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�ன்�ைர 

இந்தப் �த்தகத்ைத எ�த (மன்னிக்க�ம் தட�்
ெசய்ய, இப்பலாம் யா�ங்க எ���ட�் உடக்ாரந்்த
ேபா� எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் �வார�யமான �ல
�சயங்கைள மட�்ம் கவனத்�ல் எ�த்�க்ெகாள்ளலாம்
என்� நிைனத்ேதன். ஆனால் நண்பரக்ளின்
ேவண்�ேகாள் �ரிவாக எ�தேவண்�ம் என்ப�.
அ��ம் சரிதான் எனப் படட்தால் எ��வ�தான்
எ���ேறாம் ெகாஞ்சம் �ரிவாக இந்தப் �த்தகத்ைத
எ�தலாம் என்� மனம் மா�ய�. மனம் மா��டட்ா�ம்
கட�ன் அைல�ல் காைல நைனப்பதற்�ம் ஆழ் கட�ல்
நீந்�வதற்�ம் �கப் ெபரிய �த்�யாசம்
இ�க்�ற�தாேன. 

வரலாற்� ஆய்வாளரக்�க்�, ெதால் ெபா�ள்
ஆராய்ச�்யாளரக்�க்�. எ�த்தாளரக்�க்�, �ற்�லாப்
பயணிக�க்� என்� பல�க்�ம் எ�ப்�ய நாகரீகம் ஒ�
கடல் ேபான்ற�. அ�ல் ��ந்தவைர நீந்�க் கைர ேசரப்
பாரக்்கலாம் நண்பரக்ேள. ஒ� ஊ�ல ஒ� ராசா
இ�ந்தாராம் அப்ப�ன்� ஆரம்�சச்ா இன்ைறக்�க்
�ழந்ைதகள் �டக் ேகடக்மாடட்ாரக்ள். ஆைகயால்
அங்ெகான்�ம் இங்ெகான்�மாகச ் �வார�யமான
�சயங்கைளப் �ய்�ப்ேபாட�் அைவகைளப் �ன்பற்�
ஒ� ��ைமயான எ�ப்�ய நாகரீகம் ��த்த
அ��கத்ைத எ�த �யற்� ெசய்�ேறன். 

எ�ப்�ய வரலா� ��த்�த் த��ல் அவ்வளவாகப்
�த்தகங்கள் இல்ைல என்� ெசான்னால் அ� வரலாற்�ப்
�ைழயா��டப் ேபாவ�ல்ைல. அைத மன�ல்
ெகாண்� �க��ல் எ�ப்� ��த்�க் கட�்ைரத்
ெதாடர ் ஒன்� எ�தலாம் என்� ��� ெசய்� எ�தத்
ெதாடங்�ேனன். �தல் ெதாடரி��ந்ேத ��ந்த
வரேவற்�. அ�த்த�த்த ெதாடரக்�க்� எ�ரப்ாரப்்�
அ�கமா��டட்�. ெதாடக்கத்�ேலேய இைதப்



�த்தகமாகக் ெகாண்� வந்தால் நன்றாக இ�க்�ேம
என்� ப�த்தவரக்�ம் நண்பரக்�ம் அன்�க் கடட்ைள
இடத் ெதாடங்�னாரக்ள். �டட்த்தடட் 30 ெதாடரக்ைளக்
கடந்த �ற� அதற்கான �யற்�கைள எ�க்கத்
ெதாடங்�ேனன். இந்த �யற்��ல் எனக்� �க�ம்
உத�யாக இ�ந்த நண்பர ்அன்சாரி �கம்ம� அவரக்ள். 

இ� �த்தகமாக வந்தால் உண்ைம�ேலேய ெப�
ம�ழ்ச�் அைடயக் ��ய நண்பரக்ள் காரத்்�க்�ம்.
ஜமால் �கம�ம். அவரக்ளின் ம�ழ்ச�்ேய என்�ைடய
ம�ழ்ச�்�ம். 

ந�னா அெலக்சாண்டர ் (David.JPraveen)
naveenaalexander@gmail.com 

�ைதயல்க�ம்	சாபங்க�ம்	

ெபா�ெவளி�ல் எ�ப்�ன் அ� �வார�யமான
�சயங்களாகப் பாரக்்கப்ப�வ� �ர��கள் மற்�ம்
மம்�கள் எ�ப்� நாகரீகத்�ன் மன்னரக்ைளப் பாேரா
என அைழக்கேவண்�ம் என்� ெதரியாதவரக்ள் �டப்
பாேரா �த்தன்கா�ன் ��த்�
அ�ந்�ைவத்��ப்பாரக்ள். எ�ப்�ய பாேராக்களிேலேய
20 மற்�ம் 21-ஆம் �ற்றாண்� மக்களால் பரவலாக
அ�யப்படட்வர ் �த்தன்கா�ன், ெதால் ெபா�ள்
ஆராய்ச�்யாளரக்ைள�டப் பழம்ெபா�டக்ைளக்
கடத்�ம் ேமற்கத்�ய ெப�ம் பணக்காரரக்ளால்
அ�கமாகத் ேதடப்படட்� �த்தன்கா��ைடய
கல்லைற. அ�ல் இ�ப்பதாக நம்பப்படட் தங்க,
பழங்காலப் ெபா�டக்ள் அடங்�ய �ைதயேல அதற்�க்
காரணம். �ைதயல் என்றால் �ணி �டை்டயாகக்
கட�்ம் அள�ற்� இ�க்கலாம் இல்ைல ஒ� ெபட�்�ல்
அள்�ம் அள�ற்� இ�க்கலாம் என்� அவசரப்பட�்
�டா�ரக்ள், எ�ப்�ய பாேராக்களின் அரசைவ�ல்
அ�காரியாக இ�ந்தவரக்ளின் கல்லைறப் �ைதயல்
என்றாேல பல அைறகள் ��வ�ம் ேபாட�் அைடக்�ம்
அள�ற்� இ�க்�ம். அப்ப�யானால் பாேராக்களின்



கல்லைற �ைதயைல வண்� வண்�யாகத்தான் நீங்கள்
�ட�்ற்� எ�த்�வரேவண்�ம். இவ்வள�ற்�ம்
பாேராக்கைளப் �ர��களில் அடக்கம் ெசய்��ட�்
அரச பரிவாரம் நகரந்்த ம� நி�டேம கல்லைற
��டரக்ள் �ர��க�க்�ள் �ைழந்���வாரக்ள்.
வண்� வண்�யாக உள்ேள தங்கம் இ�ந்தால் யாரத்ான்
�ட�்ைவப்பாரக்ள். 

கல்லைறத் ��டரக்ளால் பல ஆ�ரம் ஆண்�கள்
�ைறயாடப்பட�்ம் �ர��களில் �ைதயல் ெபா�டக்ள்
எஞ்���ந்தன என்றால் பாரத்்�க்ெகாள்�ங்கள். அந்தப்
�ைதயல் ெபா�டக்ைளத் ��டத்தான் ேமற்கத்�ய
ெப�ம் பணக்காரரக்�ம் 19-ஆம் �ற்றாண்�த்
ெதாடங்� இரண்டாம் உலகப்ேபார ் காலம் வைர
��யாய்த் ��த்த�. அந்தப் �ைதயல் ெபா�டக்ைளத்
��� பணம் பண்�வதற்� அல்ல அந்தப் �ைதயல்
ெபா�டக்ைளத் தங்க�ைடய ��களில் ேச�த்�த்
தங்க�ைடய ெசல்வத்ைத மற்றவரக்�க்�ப் படம்
காடட்த்தான். பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�களில் எ�ப்�
நாகரீக பழைமப் ெபா�டக்ைளச ் ேசகரிப்ப� என்ப�
சாதாரணப்படட் காரியமல்ல. வரலாற்� அ��ம்
ெதால்ெபா�ள் ேதடல் அ��ம் ெகாண்ட ஒ� நபைரப்
��க்கேவண்�ம். அவ�க்� உண்ைம�ேலேய
அத்தைகய அ�� இ�க்�றதா என்� ெதரிந்� ெகாள்ள
ேவண்�ம். �ற� அவைர எ�ப்�ற்� அ�ப்�த் ெதால்
ெபா�டக்ைளத் ேதட ைவக்கேவண்�ம். எ�ப்�ற்�ச்
ெசன்ற நபர ்எவ்வள� நாடக்ளில் �ைல உயரந்்த ெதால்
ெபா�டக்ைளக் கண்� ��ப்பார ்என்� நிசச்யமாக ஒ�
காலவைரயைற எல்லாம் ெசால்ல ��யா�.
வாரங்களாகலாம். மாதங்களாகலாம் ஏன் பல
ஆண்�கள் �ட ஆகலாம். 

அவ்வள� நாடக்�க்�ம் எ�ப்�ல் இ�க்�ம்
நப�க்கான தனிப் படட் ெசல� மற்�ம் மாத சம்பளம்,
�ைல உயரந்்த பழங்காலப் ெபா�டக்ைள அைடயாளம்
காடட் அழ ேவண்�ய இலஞ்சப் பணச ்ெசல�, இ���ல்



எ�ப்�ற்� அ�ப்பப்படட் நப�க்கான ேபாக்�வரத்�ச்
ெசல�, �ங்கத் �ைற அ�காரிக�க்�க்
ெகா�க்கப்படேவண்�ய இலஞ்சப் பணச ் ெசலைவ�ம்
ேசரத்்தால் யாைனையக் கட�்த் �னிேபா�ம் காரியம்
ேபான்ற� இ�. இப்ப� ஒ�வர ்இ�வர ்அல்ல ேமற்கத்�ய
நா�களில் பல பணக்காரரக்ள் எ�ப்�ற்� ஆடக்ைள
அ�ப்� எ�ப்�ன் பழங்காலப் ெபா�டக்ைளத்
�����க்�றாரக்ள். பல ஆ�ரமாண்�காலக்
கல்லைறத் ��டரக்ைள�ம் கடந்� 19-ஆம் �ற்றாண்�
பணக்காரத் ��டரக்�க்�ம் எ�ப்�ய பாேரா
மன்னரக்ளின் ெசல்வ ெச�ப்� ஈ�ெகா�த்��க்�ற�
என்றால் அத்தைகய ெசல்வ ெச�ப்ைப கட�்யாண்ட
பாேராக்கைளக் ��த்� நாம் ெதரிந்� ெகாள்ள
ஆரவ்மாகத்தாேன இ�க்�ம். 

�ர�� �ைதயல் ஒ��றம் என்றால் �ர��ற்�ள்
இ�ந்த மம்�க்க�ம் ேமற்கத்�யரக்ளின் கண்கைள
உ�த்ேதா உ�த்�ெயன்� உ�த்���க்�ற�. மம்�
ெசய்யப்படட் உட�ன் பாகங்களில் ��ந்த ம�த்�வக்
�ணம் இ�க்�ற� என்� யாேரா எப்ேபாேதா
�ளப்��ட�் �டட்ாரக்ள். ேமற்கத்�யரக்ளால்
மம்�க�ம் ேவடை்டயாடப்படட்ன. இப்ப� எந்த எந்தப்
பாேராக்களின் மம்�கள் எல்லாம் கள்ளத் தனமாக
ேமற்�லகத்�ற்�க் கடத்தப்படட்ன என்ப�
��த்ெதல்லாம் கடத்தப்படட் மம்�க�க்�ம்
கடத்�யவரக்�க்�ேம ெவளிசச்ம், �ர��ன்�ைதயல்
மற்�ம் மம்�ேயா� ேசரத்்� �ர�� மற்�ம் கல்லைற
ேகா�ல்களில் இ�க்�ம் சாபங்கள் ��த்�ம்
ேமற்�ல�ல் பரபரப்பாகப் ேபசப்படட் காலெமல்லாம்
உண்�. இதற்�ம் �க்�யக் காரணம் பாேரா
�த்தன்கா�ேன. இந்தச ் சாபங்கைளக் ��த்� உலகம்
இப்ப�த்தான் அ�ந்��ந்த� அதாவ� 'பாேராக்களின்
சாபம், ெப�ம் இயற்ைக ேபரிடர ்ெதாடங்� வ�ற்� வ�
ேநாய் வைர இந்தச ் சாபங்கள் ெசய்�ம் ேவைலகளில்
அடங்�ம். 



இன்ைறக்�ம் எ�ப்�ர�் �ற்�லா�ற்�ச்
ெசல்பவரக்ளில் �லர ் வ�ற்� வ� சாபத்தால்
பா�க்கப்ப�வ�ண்�. பாேராக்களின் சாபங்களிேலேய
உலகப் �கழ்ெபற்ற� �தன்கா��ைடய சாபம்தான்
அதன் ெபயர ்'�த அரசனின் சாபம்'. எ�ப்�யரக்ள் �கப்
பழங்காலத்���ந்ேத இத்தைகய சாபங்கள் ��த்த
கைதக�க்�ப் பழ�ப்ேபானவரக்ள் ஆனால் இ�பதாம்
�ற்றாண்� உலகத்�ற்� இந்தச ் சாபங்கள் ��த்த
�சயங்கள் �கப் ��ைமயான �சயம். இந்தப்
��ைமயான அேத சமயத்�ல் �வார�யமான சங்க�
ெதாடங்�யேத பாேரா �தன்கா�னிட��ந்�தான்.
�தன்கா��ைடய கல்லைற�ல் �க அ�க அள�ல்
தங்கம் மற்�ம் �ைல ம�க்க ��யாத ெபா�டக்ள்
மைலப் ேபாலக் ��ந்��க்�ற� என்ப� ெச� வ�
ெசய்�களில் ஒன்�. பத்ெதான்பதாம் இ�பதாம்
�ற்றாண்� ேமற்�லகத்�ன�க்�ம் இந்தச ் ெச� வ�
ெசய்��ல் அைசக்க ��யா� நம்�க்ைக உண்�.
நம்�க்ைக இ�ந்தால் மட�்ம் ேபா�மா பாேரா
�தன்கா��ைடய கல்லைற எ�ப்�ல் எங்ேக
ஒளிந்��க்�ற� என்ப� ெதரிய ேவண்டாமா. 

எ�ப்�யரக்�க்ேக அந்தக் கல்லைற எங்��க்�ற�
என்ப� ெதரியாேத. ெதரிந்��ந்தால் அவரக்ேள அந்தத்
தங்கப் �ைதய�ல் ைகவரிைசையக்
காட�்��க்கமாடட்ாரக்ளா. எ�ப்�ன் பாைலவனத்�ல்
ஆ�ரக் கணக்கான கல்லைறக�க்�ம் �ற்�க்
கணக்கான �ர��க�க்�ம் ந�ேவ�தன்கா��ைடய
கல்லைறையத் ேத�வ� என்ப� ேல�ப்படட் காரியம்
�ைடயா� என்� எ�ப்�ல் �ரல் �ப்�ம் �ழந்ைதக்
�டச ் ெசால்���ம். அன்ைறய நிைல�ல்
�தன்கா�னின் கல்லைற�ல் �ைதயல் இ�க்�றதா
இல்ைலயா என்பைத உ��யாகச ் ெசால்ல
��யா�டட்ா�ம் அைதக் கண்���க்கப் பணத்ைதத்
தண்ணியாகச ் ெசல� ெசய்தாக ேவண்�ம் என்ப�
மட�்ம் நிசச்யமாகத் ெதரிந்த �சயமாக இ�ந்த�.
பணத்ைதத் தண்ணியாகச ் ெசல� ெசய்ய 19400-களில்



லாரட் ் காரன்ரே்வான் என்பவர ்�ன் வந்தார.் எ�ப்�ல்
�தன்கா��ைடய கல்லைறையத் ேத�க்
கண்���க்�ம் ெதால் ெபா�ள் ஆராய்ச�்ப் பணிக்�
ஓவரட் ்காரட்ர ்�ன்வந்தார.் இதன் �ற� ஓவரட் ்காரட்ர்
�மார ்16 ஆண்�கைளத் �தன்கா�னின் கல்லைறையக்
கண்���ப்பதற்காக ேவண்� மட�்ேம
ஒட�்ெமாத்தமாகச ்ெசல� ெசய்��க்�றார.் 

�தன்கா�னின் கல்லைறக் ��த்த அ�ப்பைடத்
தகவல்கைள அைலந்� �ரிந்� ேத�த் ேத�
ேசகரிப்பதற்ேக ஓவரட் ் காரட்�க்� ஆ� வ�டங்கள்
��த்��க்�ற�. கல்லைற�ன் �கச ் சரியான
இடத்ைதக் கண்���ப்பதற்�ம் ேசரத்்ேததான் இந்த
ஆ� வ�டங்கள், அ�த்� கல்லைற�ன் வாசைலக்
கண்���ப்பதற்�ம், கல்லைற�ன் வாச�க்�
�ன்��ந்த பாைலவன கல், மணல், �� �ம்ைபகைள
அகற்�வதற்� என்� ேம�ம் ஆ� வ�டங்கள்
��த்��க்�ற�. அதன் �ற� கல்லைற�ன் வாசைலத்
�றந்� ஒவ்ெவா� அைற��ம் இ�ந்த �ைதயல்
ெபா�டக்ைள�ம் பழங்காலப் ெபா�டக்ைள�ம்
கண்காட�்யகத்�ற்� ���மாக நகரத்்� ��க்க
அ�த்� நான்� வ�டங்கள் ��த்��க்�ன்றன. இந்தக்
காரியங்கள் ஒ�பக்கம் நடந்� ெகாண்��க்�ம் ேபாேத
லாரட் ்காரன்ரே்வா�க்�ம் எ�ப்�ய அரசாங்கத்�ற்�ம்
இைடேய ��வா���ந்த ஒப்பந்தத்ைத எ�ப்�ய
அரசாங்கம் ���ப்ெபன்� பா��ேலேய
��த்�க்ெகாண்��டட்�. அதாவ� இந்தக்
கண்���ப்�க் காரியத்�ற்� ஆ�ம் ெமாத்த ெசல�ல்
சரி பா�ைய எ�ப்�ய அரசாங்கம் ஏற்�க்ெகாள்வதாக
��வான ஒப்பந்தத்ைதத்தான் எ�ப்�ய அரசாங்கம்
��த்�க்ெகாண்��டட்�. இந்தக் கண்���ப்�ற்�ச்
சல்�ப் ைபசாகக் �டக் ெகா�க்க ��யா� அேத
சமயத்�ல் கல்லைற�ல் இ�ந்� எ�க்கப்ப�ம்
��காணி அள�ப் ெபா�ள் �ட எ�ப்�ய
அரசாங்கத்�ற்�ச ்ெசாந்தம் என்� ெசால்��டட்�. 



எ�ப்�ய அரசாங்கத்�ன் இந்தத் ��ர ் �ன்
வாங்கல் லாரட் ் காரன்ரே்வாைனப் ெபா�த்தவைர�ல்
அ�ரச்�்கரமான �சயேமா ஆசச்ரியமான �சயேமா
�ைடயா�. பணம் என்ப� அவ�க்�ப் ெபரிய �சயேம
�ைடயா� என்பதால். இ�ந்தா�ம் எ�ப்�ய
அரசாங்கத்�ன் �ன் வாங்கைலச ் சரி கடட் அவர்
ைடம்ஸ் பத்�ரிக்ைக�டன் ஒப்பந்தம் ஒன்ைற ெசய்�
ெகாண்டார.் அவ�ைடய கண்���ப்� ��த்த
ெசய்�கைள ைடம்ஸ் பத்�ரிக்ைக மட�்ேம அ�காரப்
�ரவ்மாக ெவளி��ம் ஒப்பந்தம் அ�. இதன் �லம்
கணிசமான ெதாைகைய அவர ்பத்�ரிக்ைக�ட��ந்�
ெபற்�க்ெகாண்டார.் ைடம்ஸ் பத்�ரிக்ைகக்�ம் இ�
�க இலாபகரமான ஒப்பந்தம் காரணம் �தன்கா�ன்
கல்லைறக் கண்� ��ப்� ெசய்�ைய ெகா�ப்பதன்
�லம் உலகள�ல் அத�ைடய வாசகர ்ெதாைகைய�ம்
சந்தாதாரர ் ெதாைகைய�ம் ெப�க்�க்ெகாள்ள
���ேம. உண்ைம�ல் அ�தான் நடக்க�ம் ெசய்த�.
�தன்கா�ைன ைவத்� ைடம்ஸ் பத்�ரிக்ைக மட�்ம்
கல்லாக் கட�்னால் மற்ற உலகப் பத்�ரிக்ைககள்
ேவ�க்ைகயாப் பாரத்்�க்ெகாண்��க்�ம். கல்லைற
கண்���ப்�க் ��த்த உட�க்�டனான அ�காரப்
�ரவ் ெசய்�ைய ெவளி�ட ��யா�டட்ால் என்ன அ�
��த்த வதந்�கைள ெவளி�ட ���ம்தாேன. இ�தான்
�த அரச�ைடய சாபம் ெதாடரப்ான கைதகளின் ரி�
�லம். 

ஒ� பக்கம் ைடம்ஸ் பத்�ரிக்ைக ஓவரட் ்காரட்ரின்
கண்���ப்�கள் ��த்த ெசய்�கைள
ெவளி�ட�்க்ெகாண்��க்க, மற்ெறா� பக்கம் �ல
பத்�ரிக்ைககள் எ�ப்�ய சாபங்கள் ��த்த
சங்க�கைளக் கலந்�கட�் �வார�யமான கட�்க்
கைதகைள அ�ழ்த்��ட�்க்ெகாண்��ந்தன. அதாவ�
லாரட் ் காரன்ரே்வா�ம், ஓவரட் ் காரட்�ம்
�ங்�க்ெகாண்��க்�ம் ஒ� �ைமையக் கண்���த்�
எ�ப்��டப் ேபாவதாக�ம், இதன் �லம் பாேரா
�தன்கா��ைடய சாபத்ைத உலக மக்கள் ��



ெகாண்� வரப் ேபாவதாக�ம் உலக மக்களின்
�வார�யத்ைதப் ெப�ம் அள�ல் �ண்��டட்ாரக்ள்.
இந்தக் கைதகைள உண்ைமயாக்�வ�ப்ேபாலத்
ெதாடரந்்� �ல மரணச ் சம்பவங்க�ம்
நிகழத்ெதாடங்�ன. அவ்வள�தான் �தன்கா��ைடய
சாபம் ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்��டட்தாக அந்தச ்�ல
பத்�ரிக்ைககள் கத�ன. �தன்கா��ைடய
கல்லைறைய ஓவரட் ் காரட்ர ் 1922-ல் கண்���த்தார.்
இந்தக் கண்���ப்� நிகழ்ந்த ஒ� �ல மாதங்களிேலேய
லாரட் ் காரன்ரே்வான் இறந்�ப்ேபானார.் இைதத்
ெதாடரந்்� வரிைசயாக இந்தக் கண்���ப்�ல்
ெதாடர�்ைடயவரக்ள் அகால மரணமைடயத்
ெதாடங்�னாரக்ள், இ�ல் அ�த்ததாக மரணமைடந்தவர்
இந்தக் கண்���ப்�ல் ஓவரட் ் காரட்�க்� ெப�ம்
உத�யாக இ�ந்த ஏ.�. ேமஸ். 

அ�த்த� ஓவரட் ் காரட்ரின் தந்ைத தற்ெகாைல
ெசய்�ெகாண்டார.் அவர ்தற்ெகாைல ெசய்� ெகாள்�ம்
ேபா� எ�� ைவத்��ந்த க�தம் இப்ப�ச ் ெசான்ன�.
'இதற்� ேம�ம் அமா�ஷ்யங்களின் அடட்காசங்கைள
என்னால் தாக்�ப்��க்க ��யா�. நிரத்தர அைம�ைய
ேநாக்� நான் ேபா�ேறன். அ�த்த� லாரட்்
காரன்ரே்வானின் ெந�ங்�ய நண்பரின் மரணம். இந்த
மரணப் பட�்ய�ல் அ�த்� வ�பவர்
எ�ப்�யால�ஷ்�ம், ெதால்�யலாள�ம்,
எ�த்தாள�மான ெவய்கள். ேகடக்ேவண்�மா
வதந்�க�க்�, �தன்கா�னின் சாபத்ைதக் ��த்�ப்
ப�த்�ம், இந்த மரண நிகழ்�கைளக் ��த்�ப் ப�த்�ம்
��யைடந்த ேமற்�லக அப்பா�களில் �லர ் தாங்கள்
எப்ேபாேத வாங்� ைவத்��ந்த (அதாவ�
எ�ப்���ந்� கள்ளத்தனமாகக் கடத்�வரப்பட�்க்
கள்ள சந்ைத�ல் �ற்கப்படட் எ�ப்�ய பழைமயான
ெபா�டக்ள் எல்லாவற்ைற�ம் வாரித் �ைடத்� உள்�ர்
கண்காட�்யகங்க�க்�ப் பாரச்ல் ெசய்��டட்ாரக்ள்.
�தன்கா�ன் மரணத் ேதவைத மற்�ம் அ��ஸ்



கட��டன் தங்கள் ��க�க்�ம் வந்��டட்ால் என்ன
ெசய்வ� என்�ற ���ல் 

இ�ல் �ேசசம் இறந்த அைனவ�ம் இயற்ைகயாக
மரணமைடந்தவரக்ள். ஆனால் அந்த உண்ைம
மைறக்கப்பட�்த் �தன்கா�ன் சாபத்�ற்�
ெநய்வாரக்்கப்படட்�. �தன்கா��ைடய
கல்லைறையக் கண்� ��த்த ஓவரட் ் காரட்ர ் மட�்ம்
இந்தக் கண்���ப்ைப நிகழ்த்�ய �ற� ஏறத்தாழ
ப�ெனட�் வ�டங்கள் உ�ர ்வாழ்ந்தார.் ஆனால் அந்த
உண்ைமையக் ��த்�த் �தன்கா�ன் சாப �வார�ய
வதந்�கைளக் �ளப்�ய எந்தப் பத்�ரிக்ைக�ம்
கண்�ெகாள்ளேவ�ல்ைல. உலக மக்க�ம் அ� எப்ப�,
இந்தக் கண்���ப்�ன் �லகாரணமான அவைர
மட�்ம் �தன்கா��ைடய சாபம் ஒன்�ேம
ெசய்ய�ல்ைல என்�ற ேகள்�ைய�ம்
ேகடக்ேவ�ல்ைல. ப�ெனட�் வ�டங்கள் க�த்� ஓவரட்்
காரட்ர ்இயற்ைகயாகத்தான் மரணமைடந்தார.் 

சாபங்கள் உண்ைமேயா இல்ைலேயா
பாக்�ரியாக்க�ம், சல்பர ் ேபான்ற �ச வா�க்க�ம்
உண்ைம . ஆம் பல ஆ�ரம் ஆண்�களாகச ் �ரிய
ஒளி�ம் �த்தமான காற்�ம் உள் �ைழய ��யாமல்
��ேய இ�க்�ம் �ர�டக்�க்�ள்�ம்
கல்லைறக�க்�ள்�ம் �ண்��ரக்�ம்,
�சவா�க்க�ம் ேசரந்்�தாேன �டக்�ம். இைவ
ேசரந்்�க்�டக்�ம் ஒ� அைறக்�ள் பல ஆ�ரம்
ஆண்�கள் க�த்� ஒ�வர ் ெசன்றால் �ல உடல் நலக்
�ைற�கள் ஏற்படத்தாேன ெசய்�ம். இத்தைகய உடல்
நலக் �ைற�கள் எ�ப்�ய ெதால்ெபா�ள்
ஆராய்ச�்�ல் ஈ�பட�்�க்�ம் அைனவ�க்�ம்
பழக்கமான ஒன்�. ஓவரட் ்காரட்�ம் �டத் �தன்கா�ன்
கல்லைறையக் கண்���த்� அதன் வா�ற் கதைவ
�றப்பதற்� �ன்பாக அ�ல் ��ய �ைளைய ஏற்ப�த்�
அந்தத் �ைளக்� ேநராக ெம��வரத்்�த் �ச ் �டைர
காட�்யதாக�ம், �ச ் �டர ் பக்ெகன்�



��த்�க்ெகாண்டதால் அந்த அைறக்�ள் �ச வா�
ேசரந்்��ப்பைத அ�ந்� ெகாண்� அைத
ெவளிேயற்�ய �றேக அந்த அைறக்�ள் தான்
�ைழந்ததாக�ம் தன்�ைடய கண்���ப்�
அ�பவங்களில் எ����க்�றார,் 

ஆனால் அவர ் ேவண்�ெமன்ேற எ�தாமல் �டட்
ஒ� �சயம். ஒப்பந்தத்���ந்� எ�ப்�ய அரசாங்கம்
�ன்வாங்�ய �ற� யா�க்�ம் ெதரியாமல்
�தன்கா�ன் கல்லைற���ந்� பல அ�ய
�ைலம�க்க ��யாத பழைமயான ெபா�டக்ைள
இலண்ட�க்�க் கடத்�யைத, இலண்டன் ைமயக்
கண்காட�்யகத்���க்�ம் �ல எ�ப்�ய பழைமப்
ெபா�டக்ள் இப்ப�யாக வந்� ேசரந்்தைவதான்.
இப்ப�யான ெபய�க்�ம், �க�க்�ம்.
அமரக்்களங்க�க்�ம், ெசாந்தக்காரரான பாேரா
�தன்கா�ைனக் ��த்� ேம�ம் அ�ந்� ெகாள்ள
நீங்கள் ��ம்��ரக்ள்தாேன. ��ம்பாமலா. ஆனால்
�தன்கா�ைன பற்�த் ெதரிந்� ெகாள்வதற்� �ன்�
எ�ப்�ய நாகரீகம் கண்ட அ�ர� பாேராைவக் ��த்�
அ�ந்� ெகாள்வ� நன்றாக இ�க்�ம் என்�
நிைனக்�ேறன், காரணம் அவ�க்�ம்
�தன்கா��க்�ம் �க �க ெந�ங்�ய ெதாடர�்
உண்�. வா�ங்கள் அந்த அ�ர� மன்னைன உங்க�க்�
அ��கப்ப�த்��ேறன். இதற்� 2300 ஆண்�கள்
�ன்ேனாக்� பயணித்� நாம் எ�ப்�ற்�ப்
ேபாகேவண்�ம். ேபாகலாம். 

அகேநத்தன்	�.�.	1353-1336	(18-வ�
அரசபரம்பைர,	��ய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

�த்தன்கா��ைடய கல்லைற�ல் ஏகப்படட்
தங்கப் �ைதயல் இ�ப்பதாகப் பழங்காலத்���ந்ேத
ஒ� ெச� வ� ெசய்� எ�ப்� ��வ�ம்
பர���ந்தைத நாம் �ன்ேப பாரத்்ேதாம். அவன்
எ�ப்�ன் 18-வ� பாேரா வம்சத்ைதச ் ேசரந்்தவன்.
எ�ப்�ய வரலாற்ைறப் பாேராக்களின் பரம்பைரைய



அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� �ரிக்�றாரக்ள்.
ப�ெனடட்ாவ� வம்சத்ைதப் ��ய அரசாட�் காலகடட்ம்
என்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் வைகப்ப�த்��றாரக்ள்.
இ� �.�. 1539-1069 வைர ஏறத்தாழ 500 வ�டங்கள்
நீ�த்த�. இேத ேபால 31 பாேரா வம்சங்கள் �மார ் 2300
வ�டங்கள் எ�ப்ைத ஆண்��க்�ற�.
�த்தன்கா��ைடய தந்ைத பாேரா அகேநத்தன். இவர்
�.�. 1353 - 1336 வைர ஆட�் ெசய்தவர.் அ�ர�க�க்�ப்
ெபயர ் ேபானவர.் இவ�க்� �ன் இ�ந்த ப�ேன�
பரம்பைர பாேராக்கள் எவ�ேம ெசய்யத் �ணியாத ஒ�
காரியத்ைதச ் ெசய்� அ�வைர உலகம் அ�ந்��ந்த
எ�ப்�ன் �கத்ைதேய மாற்�ப்ேபாடட்வர.் பாேராக்கள்
கட�ளின் ம� அவதாரங்கள் என்பேத அ�வைர
எ�ப்�யரக்ள் நம்� வந்த கட�ள் ேகாடப்ா�, எ�ப்�ய
நாகரீகத்�ல் கட�ளரக்�க்�க் �ைறசச்ேல �ைடயா�. 

�றப்�ற்� ஒ� கட�ள், இறப்�ற்� ஒ� கட�ள்,
�ரிய�க்� ஒ� கட�ள், �ரிய ெவளிசச்த்�ற்� ஒ�
கட�ள், இறப்�ற்�ப் �றகான ம� வாழ்�ற்� ஒ�
கட�ள், இறந்தவரக்ைள இ�ட�்ன் ஊடாக அ�த்த
உல�ற்� அைழத்�ச ் ெசால்ல ஒ� கட�ள், ெச�ப்�க்
கட�ள், தாய் கட�ள், தந்ைத கட�ள், சடட்த்�ற்� ஒ�
கட�ள்.... இப்ப�ப் ேபாய்க் ெகாண்ேட இ�க்�ம்.......
அத்ேதார,் ெபஸ், தாவரித், அ�ன், ரா, ஒ�ரிஸ், அ��ஸ்,
ஸ்ஸ� . ஏதன்..... 

இத்தைகய கட�ள்க�க்� என்� �றப்�
நகரங்க�ம் ைநல் ந� ெந�க்க இ�க்�ம். இத்தைகய
கட�ள்க�க்� என்� இ�க்�ம் ேகா�ல்க�க்�த் தனித்
தனிப் �சாரிக் �டட்ம் இ�க்�ம். அ�ன் கட��க்�ப்
�ைச ெசய்பவரக்ள் ஒ�ரிஸ் கட��க்�ப் �ைச
ெசய்யமாடட்ாரக்ள். அ�ன் கட��க்� என்� இ�க்�ம்
�றப்� நகரங்களில் மற்ற கட�ளர ் �சாரிகளின்
அ�காரம் எ�படா�. இன்�ம் ெசால்லப்ேபானால்
இந்தப் �சாரி �டட்ங்க�க்�ைட�ல் அ�காரப் ேபாட�்
தைல�ரித்தா� இ�க்�ற�. நம்�ர ் �ேவந்தரக்ைளப்



ேபாலேவ எ�ப்�ய பாேராக்க�ம் அர�யல்
ஆதாயங்க�க்காக ஒவ்ெவா� காலகடட்த்��ம்
ஒவ்ெவா� கட�ளைர தைல�ல் �க்�
ைவத்�க்ெகாண்டா���க்�றாரக்ள். இதன்
காரணமாகத் தைல�ல்
�க்�ைவத்�க்ெகாண்டாடப்ப�ம் கட�ளின் �சாரி
�டட்த்�ற்� அ�க்�ம் இராஜ அ�கார ேயாகம்.
ெபா�வாக எ�ப்�யரக்ளின் கண் கண்ட ெதய்வங்கள்
அ�ன் மற்�ம் ரா. இத்தைகய கட�ளர ் �சாரிக�க்�
என்� தனித் தனிேய தைலைம �சாரிக�ம்
இ�ப்பாரக்ள். அர�ல் பாேராக்க�க்� அ�த்� உசச்
நிைல அ�காரங்கள் ெகாண்டவரக்ள் இந்தத் தைலைம
�சாரிகள். 

��ப்�டட் பாேரா அ�ன் கட�ளின் பரம பக்தர்
என்றால் அந்தக் கட�ளின் தைலைம �சாரிக்�
அ�க்�ம் உசச் அ�கார அ�ரஷ்்டம். மற்ற கட�ளரின்
�சாரிகள் வாைலச ்��ட�்க்ெகாள்ள ேவண்�ய�தான்.
கட�ளரக்ளின் இம்மண்�லக உத�யாளரக்ளாகத்
தங்கைளக் க��க்ெகாண்டவரக்ள் பாேராக்கள். மக்கள்
பாேராக்களின் வ�யாகேவ கட�ளரக்ளிடம் ேவண்�தல்
ெசய்ய ���ம். இதன் காரணமாகேவ எ�ப்�ல்
கட�ளரக்ளின் ேகா�ல்கேளா� ேசரத்்� ஒவ்ெவா�
பாேரா�ன் மற்�ம் அவ�ைடய ��ம்ப
உ�ப்�னரக்ளின் ேகா�ல்க�ம் இ�க்�ம். மக்கள்
தங்கள் இஷ்ட ெதய்வத்�ன் ேகா�ல்க�க்�ச ் ெசன்�
வ�பா� ெசய்வ� ேபால அப்ெபா�� ஆட�்���க்�ம்
பாேரா�ன் ேகா�ல்க�க்�ம் ெசன்� வ�பா�
ெசய்வாரக்ள். பாேராக்களின் ேகா�ல்கள்
அவரக்�ைடய �ர��கள் இ�க்�ம் வளாகத்�ேலேய
அைமத்��க்�ம். ஒ� பாேரா ஆட�்க்� வந்த�ம்
ெசய்�ம் �க்�யக் காரியங்களில் ஒன்� தன்�ைடய
�ர��க்கான இடத்ைதத் ேதரந்்ெத�த்� �ர�� கட�்ம்
ேவைலகைளத் ெதாடங்�வ� அந்தப் �ர��
வளாகத்�ேலேய அவைர மக்கள் வ�ப�வதற்கான
ேகா�ல்க�ம் கடட்ப்ப�ம். அந்தக் ேகா��ன்



சந்நி��ல் ஓ�ரி�ன் உ��ல் அந்தக் ��ப்�டட்
பாேரா�ன் �ைல ைவக்கப்பட�்�க்�ம். ஒ� பாேரா
இறக்�ம்ேபா� அவ�க்�த் ��ப்� தரக் ��ய
�சயங்களில் ஒன்� அவ�ைடய �ர�� கட�்
��க்கப்பட�்த் தயாராக இ�ப்ப�ம் ஒன்�. �ர��
கட�் ��க்கப்ப�வதற்� �ன்ேப ஒ� பாேரா
இறந்��டட்ால் அ� ஒ� �ைறயாகத்தான்
பாரக்்கப்ப�ம். 

பாேராக்களின் �லேம கட�ைள எ�ப்�யரக்ள்
அைடய ���ம் என்�ற ேகாடப்ாடை்ட �தல் �ைறயாக
அ�த்� ெநா�க்�யவர ் அகேநத்தன். அடேட
அப்ப�யானால் அகேநத்தன் எ�ப்�யரக்ளின் கட�ள்
ேகாடப்ாட�்ல் ஒ� ஆேராக்�யமான மாற்றத்ைதக்
ெகாண்� வந்��ப்பார ் ேபா��க்�ற� என்�
�ந்�க்ெகாள்ளேவண்டாம். கட�ளரக்ைளப்
பாேராக்களின் வ�யாகச ் �ற்� வைளத்�க்ெகாண்�
வ�பட ேவண்டாம் ஏெனன்றால் இனி அந்தக் கட�ேள
நான்தான் என்� ஒேர ேபாடாகப் ேபாட�்�டட்ார்
அகேநத்தன், ஒட�்ெமாத்த எ�ப்�ம் அ�ரந்்��டட்�.
மக்கள் அ�ரந்்தாரக்ேளா இல்ைலேயா �சாரிகள்
எல்லாம் க�கலங்��டட்ாரக்ள். எ�ப்ைத �மார ் 230)
வ�டங்களாக அரசாண்ட 150-க்�ம் ேமற்படட்
பாேராக்களிேலேய ப� �ேனாதமான ஒேர பாேரா
அகேநத்தன் மட�்ேம, எ�ப்�ய �ர��க�க்�ம்
ஏ�யன்க�க்�ம் ெதாடர�்�க்கலாம் என்�
இன்ைறக்�ச ் �ல ெதாைலக்காட�்க�ம்
எ�த்தாளரக்�ம் கைதகட�்வதற்� வ�காட�்யவர்
இந்த அகேநத்தன். 

அகம் �ரம்மாஸ்� என்� அகேநத்தன்
எ�ப்�யரக்ைள �ரள �டட் சங்க�கைளப் பாரப்்பதற்�
�ன்னரப்் �ர��கைளக் ��த்�க் ெகாஞ்சம்
பாரத்்��ட�் வரலாம். அகேநத்தன் ஆட�்க் காலத்�ல்
�ர��கள் வழக்�ல் இல்ைல. அவ�ைடய ஆட�்க்
காலத்�ற்� 500 ஆண்�க�க்� �ன்ேப �ர��கைளக்



கட�்ம் வழக்கத்ைதப் பாேராக்கள் ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாகக் �ைறத்�க்ெகாண்� வந்��டட்ாரக்ள்.
அகேநத்தன் காலத்�ல் கல்லைறகள் வழக்�ற்�
வந்��டட்ன. இந்தக் கல்லைறகைள 'அரசரக்ளின்
சமெவளி' என்� இன்ைறக்� அைடயாளம்
காட�்�றாரக்ள் ஆராய்ச�்யாளரக்ள். பாேராக்கைள
அடக்கம் ெசய்�ம் மைல �க�கைள அரசரக்ளின்
சமெவளி என்� ெசால்வைதப் ேபாலப் பாேராக்களின்
��ம்பத்ைதச ் ேசரந்்த ெபண்கைள அடக்கம் ெசய்�ம்
மைல �க�கைள அர�களின் சமெவளி' என்�
அைழக்�றாரக்ள். நாம் இரண்ைட�ம் ெபா�வாக அரச
��ம்பத்�ன் நித்�ைர நிலம் என்�
ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். 

�ைடவைர என்�ற கட�்டகைல அைமப்ைப �கப்
ெபரிய அள�ல் �ன்ென�த்தவரக்ள் எ�ப்�யரக்ள்
என்பதற்� உதாரணம் இந்த நித்�ைர நிலம். �ைடவைர
கட�்டக் கைல என்ப� மைல �க�களில் இ�க்�ம்
பாைறகைளக் �ைடந்� கட�்டமாக மாற்�வ�. (நான்
இயக்�ய Ancient Art secrets of India - Mamallapuram என்�ற
மாமல்ல �ரம் ��த்த ஆவணப் படத்�ல்
எ�ப்�யரக்ளின் �ைடவைர கட�்டக் கைலக்�ம்
மாமல்ல�ரம் �ைடவைரக�க்�ம் இ�க்�ம் ெதாடரை்ப
பற்�ப் ேப���க்�ேறன். இந்த ஆவணப் படத்ைத
youtube-ல் பாரக்்கலாம். 

Part I- https://www.youtube.com/watch?v=E4LFZEDHVEM, 

Part II - https://iwww.youtube.com/watch?v=tEw//fkqVNMA). 

இப்ப�யான �ைடவைரக் கட�்டத்�ற்�ப் �ன் பக்க
வ�ேயா அல்ல� பக்கவாட�் வ�ேயா இ�க்கா� �ன்
பக்க வ� மட�்ேம இ�க்�ம். �ன் வ�யாகச ் ெசன்�
�ன் வ�யாக மட�்ேம ெவளிேய வர ���ம்.
இைதத்தான் பாேராக்கள் ��ம்�னாரக்ள். காலம்
காலமாக அவரக்�க்� இ�ந்� வந்த ஒ� ெப�ம்

https://www.youtube.com/watch?v=E4LFZEDHVEM


தைலவ�ையக் ெகாஞ்சமாவ� �ைறத்த� இந்தக்
�ைடவைர கல்லைறகள், 

வரம் ெகா�த்த சா��ன் தைல�ேலேய
ைகைவப்ப� ேபாலக் கட�ளின் உத�யாளரக்ளாகத்
தங்கைள அ��த்�க்ெகாண்ட பாேராக்களின்
கண்களிேலேய �ரல் �ட�் ஆட�்க்ெகாண்��ந்தாரக்ள்
கல்லைற ெகாள்ைளயரக்ள். �ர��கைள இந்தக்
ெகாள்ைளயரக்ள் �ைறயா�வைதப் பாேராக்களால்
த�க்கேவ ��ய�ல்ைல. �ர��களில் ைவக்கப்ப�ம்
தங்கத்�ன் அளைவச ் ெசால்�மாளா�. �ல
�ர��களில் உட�்ற அைறகளில் இ�க்�ம் கத�கள்
�டத் தங்கத்�ல் ெசய்யப்பட�்�க்�ம். �ல அைறகளின்
�வரக்ள் தங்கத்�ல் �லாம் �சப்பட�்�க்�ம். இத்ேதா�
தங்கத்�ன் ைககள் நின்��டா�. 

பாேராக்களின் மம்��ேகசன் ெசய்யப்படட் உடைல
ைவக்�ம் சாரே்காஃ�கஸ் (கல்லால் ெசய்யப்படட்
சவப்ெபட�்-க�ம் �ல ேநரங்களில் தங்கத்தால்
ெசய்யப்பட�்�க்�ம். சாரே்காஃ�கஸ்கள் டன் கணக்�ல்
எைடக் ெகாண்டைவயாக இ�க்�ம். உதாரணமாகத்
�த்தன்கா�னின் சாரே்காஃ�கைச ����ந்த� டன்
கணக்�ல் எைடக் ெகாண்ட அவன் �கம் ெச�க்கப்படட்
தங்கப் பலைக, சாரே்காஃ�கஸ்களின் உள்ேள�ம் தங்க
சரிைக ேவைலப்பா�கள் ெகாண்ட �ணிகள்
�ரிக்கப்பட�்�க்�ம். பாேராக்களின் மம்�க�ம் தங்கச்
சரிைக ெகாண்ட உைடகளால் �ற்றப்பட�்�க்�ம். 

இைதத் த�ரப் �ர��களின் உள் அைறகளில்
ைவக்கப்ப�ம் ��க்க ��க்கத் தங்கத்தால்
ெசய்யப்படட் இரதங்கள், �லங்�களின் �ைலகள்,
சைமயலைற ெபா�டக்ைள�ம் கணக்�ல் எ�த்தால்
�ர��கள் எல்லாம் தங்க �ரங்கங்க�க்� நிகர.்
இப்ப�த் தங்க �ரங்கங்களாக இ�க்�ம் �ர��கைள
யாரத்ான் �ட�்ைவத்� ேவ�க்ைக
பாரத்்�க்ெகாண்��ப்பாரக்ள். �ர��க�க்�ள்
இ�க்�ம் ெப�ம் அள�லான தங்கத்ைதத் ��ட



உ�ைர�ம் பைணயம் ைவக்கக் கல்லைறத் ��டரக்ள்
தயங்க�ல்ைல, கல்லைற ��டரக்ளின் அட�்�யத்ைதத்
த�க்கப் �ர��க�க்�ள் எ�ப்ெபா� ேபான்ற ெபரிய
பாைறகளால் ஆன ெபா�கைளக் �ட
அைமத்�ைவத்�ப் பாரத்்��டட்ாரக்ள் பாேராக்கள்,
ஆனால் ெகாள்ைளையத்தான் த�க்க ��ய�ல்ைல.
�ர��களின் தங்கம் ெகாள்ைளப் ேபாவைதக் �டப்
பாேராக்கள் ெபா�த்�க்ெகாண்டாரக்ள் ஆனால்
தங்கத்ைதக் ெகாள்ைளய�க்�ேறன் ேபரவ்� என்�
கல்லைறக் ெகாள்ைளயரக்ள் ெசய்த
அராசகங்கைளத்தான் அவரக்ளால்
ெபா�த்�க்ெகாள்ளேவ ��ய�ல்ைல. 

எ�ப்�யரக்ைளப் ெபா�த்த வைர மனிதன்
இறந்த�டன் அவன்கரிய இ�ட�்ன் ஊடக நீரில் பயணம்
ெசய்� ம� உலைக அைட�றான். இந்த ம� உலகப்
பயணத்�ல் மனிதரக்�க்� வ�த் �ைணயாக வந்�
அவரக்ைளப் பத்�ரமாக ம� உல�ல் ெகாண்� ேபாய்ச்
ேசரப்்ப� அ��ஸ் கட�ள் (எ�ப்�யரக்ள் இன்� என்�
அைழக்�றாரக்ள். அ��ஸ் என்ப� �ேரக்க வ�வம்).
இ� மாத்�ரமல்ல அ��ஸ் ேம�ம் பல
காரியங்கைள�ம் ெசய்வார ் அவற்ைறச ் சமயம்
வ�ப்ேபா� பாரக்்கலாம். அ��ஸ் மனித உட�ல்
நரி�ன் தைல ெகாண்ட உ�வத்���ப்பார.்
பாேராக்கைளப் ெபா�த்த வைரக்�ம் ம� உல��ம்
அவரக்ள் பாேராக்களாகத்தான் ெதாடரவ்ாரக்ள் என்�
நம்�னாரக்ள். மனித உட�டன் ம� உலகப் பயணத்ைத
ேமற்ெகாள்ள ��யா�. மனிதனின் ஆன்மா மட�்ேம
ம� உலகப் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள ���ம்.
ஐந்தா�ரம் வ�டத்�ற்� �ற்படட் எ�ப்�யரக்ள் இறப்�
என்பைத �ன்� ப� நிைலகளாகப் �ரித்��ந்தாரக்ள்.
'க்கா'. 'கா' மற்�ம் 'ப்பா' என்ன த�ழ் வாைட அ�க்�றேத
என்� ேயா�க்��ரக்ளா, அந்த ேயாசைனைய அப்ப�ேய
ெபாத்� பா�காத்�க்ெகாள்�ங்கள். ஏெனன்றால்
பண்ைட கால எ�ப்�யரக்�க்�ம் ெதால்
த�ழரக்�க்�ம் இ�க்�ம் பல பலமான ெதாடர�்கைளச்



ெசால்லக் ��ய சங்க�கள் �ன்னால் வர
இ�க்�ன்றன. 

க்கா என்ப� இறப்�ற்�ப் �றகான மனிதனின்
உடல். அதாவ� மனிதனின் �ணம். �ணம் அ��ம்
தன்ைம ெகாண்டதால் அைதப் பா�காக்கேவ
மம்��ேகஷன் �ைறைய எ�ப்�யரக்ள்
கண்���த்தாரக்ள். இறப்�ற்�ப் �றகான ம�
வாழ்க்ைக�ல் உடல் ேதைவ என்பதால், இந்த க்கா
�ர��களி�ம் கல்லைறகளி�ம் �ன் வ��ல்
��ப்�டப்பட�்�க்�ம். கா என்ப� ஒ� மனிதனின் ஆ�
உ�வம் ேபான்ற�. இந்தக்கா ஒ� மனிதன் �றப்பதற்�
�ன்���ந்ேத இ�ந்� வரக் ��ய�. ஒ� மனிதன்
�றக்�ம்ேபா�ம், அவன் வாழ்ந்� ம��ம்ேபா�ம்
அவ�டன் �டேவ இ�ந்� வ�வ�. அவன் இ�ந்த �ற�
அவன் �ர��ேலா அல்ல� கல்லைற�ேலா ஆ�
வ��ல் இ�ப்ப�ம் இந்தக் கா ேவ. கா-ேவ
�ர��களி�ம் கல்லைறகளி�ம் இறந்தவ�க்�ப்
பைடக்கப்ப�ம் உண�ப் ெபா�டக்ைள�ம் வாசைனப்
ெபா�டக்ைள�ம் �கரக் ��ய�. இ� நிைனத்த
ேநரத்�ல் எங்�ம் உல�த் �ரியக் ��ய� என்�ம்,
நிைனத்த வ�ைவ எ�க்கக் ��ய� என்�ம் பலமாக
நம்�னாரக்ள் பண்ைடய எ�ப்�யரக்ள். இ� இரண்�
மனித கரங்களின் வ��ல் ��ப்�டப்பட�்�க்�ம்.
அ�த்த�. ப்பா. இ� ஏறக் �ைறயக் கா ேபான்றேத.
இ��ம் ஒ� மனிதனின் ஆ� வ�வம்தான். ஆனால் இ�
ம� உலகத்�ல் ரா மற்�ம் ஓ�ரிஸ் கட�ள�டன்
இ�க்கக் ��ய� என்ப� நம்�க்ைக. இ� பறைவ�ன்
உட�ல் மனிதனின் தைலக் ெகாண்ட உ�வமாகக்
��ப்�டப்பட�்�க்�ம். 

இறப்�ற்� எ�ப்�யரக்ள் இப்ப�த்தான் அரத்்தம்
ெகா�த்��ந்தாரக்ள். இறந்� ம� உல�ற்�ச்
ெசன்ற�டன் அந்த உல�ல் அவரக்�க்� �ண்�ம் உடல்
ேதைவப்ப�ம் அல்லவா அப்ெபா�� இந்த உல�ல்
அவரக்�க்� இ�ந்த அேத உடைலப்



பயன்ப�த்�க்ெகாள்வதற்�த்தான் எ�ப்�யரக்ள் இந்த
உல�ல் இறந்த�டன் தங்களின் உடல்கைள
மம்�க்களாக மாற்�வ�. இறந்த உடல் ஒ�ங்காக
மம்��ேகசன் ெசய்யப்பட�்�க்�றதா என்பைத
அ��ஸ் கட�ள் அைதச ் �ற்� �ற்� வந்� �கரந்்�
பாரத்்� உ��ப்ப�த்�க் ெகாண்ட �றேக ம�
உல�ற்கான பயணம் ெதாடங்�ம் என்ப� அவரக்ளின்
நம்�க்ைக. 

ஆக மம்��ேகசன் ெசய்யப்படட் உடல் அ�
�க்�யம். அ��ம் ம� உல��ம் பாேராக்களாகேவ
ெதாடரப் ேபா�ம் பாேராக்க�க்� அ� அ� �க்�யத்
ேதைவதாேன. அப்ப�யாகப்படட் மம்�க்கைள
எ�த்�ப்ேபாட�் ெந�ப்� �ட�்க் �ளிரக்ாய்ந்தால்
எப்ப� இ�க்�ம். கல்லைறக் ெகாள்ைளயரக்ள் இந்தக்
காரியங்கைளச ் ெசய்��க்�றாரக்ள். பாேராக்களின்
மம்�க்கைளச ் �ற்���க்�ம் �ணிகளில் இ�க்�ம்
தங்கத்ைத�ம் ஒடட் ஒடட் உ�க்� எ�ப்பதற்காக
மம்�க்கைள அத�ைடய �ர��க�க்�ள் இ�ந்த
இ�த்� எ�த்� வந்� பாைலவனத்�ல் ேபாட�்
எ�த்��க்�றாரக்ள். �ணி�ல் இ�ந்த தங்கத்ைத
உ�க்�ய மாதரி�ம் ஆ�ற்� பாைலவனக் �ளிரில்
ெந�ப்� காய்ந்த மாதரி ஆ�ற்� ஒேர ெந�ப்�ல்
இரண்� லாபம். எந்த உடல் பாேராக்க�க்� ம� உல�ல்
அ� �க்�யேமா அைத இந்த உல�ேலேய ெந�ப்�
ைவத்�ச ் சாம்பலாக்�னால் எப்ப� இ�க்�ம். ம�
உல�ல் பாேராக்கள் உட�க்�ப் �சை்சயா எ�க்க
���ம். பாேராக்களால் கல்லைறக் ெகாள்ைளயரக்ளின்
இந்த அராசகத்ைதப் ெபா�த்�க்ெகாள்ளேவ
��ய�ல்ைல. தங்கத்ைத ேவண்�மானால்
ெகாள்ைளய�த்��ட�்ப் ேபாய் ெதாைல�ங்கள்
மம்�க்கைள ஒன்�ம் ெசய்யா�ரக்ள் என்� அரசாைண
ெவளி�டாத �ைறதான். 

இ�ல் ெகா�ைம, �ர��க�க்�க் காவலாகப்
பாேராக்களால் நிய�க்கப்படட்வரக்ேள கல்லைறக்



ெகாள்ைளயரக்�டன் �ட�்ச ்ேசரந்்� ெகாண்� இந்தக்
காரியங்கைளச ் ெசய்��க்�றாரக்ள். இவரக்ள்
கண்���க்கப்பட�்த் தண்�க்க�ம் பட�்�க்�றாரக்ள்.
இத்தைகயவரக்ள் கண்���க்கப்பட�் �டட்ால் மரண
தண்டைனதான். கல்லைற ெகாள்ைள�ல் ஈ�பட�்ப்
��படட்வரக்ைள �சாரைண ெசய்� அவரக்�க்�த்
தண்டைன ��க்�ம் சம்பவங்கைள எ�ப்�யரக்ள்
பப்ைபரஸ் ��ள்களில் ஆவணங்களாக
எ��ைவத்��க்�றாரக்ள். இத்தைகய பப்ைபரஸ்
��ள்கைளப் ப�ப்ப� ப� �வார�யமாக இ�க்�ம்.
இன்ைற���ந்� �மார ் 3500 ஆண்�க�க்� �ற்படட்
மனிதரக்ளின் வாழ்க்ைக சம்பவங்கைள அவரக்ளின்
ைககளினாேலேய எ��ய ப��களாகப் ப�க்�ம்ேபா�
�ண்�ம் அவரக்ள் நம் கண் �ன் இரத்த�ம் சைத�மாக
உ�ர ் ெபற்� வ�வ� ஒ� அலா�யான அ�பவம்.
ெப�ம்பா�ம் இப்ப�ப் ��ப�ம் கல்லைறக்
ெகாள்ைளயரக்ைள ��ந்தவைர பாேராக்க�க்� �ன்�
ெகாண்�ேபாய் நி�த்�வதற்� �ன்ேப அவரக்ைளத்
தப்�க்க ��வைதேயா அல்ல� ெகாைல ெசய்வ�
ேபான்ற காரியங்கைளேயா ஓவர�்யரக்ள் (இவரக்ள்தான்
�ர��கைளக் காவல் �ரிவதற்ெகன்� பாேராக்களால்
நிய�க்கப்படட்வரக்ள் ெசய்��க்�றாரக்ள். கல்லைற
ெகாள்ைளயரக்ைளப் பாேராக்க�க்� �ன்�
ெகாண்�ேபானால் தங்களின் களவாணித்தன�ம்
ெவளிப்பட�்��ம் என்�ற ��தான்.             

தங்க�ைடய �ன்ேனாரக்ளின் மம்� உடல்கைளக்
காப்பாற்ற ஓவர�்யரக்ைள நிய�த்தால், அவரக்ளின்
�ரா�த் தனங்கைளத் தணிக்ைக ெசய்யேவ ஒ� தனி
�சாரைணக் ��ைவ மாத மாதம் �ர��க�க்�
அ�ப்�ைவப்ப� தைலவ�ைய ேம�ம் ���
வ�யாக்�ய� பாேராக்க�க்�. �ர��கேள
ேவண்டாம்டா சா� என்� அவரக்ள் ��ெவ�க்க�ம்
இ�தான் �க்�யக் காரணம். �ர��க�க்� மாற்றாகக்
�ைடவைரகைளப் பாேராக்கள் ேதரந்்ெத�த்தாரக்ள்,
தங்க�ைடய மம்�கைளப் பா�காப்பாக



ைவத்�க்ெகாள்ள, �ைடவைரகல்லைறகள் ெப�ம்
அள�ல் கல்லைற ெகாள்ைளயரக்ைளவாலாடட்�டாமல்
த�த்��டட்�. �ைறந்த படச்ம் பாேராக்களின்
மம்�கள் தப்�ன. இன்ைறக்� நமக்�க் �ைடத்��க்�ம்
ெப�ம்பாலான மம்�கள் இத்தைகய �ைடவைர
கல்லைறகளில் இ�ந்ேத வந்தைவ. �ர��களில் இ�ந்த
ெப�ம்பாலான மம்�கள் 3000 ஆண்�க�க்� �ன்ேப
கல்லைறக் ெகாள்ைளயரக்ளால் எ�த்�
நாசமாக்கப்பட�்�டட்�. �ல �ற்காலப் பாேராக்கள்
கல்லைறக் ெகாள்ைளயரக்ளின் ைககளில் அகப்படாமல்
தப்�ப் �ைழத்த மம்�கைள�ம் �ல தங்கப்
ெபா�டக்ைள�ம் இந்தக் �ைடவைர கல்லைறக�க்�
மாற்�ப் பா�காத்�ம் இ�க்�றாரக்ள். 

சரி �ர��கள் சமாசச்ாரத்ைத இப்ெபா�ைதக்�
நி�த்�க்ெகாண்� அகேநத்தன் சங்க�க்�த்
��ம்�ேவாம். இவ�ைடய உண்ைமயான ெபயர்
அெமேனாெதப் IV. இவ�ைடய மைன� எ�ப்�ன்
ேபரழ�யாகக் க�தப்ப�ம் ெநஃப்ரி�ட�்
�ளிேயாப்பாடர்ாதாேன எ�ப்�ன் ேபரழ� என்�
நீங்கள் ேகள்�ப்பட�்�ந்தால் சந்ேதகேம�ல்ைல நீங்கள்
பள்ளிப் பாட �த்தக வரலாற்ைறப் ப�த்��க்��ரக்ள்
என்� அரத்்தம். ஏெனன்றால் பள்ளிக் �ட வரலாற்�ப்
பாட �த்தகங்கள் தவ�கைளத்தான் உண்ைமகள் என்�
ெசால்�க்ெகா�க்�ம் �கச ் �றந்த க��கள்.
ெநஃப்ரி�ட�் �ன்னாடக்ளில் தன்�ைடய ெபயைர
ெநஃப்ரெ்நஃபேரடட்ன் என்� மாற்�க்ெகாண்டாள்
கணவன் அகேநத்த�க்�ப் பயந்�. அகேநத்தன் ஏதன்
கட�ளின் அ� ��ர பக்தன். �ற்�ய பக்� ஒ�
கடட்த்�ல் அகேநத்தைன தான்தான் ஏதன் கட�ள் என்�
நிைனத்�க்ெகாள்�ம் அள�ற்�க் ெகாண்�
ேபாய்�டட்�. பாேராவாக �� �ட�்க்ெகாண்ட ஒ� �ல
ஆண்�களிேலேய தன்ைன ஏதன் கட�ள் என்�
அ��த்தான். அெமேனாெதப் என்�ற தன்�ைடய
ெபயைர�ம் அகேநத்தன் என்� மாற்�க்ெகாண்டான். 



இங்ேக நாம் ெகாஞ்சம் எ�ப்�யரக்ளின்
கட�ளரக்ைளப் பற்�த் ெதரிந்� ெகாள்வ� நல்ல�.
எ�ப்�யரக்ளின் பைழய - எ�ப்ைதப்
ெபா�த்தவைர�ல் பைழைம என்றாேல அ�
இன்ைற���ந்� 701000 வ�டங்க�க்� �ந்ைதய
காலகடட்ம் என்� எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் - ேகா�ல்
எ�த்�க்கள் அ�ம் என்�ற கட�ள் இந்த உலகத்ைத�ம்
எ�ப்�ன் அரசரக்ைள�ம் பைடத்ததாகச ்ெசால்�ன்றன.
இந்த அ�ம் கட�ைள ெதம் என்�ம் அைழப்பாரக்ள்.
ெபண்ணின் ஆற்றல் என்ப� அவ�ைடய சக்�களின்
ஒ� ப��யாக இ�க்கேவண்�ம் என்ப�
எ�ப்�யரக்ளின் பழைம கட�ள் ேகாடப்ா�களில் ஒன்�.
இதன் காரணமாக எ�ப்�யரக்ளின் கட�ளர்
அைனவ�க்�ம் மைன�கள் உண்�. இதன்ப� அ�ம்
கட��க்� ெநெபத் ஓெதப் என்�ற மைன� உண்�.
இவரக்ள் இ�வ�க்�ம் ஸ்ஸ� மற்�ம் ெடஃப்�ட ்என்�
இரண்� �ள்ைளகள். ஸ்ஸ��ம் ெடஃப்�ட�்ம் �ங்க
உ�வம் ெகாண்டவரக்ள். இவரக்ள் ஒ�ரிஸ் கட�ளின்
அரசாங்கத்ைதக் காவல் �ரிபவரக்ள். அ�ம் கட��ம் ரா
என்�ற �ரியக் கட��ம் ஒன்�தான் என்�ம்
க�தப்ப��ற�. 

ஸ்ஸ��க்�ம், ெடஃப்�ட�்க்�ம் �றந்தவரக்ள் ெகப்
மற்�ம் �ட ் ெகாப்�க்�ம் �ட�்க்�ம் �றந்த� இ�ஸ்
இப்ப�ேய ஒ�ரிஸ், ெசத், ெநப்ைதஸ் என்� ஒ� பட�்யல்
ேபா�ற�. இப்ேபாைதக்� இ�வைரக்�ம் ெதரிந்�
ெகாண்டால் ேபா�ம், இந்தக் கட�ளரக்ளின் பட�்யைல
'இன்ெனட ் ஆப் ெஹ�ேயாேபா�ஸ்' என்�
��ப்���றாரக்ள். அகேநத்த�க்� �ன்� 3000
வ�டங்களாக அ�ம் எனப்ப��ற ரா கட�ைளேய
பைடப்� கட�ளாக எ�ப்�யரக்ள் வ�பட�்வர
���ப்ெபன்� நான்தான் பைடப்�க் கட�ள், மற்ற
கட�ள்கள் இனி �ைடயா� என்றால் மக்கள் அ�ராமல்
�ற� என்ன ெசய்வாரக்ள். மக்கள் இனி மற்ற
கட�ளரக்ைள வ�ப�வைத�ட�் ஏதன் கட�ளான
தன்ைனேய வ�படேவண்�ம் என்� கடட்ைள�டட்ான்



அகேநத்தன். அைனத்�க் கட�ளரக்ளின் வ�பா�க�ம்
நி�த்தப்பட�் அவ�ைடய வ�பாேட ேகா�ல்களில்
நடத்தப்பட ேவண்�ம் என்� �சாரிக�க்�க்
கடட்ைள�டப்படட்�. தான் கட�ள் என்பதால்
தன்�ைடய �ைலகள் மற்ற பாேராக்களின்
�ைலகைளப்ேபால இ�க்கக் �டா� என்�ம்
���கட�்னான். 

ஏ�யன் ேபான்ற தைலயைமப்�ம், கண்ணக்
க�ப்�கள் ��த்�க்ெகாண்��க்�ம் நீண்ட �க�ம்,
ேதாள்கள் ஒ�ங்�ய ெமல்�ய உட�ம், அ�வ��
ெகாஞ்சம் ெப�த்�ம், நீண்ட கால்க�ம் ெகாண்ட
உ�வமாகத் தன்�ைடய �ைலையச ் ெச�க்�
தன்�ைடய கல்லைறக் ேகா�ல்களில் மக்கள் வ�பா�
நடத்�வதற்காக நி��னான். அகேநத்தனின் இந்தச்
�ைலையப் பாரப்்பதற்�க் �டட்த்தடட் ஏ�யன்
உ�வைமப்�ேலேய இ�க்�ம், அகேநத்தன் தன்ைனக்
கட�ள் என்� நம்�யதால் மற்ற பாேராக்களின்
�ைலகைளப் ேபாலத் தன்�ைடய �ைலகைள�ம்
வ�க்க அவ�க்� ��ப்ப�ல்ைல, ��ந்தவைர
தன்�ைடய �ைல உ�வம் மனித உ�வ அைமப்�ல்
இ�க்கக் �டா� என்�ற அவ�ைடய எண்ணேம
அத்தைகய ஒ� �ைல வ�வமாக ெவளிப்படட்�. கட�ள்
இப்ப�த்தான் இ�ப்பார ் என்� கற்பைன ெசய்�
ெதாைலத்தாேனா என்னேவா! இத்ேதா� நி�த்த�ல்ைல
கட�ளா��டட் தனக்காக ஒ� தனி நகரேம
உ�வாக்கேவண்�ம் என்� ஒ� நகரத்ைத
உ�வாக்�னான். நம்�ைடய பண்பாட�்ல் எப்ப�
��கக் கட��க்ெகன்� பழனி, ��செ்சந்�ர ்ேபான்ற
�றப்� வ�ப்பாட�்த் தளங்கள் இ�க்�ன்றனேவா
அேதேபால எ�ப்�ய நாகரீகத்��ம்
கட�ளரக்�க்ெகன்� �றப்� வ�பாட�்த் தளங்கள்
உண்�. உதாரணமாகத் �ப்ஸ் நகரம் அ�ன் கட�ள்
வ�பாட�்ற்�ரிய �றப்� நகரம். 



அகேநத்தன் என்�ற கட�ைள வ�பட�்ச்
�றப்�க்க அகேடடன் என்�ற �த்தம் ��ய நகைர
உ�வாக்�னான். அவ�க்� �ன்� �வா�ரம்
வ�டங்களாக எ�ப்�ய மக்கள் அ�ந்��ந்த �க
�க்�ய நகரங்கள் இரண்ேட இரண்�தான் ஒன்� �ப்ஸ்
மற்ற� ெமம்�ஸ் �வா�ரம் வ�டங்கள் பழைம�ம்
�றப்�ம் �க்க இந்த இரண்� நகரங்கைள�ம் இ�த்�
���ட�் அரச பரிவாரங்கைள ஒட�்ெமாத்தமாக
அகேடடன் நகரத்�ற்� மாற்�னான். இத்ேதா�
நிற்க�ல்ைல அவ�ைடய கட�ள் அவதார
���ைளயாடல்கள். உலக மன்னரக்ள் ஒ�வ�ேம
அவன் காலம் வைர�ம் ஏன் அவ�க்�ப் �ற�ம்
ெசய்யாத ஒ� காரியத்ைதச ் ெசய்தான் அவன்.
அவ�க்� �ன் �வா�ரம் வ�டங்கள் பழைம வாய்ந்த
எ�ப்�ன் வரலாற்�ப் ெபாக்�சங்கைள அ�க்க
உத்�ர�டட்ான் அகேநத்தன். 

உலகப் �கழ்ெபற்ற �ர��கள், �ர�� வளாகக்
ேகா�ல்கள், கரந்ாக்�ல் (கரந்ாக் என்ப� நம்�ைடய
காஞ்��ர�ம் தஞ்சா��ம் எப்ப�ப் பல ேகா�ல்களின்
நகரங்கேளா அேத ேபால எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன்
ேகா�ல்களின் நகரம்.) இ�ந்த பல �� ேகா�ல்கள்
என்� அைனத்��ம் இ�ந்த மற்ற கட�ள்களின்
�ைலகைள�ம், �ைடப்� �ற்பங்கைள�ம்,
�த்�ரங்கைள�ம் �ைதக்கக் கடட்ைள�டட்ான். 

தன்�ைடய நாட�்ன் தைல �றந்த வரலாற்�ப்
ெபாக்�சங்கைளத் தாேன அ�க்�ம் ஒ� மன்னைன
அன்�தான் உலக வரலா� கண்ட�. �வா�ரம்
ஆண்�களாகக் காலம் காப்பாற்� வந்த வரலாற்�
அற்�தங்கைளத் தன்�ைடய ஒேர கடட்ைள�ன் �லம்
நிர�்லமாக்�னான் அகேநத்தன். இப்ப�ச்
�ைதக்கப்படட் �ைலக�க்�ப் ப�லாகத் தன்�ைடய
ஏ�யன் உ�வம் ெகாண்ட �ைலகைள நி�வச்
�ற்�கைள�ம் கட�்ட கைலஞரக்ைள�ம்
�சாரிகைள�ம் கடட்ாயப்ப�த்�னான். எ�ப்�யரக்ள்



இனி மற்ற கட�ளரக்ளின் ெபயரக்ைளத் தங்க�ைடய
ெபயரக்�க்�ப் �ன்னால் ேசரத்்�க்ெகாள்ளக் �டா�
என்�ற அ�த்த அ�ர� கடட்ைள�ம் அவனிட��ந்�
வந்த�. ஏதன் என்�ற தன்�ைடய ெபயைரேய மக்க�ம்
மற்ற கட�ள் �சாரிக�ம் தங்க�ைடய ெபயரக்�க்�ப்
�ன்னால் ேசரத்்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� ெசான்ன�
அவ�ைடய அரசாைண. இதன் காரணமாகத்தான்
அவ�ைடய மைன� எ�ப்�ய ேபரழ� ெநஃப்ரி�ட�்
தன்�ைடய ெபயைர ெநஃப்ர ் ெநஃப்ேரதன் என்�
மாற்�க்ெகாண்டாள். எ�ப்� ��வ�ம் �ஞ்சான்
�ழவான்களி��ந்� அைனவரின் ெபய�க்�
�ன்னா�ம் ஏதன் ஒட�்க்ெகாள்ள ேவண்�ய கடட்ாயம். 

ேகா�ல்களில் மற்ற கட�ளரின் �ைலகள்
ஒ�ங்காகச ் �ைதக்கப்ப��றதா, மக்க�ம்
�சாரிக�ம் தங்க�ைடய ெபயரக்�க்�ப் �ன்னால்
ஏதன் என்� ேசரத்்�த் தன்ைனச ் �றப்�க்�றாரக்ளா
என்� கண்காணிக்க ஒ� தனிப் பைடேய ஏற்பா�
ெசய்தான் அவன். ேமைல எ�ப்� மற்�ம் �ைழ எ�ப்�
என்� எ�ப்� ��வ�ம் �ற்�த் �ரிந்� மற்ற
கட�ளரக்ளின் �ைலகைள அ�ப்ப�தான் இந்தப்
பைடக்�ப் �ரதான ேவைலேய. இந்தப் பைடக்� உள்�ர்
�சாரிக�ம் உதவ ேவண்�ம் இல்ைலெயன்றால்
�சாரிகளின் தைலதப்பா�. அவன் காலத்�ற்� �ன்�
வைர கட�ளரக்ளின் �ைலகள் காைல�ம் மாைல�ம்
நகரின் ெத�க்கள் வ�யாக ஊரவ்லம் ேபாவ� வழக்கம்.
அகேநத்தன் அதற்�ம் தைட��த்தான். ஏதன்
கட�ளா�ய தான் தன்�ைடய ேகா��க்�க் காைல�ம்
மாைல�ம் ��ைரகள் �ட�்ய இரதத்�ல் ெசன்�
��ம்�வைத மக்கள் வ�ெயங்�ம் �ரண்� நின்�
�றப்�க்க ேவண்�ம் என்� கடட்ைள�டட்ான்.
அகேநத்த�ைடய இத்தைகய நடவ�க்ைகள் ஒன்ைற
�க உ��யாகத் ெதளி�ப�த்�ய�. அ�. எ�ப்�ய
நாகரீகம் அ�வைர அ�ந்��ந்த அைனத்�க்
கட�ளரக்ைள�ம் இல்லாமல் ஆக்��ட�் இனி எ�ப்�ல்



கட�ள் என்றால் அ� தான் மட�்மாகத்தான் இ�க்க
ேவண்�ம் என்�ற அவ�ைடய ��ர �ந்தைனைய. 

எ�ப்�யரக்ள் கட�ளரக்�க்�ம் ��ம்பம் உண்�
என்� பாரத்்�ப் பழக்கப்படட்வரக்ள் என்பாதல்
தன்�ைடய மைன� மற்�ம் ஆ� ெபண்
�ழந்ைதகைள�ம் �டக் கட�ள்கள் என்� அ��த்தான்.
எ�ப்�யரக்ள் வ�டா வ�டம் ெசட ் மற்�ம் ஓெபட்
என்�ற ���ழாக்கைளக் ெகாண்டா�வாரக்ள். இந்த
இரண்� ���ழாக்கைள�ம் இனி எ�ப்�யரக்ள்
தன்ைனச ்�றப்�க்�ம் ���ழாக்களாகக் ெகாண்டாட
ேவண்�ம் என்� மற்ெறா� அ�ர�ையக்
�ளப்��டட்ான். நான் கட�ள் என்� தான் ெசய்�ம்
அ�சச்ாட�்யங்கைளப் ெபா�க்க ��யாமல் மக்கள்
ெகா�த்ெத�ந்� தன்�ைடய உ��க்� ஆபத்ைத
உண்�ப் பண்ணா�ம் பண்ணி��வாரக்ள் என்�ற
பயம் அவ�க்� ஒ� பக்கம் இ�ந்� ெகாண்ேடதான்
இ�ந்த�. இதன் ெவளிப்பாடாக அவ�ைடய
அரண்மைனக்�ள்ேளேய ஒ� இடத்���ந்� மற்ெறா�
இடத்�ற்�ப் பா�காவல் பைட�ல்லாமல் அவன்
நகரந்்த� �ைடயா�. காைல�ம் மாைல�ம் தான்
கட�ளாக இ�க்�ம் ேகா��க்�த் தாேன ெசன்� வ�ம்
சடங்ைக �டப் பா�காவல் பைட�ன் �ைண�டன்தான்
ெசய்வான். தான் உ�வாக்�ய ��ய நகரத்�ல்
தன்�ைடய பா�காப்�ற்�க் �ைறசச்ல் இல்லாமல்
பாரத்்�க்ெகாண்டான். 

