
நீர் மேலாண்மே – 

  

 

மக்களின்  வாழ்வியலில் பின்னிப் பிணைந்த மிகப் பபரிய நீர ்சமூகம் ஒன்று 

இருந்தது. இவரக்ள்தான் நீர ்மமலாை்ணமணய நிரவ்கித்தவரக்ள். நதியில் 

ஓடும் நீணர ஏரிகளுக்கு பகாை்டுவந்து மசரத்்து, அணத மசமித்து ணவத்து, 

விணளநிலங்கள் வணர பகாை்டு மசரப்்பதுதான் இவரக்ளது மவணல! 

 

பபருக்பகடுத்து ஓடும் நதியின் நீணர கால்வாய் வழியாக ஏரிகளுக்கு 

பகாை்டுவந்து மசரப்்பது சாதாரை காரியமில்ணல!  

அதற்கு நிணறய பதாழில்நுட்பம் மதணவ. அது இவரக்ளிடம் மை்டிக்கிடந்தது. 

ஆற்றில் நீர ்குணறவாக மபாகும் மபாதும் அந்த நீணர ஏரிக்கு பகாை்டு வருவது 

எப்படி? என்ற நுணுக்கம் கற்றிருந்தாரக்ள்! 

 

ஆற்று நீணர முழுவதுமாக தடுத்து தமது ஏரிணய மட்டும் நிரப்பிக் 

பகாள்ளாமல் தமக்கு அடுத்ததடுத்து இருக்கும் நீரந்ிணலகளுக்கு ஆற்றுநீணர 

எப்படி பங்கிட்டுக் பகாடுக்க மவை்டும்? என்ற கைக்பகல்லாம் பதரிந்து 

ணவத்திருந்தவரக்ள் இவரக்ள்.  இந்த நீர ்சமூகத்தின் அந்த பிரிவினருக்கு 

நீராைிக்கரக்ள் என பபயர!்  ஆற்று நீணர நீரந்ிணலகளுக்கு பகாை்டுவந்து 

மசரக்்கும் பபாறுப்பு இவரக்ளுணடயது! 

 

நீணரக் பகாை்டு வந்து மசரத்்தால் கடணம முடிந்ததா? அந்த நீணர 

கட்டிணவத்து காக்க மவை்டுமல்லவா? 

 

அவரக்ளுக்கு நீரக்்கட்டியார ்என்று பபயர.் இவரக்ள்தான் அந்த ஏரிக்கான 

முழுப்பபாறுப்பு பகாை்டவரக்ள்!  ஏரியில் மீன்பிடிப்பது, பரிசல் இயக்குவது, 

நீர ்குணறவாக உள்ள காலங்களில் ஏரி நிலத்தில் விவசாயம் பசய்வது மபான்ற 

ஏரிக்குள் நடக்கும் எந்தபவாரு நிகழ்வுக்கும் நீரக்்கட்டியார ்அனுமதி 

மவை்டும்! 

ஒரு ஏரியின் உயிர ்அதன் கணரயில் தான் இருக்கிறது. அந்தக் கணர உணடப்பு 

எடுதத்ால் அது தானும் அழிந்து, தன்ணன நம்பி வாழ்ந்த மக்கணளயும் 

அழித்துவிடும்! 

 

அதனால்தான் ஏரியின் கணர மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது 

அப்படிப்பட்ட கணரணய எப்மபாதும் வலுவாக ணவத்திருக்க மவை்டும்! 

 



அந்த மவணலணயப் பாரப்்பவரக்ளுக்கு கணரயார ்என்று பபயர.் இவரக்ள்தான் 

ஏரிகணரக்கு முழுப்பபாறுப்பு! 

 

என்னதான் கணரணய வலுப்படுத்தினாலும் எதிரிகளால் எப்மபாதும் 

ஏரிகளுக்கு ஆபத்து இருந்து பகாை்மடதான் இருந்தது. ஒரு ஏரிணய 

உணடத்தால் சுலபமாக ஒரு நாட்டின் பபாருளாதரத்ணத ஆட்டம் காை 

ணவத்துவிட முடியும். 

 

ஏரிகணள உணடப்பது மிகப் பபரிய பாவம் என்று சங்ககால பாடல்கள் 

பசான்னாலும் இணத மதிக்காத ஒன்றிரை்டு மன்னரக்ள் எல்லா காலத்திலும் 

இருந்திருக்கிறாரக்ள். மநரண்மயான முணறயில் மபாரிட்டு பவல்லமுடியாத 

எதிரிகள் இப்படி நீரந்ிணலகணள அழிதப்தாழிப்பதும் உை்டு! 

