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க்க)
ஒரு மலை
இலங்கையிலுள்ள
வேளையில் கின்று இந்துமாக்) கடலுள் நோக்கினால், கலி, 4
னடிப்பகுதியில் பொற்கலசமணொன் று காணப்படுமென் அதி

ன்னா
இராமாயண காலத்தில் இலங்கையின்.
௮ஃது
எனறும்
ஈம
க்
ன்
அரண்மனை
யிருர்த இராவணேஸ்வானி
பலர் கூறக் கேள்வி. இக்கூற்று உண்மையோயாக; பொய்யே
யாக! இந்துமாக் கடலுள் ஒரு பசந்த நிலப்பகுதி அழுர்தி
இது

என்பதை

யுள்ளது

லெய்தும்

குறிக்கும்

இழுக்கொன்றுமில்லை.

என்னு

கொள்வதனா

கடல்களெல்லாவற்றுள்

பரந்த
ளும் இநர்துமாக்கடல் ஆழம் மிருந்ததென்பதும்,
ான்,
ாலத்தேத
ஆம்ந்தக
்
௮க்கடலுள
தி
நிலப்பகு
தொரு
உல௫ல் மிகவும் உயரமான தாகக் கருதப்படுகின்ற இந்திய
வடவெல்லையாகிய இமயமலை மேலெழுர்ததென்பதும் மேற்
கருத்துக்கு அரண் அளிப்பனவாகும்.
இனி, தமிழ்ப் பெருங் காப்பியங்க ளைக்கனுள் ஒன்
ருயெ சிலப்பதிகார த்தில் வரும் வேனிற் காதையின் முதல்
வரியாகிய “நெடியோன் குன்றமுர் தொடியோள் பெளவ

. மும்?

என்பதற்கு

உரையெழுதிய

நல்லார்,

அடியார்க்கு

“டு காடியோள் - பெண்பாற் பெயசாற் குமரி யென்பதா
கண்ணதோர் அற்றிற்குப்
தென்பாற்
யிற்று; ஆகவே,
குன்றமும் தொடியோள்
்
நெடியோன
ஆனால்,
;
பெயராம்

ஈதியு

மென்னாது

என்ற வினாவை

பெளவமுமென்றது

எழுப்பிக்கொண்டு,

என்னையெனின்”

அதன்

விடையாகமப் '

பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார் :
“மு கலூழி இறுதிக்கண் தென்மதுரையகக்துத் தலைச்

சங்கத்து....... நாலாயிரத்துகாலூற்று நாற்பத்தொன்பதின்

மர் எண்ணிறந்த பரிபாடலும் முதுகாரையும். முதுகுறாகும்

தெரிந்து
இரீயினார்

புனைந்து
களரியாவிரையு முள்ளிட்டவற்றைப்
ு
்றியாண்ட
நாற்பதிற
ு
கானூற்ற
நாலாயிரத்து

காய்னெவழுதி முதற் கடுங்கோனீருயுள்ளார்
கவியரங்கேறினார்
தொன்பதின்மர்; sage
பாண்டியருள் ஒருவன் சயமா௫ர்த்தியனயெ

எண்பத்
எழுவர்
நிலந்தரு
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பதிப் புரை

திருவிற்

பாண்டியன்

தொல்காப்பியம்

புலப்படுத்து

இரீயி

னான். அக்காலத்து அவர் காட்டுத் தெள்பாலி முகத்திற்கு
வடவெல்லையாகிய பஃறுளி யென்னும் ஆற்றிற்கும், குமரி
யென்னும்

ஆனும்,

ஆற்றிற்கு

இவற்றின்

மிடையே

நீர்மலிவானென

எழுநூற்றுக்காவத

மலிர்கத

ஏழ் தெங்க

நாடும், ஏழ் மதுரைநாடும்; ஏழ் முன்பாலை நாடும், ஏழ் பின்பாலை

நாடும், ஏழ் குன்ற நாடும், ஏழ் குணகாரைநாடும்,
ஏழ் ருறும்பனை
நாடு மென்னும் இந்த நாற்பத்தொன்பது நாடும், குமரி

கொல்ல முதலிய

பன்மலை சாடும், காடும் ஈதியும் பதியும்

தடகீர்க் குமரி வடபெருங் கோட்டின்காறும் கடல்கொண்
டொழிதலாற் குமரியாகிய பெளவமென்றா
ரென்றுணர்ச.
இஃது என்னை பெறுமாறெனின், ““வடிவேலெறிந்த வான்
பகை பொருது
குமரிக்கோடுங்

பஃறுளி

யாற்றுடன் பன்மலை

கொடுங்கடல்

கொள்ள”

யடுக்கத்துக்

என்பதனானும்,

கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரலுருரைத்த இறையனார்
ஞரையானும், உரையாகிரியராகிய இளம்பூரணவடிகள்
வுரையானும், பிறவாற்றானும் பெறுதும்.”

பொரு
மூக

இதனால், பரந்ததொரு நிலப்பகுதி இன்றைய குமரி
முனைக்குச் தென்பால் முன்னர் இருந்அவர்ததென்பதும்,
௮௮

பின்னர்க் கடல்கோட் பட்டதென்பஅம்,

அண்மைகள்

யில்

அம்

ஏறக்குறையக்

இ. பி. ஆயிரம்

'தமிழ்சாட்டாரிடையே

இலக்கிய

றரைச் செலவு”

பரவி

வாயிலாக
என்று

வழங்கவர்தன

நிறுவப்படும்,
இல

இவ்வரலாற்

ஆண்டுகள் வரை

என்ப

“செங்கோன்

ஆண்டுகளுக்குமுன் . வெளி

வந்த சிறு நூலும் இதனை வலியு௮த்துவதாகக் கொள்ளக்
இடக்கின்றது.
கடல்கோட்பட்ட
இரந்நிலப்பகுதியே இச்
நிலவுலகச்தில் முதன்முதலாக உயிர்கள் தோன்றிய தொன்
னிலப்பகுதியாக
இருத்தல் வேண்டுமென்று ஆராய்ச்சி
யாளர் பலர் கருதுகின்றனர்.
கல்தோன்றி மண்தோன்றாக்
காலத்தின் முன்தோன்றி மூத்த பழங்குடி என்ற கல்லாடர்
கருத்தும் இர்கிலப்பகுதியை ஒருவாறு குறிக்கும்போ
லும் !
குறளுரையாசிரியர் “பரிமேலழகர், தென்புலத்தார்?” என்ப

தற்குப் “பிதிர்” என்று
0

பொருளுளைத்து,

“பிதரராவார்

பதிப்புரை
படைப்புக்காலத்து

சாதி,

அ௮யனாற்

அவர்க்கிடம்

“ரென்றார்””

என்று

வாழ்ந்த மக்களையோ

5

படைக்கப்பட்டதோர்

தென்றிசையாதலின்

விரித்துரைத்தது

கடவுட்

தென்புலத்தா

இந்நிலப்பகுதியில்

என்பது ஆராயத்தக்கது.

அளப்பரிய பெருமையையும், தொன்மைச் சிறப்பை
யும் அளிக்கவல்ல இவ்வரலாற்லுண்மைகளை தீ தமிழ்நாட்
டாரிற்
பெரும்பாலோர்
இன்னும் அறியாதிருப்பதும்,
அ.தறிந்த ஒரு கிலருள்ளும் ஒரு பகுதியினர் ஈம்பாதிருப்ப
- தூம் தமிழ்காடு செய்த தவக்குறையேயாம்.
இவ் வரலாற்
தினால் எய்தும் பெருமைக்குரிய தமிழ்மக்களே இவ்வாறு
புறக்கணித்தால், சிறப்பிப்பார் வேறு யாரோ?
பெரிதும்

வருந்தத்தக்க

இப்புறக்கணிப்பு

ஒருபுற

மிருக்க, மேனாட்
டாராய்ச்சியாளர்கள்
இத்துறையில்
அணிக்து இறங்கிப். பல
இடுக்கண்களையும் இடர்ப்பாடு
களையும் பொருட்படுத்தாமல், அரிதில் முயன்று பெரும்
பாடுபட்டு

னிலப்

ஆராய்க்து

பகுதியைப்

தேர்ந்து,

பற்றிய

நூல்கள்-வாயிலாய் எழுதி

கடல்வாய்ப்பட்ட

பல

உண்மைகளை

வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

தென்

ஆங்கில
தென்

“இலெழரியா”
தென்பகுதியையடுத்து,
னிர்தியாவின்
என்னு
பரந்து
பட்ட
ஒருகிலப்பகுதி
இருந்ததென்
பதும், அதன் மக்கள் நாகரிகம் முதிர்ந்தவசென்பதும்,
அவர்கள் நாகரிகமும் தமிழர் நாகரிகமும் பலபுடை ஓத. தன
வென்பதும் பிறவும் அவர்கள்
ஆராய்ச்சியிற் போந்த
'*2இவன் கோயில் (8147௨8 '1]18மற16) என்று வழங்கப்படுகிற
ஒரு இட்டு

அமெரிச்கச்

கானடாவில்

இருப்பதாகச்

சொல்லப்படு

றது. இ நூளுயிரம் ஆண்டுகட்கு முற்பட்டுள்ளதென ஆராய்ச்சி
இதில் பல புதுமையான விலங்
யாளராற் சணக்கடெப்படுிறது.
றன வெனவும் சொல்லு
இனங்களும் புற்பூண்டுகளும் சாணப்படுகின்
இருர்கள். அமெரிக்கப் பல்பொருட் காட்டிச்சாலையார் இத்திட்டிற்
சிவன் கோயில் எனும்
புகும்.து ஆராய முயன்று வருகின்றனர்.
பெயர் ஆங்குள்ளமையால் தமிழர் காகரிகம் பல்லாயிரம் ஆண்டு
சட்கு முன்பே அமெரிக்கா வரையிற் பரவி யிருக்ததென்பது புலப்
படுகிற.
செந்தமிழ்ச் செல்வி,

சிலம்பு-௧௬ பரல்-௨

பக்கம் - ௮௮
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ப'இிப்புரை

உண்மைகள்.

ஆண்டுகள்

சிறந்த

இவ்வாங்கல . நால்கள்

பலவாஇயும்,

தமிழ்மக்கள்

உண்மையணரும்

லாக் குறையால்

படி.த்.து.

யுள்ளனர் என்ற

பெருங்குறையை

வாறு நீக்கக் கருதியே

வெளிவந்து

௮வை

௮திந்து

தமிழிலில்
வாய்ப்பின்றி

௮தனை

ஒரு

ருமரிக்கண்டம் என்ற பெயருடன்

இர் நூலைத் தமிழில் வெளியிடுகிறோம்.

தம்

பெருமையும், தனிச்சிறப்பும் அறியாமல்

தொன்மையும்,

துயில்கொள்ளுர்

தமிழரைத் தட்டி எழுப்பவரும் இந். நாலைத் தமிழ் காட்டார்

ஏற்றுப் போற்றி ஊக்கம் அளிப்பாராக.
இந்நூலை எளிய தமிழில் பல தலைப்புகளில் விளங்க
எழுதியுதவிய இதன் ஆசிரியரவர்களுக்கும், அச்சிடுங்கால்,
அச்சுப்படிகளைப் பிழை பார்த்துத் திருத்தியும் ஆங்காங்கு
வேண்டுங்குறிப்புகளை உதவியும் செம்மைசெய்து கொடுத்த

தருமபுர ஆதீன வித்துவான் காழி. சிவ. கண்ணுசாமி
[. 4, அவர்களுக்கும் எங்கள் ஈன்றி உரித்தாகுக,

ரன்

]

பிள்ளை,

சைவரித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.

பொருளடக்கம்
குமரிகாடு பற்றிய தமிழ்நாற் குறிப்புக்கள்...

மொழிஎரால் முடிவு
தென்- இந்தியாவின் பழமைக்கான
சான்றுகள்

wed
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சு. கூமரிநாடுபற்றிய தமிழ்நூற் குறிப்புக்கள்
குமரி

இன்றைய தமிழ்நாடு திருவேங்கடம். முதல் கன்னியா
வரை பரந்து கிடக்கின்றது.
இதில் இன்றைய

அரசியல்

பிரிவுமுறைப்படி

ஏறக்குறையப்

பத்துக்

கோட்டங்கள் ((ஜில்லாக்கள்) அடங்கியுள்ளன. ஆனால்,

மூன் நாட்களில் தமிழ்நாட்டின் பரப்பு
பன்மடங்கு மிகுதியாக இருந்ததென்று

இதனினும்
கொள்ளச்

சான்றுகள் பல உள்ளன.
மிகப் பழைய இலக்கணங்களிலும், நூல்களிலும்,
உரைகளிலும் குமரிமுனைக்குத் தெற்கே நெடுந் தொலை

நிலமாயிருந்த.து என்றும், ௮ம் நிலப்பகுதி பல்லூழிக்.
கரலம் தமிழ்நாட்டின் ஒரு கூறாயிருந்து. பின் படிப்படி
யாகக். கடலுள். மூழ்கவிட்டதென்றும் ஆரியர்கள்
உரைக்கின்றனர்..

ழ்

-. இப் பரப்பிலிருந்த காடுகள்,

அர்சுகள்,

மலைகள்,

ஆறுகள் ஆகியவற்றைப்ப ற்றிய குறிப்புக்களும், விவரங்.
களும்

சிலப்பதிகாரம்,

புறநானூறு. முதலிய

களில் காணப்படுகின்றன:

பழைய

நூல்

ஆங்கிருக்த மலைகளுள் குமரி
ட

:
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மலை ஒன்று என்றும், ஆறுகளுள் குமரி, பஃறுளி இவை
தலைமையானவை

என்றும் தெரிகின்றன.

-

இந் காடு தமிழகத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுமன்று;

தமிழரினம்,

தமிழ்

நாகரிகம் என்பவற்றின்

தாயகம்

என்றே கூறவேண்டும். ஏனெனில், தமிழைத் தொன்று
தொட்டு வளர்த்த சங்கங்கள் மூன்றனுள், தலைச் சங்கம்
நடைபெற்ற 0தென்மதுரையும் இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற

கவாடபுரமும் இக் குமரிப் பகுதியிலேயே இருந்தன.
எனவே,

தலைச்சங்க காலமாகிய முதல் ஊழியிலும்

இடைச்சங்க காலமாகிய இரண்டாம் மூன்றாம் ஊழிக
ளிலும் இக் குமரிப் பகுதியிலேயே தமிழர் ஆட்சியும்
மாகரிகமும் மொழிவளர்ச்சியும் ஏற்பட்டன என்பதும்;
தெற்கிலிருந்து

கடல்

முன்னேறி

வரவர:

அவர்கள்

வடக்கு நோக்கிப் பரந்து சென்றனர் என்பதும் னன்.

இன்றன.
்
தமிழ்நூல்களில் மூன்று கடல்கோள்களைப் பற்றித்
தெளிவான குறிப்புக்கள் காணப்படுகின்
றன.

முதல் கடல்கோளால் பஃறுளியாறும் குமரிக்கோ
டும் "கடலில்: கொள்ளப்பட்டன.
பஃறுளியாற்றின்
கரையிலிருக்த தென்மதுரையே பாண்டியன்
தலை
நகரும்,

தலைச்சங்க

மிருந்த

இடமும்

ஆகும்.

“இக்

கடல்கோள் நிகழ்ந்த காலத்திருக்த பாண்டியனே நெடி
யோன் என்று புறநானூற்றிலும், நிலந்தரு திருவிற்
பாண்டியன் என்று தொல்காப்பியப் படத
செய்யுளி
னும் குறிக்க்ப்பட்டவனாவன்.
கடல்கோளின் பின்னர் இவன் வடக்கே பேரய்க்
கவாடபுரத்தைத்' தலைநகராகக் கொண்டான். இங்கே

தான் இடைச்சங்கம் நடைபெற்றது.

குமரிராடுபற்றிய தமிழ்நூற் குறிப்புக்கள்

3

தலைச்சங்க நாட்களில், பஃறுளியா ற்றிற்கும் குமரி

யா.ற்றிற்கும் இடைப்பட்ட: பகுதி, அளவிலும் சறப்பி

லும் பாண்டி நாட்டின் மிகச்சிறந்த பாகமாயிருந்திருக்க
வேண்டும். அது 49 நாடுகளாக வகுக்கப்பட்டிருந்த
தென்றும், இரண்டு ஆறுகட்கு மிடையே 700 காவத
அளவு அகன்று கிடந்ததென்றும் அறிகிறோம்.
இரண்டாவது

கடல்கோளால்

கொள்ளப்பட்டது.

கவாடபுரம் கடல்

அதன்பின் - சிலகாலம்

மணஷர்

பாண்டியன் தலைககராக இருந்தது.
பின் மூன்றாம்
முறைக் கடல்கோளால் ௮ம் மணவூரும், குமரியாறும்
அழியவே, பாண்டியன் மதுரை வந்து அங்கே கடைச்

சங்கத்தை நிறுவினான்.
சிலப்பதிகாரத்தில்

மாடலன்

்
குமரியாற்றில் நீரா

மியதாகக் கூறப்பட்டிருக்கறது. ஆனால், கதைமுடிந்த
தன்பின் எழுதப்பெற்ற பாயிரத்தில். தொடியோள்
பெளவ மெனக், குமரி .கடலாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. |

இவ்விரு காலப்பகுதிகளுக்க௮டையே, அதாவது கோவல
னிறந்து சில” நாட்களுக்குப் பின்னாகக் குமரியாறு
கடல் கொள்ளப்பட்டுக்

குமரிக் கடலாயிற்று

பேராசிரியர்.

;

என்பர்

குமரியாறு- கடலுள் அமிழ்ச்த காலத்தை ஓட்டியே
மணிமேகலையுட் கூறப்பட்டபடி காவிரிப்பூம்பட்டினம்

கடல் வயமானது.
வங்காளக். குடாக்கடலில் உள்ள
சில பெரிய தீவுகளும்: இதனுடன் அழிந்திருக்க வேண்
டும். நாகன் னாட்டு கானூ
தலத்து வீழ்ந்துகே டெய்தும்,''

றியோசனை வியன்பா
என்றது காண்க,

இதனோடு, மேற்குத் தொடர்ச்சிமலை இன்று கட
லிருக்கும் இடத்திலும் தொடர்ந்து சடந்ததென்றும்,
O

4

குமரிக் சண்டம்...

ஆண்டு அதற்கு மகேந்திரம் என்பது, பெயர்: என்றும்
வடநால்கள் கூறுகின்றன. இராமாயணமும் St
மான் கடல் தாண்டியது மகேந்திர மலையிலிருந்தே
யென்றும், அது பொதிகைக்கும் கவாடபுர த்திற்கும்

"தெற்கில் இருந்ததென்றும் விவரித்துரைக்கன்றது.

,

.'

முருகன் சிவன் முதலிய தமிழ்த் தெய்வங்கள்
மகேந்திர மலையில் உறைந்தனர் என்றே தமிழர் முதலில்
சொண்டனர்.

அன்றைய

கடல்கோளின்பின்

தமிழ்நாட்டின்

அவர்களது

வடக்கில்

இருந்த

இடம்

மேலைத்

தொடர் என்று கொள்ளப்பட்டு, வடமலை ஆயிற்று,
நாளடைவில் வடமலை என்பதே மேரு என்றும் கயிலை

என்றும் கருதப்பட்டது. சிவதருமோத்தரத்தில். குறிப்
பிட்டுள்ள உன்னதத்தென் மயேந்திரம் இதுவே என்க.

திருவாசக த்தில்,
“ மன்னு மாமலை மகேந்திர மதனில்

சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித் தருளியும்” .
என்று இதனையே

மணிவாசகப் பெருந்தகையார் ஆகமங்க

ளருளிய இடமாகக் குறிப்பிடுகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டின் தென்கரை மட்டுமன்று, அதன்
இழ்க்கரையும் இலங்கையுங் கூடப். பல சிறு கடல்கோள்
களுக்கு உட்பட்டன என்று தோன்றுகின்ற.து.
at
மொழி வான நூலார். தமது. உலக நடுவரை/யை இலங்

கையில் ஏற்படுத்தினர். ஆனால், இன்று ௮ஃது இலங்கை

வழிச் செல்லாமல் கடலூடு செல்வதிலிருந்து, அக்க
இடம். . முன்பு .. இலங்கையைச் -சார்ந்திரும்ததென்று
உய்த்துணரக்கிடக்கின் றது.
ls

Meridian:,

.

குமரிகாடுபற்றிய தமிழ்தாற் குறிப்புக்கள்
மேலும்

கேள்வியறிவால்

தெள்

5

இந்தியாவைப்

பற்றி எழுதும் மெகஸ்தெனிஸ்? என்ற கிரேக்க அறிஞர்
'இலங்கையைத் தாப்பிரபனே” என்று கூறுவதுடன் ௮ஃது
இகந்தியாவினின்று ஓர் ஆற்றினால்

பிரிக்கப்பட்டுள்ள
து

என்றும் கூறியிருக்கின்றார். இதிலிருந்து தாமிரபரணி
என்ற பொருநையாறு கடலுள் மூழ்கிய நிலத்தின் வழி
யாக இலங்கையூடு சென்றிருக்கவேண்டும் என்றேற்
படும்.

3]

கந்தபுராணத்தில் சொல்லப்படும்
இலங்கையின்.

தெற்கே

பல.

வீரமகேந்திரம்

கடல்கோள்களுக்குத்

தப்பிக் இடந்த ஒரு சிறு தீவேயாகும்.
இழக்குக்கரையில் .... காவிரிப்பூம்பட்டினமேயன்
றி
'(வேறு..பல. தீவுகளும்: அழிந்தன என்று மேலே கூறி

னோம். புதுச்சேரிக்கு மேற்கே.பாகூர்ப்பாறையிலுள்ள |
கல்வெட்டில் அது கடலிலிருந்து நாலுகாதம் மேற்கே|
இருப்பதாகக்.
'இன்று அது.

குறிப்புக் காணப்படுகிறது.
ஆனால், |
கடலிலிருந்து ஒரு. காதமே விலகியிருப்ப

தால் கடல் 8 காதம் உட்போந்ததென்பது விளங்கும்.
சிகாழி,

தோணிபுரம்

என்றழைக்கப்படுவதும்,

ம துரைவரை. ஒருகால்: கடல் முன்னேறிவர, பாண்டி
யன் வேல் எறிந்து. அதனை மீண்டும் சுவறச்செய்தான்
என்ற இருவிளையாடற் கதையும், கன்னியாகுமரியில்
இன்று உள்ள மூன் று கோயில்களுள் ஓன்று கடலுள்
மூழ்கி அழிந் துகொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படுவதும்

தமிழ்நாட்டுள் கடல் பலகால் புகுந்து
தென்பதைக் காட்டுவனவாகும்.
1,

Megasthanes.

© 2. - Taprabane.

அழிவுசெய்த
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இன்னின்ன
கடைச்சங்கங்களில்
தலை இடை.
புலவர்கள். இருந்தனர், இன்னின்ன; நூல்கள் :செய்
தனர், இன்ன இலக்கணம். கையாளப்பட்டது. என்ற
விவரங்கள் 'இழையஒரகப்பொருளூரையிலும், பிற -நூல்
களிலும் கூ றப்படுகின் றன.
கடல்கோள்கள் காரணமாகவும், போ ற்றுவாரற்
றும்

'௮க்காளைய.

நூல்களுள்

பல

கடைச்சங்கப் புலவர்கள் காலத்திலும்,
நாட்

புலவர்கள்

காலத்திலுங்கூட,

இறந்துபட்டன.

ஏன், பிந்திய
இவற்றுட்

பல

நூல்கள் முழுமையாகவோ பகுதியளவிலோ நிலவியிரும்
தன என்பது அவர்கள் குறிப்புக்களாலும் மேற்கோள்
களாலும் அறியக்கிடக்கின்
றன.
இங்ஙனம் தலைச்சங்க இடைச்சங்க நூல்கள் மிகுதி
யாக அழிந்துபோக, ஈமக்கு இன்று மீந்துள்ளது தொல்
காப்பியம் என்ற இலக்கண நூலொன்றேயாகும். அகத்
தியம் முதலிய வேறு பல நூல்களுக்கு மேற்கோள்கள்
வாயிலாகச் சில சில பாக்களோ அல்லது*குறிப்பு வாயி
லாகப் பெயர்.ம்ட்டி லுமோ கிடைக்கின் றன.
ஆன்றோர் உரையும், முன்னோர் மரபும் இங்ஙனம்
தெளிவாகச் சங்கங்களது வரலாற்றையும் .குமரிநாட்

டின் மெய்ம்மையையும் வலியுறுத்துகன் றன; ஆயினும்
இக்காலத்தார் சிலர் இவ.ற்றை..ஐய.றத்தொடங்குகன்் ற
னர், இந்நூல்களில் சங்கங்கள் நடைபெற்றதாகக் கூறும்

-காலஎல்லை ஆயிரத்கணக்காயிருப்ப தும், அவை. தரும்
நாற்பட்டிகையுள் பெரும்பாலன இன்று. காணப்பெறா
.மையுமே. இவ் வையப்பாட்டிற்குக் காரணமாவன...

தமிழ் நரகரிகத்தின் தொன்மையைக்”

கணித்த றி

"வார்க்கு இச் சங்க. வாழ்வின்::எல்லை;அவ்வளவு நம்பத்

குமரிகாடுபற்றிய .தமிழ்ழாற். குறிப்புக்கள்
தீகாததன்று..

:இன்று:

மொஜெஞ்சொதாரோ”

வடநாட்டில்...

முதலிய.

ஹரப்பா'

|

இடங்களில் .கண்ட,

;

கல்வெட்டுக்களால் தமிழர் நாகரிகம்

கான அண்டுகட்கு முன்னரேயே

h

பல்லாயிரக்கணக்,

இந்தியநாடு முழுமை

யும் பரவியிருந்தது என்பது புலனாகன் ற.து.
்
அதோடு அ௮வற்றைப்பற்றிய குறிப்புக்கள் காலத்,
தாலும் இடத்தாலும் பிரிக்கப்பட்ட வேறுவேரறான பல,
நூல்களிலும் ஒன்றுக்கொன்று.முரணாகாமல் பொருத்த

மாகவே கூறப்பட்டிருக்கன்.றமையும், தமிழ் நூல்களே
யன்றி.

வடநாட்டு - நூற்குறிப்புக்களும்

பண்டைய

கிரேக்க அறிஞர்தங் குறிப்புக்களும் சங்கவரலாற்றைப்.
பல

இடங்களில்

மேனாட்டு

வலியுறுத்துகின்றமையும்,

ஆராய்ச்சியுரைகளும்,

தற்கால

. கண்கூடான

பல

நடைமுறை யறிவுகளும் சேர்ந்து இச்செய்தி வெறும்
புனைந்துரையன்று, மரபு வழக்காகவந்த மிகப் பழமை
யானதொரு செய்தியே என்பதை மெய்ப்பிக்கும்.
வடமொழிச் -சான்றுகளுட் சிலவற்றை முன்பே,
குறிப்பிட்டுள்ளோம்.
அவற்றுள்
மறுக்கக்கூடா த:
தெளிவான சான்று முதல் கடல்கோள் பற்றியதாகும்.
௮க் கடல்கோளுக்குத் தப்பிரின்று திரும்பத் தமிழ்",

நாகரிகத்தை

நிலைநாட்டிய

நிலந்தரு திருவிற் பாண்டி;

யனைத் திராவிட நாட்டரசனாஏய சத்தியவிர தனென் ;
றும், அரசமுனி என்றும், மனு என்றும் வடநூல்கள் !
பலவாருகக் கூறின.

ஊழி வெள்ளத்தினின்றும் தப்பி அவனது பேழை
தங்கிய இடம் பொதிகைமலை

மொழியாளர் மலயமலை
1,

Harappa.

2.

ஆகும்.

என்பர்.

இதனையே வட

இஃது ௮ன்றையப்

Mohenjo-Daro,
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டன்

பாண்டியன் பெரும்பகுதிக்கும் வடக்கே: இருர் ததால்
வடமலை என்னப்பட்டுப் பின் பெயர் ஐற்றுமையால்
மேருவுடன் வைத்தெண்ணப்பட்டது.
இவ் வெள்ளக் கதைகள் பல புராணங்களிலும்
காணப்படுபவை.

