிருக்கப் பட்டுள்ளது. 1972 ஆம் ஆண்டின் த ிழ் நொடு
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மகசட்டில்

கச்சத்தீவு பற்ைிக் குைிப்பு ஒன்றும
முமை இலங்மகயில் நடந்த

இல்லொதது குைித்தும் மசொல்லப்படுகிைது.

ஒரு

மபச்சு வொர்த்மதகள் குைித்து எழுதுமகயில்

இந்தியொவின் ம த்தனப் மபொக்கு குைிப்பிடப்படுகிைது “சொஸ்திரி ம ற்மகொண்ட
மபச்சுவொர்த்மதகள் மபொது த ிழ் நொட்டுப் பிரதிநிதி வொமய திைக்கவில்மல” என்பமத
ஒரு பத்திரிமகயொளர் மசொல்லக்மகட்டமதயும் குைிப்பிடுகிைொர்.
இந்த மூன்று நூல்களில் முக்கிய ொனது மூன்ைொவதொகும்.
சர்வமதச கடல்சொர் விதி முமைகளில் சரியொக விவரிக்கப்படொதது Right Of Innocent
Passage என்பதொகும். பழங்கொலத்து விதி முமைகளின் படி, கடல் எல்மலொருக்கும்
மபொதுவொனது.. UNCLOS எனப்படும் ஐக்கிய நொடுகளின் கடல் சொர் விதிகள், குற்ை ற்ை
பொமத என்பது எங்மகயும் வமரயறுக்கப்படவில்மல. கடலில் எல்மலகள்
பொதுகொப்பிற்கொக நிர்ணயிக்கப்பட்டதுமவயன்ைி த து மதொழில் சொர்ந்து
கடல் எல்மலமயக் கடப்பது

ீ னவர்கள்

குற்ை ற்ை ஒரு மசய்மகமயயொகும். ஆமகயொல்

அவர்கமளக் மகது மசய்வது சரியல்ல என்பது உணரப்பட மவண்டும். ஆமகயொல்
இது பற்ைிய உணர்வு பூரண ொன நடவடிக்மக எடுக்கப்படமவண்டும் என்பமத
இந்நூல் குைிப்பிட்டுக் கொட்டுகிைது. பன்னொட்டு விவகொரங்கள் உதொரணங்களொகக்
கொட்டப்பட்டுள்ளன. ஒரு அழகொன கமத இறுதியில் மசொல்லப்படுகிைது. அது
இந்தியொவுக்கும் இலங்மகக்கும் மபொருந்தும். ஒரு ஆதிவொசிக் கிரொ த்துப் பள்ளியில்
ஓட்டப்பந்தயம் மவக்கப்பட்டது. ஒரு

மபயன் எல்மலொருக்கும் முன்னர் ஓடிக்

மகொண்டிருந்தொன். ஆனொல் பந்தயம் முடிவுக்கு முன்னொல் சற்மை நின்று மகொண்டொன்.
ஏமனனக் மகட்ட மபொது ”பின்னொல் வருபவர்களும் வரட்டும். எல்மலொரும் மசர்ந்மத
ஓடலொம்” என்ைொனொம்.
கடல் மபொதுவொனது. எல்மலொரும் மசர்ந்து மசயல் பட்டொல் அமனவருக்கும்
பயனொகும்.
நன்ைி: தின லர்

***
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15. ஐவரொப்பொவில் அச்சொன முதல் தமிழ் ஆவணம்
– சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
ஃபிலிபஸ் பொல்மடயஸ் (Philippus Baldaeus)
எனும் பொதிரியொர் த ிழில் ம ொழி மபயர்த்த
கர்த்தரின் மஜபம் 1672 ஆம் ஆண்டு
ஐமரொப்பொவில் அச்சொனது.

ஐமரொப்பிய

ம ொழிகள் அல்லொத மவற்று ம ொழி
ஐமரொப்பொவில் அச்சொனது இதுமவ
முதன்முமை.
இந்த பர ண்டல மஜபத்மத , 1964இல், நொன்

4

ஆம் வகுப்புப் படிக்கும் மபொது , எங்கள்
மசயின்ட் மடவிட் பள்ளியில் மசொல்ல
ஆரம்பித்மதன். அப்மபொது
வயது.

எனக்கு எட்டு

துடுக்குத்தனம் அதிகம். மநமர

தமலம

ஆசிரியர் அமைக்குச் மசன்மைன்.

அனு தி

றுக்கப்பட்டது. "இன்னொர் வட்டுப்
ீ

மபயன் "

என்மைன்

தமலம

; உள்மள விட்டொர்கள்.

ஆசிரியர் அரும

நொயகம்

அவர்கள். மபயருக்கு ஏற்ைொர் மபொல்
அரும யொன

னிதர்,

ிகச் சிைந்த

ஆசிரியர்.....என்மனப்பொர்த்து

" ஏன்னொ மவணும்"
"சொர், இந்த மஜபம் நல்லொ இல்ல சொர்."
"ஏண்டொ"
"நல்லொமவ புரியல சொர். 'ரொச்சியம் வருவதொக...... அன்ைன்றுள்ள அப்பம்' ....
ஒண்ணும

புரியல சொர் ,

ொத்துங்க சொர்."

"மடய் மடய் ....அப்பிடிமயல்லொம் மசொல்லக் கூடொது. மபரியவங்க எழுதினது "
"யொர் , யொர் சொர் எழுதினொங்க, எங்க இருக்கொங்க , அவங்க கிட்ட மசொல்லி
சொர். உங்களுக்கு மதரிஞ்சவங்கதொமன"
" மடய் . கிளொசுக்குப் மபொ....மநர ொவுது. .....அப்புைம் மசொல்மைன். "
உணவு இமடமவமளயில் கண்ணில் பட்டொர் .
"சொர் "
" அப்புைம் மசொல்மைன்னு மசொன்மனன் இல்ல , மபொடொ....சொப்ட்டு வொ...மபொ."
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ொத்துங்க

அடுத்த திங்கள் முதல் பீரியட் , "நீதி மபொதமன", H.M. எங்கள் வகுப்புக்கு வந்தொர்.
மபொதுவொக சின்ன கிளொசுக்மகல்லொம் வர

ொட்டொர்.

ிரண்டுவிட்டனர் அமனவரும்.

என்மன முமைத்தொர்கள்.
" கர்த்தருமடய மஜபம் , யொர்- எப்மபொ
மகள்வி...இப்பிடித்தொன் மகக்கணும்.

எழுதினதுன்னு இவன் மகட்டொன். நல்ல

இத்தினி வருஷ ொச்சி எனக்கும் மதரியொது.

மபரியவங்கள மகட்டு மசொல்மைன் ...நீங்களும் மகட்டுப் பொருங்க "
மசொல்லிவிட்டுப் மபொய்விட்டொர். அதிர்ச்சியில் உமைந்மதொம்.
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என்று

H.M.முக்மக மதரியொதொ?

ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ம ல் ஓடி விட்டன.

கடந்த ஜூன்

ொதம்

இமணயத்தில்

அந்த மஜபம் கண்மடன். புள்ளி இல்மல. மநடில் தனிமய இல்மல. நிச்சய ொகப்
பமழய ஆவணம் என உணர்ந்து,
நண்பர் ஒருவர், இந்த மஜபம்

ின் த ிழிலும் , ஃமபஸ்புக்கிலும் மபொட்மடன்.

ஃபிலிபஸ் எழுதியது எனக்குைிப்பிட்டிருந்தொர்.

***
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16. கொந்தியொர் கண்ணில் மதொட்டு ஒற்றிக்மகொண்ட தமிழ்
மண்

– வபரொசிரியர் நொகரொசன்
மதன் ஆப்ரிக்கொவிலிருந்து தொயகம் திரும்பிய கொந்தியொர் மதன் ஆப்ரிக்கொ மபொல் ஒரு
ஆசிர ம் அம க்க உடன் அமழத்துவந்தவர்களில் பலர் த ிழ்நொட்மடச் மசர்ந்த
மதன் ஆப்ரிக்கொச் சத்யொகிரகிகள். அவர் நொடு திரும்பும்மபொது அவருமடய நண்பர்
இந்தியொ மசன்ைதும் மவதொரண்யம் பகுதியில் இருக்கும் தன் முன்மனொர்களின்
வட்மடயும்
ீ
சத்யொக்கிரகம் மசய்த குற்ைத்துக்கொக நொடு கடத்தப்பட்டு மவதொரண்யம்
பகுதியில் வொழும் சத்யொக்கிரகிகமளயும் சந்திக்கு ொறு மவண்டினொர்.
இந்தியொவுக்கு வந்து சுதந்திரப்மபொரில் ஈடுபடுவதற்கு முன்மனொடியொக அவர்
இந்தியொமவச் சுற்ைி வந்து இந்தியச் சூழமல அைிந்துமகொள்ள முயற்சி எடுத்ததும்
அவர் முதலில் பயணம் மசய்த இடம் மவதொரண்யத்மதச் சுற்ைியுள்ள பகுதிகள்.
அவரது பயணத்தில் மதன் ஆப்ரிக்கொவில் வறுமகொண்மடழுந்த
ீ

க்கள் இங்மக

அடிம களொகப் பண்மணயொட்களொகப் பணிபுரிவமதப் பொர்த்துக் கலங்கிப்மபொனவர்
தில்மலயொடி வள்ளியம்ம யின் வட்டுக்குமுன்
ீ

ண்டியிட்டு வணங்கி தன்னுமடய

எதிர்கொலச் மசயல்பொடுகள் ஆங்கிமலய அடிம த்தனத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கும்
முன் இந்திய சமூகக் கட்டம ப்பின் கிடுக்கிப்பிடியில் சிக்கிச் சக்மகயொகும்
உமழப்பொளிகமளயும் மபண்கமளயும் கமரமயற்றுவதொக உறுதி பூண்டொர்.
இந்தியன் ஒப்பீனியன்’ பத்திரிமகயில் கொந்தி “இந்தியொவின் புனித கள் ஒருத்திமய
இழந்துவிட்மடொம். ஏன், எதற்கு என்று மகட்கொ ல் தனது கடம மயச் மசய்தவள்
அவள்.

ொதர்களுக்மக உரிய துன்பத்மதச் சகிக்கும்

மனொபலமும், தன் ொனமும்

மகொண்டவள்! அவளது தியொகம் இந்தியச் சமூகத்திற்கு நிச்சயம் பலனளிக்கும்! என்
அண்ணனின்

ரணத்மத விட வள்ளியம்ம யின்

பொதிக்கும்” என்று எழுதினொர்.

