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முன்னுளர
சதுரங்க ஆட்டத்ளத எப்படி விளளையயாட
பவண்டும் என்று உண்ளமயயாகபவ விரும்பும்
ஆரவமுளளைவரகளுக்கயாகபவ இந்நூல்
எழுதப்பட்டதயாகும்.
இந்நூல் முழுக்க முழுக்க ஆரம்ப
நிளலையயாளைரகளுக்கயாகத் தயாபன தவிர,
விளளையயாடத் சபரிது. இதன் மூலைம்
ஆட்டத்ளதவிருத்தி சசய்து சகயாண்டு சவற்றி
வீரரயாக வரபவண்டும் என்று முயல்பரகளுக்கயாக
அல்லை.
சதுரங்க ஆட்டம் எவ்வயாசறல்லையாம் பதயான்றியது
உலைக நயாடுகளிளடபய உலைவி வந்த களதகளும்,

வரலையாற்றுக் குறிப்புகளும் இதில் நிளறய
இருக்கின்றன.
ஆட்டக்கயாய்கள எந்சதந்த வடிவத்தில்
அளமக்கப்பட்டு ஆடப்பட்டு வந்தன, மயாறி
வந்தன என்ற கயாய்களின் மறுமலைரச்சி பற்றிய
கயாய்களின் இயக்கம் பற்றிய முளறகள
சதளிவயாகத் தரப்பட்டிருக்கின்றன.
ஒவ்சவயாரு கயாயும் எந்சதந்தக் கட்டத்தின்
வழியயாக எவ்வயாறு நகரபவண்டும்,
எப்படிசயல்லையாம் நகரத்தப்ட பவண்டும் என்கிற
அடிப்பளட முளறயிளனத் சதரிந்து
சகயாண்டுவிட்டயால், அதற்குப் பிறகு, அவரவர
அறிவு நிளலைக்பகற்ப ஆட்டத்தின் திறன்
துணுக்கம் விரிவளடந்து சகயாளளும்.
ஆகபவ, ஒவ்சவயாரு கயாயும் எவ்வயாறு
நகரத்தப்பட பவண்டும் என்கிற வழிமுளறகள

படம் மூலைமயாக நன்கு
விளைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இந்தக் கயாய் நகரத்தும் விதத்ளதயும்,
வித்ளதளயயும் நன்கு கற்றுக்சகயாண்டுவிட்டயால்,
பிறகு ஆட்டத்ளதத் சதயாடரும் ஆரவத்தில்
அற்புதமயான மயாற்றம் மலைரந்து விடும்.
அதன்பின், அடிப்பளட விதிமுளறகள என்னும்
பகுதியில், முக்கியமயான விளளையயாட்டுக்
குறிப்புகள இடம் சபற்றிருக்கின்றன.
இவ்வயாறயாக, சதுரங்க ஆட்டத்தின்
வழிமுளறப்பற்றிய விளைக்கங்களளைக்
கயாணுவதின் மூலைம் சதுரங்க ஆட்டத்திளன
விளளையயாட்டயாகச் கற்றுக்சகயாளபவரகளுக்கு
வழித்துளணயயாக இருந்து உதவுவதற்கயாகபவ
இந்நூல் எழுதப் சபற்றிருக்கிறது.

முயற்சியின் சதயாடக்கம்தயான் இந்நூல்
என்பளதத் தவிர பவசறதுவுபம என்னயால் கூற
இயலைவில்ளலை. ஆரவம் உளளைவர
பயன்படுத்திக்சகயாளவயாரகள என்று
நம்புகிபறன்.
விளளையயாட்டுத் துளறயில் எல்லையா
விளளையயாட்டுகளளைப் பற்றியும் தமிழில் நூல்கள
சவளிவரபவண்டும் என்ற எனது அளைவில்லையா
ஆரவத்திற்குச் சயான்றயாக இந்நூல்
சவளிவருகிறது.
எனது நூல்களளைசயல்லையாம் ஆதரித்து வந்த
அன்பரகள அளனவரும், இந்நூளலையும் ஏற்று
மகிழ்வயாரகள என்று நம்புகிபறன்.
இந்நூளலை அழகுற அச்சிட்டு உதவிய பிரபு
பிரிண்டிங் ஹவுஸ நிறுவனத்தயார முகப்பு
அட்ளட வயாந்தளித்த திரு கபணஷ் ஆக்க

பவளலைகளளை அளனத்தும் சசய்து தந்த திரு ஆர.
சயாக்ரட்டீஸ அளனவருக்கும், என் அன்புகலைந்த
நன்றியும் வணக்கமும்,
இந்நூல் சவளிவருவதற்கயாக அன்புடன் உதவிய
நண்பர திரு நயாகசங்கரரயாவ் எம்.ஏ. பி.எஸ,சி,
அவரகளுக்கும் என் இதய நன்றி
ஞயான மலைர இல்லைம்
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எஸ. நவரயாஜ் சசல்ளலையயா

பதிப்புளர
தமிழிலைக்கியத்திற்குப் புதுத்துளறயயான
விளளையயாட்டு துளறயில் விளளையயாட்டுகள
பற்றிய தமிழிலைக்கிய நூல்கள அதிகமயாக
சவளியிட பவண்டும் என்பது எனது தந்ளத
டயாக்டர. நவரயாஜ் சசல்ளலையயா அவரகளின்
பபரவயா.
இத்தளகய முயற்சிக்குப் சபரிதும்
துளணபுரிந்த டயாக்டர எஸ. நவரயாஜ் சசல்ளலையயா
அவரகள, இதுவளர 150 க்கும் பமற்பட்ட
நூல்கள எழுதித் தந்திருக்கிறயாரகள.
டயாக்டர நவரயாஜ் சசல்ளலையயா அவரகள
சிறந்த கவிஞர, நல்லை நயாடக ஆசிரியர இயக்குநர.
அத்துடன் சிறந்த விளளையயாட்டு வீரரும் ஆவயார.

அண்ணயாமளலைப் பல்களலைக் கழகம்,
சசன்ளன பல்களலைக்கழகம் மற்றும்
தமிழகசமங்கும் நளடசபற்ற விளளையயாட்டுப்
பபயாட்டிகளிலும் பந்தயங்களிலும் பங்கு
சகயாண்டு, சவற்றி வீரரயாக விளைங்கியவர.
உடற்கல்விக்கயான டிப்ளைபமயா பதரவில்
(D.P.E.) தனிச் சிறப்புக்குரிய மதிப்சபண்கள
சபற்று (Distinction) முதல் நிளலையில் பதறி,
மயாநிலைத்திபலைபய முதலையாவதயாகவும் சவற்றி
சபற்றவர. தமிழ் இலைக்கியத்தில் முதுகளலைப்
பட்டம் (எம்.ஏ) சபற்று, தமது தமிழ் இலைக்கியப்
புலைளமளயயும் விளளையயாட்டுத் துளற
அனுபவங்களளையும் இளணத்து விளளையயாட்டுத்
துளறக்குப் பலை அரிய நூல்களளை தமிழ் கூறும்
நல்லுகத்திற்குத் தந்துளளையார.

விளளையயாட்டுத் துளற பற்றிய கருத்துக்களளை
வயாசனயால, சதயாளலைக்கயாட்சி, திளரப்படம்
மற்றும் வயார, மயாதப் பத்திரிளககளில்
கட்டுளரகள, சசயால்பலையாவியங்கள, கவிளதகள
எழுதி, தயான் பமற்சகயாண்ட பணிளய பமலும்
சிறப்புறத் சதயாடரந்து வந்தயார.
விளளையயாட்டுப் பந்தயங்களில் பயிற்சி
சபறுபவரயாக, பயிற்சி தருபவரயாக,
விளளையயாட்டுப் பந்தயங்களளை நடத்துபவரயாக,
மற்றும் பயாரளவயயாளைரயாக இருந்து, தயான் சபற்ற
அனுபவங்களின் சயாரமயாகபவ, ஆசிரியரது
நூல்கள அளமந்தன.
'திருக்குறள புதிய உளர என்னும் நூலல்
திருக்குறள ஓர உடலயல் பற்றிய உன்னத உடல்
நலை யால் என்று புதிய விளைக்கத்துடன்
திருக்குறளுக்கு சபருளம பசரக்கும் வளகயில்

உளர எழுதி தமிழ் இலைக்கியத்திற்கு சபருளம
அளித்துளளையார.
1960-களில் விளளையயாட்டுத்துளற தமிழ்
இலைக்கிய நூல்களளை எழுதி தமிழ் மக்களுக்கு
பளடத்த டயாக்டர எஸ. நவரயாஜ் சசல்ளலையயா
அவரகள கடந்த 7-4-2001 ல் முயற்ளகபயயாடு
இளணந்து, தமிழ் சநஞ்சங்களில் வயாழ்கிறயார
என்னும் சபருளமபயயாடு அவரது நூல்களளை
சதயாடரந்து சவளியிடுவதில் மகிழ்கிறயாம்.
சயாந்தி சயாக்ரட்டீஸ
பதிப்பயாளைர

1. சதுரங்க ஆட்டத்தின் வரலையாறு

சதுரங்கத்தின் சபருளம

நயாகரிகம் நிளறந்த நயாடுகள அளனத்திலும்,
நயமுறவிரும்பி ஆடப்சபறுகிற ஆட்டம்
சதுரங்கமயாகும்.
ஆரவமுடன் ஆடுகின்ற மக்கள, ஆங்கயாங்பக
எண்ணிக்ளகயில் குளறந்தவரகளையாக
இருப்பினும் இது அகிலை உலைகப் புகழ் சபற்ற
ஆட்டமயாகும்.
வீறு சகயாண்டு ஒடி- விளளையயாடுகின்ற
விளளையயாட்டுக்கள அளனத்தும் பதகப்
பயிற்சிக்கும், அமரந்து ஈடுபயாட்டுடன்
சசய்கின்ற ஆசனமுளறகள எல்லையாம் பயயாகப்
பயிற்சிக்கும் உதவுகின்றன என்றயால், சதுரங்க
ஆட்டம் சகலைருக்கும் மதியூகப் பயிற்சிளய

முற்றிலும் வளைரக்க உதவுவதயாகபவ
அளமந்திருக்கிறது
இது சுயலையாபத்ளத வளைரக்கும் சூதயாட்டமல்லை,
சசயாகுசயாக அமரந்து சுகமயாகப் சபயாழுது
பபயாக்கும் பசயாம்பபறி ஆட்டமுமல்லை. இது
வயாழ்வுக்குத் பதளவயயான அடிப்பளட ஆதயார
குணங்களளை, அருளமயுடனும் திறளமயுடனும்
வளைரத்துவிடும் அரியசதயாரு அறிவயாட்டம்
என்பபத அறிஞரகளின் கருத்தயாகும்.
சதுரங்க ஆட்டம் மனளத மகிழ்விக்கிறது
மயக்குகிறது, மலைரச்சியுறச் சசய்கிறது. மலைரந்த
மனளதப் பண்படுத்துகிறது. பதப்படுத்துகிறது
இதப்படுத்துகிறது. சநறிப்படுத்துகிறது.
நிளறவுறச் சசய்கிறது.
விளளையயாடுபவயார நிளனவுகளில் அளமதிளயத்
தளிரயாடச் சசய்வதுடன், கனிவயான

கற்பளனளயக் கட்டவிழ்த்துவிட்டுக்
களிப்பூட்டுகிறது.
சதுரங்க ஆட்டம் உலைகப் சபயாது மக்களுக்குப்
சபயாதுவயானதயாகும். எல்லையா நயாடுகளுக்கும்
உரிளமயயானதயாகும். மனித இனம் எங்சகல்லையாம்
முற்கயாலைத்தில் அறிவயாரத்தமயாக இயங்கிக்
சகயாண்டிருந்தபதயா, அங்சகல்லையாம்
அவரவருக்குரிய நிளலையிபலை அவரவர
மனங்களுக்கிளடபய முடங்கிக் சகயாண்டு தயான்
இருந்தது என்பதற்கு எத்தளன எத்தளனபயயா
வரலையாற்றுப் பின்னணிகள உண்டு.
சதுரங்க ஆட்டத்திற்சகன்பற தனியயான சமயாழித்
தன்ளம உண்டு. இலைக்கியம் உண்டு
இளசப்பயாட்டு, இன்கவிளத, இதமயான உளர
நளட உண்டு. ஆன்ற களலையின் அரிய சமன்
நளடயும் உண்டு.

இத்தளகய இதமயான சதுரங்க ஆட்டத்தின்
பிறப்புக்சகன்று பலை களதகளளைப்
பயாருக்குத் சதயாகுத்துத் தந்திருக்கின்றயாரகள
ஆரயாய்ச்சி வல்லுநரகள. அத்தளகய வரலையாற்றின்
வடிவங்களளைக் கவிளதயிபலை கயாணலையாம். உளர
நளடயில் படித்து மகிழலையாம். ஒவியங்களிபலை
பயாரத்து பபரின்பம் சபறலையாம்.
அளமதி தரும் ஆட்டம்
"அறிவயாளிகளின் ஆட்டம் சதுரங்க ஆட்டம்"
என்பற அன்றும் இன்றும் அளழக்கின்றயாரகள
மக்கள.
அறிவயாளிகளின் ஆட்டம் என்று சதுரங்கத்திற்குப்
புகழ் மயாளலை சூட்டிப் பபயாற்றுகிறயாரகள
என்றயால், அதற்குக் கயாரணம் இல்லையாமலையா
இருக்கும்!

ஆண்டயாண்டு கயாலைமயாய் ஆரம்ப சதயாட்பட,
அரசர குலைப் சபருமக்களும், அவரகளுக்கு
அருந்துளணயயாய் பணியயாற்றும்
அளமச்சரகளும், அவரகளுக்கு வழித்
துளணயயாய் வயாழும் குருக்களும், பக்கத்
துளணயிருந்து பணியயாற்றும் தளைபதிகளும்,
தத்துவ ஞயானிகளும் இவரகளளைச் சுற்றிபயதயான்,
சதுரங்கத்ளதப் பற்றிய வரலையாறுகளும்,
வடித்சதடுக்கப் களதகளும்
பின்னப்பட்டிருக்கின்றன.
பரடி (Reti) என்ற ஆரயாய்ச்சியயாளைர கூறுகின்றயார.
"சிதுரங்க ஆட்டமயானது, மூளளையின் அளைப்பரிய
அறயின் அரிய சக்திளய சதளிவயாக
விளைக்கிக் கயாட்டுகிறது. எளிய சக்தியயால்,
வலளம மிக்கப் சபரும் சக்தியிளன சவற்றி
சகயாண்டு விடுகிற விந்ளத மிகும் ஆற்றளலை

அல்லைவயா அது சவளிப்படுத்தி விடுகிறது”
என்கிறயார.
கண்டதற்சகல்லையாம் அளலைபயாயும் மனதிளனக்
கட்டுப்படுத்தி, விளரந்து வரும் சவளளைத்ளதத்
தடுத்து வயாய்க்கயால் வழிபய வீடு, வயல்களுக்குப்
பயன்படுமயாறு சசய்கிற தன்ளம பபயாலைபவ
சபயாங்கி வரும் நிளனவுகளளை நிதயானப் படுத்தி,
பநரயான முளறயிபலை, நிளறவு தரும்
பயனுக்கயாகப் பயன்படுத்துகின்ற
தன்ளமயிபலைதயான் சதுரங்க ஆட்டம்
பயன்படுகிறது.
எளதயயாவது நிளனத்துக் சகயாண்டு எரிச்சல்
பட்டுக் சகயாண்டிருக்கின்ற மனம் சகயாண்ட
மனிதளரயும், சதுரங்க ஆட்டம் இதமயான
நிளனவுகளுடன் அமரந்தயாடச் சசய்து விடுகிறது.
அளமதி சகயாளளுமயாறு வழி நடத்துகிறது என்று

ஆடியவரகளின் அனுபவங்கள, நமக்குத்
சதளளைத் சதளியக் கயாட்டுகின்ற உண்ளமயயாகும்.
சவறி சகயாண்டிருக்கும் மூளளைக்கு,
விளளையயாட்டுத் தனமயான இன்பத்ளத வயாரி வயாரி
வழங்கும் சதுரங்க ஆட்டத்தின் பிறப்புக்குரிய
சூழ்நிளலைகளளை விளைக்கும் களதகளளை இனி
கயாண்பபயாம்.
நன்சனறி வழுவயாமல் நீதி வழியயாக நடந்து
சசல்லை பவண்டும் என்ற சகயாளளகளயக்
கயாட்டுவதற்சகன்று பதயான்றிய களதகள,
சரித்திரச்
சயான்றுகளுடன், வரலையாறு பளடத்த
மன்னரகளளைத் சதயாடரபுபடுத்தி
பமற்பகயாளகளுடன் விளைக்குகின்றன
நிகழ்ச்சிகள, ஆக்ரமிக்கும் ஆபவச மனத்துடன்,
சவறித்தனத்துடன் விளைங்கியவரகளளை

சமன்ளமப்படுத்தும் வழியயாகத் பதயான்றிய
களதகள என்று சதுரங்க ஆட்டத்தின் பிறப்ளப
பலை வளகயயாகப்பிரித்துக் கயாட்டலையாம்.
உலைக நயாடுகளில் உலைவிய சபயரகள
சதுரங்கம் என்ற சசயால்லையானது, சதுர+அங்கம்
எனப் பிரித்து நிற்கிறது, சதுர என்றயால் நயான்கு
என்றும், அங்கம் என்றயால் பிரிவு என்றும்
சபயாருளபடும்.
நயான்கு வளக பசளனகளையான ரத, கஜ, துரக,
பதயாதிகள என்று அளழக்கப்படும் பதரப்பளட,
யயாளனப் பளட, குதிளரப்பளட, கயாலையாட்பளட
எனப்படும் நயால்வளக பசளனகளளை ளமயமயாகக்
சகயாண்டு அரசரகள ஆடத் சதயாடங்கியதயால்தயான்,
இதற்கு சதுரங்கம் என்று சபயர வந்தது.

சதுரங்க ஆட்டம் பதயான்றிய கயாலைம் எப்சபயாழுது
என்று சதரியவில்ளலை. என்றயாலும் சதயாடரந்து
ஆடிய கயாலைம் சதரிகிறது. கி.மு. 6000 ம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பன, இந்த ஆட்டம்
ஆடியதயாகக் குறிக்கப்பட்டிருந்தயாலும், உலைக
நயாடுகள அளனத்தும் எங்கள நயாட்டிபலைதயான்
முதன்முளறயயாக சதுரங்கம் ஆடப்பட்டது என்று
உரிளம சகயாண்டயாடுகின்ற
அளைவிபலைதயான் இன்றும் இதன் பிறப்பு பற்றிய
சபயாதுத்தன்ளம நிலைவி வருகிறது.
சதுரங்கம் என்று இந்தியயாவில் அளழக்கப்
சபறும் இந்த ஆட்டம் உலைக நயாடுகளில்
சவவ்பவறு சபயரகளில் விரவி வந்திருக்கிறது.
ஆங்கிபலையர 'சசக்' (Check) என்றனர. பிசரஞ்ச்
நயாட்டினர 'எஸக்' (Eschs) என்றனர. பயாரசீகத்தினர
'சத்ரஞ்ச்' (Shatranj) என்றனர. பரயாமயானியரகள

'லூடஸ பலைட்ரம் குபளையாரம்' (Ludus latrum culorum)
என்றனர. சீனரகள 'பசயாங்-கி' (Chong-k) என்றனர.
அயரலையாந்து மக்கள 'பிப்த் சீயல்' (Fifth Cheall)
என்றும்; பவல்ஸ நயாட்டினர 'தயாவ்ல் பரடுடு'
(Tawl burrd) என்றும். இத்தயாலய நயாட்டினர 'சயாசி
ஆலையா ரயாபிபயயாசயா' (Sacci Alla Rabiosa) என்றும்,
ஸபயானியரகள ஆக்ஸி டிரக்ஸ டீலைடிரயாமயா' (Axe
drex deladrama) என்றும் அளழத்து ஆடியதயாக
வரலையாற்றுக் குறிப்புகள கூறிச் சசல்கின்றன.
கிபரக்கரகள, பரயாமயானியரகள, பயாபிபலையானியர,
அரயாபியர, ஐரிஷ்கயாரரகள, பவல்ஸ நயாட்டினர,
ஹிபுரு மக்கள, சீனரகள, பிசரஞ்ச் நயாட்டினர,
இந்தியரகள என்று எல்லையா நயாட்டினருபம அந்த
நயாள சதயாட்டு ஆடிக் சகயாண்டு வந்தயாலும்,
அவரகள தருகின்ற ஆட்டத்தின் பிறப்பு பற்றிய
குறிப்புகள எல்லையாம் நமக்குக் குழப்பத்ளதபய

சகயாடுக்கின்றன என்றயாலும், நயாம் சமயாளித்துக்
சகயாளகிபறயாம்.
பலை நயாட்டுப் புரயாணங்களிபலை களதகளையாக
சபயாலந்தும், கவிளதகளிபலை கலைந்தும்,
ஒவியங்களிபலை திகழ்ந்தும், உளர நளட
வரிகளிபலை மிளிரந்தும் கிடக்கின்ற
குறிப்புகளளைக் சகயாண்டு, முன்னர விவரித்த
மூன்று தளலைப்புகளிபலை கயாணும் பலை
பிரிவுகளளைக் கூறும் களதகளளை இனி கயாணலையாம்.