அந்த ஏரிணய பாதுகாக்க நியமிக்கப்பட்டவரக்மள குளத்துக்காப்பாளரக்ள்! 

 

இவரக்ள் ஏரிக்குள் அத்துமீறி நுணழபவரக்ணளயும் விரட்டியடிதத்னர.் 

 

ஒரு ஏரி என்பது நூற்றுக்கைக்கான ஏக்கர ்பரப்பளணவக் பகாை்டது. இதில் 

ஆடு மாடுகள் விழுந்து இறந்து மபாவதும், சில சமயம் மனிதரக்ள் இறந்து 

மபாவதும் நடப்பதுை்டு! 

 

அப்படி விழுந்து மாை்டவற்ணற அப்புறப்படுத்த ஏரியில் மதணவயின்றி 

வளரும் தாவரங்கள், பாசிகள் மபான்றவற்ணற அழித்து ஏரிணய தூய்ணமப் 

படுத்த ஏற்படுத்தப் பட்டவரக்ள்தான் குளத்துப்பள்ளரக்ள்’. இவரக்ள்தான் 

ஏரியின் சுத்தத்துக்கு பபாறுப்பு! 

ஏரியில் இருந்து திறந்து விடும் நீணர வாய்க்கால் மூலம் வயல்களின் வாசல் 

வணர பகாை்டு வந்து மசரக்்கும் பபாறுப்பு நீரப்வட்டியார ்அல்லது நீரப்ாசச்ி 

என்பவரக்ளிடம் ஒப்பணடக்கப்பட்டிருந்தது! 

 

இவரக்ள் தான் வயல்களுக்கான நீணர கை்காைிப்பவரக்ள்! 

 

பாசனத்திற்காகவும் பவள்ளத்தின் மபாதும் நீணர திறந்து விடுவதற்காக 

ஏரிக்கணரகளில் மதகு, மணட, குமிழி, தூம்பு மபான்ற அணமப்புகள் இருந்தன! 

 

இந்த மணடகணள திறந்து மூடுவதற்கு ஒரு பிரிவினர ்இருந்தனர ்அவரக்ளுக்கு 

மணடயரக்ள் என்று பபயர!் 



 

ஏரிகளின் கணரதான் ஒரு ஏரியின் உயிர.் அக்கணரகணள எப்மபாதும் வலுவாக 

அணமக்கமவை்டும் என்பதில் மிகக்கவனமாக இருந்தவரக்ள் தமிழரக்ள். 

அக்கணரகணள அணமப்பதிலும் தமிழரக்ள் ணக மதரந்்தவரக்ளாக 

இருந்தாரக்ள். 

உலகம் முழுவதுமம ஏரிகணள அணமக்கும்மபாது முதலில் களிமை்ைால் 

ஆனா உட்புறசச்ுவர ்ஒன்ணற அணமப்பாரக்ள் 

இதுதான் ஏரி நீணர கசியவிடாமல் தடுக்கும். 

 

இந்த சுவணர அணமத்தப் பின் அதன்மீது மற்ற மை்ணை இரை்டு பக்கமும் 

மசரத்்து கணரணய மமலும் வலுவாக்குவாரக்ள். களிமை் சுவர ்இல்லாமல் 

எரிக்கணரகணள அணமக்க முடியாது என்பது மமணல நாட்டினரின் கைிப்பு! 

 

ஆனால், தமிழரக்ள் வடிவணமத்த ஏரிக்கணரகள் பலவற்றில் களிமை் 

பயன்படுதத்ப்படவில்ணல. அருகில் கிணடக்கும் மை்ணைக் பகாை்மட 

ஏரிக்கணரணய அணமத்திருக்கிறாரக்ள். 

மை்மைாடு மை்ணை இறுக்கும் பணசப் மபான்ற ஒன்ணற பயன்படுத்தி இந்த 

சுவரக்ணள அணமதத்ிருக்கிறாரக்ள். அதில் ஒரு பசாட்டு நீர ்கசிவதில்ணல! 

