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பிைிவு 1பிைிவு 1

பயணம்பயணம்

உடகவா ஹிலைாஷிலக உடகவா ஹிலைாஷிலக 
மவுண்ட ்ஃபியுஜிரயக ்கடகக்ும் பிள்ரளகளின் ஊைவ்ேம்மவுண்ட ்ஃபியுஜிரயக ்கடகக்ும் பிள்ரளகளின் ஊைவ்ேம்
1830கள்1830கள்

ஹிலைாஷிலக விரளயாடட்ுகக்ாக, ரடரமலயாவின் 
ஃபியூஜிரயக ்கடகக்ும் ஊைவ்ேதர்த 
பிள்ரளகரளகப்காண்டு நகபேடுதத்ிருகக்ிறாை். 
கரேஞைக்ளுகக்ு ரடரமலயாவும் அவைது 
பரடபைிவாைங்களும் ஒரு அற்புதமான காடச்ியாக 
இருகக்ோம். எலடா காேதத்ிே், ரடரமலயா ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் எலடா நகைதத்ுகக்ு வைலவண்டியதிருநத்து . 
அவ்வாறு அங்கு வநத்ு மாற்று வருரக ஏற்பாடு (ஸங்கின்- 
லகாடே்) முரறயிே் தங்கி இருநத்னை். 

நூற்றுகக்ணகக்ான பணியாளைக்ள் ஆயுதங்கள், 
விழாகக்ாே உருப்படிகள், ஆரட அணிமணிகள் 
ஆகியவற்ரற லபாகக்ுவைதத்ு பெய்யும் பணியிே் 
ஈடுபடுவாைக்ள். இது ரடரமலயாவின் இைாணுவ, 
நிதியியே் பெே்வாகர்கக ்குறியீடாகக ்காடட்ும். சிேை ்
குதிரை மீது ெவாைி பெய்கின்றனை;் ரடரமலயாவும் 
அவைது குடும்ப உறுப்பினைக்ளும் பே்ேகக்ுகளிே் தூகக்ிெ ்
பெே்ேப்படுகின்றனை்.

படம். 5



லடாஷூொய் ஷைாகு லடாஷூொய் ஷைாகு 
இஷிலப கின்கிசி கடன்முதரேயாக கரேஞை ்ஆைஷி ைியுலொ இஷிலப கின்கிசி கடன்முதரேயாக கரேஞை ்ஆைஷி ைியுலொ 
17941794

வறுரமயிே் உள்ள ஒரு லைானிரனயும், அவைது 
மரனவிரயயும் கடன் முதரே கடரனத ்திரும்பெ ்
பெலுதத் நிைப்்பநத்ிதத்ே் காடச்ிகரளக ்பகாண்ட 
காடச்ிரய காபுகி நாடகக் காடச்ியாகக ்காண்பிகக்ிறது. 
அவைக்ள் தமது மகரள அவனுக்கு பகாடுகக், அவள் 
பாலியே் பதாழிலுகக்ுள் தள்ளப்படுகிறாள். இநத்க ்
கடன்முதரே எதிைம்ரற பாதத்ிைதர்த ைியுலஸா II  மிகவும் 
சிகக்லுகக்ுள்ளாகக்ிவிடட்ாை ்கே் பநஞ்ெனாக, ஒரு 
பூலிரயரயப்லபாே அரெவுகளிருநத்ன, ஆனாே் கண்களிே் 
நம்பிகர்கயின்ரம பவளிப்படுகிறது.

பாைர்வயாளைக்ள் அவைக்ளின் விருப்பமான காபுகி 
கரேஞைக்ரளக ்காண வருகிறாைக்ள் இன்ரறய 
ஆதைெ்ங்கள் லபாேலவ, கரேஞைக்ள் நடெ்தத்ிைங்களாக, 
பகாண்டாடப்படுபவைக்ளாக இருநத்ாைக்ள். ஷைாகு 
கரேஞைக்ளின் நடிப்ரப தமது படங்களிே் அற்புதமாக 
வடிதத்ுள்ளாை். 

படம். 37

கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் 
மியாமியா
ஐம்பதத்ிமூன்று நிரேயங்களிே் வெநத்காே ஐம்பதத்ிமூன்று நிரேயங்களிே் வெநத்காே 
பகாண்டாடட்ங்கள்பகாண்டாடட்ங்கள்
18041804

மூன்று பமே்லிய உடே்வாகு பகாண்ட பபண்கள் மியாரவ 
அரடகின்றனை். இது லடாகர்கலடா ொரேயிே் 41-ஆம் 
நிரேயம் ஆகும். பிளம் மேைக்ள் பூதத்ுள்ளன;  இது பின் 
பனிகக்ாேம் அே்ேது இளலவனிே் காேமாக இருகக்ோம். 



அடுதத் நிரேயதர்த அரடவதற்கு, பயணிகள் இலெ 
குடாரவ படகிே் கடகக் லவண்டும். இடது புறமுள்ளது 
குவானா லகாடர்ட 

எலடா காேதத்ிே் பபண்கள் பயணம் பெய்வது 
கடினமானதாகவும் சிைமங்கள் மிகுநத்தாகவும் இருநத்து 
அவைக்ள் சிறப்பு அனுமதிரயப் பபறலவண்டியதிருநத்து. 
பின்னாே் காணப்படும் மனிதன் சுரமகரள தூகக் 
அமைத்ப்்படட் சுரமதூகக்ியாக இருகக்ோம். 

படம். 4

பகய்ொய் எய்பென் பகய்ொய் எய்பென் 
ஃபியூஜிஎலடாஃபியூஜிஎலடா
1842 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1842 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

ஃபியூஜிஎடா லடாகர்கலடா ொரேயிே் 22-ஆம் நிரேயம் 
ஆகும்; இநத்ப் பதிப்பு அநத்ப் பாரதரய விவைிகக்ும் 
ஒன்றிலிருநத்ு எடுகக்ப்படட்தாகும். உகிலயா-இ அெச்ுகளின் 
பபாதுவான கருப்பபாருளாகிய பபண்கள் தம்ரம 
அழகுபடுதத்ிகப்காள்வது அே்ேது காே்விைே்கரள 
பவடட்ிெ ்சீைப்டுதத்ிகப்காள்வரத இதிே் காணோம். இதிே், 
ஒரு பபண் நூே் பவடட்ப் பயன்படும் கதத்ைிகல்காரேப் 
பயன்படுதத்ுகிறாள்.   

படம். 14



உடகவா ஹிலைாஷிலக உடகவா ஹிலைாஷிலக 
இலெ புனிதத ்தேதத்ுகக்ுெ ்பெே்லும் ொரேயிே் உள்ள இலெ புனிதத ்தேதத்ுகக்ுெ ்பெே்லும் ொரேயிே் உள்ள 
ஷிைாலகாஷிைாலகா
லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஷாங்கின் குதிரைலடாகர்கலடா ொரேயிே் ஷாங்கின் குதிரை
1830களின் பிற்பகுதி1830களின் பிற்பகுதி

இநத் அெச்ுப்பரடப்பு பதாடை ்வடிவதத்ிே் (1802-09) 
பரடகக்ப்படட் காமிக ்நாவே் ஷாங்கின் குதிரைத ்தழுவி 
வரையப்படட்தாகும். இது புதினதத்ின் கரதலயாடட்தத்ிே் 
யாஜிலைாரபயும் கிடட்ா�ெச்ிரயயும் அவைக்ளின் ொகெப் 
பயணதத்ிே் பின்பற்றி லடாகர்கலடா ொரேயிே் நிகழ்நத் 
பாதக நிகழ்ரவப் படம்பிடிதத்ுக ்காடட்ுகிறது. இநத் நாவே் 
பபருபவற்றி பபற்று எலடா காேதத்ிே் பயணதத்ிே் மகக்ள் 
பகாண்டிருநத் லமாகதர்த ஊகக்ுவிப்பதற்காகப் பிைசிதத்ி 
பபற்றது. 

இங்லக அவைக்ள் ஷிைாலகா, இலெவிே் உள்ளனை். கிடட்ா�ெச்ி 
ஒரு குதிரைரய வாடரககக்ு அமைத்த்ுகிறான். ஆனாே், 
தான் மீது ஏறும்லபாது ஒரு வாகக்ுவாதம் குதிரைரய 
மிைளெ ்பெய்துவிடுகிறது, அதனாே் கிடட்ா�ெச்ி அதன் 
முதுகிலிருநத்ு தூகக்ி வீெப்படுகிறான்.     

படம். 7

உடகவா ஹிலைாஷிலக உடகவா ஹிலைாஷிலக 
லஷாலனா: மரழயின் தாண்டவம்லஷாலனா: மரழயின் தாண்டவம்
லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்
1833 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1833 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத்த ்பதாடைின் சிறநத் பதிப்புகளிே் ஒன்றாக 
இருகக்ிறது. இதப் பதிப்பிே் ஹிலைாஷிலக புயலும் 
மரழயும் சூழ்நத் உணைவ்ுகரள மதிநுடப்மாக காடச்ியிே் 
சிரறப்படுதத்ியுள்ளாை். காற்றினாே் மூங்கிே்களின் உயைந்த் 
நுனிகள் வரளநத்ு மரழயும் பகாடட்ுகிறது, அரதெ ்ொம்பே் 



வண்ண நிழற்காடச்ிகளாகப் பிடிதத்ு, திடுபமனப் புயே் 
சூழ்நத்ு இருள் கவிவரதக ்காடச்ியாககக்ாடட்ி, தகவரே 
பவளிப்படுதத்ுகிறது. லஷாலனா லடாகர்கலடா ொரேயின் 
45-ஆம் நிரேயம் ஆகும். 

படம். 12

உடகவா ஹிலைாஷிலக உடகவா ஹிலைாஷிலக 
மிஷிமா: காரேப் பனிமிஷிமா: காரேப் பனி
லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்
1833-34 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1833-34 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

இநத்ப் பதிப்பு மிஷிமாவின்  (ஷிஜுஒகா பிைிபபகெ்ை)்
ஒரு காடச்ிரயக ்காடட்ுகிறது. இது லடாகர்கலடா 
ொரேயிே் 11-ஆம் நிரேயம் ஆகும். படதத்ின் காடச்ிக ்
கேரவயும் உதத்ியும் சூழலிே் ஒரு காடச்ிப்பிரழரய 
உருவாகக்ுகின்றன. முன்னணி குழுவுகக்ு அழுதத்மான 
வண்ணங்களும் பின்னணியிே் உள்ள ஆடக்ள் கடட்ிடங்கள் 
ஆகியவற்றுகக்ு அடைந்த் சிே்ேவுட ்காடச்ி மூேமும் 
புரனயப்படட்ுள்ளது. மிஷிமா ரதஷா புனிததத்ேதத்ின் 
படாைை்ிகரள (வாயிே்கள்) பின்னணியிே் காணமுடிகிறது. 

படம். 9

உடகவா ஹிலைாஷிலக உடகவா ஹிலைாஷிலக 
சுருகா, லடாடல்டாலயாமி பிைாநத்ியங்களுகக்ிரடயிே் ஒய் சுருகா, லடாடல்டாலயாமி பிைாநத்ியங்களுகக்ிரடயிே் ஒய் 
நதியின் லபாகக்ுநதியின் லபாகக்ு
மவுண்ட ்ஃபியூஜியின் முப்பதத்ாறு காடச்ிகள்மவுண்ட ்ஃபியூஜியின் முப்பதத்ாறு காடச்ிகள்
18581858

எலடா நகைின் பாதுகாப்பிற்காக, முகக்ிய நதிகளின் மீது 
பாேங்கரளக ்கடட் லவண்டாம் என யுதத்தத்நத்ிை முடிவு 



எடுகக்ப்படட்து. ஒய் நதிரயப் பற்றி பாைக்க்ும்லபாது, 
படகுகளும் தரடபெய்யப்படட்ுள்ளன. பயணிகள் பிற 
வழிகரள நாட லவண்டியதாக இருநத்து. நீை ்மடட்ம் 
சிேலபாது லவறுபடட்து லமலும் சிேலநைங்களிே் பயணி 
எதிைநீ்ெெ்ே் லபாடட்ுெ ்பெே்ே லவண்டியதிருநத்து. பிறை ்
பே்ேகக்ுத ்தூகக்ிகரள அே்ேது அவைக்ளின் சுரமகரளக ்
கடகக் சுரம தூகக்ிகரளப் பயன்படுதத்ினை். இதனாே், 
ஒய் நதி லடாகர்கலடா ொரேயின் மிகவும் கடினமான 
பகுதியாகப் பாைக்க்ப்படட்து. 

இநத்க ்கருப்பபாருளிே் அவைது இைண்டாவது பதாடை், 
மவுண்ட ்ஃபியூஜிரய பே்லவறு பருவகாே, வானிரே 
நிரேரமகளிே், பவவ்லவறிடங்களிலிருநத்ு பவவ்லவறு 
தூைங்களிலிருநத்ு வரையப்படட்ு நமகக்ுக ்காண்பிகக்ிறது. 

படம். 15

உடகவா குனிெடா உடகவா குனிெடா 
குவானாகுவானா
லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்
1815 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1815 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத்ப் பதிப்பு 42-ஆம் நிரேயமாகிய குவானாரவக ்
காடட்ுகிறது. குவானாரவ அரடய, ஓை ்பயணி 
மியாவிலிருநத்ு குடாரவக ்கடகக் படரகப் பயன்படுதத் 
லவண்டும். இடது புறமுள்ளது குவானா லகாடர்ட இநத்க ்
காகிததத்ின் வடிவம் இநத்ப் பதிப்பு ஒரு விசிறிகக்ாக 
(உசிவா) வடிவரமகக்ப்படட்து எனக ்காண்பிகக்ிறது. 
லகாடர்டயின் அழரகெ ்சிோகிகக்ும் நபை ்ஒரு காபுகி 
கரேஞைாக இருகக்ோம்.  

படம். 18



உடகவா ெடாஹிலட உடகவா ெடாஹிலட 
மஷிபா ஹிொலயாஷி பிைபு �ைிமா பிைாநத்ியதத்ிே் இநத் மஷிபா ஹிொலயாஷி பிைபு �ைிமா பிைாநத்ியதத்ிே் இநத் 
ஹிலமஜி லகாடர்டரயக ்கடட்ினாை்.ஹிலமஜி லகாடர்டரயக ்கடட்ினாை்.
18621862

இநத்ப் பதிப்பு 1581-ஆம் ஆண்டிே் ஹிலமஜி லகாடர்ட, 
�ஷிபா ஹிலடலயாஷியின் கண்காணிப்பிே் 
மறுவடிரமகக்ப்படட்து. �ஷிபா ஹிலடலயாஷியின் 
பபயலை, காபுகி பாதத்ிைமாக “மஷிபா ஹிொலயாஷி”என்ற 
அரடபமாழிப் பபயருடன் விளங்குகிறது.  

ஹிடலயாஷி,  ஒட பநாபுநாகா ரடரமலயாவின் தளபதியாக 
விளங்கினாை். ஒரு பபைிய இைாணுவ பவற்றிகக்ாக 
இநத்க ்லகாடர்டரயப் பைிெளிதத்ாை். ஹிடலயாஷி 
லகாடர்டரய நன்றாக மறுவடிரமதத்ு, மூன்றடுகக்ு 
லகாபுைதர்தயும் நிறுவினாை். பின்னை், லடாகக்ுகவா இயசு, 
ஹிலமஜி லகாடர்டரய அவருரடய மருமகன் இலகடா 
படருமொவிற்கு வழங்கினாை். இலகடா, லகாடர்டரய 
முழுரமயாக மறுகடட்ரமதத்ு, விைிவுபடுதத்ினாை். மூன்று 
அைண்கரளக ்கடட்ி அரத நாம் இன்று காணும் லகாடர்ட 
வளாகமாக உருமாற்றினாை்.    