அன்றியும் இராமாயணத்தில் இரண்

இதே முடிவை
காட்டுவோம்.

ஏற்கின்றனர்

முத்துக்களாலும்
ஊழியில் மணிகளாலும்
டாம்"
நிரம்பப் பெற்றுச் சிறப்புடன் விளங்கிய பாண்டியன்
தலைககரான கவாடபுர த்தைப்பற்றியும், மகாபாரதத்
தலைககரா
ஊழியில்
மூன்றாம்
அதன்பின்
Ba
ுங்
ிருப்பத
கப்பட்ட
விவரிக்
ும்
்பற்றிய
மணவூரைப
யிருந்த
காண்க.
இங்ஙனம் இயற்சைச் சான்றுகளும், தென்மொழி
வடமொழி . மேற்கோள்களும் ஒரே . முகமாக நிலை
நாட்டும் இவ்வுண்மையை எளிஇல் மறுக்கவோ, புறக்
கணிக்கவோ இயலாது.
பின்வரும் பிரிவுகளில் மேல்காட் டறிஞர் பல
வேறு ஆராய்ச்சித் துறைகளையும் சீர்தூக்கிப்பார்த்து
என்பதைக்

எடுத்துக்

ரி

a iv

|
ர

௨..

மொழிநூல்' முடிஷ '

மனித. நாகரிகத்தின் பழமைபற்றிய செய்திகளை
ஆராய்ந்து முடிவுகட்டும் வகையில் பல அறிவியற் பகு
இகள் ஈமக்குப் பயன்படுகின்றன.
ஆயினும், முதன்
நின்றது
வழிகாட்டியாய்
அத்துறையில்
முதலாக
மொழியியல் என்றே கூறவேண்டும்.
உலூலுள்ள.

பல

மொழிகளையும்

பயின்று

ஆராய்ந்து அவற்றின் ஓ.ற்றுமை வேற்றுமைகள் மூலம்
அவற்றைக்

போக்கு.

கோவைப்படுத்துவது

மொழியீயலார்

அங்ஙனம் செய்தோர் பலரும், உலகல் தென்

இந்தியா தொடங்டிப் பல பக்கங்களிலும் நெடுந்தொலை

பரந்து

படக்கும்

என்று

கண்டனர்.

மொழிக்கோவைகள்

பல

உள்ளன

அவற்றுள் ஒன்று தென் இந்தியா முதல் இங்கி
லாந்து நாட்டி லுள்ள வேல்ஸ்வரை ஓரே கோவையாய்க்
இடக்கின்றது; இக்கோவையை: அறிஞர் ஆரிய இனம்
என்றனர்.

இவ் வாராய்ச்சியை: யொட்டிப் பலர்.மனித நாக,
ரிகம்-௮வ் ஆரிய இனத்தார். முதலில் இருந்த இடத்தி
லிருந்து ஐரோப்பாவிலும், ஆசியாவிலும் சென்று பரம்.
ஆரியர் முதலிடமும் இதற்
தது எனக் கொண்டனர்.
தென். உருசியா என்று
அல்லது.
கேற்ப நடு ஆரியா
கொள்ளப்பட்டது.

்

பாலகங்காதர திலகர் என்ற வரலாற் றறிஞர், “மனி

தர் முதலிடம். நடு ஆசியாவுமன்று7 தென் உருசியாவு
மன்று. ' வடதுருவப் பகுதியே,” என்று பல சான்றுக
ளுடன். காட்டினர்.
1.

Philology.
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இக் கொள்கை ஆரிய இனத்ல தப்பற்றிய வரையில்

மனித

நாகரிகத்தின் தொடக்கத்

ஓவ்வுமாயினும்,
ஏனெனில்,. ஆரிய
இற்குப் பயன்படாததாயிற்று.
அவரினும்
இனத்தாற் வந்த இடங்கள் பலவற்றுள்

உயர்ந்த நாகரிகமுடைய மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்
என்பது தெளிவாகக் காணப்படுகின்றது.
தரேக்க நாட்டில் முகைனிய! நாகரிகமும் psu?
நாகரிகமும் ௫. மு. 8000 ஆண்டுமுதல் மோலோங்கி
நாகரிகத்தின்
திராவிட
இந்தியாவில்
Weiser.
ு வேத
இருக்க
்,
யணமும
சிறப்பை வான்மீயொர் இராமா
உரைகளும் ஏற்கின்றன.
் ஆரிய இனக்கோவையே யன்றி வேறு பலகோவை
களும் தென் இந்தியாவரை எட்டுகன்றன என்று
மேலே கூறினோம். எனவே, காகரிகம் தெற்கிலிருந்து
வடக்கு நோக்கி ஏன் சென்றிருக்கக்கூடாது என்பதும்
ஆராயத்தக்க தொன்றாகும்.
மொழியியல் ஆராய்ச்சி, இத்தகையதொரு கெர்ள்
கையை எழுப்பப் போதியதாயினும் அதன் உண்
மையை நிலைநாட்டப் போதிய சான்றுகளை உடைய
தன்று... மேலும், மொழிக்கோவைகளின்' போக்கால்
மொழித்தொடர்பு இருக்கறது என்று மட்டும் சொல்ல
முடியுமேயன்றி,: அத். தொடர்பின் போக்குத் தெற்கி
னின்றும் வடக்கு கோக்கியதா, வடக்குநின்றும் தெற்கு

கோக்கயதா என்பதை வரையறுக்க முடியாது... ;

இந்

“நிலையிலேதான்.

(வானநூல், . ஞாலநால்,”..

நூல்,” -ஆவிமண்டலநூல்? "முதலிய
1.
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Mycaenian.
Geology.
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நில.

அறிவியற் பகுதிகள்:

Aegean.
Geography.
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Meteorology.

hee . 16176
Ono
8) prev @pig-ay
நமக்குப்: பயன்படுகின்றன.
முகமாக

உலகஇல் மிகப்

இவை

பழைய.

ழு
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யனைத்தும். ஓரே

பகுதியும்,

நாகரிகத்

தொடக்கம் ஏற்பட்ட இடமும் தென் இந்தியா: அல்லது
அதற்கும் தெற்கில் இருந்த இலெமூரியா ஆகவே. இருக்க
வேண்டும் என்பதை வலியுறுத் துன் றன.
ஆயினும் உண்மையை.
நிலைநாட்டும் வகையில்
மொழி

இயல் ஆராய்ச்சியால் ஏற்படும் துணை கொஞ்ச

நஞ்சமன்று.
எடுத்துக்காட்டாக. இந்தியாவில் ஆரியர்
நாகரிகத் தாக்கு மிகவும் குறைவு; திராவிடர் நாகரிகத்

தாக்கே

பெரும்பான்மை.

என்பதை, . ௮ண்மையில்

Fig நாட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்கள்
காட்டுவதற்கு :முன்னமே,. தெளிவுபட உணர்த்தியது
மொழியியலே.
₹: கற்காலம் ''* என்ற தலைப்புக் கொண்ட நூலில்
இரு. பி. டி. சீனிவாச ஐயங்கார் அவர்கள், * மொழி ஒப்பு
மையால். நோக்கத், தென் இந்திய மொழிகள் மட்டு

“மல்ல; வட இக்திய மொழிகளும், வடமொழியுங்கூடச்
சொற்பயன், சொற்றொடர் அமைப்பு: முதலிய வகை
களில் ஒன்றுபோலவே இருக்கின்றன. இம்.மொழிகளுள்
ஏஏதாவதொன்றினின்றும்
இன்னொன்றுக்கு: மொழி
பெயர்க்க - வேண்டுமாயின்:

அகரவரிசையின்

சொண்டு... மொழிக்குமொழி
என்று கூறுகிறார்.
.

-.

மார்றினால்

துணை

Ger ate

இவ்.வகையில வட இந்திய மொழிகள் பிற ஆரிய

மொழிகள்

போலாமை

கோக்க,

அவற்றின்.

அடிப்

படைச் சட்டம்..௮டமொழியோ:.ஆரியமோ

.அன்று7

பழச் தமிழ் அல்லது திராவிட் மூல மொழியே யாகும்
என்பது வெள்ளிடைமலை... | Be BI; com —
1.

Stone Age.

;
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குமரிக் சண்டம்

கோக்கினால்
கொண்ட

wes

வட

நாட்டார்

தம்

வட்மொழிதானும்

மூலமொழி

எனக்

திராவிடத்தாக்கு

உடை

என்பது தெரியவரும்.
மேலும்

மொழியியலின்

தந்ைத

என்று

புனைந்து

மி

கூறப்படும் பேரறிஞர் கால்டுவெல்” அவர்கள் திராவிட
। மொழிகள் சித்திய
மொழிகளுடன் இன்றியமையா
உறவுடையது என்று கூறுகிறார்.
அதாவது நான்காம்
(ஆறும் வேற்றுமை யுருபுகள், உளப்பாட்டுத்தன்மைப்
(பன்மை, எதிர்மறைவினை, தழுவும்சொல் முக்திநிற்றல்,
எச்சங்களே உரிச்சொல்லாக நிற்றல், வினைத்தொடர்ச்

சியினிடமாக

எச்சங்களையாளுதல்,

வன்மை இறந்த
மாறி ஒலித்தல்,

உயிரிடைப்பட்ட

உயிர்ப்புடைய மென்மை
நகாவடிமெய்களாகிய ட ண

இனமாக
ள உடை

மை, சுட்டு, எண், இடப்பெயர் முதலியவை இம்மொழி
களுள் ஒற்றுமையடையவையாகக் காணப்படும். . சித்
திய இனம் ஆசியா . ஐரோப்பா. முழுமையிலும் பரந்து
கிடப்பதால் இராவிட இனத்தின் தொடர்பும் இவ்விரு
கண்டங்களையும்.தழுவியுள்ளதென்று பெறப்படுகிறது.

பேரறிஞர் போப்பையர், “தமிழ், ஐரோப்பிய மேலை
நாடுகளில் உள்ள

கெல்ந்திய* தெயுத்தானிய” மொ.மிகளை

ஒத்திருக்கின்றது என்கிறார்.

இவ்விரண்டு இனங்களும்

ஆரிய இனத்தின் மிகத் தொலைவுக் இகாகள் என்பர்.
இன்னும் ஆப்பிரிக்க, ஆஸ்திரேலிய, அமெரிக்க மொழி
களும் வியக்கத்தக்க முறையில் தமிழ்க்குழுவை ஓத்துள்
ளன,'' என்று அறிஞர் கூறுகின்றனர்.

இதனால் தமிழ்க்குழு உலக முழுமையும் பவ
யது என்பது

பெறப்படுகிறது.

1.

Dr. Caldwell.

4.

Celts.

2.

பவன்.

5.

Teutons.

3.

2

0.1.

தக்

B.,

தென். இந்தியாவின் பழமைக்காண

.

சான்றூகள்

நில நூல்களை" மேற்போக்காகப் பார்ப்பவர்களுக்குக்
கூடச் செடிகொடி வகைகளிலும், உயிர்வகைகளிலும்
செழித்.து, மனித நாகரிகப் பழமைவகையிலும். மிகச்
சிறந்து விளங்குவது நடுக்கோட்டுப்பருதியே* என்பது
விளங்கும்.
இதுவே உயிர்வகைகள் பெருகுதற்கேற்ற
தீட்பவெப்பறிலைகளை ச் சிறப்புவகையிற் பெற்றுள்ள
து.
இப்பகுதிக்கு வடக்கிலும் தெற்டுலும் செல்லச் செல்ல
உயிர் வளர்ச்சிக்குப் பலவகைச் செயற்கைத் துணைகள்
வேண்டியிருப்பது தெரியவரும், உயிர்த்திரளின் வகை.

மிகுதிக்கும்,

செழித்த

வளர்ச்சிக்கும்,

அழகமைப்

பி.ற்கும், எண்ணிக்கைப் பெருக்கிற்கும் நடுக்கோட்டுப்
பகுதியே தலை௫றந்து நீற்கின்றது.
..ஸ்விஸ்காட்டு” அறிஞர் ஒருவர் நினை வூட்டுகிறபடி.
உலகில் மிகவடக்கில் உள்ள நாடுகளில் மரங்கள் ஐந்தடி
உயரந்தானும் வளாவது அரிது. துருவங்களண்டைப்

யாசிகள்கூட மிக அருமையாகவே காணப்படுகின்றன.
ஆனால்

நம்

தென்

பகுதியிலோ நூறு,

இந்தியா

போன்ற.

நூற்றிருபது

அடி

நடுக்கோட்டுப்

உயரமுள்ள

மூங்கில்கூடப் *புல்” எனப்படுகிறது. **புறக்கா ழனவே
புல்லென மொழிப''
என்னும் தொல்காப்பிய உரை
காண்க. மற்றும் ஆலமரம் ஈமக்கு ஒரு மரமே; குளிர்ந்த:
வடநாட்டினர் ௮ஃது ஒரு காடு எனக் கணிப்பராம்.

எனவே,

உயிர்வகைகளின்

பிறப்பிடம் தென்

பகுதியாயிருப்பதே பொருத்தமுடையது..
நடு ஆசியா,
தென் உருசியா) வடதுருவம் இவை.ஒரேகாலத்து உழை
1. Geography.

2. Equatorial regions.

3. Switzerland.
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குமரிக்

கண்டம்

விடங்களா !யிருந்திருத்தல் கூடுமேயன்றி மூ தலிடங்க
ளாக இருந்திருக்கமுடியா.
்.
மேலும் உலகன் தட்பவெப்ப நிலைகளைப் பார்த்
தாலும் மனிதர் தோற்றம் முதலில் ஏற்பட்டது தென்
இந்தியாவிலேயோ அல்லது அதன் அ௮ருகலேயோ தான்
என்பது போதரும்.
நிலநூல் கூறுகன்றபடி இம் மண்ணுலகம் ஞாயி
ரோடு ஞாயிராய் அதன் பாரிய ஓளிப்பிழம்பின் ஒரு
பகுதியாய் இருந்தது. ஞாயிறு தன்னைத்தானே சுற்றும்
விரைவினால் ௮தனினின்றும் சிதறி வீழ்ந்த திவலைகளே

கோள்களும் துணைக்கோள்களும் ஆகும்.
உலகமாகிய கோளும் அத்தகைய

ஈமது மண்

ஒரு பிழம்புத் திவலை

யேயாம்.
முதலில் இதுவும் ஞாயிற்றைப்போன்ற
அவிப்
பிழம்பாகவே இருந்து படிப்படியாகக் கொதித் துருகி
நிற்கும் குழம்பாகவும், அதன்பின் ஞாயிற்றைச் சுற்றும்
விரைவினாலும்,
தன்னைத்தானே
சுற்றும் விரைவி
னாலும் மேன்மேலுங் குளிர்ந்து திண்மையான மேல்
தோட்டினை உடையதாகவும் மாறிவந்தது.

. இங்கனம்

மாறுவதில்

உண்மை இன்றுண்டு..

| அதில் அசையாத

.காம் உற்றுகோக்கத்தக்க

ஒரு

பம்பரம்

பகுதிகள்,

சுழலும்பொழுது

நடு௮ச்சு பம்பரத்தைத்

1 துளைக்கும் இடமான உச்சியும் அடிப்பகுதியுமேயாகும்.
பம்பரத்தின் நடு வட்டமே

மிக

விரைவாகச் சுழலும்,

இதுபோலவே உலூலும், வட தென் அருவப்பகுதிகள்

பெரும்பாலும் அசையாமல் தம்மைத்தாமே
Se
open” மிக
விரைவாகச்
இடமாம்.

சுழலும்.
சுழலும்

தென் இர்தியாவின். பழமைக்கான சான்றுகள்
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் ப.இக்காரணத்தால் மேல்தோடு குளிரும்போது பிற
'பகுதிகளைவிட : இம்
நடுக்கோட்டுப்பகுதியே.
முன்
கூட்டிக் குளிர்ச்சி அடைந்திருக்கவேண்டும். . கொதிக்
இன்ற பிழம்பில் உயிர்வகைகள் இருக்கமுடியா தல்லவா?
எனவே; முதன்முதல் குளிர்ந்து நேரிய தட்பவெப்ப,
நிலைகளை உடைய இப்பகுதியிலேயே உயிர் வாழ்க்கை \
என்று உய்த் துணர் தொடங்கி. இருத்தல்வேண்டும்

'வதில் தவறென்ன? .

ச

இனித் தென் இந்திய மண் இயல்புபற்றி ஞால்
நூலார்! கூறுவதைப் பார்ப்போம். இவர்களது ஆராய்ச்
.சியின்படி, தென் இந்தியா இலங்கை இவை பெரும்

பாலும் கருங்கற் பாங்காகவே இருக்கின்றன. இவற்
றின் பாறைகள் நெருப்பு வண்ணப்பாறை” என்ற வகை
முதலில் கொதிக்கிற
யைச். சேர்ந்தவை. இதுவே

நெருப்புக் குழம்பாயிருந்து பின் இறுகிய பாறையாகும்.
எனவே இதில் எத்தகைய உயிர்வகையும் இருப்பதற்கு

இடமில்லை.
இதிலிருந்து உயிர் இனங்கள் தோன்றுவதற்கு
முன்னைய காலந்தொட்டே, தென் இந்தியா நிலப்பகுதி
யாக இருந்தது தெளிவாகின்றது.

இதற்கு நேர்மாறாக வட இந்தியா, இமாலயம், பிற

அசியப்பகுதிகள் இவற்றின் மண் இயல்பையும் பாறை
இயல்பையும் பார்த்தால், அவை மிகவும் பிற்பட்டவை
”
என்பது தெளிவாக விளங்குகிறது.

வட இந்தியப் பகுதிகளின் நிலத்தில்
ஆழக்தோண்டி னும்
1.

Geologists,

எவ்வளவு

கருங்கல். பாங்கான நிலம்
©
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௦

குமரிக் சண்டம்

:

0

(தரிது. ஏனெனில், அப்பகுதி: முழுமையும் உண்மையில்
பல்லாயிர ஆண்டுகளாகச் சிந்து கங்கை ஆறுகள் அடித்

துக்கொணர்ந்த
என்க.

வண்டல்களால்

ஏற்பட்டதேயாகும்

இதனினும் சற்றுப் பழமையான

இமாலயமோ

எனில் உலக வரலாற்றின் மிகப் பிந்திய நாள்வரையிற்
கடலுள் ௮மிழ்ந்தே இருந்தது. ௮தில் இன்றும் காணப்

படும் கடற்சிப்பிகளும், ஈண்டு முதலிய கடலுயிர்களின்
எலும்புக்கூடுகளும்,
சுவடுகளும்
சான்று பகர்வனவாம்.

இவ்வுண்மைக்குச்

மேலும், இவ்விடங்களின் நில அடுக்குகளில் செடி.
கொடிவகை

உயிர்வகைகளின்

சுவடுகள்

காணப்படு

இன்றன...
அவையும் மிகப்பழைய
உயிர்வகைகளாக
இல்லை.
இவற்றிற்கு மாறாகத் தென் இந்தியப் பாறை
களின் அடி.ப்பகுதஇிகளில் உயிர்வகைக்கே இடமில்லாத
கருங்கல் அல்லது நெருப்பு வண்ணக்கல்லே காணப்படு
கிறதென்று முன் கூறினோம்.

அதன் மேற்பகுதிகளில்

மிகப்பழைய செடி கொடிவகைகள், உயிர்வகைகள்
வளர்ச்சி முறைப்படி காணப்படுகின் றன.

|

மேலும், திருநெல்வேலிக் கோட்டத்தைச் சேர்க்க
ஆதிச்சநல்லூர்
முதலிய
இடங்களில் மிகப்பழமை
யான மனித எலும்புக்கூடுகளும், தலை ஓடுகளும் கண்
டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை. நுணுகி அராய்க்த
அறிஞர் இவையே உலூன் மற்றெந்தப். பகுதிகளில்
எடுக்கப்பட்ட
எலும்புக்கூடுகளையும்விடப்
பழமை

வாய்ந்தவை என்றும், பெரும்பா லும் இவையே மனிதத்
தோற்றத்தின்

தொடக்கக்காலத்தைச்

யிருக்கக் கூடுமென்றும் அறிவிக்கின் றனர்.

சார்ந்தவையா

தென் இந்தியாவின் பழமைக்கான

சான்றுகள்
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நில இயல், 'நிலத்தோற்ற இயல், “ஞால இயல்,
ஆவி மண்டல நிலை இயல் இவற்றின் துணைகொண்டும்
உய்த்துணர்வு. கொண்டும் மிகப் பழமையான காலத்
தின் உலகப்படத்தை
அறிஞர்கள்
பலர் வரைந்து
காட்டியுள்ளனர்.
அதில் சென்ற 150,000 அல்லது

500,000 ஆண்டுகளாகத் தென் இந்தியா,நிலப்பகுதியாக
இருந்து வந்திருப்பதாகக் காட்டப்பட்டுள்ள
து.
இன்னும் தமிழ்நாட்டின் பழமையைக் காட்ட
வரலாற்றுச் சான்றுகளும் பல உள.
ஆரியர் வட இங்
இயா வந்தது 8. மு. 1500 என்றும், 2000 என்றும்,

8000 என்றும் பலவாறாக வரலாற்றறிஞர் உரைக்கன்
றனர்.
எப்படியும் திராவிடர் நாகரிகம் இதனினும்
பழமையானதா தலின், இது வரலாற்றுக் காலத்திற்கு
அப்பாற்பட்ட
தென்பதற்கு
ஐயமில்லை.
அதோடு
ஆரியரின் மிகப் பழமையான நூலாகிய இருக்கு வேதம்
அவர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்தபின், ஏற்பட்டதாதலால்
அதற்கும் திராவிட
நாகரிகம்
முற்பட்டதென்பது
சொல்லாமே

அமையும்.

,

வரலாற்றறிஞர் பலர் இருக்கு வேதமே
முதல் இலக்கியம்
என்று
கருதுகின்றனர்.

உலகின்
இவர்க

ளுக்குத் தமிழிலக்கியத்தைப்பற்றிய அறிவும், ஆராய்ச்
சியும் இருந்திருக்க
இடமில்லை.
தமிழ்காட்டாரின்
ஊழிகளும்

நான்கு

வட

பாகுபாடாகிய

நாட்டார்

4 யுகங்களும் ஒன்றே என்று கீழே காட்டுகிறோம். அதன்
படி

தமிழின்

தலை

இடைச்சங்கங்கள்

ஊழிகளுக்குட்பட்டவை.
மாகிய

மூன்றாம்

கதையை
1.

ஊழி.

வேதங்களோ

முதல் மூன்று

பாரத

கால

இறுதியை ஒட்டி: அப்பாரதக்

எழுதிய வேதவியாசரால். ஏற்பட்டவை,

Cosmology.
கு.க-2

2.

Geology.

3.

Meteorology. ற

;
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குமரிக்

கண்டம்

கூறுமிடத்து

அவர்,

நான்கு

கூறுமாய் மறைந்தபொருளுமுடைமையால் கான்மறை
என்றார்; அவை தைத்திரியமும் பெளடிகமும் தலவ
இனி இருக்கும் யசுவும்
காரமும் சாமவேதமும் ஆம்.
உளர். அது
என்பாரும்
அதர்வணமும்
சாமமும்
இவர் (தொல்காப்பியர்) Qe நூல்
பொருந்தாது;

செய்த பின்னர், வேத வியாதர் சின்னாட் பல்பிணிச்
இவற்
சிற்றறிவினோர். உணர்தற்கு நான்கு கூறாக
இதனால்
றைச் செய்தாரா தலின்'' என்று கூறுகிறார்.
தமிழின் பழைய நூலாகிய தொல்காப்பியம் இருக்கு
முதலிய வேதநூல்களுக்கு முந்தியதென்பது பெறப்
படும்.

ஆரிய நாகரிகத்தினும் தமிழ் நாகரிகம் பன்னூறு
மடங்கு பழமையுடையது
என்பதைச் சேர சோழ
பாண்டியராகிய
மூவேந்தரது
தொடக்கற்ற
பழம்
பெருமையே காட்டும். திருக்குறளில் பழங்குடி என்னும்
தொடரை விளக்குகையில் பரிமேலழகர், “சேர சோழ
பாண்டியரென்றாற்போலப் படைப்புக்காலந் தொட்டு
மேம்பட்ட

குடி'” என்று கூறுவது காண்க.

கி. மு. 1000 ஆண்டுக்கு
பாரதப்

மன்னன்

போரில்

முன்னதாகக் கூறப்படும்

உதியஞ்சேரலாதன்

இருபடைக்கும்

சோறு

புறப்பாடல் ஓன்று கூறுகின்றது.
சோறு வழங்கிய காரணத்தால்
றுதியன் சேரலாதன் என

பாடிய

புலவரான

என்னும்

இங்ஙனம் பெருஞ்
இவன் பெருஞ்சோற்

அழைக்கப்பட்டான்.

முரஞ்சியூர்

சேர

வழங்கியதாகப்

முடிநாகராயரும்

இவனைப்

இவன்

id

। ஜொடர்க்குப் பொருள்

guns

இதனைத் தொல்காப்பியம் நச்சினார்க்கினியர் உரை
“நான்மறை” என்னும் சொற்
யாலும் காணலாம்.

தென் இந்தியாவின் பழமைக்கான
காலத்தவராதலின்

சான்றுகள்

பாரதகாலந்தொட்டே

சிறந்த பாக்கள் இருந்தமை
யாகிறது.

மறுக்கமுடியாத

19

தமிழிற்

உண்மை

பாரதக் கதையில் பாண்டியனது தலைககர் மணவூர்
என்று கூறப்படுவதனால் ௮ஃது இடைச்சங்கத்தினும்

பிந்தியது

என்றும்,

கவாடபுரமே
இடைச்சங்க

வால்மீகியாரின்

ராமாயணத்தில்

தலைநகராகக்
கூறப்ப்டுதலால்:
காலத்தில்
இருந்ததென்றும்,

௮ஃது
தலைச்

சங்கம் இராமாயணத்திற்கும், மாபாரதத்திற்கும் மிகப்
பழமையானது என்றும் ஏற்படுகின் றன.

தவிர, சூரவாதித்தன், சிபி, முசுகுந்தன், தூங்கெயி
லெறிந்த தொடித்தோட் செம்பியன் முதலிய சோழ
முற்பட்டவர்.
காலத்துக்கு
வரலாற்றுக்
மன்னர்,
இராமாயண

பாரத

காலங்களிலும்,

சிலப்பதிகார

தொன்மையான
இவர்கள் மிகத்
காலத்திலுங்கூட
புராணத் தலைவராகவே கருதப்பட்டனர்.
சோழரின்
பழமையிதுவாயின் RUM GID பழமையான பாண்டி
பரைப் பற்றிக் கூறவேண்டுவதில்லை.

:

குமரிக் கண்டம் (இலெஷுூரியா) என்ற

௭.

ஒன்றிருந்ததா?

இதுகாறும் தென் இந்தியா உலகன் மிகப் பழமை

நிலப்பகுதி என்றும்,

யான

செடி

மிகப் பழமையான

கொடி வகைகளும், உயிர் வகைகளும், மனித நாகரி
கமும் இதில் இருந்திருக்கன்றன என்றும் காட்டினோம்.

இனி, இத் தென்னாட்டிற்கும்

குமரிக்

தெற்கில்

கண்டம் என்றோ இலெழரியாக் கண்டம் என்றோ, ஒரு
நிலப்பரப்பு இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற முடிபுக்கு,

தெளிவு

அறிஞர்கள் எப்படி வந்தார்கள் என்பதைத்
படுத்துவதுடன்,

௮ம் நிலப்பரப்புடன்

தமிழ்நாட்டுக்கு

தொடர்பு என்பதையும் விளக்குவோம்.