சமீபத்தில் வீராைம் ஏரியில் புதிதாக ஒரு மதணக அணமப்பதற்காக 

ஏரிக்கணரணய பகாஞ்சம் உணடக்க மவை்டியிருந்தது. இன்ணறய நவீன 

இயந்திரங்கணள பகாை்டு கூட அந்தக் கணரணய உணடக்க முடியவில்ணல. 

பாணறப் மபான்று கணர இறுகியிருந்தது! 

களிமை் இல்லாமல் கணர அணமக்க எப்படி முடியும்? என்று அகலத் திறந்த 

கை்கணள பவளிநாட்டினர ்இன்னமும் மூடவில்ணல! 

 

இன்னுபமாரு வியக்க ணவக்கும் பதாழில்நுட்பமும் நம்மிடம் இருந்தது. அது 

ஏரியின் தணரப் பகுதியில் மசரும் சகதிணய பவளிமயற்றுவது! 

 

ஏரிக்கு வரும் நீர ்பவறும் நீணர மட்டும் பகாை்டு வருவதில்ணல. கூடமவ 

வை்டல் மை்ணையும் மசறு சகதிணயயும் மசரத்ம்த பகாை்டு வந்துவிடும். 

இணவகள் அதிகம் மசரந்்தால் ஏரி தூரந்்து மபாய்விடும். மதகுகள் அணடத்துக் 

பகாள்ளும். அதனால் இவற்ணற ஏரியில் மசரவிடக் கூடாது என்பதில் மிக 

கவனமாக இருந்தாரக்ள்! 

இந்த வை்டல் மை்ணையும் மசணறயும் ஏரியில் இருந்து பவளிமயற்ற ஒரு 

பதாழில்நுட்பத்ணத ணவத்திருந்தாரக்ள் நம்மவரக்ள். அதற்குப் பபயர ்குமிழி! 

 



இதுவும் ஏரி நீணர பவளிமயற்றும் ஒரு அணமப்புதான். இது ஏரியின் தணரத ்

தளத்தில் மதகுகளில் இருந்து 300 அடி பதாணலவில் ஏரியின் உட்புறமாக 

அணமத்திருப்பாரக்ள்! 

 

ஒரு மதகுக்கு ஒன்று என்ற அடிப்பணடயில் குமிழி இருக்கும். 

 

இந்த குமிழி பபரிய பதாட்டிப் மபான்ற அணமப்பில் இயங்கும். பபரிய 

நகரங்களில் சாணலகணளக் கடக்க நாம் பயன்படுத்தும் சுரங்கப்பாணத மபால் 

இருக்கும். இதன் நுணழவு வாயில் ஏரிக்குள்ளும் பவளிவாயில் ஏரிக்கு 

பவளிமய பாசனக் கால்வாயிலும் இருக்கும்! 

 

ஏரியில் அதிகமான வை்டலும் சகதியும் மசரும்மபாது இந்த குமிழிணய திறந்து 

விடுவாரக்ள். 

 

மசமறாடித்துணள மூலம் தணரயில் இருக்கும் வை்டல் மை்ணையும் 

மசற்ணறயும் இந்த முணறயில் சுத்தமாக பவளிமயற்ற முடியும். அது பவளிமயறி 

ஏரிக்கு பவளிமய உள்ள பாசனக் கால்வாயில் மசரந்்து விடும்! 

 

வை்டல் மை் பயிரக்ளுக்கு நல்ல உரம் என்பதால் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு. 

இதனால் ஏரியின் தளத்தில் சகதி மசருவது பவளிமயற்றப்பட்டது. இது 

தமிழரக்ள் பயன்படுத்திய அற்புதமான தூரவ்ாரும் பதாழிநுட்பம்! 

ஆனால், பின்னாளில் ஆட்சிக்கு வந்த ஆங்கிலயரக்ள் அதன் அருணம 

பதரியாமல் அவரக்ளது ஆட்சிகாலத்தில் குமிழி மதணவயற்ற ஒன்று என்று 

நிணறய ஏரிகளில் இருந்து நீக்கிவிட்டாரக்ள். 

அதன்பின் ஏரியில் வை்டல் மை்ணும் மசறும் மசரதப்தாடங்கின. மதகுகள் 

சகதியால் அணடத்துக் பகாள்ளத ்பதாடங்கின! 

ஏரிகளின் மரைத்திற்கு முதல் அசச்ாரம் இது. இமதாடு ஆங்கிமலயரக்ளின் 

நீரந்ிணலணய பாழ்படுத்தும் கடணம முடிந்துவிட வில்ணல. இன்னும் நிணறய 

இருக்கிறது. 