படம். 19

அழகுஅழகு

கிடட்கவா உடமாலைா II கிடட்கவா உடமாலைா II 
நதியின் கரையிே் கிழகக்தத்ிய பாணி விே்லோநதியின் கரையிே் கிழகக்தத்ிய பாணி விே்லோ
1804-181804-18

இநத்ப் பதிப்பு உடமாலைாவின் முதே் சீடைாே், அவை ்
காேதத்ுகக்ுப் பின்னை ்குருவின் பபயரைத ்தாங்கி 
வரையப்படட்ுள்ளது. இங்கு, உடமாலைா II அேங்கைிதத்ுக ்



பகாண்டு தயாைாகும் இைண்டு நடனமாதுகரளக ்
காடட்ுகிறாை். ஒரு மாது தாரடயின் கீழ் காகிததர்த 
ரவதத்ுகப்காண்டு, ரககளாே் பகாண்ரட ஊசிகரளெ ்
பெருகிகப்காள்வதிே் மும்முைமாக இருகக்ிறாை். 

படம். 21

உடகவா லடாலயாகுனி III x உடகவா குனிஹிலைா உடகவா லடாலயாகுனி III x உடகவா குனிஹிலைா 
தரேமுடி அேங்காைம்: குைங்குதரேமுடி அேங்காைம்: குைங்கு
அழகிய கிழகக்தத்ிய பாணி:  பன்னிைண்டு இைாசிமண்டே அழகிய கிழகக்தத்ிய பாணி:  பன்னிைண்டு இைாசிமண்டே 
விேங்குகள்விேங்குகள்
1830கள்1830கள்

தரேப்பு கூறுவதுலபாே, இநத்ப் பதிப்பு பன்னிைண்டு 
இைாசிமண்டே விேங்குகரள அழகிய ஆரடயணிநத் 
பபண்ணுடன் காண்பிகக்ிறது ஒரு அழகிய பபண்  தனது 
தரேமுடிரய சீைரமப்பரத லடாலயாகுனி II வரைநத்ுள்ளாை;் 
குைங்கு குனிஹிலைாவாே் வரையப்படட்ுள்ளது, இவ்விரு 
கரேஞைக்ளும் உடகவா பள்ளிரயெ ்லெைந்த்வைக்ள். 

படம். 25

உடகவா லடாலயாகுனி I உடகவா லடாலயாகுனி I 
கண்ணாடியின் முன் நின்று ஒரு பபண் முகதர்த கண்ணாடியின் முன் நின்று ஒரு பபண் முகதர்த 
துரடகக்ிறாள்துரடகக்ிறாள்
1820 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1820 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத் நடனமாது நீண்ட உள்ளாரடரய அணிநத்ிருகக்ிறாள். 
அவளது ஓய்வான நிரேயும் அரைகுரற ஆரடயும் அவள் 
அப்லபாதுதான் நீைாடி முடிதத்ிருப்பரதக ்காடட்ுகிறது. 
அவள் அணிநத்ிருநத் கிலமாலனா அவளுகக்ுப் பின்னாே் 
கிடகக்ிறது. நடனமாதுகள் வழகக்மாக காரேயிே் நீைாடும் 
வழகக்முரடயவைக்ள். அவள் தன்னுரடய ஒப்பரனரயத ்



பதாடங்கப்லபாகிறாள், அது ஒப்பரன லமரெயிே் 
ரவகக்ப்படட்ிருகக்ும் பபாருடக்ள் மூேம் அறியப்படுகிறது. 

படம். 23

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
அரமதியான லதாற்றம்அரமதியான லதாற்றம்
நவீன பாணியின் முப்பதத்ிைண்டு அம்ெங்கள்நவீன பாணியின் முப்பதத்ிைண்டு அம்ெங்கள்
18591859

இநத்ப் பபண் குளியரே முடிதத்ுவிடட்ுப் புதத்ுணைெ்ச்ியுடன் 
பவளிப்படுகிறாள். கருநீே நிற ொயலமற்றிய யுகடட்ாரவ 
அணிநத்ிருகக்ிறாள்; இநத் நிறம் ஓவியதத்ின் ொநத்தத்ிற்கு 
பின்னணியாக அரமநத்ிருகக்ிறது. பபாறிகக்ப்படட்ுள்ள 
பபயை ்கரேஞைின் பபயரைக ்குறிப்பிடுகிறது: குனிெடா 
அதற்கடுதத்ாக: “லயாலகாகவா ல�ாைிடலக”, இது மைத ்
பதாகுப்ரப பெதுகக்ியவை ்பபயைாகும். 

படதத்ிலுள்ள பபண்ணின் தரேமுடிரயயும் 
அளகபாைதர்தயும் பாருங்கள். சிறநத் மைெ ்பெதுகக்ுதே் 
லவரேப்பாடட்ுத ்திறரம இே்ோமே் இவ்வாறு நுண்ணிய 
விவைங்களுடன் பெதுகக்ுதே் இயோத ஒன்றாகும். பிநர்தய 
எலடா காேதர்தத ்பதாடைந்த்ு, சிே திறரமயான மைத ்
பதாகுப்பு பெதுகக்ும் கரேஞைக்ள் அெச்ுகளிே் தமது 
பபயைக்ரளயும் லெைத்த்ுகப்காள்ளத ்பதாடங்கினை். 

படம். 27



உடகவா குனிொடா அே்ேது லடாலயாகுனி III (1786–1864)உடகவா குனிொடா அே்ேது லடாலயாகுனி III (1786–1864)
கவனமான வரககவனமான வரக
நவீன உேகின் முப்பதத்ிைண்டுநவீன உேகின் முப்பதத்ிைண்டு
1820 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1820 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத் 32 அம்ெங்கள்  என்ற தரேப்பு, பவுதத் நூே்கள் 
குறிப்பிடும் “பபருநத்ரகயாளைக்ளின் 32 குறிகள்” உடன் 
பதாடைப்ுரடயது. ஷிமாகி என கண்ணாடியின் லமே் 
குறிகக்ப்படட்ுள்ளது, அப்பபண் என்ன பெய்கிறாள் 
என்பரதக ்குறிப்பிடுவது ஆகும்: “தயாைாகுதே்” அே்ேது 
“தானாக ஒப்பரன பெய்தே்” இப்பபண் ஒரு நடனமாதுவாக 
இருகக்ோம், லமலும் அவளது உடே் பகுதி திறநத்ுள்ளது 
எனலவ அங்கு அவள் பவள்ரளப் பபாடி ஒப்பரனரய 
பெய்யோம். அவளது தரேமுடி டச்ுபுஷி-ஷிமாடா, என்ற 
நடனமாதுகள், பகய்ஷா மற்றும் காபுகி பாதத்ிைங்கள் 
விரும்பி பெய்துபகாள்ளும் பாணியிே் ஒப்பரன பெய்து 
கடட்ிரவகக்கப்்படட்ுள்ளது. 

படம். 26

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா 
குனிஹிொ II குனிஹிொ II 
இமாகவா-பாஷிஇமாகவா-பாஷி
எலடாவின் புகழ்பபற்ற இடங்களிே் ஒருநூறு அழகிய எலடாவின் புகழ்பபற்ற இடங்களிே் ஒருநூறு அழகிய 
பபண்கள்பபண்கள்
18581858

இநத் இரணநத்லவரே பதிப்பிே், லமற்புற படம் 
குனிஹிொவாே் வரையப்படட் எலடாவின் புகழ்பபற்ற 
இடமாகிய இமாகவா பாேதர்தக ்காடட்ுகிறது. பே 
சீனகக்ளிமண் பரடப்புகளும் பிற சீன ஏற்றுமதி 
வணிகைக்ளும் அண்ரடஅயலிே் காணப்படுகின்றனை். 
குனிெடா தரேமுடிரய அேசும் பபண்ரண வரைநத்ுள்ளாை். 



அவள் தனது கிலமாலனா ஈைமாகிவிடாமலிருக்க அதன் 
லமற்பகுதிரய கீழ்புறமாக மடிதத்ுரவதத்ுள்ளாள். 

படம். 31

உடகவா குனிலயாஷிஉடகவா குனிலயாஷி
ெவைகக்தத்ியுடன் பபண்ெவைகக்தத்ியுடன் பபண்
பபன்கி கடட்ம்லபாடட் ஆரடயிலிருகக்ும் பபண்பபன்கி கடட்ம்லபாடட் ஆரடயிலிருகக்ும் பபண்
1845 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1845 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

லடாகக்ுகவா லஷாகலனடட்ாே் 1840 முதே்1845ஆம் 
ஆண்டுகளுகக்ு இரடயிே் அமே் படுதத்ப்படட் புதிய 
தணிகர்க முரற பகாள்ரககள் வைோற்று பதாடைப்ுரடய 
படங்கரளயும் நிகழ்வுகரளயும் காண்பிகக்ப்பாடுவரத 
ெடட்விலைாதமாகப் பாவிதத்து. ஊழ்விரனயாக, பே காபுகி 
கரேஞைக்ளும் உகிலயா கரேஞைக்ளும் -குனிலயாஷி 
உடப்ட, அவைக்ள் வரையும், பரடகக்ும் பரடப்புகளிே் 
அரவ ஊகக்ுவிகக்ும் ெகத்ி மூேங்களாக இருநத்ன. பே 
கரேஞைக்ள் பயணம், நிேப்பைப்பு காடச்ி, அன்றாட 
வாழ்வியே் காடச்ிகளின் வரககரளப் பரடதத்னை்.   

வைோற்றுெ ் சின்னங்கரளப் பரடகக்லவண்டும் அலதலநைம் 
விதிமீறரேத ்தவிைத்த்ுக ்பகாள்ளலவண்டும், அதற்காக 
குனிலயாஷி மீடட்டல்ட-இ (உவரமகள்) உதத்ிரயப் 
பயன்படுதத்ினாை். எலடா மகக்ள் மதத்ியிே் வைோற்றுப் 
பாதத்ிைம் பபன்பகய் மிகப் பிைசிதத்ம். இவை ்ஒரு வீைத ்
துறவி, இவை ்புகழ்பபற்ற ெமுைாய் வீைை ்மினமாடல்டா பநா 
லயாஷிடச்ுன் பரடயிே் பணிபுைிநத்ிருகக்ிறாை். ஒரு காபுகி 
நாடகதத்ிே் பபன்பகய் பாதத்ிைதத்ிே் நடிதத் கரேஞை ்
இநத்க ்கடட்மிடட் ஆரடயணிநத்ு நடிதத்ாை். இநத் 
நாடகதத்ின் பிைபே்யம் காைணமாக, இநத் வடிவரமப்பு 
பபன்பகய்-பெகட்ு துணி என்றரழகக்ப்படட்து.



இநத்த ்பதாடை், பே்லவறு பபண்கள் பபன்பகய்-பாணி 
கிலமாலனா அணிநத்படியாக, பபன்பகய்யின் வாழ்விே் 
நடநத் காடச்ிகரள மீடட்ுக ்காண்பிகக்ிறது. இவ்வாறாக, 
ஒவ்பவாரு பபண்ணும், பபன்பகய்கக்ு ஓை ்“உவரமயாக”, 
வைோற்று சின்னங்கரளக ்காடச்ிப்படுதத்லுகக்ிருநத் 
தரடரய ெமாளிதத்து. இநத்ப் பதிப்பு பபன்பகய்யின் 
வாழ்விே் நடநத் இதிகாெ நிகழ்ெச்ிரயயும் உள்ளடகக்ி 
இருநத்து. 

படம். 32

பகய்ொய் எய்பென் பகய்ொய் எய்பென் 
பே்துேகக்ும் பபண்பே்துேகக்ும் பபண்
நவீன உருவங்கள்நவீன உருவங்கள்
1830-441830-44

இநத்ப் பபண்ணின் பற்தூைிரக இைண்டு பகக்முரடயதாக 
பபைிய தூைிரக, பமே்லிய தூைிரக உடன் - பற்களுகக்ு 
இரடயிே் உள்ள சிறிய இரடபவளிகக்ாக என இரு 
பயன்பாடுகளுகக்ுைியதாக  உள்ளது. தூைிரகயிே் 
சிவப்பு நிறதத்ிே் காணப்படுவது பற்பபாடி ஆகும். அவள் 
ஒரு பாகப்கடர்ட இடது ரகயிே் ரவதத்ிருகக்ிறாள். 
ஆைம்ப 1800களிே், பே பற்தூைிரக உற்பதத்ியாளைக்ளும், 
பற்பைாமைிப்பு பபாருடக்ளும் இருநத்ன. இதற்குள்ளாக, எலடா 
மகக்ள் ஆலைாகக்ியமான பற்கரளப் லபணுவதிே் மிகவும் 
கவனம் பகாண்டனை். 

படம். 34



ஓசியாய் லயாஷிகக்ு ஓசியாய் லயாஷிகக்ு 
யானகியா குளியே் இே்ேதத்ிே், விே்லோகரளப் லபான்ற யானகியா குளியே் இே்ேதத்ிே், விே்லோகரளப் லபான்ற 
ஒே்லியான இடுப்புகளின் ஒப்புரமஒே்லியான இடுப்புகளின் ஒப்புரம
இநத் நாடக்ளிே் வருடாநத்ிை ெடங்குகள்இநத் நாடக்ளிே் வருடாநத்ிை ெடங்குகள்
18681868

இங்கு, பமய்ஜி காேதத்ின் (1868-1912) ஆைம்பதத்ிே் 
குளியே்இே்ேதத்ிலிருநத்ு ஒரு காடச்ி உள்ளது. 
லமலிருகக்ும் ஒருவை ்தளதத்ிே் உள்ள குழப்பதத்ினாே் 
பதாநத்ைவுகக்ுள்ளாகிறாை். அவை ்ென்சுகல்க, நீைாவிகக்ேன் 
பநருப்ரபக ்கிளறிவிடுதே், நீைின் பவப்ப நிரேரய 
அளதத்ே், கடட்ணம் வசூலிதத்ே், தூய்ரமப் பபாருடக்ள், 
லமலும் ஒப்பரனெ ்லெரவகரள வாடிக்ரகயாளைக்ளுகக்ு 
வழங்குதே் இநத் ஒலைபயாரு உதவியாளை ்மடட்ுலம பாலினப் 
பாகுபாடு இே்ோமே் விதிதத்ளைவ்ு பபற்றவை ்ஆவாை்.  

படம். 35

பூரனகள்பூரனகள்

கிடகவா உடட்மாலைா கிடகவா உடட்மாலைா 
லவரேகக்ாைப்ரபயன் அசுைப் பூரனயாகக ்கனவு லவரேகக்ாைப்ரபயன் அசுைப் பூரனயாகக ்கனவு 
காணுதே்காணுதே்
1794-95 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1794-95 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

இநத்ப் பதிப்பிே், தூங்கும் ரபயனின் முகதத்ிே் பபண் 
பயமுறுதத்ி விரளயாடுகிறாள் லமலுள்ள காடச்ி ரபயனின் 
கனரவக ்காடட்ுகிறது: ஒரு பூரன தரேப்பாரக, பபைிய 
கிலமாலனா அணிநத்ு ஒரு குரடரயயும் ரவதத்ிருகக்ிறது. 
இநத் மனிதஉரு பூரனயின் நிற்கும் லதாற்றம் 
வழிப்லபாகக்ைக்ரள (லயாடகா) ஆெெ்ைியப்படுதத்ுகிறது. 
லமலும் பநலகா (பூரன) என்ற பொே், உைிமம் பபறாத பதருவிே் 
நடமாடும் பைதர்தயைக்ளுகக்ாகப் பயன்படுதத்ப்படட்ுள்ளது. 

படம். 39



உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
தங்கமீன் குளதத்ருலக பூரனயுடன் பபண்கள்தங்கமீன் குளதத்ருலக பூரனயுடன் பபண்கள்
1851 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1851 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத் மும்மடிப்பு ஓவியம் மூன்று பபண்கள் வீடட்ின் முகப்பு 
வைாநத்ாவிே் ஓய்பவடுகக்ும் காடச்ிரயக ்காடட்ுகிறது. 
பின்புறம் உள்ள குளதத்ிே் தங்கமீன் நீநத்ுகிறது. 
இடதுபுறமுள்ள பபண்ணின் பெே்ேப் பூரன தங்கமீன் 
நீநத்ுவரத ஆவலுடன் பாைத்த்ுகப்காண்டிருகக்ிறது. 