(1) நீதிபுகட்ட வந்ததயாக நிலைவும் களதகள
கிபரக்க நயாட்ளட ஆண்டு வந்த சநபு சயாடு பநசல்
என்ற மன்னனுக்கு அமல்சமரடக் என்சறயாரு
மகன் இருந்தயான். அவன் விலைங்கிலும்
சகயாடியவன். அரக்க மனம் சகயாண்டவன்.
என்ன கயாரணபமயா சதரியவில்ளலை. சபற்ற
தந்ளத மீபத அவன் சபருஞ்சினம் சகயாண்டயான்.
சகயாண்ட பகயாபத்ளதத் தணித்துக் சகயாளளை பவறு
வழி கயாண முடியயாத அவன், தன் தந்ளதளயக்
சகயான்பறவிட்டயான்.
சகயான்றுவிட்டதும் அல்லையாமல், தந்ளதயின்
உடளலை முன்னுயாறு துண்டுகளையாகக் கூறு
பபயாட்டயான். பறந்து வந்த முன்னுயாறு
பருந்துகளுக்கு விருந்தயாக்கியும் மகிழ்ந்தயான்.

இந்த இரக்கமிலையா சகயாடிய நிகழ்ச்சிளயக்
பகளவியுற்ற அரசளவயினர ஒன்றுகூடி,
இதயமில்லையா இளைவரசனின்
ளபத்தியக்கயாரத்தனம் நிளறந்த
சவறித்தனத்ளதப் பபயாக்க விளழந்தனர. இரவு
பகலையாக முயன்றனர. இறுதியில் சதுரங்கம்
ஆட்டம் பபயான்ற ஒரு ஆட்டத்ளதக்
கண்டுபிடித்து, அவளன அளமதிசபறச்
சசய்தனர. பநர வழிளயக் கயாட்டினர என்று
கிபரக்க புரயாணம் கூறும்.
(2) அபத கருத்திளனத் தழுவிய மற்சறயாரு களத
பயாரசீகத்ளத ஆண்ட ஜஜூவன்லஸ என்ற
பயங்கரவயாதியயான ஒரு மன்னன், தன்
தந்ளதளயக் சகயான்றுவிடுகிறயான். அவளனத்
திருத்தி நல்வழிப் படுத்தபவ, ஜஸடஸ என்ற
தத்துவஞயானி. இதுபபயான்ற ஒரு ஆட்டத்திளனக்
கண்டுபிடித்தயார என்பது ஒரு சயான்று.

(3) ஒரு இந்து அரசன் தன்நயாட்டு மக்களளை
மதிக்கயாமல், சகயாடுங்பகயாலைனயாக, கரவம்
பிடித்தவனயாக, முரடனயாக, முட்டயாளையாக ஆட்சி
நடத்திக் சகயாண்டிருந்தசபயாழுது, அவன்
கயாலைத்திபலை வயாழ்ந்த ஒருவர, இதுபபயான்ற
ஆட்டத்ளதக் கண்டு பிடித்ததயாகவும், அதளன
அரசர முன்பன ஆடிக் கயாட்டி, 'வீரரகள எவ்வயாறு
அரசளன ஆட்டத்தில் கயாக்கின்றயாரகள.
அரசளனக் கயாக்கும் வீரரகளளை அரசன்
கயாப்பயாற்றயாவிட்டயால், அரசன் கதியும்
அபதயாகதியயாகி விடும்' என்று கூற, தன்
நிளலைளம யுணரந்த அரசன் தவறிளன உணரந்து,
சநறி மயாறி, நீதிமயானயாக ஆளைத் சதயாடங்கினயான்
என்பதும் ஒரு களத.
(4) இந்தியயாவிபலை ஒரு அரசர ஆண்டு வந்தயார.
அவர அளமதியில் நயாட்டமுளளைவர. தன்ளனப்

பபயான்ற மன்னரகள பபயாரிட்டு இரத்தம் சிந்தி
நயாடு பிடிக்கும் சகயாடிய வழியிளன அறபவ
சவறுத்தவர.
ஆபவசமும், ஆக்ரமிக்கும் ஆரவமும் உளளை
அரசரகள ஒன்று கூடி, இதுபபயான்ற பலைளகயில்
உளளை ஆட்டத்ளத ஆடி, பளக தீரத்துத் தங்கள
சகயாளளகளய நிளலைநயாட்டிக் குழப்பங்களளை
ஒட்டி, குறிக்பகயாளளை அளடய பவண்டும் என்று
இந்த ஆட்டத்ளதக் கண்டுபிடித்ததயாகக்
கூறுவயாரும் உண்டு.

(2) சவறிமயாற்ற வந்த களதகள
பபயாரமுளற குறித்பத இவ்வயாட்டம்
சதயாடங்கப்சபற்றது என்பதற்கு ஆதயாரமயாகப்
பலை களதகள உளளைன.
(5) இந்தியயாளவ சிக்ரயாம் (Shihram) என்சறயாரு
மன்னன் ஆண்டு வந்தயான். அவனுக்குப்
பபயாரிபலை நிளறய விருப்பமும் அதிக ஈடுபயாடும்
உண்டு.
கயாலைத்ளதசயல்லையாம் பபயாரக் களைத்திபலை கழித்து
முதுளம அளடந்துவிட்டயா லும், மன்னருக்கு
அதிபலைபய மனம் லையித்துப் பபயாய் விட்டதயால்,
மனத்ளத மயாற்றிக்சகயாளளை முடியவில்ளலை
ஆனயால் பபயாரிடவும் முடியவில்ளலை.

மன்னரின் மன நிளலைளயப் புரிந்து சகயாண்டு,
மயாற்று வழி ஒன்ளறக் கயாண விரும்பினயார
அவரது மந்திரி பசஷயா (Shesha) என்பவர. அவரது
அருங் கண்டுபிடிப்புத்தயான் இப்படி
சதுரங்கமயாகப் பிறந்தது என்பயாரும் உண்டு.
இதளன முகமதிய வரலையாற்று ஆசிரியரகள
எழுதியிருக்கிறயாரகள என்றும் சரித்திரக்
குறிப்புகள கூறுகின்றன.
இந்தக் கருத்தின் அடிப்பளடயிபலை, இன்சனயாரு
களதயும் உலைவுகிறது.
(6) இந்திய மன்னர ஒருவர பபயாரிடும் ஆரவம்
சபரிதும் நிளறந்தவர. வயாழ்நயாள முழுவளதயும்
வீரம் நிளறந்த பபயாரக்களைத்திபலைபய
கழித்துவிட்டயார. பளகவர அளனவளரயும்
பபயாரிபலை புறங்கண்டு, சவற்றி வயாளக சூடினயார.

எனினும் அவரது பபயார பவட்ளக
தணியவில்ளலை.
பவறு யயாரும் சவற்றி சகயாளவதற்கு இல்ளலைபய
என்ற சவறியில் துடித்த அவர மனம்,
ஏக்கத்திலும் எரிச்சலலும் மூழ்கியது. களர
கயாணயாத சவறி கவளலையுள ஆழ்த்தியது. அதுபவ
மன பநயாயயாக மயாறி மன்னளரப் படுத்த
படுக்ளகயயாக்கிவிட்டது.
பநயாயில் வீழ்ந்த அரசர பநயாய் நீங்கி நலைம்
சபறவும், மளறந்துபபயான மன அளமதிளய
மீண்டும் சகயாணரவும் ஒர அறிஞர முயற்சி
சசய்தயார. எதிரியின் பசளனகளளை எவ்வயாறு
சவற்றி சகயாளவது என்ற முளறயிபலைபய
சதுரங்கத்ளதக் கண்டுபிடித்து மன்னரிடம்
தந்தயாரயாம்.

அரசரும் அந்த ஆட்டத்ளத முளறபயயாடு ஆட
முயன்று, அது உண்ளமதயான் என்று அறிந்த
பிறகு, தன்னுளடய முழு மனளதயும் அதில்
லையிக்கச் சசய்து,
தன்ளனபய மறந்து ஆடி, மன பநயாய் தீரந்து,
உடல் நலைம் சதளிந்து பலைன் சபற்றதயாகக் களத
சதயாடருகிறது.

(3) சபயாழுது பபயாக்குவதற்கயாகப் பிறந்த
களதகள.
(7) ஹன்சிங் (Hansing) என்ற சீன மன்னன்
ஒருவன், சசன்-சி (Shen-si) என்ற நயாட்டின் மீது
பளடசயடுத்துச் சசன்றசபயாழுது, குளிரகயாலைம்
சதயாடங்கிவிட்டது. அதனயால் பபயார நிகழயாது
தளடபட்டுவிட்டது. வீரரகள பபயாரில்லையாமல்
கூடயாரத்துக்குளபளை உறங்கத்
சதயாடங்கிவிட்டனர.
எங்பக தனது பளட வீரரகள பசயாம்பபறிகளையாக
மயாறிவிடுவயாரகபளையா என்று பயந்து பபயான
மன்னன், அவரகளளை சுறுசுறுப்பயாக்கி இயங்க
ளவக்கும் வழி என்ன என்று பயயாசிக்கத்
சதயாடங்கினயான். அறிஞரகளளை அளழத்து

அதற்கயான வழிவளககளளைக் கயாணுமயாறும்
ஆளணயிட்டயான்.
அவனது ஆளணளய பமற்சகயாண்ட அறிஞரகள,
சதுரங்கம் பபயான்றசதயாரு ஆட்டத்ளதக்
கண்டுபிடித்தனர. அதற்கு பசயாக்-சூ-ஹயாங்கி
(Choke-Choo-Hongi) என்றும் சபயரிட்டனர.
அதற்கு, பபயாரக்களை அறிவு நூல் (Science of war)
என்பது சபயாருளையாகும்.
பபயாரக்களைத்தில் பசளனகள முன்பனறுவளதப்
பபயாலைத்தயான். சதுரங்க ஆட்டத்திலும் கயாய்கள
நகரத்தப்படுகின்றன என்று ஹன்சிங் கருதினயான்.
சதுரங்க ஆட்டத்திற்கு இவபன மூலைகயாரணம்
என்று சீனரகள கருதிப் புகழத் சதயாடங்கினர
என்பதும் ஒரு களத.
பபயார வீரரகளின் சபயாழுதுபபயாக்குக்கயாகப்
பிறந்தபத சதுரங்க ஆட்டம் என்னும் கருத்ளத

வலயுறுத்த, கிபரக்க புரயாணத்திலருந்து ஒரு
களத.
(8) கிபரக்க நயாட்டு அரசன் ஒருவனது
மளனவியயாய் விளைங்கிய கட்டழகி சஹலைன்
என்பவளளை, டிரயாய் நயாட்டு இளைவரசன்
கயாதலத்தயான். ஆளில்லையாத பநரத்து, அவளளைக்
கவரந்து சகயாண்டு சசன்றுவிட்டயான்.
அவளன அழித்துக் சகயான்று சஹலைளன மீட்க,
கிபரக்கப் பளடகள டிரயாய் நயாட்டுக்குச் சசன்று
பத்தயாண்டுகளையாக முற்றுளகயிட்டுப் பபயார
புரிந்தன. என்றயாலும், டிரயாய் நகரத்து வீரரகள
நிளலைகுளலையபவயா, பின் வயாங்கபவயா இல்ளலை.
பகயாட்ளடளயச் சுற்றிலும் கூடயாரம் அடித்துக்
கயாவல் புரிந்து, கயாலைத்திற்கயாகக் கயாத்திருந்த
கிபரக்கப் பளடத் தளைபதியயாக விளைங்கிய
மன்னரகளுக்கு அலுப்பு ஏற்படத் சதயாடங்கியது,

அவரகள சலப்ளபயும் களளைப்ளபயும் மயாற்றி,
புத்துணரச்சி
யூட்ட ஒரு சபயாழுதுபபயாக்கு அப்சபயாழுது
பதளவப்பட்டது.
அதளனயுணரந்த யுலசசஸ என்ற மன்னன்
சதுரங்க ஆட்டத்ளதக் கண்டுபிடித்து, வீரரகளளை
உற்சயாகப்படுத்தினயான் என்பது களத. அதளன
பலைமடஸ என்பவபன கண்டுபிடித்தயான் என்றும்
ஒரு கருத்து உண்டு.
(9) சயாலைபமயான் மன்னன் என்பவன், தன்னுளடய
சபயாழுதுபபயாக்குக்கயாக, சதுரங்கத்ளதத் தயாபன
கண்டுபிடித்து விளளையயாடினயான் என்பதும்,
(10) சீனத்ளத ஆண்ட கயாத்-சூ (Kao-Tsu) என்ற
மன்னனுக்கு ஹன்சங் என்ற சீன பிரபு ஒருவரயால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்றும்,

(11) பின்லையாங் (Pinlang) என்ற சீன
சக்கரவரத்திக்கயாக கி.மு. 174-ம் ஆண்டு சதுரங்க
ஆட்டம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதயாகவும் பவறு பலை
களதகளும்உண்டு.

(4) மன அளமதிக்கயாக மலைரந்த களதகள
(12) முதல் மனிதன் ஆதயாம் என்பவருக்கு கயாய்ன்,
ஏசபல் என இரண்டு குமயாரரகள உண்டு. தன்
தம்பி ஏசபல் மீது சபயாறயாளம சகயாண்ட கயாய்ன்,
தம்பிளய ஊருக்கு சவளிப்புறத்தில் ளவத்துக்
சகயான்று விட்டயான்.
அந்த பவதளனளயத் தயாங்கமுடியயாத ஆதயாம்,
தன் மனச்சுளமளய இறக்கி ளவத்து நிம்மதி
சபற இப்படி ஒரு ஆட்டத்ளதக் கண்டுபிடித்து
விளளையயாடியதயாக, பதிளனந்தயாம் நூற்றயாண்டுக்
களத ஒன்று கூறுவதயாக ஆரயாய்ச்சியயாளைரகள
கூறுகின்றனர.

ஆதயாளமத் சதயாடரந்து ஷயாம், பஜபட், சயாலைமன்
மன்னன் ஆடியதயாகவும் அந்தக் களத
சதயாடரகிறது.
இனி முகமதிய புரயாணத்திலருந்து கூறப்படும்
ஒரு களதயிளன கயாண்பபயாம்.
(13) முதலையாம் நூற்றயாண்டில், ஒரு ரயாணி
அரசயாண்டு வந்தயாள. அவளுக்கு ஒபர மகன்,
உயிருக்குயிரயாய் கயாத்து, உளளைன்புடன் பநசித்து
வந்தயாள.
அரசியின் எதிரிகள எவ்வயாபறயா இளைவரசளனக்
சகயான்று, தங்கள வஞ்சத்ளதத் தீரத்துக்
சகயாண்டயாரகள. இந்த இறப்புச் பசதிளய
அரசிக்குக் கூறுமயாறு, கப்ளையான் (Qaflan) என்ற
தத்துவ ஞயானியிடம் தூது சசன்றனர.

துன்பச் சசய்திளய சசவி சமடுத்து தத்துவ
ஞயானியும் தயான் துளணவருவதயாகவும், வழி
கயாட்டுவதயாகவும் உறுதி கூறினயார. மூன்று
நயாட்கள தீவிரமயாக சிந்தித்து உளழத்தபிறகு
அவர ஒரு வழியிளனக் கண்டறிந்தயார.
ஒரு தச்சளன அளழத்து வரச் சசய்து, தயான்
விரும்புகின்ற வண்ணம், ஒரு பலைளகயிளன
மயாற்றி அளமத்துத் தரச் சசய்தயார. இதளன
'இரத்தம் சிந்தயாத பபயாரக்களைம்' என்று
சபயரிட்டளழத்தயார.
இந்தப் புதிய கண்டு பிடிப்பு பற்றிய பசதி,
இரயாணியின் சசவிகளுக்கு எட்டிற்று,
ஞயானிளயயும், அவரது அரிய
கண்டுபிடிப்ளபயும் கயாண இரயாணி உடபன
விரும்பினயாள.

இரயாணியின் முன்பன, தன் சீடரகளளைக் சகயாண்டு
ஆட்டத்ளத ஆடச் சசய்தயார கப்ளையான். இரயாணி
ஆரவத்தயால் ஆழ்ந்து பபயாய், ஆட்டத்ளதபய
பயாரத்துக் சகயாண்டிருந்தயாள. கப்ளையானும்
ஆட்டத்ளதப் பற்றி விளைக்கிக் சகயாண்டிருந்தயார.
ஆட்டம் நடந்து சகயாண்டிருக்கும் சபயாழுது ஒரு
சீடன், 'ஷயாமத்' (Shahmat) என்று சவறியுடன்
கத்தினயான். அதற்கு 'அரசன் இறந்து விட்டயான்'
என்பது அரத்தமயாகும்.
அந்த நிகழ்ச்சிளயத் சதயாடரந்து, தன் மகன்
இறந்த பசதிளயயும் ஞயானி மூலைம் சதரிந்து
சகயாண்டயாளையாம் இரயாணி. அவளைது
அதிரச்சிளயத்தயாங்கிக் சகயாளளும் சக்திளய,
அந்த ஆட்டத்தின் மூலைம் இரயாணி சபற்றயாள
என்று களத சதயாடரந்து சசல்கிறது.

'பிரடயாவசி (Firdawasi) என்ற வரலையாற்று அறிஞர
ஒருவர, பமற்கூறிய களதளயப் பபயாலை
கருத்தளமந்த
பவறு களத ஒன்ளறயும் கண்டு பிடித்து
எழுதியிருக்கிறயார.
(14) ஒரு இரயாணிக்கு இரண்டு குமயாரரகள
இருந்தனர. அவரகள இருவரும் சவவ்பவறு
திருமணத்தில், அவளுக்குப் பிறந்த குழந்ளதகள,
அவரகள இருவரும் எப்சபயாழுது பயாரத்தயாலும்,
சபயாறயாளமயுடன் சண்ளடயிட்டுக்
சகயாண்படயிருந்தனர.
வழக்கம்பபயால் சண்ளடயிட்டுக்
சகயாண்டிருக்கும் சபயாழுது, ஒருவன் இறந்து
விட்டயான். கத்தியயால் குத்தயாமல் இருக்கும்
சபயாழுபத, அவன் எப்படி இறந்தயான் என்பது

உயிபரயாடிக்கும் இன்சனயாரு வனுக்குத்
சதரியயாமபலை பபயாயிற்று.
பசதி அறிந்த இரயாணி, நீ தயான் அவளனக்
சகயான்றயாய், என்று இவளன குற்றம் சயாட்டத்
சதயாடங்கினயாள. சசய்யயாத குற்றத்திற்கு இப்படி
ஒரு பசயாதளனயயா என்று மனம் சநயாந்த அந்த
மகன், தன் தயாய்க்கு அவன் எப்படி இறந்தயான்
என்று விளைக்கமயாகக் கூற விரும்பினயான்.
விளைங்கச் சசயால்லுகின்ற வழி அவனுக்கு
விளைங்கயாமற் பபயாகபவ, அரசளவயில் உளளை
அறிஞரகளளை நயாடிச் சசன்றயான்.
அவரகளும் பலைநயாள முயன்று, சதுரங்க
ஆட்டத்ளதக் கண்டுபிடித்து, அதளன அரசியின்
முன்பன ஆடிக்கயாட்டி, இளைவரசன் இப்படித்தயான்

சகயாளலை சசய்யப்படயாமல், சந்தரப்பவசத்தயால்
இறந்து பபயானயான் என்று சுற்றி வளளைத்துக்
கூறினயாரகளையாம்.
இரயாணியும் இரயாப்பகலையாக, ஊண் உறக்கமின்றி
அந்த ஆட்டத்ளத ஆரயாய்ந்து உண்ளம அறிய
பவண்டும் என்று விரும்பி, தயான் இறக்கும் வளர
ஆரயாய்ச்சி சசய்து, தன்னுளடய தணியயாத
துன்பத்தில் இருந்து விடுதளலையளடந்தயாள
என்றும், அன்றிலருந்து சதுரங்க ஆட்டம்
மனிதரகளுக்கு அறிவூட்டும் ஆட்டமயாக
அளமந்தது என்றும் குறிப்பிடுகின்றயார.