 

ஏரிகளின் கணரயில் காலாற நடந்து மபானால் மடத்து கருப்பன், மட இருளன், 

மட முனியன் என்ற காவல் பதய்வங்கணள பாரக்்கலாம். 

 

இந்த பதய்வங்கணள எப்மபாதும் ஏரியின் மணடகளுக்கு அருகிமலமய 

அணமத்திருப்பாரக்ள். அந்த பதய்வங்களின் பூரவ்ிகத்ணதக் மகட்டால் அது 



அந்த ஏரிக்காக உயிரவ்ிட்ட ஒருவரின் நடுகல்லாக இருக்கும். அணதப் பற்றி 

பின்னர ்பாரப்்மபாம்! 

விணளவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலங்களுக்கு ஏரியில் இருந்து எவ்வளவு நீர ்

திறந்துவிட மவை்டும் என்ற அளணவ துல்லியமாக ணவத்திருந்தாரக்ள் 

தமிழரக்ள்! 

 

அதற்மகற்ப மதகுகணள ஏரிகளில் அணமத்திருந்தனர.் அவரக்ளின் நீர ்

மமலாை்ணம வியக்கணவக்கிறது! 

 

ஏரிகணள அவரக்ள் ஏமனாதாமனாபவன்று உருவாக்கிவிடவில்ணல. பாசனம் 

பபரும் விணளநிலங்களின் பரப்பளவு, மை்ைின் வணக, நிலத்தின் அணமப்பு, 

இருப்பிடம் இவற்ணறக் பகாை்டு ஏரியின் பகாள்ளளணவ நிரை்யித்தாரக்ள். 

அதற்கு ஏற்ப மதகுகணள அணமப்பாரக்ள்! 

இந்த மதகுகளில் இருந்து எவ்வளவு நீர ்பவளிவரும், எல்லா மணடகணளயும் 

திறந்தால் எவ்வளவு நீணர பவளிமயற்ற முடியும் என்ற எல்லா நுட்பங்கணளயும் 

திட்டமிட்டுதான் ஒரு ஏரிணய வடிணவப்பாரக்ள்! 

இப்படி துல்லியமாக அணமக்கப்பட்ட ஏரியிலிருந்து மதகுகள் வழியாக நீணர 

வயல்களுக்கு அனுப்பும் மவணலணய மணடயரக்ள் பிரிவினர ்பாரத்்து 

வந்தாரக்ள். ஒரு நாழிணக மநரம் மதகுகணள குறிப்பிட்ட அளவு திறந்து 

ணவத்திருந்தால் நீர ்இவ்வளவு ஆயக்கட்டுக்கு பாய்ந்திருக்கும் என 

கைக்கீடுகணள பதரிந்திருந்தாரக்ள்! 

ஏரியிலிருந்து பாசனத்திற்காக வாய்க்கால்கள் மூலம் வயல்கள் வணர 

பகாை்டு வந்து மசரக்்கும் மவணலணய ‘நீர ்பாசச்ி’ என்பவரக்ள் பசய்து 

வந்தனர ்என்பணத முன்னமர பாரத்்திருந்மதாம்! 

 

இவரக்ளுக்கடுத்து ஒவ்பவாரு வயல்களுக்கும் மதணவயான நீணர 

பாய்சச்ுவதற்காக குமுழிப்பள்ளரக்ள் இருந்தாரக்ள்! 

 

இவரக்ள் இப்படி பாயும் நீணர அளவிடுவதற்காக ‘முணறப் பாணன’ என்ற 

ஒன்ணற ணவத்திருந்தாரக்ள்! 

 

இந்த முணறப் பாணனணய பசம்பு அல்லது தாமிரம் பகாை்டு 

பசய்திருப்பாரக்ள். இது 10 லிட்டர ்தை்ைீர ்பிடிக்கும் அளவில் இருக்கும். 

இந்தப் பாணனயின் அடிப்பாகத்தில் ஒரு சிறு துணளயிடுவாரக்ள். 

 



இப்படி துணளயிடும் ஊசி எந்த அளவு இருக்க மவை்டும் என்பது கூட சங்க 

கால பாடல்களில் துல்லியமாக பசால்லப்பட்டிருக்கிறது.நீர ்பாய்சச் இருக்கும் 

வயல்களுக்கு அருமக மூன்று கற்கணளப் பரப்பி அதன் மீது இந்த பாணனணய 

ணவத்து விடுவாரக்ள். பாணன முழுவதும் நீர ்நிரப்பிவிடுவாரக்ள்! 