படம். 52

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
வதநத்ிகரளெ ்பெவிலயற்கும் பழகக்ம்வதநத்ிகரளெ ்பெவிலயற்கும் பழகக்ம்
மிதகக்ும் உேகின் நாற்பதப்தடட்ு வழகக்ங்கள்மிதகக்ும் உேகின் நாற்பதப்தடட்ு வழகக்ங்கள்
1847-48 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1847-48 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

தரேப்பு கூறுவது லபாே, இநத்ப் பபண் வதநத்ிகரள 
விரும்புகிறாள். அவள் முன்லனாகக்ி வரளநத்ு கவனமுடன் 
லகடக்ிறாள். வேது புறம், நகாஹிபாஷி, ஒரு பபடட்ிவடிவ 
கணப்பும், பநருப்புப் பேரகயும் உள்ளன. இது பநலகாய்டா, 
“பூரனயின் பேரக” என்றும் அரழகக்ப்படுகிறது. இது 
பூரனகள் குளிைக்ாேதத்ிே் விரும்பி உறங்கும் இடமாகும். 

லமலுள்ள உரை லகடப்வைின் பதிே்ஆகும்: “ஓல�ா ....” 
அப்படியா?, என்ன நடநத்து? என்பன லபான்றரவ. 

படம். 53



உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
காேம் தாழ்நத் நன்றிபாைாடட்ும் பைிசுகாேம் தாழ்நத் நன்றிபாைாடட்ும் பைிசு
பபாய்யும் பமய்யும்: இதயதத்ின் இைண்டு பகக்ங்கள்பபாய்யும் பமய்யும்: இதயதத்ின் இைண்டு பகக்ங்கள்
1847-48 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1847-48 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

இங்கு, ஓை ்அழகிய பபண் இைண்டுமுரற 
காண்பிகக்ப்படட்ுள்ளாள்; முகக்ிய படம் பபாய்ரயயும், 
உள்படம் உண்ரமரயயும் காடட்ுகின்றன. லமலே, ஒரு 
சிகக்லிே் இருகக்ுபமாரு பபண்ணுகக்ு, திடுபமன புதிய 
மீரன பைிொக ஒரு பபண் பகாடுகக்ிறாள்.  அப்பபண் 
சிே காேம் பதாடைப்ிே் இே்ரே. முகக்ியமான படதத்ிே், 
எவ்வாறாயினும், அலத பபண் ஆைவ்தத்ுடன் தடர்டப் பாைத்த்ு 
முழு நன்றியறிதலுடன் ஏற்றுக ்பகாள்கிறாள். உறுமுகிற 
பெே்ேப்பூரன அவளுகக்ு அருகிே் நிற்கிறது. அநத்ப் பபைிய 
சிங்க இறாே் மீன்கரளகக்ண்டு பயநத்ிருகக்ோம்.   

படம். 55

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
காரே உறகக்ம் விரையதத்ிே் முடியும்காரே உறகக்ம் விரையதத்ிே் முடியும்
இோபதிற்கான பதினாறு அதிெய  உபாயங்கள்இோபதிற்கான பதினாறு அதிெய  உபாயங்கள்
1846 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1846 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத்த ்பதாடைிே் ஓை ்அழகிய பபண் ஒரு ைகன் 
உடன் , புதத்ைின் வழிரயப் பின்பற்றும் பகத்ருடன் 
இரணகக்ப்படட்ிருகக்ிறாள். 
அவைக்ள் புதத்மதப் புனிதைக்ள் 尊者 லொன்ஜா 
எனப்படுகின்றனை். ஆனாே், இநத்த ்பதாடைிே், குனிலயாஷி 
ஒரு பொற்சிேம்பதர்த ஆடி , லெதாைம் அரடநத் 
புனிதைக்ள் என 損者 ரநயாண்டி பெய்கிறாை். இங்கு இநத்ப் 
பபண் தாமதமாக துயிபழழுகிறாள் இநத்ப் பதிவு கடும் 
உரழப்புகக்ுக ்கிரடகக்ும் பேன்கள் நிரனவூடட்ப் படுகிறது. 
லொம்பி இருதத்ே் கூடாபதன எெெ்ைிகக்ிறது.   

படம். 56



உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
தரேரமெ ்சிற்பி ஹிடைி ஜிங்காலைாதரேரமெ ்சிற்பி ஹிடைி ஜிங்காலைா
1847-50 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1847-50 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

புகழ்பபற்ற சிற்பி ஹிடைி ஜிங்காலைா அவைது 
கூடதத்ிே் பணிபுைிகிறாை். இவை ்பெதுகக்ும் புதத்ை ்
சிரேகள் உயிலைாடட்ம் உள்ளதாக அவைது திறரம 
லபாற்றப்படுகிறது. அரனதத்ு சிற்பங்களும் காபுகி 
கரேஞைக்ளின் படங்களாகும். 1842-ஆம் ஆண்டு படன்லபா 
சீைத்ிருதத்ங்கள் காைணமாக, இநத் கரேஞைின் பதிப்புகள் 
ெடட்விலைாதமாகின. குனிலயாஷி இநத் ஒழுங்குமுரறகரள 
மதியூகமாக பவே்லும் வழிரயக ்கண்டாை்.

சிற்பி பதிப்பின் மதத்ியிே் அமைந்த்ு ஒரு படிமதர்த 
உருவாகக்ுகிறாை். இநத்ப்படம் கரேஞை ்குனிலயாஷி 
தன்-படதர்த தாலன வரைநத்தாகும். குனிலயாஷி 
பாைர்வயாளைிடமிருநத்ு திரும்பி உடக்ாைந்த்ிருகக்ிறாை். 
ஆனாே், பாைர்வயாளைக்ள் படதத்ிலிருப்பது அவலை 
என்றறிவாைக்ள். லதாளிே் பதாங்கும் துவாரே, 
அவைது அமரும் பமதர்த பாலோவீனியா முகடர்டப் 
பபற்றுள்ளது (லமலும் ஒவ்பவாரு காகிததத்ிலும் அரதக ்
ரகபயாப்பமாகவும் பயன்படுதத்ுகிறாை)். லமலும் அவை ்
தனது கலிலகா பூரனகளிே் ஒன்றுடன் இருகக்ிறாை். 

படம். 57

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
ஒடச்ு-இ ஓவியங்களின் ஆெெ்ைய்ம் மிகக் வைோறுஒடச்ு-இ ஓவியங்களின் ஆெெ்ைய்ம் மிகக் வைோறு
1847-48 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1847-48 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

படன்லபா சீைத்ிருதத்ங்கள் (1842-46) -இன்படி கரேஞை ்
பதிப்புகள் ெடட்விலைாதம் எனப்படட்ன; பிறகு அரவ 
கரேஞைக்ள்ன்ீ பபயை ்மற்றும் முகடு லெைக்க்ப்படாத 



வரையிே் அனுமதிகக்ப்படட்ன. குனிலயாஷி இநத் 
ஒழுங்குமுரறகரள எள்ளி பிளா நரகெச்ுரவயான 
பரடப்புகரளப் பரடதத்ாை:் தரேசிறநத் கரேஞைக்ளின் 
படதர்த இங்க மும்மடிப்பு பதிப்பிே் காணப்படுவதுலபாே 
ஒடச்ு-இ நாடட்ுப்புற ஓவியங்களாக,  பூரனகள், தங்கமீன்கள், 
லகலிெச்ிதத்ிைங்களாக மரறதத்ு வரைநத்ாை். ஒடச்ு படங்கள் 
சிறிய பரடப்புகளாக, பயணிகளுகக்ு நற்லபறு வைவரழகக்ும் 
தாவீசுகளாக ஒடச்ு நகைதத்ிே், அதாவது கிலயாடல்டாவுகக்ு 
முன்புள்ள லடாகர்கலடா ொரேயின் இறுதி நிரேயமாக 
உள்ள இநத் நகைதத்ிே் பைப்பப்படட்து. 

கரேஞை ்இவாொ மடாபபய் (1578-1650) இநத் உகிலயா-இ 
பள்ளிரய நிறுவியவை ்எனக ்கருதப்படுகிறாை ்லமலும் ஒடச்ு-இ 
ஓவியங்கரளயும் வரைநத்ாை். இநத்க ்லகாைே்கள் உண்ரம 
என இப்லபாது நம்பப்படவிே்ரே. ஆனாே், அரவ அவரை 
ஒரு முகக்ியமானமான பாதத்ிைதத்ிே் நடிகக்க ்ரவதத் 
உநத்ுதரேத ்தநத்ிருகக்ிறது. இநத்க ்காடச்ியிே், குனிலயாஷி 
மாடபபய் ஆக வரையப்படட்ாை ்அவைது முகம் ஒரு 
காகிததத்ாே்மரறகக்ப்படட்ுே்ேது, அநத்க ்காகிததத்ிலிருநத்ு 
உருவங்கள் தப்பிகக்ின்றன. அவருகக்ு அருகிே் நிற்கும் 
விசிறி லபாலோவீனியா முகடர்ட ஒவ்பவாரு  காகிததத்ிலும் 
முதத்ிரையாகப் பயன்படுதத்ினாை். லமலும் அவை ்தனது 
கலிலகா பூரனகளிே் ஒன்றுடன் இருகக்ிறாை். 

படம். 58

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
லிே்லிலிே்லி
லதைந்ப்தடுதத் ஆறு அழகிய மேைக்ள்லதைந்ப்தடுதத் ஆறு அழகிய மேைக்ள்
1843 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1843 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத்த ்பதாடைின் தரேப்பு, ஃபுைியு லைாகக்பென் 
(லதைந்ப்தடுதத் ஆறு மேைக்ள்) என்பது லைாகக்பென் (ஆறு 
ொகாக ்கவிரதகள்), அதாவது 9-ஆம் நூற்றாண்டின் ஆறு 



ஜப்பானிய கவிஞைக்ள் மீதான நாடகம் ஆகும். குனிலயாஷி 
ஆறு வரகயான பிைபேமான மேைக்ரளத ்லதைந்ப்தடுதத்ு 
ஒவ்பவான்றுடனும் ஓை ்அழகிய பபண்ரண இரண 
லெைத்த்ிருகக்ிறாை். மேைக்ள்-இங்கு லிே்லி மேைக்ள்- 
அழகிய நீே பவள்ரள சீனகக்ளிமண் பதாடட்ிகளிே் 
வளைக்க்ப்படட்ுள்ளன. கழுதத்ுப்படட்ியிே்ோத பூரன 
(காடட்ுப் பூரனயாக இருகக்ோம்) உறுமிக ்பகாண்டு 
நிற்கிறது.

படம். 61

உடகவா லயாஷி�ாரு உடகவா லயாஷி�ாரு 
ஒகடாயா லகளிகர்க விடுதியின் நடனமாது கிலயாகவாஒகடாயா லகளிகர்க விடுதியின் நடனமாது கிலயாகவா
தற்காலிக இே்ேங்களிே் உள்ள பிைபே அழகிகளின் கேரவதற்காலிக இே்ேங்களிே் உள்ள பிைபே அழகிகளின் கேரவ
18651865

இநத்ப் பதிப்பிே் ஒகடாயா லகளிகர்க விடுதியின் 
புகழ்பபற்ற நடனமாது கிலயாகவா அவளது பூரனயுடன் 
விரளயாடிக ்பகாண்டிருகக்ிறாள். அவளது கிலமாலனாவிே் 
டாண்படலியான் வயலிே் வண்ணதத்ுப் பூெச்ிகள் 
நடனமாடுவது அெச்ிடப்படட்ு அேங்கைிகக்ப்படட்ுள்ளது. 
ஜப்பானிய பமாழியிே் டான்லபாலபா என்றரழகக்ப்படும் 
டாண்படலியான் எலடா காேதத்ிே் விரும்பி வளைக்க்ப்படும் 
தாவைமாக இருநத்து. 

படம். 62

கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் 
ல�ாகக்ுொய்-இன் லகாடல்டாவியங்கள், பதாகுதி 14ல�ாகக்ுொய்-இன் லகாடல்டாவியங்கள், பதாகுதி 14
பிநத்ிய 1849பிநத்ிய 1849

இது ல�ாகக்ுொய் மாங்காவின் 15 பதாகுதிகளிே் ஒன்றாக 
உள்ளது. இது  ல�ாகக்ுொய்-இன் படங்கபளன்றும் 



அரழகக்ப்படுகிறது. கருப்பபாருடக்ளிே் நிேப்பைப்புக ்
காடச்ிகள், தாவைங்கள், விேங்குகள், அன்றாட வாழ்வியே் 
லமலும் அமனுஷ்யங்கள் உள்ளடங்கும். இநத்த ்பதாகுப்பு 1814-
ஆம் ஆண்டிே் பவளியிடப்படட்து; இறுதி மூன்று பதாகுப்புகள் 
அவைது இறப்புகக்ுப் பின்னை ்பவளியிடப்படட்ன. 

இநத் விைிப்பு ஒரு ஓநாரயயும் ஒரு பூரனரயயும் 
காண்பிகக்ிறது. ஓநாய் எனப் பபயைிடப்படட்ிருநத்ாலும், அது 
மை நாய் லபாேலவ லதான்றுகிறது. எலடா காேதத்ிே், ஜப்பானிய 
ஓநாய் (நில�ான் ஓ காமி) என்ற சிற்றினம் இருநத்து (தற்லபாது 
அழிநத்ுபடட்து). 

படம். 65

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
லமகம் மூடிய நிோ: பூரனகளின் கரத, பதாகுப்புகள் 3, 4, லமகம் மூடிய நிோ: பூரனகளின் கரத, பதாகுப்புகள் 3, 4, 
மற்றும் 6மற்றும் 6
1845, 1846, 18481845, 1846, 1848

இநத் ்அெச்ுப் பதிப்புகள் லமகம் மூடிய நிோ: பூரனகளின் 
கரத, என்ற படங்களுடன் கூடிய பதாடை ்புதினதத்ிலிருநத்ு 
எடுகக்ப்படட்ரவ ஆகும். இது பிநர்தய எலடா காேதத்ின் 
புகழ்பபற்ற எழுதத்ாளைக்ளிே் ஒருவைாக இருநத் ஸாண்லடா 
கிலயாஜான் பரடதத்தாகும். குனிலயாஷி, கிலயாஜான் ஆகிய 
இருவருலம பூரனப் பிைியைக்ள் ஆவை். புதினதத்ிே், காபுகி 
கரேஞைக்ள் பூரனகளாே் ஆள்மாறாடட்ம் பெய்யப்படுவை். 

புதினதத்ின் ரமயகக்ருவாக லகாமா என்ற பபண் 
பூரனயின் ொகெங்கள் புரனயப்படட்ுள்ளது. அநத்ப் பபண் 
பூரன ஒரு ஆண் பூரனயுடன் காதே் பகாண்டு ஆண் 
பூரனயுடன் ஊரைவிடட்ு ஓடிப்லபாகிறது, பின்னை ்பிைிநத்ு 
லபாய் பபண் பூரன இளவைசியின் பெே்ேப் பூரனயாகிறது. 

படம். 59a–c



உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
பஜஞ்ஜி லைாகுலஜா லமன்ஸன்-இே் பெைை்ி பிளாெம் மேைக்ள்பஜஞ்ஜி லைாகுலஜா லமன்ஸன்-இே் பெைை்ி பிளாெம் மேைக்ள்
18541854

இது பஜஞ்ஜியின் கரதரயத ்தழுவிய ரநயாண்டி முைெகி 
கிைாமிய பஜஞ்ஜியின் வெநத்காேக ்காடச்ியாகும் ஆஷிககா 
மிடச்ுஜி, ”கிைாம” இளவைென் பஜஞ்ஜி, ஒரு விசிறிரயப் 
பிடிதத்படி நிற்கிறான் அவன் பெைை்ி பிளாெம் மேைக்ரளக ்
காணும் விழாவிே் கேநத்ுபகாண்டிருகக்ிறான். 