தன்�ைடய பா�காவல் பைட�ல் ெப�ம்பா�ம்
��ய மற்�ம் மத்�ய தைரக்கடல் நா�கைளச ் ேசரந்்த
பைட �ரரக்ைளேய ேவைலக்� அமரத்்���ந்தான்.
தைலைம �சாரிகள் ஒன்� ேசரந்்� �ழ்ச�் ெசய்�,
அரசாங்க அ�காரிகைளத் தங்களின் ைகக�க்�ள்
ேபாட�்க்ெகாண்� தன்ைனக் ெகாைல ெசய்தா�ம்
ெசய்யலாம் என்�ற ���ல் தன்�ைடய
அரசாங்கத்��ம் அ�கார�க்கப் பத�களி�ம் ெவளி
நாடட்வரக்ைளேய நிய�த்தான். இெதல்லாம் எ�ப்�ய



மக்கள் அ�வைர பாரத்்�ராத �சயங்கள். கட�ளாகத்
தன்ைனக் க��க்ெகாண்டவ�க்� இந்தப் ���ல்
இ�ந்தவைரக்�ம் பயத்�ற்�ப் பஞ்சேம இல்ைல.
ஆனால் அவன் எ�ரப்ாரத்்தப� மக்கள் அவைன
எ�ரக்்�ம் மனநிைல�ல் இல்ைல . அவன் காலத்�ய
எ�ப்�யரக்ளின் சராசரி ஆ�ட ் காலம் 40 வய�தான்
என்� �ைடக்�ம் ெதால்ெபா�டக்ள்
உ��ப்ப�த்��ன்றன, அவன் ஆட�் காலத்�ய மக்கள்
ஊடட்ச ் சத்� �ைறபா� ெகாண்டவரக்ளாக
இ�ந்��க்�றாரக்ள். இவ்வள�ற்�ம் ைதயல் ந��ன்
�வசாயச ் ெச�ப்� அன்ைறய காலத்�ேலேய உலகப்
�கழ்ெபற்ற�. �ந்� ந� �வசாயச ் ெச�ப்� ேபால,
அப்ப� இ�ந்�ம் அவ�ைடய ஆட�்க் காலத்�ல்
மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரம் �ைறந்� இ�ந்ததற்�க்
க�ம் உைழப்�க் காரணமாக இ�ந்��க்கலாம் என்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். 

எ�ப்�ய நாகரீகம் என்றாேல �ரம்மாண்டமான
பாேரா கட�்டக் கைலதான். அன்ைறக்� எ�ப்�ய
நாகரீகத்ேதா� சம காலத்���ந்த �ேமரிய மற்�ம்
�ந்�ெவளி நாகரீகங்கைள�ட�ம் �கப்
�ரம்மாண்டமான கட�்டங்கள் எ�ப்�ல்
உ�வாக்கப்படட்�. இத்தைகய �ரட�்ம் கட�்டக்
கைலக்�த் ேதைவப்ப�ம் ெபா�ளாதாரத் ேதைவைய
ைநல் ந��ன் ெச�ப்�ப் பாரத்்�க்ெகாள்ள மனித
உைழப்ைப எ�ப்�ய மக்கள்தான்
ெகா�க்கேவண்���ந்த�. இந்தக் க�ம் உைழப்ேப
அவரக்ளின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத
�ைறத்��க்கேவண்�ம் என்ப� இன்ைறய
ஆராய்ச�்யாளரக்ளின் நிைலப்பா�. இந்த நிைலப்பா�
நி��க்கப்படட் உண்ைம �ைடயா�. அகேநத்த�ைடய
�ழ்ச�் அவ�ைடய தாய் ெட��ன் இறப்ேபா�
ெதாடங்�ய�. இந்தத் �க்கத்���ந்� அவன்
�ள்வதற்� �ன்ேப அவன் �க�ம் ேந�த்த அவ�ைடய
இரண்டாவ� மகள் ெமேகத்தன் அவ�ைடய ஏழாவ�
வய�ேலேய இறந்த� அவைன ேம�ம் உ�க்��டட்�.



இ���ந்� அவன் �ண்டதாகத் ெதரிய�ல்ைல .
அவ�ைடய 17-வ� ஆட�் ஆண்�ல் (�.�. 1330-ல்)
அகேநத்தன் இறந்�ப்ேபானான். தன்�ைடய மம்�ைய
ைவக்கப்ேபா�ம் சாரே்காஃ�க�ன் நான்� �ைல��ம்
எ�ப்�ய பழைம கட�ளரின் �ைல உ�வத்ைத
ைவக்கக் �டா� என்ப� அவன் உ��டன்
இ�ந்தேபாேத அ��த்��டட் �சயம். அதற்�ப்
ப�லாகத் தன்�ைடய மைன� ெநஃப்ரி���ன் �ைல
உ�ைவ ைவக்கேவண்�ம் என்�ம் அ��த்��ந்தான்.
அதன் ப�ேய ெசய்யப்படட்�. இ��ம் அ�வைர எ�ப்�
நாகரீகம் அ�யாத ஒன்�. 

அகேநத்த�ைடய மம்� உட�ல் இ�ந்த ஈரம் �டக்
காய்ந்��க்கா� அதற்�ள் எ�ப்�ல் பைழய நிைலைம
ப� ேவகமாகத் ��ம்��டட்�. அ�ன் கட�ளின்
தைலைம �சாரி அகேநத்த�ைடய மரணத்�ற்காகேவ
காத்�க்ெகாண்��ந்தவரக்ள் ேபால இனி எ�ப்�யரக்ள்
பைழயப� அ�ன் கட�ைள வ�படலாம் என்�
அ��த்தார.் இதற்� அகேநத்த�ைடய
��ம்பத்�னரிைடேய�ம் ெப�ம் ஆதர�
இ�ந்��க்�ற� �க்�யமாக ெநஃப்ரிட�் இதற்�
எத்தைகய எ�ரப்்�ம் ெதரி�க்க�ல்ைல. அவன்
இறந்த�ம் ஆட�் ெநஃப்ரி���ன் ைகக்� வந்த�.
ஆனால் அகேநத்த�ைடய அந்தப்�ர ெபண்களில்
ஒ�வ�க்�ப் �றந்த ெமன்காரா என்பவன் தன்ைன
எ�ப்�ன் பாேராவாக அ��த்�க்ெகாண்� �.�. 1333-
1332 வைர ஆட�்���ந்தான். இதற்� ஒ� ���கடட்
ெநஃப்ரி���ம் எ�ப்�ன் தைலைம �சாரிக�ம் ஒன்�
ேசரந்்� ஒ� உடன்பாட�்ற்� வந்தாரக்ள். அதன்ப�
அகேநத்த�க்�ம் அந்தப்�ர ெபண்களில் ஒ�த்�க்�ம்
�றந்த �தன் ேகத்தன் என்பவ�க்� ெநஃப்ரி���ன்
�ன்றாவ� மகளான அன்ேகஸ்ேனத்தைன ��மணம்
ெசய்�ைவத்�த் �தன்ேகத்தைன அ�காரப் �ரவ்
பாேராவாக அ��ப்ப� என்� ��வான�. இவரக்ளின்
ெபயரக்�க்�ப் �ன்னால் ஏதன் என்�ற ஒட�்



ஒட�்க்ெகாண்��ப்பைதக் கவனித்��ப்�ரக்ள் எல்லாம்
அகேநத்த�ைடய ���ைளயாடல்தான். 

�த்தன்கா�ன்	�.�.	1332	-	1322	(18-வ�
அரசபரம்பைர,	��ய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

�தன் ேகத்த�ம் அன்ேகஸ்ேனத்த�ம் ��மணம்
ெசய்�ெகாண்ட �ற� தங்க�ைடய ெபயரக்ைளத்
�த்தன்கா�ன், அனக்ஸ்ன�ன் என்�
மாற்�க்ெகாண்டாரக்ள். அ�ன் கட�ளின் ெபயர்
�ண்�ம் எ�ப்�யரக்ளின் ெபயரக்ேளா� வந்�
ஒட�்க்ெகாண்டதற்� �கச ் �றந்த உதாரணம் இ�.
�த்தன்கா�ன் �.�. 1332-ல் ேமைல மற்�ம் �ைழ
எ�ப்� என்� ஒட�்ெமாத்த எ�ப்�ர�்ம் பாேராவாகப்
பத�ேயற்றான். இங்ேக ேமைல எ�ப்� மற்�ம் �ைழ
எ�ப்� என்றால் என்னெவன்� பாரத்்���ேவாம். ைநல்
ந� எ�ப்�ர�்ள் �ைழ�ம் ப��ைய ேமைல எ�ப்�
என்�ம் ைநல் ந� மத்�ய தைரக் கட�ல் கலக்�ம்
ப��ைய �ைழ எ�ப்� என்�ம் �.�. 3000 ஆண்�
ெதாடங்�ேய எ�ப்�யரக்ள் �ரித்�
அ�ந்��க்�றாரக்ள். இந்த இரண்� ப��ைய�ம்
�ரிக்�ம் மத்�ய எ�ப்� என்� அைழக்கப்ப�வ� �ப்ஸ்
நகரம். �ப்���ந்�க்ெகாண்� இரண்� ப��கைள�ம்
கட�்ப்ப�த்த ���ம் என்பதால் �.�. 2500
ஆண்�க�க்� �ன்���ந்ேத எ�ப்�ய பாேராக்களின்
தைலநகரம் ேபாலச ் ெசயல்பட�் வந்த� �ப்ஸ், இந்த
நகரத்ைதத்தான் அகேநத்தன் தன்�ைடய ஆட�்க்
காலத்�ல் இ�த்� ��ய�. 

�த்தன்கா�ன் �� வய�ேலேய பாேராவாகப்
பத�ேயற்றவன். இவ�க்�ச ்�� வய�ேலேய ஒ� கால்
எ�ம்�ல் ஊனம் இ�ந்��க்�ற�. இதன் காரணமாக
இவன் ��வய�ேலேய ஊன்�ேகா�டன்தான் நடக்க
ேவண்���ந்��க்�ற�. இந்த உடல் ஊனம்
காரணமாக இவன் ��ந்த வ� ேவதைன�டன்தான்
தன்�ைடய வாழ் நாைளக் க�த்��க்க ேவண்�ம்
என்ப� இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ளின் க�த்�.



தன்�ைடய உடல் ேவதைனகைள�ம் தாண்�
�தன்கா�ன், அவ�ைடய தந்ைத அகேநத்தன் ெசய்�
ைவத்��ட�்ப்ேபான அலங்ேகாலங்கைளப்
ப�ேவகமாகச ் �ரப்்ப�த்தத் ெதாடங்�னான், எ�ப்�
��வ�ம் அகேநத்தன் �ைதத்த கட�ளர ்�ைலகைளச்
�ராக்� ���க்கக் கடட்ைள�டட்ான். எ�ப்�யரக்ள்
பைழயப� தங்கள் ��ப்ப ெதய்வங்கைள வ�பட எந்தத்
தைட�ம் இல்ைல என்� அ��த்தான். இப்ப� எ�ப்�ய
மக்களின் மனம் �ளிர ேபாய்க்ெகாண்��ந்த
�த்தன்கா��ைடய ஆட�் பத்� ஆண்�கைளத்
தாண்ட�ல்ைல. �த்தன்கா�ன் அற்பா��ல் ேபாய்ச்
ேசரந்்��டட்ான். �க இளவய�ேலேய இறந்த
பாேராக்களில் �த்தன்கா�ன் ஒ�வன். 

இவ�ைடய மரணத்�ல் மரம்ங்கள் இ�ப்பதாக
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். �த்தன்கா�ன்
அரண்மைன ச��ன் காரணமாகக் ெகாைல
ெசய்யப்பட�்�க்கலாம் என்� நம்�வதற்�ப் �றவய
ஆதாரங்கள் இ�ப்பதாகச ் ெசால்�றாரக்ள்.
�த்தன்கா�ன் ஆட�்க்� வந்த���ந்� மக்களின்
இஷ்டத்�ற்� மதச ் �தந்�ரம் ெகா�த்��டட்ா�ம்
அவ�ைடய இரக�ய �டட்ம் அவ�ைடய தந்ைத
அகேநத்தனின் மதத் �டட்த்ைதேய �ண்�ம் அ�கப்
பலத்�டன் மக்களின் தைல�ல் �ணிப்பதாக
இ�ந்��க்கலாம். அதாவ� அகேநத்தேன எ�ப்�ன் ஒேர
கட�ள் என்�ற நிைலைய உண்டாக்�வ�. இைத
ேமாப்பம் ��த்��டட் தைலைம �சாரிகள் �ழ்ச�்
ெசய்� அவைனக் ெகாைல ெசய்��க்கலாம் என்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ளில் ஒ� �� நம்��ற�. இதற்�
அவரக்ள் ஆதாரமாகக் காட�்வ� அவ�ைடய மம்�
மண்ைடேயாட�்ல் இ�க்�ம் ��ய �ைள. �ன்
மண்ைட�ல் ஆ�தத்தால் தாக்�ய�ல் அவன்
இறந்��க்கேவண்�ம் என்� ஒ� �� நம்�னால்
மற்ெறா� தரப்� அவ�ைடய உடல் ஊனேம
(எ�ம்��க்� ேநாய்) அவைன இள வய�ல் ெகான்�
�டட்� என்�ற�. 



�ழ்ச�்யால் ெகாைல ெசய்யப்படட்ானா அல்ல�
இயற்ைகயாகேவ மரணமைடந்தானா என்ப�ல் மரம்ம்
நீ�த்தா�ம் அவைன அடக்கம் ெசய்த கல்லைற�ல்
சாதாரண மனிதன் கற்பைன ெசய்� �டப் பாரக்்க
��யாத அள�ற்�த் தங்கப் ெபா�டக்ள் இ�ந்த�
என்ப�ல் மட�்ம் சந்ேதகேம இல்ைல. உதாரணத்�ற்�
அவ�ைடய மம்� ைவக்கப்பட�்�ந்த சாரே்காஃ�கைச
����ந்த� அவ�ைடய �� உ�வ�ம்
ெச�க்கப்படட்தங்கத்தாலான பலைக. பாேரா என்ற�ேம
உங்கள் நிைன�ல் வ�ம் பாேரா உ�வம் (ெப�ம்பா�ம்
ெதாைலக்காட�்களி�ம். ஆ��ட ் படங்களி�ம்,
பத்�ரிக்ைககளி�ம் வ�ம் தங்கத்தாலான பாேரா �கம்
ெகாண்ட �ைகப்படம் �த்தன்கா��ைடய
சாரே்காஃ�கைச ����ந்த தங்க பலைக�ல் இ�ந்�
வந்த�தான். இ� உலகப் �கழ்ெபற்ற �ைகப்படம்.
ஏறத்தாழ இ��� �ற்றாண்�களாக உலக மக்கள்
இந்தப் பாேரா �கத்�ற்�ப் பழக்கமானவரக்ள். அந்த
வைக�ல் இன்ைறய உலக மக்களின் �க அ�மானப்
பாேரா �த்தன்கா�ேன. இதற்�க் காரணம் அவ�ைடய
மரணத்�ற்�ப் �ன்னால் இ�க்�ம் மரம்�ம்
அவ�ைடய கல்லைற�ல் இ�ந்த அள�ட ��யாத
தங்க�ம். இன்ைறய ேத��ல் எ�ப்� பாேராக்கள்
��த்த �ைரப்படம் அல்ல� ெதாைலக்காட�்
நிகழ்ச�்கள் என்றால் அ� நிசச்யம் �த்தன்கா�ைன
ெதாடர�்ப்ப�த்�யதாகத்தான் இ�க்�ம். ��ளில்
அ�கம் ேதடப்ப�ம் பாேரா�ம் இவேன. 

இவ�ைடய கல்லைறையத் ெதால் ெபா�ள்
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்���த்த சமயத்�ல் அதற்�ள்
இவ�ைடய மம்� இல்ைல என்ப� இவைனக் ��த்த
அ�த்தச ்�வார�யம். அரசரக்ளின் சமெவளி�ல் இ�ந்த
இவ�ைடய கல்லைறைய ஓவரட்க்ாரட்ரக்ண்���த்�த்
�றந்� பாரத்்தேபா� அதற்�ள் ெமாத்த தங்கப்
ெபா�டக்ளில் கால்வா�ப் ெபா�டக்ள் மட�்ேம
எஞ்���ந்��க்�ற�. கல்லைற ��டரக்ள் அவ�ைடய
கல்லைற�ல் இ�ந்த �க்கால் வா�ப் ெபா�டக்ைளக்



ெகாள்ைளய�த்��டட்��ல்லாமல் அவ�ைடய
மம்�ைய�ம் ஏேதா ெசய்� அ�த்��டட்ாரக்ள்
என்�தான் �த�ல் காரட்ர ்�ரம்ானித்தார.் ஆனால் �ல
ஆண்�கள் க�த்� ேவ� ஒ� மம்�க்� உரியக்
கல்லைற�ல் �த்தன்கா��ைடய மம்��ம் அவைன
அடக்கம் ெசய்தேபா� ைவக்கப்பட�்�ந்த தங்கப்
ெபா�டக்�ம் எத்தைகய ேசத�ம் இல்லாமல்
ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� ஏேதசை்சயாகக்
�ைடக்கப்ெபற்ற�. �த்தன்கா��ைடய மம்�
கண்���ப்� ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� ஒ� இன்ப
அ�ரச்�் என்றால் அைத ஆராய்ச�்யாளரக்ள் எப்ப�க்
கண்���த்தாரக்ள் என்�ற வரலா� ப�
�வார�யமான வா�ப்ைப ெகா�க்கக் ��ய�. இ�
��த்� ேநஷனல் �ேயா�ரா�க் ெதாைலக்காட�் �க
அ�ைமயான பல ��ம்படங்கைள எ�த்�
ஒளிபரப்���க்�ற�. இந்த வைக��ம் �த்தன்கா�ன்
மக்களின் �வார�யத்ைதத் �ண்��டட்ான். 

மம்��ேகசன்	

�த்தன்கா��ைடய மம்� எப்ப�க்
கண்���க்கப்படட்� என்பைதேய ஒ� தனிக்
கட�்ைரத் தைலப்பாக எ�தலாம். அைத நாம் இங்ேக
ெசய்யப்ேபாவ�ல்ைல. ஆனால் மம்� ெசய்�ம்
�ைறையப் பற்�ப் பாரக்்கப்ேபா�ேறாம். வரலாற்�ன்
தந்ைத என்� �றப்�க்கப்ப�ம் �ரேடாடஸ் (இவர்
இன்ைற���ந்� �மார ் 2500 ஆண்�க�க்� �ன்�
வாழ்ந்த �ேரக்கர.் இவேர �தன் �தலாக மத்�ய
தைரக்கடல் ப��களின் வரலாற்ைறத் ெதா�த்�
எ��யவர.் இவ�ைடய �த்தகத்�ன் ெபயர்
�ஸ்ேடாரிஸ். இ� ஒ� அ�ைமயான �த்தகம். இ�
அப்ப�க்கற்ற வரலாற்�ப் �த்தகம் என்றா�ம் இைத
அவர ்ஒ� வரலாற்�ப் ��னம் ேபால் ப� �வார�யமாக
எ����ப்பார)் எ�ப்�ல் �ரிவாகச ் �ற்�ப்பயணம்
ெசய்� எ�ப்� ��த்�த் தன்�ைடய �த்தகத்�ல் ஒ�
தனி அத்�யாயேம எ����க்�றார.் 



அ�ல் எ�ப்�ல் மம்�கள் எப்ப�ச்
ெசய்யப்ப��ற� என்� ஒ� �ளக்கம் தந்��க்�றார.்
எ�ப்�ல் மம்�கள், பாேராக்க�க்�ம் அரச
��ம்பத்�ன�க்�ம் ஒ� வைக��ம் பணம்
பைடத்தவரக்�க்� ஒ� வைக��ம் ஏைழக�க்� ஒ�
வைக��ம் என்� பல �ைறகளில்
ெசய்யப்பட�்�க்�ற�. �த�ல் பாேராக்களின்
மம்�கள் எப்ப�த் தயாரிக்கப்ப�ம் என்பைதப்
பாரப்்ேபாம். (இ� ��க்க ��க்க �ரேடாட�ன்
�த்தகத்�ல் ெசால்லப்பட�்�ப்பைத அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட�). பாேராக்கள் இறந்� ஏறத்தாழ இரண்�
மாதங்கள் க�த்�தான் அவரக்�ைடய உடல்
�ர��க�க்�ள்ேளா அல்ல� �ைடவைர
கல்லைறக�க்�ள்ேளா ைவக்கப்ப�ம். அ�வைர
அவரக்�ைடய உடல் மம்�க்களாக மாற்றப்ப�ம்
சடங்� நைடெப�ம். ஒ� பாேரா இறந்த�ம் அவ�ைடய
உடல் அவ�ைடய உடைல ைவக்கத் தயாராக இ�க்�ம்
�ர�ைட பராமரிக்�ம் �சாரி�டம் ெகா�க்கப்ப�ம்.
இந்தப் �சாரிக்�க் �ழ் பல ைவத்�யரக்ள் இ�ப்பாரக்ள்.
அவரக்�ம் �சாரிகள்தான். 

அவரக்ள் ெசய்�ம் �தல் காரியம் பாேரா�ன்
�க்�ன் வ�யாக ஒ� கம்�ேபான்ற க��ைய
�ைழத்� �ைளைய வ�த்� எ�த்� ெவளிேய
�க்�ப்ேபா�வ�. எ�ப்�யரக்ைளப் ெபா�த்தவைர
�ைள என்ப� பா�காக்கப்பட ேவண்�ய �க்�ய
உ�ப்� அல்ல. இதயேம மனிதனின் �ந்�க்�ம் உ�ப்�
என்ப� அவரக்�ைடய நம்�க்ைகயாக இ�ந்த�. �ற�
கண்கைள எ�ப்பாரக்ள். இரண்� கண்கைள�ம் ஒ�
ஜா�க்�ள் ைவத்���வாரக்ள், அந்த ஜா�க்�ள் உப்�
மற்�ம் ��ைககள் ெகாண்� தயாரிக்கப்படட்
எண்ெணய் ேபான்ற �ரவம் இ�க்�ம். இ� மனித உடல்
உ�ப்�கைளக் ெகட�்ப்ேபாகாமல் பா�காக்கக் ��ய
�ரியம் ��ந்ததாக இ�ந்��க்�ற�. இந்த இரசாயனக்
கலைவ�ன் தயாரிப்�க் ��த்� எ�ப்�ய ம�த்�வப்
�சாரிகள் பரம இரக�யம் காத்��க்�றாரக்ள்.



அவரக்ைளத் த�ரச ் சாதாரண எ�ப்�ய ��மக�க்�
இந்த இரசாயனக் கலைவகள் ��த்த தயாரிப்�
�ைறகள் ஒ� இம்�யள� ஏன் வதந்�யாகக் �டத்
ெதரியா�. இந்த இரசாயனக் கலைவத்
தயாரிப்�க�க்�த் ேதைவப்ப�ம் பல ��ைககள்
மத்�ய �ழக்� மற்�ம் ெதன்னிந்�யா���ந்�
எ�ப்�ற்� இறக்�ம� ெசய்யப்பட�்�க்�ற�. 

அ�த்� இ�ப்�க்� ேமேல வ�ற்�ன்
அ�ப்பாகத்�ல் வல� �ற�ம் இட� �ற�ம் ��தாகக்
��த்� அேத கம்�க் க��ையக் ெகாண்� �டல்
மற்�ம் வ�ற்�ப் பாகங்கைள எ�த்�
எ�ந்���வாரக்ள். �ற� இதயம் பத்�ரமாக
எ�க்கப்பட�் மற்ெறா� ஜா��ல் ைவக்கப்ப�ம். இைவ
��ந்த �ற� ஒ� ெபரிய �ண்டான் ேபான்ற
பாத்�ரத்�ல் உப்�ம் ��ைகக�ம் கலந்�
தயாரிக்கப்படட் தண்ணீரில் பாேரா�ன் உடைல
ஏறக்�ைறய ஒ� மாத காலத்�ற்� ஊரப் ேபாட�்
��வாரக்ள். உப்ைபத் த�ர ��ைகப் ெபா�டக்ளின்
கலைவ இரக�யம் ��த்� �ரேடாட�ற்�ம் �டச்
ெசால்லப்பட�ல்ைல. �ரேடாடஸ் எ�ப்�ற� ெசன்ற
காலத்�ல் மம்��ேகசன் ெசயல் �ைற ெப�ம்
அள�ற்� வழக்�ல் இல்ைலெயன்ற ேபா��ம் �ட 

அ�ன் ேகா�ல் �சாரிகள் அ� ��த்� வாய்
�றக்க ம�த்��டட்தாக அவர ் எ���றார.் ஒ� மாத
காலம் ��ைகப் ெபா�க் கலக்கப்படட் தண்ணீரில்
ஊ�ய பாேரா�ன் உடல் எ�க்கப்பட�் �க்�த் �வாரம்
வ�யாக உப்�ம் ��ைகப் ெபா��ம் ஒ� �த
எண்ெணய்�ம் ெச�த்தப்ப�ம். அ�த்� வ�ற்�ப்
ப���ல் ��க்கப்படட் �வாரம் வ�யாக�ம் இேத
�ைற�ல் ெசய்யப்ப�ம். இப்ப�ேய ஒ� வாரக் காலம்
நைடெப�ம் அ�த்� உடல் ��வ�ம் �ண்�ம் ஒ�
வைக ��ைக எண்ெணய் �சப்பட�்ப் ப�த்� �ணிக்
ெகாண்� அந்த உடல் �ற்றப்ப�ம். உடல் ��வ�ம்
ப�த்� �ணி �ற்�க் கடட்ப்படட்�ம் அதன் ேமல்



�ண்�ம் ��ைக எண்ெணய் �ச�்ச ் ெசய்யப்ப�ம்.
�ற� �சாரி அந்த உடைல அரச ��ம்பத்�டம்
ஒப்பைடப்பார.் இந்தக் காரியங்கைளச ் ெசய்�ம் ேபா�
�சாரிகள் ஓநா�ன் �கம் ேபான்ற �க��ைய
அணிந்� ெகாள்வாரக்ள் என்� இன்ைறய
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ெசால்�றாரக்ள். காரணம்
அ��ஸ் கட�ள்தான் மம்��ேகசன் ேவைலக�க்�ம்
ம� உலகப் பயணத்�ற்�ம் �ைண ெசய்�ம் கட�ள்
என்பைத �ன்ேப பாரத்்��க்�ேறாம். இதற்� வ�
ேசரக்்�ம் �தமாகப் �ர��ன் உடப்க்க �வரக்ளில்
இ�க்�ம் ஓ�யங்க�ம் மனித உட�ல் ஓநாய் �கம்
ெகாண்ட அ��ஸ் கட�ள் பாேரா�ன் உடைல
மம்�யாக்�ம் ேவைல�ல் ஈ�ப�வைதக்
காட�்�ன்றன. 

பாேரா�ன் உடல் சகல மரியாைதக�ட�ம்
�ர��ற்� எ�த்�ச ் ெசல்லப்ப�ம். �டேவ வண்�
வண்�யாகத் தங்கத்தாலான ஆடம்பரப் ெபா�டக்�ம்
சைமயல் சட�்க�ம் எ�த்�ச ் ெசல்லப்ப�ம். இைவ
அைனத்�ம் அந்தப் பாேரா உ��டன் இ�ந்த சமயத்�ல்
பயன்ப�த்�யைவ. ஒ� பாேரா இறந்��டட்ால்
உ��டன் இ�க்�ம் அவ�ைடய அன்�க்�ப்
பாத்�ரமான ேவைலக்காரரக்�ம் மம்�யாக
ேவண்�ய�தான். ம� உலகத்�ற்�ம் ெசன்�
பாேரா�ற்�ப் பணி�ைட ெசய்யத்தான். இப்ப�யான
ேவைல ஆடக்ள் உ��டன் இ�க்�ம் ேபாேத நாம் ேமேல
பாரத்்த மம்��ேகசன் காரியங்கள் இவரக்ள் ��
நடத்தப்படட்தா அல்ல� �சம் ெகா�த்�க் ெகான்ற
�ற� அவரக்ள் மம்�யாக்கப்படட்ாரக்ளா என்ப�
��த்� ஆராய்ச�்கள் நைடெபற்� வ��ற�. �ல
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அவரக்ள் உ��டன் இ�க்�ம்
ேபாேத அவரக்�ைடய �ைள�ம் வ�ற்�ப்
பாகங்க�ம் எ�க்கப்பட�்ப் �ன்னர ் அவரக்ள்
மம்�களாக மாற்றப்பட�்�க்க ேவண்�ம் என்�
க���றாரக்ள். காரணம் �ர��களி��ந்�
எ�க்கப்படட் பாேரா�ன் ேவைலயாடக்ளின் மம்�



உடல்கள் ஆ�தம் ெகாண்� ெகால்லப்படட்தற்கான
அைடயாளங்கைளேயா அல்ல� �சம்
ெகா�த்�க்ெகால்லப்படட்தற்கான
அைடயாளங்கைளேயா காடட்�ல்ைல என்ப�தான். 

பாேரா�ன் மம்� உடேலா� ேசரத்்� அவ�ைடய
ேவைலயாடக்ளின் மம்� உடல்க�ம் �ர��ற்�ள்
ைவக்கப்ப�ம். �டேவ ம� உலகப் பயணத்�ன் ேபா�
வ��ல் சைமத்� சாப்�டத் ேதைவயான உண�ப்
ெபா�டக்�ம் ைவக்கப்ப�ம். இந்த இடத்�ல் நாம்
மற்ெறா� �க்�யமான �சயத்ைதத் ெதரிந்�ெகாள்ள
ேவண்�ம். ஆனால் இ�பற்� �ரேடாடஸ்
��ப்�ட�ல்ைல. ஒ�ேவைல அவ�க்� இ�பற்�ச்
ெசால்லப்படாமல் மைறக்கப்பட�்�க்கலாம். நாம்
ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ய அந்த �சயம்
'இறந்தவரக்ளின் �த்தகம் பற்�ய�. அதற்� �ன்னால்
சாதாரணக் ��மகன் ஒ�வனின் இறந்த உடல் எப்ப�
மம்�யாக்கப்படட்� என்பைதப் பாரத்்���ேவாம்.
இந்தக் காரியத்ைத�ம் �சாரிகேள ெசய்வாரக்ள்.
ஆனால் பாேராக்களின் உடைலப்ேபாலக் �டட்த்தடட்
ஒன்றைர மாத காலெமல்லாம் ஆகா� சாதாரணக்
��மகனின் உடைல மம்�யாக்க, ெமாத்த ெசயல்பா�ம்
�ன்ேற நாளில் ��ந்���ம். �ைள�ம், வ�ற்�ப்
ப�� உ�ப்�க�ம் ெவளிேய எ�க்கப்படட் �ற� உப்�ம்
��ைக எண்ெணய்�ம் உடல் ��வ�ம் �சப்பட�்
இரண்� நாடக்�க்� ைவக்கப்ப�ம். உடல் ��ைக
எண்ெணய்�ல் ஊ�ய �ற� �ன்றாம் நாள் ப�த்�
�ணியால் �ற்� சவப்ெபட�்க்�ள் ைவத்�
உற�னரக்ளிடம் ஒப்பைடத்���வாரக்ள். உற�னரக்ள்
அந்த மம்�ைய ைநல் ந��ன் ேமற்� கைர
பாைலவனப்ப��யான இறந்தவரக்ளின் நிலத்�ல் ��த்
ேதாண்�ப்�ைதத்���வாரக்ள். இப்ப�யான பல
சாதாரணக் �� மக்களின் மம்�கைள�ம் இன்ைறய
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ெதால்ெபா�ள்
ஆராய்ச�்களின்ேபா� கண்���த்� வ��றாரக்ள்.
எ�ப்�யரக்ள் தங்கள் �ட�் ெசல்லப் �ராணிகள் இறந்�



ேபானால் அைத�ம் மம்�யாக்���க்�றாரக்ள். �ைன,
நாய் ேபான்றவற்�ன் மம்�க�ம் �டத் ெதால் ெபா�ள்
ஆராய்ச�்களின் ேபா� �ைடக்�ன்றன.
எ�ப்�யரக்ளின் வளரப்்�ப் �ராணிகளில் �ைனக்� �க
உயரந்்த இட�ண்�. �ைன, ராகட�ளின் ம�
அவதாரமாகக் க�தப்ப��ற�. �ைன �ய சக்�கைள
ஓட ஓட �ரட�்ம் என்ப� அவரக்ளின் அைசக்க ��யாத
நம்�க்ைக. 

இறந்தவரக்ளின்	�த்தகம்	

ஸ்�ெபன் ேசாமரஸ்் இயக்கத்�ல் �மார்
பத்தாண்�க�க்� �ன்� ெவளிவந்� உலகம்
��வ��ம் சக்ைகப்ேபா� ேபாடட் � மம்�
�ைரப்படம் ��த்� அேனகமாக நீங்கள்
அ�ந்��ப்�ரக்ள். இந்தப் படத்�ன் ந�ப்ப���ல் � �க்
ஆப் � ெடட ் என்� ஒன்ைறத் �க்�க்ெகாண்� �ல
கதாப்பாத்�ரங்கள் அைலவைதப் பாரக்்க ���ம்,
அந்தப் �த்தகம் இறந்தவரக்�க்� உ�ர ் ெகா�க்�ம்
மந்�ரங்கைளக் ெகாண்ட� என்� அந்தப் படத்�ல்
ெசால்லப்ப�ம். உண்ைம�ல் � �க் ஆப் � ெடட ்என்�
ஒன்� எ�ப்�ய வரலாற்�ல் இ�ந்ததா என்றால் ஆம்
இ�ந்த�. இன்�ம் �ட இ�க்�ற� என்பேத உண்ைம .
இந்தப் �த்தகத்ைத எ�ப்�யரக்ள் ெர� � ெபரட் ் எம்
�� (எ�ப்�ய உசச்ரிப்�) என்� அைழத்தாரக்ள்.
அந்தத் �ைரப்படத்�ல் காடட்ப்ப�வைதப் ேபால இந்தப்
�த்தகத்ைதப் ப�த்� இறந்தவரக்�க்� �ண்�ம் உ�ர்
ெகா�க்க ���மா என்றால்? நிசச்யமாக அ� ��யா�.
இ� மதச ் சடங்� பாடல்க�ம் மந்�ரச ் சடங்�
வாரத்்ைதக�ம் ெகாண்ட ஒ� ெதா�ப்�. இந்தப் �த்தகம்
ெப�ம் பா�ம் இறந்த �ற� மனித�க்� என்ன நடக்�ம்
என்�ம் ம� உல�ல் மனிதன் எத்தைகய வாழ்ைவ
ேமற்ெகாள்வான் என்�ம் ெசால்லக் ��ய�. �மார ் 8000
வ�டங்க�க்� �ற்படட் மனிதனின் மரணம் ��த்த
�ரிதல்தான் இந்தப் �த்தகத்�ல் இ�க்�ம் சடங்�
பாடல்க�ம் மந்�ரச ்ெசாற்க�ம். 



இந்தப் �த்தகம் கடந்த 80000 வ�டங்களில் �ன்�
�ைற ��த்� எ�தப்பட�்�க்�ற�. �தல் ��த்தம்
�.�. 3500 வாக்�ல் ெசய்யப்பட�்�க்கலாம் என்�
க�தப்ப��ற�. இைத 'ெஹ�ேயாேபா�சன் ��த்தம்'
என்�றாரக்ள். இந்தத் ��த்தப்படட் வ�வம்
வரலாற்�க்� �ற்படட் காலத்���ந்� ஐந்தாவ�
பாேரா வம்சாவளி காலகடட்ம் வைரக்�ம்
�ழக்கத்���ந்��க்�ற�. இதற்�ப் �ற� இந்தப்
�த்தகத்�ல் நடந்த ��த்தத்ைத '�ெபன் ��த்தம்'
என்�றாரக்ள். இ� ப�ெனடட்ாம் வம்சாவளி காலகடட்ம்
ெதாடங்� இ�பத்�ரண்டாம் வம்சாவளி காலகடட்ம்
வைர பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ற�. இதற்� அ�த்�
நடந்த ��த்தத்ைத 'ெசல்ட ்��த்தம்' என்பாரக்ள். இந்தத்
��த்தப்படட் �த்தகம் இ�பத்தாறாம் வம்சாவளி
காலகடட்ம் ெதாடங்�த் தால� காலகடட்ம் வைர
பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ற�. இைட�ல் ��படட்
காலங்களில் இந்தப் �த்தகம் பல �ைற தவற �டப்பட�்
�ண்�ம் கண்� எ�க்கப்பட�்ப்
பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ற�. 

இந்தப் �த்தகத்���க்�ம் சடங்� பாடல்கைள�ம்
மந்�ரச ்ெசாற்கைள�ம் �ர�� �வரக்ளி�ம், மம்�கள்
ைவக்கப்ப�ம் சாரே்காஃ�கஸ்களி�ம், �ர��க்�ள்
ைவக்�ம் பப்ைபரஸ் ��ள்களி�ம், கல்லைற
ேகா�ல்களி�ம் எ��ைவப்பாரக்ள். எ�ப்��யல்
வல்�நரக்ள் (எ�ப்தால�ஸ்ட ் - உலக
நாகரீகங்களிேலேய எ�ப்�ய நாகரீக வரலாற்�
ஆராய்ச�் ஒன்�ற்� மட�்ேம ஒ� தனித் �ைறேய
இ�க்�ற� எ�ப்�யால� என்ப� அதற்�ப் ெபயர.்
காரணம் அவ்வள� வரலாற்�த் தகவல்கள் எ�ப்�ய
வரலாற்�ல் ெகாட�்க்�டக்�ற�. மற்ற உலக
நாகரீகங்கள் எ�த்� வ�வ வரலாற்�த் தகவல்கள்
இல்லாமல் �ண�க்ெகாண்��க்க எ�ப்�ய நாகரீகம்
ஒன்� மட�்ேம இ�க்�ம் எ�த்� வ�வ வரலாற்�த்
தகவல்கைள ஆராய்ந்� ெவளி�டத்
�ண�க்ெகாண்��க்�ற� இந்தப் �த்தகத்�ன் �ர�்கம்



எ�ப்�ய நாகரீகத்ைதச ் ேசரந்்த�ல்ைல என்�
க���றாரக்ள். 

இந்தப் �த்தகத்�ன் மரணம் மற்�ம் ம� வாழ்�
��த்த க�த்�க்கள் ெமசப்படே்டா�யா �லத்���ந்�
வந்��க்கலாம் என்� அவரக்ள் ஒ� சந்ேதகத்ைதக்
�ளப்��றாரக்ள். இ�ல் �ேசசம் ெமசப்படே்டா�ய
நாகரீகம் ச�க வாழ்�ன் பல க�த்�யல்கைளத்
த�ழரக்ளிட��ந்� ெபற்��க்�ற�. இப்ப�ச்
ெசான்னால் நம்�ைடய ஆடக்ேள �ரிப்பாரக்ள்.
�ரித்தால் �ரித்� �ட�்ப் ேபாகட�்ம் ஆனால் ஒன்�
மட�்ம் நிசச்யம் இ� �ரா�டக் க�த்�யல் �ைடயா�.
வரலாற்� உண்ைம. ெமசப்படே்டா�யா�ல் ஊரக்் என்�
ஒ� நகரம் இ�ந்த�. இன்ைற���ந்� 9000
வ�டங்க�க்�ம் ேமல் பழைமக்ெகாண்ட�. இந்த ஊரக்்
என்�ற நகைர ெமசப்படே்டா�ய ப���ல் உ�வாக்� 

ெமசப்படே்டா�ய நாகரீகத்�ல் ச�க வாழ்� ��த்த
க�த்�யல்கைள �ைதத்தவரக்ள் நம்மவரக்ேளதான்.
ஊர ் என்� ெபயர ் ஒற்�ைம இ�ந்தாேல உடேன அ�
நம்�ைடய� என்� ெசால்���வதா என்� ேம�ம்
நீங்கள் �ரித்தால் வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
நம்ைமப் பாரத்்�ச ் �ரிப்ப� கண்க�க்�த் ெதரியா�.
காரணம் ஊர ் என்�ற ெபயர ் �ரா�ட ெமா�
�லத்���ந்� வந்��க்கேவண்�ம் என்�
ெமசப்படே்டா�ய வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
க���றாரக்ள். �ரா�ட ெமா��ன் �லம் எ� என்ப�
ஊர ்உலகேம அ�ந்த �சயம். 

ஆக எ�ப்�யரக்ள் த�ழரக்ளின் மரணம் மற்�ம்
ம� வாழ்� ��த்த க�த்�யல்கைள
ெமசப்படே்டா�யரக்ள் வ�ேய ெபற்��க்�றாரக்ள்
என்� ெசால்வ� வரலாற்�க் �ற்றமா��டா� என்�
நம்��ேறன். எ�ப்� ஒன்றாக்கப்படட் காலகடட்த்�ற்�ப்
�ற� (இன்ைற���ந்� 5000 வ�டங்க�க்� �ன்�)
இறந்தவரக்ளின் �த்தகத்ைத' எ��ய� ேதாத் என்�ற
கட�ள் என்� நம்பத்ெதாடங்�னாரக்ள் அன்ைறய



எ�ப்�யரக்ள், ேதாத் கட�ள் மற்ற கட�ள்களின்
ெசயல்கைளப் ப�� ெசய்�ம் எ�த்தராக இ�ப்பவர்
என்� எ�ப்�யரக்ள் நம்�னாரக்ள். இவர ் ஓ�ரிஸ்
கட�ளின் பணியாளாகக் க�தப்ப�பவர ் இந்தப்
�த்தகத்ேதா� ேசரத்்� 'உ�ர ் �ச�்ன் �த்தகம்'
என்ெறா� �த்தக�ம் இ�க்�ற�. இ��ம்
இறந்தவரக்ளின் �த்தகம் ேபான்றேத. உ�ர ் �ச�்ன்
�த்தகத்�ல் வ�ம் பாடல்களில் ேதாத் கட�ேள இந்த
இரண்� �த்தகங்கைள�ம் எ��யதாக ஒ� ��ப்�
வ��ற�. மம்�யான� �ர��க்�ள் ைவக்கப்படட்�ம்
இந்த இரண்� �த்தகங்க�ம் �டச ் ேசரத்்�
ைவக்கப்ப�ம். �ர��ற்�ள் இ�க்�ம் அைறகளில்
எதாவ� ஒன்�ல் இந்தப் �த்தகங்கைள
ைவப்பதற்ெகன்ேற மாடம் கடட்ப்பட�்�க்�ம். 

�ல சமயங்களில் மம்��ன்
�ைடக�க்�க்�ைட�ல் �ட இந்த இரண்�
�த்தகங்கைள�ம் ைவப்ப�ண்�. இப்ப�யான
சடங்�கள் ��ந்த�டன் �ர��ன் கத� இ�த்�
�டப்பட�்ச ் �ல் ைவக்கப்பட�்��ம். இந்த இடத்�ல்
�ர��களின் ேதாற்றம் ��த்� அ�ந்� ெகாள்ள
ேவண்���க்�ற�. �ர��களின் ேதாற்ற�ம் எ�ப்�ய
பாேரா பரம்பைர�ன் ேதாற்ற�ம் �ரிக்க ��யாத�.
இறந்த �றகான ம� உலக வாழ்க்ைகப் பயணத்�ற்�
�க �க்�யமான� என்பைத�ம் தாண்� சமா�கள்
மற்ெறா� அர�யல் சமாசச்ாரத்�ற்காக�ம்
பயன்படட்�. அ�, சமா�கள் தங்க�ைடய
ஆ�ைமைய�ம் பலத்ைத�ம் அ��த்� எ�ரிகைள
�ரடட்க் ��ய �க �க்�யக் க��களில் ஒன்� என்�
எ�ப்ைத ஆண்ட வரலாற்�ற்� �ற்றப்படட் காலகடட்
அரசரக்ள் க����க்�றாரக்ள். 

எ�ப்�ய	நாகரகீத்�ன்	�ர�்கம்	�.�.	5000-க்�
�ந்ைதய	காலகட்டம்	(வரலாற்�ர�்	�ற்ப்பட்ட
காலகட்டம்)	



�ர��களின் �லத்ைதக் ��த்�த் ெதரிந்�
ெகாள்ள உடக்ா��ேறாம் என்றால் பாேராக்களின்
ேதாற்றம் ��த்�த் ெதரிந்� ெகாள்ளப் ேபா�ேறாம்
என்ப� எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் அ��க்கப்படாத ��.
அந்த அந்த ��ைய நாம் �ற ��யா�. எ�ப்�ய
நாகரீகத்�ன் �தல் பாேராைவ உங்க�க்�
அ��கப்ப�த்�வதற்� �ன்� வரலாற்�க்� �ற்படட்
எ�ப்ைதக் ��த்�ப் பாரத்்��டலாம். எ�ப்�ல் கற்கால
மனிதரக்ள் வாழ்ந்ததற்கான ெதால் ெபா�ள்
ஆதாரங்கள் நப்தா �ேளயா என்�ற இடத்���ந்�
வ��ற�. இந்த இடம் எ�ப்� மற்�ம் �டான் நா�களின்
எல்ைல�ல் இ�க்�ம் வடேமற்� பாைலவனப் ப���ல்
இ�க்�ற�. எ�ப்�ன் வடக்�ப் ப��களிேலேய
�தன்�த�ல் �வசாய நாகரீகம் ேதான்�யதற்கான
அைடயாளங்கள் �ைடக்�ற�. �வசாய நாகரீகம்
ேதான்�ய சமயத்�ல் எ�ப்�ற்�ள் மற்ெறா� இன
மக்களின் ஊ��வல் நடந்��க்கேவண்�ம் என்�
மா�ட�யல் அ�ஞரக்ள் க���றாரக்ள். எ� அந்த
மக்களினம் என்ப� ��த்�ச ் சரச்ை்ச இ�க்�ற�.
ஆராய்ச�்யாளரக்ளில் �லர ் அந்த இனம்
ெமசப்பேடா�யைவ ேசரந்்தவரக்ள் என்�றாரக்ள்.
மற்ெறா� �� இந்த மக்களினம் �றக் �ழக்���ந்�
வந்தவரக்ள் என்�றாரக்ள். 

�வசாய நாகரீகம் ேதான்�ய காலகடட்த்�ல்
அதாவ� இன்ைற���ந்� �மார ் 10,000)
வ�டங்க�க்� �ன்� �ர �ழக்�ல் �கப் ெபரிய
நாகரீகமாக இ�ந்தவரக்ள் த�ழரக்ள். கடல் ேகாள்களால்
தங்க�ைடய ெச�ப்� �க்க நிலங்கைள இழந்�
ெகாண்��ந்தவரக்�ம் த�ழரக்ள்தான். இந்த இடத்�ல்
ெதால்காப்�யம் ��ப்��ம் ஃபற்�ளி ஆற்� நிலம்,
கபாட�ரம் ேபான்ற நிலப் ப��கைளக் கவனத்�ல்
ெகாள்ள ேவண்���க்�ற�. பல �ற்றாண்�கள்
இைடெவளி�ல் இந்�யப் ெப�ங்கடல் ெதாடரந்்�
த�ழரக்ளின் �வசாய நிலங்கைளக் கா�
வாங்�க்ெகாண்��க்கத் த�ழரக்ள் அ�கம் அ�கம்



கடைல�ட�் வடக்� ேநாக்� ேமடான நா�க�க்�ள்
ெசல்ல ேவண்���ந்த�. 

கடல் அவரக்ளின் நிலங்கைள
அ�த்�க்ெகாண்��ந்தேபா� த�ழரக்ள் அந்தக் கடைல
எ�ரத்்� அதன் ேமல் எப்ப�க் கலம் ெச�த்�வ� என்�
கற்�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள். இதன் காரணமாகேவ
ெப�ங் கடல்களில் கப்பல் ெச�த்�ம் ெதா�ல்
�டப்த்ைத�ம் �தன் �தலாக வளரத்்ெத�க்�ம்
வாய்ப்�ம் த�ழரக்�க்ேக வாய்த்த�. இயற்ைக
அவரக்ளின் நிலங்களின் �� தாக்�தல் ெதா�க்க அேத
இயற்ைகைய பயன்ப�த்�ப் ��ய ��ய நிலங்கைளச்
ெசன்� அைடந்தவரக்ள் த�ழரக்ள். இன்ைறக்�
இலங்ைகக்�த் ெதற்�ல் இ�ந்த தங்க�ைடய
நிலங்கைளக் கடல் ெமல்ல ெமல்ல ��ங்கத் த�ழரக்ள்
ெப�ம் அள�ல் �டட்ம் �டட்மாகக் கப்பல்களில்
வடக்�, வட ேமற்� மற்�ம் வட �ழக்� என்� �ன்�
�ைசகளி�ம் ��ய நிலங்கைளத் ேத� இடம்
ெபயரந்்��க்�றாரக்ள். 

இந்த வைக�ல் கடல் தாண்� ��ய ��ய
����ப்�கைள �தன் �த�ல் உ�வாக்�யவரக்�ம்
த�ழரக்ேள. இந்�யப் ெப�ங்கட�ல் வட ேமற்காகக்
�டட்ம் �டட்மாகச ் ெசன்ற த�ழரக்ள் கைரேய�ய�
எ�ப்�ன் வட �ழக்�ப் ப���ல் த�ழரக்ளின் இந்தக்
��ெபயர�்ற்�ப் �றேக எ�ப்�ன் வடக்�ப் ப���ல்
�வசாய நாகரீகம் ேதான்���க்கேவண்�ம். இந்�யப்
ெப�ங்கட�ல் வடக்�த் �ைசயாகச ் ெசன்றவரக்ேள
�ந்�ெவளி நாகரீகத்ைத�ம் ேதாற்��த்��க்கச்
சாத்�ய ��கள் அ�கம் இ�க்�ன்றன. எ�ப்�ல்
�வசாய நாகரீகம் ேதான்�ய�ம் �ன்� ெப�
நகரங்கள் உ�ெபற்றன. அைவ 'ெஜன்னி, ��த் மற்�ம்
ெநக்ேகன். இந்த �ன்� ெப� நகரங்கள் உ�வாவதற்�
�ன்���ந்ேத அதாவ� �.�. 5000 ஆண்�க�க்�
�ன்���ந்ேத எ�ப்�யரக்ளிடம் நில�ய ெச� வ�
ெசய்� (நன்றாகக் கவனிக்க�ம் கைத அல்ல ெசய்�)



ஒ�ரிஸ் என்பவேர எ�ப்�ரக்்� நாகரீகத்ைத�ம்
�வசாயத் ெதா�ல் �டப்த்ைத�ம் ெகாண்டவந்தவர்
என்�ற�. அன்ைற எ�ப்�யரக்ள் ஒ�ரிைச மரணம்
மற்�ம் அதற்�ப் �றகான ம�வாழ்�ற்கான கட�ளாக
வ�பட�்�க்�றாரக்ள். 

எ�ப்�யரக்ள் ஒ�ரிைச கட�ளாக்��டட்ா�ம்
அவன் வரலாற்�க் கால மனிதன் என்ப�ல்
ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� எத்தைகய சந்ேதக�ம்
இல்ைல. நிசச்யம் ஒ�ரிஸ் எ�ப்�ய �ர�்கத்ைத
உைடயவன் இல்ைல என்ப��ம்
ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� எத்தைகய சந்ேதக�ம்
இல்ைல. ஆனால் அவன் எந்த நாகரீகத்ைதச ்ேசரந்்தவன்
என்பதற்� மட�்ம் இன்�வைர �ைடக்
�ைடக்க�ல்ைல. (நம்�ைடய பல்கைலக்கழக
வரலாற்�த் �ைறகள் என்ன
ெசய்�ெகாண்��க்�ன்றன என்� ெதரிய�ல்ைல. ஏன்
நம்�ரில் வரலாற்�த் �ைற�ல் ஆய்�ப் படட்த்�ற்�
ஆராய்ச�் ெசய்பவரக்ள் ஒ�ரி�க்�ம் த�ழரக்�க்�ம்
ஏ�ம் ெதாடர�் இ�க்�றதா என்� ஆராய்ச�்கைள
�ன்ென�க்க�ல்ைல? �ன்ென�ப்ப�ல்ைல? ஆய்�ப்
படட்த்�ற்� ஆைசப்பட�்ச ் �னிமா கைதகைள�ம்
பாடல்கைள�ம் ஆராய்பவரக்ள் இ�க்�ம் இடத்�ல்
இத்தைகய ேகள்�கள் எல்லாம் நைகப்�ற்�
உரிய�தான்! இவ்வள� வாய் ��க்�ம் நீ இத்தைகய
ஆராய்ச�்கைளச ் ெசய்யேவண்�ய�தாேன என்�
ேகடட்ால் தனி மனிதரக்ள் இத்தைகய ஆராய்ச�்கைள
�ன்ென�த்��ட�்ப் ேபாகலாம் என்றால்
பல்கைலக்கழக வரலாற்�த் �ைறகள் �ற� என்னதான்
ெசய்�ம்?) 

இன்ைற���ந்� 7000 வ�டங்க�க்� �ன்ேப
எ�ப்�யரக்ள் ஒ�ரிஸ் ��த்த ெசய்�கைள
�லங்�களின் எ�ம்�த் �ண்�களில் ப�� ெசய்�
ைவத்��க்�றாரக்ள் எ�ப்�யரக்ள் பயன்ப�த்�ய
எ�த்� வ�வம் ெஹக்ேரா��ப்ஸ். இ� �த்�ர வ�வ



எ�த்� வைக. அன்ைறய காலகடட்த்���ந்ேத
எ�ப்�யரக்ள் தங்க�ைடய ச�க வாழ்ைவ
எ�த்�க்களாகப் ப�� ெசய்வ�ல் ஆரவ்மாக
இ�ந்��க்�றாரக்ள், இந்த ஆரவ்ம் அ�த்த 5000 ஆ�ரம்
வ�டங்க�க்�ம் அவரக்ைள �ட�்ப் ேபாகேவ�ல்ைல.
இந்த எ�த்�ப் பழக்கத்�ன் ெதாடரச்�்யாகேவ �தல்
பாேரா ெதாடங்� 31-வ� பரம்பைர�ன் கைட�ப் பாேரா
வைர��ம் தங்க�ைடய அன்றாடச ் ெசயல்பா�கள்
ெதாடங்� அர�யல் ெசயல்பா�கள் வைர
அைனத்ைத�ம் எ�த்�க்களாகப் ப�� ெசய்ய அவரக்ள்
தவறேவ�ல்ைல, இதற்� என்ேற எ�த்தர ் என்� ஒ�
அரசாங்கப் பத�ைய உ�வாக்� அ�ல் எ�த்தரக்ைள
நிய�த்��க்�றாரக்ள். �மார ் 6000 வ�டங்க�க்�
�ற்படட் எ�ப்�யரக்ளின் எ�த்�க்களில் இ�ந்�
நமக்�த் ெதரியவ�ம் ஒ�ரிஸ் ��த்த ெசய்� இ�தான்.
ஒ�ரிஸ் தன்�ைடய மைன�யான இ�ஸ் மற்�ம் உடன்
�றந்த சேகாதரனான ெசத் உடன் எ�ப்�ற்� வந்�
எ�ப்�ய �ரவ் ��க�க்�ச ்ச�க வாழ்ைவக் ��த்�ம்
�வசாயத் ெதா�ல் �டப்ம் ��த்�ம் கற்�த் த��றான்.
இந்தச ் ெசயல் அவ�க்� எ�ப்�ய �ரவ் ��களிடம்
��ந்த மரியாைதைய�ம் ெசல்வாக்ைக�ம் ெபற்�த்
த��ற�. 

ஒ�ரி�க்� �ைடத்த மரியாைத�ம் ெசல்வாக்�ம்
அவ�ைடய தம்� ெசத்�ற்�ப் ெபாறாைமைய
உண்டாக்��ற�. ெபாறாைமையக் கட�்ப்ப�த்த
��யாமல் ெசத் தன்�ைடய உடன் �றந்த
சேகாதரைனக் கண்டம் �ண்டமாக ெவட�்
�ைசக்ெகான்றாக �����றான். இ�வைரக்�மான
�வரிப்� ஒ�ரி�ம் இ��ம் வரலாற்�ல் வாழ்ந்த
இரத்த�ம் சைத�ம் கலந்த மனிதரக்ளாகக் காட�்�ட�்
இதற்�ப் �ற� அவரக்�க்� ெதய்வத் தன்ைமையக்
ெகா�த்����ற�. �ண்� �ண்டா��டட் ஒ�ரி�ன்
உடைல இ�ஸ் தன்�ைடய மந்�ர சக்��ன் �லம்
ஒன்� ேசரத்்� எ�த்�க்ெகாண்� ெசத்�க்�ப் பயந்�
எ�ப்�ன் வடக்� ப��க்� ெசன்����றாள். இதற்�ப்



�ற� இ��க்�, ஓரஸ் என்� ஒ� மகன் �றக்�றான்.
ஓரஸ் தன்�ைடய தந்ைத�ன் ெகாைலக்�ப் ப�வாங்க
ெசத் �டன் க�ைமயாக ேமா��றான். இரண்�
தரப்��ம் அ�கமாக இரத்தம் �ந்தப்படட் சண்ைடைய
���ற்�க் ெகாண்�வர கட�ளரக்�க்� �ன் இந்தத்
தகரா� ெகாண்� ெசல்லப்ப��ற�. கட�ளரக்ள்
ஒ�ரிஸ் பக்க�ம் ஓரஸ் பக்க�ம் இ�க்�ம் நியாயத்ைத
ஏற்�க்ெகாண்� ஒ�ரி�ன் உட�க்� �ண்�ம் உ�ர்
த��றாரக்ள். �ற� அவைன மரணம் மற்�ம் ம�
உல�ன் கட�ளாக�ம் அரசனாக�ம் அ��க்�றாரக்ள்,
ஒரைச எ�ப்�ன் அரசனாக அ��க்�றாரக்ள். ெசத்
�ைம�ன் அைடயாளமாக அ��க்கப்பட�்
அ�க்கப்ப��றான். 

ஒ�ரிஸ் மற்�ம் ஓரஸ் ��த்த இந்தச ்ெசய்�கைள
எ�ப்�ன் பாேராக்கள் அ� ��ரமாக நம்�னாரக்ள்.
இதன் காரணமாகேவ பாேராக்கள் தாங்கள் உ��டன்
இ�க்�ம் ேபா� தங்கைள ஓர�ன் ம� �பமாக�ம்,
இறந்த �ற� ஒ�ரி�ன் ம� �பமாக�ம்
க��க்ெகாண்டாரக்ள். ெஜன்னி, ��த் மற்�ம்
ெநக்ேகன் நகரங்க�க்�ைடேய ெதாடக்கத்���ந்ேத
ஒட�்ெமாத்த எ�ப்ைத�ம் யார ் ஒ� �ைட�ன் �ழ்
ஆட�் ெசய்வ� என்ப� ��த்த அர�யல் அ�காரப்
ேபாட�் இ�ந்� வந்த�. இந்த �ன்� நகரங்க�க்�ம்
இைட�ல் அ�கார சண்ைடகள் ெதாடரந்்�
நடந்��க்�ற�. இ� பல �� ஆண்�கள்
ெதாடரந்்��க்�ற�. இத்தைகய சண்ைட�ல் ஈ�படட்
அரசரக்ள் ��த்�ம் இ�ல் எந்த நகரத்�ன் ைக
ஓங்���ந்த� என்பைதக் ��த்தம் எ�த்�
ஆதாரங்கள் இன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல. இைவ நிசச்யம்
எ�ரக்ாலத் ெதால் ெபா�ள் ஆராய்ச�்�ல் �ைடக்க
வாய்ப்�கள் அ�கம். இந்நிைல�ல் பத்ெதான்பதாம்
�ற்றாண்�ன் இ���ல் ெநக்ேகன் நகரப் ப���ல்
நைடெபற்ற ெதால் ெபா�ள் ஆய்�ன் ேபா�
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கல்லால் ெச�க்கப்படட் படை்டயம்
ஒன்ைற கண்���த்தாரக்ள். எ�ப்�ய ெதால் ெபா�ள்



ஆய்� வரலாற்�ல் கண்���க்கப்படட் �க �கப்
பழைமயான ெதால் ெபா�ள் இ�தான். இதன் காலம்
இன்ைற���ந்� 5000 வ�டங்கள் பழைமயானதாக
இ�க்கலாம் என்� கணிக்கப்பட�்�க்�ற�. 

ஓயாத சண்ைட�ல் இ�� ெவற்� ெபற்ற� எந்த
நகரம் என்�ம் அதன் அரசன் யார ் என்பைத�ம்
அைடயாளம் காட�்�ற� இந்தக் கல்
படை்டயத்���க்�ம் �ைடப்�ச ் �ற்பம். இந்தப்
படை்டயத்�ல், வாடட் சாடட்மாக நிற்�ம் ஒ� உ�வம்
தன்�ைடய இட� ைக�ல் தைர�ல் ��ந்� �டக்�ம்
ஒ�வனின் தைல ��ையக் ெகாத்தாக
இ�த்�ப்��த்�க்ெகாண்��க்�ற�. வாடட்சாடட்மாக
நிற்�ம் உ�வம் வல� ைக�ல் ஒ� த�ைய ��த்தப�
�ேழ ��ந்� �டப்பவனின் தைல�ல் ஓங்� அ�க்கத்
தயாராக வல� ைகைய ஓங்�யப� இ�க்�ற�. �ேழ
��ந்� �டக்�ம் உ�வம் எத்தைகய எ�ரப்்�ம் இன்�ச்
சக்�கள் அைனத்ைத�ம் இழந்��டட்ைதப் ேபாலத்
�வண்�ப்ேபாய்க் �டக்�ற�. அந்த உ�வத்�ற்�ம்
�ேழ ேம�ம் இரண்� உ�ங்கள் �வண்� ��ந்�
�டக்�ன்றன. கல் படை்டயத்�ன் இட��றம் ஒ� ��ய
உ�வம் ஒ� ைக�ல் தண்ணீர ் �வைலைய�ம் ம�
ைக�ல் பாத அணிகைள�ம் ��த்�க்ெகாண்�
நிற்�ற�. வல� �றம் மனித கரங்கள் உைடய ஒ� க��
�ண்டாக்கப்படட் மனித தைல ஒன்ைற க�ற்�ல் கட�்
இ�த்�க்ெகாண்��க்�ற�. இ�, கல் படை்டயத்�ல்
�த்தரிக்கப்பட�்�க்�ம் காட�்கைள �ளக்க அ�கச்
�ரமப்பட ேவண்�ய அவ�யேம இல்லாத அள�ற்�
�கத் ெதளிவான காட�் அைமப்�. 

ேபாரில் ெவற்� ெபற்ற ஒ�வன் அவனிடம் ேதாற்�
�ேழ ��ந்� �டப்பவனின் தைல ��ைய
இ�த்�ப்��த்� அவன் மண்ைடையத் த�யால் அ�த்�
ெநா�க்கப்ேபா�றான். ஏற்கனேவ இரண்� ேபைர
அவன் அப்ப�ச ்ெசய்��க்�றான் என்ப�ம் ெதளிவாகக்
காடட்ப்பட�்�க்�ற�. ஆக இந்தப் படை்டயத்�ல்



இ�ப்பவன் நிசச்யம் ஒ� அரசனாகத்தான்
இ�க்கேவண்�ம். ஆம் அப்ப�ேயதான். ேம�ம் அந்தப்
படை்டயம் நாரம்ர ் என்�ற ெபயைர�ம் ெகா�த்த�.
இந்தப் ெபயேர ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இந்தப் படை்டயம்
எந்த வரலாற்� நிகழ்ைவக் ��க்�ற� என்பைத
அைடயாளம் காண உத�யாக அைமந்த�. இந்த
இடத்�ல் நாம் மானித்ேதா என்பவைரக் ��த்�
அ�ந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். இவர ்எ�ப்�ய �சாரிகளில்
ஒ�வர.் இவர ் வாழ்ந்த� இன்ைற���ந்� �மார ் 2300
வ�டங்க�க்� �ன்�. இவர ் �மார ் �.�. 300 ஆண்�
வாக்�ல் ஒ� அற்�தமான காரியத்ைதச ்ெசய்தார.் அ�
எ�ப்�ய நாகரீகம் ��த்த ெசய்�கைளத் ெதா�த்� ஒ�
வரலாற்�ப் �த்தகம் எ��ய�. இவர ்�சாரி என்பதால்
எ�ப்�ன் ேகா�ல்களில் பா�காத்� ைவக்கப்பட�்�ந்த
ஆ�ரமா�ரம் பப்ைபரஸ் ��ள்கைள எவ்�த
அ�ம��ம் தைட�ம் இல்லாமல் பாரக்்�ம் அ�ரஷ்்டம்
ெபற்றவர.் 

எ�ப்�ய ேகா�ல்களில் ��ந்� �டக்�ம்
��ள்கைளச ் �ம்மா ேவ�க்ைக
பாரத்்�க்ெகாண்��க்காமல் பாேராக்கள் ��த்த ஒ�
வரலாற்�ப் �த்தகத்ைத எ��னார.் பப்ைபரஸ்
��ள்கள் ப�� ெசய்��ந்த �தல் பாேரா ெதாடங்� 31-
வ� வம்சத்�ன் இ�� பாேரா வைரயான தகவல்கைள
ஒ� ஒ�ங்கைமப்�ன் �ழ் ெதா�த்�தார.் �க �கக்
க�னமான காரியம் இ�. மண்ைடக் காய்ந்� ��வ�
மாத்�ர�ல்லாமல் இ�ப்�ம் ஒ�யக் ��ய ேவைல.
இன்ைறக்� நான் எ�ப்�ய பாேராக்கள் ��த்த
அடட்வைணைய �க எளிதாக உங்க�டன் ப�ரந்்�
ெகாள்�ேறன் என்றால் அதற்� �� �தல் காரணம்
மானித்ேதா . இவர ் 2300 ஆண்�க�க்� �ன்னால் எந்த
அ�ப்பைட�ல் 150-க்�ம் ேமற்படட் பாேராக்கைள
வரிைசயாகத் ெதா�த்தாேரா அைதேய இன்�
வைரக்�ம் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் பயன்ப�த்��றாரக்ள்.
இைத�ட ஒ�வர ் �றப்பாக �ற்�க்கணக்கான
பாேராக்களின் தகவல்கைளத் ெதா�த்��க்க ��யா�



என்பதால் ந�ன ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அ�ல்
ைகைவக்கத் �ணிய�ல்ைல. மானிேதா எ�ப்�ன்
�தல் பாேரா 'ெமன்னிஸ்' என்� ெதாடங்��றார.்
இவ�க்� நாரம்ர ் என்�ம் ஓர-்ஆ என்�ம் ேவ�
ெபயரக்ள் இ�ப்பைத ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அ�வாரக்ள்.
பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�ன் இ���ல்
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்���த்த நாம் ேமேல பாரத்்த
கல் படை்டயத்�ன் இரக�யம் ெமல்ல ெமல்ல
அ�ழ்ந்��டட்�. 



�தல்பாேராநார்மர்�.�.	3000	(�தல்
அரசபரம்பைர,	பைழய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

ெஜன்னி நகரின் அரசன் நாரம்ர ் �மார ்�.�. 3000
வ�டங்கள் வாக்�ல் ��த் மற்�ம் ெநக்ேகன் நகரின்
அரசரக்ைளப் ேபாரில் ேதாற்க�த்� அந்த நகரங்கைள
நிர�்லமாக்���க்�றான். அவ�ைடய ெவற்��ன்
�றப்ைப இந்த உல�ற்� அ��க்�ம் �தமாகேவ
ெநக்ேகன் நகரில் அந்தக் கல் படை்டயம்
ெவளி�டப்பட�்�க்�ற�. அந்தக் கல் படை்டயத்�ல்
�ேழ �டப்பவனின் மண்ைட�ல் அ�ப்ப�ேபால்
வாடட்சாடட் உ�வமாக நிற்ப� நாரம்ர.் இந்த
ெவற்�க்�ப் �ற� தனித் தனி நகரங்களாகப் �ரிந்�
�டந்த எ�ப்ைத ஒன்றாக்� ஒ� �ைட�ன் �ழ்
ெகாண்�வந்� எ�ப்ைத ஒ� நாடாக மாற்�னான்.
தன்ைன ஒன்�ைணந்த எ�ப்�ன் �தல் பாேராவாகக்
�.�. 2950 வாக்�ல் அ��த்தான். எ�ப்�ன் பாேரா
வம்சம் இவனி��ந்ேத ெதாடங்��ற�. இவனி��ந்ேத
எ�ப்�ன் �தல் அரச வம்சாவளி ெதாடங்��ற�. இைத
இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் பைழய அரசாட�்
காலகடட்ம் என்� வச�க்காக ேம�ம் ஒ� ப�ப்பாகப்
ப�த்��க்�றாரக்ள், பைழய அரசாட�் காலகடட்ம்
�.�. 2951-2575 வைர �மார ் 4000 ஆண்�க�க்�
நீள்�ற�. இந்தப் ப�ப்� �ன்றாம் அரச வம்சத்ேதா�
��வைட�ற�. 

ேபாரில் ேதாற்ற எ�ரி�ன் தைல��ைய
ெகாத்தாகப் ��த்�த் தைல�ல் அ�த்�க்ெகால்�ம்
இந்தக் காட�்யைமப்ைப அவ�க்�ப் �ன் வந்த
அைனத்� பாேராக்க�ம் தங்க�ைடய ெவற்�ைய
அ��க்கப் பயன்ப�த்�க்ெகாண்டாரக்ள். இந்தக்
காட�்யைமப்ைப அைனத்�ப் பாேராக்களின்
ேகா�ல்களி�ம் �ர��களி�ம் �ைடவைரக்
கல்லைறகளி�ம் பாரக்்க ���ம். ெபண் பாேராக்களாக
இ�ந்தவரக்�ம் �ட இந்தக் காட�்யைமப்�ல் தங்கைள
ெவளிப்ப�த்���க்�றாரக்ள். இந்த இடத்�ல் எ�ப்�ய



பாேரா வம்சத்�ன் ெமாத்தப் பட�்யைல�ம் த�வ�
ஏற்�ைடயதாக இ�க்�ம் என்� நிைனக்�ேறன். 

ெதாடக்க வம்சாவளி காலம் �.�. 2951-2575
�தல் வம்சாவளித் ெதாடங்� �ன்றாம்
வம்சாவளி வைர 
பைழய அரசாட�் காலம் �.�. 2575 - 2125
நான்காம் வம்சாவளித் ெதாடங்� எடட்ாம்
வம்சாவளி வைர 
�தல் இைடநிைலக் காலம் �.�. 2125-2010
பத்தாம் வம்சாவளித் ெதாடங்� ப�ேனாராம்
வம்சாவளி வைர 
இைட அரசாட�் காலம் �.�. 2011-1630
பன்னிெரண்டாம் வம்சாவளித் ெதாடங்�
ப�னான்காம் வம்சாவளி வைர 
இரண்டாம் இைடநிைலக் காலம் �.�. 1630-1539
ப�ைனந்தாம் வம்சாவளித் ெதாடங்�
ப�ேனழாம் வம்சாவளி வைர 
��ய அரசாட�்க் காலம் �.�. 1539-1069
ப�ெனடட்ாம் வம்சாவளித் ெதாடங்� இ�பதாம்
வம்சாவளி வைர 
�ன்றாம் இைடநிைலக் காலம் �.�. 1059-664
இ�பத்�ேயாராம் வம்சாவளித் ெதாடங்�
இ�பத்ைதந்தாம் வம்சாவளி வைர 
�ற்கால காலம் �.�. 664-332 இ�பத்�யாராம்
வம்சாவளித் ெதாடங்� �ப்பத்�ேயாராம்
வம்சாவளி வைர 

இதற்�ள் அடங்���க்�ம் பாேராக்களின் ெபயர்
பட�்யைல த�வ� ச�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம் என்பதால்
அைத இங்ேக நான் ��ப்�ட�ல்ைல. நாரம்�க்� �ன்�
எ�ப்�ல் இ�ந்த வம்சாவளிகைளக் ��த்�க்
ெகாஞ்சேம ெகாஞ்சம் தகவல்கைளப் பப்ைபரஸ்
��ள்கள் த��ன்றன. அந்த வம்சாவளிகளின்
ெபயரக்ள்ைடசான், படாரியன் மற்�ம் நாகடா. இந்த
வம்சாவளிையச ்ேசரந்்த அரசரக்ேள நாம் ேமலப் பாரத்்த



�ன்� நகரங்கைள�ம் ஆட�் ெசய்��க்�றாரக்ள்.
நாரம்ர ் இ�ல் எந்த வம்சாவளிையச ் ேசரந்்த அரசன்
என்� ெதளிவாகத் ெதரிய�ல்ைல . த�ழரக்ள் ��த்த
மா�ட�யல் வா�ப்� அ�பவம் உைடயவரக்�க்�
நாகடா என்�ற ெபயைரப் பாரத்்த�ம் ெகாஞ்சம்
ெந����க்�ம். 

எ�ப்�ன் நாகடாக்கள் த�ழரக்ளின் ெதால்
பழங்கால ேவடை்ட நாகரீக ��களில் ஒன்றான
நாகரக்ளாக இ�க்�ேமா என்� சந்ேதகம் எழலாம்.
இந்தச ் சந்ேதகம் உண்ைமயாக�ம் �ட இ�க்க
வாய்ப்�கள் �ரகாசம்தான். இத்தைகய அற்�தமான
ஆராய்ச�்த் தகவல்கைளக் ெகாண்� எ�ப்�ய
நாகரீகத்�ற்� �வசாயத்ைத�ம், அரசைமப்ைப�ம்
அ��கப்ப�த்�யவரக்ள் த�ழரக்ள் என்பைத இந்த
உல�ற்� அ��க்கேவண்�ய நம்�ைடய
பல்கைலக்கழக வரலாற்� ஆராய்ச�்த் �ைற என்ன
ெசய்�ெகாண்��க்�ற� என்ப� அதற்ேக ெதரியாத
நிைல�ல் காலம் தள்ளிக்ெகாண்��க்�ற�. 

ஆங்�ல வரலாற்�த் �ைறகள், ஒப்�க்�ப் ெபறாத
�ப்�க் �ைடத்தாேல அைத ைவத்�க்ெகாண்�
�ர�க்கத்தக்க வரலாற்� உண்ைமகைள ெவளிேய
ெகாண்�வந்� ெகாண்��க்�ன்றன. ஆனால்
எ�ப்�யரக்�க்�ம் த�ழரக்�க்�மான உற�கள்
��த்� இவ்வள� வ�வான மைற�க வரலாற்�
ஆதாரங்கள் இ�ந்�ம் நம்�ைடய வரலாற்�த் �ைறகள்
�ங்� வ�ந்� ெகாண்��ப்பைத நிைனத்தால்
சங்கடமாக இ�க்�ற�. சங்டப்பட�்ம் வ�த்தப்பட�்ம்
ஆகப்ேபாவ� ஒன்��ல்ைல என்� �ரி�ற�தான்
இ�ந்தா�ம் ஆதங்கம் அடங்க�ல்ைல. நல்லேதார்
�ைணச ் ெசய்� அைத நலங்ெகடப் ����ல்
எ�பவரக்ைள நீங்கள் பாரத்்த� இல்ைலெயன்றால்
அதற்காகக் கவைலேயப்படேவண்டாம் காரணம்
நாம்தான் அந்த அ��ளிகள். உலக
நாகரீகங்க�க்ெகல்லாம் வ�காட�்ய நம்�ைடய



�றப்�கைள இப்ப� அ�யாைமப் ����ல்
ெதாைலத்�க்ெகாண்��க்�ம் நாம் �டட்ாள்கள்
இல்லாமல் ேவ� என்ன! 

ைடசான், படாரியன் மற்�ம் நாகடா வம்சாளிையச்
ேசரந்்த அரசரக்ள் தங்க�ைடய வல்லைமைய
எ�ரிக�க்� எ�த்�க்காடட் தங்க�ைடய
கல்லைறகைள�ம் ஒ� க��யாகப்
பயன்ப�த்���க்�றாரக்ள். இைவதான் �ற்காலத்�ல்
பாேராக்களின் �ர��களாக வளரச்�்யைடந்தைவ.
அந்த வைக�ல் �ர��களின் ெதாடக்கம் என்ப� �மார்
�.�. 5000 ஆண்�களி��ந்� ெதாடங்��ற�.
ெதாடக்கத்�ல் இ�ந்தைவ கற்��யைலக் ெகாண்�
உ�வாக்கப்படட் மணல் ேம� ேபான்றைவயாக
இ�ந்��க்�ற�. இதற்�ள் அைறகள் எல்லாம்
�ைடயா�. அரசரக்ளின் உடல்க�ம் மம்�க்களாக
மாற்றப்பட�் இந்தக் கற்��யல்க�க்� அ��ல்
ைவக்கப்படட்தற்கான ெதால்�யல் ஆதாரங்கள்
இ�வைர �ைடக்க�ல்ைல. 

