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காடச்ி கூடதத்ின் வரைெடம்



எடடாவில் வாழ்கர்க x எடடாவில் வாழ்கர்க x 

கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்கிடயாடட்டாவில் ைஸ்ஸல் டவாங்

எடடாவில் வாழ்கர்கஎடடாவில் வாழ்கர்க

டடாகக்ுகவா ட�ாகடனட ்1603-ஆம் 

ஆண்டில் இநத் நகைதர்த உருவாகக்ி 

அங்கு அவைக்ளின் அைசாங்கதர்த 

நிறுவிய பின்னடை எடடா (இன்ரைய 

டடாகக்ிடயா) ஒரு மமடட்ைாமொலிஸ் 

மெருநகைமாக வளைந்த்து.  ஓைாயிைம் 

ஆண்டுகளுகக்ுெ் பின்னை், அது 

உலகதத்ின் மிகெ்மெைிய நகைங்களில் 

ஒன்ைாக – ஒரு  மில்லியனுகக்ும் 

அதிகமான நகைவாசிகளுடன் 

மெருநகைமாக ஆகிவிடட்து.  

எடடா நகைம் கல்வியாளைக்ள், 

வைத்த்கைக்ள், கரலஞைக்ள், 

ரகவிரனயாளைக்ள், விதூ�கைக்ள் 

மை்ை பிைை ்ஸமுைாய் வாள்வீைைக்ள் 

மை்றும் மொழுதுடொகக் விரும்புகிை 

நகைவாசிகளின் டதரவகரளெ் 

பூைத்த்ி மசய்கிைவைக்ரள 

ஈைக்க்ும் காநத் நகைமாகியது.  
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250 ஆண்டுகளுகக்ும் டமலாக 

டடாகக்ுகவா ஆடச்ி (1603–1867) 

நிலவியடொது, ஜெ்ொனிய கரல 

எடடா நகைதத்ிலும் மை்றும் 

கிடயாடட்டாவிலும், அகக்ாலதத்ில் 

1869-ஆம் ஆண்டுவரை 

தரலநகைாகவும், சகக்ைவைத்த்ியின் 

இல்லமாகவும் விளங்கிய நகைதத்ில் 

உருெ்மெை்ைது.

உகிடயாஉகிடயா 浮世

டநைாடியான மமாழிமெயைெ்்பில், 

உகிடயா என்ைால் 

“மாறிகம்காண்டிருகக்ும் 

உலகம்” என்று மொருள்ெடும், 

அதை்டகை்ெ நகைம் “ தை்கால, நவீன 

ொணிகட்கை்ெ நீடைாடட்தத்ின் 

டொகக்ில் மசன்று மகாண்டிருநத்து” 

அகக்ால அறிஞைக்ள் இரதக ்

கை்ெரன அைடசாசச்ும் இடமமன 

வரையறுதத்னை்,  அங்டக கடகக்ும் 

கணமும் கால மாை்ைங்களும் 

அதனதன் இயல்பிை்காகடவ  



மகாண்டாடெ்ெடட்ன. இவ்வாைாக, 

மனமகிழ் டகளிகர்க இல்லங்களும் 

கரலயைங்க வடட்ாைங்களும் 

எடடா, கிடயாடட்ா மை்றும் ஒசாகா 

நகைங்களின் கவைச்ச்ிகக்ு மகக்ளின் 

கை்ெரனக ்களமாகின.  உகிடயா-இ

(இ என்ைால் ெடம் என்று மொருள்) 

ஜெ்ொனிய அசச்ுகக்ரல மை்றும் 

ஓவியங்கள் இக ்காலகக்டட்தத்ில் 

காலதர்த கரலயில் 

சிரைெ்பிடிகக்ும் கரலெ்ெரடெ்பு 

வரககளாகின.  

கரலெ்ொணி கருதத்ியல்கள் கரலெ்ொணி கருதத்ியல்கள் 

இன்று, உகிடயா-இ அசச்ுகக்ரல 

எடடா காலகக்டட்தத்ில் மகக்ள் 

ஆைவ்ம் மகாண்டிருநத்ரவ என்ன 

என்ெரதயும் டமலும் நாம் ஜெ்ொரன 

எவ்வாறு டநாகக்ுகிடைாம் என்ை 

கை்ெரனகக்ும் வடிவம் மகாடுதத்து. 

எடடா குடிமகக்ள் உகிடயா-இ 

அசச்ுகக்ரலரய இன்றுள்ள 

நிரலயில் Instagram, TikTok, Twitter மை்றும் 



பிை சமூகஊடகத ்டமரடகளில் நாம் 

எவ்வாறு ஈடுொடு காடட்ுகிடைாடமா 

அடத டொன்ை ஆைவ்தர்தகக்ாடட்ி 

அரதத ்துய்தத்னை்.    

இநத் அசச்ுகக்ரலயும் ஓவியங்களும் 

இநத்க ்கண்காடச்ியில் சுமாை ்

250 ஆண்டுகால டடாகக்ுகவா 

ட�ாகடனட ்ஆடச்ியின் 

வைலாை்ரை கலாசாைெ் டொகக்ாக 

நமகக்ுக ்காடட்ுகின்ைன. இநத் 

கரலெ்ெரடெ்புகள் மூலம், நாம் இநத் 

நிரலயா அழகியரலயும் எடடாவின்  

நகைவாழ்வு, கலாசாைெ் டொகக்ுகள் 

அதத்ுடன் நகைதர்தயும் அதன் 

மகக்ரளயும் மகாண்டாடுகிடைாம். 

இன்றும் நாம் இவை்றுள் ெல 

ொைம்ெைியங்கள், ெண்டிரககள் 

மை்றும் கரல வடிவங்கரளக ்

காண முடிகிைது. அரவ ஜெ்ொனில் 

தகவரமதத்ுகம்காண்டு நீடுநிலவிெ் 

பிரழதத்ிருகக்ின்ைன.  



டடாகர்கடடா ொரதயில் ெயணம்  டடாகர்கடடா ொரதயில் ெயணம்  

ட�ாகன் டடாகக்ுகவா டலயசு 

ஜெ்ொனின் ஆடச்ிரயத ்தனது 

கடட்ுெ்ொடட்ில் எடுதத்ுகம்காள்ளும் 

முன்பு, அவை ்எடடாவிை்கு 

வருகின்ை மை்றும் எடடாவிளிைிநத்ு 

மவளியிலுள்ள பிைாநத்ியங்களுகக்ுச ்

மசல்லும் சாரலகரள டமம்ெடுதத்ும் 

ெணிகரளத ்மதாடங்கினாை். 