வேது புறம் நிற்கும் பபண் ஒன்னா ென்லனாமியா (மூன்றாம் 
இளவைசி, பஜஞ்ஜிகக்ு மணமுடிகக்படட்வள்) அெே் கரதயிே் 
பஜஞ்ஜி, அவள் பூரனரயப் பிடிகக்க ்வரும்லபாது காண்கிறான். 
இநத்ப் பதிப்பிே், அவள்  லதாே்வாைிே் பிரணதத்ுள்ள 
பூரனரயப் பிடிதத்ுரவதத்ுள்ளாள். ஆனாே், ென்லனாமியா 
மிடச்ுஜிரயக ்கண்ட மகிழ்ெச்ியிே் திரளகக்ிறாள். 

படம். 50

டச்ுகிலகாகா லயாஷிலடாஷி டச்ுகிலகாகா லயாஷிலடாஷி 
கடுமுக அழகி: கான்பெய் காேதத்ிே் பபண்ணின் லதாற்றம்கடுமுக அழகி: கான்பெய் காேதத்ிே் பபண்ணின் லதாற்றம்
பபண்களின் முப்பதத்ிைண்டு அம்ெங்கள்பபண்களின் முப்பதத்ிைண்டு அம்ெங்கள்
18881888

இநத்த ்பதாடை ்பே்லவறு பின்னணி, பதாழிே்கள் 
ஆகியவற்ரற பகாண்ட பபண்கரளெ ்சிதத்ைிகக்ிறது. 
ஒவ்பவாரு பபண்ணுகக்ும் பதாடைப்ுள்ள மலனாபாவம் அே்ேது 
குணாதிெயம் பவளிப்படுதத்படட்ுள்ளது. பூரன அதன் 
உைிரமயாளைாே் வருடப்படுவரத விரும்பாத முகபாவரன 
தரேப்பிே் குறிகக்ப்படட்ுள்ளது. அநத்ப் பபண் பெே்வநத் 
வணிகைின் குடும்பதர்தெ ்லெைந்த்வளாக இருகக்ோம். 
பூரனயின் கழுதத்ுப்படட்ி பபண்களின் ஜூபான் (உள் 
கிலமாலனா) துணியிே் உருவாகக்ப்படட்தாகும்.  
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நாய்கள்நாய்கள்

சுஸூகி �ருலநாபு சுஸூகி �ருலநாபு 
பைன்ஷிபைன்ஷி
ரமயின் ஐநத்ு  வைண்ங்கள்ரமயின் ஐநத்ு  வைண்ங்கள்
1769 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1769 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

�ருலநாபு இப்பபண்ரண ஒரு கவிதாயினி என 
அறிமுகப்படுதத்ுகிறாை். காரேக ்கதிை ்லதாடட்தத்ிே் 
பூதத்ிருகக்ின்றன. அப்பபண்ணின் கிலமாலனா 
ஆரடயிே் கருதத்ியே் காரேக ்கதிை ்மேைக்ள் 
வடிவரமகக்ப்படட்ுள்ளன. கவிரத இவ்வாறு பெே்கிறது: 
காரேக ்கதிை ்/மீண்டும் பூதத்ிருகக்ின்றன/முகங்கள் / நான் 
எப்லபாதும் பைன்ஷியாே் பாைக்க்ப்படுகிலறன். 

“காரே முகங்கள்” என அவள் பாைப்்பது நாயா அே்ேது 
காரேக ்கதிைக்ரளயா? அே்ேது அது அவளது ஆண் 
துரணயா, இன்னமும் திரைகக்ுப் பின்னாே் தூகக்தத்ிே் 
ஆழ்நத்ிருகக்ிறானா?
   
நாய்கரள லமற்கதத்ிய சீன வணிகைக்ளிடமிருநத்ு 
ஆடம்பைப் பைிசுகளாகப் பபற்றனை். அவற்ரற பெே்வநத் 
வணிகைக்ளும், நடனமாதுகளும் பெே்ேப்பிைாணிகளாக 
வளைத்த்னை். சிறிய நாய்கள் ரடரமலயா, அைெரவ 
பபருமாடட்ிகளின் விருப்பமான பெே்ேப்பிைாணிகள் ஆகின.
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உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
பிள்ரளரய முதுகிே் சுமகக்ும் இளம்பபண்பிள்ரளரய முதுகிே் சுமகக்ும் இளம்பபண்
ஸ்டாைர்ேட ்ப்லைாஸ்டட்ும் நவீன நற்பழகக்ங்களும்ஸ்டாைர்ேட ்ப்லைாஸ்டட்ும் நவீன நற்பழகக்ங்களும்
1820 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1820 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

இநத்ப் பதிப்பு ஓை ்இளம் பபண் ஒரு பிள்ரளரய 
பைாமைிப்பதிே் ஈடுபடட்ிருகக்ிறாள். அலதலவரளயிே் ஒரு 
நாய் அவளுடன் விரளயாட முயே்கிறது பிள்ரள மிமாஸ்சு-
டச்ுனாகி வடிவரமப்பு (மூன்று பின்னே் ெதுைங்கள்) 
அெச்ிடட் ஒரு கிலமாலனா உடுதத்ிருகக்ிறான். இது இசிகவா 
டாஞ்ஜூலைாவின் லமான் (இேெச்ிரன), அவை ்புகழ்பபற்ற 
காபுகி கரேஞை ்ஆவாை்.   
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உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
பதரு இரெகக்ரேஞன்பதரு இரெகக்ரேஞன்
வெநத்காே பதருகக்ாடச்ிவெநத்காே பதருகக்ாடச்ி
1820களின் ஆைம்பம்1820களின் ஆைம்பம்

தாயும் பிள்ரளயும் அவைக்ளின் வீடட்ுவாெலிே் ஒரு நாரயப் 
பாைக்க்ின்றனை். அது ஒரு பதரு நாயாக இருகக்ோம். 
அவைக்ளின் கருரணரய எதிைப்ாைக்க்ிறது. உள்படம் 
பதருவிதர்த இரணயின் நிகழ்ெச்ிரயக ்காடட்ுகிறது. 
வெநத்காே ஆைம்பதத்ிே் பபண் பதருவிதர்தக ்காைி புதிய 
கிலமாலனா அணிநத்ு பின்னே் பதாப்பி அணிநத்ு பகாண்டு 
லடாைி ஒய் மடச்ுைி என்ற பறரவ விைடட்ும் பாடரே ஷாமிபென் 
கருவியிே் வாசிப்பது வழகக்மாகக ்காணப்படட்து. இநத்த ்
திருவிழா பயிைக்ள் பெழிகக்வும், குடும்பதத்ின் ஆலைாகக்ியம், 
குறிப்பாக பிள்ரளகளின் ஆலைாகக்ியம் பெழிகக்வும் 
பிைாைத்த்ிப்பதற்காக பகாண்டாடப்படுகிறது. இன்றுள்ளது 
லபாே, இநத்த ்பதருவிதர்தகக்ாைைக்ள்  அவைக்ளின் 
நிகழ்ெச்ிகக்ு பணதர்த எதிைப்ாைக்க்ிறாைக்ள்.  
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பகய்ொய் எய்பென் பகய்ொய் எய்பென் 
புதத்கங்கரள வாசிதத்ே்புதத்கங்கரள வாசிதத்ே்
நவீன உேகின் எடட்ு  விருப்பமான விடயங்கள்நவீன உேகின் எடட்ு  விருப்பமான விடயங்கள்
1823 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1823 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

ஒரு ஜப்பானிய சீனை ்குனிநத்ு வரளகிறாை ்அலதலவரள 
ஒரு பபண் மடிகக்ப்படட்ுள்ள கடிததர்தப் படிகக்ிறாள். 
எய்பென் லமலுள்ள புதத்கக ்குவியரேப் பயன்படுதத்ி 
அவருரடய பொநத் படங்கள் நிரறநத் புதத்கங்கரள 
விற்பதற்கு ஊகக்ுவிதத்ே் தருகிறாை். முதலிே் இருப்பது, 
ரகலடா ொஜுகல்க படங்கள் வரைநத்வை ்எய்பென். 
கீலழ, திறநத்ுள்ள ஒன்று எடட்ு நாய்கள் குலைானிகிள்ஸ், 
28 ஆண்டுகளாக, 106 பதாகுதிகளாக பவளியிடப்படட் 
இதிகாெக ்கரத (1814–42). இதிலுள்ள கரதகளிே் எடட்ு 
ெமுைாய்கரள சுற்றி நடகக்ின்றன. அவைக்ள் அரனவரும் 
அரை இைதத் பதாடைப்ுள்ள ெலகாதைைக்ள், ஒரு நாயின் வம்ெ 
வழிதல்தான்றே்கள் ஆவை். அவைக்ளின் பபயைிே் “நாய்” என்ற 
பொே் இடம் பபற்றுள்ளது. பபரும்பாோனரவ யானாகா 
ஷிகல்நாபு (1787-1832) -ஆே் பிடம் வரையப்படட்ுள்ளது. அவை ்
இறநத் பின்னை ்எய்பென் பவளியீடட்ுப் பபாறுப்லபற்றுக ்
பகாண்டாை். 
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உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
வெநத் இைவுவெநத் இைவு
1843-451843-45

ஒரு பபண் வெநத்காே இைவிே் நடகக்ிறாள். ஒரு பதருநாய் 
அங்குமிங்கும் அரேகிறது. எலடா கவி ைியுலடய் 
கிலயாைாகுவின் பாைம்பைிய வாகக்ா பாடே் சூழ்நத்ுள்ளது. 
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உடகவா குனிமாருஉடகவா குனிமாரு
குளியே் இே்ேதத்ின் முன்புகுளியே் இே்ேதத்ின் முன்பு
1818-301818-30

வேது புறதத்ிலிருநத்ு, இப்பபண்கள் லமான்லனாசுகல்க 
கிலடாைி, குலமெபுலைா கிலடாைி, கிக்குபநாலஜா கிலடாைி, 
கிலடாைி என்றாே் மிகவும் பநருகக்மான என்று பபாருள், 
இப்பபயைக்ள் காபுகி கரேஞைக்ளின் பபயைக்ள் ஆகும். 
புகழ்பபற்ற காபுகி கரேஞைக்ள் கரேப்பாணி உேகின் 
முன்லனாடிகளும், இேகர்க மாற்றுபவைக்ளும் ஆவை்.  
குறிப்பாக ஒன்னகடட்ா (பபண் லவடமிடட்ு நடிகக்ும் ஆண் 
நடிகைக்ள்) ஆவை். வேதுபுறமுள்ள பபண் அணிநத்ிருகக்ும் 
லமபிள் இரே வடிவம் லமான்லனாசுகல்க கிலடாைி III 
மூேம் ஊகக்ம் பபற்றதாகும். அவைது இேெச்ிரன லமான் 
(இேெச்ிரன)  நான்கு லமபிள் இரேகள் ஒன்றாக வடட் 
வடிவிே் உள்ளன. 

குனிமாரு , உடகவா படாலயாகுனி I  மற்றும் பிறை ்இவ்வாறு  
குடும்பப் பயன்கரளப்  பபறோம். ஒருசிே பரடப்புகள் 
மடட்ுலம இன்றளவும் நிரேதிருகக்ின்றன. அவரும் கவிஞலை; 
அவை ்ரூபி என்ற பபயைிே் ர�கூகரள எழுதினாை். 
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பிைிவு 2பிைிவு 2

தங்கமீன்கள்தங்கமீன்கள்

கிடட்கவா உடமாலைா II கிடட்கவா உடமாலைா II 
லகாரட: பபண்ணும் அவளது பிள்ரளயும் தங்க மீனுடன் லகாரட: பபண்ணும் அவளது பிள்ரளயும் தங்க மீனுடன் 
விரளயாடுதே்விரளயாடுதே்
1789-18011789-1801

பபண் ஓய்வாக உடக்ாைந்த்ிருகக்ிறாள், ரகயிே் உெச்ிவா 
காற்றாடிரய ரவதத்ிருகக்ிறாள். வேது லமே்பகக்ம் உள்ள 
எழுதத்ு அது லகாரட என்பரத உணைத்த்ுகிறது. ஏலதா 
காேதத்ிே், லகாரடயிே் பதருகக்ளிே் தங்கமீன் விற்கப்படும் 
காடச்ி பபாதுவான காடச்ியாகும். விரேகள் அைிதான 
தன்ரம, வளைப்்பு, நிறம் ஆகியவற்றாே் லவறுபடுகின்றன. 
சிே தங்கமீன்கள் 3 முதே் 5 ைிலயா வரை விற்கப்படட்ன
(இன்ரறய மதிப்பிே்1 ைிலயா என்பது $800 SGD ஆகும்)  

படம். 78

உடகவா லடாலயாகுனி I உடகவா லடாலயாகுனி I 
கரேஞைக்ள் ஒலனா மடச்ுசுகல்க II கிங்லகாயா கின்பாெச்ி கரேஞைக்ள் ஒலனா மடச்ுசுகல்க II கிங்லகாயா கின்பாெச்ி 
ஆகவும், இசிகக்ாவா இெச்ிலஜா உகக்ிலயாலடாலகா பநா ஆகவும், இசிகக்ாவா இெச்ிலஜா உகக்ிலயாலடாலகா பநா 
மாடட்ாபபய் ஆகவும் நடிதத்ிருகக்ிறாைக்ள்.மாடட்ாபபய் ஆகவும் நடிதத்ிருகக்ிறாைக்ள்.
18141814

இநத்ப் பதிப்பு ஒரு காபுகி நாடகதத்ின் ஒரு காடச்ிரய 
காடட்ுகிறது. வேது புறம் ஒலனா மடச்ுசுகல்க II, கிங்லகாயா 
கின்பாெச்ி என்ற தங்கமீன் வியாபாைியாக நடிதத்ிருகக்ிறாை ்
இடது புறம் இசிகக்ாவா இெச்ிலஜா உகக்ிலயாலடாலகா 
பநா மாடட்ாபபய் ஆக நடிகக்ிறாை். கின்பாெச்ி  ஒரு 
கிங்லயாடமாரவ  (தங்கமீன் வளைக்க்ும் பதாடட்ி) 
ரவதத்ுள்ளாை். 



உடகவா லடாலயா�ாருவின்  கூடதத்ிற்குள் 14 வயதிே் 
நுரழநத் லடாலயாகுனி I அவரைெ ்சுற்றியுள்ள புகழ்பபற்ற 
கரேஞைக்ளின்  கவனதர்த  ஈைக்க்ிறாை ்குறிப்பாக 
உடாமாலைாவின் கவனதர்த ஈைக்க்ிறாை். அவைது 
வாழ்நாளிலேலய நற்புகழ் பபற்றாை். குனிெடா, குனிலயாஷி 
உடப்ட,  திறரமயுள்ள பே மாணவைக்ளுகக்ுக ்கற்பிதத்ாை். 