அமத மநரத்தில் அந்த வயலுக்கான நீணரயும் வாய்க்காலில் இருந்து பாய்சச்த் 

பதாடங்குவாரக்ள். துணளயிலிருந்து நீர ்வழிந்து பகாை்மட இருக்கும். பாணன 

நீர ்முழுவதும் வடிந்து விட்டால் ஒரு ஏக்கர ்பநல் வயலுக்கும் நீர ்பாய்ந்து 

விட்டதாக அரத்்தம். எப்படிபயாரு நுட்பம் பாருங்கள்…! 

நீணரப்பகிரந்்து எல்லா வயல்களுக்கும் சமமாக பகாடுப்பதில் 

குமுழிப்பள்ளரக்ணள அடித்துக் பகாள்ள முடியாது! 

 

நீணர பவளிமயற்றுவதில் மதகுகளுக்கும் மணடக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. 

மதகுகள் வழியாக நாம் நீணர மவை்டிய அளவு பவளிமயற்ற முடியும். நீணரக் 

கட்டுப்படுதத்லாம். ஆனால் மணட என்பது அப்படியல்ல அணத 

திறந்துவிட்டால் முழு அளவில் நீர ்பீறிட்டுக்பகாை்டு பவளிமயறும். அணதக் 

கட்டுப்படுதத் முடியாது! 

 

அதனால் தான் மணட ஏரியின் உயிரந்ாடி என்றாரக்ள். இந்த மணடகணள 

பராமரிப்பவரக்ளுக்கு மணடயரக்ள் என்று பபயர ்இருந்தது! 

மணழநீர ்பபருக்பகடுத்து ஏரி முழுவதும் நீர ்நிணறந்திருக்கும் மபாது கணரகள் 

உணடயக்கூடிய அபாயம் இருப்பதால், ஏரி நீணர முழுவதுமாக பவளிமயற்ற 

மவை்டிய நிணல வரும். மதகுகள் வழியாக ஆரப்்பரிக்கும் அவ்வளவு நீணரயும் 

பவளிமயற்ற முடியாது. அப்மபாது மணடணய திறந்து விடமவை்டும். 

மணடணய திறப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியமில்ணல. உயிணர பணையம் 

ணவக்கும் பசயல் அது. 

 

இந்த இக்கட்டான நிணலயில் தணலணமக் கிராமம் ஏரியின் நிணலணமப் பற்றி 

முடிபவடுக்கும்! 

 

ஒரு ஏரி கிட்டதத்ட்ட 50 கிராமங்களுக்கு மமல் நீரப்ாசனத்ணத வழங்கும்! 

 

பவள்ளம் வரும் மநரங்களில் ஏரி உணடயக்கூடிய வாய்ப்பிருப்பதால். முதலில் 

இந்த கிராமங்களில் தை்மடாராமூலம் அபாய எசச்ரிக்ணக பகாடுத்து மக்கள் 

அணனவரும் கிராமங்கணள விட்டு பவளிமயற்றிவிடுவாரக்ள்! 

 



அப்மபாது ஒமரபயாரு மனிதருக்கு மட்டும் மாணல மரியாணதமயாடு பிரிவு 

உபசச்ாரம் நணடபபறும். 

 

அவரத்ான் அந்த ஏரியின் மணட பராமரிப்பாளர.் மணடயன்என்று 

அணழக்கப்படுபவர!் 

 

மதசத்துக்காக உயிரத்் தியாகம் பசய்யும் ஒரு ராணுவ வீரனின் தியாகத்துக்கு 

சற்றும் குணறந்ததல்ல இவர ்பசய்யும் தியாகமும்! 

 

மணனவியும் பிள்ணளகளும் திலகமிட்டு வழியனுப்புவாரக்ள். அது இறுதிப் 

பயைம் மபான்றதுதான்! 

 

ஒரு ஈ, காக்காய் கூட இல்லாத அந்த பவற்று ஊரில் இந்த ஒரு மனிதர ்மட்டும் 

தன்னந்தனியாக ஏரிணய மநாக்கிப் மபாவார!் 

 

ஏரியில் தழும்பி நிற்கும் நீணரப் பாரக்்கும்மபாமத மூசச்ு முடட்ும். அப்படிப்பட்ட 

அந்த ஏரிக்குள் மூழ்கி அடி ஆழத்தில் இருக்கும் மணடணய திறப்பது சாதாரை 

காரியமல்ல! 