டடாகர்கடடா சாரல உடன் 

மதாடங்கி, இநத் ட�ாகடனட ்

பின்னை ்கிடஸாகர்கடடா (அல்லது 

நகமசண்டடா), நிகட்கா டடாசச்ு, ஓ�ு 

டடாசச்ு மை்றும் டகா�ு டடாசச்ு 

ஆகியவை்ரை பின்மதாடைந்த் 

ஆண்டுகளில் அரமதத்ாை். இநத்ச ்

சாரலகள் அரனதத்ும் ஒன்ைாக 

டகாகர்கடடா (ஐநத்ு சாரலகள்)  

என்ைரழகக்ெ்ெடுகின்ைன.   

ஒவ்மவாரு சாரலயின் 

வழிமநடுகிலும் நிரலயங்கள் 

அரமநத்ு ெயணிகளுகக்ுச ்

டசரவகள் வழங்கின, டமலும் 
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டொகக்ுவைதர்தயும் சைகக்ுகரளயும் 

கடட்ுெ்ெடுதத்ின.

மிகவும் பிைெலம் அதிகைிதத் மிகவும் பிைெலம் அதிகைிதத் 

சாரலகள்சாரலகள்

17- ஆம் நூை்ைாண்டீன் ஆைம்ெதத்ில், 

டடாகர்கடடா –  எடடா நகைதர்தயும் 

அைசின் தரலநகைமான கிடயாடட்டா 

நகரையும் இரணதத் சாரல – இநத்ச ்

சாரல முகக்ியமாக ட�ாகடனட ்

அதிகாைிகள், டாய்டமாய்கள் 

(ட�ாகனின் ஜமீன்தாைி குறுநிலெ் 

பிைபுகக்ள்) மை்றும் சீனாவின் 

தூதைக்ளும் பிை நாடட்ு அைசுகளின் 

தூதைக்ளும்  இநத்ச ்சாரலகரளெ் 

ெயன்ெடுதத்ினை். நிரலயங்கள் 

உருவாகக்ெ்ெடட்ு மசழிெ்ெரடநத்ன 

டமலும் மகக்ள் ெயணிகளுகக்ுச ்

டசரவகரளயும் மொருடக்ரளயும் 

ெயணிகளுகக்ு விை்ெது மூலமும் 

மசழிெ்ெரடநத்னை். மதத்ிய 18-ஆம் 

நூை்ைாண்டில், சாமானியைக்ளில் 

வசதிெரடதத்வைக்ள் கூட 



ெயணிதத்ல் பிைெலமரடநத்து.  ெல 

விடுதிகளிலும் கரடகளிலும் சிைெ்பு 

மொருடக்ள் மை்றும் ெயணியை ்

நிரனவுெ்மொருடக்ள் விை்கெ்ெடட்ன. 

சுை்றுலாத ்மதாழில்துரை சுை்றுலாத ்மதாழில்துரை 

டமம்ெடுதல்டமம்ெடுதல்

சுை்றுலாவின் எழுசச்ி வரைெடங்கள் 

மை்றும் வழிகாடட்ிகள் அதத்ுடன் 

ெயண நிரனவரலக ்கரதகள் 

ஆகியவை்றின் மவளியீடுகரள 

ஊகக்ுவிதத்ன.   டடாகர்கடடாசச்ு 

ஹிஜகுைிடக (�ான்கின் குதிரை) 

என்ை தரலெ்பில் ஜிெ்ென்�ா இகக்ு 

எழுதிய காமிக ்புதினம் குறிெ்பிடட்ுக ்

கூறுமளவுகக்ு மவை்றிமெை்ைது.  19-

ஆம் நூை்ைாண்டின் மதாடகக்தத்ில், 

முன்மெெ்டொதும் இல்லாத 

அளவில் ெயணிதத்ல் மிகவும் 

பிைெலமரடநத்து. எடடா குடிமகக்ள் 

அருகிலுள்ள இடங்களான 

நைிடட்ா, ஒயாமா எடநாஷிமா 

ஆகிய நகைங்களுகக்ு வருரக 



புைிநத்னை். சிலை ்வாழ்நாளில் 

ஒருமுரை டமை்மகாள்ளும் 

புனிதெ்ெயணங்கரள இஸி 

மெைிய டகாயில் அல்லது 

ஷிடகாகு தீவில் உள்ள மகான்பிைா 

டகாயில் ஆகிவை்றுகக்ு ெயணம் 

டமை்மகாண்டனை்.  இநத்ெ் 

ெயணங்கள் இன்றும் உள்ளூை், 

சைவ்டதசெ் ெயணிகள் ஆகிய 

இைண்டு மடட்ங்களிலும் பிைெலமாக 

உள்ளன.  

டகாகர்கடடாவிலிருநத்ு வநத் 

காடச்ிகளும் கரதகளும் 

கரலஞைக்ளின் கை்ெரனரய 

ஈைத்த்து, அவைக்ள் அவை்ரை 

அழகிய அசச்ுகக்ரல மை்றும் 

ஓவியங்களாகெ்ெரடதத்னை;் அநத்ெ் 

ெரடெ்புகள் கால டதச நிகரளத ்

தாண்டி மகக்ளின் கவனதர்த 

ஈைத்த்ன.



எடடாவில் அழகு எடடாவில் அழகு 

எடடா காலம் (1603–1868) சமூகக ்

கடட்ுெ்ொடுகளின் காலமாக 

இருநத்து.  சமூக வைக்க்ம், வயது, 

மதாழில், பிைடதசெ் பின்னணி மை்றும் 

திருமண நிரல ஆகியவை்ரைெ் 

மொறுதத்ு ஆரட அணிமணிகள், 

தரலமுடி அலங்காைங்கள் மை்றும் 

வாசரனதத்ிைவியங்களின் புழகக்ம் 

ஆகியவை்றில்  கடட்ுெ்ொடுகள் 

இருநத்ன. இருெ்பினும் மெண்களும்   

–  ஆண்களும்  –  பின்னரும்  தங்கள் 

தனிெ்ெடட் தன்ரமரய  ொணிகள், 

ஒெ்ெரனகள் மை்றும் துரண 

அணிமணிகள் ஆகியவை்றின் 

மூலமாக மவளிெ்ெடுதத்ினை்.   