மஸ்டபாஸ்	

இந்தக் கற்��யல் கல்லைறகளின் அ�த்த நிைல
வளரச்�்யான மஸ்டபாஸ் நாரம்ரின் காலப் ப���ல்
ேதான்��ற�. நாரம்ரின் உடேல ஒ�
மஸ்டபா�ற்�ள்தான் அடக்கம் ெசய்யப்பட�்�க்�ற�.
நாரம்ரின் இந்த மஸ்டபா இன்ைறய அைபேடாஸ்
ப���ல் இ�க்�ற�, மஸ்டபாஸ் �டட் ெசங்கற்கைளக்
ெகாண்� கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இைவ நீள் ச�ர வ�வம்
ெகாண்டைவ. காலத்தால் �ற்படட் மஸ்டபாக்களின்
�ேழ அைறகள் இல்லாமல்தான் கடட்ப்பட�்�க்�ற�.
இந்த மஸ்டபாக்க�டன் இறந்த பாேராக்கைள வ�ப்பட
என்� ேமற் �ைர�ல்லாத ேகா�ல்க�ம் ஒ� �ல
ப��டங்க�ம் இ�ந்��க்�ன்றன. இந்தத் ெதாடக்கக்
கால மஸ்டபாக்களில் ைவக்கப்படட் பாேராக்களின்
இறந்த உடல்கள் மம்��ேகசன் ெசய்யப்பட�்�க்கலாம்



என்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். ஆனால்
அதற்கான வ�வான ஆதாரங்கள் �ைடத்தபா�ல்ைல. 

நாரம்ர ் காலத்�ய மஸ்டபாக்களின் �ேழ இரண்�
அைறகள் ெகாண்ட அைமப்� வழக்கத்�ற்�
வந்��க்�ன்றன. நாரம்ரின் மஸ்டபாவாக இன்ைறக்�
அைடயாளம் காணப்பட�்�க்�ம் மஸ்டபா
அ�த்தளத்�ல் இரண்� அைறகைளக்
ெகாண்��க்�ற�. இ�ல் நாரம்ரின் மம்� உடல்
ைவக்கப்பட�்�ந்��க்கலாம். மஸ்டபாைவச ் �ற்�
�ற்�ச ்�வர ்எ�ப்பப்பட�் ெவள்ைள நிறத்�ல் வரண்ம்
�சப்பட�்�க்�ற�. இ� �ரத்���ந்�
பாரப்்பவரக்�க்� இங்ேக �க உன்னத
அரசரின்கல்லைற இ�க்�ற� என்பைத அைடயாளம்
காட�்வதற்� �ற்�ச ் �வ�க்� அ��ல் இறந்த
பாேராைவ வ�பட�ம் பாேரா�க்கான உண�ப்
ெபா�டக்ைளப் பைடக்க�மான ேகா�ல்கள்
கடட்ப்பட�்�க்�ன்றன. அந்தக் ேகா�ல்களில்
வ�டத்�ன் 365 நாடக்�ம் �ன்� ேவைல�ம் தவறாமல்
பாேரா�ற்� உண�ப் ெபா�டக்ள்
பைடக்கப்பட�்�க்�ற�. 

பாேரா பரம்பைர�ன் ெதாடக்கக் காலங்களில்
மஸ்டபாக்களில் ைவக்கப்ப�ம் மம்� உட�க்�ள் இறந்த
பாேரா ��ந்� அவ�க்�ப் பைடக்கப்ப�ம்
உண�கைளச ் சாப்��வார ் என்�ற நம்�க்ைக�ம்
இ�ந்��க்�ற�. மம்� உடல் ம� வாழ்�ல் அவ�க்�ப்
பயன்ப�வதற்� என்�ற நம்�க்ைகைய�ம் தாண்�
�ற்காலத்��ம் இந்த நம்�க்ைக ெதாடரந்்��க்�ற�.
மஸ்டபா கட�்ட வளாகத்�ற்�ள் பல �� ேகா�ல்கள்
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. அந்தக் ேகா�ல்களில் காைல�ம்
மாைல�ம் மக்கள் வந்� ந�மணப் ெபா�டக்ைள
ைவத்�க் �டேவ உண�ப் ெபா�டக்ைள�ம்
பைடப்பாரக்ள். 

மஸ்டபா வளாகக் ேகா�ல்களில் ��ப்�டட்
பாேரா�ன் �ைல�ம் அவ�ைடய ��ம்பத்�னரக்ளின்



�ைலக�ம் வ�க்கப்பட�்�க்�ம். இந்தக் ேகா�ல்களின்
�ற்�ச ் �வரக்ளில் அந்தப் பாேரா�ன் �றப்�கள்
�ைடப்�ச ் �ற்பங்களி�ம், ெஹக்ேரா��ப்ஸ்
எ�த்�க்களி�ம் ெச�க்கப்பட�்�க்�ம். பாேரா�ன்
மஸ்டபா வளாகக் ேகா�ல்கைளப் பராமரிக்க என்�
தனிேய �சாரிக�ம் நிய�க்கப்படட்னர.் �ற்காலத்�ல்
இந்தப் �சாரிக�க்�ம் ேசரத்்ேத �ர��ன் வளாகத்�ல்
வ�ப்�டங்கள் கடட்ப்பட�்�க்�ன்றன. உ��டன்
இ�க்�ம் நாடக்ளில் பாேரா தனக்கான மஸ்டபா�ற்�ம்,
அைதச ்�ற்��ள்ள தன்�ைடய �ைலகள் நி�வப்படட்
ேகா�ல்க�க்�ம் �ற்�ப் பயணம் வ�வ�ம் நடக்�ம்.
�ல மஸ்டபாக்கள் அ����க்�ம் மற்ெறா�
பாேரா�ன் மஸ்டபா கட�்ட ெசங்கற்கைள
உ��ெய�த்�ம் கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இப்ப�ச்
ெசய்யப்படட்�ன் காரணமாகச ் �ல பழங்காலப்
பாேராக்களின் மஸ்டபாக்கள் இன்ைறக்� நமக்�க்
�ைடக்காமல் ேபாய்�டட்ன. �தல் பாேரா வம்சாவளித்
ெதாடங்� �ன்றாம் வம்சாவளி காலகடட்ம் வைரக்�ம்
மஸ்டபா கட�்ட�ம் இறந்த உடைல மம்� ஆக்�ம்
ெசய�ம் பாேராக்க�க்� மட�்மான அரச உரிைமயாக
மட�்ேம இ�ந்��க்�ற�. மற்ற எந்த எ�ப்�ய
��மக�க்�ம் இந்த உரிைம �ைடயா�. 

�ன்றாம் வம்சாவளி காலகடட்த்�ற்�ப் �றேக
அர�யல் காரணங்க�க்காக - அதாவ� தங்க�ைடய
அ�காரத்ைத ேம�ம் வ�வாக்�த்
தக்கைவத்�க்ெகாள்ள - பாேராக்கள் மஸ்டபா
கட�்க்ெகாள்�ம் உரிைமைய�ம் உடைல மம்� ஆக்�ம்
உரிைமைய�ம் ெநாமார�்க�க்� மாநிலங்களின்
�ற்றரசரக்ள் �ட�்க்ெகா�த்��க்�றாரக்ள். நாரம்ர்
எ�ப்ைத ஒன்றாக்�ய �ற� அைதப் பல
மாநிலங்களாகப் �ரித்� ஒவ்ெவா� மாநிலத்�ன்
நிரவ்ாகப் ெபா�ப்ைப�ம் அந்தப் ப��களில் இ�க்�ம்
ெசல்வாக்� ��ந்த உள்�ர ் தைலவரக்ளிடம்
ெகா�த்தான். இவரக்ளின் ெசயல்பா�கள் ஒ�வைக�ல்
பாேரா அரசைவ�ன் �ர�க்கள் ேபால�ம் மற்ெறா�



வைக�ல் பாேரா�ன் �ழ் இ�க்�ம் மாநிலங்களின்
ஆ�நரக்ள் ேபால�ம் அைடயாளம்
காணப்பட�்�க்�ற�. இவரக்ைள ெநாமார�்கள் என்�
இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அைடயாளம்
காண்�றாரக்ள். இவரக்ள் ஒ�வைக�ல் அந்த
மாநிலங்களின் �ற்றரசரக்ளாக இ�ந்��க்�றாரக்ள். 

�ற்காலத்�ல் பல பாேராக்களின் ஆட�்ையக்
�ப்�றத் தள்ளி �� ப�க்க�ம் காரணமாக
இ�ந்தவரக்ள் இந்த ெநாமார�்கள். இதற்� ஒ� �றந்த
உதாரணம், இவரக்ள் ெசய்த �ளரச்�்�ன் காரணமாக
�ண்�ம் ஒ��ைற எ�ப்� பாேராக்க�க்�க்
கட�்ப்படாமல் பல அ�காரம் �க்க மாநிலங்களாகப்
�ரிந்�ப்ேபான�. அந்தச ் சமயத்�ல் பாேரா
ெமன்ேடாெதப் // இவரக்ளின் �ளரச்�்கைள அடக்�
நாரம்�க்�ப் �ற� இரண்டாம் �ைறயாக எ�ப்ைத ஒ�
�ைட�ன் �ழ் ெகாண்�வந்தான். இ� நடந்த� இைட
அரசாட�் காலகடட்த்�ல் அதாவ� ப�ெனாராவ�
பாேரா வம்சாவளி காலத்�ல், நாரம்�க்�ப் �ன் �மார்
1000 வ�டங்கள் க�த்� இ� நைடெபற்ற�. 

ெமன்ேடாெதப்	II	�.�.	2010	-	1960	(11-வ�
அரசபரம்பைர,	இைட	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

ெமன்ேடாெதப் II எ�ப்� கண்ட �கச ் �றந்த
பாேராக்களில் இவ�ம் ஒ�வன், �ப்ஸ் நகரின் ேபார்
கட�ளான ேமான்��ன் நிைனவாகேவ இவ�க்�
ெமன்ேடாெதப் என்� ெபயர ் ைவக்கப்படட்�.
ெமன்ேடாெதப் பாேரா வ�சத்ைதச ் ேசரந்்தவன்
�ைடயா�. அதாவ� �தல் பாேராவான நாரம்ரின்
ேநர�யான இரத்த வ��ல் வந்தவன் �ைடயா�.
நாரம்�க்� அ�த்� ��ய பாேரா வ�சத்ைதத்
ெதாடங்�ைவத்தவன் என்� ெசால்லலாம். இவன்
ெதாடங்� ைவத்த பாேரா வ�சத்ைத
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இைட அரசாட�் காலகடட்ம் என்�
ப�த்��க்�றாரக்ள். நாரம்ரின் ேநர� இரத்த
ெதாடர�்ைடய பாேரா வம்சம் எடட்ாவ� வம்சத்��ன்



��வைடந்����ற�. அதன் கைட�ப் பாேரா
ெநஃப்ரிகாரா. ெநஃப்ரிகாரா�ற்� அ�த்� வந்த ஒன்ப�,
பத்� மற்�ம் ப�ெனாராவ� வம்சாவளிக்காலத்�ல்
(�.�.2125-2010) எ�ப்ைத ஆண்டவரக்ைள அரசரக்ள்
என்� மட�்ேம ��ப்�ட ���ம். காரணம் அவரக்ள்
மாநிலங்களின் ஆ�நரக்ள். எ�ப்�ல் அன்ைறய
காலகடட்த்�ல் ெமாத்தமாக 22 இரண்� மாநிலங்கள்
இ�ந்தன. இந்த மாநிலங்க�க்�த் தனித் தனி
ஆ�நரக்ள் உண்� (ெநாமார�்கள்). இவரக்ேள எடட்ாம்
வ�சத்�ன் கைட�ப் பாேராவான ெநஃப்ரிகாரா
இறந்த�ம் ஏற்படட் �ழப்பத்ைதப்
பயன்ப�த்�க்ெகாண்� தங்க�ைடய மாநிலங்களின்
அரசரக்ளாகத் தங்கைள அ��த்�க்ெகாண்டாரக்ள். 

இந்த நிைல ஏற்படக் காரணமாக இ�ந்த ச�க
மற்�ம் அர�யல் �சயங்கைளப் பற்� நாம் ெதரிந்�
ெகாள்வ� அவ�யம்தாேன. இதற்� நமக்� எ�ப்�ன்
நில�யல் ��த்�ம் ெதரிந்��ப்ப� அவ�யமா�ற�.
நாம் �ன்ேப பாரத்்��க்�ேறாம் எ�ப்தான� ேமைல
எ�ப்� என்�ம் �ைழ எ�ப்� என்�ம் இ� �ரி�கைளக்
ெகாண்ட� என்�. இந்தப் �ரி�க�க்� �ல காரணம்
ைநல் ந�, உல�ன் �கச ்�றந்த மனித நாகரீகத்ைத ஒ�
ந�யால் வ�வைமக்க ���மா என்�ற ேகள்�க்�ச்
�ந்� ெவளி, �ேமரிய மற்�ம் �ன நாகரீகங்கள்
ப�ல்களாக இ�ந்தா�ம் எ�ப்� என்�ற ப�ல் �கச்
�றந்த ப�லாக இ�க்க ���ம். அந்த அள�ற்�
எ�ப்�யரக்ளின் �னசரி வாழ்க்ைக ெதாடங்�
அவரக்ளின் மதக் ேகாடப்ா�, அர�யல் ேகாடப்ா�
இ��யாகப் பாேரானிக் ேகாடப்ா� என்�
அைனத்ைத�ம் வ�வைமத்த� ைநல் ந�. 

ைநல்	ந�	

ைநல் என்�ற ஒ� ந� இல்ைலெயன்றால்
இன்ைறக்�ப் �ர��கள் என்ப� இ�ந்��க்கா�.
மம்�கள் இ�ந்��க்கா�. ��வற்ற �வார�ய
வரலாற்�க் கைதகள் இ�ந்��க்கா�. ைந�ன் ெவள்ளப்



ெப�க்ேக எ�ப்ைத உ�வாக்��ம் இ�க்�ற�
சமயங்களில் அ�த்���க்�ற�. அந்த ந��ல்
ெப�க்ெக�க்�ம் ெவள்ளேம எ�ப்�ன் �வசாய
உற்பத்�, உல�ன் மற்ற நாகரீகங்கள் ந��ன் கைர�ல்
ேதான்���ந்தா�ம் அவற்�ன் �வசாய உற்பத்�
என்ப� மைழைய நம்��ம் க�ைமயான உடல்
உைழப்ைப�ம் நம்� இ�ந்த ஒன்�. ஆனால்
எ�ப்�யரக்ள் தங்க�ைடய �வசாயத்�ற்�
நம்���ந்தெதல்லாம் ைநல் ந��ல் ஏற்ப�ம் ெவள்ளப்
ெப�க்� ஒன்ைற மட�்ம்தான். எ�ப்�யரக்ள் காலம்
தவறாத மைழைய நம்� �வசாயம் ெசய்தவரக்ள்
�ைடயா�. காரணம் எ�ப்ைத �ற்���ந்தெதல்லாம்
பாைலவனம் மட�்ேம. வடக்�ல் இ�ந்த மத்�ய
தைரக்கடைலத் த�ர, எ�ப்�ன் ேமற்��ம், �ழக்��ம்,
ெதற்��ம் கண்�க்ெகட�்ய �ரம் வைர
இ�ப்பெதல்லாம் �டெ்டரிக்�ம் பாைலவன மணற்
பரப்�த்தான். இத்தைகய நில�யல் அைமப்�ல் வ�டம்
தவறாத மைழ என்பெதல்லாம் ெபாய் கைதகள். ைநல்
ந��ம் இல்ைலெயன்றால் எ�ப்� என்ப�
பாைலவனேம. ைநல் ந�ைய எ�ப்�யரக்ள் இட�் என்�
அைழத்தாரக்ள். இதற்� அரத்்தம் ஆ� என்ப�. 

ைநல் ந� எத்�ேயாப்�யா�ன் ேமட�் நிலப்
ப���ல் ெமா��ம் மைழ���ந்� உ�ெவ�க்�ற�.
பல நீர�்ழ்ச�்கள் ஒன்றாகச ்ேசரந்்� நீல ைநல் என்�ம்
ெவள்ைள ைநல் என்�ம் �ரிந்� எ�ப்�ன் ெதற்�
எல்ைலயான கார�்ம் ப��க்�ள் �ைழ�ற�. பழங்கால
எ�ப்�யரக்ைளப் ெபா�த்தவைர இ�ேவ ைநல்
�றப்ெப�க்�ம் இடம். �ற� ைநல் 500 ெசாசச்ம் �ேலா
�டட்ரக்ள் வடக்�ல் ஓ� மத்�ய தைரக் கட�ல்
கலக்�ற�. எ�ப்�யரக்ள் தங்கள் நாடான� ைநல் ந�
�றப்ெப�க்�ம் ேமடான ப���ல் ெதாடங்� அ�
கட�ல் கடக்�ம் தாழ்வான ப���ல் ��வைட�ற�
என்� நம்�னாரக்ள். அதன் காரணமாகேவ ைநல் ந�
எ�ப்�ற்�ள் �ைழ�ம் ெதற்�ப் ப��ைய ேமல் எ�ப்�
என்�ம் ைநல் மத்�ய தைரக்கட�ல் கலக்�ம் ப��ைய



�ழ் எ�ப்� என்�ம் அைழத்தாரக்ள். ைநல் வ�டா
வ�டம் ெப�ம் சத்தத்�டன் காடட்ாற்� ெவள்ளத்ைத
இ�த்�க்ெகாண்� எ�ப்�ர�்ள் �ைழ�ம். இந்தக்
காடட்ாற்� ெவள்ளம் தன்�டன் க�ப்� நிற வண்டல்
மணைல�ம் இ�த்�க்ெகாண்� வந்� வ� ெந�க்க
இரண்� கைறகளி�ம் ெகாட�்�ட�்ச ் ெசல்�ம்.
இ�தான் எ�ப்�ன் �வசாயத்�ற்கான உ�ரந்ா�
எ�ப்�யரக்ள் இந்த வண்டல் மண�ன் ��
�ைதகைளத் ��னாேல ேபா�ம் �ன்� மாதேமா ஆ�
மாதேமா க�த்� அ�வைட ெசய்��டலாம். மண்ைண
உழேவண்�ய அவ�யேமா நீர ் பாய்சச் ேவண்�ய
அவ�யேமா �ைடயா�. 

ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் எ�ப்�ய மக்கள் ைந�ன்
ெவள்ளப் ெப�க்�ற்�க் காத்��ப்பாரக்ள். ெவள்ளம்
வந்� வ�ந்த �ற� �வசாயத்ைத ேமற்ெகாள்வாரக்ள்.
�க எளிதான ேவைல. ஆனால் எ�ப்�யரக்ளின்
�வசாய உற்பத்�ைய எளிதாக்� ெப�ம் ெச�ப்ைபத்
த�ம் ைந�ன் ெவள்ளப் ெப�க்ேக அவரக்ளின்
உ��க்�ம் உைலைவக்கக் ��ய�. ெவள்ளப் ெப�க்�
�க அ�க அள�ல் இ�ந்தால் ைநல் ெந�க்க இ�
கைரேயாரமாக இ�க்�ம் எ�ப்�ய நகரங்க�ம்
நீ�க்�ள் �ழ்���ம். ெவள்ளம் வ�ந்��டட்ா�ம்
அ�க நீர ் ேதங்�ய நிலம் �வசாயம் ெசய்ய �டாமல்
ெசய்� ��ம். அந்த வ�டம் பஞ்சம்தான், ைந�ல்
ெவள்ளப் ெப�க்�க் �ைறந்தா�ம் �ரசச்ைனதான்.
�வசாய நிலங்க�க்�த் தண்ணீர ்இல்லாமல் �வசாயம்
ெபாய்���ம். பஞ்சம்தான். இைதச ் சமாளிக்க
நீரப்்பாசன �ைறகைள எ�ப்�யரக்ள்
கண்���த்��ந்தா�ம் அ� நிரந்தரத் �ரவ்ாக
அைமயேவ�ல்ைல. ைந�ன் ெவள்ளப் ெப�க்� என்ப�
அ�கரித்தா�ம் சரி �ைறந்��டட்ா�ம் சரி
அளப்பரிய�. ைந�ன் ெவள்ளப் ெப�க்�ற்� உதாரணம்
ெவள்ள நீர ்இரண்� கைறகைள�ம் தாண்� பாைலவன
மணற்பரப்�ல் ஏ� வ�யக் ��ய�. எ�ப்�ன் வரலா�
ெந�க இந்த ெவள்ள நீர ் இ� கைரகளி�ம் �ல



பாைலவனச ் ேசாைலகைள�ம் உ�வாக்� இ�க்�ற�.
இத்தைகய சக்�ப் பைடத்த ைந�ன் ெவள்ளப்
ெப�க்ைக நிசச்யத் தன்ைம�டன் நிதானிக்க ��யா�
என்ப�தான் எ�ப்�யரக்ைளப் ெபா�த்த வைர அதன்
பாதகமான �சயம். ேவ� வாரத்்ைதகளில்
ெசால்வெதன்றால் ைந�ன் ெவள்ளப் ெப�க்�
நிசச்யத்தன்ைமயற்ற�. 

எ�ப்�யரக்ளின் வாழ்க்ைகைநேலா�
�ன்னப்படட்� என்பதால் அவரக்ளின் வாழ்க்ைக�ம்
நிசச்யமற்ற தன்ைமையக் ெகாண்டதாக மா�ப்ேபான�.
இந்த நிசச்யமற்ற தன்ைமேய எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன்
ச�க, கைல, இலக்�ய, அர�யல் வாழ்�ன் உள்�ைற
அம்சமாக இ�க்கக் ��ய�. ைந�ன் நிசச்யமற்ற
தன்ைமேய ெதால் பழங்கால எ�ப்�யரக்ைள
மரணத்ைதக் ��த்� அ�கம�கமாகச ் �ந்�க்க
ைவத்��க்�ற�. மரணத்ைத�ம் ம� வாழ்ைவ�ம்
ெகாண்டாட ைவத்��க்�ற�. எ�ப்�ய நாகரீகத்ைதத்
த�ர ேவ� எந்த நாகரீக�ம் மரணத்ைதப் �ரம்மாண்ட
சடங்�களின் �ல�ம் �ரம்மாண்ட கட�்டங்களின்
�ல�ம் ெகாண்டா�ய�ல்ைல. மரணத்�ன் கட�ளான
ஓ�ரிஸ் எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் �� �தற் கட�ளாகக்
�டச ்�ல காலம் இ�ந்��க்�றார.் 

பழங்கால எ�ப்�யரக்ளிடம் �ன்� �தமான
பைடப்�க் ேகாடப்ாட�்க் கைதகள் இ�ந்தா�ம் அந்த
அைனத்�க் கைதகளின் ைமயக் க�த்�ம் ைநல்
ந��ன் ெவள்ளப் ெப�க்ைகேய அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட�. அவற்�ல் ஒன்ைற இப்ேபா� பாரக்்கலாம்.
பைடப்�க் கட�ளான �ண் (�ற்காலத்�ல் ரா
கட��க்�ம் �ண் கட��க்�ம் ெப�ம்
�த்�யாச�ல்லாமல் ேபான�) �க �கத் ெதால்
பழங்காலத்�ல் ைநல் ந��ல் ஏற்படட் ஒ� ெவள்ளப்
ெப�க்� வ�ந்த �ற�, அ� உ�வாக்�ய வண்டல்
மணல் �கட�்ல் �ைளத்��ந்த தாமைர மலரில்



ேதான்�யதாகக் �.�. 3000 வ�டங்க�க்� �ற்படட்
எ�ம்�த் �ண்� எ�த்�கள் ெசால்�ன்றன. 

எ�ப்�ய மக்கள் ெச�ப்பான நிலப்ப��ைய
ெகெமத் (க�ைம) என்� அைடயாளப்ப�த்�னாரக்ள்.
�ன்� �ைச��ம் பரந்� �டக்�ம் பாைலவனத்ைத
ேடசெரட ் (�வப்�) என்� அைழத்தாரக்ள். அன்றாடம்
ேநரம் தவறாமல் உ�க்�ம் �ரியன் ைநல் ந��ன் இ�
கைரகளி�ம் இ�க்�ம் ப�ரக்�க்� உ�ர்
ெகா�ப்பதால் ைந�ன் இ� கைரைய�ம் ெச�ப்�ன்
நிலம்' என்றாரக்ள் எ�ப்�யரக்ள். இ�ைள மரணத்�ன்
���டாகப் பாரத்்ததால் �ரியன் மைற�ம் �ைசயான
ேமற்� �ைச�ல் இ�க்�ம் பரந்த பாைலவனத்ைத
'மரணத்�ன் நிலம்' என்� அைழத்தாரக்ள். இதன்
காரணமாகேவ வரலாற்�க்� �ற்படட் காலத்���ந்ேத
அரசரக்ைள�ம் �ற்காலத்ைதய பாேராக்கைள�ம்
அடக்கம் ெசய்ய�ம் அவரக்�க்கான கல்லைறகைள�ம்,
மஸ்டபாக்கைள�ம், �ர��கைள�ம் கடட்�ம் ேமற்�
�ைச���ந்த பாைலவனத்ைதத் ேதரந்்ெத�த்தாரக்ள்.
ைநல் ந� எ�ப்�ல் ஓ� மத்�ய தைரக்கட�ல் கலக்�ம்
வ� ெந�க்கப் பல ��ய நீர�்ழ்ச�் ேபான்ற அைமப்ைப
ஏற்ப�த்� ெசல்�ற�. 

இவற்ைற இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
ேகடட்ராக்டஸ்் என்� �ரித்��க்�றாரக்ள். இைவேய
�ல மாநிலங்களின் எல்ைலகளாக அைமயக் ��யைவ.
நாரம்ரின் காலத்�ல் எ�ப்�ல் 42 மாநிலங்கள் இ�ந்தன
என்பைதப் பாரத்்ேதாம். இந்த மாநிலங்கைளக்
கட�்ப்ப�த்த ெநாமார�்கள் ஆ�நரக்ளாக
நிய�க்கப்பட�்�ந்தாரக்ள் என்பைத�ம் பாரத்்ேதாம்.
பாேராக்கைள�ட இந்த ஆ�நரக்ைளேய எ�ப்�ய
மக்கள் ெபரி�ம் சாரந்்��ந்தாரக்ள். ைந�ல் ெவள்ளப்
ெப�க்�ப் ெபாய்த்�ப்ேபானால் உண்டா�ம்
பஞ்சத்ைதப் ேபாக்க உடன�யாகச ் ெசயல்ப�பவரக்ள்
இவரக்ேள. 



எ�ப்�ன் உண்ைமயான அ�காரம் என்ப� அதன்
மாநிலங்களின் ஆ�நரக்ள் ைககளிேலேய இ�ந்த�.
பாேராக்கள் இவரக்ைளத் தங்களின் ைகக�க்�ள்
ைவத்�க்ெகாண்டதன் �லேம எ�ப்�ய நாகரீகத்ைத
உசச் நிைலக்�க் ெகாண்� ேபானாரக்ள். இப்ப�ப்
ேபா�ற ேபாக்�ல் ெசால்�ச ்ெசல்வ� ேவண்�மானால்
சாதாரணமான காரியமாக இ�க்கலாம் ஆனால்
உண்ைம�ல் மாநிலங்களின் ஆ�நரக்ைள வ�க்�க்
ெகாண்�வர பாேராக்கள் அைனத்� �தமான சாத்�ய
��கைள�ம் ைகயாண்��க்�றாரக்ள். இவரக்ள் ேமல்
பைடெய�த்�ம் �டச ்ெசன்��க்�றாரக்ள். இவரக்ைள
வ�க்�க் ெகாண்�வர பாேராக்க�க்� இ�ந்த �க
எளிய வ� இவரக்�க்�ப் படட்ங்கைள�ம் அ�கார
ச�ைககைள�ம் வாரி வழங்�வ�, இைவ
எல்லாவற்ைற�ம் �ட �க �க �க்�யமான ச�ைக,
ஆ�நரக்�ம் பாேராக்க�க்� நிகராக
மஸ்டபாக்கைள�ம் கல்லைற ேகா�ல்கைள�ம்
கட�்க்ெகாள்ளலாம் என்ப�. எ�ப்�யரக்ள் எப்ப�
மரணத்ைதக் ெகாண்டாடக் ��யவரக்ள் என்பைத
�ன்ேப பாரத்்ேதாம். பாேராக்கைளப் ேபாலத்
தங்க�க்கான மஸ்டபாக்கைளக் கட�்க்ெகாள்வ�
என்ப� ஆ�நரக்�க்� �கப் �கப் ெபரிய
மரியாைதைய�ம் ம�ப்ைப�ம் ெகா�க்கக் ��ய
�சயம். இந்த ஒ� ச�ைகக்காகேவ பேராக்களின்
எல்லாக் கடட்ைளக�க்�ம் தாளம் ேபா�வாரக்ள். 

பாேராக்கள் இப்ப�யான ச�ைகைய
ஆ�நரக்�க்�த் த�வ� என்ப� சாதாரணப்படட்
காரியமல்ல. அர�ன் கசானாைவேய �ரத்்�க்கட�்ம்
ச�ைக இந்தச ் ச�ைக. ஒ� பாேரா எவ்வள�ற்�
ஆ�நரக்�க்�ம் அர� அ�காரிக�க்�ம் இந்தச்
ச�ைகையத் த��றாேரா அவ்வள�ற்�த் தன்�ைடய
கசானா�ற்�த் தாேன ேவட�் ைவத்�க்ெகாள்�றார்
என்� அரத்்தம். இ�ந்தா�ம் �தல் பாேராவான நாரம்ர்
ெதாடங்� இந்தச ்ச�ைக �க�ம் நம்�க்ைகயான அேத
சமயத்�ல் பணி�ள்ள ெநாமார�்க�க்�



வழங்கப்படட்�. ஆனால் இ�ல் ஒ� நிபந்தைன உண்�.
பாேரா�ன் மஸ்டபாச ் �வர,் மம்�ைய ைவக்�ம்
சாரே்காஃ�கஸ், கல்லைற ேகா�ல் �வரக்ள்
ஆ�ய�ற்�ல் மட�்ேம ம� வாழ்� பயணத்�ற்�ம் ம�
வாழ்� உ�ரத்்ெத�த�க்�ம் உத�ம் 'இறந்தவரக்ளின்
�த்தகம்' (Book of the Dead), 'உ�ர ்�ச�்ன் �த்தகம்' (Book
of the Breathings) மற்�ம் 'வ��ன் �த்தகம் (Book of the Way)
ஆ�ய �த்தகங்களின் பாடல்கைள�ம் மந்�ரச்
ெசாற்கைள�ம் எ�தேவண்�ம். பாேராைவத் த�ர
மற்றவரக்ள் இந்தப் �த்தகங்களின் பாடல்கைள�ம்
மந்�ரச ் ெசாற்கைள�ம் தங்க�ைடய
மஸ்டபாக்களி�ம், கல்லைற ேகா�ல்களி�ம், சவப்
ெபட�்களி�ம் பயன்ப�த்தத் தைட
��க்கப்பட�்�ந்த�. காரணம் பாேராேவ ���ல் ரா
மற்�ம் ஓரஸ் கட�ள்களின் �ர�நி� என்பதால்
அவ�க்� மட�்ேம ம� வாழ்� உ�ரத்்ெத�த�க்காக
இந்த மந்�ரங்கைள�ம் பாடல்கைள�ம் பயன்ப�த்�ம்
உரிைம இ�ந்ததாகக் க�தப்படட்�. பாரேவா�ன்
மைன� உடப்ட ேவ� யா�க்�ம் இந்த உரிைம
�ைடயா� என்� தைட ெசய்யப்பட�்�ந்த�. 

இந்தச ் ச�ைகக் �ைடக்கப் ெபறாதா அேத
சமயத்�ல் பாேரா�ன் தைலைமக்�க் கட�்ப்பட
��ம்பாத ெநாமார�்கள் பாேரானிக் வரலா� ெந�க
தைலைமக்� எ�ராகக் �ளரச்�் ெசய்�ெகாண்ேட
இ�ந்தாரக்ள். நாரம்�க்�ப் �ற� �மார ் 300 ஆண்�கள்
க�த்�ப் பாேராக்களின் ஆட�்ைய �ரட�்ம் �ளரச்�்
ஒன்� உ�வான�. இரண்டாம் வம்சாவளி
காலகடட்த்�ன் ���ல் இ� நடந்த�. நாரம்ர்
உ�வாக்�ய பாேரா வம்சம் �ந்�ேற ஆண்�களில்
���ற்� வர இ�ந்த சமயத்�ல் பாேரா காேசெகம்ேவ
தன்�ைடய தைலைமக்� எ�ராகக் �ளரச்�் ெசய்த
ெநாமார�்களின் �� பைடெய�த்� அவரக்ைள ஓட ஓட
ேவடை்டயா� �ளரச்�்கைள ஒ� ���ற்�க்
ெகாண்�வந்தான். இ� நடந்த� �மார ் �.�. 2650
வாக்�ல், இவன் மட�்ம் இல்லா� ேபா��ந்தால்



எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் தைலெய�த்� ேவ��தமாக
எ�தப்பட�்�க்�ம். இவன் காலத்�ற்�ப் �ன்னால் வந்த
பாேரா �ஃ� கட�்ய '�சா�ன் அ�சய �ர�ட'் என்�ற
உலக அ�சயங்களில் ஒன்� நமக்�க் �ைடக்காமல்
ேபா��க்�ம். 

இவன் காலத்�ற்�ப் �ன்னால் ேதான்�ய
பாேராக்க�க்�, தங்க�ைடய ஆட�் நிைலக்க
ேவண்�மானால் ேம�ம் ேம�ம் அ�கமாக மாநில
ஆ�நரக்ைளச ் சாந்தப்ப�த்த ேவண்�ம் என்�ற
இைட�டாத நிரப்ந்தம் ஏற்படத் ெதாடங்�ய�. அதன்
காரணமாகக் கண்ணில் ப�ம் ஆ�நரக்�க்ெகல்லாம்
�ர��கைள�ம் அேதாேனா� ��ய கல்லைற
ேகா�ல்கைள�ம் தங்க�ைடய ெசாந்த ெசல�ேலேய
கட�்க் ெகா�க்�ம் ச�ைககைள வாரி வாரி
வழங்�னாரக்ள். (பாேரா காேசெகம்ேவக்� அ�த்�
பாேராவாகப் பத�ேயற்ற பாேரா ேஜாசேர உல�ன்
�தல் �ர�ைடக் கட�்யவன். இவன் கட�்ய �ர�ட்
ஸ்ெடப் �ர�ட ் வைகையச ் ேசரந்்த�. ேவ�
வாரத்்ைதகளில் ெசால்வெதன்றால் �ர��களின்
தந்ைத ேபான்ற� இந்த ஸ்ெடப் �ர�ட ் தன்�ைடய
அரசைவையச ்ேசரந்்தவரக்�க்�ம் ஆ�நரக்�க்�மான
�ர��கைள�ம் கல்லைறக் ேகா�ல்கைள�ம்
கட�்வ�டன் மாத்�ரம் ஒ� பாேரா�ன் கடைம
��ந்��டா�. (இவற்�க்ேக அரச க��லம் பா�க்
கா�யா���ம் என்ப� ேவ� �சயம்.) அவற்�ல்
உலகம் இ�க்�ம் வைரக்�ம் வ�டத்�ன் 365
நாடக்�க்�ம், ஒ� நாளின் �ன்� ேவைல�ம்
உண�கள் பைடப்பதற்�ம் ஏற்பா� ெசய்யேவண்�ம்.
எக்காரணத்ைதக் ெகாண்�ம் இந்த உண� பைடக்�ம்
காரியம் மட�்ம் நி�த்தப்படேவ �டா�. ேம�ம் அந்தக்
கல்லைறக் ேகா�ல்கைளப் பராமரிக்�ம்
�சாரிக�க்�ம் மாத சம்பள�ம் ெகா�த்தாக
ேவண்�ம். இந்தக்காரியங்களில் �க்கனத்ைதக்
கைடப்��க்க ��யா� அப்ப�ச ்ெசய்வ� பாேரா�ற்�
அவமானம். 



தன்�ைடய �ர�ட ் மற்�ம் கல்லைறக்
ேகா�ல்கைளக் கட�்வ�ம் அவற்�ல் வ�டம் ��க்க
உண�ப் பைடக்க ஏற்பா� ெசய்வ�ேம ஒ�
பாேரா�ற்�ப் ெப�ம் ெபா�ளாதாரச ் �ைமயாக
இ�க்�ம்ேபா� தன்ைனச ் ேசரந்்தவரக்�க்�ம்
ஆ�நரக்�க்�ம் இைதச ் ெசய்வெதன்றால் பாேரா�ன்
அரச க��லம் தாக்�ப்��க்�மா?
தாக்�ப்��க்க�ல்ைல. பாேராக்கள் ஆ�நரக்ைள
அள�ற்� அ�கமாகச ் சாந்தப்ப�த்த �யற்�
ெசய்த�ன் �ைள�, பாேராக்கள் யாைர தங்களின்
அ�காரத்�ற்�க் �ழ் கட�்ப்பாட�்டன்
ைவத்��க்கேவண்�ேமா அவரக்ைளேய
ைகயாளாகாதவரக்ைளப் ேபால ேம�ம் ேம�ம்
சாரந்்��க்�ம்ப�யான�. இ� ேபாதா� என்�
பாேரா�ன் ��ம்பத்�னேர பாேரா�ன் தனிப்படட்
உரிைம�ல் �ர��களி�ம், சவப்ெபட�்��ம்,
கல்லைற ேகா�ல்களி�ம் எ�தப்ப�ம் ம�
வாழ்�ற்கான மந்�ரச ் ெசாற்கள்) பங்� ேகட�்ப்
�ரசச்ைன ெசய்தாரக்ள், இைத �த�ல்
ெதாடங்�ைவத்த� ஆறாவ� வம்சாவளி�ன் கைட�ப்
பாேராவான ெபப்� II-�ன் ஒன்��டட் சேகாதரி ெநய்த்.
இ� நடந்த� �.�. 2200 வாக்�ல், அவள் தன்�ைடய
�ர��ல் இறந்தவரக்ளின் �த்தகம் (Book of the Dead),
'உ�ர ்�ச�்ன் �த்தகம்' (Book of the Breathings) மற்�ம்
'வ�களின் �த்தகம்' (Book of the Way) ஆ�யவற்�ன்
சடங்�ப் பாடல்கைள�ம் மந்�ரச ் ெசாற்கைள�ம்
எ��க்ெகாண்டாள். பாேரா�ன் தனிப்படட் உரிைம
ப�ேபான�. பாேரா�ன் பலம் ஆதாள பாதாளத்�ற்�ப்
ேபாய்�டட்� என்பதற்கான ெவளிப்பைடயான மற்�ம்
வ�வான ஆதாரம் ெநய்�ன் இந்த நடவ�க்ைக,
இவைளத் ெதாடரந்்� ெநாமார�்க�ம் தங்க�ைடய
�ர��களி�ம் கல்லைறக் ேகா�ல்களி�ம்
ம�வாழ்�ற்கான மந்�ரச ் ெசாற்கைள எ�தத்
ெதாடங்��டட்ாரக்ள் ெவந்தப் �ண்ணில் உப்ைப
ைவத்�த் ேதய்க்�ம் கைதயாக, ெநாமார�்க�க்�ம்
அரசைவ சகாக்க�க்�ம் பாேரா தன்�ைடய ெசாந்த



ெசல�ல் கட�்த்த�ம் �ர��களி�ம் இந்த மந்�ரச்
ெசாற்கள் எ�தப்படேவண்�ம் என்�
எ�ரப்ாரக்்கப்படட்�தான். 

பாேராக்களின் க��லம் ேதய்ந்�ெகாண்ேட ேபாக
ெநாமார�்களின் பலம் �ண்�ம் வளரந்்� ெகாண்ேட
வந்த�. இதன் �ைள� பாேரா ெபப்� /-க்� �ற� வந்த
பாேராக்களால் அவரக்�ைடய ெசாந்த �ர��கைளேய
கடட் ��யாமல் ேபான�. �ன்னால் வ�ம் பாேராக்கள்
ேசரந்்தாரே்பால ஒ� வ�டத்�ற்� ஆட�்�ல் இ�ந்தாேல
�கப் ெபரிய �சயமாகப் பாரக்்கப்படட்�. எ�ப்�ய
கட�்ட வல்�நரக்ள் அந்தக் ��ப்�டட் பாேரா�ன்
�ர��ற்கான அஸ்�வார பணிகைளக் �ட
��த்��க்க மாடட்ாரக்ள் நி�ரந்்� பாரத்்தால் அந்தப்
பாேரா�ற்�ப் ப�லாக ஆட�்�ல் ேவ� ஒ� பாேரா
உடக்ாரந்்��ப்பார.் சரி இந்தப் பாேரா�ற்ேக இந்தப்
�ர�ைட கட�்�டலாம் என்� �ற்�ச ் �வைர
எ�ப்��ட�் உடக்ா�ம் ேநரத்�ல் ேவ� ஒ� பாேரா
ஆட�்�ல், எடட்ாவ� வம்சாவளி காலகடட்த்�ன் (�.�.
2175 - 2125) இைடப்படட் ஆண்�களில் அஸ்�வாரம்
எ�க்கப்பட�் அப்ப�ேய ைக�டப்படட் பாேராகளின்
�ர��கள் நிைறய உண்�. இந்தக் காலகடட்த்ைதச்
ேசரந்்த பாேரா இ� மட�்ேம ஒ� ��ைமயான �ர��
கட�்ம் அள�ற்� ��ைமயாக ஆட�்���ந்தவன்.
இப்ப� ஊசலா�க்ெகாண்��ந்த பாேராக்களின்
வல்லைம எடட்ாவ� வம்சாவளி�ன் இ�� பாேரா
ெநஃ�ரக்ாராேவாட ���ற்� வந்த�. ெநாமார�்களின்
பலம் ��ைமயாகப் பாேரானிக் சகாப்தத்ைதச்
சாய்த்��டட்�. �தல் பாேரா நாரம்ர ்ெதாடங்�ைவத்த
பாேராவம்சம் மம்�யா� �ர��ற்�ள்
ேபாய்ப�த்�க்ெகாண்��டட்�. அ� �ண்�ம்
உ�ரத்்ெதழைவக்கப்பட அ�த்த 100 வ�டங்க�க்�ம்
ேமலாகக் காத்��க்க ேவண்���ந்த�. 

இந்த இைடப்படட் காலகடட்த்�ல் பல
மாநிலங்களாகப் �ரிந்� �டந்த எ�ப்�ல் �க�ம் பலம்



ெபா�ந்�ய மாநிலமாக இ�ந்த�
�ராக்�ேயாேபா�ஸ் (இன்ைறக்� இ� இன்ைஷயா-
எல்-ெம�னா நகரம்) இ� எ�ப்�ன் மத்�ய ப��. இதன்
அரசனாக இ�ந்தவன் ெகட�். �கக் ெகா�ரமான
அரசனாக இ�ந்தவன் என்� எ�ப்�ய வரலாற்�
ஆ��ரியர ் மானித்ேதா ப�� ெசய்�றார.் எ�ப்�ன்
அ�த்தப் பாேராவாக வந்��டேவண்�ம் என்�ற
�ைனப்�ல் மற்ற மாநிலங்களின் ஆ�நரக்ளின் ��
பைடெய�த்� அகப்ப�ம் ஆ�நரக்ைளக் ெகா�ரமாகக்
ெகாைல ெசய்� ெகாண்��ந்தான். அவ�க்� எ�ராக
ஒ�வ�ம் �ச�் �ட �டக்�டா� என்பைத
மைற�கமாகத் ெதளிவாக்�ய� அவ�ைடய அர�யல்
நடவ�க்ைககள். அவ�ைடய ெகா�ர ெசயல்கைள�ம்
தாண்� அவ�க்�ச ் �ம்மெசாப்பனமாக இ�ந்த ஒேர
மாநிலம் எ�ப்�ன் ெதற்�ல் இ�ந்த�. ைநல் ந��ன்
�ழக்�க் கைர�ல் இ�ந்த எ�ப்�ன் நான்காவ�
மாநிலம் அ�. அதன் தைலநகரம் �ப்ஸ். இந்த நகரத்�ன்
எல்ைலகளிேலேய �ழக்� மற்�ம் ேமற்�
பாைலவனங்கைள ஊட�த்�ச ் ெசல்�ம் பாைலவனப்
பாைதகள் சந்�த்�க்ெகாண்டன. இந்த நகரத்���ந்�
ேமற்�த் �ைச�ல் ைநைல ஒட�் ஒ� பாைத பழங்காலச்
�றப்� �க்க அடஜ்� நகரம் வைரக்�ம் ெசன்ற�. இந்த
நகரின் �ழக்� �ைச��ம் ஒ� பாைத ைநல் ந� ஓ�ம்
�ைச�ேலேய ஓ� எ�ப்�ன் ெதற்�ப் ப��கைள
அைடந்த�. 

இந்த நகரம் எ�ப்�ன் பைழய அரசாட�் (�.�. 2575
- 2125) காலகடட்த்���ந்� �க்�யத்�வம் ெபறத்
ெதாடங்���ந்த�. இந்த நக�க்� அ��ேலேய
பழங்கால எ�ப்�யரக்ளின் �ண்ணியத் தளங்களில்
ஒன்றாகக் க�தப்படட் இப்டச்ட ்இ�ந்த� (இ� இன்ைறய
கரந்ாக). ெகட�்க்� நிகராக எ�ப்�ன் மற்ற
மாநிலங்க�க்� வ�ற்�ல் �ளிைய கைரத்தவன்
இன்ெடஃப். �ப்�ன் ஆ�நர,் அதாவ� அரசன்.
இன்ெடஃப்�ன் ேபாரத்் தந்�ரம் ெகட�்��ைடய�
ேபால இ�க்க�ல்ைல ெதாடக்கக் காலகடட்ங்களில்



�ராக்�ேயாேபா��க்� தான் அடங்���ப்பவன்
என்� காட�்க்ெகாண்ேட மைற�கமாகத் தன்�ைடய
பைட பலத்ைதப் ெப�க்�க்ெகாண்��ந்தான்.
தன்�ைடய மாநிலத்�ன் ேபார ் தந்�ேராபய
�க்�யத்�வம் ��த்� அவன் நன்றாகேவ
கணித்�ைவத்��ந்தான். �ராக்�ேயாேபா�ஸ்
அரசன் �ட�்ய ஆ�நரக்ளின் �டட்ங்க�க்�த் தான்
ேபாகாமல் தன்�ைடய �ர�நி� ஒ�வைர அ�ப்�வ�
அவ�ைடய தந்�ரங்களில் ஒன்�. இப்ப�ச ் ெசய்வதன்
�லம் ெகட�்க்� தான் அடங்�யவன் என்�
காட�்க்ெகாண்ேட தான் ெகட�்ைய�ம் ம�க்காதவன்
என்�ற ேதாற்றத்ைத மற்ற ஆ�நரக்ள் மத்��ல்
ஏற்ப�த்�னான். இதன் காரணமாகேவ மற்ற
மாநிலங்களின் ஆ�நரக்ள் இவன் ��
சந்ேதகத்�டேனேய �ரிந்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
இவ�ைடய மாநிலத்�ற்� அ�த்� இ�ந்த �ன்றாம்
மாநில அரசனான அன்��� ெவளிப்பைடயாகேவ
�ராக்�ேயாேபா�ஸ் அரசைன
எ�ரத்்�க்ெகாண்��ந்தவன் தன்�ைடய பலத்ைத
�ராக்�ேயாேபா��க்� உணரத்்தத் �டட்�டட் அவன்
பல �ன்ன மாநிலங்கைளத் தன்�ைடய பைட பலத்�ன்
�லம் இைணத்�க்ெகாண்� �ப்ைசத் தாக்�னான். 

ஒ� �கப் ெபரிய ேபா�க்�த்
தயாரா�க்ெகாண்��ந்த �ப்�ன் இன்ெடஃப் இந்தப்
ேபாரில் தன்�ைடய பலத்ைத �ணாக்க ��ம்பாமல்
அைம�யாக இ�ந்��டட்ான். அன்����ன் பைட
�ப்ைச �ற்�ைக�ட�்ப் பாரத்்��ட�் ெவல்ல
��யாமல் �ன்வாங்�ப் ேபாய்�டட்�. �ப்�ன்
�ற்�ைக�ேலேய தன்�ைடய பலத்ைத இழந்��டட்
அன்����ன் பைடையக் ெகட�் �லபமாக
ேவடை்டயா��டட்ான். இதன் �ற� வந்த அ�த்த ��
வ�டங்க�க்�க் ெகட�்�ன் தைல�ைறக்�ம்
இன்ெடஃப்��ன் தைல�ைறக்�ம் இைட�ல் மட�்ேம
எ�ப்�ன் அ�த்தப் பாேரா யார ் என்�ற ேபாட�்
நில�ய�. இரண்� மாநில அரசரக்�ம் அ�த்த �ன்�



தைல�ைறகளாக ஒ�வர ் �� ஒ�வர ் ேபார்
ெதா�த்�க்ெகாண்��ந்தாரக்ள். இந்த �� வ�ட
பாேரா அரியைணப் ேபா�க்� இ�� ���கட�்யவன்
ெமன்ேடாெதப் II. இவ�ைடய காலத்�ல் எ�ப்�ன்
ெபரிய மாநிலங்கள் ��ய மாநிலங்கைளத்
தங்க�க்�ள் இைணத்�க்ெகாண்��டட்தால்
மாநிலங்களின் எண்ணிக்ைக 22-ஆகக் �ைறந்��ந்த�.
ெமன்ேடாெதப் II ேபார ்�டட்�டல்களில் ப� �ல்லா�.
எங்� எ�� அ�க்கேவண்�ம் எங்�ப் ப�ங்�ப்
பாயேவண்�ம் என்பைத �ன் �ட�்ேய �கத்
�ல்�யமாகக் கணிக்கக் ��யவன். அவன் தன்�ைடய
தந்ைத மற்�ம் பாடட்ன் �ப்பாடட்ன்கைளப் ேபால
வ�டத்�ற்� ஒ��ைற �ராக்�ேயாேபா��ன் ெகட�்
அரசதைல�ைறக�டன் ேபாய் ேமா� �ட�் வ�வைத
��ம்ப�ல்ைல. ஒேர ஒ� பைடெய�ப்� ஒேர அ�
�ராக்�ேயாேபா��ன் கைத ��ந்��ட ேவண்�ம்
என்பேத அவ�ைடய �டட்ம். இதற்கான
வாய்ப்�ற்காகக் காத்��ந்தான் அரசனா��ம்
ப�ெனா� வ�டங்கள் வைர. 

�ராக்�ேயாேபா��ன் கைதைய ��ப்பதற்�
�ன்னால் அவன் தாக்�ய� வடக்���ந்த ெமம்�ைச
�ராக்�ேயாேபா�ஸ் நகரம் பைட உத�க்காக
ெமம்�ைச அ���டக் �டா� என்பதற்காக, இைத
��த்��ட�் ேநராக அவன் ேபாய் நின்ற�
�ராக்�ேயாேபா��ல். அவன் �டட்�ட�்�ந்த இ��
அ� �ராக்�ேயாேபா�ஸ் நகரின் தைல�ல்
இறங்�ய�. ெகட�் அரச ��ம்ப உ�ப்�னரக்ள்
ேமற்��ம் �ழக்��ம் இ�ந்த பாைலவனத்�ற்�
ஓ��ம் உ�ைரக் காப்பாற்�க்ெகாள்ள ��ய�ல்ைல.
ெகட�் அரச ��ம்பத்�ல் ஒ�வர ்�சச்�ல்லாமல் ம�
உலகத்�ற்� அ�ப்பப்படட்ாரக்ள். என்ன அதற்�
அவரக்�க்�ப் �ர�� மற்�ம் மம்� உடல் உத�
ெசய்யாமல் ெமன்ேடாெதப் பைட�னரின் ஆ�தங்கேள
உத� ெசய்தன. ெமன்ேடாெதப்ைப எ�ரக்்க ேவ� எந்த
மாநில அரசரக்�க்�ம் பலம் �ைடயா� என்பதால்



அவ�க்� அடங்�ப்ேபாய்�டட்ாரக்ள். ெமன்ேடாெதப்
�.�. 2010-ல் தன்ைன எ�ப்�ன் பாேராவாக
அ��த்தான். தனக்கான பாேரானிக் ெபயராக ெநடஜ்ரி
ெஹடஜ்ட ் என்பைதத் ேதரந்்ெத�த்�க்ெகாண்டான்.
ஏறத்தாழ �� ஆண்�கள் க�த்� எ�ப்�ய மண்ணில்
�ண்�ம் பாேரா சகாப்தம் ெதாடங்�ய�. �தல் பாேரா
ெசய்த அேத காரியத்ைதச ் �மார ் ஆ�ரம் ஆண்�கள்
க�த்� இரண்டாம் �ைறயாக ெமன்ேடாெதப்
ெசய்தான். அதனால் இவைன 'ம�
ஒ�ங்�ைணப்பாளின்' என்� ��ப்���றாரக்ள். இவன்
காலத்���ந்ேத எ�ப்�ன் இைட அரசாட�் காலகடட்ம்
(�.�. 2010 - 1630) ெதாடங்��ற�. ப�ெனாராவ�
வம்சத்�ன் இைடக் காலத்ைத�ம் ெதாடங்�ைவத்தவன்
இவேன. 

இவன் காலத்�ற்�ச ் �மார ் 300 ஆண்�க�க்�
�ன்ேப எ�ப்�ல் �ர�� கட�்டக்கைல�ம் இைளத்�த்
ேதய்ந்� கடெ்ட�ம்பா��ட�்�ந்த�. எல்லாம்
�றைம�ல்லாத பாேராக்களின் ைகவண்ணம்தான்.
இந்தக் காலகடட்ங்களிேலேய மம்�ைய ைவக்�ம்
சரக்ேபகஸ்களின் ேமல் ம� வாழ்�ற்கான பாடல்க�ம்
மந்�ரங்க�ம் எ�தப்ப�ம் வழக்கம் ேதான்�ய�.
காரணம் �ர��கள் கடட் ��யாத காரணத்தால்
�ர��களின் �வரி�ம் கல்லைற ேகா�ல்களின்
�வரி�ம் எ�தப்பட ேவண்�ய மந்�ரங்கள்
சவப்ெபட�்களின் ெவளிப்பக்கத்�ல்
எ��ம்ப�யா�ப்ேபான�. இந்தக் காலகடட்ங்களிேலேய
சவப் ெபட�் வடக்�த் ெதற்காக ைவக்கப்பட�்ச ் சவப்
ெபட�்க்�ள் ைவக்கப்ப�ம் மம்��ன் �கம் �ழக்�
�ைசையப் பாரக்்�ம்ப� ��ப்���ம் வழக்க�ம்
ேதான்�ய�. காரணம் எ�ப்�யரக்ள் �ரிய உதயம்
��க்� உ�ைரக் ெகாண்�வ��ற� என்� நம்�யதால்,
இறந்தவரின் மம்� சவப் ெபட�்க்�ள் இ�ந்தப�
�ரியன் உ�க்�ம் �ழக்� �ைசையப் பாரப்்ப�ன்
�லம் உ�ரத்்ெத�வார ் என்� நம்�னாரக்ள். அதற்�
வச�யாகச ் சவப் ெபட�்�ன் �ழக்�ப் பக்கத்�ல்



இரண்� கண்கைள வைரந்�ம் ைவக்கத்
ெதாடங்�னாரக்ள். அந்தக் கண்களின் வ�யாக மம்�
�ரிய உதயத்ைதப் பாரக்்�ம் என்ப� அவரக்ளின்
நம்�க்ைக. 

�ர��களின் �வரி�ம் கல்லைற ேகா�ல்களின்
�வரி�ம் �வசாயம் ெசய்வ�, �ன் ��ப்ப�. உண�
சைமப்ப�, காய்க� ந�க்�வ�. பழங்கைளப் ப�ப்ப�.
கால்நைடகைள வளரப்்ப� ேபான்ற ஓ�யங்கைள �கப்
பழங்காலம் ெதாடே்ட எ�ப்�யரக்ள் வைரந்� ைவப்ப�
வழக்கம். �வசாயத்�ன் �ல�ம், �ன் ��ப்பதன்
�ல�ம் கால்நைடகைள வளரப்்பதன் �ல�ம்
�ைடக்�ம் உண�ப் ெபா�டக்ள் இந்த ஓ�யங்களின்
வ�யாகச ் சவப் ெபட�்க்�ள் இ�க்�ம் மம்�க்�
அன்றாடம் ேதைவப்ப�ம் உண�த் ேதைவகைள
நிைறேவற்�ம் என்ப� அவரக்ளின் நம்�க்ைக.
�ர��கேள இல்ைல என்றான காலகடட்ம் வந்த �ற�
எங்��ந்� இந்த ஓ�யங்கைள வைரவ�. �றைமயான
ஓ�யரக்ள் �ர�ட ் ேவைல�ல்லாமல் ேவ�
ேவைலக�க்�ச ் ெசல்�ம்ப� ஆ�ப்ேபானதால் இந்தக்
காலகடட்த்�ல் கல்லைறகளில் இத்தைகய ஓ�யங்கைள
வைரய ஆடக்ள் �ைடப்ப� அரி��ம்
அரிதா�ப்ேபான�. இந்தச ் சங்கடத்ைதச ் சரிக்கடட்
இந்தக் காலகடட் எ�ப்�யரக்ள் ெசய்த காரியம்
இன்ைறக்� நமக்� �கச ் �றந்த காலக்
கண்ணா�யாகப் பயன்பட�்க்ெகாண்��க்�ற�.
�வசாயம், �ன் ��க்�ம். கால்நைட வளரக்்�ம்.
உண�த் தயாரிக்�ம் ெபாம்ைமகைளச ் ெசய்�
கல்லைறகளில் ைவத்��டட்ாரக்ள். இந்தப்
ெபாம்ைமகளி��ந்� நமக்�க் �ைடக்�ம் தகவல்கள்
�ைலம�ப்�ல்லாதைவ. அன்ைறய மனிதரக்ளின் உைட
அைமப்�, �வசாயக் க��கள், �ன் ப� க��கள்,
உண�த் தயாரிப்� ெபா�டக்ளின் அைமப்�கள்,
பட�களின் அைமப்�கள் என்� இவற்���ந்� நாம்
ெப�ம் தகவல்கைள அ�க்�க்ெகாண்ேட ேபாகலாம். 



எ�ப்�ன் கைல மற்�ம் இலக்�யச ்�றப்�க�க்�
�ண்�ம் உ�ரெ்கா�த்தான் ெமன்ேடாெதப். �ர��கள்
�ண்�ம் அதன் பைழய �ரம்மாண்டத்ைதப் ெபறத்
ெதாடங்�ன. நாம் இ�வைர மஸ்டபாக்களின்
ேதாற்றத்ைதப் பாரத்்��டே்டாம் ஆனால் �ர��களின்
�றப்ைப பாரக்்க�ல்ைலதாேன. �ர�ைட �தன்
�த�ல் கட�்ய பாேரா யார?் இதற்கான வரலாற்�
�ைடைய நாம் �ன்ேப பாரத்்��க்�ேறாம் அ� பாேரா
ேஜாசர,் இ� நடந்த� �ன்றாம் வம்சத்�ன் ெதாடக்கக்
காலத்�ல் அதாவ� பைழய அரச வம்சாவளி
காலகடட்த்�ல் �.�. 2650-களில். 

ேஜாசர்	�.�.	2650	-	2620	(3-வ�	அரசபரம்பைர,
பைழய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

எ�ப்�ன் �தல் �ர�� ��த்�த்
ெதரிந்�ெகாள்ளப் பாேரா ெமன்ேடாெதப்
காலத்���ந்� 600 ஆண்�கள் �ன்ேனாக்�
ெசல்லேவண்�ம். வா�ங்கள் 'மரணத்�ன் நிலம்' என்�
அைழக்கப்ப�ம் எ�ப்�ன் ேமற்� கைர பாைலவனம்
வ�யாகப் ெபா� நைடயாக நடந்� எ�ப்�ன் �தல்
�ர�ைட ேத�ச ் ெசால்ேவாம். நாம் ேபாய்ச்
ேசரேவண்�ய இடத்�ன் ெபயர ் ஸக்கரா. இந்த இடம்
எ�ப்�ன் வடக்�ப் ப���ல் இ�க்�ற�. அதாவ� �ழ்
எ�ப்�ல் ெமன்ேடாெதப்-க்� �ைட
ெகா�த்���ேவாம். அவன் அவ�ைடய கல்லைற
ேகா��க்�ப் ேபாக வ� �ட�்��ங்கள்.
ஸக்கரா�ற்கான பயணத் �ரம் ெகாஞ்சம் அ�கம்தான்
இ�ந்தா�ம் என்ன. வ�த் �ைணக்� நம்�டம் எ�ப்�ய
�வார�ய கைதக�க்�ப் பஞ்சமா என்ன! �தல் பாேரா
நாரம்ர ் காலத்�ற்� �ன்���ந்ேத ேமைல எ�ப்�
ப���ல் இ�ந்த அடஜ்� பாைலவனப் ப��
அரசரக்ளின் ெநக்ேராேபா�சாக இ�ந்��க்�ற�.
ெநக்ேராேபா�ஸ் என்றால் �கப் ெபரிய கல்லைறத்
ேதாடட்ம் என்� ெபா�ள். பழங்கால எ�ப்�ய அரசரக்ள்
தங்களின் மஸ்டபாக்கள் இந்த இடத்�ேலேய



கடட்ப்படேவண்�ம் என்� ��ம்���க்�றாரக்ள்.
இதன் காரணமாக இந்த இடத்�ற்� ஒ� �னித தன்ைம
வந்� ஒட�்க்ெகாண்ட�. இந்த ��ப்பத்�ற்கான
காரணம் என்ன என்ப� ெதரிய�ல்ைல. நாரம்�ம்
தனக்கான மஸ்டபாைவ�ம் கல்லைறக் ேகா�ைல�ம்
இந்த இடத்�ேலேய கட�்க்ெகாண்டான். இைத அவன்
ெப�ைமயாக�ம் க����க்�றான். 

அவ�க்�ப் �ன் வந்த ஏ� பாேராக்க�ம் தங்களின்
மஸ்டபாக்கைள இந்த நிலத்�ேலேய
கட�்க்ெகாண்டாரக்ள். ஏறத்தாழ 1000 ஆண்�களாகப்
�ன்பற்றப்பட�் வந்த இந்தப் பாரம்பரியத்�ற்� ���
கடட்ப்படட்� இரண்டாம் வம்சாவளி�ன் ஆட�்க் கால
���ல், இந்த ���கடட்�க்�ப் �றேக �ன்றாம்
வம்சாவளி�ன் கால கடட்ம் ெதாடங்��ற�. இைதச்
ெசய்தவன் பாேரா ெஹடெ்டசேக�, �ன்றாம்
வம்சத்�ன் �தல் பாேரா, இ� நைடெபற்ற� �.�. 2750-
கள் வாக்�ல், அடஜ்� நிலப் ப���ல் அடக்கம்
ெசய்யப்படட் கைட�ப்பாேரா இவ�ைடய தந்ைத
பாேரா �வா. பாேரா ெஹடெ்டசேக� தனக்கான
மஸ்டபாைவ�ம் கல்லைறக் ேகா�ைல�ம் கடட்த்
ேதரந்்ெத�த்த நிலம் ஸக்கரா. ெபா�வாகப் பழங்கால
எ�ப்�யரக்ள் பாரம்பரியத்ைத ��
நடக்கக்��யவரக்ள் �ைடயா�. பழம் பாரம்பரியத்ைத
அப்ப�ேய �ன் ெதாடரவ்ைதத் தங்களின்
ெப�ைமகளில் ஒன்றாகக் க�தக் ��யவரக்ள்.
அப்ப���க்ைக�ல் என்ன காரணத்�ற்காகப்
பாரம்பரியத்ைத ��ம் இந்த ��ைவ பாேரா
ெஹடெ்டசேக� எ�த்தான் என்பதற்கான எ�த்�ப் �ரவ்
ஆதாரங்கள் இ�வைர �ைடக்க�ல்ைல.
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அர�யல் காரணங்க�க்காக
அவன் இந்த ��ைவ எ�த்��க்கலாம் என்�
க���றாரக்ள். ஸக்கரா�ல் கடட்ப்படட் �தல் மஸ்டபா
அேனகமாக இவ�ைடயதாகத்தான் இ�க்கேவண்�ம்
என்�ம் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கணிக்�றாரக்ள். 



தன்�ைடய மஸ்டபா�ற்கான ஒ� ��ய இடத்ைதத்
ேதரந்்ெத�த்�ப் ��ைம ெசய்தைத�ப்ேபால மஸ்டபா
கட�்க் கைல��ம் பல ��ைமயான மா�தல்கைள
அ��கப்ப�த்�ய �தல் பாேரா�ம் இவேன.
மஸ்டபாக்களின் �ேழ இ�க்�ம் கல்லைற அைறகைளச்
�டட் ெசம்மண் ெசங்கற்களால் கடட்ாமல் பாைறகளில்
ெச�க்� அதற்� ேமல் �டட் ெசங்கற்கைளக் ெகாண்ட
மஸ்டபாைவ கட�்ெய�ப்�னாரக்ள் இவன் காலத்�ய
கட�்ட வல்�நரக்ள், அேத ேபாலக் கல்லைற அைறகளின்
அைமப்��ம் ��ைமகைள �ைழத்��க்�றாரக்ள்.
இதற்� �ன்� வைர கல்லைற அைறகள் என்ப�
இப்ப�த்தான் இ�க்�ம். ஒ� ெபரிய அைற அ�ல்
பாேரா�ன் சவப்ெபட�் சரக்ேபகஸ் ைவக்கப்ப�ம்.
அைதச ் �ற்��ம் ��ய ��ய அைறகள் கடட்ப்ப�ம்
அவற்�ல் உண�ப் ெபா�டக்�ம் மற்ற ஆடம்பரப்
ெபா�டக்�ம் ைவக்கப்ப�ம். இந்த அைமப்ைப
ைக�ட�்�ட�்க் கல்லைற அைறையக் �டட்த்தடட்
அரண்மைன அைறகள் ேபான்ற அைமப்�ேலேய
பாைற�ல் �ைடந்��டட்ாரக்ள் அவன் காலத்�ய
கட�்ட வல்�நரக்ள். கல்லைற அைற என்ப� பாேரா�ன்
மம்�க்கான சாப்��ம் ��க்�ம் அைறயாக மட�்ம்
இ�ப்ப�ல் ெஹடெ்டசேக�க்� ��ப்பம் இல்ைல. தான்
வா�ம் அரண்மைனப் ேபான்ேற தன்�ைடய மம்��ன்
கல்லைற அைறக�ம் இ�க்கேவண்�ம் என்� ெபரிதாக
��ம்�னான். அவன் ��ப்பத்ைதச்
ெசயல்ப�த்�க்காட�்னாரக்ள் அவன் காலத்�ய
கட�்டக் கைலஞரக்ள். இவ�க்� அ�த்த வந்த
பாேராக்க�ம் இேத கட�்டக்கைலையத் தங்க�ைடய
மஸ்டபாக்களி�ம் ெதாடரந்்தாரக்ள். 

இேதா ஸக்கரா வந்��டட்� நண்பரக்ேள. பயணக்
கைலப்ேப ெதரியாமல் வந்� ேசரந்்��டே்டாம்
பா�ங்கள். சரி சரி வா�ங்கள் பாேராக்களின்
ஆ�ரமா�ரம் ஆண்�க்கால நித்�ைரையக் கைலத்�
�டாமல் இன்ைறய �ர��களின் தந்ைதயாகக்
க�தப்ப�ம் அந்த �தல் �ர�ைடத் ேத�ச ்ெசல்ேவாம்.



அேதா அ�தான் நண்பரக்ேள பாேரா ேஜாசரின் ஸ்ெடப்
�ர�ட ் �ர��களின் தந்ைத அ�ேவதான். அ��ல்
ெசன்� பாரக்்கலாம் வா�ங்கள். இேதா இந்த ேமைட�ல்
ஒ� ெபயர ் கல்ெவடட்ாக எ�தப்பட�்�க்�ற�
பா�ங்கள் இ�தான் இந்தப் �ர�ைட உ�வாக்�யவரின்
ெபயர.் ஆம் சரியாகப் ப�த்��ட�்ரக்ள்
ஈேமாெதப்ெபதான். எ�ப்�ன் �தல் �ர�ைட
வ�வைமத்�க் கட�்ெய�ப்�ய கட�்டக் கைல வல்�நர.்
மனித இன வரலாற்�ேலேய அன்ைறக்�ம் சரி
இன்ைறக்�ம் சரி ஒ� கைலஞனின் கற்பைனக்காக
�கப் ெப�ம் நாகரீகத்�ன் அர� என்�ற இயந்�ரேம
மாற்�யைமக்கப்பட�்�க்�மானால் அ� ஈேமாெதப்
என்�ற இந்த மனித�க்� மட�்மாகத்தான் இ�க்�ம். 

ஈேமாெதப்	

இந்த நடவ�க்ைக பாேரா ேஜாசர,் ஈேமாெதப் ��ம்
அவ�ைடய �றைமகளின் ��ம் ைவத்��ந்த கண்
��த்தனமான நம்�க்ைக�ன் எ�த்�க்காட�்.
ஈேமாெதப் பாேரா ேஜாசைர எந்த அள�ற்�க்
கவரந்்��ந்தான் என்பதற்� மற்ெறா� உதாரணம் �க
ம�ப்� மற்�ம் அ�காரம் �க்கப் பல அர� படட்ங்கள்
அவ�க்� வழங்கப்பட�்�ப்ப���ந்�
ெதரியவ��ற�. 'அரச �த்�ைர உடைமயாளன்',
'பாேரா�ற்� அ�த்த அ�காரி, 'ெப�ைம�க்கப்
பண்ைண�ன் ஆட�்யாளன்', 'கனவான்களில் ஒ�வன்
'கண்காணிப்பாளரக்ளில் �த்தவன்' மற்�ம் '�ற்�கள்,
ஓ�யரக்ளின் ேமற்பாரை்வ 

அ�காரி' இைவ ஈேமாெதப்ைப அலங்கரிக்�ம் அர�
படட்ங்கள். பாேரா ேஜாசர ் தன்�ைடய �ர��ன்
�ைழவா��ல் தன்�ைடய ெபய�க்�ப் பக்கத்�ேலேய
ஈேமாெதப்�ன் ெபயைர�ம் ��ப்��ம்ப�
ெசய்��க்�றான். அைதத்தான் நீங்கள் சற்� �ன்
வா�த்த�. பாேரானிக் வரலாற்�ேலேய இல்லாத ெசயல்
இ�. பாேரா ேஜாச�க்�ப் �ன்னால் வந்த பாேராக்கள்
ஈேமாெதப்ைப கட�ளாக்காத� ஒன்�தான் �ைற.



அ�த்� வந்த 3000 வ�டங்க�க்� எ�ப்�யரக்ளின்
அ��யல், ம�த்�வம், வானியல், கைல என்� பல
�ைறகளின் தந்ைத �ம்பமாக மா�ப்ேபானவர்
ஈேமாெதப். எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் �ன்னங்களில்
அவ�ம் ஒன்�. இத்தைகய �றப்�கள் வாய்ந்த இந்த
மனிதைரக் ��த்த �ரிவான பப்ைபரஸ் வரலாற்�
எ�த்�ப் ப��கேளா அல்ல� �ர�ட ் எ�த்�க்கேளா
இல்ைலெயன்ப� எ�ப்�ய �வார�ய மரம்ங்களில்
ஒன்�. 

பாேரா ேஜாசரின் அரண்மைன எ�த்தரக்ள் �டத்
தாங்கள் ப�� ெசய்��க்�ம் ேஜாசரின் அர�யல்
ெசயல்பா�கள் ��த்த ப��களில் ஏேழ �ைறதான்
ஈேமாெதப்ைபக் ��த்� எ����க்�றாரக்ள்.
பாேராேவ தைல வணங்காத �ைறயாகப் ெபரி�ம்
ம�த்த ஈேமாெத ேபான்ற ஒ� தைல �றந்த அ�ஞைரக்
��த்� எ�ப்�ய வரலாற்�ப் ப��கள் ெமௗனம்
காப்ப� இன்ைறய வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ைளக்
�ழப்பத்�ல் ��வம் �க்க ைவத்��க்�ற�. ஒ�ேவைள
அவைரக் ��த்த ப��கள் ெகாண்ட பபப்ைபரஸ்
��ள்கள் இனி வ�ம் காலங்களில் ெதால் ெபா�ள்
ஆய்�களின்ேபா� �ைடக்கலாம் என்�
காத்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள். காலம் தன் இரக�யப்
ெபடட்கத்ைதத் �றந்� ஈேமாெதப் ��த்�
ெவளிப்ப�த்�ம் வைர நா�ம் காத்��க்கத்தான்
ேவண்�ம் ேவ� வ��ல்ைல. ஈேமாெதப் ��த்� நமக்�
அ�கம் ெதரிய�ல்ைலெயன்றா�ம் அவர ் கட�்ய
உல�ன் �தல் �ர�ட ் அவ�ைடய பன்�கத் தன்ைம
ெகாண்ட �றைமக�க்� உன்னத 

எ�த்�க்காட�். இன்ைறய ந�னகாலப்
ெபா��யலாளரக்ள், வானியல் அ�ஞரக்ள், ஓ�யக்
கைலஞரக்ள், ம�த்�வரக்ள் என்� அைனவைர�ம்
தன்�ைடய பன்�கத் தன்ைம �லம் வாய்
�ளக்கைவப்பவர.் இவ�ைடய பன்�கத் தன்ைமையக்
��த்� ஒ� உதாரணம் �லம் ெசால்வெதன்றால்



இன்ைறக்� நாம் நன்� அ�ந்��க்�ம் �யானரே்டா
டா�ன்�, ைமக்ேகல் ஏன்ஜேலா, க��ேயா,
�ப்ேபா�ேரடஸ்் (ம�த்�வத்�ன் தந்ைத) மற்�ம்
நி�டட்ன் ேபான்றவரக்ைள ஒ� ��ைவக்�ள் ேபாட�்
நன்றாகக் ��க்� �ற� வ�கட�்னால் வ�வ�
ஈேமாெதப்பாக இ�க்�ம். 

ெவள்ைள இனத்ைதச ் ேசராத இப்ப�யான �றந்த
மனிதரக்ைளக் கண்டால் ேமற்கத்�ய அ��லகத்�ற்�ப்
ெபா�க்கா� அல்லவா அதன் �ைள� இன்ைறக்�
ஈேமாெதப் உல�ன் தைல �றந்த �ல்லன்களில்
ஒ�வராகச ் �த்தரிக்கப்பட�்க்ெகாண்��க்�றார.்
ேமற்கத்�ய ��வரக்ள் ப�க்�ம் கா�க் �த்தகங்களில்
தைலகாட�்ம் �கழ்ெபற்ற �ல்லன்களில் ஈேமாெதப்�ம்
ஒ�வர.் ப�ைனந்� வ�டங்க�க்� �ன்� ெவளியா�
உலகம் ��வ�ம் வ�ைல வாரிக் ��த்த � மம்�
�ைரப்படத்�ன் �ல்லன் ஈேமாெதப். இந்தப் படத்�ன்
அ�த்தப் பாகத்��ம் �ல்லன் ஈேமாெதப்தான்,
எ�ப்�யரக்�க்� என்� இல்லாமல் மனித
நாகரீகத்�ற்ேக ெபா�வான ஒ� தைல�றந்த அ�ஞைர
இைத�ட அற்�தமாகச ் �றப்�க்க ��யா�தாேன!
ெகாஞ்சேம ெகாஞ்சம் �ைடக்�ம் தகவல்கள் ஈேமாெதப்
�ராக்�ேயாேபா�ஸ் நகைரச ் ேசரந்்தவர ் என்�ம்
அந்த நகரில் இ�ந்த ரா கட�ள் ேகா��ன் தைலைமப்
�சாரிகளின் தைலவராக இ�ந்தவர ் என்�ம்
ெசால்�ற�. பாேரா ேஜாச�க்� எப்ப� அ��கமானார,்
�தல் �ர�ட ் ��த்த தன்�ைடய ெபா��யல்
�டட்த்ைத எப்ப�ப் பாேரா�ன் கவனத்�ற்�க்
ெகாண்�வந்தார ்என்ப� ��த்ெதல்லாம் ெசால்வதற்�
வரலாற்�த் தகவல்கள் இல்ைல. நாேம ஒ�
அ�மானத்�ன் ேபரில் இப்ப�த்தான் இ�க்�ம் என்�
��� ெசய்� ெகாள்ளேவண்�ய�தான். 