ரணம் என்மன அதிகம்

கொத் ொ கொந்தி தில்மலயொடி வந்த மபொழுது

ண்மணத் மதொட்டு வணங்கினொர் என்று கூைப்படுகிைது.ஒரு மபண். தன்
தொய்நொட்மட பொர்த்திரொத மபொதும் அதன் விடுதமலக்கொக மபொரிட்டவர். நொம் 15வது
வயதில் பத்தொம் வகுப்புத் மதர்மவப்பற்ைி புலம்பிக்மகொண்டிருந்மதொம். இந்தப் மபண்
தன் நொட்டிற்கொகச் சிமை மசன்று இைந்தொள். நொம் ந து விடமலப்பருவத்மதச்
சுமவத்துக்மகொண்டிருந்த வயதில் இந்தப் மபண் அடிம த்தனத்மத எதிர்த்து
மபொரிட்டொள்.
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தகவல் உதவி: http://gouthamtamil.blogspot.in/2012/03/blog-post.html

***
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17. மலறமலை அடிகள்
– மொவயொன் .டி. எஸ்.
மவதொசலம் சுவொ ி என்ை மபயமர
அடிகள் என தனித்த ிழில்

மை மல

ொற்ைியவர்.

த ிழ், ச சுகிருதம், ஆங்கில ம ொழிகளில் புலம
மபற்ைவர். அன்மைய கொலத்தில் த ிழில்
பிைம ொழிச் மசொற்கள் கலந்து, த ிழ்ச் மசொற்கள்
வழக்மகொழிந்து மபொன நிமலயில் தனித்த ிழ்
இயக்கம் கண்டு த ிமழயும், த ிழ்ச்மசொற்கமளயும்
ீ ட்மடடுத்தவர்.
இயற்மக ம ொழியொன த ிழில், பிைம ொழிகமளக்
கலப்பமத, உடலுறுப்புகமள மவட்டிவிட்டு
அவ்விடங்களில் மசயற்மகயொன

ண்ணொலும்,

ரத்தொனொலும் ஆன உறுப்புகமள மவப்பது
மபொன்ைது என எளிய முமையில் விளக்கி, பிைம ொழிச் மசொற்கமள விலக்கியவர்.
சங்க இலக்கியங்கள் எல்லொம் படிக்கச் மசொல்லியவர்; குைிப்பொகத் மதொல்கொப்பியத்மத
அைியொ ல் இருப்பது த ிழருக்கு

ொனக்மகடு என்ைவர். உலகில், முதன்முதலில்

ம ொழியின் எழுத்துகமள உயிர்,ம ய் எனப் பகுத்தது த ிழமர என விளக்கியவர்.
த ிழர் யொரும் இந்துக்கள் இல்மல என விளக்கியவர். உயர்தனிச் மசம்ம ொழி எனத்
த ிழின் மபரும கமள, அரும கமளத் த ிழர் அைியச் மசய்தவர். இன்று

க்கமள

முட்டொளொக்கும் "இந்தி மபொது ம ொழி" என்ை மபொய்யுமரமய அன்மை உமடத்தவர்.
த ிழிமசமய

ீ ட்மடடுக்க விரும்புவர். ஆலயங்களில் த ிமழ வழிப்பொட்டு

ம ொழியொக்க விரும்பியவர்.
1902'இல் த ிழ் வடம ொழியில் இருந்து பிைந்ததொ என்ை கட்டுமரயில்

ச சுகிருதம்

த ிழுக்கு தொய் என்ை மபொய்யுமரமய உமடத்தவர். ஆரியர் மவறு, த ிழர் மவமைன்று
1904'இல் மபசி, த ிழமர இந்நொட்டின் பூர்வகுடி

க்கமளன்றும்

க்களுக்கு

விளக்கியவர். ஆரிய எதிர்ப்பு என, த ிழரிடத்தில் ஆரிய மவறுப்மப விமதக்கொ ல்,
மவறுப்பில்லொ ல் ச சுகிருதத்மத நன்கு கற்ை பிைகு

ஆரியத்மத எதிர்த்தவர்.

1913'இல் சொதி மவற்றும மய எதிர்த்துப் மபசியவர்.

க்கள் யொவரும் கல்வி கற்க

மவண்டும் என வலியுறுத்தியவர்.
‘ஆங்கிலமும், ச சுகிருதமும் கட்டொயம் படிக்க மவண்டும். தொய்ம ொழிப் பொடத்மத
விருப்பப்பொட ொக கற்ைொல் மபொதும்’ என்று மசன்மனப் பல்கமலக்கழகம் தீர் ொனம்
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மபொட்டமபொது, 11 ஆண்டுக் கொலம் பணியில் இருந்த

மை மல அடிகளொர், அமத

எதிர்த்துத் தன்னுமடய பணியில் இருந்து விலகினொர். ஆங்கிலம், ச சுகிருதம்
மபொன்ை ம ொழிகள் த ிழில் பரவிக் கிடந்தமத உணர்ந்து வருந்தியவர், அதிலிருந்து
த ிமழ

ீ ட்க முடிமவடுத்தொர். மவறும் மபச்சொல்

ட்டும

மகொள்மககமளப்

பரப்பிவிட முடியொது என்ை மதளிவும் அவரிடம் இருந்ததொல்தொன் அதற்கு ஒரு
முன்னுதொரண ொகச் மசயல்படவும் மதொடங்கினொர். 1916-ல் தனித்த ிழ் இயக்கத்மதத்
மதொடங்கினொர்.
த ிழ்க்கடல்,தனித்த ிழ்த் தந்மத

என்ைமழக்கப்பட்டவர். ‘‘அடிகமள மதன்னொடு...

மதன்னொமட அடிகள்’’ என்று த ிழ்த்மதன்ைல் திரு.வி.க-வொல் புகழப்பட்டவர்.
இன்றும், த ிழின் தூய்ம
தொன் முக்கிய கொரணம்.

மகடொ ல் இருக்க,

மை மல அடிகளொரின் முயற்சிகள்

ம ய்யொகத் த ிமழ வளர்க்க அரும்பொடு பட்ட

அடிகளொர் தனது 75'ஆவது அகமவயில் 15-09-1950'இல்

மை மல

மைந்தொர்.

த ிழகத்தில் த ிழில் மபசினொல் இழிவு, த ிழ் ஏன் கற்க மவண்டும்,த ிழ் கற்ைொல்
பயனில்மல,த ிழில் பிைம ொழிச் மசொற்கள் கலந்து மபசுவது என்மைல்லொம் பலர்
யக்கத்தில் இருப்பதற்கு முக்கிய கொரணம்

மை மல அடிகளின் வரலொறு

அைியொ ல் இருப்பமத. அவரது நிமனவு நொளில் அவரொற்ைிய அரும்பணிகமள
நம் ொல் முடிந்தவமர

யக்கத்தில் இருப்மபொருக்கு எடுத்துமரப்மபொம்.

Maayon TS
ts.maayon@gmail.com

***
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18. ஆஜ்மீ ர் வதக்ஸொக்கள்
– சிங்கமநஞ்சம் சம்பந்தம்
நம் இந்தியத் துமணக்

கண்டத்தில்

ிகப்

புகழ் வொய்ந்த தர்கொ , ஆஜ் ீ ரிலுள்ள
“ஷரிஃப்” தர்கொதொன். என் மபகத்துடன் அங்மக
மசன்ைிருந்மதன். உள்மள மபொனதும் இரு
பக்கங்களிலும் மபரிய மபரிய மதக்சொக்கள் .
இரண்டும

கிங் மசஸ். ஒன்று சின்ன கிங்

..... ற்மைொன்று மபரிய கிங்.
சின்ன மதக்சொமவ மபரரசர் அக்பர் (1556-1605)
, தர்கொவிற்கு அளித்திருக்கிைொர், இதில் ஒமர
ச யத்தில் 2400 கிமலொ உணவு
சம க்கலொம். மபரிய

மதக்சொ , அக்பரின்

கன் மபரரசர் ஜஹொங்கீ ர் (1606-1927)
அளித்திருக்கிைொர். இதில் 4800 கிமலொ உணவு
சம க்கலொம். சம யல் கமல அைிந்த
பக்தர்கள்
மபரரசர் ஜஹொங்கீ ர் ஆட்சி மசய்தமபொது
TOMES CORYAT எனும் ஆங்கிமலய யொத்திரிகர்
ஆஜ் ீ ர் வந்திருக்கிைொர். மபரிய மதக்சொவில்
மசய்த கிச்சடிமய , 5000

க்களுக்கு

விநிமயொகம் மசய்திருக்கிைொர்கள்.
,

கொரொஜொ

கொரொணி நூர் மஜஹொன் , அந்தப்புர

அழகியர் துவக்கி மவக்க , கிச்சடி
விநிமயொகம் சிைப்பொக நடந்ததொம்.
முகலொயர்களுக்குப் பின்

ரொத்தியரும், ரொஜ

புத்திரர்களும் ஆட்சி மசய்தமபொது நம்
சர்க்கமரப் மபொங்கல் மபொல “மகசரியொ பொத்”
(‘பொத்’ என்ைொல்

மசொறு/ சொதம் என்று

மபொருள். உதொரணம் ‘பிசிமபளொ பொத்” ) என்று
ஒரு உணவு தயொரித்து
வழங்கப்பட்டிருக்கிைது. நிமைய இனிப்பும்,
குங்கு ப் பூவும் கலந்து உருவொகும் உணவு
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ட்டும

சம க்கிைொர்கள்.
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இது. (மகசர்

என்ைொல் குங்கு ப் பூ ). “ மகசரியொ பொத்”தயொரித்து விநிமயொகிக்கும்

முமை இன்றும் மதொடர்கிைதொம். ஆனொல் நொங்கள் மபொன மபொது மதக்சொ வில்
கொணிக்மக மபொருட்கள்தொன் கண்மடொம்.
சில நல்லன அல்லொத

மசய்திகள்.

இந்தியொவிமலமய பிச்மசக்கொரர்கள் அதிகம் உள்ள இடம் ஆஜ் ீ ர் தர்கொ மதருதொன்.

[89]

ச ொதியில் முழங்கொலிட்டு தமல வணங்கித் மதொழும்மபொது, நொலொ புை ிருந்தும்
“மபசொ டொமலொ” “மபசொ டொமலொ” எனும் குரல் கொதுகளுக்கு இனிம

தரவில்மல.

( தர்கொவின் உள்மள படம் எடுக்க அனு தி இல்மல.....தகவலும் படங்களும்
இமணயத்திலிருந்து.)

***
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19. கபொைியும் மவைசியர்களும்
– நிர்மைொ ரொகவன்
கபொலியும்

மலசியர்களும் .

..

‘இப்மபொ யொமரக் மகட்டொலும்,
மலசியொவிலதொன் மவமல
பொக்கிைதொச் மசொல்ைொங்க!’ ச ீ பத்தில்
த ிழ்நொட்டில் நொன் மகட்டது இந்த
வி ரிசனம்.
இங்கு மவமல பொர்க்க வருகிைவர்கள்
பன்னிரண்டிலிருந்து ஐம்பது மபர் ஒமர
இடத்தில் படுத்துக்மகொண்டு,
குடும்பத்துடன் இருக்க
வொய்ப்பில்லொது
(இந்மதொன ீசியர்கமளத் தவிரப் பிை
ஆண்கள் தம்

மனவியமர

அமழத்து வர அனு தி கிமடயொது),
விடுமுமை நொட்களில்கூட
மவளியூருக்கு எங்கொவது மபொகொது,
முடிந்தவமர கொமசச்
மச ித்துக்மகொண்டு தொய்நொடு
திரும்பும்மபொது, தொம் அனுபவித்த இன்னல்கள் பிைருக்குத் மதரியொதவண்ணம்
பொர்த்துக்மகொள்வொர்கள். அப்மபொதுதொமன
இதனொல்,

ிதப்பொக நடக்கலொம்!