(5) அனுபவம் தருவதற்கயாக வந்த களதகள
(15) ஒரு இளைவரசன் தனது பளடகளளைப் பபயார
ஒன்றில் வழி நடத்திச் சசன்று, வீரமுடன்
பபயாரிட வழி சதரியவில்ளலைபய என்று
அஞ்சினயான். சசல்லும் வழி சதரியயாது
குழம்பினயான்.
பளடளய நடத்தும் அடிப்பளட அம்சபம
தனக்குப் புரியவில்ளலை என்று அவன்
அயரவளடந்த பபயாது, பபயார அனுபவங்களளை
நிளறயத் தருகின்ற சதுரங்க ஆட்டத்ளதக்
கண்டுபிடித்தனர. அவனது அரசளவ அறிஞரகள
என்று ஆல்அட்ல, என்ற வரலையாற்றயாசிரியர
கூறுகின்றயார.

எந்த நயாட்டு இளைவரசன் என்று அவர குறிப்பிட
இயலையாமற் பபயானயாலும், பபயார பற்றிய
அனுபவம்
தரபவ, இவ்வயாட்டம் பதயான்றியது என்பபத
இக்களதயின் கருத்தயாகும்.
(16) ஹஷ்ரன் (Hashran) என்னும் இந்திய நயாட்டு
மன்னன் ஒருவன், தன் நயாட்டின் மிகச் சிறந்த
அறிவயாளியயாக விளைங்கிய கப்ளையான் (Qalfan)
என்பயாளர அளழத்தயான்.
நல்விளன, தீவிளன இளவகளையால் மனிதரகள
எவ்வயாறு அளலைக்கழிக்கப்படுகின்றயாரகள
என்பளத சித்தரிக்கும் வண்ணம், ஒரு
விளளையயாட்ளட உருவயாக்கும்படி
பகட்டுக்சகயாண்டயான்.

சூதயாட்டத்திற்குப் பயன்படும் பகளடக்கயாய்
ஆட்டம்பபயால் ஒன்ளற உருவயாக்கி, விதியயால்
மனிதன் விளளையயாடப் படுகிறயான் என்பளதக்
கயாட்டும் ஆட்டத்ளதக் கண்டுபிடித்துத் தந்த
சபயாழுது, மன்னன் மகிழ்ந்தயான்.
இந்தக் களதயின் சதயாடரச்சியயாக பமலும் ஒரு
களத பிறந்து, சதயாடரந்து துளண புரிகின்றது.
(17) “பயால் சகய்ட்” (Bal hait) என்ற அரசன்,
அவனுக்கு பிரமன் (Brahman) என்னும்
அளமச்சன். அளமச்சன் அரசனுக்குமுன்
களதயில் கூறிய கருத்ளத விளைக்கி, நமது மதக்
சகயாளளககளுக்கு இது முற்றிலும்
மயாறுபட்டதயாகவும் முரண்பட்டதயாகவும்
அளமந்திருக்கின்றது என்று கூறபவ, அரசனும்
பதளவக் பகற்றபடி, சகயாளளக முளறயுடன்

ஆட்டத்ளதப் மயாற்றியளமத்துத் தருமயாறு
பகட்டுக் சகயாண்டயான்.
சூதயாட்டத் தன்ளமயும், விதிளய நம்பி அதன்
வழிபய இயங்கும் மனப்பபயாக்ளகயும் சகயாண்ட
ஆட்டத்தின் அளமப்பிளன மயாற்றி
'முன்னறிவும், விடயாமுயற்சியும், சசட்டும்
சிக்கனமும் நிளறந்திருந்தயால், விதிளயயும்
மதியயால் சவற்றி சபறலையாம்' என்ற
அடிப்பளடயில்தயான் இந்த சதுரங்க
ஆட்டத்திளன அவர சதயாடங்கினயார என்பதும்
ஒரு களத.
பபயாரிளன அடிப்பளடயயாகக் சகயாண்டுதயான்
பிரமன் அளமத்தயார. ஆட்சித் திறன்,
முன்னுணரும் அறிவு, வலளம,
எச்சரிக்ளகயுடன் இருத்தல், வீரமுடன்
சசயல்படுதல், சிறந்த முடிவிளன எடுத்தல்

எல்லையாம் பபயார சசய்வது மூலைபம அனுபவம்
சபறமுடியும். அறிவிளனக் சகயாளளை முடியும்
என்பது அவருளடய சகயாளளகயயாகும்.
இந்த புரயாணங்கள, கிறித்துவக் களதகள,
முகமதிய களதகள மற்றும் கிபரக்க புரயாணங்கள
அளனத்திலருந்தும் சதுரங்க ஆட்டத்தின்
சதயாடக்கத்திற்கயாக சதயாகுக்கப்பட்ட
களதகளளைத் தயான் நயாம் இதுவளர படித்பதயாம்.
இனி வரலையாற்றுக் குறிப்புகளளைக் கயாண்பபயாம்.

(6) வரலையாற்று நிகழ்ச்சிகள
டயாக்டர ஸபீசர (Dr. A.E. Speiser) என்பவர தனது
ஆரயாய்ச்சிக் குழுவினருடன் பசரந்து ஆரயாய்ந்து
பலை அரிய சசய்திகளளை நமக்குத் சதயாகுத்துத்
தந்திருக்கின்றயார.
கி.மு. 6000 ம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதயாக
சமசபபடயாமியயா என்னும் இடத்திபலை, இந்த
ஆட்டம் ஆடப்பட்டதயாக டயாக்டர ஸபீசர
கூறுகிறயார.
சுமயார கி.மு. 5550-ம் ஆண்டுகளுக்கு முன்,
இரயாக்கின் வடபயாகத்தில், இது பபயான்ற ஆட்டம்
ஆடப்பட்டதயாகக் குறிப்புகள கூறுகின்றன.
கி.மு. 1200-ம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பன எகிப்து
நயாட்டிளன ஆண்ட டுட் அங்க் ஆமன் (Tut Anhk

Amen) என்ற மன்னனது கல்லைளறயில், சதுரங்க
ஆட்டத்திற்குப் பயன்படும் ஆட்டப்பலைளகயும்
அதற்குரிய கயாய்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதயாக
1930 ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆரயாய்ச்சிக்
குறிப்பு ஒன்று கூறுகின்றது.
கிபரக்கத்தில்தயான் சதுரங்கம் முதன்முதலையாகத்
சதயாடங்கியது என்றும், அங்கிருந்து முகமதிய
நயாடுகளுக்குப் பரவியது என்பயாரும் உண்டு.
பிபளைட்படயா எழுதிய நூல்களில் இந்த ஆட்டம்
பற்றிய குறிப்புக்கள கிடக்கின்றன என்றும்,
அரிஸடயாட்டில் ஹிப்பபயாகிரயாட்ஸ, பகலைன்
பபயான்றவரகளும் சிறந்த ஆட்டக்கயாரரகளையாக
இருந்தயாரகள என்று ஆதயாரம் கயாட்டுவயாரும்
உண்டு.
சீனபம சதுரங்கத்தின் தயாயகம், எகிப்பத இதன்
பிறப்பிடம், அபரபியயாவில்தயான் ஆரம்பம் என்று

ஆதயாரம்கயாட்டுவதற்கு வரலையாற்றயாசிரியரகள
எத்தளன பபர முன் வந்தயாலும், இந்தியயாதயான்
எல்லையா நயாட்டினருக்கும் முன்னதயாக இளத ஆடி
வந்திருக்கிறது என்பதற்கயான ஆதயாரம்
இருக்கிறது என்று வரலையாற்று வல்லுநரகள
கட்டிக்கயாட்டுகின்றயாரகள.
இந்தியயாபவ தயாயகம்
'சதுரங்கத்தின் வரலையாறு என்ற நூளலை எழுதிய
பஜ.ஆர.முபர (J.R. Murray) என்பவர
சதுரங்கமயானது இந்தியயாவின் வடபமற்குப்
பகுதியில் ஹரிஸ (Huris) என்பவரின்
கயாலைத்தில்தயான் உருவயானது என்கிறயார. அதன்
கயாலைத்ளத கி.பி.445-543 எனவும்
குறிப்பிடுகின்றயார.
கி.மு. 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த
சிந்துச்சமசவளி நயாகரிகம் பற்றி,

அகழ்ந்சதடுத்துக் கண்சடடுத்த ஹயாரப்பயா,
சமயாகஞ்பசயாதயாரயா பகுதிகளில் சதுரங்கம் பற்றிய
கயாய்கள கண்சடடுக்கப் பட்டிருக்கின்றன
என்றும் ஆரயாய்ச்சியயாளைரகள கூறுகின்றனர.
ஆகபவ, பண்ளடய நயாள சதயாட்பட, சதுரங்க
ஆட்டம் இந்திய மக்களிளடபய பழக்கத்தில்
இருந்து
வந்திருக்கிறது என்பற வரலையாற்று அறிஞரகள
நம்புகின்றனர.
பயாரசீகப் சபருங்கவிஞன் பிரதயாசி எழுதிய
ஷயாநயாமயா (Shahnamah) என்னும் நூலல்,
கன்பனயாஜ் நயாட்ளட ஆண்ட மன்னன் ஒருவன்
முதலையாம் குஸரூ சநளைஷரவன் என்ற பயாரசீக
மன்னனுக்கு (கி.பி.521-576) அனுப்பிய
பரிசுகளில் சதுரங்க ஆட்டத்திற்குரிய

சபயாருளகளும் அடங்கியிருந்தன என்று
குறித்திருக் கின்றயார.
பயாரசீகத்திலருந்து ஸசபயின், மற்றும் ஐபரயாப்பயா
நயாடுகளுக்கு முகமதியரகள தயான் இந்த
ஆட்டத்ளதப் பரப்பியிருக்க பவண்டும் என்று
கருத இடமுண்டு.
'எட்வரடு யங்' என்னும் ஆசிரியர சதுரங்கம்
பற்றிய தனது நூலல் குறிப்பிடுவதயாவது :
சற்பறறக் குளறய கி.பி. 600 ம் ஆண்டுகளில்
இந்தியயாவில் இந்த ஆட்டம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, விளளையயாடப் சபற்று
வந்தது என்று கூறுகிறயார. இங்கிருந்துதயான், இது
பயாரசீகத்திற்கும் மற்ளறய ஆசிய நயாடுகளுக்கும்
பரவியது என்கிறயார.
மத்திய கயாலைங்களில், அபரபியரகள சிறந்த
நயாகரீகத்தில் விளைங்கியபபயாது, சதுரங்க

ஆட்டத்தில் மிகுந்த ஈடுபயாடு
சகயாண்டிருந்ததயாகவும் அவரகள பலை நயாடுகளின்
பமல் பளடசயடுத்து சவற்றி சகயாண்ட
சபயாழுது அங்சகல்லையாம் இந்த ஆட்டத்ளதப்
பரப்பி
வந்தனர என்றும் கூறுகிறயார. அதன் படிபயதயான்
ஸசபயின், இத்தயால, பிரயான்சூ மற்றும்
ஐபரயாப்பயா கண்டம் முழுவதும் சதுரங்கம்
பரவியது என்றும் எழுதுகிறயார.
அறிவயாளிகளின் ஆட்டம்
ஆரம்பகயாலைத்தில் இருந்பத, சதுரங்க ஆட்டத்தின்
பதயாற்றத்திற்கும் சதயாடக்கத்திற்கும் கயாரண
கரத்தயாக்களையாக, முன்பன கூறிய களதகளில் வரும்
கதயாபயாத்திரங்கள எல்லையாபம அரசரகள, அரசிகள,
அளமச்சரகள, அரசளவ அறிஞரகள,

மதகுருக்கள, தத்துவ ஞயானிகள, தளைபதிகள
என்றுதயான் இருக்கின்றனர.
அரச பரம்பளரயுடன் அதிகத் சதயாடரபு
சகயாண்டவரகளையாலும், பமல் மட்டத்தில்
வயாழ்ந்தவரகளையாலுபம மிக விரும்பி
ஆடப்பட்டதயால், இதற்கு அரச பரம்பளரயின்
ஆட்டம் என்றும், அறிவயாளிகளின் ஆட்டம்
என்றும் புகழ் சபற்று வந்திருக்கிறது.
இதன் சபருளமக்கயாக, எல்லையா மதத்தினருபம
ஆடி வந்தயாரகள என்ற குறிப்ளபயும் நயாம்
கயாணுகின்பறயாம். முகமது நபிபய சதுரங்க
ஆட்டத்ளத ஆடியதயாக ஒரு குறிப்பு கூறுகின்றது.
முதல் மனிதன் ஆதயாம் ஆடியதயாக ஒரு குறிப்பு.
கிருஷ்ணனும் ரயாளதயும் சதுரங்கம் ஆடி
மகிழ்வதயாக, சஜய்ப்பூரில் கயாணும் ஒவியம்
ஒன்று கயாட்டுகிறது.

ஆகபவ, எல்லையா மதத்தினரும் ஈடுபயாடும்,
ஆடுவதற்கு இதில் நிளறந்த ஆரவமும்
சகயாண்டிருந்தனர என்பது நமக்கு
விளைங்குகின்றது. அத்துடன், ஒரு சபரிய
பட்டியளலைபய ஒருவர நமக்கு சதயாகுத்துத்
தருகிறயார.
ஆதிகயாலை முதல்மனிதன் ஆதயாம், அறிவில்வல்லை
சயாலைமன், ஞயானஒளி சபற்ற முகமது நபி
முதலயவரகளிலருந்து கிபரக்க
தத்துவஞயானிகள பிபளைட்படயா, சயாக்ரடீஸ
இவரகளில் சதயாடங்கி, சக்கரவரத்தி
சநப்பபயாலயன், உட்பரயாவில்சன், சலைனின்,
ஜயாரஜ் வயாஷிங்டன், டயால்ஸடயாய் பபயான்ற
பமளதகள வளர எல்பலையாருபம சபரிதும்
மகிழ்ந்து விரும்பி ஆடினயாரகள என்று சரித்திரம்
பளறசயாற்றுகின்றது.

ஆட்டத்தின் வளைரச்சி
ஆட்டத்தில் ஆடப் பயன்படுகின்ற
அளமப்புக்களளைப் பயாரக்கும் சபயாழுது, சபரும்
சக்தி உளளைவரகளையாக அரசரும், அவருக்கு அடுத்த
நிளலையில் அளமச்சரும் தயான் முதலல்
குறிக்கப்பட்டு இருந்தனர.
இந்நிளலையில், அரசருக்கு அடுத்தநிளலை
அளமச்சருக்கயா, அல்லைது இரயாணிக்கயா என்பதிபலை
எழுந்த பபயாட்டி, அரசியல் வளரயிலும் நீடித்து
நிளலைத்து நின்றிருக்கிறது.
ஆரம்ப கயாலைத்திலருந்து 12-ம் நூற்றயாண்டுவளர,
அரசருக்கு அடுத்து அளமச்சபர சக்தியுளளைவரயாக
ளவக்கப்பட்டிருந்தயார. ஆட்டத்தில் அளமச்சளர
அகற்றி விட்டு, இரயாணிபய இருக்க பவண்டும்
என்ற நிளலை எவ்வயாறு எழுந்தது என்று இனி
கயாண்பபயாம்.

அபரபியயா பபயான்ற முகமதிய நயாடுகளில்
அரசருடன் பபயாருக்குச் சசன்று, உடனிருந்து
பணியயாற்றியவரகள அளமச்சரகள தயான்.
அதனயால், அளமச்சர என்பவர அரசருக்கு அடுத்த
நிளலையில் ஆட்டத்திலருந்தயார.
இங்கிலையாந்து நயாட்டில் எழுந்த ஒரு புதிய
கழ்நிளலையயால், ரயாணி பமரியின் புகழ்
சபருகியதயால் தயான் இந்த நிளலை உருவயானது.
அபதபபயால், வட இத்தயாலயிலும் ஒரு நிகழ்ச்சி
நடந்தது.
பகதரினயா சபபயாரசயா (Caterina Saforza) என்ற
மங்ளக, இத்தயாலளய ஆண்ட இளைவரசனுக்குத்
திருமணம் சசய்விக்கப்பட்டயாள. இளைவரசபனயா
ஆட்சிப் சபயாறுப்பபற்று நடத்தும் ஆற்றலன்றி
இருந்தயான்.

நிளலையுணரந்த பகதரினயா, நிதயானமிழக்கயாமல்,
சநடுமூச்சசறிந்து கணவளனப் பழிக்கயாமல்,
கயாரியம் அற்றத் துணிந்தயாள. பபயாருளட
அணிந்தயாள. பளடகளளை நடத்திச் சசன்று
பபயாரிட்டயாள. சவற்றி சபற்றயாள.
வரிகளளை வசூலத்தயாள. மக்களளைக்கயாத்தயாள,
அபதயாடு மன்னன் மயானத்ளதயும் கயாத்தயாள.
இரயாணியின் சசல்வயாக்பக ஓங்கியிருந்ததயால்,
அளமச்சருக்கு அங்கு உரிய இடம்
வழங்கப்படவில்ளலை. ஆகபவ, சதுரங்க
ஆட்டத்திலும் அளமச்சளர நீக்கிவிட்டு,
இரயாணிளய ளவத்து விட்டயாரகள. இது 15-ம்
நூற்றயாண்டில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியயாகும்.
அரசகுலைத்திற்கும் சதுரங்க ஆட்டத்திற்கும்
இவ்வளைவு சநருக்கமும் நிளறந்த விருப்பமும்
இருக்க, இன்னும் பலை கயாரணங்களும் இருந்தன.

