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யா-.பாண� அராலிைய ப�ற.ப�டமாக ெகா�ட ேபராசி*ய� 
சி.ப,மநாத� இல�ைகய�� வரலா�1. ேபராசி*ய�� க�வ�மா2� 
ஆவா�. இல�ட� ப�கைல4கழக வரலா�1,�ைற 5ைனவரான 
(Ph.D. in South Asian History, University of London) இவ�, இல�ைகய�� ப�ேவ1 



ப�கைல4கழக�கள�� பண�யா�றியவ�. வரலா1, சமய� 
ெதாட�ப�லான பல 7�கைள எ8தியவ�. இவ�றி� ‘இல	ைக தமி� 
சாசன	க�’, ‘இல	ைக� தமிழ� வரலா�’, ‘கிழ�கில	ைகய�� 
நாக�� தமி �’ (கி.# 250- கி.ப� 300), ‘The Kingdom of Jaffna’, ‘வ�ன%ய� 
யா�&பாண�’ ேபா�ற வரலா�1 7�க9 :றி.ப�ட,த4கைவ. 

அ�ைம4 காலமாக இல�ைகய�� தமிழ�கள�� ெதா�ைமயான 
இ�.ைப, ேம�ப�ட வா-வ�யைல ெதா�லிய� சா�1கள�� ஊடாக 
ெவள�<ச,�4: ெகா�� வ�� வைகய�� அ�� பண�யா�றி வ�� 
ேபராசி*ய� அவ�கைள ”இல4:” ேந�கா�கி�ற� . 

ேக�வ�–(ற)சா��கள%� அ,&பைடய�� இல	ைகய�� 
தமிழ�கள%� இ�&( எ/வள0 கால�தி12 #1ப3ட4 என 
உ�தியாக நி�வ #,6�? அ/வா� க�த�7,ய #�கிய 
சா��களாக ந8	க� எவ1ைற எ9�தா�கி�ற8�க�? 

தமிழ�கள�� இ�.! எ�1 ெசா�வதி>� பா�4க தமி- ெமாழி 
ேப?ேவா*� இ�.! எ�1 ெசா�வ� ெபா�,தமான�. ஏென�றா�, 

தமி- ெமாழி ேப?ேவா*ைடேய !ராதன கால,தி� இன4கல.! 
ஏ�ப�A�4கி�ற�. ம�ட4கள.! ��வ ச*,திர� இய4க�4:�, 

நாக�4:� இைடய�� அைமBத கல.ப�ைன. ப�றி. 
ேப?கி�ற�. “இய4கேரா� CA வலியராகி நாக� நகெர�லா� ஆ�சி 
ெசDதன�” எ�1 அB7� :றி.ப��கி�ற�. காலவைரயைற ப�றி 
ேப?மிட,� தமி- ெமாழியான� இல�ைகைய. ெபா1,தவைரய�� 
ெப��க�கால ப�பா�ேடா� ெதாட�!ைடய�. 

அBத. ப�பா� கி.5 8ஆ� 7�றா�Aேல இ�: பரவ, ெதாட�கி 
வ��ட�. அ�ைம4 கால,தி� எம4:4 கிைட,த ஆதார ��வமான 
சா�1கள�� அA.பைடய�� நாக�கேள ெப��க�கால ப�பா�ைட 
இல�ைகய�ேல பர.ப�னா�க9. நாக� Eலமாகேவ தமி- ெமாழி 
பரவ�ய� எ�1� Cறலா�. 



 

தமி- ெமாழிய�� எ8த.ப�ட அ��ெபா��க9, ப�பா��< 
சி�ன�க9 பலவைக.ப�டைவ. அைவ அ�றாட வா-வ�� 
பய�ப�,திய அ�மி, :ளவ�, உர�, ஆ��4 க�, எ�ெணD வA4:� 
ெச4: 5தலானவ�றி>�, வழிபா�� சி�ன�களாகிய நாக 
வAவ�க9, நாக சி�ப�க9, சிவலி�க வAவ�, ைசவ சி�ன�களான 
நBதி, வாகன�களான எலி, நாD ஆகியவ�றி>� சில வ�நாயக�, 

ைவரவ�, அ�ம� ேபா�ற ைசவ சமய வAவ�கள�>� 
காண.ப�கி�ற�. இ� ம��ம�றி வழிபா��, தல�கள�� அAம�ட 
அ,திவார�கள�>�Cட தமி- ெமாழிய�� எ8,�. ெபாறி,த 
நாகைர4 :றி.ப��� வசன�க9 காண.ப�கி�றன. 

அேதேபால ெபௗ,த சமய வழிபா�� சி�ன�களாகிய !,த� 
ெப�மா2ைடய சி�ப�க9, ேபாதிச,�வ� வAவ�க9, !,த� பாத� 
5தலானவ�றி>� தமி- ெமாழிய�� நாகைர4 :றி.ப��� வசன�க9 
காண.ப�கி�றன. 

ேக�வ� – இல	ைகய�� தமிழ;� ெதா�ைமயான இ�&ைப 
எ9�4� கா39� #�கிய ெதா�லிய� சா��களாக ந8	க� 
எவ1ைற& பா��கி�ற8�க�? 

ெதா�லிய� அA.பைடய�ேல தமிழ� ப�பா� ெதாட�பான மிக 
கால,தா� 5�ப�ட ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9 ெப��க�கால 
ப�பா�ைட ேச�Bதைவ. அ�ைம4 கால,தி� ெப�Bெதாைகயான 
இட�கள�� நா�A� பலபாக�கள�>� இBத< சி�ன�க9 



அக-வாDHகள�� Eலமாக அறிய.ப��9ளன. இவ�றி� 
ஆDHகைள. ப�றிய வ�பர�க9 ெதாட�பாக மிக அ*தாகேவ 
அறி4ைகக9 ெவள�வBதன. 

ெபா�ப*.!, மாBைத, திIஸமகாரகம, அKராத!ர� ஆகிய 
இட�கள�ேலேய ெதா�ெபா�9 திைண4கள,தி� அ2சரைணLட� 
ெவள�நா�� ஆDவாள�க9 பல� அக-வாDHகைள ெகா�� அறி4ைக 

ெவள�ய���9ளன�.  

ெப�Bெதாைகயான ெப��க�கால ப�பா�� சி�ன�க9 இல�ைக, 
தமிழ�க9 வா8� ப:திய�� கிைட4கி�ற ேபாதி>�. அைவ 
கBதேராைடைய, தவ�ர ஏைனய இட�கள�� அக-வாDH 
ெசDய.படவ��ைல. 

கBதேராைடய�>� ெச�ற 7�றா�A� ெதாட4க,தி� இ�ைற4: 
71 வ�ட�கM4: 5�! Poul E Peirs நட,திய ேமேலா�டமான 
ஆDHகைள. ப�றி அவ� க��ைரகைள எ8திL9ளா�. 1966இ� 
ெதா�ெபா�9 திைண4கள அதிபராக இ�Bத ெகாட4:�!ர 
தைலைமய�� கBதேராைடய�� மN��� ஒ� அகழாDH ெதா�ட� 
ெதா�டமாக ேம�ெகா9ள.ப�A�Bத�. அவ�� தன� அறிH4: 
எ�Aயவா1 அ�: கிைட,த ெதா�ெபா��க9 சிலவ�ைற. ப�றி 
ஒ� அறி4ைகைய சம�.ப�,�9ளா�. 

இதி� 54கியமான வ�டய� எ�னெவன��, அ�: அBநா�கள�� 
கBதேராைடய�� க�ெட�4க.ப�ட பல ெபா��க9 யா-.பாண,� 



அ��கா�சியக,தி� ைவ4க.ப��9ளன. அதி� பலவைகயான 
ெபா��க9 உ9ளன. 