மலசியொவில் எல்லொத் த ிழர்களும் மகொடீசுவரர்கள், பணத்மத வொரி

இமைப்பவர்கள் என்றுதொன் பலரும் நிமனத்துக் மகொண்டிருக்கின்ைனர். உண்ம க்கும்
இந்த நம்பிக்மகக்கும் மவகு தூரம் என்பதுதொன் சரியொன நிலவரம்.
இருபதொம் நூற்ைொண்டில் எஸ். ஏ. கணபதி என்ை ஒருவர் கபொலிக்கு முன்மனொடி
எனலொம்.

லொயொ மதொழிற் சங்க இயக்கத்தின் மதசிய தமலவரொக இருந்த அவர்,

ஒமர மவமலமயச் மசய்தொலும், ஒரு நொமளக்குச் சீ னர்களுக்கு அறுபது கொசு,
இந்தியர்களுக்கு நொற்பது கொசு என்று ஆங்கிமலய முதலொளிகள் நிர்ணயித்தமத
எதிர்த்தொர்

(1940). மதொழிலொளிகள் மவமல நிறுத்தம் மசய்யத் தூண்டுமகொலொக

அம ந்தொர். பல மவமல

ைியல் மபொரொட்டங்கள். இறுதியில் அவர்

தூக்கிலிடப்பட்டொர். (ஆதொரம்:

மலசிய நண்பன், ஜூமல 31)
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நொன் ஐம்பது வருடங்களுக்குமுன் மகொலொலம்பூருக்கு வந்மதன். அப்மபொது த ிழர்கள்
மபரும்பொலும் மதொட்டப்புைம், அதொவது ரப்பர் எஸ்மடட்டுகளில்தொன் மவமல
மசய்துவந்தொர்கள். அவர்கள் த ிழ்நொட்டில் திருச்சி,

துமர முதலிய நகரங்களுக்கு

அருமக இருந்த கிரொ ங்களிலிருந்து அமழத்துவரப்பட்டவர்கள். அமனகருக்கு எழுதப்
படிக்கத் மதரியொது. மபரிய நகரங்களிமலொ மதருக்கூட்டுவது மபொன்ை கமடநிமல
ஊழியங்கமளத்தொன் மசய்துவந்தொர்கள்.
`இங்குள்ள இந்தியர்களுக்குள் ஒற்றும மய இல்மலமய!’ என்று நொன் என்
குடும்பத்தினரிடம் பலமுமை மசொல்லி அங்கலொய்த்ததுண்டு. இதனொமலமய
இவர்கமளக் கீ ழ்நிமலயிமலமய மவத்திருப்பது பிைருக்குச் சொத்திய ொயிற்று.
கல்வி கற்ைொல் உயரலொம் என்று சிலருக்குப் புரிந்து மபொயிற்று. ஆனொல், அதுவும்
கடின ொகத்தொன் இருந்தது. ஏழ்ம

நிமலயில் புத்தகம், சீ ருமட என்று வொங்கக்

கொசில்மல.
நொன் கற்பித்த

முதல் பள்ளியில், சீ ன, ஆங்கில-சீ ன ஆசிரிமயகள் ஒரு த ிழ்ப்

மபயமனப்பற்ைி ஆசிரிமயகளின் மபொது அமையில் ஓயொது குற்ைம் மசொல்லிக்
மகொண்டிருப்பொர்கள். அவன் மசல்வந்தர் வட்டுப்
ீ
மபயன். அதனொல், இவர்கள்

ட்டம்

தட்டிப்மபசுவமத அவனொல் மபொறுத்துக்மகொள்ள முடியவில்மல. முடிந்தவமர
ரியொமதயுடன் எதிர்த்திருப்பொன்.
ஒரு முமை, `நீ அவமனப்பற்ைி எதுவும

மசொல்வதில்மலமய!’ என்று அதிசயப்பட்டு

என்னிடம் மகட்டமபொது, நொன் மயொசிக்கொது, “Indian boys are no problem in my class!” (இந்திய
ொணவர்கள் என் வகுப்பில் பிரச்சிமனகள் அளிப்பமத கிமடயொது!) என்றுவிட்மடன்.
அவர்கள் முகம் அவ ொனத்தொல் சுருங்கியது. அப்மபொதுதொன் RACISM என்ை
வொர்த்மதக்மக அர்த்தம் புரிந்தது எனக்கு.
(சீ னப்மபயன்கள் அமதவிட அதிக ொக,

ரியொமதமகட்டதன ொக நடக்கலொம். ஆனொல்,

`இந்தச் சீ னர்கமள இப்படித்தொன்!’ என்று அவர்கமள யொரும் எதுவும் மசொல்ல
ொட்டொர்கள்.

ொட்டிக்மகொள்வமதல்லொம் சொதுவொன த ிழர்கள்தொம். அதுவும்,

அழகொகமவொ, திைம சொலியொகமவொ இருந்தொல் மபொயிற்று!).
இன்மனொரு பள்ளியில், ஒரு வகுப்பமையில் ஆசிரிமய கணக்குப்பொடம்
நடத்திக்மகொண்டிருக்க, த ிழ்

ொணவிகள் ஆறு மபர் கும்பலொக உட்கொர்ந்துமகொண்டு,

தம்பொட்டில் மபசிச் சிரித்துக் மகொண்டிருந்தொர்கள். நொன் அவர்கமளத் தனிமய
அமழத்துக் மகட்டமபொது, `உங்களுக்கு இமதல்லொம் புரியொது. என்ன
மவண்டு ொனொலும் பண்ணிக்மகொள்ளுங்கள்!’ என்று ஆசிரிமய மசொல்லிவிட்டதொக
அைிந்மதன். அதிர்ந்மதன்.

[92]

நொன் தினமும்

ிகக் கவன ொக அலங்கரித்துக்மகொண்டு மபொமவன். உதட்டுச்சொயம்,

எனக்கொகப் பிரத்திமயக ொகச் மசய்யப்பட்ட கொலணி (இரண்டு, மூன்று நிைங்களில்கூட
இருக்கும்), வமளயல், மகக்கடிகொரப்பட்மட எல்லொம
இருக்கும். எனக்கு அலங்கொரத்தில் பிரியம் என்பதொல்

என் புடமவ நிைத்தில்தொன்
ட்டு ில்மல, `உங்களொலும்

உயர முடியும். ஏழ்ம மயக் கண்டு அஞ்சொதீர்கள்! அது நிமலயொனதில்மல!’ என்று
ொணவிகளுக்கு நொன்

மைமுக ொக அளிக்க விரும்பிய மபொதமன அது.

மதொமலக்கொட்சிக்கு என்மனப் மபச அமழக்கும்மபொது, `ஒரு நிபந்தமன. ஒரு
நி ிடத்துக்கு ஒரு புடமவ

ொற்றுமவன்,’ என்றுவிடுமவன். அது மவடிக்மக என்று

நிமனத்துச் சிரிப்பொர்கள் இயக்குநர்கள். ஒரு நிகழ்ச்சிக்குப்பின், நொன் மவறு ஒரு
ஊருக்குப் மபொயிருந்தமபொது, `உங்கமள டி.வியில பொத்மதன். Very nice saris!’ என்று
கிைங்கினொர், வசதி குமைந்த நிமலயிலிருந்த ஒரு ஆண்!
கபொலி படத்தில் ரஜினி விடொப்பிடியொகக் மகொட்டு அணிந்து வருவதும்
இமதப்மபொல்தொன் என்மை மதொன்றுகிைது.
படத்தின் இறுதியில், கல்லூரியில் படிக்கும் மபண்கள் கபொலியிடம்
முமையிடுவதுமபொல் வருகிைமத, அதுவும் இன்மைய நடப்மபக் கொட்டுகிைது.
ஒரு சில இந்திய வம்சொவளியினர் (ஆரம்பத்தில்

வந்தவர்களில் 92% த ிழர்கள்தொம்)

நன்ைொகப் படித்துத் மதர்ச்சி மபற்ைொலும், கல்லூரிகளில் இடம் கிமடக்கொது, உபகொரச்
சம்பளம் கிமடப்பதும் துர்லபம்தொன் என்ை நிமல. எப்படிமயொ படித்துத் மதர்ச்சி
மபற்ைொலும், அரசொங்க மவமல கிமடப்பது கடினம். பிை இடங்களில்
அனு திக்கப்பட்டமதவிடப் பொதி சம்பளத்திற்கு மவமல மசய்யமவன ஆப்பிரிக்கொ,
மநபொல், பங்களொமதஷ்,

ியன் ொர், இந்மதொன ீசியொ, வியட்நொம், தொய்லொந்து என்று

உலகின் பல பொகங்களிலிருந்தும் ஆட்கள்தொம் வந்து

குவிகிைொர்கமள!

இமதல்லொம் புரியொது, `இவ்வளவு பணக்கொர நொட்டில் நொம் ஏன் ஏமழகளொக
இருக்கமவண்டும்?’ என்ை ஆத்திரத்துடன் சிலர் குண்டர் கும்பலில் மசருகிைொர்கள்.
இல்மல, மசர்க்கப்படுகிைொர்கள். இதனொல் பணத்துடன், அந்தஸ்தும் கிமடக்கிைது.
இவர்கள் பிைமரப் பொர்த்துப் பயந்தது மபொக, பிைர் இவர்கமளப் பொர்த்துப்
பயப்படுகிைொர்கமள, மபொதொதொ?
சட்ட விமரொத ொன மசயல்களொல் மபொருள ீட்டுபவர்களில் பலர் தம் பமழய நிமலமய
ைப்பதில்மல. வசதிகுமைந்த இந்தியர்களுக்கும், விதமவகளுக்கும் பலவொைொக
மபொருளுதவி மசய்கிைொர்கள். இப்படி ஒருவர் அண்ம யில் சுட்டுக் மகொல்லப்பட்ட
பின்னர், அவருமடய இறுதி ஊர்வலத்தில் பலர் ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன்
கலந்துமகொண்டனர். அவருமடய படத்மதத் தொங்கிய மபரிய, மபரிய மபொஸ்டர்கள்
எங்கும் கொணப்பட்டது என்கிைது ஒரு மசய்தி.
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திமரப்படம் என்ைொல் சும் ொ மபொழுதுமபொக்கிற்குத்தொன் என்று திமயட்டருக்குப்
மபொகிைவர்களுக்கு மவண்டு ொனொல் கபொலி ஏ ொற்ைத்மத அளித்திருக்கலொம். ஆனொல்
மைக்கப்பட்டிருந்த பல உண்ம கமள (ஊழல்கமள?) கபொலி மவளிச்சம் மபொட்டுக்
கொட்டுகிைது -- படத்தில் வரும் பொத்திரங்கள் எவமரயும் குைிப்பன அல்ல என்ை
முன்னுமரயுடன்!
குைிப்பு: இக்கட்டுமர சில

ொற்ைங்களுடன் வல்லம

***
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இதழில் மவளிவந்தது.

20. ஒற்றுலம கொண்வபொம் ..... அதில் மவற்றியும்
கொண்வபொம் .....
– வதமமொழி

அடிலமயொக வொழ்ந்த கொைம் மறந்து வபொனதொ?
அஞ்சி அஞ்சிக் கிடந்த கொைம் மறந்து வபொனதொ?
மகொடுலம தீர்ந்து வொழ வந்தும் ஒருலம இல்லைவய -ஒரு
குைத்லதப் வபொை வொழ்வமதன்ற மபொறுலமயில்லைவய!
மொநிைங்கள்வதொறும் என்ன பிரிவிலன?
நொம் மறந்துவிட்வடொம் அண்ணல் கொந்தி ஒருவலன
ஒற்றுலம கொண்வபொம்

..... அதில் மவற்றியும் கொண்வபொம்

ஒருவரது நொட்டுப்பற்று உணர்வு
பொடலின் வரிகமள

எழுச்சி மபறும் வித ொக அம ந்த

.....
இந்தப்

1970 ஆண்டு சுதந்திரதினத்திற்கு மவளிவந்த "ரொ ன் எத்தமன

ரொ னடி" என்ை படத்திற்கொக கண்ணதொசன்

எழுதியிருந்தொர்.