கருரமயான நீண்ட தரலமுடி கருரமயான நீண்ட தரலமுடி 

மெண்களின் தரலமுடி 

அலங்காைம் அழரகெ் ெை்றிய 

அவைக்ளின் மசாநத்க ்கருதர்த 

பிைதிெலிகக்ின்ைன. ரையன் காலம் 

(794 - 1185) முதல், கருரமயான நீண்ட 
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தரலமுடி ஜெ்ொனிய மெண்களுகக்ு 

முகக்ியமானமதன்றும் மெண்ரம 

அழரக மதிெ்பிட முகக்ிய அம்சம் 

என்றும் கருதெ்ெடட்து.  எடடாவிை்கு 

முன்னை், மெண்களின் தரலமுடி 

நீண்டதாக கடட்ிரவகக்ெ்ெடாமல் 

அல்லது இயல்ொக முதுகில் 

புைளும்ெடியாக மமன்ரமயாகக ்

கடட்ி ரவகக்ெ்ெடட்ிருநத்து.  

எடடா காலதத்ின்டொது,  

நூை்றுகக்ணகக்ான மவவ்டவறு 

ொணிகள் டதான்றின. 

நடிரககளும் அைசரவ நடிரககளும் அைசரவ 

நடனமாதுகளும் புதிய டொகக்ுகரள நடனமாதுகளும் புதிய டொகக்ுகரள 

உருவாகக்ினை்உருவாகக்ினை்

காபுகக்ி மெண்கள் நடிரககளும் 

நடனமாதுகளும் தங்கள் 

தரலமுடிரய மவவ்டவறுவித 

ொணிகளில் கடட்ிரவதத்ு 

அலங்கைிதத்ுக ்மகாண்டனை். 

ஒவ்மவாரு ொணியும் 

மொதுமகக்ளிரடடய 



பிைெலமரடநத்ன. தரலமுடி துரண 

அணிமணிகள் ஒரு இலாெகைமான 

வணிகமாக ஆகியிருநத்து. மெண்கள் 

ொைம்ெைியமாக சீெ்புகரளயும் (குஷி) 

மை்றும் மகாண்ரடஊசிகரளயும் 

(கான்ஜாஷி மை்றும் மகாகாய்) 

அவைக்ளின் தரலமுடிரய 

அலங்கைிகக்ெ் ெயன்ெடுதத்ினை். 

இநத் துரண அணிமணிகள் 

இன்ைளவும் பிைெலமாகடவ உள்ளன

அழகுசச்ாதனங்கள் அழகுசச்ாதனங்கள் 

நை்ெழகக் வழிகாடட்ிகள் 

மெண்களுகக்ு அழகுசச்ாதனங்கரள 

முரையாகெ் ெயன்ெடுதத்ுவது 

ெை்றிய விவைமான குறிெ்புகரள 

வழங்கின. நிைெ்ெலரகயில் 

அடிெ்ெரடயான மூன்று நிைங்கள் 

இருநத்ன: சிவெ்பு (உதடுகள், 

கன்னங்கள், விைல்நகங்கள்) 

மவள்ரள (முகச ்சுண்ணம்), கருெ்பு 

(ெை்கள், கண்புருவங்கள்) ெை்கரள 

கருெ்ொகக்ிக ்மகாள்வதும், கண் 



புருவங்களுகக்ுச ்சாயம்டமை்றிக ்

மகாள்வதும் வாழ்கர்க 

நிகழ்சச்ிகளுடன் மதாடைப்ு 

ெடுதத்ெ்ெடட்ன – வயதுெ் ெகக்ுவம் 

அரடதல், திருமணம் மை்றும் 

குழநர்தெ்மெறு ஆகியரவ. 

உதாைணமாக, ெை்கரள 

கருெ்ொகக்ிக ்மகாள்வது ஒரு மெண் 

வயதுெ் ெகக்ுவம் அரடநத்வள் 

அல்லது திருமணமானவள் 

என்ெரதச ்சுடட்ிகக்ாடட்ியது. 

மெண் முதலாம் குழநர்தரயெ் 

மெை்மைடுதத்ால் அவளது கண் 

புருவங்கரள மழிதத்ுகம்காள்வாள்.  

மசல்லெ்பிைாணிகள் மெருகுதல் மசல்லெ்பிைாணிகள் மெருகுதல் 

இன்ரைய நாடக்ரளெ் டொலடவ, 

எடடா மகக்ளும் மசல்லெ் 

பிைாணிகரள டநசிதத்னை ்

பூரனகள், நாய்கள், ெைரவகள் 

மை்றும் தங்கமீன்கள் மிகவும் 

பிைெலமாக இருநத்ன. விடசட 
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மவளிநாடட்ு விலங்குகளும் 

ஜெ்ொனுகக்ுக ்மகாண்டுவைெ்ெடட்ன: 

மநருெ்புகட்காழி (1658), டகனைிகள் 

(1709), முதரல (1780), ஓைாங்-

உடட்ான் (1792), மவள்ரளக ்கைடி 

(1799), சிங்கம் (1865). ெல விலங்குகள் 

ட�ாகனுகக்ுெ் ெைிசுகளாக 

மவளிநாடட்ு ஆடச்ியாளைக்ளால் 

அனுெ்ெெ்ெடட்ரவ ஆகும்.  

பூரனகள்பூரனகள்

ஜெ்ொனிய மகக்ள் பூரனகளுடன் 

மநடுங்காலமாகத ்மதாடைப்ு 

மகாண்டிருநத்னை். சகக்ைவைத்த்ி 

உடாவின் (867–931) அைச நாடக்ுறிெ்பில் 

அவைது கருெ்புெ் பூரனரயெ்ெை்றிய 

குறிெ்பு உள்ளது, இது அதன் 

உடலியல் ெண்புகரளயும் 

டவடிகர்கயான நடதர்தரயயும் 

குறிெ்பிடுகின்ைது. Pillow Book (Makura 

no Sōshi) எனும் 1002-ஆம் ஆண்டு 

டசய் டசானகனால் எழுதெ்ெடட்  

புதத்கதத்ில் சகக்ைவைத்த்ி இகக்ிடஜா 



ரவதத்ிருநத் பூரனரயெ் 

ெை்றி குறிெ்பிடெ்ெடட்ுள்ளது. 

ஸமுைாய் மை்றும் சமானியை ்

வீடுகளில் பூரனகரளச ்

மசல்லெ்பிைாணிகளாக வளைெ்்ெது 

பிைெலமாக (எலிகரளக ்

மகால்வதை்கு நல்ல உதவியாக) 

இருநத்து. உகிடயா கரலஞைக்ள் 

உடாகவா குனிடயாஷியும் உடாகவா  

ஹிடைாஷிடகயும் அவைக்ளின் 

ெரடெ்புகளில் பூரனகரளயும் 

ெரடதத்ுள்ளனை்.