ஈேமாெதப்�ன் �தல் �ர��க்� �ன்� கடட்ப்படட்
பாேராக்களின் மஸ்டபாக்கள் வானியல் அ��ய�ன்
அ�ப்பைட�ல் கடட்ப்படட்தற்கான �றவய ஆதாரங்கள்



இல்ைல. ஆனால் ஈேமாெதப் கட�்ய �ர�ட ் ��க்க
��க்க வானியல் அ��யைல அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்� கடட்ப்படட்�. இன்�ம் ெசால்லப்ேபானால்
அ� ஒ� வானியல் ஆய்�க் �டம், இன்�ம் இறங்�ச்
ெசால்வெதன்றால் அ� ஒ� நாடக்ாட�் கட�்டம்.
இதற்கான ஆதாரங்கைள இன்ைறய வானியல்
அ�ஞரக்�ம் ெபா��யல் அ�ஞரக்�ம் ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக ெவளிப்ப�த்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள்.
�டட்த்தடட் உல�ன் �தல் வானியல் ஆய்� கட�்டமாக
இ�க்கப் ேபா�ற� தன்�ைடய �ர�ட ்என்றால் எந்தப்
பாேராதான் அதற்காகத் தன்�ைடய ஆட�்ையேய
பைணயம் ைவக்கத் �ணியமாடட்ாரக்ள். பாேரா ேஜாசர்
�டட்தடட் ஆட�்ையப் பணயம் ைவக்�ம்
காரியத்ைததான் ெசய்தான். ஈேமாெதப் �ன்ைவத்த
�ர�ட ் �டட்ம் ��ந்த ெபா�ட ் ெசலைவ�ம் மனித
உைழப்ைப�ம் ��ங்க ��ய� என்பைத எ�த்த
எ�ப்�ேலேய ேஜாசர ் உணரந்்�
ெகாண்��க்கேவண்�ம். இத்தைகய ஒ�
�ரம்மாண்டமான �டட்த்�ற்� அ�வைர
வழக்கத்���ந்த அர� அைமப்� ஈ� ெகா�க்க
��யா� என்பைத�ம் அவன்
�ரிந்�ெகாண்��க்கேவண்�ம். இதன் �ைள� பாேரா
ஆட�் �ைறத் ெதாடங்�ச ் �மார ் 300 ஆண்�களாக
வழக்���ந்த அரச அைமப்ைப �தல் �ைறயாக
மாற்�யைமத்தான். �றைம இல்ைலெயன்றா�ம் அரசக்
��ம்பத்ைதச ் ேசரந்்த உ�ப்�னர ் என்�ற ஒேர
காரணத்�ற்காக அரசாங்கத்�ன் உயர ் பத�களில்
உடக்ாரந்்� ெகாண்� அர�ற்�ப் பல வ�களி�ம்
இழப்�கைள ஏற்ப�த்�க்ெகாண்��ந்தவரக்ைள
எல்லாம் �தல் ேவைலயாக �ட�்ற்� அ�ப்��டட்ான். 

��யர ் என்�ற உசச் அ�கார�க்கப் பத�
உ�வாக்கப்படட்�. இந்தப் பத��ல் அம�பவர்
பாேரா�ன் �தன்ைம அைமசச்ைரப் ேபாலச்
ெசயல்ப�வார.் பாேரா�ற்� அ�த்� அரசாங்கத்�ல்
உசச்க்கடட் அ�காரம் பைடத்த பத� இ�. இந்தப்



பத��ல் இ�ப்பவர ் பாேரா�ற்� மட�்ேம ப�ல்
ெசால்லக்கடைமப்படட்வர.் ேவ� எவ�ம் இவ�ைடய
அ�காரத்ைதக் ேகள்� ேகடக் ��யா�. பாேரா�ன்
மைன� உடப்ட இந்த அ� உசச்படச் அ�காரம்
ெகாண்ட பத� ஈேமாெதப்�ற்காகேவ உ�வாக்கப்பட�்
அவர ் அ�ல் அமரைவக்கப்படட்ார.் பாேரா�ன்
நம்�க்ைகக்�ரிய தளப�கள் மாநிலங்களின்
நிரவ்ா�களாக�ம், பைட மற்�ம் பைட க��கள்
தயாரிக்�ம் ெதா�ற்சாைலக�க்�த் தைலவராக�ம்,
அரண்மைன எ�த்தரக்ளின் தைலவராக�ம், கப்பல்
பைட�ன் தைலவராக�ம், வரி வ�ல் தைலைம
அ�காரியாக�ம் நிய�க்கப்படட்ாரக்ள். இவரக்ள்
அைனவ�ம் பாேரா�ன் ேநர� கட�்ப்பாட�்ல் வரக்
��யவரக்ள். இவரக்ள் ��யர ் ஈேமாெதப்�ன்
ஆைணக�க்�ம் அ�பணிய ேவண்�யவரக்ளாக
அரசைமப்� உ�வாக்கப்படட்�. இந்த மாற்றங்களின்
�லம் அரசாங்கத்�ன் க��லத்�ற்�ப் ெபா�ள் வரத்�
அ�கரிக்கத் ெதாடங்�ய�. ேம�ம் பாேராவால்
நிைனத்த ேநரத்�ல் ெப�ம் அள�லான மனித
உைழப்�ற்�த் ேதைவயான ேவைலயாடக்ைளச்
�ரம�ல்லாமல் �ரடட் ��ந்த�. ஈேமாெதப்�ன் �ர�ட்
�டட்த்�ற்காகப் பாேரா ேஜாசர ்உ�வாக்�ய இந்த அர�
அைமப்ேப ெபரிய மாற்றங்கள் ஏ�ம் ெசய்யப்படாமல் 3-
வ� வம்சத்�ன் கைட�ப் பாேரா வைரப்
�ன்பற்றப்படட்�. இதன்ப� பாரத்்தால் பாேராக்கள்
�ர��க் கலாசச்ாரத்ைதக் கட�் எ�ப்ப�ல்ைல
�ர��கேள பாேரானிக் கலாசச்ாரத்ைதக்
கட�்ெய�ப்���க்�ற�. 

ஈேமாெதப் வானில் நிக�ம் நடச்த்�ரங்கள் மற்�ம்
�ரகங்களின் நகரை்வ �கத் �ல்�யமாக்க
அ�ந்தவராக இ�ந்��க்�றார.் இன்ைற���ந்� 4500
வ�டங்க�க்� �ன்� இத்தைகய அ��ப் ெபற்ற ஒ�
சராசரி மனிதர ் ெசய்��க்கக் ��ய காரியம்
பாேரா�ற்�ச ் ேசா�ய ��ப்�கைளத் �ல்�யமாக்கக்
கணித்�க்ெகா�த்� அரசைவ�ல் படட்ங்கைள�ம்



மரியாைதகைள�ம் ெப�ம் ெபா�ைள�ம்
சம்பா�த்��ப்ப�. அவர ் காலத்ேதா�
அவரம்ண்ேணா� மண்ணா��ம் ேபா��ப்பார.்
ஆனால் ெப�ம் ெபா��க்� ஆைசப்படாமல்
தன்�ைடய அ�ைவக் காலத்ைதக் கடந்�ம் நிைல
நி�த்தேவண்�ம் என்� நிைனப்பவரக்ளில் ஒ�வராக
இ�ந்��க்�றார ் ஈேமாெதப், தான் வானில் கா�ம்
நிகழ்�கைளப் ���ல் நிைல நி�த்த ஒ�
�ரம்மாண்டமான கட�்ட அைமப்ைபக் கடட் அவர்
�டட்�ட�்�க்கேவண்�ம். அ� வைர ���ல் வாழ்ந்த
வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ம் எந்த ஒ� மனித�ம்
நிைனத்� �டப் பாரத்்��க்க ��யாத அந்தப்
�ரம்மாண்ட கட�்டத்ைதக் கடட்த் ேதைவப்ப�ம்
ெபா�ளாதார வச��ம் மனித உைழப்ைபத் �ரட�்ம்
வச��ம் அவரிடம் நிசச்யம் இல்ைல . அவர ்காலத்�ல்
அவ�ைடய �டட்த்ைதச ் ெசயல்ப�த்த ��ய சக்�ப்
பைடத்த ஒேர நபர ் பாேரா மட�்ம்தான். ஈேமாெதப்
பாேரா ேஜாசரின் அரசைவ�ல் பணி�ல் இ�ந்தப�ேய
�தல் �ர�ட ் �டட்த்ைத உ�வாக்�னாரா அல்ல�
இந்தத் �டட்ேம பாேரா ேஜாசர ்ஈேமாெதப் என்�ற அ�
�த்�சா�ைய அைடயாளம் காண உத�யதா என்பைத
அ�மானிக்க ��ய�ல்ைல. வரலாற்�ல் வாழ்ந்த
மனிதரக்ளின் அ�யப்படாத பக்கங்கைள
அ�மானங்களாக ைவத்�க்ெகாண்� வரலாற்�ப்
�ைன�க் கைதகள் எ��பவரக்�க்� ஈேமாெதப்�ன்
வாழ்க்ைக�ம் சாதைனக�ம் �கச ் �றந்த ேவடை்ட
களம். ஆங்�ல வணிக எ�த்தாளரக்ள் ஈேமாெதப்
என்�ற வாய்ப்ைபத் தவற��வாரக்ளா என்ன!
ேமைலநாட�் கா�க் �த்தகங்கள் அவைர �ல்லனாகச்
�த்தரிக்�ம் ேவைல�ல் ஒ��றம் கங்கணம் கட�்
ேவைல ெசய்ய, ம��றம் �ைன கைத எ�த்தாளரக்ள்
ஈேமாெதப்ைப ைமயமாக ைவத்�ப் பல ெபஸ்ட ்ெசல்லர்
வரலாற்� நாவல்கைள எ����க்�றாரக்ள். நிசச்யம்
ஈேமாெதப் பல மாதங்கள் ஏன் பல ஆண்�களாகக் �டத்
தன்�ைடய �தல் �ர�ட ் �டட்ம் ��த்�ப் பாேரா
ேஜாச�க்� �ளக்���க்க ேவண்�ம். ெசயல்



�ைற�ல் வானில் தான் கண்ட அற்�தங்கைளப்
பாேரா�ற்� �ளக்�ச ் ெசால்���க்கேவண்�ம்.
தன்�ைடய கட�்டம் மாய மந்�ரசக்�கைள அல்ல
கைடந்ெத�த்த வானியல் அ��யைல உள்ளடக்�ய�
என்� �ரியைவத்��க்கேவண்�ம். இதற்�
�ன்ேனாடட்மாக அவர ் ேசா�க் காெலண்டர ் என்�ற
நாடக்ாட�் �ைறையப் பாேரா ேஜாச�க்�
அ��கப்ப�த்���க்�றார.் ெபா�வாக எ�ப்�ய
நாகரீக நாடக்ாட�் த�ழரக்�ைடயைதப் ேபாலச்
சந்�ரைன அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. �ரிய
நாடக்ாட�்ைய �டச ் சந்�ர நாடக்ாட�் �கத்
�ல்�யமான�. 

எ�ப்�யரக்�க்� �ன்றாவதாக ஒ� நாடக்ாட�்�ம்
ேதைவப்படட்�. அ� ைநல் ந��ன் ெவள்ளப் ெப�க்ைக
கணக்�ல் ெகாண்� தங்க�ைடய வ�டப் �றப்ைப
ெதாடங்க, ஈேமாெதப் காலத்�ற்� �ன்வைர
இதற்ெகன்� ஒ� நாடக்ாட�் இ�ந்ததாக வரலாற்�ப்
ப��கள் இல்ைல. �தன் �தலாக ஈேமாெதப்ேப
இதற்ெகன்� ��தாக உ�க்�ய� ேசா�க் காெலண்டர.்
இந்த நாடக்ாட�்க் ��த்த வானியல் அ��யல்
�ளக்கங்க�க்�ள் ேபாக நான் ��ம்ப�ல்ைல. அ�
உங்கைளக் ��ப்�வ�டன் இந்த வரலாற்�ப்
�த்தகத்�ன் ேபாக்ைகச ் �ைதத்���ம் என்பதால்,
ஈேமாெதப்�ன் ேசா�க் காெலண்டர ் �கச ் சரியாக
ஒவ்ெவா� 1460 வ�டங்கள் க�த்�ம் சந்�ரைன
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட நாடக்ாட�்�டன்
ஒன்�ைன�ம். இந்த நாடக்ாட�்ைய பாேரா ேஜாசர்
எ�ப்�ல் �தல் �ைறயாக அ��கப்ப�த்�ைவத்தான்.
இதற்�ப் �றேக எ�ப்�யரக்ளின் வ�டப் �றப்� என்ப�
இந்த நாடக்ாட�்ைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�
ெதாடங்கப்படட்�. 

இந்த நாடக்ாட�்க்கான ஒ� ஆய்�க் �டேம
ஈேமாெதப் �ன்ைவக்�ம் �தல் �ர�ட ் �டட்ம்
என்பைதப் பாேரா ேஜாசர ் சரியாகப் �ரிந்�



ெகாண்��ந்��க்கேவண்�ம். இந்த இடத்�ல் நாம்
மற்ெறா� அ�மான�ம் ெசய்யேவண்���க்�ற�.
ஈேமாெதப்�ன் �டட்த்ைதத் தனக்கான கல்லைற
கட�்டமாக�ம் மாற்�க்ெகாள்ளலாம் என்�ற
ேயாசைனைய �ன்ைவத்த� பாேரா ேஜாசராகத்தான்
இ�க்கேவண்�ம். காரணம் காலம் காலமாக
�ண்ெவளி�ல்தான் தங்க�ைடய ம�வாழ்�ற்கான
பயணம் நைடெப��ற� என்பைதத் �டமாக
நம்�பவரக்ள் பாேராக்கள். பாேரா ேஜாச�ம் அத்தைகய
நம்�க்ைகக்� ���லக்கானவன் �ைடயா�.
அப்ப���க்ைக�ல் �ண்ெவளிையக் கண்காணிக்�ம்
���ன் �தல் கட�்டேம ஏன் தன்�ைடய
ம�வாழ்ைவ�ம் சாத்�யப்ப�த்�ம் கல்லைறயாக�ம்
இ�க்கக் �டா� என்� பாேரா ேஜாசர்
க����க்கேவண்�ம். உல�ன் �தல் �ர�ட ் �டட்ம்
���ன் �தல் வானியல் ஆய்�க் �டமாக
ஈேமாெதப்பால் �ன்ைவக்கப்பட�்ப் �ற்பா� பாேரா
ேஜாசரின் ேயாசைன�ன் ெபயரில் அ�
கல்லைறயாக�ம் மாற்றப்பட�்�க்க ேவண்�ம்
என்பதற்கான �டமான ஆதாரம் இந்தப் �ர��ன்
வளாகத்�ேலேய இ�க்�ற�. 

�ழ் வானில் அ�காைல ேநரத்�ல் ேதான்�ம் ைசரஸ்
(��ெவள்ளி?) நடச்த்�ரத்�ன் �ண்ெவளி இயக்கத்ைத
�கத் �ல்�யமாக்கப் �ர�ப�ப்பேத ஈேமாெதப்
�டட்�டட் �ர��ன் வ�வைமப்�. இந்த அம்சேம பாேரா
ேஜாசைர கவரந்்��க்க ேவண்�ம். இறந்த �ற�
தங்க�ைடய ஆன்மாவான� (ப்பா- இ� ��த்� நாம்
�ன்ேப பாரத்்��க்�ேறாம்) �ழ் �ைச�ல்
அ�காைல�ல் உ�க்�ம் �ரியேனா� ேசரந்்�
ெகாண்� பகல் ��வ�ம் �ண்ெவளி�ல் பயணம்
ெசய்� ேமற்�ல் �ரியன் மைற�ம் த�ணத்�ல் அைத
�ட�் �ல� �ண்�ம் தங்க�ைடய கல்லைறக்�த்
��ம்���ம் என்ப� பாேராக்களின் நம்�க்ைக,
கல்லைற���ந்� அவரக்�ைடய ஆன்மாைவச்
�ரியனிடம் அைழத்�ச ்ெசன்� �ட�்�ட�் மாைல�ல்



�ண்�ம் அந்த ஆன்மாைவக் கல்லைறக்� அைழத்�
வ�வ� மனித உட�ல் க��த் தைல ெகாண்ட ஓரஸ்
கட�ள். அ�காைல�ல் அவரக்�ைடய ஆன்மாைவச்
�ரியனிடம் ெகாண்� ேபாய்ச ் ேசரக்்க ஓர�க்�
வ�காட�்வ� ைசரஸ் நடச்த்�ரம் என்ப�ம் பாேராக்கள்
காலம் காலமாக நம்�வ�ம் �சயங்களில் ஒன்�. கட�ள்
ஓர�க்ேக வ�காட�்ம் ஒ� நடச்த்�ரத்�ன் �ண்ெவளி
இயக்கத்ைதப் �ர�ப�க்கப் ���ல் ஒ� �ரமாண்ட
கட�்டம் என்றால் பாேராக்க�க்�க் கசக்�மா என்ன.
பாேரா ேஜாச�க்�ம் கசக்க�ல்ைல. ���ன் �தல்
வானியல் ஆய்�க் கட�்டத்ைதப் பாேரா தனக்கான
கல்லைறயாக�ம் மாற்�யைமக்�ம் ப� ெசான்னேபா�
ஈேமாெதப் எத்தைகய உணர�்கைளக் கடந்��ப்பார்
என்ப� �வார�ய அ�மானங்கைள
வஞ்சைன�ல்லாமல் வழங்க ��யைவ. 

ஈேமாெதப் தன்�ைடய வானியல் கட�்டத்�ன்
ேதாற்றத்ைத �த�ேலேய �ர�ட ் வ�வைமப்�ல்
வ�வைமத்தாரா அல்ல� பாேரா�ன்
ேவண்�ேகா�க்�ப் �ற� �ல ேதைவயான
மாற்றங்கைளச ் ெசய்� இப்ெபா���க்�ம்
�ர��களின் �க்ேகாண வ�ைவக் ெகாண்� வந்தாரா
என்பைதச ் ெசால்வதற்�ம் இ�வைர�ல் எத்தைகய
எ�த்� ஆதாரங்க�ம் �ைடக்க�ல்ைல. இன்ைறக்�ப்
�ர��ன் �க்ேகாண வ�வைமப்ேப மந்�ர தந்�ர
சக்�களின் உைற�டம் என்� அ��யைலத் தாண்�
ஒ� க�த்� ஓ�க்ெகாண்��க்�ற�. �ர��ன்
�னிேயசச்ர ் வ�வங்கைளச ் ெசய்� அைத ��களில்
ைவத்தால் சக்� சகட�்ேமனிக்கச ்ச�ரா�ம் என்� ஒ�
ெதா�ல் நடந்� ெகாண்��க்�ற�. இ�
ஆராய்ச�்யாளரக்ளின் கா�கைள�ம் எடட் இன்ைறய
ந�ன ��டட்ல் க��கைளக் ெகாண்� �ர��களின்
உள்ேள, ெவளிேய, பக்கவாட�்ப் ப��கள், உச�் என்�
பல நிைலகளில் ஆராய்ந்� பாரத்்தாரக்ள்.
ெசால்�ைவத்தார ் ேபால அைனத்� ந�ன க��க�ம்
தா�மாறான ��க்கல் ேகா�களில் உல�க்



ெகாட�்ைவத்த�தான் �சச்ம். அந்தக் க��களால்
�ர��கைள நிதானிக்கேவ ��ய�ல்ைல . இதன்
காரணம் இன்ன�ம் �ளங்க�ல்ைல. அப்ப�ெயன்றால்
�ர��க�க்� உண்ைம�ேலேய அமா��ய சக்�கள்
இ�க்�றதா என்� நீங்கள் ேகடட்ால் எனக்� அ�ல்
நம்�க்ைக இல்ைல என்� ெசால்ேவன் எனக்�
நம்�க்ைக இல்ைலெயன்பதாேலேய அதற்� அமா��ய
சக்�கள் இ�க்கேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல என்�
ெசால்��ட ��யா�. ஆனால் ஒன்� நிசச்யம்
�ர��கள் நாம் இன்ைறய ந�ன அ��ய�ன்
�ைணெகாண்� அ�ந்� ெகாள்ள ��யாத அல்ல�
இ�வைர அ�ந்� ெகாள்ளாத ஒ� �ண்ெவளி இயங்�ப்
��ைர தனக்�ள் ெகாண்��க்�ற� என்ப� மட�்ம்
உண்ைம. 

இைதச ் சாத்�யப் ப�த்�ய� ஈேமாெதப்�ன்
�ர�ட ் வ�வைமப்�. இன்ைறய அ��ய�ன்
வளரச்�்கைளக் ெகாண்� ஈேமாெதப்�ன் �தல்
�ர��க் ��த்� நாம் அ�ந்�க்ெகாண்டைவகள் அ�
�க் �ப்பர ் என்� அைழக்கப்ப�ம் நடச்த்�ர
�டட்ங்களின் (வடக்� வானில் இந்த நடச்த்�ரக் �டட்ம்
ஒன்� ேசரந்்� எ��ன் ெதாைட உ�வத்ைத
உண்டாக்�ம் �ைண ெகாண்� ைசரஸ் நடச்த்�ரத்�ன்
�ண்ெவளி இயக்கத்ைத�ம் ேசா�க் �ழற்�ைய�ம்
கணிக்கப் பயன்படக் ��யதாக இ�ந்��க்�ற�
என்ப�. (ேசா�க் �ழற்ச�் என்ப� ���ன் வட ��வ
அச�்ப் பயணத்ைதக் கணிக்கக் ��ய�. ��யான�
�ண்ெவளி�ல் தன்ைனத் தான் �ற்�க்ெகாள்�ம்
ேபா� ஒேர இடத்�ல் ஆணிய�த்தைதப் ேபால
நின்�ெகாண்� �ற்றா�. ��த் தன்ைனத் தாேன
�ற்�க்ெகாண்��க்�ம் ேபா� அத�ைடய வட ��வப்
ப�� ஒ� வடட்த்ைத உண்டாக்�ம். அந்த வடட்த்�ன்
ெதாடக்கப் �ள்ளிக்� �ண்�ம் வந்� ேசர ��க்� 28000
ஆண்�கள் ��க்�ம்.) 



ஈேமாெதப் ேசா�க்�ழற்� 26000 ஆண்�க�க்� ஒ�
�ைற ��வைட�ம் என்� கணித்தார.் �� அ�வைர
கண்�ராத �கப் ெபரிய கல் கட�்டம் பாேரா ேஜாசரின்
ஸ்ெடப் �ர�ட ்ஆ� அ�க்�த் தளங்கைளக் ெகாண்ட�.
இன்ைறய அள�ல் ெசால்வெதன்றால் 20 மா�க் கட�்டம்
ஒன்�ன் உயரம் ெகாண்ட�. இைத அவர ்கட�் ��த்த
�ற� பாேரா மட�்மல்ல எ�ப்�ர�் வந்� ேபாய்க்
ெகாண்��ந்த மற்ற நாகரீகத்�ன் வணிகரக்ள் �டப்
�ர�த்�ப் ேபா��ப்பாரக்ள். பாேரா ேஜாசர்
ஈேமாெதப்�ன் அ��ன் �� நம்�க்ைக ைவத்�
தன்�ைடய அரசைமப்ைபேய மாற்�ய� எந்த
வைக��ம் தவறான ெசயல் இல்ைல என்� உச�்
�ளிரந்்��ப்பார.் உலகம் அ�வைர கண்�ம்
ேகட�்�ராத ஒ� கல் கட�்டம், �ண்ெவளிக்� ஏ�ச்
ெசல்�ம் ப�கள் ேபான்� �ண்ைண
�ட�்க்ெகாண்��ந்த ஒ� கட�்டம், தன்�ைடய
ம�வாழ்�ற்கான பயணத்�ற்�த் தயாரா� நிற்பைத
பாேரா ேஜாசர ் எத்தைகய ெப��தத்�டன் எ�ர்
ெகாண்��ப்பான் என்பைத வாரத்்ைதகளில்
�வரிக்காமல் அவ�ைடய உணரச்�்கள் ெபாங்�ய
�கத்ைதக் கற்பைன ெசய்� ெகாள்�ம்ப�
�ட�்��வ� இன்�ம் �கச ் �றந்த அ�பவமாக
இ�க்�ம். 

இந்தப் �ர�ட ் பாைலவனத்�ல் 37 ஏக்கர்
பரப்பள�க்ெகாண்ட ப���ன் ைமயத்�ல்
அைமக்கப்பட�்�க்�ற�. இதற்� உள்ேள இ�க்�ம்
அைறகைள இைணக்�ம் பாைத�ன் நீளேம �மார ் 6
�ேலா �டட்ரக்ள் நீளம். இ� ெமாத்தம் 11.6 �ல்�யன்
���க் அ�கள் ெகாண்ட கற்கைளக்ெகாண்�
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இந்தப் �ர�ட ் அடங்���ந்த 37
ஏக்கர ் நில�ம் ெபரிய �ற்�ச ் �வரால்
�ற்�வைளக்கப்பட�்�ந்த�. �ர��ன் ெதன் �ழக்�ப்
பக்கத்�ல் பலகல்லைறக் ேகா�ல்கள்
கடட்ப்பட�்�ந்தன. �ர��ற்�ள் இ�க்�ம் பாேரா�ன்
கல்லைற அைறக்�ச ் ெசல்ல �ைக ேபான்ற பாைத



இ�க்�ற�. இந்தப் பாைத ேம�ம் பல அைறகைள
ஒன்�ைணக்�ற�. இந்த அைமப்� �ர��ற்�ள் ��தாக
�ைழ�ம் ஒ�வைரத் தைலச ் �ற்ற �ட�்��ம்.
இன்ைறக்�ம் இதற்�ள் ெசல்�ம் �ற்�லாப் பயணிகள்
தங்கைள வ�நடத்�ச ் ெசல்�ம் வ�காட�்ையத்
தவற�ட�்�டட்ால் கைத ��ந்த�. பாேரா ேஜாசரின்
ஆன்மாேவா� ஒன்றாக
ஐக்�யமா��டேவண்�ய�தான். 

இதற்�ள் இரண்� �ரதான பாைதகள் இ�க்�ன்றன.
இந்தப் பாைதகள் ���ன் �ழ்மடட்த்�ற்�ம் ஒ�வைர
அைழத்�ச ் ெசல்�ம். இைவ இரண்�ேம ஓரிடத்�ல்
சந்�த்�க்ெகாண்� ேம�ம் �ன்� பாைதகளாகப்
�ரி�ம். இந்த �ன்� பாைதக�ம் பல்ேவ�
அைறக�க்� ஒ�வைர அைழத்�ச ்ெசல்�ம். அைறகள்
எல்லாேம அரண்மைன அைறகள் ேபான்ற ேதாற்றத்ைத
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்��க்�ன்றன. இந்த
அைறகளில் ஒன்�ல் பாேரா�ற்�த் ேதைவயான
உண�ப் ெபா�டக்ள் ைவக்கப்பட�்�க்�ற�.
மற்ெறான்�ல் பாேரா ேஜாசரின் �ைல உ�வம்
சடங்�கைளச ் ெசய்வைதப் ேபால வ�வைமக்கப்பட�்
ைவக்கப்பட�்�க்�ற�. �ழக்�ப் பக்கத்���க்�ம் ஒ�
அைற�ல் கல்லால் ெசய்யப்படட் 40,000 பாத்�ர
பண்டங்கள் ைவக்கப்பட�்�க்�ன்றன. இைவ பாேரா
ேஜாசரின் �தாைதயரக்�ைடயதாக இ�க்கலாம் என்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். ஒ� அைற�ல் �ல
சவப்ெபட�்க�ம் அ�ல் மனித எ�ம்�க் ��க�ம்
இ�ந்��க்�ன்றன. இந்த எ�ம்�க் ��கள் மம்�
ெதா�ல் �டப்ம் வராத காலத்�ல் இறந்�ப்ேபான �தல்
பாேரா நாரம்ரின் �தாைதயரக்�ைடயதாக
இ�க்கலாம் என்�ம் ெசால்லப்ப��ற�. 

ேம�ம் இதற்�ள் �ற்�க் கணக்�ல் ேபா�
அைறகள் இ�க்�ன்றன. அதாவ� பாேரா ேஜாசரின்
சவப் ெபட�் ைவக்கப்பட�்�க்�ம் அைறப் ேபான்ேற
இ�க்�ம் அைறகைளப் ேபா� அைறகள் என்�றாரக்ள்.



இந்த அைறகைள ஒ� �ழப்ப வ��ல்
இைணப்பைவதான் �ைக ேபான்ற பாைத அைமப்�.
ஈேமாெத ேபான்ற ஒ� உன்னதக் கட�்ட வல்�நர்
ஜாங்�ரிையப் ��ந்��டட் கைதயாகப் பல
அைறகைளக் கட�் அவற்ைற ஏன் ஒ� �ழப்ப வ��ல்
இைணத்��க்கேவண்�ம்? எல்லாம் ��வாளரக்ள்
கல்லைற ��டரக்ளிட��ந்� பாேரா ேஜாசரின்
கல்லைற ெசாத்�க்கைளக் காப்பாற்றத்தான்.
�ர��ற்�ள் �ைழ�ம் கல்லைறத் ��டரக்ள் எ�
பாேரா ேஜாசரின் சவப் ெபட�் ைவக்கப்பட�்�க்�ம்
அைற என்� எளிதாகக் கண்� ��க்க�டாமல் பல
நாடக்�க்�ச ்�த்த ��வதற்�த்தான் இந்த ஏற்பா� 

இன்ைறய �ர�ட ் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ெசால்�ம்
ஒ� �சயம் �ர��ற்�ள் ஒ� மனிதர ் ெதாடரந்்தார்
ேபால ஆ� நாடக்ள் இ�ந்தாேரயானால் ஒன்� அவர்
இறக்க ேநரி�ம் அல்ல� �ைளக் �ழம்ப ேநரிடம்
என்�றாரக்ள். இதற்கான காரணம் �ராண வா�
ேபாதாைமயா அல்ல� ேவ� ஏ�ம் காரணமா என்பைத
அ�ய��ய�ல்ைல. காரணம் �ர��ற்�ள் ஒ�
மனிதன் �வா�த்� உ�ர ் வாழக் ��ய அள�ற்�ப்
�ராணவா� ஓடட்ம் இ�க்கா�. �ர��ற்�ள் �ைழ�ம்
கல்லைற ��டரக்ள் பாேரா ேஜாசரின் சவப் ெபட�்
ைவக்கப்பட�்�க்�ம் உண்ைமயான அைறையக்
கண்���க்க ��யாமல் நாடக்ணக்�ல் �ற்� அைலந்�
மண்ைடையப்ேபாட�் ேமேல ேபாய்ச ்ேச�வதற்�த்தான்
இந்த ஏற்பா�, ப�ெனடட்ாம் �ற்றாண்�ல் ெதால்
ெபா�ள் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் �ல �ர��கைளத்
�றந்� ெகாண்� உள்ேள �ைழந்தேபா� அவரக்ைள
வரேவற்ற �தல் �சயேம பாேரா�ன் உண்ைமயான
சவப்ெபட�் அைறையக் கண்���க்க ��யாம�ம்
நாடக்ணக்�ல் �ர�ைட�ட�் ெவளிேய வர
��யாம�ம் அதற்�ள்ேளேய �ற்� இறந்�ப்ேபாய்க்
�டந்த �ல கல்லைற ெகாள்ைளயரக்ளின்
உடல்கைளத்தான் 



���வதற்காகப் �ர��ற்�ள் �ைழபவரக்ளில்
பா�ப்ேபர ் உ��டன் ��ம்� வரா� ேபானேத
�ர��களின் சாபம் ��த்த கட�்க்கடங்காத கைதகள்
உ�வாகக் காரணமா�ப் ேபான�. �ர��க�க்�ள்
பாேராக்களின் ஆன்மாக்கள் உடக்ாரந்்�ெகாண்�
உள்ேள வ�பவரக்�க்�ப் ேபய் பயம் காட�் ெகான்�
ேபா��ன்றன என்�ற உல�ன் ப� �வார�யமான
ேபய் கைதகள் கடந்த 45000 வ�டங்களாக வலம் வந்�
ெகாண்��க்�ன்றன. கல்லைற ெகாள்ைளயரக்�க்�
வ�ற்�ல் ��ையக் கைரத்த இந்தக் கைதகேள
அவரக்�க்�த் ெதா�ல் ேபாட�்கைள�ம்
�ைறத்��க்�ற�. உ��க்� அஞ்சாத கல்லைறக்
ெகாள்ைளயரக்ேள �ர��க�க்�ள் ��ந்�
பாேராக்களின் தங்கத்ைத அள்ளிக்ெகாண்�
ேபா��க்�றாரக்ள். எமகாதகரக்ள். பல
�ர��க�க்�ள் ��ந்� ��� அ�பவப்படட் பல
கல்லைறத் ��டரக்ள் தங்களின் ெதா�ல்
இரக�யங்கைளத் தங்களின் �ள்ைளக�க்�ம்
ெசால்�க் ெகா�த்�க் கல்லைற ெகாள்ைளத் ெதா�ைல
தைல�ைற தைல�ைறயாக வளரத்்�
எ�த்��க்�றாரக்ள் என்றால் அவரக்�ைடய �றைம
எப்ேபரப்்படட்� என்� பாரத்்�க்ெகாள்�ங்கள்.
ஈேமாெதப் ெதாடங்� அவ�க்�ப் �ன் வந்த பல �ர�ட்
கட�்ட வல்�நரக்ளின் �தல் சவாேல இந்தக் கல்லைறக்
ெகாள்ைளயரக்ள்தான். ஆனால் எ�ப்�ன் பல
�வார�யங்கைளப் ேபாலக் கட�்ட வல்�நரக்�க்�ம்
கல்லைற ெகாள்ைளயரக்�க்�ம் இைடேய நடந்த நீயா
நானா ேபாட�்�ல் பல தைல�ைறக�க்� ெவற்�
ெபற்றவரக்ள் கல்லைறக் ெகாள்ைளயரக்ேள. 

உல�ன் �தல் �ர�ேட உல�ன் �தல் �ண்ெவளி
ஆய்� ைமயம் என்பதற்� வ�வான வரலாற்� ஆதாரம்
�ர��ன் வடக்�த் �ைச�ல் இ�க்�ற�. வடக்�ப்
பக்கத்�ல் இ�க்�ம் கல்லைற ேகா�ல்க�க்� அ�த்�
இ�ப்ப� ெசரட்ாப் ேகாரட் ் கட�்டம். இ�ல் தனியாகத்
��த்�க்ெகாண்� ஒ� �வர ்இ�க்�ற� அ�ல் இரண்�



�ைளகள் இ�க்�ன்றன. இதற்�ப் �ன்னால் பாேரா
ேஜாசரின் �ைல இ�க்�ற�. அதன் இரண்�
கண்களி��ந்� ெதாடங்� இரண்� நீள் ேகா�கைள
அதற்� �ன்னால் இ�க்�ம் இரண்� �ைளகளின்
வ�யாக வடக்� வானம் வைரக்�ம் இ�த்தால் அந்தக்
ேகா� வானில் ���ம் இடம் �க் �ப்பர ் நடச்த்�ரக்
�டட்த்�ல் ஒன்றாக இ�க்�ம் அல்காய்ட்
நடச்த்�ரத்�ல், 

அல்காய்ட ்நட�்த்�ரம் வடக்� வானில் ஒ� நாளின்
24 மணி ேநரத்�ல் �ற்� வந்� நிற்�ம் இடத்ைதத்தான்
அந்த இரண்� �ைளகள் வ�யாகப் பாேரா ேஜாசரின்
கண்கள் பாரத்்�க்ெகாண்��க்�ற� 4600
வ�டங்கைளக் கடந்� இன்�ம் இந்த ெநா��ம். இந்த
அல்காய்ட ்நடச்த்�ரத்�ன் பயணேம ஈேமாெதப் ேசா�க்
�ழற்�ைய நிதானிக்க உத���க்கேவண்�ம் என்�
இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள்.
ஈேமாெதப்�ன் �தல் �ர��ற்�ப் �ற� எ�ப்�ல்
கடட்ப்படட் அைனத்�ப் �ர��க�ம் வானியைல
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� கடட்ப்படட்ைவேய. இதன்
உசச்ம் ஈேமாெதப் காலத்�ற்�ப் �ற� 100 வ�டங்கள்
க�த்�க் கடட்ப்படட் உலக அ�சயங்களில் ஒன்றாக
இ�க்�ம் பாேரா �ஃ��ன் �ேரட ்�ர�ட ்ஆப் �சா. 

ஈேமாெதப் காலத்�ற்�ப் �ற� �ரமாண்ட கட�்டக்
கைல என்ப� எ�ப்�ன் �ரிக்க ��யாத
அங்கமா�ப்ேபாய்�டட்�. ஈேமாெதப் �ளப்��டட்
�ரமாண்டம் என்�ற � பத்ெதான்பதாம் வம்சாவளி
காலம் வைரக்�ம் ெகா�ந்� �ட�் எ�ந்��க்�ற�.
அதாவ� ஈேமாெதப் காலத்�ற்� அ�த்� �மார ் 25000
வ�டங்கள் க�த்�ம். அப்ப�ெயன்றால் எப்ப�ப்படட்
தாக்கத்ைத ஈேமாெதப்�ன் �தல் �ர�ட ் எ�ப்�ய
பாேராக்களின் மன�ல் உண்டாக்���க்�ம் என்�
பாரத்்�க்ெகாள்�ங்கள். அதற்� உதாரணப் ��சர்
ேபான்ற பாேரா ஒ�வைனத் ெதரிந்� ெகாள்ள
ேவண்�மா அப்ப�ெயன்றால் அேதா அப்ப�ச ் ���



ேநரம் உடக்ா�ங்கள். �ரியன் மரணத்�ன் நிலத்�ல்
மைறந்� ெகாண்��க்�றான். இன்�ம் சற்� ேநரத்�ல்
பாைலவனத்�ன் �ளிர ் காற்� நம்ைமச ் சந்�க்க
வந்���ம். பாைலவன �ளி�க்� கதகதப்பாக இ�க்க
உங்க�க்காகக் ெகாஞ்சம் �ள்ளிகைளப் ெபா�க்�
வந்� ெந�ப்� �ட�்�ேறன். �ற� ஆ�க்ெகா�
ேகாப்ைப �டாகத் ேதநீர ் அ�ந்�க்ெகாண்ேட அந்தப்
பாேராைவக் ��த்த ெதரிந்� ெகாள்ளலாம். 

ேதநீர ்��த்தப் ேகாப்ைபைய அப்ப� ைவத்��ட�்
இந்த ெராட�்ைய�ம் ெவண்ெணய் தட�ய வாத்�க்
க�ைய�ம் ஆ�க்� ஒன்றாகக் ைக�ல்
எ�த்�க்ெகாள்�ங்கள். இப்ப எ�க்� ெராட�்�ம்
வாத்�க் க��ம்� ேயா�க்க�ங்களா?
இன்ைற���ந்� 4500 வ�டங்க�க்� �ன்� நாம்
உடக்ாரந்்� �ளிரக்ாய்ந்� ெகாண்��க்�ம் இந்த
மண்ணில் நடமா�ய பாேராக்களின் ��ப்ப உண�
இைவ. இன்�ம் ஆ�, மா�, க�வா� (பாேராக்க�ம்,
அரச ��ம்பத்�ன�ம், �ர� ��ம்பத்�ன�ம் ைநல் ந�
�ைனச ் சாப்�டமாடட்ாரக்ள் ஆனால் அைத உலரத்்�க்
காயைவத்� க�வாடாகத்தான் சாப்�ட�்�க்�றாரக்ள்.
காரணம் ெதரிய�ல்ைல) காய்க�களில் படட்ாணி,
�ண்�, ெவங்காயம் மற்�ம் ெவள்ளரி, பழங்களில்
�ராடை்ச, தர�்சணி, ேபரிசை்ச என்�
சாப்�ட�்�க்�றாரக்ள். இைவ பாேரா மற்�ம் எ�ப்�ய
��மக்கள் என்� அைனவ�க்�ம் ெபா�வான உண�
வைககள், எ�ப்�ல் ��ைக வைக�லான �ைர
வைககள் �ைடயா�. இவற்ைற எ�ப்�யரக்ள் �ண்ட்
என்�ற நாட�்��ந்ேத இறக்�ம� ெசய்�
பயன்ப�த்���க்�றாரக்ள். �ண்ட ் என்ப� எந்த
நாடாக இ�ந்��க்�ம் என்பைத இன்ைறக்� வரலாற்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் உ��யாகச ் ெசால்ல
��ய�ல்ைல. �ண்ட ் என்ப� நிசச்யமாகத் �ரா�ட
ெமா� உசச்ரிப்ைபத் த��ன்ற� என்ப�ல்
சந்ேதக�ல்ைல. நம்�ைடய வரலாற்�த் �ைற இைதக்
��த்� ஆராய்ச�் ெசய்யலாம். (அப்ப�க் கன�



ேவண்�மானால் காணலாம். நா�ம் எ�ப்�ய
நாகரீகத்�ற்�ம் த�ழரக்�க்�ம் இ�க்�ம் ெதாடரை்ப
பாரத்்�க்ெகாண்ேடதான் வ��ேறாம் ஆனால் இைத �ட
உங்கைள அ�ர��ம் ஒ� ெதாடர�்ம் இனி வர
இ�க்�ற�.) 

பாேராக்க�ம் சாதாரண எ�ப்�ய ��க�ம் ஒன்�
ேபாலக் ேகா�ைம���ந்� தயாரிக்கப்படட் கள்ைள
(�ர)் நாம் ேதநீர ் அ�ந்�வைதப் ேபால
அ�ந்���க்�றாரக்ள். இ� ேபாைத வஸ்�வல்ல
என்ப� மட�்ம் நிசச்யமாகத் ெதரி�ற�. ஏெனன்றால்
ச�கத்�ல் ஆண் ெபண் என்� இ� தரப்�ம் இந்தக்
ேகா�ைமக் கள்ைள ��த்��க்�றாரக்ள்.
அப்ப�ெயன்றால் அைதத் தராமல் ஏன் எங்க�க்�த்
ேதநீைர ��த்�யாம் என்� ேகடக்ா�ரக்ள். (இந்தப்
�த்தகத்�ற்�க் �ேழ ஸ்�ேரா�ங்�ல் ம�, �ைக
நாட�்ற்�ம் �ட�்ற்�ம் ெக� என்� ெபா� நல
�ளம்பரம் இ�க்�ற� பா�ங்கள்!) சரி ெகாஞ்சம்
ெந�க்கத்�ல் வந்� உடக்ாரந்்� ெகாள்�ங்கள்
அப்ெபா��தான் ெந�ப்�ன் கத கதப்� ேம�ம் உங்கள்
உட�ல் இதமாகப் பர�ம். அப்ப�ேய ெகாஞ்சம்
தைலைய நி�ரத்்� நாம் உடக்ாரந்்�ெகாண்��க்�ம்
பாைலவனம் ேபால நம் தைலக்� ேமல் பரந்� �ரிந்�
�டக்�ம் �ண்ெவளிையப் பா�ங்கள். ேபா�ம் இனி
அந்தப் பாேராைவக் ��த்த வரலாற்ைற உங்க�க்�ச்
ெசால்லப் ேபா�ேறன். பாேரா �த்தன்கா�ைன
உங்க�க்�த் ெதரி�ம்தாேன ஆம் அகேநத்த�ைடய
மகேனதான். �கச ் ��வய�ேலேய பாேராவா�
தன்�ைடய பத்ெதான்ப� வய�ேலேய மரம்மாக இறந்�
ேபானாேன அவேனதான். 

ராேம�ஸ்	II	�.�.	1279-1213	(19-வ�
அரசபரம்பைர,	��ய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

�த்தன்கா�ன் பாேராவாக
���ட�்க்ெகாண்டேபா� அவன் ஒன்ப� வயேத ஆன
��வன் என்பதால் அவன் ெபய�க்� மட�்ேம பாேரா.



எ�ப்�ன் �� ஆட�் அ�கார�ம் ஓெரம்ெஹப் என்�ற
இரா�வத் தளப��டேம இ�ந்த�. �த்தன்கா�ன் இள
வயைத அைடந்�ம் �ட ஆட�் அ�காரம் ஓெரம்ெஹப்
இடம்தானி�ந்த�. இவன் இரா�வத் தளப� என்பதால்
அர� அைமப்�ல் அைனத்�ப் பத�களி�ம் தனக்�
நம்�க்ைகயான சக இரா�வத் தளப�கைளேய
நிய�த்�ப் பாேரா ஆட�்ைய ஒ� இரா�வத்�ன்
ஆட�்ேபால மாற்�யைமத்�க்ெகாண்டான். இதற்�க்
காரணம் எ�ப்�ன் அ�த்தப் பாேராவாகத் தான்
வரேவண்�ம் என்�ற இரக�ய ஆைச�ம் இவ�க்�
இ�ந்த�தான். �த்தன்கா�ன் இைளஞனா� வ�வ�
இவ�ைடய ஆைச�ல் மண்ைண அள்ளிப்ேபா�ம்
�சயம் என்பதால் �த்தன்கா��ைடய மரணத்�ல்
இவ�ைடய �ழ்ச�்க்�ம் பங்� இ�க்கலாம் என்�
வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். 

ஆனால் �த்தன்கா�ன் அரண்மைன�ல் இறந்த
சமயத்�ல் ஓெரம் ெஹப் இ�ந்த� �ரியா நாட�்ன்
எல்ைலப் ப���ல். அங்ேக எ�ப்�ன் பரம்பைர
எ�ரிகளான �டை்டடக்ளின் �ண்�த�ன் ேபரில்
எ�ப்�ற்� எ�ராகக் �ளரச்�் ெசய்� ெகாண்��ந்த
கலகக்காரரக்ைள அடக்�ம் பணி�ல் ஈ�பட�்�ந்தான்.
தன் �� ெகாைலப் ப� ��ந்��டாம��க்கத் தான்
எ�ப்�ற்� ெவளிேய இ�க்�ம் சமயத்�ல் தன்�ைடய
ஆதரவாளரக்ளின் �லம் அரண்மைன�ல் �ழ்ச�்
ெசய்� அவன் �த்தன்கா�ைனக் ெகான்�
இ�க்கேவண்�ம். �த்தன்கா�ன் ெகாைல
ெசய்யப்படட்�டன் அவ�ைடய இளவய� மைன�
அனக்�ன�ன், ேவ� வ��ல்லாமல் பாேராக்களின் ப�
பயங்கரமான பரம்பைர எ�ரிகளான
�டை்டடக்ளிடேம உத�க் ேகட�்த் �தரக்ைள
அ�ப்���க்�றாள். பாேராக்களின் வம்சத்�ல் வராத
ஓெரம்ெஹப்�ன் �ழ்ச�்ைய ��ய�க்கேவ அவள்
இந்தக் காரியத்ைதப் பாரத்்��க்கேவண்�ம். தான்
�டை்டட ்அரசனின் மகன்களில் ஒ�வைனத் ��மணம்
ெசய்�ெகாண்� அவைன அ�த்தப் பாேராவாக



���ட�் பாேரா�ன் வம்சத்ைத நிைல நி�த்�வ�ம்,
அேத ேநரத்�ல் பரம்பைர பரம்பைரயாகத்
ெதாடரந்்�வ�ம் �டை்டட ் பாேரா ேமாதைல
���ற்�க் ெகாண்�வர�ம். இதன் �லம்
ஓெரம்ெஹப்�ன் பாேரா கன�ல் இ�ைய இறக்�வ�ம்
அவ�ைடய இராச தந்�ரமாக இ�ந்��க்கேவண்�ம். 

இந்தத் �டட்ம் அன்ைறய �டை்டட ் அரச�க்�ம்
��த்�ப்ேபாகத் தன்�ைடய மகன்களில் ஒ�வனான
ஸன்னன்ஸா என்பவைன எ�ப்�ற்�
அ�ப்�ைவத்தான், அவைன அ�ப்� ைவத்தேதா� சரி
�ண்�ம் அவன் தன்�ைடய மகைன உ��டன்
பாரக்்கேவ�ல்ைல. ஸன்னன்ஸா எ�ப்ைத அைடவதற்�
�ன்ேப ஓெரம்ெஹப்பால் �ரத்்�க்கடட்ப்பட�்�டட்ான்.
இ���ல் ப�த்த� ஓெரம்ெஹப்�ன் பாேரா கன�தான்.
ப�ெனடட்ாவ� வம்சத்�ன் இ��ப் பாேராவாகத்
தன்ைன அ��த்�க்ெகாண்டான் ஓெரம்ெஹப்.
இவ�ைடய ஆட�்�ல் எ�ப்�ய நாகரீகம் ��க்க
��க்க இரா�வ மயமான�. எங்�ம் இரா�வம்
எ��ம் இரா�வம்தான். எ�ப்�ன் பாேரானிக்
பாரம்பரியத்�ற்� ���க்கட�்�ட�் எ�ப்�ல்
இரா�வப் பாரம்பரியத்ைதத் ெதாடங்�ைவத்தான்.
இவ்வள� �ரமப்பட�் இரா�வ �ழ்ச�் ெசய்�
பாேராவான ஓெரம்ெஹப் தனக்�ப் �ற� எ�ப்ைத ஆள
ஒ� வாரிைச உ�வாக்�ம் தந்ைதயாகாமல் ேபானான்.
ஆட�்ையச ் �ழ்ச�் ெசய்� ��த்��டலாம் ஆனால்
தன்�ைடய இரத்தத்�ல் வர ேவண்�ய வாரிைசச்
�ழ்ச�் ெசய்� ெபற ��யா� அல்லவா. அ�தான்
அவ�க்�ம் நடந்த�. தான் உ�வாக்�ய
இரா�வமயமான எ�ப்ைத �த்தன்கா��ைடய
உ��னரக்ளிடம் ஒப்பைடக்க அவ�க்� ��ப்பம்
இல்ைல. அதற்�ப் ப�லாகத் தன்�ைடய �ண நலன்
வார�்��க்�ம் ஒ�வைன நம்�க்ைகக்�ரிய
தளப�களின் �டட்த்���ந்� ேதரந்்ெத�த்� எ�ப்�ன்
அ�த்தப் பாேராவாக அ��த்தான். 



ஓெரம்ெஹப் அ��த்த அந்த அ�த்தப் பாேரா�ன்
ெபயர ் பரேம�. என்ன நண்பரக்ேள அடச்ர �த்தமாகத்
த�ழ்ப் ெபயர ் ேபாலேவ இ�க்�றதா. பரேம� என்�ற
ெபயரில் இ�க்�ம் த�ழ் ஒ��யைல அைடயாளம்
காண்ப� நிசச்யமாக ஒ� �ண்ெவளி ஆராய்ச�்க்�
நிகரான� �ைடயா�தான் ஆனால் நைடப்
�ணமா��டட் த�ழரக்ளின் வரலாற்� உணர�்
�ண்ெவளி ஆராய்ச�்ையத்தான் கண்டதா, பரேம�
என்�ற எ�ப்�ய பாேராைவத்தான் கண்டதா! இைதக்
��த்ெதல்லாம் ஆதங்கப்பட�்ம் ஒ� �ரேயாசன�ம்
�ைடயா�. நம்�ைடய வரலாற்� உணர�் என்ப�
நைடப் �ணத்��ம் ெச�ட�் நைடப்�ணம். அந்தச்
ெச�ட�் நைடப்�ணத்�ன் கா�ல் எ�ப்�ய
பாேராக்க�க்�ம் த�ழரக்�க்�ம் இ�க்�ம்
வரலாற்�த் ெதாடரை்ப ஊ�னால் என்ன ஊதாமல்
ேபானால்தான் என்ன! பரேம�, பாேரா ஓெரம்ெஹப்�ன்
இரா�வப் �ர�. ஆனால் ஒ� �சயத்�ல் பரேம�க்�ம்
ஓெரம்ெஹப்�க்�ம் �த்�யாசம் இ�ந்த�. அ�
இவ�க்� ஆண் வாரி� இ�ந்த�. பத்ெதான்பதாம்
வம்சத்�ன் �தல் பாேராவாகப் பரேம� ��
�ட�்க்ெகாண்ட�ம் தன்�ைடய ெபயைர ரேம� (ரேம�
- அ�ன் கட�ளின் தாசன் ) என்� மாற்�க்ெகாண்டான்.
அ�ேவ �ற்பா� ராேம�ஸ் - I என்றான�. இன்ைறக்�ம்
நம்�ரில் பரேம�, ரேம� என்�ற ெபயரக்�க்�ப்
பஞ்சேம �ைடயா�. ஆனால் வரலாற்�
ஆராய்ச�்க�க்�த்தான் பஞ்சம். 

ராேம�ஸ் பாேராவாகப்
பத�ேயற்�க்ெகாண்டேபாேத 6 வய�கைளக்
கடந்��ட�்�ந்தான். தன்�ைடய நிைலையக் க�த்�ல்
ெகாண்ேட பாேராவானக் ைகேயா� தன்�ைடய மகன்
ெசட�்ைய - / தனக்�ப் �றகான பாேராவாக
அ��த்��டட்ான். எ�ரப்ாரத்்த� ேபாலேவ ராேம�ஸ்
பாேராவான ப�ெனட�் மாதங்கள் க�த்�
மம்�யா��டட்ான். ெசட�் (இந்தப் ெபய�ம் த�ழ்
ஒ�யைமப்ைபக் ெகாண்��க்�ற� என்ப�ல் எந்தச்



சந்ேதக�ம் இ�க்க வாய்ப்�ல்ைல. இன்ைறக்� இந்தத்
த�ழ் வாரத்்ைத ஒ� ச�கத்ைதக் ��க்கப்
பயன்ப�த்தப் ப��ற� ஆனால் இந்த வாரத்்ைத�ன்
ேவரச் ் ெசால் ஆராய்ச�் இந்த வாரத்்ைத ேவ�
ெபா�ைள ��க்கப் பயன்பட�்�க்கலாம் என்பைதத்
ெதளி�ப�த்�ம்) அ�த்தப் பாேராவானான். இ�
நடந்த� �.�. 12910-ல். பாேரா ெசட�்�ம் அவ�ைடய
தந்ைதையப் ேபாலேவ �கச ் �றந்த இரா�வ �ரன்.
இவ�ைடய காலத்��ம் பாேரா ஆட�்
இரா�வமயம்தான் என்றா�ம் கட�்டக்கைல�ல்
�ரம்மாண்டம் என்�ற பாேரானிக் வழக்கத்ைத இவன்
�ட�் எ�த்தான். கட�்டக் கைலஞரக்�ம், ஓ�யக்
கைலஞரக்�ம், கல் �ரங்கத் ெதா�லாளரக்�ம்
இவ�ைடய காலத்�ல் �ண்�ம் �க்�யத்�வம் ெபறத்
ெதாடங்��டட்ாரக்ள். பாேரா ெசட�் மற்ெறா�
�றப்பான காரியத்ைத�ம் ெசய்தான். �மார ் 15000
வ�டங்க�க்� �ன்� பாேரா ேஹாெடப்ேகச�
காலத்�ல் ைக�டப்படட் பழம்ெப�ைம �க்க அடஜ்�
நகரத்�ன் கட�்டக் கைலக�க்� �ண்�ம்
உ�ரெ்கா�த்தான் பாேரா ெசட�் 

எ�ப்�ன் கண் கண்ட ெதய்வங்களான ஓரஸ்,
இ�ஸ், ஒ�ரிஸ், அ�ன்-ரா, ரா-ஒராக்�, ப்தா,
ெநஃப்ரெ்டம் மற்�ம் ப்தா-ேசாகார ் ஆ�யவற்�க்�
அடஜ்� நகரில் �கப் �ரம்மாண்டமான ேகா�ல்
ஒன்ைறக் கட�்னான். இந்தக் ேகா��ன் வளாகத்�ல்
தன்�ைடய ேகா�ைல�ம் கட�்க்ெகாண்டான். இந்தக்
ேகா��ல் தன்�ைடய மகனான ராேம�ஸ் //
பழங்காலப் பாேராக்களின் ெபயரக்ைள ஒ� பப்ைபரஸ்
��ைளப் பாரத்்�ப் ப�ப்ப� ேபான்ற �ைல ஒன்ைற�ம்
ெச�க்�ைவத்தான். ராேம�ஸ் // �ைல�ன் ைக�ல்
இ�க்�ம் ��ளில் ெசட�்க்� �ற்படட் 67 பாேராக்களின்
ெபயரக்�ம் ெச�க்கப்பட�்�ப்பைத இன்�ம் நாம்
ப�க்க ���ம். �தல் பாேரா நாரம்ர ்ெதாடங்�ப் பாேரா
ெசட�்�ன் ெபயர ் வைரக்�ம் அ�ல்
��ப்�டப்பட�்�க்�ற�. ஆனால் �ல ��படல்க�டன்.



அந்தப் ெபயர ் பட�்ய�ல் ைஹக்ேகாஸ் பரம்பைர
அரசரக்ளின் ெபயரக்�ம், பாேரா ெஹத்ெசப்சத் மற்�ம்
பாேரா அகேநத்தன் ெபயரக்�ம் �கக் கவனமாகத்
த�ரக்்கப்பட�்�க்�ற�. இந்தப் ெபயர ் ��படல்கேள
இவரக்ள் எ�ப்�ய நாகரீகத்�ல் எத்தைகய பார�ரமான
தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�னாரக்ள் என்பதற்� ஒ�
உதாரணம். இவரக்�ைடய ெபயரக்ைளத் தங்க�ைடய
பட�்ய�ல் ��ப்��வ� தங்க�க்�ப் �ரசச்ைனைய
ஏற்ப�த்�ம் என்� �ன்னர ் வந்த பாேராக்கள்
��ெவ�த்��க்�றாரக்ள். அதன் ெவளிப்பா�தான்
இ�. 

அடஜ்� நகர ் பாேரா ெசட�்�ன் மதப் �னித
யாத்�ைர நகரமாகேவ மா� ேபாய்�டட்�. இந்த நகரில்
தான் கட�்ய ேகா��க்� மானியமாக ஏக்கர ்கணக்�ல்
நிலங்கைள எ��க்ெகா�த்��க்�றான். இந்த
நிலங்கள் ெப�ம்பா�ம் அவன் ெவன்� அடக்�ய ��ய
நாடை்டச ்ேசரந்்த�. இந்த நிலத்�ன் �லம் ெபறப்ப�ம்
உற்பத்�ப் ெபா�டக்ைளப் பட�களின் �லம் இந்தக்
ேகா��க்�க் ெகாண்� வந்� ��க்க�ம் ஏற்பா�
ெசய்��க்�றான். பாேரா�ன் ேகா�ல் என்றால் அ�ல்
தங்க�ல்லாமலா? ேகா��க்�த் தங்கத்தால்
ெசய்யப்படட் ெபா�டக்ைள வ�டா வ�டம்
வழங்�வதற்காக எ�ப்�ன் �ர �ழக்� பாைலவனப்
ப���ல் ��தாக ஒ� தங்க �ரங்கத்ைத
உ�வாக்�னான். (�மார ் 9000 வ�டங்க�க்�
�ன்���ந்ேத எ�ப்�ன் �க �க்�யமான தங்க
�ரங்கமாக இ�ந்� வ�வ� எ�ப்�ன் �ழக்�
பாைலவன மைலப் ப��கள். இந்தத் தங்கச�்ரங்கத்ைத
அவேன ேநரில் ெசன்� ஆய்� ெசய்ததாக அவ�ைடய
அரசைவ எ�த்தர ் ப�� ெசய்��க்�றார.்
இன்ைற���ந்� 32000 வ�டங்க�க்� �ன்�
எ�தப்படட் அந்தக் ��ப்� �ேழ 

'ேமன்ைம தங்�யவரின் �� உள்ளம் �றப்பான
தங்கம் வ�ம் �ரங்கங்கைளப் பாரக்்க ��ம்�யதால்



அவேர மைலகள் வைர பரந்� �ரிந்��க்�ம் மைல
நா�கைளக் கண்காணிக்க வந்தார'் 

இந்தக் ேகா�ல் மாத்�ரம் இல்லாமல் �ப்�ல்
இ�க்�ம் "அரசரக்ளின் சமெவளி��ம்' தன்�ைடய
கல்லைறைய�ம் �கப் �ரம்மாண்டமாகச்
ெச�க்�க்ெகாண்டான். (இவன் காலத்�ற்� 300
ஆண்�க�க்� �ன்ேப எ�ப்�ல் �ர��கள்
கடட்ப்ப�வ� ைக�டப்பட�்�டட்�), �ப்�ன் மைலப்
பாைற �கட�்ல் �க ஆழமாக�ம் நீளமாக�ம்
ெச�க்கப்படட் ஒேர கல்லைற இவ�ைடய�தான்.
இந்தக் கல்லைற�ன் �வரக்ளில் ஒ� இன்ஞ் �ட
�ட�்ைவக்காமல் கண்ைணக் கவ�ம் வரண்ங்களின்
ஓ�யங்களால் நிரப்�த்தள்ளி�டட்ாரக்ள் இவன்
காலத்�ய ஓ�யரக்ள். இவ�ைடய காலத்�ல் இவன்
தைலைம�ல் எ�ப்�ன் எல்ைலப் ப�� நா�க�டன்
நடந்த ேபாரக்ளின் தாக்கம் அ�த்தப் பல பாேராக்களின்
தைல�ைறக�க்�ம் எ�ெரா�த்��க்�ற�. �ல
இரா�வ ெவற்�கைள இவன் ெபற்றா�ம் எ�ப்�ன்
�ழ்ச�்யான� இவன் காலத்���ந்ேத ெதாடங்�ய�.
இவ�க்� அ�த்� பாேராவாக வந்தவன் ராேம�ஸ் II.
ைப�ள் ��ப்��ம் ேமாேச காலத்� பாேரா இவனாக
இ�க்கலாம் என்� வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
அ�மானம் ெசய்�றாரக்ள். 

எ�ப்�ய �ற்பக் கைல, கட�்டக் கைல மற்�ம்
ஓ�யக் கைலகைளப் �ரம்மாண்டத்�ன் உசச் நிைலக்�
நகரத்்� மற்ற நாகரீக மக்களின் கைல
ெவளிப்பா�கைளெயல்லாம் வாயைடத்�ப்ேபாக
ைவத்தவன் ராேம�ஸ் //. �வா�ரம் ஆண்�களாக
எ�ப்�ன் ெதற்� எல்ைல�ல் ெதாடங்� வடக்� எல்ைல
வைர 31 வம்சப் பாேராக்களால் கடட்ப்படட் ெமாத்த
நிைன�ச ் �ன்னங்கைள�ம் கணக்ெக�த்தால் அ�ல்
�ன்�ல் ஒ� பங்� கட�்டங்கைளப் பாேரா ராேம�ஸ் II-
ேவ கட�்��ப்பான். வடக்�த் ெதாடங்�த் ெதற்� வைர
எ�ப்�ன் அைனத்� மாநிலங்களி�ம் பாேரா ராேம�ஸ்



II-�ன் நிைன�ச ் �ன்னங்கள் உண்�. நமக்�த்தான்
இன்ைறக்� எ�ப்� என்றால் �ர��க�ம் மம்�க�ம்
நிைன�ற்� வரக் ��யைவ ஆனால் இன்ைற���ந்�
32000 வ�டங்க�க்� �ன்� இ�ந்தவரக்�க்� எ�ப்�
என்றால் ராேம�ஸ் //-�ன் �ரம்மாண்ட �ைலகள்தான்
நிைன�ற்� வ�ம். எ�ப்���க்�ம் எந்தப் பழைமயான
ேகா��க்�ப் ேபாய் நின்றா�ம் அங்ேக ராேம�ஸ்-II
�ைல நமக்� �ன்னால் �ரம்மாண்டமாக
நின்�ெகாண்��க்�ம். பாேரா அகேநத்தன்
பழைமயான �ைலகைள அ�த்�த் தன்�ைடய
�ைலகைள மக்களின் மன�ல் ப�யைவக்க
ெவ�ப்��த்� அைலந்தான் என்றால் ராேம�ஸ்-1/
�ரம்மாண்டமான �ைலகைள எ�ப்� மற்ற நாகரீக
மக்கைள வாய் �ளக்க �டட்ான். இவன் உ�வம்
ெகாண்ட �ற்பங்கள் அெமரிக்கா வைர
எ�ெரா�த்��க்�ற�. அெமரிக்கா�ன் ெதற்�
டக்ேகாடட்ா�ல் இ�க்�ம் ெமௗண்ட ் ரஸ்ேமார ் மைல
�கட�்ல் ெச�க்கப்பட�்�க்�ம் அெமரிக்கா�ன்
�ன்னால் �ரதமரக்ளின் (ஜாரஜ்் வா�ங்டன், தாமஸ்
ெஜபரச்ன், �ேயாடர ் �ஸ்ெவல்டம்ற்�ம் ஆ�ரகாம்
�ங்கன் �கங்கள் ெகாண்ட ெமௗண்ட ் ரஸ்ேமார்
ெநஷனல் ெமேமாரியல் �ற்பம் ��க்க �ழக்க
ராேம�ஸ் //-�ன் �ரம்மாண்ட �ைலகளின் தாக்கத்தால்
உ�வான�. 

பல ஆ�ரம் ஆண்�கைளக் கடந்�ம் உலக
மக்களின் மனங்களில் தாக்கத்ைதச ் ெச�த்�ம்
�ைலக�க்�ச ் ெசாந்தக்காரனான ராேம�ஸ் // தாழ்�
மனப்பான்ைம ெகாண்டவனாக இ�ந்��க்க ேவண்�ம்
என்� இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள்.
அத்தைகய மனப்பான்ைம�ன் காரணமாகேவ
அள�ற்� ��த் தன்ைனப் �ரகடனப்ப�த்�ம்
இத்தைகய �ரம்மாண்ட கட�்டங்கைள அவன்
கட�்��க்கேவண்�ம் என்� அ�மானிக்�றாரக்ள்.
அவன் தாழ்� மனப்பான்ைம�ன் காரணமாகக்
கட�்னானா இல்ைல தான் ெகாண்ட தற்ெப�ைம�ன்



ெவளிப்பாடாக இத்தைகய ப� �ரம்மாண்ட
கட�்டங்கைளக் கட�்னானா என்ப� ஒ� �றம்
இ�க்கட�்ம் எ�ப்� ��க்கப் �ரமாண்டத்�ன்
�ரமாண்ட கட�்டங்கைளக் கட�்ெய�ப்பகட�்ட, �ற்ப
மற்�ம் ஓ�யக் கைலஞரக்ளின் ��ைக
ஓ�த்��டட்ான் என்ப� மட�்ம் எத்தைகய
சந்ேதகத்�ற்�ம் இட�ல்லாத உண்ைம . 

ேமற்�ல�ன் கைலக்� அ�த்தளமாக இ�ப்ப�
�ேரக்கத்�ன் கைலகள். �ேரக்க கைலக்�
அ�த்தளமாக இ�ப்பைவ எ�ப்�ய கைலகள். அ��ம்
�க்�யமாக ராேம�ஸ் //-�ன் கட�்டங்கேள. எ�ப்�ன்
�கப் பழம் ெப�ைம ெகாண்ட நகரங்களான ஈ�,
�ராக்�ேயாேபா�ஸ், அடஜ்� மற்�ம் �ப்ஸ்
நகரங்களில் இவன் கட�்ய கட�்டங்கள் அைனத்�ம்
இவ�க்� �ன்� இ�ந்த பாேராக்கள் கட�்ய
கட�்டங்கைள எல்லாம் �க்� சாப்��ம் �தத்�ேலேய
வ�வைமக்கப்பட�்�க்�ன்றன. இவ�ைடய ேகா�ல்
கட�்டங்களின் �றப்� அம்சம். இரண்� ைககைள�ம்
ெதாைட�ல் ைவத்�க்ெகாண்� உடக்ாரந்்�
ெகாண்��க்�ம் இவ�ைடய 20 அ� உயரச ்�ற்பங்கள்.
ேகா�ல் �ைழ� வா��ன் பக்கவாட�்ப் ப��களில்
உடக்ாரந்்��க்�ம் இவ�ைடய 20 அ� உயர
�ைலகைளக் கடந்�தான் நாம் ேகா��க்�ள்ேளேய
�ைழய ���ம். இவன் கட�்டக் கைல�ன் அ�த்தச்
�றப்� அம்சம் ஆப்�ஸ்க். நம்�ர ் ேகா�ல்களில்
இ�க்�ம் ெகா� மரம் ேபான்ற� இந்த ஆப்�ஸ்க் 

எ�ப்�ல் �ற்காலத்�ல் பாைறக் கற்களால்
கடட்ப்படட் �ர��கைளத் (ஈேமாெதப்�ற்�ப் �ற�
த�ர 'மரணத்�ன் நிலத்�ல் இ�க்�ம் மஸ்தபாக்கள்
மற்�ம் உள்�ரில் இ�க்�ம் ேகா�ல்கள்
அைனத்�ற்�ம் அற்ப ஆ�ள்தான். �ந்�� நா��
வ�டங்கள் க�த்� வ�ம் பாேராக்கள் தாங்க�ம்
தங்க�ைடய ெபயைர நிைல நி�த்�ம்
�ரம்மாண்டமான கட�்டங்கைளத் தங்க�ைடய ஆ�ள்



��வதற்�ள்ேளேய கட�்�டேவண்�ம் என்�ற
நிரப்ந்தம் மற்�ம் அ�த்தம் காரணமாகத் தனக்�
�ன்னால் இ�ந்த பாேராக்கள் கட�்ய கட�்டங்களின்
கட�்மான ெபா�டக்ளானகற்கள் மற்�ம்
மரெபா�டக்ைளத் தங்க�ைடய கட�்டங்க�க்காக
உ�� எ�த்���வாரக்ள். இதன் காரணமாகப் பல
பாேராக்களின் கட�்டங்கள் ஓரிடத்���ந்� மைறந்�
மற்ெறா� பாேரா�ன் கட�்டங்களாகப் �றப்ெப�த்�
�ண்�ம் மற்ெறா� பாேரா�ன் கட�்டமாகப்
பரிண�த்���ம். 

இந்த வைக�ல் மற்ற எந்தப் பாேராைவ�ம் �ட
ராேம�ஸ் //-ேவ �க அ�க அள�ல் தன்�ைடய
�ரம்மாண்டமான கட�்டங்க�க்காக மற்ற
பாேராக்களின் கட�்டங்கைள ��ங்� ஏப்பம்
�ட�்�க்�றான். இவன் அ�கமாகக் ைகைவத்�க்
கற்கைள உ��ெய�த்த� பாேரா அகேநத்த�ைடய
கட�்டங்களி��ந்�தான். எ�ப்�ய மக்கள் நிைனத்�ம்
பாரக்்க ��ம்பாத பாேரா அகேநத்தன் �ப்ஸ் மற்�ம்
அகேடடன் நகரங்களில் கட�்��ந்த ஏதன்
ேகா�ல்களின் கட�்மான ெபா�டக்ைளத் தன்�ைடய
கட�்டங்க�க்காகத் தைரேயா� தைரயாக வ�த்�
எ�த்��டட்ான் ராேம�ஸ் II இந்தச ் ெசய�ன் �லம்
எ�ப்�ய மக்கள் ��ம்பாத அகேநத்தன் பாேரா�ன்
நிைன�ச ் �ன்னங்கைள அ�த்த மாதரி�ம் ஆ�ற்�
தன்�ைடய �ரம்மாண்ட கட�்டங்கைளக் கட�்ய
மாதரி�ம் ஆ�ற்� என்ப� அவ�ைடய கணக்�, 

அ�த்� இவன் தன் ேவைலையக் காட�்ய� �ப்�ல்
இ�க்�ம் லக்சார ் ேகா��ல், சாதாரணமாகேவ
�ரம்மாண்டத்ைதக் கட�்க்ெகாண்� சா�யா�ம்
ேபரவ்� ராேம�ஸ் //, அப்ப���க்ைக�ல் லக்சார்
ேகா�ல் ேபான்ற எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் �கப்
பழைமயான அேத சமயத்�ல் அ� �க்�யமான
இடத்ைத மட�்ம் �ட�்ைவத்���வானா என்ன.
எ�ப்�யரக்ள் வ�டா வ�டம் ெகாண்டா�ம்



���ழாக்களில் ஒன்� ஓெபத், இந்தத்
���ழா�ன்ேபா� பாேராக்கள் மக்களின்
�ன்னிைல�ல் �ல மதச ் சடங்�கைளச ் ெசய்வாரக்ள்,
அதற்ெகன்� ேகா�ல்களில் ெபரிய �றந்த ெவளி�ம்
அைதச ் �ற்�ய கட�்டங்க�ம் கடட்ப்பட�்�க்�ம்.
�ேரக்கரக்ளின் �ேயடட்ர ் என்�ற கட�்ட அைமப்�
இ���ந்� ெபறப்படட்ேத, 

அப்ப�யான சடங்� ெசய்�ம் �ேயடட்ர்
ஒன்�லக்சார ் ேகா��ல் இ�ந்தா�ம் தன்�ைடய
�ரம்மாண்டத்ைத அ�ல் ��த்த நிைனத்தான் ராேம�ஸ்
II. அந்தத் �ேயடட்ர ் �கப் ெபரிய அள�ல்
மாற்�யைமக்கப்பட�் அங்ேக கண்கைளத் ��ப்�ம்
இடங்களிெலல்லாம் 20 அ� உயரம் ெகாண்ட
அவ�ைடய �ைலகள் நி�த்தப்படட்ன. இெதல்லாம்
ஒன்�ேம இல்ைல என்� ெசால்�ம் அள�ற்� அ�த்தத்
�டட்ம் தயாரான� அ� �ம்பல் என்�ற இடத்�ல்,
எ�ப்� என்றாேல �ர��க�க்� அ�த்�
அைடயாளப்ப�த்தப்ப�ம் வரலாற்� கைலச ் �ன்னம்
அ� �ம்ப�ல் இ�க்�ம் ராேம�ஸ் //-�ன் �ைடப்�ச்
�ற்பங்கள்தான். இ� பாைறயால் ஆன �ன்ைறக்
�ைடந்� உ�வாக்கப்படட் �ைடவைரக் ேகா�ல். 

ராேம�ஸ் II-�ன் ேகா�ல்க�க்ேக உரிய
அைமப்�ல் �ைழவா��ன் இரண்� பக்க�ம்
பக்கத்�ற்� இரண்� �ைலகள் என்� நான்� �ைலகள்
ெச�க்கப்பட�்�க்�ன்றன. நான்�ேம ராேம�ஸ் //-�ன்
உ�வங்கள்தான், பாைற மைல�ன் �க்கால் பங்�
உயரத்�ற்�ச ் ெச�க்கப்படட் �ைலகள்.
அப்ப�ெயன்றால் �ரம்மாண்டத்ைதப்
பாரத்்�க்ெகாள்�ங்கள். இந்தச ் �ைலகைளப்
பாரத்்�க்ெகாண்��ப்பதற்ேக ஒ�வ�க்� ஒ� நாள்
ேபாதா�. நாம் இைதேய பாரத்்�க்ெகாண்��க்க
��யாதல்லவா வா�ங்கள் அந்தக் ேகா��க்�ள்
ெசல்லலாம். 



அ�த்தப் �ரம்மாண்ட அ�ர� வரேவற்� அைற�ன்
�ண்களில் இ�க்�ற�. �ண்கள் அைனத்�ம் �ண்கள்
�ைடயா� அைவ 200 அ� உயரம் ெகாண்ட ராேம�ஸ் |
�ைலகள், ஓ�ரிஸ் கட�ளின் உ�வத்���க்�ம்
ராேம�ஸ் // உ�வம். அைற�ன் இரண்� பக்க�ம்
வரிைசயாக நின்� ெகாண்��க்�ன்றன. இந்தக்
ேகா��ன் வாச�ேலேய ஆசச்ரியத்�ல் �ளந்த
உங்களின் வாய் இைதப் பாரத்்த �ற� இன்�ம்
ெகாஞ்சம் அ�கமாகப் �ளந்��க்�ம். இப்ப�ப்
பாரப்்பவரக்ள் தன்ைனக் கண்� வாையப் �ளக்க
ேவண்�ம் என்ப�தான் ராேம�ஸ் //-�ன் எண்ண�ம்.
மனித வரலாற்�ல் ேவ� எந்த ஒ� அரச�ம் ராேம�ஸ் //
அள�ற்�ப் �ரம்மாண்ட �ற்ப உ�வங்களின் �லம் �ய
�ளம்பரம் ெசய்� ெகாண்ட� �ைடயா�. �ய
�ளம்பரத்�ன் உசச்ம் அப்� �ம்பல் �ற்பங்கள். அ�த்த
அைற�ல் ப்தா, அ�ன் மற்�ம் ரா-ஓரக்� ஆ�ய
கட�ளரக்ளின் �ைலகள் இ�க்�ன்றன. இவற்ேறா�
ேசரத்்� அங்ேக�ம் ராேம�ஸ் //-�ன் ஒ� �ைல உண்�.
வ�டத்�ன் இரண்� நாடக்ளில் (�ப்ரவரி 21 மற்�ம்
நவம்பர ்21) �ரிய உதயத்�ன் �தல் ஒளி உள் அைற�ல்
இ�க்�ம் இந்த நான்� �ைலகளின் ��ம் ���ன்ற�. 