அரச குலைத்திற்கு மட்டுபம உரிய ஆட்டமயாக
இதுகட்டிக் கயாக்கப்பட்டது. கண்கயாணிக்கப்
பட்டது. சபயாதுமக்கள இதளன ஆடக்கூடயாது.
மீறி விளளையயாடியவரகள தண்டிக்கப்பட்டனர
என்றும் வரலையாறு கூறுகின்றது.
அரசளவயில் இளச வல்லுநரகளும்
விகடகவிகளும் இருந்தது பபயாலைபவ, சதுரங்க
ஆட்டத்தில் பதரந்த வல்லுநரகளும் அரச
குடும்பத்தினருக்குப் பயிற்சி அளிப்பதற்கயாக
நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர.
அரச குலைப் சபண்களுக்கு அவரகள
பயிற்சியளித்தயாரகள. இவ்வயாறு ஆணும்
சபண்ணும் ஆடிக்சகயாண்டிருக்கும்சபயாழுது,
கயாதல் ஏற்படவும் வழி வளககள
அளமந்திருந்ததயால், இந்த ஆட்டத்திற்கு

இன்னும் அதிக வரபவற்பும் சசல்வயாக்கும்
இருந்தது.
ஆடுபவயாரிளடய கயாதல் கவிளதகள பதயான்றின.
ஆட்டத்திற்கிளடபய ஆனந்தமயான சசயாற்களும்
அன்ளபக் கயாட்ட உதவின. எனபவதயான்.
ஆட்டத்ளதப் பற்றிய அக்களறயும் அதில் இதய
சநகிழ்ச்சியும் ஏற்படக்கூடிய இனிய சூழ்நிளலை
அளமந்திருந்தது. அதன் கயாரணமயாக ஆட்டமும்
பமலும் பமலும் வளைரச்சியளடந்தது.
ஆட்டக் கயாய்கள
அந்தந்த நயாடுகளில் அவரவரகள
விருப்பத்திற்பகற்ப, ஆட்டக் கயாய்களளையும்,
வடிவத்ளதயும் அளமத்துக் சகயாண்டு ஆடினர.
இந்தியயா மற்றும் இதர நயாடுகளும், மனித
உருவம், விலைங்குகள பபயான்ற உருவ

அளமப்பில் கயாய்களளை அளமத்து ஆடியதயாகச்
சயான்றுகள உளளைன. முகமதிய நயாடுகள,
அவரகளின் மத சம்பிரதயாயத்திற்குப் புறம்பயாக
பபயாக இயலையாமல், மரபுபடி விளளையயாட
பவண்டியிருந்ததயால், மனிதன் விலைங்கு உருவ
அளமப்பிளனத் தவிரத்துவிட்டு, பகயாண
வடிவமயாய் அளமந்த முக்பகயாணம், கூம்பு, வட்ட
வடிவம் (Geometrical shapes) பபயான்றவற்றின்
வடிவமயாய் கயாய்களளை உருவயாக்கி ஆடினர.
இந்தியயாவில் கயாய்களளை உருவயாக்கும் அளமப்பு
முளறயில் சிறிது மயாற்றமும் முன்பனற்றமும்
ஏற்பட்டது.
கி.பி. 17-ம் நூற்றயாண்டு கயாலைத்தில்தயான், இந்த
முளற வளைரந்தது மணிக் கற்களினயால்
ஆட்டக்கயாய்கள சசய்யப்பட்டன. ளவரக்

கற்களும் மற்றும் மணிக் கற்களும்
விளளையயாட்டுக்கு கயாய்கள அளமத்திட உதவின
தங்கம், சவளளி பபயான்ற உபலையாகங்களிலும்
கயாய்களளை அளமத்தயாரகள. யயாளனத்
தந்தங்களிலும் சந்தனக் கட்ளடகளிலும்
கயாய்களளை உண்டயாக்கி அதில் அழகயான சித்திர
பவளலைப்பயாடுகளளைச் சசதுக்கி ஆடி
மகிழ்ந்தனர.
கயாலைங்கடந்த பபயாதும், மற்ற விளலையுயரந்த
கற்கள மயாறிப் பபயானயாலும், தந்தமும்
சந்தனமரமுபம நிளலைத்து நின்றன. இப்சபயாழுது
பிளையாஸடிக்கில் கூட ஆட்டக் கயாய்களளை சசய்து
ஆடுகின்றனர.

மனிதக் கயாய்கள
இளவகளளை விட, ஆச்சரியமயான ஆட்டக்கயாய்கள
முகலையாயர ஆட்சிக்கயாலைத்தில் இருந்திருக்கின்றன
என்றும் கூறுகின்றனர. அளவகள தயான் மனிதக்
கயாய்கள.
கி.பி. 16-ம் நூற்றயாண்டின் இறுதியிலும் கி.பி 17-ம்
நூற்றயாண்டின் சதயாடக்கத்திலும், இந்தியயாளவ
ஆண்ட முகலையாய மன்னரகள சதுரங்க
ஆட்டத்தில் அதிக ஆரவமும் பநயமும்
நிளறந்தவரகளையாக விளைங்கினர.
அரண்மளனத் தளரயிபலை கற்களின் மீபத
சதுரங்கக் கட்டங்கள சபரிது சபரிதயாக
அளமக்கப்பட்டிருந்தன.
சபரும்பயாலும் ரயாணியும் அரசருபம இருந்து
ஆடுவயாரகள, அந்தந்தக் கட்டங்களுக்குரிய

கயாய்களளை ளவக்கயாமல், அந்தக்
கட்டங்களுக்குரிய கயாய்களின் அளமப்ளபப்
பபயாலை. தங்கள தளலையில் அணிகலைன் அணிந்து
பணியயாட்கள உரிய கட்டங்களில் நிற்பயாரகள.
கயாய்களளை தயாங்கள நகரத்துவதற்குப் பதிலையாக
ஆட்களளை நகரச் சசயால்ல ஆடுவயாரகள அவரகள
விரும்புகின்ற கட்டம் பநயாக்கிச் சசன்று
அவரகளும் நிற்பயாரகள.
இப்படி ஆடியதயாக வரலையாறு
எடுத்துளரக்கின்றது. அரசரகளின்
அரசளவதயாபன ஆட்டத்ளத நலவுறயாமல் கயாத்து
வந்திருக்கிறது!.
ஆட்டப் பலைளக :
ஆட்டப் பலைளகயயானது ஆதிமுதலையாகபவ
கட்டங்களின் அளமப்பிபலை தயான்
அளமந்திருந்தது. முற்கயாலைத்தில், எல்லையாக்

கட்டங் களும் ஒரு வண்ணக் கட்டங்களையாகபவ
இருந்து வந்திருக்கின்றன!
சிலை நூற்றயாண்டுகளுக்கு முன்னர தயான், இரு
வண்ணங்கள அளமந்த கட்டங்களையாக ஆட்டப்
பலைளக மயாற்றம் சபற்றது. சிவப்பு பச்ளச
வண்ணம் உளளை கட்டங்கள அல்லைது கறுப்பு
சவளளளை அல்லைது சவளிர மஞ்சள நிறம்
உளளைனவயா அளமந்திருந்தது.
இப்சபயாழுது, கறுப்பு சவளளளை என்ற இரு
வண்ணக் கட்டங்கபளை உளளைன.
ஆட்டக்கயாய்களும் அவ்வயாபற நிறம் மயாறி,
தற்பபயாதும் கறுப்பு சவளளளைக் கயாய்கள என்பற
இறுதி வடிவம் சபற்றிருக்கின்றன.

கயாய்களில் கற்பளன நயம்
சதுரங்க ஆட்டம் ஆடுவதற்கு இருவர பதளவ.
அவரகள எதிசரதிபலை அமரந்திருக்க, நடுவில்
சதுரங்க அட்ளட இருக்கும். ஆளுக்சகயாரு
சவளளளை கயாய்களைடங்கிய அல்லைது கறுப்புக்
கயாய்களைடங்கிய சமயாத்தப் பகுதிளய
பதரந்சதடுத்துக் சகயாண்டு ஆடுவது தயான்
வழக்கம்.
இவ்வயாறு கறுப்புக் கயாய்களில் உளளை
ரயாஜயாளவயும், சவளளளை நிறக் கயாய்களில் உளளை
ரயாஜயாளவயும் எதிரிகள பபயாலைபவ எண்ணிக்
சகயாண்டு, கற்பளன நயம் மிளிர கயாய்களளை
அளமத்து அந்நயாளில் ஆடியிருக்கின்றனர.
இங்கிலையாந்ளத எதிரத்து இந்தியயா பபயாரக்
பகயாலைம் பூண்டிருந்த 18-ம் நூற்றயாண்டு சமயத்தில்

அவரகள தளைபதிளயயும் இந்தியத் தளைபதி
பபயாலை உருவம் அளமத்து ஆடினர.
ஒரு பக்கம் ஆங்கிபலையரகள, இன்சனயாரு பக்கம்
இந்தியரகள, என்ற உருவகம் சகயாண்டு
ஆடிமகிழ்ந்தனர.
ஒரு புறம் கம்யூனிஸட்டுகள, மறுபுறம்
முதலையாளித்துவ பிரதிநிதிகள என்றும்,
சதுரங்கத்தில் அரசியலும் சிலை சமயம்
புகுந்திருந்தது.
மதத்தின் அடிப்பளடயிபலை களதகள
பிறந்திருந்தன அல்லைவயா!
மதத்தின் அடிப்பளடயிபலை களதகள
பிறந்திருந்ததனயால், அதனடிப்பளடயிலும்
கயாய்களளை அளமத்து நம் இந்தியரகள
ஆடியிருக்கின்றயாரகள.

ஒருபுறம் ரயாமளன ரயாஜயாவயாகவும், மறுபுறம்
இரயாவணளன ரயாஜயாவயாகவும் சகயாண்டும்; ரயாமன்
சிப்பயாய்களளை அனுமயான் பபயாலைவும்,
இரயாவணன் சிப்பயாய்களளை ளசத்தயான் (Demon)
பபயாலைவும் அளமத்து
விளளையயாடியிருக்கிறயாரகள.
பகரளை நயாட்டிபலை புதுமயாதிரிக் கயாய்களளை
அளமத்து ஆடியதயாக வரலையாறு ஒன்று
விரித்துளரக்கின்றது.
ரயாஜயாவுக்குப் பதிலையாக ரயாமளனயும் ரயாணிக்குப்
பதிலையாக சீளதளயயும், யயாளனக்கு பதிலையாக
வினயாயகளரயும், குதிளரக்குப் பதிலையாகக்
கல்கிளயயும், ரதத்திற்குப் பதிலையாக
பகயாபுரத்ளதயும்,
சிப்பயாய்களுக்குப் பதிலையாக அனுமயாளரயும்
உருவகமயாக அளமத்து ஆடினயாரகளையாம்.

இவ்வயாறு பலை நூற்றயாண்டுகளையாக பலைபகயாடி
மக்களையால் சபரிதும் விரும்பி ஆடப் சபற்ற
ஆட்டத்திற்குரிய விதிகளளை, ஏறத்தயாழ 1800 ஆம்
ஆண்டுக்குப் பிறபக ஒழுங்குபடுத்தி
அளமத்தயாரகள என்று வரலையாற்றயாசிரியரகள
கூறுகின்றனர.
மக்களளை மயக்கும் சதுரங்கம்
மக்கள சதுரங்க ஆட்டத்ளத விரும்பியதற்கு
அடிப்பளட கயாரணங்கள இருக்கத்தயான்
இருந்தன.
பபயாட்டிமிகுந்த பபயாரயாட்ட உணரவு என்பது
வயாழ்க்ளகக்குத் பதளவ. அத்தளகய பபயாட்டி
மனப்பயான்ளமளயயும் பபயாரயாட்ட குணத்ளதயும்
வளைரத்து, அவற்றிற்கு நல்லை வடிகயாலையாக
விளைங்குகிறது சதுரங்க ஆட்டம்.

எதிரபயாரயாமல் இளடப்படுகின்ற தளடகளளை,
இடரபடுகின்ற துயரகளளை, வழிமறிக்கின்ற
வலய சக்திகளளைசயல்லையாம் எளிய
முயற்சியுடபன சமயாளித்து, சவற்றி
சபறும்பபயாது உண்டயாகின்ற மகிழ்ச்சிக்கு
அளைபவது? அத்தளகய அளைவில்லையா ஆனந்தத்ளத
சதுரங்க ஆட்டத்ளத ஆடும்பபயாது
ஆட்டக்கயாரரகள உணரவதயால்தயான், மக்கள
இதளன மிகவும் விரும்பி ஆடுகின்றனர.
ஆட்டப் பலைளகயில் உளளை கயாய்களின் மீபத
ஆட்டக்கயாரரகளின் மனளத ஈடுபடுத்தி, புறக்
கண்களளை அப்புறம் இப்புறம் பபயாகவிடயாது.
அகக்கண்களளை அகலையாமல் ஆழ்த்தி, ஆழ்ந்த
நிளனவுடன் சசயல்படச் சசய்து,
சுற்றுப்புறத்ளதயும் சுகதுக்கத்ளதயும் மறக்கச்
சசய்வதயால்தயான், சதுரங்க ஆட்டம் சந்தடியும்

சங்கடமும் நிளறந்த இந்த நயாட்களில்
சபருவயாரியயாக மக்களையால் வரபவற்கப்படுகிறது.
சதுரங்கத்ளதச் சயாட பவண்டும் என்ற
ஆளசயுடன் ஒரு அறிஞர கூறிய உவளமளயயும்
கயாண்பபயாம். ளபபிளிபலை கயாணும் ஒரு
நிகழ்ச்சிளய ஒரு ஆசிரியர அவர கருத்தினுக்கு
ஏற்ப சபயாருத்திக் கயாட்டுகிறயார.
“பயயாபு என்பவனது ஆழ்ந்த சபயாறுளமளயச்
பசயாதிப்பதற்கயாக, ளசத்தயான் பலை தந்திரங்கள
சசய்தயான். சயாகச பவளலைகளளைச் சசய்யச்
சசயான்னயான். சயாகசங்களளை ஏற்கச் சசயான்னயான்.
என்றயாலும் பயயாபுளவ அவனயால் சபயாறுளமளய
இழக்கச் சசய்ய முடியவில்ளலை. ளசத்தயான்
பதயாற்றுப் பபயானயான்.
அந்த முட்டயாள ளசத்தயான், ஒரு முளற அவளன
சதுரங்க ஆட்டம் ஆடச் சசயால்லயிருந்தயால்,

நிச்சயம் அவன் சிறிது பநரத்திற்குளபளைபய
சபயாறுளம இழந்து பதயாற்றுப்பபயாயிருப்பயான்'
என்பபத அவர கூற்றயாகும்.
ஜயாரஜ் சபரனயாட்ஷயா, "பதிபனயாரு முட்டயாளகள
ஆடுகின்றயாரகள. பதிபனயாரயாயிரம் முட்டயாளகள
பவடிக்ளகப் பயாரக்கின்றயாரகள." என்று
கிரிக்சகட் ஆட்டத்ளதப் பற்றிக் பகலயயாகப்
பபசவில்ளலையயா! அது பபயாலைபவதயான், சதுரங்க
ஆட்டத்ளதப் பற்றியும் அந்த ஆசிரியர
குறிப்பிட்டயார.
சபயாறுளமளய பசயாதிக்கின்ற, சபயான்னயான
பநரத்ளத வீணடிக்கின்ற, பசயாம்பளலை
வளைரக்கின்ற ஆட்டம் என்று ஒருபுறம்
துற்றினயாலும், சகலை வசதிகளும் நிளறந்த அரச
பரம்பளரயினர, பிரபுக்கள வம்சத்தினர
ஆடுகின்ற ஆட்டம் என்று கயாலைம்

பளறசயாற்றினயாலும், அறிவுளளை எவரும்
ஆடலையாம் என்று இக்கயாலைத்தில் சதுரங்கம் நிளலை
இறங்கி வந்திருக்கிறது. ஆனயால் அதன் தரம்
இறங்கிவிடவில்ளலை.
விளளையயாடுவதற்சகன்று பரந்த இடம்
பதளவயில்ளலை. சவயில், மளழ பனி குளிர
என்று கயாய்ந்து உலைரந்து நலயவும்
அவசியமில்ளலை. விளளையயாட்டுப் சபயாருள
வயாங்க வசதியில்ளலைபய என்று வயாட்டமுற்று
பவதளனப்படவும் பவண்டிய தில்ளலை.
ஒருமுளற வயாங்கிவிட்டயால், சநடுங்கயாலைம்
இருந்து, பயன்படும் ஆட்டப் சபயாருளகள
அடங்கிய சதுரங்கம், ஒரு சிறந்த ஆட்டமயாகும்.
அமரந்த இடத்திபலைபய இருந்து ஆடிடச்
சசய்யும் உடளலைக் கட்டுப்படுத்துகின்ற வலய
மனத்ளதயும், பமய்கின்ற கண்கள வழிபய

மயாய்கின்ற நிளனவுகளுடன் அல்லையாடுகின்ற
மனநிளலைளய மயாற்றவும், - தன்னம்பிக்ளகளய
வளைரத்துக் சகயாளளைவும், சக்திக் பகற்றவயாறுதயான்
சசயல்பட முடியும் என்பளத விட, நுணுகி
பயயாசளனயுடன் அணுகினயால் எக்கயாரியத்திலும்
சவற்றிசபறலையாம் என்ற நம்பிக்ளகளயப்
சபறவும் சதுரங்கம் வழி வகுக்கிறது.
ஆடிபயயார சபற்ற அனுபவங்கள எல்லையாம்
அதளனத்தயான் கூறுகின்றன. ஆடுபவயாரும்
அத்தளகய அரிய உணரளவபய நயாளும்
சபறுகின்றனர. நயாடிய நயாமும் நிச்சயம்
சபறலையாம்.
இனி, சதுரங்க ஆட்டத்தில், ஆட்டத்திற்குரிய
கயாய்களளை எவ்வயாறு நகரத்தி ஆடுவது என்ற
முளறகளளைக் கயாணுபவயாம்.

2. விளளையயாடும் முளறகள

பபயார சசய்வதற்கயான பபயாரக்களைத்ளத பநயாக்கி,
முற்கயாலைத்தில் ஒரு அரசன் பபயாகின்றயான்
என்றயால், அவளனத் சதயாடரந்து கூடபவ
அணிவகுத்துச் சசல்வன அவனது நயால்வளகப்
பளடகளையாகும். அப்பளடகள, அரசன்
ஆளணளய பமற்சகயாண்டு, முன்சனழும்
தளடகளளை உளடத்து, துணிந்துவரும்
எதிரிகளின் தளலைகளளைத் துனித்து,
பபரயாற்றலுடன் பபயாரிடும்.
அத்தளகய பபரயாற்றயால் மிக்கப் பளடகளளை
நமது முன்பனயாரகள ரத, கஜ, துரக, பதயாதிகள
என்று சபயரிட்டு அளழத்தனர. அதயாவது
பதரப்பளட, யயாளனப் பளட, குதிளரப்பளட
கயாலையாட் பளட என்பனவயாகும்.
அந்த பபயாரக் கயாலை பசளன அளமப்பிளனபய
பின்பற்றி, ஆட்ட முளறளமயயாகக் சகயாண்டு

ஆடப் சபற்ற ஆட்டந்தயான் சதுரங்க
ஆட்டமயாகும்.
அரசர, அவருக்குத் துளணயயாக இரயாணி, அந்த
ரங்கத் சதயாடரபும் ஆழ்ந்த அறிவுளரகளும்
கூறும் அளமச்சரகள, அனுதினம் அவரகளளைக்
கயாக்கப் பயாடுபடும் தளைபதிகள, மதகுருக்கள,
மற்றும்
அரசருடன் சதயாடரபு சகயாண்டவரகளையால்
மட்டுபம ஆடப்சபற்று வந்ததயாக சரித்திரக்
குறிப்புக்கள கூறுகின்றன.
அரச பரம்பளரயினர மட்டுபம ஆடி மகிழ்ந்து
வந்த கயாலைம் மயாறி, இன்று அறிவுளளை, ஆழ்ந்து
சிந்திக்க விரும்புகின்ற அளனவரயாலுபம,
விரும்பி ஆடப்படுகின்ற ஆட்டமயாக மயாறி
வந்திருக்கிறது.

ஆட்டம் தயான் அரண்மளனயிலருந்து கீழிறங்கி
வந்திருக்கிறபத தவிர, தரத்திலும் திறத்திலும்
அபத சீரும் சிறப்புடன் தயான் மிளிரந்திருக்கிறது.
“எல்பலையாரும் இந்நயாட்டு மன்னர என்று பயாரதி
பயாடினயான். இன்று நயாட்டு மக்களையாகிய
மன்னரகள நயாயகரகளையாக மயாறி,நயாசளைல்லையாம்
மகிழ்ந்து விளளையயாடும் நயாளையாக மலைரந்து
வந்திருக்கிறது.
சதுரங்க ஆட்டத்தில் உளளை ஆட்டக்கயாய்கள,
அவற்றின் தன்ளம என்ன, எவ்வயாறு
ளவக்கப்படுகின்றன, நகரத்தப்படுகின்றன.
பமயாதிக் சகயாளகின்றன என்பதளன முளறயயாக
அறிந்து சகயாண்டயால், ஆடுதற்பகற்ற ஆளச
விரிவுறும் அறிவு வலளம சபறும். வழியும்
சதளிவு சபறும். விளளையயாடும் மனமும் நிளறவு
சபறும். நிம்மதியும் தரும்.

இனி, ஆடப் பயன்படும் சயாதனங்களளைப் பற்றி
சதளிவயாகத் சதரிந்து சகயாளபவயாம்.

விளளையயாடும் இடம் :
பபயாரிடுவதற்குப் பரந்த பபயாரக்களைம்
பயன்பட்டது பபயாலை, சதுரங்கம்
விளளையயாடுவதற்கு ஒரு அட்ளட பயன்படுகிறது.
அதன் அளைவு இவ்வளைவு தயான் என்று எங்கும்
எதிலும் குறிக்கப்படவில்ளலை. அது,
ஆடுபவயாரின் வசதிளயயும் விருப்பத்ளதயும்
சபயாறுத்தது.
தளரயிபலை கட்டங்கள பபயாட்டு மன்னரகள
விளளையயாடினயாரகள என்று படித்திருக்கிபறயாம்.
அரண்மளனயில் இடம் சபயாருள
எல்லையாவற்றிலும் வசதியிருந்ததயால், எப்படிபயயா
ஆடினயாரகள. நமக்கு இருவர உட்கயாரந்து
எதிசரதிபர இருந்து ஆடத்தயாபன அட்ளட
பவண்டும். அது சபரிபதயா சிறிபதயா! பதளவயயான
அளைளவ நயாபம பதரந்சதடுத்துக் சகயாளளைலையாம்.