நாய்கள்நாய்கள்

ஜெ்ொனின் டஜாடமான் டவடை ்

ெழங்குடியினை ்நாய்கரள 

கூடட்ாளிகளாக ரவதத்ிருநத்னை ்

டமலும் அவை்றுகக்ு டநசமுடன் 

ஈமசச்டங்குகரள மசய்துள்ளனை்.  

15 மை்றும் 16ஆம் நூை்ைாண்டு 

மடகக்ெ்ெடும்  திரைகளில் 

நாய்களின் ெடங்கள் இடம் 

மெை்றிருநத்ன. எடடா கால மைெடர்ட 



அசச்ுகளிலும் ஓவியங்களிலும் 

நாய்கள் மசல்லெ்பிைாணிகளாக 

டநசிகக்ெ்ெடட்து ெடங்களில் 

காடட்ெ்ெடட்ுள்ளன. சிறிய நாய்கள், 

குறிெ்ொக ஜெ்ொனிய ஷின் இனம், 

டமடட்ுகக்ுடிகள், ஸமுைாய் மை்றும் 

மசல்வநத்க ்குடும்ெெ் மெண்களின் 

மசல்லெ்பிைாணிகளாக மிகமிகெ் 

பிைெலமாக இருநத்ன.

தங்கமீன்கள்தங்கமீன்கள்

1500-ஆம் ஆண்டுகளில் சீன 

வைத்த்கைக்ளால் மகாண்டுவைெ்ெடட்ு, 

தங்கமீன்கள் டமடட்ுகக்ுடிகள், 

ஸமுைாய்களுகக்ு சிைெ்பு 

மசல்லெ்பிைாணிகளாக 

விை்கெ்ெடட்ன. பிைகு அரவ 

பிைெலமான மசல்லெ் பிைாணிகள் 

ஆகின. டகாரடகக்ாலங்களில், 

ெண்டிரககளில் கிங்கிடயா-

சுடகாய் – காகிதக ்கைண்டியால் 

உயிருள்ள தங்க மீரன நீைிலிருநத்ு 
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டகாைி எடுகக்ும் ொைம்ெைிய 

விரளயாடர்ட விரளயாடியுள்ளனை்.  

தங்கமீன்கரள வளைெ்்ெதை்காக 

வண்ணமயமான கண்ணாடி மை்றும் 

களிமண் டகாெ்ரெகள் உை்ெதத்ி 

மசய்யெ்ெடட்ன.

தங்கமீன்கள் மைெ்ெலரக 

அசச்ுகக்ரலயிலும் பிைெலமாக 

இடம் மெை்றுள்ளன. அவை்றின் 

இலாகவமான நீநத்ுதல்கள் “மிதகக்ும் 

உலகம்”என  வருணிகக்ெ்ெடட்ன. சில 

வரககள் அவை்றின் நீண்ட, அழகிய 

துடுெ்புகளுடன் நீைில் அழகிய 

அரசவுகளுடன் நீநத்ுவதை்காக 

வளைக்க்ெ்ெடட்ன. உடட்கவா 

குனிடயாஷி அவைது ஓவியங்களில் 

தங்கமீன்களின் ெடங்களுகக்ாக 

புகழ்மெை்றுள்ளாை்.



பிை விலங்குகள்பிை விலங்குகள்

மசல்லெ்பிைாணிகளாக 

வளைக்க்ெ்ெடாத விலங்குகளும் 

மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ரலயில் 

டதான்றுகின்ைன.  டவடர்டக ்

கழுகுகளுடன் (டககாைி), பிை 

ெைரவகரள டவடர்டயாடும் 

மொழுதுடொகக்ு ஸமுைாய்களிடம் 

பிைெலமாக இருநத்து. குைங்காடட்ிகள் 

(சாருமாவஷி) குைங்கரளெ் ெழகக்ி 

டவடிகர்க காடட்ியுள்ளனை். 

கிைாமெ்புைங்களில் ெசுகக்ள் 

மை்றும் குதிரைகள் விவசாயம் 

மை்றும் ெயணதத்ுகக்ாகெ் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடட்ன.  கிளிகள், 

ஒடட்கங்கள் மை்றும் யாரனகள் 

மவளிநாடட்ிலிருநத்ு இைகக்ுமதி 

மசய்யெடட் அபூைவ் விலங்குகளாகச ்

சிதத்ைிகக்ெ்ெடட்ுள்ளன.



எடடாவில் உணவுகக்ரலஎடடாவில் உணவுகக்ரல

டகாகர்கடடா (ஐநத்ு 

வழிெ்ொரதகள்) மநடுஞ்சாரலகள் 

டவறு பிைடதசெ் மொருடக்ள் எடடா 

நகருகக்ுக ்மகாண்டுவைெ்ெடுவரத 

எளிதாக ஆகக்ின. இது அரனவரும் 

புதிய உணவுகரளயும் புதிய 

சரமயல்முரைகரளெ் பின்ெை்ைவும் 

அனுமதிதத்து. மைெ்ெலரக 

அசச்ுகக்ரல நமகக்ு எடடா 

குடிமகக்ள் டநசதத்ுடன் உண்டுவநத் 

விடசட உணவு வரககரளக ்

காடட்ுகின்ைன. நிடகான்ொஷி 

நதியின் வடகக்ுகக்ரை ஓைம் 

உண்ணெ்ெடட்ுவநத் புதிய 

ெருவகால கடல் உணவுகரளெ் 

ெை்றி அறிகிடைாம். இங்குள்ள 

மீன் சநர்த 17-ஆம் நூை்ைாண்டில் 

அரமகக்ெ்ெடட்து டச்ுகிஜி சநர்த 

1935-ஆம் ஆண்டு திைகக்ெ்ெடு 

முன்பு,  300 ஆண்டுகளுகக்ும் 

டமலாக  மகக்ளுகக்ுச ்டசரவரய 

வழங்கியுள்ளது.  
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ஆதம் உணவுஆதம் உணவு

எடடாவின் “ஆதம் உணவாக” நமகக்ு 

நிரனவில் வருவது டசாொ (ெகவ்ீட ்

நூடுல்ஸ்) மை்றும் நிகிைிஜூஷி (நாம் 

“�ூஷி” என அரழெ்ெது) – புதிய மீன் 

இரைசச்ியிலிருநத்ு தயாைிகக்ெ்ெடட்ு 

வினிகை ்டசைக்க்ெ்ெடட் சாததத்ுடன் 

டநாைி கடல்ொசி உடன் அல்லது 

இல்லாமல் ெைிமாைெ்ெடுகிைது. 