படம். 80

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
லகாரடயின் கற்பரனக ்காடச்ி: கரேஞைக்ள் இசிமுைா லகாரடயின் கற்பரனக ்காடச்ி: கரேஞைக்ள் இசிமுைா 
காகக்ிடச்ு  தண்ணைீ ்வியாபாைியாகவும், நகமுைா கன்ஜகு  காகக்ிடச்ு  தண்ணைீ ்வியாபாைியாகவும், நகமுைா கன்ஜகு  
தங்கமீன் வியாபாைியாகவும் நடிதத்ாைக்ள்.தங்கமீன் வியாபாைியாகவும் நடிதத்ாைக்ள்.
1840 களின் ஆைம்பம்1840 களின் ஆைம்பம்

இநத் இைடர்ட மடிப்பு இைண்டு புகழ்பபற்ற காபுகி 
கரேஞைக்ரள லகாரடகக்ாே பதரு வியாபாைிகளாகக ்
காடட்ுகிறது. இடதுபுறம், நகமுைா உடலமான் IV 
(என்கிற கன்ஜகு) தங்கமீன் வியாபாைியாக நடிதத்ாை். 
வேதுபுறம், இசிமுைா உஜலமான் XII (என்கிற காகக்ிடச்ு) 
தண்ணைீ ்வியாபாைியாகவும் நடிதத்ாை். 1804 -1830 
ஆண்டுககக்ுகக்ிரடயிே் ஒரு காபுகி நடனம் வியாபாைிகள், 
வைத்த்கைக்ள் மதத்ியிே் புகழ்பபற்றிருநத்து. அதன் புகழ் 
காைணமாக அெச்ுக ்கரேஞைக்ள் அெச்ுகரள உருவாகக்ினை். 
வியாபாைிகள் தாள், தண்ணைீ், பூெச்ிகள், காற்றாடிகள், 
மேைக்ள், தாவைங்கள் லமலும் பிறவற்ரறயும் உருவாகக்ினை்.

படம். 87

கிகக்ுகவான் எய்ஸான் கிகக்ுகவான் எய்ஸான் 



பபண்ணும் அவளது பிள்ரளயும் தங்கமீன்  குடுரவரயப் பபண்ணும் அவளது பிள்ரளயும் தங்கமீன்  குடுரவரயப் 
பாைத்த்ுகப்காண்டிருகக்ின்றனை்.பாைத்த்ுகப்காண்டிருகக்ின்றனை்.
1804-181804-18

பிள்ரள ஒரு தரேகக்வெ உரடரய அணிநத்ுள்ளது, இது 
சிற்றம்ரம லநாரயத ்தவிைக்க்ும் அதிைஷ்்டக ்கவெமாக 
நம்பப்படட்து. பிநர்தய எலடா காேதத்ிே், பபண்ணும் 
பிள்ரளயும் தங்கமீரன லவடிகர்க பாைக்க்ும் காடச்ி 
பிைபேமான கருப்பபாருளாக இருநத்து. தங்கமீன்கரள 
பெே்ேப் பிைாணிகளாக வளைப்்பரதப் பற்றிய பே 
பவளியீடுகளும் இருநத்ன. தங்கமீன் வளைப்்ரபப் பற்றிய 
புதிய பதாகுப்புகளும், வழிமுரறக ்ரகலயடுகளும் 
வழகக்மாக பவளியிடப்படட்ன. 
 
படம். 83

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
பஜஞ்ஜி லமாலயா பியூைிலொலட ஹினாகடட்ா நாடகதத்ின் பஜஞ்ஜி லமாலயா பியூைிலொலட ஹினாகடட்ா நாடகதத்ின் 
ஒரு காடச்ிஒரு காடச்ி
18511851

இநத் மும்மடிப்பு பஜஞ்ஜியின் கரதரயத ்தழுவிய 
ரநயாண்டி முைெகி கிைாமிய பஜஞ்ஜியின் அடிப்பரடயிே் 
அரமநத் காபுகி நாடகதத்ின் ஒரு காடச்ிரய காடட்ுகிறது 
இநத் ரநயாண்டி, ைியுபடய் டாலனஹிலகா (1783 -1842) 
ஆே் பரடகக்ப்படட்து. இதன் மைதப்தாகுப்புப் பதிப்பு 
உடகவா குனிலயாஷியின் படங்களுடன் 38 பதாகுதிகளாக 
பவளியிடப்படட்து (1829-42). 

இநத்ப் பதிப்புகளிே் கிைாமிய ”பஜஞ்ஜி” தனிதத்ுவமான 
தரே அேங்காைதர்தப் பபற்றுள்ளாை ்- எபிொபென்மாலக 
(முன்புறம் ஒரு  உெச்ிக ்பகாண்ரட, இறாே்மீனின் 



வாே் லபாே) புதினதத்ின் புகழ் மற்றும் பதிப்புகளாே், 
நாடகதத்ிலும் இலத தரேமுடி அேங்காை பாணி அநத்ப் 
பாதத்ிைதத்ிற்காக பின்பற்றப்படட்து 

படம். 86

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
மிடச்ுஜியும் பபண்களும் ரவநத்ிங்க ்ஸ்டை்ம்ீ விருநர்த மிடச்ுஜியும் பபண்களும் ரவநத்ிங்க ்ஸ்டை்ம்ீ விருநர்த 
அனுபவிதத்ே்அனுபவிதத்ே்
18521852

இங்லக அஷிகாகா மிடச்ுஜி, ரநயாண்டி முைெகி கிைாமிய 
பஜஞ்ஜியின் புபைாடகனிஸ்ட், பபண்கள் சூழ பெைை்ி மைங்கள் 
நிரறநத் லதாடட்தத்ிே் ரவநத்ிங்க ்ஸ்டை்ம்ீ விருநர்த 
அனுபவிகக்ின்றனை். விருநத்ிலுள்ள உதவியாளைக்ள் 
ரவன் லகாப்ரபகரள அப்புறப்படுதத்ி, மிடச்ுஜி மற்றும் 
பபண்டிைின் உரடகள் ஈைமரடயாமே் அவைக்ளின் 
லெரவரயெ ்பெய்கின்றனை். அவைது லமற்லகாடட்ிே் 
அேங்காை தங்கமீன்கள் வடிரமப்பு அேங்கைிதத்து. 

வரவநத்ிங்க ்ஸ்டை்ம்ீ விருநத்ுகள் பண்ரடய சீன 
ெடங்குமுரறயாகும். விருநத்ிே் அமைந்த்ு அைிசி ஒயின் 
பங்லகற்பாளைக்ளிடம் அவைக்ளின் முரறகக்ாக 
வருவதற்காக காதத்ிருகக்ும்வரையிே் கவிரதகரள யாதத்ு 
பிறருகக்ுக ்கூறி மகிழ்தே். 

படம். 88



உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
ஆறாம் மாதம்ஆறாம் மாதம்
பன்னிைண்டு மாதங்களிே் பஜஞ்ஜிபன்னிைண்டு மாதங்களிே் பஜஞ்ஜி
18561856

இங்கு ஒரு பயனியை ்குழு திடீபைன்று பபய்த மரழயிலிருநத்ு 
புகே் லதடி மைதத்ின் கீழ் நின்றனை். ரநயாண்டி முைெகி 
கிைாமிய பஜஞ்ஜியின்அஷிகாகா மிடச்ுஜி வேப்புறம் 
இருகக்ிறாை். ஒரு தூதஞ்ெே்காைை ்அவைது அஞ்ெே்பபடட்ியின் 
மீலத அமைந்த்ிருகக்ிறாை;் ஒரு தாய் பிள்ரளரயெ ்
சுமகக்ிறாை;் ஒரு துறவி கருதத் வானதர்த அண்ணாநத்ு 
பாைக்க்ிறாை். அலதலவரளயிே், ஃபியூைிலொட ்(நீண்ட 
ரகயுள்ள கிலமாலனா) அணிநத் ஓை ்இளம்பபண் கடட்ழகை ்
மிடச்ுஜிரய லநாகக்ுகிறாள். அவளுகக்ு அருகிே் உள்ள 
பபண் தங்கமீன் வியாபாைியுடன் பாைர்வகரளப் பைிமாறிக ்
பகாள்கிறாள்.     

படம். 89

உடகவா ெடாஹிலட உடகவா ெடாஹிலட 
லயாலகா�ாமாவின் பவளிநாடட்ு வணிகை ்இே்ேதத்ிே் லயாலகா�ாமாவின் பவளிநாடட்ு வணிகை ்இே்ேதத்ிே் 
பிபைஞ்சுப் பபண்பிபைஞ்சுப் பபண்
18611861

இநத்ப் பதிப்பிே் லயாகக்�ாமா பவளிநாடட்ு வணிகை ்
இே்ேதத்ிே் ஒரு பிபைஞ்சுப் பபண் குடுரவயிலுள்ள 
தங்கமீரனப் பாைத்த்ு மகிழ்கிறாள். உள்படதத்ிே், ஒரு ஆண் 
அவரளப் பாைத்த்ு மகிழ்கிறான். 

துரறமுகங்கரள பவளிநாடட்ுகக்ாைைக்ள் நுரழவதற்காக 
மீண்டும் திறநத்ுவிட ஜப்பான் நிைப்நத்ிகக்ப்படட் பின்னை், 
ஜப்பானிய மகக்ள் அவைக்ரளப் பாைக்க் ஆவே் பகாண்டனை். 
பே உகிலயா கரேஞைக்ள் புதிய மகக்ளின் ெடங்குகரளயும் 



லதாற்றதர்தயும் பற்றிய தகவே்கரளெ ்லெகைிப்பதற்கு  
ஆைவ்ம் பகாண்டனை். 

படம். 91

பிற விேங்குகள்பிற விேங்குகள்

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
லயாஜி என்னும் அடிபணிநத் மகன்லயாஜி என்னும் அடிபணிநத் மகன்
பபற்லறாருகக்ுக ்கீழ்படிதலின் உதாைணமாக இருபதத்ி பபற்லறாருகக்ுக ்கீழ்படிதலின் உதாைணமாக இருபதத்ி 
நான்கு ஜப்பானிய  உதாைண புருஷைக்ள்.நான்கு ஜப்பானிய  உதாைண புருஷைக்ள்.
1843-45 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1843-45 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

இநத்ப் பதிப்பு தனது லநாய்வாய்ப்படட் தாய்கக்ு உதவ 
கீழ்படிதலுள்ள மகன் குைங்காடட்ியாக லவரேபெய்தே். 
இது ஒரு காபுகி நாடகக ்காடச்ி - கிலயான் காகைின் அழகிய 
நடனமாது ஒஷுன், அவளது காதேன் படன்லப ; லயாஜிலைா, 
ஒஷுனின் ெலகாதைன், கிலயாடல்டாவிே் குைங்காடட்ியாக 
லவரேபெய்துபகாண்டு வசிகக்ிறான். 

இதன் தரேப்பு பபற்லறாருகக்ுக ்கீழ்படிதலின் 
உதாைணமாக இருபதத்ி நான்கு ஜப்பானிய  உதாைண 
புருஷைக்ள் என்கிற யூவான் வமிெ சீன அறிஞை ்குலவா 
ஜூஜிங்கின் நூலிலிருநத்ு பபறப்படட்து; ஜப்பானிே் இவை ்
காகு கிலயாபகய் என்று அறியப்படுகிறாை். இநத் நூே் 
மிகவும் லபாற்றதத்கக் விதமாக தமது பபற்லறாைக்ள், 
வளைப்்புப் பபற்லறாைக்ள், தாதாபாடட்ிகள், மறுவீடட்ுப் 
பபற்லறாைக்ள் ஆகிலயாருகக்ாக, தங்கரளலய தியாகம் 
பெய்துபகாண்ட 24 மகன்கள், மகள்கரளப் பற்றிய 
கரதகரள  விவைிக்கிறது  
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உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
ரகவிரனப்பபாருள் காடச்ியிே் கண்ணாடி டெச்ுக ்கப்பே், ரகவிரனப்பபாருள் காடச்ியிே் கண்ணாடி டெச்ுக ்கப்பே், 
இறகக்ுமதி பெய்யப்படட் பறரவகள் மற்றும் கண்ணாடி இறகக்ுமதி பெய்யப்படட் பறரவகள் மற்றும் கண்ணாடி 
விளகக்ுகள்விளகக்ுகள்
18191819

இநத் மும்மடிப்பு பதிப்பு 1819-ஆம் ஆண்டிே் எலடா 
நகைதத்ிே், ைிலயாலகாகுவிே் நடநத் கண்ணாடி கரே 
லவரேப்பாடுகள் பபாருடக்ாடச்ிரயக ்காடட்ுகிறது. டெச்ு 
வைத்த்கக ்கப்பே்களின் வண்ணக ்கண்ணாடி மாதிைிகளும் 
பபைிய விளகக்ுகளும் அற்புதக ்காடச்ியாக இருநத்ன. 
அரவ ஜப்பானின் கண்ணாடி பவடட்ும் பதாழிே்நுடப்த ்
திறரமகரளக ்காடச்ிப்படுதத்ின. ரமனா, கிளிகள் லபான்ற 
பவளிநாடட்ுப் பறரவகளும் காடச்ிகக்ு ரவகக்ப்படட்ன. எலடா 
மகக்ளுகக்ு மனிதைக்ளின் லபெச்ுகரள அப்படிலய தம் குைலிே் 
லபசிக ்காடட்ும் கிளிகளின் திறரம சுவாைஸ்யமாக இருநத்து. 
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கரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரேகரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரே
ஐலைாப்பியைக்ளாே் இறகக்ுமதி பெய்யப்படட் ஒடட்கம்.ஐலைாப்பியைக்ளாே் இறகக்ுமதி பெய்யப்படட் ஒடட்கம்.
18671867

இநத்ப் பதிப்பிே் இைண்டு சிறாைக்ள் ஒரு பாகட்ை்ியன்  
(இைடர்டத ்திமிே்) ஒடட்கதத்ின் மீது விரளயாடுகின்றனை ்
1867-ஆம் ஆண்டு உயிருள்ள பாகட்ை்ியன் ஒடட்கதர்தக ்
காண கூடட்மாகக ்கூடினை். அதன் உருவ அளவுகள் 
(மிரகதத்ுக ்கூறப்படட்ிருகக்ோம்) படதத்ின் லமற்பகுதியிே் 
குறிகக்ப்படட்ுள்ளன; 4மீ உயைம்; எரட லதாைாயமாக 2 
டன்கள்; கழுதத்ு  சுமாை ்3 மீ நீளம் இன்பனாரு குறிப்பு அரதக ்
காண்பதற்கான அனுமதிக ்கடட்ணமாக 72 லமான் (1,800 
பயன்;$23 SGD இன்ரறய மதிப்பிே்)  
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உடகவா குனிமஸா IV உடகவா குனிமஸா IV 
�வ்டா பாடே்களின் எெப்பாடட்ு�வ்டா பாடே்களின் எெப்பாடட்ு
1865-681865-68

ஒரு ஆண் முயே் தனது துரணகக்ாக ஷாமிபென்னிே் 
இரெதத்ுக ்பகாண்டிருகக்ிறது. �வ்டா என்பது சிறிய 
காதே் பாடே் ஆகும். இதனுடன்  வழகக்மாக ஷாமிபென் 
பகக்வாதத்ியமாக இரணநத்ிருகக்ும். இது பிநர்தய எலடா 
காேதத்ிலிருநத்ு ஆைம்ப பமய்ஜி காேம் வரையிலும் மிகவும் 
பிைபோமாக இருநத்து.