என்ன

உயிர்த்தோற்றம், மனிதத் தோற்றம் இவற்றைப்

பற்றி. ஆராய்ச்சி செய்தவர்கள் செடி கொடி வகைகள்
உயிர்கள் இவற்றின் செழித்த வளர்ச்சியும், பெருக்கமும்
உலக

அளவும்

நடுக்கோட்டுப்

பகுதியிலேயே

தலை

சிறந்து விளங்க என்று காட்டினர் என்பதாக மேலே
கூறினோம்.
அங்ஙனம்
நடுக்கோட்டுப்
பகுதிக்கு
௮ண்மை
யிலோ, அல்லது நடுக்கோட்டுப் பகுதியிலோ இருக்கும்
. இக்கால
நிலப்பகுதிகள்
ஆப்பிரிக்கா,
தென்இந்தியா,
இலங்கை,

ரிக்கா

மலாய நாடு,

என்பவையே.

கிழக்கிந்தியத், தீவுகள்,

ததன் அமே

இம் நிலப்பரப்புக்கள் இன்றும்

செடிகொடி. வகைகள், உயர்மரங்களடர்ந்த காடுகள்,
உயிர்வகைகள் முதலியன செறிந்து விளங்குகின்றன.
இவற்றுள்.

மேல்நாட்டினரது
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தென்

அமெரிக்கா

குடியேற்ற

அ௮ண்மையிலேயே

நாடாகியது.

அதற்கு,

.

குமரிக்கண்டம் (இலெமூரியா) என்ற ஒன்றிருந்ததா £ 21
முன் பழைமையான பெருவிய”, மய” நாகரிகங்கள் தென்
அமெரிக்கா,
நடு ௮மெரிக்காப் பகுதிகளில் செழித்
தோங்கஇயிருக்
தன. இக்காகரிகங்கள் ௮ப் பகுதிகளிலேயே

ஏஏற்பட்டவையல்ல;

'இலெமூரிய நாகரிகத்தின் களையா

!

கிய அத்லாந்திய நாகரிகத்தை ஓட்டி ஏற்பட்டவையே.
ஏனைய
பகுதிகளுள், இந்தியாவின் மண் செடி
ஆப்பிரிக்கா
பெரிதும்
இனங்கள்
கொடி . உயிர்
இனங்களை ஓத்திருக்கன்றன; அதுவேபோன்று கிழக்
இந்தியத் தீவுகள், மலாய், பஸிபிக் தீவுகள் இவை
ஒருசார் ஆஸ்திரேலிய இனங்களையும், ஒருசார் வட
இனங்களையும்
காலிபோர்னிய
அமெரிக்காவிலுள்ள
ஓத்திருக்கன்றமை காணலாம்.

ஆப்பிரிக்காப் பக்கமிருக்கும் மடகாஸ்கர்” தீவு நில
தண்ணப்படினும்,
இயல்படி. ஆப்பிரிக்காவுடன் வைத்
முற்றிலும்
சார்பில்
ச்
கொடிவகை
உயிர்வகை செடி.
ஒவ்வாது
யும்
ஆசியாவை
ஆப்பிரிக்காவையும் ஓவ்வாது
ருப்பது
நிலையிலி
இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதொரு
குறிப்பிடத்தக்கது.
ல காலங்களுக்குமுன் ஸர் ஜான் மரே* என்பவர்
இந்து மாக்கடல் ஆராய்ச்சிக்கு என இருபதினாயிரம்
பொன் முதலீடுவைத்துச் சென்றனர். அதன் பயனாக !
நிறுவப்பெற்ற ஆராய்ச்சிக் கழகத்தார், சிந்து ஆறும்

௮வ் ஆற்றின் பள்ளத்தாக்கும், அதன் அருகிலுள்ள
கடலுள்

ஆரவல்லி

மலைகளும்

உள்ளன

என்று கூறுகின்றனர்.

சக்

பெருந்தொலை

கோத்ராவைரை நீண்டு டக் ததற்கான குறிகள் அத்தீவில்
1.

4.

Peruvian.

Sir John Murry.

Mayan.

2.

5.

குறிப்பாக ஆரவல்லி
3.

Aravalli Hills.

Madagascar.

6.
ஓ

Sokotra.
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குமரிக் கண்டம்

மலையின் தொடர்ச்சியும், ஸிந்து ஓடிய பள்ளத்தாக்கும்
௮திற் காணப்படுகின் றனவாம்.

குழுவைச்சார்ந்த
போபோர்ட்”
ஆப்பிரிக்காவில்
| செடிவகை உயிர்வகைகள் இந்தியாவில் உள்ள பஞ்செத்

| துக்கள்,* கத்தினிகள்”

என்பவற்றையும், ஆப்பிரிக்காவி

. லுள்ள உவிட்டனெஜ்* குழுவைச்சேர்க்தவை இக்தியாவி
னிள்ள இராஜ்மகால்”
கின்றன.

செடிகளையும்

பெரிதும்
்

ஒத்திருக்

ஜுராஸ்ஸிக்? உயிர்க் குறிகளுள் கச்சைச்சார்ந்தவை
பெரிதும் ஆப்பிரிக்க உருப்படிகள் போன்றே
இருக்
இன்றன என்றுபேரறிஞர் ஸ்டோலீஸ்கா" உரைக்கின்றார்.

இவருடன் ஓத்துழைத்தவரான தீரு. கிரீஸ்பக்” ஆப்பிரிக்
காவில்

உப்தபுனி ஆற்றின்

தைந்து

செடிவகைக்

. இந்திய வகைகளை

கரையிற்

குறிகளுள்

கண்ட

முப்பத்

இருபத்திரண்டு

ஓத்திருக்கின்
றன என்கிறார்.

கடைசியிற் குறிப்பிட்ட இனங்களின் ஓற்றுமை
இலெஷழூரியாக்
கண்டத்தின் மெய்ம்மையை நாட்டும்.
வகையில்
மிகவும் மதித்தற்குரிய
சான்று
ஆகும்.
ஏனெனில் ௮ச்செடி வகைகள் உப்பு மண்ணிலோ உப்பு
நீரிலோ வளர்பவை அல்ல; ஈன்னீரிலேயே வளர்பவை
ஆகும். எனவே, கடல் வழியாக எவ்வகையிலும் இந்த
ஒற்றுமையை விளக்கமுடியாது. இலெமூரியாக்கண்டம்
* மூலமாக

மட்டுமே

இத்தகைய

நிலச்சார்பான வளர்ச்சி

ஒற்றுமை ஏற்பட்டிருக்கமுடியும்.
மேலும், திருநெல்வேலிக்கோட்டத்தைச் சார்ந்த
தூத்துக்குடியிலும், தென் திருவாங்கூர்ப் பகுதியைச்
_

1. Beaufort. 2. Panchets. 3. Kathnis. 4. Uitenhage.
5. Rajmahal. 6. Jurassic. 7. Stoleiska. 8. Mr. Griesbach.
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குமரிக் கண்டம் (இலெமூரியா) என்ற ஒன்றிருந்ததா? 92.

சார்ந்த (மாகர் கோவில் என்று தற்போது. அழைக்கப்
படும்) கோட்டாற்றிலும் இந்தியா எங்கணும் இல்லாத.
தும், இந்தியருக்குப் பெயரே தெரியாததும் ஆன ஒரு,
சமைப்புளி,

அவ்விடத்து

அதனை

என்றும்

உளது

மரம்

பப்பரப்புளி, யானைப்புளி

எனப்

மக்கள்

பலவா

முகப் புனைபெயரிட்டுக் குறிக்கின்றனர் என்றும் கால்டு: |
வெல் கூறுகின்றார்.

இம்மரம் இந்தியாவுக்கு இத்தனை

அருமையாயினும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு
படையாய் உரிமையுடைய
து ஆகும்.

செடி

இன்னும்

கொடி மர

மிகப்

பொதுப்

வகைகளுள் தேக்கு.

தென் இந்தியாவுக்கும் ஆப்பிரிக்காவிற்கும்: புளி சாவகத்”
இற்கும் இந்தியாவிற்கும்; தென்னை இந்தியா, இலங்கை,

மேலனேசியா? என்பவற்றிற்கும்; கரும்பு சீனம், இந்தியா,
நெல் இந்தியாவிற்கும்,
சாவகம் என்பவற்றிற்கும்;
சினத்திற்கும், ஜப்பானிற்கும்,
பர்மாவிற்கும்,
சாவகத்திற்கும்

பொது

உரிமையாய்

இருக்கின்றமை

காண்க,
ஆப்பிரிக்காக் கண்டமும் இந்தியாவும்
ஓத்திருப்பதிலிருர்து இலெமூரியாக் கண்டம்

காவையும்

இந்தியாவையும்

பெரிதும்
ஆப்பிரிக்

இணைத்திருக்க வேண்டு

திய த் தீவுகளும் ஆஸ்திரேலியாவும்
மென்பதும், இழக்இந்
ஆஸ்திரேலியா
இலெமூரியா
ஓத்திருப்பதிலிருந் து
வரை ஒருகாலத்தில் எட்டியிருக்கவேண்டும் என்பதும்,

பஸிபிக் தீவுகள் வட அமெரிக்காவில் காலிடோர்னியப்
ஓஒற்றுமையுடையவையா யிருப்பதால்
பகுதியுடன்
ஒருவகையில்
அதனை
இலெமூரியா
இருந்தது என்பதும் விளங்கும்.
1.

Java.

2.

Melanesia.

உள்ளடக்கி

\

a4.

குமரிக் கண்டம்

இலெமூரியாக் கண்டத்தின் மூலமாக ஆப்பிரிக்க
இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தது
பெர்மியன்.்”
மயோஸின் ” காலங்களில் என்றும், ஆஸ் திரேலியாவுடன்
இணைக்கப்பட்டிருந்த.து
என்றும் கருதப்படுகிறது.

இன்மைய

பலயோஸியிக்”

உலகப் படத்தை

காலங்களில்

எடுத்துப் பார்த்தா

லுங்கூ!_ இந்தியாவும் ஆப்பிரிக்காவும் முன் இணைக்கப்
பட்டிருந்தன என்று காட்டும்௮றிகுறிகளைக்காணலாம்.
இந்தியாவின் மேற்குக் கரையிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவி

னருகிலுள்ள

ெசெல்ஸ்,* மடகாஸ்கர், மோரீஸ்?

வரைக்

கும், இலக்கதீவம்,” மாலதீவம்,” சாகோஸ்தீவுக்” கூட்டம்,
ஸ்யாேமுல்லா,” swans
இவை உட்படப், பல
பவளத்தீவுகளும் மணல்
மேடுகளும்
காணப்படு

இன்றன.
இவற்றுள்
ஸெசெல்லைச்சுற்றி நெடுக்தொலை
கடல் 90 அல்லது 40 பாக ஆழத்திற்கு மேலில்லை
என்றும்,

அகன்ற

அதன்

அடியிலுள்ள

மணல்மேடே

நிலம்

தட்டையான

என்றும் டார்வின்" என்பவர்

குறிப்பிடுகின்ருர்.

மேற்கூறிய இத்தீவுகள் அனைத்தும் இந்தியாவை
"யும் ஆப்பிரிக்காவையும் முன் பிணைத்திருந்த நிலப்பகுதி
யின் முதுகெலும் பென்னலாகும்.
ஆல்பிரட் வாலஸ்” என்பவர் இலெமூரியாக் கண்டம்
பிற்றை நாட்களில் இருபிளவாகப் பிளந்து இரு கண்டங்
களாய்விட்டது
என்றும்,
அப்பிளவு
இழக்இந்தியத்
1. Permian. 2. Miocene. 3. Palaeozoie. 4. Seychelles.
5. Mauritius. 6. Lacadives. 7. Maldives. 8. Sagos. 9. Sayade
Mulla.
10. Adas Bank. 11. Darwin. 12. Alfred Wallace.
q

|
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தீவிகளினூடு சென்று அவற்றை

இருவேறு நிலைபடப்

பிரித்தது என்றும் கூறுஇிருர்.

இதன்படி இழக்கிந்தியத். தீவுகளில் மேல்பக்கத்தி
ள்ள
ஸுமாத்ரா,”
ஐரவா,”
போர்னியோ”
முதலிய
பெரிய தீவுகள் கழக்குப்பாதியை அதாவது இன்றைய
ஆசியாக் கண்டத்தைச் சேர்ந்தவை என்றும், &ழ்ப்பக்க
முள்ள லெலிபீஸ்,* மொலுக்காஸ்,? நியூகினி,” ஸோலமோன்"”
தீவுகள்
முதலியவை
கிழக்குப்பகுதி
அதாவது
இன்றைய ஆஸ்திரேலியாவுடன் சேர்ந்தவை என்றும்
ஏஏற்படுகின் றன.

இவ்விரு

பகுதிகளையும்

பிரிக்கும்

நீர்நிலை

பலிஜ்

யாம்பக் தீவுகளினிடையேயுள்ள கால்வாயேயாகும் என

ஆல்பிரட் வாலஸ் கூறுகிருர்.
உயிரின வகைகளுள் இலெமூரியா நாட்டி ற்குச்
சான்றுகளாவன இலெமூரியாக் கண்ட அ௮மைப்பைசு
சுற்றியிருக்கும் நாடுகள் அனைத்திலும் காணப்படும்
அரிமா,

கழுதைப்புலி,

சிறுத்தை,

நரி, புள்ளிப்புலி,

கலைமான்,

மடமான்” முதலியவைகளும், இன்னும் இவைபோன்ற
பிற விலங்குகளுமே.
இவற்றுள் அரிமா இந்தியாவிலும் ஆப்பிரிக்காவி
லும்; காண்டாமா மலேயாவிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும்;
யானை
பர்மா,
இலங்கை,
இந்தியா,
ஆப்பிரிக்கா
என்னும் இவற்றிலும் வாழ்வது காண்க.
மேலும் தென் கண்டத்திற்கேசிறப்பாகக் காணும்
காரன்னம்'”
தமிழ்நாட்டில்
முன்னாள்
இருந்திருக்க
1. Sumatra.
2. Java.
3. Borneo. 4. Celebes.
5. Moluccas.
New Guinea
7. Solomon.
8. Gazelle.
‘9. Sandgrouse,
Indian Bustard and Scaly anteater.
10. Black Swan.
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nary

குமரிக் கண்டம்

ட

வேண்டுமென்று தெரிகிறது. :“ஓதிம விளக்கின்” என்ற
பெரும்பாணுற்றுப்படடத் தொடருக்கு உரை கூறுமிடத்து
நச்சிலர்க்கினியர்,

“ஈண்டுக்

காரன்ன

மென்றுணர்க''

என்றும், “வெள்ளாயன்னம் காண்மின்”? என்ற. சீவக
சிந்தாமணிப் பருதி உரையில், *காரன்னமு முண்மையின்
வெள்ளையன்னம் இனம் சுட்டிய பண்பு,
என்றும்
கூறியுள்ளார்.
நீர்நாயுள் நிலவாழ்வுடைய தொருவகை
தென்
கண்டத்துள் ரீரெலி என்று அமழைக்கப்படுவதாகவும்,
அதன் மயிர் நூற்க உதவுவதென்றும் கூறப்படுகிறது.

ஐங்குறு நூற்றில்,

-

es

பொய்கைப் பள்ளிப் புலவுநாறு நீர்நாய்
வாளை நாளிரை பேறாஉம் ஊர ?:

என்ற இடத்து நீர்நாய் என்றது. மருதநிலத்து ஆற்றி

னிடையுள்ள நீர்நாயாகும். இதனோடு

சிலப்பதிகாரத்துள்

எலிமயீரினின்றும் ஆடை
நெய்யப்பட்டதாகக் கூறு
வதை கோக்க, அந் நீர்மாய்க்கு நெருங்கிய உறவான
நீரெலியும்
தமிழ்நாட்டில்
இருந்ததென
நினைக்க
வேண்டியிருக்கிற து.
re
இந்துமாக்
கடற்பகுதியைச்சேர்ந்த
நிலப்பகுதி
களிலேதான் பாம்புகளில் பல்வேறு வகைகளும் காணப்

படுகின்றன.
நூற்று
றனர்.

அவற்றுள்

காவிலுள்ள

அனகொண்டாவும்,"

விலும் உள்ள

பாந்தளுமே.”

முள்ளவை...
1.

இந்தியாவில்மட்டும்

Qe

முப்பது வகைகள் உள்ளன என்று கூறுகின்
இவற்றுள் மிகப்பெரிய இனம் தென் அமெரிக்
இந்தியாவிலும் மலேயா

இவை

்

Anaconda.
ஓ

2.

Python.

முப்ப்து

அடி

நீள

-
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நச்சுப் பாம்புகளுள் மிகக் கொடியதும், பெரி
யதும் இந்தியாவிலுள்ள. ௮ரச நாகமேயாம்.
இது.
பதினெட்டு அடி. நீளமுள்ளது. . இது பர்மா, தென்
சனம், மலேயா; பிலிப்பைன் தீவுகள்” என்பவற்றிலும்
காணப்படும்.

இதற்கடுத்தபடியாகப்

பெரிய

BERLE

- பாம்பு தென்கண்டத்திலுள்ள பறவை நாகம்” அகும்:
இது பன்னிரண்டு அடி நீளமுள்ள து.
நல்லபாம்பு, விரியன் என்பவை இ்தியாவிற்கே
உரியவை.
இப்பாம்புகளுள்
பெரும்பாலன
நீரை
வெறுப்பவை.
ஆதலால், இவையனைத்தும் கரை வழி
யாக இலெமூரியாப்போன்ற ஓர் இடத்திலிருந்துதான்
வந்திருக்கமுடியும் என்பது தெளிவு.
கடற் பாம்புகள்கூட இந்துமாக்கடலிலும், தென்
றமை குறிப்பிடத்தக்க
பஸிபிக்கலுமே காணப்படுகின்
தாகும்.

தென்

இந்தியாவில்

இலெமூரியப்

பகுதிக்குரிய

ஊர்வனவும், புழுப்பூச்சி வகைகளும் இன் றளவும் அழி
யாது நிலைபெற்று வருகின்றன. 'செடி வகைகளுள்
ஆனால், பின்னாளில்
அப்படியே.
பெரும்பாலனவும்
இமாலயம்,
வெளிகள்,
ஏற்பட்ட கங்கை, ஸிந்து ஆற்று
சனம் என இவற்றின் உயிர்கள் வந்து கலந்தபின் இலெ

மூரியப் பகுதிக்கே சிறப்பாயுள்ள

பால்குடிக்கும் உயிர்க*

ளாகிய காண்டாமிருகம், கம்பளி,” யானை முதலியன
லும் தட்பவெப்ப நிலைகளாலும்
புதிய சுற்றுச்சார்பினா
அவற்றுடன்.
போட்டியிடமுடியா
தழிந்தன.
இவ்:
வகைகளுள் பெரும்பாலானவை இன்று ஆப்பிரிக்கா
வி
லுள்ளன.
1.

Philippine Islands.

2.

Dragon Snake.

3,

Mammals.

4,

Mammoth.

குமரிக்
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இயலார்' மனிதத் தோற்றத்

நிலத்தோற்ற

இனி,

கண்டம்

தைப்பற்றிக் கூறுவதை எடுத்துக்கொ ள்வோம். உயிர்
வகைகள் அனைத்திலும் அறிவாலும் உடலமைப்பின்
உயர்வாலும் தலைமையானவன் மனிதனே. படைப்புக்
காலந்தொட்டு எல்லா உயிர்வகைகளும் தனித்தனி
யாகப் படைக்கப்பட்டன

மேல்நாட்டுச்

என்பது

சமயவாதிகளுள்

பலரது எண்ணம்.

இதே

பலர் இன்னும்

கொள்கை உடையவராயிருக்கின் றனர்.
ஆனால், அறிவியலார் உயிர்வகைகள் அனைத்துமே
. படிப்படியான வளர்ச்சி உடையவை என்றும், முதல்

முதல் ஓரறிவுயிர்களாகிய

செடி. கொடி

வகைகளும்,

பின் படிப்படியாக ஈரறிவுயிர் முதல் ஐயறிவுயிர்களும்
கடைசியில்

மிக

உயர்ந்த

ஏற்பட்டன

பிறவியும்

ஆறறி வுயிராகிய

மனிதப்

அவர்கள்

காட்டு

என்றும்

இன்றனர்.
இத்தகைய படிமுறை வளர்ச்சியில்” முதுகெலும்பற்ற

உயிர்களுக்குப்பின் முதுகெலும்புடையவையும், அவற்

ுள்ளும் முட்டையிடுபவற்றிற்குப் பிந்தியே குட்டி.
யீட்டுப் பால் கொடுப்பவையும் தோன்றின என்றும்;
குட்டியிட்டுப் பால் கொடுப்பவற்றுள்ளும் உயர்ந்தவை

யான மனிதக்குரங்கு முதலிய இருகால் உயிர்கள்
பிற்காலத்திலும் அதனினும் ஒருபடி உயர்ந்த
வுடைய மனிதப்பிறவி கடைசியிலும் தோன்றின
றும் அறிஞர்கள் உடலமைப் பாராய்ச்சியினாலும்

மிகப்
அறி
என்
நிலத்

தோற்ற ஆராய்ச்சியினாலும் நிலைகாட்டுகின்றனர்.
ஞால இயலின்படி பார்த்தாலும் இப் “படிமுறை

வளர்ச்ச'' பொருத்தமாகவே காண்கிறது. மிகப்பழமை
1.

Cosmogeny.

2. - Evolution.
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யான,

௮அதாவதுஅடிப்பகுதியிலுள்ள நில அடுக்குகளில்,

புலனறிவிற்

சிறுமைப்பட்ட

உயிர்களின்

குறிகளே

காணப்படுகின்றன. படிப்படியாகப் புழுப்பூச்சிகளும்,
பின் முதுகெலும்புடையவை,
பறவைகள்,
குட்டி
யிடுபவை,
இருகாலுயிர் என்பவைகளுங் காணப்படு
கின்றன.
ன

ஆனால் இவ் விருகா லுயிர்களுக்கும் மனிதனுக்கும்
வேற்றுமை மிகுதியாயிருப்பதால் அவற்றிற்கு இடைப்
பட்ட இனம் ஒன்று இருக்கவேண்டும் என்று அறிவிய
லறிஞர்கள்
நினைத்தார்கள். அதன்படி
தேடியதில்
கிட்டத்தட்ட மனிதரது அமைப்பும், மூலை உருவும்
உடைய

(லூர்! என்ற உயிர் வகை

ஒன்று

நடுக்கோட்

டுப் பகுதியைச் சுற்றி இருப்பதைக் கூர்ந்து நோக்கி
௮ந்த லெமூர்களிலிருந்தே
மனிதர் ஏற்பட்டிருக்க
வேண்டுமென்று தீர்மானித்தனர்.

ஆனால் தனித்தனிச் சிதறிக் கடக்கும் ஈடுக்கோட்
டுப் பகுதி காடுகளில் தனித்தனி ௮வை ஏற்பட்டிருக்க
முடியாதென்பது கண்டு அவை அனைத்திற்கும் பொது

வான நடுவிடத்தில் அத்தகைய வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்க
வேண்டும் என முடிவு கட்டினர். அப்போது நடுவிடத்;

இற்கு “லெமூர்'” என்ற அவ்வுயிரின் பெயரையே அடிப்!
படையாகக் கொண்டு இலெழூரியா என

அறிஞர் பெயர்!

வகுத்தனர்...
இந்து

நாட்டிலும். திருநெல்வேலிப்

பகுதியிலும்

மிகப் பழைய மண்டை யோடுகளும் கருவிகளும் கண்

டெடுக்கப்பட்டன என்பது மேற்கூறப்பட்டது. சாவக

நாட்டில் ஓராங்உட்டாங் என்றும், காட்டுமனிதன் என்
1.

Lemur.
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குமரிக் கண்டம்

றும்: கூறப்படும் குரங்கெம் இருக்கும் இடத்திற்குப்
பக்கத்தில் மிகப் பழையதொரு

மண்டையோடு

எடுக்

கப்பட்டுள்ளது.
தென்னாட்டில்

காணப்படும்

தாழிகளும்

ஏனங்க

ம் மிகப்பழமையைக் காட்டுகின்றன. தென்னாட்டார்
இந்தியாவுக்குக் கொடுத்த முதற் பெயர் *நாவலந்தீவம்”
அல்லது *நாவலந்
குறிக்கத் தக்கது.

தண்

பொழில்”

என்பது

ஈண்டுக்

நாவலந்தீவம் என்ற தொடரால் ஒருகாலத்து இது

வட இந்திய ஆசியப் பகுதிகளுடன் ஓட்டாது வடக்கே
யும் கடலாற் சூழப்பட்டிருந்தது என்பதும், நாவலக்
தண்பொழில் என்ற சொல் வழக்கால் அந்நாள் மனிதர்
தொகை
குறைவா
யிருந்தபடியால்
ஊரும்
நாடும்
அருகிக் காடே நிறைந்து சோலைபோல் இருந்தது என்
பதும் உய்த் துணரலாகும்.

இந்துமாக் கடற்பகுதியைச் சுற்றி யிருக்கும் இன்
றைய
மொழிகளனைத்தையும் ஓப்பிட்டு
நோக்குப
வர்க்கு எதிர்பாரா வகையில் அவற்றிடையே ஒருமைப்
பாடுகள்

காணப்படுவதும்,

௮அவ்வொருமைப்பாடுகளும்

இலெழூரிய நடுப்பகுஇக்கு அண்மையில் வரவர

மிகுஇ

யாயிருப்பதும்; ஒருமைப்பாட்டை ஓட்டிக் கோவைப்
படுத்திய கோவைகள் எல்லாம் தென் இந்தியா அல்லது
குமரிப்பகுதி நோக்குக் கிடப்பதும் எல்லாம் இலெஞூரி
யாக் கண்டமொன்றிருந்த
தென்பதையே
காட்டு
இன்றன.
மக்களது

சமயம், நாகரிகம்,

பழங்கதை

என்பவற்

றிற்கூட இதே வகையான
எதிர்பாரா ஓற்றுமைகளை
காம் காண்கிறோம்.
உலகெங்கும் பரந்து காணப்படும்

குமரிக் கண்டம் (இலெஞ்ரியா) என்ற ஒன்றிருந்ததா?
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இலிங்க வணக்கம், கன்னியாகிய உலக் அன்னை வணக் '
கம், ஊழிக் கதைகள், தெய்வீகச் சோலைக் கதைகள்
என்பவைகளைப் பலகால் உற்று நோக்கினால், அவை,
தாமே ஏற்பட்ட ஒருமைப்பாடுகளா யிருக்கமுடியாது
என்பது புலப்படும்.
தமிழ்நாட்டா ரறிவில் நெட்டிடையிட்டு மூன்று
பெரிய கடலழிவுகள் ஏற்பட்டிருந்தன என்றும், அவற்
ள் ஈரழிவுக்கு உட்பட்ட காலத்தை ஒர் ஊழி எனக்
கொண்டுநான்குஊழிப்பாகுபாடுஏற்பட்டது என்றும்,
'இவற்றுள் முதலமிவுவடமொழியில் மகாபார தத்திலும்
சதபதம், மச்சம், அக்கினி பாகவதம் முதலிய புராணங்
களனைத்திலும் சில சில வேறுடாடுகளுடன் கூறப்பட்
டுள்ளது என்றும் முன்னர்க் காட்டி உள்ளோம்.
கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான வெளிக்கதைகள்”
யூதர், பாபிலோனியர், கிரேக்கர், மெக்ஸிகோவிலுள்ள
செவ் இந்தியர், சீனர், கல்தேயர், இலங்கையர் முதலிய

பல நாட்டினரிடையேயும் வழங்குகின்றன. இவற்றுள் .
பலவும்

அவ்வச்நாட்டு

மக்களால் சற்றேறக்குறையக்

கிறிஸ்து பிறக்குமுன் 2500
கவே

இவை

நிகழ்ந்தனவாகக்

ஆண்டுகளுக்கு

முன்னதா

கூறப்படுவது நோக்கத்தக்கது.

ஓரே கடல்கோளைக் குறிப்பனவேயாகும் என்று

நினைக்கவேண்டியிருக்கிறது.
இத்துடன் மலையாளக் கரையில்
மிகப்

பழமையான

சொற்கள்,

தமிழ்

தொடர்கள்,

நாட்டின்"
பண்கள்,

பழக்க வழக்கங்கள், சமயக் ஓகாள்கைகள் பொன்போல்

(பொந்து கடக்கின்றன என்று வரலாற்றறிஞர் காட்டு
ன்றனர். அவற்றுள் சில உலக நாகரிகத்தின் மிக
அடிப்படையான

நிலைமையை விளக்குபவை. அகும்.