நயாம் பதரந்சதடுக்கும் அட்ளட சம அளைவுளளைது
பபயாலை 64 கட்டங்கள சகயாண்டிருக்க பவண்டும்.
முதல் கட்டம் கறுப்பு வண்ணம் என்றயால்,
அளதயடுத்து வருவது சவளளளை வண்ணக்
கட்டம் என்று கட்டங்கள மயாறி மயாறி அளமக்கப்
சபற்றிருக்க பவண்டும்.
ஒரு வரிளசக்கு, முன்னர கூறியுளளை அளமப்பில்
8 கட்டங்கள அதிபலை இடதுபக்கம் உளளை
முதலையாவது கட்டம் கறுப்பு. அடுத்து சவளளளை
என்று சதயாடங்கி, முடிகின்ற எட்டயாவது கட்டம்
சவளளளை வண்ணத்தில் இருக்க பவண்டும்.
இவ்வயாறு வரிளச ஒன்றுக்கு எட்டுக் கட்டங்கள
என்று வண்ணக் கட்டங்கள மயாறி மயாறி வருவது
பபயாலை இருக்க, சமயாத்தம் சவளளளை கறுப்புக்
கட்டங்களையாக 64 கட்டங்கள அளமகின்றன.

இக்கட்டங்களில் தயான் கயாய்கள அடுக்கி
ளவக்கப் சபறுகின்றன.
ஆட்டத்தில் ஆடப் பயன்படும் கயாய்களளை இனி
அடுக்கி ளவக்கும் முளறயிளனக் கற்றுக்
சகயாளபவயாம்.

ஆடப் பயன்படும் கயாய்கள
கறுப்புக் கட்டங்கள 32, சவளளளைக் கட்டங்கள
32 என்று சமயாத்தம் 64 கட்டங்கள இருந்தயாலும்,
ஆடப் பயன்படுகின்ற கயாய்களையாக கறுப்பில் 16 ம்
சவளளளையில் 16 ம்தயான் உண்டு.
அந்தப் பதினயாறு கயாய்களும் ஒன்று பபயால் ஒபர
அளமப்பு உளடயளவ அல்லை. பல்பவறு
அளமப்பில், பல்பவறு வடிவில், பல்பவறு சக்தி
சகயாண்ட கயாய்களையாகத்தயான்
உருவயாக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
ஒரு ரயாஜயா, ஒரு ரயாணி, 2 ரதம் 2 யயாளன 2 குதிளர 8
சிப்பயாய்கள என்று சமயாத்தம் 16 கயாய்கள உண்டு.
கயாய்களளை ளவக்கின்ற முளற :
ஆடுவதற்கயாக, எதிசரதிபர அமரந்திருக்கும்
இருவரில் ஒருவர சவளளளைக்கயாய்கள 16 ஐயும்,

மற்றவர கறுப்புக்கயாய்கள 16 ஐயும் எடுத்துக்
சகயாளளை பவண்டும்.
தனக்கு முன்பன உளளை கட்டங்களில், கயாய்களளை
எவ்வயாறு அடுக்க பவண்டும் என்பளத
முளறயயாகத்சதரிந்து சகயாளவது மிக மிக
முக்கியம்.

முதலல் சவளளளைக் கயாய்களளை எப்படி
அடுக்குவது என்று கயாண்பபயாம்.
இடது பக்கம் உளளை முதல் கறுப்புக்
கட்டத்திலும், வலைது பக்கம் உளளை களடசி

சவளளளைக் கட்டத்திலும் யயாளனக் கயாய்களளை
ஒவ்சவயான்றயாக ளவக்க பவண்டும். இடப்
பக்கம் இருப்பது ரயாணி யயாளன வலைப்பக்கம்
உளளை யயாளனக்குப் சபயர ரயாஜயா யயாளன.
இடது பக்கத்தின் இரண்டயாவது கட்டத்தில்
அதயாவது யயாளனயின் பக்கத்தில் ஒரு குதிளரக்
கயாளயயும், (Knight) வலைது பக்கத்தில் உளளை
யயாளனயின்
பக்கத்தில் உளளை கறுப்புக் கட்டத்தில் மற்சறயாரு
குதிளரக் கயாளயயும் ளவக்கபவண்டும். ரயாணி
யயாளனக்குப் பக்கம் இருப்பது ரயாணி குதிளர,
வலைப்பக்கம் உளளைது ரயாஜயா குதிளர.
இடப்புறம் உளளை மூன்றயாவது கறுப்புக்
கட்டத்தில் ஒரு ரதக் கயாளயயும் (Bishop),
வலைப்புறம் உளளை மூன்றயாவது சவளளளைக்

கட்டத்தில் இன்சனயாரு ரதக் கயாளயயும் ளவக்க
பவண்டும்.
இடப்பக்கம் இருப்பது ரயாணி ரதம், வலைப் பக்கம்
உளளைது ரயாஜயா ரதம்.
இடப்புறத்திலருந்து உளளை நயான்கயாவது
சவளளளைக் கட்டத்தில் ரயாணிக் கயாளயயும்
(Queen) அதற்கடுத்த கறுப்புக் கட்டத்தில்
ரயாஜயாளவயும் (King) நிறுத்த பவண்டும்.
குறிப்பு : சவளளளைக் கட்டத்தில் ரயாணிக்
கயாளயயும், கறுப்புக் கட்டத்தில் ரயாஜயாளவயும்
ளவப்பது பபயாலை, கறுப்புக் கயாய்
ளவத்திருப்பபயார தனது இடப்புற முதல்
கறுப்புக் கட்டத்தில் தனது யயாளனக்கயாய், பிறகு
குதிளரக்கயாய், அடுத்தது ரதக் கயாய் மூன்ளறயும்
வரிளசயயாக ளவத்து, அடுத்த கறுப்புக்
கட்டத்தில் தனது கறுப்பு ரயாணிக் கயாளயயும்,

அதளனயடுத்து ரதக் கயாய், குதிளரக்கயாய்,
யயாளனக்கயாய் என்ற வரிளசயில் எட்டுக்
கட்டங்களிலும் நிறுத்தி ளவக்க பவண்டும்.
முதல் வரிளசயில் பமற்கூறியவயாறு கயாய்களளை
ளவத்தவுடன் பயாரத்தயால், ரயாணியும் ரயாணியும்
பநசரதிரயாகவும், ரயாஜயாவும் ரயாஜயாவும் பநர
எதிரயாக நிற்பது பபயாலைவும், கயாய்களின் அளமப்பு
அளமந்திருக்கும். (படம் கயாண்க)
முன் வரிளச முடிந்த பிறகு, அதளன அடுத்து
முன்னிருக்கும் இரண்டயாவது வரிளசயில் உளளை
எட்டுக் கட்டங்களிலும் சிப்பயாய் (Pawn)
கயாய்களளை கட்டத்துக்கு ஒன்றயாக நிறுத்தி
ளவத்துவிடபவண்டும்.
இதுதயான் கயாய் ளவக்கும் முளற.
கயாய்களளை நகரத்தும் முளற:

சிப்பயாய் கயாய் (Pawn): சவளளளைக் கயாயிளன
ஆட்டக் கயாயயாக ளவத்திருப்பவபர முதலல்
ஆட்டத்ளதத் சதயாடங்க பவண்டும்.

சிப்பயாய் கயாய், கறுப்புக் கயாய்கள இருக்கும்
திளசளய பநயாக்கித் தயான் முன்பனறும். அதயாவது
பநரயாக இருக்கும் எதிரக் கட்டத்திற்குத்தயான்
நகரத்த பவண்டும்.

முதன் முதலையாக சிப்பயாய் கயாளய நகரத்த
விரும்புகின்றவர, தயான் விரும்பினயால் அல்லைது
பதளவயயானயால் இரண்டு கட்டங்கள முன்
பநயாக்கி நகரத்தலையாம். அந்த சிப்பயாய் கயாய், ஒரு
முளற நகரந்த பிறகு, அடுத்து ஆட இருக்கும்
ஆட்ட வயாய்ப்புகளில், ஒரு முளறக்கு ஒரு
கட்டம்தயான் நகரபவண்டும். நகரத்தப்பட
பவண்டும். மீண்டும் இரண்டு கட்டம் தயாண்ட
முடியயாது. அதுதயான் விதி.
முன் கட்டத்திற்கு ஒரு முளற நகரந்து பபயாய்
விட்டயால், எக்கயாரணம் சகயாண்டும் அது திரும்பி
முன்னிருந்த இடத்திற்கு வரபவ முடியயாது.
அதயாவது, முன்பனறிய கயாய்கள எந்த
சந்தரப்பத்திலும் பின்னயால் வரக்கூடயாது. வரபவ
கூடயாது.

ஒன்று, எதிரியின் கயாளய சவட்டுவதற்கயாக
முன்பனறலையாம். அல்லைது சவட்டப்பட்டு
சவளிபயற்றப்படலையாம். அல்லைது அங்பகபய
நின்று விடலையாம்.
சிப்பயாய் கயாய் எதிரியின் கயாளய சவட்ட
பநரிடுகின்றசபயாழுது மட்டும் தனக்கு வலைப்
புறமயாக அல்லைது இடப்புறமயாக உளளை குறுக்குக்
கட்டத்தில் ஒரு கட்டம் நகரந்து சவட்டித்தயான்
ஆடமுடியும்.
சிப்பயாய் கயாளய விளளையயாடும் ஆட்டக்கயாரர,
சவற்றிகரமயாக, அதயாவது சவட்டப் படயாமல்
எதிரியின் களடசி வரிளசக் கட்டங்களுக்குக்
சகயாண்டு பபயாய் விட்டயால், சகயாண்டு பபயான
ஆட்டக்கயாரர, தயான் எந்தக் கயாளய
விரும்புகிறபரயா அந்தக் கயாய் பவண்டுசமன்று
பகட்டு, அந்த சிப்பயாய் கயாய்க்குப் பதிலையாக

பகட்ட கயாளய ளவத்து ஆடலையாம். உதயாரணமயாக,
அவருக்கு ரயாணிக் கயாபய
பவண்டுசமன்றிருந்தயால் ரயாணிக்கயாபய
பவண்டுசமன்று பகட்டு விளளையயாடலையாம்.
அடுத்து வருவது யயாளனக்கயாய், அதளன
நகரத்தும் முளறளயக் கயாணலையாம்.
யயாளனக்கயாய் (ROOK):
யயாளனக்கயாய் தயான் இருக்கும் இடத்திலருந்து,
முன்பனயாக்கி அல்லைது பின்பனயாக்கி,
இடப்புறமயாக அல்லைது வலைப்புறமயாக, சமய
சந்தரப்பத்திற்பகற்றவயாறு ஒரு கட்டம்
கடக்கலையாம். அல்லைது பலை கட்டங்களும் கடந்து
சசன்று விரும்பிய கட்டத்தில் அமரலையாம்.
எத்தளனக் கட்டங்களையாக இருந்தயாலும் கடந்து
பபயாகலையாம் என்றயாலும், அதிலும் ஒரு

கட்டுப்பயாடு இருக்கிறது, தன் இனக் கயாய்கள
ஏதயாவது 'ஒன்று' கடந்து பபயாகும் வழியயான
கட்டத்தில் இருந்தயால், அது, அதளனத் தயாண்டிக்
கடந்து பபயாக முடியயாது. வழி இருந்தயால்
மட்டுபம பபயாக முடியும்.

பபயாகும் வழியில் எதிரிக்கயாய் இருந்தயா ல்,
விருப்பம் இருந்தயால் சவட்டலையாம்.
இல்ளலைபயல் தயான் விரும்புகின்ற

இடத்திபலைபய நின்று விடலையாம். (யயாளனயின்
இயக்கம் எப்படி என்று படம் கயாண்க)
ரதக்கயாய் (Bishop) ரதக் கயாளய 'மந்திரி' என்றும்
சசயால்வதுண்டு. யயாளனக்கயாய் 2 இருப்பது பபயாலை
ரதக்கயாயும் ஆட்டத்தில் 2 உண்டு. அதில் ஒன்று
ரயாணிக்குப் பக்கத்திலும், மற்சறயான்று
ரயாஜயாவுக்குப் பக்கத்திலும்
ளவக்கப்பட்டிருக்கும்.
யயாளனக்கயாய் தனக்கு பநரயாக உளளை கட்டத்தில்
பநரயாகப் பபயாவது பபயாலை, ரதக்கயாய் குறுக்குக்
கட்டம் வழியயாகத்தயான் பபயாகும். அதயாவது
சவளளளைக் கட்டத்தில் இருக்கும் ரதக்கயாயயானது,
குறுக்கயாக இருப்பது பபயால் உளளை சவளளளைக்
கட்டத்தின் வழியயாகவும்; கறுப்புக் கட்டத்தில்
இருக்கும் ரதக்கயாய், குறுக்கயாக உளளை கறுப்புக்
கட்டத்தில் வழியயாகவுபம நகர முடியும்.

ஒரு சமயத்தில் ஒரு கட்டம் நகரலையாம். அல்லைது
ஒபர வயாய்ப்பில் பலை கட்டங்களும் கடந்து
பபயாகலையாம். இளடபய, தன் இனக்கயாய் ஏதயாவது
ஒன்று இருந்தயால், கடந்து தயாண்டிப் பபயாக

முடியயாது. வழி கிளடக்கும் வளரதயான் அது
பபயாக முடியும். முளறசயல்லையாம் யயாளனக் கயாய்
பபயால்தயான்.
கடக்கும் வழியில் எதிரிக்கயாய் இருந்தயால்,
விரும்பினயால் சவட்டிசயறியலையாம்.
இல்ளலைபயல் விரும்பிய இடத்தில் நகரந்து
சகயாளளைலையாம்.

குதிளரக்கயாய் (Knight):
சதுரங்க ஆட்டத்தில் குதிளரக் கயாய்களளை நகரத்தி
ஆடுவது சற்று சிக்கலையானதுதயான். சதளிவயாக
நகரத்தப் பழகிக் சகயாண்டயால், ஆடுவதற்கு
மிகவும் சுளவயயாக இருக்கும்.
அவசரப்பட்டயால், குதிளரக்கயாய் சங்கடத்திலும்
ஆழ்த்திவிடும்.
குதிளரக் கயாய் நகரும் முளற சற்று
பவடிக்ளகயயானது. குதிளர தயாண்டித் தயாண்டி
ஒடுவது பபயாலை, குதிளரக் கயாயும் மற்றக் கயாய்கள
பபயாலை நகரயாமல் பலை கட்டங்கள தயாண்டித் தயான்
கடக்கும்.
ரயாஜயா கயாய்க்கும், ரயாணி கயாய்க்கும் கூட இல்லையாத
தனிச் சிறப்பும் தனியயான வயாய்ப்பும், குதிளர
கயாய்க்கு மட்டுபம உண்டு.

எல்லையாக் கயாய்களும் தயான் நகரும்பபயாது எதிபர
தன் இனக்கயாய்கள இருந்தயால், நகரவளதத்
சதயாடர முடியயாமல், அங்பகபய நின்று விடும்.
ஆனயால், எதிபர கயாய்கள இருந்தயாலும் தயாண்டிச்
சசன்று, தயான் விரும்புகிற இடம் பபயாய்
தங்குகின்ற அனுமதி குதிளர கயாய்க்கு மட்டுபம
உண்டு.
குதிளரக் கயாயயானது, தயான் இருக்கும்
இடத்திலருந்து ஒரு கட்டம் வலைப்புறபமயா
அல்லைது இடப்புறபமயா நகரந்து, பமல்
பநயாக்கிபயயா அல்லைது கீழ்ப்புறபமயா இரண்டு
கட்டம் சசன்று அக்கட்டத்தில் இருக்கலையாம்.

இவ்வயாறு ஒரு குதிளரக் கயாயயானது, சதுரங்க
அட்ளடயில் நயான்கயாவது அல்லைது ஐந்தயாவது
வரிளசயின் மத்திய கட்டத்தில் இருந்தயால், அது
எட்டுக் கட்டத்திற்கு விதி முளறப்படி தயாண்டிக்
கடந்து பபயாகக் கூடிய வயாய்ப்பு உண்டு. தயான்
அமரவதற்கு இடம் இருந்தயால், விதி முளறப்படி

எந்த இடத்திற்கும், தயான் விரும்புகின்ற
கட்டத்திற்கும் அது பபயாகலையாம்.
குதிளரக் கயாய் அமரகின்ற இடத்தில், எதிரிக் கயாய்
இருந்தயால், சவட்டி விடலையாம். பதளவயில்ளலை
என்றயால், மயாற்று இடம் இருந்தயால் அதில்
அமரலையாம். (குதிளரக் கயாய் இயக்கத்ளதக்
குறிக்கும் முளறளய படம் பயாரத்துத் சதரிந்து
சகயாளக)
ரயாணிக் கயாய் (Queen):
அரசருக்குத் பதளவயயான அதிகம்
உரிளமயுளளைவள ரயாணி என்பதயால், அரசளர
விட அதிக சக்தியுளளைதயாக ரயாணிக்கயாய்
அளமக்கப் பட்டிருக்கிறது.
யயாளனக்கயாய் பபயாலை முன்னும் பின்னும்
பக்கவயாட்டின் இருமருங்கிலும் பநரயாகபவயா, ஒரு

கட்டபமயா அல்லைது பலை கட்டங்கபளையா
பபயாகலையாம்.
அபதபபயால், ரதக்கயாய் மயாதிரி குறுக்குக் கட்டம்
வழியயாகவும் சசல்லைலையாம். விரும்பினயால் ஒரு
கட்டம் கடக்கலையாம். இல்ளலைபயல் பலை
கட்டங்கள கடந்து பபயாகலையாம்.

ஆக, ஒரு ரயாணிக் கயாய் தயான் இருக்கும் ஒரு
இடத்திலருந்து, முன்பன, பின்பன, இடப்புறம்
வலைப்புறம், இடப்புற குறுக்குக் கட்டம்,
வலைப்புற குறுக்குக் கட்டம் என்று ஒரு கட்டம்
நகர, எட்டு வழிகளில் நகரலையாம். (படம் பயாரத்துத்
சதரிந்து சகயாளக)

ரயாஜயா கயாய் (King):
ஆட்டத்தின் தளலைளமக்கயாய் இதுதயான். இதளன
சுற்றிச் சுற்றித்தயான் ஆட்டத்தின் அத்தளனக்
கயாய்களின் இயக்கமும் இருக்கும்.
சகலை சக்தியும் சயாகசமும் நிளறந்த ரயாணிக் கயாளய,
சயாதயாரண சிப்பயாய் கயாய்கள கூட சவட்டி
எறிந்துவிடலையாம். சிலை சமயத்தில் ஒரு ஆட்டக்
கயாரர தனது ரயாணிக் கயாளய இழந்தயாலும் கூட,
அப்படி ஒன்றும் குடி முழுகிப் பபயாய் விடயாது.
ஆட்டமும் களளையிழந்து பபயாகயாது. சவற்றியும்
மயாறிப்பபயாகயாது. ரயாணிளய இழந்தயாலும்
ஆட்டம் சதயாடரும். முடிந்தயால் சவற்றியும்
சபறலையாம்.
ஆனயால், ரயாஜயா கயாய்தயான் முக்கியமயானதயாகும்.
அதனயால்தயான் என்னபவயா, இது ரயாஜயா பபயாலைபவ

இயக்கமும் குளறந்த அளைவிபலை தயான் நடந்து
சகயாண்டிருக்கிறது.
ரயாஜயா கயாய் தன் விருப்பப்படி, முன்
கட்டத்திற்பகயா, பின் கட்டத்திற்பகயா, இடப்புறம்
அல்லைது வலைப்புறம், அல்லைது குறுக்கு
கட்டத்தின் முன்பனயா அல்லைது பின்பனயா,
அல்லைது இடப் புறபமயா
வலைப்புறபமயா என்று, எட்டு திளசப் பக்கத்திலும்
ஒரு கட்டம் மட்டுபம நகரலையாம். நகரும்.