இதிே் பபாறிகக்ப்டட்ுள்ளது இைண்டு புகழ்பபற்ற 
பாடே்களின் எெப்பாடட்ுகள் ஆகும். பாடே் வைிகள் 
மகிழ்வுடன் பெே்லும் முயே் வியாபாைியிடமிருநத் அைிய, 
பிைபே சிவப்பு முடி முயரேப் பற்றியதாகும். அவன் அரத 
நன்றாக வளைத்த்ுப் பிற உயைஜ்ாதி முயே்களுடன் இரண 
லெைத்த்ு விரேமதிப்புள்ள முயே்களாக விற்கப் லபாவரத 
இேகக்ாகக ்பகாண்டுள்ளரதப் பாடுகிறது. 
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உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
கான்பைாவின் காடச்ிெகான்பைாவின் காடச்ிெ
லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்
ஆைம்ப படன்லபா காேம் (1830-44)ஆைம்ப படன்லபா காேம் (1830-44)

இநத்ப் பதிப்பு குனிெடாவின் பதாடைாகும், இதிே் 
லடாகர்கலடாவின் ஒவ்பவாரு நிரேயமும் ஒரு பபண்ணுடன் 
இரணயாக வரையப்படட்ுள்ளது. ஒவ்பவாரு பதிப்பிற்கும் 
பின்னணியாக ஹிலைாஷிலகயின் பாைர்வயாகப் 
புகழ்பபற்ற லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று 
நிரேயங்களின் காடச்ிகள் நகபேடுதத்ுக ்பகாள்ளப்படட்ன. 
இநத்ப் பபண் ஒரு எருது அே்ேது காரளயின் மீது 
அமைந்த்ிருகக்ிறாள். காே்நரடகள் பண்ரண விவொய 
லவரேகளிலும் கனமான பபாருடக்ரளப் லபாகக்ுவைதத்ு 
பெய்யவும் பயன்படட்ன. மைதப்தாகுப்புப் பதிப்புகளிே், 
காே்நரடகள் கிைாமியக ்காடச்ிகளின் குறியீடட்ு அழகியே் 
அம்ெமாக இடம் பபற்றன.  
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பிைிவு 3பிைிவு 3

ஆதம் உணவுஆதம் உணவு

கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் 
குவானா: லவகரவதத் சிப்பி கரட/லயாகர்கஷி: பமாெர்ெ குவானா: லவகரவதத் சிப்பி கரட/லயாகர்கஷி: பமாெர்ெ 
கேரவக ்கரடகேரவக ்கரட
லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்: லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்: 
கூைியை ்பபே்லின் படப் புதத்கம்கூைியை ்பபே்லின் படப் புதத்கம்
1810 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1810 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

குவானா லடாகர்கலடா ொரேயிே் 42-ஆம் நிறுதத்மாக 
உள்ளது. இது படகுத ்துரறயாகெ ்பெழிதத்ிருநத்து. இநத்ப் 
பகுதியின் சிறப்பம்ெமாக, கணப்பிே் வாடட்ிய சிப்பிகள் 
லதநீை ்இே்ேங்களிே் விற்கப்படுவரதக ்காணோம். 
இநத்ப் பதிப்பிே், கணப்பு பவளிலய அரமகக்ப்படட்ுள்ளது; 
ரபன்லகான்களும் ஊதுவைத்த்ிகளும் பநருப்பிே் இடப்படட்ு 
அதன் மணதத்ினாே் பயணிகள் கவைப்படுகிறாைக்ள். 

மற்பறாரு பதிப்பு (வேது) லயாகர்கசி 43ஆம் நிரேயதர்தக ்
காடட்ுகிறது, இது கிலயாடல்டாவிற்கு அே்ேது இலெ 
புனிததத்ேதத்ிற்கு  பெே்லும் முன்பு பிடஸ்்டாப் 
நிரேயமாகும். இலெ புனிததத்ேதத்ிற்கு பெே்லும் 
யாதை்கீைக்ள் இங்கிருநத்ு லடாகர்கலடா ொரேரய 
விடட்ுப் பிைிநத்ு பெே்வாைக்ள். இநத்ப் பாரத வழியாகப் பே 
லதநீை ்இே்ேங்கள் உள்ளன. இநத்க ்கரடயிே் பாைம்பைிய 
இனிப்புகள் விற்கப்படுகின்றன.
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டச்ுகிலகாகா லயாஷிலடாஷி டச்ுகிலகாகா லயாஷிலடாஷி 
மகாகனம் பபாருநத்ிய அழகி: படன்லபா காே புகக்ாகவா மகாகனம் பபாருநத்ிய அழகி: படன்லபா காே புகக்ாகவா 
பைிொைகியின் லதாற்றம்பைிொைகியின் லதாற்றம்
பபண்களின் முப்பதத்ிைண்டு அம்ெங்கள்பபண்களின் முப்பதத்ிைண்டு அம்ெங்கள்
18881888

புகக்ாகவாவிே் பைிொைகியாகப் பணிபுைிநத், காருலகா என்ற 
பைிொைகி எனாமே் சீனகக்ளிமண் தடட்ுகளிே் உணரவ 
ஏநத்ிெ ்பெே்கிறாள். சிவப்புக ்கிண்ணதத்ிே், பமாெர்ெ 
கறி இருப்பது லபாேத ்லதான்றுகிறது; நீளம் பவள்ரளப் 
பீங்கானிே் ொஷிமி உள்ளது.  

புலஸாகு என்ற பொே் இநத்த ்பதாடைின் அரனதத்ுத ்
தரேப்புகளிலும் காணப்படுகிறது, இதன் பபாருள் 
“ெடங்குகள்” “நே்ே வழரமகள்” அே்ேது “நீதங்கள்” 
எனப் பபாருள்படும். இநத்த ்பதாடை ் லயாஷிலடாஷியின் 
கரேப்பணியின் இறுதி நாடக்ளிே் பரடகக்ப்படட்து 
நாளறுதி பெய்யப்படட்து. 

படம். 103

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா 
ஹிலைாஷிலக ஹிலைாஷிலக 
மடச்ு -லநா-சுஷி: சுஷியா முசுலம ஓெலடா பாதத்ிைமாகமடச்ு -லநா-சுஷி: சுஷியா முசுலம ஓெலடா பாதத்ிைமாக
கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்
18521852

லமலுள்ள படங்கள் எலடா நகைதத்ின் பிைபே சுஷி 
உணவகமான அஸகுஸாவின் அருகிே் அரமநத்ுள்ள  மடச்ு 
லநா சுஷி என்கிற உணவகதர்தக ்காடட்ுகிறது. 

முன்னணியிே் ஒொலடா என்கிற பாதத்ிைமாகிய சுஷி 
உணவகப் பணிப்பபண்ரணக ்காடட்ுகிறது. இநத்ப் பதிப்பு  



மடச்ு லநா சுஷிகக்ும் ஒொலடாவுகக்ும் இரடயிலுள்ள 
(பமே்லிய) கண்ணிரயக ்காடட்ுகிறது. இரவ இைண்டும் 
எலடா நகைின் பிைபே கருப்பபாருடக்ள் ஆகும். 

படம். 105

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா 
ஹிலைாஷிலக ஹிலைாஷிலக 
ெகுைாய் உணவகம்: அெகுைா லடாலகா பாதத்ிைமாக, கரேஞை ்ெகுைாய் உணவகம்: அெகுைா லடாலகா பாதத்ிைமாக, கரேஞை ்
இசிகவா லகாடஞ்சி IVஇசிகவா லகாடஞ்சி IV
கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்
18521852

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா 
ஹிலைாஷிலக குனிெடா முகக்ியமான உருவதர்த 
வரைநத்ாை். அலதலவரள எலடா நகைதத்ின் புகழ்பபற்ற 
உணவகதத்ின் பின்னணிரய ஹிலைாஷிலக வரைநத்ாை். 
இடது புறமுள்ள சிவப்பு பீைக்க்ன் பகாடிரய லயாஷி லஷா 
முடிதத்ுள்ளாை். ஒரு பணியாள், பபைிய தடட்ிலிருநத்ு சிறிய 
லெரவத ்தடட்ுகளுகக்ுக ்கவனமாக மாற்றுகிறாை்.

முன்புேதத்ிே் உள்ள உருவம்,  அெகுைா லடாலகா, 
இப்பாதத்ிைதர்த காபுகி நடெ்தத்ிைம் இசிகவா லகாடஞ்சி 
IV ஏற்று நடிதத்ாை். இநத்ப் பாதத்ிைம் கிைாமதத்ிே் துன்புறும் 
விவொயிகளின் ொைப்ாக கிளைெ்ச்ிரய ஒருங்கிரணதத் 
கிைாமத ்தரேவைின் கரதரய அடிப்பரடயாகக ்
பகாண்டதாகும். 

படம். 115



உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா 
ஹிலைாஷிலக ஹிலைாஷிலக 
டகலஸாலட உணவகம்: லயாயா ஒஷிசி ஆக கரேஞை ்இவாய் டகலஸாலட உணவகம்: லயாயா ஒஷிசி ஆக கரேஞை ்இவாய் 
குலமெபுலைா நடிதத்ாை்குலமெபுலைா நடிதத்ாை்
கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்
18531853

இநத்ப் பதிப்பு பொற்சிேம்பதத்ிே் ஈடுபடுகிறது,  டகலஸாலட 
என்ற உணவகதத்ின் பபயை ்படதத்ின் லமற்புறமுள்ளது, 
லமலும் பபண்களின் வண்ணமய  “ஃபியூைிலஸாலட” (நீண்ட 
ரகயுள்ள கிலமாலனா) அங்குள்ளது. வடட்தத்ிற்குள் ஒரு 
கடி அளவு உணவுகள் காண்பிகக்ப்படட்ுள்ளன: இரறெச்ி, 
மீன், அவிதத் காய்கறிகள், கிைிே் ஆம்பேட், ஃபிஷ் லகக ் 
முதலியரவ. இரவயாவும் ஒரு பகய்பெகி உணவுகக்ு முன் 
வழங்கப்படுபரவ. இன்று அரவ பபாதுவான புதத்ாண்டு 
உணவுகள் ஆகிவிடட்ன. 

முன்புேதத்ிே்,  துன்பியே் காபுகி நாடகப் பாதத்ிைமான 
லயாயா ஒஷிசி, தீ எெெ்ைிகர்க பகாடுகக் ஒரு மதத்ளதத்ிே் 
அடிகக்ும் காடச்ி உள்ளது இநத் நாடகம், படன்னா 
காேதத்ிே் (1681-84)  பமய்யாகலவ நடநத் பபைிய தீ விபதர்த 
மீண்டும் நம் கண்முன் நிறுதத்ுகிறது. ஓை ்இளம்பபண் 
விருப்பமான இரளஞரனெ ்ெநத்ிகக்ிறாள். அடுதத் 
ஆண்டு ஒரு கிளைெ்ச்ிரய ஏற்படுதத்ி மீண்டும் தீ விபதத்ு 
நடநத்ாே் காதே் வெப்படட் இரளஞரனெ ்ெநத்ிகக் 
முடியுபமன  எதிைப்ாைக்க்ிறாள். ஆனாே், பிடிபடட்ு எைிதத்ுக ்
பகாே்ேப்படுகிறாள் காதலுகக்ாக உயிைத்ியாகம் என்ற 
கரு எலடா பாைர்வயாளைக்ளின் மதத்ியிே் பிைபே்யம், 
ஒஷிசியின் துன்பியே் இளரம ததும்பும் கரதயின் 
அடிப்பரடயிே் பே புதினங்கள், நடனங்கள் எழுநத்ன. 

படம். 116



உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III x உடகவா 
ஹிலைாஷிலக ஹிலைாஷிலக 
�யாகுலெகிலைா உணவகம்: நகமலைாவாக கரேஞை ்�யாகுலெகிலைா உணவகம்: நகமலைாவாக கரேஞை ்
இசிகவா லகாடஞ்சி IVஇசிகவா லகாடஞ்சி IV
கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்கிழகக்தத்ிய தரேநகைிே் புகழ்பபற்ற உணவகங்கள்
18531853

லமலுள்ள படங்கள் பமழுகுவைத்த்ி நிரே, விளகக்ு 
ஆகியவற்றிே் “ஓைிலயாைி �யாகுலெகிலைா”, என்ற 
பொற்களுடன் காணப்படுகிறது. இநத் நில�ான்பாஷி 
பகுதியிலுள்ள உணவகம் பகய்பெகி உணவுகரள 
வழங்கியது. 

இங்லக பரடகக்ப்படட்ுள்ள பாதத்ிைம் நைா காேதத்ிே் (710-
94) வாழ்நத் அறிஞரும், கவிஞருமான அலப பநா நகமலைா 
உரடயது ஆகும். இவை ்டாங் சீனாவுகக்ு அனுப்பப்படட் 
ஜப்பானிய குழுவிே் பங்லகற்றிருநத்ாை். இவை ்அங்லக 
தங்கி, சிவிே் லதைவ்ுகரள பவன்று, சீன நீதிமன்றதத்ிே் 
பதவி வகிதத்ாை். இநத் நாடகதத்ிே், பாதத்ிைதத்ின் ஆதம்ா 
ஒரு லகாபுைதத்ிே் (பகாலைா) சிரறபடுதத்ப்படட்ிருகக்ும். 
காண்லபாைக்ருதர்தக ்கவை பொற்சிேம்பம் 
ஆடப்படட்ிருகக்ிறது. �யாகுலெகிலைா (அடுகக்ுமாடி 
உணவகம்) பகாலைா  என்ற பொே் அவைது ஆதம்ாரவெ ்
சிரறப்பிடிதத்ுள்ள லகாபுைம் என சிலேரடயாக 
விளகக்ுகிறது 

படம். 117



உடகவா குனியாசு உடகவா குனியாசு 
நில�ான்பாஷியிலுள்ள மீன் ெநர்தயின் பெழிப்புநில�ான்பாஷியிலுள்ள மீன் ெநர்தயின் பெழிப்பு
பிநர்தய 1820-கள்பிநர்தய 1820-கள்

நில�ான்பாஷி உலவாகாஷி (நதிதீைதத்ு மீன் ெநர்த) 
- எலடாவின் ெரமயேரற நகைதத்ின் உணவுகளின் 
இைெரனயிே் முகக்ியமான பங்கு வகிதத்து. கடே் 
விரளமீன், அபாலோன், கடே் நதர்த, கணவாய், பபாதத்ி, 
எடட்ுகர்க, ஸ்ரபனி சிங்கி இறாே், டுனா ஆகிய மீன்கள் 
இநத்ெ ்ெநர்தயிே் விற்கப்படட்ன (அரவ அரனதத்ும் 
இங்லக காண்பிகக்ப்படட்ுள்ளன) (இடது புறம்) பபாதி 
தூகக்ும் கழிகளுடன்  பெே்பவைக்ள் கூடுதோக கடச்ுலவா 
(லபானிடல்டா அே்ேது ஸ்கிப்ஜாக ்டுனா) என்கிற ஜப்பானிய 
பமனுவின் முகக்ியமான மீனாக இருகக்க ்கூடிய மீரனப் 
பிடிதத்ுள்ளனை ்எனதல்தான்றுகிறது. 

படம். 109

உடகவா குனிலயாஷி உடகவா குனிலயாஷி 
லமாைியமா: லபாதிதைம்ா லொபா நூடுே் உண்ணுதே்லமாைியமா: லபாதிதைம்ா லொபா நூடுே் உண்ணுதே்
கிலொகர்கலடா ொரேயின் அறுபதப்தான்பது கிலொகர்கலடா ொரேயின் அறுபதப்தான்பது 
நிரேயங்கள்நிரேயங்கள்
18521852

பாதத்ிைங்கரளெ ்லெைத்த்ு பொற்சிேம்பமாட, 
கரதகளிலிருநத்ும் இதிகாெங்களிருநத்ும் குனிலயாஷி 
மதிநுடப்தத்ுடன் படங்கரள வரைநத்ாை். இரவ 
கிலொகர்கலடா ொரேயின் நிரேயங்கரளப் படம் 
பிடிதத்ன. இங்லக, படங்களும், குறிப்புகளும் இநத் 
இடதர்த லமாைியமா, பிவா ஏைிகக்ு அருகிலுள்ள இடமாகக ்
குறிப்பிடுகின்றன. முன்புேதத்ிே் உள்ள உருவம் 
லபாதிதைம்ைஆ்வாை். இவை ்சீனாவிே் பஜன் பவுதத்க ்
பகாள்ரககரள நிறுவினாை். இவருகக்ுப் பிடிதத்மானது 
லொபா நூடுரே தடட்ுதடட்ாக ொப்பிடுகிறாை். 



அதிெயிதத்ுப்லபான பணியாள் லமலும் பே தடட்ுகரளக ்
பகாணைக்ிறாை ் 

இநத்ப் பதிப்பிே் காணப்படுவதுலபாே லொபா நூடுே்கரள 
ொப்பிடும் வழகக்ம் எலடா காேதத்ிே் பதாடங்கியது என 
எண்ணப்படுகிறது. அதற்கு முன்பு, லொபா டம்ப்ளிங் 
ஆகலவ ொப்பிடப்படட்து இங்லக உள்ள லொபா நூடுே் 
“பவடட்ிய லொபா” ஆக பமே்லியதாக சீவப்படட் பநகி 
(பவே்ஷ் பவங்காயம்), ரடகல்கான் ஒலைாஷி (சீவிய 
முள்ளங்கியுடன்) வழங்கப்படுகிறது. லொபாரவ லொயா 
ொஸுடன் தயாைிப்பது 19-ஆம் நூற்றாண்டிே் தான் முதலிே் 
பிைபேமாகியது. லொய் ொஸ்  எலடா உணவுக ்கோொைதத்ிே் 
பபைிய தாகக்தர்த ஏற்படுதத்ியது. லொபாரவ லொயா 
ொஸிே் முகக்ி உண்பது மிகவும் பிைபே உணவாகியது.  