இநத் சரமயை்கரலெ் ெரடெ்புகள் 

ெழரமயானது, ஆனால் அரவ 

எடடா காலதத்ிய முரைகரள 

புதுெ்பிதத்ு டமம்ெடுதத்ெ்ெடட்ரவ 

ஆகும். டசாொ அதன் எளிரம மை்றும் 

ெல வழிகளில் உண்ணெ்ெடுவதன் 

காைணமாக பிைெலமரடநத்து. 

சிைெ்ொன கதத்ிகள் (டசாொ கிைி) 

இநத் நூடுல்கரள உருவாகக்ெ் 

ெயன்ெடுதத்ெ்ெடட்ன.  எடடா நகைின் 

ஒவ்மவாரு அண்ரடஅயல்களும் 

ஒன்று அல்லது இைண்டு டசாொ 

கரடகரளெ் மெை்றிருகக்ும்.



உயைவ்ரக உணவகங்களும் உயைவ்ரக உணவகங்களும் 

உணவுக ்கரடகளும் உணவுக ்கரடகளும் 

இன்ரைய �ூஷி பிநர்தய 

எடடா காலதத்ில் (1820s–30களில்) 

மிகவும் பிைெலமானது. அநத் 

நாடக்ளில், ஏை்கனடவ உயைவ்ரக 

�ூஷி உணவகங்களும் உணவுக ்

கரடகளும் இருநத்ன, அரவ 

�ுஷி மடட்ுமல்லாது ஈல் கொயாகி 

மை்றும் மடம்பூைா ஆகிய வரககள் 

விை்கெ்டுகின்ைன, அவை்ரைெ் 

மொதுமகக்ளும்  வாங்கி உண்ெதை்கு 

கிரடகக்ின்ைன.  

ரகமசகி மை்றும் உணவு ரகமசகி மை்றும் உணவு 

வழிகாடட்ிகள் வழிகாடட்ிகள் 

புதுரம உணவகங்கள் அைிதான, 

ஆடம்ெைமான ெதாைத்த்ங்களுடன் 

உணரவ விை்க மதாடங்கிய 

எழுசச்ி ரகமசகி-ரையைி 

(ொைம்ெைிய) ஜெ்ொனிய ென்ரமெ் 

ெைிமாைல் சிைெ்பு விருநத்ுகரள 

நிறுவுவதை்கு அடிடகாலியது.  



இநத் உணவகங்களில் 

மெரும்ொலானரவ நகைதத்ிை்கு 

மவளிடய அரமநத்ுள்ளன டமலும் 

சில இைண்டாம் தளதத்ில் ஒரு  

பூநட்தாடட்தர்த ொைத்த்வாறு 

அமரும் இடவசதிரயெ் மெை்றுள்ளன. 

இவ்வாைாக, ென்முரன உணைவ்ு 

அனுெவங்கரளெ் மெை ஏதுவாக 

சரமயை்கரலஞை ்அல்லது 

உணவக உைிரமயாளைால் 

அரமகக்ெ்ெடுகின்ைன.  இநத் 

மிகவும் டொடட்ி நிரைநத் உணவுத ்

மதாழில் உணவு விரும்பிகளாலும் 

ெயணிகளாலும் ஆதைிகக்ெ்ெடட்ன 

டமலும் அரவ வழிகாடட்ிெ் 

புதத்கங்களுகக்ான டதரவரயயும் 

உருவாகக்ியது.  உகிடயா 

கரலஞைக்ள் ெரடதத் அசச்ுகக்ரல 

மை்றும் ஓவியங்கள் இநத் உணவுக ்

கலாசாைம் ெைவுவதை்கு முகக்ியமான 

ெங்களிெ்ரெ அளிதத்ன.



பூநட்தாடட்ங்கள் – பூகக்க்ளுகக்ான பூநட்தாடட்ங்கள் – பூகக்க்ளுகக்ான 

டநசம்டநசம்

ெழங்கால காலசச்ுவடு ஏடுகள் 

தானிய வரககள், கடட்ிடெ்ெயன் 

மைங்கள், மசைை்ிெ் பூகக்ள் மை்றும் 

டகமமல்லியா பூகக்ரளெ் ெை்றியும் 

குறிெ்பிடுகின்ைன – இவ்வாறு 

தாவைங்கரள அவை்றின் அழகுகக்ாக 

டநசிகக்ும் நீண்ட வைலாறு ஜெ்ொனில் 

உள்ளது.  எடடா காலதத்ில், 

டதாடட்ெ்ெைாமைிெ்ொளைக்ள் 

தவைங்கரளச ்டசகைிதத்னை், சிலை ்

அவை்றின் அைிதான குணங்கள் 

அல்லது கண்டுபிடிெ்புகளால் 

ஈைக்க்ெ்ெடட்ு அவை்ரை வளைக்க் 

ஒரு சைியான மதாடட்ிரயத ்டதடும் 

டமாகம் மகாண்டவைக்ளாக 

இருநத்ாைக்ள். இநத் சிைெ்புச ்

டசகைிெ்புகரள ஆவணமாகக ்

மகாண்ட ெடங்கள் நிரைநத் 

புதத்கங்கள் மவளியிடெ்ெடட்ன.

7



சாமநத்ிெ்பூகக்ள் – கிகக்ு சாமநத்ிெ்பூகக்ள் – கிகக்ு 

சாமநத்ிெ்பூகக்ள், 

இரலயுதிைக்ாலதத்ில் பூகக்ும் 

பூகக்ள் ஜெ்ொனில் மிகமிகெ் 

பிைெலமானரவ.  இரவ நீண்ட 

ஆயுளின் குறியீடாக, எெ்டொதும் 

அைசெைம்ெரைக ்குடும்ெதத்ுடன் 

மதாடைப்ுெடுதத்ெ்ெடட்ன.  

சாமநத்ிெ்பூகக்ள் நாைா 

காலதத்ில் (710–94) சீனாவிலிருநத்ு 

மகாண்டுவைெ்ெடட்ன. காமகுைா 

காலதத்ில் (1185–1333) சாமநத்ிெ்பூ 

வடிவரமெ்பு அைச குடும்ெதத்ின் 

குறியீடாக ஆகியது.  

பூநட்தாடட்கக்ாைைக்ளாக ஆகுதல்பூநட்தாடட்கக்ாைைக்ளாக ஆகுதல்

எடடா காலதத்ில் நிலவிய 

அைசியல் ஸ்திைநிரலயுடன், 

பூநட்தாடட்க ் கலாசாைம் டமம்ெடட்து. 