ரயாஜயாவுக்கு, எப்சபயாழுதுபம பலைத்த கயாவல்
சுற்றிலும் உண்டு. ரயாஜயாவுக்கு ஆபத்து என்றயால்,
பபயாரக்களைப் பளடகபளை அதிரந்து பபயாவது
உண்டு. சிலை சமயங்களில், பளட பதயாற்று
விடுவதும் உண்டு.

அது பபயாலைபவ, ரயாஜயா கயாய்க்கு ஆபத்து என்றயால்,
எதிரயாக ஆடுபவர, உன் ரயாஜயா கயாய்க்கு ஆபத்து
(Check) என்று எச்சரிக்ளகயும் சசய்வயார.
உடபன ஆபத்துளளை ரயாஜயா கயாய்க்குரியவர
அதளனக் கயாத்துக் சகயாளளை முயற்சிப்பயார.
தற்கயாத்துக்
சகயாளளைவும், தப்பிக்கவும் வழியிருந்தயால்,
வயாய்ப்பிருந்தயால், கயாத்துக் சகயாளளைலையாம்.
எந்தக் கட்டத்தில் எந்தப் பக்கம் பபயானயாலும்
தப்பிக்க முடியயாது என்ற சிக்கலையான நிளலை வந்து
விட்டயால், ரயாஜயா வசமயாகச் சிக்கிக்சகயாண்டயார
என்றயால் மற்றக் கயாய்களளைப் பபயாலை ரயாஜயா கயாளய
சவட்ட முடியயாது.
சவட்டக் கூடிய நிளலைவந்துவிட்டயால், ரயாஜயாளவ
ளகது சசய்வதுபபயாலைத்தயான். அத்துடன் ஆட்டம்

முடிந்துவிடும். ரயாஜயாகயாளய இழக்க
இருக்கின்றவர ஆட்டத்தில் பதயாற்றவரயாகின்றயார.
அதனயால்தயான், ரயாஜயா கயாய்க்கு எந்தநிளலையிலும்
எந்தச் சமயத்திலும், எந்த எதிரிக் கயாயயாலும்
ஆபத்து வந்து விடயாமல் கயாத்துக் சகயாண்டு
மிகவும் எச்சரிக்ளகயுடன் ஆட பவண்டும்.
இல்ளலைபயல், எளிதயாக ஆட்டத்தில் பதயாற்றுப்
பபயாக பநரிடும்.
சதுரங்க ஆட்டமயானது, சிந்தளனத் சதளிவுடன்
தீரக்கமயாக உணரந்து ஆடக்கூடிய ஆட்டமயாகும்.
ஒருவர இளழக்கின்ற தவளற அடுத்தவர
பயன்படுத்திக் சகயாண்டு, அந்தச்
சூழ்நிளலையிபலைபய தன்ளனப்
பலைப்படுத்திக்சகயாண்டு விட பநரிடுவதயால்,
இருவரும் எச்சரிக்ளகயுடனும் நிதயானத்துடனும்

மிகவும் கவனத்துடனும் இருந்து
ஆடபவண்டும்.
ஆகபவ, ஒவ்சவயாரு கயாளய நகரத்தும்
சபயாழுசதல்லையாம், தனக்குரிய சவற்றிக்கயான
சந்தரப்பத்ளத எதிரபயாரத்தும், அபத பநரத்தில்
பிறருக்குத் தன் கயாய்களளை நகரத்த ஒரு
எதிரபயாரயாத சங்கடத்ளத உண்டுபண்ணியும், தன்
தந்திரத்துடனும் தன் திறத்துடனும் ஆடுவதுதயான்
சவற்றி சபறக்கூடிய வழியயாகும்.
இவ்வயாறு இருவர ஆடுகின்ற சதுரங்க
ஆட்டத்தின் பநயாக்கத்ளத விரிவயாகக் கீபழ
கயாண்பபயாம்.
ஆட்டத்தின் பநயாக்கம்:
எதிரயாட்டக்கயாரருக்குரிய “ரயாஜயா” கயாளயப்
பிடித்து விடுவதுதயான் ஆட்டத்தின்

பநயாக்கமயாகும். ரயாஜயா கயாளயப் பிடித்து விடுவது
(Capture) என்பது, மற்ற ஆட்டக்கயாய்களளைப்
பபயாலை, இருக்கும் வயாய்ப்புக் கிளடக்கும்
சபயாழுது எளிதயாக சவட்டி எறிந்துவிடுவது
அல்லை.
ரயாஜயா கயாய் தயாக்கப்படுகின்ற (Attack)
சூழ்நிளலையில் இருந்து, அந்த ரயாஜயா கயாய் பவறு
கட்டத்திற்கு நகரந்துபபயாய் தப்பித்துக் சகயாண்டு
விட முடியயாத நிளலையில் அளமந்து விட்டயால்,
ரயாஜயா கட்டுப்படுத்தப்பட்டு சிளற
பிடிக்கப்பட்டயார. (Check mate) என்பற அரத்தம்.
அத்துடன் அந்த ஆட்டம் முடிவளடந்து
விடுகிறது.
ஆகபவ ரயாஜயா கயாளய மிகவும் பயாதுகயாப்புடன்
ளவத்துத்தயான் ஒவ்சவயாரு ஆட்டக்கயாரரும்
விளளையயாடிக் சகயாண்டிருப்பயார. எதிரி ரயாஜயாளவ

சிளறபிடித்துவிட பவண்டும் என்று எவ்வளைவு
தீவிரமயாக ஒரு ஆட்டக்கயாரர முயற்சி
சசய்கிறயாபரயா, அபத அளைவு தீவிர கண்கயாணிப்பு,
தன் ரயாஜயா கயாயின் பமலும் அவருக்கு இருக்கும்.
அப்படி இருந்துதயான் ஆடபவண்டும்.
சபயாதுவயாக, எல்லையா ஆட்டங்களிலும் ஒரு
ஆட்டக்கயாரர தனது ரயாஜயா கயாய் சிக்கிக்சகயாண்டு
இனி தப்பித்துக் சகயாளளை முடியயாது என்ற
இக்கட்டயான நிளலைளமக்கு ஆளையாகிவிடுகிற
நிளலைளயக் கண்டு சகயாண்டவுடன், தன்
பதயால்விளய ஒத்துக் சகயாண்டு,
பபயாட்டியிலருந்து ஒதுங்கி, ஆடுவளத
தவிரத்துக் சகயாளகிறயார.
ஏசனனில், ரயாஜயா கயாய் சவட்டப்படப் பபயாகிறது
என்ற நிளலைளயத் தவிரப்பதற்கயாகபவ, தயாபன
பபயாட்டியினின்றும் விலைகிக் சகயாளகிறயார (Resign)

ரயாஜயா கயாய் சிளறப்பட்டிருக்கிறது. பிடிபடப்
பபயாகிறது என்ற நிளலையிளன உண்டயாக்கும்
எதிரயாட்டக்கயாரர ரயாஜயா கயாய்க்கு
உரிளமயயாளைளரப் பயாரத்து தன் கயாளய நகரத்தும்
சபயாழுபத, 'உன் ரயாஜயாவுக்கு ஆபத்து (Check)
என்று எச்சரிப்பயார. எச்சரிக்கவும் பவண்டும்.
எச்சரிக்ளகக் கிளடத்தவுடன் தன் ரயாஜயாவுக்கு
பநரந்திருக்கும் முற்றுளகளயத் (Check)
தவிரக்கவும் அதிலருந்து தப்பிக்கவும் ரயாஜயாளவ
பவறு ஒரு
கட்டத்திற்கு எவ்வயாறு நகரத்தித் தப்பித்துக்
சகயாளவயார என்ற வழி வளககளளையும் இனி
கயாண்பபயாம்.
ரயாஜயா கயாயின் இயக்கப் பயாளத (Way)
முற்றுளகயிடப்படுகின்ற சபயாழுது, அந்தத்
தயாக்கும் கயாயின் பநயாக்கிலருந்து ரயாஜயா கயாளய

பவறு ஒரு பயாதுகயாப்பயான ஆட்டத்திற்கு நகரத்திச்
சசன்று விடுவசதன்பது ஒரு முளற.
ரயாஜயா கயாளய அபத இடத்தில் ளவத்துவிட்டு, தன்
ஆட்டக்கயாய்களில் ஏதயாவது ஒன்ளற எடுத்து,
தயாக்குகின்ற எதிரிக் கயாய்க்கும் தன் ரயாஜயா
கயாய்க்கும் இளடயில் ளவத்து, ரயாஜயா கயாயிளன
முற்றுளக ஆபத்தினின்றும் கயாத்துக் சகயாளவது
இன்சனயாரு முளற.
அல்லைது, மிகவும் அருகிலுளளை கட்டத்தில்
இருந்துசகயாண்டு, எதிரி கயாய் எச்சரிக்ளக
சகயாடுத்திருந்தயால், அந்தக் கயாளய சவட்டி
எறிந்து நிளலைளமளய சமயாளித்துக் சகயாளவது
என்பது மற்சறயாரு முளற. அவ்வயாறு சவட்டி
எறியும் சபயாழுது, ரயாஜயா கயாய்க்கு பமலும்
ஏதயாவது ஆபத்து உண்டயா என்பளதயும்
எச்சரிக்ளகயுடன் கவனித்து ஆடுவது நல்லைது.

இவ்வயாறு எதிரி ரயாஜயா கயாளய முற்றுளகயிட்டு
(Check) எச்சரிக்ளக தரும்சபயாழுது, பவறு பலை
முளறகளிலும் தயாக்குவதற்குத் தம்ளம ஆயத்தப்
படுத்திக் சகயாண்டிருப்பயார. அதளனயும்
கவனத்துடன் கண்கயாணித்து ஆடபவண்டும்.
உளளுளற முற்றுளக (Discovered Check):
முன்னர விவரித்துக் கூறிய முளறயயானது பநரடித்
தயாக்குதலையாகும். உளளுளற முற்றுளக என்பது
மளறவயானத் தயாக்குதல், நண்பளரப் பபயாலை,
உறவயாடிக் சகடுப்ப து என்பயாரகள அது பபயாலை,
பசுத்பதயால் பபயாரத்திய புல என்பயாரகபளை
அதுபபயாலை, சவட்டுதற்கயாகக் கயாலைம் பயாரத்துக்
கயாத்திருக்கின்ற எதிரிக் கயாளயத்தயான் உளளுளற
முற்றுளக என்கிபறயாம்.

உதயாரணமயாக சவளளளை ரயாஜயா கயாய் ஒரு
கட்டத்தில் இருக்கிறது. அதற்கு பநரக்கட்டத்தில்
பலை கட்டங்கள தயாண்டி கறுப்பு ரயாணிக் கயாய்
இருக்கிறது. இவ்வயாறு இருக்கும் இரண்டு
கயாய்களுக்கும் இளடயில் கறுப்பு சிப்பயாய் கயாய்
இருக்கிறது என்று ளவத்துக் சகயாளபவயாம்.
கறுப்பு சிப்பயாய் கயாய் நடுவில் இருக்கும் வளர
சவளளளை ரயாஜயா கயாய்க்கு முற்றுளக தயாக்குதல்
இல்ளலை. வரவும் வரயாது. அந்த இடத்ளத விட்டு
கறுப்பு கயாய் நகரந்து பவறு ஒரு கயாளய சவட்டச்
சசல்லுகின்ற பநரத்தில், கறுப்பு ரயாணிக் கயாய்
சவளளளை ரயாஜயாளவ முற்றுளகயிடவும், அபத
பநரத்தில் பவசறயாரு கயாயின் மூலைம் தயாக்குதல்
நளடசபறுகின்ற வளகயில் இரட்ளடத்
தயாக்குதலுக்கு எதுவயாகின்ற நிளலைளம பநரவது
உண்டு.

அந்த இக்கட்டயான நிளலைளமயில், ரயாஜயா
கயாயிளனக் கயாத்துக் சகயாளவது என்பது சற்று
கடினமயான கயாரியம் என்பதயால், முன்கூட்டிபய
இந்நிளலைளய உணரந்து சகயாண்டு, உளளுளற
முற்றுளகக்கயான கயாயிளன தவிரத்து ஆட
பவண்டும். முற்றுளகத் தயாக்குதல் சவற்றி
சபற்று விட்டயால், ஆட்டம் முடிவளடந்துவிடும்
என்பதயால், பயங்கரமயான உளளுளற முற்றுளகத்
தயாக்குதல் இருப்பது கண்டு, சதற்சறன
உணரந்து, அவற்ளற முற்றிலும் தடுத்தயாடுகின்ற
நிளலையில் தன்ளனத் தயயார சசய்து சகயாளளை
பவண்டும்.
இரட்ளட முற்றுளக (தயாக்குதல்) (Double Check)
முன் பகுதியில், சவளளளை ரயாஜயா கயாய்க்கும்
கறுப்பு ரயாணி கயாய்க்கும் இளடயில் கறுப்பு
சிப்பயாய் கயாய் இருந்து மளறந்து தயாக்கும்
முளறளயக் கண்படயாம்.

இப்சபயாழுது இரட்ளட முற்றுளக (தயாக்குதல்)
முளறளயக் கயாண்பபயாம். சவளளளை ரயாஜயா கயாய்
இருக்கிறது. அதளனத் தயாக்குவதற்கயாக (குறுக்குக்
கட்டத்தில் இருப்பதயாகக் சகயாளக) கறுப்பு
ரயாணிக் கயாயும் கறுப்பு யயாளனக் கயாயும்
கயாத்திருக்கின்றன.
கறுப்பு ரயாணிக் கயாய் குறுக்குக் கட்டத்தின்
வழியயாகத் தயாக்க பவண்டுமயானயால், கறுப்பு
யயாளனக் கயாய் இளடயில் இருப்பதயால்,
சயாத்தியம் இல்லையாமல்
பபயாகிறது. இப்சபயாழுது கறுப்பு யயாளனக் கயாய்
பவறு கட்டம் வந்துவிட்டயால், பநரக் கட்டம்
வழியயாக ரயாஜயாளவத் தயாக்கும் முற்றுளக
ஏற்படும். அபத சமயத்தில் குறுக்குக் கட்டம்
வழியயாக, கறுப்பு ரயாணியும் தயாக்கும். ஆகபவ,
ஏதயாவது ஒரு சவளளளைக் கயாளயக் சகயாண்டு

வந்து இளடயில் நகரத்தி தளட சசய்துவிடலையாம்
என்றயாலும் மற்சறயாரு எதிரிக்கயாய் தயாக்குபம!
தயாக்கும் கயாயிளன சவட்டிவிடலையாம் என்றயாலும்
மற்சறயாரு எதிரிக் கயாய் தயாக்குபம! தயாக்கும்
கயாயிளன சவட்டிவிடலையாம் என்றயாலும் அடுத்த
கயாயினயால் ஆபத்து நிகழுபம!
எனபவ, பவறு ஒரு பயாதுகயாப்பயான இடத்திற்கு
சவளளளை ரயாஜயா கயாய் பபயாகத்தயான் பவண்டும்.
சிலை பநரங்களில், ரயாஜயா கயாய்க்கு பயாதுகயாப்பயான
கட்டம் கிளடக்கக்கூடிய சூழ்நிளலை
அளமயலையாம். சிலை சமயங்களில்,
கிளடக்கயாமலும் பபயாகலையாம். கிளடத்தயால்
ஆட்டம் சதயாடரும் இல்ளலைபயல்
முடிவளடயும்.
சிலை சமயங்களில், குதிளரக் கயாயும், மற்சறயாரு
கயாயும் எதிரி ரயாஜயா கயாளயகூட தயாக்கலையாம்.

குதிளரக் கயாயின் கிளளைத் தயாக்குதல் (Forking
attack) முக்கியமயான எதிரிக் கயாய்களளைக் கூட
சவட்டிசயறிந்து, சவற்றி பதடித்
தந்துமிருக்கிறது. ஆகபவ, குதிளரக் கயாய்
முற்றுளகத் தயாக்குதல் வரும் பநரத்தில், இன்னும்
சற்றுக் கவனத்துடன் ஆடுவது நல்லைது.
முற்றுளகத் தயாக்குதளலைத் தயான் ஆங்கிலைத்தில்
'சசக்' (Check) என்று கூறப்படுகிறது. அந்த
முற்றுளகத் தயாக்குதல் சவற்றி சபற்று, எதிரி
ரயாஜயாக் கயாய் சிக்கிக் சகயாண்டயால், அதயாவது இனி
தப்பிக்க முடியயாது என்ற சூழ்நிளலை அளமந்தயால்,
அளதத்தயான் ஆங்கிலைத்தில் 'சசக்பமட்' (Check
mate) முற்றுளக சவற்றி என்று அளழக்கின்றனர.
இவ்வயாறு "சசக்பமட்" என்ற முற்றுளக
சவற்றிக்கயான ஆட்ட முளறகளளை ஆடி ஆடிப்
பழகப் பழகத்தயான் சதளிவயாகப் புரியும். எனபவ,

விளளையயாடித் சதளிக என்று கூறி ஆட்டக்
கயாய்களளைப் பற்றிய மதிப்சபண்களளைப்
பற்றியும், அவற்றிற்கயான ஆற்றல் மிகு
சக்தியிளனப் பற்றியும் (power) விளைக்கமயாகக்
கூறுபவயாம்.
ஆட்டக் கயாய்களின் மதிப்பு
ஆட்ட வல்லுநரகள, விளளையயாடப் பயன்படும்
ஆட்டக் கயாய் ஒவ்சவயான்றுக்கும், அதன் சக்திளய
அளைவிட்டு, உரிய மதிப்சபண்களளை அளைவிட்டுத்
தந்திருக்கிறயாரகள. அதன்படி, உரிய
மதிப்சபண்களளை கயாண்பபயாம்.
ரயாணிக் கயாய் - 9 சவற்றி எண்கள (Points)
யயாளனக் கயாய் - 5 சவற்றி எண்கள
ரதக் கயாய் - 3 சவற்றி எண்கள

சிப்பயாய் கயாய் -1 சவற்றி எண்
ரயாஜயா கயாய்க்கு அதிக சக்தி உண்டு. ஆட்டத்தின்
பநயாக்கபம எதிரி ரயாஜயா கயாளய
பிடிப்பசதன்பதுதயான். ரயாஜயா கயாய் பிடிபடப்
பபயாகிறது என்றவுடன், அந்த ஆட்டபம
முடிவளடந்து விடுகிறது என்பதயாலும், ரயாஜயா
கயாய்க்கு மதிப்புளளை சவற்றி எண்களளை ஆட்ட
வல்லுநரகள குறிக்கவில்ளலை. அதன் மதிப்பு
அளைவிடற்கரியது என்பற குறித்துளளைனர.
பமபலை குறிக்கப்பட்டுளளை மதிப்சபண்களளை
ளவத்துக் சகயாண்டு, அவற்ளறப் பற்றிய ஒரு சிலை
விளைக்க முளறளய கீபழ கயாணலையாம்.
ஒரு ஆட்டக்கயாரர தனது ரயாணிக் கயாளய
ஆட்டத்தில் தவறயாகபவயா அல்லைது
கவனமின்ளம யயாபலையா இழந்து விடுகிறயார

என்றயால், ஆட்டத்தின் முக்கிய சக்திளய
இழந்துவிட்டயார என்பற கூறலையாம். அபதபபயால்
எதிரயாளியும் அந்த பிரதயான சக்திளய
இழந்துவிட்டிருக்கிறயார என்றயால் சமயாளிக்கலையாம்.
இல்ளலைபயல் பதயால்வி நிச்சயம் என்ற
அளைவுக்கு, ரயாணிக் கயாயின் சக்தி
கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆக, எதிரியின் ரயாஜயா கயாளய முற்றுளகயிட்டு
சவற்றிப் சபற, (இறுதி ஆட்ட பநரங்களில்)
தனியயான ஒரு ரயாணிக் கயாய் அல்லைது
யயாளனக்கயாய், அல்லைது இரண்டு ரதக் கயாய்கள
அல்லைது ஒரு ரதக் கயாய், ரயாணிக்கயாய் ஒன்றும்
மற்ற இரண்டு கயாய்களும் பதளவப்படும்
என்பது ஒரு குறிப்பயாகும்.
இரண்டு யயாளனக் கயாய்கள இருந்தயாலும் அல்லைது
ஒரு சிப்பயாய் கயாய் மட்டும் தனியயாக

இருந்தயாலும், முற்றுளகயிடுதல் அவ்வளைவு
எளிதல்லை. சிரமபம.
இரண்டு யயாளனக் கயாய்கள ஒரு ரயாணிளய
எதிரத்து சவற்றி சபற முடியும் அபத பநரத்தில்
ஒரு இரயாணிக் கயாய், ஒரு யயாளனக்கயாளய அல்லைது
இரண்டு குளறந்த சக்தியுளளை கயாய்களளை
அதயாவது ஒரு குதிளரக் கயாளயயும் பசரத்து
சவற்றி சபற முடியும்.
குதிளரக் கயாய்க்கும் ரதக் கயாய்க்கும் மதிப்பு
சவற்றி எண்கள 2 என்பற
குறிக்கப்பட்டிருந்தயாலும், சபயாதுவயாக,
ஆட்டத்திற்குத் பதளவயயான சபயாழுது, இந்த
ரதக் கயாய்களளைபய ஆட்டக்கயாரரகள விரும்பி
ஏற்பயாரகள. அவ்வயாறு சூழ்நிளலை அளமயும்
விதத்ளதயும் அறிந்து சகயாளவது முக்கியம்.