எ8,�. ெபாறி,த கலேவா�க9, ம�பா�ட ��ட�க9, வழிபா��< 
சி�ன�களாக பய�ப�,திய ச�ர வAவ க�க9 ஒ�1 அ�ல� 
இர�� பய�பா�Aலி�Bத க�லி� :ைடய.ப�ட ந��,ெதா�A ஒ�1, 

:ள4க�A� பாவைனய�� இ�Bத க�லி� :ைடய.ப�ட சிறிய 
கல�க9 – அைவ ம�B�க9 ெசDய பய�ப�A�4கலா�. இவ�ேறா� 
மிக. ெப�மளவ�லான மண�க9 பலவைக.ப�டைவ, அ1,த 
ச�:கள�� ��ட�க9 க�டறிய.ப�டன. ச�:க9 
காண.படவ��ைல. மண�க9 ெப�மளவ�� அ��கா�சியக,தி� 
ைவ4க.ப��9ளன. 

அ�ம��ம�றி பாவைன. ெபா��களான கள� ம�ண�� ெசDய.ப�ட 
4 அல:கைள4 ெகா�ட ஒ� அழகான வ�ள4:, சில பAம�கM� 
அ�: காண.ப�கி�றன. ஆனா� இைவ ெந��காலமாக 
ஒ8�:ப�,த.ப�� வ�பர4 :றி.!4கேளா� 
ைவ4க.ப�A�4கவ��ைல. 

இ.ெபா8� தா� இவ�ைற மர.ெப�Aகள�ேலா, அ>மா*கள�ேலா 
ைவ,�. ேபQகிறா�க9. ஆனா� அவ�ைற. ப�றிய வ�பர4 :றி.! 
ஏ�க9 எ�H� அ�கி�ைல. அ�: இ�4கி�றவ�கM4:� 
அவ�றிேல இ�4கி�ற எ8,�4கைள ெத*B� ெகா9கி�ற தகைம 

காண.படவ��ைல.  



இவ�ைற எ�லா� எ�மா� பா�4க 5ABத�. ெதா�ெபா�9 
திைண4கள அ2மதி ெப�ேற அBநா�கள�� இவ�ைற எ�மா� 
பா�4க 5ABத�. பா�,� படெம�.பத�: அBநி1வன,தி� 
உ9ளவ�க9 தம4: அ2மதி வழ�க அதிகார�  இ�ைல எ�ேற 
ெசா�கிறா�க9. 

அ�ம��ம�ல இBத4 க��.பா��கள�� காரணமாகH�, 

அ4கைறய��ைமயா>� !லைமயாள�க9, வரலா�றாசி*ய�க9 இBத 
அ��கா�சியக,தி� இ�4கி�ற ெதா� ெபா��கைள ஆராய 
5�படவ��ைல. 

இத�கிைடய�ல 2011ஆ� ஆ�� 5தலாக யா-. ப�கைல4கழக5�, 

அவ�கMட� ெதா�ெபா�9 திைண4கள,தின�� சில அக-Hகைள 
நட,திய��4கி�றா�க9. இ� ெதாட�பான எ8,� வAவமான 
அறி4ைகக9 எ�H� இ�வைர ெவள�வரவ��ைல. சில 
ப,தி*ைகயாள�கM4: அள�,த ேப�Aகள�� இ�: காண.ப�� 
ெபா��க9 ப�றி மிக< ?�4கமான வ�ள4க,ைத திரா� ெதரண�யகல 
வழ�கிL9ளா�. 

மாBைதைய. ெபா1,தவைரய�� அ�: க�ெட�4க.ப�ட 
ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9 எ�லா� அKராத!ர,தி>9ள 
அ��கா�சியக,தி� ைவ4க.ப��9ளன. அவ�ைற பா�.ப� மிகH� 
சிரமமான�. 

நா�க9 ேப?கி�ற நாக� ப�றிய தமி- ெமாழி வள�<சி ப�றிய 
ப�பா��< சி�ன�க9 ெப��பா>� அக-வாDHகள�லி�B� 
ெப�14 ெகா9ள.படாதைவ. ேமலாDவ�� Eலமாக அறிய.ப�பைவ. 

இவ�றிேல தமி- ப�ராமி வAவ�கள�� எ8,�4க9 இ�.பதா�, 

அவ�றி� கால எ�ைலைய கி.5 E�றா� 7�றா�A�:�, கி.ப� 
ஐBதா� 7�றா�A�:� இைட.ப�டைவயாக வைரயைற ெசD� 
ெகா9ள 5Aகி�ற�. சில எ8,�4கைள. ெபா1,தவைரய�� 



வ*வAவ வள�<சிைய எ�மா� வைரயைற ெசDய 5Aகி�ற�.

 

ம�ட4கள.ப�>9ள நாவ�:டா, ெநAயம�, பாலாம�, 

தி�ேகாணமைலய�>9ள ெச�ப� மைல, வHன�யாவ�>9ள 
ெந��ேகண� ஆகியவ�றிேல கால,தா� மிகH� ப��ப�ட ஓரளH 
உ�மாறிய தமி-. ப�ராமி வAவ�க9 காண.ப�கி�றன. அைவ 
நா�கா�, ஐBதா� 7�றா�A�:*யைவ. 

  

ஏைனயைவ அவ�றி�: 5�ப�ட கால,தி�:*யைவ. ம�ட4கள.! 
ெவ�லாெவள�, வBதா1Eைல, இலாவாைண, ேவர�, வாகைர ஆகிய 
ப:திகள�>� தி�ேகாண மைலய�� அகIதிய� Iதாபன�, 

ேகாேணச� ேகாவ�� ப:திய�� காண.ப�� சி�ன�க9 கி.5. 2ஆ�, 

3ஆ� 7�றா�A�: உ*யைவ எ�பைத எ8,�கள�� உ�வ 
அA.பைடய�� உ1தி ெசD� ெகா9ள 5Aகி�ற�. 

ேக�வ� -அகழா>0க� ேம1ெகா�ள&படாத நிைலய�?�7ட 
இல	ைகய�� ேவ� எ@த& ப2திைய6�வ�ட கிழ�கி� அதிக 
ப�ராமி வ,வ	க� ெவள%&ப39 நி1கி�றன. அத1கான 
காரண	க� எ�ன? 



இ�வைர கால5� தமி-. ப�ராமி வAவ�கைள அ�:9ள எவ�� 
அறிBதி�4கவ��ைல. தா� வா8� ?�றாடலி>�, கா��. 
ப:திகள�>�, வய� நில�கள�>� இ�4க4CAய ப�பா��< 
சி�ன�கைள அவ�க9 அவதான�,தி�B�� அவ�றி2ைடய 
ெப1மதிைய உண�B� ெகா9ள 5Aயவ��ைல. ஏற4:ைறய 10 – 12 

ஆ��கM4: இைடய�� தா� இ�ப�றிய உண�H ஏ�படலாய��1. 

அ�: ெதாழி� !*கி�ற சில கலாசார உ,திேயாக,த�கM�, சில 
நவ �ன ம�,�வ� க�ற ைவ,திய�கM�, க�T* ஆசி*ய� சில�� 
வ�ேநாதமான ெபா��கைள4 க�� பட�கைள எ�,� அவ�றிேல 
ஏேதா அதிசயமான வ�பர�க9 இ�.பைத உண�Bதா�க9. ஆனா� 
எ8,�4கைள அவ�களா� !*ய 5Aயவ��ைல. 