டாய்டமா நிலஉடரமகரள 

டமலாண்ரம மசய்த ஸமுைாய் 

வைக்க்தத்ினை ்வழிடகாலிய இநத்ெ் 

பூநட்தாடட்ெ் ெைாமைிெ்பு விரைவில் 



மொதுமகக்ளாலும் பின்ெை்ைெ்ெடட்து. 

மூன்று தரலமுரை டடாகக்ுகவா 

(இயஸூ, கிடட்டதடா மை்றும் 

இயமிடஸ்ூ) குடும்ெ உறுெ்பினைக்ள் 

பூகக்ரள டநசிதத்வைக்ள் ஆவை ்

– குறிெ்ொக டகமமல்லியா 

மலைக்ரள டநசிதத்வைக்ளாவை். 

ெல டாய்டமா (நிலச ்சுவான்தாைெ் 

பிைபுகக்ள்) டமடட்ுகக்ுடியினரும் 

இநத்ெ் மொழுதுடொகர்கக ்

கரடெ்பிடிதத்னை். அவைக்ள் 

தமது நிலங்களில், காய்கறிகள், 

மருதத்ுவத ்தாவைங்கள் இவை்றுடன் 

அழகுகக்ாக வளைக்க்ெ்ெடும் 

தாவைங்கரளயும் வளைத்த்னை். 

மலைக்ள், மதாடட்ிச ்மசடிகள் மை்றும் 

நாை்றுகள் ட�ாகன், டாய்டமா 

குடும்ெங்களுகக்ிரடயில் ெைிசுகளாக 

ெைிமாறிகம்காள்ளெ்ெடட்ன. 

உரழகக்ும் வைக்க்ம் மை்றும் 

சமானியைக்ளிடமும் டதாடட்கக்ரல 

ஒரு முகக்ியமான மொழுதுடொகக்ாக 

ஆகியது. மசடி மை்றும் மலைக்ரள 



விை்கும் வியாொைிகளின் நடமாடட்மும் 

குைலும், அவைக்ள் டதாளில் சுமநத்ு 

கம்புகளில் மதாங்கிய கூரடகளில் 

உள்ள மலைத் ்தாவைங்கள் நகைதத்ில் 

எங்கும் நிரைநத் காடச்ியானது.

ைனாமி – பூகக்ரளெ் ொைத்த்ல் ைனாமி – பூகக்ரளெ் ொைத்த்ல் 

முடைாமாசச்ி காலதத்ிை்கும் (1336–1573) 

ஆைம்ெ எடடா காலதத்ிை்கும் இரடயில், 

பூகக்ரளெ் ொைத்த்ல் (ைனாமி) 

சுை்றுலாகக்ள் பிைெலமரடநத்ன. 

டாய்டமாகள் மெைிய ஆடம்ெை 

நிகழ்சச்ிகரள, புகழ்மெை்ை 

டாய்டகா-டநா-ைனாமி விழாவாகிய, 

கிடயாடட்டாவில் டாய்டகா-ஜி 

டகாயிலில் மசைை்ி பூகக்ரளெ் ொைத்த்ல் 

மகாண்டாடட்ம் உடெ்ட நடதத்ினை ் 

ைனாமி மிகவும் முன்னதாகடவ 

மதாடங்கியது. ஆனால் ட�ாகன் 

டயாஷிமுடன (1716–45 ஆடச்ிமசய்தவை)் 

மசைை்ி மைங்கரள மொதுமகக்ளுகக்ாக 

நடட்ு வளைத்த்லிருநத்ு 

பிைெலமரடநத்து.



ெருவகால விழாகக்ள்ெருவகால விழாகக்ள்

ெருவகால விழாகக்ள் மை்றும் 

ஓய்வுடநைச ்மசயை்ொடுகள், 

அரனதத்ுத ்தைெ்பு மகக்ளாலும் 

மகிழ்நத்னுெவிகக்ெ்ெடட்ன, 

இது உகிடயா கரலஞைக்ளின் 

ெரடெ்புகளில் இடம்மெறுகிை 

கருெ்மொருளாக அவைக்ளுகக்ு 

உதட்வகம் வழங்கின.  இன்றும், 

இநத் விழாகக்ள் நரடமெறுகின்ைன. 

டமலும் அசச்ுகக்ரல ெரடெ்புகள் 

மதிெ்புமிகக் வைலாை்றுெ் ெதிவுகள் 

டொல ொதுகாகக்ெ்ெடுகின்ைன, 

இது அவை்றின் ொைம்ெைியமும் 

வழகக்ாறுகளும் எவ்வாறு 

காலம்கடநத்ு நிரலமெறுகின்ைன 

அல்லது ெைிணாமம் மெறுகின்ைன 

எனக ்காடட்ுகின்ைது.

மகாமசகக்ுமகாமசகக்ு 五節句 – ஜெ்ொனிய 

அைசரவயில் ஐநத்ு ெருவகால 

விழாகக்ள் மகாண்டாடெ்ெடட்ன; 

அரவ எடடா காலதத்ில் 
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அதிகாைெ்பூைவ் விடுமுரைகளாக 

ஆகக்ெ்ெடட்ன.  சநத்ிைச ்சுழை்சி 

நாடக்ாடட்ியின் சில நாடக்ள் 

ஒருவைின் வாழ்வில் முகக்ியதத்ுவம் 

மெறுகின்ைன என்ை கருதத்ின் 

அடிெ்ெரடயில், ெருவகால உணவு 

மை்றும் மலைக்ளுடன் இநத் 

நிகழ்வுகள் மகாண்டாடெ்ெடட்ன.

ஜிஞ்சிடச்ுஜிஞ்சிடச்ு 人日, “மானுட நாள்” – 1-ஆம் 

மாததத்ின் 7ஆம் நாள், புதத்ாண்டுக ்

மகாண்டாடட்தத்ின் ெகுதியாகக ்

மகாண்டாடெ்ெடுகிைது.

ஜிடயாஷி/ஜிடயாமிஜிடயாஷி/ஜிடயாமி 上巳 – 3-ஆம் 

மாததத்ின் 3-ஆம் நாள் – டமாடமா 

டநா மசகக்ு (பீச ்விழா). அைசெ் 

பிைதானிகளும் அதிகாைிகளும் 

அைண்மரனத ்டதாடட்தத்ில் 

உள்ள நீடைாரடயில் அைிசி 

மதுகட்காெ்ரெகரள மிதகக் 

விடுதல்.  ஒவ்மவாரு விருநத்ினரும் 

ஒரு மிடறு அருநத்ி ஒரு கவிரதரய 



மதாடுதத்ல்.  மொம்ரம தினம் 

(ஹினமடச்ுைி) இன்றும் மாைச் ்3-ஆம் 

நாள் இது மகாண்டாடெ்ெடுகிைது.

டடங்டகாடடங்டகா 端午 – 5-ஆம் மாதம் 5ஆம் 

நாள் – அயடம டநா ஹி (ஐைிஸ் 

விழா); டகாரட மை்றும் மாைிகக்ால 

மதாடகக்தர்தக ்குறிகக்ிைது. டம 

5-ஆம் நாம் இெ்டொது குழநர்தகள் 

தினமாகக ்(மகாடடாடமா டநா ஹி) 

மகாண்டாடெ்ெடுகிைது, டமலும் அது 

டதசிய விடுமுரையுமாகும்.

ஷிசிமசகிஷிசிமசகி 七夕 – 7-ஆம் நாள் 7-ஆம் 

மாதம் – டனெடட்ா; வருடாநத்ிை 

மநசவாளி (டவகா) மை்றும் இரடயன்  

(அல்ரடை)் நடச்தத்ிைமண்டலதர்தக ்

கடகக்ும் நாள் ஆகக ்

மகாண்டாடெெ்டுகிைது. 

ட�ாடயாட�ாடயா 重陽 – 9ஆம் நாள் 9-ஆம் 

மாதம் – சாமாநத்ிெ்பூ விழா (கிகக்ு டநா 

மசகக்ு), டமலும் இது இரலயுதிைக்ால 



அறுவரட காலம் ஆகும்.

பிை மசயை்ொடுகள்பிை மசயை்ொடுகள்

மகாமசகக்ுடன் கூடுதலாக, 

பிை பிைெலமான ெருவகால 

மசயை்ொடுகளும் உள்ளன. 

வசநத்காலதத்ில்,  மசைை்ி மலைக்ரளெ் 

ொைெ்்ெது மரலகளுகக்ுச ் 

மசன்று சுை்றுலாக ்காடச்ிகரளக ்

காண்ெதுடன் இரணநத்ு 

இைடட்ிெ்பு மகிழ்சச்ியாகும். மாைச் ்

அல்லது ஏெ்ைல் மாதங்களில், தாழ் 

ஓததத்ின்டொது சிெ்பிகரளத ்

டதடிக ்குழிெறிெ்ெது விருெ்ெமான 

மொழுதுடொகக்ாகும்   

டகாரடயில், நதிகள் 

வை்றிெ்டொகும்டொது, ெலை ்

சுமிடகவா வாணடவடிகர்க 

விழாரவ நாடுகின்ைனை். டிசம்ெை ்

பின்னாளில், டமாசச்ி மசய்வதை்காக 

அைிசிரயெ் உைலில் இடிதத்ல், 

இன்மனாரு  நீண்டகாலமாக 



நீடிகக்ும் ஜெ்ொனிய வழகக்ம் 

ஆகும். இது ெரழய ஆண்டின் 

முடிரவயும் புதிய ஆண்டின் 

மதாடகக்தர்தயும் குறிகக்ிைது. 

மதய்வதர்த வணங்குெவைக்ள் இநத் 

டமாசச்ிரய கடவுளுகக்ுெ் ெரடதத்ு 

தாமும் எதிைவ்ருகின்ை ஆண்டில் 

நலமுடன் வாழெ் பிைாைத்த்ிதத்ு அைிசி 

டககக்ுகரள உண்கின்ைனை்.  

கரலஞைின் அசல் ஓவியங்கள்கரலஞைின் அசல் ஓவியங்கள்

மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ரல 

டமை்கதத்ிய உலகின் கவனதர்த 

ஈைத்த்ாலும் – அவை்றின் வரைகரலத ்

திைரமகக்ு மறுெ்டெதும் இல்ரல 

– இரதெ் ெரடதத் கரலஞைக்ள் 

தம்ரமயும் ஒரு ஓவியைாகடவ 

ொவிகக்ின்ைனை். அவைக்ள் 

மெரும்ொலும் தமது அசச்ுகக்ரல 

மை்றும் ஓவியெ் ெரடெ்புகளில் 

“எனது தூைிரகயிலிருநத்ு” என்டை 

ரகமயாெ்ெமிடுகின்ைனை். 
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சில கரலஞைக்ள் தமது 

புகழ் நிரலமெை்ை உடன் 

அசச்ுகக்ரலரயக ்ரகவிடட்ு 

முழுடநை ஓவியைக்ளாகிவிடட்னை்.

புைவலைக்ள் புைவலைக்ள் 

பிைெலமரடநத் ஒரு கரலஞை ்

தனிெ்ெட  ஒெ்ெரடகக்ெ்ெடட் 

ெரடெ்பு டவரலகரள அரத 

டநைடியாகச ்டசகைிெ்ெவைிடமிருநத்ு 

அல்லது ஒரு முகவை ்மூலம் 

மெறுகிைாை். வழகக்மாக இநத் 

ஆைட்ைக்ள் மதாங்கவிடெ்ெடும் 

ஸ்கட்ைால்களுகக்ாக இருகக்ும்.  

அைிதாக நியமிகக்ெ்ெடும் 

டவரலகள் மைெ்ெலரகயின் 

மீது அல்லது மடிெ்பு திரைகளின் 

மீது வரையெ்ெடும் ஓவியங்கள் 

ஆகிவை்ரை உள்ளடகக்ும். 

ஒரு கரலஞைின் திைரமகக்ுச ்

டசாதரனயாக ஒரு கரலஞரை 

ஓவியம் வரையெ்ெணிகக்ெ்ெடுதல் 

கருதெ்ெடுகிைது.  அவைக்ள் தம்ரம 



முழுரமயாக மவளிெடுதத்ுவதை்காக 

தூைிரக டகாடுகள், தீை்ைல்கள் 

டமலும் டதைந்ம்தடுகக்ும் 

மவவ்டவறு வைண்ங்கள், மை்றும் 

எடுதத்ாளும் கருெ்மொருரள 

எவ்வாறு மனசச்ிதத்ிைமாக அல்லது 

மமய்ெ்ொடட்ியல் ஓவியமாகத ்

தீடட்ுவமதன முடிமவடுகக்லாம். 

ஜெ்ொனில், இநத் வரக ஓவியங்கள் 

நிகக்ுஹிடச்ுகா (அசல் ஓவியங்கள்) 

என்ைரழகக்ெ்ெடுகின்ைன.

நிகக்ுஹிடச்ுகாநிகக்ுஹிடச்ுகா 肉筆画

நிகக்ுஹிடச்ுகா தூைிரக 

மை்றும் வைண் ரம மகாண்டு 

காகிதம் அல்லது ெடட்ின் மீது 

வரையெ்ெடுகிைது.  இவை்ரைெ் 

ெரடகக்ும் கரலஞைக்ள் 

மெரும்ொலும் மைெ்ெலரக 

அசச்ுகக்ரல ெரடெ்புகளுகக்ாக 

ஓவியங்கரளெ் ெரடதத்வைக்ளாக 

இருநத்ாைக்ள். இவ்வாறு, ெலை ்

கருெ்மொருள் மை்றும் ொணியில் 



உகிடயா-இ அசச்ுகக்ரலக ்

கருெ்மொருடக்ள் உடன் 

மநருகக்மாக இருகக்ிைாைக்ள். 

இன்று நிகக்ுஹிடச்ுகா என்ை 

இசம்சால் மொதுவாக தூைிரகயால் 

வரையெ்ெடும் 16 மை்றும் 

ஆைம்ெகக்டட் 17ஆம் நூை்ைாண்டு 

ஓவியங்களுகக்ுெ் மொருநத்ும்.  

இது 19 மை்றும் ஆைம்ெகக்டட் 

20-ஆம் நூை்ைாண்டு நவீன 

ெரடெ்புகளாகிய நிடைாங்கா 

(ொைம்ெைிய ஜெ்ொனியஓவியம்) 

கரலஞைக்ரளயும் விவைிகக்ிைது  

உகிடயா-இ உை்ெதத்ி உகிடயா-இ உை்ெதத்ி 

அதிக எண்ணிகர்கயில் உை்ெதத்ி 

மைெ்ெலரக அசச்ுகக்ரலரய 

பிைெல கலாசாைதத்ின் உடக்ூைாகா 

ஆகக்ியது. அரவ முகக்ியமான 

தகவல் ஊடகமாகவும் டொை்ைெ்ெடும் 

கரலயாகவும் இருநத்து. உகிடயா-இ 

டொடட்ி மிகுநத் சநர்தயாகிவிடட்து, 
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டமலும் கரலஞைக்ளும் 

மவளியீடட்ாளைக்ளும் மகக்ளின் 

ஆைவ்ங்கரள தடமறிநத்ு மகக்ரளக ்

கவரும் ெடங்கரள உருவாகக் 

அயைாது உரழதத்னை்.

உரழெ்ரெெ் ெகிைத்ல்உரழெ்ரெெ் ெகிைத்ல்

உகிடயா-இ அசச்ுகக்ரல 

ெரடெ்புகள் மெரும் 

எண்ணிகர்கயில் தயாைிகக்ெ்ெடட்ு 

புதத்ககக்ரடகளில் (இடஜாஷியா) 

விை்கெ்ெடட்ன.  இரவ  ஒரு 

மவளியீடட்ாளை ்(ைன்டமாடட்டா), 

வடிவரமதத் (இஷி) ஒரு கரலஞை், 

அசச்ுத ்மதாகுெ்ரெ மசதுகக்ிய 

கரலஞை ்(டைாைிஷி) வைண்ங்கள் 

டசைத்த்ு ஒவ்மவாரு மதாகுதிகக்ும் ஒரு 

வைண்தத்ில் ரம டதாய்தத்ு அசச்ிடட் 

டமலுமமாரு கரலஞை ்(சுைிஷி) 

ஆகிடயாைின் கூடட்ு முயை்சிகக்ு 

கிரடகக்ும் மவை்றிகக்னியாகும்.

அரனதத்ு வல்லரமயும் மகாண்ட அரனதத்ு வல்லரமயும் மகாண்ட 



மவளியீடட்ாளைக்ள்மவளியீடட்ாளைக்ள்

வடிவரமெ்ரெச ்மசய்த கரலஞைக்ள் 

மதத்ிய இடம் மெறுகிைாைக்ள், 

ஆனால் மவளியீடட்ாளைின்  

திடட்மிடுதல், மசதுகக்ுெவைின்  

மை்றும் அசச்ிடுெவைின் திைரமகள் 

விை்ெரனயில் குறிெ்பிடதத்கக் 

டவறுொடர்ட உருவாகக்ும். 

உகிடயா-இ இலாெ டநாகக்ிை்காக 

உை்ெதத்ி மசய்யெ்ெடுவதால் 

மவளியீடட்ாளடை, கருெ்மொருள், 

கரலஞைக்ள், மசதுகக்ுெவைக்ள், 

வைண்க ்கரலஞைக்ள் ஆகிடயாரைெ் 

ெணிகக்ு அமைத்த்ுவதிலும் 

என்ன மசதுகக்ுதல் மை்றும் 

அசச்ிடும் மதாழில் நுடெ்ங்கரளெ் 

ெயன்ெடுதத்ுவது என்ெரதத ்

டதைந்ம்தடுகக்ும் அதிகாைம் 

மெை்றுத ்திகழ்கிைாை்.  எனடவ, 

உகிடயா-இ அசச்ுகள் 

கரலெ்ெரடெ்புத ்திைரமகரள 

ஒருங்கிரணதத்ு இலாெதத்ிகக்ாக 



அவை்ரை இயகக்ிசம்சயை்ெடும் 

மவளியீடட்ாளைக்ளின் 

ஒருங்கிரணநத் ெரடெ்புகளாகக்ும்   

உகிடயா-இகக்ு வைடவை்பு உகிடயா-இகக்ு வைடவை்பு 

இநத் உகிடயா-இகக்ு 

சாமானியைிலிருநத்ு 

ெணம்ெரடதத்ாை ்வகுெ்புகள் 

வரை புைவலைக்ள் உள்ளனை்.  இநத் 

அசச்ுகக்ரலெ் ெரடெ்புகள் 

மலிவானரவயும் எளிதில் 

வாங்கெ்ெடுெரவயாகவும் 

இருகக்ின்ைன. கரலஞைக்ள் 

நிகழ்காலதத்ில் இைசிகைக்ளின் 

டொகக்ுகரள முன்கூடட்ிடய 

ஊகிகக்வும் ொணிகளில் 

ஒரு ெடி முன்டன மசல்லவும் 

எதிைெ்ாைக்க்ெ்ெடுகின்ைனை். இது 

டொன்ை டொடட்ி மிகுநத் சூழலில், 

திைரம மிகக் கரலஞைக்ள் 

தரலமுரை தரலமுரையாக 

எழுநத்ு, டதரவகள் மை்றும் மைபுச ்



சவால்கரள மவை்றி மகாள்கிைாைக்ள்.   

மொதுமகக்ரள திருெ்திெ்ெடுதத் 

கரலஞை ்மதாடைந்த்ு புதிய 

வடிவரமெ்புகரளத ்டதடுகிைாை்.