சிப்பயாய் கயாய்தயான், எல்லையாக் கயாய்களிலும்
குளறந்த மதிப்சபண்ளண உளடயது. அதன்
இயக்கமயானது பநரக் கட்டத்தில் தயான். எதிரிக்
கயாளய சவட்ட முற்படும் சபயாழுது அது
குறுக்குக் கட்டமயாக இயங்கலையாம். ஒரு முளற
முன்பனறிச் சசல்கின்ற சிப்பயாய் கயாய்,
எக்கயாரணத்ளத முன்னிட்டும் பின்பன திரும்பி
வர முடியயாது. இயக்கத்தில் முன்பனறும்
சபயாழுது சவட்டுப்பட்டு ஆட்டத்ளத விட்டு
அப்புறப்படுத்தப் படலையாம். இல்ளலைபயல், அது
களடசிக் கட்டம் வளர முன்பனறிச்
சசன்றுவிடலையாம்.
அவ்வயாறு களடசி கட்டம் வளர, அதயாவது எதிரி
ஆட்டக்கயாரரின் ரயாஜயா ரயாணி
ளவக்கப்பட்டிருக்கும் முதல் வரிளசக்
கட்டத்ளத அளடந்து விட்டயால், சிப்பயாய் கயாய்
மறு வயாழ்வு சபற்று விடுகிறது. அதயாவது,

சிப்பயாய் கயாய் வீரியம் சபற்று, உயரந்த உன்னத
ஸதயானத்ளதயும் சபற்றுக் சகயாளகிறது.
களடசிக் கட்டத்ளத அளடந்து விட்டயால்,
சிப்பயாய் கயாய் மறு வயாழ்வு சபற்று விடுகிறது.
அதயாவது, சிப்பயாய் கயாய் வீரியம் சபற்று உயரந்து
உன்னத ஸதயானத்ளதயும் சபற்றுக் சகயாளகிறது.
களடசிக் கட்டத்ளத அளடந்த சிப்பயாய்
கயாயயானது. தயான் எந்தக் கயாயயாக மயாற
விரும்புகிறபதயா அந்தக் கயாயயாக மயாறிக்சகயாண்டு,
மீண்டும் தன் ஆட்டத்ளதத் சதயாடரலையாம்.
உதயாரணமயாக சவளளளை ரயாணிக்கயாய்
ஆட்டபநரத்தில் சவட்டப்பட்டு விடுகிறது
என்று ளவத்துக் சகயாளபவயாம்.
சவளளளை சிப்பயாய் கயாய் ஒன்று, கறுப்புக்
கயாய்கள உளளை முதல் வரிளசக் கட்டங்களுள
ஒன்ளற அளடந்து விடுகிறபபயாது, அந்த

சவளளளைக் கயாய்க்கு உரிய ஆட்டக்கயாரர,
சிப்பயாய் கயாளய மயாற்றி விட்டு, தயான் முன்னர
இழந்த ரயாணிக் கயாளய மீண்டும் ஆட்டத்திற்குக்
சகயாண்டு வந்து ஆடலையாம்.
எளிய சிப்பயாய், கயாயயானது, வலய சக்தி பளடத்த
ரயாணிக் கயாயயாக மயாறிப் பபயாரிடுகின்ற விந்ளத
மிகு
முளறயயானது. சதுரங்க ஆட்டத்தில் மட்டுபம
கயாணப்படுகின்ற அரிய ஆட்டப்பளடப் பயாகும்.
அதனயால்தயான், சிப்பயாய் கயாய் சிறப்பயான
இடத்ளதப் சபற்றிருக்கின்றது. ஆட்டக்கயாரரகள
விளளையயாடும் சபயாழுது, இழந்து பபயாகின்ற தன்
கயாய்களுக்பகற்ப எதிரயாளிகளின் கயாளயயும்
சவட்டி ஆடபவ முயலை பவண்டும். தனது சக்தி
பளடத்த கயாய்களளை சவட்டுக் சகயாடுத்து விட்டு,
எதிரியின் குளறந்த ஆற்றல் மிக்கக் கயாய்களளை

சவட்டி ஆடினயால், இறுதியில், எதிரி ரயாஜயா
கயாளய முற்றுளகயிட்டு சிளறபிடிக்க இயலையாமல்
பபயாய் விடும். ஆனயால், அபத பநரத்தில், இரு
ஆட்டக்கயாரரகளும் ஒன்று பபயாலை, ஆட்டக்
கயாய்களளை இழந்து விடுகிற சபயாழுது, ஆட்டம்
சவற்றித் பதயால்வியின்றி சமமயாக
முடிவளடகின்ற சூழ்நிளலையும் அளமந்து
விடலையாம்.
எனபவ, முன்கூட்டிபய எச்சரிக்ளகயுடன்
இருந்து ஆடிக்சகயாண்டு வரபவண்டும்.இனி,
ஆட்டம் சவற்றி பதயால்வியின்றி சமமயாக
முடிவளடகின்ற சூழ்நிளலைளய ஆரயாய்பவயாம்.
கீழ்க்கயாணும் ஆட்ட முளறகள ஆட்டத்தில்
ஏற்படும்பபயாது ஆட்டம் சமமயாக முடிவளடந்து
விடுகின்றது.
1. சகதியற்றபளட (Insufficient Force)

சவட்டுப்பட்டு அகற்றப்பட்ட கயாய்கள பபயாக,
ஆட்டப் பலைளகயில் இருக்கும் எஞ்சியுளளை
கயாய்கள, எதிரி ரயாஜயா கயாளய முற்றுளகயிட்டு
சவற்றி சகயாளகின்ற அளைவுக்கு சக்தியற்ற
நிளலையில் இருந்தயால்.

2. சிக்கல் நிளலை (stalemate)
ஒரு ஆட்டக் கயாரர, தனக்குரிய ஆடும்
வயாய்ப்பின்பபயாது, கயாய்களளை நகரத்தும்
முயற்சியில், அவரது ரயாஜயா கயாய்க்கு
எந்தவிதமயான முற்றுளக ஆபத்து இல்லையாமல்
இருந்தயாலும், விதிப்படி அவரயால் அவரது
கயாய்களளை நகரத்தமுடியயாமல் இருந்தயால், பமபலை
உளளை படம் கயாண்க.
3. முடிவிலையா முற்றுளக (Perpetual Check)
ஒரு ஆட்டக்கயாரர தன் எதிரயாட்டக்கயாரரின் ரயாஜயா
கயாய்க்கு முடிவில்லையாத முற்றுளகயிட்டு, ஆடும்
வயாய்ப்பு (turn) தந்தும், முற்றுளகளய
நிறுத்தயாமல் சதயாடரந்து மூன்று முளற சிக்கல்
நிளலைளயக் (Check) சகயாடுத்துக்
சகயாண்படயிருந்தயால்.

4. சதயாடர முற்றுளக (Recurrence):
சதயாடர முற்றுளக என்பது, தனது ரயாஜயா கயாய்க்கு
பயாதுகயாப்பு தருவதற்கயாக ஆடும்பபயாது, திரும்பத்
திரும்ப நகரத்திய கயாய்களளைபய நகரத்தி ஆடுதல்.
அவ்வயாறு ஆடுவதற்கயான சூழ்நிளலைளய
எதிரயாட்டக்கயாரர பதயாற்றுவித்துக்
சகயாண்படயிருந்தயால்.
அவ்வயாறு கயாய்கள பவறு இயக்கம் (Move)
இல்லையாத நிளலையிலருந்து, ஒவ்சவயாரு முளறயும்
ஒரு குறிப்பிட்ட கயாளயபய நகரத்தி மூன்று
முளற அவ்வயாபற சதயாடரந்து, நகரத்திபய
ஆடபவண்டிய சூழ்நிளலை அளமயப் சபற்ற
ஆட்டக்கயாரர, ஆட்டம் சமம் (Draw) என்ற
உரிளமளயக் பகட்டுப் சபறலையாம்.
5. விளளையயாட்டில் பங்கு சபற்றிருக்கின்ற
இரண்டு ஆட்டக்கயாரரகளும், ஆட்டத்ளத

இளடயிபலை நிறுத்திக் சகயாளளைலையாம் என்று
இதயபூரவமயாக ஒத்துக் சகயாண்டு சம்மதம்
சதரிவித்தயால்.
6. ஒரு சிலை ஆட்டங்களில் இது பபயான்ற விதியும்
இருப்பதயாகக் கூறுவயாரகள. ஒரு ஆட்டக்கயாரர
ஆடும் வயாய்ளபப் சபறும்பபயாது, அது 50-வது
வயாய்ப்பயாக (Turn to move) இருந்து அந்த
ஐம்பதயாவது ஆடும் வயாய்ப்பில் இரண்டு
ஆட்டக்கயாரரகளும் ஒரு கயாளயகூட சவட்ட
முடியயாத நிளலை ஏற்பட்டிருந்தயால், ஆட்டத்ளத
சமமயாக முடித்து விடலையாம் என்றும் கூறுவயாரகள.

3. சதுரங்க ஆட்டத்தின் சிலை அடிப்பளட
விதிகள

சதுரங்க ஆட்டத்தில், ஆட்ட பநரத்தின் பபயாது
சிக்கல்களும் குழப்பங்களும் நிகழ்ந்து
விடக்கூடயாது என்பதற்கயாக அடிப்பளட
விதிகளளை, ஆட்ட வல்லுநரகள உருவயாக்கித்
தந்திருக்கின்றயாரகள. இவற்ளறப் பின்பற்றினயால்,
ஆட்டம் சுமுகமயாக நடந்பதற நல்லைவிதமயான
சூழ்நிளலை அளமந்து நயம் பயக்கும்.
(1) சவளளளைக் கயாளய ளவத்திருக்கும் ஆட்டக்
கயாரபர, முதலல் தனது கயாயிளன நகரத்தி
ஆட்டத்ளதத் சதயாடங்க பவண்டும்.
(2) ஒரு கட்டத்தில் உளளை ஒரு கயாளய நகரத்த
விரும்பும் ஆட்டக்கயாரர, அந்தக் கயாளய எடுத்து,
கயாலயயான கட்டத்தில் ளவத்து, அந்தக்
கயாயின்பமல் ளவத்திருக்கும் ளகயின்சதயாடரளப
அகற்றிவிட்டயால், அவரது ஆடும் வயாய்ப்பு (Turn)
அத்துடன் முடிவளடந்துவிட்டது.

மீண்டும்.அந்தக் கயாளய எடுத்து, பவறு ஒரு
கயாளய ஆட முயலைக்கூடயாது.
(3) எதிரிக்கு உரிளமயயான ஏதயாவது ஒரு கயாளய
சவட்டுவதற்கயாக விரும்பி அந்தக் கயாளய எடுத்து
சதுரங்க அரங்கத்திலருந்து (Board)
அப்புறப்படுத்தி விட்டு, சவட்டுவதற்கயாகப்
பயன்படுத்திய தனது கயாயிளன அந்தக்
கட்டத்திற்குக் சகயாண்டு சசன்று, அந்தக்
கயாயின்பமல் ளவத்திருக்கும் ளகயின்
சதயாடரளப நீக்கிவிட்டயால், சவட்டி
ஆடியஅவரது ஆடும் வயாய்ப்பு அத்துடன்
முடிவளடந்துவிட்டது என்பது சபயாருளையாகும்.
- ளகளய எடுத்த பிறகு, 'மீண்டும்' ஆடுபவன்
என்று பவறு கயாளய ளவக்கக் கூடயாது. முயலைவும்
கூடயாது.

(4) பகயாட்ளடக் கட்டுகின்ற (Castings) ஆடும்
வயாய்ப்பின் பபயாது, யயாளனக் கயாளய எடுத்து
ரயாஜயா இருந்த இடத்தில் ளவத்து, அதன் மீதிருந்த
ளகயின் சதயாடரளப அகற்றிவிட்டயால், அந்த
ஆடும் வயாய்ப்பு அத்துடன் முடிவளடந்து
விடுகிறது.
ஆனயால், ரயாஜயா கயாளய பகயாட்ளட கட்டுதற்கயாக
ஆடும்சபயாழுது, அதளன எடுத்து யயாளன உளளை
கட்டத்திற்கு அடுத்த கட்டத்தில் ளவத்து
அதன்மீது ளவத்திருக்கும் ளகயின் சதயாடரளப
அகற்றி விட்டயாலும், அந்த ஆடும் வயாய்ப்பு (Move)
முடிவளடந்துவிடயாது. அவ்வயாறு ளகளய எடுத்த
பிறகு ஆட முயற்சி சசய்தயாலும் பவறு எந்த ஒரு
கயாளய எடுத்து ஆடுவதற்கும் அவருக்கு உரிளம
கிளடயயாது. ஆனயால், பகயாட்ளட கட்டுதற்கயான
கயாய்களளை மட்டுபம ஆட பவண்டும்.

குறிப்பு: 'பகயாட்ளட கட்டுதல்' என்ற ஆட்ட
முளறளய ஆடுவது எவ்வயாறு என்று நயாம்
அறிந்து சகயாளவது நல்லைதயாகும்.
ஒரு ஆட்டத்தின் தளலைவிதிளய நிரணயிக்கும்
சபயாறுப்பயானது ரயாஜயா கயாயின் பயாதுகயாப்பில்தயான்
இருக்கிறது என்பது முன்னபர நமக்குத் சதரியும்.
ஆகபவ, ரயாஜயா கயாயிளன பத்திரமயாக முடிந்த
வளர பயாதுகயாத்துக் சகயாளவதுதயான் மிக
முக்கியமயாகும். அதற்கயாக ஒரு சிறப்பயான
இயக்கம் (Move) ஒன்ளற புதிதயாகக்
கண்டுபிடித்துக் சகயாடுத்திருக்கின்றனர.
அதயாவது, ரயாஜயா கயாளய எடுத்து எதிரி ஆட்டக்
கயாய்களையால் எந்த விதத்திலும் தயாக்குவதற்கு
ஆளையாகயாத பத்திர நிளலையில் ளவத்துக்
சகயாளவதுதயான்.

அதளன எவ்வயாறு சசய்வது என்பளதயும் நயாம்
அறிந்து சகயாளவது அவசியம்.
பகயாட்ளட கட்டுதல் என்பது ரயாஜயா கயாளய
எடுத்து, யயாளனக்கயாய் இருக்கும் கடடத்திற்கு
பக்கத்துக் கட்டத்தில் ளவத்து, அந்த
யயாளனக்கயாளய எடுத்து ரயாஜயாகயாய் இருக்கும்
கட்டத்திற்குப் பக்கத்து கட்டத்தில்
ளவத்துவிடுவதுதயான்.
ரயாஜயா கயாளயயும் யயாளனக் கயாளயயும்
இடம்விட்டு இடம்மயாற்றித்தயான்
ஆடபவண்டுபம தவிர பவறு கயாய்களுடன்
இடம் மயாற்றிக் சகயாளளைக் கூடயாது.
அவ்வயாறு ரயாணிக்குப் பக்கத்தில் இருக்கும்
யயாளனளய ரயாணி யயாளன (Queen Rook) என்றும்,
ரயாஜயாவுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கும் யயாளனளய
ரயாஜயா யயாளன (King Rook) என்றும் கூறுவயாரகள.

(ஒவ்சவயாரு கயாய்க்கும் ஒவ்சவயாரு சபயருண்டு.
அதளன ஆடும்பபயாது விளைக்கமயாகத்சதரிந்து
சகயாளக.)
ரயாஜயா பக்கம் பகயாட்ளட கட்டபவண்டுமயானயால்
(King Side Castling) வலைப்புறம் உளளை ரயாஜயா,
யயாளன கயாயிரண்ளடயும் மயாற்ற பவண்டும்
என்று விரும்புகின்றவர, ரயாஜயா கயாளய ரயாஜயா கயாய்
இருக்குமிடத்திலருந்து வலைப்புறம் உளளை
இரண்டு கட்டங்கள கடந்து ளவத்துவிட்டு,
அதற்கடுத்துளளை யயாளனக்கயாளய எடுத்து,
ரயாஜயாகயாய்க்கு இடப்புறமுளளை அடுத்த
கட்டத்தில் ளவத்துவிட பவண்டும்.

உதயாரணமயாக, முதல் வரிளசயில் எட்டுக்
கட்டங்கள இருக்கின்றன. 5 வது கட்டத்தில்
ரயாஜயா இருக்கிறது. எட்டயாவது கட்டத்தில்
யயாளனக்கயாய் இருக்கிறது. இப்சபயாழுது மயாற்ற
பவண்டும் என்றயால், 5 வது கட்டத்தில் உளளை

ரயாஜயா கயாளய எடுத்து 7 வது கட்டத்தில்
ளவத்துவிட்டு, 8 வது கட்டத்தில் உளளை யயாளனக்
கயாளய எடுத்து 6 வது கட்டத்தில் ளவத்துவிட
பவண்டும். (படம் பயாரக்க).
ரயாணி யயாளனக்கயாய் இருக்கும் பகுதியில்
உளளைளத எடுத்துக் பகயாட்ளட கட்டும்
முளறளயப் பின்பற்றும் சபயாழுது, 5 வது
கட்டத்தில் உளளை ரயாணி கயாளய எடுத்து
இடப்புறமயாகக் சகயாண்டுவந்து, 3 வது
கட்டத்தில் ளவத்து, ஒன்றயாவது கட்டத்தில்
இருக்கும் யயாளனக்கயாளய எடுத்து 4 வது
கட்டத்தில் அதயாவது ரயாணிகயாயின் வலைப்புறத்தில்
ளவத்து மயாற்றிக் சகயாளளை பவண்டும்.

சபயாதுவயாக, ரயாஜயா பக்கமயாக உளளை யயாளனக்
கயாயுடன் மயாற்றிக்சகயாளவதுதயான், ரயாணி
யயாளனக் கயாயுடன் மயாற்றிக் சகயாளவளத விட
பயாதுகயாப்பயான முளற என்று ஆட்டக்கயாரரகள
கருதுகின்றயாரகள. ஆனயாலும், சந்தரப்ப

சூழ்நிளலைக்பகற்ப ஆடுகின்ற முளறளய
வசதிக்பகற்ப ஏற்றுக் சகயாளளைலையாம்.
பமற்கூறியவயாறு ரயாஜயா யயாளனக் கயாய்களளை
மயாற்றிக்சகயாளவதற்சகன்று சிலை
விதிமுளறகளளை களடப்பிடிக்க பவண்டும்.
(அ) பகயாட்ளட கட்டுவதற்கயாகக் கயாய்களளை
மயாற்று முன்னர, ரயாஜயா கயாய் அதன்
இருப்பிடத்ளத விட்டுபவறு கட்டத்திற்கு
இதற்குமுன் நகரந்பதயா இயங்கிபயயா இருக்கக்
கூடயாது. அவ்வயாறு நகரத்தப் பட்டிருந்தயால்,
பகயாட்ளட கட்ட முடியயாது. அது பபயாலைபவ,
யயாளனக் கயாய் நகரத்தப்பட்டிருந்தயாலும் மயாற்றிக்
சகயாளளை முடியயாது.
(ஆ) எந்த யயாளனக்கயாய் நகரத்தப்படயாமல்
ஆட்டத் சதயாடக்கத்திலருந்து, இருக்கும்
இடத்திபலைபய ளவக்கப்பட்டிருக்கிறபதயா, அந்த

யயாளனக் கயாயுடன் மட்டுபம ரயாஜயா கயாய் இடம்
மயாற்றிக் சகயாளளைலையாம்.
ஆகபவ, ஆட்டத் சதயாடக்கத்திபலைபய ரயாஜயாகயாய்
நகரத்தப்பட்டுவிட்டயால், அந்த ஆட்டம் முடியும்
வளர பகயாட்ளடக் கட்டிக் சகயாளளை முடியயாது.
முடியபவ முடியயாது. அதனயால், முடிந்த வளர
ரயாஜயா கயாளய கட்டம் விட்டு நகரத்தயாமல் ஆட
பவண்டும். இல்ளலைபயல் அந்த உரிளமளய
இழக்க பநரிடும்.
(இ) ரயாஜயா கயாய்க்கும் யயாளன கயாய்க்கும்
இளடபய உளளை கட்டங்களில் தனக்குரிய
ஆட்டக் கயாய்கபளையா அல்லைது எதிரயாளிக்குரிய
ஆட்டக் கயாய்கபளையா இடம் சபறயாமல், இளடயில்
உளளை கட்டங்கள கயாலயயாக இருக்க பவண்டும்.
கயாய்கள இருந்தயால் மயாற்றமுடியயாது.

(ஈ) ரயாஜயா கயாய்க்கு எதிரி கயாயயால் எச்சரிக்ளக
விடுத்து முற்றுளக இடப்பட்டு சிக்கல்
நிளலையில் இருக்கும் சபயாழுது (Check), இது
பபயாலை இடம் மயாற்றிக் சகயாண்டு ஆடமுடியயாது,
ரயாஜயா கயாய்க்கு முற்றுளக அபயாயபமயா, பவறு
எச்சரிக்ளகயின்றி இருக்கும் பபயாபதயா தயான்
இடம் மயாற்றிக் சகயாளளை பவண்டும்.
(உ) எதிரிக்கயாய் இடம் சபற்றிருக்கும் ஒரு
கட்டத்தில், பகயாட்ளட கட்டும் விதிமுளறப்படி,
ரயாஜயா கயாளய இடம் மயாற்றி அமரத்தி ளவத்துக்
சகயாண்டு ஆட முடியயாது. அந்தக் கட்டத்ளத
விட்டு, எதிரியின் கயாய் நகரத்தப் பட்ட
பிறபகதயான் இடம் மயாற்றிக் சகயாளளை முடியும்.
(ஊ) எதிரியின் கயாய் இருந்தயால், அந்தக்
கட்டத்ளதத் தயாண்டிகூட இடம்மயாற்றிக் சகயாளளை
அனுமதியில்ளலை.

ஆகபவ, பமற்கூறிய முளறகளளை எல்லையாம்
உணரந்துசகயாண்டு, அளவகளளை
அனுசரித்பததயான் பகயாட்ளட கட்டி ஆடும்
ஆட்டத்ளத ஆடித் சதயாடர பவண்டும்.
பகயாட்ளட கட்டும்பபயாது, ரயாஜயா கயாய்க்கும்
யயாளனக் கயாய்க்கும் நடுவில் உளளை கட்டங்களில்
(ரயாஜயா கட்டம் உட்பட) எதிரிக் கயாய்களின்
தயாக்குதல் எதுவும் இல்லையாமல் இருக்க
பவண்டும். இரு ரயாணிப் பக்கம் பகயாட்ளடக்
கட்டுதலுக்கும் (Queen side castling) சபயாருந்தும்.
இனி சபயாது விதியிளனத் சதயாடரபவயாம்.
(5) சிப்பயாய் கயாய் எட்டயாவது வரிளசளய
அளடந்து, அங்கிருந்து அது எடுக்கப் சபற்று,
அதற்குப் பதிலையாக புதிய கயாய் ஒன்று
நிரணயிக்கப்பட்டு, அந்த புதிய கயாளய அபத
இடத்தில் ளவத்து, அந்தக் கயாயிலருந்து ளகளய

அகற்றியதும், அந்தக் கயாய் முளறப்படி
ளவக்கப்பட்டு விட்டதயாகபவ சகயாளளைப்படும்.
ஆனயால், ஒரு முளறளய நிச்சயம் உணரந்து
சகயாளளை பவண்டும். புதிய கயாயயாகப்
பிறப்சபடுத்து விட்ட சிப்பயாய் கயாயிலருந்து
ளகளய எடுத்துவிட்ட பபயாதிலும், அவரது கயாய்
நகரத்தும் வயாய்ப்பு (Move) முடிந்துவிட்ட அபத
பநரத்தில், அவர சிப்பயாய் கயாளய பவறு
கட்டத்திற்கு மயாற்றி விடவும் அவருக்கு உரிளம
இல்ளலை. ஆட்டம் புதிய கயாய் சக்தியுடபன
சதயாடர பவண்டும்.
(6) கயாய்களளை நகரத்தும் உரிளமயயான ஆடும்
வயாய்ப்ளபப் சபற்ற ஒரு ஆட்டக்கயாரர, கயாய்
ஒன்ளற நகரத்துகின்ற முயற்சியின் பபயாது, ஒரு
கயாய் அல்லைது ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட பலை
கயாய்களின் மீது ளகளவத்து, அதயாவது பயயாசளன

சசய்துவிட்டு, ஒன்ளறத் சதயாட்டு, பிறகு
மற்சறயான்ளறத் சதயாட்டு ஆட முயலுதல்
என்பது பபயாலை ளகயயால் கயாய்களளைத் சதயாட்டு
விடட பிறகு, அவர ஆட பவண்டி வந்தயால்,
முதலல் அவர சதயாட்ட கயாளயபய எடுத்து
நகரத்தி ஆட பவண்டும்.
ஆனயால், எதிரயாட்டக்கயாரர பமற்கூறிய
விதிமுளறயின்படி, கட்டயாயப் படுத்தயாமல்
விட்டுவிட்டயால், அவர சதயாட்ட முதல்
கயாளயத்தயான் நகரத்தியயாக பவண்டும்
என்பதில்ளலை. அளதபய உரிய முளறப்படி
நகரத்த முடியயாமற் பபயானயால் பவறு கயாளய
நகரத்திஆடலையாம் என்பதும் ஏற்றுக்
சகயாளளைப்படும். எதிரி வற்புறுத்தயாவிட்டயால்
பமற்கூறிய விதிமுளறப்படி நடக்க பவண்டும்
என்ற அவசியம் இல்ளலை.

(7) ஆட்ட பநரத்தின்பபயாது, தவறயான கயாய்
நகரத்தல் (illegal move) நடந்துவிட்டிருந்தயால், அது
சதரிந்தவுடன், அந்த நகரத்தலுக்கு முன்னர
கயாய்கள இருந்தது பபயாலைபவ, சதுரங்க
அரங்கத்தில் கயாய்களளை

ஒழுங்கு படுத்திவிட்டு, முன்னர கூறிய
விதிமுளறயின் தன்ளம பபயாலைபவ, உரிய
முளறயில் கயாய் நகரத்த ஆட்டம் சதயாடரும்.
அவ்வயாறு, கயாய்களளை முன்பு இருந்த பளழய
நிளலைக்கு அடுக்கி ளவக்க இயலையாமற்
பபயாய்விட்டயால், அந்த ஆட்டத்ளதக்
களலைத்துவிட்டு, புதிய ஆட்டம் சதயாடங்க
பவண்டும்.
அந்த நிளலைளம அளமந்துவிட்டயால், எதிரயாளி
அந்தத் தவளற சுட்டிக் கயாட்ட பவண்டும்.

தவறயாகக் கயாளய நகரத்தியவர அந்தப் பளழய
நிளலைக்பக, சற்றுமுன் நகரத்திய கயாளயக்
சகயாண்டுபபயாய் ளவத்துவிட்டு, எதிரயாட்டக்கயாரர
அனுமதித்தயால் மீண்டும் பவறு ஒரு கயாளய
நகரத்தி ஆடலையாம்.
அவ்வயாறு அவளர அனுமதித்துவிட்டயால், அந்த
அவரது கயாய் நகரத்தும் வயாய்ப்ளப
இழந்தவரயாகிறயார. அடுத்த ஆட்டக்கயாரர ஆடத்
சதயாடங்குவயார. இவ்வயாறு தவறயாக ஆடும்
முளறயில் இரண்டுக்கும் பமற்பட்டு (illegal
Move) தவறயாக ஒபர ஆட்டத்தில் ஒரு
ஆட்டக்கயாரர ஆடினயால், அவர அந்த ஆட்டத்தில்
ஒரு முளற ஆடுதற்குரிய தகுதிளய
இழந்தவரயாகக் கருதப்படுவதுடன், எதிரயாளி
சவன்றதயாகவும் அறிவிக்கப்படுவயார.

(8) ஆட்ட பநரத்தின் பபயாது, எதிரபயாரயாத விதமயாக
இரண்டு மூன்று கயாய்கள இடம் மயாற்றி
ளவக்கப்பட்டிருப்பளதக் கண்டு பிடித்தவுடன்,
அளவகளளை தவறு பநரவதற்கு முன் இருந்த
உரிய சரியயான இடங்களில் ளவத்துவிட்டயால்,
மீண்டும் ஆட்டத்ளதத் சதயாடரலையாம்.
உரிய இடங்களளை நிரணயிக்கஇயலையாமற்
பபயாய்விட்டயால், அந்த ஆட்டத்ளதக் களலைத்து
விட பவண்டும்.
(9) முதல் நயாள முடியயாத ஆட்டத்ளதத்
சதயாடரந்து மறுநயாள நடத்தவிருக்கும் பபயாது,
முன்னர இருந்த நிளலையில்,கயாய்களளை சரியயான
நிளலையில் ளவத்து விட்டயால், ஆட்டத்ளத
சதயாடரந்து நடத்தலையாம்.

அவ்வயாறு ளவக்கப்படுகின்ற கயாய்கள, முதல்
நயாள விடுபட்டிருந்த இடங்களுக்பகற்ப கயாய்கள
ளவக்கப்படவில்ளலை என்றயாபலையா, அல்லைது அது
பபயாலை ளவக்க முடியவில்ளலை என்றயாபலையா,
ஆட்டத்ளதக் களலைத்துவிட பவண்டும்.
(10) ஆட்ட பநரத்தின் பபயாது, சதுரங்கப்
பலைளகயயானது சரியயான நிளலையில் ளவக்கப்பட
வில்ளலை என்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டயால், புதிய
தற்பபயாளதய நிளலைப்படி, கயாய்களளை சரியயான
முளறப்படி சதுரங்கப் பலைளகக்கு மயாற்றிவிட,
மீண்டும் ஆட்டம் சதயாடரும்.
ஒரு ஆட்டக்கயாரர கீழ்வரும் கயாரணங்களுக்கயாக,
ஆட்டத்ளத இழந்து பதயால்வியுற்றயார என்பதயாகக்
கருதப்படுவயார.
(1) சகயாடுத்துளளை பநரத்திற்குள (கயாலை
அளைவிற்குள) குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ளக

நகரத்தல்களளை சசய்யயாவிட்டயால் (Number of
Moves), (அந்த தயாமதக்கயாலை வளரயளறளய
பபயாட்டி நடத்துபவயார குறிப்பிட பவண்டும்).
(2) ஆட்டம் சதயாடங்குவதற்குரிய குறிப்பிட்ட
பநரத்திற்கு வரயாமல், ஒரு மணி பநரத்திற்கு பமல்
கயாலை தயாமதமயாக வருதல்.
(3) முதல் நயாள ஆட்டத்ளத முடிக்கயாமல்
அளரகுளறயயாக முடிக்கவிருக்கும்
சூழ்நிளலையில், ஆட்டக்கயாய்கள பற்றிய
இடங்களளைக் குறித்துக் சகயாடுக்கும் நிளலையில்,
தவறயான நகரத்தளலைச் சசய்தவயாறு 'சீல்' சசய்து
சகயாடுத்திருந்தளத, அல்லைது சரியயான
முளறப்படி குறிப்பிடப்படயாத நிளலையில் ஒரு
நகரத்தளலைக் சகயாடுத்திருந்தளதபயயா கண்டு
பிடிக்கப்பட்டயால்,

(4) ஆடுகின்ற ஆட்ட பநரத்தின்பபயாது ஆட்ட
விதிகளுக்பகற்ப, அனுசரித்து நடந்து சகயாளளை
மறுத்தயால்.
பமபலை கூறிய கயாரியங்களளைச் சசய்கின்ற
ஆட்டக்கயாரர, தனது ஆட்டத்ளத இழந்து
விடுகிறயார.
இரண்டு ஆட்டக்கயாரரகளும் குறிக்கப்பட்ட
ஆட்ட பநரத்திற்கு வரயாமல், ஒரு மணி
பநரத்திற்கு பமல் தயாமதமயாக வந்தயாலும்,
அல்லைது, இருவருபம ஆட்ட விதிகளளை
அனுசரித்து நடக்கயாமல் எதிரத்பதயா
அல்லைது எதிரமயாறயாக நடந்து சகயாண்டயாலும்,
இருவருபம ஆட்டத்ளத இழந்தவரகளையாகபவ
கருதப்படுவயாரகள.

பபயாட்டி ஆட்டங்களில் அல்லைது சதயாடரயாட்டப்
பபயாட்டிகளில் (Tournament) ஒவ்சவயாரு
ஆட்டக்கயாரருக்கும் பநரங் கயாட்டும் தனித்தனி
கடிகயாரங்கள ளவக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்சவயாரு
குறிப்பிட்ட பநரத்திற்குளளையாக, ஒரு ஆட்டக்கயாரர
தனக்குரிய கயாய் நகரத்தும் வயாய்ப்ளப சசய்து
முடிக்கிறயாரயா என்று அறிவதற்கயாகத்தயான்.
அதயாவது, ஒவ்சவயாரு ஆட்டக்கயாரரும் முதல் 2 1/2
மணி பநரத்திற்குளளையாக 40 நகரத்தல்களளையும்
(move), அதற்குப் பிறகு சதயாடரந்து வரும்
ஒவ்சவயாரு மணி பநரத்திற்குளளையாக 16
நகரத்தல்களளையும் சசய்தயாக பவண்டும்
என்பதுதயான் கயாய் நகரத்துவதற்குரிய பநரமயாகும்.
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் கயாலை அளைவிற்குள, ஒரு
ஆட்டம் முடிவு சபறயாமல் இருந்தயால், அந்த
ஆட்டத்ளத ஒத்து ளவத்துவிடலையாம் (Adjournment),

அதளனத் சதயாடரந்து, அடுத்த கயாய் நகரத்தும்
முடிவு சசய்வதற்கயாக எடுத்துக் சகயாளளைலையாம்.
அவ்வயாறு தயான் எடுத்த முடிளவ (அதயாவது கயாய்
நகரத்தும் இயக்கத்ளத), ஒரு பபப்பரில் எழுதி
அளத ஒரு உளறயுள (கவர) பபயாட்டு மூடி, அளத
'சீல்' சசய்து நடுவரிடம் சகயாடுத்து விட
பவண்டும்
அப்சபயாழுது, அவரது ஆட்ட பநரத்ளதக் கயாட்ட
இருக்கின்ற கடிகயாரமும் நிறுத்தப்படும்.
மறுநயாள சதயாடரும் அந்த ஆட்டத்தில், நின்று
பபயான ஆட்டத்தில் உளளை கயாய்களின்
இடங்களளை முன்பிருந்தது பபயாலைபவ அடுக்கி
ளவத்து, அதற்குப் பிறகு அந்தக் கவரிளனத்
திறந்து, குறிப்பிட்ட கயாய் நகரத்தளலை சசய்யச்
சசய்து, எதிரயாளிக்குரிய ஆடும் வயாய்ப்ளபத்
சதயாடங்கச் சசய்து, அவரது பநரங்கயாட்டும்

கடிகயாரத்ளத ஒட விடுளகயில் மீண்டும் ஆட்டம்
சதயாடரும்.
பமபலை கூறிய விதிகள அளனத்தும் ஒரு ஆட்டம்
இயல்பயாகத் சதயாடங்கி, இனிபத முடிவு
சபறுவதற்குரிய வயாய்ப்பிளன நல்கும்
அடிப்பளட விதிகளையாகும்.
சதுரங்க ஆட்டத்தில் பற்றும் பயாசமும் ளவத்து,
விளளையயாட விரும்புகின்ற புதியவரகளுக்கயாக
சதுரங்கு ஆட்டத்தின் அளமப்பு, அதற்குரிய
கயாய்களளைப் பற்றிய விளைக்கம், அளவகளின்
இயக்கம் பற்றிய முளறகளளை எளிதயாகக்
குறித்திருக்கிபறயாம், சகயாடுத்திருக்கிபறயாம்.
இந்த விளளையயாட்டில் ஈடுபடுகின்றவரகளின்
நிளனவுகள எப்சபயாழுதும் ஆல்பபயால் பல்கிப்
பரவி, நீடித்த நிளலைப்புடபன நிளலைத்பத நிற்கும்.
ஆகபவ, அவ்வப்பபயாது ஏற்படுகின்ற

அனுபவங்களினயால், ஆடும் திறன் ஒவ்சவயாரு
ஆட்டக்கயாரருக்கும்
சபருகும். பபரயாண்ளம நிளறந்த ஆடும்
வல்லைளமயும் நிளறயும்.
ஆகபவ, அத்தளகய அரிய நிளலைளய
உண்டயாக்கவும், சீரிய மன அளமதி சபறவும்,
சிறப்பயான ஆட்டத்திறன் சபருகவும்,
சசழிப்பயான கற்பளனத் திறன் நிளறயவும்,
ஆட்டக்கயாரரகள நல்லைசதயாரு வயாய்ப்பிளனப்
சபறுவயாரகள என்பளத நிச்சயம் நயாம்
எதிரபயாரக்கலையாம்.
விளளையயாடுபவயார நிச்சயம் இந்த நலைன்களளைப்
சபறுவயாரகள. சபறுகின்றயாரகள என்பதளனயும்
நயாபட அறியும், நல்லைவரகள அறிவயாரகள.

சபறற்கரிய இந்த இன்பப் பபற்றிளனப் சபற்று,
சசயற்கரிய சயாதளனகளளைச் சசய்து, சுகமயான
இதயமும், நலைமயான நிளனவுகளும் சகயாண்டு,
நிளறவயான வயாழ்வு சபறும் நயாட்கள
உங்களுக்சகல்லையாம் நிளறக என்று
கூறிக்சகயாளவதுடன், ‘இன்பற ஆட்டத்திளனத்
சதயாடரக - திறன் நிளறந்து திகழ்க, பதரந்து
மகிழ்க என்றும்’ சதயாடங்கி ளவக்கிபறயாம்.
வயாழ்த்துகிபறயாம்.

களலைச்சசயாற்கள
Adjournment - ஒத்தி ளவத்தல்
Attack - தயாக்குதல்
Board - சதுரங்க அரங்கம்
Bishop - ரதக்கயாய்
Castling - பகயாட்ளட கட்டுதல்
Check - முற்றுளகத் தயாக்குதல் (சிக்கல் நிளலை)
Checkmate - முற்றுளக சவற்றி
Discovered Check - உளளுளற முற்றுளக
Double Check - இரட்ளட முற்றுளக
Draw - சமநிளலை
Forking Attack - கிளளைத் தயாக்குதல்
illegal move - தவறயான கயாய் நகரத்தல்
Insufficient force - சக்தியற்ற பளட

King - ரயாஜயா கயாய்
King rook - ரயாஜயா யயாளன
Knight - குதிளரக்கயாய்
Move - கயாயின் இயக்கம் (நகரத்தல்)
Pawn - சிப்பயாய் கயாய்
Perpetual Check - முடிவிலையா முற்றுளக
Points - சவற்றி எண்கள
Queen - ரயாணிக்கயாய்
Queen Rook - ரயாணி யயாளன
Recurrence - சதயாடர முற்றுளக
Rook - யயாளனக் கயாய்
Rules - விதி முளறகள
Stale mate - சிக்கல் நிளலை
Tournament - சதயாடரயாட்டப் பபயாட்டி

Turn - ஆடும் வயாய்ப்பு
Way - (கயாயின்) இயக்கப் பயாளத