படம். 121

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III 
கரேஞை ்இசிகவா எபிலஸா V-வும் அவைது குடும்பமும் ஒரு கரேஞை ்இசிகவா எபிலஸா V-வும் அவைது குடும்பமும் ஒரு 
ரகபயழுதத்ுகக்ரே, ஓவிய விருநத்ிே்: சுஷி உணவு மடச்ு லநா ரகபயழுதத்ுகக்ரே, ஓவிய விருநத்ிே்: சுஷி உணவு மடச்ு லநா 
சுஷி கரடயிலிருநத்ு தருவிகக்ப்படட்துசுஷி கரடயிலிருநத்ு தருவிகக்ப்படட்து
18521852

இநத் மும்மடிப்பு இசிகவா குடும்ப காபுகி கரேஞைக்ரள 
ரகபயழுதத்ுகக்ரே, ஓவிய விருநத்ிே் இசிகவா எபிலஸா 
V-இன் வீடட்ிே் கேநத்ுபகாண்டரதக ்காடட்ுகிறது. 
வேதுபுறைமுள்ள குறிப்பு கூறுகிறது: “வநத்னம், அலடக ்
கரடயிலிருநத்ு திருவாளை், லகாபுகக்ுலஷாஷா-கக்ு 
அனுப்பப்படட் மடச்ு லநா சுஷி”. 

மடச்ு லநா சுஷி  எலடா நகைின் அஸாகுஸா  மடச்ு லநா 
சுஷிதான் நகைதத்ின் மிகவும் புகழ்பபற்ற சுஷி உணவகம் 
ஆகும் இது புகுகவா அலடக ்பகுதியிே் முதலிே் லதான்றியது 
பின்னை ்பிற இடங்களுகக்ு மாற்றிய பின்னரும் அலடக ்



பபயரைத ்பதாடைந்த்ு பயன்படுடட்ினை். “லகாபுகக்ுலஷாஷா” 
என்பது - “பே பிள்ரளகரளப் பிைட்ஸ் ஆசீைவ்திகக்ப்படட் 
நபை”் என்று பபாருள்படும் அது எபிலஸா V-ரய 
குறிப்பிடுவதாகும்.  தடட்ிே் அேங்கைிதத்ு வழங்கப்படும் சுஷி 
வரககளிே் இறாே் நிகிைி சுஷி, எக ்லைாே்டு சுஷி மற்றும் 
டிரேடஸ்் ஆகியரவ உள்ளடங்கும். 

படம். 112

உடகவா குனிலயாஷி  x உடகவா லடாைஜ்ிலயாஉடகவா குனிலயாஷி  x உடகவா லடாைஜ்ிலயா
உண்ண விருப்பம்: மிமாொகா பிைாநத்ியம்உண்ண விருப்பம்: மிமாொகா பிைாநத்ியம்
நிேதத்ிலும் கடலிலும் நற்லபறு விருப்பங்கள்நிேதத்ிலும் கடலிலும் நற்லபறு விருப்பங்கள்
18521852

இநத்ப் பதிப்பு குனிலயாஷி பதாடைிே், ஜப்பான் முழுவதிலும் 
உள்ள புகழ்பபற்ற இடங்கரளக ்காடச்ியழகுடன் 
காண்பிதத்ு ஓை ்அழகிய பபண்ரணயும் இரணதத்ு 
வழங்கப்படுகிறது. டகடா ரமகக்ற்களுகக்ுப் புகழ்பபற்றது 
- அதன் குவாைி படங்கரள குனிலயாஷியின் மகள் உடகவா 
லடாைஜ்ிலயா (என்கிற  லயாஷிலடாைஜ்ிலயா) வரைநத்ுள்ளாை்.

தடட்ிலுள்ள டம்ப்ளிங்குகரள பநருகக்மாகப்பாருங்கள்; 
தனிதத்னியாக ஒவ்பவாரு அைிசி மணியும் பதைியும். 
தரேப்பு குறிப்பிடுவதுலபாே இது பிள்ரளகக்ான உணவாக 
இருகக்ோம்: மாமா கா டபபடட்ாய் - நான் லொறு ொப்பிட 
விரும்புகிலறன்”  என மழரேக ்கூற்றாக உள்ளது.   

படம். 122



உடகவா ெடகலக உடகவா ெடகலக 
ோடட்ைிோடட்ைி
1818-441818-44

இநத்ப் பபண் ஒரு நடனமாதுவாக இருகக்ோம். தரையிே் 
லஷக ்குவரளகள் ர�பென் (அேம்பும் பாதத்ிைம்) -இே் 
மிதகக்ின்றன. அருகிே் ஒரு உணவு மைரவயும் உள்ளது:  
படட்ைப்ை ்குருதத்ுகள், ஸ்வீட ்லைாே்டு ஆம்பேட், பிற 
பகாைிகக்ும் உணவுகளும் உள்ளன. 

உள்படம் ஒரு லகாவிே் ோடட்ைிரயக ்காடட்ுகிறது. 
விழாகக்ாே ஆரடயணிநத் ஆடவன் லகாபான் (தங்கக ்
காசுகள்) நிரறநத் மைப் பபடட்ிரயப் பிடிதத்ிருகக்ிறான். 
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உடகவா லயாஷிலடாைா உடகவா லயாஷிலடாைா 
பவளிநாடட்வைக்ள் விருநத்ுபொைதத்ிே் மகிழ்தே்பவளிநாடட்வைக்ள் விருநத்ுபொைதத்ிே் மகிழ்தே்
18611861

பவளிநாடட்வைக்ளின் குழு ஒன்று லயாக�ாமாவிே் 
மிலயாஸகி சிவப்பு விளகக்ுப் பகுதியிே் உள்ள 
காங்கிலைாவின் வீடட்ிே் விருநத்ுபொைதத்ிே் மகிழ்நத்ு 
பகாண்டாடுகின்றனை். இது மடிப்பு விசிறிகளின் அரற,  
அதாவது மிக உயைத்ை ஆடம்பை கிலைடு அரற. 

1853-ஆம் ஆண்டிே் யாரும் எதிைப்ாைாமே் அபமைிகக் 
காபமாலடாை ்மாதய்ூ பபைை்ி லடாகக்ிலயாவிற்கு  வருரக 
தநத்து ஜப்பானியைக்ளுகக்ு ஆெெ்ைய்ம் அளிதத்து.  உேகின் 
மீதமுள்ளவைக்ளாே் ஜப்பானிய மகக்ள் 200 ஆண்டுகளுகக்ும் 
லமோக ஒதுகக்ி ரவகக்ப்படட்ிருநத்னை். பபைை்ியின் 
வருரகரயத ்பதாடைந்த்ு, லஷாகன்களின் அைொங்கம் 
கவிழ்நத்து; ஒரு புதிய யுகம் பதாடங்கியது. ஜப்பானுகக்ு 
வரும் பவளிநாடட்வைக்ள் லடாகக்ிலயாவிற்கு பதற்கிலுள்ள 



துரறமுக நகைமான லயாலகா�ாமாவிே் தங்கி வசிகக்க ்
கடட்ாயப்படுதத்ப்படட்னை். படிப்படியாக லகாலப, நாகொகி 
உடப்டட் பிற துரறமுகங்கள் திறகக்ப்படட்ன. இநத்த ்
துரறமுகங்களிே் சீன வணிகைக்ள் எப்லபாதும் இருநத்னை்.

படம். 128

உடகவா லயாஷிகாஸூ உடகவா லயாஷிகாஸூ 
லயாக�ாமா பவளிநாடட்வைக்ளின் இே்ேம்லயாக�ாமா பவளிநாடட்வைக்ளின் இே்ேம்
18611861

பவளிநாடட்வைக்ளின் உடற்லதாற்றம், ஆரடகள், வாழ்கர்க 
வழிகள் முகக்ிய கருப்பபாருள் ஆைவ்மாக ஜப்பானிே் இருநத்ு 
வநத்து. அரதத ்பதாடைந்த்ு இரதப் லபான்ற “லயாக�ாமா 
பதிப்புகள்” பவளியாகின. இநத் கற்பரன காடச்ியிே், ஒரு 
லமற்கதத்ிய வணிகைின் குடும்பம் ஓை ்ஐலைாப்பிய பாணி 
வீடட்ிே் ஓய்பவடுகக்ின்றனை். 

படம். 130

கரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரேகரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரே
இன்ரறய நாள் எள்ளு அைிசி அனிெெ்ே்கள்இன்ரறய நாள் எள்ளு அைிசி அனிெெ்ே்கள்
18681868

ஆண்களின் குழு ஒன்று பபைிய கிண்ணதத்ிே் எள் 
விரதகரள அரைகக்ின்றனை். அவைக்ள் இனிப்பு அைிசி 
அனிெெ்ரே தயாைிகக்ின்றனை:் இதிே் புலுட ்அைிசி 
வழகக்மான அைிசி (விகிதம் 7.3 அே்ேது புலுட ்அைிசி 
மடட்ுலம), எள் விரதகள் ஆகியரவ. தயாைிகக்ப்படட் 
அனிெெ்ே்கள் விற்பரனகக்ாக விற்பரன மாடதத்ிே் 
உள்ளன.



இநத்ப் பதிப்பு லஷாசு படாரமன் கரதரய எெப்பாடட்ாக 
கூறுகிறது. அவைக்ள் எவ்வாறு எதிைி படாரமன் உடன் 
கூடட்ணி அரமதத்ு லடாகக்ுகவா லொகலனடர்ட வீழ்தத்ினை ்
என்று கூறுகிறது.  
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கரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரேகரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரே
நிேநடுகக்ம் பகழிறு மீன் பதிப்பு: பபைிய பகழிறு மீரன நிேநடுகக்ம் பகழிறு மீன் பதிப்பு: பபைிய பகழிறு மீரன 
தணலிே் வாடட்ுதே்தணலிே் வாடட்ுதே்
18551855

1854-ஆம் ஆண்டு எலடா நகைதர்த பபைிய அன்பெய் 
நிேநடுகக்ம் தாகக்ியது,  ஆயிைகக்ணகக்ான உயிைக்ரளப் 
பலிவாங்கியது லமலும் பபருதத் லெததர்தயும் அது 
விரளவிதத்து. சிே நாடக்ளிே், நமசு-இ (பகழிறு மீன் 
படங்கள்) என்ற ஒரு புதிய மைதப்தாகுப்பு பதிப்பு பவளியாகி, 
பிைபேமரடநத்து. இநத்ப் படங்களிே் ஒரு பபைிய நமசு 
(பகழிறு மீன்) இடம் பபற்றிருநத்து. இதிகாெங்களின்படி 
இரவ தரையின் கீழ் தாறுமாறாக நடநத்ுபகாள்ளும்லபாது 
அடுகக்ுகள் பநாறுங்கி நிேநடுகக்ம் ஏற்படுகிறது 
என காைணம் கற்பிகக்ப்படட்து. இநத் பநருகக்டியிே் 
நரகெச்ுரவ வழங்கவும் ெமூக கருதத்ுகளுகக்ாகவும், 
இநத்ப் பதிப்புகளிே் பே எதிைக்ாே நிேநடுகக்ங்களிலிருநத்ு 
பாதுகாப்பு வழங்குவதாகக ்லகாைின. 

இநத் நமுசு-இ பவடிதத்ுக ்கிளம்பியது – சிே வாைங்களுகக்ுள் 
ஏறகக்ுரறய 100 பவவ்லவறு வரககள் பவளியாகின. 
லடாகக்ுகவா அைொங்கம் தகவே் பவளியீடு பதாழிே் 
மீது கடுரமயான தணிகர்க முரறரயப் பின்பற்றி 
உற்பதத்ிரய முடகக்ியது. அதத்ுடன் இநத் நிகழ்வு ெடப்டன 
முடிவுகக்ு வநத்து. ஒருசிே மடட்ுலம இன்று பிரழதத்ுக ்



கிரடகக்ின்றன என அறியப்படுகிறது. இநத் ஒன்றிே், 
ஒரு பகழிறுமீன்  ஷிண்லடா கடவுள் காஷிமா வினாே் 
லபலயாடட்ப்படட்து. 
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லதாடட்ங்கள்லதாடட்ங்கள்

உடகவா லயாஷிலடாைாஉடகவா லயாஷிலடாைா
ொமநத்ிகளின் கரேநயமிகக் கேரவ: யாரன ொமநத்ிகளின் கரேநயமிகக் கேரவ: யாரன 
18441844

இைண்டு பபண்கள் கிகக்ு - ொமநத்ிகளாே் ஆன 
யாரனரயப் பாைத்த்ு மகிழ்கின்றனை். எலடாவிே் விழாகக்ள், 
கண்காடச்ிகளின்லபாது, லதாடட்கக்ரே நிபுணைக்ள் 
இதுலபாே மானுட அே்ேது விளங்குகளின் உருவங்கரள 
உருவாகக்ுவாைக்ள். மிஸூலகாலக (லபாக ்மாஸ்) ஐப் 
பயன்படுதத்ி பே பகாதத்ு மேைக்ரள ஒன்றாகக ்கடட்ித ்
திைடட்ி இநத் யாரன உருவம் பரடகக்ப்படட்து. 

இநத் கண்கவைம்ேைெ் ்சிற்பம் எலடா நகைிே் 1844-ஆம் 
ஆண்டு கிங்லகாலைாவினாே் ொதிகக்ப்படட்து. 16-ஆம் 
நூற்றாண்டிே் ஜப்பானியப் பிைபுகக்ளுகக்ு யாரனகள் 
ைாஜீய பவகுமதிகளாகக ்கருதப்படட்ன. ஆனாே், பே 
ஜப்பானியைக்ள் உயிருள்ள யாரனரய எப்லபாதாவது 
கண்டலத இே்ரே.   
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உடகவா குனிலயாஷிஉடகவா குனிலயாஷி
ஒன்றாக வளைக்க்ப்படட் ொமநத்ியின் 100 வரககள்ஒன்றாக வளைக்க்ப்படட் ொமநத்ியின் 100 வரககள்
1845 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்1845 ஆம் ஆண்டுவாகக்ிே்

ஒவ்பவான்றின் பபயரையும் பதாகக்ும் விே்ரேகளின் 
மூேம் அரடயாளம் காண ஏற்பாடு பெய்திருநத் 100 
வரக ொமநத்ி மேைத் ்தாவைக ்காடச்ிகக்ு அவற்ரற காண 
பபைிய மகக்ள் கூடட்ம் முநத்ியடிதத்ுக ்பகாண்டது. இநத் 
தாவைவியே் அற்புததர்த, அவைக்ள் கவனமாக ஒலை மதத்ிய 
தண்டிே் பவவ்லவறு ொமநத்ி வரககரள பவடட்ி ஒடட்ி 
வளைத்த்ு - ஒரு பதாழிே்நுடப் பவற்றியாகவும் மாற்றிக ்
காடட்ியிருநத்னை். இரவ அரனதத்ும் ஒலை லநைதத்ிே் பூதத்ுக ்
குலுங்கியது இன்னும் அற்புதமான காடச்ியாக இருநத்து. 