 

ஏரியின் பிரமாை்டம் எப்படிப்பட்டது என்பதற்கு ஒரு சின்ன உதாரைம்! 

 

பூை்டி ஏரியின் உயரம் 35 அடி, பசன்ணனணய அன்று திைறடித்த 

பசம்பரம்பாக்கம் ஏரி 24 அடி உயரம். 

 

இவ்வளவு உயரம் பகாை்ட ஏரியின் அடி ஆழத்திற்கு எந்தவித பாதுகாப்பு 

உபகரைங்களும் இல்லாமல் பவறும் ஆளாக பசல்வது எதத்ணன சிரமம்! 

 

எவ்வளவு மூசண்ச தம் கட்ட மவை்டும். அமதாடு பசன்று மணடணய 

திறக்கும்மபாது நீரின் அழுதத்த்திலிருந்து மீை்டு வருவது மறுபென்மம் 

எடுப்பது மபால்! 

 

மணடணய திறக்கும்மபாமத ஆக்மராஷத்மதாடு பவளிமயறும் நீர ்மணட 

திறப்பவணர பகான்று விடுவதும் உை்டு! 

 



இப்படி மணடணய திறக்கப் மபானவரக்ளில் உயிமராடு பிணழத்து 

வந்தவரக்ளும் உை்டு. உயிணர தியாகம் பசய்தவரக்ளும் உை்டு. 

 

உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு கிராமத்தின் சாரப்ாக நிலம் 

பகாடுக்கப்படும். அவருக்காக நடுகல் நட்டு ணவப்பாரக்ள்! 

 

50, 60 கிராமங்கணள பவள்ளத்தில் இருந்து காத்ததால் அவர ்அந்த கிராம 

மக்களின் காவல் பதய்வமாக மாறுவார!் 

 

மணடயர ்என்றும் மகத்தானவரக்மள. அவரக்ணள அப்படி அணழத்தமத தவறு!  

 

“ஏரிகள் – குளங்கள் குடி மராமத்து” 

 

ஒரு ஏரி எப்படி அணமய மவை்டும். ஏரிணய வடிவணமக்கும் மபாது ஒரு 

மன்னன் என்பனன்ன அம்சங்கணள பாரக்்க மவை்டும் என்ற விவரங்கணள 

எல்லாம் சங்க கால பாடல்கள் ஏராளமாய் பசால்கின்றன!எட்டாம் நாள் பிணற 

வடிவில் ஏரிணய அணமத்தால் ஏரியின் கணர நீளம் குணறவாக அணமக்கலாம்! 

அமத மவணளயில் இந்த வடிவணமப்பில் நீரின் பகாள்ளளவும் அதிகம் என்று 

கூறுகிறார ்கபிலர.் எத்தணகய ஞானம் அன்ணறய புலவரக்ளுக்கு 

இருந்திருக்கிறது! 

 

ஒரு அரசன் ஏரிணய அணமக்கும் மபாது அதில் ஐந்து விதமான அம்சங்கள் 

இருக்கும்படி அணமக்க மவை்டும்! 

 

அப்படி ஒரு நீர ்நிணலணய அரசன் உருவாக்கினால் அவனுக்கு பசாரக்்கத்தில் 

ஓர ்இடம் காத்திருக்கும் என்கின்றன பாடல்களும், கல்பவட்டும்! 

 

அந்த ஐந்து அம்சங்கணள பபாதுவாக நமது எல்லா ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் 

பாரக்்க முடியும். அப்படிதான் அதணன அணமத்திருக்கிறாரக்ள்! 

 

பசாரக்்கத்தில் ஓர ்இடம் பிடிப்பதில் அன்ணறய மன்னரக்ள் ஆரவ்மாக 

இருந்திருக்கிறாரக்ள்! 

 



‘குளம் பவடட்ுதல்’ என்பது முதல் அம்சம். அதில் ‘கலிங்கு அணமத்தல்’ 2வது 

அம்சம், எரிக்கான நீணர பகாை்டு வரும் ‘வரத்துக்கால்’, மதகுகளின் 

அணமப்பு, அதிகமான நீணர பவளிமயற்றும் ‘வாய்க்கால்’ அணமப்பு மபான்ற 

அணனத்தும் 3வது அம்சம். ‘ஆயக்கட்டு’ பகுதிகணள உருவாக்குதல் 4வது 

அம்சம். ஊருக்கான ‘பபாதுக்கிைறு’ அணமத்தல் 5வது அம்சம். 