குமரிக்

32

எடுத்துக்காட்டாக

கண்டம்
Wb

நாட்டினரது

ஊமைக

। கூத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். மாந்தர் பேச்சுப் பழக்
காலத்திலேதான்
ஒரு
குறைந்திருந்த
உகம் மிகக்
னை த்தை
கருத்துக்கள
ம்
இன்றறியப்படு
்
'செவிப்புலனால

யும் கட்புலனுக்கு உருவகப்படுத்தும்

அரிய

கலையின்

தொடக்கம் ஏற்பட்டிருக்க முடியும்.
ஆப்பிரிக்க

நீக்ரோவர்

அமெரிக்கச்

சிவப்பிக்தியர்

முதலியவர்களிடையிலும் மனித நாகரிகத் தொடக்கத்
இல் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உயர்கலைகள் பல இருந்தன
என்பது காணலாகும். அமெரிக்க இந்தியர் தமது கண்,

் மூக்கு, செவி, ஆகிய புலன்களை மனிதர். எவரும்

வியக்

கத்தக்க அளவு கூர்மைப்படுத்தி இருந்தனர் என்பதை
. அந் நாட்டு வரலாறுகள் விளக்கும்.

அவர்கள் மூக்கு வேட்டை நாய்களுக்கொப்பான
மோப்பமுடையவை. செவியும் நாய் முதலிய விலங்கு
களுக்கொப்பப் பல கல் தொலைவிலுள்ள சிறு ஓலிகலா
யும் கேட்கும். கண்கள் கழுகுகளின் கண்களைப்போல
'செடுந்தொலை காணக்கூடியவை. ஆப்பிரிக்க நீக்ரோவர்
தமது பறையொலியைப் பல்லாயிரக் கணக்கான
கல்
தொலைவரைக் கேட்கச் செய்யும் ஒரு முறையை உடை
யவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. மனித நாகரிகத்தில்
பின்தோான்றிய மொழிகள் கருவிகள் இவைகள் இல்லா
மலே. மனிதன் வளர்ச்சியடைந்த இடங்களில் இத்
தகைய மனித இயல்புக்கு மாறான புலனறிவு வளர்ச்சி
ஏற்பட்டது.
மாந்தரது பழைய பழக்க வழங்கங்களுள் தாய்வழி
உரிமை மிகப் பழைய குடிகள் பலவற்றுள் வழங்கி வரு
கிறது. இன்றும் மலையாளக் கரையில் மருமக்கள் தாயம்
Q
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என்ற பெயரால் அது நடைமுறையி லுள்ளது குறிம்
பிடத்தக்கது. கருநீசியத் தீவுகளிலும் இம்முறை காணம்
படுகிறது.
இவ்விடத்தில், தாயம், தாயபாகம் என்பவை வட
சொற்கள் அல்ல; தாய் என்ற பகுதியடியாகவந்த தாயம்
என்பதற்குத் தாய்வமி
உரிமை
என்பதே
முதற்.
பொருள்; பின்னர், உரிமைவகை
மாறிய
பின்னும்
வழக்கா ற்றால் ௮ப் பழைய மொழியே வடமொழிவரை
யிற் சென்று தந்தைவழி உரிமையைக்கூடக் குறிக்க
வழங்கியதென் றறிக.

கோயில்கள், வீடுகள் இவற்றின் அமைப்பிலும் ழ்.
நாடுகள் பெரும்பாலும் தமிழ்காட்டையும், சிறப்பாக
மலையாள காட்டையும் ஓத்திருத்தல் காண்க. பட்டம்

!

விடுதல், சேவல் போர், மஞ்சுவிரட்டு (காளைப் பந்தயம்).

சொக்கட்டான் விளையாட்டு முதலிய பல இந்திய விளை

யாட்டுக்கள் ஐப்பான் முதலிய கீழ்காடுகள் பழமையான

உரோமநாடு

வரையிலும்

பரவியிருந்தமையும் அவை ..

இன்றுகாறும் நடுக் 8ழைநாடுகளுக்குச் சிறப்பாயிருக்
இன்றமையும் கூர்க் துணரத்தகும்.
கடைசியாக, ஊர் என்னும் மொழியில் ஓர் அரிய:
காணப்படும். முற்காலத்தில் எரிமலையும்,
உண்மை

கடற்பாம்பும், அச்சந் தரும்விலங்கினங்களும் இருக் தன.
ஆதலின்,

மக்கள் நிலைவரமாய்க் குடியிருப்பதற்சின் றி!

ஆண்டாண்டுக் குடியேறுவ தும், பின் பிற இடங்களுக்கு |
அதனாலேதான் ஊர்
ஊர்வதும் வழக்கமாயிருந்தன.
்
என்ற பெயர் ஏற்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
வடமொழியில் புரம் என்ற சொல்லிலும் இக௫்தூர்,

சிங்கப்பூர் என்ற வடநாட்டுப் பிறநாட்டு ஊர்ப் .பெயர்.

க டே
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களிலும், சால்டியரது. தலைககராகிய

ஊர் என்பதிலும்

இச்சொல்லின் களைகள் காண்க. ஆரிய மொழிகளினும்

உர்-ஊர் என்னும்

பகுதி முதன்மை பழமை

காட்டுவது

பொருளையே

என்னும்

காணலாகும்.

மேலும், கடலால் பிரிக்கப்பட்ட பல்வேறு நாடு
களிலும், மனிதமுயற்சியால் ஏற்பட்ட சட்டிபானைகள்,

கட்டிடங்கள் முதலியவற்றின் வேலைப்பாடு மட்டுமன் றி,

அவற்றைச் செய்ய உதவிய மண் முதலிய பொருள்களும்
ஒன்றாக இருப்பது கூர்ந்து நோக்கத்தக்கது.

பலஇடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் இத்தகைய
பொருள்கள், பெரும்பா லும் பயன்படுத்தப்படும் இடங்
களுக்குரியவை

யல்லாமல்

நெடுந்ததொ லைவிலுள்ளவை

பயிற்சி ஒரு
இத்தொழில்களது
என்பதை .நோக்க,
வந்திருக்க
முதலிடத்திலிருந்துதான்
பொதுப்பட்ட
.
விளங்கும்
ஐயமற:
ென்பது
வேண்டும
இங்ஙனமாக,
இலெமூரியாக்கண்டம் இருந்தது
என்பதற்கான அறிகுறிகள் இவை, அறிஞர் அதனைக்
கண்டறிந்தவைகள்
இவை என்றவற்றைக்
காட்டி
னோம். அக் கண்டம் ஏன் கடலில் மூழ்கிவிட்டது என்
பதற்கும் தக்க காரணங்க அறிஞர் காட்டுகின்றனர்.
இம்முறையில் நில இயலார் ஆஸ்திரேலியாக் கண்டத்
தைப்பற்றி

ஆய்ந்தறிந்த

இயலார் அதனை
தக்கதாகும்.

சில

உண்மைகளுடன்

வான

விளக்கிக்கூறும் விளக்கமும் அறியத்

பலவகையில் ஆஸ் திரேலியா ஒரு விந்தையான நாடு
அகும்.
இங்குள்ள
மரஞ்செடிகள்
இயற்கையாய்
்லை.
்
வேறெந்த நாட்டிலும வளர்வதில
அவ்வாறே யாழ்ப்
்பறவை,
பறவை, துறக்கப
ஏமு முதலிய பறவை யினங்
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களும், கங்காரு முதலிய விலங்கினங்களும் வேறெங்கும்
காணப்பெறாதவை. ஆகும்.
இதை
கோக்க, ஆஸ்தி
ரேலியா உலகொடு சார்புபெற்றிராத ஒரு தனித் துண்
.உமோ என்று நினைக்கவும் இடமுண்டு,
ஆனால், இந்கினைவு வெறும் உய்த்துணர்வுமட்டு
மன்று. அறிவியலறிஞர்கள் பலர் வானஆராய்ச்சியால்
இவ் ஆஸ்திரேலியா உண்மையில்ஒரு பொரித்துண்டமே
என்கின்றனர்.

அதாவது,

வன்மைக்குட்பட்ட

விழுந்த

ஒரு

௮ஃது

காரணத்தால்

உலகின்

உலஇன்மீது

இழுப்பு

வந்து

விண்வீழ் மீனின் சிதைக்க பகுதியேயாம்

என்கின்றனர்.

அம்மீன் விழுந்த தாக்கு வன்மையினாலேதான் அது
வரை. இருந்த இலெமூரியா கடல்வாய்ப்பட்டதும்,
அதன் வடக்கிலுள்ள பகுதிகள் உயர்க் தவையுமாகும்.
அதோடுகூடச், செங்குத்தாய் அதுவரை சுற்றிக்கொண்

டிருந்த உலகு, இருபத்தாறு பாகை'யளவு சரிந்து ஓடிப்,
பின் அத்தாக்குவன்மை குறையக் குறையச் சரிவும்
_ குறைந்து, இன்று இருபத்துமூன்றரைப் பாகையளவு
சரிவில் ஓடுவதும் ௮ தனாலேயே. இன்னும் பல ஆயிரக்
கணக்கான ஆண்டுகள் சென்றபின் இப்படி ஏற்பட்ட
சரிவும் நீங்கவிடும் என்று அறிவியலறிஞர்கள் கூறு
கின்றனர்.
இதுகாறும் கூறியவாற்றுல் மக்கள் இப் பூவுலகில்
தோன்றியது ஈடுக்கோட்டுப் பகுதியிலேயே என்பதும்,
இப்பகுதி மூன்றாம் ஊழி யிறுதியில் கடல்வாய்ப்படத்
தலைப்பட்டபோது வடக்கிற் கடல் வற்ற, விந்தியமலைக்கு
வடக்கில் இப்போதுள்ள! பெரு நிலப்பரப்பவ்வளவும்
மேற்களெம்பிய தென்பதும் பெறப்பட்டன.
1.

Degree.

்
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இதன்பிற்

கடற்கோளால்

தள்ளப்பெற்ற
இந்தியா,

கண்டம்

தமிழ்மக்கள்

நடு ஆசியா

முதலிய

வடக்கு

நோக்கித்

மெசபொடேமியா,

வட

இடங்களுக்குச் சென்

றிருக்கவேண்டும்.

்

அதேசமயம் இலெமூரியாவின் மேல்பகுஇயிலுள்
ளோர் சிலர் ஆப்பிரிக்காவிற்கும், €ழ்ப்பகுதியிலுள்
ளோர் &ழ் ஆசியாக் கரைக்கும் சென்றனர்.
இலெமூரி
யாவின் கீழ்ப்பகுதியின் ஒரு அுண்டே. இன்றைய காவி
போர்னியா என்ற வட அமெரிக்கப் பகுதியாகும்.
மொழி ஆராய்ச்சியாளர் ஆரிய இனத்தாரின் முத
* லிடத்தையே மனித வகுப்பின் முதலிடமென மயங்க,
மக்கள் முதலிடம் நடு ஆசியா, அல்லது தென் உருசியா
' என்று கூறினர் என்றும், அவற்றைத் திருத்திப் பால
கங்கா:தர திலகர்
என்ற
வரலாற்றறிஞர்
ஆரியர்
முதலிடம் வட துருவப்பகுதியே எனக் காட்டினர்
என்றும் முன்னர்க் கூறியுள்ளோம்.
இக்கொள்கை
இலைமூரியாவினின்றே
மக்கள்
நாகரிகம் பிறந்ததென யாம் காட்டிய விளக்கத்திற்கு
முரணானதன்று.

அதனையும் உள்ளடக்கி மேற்சென்று

விளங்கும் முழு உண்மையேயாகும். ஏனெனில், ஆரிய
இனத்தவர் வடக்கு நின்றும் தெற்குப் போந்தது. மு.
8000 ஆண்டுக்காலத்தில்; அதாவ.து இன்றைக்கு 4000
ஆண்டுகட்கு
முன்னேதான்.
ஆனால் : இலெஸூரிய
நாகரிக

காலமோ

இன்றைக்கு

20,000 ஆண்டுகளுக்கு

முற்பட்டு 50,000 ஆண்டுகள் வரையில் ஆகும்.
\

இலெமூரிய மக்கள் வட துருவம் வரையிற் பரவிச்

சென்ற

காலத்தில் வட

. இன்றுபோல்

துருவமும், வட

பகுதிகளும்

முற்றும் பனி நிலமாயிருக்கவில்லை.

உல
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இன் நடுச்சூட்டினின்றும்

விடுபடும் வகையில் மூதலில்

குளிர்ந்தது நடுக்கோட்டுப் பகுதியே என்று கூறினோம்.
வடபகுதி குளிரக் குளிர உயிர்கள் அங்குப் பரவ முடிந்
கீது. : இலெரூரியர் செல்லும் காலத்திலும் ௮ஃது
இன்றையளவுக்குக் குளிராமல்
போதிய
சூடுடைய
தாகவே இருந்திருக்கவேண்டும்.
வட துருவத்தையும் நடு ஆசியாவையும் துருவி
ஆராய்ந்த அறிஞர் அவற்றுள் பழமையான நாட்களில்
மிக உயர்ந்த நாகரிக மக்கள் வாழ்ந்தனர் என்பதையும்,
அவை
இப்போதிருப்பதைப்போல்
குளிர்ச்சியுடைய

வையா

யிராமல்

காட்டப் போதிய
கூறுசன்றனர்.
இன்று

செழித்திருந்தன
அடையாளங்கள்

பாலைவனங்களாயுள்ள

என்பதையும்
உள்ளன

என்று

இராஜபுதனமும்,

சிந்துவும், மலைகாடாகவுள்ள ஆப்கனிஸ் தானமும், பார
சிகமும்,
பனிப்பாங்கான
சைபீரியாவும்
பல்லாயிர
ஆண்டுகளுக்கு முன் பெரிய ஈகரங்களுடனும் மனித
வாழ்க்கைக்கான பல வசதிகளுடனும் இருந்தன என்
பதற்கான சான்றுகள் உள.

அப்படியாயின் இவ் வடபகுதிகள் இன்று பனி
மூடிப் பாழாயிருப்பானேன் £? இதற்கு விடை எளிது.
உலக

நடுச்சூடு முற்றிலும் தணிக்தபின்

உலக

மேற்பகு

இக்கு ஞாயிற்றினிடமிருந்தே சூடு கிடைக்கவேண்டும்.
ஞாயிற்றின் கதிர்கள் நடுப்பகுதியீலே நேராக விழு
இருதுருவங்களிலும் சாய்ந்து விழுவதால்,
இன்றன.

தொலைவு

மிகுதியாவதுடன்

மிகுதியாக விழுவதில்லை.

கதிர்களும் நிலப்பரப்பில்
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Been

'உலூன் சரிவால் ஆண்டில்

ஒரு: பாதிக்காலம் துருவம்

பகுதிகளில் ஞாயிறு மறைவதும், உலகு சுற்றும் விரை
வால் காற்றுமண்டலம் துருவப் பக்கத்தில் நெருக்க:

மாயிருப்பதும் ௮தன்

குளிர்ச்சியை

இன்னும் மிகுஇப்

. படுத்துகின்றன.

இங்ஙனம் துருவம் குளிரக் குளிர வடபகுதி வரை

யிற் சென்று வாழ்ந்த மக்கள் மீண்டும் தெற்கு நோக்கத்.
திரும்புவது இயல்பே அன்றோ ₹ அப்போதுதான் ஆரிய
. இனம் தெற்கு நோக்கி வர நேர்ந்தது.
இதனால்

தெற்ூலிருந்தன.

இலெமூரியாவிலிருக்
து:

், வடக்கு நோக்கச் சென்ற தமிழ்ச் சார்பான நாகரிகத்
தின் ஒரு வழிக்களேயே திரும்ப ஆரிய நாகரிகமாக இந்.

நாட்டிலும் வந்தது என்று ஏற்படுகிறது.
வடபகுதியில் வாழு நாட்களில் குளிரினாலும், பிற
குளிர்காட்டு . மக்களுடன்
கலந்ததாலும், குளிரைத்.
தடுக்க அணிந்த அடை. ௮ணிகளாலும், சுற்றுச் சார்பு
ட களின் நிறத்தினாலும் அவர்கள் நிறம் மாறி வெள்ளை .
நிறத்தவர் .ஆயினர்; பின்னர், சூட்டினால் கறுத்து

் ஆடையணிகள் குறைவாக அணிந்திருந்த மக்களைவிடத்
தம்மை உயர்வாக மதித்துக்கொண்டனர்.

௫.

ஞாலநூல்

காலப் பகுதிகள்

ஞால நூலின் அராய்ச்சிகளால் ஏற்பட்ட முடிபு
களைப் பார்ப்பவருக்கு முதன்முதலில் அவை வியப்பா

கவே தோற்றும்.

இன்று மலை இருக்குமிடம் கடலாக

வும் கடலிருக்குமிடம் மலையாகவும் இருந்தன என்
பதோ, பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்
உலகன் பரப்பு, தட்ப வெப்பநிலை, உயிர்வகை, செழு,

கொடிவகை முதலியவை இன்றைய

நிலைமையிலிருக்து

முற்றிலும் வேறுபட்டிருந்தன என்பதோ முதற்கண்
நமது பொது
அறிவுக்கு ஓத்தவையன்றனவே படக்

கூடும்.

ஆனால்,

இவை

யனைத்தும்

காரியத்
தொடர்புடன்
தம்
நிறுத்திய உண்மைகளே ஆகும்.

அறிஞர் காரண

ஆராய்ச்சியால்
—

நிலை.

பெரும்பாலும் இம் முடிபுகள் நமக்குப் பொருத்த
மற்றதாகத் தோற்றக் காரணம் அவை நமது அறிவுக்
குட்பட்ட

குறுகிய

கால

எல்லையுட்

படாமைதான்.

வரலாறுகளுள் நமக்குக் கடைக்கும் மிகப் பழைய
சான்றுகள்கூட மேல்நாட் டாராய்ச்சியாளரது முடிபு
களின்படி. இரண்டு மூன்றாயிர ஆண்டுகளுக்கு முந்திய
காலம் வரையில்தான்.
நாம் இந்நூலிற் குறிப்பிடும்
கால எல்லைகள் அதனிலும் எத்தனையோ
மடங்கு
பழமையான
காலத்தைக்
குறிப்பன.
அவற்றைப்

பற்றிய அறிவு

ஈமக்குப் பெரும்பாலும்

ஞால

லேயே ஏற்படுகிறது.
ஞால நூலின்படி ஒரு காலப்பகுதி

நூலர
t

என்பது நூறு

யிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் கொண்ட து என்பதையும்,
அவ்வளவு நீண்ட காலங்களில் நிகழ்ந்த செய்திகளைப்
பற்றிய ஈமது அறிவு அவற்றினிடையே ஏற்பட்ட நில
7
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அடுக்கின் ஆழம்,

ஆக்கம் முதலியவற்றைப் பொறுத்

தது என்பதையும் நாம் மனத்திற் கொள்ளவேண்டும்.
நெடுங்காலத்திற்கு

கான மனித

முன்--கோடி.

கோடிக்

கணக்

அண்டுகளுக்கு முன்--இம் மண்ணுலகம்

ஞாயிறென்னும் பாரிய, கொதுித்துருகிக் குழூறிநிற்கும்

அழல் ஆவிப் பிழம்பின் ஒரு பகுதியாக இருந்து,
ஞாயிறு

தன்னைத்தானே

சுற்றும்

விரைவாற்றலால்

அதனினின்றும் வீசி யெறியப்பட்ட ஒரு
இதிவலையே என்று மேலே கூறியுள்ளோம்.
ஞாயிறு இத்

திவலையிலும்

அஞ்

பன்மடங்கு

பிழம்புத்
பாரியது

ஆகலின், ௮ஃது அதன் கவர்ச்சியினின்றும் விலகமுடி
யாது சற்றுத் தொலைவிலேயே (அதாவது பல் நூரறுயி
ரக்கல் தொலைவிலேயே)
நின்று
அஞ் ஞாயிற்றின்

சுழற்சியாற்றலால் தானும் சுழன்று அதனையும் சுற்றிக்
கொண்டிருக்கிறது.
்்
நாட்செல்லச் செல்ல (அதாவது பல கோடி அண்
டுகளில்) உலகின் மேற்பகுதி குளிர்ந்து இறுகியது.
குளிக்த பகுதியில் ஒரு துண்டே இதனினின்றும் எரியப்
பட்டுத் திங்களாயிற்று என்பர் வான இயலார்.

னும்

வெளிப் பகுதி இறுகிக் கட்டிப் பொருளான பின்
உட்பகுதி உருக் கொதித்துக் கொழும்துவிட்

டெரியும் ௮அழலாகவே இருக்கிறது.
வெளியே வர வர
இவ்வழல் நீர்ப் பொருளுருவாயும், பின்னும் வெளி
வர வரக் கட்டியாய்க்குழம்புருவாயும், பின் களிபோன்
ிருகியும், இறுதியில் பாறைபோல் கட்டியான பொரு
ளாயுங் குளிர்கின் றது.

இத்தகைய
தோட்டில்

மிகப்
ஆ

கட்டியான

பாறையே.

பழமையான

உலூன் மேல்

பகுதஇியாம்.

உலூன்
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மிகப் பழமையான நிலப்பரப்பு இப் பாறைகளாலேயே..
ஆக்கப்பட்டது என்பதும், அத்தகைய நிலப் பரப்புள்
தென் இந்தியாவும் ஒரு பவட... ஆகும் என்பதும்
முன்னமே கூறியுள்ளோம்.

இயற்கையின் பலவகையான விளையாடல்களால்
இம் மேற்பரப்பில் பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டன. இம்

கொடி வாழ்

மாறுதல்களின் பயனாகவே உலூல் செடி

வாழ்வும், மனித

வும், அதனை ஒட்டி உயிர்வகைகளின்
வாழ்வும் ஏற்பட்டன.
இம்

இயற்கை

மாறுதல்களுக்குக்

காரணமா

ஆற்றல்களேயாகும்.

1, நில உட்பகுதியின்

இயல்பு. 8.

அவை
நில

இயல்பு. 8. இதற்கு வெளியிலுள்ள
அவி மண்டலம் இவற்றின் இயல்பு.

யிருந்தவை

மூவகையின:
மேற்பரப்பின்

நீர் மண்டலம்

நில உட்பகுதியின் இயல்பால் எழ்பத்க் தலை
உலடன் நடுவில் உள்ள
யான மாறுதல் எரிமலையாம்.
அழற்பிழம்பு ஆங்காங்கு மேற் பரப்பாகிய போர்வை
யில் உள்ள பிளவுகள் வழியாகவோ, மென்மையான
7,

பகுதிகளைக் இழித்துக் கொண்டோ வெளிப்பட்டு, மேற்
பரப்புக்கு வெளியே
அவி ஆகியவற்றைத்

பாலான

மலைகள்

கற்குழம்பு, சாம்பல், பலவகை
தள்ளுகன்ற.து. உல$ற் பெரும்

இவ்வகையில்

ஏற்பட்டவையே.
இருப்ப
கொடி

கருப்பொருள்கள்
இவற்றில் பலவகையான
செடி
செழிப்பான
மிகவும்
இவை
தால்

வளர்ச்சியுடையன ஆகின்றன.
தென் இந்தியாவின் இருபுறமும் உள்ள மலைத்
தொடர்களில் மேற்குத்தொடர் இங்ஙனம் எரிமலைக
7

்
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ளால் ஏற்பட்ட
மலைகள்
அகும். இழக்குத்தொடர்
அவற்றிலும் பழமையானவை என்ப.
2

நில மேற்பரப்பியல்பால்

ஏற்படும்' மாறுதல்

கள் நிலப் பெயர்ச்சி, நில ௮ிர்ச்சி, நில மடக்கு முதலி

யன ஆகும்.

நிலப்பரப்பின்

உட்பகுதிகள்

மென்மை

யாகவும் மேற்பகுதிகள் கட்டியாகவும் இருக்கின்றன
என்று கூறியுள்ளோம். மேற்பகுதி ஓரே தொடர்ச்சியா

யிருக்குமிடத்தில் ௮து 8ழ்ப்பகுதியை இறுக்கக்கொண்
டிருக்கிறது. எங்கேனும் மேற்பகுதி துண்டாகநின்றால்,

கீழ் உள்ள

மென்மையான

பகுதிமீது

வழுக்கிப்போகும்.
அங்ஙனம்
பெயர்ச்சி ஏற்படுகிறது.

உட்பகுதியின்

௮து.

சறுக்கி

போவதால்

நிலப்

சூட்டினாலா,

பிழம்பு தாக்குவதனாலோ

(எரிமலையாக

ஈடுப்பகுதியின்
வெளிவராத

இடத்தில்) நில அதிர்ச்சி ஏற்படுகிற து. சில இடங்களில்
மென்மையான உட்பகுதி இறுகுவதால்
உள்ளிடம்
ஏற்பட்டு, அதன்மீது கட்டியான மேற்பகுதிநொறுங்கி
வீழ்வதால் பலவகையான
நில மடக்குகள் ஏற்படு
கின்றன.
மலைகள் பல இப்படிப்பட்ட மடக்குகளினா
னும் ஏற்படுகின்றன. பாரிய இமய௰யமலைகூடஇத்தகைய
மடக்கினால் ஏற்பட்டதெனக் கொள்ளப்படுகிற
து.
9.

நிலப்பரப்புக்கு வெளியிலுள்ள

நீர் மண்டலம்

கடலேயாகும். : ஆவிமண்டலம்
உலகைச் சுற்றிலும்
பல கல் தொலை உயரம்வரை அதனைப் போர்த்திருக்
கிறது. ஞாயிற்றின் சூட்டால்
கடல்நீர்
ஆவியாகி
மலைகளால் தடையுண்டெழுந்து உயர்ந்த பகுதியில்
சென்று குளிர்வதால்
மழை யுண்டாஇன்றது.
காற்
. நின் வன்மையாலும்
மழையின்.
வன்மையாலும்

ஞால.ாூல் காலப் பகுதிகள்
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நாம் மேற்கூறியநெருப்புவண்ணப்பாறை பொடியாகின்
றது. சில சமயம் காற்று நெருப்புவண்ணப் பாறையில்
இடையிடையேயுள்ள கருப்பொருள்களை எரித்துவிடச்
கடுமையான பகுதிகள் பொடியாகி
மணலாகின்றனஇங்ஙனம் பாலைவனங்கள் ஏற்பட்டு அவற்றின்மீதுள்ள
காற்றினால் மணற்படலங்கள் உண்டாகின்றன.
காற்றுடன்
பாறை

வீசும் மணலாலும்,..

பொடியாகி

மண்

ஆறுகளாலும்

உண்டாகிறது.

நீர்கலக்க அதில் சிறு செடி. கொடி

மண்ணுடன்

உண்டாகி

அவை

அவற்றின் கருப்பொருள் மண்
இறக்துபட்டபோது
ணுடன் கலந்து உரமாடப் பெருஞ்செடிகளுக் குணவா
இிறது.

இங்ஙனம் மண்ணும்

உரமும்

வளர்ந்து

வரவர

வர, நீரினின்றே பிற உயிரினங்கள் உண்டாகி இச்செடி.
கொடிகளைத் தின்று வளர்கின்றன.
உலகன் மண், உண்மையில் காலனது வயிறேயாகும்.
எல்லையற்ற காலத்தில் பிறந்திறந்த உயிர்கள் அனைத்
தும், செடி கொடியும் விலங்கினங்களும் எல்லாம் இதில்
இயலார் மண்ணை
ஞால
இன்று
செரித்துள்ளன.
ஆராய்ந்து ௮து இன்னவகை என்றறிவதுடன், அதன்
உட்பகுதிகளை ஆழத்தோண்டி ௮தன்
பலவகையான
அடுக்குகளிலிருந்தும்

௮வ்வடுக்குகள்

ஏற்பட்ட

கால

எல்லை இது, அஃது இத்தனை ஆயிர ஆண்டு நீடித்திருக்

தது, அக்காலத்தின் தட்பவெப்ப நிலை இது,உயிர்வகை
செடிவகை இவை, மனிதவாழ்வு இத்தகையது என்ற
எல்லாத்துறை அறிவுகளையும் நமக்குச்” சேகரித்துத்
குருகின் றனர்.