���யம் என்�ற வாரத்்ைதையக்
ேகள்�ப்பட�்�ப்�ரக்ள் ராேம�யம் என்�ற
வாரத்்ைதையக் ேகள்�ப்படட்�ண்டா! �ற்காலத்�ல்
வ�ம் சந்த�கள் அப்ப�யான ஒ� வாரத்்ைதையத் தன்
ெபயரிேலேய உ�வாக்�ப் பயன்ப�த்தேவண்�ம்
என்ப�தான் ராேம�ஸ் //-�ன் அ�த்த அ�ர� ெநத்�ய�
கட�்டக் கைலத் �டட்ம். எ�ப்�ன் பாேரா என்னதான்
ஆண்� அ�ப�த்� இ�ந்தா�ம் அவ�ைடய கல்லைற
என்பேத அவ�ைடய ஆட�்க்�ம் அவ�ைடய
ெப�ைமக்�ம் உ�ய உசச்க்கடட் அைடயாளம்.
அப்ப�யான ஒ� �சயத்�ல் ராேம�ஸ் / ேகாடை்ட�ட�்
��வானா என்ன. தன்�ைடய கல்லைற ேகா�ைலக்
கடட் அவன் ேதரந்்ெத�த்த இடம் �ப்ஸ். அ� ைநல்



ந��ன் ேமற்� கைரேயாரம் அைமந்த இடம். இந்த
இடத்�ன் ெமாத்த பரப்பள� �மார ்12 ஏக்கர.் 

இந்தக் கல்லைறக் ேகா�ல் இன்ைறக்� நமக்�
��தாகக் �ைடக்க�ல்ைல. இ�ந்த கட�்ட
�ைத�களாகத்தான் �ைடக்�ற�. ஆனால் அந்தச்
��லங்கேள பாரப்்பவரக்ைள �ரள அ�க்கக் ��ய�.
அ� ��ைமயாகக் �ைடத்��ந்தால்! இந்தக்
கல்லைறக் ேகா���ம் ராேம�ஸ் II-ன் 20 அ� உயர
�ைலக�க்�ப் பஞ்சேம இல்ைல . �ணி�ம் ��ம்��ம்
ராேம�ஸ் // மயம்தான். இந்தக் கல்லைறக்
ேகா��க்�ள் ஒ� தானியக் களஞ்�ய�ம் இ�க்�ற�.
பாேரா ராேம�ஸ் // மக்கைளச ் சந்�க்�ம் ேபாேதா
அல்ல� ���ழாக் காலங்களில் சடங்�கைளச்
ெசய்�ம்ேபாேதா ��ம் மக்க�க்� உண�த் தயாரிக்க
ேவண்� ேதைவப்ப�ம் ேகா�ைமையச ் ேச�த்�
ைவக்கக் கடட்ப்பட�்�க்�ற�. ஆனால் இந்தக்
களஞ்�யம் �ன்னால் வந்த பல பாேராக்களால் பஞ்ச
காலங்களில் பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ற�. இந்தக்
களஞ்�யத்ைத ��தாக நிரப்ப �மார ் 75,00,000
ேகா�ைம �டை்டகள் ேதைவப்ப�ம் என இன்ைறக்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கணக்���றாரக்ள். இ�
இன்ைறய �ப்ஸ் நகர மக்க�க்ேக ஒ� வ�ட
காலத்�ற்�ப் ேபா�மான உண�த் ேதைவையப் �ரத்்�ச்
ெசய்யக் ��ய�. அப்ப�ெயன்றால் இன்ைற���ந்�
3200 வ�டங்க�க்� �ன்பான நிைலையக்
கணக்�ட�்க்ெகாள்�ங்கள். 

இப்டச்ட,் லக்சர,் அ� �ம்பல் மற்�ம் ராேம�யம்
ேபான்ற இடங்களில் இ�க்�ம் ராேம�ஸ் //-�ன்
கட�்டங்கள் நமக்� ேவண்�மானால் �ைகப்ைப�ம்
ேபா�ம் ேபா�ம் என்�ற �ர�ப்ைப�ம் தரலாம் ஆனால்
ராேம�ஸ் //-�ற்� இவற்றால் மன� நிைறந்தப்பாடாகத்
ெதரிய�ல்ைல. தனக்� �ன்னால் இ�ந்த பாேராக்கள்
பல �� வ�டங்களாக எ�ப்�ன் பல �� ைமல்கள்
�ரம் எங்�ம் கட�்ைவத்த கட�்ட அற்�தங்கைள



எல்லாம் �ன்�க்�த் தள்�ம் ஒ� ��ய �டட்த்ைதச்
ெசயல்ப�த்�னான். 

உலகம் இ�வைர பாரத்்�ராத அந்தத் �டட்த்ைதக்
��த்�ப் பாரப்்பதற்� �ன்� ராேம�ஸ் // ��த்�த்
தனிப்படட் �ைற�ல் ெகாஞ்சம் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்
என்றால் ேவண்டாம் என்றா ெசால்�ரக்ள். எ�ப்�ன்
பாேராக்களிேலேய அ�க வ�டங்கள் உ�ர ்வாழ்ந்தவன்
இவன் ஒ�வனாகத்தான் இ�க்�ம். அன்ைறய நாடக்ளில்
எ�ப்�யரக்ளின் சராசரி ஆ�ட ் காலம் என்ப� 40
வ�டங்கள்தான். இந்தச ் சராசரி ஆ�ட ் காலத்�ற்�ப்
பாேராவா, பரேத�யா என்�ற �த்�யாசெமல்லாம்
�ைடயா�. �கக் ���ய ஆ�ட ் காலம் ெகாண்ட ஒ�
மக்களினம் உல�ன் �ரம்மாண்டமான கட�்டக்
கைலைய�ம் ஓ�யக் கைலைய�ம் உ�வாக்�ய�
எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் பல ஆசச்ரியங்களில் பத்ேதா�
ஒன்� ப�ெனான்�. 

ராேம�ஸ் II தன்�ைடய வாழ் நாளிேலேய
தன்�ைடய பல வாரி�கள் 'அரசரக்ளின் சமெவளி�ல்'
ேபாய் அடக்கமானைதப் பாரத்்��க்�றான். அவன்
வாரி�களின் இழப்�கைள�ட வாழ் நாள் ��வ�ம்
அவைனப் பா�த்த ஒ� �சயம் அவ�ைடய மைன�
ெநஃப்ரட்ாரி�ன் இழப்�. ராேம�ஸ் II-�ற்� ெமாத்தம்
எட�் மைன�கள் இ�ந்தாரக்ள். இவரக்ளில் எ�ப்�ய
நாகரீகம் கண்ட பல தனித்�வமான ெபண்களில்
ஒ�த்�யான ெநஃப்ரட்ாரி�ம் அடக்கம். �கச ் �றந்த
ப�ப்பாளி. ராேம�ஸ் // அவைள நிைனத்�ப் ெப��தம்
அைடந்த �சயங்களில் அவ�ைடய அழ�ம்
அவ�ைடய ப�ப்ப��ம் �ரதான �சயங்கள். ஒ�
ெபண்ணிடத்�ல் அழ�ம் அ��ம் ஒற்�ைனவ�
அற்�தமான �சயம்தாேன. (இ� என்�ைடய தனிப்படட்
க�த்� அல்ல ெபா�ப் �த்��ன் க�த்ைதேய இங்ேக
உபேயா�த்��க்�ேறன். ேபார ் ெகா� �க்கலாமா
என்� ேயா�க்கத் �ணி�ம் ெபண்ணியவா�கள்



ெபா�ப் �த்�க்� எ�ராக எைதயாவ�
�க்�க்ெகாள்ள�ம்)       

நிைனத்� நிைனத்�ப் ெப��தம் அைடந்த, தான்
�க�ம் ேந�த்த ெநஃப்ரட்ாரிைய �� ஆ��க்� (4)
வய�) ப�ெகா�த்த ராேம�ஸ் // �க�ம்
உைடந்�ப்ேபாய்�டட்ான். உைடந்� ேபான நிைல��ம்
தன்�ைடய அன்� மைன��ன் நிைன� இந்த உலகம்
இ�க்�ம் வைர நிைலத்��க்கேவண்�ம் என்� ���
ெசய்த அவன் எ�ப்�ய அரச ��ம்பப் ெபண்கைள
அடக்கம் ெசய்�ம் அர�களின் சமெவளி�ல்
ெநஃப்ரட்ாரிக்� என்� �ரம்மாண்டமான கல்லைறையக்
�ைட�த்தான். �கலாயப் ேபரரசன் ஷாஜகா�க்�ச்
�மார ் 2500 ஆண்�க�க்� �ன்ேப தன்�ைடய அன்�
மைன�க்� என்� இந்த உலகம் அ�வைர பாரத்்�ராத
ஒ� அற்�தமான கல்லைறையக் கட�்ய �தல் ேபரரசன்
ராேம�ஸ் //. பாேரானிக் நாகரீகத்�ன் அ� அற்�தமான
ஓ�யங்கைளக் ெகாண்ட� ெநஃப்ரட்ாரி�ன் கல்லைற. 

அவ�ைடய கல்லைற�ல் ெபா�க்கப்பட�்�க்�ம்
ராேம�ஸ் -�ன் வாசகம் "அவள் �தான என்�ைடய
அன்� தனித்�வமான� - யா�ம் அவ�க்�ப்
ேபாட�்யாக வர��யா�, �க அழகான ெபண் அவள்.
என் இதயத்ைதத் ���ச ் ெசன்��டட்ாள்",
�ற்காலத்�ல் ராேம�ஸ் II-�ன் மம்�ேய மரத்தாலான
சவப்ெபட�்�ல்தான் ைவக்கப்படட்� ஆனால்
ெநஃப்ரட்ாரி�ன் மம்� �க�ம் ம�ப்� வாய்ந்த �கப்�
பளிங்�க் கல்லால் ஆன சவப்ெபட�்�ல்
ைவக்கப்பட�்�க்�ற�, ெநஃப்ரட்ாரி�ன் கல்லைற�ல்
அவ�ைடய ம� உலக வாழ்� பயணத்�ற்� உத�
ெசய்�ம் கட�ளரக்ளின் ஓ�யங்கைளத் தாேன �ன்
நின்� ேமற்பாரை்வ ெசய்��க்�றான் ராேம�ஸ் //.
அ�ல் இ�ஸ் கட�ள் ஆன்க் (இ� ��ைவ ேபான்ற
உ�வைமப்�க் ெகாண்ட�) எனப்ப�ம் என்�ம் அ�யாத
ெப� வாழ்�ற்கான சா�ைய ெநஃப்ரட்ாரி�டம்
ெகா�க்�ம் ஓ�யம் கண்ெகாள்ளாக் காட�், 



ராேம�ஸ் II-�ன் வாழ்ைவப் ெபா�த்தவைரக்�ம்
�க்கம் என்றா�ம் ம�ழ்ச�் என்றா�ம் அதன்
ெவளிப்பா� �ரம்மாண்ட கட�்டக் கைலதான். சரி இனி
ராேம�ஸ் கட�்டக் கைலகளில் உசச்மாகக் க�தப்ப�ம்
அந்த �கச ் �றந்த கட�்டக் கைலக் ��த்�ப்
பாரக்்கலாம். அதன் ெபயர ் ெபர-்ராேம�ஸ் அதாவ�
ராேம��ன் �� என்ப� ெபா�ள். ெபய�க்�த்தான்
அ� �� ஆனால் அ� நிதரச்னத்�ல் �க �கப்
�ரம்மாண்டமான அரண்மைனகளின் நகரம். இத்தைகய
ஒ� அரண்மைனகளின் நகரத்ைத அவ�க்� �ன்�ம்
சரி அவ�க்�ப் �ன்�ம் சரி எந்த ஒ� ேபரரச�ம்
தங்களின் கன�ல்�டக் கடட்ேவண்�ம் என்�
ஆைசப்பட�்�க்கமாடட்ாரக்ள். இந்த அரண்மைனகளின்
நகரம் இன்ைறக்� ��தாகக் �ைடக்க�ல்ைல. இதன்
��லமைடந்த அ�ப்பைடக் கட�்மானங்கேள நமக்�
இதன் �ரம்மாண்டத்ைத அ�மானிக்க உத�
ெசய்�ற�. 

இதன் அற்�தத்ைத �க எளிதாக அேத சமயத்�ல்
அதன் �ரம்மாண்டத்�டன் நீங்கள் கற்பைன ெசய்ய
உங்க�க்� உதவ இப்ப�ச ் ெசல்லலாம். இந்த உல�ல்
இ�க்�ம் அைனத்� அ� அற்�தமான அரண்மைன
கட�்டங்கைள�ம் ஒேர இடத்�ல் ெகாண்�வந்�
ைவத்தால் அ�தான் ெபர-் ராேம�ஸ். ெபர-்ராேம��ன்
ைமயமாக இ�ந்த� அ�ன் ரா, ஓராக்� மற்�ம் அ�ம்
ஆ�ய �ரி�ரத்்�களின் �ரம்மாண்டமான ேகா�ல்,
இந்தக் ேகா��க்� �ன்னால் 20 அ�க�க்�ம்
அ�கமான உயரம் ெகாண்ட ராேம�ஸ் //-�ன் நான்�
உ�வச ்�ைலகள் இ�ந்��க்�ற�. இதற்�ள் இன்ைறய
தரத்�ற்� நிகரான ெசம்� உ�க்� ஆைல ஒன்�ம்
இ�ந்��க்�ற�. இன்ைற���ந்� �மார ் 3300
வ�டங்க�க்� �ன்ேப உல�ன் �தல் ெப� நகரமாக
இ�ந்��க்�ற� ெபர-்ராேம�ஸ். இந்த நகரத்�ற்�த்
ேதைவப்ப�ம் உண� தானியங்கைள�ம் காய்க�
பழங்கைள�ம் தைட�ல்லாமல் உற்பத்� ெசய்வதற்�
என்ேற இந்த நகைரச ் �ற்� பல �ராமங்கைள



உ�வாக்���க்�றான் ராேம�ஸ் II. இந்த அரண்மைன
நகர�ம் அைதச ் �ற்���க்�ம் �ராமங்க�ேம
அக�களாகத் �ரிந்� ெகாண்��ந்த �தரக்ைள
எ�ப்ைத ேநாக்� இ�த்��க்கேவண்�ம் என்�
இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். 

�ைழப்�த் ேத�த் �ரிந்த �தரக்ள் ெபர-்ராேம�ஸ்
நகரில் தஞ்சம் அைடந்� அந்த நகரின் �த்ேதாம் அல்ல�
ெபர-்அ�ம் (இன்ைறய ெடல்-எல்-மஸ்�தா) ப��ைய�ம்
ராேம�ஸ் ப��ைய�ம் கட�்��க்கேவண்�ம் என்�
இன்ைறக்� அ�மானிக்கப்ப��ற�. கட�்மான
ேவைல�ல் ஈ�ப�த்தப்படட் �தரக்ள் அ�ைமகைளப்
ேபால நடத்தப்படட்ாரக்ளா என்பதற்� எவ்�த எ�த்�
மற்�ம் வரலாற்� ஆதாரங்கள் �ைடக்கா�டட்ா�ம்
அவரக்�ைடய வாழ் நிைல அ�ைமகைளப் ேபால்தான்
இ�ந்��க்க ேவண்�ம் என்ப�ல் சந்ேதக�ல்ைல.
இைதத்தான் ���யத்�ன் யாத்�ராகம�ம்
��ப்���ற�. ஆனால் இவற்ைறக் ��த்� எ�ப்�ய
பப்ைபரஸ் மற்�ம் கல்லைற எ�த்�க்கள் அ�த்தமான
ெமௗனேம சா�க்�ன்றன. என்னத்தான் ராேம�ஸ் II
எ�ப்�ன் �ரம்மாண்டமாக இ�ந்தா�ம் எ�ப்�
என்றாேல மக்களின் நிைன�ற்� வ�வ� �ர�டத்ான்.
அ��ம் �ர�ட ் என்றாேல நம் கண்க�க்�ள்
ேதான்�வ� � �ேரட ்�ர�ட ்ஆப் �சாதான். இ� ��த்த
ெதரிந்� ெகாள்ள நாம் ராேம�ஸ் // காலத்���ந்� 1300
வ�டங்கள் �ன்ேனாக்� ெசல்லேவண்�ம். வா�ங்கள்
ெசல்ேவாம். 
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பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�ன் இ���ல் பாரீ�ல்
கடட்ப்படட் ஈ�ல் டவ�க்� �ன்� வைர இந்த உல�ன்
�க உயரமான கட�்டமாக இ�ந்�வந்த� � �ேரட்
�ர�ட ் அ� கடட்ப்பட�்க் கடந்த 4500 வ�டங்களாக
உல�ன் �கப் ெபரிய அேத சமயத்�ல் �க உயரமான
கட�்டமாக இ�ந்த�. இந்தப் �ர��க்�ப் �ன்
அ��யல் ெதாடங்� அமா�ஷ்ய மரம்ம் வைர பல
கைதக�க்�ப் பஞ்சேம இல்ைல. ஏ�யன்கள், உல�ன்
�தல் அ� உைல, உல�ன் �தல் �ன்சார உற்பத்�
ைமயம், உல�ன் �தல் வானியல் ஆராய்ச�் ைமயம்
இப்ப�ப் ேபாய்க் ெகாண்ேட இ�க்�ற� இந்தப் �ர�ட்
��த்த இன்ைறய ஆராய்ச�்கள். இ�ல் �ேசசம் இந்தக்
கைதகைளச ் ெசால்பவரக்ள் அைனவ�ம்
ஆராய்ச�்யாளரக்ேள, 

எ�ப்�யால��ல் இந்தப் �ர�ட ் ��த்த
ஆராய்ச�்க்ெகன்ேற தனித்�ைற �ட இ�க்�ற�.
இந்தப் �ர�ட ் கடட்ப்படட் காலத்���ந்� உல�ன்
அைனத்� நாகரீக மக்கைள�ம் இன்ைறக்� வைரக்�ம்
அ�சயத்� மைலத்�ப்ேபாக
ைவத்�க்ெகாண்��க்�ற�. இந்தப் �ர�ட ் பைழய
அரசாட�் காலகடட்த்ைதச ் ேசரந்்த நான்காவ�
வம்சாவளி பாேராக்களில் இரண்டாம் பாேராவான
�ஃ��ற்காகக் கடட்ப்படட்�. ஆனால் இந்தப்
�ர��ற்�ள் பாேரா �ஃ��ன் மம்�
ைவக்கப்படேவ�ல்ைல என்ப� இந்தப் �ர�ட ் ��த்த
மரம்ங்களின் ெதாடக்கப் �ள்ளி. இன்ைறய �ர�ட்
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இந்தப் �ர�ட ் கல்லைற
பயன்பாட�்ற்காகக் கடட்ப்படட்�ல்ைல என்�ற
���ற்� வரக் காரணம் இதற்�ள்ளி�ந்� பாேரா
�ஃ���ைடய மம்� மாத்�ரம் அல்ல அவ�க்�ப் �ன்
வந்த ேவ� எந்த ஒ� பாேரா�ன் மம்��ம் �ட
இ���ந்� கண்ெட�க்கப்பட�ல்ைல என்பேத, 



உல�ன் �கப் ெபரிய கல் கட�்டம் ஒன்ைற
தன்�ைடய ம� வாழ்� பயணத்�ற்கான கல்லைற
கட�்டமாகக் கட�்ய பாேரா �ஃ��ன் மம்� அதற்�ள்
ைவக்கப்படாமல் ேவ� ஒ� �ர��ல்
ைவக்கப்படட்தற்கான காரணெமன்ன. இ� ��த்�த்
ெதரிந்� ெகாள்வதற்� �ன்� நாம் பாேரா �ஃ��ன்
தந்ைதயான பாேரா ஸ்ெனப்�-�ன் �ர�ட ் கட�்டக்
கைல �யற்�கைளக் ��த்�த் ெதரிந்� ெகாள்வ�
நல்ல�. பாேரா �ஃ� உல�ன் �கப் ெபரிய கல்
கட�்டமான � �ேரட ் �ர�ைட கட�்வதற்கான
அ�ப்பைட உள் கடட்ைமப்� வச�கைள
ஏற்ப�த்�க்ெகா�த்தவன் பாேரா ஸ்ெனப்�. இவன்
தன்�ைடய காலத்�ல் தனக்ெகன்� �ன்� ெபரிய
�ர��கைளக் கட�்க்ெகாண்டான். பாேரா ஸ்ெனப்�
(�.�. 2575 - 2545), நான்காம் வம்சாவளி�ன் �தலாவ�
பாேரா, இவன் காலத்�ேலேய எ�ப்�யரக்ள் �கப்
�ரம்மாண்டமான �ர��கைளக் கட�்ம் ெதா�ல்
�டப்த்�ற்�ள் �ைழ�றாரக்ள். �ரம்மாண்ட
�ர��கைளக் கட�்வதற்கான மனித உைழப்ைப
ெகா�க்கப் ேபார ் ைக�களாகப் ��படட் 7000 ��ய
அ�ைமகள் பயன்ப�த்�க்ெகாள்ளப்பட�்�க்�றாரக்ள்.
இவரக்ள் ெபய�க்�த்தான் அ�ைமகள். ஆனால்
உண்ைம�ல் பாேரா ஸ்ெனப்� இவரக்�க்� எ�ப்�ய
���ரிைம ெகா�த்��க்�றான். அ� மாத்�ரமல்ல
இவரக்�க்� வரி �லக்�ம் �டக்
ெகா�க்கப்பட�்�க்�ற�. இவரக்�க்ெகன்� தனிக்
����ப்�ம் �ட ஏற்ப�த்�க்ெகா�த்��க்�றான்
பாேரா ஸ்ெனப்�. இந்தச ் ச�ைகக�க்ெகல்லாம்
நன்�க் கடனாக இவரக்ளிட��ந்�
உ�ந்�ெகாள்ளப்படட்� ��ைக உைடத்� இரண்�
��களாக்�ம் �ர�ட ்கட�்மானப் பணி. 

பாேராஸ்ெனப்�காலத்�ல் எ�ப்�ய நாகரீகம் ச�க
வாழ்�, அர�யல், கைல மற்�ம் �ர�ட ்கட�்டக் கைல
என்� அைனத்��ம் அ�த்த நிைலக்� அ�ெய�த்�
ைவத்த�. ஈேமாெதப் �ட�்ச ் ெசன்ற இடத்���ந்�



�ர�ட ்கட�்டக் கைலைய ேம�ம் அ�கமாக அ��யல்
அ�ப்பைட�லான கட�்மானமாக மாற்�யவரக்ள்
பாேராஸ்ெனப்��ன் �ர�டக்ட�்டக் கைல
வல்�நரக்ள். �ன்றாம் வம்சாவளிையச ்ேசரந்்த பாேரா
ெஹடெ்டசேக� பழம் பாரம்பரியத்ைத உைடத்�
ஸக்கராைவ ஸ்ெடப் �ர��கள் கட�்வதற்கான
இடமாகத் ேதரந்்ெத�த்தைதப் ேபாலப் பாேரா ஸ்ெனப்�
�ண்�ம் ஒ��ைற பழம் பாரம்பரியத்ைத உைடத்�
ெமய்�ைம தன்�ைடய �ரம்மாண்டமான
�ர��கைளக் கட�்வதற்கான இடமாகத்
ேதரந்்ெத�த்தான். இவன் காலத்�ற்� �ன்�வைர
கடட்ப்படட் மஸ்தபாக்க�ம் ஸ்ெடப் �ர��க�ம்
வடக்� �ைசேயா� ஒத்�ைசவாகக் கடட்ப்பட�் வந்த�.
இைத�ம் �தல் �ைறயாக மாற்�த் தன்�ைடய
�ரம்மாண்ட �ர��கைளக் �ழக்� ேமற்� �ைசேயா�
ஒத்�ைசவாகக் கட�்னான் பாேரா ஸ்ெனப்�.
ெமய்��ல் கடட்ப்படட் இவ�ைடய �தல் �ர�ேட
ெவளிப்பக்க சரி�களில் �ண்ணாம்� கல்
�ச�்க்ெகாண்ட �தல் �ர�ட ் இந்தப் �ர�ட ் எட�்
அ�க்�கைளக் ெகாண்டதாக இ�ந்��க்கேவண்�ம்
என்� இன்ைறக்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
கணிக்�றாரக்ள். இன்ைறக்� இரண்� அ�க்�கள்
மாத்�ரேம ��ைமயாக இ�க்�ற�. 

இந்தப் �ர�ட ் பாேரா ஸ்ெனப்� ஆட�்�ன் �தல்
பத்� ஆண்�க�க்�ள்ளாகேவ கட�்
��க்கப்பட�்�க்�ற�. ஆனால் கட�் ��க்கப்படட் �ல
நாடக்ளிேலேய இ� இ�ந்�ம் ��ந்��க்�ற�. �ல
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இந்தப் �ர�ட்
கடட்ப்பட�்க்ெகாண்��க்�ம் ேபாேத இ�ந்� ��ந்�
கட�்டப் பணியாளரக்ைளப்
ப�வாங்���க்கேவண்�ம் என்� க���றாரக்ள்.
இந்தப் �ர�ட ் இ�ந்� ��ந்ததன் எ�ெராளிேய
இவன்கட�்ய இரண்டாம் �ர��ன் வ�வைமப்�ல்
எ�ெரா�த்��ப்பதாக்க ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
அ�மானம் ெசய்�றாரக்ள். பாேரா ஸ்ெனப்�



தனக்கான �தல் �ர�ட ் இ�ந்� ��ந்��டட்தால்
மற்ெறா� ��ய �ர�ைடக் கட�்ெய�ப்ப
நிைனத்தானா அல்ல� ெதாடக்கத்�ேலேய தனக்ெகன்�
பல �ர��கள் கடட் நிைனத்ததன் ெதாடரச்�்தான்
ெமம்��ன் ெதற்�ப் ப���ல் (இன்ைறய தா�ர)்
கடட்ப்படட் இரண்டாவ� �ரி�டா என்ப�
�வாதத்�ற்�ரிய �சயமாக இ�ந்�வ��ற�.
இன்ைறக்� ேவண்�மானால் இ� ெதாடரப்ாக நாம்
�வாதம் ெசய்�ெகாண்��க்கலாம் ஆனால் பாேரா
ஸ்ெனப்� �கத் ெதளிவான �டட்�ட�டேன இைதக்
கட�்��ப்பதாகத் ெதரி�ற�. 

அவ�க்� �ன்� இ�ந்த எந்த ஒ� பாேரா�ேம
டா�ர ்ப���ல் எத்தைகய கல்லைற கட�்டங்கைள�ம்
கட�்ய�ல்ைல. இவ�ைடய இரண்டாவ� �ர�ேட
டா�ர ் ப�� கண்ட �தல் கல்லைற கட�்டம்.
இன்ைறக்�ப் �ர�ட ் என்றால் நம் கண்க�க்�
�ன்பாகத் ேதான்�ம் �ர��ன் �க்ேகாண வ�வத்�ன்
��ைமயான ேதாற்றம் இந்தப் �ர����ந்ேத
ெதாடங்��ற�. எ�ப்�ன் �தல் ேகத்�ர வ�வ �ர�ட்
இந்தப் �ர�ேட இன்ைறக்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இந்தப்
�ர��ற்�ப் ெபன்ட ் �ர�ட ் என்� ெபயர்
ைவத்��க்�றாரக்ள். காரணம் அதன் ேதாற்றம். இந்தப்
�ர��ன் அ�ப்ப��க்ெகன்� ெமாத்தமாக 8-1/2 ஏக்கர்
நிலம் ஒ�க்கப்பட�்�க்�ற�. எடட்ைர ஏக்கர ் நிலத்ைத
அைடத்�க்ெகாண்� ஒ� கட�்டம் என்றால் அதன்
�ரம்மாண்டத்ைதக் கற்பைன ெசய்�ெகாள்�ங்கள்.
ஒ�வைக�ல் இந்தப் �ர�ேட இவ�ைடய மகனான
பாேரா �ஃ��ன் � �ேரட ்�ர��ன் �ன் மாதரி என்�
�ணிந்� ெசால்லலாம். 

ஈேமாெதப்பாேரா ேஜாச�க்� கட�்ய ஸ்ெடப் �ர�ட்
எ�ப்�ய �ர�டக்ட�்டக்கைல�ன் ஒ� ைமல் கல்
என்றால் பாேராஸ்ெனப்�-�ன் ெபன்ட ் �ர�ட்
�ர�டக்ட�்டக் கைல�ன் அ�த்த ைமல் கல்,
தைர���ந்� இந்தப் �ர��ன் உச�் 500 அ�கள்



உயரத்���க்�ற�. அதாவ� இந்தப் �ர��ன் ெமாத்த
உயரம் 1.51 �டட்ரக்ள். தைர���ந்� �தல் 45
�டட்ரக்ள் உயரம் வைர இந்தப் �ர��ன் நான்�
பக்கங்க�ம் 0 ��ரி ேகாணத்�ல் வானத்ைத ேநாக்�
ேமேல எ��ற�. �ற� 45 ��ரி ேகாணத்�ல் உள்
பக்கமாக வைளந்� �ர��ன் உச�்ையத் ெதா��ற�.
வானத்ைத ேநாக்� எ�ம் பாைத�ன் ந�வ��ல் இந்தப்
�ர��ன் நான்� பக்கங்க�ம் 45 ��ரிக் ேகாணத்�ல்
வைளந்��ப்பேத இந்தப் �ர��ற்�ப் ெபன்ட ் �ர�ட்
என்� ெபயர ்வரக் காரணம். 

இந்தப் �ர��ன் 45 ��ரிக் ேகாண வைள�ற்�
இரண்� காரணங்கள் ெசால்லப்ப��ன்றன. �தலாவ�
காரணம், இந்தப் �ர�ட ் 4.5 �டட்ரக்ள் உயரம்
வைரகடட்ப்பட�்க்ெகாண்��ந்த சமயத்�ல்தான்
பாேரா ஸ்ெனப்�-�ன் �தல் �ர�ட ் இ�ந்�
��ந்��க்க ேவண்�ம் என்�ம் அேத நிைலைம இந்தப்
�ர��ற்�ம் ஏற்ப்பட�்�டக் �டா� என்�ற அசச்த்�ல்
இந்தப் �ர�ைட கட�்க்ெகாண்��ந்த கட�்டக் கைல
வல்�நரக்ள் இதன் பக்கவாட�் �வரக்ளின் ேகாணத்ைத
45 ��ரிகளாக வைளத்��டட்ாரக்ள் என்ப�, அ�த்தக்
காரணம், எ�ப்� அ�வைர கண்�ராத இத்தைகய
�ரம்மாண்டமான கட�்மானத்�ற்கான கட�்மானப்
ெபா�டக்ளின் தட�்ப்பா� காரணமாகேவ கட�்டக்
கைல வல்�நரக்ள் இதன் 60 ��ரி ேகாணத்ைத 45
��ரிகளாக வைளத்��டட்ாரக்ள் என்ப�. இ�ல்
இரண்டாவதாகச ் ெசால்லப்ப�ம் காரணம்
ஏற்�ைடயதாக இ�க்க வாய்ப்ேப �ைடயா�. எ�ப்�ல்
கற்க�க்�ப் பஞ்சேம �ைடயா�. ெவடட் ெவடட்க்
�ைறயாத கல் �வாரி மைலகள் எ�ப்�ல் ஏராளம்.
அதனால் �தல் காரணேம ெபா�த்தமாக இ�க்கலாம்
என்� க�தப்ப��ற�. 

இந்தப் �ர��ற்� வடக்�ப் பக்கம் ஒன்� ேமற்�ப்
பக்கம் ஒன்� என்� இரண்� �ைழவா�ல்கள்
இ�க்�ற�. இந்த ஏற்பா� அேனகமாகப் �ர�ட்



ெகாள்ைளயரக்ைளக் �ழப்�வதற்காக இ�க்கேவண்�ம்.
இந்தப் �ர��ற்� அ��ேலேய ெதற்�ல் மற்ெறா�
��ய �ர��ம் இ�க்�ற� (இவற்ைறச ் ெசட�்ைலட்
�ர�ட ் என்பாரக்ள்). �ழக்�ல் கல்லைற ேகா�ல்
இ�க்�ற�. இவற்ைற உள்ளடக்�ம் ப� ஒ� �கப் ெபரிய
�ற்�ச ் �வ�ம் கடட்ப்பட�்�க்�ற�. ஆனால்
இன்ைறக்� அந்தச ் �ற்�ச�்வரின் �வ� �ட இல்ைல.
�ற்�ச�்வரின் கற்கள் �ற்காலப் பாேராக்களால்
உ��ெய�க்கப்பட�்த் தங்க�க்கான கல்லைற
ேகா�ல்கள் கடட்ப் பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ற�.
இத்தைகய �ரம்மாண்ட கட�்டத்ைதக் கட�்வதற்கான
ெபா�ளாதார மற்�ம் உண�த் ேதைவகைள
ஈ�கட�்வதற்ெகன்ேற எ�ப்�ல் ��தாக 35 பண்ைண
நிலம் ெகாண்ட நகரங்கைள�ம் 122 கால்நைட
பண்ைணகைள�ம் உ�வாக்���க்�றான் பாேரா
ஸ்ெனப்�. இந்தச ் ெசய்�ைய அவ�ைடய ஆட�்�ன்
ப�னான்காம் ஆட�் ஆண்�க் கல்ெவட�் நமக்�த்
கம்�ரமாகத் ெதரி�க்�ற�. இேத கல்ெவட�் இந்தப்
�ர��ன் உள் கட�்மான ேதைவக�க்ெகன்� 40
பட�கள் ��க்க �கப் ெபரிய மரத் �ண்�கள் வந்தன
என்� ெசால்�ற�. பாேரா ஸ்ெனப்�-�ன் இந்த
நடவ�க்ைககள் அைனத்ைத�ம் ஒ� ப� ேமேல ெசன்�
தன்�ைடய �ரம்மாண்ட �ர�ட ்கட�்மானத்�ன் ேபா�
ெசய்� காட�்னான் பாேரா �ஃ�. 

இராடச்த ேதாற்றத்�ல் ெபன்ட ் �ர�ட ் எ�ந்�
நின்��ட�்�ந்தா�ம் பாேரா ஸ்ெனப்� �ன்
�ரம்மாண்டத் தாகம் அடங்�யபா�ல்ைல. இந்த
இரண்� �ர��கைளக் கட�் ��ப்ப�ேலேய
அவ�ைடய ஆட�்�ன் இ�ப� ஆண்�கள்
க�ந்��ட�்�ந்த�. தனக்கான �ன்றாவ� �ர�ட்
ஒன்ைற�ம் கடட்த் �டட்�டட்ான் பாேரா ஸ்ெனப்�.
கட�்டக் கைல வல்�நரக்�க்�ப் ப�ர ் என்ற�.
எ�ப்�யரக்ள் அற்பா��க் ெகாண்டவரக்ளாக
இ�ந்ததால் தாங்க�ம் பாேரா�ம் உ��டன் இ�க்�ம்
ேபாேத இந்த �ன்றாவ� �ர�ைட�ம் கட�் ��த்��ட



���மா என்�ற ��ேய அவரக்ளின் ப��க்�க்
காரணம். பாேரா ஸ்ெனப்� கட�்டக் கைல
வல்�நரக்ளின் இந்தப் ��ைய கண்�ெகாண்டதாகத்
ெதரிய�ல்ைல. தன்�ைடய மற்ற இரண்�
�ர��க�க்�ச ் ெசய்த �ன் ஏற்பா�கைள�டப் பல
மடங்� அ�கமாக அேத ேநரத்�ல்
�ன்ெனசச்ரிக்ைக�டன் தன்�ைடய �ன்றாவ� �ர�ட்
கட�்மானத்�ற்கான ஏற்பா�கைளச ்ெசய்தான், 

எ�ப்�யப் பாேராக்களின் வரிைச�ல் �க
ேவகமாகத் தான் உ��டன் இ�க்�ம் ேபாேத �ன்�
�கப் �ரம்மாண்டமான �ர��கைள �ப்பேத
ஆண்�களில் கட�்��த்த ஒேர பாேரா ஸ்ெனப்�-
வாகத்தான் இ�ப்பான். இவ�ைடய ஆட�்�ன் �தல்
பத்� ஆண்�களில் எ�ப்�ய �ர�ட ் கட�்டத்
ெதா�லாளரக்ள் வ�டத்�ற்� 46,000 ���க் யாரட்ஸ்்
என்�ற கணக்�ல் �ர��ல் கற்கைளப்
ப�த்��க்�றாரக்ள். இ� இவ�ைடய �தல் �ர�ட்
கட�்மானத்�ன் ேபாதான ேவகம். இவ�ைடய
இரண்டாவ� �ர�டான ெபன்ட ் �ர�ட ் கடட்ப்படட்
அ�த்தப் பத்தாண்�களில் வ�டத்�ற்� 1,05,000 ���க்
யாரட்ஸ்் என்�ற கணக்�ல் �ர��ல் கற்கைளப்
ப�த்��க்�றாரக்ள். இவன் இனி கடட்��க்�ம்
�கப்�ப் �ர�ட ் கடட்ப்படட் அ�த்தப் பத்தாண்�களில்
வ�டத்�ற்� 2,00,000 ���க் யாரட்ஸ்் என்�ற கணக்�ல்
�ர��ல் கற்கள் ப�க்கப்பட�்�க்�ற�. இவ�ைடய
இந்த அ�ர �ர�ட ் கட�்மான ேவகத்ைத இவ�க்�ப்
�ற�ம் சரி இவ�க்� �ன்�ம் சரி ேவ� எந்த ஒ�
பாேரா�ம் கன��ம் �ட நிைனத்�ப் பாரக்்க�ல்ைல. 

� �ேரட ் �ர��ற்� �ன்ேனா�யான
ஸ்ெனப்��ன் �கப்�ப் �ர�ட ்இவ�ைடய ஆட�்�ன்
�ப்பதாம் ஆண்� ���ற்�ள்ளாகேவ கட�்
��க்கப்பட�்�டட்�. இவ�ைடய காலம் வைர
எ�ப்�ய � ேலண்ட ் ஆப் ெடட ் கண்ட �கப் ெபரிய
�ர�ட ்�கப்�ப் �ர�டத்ான். இதற்�ச ்�கப்�ப் �ர�ட்



என்� ெபயர ்வர காரணம் இதன் ெவளிப்�றம் �கப்�ச்
�ண்ணாம்�க் கற்களால் கடட்ப்படட்�தான். �கப்�ப்
�ர�ைடக் கட�்யதன் �லம் பாேரா ஸ்ெனப்� �ர�ட்
கட�்க் கைல�ல் 16 அ� பாய்ந்��ந்தான், இவ�க்�
அ�த்த எ�ப்�ன் பாேராவானவன் இவ�ைடய மகன்
�ஃ�. 

�ஃ�	�.�.	2545	-	2525	(நான்காவ�
அரசபரம்பைர,	பைழய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

இவைனச ் �ேயாப்ஸ் என்� ேவ� ெபயரால்
அைழத்தாரக்ள் �ேரக்கரக்ள், வரலாற்�ன் தந்ைதயான
�ரேடாடஸ் இவைனச ் �ேயாப்ஸ் என்�தான்
தன்�ைடய �த்தகத்�ல் ��ப்���றார.் பாேரா �ஃ�
�ர�ட ் கட�்க் கைல�ல் தன் தந்ைதைய�டப் பல 16
அ�கள் �ன்ேநாக்� பாய்ந்��டட்ான். நாம் �ன்ேப
பாரத்்த� ேபாலப் பாரீ�ல் ஈ�ள் டவர ்கடட்ப்ப�ம் வைர
அதாவ� ஏறத்தாழ அ�த்த 45000 ஆண்�கள் இந்த
உல�ன் �கப் ெபரிய கட�்டமாக இ�ந்� வந்த�
இவன்தனக்கான கல்லைறயாகக் கட�்ய � �ேரட்
�ர�ட ் எ�ப்�ய நாகரீகத்�ல் �ர�ட ் கட�்மானம்
நிைனத்�க் �டப் பாரக்்க ��யாத
�ரம்மாண்டத்ைத�ம் உசச்த்ைத�ம் அைடந்த� பாேரா
�ஃ��ன் �சா �ர��ல்தான். வாழ்க்ைக ஒ� சக்கரேமா
இல்ைலேயா ஆனால் வரலா� என்ப� 180 ��ரிக்
ெகாண்ட ஒ� அைரச ் சக்கரம். வரலாற்�ல் ஒ�
கடட்த்�ல் உசச்த்�ற்�ச ்ெசல்�ம் எ�வாக இ�ந்தா�ம்
அ� �ேழ சரிய ேவண்�ம் என்ப� ���ரப்்�
�ைசையப் ேபான்� த�ரக்்க ��யா� ஒ� �சயம்,
அந்தத் த�ரக்்க ��யாத வரலாற்�ன் ���ன் ப�
பாேரா �ஃ��ன் காலத்�ல் உசச்த்�ற்�ச ் ெசன்ற
�ர�ட ்கட�்டக் கைல அதற்�ப் �ற� சரிைவச ்சந்�த்�
இ���ல் பாேராக்கள் �ர�ட ் கட�்ம் வழக்கத்ைதேய
ைக��ம் ேதய் நிைலக்�ப் ேபாய்�டட்�. 

எ�ப்�ன் பல �ைடக் காண ��யாத மரம்ங்களில்
ஒன்� இந்தக் �சா �ர��ம். இன்ைறய ந�ன



ஆராய்ச�்யாளரக்ளில் ஒ� �ரி� இந்தப் �ர�ட ்மனித
ெசயல்பாடட்ால் கடட்ப்படட்தல்ல ப�லாக ேவற்�க் �ரக
ஏ�யன்களால் இந்தப் ���ல் கடட்ப்படட் கட�்மானம்
என்� அ�த்�க் ���றாரக்ள். ஏ�யன்கள் இந்தக் �சா
�ர�ட ் கட�்மானத்ைத அ� ஆ�த உற்பத்�
சாைலயாகப் பயன்ப�த்�க்ெகாண்� �ட�் �ற�
ைக�ட�்�ட�்ச ் ெசன்��டட்ன என்� கற்�ரத்�ல்
அ�த்�ச ் சத்�யம் ெசய்யாத �ைறயாகச்
ெசால்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள். ஆனால் வரலா�ம்
ெதால்�ய�ம் கற்�ர சத்�யத்ைதெயல்லாம்
ஏற்�க்ெகாள்வ�ல்ைல. மற்ெறா� �ரி�
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ஏ�யன்கள்தான் இந்தப் �ர�ைட
கட�்ன என்ப�ல் உடன்படட்ா�ம் அ� ஆ�த உற்பத்�
சாைலயாக இ� பயன்படட்ேத இல்ைல அதற்� மாறாக
�ன்சார உற்பத்� ைமயமாக இ� ெசயல்படட்� என்�
எ�ப்�ற்�ச ்�ற்�லா ெசல்�ம் அைனவரின் தைல ��ம்
சா� சத்�யமா என்� சத்�யம் ெசய்�
ெகாண்��க்�றாரக்ள். இதற்� ஆதாரமாக அவரக்ள்
அ��யல் ஆராய்ச�்யாளர ்ெடஸ்லா�ன் �ன் உற்பத்�
ஆராய்ச�்கேளா� இந்தப் �ர�ைட ��ச�்ப்ேபாட�்
காட�்�றாரக்ள். இ�ல் �ேசசம் என்னெவன்றால் இந்த
இரண்� தரப்�னரின் வாதங்க�க்�ம் அ�ப்பைட
ஆதாரம் �டக் �சா �ர��ல் இ�வைர
�ைடத்தபா�ல்ைல. 

ஒ� �ரி� ெசால்வ� ேபால இ� ஏ�யன்களின் அ�
ஆ�த தயாரிப்�க் �டமாக இ�ந்��ந்தால் அ�க்
க�ர�்ச�்ற்கான அைடயாளங்கள் நிசச்யம்
இப்ெபா��ம் இந்தப் �ர��ல் �சச்��க்க ேவண்�ம்.
ஆனால் அப்ப�யான எத்தைகய அ�க் க�ர்
�ச�்க�க்கான �� �ற்�க்�டக் �சாப் �ர��ல்
இ�வைர �ைடத்தபா�ல்ைல. அப்ப�ெயான்�
இ�ந்தால்தாேன �ைடக்க, மற்ெறா� �ரி� ெசால்வ�
ேபால இ� �ன்சாரத் தயாரிப்�க் �டமாக
இ�ந்��ந்தால் நிசச்யம் அதற்கான க��க�ம்,
�ைறந்த படச்ம் தயாரிக்கப்படட் �ன்சாரத்ைதக்



கடத்�வதற்காகப் பயன்ப�த்தப்படட் கம்�ேபான்ற
�சச் ெசாசச்ங்களாவ� இந்தப் �ர��ற்�ள்
இ�ந்��க்க ேவண்�ம்தாேன, ஆனால் இ�வைர
அத்தைகய ெதால்ெபா�ள் ஆதாரங்க�ம் �ட இந்தப்
�ர����ந்� கண்ெட�க்கப்படட்�ல்ைல. ஆனால்
இதற்ெகல்லாம் ேமல் ேவ� ஒ� �ழப்பத்ைத
உண்டாக்�ம் அேத ேநரத்�ல் ெதால்�யல் மற்�ம்
நில�யல் ஆதாரங்களின்ப� த�ரக்்க ��யாத ஒ�
வ�வான ஆதாரம் இ�க்�ற�. அதாவ� �சா �ர�ட்
இன்ைறய ந�ன வரலாற்� ஆய்�கள் ெசால்வ�ப�
இன்ைற���ந்� 4500 ஆண்�க�க்� �ன்�க்
கடட்ப்படட்தல்ல அதற்�ம் பல ஆ�ரம் ஆண்�கள்
�ன்ேப அதாவ� இன்ைற���ந்� 8000
ஆண்�க�க்�ம் �ன்ேப கடட்ப்படட் ஒ� கட�்டம் என்�
ெசால்�ம் ஆதாரம். இந்த ஆதாரத்�ன்ப� பாரத்்தால்
பாேரா �ஃ� இந்தப் �ர�ைடக் கட�்��க்க வாய்ப்ேப
இல்ைல. ேம�ம் எ�ப்�ய பாேராக்க�க்� 5000
ஆண்�க�க்� �ன்ேப இந்த உல�ல் இ�ந்த ேவ� ஒ�
மக்களினம் �சா �ர�ைட கட�்��க்�ற� என்�
�ழப்பத்ைத ஏற்ப�த்�ம் த�ரக்்க ��யாத ஆதாரம். 

�சா �ர��ற்� அந்தப் ெபயர ்வரக் காரணம் அ�
எ�ப்�ன் �சா �ட���ல் இ�ப்பதால் அதற்� அந்தப்
�ட���ன் ெபயைரேய அைடயாளப் ெபயராக
இன்ைறய வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
ைவத்��டட்ாரக்ள். இைதத் � �ேரட ் �ர�ட ் என்�ம்
அைடயாளப்ப�த்�வாரக்ள். உல�ன் �கப் ெபரிய
�ர�டான இதற்� அ��ல் ேம�ம் இரண்� �ர��கள்
இ�க்�ன்றன. இைவ இரண்�ேம உ��ல் ��யைவ.
ஒன்� பாேரா காப்ேர-க்� ெசாந்தமான� மற்ெறான்�
பாேரா ெமன்காரி�ைடய�. பாேரா காப்ேர, �ஃ��ன்
மகன். பாேரா ெமன்கார ் �ஃ���ைடய ெபயரன்.
�ேரட ்�ர��ன் நில�யல் மரம்ம் �த�ல் ெவளிவரக்
காரணமாக இ�ந்த� பாேரா காப்ேர�ன் �ர�ட்
வளாகத்���க்�ம் � ஸ்�ங்ஸ். உடக்ாரந்்��க்�ம்
�ங்கம் ேபான்ற ��கத்�ன் உடம்�ல் மனித �கத்�டன்



காட�்யளிக்�ம் அந்தச ் �ைலைய நீங்க�ம்
பாரத்்��க்கக் ��ம். எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன்
�ன்னங்களில் இந்த ஸ்�ங்ஸ் �ைல�ம் ஒன்�. இ� 241
அ�கள் உயரம் ெகாண்ட�. �சா �ட ���ல்
��த்�க்ெகாண்��ந்த �ண்ணாம்�ப் பாைறைய
ஸ்�ங்ஸாகச ்ெச�க்���க்�றாரக்ள். 

இன்ைறய நில�யல் ஆராய்ச�்கள் இந்த ஸ்�ங்ஸ்
�ைல �ல ஆ�ரம் ஆண்�கள் கடல் நீரில்
�ழ்���ந்��ப்பைத எத்தைகய சந்ேதக�ம்
இல்லாமல் நி��க்�ன்றன. அந்தச ் �ைலையப்
பாரக்்�ம் ேபாேத ஒன்� ெதளிவாகத் ெதரி�ம் அ�
அந்தச ்�ைல ��வ�ம் வரி வரியாக உப்� நீர ்அரிப்�
ஏற்படட்தற்கான தைடயம். அேத ேபால நான்கா�ரம்
ஆண்�கள் க�த்�க் �ேரட ் �ர�ட ் வரலாற்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் ஆராய்ச�்க்ெகன்�
�றக்கப்படட்ேபா� �க அ�க அள�ல் உப்�ப் ப�வம்
இ�ந்த� ப�� ெசய்யப்பட�்�க்�ற�. அந்த உப்�ப்
ப�வம் கடல் நீரால் உண்டாக்கப்படட்� என்ப�ம்
ஆராய்ச�்களின் ���. இந்த உண்ைம தற்ேபா�
மற்ெறா� �ரி� ஆராய்ச�்யாளரக்ைள
உ�வாக்���க்�ற�. இந்தப் �ரி�
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் �ேரட ்�ர��ம் ஸ்�ங்ஸ் �ைல�ம்
எ�ப்�யரக்ள் கட�்யதாக இ�க்க ��யா�
அவரக்�க்� 5000 ஆண்�க�க்� �ன்��ந்த
மக்களினத்தால் கடட்ப்பட�்ப் �ற்பா� கடல் ெப�க்�க்
காரணமாகக் கட�க்�ள் �ழ்���ந்��க்கேவண்�ம்
என்� ஒ� ��ய பரபரப்ைபக்
�ளப்��ட�்�க்�றாரக்ள். இதற்� இவரக்ள் ெசால்�ம்
வரலாற்� ஆதாரம் அடல்ாண்�ஸ் நில அ��ம்
ைப�ளில் �றப்ப�ம் ேநாவா காலத்�ய உலக அ��ம், 

இத்தைகய சரச்ை்சக�ம் �ளக்கங்க�ம் ஒ�
பக்கம் ேபாய்க்ெகாண்ேட��க்கட�்ம் நாம் �ேரட்
�ர�ைட ெந�ங்� ேம�ம் அ�கமாகத் ெதரிந்�
ெகாள்ள �யற்� ெசய்ேவாம். �ேரட ் �ர��டன்



எ�ப்�ய நாகரீகத்�ல் �ர�டக்ளின் சகாப்தம் ���ற்�
வந்���வதா�ம் இதற்�ப் �ற� நாம் �ர��கள்
��த்�ப் பாரக்்கப் ேபாவ�ல்ைல என்பதா�ம்
�ர��கைளக் கட�்ெய�ப்�ய ெதா�லாளரக்ள் யார்
அவரக்ள் எப்ப�ப் �ர�� கட�்மான பணிகளில்
ஈ�ப�த்தப்படட்ாரக்ள் என்பைதக் ��த்� �த�ல்
ெதரிந்� ெகாள்ேவாம் வா�ங்கள். 

��மக்களின்	��க�ம்	பாேரா�ன்
அரண்மைனக�ம்	

எ�ப்� என்றாேல அ� பாேராக்களின் நிலம்,
அங்�க் கண்�க்ெகட�்ய �ரம் வைர�ல் கா�ம்
இடங்களிெலல்லாம் வரலாற்�ச ் சான்�களாக
நின்�ெகாண்��ப்ப� பாேராக்களின் �ர��க�ம்,
கல்லைறக் ேகா�ல்க�ம், கட�ளரக்ளின்
ேகா�ல்க�ம்தான். ஒ� சாதாரண எ�ப்�ய
��மகனின் ��ைச �� என்�ற அள�ல் �டச்
சாமானிய எ�ப்�யனின் வரலாற்�த் ெதால்�யல்
சான்�கைள எ�ப்�ல் காண்ப� �க�ம் அரி�.
காரணம் பாேராக்களின் எ�ப்� என்ப� சாதாரண
மக்களின் நகரமயமாதல் வளரச்�்ைய அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட� �ைடயா�. பாேராக்களின் �ரம்மாண்ட
கட�்மானங்கைளேய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.
சாமானிய எ�ப்�ய ��மகனின் வாழ்�ம் உைழப்�ம்
பாேராக்களின் கல்லைற ேகா�ல்க�டேனேய
�ன்னப்பட�்�ந்த�. எ�ப்�ய ��மகனின் உற்பத்�ப்
ெபா�டக்ள் அைனத்�ேம பாேராக்களின் கல்லைறக்
ேகா�ல் ெசாத்�க்களாக மாற்றப்பட�்�க்�ற�.
பாேராக்க�க்காகத்தான் எ�ப்�யக் ��மகேன த�ரக்
��மக்க�க்காகப் பாேராக்கள் இல்ைல என்�ற நிைல
எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் அர�யல் அ�ப்பைட இதன்
காரணமாக எ�ப்�ய ��மக்களின் நகரமயமாக்கல்
என்பைத உல�ன் மற்ற நாகரீகங்கேளா� ஒப்�டக் �ட
��யா�. அப்ப�ேய எ�ப்�ன் நகரமாயக்கல் ��த்�த்



ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்றால் அதற்�ம் நாம்
பாேராக்களின் உத�ையத்தான் நா�யாக ேவண்�ம். 

தங்க�ைடய �ர��கைளக் கட�்வதற்�ம்
�ற்காலத்�ல் அரசரக்ளின் சமெவளி மற்�ம்
அர�களின் சமெவளி ஆ�ய இடங்களில் தங்க�க்கான
கல்லைறகைளக் �ைடவதற்�ம் பணியாடக்ைள
அமரத்்�வதற்� �ன்பாகப் பாேராக்கள் அந்தப்
பணியாடக்ள் தங்� ேவைல ெசய்வதற்கான நகரக்
����ப்�கைள உ�வாக்���க்�றாரக்ள். இத்தைகய
நகரக் ����ப்�கள் ஒன்�ரண்� இன்ைறக்�ம் தப்�ப்
�ைழத்��ப்பதன் காரணமாகேவ நமக்� 4500
வ�டங்க�க்� �ற்படட் எ�ப்�ய சாமானிய மக்களின்
ச�க வாழ்க்ைக �ைறக் ��த்த ெதால்�யல் மற்�ம்
வரலாற்�த் தகவல்கள் �ைடத்�வ��ன்றன. பாேரா
பணியாடக்ளின் இத்தைகய நகரங்கள் தப்�ப்
�ைழத்��க்கக் காரணம் இைவ பாேராக்களின்
கல்லைற கட�்டங்க�க்� அ��ேலேய அதாவ� �
ேலண்ட ்ஆப் ெட�ேலேய அைமக்கப்பட�்�ந்த�தான். 

எ�ப்�ன் �க்�ய நகரங்களாக இ�ந்த ெமம்�ஸ்,
அைபேடாஸ், �ப்ஸ், எ��, ெஹரக்�ேயாேபா�ஸ்
ேபான்றைவ ��க்க ��க்கப் பாேராக்களின் நிரவ்ாகக்
����ப்�களாக இ�ந்தைவ. அதாவ� இரா�வ
அ�காரிகளின் மற்�ம் அரசாங்க அ�காரிகளின்
����ப்�களாகேவ இைவ இ�ந்��க்�ன்றன. இந்தப்
ெப� நகரங்களில் சாமானிய எ�ப்�ய ��மக�க்கான
இடம் என்ப� நிைனத்�க்�டப் பாரக்்க ��யாத
�சயம். எ�ப்�ய சாமானியனின் ����ப்� என்ப�
ைநல் ந��ன் இ�பக்க கைரேயார�ம் வைளந்�
ெநளிந்� ெசல்�ம் �வசாய நிலங்களில்தான்.
அத்தைகய �வசாய நில ����ப்� கட�்டங்கைள�ம்
கட�்டப் ெபா�டக்ைள�ம் பல �� ஆண்�களாக
அ�த்த�த்த வந்த தைல�ைறகள் ெதாடரந்்� ம�
கட�்மான பணிக�க்�ப் பயன்ப�த்�யதால்



இன்ைறக்� அத்தைகய ����ப்�களில் ஒன்�ம்
எஞ்��ல்லாமல் �த்தமாக அ�ந்��டட்ன. 

எ�ப்�ன் �தல் பாேராவான நாரம்ர ் காலத்�ற்�
�ன்��ந்ேத எ�ப்�ய மாகாண அரசரக்ளின்
கல்லைறகைளக் கட�்வ�ல் எ�ப்�ய ��மக்களின்
உைழப்� ெப�ம் அள�ல் பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ற�.
நாம் �ன்ேப பாரத்்த� ேபால எ�ப்�ல் �வசாயம்
என்ப� ப�வ மைழ �ழற்�ைய சாரந்்��க்காமல் ைநல்
ந��ன் ெவள்ளப் ெப�க்ைக நம்���ப்பதா�ம், ைநல்
ந��ன் ெவள்ளப் ெப�க்�க் காரணமாக இ�
கைரேயாரமாக இ�க்�ம் �வசாய நிலங்க�ம்
வ�டத்�ன் ெப�ம்பாலான நாடக்ள் நீரில்
�ழ்���ப்பதா�ம் எ�ப்�ன் �வசாயக் ��யான�
வ�டத்�ன் ெப�ம் ப�� நாடக்ள் ேவைலேய�ம்
இல்லாமல் அக்கடா என்�தான் இ�க்�ம். நாட�்ன் ��
மக்கள் வ�டத்�ன் ெப�ம்பாலான நாடக்ள்
ேவைலேய�ம் இல்லாமல் இ�ந்தால் அர�யல்
ேப�வாரக்ள், ேப�னால் கலகம் ெசய்வாரக்ள், கலகம்
ெசய்தால் அ� ஆ�ம் வரக்்கத்�ற்�த் தைலவ�
என்பைத ஆ�ம் வரக்்கம் �க நன்றாக
அ�ந்�ைவத்��ந்த காரணத்�னாேலேய
அரசரக்�க்�க் கல்லைறக் கட�்ம் பணி�ல் எ�ப்�ய
�வசாயக் ���ம் பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ற�.
�வசாய நிலங்கள் ைநல் நீரில் �ழ்���க்�ம் காலம்
வைர �வசா�கள் கல்லைறக் கட�்ம் பணி�ல்
ஈ�ப�த்தப்பட�்�ப்பாரக்ள். ெவள்ள நீர ் வ�ந்� நிலம்
�வசாயத்�ற்�த் தயாரான�ம் கல்லைறக் கட�்ம்
பணி���ந்� ���க்கப்பட�்��வாரக்ள். 

எ�ப்�ய பாேராக்களின் காலத்�ற்� �ன்� வைர
�வசா�கைளக் கல்லைறக் கட�்ம் பணி�ல்
ஈ�ப�த்�வ� என்ப� ஆ�ம் வரக்்க நிரப்ந்தம் �லம்
நிைறேவற்றப்பட�ல்ைல . ஆனால் எ�ப்�ல்
பாேராக்களின் சாம்ராஜ்யம் ெதாடங்�ய �தல் நாள்
�தல் �வசாயக் ��மக்கள் ெதாடங்� எ�ப்�ன்



அைனத்� சாமானிய ��மக்க�ம் பாேராக்களின்
மஸ்தபாக்கள் மற்�ம் �ர��கள் கட�்ம் பணி�ல்
வ�க்கடட்ாயமாக ஈ�ப�த்தப்படட்ாரக்ள். இதன் �லம்
கைட நிைல எ�ப்�ய ��மகன் வைர ஒட�்ெமாத்த
மக்கைள�ம் எ�ப்�ன் பாேராக்களால் தங்க�ைடய
ேநர� கண்காணிப்�ன் �ழ் ைவத்�க்ெகாள்ள ��ந்த�.
�வசாயக் ��கைளத் த�ரத்்� கல்லைறகைளக் கட�்ம்
ெதா�ல் ேதரச்�்ப்ெபற்ற ஒ� ச�க�ம் எ�ப்�ல்
இ�ந்த�. ஓ�யரக்ள், கட�்டக் கைலஞரக்ள்,
எ�த்தாளரக்ள், ைக�ைனஞரக்ள் ேபான்றவரக்ைள
உள்ளடக்�ய இந்தச ் ச�கத்ைத இன்ைறய
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ராயல் ஒரக்்ெமன் என்�
அைழக்�றாரக்ள். இந்தச ் ச�கத்�ற்ெகன்�
பாேராக்கள் தனிக் ����ப்�கைள
ஏற்ப�த்�க்ெகா�த்��க்�றாரக்ள். ஒ� பாேரா
மரணத்�ன் நிலம் என்� அைழக்கப்ப�ம் எ�ப்�ன்
ேமற்�த் �ைச பாைலவனத்�ல் தனக்கான
மஸ்தபாேவா அல்ல� �ர�ேடா கட�்வதற்கான
இடத்ைதத் ேதர�் ெசய்த�ம் அ�த்�ச ் ெசய்�ம் �தல்
காரியம் அந்த இடத்�ற்� அ��ேலேய ராயல் ஒரக்்ெமன்
ச�கமத்�ற்� ஒ� ����ப்ைப உண்டாக்�வ�தான்.
��ப்�டட் பாேரா�ன் மஸ்தபாேவா�ர�ேடாகட�்
��க்கப்படட்�ம் இந்தக்����ப்�
ைக�டப்பட�்��ம். இந்தக் ����ப்�ல் தங்���ந்த
ராயல் ஒரக்்ெமன் அ�த்தப் �ர�ட ்கட�்ம் இடத்�ற்�க்
��ெபயரந்்�ப் ேபாய்��வாரக்ள். இப்ப�க்
ைக�டப்படட் ����ப்�கள் எ�ப்�ன் ேமற்� கைர
பாைலவனம் ெந�க்க �ற்�க்கணக்�ல்
இ�ந்��க்�ற�. 

இந்தக் ����ப்�களில் இன்ைறக்� �ன்�
����ப்�கள் மட�்ம் ெதால்�யளாளரக்�க்�க்
�ைடத்��க்�ற�. அைவ கா�ன் என்�ற இடத்��ம்,
இரண்டாவ�, �ப்�ல் ��ய அரசாட�் காலகடட்
பாேராக்களின் �ைடவைர கல்லைறகைளக்
கட�்வதற்ெகன்� உண்டாக்கப்படட் ����ப்� ைடயர்



எல்- ெம�னா என்�ற இடத்��ம், �ன்றாவ�
����ப்� ெடல் எல்-அமரன்ா என்�ற இடத்��ம்
�ைடத்��க்�ற�. இந்த �ன்� ����ப்�க�ம் பல
�� ஆண்�கள் இைடெவளி�ல் ெவவ்ேவ�
காலகடட்ங்களில் கடட்ப்பட�்�ந்தா�ம் இந்தக்
����ப்�களின் அ�ப்பைட கட�்மான �டட்த்��ம்,
உபேயாகத்��ம் ��� �ட மாற்ற�ல்லாமல்
இ�க்�ன்றன. இந்தக் ����ப்�கள் �டட்ச்
ெசங்கற்களால் கடட்ப்படட் �ற்�ச ் �வரக்�க்�ள்
இ�க்�ன்றன. இந்தக் ����ப்�கைளக் காவல்
காப்பதற்ெகன்� காவலர ் பைடகைள�ம் பாேராக்கள்
ஏற்ப�த்���ந்த� பப்ைபரஸ் எ�த்�க்களின் �லம்
ெதரியவ��ற�. 

�டெ்டரிக்�ம் பாைலவனத்�ல் �ர�ட ் கட�்மான
இடத்�ற்� ேவ� அ��ேலேய ராயல் ஒரக்்ெமன்
����ப்�கைளக் கட�் அதற்�க் காவல் பைட�ம்
உண்டாக்க ேவண்�ய அவ�யம் ஏன்? ேம�ம் இந்தக்
����ப்�ல் இ�ந்த கைலஞரக்ள் எ�ப்�ன் சாதாரணக்
��மக்க�டன் எத்தைகய உற�ம் எந்த வைக�லான
ெதாடர�்ம் ஏற்ப�த்�க்ெகாள்ளாமல்
த�க்கப்பட�்�க்�றாரக்ள். அதற்காக ேவண்� அவரக்ள்
24 மணி ேநர�ம் கண்காணிக்கப்பட�்�க்�றாரக்ள்.
காரணம் மஸ்தபா�ன் அல்ல� �ர��ன் உள்
அைறகளில் ேவைல ெசய்பவரக்ள் இந்தக் கைலஞரக்ள்.
அதாவ� ஒ� �ர��ன் உள் அைறகளின் வைர படத்
தகவல் ெதரிந்தவரக்ள் இவரக்ள், தாங்கள் ேவைல
ெசய்�ம் �ர��ற்�ள் எத்தைன அைறகள்
இ�க்�ன்றன, எந்த அைற�ல் பாேரா�ன் சரக்ேபகஸ்
ைவக்கப்ப�ம். எந்த அைற�ல் �ைல ம�க்க ��யாத
ெபா�டக்ள் ைவக்கப்ப�ம். எந்த அைறகள் ேபா�
அைறகள், எந்த இடத்�ல் கல்லைற ��டரக்ைளக்
ெகால்�ம் பாைற கண்ணிைவக்கப்ப�ம், �ர��ற்�
எத்தைன வாசல்கள் என்ப� ேபான்ற அைனத்�
இரக�யங்க�ம் ெதரிந்தவரக்ள் இந்த ராயல் ஒரக்்ெமன். 



எ�ப்�ன் �வசாயக் ��க�ம் மற்ற சாதாரணக்
��க�ம் �ர��ன் ெவளிக்கட�்மான பணிகளில்
ஈ�ப�த்தப்பட�்�க்�ம் ேபா� இவரக்ள் �ர��ன்
உள்ேள பணி�ல் ஈ�ப�த்தப்பட�்�ப்பாரக்ள். இரண்�
ெதா�லாளரக்�ம் எந்த �தத்��ம் சந்�த்�க்ெகாள்ள
��யாதப� க�ம் காவல் ஏற்பா�கள்
ெசய்யப்பட�்�க்�ன்றன. �ல �ர��களில் ெவளிக்
கட�்மானப் பணிகள் ��தாக ��ந்� சாதாரணக்
��மக்கள் ெவளிேயற்றப்படட் �றேக �ர��ன் உள்
அைறகளில் ராயல் ஒரக்்ெமன்கைளக் ெகாண்�
ேவைலகள் ெதாடங்���க்�ற�. அப்ப���ந்�ம்
ராயல் ஒரக்்ெமன் கைலஞரக்ளில் �லர ் உள்�ர்
சந்ைத�ல் ��ட�் நைககைள வாங்�ம்
�யாபாரிக�ட�ம், கல்லைறத் ��டரக்�ட�ம்
ெதாடர�்��ந்� தண்�க்கப்படட்தற்கான எ�த்�
ஆதாரங்கள் ஏகப்படட்� இ�க்�ன்றன. �ல
நிகழ்�களில் இவரக்ளில் �லேர கல்லைறத்
��டரக்ளாக�ம், கல்லைறத் ��டரக்�டன் �ட�்ச்
ேசரந்்�ெகாண்� �ர��களின் தங்கங்கைளச்
�ைறயா�யதற்கான எ�த்� ஆதாரங்க�ம்
இ�க்�ன்றன. 

கல்லைறத் ��ட�் ஒ��றம் இ�க்கட�்ம். நாம்
ராயல் ஒரக்்ெமன்க�க்கான ��களின் அைமப்�க்
��த்�த் ெதரிந்�ெகாள்ேவாம். இந்த ��களின்
அைமப்ேப, இன்ைற���ந்� 5000 வ�டங்க�க்�
�ந்ைதய சாதாரண எ�ப்�ய ��மக்களின் ��க�ம்
அவரக்�ைடய அன்றாட வாழ்�ம் எப்ப� இ�ந்��க்�ம்
என்பைத நமக்�க் காலக் கண்ணா� ேபாலக் காடட்க்
��ய�. நாம் நடந்�ெகாண்��ப்ப� �ர��கள் �ழ்ந்த
�டெ்டரிக்�ம் பாைலவனம் என்பதால் தைல�ல்
�ல்லாய் ேபால் எைதயாவ� க�ழ்த்�க்ெகாள்�ங்கள்.
நாம் இப்ெபா�� �ைழந்� ெகாண்��ப்ப� கா�ன்
நக�க்�ள். அதாவ� �மார ் 5000 ஆண்�க�க்� �ன்�
ராயல் ஓரக்்ெமன் ��யாடக்�க்� என்� �ர�ட்
கட�்மான பாைலவனப் ப���ேலேய கடட்ப்படட் பல



����ப்�களில் இன்ைறக்�ம் ���ம் அ�யாமல்
�ைடத்��க்�ம் ��களின் ெதா��க்�த்தான்
இன்ைறய வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கா�ன் என்�
ெபயர ் ைவத்��க்�றாரக்ள். அவரக்ள் எைதயாவ�
ைவத்� �ட�்ப் ேபாகட�்ம் நாம் வந்த காரியத்ைதக்
கவனிப்ேபாம். 

பாரத்்�ரக்ளா இந்தக் ����ப்� ��கள்
�ப்ெபட�்கைள வரிைசயாக அ�க்�ைவத்தைதப்ேபால
ஒேர �ராகத் ெதற்� ெதாடங்� வடக்�ப் பக்கம் வைர
நீண்��க்�ற�. ஆம் இந்தக் ����ப்�ல் இ�க்�ம் �ல
��கள் �டட் ெசங்களில் கடட்ப்படப்பட�்க் களி
மண்ணால் �வரக்ள் �சப்பட�் ��க�க்� உள்ேள�ம்
ெவளிேய�ம் கண்ைணக் கவ�ம் வண்ணக் கலைவயால்
�சப்பட�்�க்�ற�. ஒவ்ெவா� �ட�்�ம் நான்�
அைறகள் இ�க்�ன்றன. ஒன்� வரேவற்� மற்�ம்
�னப்ப� �ழங்�ம் அைற. அ�த்த� சைமயலைறேயா�
ேசரந்்த சாப்��ம் அைற. அ�த்த� ெபண்கள் �ழங்�ம்
அைற. இவற்ைறக் கடந்� �ளியல் மற்�ம் க�ப்பைற
இ�க்�ற�. அைனத்�ம் தளம் ைவத்�க் கடட்ப்படட்
��களாக இ�க்�ன்றன. �ட�்ன் ெமாடை்ட மா�க்�ச்
ெசல்ல ��க�க்�ள்ேளேய மா�ப்ப�க�ம்
இ�க்�ன்றன. நம் ஊர ் �ராமப் �ற ��களில் ��ர்
என்� ஒன்� இ�க்�ேம அேத ேபால இந்தக் ����ப்�
��களி�ம் வடட் வ��ல் தானியங்கைளச ் ேசகரித்�
ைவக்�ம் ��ரக்�ம் இ�க்�ன்றன. ெபா�வாக
��களின் �ைழ வா��க்� அ��ல் இ�க்�ம்
அைற�ல் கற்களால் கடட்ப்படட் கட�்ல் ேபான்ற
இ�க்ைக இ�ந்��க்�ற�. இ� அேனகமாக நம் �ராமப்
�றங்களில் இ�க்�ம் �ண்ைண�ம் அ�ல் இ�க்�ம்
இ�க்ைக�ம் ேபான்ற�. �ட�்ன் �வரக்ளில் மாடங்கள்
இ�ந்��க்�ன்றன. �ட�்ன் உள்ேள இ�க்�ம் ெபரிய
அைற�ல் இரண்�ற்� ேமற்படட் �ண்கள் �ட�்ன் ேமற்
�ைற தளத்ைதத் தாங்�யப� இ�ந்��க்�ற�. ேமற்
�ைற தளமான� மரப் பலைககளால் சாரம் ேபால்
ைவக்கப்பட�் அதன் ந�ேவ ைவக்ேகா�ம் காைர�ம்



கலந்த கலைவயால் நிரப்பப்பட�்க்
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. 

வச�ப்பைடத்த ��யானவனின் �ட�்த்தளம்
க�ங்கல் பலைகயால் கடட்ப்பட�்�க்�ற�. �ல
��களில் இந்தப் ெபரிய அைற�ன் ந�ேவ இறந்த
�ழந்ைதகைளப் �ைதத்ததற்கான ெதால்�யல்
ஆதாரங்கள் �ைடத்��க்�ன்றன. இேதப் ேபான்� மற்ற
பல இடங்களில் நடந்த ெதால்�யல்
ஆராய்ச�்�ன்ேபா�ம் �ைடத்��க்�ற�. இதன் �லம்
நமக்� நிசச்யமாகத் ெதரிய வ�வ� 5000
ஆண்�க�க்� �ற்படட் எ�ப்�யரக்ள் இறந்த
�ழந்ைதகைள �ட�்ன் உள்ேள �ைதக்�ம் பழக்கத்ைதக்
ெகாண்��ந்தவரக்ள் என்ப�. நம் த�ழரிைடேய�ம்
வய�ற்� வந்த இறந்த ெபண்கைள �ட�்ன் உள்ேள
�ைதக்�ம் பழக்கம் இ�ந்��க்�ற�. சைமயலைற
என்ப� ெபா�வாக �ட�்ன் �ன்
�றத்���ந்��க்�ற�. சைமயலைற�ல் இரண்�
ப��கள் இ�ந்��க்�ற�. அ�ப்� இ�க்�ம் ப�� ேமற்
�ைற இல்லாமல் �றந்த வானத்ைதப் பாரத்்தப�
இ�ந்��க்�ற�, இந்த ேமற் �ைறயற்ற
சைமயலைற�ேலேய தானியங்கைள மாவாக்�ம்
கல்லால் ஆன அறைவ இயந்�ரங்க�ம்
இ�ந்��க்�ற�. ஐந்தா�ரம் வ�டங்க�க்� �ற்படட்
எ�ப்�யரக்ள் ெபா�வாகத் தங்க�ைடய ��க�க்�
நீலம் மற்�ம் மஞ்சள் வண்ணத்ைதப்
����க்�றாரக்ள். நீல�ம் மஞ்சள் வண்ண�ம்
எ�ப்�யரக்�க்�ப் ��த்த வண்ணமாக
இ�ந்��க்�ற�. அேனகமாகப் பாேராக்களின்
அரண்மைனக�ம் ெப�ம்பா�ம் இந்த இரண்�
வண்ணங்களாேலேய
அலங்கரிக்கப்பட�்�ந்��க்கேவண்�ம். 

மர சாமான்கைளப் ெபா�த்த வைர�ல் இன்ைறக்�
நாம் உபேயாகப்ப�த்�ம் நாற்கா�, ேமைச, கட�்ல்,
நைக ேபான்ற ெபா�டக்ைள ைவக்�ம் ெபட�்கள் என்�



அைனத்ைத�ம் ஐந்தா�ரம் வ�டங்க�க்� �ந்ைதய
எ�ப்�யரக்�ம் உபேயா�த்��க்�றாரக்ள். ஆனால்
இன்ைறக்� இ�க்�ம் வ�வங்களில் அல்ல. �க�ம்
கைல நயம் �க்க வ�வங்களில், க�வைறகைளப்
ெபா�த்த வைர�ல் அைவ�ம் ஏறக்�ைறய இன்ைறக்�
நாம் பயன்ப�த்�ம் க�வைறகைளப் ேபாலேவ
இ�ந்��க்�ன்றன. �ளியல் அைறேயா� ேசரந்்த
க�வைறகைளத்தான் எ�ப்�யரக்ள்
பயன்ப�த்���க்�றாரக்ள். க�வைற���ந்�
ெவளிேய�ம் க�� நீைர சாைலக�க்�க் ெகாண்�
ெசன்� அங்��ந்� பாைலவனங்க�க்�க் ெகாண்�
ெசல்�ம் வ�கால் அைமப்�கைளக்
கட�்��க்�றாரக்ள். மைழக் காலத்�ல் �ட�்ன்
தளத்�ல் ��ம் நீைர�ம் இேத வ�கால்கள் வ�ேய
ெவளிேயற்�ம் அைமப்�ம் இ�ந்��க்�ற�. இன்ைறக்�
இ�க்�ம் �ளாஸ்�க் ைபப்�கள் ேபான்�
உ�ண்ைடயான ைபப்�கைளக் களிமண்ணில் ெசய்�
�ற� ெந�ப்�ல் �ட�் ெகட�்யாக்� அவற்ைறக் க��
நீைர�ம் மைழ நீைர�ம் கால்வாய்களில் ெகாண்�
ேசரக்்க பயன்ப�த்���க்�றாரக்ள். களி மண்
ைபப்�கள் இரண்� �ைனகளி�ம் அைர இஞ்�
�ற்றள� �ைறவாக இ�க்�ற�. இன்ைறக்� நாம்
உபேயா�க்�ம் கனக்ெடரக்ைளப் ேபான்ேற களி மண்
ைபப்�கைள இைணக்கக் கெனக்டரக்ைளப்
பயன்ப�த்���க்�றாரக்ள். அந்தக் கெனக்டரக்ைளப்
ெபா�த்தேவ களி மண் ைபப்�களின் இரண்�
�ைன�ம் அைர இஞ்� �ைறவாகச்
ெசய்யப்பட�்�க்�ற�. 

��களின் தைரகள் நன்றாகப்
��ெம�கப்பட�்�க்�ன்றன, ��களி��ந்�
ெவளிேய�ம் க�� நீர ் வாய்க்கால் ேபான்ற
அைமப்�களின் �லம் பாைலவனத்�ன் ஒ�
ப���ேலேய �டெ்டரிக்�ம் ெவ��ல் ஆ�யா�ம்ப�
�டப்பட�்�க்�ற�. இந்தக் ����ப்� ��கைளச்
�ற்� நான்� பக்கங்களி�ம் �ற்�ச ் �வர ் இ�க்�ற�.



இந்தச ் �ற்�ச ் �வ�ம் �டட்ச ் ெசங்கற்களால்
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. �ல ��கள் மாத்�ரம் �டட்
ெசங்கற்களால் அல்லாமல் அ����க்�ம் மைலகளில்
இ�ந்� ெகாண்�வரப்படட் கற்களின் �லம்
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இப்ப�க் கடட்ப்படக் காரணம்
�டட்ச ் ெசங்கற்கள் இந்தக் ����ப்�கள் கடட்ப்ப�ம்
காலத்�ல் ேபா�மான அள�ல் அேத ேநரத்�ல்
ேதைவப்படட் ேநரத்�ல் �ைடக்காமல் இ�ந்��க்கலாம்
என்� இன்ைறக்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ���
ெசய்�றாரக்ள். எ� எப்ப�ேயா இந்தக் ����ப்�கள்
அைனத்�ம் ஒேர அைமப்ைபக் ெகாண்டைவயாக
இ�க்�ன்றன. இந்தக் ����ப்�க�க்� மத்��ல்
அக்ேராேபா�ஸ் என்� இன்ைறக்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ளால் அைழக்கப்ப�ம் �ல ��க�ம்
இ�க்�ன்றன. இைவ ராயல் ஒரக்்ெமன் ��யாடக்ைளக்
கண்காணித்த அ�காரிகளின் ��கள் என்�
ஆராய்ச�்கள் ெதரி�க்�ன்றன. இந்த அக்ேராேபா�ஸ்
��கள் மற்ற ����ப்� ��கைள �டத்
தைரதளத்���ந்� சற்� உயரமாக இ�க்�ற�. இந்த
��களி��ந்� சற்�த் தாழ்வாகச ் �ற்���க்�ம்
����ப்� ��கைள நன்றாகக் கவனிக்க ��வைத
நீங்க�ம் பாரத்்�ரக்ள்தாேன. 

அக்ேராேபா�ஸ் ��க�க்� மத்��ல் ஒ� �கப்
ெபரிய �� இ�க்�ற� பா�ங்கள். அ�தான் தைலைம
அ�காரி�ன் �டாக இ�ந்��க்�ம். வா�ங்கள் அந்த
�ட�்ற்�ள் ெசல்ேவாம். என்ன என்ன ெசால்��ரக்ள் இ�
�� ேபால இல்ைல அரண்மைன ேபால இ�க்�றேத
என்றா! இ�க்கலாம் காரணம் தன்�ைடய �ர�ட்
கடட்ப்பட�்க் ெகாண்��க்�ம் நிகழ்ைவக் காண வ�ம்
பாேரா பாைலவனத்�ன் �டெ்டரிக்�ம் ெவ��லா
காய்ந்� ெகாண்� தன்�ைடய �ர�ட ் கடட்ப்ப�ம்
நிகழ்ைவப் பாரப்்பார.் சாதாரணக் ��மக்கள்
மண்ைடையத் �றக்�ம் ெவ��ல் பாேரா�க்கான
�ர�ைடக் கட�்வ� அவரக்ளின் தைல��
பாேரா�க்�ம் அந்தத் தைல��ப் ெபா�ந்�மா என்ன!



சனநாயகத்�ல் அ�கார வரக்்க�ம் ஆ�ம் வரக்்க�ம்
ெசா�� வாழ்�ல் �ைளக்�ம் ேபா� வரிக் கட�்
ஓடட்ாண்�யா�ம் சனநாயகத்�ன் �ண்களான
சாதாரணக் ��மகன் நாயாய் ேபயாய்
�ர�வைதப்ேபாலத்தான் 5000 வ�டங்க�க்� �ந்ைதய
சாதாரண எ�ப்�ய ��மக�ம். இன்ைறக்�ம்
அன்ைறக்�ம் இ�க்�ம் ஒேர �த்�யாசம்
பாேராக்க�ைடய� மன்னராட�் நம்�ைடய�
சனநாயக ஆட�், ெபயர ் �த்�யாசம் மாத்�ரேம
மற்றப� ேவ� ஒன்�ம் �ைடயா�. 

இந்த அரண்மைன ேபான்ற �ட�்ன் �கப்�ேலேய
ஒ� அைறையப் பாரத்்�ரக்ள் அல்லவா அ� வா�ல்
காப்ேபாரின் அைற. அந்த அைறையத் தாண்�னால்
அேதா ெதரி�ற� பா�ங்கள் �கப் ெபரிய கத� அைதத்
�றந்� ெகாண்�தான் இந்த அரண்மைனக்�ள்
ெசல்லேவண்�ம். இந்தக் கதைவ நான் ஒ�வன்
மாத்�ரம் �றந்� �ட ��யா� வா�ங்கள் நாம்
அைனவ�ம் ஒ� ைக ேபாட�் தள்ளித் �றப்ேபாம். இம்
அப்ப�த்தான் பாத்� ேமேல மணல் ��கள் ��ம்தான்.
�ன்ன நடட் ந�ப் பாைலவனத்�ல் 50000 வ�டப்
பழைமயான ஒ� அரண்மைன�ன் கதைவத் �றந்தால்
�ற� ேவ� என்ன ��ம். இப்ெபா�ேத
ெசால்����ேறன். இந்தக் கதைவத் �றந்��டன் ஒ�
நீண்ட ��கலான பாைத வ�ம் அதன் வ�ேயதான் மற்ற
அைறக�க்�ப் ேபாக ���ம். அப்பாடா கதைவத்
�றந்� �டே்டாம். வா�ங்கள் உள்ேள ேபாகலாம்.
�த�ல் வ�ம் இந்த அைறகள் எல்லாம் அரண்மைன
ேவைலயாடக்ள் தங்�ம் அைறகள். அேதா ெதரி�ற�
பா�ங்கள் ெபரிய ெபரிய �ண்கள் தாங்�ய அைறகள்
அைவ எல்லாம் இந்த அரண்மைன ெசாந்தக்காரரின்
தனிப்படட் அைறகள். 

இந்த அைறகளில் ஒன்�ல்தான் இந்த
அரண்மைனக்�ச ்ெசாந்தக்காரர ்தன்�ைடய �னப்ப�
அ�வல்கைளப் பாரத்்��க்�றார.் சரி வாங்க அப்ப�ேய



ெபா� நைடயா நடந்� அ�த்தப் ப��க்�ப் ேபாகலாம்.
பாரத்்�ரக்ளா நம்�ர ்�ராமப் �றங்களில் உள் �ற்றம்
ைவத்�க் கட�்��ப்பாரக்ேள அேத ேபான்ற உள் �ற்றம்
ெகாண்ட அைமப்� இங்ேக�ம் இ�க்�ற�. இதற்�
எ�ரத்் �ைச�ல் அங்ேக இ�க்�ற� பா�ங்கள்
வரிைசயாகத் �ண்கள் ெகாண்ட ஒ� அைற அ�தான்
இந்த அரண்மைனக்� வ�ம் ��ந்�னரக்ைள வரேவற்�
அவரக்ைள ம�ழ்�க்�ம் ப��. ஒன்� ெசால்லட�்மா
இந்த அரண்மைன ��வ�ம் இ�க்�ம் �ண்களின்
வ�வைமப்�தான் �ேரக்க கட�்டக் கைல�ன்
�லாதாரம். இந்த வரேவற்� அைறைய அைடவதற்�
மற்ெறா� வா��ம் உண்�. நாம் �ன்�க் கதைவத்
�றந்� ெகாண்� உள்ேள வந்ேதாேம அதற்�ப்
பக்கவாட�்ல் இ�க்�ற� அந்த வா�ல், அதற்� வா�ல்
கத� �ைடயா�. ெத����ந்� இந்த
அரண்மைனக்�ச ் ெசாந்தக்காரைரப் பாரக்்க வ�ம்
நபரக்ள் ேநர�யாக அந்த வா�ல் வ�யாக இந்த
வரேவற்பைறக்�ள் வர ���ம். அப்ப�த்தான்
வந்��க்�றாரக்ள். நாம் வந்த வா�ல் இந்த
அரண்மைன�ன் உரிைமயாளர ் பயன்ப�த்�ய
வா�ல். 

இந்த வரேவற்� அைறையச ் �ற்� பல்ேவ�
அைறகள் இ�க்�ற�தாேன. இைவ அைனத்�ம்
தனிப்படட் �ழக்கத்�ற்கான�. இ�ல் அரண்மைனக்�
உரிைமயாளரின் தனிப்படட் அைற�ம் இ�க்�ற�.
அப்ப�ேய அண்ணாந்� பாரத்்தப�ேய என்�டன்
வா�ங்கள் அந்த அைறக்�ள் ேபாகலாம். பாரத்்�ப்
பாரத்்� ேமேல பாரத்்தப�ேய வ��ேறன் என்� �ேழ ந�
அைற�ல் இ�க்�ம் நீரத்் ெதாட�்�ல் காைல
இட�க்ெகாள்ளப் ேபா��ரக்ள். இந்த நீரத்் ெதாட�்�ல்
நீர ் நிரப்பப்பட�் இ�ந்��க்க ேவண்�ம் என்�
ஆராய்ச�்கள் ெசால்�ன்றன. இந்த நீரத்் ெதாட�்
க�ங்கற்களால் கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இந்த நீரத்் ெதாட�்
இ�க்�ம் இடத்�ற்� ேமல் தளம் �ைடயா�. �றந்த
வானத்ைதப் பாரக்்��ரக்ள்தாேன. இன்ைறய எ�ப்�ய



ெதால்�யல் ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இந்த அரண்மைன�ல்
இ�ந்தவரக்ள் தங்கைளச ் �த்�கரித்�க்ெகாள்ள இந்த
நீரத்்ெதாட�்ையப் பயன்ப�த்���க்கேவண்�ம் என்�
க���றாரக்ள். 

நம்�ர ் ப��களில் இ�க்�ம் உள் �ற்றத்�ல்
இ�க்�ம் நீரத்் ெதாட�்க் ேபாலேவ இ��ம் இ�க்�ற�.
பன்னிரண்� �ண்கள் தாங்�ய அைறக�க்� ந��ல்
வானம் பாரத்்� இந்த நீரத்்ெதாட�் இ�க்�ற�. இைற
வ�பாட�்ச ்சடங்�களின் ேபா� இந்த அரண்மைன�ல்
இ�ந்தவரக்ள் தங்கைளச ்�த்த ப�த்�க்ெகாள்வதற்காக
இந்தத் ெதாட�் இ�க்கலாம் என்� க�தப்ப��ற�.
இந்த நீரத்் ெதாட�்கள் சாதாரணக் ��யானவனின்
��களி�ம் உண்� எ�ப்�யரக்ள் அைனவ�ம் மதச்
சடங்�களின் ேபா� தங்கைளச ்�த்�ப்ப�த்�க்ெகாள்ள
இைதப் பயன்ப�த்���க்கேவண்�ம். இந்தத் ெதாட�்
இ�க்�ம் அைறதான் அவரக்ளின் �ளியல் அைறயா
என்�ற சந்ேதகம் உங்க�க்� வ��ற�தாேன.
அப்ப��ல்ைல �ளியல் அைற என்� ஒன்� தனியாக
இ�க்�ற�. இந்த நீரத்் ெதாட�் கால்கைள�ம்
ைககைள�ம் �த்தப் ப�த்�க்ெகாள்வதற்காக
இ�க்கலாம். 

சரி ெதாட�்ைய �ற்�க்ெகாண்� ேபாகலாம்
வா�ங்கள். அேதா ெதரி�ற� பா�ங்கள் அ�த்தப்
ெபரிய கத� அந்தக் கதைவத் �றந்தால் என்ன வ�ம்
ெதரி�மா. ெபண்கள் அப்ப� ஒ�ங்�க்ெகாள்�ங்கள்
ஆண்கள் மட�்ம் இப்ப� என்னிடம் காைதக்
ெகா�ங்கள். அ� அ�தாங்க அ�...... அட
அந்தப்�ர�ங்ேகா . அட உங்கள் �கங்களில்தான்
எவ்வள� �ரகாசம். இப்ெபா��ம் அந்த
அந்தப்�ரத்�ற்�ள் எ�ப்�ய ேபரழ�கைளப்
பாரக்்கலாமா என்ெறல்லாம் ��ம்�ப் பண்ணக் �டா�.
ேவண்�மானால் 5000 வ�டங்க�க்� �ன்� இந்த
அந்தப்�ரத்���ந்த ேபரழ�களின் ஆ�கள் �ற்�த்
�ரியலாம். ேமா�னிப் �சா� பயம் ெகாண்ட ஆண்கள்



என்�டன் ேமற்ெகாண்� வரேவண்டாம். ெபண்கள்
எத்தைகய தயக்க�ம் இன்� என்�டன் ேமற்ெகாண்�
வரலாம் உங்கைளப் பாரத்்� ேமா�னிகள் பயந்�
ஓடாமல் இ�ந்தால் சரி(ெபண்ணியவா�கள்
மன்னிக்க�ம் இ� �ம்மா உ�லாய்க்�!). 

அந்தப்�ரத்ைதத் தாண்�னால் வ�வ�
தானியங்கைள�ம் உண�ப் ெபா�டக்ைள�ம்
ேச�த்�ைவக்�ம் அைறகள். இந்த அைறகைள�ம்
தாண்�னால் அரண்மைன�ன் �ன்�றத் ேதாடட்ம்
வந்���ம். நாம் இப்ேபா� பாரத்்�க்ெகாண்��ப்ப�
�ர�ட ்கட�்ம் ப���ல் இ�க்�ம் அரண்மைன ேபான்ற
ஒ� கட�்டம் என்றா�ம் ெபா�வாகப் பாேராக்களின்
அரண்மைனக�ம் இேத அைமப்�ல்தான்
இ�ந்��க்�ன்றன. ஆனால் அள�ல் சற்�ப் ெபரிதாக. 

அேத ேவைல�ல் சாதாரண எ�ப்�யக்
��மக்களின் ��கள் ராயல் ஒரக்்ெமன்
����ப்�கைளப் ேபா��ந்��க்�ன்றன. அப்பாடா,
ஒேரய�யாக எவ்வள� �ரம் �ற்��டே்டாம். வா�ங்கள்
அப்ப�க் ெகாஞ்சம் உடக்ாரந்்� ெகாள்ேவாம்.
உங்க�க்� ஏ�ம் ேதநீர ்தயாரிக்கட�்மா. என்ன ேகள்�
இ� ெசய்ேயன் என்�தாேன மன�ற்�ள்
ேப�க்ெகாள்��ரக்ள். இேதா ஆ���ம் உங்க�க்கான
ேதநீர,் பாேராக்களின் �ர��கைளக் கட�்ம்
ெதா�லாளரக்ளின் ����ப்�களின் வ�ேய நாம்
அன்ைறய சாதாரண எ�ப்�யரக்ளின் ��கைள�ம்
பாேராக்களின் அரண்மைனகைள�ம் ��த்�த்
ெதரிந்�ெகாண்ேடாம். இந்த ��களி�ம்
அரண்மைனகளி�ம் அவரக்ள் எப்ப�ப் �ழங்�
வாழ்ந்��ப்பாரக்ள் என்பைத நாம் தான் மனக்கண்ணில்
கற்பைன ெசய்� ெகாள்ளேவண்�ம். நீங்கள் கற்பைன
ெசய்� ெகாண்ேட இ�க்�ம் இைடெவளி�ல் நான் ேதநீர்
தயாரித்���ேவன். �ற� நாம் �சா �ர��ற்�ச்
ெசல்ேவாம். அதற்� நாம் இந்தப் பாைலவனத்�ேலேய
வடேநாக்� பயணம் ெசய்யேவண்�ம். 



�சா�ன்	ஆசச்ரியப்	�ர�ட்	

கண்�க்� எட�்ய �ரம் வைர பாைலவனம். �ழ்
வானில் அங்ெகான்�ம் இங்ெகான்�மாக �ைளத்�
நிற்�ம் பா� இ�ந்த �ர��கள் மற்�ம் மஸ்டபாஸ்கள்,
தைலக்� ேமேல நீல வனத்�ல் ேமகங்கள் அற்ற வானம்.
ைக�ல் ஆ�ப் பறக்�ம் ேதநீர ்அ�ைமயான �ழ்நிைல
அப்ப�த்தாேன! ெபா�ைமயாகத் ேதநீைர அ�ந்�ங்கள்.
நாம் ேதநீர ்அ�ந்�ம் ேநரத்�ல் வரலாற்�ன் தந்ைதயான
�ரேடாடஸ் �சா �ர�ட ் ��த்�ச ் ெசான்ன
�சயங்கைளச ் ெசால்����ேறன். �ற� நாம் �சா
�ர�ட ் பயணத்ைதத் ெதாடங்�ேவாம். இவ�ைடய
�றப்� என்னெவன்றால் தான் ேநரில் பாரத்்� அ�ந்த
�சயங்கைளேய தன்�ைடய �த்தகத்�ல் ப��
ெசய்��க்�றார.் தான் ேகட�்ம் அைனத்�
�சயங்கைள�ம் அப்ப�ேய நம்��டாமல் ஒ�
வரலாற்� ஆய்வாள�க்� ேவண்�ய ந�நிைல�ட�ம்
ஆராய்ச�்�ட�ேம தான் பாரத்்த ேகடட் �சயங்கைள
எ����க்�றார.் 

இதனாேலேய இவைர வரலாற்�ன் தந்ைத என்�
�றப்�க்�றாரக்ள், உண்ைம�ேலேய இவரத்ான் இப்ப�
வரலாற்ைற எ��ய �தல் நபரா என்பெதல்லாம் ேவ�
�சயம், இவர ் எ�ப்�ற்� ேநர�யாகப் பயணம்
ெசய்��க்�றார.் அவர ் எ�ப்�ல் கண்ணால் கண்ட
�சயங்கைளேய தன்�ைடய �த்தகத்��ம் ப��
ெசய்�றார.் �சா �ர�ட ் கடட்ப்பட�்ச ் �மார ் 2000
ஆண்�கள் க�த்ேத இவ�ைடய எ�ப்� பயணம்
நிகழ்�ற� அதாவ� �.�. 40 வாக்�ல் இவர ் �சாப்
�ர�ைடப் பாரத்்த காலங்களில் அ� ��ைமயாக
மண�க்�ள் �ைத�றாமல் இ�ந்��க்�ற�.
�ரேடாடஸ் �சா �ர�ைடப் பாரத்்� வாய் �ளப்பைத
அவ�ைடய எ�த்�க்களிேலேய ப�க்க ���ம். இவர்
பாரத்்த காலங்களில் �சாப் �ர�ட ் பளபளெவன்�
�ன்னிக் ெகாண்��ந்��க்�ற�. இதற்�க் காரணம்
�சா �ர��ன் ெவளிப்�றத்�ல் அதாவ� அதன் ேமல்



பரப்�ல் �சப்பட�்�ந்த மஞ்சள் நிற �ண்ணாம்�
கலைவ. இன்ைறக்� அ� �சா �ர��ன் உச�்�ல்
மட�்ேம ��தாக ஒட�்க்ெகாண்��க்�ற�. ெப�ம்
ப�� உ�ரந்்��டட்�. 

�ரேடாடஸ் இந்தப் �ர��ன் �ரம்மாண்டம்
��த்� ஆத்� ஆத்� ேபா�றார.் �ன்ேன ���ல் அ�
ேபான்ற ஒ� கட�்ட அற்�தத்ைத எந்த மானிட�ம்
கண்�ம் ேகட�்�க்க��ல்ைலேய. �ரேடாடஸ் �சா
�ர�ைடப் பாரத்்� அசந்�ப்ேபானா�ம் அவ�ைடய
வரலாற்�த் ேதடல் அவைர அப்ப�ேய அசந்�ப்
ேபா�ம்ப�ேய �ட�்�க்க�ல்ைல . இந்தப் �ர�ட்
��த்த வரலாற்�த் தகவல்கைள அவர ் பலரிட�ம்
ேகட�்த் ேத� அைலந்��க்�றார.் அப்ப� அவர ்எ�ப்�
��வ�ம் ேத� அைலந்� ெபற்ற �சயங்கைள நான்
இப்ேபா� உங்க�க்�ச ் ெசால்�ேறன். ெப�ம் பா�ம்
இந்தத் தகவல்கைள அவர ் எ�ப்�ய ேகா�ல்
�சாரிகளிட��ந்�தான் ெபற்��க்�றார.் ேகா�ல்
�சாரிக�ம் எ�ப்�ய ேகா�ல்க�ேம பல ஆ�ரம்
வ�டத்�ய எ�ப்�ய பப்ைபரஸ் ��ள் ஆவணங்களின்
பா�காவலரக்ள் என்பதால் �ரேடாடஸ் அவரக்ள்
ெசால்�ய �சயங்கைள வரலா� என்�ற ேகாணத்�ல்
நம்� தன்�ைடய �த்தகத்�ல் ப�� ெசய்��க்�றார.்
அவ�க்� எ�ப்�ய ேகா�ல் �சாரிகள் ெசால்�ய
தகவல்களின்ப� �சா �ர�ைடக் கடட் பாேரா �ஃ�
ஒட�்ெமாத்த எ�ப்�ன் ெபா�ளாதாரத்ைதேய
�ரண்���க்�றார.். 

அப்ப�ச ் �ரண்��ம் ேபாதாமல் அரச க��லம்
�வாலா��டட்�. பாேரா�ற்� அ�த்த நிைல�ல்
இ�ந்த �சர ் ெபா�ளாதார ெந�க்க�ையத் தாங்க
��யாமல் மஞ்சக் க�தா�க் ெகா�த்��ட�்�க்�றார.்
க��லேம கா� என்றால் �ற� �ஃ� எங்ேக ேபாவ�
தன்�ைடய மகைளேய இதற்காகப்
பயன்ப�த்�க்ெகாண்��க்�றார ் பாேரா �ஃ�.
அதாவ� மகைள �பசச்ாரத்�ல் ஈ�ப�த்�. இைதக்



ேகடக் உங்க�க்ேக ஆசச்ரியமாக�ம் நம்ப
��யாம�ம்தாேன இ�க்�ற�. �ரேடாட�க்�ம்
அப்ப�த்தான் இ�ந்��க்�ற�. அவர ் ஒன்�க்�ப் பல
�ைற இ� ��த்� எ�ப்�ல் ேபா�ம் இடெமல்லாம்
ேகட�்�க்�றார.் எ�ப்�ன் �ைல ��க்�களில்
இ�ந்தவரக்�ம் இேத தகவைலத்தான் அவ�க்�
உ��ப்ப�த்���க்�றாரக்ள். இ� ��த்� எத்தைகய
பப்ைபரஸ் எ�த்� ஆவணத்ைத�ம் �ரேடாடஸ் தன்
கண்களால் பாரக்்காததால் இந்தத் தகவைல ஒ�
சந்ேதகத்�டைனேய தன்�ைடய �த்தகத்�ல் எ��ச்
ெசல்�றார.் 

பாேரா �ஃ� தனக்கான �சா �ர�ைட
கட�்வதற்காகப் ெப�ம் ெசல்வந்தரக்ளிட�ம், உள்�ர்
மற்�ம் ெவளிநாட�் வணிகரக்ளிட�ம் ெபா�ள்
�ரட�்வதற்காகத் தன்�ைடய மகைள உள்�ர ் ம�
பானக் கைடகளில் �பசச்ாரத்�ல்
ஈ�ப�த்���ந்ததாக அன்ைறய எ�ப்�ய ெச� வ�
ெசய்� ெசால்�ற�. எ�ப்�ய இளவர��டம்
சல்லா�க்க அன்றாடம் காய்ச�்யா ேபாய் வர ���ம்,
ெப�ம் ெசல்வந்தரக்ளா�ம் வணிகரக்ளா�ம்தாேன
���ம்! இ� எவ்வள�ற்� வரலாற்� உண்ைம என்ப�
ேகள்�க்��ேய காரணம் இந்தச ்ெசய்�ைய நி��க்�ம்
எத்தைகய ஆவணங்க�ம் இ�வைர �ைடக்க�ல்ைல.
அேத ேபாலத் தன்�ைடய �கப் �கப் ெபரிய �சா
�ர�ைடக் கட�்வதற்காகக் �ஃ� எ�ப்�ய ��மக்கள்
அைனவரின் ��ெக�ம்ைப�ம் உைடக்�ம் அள�ற்�
ேவைல வாங்�யதாக�ம், �க�ம் ெகா�ைமயாக�ம்
க�ைமயாக�ம் நடந்� ெகாண்டதாக�ம் ெச� வ�
ெசய்�கள் ெசால்�ன்றன. இந்தப் �ர�ைட
��ைமயாகக் கட�் ��க்க 15-20 வ�டங்கள்
��த்��க்�ற�. �ஃ� தனக்கான இந்தக் �சா �ர�ைட
தன்�ைடய அரசைவ�ன் தைலைம மந்�ரவா�யான
ெச� வ�த்�க் ெகா�த்த �டட்த்�ன்ப�ேய
கட�்யதாக�ம் ெசால்லப்ப��ற�. இவ்வள�
ஆரப்்பாடட்ங்கள் ெசய்� �சா �ர�ட்



கடட்ப்பட�்�ந்தா�ம் கைட� வைர பாேரா �ஃ��ன்
மம்� இந்தப் �ர��ல் ைவக்கப்படட்தாகத்
ெதரிய�ல்ைல. காரணம் இந்தப் �ர�ட�்தன்
�தலாகத்�றக்கப்படட் ேபா� அதற்�ள் எத்தைகய
மம்�ைய�ம் யா�ம் பாரத்்��க்க�ல்ைல. நல்ல�
ேதநீர ் ேகாப்ைபகைள அப்ப�ேய ைவத்���ங்கள்.
நாம் அந்த �கப் �ரம்மாண்டமான எ�ப்�ய
நாகரீகத்�ன் �கங்களில் ஒன்றா�ப்ேபாய்�டட் �சா
�ர�ைட ேநாக்�ப் ேபாகலாம். 

அேதா அங்ேக ெதரி�ற� பா�ங்கள் மைல ேபால்
அ�தான் அேததான் �சா �ர�ட ்வாய் �ளந்த� ேபா�ம்
வா�ங்கள் அ�ேக ெசல்ேவாம். இந்தப் �ர�ட்
கட�்டத்�ன் ெமாத்த நிலப்பரப்� 13 ஏக்கரக்ள். அதாவ�
8 கால்பந்� �ைளயாட�் ைமதானங்கைள இதற்�ள்
ைவத்� அடக்��டலாம். இந்தப் �ர�ட்
ஒட�்ெமாத்தமாக 2 5 ேகா� கற்களால்
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. ஒவ்ெவா� கல்�ம் 2.5 டன்
எைடக்ெகாண்டைவகள். �ல கற்கள் 5 டன் எைடக்�ம்
அ�கமானைவ, நிலத்���ந்� இந்தப் �ர��ன்
ெமாத்த உயரம் 480.6 அ� இத்தைகய உயரத்�ற்�
இரண்டைர மற்�ம் ஐந்� டன் எைடக்ெகாண்ட கற்கைள
எப்ப�க் ெகாண்� ேபா��ப்பாரக்ள் என்ப� இன்ைறய
ந�ன காலப் ெபா��யலாளரக்�ம் �யக்�ம் �சயம்.
இேதா� மாத்�ரம் நின்��ட�ல்ைல இன்ைறய
ெபா��யலாளரக்ள் இந்தப் �ர�ட ் ��த்� வாய்
�ளக்�ம் �சயம். இந்தப் �ர��ன் �கத் �ள்ளிய
அள��க�ம் இன்ைறய ந�ன உலகக் கட�்மான
�ற்பன்னரக்ைளத் தைல �ற்ற ���ற�. இன்ைறய
அ� ந�ன ெதா�ல் �டப்த்ைத ைவத்�க்ெகாண்� �ட
நம்மால் �சா �ர�ட ் அள�ற்� �கத் �ல்�யமான
அள��கள் ெகாண்ட ஒ� ��ைசையக் �டக் கடட்
��ய�ல்ைல . 

இன்ைறய அ� ந�ன கட�்மான ெதா�ல்
�டப்ங்கள் ைகேயந்� நிற்�ம் பல கட�்மான ெதா�ல்



�டப் அற்�தங்கள் இந்தக் �சாப் �ர��ல் இ�க்�ற�.
இதன் நான்� பக்க அ�த்தள �ைனக�ம் பால்-அண்ட-
சாக்ெகட ் காரன்ர ் ஸ்ேடான் ெதா�ல் �டப்த்�ல்
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இத்தைகய ெதா�ல் �டப்ம்
எத்தைகய இயற்ைக ேபரிட�க்�ம் தாக்�ப்��த்�
நிற்கக் ��ய�. அதனால்தான் கடந்த 4.5000
வ�டங்களாகக் �சா �ர��ம் நின்�ெகாண்��க்�ற�.
வானியல் அ��யல்ப��ம் �கத் �ல்�யமாக்கக்
கடட்ப்படட்� இந்தப் �ர�ட ் நா��க்�ம் பால்ெவளி
�ரபஞ்சத்�ன் ஒரி�ன் ெபல்ட ்நடச்த்�ரக் �டட்ம் என்�
அைழக்கப்ப�ம் நடச்த்�ரங்கேளா� �கத்
�ல்�யமாக்க (�ல்�யம் என்றால் ம�ரிைழக் �டப்
�சகாத �ல்�யம்) ெபா�ந்�ப்ேபா�ற� இ�. இந்தப்
�ர��ன் நான்� பக்கங்க�ம் சற்ேற ��ந்த அைமப்�க்
ெகாண்டைவயாகக் கடட்ப்பட�்�க்�ற�. ெவ�ம்
கண்க�க்ேகா அல்ல� �ைகப்படங்களிேலா இந்த
அைமப்� ெதன்படா�. காைலப் ெபா��ேலா அல்ல�
மாைலப் ெபா��ேலா வானி��ந்�
பாரக்்�ம்ேபா�தான் இந்த அைமப்� நம் கண்க�க்�த்
ெதன்ப�ம். இந்த நான்� பக்க ��யைமப்�ன் வைள�
ேகாண�ம் ���ன்�ற்றள�டன் ஒத்�ப்ேபா�ற�.
இப்ப�யானகட�்டத் ெதா�ல்�டப்ம் எப்ப� 4500
வ�டங்க�க்� �ன்� இ�ந்தவரக்�க்�ச்
சாத்�யப்படட்� என்� இன்ைறய ந�ன ெதா�ல் �டப்ம்
தைலையச ் ெசா�ந்� ெகாண்��க்�ற�. இன்�ம்
இ�க்�ற�. இந்தப் �ர��ன் நான்� பக்க �ைல�ம்
இந்தப் ���ன் நான்� �ைசகளான வடக்�, �ழக்�,
ெதற்�, ேமற்� ஆ�யவற்�டன் �கத் �ல்�யமாக்க
இைணக்கப்பட�்�க்�ற�. ம�ரிைழ �ச� �ட இ�ல்
இல்ைல . 

ஒட�்ெமாத்த �� நிலப்பரப்�ன் ைமயமாகக்
க�தப்ப�ம் இடத்ைத �கத் �ல்�யமாக்கக் கணித்�
(அந்த இடம் இந்தப் �ர�ட ் கடட்ப்பட�்�க்�ம் �சா
பாைல வனப் ப��தான்) அந்த இடத்ைதத்
ேதரந்்ெத�த்� இந்தப் �ர�ைட அதன் ேமல்



கட�்��க்�றாரக்ள். இைதச ் ெசய்வதற்�ப் ���ன்
ஒட�்ெமாத்த நில அைமப்� கணித அ��ம் ேதைவ.
வானில் ெசயற்ைக ேகாள்களால் ேபாக்�வரத்� ெநரிசல்
ஏற்ப�ம் இன்ைறய காலங்களில் இ� சாத்�யமான
�சயம் ஆனால் 4500 ஆண்�க�க்� �ற்படட்
எ�ப்�யரக்�க்� இ� எப்ப�ச ்சாத்�யமான�? இப்ப�
��ேவ இல்லாமல் பல ஆசச்ரியமான ேகள்�கைளக்
�சா �ர�ட ் எ�ப்�யப� இ�க்�ற�. இதன்
காரணமாகப் பல ஆண்�களின் இைடெவளி�ல்
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ேராேபாக்கைள இந்தப்
�ர��ற்�ள் மனிதன் �ைழய ��யாத ப��க�க்�ள்
அ�ப்� இன்ைறக்� ஆராய்ச�்கைள
நடத்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள். இப்ப�யான ஒவ்ெவா�
ஆராய்ச�்களின் ேபா�ம் ேம�ம் பல ��ர ் ேகள்�கள்
எ��ன்றனேவ த�ர இ�க்�ம் ேகள்�க�க்�
�ைடகள்தான் �ைடத்தபா�ல்ைல. 

இந்தப் �ர��ற்�ள் �ன்� அைறகள்
இ�க்�ன்றன. �ர��ன் தைர தளத்�ற்� ேமல்
'அர�கள் அைற�ம் இதற்�ம் ேமேல அரசரக்ள் அைற�ம்
இ�க்�ற�. �ர��ன் தைர தளத்�ற்�க் �ேழ பாதாள
அைற இ�க்�ற�. இந்தப் �ர��ன் உண்ைமயான
�ைழவா�ல் வடக்� பக்க �வரில் இ�க்�ற�. அ��ம்
�க உயரத்�ல் எவர ்கண்ணி�ம் பட�்�டாத ப���ல்,
இைத மைறத்� ஒ� கல்�ம் இ�க்�ற�. இதன் வ�ேய
�ைழந்தால் �ர��ன் �ழ் ேநாக்�ச ் ெசல்�ம் பாைத
நம்ைமத் தைர தளத்�ற்� அைழத்�ச ்ெசல்�ற�. தைர
தளத்�ற்�ச ் சற்� ேமேல இந்தப் பாைத இரண்டாப்
�ரி�ற�. ஒன்� �ர��ன் ேமல் ேநாக்��ம் மற்ற�
ெதாடரந்்� �ழ் ேநாக்��ம் ேபா�ற�. �ர��ன் ேமல்
ேநாக்�ச ் ெசல்�ம் பாைத�ல் ெசன்றால் சற்�
உயரத்�ல் அந்தப் பாைத ேம�ம் இரண்டாகப் �ரி�ற�.
சம தளத்�ல் �ரி�ம் பாைத நம்ைம அர�கள் அைறக்�
அைழத்�ச ்ெசல்�ற�. ேமல் ேநாக்�ச ்ெசல்�ம் பாைத
அரசரக்ள் அைறக்� அைழத்�ச ் ெசல்�ற�. அர�கள்
அைற�ல் மற்ெறா� இரக�ய பாைத�ம் இ�க்�ற�



அ� �ர��ன் தைர தளத்�ற்�க் �ேழ இ�க்�ம் பாதாள
அைறக்�ப் ேபா�ம் பாைத, 

அரசரக்ள் அைறக்�ச ் ெசல்�ம் பாைத�ல் ஒ�
ேபா� அைற�ம் இ�க்�ற�. இந்த அைற கல்லைறத்
��டரக்ைளக் ��ப்�வதற்காகக் கடட்ப்படட்�.
அதாவ� பாேரா �ஃ��ன் உண்ைமயான மம்�
ைவக்கப்பட இ�க்�ம் அைறையக் கல்லைறத்
��டரக்ளின் கண்களில் இ�ந்� மைறப்பதற்காக இந்தப்
ெபாய் அைற. இந்த அைற�ல் ஒ� இரக�ய வ�
இ�க்�ற� இதன் �லேம அரசரக்ள் அைறக்�ப் ேபாக
���ம். அரசரக்ள் அைற��ம், அர�கள் அைற��ம்
வடக்� மற்�ம் ெதற்� �ைச ேநாக்�ய இரண்� சன்னல்
ேபான்ற அைமப்� இ�க்�ற�. இதன் வ�ேய இந்த
இரண்� அைறக�க்�ம் ெவளிசச்�ம் காற்�ம்
வ��ற�. எ�ப்���க்�ம் மற்ற ேவ� எந்தப்
பாேரா�ன் �ர���ம் இந்தச ் சன்னல் அைமப்�க்
�ைடயா�. இந்தச ் சன்ன�ம் �கத் �ல்�யமான
வானியல் அள�களின் ப� இந்த அைறகளில்
கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இந்தச ் சன்னல்கள் வானில்
இ�க்�ம் �ரஸ் நடச்த்�ரத்�ன் இ�ப்�டன்
ஒத்�ப்ேபா�ற�. 

அரசரக்ள் அைற�ல் பாேரா �ஃ��ன் மம்�ைய
ைவப்பதற்கான சரக்ேபகஸ் இ�க்�ற�. பல டன்
எைடக்ெகாண்ட இந்தச ் சரக்ேபகைச எப்ப� இந்தப்
�ர��ற்�ள் ஏற்�க் ெகாண்�வந்��ப்பாரக்ள் என்�
இன்ைறய ஆராய்ச�் உலகம் மண்ைடக் காய்ந்�
நிற்�ற�. இ�ல் �ேனாதம் இந்தச ் சரக்ேபக�ல்
�ஃ��ன் மம்� ைவக்கப்படேவ�ல்ைல. மம்�
ைவக்கப்பட�்�ந்ததற்கான அைடயாள�ம் இல்ைல,
கல்லைறத் ��டரக்ைள ந�க்� சாக�க்கேவண்� பல
இடங்களில் க�ங்கல் கண்ணிகள்
ைவக்கப்பட�்�க்�ன்றன. இைவ எல்லாம் இன்ைறய
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் உள்ேள ெசன்� பாரத்்�
அ�ந்தைவ. இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் �ைழய



��யாத பல ப��கள் இந்தப் �ர��ற்�ள்
இ�க்�ன்றன. பல இரக�ய அைறக�ம் இ�க்�ன்றன. 

அவற்�ல் என்ன �தமான ஆசச்ரியங்கள் மற்�ம்
�ைதயல்கள் மைறந்� �டக்�ன்றன என்ப� இந்தப்
�ர�ைட கட�்யவரக்�க்�ம் பாேரா �ஃ��ற்�ேம
ெவளிசச்ம். மற்ெறா� �ேனாதம் இந்தப் �ர��ல்
எத்தைகய எ�த்�க்கேளா ஓ�யங்கேளா
வண்ணங்கேளா �டட்ப்படேவ�ல்ைல என்ப�. ஆனால்
2013-ல் இந்தப் �ர��ற்�ள் அ�ப்பப்படட் ேக�ராப்
ெபா�த்தப்படட் ேராேபா �வப்� வண்ணத்தால்
�டட்ப்படட் �வர ் ஓ�யம் ஒன்ைறப்
படெம�த்��க்�ற�. இ� படம் எைதக் ��க்�ற�
என்� இன்ைறக்� ஆராய்ச�்கள் ஒ�பக்கம்
ேபாய்க்ெகாண்��க்�ன்றன. இப்ப�ப் பல
ஆராய்ச�்கள் ேபாய்க்ெகாண்��க்�ற� இந்த
ேவைள��ம் நீங்கள் இைதப் ப�த்�க்ெகாண்��க்�ம்
இந்த ெநா���ம். இேத ேபால 1993-ல் இதற்�ள் ெசன்ற
ஒ� ேராேபா ெசம்� �ண்� ஒன்ைற எ�த்� வந்த�. அ�
என்னவாக இ�க்�ம் என்� இன்ைறக்� வைரக்�ம்
ஆராய்ந்�ெகாண்��க்�றாரக்ள். இப்ேபாைதக்� அ�
இந்தப் �ர��ற்�ள் இ�க்�ம் ஏேதா ஒ� இரக�ய
அைறையத் �றக்�ம் சா�யாக இ�க்கலாம் என்�
��� ெசய்��க்�றாரக்ள். 

இன்ைறய வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் �சா
�ர�ைடப் பாரத்்� �ழம்�ப் ேபாய்�டக்க 5000
வ�டங்க�க்� �ந்ைதய எ�ப்�ய பப்ைபரஸ் ��ள்
ஆவணங்கள் �க �கக் �ைறந்த அள�ேலேய பாேரா
�ஃ� ��த்�ம் இந்தக் �சா �ர�ட ் ��த்�ம்
வரலாற்�த் தகவல்கைளத் த��ன்றன. இந்தச ் ��ள்
ஆவணங்கள் ெஹ�� என்பவன் �ஃ� �சா �ர�ைட
கட�் ��க்க �கப் ெப�ம் உத�கைளச ் ெசய்ததாகச்
ெசால்�ன்றன. அ�ப்பைட �டட்�டல் ெதாடங்�க் �சா
�ர��ன் ��ைம வைர இவேன அைனத்�க்
காரியங்கைள�ம் கவனித்��க்�றான் 20



வ�டங்க�க்�, இன்ைறய ஆராய்ச�்கள் �சா �ர�ைட
கட�் ��க்கக் �ைறந்த� 10,000 ெதா�லாளரக்ள் 20
வ�டங்க�க்� இைட�டாமல் ேவைல
ெசய்��க்கேவண்�ம் என்� ெசால்�ன்றன. இந்தப்
�ர�ட ் கட�்மானத்�ன் ேபா� ெதா�லாளரக்�க்�ப்
பல ஆபத்தான �பத்�க�ம் மரணங்க�ம்
நிகழ்ந்��ப்பைத இந்தப் �ர��ற்� அ����க்�ம்
ெகரெ்ஜட ் �ஃ� மற்�ம் ராயல் ஒரக்்ெமன்
����ப்�களி��ந்� அகழ்ந்ெத�க்கப்படட் �ல
ெதா�லாளரக்ளின் எ�ம்�க் ��கள் சாட�்
ெசால்�ன்றன. ஆனால் இ� ��த்ெதல்லாம் பப்ைபரஸ்
ஆவணங்கள் வாேய �றக்க�ல்ைல , 

ஸ்�ங்ஸ்	மற்�ம்	�சா	�ர�ட்	மர்மங்கள்	

�சா �ர�ட ் இ�க்�ம் ப���ேலேய ஸ்�ங்ஸ்
�ைல�ம் இ�க்�ற� என்பைத நாம் �ன்ேப
பாரத்்ேதாம். இந்தச ் �ைல�ன் உடல் ப�� பல
ஆண்�கள் நீரில் �ழ்���ந்ததற்கான அ�க்க ��யாத
நில�யல் ஆதாரம் இ�ப்பைத�ம் பாரத்்ேதாம். ஆனால்
பாரம்பரிய எ�ப்�யால� இந்தச ்�ைல அ� �தல் ��
வைர பாேரா காஃப்ரியால் கடட்ப்படட்� என்� அடம்
��க்�ற�. இவன் பாேரா �ஃ��ன் மகன். நில�யல்
ஆராய்ச�் ���கள் ஸ்�ங்�ன் உடல் ப�� பாேரா
காஃப்ரி காலத்�ற்�ப் பல ஆ�ரம் ஆண்�க�க்�
�ன்ேப ெச�க்கப்பட�்�க்க ேவண்�ம் என்� அ�த்�ச்
ெசால்�ன்றன. அதாவ� �கச ் சரியாகச்
ெசால்வெதன்றால் �.�. 10,000 ஆண்�க�க்� �ன்ேப.
பாேரா காஃப்ரி அவ�க்�ப் பல ஆ�ரம் ஆண்�க�க்�
�ன்ேப ெச�க்கப்பட�்ப் பாழைடந்� ெகாண்��ந்த
ஸ்�ங்ஸ் �ைல�ன் தைலப் ப��ைய மட�்ம்
ெசப்பனிட�்ப் ��ப்�த்��க்கலாம் என்� �ல
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். இந்தக் க�த்ைத
வளப்ப�த்த அவரக்ள் த�ம் வரலாற்� ஆதாரம்
'இன்ெவன்டரி ஸ்�ேல'. இ� �சா ப���ல்
பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�ல் ெதால்�யல்



ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்���க்கப்படட் கல்ெவட�்ப்
பலைக. 

இ� பாேரா�ஃ�வால் ெவளி�டப்படட்�. இந்தக்
கல்ெவட�் ெசால்�ம் ெசய்�, ஸ்�ங்ஸ் �ைலக்�
அ��ல் ஒ� ேகா�ல் கடட்ப்படேவண்�ம் என்ப�.
அதாவ� �ஃ��ன் காலத்�ேலேய இந்த ஸ்�ங்ஸ் �ைல
அங்ேக இ�ந்��க்�ற� அதன் பக்கத்�ல் ஒ� ேகா�ல்
கடட்ப்படேவண்�ம் என்ப� �ஃ��ன் கடட்ைள.
�ஃ��ன் காலத்�ேலேய இ�ந்த ஒ� �ைலைய
அவ�ைடய மகன் காஃப்ரி எப்ப�க் கட�்��க்க
���ம்? நியாயமான ேகள்�தாேன. அப்ப�ெயன்றால்
யார ்இந்த ஸ்�ங்ஸ் �ைலையச ்ெச�க்���ப்பாரக்ள்?
என்ன ேநாக்கத்�ற்காகச ்ெச�க்���ப்பாரக்ள்? இந்தக்
ேகள்�க�க்� இரண்� �தமான ப�ல்கைள
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் த��றாரக்ள். �ல
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் எ�ப்�ய நாகரீகத்�ற்�
�ன்��ந்த �ற� அ�ந்�ப்ேபான அடல்ாண்�ஸ் நில
மக்கள் இந்தச ்�ைலையச ்ெச�க்���ப்பாரக்ள் என்�
ெசால்�றாரக்ள். ஆனால் அடல்ாண்�ஸ் நில
அ��ற்கான வ�வான ம�க்க ��யாத வரலாற்�
ஆதாரம் எ��ம் இ�வைர �ைடக்க�ல்ைல என்பதால்
இந்தப் ப�ல் இப்ேபாைதக்� ெவ�ம் கற்பைனயாக
மட�்ேம இ�க்க ���ம். ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
�ன்ைவக்�ம் மற்ெறா� க�த்� ஸ்�ங்ஸ் �ைலைய
எ�ப்�யரக்ள்தான் கட�்��க்க ேவண்�ம் ஆனால்
�.�. 10,000 வ�டங்க�க்� �ன்ேப இைத அவரக்ள்
ெசய்��க்கேவண்�ம் என்� ெசால்�றாரக்ள். இந்தச்
�ைல கடட்ப்படட்தன் ேநாக்கம் வானியல் நிகழ்�
ஒன்ைற அைடயாளப்ப�த்தத்தான் என்�ம்
ெசால்�றாரக்ள். அந்த நிகழ்�, �ரியன் நில
ந�க்ேகாட�்ற்� ேம�ம் ��ம் பயணம் ெசய்� �ழ்
வானில் உ�க்�ம் நிகழ்�தான், ஒவ்ெவா� 21600
ஆண்�க�க்� ஒ��ைற �ரியன் பல �ண்�ன்
�டட்ங்களின் �ன்னணி�ல் �ழ் வானில் உ�க்�ம்.
கடந்த 2000 வ�டங்களாக (இப்ேபா� நா��க்�ம்



காலகடட்த்ைத�ம் ேசரத்்�) �ரியன் �ழ்வானில் ��ஸ்
� ஃ�ஷ் நடச்த்�ரக் �டட்த்�ற்� ேநராக உ�க்�றான். 

இதற்� �ந்ைதய இரண்டா�ரம் ஆண்�களில்
'டார�ஸ் �ஃ�ல்' நடச்த்�ரக் �டட்த்�ற்� ேநராக
உ�த்தான். அேத ேபாலக் �.�. 10,000 ஆண்�களில்
�ேயா � ைலயன் நடச்த்�ர �டட்த்�ற்� ேநேர
உ�த்��க்�றான், இ� �.�. 10,970 - 8810 ஆண்�கள்
வைர நீ�த்��க்�ற�. ஸ்�ங்ஸ் �ைல�ன் �க�ம்
�கத் �ல்�யமாக்கக் �ழ் வானில் அ�காைல ேநரத்�ல்
�ரியன் உ�க்�ம் இடத்ைதத்தான்
பாரத்்�க்ெகாண்��க்�ற�. இன்ைற���ந்�
பன்னிெரண்டா�ரம் வ�டங்க�க்� �ன்� �ரியன்,
�ேயா � ைலயன் நடச்த்�ர �டட்த்�ற்� ேநேர
உ�த்தைத அைடயாளப்ப�த்தேவ �ங்க உட�ல் மனித
தைலக்ெகாண்ட ஸ்�ங்கைச அன்ைறய எ�ப்�யரக்ள்
ெச�க்���க்கேவண்�ம். இ�ேவ எல்லா வைக��ம்
ஏற்றப் ப�லாக இ�க்�ற�. அ� சரி ஸ்�ங்ஸ் நடட் ந�ப்
பாைலவனத்���க்�ற� �ற� அ� எப்ப�ப் பல
ஆண்�கள் நீரில் �ழ்���ந்��க்க ���ம். நில�யல்
ஆதாரம் ெசால்�ம் நீர ்அரிப்� அ�ல் ஏற்பட சாத்�யக்
�� பாைலவனத்�ல் எப்ப� என்� நீங்கள்
ேயா�க்கலாம். நா�ம் ேயா�த்ேதன். அேத நில�யல்
ஆராய்ச�்கள் இன்ெனா� �சயத்ைத�ம் ெசால்�ற�
அ� எ�ப்�ய பாைலவனம் ��வ�ம் ஒ� காலத்�ல்
கட�ல் �ழ்���ந்��க்�ற� என்ப�. இன்ைறக்�
எ�ப்�யப் பாைலவனத்�ல் கடல் �ப்�கள் �ைடப்ப�ம்
இதற்கான வ�வான ஆதாரம். 

அப்ப�ெயன்றால் கடல் நீர ் எ�ப்�ற்�ள் ��ந்த�
எப்ேபா�? எதனால்? ஸ்�ங்ஸ் �ைல ெச�க்கப்படட்
�ன்ேப கடல் நீர ் எ�ப்�ற்�ள் ��ந்��க்கேவண்�ம்.
அதாவ� �.�. 10,000 ஆண்�க�க்�ப் �ற�. கடல் நீர்
உள்ேள �க ேவண்�ய காரணம் என்ன என்�ற
இடத்�ல்தான் அடல்ாண்�ஸ் �த் உள்ேள வ��ற�.
இத்ேதா� �ன்� �ைற அடல்ாண்�ஸ் என்�ற ெபயைர



நாம் ேகட�்�டே்டாம்தாேன. அடல்ாண்�ஸ் என்�ற
ெபயைர �த�ம் கைட��மாக இந்த உலகத்�ற்�
அ��த்த� �ட எ�ப்�தான் �ளாடே்டா �.�. 3600
வாக்�ல் எ��ய '�ைர�யாஸ் & ைடயாேமஸ்' என்�ற
�த்தகத்�ல் அடல்ாண்�ஸ் ��த்�ச ் ெசால்�றார.்
இந்தப் �த்தகத்�ல் ேசாேலான் என்�றவர ்அடல்ாண்�ஸ்
��த்�ச ் ெசால்வ� ேபாலப் �ளாடே்டா
எ����க்�றார.் அடல்ாண்�ஸ் ��த்த ெசான்ன ஒேர
நப�ம் �ளாடே்டா மட�்ம்தான். ேசாேலான் வரலாற்�ல்
வாழ்ந்த மனிதர.் �கச ்�றந்த வணிகர ்மற்�ம் �ற�.
இவர ் �ேரக்க நாட�்ன் சார�்ல் வணிகம் ��த்�ப்
ேபச�்வாரத்்ைத நடத்த எ�ப்�ற்�ச ் ெசன்��ந்த
சமயத்�ல் சா�ஸ் என்�ற நகரில் ேசான்�ஸ் என்�ற
எ�ப்�ய �சாரி ஒ�வைரச ் சந்�த்ததாக�ம் அவர்
அடல்ாண்�ஸ் நிலப் ப��க் ��த்�த் தனக்�
�ளாவாரியாகச ்ெசான்னதாக�ம் ேசாேலான் ெசால்வ�
ேபாலப் �ளாடே்டா எ����க்�றார.் 

எ�ப்�ய �சாரி ேசான்�ஸ் ெசல்வ�ன்ப�
அடல்ாண்�ஸ் நிலப் ப�� எ�ப்�ற்�
ேமற்���ந்��க்�ற�. அ��ம் ந�க் கட�ல் ஒ� ��
நாடாக. அவர ்காலத்�ற்�ச ்�மார ் 7000 வ�டங்க�க்�
�ன்� அதாவ� இன்ைற���ந்� 9000 வ�டங்க�க்�
�ன்� அடல்ாண்�ஸ் நிலம் கட�க்�ள் �ழ்��டட்�
என்� ேசான்�ஸ், ேசாேலானிடம் ெசால்���க்�றார.்
�மார ் 9000 வ�டங்க�க்� �ன்� நடந்த இயற்ைக
ேபரிடர ் ஒன்� உல�ன் பல பாகங்கைளக் கட�க்�ள்
�ழ்க�த்��ந்��க்�ற�. அந்தச ் சமயத்�ல்
அடல்ாண்�ஸ் நிலப் ப�� கட�க்�ள் �ழ்�
அ�ந்��டட்ைதப் ேபால எ�ப்�ம் கட�க்�ள்
�ழ்���ந்��க்க ேவண்�ம் என்� க�தப்ப��ற�.
ேசான்��ன் �ற்�ப்ப� அடல்ாண்�ஸ் எ�ப்�ற்�
ேமற்ேக அடல்ாண்�க் கட�ல் இ�ந்��க்க ேவண்�ம்.
ஆனால் இன்ைறய ந�ன ெதா�ல்
�டப்ங்கைளக்ெகாண்� அடல்ாண்�க் கட�ல்
ஆராய்ச�்கள் ெசய்� பாரத்்த�ல் எத்தைகய ��ம்



அந்தக் கட�க்�ள் �ழ்���ப்பதற்கான ஆதாரங்கள்
�ைடக்க�ல்ைல. இந்த ���கேள அடல்ாண்�ஸ் நிலப்
ப�� ஒ� �த் என்�ற ���ற்� வர �ல
ஆராய்ச�்யாளரக்ைளத் �ண்��டட்�. ஆனால்
இன்�ம் �ல ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அடல்ாண்�ஸ் நிலப்
ப�� உண்ைம�ல் இ�ந்��க்கலாம் ஆனால் அ�
அடல்ாண்�க் கட�ல் இல்லாமல் ேவ� கட�ல் இ�ந்�
�ன்� கட�க்�ள் �ழ்���க்கேவண்�ம் என்�
ெசால்�றாரக்ள். அடல்ாண்�ஸ் நிலப் ப��ைய�ம்
ெல�ரியக் �மரி கண்டத்ைத�ம் ��ச�்ப்ேபாட�்
ேப�ம் ஆராய்ச�்யாளரக்�ம் �ட இ�க்�றாரக்ள்.
அடல்ாண்�ஸ் நில மக்களின் ஒ� காலனியாக எ�ப்�ய
நாகரீகம் இ�ந்த� என்� ெசால்�ம்
ஆராய்ச�்யாளரக்�ம் �ட உண்�. அடல்ாண்�ஸ் நில
மக்களிட��ந்ேத எ�ப்�யரக்ள் கட�்டக் கைல
அ�ைவ�ம், வானியல் அ�ைவ�ம்
ெபற்�க்ெகாண்டதாக�ம் அவரக்ள் ெசால்�றாரக்ள், 

அடல்ாண்�ஸ் நிலப் ப�� உண்ைமேயா
இல்ைலேயா ஆனால் அ� அ�ந்ததாகக் க�தப்ப�ம்
காலகடட்த்�ல் உல�ன் பல பாகங்கள் கட�க்�ள்
�ழ்�ய� என்ப� மட�்ம் உண்ைம. நம்�ைடய
ெதால்காப்�யம், �ேமரியரக்ளின் �ல்காேமஷ் மற்�ம்
ைப�ள் ேபான்றைவ�ம் இ� ��த்�ப் ேப��ன்றன.
ஆக ஸ்�ங்ஸ் �ைல�ல் எப்ப�க் கடல் நீர ் அரிப்�
ஏற்பட�்�க்�ம் என்பதற்கான ப��ம் �ைடத்��டட்�.
ஆனால் �சாப் �ர��ற்�ள் எப்ப�க் கடல் உப்�ப்
ப�வம் வந்��க்க ���ம்? அப்ப�ெயன்றால் �சா
�ர��ம் ஸ்�ங்ஸ் �ற்பத்�டன் ஒேர காலத்�ல்
கட�க்�ள் �ழ்���ந்ததா? அப்ப�ப் பாரத்்தால் �சாப்
�ர��ம் �.�. 10,000 ஆண்�கள் வாக்�ல்தாேன
கடட்ப்பட�்�க்கேவண்�ம்? �.�. 2000-ங்களில் வாழ்ந்த
பாேரா �ஃ� எப்ப�க் கட�்��க்க ���ம்? இப்ப�யான
ெதாடரச்�்யான ேகள்�கள் எ�வ� நியாயம்தான்.
ஆனால் இந்தக் ேகள்�க�க்கான ப�ல்கைளத்தான்
காண ��ய�ல்ைல. இந்தத் ெதாடர ் ேகள்�க�க்�ப்



ப�லாகச ்�ல அ�மானங்கைளேய �ன்ைவக்�றாரக்ள்
ஆராய்ச�்யாளரக்ள். அவற்ைறக் ேகடப்தற்� �ன்� �சா
�ர��ற்�ள் கடல் உப்�ப் ப�வங்கைள �த�ல்
கண்டவர ் யார ் என்பைத உங்க�க்�ச ் ெசால்லாமல்
�ட�்�டட்ால் எப்ப� 

அேரான் அல்-ர�த் என்றால் நிச�்யம் யா�க்�ம்
அைடயாளம் ெதரியா�. ஆ�ரத்� ஒ� இர� கைத�ல்
வ�ம் அரசன் என்றால் நிசச்யம் உங்க�க்�த்
ெதரி�ம்தாேன. இவைர ைமயமாக ைவத்� அன்ைறய
காலங்களில் பல �ைன�க் கைதகள்
எ�தப்பட�்�க்�ன்றன. அ�ல் ஒன்�தான் ஆ�ரத்� ஓர்
இர� கைதக�ம். இவ�க்� அல்-அ�ன், அப்�ல்லா அல்
மா�ன் என்� இரண்� மகன்கள் உண்�. அப்�ல்லா
அல்-மா�ன் அவ�ைடய தந்ைதக்�ப் �ற� �.�. 873-ல்
பாக்தா�ல் களிப்பாவாகப் பத�ேயற்றவர.் இவ�ைடய
�கப் ெப�ம் ��ப்பங்களில் ஒன்� பாக்தாைத
கல்��ல் �றந்த நகரமாக மாற்றேவண்�ம் என்ப�.
உலக ஞானிகளின் உைற�டமாகப் பாக்தாைத
மாற்�வதற்கான அைனத்�க் காரியங்கைள�ம்
ெசய்தார ் அவர.் அ�ல் ஒன்� இவரால் பாக்தாத்�ல்
நி�வப்படட் ஹ�ஸ் ஆப் �ஸ்டம் என்�ற �லகம்.
அெலக்சாண்�ரியா�ல் இ�ந்த �லகத்�ற்� அ�த்�
உல�ன் �கப் ெபரிய �லகமாக இ�ந்த� இந்த
�லகம்தான். அேத ேபான்� உல�ன் �கச ் �றந்த
வானி�ல் ஆராய்ச�்க் �டத்ைத�ம் அவர்
உ�வாக்�னார.் இதன் ேநாக்கம் வானி��க்�ம் �ைச
காட�்ம் நடச்த்�ரங்கைளக் ��த்த ஒ� வைர படத்ைத
உ�வாக்கேவண்�ம் என்ப�. ���ன் �ற்றளைவ
ெதரிந்� ெகாள்வ�ல் இவ�க்�த் �ராத ஆரவ்ம்.
அதற்காக வட �ைச��ம் ெதற்� �ைச��ம்
வானி�யலாளரக்ைள அ�ப்�ைவத்தார.் அவரக்ள்தான்
�தன் �த�ல் ���ன் �ற்றள� 23,1800 ைமல்கள்
என்�ற ஓரள� சரியான அளைவக் கண்���த்தவரக்ள்
(சரியாள அள� 24,9000 ைமல்கள்). 



அவரிடம் எ�ப்�ன் �சா �ர��ல் நடச்த்�ரக்
�டட்ங்களின் வைரபட�ம். நில�யல் வைரபட�ம்
இ�ப்பதாகச ்ெசால்லப்பட�்�க்�ற�. அவற்ைறத் தான்
உ�வாக்�ய �லகத்�ற்�க் ெகாண்� வந்��ட ���
ெசய்த அவர ் �.�. 820-ல் பாக்தா�ன் �றந்த
கல்�யாளரக்ைள�ம் ெபா��யலாளரக்ைள�ம்
தன்�டன் அைழத்�க்ெகாண்� எ�ப்�ற்�
வந்��டட்ார.் அன்ைறக்� எ�ப்� அவ�ைடய
ராஜ்யத்�ன் ஒ� ப��. எ�ப்�ல் அவர ் ேபாய் நின்ற�
�சா �ர��ல். அவ�ைடய காலகடட்த்�ல் �சாப்
�ர��ற்கான உண்ைமயான �ைழவா�ைல அ�ந்தவர்
யா�ம் இல்ைல. அவரா�ம் அவர ் அைழத்�ச ் ெசன்ற
ெபா��யலாளரக்ளா�ம் �டக் �சா �ர��ற்�ள்
�ைழவதற்கான வாசைலக் கண்���க்க
��ய�ல்ைல. �ர��ன் �ழ் ப��ைய
உைடத்�க்ெகாண்� உள்ேள �ைழந்��ட
ேவண்�ய�தான் என்� ��� ெசய்த அல்-மா�ன்
அதற்கான ஏற்பா�கைளச ் ெசய்தார.் ��ந்த
ேபாராடட்த்�ற்�ப் �றேக அவ�ைடய பைடயால் �சா
�ர��ன் அ�ப் ப��ைய உைடத்�க்ெகாண்� உள்ேள
�ைழய ��ந்��க்�ற�. �சா �ர��ற்�ள் இ�க்�ம்
�ன்� �க்�ய அைறக�க்� அர�கள் அைற, அரசரக்ள்
அைற, பாதாள அைற என்� ெபயர ் ெகா�த்தவ�ம்
இவேர. உலக வைரபடத்ைத�ம், நடச்த்�ரங்களின்
வைரபடத்ைத�ம் ேத�ச ் ெசன்றவ�க்� ��ந்த
ஏமாற்றம். அவர ்எ�ரப்ாரத்்�ச ்ெசன்ற ெபா�ள்கேளா�
ேசரத்்�க் �சா �ர��ற்�ள் எவ்�த ெபா��ம்
எப்ெபா��ம் இ�ந்ததற்கான �� �றல் அைடயாளம்
�ட இல்லாத� அவைர�ம் அவ�ைடய ஆடக்ைள�ம்
��ந்த ஏமாற்றத்�ற்� உள்ளாக்��டட்�. 

அரசரக்ள் அைற�ல் கா�யாகக் �டந்த
சரக்ேபகைசத் த�ர ேவ� எைத�ம் ெபயரள�ற்�க்
�டக் காண ��யாதைதக் கண்� அல்-மா�ன்
க�ப்பா��ட�்�க்�றார.் அந்தக் க�ப்��ம் அவர்
தவறாமல் கவனித்த ஒ� �ேனாதமான �சயம்



அரசரக்ள் அைற�ன் தைரப் ப����ம் �வர்
ப����ம் நாடர்ன் (கடல் உப்� ப�வம் இ�ப்பைத, இ�
அவ�க்�ப் ெப�ம் �ழப்பத்ைத உண்டாக்���க்�ற�.
அதன் �ற� இவ்வள� �ரம் தன்�டன் �சா �ர�ைட
�றக்கப் பா�படட் தன்�ைடய பைடைய ஏமாற்ற
��ம்பாத அல்-மா�ன் தன்�ைடய ஆடக்ள் அ�யாத
வண்ணம் இரேவா� இரவாகக் �சா �ர��ற்�ள் தங்கப்
ெபா�டக்ள் �லவற்ைற எ�த்�வந்� ேபாட�்�ட�்
ம�நாள் காைல �சா �ர��ற்�ள் �ைதயல் ெபா�டக்ள்
இ�ப்பதாகச ் ெசால்� அவ�டன் வந்த ஆடக்ைள
அவற்ைற எ�த்�க்ெகாள்�ம்ப� ெசால்���க்�றார.்
�சா �ர��ற்�ள் உப்�ப் ப�வம் இ�ந்ததற்கான �தல்
வரலாற்� ப�ைவத் த�வ� அல்-மா�னின் இந்தப்
பயணம்தான். 

�சா �ர��ற்�ள் கடல் உப்�ப் ப�வம்
இ�ந்தைமக்கான காரணமாக ஆராய்ச�்யாளரக்ள் �ன்
ைவக்�ம் அ�மானம் �சா �ர��ம், ஸ்�ங்ஸ் �ைலப்
ேபான்ேற பாேரா �ஃ� காலத்�ற்�ப் பல ஆ�ரம்
ஆண்�க�க்� �ன்ேப கடட்ப்பட�் ஸ்�ங்ஸ் �ைல
ேபாலேவ �சா �ர��ம் கட�க்�ள் �ழ்���ந்த�
என்ப�தான். இ� ெதாடரப்ாக அவரக்ள் ேம�ம் த�ம்
�ளக்கம், �சா �ர�ட ் ஒ� நபரால் ஒ� ��ப்�டட்
���ய காலகடட்த்�ல் கடட்ப்படட் கட�்டமாக இ�க்க
��யா� என்�ம் அ� �ன்� கடட்மாகப் பல ஆ�ரம்
ஆண்�க�க்�ப் பல தைல�ைற மக்களால்
கடட்ப்பட�்�க்கேவண்�ம் என்ப�. �சா �ர�ட�்�க்�
அ��ல் இ�க்�ம் பாைற அ�க்�ற்� ேமல் கடட்ப்படட்
கட�்டம். அேதா� மட�்�ல்லாமல் �சா �ர�ட்
இ�க்�ம் இடம் ���ன் �கத் �ல்�யமான ந�ைமயம்
�ட இைதக் �.�. 10,000 வ�டங்க�க்� �ன்��ந்த
எ�ப்�யரக்ள் தங்க�ைடய வானியல் அ�� �லம்
உணரந்்��க்கேவண்�ம். இைத அைடயாளப்ப�த்�ம்
�தமாக அந்த இடத்�ல் ��க்� அ��ல் இ�க்�ம்
பாைறையக் �ைடந்� இன்ைறக்�ப் �ட ் ேசம்பர ்என்�



அைழக்கப்ப�ம் அைறைய �த�ல்
கட�்��க்கேவண்�ம். 

இதற்�ப் �ற� �ல ஆ�ரம் ஆண்�கள் க�த்�
அதாவ� �தல் பாேராவான நாரம்�க்� பல ��
ஆண்�க�க்� �ன்� இன்ைறக்� நாம் பாரக்்�ம் �சா
�ர��ன் அ�ப்பாகம் கடட்ப்பட�்�க்�ற�. இந்த
அ�ப்பாகத்ைதக் கட�்யவரக்ள் �ர��ன் நான்� பக்க
�ைல�ம் �கத் �ல்�யமாக்கப் ���ன் நான்�
�ைசகேளா�ம் ஒத்�ப்ேபா�ம் வைக�ல்
கட�்��க்�றாரக்ள். இதற்க�த்� பாேரா �ஃ�
தன்�ைடய காலத்�ல் இந்த அ�ப்பாகத்�ற்� ேமல்
இன்ைறய �சா �ர��ன் ேமல் பாகத்ைதக் கட�்��க்க
ேவண்�ம். அதாவ� அர�கள் மற்�ம் அரசரக்ள்
அைறகள் இ�க்�ம் ப��கள். ேம�ம் இந்த இடத்�ன்
வானியல் �க்�யத்�வம் க��ேய பாேரா �ஃ��ம்
இரண்� அைறகளின் இரண்� �ைசகளி�ம் இரண்�
சன்னல்கைள ைவத்� இந்தச ்சன்னல்கள் �கச ்சரியாக
வானில் �ரஸ் எனப்ப�ம் டாக் நடச்த்�ரத்ைத பாரக்்�ம்
வண்ண��க்�ற�) கட�்��க்�றான்.
ஆராய்ச�்யாளரக்ளின் இந்த அ�மானத்ைத
வ�ப்ப�த்த ேம�ம் �ல �றக் காரணங்கள்
இ�க்�ன்றன. அதாவ� எ�ப்�ல் கடட்ப்பட�்�க்�ம்
மற்ற எல்லாப் �ர��களி�ம் (�சா
�ர��ற்�ப்�ன்�கடட்ப்படட் �ர��கைள�ம் ேசரத்்�)
பாேரா�ன்மம்�ைவக்கப்ப�ம் அைறயான� ஒன்�
��க்� அ��ல் இ�க்�ற� அல்ல� தைர
மடட்த்���க்�ற�. �சா �ர��ல் மட�்ேம இந்த அைற
தைர மடட்த்�ற்� ேம��க்�ற�. அேத ேபாலக் �சா
�ர��ல் மட�்ேம ஏகப்படட் அைறகள் (நான்� பக்க�ம்
�டப்படட் இ�க்�ன்றன. அேத ேபாலக் �சா
�ர��ற்�ள் எந்தக் காலத்��ம் எந்த ஒ� பாேரா�ன்
மம்��ம் ைவக்கப்படட்தற்கான அைடயாள�ம் இல்ைல.
�ர��ன் உள் அைறகளில் எத்தைகய மந்�ர
எ�த்�க்க�ம் ஓ�யங்க�ம் எ�தப்படேவா



வைரயப்படேவா இல்ைல. இ� �ர�ட ் கட�்மான
��க்� �ற்��ம் �ேனாதமான�. 

ஆராய்ச�்யாளரக்ளின் இந்த �ளக்கங்க�ம்
��ைமயான �ளக்கங்களாக இல்ைல. பாேரா �ஃ�
�ன்றாம் கடட்மாக அவ�ைடய காலத்�ல் அர�கள்
அைற மற்�ம் அரசரக்ள் அைறையக் கட�்��ந்தால்
அதற்�ள் எப்ப�க் கடல் உப்�ப் ப�வம் வந்��க்க
���ம்? இப்ப�க் �சா �ர�ட ் ��த்த ேகள்�கள்
எ�ம்�யப�ேய இ�க்�ன்றன. இத்தைகய
சந்ேதகங்க�க்ெகல்லாம் �ற்�ப் �ள்ளி
ைவத்��க்கேவண்�ய எ�ப்�ய பப்ைபரஸ்
ஆவணங்க�ம் இந்த �சயத்�ல் வாய் �றக்காமல்
ெமௗனமாகேவ இ�ப்ப� எ��ற சந்ேதகத்�ல் ெநய்
ஊற்�வ� ேபால் இ�க்�ற�. சரி �சா �ர�ட ்��த்த
சந்ேதகங்கைள ஆராய்ச�்யாளரக்ளிடேம �ட�்�ட�்க்
�சா �ர�ட ் வளாகத்�ேலேய 1954 ேம மாதம்
கண்���க்கப்படட் ஒ� அற்�தத்ைதக் ��த்�ப்
பாரக்்கலாம். இந்த அற்�தம் ெதன்னிந்�ய
த�ழரக்�டன் ெதாடர�்ைடய�. இந்த அற்�தத்ைதக்
கண்���த்தவர ் கமால் எல்-மாலாக். �சா �ர��ன்
ெதற்�த் �ைச�ல் இந்தக் கண்���ப்ைப
நிகழ்த்�னார ் அவர.் அவர ் கண்� ��த்த� 103 அ�
நீள�ம், 17 அ� ஆழ�ம் ெகாண்ட ச�ரமான ��ைய.
��ையக் கண்���சச்�ல என்னாய்யா அ�சயம்
�டக்� என்� நீங்கள் நான் ெசால்ல வ�வைத ��தாகக்
ேகடப்தற்� �ன்னாேலேய அ�த்�க்ெகாண்டால் எப்ப�
அற்�தேம அவர ் அந்தக் ��க்�ள் என்ன ெபா�ைள
கண்���த்தார ் என்ப�ல்தாேன இ�க்�ற�. அந்தக்
���ன் ஆறாவ� அ��ல் 15 டன் எைடக் ெகாண்ட
�ண்ணாம்� பலைக கற்களால் ஆன தளம் ேபான்ற
அைமப்� இ�க்�ற�. அதற்�ள்ேள �க நீளமான கப்பல்
ஒன்�ன் அக்� அக்காகப் �ரிக்கப்படட் மரப் பலைககள்
இ�ந்த�. இந்தப் பலைககள் ேதவதா� மரத்���ந்�
ெசய்யப்பட�்�க்�ற�. 



இந்தப் பலைககைள ைவத்� �ண்�ம் அந்தக்
கப்பைலக் கடட் இன்ைறய எ�ப்�ய
ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� ��தாகப் ப�னான்�
வ�டங்கள் ��த்��க்�ற�. கட�் ��த்த�ம் அவரக்ள்
கண் �ன் நின்ற� 143 அ� நீளம் ெகாண்ட கப்பல் ஒன்�.
இந்தக் கப்பல் எத்தைகய சந்ேதக�ம் இல்லாமல் கடல்
பயணத்�ற்ெகன்ேற வ�வைமக்கப்பட�்க் கடட்ப்படட்
கப்பல். அ��ம் �க �க்�யமாக ந�க்கடல்
பயணத்�ற்ெகன்�. அதாவ� ந�க்கட�ல் பயணித்�க்
கண்டம் �ட�்க் கண்டம் ெசல்வதற்காகக் கடட்ப்படட்
கப்பல். இ��ம் �ல ேகள்�கைள
ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� எ�ப்��ட�் �டட்�.
எ�ப்�யரக்�க்�ம் கட�க்�ம் எவ்�த ெதாடர�்ம்
�ைடயா�. அப்ப���க்க ந�க்கட�ல் பயணம்
ெசய்வதற்கான கப்பைல பாேரா �ஃ� கட�்வதற்கான
ேதைவெயன்ன? பாேராக்கள் இறந்த �ற� ம�
உல�ற்�ச ் ெசல்வதற்� அவரக்ள் பட�ல்தான்
ேபாவாரக்ள் அதற்காக இ� �ஃ��ன் �ர��ற்�ப்
பக்கத்�ேலேய ைவக்கப்பட�்�க்கலாம் என்�
ைவத்�க்ெகாண்டா�ம் பாேராக்களின் ம� உலகப்
பயண�ம், ரா கட��டனான �ண் பயண�ம்
பட�ல்தான் நிக�ம், இவ்வள� ெபரிய கப்ப�ல் அல்ல. 

இவ்வள� ெபரிய கப்பல் நிசச்யம் கண்டம் �ட�்க்
கண்டம் ெசல்�ம் வணிகக் கப்பல், பாேரா �ஃ��ன்
காலகடட்த்�ல் அதாவ� இன்ைற���ந்� 45000
வ�டங்க�க்� �ன்��ந்த எ�ப்�ய மற்�ம் �ேமரிய
நாகரீகத்�ற்� ந�க்கடல் பயணத் ெதா�ல் �டப்ம்
என்ப� ெதரியாத ஒன்�. அன்ைறய காலகடட்த்�ல்
ந�க்கடல் பயணச ் �டச்ம�ம் அதற்கான ெபரிய
கப்பைலக் கட�்ம் ெதா�ல் �டப்�ம் அ�ந்��ந்த ஒேர
மக்களினம் த��னம்தான். இன்ைற���ந்� 4500
வ�டங்க�க்� �ன்� த�ழரக்ள் ேதவதா� மரத்�ல்
ெசய்த கப்பல் ஒன்� �சா �ர��ன் அ��ல்
�ைதக்கப்பட�்�க்�ற� என்ப� அற்�தமான
�சயம்தாேன. 



இந்த அற்�தம் இத்�டன் நின்��ட�ல்ைல.
�ரஹாம் அன்காக் என்�ற ஆராய்ச�்யாளர ் எ�ப்�ன்
அைபேடாஸ் நகரில் ஆராய்ச�்�ல் ஈ�பட�்�ந்த
சமயத்�ல் ைநல் ந��ன் கைர���ந்� எட�் ைமல்
ெதாைல�ல் இ�ந்த ஒ� �ைதெபா�ள் இடத்ைதக்
கண்���த்தார.் இந்த இடத்�ல் 12 கப்பல்கள் அப்ப�ேய
�ைதக்கப்பட�்�ந்தைத ெவளிேய ெகாண்�வந்தார.்
இந்தக் கப்பல்கள் அைனத்�ம் 72 அ� நீளம்
ெகாண்டைவ. இவற்�ன் காலம் பாேரா �ஃ��ன்
காலத்�ற்�ம் �ற்ப்படட்ைவகள் என்� அவர ்கார�்யன்
பத்�ரிக்ைகக்�க் ெகா�த்த ேபட�்�ல்
ெசால்���க்�றார ் - கார�்யன் ரிப்ேபாரட் ் (21, �சம்பர்
1991). அதாவ� இன்ைற���ந்� �மார ் 200
வ�டங்க�க்�ம் �ற்படட்�. இந்த 12 கப்பல்க�ம்
ந�க்கட�ல் பயணம் ெசய்வதற்ெகன்� கடட்ப்படட்
கப்பல்கள். அைனத்�ம் த�ழரக்ள்
கட�்யைவயாகத்தான் இ�க்க ���ம். ஆனால்
இவற்ைற ெவளி�லகத்�ற்� ஆணித்தரமாக எ�த்�ச்
ெசால்லத்தான் நமக்� ���ல்ைல. இதற்காக
இனிெயா� ��யா ெசய்ய ���ம்! அப்ப�யா என்�
வாையப் �ளந்� ேகட�்�ட�் ேவ� ேவைலையப்
பாரக்்க ேபாகேவண்�ய�தான். 

�ஃ��ன் காலத்�ல் உசச்த்ைதத் ெதாடட் �ர�ட்
கட�்டக்கைல அதன் �ற� வந்த பாேரா
பரம்பைர�னரின் காலத்�ல் �ழ்ச�்யைடந்��டட்�.
நா�ம் ேபா�மான அள�ற்�ப் �ர�ட ் கட�்டக்
கைலையக் ��த்�த் ெதரிந்�க்ெகாண்��டே்டாம்.
என்னத்தான் எ�ப்�ய நாகரீகம் பாேரா�ன்
கல்லைறைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டதாக
இ�ந்தா�ம் இலக்�ய வளரச்�்�ம் அந்த நாகரீகத்�ல்
ஏற்படாம�ல்ைல. இ� ��த்�த் ெதரிந்� ெகாள்ள நாம்
பாேரா அ�னெமத் பற்�த் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.
இதற்� நாம் பாேரா �ஃ� காலத்���ந்� �மார ் 20
வ�டங்கள் �ன் ேநாக்� வரேவண்�ம். வா�ங்கள்
ெசல்ேவாம். 



பாேரா	அ�னெமத்	|	�.�.	1938-1908	(12-வ�
அரச	பரம்பைர,	இைட	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

பாேரா அ�னெமத் எ�ப்�ன் பன்னிெரண்டாவ�
அரச பரம்பைரையத் ெதாடங்�ைவத்தவன். அதாவ�
ேநர�ப் பாேரா பரம்பைர�ல் வந்த பாேரா �ைடயா�
இவன் ப�ெனாராவ� அரச பரம்பைர�ன் கைட�ப்
பாேராவான ெமன்ேடாெதப் II (�. �. 1948-1938)-�ன்
வல� கரமாக இ�ந்தவன் அ�னெமத். சாதாரணக்
��ம்பத்�ல் �றந்� பாேரா�ன் நம்�க்ைகையப்
ெபற்� பாேரா�ன் வல� கரமாக இ�ந்� ெசயல்ப�ம்
அள�ற்� உயரந்்தவன். பாேரா ெமன்ேடாெதப் இறந்த
�ற� �ைடத்த வாய்ப்ைபப் பயன்ப�த்� அ�த்தப்
பாேராவாகத் தன்ைன அ��த்�க்ெகாண்� எ�ப்�ன்
12-வ� அரச பரம்பைரையத் ெதாடங்�ைவத்தான்
அ�னெமத். பப்ைபரஸ் ஆவணங்கள் இவன் பாேராவான
�தம் ��த்� ஏ�ம் நமக்�ச ் ெசால்வதாக இல்ைல,
இ���ந்ேத ெதரிந்� ெகாள்ளலாம் அ�னெமத் �ழ்ச�்
ெசய்� ெகால்ைலப் �றம் வ�யாகத்தான் அரியைண
ஏ���க்கேவண்�ம் என்�. 

அதற்ேகற்றப� உள் நாட�்�ம் ஆட�்க்� எ�ராகக்
�ளரச்�், ேவைல நி�த்தம், ெகாள்ைள ேபான்ற
அைம�யற்ற நிைல�ம் பஞ்ச�ம்தைல�ரித்தா�
இ�க்�ற�. இப்ப�ேய ேபானால் தைல���க்�ம்
பாேரா �ரீடத்ைத எ�த்��ட�்த் �ண்�தான்
ேபாட�்க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பைத �ன் �ட�்ேய
கணித்��டட் அ�னெமத், பாைலவனத்�ல்
ேவடை்டயா� �ரிந்� ெகாண்��ந்த ேகய் என்�ற
ெகாள்ைளயைன நாட�்ற்�ள் அைழத்� வந்�
அவ�க்�க் �ழ் ��ப் பைடைய�ம் ஏற்பா� ெசய்�
தன்�ைடய ஆட�்க்� எ�ராக யார ்�ரல் எ�ப்�னா�ம்
அவரக்�ைடய �ரல்வைள�ேலேய �த்�வதற்�த்
�ைரமைற� காய் நகரத்்�னான். இதற்�ச ் சாட�்
ெசால்�ம் வாசகத்ைதக் ேகய் தன்�ைடய கல்லைற
கற்பலைக�ல் இப்ப�ப் ெபா�த்�ைவத்��க்�றான்.



“நான் ேமற்�ப் பாைல ேசாைலைய வந்தைடந்ேதன்.
அதன் அைனத்�ப் பாைலவன வ�த்தடங்கைள�ம்
��ரமாகக் கண்காணித்�. அங்� ஒளிந்��ந்த
�ளரச்�்யாளரக்ைளப் ��த்�க்ெகாண்�
��ம்�ேனன்" 

இத்ேதா� நிற்காமல் ப�ெனாராவ� பாேரா�ன்
அரசைவ�ல் இ�ந்த அைனத்� அ�கார வரக்்க
ஆடக்ைள�ம் ஏறக்கட�்�ட�் தன்�ைடய
ைகயாடக்ைள�ம் தனக்� அ�ைமயாக இ�ந்� ஆதர�த்
ெதரி�த்தவரக்ைள�ம் அந்த இடங்க�க்�
நிய�த்தான். இதன் �லம் எ�ப்�ற்�ள் அவ�க்�
எ�ராக எத்தைகய �ரட�்ேயா �ளரச்�்ேயா எ�ரப்்�க்
�ரேலா எழாதப� ெசய்��டட்ான். �ைன
�ைதத்தவ�க்�க் ைகேயா� �ைனைய�ம் அ�வைட
ெசய்யேவண்���க்�ம் என்ப� ெதரியாதா என்ன,
அ��ம் உல�ன் சக்� வாய்ந்த அரச �ரீடத்ைதச்
�ழ்ச�் ெசய்� ைகப்பற்�ய அ�னெமத்�க்�த்
ெதரியாதா என்ன! தான் பாேராவாக இ�க்�ம் ேபாேத
தன்�ைடய மகனான ஸ்ென�ெரடை்ட இைளய
பாேராவாக அ��த்��டட்ான். தான் பாேரா�ன் அரச
பரம்பைர�ல் வந்தவன் இல்ைல என்பதா�ம், பாேரா
பத�ையச ்�ழ்ச�் ெசய்� ெபற்றதா�ம் தனக்�ப் �ன்
ேவ� யா�ம் அப்ப�ச ் ெசய்� தன்�ைடய வாரி�
அ�த்தப் பாேரா ஆவைதத் த�த்���வாரக்ள் என்�ற
அசச்த்�ல் தான் பாேராவாக இ�க்�ம் ேபாேத
தன்�ைடய மகைன�ம் �ைண பாேராவாக
அ��த்��டட்ான். எ�ப்� இதற்� �ன்� கண்�ராத
சரவ்ா�காரியாகப் பரிணாம வளரச்�்யைடந்தான்
அ�னெமத், 

�ழ்ச�் மற்�ம் சரவ்ா�காரப் ேபாக்� இ�
இரண்�ேம பாேரா அ�னெமத்�ன் உ�ைரக்
��த்��டட்�. ஒ� நாள் இர� உண� ��ந்� ப�க்ைக
அைறக்�ச ் ெசன்ற அவன் �ழ்ச�்யாளரக்ளால்
ப�ெகாைல ெசய்யப்படட்ான். அ�த்தப் பாேராவான



ஸ்ென�ெரட ் தன்�ைடய தந்ைத�ன் ப�ெகாைலைய
ைமயமாக ைவத்� ஒ� கைதைய எ�தைவத்� அைத
எ�ப்� ��வ�ம் �ற்�ல் �டட்ான். ஸ்ென�ெரட�்ன்
இந்தச ் ெசயைல அதற்� �ன்� எ�ப்�
ேகள்�ப்பட�்�ந்த� �டக் �ைடயா�. 

ெபா�வாகத் �ன்பகரமான �சயங்கைளப் ெபா�
ெவளி�ல் ேப�வைதக் ேகவலம் என்� த�த்�
ைவத்��ந்த� அன்ைறய எ�ப்�ய நாகரீகம். இந்தத்
தைடைய �தல் �ைறயாக உைடத்தான் ஸ்ென�ெரட.்
எ�ப்� ��வ�ம் �ற்�ல் �டட் கைத�ன் �லம்
தன்�ைடய தந்ைத ப�ெகாைல ெசய்யப்படட்தற்�
எ�ப்�ய மக்களிைடேய அ�தாபத்ைத
உ�வாக்��டட்ான். தன்�ைடய தந்ைத �யா�
ேபால�ம் அவ�ைடய வாரிசானத் தான் அவ�ைடய
�யாகத்ைத �ன்ென�க்�ம் �டன் ேபால�ம் அந்தக்
கைத�ன் �லம் ஒ� �ம்பத்ைதக் கட�்ெய�ப்�த்
தந்ைதையக் ெகான்ற அரண்மைன
�ழ்ச�்யாளரக்ைளக் க�கலங்க�த்தான். ஸ்ென�ெரட்
இப்ப� இலக்�யத்ைதக் ைக�ெல�த்� எ�ப்�ய
மக்கைளத் தனக்� ஆதரவாக மாற்�ய� �கப் ெபரிய
அர�யல் காய் நகரத்்தல். இவ�ைடய இந்தக் காய்
நகரத்்த�க்� எ�ராக எத்தைகய அர�யல் நகரை்வ�ம்
ெசய்ய ��யாமல் அரண்மைன �ழ்ச�்யாளரக்ள்
�ண�ப்ேபாய்�டட்ாரக்ள். 

ஸ்ென�ெரட ்இப்ப� ஒ� அர�யல் நடவ�க்ைகைய
எ�த்ததற்�ம் ப�ெகாைல ெசய்யப்படட் அ�னெமத்ேத
�ன்�தாரணமாக இ�ந்��க்�றான். அ�னெமத்
எ�ப்�ன் 12-வ� அரச பரம்பைரையச ் �ழ்ச�்�ன்
�லம் ேதாற்��த்த சரவ்ா�காரியாக இ�ந்��ந்தா�ம்
தன்�ைடய சரவ்ா�கார அரசைவ�ல்
எ�த்தாளரக்�க்�ம் க�ஞரக்�க்�ம் அ�க
�க்�யத்�வம் ெகா�த்� எ�ப்�ன் இலக்�ய
வளத்�ற்� ஒ� ��ய ெதாடக்கத்ைத
ஏற்ப�த்���க்�றான். அவ�க்� �ன்��ந்த எந்த ஒ�



பாேரா�ம் இப்ப� அரசைவ�ல் எ�த்தாளரக்ைள�ம்
க�ஞரக்ைள�ம் �டேவ ைவத்� இலக்�யத்ைத
வளரத்்ெத�த்த�ல்ைல. எ�த்தாளரக்�ம் க�ஞரக்�ம்
தங்க�ைடய கல்லைறகளில் ேவைல ெசய்�ம்
ெதா�லாள ��களில் ஒ� �டட்ம் என்�ற அள�ேலேய
ைவத்��ந்தாரக்ள். இந்த அபத்தப்ேபாக்ைக �தன்
�த�ல் உைடத்தவன் அ�னெமத் தனக்� ம�ழ்ச�்த்
தரக் ��ய பல கைதகைள�ம் க�ைதகைள�ம்
இயற்�ம்ப� எ�த்தாளரக்ைள�ம் க�ஞரக்ைள�ம்
உற்சாகப்ப�த்�னான். 

இலக்�யப் பைடப்�களின் �ரியத்ைத,
மக்களிைடேய அைவ ெச�த்�ம் தாக்கத்ைத ��தாக
உணரந்்�ெகாண்ட அ�னெமத் அத்தைகய
பைடப்�கைளத் தன்ைனப் பற்�ப் �ரசச்ாரம் ெசய்�ம்
சக்� �க்கச ்சாதனமாக�ம் மாற்�க்ெகாண்��டட்ான்.
இதற்� ஒ� உதாரணம் அவ�ைடய அரசைவ
எ�த்தாளரக்ள் எ��ய � �ராப�ஸ் ஆப் ெநஃபர�்
என்�ற பைடப்�. இ�ல் அவன் தன்ைன எ�ப்ைத �டக்
வந்த �டப்ராக�ம், வானிய�ன் ெவற்�யாளனாக�ம்
காட�்க்ெகாண்டான். �ேழ இ�க்�ம் வாக்�யங்கள் �
�ராப�ஸ் ஆப் ெநஃப்ர�் பைடப்���ந்�
எ�க்கப்படட்�. 

ெதற்���ந்� ஒ� அரசன் வ�வான் 
ஆம்ேன , நியாயா�ப�, அவ�ைடப் ெபயர்.... 
�ற� ஒ�ங்� �ன்��ந்த நிைலக்�த் ��ம்�ம், 
�ழப்பங்கள் �ரட்� அ�க்கப்ப�ம். 

தந்ைத�ன்வ�ையஅப்ப�ேய��த்�க்ெகாண்டஸ்
ென�ெரடத்ந்ைத�ன்ப�ெகாைலைய ைமயமாக
ைவத்� எ��ய� � ேடல் ஆப் ��ெஹ. இந்தக் கைத
இவ�க்�ப் �ற� வந்த பல பாேராக்களின்
காலங்களி�ம் ��ந்த தாக்கத்ைதச ் ெச�த்�ய�.
அன்ைறய எ�ப்�யரக்ள் மத்��ல் பல
தைல�ைறக�க்�த் ��ம்பத் ��ம்ப மக்களால்
��ம்�ப் ப�க்கப்படட் கைத � ேடல் ஆப்��ெஹ.



எ�ப்�ய இலக்�யத்�ல் ஒ� ம�மலரச்�்ையக்
ெகாண்�வந்தவரக்ள் அ�னெமத்�ம் ஸ்ென�ெரட�்ம். 

இர� ெந�ங்�க்ெகாண்��க்�ற�. �ர��கள்
�ைள�ட�்�க்�ம் பாைலவனம்தான் நமக்�
இப்ெபா�� பழ��டட்ேத. அதனால் இர�
ெகாண்�வ�ம் �ளிைரச ் சமாளிக்க என்ன
ெசய்யேவண்�ம் என்ப� உங்க�க்� இந்ேநரம் நான்
ெசால்லாமேலேய அத்�ப்பட�்யா���க்�ேம. ஆம்
�ள்ளிப் ெபா�க்� வா�ங்கள் � �ட�்ேவாம். அந்தத்
��ன் கதகதப்�ல் எ�ப்�ய நாகரீகம் அன்னியரக்ளின்
ஆட�்���ந்� ��தைலப் ெபற உத�ய பாேரா
��த்�ச ் ெசால்�ேறன். அந்தப் பாேரா�ன் ெபயர்
ஆேமாஸ். 

பாேரா	ஆேமாஸ்	I	�.�.	1539	-	1514	(18-வ�	அரச
பரம்பைர,	��ய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

பன்னிெரண்டாவ� அரச பரம்பைர�ன் ���ல்
அதாவ� �.�. 163()-க�க்� �ன்� �ழக்� ஆ�யப்
ப��களில் இ�ந்� �� ெபயரந்்� வந்த மக்களினம்
ஒன்� எ�ப்�ன் வடக்�ப் ப��களில் ��ேய�ய�.
இவரக்ைள வரலாற்�ப் ப��கள் �க்ேசாஸ் என்�
அைழக்�ற�. இந்த மக்களினத்�ன் �ர�்கம் எ�வாக
இ�க்�ம் என்� இந்த நி�டம் வைர ஆராய்ச�்கள்
நடந்� ெகாண்��க்�ற�. இந்தக் காலகடட்ங்களில்
�ழக்� ஆ�யப் ப��களில் �க வ�ைமயான
நாகரீகமாக இ�ந்த� �ரா�ட நாகரீகமான �ந்�
சமெவளி நாகரீகம், சமயம், ச�கம், ெபா�ளாதாரம்,
இரா�வம், ெதா�ல் �டப்ம் என்� அைனத்�
நிைலகளி�ம் பல ப�கள் வளரச்�் ெபற்ற நிைல�ல்
இ�ந்தவரக்ள் �ந்� சமெவளி �ரா�டரக்ள். �ந்�
சமெவளி �ரா�டரக்ள் �ழக்��ம் ேமற்��ம் நகர
�ரிவாக்கம் ெசய்தப� இ�ந்��க்�றாரக்ள். இந்த நகர
�ரிவாக்க நடவ�க்ைக�ன் ஒ� ப��யாகச ் �ந்�
சமெவளி �ரா�டரக்ள் �.�. 1631-களில் எ�ப்�ன்



வடக்�ப் ப��களில் வந்� ��ேய� நகர மற்�ம் நா�
உ�வாக்கம் ெசய்��க்கேவண்�ம். 

ேம�ம் �ந்� சமெவளி நகரங்களான அரப்பா
மற்�ம் ெமாகஞ்சதாேரா ேபான்றைவ �.�.1700-கள்
வாக்�ல் அ�யத் ெதாடங்���க்�ற�. இதற்�ச ்�ந்�
ந��ன் ெவள்ளப் ெப�க்�க் காரணமாக இ�க்கலாம்
என்� இன்ைறய ெதால்�யல் ஆராய்ச�்கள்
ெசால்�ன்றன. �ந்� ந��ன் ெவள்ளப் ெப�க்�க்
காரணமாக இந்த நகரங்கைளக் ைக�டட் �ல
�ந்�ெவளி�ரா�ட மக்கள் ேம�ம் ேமற்� ேநாக்�
நகரந்்� மத்�ய �ழக்� நா�கைளக் கடந்� �ந்�
ெவளிப் ப��கள் ேபான்ேற ெச�ப்பான எ�ப்�ன்
வடக்� ெடல்டாப் ப��களில் ��ேய� தங்க�க்கான
��ய அரைச நி����க்கேவண்�ம். �ன்னாடக்ளில்
இவரக்ள் எ�ப்�யரக்�க்�ப் ெப�ம் தைலவ�ைய
உண்டாக்�னாரக்ள். அ�த்த �� ஆண்�களில்
இவரக்ள் எ�ப்�ன் �ப்ஸ் நகரம் வைர தங்க�ைடய
ஆட�்ய�காரத்ைத �ரிவாக்கம் ெசய்��டட்ாரக்ள்.
இதற்�க் காரணம் இவரக்ளிட��ந்த வளரச்�் ெபற்ற
இரா�வத் ெதா�ல் �டப்ங்கள். �க்ேசாஸ்கள்
வ�ைமப்ெபற்ற இந்த �� ஆண்�களில் எ�ப்�ல் ஐந்�
பாேரா அரச பரம்பைரகள் வந்�ப்ேபாய் �டட்ன. 

ஆனால் எந்த அரசப் பரம்பைர�ன் பாேரா�ம்
�க்ேசாஸ்கைள எ�ரக்்�ம் அள�ற்� இரா�வ பலம்
ெபற்றவரக்ளாக இ�க்க�ல்ைல . பாேரா பத�ையப்
��ப்ப�ல் அவரக்�க்�ள்ேளேய அ�த்�க்ெகாண்டதால்
வடக்�த் �ைச�ல் வ�ப்ெபற்� வந்த
�க்ேசாஸ்கைளக் கவனிக்காமல் �ட�்�டட்ாரக்ள்.
இ� �க்ேசாஸ்க�க்� வச�யாகப் ேபாய்�ட
எ�ப்�ன் ெப�ம்பான்ைமயான வடக்�ப் ப�� அவரக்ள்
வசமா�ப்ேபான�. அதாவ� ஒட�்ெமாத்த எ�ப்�ன்
�ன்�ல் இரண்� பங்� நிலப்பரப்� �க்ேசாஸ்களின்
ஆட�்�ன் �ழ். எ�ப்�ய ��மக்கள் �க்ேசாஸ்க�க்�
வரிக்கட�்ம் அள�ற்�ப் ேபாய்�டட்� நிைலைம. இந்த



நிைலக்� ஒ� ���க் ெகாண்�வர �ணிந்த ஒேர
பாேரா ப�ேனழாம் அரச பரம்பைர�ன் இ��ப்
பாேராவான காேமாஸ் �.�. 1542 – 1539. பாேரா
காேமாஸ் பத�ேயற்றேபா� வடக்�ல் �க்ேசாஸ்க�ம்
ெதற்�ல் �ைஷடக்�ம் வ�ைம �க்கவரக்ளாக
இ�ந்தாரக்ள். ஒேர ேநரத்�ல் இரண்� பலம் ெபா�ந்�ய
எ�ரிகைள�ம் எ�ரக்்கத் �ணியாத காேமாஸ்
ஒப்�டட்ள�ல் எந்த எ�ரி பலம் �ைறந்தவனாக
இ�க்கக் ��ம் என்� கணித்�த் ெதற்�ல் இ�ந்த
�ைஷடக்ைளத் தாக்க ��� ெசய்தான். 

எ�ப்�ன் ெதற்�ல் பா�காப்� அரணாக இ�ந்த
ேகாடை்ட �ெஹன். இைதக் �ைஷட�்கள்
��த்�க்ெகாண்டதால் இைத �த�ல் �டப்� என்�ற
�டட்த்�டன் தன்�ைடய இரா�வத்ைதத் ெதற்�
ேநாக்� நகரத்்�னான் காேமாஸ். இ� நடந்த�
அவ�ைடய இரண்டாம் ஆட�்யாண்�ல், �ெஹன்
ேகாடை்ட�ன் ��யானவரக்ள் எ�ப்�யரக்ள் என்பதால்
எல்லா வைக��ம் காேமா�ன் இரா�வத்�ற்� உத�
ெசய்� அவன் இந்தக் ேகாடை்டையப் ��க்கப் ெப�ம்
உத� ெசய்தாரக்ள். இந்த �க்�ய ெவற்�க்�ப் �ற�
அவன் ��ைவத்த� எ�ப்�ன் வடக்���ந்த
�க்ேசாஸ்கைள �க்ேசாஸ்கைளத் தாக்க அவன்
வ�த்த ேபார ் தந்�ரம் எ�ரப்ாராத தாக்�தல்.
எ�ரப்ாராத தாக்�தல் ெசய்�ம் அேத ேவகத்�ல் �ன்
வாங்���வ�. இ�தான் அவ�ைடய ேபார ் �டட்ம்.
�டட்ம் வ�த்��ட�் ெவட�்யாக ேநரத்ைதக் கடத்த
அவன் ��ம்ப�ல்ைல, எ�ப்�ன் வடக்� ேநாக்�
தன்�ைடய இரா�வத்ைத நகரத்்�னான். இைத
அவ�ைடய வாரத்்ைதகளிேலேய இேதா ேக�ங்கள்,
"அ�ன் கட�ளின் கடட்ைளப்ப� ெதற்கா�யரக்ைள
�ரட�்ய�க்க ெவற்� ேவந்தனாக நான் ைநல் ந��ல்
பயணித்ேதன்..... ெந�ப்� �ழம்�களாக எனக்�
�ன்பாக என்�ைடய �ரம் ��ந்த பைட" அவ�ைடய
�தல் இலக்� ெநஃ�� நகரம். ��யற் காைல�ன்
�தல் �ரிய �ரணத்�ன் ெவளிசச்ம் ேசாம்பல்



��த்�க்ெகாண்� �ழ் வானத்�ற்� அ����ந்�
எட�்ப்பாரக்்�ம் ேவைல�ல் காேமா�ன் இரா�வம்
ெநஃ�� நகரத்�ன் தைல�ல் இ�ைய இறக்�ய�.
இந்தத் தாக்�தல் ��த்�ம் காேமா�ன்
வாரத்்ைதகளிேலேய இேதா, "ப�ந்� ேபால நான் அவன்
�ழ்ந்� ெகாண்ேடன்..... இைறையக் கவ்� இ�த்�ச்
ெசல்�ம் �ங்கத்ைதப்ேபால என� பைடகள்
எ�ரிகைளச ் �ன்னா�ன்னமாக்�னாரக்ள்"
சந்ேதகேம�ல்லாமல் ெநஃ�� நகரவா�கைளச்
�ன்னா�ன்னமாக்���க்�ற� காேமா�ன் பைட
தாக்� �ன்னா�ன்னமாக்�ய அேத ேவகத்�ல்
எ�ப்�ற்�ள் ��ம்��ம் �டட்� காேமா�ன் பைட இந்த
எ�ரப்ாராத தாக்�த�ன் ேவக�ம் அ�ப்�ன் �ரிய�ம்
�க்ேசாஸ்கைளக் க�கலங்க�த்��டட்�. இதன் �ற�
�ண்�ம் ஒ� தாக்�தைல ைநல் ந��ன் வ�ேய
�க்ேசாஸ்கள் �� நடத்�னான் ஆனால் இந்த �ைற
ெவற்� ேதவைத அவன் பக்கம் இ�க்கமாடே்டன் என்�
ேகா�த்�க்ெகாண்� தாய் �ட�்ற்�ச ்ெசன்��டட்தால்
காேமாஸ் ேதால்��டன் �ப்ஸ் ��ம்�னான் 

இவ�ைடய இந்த ெவற்��ம் ேதால்��ம் இப்டச்ட்
நகரில் இ�க்�ம் அ�ன் ேகா��ல் கல்ெவடட்ாகப்
ெபா�க்கப்பட�்�க்�ற�. இவ�டன்
ேகா�த்�க்ெகாண்� ேபான ெவற்� ேதவைத
�ம்மா�ல்லாமல் மரணத் ேதவைதையப் ��த்�க்
காேமா�டம் அ�ப்��டட்ால். �.�. 1539-ஆம் வ�டம்
காேமாஸ் மரணத் ேதவைத�ன் பாசக் கரங்கைளப்
��த்�க்ெகாண்� பரேலாகத்�ற்�ச ் ெசன்��டட்ான்.
அவன் எப்ப� இறந்தான் என்ப� ��த்த எத்தைகய
வரலாற்�த் தகவல்க�ம் இன்ைறக்� நமக்�க்
�ைடக்க�ல்ைல. அ�த்தப் பாேராவாகப்
பத�ேயற்றவன் ��வனான ஆேமாஸ். ஆேமா�ன் தாய்
ஆேவாெதப் �ேரக்க �ன்ேனாவன் ப��ையச ் ேசரந்்த
இளவரசன் ஒ�வ�க்�த் ��மணம் ெசய்�
ைவக்கப்பட�்�ந்ததாக இப்டச்ட ் நகரி��க்�ம் அ�ன்
ேகா�ல் கல்ெவட�்க் ��ப்���ற�. ஆக ஆேமாஸ்



எ�ப்�ய பாேரா அரச பரம்பைர�ல் வந்தவனாகத்
ெதரி�ற�. ஆேமாஸ் பாேராவாகப் பத�ேயற்றேபா�
��வனாக இ�ந்ததால் அவ�ைடய தாய் ஆேவாெதப்
அவ�க்�ப் ப�லாக எ�ப்�ன் அரசைவ
நடவ�க்ைககைளக் கவனித்�க்ெகாண்டாள். 

ஆேமாஸ் பாேராவாகச ் ெசயல்ப�வதற்கான
வயைத அைடந்த�ம் ஆேவாெதப் ஆட�்ைய அவன்
ெபா�ப்�ல் ஒப்பைடத்��ட�் ஒ�ங்��ட�்�க்�றாள்.
பாேரா ஆேமாஸ் எ�ப்�ன் 18-வ� அரச பரம்பைரையத்
ெதாடங்�ைவத்தான். இவ�க்� �ன்ேப எ�ப்�ன்
ெதற்���ந்த �ைஷடக்ள் ேதாற்க�க்கப்பட�்
அவரக்ளின் வால் ஒடட் ந�க்கப்பட�்�டட்தால்
எ�ப்�ன் ெதற்�ப் ப�� அன்னியரக்ளின்
ஆட�்���ந்� ��தைலப் ெபற்��ட�்�ந்த�.
இ�ந்�ம் எ�ப்�ன் ெப�ம் ப��ைய �க்ேசாஸ்கள்
தங்கள் கட�்க்�ள்ேளேய ைவத்��ந்தாரக்ள்.
�க்ேசாஸ்கள் �தான இ��யான அேத சமயத்�ல்
உ��யான தாக்�தைல ெதாடங்�ைவத்தான் ஆேமாஸ்.
இந்தத் தாக்�தல்களில் ஆேமா�க்� ெப�ம்
ெவற்�கைளப் ெபற்�த் தந்த� எ�ப்�யரக்ளின் கப்பல்
பைடேய �க்ேசாஸ்கள் ஓட ஓட
�ரட�்ய�க்கப்பட�்�க்�றாரக்ள். ��
வ�டங்க�க்�ம் ேமலாக அன்னியரக்ளின் ஆட�்�ன்
���ந்த எ�ப்�யரக்ைள �டெ்ட�த்த ெப�ைமைய
��ைமயாகத் தனதாக்�க்ெகாண்டான் ஆேமாஸ்.
ஆேமா�ன் இந்த ெவற்� �டட்த்தடட் �தல் பாேராவான
நாரம்ரின் ெசய�க்� ஒப்பானதாகப் �ற்காலப்
பாேராக்களால் ேபாற்றப்பட�்�க்�ற�. எ�ப்�ய
நாகரீக வரலாற்��ம் இந்த ெவற்�யான� �க
�க்�யமான நிகழ்வாகப் பாரக்்கப்ப��ற�. 

ெபண்கள் இல்லாத உலைகக் கற்பைன ெசய்��ட
���மா என்ன. அேத ேபாலப் ெபண் ஆ�ைமகள்
இல்லாத எ�ப்�ய நாகரீகத்ைத�ம் கற்பைன ெசய்��ட
��யா�. எ�ப்�ய ெபண் ஆ�ைமகளிேலேய உசச்ப்



�கைழ�ம் ெபயைர�ம் ெபற்ற ஒ� ெபண்
��த்�த்தான் அ�த்� உங்க�க்�ச்
ெசால்லப்ேபா�ேறன். இவைரப் ெபண் பாேரா என்�
ெசான்னா�ம் அ� வரலாற்�ப் �ைழயாகா�. அந்தப்
ெபண்ணின் ெபயர ்ெஹத்ெசப்சத். 



ெஹத்ெசப்சத்	�.�.	1473	-	1458	(18-வ�	அரச
பரம்பைர,	��ய	அரசாட்�	காலகட்டம்)	

ெஹத்ெசப்த் பற்�த் ெதரிந்�ெகாள்வதற்�
�ன்பாக அவ�ைடய தந்ைதயான பாேரா�த்ேமாஸ் /
��த்�த் ெதரிந்� ெகாள்வ� �க அவ�யமான�. ேபான
அத்�யாயத்�ல் நாம் பாரத்்த பாேரா ஆேமா�ன் மகன்
பாேரா அமேனாெதப் 1. அமேனாெதப்�ற்� வாரி�
என்�ற வைக�ல் ��ப் �ச�்க்�ட உண்டாகாததால்
அவன் ஒ� ஈக்கடட்ான ��ைவ எ�க்க
ேவண்���ந்த�. அந்த ��� அவ�க்�ப் �றகான
வாரி� யார ் என்� அ��ப்ப�. இதற்� அமேனாெதப்
எ�த்த ��� யாைரயாவ� தன்�ைடய வாரிசாகத்
தத்�ெய�த்�க் ெகாள்வ� என்ப�. அதன்ப�
தன்�ைடய தளப�களில் �க அற்�தமான தைலைமத்
�ற�ம் ேபார ் �ண�ம் ெகாண்ட �த்ேமாஸ் -ைய
பாேரா�க்கான அ�த்த வாரிசாக அ��த்தான்
அமேனாெதப். �த்ேமாஸ் / சாதாரண நிைல���ந்�
உயரந்்தப் பத�க்� வந்தவன். அதனால் அவைன
அ�த்தப் பாேராவாக ஏற்�க்ெகாள்ள ��யாமல்
அரண்மைன�ல் �ழ்ச�்கள் உ�வான�. 

�த்ேமாஸ் அரண்மைன �ழ்ச�்கைள
ஒன்��ல்லாமல் ஆக்��ட�் அ�த்தப் பாேராவாகப்
பத�ேயற்�க்ெகாண்டான். எ�ப்�ன் நான்�
எல்ைலகைள�ம் தாண்� �ரக் �ழக்� நா�களி�ம்
ெதற்� ஆப்�ரிக்க எல்ைலகளி�ம் எ�ப்� வல்லரசாக
மா�ய� இவ�ைடய ஆட�்�ன் �ழ்தான். ெதற்�ல்
��யாைவக் கடந்�ம் வடக்�ல் ைட�ரீஸ், �ப்�ர�ஸ்
ந�ப் ப�� நா�கைள�ம் கடந்� எ�ப்�ன் எல்ைலைய
�ரிவாக்�யவன் �த்ேமாஸ். எ�ப்�ன் நான்�
�ைசகளி�ம் இவன் ெபயைரக் ேகடட் மாத்�ரத்�ேலேய
எ�ரிகள் ெத�த்� ஓ�ம் அள�ற்� இரா�வ
ெவற்�கைள அள்ளிக் ��த்தான். எ�ப்�ல் பாேரா அரச
பரம்பைர ஆட�்த் ெதாடங்� 1500 வ�டங்கள் க�த்�
எ�ப்ைத உல�ன் வல்லர� நாடாக மாற்�க்காட�்னான்



அவன். இத்தைகய வல்லைமப் பைடத்த�த்ேமா�க்�
�தல் மகளாகப் �றந்தவள் ெஹத்ெசப்த். தந்ைத�ன்
�ணிசச்ல் மற்�ம் மன வ�ைம�ல் பா�க் �டவா
அவ�க்� இல்லாம��ந்��க்�ம். இ�ந்த�.
�த்ேமா�ன் �ணிசச்�ம் மன வ�ைம�ம் அசச்ரம்
�சகாமல் அவ�க்�ம் இ�ந்த�. 

ெஹத்ெசப்த்�ன் வாழ் நாள் கனேவ தன்�ைடய
தந்ைதக்�ப் �ற� எ�ப்�ய வல்லர�ன் அ�த்தப்
பாேராவாகத் தான் பத�ேயற்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்
என்ப�தான். ஆனால் அவ�ைடய கன� ப�க்கத்தான்
எ�ப்�ல் வாய்ப்�ல்லாமல் இ�ந்த�. எ�ப்�ய பாேரா
�த்தாந்தத்ைதப் ெபா�த்தவைர�ல் இந்தப் ���ல்
கட�ளின் �ர�யாக ஆண்கள் மட�்ேம இ�க்க ���ம்.
ெபண்கள் ஆண் பாேராக்களின் ஆட�்க்� உத�யாக
ேவண்�மானால் இ�க்கலாம். அப்ப�த்தான்
ெஹத்ெசப்த்�க்� �ற்படட் காலங்களில்
நடந்��க்�ற�. இந்தச ் �த்தாந்தத்ைத எப்ப�யாவ�
உைடத்��ட�்த் தான் அ�த்தப் பாேராவாக
வந்��டேவண்�ம் என்ப�ல் �டாப்��யாக இ�ந்தாள்
ெஹத்ெசப்த். ஆனால் �த்ேமாஸ் இறந்த �ற�
அவ�ைடய மகனான - ெஹத்ெசப்த்�ன் தம்��மான -
�டே்மாஸ் II-�ற்�ப் பாேரா �� �டட்ப்படட்�.
�டே்மாஸ் II-ேவ ெஹத்ெசப்த்�ன் கணவ�ம் �ட 

�டே்மாஸ் II இள வய�ேலேய இறந்��டப் பாேரா
பத� கா�யான�. �டே்மாஸ் II-�ற்�ம்
ெஹத்ெசப்த்�ற்�ம் ஆண் வாரி� �றக்க�ல்ைல.
ஆனால் மற்ெறா� மைன��ன் �லம் �டே்மாஸ் II
என்�ற ஆண் வாரி� ஒன்� இ�ந்த�. ஆனால் அந்த
ஆண் வாரி� ைகக் �ழந்ைதயாக இ�ந்தப�யால்
அ�த்தப் பாேரா யார ் என்�ற �ழப்பம் ெதன்படத்
ெதாடங்�ய�. ெஹத்ெசப்த் �கச ் சரியாக இந்தக்
�ழப்பம் ஏற்ப�த்�ய �ழ்நிைலையத் தனக்கான
வாய்ப்பாகப் பயன்ப�த்�க்ெகாண்டாள். எ�ப்� கண்ட
�தல் ெபண் பாேராவாகத் தன்ைன



அ��த்�க்ெகாண்டாள் ெஹத்ெசப்த். அ�வைர ஆண்
பாேராக்க�க்ேக பழ���ந்த அரச இயந்�ரம் �தல்
�ைறயாக அ�காரப் �ரவ்ப் ெபண் பாேரா�ற்�க் �ழ்
இயங்கப் பழ�க்ெகாள்ள ேவண்�யதான�. 

அவ�க்� எ�ராக அரண்மைனத் ெதாடங்�
அைனத்� மடட்த்��ம் எ�ந்த எ�ரப்்�க் �ரல்கைள
ஒன்��ல்லாமல் ஆக்�னாள். அவ�ைடய தந்ைத
ஏற்கனேவ எ�ப்ைத உல�ன் வல்லர� நாடாக
மாற்��ட�்�ந்ததால் அவள் ேமற்ெகாண்�
பைடெய�ப்�கள் நிகழ்த்� எ�ப்�ன் எல்ைலகைள
ேம�ம் ேம�ம் �ரிவாக்க ேவண்�ய அவ�ய�ல்லாமல்
ேபா�ற்�. இதன் காரணமாக அவ�ைடய கவனம் உள்
நாட�்ல் பல �ரம்மாண்டமான கட�்டங்கைளக்
கட�்ெய�ப்�வ�ல் ��ம்�ய�. நான் ஏற்கனேவ பாரத்்த
பாேரா ராேம�ஸ்�ற்�ப் பல �� ஆண்�க�க்�
�ன்ேப எ�ப்�ல் �ரம்மாண்ட கட�்டங்கைளக் கட�்ம்
காரியத்ைதச ் ெசய்தவள் ெஹத்ெசப்த், இப்ப�க்
கணக்ெக�ல்லாமல் �ரம்மாண்ட கட�்டங்கைளக்
கட�்க்ெகாண்ேட ேபா�றாேள அராஜகமால்ல இ�க்�
என்� பாரப்்பவரக்ள் ����க்�ம் அள�ற்� வடக்�ல்
�னாய் மைலத் ெதாடங்�த் ெதற்ேக ��யா�ல்
இ�க்�ம் �ெஹன் ேகாடை்டவைர ெஹத்ெசப்த்�ன்
�ரம்மாண்ட கட�்டங்களின் அணிவ�ப்�தான். 

இ�ல் ��ப்பாக அவள் கவனம் ெச�த்�ய� �ப்ஸ்
நகரில்தான். �ப்ஸ் நகரின் இப்டச்ட ்ப���ல் இ�க்�ம்
�கழ்ெபற்ற அ�ன்-ரா ேகா��ன் அைமப்ைபேய தைல
�ழாகப் �றட�்ப்ேபாட�்�டட்ாள். அ�ன்-ரா ேகா�ல்
நிைனத்ேத பாரக்்க ��யாத �ரம்மாண்டத்
ேதாற்றத்ைத ெபற்ற�. ேகா��ன் �ைழவா��ல்
அவ�ைடய ஆ� �க �கப் ெபரிய உ�வச ்�ைலைய
நிற்கைவத்தால், அ��ம் அவ�ைடய கண்கைள
நிைறவாக்காததால் �ண்ைணத்ெதா�ம் �ன்�
ஆப்�ஸ்க்�கள் ெகாண்� வந்� நி�த்தப்படட்ன. இந்த
�ன்�ல் ஒ� ஆப்�ஸ்�ன் �ழ்ப் ப���ல் தன்ைனக்



��த்� இப்ப�க் கல்ெவடட்ாகப்
ெபா�த்�ைவத்��க்�றாள், "மனம் ��க்க
நிைறந்��க்�ம் அன்�டன் இந்தக் காரியத்ைத என�
தந்ைத அ��க்காகச ்ெசய்��க்�ேறன்...... இனி வ�ம்
எ�ரக்ாலச ் சந்த� இைத உணரந்்� ெகாள்�ம்ப�
அைழக்�ேறன், இந்த நிைன�ச ் �ன்னத்ைத என�
தந்ைதக்காக நான் உ�வாக்�யைத அவரக்ள் மன�ல்
நி�த்�வாரக்ளாக.... நான் அரண்மைன�ல்
உடக்ாரந்்��க்�ம் சமயம் ஒன்�ல் என்ைன
உ�வாக்�யவைரக் ��த்� நிைனத்�ப் பாரத்்ேதன்.
என� மனம் அவ�க்� என்� ெசாரக்த்ைதத் ெதா�ம்
உயரம் ெகாண்ட இரண்� ஆப்�ஸ்�கைளக் கட�்ம்ப�
கடை்ட�டட்�..... இனி வ�ங்காலத்�ல் வ�ம் சந்த�
என்�ைடய இந்த நிைன�ச ்�ன்னத்ைதப் பாரத்்� என்ன
ெசால்வாரக்ள் என்பைதக் ��த்�ம் நான் ெசய்த இந்தக்
காரியத்ைதக் ��த்� எப்ப�ப் ேப�க்ெகாள்வாரக்ள்
என்பைதக் ��த்�ம் நிைனத்�ப் பாரத்்� என்�ைடய
மனம் அைலபாய்�ற�.... இங்ேக நான் ����ப்பைத
யா�ம் �ைகயான� என்� அ��க்க ேவண்டாம்." 

இப்டச்�ல் அவள் கட�்ய �ரம்மாண்ட
கட�்டங்கைளெயல்லாம் �க்� சாப்�டக் ��யைவ
ைடயர ் எல்-பாரி ப���ல் அவள் கட�்ய ேகா�ல்
கட�்டங்கள். இந்தப் ப�� அத்ேதார ்தாய் கட��க்�ப்
ெபயர ் ேபான ப��. இந்தப் ப���ல் அவள் கட�்ய
அந்த அடட்காசமான ேகா��ன் ெபயர ் ெஹத்ெசப்சத்
�சர-்�ச�. இந்தக் ேகா��ல் அ�ன், ரா, அ��ஸ்
மற்�ம் அத்ேதார ் கட�ள்க�க்கான தனித் தனியான
க�வைற�ம், அவ�ைடய தந்ைத �த்ேமாஸ் -கான
க�வைற�ம், அவ�க்கான க�வைற�ம் இ�க்�ற�.
இந்தப் �ரம்மாண்டமான ேகா�ைலக் கட�் ��க்க 13
வ�டங்கள் ஆ���க்�ற�. இன்ைறக்�ம் எ�ப்�யக்
ேகா�ல் கட�்டக் கைல�ல் தனித்�ம் பாரப்்பவரக்ைளக்
�ரங்க�க்கக் ��யதாக�ம் இ�க்�ற� ைடயர ் எல்-
பாரி�ல் அவள் கட�்ய ேகா�ல், ேகா�ல் கட�்டக்
கைல�ல் ஒ� ��ய ெதாடக்கத்ைத�ம் மாற்றத்ைத�ம்



ஒ�ேசர உண்டாக்� அ�த்� வர��ந்த பல
தைல�ைறகளின் ேகா�ல் கட�்டக் கைல�ல்
வ�வான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ய� ெஹத்ெசப்சத்
�சர-்�ச�. இந்தக் ேகா��க்� �ன் ஐந்�� அ�கள்
ெதாைல�ற்� இ� பக்க�ம் �ற்�க்�ம் ேமற்படட்
ெஹத்ெசப் தைலக்ெகாண்ட ஸ்�ங்ஸ் ��க �ைலகள்
இ�க்�ன்றன. 

ெபா� ெவளி�ல் ஆ�ைமக் ெகாண்டவளாக ஒ�
ெபண் �கழ்ந்தா�ம் ச�கம் அவைளச ் சாதாரண
இயல்�கள் ெகாண்ட ெபண்ணாகத்தான் பாரக்்�ம்.
அ��ம் ஆணா�க்க ெவ��ம், ெபாறாைம �ைக�ம்
ெகாண்ட மனங்கள் அவள் �� அவ��கைளப்
பரப்பாமல் இ�ந்���மா என்ன. ெபண் �� கள்ளத்
ெதாடர�் அவ�� பரப்�வ�ல்தாேன கள்ள
மனங்க�க்�க் களியாடட் ம�ழ்ச�், ெஹத்ெசப்த் ��ம்
இப்ப�ெயா� கள்ளத் ெதாடர�் அவ�� உண்�.
பப்ைபரஸ் ஆவணங்கள் இைதப் பற்� ஏ�ம்
ெசால்ல�ல்ைல என்றா�ம் ெஹத்ெசப்த் ைடயர ் எல்-
பாரி�ல் கட�்ய �ல கட�்டங்கள் இ� பற்�
மைற�கமாகப் ேப��ற�. ெஹத்ெசப்த்�ன் இரக�ய
காதலனாக இ�க்கலாம் என்� அ�யப்ப�பவன்
ெசனின்�த். அரண்மைன பப்ைபரஸ் ஆவணங்கள்
ெசனின்�த் �கச ் �றந்த ப�ப்பாளி மற்�ம் கலா
இர�கன் என்� நமக்� அவைனக் ��த்� அ��கப்
ப�த்��ற�. இவ�ைடய இந்தப் ப�ப்பா�ைம
ெஹத்ெசப்த்ைத கவரந்்த காரணத்தால் அவ�ைடய
மகளின் ஆசானாகச ்ெசனின்�த் நிய�க்கப்ப��றான் 

ஆனால் உண்ைம�ல் ெசனின்�த், ெஹத்ெசப்த்�ன்
அரசைவ�ல் ��ந்த ெசல்வாக்�டன் இ�ந்��க்�றான்.
எ�ப்ைதப் ெபா�த்தவைர�ல் ஒ� நபர.் பாேரா�ன்
அரசைவ�ல் ெசல்வாக்� ெச�த்�யவராக இ�ந்தாரா
என்பைத அவர ் கட�்ம் கட�்டங்கைள ைவத்�ம்,
பாேரா�ன் கல்லைறக் ேகா�ல் கட�்ட வளாகத்�ல்
அந்தக் ��ப்�டட் நப�க்�ம் கல்லைற ேகா�ல்



கட�்க்ெகாள்�ம் அ�ம��ம் ேகா��ம் இ�ந்ததா
என்பைத ைவத்ேத �க எளிதாகக் கணித்��டலாம்.
ைடயர ் எல்-பாரி�ல் ெஹத்ெசப்த் கட�்ய
கட�்டங்க�க்� அ��ேலேய ெசனின்�த்
அவ�க்ெகன்�கட�்க்ெகாண்டகல்லைற�ம், கல்லைற
ேகா�ல் கட�்டங்க�ம் இ�க்�ன்றன. இந்தக்
கட�்டங்களில் இ�க்�ம் �ல கல்ெவட�்க்கள்,
ெஹத்ெசப்த் எ�ப்� ��வ�ம் கட�்ய கட�்டங்க�ம்
�க்�யமாக ைடயர ்எல்- பாரி�ல் எ�ப்�ய கட�்டங்கள்
அைனத்�ம் இவ�ைடய இரசைன�ன் ெவளிப்பா�
என்� ெசால்�ன்றன. இந்த அைனத்�க் கட�்டங்களின்
கட�்மான ேவைலகைள�ம் அ� �தல் ��வைர
தன்�ைடய �ழக் கட�்ப்பாட�்ல்
ைவத்��ந்��க்�றான் ெசனின்�த். இந்தச்
ெசயல்பா�கள் அன்ைறய எ�ப்� ��வ�ம்
இ�வ�க்�ம் இைட�ல் அ� 'ப்பா என்� ஊர�ந்த
இரக�யமாகக் ����க்க ைவத்��க்�ற�. 

இந்தக் ����ப்�ற்� வரலாற்� ஆதாரமாக ைடயர்
எல்-பாரி�ல் ெசனின்�த் அவ�க்ெகன்� கட�்க்
ெகாண்ட ஒ� கட�்டத்���க்�ம் ஓ�யத்ைதக்
காட�்�றாரக்ள் இன்ைறய ஆராய்ச�்யாளரக்ள். அந்த
ஓ�யத்�ல் இரண்� உ�வங்கள் இ�க்�ன்றன. ஒன்�
ஆண் மற்ற�ப் ெபண். இரண்� உ�வங்க�ம் �க
ெந�க்கமாக இ�க்�ன்றன. ெந�க்கமாக என்றால்
'ெந�க்கமாகத்தான்'. இந்த ஓ�யம் ��த்�ச்
ெசனின்�த்ேத �ட அ�யாமல்தான்
இ�ந்��க்கேவண்�ம். ஏெனன்றால் இ� எவர்
கண்ணி�ம் பட ��யாத இடத்���க்�ற�. மற்ெறா�
ஆராய்ச�்�ல் ஈ�பட�்�ந்த ேபா� எேதசை்சயாக இந்த
ஓ�யத்ைத ஆராய்ச�்யாளரக்ள் கண்���த்தாரக்ள்.
ெசனின்�த்�டம் சம்பளம் வாங்�க்ெகாண்�
அவ�ைடய கட�்டத்�ல் ேவைல ெசய்� ெகாண்��ந்த
ஓ�யரக்ள், ஓய்வாக உடக்ாரந்்� ஊர ்கைதப் ேப��ன்ற
சமயம் ஒன்�ன் ேபா� �ைளயாடட்ாக இந்த ஓ�யத்ைத
வைரந்� பாரத்்� தங்க�க்�ள் �ரித்�



ம�ழ்ந்��க்கலாம் என்� இன்ைறய
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இ� பற்� ஒ� �வார�யமான
�ளக்கம் த��றாரக்ள். 

இரக�யக் காதலன் என்�ற அள�ல்
ெஹத்ெசப்த்�டம் �க ெந�க்கமாக இ�ந்த ெசனின்�த்
பல ஆண்�கள் க�த்� எத்தைகய அைடயாள�ம்
இல்லாமல் ��ெரன்� வரலாற்�ன் கண்களி��ந்�
மைறந்�ப்ேபாய்�டட்ான். எ�ப்�ன் �தல் ெபண்
பாேராவாக இ�ந்த வ�ைமப் பைடத்த நப�க்� �க
ெந�க்கமான ஒ� நபர ் எப்ப� எத்தைகய வரலாற்�ச்
�வ�க�ம் இல்லாமல் காணாமல் ேபாக ���ம் என்�
இன்ைறக்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் ேகள்�
எ�ப்�க்ெகாண்��க்�றாரக்ள். �லர,்
ெஹத்ெசய்த்�ற்� அவன் ���ந்த ேமாகம் �ரந்்��டட்
காரணத்தால் அவன் �கச ் ெசல்வாக்கான
நிைல���ந்� சாதாரண நிைலக்�த்
தள்ளப்பட�்�க்கலாம் என்�றாரக்ள். �லர,் அவேன
அரசாங்க காரியங்களி��ந்� ஓய்�
ெபற்��ட�்�க்கலாம் என்�றாரக்ள். �லர,் அவன்
இயற்ைகயாக மரணமைடந்��ட�்�க்கலாம்
என்�றாரக்ள். எ� எப்ப�ேயா ெசனின்�த் வந்த �வ�ம்
ேபான �வ�ம் ெதரியாமல் இ�ந்தா�ம் அவன் இ�ந்த
�வ� மட�்ம் அவ�ைடய கட�்டங்கள் வா�லாக
நமக்�த் ெதரியவ��ற�. இவன் ேபான �வ�தான்
ெதரிய�ல்ைல அ� சாமானிய�க்� ேந�ம் ��
என்றால் ெஹத்ெசப்த்�ற்� இ���ல் என்ன ஆன�
என்ப� �ட வரலாற்�ன் கண்களி��ந்� மைறந்ேத
இ�க்�ற�. இ� பற்�ப் பாரப்்பதற்� �ன்னால் ஒ�
பாேராவாக ெஹத்ெசப்த் ெசய்த ஒ� வரலாற்�
�க்�யத்�வம் வாய்ந்த காரியத்ைதப் பாரத்்��டலாம். 

�ண்ட ் என்�ற இடம் ��த்� அ�ந்� ெகாள்வ�ல்
இன்ைற���ந்� 5000 வ�டங்க�க்� �ன்� இந்த
உல�ல் வாழ்ந்த மக்களினம் அைனத்�ற்�ம் ஒ�
நிைறேவறாத ஆைச இ�ந்த�. எ�ப்�யரக்�க்�ம் அந்த



ஆைச இ�ந்��க்�ற�. ெஹத்ெசப்த்�ற்� �ன்� எந்த
ஒ� பாேரா�ம் இந்த ஆைசைய நிைறேவற்�ம்
காரியத்�ல் ஈ�பட�ல்ைல, எ�ப்ைத வல்லரசாக
மாற்�ய ெஹத்ெசப்த்�ன் தந்ைதயான �டே்மாஸ் | �ட
இந்த ஆைசைய நிைறேவற்ற ஏ�ம் ெசய்ய�ல்ைல,
ெஹத்ெசப்த் இந்த ஆைசைய நிைறேவற்� வரலாற்�ல்
தனக்ெகன ஒ� நீங்காத இடம் ��ப்ப� என்� ���
ெசய்��க்கேவண்�ம். �ண்ட ் நிலம் எங்��ந்தா�ம்
அைதத் ேத�க் கண்���த்� அந்த நில மக்க�டன்
வணிகத் ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்
என்� உத்தர�டட்ால் ெஹத்ெசப்த், அவள் உள்நாட�்ல்
�ரம்மாண்ட கட�்டங்கைளக் கட�்ம் காரியத்�ல்
��ந்த கவனம் ெச�த்�னா�ம் ெவளி�ற�க்
ெகாள்ைகையக் கண்�ெகாள்ளாமல் �ட�்�ட�ல்ைல. 

அவ�க்� �ன்� எந்த ஒ� பாேரா�ம் ெசய்�டாத
அள�ற்� உள் நாட�் மற்�ம் ெவளி நாட�் வணிகத்ைத
�கப் ெப�ம் அள�ல் வளரத்்ெத�த்தால் ெஹத்ெசப்த்,
இதன் காரணமாக எ�ப்�ல் ெபா�ளாதாரம் �கச்
�றந்த இடத்���ந்த�. எ�ப்�ல் பணப் �ழக்கம் கைர
�ரண்� ஓ�ய�. ஆபத்ைத ஏற்ப�த்தாத வைக�ல்தான்.
அவள் �ரம்மாண்ட கட�்டங்கைளக் கட�்க்ெகாண்ேட
ேபானதற்� இ��ம் ஒ� காரணம். ெஹத்ெசப்த்�ன்
ஆட�்ைய எ�ப்�ன் ெபாற்காலங்களில் ஒன்� என்�
�டச ் ெசால்லலாம். ெவளிநாட�் வணிகத்ைத ேம�ம்
ேம�ம் வளரத்்ெத�க்�ம் �டட்த்�ன் ஒ� ப��யாகேவ
�ண்ட ் நிலத்�ற்கான ேதடல் பயண�ம். �ண்ட ் நிலப்
ப�� எங்��ந்த� அல்ல� அ� இன்ைறக்� எந்தப்
ப��யாக இ�க்�ம் என்ப�ல் வரலாற்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ளிைடேய �கப் ெப�ம் அக்கப்ேபாேர
நடந்�வ��ற�. அந்த நிலத்���ந்� �ைடக்�ம்
வணிகப் ெபா�டக்ளாகத் தரப்ப�ம் ெபா�டக்ளின்
ெபயைர ைவத்� அந்த நிலம் ெதன்னிந்�யப் ப��யாக
இ�க்கலாம் என்� அ�மானிக்கலாம். அ�மானம்
மட�்ேம இ� உண்ைமயாக�ம் �ட இ�க்கலாம்.
ெஹத்ெசப் தன் ேநர� ஆைண�ன் �ழ் அ�ப்�ைவத்த



வணிகக் �� �ண்ட ்நிலத்ைதக் கண்���த்� அைடந்�
�ண்�ம் எ�ப்�ற்�த் ��ம்�ய கப்ப�ல் பல அரிதான -
எ�ப்�யரக்ள் அ�வைர கண்�ராத - பல ெபா�டக்ைள
எ�த்� வந்� ெஹத்ெசப்த்�டம் ெகா�த்ததாக ைடயர்
எல்-பாரி�ல் இ�க்�ம் ஒ� கட�்டக் கல்ெவட�் ஓ�யம்
நமக்�த் ெதரி�க்�ற�. ெஹத்ெசப்த்�ன் இந்த
வரலாற்� ெவற்�, அவ�ைடய தந்ைத உ�வாக்�ய
எ�ப்�ய வல்லர� எல்லாவைக��ம் வல்லர�தான்
என்�ற ெசய்�ைய உலக நா�களின் மனங்களில்
ஆணியாக அ�த்� இறக்�ய�. 

இத்தைகய அர�யல் ெவற்�கள் ெஹத்ெசப்த்ைத
தான் ஒ� ஆண்பாேரா ேபான்றவள் என்ேற
உணரைவத்��க்�ற�. அவ�ைடய பல �ைடப்�ச்
�ற்பங்க�ம் ஆ�யர �ைலக�ம் ஆணின்
உடலைமப்�ேலேய இ�க்�ற�. இ� ஆ�க்�த் தான்
எந்த வைக��ம் �ைறந்தவள் இல்ைல என்�ற
ெசய்�ைய அவ�க்� எ�ராக ெநாள்ைள
ெநாரநாட�்யம் ேப�க்ெகாண்��ந்தவரக்�க்�க்
ெகா�த்தப� இ�ந்��க்�ற�. 'என்னா� பாேரா ஒ�
ெபாம்பைளயா என்னங்கடா இ� ெகா�ைம,
கல்யாணத்ைதப் பண்ணமா �ள்ைளயப் ெபத்தமா
அந்தப்�ரத்�க்�ப்ேபாய்க் �ப்�றப் ப�த்ேதாமா ��
வந்தா மம்�யா�ப் ேபாய்ச ் ேசந்ேதாமான்� இல்லாம,
எ�க்� இவ�க்� இந்த ேவல' என்� ஊ�க்� ெவத்�
வக்கைனப் ேப�ய நான்� வாய்களின் வா�ல் தன்
வரலாற்� ெவற்�களின் �லம் மண்ைண
அள்ளிப்ேபாடட்ாள் ெஹத்ெசப்த் ஊராரக்ளின்
ெபாறாைமக�க்�ப் ப�ல�க்ெகா�த்த அவளால்
அரண்மைன�ல் ேதான்�ய ஒ� ெபாறாைமக்� எந்த
�த ப�ல��ம் ெகா�க்க ��யாமல் ேபான�. 

�ட்ேமாஸ்	III	-	எ�ப்�ன்	அெலக்சாண்டர்	
அரண்மைன ெபாறாைமக்�ச ் ெசாந்தக்காரன்

�டே்மாஸ் . ெஹத்ெசப்த்�ன் சேகாதர கணவனான
�டே்மாஸ் ||-க்� மற்ெறா� மைன��ன் �லம்



�றந்தவன். இவ�க்� ெஹத்ெசப்த் �த்� �ைற.
�டே்மாஸ் II இறந்த ேபா� இவன் ைகக் �ழந்ைதயாக
இ�ந்த காரணத்ைதக் காட�்த்தான் ெஹத்ெசப்த் பாேரா
பத�ையத் தனதாக்�க்ெகாண்டாள். ைகக் �ழந்ைத
காலம் ��வ�ம் ைகக் �ழந்ைதயாகேவ இ�ந்���மா
என்ன. �டே்மாஸ் III வளரந்்�
ெபரியவனா��ட�்�ந்தான். எ�ப்�ன் வழக்கப்ப�
ெபரியவனா��டட் ஆண் வாரி�க்� உடன�யாகப்
பாேரா பத�ையக் ெகா�த்��டேவண்�ம். ஆனால்
ெஹத்ெசப் தன்ைனப் ெபண் பாேரா என்�
அ��த்��டட்தால் எ�ப்�ன் வழக்கத்ைதத் �க்�
�ப்ைப�ல் ேபாட�்�டட்ாள். அவள் �ப்ைப�ல்
ேபாட�்�டட்ா�ம் அரண்மைனப் ெபரி�க�ம் ஊர்
ெபரி�க�ம் �ம்மா��ந்���மா. 

ெதய்வக் �த்தமா�ப்ேபாய்��ம் என்�
ெஹத்ெசப்த்ைத நசச்ரித்�, �டே்மாஸ் III �ைணப்
பாேராவாக அ��க்க ைவத்தாரக்ள். இதன்ப� அவன்
�.�. 1479-ல் �ைணப் பாேராவாகப்
பத�ேயற்�க்ெகாண்டான். ப��ேயற்� அ�த்த 17
ஆண்�கள் அவன் ெஹத்ெசப்த்�ற்�க் �ழ் அடங்�ேய
இ�க்க ேவண்���ந்த�. ெபயரள�ற்�க் �ட
அவைனத் �ைணப் பாேராவாகச ்ெசயல்பட �ட�ல்ைல
ெஹத்ெசப்த். இ�ேவ அவ�க்�ள் தன் �த்� �தான
ெபாறாைமத் �ைய �ட�்�ட�்�டட்�. இத்தைனக்�ம்
ெஹத்ெசப்த்�ன் தந்ைதயான �டே்மாஸ் -�ைடய
அைனத்� இயல்�கைள�ம் ெகாண்��ந்தவன்
�டே்மாஸ் III ேபரரைச உ�வாக்�ம் �ணிசச்�ம்
�ற�ம் ெகாண்டவனால் அரண்மைன�ல் ேதேம என்�
உடக்ாரந்்� ெகாண்� ெவற்�ைல பாக்�
ெமன்�ெகாண்��க்க ���மா என்ன. எப்ெபா��
�த்� ேபாவாள் �ண்ைண கா�யா�ம் என்�
பாரத்்�க்ெகாண்��ந்தான், இந்தக் காத்��ப்� கால�ம்
அவ�க்�ள் ேம�ம் ெவ�ப்ைபத்
�ண்�க்ெகாண்��ந்த�. 



ெஹத்ெசப்த், �டே்மாஸ் III-க்�ச ்�த்�யா�ம் அேத
ேவைல�ல் அவ�க்� மா�யா�ம் �ட. ஆம்
ெஹத்ெசப்த் அவ�ைடய மகைளத் �டே்மாஸ் III-க்�த்
��மணம் ெசய்�ைவத்��ந்தாள். அரியைணையக்
ெகா�க்க ேவண்�யவள் மகைளக் ெகா�த்� ேம�ம்
ெவ�ப்ைபக் �ளப்�னாள். இந்நிைல�ல் �.�. 1458-
க்�ப் �ற� ெஹத்ெசப்த் ��த்� எத்தைகய வரலாற்�த்
தகவல்க�ம் நமக்�க் �ைடப்ப�ல்ைல . �டே்மாஸ் III,
�.�. 1457-க்�ப் �ற� தன்ைன எ�ப்�ன் பாேராவாக
அ��த்�க் கல்ெவட�் ெவளி�டத் ெதாடங்��றான்.
அப்ப�ெயன்றால் ெஹத்ெசப்த்�ற்� என்ன ேநரந்்த�?
இந்தப் �த்தகத்ைத நீங்கள் ப�த்�க்ெகாண்��க்�ம்
ெநா�வைர இந்தக் ேகள்�க்�ப் ப�ல் �ைடக்க�ல்ைல,
வரலாற்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் அவ�க்� என்ன
ேநரந்்��க்கலாம் என்� ஊ�க்கக் �ட ��யாத நிைல.
அரண்மைன �ழ்ச�் அவைளக் ெகான்��டட்தா,
அவேள �டே்மாஸ் III-க்� வ��ட�் ஒ�ங்�ச்
ெசன்��டட்ாளா, இயற்ைகயாக மரணித்��டட்ாளா
எதற்�ம் ப�ல் இல்ைல. க�ம் ெமௗனத்ைத இ�த்�ப்
ேபாரத்்�க்ெகாண்� ெஹத்ெசப்த் வரலாற்�ன் இ�ளில்
எங்ேகா ெசன்� மைறந்� �டட்ாள். அவ�ைடய
மம்�ையக் �டக் கண்���க்க ��ய�ல்ைல . 

ெஹத்ெசப்த்�ற்� இந்த நிைல ஏற்படட்தற்�
�டே்மாஸ் -�ம் காரணமாக இ�க்கலாம் என்�
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் க���றாரக்ள். காரணம்
�டே்மாஸ் /// தன்ைனப் பாேராவாக அ��த்�க்ெகாண்ட
�ற� ெஹத்ெசப்த் கட�்ய அைனத்�க்
கட�்டங்கைள�ம், அவ�ைடய �ைலகைள�ம்,
ஓ�யங்கைள�ம் �ைதக்கக் கடட்ைள�டட்ான்.
�டே்மாஸ் III-�ன் அ�த்ெதா�ப்� நடவ�க்ைகக�க்�த்
தப்�ப் �ைழத்த ெஹத்ெசப்த்�ன் கட�்டங்கைள�ம்,
�ைலகைள�ம், ஓ�யங்கைள�ேம இன்ைறக்� நாம்
பாரக்்�ேறாம். ெஹத்ெசப்த் ���ந்த அவ�ைடய
ெபாறாைம, ெவ�ப்� அைனத்ைத�ம் இந்த வ�யாகத்
�ரத்்�க்ெகாண்டான் �டே்மாஸ் III. இனி வ�ம்



வரலாற்�ல் ெஹத்ெசப்த் என்�ற ெபயர ் �ட
�ந்��க்கக் �டா� என்�ற ��ரத்���ந்த�
அவ�ைடய அ�த்ெதா�ப்�க் காரியங்கள். அவ�ைடய
கல்லைற கட�்டங்கைளக் �ட அவன்
�ட�்ைவக்க�ல்ைல. இதனால்தான் அவ�ைடய
மம்�க் �ட இன்ைறக்� நமக்�க் �ைடக்க�ல்ைல
என்� க���றாரக்ள் ஆராய்ச�்யாளரக்ள். �டே்மாஸ்
III-ன் ஆ�க்�ப் பயந்ேதா என்னேவா �ன்னால் வந்த
பாேராக்கள் பலர ் அவ�ைடய ெபயைர
��ப்��வைதக் �டக் கவனமாகத்
த�ரத்்��டட்ாரக்ள். ெஹத்ெசப்த்�ன் அைடயாளத்ைத
இல்லாமல் ஆக்�வ�ல் �க ேமாசமாக நடந்� ெகாண்ட
�டே்மாஸ் III உண்ைம�ல் எ�ப்�ன் மா�ரரக்ளில்
�தன்ைமயானவன். எ�ப்�ன் �ற்�க்கணக்கான
பாேராக்களில் மா�ரன் என்�ற படட்த்�ற்�ப்
ெபா�த்தமானவன் �டே்மாஸ் III மட�்ேம.
அெலக்சாண்ட�க்� �மார ் ஆ�ரம் ஆண்�க�க்�
�ன்ேப இந்த உலகம் பாரத்்த மா�ரன் இவன்தான்.
இவ�ைடய தாத்தா 16 அ�ப் பாய்ந்��ந்தார ் என்றால்
இவன் 16 அ�கள் பாய்ந்��ந்தான். எட�்த் �க்��ம்
இ�ந்த மன்னரக்ள் அைனவ�ம் �டே்மாஸ் III என்�
உசச்ரிக்கக் ேகடட்ாேல 'சனியன் நம் �� பைட �ைட
எ�த்�த் ெதாைலத்� �டப் ேபா�ற�' என்� ��
அைட�ம் நிைல இ�ந்த�. எ�ப்ைத வல்லர��ம்
வல்லரசாக மாற்�யவன் இவன். 

எ�ப்�ன் 31 அரசப் பரம்பைர பாேராக்கள்
ஒவ்ெவா�த்தைரக் (�டட்த்தடட் 2000 பாேராக்க�க்�ம்
ேமல் ��த்�ம் தனித் தனியாகப் பாரப்்பதாக இ�ந்தால்
அதற்� இந்தப் �த்தகம் ேபாதா�. உங்க�க்�ம் ஒ� �த
ச�ப்� ஏற்பட�்��ம். அதனால்தான் எ�ப்�ய
நாகரீகத்�ல் அர�, கட�்டக் கைல, இலக்�யம், வணிகம்,
இரா�வம் ேபான்ற �ைறகளில் ��ைம�ம்
சாதைனக�ம் நிகழ்த்�ய பாேராக்கைள மட�்ம்
ேதரந்்ெத�த்� இந்தப் �த்தகத்�ல் உங்க�க்�
அ��கப்ப�த்���க்�ேறன். இவரக்ைளக் ��த்�



அ�ந்� ெகாண்டாேல எ�ப்�ய நாகரீகம் ��த்� ஒ�
��ைமயான அ��கம் உங்க�க்�க் �ைடத்���ம்.
எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் ெதால்�யல் மற்�ம் வரலாற்�
ஆராய்ச�்கைள �ன்னகரத்்�ச ் ெசல்வ� நாம் இந்தப்
�த்தகத்�ல் பாரத்்த பாேராக்களின் ெசயல்க�ம்
சாதைனக�ேம. இப்ப���ந்�ம் ேம�ம் ஒ�
பாேராைவக் ��த்� நான் இங்ேக ெசால்லாமல்
�ட�்�டட்ால் அ� உங்க�க்� ஒ��த ஏமாற்றத்ைதத்
தரலாம். உங்கைள ஏன் ஏமாற்�வாேனன். நீங்கள்
நன்றாக அ�ந்�ைவத்��க்�ம் அந்தப் பாேராைவக்
��த்�ம் பாரத்்��டலாேம, உண்ைம என்னெவன்றால்
அவர ் எ�ப்�யப் பாேராவாக இ�ந்தவர ் என்றா�ம்
எ�ப்�ய இனத்ைதச ் ேசரந்்தவர ் �ைடயா�. அந்நிய
மண்ைணச ் ேசரந்்தவர.் அவைர உங்களின் �� வய�
�தேல நீங்கள் நன்றாக அ�ந்��ப்�ரக்ள். அவர்
�ளிேயாப்பாடர்ா. எ�ப்�ன் க�ப்பழ�. எ�ப்�ன்
பாேரா என்ெறல்லாம் வரலா� உங்க�க்� இவைளக்
��த்� அ��கப்ப�த்���க்கலாம். இ�ல் ஒ� ப��
உண்ைம ஆனால் ம� ப�� ெபாய். 

�ளிேயாப்பாட்ராVIIA.�.	51-30
(தால�காலகட்டம்)	

எ�ப்�ல் இ�பதாம் அரச பரம்பைர ���ற்�
வந்த�டன் �மார ் 2000 வ�ட பாேரானிக் �றப்�ம்
���ற்� வந்��டட்�. இ�பதாம் அரச பரம்பைர�ன்
இ�� பாேரா ராேம�ஸ் XI (�.�. 1099-1069), �தல்
பாேராவான நாரம்ர ்�.�. 30000-த்�ல் ெதாடங்� ைவத்த
பாேரானிக் சாம்ராஜ்யத்ைத ராேம�ஸ் XI A.�. 1059
��த்� ைவத்தான். இ�பத்�ெயாராம் அரச
பரம்பைர�ன் ெதாடக்கம் என்ப� �டட்த்தடட் எ�ப்�ய
பாேரானிக் சாம்ராஜ்யத்�ன் சா� மணி. வ�ைம �க்கப்
பாேரா யா�ம் அ�த்� அரியைணக்�த் தயாராக
இல்லாததால் கத்��ன்� இரத்த�ன்� எ�ப்�ய
அரசாங்கத்�ல் ெசல்வாக்� ெச�த்�ய ��ய நாடை்டச்
ேசரந்்தவரக்ேள (எ�ப்�ற்� ேமற்�ல் ��யா



இ�க்�ற�) எ�ப்�ன் பாேராக்களாக வந்தமரந்்தாரக்ள்.
��யரக்ள் கால் நைட ேமய்க்�ம் ச�கத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்ள். அவரக்ள் எ�ப்�ன் பாேரா பத�ையக்
ைகப்பற்�ய�ம் தங்க�ைடய கால் நைட ச�கப் பழக்க
வழக்கங்கைள எ�ப்�ர�்ள் ��த்�னாரக்ள். அர�,
ச�கம், கைல, இலக்�யம், கட�்டக் கைல என்�
அைனத்��ம் ��ய மாற்றம் நிகழ்ந்த�. எ�ப்�யரக்ள்
பாேரா�ன் கல்லைற சாரந்்த வாழ்க்ைக �ைறக்�ப்
பழக்கப்படட்வரக்ள், ��யரக்ள் இதற்� ேநர்
எ�ரானவரக்ள். இறந்த உடைல ைவத்�க்ெகாண்�
ேவ�க்ைக காட�்ம் பழக்கெமல்லாம் இல்லாதவரக்ள்.
�ைதத்ேதாமா �ன்றாம் நாள் காரியம் ெசய்ேதாமா
ேவ� ேவைலையப் பாரக்்கப் ேபாகேவண்�ய�தான்
என்� ேதாள் �ண்ைட உத�க்ெகாண்� நைடையக்
கட�்ம் பாரம்பரியம் உைடயவரக்ள். இதன் காரணமாக
எ�ப்�ல் கல்லைறக் ேகா�ல்க�க்�ம் மம்�க�க்�ம்
ஒ� ��� கடட்ப்படட்�. இதனால் எ�ப்�யரக்ள் ஒ�
��ய ச�க வாழ்க்ைக �ைறக்�ப் பழகேவண்�ய
ெந�க்க�க்� ஆளானாரக்ள். 

ேபாதாததற்� வடக்���ந்� ெபர�்யரக்ளின்
பைடெய�ப்�ம் ெதற்���ந்� ��யரக்ளின்
பைடெய�ப்�ம் எ�ப்�யரக்ளின் வாழ்ைவ
ஒன்��ல்லாமல் ஆக்�க்ெகாண்��ந்த�. ெகடட்க்
��ேயதாேன ெகட ேவண்�ம் அதன்ப� ��ய
வாழ்க்ைக �ைற, அந்நியப் பைடெய�ப்�கள் என்�
பாடாய்ப் பட�்க்ெகாண்��ந்த எ�ப்�யரக்ள் �டேவ
உள் நாட�்க் �ளரச்�்க�க்�ம் ேபாராடட்ங்க�க்�ம்
ஆளானாரக்ள். இந்த நிைல 31-ஆம் அரச பரம்பைர
காலம் வைர நீ�த்த�. அதாவ� �மார ் 700 ஆண்�கள்.
எ�ப்�யரக்ளின் இந்தப் பா�க�க்� ஒ� ��ைவக்
ெகாண்�வந்த� அெலக்சாண்டரின் எ�ப்�யப்
பைடெய�ப்�. அெலக்சாண்டரின் ��ய பைட �.�. 332
வ�டத்�ன் இ�� மாதங்களில் எ�ப்ைத ெவன்ற�.
அ�த்த ஆண்�ன் ெதாடக்கத்�ல் ைநல் ந�
ெம��ரினியன் கட�ல் கலக்�ம் �கத்�வார ெடல்டாப்



ப���ல் அெலக்சாண்�ரியா என்�ற நகைர
உ�வாக்�னான் அெலக்சாண்டர.் எ�ப்ைத அவன்
ெவன்றதற்� அைடயாளமாக இந்த நகரம் அவன்
ெபயரிேலேய உ�வாக்கப்படட்�. இந்த நகரத்�ற்�
வரலாற்�ல் மற்ெறா� �றப்�ம் உண்�. அ� உல�ன்
�கப் ெபரிய �லகம் ஒன்�ம் இந்த
நகரத்���ந்த�தான். அெலக்சாண்டர ் தான் ெவன்ற
எ�ப்�ல் ெமாத்தமாகத் தங்���ந்த� நான்�
மாதங்கள் மட�்ேம. ஏப்ரல் மாதம் �.�. 331 வ�டம்
அவன் எ�ப்ைத �ட�் ேம�ம் �ழக்� நா�கைளத்
தாக்க �ளம்��டட்ான். 

அ�த்� வந்த எட�் ஆண்�களில் அெலக்சாண்டர்
ஒட�்ெமாத்தமாக இந்த உலகத்ைத�டே்ட
�ளம்��டட்ான். அவன் இறந்த�ம் அவ�ைடய
தளப�க�க்�ைடேய அவன் �ட�்ச ்ெசன்ற �கப் �கப்
ெபரிய சாம்ராஜ்யம் ��த்த ��� �� சண்ைடத்
ெதாடங்�ய� �ழந்ைதப் ப�வத்���ந்�
அெலக்சாண்டரின் ெந�ங்�ய நண்பனாக�ம்,
அவ�ைடய தளப�களில் ஒ�வனாக�ம் இ�ந்த தால�,
நடந்த ��� �� சண்ைட�ல் தன் பங்காக எ�ப்ைத
ெபற்�க்ெகாண்டான். இந்த ெவற்�ைய உ�� ெசய்ய
அவன் அெலக்சாண்டரின் �ணத்ைதேய ஒ�
க��யாகப் பயன்ப�த்�க்ெகாண்டான்.
அெலக்சாண்டரின் உடைல எ�ப்�ன் ெமம்��ல்
�ைதப்பதன் �லம் தான் எ�ப்�ன் அ�த்தப்
பாேராவாகப் பத�ேயற்�க்ெகாள்வைத ஒ�வ�ம்
ேகள்�க்ேகட�்�ட ��யாதப� பாரத்்�க்ெகாள்வ�
என்ப� அவ�ைடய �டட்ம். எ�ப்��ம், அவேன �ன்
நின்� அெலக்சாண்டரின் உட�க்� இ�� காரியங்கள்
ெசய்வதன் �லம் தாேன அ�காரப் �ரவ் அ�த்தப்
பாேரா என்�ற ெசய்�ைய எ�ப்�யரக்�க்�
உணரத்்�வதற்�ம் வச�யாக இ�க்�ம் என்ப�
அவ�ைடய ஒ� �ணத்ைதக் ெகாண்� இரண்�
நன்ைமகள் என்�ற �டட்ம். 



அெலக்சாண்டர ் பா�ேலானில் இறந்ததால்
அவ�ைடய உடைல அவ�ைடய தாய் மண்ணான
மா�ேடானியா�ன் ெஹல்ஸ்பாண்�ல் �ைதப்ப� என்�
�டட்ம் ெசய்யப்பட�்�ந்த�. அதன் ப� அவ�ைடய
உடல் அடங்�ய சவ ஊரவ்லம் பா�ேலானி��ந்�
ெஹல்ஸ்பாண்�ற்�ச ்ெசன்�ெகாண்��ந்த�. ெசல்�ம்
வ��ல் �ரியா�ல் ைவத்� தால� அந்த ஊரவ்லத்ைத
இைடம�த்� அெலக்சாண்டரின் உடைல எ�ப்�ற்�க்
ெகாண்� வந்��டட்ான். இந்தச ் சவ ஊரவ்லத்�ன்
ேபா�தான் அெலக்சாண்டர ்தன் இரண்� ைககைள�ம்
சவப் ெபட�்க்� ெவளிேய �ரித்�க்காட�்த் தான் இந்த
உலகத்ைத �ட�்ச ் ெசல்�ம் ேபா� ஒன்ைற�ம்
ெகாண்� ெசல்ல�ல்ைல என்� உலக மக்க�க்�ச்
ெசய்� ெசால்�ம்ப� தன்�ைடய இ�� நி�டங்களில்
ெசால்�யதாக ஒ� ெசய்� உண்�. இ� ��க்க
��க்கக் கற்பைனயான ெசய்�. அப்ப�ெயான்�ம்
நடக்கேவ�ல்ைல. மாறாக உலகத்ைதேய ெவன்ேற
அெலக்சாண்டரின் உடல் எ�ப்�ற்�க்
கடத்தப்படட்�தான் நடந்த�. உலகத்ைதேய
ெவன்றவ�க்�த் தன் உடல் கடத்தப்ப�வைதத் த�க்க
��ய�ல்ைல என்� ேவண்�மானால் தத்�வப் �த்�ல்
உள�க்ெகாள்ளலாம். 

எ�ப்�ற்�க் கடத்தப்படட் அெலக்சாண்டரின் உடல்
எ�ப்�ய பாேராக்களின் பாரம்பரிய தைலநகரமான
ெமம்��ல் �ைதக்கப்படட்�. எ�ப்�ய பாேராவாக
இ�ந்தா�ம் அவ�ைடய உடல் மம்�யாக
மாற்றப்பட�ல்ைல. எ�ப்�ல் பாேராக்கைள மம்�
ெசய்�ம் வழக்கெமல்லாம் அவ�க்� 700 ஆண்�க�க்�
�ன்ேப தைல ��கப்பட�்�டட்ேத �ற� எப்ப�,
அெலக்சாண்டர ் ஒ� �ைற இறந்தா�ம் அவ�ைடய
உட�க்� இரண்� �ைற சவ அடக்கம் நடந்த�.
அெலக்சாண்டரின் உடைல எ�ப்�ல் �ைதத்� தால�
தான் எ�ப்�ன் அ�த்தப் பாேரா என்�
உணரத்்�க்ெகாண்டா�ம் அவ�ைடய அெலக்சாண்டர்
உடல் கடத்தல் ெசயல் அெலக்சாண்டரின் மற்ற



தளப�க�டனான ெதாடரச்�்யான சண்ைடக�க்�
வ� வ�த்த�. அ�த்� வந்த 35 ஆண்�கள் தால��ம்
அெலக்சாண்டரின் மற்ற தளப�க�ம் தங்க�க்�ள்
அ�த்�க்ெகாண்டாரக்ள். ஒ� வ�யாக இந்தச ் சண்ைட
���ற்� வந்த�ம் தால� �ைறப்ப� எ�ப்�ன்
பாேராவாகப் பத�ேயற்�க்ெகாண்டான். பாேராவான
உடன் அவன் ெசய்த �தல் காரியம் எ�ப்�ன் தைல
நகரத்ைத ெமம்����ந்� அெலக்சாண்�ரியா
நகரத்�ற்� மாற்�ய�. இ� நடந்த� �.�. 304 சனவரி
12-ல். ெமம்����ந்� அெலக்சாண்�ரியா�ற்�ப்
ேபானவன் ைகேயா� ெமம்��ல் �ைதக்கப்பட�்�ந்த
அெலக்சாண்டரின் உடைல�ம்
ேதாண்�ெய�த்�க்ெகாண்� ேபானான். உடல் என்றால்
அெலக்சாண்டரின் எ�ம்�க் ��கைளத்தான். நாம்
ேமேல பாரத்்த அேத நாளில் அெலக்சாண்டரின் உடல்
எ�ம்� �� ஒ� கண்ணா�ப் ேபைழ�ல் ைவக்கப்பட�்
அதற்ெகன்ேற கடட்ப்படட் கல்லைற�ல் ைவக்கப்படட்�.
இரண்டாம் �ைறயாக அெலக்சாண்டரின் உடல்
அடக்கம் இப்ப�யாக நைடெபற்ற�. 

தால� எ�ப்�ன் பாேராவாகப்
பத�ேயற்�க்ெகாண்டதன் �லம் எ�ப்� இரண்டாம்
�ைறயாக அந்நியரக்ளின் ஆட�்�ன் �ழ் வந்த�. இந்த
�ைற அ� �ேரக்க மா�ேடானியரக்ளின் ஆட�்�ன்
�ழ், இந்த மா�ேடானிய தால��ன் வம்சத்�ல்
வந்தவேள நாம் நன்றாக அ�ந்��க்�ம்
�ளிேயாப்பாடர்ா. இவள் உண்ைம�ல் மா�ேடானிய
ெவள்ைள இனத்ைதச ் ேசரந்்தவள். எ�ப்�ய
க�ப்�னத்ைத ேசரந்்த அழ�யல்ல அவள். அவ�க்�ம்
எ�ப்�ய இனத்�ற்�ம் எத்தைகய இரத்த ெதாடர�்ம்
�ைடயா�. உடல் நிறத்���ந்� நைட உைட பாவைன
என்� அைனத்��ம் அவள் �ேரக்க பாரம்பரியத்ைதச்
ேசரந்்தவள். �ற� எப்ப� அவைள எ�ப்�ன் க�ப்பழ�
என்� வரலா� ெசால்�ற� என்� நீங்கள் ேகடக்லாம்.
வரலாற்�ல் இரண்� வைக உண்�. ஒன்� ந�நிைல
வரலாற்ைற மட�்ேம ேப�ம். மற்ற� ெபாய்கைள�ம்



அவ��கைள�ம் மட�்ேம ேப�ம். எங்ேக�ம்
எப்ேபா�ம் ெபாய்கைள�ம் அவ��கைள�ம் மட�்ேம
ேப�ம் வரலாற்�ன் �ரல்தான் பலமாகக் ேகட�்ம்.
அைதத்தான் ெப�வாரியான மக்க�ம் ேகட�்ம்ப�
ேநர�்ற�. 

�ளிேயாப்பாடர்ா என்�ற ெபயரில் அவ�க்�
�ன்ேப ஆ� ெபண்கள் இ�ந்��க்�றாரக்ள். நாம்
பரவலாக அ�ந்��க்�ம் �ளிேயாப்பாடர்ா அந்தப்
ெபயர ்ெகாண்ட ஏழாவ� ெபண்மணி. �ளிேயாப்பாடர்ா
அவ�ைடய தந்ைத பாேராவாக இ�க்�ம் ேபாேத
�ைண பாேராவாக அ��க்கப்படட்வள். இ� நடந்த�
�.�. 52-ல். எ�ப்� கண்ட இரண்டாவ� ெபண் பாேரா
�ளிேயாப்பாடர்ா VII ஆனால் அந்நிய இனத்ைதச்
ேசரந்்தவள், ஒ� ெபண் எத்தைகய உயரந்்த சக்��க்க
இடத்���ந்தா�ம் ெகடட் ேநர�ம் �ர�ரஷ்்ட�ம்
ஆைண�டப் ெபண்ைண எவ்வள� �ரம்
பாடாய்ப்ப�த்�ம் என்பதற்�ச ் �றந்த உதாரணம்
�ளிேயாப்பாடர்ா. ெபண் என்றால் ேபய் மட�்ம்தான்
இறங்�ம் ேபா��க்�ற� ெகடட் ேநர�ம் �ர�ரஷ்்டம்
ேவ�க்ைக பாரக்்�ம் ேபால. ெகடட் ேநர�ம்
�ர�ரஷ்்ட�ம் �� �ம்�ய�த்தா�ம் மனம் தளராமல்
தன்னம்�க்ைக�டன் இ�� �ச�் வைர��ம்
�ணிசச்�டன் வாழ்ைவ எ�ரெ்காள்வ� எப்ப�
என்பதற்� �கச ் �றந்த உதாரணப் ெபண்
�ளிேயாப்பாடர்ா. 

அவள் பாேராவாகப் பத�ேயற்�க்ெகாண்டா�ம்
அவ�ைடய தம்��ம் �ைணப் பாேராவாகப்
பத�ேயற்�க்ெகாண்��ந்ததால் அவ�க்�ப்
�ரசச்ைனகள் ெகாஞ்ச நஞ்ச�ல்ைல. ஒ� கடட்த்�ல்
எ�ப்�ய மக்கள் அவ�ைடய தம்�க்� ஆதரவாக�ம்
இவ�க்� எ�ராக�ம் ேபாய்�டட்ாரக்ள்.
�ளிேயாப்பாடர்ாநாடை்ட�ட�் ெவளிேய�ேய
ஆகேவண்�ய �ழ்நிைல�ம் �ட ஏற்பட�்�டட்�.
அவ�ம் நாடை்ட�ட�் ெவளிேய� பாலஸ்�னத்�ன்



எல்ைல�ல் தஞ்சமைடந்தாள். அங்��ந்� ெகாண்ேட
தன் தம்�க்� எ�ராகப் பைட �ரட�் அவ�டன்
ேபா�க்� தயாரானாள். இந்தச ் சமயத்�ல் ேரா�ல்
நடந்த அர�யல் மாற்றங்கள் காரணமாக ேரா�ன்
தளப�களான ஜ��யஸ் �ச�க்�ம், பாம்ேப�க்�ம்
அ�கார ேபார ் நடந்�ெகாண்��ந்த�. இந்தப் ேபாரில்
உ�ர ் �ைழக்க ேரா���ந்� தப்� எ�ப்�ற்� வந்த
பாம்ேபைய �ளிேயாப்பாடர்ா�ன் தம்� ெகாைல
ெசய்தான். தான் ெசய்த இந்தக் ெகாைல தனக்� ேரா�ல்
�சரின் நடை்ப�ம் ேராம ெசனட�்ன் நம்�க்ைகைய�ம்
ெபற்�த் த�ம் என்ப� அவ�ைடய அர�யல் கணக்�, 

ஆனால் கணக்� தவறா�ப் ேபான�தான் �சச்ம்.
தன்�ைடய எ�ரி தன் ைகயால் சாகாமல் எ�ப்�ய
மண்ணில் �ற ���ல் �த்�க் ெகாைல ெசய்யப்படட்�
�ச�க்� க�ம் ேகாபத்ைதக் �ளப்��ட�்�டட்�. �சர்
ேநர�யாக எ�ப்�ல் வந்� உடக்ாரந்்� ெகாண்� இந்தக்
ெகாைலக் ��த்த �சாரைண�ல் ஈ�படட்ான்.
ேரா���ந்� ��ம் காற்� தன் தம்�க்� எ�ராகப்
ேபாவைத வாய்ப்பாகப் பயன்ப�த்�க்ெகாள்ள
நிைனத்த �ளிேயாப்பாடர்ா எ�ப்�ற்�ள் இரக�யமாக
�ைழந்� �சைர சந்�த்தால். அைரக் �ழடாக இ�ந்த
�ச�க்� இ�பத்�ரண்� வயேத ஆன
�ளிேயாப்பாடர்ாைவ பாரத்்த மாத்�ரத்�ேலேய
��த்�ப்ேபாய்�டட்�. ��த்��டட்ால் �ற� என்ன
காத�ல் ��ந்��டேவண்�ய�தாேன, அைரக் �ழ�
�ச�ம் காத�ல் ��ந்தார.் இத்தைனக்�ம் பாரத்்த
மாத்�ரத்�ல் கவ்� இ�க்�ம் ேபரழ�ெயல்லாம்
�ைடயா� நாம் அ�ந்த �ளிேயாப்பாடர்ா. �மாரான
அழ�தான். �சர ் காதல் என்�ற ெபயரில் அவ�ைடய
கா�ல் ��ந்��டட்ைத உணரந்்�
ெகாண்ட�ளிேயாப்பாடர்ா�ம்�டப்ேபான ெதய்வம்
��க்ேக வந்த கைதயாக அந்த வாய்ப்ைப�ம் தனக்�ச்
சாதகமாகப் பயன்ப�த்�க்ெகாண்டாள். 



இவரக்ளின் காதல் �ளிேயாப்பாடர்ா�ன் தம்�
கா�க�க்�ப் ேபாக, அவன் இ�வைர�ம் அந்த
அரண்மைன�ேலேய �ைற ைவத்��டட்ான்.
ேரா���ந்� �ச�க்� உதவ ேராமானியப் பைட
எ�ப்�ற்� வந்�றங்�ய�. இந்தப் பைடக்�ம்
எ�ப்�யரக்�க்�ம் நடந்த சண்ைட�ல்
�ளிேயாப்பாடர்ா�ன் தம்� ைநல் ந��ல் �ழ்�
இறந்�ப்ேபானான். �ளிேயாப்பாடர்ா�ற்�ப் பாேரா
பத� பழம் ந�� பா�ல் ��ந்த கைதயாக எவ்�த
தைட�ம் இல்லாமல் அவள் ைககளில் வந்� ேசரந்்த�.
எ�ப்�யரக்�க்�ம் அவைள �ண்�ம் பாேராவாக
ஏற்�க்ெகாள்வைதத் த�ர ேவ� வ�க் �ைடயா�.
இப்ேபா� அவள் பலம் ெபா�ந்�ய ேராமானிய தளப�
�சரின் காதல் மைன��ம் ஆ��டட்ாேல, �ச�க்�ம்
�ளிேயாப்பாடர்ா�ற்�ம் �ேசரியன் என்� ஆண்
�ழந்ைதப் �றந்த�. �சர ் �ளிேயாப்பாடர்ாைவ
எ�ப்�ல் �ட�்�ட�் ேரா�ல் அ�த்த மன்னனாக
���ட�்க்ெகாள்வதற்கான அர�யல் நகர�்கைள
ேமற்ெகாள்ள ேரா�ற்�த் ��ம்�ச ்ெசன்றான், 

எ�ப்�ல் �ளிேயாப்பாடர்ா�ன் பாேரா ஆட�்
எவ்�த �க்க�ம் இல்லாமல் ெதாடரத்ெதாடங்�ய�.
அவ�க்� �ன்��ந்த மா�ேடானிய �ேரக்கப்
பாேராக்கள் ேபாலக் �ைடயா� �ளிேயாப்பாடர்ா.
அவ�க்� எ�ப்�ய நாகரீகத்�ன் �� தனிக் காதேல
இ�ந்த� என்� ெசால்லலாம். �தல் மா�ேடானிய
பாேராவான தால�த் ெதாடங்� அவ�ைடய
தந்ைதயான பாேரா தால� வைரக்�ம் அைனவ�ம்
�ேரக்க ேராமக் கலாசச்ாரத்ைதேய �ன்பற்�யவரக்ள்.
அவரக்ள் ஆட�் ெசய்த� எ�ப்�ய மக்கள் என்றா�ம்
அவரக்ள் ேப�யெதல்லாம் �ேரக்க ேராமானிய
ெமா�கள்தான். அவரக்�ைடய வாழ்க்ைக �ைற�ம்
கட�்டக் கைல�ம் �ேரக்க ேராமானிய கலாசச்ாரத்ைத
ஒட�்ேய இ�ந்தன. ஆனால் இ�ல் �ளிேயாப்பாடர்ா
�ற்��ம் ேவ�ப்பட�்�ந்தாள். எ�ப்�ய ெமா�ைய
ஆரவ்�டன் கற்�க்ெகாண்� எ�ப்�யரக்�டன்



அவரக்ளின் தாய் ெமா��ேலேய ேப�ய �த�ம்
கைட��மான �ேரக்க மா�ேடானிய பாேரா
�ளிேயாப்பாடர்ா மட�்ேமதான். எ�ப்�யரக்ளின்
கட�்டக் கைல�ேலேய அவள் பாேராவாகத் தான் கட�்ய
கட�்டங்கைள�ம் கட�்னாள். 

அவ�ைடய நைட உைட பாவைனகள் �ேரக்க
கலாசச்ாரத்ைத ஒட�்��ந்தா�ம் ��ந்தவைர
எ�ப்�யரக்ைளப் ேபாலேவ இ�க்கப் ெப�ம்
�யற்�கைள ெசய்��க்�றாள் அவ�ைடய மகன்
சற்� ெபரியவனான�ம் அவைனத் �ைணப் பாேராவாக
அ��த்தாள். ஆனால் அவள்தான் எ�ப்�ன் கைட�ப்
பாேரா என்�ற ��ைய எ�ப்�யக் கட�ளரக்ள் �ன்ேப
எ���டட் சங்க�ைய யாரத்ான் �ன் �ட�்ேய
அ�ந்��க்க ���ம். எ�ப்�ய �சாரிகளா�ம் �ட
இந்த ��ைய �ன் �ட�்ேய அ�ந்� ெசால்ல
��ய�ல்ைல. ேரா�ற்�ச ் ெசன்ற ஜ��யஸ் �சர்
ப�ெகாைல ெசய்யப்படட் �ற� ேரா�ன் பலம்
ெபா�ந்�ய தளப�யாக உ�ெவ�த்தவன் மாரக்்
ஆண்டனி. ேராம ெசெனட ் இவ�ைடய தைலைம�ன்
�ழ் மத்�ய �ழக்�ல் எஞ்���ந்த இ�ந்த ஒேர பலம்
�க்க எ�ரிைய அடக்கப் பைடைய அ�ப்�ய�. மத்�ய
�ழக்� நா�கைளத் தாக்�வதற்� �ன்பாகத்
தன்�ைடய பைடைய நிைல நி�த்�வதற்� ஏற்ற ஒ�
பா�காப்பான இடத்ைதத் ேத�ய ஆண்டனி�ன்
கண்களில் படட்� எ�ப்�. இ� ��த்�ப்
ேப�வதற்காகக் �ளிேயாப்பாடர்ா தன்ைன வந்�
சந்�க்�ம்ப� அவன் ெசய்� அ�ப்�னான். �ண்�ம்
ஒ��ைற பழம் ந�� பா�ல் ��ந்த வாய்ப்�
ஏற்படட்� �ளிேயாப்பாடர்ா�ற்�. 

�சைர காதல் பாரை்வக் காட�் க�ழ்த்தைதப் ேபால
ஆண்டனிைய�ம் க�ழ்த்��டேவண்�ம் என்� �டட்ம்
ெசய்��ந்ததாேலா அல்ல� ேராமானிய தளப�கள்
எல்லாம் காதல் �சயத்�ல் ெகாஞ்சம் '�க்' என்பைத
நன்றாகப் �ரிந்� ெகாண்��ந்ததாேலா அவள்



ஆண்டனிைய சந்�க்கச ் ெசல்�ம் நிகழ்ைவப் ப�
�ரம்மாண்ட ஊரவ்லமாக மாற்��டட்ாள். ேதவைதகள்
ெபாறாைம ெகாள்�ம் அள�ல் தன்ைன
அலங்காரித்�க்ெகாண்� ஆண்டனி �ன் ேபாய்
நின்றாள். �ற� என்ன ஆண்டனி வாையப் �ளந்�
ெகாண்� காத�ல் �ழேவண்�ய�தாேன. அ�தான்
நடந்த�. இத்தைனக்�ம் அவைன �டப் ப�ைனந்�
வய� �த்தவள் �ளிேயாப்பாடர்ா. காத�க்�க் கண்�,
மண்�, வய� கன்றா� இெதல்லாம் ெதரியவாப்
ேபா�ற�. ஆண்டனிக்�ம் இெதல்லாம் ெதரிய�ல்ைல.
�ளிேயாப்பாடர்ா மட�்ம் உலக அழ�யாகத்
ெதரிந்��க்�றாள். ��ம்பம் �ட�் என்�
ேபாகேவண்�ய�தாேன �சச்ம். இ�வ�க்�ம்
இரடை்டக் �ழந்ைதகள் �றந்தன. �சைரப் ேபாலேவ
ஆண்டனி�ம் ��� காலம் �ளிேயாப்பாடர்ாைவ
ேரா�ல் தன்�டன் தங்க ைவத்� அழ�ப் பாரத்்தான். 

வல்லர� என்றாேல அரண்மைன �ழ்ச�்க�க்�க்
�ைறசச்ல் இல்லாமலா இ�க்கம். ஆண்டனிக்�
எ�ராக�ம் அர�யல் �ழ்ச�் நடந்த�. இதற்�க்
காரணம் ஆண்டனி மத்�ய �ழக்� நா�களில் நடந்த
ேபாரக்ளில் ெதாடரச்�்யாகத் ேதாற்�க்ெகாண்ேட
வந்த�தான். இந்த நிைல�ல் அ�த்தப் பலம் ெபா�ந்�ய
தளப�யாக உ�ெவ�த்தவன் ஆக்ேடா�யன். இவன்
ஜ��யஸ் �சரின் உற�னன். ஆண்டனிக்� எ�ராக
ேராமானியரக்ள் மத்��ல் ெவ�ப்ைப �ைதக்க
ேவண்�ெமன்றால் அவ�ைடய எ�ப்�யக் காதல்
மைன�ேய இலக்� என்பைத நன்� உணரந்்�
ைவத்��ந்தான் ஆக்ேடா�யன். �ளிேயாப்பாடர்ா
ஜ��யஸ் �சரின் �தைவ மைன� என்�ற வைக�ல்
அவ�க்� உற�தான் என்றா�ம் அவன் அைதப்
பற்�ெயல்லாம் கண்�ெகாள்ளேவ�ல்ைல. ேரா�ல்
�ளிேயாப்பாடர்ா�ற்�ம் ஆண்டனிக்�ம் எ�ரப்்�
அ�கமாக இ�வ�ம் தப்�த்� எ�ப்�ற்� வந்�
ேசரந்்தாரக்ள். ஆண்டனிைய உ��டன் �டட்ால் அ�
தனக்� ஆபத்� என்பைத நன்� உணரந்்��ந்த



ஆக்ேடா�யன் அவரக்�க்�ப் �ன்னாேலேய
ேராமானியப் பைடைய அ�ப்�ைவத்தான்.
ஆண்டனி�ன் கைதைய ��க்க, ஆனால் அந்தப் பைட
இ���ல் ஒட�்ெமாத்த எ�ப்ைத�ம் ேராமானிய
ஆட�்க்�க் �ழ் ெகாண்�வந்���ம் என்பைத
யாரத்ான் எ�ரப்ாரத்்��ப்பாரக்ள். 

எ�ப்�ல், தான் �ன்�த் தைலைமத் தாங்�ய
பைட�டேனேய இப்ேபா� ேமா�ய ஆண்டனி
ேதாற்�ப்ேபானான். �ளிேயாப்பாடர்ா எ�ப்ைத �ட�்த்
தப்�த்� மத்�ய �ழக்� நா�க�க்�ப் ேபாய்��வ�
என்�ம் அவ�ைடய மகனான �ேசரியைன கப்பல்
�லம் ெதன்னிந்�யா�ற்� அ�ப்���வ� என்�ம்
�டட்ம் ைவத்��ந்தாள். ஆனால் அவள் எ�ப்ைத �ட�்த்
தப்�த்�ப் ேபாகத் தயார ் ெசய்� ைவத்��ந்த
அைனத்�க் கப்பல்க�ம் எ�ரிகளால் எ�த்�
அ�க்கப்பட�்�டட்�. ஆண்டனி�ம்
�ளிேயாப்பாடர்ா�ம் ெபா�க்�ள் �க்�ய� கணக்காக
எ�ப்�ற்�ள்ேளேய �க்�க்ெகாண்டாரக்ள். ஆண்டனி
தன் வாளாேலேய �த்� தற்ெகாைல ெசய்�ெகாண்டான்
என்ப� மட�்ம் சந்ேதக�ல்லாமல் ெதரி�ற�. அேத
சமயத்�ல் �ளிேயாப்பாடர்ா எப்ப� இறந்தாள் என்ப�
மட�்ம் இன்ைறக்� வைரக்�ம் மரம்மாகேவ இ�க்�ற�.
அவள் எ�ப்�ன் ெகா�ய �சம் ெகாண்ட பாம்�ன் �சம்
அ�ந்� இறந்��டட்ாள் என்� ஒ� ெச� வ� ெசய்��ம்,
ைவரத்ைத அைரத்�க் ��த்�த் தற்ெகாைல
ெசய்�ெகாண்டாள் என்� ஒ� ெச� வ� ெசய்��ம்
ெசால்�ன்றன. இ�ல் எ� உண்ைம என்�
ெதரிய�ல்ைல. �ளிேயாப்பாடர்ா�ன் இறப்�ன் �லம்
ஓட�்ெமாத்த எ�ப்�ம் ேராமானிய ஆட�்�ன் �ழ்
ேபான�. 

�தல் பாேராநாரம்ர ் ெதாடங்�ைவத்த
பாேராபாரம்பரியம் �ற்��மாக ��ந்�ப்ேபான�
�மார ் 3000 வ�டங்களாக எ�ப்� கண்�வந்த பாேரா
பாரம்பரியம் �ளிேயாப்பாடர்ா�ன் இறப்�டன்



���ற்� வந்த�. தாங்கள் கட�ளரக்ளின் �ர�நி�கள்,
ம� அவதாரங்கள் என்� ெசால்�க்ெகாண்ட
பாேராக்கள் ஒேரய�யாக எ�ப்�யக் கட�ளரக்ளிடேம
ேபாய்ச ் ேசரந்்� ெகாண்டாரக்ள். �ண்�ம் அவரக்ள்
எ�ப்�ல் தைலகாடட்ேவ இல்ைல. இந்த ெநா� வைர
இனி�ம் அ� ��யா�தாேன. 

ேபா�ம். பாேராக்கள் ��த்�ப் ேபா�ம் ேபா�ம்
என்�ற அள�ற்�ப் பாரத்்தா��டட்�. வா�ங்கள் இனி
நாம் கல்லைறத் ��டரக்ைளப் ேபாய்ச ் சந்�ப்ேபாம்.
ஆம் அவரக்ேளதான். �ர��கைள�ம், �ைடவைரக்
கல்லைறகைள�ம் தங்கத்�ற்காகச ் �ைறயா�
பாேராக்கைளக் கதற�டட்ாரக்ேள அேத கல்லைறத்
��டரக்ைளத்தான். 

கல்லைற	��டரக்ள்	மற்�ம்	சாபங்கள்	

சத்தம் எ�ப்பேவண்டாம் ெம�வாக வா�ங்கள்.
�ரி�ற� இ�ட�்ல் தட�் த�மா�
நடந்�ெகாண்��க்�ேறாம் இ�ல் சத்தம் எ�ப்பாமல்
வரச ் ெசால்�றாேன என்� நீங்கள் மன�ற்�ள்
�ன�க்ெகாள்வ� எனக்�க் ேகடக்ாமல் இல்ைல. சத்தம்
எ�ப்�னால், அேதா ெதாைல�ல் ேமற்� பாைலவன
ெநக்ேராேபா��ல் ேராந்� ேபாய்க் ெகாண்��க்�ம்
காவலரக்ளின் கா�களில் ��ந்� நாம் ெபரிய
�ரசச்ைன�ல் �க்�க்ெகாள்ளலாம். இன்�ம் ெகாஞ்சத்
ெதாைல�தான். இம் இேதா இங்ேக நின்�ெகாள்�ங்கள்.
இப்ெபா�� வந்����ேறன். 

நல்ல�. இவரத்ான் அெமன்�ேனாபர.் ப�ெனடட்ாம்
அரசப் பரம்பைரப் பாேராவான அெமேனாெதப்
(அெமேனாெதப் / �.�. 1514 - 1493 ��ய அரசாட�்
காலகடட்ம்) கல்லைற�ல் ேவைல ெசய்�ம் கட�்டக்
கைல வல்�நர.் நாைள இர� இவ�ம் இவ�ைடய
�டட்ாளிக�ம் ப�ேனழாம் அரசப் பரம்பைர
பாேராவான ேசா�ேகம் ெசப்�ன் �ர��ல் ��டப்
ேபா�றாரக்ள். இவ�டன் ேசரந்்� நா�ம் ேபாகலாம்.



நம்ைம�ம் உடன் அைழத்�ச ் ெசல்வதாகச்
ெசால்���க்�றார.் இந்த �சயம் உங்களின்
மன�ற்�ள்ேளேய இ�க்கேவண்�ம். ேவ� யாரிட�ம்
மறந்�ம் ெசால்��டா�ரக்ள். அப்ப� யாரிடமாவ� இ�
பற்� உள�க்ெகாட�்�ட�்ரக்ள் என்றால் ��� ெசய்�
ெகாள்�ங்கள் நாம் அைனவ�ம் உ��டன்
எ�க்கப்ப�வ� நிசச்யம் என்�. ஆம் கல்லைறத்
��ட�்ற்�த் தண்டைன உ��டன்
எ�க்கப்ப�வ�தான். சரி வா�ங்கள் வந்த �வேட
ெதரியாமல் இ�ட�்ல் மைறந்���ேவாம். கல்லைறத்
��டை்டத் த�க்கத்தான் ெநக்ேராேபா��ல் காவலரக்ள்
ேராந்� �ற்� வந்� ெகாண்��க்�றாரக்ள். இர�ம்
பக�ம் அவரக்ள் ேராந்�ப் பணி�ல் இ�ப்பாரக்ள். 

ேமற்�க் கைர பாைலவனமான � ேலண்ட ் ஆப்
ெடட�்ல் �ற்�க்கணக்கான மஸ்டபாக்க�ம்
�ர��க�ம் இ�க்�ன்றன. அைவ அைனத்�ற்�ம்
காவலரக்ைளப் ேபா�வ� என்றால் அ� எப்ேபரப்டட்
�க்கலான பணி என்� பாரத்்�க்ெகாள்�ங்கள். ஆனால்
பாேராக்க�க்� ேவ� வ��ல்ைல �ற்�க் கணக்�ல்
இதற்ெகன்ேற காவலரக்ைளப் பணி�ல்
அமரத்்தேவண்�ம். இந்தக் காவலரக்ைள ேமற்பாரை்வ
ெசய்�ம் அ�காரம் அந்த அந்தப் ப�� ேநாமார�்டம்
ெகா�க்கப்பட�்�க்�ம். கல்லைறத் ��டரக்ள்
மஸ்டபாக்க�க்�ள்�ம் �ர��க�க்�ள்�ம் ��ட�்த்
தனமாகப் ��ந்� அவற்�ல் இ�க்�ம் தங்கப்
ெபா�டக்ைளத் ����டாம��க்கத்தான் இந்தக்
காவல் ஏற்பா�. இந்தக் காவலரக்ளின் கண்களில்
மண்ைணத் ���ட�்த்தான் நாைளக்� நாம்
அமன்�ேனாப�டன் �ர��ற்�ள் ��டச்
ெசல்லப்ேபா�ேறாம். என்ன� பயமாக இ�க்�றதா
�ற� எப்ப�க் கல்லைறத் ��டை்டக் ��த்�
அ�ந்�க்ெகாள்�ரக்ளாம். 

கல்லைறத் ��ட�்ல் ெபரி�ம் ஈ�படட்வரக்ள்
�ர�ட ் கட�்மான அ�பவம் ெகாண்ட வல்�நரக்�ம்



உள்�ர ் ஆ�நரக்�ேம. இ� ஊர�ந்த இரக�யம்.
பாேராக்க�க்�ம் �ட இ� அரசல் �ரசலாகத் ெதரி�ம்.
இ�ந்�ம் யாைர�ம் ைக�ம் கள�மாகப் ��க்க
��யாத காரணத்தால் கல்லைறத் ��டரக்ைள
அைடயாளம் கண்� தண்�க்க ��யாத நிைலேய
இ�ந்� வந்த�. அவ்வள� ெதளிவாகத் �டட்ம் ேபாட�்க்
கல்லைறகைளத் �����க்�றாரக்ள்
இந்தக்களவாணிகள், ெபா�ளாதாரெந�க்க� ஏற்ப�ம்
காலங்களி�ம், அர�க்� எ�ராக உள்�ர ்�ளரச்�்கள்
ஏற்ப�ம்ேபா�ம் எ�ப்�ய ��மக்க�ம் �டப்
�ர��க�க்�ள்�ம் கல்லைறக�க்�ள்�ம் ��ந்�
�����க்�றாரக்ள். பல ஆ�ரம் வ�டங்களாகத்
��டத் ��டக் �ைற�ல்லாமல் ஒவ்ெவா� �ர��ம்
கல்லைற�ம் ���பவரக்�க்� வாரி
வழங்���க்�ன்றன என்றால் எவ்வள�ற்� அ�கமாக
�ைல ம�க்க ��யாத ெபா�டக்ள் அைவ
ஒவ்ெவான்�ர�்ள்�ம் ைவக்கப்பட�்�ந்��க்�ம்
என்பைத நீங்கேள கற்பைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள். 

எந்த ஒ� பாேரா�ன் கல்லைற�ம் �ர��ம் இந்தக்
கல்லைறக் களவாணிகளின் கண்களி��ந்�ம்
ைகவரிைச���ந்�ம் தப்�ய� �ைடயா�.
இவரக்�க்�ப் பயந்� பாேராக்கள் வானத்�ல் தங்கள்
�ர��கைள�ம் கல்லைறகைள�ம் கடட்ாத�தான்
�சச்ம் மற்றப� ��க்�ள்�ம் யார ் கண்ணி�ம்
படாதப� தங்க�ைடய கல்லைறையக் கட�்�ம் பாரத்்�
�டட்ாரக்ள். ஆனால் ��க்� அ��ல் கட�்ய
கல்லைற��ம் ெபா�டக்ள் ��� ேபான�தான்
உசச்க்கடட்க் ெகா�ைம. இந்தக் ெகா�ைமக்� �கச்
�றந்த உதாரணம் பன்னிரண்டாவ� அரசப்
பரம்பைரையச ் ேசரந்்த பாேரா ெசன்ெவாஸ் ெரட்
(ெசேனாஸ் ெரட ் III �.�. 1836-1818 இைட அரசாட�்
காலகடட்ம்) கல்லைற. இந்தப் பாேரா தனக்ெகன்� ஒ�
�ர�ட ்கட�்��ந்தா�ம் அவ�ைடய மம்��ம் தங்கப்
ெபா�டக்�ம் ைவக்கப்படட்ெதன்னேவா மைலக் �ன்�
அ��ல் கடட்ப்படட் கல்லைற�ல்தான். இந்தக் கல்லைற



இ�ப்ப� அைபேடாஸ் நகரி��க்�ம் ெமண்ேடன் ஆப்
அ��ஸ் மைலக் �ன்�க்� அ��ல், இந்த மைலக்
�ன்�க்� அ��ல் ��ையக் �ைடந்� யார ்கண்ணி�ம்
பட�்�டாத இடத்�ல்தான் இந்தப் பாேரா�ன்
கல்லைறக் கடட்ப்பட�்�ந்த�. �ர�ட ்கட�்மானத்�ற்�
எப்ப� மஸ்டபாக்கள் �ன்ேனா�ேயா அேத ேபாலத் �
ேவ� ஆப் � �ங்�ல் இ�க்�ம் �ைடவைர கல்லைற
கட�்டக் கைலக்� �ன்ேனா� பாேரா ெசன்ெவாஸ்
ெர�ன் மைலக் �ன்�க்� அ��ல் இ�க்�ம் இந்தக்
கல்லைற. 

ெவளி���ந்� பாரப்்பவரக்�க்�ப்
பாைலவனத்�ல் ��த்�க்ெகாண்��க்�ம் இந்த மைலக்
�ன்� மட�்ேம கண்ணில் ப�ம். இதற்� அ��ல் ஒ�
பாேரா�ன் கல்லைற இ�க்�ற� என்� கற்�ரம்
அ�த்�ச ்சத்�யம் ெசய்தா�ம் யா�ம் நம்பமாடட்ாரக்ள்.
ஆனால் இந்தக் கல்லைற��ம் ைகவரிைசையக்
காட�்�டட்ாரக்ள் கல்லைறக் களவாணிகள், இ�பதாம்
�ற்றாண்� ஆராய்ச�்யாளரக்ள் எேதசை்சயாக இந்தக்
கல்லைறையக் கண்���த்தேபா� பல �ைற இந்தக்
கல்லைற�ல் ��ட�் நடந்��ப்பதற்கான
தடயங்கைள�ம் கண்���த்தாரக்ள். என்ன
அமன்�ேனாப�டன் ெசல்லத் தயாரா��ட�்ரக்ளா,
���வ� சடட் �ேராதம் அதனால் வரமாட�்ரக்ளா.
நீங்கள் ெசால்வ�ம் சரிதான். யார ்அந்த அமன்�ேனாபர்
என்� ெதரியேவண்�மா. ெசால்�ேறன்.
�ர��கைள�ம் கல்லைறகைள�ம் ���வ�ல் ெபயர்
ேபானவன். இவன் இந்தக் காரியத்�ல் ெகட�்க்காரன்
என்� 3.5000 வ�டங்க�க்� �ற்படட் பப்ைபரஸ்
ஆவணங்கேள ெசால்�ன்றன. ஆனால் இவைனக்
ைக�ம் கள�மாகப் ��க்கத்தான் எந்தச ் சாட�்ய�ம்
இ�� வைர �ைடக்கேவ�ல்ைல. கல்லைறத் ��ட�்
வழக்�த் ெதாடரப்ாக இன்ெனா� சம்பவ�ம் பப்ைபரஸ்
ஆவணங்களில் ப�வா���க்�ற�. அ� பாேரா
ராேம�ஸ் IX (ராேம�ஸ் IX A. �. 1124 BC-1106 BC, 20-வ�
அரச பரம்பைர ��ய அரசாட�் காலகடட்ம்) காலத்�ல்



நடந்த வழக்�. இந்த வழக்�ன் �சாரைண அ�காரி
�ப்ஸ் நகரின் ேநாமாரக்், கல்லைறத் ��ட�் வழக்�ல்
�ற்றம் �மத்தப்படட்வர ்ேமற்� �ப்ஸ் நகரின் ேநாமாரக்்
அவ�ைடய ெபயர ்பேவரா, 

பேவரா�ன்�டட்ாளிகள் �ர��களில்
���ம்ேபா� ேராந்�ப்பணி�ல் ஈட�்ப்பட�்�ந்த
ெநக்ேராேபா�ஸ் காவலரக்ளிடம் அகப்பட�்க்
ெகாள்�றாரக்ள். அகப்படட்வரக்ள் இரண்� ேபர.்
அவரக்ள் இ�வைர�ம் �சாரிக்�ம் நடவ�க்ைககைள
அப்ப�ேய ப�� ெசய்��க்�ற� அந்தப் பப்ைபரஸ்
ஆவணம். அந்த இரண்� கல்லைறத் ��டரக்�ம்
இ��வைர தங்க�ைடய தைலவரான பேவராைவக்
காட�்க்ெகா�க்கேவ�ல்ைல, வழக்� �சாரைண�ன்
���ல் அவரக்ள் இ�வ�ம் கல்லைறத் ��ட�்க்
�ற்றத்�ல் ஈ�படட்� நி�பனமா�ற�. அவரக்ள்
���ய� உண்ைமதான் என்� உ�� ெசய்தேத
அவரக்�ைடய தைலவரான பேவராதான்.
அப்ப���ந்�ம் �ப்�ன் ேநாமார�்க்�ப் பேவரா ேமல்
இ�ந்த சந்ேதகம் ேபாகேவ�ல்ைல. அவரப்ேவரா�க்�ம்
இந்தத் ��ட�்ல் பங்��க்�ற� என்� �ற்றம்
�மத்��றார.் ஆனால் தண்டைனக்� ஆளான�
என்னேவா அகப்படட் அப்பா�கள் இ�வரத்ான்.
எ�ப்�ல் ெகாைல, ெகாள்ைள, கற்ப�ப்ைப �ட �க
�கக் ெகா�ங்�ற்றம் கல்லைறத் ��ட�்தான்.
கல்லைறத் ��ட�்க் �ற்றத்�ல்
அகப்பட�்க்ெகாண்டால் மரண தண்டைன நிசச்யம்.
உ��டன் எரித்�க் ெகால்வ�தான் அந்த மரண
தண்டைன. எ�ப்�யரக்ள் ம� உலக வாழ்�ல்
நம்�க்ைக உைடயவரக்ள் என்ப� நமக்�த்தான்
ெதரி�ேம. ம� உலக வாழ்��ம் உ��டன் ��ம்ப
எ�ம்ேபா� இந்த உலக வாழ்�ல் அவரக்ளின் உ�ர ்எந்த
உட�ல் இ�ந்தேதா அேத உடல்தான் ம� உலக
வாழ்��ம் உத�ம் என்பைத அவரக்ள் �டமாக
நம்�னாரக்ள். 



இந்த உல�ல் அவரக்ள் உ�ர ் இ�ந்த உடல் ம�
உலக வாழ்�ல் �ைடக்க�ல்ைல என்றால்
அவரக்�ைடய ஆன்மா வா��ம் வ�ற்��ம்
அ�த்�க்ெகாண்� இந்த உல�ேலேய
�ற்�க்ெகாண்��க்�ம் என்ப�ம் அவரக்�ைடய
நம்�க்ைக. அவரக்ைளப் ெபா�த்தவைர�ல் இ� ஆன்ம
ஈேடற்றம் இல்லாத நிைல. இப்ப� ஒ� நிைலையக்
கல்லைறத் ��டரக்�க்� உண்டாக்கத்தான்
அவரக்�ைடய உடைல இந்த உல�ேலேய எ�க்�ம்
தண்டைன. இறந்த உடல் சாம்பலா� �டட் �ற�
கல்லைறத் ��டரக்ளின் ஆன்மா ம� உலகத்�ற்�
எப்ப�ப் ேபாக ���ம். ேபானா�ம் உட�க்�ப் ப�லாக
எ�க்கப்படட் சாம்பைல ைவத்�க்ெகாண்� என்ன
ெசய்ய���ம். இப்ப�யான தண்டைன எல்லாம்
கல்லைறத் ��டரக்ைள இம்�யள�ற்�க் �ட
அச�்�த்த�ல்ைல. 

�ர��களி�ம், கல்லைறகளி�ம் ஆைளக்
ெகால்�ம் சாபம் இ�க்�ம் என்பதற்ேக அசறாதவரக்ள்
இதற்ெகல்லாமா அல�வாரக்ள். ஒவ்ெவா�
பாேரா�ற்�ம் தைலைம �சாரி ஒ�வர ் இ�ப்பார.்
�சாரி என்ப� ெகாஞ்சம் ெமன்ைமயான ெபயராகத்
ேதான்��ற� காரணம் உண்ைம�ல் அவரக்ள்
மந்�ரவா�கள். இப்ப�யான மந்�ரவா� �சாரி�ன்
சமயப் பணிகளில் �க �க்�யமான பணி கல்லைறத்
��டரக்�க்� எ�ராகப் பாேரா�ன் �ர��கள் மற்�ம்
கல்லைறகளின் �� சாபத்ைத இறக்� ைவப்ப�.
தன்�ைடய சாபம் ேபாதா� என்� கட�ள் ஓ�ரி�ன்
சாபத்ைத�ம் ேசரத்்ேத மந்�ரவா� �சாரி �ர��கள்
மற்�ம் கல்லைறகளில் கல்ெவடட்ாக எ��ைவத்�
��வார.் இந்தச ் சாபங்கள் கல்லைறத் ��டரக்ைளக்
ெகான்� ��ம் என்ப� நம்�க்ைக. தங்கத்ைதத் ��ட
�ர��க�க்�ள் �ைழபவரக்ள் ெகா�ரமாக
இறந்�ப்ேபாவாரக்ள். அந்தக் ெகா�ர மரணத்ைத
ைவத்ேத கல்லைறத் ��டரக்ைள அைடயாளம்
காண்ப�டன், அந்தக் ெகா�ர மரணம் மற்றவரக்�க்�ம்



அசச்த்ைத ஏற்ப�த்�ம் என்ப�ம் ெபா�வான
நம்�க்ைக, ஆனால் அப்ப�ெயல்லாம் எ��ம்
நைடெபற்றதாக எவ்�த வரலாற்� ஆதாரங்க�ம்
�ைடக்க�ல்ைல. �ர��களில் ெபா�க்கப்பட�்�க்�ம்
சாபங்களில் �ல இேதா. இ� கட�ள் ஓ�ரி�ன் சாபம்.

 "பாேரா�ன் கல்லைறக்�ள் �ைழபவன் ��
மரணம் பறந்� வந்� க��ம்". இந்தச ்ச�க்�ம் வரிகள்
மரணத்�ன் �த்தகத்�ல் இ�ப்பைவ. ேம�ம் �ல
சாபங்கள் இேதா, 

"இந்தக் கல்லைறைய உைடத்� �ைழந்�
ெதால்ைலத்த�பவன், என்�டன் நியாயம்
�ரக்்கப்ப�வானாக" 

"எவன் ஒ�வன் இந்தக் கல்லைறக்� எ�ராகச்
ெசயல்ப�வாேனா, அவைன ைநல் ந� �தைல ��ங்க,
நிலத்�ல் பாம்� அவைனக் ெகாத்த, கட�ள் அவைன
நியாயம் �ரக்்கட�்ம்" 

ேமேல நாம் பாரத்்தைவ பைழய அரசாட�் காலகடட்
மஸ்டபாக்களில் இ�க்�ம் சாபங்கள். 

ஸக்கரா ப���ல் இ�க்�ம் அன்க்மேஹார ்என்�ற
மந்�ரவா� �சாரி�ன் கல்லைற�ல் இ�க்�ம் சாபம்
இேதா,

"ேமற்���க்�ம் என� கல்லைறக்�ள் நீங்கள்
ெசய்�ம் அைனத்�க் காரியங்க�ம் உங்களின்
ெசாத்�க்களின் ��ம் வரக்கடவதாக, எல்லா மந்�ர
தந்�ரங்க�ம், இரக�ய சாபங்க�ம் அ�ந்த தைலைம
�சாரி நான். �ய எண்ணத்�டன் என� இந்தக்
கல்லைறக்�ள் �ைழபவரக்ள் அ�த்தமானவற்ைறத்
�ன்ற பாவத்�ற்� ஆளா�ப்ேபாவாரக்ள், நான்
அத்தைகயவரக்ளின் க�த்ைத ெந�த்�ப் ேபா�ேவன்.
அேத சமயத்�ல் என� கல்லைறக்�ள் �த்தமாக�ம் �ய
எண்ணத்�ட�ம் �ைழபவரக்ளின் காவலனாக நான்
இ�ப்ேபன்." 



கல்லைறத் ��டரக்ள் ேமல் மந்�ரவா� �சாரிகள்
இறக்� ைவத்த ஒட�்ெமாத்த சாபங்களின் பட�்யைல
அ�ந்� ெகாள்ள நமக்� உத�வ� அமேனாெதப், சன
ஆப் ஹாப்� என்பவனின் கல்லைற. இவன் 18-வ� அரச
பரம்பைரையச ்ேசரந்்தவன், �சாரி, கட�்டக் கைலஞன்,
எ�த்தாளன், கண்காணிப்பாளன் என்� பல அரச
பத�களில் இ�ந்தவன். இவ�ைடய கல்லைற
சாபங்களின் ஒ� ெபரிய பட�்யைலேய த��ற�. அந்த
நீ.....ண்டப் பட�்ய�ல் இ�க்�ம் அைனத்�ம்
சாபங்க�ம் அவ�ைடய கல்லைறையத் ���ம்
களவாணிகள் ேமல் இறங்�ம் என்�ற� அந்தச்
சாபங்களின் கல்ெவட�். அந்த நீண்டப் பட�்யைல
இங்ேக தர ��யா�. அ���ந்� ஒ� ப�� மட�்ம், 

"இம்ம�லக ஆஸ்�கைள�ம் அந்தஸ்�கைள�ம்
இழந்�ப்ேபாவாரக்ள், நரகத்�ன் ��ல் சாம்பலா�ப்
ேபாவாரக்ளாக, கட�்ண்� கட�ல்
�ழ்�ப்ேபாவாரக்ளாக, வாரி�கள் இல்லாமல்
அவ�ப்ப�வாரக்ள். அவரக்�க்� என்� ெசாந்தமாகக்
கல்லைற�ம் இ��ச ்சடங்� பைடயல்க�ம் இல்லாமல்
சாவாரக்ள், அவரக்ள் �ணம் அ�� நா� எ�ம்�கள்
ந�ந்�ப்ேபா�ம்" 

நல்லேவைள நாம் அமன்�ேனாப�டன் ேசரந்்�க்
கல்லைறத் ��ட�்ற்�ப் ேபாக�ல்ைல. ேபா��ந்தால்
இந்த அத்தைன சாபங்க�ம் நம் தைல��ம்
இறங்���க்�ேம என்� நீங்கள் ���டன் பாரப்்ப�
எனக்�த் ெதரியாம�ல்ைல. ெகாஞ்சம் எனக்� அ��ல்
வா�ங்கேளன். உங்க�க்� ஒ� இரக�யம்
ெசால்லட�்மா இந்தச ் சாபங்கள் எல்லாம் ஒ�
�ர��ற்�ள் �தன் �ைறயாகச ் ெசல்�ம் கல்லைறத்
��டரக்ள் �� மட�்ேம ேவைல ெசய்�ம். அ�த்த�த்�
அந்தப் �ர��ற்�ள் ��டச ் ெசல்ேவாரக்ள் �� இந்தச்
சாபங்கள் ேவைல ெசய்யா�. உண்ைம என்னெவன்றால்
எந்த ஒ� கல்லைறக் களவாணி ��ம் இந்தச ்சாபங்கள்
ேவைல ெசய்ததாக எ�ப்�ய வரலாற்�ல் எந்த ஒ�



இடத்��ம் ப�ேவயாக�ல்ைல. இ��யாக ஒ�
�ேனாதமான சாபம் ��த்�ம் ெசால்லட�்மா, க�ைத
�கம் ெகாண்ட கட�ளான ெசத் கல்லைறக்
களவாணிகைளக் கற்ப�த்���வார ் என்�ற சாப�ம்
இந்தச ்சாபங்களில் அடக்கம். 

இந்தச ் சாபங்கள் அைனத்�ம் கட�ளரக்ளின்
ெபயரா�ம் மந்�ரத்தா�ம் கடட்ப்படட்ைவ என்பதால்
அைவ ��த்�ம் ெகாஞ்சம் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்.
ேவண்டாம் என்றா ெசால்�ரக்ள். 

கட�ளரக்�ம்,	மந்�ரத்	தந்�ர	மர்மங்க�ம்	

எ�ப்�ல் �ற்�க் கணக்�ல் கட�ளரக்ள் உண்�
என்பைதக் ��த்� நமக்� �ன்ேப ெதரி�ம். எல்லாக்
கட�ளரக்�க்�ம் ேதாற்றம் ��த்த கைத உண்டா
என்றால் நிசச்யமாக இல்ைல. �கக் ��ப்�டட்
�க்�யமான கட�ளரக்�க்� மட�்ேம ேதாற்றக்
கைதகள் உண்�. அந்தக் கைதக�ம் எ�ப்�யரக்ளின்
உலகத் ேதாற்றக் ெகாள்ைக�டன் ெதாடர�்ைடய�.
இந்தக் கைதகள் ஒேர �சயத்ைதத் ��ம்பத் ��ம்பச்
ெசால்லக் ��யைவ �ைடயா�. ஒவ்ெவா� கைத�ம்
ஒவ்ெவா� வ��ல் உலகத் ேதாற்றம் ��த்�ம் அதன்
�லம் உ�வான கட�ளரக்ள் ��த்�ம் ெசால்�ம். ஓல்ட்
�ங்டம் பப்ைபரஸ் மற்�ம் கல்லைற எ�த்�க்கள்
உலகத் ேதாற்றம் ��த்�ம் கட�ளரக்ள் ��த்�ம் ஒ�
�தமாகச ் ெசான்னால், ��ல் �ங்டம் மற்�ம் நி�க்
�ங்டம் எ�த்�க்கள் ேவ� கைதகைளச ் ெசால்�ம்.
ஆனால் இந்தக் கைதகளில் சம்பந்தப்படட் கட�ளரக்ள்
மட�்ேம ஒேர ெபயரில் இ�ப்பாரக்ள். இந்தக் கைதகள்
அைனத்�ம் ஒ� �சயத்ைத மட�்ம் ஒத்தக் �ர�ல்
ெசால்�ன்றன. அ� உலகத் ேதாற்றம், �ழப்பம் நிைறந்த
Nan என்� அைழக்கப்ப�ம் ைநல் நீரின் ெவள்ளப்
ெப�க்�ல் இ�ந்� ேதான்�ய� என்ப�. இ� ��த்�
நாம் �ன்ேப ெகாஞ்சம் பாரத்்��க்�ேறாம். 



�ழப்பம், இ�ள் மற்�ம் உ�வம் அற்ற இந்த உலகத்
ெதாடக்க நிைல�ன் ப��களாக நான்� கட�ளர்
ேசா�கள் ��ப்�டப்ப��ன்றன. இந்தச ் ேசா�க்�
ஓக்டாட ் என்� ெபயர.் �ண் ��ெனட ் ெஹ-ஹ�ெயட,்
�க - க�ெகட ் அ�ன்- அ�ெனட ் ஆ�யவரக்ள் அந்த
எட�்க் கட�ளரக்ள். �ல கைதகள் இந்த எட�்க்
கட�ளரக்ளின் ெபயரக்ளாக ேவ� ஒன்ைறத் த�ம்.
ஆனால் எட�் என்ற ெதாைக மட�்ம் எல்லாக்
கைதகளி�ம் ஒன்றாகத்தான் இ�க்�ம். இந்த எட�்
கட�ளரக்ைள�ம் 6000 வ�டங்க�க்� �ற்படட்
எ�ப்�யரக்ள் ெகம்� என்�ற வரலாற்�க்� �ந்ைதய
பழைமயான நகரில் வ�ப்பட�்�க்�றாரக்ள். ெகம்�
என்றால் எட�் நகரம் என்� ெபா�ள். �ேரக்கரக்ள்
ெகம்� நகைர ெஹரே்மாேபா�ஸ் என்�
அைழத்தாரக்ள். �ற்காலத்�ல் இந்த நகரம் நிலாக்
கட�ளான ேதா�ன் �னித நகரமாக மா�ப்ேபான�.
ேதாத் கட�ள்தான் எ�ப்�ய எ�த்� �ைறையக்
கண்���த்� எ�ப்�யரக்�க்� வழங்�யவர.்
ெஹரே்மாேபா�ஸ் நகரேம எ�ப்�ய மந்�ர தந்�ர
�த்ைதக�க்�ம் அ� ெதாடரப்ான பப்ைபரஸ்
ஆவணங்க�க்�ம் ெபயர ் ேபான�. அன்ைறய உலக
மக்கள் அைனவ�ம் இந்த நகரின் மந்�ர தந்�ர
ெசயல்பா�கள் ��த்� நன்றாகேவ
அ�ந்�ைவத்��ந்��ப்பாரக்ள் என்� க�தப்ப��ற�. 

உலகத் ேதாற்றம் ��த்த கைதகளில் ஒ�
கைதையச ் ெசால்�ம் எ�த்�க் ��ப்�களில் �கப்
பழைமயான� �க் ஆப் ஓவர�்ேரா�ங் அெபப். அெபப்
என்ப� பாம்� வ��ல் இ�க்�ம் ெகடட் சக்�.
இன்ெனா� உலகத் ேதாற்றக் கைத அ�ம்-ரா என்�ற
ஒற்ைறக் கட�ளில் இ�ந்ேத உலக�ம் அதன்
உ�ரினங்க�ம் ேதான்�யதாகச ்ெசால்�ற�. அ�ம் ரா
ஒேர உ��ல் ஆண் பாக�ம் ெபண் பாக�ம் ெகாண்ட
கட�ள். இவ�க்�த் தைல�ல் ெநற்�க் கண்�ம்
உண்�. அ�ம் தன்�ைடய ஆண் ��ைய ைக�ல்
எ�த்� அ���ந்� �ந்�ைவத் ெதளித்�க் காற்�க்



கட�ளான ஸ்ஸ� (ஆண் கட�ள்)-ைவ�ம், நீர ்கட�ளான
ெடஃப்ெனடை்ட�ம் (ெபண் கட�ள்) பைடக்�றார.்
ஸ்ஸ��ம், ெடஃப்ெனட�்ம் �ண் நிைல�ன் இ��க்�ள்
என்ன இ�க்�ற� என்� ஆராயச ் ெசல்�றாரக்ள்,
ஆராயச ் ெசன்றவரக்ள் ெதாைலந்��ட அ�ம்-ரா தன்
ெநற்�க் கண்ைண எ�த்�த் ெதாைலந்த இ�வைர�ம்
கண்���க்க இ��க்�ள் அ�ப்��றார.் இந்த
ெநற்�க்கண்ேண �ரியன், இந்த ெநற்�க்கண் ேவ� பல
ெபண் கட�ளரக்ளின் உ�வத்ைத�ம் எ�க்கக் ��ய�.
உதாரணமாக அத்ேதார,் ெசக்ெமட ் மற்�ம் வா�ெஜட்
கட�ள்கள். இவரக்ள் அ�ம்-ரா�ன் ெபண்
�ழந்ைதகளாகக் க�தப்ப��றாரக்ள். அ�ம்- ரா�ன்
ெநற்�க் கண் �ன் இ�ைள ெவளிசச்ப் ப�த்�த்
ெதாைலந்த ஸ்ஸ�ைவ�ம், ெடஃப்ெனடை்ட�ம் அ�ம்-
ரா�டம் �ட�் வ��ற�. இந்த ெநற்�க் கண் ஸ்ஸ�,
ெடஃப்ெனடை்ட ேத�ச ் ெசன்ற சமயத்�ல் அ�ம்-ரா
தனக்� ேவ� ஒ� ெநற்�க் கண்ைண
உ�வாக்�க்ெகாள்�றார.் 

இந்தச ் ெசயல் �ந்ைதய ெநற்�க் கண்�க்�
ெபாறாைமைய�ம் ேகாபத்ைத�ம் உண்டாக்க அ�ம்-
ரா�டம் ேகா�த்�க்ெகாண்� எ�ப்�ன்
ெதற்���க்�ம் ��யப் பாைலவனப் ப��க்�ப்
ேபாய்���ற� (இ� இன்ைறய �டான் நா�). அங்ேக
அ� காட�்ப் �ைன (ெபண் �ங்கமாக�ம் இ�க்கலாம்
வ�வம் எ�த்� வ�த்� வ��ற�. இந்த நிைல�ல்
உல�ல் �ழப்ப நிைலக்�ம். நியாயத்�ற்�ம் ெப�ம்
சண்ைட 

�ண்����ற�. இைதச ் சரி கடட் அ�ம்-ரா�ற்�க்
ேகா�ந்�க்ெகாண்� ேபான ெநற்�க் கண்ணின் உத�த்
ேதைவப்ப��ற�. �ைன வ����க்�ம் ெநற்�க்
கண்ைணச ் சமாதானப்ப�த்� அைழத்�வர ஸ்ஸ�ைவ
அ�ப்��றார ் அ�ம்-ரா. �ல ேகா�ல் பப்ைபரஸ்
எ�த்�க்கள் ேதாத் அ�ப்பப்படட்தாகச ்ெசால்�ன்றன.
ேதாத் �ரங்� வ�வம் எ�த்� எ�ப்�ன் ெதற்�ப்



பாைலவனப் ப��க்�ச ் ெசன்� ெநற்�க் கண்ைணச்
சந்�க்�றார.் இன்னாப்பா இராமாயணக் கைதைய�ம்
�வ�ராணக் கைதைய�ம் ரீ-�க்ஸ் பண்ணி
ெசாம்மாங்காட�்�ம் அட�்�ட�்யா - இப்ப�ெயல்லாம்
நீங்கள் ேயா�க்கலாம். ஆனால் நான் இங்ேக
ெசால்�க்ெகாண்��ப்ப� இன்ைற���ந்� 6000
வ�டங்க�க்� �ன்� எ�தப்படட் ஒ� �சயத்ைத,
�ரங்� வ����க்�ம் ேதாத், �ைன வ����க்�ம்
ெநற்�க் கண்ைணச ் சமாதானப்ப�த்� அ�ம்-ரா�டம்
அைழத்� வ��றார.் 

ெநற்�க் கண்ைணச ் சாந்தப்ப�த்�ம் �தமாக
அ�ம்-ரா அைத இராஜ நாகமாக மாற்�த் தன்�ைடய
��வங்களில் ஒன்றாக ைவத்�க்ெகாள்�றார.் அவைர
எ�ரக்்க வ�ம் எ�ரிகள் �� ெந�ப்ைபக் கக்� அ�ம்-
ராைவப் பா�காக்க இந்த ஏற்பா�. இதற்�ப் �ற� அவர்
தன்�ைடய உடல் �யரை்வத்�ளிகளி��ந்� மற்ற
�ற்�க்கணக்கான கட�ளரக்ைள�ம், அவ�ைடய
கண்ணீர ் �ளிகளி��ந்� மனித இனத்ைத�ம்
உண்டாக்��றார.் உலகத்ைதப் பைடத்த அ�ம்
ரா�ற்ேக எ�ரிகளா? ஆம் மானிடப் பதரக்ள்தான்
அவ�ைடய எ�ரிகள் என்� � �க ஆப்� ெஹவன்�கவ்
ெசால்�ற�. இந்தப்�த்தகம் பாேரா�த்தன்கா��ைடய
கல்லைற��ம் மற்ற �ல கல்லைற �வரக்ளி�ம்
எ�தப்பட�்�க்�ற�. இந்தப் �த்தகம் மனிதரக்ள் எப்ப�
அ�ம்-ரா�ற்� எ�ராகக் கலகம் ெசய்� அவைர
எ�ரத்்தாரக்ள் �ற� எப்ப� அவரக்ள்
அடக்கப்படட்ாரக்ள் என்� ெசால்�ற�. இப்ப�ேய பல
கைதகள் ேபாய்க் ெகாண்ேட��க்�ற�. இவற்�க்� ஒ�
��ேவ�ல்ைலயா என்� ேகட�்ம் அள�ற்�, அந்தக்
கைதகள் அைனத்ைத�ம் இங்ேக ெசால்வெதன்றால்
ேகட�்ம் உங்க�க்�ம் ெசால்�ம் எனக்�ம்
மண்ைடக்காய்வெதன்ப� நிசச்யம். 

பாேராக்களின் �ர��க�ம், �ைடவைரக்
கல்லைறக�ம், கல்லைறக் ேகா�ல்க�ம்,



கட�ளரக்ளின் ேகா�ல்க�ம் இத்தைகய கைதகள்
அடங்�ய எ�த்�க்க�க்�ம். பப்ைபரஸ்
ஆவணங்க�க்�ம் பா�காவல் இடங்களாக
இ�ந்��க்�ன்றன. இந்த உலகத் ேதாற்றக் கைதகள்
ஒ��றம் என்றால் மந்�ர தந்�ரம் ��த்த
எ�த்�க்க�ம், பப்ைபரஸ் ஆவணங்க�ம்
பாேராக்களின் கல்லைறகளி�ம், �ர��களி�ம்,
கல்லைறக் ேகா�ல்களி�ம்
பா�காக்கப்பட�்�க்�ன்றன. மந்�ர தந்�ரத்ைத
எ�ப்�யரக்ள் ெஹக்கா என்�ற ெசால்லா�ம் அக்�
என்�ற ெசால்லா�ம் ��க்�றாரக்ள். இன்ைற���ந்�
40000 வ�டங்க�க்� �ற்படட் மந்�ர �த்ைதக�க்கான
சடங்�கள் அடங்�ய பப்ைபரஸ் ஜ��ல்ஹாக் ஆவணம்
இப்ெபா�� �ைடத்��க்�ற�. இந்த
ஆவணத்���க்�ம் எ�த்�க்கள் �ர��ற்�ள்ேள
பாேரா�ன் மம்� ைவக்கப்ப�ம் அைற �வரக்ளி�ம்,
கல்லைறக் ேகா�ல் �வரக்ளி�ம்
எ�தப்பட�்��க்�ற�. 

இேதப் ேபான்� �கப் பழைமயான � �ர�ட்
ெடக்ஸ்ட ் மற்�ம் � கஃ�ன் ெடக்ஸ்ட ் பப்ைபரஸ்
��ள்கள் �ைடத்��க்�ன்றன. இைவ�ம் இறப்�ற்�ப்
�றகான ம� வாழ்�க் ��த்த மந்�ரங்க�ம், ம�
வாழ்�ல் இறந்தவைர உ�ரப்்�க்�ம் மந்�ரங்க�ம்
அடங்�யைவ. ேம�ம் �ர��ற்�ள் ��ந்�
���பவரக்ைள�ம், �ர��ற்�ச ் ேசதம்
ஏற்ப�த்�பவரக்ைள�ம் நாசமாகப் ேபா�ம்ப�
ச�க்�ம் மந்�ர எ�த்�க்க�ம் இவற்�ல் உண்�. இந்த
எ�த்�க்கள் மஸ்டபா மற்�ம் �ர��ற்�ள் மம்�
ைவக்கப்ப�ம் அைற �வரக்ளி�ம், மம்� ைவக்கப்ப�ம்
சரக்ேபஃக�ன் உள்ேள�ம் ெவளிேய�ம், �ைலகளின்
�ேழ�ம், ஓ�யங்களின் �ேழ�ம் எ�� ைவக்கப்ப�ம்.
எ�த்தாக எ�தப்ப�ம் மந்�ர ெசாற்க�க்� சக்��ம்
�ரிய�ம் அ�கம் என்� நம்�னாரக்ள் எ�ப்�யரக்ள்.
இந்த நம்�க்ைக�ன் காரணமாகேவ கட�ள் ேசத் (Seth)
��த்த மந்�ர ெசாற்கைள அவ்வளவாகப்



பயன்ப�த்தேவ மாடட்ாரக்ள் எ�ப்�யரக்ள். காரணம்
ேசத் இந்த உல�ல் �ைமகைள�ம் ேபராபத்�க்கைள�ம்
ெகாண்�வ�ம் �யக் கட�ள் அல்ல� சக்�. 

� �ர�ட ் ெடக்ஸ்ட ் மற்�ம் � கஃ�ன் ெடக்ஸ்ட்
�த்தகங்கள் பாதாளத்�ன் �த்தகங்கள் (books of
underworld) என்� அைடயாளப்ப�த்��றாரக்ள் எ�ப்�ய
மந்�ரவா�கள். � �க் ஆப்� ெடட ் �த்தக�ம் இந்த
வைகையச ்ேசரந்்த�தான். இேத வைக�ல் வ�ம் மற்ற
மந்�ர �த்தகங்கள் � �க் ஆப் � �ரி�ங் � �க் ஆப் � �
ேவஸ், � �க் ஆப் � ைலப் � �க் ஆப் � என்ட ்ஆப் �
இயர ் மற்�ம் � �க் ஆப் � லாஸ்ட ் ேட ஆப் � இயர.்
இ�ல் இ��யாகக் �றப்பட�்�க்�ம் இரண்�
�த்தகங்க�ம் ைககளில் கட�்ம் தாயத்� மற்�ம்
��களில் ைவக்�ம் யந்�ரத் தக� ஆ�யவற்�ல்
ெபா�க்கப்ப�ம் மந்�ரங்கைளக் ெகாண்டைவ. இந்தப்
�த்தகங்கள் பல பப்ைபரஸ் �ர�களாக எ�தப்பட�்
�ற்�க் கணக்�ல் எ�ப்� ��வ�ம் இ�க்�ம் ேகா�ல்
�லகங்களி�ம், பாேரா�ன் அரண்மைன
�லகங்களி�ம் பா�காக்கப்பட�்�க்�ன்றன. இந்தப்
�த்தகங்களின் �ல �ர�கைளக் கல்லைறக்
ேகா�ல்களி��ந்�ம் �ட ஆராய்ச�்யாளரக்ள்
எ�த்��க்�றாரக்ள். 

இத்தைகய மந்�ரங்கைள எல்லாம் கட�ளரக்ள்
எ�ப்�ய பாேராக்க�க்�ம், தைலைம �சாரிக�க்�ம்.
�சாரி மந்�ரவா�க�க்�ம்
ெசால்�க்ெகா�த்��ப்பதாக எ�ப்�யரக்ள்
நம்�னாரக்ள். எ�ப்�ய �சாரி மந்�ரவா�கள்
எ�ப்�ன் எ�ரிக�க்�ச ் �னியம் ைவக்கக்
��யவரக்ள் என்�ம் நம்பப்படட்�. ஆனால் �னியம்
�லம் எ�ப்�ன் எந்த ஒ� எ�ரி�ம்
ேதாற்க�க்கப்படட்தற்கான வரலாற்� ஆதாரம்தான்
இல்லேவ இல்ைல. �னியம் ைவப்பதற்கான மந்�ர
சடங்�கைளச ் ெசய்வதற்� ஏற்ற ேவைளகளாக
அ�காைல ேநர�ம், அந்� சா�ம் ேநர�ம் மந்�ரப்



�த்தகங்களில் ��க்கப்பட�்�க்�ற�. �னியம்
ைவக்�ம் சடங்ைக ெசய்�ம் �சாரி மந்�ரவா�
எத்தைகய �ற �த்தத்�டன் இ�க்கேவண்�ம் என்�ம்
ெசால்�ன்றன. �சாரி மந்�ரவா�க�ம், தைலைம
�சாரிக�ம், பாேராக்க�ம் தங்கள் தைல��ைய
ம�த்�க்ெகாண்� தைலைய ெமாடை்டயாக
ைவத்�க்ெகாள்ளேவண்�ம் என்�ம் இந்தப் �த்தகங்கள்
ெசால்�ன்றன. இத்தைகய சடங்�க�க்� ஏற்ற
நாடக்ைள�ம் �ட அைவ ��த்�த் த��ன்றன. ெகடட்
சக்�களிட��ந்தா காத்�க்ெகாள்ள மந்தரித்�ச்
ெசய்யப்படட் தாயத்�க்கள் எ�ப்� ��வ�ம்
�ர�த்தம். �ர��களி�ம், கல்லைறக் ேகா�ல்களி�ம்,
கட�ளர ் ேகா�ல்களி�ம் ெசய்யப்படட் ெதால்ெபா�ள்
ஆராய்ச�்களின் ேபா� ெப�வாரியாகக் �ைடத்தைவ
இந்தத் தாயத்�கள்தான். இந்தத் தாயத்�க்கைள
எ�ப்�யரக்ள் ைககளின் மணிக்கட�்�ம், �ஜத்��ம்,
கால்களி�ம் கட�்��ந்��க்�றாரக்ள். 

இ�வைர நாம் பாரத்்த அைனத்� �சயங்க�ம்
எ�ப்�ய நாகரீகம் ��த்த ஒ� �ரிதைல உங்க�க்�க்
ெகா�த்��க்�ம். எ�ப்�ய நாகரீகத்ைத உ�வாக்�ய
ைநல் ெதாடங்�ப் பாேராக்கள், �ர��கள், மம்�கள்,
கல்லைறத் ��டரக்ள், வாய் �ளக்க ைவக்�ம்
�ரம்மாண்ட கட�்டங்கள். சாபங்கள் என்� எ�ப்�ன்
அைனத்�ச ் �வார�யங்கள் ��த்�ம் இந்தப்
�த்தகத்�ன் அள� அ�ம�க்�ம் வைரயைறக்�ள்
உங்க�க்� அ��கப்ப�த்��டட்தாக நம்��ேறன்.
இங்ேக நான் ெசால்லாமல் �டட் �சயங்கள் இன்�ம்
இன்�ம் பல இ�க்�ன்றன. இந்தப் �த்தகத்�ன்
ெதாடக்கத்�ல் ெசான்ன�ேபால எ�ப்�ய வரலா�
என்ப� ஒ� கடல். இந்தப் �த்தகம் அந்தக் கட�ன்
கைர�ல் நிற்�ம் அ�பவத்ைதேய உங்க�க்�
ஏற்ப�த்���க்�ம். இனி அந்தக் கட�க்�ள் �ழ்�
�த்ெத�க்க ேவண்�ய� உங்களின் ெபா�ப்�. 

�ைணக்	க��	�ல்கள்	



1. The Rise and Fall of Ancient Egypt - Toby Wilkinso 

2. The Pyramid Builders of Ancient Egypt: A Modern Investigation of
Pharaohs Workforce - Rosalie David 

3. The History of The Egyptian Mastaba - George A. Reisner 

4. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypr - Richard
H. Wilkinson 

5. Temples, Tombs and Hieroglyphs: A Popular History of Ancient
Egypt - Barbara Mertz 

6. Ramesses II - Richard Spilsbury 

7. Pyramid Quest: Secrets of the Great Pyramid And The Dawn of
Civilization - Robert M. Schoch. Ph.D. & Robert Aquinas McNally 

8. Ancient Civilizations, Pre-History to Egypt 

9. Practical Egyptian Magic - Murry Hope 

10. Magic In Ancient Egypt - Geraldine Pinch 

11. From Allantis To The Sphinx - Colin Wilson 

12. Black Genesis: The Prehistoric Origins of Ancient Egypt - Robert
Bawal & Thomas Brophy, Ph.D. 

13. Atlantis Pyramid Floods: Did Noah's Flood Destroy Atlantis And
Damage The Pyramids? - Dennis Brooks 

14. Egyptian Book of the Dead and the Mysteries of Amenta 

75. Luxor: A Guide To Ancient Thebes - Jill Kamil 

16. Ancient Egypt: 1000 Facts - Jeremy Smith 

17. The Pharaoh's Kitchen: Recipes From Ancient Egypt's Enduring
Food Traditions - Magda Mehdawy & Amr Hussein 

18. Egypt of the Pharaohs - The UNESCO Courier (September
1988) 
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