ஆவது சுதந்திரதின நொமளக் மகொண்டொடிக்

மகொண்டிருக்கும் மபொழுது, அதுவும்,

மதொடர்ந்து

று

அமடவமதக்
"ஒற்றும

ஆண்மட

கொல்நூற்ைொண்டு என்ை மபரும

இந்தியொ தனது 24
ிகு எல்மலமய

மகொண்டொட இருக்கும்மபொழுது எழுதப்பட்ட ஒரு

கொண்மபொம்

..... அதில் மவற்ைியும் கொண்மபொம்
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.....".

பொடலின் கருத்து

ஏன் அந்நொளில்

இந்திய நொட்டில் இந்த ஒற்றும

குமைந்த நிமல என்பமத

அக்கொல இந்திய அரசியமல திரும்பிப் பொர்த்தொல் மதரியும், அதமன அப்பொடலின்
வரிகமள விளக்கும்.
திமரப்படத்தில்

பள்ளி

சிமைக்மகதிகளுக்கு

ொணவர்கள் நடத்தும்

நடித்துக்கொட்டுவதொக

மபொருத்த ொக அம த்திருந்தொர்கள்.

ஒரு கமலநிகழ்ச்சியில்

அவர்கள்

இப்பொடமல இமடச்மசருகல் மசய்து

பொடலின் வரிகள் கீ மழ:

தமிழக மக்கள்:
மசர மசொழ பொண்டிய

ன்னர் ஆண்ட த ிழ்நொடு

ஆண்ட த ிழ்நொடு
திரொவிடத்மத மவறு யொரும் ஆள்வமதன்பமதது
ஆள்வமதன்பமதது
மதமனப் மபொன்ை த ிழிருக்க மவறு பொமஷ எதற்கு
மவறு பொமஷ எதற்கு
மதசீ யம்

என்ை மபயரில் ஏய்ப்பதுங்கள் கணக்கு

மதசீ யம்

என்ை மபயரில் ஏய்ப்பதுங்கள் கணக்கு

த ிழ்நொடு த ிழருக்மக ..... த ிழ்நொடு த ிழருக்மக .....
த ிழ்நொடு த ிழருக்மக .....
ஆந்திர மக்கள்:
ஆந்திரமதசம் ஆந்திரருக்மக .....
கிருஷ்ணமதவருடன் ரொ ரொயர் எம
ஆண்ட மதசம் இது ரொம யொ
ரொம யொ ..... ரொம யொ .....
பரதமதசம் எனும் மபரில் நீங்கள்

அமதச்

மசர்த்து மவத்தது என்ன தீம யொ .....

தீம யொ ..... தீம யொ .....
மதலுங்கொனொ மக்கள்:
ஆந்திரமதசமும் நொங்களும் ஒன்ைொய் வொழ்வது முமைதொனொ
வொழ்வது முமைதொமனொ
அடிப்மபொம் பைிப்மபொம் பிரிப்மபொம் எ க்கு மவண்டும் மதலுங்கொனொ
மவண்டும் மதலுங்கொனொ .....
ஆந்திரமதசம் ஆந்திரருக்மக ..... ஆந்திரமதசம் ஆந்திரருக்மக .....
மகொரொஷ்டிரொ மக்கள்:
கொரொஷ்டிரம் ந மத .....
சிவொஜி ஆண்ட இம் ரொட்டி மதசத்தில் விமரொதி வரலொ ொ?
விமரொதி வரலொ ொ?
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விடொ ல் துரத்து மபொரொட்டம் நடத்து எழுமவொம் ஒரு மசனொ
எழுமவொம் ஒரு மசனொ
கட்டுப்பட்டுச் சு ந்தது மபொதும்
மபொதும்
பட்டுப்பட்டுப் பயந்தது மபொதும்
மபொதும்
ொமரத்தட்டு வரம்
ீ
மகொட்டு வொழ்க மபொரொட்டம் .....
பஞ்சொப் மக்கள்:
பஞ்சொப் ந மத .....
பஞ்ச நதிகள் ஒன்ைொக ஓடும் பொஞ்சொல மதச டி
பமகவமர எதிர்த்து பட்டொளம் மசர அஞ்சொத மதச டி
சண்டிகர் என்னும் மபொதுநகர் எங்கள் தமலநகர் ஆகு டி
தர ொட்மடொம் அமதவிட ொட்மடொம் எனத் துணிந்து

சபதம் மசய்யடி

ஹரியொனொ மக்கள்:
ஹரியும் சிவனும் எனப் பிரிந்து பிரிந்து நொம் வொழ்மவொம் ஹரியொனொ
அந்தத் தமலநகரம் எங்கள் தமலநகரம் பஞ்சொப் மபைலொ ொ?
பிற மொநிை மக்களும் மதொடர்வர் என்ற கணிப்பு:
வங்கொளம் ந மத

.....

கர்நொடகம் ந மத

.....

மகரளம் ந மத

.....

சுதந்திர கொஷ் ீ ர் ஜிந்தொபொத்

.....

கொந்தி:
இந்திய மதசத்து மசல்வங்கமள இமணயொதிருக்கும் உள்ளங்கமள
சிந்திய ரத்தம் மபொதொமதொ? மதசம் நொசம் ஆகொமதொ?
அங்மக மதலுங்கொனொ .....
நடுவில் பலமசனொ

அப்பப்பொ இங்மக ஹரியொனொ .....

..... இங்மக நடப்பது சரிதொனொ

.....

வநரு:
அடிம யொக வொழ்ந்த கொலம்
அஞ்சி அஞ்சிக் கிடந்த கொலம்
மகொடும

ைந்து மபொனதொ?
ைந்து மபொனதொ?

தீர்ந்து வொழ வந்தும் ஒரும

இல்மலமய -ஒரு

குலத்மதப் மபொல வொழ்வமதன்ை மபொறும யில்மலமய!
ொநிலங்கள்மதொறும் என்ன பிரிவிமன?
நொம்

ைந்துவிட்மடொம் அண்ணல் கொந்தி ஒருவமன

ஒற்றும

கொண்மபொம்

..... அதில் மவற்ைியும் கொண்மபொம்

.....

ஒற்றும

கொண்மபொம்

..... அதில் மவற்ைியும் கொண்மபொம்

.....
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பொரதி:
ஒன்றுபட்டொல் உண்டு
நம் ில் ஒற்றும
வந்மத

வொழ்வு

நீங்கிடில் அமனவர்க்கும் தொழ்வு

ொதரம் என்மபொம்

.....

நொம் பொரதத்தொமய வணங்குதும் என்மபொம்
வந்மத

ொதரம் என்மபொம்

.....

.....

நொம் பொரதத்தொமய வணங்குதும் என்மபொம்
வந்மத

ொதரம் என்மபொம்

.....

.....

நொம் பொரதத்தொமய வணங்குதும் என்மபொம்

.....

- கண்ணதொசன்
(ரொ ன் எத்தமன ரொ னடி திமரப்படம்; 1970 சுதந்திர தின மவளியீடு)
கொமணொளி:

https://www.youtube.com/watch?v=1kF8D5HWKPg

இந்தியொ சுதந்திரம் மபற்று 20 ஆண்டுகள் கழித்தும் இருந்த நிமலம
துவக்கம் இந்தியொமவ ம ொழி அடிப்பமடயில்

இது.

ொநிலங்களொகப் பிரித்த கொரணம்

என்று கருதுமவொர் உளர். ஆனொல், ம ொழி அடிப்பமடயில்

ொநிலங்கமளப்

அரசு

ஒரு குைிப்பிட்ட

நிர்வொகத்மதத் திைம்படக் மகயொளும் ஒரு முமை.

அடிப்பமடப் பண்புகமளக்

மகொண்டவர்கமள

தகவல் மதொடர்பு எளிம யொக அம யும்.
சிைந்த மசமவமய அளிக்க இயலும்.

இதன்
பிரிப்பது

குழுக்களொக பிரித்துக் மகொண்டொல்

நிர்வொகம் சீ ரொக அம யும்,

வட்டொர

க்களுக்குச்

க்களின் ம ொழியில் நீதி ன்ைங்கள்,

அரசு நடவடிக்மககள் யொவும் அம ய மவண்டும் என்பதும் இதில் அடங்கும்
என்பமத இன்றும் அரசு புரிந்துமகொண்டதொகத் மதரியவில்மல.
தமிழகம்:
ஆங்கிமலயர் ஆட்சியில் ஒருங்கிமணந்த மசன்மன
மலயொளம், கன்னடம், மதலுங்கு

ொகொண ொகத் த ிழ்,

ஆகிய திரொவிட ம ொழிகள் மபசிய

மகொண்ட பகுதிகள் முமைமய இக்கொல த ிழகம், மகரளம், கர்நொடகம்
(தற்மபொழுது பிரிந்துவிட்ட அக்கொல) ஆந்திரொ ஆகிய
ஒருங்கிமணந்த மசன்மன

க்கமளக்
ற்றும்

ொநிலங்களொயின.

ொகொணத்மத பொகிஸ்தொன் மபொல, "திரொவிடநொடு" எனத்

தனிநொடொகப் பிரிக்க மவண்டும் என்ை மதன்னக அரசியல் கட்சியொன திரொவிடக்
கழகத்தின் மகொரிக்மக நிமைமவைவில்மல.
பிைகு, மதசீ யம் என்ை மகொள்மகயொக

1965 இல் இந்தியொவின் அலுவலக

ஆட்சி ம ொழியொக இந்தி அைிவிக்கப்பட்டது.
விடுதமலக்கு

விடுதமல மபற்ை 15 ஆண்டுகளுக்குப்
இந்த நிகழ்வினொல்

முன்னர் 1930 களில் த ிழகத்தில் நடந்த ஒரு

மபொரொட்டம் மபொலமவ

ற்றும்

நொட்டின்

இந்தி எதிர்ப்புப்

ீ ண்டும் ஓர் இந்தி எதிர்ப்புப் மபொரொட்டமும் துவங்கியது.