 

பழணமயான கிராமங்களில் இந்த எல்லா அம்சங்களுமம இருக்கும். இதில் 

பபாதுக்கிைறு எதற்பகன்றால் எப்படிப்பட்ட ஏரிகளும் கடுணமயான வறட்சி 

காலத்தில் வற்றிப் மபாய்விடும்! 

 

ஏரியில் குணறவாக இருக்கும் நீணர மதகுகள் வழியாக வயல்களுக்கு 

பாய்சச்ினால் நிணறய நீர ்இழப்பு ஏற்படும். அத்தணகய காலங்களில் 

கிைற்றில் இருந்து நீர ்எடுத்து பயன்படுத்துவது புத்திசாலித்தனம். 

அணததான் அவரக்ளும் பசய்தாரக்ள்! 

மமலும் கால்நணடகளுக்கும் சலணவ பதாழில் பசய்பவரக்ளுக்கும் வருடம் 

முழுவதும் அதிக நீர ்மவை்டும்! 

 

இதற்காகமவ ஏரியின் ணமயப்பகுதியில் ஆழமாக எப்மபாதும் தை்ைீர ்

இருப்பது மபான்ற அணமப்ணபயும் உருவாக்கியிருந்தாரக்ள்! 

 

சலணவத ்பதாழிலாளிகள் எப்மபாதும் அவரக்ள் பைி நிமித்தமாக 

எரிகளிமலமய பதாடரந்்து இருப்பதால் ஏரிணய காவல் காக்கும் பபாறுப்ணப 

அவரக்ளிடமம ஒப்பணடத்திருந்தனர!் 

 

நீர ்சமூகத்தில் எந்பதந்த பிரிவுக்கு என்பனன்ன மவணல பகிரந்்து 

பகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறமதா அணத அவரக்ள் பசய்மத ஆக மவை்டும்! 

 

அதில் தவறு பசய்பவரக்ளுக்கு கடுணமயான தை்டணன இருந்தது. 

அதானால் நீர ்மமலாை்ணமயும் நீர ்பகிரத்லும் எந்தவித பதாய்வும் இல்லாமல் 

பவகு சிறப்பாக நடந்தது! 

 

சரி, பயிரக்ளுக்கு, கால்நணடகளுக்கு, ஏன் சலணவக்குக் கூட நீர ்

பகாடுதத்ாகிவிட்டது! 

 



அப்படிபயன்றால் ஊரக்ளில் கிராமங்களில் பபரிய நகரங்களில் வாழும் 

மக்களுக்கு நீர.்.? 

 

விட்டுவிடுவாரக்ளா..!? 

 

வாடிய பயிரக்ணள கை்டமபாபதல்லாம் வாடிய மாந்தரக்ள் அல்லவா 

அவரக்ள் மனிதரக்ணள வாட விட்டுவிடுவாரக்ளா..?! 

 

பிரமாை்டமான மகாட்ணடகள், அரை்மணனகள் கட்டும் மபாது கூடமவ 

மணழநீணர மசமித்து ணவக்கும் அகழிணயயும் அணமதத்ாரக்ள்! 

 

இணத எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாத்துக் பகாள்ளும் அரைாகவும் மாற்றிக் 

பகாை்டாரக்ள்! 

 

இணதப்மபாலமவ பபரிய மகாயில்கணள கட்டும்மபாது அதில் விழும் 

மணழநீணர மகாயிலுக்கான பதப்பக்குளங்களில் மசரும் விதமாக 

அணமத்தாரக்ள்! 

 

இதுமபாக குடிநீருக்பகன்று குளங்கள், மற்ற நீர ்மதணவகளுக்கு தனிக் 

குளங்கள் என்று ஊருக்குள்ளும் நிணறய நீர ்மசமிப்பு ணமயங்கணள 

அணமத்தாரக்ள்! 

 

இதன் மூலம் நிலத்தடி நீர ்குணறயாமல் பாரத்்துக் பகாை்டாரக்ள். 