நாவ�:டாவ�� கலாசார உ,திேயா,தகராக இ�4கி�ற எழி�வாண� 
ப,ம:மா� தா� 5த� 5தலாக எ�ைம, ெதாட�! ெகா�� 
இவ�ைற. ப�றி எம4: அறி5க� ெசDதா�. அத� வ�ைளவாகேவ 
இவ�றி� !ைக.பட�கைள ெப�1 ஆராDBதேதா� அைவ 
காண.ப�� இட�கM4:� நா�க9 ப�ரயாண� ெசD� ேந*ேல 
அவதான�,� அBத< சமய�கள�� பட�கைள எ�,ேதா�.

 

அதிக உய�வான மைலகள�>�, கா��. ப:திகள�>� உ9ளவ�ைற 
எ�னா� பா�4க 5Aயவ��ைல. ம�ற எ�லாவ�ைறL� ேந*ேல 



ெச�1 பா�4க 5ABத�. அ�பாைறய�>9ள ச�கம�க�A ேபாD 
அ�:9ளவ�ைற பா�4க 5ABத�. இ� த�ெசயலாக, தா� 
கிைட,த�. 

நா�க9 5த� 5தலாக ெவ�லாெவள�, வ�ேவகானBத!ர�, 

படைல4க� எ�2� இட�கM4:< ெச�ேறா�. எ�5ட� இB� 
கலாசார திைண4கள� ம�ட4கள.ப�� நட,திய சாசனவ�ய� 
பய�லர�கி� ப�: ெகா9வத�காக இBதியாவ�லி�B� வ�ைக தBத 
தமி-நா� ெதா�லிய� �ைற திைண4கள சிேரIட 
சாசனவ�யலாள�களான ராஜேகாபா�, ேவதாசல�, சாBதலி�க� 
5தலானவ�கM� வBதி�Bதா�க9. 

இBத இட�கள�� காண.ப�ட க�ெவ��4கேள 5தலாவதாக எ�மா� 
க�டறிய.ப�ட�. பாைன ஓ�கள�>�, கா?கள�>� தமி- வாசக�க9, 

தமி- ப�ராமிய�� ெபாறி4க.ப�A�.பைத 5�! சில� க�� 
அவ�ைற. ப�றி க��ைரகைள எ8திய��Bதா�க9. ஆனா� க�லிேல 
ெவ�ட.ப�ட தமி-. ப�ராமி வAவ�கள�லான ஒ� க�ெவ�� எ�ற 
வைகய�� இ�தா� 5தலாவதாக க��ப�A4க.ப�ட�. அதிேல 
இIகாH கால,� ஆBதிர நா�� எ8,�4கள�� ெச�வா4: 
இ�.பதனா�, இBத4 க�ெவ�� 4ஆ�, 5ஆ� 7�றா�A�: உ*ய� 
எ�1 நா� அைத அைடயாள.ப�,திேனா�. 

இைவ ப�றிய ெசDதிக9 ஊடக�க9 வாய�லாக மா,திர� ச�வேதச 
ம�ட,தி>� மிக ேவகமாக. பரவ�ய�. அத� எதிெராலியாக 
கிழ4கில�ைகய�ேல ெப��பா>� ம�ட4கள.! மாவ�ட,திேல 
ப�ேவ1 தர.ப�ன*ைடேயL� ஒ� வ�ழி.!ண�H ஏ�ப�ட�. 



ப�கைல4கழக� தா� இத�: !றநைடயாக இ�Bத�.

 

அத�: ெவள�ய�� இ�Bதவ�க9 தா� அதிகமாக இவ�றிேல கவன� 
ெகா�� த�5ைடய இ�.ப�ட�கள��, ெச�1 வழிப�கி�ற 
ஆலய�கள��, ேவ1 இட�கள�� காண.ப�கி�ற எ8,�. ெபாறி,த 
க�க9, ேவ1 ெபா��கைள எ�லா� படெம�,�4 கா�ட, 
ெதாட�கின�. இதனா� தா� ச�தியாகH�, மிக ேவகமாகH� 
வ�ைரவ�ேல தமி- ெபய�க9 ெபாறி,த மிக. !ராதனமான 
சி�ன�கைள ம�ட4கள.!, அ�பாைற மாவ�ட,தி� சில 
ப:திகள�>�, தி�ேகாணமைலய�>� இன�காண 5ABத�. 

இதிேல சிற.ப�ச� எ�னெவ�றா�, எ8,�. ெபாறி,த சில 
ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9, ெப��க�கால ப�பா�A�:*யனவா:�. 
கதிரெவள�ய�� ஒ� க�ேமைச இ�.பதாக 5�! Cறினா�க9. 
ஆனா� அைத இ.ேபா� காணவ��ைல. :�நாக� மாவ�ட,தி� 
பதிய க�பைள எ�2மிட,தி� ஒ� ப�ரமா�டமான அளHைடய 
ெப��க�கால ப�பா��4 கால,தி�:*ய க�லைற 
காண.ப�கி�ற�. 

நா�: மாத�கM4: 5�! அைத நா� ெச�1 பா�,த ேபா� 
அதிேல தமி-. ப�ராமி வ* வAவ�கM�, ஐB� தைல நாக�, நாக தBத 
உ�வ�க9, ஒ�தைல நாக வAவ�க9 என. பலவ�ைற அவதான�4க 
5ABத�. 



அ�,� ெவ�லாெவள�ய�>�, வாகைரய�>� ஈம4 க�லைறகைள 
?�றிய இட�கள�� அ�4கி ைவ4க.ப�ட க�கள�>� எ8,�4கைள, 

வாசக�கைள க�ேடா�. ஒ� இட,திேல பா�! வAவ5� 
ெபாறி4க.ப�A�Bத�. 

இவ�றி�: அ.பா� இப�க��வ எ�2மிட,தி� ெப�Bெதாைகயான 
க�லைறகைள அக-H ெசD�9ளா�க9. கிறிI�H4: 5�ப�ட 
7�றா��கள�� அ�: ஒ� வ�சாலமான ெப��க�கால ப�பா�� 
ம4கள�� ஈம4கா� அைமB�9ள�. அ�:9ள க�லைறகள�� 
?வ�க9 அ�ல� க�பைலகள�� தமி- வாசக�க9 
ெபாறி4க.ப�A�.பைத காண 5ABத�. 

ேக�வ�-தமி� ெமாழிய�� ெதா�ைம ெதாட�பான தமி� நா3,� 
ெதா�லிய� சா��கA�2� இல	ைகய�� காண&ப9� 
ெதா�லிய� சா��கA� 2மிைடேயயான ெபா4ைம� 
த�ைமக�,ேவ�பா9க� ப1றி� 7ற#,6மா? 

தமிழ� ெதாட�பான ெப��க�கால ப�பா� தமிழக,திலி�B� தா� 
இல�ைகய�� பரவ�ய�. ெமாழி, உ�ப,தி5ைற, பய�ப�,�� 
உபகரண�க9 ஆகியவ�றி� ேவ1பா� இ�ைல. எ8,� 5ைற 
தமி-நா�ைட. ேபால இ�:� தமி- ப�ராமி எ8,�4க9 ெபாறி,த 
கலேவா�க9 ெப��க�கால ப�பா�� சி�ன�கேளா� தா� 
காண.ப�கி�றன. 

ப�ரதானமான ேவ1பா� வழிபா��< சி�ன�க9, க��மான�க9 
எ�பனவ�ைற. ப�றியதா:�. கீழAய�� அகழாDH ெசDதவ�க9 
அ�: வழிபா��< சி�ன�க9 இ�ைல எ�1 ெசா�கிறா�க9. 
இல�ைகய��, கிழ4கில�ைகய�>� ஏைனய இட�கள�>� 
க�ெட�4க.ப�ட சி�ன�க9 ெப��பா>� வழிபா�கேளா� 
ெதாட�!ைடயைவ. நாக சி�ப�க9 நாக�ைடய வழிபா��ட� 
ெதாட�!ைடயைவ. அ�ேபால ெப��க�கால,� க�லைறகள�� நாக, 



தைலக9, தி*Xல� எ�பனH� இைடய�ைடேய காண.ப�கி�றன.

 

ெபௗ,த ப9ள�கள�>�Cட நாக வAவ�க9 காண.ப�கி�றன. ஐB� 
தைல நாக� காண.ப�கி�ற�. அேதேவைள Y� நிைரக9 
சிலவ�றி>� சிறிய அளவ�லான நாக வAவ�க9 காண.ப�கி�றன. 
இ�: நா�: வழிபா�� 5ைறக9 ப�றிய தமி-. ப�ராமிய�� 
ெபாறி4க.ப�ட ப�பா��< சி�ன�க9 உ9ளன. நாக வழிபா�, ைசவ 
சமய வழிபா� சா�Bத லி�க�, நBதி ேபா�ற உ�வ�க9, ெபௗ,த 
சமய வழிபா� ெதாட�பான !,த� வAவ�க9, தி�.பாத வAவ�க9 
ேபா�றவ�றி>� அைவ காண.ப�கி�றன. அ�ேபால 5�! 
Cறிய� ேபால சமண சமய� ச�பBதமான ஒ� க�ெவ�� 
காண.ப�கி�ற�. 

இர�டாவ� ேவ1பா� க��மான�கைள. ப�றியதா:�. 
இல�ைகய�� நாக�க9 Y� தா�: க�க9 எ�1 ெசா�ல4CAய 
வAவ�கைள பரவலாக பய�ப�,திL9ளா�க9. இைவ க�ப��A 
5த� ப�,தி,�ைற வைரய�>�, கBதேராைட 5த� ச�கம�க�A 
வைரய�>� காண.ப�கி�ற� ஒ� வ�ேசட அ�சமா:�. Y� தா�: 



க�க9 தமிழக,தி� இ�Bதைம4கான சா�1க9 ெவள�வரவ��ைல.

 

அ�ம��ம�றி,ப�லவ�கMைடய க��மான�க9 க�கள�� 
உ�வாவத�: 5�னேர இல�ைகய�� நாக�க9 சி�ப4 கைலய�>�, 

க�Aட4 கைலய�>� ெப�� சாதைனகைள ஈ�AL9ளா�க9. க� 
Y�க9 அைமBத க�Aட�க9 பல இல�ைகய�� வட4: கிழ4: 
பாக�கள�� அைம4க.ப�A�Bதன. 

இல�ைகய�� ம,திய ப:திய�� அKராத!ர� ேபா�ற ப:திய�� 
காண.ப�கி�ற ஆதியான க��மான�க9 நாக�ைடய 
கைல.பாண�ய�� அைமBதைவ. அேதேபால ப��கால,திேல அல�கார 
ேவைல.பா�கMட� அைம4க.ப�ட சBதிர வ�ட4 க�க9 எ�2� 
அைம.!4க9 நாக�க9 த�க9 க�Aட�கள�ேல வாய�� கதHகளாக 
ைவ,த அைர வ�ட4 க�கைள Eலமாக4 ெகா�டைவ. 

ேம>� யா-.பாண,தி� நவாலி,மாவ��ட!ர�,வ�ெவ�A,�ைற 
ேபா�ற இட�கள�>� க�5ைன ேசைன4:Aய��.! தாBதாமைல 
ஆகிய இட�கள�>� Y�கேளா� க�லினா� அைமBத 
க�Aட�கைள அைம.பத�:� அவ�க9 பழகிய��Bதா�க9 எ�1 
ெகா9ள 5AL�. அ�ேபால இல�ைகய�ேல அதி உ�னதமான 



பைழய சி�ப� எ�1 க�த.ப�� இ?15ன�யாவ�� உ9ள :திைர, 
தைலLட� CAய ஐயநா� வAவ5�. நடனமாத� சி�ப�கM�ää 

ேச�வ�லவ�� காண.ப�� அதி உ�னதமான அளவ�ேல ெப*ய !,த� 
ெப�மான�� க�சி�ப�கM� நாக�கMைடய ேவைல.பா� எ�ப� 
இ.ேபா� தா� ெத*யவB�9ள�. 

ேக�வ� -6ெனBேகாவ�� பார�ப;ய கலா)சார ம1�� இய1ைக 
நிைன0) சி�ன	க� ெதாட�பான வைரயைற0க� எைவ? 

இல	ைகய�� அ/வா� ஏதாவ4 சி�ன	க� 
அ	கீக;�க&ப39�ளனவா? இல	ைகய�� அ/வாறான 
வைரயைற�2� அட	க�7,ய தமிழ� பார�ப;ய, கலா)சார 
ம1�� இய1ைக நிைன0) சி�ன	க� எைவயாக அைமயலா� 
என ந8	க� க�4கி�ற8�க�? அ/வாறான அ	கீகார�தி1காக 
ஏதாவ4 #ய1சிக� ெச>ய&ப39�ளனவா? 

LெனIேகாவ�னா� பா�கா4க.பட ேவ�Aயெதன த��மான�.பத�கான 
சில ப*மாண�க9 உ��. அைவ ெபா�வானைவ. எ�லா 
நா�கM4:� ெபா�B��. LெனIேகா நி1வன� அரசா�க�கேளா� 
தா� ெதாட�! ெகா9வ���. தன�யா� நி1வன�கேளாேடா, அ�ல� 
நா�A>9ள ப�ராBதிய சைப, ப�ரேதச சைப ஆகியவ�ேறா� ெதாட�! 
ெகா9M� அதிகார5� வழ4க5� இ�ைல. 

அரசா�க,தினாேல சிபா�? ெசDய.ப�கி�ற தல�கைள, தா� 
அவ�க9 ப*சீலைன ெசDவ�. இல�ைக அரசா�க,ைத. 
ெபா1,தவைரய��, அத2ைடய கலாசார திைண4கள5�, 

ெதா�ெபா�9 திைண4கள5� இல�ைக ?தBதிர� அைடBத கால� 
5தலாக எ,தைகய அQ:5ைறைய ைகயா9கி�றன, 

ப��ப�1கி�றன எ�பைத நா� ெசா�லி, தா� ெத*ய 
ேவ�Aயதி�ைல. 

ஆர�ப,திேல அவ�க9 பைழய இராசதான�களான அKராத!ர�, 

ெபாலந1ைவ, க�A, த�!9ள ேபா�றவ�ைற தா� ெப�மளவ�� 
சிபா�? ெசDதா�க9. இைவ அைன,�� ெபௗ,த சமய� 
ெதாட�பானைவ. ெபாலந1ைவய�>�, க�Aய�>� இB�4 
ேகாய��கM� காண.ப�கி�றன. ஆனா� அவ�ைற. ப�றி எவ�� 



ேப?வதி�ைல.

 

ெபாலந1ைவய�� உ9ளைவ சிவாலய�ககள��  அழிபா�க9 பல 
இ.ெபா8� காண.ப�வதி�ைல. 5தலா� சிவாலய�,இர�டா� 
சிவாலய�,ஐBதா� சிவாலய� எ�பனேவ பா�கா4க.ப�ட ப:திகளாக 
ெகா9ள. ப�கி�ற ேபாதி>� ேத�வார�ற நிைலய�ேல 
காண.ப�கி�றன. தமிழ�கள�� அ�ல� இB�4கMைடய 
நி1வன�க9 என ெகா9Mேவாமாய�� 
ெகா9Mேவாமாய��,அKராத!ர�,ெபாலந1ைவ ேபா�ற இட�கைள. 
ேபால !ராதன க�Aட�கள�� அAபா�க9 :வ�B� காண.ப�� 
இட�கள��ைல. 

அைவ ேபா�,�4ேகயரா� 5�றாக அழி4க.ப�டதனா�, அவ�றி� 
அழிபா�கள�� எ<ச�கM� காண.ப�வதி�ைல. 
5�ேனIவர�,  தி�ேகாணமைல அகIதிய� Iதாபன� ேபா�ற 
இட�கள�� LெனIேகாவ�� ஆதரவ�� பா�கா.ைப ேதடலா�. 



ஆனா� இவ�ைற ஒ�வ�� 5�ைவ4கவ��ைல.

 

5�ைவ.பதானா� ெதா�லிய� திைண4கள,தி� அ2சரைண 
ேவ���. இல�ைக அரசா�க,தி� கலாசார நி1வன,தி� 
அ2சரைண ேவ���.இவ�ைற இல:வ�� ெப�14 ெகா9ள 
5Aயா�. ஒ�5ைற தி�4ேகத�Iவர�, ந:ேலIவர�,மாவ��ட!ர�, 

தி�4ேகாேணIவர� 5தலிய ஆலய�கள�� !ராதன சி�ன�கைள 
LெனIேகா பா�கா.! சி�ன�களான ப�ரகடன.ப�,த ேவ��ெமன 
5�ெனா� கால,திேல இல�ைகய�� பா�கா.! அைம<சி� 
ெசயலாளராக இ�Bத ஒ� தமிழ� வ���ப�னா�. 

அத�காக ஒ� C�ட� ைகலாசப�9ைளய�� வ ��Aேல C�ட.ப�ட�. 
ெதாட4க,தி� அவ�க9 எ�ைன அைழ4கவ��ைல. தமிழ� தர.ப�� 
CAயவ�க9 எ�ைன அைழ4கவ��ைல. ஆனா� சி�களவ� 
தர.ப�>9ளவ�க9இ பைழய ெதா�ெபா�9 
திைண4கள,தின��,ேவ1 சில�� வ�!1,தியதனா� தா� 
C.ப��டா�க9. இ� ஒ� 54கியமான வ�டய� அ�: CAய தமிழ� 
எவ�4:� ெதா�லிய� வரலா1 ப�றி அறிH இ�ைல. 

கால� ேபாக இBத4 C�ட,ைத4 C�Aயவ�க9 ெதா�லிய� 
திைண4கள,ைத< ேச�Bதவ�க9, கலாசார அைம<ைச<  ேச�Bதவ�க9 
அவ�கMைடய உ9ேநா4க5� ேவறாக இ�Bத�. அ.பA இவ�ைற 
ெதா�லிய� சி�ன�களா4க ேவ��மானா�, இவ�1ட� 



ேகா�ைடக9, �ைற5க�க9 ஆகியவ�ைறL� ேச�4க 
ேவ��ெம�1 மைறBத ெதா�லிய� திைண4கள,தி� 5�னா9 
ஆைணயாளரான ேறால� A சி�வா ெசா�னா�. 

இ� ஒ� ஆப,தான தி�ட�. ஏெனன��, ேகா�ைடக9 எ�1 ெசா�>� 
ேபா� இராQவமயமா:�. இ�ேபாலேவ �ைற5க�கM� 
அவ�கள�� க��.பா�A� இ�4:�. எ�க9 ஆலய�கM� 
அவ�கள�� க��.பா�A�:9 ேபா:�. LெனIேகா எ�1 
ெசா�னா>� நி�வாக� ெசDபவ�க9 இ�:9ளவ�கேள. அ.ேபா� 
தா� என4: !*Bத� LெனIேகாவ�� ஆதரைவ நா�வ� 
ஆப,தான�. 

ேக�வ� -இல	ைகய�� தமிழ�கள%� E�வ 8க இ�&(� ெதாட�ப�� 
அகழா>வ�12 உ3ப9�த&பட ேவF,ய #�கிய இட	களாக 
ந8	க� எவ1ைற& பா��கி�ற8�க�? இ@த அக�வா>0கைள வட 
கிழ�கி?�ள ப�கைல�கழக	க� ேம1ெகா�வத1கான 
வா>&(�க� உ�ளனவா? 

ஏ�கனேவ மாBைதய�>�, கBதேராைடய�>� அகழாDHகைள 
ெசD�9ேளா�. மாBைதய�ேல பல தடைவகளாக ெதா�ெபா�ள�ய� 
திைண4கள,தி2ைடய அ2சரைணேயா�,ெவள�நா�கைள< ேச�Bத 
!லைம மி4க ெதா�லியலாள�க9 அக-Hகைள ெசD�9ளன�. 
!லைம மி4கவ�க9 எ�1 ெசா�>கி�ற ேபா� அவ�க9 பல 
நா�கள�>�, பல தல�கள�ேல அகழாDHகைள ெசDதி�4கிறா�க9. 
ஒ.ப�ய� ேநா4கி� ச�வேதச ெதாட�!க9, அ4கால�கள�� நைடெப�ற 
ச�வேதச வாண�ப�, ெபா�� ப*வ�,தைன 5தலியவ�றிேல தா� 



அவ�கM4: C�தலான அ4கைறL�,அ2பவ5� உ��.

 

அக-H நைடெப1� ப�ராBதிய,தி� வரலா1,ப�பா� ெதாட�பான 
ஆழமான !லைம அவ�கள�ட� காண.படவ��ைல. அ�ம��ம�றி 
இவ�க9 LெனIேகா Eலமாக வ�வதனா>� இல�ைக 
அரசா�க,தி� நி1வனமான ெதா�லிய� திைண4கள,தி� 
அ2சரைணேயா� அக-Hகைள ெசDவதா>�, எBதளவ��: 
ெவள�.பைட, த�ைமைய இவ�றிேல காண 5AL� எ�ப� 
ேக9வ�4:றியான�. 

ஏெனன��, ஒ� �ைற அரசிய�மயமா4க.ப�A4கி�ற ேபா�, 

ெவள�நா�கள�லி�B� ப�: ெகா9பவ�கM� ஏேதாெவா� காரணமாக 
க��.பா�கM9 அட�க ேவ�Aய ேதைவக9 இ�4:� ேபா� 
ெவள�.பைடயான க�,�4கைள நா� எZவா1 எதி�பா�4க 5AL�? 

உதாரணமாக அKராத!ர,தி>� திஸமகாராமவ�>� அகழாDHகைள 
நட,திய ெவள�நா�டவ�க9 அ�: பாைனேயா�கள�� உ9ள 
எ8,�4கைள ப�றி அறி4ைக ெவள�ய��டன�.  ஆனா� மாBைதய�� 
அகழாDH நட,தியவ�க9  அைத ெசDய, தவறி வ��டா�க9. அ�H� 
ச�1 ப�Bதிய கால,தி� தா� அ� �ைற5க� சிற.!. ெப�ற� 
எ�ற காரண,தினா� பாைனகள��, ம�பா�ட�கள�� எ8,�4க9 
ெபாறி4க.ப�A�4க ேவ���. ஆனா� அவ�கள�� அறி4ைகய�� 
அ� ப�றி ஒ� கைதL� கைத4கவ��ைல. 