ஓவ்வொரு நில அடுக்கும் ஞால
இயல்படி ஒரு
காலப்பகுதியைக் காட்டும் ஓர் ஏடு அகும். அக்காலம்
7
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* ஞாலநூல் காலப் பகுதிகள்

Ab

பகுதி மனிதகால அளவைக்கப்பா ற்பட்டுப் பல்லாயிர
ஆண்டுப் பரப்புடையது.
இவ் வடுக்குகளின் கால:
அளவைபற்றிக் கொள்கை வேற்றுமை இருக்கக்கூடும்.
ஓர் அடி மண், இத்தனை ஆண்டுகளுக்குள்ளேதான்
ஏற்படும்

என்று

ஆயினும்,

பொதுப்படத் திண்மை

ஓரே

வரையறை

கிடையாது.

கூடக் கூடக் கால

அளவும் கூடும் என்று கூறலாம்,
தற்கால

மேற்பரப்புவரை 8 நில

அடுக்குப் பகுதி

கள் இருக்கின்றன என்று கூறுகின்றனர். அவற்றின்
பெயரையும் திண்மையையும் அவற்றிற் காணும் செடி
வகை உயிர்வகை

விவரங்களையும்

மனித

வகையையும்

. சுருக்கிப் பட்டிகை உருவில் திர்ப்பக்க த்தில் தருகிறோம்.
ஆக 188,500 அடி ஆழமுள்ள உலக மேற்பரப்பில்:
வரலாற்றுக் காலம்என

நாம் கொள்ளும் ஆரிய நாகரிக:

காலமாகிய 4000 ஆண்டுகளுக்குரிய மேலடுக்கு 500 அடி.

யளவே

யாகிறது.

அதற்கு

முன்னைய

அத்லாந்திய

நாகரிகம் அதனினும் பத்துப் பங்கு திண்மையுடையது.

டப்ள்யூ

நாகரிக

எஸ்.

ஸ்காட்

வாழ்ந்தனர்

எனத் தெரிகிறது.

எலியட். என்பார்

அத்லாந்தியர்

காலம் இன்றைக்கு 50,000 ஆண்டுகளுக்கு.

முன்னர் 40,000 ஆண்டுகட்கு முன் வரை என்இருர்.
இலெமூரியர் காலத்து நில அடுக்கு, அத்லாந்தியரீ
அதாவது
மும்மடங்காகின்றது;
அடுக்கிலும்
கால

2000

அடி.

ஸ்காட்

கால

எல்லை,

முன்னர்

50, 000!

எலியட் இதன்

இன்றைக்கு 200,000 ஆண்டுகட்கு
ஆண்டுகட்குமுன் வரை என்கிறார்.

nent

காலம்

இவ் வரலாற்றுக் காலத்தினும் நீண்ட அளவு

அத்லாந்தியர்

‘

எனவே,

ம

௭.

உலக

மாறூதுல்களும் இலெமூரியாக்
கண்டமும்

எல்லையற்ற

காலப் பரப்பில் ஓர் இமைப்பொழு

தென்னும்படி சிறுமையான வா்ழ்க்கையினையுடைய
மனிதனால் அவ்வெல்லையற்ற காலத்தை எளிதில் உணர
அதேபோன்று எல்லையற்ற இடத்தில் ஓர்
முடியாது.
௮ணுவான அவனால் ௮வ்வெல்லையற்ற இடத்தையும்
உணர
முடியரது.
ஆயினும், அறிவியல் அறிஞரின்

அறிவுக்கண் பார்வை மனிதனது இடச் சிறுமையையும்
காலச் சிறுமையையும்

கிழித்துக்கொண்டு

எல்லையற்ற

காலத்தையும் இடத்தையும் அளந்தறிவதா யிருக்கிறது
பொறுமையுடன் இவ் எல்லையற்ற காலத்தில் நிக
.மூம் நிகழ்ச்சிகளை ஆராயும் அறிஞர் உலகன் மேற்பரப்

பும் கண்டங்களும் இன்று உலகப் படத்தில் காண்பன
போல் என்றும் இருக்கவில்லையென்றும், இன்று நில
_மிருக்குமிடம்

கடலாகவும்,

கடலிடுக்குமிடம்

நிலமாக

வும், மலையிருக்குமிடம் வெளி நிலமாகவும், வெளி நில
மிருக்குமிடம் மலையாகவும்
“தென்றும் உணர்கின்றனர்.

மாறி

மாறி

வந்திருக்கிற

இத்தகைய மாற்றங்கள் சிலசமயம் கடல்கோள்
களால் நிகழும். சிலசமயம் எரிமலைகளால் கடலுள்

_ஸிருந்து

நிலமும்,

நிலத்தினுள்ளிருர்து மலைகளும்

மேலெழுப்பப்படும். இன்னும் சிலசமயம் மேற்பரப்பும்
, சாய்வுற்றுப் பள்ளமான இடம் மேடாகவும் மேடான

இடம் பள்ளமாகவும், கடலுள் பட்ட இடம் கடலுக்கு
-வெளியாகவும், வெளியில் உள்ள நிலம் கடலுள்ளாக
வும் மாறுதலுண்டு. இன்னும் சிலசமயம் ஒரு கண்டத்
_ இன்மீது

ஒரு

கண்டம்

சரிவதும்,

இரு

கண்டங்கள்

உலக

மாறுதல்களும் இலெஜூரியாக்

கண்டமும்

47

ஓன்றாக ஓட்டுவதும், கண்டங்கள் நீரில் மிதந்து செல்வ
தும் உண்டு.

் இம் மாறுதல்களுள் பல இன்னும் பஸிபிக் கடல்
புறத்தில் . நிகழ்ந்துகொண்டுதான்
இருக்கின்றன.
மனிதர் அறிவுக்கு

எட்டும்படியான

இங்குத் தீவுகள்
காணலாம்.
இம்

தோற்றுவதையும் மறைவதையும்
மாறுதல்கள் அங்கங்கே ஒழுங்கு

முறையின்றி நிகழ்பவையல்ல

அளவு

விரைவில்

என்று ஆராய்ச்சியாளர்

நமக்குக் கூறுகின்றனர்.

24 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை ஞாயிற்றின் ஒளி

உலகைச் சுற்றுவதுபோல உலகைப் பல்லாயிர ஆண்டு
களுக்கு ஒருமுறை இழக்கிலிருந்து மேற்காக மின்வலி
அலைகள் சுற்றுகின்றன.

யில் வந்துள்ளனவோ

அவை

உலகன் எந்தப் பகுதி

வடதுருவம்

அந்தப் பகுதியில்

முதல் தென்துருவம் வரை இடைவீடாத கொந்தளிப்
பும் மாற்றமும் ஏற்படுகின்றன.
ஒவ்வோர் அலையும்

80

பாகை

கல் அகலத்திற்கு

6000

அல்லது

ஆட்சி

செலுத்துகிறது.

இம்மாறுதல் அலைகளின்: வன்மையினாலேதான்
கண்டங்கள் தோன்றுவதும் மறைவதும். இவற்றால்
ஒருகால்

உலகெங்கும்

பரவியிருந்த

இலெமூரியாக்

கண்டம்

படிப்படியாகச் சிதைவுற்று

இறுதியில் கட

லுள்.

மூழ்கெயது.

இவற்றாலேயே

இன்றைய

ஆசியா

ஐரோப்பாவின் பெரும்பகுதிமேலெழுக்த.தும், அத்லாக்
இக் கண்டம் உண்டானதும்,

அது

பின் ௮மிழ்ந்ததும்

ஆ$ூய பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

:

200,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இலெமூரியாக் கண்

டத்தின்

அமைப்பு : ஆராய்ச்சி

அறிஞர்

முடிவுப்படி

கண்டம்

குமரிக்

48...

உலகப்படம்

எவ்வாறிருக் திருக்க வேண்டும் என்பதை

ஓப்புமைக்காகவேண்டி
1 இல் காணலாம்.
தில் தற்கால உலக அமைப்பை வெறும்

னாலும் இலெமூரியாவின் அமைப்பை
நிறப்படுத்தியும்

இப்படத்
வரைகளி

முற்றிலும் கரு.
அதன்படி

காட்டியிருக்கறோம்.

இலெமூரியாக் கண்டம் கிழக்கு 20 பாகை முதல் மேற்கு.
80 பாகைவரையிற் பரவிக்டெந்தது. அதாவது முழுச்
சுற்றளவாசிய 860 பாகையில் 260 பாகை இலெமூரியா
வின் ரீளமேயாகும்.

இன்றைய உலக அமைப்புடன் ஓப்பிட்டு நோக்கி
னால் ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு பகுதி, இந்து மாக்கடல்,
தெற்கு ஆசியா, பஸிபிக் கடலின் தென்பகுதி, ஆஸ்தி
ரேலியா இத்தனையையும்

ளடக்க இருந்தது.

இலெமூரியாக்

கண்டம் உள்

௮க்காளில் இன்றைய ஆசியாவின்

பெரும் பகுதியும், ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா, ௮மெரிக்கா
இவையும் பெரும்பா லும் சதுப்பு நிலங்களாகவே இருந்

சில பகுதிகள் கடலுள் ஆழ்க்தும் இருந்திருக்கக்

தன.
கூடும்.

ஆனால்,

இப்

பழங்

கண்டங்கள்

அன்று

இன்று

இடந்தவண்ணம் கடக்கவே இல்லை. அமெரிக்கா அன்று

ஆப்பிரிக்கா இவற்றுடன் ஓட்டிக்கிடந்தது..

ஐரோப்பா

இன்றுகூட அமெரிக்காவின் &ழ்கரையும்
மேல்கரையும்
இவற்றின்
ஆப்பிரிக்கா.

ஐரோப்பா
ஒன்றுக்கு

ஓன்று பொருந்தத்தக்க உருவுடையவையா யிருத்தல்:
கானலாம்.
அந்நாளில் நீர்மட்டத்திற்குமேல் உயர்ந்த பகுதி
இலெமூரியா ஒன்றே. மற்ற இன்றைய கண்டங்களெல்
லாம் நீருள் அமிழ்ந்தும் அமிழாதும் இருந்த சதுப்பு

நிலங்களே. ஆகும், - முதற்.
டே

படக் காலத்திற்கு 50,000

உலக மாறுதல்களும் இலெஜூரியாக் சண்டமும்
ஆண்டுகளுக்குப்

பின்

இன்றைய

கண்டங்களிற்

பகுதிகள் நீர்மட்டத்திலிருந்து நன்கு
அமிர் துபோன

இலெமூரியா”
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என்ற ஆங்கில நூலின்

ஆசிரியர், *இக்காளில் இலெமூரியர் ௮க் கண்டங்களைச்
சுற்றிப் பார்த்து அவற்றின் படங்கள் வரைந்து வைத் ।
துள்ளனர்? என்றும், *௮அவை இன்றும் இருக்கின்றன” |
என்றும்

அன்று

கூறுகிறார்.

ஆனால்

அந்நாடுகளுள்

விளைவதில்லை; அன்றி மனித

one

வாழ்க்கைக்கோ|

உயிர்வாழ்க்கைக்கோ ஏற்றதாக இருக்கவுமில்லை.
ஆகவே, மனிதவாழ்க்கைக்கும் உயிர்வாழ்க்கைக்கும்
முதல் பிறப்பிடம் இரந்த இலெமூரியாவே யாகும். மனித
நாகரிகத்தின் தொடக்கமும் இங்கேதான் ஏற்பட்டிருக்க.

வேண்டும். கிட்டத்தட்ட நூறாயிரம் ஆண்டுகளாக
மனிதவகுப்புத் தவழ்ந்து வளர்ந்த தொட்டில் இவ்
இலெமூரியாக் கண்டமே எனலாம். “அழிந்துபோன
இலெமூரியாவின்'” ஆசிரியர், *இதற்கு நெடுநாள் முன்
னும் மனிதர் இருந்தனர்' என்றும், “ஆனால் அவர்கள் |
மனித நிலையில் மேம்பாடடைந்தது இலெமூரிய நாட்டி.|
லேயே” என்றும் கூறுகிறார்.
டபள்யூ. ஸ்காட் எலியட்டும், ருடால்ஃப் ஸ்டைன.

ரும்-மனிதநாகரிகத்தில் ஏழு வகுப்புக்கள்உள' என்றும்,
(முதல் இரண்டு வகுப்பைச் சார்ந்த மக்களும் இலெமூரி
யாவுக்கு முந்திய இரண்டு நில ஆக்கக் காலப்பகுதியிலும்
வாழ்ந்தனர்' என்றும், *(இலெஞூரியர் 38 ஆம் வகுப்பைச்

சார்ந்தவர்! என்றும், அவர்களின் பின்வந்த அத்லாந்து
யர், இன்றைய

ஆரியர் முதலியவர்கள் 4 ஆம் 5 ஆம் வகுப்:

பைச் சேர்ந்தவர்” என்றும், இன்னும் எதிர்காலத்தில்
2 வகுப்புக்கள் இவற்றிலும் மேம்பாடுடையவையாய்த்
இகழும்'என்றும் கூறுகிறார். ஆனால் இவ்வாசிரியர்களே,
கு.க

ட்

2

£

602 =

குமரிக். கண்டம்

முதல் இருவகுப்பினரும். உடலின்றி உலவி வந்தனர்”
என்ற புதுமையான செய்தியையுங் கு றிப்பிடுகின் றனர்.

இப் புதுமையான செய்தியை வலிந்து ௮வ் வாரி
யர்கள் நம்மீது சுமத்துவதற்குக் காரணம் மனிதர் பிற
உயிர்களிடமிருந்து படிப்படியாக வளர்ந்தனர் என்ற
உண்மையை

யாகும்.

அவர்கள்

ஏற்றுக்கொள்ள

மேல்காட்டுச்

சமய

விரும்பாததே

நூல்களைப் பின்பற்றி

“மனிதன் கடவுளது தனிப்படைப்பு' என்றும், படைப்
புக் காலந்தொட்டே படைக்கப்பட்டான். என்றும்
அவர்கள்
நிலைநாட்ட
விரும்புகின்றனர்,
அறிவியல்
ஆராய்ச்சியில் முதல் இரண்டுகாலப் பகுதியிலும் மனித

வாழ்வுக்குரிய

அறிகுறி இல்லாமற்போகவே அதினின்

அம் அவர்கள், “மனித வாழ்க்கை பின் ஏற்பட்டது”
என்ற நேரான முடிவை ஏற்க வீரும்பாமல், உடலற்ற
மனிதர் இருந்தனர் என்ற பொருந்தாச் செய்தியைப்
புனைந்து மேற்கொள்ளலாயினர்.
அழிந்துபோன

இலெமூரியா?”

மனிதர் இலெமூரியாவிலேயே

ஆசிரியர், முதன்

வாழ்ந்தனர்' என்பதை

ஒப்புக்கொள்கின் றனராயினும் “அவர்கள்
இலெமூர்
என்ற உயிர்வகையுடன் உறவற்றவர்' என்று கூறிய
தும் இதே காரணம் கொண்டுதான் போலும், *இலெ
மூர்கள் மனிதரது முன்மா திரியாவர்” என்பதைச் இலர்
ஏற்காவிடினும், உயிரின் வளர்ச்சியில் மனிதருக்கும்
பிற உயிர்களுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியையேனும்
காட்டுபவை' என்பது ஒருதலைச் சார்பற்ற ௮றிஞரால்
மறுக்கக்கூடாத உண்மை. ஆகும்.

காம் மேற் குறிப்பிட்ட உலக மாறுதல்களில் மிகப்
(பழமையான மாறுதல்ஒன்.று 100,000 ஆஅண்டுகட்குமுன்
9

உலக

மாறுதல்களும்.இலெழூரியாக் கண்டமும்
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நிகழ்ந்த
து. அதனால் இலெமூரியாவின் அளவு சுருங்கிய
துடன், அதன் நடுவில் ஏற்பட்ட ஓர் ஆறு வரவர விரிந்து
கடலாக, அமிழ்ந்த கண்டத்தை இரு பெரும்பிரிவாகப்
பிரித்தது. அவற்றுள்
ஒரு. பிரிவு இந்துமாக்கடற்
பகுதியும் இன்னொன்று பஸிபிக்மாக் கடற்பகுதயும்

ஆகும்.
இதன்பின்
82,000
ஆண்டுகளுக்கு
முன்னும்,
75,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னும். வேறும் பல பெரு
மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு அவற்றின் பயனாய் இலெமூரி
யாவின் பல பகுதிகள்
மேன்மேலும்
குறைந்தன.
கடைசியில் நின்றது பஸிபிக்மாக்கடலில் கிழக்கு 100
பாகை

முதல்

யாகும்.

1740

பாகை

வரையில்

உள்ள

பகுதியே

அதுவும் 50,000 ஆண்டுகளுக்குமுன் கடலுள்

அழ்ந்தது.
இதே காலப்பகுதியுள் அசியாவின் பெரும்பகுதி
யும் நிலமாக உயர்ந்துவிட்டது. அ௮மெரிக்காக் கண்டம்
ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து விலகி நெடுந்தூரம் சென்றுவிட
'இடையில் அத்லாந்திக்மாக் கடல் ஏற்பட்டது.
மடகாஸ்கர் தீவும், தென் இந்தியாவும், பளிபிக்
இவுகளிற் பலவும்; இலெமூரியாவின் மீந்த பகுதிகள்
ஆகும்.

இலெழூரியாவில் அழியாது

மீந்த

இன்னொரு

பகுதி, கடலுள் மூழ்கிய பிற பகுதிகளிலிருந்து பிரிட்
து
நீரில் மிதந்து சென்று
அமெரிக்காவுடன்
சேர்ந்து
கொண்டது.

அவை

இரண்டுக்கும், இடையில், அவை

ல் சேர்ந்த இடத்தில் ஒரு கடல் இருந்தது என்பதற்கு
இன்னும் அறிகுறிகள் உள்ளன. பின்னால், இது வற்றி
இன்றைய உதா ஏரியாயிற்று.
இலெமூரியா கடலுட்பட்டபின் அத்லாந்திக் கட
_லின் அடிப்பகுதி அப்போது ஏற்பட்ட உலக மாறுதல்
?
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கள் ஒன்றின் காரணமாக
இதனையே

அறிஞர்

மேலெழுந்து

அத்லாந்திஸ்

நிலமாயிற்று.

கண்டம்

என்பர்.

இலெமூரியா கடல் கொள்ளப்பட்டபோது அதன் மக்
கள் சிலர் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா முதலிய பகு இகளுக்குச்
சென்றனர்.
இன்னும்
சிலர் ஆப்பிரிக்கா
கடந்து
அத்லாந்திஸில் குடியேறி ௮ங்கே ஓரு பேரரசு ஏற்படுத்

இனர். பதினாயிரம் அல்லது இருபதினாயிரம் ஆண்டு
களுக்குமேல்
இவர்கள்
ஆட்சியும்
நாகரிகமும்
மேலோங்கி யீருக்தன.

15,000
ஒன்றால்

ஆஅண்டுகட்குமுன் Cortés பெருமாறுதல்

அத்திலார்கிஸ்

கண்டமும்

கடலுள்

மூழ்கப்

போயிற்று. அதன் மக்கள் தெற்கு அமெரிக்கா, நடு
அமெரிக்காப் பகுதிகளில் குடியேறினர். இவர்களே
மயநாகரிகத்தையும,

பெரூவிய

நாகரிகத்தையும்

ஏற்

படுத்தியவர். இவ் அத்லாந்திஸ் கண்டத்தின் மீந்த
பகுதிகளே இன்றைய அடூஸாரிஸ்! என்று கூறப்படு
கிறது.
முகம்மதுஈபி,

இயேசுநகா தர் என்பவர்களுக்கு முன்

னோர்களான யூதமரபினர், இந்த அத்லாச்திஸ் கண்டத்
திலிருந்து வந்தவர்களே.
அவர்கள்
மொழிகளும்,
ஐரோப்பா ஆசியா முழுவதும் பரந்து கடக்கும் பின்னிய

துருக்கிய, ஹங்கேரிய,சிதியக்குழு மொழிகளும் திராவிட
மொழிகளுடன்
ர
அதல
ee
என. அறிஞர்கள் நினைக்கின்றனர்.
இலைமூரியாக்
கண்டத்தைப்பற்றி
இதுகாறும்
கூறிய விவரங்கள் முதற் பகுதியில் யாம் எடுத்துக்காட்
டிய தமிழ்நூலுரைகளுடன் எத்துணைப் பொருத்தம்
உடையவை என்பதை நோக்குவோம்.
1. Azores.

உலக

மாறுதல்களும் இலெமூரியாக் கண்டமும்
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இலெமூரியரின் சமயநிலை நாகரிகம் இவற்றைப்
பற்றி மேல்வரும் பிரிவுகளில் கூறுவோம். அவைதமிழர்
சமயம், நாகரிகம் இவற்றுடன் பொருந்துமாறும் அதன்

மேற் காட்டப்படும்.
சங்கங்களின் வாழ்வுகளைப்பற்றியமட்டில் முதற்
சங்கம் இடம் மாற முதலூழி இறுதியுள் ஏற்பட்ட
கடல்கோளும், இடைச்சங்கம் இடம் மாற மூன்றாம்
அஊளழியிறுதியுள் ஏற்பட்ட
கடல்கோளும் காரணம்
என்று கூறப்பட்டன.
இங்கே ஊழி என்று கூறிய கால அளவை

சங்கவரலாறு கூறும்

இறையனார்

என்ன?

௮கப்பொருளு

ரையிலோ வேறிடத்திலோ ஊழியின் அளவை, திண்ண
மாக அவ்வளவு என்றுகூறப்படவில்லை. ஆனால், ௮ஃது
ஆயிரக்கணக்கான

ஆண்டுகள்

கொண்டது

என்பதில்

ஐயமில்லை. ஏனெனில் முதற் சங்கம் நடைபெற்ற காலி
அளவை 4440] ஆண்டுகள் என்றும், 69 அரசர்கள் ௮க்
கரலத்துள் ஆண்டனர் என்றும், இடைச்சங்கம் நடை
பெற்றகாலம் 8800 ஆண்டுகள் என்றும், 59 அரசர்கள்

அ௮க்காலத்திற்குள் அண்டனர் என்றும், கடைச்சங்கம்
நடைபெற்றது 1850 அண்டுகள் என்றும், 49 அரசர்கள்
அக்காலத்திற்குள் அண்டனர் என்றும் ௯ றப்பட்டுள்
சது. சங்கங்களினிடையே ஊழியிறுதி மாறுதல்களுக்
கிடமிருப்பதால் ௮வை தொடர்ந்து நடக்க்வில்லை என்
பதும் தெளிவே.
சொழற்போக்கிலிருந்து இவ்வூழிகள் இந்திய வான
நூலாரது காலப்பிரிவாகிய நான்கு ஊழிகள் அல்லது
யுகங்களே
என்று
தோற்றுகறது. தொல்காப்பியம்
கச்சினார்க்கினியர் உரையில் வடமொழி மறைகள் மூன்.
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குமரிக் சண்டம்

ரும் ஊழி இறுதியில் பாரதப்போர்க்காலத்தில்வாழ்ந்த
வியாசரால் ஏற்பட்டவை

என்ற

சொல்லை

என்று

கூறுமிடத்து

இப்பொருளிலேயே

காண்க,

்

ஊழி

வழங்கியிருப்பது

ae

மேலும் இரண்டாம் யுகம் அல்லது
ஊழியில்
நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் இராமாயணக் கதையை

எழுதிய வால்மீகர் அவ்வூழியில் இருக்இிருக்கவேண்டி௰
இடைச்சங்க இடமாகிய கவாடபுரத்தையே பாண்டி
யன்

தலைககரமென்று

கூறியதும்

இக்கொள்கையை

வலியுறுத்தும்.
இந்திய
வானநூலின்படி.
நான்கு
ஊழிகளும்
சேர்ந்து நூறாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகின் றன.
இலெமூரியாவின் பழமைகூட ஸகாட் எலியட் கூறுகிற

படி 8,00,000 ஆண்டு அளவே பழமையுடையது.

இல்

விரண்டும் பொருத்தமுடையனவாமோ?
இவ்வான நூலாரின் கணக்கை அப்படியே ஏற்றுக்
கொள்ளத் தடையாய்த் தோன்றுவது, ஆண்டுகளின்

தொகை

மிகப் பெரியதாயிருப்பதும் ஓவ்வோரூழியின்

தொகையும் முன்னைய ஊழித்தொகையுடன் பொருத்
தமாகவும் வட்டத் தொகைகளாகவும்
இருப்பதுமே
யாம்.
ஆனால்
பெருக்தொகைகளை
மதிப்பளவாகக்

கணிக்கையில்

கிட்டத்தட்ட

வட்டத்தொகைகளாக

வும், ஒன்றுக்கொன்று பொருத்தமாகவும்

அமைப்பது

இயற்கையேயாம்.
நாலநூலின்

பழமையைக்

கணித்தறிந்த

எலியட் என்ற அறிஞர் உலகஇல் 5 பெருங்

ஸ்காட்

கடற்கோள்

கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்றும், முதலாவது பத்துநாரு
யிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னும், இரண்டாவது. எட்டு

உலக

மாறுதல்களும் இலெஜரியாக்

கண்டமும்
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நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னும், 8 ஆவது இரண்டு 4
நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னும், 4 ஆவது 60,000
ஆண்டுகளுக்கு முன்னும், 5 ஆவது 9,500 ஆண்டுகட்கு
முன்னும் ஏற்பட்டன

என்றும் கூறுகிறார்.

நான்கு ஊழிக் கணக்கு அளவை இதற்கு ஓத்தில்
லாவீடினும் கிட்டத்தட்ட இதனுடன் பொருந்தியிருப்
பது காண்க. எனவே, ௮அவ்வூழிகளின் அளவை
இந்திய
வான நூலார் கணக்குப்படி. அப்படியே ஏற்றுக்கொள்
வது கூடாததொன்றன்று.
இந் நான்கு ஊழிக் கணக்கை
வரலாற்றறிஞர்
பலர் ஏற்கவில்லை.
எனினும், இத்தகையோருங்கூட
மூன்றாம் ஊழி
இறுதியைப் பற்றியமட்டில் அதன்
கணக்கு
நம்பத்தக்கதே
என்கின்றனர்.
இவரது
ஆராய்ச்சி முடிவை நோக்குவோம்.
இந்திய வானநூலாரின் ஊழிக்கணக்கு
இந்திய
வானநூல் வகுக்கப்பட்ட பின்னரே ஏற்பட்டது. இக்
திய வானநூல் வகுக்கப்பட்டது 4. பி. நான்காம் நூற்
ருண்டிலிருந்த வராஹமிஹிரராலேயே என்று வரலாற்
றறிஞர் சிலர் கூறுகின்றனர். இன்னும் சிலர், இவருக்கு
முன்னமே வகுக்கப்பட்டது என்கின்றனர். எப்படியும்
ஊழிக்கணக்கு ஊழிகளுக்குப் பின்னர் த்தான் ஏற்பட் —
டிருக்க வேண்டும் என்பத .ற்கையமில்லை.
ஆகவே, காட்டாரிடையே நான்கு ஊழிகள் உண்டு
என்ற.

நம்பிக்கையை

வானநூலார்...தமது
அளவை

மானது.

அடிப்படையாகக்

கொண்டு

நூலாராய்ச்சிக் இணங்கக்

கால

ஏற்படுத்திக் கொண்டனர்என்பதே பொருத்த
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பட

குமரிக்

ன்ட்

இதன்படி ஊழிகள் வானநூலளவிற்குக் GODS
தவையாயினும் மக்களிடை நெடுநாள் மரபாக வழங்கி
வந்தபடியால் மிகப் பழமையுடைய பெரு மாறுதல்
களின் நினைவினால்ஏற்பட்டவையே என்று பெறப்படும்.
அது பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகள் அடங்கியதாக
இருக்கக்கூடும்

என்று மட்டுமே

மாம் சொல்லமுடியும்.