 

மகாணடயில் இந்தக் குளங்களும் சில சமயங்களில் வற்றிப் மபாகும். வருடம் 

முழுவதும் நிலதத்டி நீர ்நல்ல நிணலயில் மசமிக்கப்படுவதால் சில நாட்களுக்கு 

மட்டும் கிைற்று நீணர பயன்படுத்திக் பகாள்வாரக்ள்! 

 

இந்த குளங்கணள எல்லாம் பராமரிக்கும் பபாறுப்பு மக்களிடமம விடப்பட்டது. 

இதற்கு குடிமராமத்து எனப் பபயர.் அதாவது குடிமக்கள் தாங்களாகமவ 

குளங்கணள பாதுகாத்து பரமாரித்துக்பகாள்ளும் முணற. 

வாரத்தில் ஒருநாள் வீடட்ுக்பகாருவர ்என்ற கைக்கில் ஊர ்மக்கள் 

ஒன்றுமசரந்்து குளங்கணள சுத்தப்படுத்துவாரக்ள்! 

 



இதனால் குளங்கள் தூய்ணமயாகவும் உயிரப்்மபாடும் இருந்தன…! 

 

இப்படி ஊர ்மக்கணளயும் உைவளிக்கும் விவசாயத்ணதயும் நீர ்

மமலாை்ணமயால் கட்டிப்மபாட்ட தமிழரக்ள் எப்படி தமிழ்நாட்ணட வறடச்ி 

காடாக மாற்றினாரக்ள்..? 

 

பிரமிக்கணவக்கும் சங்கிலித ்பதாடர ்ஏரிகள்! 

 

“கணடசி ஏரிதான் முதலில் நிணறயும். முதல் ஏரி கணடசியாக நிணறயும்.” 

 

அப்படிபயாரு பதாழில்நுட்பத்தில் அணமந்ததுதான் சங்கிலித் பதாடர ்ஏரிகள். 

 

ஒரு பமாழியின் பசழுணம என்பது அதன் பசாற்களில் இருக்கிறது. தமிழ் 

பசாற்களுக்கு பஞ்சம் இல்லாத ஒரு பமாழி! 

 

மனிதன் உருவாக்கிய நீரந்ிணல கட்டுமானங்களுக்கு அவன் ஏகப்பட்ட பபயர ்

ணவத்திருக்கிறான்! 

 

இலஞ்சி, கயம், மகைி, மகாட்டகம், ஏரி, மலங்கன், மடு, ஓணட, வாவி, சலந்தரம், 

வட்டம், தடாகம், நளினி, பபாய்ணக, குட்டம், கிடங்கு, குளம், கை்மாய்… 

 

அப்பாடி..! பசால்லிமுடிக்கமவ மூசச்ு முட்டுகிறது…! 

 

இத்தணன பபயரக்ணளயும் அதன் பயன்பாட்ணடப் பபாறுத்து அந்தந்த 

நீரந்ிணலகளுக்கு ணவத்திருந்தாரக்ள்! 

 

இயற்ணகயான நீர ்ஊற்றுகள் உள்ள இடங்களில் அணமந்த நீரந்ிணலகளுக்கு 

பபாய்ணக, ஊற்று என்று பபயர.் 

 

தானாகமவ நீர ்கசிந்து சிறிய அளவில் மதான்றும் நீர ்நிணலகளுக்கு சுணன, 

கயம் என்று பபயர!் 

 



ஊற்றுகள் எதுவும் இல்லாமல் மணழநீர ்மட்டும் மதங்கி இருக்கும் சிறு நீர ்

மதக்கத்திற்கு குட்ணட என்று பபயர!் 

 

இன்ணறக்கு இந்த பசால் சாக்கணட நீர ்மதங்கும் இடதண்த குறிப்பதாக 

மாறிவிட்டது! 

 

மக்கள் குளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நீர ்நிணலகளுக்கு குளம் என்று 

பபயர!் 

 

அழுக்கு மபாகக்குளிப்பது இன்ணறய வழக்கம். ஆனால் அன்ணறய 

குளித்தலின் அரத்்தம் மவறு! 

 

பகல் முழுதும் வயலில்பவயிலில் மவணலபசய்து பவப்பமான உடணல 

குளிரவ்ிப்பதற்காக ஏற்படுதத்ப்பட்ட நணடமுணறமய குளிரத்்தல். 

 

இதுமவ காலப்மபாக்கில் குளி(ர)்த்தல் என்று மாறியது.   

 

கு பை்பரசு 