முன்னிருந்த திரொவிடம் என்ை பழங் கருத்து, ம ொழிவொரியொக 1953 இல்

ொநிலங்கள்

பிரிக்கப்பட மவண்டும் என்ை தீர் ொனத்திற்குப் பிைகு மபொருத்த ற்றுப் மபொயிருந்தது.
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எனமவ, திரொவிட நொடு திரொவிடர்களுக்மக என்ை மகொரிக்மகமய மகவிட்டு
"த ிழ்நொடு த ிழர்களுக்மக" என்று
தனது மகொள்மகமய

த ிழகத்தின் திரொவிட முன்மனற்ைக் கழகம்

ொற்ைியம த்துக் மகொண்டது.

த ிழ்நொடு த ிழருக்மக, மதசீ யம்

என்ை மபயரில் நடுவண் அரசு ஏய்க்கிைது என்று மபொரொட்டம் துவங்கியது.
நடுவண் அரசு

இந்திய

16 வது திருத்தச் சட்ட ொக "பிரிவிமனவொத தமடச்சட்டம்" என்ை

சட்டத்மத இயற்ைி, இந்திய நொடொளு ன்ைத்தின் முன்மவத்து, சட்டத்மத
நிமைமவற்ைி பிரிவிமனவொத கருத்துக்கமள மசயலற்றுப் மபொகச் மசய்தது.
சட்டத்திற்குப் புைம்பொக நடவடிக்மக எடுக்கமுடியொ ல் ம ொழிமயயும்
கலொச்சொரத்மதயும் கொப்பது என்பமத

தங்களது மகொள்மகயொக அைிவித்து,

சுயொட்சி மகொள்மக எனப் மபொரொட்டத்மத

ொநில

ொற்ைிக் மகொண்டனர் அன்மைய த ிழக

அரசியல்வொதிகள்.
இக்கொலகட்டத்தில்

இருந்த இந்த நிமலம மய கண்ணதொசன் தனது

பொடல்

வரிகளில் இவ்வொறு விளக்கினொர்...

வசர வசொழ பொண்டிய மன்னர் ஆண்ட தமிழ்நொடு
திரொவிடத்லத வவறு யொரும் ஆள்வமதன்பவதது
வதலனப் வபொன்ற தமிழிருக்க வவறு பொலை எதற்கு
வதசீயம்

என்ற மபயரில் ஏய்ப்பதுங்கள் கணக்கு

தமிழ்நொடு தமிழருக்வக ..... தமிழ்நொடு தமிழருக்வக .....
இது அக்கொல த ிழகத்தின் நிமலயொக இருந்தது.
சுதந்திரம் மபற்று

இருப்பினும், கொலம்

இப்மபொழுது அமரநூற்ைொண்டுக்கு ம ல் கடந்துவிட்டொலும்

"த ிழ்நொடு த ிழருக்மக ....." என்ை பமழய மபொரொட்டம்
"த ிழ்த்மதசியம்" என்ை மபயரில்
ொநிலத்மத

இக்கொலத்தில்

ீ ண்டும் முன்மனடுக்கப்பட்டிருக்கிைது. ஆனொல்,

இன்மைய மபொரொட்டம் த ிழ்நொடு த ிழர்களொல்
மவற்று

ொைினொலும்

ட்டும

ஆளப்பட மவண்டும்.

பூர்வக
ீ
ொகக் மகொண்டவர்கள், த ிழகத்தில் வொழ்ந்தொலும்

மவற்று ம ொழிமயத் தொய்ம ொழியொக மபசிக் மகொண்டிருப்பவர்கள் அரசியலில்
இருந்து மவளிமயை மவண்டும் என்று புதிய திமசயில் திருப்பப்பட்டுள்ளது.
அன்மைய நொளில்

த ிழ் ம ொழிக்குக் கொவலர்களொக தங்கமள அமடயொளப்படுத்திக்

மகொண்டவர்களில் மபரும்பொமலொமர

"வந்மதைிகள்" என

அவர்கள் மகயில் இருந்து ஆட்சிமயக் மகப்பற்ை
இந்நொளில்

ொைிவிட்டிருக்கிைது.

மவவ்மவறு வமகயில்

இரண்டு

அம ந்து

அமடயொளப்படுத்தி

முயலும் ஒரு மபொரொட்ட ொக

கொலகட்டத்தின்

மபொரொட்டங்களும்

"த ிழர் நலனுக்கொக" எனக் கூைப்படும்

மபொரொட்டங்கள்" மபொன்ை மதொற்ைத்மதத் தருகின்ைன.

"உரிம ப்

த ிழ்த்மதசியப்

மபொரொட்டத்மதப் பற்ைிய பல்மவறு கருத்துகள் நிலவினொலும்

திரொவிடத் த ிழ்

மதசியரொக அமடயொளம் கொணப்படும் மபரொசிரியர் சுப. வரபொண்டியன்
ீ
அவர்கள்
கீ ழ்கொணும் வமகயில் "த ிழ்த்மதசியம்" என்ன என்ை அவரது மகொணத்மத
விளக்குவது கருத்தில் மகொள்ளத் தக்கது.
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“ஒரு வதசிய இனத்தின் அடிப்பலடயொக இரண்டு மசய்திகலைப் பொர்க்க
முடியும். தன்னுலடய அலடயொைத்திற்கொன வபொரொட்டம். இன்மனொன்று
சமத்துவத்திற்கொன ஜனநொயகப் வபொரொட்டம். மபொதுவொக வதசிய
இனப்வபொரொட்டம் என்பது வர்க்கப் வபொரொட்டம் அல்ை. அது ஒரு
ஜனநொயகப் வபொரொட்டம்தொன். அந்த அடிப்பலடயில் தமிழுக்கொன
உரிலமகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழ், தமிழர்கள் அலடயொை
அடிப்பலடயிலும், ஜனநொயக அடிப்பலடகைிலும் நம் நொட்டில் உருவொக
வவண்டிய வதசியம் தமிழ்த் வதசியம்தொன்.”
- வபரொசிரியர் சுப. வரபொண்டியன்
ீ
ஆந்திரம்:
1953இல் இந்தியப் பிரத ர் ஜவகர்லொல் மநரு அவர்களொல் ம ொழிவொரி
ஆமணயம் ஏற்படுத்தப்பட்டு, இந்தியொமவ ம ொழி அடிப்பமடயில்

ொநிலங்கள்

ொநிலங்களொகப்

பிரிக்க திட்ட ிடப்பட்ட மபொழுது, மஹதரொபொத் நிஜொம் ஆட்சியின் கீ ழிருந்த 9
மதலுங்கு ம ொழி மபசப்படும்

ொவட்டங்களும், ஒருங்கிமணந்த மசன்மன

ொகொணத்தின் கீ ழிருந்த 12 மதலுங்கு மபசும்

ொவட்டங்களும், ஒன்ைியப் பகுதியொக

(அல்லது யூனியன் பிரமதசம்) பிமரஞ்சு ஆட்சியின் கீ ழிருந்த ஏனொம் பகுதியுடன்
இமணக்கப்பட்டு

22

ொவட்டங்களில் மதலுங்கு மபசும்

ஆந்திரப்பிரமதசம் என்ை

க்கமள உள்ளடக்கிய

ொநிலம் அம க்கப்பட்டது. மபொட்டி ஸ்ரீரொமுலு அவர்கள்

ஆந்திரம் என்ை ம ொழி அடிப்பமடயிலொன

ொநிலம் அம வதில் மபறும் பங்கு

வகித்தொர். ஆயினும், 1950 களில் இருந்மத நிஜொம் ஆட்சியின் கீ ழிருந்த

ொவட்டங்கள்,

மதலுங்கு ம ொழி உருவொனது தங்கள் பகுதி என்றும், மதலுங்கொனொ என்ை தங்கள்
பகுதி, ஒமர ம ொழி மபசுபவர்கள் என்ை அடிப்பமடயில் ஆந்திரொவுடன்
இமணக்கப்படக்கூடொது எனக் கருதினர். இரு பிரிவுகளுக்கும் ச

ொக அதிகொரம்

பகிர்ந்து மகொடுக்கும் உடன்படிக்மக மபொடப்பட்டு தற்கொலிக ொக அம தி
உருவொக்கப்பட்டது. இந்த உடன்படிக்மக 1969 இல் கொலொவதியொகும் நிமலயில் அமத
நீட்டிக்கக் மகொரி மதலுங்கொனொ
மபொரொட்டங்கள் மவடித்தது.

க்கள் இயக்கம்

ஒஸ் ொனியொ

மபொரொட்டத்தில் பங்மகற்று 360

ீ ண்டும் உயிர்மபற்று

பல்கமலக்கழக

ொணவர்களும்

ொணவர்கள் உட்படப் பலர் உயிரிழந்தனர்.

இதமன;

ஆந்திர மக்கள்:
ஆந்திரவதசம் ஆந்திரருக்வக .....
கிருஷ்ணவதவருடன் ரொமரொயர் எலம
ஆண்ட வதசம் இது ரொலமயொ
ரொலமயொ ..... ரொலமயொ .....
பரதவதசம் எனும் வபரில் நீ ங்கள்

அலதச்

தீலமயொ .....
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வசர்த்து லவத்தது என்ன

தீலமயொ ..... தீலமயொ .....
மதலுங்கொனொ மக்கள்:
ஆந்திரவதசமும் நொங்களும் ஒன்றொய் வொழ்வது முலறதொனொ
வொழ்வது முலறதொவனொ
அடிப்வபொம் பறிப்வபொம் பிரிப்வபொம் எமக்கு வவண்டும் மதலுங்கொனொ
வவண்டும் மதலுங்கொனொ .....
என்று கண்ணதொசன் இப்மபொரொட்டத்மத எழுதினொர்.
இதமனத் மதொடர்ந்து ஆந்திர ஆட்சிமயக் மகப்பற்ை விரும்புபவர்கள் தனி
மதலுங்கொன உருவொக்க ஆதரவு தருவொகக் கூைி

க்கமளக் கவர முற்படுவது

வழக்க ொகிப் மபொனது. இறுதியொக இரண்டொண்டுகளுக்கு முன்னர் (ஜூன் 2, 2014)
மஹதரொபொத் நிஜொம் ஆட்சியின் கீ ழிருந்த பகுதிமயக் மகொண்ட மதலுங்கு ம ொழி
மபசும்

க்கள் வொழும் பகுதி இந்தியொவின் 29-வது

ொநில ொக மதலுங்கொனொ என்ை

ொநில ொகப் பிரிக்கப்பட்டு தனிமய மசயல் படத் மதொடங்கியது.
மகொரொஷ்டிரம்:
பொல் தொக்கமரவொல்
அரசியல் கட்சி.