பொதுப்பட ஊழிகளை வரையறுக்க இதனால்கூட
வில்லையாயினும் மூன்றாம் ஊ.ழியிறுதியைப் பற்றிய
அளவில்மட்டும் கணிதநாலாரது
காலவரையறையை
அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள இடமுண்டு, ஏனெனில்,

புராணங்கள் எழுதப்பெற்றது மூன்றாம்ஊழியிறு
தியில்
என்று அப்புராணங்கள் தாமே கூறுகின்றன.
_ மூன்றாம் ஊழிக்குப் பிந்திய காலங்களிலுள்ள நந்
தீர்கள், மெளரியர் முதலியோரது வரலாற்றை அது
கூறினும்௮தனை எதிர்காலத்தில் வைத்துக் கூறுவதால்

அப் புராணம்

எழுதத்

தொடங்கிய

காலம்,

அதில்

மிகழ்காலமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட சனமேசயஅரசன்
காலம், அதாவது.
நான்காமூழித் தொடக்கம் என்
றேற்படுகறது.
இந்திய மரபுரைகளின் வரலாற்றுப்

பகுதி என்ற நூலில் பார்கிட்டர்' என்ற

வரலாற்றறிஞர்

இதே முடிபுக்கு வந்துள்ளார்.

5000

எனவே, மூன்றாமூழி இறுதி என்பது இன்றைக்கு
ஆண்டுகட்டுமுன்

அதாவது

&.மு.

9100 இல்

என்று காணப்படும்.

இலெமூரியக் கண்டம் 800,000 ஆண்டுகட்குமுன்
முதல் 50,000 ஆண்டுகட்குமுன்வரை இருக்ததென்றும்,
1.
tion.
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மா னு தல்களும்

இலெமூரியாக் கண்டமும்
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50,000 ஆண்டுகட்குமுன் பெரும்பாலும் அழிந்ததென்
;

அம் கூறினோம்.

அதில் மீதியாகித் தமிழ்நாட்டுடன் ஒட்டிக்கிடந்த
“பகுதியேகுமரிகாடா யிருக்கவேண்டும்.
.இலெமூரியாவை

இதனையும்

சிறிது

வேண்டும்.

ம

விழுங்கச் சுவை

சிறிதாக

கண்ட

விழுங்கி

கடல்

வந்திருக்க
்

முச்சங்கங்கள் . (75,000
ஆண்டுகளுக்குமுன்)
அத்லாந்திஸ் கண்டம் அழிந்த நாளிலிருக்.து கடைபெற்
ிருக்கலாம்; . அல்லது இலெமூரியாக்: கண்டம் அழிந்
அல்லது
தது முதற்கொண்டு தொடங்கயிருக்கலாம்.

‘

இலெமூரியா வாழ்வுகூடத் தமிழர் சங்ககால வாழ்
அங்ஙனமாயின் நாம்
வாகவே இருந்திருக்கலாகும்.
மேலே கூறியபடி. இந்திய வான நூலாரின் நாலூழிக்
கணக்கு அப்படியே ஏற்றுக்கொள் ளத்தக்கதென்பதை
ஈண்டுக் குறிப்பிடலாகும்.

....

மேல்

பற்றியும்

வரும்
அதன்

சமயம், ' கொள்கை

பகுதிகளில் இலெமூரிய
மக்களது

நாட்டைப்

நாகரிகம், . வாழ்க்கை,

இவற்றைப்பற்றியும் ஆராய்ச்சி

யாளர் கூறுவதைத் தொகுத்துரைப்போம்.

எ.

இலெஷழரியாவின் இயற்கை

இயல்புகள்

பழங்கால ஆராய்ச்சியிலிருந்தும், பழங் கருவிக
ளாரரய்ச்சியிலிருக் தும் இலெமூரியாவின் நில இயல்பை

|

யும்,

4

தட்பவெப்ப

நிலையையும்

நாம்

உய்த்துணரக்

கூடும். இலெமூரியாக் கண்டத்தில் மலைகள் மிகுதியாக
இல்லை. இழக்குப் பாதியின் மேல்பகுதியில் சில உயர்ந்த
மலைகள் இருந்தன. ௮வையே இன்று பஸிபிக் கடலின்
இவுகளாயிருக்கன்றன.

இவை

எரிமலைகளேயாகும்.

சிறு எரிமலைகளும், நில அதிர்ச்சியும் ௮க் கண்ட
முழுமையையும் என்றும் குலுக்கக்கொண்டே இருக்
தன. ஆனால், கண்டத்தின் நடுப்பகுதி மலையின்றிப்
பெரிதும்

மட்டமாகவே.

இருந்தது.

ஆங்காங்குள்ள

. திறு மலைக்கொடுமுடிகள் 8000 ௮ல்ல.து. 4000 அடிக்கும்
குறைந்தவை.

கண்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் கொதிக்கும் நீர்
நிறைந்து அவி கிளம்பிக்கொண்டே யிருக்கும். சதுப்பு
நிலங்கள் இருந்தன.
இத்தகைய
நிலம் இன்னும்
நேப்பில்ஸ் நகரின் பக்கத்தில் உள்ளது. இவை பெரும்

பாலும் கடல்மட்டத்திற்குக்கூடக் கழ்ப்பட்டிருந்தன.
இவற்றின் பயனாகவே
அச்சமும்,

இக் கண்டத்தில் எரிமலைகளின்

கடல்கோளின்

அச்சமும்

குடிகொண்

டிருந்தன.
இச் சதுப்பு நிலங்களின் அடியில் உருகிய பாறை
கள் கெந்தளித்துக்கொண்டிருந்தன.
இவற்றுலும்
இயற்கையில் அந்நாள் ஞாயிற்றின் கதிர்கள் இன்றை
விடக் கடுமையானவையா யிருந்தமையாலும், காற்று
இரும்
நீராவி
நிறைந்திருந்தமையாலும்
௮க்

இலெழரியாவின் இய ற்கை இயல்புகள்

59

ளா
ae

காலத்து இலெமூரியர் தாங்க ஒண்ணாத வெப்பத்துக்கு
ஆளாகியே வாழ்ந்துவந்தனர்.

ஒழுகிய சிற்றாறுகளும் ஓடைகளும் இலெமூரிய
ளுக்கு மிகுந்த ஆறுதலளித்திருக்க வேண்டும்.

இந்நிலைமையில்

இக்

கண்டம்

அங்கிருந்த

வெப்ப

குன்றுகளினின்றும்

மண்டலத்தில்

மக்க
இருந்த

தாலும், அதிலும் ௮ந்நாலாய வெப்பமும் மழை வீழ்ச்
சியும் இந்நாளிலும் மிகுதியான தாதலாலும், செடி
கொடிகளின் வளர்ச்சி
மிகுதியுள்ள மலைகளில்

வேப்ப மண்டலத்தில் மழை
காணும் காடுகள் போன்று

நெருக்கமாகவும் ஒங்கியும் இருந்தது. தற்கால மலைக்காடு
கள்கூட இவ்வகைகளில் அவற்றிற் &ீடில்லை எனலாம்.
தீது.

அக்காடுகளில் பெரும்பா லும் சூரலே நிறைந்திருந்
ஆனால், ௮ச்சூரல் இன்றைய சூரலைவிடப் பல

மடங்கு பெரிதாய்ப் பன்னூறடிகள் உயரமாய் வளர்ச்
இருந்தது. குடைபோன்று கவிந்து வளரும் வடதுருவ
மரங்களும் மிகுதியாய்த் தழைத்திருந்தன.

பெரிய மரங்களுள் யுக்காலிப்டஸ், பாரிய செம்மரம்”
முதலியவை செழிப்பாக வளர்ந்தன. இலெமூரியாவை
அடுத்திருந்த ஆஸ்ட்ரேலியா, நியூஸிலந்து முதலியவற்
றில் இன்னும் இம் மரங்கள் மிகுதியாயுள்ளன. இவற்

or சில மரங்கள் 80,000 ஆண்டளவும் அழியாத
வேலைப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
வெப்ப மண்டலத்தின் செடிகொடிகளும் உயிர் .
வகைகளும்
பொதுவில்
மிகப்
பெரியவையாகவே
இருக்கும். இலெமூரியாவிலுள்ள உயிர்கள் இன்றைய
2088
காணப்படும்
எவ்வுயிர்களையும்விடப்
பெரி
1. Eucalyptus, Giant Redwood.
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அந்நாட்டு எறும்பினம் 8 அங்குலம் வரை

யவை.

நீண்

ருந்தது. மூட்டைப்பூச்சி 4 அங்குல அளவிருந்த.து;.
அது தன் சிறகுகளால் நெடுந்தொலை பறக்கக்கூடியதா
உயிர்களும்
மற்றெல்லா
இதுபோலவே
ருந்தது.
அதன் தற்கால அளவுக்குப் பன்மடங்கு பெரியவை.

இலெமூரியா

வாழ்க்கைக்காலம்

நடுக்

கற்கால”

மாகும். இக்நாள் சதுப்பு நிலங்களிலும், உள்காட்டுக்
கடற்கரைகளிலும், ஏரிக்கரைகளிலும் பிளெயாலாரஸ்”
இனமும், இக்தியாலாரஸ்” இனமும் காணப்பட்டன.
அனால், நாளடைவில் இவ்வுள்காட்டுக் கடல்கள் வற்ற

வற்ற இவ்வுயிரினங்கள் அருக நிலத்துக்கே உரிய பிற
ஊரும் வகைகள் பல்கி வளரலாயின.
இவ்வகைக்கு
திஜறேஸாரியா* என்று பெயர். இவ் வகையுட் சில நிலத்த
௮ரர்வதோடுகூடப் பறக்கவும் தக்ககாக வெளவால்கள்

(போன்று தோல்களாலேயே அமைந்த இறக்கைகளை
உடையனவாயிருந்தன. இவற்றிற்குப் பெத்ரேதரக்தில்”
என்று பெயர். இவற்றுள் மிகச் சிறியவை குருவியள
வும், மிகப் பெரியவை இன்றைய மிகப் பெரிய பறவை
களினும் பன்மடங்கு பெரியவையாய் 16 அடி அகல
முள்ள இறக்கைகளை

உடையவையாயு

தினோஸாரியாவே

மிருந்தன.

இலெமூரியாவின்

மிகப்பெரிய

உயிராகும். அது 100 அடிக்குமேற்பட்ட நீளமுள்ளது.
செடி கொடிகளையும், உயிர்வகைகளையும் அழிக்கும்
ஆற்றலில் இதற்கு ஈடுகிடையாதெனலாகும்.
ஊன்
வெறியால் ௮வை உறுமும்பொழுதும், மரஞ் செடிகளை
நெரித்து ௮வை நடக்கும் அரவம் கேட்கும்பொழுதும்
1.
4.

Mesolithic.
Dinosauria.

2.
5.

Pleiasaurus.
38.
Petrodactyls.

Icthyosaurus.

குமரிக்சண்டத்தில் வாழ்க் இருர்,ச உயிரினங்கள்
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இலெமூரிய மக்கள் கவலையும் முன்னெச்சரிக்கையும்
வாழ்க்கையில் . நிறைந்த.
அவர்கள்
கொள்ளுவர்,
பேரச்சம் இதுவே.
ர
190? ஜனவரியில்

அரசுரிமை

நிலயத்தில்

நடந்த

ஒரு கூட்டத்தில் பேரறிஞர் ரே லாங்கெஸ்டர்” என்பவர்
அமெரிக்கக் கூட்டுறவு காடுகளின் தென்பகுதியில் கண்
டெடுக்கப்பட்ட பிரோன்டோஸாரஸ்”என்றஉயிரின
த்தின்
எலும்புக்கூடு 6௪ அடி. நீளமாயிருந்தது எனக் குறிப்
பிட்டுள்ளார்.
மெஸோலிதிக்குக்” காலத்தின் பிற்பகு இயில் பால்குடி
உயிர்கள் முதல் முதலாகத் தோன்றலாயின. அக்காலப்

பால்குடி. இனங்களும் பாரியவையே.
ஆனால், இன்று
அகப்பட்டுள்ள' கம்பளியானை மரஸ்டொடன்* முதலிய
"விலங்குகளின் எலும்புக்கூடுகள் 'இக் காலத்தினும்:
பிந்தியவையே. ௮வை இயயோலஸின் மியோஸின்” காலங்
களிலுள்ளவை.

்

இலெமூரியாவில் பறவைகள்:
வகைகளும்

பலப்பலவாகும்.

இருந்தன என்று தெரிகிறது.

மிகுதி,

்

அவற்றின்

பலவகைப் பாம்புகளும்

கடற்பாம்புகள்

என்ற

பெயரைக் கேட்டவுடனே மக்கள் ஒரு தலைமுறைக்கு
முன் சிரிப்பது வழக்கம். ஆனால், ௮ த்தகையஉயிர்வகை

* இருந்தது

கட்டுக்கதையன்று,

உண்மையே.

என்று

இன்று ஐயமற விளங்குகிறது.
1991இல் அமெரிக்காவிலுள்ள 0டெக்லாஸ்” காட்டில்

கண்டெடுக்கப்பட்ட பாரியஎ லும்பு இதன் அளவையும் :
1.
8.

Professor Ray Lankester.
Meso, lithic.

2.
4.

Brontosaurus.’
Mastodon.

5.

Eocene-Miocene.

6.

Texas State.

இலெஞரியாவின்

இயற்கை இயல்புகள்

் இயல்பையும் காட்டுகிறது.

இதன்

68

பெயர்

ப்ளயோ

- ஸா்ரஸ் என்பது. இது கிட்டத்தட்ட ₹76 அடி நீளமுள்
ளது. அதன் தலையின் அகலம் ஒன்றரை அடி. அதன்

ப்ளையோஸாரஸ்

மட்டிலும் 85

கழுத்து

இலெஞூரியர்

நெருங்கப்

நீளமுள்ளது.

அடிக்குமேல்
பெரிதும்

அஞ்சிய உயிர்வகை

களுள் இதுவும் ஓன்று.
இலெஞூரியாவில்

வகை

“Qa”

மிகுதியாய் உறைந்த

என்பதாகும்.

நில உயிர்

இது

மனிதரது.

குரங்கினம். இதிற்
ஒருவகைக்
தோற்றம்கொண்ட
தற்கால
இடங்களில்
சில
பலவகைகளிருக்தனவாயினும்,
்தது.
வளர்ந்திருந
மனிதர் உயரமாகிய ஆறடிவரை இது

இதற்குக்

குரங்கைவிடக்கூட

கீண்ட

ஆனால், மற்றவகைகளில் ௮து மனிதரை

்.

வால்

உண்டு.

ஒத்திருந்தது.

இதன் கைவிரல்கள் ஐந்தும் குரங்கின் விரல்கள்

போல் ஓரேபுறமாய் இராமல் மனிதர்களின் விரல்களைப்
போல் 4 விரல்கள் ஒருபுறமும் பெரிய விரல் எதிர்ப்புற
மும் ஆக அமைந்திருந்தன. கால்விரலமைப்பும் குரங்கை

ஒத்திராமல் மனிதனை ஒத்திருந்தது.

பழங்கால
இவற்றைக் கூர்ந்துகோக்கிய பழைய
அராய்ச்சியாளர் இவ்வினமே அச்நாளைய மனித இனம்
என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தனர். ஆனால், இலெஷூரிய
மக்களின் உயரிய நாகரிகமும், பிறவும் நேராக இன்று

4
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மக்களினமல்ல

]

ஆரியர் டப்ள்யூ. எஸ். கார்வே என்பார், “மக்க:
ளினம். என்றும் .குரங்னெத்துடனோ வேறு &ீழினத்
துடனோ உறவு
கொண்டிருக்கவில்லை; : படைப்புக்
காலத்தில் தானே மனித இனமாகப்
படைக்கப்

SR AN ORE

. இவை

என்று சொல்லப்படுகிறது.

(200

- அறியப்படுகன்றமையால்

Easels

ka

64

பட்டது' என்று கொள்கருர்.

எப்படியாயினும் இலெமூரியர் காலத்தில் மனிதர்

விலங்கு நிலையிவில்லை; மிக உயர்க்த-மனித நிலையிலேயே
இருந்தனர் என்பது மட்டும் கண்கூடு.

—
அதி

௮.
மேலே

இலெஷஞூரிய மக்களதூ நாகரிகம்
நாம் குறிப்பிட்டபடி, இலெமூர்களே முதல்

மனிதர்கள் என்ற தப்பெண்ணத்தின் பயனாகவேதான்
இப் பழங் கண்டத்திற்கு அறிஞர் முதலில் இலெமூரியா
என்ற

பெயரைக் கொடுத்தனர். மனித

வகுப்பின் முன்

மாதிரி எனக் கருதப்பட்ட இலெயூர்களின் உறைவிடம்
என்பது இதன் பொருள். இக்கருத்துப் பிழைபாடுடைய
தென்றும் அச்நாளைய மக்களின் ஏடுகளில் இந்நாடு

மூ” வின் “தாய்நிலம்” என்று
ஆசிரியர் கார்வே கூறுகிருர்.

வழங்கெவந்ததென்றும்

இலெஞூரியமக்கள் தற்காலமக்களைவிடப் பெரிதும்
நெட்டையானவர்களே.
ஆறடிக்கு மேற்பட்டு ஏழடி
வரையிலும்
அவர்கள்
உயர்ந்திருந்தனர். அவர்கள்

உடலின் எடை

160 கல் முதல் 200 கல் வரை

என்று

கூறப்படுகிறது.

அவர்களுடைய

கைகள்

இன்றைய

மனிதனது

கைகளைவிட நீண்டவையாகவும், பெரியவையாகவும்,
சதைப்பற்று
மிக்கவையாயும்
இருந்தன.
கால்கள்

இதற்கொத்து

நீட்சிபெறாமல் தரட்சியுடையவையாய்

இருந்தன.
கலை உச்சியில் மயிர் இயற்கையாகவே கட்டையாக
இருந்தது. ஆனால், பின்புறம் நீண்டு வளர்ந்து பலவகை
யாக அழகுபெற
முடிக்கப்பெற்றிருந்தது.
மென்மையும் பொன்மையும் வாய்ந்தவை.

மயிர்கள்

கல்லில் செதுக்கப்பட்ட சிலைகளினாலும், தோலில்
தீட்டப்பெற்ற ஓவியங்களினாலும் அவர்கள் மிகுதியாக
அணிகலன்
கு.க.

அணியவில்லை

என்றும்,

தலைமுடியைப்

6
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கொண்டனர்
பின்னி முடிப்பதையே பேரணியாகக்
 தம்
அவர்கள்
ே
லேதான
௮ணியி
்
என்றும், அவ்வோர
ர்
காட்டின

திருந்தக்
பலவகைப்பட்ட. திறங்களையும்
என்றும் அறிகிறோம்.
அவர்கள் உருண்டு

கழுத்துடையவர்கள்.

நீண்ட.

சிறுமணிகளாலாகிய மாலை ஒன்றையே அவர்கள் கழுத்
தணியாகச்

கொண்டார்கள்.

காலடிகளும்,

கைகளும்,

அங்கைகளும் மிகப் பரக்திருந்ததோடு விரல்களின் எல்
லாக் கணுக்களும் தடையின்றி ௮சையக்கூடியவையா
யிருக்தபடியால் அவர்கள் தற்கால மனிதரைவிட மிக
நுண்ணிய வேலைத்திறனுடையவராயிருச்
தனர்.
பெண்கள்

உயரத்தில்

ஆடவரைவிட

சற்றுக்

குறைந்தும்
பருமனில்
சற்றுக் கூடியும் இருந்தனர்.
ஆட வரைவிட
அவர்கள்
உருவம்
வனப்புடையதா

யிருந்தது என்பது எதிர்பார்க்கத்தக்கதே.
ஆடவர் முகம் பெண்டிர் முகம் போன்3$ற
அற்றதாய்

இருந்தது.

பெண்கள்

ஆனால்,

மயிர்

ஓருவகை

நாரினால் செய்த முகமூடி, அணிந்திருந்தனர். இதன்
மூலம் வெயிலின் சூடு அவர்கள் முகத்தை வாட்டாம
லும்,

காற்றுமட்டும்

புகும்படியும்

எளிதில்

தனால் ஆடவர்களைவிட

அவர்கள்

.மிக்கவையாயிருந் தன.
அவர்கள் காதுகள் இன்றைய

இருந்த

முகங்கள் பொன்நிற

மக்களின் காதுகளை

விடச் சிறியவையாயிருந்தன. மூக்கு மிகவும் சப்பை
யாகவும் பெரிதாகவும் இருந்தது. கண்கள் பெரியவை;
தெளிவையும் கூர் அறிவையும் காட்டுபவை.
பொதுப்பட

நிறமுடையவர்கள்.

அவர்கள்

கண்கள்

செம்பு அல்லது

தவிட்டுநிறமும்

பொன்

மயிர்

இலெழூரிய

கருமைநிறமும்

மக்களது

உடையன.

- முத்துப்போல்

கிக்

பற்கள்

ஓரேபடியினவாய்
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சிறியவையாய்

வெண்மையாக

விளங்கின.
அவர்களது உடலமைப்பில் மிகவும் குறிப்பிடத்
குகுந்த பகுதி நெற்றியேயாகும். இலெமூரியர்களுக்கு
இஃது: 6 அல்லது 7 அங்குலம்வரை அகன்று உயர்ந்:

திருந்தது.
அதில் மூக்கடியினின்றும்

்

ஓர் அங்குலம் அல்லது

ஒன்றரை அங்குல உயரத்தில் வாதுமைப் பருப்பளவில்
ஒரு புடைப்பு இருந்தது.
இஃது அவர்களுக்கு மிகவும்
மென்மையும் நுட்ப ஆற்றலும் பொருந்திய ஒரு புலனா
யமைந்த.து.

இவர்களுக்கே சிறப்பான இவ் வுறுப்பின் பயனைப்
பற்றிப் பலர் பலவாறு கூறியுள்ளார்.

புலன்களின்

பொழுது

பிற

அகலம்;

அல்லது

இது வேண்டும்

நேரடியாக வ

தொழிலையே

மனத்துடன்கொள்வது என்றும், கரம் அறியும் (ரீளம்;
என்ற

உயரம், ஆழம் அல்லது திண்மை)

அளவைகளுக்கும்

அளவையை

உய்த்துணர்வது

நான்காம்

அப்பாற்பட்ட
என்றும்,

முக்காலங்களை

யும் பிறர் எண்ணங்களையும் தொலை நிகழ்ச்சிகளையும்”
அறியும் அறிவுக்கண் என்றும் ஆசிரியர் கார்வே கொள்
கிறார்.

எப் படியாயினும்
குச்

சிறப்பாகச்

இவபெருமானது

மனிதர்க்

தொல்காப்பியத்தில்

சொல்லப்பட்ட

ஆறாம்

நெற்றிக்கண்ணையும்

அறிவையும்

இது

நினைப்

பூட்டுவது காண்க,

இலெமூரியர்கள் வீடுகளும் மற்றக் கட்டிடங்களும்
நீண்ட ச.துர உருவில் 10 அல்லது

14 அடி. உயரமுள்ள
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சுவர்கள் எழுப்பப்பெற்று அவற்றின்மீது கைகள் இறக்
இத் தழைகளும் வேயப்பெற்றவை. அவற்றிற்கு வெளி

யிலும் கூரை

4 அல்லது 5 அடி

தொலைவுடையதா

த.து.
யிருந்ததால் உட்பகுதி குளிர்ச்சியுடையதாயிரு௩

வீடுகள்
வெளியிட்டு

நெருக்கிக் கட்டப்பெறவில்லை;
உடல்நலத்துக்கு

ஓத்தமுறையில்

இடை
பெரி

யவையாகவும், காற்றோட்டமுள்ள வையாகவும் ௮மைக்
கப்பட்டன.
்

பெரிய

பொதுக்

கட்டிடங்களும்

இந்த

மாதிரி

யிலேதான் கட்டப்பட்டன.
சுவர்கள் இன்னும் உயர
மாயிருந்தன. சில சமயங்களில் பல தனிக்கட்டிடங்கள்

கூரையிட்ட வழிப்பாதையில் ஒன்றாகப் பிணைக்கப்பட்

டி.ருந்தன.
பாறைகளுக்குள்ளும் மலைகளுக்குள்ளும் குடைந்து
செதுக்கிய அரிய வேலைப்பாடுடைய கட்டிடங்களும்
இருந்தன.
இக்கட்டிட வேலைகளில் நாம் மேற்கூறிய
யுக்காலிப்தஸ், செம்மரம்” முதலிய மரங்களின் பகுதிகள்
பெரிதும் பயன் படுத்தப்பட்டன.
்
கோயில். கட்டுகையில் வளைந்து கவிந்த விமானர்
கள் அமைக்கப்பட்டன.
அவற்றுள்
முன்வாயிலில்

இரண்டு பிறை வளைவுகள் இருந்தன.
சமய,
அறிவியல்
ஆராய்ச்சிகளை

அவர்களுடைய
இவ்வளைவுகள்

குறிப்பன ஆகும்.

நிலத்திலிருக்து உயர்ந்த

மேடை

ஒன்றமைத்து

அதனைச் சுற்றிக் கொசுகு முதலிய சிற்றுயிர்கள் தொக்
தரவு செய்யாமல் நார்வலை ஒன்றைத் தொங்கவிட்டுப்
1.

Eucalyptus.

2.

Red Wood.

இலெஞாரிய

மக்களது

படுக்கை அமைக்கப்பட்டது.
மேலிடம் திறந்தே இருந்தது.
உணவு

நெருப்புமீதோ

சாரக்

உ:

9

காற்றோட்டத்திற்காக
்
அல்லது

வெயில் வன்மை

யால் சமைக்கும் கருவி அடுப்புகளின்மீதோ சமைக்கப்
பட்டது.
காலைக்குளிப்பும்,
பகுதியாகக்

கடவுள்வழிபாடும்

கொள்ளப்பட்டு

வந்த

சமயத்தின்

நடைமுறைகளா

யிருந்தன.

வீடுகள், கோயில்கள், பயிர்ப்பண்ணைகள் தொழில்
நிலையங்கள் இவை
பட்டன.

வேறுவேறு தனியிடங்களில் கட்டப்

தெருக்களும்,
தலைமைப்பாதைகளும்
அமைக்க
வேண்டுமிடங்களில்,
முதலில்
செடி
கொடிகளை

வெட்டி நிலத்தைச் செம்மைப்படுத்தி ஈரமாக்கி அதன்
மீது சிமைச் சுண்ணாம்புபோல் தோன்றும் ஒரு வகை
வெண்மையான கற்பொடியைத் தூவினர், காய்ந்தபின்

அது தற்காலத்து ஸிமென்டைப்போல் இறுகவிடுமாம்.
அவ்விடத்தில் புல் முதலிய செடிகள் வளர்ந்து பாதை
கெடுவதில்லை.
ஓட்டகம் போன்ற

ஒருவகைப்

மீதமர்ந்து

அவர்கள்

பயணம்

அவர்கள்.

வரைந்துள்ள

பெரிய

விலங்கின்

செய்தனர்.

படங்களினின்றும்

இதனை
நாம்...

அறிகிறோம். இடம்விட்டு இடம் பெயர்வது மிகுதியாக -:
அன்று வேண்டப்படவில்லை.
அவ்வவ்விடங்களில்

அவ்வவ்விடங்களுக்கு வேண்

டிய பொருள்கள் பெரும்பாலும் செய்யப்பட்டு வந்த
மையால்.வாணிபம் குறைவாகவே நடந்தது. இயற்கை

ae
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உண்டாகாத

வேறுபாட்டால்

பொருள்கள்

மட்டுமே மற்ற இடங்களிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டன.

அக்காலங்களிலும். அவ் வாணிபத்துக்குப் பணம்
வழங்கப்பெறவில்லை. பண்ட மாற்றே நிகழ்ந்தது.
இலெமூரியர் பெரும்பாலும் ஆற்றின் கரைகளி
லேயே வாழ்ந் துவந்தனர். அவர்கள் வாணிபம் பெரும்
்- பாலும் ஆற்றில் படகு மூலமாகவே ஈடந்து வந்தது.

மேற்கூறிய ஓட்டக இனத்து விலங்கை யன்றி
வேறு சல விலங்குகளையும் ஊர்தியாக அவர்கள் பயன்
படுத்தினர். நஈயப்புள்ள நிலங்களில் சில சிறு விலங்குகள்
வழுகும் வண்டிகளை இழுத்தன.
வாணிபத்தில்
வழங்கவில்லையென்று

பணங்
மேலை

காசுகளை

இலெழூரியர்

கூறினோம்.