இர�டாவதாக பல ஆ��கM4: 5�! ப�கைல4கழக 
மாணவ�கேளா� தி�4ேகத�Iவர� ெச�ற ேபா� அகழாDH நடBத 



ஒ� இட,ைத நா�க9 பா�4க. ேபாேனா�. அ�ேக சில மாணவ�க9 
ெபா14கிெய�,த தைர ேம� காண.ப�ட கலேவா�க9 சிலவ�றி� 
தமி-. ப�ராமி எ8,�4க9 காண.ப�கி�றன. இவ�ைற நா�க9 ஒ� 
7லி>� ெவள�ய���9ேளா�. அவ�ைற வாசி4க, ெத*Bதவ�க9 
அவ�ைற அைடயாள� க�� ெகா9ள 5AL�. 

இ�ேபால கBதேராைடய��  Poul E Peris அகழாDH ெசDத ேபா� 
அவ*ட� ப�ராமி எ8,�4கைள வாசி4:� த�ைமைய நா�க9 
எதி�பா�,தி�4க 5Aயா�. ப��! ெச�ற 7�றா�Aேல 66ஆ� 
ஆ�A� அகழாDHகைள நட,திய ேபா� அவ�க9 எ8,�4 
ெபாறி,த ம�பா�ட�க9 :றி,த எ�வ�த கைதL� இ�ைல. ஆனா� 
அவ�றி� கிைட,த கலேவா�க9 யா-.பாண அ��கா�சியக,தி� 
காண.ப�கி�றன. கலேவா�கள�>�,?�ம� க�Aகள�>�, கள�ம� 
க�Aகள�>� எ8,�4க9 ெபாறி4க.ப��9ளன. 

அைவ அைன,�� தமி- ெமாழிய�� உ9ளன. தமி-. ப�ராமிய�� 
உ9ளன. இைத ஒ.!4 ெகா9Mவத�: அ�:9ளவ�கேள 
தய�:கி�றன�. அ.ெபா8� ம�ற இட�கள�� ஆDHகைள ெசDதா� 
எ�ன நட4:�.  இ�ைறய நிைலய�� ஆDHகைள 
ெசDதா�,இ.பAயான சில :ைறக9,தவ1க9,ெமௗன�க9 
காண.ப��. 

ம�ற� யா-.பாண. ப�கைல4கழக,தி� வரலா�1, �ைறய�ன� 
கBதேராைடய�>�,வ�ன� மாவ�ட�கள�>9ள நாகப�வா�, 

க��4கைர4 :ள.ப:திய�>� அகழாDHகைள 
ேம�ெகா�A�4கிறா�க9. ப��ைனய இர�A>�காண.ப�ட 



ெபா��க9 மிக 54கியமானைவ.

 

நா� 5�! ெசா�ன க�,�4கM4: அ8,த� அள�4கி�ற 
வைகய�� அவ�கMைடய க��ப�A.!4க9 அைமBதன. 
ெப��க�கால ப�பா��< சி�ன�க9 அBத அக-Hகள�� 
கிைட,�9ளன. க�� ெச� ம�பா�ட, ��ட�க9, சில வழிபா�� 
சி�ன�க9, க�� ெச� ம�பா�ட, ��ட�கேளா� :ள4க�A>9ள 
சிவ.! ம�பா�ட�க9, 1ல� (rulel pottery)  ம�பா�ட�க9,ேராம� 
கால,� நாணய�க9, நாக� வழ�கிய கா?க9 ேபா�றைவ அ�: 
கிைட,�9ளன. இவ�ைற ப�றிய அறி4ைகக9 ெவள�வரவ��ைல. 
ப,தி*ைககள�� ெவள�ய��ட சில க��ைரகைள4 ெகா�ேட இவ�ைற 
நா� அறிய 5ABத�. 

இ�B�� வ�ன�ய�� நைடெப�ற அக-Hகைள இவ�களா� ெதாடர 
5Aயவ��ைல. ேமலிட,திலி�B� அ2சரைண கிைட4கவ��ைல. 
இவ�ைற ப�றிய அறி4ைககM� ெவள�வரவ��ைல. 

கிழ4:. ப�கைல4கழக,ைத. ெபா1,தவைர அ�: அகழாDHகைள 
ேம�ெகா9ள4CAய தகைமைய எவ�� இ�2� ெபறவ��ைல. 
ெதா�ெபா�9 சி�ன�கைள ேத�வத�: Cட அவ�க9 5ய�சி 
ேம�ெகா9ளவ��ைல. அBத நிைலய�� அBத நி1வன,ைத. ப�றி 
ேப?வ� இ.ெபா8� ெபா�,தமாகா�. 



5ைறயான அக-Hகைள ெசD� ெவள�.பைடயாக வ�பர�கைள ெபற 
ேவ��மானா�,இல�ைக அரசியலைம.ப�� மா�ற� ஏ�பட 
ேவ���. அதிகமான அதிகார. பரவ�  இBதிய மாநில�கM4:*ய 
வைகய�� ஏ�ப�டா� தா� இவ�ைற உ*ய 5ைறய�� ெகா�� 
ெச�ல 5AL�. இ.ெபா8� மாகாண சைபய�� அதிகார�கள�� 
ெபா�. ப�Aயலி� ெதா�லிய>� அ��கா�சியக�கM� 
இட�ெபறகி�ற ெபா8தி>� மாகாண சைபகள�னாேல இைவ 
ெதாட�பாக எைதL� ேம�ெகா9ளவ��ைல. நிைறேவ�1 அதிகார� 
ஆMந*� வச� இ�.பேத இத�கான காரண�. 

தமி-நா�A� கீழA ப�றிய அகழாDHக9 ச�வேதச ப*ணாம,ைத. 
ெப�19ளன. அ�: ம,திய அரசி� ெதா�லிய� திைண4கள� 
நா�A� பல பாக�கள�� அக-Hகைள ெவள�.பைட, த�ைமகேளா� 
ெசDகி�ற�. அ�ம��ம�றி தமி-நா�� ெதா�லிய� �ைற தா� 
கீழAய�� ெப��பாலான அக-Hகைள ெசDகிறா�க9. அ.பAயான 
ஒ� நிைல இBத நா�A� இ�ைல. இZவாறான ஒ� 
X-நிைலய��  எ�ேக அக-H ெசDவ� அதனா� எ�ன பல� எ�1 
சிBதி.பதி� எBத ஒ� பல2� இ�4கா�. 

ேக�வ� -உ;ய வ�ழி&(ண�0 இ�ைம,Gயநல� ேபா�றவ1றா?� 
எம4 வரலா1� #4ச	க� அழி@4 ேபாகி�றன என கவைலக� 
ெவள%&ப9�த&ப9கி�றன. ப�ேவ� இட	கள%?�,ேநர,� கள 
ஆ>வ�� ஈ9ப3ட ஒ� ெதா�லியலாள� எ�ற வைகய�� 
இத1கான எ9�4� கா39�க� சிலவ1ைற 7ற#,6மா? 

நா� ஒ� பய��சி ெப�ற ெதா�லியலாள� அ�ல. வரலா�றாசி*ய� 
எ�ற 5ைறய�� ெதா�லியலி� ஈ�பா� உ��. அ,ேதா� தமி-. 
ப�ராமி எ8,�4கைள வாசி4:� திற� ெப�றி�.பதனா>� 
இவ�ைற. ப�றி ேபச 5AL�. 

வ�ழி.!ண�H எ�ப� தமி- ேப?� ம4கள�ைடேய அAம�ட,தி� தா� 
இ�B� வ�கி�ற�. எ�கள�� ஆலய�கள�� அBதண�க9 
இ�4கிறா�க9. அவ�க9 அ�சக�களாக கடைம ெசD� 5ABத�� 
ேபாD வ��வா�க9. ஆனா� ஒ� சிலைர, தவ�ர 
மாவ��ட!ர�,கீ*மைல, அகIதிய� Iதாபன� ஆகியவ�றி� 



உ9ளவ�கைள, தவ�ர ம�ைறய ஆலய�கM4: ெபா1.பானவ�கM� 
அ�ேக வழிபா� நிக-,�� �சக�கM� எ�வ�தமான அ4கைறL� 
ெகா9வதி�ைல.

 

     கீ*மைல 

ெதா�ெபா�9 சி�ன�கைள பா�4க. ேபானா� அைத4 கா��வத�: 
தய4க� உ9ளவ�க9 பல� இ�4கிறா�க9. கிழ4கில�ைகய�� 
இZவாறானவ�க9 C�தலாக இ�4கிறா�க9. உதாரணமாக 
ப�ரபலமான ஆலயமான தா�ேதா�ற�Iவர,ைத4 Cறலா�. 

ஒ.ப[�டளவ�� ெபௗ,த சமய� ெதாட�பான சி�ன�கைள 
ெபா1,தவைரய�� ெபௗ,த ச�க,தா� மி:Bத ஈ�பா� 
உைடயவ�களாD இ�4கிறா�க9.மைல நா��. ப:திகM4:. 
ேபானா� அ�: அவ�க9 வ�காைரய�ேல பல ஏ�கைள, ப�டய�கைள 
ெதா�ெபா�9 சி�ன�கைள ைவ,தி�.பைத4 காணலா�. அ� 
ம��ம�றி ெத�ன�ல�ைகய�ேல அ�:9ள ஊடக�க9 சிலவ�றி>� 
காலாகாலமாக ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9,ப�பா��< சி�ன�க9 
ப�றி வ�பரமாக எ8�கிறா�க9. அBத 5ைற தமி- ஊடக�கள�� 
காண.படவ��ைல. 

அவ�றிேல ஆசி*ய�களாக கடைம !*பவ�கM�,அதிகமாக எ�க9 
ப�கைல4கழக�கள�� பய��சி ெப�றவ�க9 தா�. அவ�கள�� 



கவன� ேவ1 வ�டய�கள�� தா� ெச�கிற�. அ�றாட அரசிய>4: 
54கிய� அள�4க.ப�கி�ற�. 

தைலநக*� உ9ள வ�டய�கM4: 54கிய,�வ� 
அள�4க.ப�கி�ற�. ஆனா� அBத ெசDதி, தா9கைள 
பA4கி�றவ�க9 எ�: வா-கிறா�க9. அவ�கள�� ப�ர<சிைனக9 
எ�ன எ�1 அ4கைற ெச>,�வதி�ைல. ப�ராBதிய. ப,தி*ைககள�� 

வ�*,தாBத�க9 மிக ேமாசமான�.  

:றி.பாக யா-.பாண,தி� காண.ப�� ப,தி*ைகக9 எ�H� 
அ�ைமய�� ெதா�ெபா�9 சி�ன�கைள. ப�றி எ�H� 
ெசா�வதி�ைல. வ�ழி.!ண�H எ�ப� ஒ� ஒ.ப[�டளவ�லான 
வ�டய�. இ.ெபா8� ெப�மளவ�லான வ�ழி.!ண�H 2 மாகாண�கள�� 
ஏ�ப��9ள�. 

கிழ4: மாகாண,தி� எ�கள�� 7ைல. ப�றி அறிBதவ�கள�ைடேய 
இZவளH ெபா�டக9 இ�: இ�4கி�றனவா? இZவளH ெப*ய 
நாக\க� எ�கM4: Eலமானதா எ�ற சிBதைன ெவள�நா�கள�� 
வா8கி�ற பA,தவ�க9 ம,திய�� ேதா�றி வ��ட�. 

அேதேபா� வடமாகாண,தி� 4 மாத�கM4: 5�! ஆ1 
தி�5�க� ஒ� பா*ய க�டட,ைத நாவ�:ழிய�� ஒ� 



அ��கா�சியக,தி�கான நிைலயமாக அைம,�9ளா�. அத�: 
இ�:9ள ெச�வBத�கM�,ெவள� நா�A>9ளவ�கM� 
ெப�Bெதாைகயான பண� ெகா�,� அைத அைம.பத�கான 
ெசலHகைள4 ெகா�,�9ளா�க9. க�Aட� மிகH� ப�ரமா�டமான�. 
பரBதளவ�� அBத. ெபா��கைள ைவ4க 5AL�. எBதளவ��: 
ேதAய��4கிறா�க9 எ�பைத நா� இ.ெபா8� ெசா�ல 5Aயா�. 

54கிய வ�டய� எ�னெவ�றா�,5த�நா9 திற.!வ�ழா ெதாட�பான 
C�ட,திேல 5000இ�:� :ைறவ��லாத ம4க9 கலB� ெகா�டன�. 
அதிகமாக :டா நா�A>�, த�வக,தி>� வழிபா� நட,�கி�ற 
அBதண�க9, க�T*,க<ேச*,க�வ�, திைண4கள,தி� உய� 
பதவ�கைள. ெப�றி�4கிற அதிகா*க9, 5தலான எ�ேலா�� 
ஆ�கM� ெப�கMமாக வB� CAய��Bதா�க9. தமிழாராD<சி 
மாநா� 1974இ�நைடெப�ற ேபா� தா� மிக4 CAய சன� கலB� 

ெகா�ட�.  

   சிவ�மி அ��கா�சியக� 

அத�:. ப�ற: இBத திற.! வ�ழாவ�ேல தா� காண5ABத� 
ஏென�றா�,அ�: அதிகார வ�4க,தி2ைடய க��மான�க9, 

அதிகார�க9,ெச�வா4:க9 இ�ைல. ச5தாய,தி2ைடய 
அப�மான,ைதL�,ெப�மதி.ைபL� ெப�ற ஒ�வ� அைனவ*� 
ந�ப�4ைகைய. ெப�ற ஒ�வ� ெதாட4கிய��4கி�றா�.அதனாேல 
அவ�4: ஆதரH உ��. அத� Eலமாக ஒ� வ�ழி.!ண�<சி 
ஏ�ப�A�4கி�ற�. 



இல�ைகய�� ஏைனய பாக�கள��, வட கிழ4: மாகாண�கள�� 
ஏைனய பாக�கைள. ெபா1,தவைரய�� இBதவ�தமான 5ய�சிகைள 
ேம�ெகா9ள 5AL� எ�றா� அ�: ெப�Bெதாைகயான 
ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9 இ�4கி�ற ெபா8தி>� 5�வ�வா� 
எவ�� இ�ைல. 

அ�:� ெச�வBத�க9 இ�4கிறா�க9. :றி.பாக கிழ4: 
மாகாண,தி� ெவள�நா�கள�� உ9ளவ�க9 இBத 5ய�சிகைள 
ேம�ெகா�டா�ää ப�ராBதிய ேவ1பா� இ�றி உதவ� 
ெசDய4CAயவ�கM� இ�4கி�றார49. ஆனா� �ைன4: மண� 
க��வ� யா� எ�ற நிைல இ�4கி�ற�. ஒ� ெதா�லிய� 
ெதாட�பான அ��கா�சியக,ைத அைம.பேத வ> சிரமமாக 
இ�4கி�ற�. ஹிI!�லா^ கா,தா�:Aய�� ஒ� இIலாமிய 
அ��கா�சியக,ைத ஏ�ப�,திய��4கிறா�. இைத 5�2தாரணமாக4 
ெகா�� ம�றவ�க9 ஏ� இைத ெசDய 5Aயா�? 

ேக�வ�-தமிழின�தி� ெதா�ைம) சா��கைள அழிவ�லி�@4 
கா&பா1ற த1ேபாைதய Kழலி� நா� எ�தைகய நடவ,�ைககைள 
ேம1ெகா�ள ேவF9ெமன ந8	க� க�4கி�ற8�க�? 

பலவ�தமான வழிகள�� அBத நடவA4ைககைள ேம�ெகா9ளலா�. 
ஒ�1 :றி.பாக ெதா�லிய��ைற திைண4களேம இத�: 
ெபா1.பாக இ�.பதா�, அவ�கைள இBத< சி�ன�கைள உ*ய 
5ைற.பA ேபண�4 ெகா9வத�:�, ஈ�பா� உ9ளவ�க9 பா�,� 
ஆராDH ெசDவத�: அவ�கM4: ேவ��ேகா9 வ��4க ேவ���. 

அ,ேதா� ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9 இ�4:� இட�கள�� ேவ1 
நா�கைள. ேபால உ*ய க�Aட�கைள அைம.பத�ேகா அவ�ைற 
அA.பைடயாக4 ெகா�� :Aகைள நி1Hவைதேயா தவ��4க 
ேவ���. வழிபா�� சி�ன�க9 அைவ எBத< சமய,ைத< 
ேச�Bதா>� ஒ� ெபா�வான ெகா9ைகைய கைட.ப�A4க ேவ���. 
ம�ற� ெபா� ம4க9 த�மா� இய�ற வைர இவ�ைற 
அைடயாள.ப�,தி பா�கா.பத�கான ஒ� வழி5ைறைய உ�வா4க 
ேவ���. 



இவ�கைள ப�ரதிநிதி,�வ.ப�,�கி�ற ப�ரேதச சைப ம�ட,தி>�, 

மாகாண சைப ம�ட,தி>�, பாராMம�ற,தி>� அ�க,தவ�களாக 
இ�4கிறவ�கM4: அதிகப�ச வலிL1,த�கைள வழ�க ேவ���. 
ஏெனன�� இவ�கM4: இய>மான வைகய�� இைவ ெதாட�பான 
5ய�சிக9 ேம�ெகா9ள4CAய சா,திய�க9 உ��. அதிகார� 
இ�ைல எ�ப� ேவ1 வ�டய�. 

ஆனா� இவ�ைற. ப�றி ேபச4CAய சா,திய�க9 உ��. 
அேதேபால ப�ரேதச சைபஇ மாகாண சைபக9 ஊடாக இ.ெபா8� 
அைடயாள� காண.ப�ட சி�ன�கைள எ�லா� எ�,� பா�கா.பாக 
ைவ.பத�: வழிவைக ேதட ேவ���. ஆலய�க9 :றி.பாக 
5�ேனIவர�,மாவ��ட!ர�, வ�ன�ய�>9ள ேகாய��க9  அகIதிய� 
Iதாபன�, ேபா�றைவ ெகா4க�A<ேசாைல தா�ேதா�றி ஈIவர� 
ேபா�றைவ த�கள�� வச59ள எ_சிL9ள ெபா��கைளயாவ� 
பா�கா.பத�: ேகாவ��கள�� அ��கா�சியக�கைள உ�வா4கி 
பா�கா.பாக ைவ,�4 ெகா9ளலா�.

 

ெவ�லாெவள� 



ெகா4க�A<ேசாைலய�>9ள ேத�கேள அ��கா�சியக,தி�:*யதாகி 
வ��டன. இவ�ைற அழிவ�லி�B� பா�4க ேவ��மானா�, 

அவ�றி�: நிரBதரமாக ஒ� ெகா�டைககைள அைம,� ஒ� ஆலய 
அ��கா�சியக,�ட� இைண,� ைவ,தி�.ப� தா� ஒேரெயா� 
வழி. அ�லாவ��டா� அதிலி�4:� சி�ப�க9 அழிB� சிைதB� 
பல�� எ�,�4 ெகா�� ேபாD பய�ப�,�வ�. இேதேபா� 
ெச�க�Aக9, க��க�, உேலாக. ெபா��க9 என பல 
உ��.  இவ�ைற பா�கா4க ேவ���. இவ�ைற வ��க4 Cடா�. 

இ�வைர கால5� ெதா�ெபா�9 சி�ன�கைள அதாவ� உேலாக. 
ெபா��கைள ெவ1� தக�A� ெப1மான�M4: வ�யாபா*கM4: 
வ��ப���. ஆலய நி�வாக,தின�� இBத :�றகா*ய,ைத 
ெசD�9ளன�. இன�யாவ� இைத தவ��,�4 ெகா9ள ேவ���. 
ம�ற� மைலக9, மைல.பாைறகள�>9ள ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9 
மிக ேவகமாக தக�4க.ப�கி�றன. 

இைத தைட ெசDவத�கான வழிவைககைள பல ம�ட�கள�>� 
ேதA4ெகா9ள ேவ���. இ�ேக வாகைர, கதிரெவள�ய�� சில 
மைலகள�ேல வாசக�க9 எ8த.ப�ட க�பாைறக9 உ��. இ�B�� 
அைவ 5�கால,தி� நாக�கMைடய 
வா-வ�ட�களாக,ேகா�ைடகளாக இ�B�9ளன. 

இவ�ைற. ப�றி எவ�� அறிBதி�4கவ��ைல. ெதா�லிய� 
திைண4கள5� அ4கைற ெகா9வதாக இ�ைல. அவ�கM4: இ�: 
க�ெவ�� இ�.ப� ெத*யா�. இவ�கெள�லா� மா�றா� பா� 
மன.பா�ைமேயா� இ�.பதா�, இல�ைகய�� அரச 
திைண4கள�கM4:�,தன�யா� நி1வன�கM4:� க�கைள 
வழ�:பவ�க9 ெப*ய இயBதிர4 க�வ�கைள4 ெகா�� 
கண.ெபா8தி�  உைட,� வ�ட4CAய நிைல காண.ப�கி�ற�. 

அவ�கM4: ெபா�9 தா� ேதைவ. ெதா�ெபா�9 சி�ன�க9, 

வரலா1க9 ப�றி எBதேதைவL� இ�ைல. அ4கைறL� இ�ைல. 
:ர�: ெகாA ேபா�ட மைல எ�1 வாகைர. ப�ரேதச எ�ைலய�� 
காண.ப�ட�. அதிேல எ8,�. ெபாறி,த பல க�க9 இ�Bதன. 
ேமேல இ�Bத ெபௗ,த ப9ள� இAபா�களாகி வ��ட�. ஆனா� அதி� 



ஒ� பாக,திலி�Bத நாக4 க� அளவ�ேல ெப*ய�. ப�ரமா�டமான�. 
Yர,திலி�B� காண4CAயதாக இ�Bத�. 2 வ�ட�கள�� ப�� 
ேபானா� மைலL� இ�ைல. மைல அAவார5� இ�ைல. 

கீேழ ந�� ேத�கி நி�:� ஒ� ப9ள� தா� ெத*கி�ற�. ம�ற 
மைல.பாைறகைள மிக வ�ைரவ�ேல அழி,� வ��வா�க9. 

ெவ�லாெவள� ெவ9ள� மைலய�ேல நாக�க9 அைம,த ந��, தடாக� 
ஒ�1 இ�Bத�.அதிேல வ�ட,தி� எ�லா மாத�கள�>� ந�� ேத�கி 
நி�:�. வ�ள��!கள�� தமி- வசன�க9 எ8த.ப�A�Bதன. எ�ன 
வ�ப\த� எ�றா� இB� சமய கலாசார திைண4கள,திட� ேகாவ�� 
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