குனிலயாஷியின் படம் மடட்ும்தான் இநத் “அதிெயத”் 
தாவைதத்ின் கடப்ுேப் பதிவாக உள்ளது. இது இபமலமான் 
என்ற லதாடட்வியே் நிபுணைாே் ொதிகக்ப்படட்பதன  
படதத்ிற்கு லமலுள்ள உரை பதைிவிகக்ிறது. 
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உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி IIIஉடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III
இரேயுதிைக்ாேம்: கரேஞைக்ள் (வேது புறமிருநத்ு) இவாய் இரேயுதிைக்ாேம்: கரேஞைக்ள் (வேது புறமிருநத்ு) இவாய் 
குலமொபுலைா III, இசிகவா டாஞ்சுலைா VIII மற்றும் பன்லடா குலமொபுலைா III, இசிகவா டாஞ்சுலைா VIII மற்றும் பன்லடா 
ஷுகா Iஷுகா I
நான்கு பருவ மேைக்ளின் ஒப்பீடுநான்கு பருவ மேைக்ளின் ஒப்பீடு
18531853

எலடா மகக்ள் ொரேலயாை வியாபாைிகளிடமிருநத்ு 
மேைக்ரளயும் தாவைங்கரளயும் வாங்கினை். இங்கு அேமாைி 
அடுகக்ுகளிே் காடச்ியளிகக்ும் பதாடட்ி மேைெ்ப்ெடிகளும் 
தாவைங்களும் இரேயுதிைக்ாேதர்தப் பிைதிநிதிகக்ின்றன. 
ஜப்பானிய புனித லிே்லி விஸ்க ்பபைணி லபான்ற மிகவும் 
விரேயுயைந்த் தாவைங்கள் சீனகக்ளிமண் பதாடட்ிகளிே் 
அேமாைிகளிே் உள்ளன. பிற இரேயுதிை ்காேத ்தாவைங்கள் 
தரையிே் உள்ளன; அவற்ரற எளிதாக ஒருவைின் 
லதாடட்தத்ுகக்ு பகாண்டு பெே்ே அவை ்அரத வாங்கிய 
பின்னை ்பதாடட்ிகளிே் இடம்மாற்றி நடப்படும்.  

முன்புேதத்ிே், தரேப்பிே் கூறப்படட் மூன்று காபுகி 
கரேஞைக்ள் குலமொபுலைா III, ஷுகா I ஆகிய இருவரும் 
புகழ்பபற்ற ஒனகடட்ா (பபண் லவடமிடும் ஆண் 
கரேஞைக்ள்), எனலவ அவைக்ரள பபண்களின் 
ஆரடகளிலேலய வழகக்மாக வரைநத்னை். இநத்ப் பதிப்பிே் 
அவைக்ளின் பபயைக்ள் பபாறிகக்ப்படவிே்ரே. ஆனாே் 
அவைக்ள் பற்றி பிடிதத்ிருகக்ும் மலனாபாவங்களும் 
விருப்பங்களும் அவைக்ள் இன்னாபைன்று 
பாைர்வயாளைக்ளுகக்ு அரடயாளம் காடட்ுகின்றன. 
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உடகவா குனிலமாைி IIஉடகவா குனிலமாைி II
ஷினாகவாவிே் கண்காடச்ிகக்ு ரவகக்ப்படட் லெவே் வடிவ ஷினாகவாவிே் கண்காடச்ிகக்ு ரவகக்ப்படட் லெவே் வடிவ 
மகக்ாெல்ொளம்மகக்ாெல்ொளம்
18451845

இநத்ப் பதிப்பு நகைப்்புற விலனாதங்களிே் ஒன்ரற 
காடட்ுகிறது:  ஷினாகவாவிே் ஒரு மனிதைின் வீடட்ுத ்
லதாடட்தத்ிே் லெவே் வடிவிே் லதான்றிய  மகக்ாெல்ொளக ்
கதிை ்ஒன்று விரளநத்து. ஓை ்அறிகர்கயின்படி. லெவே் 
ஒன்று இறநத் பின் ெடேதர்த பகாே்ரேப் புறதத்ிே் 
புரததத்ுள்ளாை். அங்லக, ஒரு மகக்ாெல்ொளெ ்பெடி முரளதத்ு 
அதன் கதிை ்முதிைந்த்ு லெவலின் வடிரவ அரடநத்ுள்ளது. 
இநத்க ்கரத அண்ரட வீடட்ாைின் கவனதர்த ஈைத்த்ுள்ளது. 

அநத் மகக்ாெல்ொளதத்ின் பெடியிே் பூஞ்ரெ லநாய் தாகக்ி 
இருகக்ோம். இநத்ப் பூஞ்ரெ அதன் இரேகள், கதிை ்அரத 
மூடியிருகக்ும் உரற அரனதத்ிலும் பாதிப்லபற்படுதத்ி அது 
லெவரேப் லபான்ற லதாற்றரதப் பபற்றிருகக்ோம். 
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பிைிவு 4பிைிவு 4

பருவகாே விழாகக்ள்பருவகாே விழாகக்ள்

உடகவா குனிெடா IIஉடகவா குனிெடா II
டனாபடட்ா திருவிழாடனாபடட்ா திருவிழா
ரபகல்கா பஜஞ்ஜி ஆே் பிைதிநிதிகக்ப்படும் ஐநத்ு ரபகல்கா பஜஞ்ஜி ஆே் பிைதிநிதிகக்ப்படும் ஐநத்ு 
திருவிழாகக்ள்திருவிழாகக்ள்
18581858

டனாபடட்ா- விண்மீன்  திருவிழா - 7-ஆம் மாதம் 7-ஆம் 
நாள், கிலகாலபாஷி என்ற இரடயன் விண்மீன் (அே்ரடை)், 
ஓைிஹிம், பநெவாளை ்(லவகா) பைலோக நதியிே் (பாே்பவளி) 
மீண்டும் இரணகின்றன. இன்று டனாபடட்ா- லகாரடயிே் 
பகாண்டாடப்படுகிறது. ஆனாே் எலடா குடிகளுகக்ு அது 
இரேயுதிைக்ாேத ்திருவிழா ஆகும்.

லவண்டுதே்கரள துண்டுத ்தாளிே் எழுதி 
மூங்கிே்தண்டுகளிே் அவற்ரற அேங்கைிதத்ு ரவப்பது 
இன்றும் நிரேதத்ிருகக்ிறது. 
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உடகவா ஹிலைாஷிலக உடகவா ஹிலைாஷிலக 
ைிலயாலகாகுவிே்  வாணலவடிகர்கைிலயாலகாகுவிே்  வாணலவடிகர்க
1849-51 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1849-51 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

எலடா நகைிே் ைிலயாலகாகு பாேதத்ுகக்ருகிே் உள்ள 
கடற்ொரேயிே் லகாரட வாணலவடிகர்கரயக ்காண 
பபண்கள் குழுமியுள்ளனை். 1850-ஆம் ஆண்டுகளிே் நதியின் 
கரையிே் அரமநத் உணவகங்கள், பிற வணிகங்கள் 
இநத்க ்கண்கவை ்வாணலவடிகர்க காடச்ிகளுகக்ு  நிதி 
ஆதைவளிதத்ுள்ளனை். இநத் தீெச்ுவாரேப் பிளம்புகள் பபைிய 



கூடட்ங்கரள ஈைத்த்ுள்ளது. அவைக்ள் பாேதத்ின் மீதும் 
கரையிலும், லதநீைக்ரடயிலும், வாடரககக்ு எடுதத் மகிழ்ெச்ி 
ெவாைிப் படகுகளிலும் இநத் காடச்ிரயக ்காண குழுமினை்.

1961-ஆம் ஆண்டு வரையிலும் ைிலயாலகாகு லகாரட 
வாணலவடிகக்ள் நடதத்ும் பாைம்பைியம் சிே அைிதான 
இரடநிறுதத்ே்களுடன் பதாடைந்த்து. 1978-ஆம் ஆண்டு 
மீண்டும் சுமிடகவா ஃபயைப்வாைக்ஸ்் ஃபபஸ்டிவே் மீள்-
அறிமுகம் பெய்தது. இப்லபாது ஆண்டுலதாறும் ஜூரே 
மாதக ்கரடசி ெனிகக்ிழரம நடதத்ப்படுகிறது. 
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உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி IIIஉடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III
பன்னிைண்டாம் மாதம்: அைிசி டம்ப்ளிங் பெய்தே்பன்னிைண்டாம் மாதம்: அைிசி டம்ப்ளிங் பெய்தே்
பன்னிைண்டு மாதங்கள்பன்னிைண்டு மாதங்கள்
18541854

ெநத்ிைெ ்சுழற்சி நாடக்ாடட்ியின் கரடசி மாததத்ிே், 
புதத்ாண்டுக ்பகாண்டாடட்தத்ிற்கான தயாைிப்புகள் 
நடப்பரத இநத்ப் பதிப்பிே் காணோம். இங்கு ஐநத்ு 
பபண்களும் ஓை ்ஆணும் லமாெச்ிகரள (அைிசி அனிெெ்ே்) 
உருவாகக்ுகின்றனை். நே்லூழ் சின்னங்கள் சிறிய 
விவைங்களாக பவளிப்படுகின்றன: ஆரம நீண்ட ஆயுளின் 
குறியீடு, அது விசிறியிே் காணப்படுகிறது. பீைக்க்ன் 
பகாடி அதிைஷ்்டதத்ின் குறியீடு; அது நழுவித ்திரைகரள 
அேங்கைிகக்ிறது. 

பருவகாே பெயற்பாடுகள், பபரும்பாலும் பபண்களாே் 
பெய்யப்படுகின்றன. அவைக்ள் குனிெடாவின் 
முதன்ரமயான கருப்பபாருடக்ள் ஆவை். அவைது பதிப்புகள் 
ஒன்றாக அன்றாட வாழ்வியே் சுழற்சிகரள, சிறப்புத ்



தைம் பகாண்ட விழா நாடக்ளுடன் முைண் ஒப்பீடு பெய்து, 
காேதத்ின் ஓடட்தர்த  சிறப்பிதத்ுக ்காடட்ுகிறாை். 

படம். 143

உடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி IIIஉடகவா குனிெடா என்கிற லடாலயாகுனி III
தாழ் ஓதக ்காடச்ி: கிளிஞ்ெே்கரளெ ்லெகைிதத்ே்தாழ் ஓதக ்காடச்ி: கிளிஞ்ெே்கரளெ ்லெகைிதத்ே்
பிநர்தய 1820-கள்பிநர்தய 1820-கள்

வெநத்காேதத்ிே், எலடா மகக்ளுகக்ு இைண்டு விருப்பமான 
பபாழுதுலபாகக்ுகள் உண்டு; பெைை்ி பிளாெம் மேைக்ரளக ்
காண்பதும் கிளிஞ்ெே்கரளெ ்லெகைிப்பதும் ஆகும் அரவ. 
தாழ் ஓததத்ின்லபாது ஒருவை ்கடினமான சிப்பி, சின்னக ்
கழுதத்ு சிப்பி, பகாம்பு டைப்ன் கடே் நதர்த உடப்ட பே 
வரகக ்கிளிஞ்ெே்கரளக ்காணோம். 

படம். 141

ஓவியங்கள்ஓவியங்கள்

நாகாமொநாகாமொ
அழகிய பபண்ணின் மாைப்ளவு லபாைட்ர்ைட ்ஓவியம்அழகிய பபண்ணின் மாைப்ளவு லபாைட்ர்ைட ்ஓவியம்
1818-301818-30
காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு 
வரையப்படட் ஓவியம்வரையப்படட் ஓவியம்

படம். 156



பன்ொய் மடகிபன்ொய் மடகி
பே்துேகக்ும் பபண்பே்துேகக்ும் பபண்
1830-441830-44
காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு 
வரையப்படட் ஓவியம்வரையப்படட் ஓவியம்

படம். 157

உடகவா குனிமுலன II உடகவா குனிமுலன II 
நடநத்ுபகாண்லட ஷாமிபென் வாசிகக்ும் கரேஞரும் முகப் நடநத்ுபகாண்லட ஷாமிபென் வாசிகக்ும் கரேஞரும் முகப் 
பபாடி கரடயிே் நிற்கும் பபண்ணும்பபாடி கரடயிே் நிற்கும் பபண்ணும்
1830-441830-44
காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு 
வரையப்படட் ஓவியம்வரையப்படட் ஓவியம்

படம். 154

கரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரே (கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் கரேஞைின் பபயை ்பதைியவிே்ரே (கடச்ுஷிகா ல�ாகுொய் 
பரடப்புகளுடன் லெைக்க்ப்படட்ுள்ளது)பரடப்புகளுடன் லெைக்க்ப்படட்ுள்ளது)
குைங்குகளுடன் லகாப�ய்குைங்குகளுடன் லகாப�ய்
1804-181804-18
காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு 
வரையப்படட் ஓவியம்வரையப்படட் ஓவியம்

படம். 151



டானி புன்லொ கிஸ் லகாமடச்ுபைா சுய்பகய் x கிடட்ா புபெய்டானி புன்லொ கிஸ் லகாமடச்ுபைா சுய்பகய் x கிடட்ா புபெய்
வண்ணதத்ுப் பூெச்ி, பிலயானி, பூரனவண்ணதத்ுப் பூெச்ி, பிலயானி, பூரன
ஆைம்ப அே்ேது மதத்ிய 1830கள்ஆைம்ப அே்ேது மதத்ிய 1830கள்
காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு காகிதெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு 
வரையப்படட் ஓவியம்வரையப்படட் ஓவியம்

படம். 150

லகாலனா ரபபைய் (1844–1895)லகாலனா ரபபைய் (1844–1895)
ஒன்னா ொன் பநா மியா  (பஜஞ்ஜியின் கரதயிலிருநத்ு,  ஒன்னா ொன் பநா மியா  (பஜஞ்ஜியின் கரதயிலிருநத்ு,  
மூன்றாம் இளவைசி) எெப்பாடட்ுமூன்றாம் இளவைசி) எெப்பாடட்ு
1868-721868-72
படட்ுதத்ுணிெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு படட்ுதத்ுணிெ ்சுருளிே் வண்ணமும் ரமயும் பகாண்டு 
வரையப்படட் ஓவியம்வரையப்படட் ஓவியம்

படம். 153



சிநத்ிகக்கக்ூடிய இடம்சிநத்ிகக்கக்ூடிய இடம்

உடகவா ஹிலைாஷிலக உடகவா ஹிலைாஷிலக 
கிலயாடல்டா: ொஞ்லொ பபைிய பாேம்கிலயாடல்டா: ொஞ்லொ பபைிய பாேம்
லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்லடாகர்கலடா ொரேயிே் ஐம்பதத்ுமூன்று நிரேயங்கள்
1833-34 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்1833-34 ஆண்டுகளுகக்ிரடயிே்

கிலயாடல்டாவிே் உள்ள இநத்ப் பாேம் லடாகர்கலடா 
ொரேயின் முடிரவக ்குறிப்பிடுகிறது. ஹிலைாஷிலக இநத்த ்
பதாடைின் பே பதிப்புகரள உருவாகக்ினாை். சிேவற்றிே் 
நிரேயங்களுகக்ு அப்பாே் உள்ள பவவ்லவறு அம்ெங்கரளக ்
காடட்ி அவ்வாறு உருவாகக்ினாை். ஆனாே் எப்லபாதும் இநத்ப் 
பாேதர்த உள்ளடகக்ிலய வரைநத்ாை். ஒவ்பவாரு பதிப்பின் 
தனிதத்ுவதர்த எண்ணிப்பாைத்த்ு அவற்ரற பரடதத்ுள்ளாை். 
இரத எலடாவிலுள்ள நிலஷான்பாஷி பாேதத்ிே் பதாடங்கி 
கிலயாடல்டாவிலுள்ள ஸாஞ்லொ பாேதத்ிே் முடியும்வரை 
காணமுடியும். அே்ேது, இரத அவை ்லதைந்ப்தடுதத்து, 
கிலயாடல்டாவின் பிம்பமாக அங்கு மிகவும் பிைபேமான 
எலடாகல்கா (எலடாவின் மகக்ள்) காண்பிப்பதற்காக 
இருகக்ோம். 

படம். 13