ஆனால்,

் அதனால் பொன் வெள்ளியே அவர்களுக்குத் தெரியாது
என்பதில்லை. நேர்மாறாகப் பொன்னும் வெள்ளியும்
இன்றைவிட அன்று மிகுதி. ஆயினும் ௮வை பயன்
பட்டது ௮ணிகலன்களுக்கு மட்டுமே.
இன்று மிகவும் அருமையாகமேல்காட்டார் கையா
ஞவதும், பொன்னினும் விலைமிக்கதுமான பிளாட்டி
னம் என்னும் ஒண்பொருள் அவர்களிடை மிகுதியாக

வழங்கிய தாய்க் காண்கிரோம்.

ஆயின், இதுவும் ௮ணி

். கலன் வகையில் மட்டுந்தான் பயன்பட்டது.

_ கட்டிட அமைப்பிலும் வேலைப்பாட்டிலும் இலெ

மூரியர் தற்கால மக்களைவிட மிகவும் முற்போந்தவர்கள்
என்றே சொல்லவேண்டும். அவர்கள் கட்டிட அமைப்
புத் திட்டங்கள் மற்றஎல்லோருடைய திட்டங்களையும்

இலெஜூரிய மக்களது நாகரிகம் ::
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விடக் கால எல்லையைக் கடந்து என்றும் நிலவத்தக்க
நிலவரத்தன்மை பெற்றவை என்றுங் கூறவேண்டும்.
நெடுமாள் நடைமுறை
அறிவாலும், அறிவியல்
நுட்பத்தா லும், உளஇயல் ஆராய்ச்சியின் மேம்பாட்டி
னாலும் தம் கண்டத்தின் இயல்பு, அதன் எதிர்கால
விளைவு ஆகியவற்றை அவர்கள் அ றிக்இருக்கவேண்டும்.
எனவே தமது கண்டம் பல நில அதிர்ச்சிகளுக்கும்
பெயர்ச்ிகளுக்கும்

ஆளாகவேண்டுமென்று

கண்டு,

தமது திறத்தால், இயற்கையின் அழிவையும் கால வலி
மையையும் வெல்லும் வகையில், கட்டிடங்கள் அமைத்
தனர்.
அவற்றின்
படுத்திய

உறுதிக்கு அவற்றைக்

பொருள்மட்டும்

காரணம்

கட்டப்
அன்று,

பயன்
அதனை

அடுக்கும்முறையில் நடுநிலை ஒப்புமை (0ஸம்:6 ௦1 78vity) மயிரிழையளவு கூடப் பிறழாமல்
பார்த்துக்
அழுக்காறடையக்
கொண்ட அவர்கள் நுட்பம் நாம்
கூடியதேயாகும்.
பெரிய நில அதிர்ச்சி முதலிய இயற்கையின் சீற்றங்

களுக்கடையே அவர்கள் கட்டிடங்களில் சில, 80,000
ஆண்டளவும் அழியா துறின்றுளது என்றால் அவற்றின்
உறுதிப்பாடுதான் என்னே !
இக் கட்டிடங்களில் அவர்கள் பயன்படுத்திய கற்
கள் கருங்கல்லையும் சலவைக்கல்லையும்விடக் கடுமையும்
உறுதியும் உடையவை. இவற்றைப் பிணைக்கும் ஒரு
வகைக் குழம்பு அவர்களுக்குத் தெரிந்திருந்தது. இவ்
விரண்டு பொருள்களையும் அவர்கள் சென்ற இடமெல்
லாம் நாம் காண்பதால் அவர்கள து ஒருமைப்பாட்டை
அவை நன்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றன.
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குமரிக் கண்டம்

தென் அமெரிக்கா மேல்கரை, பஜகாலிபோர்னியா,

மநவதா முதலிய இடங்களில் இக் கல் அமைந்த வேலைப்
பாடுகள்

காணப்படுகின்றன.

இன்று

இவ்விடங்களில்

இக் கல் அகப்படாததை நோக்க, ௮ஃது இலெமூரியா
வின் உட்பகுஇயிலிருந்தே. வந்திருக்கவேண்டும் என்று
கொள்ளவேண்டும்.

இவற்றோடு
தொழிற்

கருவி

ஓவியம், மட்பாண்ட வேலை,
முதலியவற்றிலும்,

பயிர்த்

அமெரிக்காவின்

மேல்கரை பளிபிக் தீவுகளை ஓத்திருப்பது இலெழூரியாக்
கண்டத்தின் உண்மைப்பாட்டை வலியுறுத்துவ தாகும்.
இலெமூரியரது

வாழ்வு

இன்றைய

ஐப்பானியர்

வாழ்வைப்போன்று இடுக்கண் நிறைந்ததாகும். நாட்
டின் காற்றுமண்டலமும், நிலமும் பொறுக்கவொண்

OF

சூடு

உடையவையா

யிருந்தன.

எரிமலைகளின்

எழுச்சியும், நில அதிர்ச்சியும் ஏற்படுவ.து இன்ன சமயம்
இன்ன இடம் என்றில்லை. காட்டு விலங்குகளும், உயிர்

வகைகளும் எங்கும் நிறைந்திருக்தன.
ஆனால், இத்தனைத் தடைகளிடையேயும், இலெ
மூரியர், நெடுங்கால கடைமுறை அறிவால், இயற்கை
யைக் க&ீழ்ப்படுத்திப் பலவகைகளில்
தற்கால உலக
நாகரிகத்தினும் சிறந்ததென்று சொல்லக்கூடிய உயரிய
காகரிகத்தை உண்டுபண்ணும் திறனுடையவரா யிருக்

தனர்.
கருவிகளைக்

பொருள்களில்

கையாளுவதிலும்

ஈமக்குத்

சரி,

நிலக்கனிப்

தெரியாதவற்றின்

2௨.தவி

யாலோ அல்லது தெரிந்த பொருள்களையே ஈமக்குத்
தெரியாத வகையில் பயன்படுத் துவதனாலோ
அவர்கள்
இயற்றிய பொருள்களிலும் சரி, அவர்கள் ஈம்மைவிட

ட
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அரிய
செயல்கள் . செய்யக்கூடியவரா
யிருந்தனர்
என்பது மட்டும் உறுதி,
அவர்களுடைய
அரிய
கருவிப் பொருள்களுள்

சிறந்த குணமுடைய
களாலும்

களின்

ஒருவகைக் கல்லைப்பற்றி ஓவியங்

அவர்களுடைய

மூலமாகவும்

சில

கை

படிக்கிறோம்.

-எழுத்துப்படி

இக்கல்

தண்ணீ

ரைத் தன்பக்கம்நின்று மிகுந்த வன்மையுடன் தள்ளும்
ஆற்றல் உடையது.

படகின் பின்பக்கம் இது நீர்மேல் தொட்டுத்
'தொங்கவிடப்பட்டால் தண்ணீரைத் தள்ளிப் படகை
ஒட்டுமாம்...

|

இதேபோன்ற ஏதோ ஒரு கருவியால் அவர்கள்
ஒரு வகை
இயக்கி வந்தனர்.
ஊர்தியையும்
வான

நீராவிக்கருவியும், அவர்களுக்குத் தெரிந்திருந்தது. காற்

றியக்குகருவியும், காந்தவலியால் இயங்கும் திரிகைக்
கருவிகளும் பொது வழக்கில் இருந்தன.

வெயிலின் ஆற்றலை ஈம்மைவிட இலெமூரியர் பெரி
தும் பயன்படுத்தி அதன்மூலம் பகல்வெளிச்சத்தை
தொழில்
செய்ததோடு,
தொடரச்
இரவிலும்
அலைகளுக்கு வேண்டும் தொழில் வலியையும் உண்டு
பண்ணினர்.
ட்
ஒளியை ஆளும் வகையில் தற்காலத் தவரை நெடும்
தொலை இலெமூரியர் பின்னிடையச் செய்துவிட்டனர்.
அவர்கள் ஒளியை ஒரு மலை முழுவதும், அல்லது ஒரு
நாடு முழுவதும் பேரொளி பரப்பச் செய்யும் ஆற்றல்

உடையவர்களா யிருந்தனர்.
கர்லிபோர்னிய நாட்டில், மலையில் இன்றும் அடிக்
கழ.

நெடுக்தொலை

வரை

எட்டும்

ஓளி

வீசுகின்றது

குமரிக்

TA

சுண்டம்

என்றும், இது மலையில் மறைந்து ௨௮ யும் இலெமூரிய

ரினதே

எனக்

ஆரியர்

கருதப்படுசன்றதென்றும்

கார்வே கூறுகின்றார்.
அவர்கள்

இவ்வகையில்

துற்காலத்தாராற்

கண்டு

பிடிக்க முடியா தபடி உண்டுபண்ணிய ஓளிகள் பெரும்
பாலும் ௮ண்மையிலேயே காம் கண்டுபிடித்த இரேடி
யம் என்ற புதிய பொருளினாலோ அல்லது அதுபோல்
இன்னுங் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலப்பொருள் ஓன்றி
னாலோ ஏற்பட்டிருக்கவேண்டும்.
இலெமூரியர்களிடை எழுத்துப் பயிற்சி திருர்த
எழுதியவை
பெற்றிருந்தது. அவர்கள்
அமையப்
எல்லாம்

பெரும்பாலும்

அவர்க

எறிந்த

அறிவியல்

செய் இகளே.
தம்நாடு அழியக்கூடும்என்பதை அறிந்த அவர்கள்

தமதுநெடுகாளைய வாழ்க்கையின் மெய்ப்பயனாகிய அறி
வியல் உண்மைகளை . என்றுமழியாது பதிவு
எண்ணி உலகப் பேரழிவு நேரினும். அசையா

செய்ய
உறுதி

கொண்ட கட்டுப்பாடுடைய தங்கள் கோயில்களின்
சுவர்களில் அவற்றை எழுதி வைத்தனர்.
இவற்றிலிருந்து அவர்கள் எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளை

அறிந்து, பின் வருகின்ற
அறிவைப்

பயன்படுத்த

தலைமுறைகட்குத்

தமது

விரும்பினர் என்பது

நன்கு

விளங்குகிறது.
அவர்களைப்பற்றிய எழுத்துச் சான்றுகளில்

சிறந்

தது கிலமத் அருவியின் பக்கம் கிலமத் ஏரியைச் சுற்றி
எழுதப்பட்டவையே.
இவற்றை வா௫ிக்க இவற்றின்
ஒலிக் குறியீடு இன்னும் புலப்படவில்லை. ஆயினும்

QOvephu
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ட

வேறு இலெமூரியர் எழுத்து வகைகளுடன் இதுஓத்தே:
காணப்படுகிறது.

போரில்

்

்

இலெமூரியர்

வில்

அம்பு

இவற்றை:

மட்டுமே திறமையுடன் பயன்படுத்தினர் என்று தெரிய:
வருகிறது.
அவர்கள் தற்கால மக்களைப்போல் அழிவு
வேலையில் அத்தனை
கருத்துச் செலுத்தாமல் ஆக்க
வேலையில் மட்டுங் கருத்துச் செலுத்தியது குறிப்பீடத்.
GEES).
'இலெமூரியர்களிடையேகொடுக்கல்வாங்கல் முறை

யிலும் ராணயம் வழங்கப் பெறவில்லை.
ஊதியம் ஆவதெல்லாம் பொது உணவு,

உழைப்புக்கு
உடை இவற்

ட் பங்கேயன்றி வேறில்லை. தம்மிடம்
கிடையாத
பொருள்களைமட்டும்
வேறு புலத்தவரின் பொருள்க
ளுடன் அவர்கள் பண்டமாற்றுச் செய்துகொண்டனர்.
கலைப்பயிற்சி
கலையை

வகையில்

அவரவர்க்குப்

பிடித்த

அவரவர் மேம்படுத்திக்கொண்டுபோக எல்லா

வகை உதவியும் செய்யப்பட்டது. கலைத்தொழிலாளர்
பிழைப்புக்குக்
கலையை
எதிர்பார்த்திருக்கவிட்டுக்.
கலையின் வன்மை, உயர்வு முதலியவற்றைத் தற்காலத்

தவர்போல்

அவர்கள்

கீழ்ப்படுத்தவில்லை.

அறிவுத்

துறையிலுள்ளவர்க்கும் இதே வகையில் உணவுக்கும்,.
உடைக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

இலெமூரியர்களின் வாழ்க்கை விவரங்களைப் படித்
துப் பார்க்கும் தற்காலத்தான்
அவர்களிடம்
ஓழுக்கமுறையே

தோற்றும். திறந்த உடல்
உணர்ச்சியும்

ஒருவன் கண்ணுக்கு.
கிடையாது
என்று

பற்றிய

அவர்களுக்குக்

எவ்வகை

இடையாது.

வெட்க
அவர்கள்

தற்கால வெற்றுடற்கழகங்கள் மாதிரி வேண்டுமென்று.
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குமரிக்

கண்டம்

ஆடையில்லாமல் இருப்பதில்லை. ஆயினும் குளிக்கும்
இடங்களில் இருபாலரும் ஆடையின்றிக் குளிப்பதிலும்
நீந்தி விளயாடுவதிலும்

அருவருப்பு

௮அற்றவரா

யிருக்

தினர்.
இலெமூரியர், இந்தியர் எ௫ப்தியர் முதலிய &ழ்
நாட்டு மக்களைப் போலவே அரையைச் சுற்றித் தொங்க
லான ஆடை கட்டிவந்தனர். அவர்களது நாடும் இந்தி
யாவைப் போலவே வெப்பமுடையதா யிருந்ததனால்
இரந்த

ஆடைமுறை

மிகப்

பொருத்தமானதாகவே

இருர்தது.
இலெமூரியரிடை இருபாலார்க்கும் பொதுவான
இழுக்க முறைகளும், மணவினை முறைகளும் இருந்தன.
அவற்றுட் சில இன்னும் பஸிபிக் கடற்புறத்திலுள்ள
தீவுகளில் காணப்படுகின்றன.
மனமொத்த

விரும்பினால்

காதலர் இருவர் மணவாழ்வினை ஏற்க

முதன்முதலில் அவர்களது

வரை அணுகுவர்.

சமயத்

தலைவரை

சமயத்

மொழியில் “கு? என்று வழங்குவர். அவரே
வும்,ஊர்த்தலைவராகவும்,

வும் இருந்தார்.

இவர்முன்

ஆசிரியராக

முதல்வகுப்புத்

காதலர்

தலை

இலெஞூரியர் தம்

சென்று

தலைவராக

தங்கள்

பெயரைப் பதிவு செய் துகொள்வர்.

அதன்பின்

இருதிறத்துப் பெற்றோர்,

உறவினர்

முதலியவர்களை ௮க்:கு? அல்லது குரு அழைத்து அவர்க

ஞடன்

கலந்து

அவ்விருவரது

வாழ்க்கைப்

பிணிப்பு

விரும்பத்தக்கதுதானா என்பதை ஆராய்ந்து விரும்பத்
| தக்கதே என்று துணிந்தபின், அவ் விருவரது உடை,
।, உடைமை யாவற்றையும் அகற்றிவிட்டு வெறுமையாக

| ஊர்க்கு வெளியேயுள்ள காட்டில் தனிமையில் துரத்த

இலெழூரிய
விடுவர்.

மக்களது நாகரிகம்

அவர்களிடம்

ஓண்பொருள்

06
(உலோகம்)

எதுவும் அப்போது இருக்கப்படாது.
நிலையில்.

இந்த
தொலைவரை

பொழுதேனும்

அவர்கள்

காலங்

காட்டினுள்

கழித்து

50-கல்:

இரண்டுதிங்கள்

அங்கே

சென்று

வரவேண்டுமென்று

அவர்களுக்கு ஆணை தரப்பட்டது. HG வெல்லையுள்
அவர்கள் தங்களுக்கான ஆடைகள் செய்துகொண்டு
வாழப் பயின்றனரா, காட்டு விலங்குகளிலிருந்து தன்
காதலியைக்காதலன் காத்து அ௮ச்சமகற்றி வாழ்ந்தனனா,.
காதலி காதலனுக்கு எவ்வகையினும் ஓத்த துணைவி
என்பனவெல்லாம் மறைவாயும்
யாய் இருந்தனளா
நேரிடையாய் உசாவியும் அறியப்பட்டன.

அவர்கள் அன்பு, இத்தனை தேர்வுகளிலும் தேறிப்
பின்பும்

நுண்ணிய வினை களுடன்

வைத்துப்

கோவிலில்

மாறுதிருக்தால்,

பல

அவர்களது மணவினை நிகழ்த்

தப்பெறும்.

தேர்வுகளுள் இன்னொன்றும் உண்டு. காட்டுவழியி
னின்று

வந்தவுடன் குரு காதலர்

ஒவ்வொருவரிடமும்

அது:
ஓண்பொருள்(உலோகத்) துண்டு ஓன்று கேட்பர்.

அவர்களிடமில்லாவிட்டால் காட்டுக்கலுப்பும் காள் ஒரு

இங்கள் ஓத்திவைக்கப்படும்.

தேர்வுகளுள் எதிலேனும் தவறினால், ௮க்காதலர்

மட்டு
இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மணக்கமுடியா தது
இயலாது.
எடுக்கவும்
மன்று, மணப்பேச்சே பின்

்" மணவாழ்வு முறிவு என்னும்

பெயர்கூட அன்று

கிடையா து.

மணவினைகளுள் குறிப்பிடத்தக்க துஒன்று உண்டு..

மணமக்கள்

கைகளின்

சுட்டுவிரல்க

ளிரண்டிலும்,,

8
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ஓரங்குலம் கத்தியால் செதுக்கச், செ.துக்கெ இட த்தில்
இரண்டையும்

சேர்த்து

ஓட்டிப்

(ஓட்டுமாங்கன்றை

பிணைப்பதுபோல்) பிணைத்து இருவர் குருதியும் ஒருப்
பட்டொழுகச் செய்வர். (தமிழ் நாட்டில் செதுக்குதல்
மட்டும் அகற்றப்பட்டு விரல்கள் பிணித்துவைக்கப்
படுதல் காண்க.)

பிள்ளைகளை
யரிடமே

வளர்க்கும் பொறுப்பு,

விட்டுவிடப்படவில்லை.

தாய்

தந்ைத

பொதுவில்

ஊர்ப்

பிள்ளை வளர்ப்புக் கழகங்கள் இருந்தன. மருத்துவரும்
மிக உயர்நிலையிலிருந்தனர். மருந்துகளைவிட இயற்கை
முறைகளும், உள்ளத்தை இயக்குவதன் மூலம் உடலை
'இயக்கி நோய்நீக்கு முறைகளும்அக்காள் மிகுக்திருந்தன.
சாவு என்பதைக் கண்டு இக்காலத்தவர் அஞ்சும்
அச்சத்தின் நிழல்கூட அன்றில்லை. சாவுக்குப் பின்னும்,
பிறப்புக்கு முன்னும் உள்ள வாழ்வுகளை அறிந்தவர்கள்
அவர்கள் என்று மேலே

கூறப்பட்டது.

எனவே,

௮வ

ருக்குத் (தமிழருக்கு எப்படியோ அப்படியே.)
“ உறங்குவதுபோலும் சாக்காடு; உறங்கி,
விழிப்பது போலும் பிறப்பு.”

மேலும் இர்காளிலோ, அந்நாளில் வேறு
களிலும் இறந்த உடலைப் போற்றி

பல நாடு

உயிரிருக்கும்போது

கூடக் காட்டாத பூசனைகளையெல்லாம் காட்டிப் பூசிக்
கும் வழக்கம் உண்டு. ஆனால், இலெமூரியரோ (பழைய
அஇத்தர்கள் போன்று) .
“நார்த்தோடூத் தீர்க்கிலேன்! நன்றாய்க் தடக்கிலேன்
பார்த்துழிப் பேய்மிலேன்? பல்லோர் பழிக்கிலேன்?
தோற்பையுள் நின்று தோழிலறச் செய்தூட்டூம்
கூத்தன் புறப்பட்டக் கால்”

இலெமூரிய மக்களது நாகரிகம்
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எனக்கொண்டு பிணத்தை
எங்கெறிகந் தாலென்ன
அமைந்த கருத்துக் கொண்டிருந்தனர்.

என்று

மேலும், பிறப்பு வாழ்க்கை யரும்பு; வாழ்வு அதன்
வளர்ச்சி; இறப்பே அதன் முதிர்வு; கழ் வகுப்பிலிருந்து
மேல் வகுப்புக்குப் போகும் மாணவனுக்கே இறக்கும்

உயிர் ஓப்பாகும். தேறியவனுக்காக வருந்தும் ஆசிரிய
னையே இறந்தவனுக்காக வருந்துபவர் ஓப்பர் எனக்
கொண்டவர் இலெமூரியர்; ஆகலான், தமது உடம்பி
னைப் பெற்ற பயன் : அடைந்துவிட்டோம் என்றோ,

உடம்பு ௮ப் பயனைப் பெறுதற்குரிய தகுதியை இழந்து
விட்டதென்றோ

தாமே

கண்டவுடன்

தமது

உயிரை

விடும் இயல்புடையவர்.

உடம்பை
தற்கொலை முறையன்று.
இம்முறை
அருஞ்
பிரிக்கும்
உடம்பினின்றும்
உயிரை
அழிக்காமலே
இளமை
இவ்வகையில்
மிகுதி.
செயல் அவர்களிடம்
யில்

உயிர்விட்டார்

அங்கனம்.

இலர்.

உறவின்

அதனை

முன்கூட்டி

தழைக்க

அவர்கள் வந்திருந்து

உயிர்

நீப்பார்

முறையார்க்கு அறிவித்
வழியனுப்புவதும்,

சில

சமயம் இறப்பார். தமக்கான கல்லறை கட்டிவைத்து
அதில் தம் கைப்பட இறக்கும் மாள், இறக்கும் தம்
பெயர், தமது குறிக்கோளான மொழிகள் இவற்றைச்
அதில்

செதுக்இப் பின் இறந்து
வதும் உண்டாம்.

இச் செய்தியுடன்
வழக்கினையும்,
னும்.

அடக்கம்

செய்யப்படு

தமிழரது வடக்கிருத்தல் என்
தாழிகளையும்
முதுமக்கள்

பொருத்தி நோக்குக.
இலெமூரியரிடமுள்ள

கலைச் சிறப்புகளுள்

ஓன்று

அவர்கள் இறந்த உடலின் எலும்பு மட்டுமன்று, தசை

.
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குமரிக் சண்டம்
வைத்திருக்கும்

ஆற்றல்

படைத்

இருந்தமை ஆகும். இவ்விரண்டும் நல்நிலையில் வைக்கப்

பட்ட உடலங்கள்

கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நம் நாகரிகந் தோன்றி ஓன்றிரண்டாயிர ஆண்டு
ஆனால், இலெமூரியர் நாகரிகம் உயர்
களே ஆயின.
நிலை அடைந்திருந்த காலத்தில் ௮.து நூறாயிரக் கணக்
து...
த
கான ஆண்டுகள் வளர்ச்சியடைந்து முதிர்ந்திருந்
இதன் பயனாக அவர்கள் வாழ்க்கைப் பயிற்சி
யிலும், தொழில் நுட்பம், விடாமுயற்சி, இய.ற்கை.
். அமைதிகளுடன் ஒத்துழைப்பு முதலியவற்றிலும் மிக
வும் மேம்பட்டிருந்தனர். குறைபட்ட ௮ Bay, ௮க்
குறை யறிவால் கறைபட்ட உள்ளம் என்பவை அவர்க
போலி அறிவினாலும், வாழ்க்
ளிடையே இடையா.
கையைப்பற்றிய

தப்பெண்ணங்களாலும்

கருத்துக் குழப்பமுற்றதில்லை.
சமய வகையிலும்

இிருந்த.து.

ஏனெனில்,

உயிர்களின் நிலை ஆகிய

அவர்களது

அறிவு

அவர்கள்

களங்கமற்

உலகத்தோற்றம், . நடுக்கம்,
அடிப்படையான

செய்திகளில்

எல்லாம் அவர்கள் குரங்குப்பிடியாக ஏதேனும் ஒரு
கொள்கையைப் பற்றிக்கொண்டிராமல், திறந்த மன
முடையவராய் வாழ்ந்துவந்தனர்.
ஆதலினாலேயே உயிர்களின் உள்ளத்திற்கு ௮ம்.
பாற்பட்ட உலகப்பொது உள்ளம் ஒன்று இருக்ததென்
பதை அவர்கள் உறுதியாக நம்பினர். அஃது அவர்க.
ளிடை வெறும் ஈம்பிக்கையன்று. நஜடமுறையுட்பட்ட
ஒரு நிலவரமான நாள் முறை உண்மையா தலின், ௮ஃது.

இக்காளுல$ல் இருப்பதுபோல் வாரத்துக் கொருநாள்,.
அல்லது நாளில், ஒர் ஓரை, அல்லது ஓர் இடம் பற்றி.

,

இலெஷூரிய

மக்கள

நாகரிகம்
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பாலில் நீர் கலந்தாற்போல்
நில்லாமல்
- வாழ்க்கையில் இரண்டறக் கலந்திருந்தது,

அவர்கள்

அவர்கள்

நெற்றியில்

உறுப்பைப்பற்றியும்,

கண்போன்

றமைந்திருந்த.

ஆறும்

அவர்களுக்கு

௮ஃது

அறிவைத் தந்ததுடன் காலாம் அளவையையும் அறியக்
கருவியாயிருந்தது என்பது
பற்றியும் மேலே கூறி
பயனாகவே

அவர்கள்

நெற்றிக்

இதே

அதோடு

யிருக்கறோம்.

கண்ணின்

செல்லத்தகும்

உலகமுற்றும்

தொலைப்பார்வையா ற்றலையும், முக்கால
பெற்றிருந்தனர்.

உணர்வையும்

இக்கண்ணின் பார்வை, முன்னாள் உள்ள அண்மை

நீங்கலாகப் பின், மேல்,
பொருள்கள்
சேய்மைப்
நுண்மை ஆஇிய பிற நிலைகளைத் துருவி கோக்குவதாக
வும் அமைந்திருந்தது.
தமிழில்
மையை

௮அண்மையை

இ

என்ற

௮ என்னும் சுட்டும் காட்ட,

சுட்டும்,

சேய்

௨ என்பது

முன்

1 அல்லாத இப் பிற இடங்களையே காட்டி நிற்றலை நோக்
குக. ௮ இ என்ற இரு சுட்டும் கட்புலப் பொருள்களைக்
குறிப்ப, உச் சுட்டு மட்டும் அகக்கண்ணுக்கன்றிப் பிற
கண்களுக்கு மறைக்கப்பட்ட வெளிப்பொருள்களையும்

உட்பொருள்களையும் குறிக்கின்றது காண்க.
கடவுளின்

மிகவும்

இயல்புபற்றிய

உயர்வானது.

இலெமூரியர்

அவர்கள்,

கருத்து

கடவுள் எங்கும்

நிறைந்த ஒரு தத்துவம் அல்லது உண்மை என்றும்,
அது நன்மை. தீமை, ஆண் பெண் என் னும் இருமை

உணர்ச்சியின்றிப் ' பொதுநிலைவாய்ந்தது
அன்புக்கு.
படைப்புத்தொழிலே
garg
என்றுங் கொண்டனர்.
கு. க

என்றும்,
௮ றிகுறி
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மறுபிறப்பு அவர்களுக்குக் கொள்கை
என்று
சொன்னால் போதாது,
வீட்டில் முன் திண்ணை, பின்
னறைகஈமக்கு எவ்வளவு எளிய உண்மைகளோ

அவ்வள:

வுக்கு ௮ஃது அவர்கள் தெளிவாய் அறிந்த ஒரு செய்தி
ஆகும். தம் முற்பிறப்பும் பிற்பிறப்பும் ௮றிர்து, உணர்
வுடன் இறந்து உணர்வுடன் பிறக்கும் அத்தகைய மக்க

ஞக்கு ௮து கண்கூடான உலஇயல் உண்மையேயன்
Ms
சமயக் கொள்கை

என்று கூறுதல் பொருந்தாது.

