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“வரலாற்டை அழிவினின்று காப்ம ாம்”

முன்அட்டைப் ைம்: கீழடி அகழாய்வுக்களம்

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைடள வவளியீடு
http://www.tamilheritage.org/

இதழ் வதாகுப்பு: மதவமாழி

தலையங்கம்: வரைாற்லை அழிவினின்று காப்ப ாம்
வணக்கம்.
கீ ழடி ஆய்வுகள் இந்திய ததொல்லியல் துறையினொல்
2015ம் ஆண்டு ஜனவரி மொதம் ததொடங்கப்பட்டு
அதன் பின்னர் மீ ண்டும் மொர்ச் மொதம் அடுத்த கட்ட
ஆய்வு நறடதபற்ைது. இதில் கட்டிடங்களின்
அடித்தள அறமப்புக்கள், மட்பொண்டங்கள்,
அணிகலன்கள், தெங்கற்சுவர்கள் சுடுமண் குழொய்கள்,
கழிவுநீர் ததொகுதிகள், உறை கிணறுகள் மற்றும்
ஏரொளமொன ததொல்லியல் ெொன்றுகள் ஆய்வின்
பபொது கிறடத்தன. தமிழரின் வொழ்வியல் பண்பொட்டு
பமன்றமக்கு நீண்ட வரலொறு உண்டு என்பறதப் பறைெொற்றும் ெொன்றுகளொக இங்குக்
கிறடத்த ததொல்லியல் ெொன்றுகள் உள்ளன. ததொல்லியல் ஆய்வுலகம் மட்டுமன்ைி,
தபொது மக்களும் தமிழகத்தின் இந்தப் பண்றடய நொகரிகத்திறன அைிந்து தகொள்ள
தபருமளவில் ஆர்வம் கொட்டிவந்தவண்ணம் இருக்கின்ைனர்.
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இதற்கிறடபய, கீ ழடி ததொல்லியல் ஆய்வுகள் தறடப்படுவதும் மீ ண்டும்
ததொடங்கப்படுமொ என்ை ஐயங்கள் எழுவதும் என்ை நிறலயிருந்து பின் மீ ண்டும்
ததொடங்கப்பட்டது. இதன் ததொடர்ச்ெியொக கடந்த வொரங்களில் அதன் தறலறம
ஆய்வொளர் கி.அமர்நொத் ரொமகிருஷ்ணன் மற்தைொரு ஆய்வுப் பகுதிக்கு அனுப்பும்
நடவடிக்றக என இந்தப் பிரச்ெறன ததொடர்கின்ைது . இப்படி கீ ழடி அகழ்வொய்வுப்
பணிகள் ததொடர்ந்து ெர்ச்றெக்குள்ளொகி வருவறதக் கொண்கின்பைொம். கடந்த ஆண்டு
தபங்களூர் ஆரொய்ச்ெி றமயத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு 5,300 ததொல்தபொருட்கள் ஆய்வு
அங்குச் தெய்யப்பட பவண்டும் என ஒரு பிரச்ெறன எழுந்தது. தபொதுமக்கள் எதிர்ப்பு
ஏற்பட்டு வழக்குகள் ததொடரப்பட்டபின் அறவ அனுப்பப்படொமல் நிறுத்தப்பட்டன.
தபங்களுர் அரசு றமயத்திற்குச் தென்று ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மீ ண்டும்
அறவ திரும்பி தமிழகம் வருமொ? அல்லது அறவ முறையொன ஆய்வுகளுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டு தபொதுமக்கள் பொர்றவக்குக் கொட்ெிக்கு றவக்கப்படுமொ என்பதும்
பகள்வியொகத்தொன் இன்றும் இருக்கின்ைது. றமசூர் ததொல்லியல் கொப்பகத்தில்
இருக்கின்ை ஏரொளமொன தமிழக கல்தவட்டுக்கள் பூட்டிய அறையில் இன்னமும்
இருக்கின்ைன என்பதும் அறவ பற்ைிய பல ெந்பதகங்கள் ததொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு
வருவதும் நிகழ்ந்து தகொண்டுதொனிருக்கின்ைது. இத்தறகய தெயல்பொடுகளின் பபொது
தமிழக ததொல்லியல் துறை தமிழகத்தில் இவ்வறக ஆய்வுகள் பொதிப்புக்கள்
இல்லொமல் ததொடரும் நிறலறயக் கண்கொணிக்க பவண்டும் என்பபத தமிழ் மரபு
அைக்கட்டறளயின் எதிர்பொர்ப்பு.
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தமிழகத்தின் இன்றைக்கு ஈரொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஏறனய உலக
நொடுகளுடனொன கடல்வழித் ததொடர்பிறனயும், தமிழர் நொகரிகத்றதயும், ெமூக
நிறலகறளயும் பற்ைிய ததொடர்ச்ெியொன வரலொற்றுச் தெய்திகள் மிகக்
குறைவொகத்தொன் கிறடக்கின்ைன. தமிழகத்தின் பண்றடய
துறைமுகப்பட்டினங்களிலும், ெங்க இலக்கியங்கள் சுட்டும் நகரங்களிலும்
ததொடர்ச்ெியொன ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்பட்டொல் தொன் பண்றடய தமிழர் நொகரிகத்றத
ஊகங்களின் அடிப்பறட என்ைில்லொமல், தக்கச் ெொன்றுகளுடன் அைிந்து தகொள்வதற்கு
வொய்ப்புக்கள் அறமயும். இதறனச் தெய்வதற்கு தமிழக ததொல்லியல் துறை
தவகுவொக இயங்க பவண்டிய அவெியம் உள்ளது.
இன்றைய நிறலயில், வரலொற்று ஆய்வுகள் மற்றும் ததொல்லியல் அகழ்வொய்வுகள்,
கல்தவட்டு மற்றும் நடுகற்கள் ஆய்வுகள் என்ை வறகயில் தன்னொர்வலர்களின் ெில
முயற்ெிகள் ததொடர்ச்ெியொக விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்தி வருகின்ைன. இதற்கு
ஏதுவொகத் தமிழக ததொல்லியல் துறை ஒவ்தவொரு ஊரிலும் ஒரு ததொல்லியல்
அருங்கொட்ெியகம் ஏற்பட வொய்ப்புகறள உருவொக்கித்தரபவண்டும். இது அந்தந்த
ஊர்களில் கிறடக்கின்ை கவனிப்பொரற்று கிடக்கின்ை வரலொற்றுச் ெொன்றுகறளப்
பொதுகொக்க உதவும்.

அன்புடன்
முலனவர்.சு ாஷிணி
ksubashini@gmail.com

படம் உதவி மின்தமிழ் குழும உறுப்பினர்: முறனவர் கொறளரொென்
பமலதிகமொன படங்கள்
https://drive.google.com/drive/folders/0B02g7RFB0HureWF6S1o5S2xWRk0?usp=sharing
இந்த முகவரியில் உள்ளன.
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மின்தமிழ் பமலை - காட்சி: 9; ஏப்ரல் - 2017

இந்த இதழில் “வரைாற்லை அழிவினின்று காப்ப ாம்.....”

(மின்தமிழில் ஜனவரி 16, 2017 - ஏப்ரல் 15, 2017 வறர பதிவொன பறடப்புகளின் ததொகுப்பு)

வரைாற்லை அழிவினின்று காப்ப ாம் - தலையங்கம்
முறனவர் சுபொஷிணி ( க்கம்: ii)
1.

கீ ழடி ஆய்வும் அதன் காைக் கணிப்பு முலையும்

2.

ககால்ைிமலை அைப் ள ீசுவரர் பகாயில் கல்கவட்டு தரும் கசய்தி

3.

பவம் ற்றூர் தமிழ்ப் புைவர்கள்

4.

மானாமதுலர கல்கவட்டு

5.

பதன்கனிக்பகாட்லை பசாழர் காை சுவர்க்க கல்கவட்டு தரும் கசய்தி

6.

அரசகுைப் க ண்கள் ப ார்கசய்யும் காட்சி ககாண்ை நடுகல்

7.

நூ த பலொ சு ( க்கம்: 1)

நூ த பலொ சு & து.சுந்தரம் ( க்கம்: 4)
நூ த பலொ சு ( க்கம்: 7)

முறனவர் கி. கொறளரொென் ( க்கம்: 26)
து.சுந்தரம் ( க்கம்: 32)

அைம் கிருஷ்ணன் ( க்கம்: 36)

ாணாவாளி அகழாய்வு சிந்து முத்திலரயில் ஏறு தழுவல் விலளயாட்டு

பெெொத்திரி ெிைீதரன் ( க்கம்: 40)

8.

ஏறு, எருது, காலள

9.

21.1.2017 - பகாைாைம்பூரில் நலைக ற்ை த.ம.அ கருத்தரங்கம்

10.

அது என்ன கைல்ைா?

11.

காமராசரும் கல்வியும்

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

நூ த பலொ சு ( க்கம்: 43)
முறனவர் சுபொஷிணி ( க்கம்: 46)

ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம் ( க்கம்: 51)
இரொம.கி. ( க்கம்: 54)

கவத்தஜ்ஜூக அங்கதம்
தகௌதம ென்னொ ( க்கம்: 60)

திருப் தி – திருமலை பதாரணக் கல்
ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம் ( க்கம்: 62)

விழுப்புரம் வைக்கு இரயில்பவ காைனி...
பகொ.தெங்குட்டுவன் ( க்கம்: 65)
சீகன்

ால்கு ஆரம் ித்த

ள்ளிக்கு 300 வயது

ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம் ( க்கம்: 72)
அருவம்

பழறமபபெி ( க்கம்: 75)

எழுத்துக்கலள ரத்த சலதயாக்கிய அபசாகமித்திரன்
ருத்ரொ இ.பரமெிவன் ( க்கம்: 76)
ஒரு ஃப ாட்பைா கநகடிவ்

ருத்ரொ இ.பரமெிவன் ( க்கம்: 79)
ஞான ஒளி

ருத்ரொ இ.பரமெிவன் ( க்கம்: 83)

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின் கவளியீடுகள் ( க்கம்: 86)
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1.

கீ ழடி ஆய்வும் அதன் காைக் கணிப்பு முலையும்
நூ த பலொ சு

கீ ழடி அகழொய்வில் கண்ட தபொருட்கறளக்தகொண்டு அங்கு வொழ்ந்பதொரின் நொகரீக
கொலம் கணிக்க பவண்டும் என்ைபபொது அங்குக் கிட்டிய தபொருள்களில் கொணும்

கரிம

தபொருட்கறள க் தகொண்டு கணிக்க "பரடிபயொ கொர்பன்" (கதிரியக்கக் கரிமம் 14) எனும்
வழி முறை உள்ளறத அைிபவொம்.

அதன்

விளக்கத்றத விக்கிப்பீடியொவில்

கொணலொம் (en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating).
கரி அணுக்களில் கரிமம் 14 என்பது கதிர் இயக்கம் தவளிவிடும்
வளரும் தபொருள் (அதொவது, கரிமப்தபொருள்) இவ்வறக கரியம்
ஓரிரு) அணுக்கறளயும் பெர்ந்து
இப்பபொது

அந்த கருமப்

இயல்பினது. ஓர்
14

(பகொடியில்

வளர்ந்துவிடும் எனும் உண்றமறயக்தகொண்டும்,

தபொருளில் கரிமம் 14 எனும் அணு வறகறயச் ெொர்ந்த

அணுக்களிருந்து தவளிவரும்

கதிரியக்கம்

தநொந்து பபொகும் அளவிறன அளந்து

அதன் இப்பபொறதய கொலம் ததரிய வரும். அதனொல் அகழொய்வினில் கண்ட
தபொருளின் கொலம் கணிக்கப்படும்.
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சுடுமண் ெொர்ந்த பொறன

ஓடு பபொன்ை கரிமம் அல்லொத

தபொருட்களுக்கு "சுட்டு

ஒளிர் பநொக்கல்" (ததர்பமொலுமிபனெதென்ஸ் / Thermoluminescence) எனும் முறை
உள்ளது. இதறனப்பற்ைிய விவரங்களுடன் அவ்வறக ெிைப்புமுறை ஆய்வு
பமற்தகொள்ளக்கூடிய ஓர் வொணிபவறக நிறுவனமொகும். கொணலொம்
(www.oxfordauthentication.com/about-us/the-laboratory-and-the-tl-testing-process/).

இதனில் சுடுமண் ெொர்ந்த
தபொருள்களின் ஊபட கொணும்
கதிரியக்க அளவிறனக்தகொண்பட
அப்தபொருளின் கொலம்
கணிக்கப்படுமொம்.
முன்பு முதுதெொம் ( தமிழ் மரபு
அைக்கட்டறள / Tamil Heritage Foundation )
வறலத்தளங்களில் மறைந்துள்ள
தநொய்யலொற்றுப்படுறக ஓடுகள்
பபொரூர் மடொலயத்திலிருந்து தபற்ைறவ
பற்ைிய

ஆய்வு

பநொக்கும்

முயல்வினில் பதடியபபொது
இந்தியொவில் நொகொலொந்து
பல்கறலக்கழகத்தில் இதற்கொன
'ததர்பமொலுமிபனெதென்ஸ்' ஆய்வுக்கூடம் இருப்பறத நொன் கண்டு குைித்தது
நிறனவில் வருகின்ைது
மற்தைொன்றும் உள்ளது இதற்கு 'ஆக்டிபவஷன்
அனொலிெிஸ்' (Avation analysis) இதுவும் கதிரியக்க
கொலக்

கணிப்பு

வறகறயச் ெொர்ந்தபத.

இதறனக்தகொண்டு ஒரு தபொருளில் கொணும்
தவவ்பவறு வறக மூலகங்கள் (அணுக்கள் )
எத்தறன ெத்தம் உள்ளது என்பறதக் கணிக்க
முடியும்.

இதறனக் தகொண்டு கண்ட தபொருட்களில்

இறவ இறவ

தபொருள்

ஒபர இடம் ெொர்ந்தது /

அல்லொதது என பவறுபொடு கணிக்க முடியும்.
இந்த 'ஆக்டிபவஷன்

அனொலிெிஸ்' தகொண்டுதொன்

தநப்பபொலியன் பபொனபொர்ட் எனும் பிரஞ்சு
நொடொண்டவன் எப்படி ஆர்ெினிக்கு எனும்
விஷப்தபொருறள ெிைிது ெிைிதொக உணவில் கலந்து
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பிரிட்டிஷொரொல்

தகொல்லப் பட்டொர்

மயிர்க்கற்றையில்

எனும் உண்றம

அவரின் பொதுகொக்கப்பட்ட

கண்ட ஆர்ஸினுக்கு எனும் மொறழ ஒத்த அணுவின் அளவினொல்

கண்டுபிடித்தனர்.
கீ ழ்க் கொணும் இந்தச் தெய்தியில் முன்பப கொலம் கொட்டும் பண்புகளுடன்

கண்ட

பொறனஓடுகளில் கொணும் இரும்பு அணுக்களின் தன்றமயிறனக்தகொண்டு
இப்புவியில் புவியீர்ப்பு ஆற்ைல் எப்படிதயல்லொம் மொைி வந்துள்ளது என்பறத
கொண்கின்ைனரொம்.
________________________________
ANCIENT POTTERY RECORDED GEOMAGNETIC FIELD FLUCTUATIONS
Monday, February 13
TEL AVIV, ISRAEL—Live Science reports that Erez Ben-Yosef of Tel Aviv University and his colleagues
measured fluctuations in the strength of the Earth’s magnetic field using a collection of pottery jugs
dating to between the eighth and second centuries B.C. The jugs were marked some 2,500 years ago
with administrative stamps by the bureaucracy of the kingdom of Judah, and then fired. The heat locked
information regarding the Earth’s geomagnetic field into the iron-containing minerals in the clay, while the
stamps provide precise dates. The study suggests that in the Levant, the strength of the magnetic field
“fluctuates quite rapidly,” but because the precise locations of where the pottery was fired are not
known, the scientists can't determine the direction of the geomagnetic field based on it. The research
could help lead to a system of dating heated materials based upon their magnetic properties. For more
on archaeology of the kingdom of Judah, go to “Cults of the Bronze Age.”
www.archaeology.org/news?page=2

படங்கள்: இறணயத்திலிருந்து

நூ த பலொ சு (நூ.த.பலொக சுந்தரம்)
மயிறல
selvindls61@gmail.com
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2.

ககால்ைிமலை அைப் ள ீசுவரர் பகாயில் கல்கவட்டு

தரும் கசய்தி
நூ த பலொ சு & து.சுந்தரம்

நூ த பைா சு: இறணய உலொவினில் கண்ட தகொல்லி மறல அைப்பள ீசுவரர் பகொயில்

கல்தவட்டு ஒன்ைின்

படம் கருப்புதவள்றளப் படமொக

மொற்ைிக்

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனில் உள்ள வரிகளின் தெய்தி என்ன தெொல்கிைது? இக்கல்தவட்டு

எந்தக்

கொலகட்டம் ெொர்ந்தது?

ref: http://tamilnadu-favtourism.blogspot.com/2015/12/arapaleeswarar-temple-kolli-hills.html
image: http://4.bp.blogspot.com/-c61CHOwxQcY/VnveF44HqnI/AAAAAAAAVOM/RptEEpa4hvc/s640/IMG_0662.jpg
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கல்கவட்டு அைிஞர் திரு துலர

சுந்தரம், பகாலவ:

கல்தவட்டுப் பொடம் :
1 மாபேச்வரருமாய் ஆராய்ந்து தண்ைமுங் ககாண்டு முட்...
2 (த)ந்மம் இைக்குவான் வழி ஏழச்சமறுவாந் ரக்ஷித்தாந் ஸ்ரீ

ா(தம்)

3 (ள்)வது மழக ருமாள் மருமகள் கண(லை?) தாதியார் (அணிமக்க/
அணிமுரி
?)
4 நாளுக்குத் திருவி(ள)க்குக்கும் தகணிக்கும் ககால்ைிமலை நாட்ைார்............
5 பயழச்சம் மறுவாந் ரக்ஷித்தாந் ஸ்ரீ ாதகமன் தலை பமை(ன)
6 ந்திக்கு திரு .................க்கும் ..........
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மொபகசுவரர்

என்பபொர் பகொயில் நிவந்தங்கறளக் கண்கொணிக்கும் நிர்வொகிகள்.

முதலிபலபய, ஒரு நிவந்த தன்மதறதத் தடுப்பவன் ஏழு பிைவிகளிலும்
எச்ெம் (மக்கள் பரம்பறர) இல்லொமல் பபொவொன் என்றும், தன்மத்றதக்
கொப்பவன் பொதத்றதத் தறலபமல் றவத்து வணங்குபவன் என்றும் குைிப்பிட்டுவிட்டுப்
பின் பகுதியில் பகொயிலுக்கு அளிக்கும் விளக்குக் தகொறட பற்ைிக் கல்தவட்டு
கூறுகிைது. தகொல்லிமறல நொட்டொர் தபொறுப்பில் தகொறட தரப்படுகிைது பபொலும்.
தகொறட,

திருவிழொ நொள்களுக்கும் பெர்த்பத தரப்படுவதொகத் ததரிகிைது.

தகொறடயொளி ஒரு தபண்மணி என்பது
குைிப்பிடத்தக்கது. அவள், மழதபருமொள் என்பவரின் மருமகள் என்று
கருதலொம். அணிமக்க/ அணிமுரி

என்று படிக்கும் வண்ணம் உள்ள

எழுத்துகளின் பொடம் ஐயமொக உள்ளது. கொலம் பெொழர் கொலமொக இருக்கலொம்.
எனில், 11-13

நூ.ஆ. எனக்தகொள்ளலொம்.

குைிப்பு : ெிவப்பு வண்ண எழுத்துகளும் “ஸ்ரீ”

நூ த பலொ சு (நூ.த.பலொக சுந்தரம்)
மயிறல
selvindls61@gmail.com

து.சுந்தரம்
கல்தவட்டு ஆரொய்ச்ெியொளர் பகொறவ.
doraisundaram18@gmail.com
அறல பபெி : 9444939156
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யும் கிரந்த எழுத்துகள்.

3.

பவம் ற்றூர் தமிழ்ப் புைவர்கள்
நூ த பலொ சு

பவம்பற்றூர் பிைந்த

தமிழ்ப் புலவர்களின் தனித்தன்றம பற்ைி:-

இவர் உலக வரலொற்ைில் குைிக்கப்பட பவண்டியவர்கள் என்ைொல் மிறகயொகொது
யொது ? எங்ஙனம்??
ஈரொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும்

தமிழ் நொட்டு மதிறரயில்

*

நடந்த மூன்ைொம்

தமிழ் ெங்கம் ெொர்ந்த நூல்களொம் பத்துப்பொட்டு எட்டுத்ததொறக முதலியன வற்ைில்
ஒன்ைொன

குறுந்ததொறக

பொடல்

362 தறன

அருகறமந்த பவம்பற்றூர் பெர்ந்தவரொகும்

இயற்ைியவர் இந்நொள்

மதுறர

எனக் கொட்டுகின்ைது தமிழ் இலக்கிய

வரலொறு
குைிஞ்சி - பதாழி கூற்று

முருகயர்ந்து (உ)வந்த முதுவொய் பவல

ெினவல் ஓம்புமதி வினவுவது (உ)றடபயன்
பல்பவறு(உ)ருவில்

ெில்அவிழ் மறடதயொடு

ெிறுமைி தகொன்ைிவள் நறுநுதல் நீவி

வணங்கிறன தகொடுத்தி யொயின் அணங்கிய
விண்பதொய் மொமறலச் ெிலம்பன்

ஒண்தொர் அகலமும் உண்ணுபமொ பலிபய
[ பவம்பற்றூர்க் கண்ணன் கூத்தனொர் ]

குறுந்ததொறக 362

உலக வரலொற்ைிபலபய பவதைங்குபம

கொணமுடியொத ஓர் (தமிழ்) தமொழியின்

இலக்கியநூல் ஆகும். ெிரொமறல அந்தொதி
பொடல்களும் (416 வரிகள் ஏைக்குறைய

100+ கட்டறளக்க கலித்துறைப்

6600 எழுத்துக்கள் ) திருச்ெிரொமறல மறல

பமல் பகொயில் கல்தவட்டுகளொகபவ தபொளிக்கப்பட்டுள்ளன .
ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழறம தபற்ை இந்தச் தெயல் (ஆவணம்) மதம் நிைம் நொடு
கொலம் ஒருவர் தொன்

ெொரொத ஓர் துறை என பவறுபொடுகள் பொரொது மிக அரி ய

உலக மனித முயற்ெிகளில் ஒன்பை எனும் கருத்தில் உலக நொடுகள் அறவயில்
குைிக்கப்பட பவண்டிய பத ஆகும்

இதற்கு இறணயொனறவ பவதைங்கும் கொணவும்
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இயலொது எனலொம்
படிதயடுக்கப்

இந்தக் கல்தவட்டு இன்றைக்கு (2017) 135 ஆண்டுகளுக்கு முன்பப

பட்டுதொன் நூலொக தவளிவந்துள்ளது.

என்மதுறரத் திட்ட பதிவினில் இதனின் பமலும் பல விவரங்கறள றவத்துள்பளன்
படித்துணரலொம்
பவம்ல யர்க்பகான் தமிழ்நாராயணன் இயற்ைிய
"சிராமலை அந்தாதி"

நூல் அைிமுகம்:
திருச்ெிரொப்பள்ளி நகர்க்குன்றுப் பொறைகளின்பமல் கட்டப்பட்டுள்ள தொயுமொனவர்
பகொயில் படிவழியில் கொணப்படும் பல்லவமன்னன் முதலொம் மபகந்திரவர்மன்
அறமத்த குறடவறரக் பகொயிலின் பின்புைச்சுவர் தனில் தபொளித்துள்ள
கல்தவட்டொகக் கொண்பது இந்நூல். ததன் இந்தியக் கல்தவட்டுத் ததொகுதி IV எண் 167,
பக்கங்கள் 21-27(A R 62 of 1888). இஃது 102 கட்டறளக்கலித்துறைப் பொடல்களொல்
ஆனது. பலபொடல் வரிகள் ெிற்ெில இடங்களில் ெிறதந்துள்ளதொல் தபொருளைி
இடர்பொட்டுடன், கல்தவட்டுகளுக்பக இயல்பொன எழுத்துப் தபொைி விறனஞரொல் வரும்
தெொற் பிறழகளுடன் படியின் பதிப்பினில் கண்டவொபை ஈங்கு பறடக்கப் பட்டுள்ளது..
ெிறதந்த பகுதி [. . .] எனவும் () என உடுக்குைிக்குள் கொண்பறவ படி எடுத்பதொபரொ
பிைபரொ ஐயமுடன் பெர்த்த பகுதி ஆகலொம். இக்கல்தவட்டின் கொலம் 900-950 ஆகலொம்
எனக் கணித்துள்ளனர்.
இதன் ஆெிரியர் மணியன்மகன் பவம்றபயர்க்பகொன் தமிழ்நொரொயணன் என இதன் 90
வது மற்றும் 103, 104 பொயிரப் பொடல்களொல் அைியலொகும். மொடமதிறர-மணலூர்,
மதில் பவம்றப பெய்ஞலூர், குண்டூர் எனும் நொன்கு ஊர்களுக்குத் தறலவரொக
தெொல்லப்பட்ட இவர் றெவ ெமயப் பற்றுறடயவதரன்பது பதற்ைம். 34, 35 பொடல்
வரிகள் பரிெில் வொழ்க்றகயபரொ என ஐயம் பதொற்றுவிக்கிைது.
'பொட்டியல்' மரபிபலபய 'உலகமடந்றத' என மங்கலச் தெொல்லொல் ததொடங்கி,
அந்தொதித் ததொறடயறமந்து, 'உலகத்துபள' என 102 பொடலில் மண்டிலத்து,
கட்டறளக்கலித்துறை யொப்பும் உள்ளறமயொல் இந்நூல் ஓர் அந்தொதியொம்.
அக்கொலத்துக் கல்தவட்டு தபொளிக்கும் மரபினிபலபய 'ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ' எனத் ததொடக்க
எழுத்து தபொைிக்கப்பட்து பபொலும்.
பொடல்களில் பல பகொறவத் துறைகள் தபொருந்தக் கொண்கின்ைன. இயற்றக
வருணறன, மற்றும் தெொல்-தபொருள் அணிகள் பலவற்ைினில் பயின்று வந்துள்ளன.
ெிவன்தன் வரச்
ீ
தெயல் பபொற்றும் பொடல்கள் றெவத்திருமுறை வரிகறள நிறனவு
கூர்கின்ைன. பொடல் தபற்ை 'ெிரொப்பள்ளி'க் குன்ைினில் அமர்ந்த ெிவதபருமொறன
பபொற்ை எழுந்த இந்நூல் ெிைிபத பமற்கினில் ஓர் அறைபமல் உள்ள 'கற்குடி' எனும்
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மூவர் பதவொரப் பொடல்தபற்ை தலம் மற்றும் 'மருதொடு' எனும் தலப் தபருமொறனயும்
75 வது பொடலில் குைிக்கின்ைது. 67 ஆம் பொடலில் தில்றலநகரில் பெொழ
மன்னர்மொளிறக, 'முடிகட்டிய' மூவொயிரவர் என்பன குைிக்கப்படுகின்ைன.

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ
1

உலக மடந்றத நுதலுறைந் றதப்பதி யந்நுதற்குத்
திலதம் பரமனமருஞ் ெிரொமறல யம்மறலவொ

யலகின் னிறைந்த கதிர்மணி பொய . . பமல் வந்ததந்தொதி
. . ப் தபொன்னி பரன்கழுத்திற் தகொண்ட தவள்வடபம
2

வடகயி லொயமுந் ததன்மொன் மலயப் தபொருப்புதமன்னுந்
தடவறர தொமிதன் ைன்றமய வொவது தொம் உணர்ந்துங்
கடவறர பமக முழக்குஞ் ெிரொமறல கண்ட (கண்)

முடவறர ய(க்கு மறுெொன்) தைண்ணி தமொழிகின்ைபத
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3

தமொழிந்திடு தமய்றம முனிந்திடும் தபொய்றம முயன்ைிடுமின்
கழிந்திடும் யொக்றகறயக் றகப்பணி பகொடல் கருமுகில்வொன்
தபொழிந்திடு தமல்லருவிச் ெிரொமறல புகுந்திடுமி

னிழிந்திடு நும்விறன யீெனங் பகவந் தததிர்ப்படுபம
4

படும்தபொழு தொயிற்று தவங்கதிர் கூற்றுவன் பற்ைிநம்றம
யடும் தபொழு தொவஞ் ெதலன்பொன் ெிரொமறலயர் ஏரிவந்
திடும்தபொழு தொயிற் தைதிர்கண் டிடிதல மருங்தகொடியர்

தநடும்தபொழு தொதலன்கபலொ அந்பர் நீர்வந்து நிற்கின்ைபத
5

நிற்குந் துயர்தகொண் டிருக்கும் தபொழுதின்ைி தநஞ்ெனுங்கி
ததற்கும் வடக்குந் திரித்பத வருந்திச் ெிரொமறலபமற்

தபொற்குன் ைறனக்கண்டு தகொண்பட னினிப்புைம் பபொகதலொட்படன்
கற்குன் ைறனயதநஞ் ெிற்தெல்வ ரொலில்றல கொரியபம
6

கொரி(க் குதவொர்) கடவுட் கிறைச்ெியுங் கள்ளுநல்கு

பமொரிக் குரற்தபண்க ளன்ைைி யீதரொரு பொல்குைவர்

பெரிக் தகொடுமுடித் ததய்வச் ெிரொமறலத் ததண்மணிநீர்
வொரிக் குளிக்க தவொளிக்கு தமய்(ந்பநொ)யி மடவரற்பக
7

மடக்பகொல் வறளயிடத் தொன்ைன் ெிரொமறல வொழ்த்திலர்பபொல்
படக் பகொ நிலமன்னர் பொறவறயப் பபெிப் பரிெமிட்டொர்

விடக்பகொ கிடந்த(ன) பவளர் (வறரயொர்) தகொள் வொள்¨றணந்தொர்
தடக்பகொ தவள்ளிப்படுத் தொர்மை வர்நுங்கள்
ீ
சுற்ைத்றதபய
8

சுற்ைத்றத நீயத்திநின்ை சூள்புறண யொகச் சுரம்படர்ந்த
நற்ைத்றத தபரலிக்கு நல்குகண் டொய்பண்டு நொடைியப்

தபற்ைத்றத பயறும் தபருமொன் ெிரொமறல பமபலொர்பெர்

குற்ைத்றத நீக்குங் குணத்துர பவொர்தங்கள் பகொளரிபயய்
9

பகொளரி பயறு பபொலக்தகொல் யொறனறயக் தகொன்றுதிங்கள்
வொளரி பயறு கண்ணொ யிருந்தவன் மொல்கடல்வொ

யொளரி பயொைிடத் தொண்டொன் ெிரொமறல ஐவனமொந்
பதொளரி பயறு (தஞ்ெம)¡ ரிதற்கு தறலமகபள
10

தறலமக . . பரதனொரு வன்னவன் தம்பி தகொம்பொர்

குறலமுக யொறனத் தறலயின் னவர்தொ யறலமறலயொள்
முறலமுக நீயமயங்கி மயங்கிற்றுன் முன்றமதயன்பனொ
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ெிறலமுக நீடு திருமறல பமய திகம்பரபன
11

பரந்ததரி . . . . ன்றுக ளொகிப் பறகயுைனச்

ெரந்ததரி கொனவர் தம்றய . . . க தடமலபரொன்

ெிரந்ததொயொ தவொள்வலி ெதித்த வரன்
ீ
ெிரொமறலபபொலுந்
. . . . . . . . வொனுடன் பபொன தவொள்வறளக்பக
12

வறளவர . . ய வந்து கொணமணி நொளில்வந்த

முறளவொ தயயிற்று முதவச் ெிரொமறல முடியிலவிள்

கறளவொய் தெொரிந்த தபருந்பதன் சுடர்பதொய் நறுங்கமலத்

தறளவொய்த் பதனருந் தச்சுரும் பொர்க்கின்ை தண்பரணிபய
13

பரணித் தறலயொ வலவர்கள் தபறுகுரு ரம்றபக் கிறளமல்லழுத்தங்
கரணத் தடங்கண் மலர்கொ தளவும்முன் கொரதிருந்

திரறணத் தடஞ் ெொரற் பரமன் ெிரொமறல சூழ்சுறள

திரறணத் தொங்கப் பிடித்துடி யறுபகநின்ை பொயமயிற்பக
14

மயிலொர் . . க . . தமன்று பபரகில் வஞ்ெி தயன்று

பயிலொக் கிளியும் மயிலும் பறடக்குணகன் பொர்த்துறழமொ
னயிலொ ததொழிகி லறவவளங் கொவதலவ் வொைறமந்தொர்

தவயிலொர் மழுவன் ெிரொமறல வொழ்நர்தம் தமல்லியற்பக
15

தமல்லிய . . க . . மறலக்கு தமய்ப்தபொருள் பவண்டுதமனச்
தெொல்லிய பகொவிற் கருள்தெய் தவன்சூ ழலும்முகிறல
வல்லிய மொல்களி தைன்றுதன் வொளுகி ரொற்கதுவச்
தெல்லிழிச் ெொரற் ெிரொமறல பமய திருவடிபய
16

வடிக்குங் கருங்குழல் பமலுறமத் தொள்தமொய்த்த வண்டகற்ைிக்

தகொடிக்குங் குமக்தகொங்றக பமலுங்தகொண் டொள்தகொண் டலந்திமந்தி
பிடிக்குஞ் ெிரொமறல யொதிதன் பபரருள் பபொல நன்றுந்
தடிக்குங் கறலயல்கு லொள்லின்ப நீதந்த தண்ட¨ழுபய
17

தறழதகொண்ட றகயர் கதிர்தகொண்ட தமய்யர் தளர்வுகண்டு

பிறழதகொண்டு தமய்தயன்று பபெிவிட் படொற்கவர் பபரருளொன்
மறழதகொண்ட கண்டர்தம் மொன ீர்ச் ெிரொமறல வந்து நின்ைொ

ருறழதகொண்ட பநொக்கியின் தைன்னுறரக் பகனவ ருற்றுடிபல
18

உற்ைொர் தறலயிட தவொன்னொர் முகந்த உண்டுமிக்க

துற்ைொ ரிடுவ தரனத்ததொழு பதொங்குந் ததழொர்புரங்கள்
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தெற்ைொர் ெிரொமறல பெரவல் லொர்திரு நொமதமல்லொங்

கற்ைொர் கறனகழல் கண்டிறைஞ் ெொதவர் றகத்தலபம
19

றகத்தறல கரொமறல தநல்லிக் கனிபபொல் கறலகதளல்லொ
தமத்தறலப் பொடு விதியுணர்ந் பதொர்தங்கள் வதிதயங்குஞ்
ீ
தெய்த்தறல நீல மலருஞ் தெழுநீர் ெிரொமறலயொன்

றபத்தறலப் பொம்புகண் டீரறர பமற்தகொண்ட பட்டிறகபய
20

பட்டிப் பசுமுன் படரத் துடர்ந்துநின் பொடுதெொல்லின்
முட்டித் திரியு முகில்பபொ லதிரு முரட்கயிற்ைொற்

கட்டிக்தகொ டொளுங் கருமஞ்தெொன் பனொங்கண்ணி கொரதமங்குங்
மட்டிக் கமழுஞ் ெிரொமறல யீர்நும் மதவிறடபய
21

மதவிறடப் பொகன் மதியிறடப்பொகன் மறழநிைத்பதொர்க்
குதவிடப் பொக னுறமயிட பொக னுயர்கலிங்கு
கவிடப் பொகு கமுதகழக் கொமர் கடிநகர்வொய்ப்

புதமடப் பொய்புனற் தபொன்னிச் ெிரொமறலப் தபொன்வண்ணபன
22

தபொன்வண்ண மொளிறகப் பூந்தண் ெிரொமறலப் பள்ளிதகொண்ட
மன்வண்ண மொல்கட னஞ்ெம் மிருந்த மறைமிடற்ைொன்தன்

வண்ணந்தி வண்ணங் கண்டு தளிர்வண்ணம் வொடிச்தென்ைொன்
மின்வண்ண நுண்ணிறட யொதளங்ங பனதெயு தமய்ப்பணிபய
23

பணியொ வதுநஞ் ெிரொமறல பமய பரமற்தகன்று

துணியொ றடயு மணிவொய் நன்றுந்துவ ரூட்டிக்தகொங்றக

பிணியொ ததொழிந்தறன §உ¡ர்மனத் பதய்ப்பிணிப் பொன்றுறடயொ
யணியொ ரடிகள் பழந்தவஞ் ெொல வயிர்ப்புறடத்பதய்
24

அயிர்ப்புறட யொய்தநஞ்ெ பமயினித் பதைர மங்றகயல்லள்
தெயிர்ப்புறட யொர்தந் திரிபுரஞ் தெற்ைொன் ெிரொமறலவொய்

பயிர்ப்புறட யொ ளடிப் பொர்பதொய்ந் தனபறடக் கண்ணிறமக்கு
முயிர்ப்புறட யொளிவ் வுலகுறட யொர்தபற்ை தவொல்கிறடபய
25

கிறடவொய் மடந்றதயும் றமந்தனுங் பகட்கிற் ெிரொமறலயொ
ளறடவொ யவறர யறணயொர் கிறளபபொ லழிந்துபட்டொர்

கறடவொய் நிணந்தன்ை பொவிதன் கொதற் கரும்தபொறடயின்
முறடவொய் புகச்தெொரி முண்மொக் களத்து முன்பினபர
26

முன்வந்து நின்ைறன தயன்னுறரக் பகன்முகிழ் தமன்முறலக்கீ ழ்
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மின்வந்து நின்ைனன் நுண்ணிறட யொய்விதி பயவலிந்த

தபொன்வந்த தகொன்றையொர் பூந்தண் ெிரொமறல பபொற்ைலர்பபொல்
பின்வந்து வன்கொ னவர்றகய்ப் பொடும் தபருஞ்சுரத்பத
27

தபரஞ்ெிறல யொற்புர மூன்தைரித் பதொன்பிறைக் பகொட்டுக்றகம்மொ
வுரிஞ்ெிறல பதங்கமழ் பொங்கற் ெிரொமறல யுள்ளலர்பபொல்
வருஞ்ெிறல பயொர்நும ரொகின் மறைவன்வன் கொனவபரற்
கருஞ்ெிறல யொலழிப் பன்கலங் கொதுநிற் கொரிறகபய
28

கொரிகத் தொழ்தபொழிற் கண்ணொர் ெிரொமறலக் கொமர்தகொன்றைக்
தொரிகத் தொழ்ெறடச் ெங்கர பனெதி தரொப்பனபகொ
பொரிகத் தொழுநின் பொதம் பணிந்தவ பரமதஞ்ெ

பவொரிகத் தொவருங் கொனகத் தொடி யுறைகின்ைபத
29

உறைவொய் ெிரொமறல யுள்ளுதமன் ெிந்றதயி னுள்ளுதமன்றும்
பிறைவொய் மழுவொட் தபரியவ பனநுன் பியற்கணிந்த
கறைவொ யரவங் கடியொ வறகயடி பயனைிபய
னறைவொ யழலுமி ழும்புரிந் தொடி யலருபம
30

அலமரு தவஞ்ெத் தரிறவகண் டொற்றுங்தகொல் பபொற்ைலர்தங்
கலமரு முப்புரங் தகொன்ைவன் பகொலச் ெிரொமறலசூழ்

நிலமரு ததன்றுளி நித்திலங் பகொப்ப தநடும்தபொழில்கள்
ெலமரு தவள்வடம் பூணத்தண் கொதனடுந் தொழ்பனிபய
31

புனிப்படம் பபொர்த்னள் பொர்மகள் யொனும் பெறலதயன்னுந்

துணிப்படம் பபொர்த்திங்குத் பதனங்குத் தொரன்பர் துங்கக்றகம்மொ
முனிப்படம் பபொர்த்த பிரொன்ெிரொப் பள்ளியு மூரிக்தகொண்மூத்
தனிப்படம் பபொர்க்கும் பரவமன் பைொவந்து ெந்தித்தபத
32

வந்துெந் தித்திலர் கொதலர் பபறதறய வொறததெய்வொ
னந்திெந் திப்பதவழுந்த தரன்ைன் ெிரொமறலவொய்க்

தகொந்துெந் தித்ததெங் கொந்தண் முறகதகொண்டு தகொண்டிடுவொன்
மந்திெந் திப்பவர் தவன்றுள வொடு மதிப்பறகபய
33

மதியும் பறகமுன்றன வொயும் பறகமறன யும்மறனசூழ்
பதியும் பறகபறக யன்ைில்என் றும்பறக பொன்றமதந்த

விதியும் பறகதயனி லும்மன்ப தன்பினர் தவள்ளக்கங்றக

தபொதஒயுஞ் ெறடயன் ெிரொமறல பபொலுதமம் பூங்குழற்பக
34
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குழதனைி கொட்டிய தகொம்பறன யொதரொடுங் தகொண்டசுற்ை
மழதனைி கொட்டு மிடத்ததனக் குத்தனக் கன்பர்தென்ை
பழதநைி கொட்டும் பரன்ெிரொப் பள்ளி பரவக்கற்பைன்

முழுதநைி யொகிலுஞ் தெல்பல னினிச்தெல்வர் முன்கறடக்பக
35

இனிச்தெல்வர் முன்கறடக் தகன்தெயக் பெறு மிறனயதனஞ்பெய்
கனிச்தெல்வ மொம்தபொழிற் கொவிரித் ததன்கறரப் பூவிரிக்கும்
முனிச்தெல்வர் பெருஞ் ெிரொப்பள்ளி பமய முக்கட்சுடறர
தனிச்தெல் வறனப்பணிந் துள்ளமிர் தூரித் தடித்தனபம
36

தடித்தசுை தங்கமழ் ெொரற் ெிரொமறலச் ெங்கரன்தன்

தகொடிக்கண்ட வள்பளதைன்ன தவற்ைிறணக் கரங்தகொடி றழத்தரண்சூழ்
படிக்கண்விட் டொர்த்தன ரொயர் தறளப் பருவலியொற்

பிடித்ததமொய்ம் பர்க்கின் தைளியளன் பைொஎங்கள் தபண்ணமிர்பத
37

தபண்ணமிர் றதப்பொர் தபருந்பத னமிர்றதப் பிறைநுதறல
வண்ணப் பயறல தணிவித் திபரல்வம்மின் தெம்மனத்துக்
கண்ணப் பனுக்கருள் தெய்த ெிரொமறல யொறனக்கண்டு

விண்ணப் பமுஞ்தெய்து பவட்றகயுங் கூறுமின் பவைிடத்பத
38

பவறுகண் டொய்தநஞ் ெபமதள பரல்விறள மொங்கனியின்

பெறுகண் டொருண் ெிரொமறல யொதிதன் தெல்வஞ்தென்னொல்
யொறுகண் டொயவன் பைவியல் லம்பல பமற்பறதய்ய
பமறுகண் டொயவ பனைிப் பல் கொலம் இயங்குவபத
39

கொலொல் வலஞ்தெய்து றகயொல் ததொழுதுகண் ணொரக்கண்டு
பமலொ னவருடன் வற்ைிருப்
ீ
பொதலண்ணில் தமய்ப்பலவர்ீ
பெலொர் கழனிச் ெிரொமறல பமயதெம் தபொற்சுடறரப்

பொலொ னறுதநய்பயொ டொடிறயப் பொடிப் பணிமின்கபள
40

பணிமின்கள் பொதம் பகர்மின்க ணொமங்கள் பொரகத்தீர்

தணிமின்கள் ெீ ற்ைம் தவிர்மின்கள் தமொய்ம்றம தவம்புகுநொள்
கணிமின்க பளனற் கிளிகடி மொதர்தங் றகவிறெத்த

மணிமின்கள் பபொதலொளிர் வொன்பைொய் ெிரொப்பள்ளி வள்ளலுக்பக
41

வள்ளலுக் கும்மறல மொதர்தங் பகொனுக்கு வொட்ெறடபமல்
தவள்தளருக் கும்மதி யும்தபொதிந் தொனுக்கு தவண்பளிங்கு
ததள்ளறலக் கும்மரு விச்ெிரொப் பள்ளிச் ெிவனுக்கன்பொ

யுள்ளலுக்கு நன்று பநொற்ைதன் பைொதவன் றுணர்தநஞ்ெபம
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42

தநஞ்ெம் துறணயுண்டு நீர்நிலத் துண்டு நிழலுமுண்டு
தஞ்ெப் தபருக்குள தொனஞ் ெிரொமறலச் ெொரலுண்டு

துஞ்சுந் துறணயுஞ் ெிவறனத் ததொழுது துைக்கதமய்தொர்
பஞ்ெந் நலியப் பலிதிரி வொர்ெிலர் பொவியபர
43

பொவிய ரொக புரத்திற்பட் டொர்பசுஞ் ெந்தனத்தி

னொவிய ரொவு ெிரொமறல யொ¨றனயு நல்லதனன்பனொ
பமொவிய ரொலு தமழுதப் படொஉரு வத்தசுரர்

பதவிய ரொயுங் தகொண்டதன் பைொவவன் தெஞ்சுரபம
44

ெரங்கலந் பதொறரப் புணர்விக்க பவயொர்வதமன் ைொர்க்கணவன்
னிரங்கலந் பதொதடரி பெர்கின்ை வொதைன் ெிரொமறலயொ

யிரங்கலந் பதொவிறல யொல்விறன பயற்தகன் ைிரதிமண்பமற்
கரங்கலந் பதொலிடக் கண்டதன் பைொநின்ைன் கண்மலபர
45

கண்மலர் நீலங் கனிவொய் பவழங் கருங்குழல்கொர்

எண்மலர் மூக்கிளங் தகொங்றககள் பகொங்கிறட தயன்வடிதவன்

உண்மல ரொறெயி தனொப்புறடத் தல்கிதலொண் தபொன்மறலயொன்
ைண்மலர் பெர்தனிச் ெங்கிடு வொளரு தபண்தகொடிக்பகய்
46

தபண்தகொடி யொரிற் பிைர்தகொடி யொரில்றல பபரிடவத்

திண்தகொடி யொறரச் ெிரொமறல யொறரத் திருநுதன்பமற்
கண்தகொடி யொறரக் கனவினிற் கண்டு கறலதகொடுத்த

தவொண்தகொடி யொறர வுணர்வழிந் தொதரன் றுறரப்பொர்கபளய்
47

கள்ளும் முருகுந் தருமல ரொன்மிக்க ெந்திறைஞ்ெி

யுள்ளும் புைமும் தமொருக்கவல் லொர்கட் குலகைியக்

தகொள்ளும் மடிறம தகொடுக்குந் துைக்கம் பிைப்பறுக்குந்
ததள்ளும் மருவிச் ெிரொமறல பமய ெிவக்தகொழுந்பத
48

தகொழுந்தொர் துழொய்முடிக் தகொற்ை கருடக் தகொடித்பதவுஞ்
தெழுந்தொ மறரயிற் ைிறெமுகத் தொதியுஞ் பெவடிக்கீ ழ்த்
ததொழுந்தொ ரியர்தந் துணிறவப் பணியச் சுடர்பிழம்பொ

தயழுந்தொன் ெிரொமறலக் பகைநம் பொவம் மிழிந்தனபவ
49

இழியுந் நரகமு பமறுந் துைக்கமு மிவ்விரண்டும்
பழியும் புகழும் தரவந் தனவிறனப் பற்ைறுத்துக்

கழியும் முடம்பும் கழித்தவர் கொணுங் கழலன்கண்டீர்
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தபொழியுங் கருமுகில் பபொர்க்குந் திருமறலப் புண்ணியபனய்
50

புண்ணியன் பவதம் முதல்வன் புரமூன் தைரித்தவன்று

திண்ணியன் பைவர் பிரொதனன்ன நின்ைொன் ெிரொமறலவொய்க்
கண்ணியன் ைண்ணந் தறழயன் கறனதபொற் கழலம்பொற்
ைண்ணியன் இன்றும் வரும்மன்று பபொன தனிவில்லிபய
51

வில்லிபின் தெல்லமுன் தெல்லொ அரிறவயு தமன்கிளிப்பபொல்

தெொல்லிபின் தெொல்லமுன் தெல்லொ விறடறலயுட் தெொல்லிம்மொன்
வல்லிபின் தெல்லமுன் தெல்லொ திடங்தகொண்ட மொதவர்பபொ

தலல்லிபின் தெல்லமுன் தெல்லொர் ெிரொப்பள்ளி தயய்துவபரய்
52

எய்துவ ரொயமுந் தொமும் இரும்தபொழி தலன்றனறமயல்

தெய்தவர் வொழ்வுஞ் ெிரொமறல தயன்பது தென்றுகண்டொல்

தமய்தவர் மொன்விழி தமன்முறல தண்ணிய வம்முறலக்கீ
றழய்தவர் நுண்ணிறட யல்கிலுஞ் ெொல வளவுறடத்பதய்
53

உறடத்பதய் வருதுன்ப தவம்பறக நீக்கி உலகளிக்குஞ்
ெறடத்பத வர்முடித் பதவருந் தொதடொழத் தொனவறரப்
பறடத்பதய் தகடுத்த பரமன் ெிரொமறலப் பொடிருந்துங்

கறடத்பத வறனத்ததொழு பமொவிறன பயதயன் கரதலபமய்
54

கரம்பற் ைியவில்லி றகபற் ைியவில்லி கொலறலக்குஞ்
சுரம்பற் ைியதெழு மம்தபொன் சுடர்கம லயத்தயன்ைன்
ெிரம்பற் ைியமழு வொளிதன் ெொரற் ெிரொமறலபெர்

வரம்பற் ைியதபரி பயொரிற்தென் பைகினி வொழ்பதிபய
55

பதியிலந் நொடிலம் றபம்தபொற் குறடதபைப் பண்டுதெய்த
விதியிலம் . . . . இலம்வியன் கங்றகதயன்னு

நதியிலங் குஞ்ெறட நொதன் ெிரொமறல நண்ணதவன்னும்

மதியிலம் வொழ்வொ னிருந்துதமன் பனொநம் மனக்கருத்பதய்
56

மனக்கருத் தொகிய . ரவறல கண்பெ . பற்ைின
. . க் கருத்து . . இருந்ததன் . . . . . .
. . . . தகலொம் . . . . . . . . . .

. . . தகொட்டிற் ைறளக்கு . . . ெிரொமறலபய
57

மறலயொள் மடந்றதபயொர் பொகத்தன் மொகத் துமொனதஞ்
ெிறலயொ லழிவித்த நொதன் ெிரொமறல பதவர் . வ
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முறலயொ யருவர் . . . குயிர்க்க . . . .

மிறலயொ . ழிருணர்ந் ததறமவி னொவி யியங்குவபரய்
58

இயங்கிய கொலு நிலனும் எரியு மிருவிசும்பும்
மயங்கிய நீரும் மறையும் பிைவு மருவியரந்

தயங்கிய பெொதியுந் தொனொந் திருமறலத் தத்துவன்ைொள்
முயங்கிய ெிந்றத யினொர்கதளந் நொளு முடிவிலபர
59

முடியறர ெொளுமுந் நீரகல் ஞொலந்தன் முன்னணிந்த
வடியறர யொள்விடு வொன்ெிரொ மறல ஐயநிலயிற்

பிடியறர ெொளி பிடிப்ப நடுக்குறும் தபய்புனத்பதய்

குடியறர ெொளுங் குைவருஞ் ெொலக் தகொடுறமயபர
60

தகொடும்பற் றுயங்கிக் குழிகண் ணிடுங்கிக் குரனடுங்கி

இடும்றபக் தகொதுங்கி யிறுமற் பறகதகொல்ல இல்லிபட்ட
தநடும்பற் கறளய நிறலயொ உடறல நிறலயுதமன்னொர்
திடும்பற் கலுழிச் ெிரொமறல யொளிறயச் பெர்ந்தனபரய்
61

ஆளிறயச் பெர்ந்த வகலத் தவனுக் கிறளயவம்தமன்

பைொளிறயச் பெர்ந்த பிரொன்ைன் ெிரொமறல துன்னலர்பபொல்

மீ ளிறயச் பெர்நொதனம் தெய்தறள தயய்விறன பயன்பயந்த
வொளிறயச் பெர்ந்த ெிறலபபொல் லுருவத்து வொணுதபல
62

நுதன்மிறெச் தெங்கண் மலர்ந்தனங் பகொறடயின் மன்மதபவள்
மதனுகப் பபொந்தழற் ெிந்துவித் தொன்வண் ெிரொமறலதவற்
பிதன்மிறெ ெொரலில் யொமொ டிடமிள வண்டுைங்கும்

புதன்மிறெத் பதொன்ைியும் கொந்தளும் பூக்கும் தபொழிலிடபம
63

தபொழிலுறட யொர்பணி தபொன்னடி வொனவர் முன்முடிபெர்
கழலுறட யொனது கொமர் ெிரொமறலக் கொரறனய

குழலுறட யொணறெய ரொற்குைவர் தகொல்லியொறனக் தகொள்ளித்
தழலுறட யொதநைி யம்தபொைி பபொர்க்குந் தயங்கிருபள
64

இருளின் படலம் மிறவகொர் முகிலில் றலதவன்னின்
மருளு மயர்வும் தபரிதுறட யொரில் றலவல்லி .

. ருபணொய் ததரும் மனத்தொர்க் கருளும் பிரொன்ைன் ெிரொமறலபபொல்
தபொருளும் மவிரும் தபொன்னகர் வதி
ீ புகுந்தொபரய்
65

வதிவந்
ீ
தொருடன் தவள்களந் தொன்னிள ரொலிவடன்
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பெொதிபெர்ந் தொன்ெிந் றத . ரல்லி . வுண்ணொ . ரதருவின்
. . ெிந்தொ மந்தியொ டுஞ்ெிரொ மறலப்பபொ

லொதிதெந் தொமறர வண்ணங்கண் டொனங் கள்இறழபய
66

இறழயிடங் தகொண்ட தடமுரண் . . திளங் பகொமதறல

விறழவிடங் தகொண்ட தவண் . ரனொைி . ர்தன்ைி . ன்னி . ழவி
மறழயிடங் தகொண்ட ெிரொமறல யொரளி மிைந்தவர்பபொல்
பிறழயிடங் கண்டது . . . . . ன் தபண்தகொடிக்பக
67

தகொடிகட் டியமணி மொளிறகத் தில்றலயுட் தகொற்ை மன்னர்
முடிகட்டி யமுறகபெர்கழல் மூவொயிரவர் முன்னின்
ைடிகட் டியகழ லொர்க்கநின் ைம்பலத் தொடுறமய்யர்

வடிகட் டியதபொழில் வொன்பைொய் ெிரொமறல மொணிக்கபம
68

வொன்பதொய் ெிரொமறல வந்திறைஞ் ெொதவர் றமயல்றவகுந்

பதன்பைொய் தமொழியவர் தெவ்வொய் நிறனந்துதவள் வொய்புலர்ந்து
மீ ன்பைொய் கடலன்ன பவட்றகய ரொகத்தம் தமய்ம்றமகுன்ைி
ஊன்பைொய் உடகிங் தகொழித்துயிர் பபொக்கும் உறைப்பினபர
69

உறைப்புறடக் கூற்றை யுறதத்துயிர் மொற்ைி யுலகைிய

மறைப்புறட மொர்கண் டயற்கருள் தெய்தவன் வொதனரிவொய்க்
கறைப்புறடப் பொம்புறை திங்கட் கறரக்கங்றக நீரறலக்குஞ்

ெிைப்புறடச் தெஞ்ெறட யொன்உறை பகொயில் ெிரொப்பள்ளிபய
70

பள்ளியம் மொதுயி தலற்கின் ைிறல பொவிப் பிறழத்தொய்
வள்ளிதம் . . ெிறலபவடன் உட்கொ . . . . . . .

தவள்ளியம் மொமறல யொளன் ெிரொமறல பமல்மறலயன்
உள்ளியம் மொவிரந் தொலுகந் தியபத முன்மத்தபம
71

மத்தறமத் தொன்தென்னிப் தபொன்னிம வொன்தபற் ைமொதுதன்
. . . . . . . . . . . . . முழுதும்

பித்தறமத் தொய்ெிந்றத தநொந்து குலமந்து பபரமர்க்கண்
முத்தறமத் தொய்கங்றக . ¡கில் . நின் முதிர்ச்ெிறயபய
72

முதிரும் பரறவ முகந்ததகொண் மூமுக படைிமுன்னி
யதிரும் மொ . . . ப்பது . . . . . வ்வமுங்

கதிருன் மலந்த ெிரொமறல யொளி கழபனொம்பு

கதிர்த்திரு வருள்பபொ லினியொ றனயின் தைய்துவபன
73
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யொறனயின் தைய்த பிடியொ மட . . . . . .

. . யன் பர்தம் வொழ்நொ றள . . தைன்றுவிட் டொர்ெிந்றத
. . தனறுங் தகொன்ை வரன்
ீ
ெிரொமறல பயவினப்பொற்
பூறன நின்தைங்கும் தபொரியதிர் தினம்பு குந்தனபர
74

தினம்புகு கின்ைது தண்பறண யொகத் தன் . . மொ

வினம்புகு பதர்நின் ைிழிந்துபுக் கொரன் பதரன்று . வுஞ்

ெினம்புகு திண்விறடப் பொகன் ெிரொமறலத் ததய்வமன்னொன்
மனம்புகு தவம்பணிக் பகொ . . ணந்திட் டமொமருந்பதய்
75

மருந்பதய் ெிரொமறல மொமணி பயமரு தொடமர்ந்தொய்

கருந்ததய் நறும்தபொழிற் கற்குடி பமய தகொழுஞ்சுடபரய்
முருந்பதய் முறுவ லுறமகண வொமுதல் வொதவனநின்

ைிருந்பதய் நிறையழிந் பதன்விறன பயன்பட்ட பவறழறமபய
76

ஏறழப் புதல்வ தனனக்குத் துறணயுமக் தகங்றகயுங்

பகொறழக் குரற்தபரும் பொணறன யுங்தகொளக் குன்ைர்தகொன்ை
வொறழக் குறலமண நொறுஞ் ெிரொமறல வொழ்த்தலர்பபொல்

பமொறழப் தபரும்பபய் தெொல்பலலு நில்தலனுதமன் முன்கறடபய
77

கறடயகத் துச்தென்று கொனிமித்து நின்று றகவிரித்து
நறடயகத் துப்தபரி ததன்னத் திரிவர் நகுமதிபெர்

ெறடயகத் துக்கங்றக றவத்தொன் ெிரொமறல ெொர்தவொழிந்து
பறடயகத் துச்தெல் வரொய்நல் லொரொன . . . . பர
78

களகன் னிவதனனப் பொபரொர் நகப்பறன யின்மடன்பம
லகளந் நுதலி தபொருவந் நொட லியொறனக்கன்று

மிளகு மடறமயின் முறளயும் மிளகதமன் பைன்பருகி
குளகுந் நுகருஞ் ெிரொமறல சூழ்ந்த குலப்பதிக்பகய்
79

பதியற் ைிடரொற் படுதறல யிற்பலி தகொள்வததங்குங்
கதியற்ைி ஊர்வது கொெின மொல்விறட கொதலியுந்
நதியற்ைி யூர்நகர் நஞ்சுண் பனதந் தறல . . ஞ்ெ

மதியற்ைி யூருஞ் ெிரொமறல மொதவர் வொழ்வறகபய
80

மொதவர் வொழுஞ் ெிரொமறல மொமணி கண்டொங்பகய்
பபொதுவ ரொகிலும் பபொமடவொ தயன்ன நிலநடுபவ

யீதவர் விதியன் தைன்பர் பபொலிருந் பதொங்குணத்பதொய்
. . யொ விதெொல் லொயவர் பொற்தென்று தெொல்லுதற்பகய்
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81

தெொல்லும் தபொருளும் சுறவயும் பயனு மிலதவனினும்
அல்லும் பகலும் மிகதொ தமனக்குப் புரதமரிப்பொன்

வில்லுங் கறணயுந் ததரிந்த பிரொன்தன் ெிரொமறலபம

தலல்லுங் கறனகழ லின்குணம் பொரித்த தவன்கவிபய
82

கவியறலத் துண்ணுங் கறலஞர்தங் கொமரறு கொர்களிற்ைின்

தெவியறலத் துண்ணுஞ் ெிரொமறல வொழ்நறனச் பெரகில்லொர்
புவியறலத் துண்ணும் பபொர்வண் . . . . . வலரொய்

நவியறலத் துண்ணுமங் கொடுநங்றக . ரொடு நண்ணுவபர
83

நண்ணு தலர்கொ நற்படு மலரு நறுங்குடுமி

விண்ணுதல் பபொழுஞ் ெிரொமறல தவற்பறன பவைிருந்து
மண்ணுதல ரடிப்பணிந்த னொம மறத. . டக்கொயன்

. . . வல்லொர்க் தகளிதிறம பயொர்த மிரும்தபொழிபல
84

இரும்பிறடச் பெர்ந்தததண் நீர்வளண்றம தபற்ைிறம பயொரிருக்கப்
தபொரும்பறடக் கூதரய்த தபொன்மறல யொறய புணர்ந்தபின்றனக்
கரும்பொ . . . . . . மிர்துங் கனிவளனுஞ்

சுரும்பிறடத் பதனுநன் பொலுநின் பபொலச் சுறவயில்றலபய
85

இல்றலதயன் பொர்தபொரு ளுண்தடனப் பரிவ விரதிபழஞ்

தெொல்லுந் தறளயொ லவர்இரணங் கள்மூன்ைின் சுடர்விளக்கொத்
தில்றலதயன் பர்ததன் ெிரொமறல யொதயன்று தென்ைிறைஞ்ெி
வல்றலயன் பர்க (தநஞ்பெ) யடு . . னியின வன்பழிக்பக
86

பழிக்கும் இருட்படலம் பபரரு ளன்றகயு மஞ்தெழுதயு
விழிக்கும் இளறமயவ பரறும் மிடத்தததிர் வந்தருவி
ததழிக்குஞ் ெிரொமறலச் ெித்தறரத் தீர்த்த . . யங்

கழிக்கும் மிதுதமய்ம்றம றகதகொண்ட பயொகங் கடலிடத்பத
87

இடங்தகொண்ட பவறலயு பமழுமறல யும்திறெ யொறனதயட்டும்
படங்தகொண்ட நொகஞ் சுமந்தவிப் பொருபம படருங்தகொபலொ

திடங்தகொண்ட ெொரணற் ெிரொமறலக் கூத்தன்தெம் தபொற்கழல்பெர்
நடங்தகொண்ட பெவடி குஞ்ெித் தருள்தெய்த நொனகத்பத
88

அருள்தெய் வதும்பறட தயன்தமய்ம்றம பயயடி பயனுக்கின்றம

தபொருள்தெய் துதவும் புதல்வறரத் தந்ததன்தபொல் லொததெொல்லொல்
மருள்தெய்த மொறலதகொண் டொறனவண் டொருஞ் ெிரொமறலவொ
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யிருள்தெய்த கண்டறன பயததொண்டர் கொள்வந் திறைஞ்சுமிபன
89

வந்திறைஞ் ெித்தளர்ந் பதன்தெல்லு பமொெிந்றத மொதவர்பமற்
ெந்திறைஞ் ெிப்படர் ெொரற் ெிரொமறலத் தொழ்தபொழில்வொய்
தகொந்திறைஞ் ெிக்கமழ் பகொறதக் குலொவி குழலவிழப்

பந்திறைஞ் ெிப்பிடி பொளிறடக் பகதென்று பற்றுண்டபத
90

பதறுதெொல் லொததமிழ்த் ததன்பவம் பயரண்ணற் தெங்குவறள
நொறுமல் லொகத்து நொரொயணன் பண்றட நொன்மறையும்

ஏறுமல் பலொறனச் ெிரொமறல யொளிறய யிங்கு . . த்த

ன ீறுமல் பலொர்தம்றம பநொக்கவல் லொர்க்தகன்று பநொயில்றலபய
91

பநொயிலங் கொதலு றடயதநஞ் பெய்நுறர தவண்கடலுட்

பபொயிலங் கொபுரமஞ் தெற்ைதபொற் பைரவன் பபொந்திருந்து
வியிலங் கொர்தரு மந்திரத் தொல்வணங் கிப்பணிந்த

பெயிலங் கொர்கழற் ைீர்த்தன் ெிரொமறல தென்ைறடந்பத
92

அறடக்குங் கதிர்மணி யொரல் முறலக்கணிந் தல்கின்தமல்லம்
புறடக்குங் கறலபுறனந் பதொதியிற் பபொது தபொதிந்துவிட்டொர்
விறடக்கும் முறமக்கு நற்பொகன் ெிரொமறல தமல்லியலீ

ரிறடக்கும் இறளயவர்க் கும்பறக பயொநும்றம யீன்ைவபர
93

ஈன்ைொள் வருந்தவிம் றமப்பிைந் தம்றமக் கிரங்கிறனய்யு

மூன்ைொ முடிதகொண் தடொப்பபொ தமளிப்பட் தடொரிங்கிநின்பைொந்
பதன்ைொழ் ெிரொமறல வொரியின் மூரித்ததய் வக்களிபைய்
பதொன்ைொ தயமக்தகொரு நொள்விறனப் பொெத் துடரைபவ
94

துடரிறட யொத்த ஞமலிறயப் பபொலிருந் பதனிச்சுற்ைத்

திடரிறட யொப்பவிழ்ந் ததன்றனப் பணிதகொள்தபொன் றனப்புறரஞ்
சுடரிறட யொத்த றபங் தகொன்றையு மத்தமுஞ் சூழ்ெறடயின்
படரிறட யொத்த பரமன் ெிரொமறலப் பொல்வண்ணபன
95

பொல்வண்ண நீற்தைம் பரன்ெிரொப் பள்ளிப் பரஞ்சுடர்தன்

பொல்வண்ணங் கண்டுநம் பல்வண்ண நீங்கிப்பக் கத்திடஞ்பெர்

மொல்வண்ணங் கண்டுதம் மொல்வண்ணங் தகொண்ட வறளச்ெரிந்து

மொல்வண்ணங் தகொண்டுவந் தொர்தென்று கொண்மின்கள் மங்றகயிபர
96

மங்றகயம் பொர்கண்ணி தபண்ணுக் கறரெி மறலமடந்றத
தகொங்றகயம் பொரங்கள் பபொல்வொ தனழுந்து குவிந்தழிந்து
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பங்கயம் பொதங்கள் தபொன்மலர் தபைொதவர்ப் தபொன்மறலபமற்
புங்கவன் பொதந் ததொழுததொழிப் பபொதமங்கள் தபொய்யுடம்பப
97

தபொய்யிறனப் பபெிப் தபொருளிறனத் பதடிப் புழுப்தபொதிந்த

தமய்யிறனக் கொத்து தவறுத்ததொழிந் பதன்வியன் தபொன்மறலபம
றலயறனத் பதவர்தங் பகொறனதயம் மொறனதயம் மொன்மைிபெர்
றகயறனக் கொலறனக் கொய்ந்த பிரொறனக் கழல்பணிந்பத
98

கழலும் மருளுநஞ் தென்னிறவத் பதொன்கன கச்ெிலம்பிற்
கழலும் மலரும் மபெொகும் பலொசுந்துட ரொததழந்திட்

டழலின் புறுத்து தவண்ண ீதைொத் தணநம் மணிவறளயொர்
குழலும் அளகமும் தபய்யக் தகொய்யொத குரொமலபர
99

குரொமறலதகொண்ட உலதகொளிம் மதியமுங் பகொளரவும்

இரொமறல வொன்பறக தயன்பது தபொய்தமய்ம்றம பயொர்க்கருளுஞ்
ெிரொமறல வொனவன் தென்னியின் பமற்தகொண்ட ெீ ர்றமயினொற்
கரொமறல நீர்க்கங்றக பொலுடன் வொழ்கின்ை கண்டனபர
100

கண்டன பகட்டன வுற்ைன கொம ரறுசுறவயொ

லுண்டன பமொந்தன றவம்தபொைி யுள்ளு முயிர்தறழப்பக்
கண்டன பகட்டன வுற்ைன கொம ரறுசுறவயொ

லுண்டன பமொந்தன தபொன்மறல யொளர்க் பகொக்கினபவ
101

ஓக்கிய றகபயொ தடொருக்கிய யுள்ளத்தி பயொகியர்தம்
வொக்குயர் மந்திரம் வொனரங் கற்றுமந் திக்குறரக்குந்

பதக்குயர் ெொரற் ெிரொமறலக் கூத்தன்தெம் தபொற்கழல்பம
லொக்கிய ெிந்றத யடியொர்க்தகன் பனொவின் ைரியனபவ
102

அரியன ெொல தவளியகண் டீரரு வித்திரள்கள்

பரியன பநர்மணி ெிந்துஞ் ெிரொமறலப் பொல்வண்ணறனக்
கரியன தெய்யன நுண்சுடர்ப் றபங்கட் கடொக்களிற்ைி

னுரியறன நொழிறக பயத்தவல் லொர்க்கிவ் வுலகத்துபளமுற்ைிற்று
103

மற்பந்த மொர்வன் மணியன் மகன் மதிள் பவம்றபயர்பகொ
னற்பந்த மொர்தமிழ் நொரொ யணனஞ் ெிரொமறலபமற்

கற்பந்த நீழலில் றவத்த கலித்துறை நூறுங் கற்பொர்
தபொற்பந்த ன ீழ லரன்திருப் பொதம் தபொருந்துவபர
(பயன் கூறும் பொயிரம்)

தவண்பொ (பமற்படி நூல் முடிவில் கொண்பது)
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104

மொடமதிறர மணலுர் மதிள் பவம்றப

பயொடமர் பெஞலுர் குண்டூர் இந்-நீடிய

நற்ப்பதிக்பகொ னொரொ யணனஞ் ெிரொமறலபமற்
கற்பதித்தொன் தெொன்ன கவி

*

கல்தவட்டுகளிலும் தெப்பபடுகளிலும் "மதுறர" என இந்நொளில் வழங்கப்படுவது

"மதிறர" எனத்தொன் கொண்கின்ைது

அதொவது ஓறலச்சுவடிகள் 200

ஆண்டுகளுக்குபமல் ெீ ர்றமயொக இருக்க முடியொதொறகயொல் தறல முறை
தறலமுறையொக தமிழின்பொல் பற்றுறடபயொரும் தனக்பக புலறமதறனத்
(கற்பிக்கும்)
நகல்

ததொழிலொகக் தகொண்படொரும் கொப்பொற்ைிவந்த ஓறலச் சுவடிகள் அதறன

எழுது நிறலயில்

மொறுதறலறடயும்

பபொததல்லொம் புதிதொக ஒன்ைிறன தன

மனம் பபொன வழியில் பெர்த்துவிடுவர். அவ்வழி வடநொட்டு மதுரொ ெிைப்புப்
தபற்ைதொறகயொல் அதறன ஒட்டி தமிழ் நொட்டு

நகரமும் இருக்கபவண்டும் எனும்

தகொள்றகயில் மிக நன்ைொகத் திட்டமிட்டு எங்தகல்லொம்

மதிறர எனும் தெொல்

உள்ளனபவொ அவற்றை மிக்கது ததரிந்பத அடுத்த முறை மொற்ைி எழுது ம்
நிறலயில் மதுறர என மொற்ைம் தெய்து வந்துள்ளனர்

எனத் ததரிகின்ைது.

எங்ஙனம் ??
கல்தவட்டிபலொ தெப்புப் பட்டயத்திபலொ ஒருமுறை தபொளித்தொல் மொற்ை முடியொது
ஆறகயொல் பழம் கல்தவட்டுகளிலும் பறழய தெப்புப்பட்டயங்களிலும் மட்டுபம
மதிறர தன் பறழய தபயறர நிறலநிறுத்திக்தகொண்டுள்ளது தகொண்டு உண்றமறய
உணர முடிகின்ைது

பமபல இங்குக் கண்ட கல்தவட்டிலும் மதிறர எனத்தொன்

உள்ளது கண்டீர்.
.

ாண்டியராஜா:

ஐயொ!

தொங்கபள குைிப்பிட்டபடி, " .....

கல்தவட்டுகளுக்பக இயல்பொன எழுத்துப்

தபொைி விறனஞரொல் வரும் தெொற் பிறழகளுடன் படியின் ...

" என்ை கூற்றுப்படி

மதுறர என்பது பிறழயொக மதிறர என்று தபொளிஞரொல் எழுதப்பட்டிருக்கலொம்
அல்லவொ! பவம்பற்றூர் என்ை ஊரில் தபயபர பிரொமிக் கல்தவட்டில் பவம் ிற்றூர்
என்றுதொன் குைிக்கப்பட்டுள்ளறதத் தொங்கள் அைிவர்கள்.
ீ
(மதுறர விக்கிரமங்கலம்
அருபக தபரிய உண்டொங்கல்லு கல்தவட்டு)
நூ.த.பைாக சுந்தரம்:
பெொழர்கள் தெப்பபடுகள் பத்ததொன்பது எனும் (நடன கொெிநொதன்)நூலில் இருந்து
இரண்டு எடுத்துக்கொட்டு படம் எடுத்து றவத்துள்பளன் கொண்க.
(1)
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இது முதலொம் பரொந்தகன் கொலத்து உதபயந்திரம் தெப்பபடு ஏ டு 5 பக்கம் ௨

(2)
"திருத்தணியில்" அருகு பவலஞ்பெரியில் கிட்டிய இதுவும் முதலொம் பரொந்தகனின்
கொலத்து தெப்பபட்டுப்

பக்கம்1

ஏடு 4 ஆகும். இங்கு ஊர்களின் தபயர்கள்

கீ ழ்க்பகொடிட்டு கொட்டியுள்பளன். இதனில் வரும் மதிறர பொண்டிய நொட்டு மதிறர
அல்ல ஆனொல் ஊர்ப்தபயர் எப்படி வழங்கியது என்பதற்கு ஓர்
ஆகும்.
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எடுத்துக்கொட்டு

நூ த பலொ சு (நூ.த.பலொக சுந்தரம்)
மயிறல
selvindls61@gmail.com
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4.

மானாமதுலர கல்கவட்டு
முறனவர் கி. கொறளரொென்

மொனொமதுறர றவறக ஆற்ைின் வடகறரயில் (புவியிைக் குைிப்பு:9.6931N, 78.4552E)
கிடக்கும் கல்தவட்டு. இரண்டு பக்கங்களில் எழுத்துகள் உள்ளன.
கல்றல எடுத்து றவத்துள்ளொர்கள்.
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ஆற்ைில் கிடந்த

கல்கவட்டுப்

ாைம் வழங்கியவர் -

து.சுந்தரம், கல்கவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், பகாலவ.
திரு.கொறளரொென் அவர்கள், முதலொம் இரொெரொெனின் கல்தவட்டு
ஒன்றை இனங்கண்டு தவளிப்படுத்தியுள்ளொர். நன்ைி.
கல்கவட்டுப்

ாைம் -

முதல்

ைம்

1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ... ரு ... ச
2 ..த்து பவங்
3 டியுந் தடிலக..
4 கசந்த ........
5 முலையார்.......
6 யம்லம
7 .. ஒன்றுக்கு
8 (வா)ழு ( ா) கச
9 டு 25 இரு த்..
10 ககாண்டு
11 கநய் அட்டு..
12 (இ)ரு (காசு)
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கல்கவட்டுப்

ாைம் -

இரண்ைாம்

1

ஸ்வஸ்தி

2

ஸ்ரீ (பகா)

ைம்

3 ன உலையார் ஸ்ரீ
4 கு யாண்டு 5 ஆ
5 ண்ைைத்து கா
6 ( ா) ..தானந்திச்ச
7 (த்த) ஸுப்ரஹ்மண்ய
8
9 புைியலனச் சாத்(தி)
10 னாராயணனான
11 (கச)ங்குடி நாட்டு
12 தி ச நுந்தாவிள(க்)
குைிப்பு:
கல்தவட்டு, முதலொம் இரொெரொென் கொலத்தது என்பதற்குக் கல்தவட்டில்
அகச்ெொன்ைொக,

இரொெரொெனின் தமய்க்கீ ர்த்தியில் வருகின்ை பவங்றக நொடு, தடிறக

நொடு ஆகிய ததொடர்களின் துண்டுப்பகுதிகள் உள்ளன. கல்தவட்டு, (அருகில்
இருக்கும்?) பகொயிலுக்கு நுந்தொ விளக்கு (நந்தொ விளக்கு) எரிக்கக்

தகொறட

அளிக்கப்பட்டறதக் கூறுகிைது. தகொறடயொளியின் தபயர் ததரியவில்றல. ஆனொல்,
புலியன் என்பொனின் நலனுக்கொகக்

தகொறட அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது. “புலியறனச்

ெொத்தி” என்னும் கல்தவட்டுத் ததொடரொல் அைியப்படுகிைது. தகொறட முதறலக்
(CAPITAL) தகொண்டு,

தநய் அளந்து தரபவண்டும் என்னும் குைிப்பு உள்ளது.

தநய்யின் அளவு ததரியவில்றல. தகொறட முதல், கொெொக இருக்கலொம் எனத்
பதொன்றுகிைது. (தபரும்பொலும், ஒரு விளக்குக்குத் ததொண்ணூறு ஆடுகள் தகொறட
தரப்படுவறதக் கொண்கிபைொம்.
ெிவப்பு வண்ண எழுத்துகள், கிரந்த எழுத்துகள். மற்ைறவ தமிழ் எழுத்துகள். கிரந்த
எழுத்தில் உள்ள

“ஸுப்ரஹ்மண்யம்” என்னும்

தெொல், தகொறடக்கொன (கொசுகறள)ப்

தபற்றுக்தகொண்ட – பகொயில் கொணியுறடய - ெிவப்பிரொமணன் தபயரொகவும் இருக்கக்
கூடும்.

உறுதியில்றல.

”நொரொயணனொன” என்னும் ஒரு தபயர், தகொறடயொளியின்

தபயரொக இருக்கலொம் என்னும் ஐயத்றதயும் ஏற்படுத்துகிைது. கல்தவட்டின்
தபரும்பகுதி, எழுத்துகள் மறைந்துபபொகுமளவு பதய்மொனம் தகொண்டுள்ளது.
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கல்தவட்டில் உள்ள யொண்டு 5 என்பது இரொெரொெனின் ஐந்தொம்
ஆட்ெியொண்றடக் குைிக்கும். ஆட்ெிக்கொலம் கி.பி. 985-1014 என்பதொல்
கல்தவட்டு தபொைிக்கப்பட்ட ஆண்டு கி.பி. 990.

ஆனொல், இன்தனொரு கல்தவட்டில்

ஆட்ெியொண்டு 25 என்று கொணப்படுகிைது. (கி.பி. 1010) எனபவ, இக்பகொயிலுக்கு
இரொெரொெனின் ஆட்ெிக்கொலத்திபலபய, இருபது ஆண்டுகள் இறடதவளியில்
இருமுறை தகொறட அளிக்கப்பட்டதும், இரண்டு தகொறடச் தெய்திகளும் ஒபர
கற்றூணில் இடம் தபற்ைிருப்பதும் ெிைப்பொனது.கல்தவட்டில் எழுத்துகறளப்
பொர்த்ததும், ஏபதொ ஒரு ெிைப்பு அந்தத்தூணில் இருப்பறத உணர்ந்து தனிபய
எடுத்துறவத்த அந்த உணர்வொன மக்கள் பொரொட்டுக்குரியவர்கள். ஏதனனில்
உணர்வின்ைி உதைிதயைியும் சூழ்நிறலறயப் பல இடங்களில் கொண்கிபைொம்.

முறனவர் கி.கொறளரொென்
kalairajan26@gmail.com
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5.

பதன்கனிக்பகாட்லை பசாழர் காை சுவர்க்க

கல்கவட்டு தரும் கசய்தி
து.சுந்தரம்

தினகரன் நாளிதழ் (27.02.17)

கசய்தி

நன்ைி தினகரன்:http://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=283073
பதன்கனிக்பகாட்லை அருபக பசாழர் காை கல்கவட்டு கண்டு ிடிப்பு
பதன்கனிக்பகொட்றட: வரலொற்று
ஆய்வொளர்அைம் கிருஷ்ணன்
தறலறமயில் பிரியன், மஞ்சுநொத்,
கிருஷ்ணமூர்த்தி, ெிவொ, முபனஷ்
ஆகிபயொர் தகொண்ட குழுவினர் கள
ஆய்வில் இந்த கல்தவட்டு மற்றும்
நடுகல் ததொகுப்றப
கண்டைிந்துள்ளனர். இதுகுைித்து அைம்
கிருஷ்ணன் கூைியதொவது:
கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம்
பதன்கனிக்பகொட்றட அருபக 15 கி.மீ .
ததொறலவில் உள்ளது ெொலிவொரம் கிரொமத்தில் 13ம் நூற்ைொண்டு பெர்ந்த பெொழர்
கொலத்து தமிழ் கல்தவட்டும், மிகவும் பிரம்மொண்டமொக தவறு எங்கும் கொணமுடியொத
அளவு மூன்று நடுகற்கல்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்தவட்டில் உள்ள
ஒன்பது வரியும் படிக்க முடியொத அளவு பெதமறடந்துள்ளது. முதல் மூன்று வரிகள்
ஒய்ெொளர்களின் தமய்கீ ர்த்தி பபொல் உள்ளது.
பெொழர் கொலத்தில் தெதுக்கப்பட்ட ஒய்ெொளர்கள் கல்தவட்டு என்பறத மட்டும் அைிய
முடிகிைது. ரொஜரொஜன் கொலத்தில் தொன் தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மொவட்டங்கறள
உள்ளடக்கிய தகடூர் நொட்டிற்கு முடிதகொண்ட பெொழ மண்டலம் என்று தபயர்
றவக்கப்பட்டுள்ளது. ரொபஜந்திரபெொழ வளநொடு பெொழர்களிடம் குறு நிலமன்னர்களொக
இருந்து ஒய்ெொள அரெர்கள் இவ்விடத்றத ஆட்ெி தெய்யும்பபொது நில தொனமொக
தகொடுத்திருக்கலொம். முதல் நடுகல் ெிைபம் குறுநில அரெனொக இருக்க
வொய்ப்பிருக்கிைது. ஐந்தடி அகலமும், பத்தடி உயரமும் தகொண்டது. இருகொல்கறளயும்
மடித்து ெம்மணமிட்டு அமர்ந்த நிறலயில் வலதுறகயில் வொறள கீ ழ்பநொக்கி
பிடித்தப்படி, வொளின் கூர்முறன மடித்த குதிகொலிறன ததொடும்படியிருக்கிைது.
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இக்கற்ெிறலயின் வலதுபுரத்தில் ஒரு தபண்ணின் கற்ெிற்பம் மிகவும் பநர்த்தியொக
தெதுக்கப்பட்டுள்ளது. இறடயிலிருந்து குதிகொல்வறர வரிவரியொக ஆறட
அணிந்திருப்து பபொல் துள்ளியமொக வடிக்கப்பட்டுள்ளது. அரெனின் மறனவியொக
இருக்க பவண்டும். நடுவில் இருக்கும் கற்ெிற்பத்றத சுற்ைிலும் நிறைய ெிற்பங்கள்
உள்ளன. கீ ழ் பகுதியில் ஏழு பபர் வரிறெயொக நின்று தகொண்டு வொத்தியம் வொெிப்பது
பபொலிருக்கிைது. இவர்களின் அருகிபலபய குதிறரயுடன் ஒரு பபொர் வரன்
ீ
நிற்கிைொன்.
இது சுவர்க்கம் வறகறயச் பெர்ந்த நடுகற்களொகும், இைந்தவுடன் பநரடியொக
தெொர்க்கம் தென்ைதொகவும், அங்பக பதவபலொக தபண்கள் வரபவற்பது பபொலவும்
ெிற்பம் அறமக்கப்பட்டுள்ளது. பெொழர்கள் கொலத்திலிருந்து தொன் இதுமொதிரியொன
நம்பிக்றக வளர ஆரம்பித்திருக்க பவண்டும். 2வது நடுகல் ெிற்பத்றத மொர்பிற்கு
கீ ழ்பகுதி மட்டும் தொன் பொர்க்க முடிகிைது. பமல்பகுதி முழுவதும் மிக தபரிய பொறை
கல்லொல் மூடப்பட்டிருக்கிைது. ெிைப்பு மிக்க ெிற்பங்களும், கல்தவட்டுகளும் இருந்தும்
எந்த பயனும் இல்லொமல் அறனத்தும் பொதுகொப்பின்ைி ஒரு குப்றப பமடொக
கொட்ெியளிக்கின்ைது. வரலொற்றை பற்ைிய விழிப்புணர்வு அறனவரிடத்திலும்
வரபவண்டும். இவ்வொறு அைம் கிருஷ்ணன் ததரிவித்தொர்.
***
கல்கவட்டுப்

ாைம் வழங்கியவர் -

து.சுந்தரம், கல்கவட்டு ஆராய்ச்சியாளர், பகாலவ.

கல்தவட்டுப்பொடம்:
1 ஸ்வஸ்திஸ்ரீமது மோமண்ைபைச்வரந் த்ரிபு
2 வந மல்ை தலழக்காடு ககாங்கு நங்கி
3 ைி ககாயாற்றூர் உச்சங்கி

ாநுங்கல் ககாண்

4 ை புஜ ை வரீ கங்கப் க ாய்சள பத(வர்)
5 ப்ருத்விராஜ்யம்

ண்ணிச் கசல்ைா நி

6 (ன்ை) ரத்தாக்ஷி சம்மற்சரத்து முடிககாண்ை
7 (பசா)ழ மண்ைைத்து ராபஜந்த்ர பசாழ வளநாட்டுச் சி..
8 நாட்டுக் கட்டுக் காமுண்ைர்
கல்தவட்டின் எழுத்து, தமிழ்.

லனயந் (கந்நர)
ெிவப்பு வண்ண எழுத்துகள் கிரந்த எழுத்துகள்.
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குைிப்பு :
கல்தவட்டு,

த

ொய்ெள அரெர்கள் கொலத்தது. கொரணம், கல்தவட்டில், “தபொய்ெள

பதவர் பிருதிவிரொச்ெியம் பண்ணி”

என வருகிைது. முடிதகொண்ட பெொழ மண்டலம்,

முதலொம் இரொெரொெனின் ஆட்ெிக்கொலத்தில் ஏற்படுத்திய கருநொடகப்பகுதிகள்
அடங்கிய நிலப்பகுதியொகும். அதன் உட்பிரிவுகளில் ஒன்பை இரொபெந்திர பெொழ
வளநொடு.

கல்தவட்டில்,

கட்டுக் கொமுண்டர் பறனயன் (கன்னர) என்பவர்

குைிக்கப்தபறுகிைொர். முதல் நொன்கு வரிகள் பபொெளர் தமய்க்கீ ர்த்திவரிகள். தறழக்கொடு
பபொெளரின் தறலநகர். தகொங்கு, நங்கிலி, தகொயொற்றூர், உச்ெங்கி, பொனுங்கல்
ஆகியன பபொெளரின் ஆட்ெிக்குட்பட்ட பகுதிகள். வரகங்க
ீ
பபொெளபதவர் என்னும்
அறடதமொழிப்தபயர், விஷ்ணுவர்த்தனன் என்னும் பிட்டிபதவன் கல்தவட்டுகளிலும்,
இரண்டொம் வரீ வல்லொளன் கல்தவட்டுகளிலும்

கொணப்படுகிைது. எனபவ, கல்தவட்டு

இவ்விருவர் கொலங்களில் ஒன்ைொக இருக்கலொம். விஷ்ணுவர்த்தனனின் ஆட்ெிக்கொலம்
கி.பி. 1104-1141. இரண்டொம் வரவல்லொளனின்
ீ
ஆட்ெிக்கொலம் கி.பி. 1171-1219.
கல்தவட்டில் தமிழ் சுழற்ெியொனடொன ”இரத்தொக்ஷி”

ஆண்டு குைிப்பிடப் தபறுகிைது.

(ெம்வத்ெரம் என்னும் தெொல் ெம்மற்ெரம் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.) இரத்தொக்ஷி
ஆண்டு
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விஷ்ணுவர்த்தனன் ஆட்ெிக்கொலத்தில் வருவதிறல. இரண்டொம் வரவல்லொளனின்
ீ
ஆட்ெிக்கொலத்தில் கி.பி. 1204-இல் இரத்தொக்ஷி ஆண்டு வருகிைது. எனபவ, கல்தவட்டு,
இரண்டொம் வரவல்லொளனின்
ீ
கொலத்தது
எனக் தகொள்ளலொம்.

து.சுந்தரம்
கல்தவட்டு ஆரொய்ச்ெியொளர் பகொறவ.
doraisundaram18@gmail.com
அறல பபெி : 9444939156

[35]

6.

அரசகுைப் க ண்கள் ப ார்கசய்யும் காட்சி ககாண்ை

நடுகல்
அைம் கிருஷ்ணன்

பதன்கனி பகொட்றடக்கு அருபக ெந்தனப்பள்ளியில் அரெகுலப் தபண்கள்
பபொர்தெய்யும் கொட்ெி தகொண்ட நடுகல் தமிழகத்தில் முதல் முறையொகக்
கண்டுபிடிப்பு.
கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் பதன்கனிபகொட்றடக்கு அருகில் உள்ள ெந்தனப்பள்ளி எனும்
ஊரில் அரெ குலத்றதச்பெர்ந்த தபண்கள் பபொர் தெய்யும்கொட்ெி தகொண்ட நடுகல்
தமிழகத்தில் முதன் முறையொகக் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதன்கனிபகொட்றடறய பெர்ந்த திரு. சுகுமொர் தகொடுத்த தகவலின்பபரில்
கிருஷ்ணகிரி மொவட்டத்தின் அைம் வரலொற்று ஆய்வு றமயத்றதச் பெர்ந்த
அைம்கிருஷ்ணன் தறலறமயில் மஞ்சுநொத், பிரியன், ெீ னிவொஸ்இரொசு, கொமரொஜ்,
ெிவக்குமொர், முருபகெபொண்டியன் ஆகிபயொர் ஒன்ைிறணந்து தெயல்பட்ட
களஆய்வில் இந்த புதிய நடுகல் கண்டைியப்பட்டுள்ளது.
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ஓசூறர சுற்ைியுள்ள கிரொமங்களொன குடிதெட்லு, தகொத்தூர், ெின்னதகொத்தூர்,
பதர்பபட்றட, உளிவரனள்ளி,
ீ
தகலமங்கலம், றபரமங்கலம், பொரொந்தூர், தளி,
அஞ்தெட்டி பபொன்ை இடங்களில் எல்லொம் குறைந்தது இருபத்றதந்து நடுகல்லொவது
இருக்கும். பொரந்தூரில் பொம்பு கடித்து இைந்து பபொனதற்கொக றவக்கப்பட்டுள்ள நடுகல்,
பதர்பபட்றடயில் இருக்கும் யொறன குத்தப்பட்டொன் கல், பஸ்தியில் இருக்கும்
புலிகுத்தப்பட்டொன் கல், ெின்னதகொத்தூரில் இருக்கும் குதிறர குத்தப்பட்டொன்கல் என
இப்படி பலவறகயொன நடுகற்கள் இருந்தொலும் இது புதுவறகயொன நடுகல்லொகும்.

பதன்கனிபகொட்றடயிலிருந்து பயணித்து இடதுபுைம் திரும்பி தபட்டமுகிலம் பபொகும்
ெொறலயில் பத்து கி.மீ தூரம் பயணம் தெய்தொல் ெந்தனப்பள்ளி வருகிைது. ஊர்
பபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து ெற்றுதூரம் தள்ளி இடதுபுைம் திரும்பி விவெொய நிலம்
வழிபய நடந்து தென்ைொல் பன்னியம்மன் ஏரிபகொடி வருகிைது. இங்குதொன் இந்த
வறகயொன நடுகல் இருக்கிைது. கல்வடு
ீ அறமப்பில் தெய்யப்பட்ட அறமப்பில்
இடதுபுைக் கல்லில் இக்கற்ெிற்பம் தெதுக்கப்பட்டுள்ளது. 13 அல்லது 14 ஆம்
நூற்ைொண்றடச் பெர்ந்த இந்த நடுகல் மூன்று தபண்ெிற்பங்கள் மூன்று குதிறரயின்
மீ து அமர்ந்துள்ள நிறலயில் தெதுக்கப்பட்டுள்ளது.மூன்று தபண்களின் வலது கரத்தில்
ெிைிய ஆயுதமும் இடது கரம் பமல்பநொக்கி மடிந்த நிறலயிலும் தெதுக்கப்பட்டுள்ளது.
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முதல் மற்றும் மூன்ைொவது தபண்ெிற்பங்களுக்கு பமல் குறடபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்விரண்டு தபண்களும் அரெிக்கு அடுத்த நிறலயிலிருந்து பபொர் தெய்பவர்களொக
இருக்க பவண்டும்.நடுவில் உள்ள தபண்ெிற்பம் அரெியொக இருக்க பவண்டும். அவரின்
தறலக்கு பமல் மட்டும் தவண்தகொற்ைக்குறட பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வூறரப் தபண்ணரெி ஆட்ெி தெய்திருக்க பவண்டும். அப்படி ஆட்ெி தெய்யும்பபொது
ஏற்பட்ட ெண்றடயில் இம்மூவரும் இைந்திருக்க பவண்டும். பபொரில் இைந்து பபொன
இவர்களின் நிறனவொக எடுக்கப்பட்ட நடுகல்லொக இருக்க பவண்டும். பமலும் ஒரு
பபொர் வரர்
ீ
வொளும், பகடயத்துடன் முன்வரிறெயில் நிற்கிைொர். அரெியின் பொதுகொப்புப்
பறடவரரொக
ீ
இருக்க வொய்ப்பிருக்கிைது. இச்ெிற்பங்களின் பமற்புைத்தில்

ெிறுெிறு

பகொடுகள் நிறையச் தெதுக்கப்பட்டுள்ளறத பொர்க்கும் பபொது பபொர் நடந்த இடம் பபொல்
கொட்ெிப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. பமலும் இன்தனொரு நடுகல்லும் இரண்டு தபண்கள்
குதிறரயின் பமல் இருப்பதுபபொல் ெிற்பம் உள்ளது. இன்தனொரு வறகயில்
பொர்க்கும்பபொது விஜயநகரப்பபரரெின் இரண்டொம் கம்பண்ணனின் மறனவி மதுறர
விஜயத்தின் பபொது அரெனின் உடன் தென்று பபொரில் ஈடுபட்டதுண்டு. அப்படியும் கூட
இக்கற்ெிறல இருக்கலொம் என்று திரு.வரரொகவன்
ீ
அவர்கள் கருத்து ததரிவித்துள்ளொர்.
திரு.Dr. பூங்குன்ைன் பபொன்ை ததொல்லியல் ஆய்வொளர்கள் பலரும் இது
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நடுகல்வறகறயச் ெொர்ந்ததுதொன் என்றும் திரு.தி.சுப்பிரமணியன் அவர்கள் இது
ெதிக்கல்லொக இருக்கவும் வொய்ப்பிருப்பதொக கருத்துறரத்தொர்.
இதுவறர கண்டைியப்பட்ட அறனத்து நடுகல்லிலும் ஆண்ெிற்பம் வொபளொடு நிற்பதும்,
அருகில் தபண்ெிற்பம் நிற்பது பபொலத்தொன் தெதுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனொல் மூன்று
தபண்ெிற்பங்கள் குதிறரயின்பமல் அமர்ந்து பபொர் தெய்வது பபொல் கொட்டப்பட்டுள்ளது
இங்குதொன் முதன் முறையொகக் கொணமுடிகிைது. இவற்றைப் பொதுகொக்க ததொல்லியல்
துறையும் மொவட்ட நிர்வொகமும் முன் வர பவண்டும்.

அைம் கிருஷ்ணன்
தறலவர்-அைம் வரலொற்று ஆய்வு றமயம் ஒசூர்
Krishnan A Krishnan A

https://www.facebook.com/krishnana.krishnana.9
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7.

ாணாவாளி அகழாய்வு சிந்து முத்திலரயில் ஏறு

தழுவல் விலளயாட்டு
பெெொத்திரி ெிைீதரன்

ரியொனொ மொநிலம், பொணொவொளி என்ை இடத்தில நிகழ்த்தப்பட்ட அகழொய்வில் ஏறு
தழுவல் விறளயொட்றட தமய்ப்பிக்கும் வறகயில் அறமந்த ஒரு தகடு
கிறடத்துள்ளது. இந்த முத்திறர கி.மு.2300 - 1700 க்கு உட்பட்ட கொலதமன
வறரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனபவ, பொகிஸ்தொனின் தமொத

ஞ்தெொதொபரொ ெிந்து

தவளி ஆய்வில், ஒரு முத்திறர கிறடத்தது குைிப்பிடத்தக்கது. இந்த முத்திறரயில்,
ெீ ைி வரும் கொறளறய அடக்க, பல கொறளயர் பொய்வது பபொன்ை கருத்து
தபொைிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொணொவொளி தகட்டில், ஒரு கொறளயின் மீ து ஏறு தழுவும் வரர்
ீ
பொய்வது பபொன்ை
கொட்ெி தபொைிக்கப்பட்டுள்ளது. கொறளயின் பமலும் பின் புைத்திலும் வரர்கள்
ீ
இயக்கத்தில் இருப்பது பபொன்ை கொட்ெி ெித்திரிக்கப்பட்டுள்ளது. - முருகொனந்தம் ரொசு

Impression of a Banawali seal

from c.2300 – 1700 BCE, showing an acrobat leaping over a bull.

Source: UMESAO 2000:88, No. 335
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பவல் - மொ, I

-ன, மொடு - ன்.

இதில் உள்ள எழுத்துகள் மானன் என்ை தபயறர

சுட்டுகின்ைன. மொனன் கஞ்ெொைர் ஒரு நொயன்மொர். மொன் ெிங் என்ை தபயரில் அன்
ஆண் பொல் ஈறு தபைொமல் மொன் வருவது கொண்க.

மூன்று கிறள மரம் - ந, நொற்பகொடு - ன்,

hypen பபொன்ை பகொடு - அ, மீ ண்டும்

நொற்பகொடு - ன், இரு பகொட்டு மீ ன் - ெொ, இருபுைமும் மும்மூன்று பகொடு U - பக,

U

நடுவில் பகொடு - ன, பகொட்டின் இருபுைமும் மும்மூன்று பகொடுகள் - த்த,
றவரவடிவம் - ன். இதில் உள்ள எழுத்துக்கள்
நன்னன் பகனத்தன் தெப்பமொன தபயர்.
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நன்அன் பகனத்தன் என்பன.

எருறம உரு தபொைித்த இந்த முத்திறரயில் முதல் இரு ெிறுபகொடு - அ, இரு தபரிய
பகொடுகள் - ண, இருபகொடுகளின் கீ ழ் கவிழ்த்த A - ங்க, வட்டத்துள் றவரம் - ன்.
இதில் உள்ள எழுத்துகள் அணங்கன்

என்பன.

பெெொத்திரி ெிைீதரன்
sseshadri69@gmail.com
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8.

ஏறு, எருது, காலள
நூ த பலொ சு

ஏறு, எருது, காலள என்னும் தெொற்கள் தமிழில் உள்ளன.
பச; க ற்ைம்;

ாண்டில்

எனவும் குைிக்கப்படுகின்ைன.

விலை; இை ம்; நந்தி எனவும் திறெச் தெொற்கள் உண்டு.
அதொன்று,

ாைல்; புல்ைம்; மூரி; பூணி; இைால்

OX; BULL

எனவும் திவொகர நிகண்டு கொட்டுகின்ைது.

என ஆங்கிலத்தில் இரு தெொற்கள் உள்ளன.

OX (plural OXEN ) என்ைொல் ஏர் உழ வண்டியிழுக்க பயன்படும்.
காயடிக்கப் ட்ைது:
ஆண் ஆன் இதனின் ஆணுறுப்பு பயனற்ைதொக தெய்யப்பட்டது, அதன் வலிறம
முழுதும் இனப்தபருக்கத்திற்குப் பயன்படொமல் நிறுத்தி பவறல வொங்கிப்
பயன்தகொள்ளபவ தெய்யப்பட்டறவ கொயடிக்கப்படும்* கொறளகள்.
ககாம்பு க ாசுக்கியது:
இதனின் தகொம்புகள் கன்று நிறலயிபலபய தீயிட்டு தபொசுக்கி அறவ வளரொமல்
தடுத்து நிறுத்தி தகொம்பு வளர உள்ள திைறன பவறல வொங்கி பயன்தகொள்ளச்
தெய்வது.
நந்தி:
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தஞ்றெ
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பகொயில்களில் கொட்டப்படும் நந்திக்குக் தகொம்புகள் இல்லொதறமறய கொண்க.
இந்நொளில் தபரும்பொலும் இப்படி என்ைொலும் தகொம்புகள் குறைந்தறவயும், முழுதும்
உள்ளறவயும் கொணலொம். எனினும், எல்லொமும் திமில் உறடயறவபய.
நந்தி = ஆண்
நந்தினி = தபண்

*கொயடித்தல் எனும் முறைக்கு ஈடொக

மனித இனத்திலும் நறடதபறுவதும் உண்டு.

பீத்பதொவன் எனும் பமற்கத்திய இறெக்கறலஞர் தனது

குரல் வளம்

மொைொமல்

இருக்க அப்படிச் தெய்துதகொண்டதொக தெய்திகள் உண்டு பிற்கொலத்தில் அவர்
தெவிடொக வொழ்ந்தொர் என்பர்.

நூ த பலொ சு (நூ.த.பலொக சுந்தரம்)
மயிறல
selvindls61@gmail.com
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9.

21.1.2017 - பகாைாைம்பூரில் நலைக ற்ை த.ம.அ

கருத்தரங்கம்
முறனவர் சுபொஷிணி

மபலெியொவில் தமிழர்களின் வொழ்வு என்பது பன்தனடுங்கொல வரலொற்றை
அடிப்பறடயொகக் தகொண்டது. நீண்ட ததொடர்பு தமிழக மக்களுக்கும் மபலெிய
நிலப்பரப்பில் வொழ்ந்த மக்களுக்கும் இருந்துள்ளறமறய வரலொற்று ஆய்வுகள் உறுதி
தெய்கின்ைன. அந்த வறகயில் மபலெிய தமிழர்களின் வரலொற்றுச் தெய்திகறளயும்
அறவ ததொடர்பொன ஆவணங்கறளயும் பொதுகொக்கும் முயற்ெிகறள
முன்தனடுக்கபவண்டும் என்ை முறனப்பில் தமிழ் மரபு அைக்கட்டறளயின்
தெயல்பொடுகள் கடந்த ெில ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்தன. இந்த முயற்ெிகறள
அதிகொரப்பூர்வமொக்கி தெவ்வன தெய்திட பவண்டும் என்ை பநொக்கத்தில் 2015ம் ஆண்டு
தமிழ் மரபு அைக்கட்டறளயின் மபலெியக் கிறள பதிவு தெய்யப்பட்டு அரசு
அங்கீ கொரம் தபற்ைது.
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2017ம் ஆண்டின் முதல் நிகழ்வொக "பண்பொட்டு மீ ட்ெிக்கொன பதடல் - பன்னொட்டுப்
பொர்றவயில்" என்ை தறலப்பில் ஒரு நொள் கருத்தரங்கு ஒன்ைிறன ஏற்பொடு
தெய்திருந்பதொம். தமிழர் பண்பொட்டில் இறையியல் கூறுகறள றமயப்படுத்தி இந்த
ஒரு நொள் கருத்தரங்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இளம் தறலமுறையினர் அதிகமொகக்
கலந்து தகொள்ளும் வறகயில் பல்கறலக்கழகத்திலும் கல்லூரிகளிலும் இந்த நிகழ்ச்ெி
ததொடர்பொக தெய்திகள் பரிமொைப்பட்டதொல் அதிகமொன இறளஞர்கள் இந்தக்
கருத்தரங்கில் வந்து கலந்து தகொள்ள வொய்ப்பு அறமந்தது.
இக்கருத்தரங்கில் நொன்கு தவவ்பவறு தறலப்புக்களில் தெொற்தபொழிவொளர்களது
உறரகள் வடிவறமக்கப்பட்டிருந்தன.
முதல் தெொற்தபொழிவு தமிழ் தபௌத்தம்
பற்ைியது. தமிழகத்திலிருந்து வருறக
தெய்திருந்த எழுத்தொளர்.திரு.தகௌதம
ென்னொ அவர்கள் இந்தச் தெொற்தபொழிறவ
வழங்கினொர். தமது உறரயில் புத்தரின்
வரலொறு ததொடர்பொன தெய்திகளிலிருந்து
ததொடங்கி, அவர் அரண்மறனயிலிருந்து
தவளிபயைியறமக்கொன, வழக்கில்
இருக்கும் கறதக்கு முற்ைிலும்
மொறுபொடொன ஒரு கருத்திறன முன்
றவத்து புதிய தகவல்கறள வழங்கினொர்.
புத்தரின் தகொள்றககள், அவரது துைவு
அது ததொடர்பொன பதடல்கள், புத்தமத
பிரிவுகள், தமிழில் உள்ள புத்த
இலக்கியங்கள், பொலி தமொழி ததொடர்பொன தகவல்கள் மட்டுமன்ைி இன்று தமிழர்
வொழ்வியலில் வழக்கில் இருக்கும் ெடங்குகள், ெம்பிரதொயங்கள், வழிபொட்டு
முறைகளில் கலந்திருக்கும் தபௌத்தத்தின் தொக்கம் பற்ைியும் அவரது தெொற்தபொழிவு
அறமந்திருந்தது. முற்ைிலும் மொறுபட்ட வறகயில் அறமந்திருந்த இச்தெொற்தபொழிவு,
வந்திருந்த பொர்றவயொளர் மத்தியில் குைிப்பிடத்தக்க பகள்விகறள எழுப்பியபதொடு
தமிழ் மண்ணில் மட்டுமன்ைி மபலெிய சூழலிலும் தபௌத்தத்தின் தொக்கம் பற்ைி
விரிவொன ஆய்வுகள் நிச்ெயம் பதறவ என்பறத உறுதி தெய்வதொக அறமந்திருந்தது.
இதறனத் ததொடர்ந்து எனது தெொற்தபொழிவு இடம்தபற்ைது. தமிழர் வழிபொட்டில் மிக
முக்கிய பங்கு வகிக்கும் குல ததய்வ வழிபொடு பற்ைியும் நொட்டொர் வழிபொட்டில்
இடம்தபறும் ததய்வங்கள் பற்ைியும் இந்த உறரயில் தகவல்கள் வழங்கிபனன்.
தமிழகத்துக்கொன எனது களப்பணிகளுக்கொன பயணங்களில் நொன் பெகரித்த நொட்டொர்
வழிபொட்டில் இடம்தபறும் ததய்வங்கள் பற்ைிய புறகப்படங்களுடன் கூடிய
விபரங்கறள வழங்கிபனன். இதில் ெொமிகள் பற்ைிய பின்னணியில் இருக்கும்
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கறதகள், தெவி வழிச்தெய்திகள், ெடங்குகள்,
வழிபொட்டு முறைகள் என்பன பற்ைிய
தெய்திகறளயும் வழங்கிபனன்.
தமிழகத்திலிருந்து அன்றைய மலொயொவிற்குப்
புலம்தபயர்ந்த தமிழ் மக்கள் தங்கள்
குலததய்வ வழிபொடுகறள தொங்கள்
புலம்தபயர்ந்த மலொயொவிலும் ஏற்படுத்தி,
இன்று அக்பகொயில்கள் தபரிய அளவில்
மக்களொல் வழிபடப்படும் நிறல இருப்பறதயும்
எனது தெொற்தபொழிவில் பகிர்ந்து தகொண்படன்.
மதிய அமர்வில் முதல் பபச்ெொளரொக
பபரொ.நொ.கண்ணன் தனது கட்டுறரறய
வழங்கினொர். பன்முகத்தன்றமயில் எவ்வொறு
ெங்க இலக்கியம் ததொடங்கி தமிழர் வொழ்வில்
வழிபொட்டுக் கூறுகள் அறமந்தன என்பறத
சுட்டிக் கொட்டுவதொக அவரது தெொற்தபொழிவு
அறமந்தது. பக்தி நிறல பற்ைி விரிவொகத்
தனது தெொற்தபொழிவில் விளக்கம் அளித்தொர்.
அத்பதொடு றவஷ்ணவ பொரம்பரியத்தில் பக்தி
நிறல பற்ைி குைிப்பிட்டு ஸ்ரீ ரொமொனுெரின்
ெமுதொய ெீ ர்திருத்தக் கருத்துக்கறளயும் முன்
றவத்து தனது தெொற்தபொழிறவ நிகழ்த்தினொர்.
இந்தக் கருத்தரங்கில் இறுதி
தெொற்தபொழிவொக அறமந்தது திரு.ஒரிெொ
பொலு அவர்களின் வள்ளலொர் பற்ைிய
ஆய்வுறர. வள்ளலொரின் ென்மொர்க்க
கருத்துக்கறள எளியத் தமிழில்
வந்திருந்பதொர் புரிந்து தகொள்ளும்
வறகயில் ததளிவொக தனது உறரயில்
விளக்கமளித்தொர். வொடிய பயிறரக்
கண்டபபொது வொடிய வள்ளலொறரப்
பபொலபவ தற்ெமயம் தமது பயிர்கள்
கொய்ந்து கருகி மடிவறதக் கண்டு மனம்
தொளொது மடிந்த தமிழக விவெொயிகறளத் தனது உறரயில் நிறனவு கூர்ந்தொர்.
வள்ளலொரின் முதல் ஐந்து திருமுறைகறள விட ஆைொம் திருமுறைறய
வொெிப்பதிலும் அதறனப் புரிந்து தகொள்வதிலும் நொம் ஆர்வம் கொட்ட பவண்டும் என்ை
தன் கருத்றத முன் றவத்தபதொடு வள்ளலொறர இறைவனொகப் பொர்க்கொமல் நல்ல ெக
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மனிதரொக, வழிகொட்டியொகப் பொர்த்தொல் அவரது கருத்துக்கறளப் புரிந்து தகொள்ளலொம்
என்ை அருறமயொன கருத்றதயும் முன் றவத்தொர்.
இந்த நிகழ்றவத் ததொகுத்து வழங்கிய
வழக்கைிஞர் ெரஸ்வதி அவர்கள்
தெொற்தபொழிவொளர்களின் கருத்துக்கள்
மபலெிய சூழலில் எவ்வறகயொன
பதறவகறள முன்னிறுத்துகின்ைது என
மிக அழகொகவும் சுருக்கமொகவும்
வழங்கியது வந்திருந்த பபரொளர்கள்
அறனவருக்கும் நிகழ்ச்ெியின்
ததொடர்ச்ெிறய ெரியொகப் புரிந்து
தகொள்வதற்கு மிக உதவியது.
இறுதியொக நிகழ்வில் நன்ைியுறரக் கூைிப்
பபெிய தமிழ் மலர் நொளிதழின் நிர்வொக
இயக்குநர் திரு.தபரியெொமி அவர்கள்
கருத்தரங்க தெொற்தபொழிவுகள்
ஒவ்தவொன்றையும் விவரித்து விளக்கமளித்தபதொடு இவ்வறகக் கருத்தரங்கங்கள்
ததொடர்ந்து நறடதபை பவண்டும் என்ை தன் கருத்றதயும் வலியுறுத்தினொர்.
இந்த நிகழ்ச்ெிக்கொன ஆதரவிறன
மலொயொ பல்கறலக்கழகத்தின்
தமொழி தமொழியியல் துறையும்,
தமிழ் மலர் நொளிதழும், ஓம்ஸ்
அைவொரியத்தின் தறலவர் திரு
ஓம்ஸ் பொ தியொகரொஜனும்
வழங்கியிருந்தனர். திரு. ஓம்ஸ்
பொ தியொகரொஜன் அவர்களது
தபொதுச்பெறவறயயும் தமிழ்
பமல் அவர் தகொண்டிருக்கும்
பற்ைிறனயும் தமிழ் மரபு
அைக்கட்டறளயின் பொல் அவர்
தகொண்டிருக்கும் ஆர்வத்றதயும்
கருத்தில் தகொண்டு இந்தக்
கருத்தரங்கில் அவறரத் தமிழ்
மரபு அைக்கட்டறள ெிைப்புச் தெய்து எமது நன்ைிறயத் ததரிவித்துக் தகொண்படொம்.
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நிகழ்ச்ெியில் வந்து கலந்து தகொண்டவர்கள்
இவ்வறக நிகழ்ச்ெிகள் மீ ண்டும் நறடதபை
பவண்டும் எனக் கூைிச் தென்ைது ஆர்வம்
அளிப்பதொக அறமந்தது. மபலெிய
தமிழ்ச்சூழலில் தரமொன நூல் வொெிப்பு என்பது
மிக மிகக் குறைவொகபவ இருக்கின்ைது.
தமிழர் வரலொறு பற்ைிய அதீதப்
பபொக்கிறனப்பற்ைிப்பபெி மன நிறைவு
தகொள்ளும் மனப்பொங்கும் ெற்று அதிகமொகபவ
இருக்கின்ைது. இதறனக் கருத்தில் தகொண்டு
தரமொன நூல் வொெிப்பு , மற்றும் தரமொன
ஆய்வுக் கருத்தரங்கங்கள் ஆகியன
ததொடர்ச்ெியொக ஏற்பொடு தெய்யபவண்டும்
என்ை கருத்றத தமிழ் மரபு
அைக்கட்டறளயின் மபலெியக் கிறள
முன்தனடுக்கத் திட்டமிட்டுள்பளொம்.

முறனவர்.சுபொஷிணி
ksubashini@gmail.com
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10.

அது என்ன கைல்ைா?

ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம்

அது என்ன தடல்டொ?
கொவிரி தடல்டொ...கொவிரி தடல்டொ ...என்கிைொர்கபள, கொவிரி ததரியும், முன்தபல்லொம்
அதில் தண்ணர்ீ வரும். அது என்ன தடல்டொ ?
மறலகளில் பிைக்கும் ஆறுகள் கடறல பநொக்கி தங்கள் பயணத்றதத்
துவக்குகின்ைன. மறலச்

ெரிவுகளில்

துள்ளிக் குதிக்கின்ைன. அருவிகளொக

ஆர்ப்பரித்து கீ ழ் பநொக்கி தவகு பவகமொகப் பொய்கின்ைன.

ெிவெமுத்திரம் அருவி
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நிறைந்த ஆற்ைலுடன் பொயும் இந்த ஆறுகள் தங்கள் வழியில் எதிர்ப்படும்
பொறைகறளப் பிளக்கின்ைன. தூக்கிப் பந்தொடுகின்ைன உறடக்கின்ைன. ெிறதக்கின்ைன..
இப்படி ெிறதக்கப்பட்ட

துகள்கறளச் சுமந்து தகொண்டு ெமதவளிறய அறடகின்ைன.

விரிந்து பரந்து படுகின்ைன.
மறலகளில் குறுகலொக வந்த ஆறுகள்

கீ பழ இைங்கி ெமதவளிறய அறடயும்பபொது

விரிந்து பபொவதொல் அவற்ைின் பவகம் குறைந்து பபொகிைது. மறலச்ெரிவுகறள
ஒப்பிடும்பபொது ெமதவளிப் பகுதியின் ெரிவு (Slope) மிக மிகக் குறைவு. இதனொலும்
ஆற்ைின் பவகம் குறைந்து பபொகிைது. இதற்கும் பமலொக ஆறுகள் கடறல அறடயும்
பபொது, அறலகளின் பவகத்றத

எதிர்க்க பவண்டியுள்ளது. இதனொலும் ஆறுகளின்

பவகம் குறைகிைது.
ஆற்ைின் பவகத்தொல் அடித்து வரப்பட்ட பொறைத் துகள்கள், மணல் துகள்கள்,
வண்டல் மண் பபொன்ைறவ, ஆற்ைின்

பவகம் குறையும் பபொது பமலும் அடித்துச்

தெல்லப்பட இயலொமல் ஆற்ைின் கறரகளில் வண்டல் படிவங்களொக படியத்
துவங்குகின்ைன. இப்படிப் படிப்படியொக

படியும் வண்டல்கள் உயரும்பபொது அறவ

ஆற்ைின் பபொக்றக மொற்ைிவிடுகின்ைன. அல்லது பிரித்து விடுகின்ைன. இப்படி தடம்
மொைிச் தெல்லும் அல்லது பிரிந்து தெல்லும் ஆற்ைின் கறரகளிலும் வண்டல்கள்
படிந்து பமலும் பமலும் ஆறு பல கிறளகளொகப் பிரிந்து விடுகிைது.
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ஆக, ஒரு பகொடொக வந்து தகொண்டிருந்த ஆறு, கடறல தநருங்கும் பபொது , பல
கிறளகளொக பிரிந்து வண்டல் மண்றணப் பரப்பி ஒரு புதிய நில அறமப்றப
உருவொக்கி விடுகிைது. கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்பகொண வடிவில் உருவொகும் இந்த நில
அறமப்பு கிபரக்க எழுத்து ‘தடல்டொ’ (∆) றவப் பபொல் உள்ளதொல்

இந்தப் பகுதி

‘தடல்டொ’ என்று அறழக்கப்படுகிைது.

கூகுள் பதிமத்தில் அடர் பச்றெ நிைத்தில் உள்ளது கொவிரி தடல்டொ
கொவிரி தடல்டொ பகுதி , திருச்ெிக்கு கிழக்பக கல்லறணயிலிருந்து துவங்குகிைது.
கொவிரி தடல்டொவின் வடக்கு எல்றலயொகக் தகொள்ளிடம் ஆறு அறமகிைது. ஒரு
பகொட்டில் வந்து தகொண்டிருந்த கொவிரி ஆறு, தன் கொல்கறள விரித்துப்
“கொவிரி” ஆனபதொ.
படங்கள்: இறணயத்திலிருந்து

Singanenjam
singanenjam@gmail.com

[53]

பரவியதொல்

11.

காமராசரும் கல்வியும்
இரொம.கி.

கொமரொெறரயும், கல்விறயயும் பற்ைிய பபச்சு இங்கு எழுந்தவுடன், 46 ஆண்டுகளுக்கு
முந்றதய ஒரு பறழய ெிறு நிகழ்வு என் நிறனவிற்கு வந்தது.

பகொறவ நுட்பியற்கல்லூரியில் நொன்
பவதிப்தபொைியியல் படித்த கொலத்தில்
தநருங்கிய நண்பரில் ஒருவன்
அரங்கரொென் நற்ெிந்தறனயொளன்.
குமுகவுணர்வும் தெயற்துடிப்பும் மிக்கவன்.
திருச்ெிரொப்பள்ளித் ததன்னூர்
அக்கரகத்றதச் பெர்ந்த அரங்கரொென்
குடும்பத்தொர் திருவிண்ணவ தநைியொளர்.
நண்பனுக்கு 3 அக்கொக்கள். இவன் ஒபர
றபயன். அம்மொ தவைிப்பபொன
கொரணத்தொல், இரண்டொவது அக்கொ தன்
கணவபரொடு வந்துதங்கி அரங்கரொெனின்
அப்பொ கிருஷ்ணறனப்
பொர்த்துக்தகொண்டொர். அரங்கரொென் நண்பர்
யொரொயினும் அவர்களின் நடுவட்டு
ீ
ஊஞ்ெல்வறர ஊடி வரமுடியும். அக்கொர
வடிெல் முதற்தகொண்டு எல்லொ
அமுதுகளும் எங்களுக்குத் தருவொர்.
எங்கள் நண்பர்கள் யொருக்குள்ளும்
ஒருபவற்றுறமயும் கொணொத உன்னதமொன குடும்பம்.
அரங்கரொெனின் மூத்த அக்கொ இலட்சுமி ஒரு கொந்தியவொதி. திருச்ெிரொப்பள்ளி
ததன்னக இருள்வொய் (Southern Railways) மருத்துவமறனயில் தெவிலியொய்
பவறலபொர்த்தொர் தபொன்மறலயில் அவரின் துறணவர் ஒரு பபரொயத்
ததொழிற்ெங்கவொதி. திருவிண்ணவரில்றல. இருவருக்கும் எப்படி உைபவற்பட்டது
என்று எனக்குத்ததரியொது. துறணவரின் மூத்த மறனவி பவபைொரிடத்திலிருந்தொர்.
மூத்தொரின் பிள்றளகள் அக்கொவட்டிற்கும்
ீ
வந்துபபொய்க் தகொண்டிருப்பர். அக்கொவிற்குப்
பிள்றளகளில்றல. ததன்னூரிலில்லொது அக்கொ அத்தொபனொடு தபொன்மறலயில்
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தங்கியிருந்தொர். இவ்வுைறவ அரங்கரொெனின் அப்பொ ஏற்றுக்தகொண்டதில்றல.
குடும்பத்தில் மற்ைவர் ஏற்றும் ஏற்கொமலும் இருந்தொர். அக்கொவும் அத்தொனும்
ததன்னூர் வட்டினுள்
ீ
வரொவிட்டொலும், வொெல்வறர வந்திருக்கிைொர்கள்.
எங்கள்பமல் தகொண்ட ஆழ்ந்த அன்பொல் அரங்கரொென் அக்கொ எங்கதளல்பலொர்க்கும்
அக்கொவொனொர். அப்தபொழுததல்லொம் மதுறரவழிப் பபருந்துகள் குறைந்திருந்ததொல்
கொறரக்குடியிலிருந்து பகொறவபபொகத் திருச்ெிவழி இருள்வொயிற் பயணிப்பபன்.
திருச்ெி வரும்பபொததல்லொம் அரங்கரொென் அகத்திற்கும், அக்கொறவப் பொர்க்கப்
தபொன்மறலக்கும் பபொபவன். அகறவமுதிர்ந்த கொரணத்தொல் அம்மொ பபொலபவ அக்கொ
பரிவுகொட்டுவொர். அக்கொபவொடு அரங்கரொெனும் நொனும் கொரெொரமொய் அரெியல்
வொதங்கள் தெய்ததுண்டு. 70 களின் கொலத்தில். உலகதமங்கும் இடதுெொரிச் ெிந்தறன
பரவியிருந்தது.. தமிழிறளபயொர் பலரும் அன்று இடதுெொரி, தி,மு.க.வின் வழி
ெிந்தறனவயப்பட்டதொல், பபரொயக்கட்ெிறய ஏற்கொதிருந்தொர். எங்களின்
தபருமுயற்ெியொல் பபரொயக்கட்ெிறயத் பதொற்கடித்திருந்பதொம் அல்லவொ? எனபவ
ஒருவித இறுமொப்பும் கூட எங்களுக்கு வந்தது. (67 இல் விருதுநகரிற் பதொற்ைிருந்த)
கொமரொெறர வம்பிற்கிழுத்பத பலபநரம் அக்கொவுடன் பபெிவிறளயொடுபவொம்.
ஆனொலும் அக்கொ எங்கறளக் பகொவிக்கமொட்டொர். எம்பமற்தகொண்ட அன்பு ெற்றுங்
குறையொது. “பபொங்கடொ, பபொக்கத்த பயல்களொ? உங்களுக்கு என்னடொ அரெியல்
ததரியும்?” என்று தெொல்லிவிடுவொர்.
இலட்சுமியக்கொவிற்கு தபருந்தறலவர் கொமரொெர்பமல் இன்னததன்று
தெொல்லமுடியொத ஈடுபொடு; ஒரு பக்தி. தெொந்தக்கொரர், ததரிந்தவதரனப் பலருக்கும்
இது தபரும்வியப்றபக் தகொடுத்தது. .அரங்கரொென் அப்பொபவொ, மூதைிஞர் இரொெிபமல்
ஆழ்ந்த பற்றுக்தகொண்டவர். சுதந்திரொக்கட்ெி தறலதூக்கிய கொலம். எப்படியிருந்தொலும்
கொமரொெரின் பிைந்தநொளுக்கு அக்கொ தென்றனக்கு வந்துவிடுவொர். எப்படியும் அவறர
அன்று கண்டு வொழ்த்துச்தெொல்லொது ஓய மொட்டொர். 1970-72 இல் தென்றனயிலுள்ள
இந்திய நுட்பியற்கழகத்தில் நொன் முது நுட்பியல் (பவதிப்தபொைியியல்) படித்பதன்.
அரங்கரொென் தவங்கொலூர் இந்திய அைிவியற்கழகத்தில் முது தபொைியியல்
(பவதிப்தபொைியியல்) படித்தொன். நொங்கள் இருவருபம இடதுெொரிச் ெிந்தறனயில்
தீவிரமொய்ச் தென்றுதகொண்டிருந்பதொம். அக்கொவிற்கும் அது ததரியும்.
1971 இல் நொட்டில் மொற்ைங்கள் நறடதபற்ை கொலம். 1969 இல் பிரிந்துபபொன
இந்திரொகொந்தி தனக்தகன ஒரு பபரொயக்கட்ெிறய உருவொக்கிப் 1971 மொர்ச்சுத்
பதர்தலில் தபருதவற்ைி ஈட்டியிருந்தொர். ெிண்டிபகட் இண்டிபகட் என்று பபரொயக்கட்ெி
இரண்டொய் உறடபட்டது. தமிழகத்திபலொ கறலஞர் தறலறமயில் தி.மு.க.
தபன்னம்தபரிய தவற்ைிதபற்ைது. நொகர்பகொயிலில் பொரொளுமன்ை உறுப்பினரொய்
கொமரொெர் பதர்ந்ததடுக்கப்தபற்ை பபொதும் அவர் ெொர்ந்த நிறுவனப் பபரொயம் (Organization
Congress) மிகுந்த பதொல்விகண்டு பெொர்ந்துகிடந்தது. ெட்டப்பபரறவயிலும்
பபரொயக்கட்ெியினர் தவறும் 15 பபரொய்க் குறுகிப்பபொனொர். தபருந்தறலவர்
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நிகழ்ச்ெிகளிற் கலந்துதகொள்வது குறைந்துபபொயிருந்தது. 1971 பதர்தலுக்கப்புைம்
நன்ைிததரிவிக்கும் கூட்டம் றெதொப்பபட்றடயில் நடந்த பபொது அவருறடய
தநொறகயொன பபச்றெக்பகட்டு அதிர்ந்துபபொபனன். இப்படி இவர் மக்கறளத்திட்டினொல்
எப்படி இனி இவருக்கு வொக்களிப்பர்? தபன்னம் தபரிய கட்ெிக்குப் ஒரு
தபொதிவொனதிட்டம் பவண்டொமொ? தவறுபம சு.ம. பயல்கள் என்று எதிரிறயக்
குற்ைஞ்ெொட்டினொற் பபொதுமொ? இப்படிதயல்லொம் எண்ணம் ஓடிக்தகொண்டிருந்தது.
அவர்பமல் எனக்குக் கிடுக்கங்கள் (criticisms) நிறைய இருந்தன. நொறளக்பக புரட்ெி
வந்துவிடப்பபொகிைது என்பதுபபொல் எண்ணிக்தகொண்ட இளம்பிள்றளவொதம் எம்முள்
குடிதகொண்டிருந்தது.
1971 ஆம் ஆண்டு சூறலமொதம் 15 ஆம் நொள். ஏற்கனபவ தவங்கொலூரிலிருந்து
அரங்கரொென் வந்திருந்தொன். திடீதரன்று அன்றுகொறல திருச்ெியிலிருந்து 11/12
மணிக்கு இலட்சுமியக்கொ தென்றன

இ.நு.க. கிருட்டிணொ விடுதிக்கு வந்துபெர,

“என்னவிது? என்றனத்பதடி வந்திருக்கிைொர்” என்று வியந்துபபொபனன். அக்கொறவ
விருந்பதொம்பியபின் பபெிக்தகொண்டிருந்பதொம். “புைப்படுங்கடொ, தறலவறரப் பொர்க்க;
இன்றனக்கு அவர் பிைந்தநொள். மொறலயில் அவர் தவளிநிகழ்ச்ெிகளுக்குப்
புைப்படுமுன் பொர்க்கலொம்” என்ைொர். “பவண்டொங்க்கொ, ஏதொவது இடக்குமடக்கொக
நொங்கள் அவரிடம் பபெிவிட்டொல் உங்களுக்கும் கஷ்டம், நீங்கள் பொட்டிற்கு
உங்கள்தறலவறரப் பொர்க்கச்தெல்லுங்கள். நொங்கள் இங்பக
கறதத்துக்தகொண்டிருக்கிபைொம். இன்றுமொறல ெில பதொழர்கள் வருவதொகச்
தெொன்னொர்கள்.” என்றுதெொன்பனொம். அக்கொ ஒப்பவில்றல. ”உங்களுக்கு என்னடொ
அரெியல்பற்ைித் ததரியும்? தவறும் தியரி பபசுவர்கள்.
ீ
புரட்ெி வந்துருச்ெொ?
உள்பளர்ந்து ஊைி என்ன பபச்சு வருதமன்று உங்களுக்கு அனுபவமுண்டொ?”
என்றுபகட்டொர். “இவ்வளவு தூரம் தெொல்கிைொபர! தபரியவர் நம்பூதிரிப்பொட்றடபய
மறுத்துக்கிடந்த நொம் இவருக்குப்பிடித்த தறலவறரயும் தொன் பொர்த்து விடுபவொபம?”
என்று எங்களுக்குள்

மருக்கமும் கிடுக்கமும் இருந்தொலும் புைப்பட்படொம்..

இன்று கொமரொெர் நிறனவில்லமொய் இருக்கிைபத அத் திருமறலப்பிள்றளத் ததரு
வட்டிற்கு
ீ
மொறல 3.30 மணி அளவிற் பபொய்ச்பெர்ந்பதொம். வட்டுக்கு
ீ
தவளியில்
யொரும் அவ்வளவொயில்றல. ஓரிருவர் வந்துபபொய்க் தகொண்டிருந்தொர். பிற்பகல்
தபருந்தறலவர் மொடியில் ஓய்தவடுக்கும் பநரம். 4 மணிக்குத் தொன் கீ பழ வருவொர்
என்று ததரியும். தறலவறரப் பொர்க்கவந்திருப்பறத அக்கொ

உதவியொளரிடம்

தெொன்னொர். கீ பழ கொத்திருந்பதொம். 15 நுணுத்தங்களில் அவர் எழுந்து தன்றனச்
தெவ்விக்கு அணிறமதெய்தது ததரியவந்தது. அக்கொ பமபலபபொய் வொழ்த்துச்தெொல்லி
ஆெிதபற்று எங்கறளயும் கூட்டி வந்திருப்பறதச் தெொல்லியிருப்பொர் பபொலும். 10
நுணுத்தங்கள் அவர்கள் கட்ெிநிறல பற்ைிப் பபெிக்தகொண்ட பின்னொல் ஓர்
உதவியொளர் வழி எங்களிருவறரயும் பமபலயறழத்தொர்.
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அப்தபொழுதுதொன், அவ்வளவு தநருக்கத்தில் நொன் தபருந்தறலவறரப் பொர்த்பதன்.
“வொங்க, தம்பி” என்ைறழத்தொர். தயங்கித்தயங்கி நொங்கள் உள்பள தென்பைொம்.
பிைந்தநொள் வொழ்த்துக்கறளயும், வணக்கங்கறளயுஞ் தெொன்பனொம்.
“அப்புைம் தலட்சுமி, இவரு யொரு?, இவரு யொரு?”
“ஐயொ, இவன் என் தம்பி, ரங்கரொஜன், இவன் அவன் நண்பன் கிருஷ்ணன். உங்கறளப்
பொர்க்கணும்னு கூட்டிக்கிட்டு வந்பதன். இவங்கள்லொம் உங்கறள நம்ப மறுத்து.
என்பனொதட வழக்கொடிக்கிட்பட யிருப்பொய்ங்க. ஆனொலும் இவய்ங்கறள உங்களுக்கு
அைிமுகப்படுத்பதொணும்னு கூட்டிட்டு வந்பதன்.”
“அப்படியொ, நல்லது! தம்பி என்ன பண்ணுைீங்க”
“ஐயொ, இங்பக தென்றன ஐ,ஐ,டி,யில் எம்தடக் (தகமிகல் இஞ்ெினியரிங்)
படிங்கிபைங்கய்யொ. இவன் தபங்களூர் ஐ.ஐ.எஸ்ஸியில் எம் இ.(தகமிகல்
இஞ்ெினியரிங்) படிக்கிைொன்.”
அரங்கரொெறனப் பொர்த்துச் ெில பகள்விகள் பகட்டொர். அவர்கள் அப்பொறவப் பற்ைியும்
விெொரித்தொர். திரும்ப என்றனப் பொர்த்து,
”தம்பி, உங்களுக்கு எந்தவூரு”
“கொறரக்குடிக்குப் பக்கமய்யொ”
“அப்படியொ நம்மூரு. ரொமநொதபுரம் மொவட்டம். ஊருபல மறழ கிறழ தபய்யுதொ? பபொை
வர்ரப்பல்லொம் பொக்குபைபன? ஒரு தபொட்டுத் தண்ணியில்ல. இன்னும் மொடுவிரட்டி
பமய்ச்சுக்கிட்டு நம்ம பயக இருக்கொய்ங்களொ? நல்லொப் படிக்கணும் தம்பி ”படிங்கடொ,
படிங்கடொ”ன்னு தெொல்லிச்தெொல்லி நொதொன் வைண்டுபபொகுது. எங்பக பகக்குைொய்ங்க?”.
“இன்னம் மறழ வரல்றலய்யொ! படிப்பு முக்கியந்தொன்யொ. நிச்ெயம் படிப்தபொம்யொ!
எங்களுறடய பறழய பள்ளி, கல்லூரிக் கல்வி விவரங்கறள ஓரளவு பகட்டைிந்தொர்.
”எல்லொத்றதயும் பபசுங்க, அலசுங்க. ஆனொப் படிங்க” என்ைபடி மீ ண்டும் ெில
அைிவுறரகள். அடுத்த நிகழ்ச்ெிக்குப் பபொக

பநரமொகிவிட்டறத உதவியொளர்

ஞொவகப்படுத்தினொர். நொங்கள் கீ பழயிைங்கிவந்த பிைகும், அக்கொவும் தறலவரும் 10
நுணுத்தங்கள் கட்ெிவிவரங்கறளப் பபெியபின் மொடியிலிருந்து

கீ பழ வந்தனர்.

அங்கிருந்து அவருறடய பறழய அம்பொெிடர் வண்டியில் ஏைிச்தெல்லும்வறர
பொர்த்துக்தகொண்டிருந்பதொம். கீ பழ 7,8 பபர் அவறரச் ெந்திக்கக்
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கொத்துக்தகொண்டிருந்தொர். ஒருெில முகமன்கறளக் கூைிவிட்டு அங்கிருந்து அவர்
புைப்பட்டுவிட்டொர்.
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தொன் முற்றுமுழுதொக முடிந்துபபொன கொலத்திலும் அவர்ெிந்தறன இறளஞர்
படிக்கபவண்டுதமன்பதிற்ைொன் இருந்தது. கல்விக்கொக அவதரடுத்த முயற்ெிகள்
ஒவ்தவொன்றும் இந்நிகழ்வின் ஊடொக அடியுணர்வில் எழும்பிவந்தது புரிந்தது.

ஒரு

தபருந்தறலவறன அப்படித்தொன் இன்றும் நிறனவு கூருகிபைொம்.”நல்லொப் படிக்கணும்
தம்பி” இன்றும் அந்த வொெகம் என் கொதுகளில் ஒலிக்கிைது. அவர் வொழ்க்றகயின்
ெொரம் அதுதொன். கல்வி என்று வந்தொல் கொமரொெர் தொன் என்கண்ணில்
நிறலத்துநிற்பொர். அக் கருப்புத்தமிழன் இல்லொது தமிழ்நொட்டிற் கல்விபயது?
பி.கு: பதொல்வியில் றநந்துபபொன, மனம்தவைிச்தெொடிய, கொமரொெரின் வொழ்க்றக
அதற்கப்புைம் 4 ஆண்டுகளில் முடிந்தது.
படங்கள்: இறணயத்திலிருந்து

இரொம.கி.
poo@giasmd01.vsnl.net.in
http://valavu.blogspot.com
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12.

கவத்தஜ்ஜூக அங்கதம்
தகௌதம ென்னொ

நமக்குக் கிறடக்கும் பறழய நொடகங்களுள் ஒன்று இந்த நூல். இறதப் பறடத்தவர்
பல்லவ அரெின் மன்னர்களில் ஒருவரொன மபகந்திர வர்மர். இந்த நூல் கி பி 640
எழுதப்பட்டிருக்கலொம் என்பது வரலொற்று ஆய்வொளர்களின் கருத்து. எனினும் அவர்
எத்தறன இலக்கியங்கறளப் பறடத்தொர் என்பது உறுதியொகத் ததரியொவிட்டொலும்,
இரண்டு நூல்கறள
பிர

மட்டும் உறுதியொகச் தெொல்ல முடியும். அறவ மத்தவிலொெ

ெனம் மற்றும் பகவத்தஜ்ஜூக அங்கதம் ஆகியன.
இந்த இரண்டு நொடகங்களும் ெமஸ்கிருத
மரபிறன பின்பற்ைி எழுதப்பட்டறவ என்பறத
தமது பகவத்தஜ்ஜூகத்தில் ததளிவு படுத்தியுள்ளொர்
மபகந்திர வர்ம பல்லவர். ெமஸ்கிருதத்தில் பத்து
வறகயொன நொடகங்கள் உள்ளன, அறவ: வொர
(பவண்டுதல்), இகம்ரிக (ஒருதறலக் கொதல்), திம
(முற்றுறக), ெமவக்கொர (ததொடர்பற்றுத் ததொடங்கி
ஒரு முடிறவ அறடதல்), வியொபயொக (பபொர்பூெல்),
பொண (ஒரு நபர் கொதல், வரீ நொடகம்), ெல்லொப
(ததொடர்பற்ை உறரயொடல்), வதி
ீ (ஒருவர் அல்லது
இருவர் கொதல்), உத்ெிரிஷ்டிகொங்க (துக்க),
பிர

ென (அங்கத அல்லது றநயொண்டி) என்ை

வறகயில் உள்ள நொடக பொணிகளில் அங்கத
வறகயில்தொன் மன்னர் மபகந்திரர் தமது
நொடகங்கறள எழுதியுள்ளொர்.
மன்னர் மபகந்திரர் எழுதிய இரண்டு நொடகங்களில் பகவத்தஜ்ஜூகத்றத அவர்
எழுதவில்றல என்று மயிறல ெீ னி பவங்கிடெொமி பபொன்ை அைிஞர்கள்
மறுக்கின்ைனர். கொரணம் பகவத்தஜ்ஜூகத்றத மபகந்திரர் எழுதியிருந்தொல்
பகவத்தஜ்ஜூகொ என்ை விருது தபயர் அவருக்கு வொய்த்திருக்கும் என்று தமது
மறுப்றப முன்றவக்கிைொர். ஆனொல் இரு நொடகங்கறளயும் பதிப்பித்த எம்.ெி.லொக்வுட்
பகவத்தஜ்ஜூகம் மன்னர் மபகந்திரர் எழுதியதுதொன் என்று உறுதியொகக் கூறுகிைொர்.
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லொக்வுட் அவர்களின் கருத்பதொடு நொனும் உடன்படுகிபைன். இரண்டு நொடகங்கறளயும்
எழுதியது மன்னர் மபகந்திரர்தொன். அதற்கு இரண்டுக் கொரணங்கறளக் கூைமுடியும்.
முதல் கொரணம், இரண்டு நொடகங்களும் ஏைக்குறைய ஒபர மொதிரியொன பின்னணியில்
அதொவது அரெறவயினர் முன்பு நடித்துக் கொட்ட பவண்டும் என்ை பநொக்கத்றத
முன்னிறுத்தித் ததொடங்கப்படுகின்ைன. இரண்டொவது கொரணம், இரண்டு நொடகங்களும்
தபௌத்தத்றதக் கடுறமயொகக் பகலி தெய்கின்ைன. தபௌத்தத்றத அழித்தவருக்கு
அறத மக்கள் தளத்தில் அழிக்க பவண்டும் என்ைொல்

அதற்கு ஊடகமும் ஓர் எளிய

வழிதொபன! அதில் ஒன்ைொக நிகழ்த்துக் கறலறய மன்னர் பதர்ந்ததடுத்தொர்.
மபகந்திரபல்லவர் எழுதிய பகவத்தஜ்ஜூகொ தபௌத்தர்களின் ஒரு நிறலயொன
பரிவ்ரொஜகொ நிறலயிறன பமற்தகொண்டிருக்கும் ஒருவறர றமயப்படுத்தி நிகழ்கின்ை
கறத.

அதன்படி பரிவ்ரொஜகர் என்ைொல் உண்றமறயத் பதடி அறலயும் நிறலயில்

இருப்பவர் என்று தபொருள். ெற்பைைக்குறைய அவர் பிக்கு நிறலறய எட்டக்கூடிய
நிறலயில் இருப்பவர். உண்றமறயத் பதடி அறலயும் ஒரு பரிவ்ரொஜகறர
முட்டொளொகக் கற்பித்துக் தகொண்டு அவறரக் பகலியும் கிண்டலும் தெய்யும் நொடகம்
இது. தபௌத்தத்தின் மீ து மபகந்திரனுக்கு இருந்த தவறுப்பும் கொழ்ப்பும் இந்த
நொடகத்திலும் இதற்கு முன்னர் எழுதிய மத்தவிலொெ பிர

ஜொ. தகௌதம ென்னொ
g.sannah@gmail.com
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ெனத்திலும் கொணமுடியும்.

13.

திருப் தி – திருமலை பதாரணக் கல்
ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம்

பநச்சுரல் ஆர்ச் என ஆங்கிலத்திலும் ஷிலொ பதொரணம் என்று ததலுங்கிலும் ( ஷிலொ
என்ைொல் பொறை அல்லது கல் என்று தபொருள்) அறழக்கப்படும்
திருப்பதி-திருமறலயில் உள்ளது. 1980 களில்
பெர்ந்த புவியியலொளர்கள்

பதொரணக்கல்

இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துறைறயச்

இந்தப் பகுதியில் ஆய்வுகள் பமற்தகொண்டபபொது இந்த

பதொரணக் கல்றல கண்டைிந்து உலகிற்கு ததரியப் படுத்தினர். பதொரண வொயிலின்
அகலம் 8 மீ . உயரம் 3 மீ .

திருக்பகொவிலுக்கு வடக்பக 600 மீ . தூரத்தில் உள்ள இந்த

இடத்திற்குச் தெல்ல ெொறல வெதிகள் உண்டு. வரொகீ ஸ்வரர் பகொவிலிலிருந்து
நடந்தும் தெல்லலொம். 15- 20 நிமிடங்கள் ஆகும்.

திருமறலயில் பகொட்றட சுவர் பபொல் நிற்கும் குவொர்ட்றெட் பொறைகள்.
இந்தத் பதொரணக்கல் ஓர் இயற்றக வடித்த இனிய ெிற்பம். இயற்றக வடித்த இனிய
ெிற்பங்கள் உலதகங்கிலும் கொணப்படுகின்ைன. உளியும் இல்லொமல் சுத்தியலும்
இல்லொமல் இந்தச் ெிற்பங்கறள தெதுக்கியது , புவியியலில் geological agents என
அறழக்கப்படும் கொற்று, மறழ, தவயில், ஆறு, பனியொறுகள் ஆகியறவபய ஆகும்.
இந்தச் ெிற்பிகளின் திைறன தமன் பொறைகளொன மணற்பொறை, களிமண் பொறை ,
சுண்ணொம்புப்பொறை

பபொன்ை படிவப்பொறைகளில் நன்கு கொணலொம். உலகின் புகழ்
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மிக்க பநச்சுரல் ஆர்ச்

எல்லொம் தபரும்பொலும்

படிவப் பொறைகளிபலபய

அறமந்துள்ளன.
ஆனொல் திருமறல பதொரணக் கல்பலொ குவொர்ட்றெட் எனப்படும்
உருமொற்றுப்பொறையில் அறமந்துள்ளது. தென்றனயிலிருந்து திருப்பதி தெல்லும்
வழியில் உள்ள நகரி குன்றுகளில் முதலில் கண்டைியப்பட்டதொல் இறவ ‘நகரி
குவொர்ட்றெட்’ என்று அைியப்படுகின்ைன. (அத்திரொம்பொக்கத்திலும் , குடியம் குறக
பகுதியிலும் கற்கொல ஆயுதங்கள் தெய்ய பயன்பட்ட கூழொங்கற்களின் தொயகம் நகரி
குவொர்ட்றெட் பொறைகள்தொன் என எண்ண

இடமுண்டு.) இந்தப் பொறைகளின் வயது

160 பகொடி ஆண்டுகள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பொறைகள் பதொன்ைிய பின்னபர
பதொரணக்கல்
வயது ெற்று

அறமப்பு பதொன்ைியிருக்க பவண்டும். ஆதலின் பதொரணக் கல்லின்
குறைவொகத்தொன் இருக்க பவண்டும்.

குவொர்ட்றெட் பொறைகள் மிகவும் வன்றமயொனறவ. ஆதலின் இயற்றக ெிற்பிகளின்
றகவண்ணம் இங்பக அதிகம் பலித்திருக்கொது. மொைொகப் பொறையில் ஏற்பட்டுள்ள
விரிெல்களும் பிளவுகளுபம பதொரணக் கல் அறமப்பு உருவொகக் கொரணமொக
இருந்திருக்கபவண்டும். பொறைகள் அழுத்தத்திற்கு உட்படும்பபொது அவற்ைில்
விரிெல்கள் உருவொகின்ைன. ததொடர்ந்து பல லட்ெக்கணக்கொன ஆண்டுகள் இந்தப்
பொறைகள் தவப்பத்தில் விரிவதொலும் குளிரில் சுருங்குவதொலும் இந்த விரிெல்கள்
பிளவுகளொக மொறுகின்ைன. பிளவுகள் குறுக்கும் தநடுக்குமொக அறமயும்
பொறைகள் துண்டொகி விழுகின்ைன. இந்த முறையில்தொன் பதொரணக் கல்
உருவொகியிருக்கபவண்டும்.

பதொரணக் கல் வறளவு
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பபொது

பதொரணக் கல் வறளவு
பதொரணக் கல்றல பொர்றவயிட வரும் பக்தர்கள், ‘தபருமொளின் உயரமும் இதன்
உயரமும் ஒன்பை

...தபருமொபள இங்பகயும் வொெம் தெய்கிைொர்’ என்று நம்புவபதொடு

இதில் ஆதி பெஷறனயும் , ெங்கு ெக்கரத்றதயும் கண்டு வழிபடுகிைொர்களொம். நம்
கண்களுக்கு குவொர்ட்றெட் பொறைறயத் தவிர பவறு எதுவும் ததரியவில்றல.

படங்கள்: இறணயத்திலிருந்து

Singanenjam
singanenjam@gmail.com
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14.

விழுப்புரம் வைக்கு இரயில்பவ காைனி...
பகொ.தெங்குட்டுவன்

இந்தியொவில் ஐபரொப்பியர்களின் மிச்ெ தெொச்ெங்களொக இன்றும் நிறலத்திருப்பவற்றுள்,
அவர்களின் கட்டடங்கறளச் தெொல்லலொம்.
தமிழகத்தில் இரயில் பொறதயின் தநடுகிலும், முக்கிய ெந்திப்புகளில் இந்த
மொதிரியொனக் கட்டடங்கள் நூைொண்றடக் கடந்தும் நம்முன் வொழ்ந்து வருகின்ைன.
அவர்கள் உருவொக்கிய இரயில்பவ குடியிருப்புகள் தனிச்ெிைப்பு வொய்ந்தறவதொம்.
உயர் அதிகொரிகள் முதல் கறடநிறல ஊழியர் வறரயிலுமொக அறனவருக்கும்
குடியிருப்பு. ஒவ்தவொரு நிறலயினருக்கும் தனித்தனியொன வடிவறமப்புகளில்
வடுகள்.
ீ
ெில, ஓடுகள் மட்டும் பவயப்பட்டும், பமலும் ெில ஓரடுக்கு, ஈரடுக்குடனும்
கொட்ெியளிக்கும்.
ஆனொலும், ஒவ்தவொரு வட்றடச்
ீ
சுற்ைிலும் கண்டிப்பொகத் பதொட்டம் உண்டு.
ஒட்டுதமொத்தமொக இக்குடியிருப்புகறள மரங்கள் சூழ்ந்திருக்கும்.
ஐபரொப்பியர்கள் அழகியல் உணர்வுறடயவர்கள் என்பதற்கு இத்தகுக் குடியிருப்புகள்
ெொன்றுகளொகும்.
தமிழ்நொட்டில் குைிப்பிடத்தகுந்த இரயில்பவ குடியிருப்பொக அறமந்திருப்பது,
விழுப்புரத்தின் வடக்கு இரயில்பவ கொலனி.
ஒரு கொலத்தில், ெட்றடக்கொரர்கள் கொலனி என்ைறழக்கப்பட்டப் பகுதி.
அப்பபொததல்லொம், விழுப்புரம் இரயில் நிறலயத்தில், ஆங்கிபலொ இந்தியர்கள்தொன்
தபருமளவில் பணியில் இருந்திருக்கின்ைனர்.
அவர்கள் குடியிருந்த இந்தப் பகுதி, மக்கள் தமொழியில், ெட்றடக்கொரர்கள் கொலனி
எனப்பட்டது.
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பல நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் அறமக்கப்பட்ட இக்குடியிருப்பு, விழுப்புரத்தின் தனி
உலகம்.
கொலம் மொைியது. ரயில்பவயில் ஆங்கிபலொ இந்தியர்களின் ஆதிக்கம் குறைந்தது.
அவர்களின் புலம்தபயர்வுகளும் ததொடங்கின.
இப்பபொது, விழுப்புரத்தில் விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில்தொன், இந்தச் ெட்றடக்
கொரர்கள் வெிக்கின்ைனர்.
வடக்கு இரயில்பவ கொலனியிலும், தபரும்பொலொன வடுகள்
ீ
கொலியொகபவ
கிடக்கின்ைன. இதில் மிகப்பல வடுகள்
ீ
ெிதிலமறடந்து, டிமொண்டி கொலனிபபொல்
கொட்ெியளித்து வருகின்ைன.
இத்தறகய வடுகறள
ீ
இடித்து அகற்ை முடிவுதெய்துள்ள இரயில்பவ நிர்வொகம், கடந்த
ெில நொள்களொக அந்தப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிைது.
பல வடுகள்
ீ
இடித்துத் தறர மட்டமொக்கப்பட்டுவிட்டன. இடிக்கப்பட்டும் வருகின்ைன.

இடிக்கப்பட்ட இடங்களில் தவள்றளக் கற்களின் குவியல். ஆம், தெங்கற்கள்
அப்படித்தொன் கொட்ெியளிக்கின்ைன. கட்டடம் முழுக்க சுண்ணொம்புக் கலறவயொல்
கட்டப்பட்டுள்ளபத, இதற்குக் கொரணம்.
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ஐம்பது, நூைொண்டுக்கு முன்பு பலரது கனவுகறளயும், கற்பறனகறளயும் சுமந்து
திரிந்த இந்தக் கட்டடங்கள், இன்று மண்பணொடு மண்ணொகிவிட்டன.
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இதில் வொழ்ந்தவர்கள், இப்படிப் பொர்க்கும்பபொது, அவர்களது மனசு நிச்ெயம் கனத்துப்
பபொகும்!
பறழயன கழிதல் பவண்டும்தொபன?
பறழய கட்டடங்கள் இடிக்கப்படும் அபத பநரம், இங்குள்ள மரங்கள்..?

இந்த மரங்களுக்கு எப்படியும் குறைந்தபட்ெம் ஐம்பது வயதொவது இருக்கலொம்.
நகரமயத்திற்கு இறரயொகிவிட்ட விழுப்புரத்தில், உயிர் வொழும் வனமொக இருப்பது,
வடக்கு இரயில்பவ கொலனி மட்டும்தொன்.
எத்தறன விதமொன மரங்கள், அதிலிருந்து வசும்
ீ
வொெங்கள், தபயர் ததரியொத
பைறவகளின் ெங்கீ த ஒலிகள்... இந்த மரங்கள், வனம் வொழத்தொன் பவண்டும்..!
பமலும், இடிக்கப்பட உள்ள கட்டடங்கள் ெிலவற்ைின் புறகப்படங்கள் உங்கள்
பொர்றவக்கு இப்பபொது...
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ெில கட்டடங்கறளப் பழறம மொைொமல் பொதுகொக்கலொம்.
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பறழயனவற்ைின் எச்ெங்கள் இருக்கத்தொன் பவண்டும். வருங்கொல தறலமுறையின்
நிறனவுகளுக்கொக இருக்க பவண்டும்.
ஏன், புதுறவயில் இன்னும் பிதரஞ்சுப் தபயர்களில் ஆன வதிகள்,
ீ
கட்டடங்கள்,
கொவல்துறையின் ெீ ருறடகள் இன்ைளவும் நின்றுள்ளனபவ?

பகொ.தெங்குட்டுவன்
ko.senguttuvan@gmail.com
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15.

சீகன்

ால்கு ஆரம் ித்த

ள்ளிக்கு 300 வயது

ெிங்கதநஞ்ெம் ெம்பந்தம்

எனக்குக் கல்வி தெல்வத்றத வழங்கியது, “தூய தொவது
ீ உயர்நிறலப் பள்ளி” ( St.
David High School ). இன்று தூய தொவது
ீ பமல்நிறலப் பள்ளி என்று அறழக்கப்படுகிைது.
இந்தப் பள்ளி

கிழக்கிந்திய கம்தபனியின் முக்கியமொன வியொபொரத்தலமொக

விளங்கிய கூடலூரில் ( இன்று கடலூர் என்று வழங்கப் படுகிைது), 1717ஆம் ஆண்டில்
துவக்கப்பட்டது . பள்ளியின்

நுறழவொயிலில்

உள்ள தபயர்ப் பலறகயில் ESTD.1717

என்று தபருறமயொக எழுதியிருப்பொர்கள். இவ்வளவு பறழறமயொன பள்ளி
தமிழ்நொட்டில் பவறு எங்பகனும் இருக்கிைதொ என்பது ததரியவில்றல. தபரியவர்கள்
இந்தப் பள்ளிறய SPG School

என்பை அறழப்பர். பலருக்கும் இந்த SPG

என்ைொல்

என்னதவன்று ததரியொது. பதிபனொரொம் வகுப்பு படிக்கும்பபொது எங்கள் தறலறம
ஆெிரியர் அருறமநொயகம் அவர்கள்தொன் ( தபயருக்கு ஏற்ைபடி அருறமயொன மனிதர்,
ஆெிரியர்களில் நொயகம்) SPG என்பது SOCIETY FOR PROPAGATION OF GOSPEL என்பதின்
சுருக்கம் என்றும் , இந்தப்பள்ளி அந்த SOCIETY யொல் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது என்றும்
விளக்கம் அளித்தொர்.
கூடலூர்

தெயின்ட் படவிட்

பகொட்றடயிலிருந்து வியொபொரம் தெய்து வந்த
கிழக்கிந்திய கம்தபனியினர்

1698 ஆம் ஆண்டு,

‘இந்தியொவில் கம்தபனியின் அதிகொரத்தின் கீ ழ்
உள்ள இடங்களில் கம்தபனியில் பணி புரியும்
பிரிடிஷ்கொரர்களுக்கொகவும் அவர்களுக்குப் பணி
புரியும் இந்திய பவறலக்கொரர்களுக்கொகவும்
பள்ளிகள் திைக்கப்பட பவண்டும்’ என்று
ஆறண ஒன்றைப் பிைப்பித்தனர். இபத கொல
கட்டத்தில் லண்டனில் துவக்கப்பட்ட “SOCIETY
FOR PROPAGATION OF CHRISTIAN KNOWLEDGE
(SPCK) “ அறமப்பும், குடிபயற்ை நொடுகளில்,
கிைித்துவ மதத்றதப் பரப்புவதற்கொக பள்ளிகள்
துவங்கப்பட பவண்டும் என்று வலியுறுத்தியது.
ஆயினும் ெரியொன ஆெிரியர்களும்
நிர்வொகிகளும் கிறடக்கொத கொரணத்தொல் இந்த
ஆறண நிறைபவற்ைப்படவில்றல.
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இதற்கிறடயில் 1706 ஆம் ஆண்டு ெீ கன் பொல்கு ( Bartholomaus Ziegenbalg) எனும்
தஜர்மொனியர்

தரங்கம்பொடியில் வந்திைங்கினொர். இந்தியொவிற்கு வந்த முதல்

பிரொட்டஸ்டன்ட் மதகுரு இவர்தொன். முதன் முதலில் கிைித்துவ பவதொகமத்றதத்
தமிழில் தமொழிதபயர்த்தவரும் இவபர. இவர் தரங்கம்பொடியில் பள்ளி ஒன்ைிறன
நிறுவி தமிழ் மற்றும் பபொர்த்துக்கீ ெிய தமொழிகளில் பொடங்கள் நடத்தி வந்தொர்.
நொகப்பட்டினத்றதச் பெர்ந்த ெவரிமுத்து இங்பக ஆெிரியொரொகப் பணி புரிந்து வந்தொர்.
இவர் மீ னவர் குலத்றத பெர்ந்தவர்.
1715-16 ஆம் ஆண்டில் தென்றனயில் கிழக்கிந்திய கம்தபனியின் கவர்னொரொக இருந்த
எட்வர்ட்

ொரிென், ெீ கன் பொல்குவின் உற்ை நண்பர் கிரண்ட்லரிடம் தென்றனயிலும்

கூடலூரிலும் பள்ளிகள் துவக்கும்படி பவண்டினொர். அதுெமயம் ெீ கன்பொல்கு ஐபரொப்பொ
தென்ைிருந்ததொலும் ெரியொன ஆெிரியர் இல்லொததொலும் கிரண்ட்லரொல் இந்த
பவண்டுபகொறள ஏற்றுக் தகொள்ள முடியவில்றல.
ஐபரொப்பொவிலிருந்து திரும்பிய
ெீ கன் பொல்குவிடம் SPCK,
பள்ளிகள் திைக்கும்படி மீ ண்டும்
பவண்டியது. இதன் விறளவொக
1717 ஆம் ஆண்டு SPCK வின்
ஸ்டீவன்ென் துறணயுடன்
கூடலூரில் ெீ கன்பொல்கு ஒரு
பள்ளிறய நிறுவினொர். இதுபவ
எங்கள் பள்ளி. தரங்கம்பொடியில்
பணிபுரிந்து தகொண்டிருந்த
ெவரிமுத்து கூடலூர் பள்ளியில்
ஆெிரியரொனொர். SPCK
நிர்வொகத்தின் கீ ழ் பள்ளி இயங்கி
வந்தது.
ெவரிமுத்து மீ னவர் குலத்றத
பெர்ந்தவர் என்ைொலும்,
கூடலூரில் வெித்து வந்த
பிரொமணர், றெவப்பிள்றள
பபொன்ை உயர்ெொதி இந்துக்களும்
தங்கள் பிள்றளகறள அவரிடம்
பொடம் கற்பிக்க அனுப்பினர் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. ‘படனிஷ் மிஷன் பள்ளி நம்
ஊரிலொ’ என்று

உள்ளூர் பிரிடிஷ்கொரர்கள் இந்தப் பள்ளிக்கு இறடயூறு

தெய்திருக்கின்ைனர். SPCK வின் கீ ழ் இயங்கி வந்த இந்தப் பள்ளி 1825 ஆம் ஆண்டு
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SOCIETY FOR PROPAGATION OF GOSPEL
முதல் SPG School

( SPG)

நிர்வொகத்தின் கீ ழ் வந்தது. அன்று

எனப் பலரொலும் அைியப்பட்டது.

தற்பபொது தூய தொவது
ீ பமல் நிறலப் பள்ளி ( St. David’s Higher Secondary School) எனும்
தபயரில் ததன்னிந்திய

திருச்ெறபயின் ( CHURCH OF SOUTH INDIA) கீ ழ் இயங்கி வரும்

எங்கள் பள்ளி இளறமயுடன்

தன் முன்னூைொவது ஆண்டில் புகபழொடு பயணித்துக்

தகொண்டிருக்கிைது.
(முன்னொள் அறமச்ெர் பண்ருட்டி ரொமச்ெந்திரன் , திரொவிடர் கழகத் தறலவர் கி.
வரமணி
ீ
ஆகிபயொர் எங்கள் பள்ளியில் பயின்ைவர்கள்)

Singanenjam
singanenjam@gmail.com
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16.

அருவம்
பழறமபபெி

பழறமபபெி
pazamaipesi@gmail.com
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17.

எழுத்துக்கலள ரத்த சலதயாக்கிய அபசாகமித்திரன்
ருத்ரொ இ.பரமெிவன்

"எனக்குப் பிடிக்கொதது என்ைொல்
'தண்ணர்',
ீ 'கறரந்த நிழல்கள்'
ஆகியவற்றைச் தெொல்லலொம்.
என்னபவொ அவற்றை எழுதி
விட்படன்."
இது ஒரு பநர்கொணலில்
அபெொகமித்ரன் அவர்கள் தெொன்னது.
இது இந்து மதத்தின்
அடி மனத்து தத்துவம்.
குழந்றதகள் பூக்கள்.
குழந்றதகள் ததய்வங்கள்.
அததல்லொம் ெரி தொன்.
ஆனொல் அந்தக் குழந்றதகறள
அங்கங்பக வெிவிட்டு
ீ
என்னுடன் வொ
என்று
முனிபுங்கவர்கள்
தங்கள் பத்தினிகறள
இழுத்துக்தகொண்டு பபொனறத
ெினிமொக்களில் பொர்த்திருக்கிபைன்.
தம் பறடப்புகள்
தவறும் ரத்த ெறதயொலொன
மொம்ெங்கள்.
பிரம்மம் எனும்
எல்லொம் இைந்த (கடந்த)
நிறலக்குப்பபொக
இறடஞ்ெல்களொக இருப்பறவ இறவ.
இவற்றை விட உயர்ந்த
அந்த மொம்ெம் (மீ மொம்ெம்)
அறடவபத முக்தி.
இந்த இந்து அடிப்பறடவொதபம
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எல்லொவற்றையும்
மறுக்கும் தவறுக்கும் கொரணிகள்
ஆகிப்பபொகின்ைன.
அபெொகமித்திரனுக்கு
அவருறடய
"கறரந்த நிழல்கள்"
ஏன் பிடிக்கவில்றல என்பதற்கு
விரிவொன "பநர்கொணல்கள்"பற்ைிய
விவரம் எதுவும் கிறடக்கவில்றல.
இருப்பினும்
தஜமினி ஸ்டுடிபயொவில்
அமரர் வொென் அவர்கள் குைிப்பிட்டது பபொல்
எழுத்தொளனுக்கு தனிப்பகிர்வொக
இலக்கியம் பறடக்கும் பவறலயில்றல.
அவர் திறரப்படங்களுக்கு
"கறத இலொகொக்கபள"
முக்கிய ஆணிபவர்.
அப்படி அந்த ஸ்டுடிபயொவில்
அந்நியப்பட்டுப்பபொன உணர்றவ
"கறரந்த நிழல்களில்"அவர் கொட்டியிருக்கலொம்.
ஆயினும்
மிக மிக இலக்கியத்தரம் வொய்ந்த
நொவல் எதுதவன்ைொல்
கறரந்த நிழல்கள் மட்டுபம.
ஒரு நொவறல
அப்படிபய வரிக்கு வரி கொட்டும்
திறரஇலக்கியத்றத
கொட்டிய பறடப்பொளிகள்
ெத்யஜித்பர..அடூர் பகொபொலகிருஷ்ணன்
பபொன்ைவர்கள் மட்டுபம ஆகும்.
எனபவ அவரது
கறரந்த நிழல்களில்
எழுத்தின் உயிர்ப்பு
ெினிமொக்கறதகளில் வசூல்களொல்
கறரந்பத பபொய்விடுகின்ைன
என்பறத உட்கருத்தொய் அல்லது ஏக்கமொய்
தெொல்லியிருக்கலொம்.
நிழல் என்பபத "ஒன்ைின் நிழல்" தொன்.
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ஆனொல்
நிழலின் நிழல் என்ைொல்
அதன் நொளத்துடிப்புகள்
அதன் பெித்தீயின் நொக்குகள்
அதன் அவமொன அவலங்கள்
எல்லொம்
எப்படியிருக்கும் என்பபத
அவரது அந்த உயிபரொட்டமொன நொவல்.
திறரக்குப்பின்பன
திறரக்குப்பின்பனயும் இருக்கிை
திறரக்குப்பின்பன
மீ ண்டும் மீ ண்டும்
இப்படி பலத்திறரகள்
உரிக்கப்பட்டதற்குப் பின்பன
உள்ள
அந்த ரத்தம் வடியும் கொயங்களின்
நிர்வொணபம அந்த நொவல்.
நிழல் தரும் ஆலமரம் அந்தத் தயொரிப்பொளர்.
அவர் தறலமறைவொகி விடுகிைொர்.
நிழல்களின் கொறல தவட்டிவிடுவறதப்பபொன்ை
அவற்ைின் முகங்கறளபய அகற்ைிவிடுகின்ை
ஒரு சூன்யத்தின் அவஸ்றதகறள
எழுத்துகளுக்குள் மின்ெொரம் பொய்ச்ெியிருக்கிைொர்.
அறுபதுகளின் உயர்ந்த எழுத்தொளர்.
எழுத்துக்கறள ரத்த ெறதயொக்கியவர் அபெொகமித்திரன்.
எத்தறனபயொ நூற்ைொண்டுகளுக்கு உயிர்த்து
தளும்பும் எழுத்துகளின்
அறணக்கட்டுகள் அவர் பறடப்புகள்.
அந்த அபெொகன் கல்தவட்டுகளில் இருக்கிைொர்.
இந்த அபெொகன் தெொல்தவட்டுகளில்
தன்றனச் தெதுக்கிக்தகொண்டிருக்கிைொர்

கவிஞர் ருத்ரொ இ.பரமெிவன்
ruthraasivan@gmail.com
.
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18.

ஒரு ஃப ாட்பைா கநகடிவ்
ருத்ரொ இ.பரமெிவன்

உன் வொழ்க்றகயின்
ஒரு ஃபபொட்படொ தநகடிவ்
உன் மன ஆழத்தில்.
அறத நீ எல்பலொருக்கும்
ப்ரிண்ட் பபொட்டு கொட்டமுடியொது.
உன் முகம் பரொஜொதொன்
உன் வொனம் பளிங்கு நீலம் தொன்
ஆனொலும் உன்
ெட்றடகறளதயல்லொம்
உரித்துப்பபொட்டு விட்டு கொட்ெி தகொடுக்க முடியொது.
ெித்தர்கள் ெமணத்துைவிகள்
அழகொய் நம் மீ து பின்னல் பவறல பபொடும்
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அந்த ஐம்தபொைிகறளக்கூட
கறளந்து வெி
ீ விட்டவர்கள்.
அவர்கள் எறதபயொ பதடுகிைொர்கள்!
அதற்கொக
அம்மண ெொமியொர்களொய்
அறலந்து திரிந்து
கல்லடி பட்டொர்கள்.
நொம் நொகரிகத்தின்
நுனிக்தகொம்பர் ஏைியபின்

கண்படொம்

நம் அெிங்கமொன நிர்வொணத்றத.
ஆணும் ஆணும் அல்லது
தபண்ணும் தபண்ணும்
பெர்ந்தொல்

என்ன என்று?

நம் புரொணங்களின் இடுக்கு ெந்துகளில்
இது இருந்தொலும்
இது மீ ண்டும் நம்றம மரபமைிகளொக
மனிதறன மனிதன் பச்றெயொக
பிய்த்துத் தின்றுவிடும் நிகழ்வுகறள
அரங்பகற்ைிவிடுபமொ என்ை அச்ெபம
நம்றமத்தடுக்கும் சுவர் ஆக இருக்கிைது.
தபொருள்களின் அதிகப்படியொன இன்பம்
அலுப்பு தட்டி விடுகிைது.
"லொ ஆஃப் டிமினிஷிங் யுடிலிடி" என்று
ஆல்ஃப்ரட் மொர்ஷல் கூறுகிைொர்.
இறத உள்ளுணர்ந்து தபொருளொதொர முதலொளிகள்
விளம்பரத்தின் மூலம்
அபத தபொருறள பல்பவறு முகமூடிகளில்
நுறழத்து
நுகர்பவொர்களுக்குள் ஒரு
"ஆர்டிஃபிெியல் இபமஜினரி தெண்டிதமன்டல் அட்டொச்தமண்றட"
அதொவது "கற்பறனயொன தெயற்றக ஈர்ப்பின் ஒட்டுதறல"
தங்கள் தபொருள்கள் மீ து பொய்ச்சுகிைொர்கள்.
டிவிகளில்
இதற்குத்தொன் அந்த "வண்ண ஒளி"க்கெொப்புகள்
நடத்தப்படுகின்ைன.
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ஆனொல் இரண்டு (ஆண் தபண்)மனங்கள் இறடபய
அத்தறகய தெயற்றக பூச்சுகள் இயலொது.
அதற்கொக பொரம்பரியம் அது இது என்ை
பபொலி பொவ்லொக்கறள
மிக மிக உச்ெிக்குப்பபொன நொகரிகம் ஏற்றுக்தகொள்வதில்றல.
அதனொல் தொன் ஆண் ஆண் அல்லது தபண் தபண்
பெர்ந்து தகொண்டு வொழும் ஒரு
படிமத்துள் படிந்து தகொள்ள நிறனக்கிைொர்கள்.
அபத "அலுப்பு" என்னும் உலுக்கு விறெயின்
ஒரு பூகம்பம் வரும் வறரக்கும்
அதுபவ "அல்ட்ரொ" நிறனப்புகள் ஆகும்.
புணர்வுகளில்
முதலில் நிகழ்வது
மனங்களின் புணர்வுகள்.
அது இருவர் இறடப்பட்டது மட்டும் அன்று.
உலக மனிதங்களின்
எலலொ இதயங்களும்
ஒபர தகட்டில் பலமிபனட் தெய்யப்படுவது.
அந்த ெொந்தி முகூர்த்றத பதடித்தொன்
இந்த அம்மண ெொமியொர்களும் ஓடுகிைொர்கள்.
தங்கள் ஆழ்நிறல ெிந்தறனயின் அடுக்குகறள
பொடல்களின்
பமளங்கள் தட்டிக்தகொண்டு
தெல்கிைொர்கள்.
அந்த திறெகள் கழன்ை தவளியில்
அதற்கு அறடயொளமொய்
ஏபதொ ஒன்றை
"நட்ட கல்லொக்கி நொலு புஷ்பம் ெொத்தி
சுற்ைி வந்து தமொணத்து தமொணத்து"
மந்திரங்கள்
தந்திரங்கள்
எந்திரங்கள்
என்று என்னதவல்லொபமொ தெய்கிைொர்கள்.
பரிணொம விறெ ஒன்று தொன்
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பஞ்ெ பூதங்கறளதயல்லொம்
பூச்ெொண்டி

கொட்டி

மிரட்டிக்தகொண்டிருப்பது.
மனித வளர்ச்ெி
அைிவுகளின் "புணர்வுகளில்"மட்டுபம
நிறலத்து நிற்பது.
உணர்ச்ெித்தீக்களின் புணர்வுகளில்
மிஞ்சும் ெொம்பல்களிலிருந்து
ஃபீனிக்ஸ்களும் ெிைகு முறளத்து
தவளி வரலொம்.
ஆயினும்
உலக மொனிடம்
எனும் தமௌன உந்து விறெபய
பரிணொமத்தின் றமல் கற்கறள நட்டு
முன் முன் தெல்கிைது.
"உலகத்பதொடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லொர் அைிவிலொ தொர்."

கவிஞர் ருத்ரொ இ.பரமெிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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19.

ஞான ஒளி
ருத்ரொ இ.பரமெிவன்

கடவுள் என்ைொல் என்ன
என்ை பகள்வி தொன்
இன்னும் இவர்களின்
பொஷ்யங்களில்
ததொங்கிக்தகொண்டிருக்கும்
அைிவின் ததொப்பூள் தகொடி.
ஆனொல்
அறத அறுத்து எைியும் விதமொய்
இவன் தொன் கடவுள்
இவன் தொன்
நொன்கு வர்ணம் தெொன்னொன்.
நொன்கொவது வர்ணம்
மூன்ைின் கீ ழ் நசுங்கிக்கிடப்பபத
கடவுள் பவதம் எனச்தெொல்வது
அநொகரிகங்களின்
அபயொக்கியத்தனங்களின்
ெிகரம் ஆகும்.
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அதுபவ ெொஸ்திரம் ஆகி
மொனுடத்றத படுதகொறல தெய்யவந்தது.
மொனுடத்றத கெொப்பு தெய்ய
இத்தறன ெமஸ்கிருத வொந்திதயடுப்புகளொ?
பவதங்கள்
அழகிய வொக்கியங்களொய் தொன்
இருப்பதொய்
கூச்ெல் பபொடுகிைொர்கள்!
ஆனொல்
அதற்குள் இருப்பது
"அந்த தொஸர்கறள தவட்டிதகொல்லு"
ஓ! இந்திரொ!
இந்த பெொமபொனத்றதக்குடித்து
சுருதிபயற்ைிதகொள்.
அந்த "தொஸர்கள் கட்டிய அறணகறள அடித்து தநொறுக்கு"
என்ை
கெொப்புகளின் தவட்டரிவொள்கள் தொன்.
பவதங்கள் ஒலிக்கும் முன்பபபய
இருந்த மண்ணின் றமந்தர்கறள
பநொக்கிப் பொயும் நச்சு வரிகபள
பவதொந்த பொஷ்யங்கள்.
மனு தர்மம் தெொல்லும் அந்த நொன்கொம் வர்ணபம
தொஸன் என்பது.
அதற்கும் கீ பழ இருப்பவன் "பஞ்ெமன்"
அவன் பூமியில் இருக்கபவ கூடொது
என்பது பவதங்களின் ெொரம்.
அதன் அடியில் பூத்த
நொய்க்குறடக்கொளொன்கபள
மனுதர்ம ெொஸ்திரங்கள்.
ஆனொலும் பொருங்கள்
இந்த தந்திர வரலொற்று ெொகெங்கறள.
தமிழர்கள் இன்றும்
இந்த மந்திரங்கறளக்தகொண்டு
தங்கறளபய ெிரச்பெதம் தெய்துதகொள்ளும்
மடறமயில் தொன்
மக்கி அழிந்து தகொண்டிருக்கிைொர்கள்.
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அதனொல் தொன்
தமிழ்
தமொழியொக இருப்பறத விட
ஒரு உளியொக இருக்கபவண்டும்.
இந்த மரணப்பொறைகறள
தவட்டிப்பிளக்கும்
வழியும் அதில் இருக்கபவண்டும்.
ெமுதொய அைிவியலின்
ஞொன ஒளியும் அதில் ததைிக்கபவண்டும்!
தமிபழ!
தபொங்கும் சுடரொய்
எங்கும் பரவுக!

கவிஞர் ருத்ரொ இ.பரமெிவன்
ruthraasivan@gmail.com
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தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின் கவளியீடுகள்
தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின் - மின்னூல்கள்:
பகவதஜ்ஜூக அங்கதம் (மபகந்திரவர்ம பல்லவ மன்னன் எழுதிய அங்கத நொடகம்)

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின் - மண்ணின் குரல் மரபுக் காகணாளிகள்:
[http://video-thf.blogspot.de/
1.

மதுறர அதமரிக்கன் கல்லூரி கல்தவட்டு பயிற்ெி - ததொடக்கவிழொ

(2/4/2017)

2.

பறையிறெ நடனம் (2/22/2017)

3.

திருக்குைள் ஐபரொப்பிய தமொழி தபயர்ப்புக்கள் - சுபொஷிணி (2/26/2017)

4.

ெமணமறல - மதுறர (3/5/2017)

5.

பகொரிப்பொறளயம் தர்கொ, மதுறர (3/12/2017)

6.

ததன்பரங்குன்ைம் கன்னிமொர் பகொயில் குலததய்வங்கள் வழிபொடு (3/18/2017)

7.

திருப்பரங்குன்ைம் ெிகந்தர் பொதுஷொ ஷ

8.

ததன்பரங்குன்ைம் உறமயொண்டவர் குறடவறரக் பகொயில் (4/1/2017)

9.

தகொற்றக (4/8/2017)

த்
ீ வலியுல்லொஹ் தர்கொ (3/26/2017)

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின் - மண்ணின் குரல் மரபுக் ஒைிப் திவுகள்:
[http://video-thf.blogspot.de/
1.

தமிழ் மரபு அைக்கட்டறள - SBS வொதனொலி பபட்டி

2.

வட்டொர வழக்கு: திருதநல்பவலி பபச்சு வழக்கு - பகுதி 4

3.

வட்டொர வழக்கு - ஒப்பொரிப் பொடல்கள் -ஆண் பொடகர்

4.

வட்டொர வழக்கு: நகரத்தொர் பபச்சு வழக்கு - பகுதி 3

5.

வர்ண ஆறட குழலூதி

6.

வட்டொர வழக்கு: நகரத்தொர் பபச்சு வழக்கு - பகுதி 2

7.

வட்டொர வழக்கு: நகரத்தொர் பபச்சு வழக்கு - பகுதி 1

8.

21.1.2017 - பகொலொலம்பூரில் நறடதபற்ை த.ம.அ கருத்தரங்கம்

9.

வட்டொர வழக்கு: திருதநல்பவலி பபச்சு வழக்கு - பகுதி 3

10. வட்டொர வழக்கு: திருதநல்பவலி பபச்சு வழக்கு - பகுதி 2
11. வட்டொர வழக்கு: திருதநல்பவலி பபச்சு வழக்கு - பகுதி 1
12. நொட்டுப்புைக் கறதகள்
13. தகொங்கு நொட்டு பழதமொழிகள்!
14. Avvaiyar - அவ்றவயின் ஆத்திசூடி
15. கும்மிப் பொடல்கள்
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தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின்

- வரைாறு பகட்ப ாம்.. வலைகயாைி வழி!:

[http://thf-podcast.blogspot.com/]
1.

தமிழ் நொட்டின் தறல ெிைந்த தபண்மணிகள்: முத்துதலட்சுமி தரட்டி

2.

பூஜொங் பள்ளத்தொக்கு - கடொரமும் அதன் வரலொறும்

3.

திருவொெக ெிற்ைொரொய்ச்ெி (பொகம் 1,2,3)

6.

பண்றடய தமிழக தநடுஞ்ெொறலகள்

7.

ெங்ககொல பெொழர் பரம்பறர

8.

ெிஸ்டர் சுப்புலட்சுமி

9.

சுங்கம் தவிர்த்த முதலொம் குபலொத்துங்க பெொழன்

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின்

- தமிழ்ப் க ாழில் மின்னிதழ்கள்:

[http://thfreferencelibrary.blogspot.com/ ]
தமிழ்ப் தபொழில் (1937-1938) துணர்: 13 - மலர்: 3

தமிழ் மரபு அைக்கட்ைலளயின்

-

கட்டுலர கவளியீடுகள்

மூவர் தமிழ் (பதிவுகளின் ததொடர்ச்ெி) & நடுத்தரக் கல்வி முறையின் மறுஅறமப்பு
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