1966 ஆம் ஆண்டு

அந்நிய ஆக்கிர ிப்மப ஒழித்துக் கட்டிய

சத்திரபதி சிவொஜியின்
' கொரொஷ்டிரொ

மதொற்றுவிக்கப்பட்டது சிவமசனொ என்ை
ரொட்டிய

ன்னன்

மசமன என்ை மபொருளில் சிவமசனொ என அமழக்கப்பட்டது.

ரொட்டியர்களுக்மக' என்பது 1960 களில் இப்மபொரொட்டத்தின் முழக்க ொக

இருந்தது. மதன்னிந்தியர்களுக்கு எதிரொக எழுந்த பல மபொரொட்டங்களுக்கும் இது
கொரண ொக அம ந்தது.
மகொரொஷ்டிரம் நமவத .....
சிவொஜி ஆண்ட இம்மரொட்டி வதசத்தில் விவரொதி வரைொமொ?
விடொமல் துரத்து வபொரொட்டம் நடத்து எழுவவொம் ஒரு வசனொ
கட்டுப்பட்டுச் சுமந்தது வபொதும்
பட்டுப்பட்டுப் பயந்தது வபொதும்
மொலரத்தட்டு வரம்
ீ
மகொட்டு வொழ்க வபொரொட்டம் .....
என்னும் அவர்களது முழக்கத்மத

தனது பொடல்வரிகள் மூலம் கொட்டினொர்

கண்ணதொசன்.
சிவமசனொவின் அதிகொரப்பூர்வ இதழொன சொம்னொவின் 2008 ஆண்டு
ஒன்று

தமலயங்கம்

அ ிதொப் பச்சன் மபொன்ை பொலிவுட் நடிகர்கள், பிை ொநிலங்களில் இருந்து

மும்மப வந்து குடிமயைி தங்கள் வொழ்மவ வள ொக்கிக் மகொண்டவர்கள். இவர்கள்
ரொத்தியர்களுக்கொகவும்,

கொரொஷ்டிரத்தின் நலனுக்கொகவும்

இல்மல என்று குற்ைம் சொட்டியது. இக்குற்ைச்சொட்டு
பலரது கவனத்மதக் கவர்ந்தது.
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அக்கமை மசலுத்துவது

பரபரப்மப ஏற்படுத்தியதொல்

பஞ்சொப்:
பஞ்சொபி ம ொழி மபசும்

க்கள் வொழும்

ஹரியொன்வி ம ொழியினர் அதிகமுள்ள
ஹரியொனொ எனப் பிரிக்கப்பட்டது.
நகரம் அம ந்திருக்கிைது.

இரு

ொநிலம் பஞ்சொப்.
பஞ்சொப்

இந்த இரு

1966 ஆம் ஆண்டில்

ொநிலத்தின்

கிழக்குப் பகுதி

ொநிலங்களுக்கும் இமடமய சண்டிகர்

ொநிலங்களும

சண்டிகர் நகரத்திற்கு உரிம

மகொண்டொடி மபொரொட்டத்தில் இைங்கின.
இதமன கண்ணதொசனின் கீ ழ்வரும் வரிகள் கொட்சிப் படுத்துகிைது ....
பஞ்சொப் மக்கள்:

பஞ்சொப் நமவத .....
பஞ்ச நதிகள் ஒன்றொக ஓடும் பொஞ்சொை வதசமடி
பலகவலர எதிர்த்து பட்டொைம் வசர அஞ்சொத வதசமடி
சண்டிகர் என்னும் மபொதுநகர் எங்கள் தலைநகர் ஆகுமடி
தரமொட்வடொம் அலதவிடமொட்வடொம் எனத் துணிந்து

சபதம் மசய்யடி

ஹரியொனொ மக்கள்:
ஹரியும் சிவனும் எனப் பிரிந்து பிரிந்து நொம் வொழ்வவொம் ஹரியொனொ
அந்தத் தலைநகரம் எங்கள் தலைநகரம் பஞ்சொப் மபறைொமொ?
இரண்டு இந்திய

ொநிலங்களுக்கும் தமலநகரொக விளங்கும் சண்டிகர் நகரின்

உரிம மகொரி இரு ொநிலங்களும் கிளப்பிய சர்ச்மசயின் கொரண ொக, இந்நகரம்
இந்திய அரசின்
எந்த

தனி ஒன்ைியப்பகுதியொக அைிவிக்கப்பட்டது.

இப்மபொழுது இந்நகரம்

ொநிலத்மதயும் மசர்ந்ததல்ல.

கொஷ்மீ ர்:
இந்தியொவின் பகுதியொக கொஷ் ீ மர இமணத்த துவக்கக் கொலத்தில் இருந்மத
பொகிஸ்தொனுக்கும் இந்தியொவுக்கும் கொஷ் ீ ரின்
துவங்கியது.

1965ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த

ீ தொன உரிம ப் மபொரொட்டமும்

இந்திய-பொகிஸ்தொன் மபொர் இந்த உரிம ப்

பிரச்சமனயின் அடிப்பமடயில் நிகழ்ந்த இரண்டொவது இந்திய-பொகிஸ்தொன் மபொர்
என்பது குைிப்பிடத் தக்கது.

கொஷ் ீ ர் தனிநொடொக மவண்டும் என

கொஷ் ீ ர்

க்களில்

சிலரும் தனிப்பட்ட கருத்து மகொண்டிருந்தனர். "சுதந்திர கொஷ் ீ ர் ஜிந்தொபொத்" என்ை
அவர்களின் முழக்கத்மத கண்ணதொசனின் வரிகளும் கொட்டுகின்ைன.

ஆனொல்

இன்றுவமர கொஷ் ீ ரில் அம தி நிலவவில்மல.
1965 -1969 வமர நொட்டின் ஒற்றும மயக் மகள்விக்குைியொக்கிய

நிகழ்வுகளின்

தொக்கத்தில் கண்ணதொசன் இப்பொடமல எழுதினொர். அப்பொடல் எழுதப்பட்டு

அமர

நூற்ைொண்மட மநருங்கிக் மகொண்டிருக்கும் மவமளயிலும் இந்திய நொட்டில் உரிம ப்
பிரச்சமனகள், பிரிவிமனவொத முழக்கங்கள் மதொடர்கின்ைன.
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தன்மனப்மபொல ஒரு இந்தியரொக இருந்தொலும் மவளி ொநிலத்தின்
மநசக்கரம் மகொடுக்கத் தயங்கும்

னநிமல

க்களிடம்

க்களிடம் கொணப்படுகிைது.

ம ொழி சச்சரவுகளுக்மகொ குமைவு ில்மல.

சொதி,

த,

கண்ணதொசன் பொடலில் இைந்துமபொன

தமலவர்களொன கொந்தி, மநரு, பொரதி ஆகிமயொருக்கு

உயிர் மகொடுத்து அவர்கள் நொட்டு

க்களுக்கு அைிவுமர கூறுவது மபொல அம க்கப்பட்டுள்ளது.
அமனவரும் ஒமர ம ொழி மபசினொல் ஒற்றும
வருபவர் இங்குக்

வளரும் என்று வொதம் மசய்து

கவனிக்க மவண்டியது ...

ஒமர மதலுங்கு ம ொழி மபசிய

க்களொல் ஏன் ஒற்றும மயக் கமடப்பிடிக்க

முடியவில்மல.
எதனொல் இறுதியில்

ொநிலங்கள் ஆந்திரொ மதலுங்கொனொ எனப் பிரிந்து

மபொவமதத்

தவிர மவறு வழியில்லொ ல் மபொனது?
கொரொஷ்டிர

ொநிலத்தின் ஆட்சி ம ொழியொன

பொர்சி ம ொழி, கன்னடம், உருது
மபசப்படுகிைது. பள்ளிகளில்

ரொட்டியுடன், அங்கு இந்தி, குஜரொத்தி,

ற்றும் மகொங்கணி ஆகிய ம ொழிகளும்

க்களொல்

ரொட்டிய ம ொழி, ஆங்கில ம ொழியுடன் இந்தி ம ொழியும்

கற்பிக்கப்படுகிைது, உருதும் கற்பிக்கப்படுகிைது.
பலம ொழிகள் பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்பட்டும்
கலந்ததொகவும் மதரியவில்மல.

பிை

பல ம ொழி

க்கள் வொழ்ந்தும்,

அவர்கள் மதசிய நீமரொட்டத்தில்

ொநில

க்கள் குைித்த கசப்புணர்வு

சிவமசனொவின் நடவடிக்மககள் மூலம் மதரிகிைது.
எல்மலொரும் இந்தி கற்பதொல், அல்லது எல்மலொரும் ஒமர ம ொழி மபசுவதொல்
இந்தியொவில் ஒற்றும

வரு ொ?

அல்லது பிைர் உரிம மய
உரிம கமள
இமவ
ஒற்றும

தித்து அமனவரும் இந்தியர் என்று அவர்கள் அடிப்பமட

திப்பதன் மூலம் ஒற்றும

சிந்திக்கப்பட
கொண்மபொம்

வரு ொ?

மவண்டிய மகள்விகள்.
..... அதில் மவற்ைியும் கொண்மபொம்

மஜய்ஹிந்த்

***
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.....

இன்மைய "ஆகஸ்டு பதிமனந்மத"

21. ஆகஸ்டு பதிலனந்வத வருக
வருக!

உன் பின்மன

– ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

நியொயக் கபொலங்களின்

சுரண்டல் அநியொயங்களொல்
மநொறுங்கும் ஒலி மகட்கிைதொ?
மும் லம் அறுக்கும்
முக்தி தத்துவம் இங்மக உண்டு.
வயிற்றுக்கொக
லம் அள்ளும்

னிதர்களும்

இங்கு தொன் உண்டு.
இவர்கள் பூசிய வர்ணங்களுக்கும்
அப்பொற்பட்ட இவ்வர்ணங்களுக்கு
ஓ! மூவர்ணம
உன்னிடம் எமதனும் வர்ணம் உண்டொ?

கொலண்டர் தொள் சரசரப்புகளில்
ரொணுவ பூட்ஸ்களின்

கீ ழ்சொதியும் ம ல்சொதியும்

ரியொமத ஒலிகள் மகட்கின்ைன.

கலந்து விடக்கூடொமத என்று

அலங்கொர வண்டிகள்
ொநிலம்

மகௌரவக்மகொமல புரியும் இந்த

ொநில ொய்

மகௌரவர்கள்

மபொம்ம க்கொட்சிகளில் உயிர் பூசி

வஜ்ரொயுதம் வசும்
ீ
கிருஷ்ணர்கள்

ிதந்து வருகின்ைன.

ஏன் உங்கள்

ஆனந்த மவள்ளம் திரள்கிைது.

( கொ)பொரதத்தில் இல்லொ ல்

வந்மத ொதர முழக்கத்தின்

மபொனொர்கள்?

புமடப்பு பரி ொணம்

இமத எல்லொம்

நம் மநஞ்சங்களில்

ஆடொ ல் அமசயொ ல் நின்று

விம் ிப்மபருகுகின்ைது.

பொர்த்துக்மகொண்டிருக்கும்

அது முக்கொலங்களின்
வரலொற்றுக்கனத்தின்

ீ து

" ரப்பொச்சி" ஜனநொயக ொ

பரி ொணம்.

இந்த ஜனநொயகம்?

மநற்று இன்று நொமள

"ஆகஸ்டு பதிமனந்மத!"

என்று

வழக்க ொய் கிழித்துப்மபொடும்

எப்படிப்பொர்த்தொலும்

மவறும் கொலண்டர் தொள் அல்ல நீ!

மவர்மவ கண்ணர்ீ ரத்தம்

இன்று

என மூன்று அதிர்வமலகளில்

புதுத்தீயில் புதுப்பித்துப் பதிப்பித்து

கனல் மூட்டும் பரி ொணம்.

புடம்மபொட்டு வந்த

சொதி ச ய வர்ணங்கள் அற்ை

புதிய ஆகஸ்டு பதிமனந்து நீ!

சமூக நீதியின் ஜனநொயகப்பூங்கொ

புதிய அர்த்தங்கமளொடு

மநொக்கி

கொலண்டர் தொள்கள்

நமட மபொட வந்திருக்கும்
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வரும்

22. மபரியவொ

அக்மடொபர்கமளயும் நவம்பர்கமளயும்
ஒரு ஊம க்கொற்ைின் அமசவுகளில்

– ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

அமசமபொடும் உள்மளொலிகமளயும்
உற்றுக்மகட்கிைொயொ

இது

மூவர்ணக்மகொடிமய!

அைிந்தவருக்கும்

தியொக உடல்களின் துணி கிழித்து

புரிந்தவருக்கும்

எங்கள் இதயங்கள் மகொண்டு

ட்டும

மதத்த

ந்திரச் மசொல்.

எங்கள் இன்னுயிர்க்மகொடியல்லவொ நீ ?

நொனும் கூட என் மனவியுடன்

சமுதொய நீதியின் மவளிச்ச ொய்

அவருக்கு

ஒரு "ஆகஸ்டு பதிமனந்மத"

கனகொபிமஷகம்

எங்களின்
இனியமதொர் விடியல் ஆக்கு !

நமடமபற்ை ஆண்டு.

அதுவமர

இந்து

எங்கள் நொளங்களும் நரம்புகளும்

தத்தின் மபொய்ம க்கூடு

எனும் மபரிய முட்மடயில்

புமடத்துக்மகொண்மட இருக்கும்

ஊர்ந்து மகொண்டிருந்த எறும்பு அவர்.

துடித்துக்மகொண்மட இருக்கும்.

கமடசி வமர அமத

"மஜய்ஹிந்த்"

சுற்ைிச் சுற்ைிப்பொர்த்து
சூட்சு ம் அைிய முயன்ைொர்.
நொன் பொர்க்கும் மபொது
அந்த மபொய்ம க்குளியலில் தொன்
கனத்த கண்ணொடிகளின் வழிமய
விமைத்து மவைித்துக்மகொண்டிருந்தொர்.
கியூவில் நின்று
கண்மடொம்.
தங்க

மழ என்ைொர்கள்.

ஏன்
ஆன் ொ
தங்கத்தில் தொன் கமரசல் ஆகு ொ?
அதனொல் தொன்
பிரம் மன
ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்கிைொர்களொ?
அவன் விந்தணு கூட
ஹிரண்ய மரதஸ் தொனொ?
ரொ கிருஷ்ணர்
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ஒரு தடமவ ம த்மதயில்

இன்னும் ஆத் ொமவயும் உள்ளிட்ட

இரண்டு மூன்று ம த்மதமய

எல்லொ

மசர்த்து மவத்த ஒரு ம த்மதயில்

உைிஞ்சிய பிைகு

படுக்க மவத்தொர்களொம்.

உலவுவது?

அப்மபொதும் அதில்

உடமன ஆவி அப்படி இப்படி என்று

அவர் படுக்கவில்மலயொம்

மபத்தக்கூடொது!

ஏமதொ உறுத்தியதொம்.

ஒரு பூச்சியின்

அடியில்

கூழ் சமத சிைகு உயிர்

ஒரு தங்க நொணயம் இருந்ததொம்.

எல்லொவற்மையும்

எனமவ

தின்றுவிட்ட எறும்புகள்

தங்கத்தின் ருசிமயல்லொம்

இன்னும் அந்த

பக்தனின் ருசி.

எலும்பு

கடவுள் ருசியும் அப்படிமய.

அந்தக் மகள்வி

பசியும் ருசியும்

இழுத்துக்மகொள்ளப்பட்டு

கடவுள் ம ல் ஏைியது.

நகர்ந்து மகொண்டிருக்கிைது!

பசியில்லொ ல்
எல்லொம

இங்கு பசி.

ிச்சங்கமள

இழுத்துக்மகொண்டு மபொவது மபொல்

பக்தர்களின்

ண்ணும் கூட இல்மல.

றுபடியும்

எது அந்த ம ய்ம ?

என்ன ஏது? என்று பொர்த்தொர்களொம்

கல்லும்

ண்ணொங்கட்டிமயயும் தொன்

ஸீமரொமவப் புரட்டிப்பொர் இன்ஃபினிடி.

தீரும் பசிமய

இன்ஃபினிடிமய திறுப்பிப்மபொடு ஸீமரொ

தீரொ பசி தின்னு மகொண்மட இருக்கும்.

என்றும்

பிணம் இஸ் ஈக்குவல் டு உயிர்

ஒரு ம ொட்மடக்கணக்கு உண்டு.

எனும்

இந்த இன்ஃபினிடி கணிதத்தின்

விளக்மகண்மணய் தத்துவம

தீர்வு கண்ட

அத்மவதம்.

ம ய்யியல் விஞ்ஞொனி

அது அதொக புரிய அல்லது மதளிய

எனக்குள்

பிைந்து பொர்த்து

பிம்பம் கொட்ட

இைந்து பொர்த்து

எவர்

பிைந்து பொர்த்து

எப்மபொது வருவொமரொ

இைந்து பொர்த்து
..............
................
அஸ்பர்ஸ மயொகம்!

கொத்திருக்கிமைன்
எரியும் வரட்டிகளில்
நொன் கொணொ ல் மபொகும் வமர.

பிைப்பு இைப்புகமள
மதொடொத உயிரொக

***

நொன் உலவுவது எப்படி?
"நொன்" என்பதிலிருந்த
என் உயிர் சமத எலும்பு ரத்தம்
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23. ஒரு தரிசனம்

அந்த சிமல

– ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

ரத்த குங்கு த்தில்

இங்மக மரொட்டின் ஓரத்தில்
சத்த ின்ைிக் கிடந்தது.
திருச்சங்குகள் முழங்கொத
உடுக்மககள் ஒலிக்கொத
திருவொதிமரக்கொட்சி அது.
சொவதற்கு முன் அது
எந்தக் கொமல தூக்கியிருக்கும்?
இடது கொமலொ
வலது கொமலொ...
கொமலத்தூக்கிய
ஊர்த்துவ தொண்டவங்களின்
ஊமளக்குரல்கள் அங்மக
ம ௌனத்தில்

அந்த மசொரிநொய்

திருப்பள்ளிமயழுச்சி பொடின.

லொரியில் அடிபட்டு
மசத்து விழுந்தது.

அந்த சிவன் "சிவமன" என்று

யொருக்கும் கவமல இல்மல.

ஐந்து சமபயில்

அங்கு கிடந்தது.

அமதச்சுற்ைி

அது என்ன சமப ?

மபொலீஸ்கொரர் சொக்பீஸொல்

எலும்பும் சமதயு ொய் கிடக்கும்

வட்டம் மபொடவில்மல.

அந்த சமபயில்

மபொக்குவரத்து மநருக்கடி ஏற்பட்டு

சில கொக்மககள் வந்து

வொகனங்கள்

பதஞ்சலிகளொயும் வியொக்கிர

சந்து மபொந்துகளுக்கு

பொதர்களொயும்

திருப்பிவிடப்படவில்மல.

சூத்திரங்கள் கத்தின.

அந்த நொயின் சடலம்

மகொவிமலச்சுற்ைி

கொலமபரவரின்

க்களின்

ஈசல்கள்.

கசங்கிப்மபொன

ஈசன் விமளயொட்டின்

வொகனம் அல்லவொ?

"ஈக்குமவஷன்கமள" புரிந்து மகொள்ளொத

ஆனொலும் அது

ஈக்களின் கூட்டங்கள்.

கண்டு மகொள்ளப்படவில்மல.

இைப்மபல்லொம் பிைப்பு.

பக்கத்துக் மகொயிலில்

பிைப்மபல்லொம் இைப்பு.

எண்மணய்ப் பிசுக்கில்
பளபளப்பொய்

நொய் பிடிக்கும் வண்டிமயொடு

கொல மூர்த்தியின்

சுறுக்கு கம்பிகளுடன்

உற்ை மதொழனொய்

சிவனின் பூதகணங்கள் மபொல

இருக்கும்
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வந்த சிறு கும்பல்

24. வதடிக்மகொண்டிருக்கிவறன்

அந்த நொய்க்குப்மபமய

– ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

துப்புரவு மசய்யும் முன் மகொஞ்சம்
துப்பைியத் துவங்கியது.

அமதத்தொன் இன்னமும்

"எந்த லொரிடொ இப்டி அடிச்சு மபொட்டது"

மதடிக்மகொண்டிருக்கிமைன்.

"மதரியமல"

கொல்சட்மட மபொட்டுக்மகொண்டு

"சொதி நொயொன்னு பொருடொ"

மகொலி விமளயொடிய மபொது அவன்

"சொதியொ?

ம ொழிமய உமடத்து விடமவண்டும

இந்த சொதிகளுக்மகல்லொம்

என்ை மவைிமயத்மதடிமனன்.

எந்த லொரிடொ வரப்மபொகுது?"

தட்டொம்பூச்சி சிைகுகமள

"அது இருக்கட்டும்டொ

கொமதொடு கொதொக

உடம்புமல டிமசன் டிமசனொ

ஒட்டிமவத்துக்மகொண்டு

அந்த கலரப் பொரு"

கிர்மரன்று அது மபொடும்

மநத்தியிமல பொரு
நொ ம் மபொட்ட

ொதிரியொவும் இருக்கு

விபூதிப்பட்மட

ொதிரியும் இருக்கு"

ஓமசக்குள்
அர்த்தம் புரியொத
நியொய மவமசடிகத்மதயும்

அதன் வர்ணத்மதப்பற்ைிய

பூர்வ உத்தர

மநரடி வர்ணமன அது.

ீ

ொம்சங்கமளயும்

மதடிமனன் என்று

எந்தப் மபட்மட நொமயொ.

சுருக்கம் விழுந்த வயதுகளில்

அதன் மகொத்திரம் என்ன?

நிமனவுகமள சமவத்துத் துப்பும்மபொது

மநத்ரூப ொ?

மதரிந்து மகொண்மடன்.

நசிமகத ொ?
"அமடய் ஆணொ மபொட்மடயொ பொருடொ."
"ஆண்தொண்டொ"
"ஆனொ கழுத்தில் பட்மட இருக்குடொ.
வட்டு
ீ
நொய் தொன்"
அமடயொளம் கண்டுமகொண்ட குஷியில்
இந்த கரிசனம்

ட்டும

அங்கு இருந்தது.
அது என்ன ஆருத்ரொ தரிசன ொ? என்ன
ஓதுவொர்கள்
முப்பது திருமவம்பொமவ பொட்டுகள்
பொட.

அவளிடம் என்ன இருந்தது என்று

அத்துடன்

மதரியொ மலமய

குப்மபயும் கொலி.

அவளிடம் இன்று வமர

கும்பலும் கொலி.

மதடிக்மகொண்டிருக்கிமைன்.

***

மவறு மவறு கூட்டில்
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இருவருக்கும்

ஹிக்ஸ் மபொஸொன் தொன்

ஆமைழு குஞ்சுகள்

அந்த ரகசியம் என்று

சிைகடித்துக்கிடந்த மபொதும்

ஆற்ைல் பிழம்மப உமடத்து

கொதல் என்ை பிசின் எங்மகொ

அந்த மகொட்மடமய எடுக்க

ஒட்டிக்மகொண்டிருக்கிைமத

மசர்ன் எனும் அணுவுமலக்குள்

இன்னமும் அமதத்

மநொண்டி மநொங்கு எடுக்க..

மதடிக்மகொண்டிருக்கிமைன்.

மதடிக்மகொண்டிருப்பதில்
அவமனயும்

மதடல் ஒரு கவிமத.

எப்படிக் கட்டி

மதடல் ஒரு கொதல்.

இழுத்துக்மகொண்டிருப்பது?

மதடல் ஒரு கொ ம்
மதடல் ஒரு கடவுள்.

கும்பொபிமஷக மநய்ப்பிசுக்கில்

இன்னும் எமதமயல்லொம்

அவன் நொக்கினொல்

மதடமவண்டும்

சப்பிக்மகொண்டிருக்கட்டும்.

என்று

நொன் மதடுவதில்

கன்ன நரம்புகள் புமடக்க

பிரபஞ்ச நரம்புக்கூட்டங்கள்

மதடுவதும்

தொறு

ஒரு மதடல்.

மபசொ ல் அந்தத் தர்ப்பணங்கமள

மதடமல அைிவு.

அவன் தின்று மகொண்டிருக்கட்டும்.

ொைொய் கமலந்து கிடக்கின்ைன.

துருப்பிடித்த ஸ்மலொகங்கமள

இப்படித் மதடுவது என்பது

டிங்கரிங்க்கு அனுப்பி அல்லவொ

டி.என்.ஏ, ஆர்.என்.ஏக்களின்

நி ிர்த்திப்பொர்க்க மவண்டும்.

அமுத ஊற்றுகளின் சங்கிலி.

கடவுமளக் கடவுமள

கடவுள் என்பவனுக்கு

ஒரு நொள் கூட நி ிர்த்திமவத்து

இந்த ஊற்றுகமள

பொர்த்ததில்மல.

சுமவக்க முடியொது.

நொனும் அமதத்தொன் மதடுகிமைன்.

இந்தப் பிரபஞ்சத்மத மவற்ைிமல

அவனுக்குப்பதில்

டித்து

அவனுக்கொக நொன்

பொக்கு புமகயிமலமயொடு

மதடிக்மகொண்டிருக்கிமைன்...

நுண்ணிய கணிதத்தில் சுருட்டி
வொயில் மபொட்டு

அவன் என்மனத்தொன் மதடுகிைொன்

"ப்மரன் கொஸ் ொலஜி" என்று

என்று

மூமளமயொடு குதப்பிக்மகொள்ள

மதரியொ ல்

அந்தக் கடவுளுக்குள்

இன்னமும் நொன் அவமன

ஒரு "எட்வர்டு விட்டன்"

மதடிக்மகொண்டிருக்கிமைன்.

இைங்கித் தூர் எடுக்கமவண்டும .
"குவொண்டம் நுமர"மகொட்பொடு வமர

***

சூன்யத்துள் சூன்யத்மதமய
பொதொளக்கரண்டி மபொட்டு..
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25. மதம்

26. என்லன உரித்துக்மகொண்டு...

– ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

– ருத்ரொ இ.பரமசிவன்

உங்கள் உடம்பில்

எனக்குள் நொன் இயல்பொய் இல்மல.
யொர் என்மனப் பிதுக்கிக் மகொண்டு

பச்மச குத்திக்மகொள்ளுங்கள்.

மவளிமயறுகிைொர்கள்?

உங்கள் உடம்பில்

நொலு தமலமுமைக்கு முந்திய ஏமதொ

எதில் மவண்டு ொனொலும்

ஒரு பிைவி

பச்மச குத்திக்மகொள்ளுங்கள்.

தமல விரிமகொல ொய் மவளிமய

உங்கள் உடம்பில்

வருகிைது.

எங்கு மவண்டு ொனொலும்

வயது முடியொ ல் எங்மகமயொ ஒரு

பச்மச குத்திக்மகொள்ளுங்கள்.

புளிய

உங்கள் அழகு

கயிற்ைில் மதொங்கி விட்டு

எங்கள் அசிங்கம்.

இப்மபொ சர

அசிங்கத்மத
சமுதொயத்தின்

சரமவன்று கீ மழ இைங்கி

ஓடுகிைது.

ீ து

என் எதிரில் உட்கொர்ந்து சொவதொன ொய்

பச்மசக்குத்திவிட

மகட்கிைது.

உங்களுக்குத் துளியும் உரிம

ச ணத்துைவிகமள குமடந்து

இல்மல.

குமடந்து மகட்கிை

பச்மசப்மபொய்கமள

சங்கரொசொரியொர் பொஷ்யம்மபொல்

நிரந்தர ொகக் குத்திக்மகொண்டொல் அது
உண்ம

ரத்துக்கிமளயில்

வொதரொயணர் மபொல் மகட்கிைது.

ஆகொது.

கொரணம் எது? கொரியம் எது?
***
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இரண்டும யொகவும் இரண்டும

விடிந்தது.

இல்லொ லும்

முக்கு வட்டுச்
ீ
சொ ியொடி

பர ொத் ொவுக்கு முந்திய ஜீவொத் ொவும்

பூதப்பொண்டிக்கு

ஜீவொத் ொவின் மயொனிக்குள்

ஆள் மபொயிருக்கிைது.

தங்கியிருக்கிை பர ொத் ொவும்
.................
இன்னும் வொய்க்குள் நுமழயொ

***

27. உன்வனொடு நொனிருந்த

ச ஸ்கிருத மகொத்து மகொத்தொன

மபொழுதுகள்

மசொற்மைொடர் மகொண்டு
அது துமளத்துக்மகொண்மட இருந்தது.

– கொசுமி

கொலம் பின்மனொக்கிக்மகொண்மட மபொய்
கொலம் கொலத்திலிருந்மத கழன்று
மகொண்டது மபொல்
கொலம் அறுந்து விழுந்தது.
யொர் அது? எது அது?
திடீமரன்று நொ க்கல் மகொவில்
மதய்வம்
கனவில் வந்து
எலிப்டிக் ஃ பங்க்ஷனின் க்யூப்த் ரூட்
மசொல்யூஷன்
மசொல்லிச்மசன்ைமத அந்த தியரம்
மசொல்லு
என்று ரொ ொனுஜனொய் ஒரு
விஸ்வரூபக் குரல்

மகட்கிைது!

அது 2105 ஆம் ஆண்டின் நுணுக்க ொன
"ப்மரன் கொஸ் ொலொஜியின்"

உன்மனொடு நொனிருக்கும் மபொதுகளில்

கணித விவரம்..

என்மன நொன்

என்ன இது? எதுவும் புரிய வில்மல.

ைக்கிமைன்

உன்மனொடு நொனிருக்கும் மபொதுகளில்

நொன் ஹீப்ருவில் கூட ஓல்டு

உன்மனத்தொன் பொர்க்கிமைன்

மடஸ்டொம ண்மட

உன்மனொடு நொனிருக்கும் மபொதுகளில்

அப்படிமய ஒப்பிக்கிமைனொம்.

என்மனத்மதடி அமலகிமைன்

என்மன உரித்துக்மகொண்டு

உன்மனொடு நொனிருக்கும் மபொதுகளில்

நிர்வொண ொய் ஓடியது யொர்?

விண்மணத்தொன் கொண்கிமைன்

மகொடி பைக்குது! கடல் துடிக்குது!ஒலி

உன்மனொடு நொனிருக்கும் மபொதுகளில்

மபருக்கி வலிமயப் மபருக்கியது.

உன்னுள்தொன் புமதகிமைன்

ரொமவல்லொம் என் நொக்கில் மகொடொங்கி

உன்மனொடு நொனிருக்கும் மபொழுதுகளில்

அதிர்ந்ததொம்.

ட்டும

அப்பொ பதைி விட்டொர். அம் ொ அழுது
புரண்டொளொம்.

நொன் கருவுறுகிமைன்
***
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தமிழ் மரபு அறக்கட்டலையின் மவைியீடுகள்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலையின் - மின்னூல்கள்:
THF Announcement: E-books update: 31/07/2016: தொகூரின் த ிழ்க் கீ தொஞ்சலி
THF Announcement: E-books update: 04/09/2016: குருபரம்பரொப்ரபொவம்
THF Announcement: E-books update: 11/09/2016: ஆைொயிரப்படி குருபரம்பரொப்ரபொவம்
THF Announcement: E-books update: 09/10/2016: சிவபொத மசகரனின் தஞ்மசக் கல்மவட்டுக்கள்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலையின்

- மரபுக் கொமணொைிகள்:

ண்ணின் குரல்: ஜூமல 2016: தளவொனூர் குமடவமரக்மகொயில் (சிவன்)
ண்ணின் குரல்: ஆகஸ்ட் 2016: முமனவர் வ.எஸ்
ீ
ரொஜம் - ஒரு மநர்க்கொணல்
ண்ணின் குரல்: ஆகஸ்ட் 2016: ரஞ்சன்குடி மகொட்மட
ண்ணின் குரல்: அக்மடொபர் 2016: ஸ்ரீ மசங்க ொமுனியப்பன் திருக்மகொயில்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டலையின்

- தமிழ்ப் மபொழில் மின்னிதழ்கள்:

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 1

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 2

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 3

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 4

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 5

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 6

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 7

த ிழ்ப் மபொழில் (1936-1937) துணர்: 12 -

லர்: 8

த ிழ்ப் மபொழில் இதழ்கள்

ின்னிதழ்களொக மவளியிடப்பட்டுள்ளன.

இவ்மவளியீடுகமளயும் முந்மதய த ிழ்ப் மபொழில்
தமிழ் மரபுநூைகம் தளத்தில்

ின்னிதழ்கள் மவளியீடுகமளயும்

- http://thfreferencelibrary.blogspot.com/ கொணலொம்
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