அவர்கள் சமயக்குறி, ஸ்வஸ்திகாச் சக்கரம்போல்

நடுவே சிலுவை அல்லது காற்றாடிமாதிரி ஒரு குறியும்
சுற்றிலும் ஒரு வட்டமும் ஆகும். இவற்றுட் சிலவகை
. களைப் படத்தில் பார்க்க. அவர்கள் சமயத்தில் அடிப்

Sree
WY

2

vl

Oke
.

seofoeo

sk SP mae

நிழ

இலெ3ரிய

மக்களது

படையாக நான்கு கவர்கொண்ட

நாகரிகம்
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கொள்கையைக் கொண்

டனர்

்

அவர்களுடைய வரலாற்றைப் பிற்காலத் தவருக்கு
அறிவிப்பதற்கென எழுதப்பட்டனவாகக் கருதப்படும்
எண்ணிறந்த குறிகள் ஏரியையடுத்த மலைப்பாறைகளிற்
காணப்படுகின்றன.
அவற்றிற் சிலவே மேற்படத்திற்
காண்பன.

வாஸ்த்து,
தக. —
பீரான்சீஸ்கோ
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சற்றுத்
1.

குறிகள்

தொலைவிலேதான்
Fourfold Doctrine

காணப்படும்

இடத்திற்குச்

ஷாஸ்தரமலை”
2.

Mt. Shasta.

இருக்கிறது.
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இது

ஸிரா நிவாடா*
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மலையின் வடமுனையில்

இருப்ப

, தாகும். இம் மலையில் அடிக்கடி, காணப்படும் பேரொளி
ககப்பற்றிக் காலிபோர்னியா மக்களிடைப் பல கதை
கள் வழங்குகின்றன. இம்மலை பண்டைக்காலத்தில்
ஓர் எரிமலையா யிருந்திருக்கவேண்டும் போலும்/

இனி இம் மலையில் அவர்கள் தெய்வமொன்றைச்
தொல்ைப்பார்வைக்

கண்ணாடியில்
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பார்த்ததாக
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ட்

திரு. லார்ஸ்கின் கூறுகிறார். அந்நாட்டு மலைகளிற் காணப்

படும் பேரொலிகளும், குன்ற மாந்தர்களின் அருஞ்
செயல்களும் இன்னும் மீந்திருக்கும் இலெமூரியரது
அறிவியல் உயர்வைக் காட்டுகின்றன என்று திரு. கார்வே
கூறுகிறார்.

ம

இராத Nevada.

௯.

தற்கால நாகரிகமும் இலெஷூரியரும்

உலகயலறிஞர், உள்ள நிலைகளில் மூவகைப் பாகு
பாட்டைப் பிரித்தறிகின்றனர். முதலாவது அறிவுப்

பகுதி அல்லது உணர்வுநிலை; இரண்டாவது உணர்ச்சிப்
பகுதி அல்லது அரை உணர்வுநிலை; மூன்றாவது உணர்
வின்மைநிலை.” இவற்றையே தமிழ்நூல் வல்லார், ஈனாஙிலை,
கனாறிலை, சுழுத்திநிலை எனக் கூறுவர்.
இவற்றுள் தற்கால மாந்தர் உணர்ச்சியினின்று
விடுதலைபெற்று, அறிவினாலேயே உயர்வுபெற்று வரு
கின்றனர். இவ்வறிவை நன்கு பயன்படுத்தக் கற்குமுன்
பிற விலங்கினங்களைப்போன்று மனிதனும் உணர்ச்சி
யினாலேயே
எல்லாக்
காரியங்களையும் செய்திருக்க
(வேண்டும்.

ஆசிரியர் ஸ்காட் எலியட், ருடால்ப் ஸ்டைனர் முதலி
யோர் தமது
மனிதத்தோற்றக் கொள்கைக்கணெங்க,
முதல் இரண்டு நில ஆக்க

இயல்காலப்

பகுதிகளிலும்

இருந்த மக்கள் உடம்பே அற்று மூன்றாவது சுழுத்தி
நிலையை ஓட்டிய முந்திய கற்பத்து உயிர்கள் என்றும்,
- மூன்றாங் காலத்தைச்சார்க்த இலெமூரிய மக்கள் உணர்ச்
சியையே முழு ஆற்றலாகக் கொண்டவர் என்றும், ௮வ்
வுணர்ச்சி தற்கால

லாக-

மனிதரைவீட

இயற்கையாகவே

அவர்களிடம் கூடுத

அமைசக்திருந்தபடியால்

தற்

காலத்தாரால் செய்வதற்கு அரிய சில செய்கைகளையும்
உணர்ச்சியின் உதவியால் செய்தனர் என்றும், அதன்

பின் நான்காம் காலத்திருந்த

அத்லாந்தியர்

அறிவைப்

பயன்படுத்தினும் அதனைத் தன்னல முறையில் ஆற்றிய
- 1.
3.

Conscious level.
2.
Unconscious level.

Subconsciovs level.
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தால் அழிந்தனர் என்றும், ஐந்தாம் காலத்தவராகிய
தற்கால ஆரியர் அறிவை ஈன்முறையில் பயன்படுத்த
முயல்கின்றனர் என்றும் மனிதவளர்ச்சிபற்றிக் கூறு
கின்றனர்.
இன்னும், முதன்முதல் பால் பாகுபாடு ஏற்பட்டது
கூட இலைமூரியாவிலேயே என்றும், எழுத்தும் பேச்சும்
அதற்குப்

பீந்தி ஏற்பட்டதே என்றும்

அவர்கள் கூறு

இறார்கள்.
ஆனால், ஆரியர் எஸ், கார்வே காலிபோர்னியா
விலும் பிற இடங்களிலும் கண்ட சான்றுகளால் இத்
தகைய புனைவியல் தடுமாற்றங்களுக்கு இடமில்லாமல்
செய்துவிட்டனர்.
இலெமூரியர்
எழுத்து
வாசனை

யுடையவர். பேசச் தெரிந்தவரேயாயினும், பேச்சின் றிக்
கருத்து மாற்றும்
ஆற்றலும் உடையவர் என்றும்,
இவற்றின் உதவியால் தற்கால மனிதரைவிட அறிவியற்
கலை, கருவியாற்றல், நாகரிகம் ஆயெ பகுதிகளில் பல
வழியில் முன்னேறியவர் என்றும் கொள்௫ருர்.

முன்கூறிய

ஆசிரியர்களின்

தடுமாற்றங்களுக்குக்

காரணம் அவர்கள் தாம் கண்கூடாகக்கண்ட அறிவியல்
உண்மைகளையும்
தமது
சமயக்
கருத்துக்கு ஓப்பத்

இருத்தி அமைக்க
கூறினோம்.

முயல்வதனாலேயே

என

முன்னர்க்

அறிவியல் முறைப்படி வரலாற்றாராய்ச்சி வழியில்
அவர்களைப் பின்பற்றிச்சென்று பார்த்தால் இலெமூரிய

நாகரிகம் மனிதரின் மிகப்பழமையான நாகரிகம் என்

பதும், நெடுநாள் வளர்ச்சியால் சிலவகைகளில் துற்கால
நாகரிகத்துக்கு ஓப்பாகவோ மிகையாகவோ காண ப்படி

னும் பலவகைகளில் அதன் பழங்கால த்தைக் குறிக்கும்

தற்கால காகரிகமும் இலெஷூரியரும்

குறைபாடுகளில்லாததன்
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றென்பதும், அதற்குப்

பின்

னும், அத்லாந்திய நாகரிகத்திற்குப் பின்னும், மற்றும்
அடிக்கடி வேறு காலங்களிலும் மனிதநாகரிக வளர்ச்சி

யில் உயர்வு தாழ்வுகளும், மாற்றங்களும், அழிவுகளும்,
புதுவளர்ச்சிகளும்

ஏற்பட்டுள்ளன

என்பதும் தெளி

வாகக் காணப்படுகின்றன.

தற்கால (அஃதாவது, சிறப்பாகமேல்காட்டு)

ரிகத்தைவிட

இலெமூரியர்

சிறந்து விளங்கிய

காக

பகுதி

அவர்களது வாழ்க்கை ௮அமைதியிலேயே, அவ் வுயர்வு
பிற்
மட்டுமன்று;
இலெமூரியாவுக்கு
உண்மையில்
கருதப்
மேல்நாட்டாராற்
என்று
உடையவை
போக்கு
படும் பழைய

&ழ்காட்டு

நாகரிகங்கள்

அனைத்திற்கும்

பொதுவானதேயாகும். தற்கால மேல்நாட்டு நாகரிகத்
இன் தன்னலமும், போட்டியுணர்ச்சியும், அழிவாற்ற
அவை அந்நாக
லும் மேம்பாடுபோலத் a or ear

அடிப்படையையே

ரிகத்தின்

அழிக்கும் பெரும் தீங்கு

களேயாகும்.

இலெஷூரியரது வாழ்க்கை யமைதிக்கேற்ப, இலெ
நடுநிலையும், நேர்மையும்
மூரியரின் சமய உணர்ச்சி
உடையது. இன்று உலஇல் காணப்படும் கடவுள் மறுப்
அதற்கு மாறாகக்
புணர்ச்சியும் அவர்களரிடையில்லை.
ஏழ்காட்டாரிடை அடிக்கடி காணப்படுகின்ற கடவுள்
பேராற்

காட்டப்படும்

உணர்ச்சியோ
அவர்கள்

வெறியும்

மருந்திற்கும்

வாழ்க்கையோடு

அங்கில்லை.

இருந்ததில்லை.
சேர்ந்த

போலி

சமயக்

ஒரு வாழ்க்கை

அமைதி. தொல்காப்பியத்திலும், திருக்குறளிலும், இன்

னும் சிறப்பாகச் சிலப்பதிகார த்திலும் இத்தகைய சமய
அமைதியை

நாம் காணலாம்.
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வதும், நெடுந்தொலைவிலுள்ள நாடுகளிலிருந்து உணவுப்

பொருள்களை அவற்றிற்கு மாற்றாக வாங்குவதும் இதே
வகைப்பட்ட குழப்பத்தைச்சார்ந்ததே. இலெமூரியரது
வாழ்க்கை, இதிலும் 8ழ்நாட்டாரது வாழ்க்கையையே
போன்றதாகும்.
அறிவியல் கலைவகைகளில் எல்லாத் துறைகளிலும்
மேல்நாட்டறிவுக்கு இலெமூரியர் அறிவு
இன்றைய
து. ஆனால், அவர்கள் குறைபாடு பெரி
ஓப்பாகமாட்டா

தும் அழிவுத்துறை பற்றியது என்பதும் உயர்வு ஆக்கத்
வீடு
துறை பற்றியது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கவை.
நகரம் முதலியவற்றின் அமைப்புகளிலும் உடை வகை

யிலும் உணவு வகையிலும் அவர்கள் உடல் நலத்தை
யும் இன்பத்தையும் போற்றினரேயன்றிப் பகட்டை
யும் ஆரவாரத்தையும் பாராட்டவில்லை.
உயர்நிலை
அடிப்படையான
இந்த
உண்மையை

(ஆன்மிக)

விட்டுவிட்டுத் தற்கால ௮ நிவியல்

நோக்

குப்படி பார்த்தாற்கூட இலெமூரியர் சிலவகைகளில்
தற்கால மக்களைவிட முற்போக்கானவர் என்று தெரி
தின்றது.

இதற்கு

நாம்

முற்கூறிய

செய்தியோடுகூட

அவர்கள து நெடுங்கால நடைமுறை யறிவும் ஒரு காரண

மேல்நாட்டு நாகரிகம் சில
மாகும். நமது தற்கால
்டுகளே
அதற்கு அடிப்
பழமையுடையது.
நூற்றுண

a
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வாழ்க்கையிலும் இலெமூரியரிடைப் பொருளற்ற
போட்டியில்லை. அதற்கான விரைவும் இல்லை. மாலையில்
உலாவப்போடறவர்கள் அதற்காகக் கடற்கரை செல்ல
80 கல் விரைவில் ஊர்இயில் செல்கின்ற புதுமை இக்
காலத்தது. ஒரு நாட்டில் மக்கள் முற்றிலும் கைத்
தொழிலே செய்து அத்தொழிற் பயனாகிய பொருள்களை
அடுத்த காட்டார் வாங்கவேண்டுமென்று வற்புறுத்து

ot

+
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தற்கால நாகரிகமும் இலெஞூரியரும்
படையாயிருந்த

கிரேக்க

உரோம

இரண்டுமூன்றாயிர ஆண்டுகளுக்கு
இந்த

அளவில்கூட

இக் நாகரிகம்

உடையதன்று.

(சுதந்தரம்)
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கூட

யல்ல.

முந்தியவை

தன்னாட்சி

முழுத்

இலெழூரிய

ஏனெனில்

நாகரிகத்தின் களைகளாகய இந்திய நாகரிகம், செமித்திய .
நாகரிகம் இவற்றின் பலபகுதிகளை அது பல காலங்களில்
தன்னுள்

இதற்கு

மாறாக),

நாகரிகம் தன்னாட்சியுடன் ஒரு

நூறாயிர

ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.

இலைமூரிய

ஆண்டு முதல் இரண்டு

பயின்ற தொன்றாகும்.

ஆண்டுவரையிற்

நூறாயிர

இந் நடைமுறை யறிவால் தற்காலத்தவருக்குத்
தெரியாத பல மூலப்பொருள்களும்,? கருப்பொருள்களும்,”
ஓண்பெர்ருள்களும்” அவர்களுக்குத் தெரிந்திருக்கவேண்
டும்.

அவற்றுள் நீரை

விலக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்த கல்

ஓன்றும், பேரொளிகள் தரும் ஆற்றலுடைய ரேடியம்
என்றதற்கான

புதிய

ஓண்பொருளோ

அல்லது

அது

போன்ற பிறிதோர் ஓண்பொருளோ ஒன்றும், தற்காலப்
பூச்சுமண்னை '(ஸிமென்டை)ப் போல்” மண்ணை உறுதி
செய்யக்கூடிய

யானவை

வெண்

கற்பொடி

ஓன்றும்

தலைமை

என்று முன்னர்க் கூறியுள்ளோம்.

இவற்றின் உதவியால் அவர்கள் பலவகை ஊர்தி
களும், வான ஊர்திகளும், உறுதியான பாதைகளும்
அமைத்தனர்.

மூலப்பொருள்களின்

அறிவாலும்,

பொருள்களின்

ஓப்பநிலை

மரக்கட்டை

களைப் பாதுகாத்து

அறிவாலும்,

வைக்கும்

அறிவாலும்,

அவர்கள்

30,000 ஆண்டளவும் அழியாதகட்டி டங்களும் கோவில்
1.
4,

Elements.
Cement.

2.
5.

Minerals.
Balance.

3.

Metals.

90

குமரிக்

கண்டம்

களும் நிறுவினர்.
அவர்களது ஒளியறிவு மிகுதியால்
தற்காலத்தாரால் வியக்கத்தக்க வண்ணம் பல நூறு கல்

தொலைவரை ஒளிவீசும் விளக்கங்களை அவர்கள் உண்டு
பண்ணி

இரவைப் பகலாகச்

செய்திருந்தனராம்.

கலை

களிலும் ஓவியத்திலும் மற்றும் அவர்களது இறன்
தற்காலத்தவர் அழுக்காறடையத்தக்கதாகவே இருந்
த்து.

ஆனால் இத்தனை திறனும் மனித ஆக்கத் துறை
யில் சென்றதேயன்றி அழிவுத் துறையில் செல்லவில்லை;
அத்லாந்திய நாகரிக காலத்திலும், அதன் பின் செமித்

தியர் நாளிலும் மக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் போர்த்திறங்
காட்டி அழிவு செய்தபடி அவர்கள் செய்யவுமில்லை.
செய்ய முயலவுமில்லை.
தம்மைச் சுற்றியுள்ள பெரிய

விலங்கினங்கள்

பாம்புகள்

இவற்றிலிருக் துகூட அவர்

கள் தப்பி ஓதுங்கி நிற்க முயன்றனரேயன்றி அவற்றை
அழிவுசெய்ய முற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.

அழிவுத் இறம் மிகுந்த நாகரிக காலங்களிலேதான்
கோட்டை கொத்தளங்களும், பெரு ஈகரங்களும் மிகுக்
இருக்கும். அத்லாந்திய நாகரிகம் இத் தகையதே. ஆனால்
இலெமூரியாவில் வீடுகளும் ஊர்களும் மனித வாழ்க்கை

நல

மொன்றையே

நோக்கமாகக்கொண்டு,

தற்கால

மலையாள
காட்டு வீடுகளைப்போன்று,
இடைவெளி
களும் சோலைகளும் விட்டுக் கட்டப்பட்டவையேயாகும்.

ஆங்காங்குள்ள

சில நகரங்களும்

வாணிபத் துறைகள்

அல்லது தொழில் துறைகளாகவே

இன்று
அறிய

மட்டுமே

இலெமூரியர்

உதவும்

நாகரிகத்தைப்பற்றி

கட்டிடங்கள்

யாகும்.

அமைந்திருந்தன.

அவர்கள்

அவர்கள்

ஊர்களும்

காம்

கோயில்கள்

வீடுகளும்
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இன்றைய ஐப்பானியர் வீடுகளைப்போல் எரிமலை, நில
அதிர்ச்சி முதலியவை காரணமாக அழியும் பொருள்க
ளாலேயே
கட்டப்பட்டன. இலெமூரீயர் உலகியல்

வாழ்வில் பற்றுக் குறைந்திருக்ததும் இதற்கு இன்னொரு
காரணம்,

தமிழரும் இதே கருத்துடையர் என்பதைத்

தமிழ் மூதாட்டியார் *“இடம்பட வீடெடடல்''
கூறியிருப்பதனால் ௮றிக.

என்று

௧௦.

இலெழுரியாவும் தமிழ்நாடும்

வரைந்த
இலெமூரியர்களைப்பற்றி
இதுகாறும்
கு
நாட்டிற்
தமிழ்
ும்
யாவிற்க
இலெமூரி
குறிப்புக்களால்

முள்ள இன்றியமையாத் தொடர்புகள் எளிதில் விளங்

கத்தக்கவையேயாயினும், முடிவுரையாக ஈண்டு அவற்
றைத் தொகுத்துக் கூறுகிறோம்.
முதன் முதலாகத் தமிழ்நூல்களின் பழமையும்

தமிழ்நூல்களிற்

குறிப்பிட்டுள்ள

முச்

சங்கங்களின்

பழமையும், வடமொழி நூலாகிய வால்மீகரது இரா
மாயணத்தாலும், புராணங்களாலும் நன்கு வலியுறுத்
தப்படுகன் றமையோடு தற்கால ஆராய்ச்சி நூல்களான
ஞால நூல், நிலநூல், ஆவிமண்டலநூல் மு.தலியவற்

டன் முற்றும் பொருத்தமுடையன என்றும் காட்டப்
பட்டது.

'உலூன் மிகப் பழமையான நிலப்பகுதி இலெ
மூரியாவே என்பதும், தமிழ்நூல்களில் கூறப்பட்ட
குமரிக்கண்டம் அவ் விலெமூரியாவாகவோ அல்லது
இருக்கவேண்டும் என்பதும்;
அதன் பகுதியாகவோ
அவ்விலெமூரியாவுக்கே சிறப்பாகக் கூறப்படும் பாறை
வகைகளும், செடிகொடி. இனங்களும், ஊர்வன, பறப்
பன, நடப்பனவாஇிய உயிரினங்களும் தமிழ்நாட்டில்
இன்றும் உள்ளன என்பதும் ௮௩ நூல்கள் ஈமக்கு
எடுத்துக் கூறும் உண்மைகளாகும்,

இவையேயன்றி, இலெஷூரியர் நாகரிகம், சமயம்,
ஒழுக்கநிலை முதலியவற்றைப் பற்றி நாம் எடுத்துக்
கூறியவற்றுள்ளும் எத்தனையோ செய்திகள் இன்றைய
உரியவை
சிறப்பாக
உலஇல் தமிழ்நாட்டினர்க்கே

இலெஞூரியாவும்

தமிழ்நாடும்
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என்பது போதரும். அவற்றுள் குறிப்பிட்ட சிலவற்றை
மட்டுமே இங்கே விதந்துரைக்க எண்ணுகிரரோம்.

இலெமூரிய

மக்களுக்கு நெற்றியில்

கண்போன்ற

ஓர் உறுப்பு உண்டு என்பது தற்காலத்தவர்க்கு எவ
வளவோ புதுமையான, நம்புதற்கரிதான செய்தியாயி
னும், தமிழர் தெய்வங்களின், அவற்றிலும் சிறப்பாகச்
சைவசமயச்

சார்பான

சிவன்,

பிள்ளையார்,

முருகன்,

காளி ஆகிய பழக்தமிழ்த் தெய்வங்களின் உருவ அமைப்
புக்களுள்ளும் இதே. உண்மை வலியுறுத்திக் கூறப்படு
வது உற்றுநோக்கத்தக்கது. (இ.த்தெய்வங்களின் முகங்
கள் ஐந்து, ஆறு என மாறிய விடத்துங்கூட இம் மூன்
ருவ.து கண் அல்லது நெற்றிக்கண் இன்றியமையாது
வேண்டப்படுவது காண்க.)

இக்

கண்ணின்

நோக்க

இயல்பை

இவ்வியைபு

இன்னும் நுட்பமானது என்பது காணலாம். ஐம்புலன்
களிலும் சிறப்புடையது கண் ஆதலின், இவ்வுறுப்பு

நெற்றிக்கண் என்று பெயர் கொண்டதாயினும்,

உண்

ஐம்புலன்களுள்
அல்லது
மையில் இது கண்ணோ,
உள்ளடக்கி,
ம்
ன்களையு
ஒன்றோ அன்று; அவ் வைம்புல
பாற்
அறிவின்
ஆறாம்
அவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட ஓர்
அறிவு
ஆறாம்
ய
(தொல்காப்பியர் இத்தகை
பட்டது.

தெய்வப் பிறவிக்கேயன்றி

மக்கட்

பிறவிக்கும்

இன்றி.

யமையாப் பண்பாகக் கூறினார்.)

இவ்வறிவைப்
வெறுங்

பற்றிய

கட்டுக்கதையோ

கருத்துத்

புனைந்துரையோ

தமிழரிடை

அன்று.

உண்
பழைய
இன்றியமையாத
அடிப்படையான
மொழி:
மையே என்பது அதற்கெனத் தமிழில் வேறெம்
டைய
யிலும் இல்லாத ஒரு தனிப்பட்ட நுண்கருத்து
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குமரிக்

கண்டம்

சொல் இருப்பதனால் அறியலாம்.

அதுவே, *௨' என்ற

மூன்றாம் சுட்டு அகும். இஃது இம் மூன்றாம் கண்ணாற்
தாணப்படும் பொருள்களை--அதாவது பருப்பொருள்
களுள் மற்ற இரு கண்களுக்கும் மறைந்தவற்றையும்
(பின் உள்ளது, மேல் உள்ளது, தொலையிடத்தும் முக்
காலத்தும் உள்ளது ஆகியவற்றையும்) நுண்பொருள்

களையும் குறிப்பது என்பது யாவரும் அறிந்ததே.
இரண்டாவதாக,
இறந்தவரை
உடலழியாமல்
தாழியில் அடக்கிவைப்பது இலெமுரியர், எடப்தியர்,
தமிழர் ஆகிய மூவர்க்கு மட்டுமே சிறப்பான பண்பாம்.

இஃதன்றி இலெஷூரியரிடை வழங்கிய உடலினின்று
உயிரைப் பிரிக்கும் முறையையும், உடலை நீண்டகாள்
\

கெடாது வைத்திருக்கும்

் தமிழரிடை
பசித்தர்

முறையையும்

வழக்காற்றிலிருந்த

காயகற்ப

நோக்குவோர்

*வடக்கிருத்த'லையும்

முறையையும்

எண்ணாதிருக்க

“முடியாது,
இலெமூரியரிடையேயும், தமிழிரிடையேயும் பெண்
கள் அடைந்திருந்த உயர்வு அதனைப்பற்றிப் பறை
சாற்றி வரும் இக்நாளைய மேல்நகாட்டினரிடையேகூட
இல்லை எனல் மிகையாகாது.
(தமிழ் காட்டில் பெண்
கள் ஓளவையார் முதலிய தனிப்பெரும் புலவராகவும்,
மங்கையர்க்கரசி

திலகவதியார்,

போன்ற

அரசியல்

தலைவராகவும்,

சூடிக்கொடுத்த நாச்சியார் முதலியோர்

போன்ற சமயத் தலைவராகவும் இருந்தனர்.)
இவ்வகையில்
உண்மை

உளது.

இன்னொரு
உல$ன்

சுவை

மற்றெல்லா

தரும்
வகை

பொது
மக்க

எரிடையேயும் உலகன் முழுமுதற் பொருள் ஆண்பாற்
சார்புடையதாகவே கொள்ளப்பட்டிருக்க, மேற்கூறிய

ட்

4

இலெழூரியாவும்

தமிழ்ராடும்
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(இலெமூரியர், எடப்தியர், தமிழர் ஆகிய) மூவரிடை
மட்டும் ௮து பெண்பாற் பொருளாகத் தாயுருவிலும்
வழிபடப்படுகிறது.

சைவரிடை

௮ம்

முழுமுதற்

பொருள் இன்னும் அ௮ம்மையப்பருருவில் இருபாலும்
ஒருபாலாக வணங்கப்படுதல் காண்க,
இயற்கையை இலைமூரியர் இக்கால த்தவரைவிடப்
பன்மடங்கு மிகுதியாக அறிந்திருந்தும் அதனைத் தன்
னலத்திற்காகவோ உலக அழிவிற்காகவோ பயன்படுத்
தாமல் ஆக்கமுறையிற் பொதுநலத்திற்காக மட்டுமே
பயன்படுத்தியதை ஒருபுறமும், கிட்டத்தட்ட அதே
முறையில் அமைந்துள்ள சித்தர் முறையை மற்றொரு

புறமும் ஒப்பிட்டு கோக்குபவர்க்கு ௮வ் விலெமூரியரில்
மீ்து நின்றவரே சித்தராயினரோ என் ற ஐயம்
எழாதிராது.

இன்னொரு

சுவை தரும்

இலெமூரியரிடையும்,

பொதுமைப்

இன்றுவரை

பண்பு

பழக்தமிழரான

மலையாளத்தாரிடையும், இழக்குக்தியத் தீவுகள், பலித்
இவுகள் முதலியவற்றிலுள்ள மக்களிடையும் காணப்
இன்றும் இவ்வுரிமை
படும் தாய்வழி உரிமையாம்.
சொல் வட
பழந்தமிழ்ச்
என்ற
தாயம்
யைக் குறிக்கும்
என
பாகம்'
*தாய
மொழிச் சட்ட நூல்வரை சென்று

வழங்குதல் காண்க

இன்னும் வாழ்க்கை அமைதி, சமயக்கொள்கை,
கோயிலமைப்பு, ஒழுக்கநிலை முதலிய பலவகைகளிலுங்
கூடப் பழந்தமிழர் இலெமூரியரையும், எகப்தியரையும்,

அமெரிக்க மயநாகரிக மக்களையும் பல நுண்ணிய செய்தி

களில்

ஒத்திருக்கன்றமை

காணலாம்.
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குமரிக் கண்டம்

நூல்களை நுணுகி ஆய்வோர்க்கு இன்னும்
ஓப்புமைகள்

புலப்படக்கூடும்

என்றும்

பலப்பல
நாம்

கம்பு

கிறோம்."
இலெமூரியரின் கல்வெட்டுக்களிலும், வடஇந்தியா
வில் ஸிந்து ஆற்றுப் பக்கமுள்ள

கல்வெட்டுக்களிலும்

காணப்படும் எழுத்துக்கள் மொழிகள் முதலியவை
தெளிவுபெறப் பொருள் கொள்ளப்பட்டால் தமிழரைப்,
பற்றிய பல புதைபட்ட உண்மைகள் விளங்கலாம்.

தமிழர் முன்னேற்றத்திற்கு இஃது. ஒரு மூதற்படியாக

உதவும்.

:

