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தடலயங்கம்: இயற்டக மேளாண்டம 

 
 

மனித குைத்தின் நாகரிகம் என்படத நிர்ணயிக்கும் அளவுககாளாக விவைாயத்தின் 
கதாற்றம் அடமகின்றது. தங்கள் அன்றாை வாழ்க்டகக்குத் கதடவயான உணடவ 
உற்பத்தி பைய்யும் திறடன வளர்த்துக் பகாண்ை பின்னர் ஓரிைத்தில் மனித இனக்குழு 
தங்கி அங்கககய குடில்கடள அடமத்து குடும்பங்கடள உருவாக்கும் வழக்கம் 
உருவாகியது என்பர் மானுைவியல் ஆய்வாளர்கள். உைகின் மிகத் பதான்டமயான 
நாகரிகங்களாகக் கருதக்கூடிய பமஸபபாட்ைாமியன் நாகரிகம், ைிந்து பவளி நாகரிகம், 

எகிப்திய பண்டைய நாகரிகம் ஆகியவற்டற கநாக்கும் கபாது அடவ நீர்நிடைகளுக்கு 
அருகாடமயில் அடமந்திருந்தடமயும் அங்பகல்ைாம் விவைாயம் பதாைர்பான 
நைவடிக்டககள் நிகழ்ந்தன என்படதயும் கிடைத்திருக்கின்ற அகழ்வாராய்ச்ைிக் 
குறிப்புக்களிைிருந்து அறிகின்கறாம். 
 

உைக நாடுகள் எல்ைாவற்றிலும் அதன் நிைப்பகுதி, பருவகாை சூழ்நிடைக்ககற்ப 
பயிரிைப்படும் தாவர வடககளும் பயிர்களும் மரங்களும் வித்தியாைப்படுகின்றன. 
இயற்டக ஒரு கபரதிையம். பற்பை தாவர வடககடள நமக்களித்து மனித இனமும் 
விைங்கினங்களும் உயிர் வாழ வழி அடமத்துக் பகாடுத்துள்ளது இவ்வுைகின் 
இயற்டக. 
 

விவைாயம் எனும் கபாது அதில் அைங்கக்கூடிய முக்கிய நைவடிக்டககளான, 

நீர்ப்பாைன தயாரிப்பு, பயிர் சுழற்ைி, பயிர்கள் பைழித்து வளரத் கதடவப்படும் உரம், 

பயிர்கள் பூச்ைிகளினாலும் ைிறு விைங்குகளினாலும் கைதப்பைாமல் பாதுகாக்கத் 
கதடவப்படும் பூச்சுக் பகால்ைி மருந்துகள், பயிர்கள் அறுவடை, தானியங்கள் 
பாதுகாப்பு, விற்படன எனப் பை அம்ைங்கள் அைங்கியுள்ளன. தற்காை விவைாய 
கபாக்கிடன உற்று கநாக்கும் கபாது அதிக விடளச்ைல், துரித விடளச்ைல் என்ற ஒரு 
காரணத்டத முன் டவத்துப் பை ரைாயனப் பபாருட்கடள விவைாயத்தில் 
பயன்படுத்தும் கபாக்கு இருப்படதக் காண்கின்கறாம். பபரிய அளவில் நைக்கின்ற 
விவைாயங்கள் என்று மட்டுமல்ைாது வடீ்டிகை பயிர்கடளயும் பூச்பைடிகடளயும் 
வளர்ப்பவர்களும் கூை மிக எளிதில் பை ரைாயனப் பபாருட்கடளப் பயிர்கள் பைழித்து 
வளர கவண்டும், நிடறயப் பூக்களும் காய்களும் பழங்களும் கிடைக்க கவண்டும் 
என்ற எண்ணத்தில் எவ்வித தயக்கமுமின்றி பயன்படுத்துகின்றனர். 
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ரைாயன உரங்கடளத் தவிர்த்து இயற்டக உரம் தயாரித்தல் என்பதில் பபாதுமக்கள் 
நாம் எல்கைாருகம கவனம் பைலுத்த கவண்டியது மிக மிக அவைியமான ஒன்றான 
தாகின்றது. அகத கபாை, பூச்ைிக் பகால்ைிகடளத் தவிர்த்து இயற்டக வழியில் 
தாவரங்கடளப் பாதுகாக்கும் முயற்ைியில் விவைாயத்தில் ஈடுபடுகவார் கவனம் 
பைலுத்த கவண்டியதும் மிக அவைியம். ரைாயனப் பபாருட்கள் விவைாய நிைங்களில் 
கைரும் கபாது, அந்நிைத்திைிருந்து உற்பத்தி பைய்யப்படும் விடளச்ைல் பபாருட்கடள 
உணவாக ஏற்று உண்ணும் நமக்கு, அடவ உைலுக்கு பல்கவறு கநாய்கடள 
ஏற்படுத்தும் நிடை ஏற்படுகின்றது என்பது புரிவதில்டை. 
 

மண் வளத்டதப் பாதுகாக்க இயற்டக உரம் தயாரித்தல் எனும் கடைடய வடீ்டில் 
பயிர்கள் வளர்ப்பவர்களும் ைரி, பபரிய அளவில் விடளச்ைல்கடளச் பைய்கவாரும் ைரி, 

நடைமுடறயில் ைாத்தியப்படுத்த முயற்ைிகள் கமற்பகாள்ள கவண்டும். வடீ்டில் 
அன்றாைம் ைடமயலுக்குப் பயன்படுத்தும் காய்கறிகளின் கழிவுகடளயும் கவளாண் 
கழிவுகடளயும் முடறயாகப் பதப்படுத்தி இயற்டகக்கு நன்டம கைர்க்கும் வடகயில் 
அவற்டற உரமாக்கிப் பயன்படுத்தைாம். 'அவைர உைகத்தில் இபதல்ைாம் ைாத்தியமா.. 
பணம் பகாடுத்தால் உரம் கிடைக்கின்றகத' என நிடனத்துச் பையல்படும் கபாது 
அதிகப்படியான இரைாயனப் பபாருட்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பவர்களில் 
ஒருவராககவ நாம் மாறிவிடுகின்கறாம். நாம் வாழ்கின்ற இந்தப் பூமியில் விவைாய 
பூமி நமக்குத் தாய் கபான்றது. அதன் உைடைக் காயப்படுத்தும் ரைாயனப் 
பயன்பாட்டை முற்றிலும் தவிர்க்க ஒவ்பவாருவரும் முயற்ைி எடுப்கபாம்! 
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ஏர் முடைக்கு மநர் இங்மக எதுவுமம இல்மல.... 
 

-- கதபமாழி. 
 

*A journey from Madras  என்ற நூைில் பவளியான, 18 மற்றும் 19 ஆம் நூற்றாண்டுகளின் 
துவக்கத்தில் பயன்பட்ை உழவுக் கருவிகளின் பைங்களின் பதாகுப்பு:  
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_____________________________________ 

 

*A journey from Madras  

through the countries of Mysore, Canara, and Malabar, performed under the orders of the most noble the Marquis 

Wellesley, governor general of India, for the express purpose of investigating the state of agriculture, arts, and 

commerce; the religion, manners, and customs; the history natural and civil, and antiquities, in the dominions of 

the rajah of Mysore, and the countries acquired by the Honourable East India company 

by Hamilton, Francis, 1762-1829. 1n; East India Company cn 

 

Published 1807 

 

https://archive.org/details/journeyfrommadra03hami 
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1. 
இைிய தமிழ்ப்புத்தாண்டு நல் ோழ்த்துக்கள்! 

-- கவிஞர் ருத்ரா. 
 

 
 
உழவன் என்பறாரு 
உயர்ந்தகதார் தமிழன் 
கிழக்கில் உதித்த கதிடரயும்  
ஒளி பாய்ச்ைி நாற்று நட்டு  
வழி காட்டி நன்று டவத்தான். 
விசும்பின் துளி கண்டு 
பசும்பயிர் வளங்கள் கண்ைான். 
இஞ்ைியும் மஞ்ைளும் கரும்பும் 
ைங்கத்தமிழ்ச் சுடவகள் ஆகி 
தமிழ்ப் புத்தாண்டு  மைரும் இன்று. 
பபாங்கல் பபாைிக! 
பபாங்ககைா பபாங்கல்! 
வள்ளுவடன உைகினுக்கக தந்து 
வான் புகழ் பகாண்ை 
தமிழ் நாட்டின்  
இனிய தமிழ் புத்தாண்டு இன்று. 
எல்கைாருக்கும் என் 
இதயம் கனிந்த 
இனிய தமிழ்ப்புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! 
 

 

கேிஞர் ருத்ரா இ. பரமசிேன் 

ruthraasivan@gmail.com 



 
 

2 

2. 
நகரத்தார் வபாங்கல் பண்டிடகயில் ேிளக்கு எடுத்தல் 
 

  -- முடனவர் கி. காடளராைன். 
 

 
பைம் உதவி:  http://nnagarathars.blogspot.com/ 

காப்புரிடம:  நாட்டுககாட்டை நகரத்தார் தனவணிகன் 
 
நகரத்தார் பபாங்கல் பண்டிடகயின் கபாது மிக முக்கியமான வழிபாைாக 
முன்கனார்கடளக் கும்பிடுகின்றனர். தமிழர் திருநாள், உழவர் திருநாள், மாட்டுப் 
பபாங்கல், காணும் பபாங்கல் எனத் திருவிழாக்கள் வந்திருக்க கவண்டும்.  மகர 
ைங்காராந்தி தினத்தன்று ஆற்றில் தீர்த்தமாடி அந்தணர்களுத் தானம் பகாடுத்தல் 
என்பது உண்டு, கல்பவட்டுகளில் மகர ைங்காராந்திப் புண்ணிய காைத்தில் 
தீர்த்தமாடித் தானங்கள் பகாடுத்ததாக விஜயநகரம் கிருஷ்ணகதவராயர் கல்பவட்டு 
குறிப்பிடுகிறது. தீர்த்தமாடித் தானம் பகாடுப்பது என்பகத முன்கனார் வழிபாட்டைகய 
குறிக்கும். ககாவிலூர் புராணத்திலும் இதுபற்றிய குறிப்பு உள்ளது. அமாவாடை 
மற்றும் பிதுர் பூடை நாட்களில் ககாவில் அருகில் உள்ள தீர்த்தக்குளத்தில் மூழ்கித் 
தானம் பகாடுத்கதானால் காயாவில் தானம் பகாடுப்படதவிைக் கூடுதைான பைன் 
என்று மகாவித்வான் மீனாட்ைி சுந்தரம் பிள்டள அவர்கள் எழுதியுள்ளார். 
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நகரத்தார்கள் டதப் பபாங்கல் அன்று விளக்குச் ைட்டி எடுத்தல் என்படத 
முக்கியமாகச் பைய்து வருகின்றனர். தமிழகத்டதப் பபாறுத்தவடர, இந்தியாடவப் 
பபாறுத்தவடர, ஏன் உைகத்டதப் பபாறுத்தவடர  இதுகபான்றபதாரு மரபு கவறு 
எந்த ஒரு ைமூகத்திலும் காணப்பைவில்டை. விளக்குச் ைட்டி விளக்கு எடுத்தல் 
என்பது நகரத்தார் ைமூகத்தில் மட்டுகம இப்பபாது காணப்படுகிறது. விளக்கு டவக்க 
ஒரு ைட்டியும் ஒரு மூடியும் இருக்கும். பபண்ணுக்கு டவக்கும் ைீர்வரிடையில் 
கட்ைாயம் ஒரு விளக்குச் ைட்டி விளக்கு இருக்கும். முன்பு மண்ைட்டியாக 
இருந்துள்ளது. பின்னர் எவர்ைில்வர், பித்தடள, பவள்ளி என்று ைீர் டவத்தனர். வைதி 
இருக்கும் வடீுகளில் தங்கத்தினால் விளக்குச்ைட்டி விளக்கு டவக்கின்றனர். 
 
விளக்குச் ைட்டி விளக்கின் அடிப்பாகம் ைமமாக இருக்காது. அடிப்பாகம் வடளவாக 
கூம்பாக, முதுமக்கள்தாழி கபான்று இருக்கும். இக் காரணத்தினால் விளக்குச் 
ைட்டிடயத் தடரயில் அப்படிகய டவக்க முடியாது. கைவடைடய டவத்து 
அதன்மீதுதான் டவக்க முடியும். ைீர்வரிடையில் இந்தச் ைைவடைடயயும் கைர்த்து 
டவத்திருப்பார்கள். வடீ்டிற்கு வந்த மருமகள் முதல் பபாங்கல் நாளிைிருந்து 
பதாைர்ந்து ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பபாங்கல் நாளன்று இந்த விளக்குச் ைட்டி விளக்டக 
ஏற்றிடவத்துக் கும்பிடுகின்றனர்.  டத முதல் நாள் பபாங்கல் அன்று, நடுவடீ்டில் 
ககாைம் கபாடுகின்றனர். பபாங்கல் டவக்கும் இைத்தில் ககாைம் கபாடுகின்றனர். 
இகதகபால் விளக்குச் ைட்டி டவக்கும் இைத்திலும் ககாைம் கபாடுகின்றனர். இந்த 
விளக்குச் ைட்டி டவக்கும் ககாைத்திற்குள் ைடமயலுக்குப் பயன்படுத்தும் அடனத்துக் 
காய்கறிகடளயும், கருடனக் கிழங்கு,வாடழப்பழம், பவற்றிடை பாக்கு, பனங்கிழங்கு, 
கரும்பு, கண்ணுப்பிள்டள, ஆவாரம்பூ,ைக்கடர வள்ளிக் கிழங்கு,அச்சு பவல்ைம், 
கதங்காய் இடவபயல்ைாம் டவப்பர்.  
 
நடுவில் ஒரு ைின்னப் பிள்டளயாடர டவத்திருப்பர்.  இந்த வழிபாட்டிற்கு என்கற 
ைிறிய வடிவிைான பிள்டளயார் டவத்திருப்பர்.  விளக்குச்ைட்டி விளக்குப் 
பிள்டளயார் என்கற இந்தப் பிள்டளயாருக்குப் பபயர். இரண்டு விளக்கு இருக்கும். 
அதில் ஒன்று மிகச் ைிறிய விளக்கா இருக்கும்.  இந்தச் ைிறிய விளக்கில் பநய் 
ஊற்றித் தீபம் ஏற்றி டவப்பார்கள்.  மற்பறாரு விளக்டகயும் ஏற்றி டவப்பார்கள். 
பபாங்கல் டவத்து ைாமிக்கு எல்ைாம் படைத்து டவத்துக் கும்பிட்ைதற்குப் பிறகு, 
விளக்கு ைட்டி விளக்கிற்கு என்கற ஒரு இடைகபாட்டு டவத்திருப்பார்கள். அடதச் 
பைாளகு (முறம்) கவிழ்த்து டவத்து, கவிழ்த்த முறத்தின் மீது இந்த இடைஉள்ள 
ைாதம், அப்பளம், பபாங்கலுைன் படைக்கப்பட்ை அடனத்து படையல் களுைனும் 
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அப்படிகய எடுத்து டவப்பார்கள்.  பின்னர் மடனவியும் கணவனும் ஒன்றாகச் கைர்ந்த 
அந்த முரத்டத அப்படிகய எடுத்து பமதுவாகச் பைன்று விளக்குச்ைட்டி விளக்கு 
டவக்கும் இைத்திற்கு எடுத்துச் பைல்வார்கள். பபண்கள் முதைில் பைல்வார்கள். 
பின்னர் ஆண்கள் பைல்வார்கள். 
 
முன்பு வளவுகளில்தான் பபாங்கல் டவப்பார்கள். அங்கிருந்து பமதுவாக எடுத்து 
வருவார்கள். ைாமிவடீ்டு வாைலுக்கு முன்னாள் வரும்கபாது, அந்த இரண்டு 
விளக்குகடளயும் ஏற்றி, ஒன்றிற்கு ஒன்று எதிராக இருக்கும்படி அந்த இடைமீது 
டவப்பார்கள். பமதுவாக வைதுகாடை முதைில் உள்கள டவத்து நுடழய கவண்டும். 
ைாமி வடீ்டில் உள்ள விளக்கிற்கு கநராக இடத டவத்துக் கும்பிடுவார்கள், பின்னர் 
அந்தச் ைிறிய விளக்டக எடுத்து பமதுவாக அந்த விளக்குச் ைட்டி விளக்கிற்குள் 
டவக்க கவண்டும். அதற்குள் பிள்டளயாடரச் சுற்றி எல்ைாமும் ஏற்கனகவ 
இருக்கும். இருக்கும் அந்தச் ைிறிதளவு இைத்திற்குள்ளாக பிள்டளயாருக்கு எதிகர 
இந்த விளக்டகயும் பமதுவாக டவக்க கவண்டும். மருமகள்தான் இடதச் பைய்வார். 
விளக்குச்ைட்டி விளக்கு டவக்கும் கபாதும் எடுக்கும் கபாதும் ைங்கு ஊதுவார்கள். 
கரும்பும் (இரண்டு பமாழி) பனங்கிழங்கும் பவளிகய நீட்டிக் பகாண்டிருக்கும், அடத 
அப்படிகய (கிழங்டக அவிக்ககவா, சுைகவா கூைாது. பச்டைக் கிழங்டகத்தான் 
பயன்படுத்துவார்கள்) டவத்தாற்கபால் மூடி டவப்பார்கள். அந்த விளக்கில் பநய் 
இருக்கும் வடர தீபம் எறிந்து பகாண்டிருக்கும். 
 
கணவனும் மடனவியுமாகத்தான் இடதச் பைய்வார்கள். ஆடி, புராட்ைாைி, டத 
மாதங்களில் பிதுர்கள் வழிபாடு. திருக்குறள் ஒன்று வழிபாட்டு முடற பற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறது. ஒருவனுக்கு ஐந்துகபர்கடளக் காக்க கவண்டிய கைடம உள்ளதாகத் 
பதரிவிக்கிறார். 
 
“பதன்புைத்தார் பதய்வம் விருந்து ஒக்கல் 
தான் என்றாங்கு ஐம்புைத்தார் ஓம்புதல் தடை“ 
 
என்று திருவள்ளுவர் வழிபாட்டில் முதல்முதைில் பதன்புைத்தாகரகய 
பதய்வவழிபாட்டிற்கும் முன்னதாகக் குறிப்பிடுகிறார். பதன்புைத்தார் என்பது 
முன்கனார்கடளகய குறிக்கிறது. கண்ணகி ககாவைன் உைன் இல்ைாததால் வழிபாடு 
பைய்யமுடியாமல் இருந்ததாகக் குறிப்பிடுவாள். 
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ஏன் விளக்டக உள்கள டவக்கிறார்கள்? என ஆராய்ந்து பார்த்தால், முதுமக்கள் 
தாழியுைன் இது ஒத்துப் கபாவடத அறிய முடியகிறது. முதுமக்கள் தாழியின் 
அடிப்பாகமும் ைமமாக இல்ைாமல் கூர்டமயாக இருக்கும். எனகவ முதுமக்கள் 
தாழிடய அப்படிகய தடரயில் டவக்க முடியாது. கீகழ கைவடை(பிரிமடன)கபான்று 
ஒன்டற டவத்கத அதன்மீது முதுமக்கள் தாழிடய டவத்து மூடியிருப்பார்கள். 
 
காடரக்குடி பைஞ்டையிலும், பைட்டிநாட்டிலும் நாங்கள் கண்டுபிடித்த முதுமக்கள் 
தாழிகளின் அடிப்பகுதியில் கைவடை இருப்படதக் கண்டுபிடித்துள்களாம். முதுமக்கள் 
தாழியின் உள்கள, அவர்கள் பயன்படுத்திய பபாருட்கள், விளக்கு,(ஒருகாைத்தில் 
அவர்கள் விளக்டக ஏற்றி தாழியின் உள்கள டவத்திருந்திருக்க கவண்டும்)  அகல் 
விளக்கு,தானியங்கள், உணவுகள், பயன்படுத்திய ஆயுதங்கள் எல்ைாம் உள்கள 
கிைக்கின்றன. எனகவ ஒரு மனிதனின் இறப்பிற்குப் பின்னால் அவடன இதுகபான்று 
முதுமக்கள் தாழியின் உள்கள டவத்து எல்ைாப் பபாருட்கடளயும் டவத்து விளக்கு 
ஏற்றி டவத்து மூடி டவத்துள்ளடத அறிய முடிகிறது. விளக்குச்ைட்டி விளக்டகப் 
பார்த்கதாமானால் முதுமக்கள்தாழி கபான்கற உள்ளது. முதுமக்கள் தாழியின் காைம் 
ைங்ககாைத்திற்கும் முன்னாடி, ைங்ககாைத்டத ஒட்டி எனக் கணித்துள்ளனர். எனகவ 
விளக்குச்ைட்டி விளக்கு எடுக்கும் இந்த விழாவும் ைங்ககாைம் முதற்பகாண்டு 
பதான்று பதாட்டு நகரத்தார்களால் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது என்கற எண்ணத் 
கதான்றுகிறது. 
 
விளக்குச்ைட்டி விளக்டகக் பகாண்டுகபாய் டவப்பதற்கு முன்னாடிகய, விளக்டக 
டவக்கும் இைத்தில் நூைினால் ககாைம் கபாடுவார்கள். இதற்காக ஏடுகளில் 
கட்டியிருக்கும் நூடை எடுத்து அரிைிமாவில் நடனத்து எடுத்து சுற்றில் ஒரு 
பைவ்வகம் அதன்கமல் ஒரு முக்ககாணம் வடீுகபால் ககாைம் கபாடுவார்கள்.  
கணவனும் மடனவியும் கைர்ந்துதான் இடதயும் பைய்வார்கள். நூைின் ஒரு 
நுனிடயக் கணவனும்,மறு நுனிடய மடனவியும் பிடித்துக் பகாள்ள, அப்படிகய அந்த 
நூடைப் பிடித்து சுண்டிவிடுவார்கள்.  நூைில் உள்ள மாவு சுவற்றில் ஒட்டிக் 
பகாள்ளும். இடதத் தும்பு (தும்பு என்றால் கயிறு) பிடித்தல் என்கின்றனர். 
 
நடுகல் பற்றி, பதால்காப்பியத்தில், காட்ைி, கால்ககாள், நீர்ப்படை, நடுகல் என 
வருகிறது. பபரும்படை வாழ்த்தல் வழிபடுதல். வடீ்டிற்குள்களகய முன்கனார்கடள 
வரவடழத்துக் கும்பிடுவடதக் குறிப்பிடுகிறது. விளக்டக விளக்குச்ைட்டியின் உள்கள 
டவக்கும் கபாது ைங்கு ஊதுகின்றனர். பின்னர் ைாமிடயக் கும்பிட்டுச் 
ைாப்பிடுகின்றனர். முதுமக்கள் தாழிடய முழுடமயாகப் பார்த்தவர்களுக்கும், 
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விளக்குச்ைட்டி விளக்கு எடுத்தல் நிகழ்ச்ைிடய முழுடமயாகப் 
பார்த்தவர்களுக்கும்தான்  இவற்றின் ஒற்றுடம முழுடமயாக விளங்கும். வடீ்டில் 
உள்ள வளவில்தான் பபாங்கல் டவப்பார்கள். பபாங்கல் டவத்த முடித்தவுைன் 
பபாங்கல்பாடனக்கு எதிரில் டவத்துப் படைத்துவிட்டு பின்னர் விளக்குச்ைட்டி 
விளக்டக எடுத்து உள்கள டவத்த பின்னர், ைாமிடயக் கும்பிட்டு விட்கை, பபாங்கல் 
ைாப்பிடுகின்றனர். 
 
எனகவ பபாங்கல் விழாவில் முன்கனார் வழிபாகை பிரதானமாக உள்ளது. 
நகரத்தார்கள் பதான்று பதாட்டு இதடனச் ைிறப்பாகச் பைய்து வருகின்றனர். இந்த 
வழிபாட்டின் வழியாக நகரத்தார்கள் பபாங்கல் அன்று முன்கனார்கடள 
(நீத்தார்கடள)கய முதைில் வணங்குகின்றனர். பின்னகர அவர்கள் பதய்வத்டத 
வணங்குகின்றனர். அதன் பின்னகர அவர்கள் பபாங்கல் உண்கின்றனர். விளக்குச்ைட்டி 
விளக்கிற்கும், முதுமக்கள் தாழிக்கும் உள்ள பதாைர்டப ககாடவயில் நடைபபற்ற 
ஆவணம் கூட்ைத்தில் விளக்கிக் கூறிகனன்.  வளவில் பபாங்கல் டவத்து 
பால்பபாங்கியவுைகனகய சூரியடன வழிபாடு பைய்கின்றனர். 
 
 
குறிப்பு: 
காடரக்குடி இராமைாமி தமிழ்க்கல்லூரியின் கமனாள் முதல்வர் முடனவர் நா.வள்ளி 
அவர்கள் பைான்னபடி, கி.காடளராைன் எழுதியது. 
 

 

முடைேர் கி.காடளராசன் 

kalairajan26@gmail.com 
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3. 
ேிடளயாட்டிலும் வேளிப்பட்ை ேரீம்! 
 

- கமகைா இராமமூர்த்தி 
 
வரீமும் காதலும் தமிழர்வாழ்வின் இருகண்கள் என்பது நாம் அடிக்கடிக் ககட்கும் 
வாைம்தான்! ஆம்! அன்டறயமக்களின் வாழ்வில் வரீமும் காதலும் இடணயில்ைா 
இருபபரும் உணர்வுகளாககவ காட்ைியளித்திருக்கின்றன என்பதற்கு நம்இைக்கியங்கள் 
ைாட்ைிகூறுகின்றன. காதடைப் பாடும் அகத்திடணப்பாைல்கள் எண்ணிக்டகயில் 
மிகுதி; எனினும், வரீத்டத விதந்கதாதிய பாைல்களுக்கும் பஞ்ைமில்டை. முடிமன்னர் 
ககாகைாச்ைிய அன்டறய தமிழகத்தில், ’(கபார்பைய்து) விழுப்புண்பைாத நாபளல்ைாம் 
வணீ்நாகள!’ என்பகத தமிழக வரீர்களின் எண்ணமாயிருந்திருப்படத வான்புகழ் 
வள்ளுவரும் திருக்குறளில் பதளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார். 
 
விழுப்புண் பைாத நாபளல்ைாம் வழுக்கினுள் 
டவக்கும்தன் நாடள எடுத்து. (776) 
 
கபாரற்ற காைங்களில் ‘கபாரடிக்காமல்’ (not to get bored) பபாழுதுகபாக்குவதற்குக்கூை 
வரீவிடளயாட்டுக்கடளகய நாடியிருக்கின்றனர் நம்மவர்! அவ்வாறு அவர்கள் 
விடளயாடிய வரீவிடளயாட்டுக்கள் ைிைவற்டற இங்கக நாம் நிடனவுகூர்கவாம்! 
 
ஏறுதழுவுதல்:  
ஏற்றிடனத் தழுவி அதன் திமிடைப்பிடித்து வரீஆைவர் அைக்குதகை ஏறுதழுவுதல் 
அல்ைது ஏறுககாளாகும் (it is a bull-taming sport). இவ்விடளயாட்டு ஆநிடரகடளத் தம் 
பைல்வமாய்க்பகாண்டிருந்த முல்டைநிைத்து மக்களிடைகய அன்று 
மிகச்ைாதாரணமாய் நைந்த ஓர் நிகழ்வு என்படதச் ைங்க இைக்கியம் நமக்கு 
அறியத்தருகின்றது. காடளகளின் பகாம்டபப்பிடித்தல் ஆண்டம, வாடைப்பிடித்தல் 
தாழ்டம என்பது தமிழர்பகாள்டக. 
 
முல்டைநிைத்துக் காரிடகயரின் டகத்தைம்பற்ற அப்பகுதிடயச்ைார்ந்த ஆைவர் 
ஏறுதழுவுதல் எனும் வரீவிடளயாட்டில் பவன்கறயாககவண்டும் என்பது நியதி. 
வளமான புல்டையுண்டுத் தளதளபவனக் பகாழுத்துநின்ற ஏறுகள், 
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பகாடும்புைிகடளயும் குத்திக்பகால்லும் வரீமும் ஆற்றலும் மிக்கடவ. ஆதைால், 
அவற்டறக் ’பகால்கைறு’ என்று குறிப்பிட்ைனர் மக்கள். அந்தக்பகால்கைற்றின் 
பகாம்டபக்கண்டு அஞ்ைாத வரீமறவடரகய அந்நிைத்துமகளிர் மணப்பர். 
அவ்வாறில்ைாது, ஏற்டறக்கண்ைஞ்ைித் கதாற்கறாடுகவானின் கதாள்கடள இம்டம 
மட்டுமின்றி மறுடமயிலும் தழுவ மாட்ைார்கள் அப்பபண்டிர்! 
 
இடதத்தான், 
 
பகால்கைற்றுக் ககாைஞ்சுவாடன மறுடமயும் 
புல்ைாகள ஆயமகள் என்கின்றது முல்டைக்கைி. 
 

 
 
அற்டறநாடளய ஏறுதழுவுதகை இற்டறநாடளய ’ைல்ைிக்கட்ைாகும்.’ மதுடர 
மாவட்ைத்டதச்ைார்ந்த அைங்காநல்லூர் எனும் ஊர் தமிழ்மரபின் எச்ைமான 
இவ்வரீவிடளயாட்டை அழிந்துவிைாமல் காக்கும் ஊராய்த் திகழ்ந்துவருகின்றது. 
ைில்ைாண்டுகளாக, இவ்விடளயாட்டில் விதிமீறல்கள், அரைியல் கபான்றடவ 
(விரும்பத்தகாதவடகயில்) உள்நுடழந்ததால் உச்ைநீதிமன்றம் இவ்விடளயாட்டுக்குப் 
’பிராணிவடத’ என்று முத்திடரகுத்தித் தடைவிதித்துவிட்ைது. அத்தடைடயபவன்று, 
நம்மறவரின் மாண்டபக்காட்டும் இவ்வரீவிடளயாட்டு தமிழ்மண்ணில் மீண்டும் 
உயிர்த்பதழும் என்று நம்புகின்றனர் ைல்ைிக்காட்டு ஆர்வைர்கள்! 
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மல்ைாைல்:  
மற்கபார் (wrestling) என்ற பபயரில் அன்று நடைபபற்றுவந்த மல்ைாைலும் ஓர் 
வரீவிடளயாட்கை! தமிழகத்தில் வரீமல்ைர்கள் பைர் அன்றிருந்தனர். அவர்களில் 
குறிப்பிைத்தக்க ஒருவன் உறந்டதயிைிருந்த (உடறயூர்) கவளிர்தடைவனான 
தித்தனின் மகனான பபருநற்கிள்ளி. அழகும் ஆற்றலும் ஒருங்கக பபாருந்திய 
வரீஇடளஞனான பபருநற்கிள்ளி, ’கபாரடவ’ என்று அடழக்கப்பட்ை மற்கபார் 
பயிற்ைிக்கூைபமான்டற நைாத்திவந்தடமயால் ’கபாரடவக் ககாப்பபருநற்கிள்ளி’ 
என்கற இவடன அடழத்தனர் புைகவார். யாது காரணத்தாகைா, ’பநாச்ைிகவைித் 
தித்தன்’ என்று பரணரால் புகழந்துகபாற்றப்பட்ை (அகம்.122) தித்தனுக்கும், 
அவனுடைய வரீடமந்தனான பபருநற்கிள்ளிக்கும் மனகவறுபாடு வந்துவிட்ைது. 
அதனால், மகபனன்றும் பாராது கிள்ளிடய ஊடரவிட்டு பவளிகயற்றிவிடுகின்றான் 
தித்தன். 
 
அத்தனால் (தந்டத) பவளிகயற்றப்பட்ை பபருநற்கிள்ளி பைவிைங்களில் சுற்றிவிட்டு 
ஆமூர் எனும் ஊரில்வந்து தங்கியிருந்தான். அவ்வூரில் புகழ்பபற்ற மல்ைன் ஒருவன் 
இருந்தான். அவன் பபருநற்கிள்ளி மல்ைாைைில் வல்ைவன் என்றறிந்து அவடன 
மல்யுத்தத்துக்கு அடறகூவியடழத்தான். ைிைிர்த்பதழுந்த கிள்ளி, அந்த மல்ைனின் 
மார்பின்மீது ஒருகாலும், முதுகின்மீது மற்பறாருகாலும் டவத்து அவன் மதவைிடய 
முருக்கி, பைித்த யாடன மூங்கிடைத் தின்பதுகபால், அவன் தடைடயயும் காடையும் 
முறியகமாதி அவடன பவன்றான். இந்தக் காட்ைிடயக்கண்டு வியப்பும் பபருமிதமும் 
அடைந்த புைவர் ைாத்தந்டதயார், “மகன்புரிந்த இந்த அற்புதப்கபாரிடன தித்தன் 
(விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்ைாலும்) கண்டிருக்ககவண்டுகம!” என்று பமய்புளகித்துப் 
கபசுகின்றார். 
 
…. ஆமூர் ஆங்கண் 
டமந்துடை மல்ைன் மதவைி முருக்கி 
ஒருகால் மார்பபாதுங்கின்கற; ஒருகால் 
வருதார் தாங்கிப் பின்பனாதுங்கின்கற 
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் பவல்கபார் 
கபார் அருந்தித்தன் காண்கதில் அம்ம 
பைித்துப் படணமுயலும் யாடன கபாை 
இருதடை ஒைிய எற்றிக் 
களம்புகு மல்ைர் கைந்தடு நிடைகய. (புறம் – 80) 
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கவட்டையாைல்:  
கவட்டையாடுதல் அன்று ைிைருக்குத் பதாழிைாகவும் ைிைருக்குப் பபாழுதுகபாக்கான 
வரீவிடளயாட்ைாகவும் விளங்கிற்று. கவட்டைடயத் பதாழிைாகக்பகாண்கைார் 
’கவைர்’ என்றும் ’கவட்டுவர்’ என்றும் அடழக்கப்பட்ைனர். குறுநிைமன்னர்களான 
கவளிரும், பபருநிைமாண்ை கவந்தரும் இதடனப் பபாழுதுகபாக்காய்க் 
பகாண்ருந்தனர். பகால்ைிமடைத் தடைவனான ’வல்வில்’ ஓரி, ஓர் அம்பிகைகய 
யாடன, புைி, மான், முள்ளம்பன்றி, உடும்பு என ஐந்து விைங்குகடள வழீ்த்தும் 
வில்ைாளனாய்த் திகழ்ந்தான். அதன்காரணமாய், வில்ைிகை வல்ைவன் 
எனும்பபாருள்பை ‘வல்வில்’ ஓரி என்று விளிக்கப்பட்ைான். 
 
விைங்குகளுக்கு வடீுகபறளிக்கும் பகாடைத்பதாழிைாக கவட்ைம் 
விளங்கியகபாதினும், அதிலும் ஓர் அறபநறிடயப் கபணினர் கவட்டுவர் என்படதக் 
கண்ணப்பநாயனார் புராணம் கவினுறக் கழறுகின்றது. ஆம்! விைங்குகளின் 
குட்டிகடளயும், கருவுற்று வயிறடைத்து ஓடும் பபட்டை விைங்குகடளயும் 
பகால்ைாது விடுத்து, வைிய விைங்குகடள கவட்டையாடுவடதகய கவட்டுவர் தம் 
வழக்கமாய்க்பகாண்டிருந்தனர் என்றறியும்கபாது, வரீத்திலும் பவளிப்படும் அவர்தம் 
ஈரம் நம்டம பநகிழ்ச்ைியுறச்பைய்கின்றது. 
 
இச்பைய்திடயப் பபரியபுராணம் மிடுக்கான பைாற்களில் எடுத்தியம்புவடதக் 
காணுங்கள். 
 
துடியடியன மடிபைவியன  
   துறுகயமுனி பதாைரார் 
பவடிபைவிரி ைிறுகுருடளகள் 
   மிடகபடுபகாடை விரவார் 
அடிதளர்வுறு கருவுடையன  
   அடணவுறுபிடண அடையார் 
பகாடியனஎதிர் முடுகியும்உறு  
   பகாடைபுரிைிடை மறகவார்   (பப.புராணம் – கண்ணப்பநாயனார் புராணம்) 
 
இவ்கவட்டைக்கடை ைங்ககாைத்கதாடு மங்கிவிைவில்டை. 18-ஆம் நூற்றாண்டின் 
இறுதியில் வாழ்ந்து, பவள்டளயடர எதிர்த்து வரீமரணடைந்த மருதுைககாதரர்களில் 
மூத்தவரான பபரியமருது மிகச்ைிறந்த கவட்டைக்காரராய்த் திகழ்ந்திருக்கின்றார். 
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இச்பைய்திடய, அவர்ககளாடு பநருங்கிப்பழகிய ஆங்கிைஅதிகாரி ஒருவர் தன்நூைில் 
பதிவுபைய்திருக்கின்றார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
ஆடனப்கபார்:  
மனிதரும் மனிதரும் புரிந்துவந்த கபார் கபாதாபதன்று விைங்கினங்கடளயும் 
கமாதவிட்டு கவடிக்டகப்பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கின்றனர் பண்டைத்தமிழர். அவற்றில் 
ஒன்று ஆடனப்கபார். கருமடை கபான்ற ஆடனகடள ஒன்கறாபைான்று 
பபாருதச்பைய்து கண்டுகளித்திருக்கின்றனர் ைீமான்களும் ககாமான்களும். இப்கபாடரப் 
பாதுகாப்பாய்க் காண்பதற்பகன்கற அரைர்களின் தடைநகரங்களில் அன்று 
தனிமாைங்கள் இருந்தனவாம். 
 
வள்ளுவரும், பைல்வத்டதத் தன்னிைமுடைய ஒருவன் ஒருபையடைத் பதாைங்குவது, 
குன்றிகை ஏறிநின்று (கீகழநிகழும்) யாடனப்கபாடரப் பார்ப்பதுகபால் பாதுகாப்பானது 
என்று கூறுவடத இங்கக நாம் நிடனயைாம். 
 
குன்கறறி யாடனப்கபார் கண்ைற்றால் தன்டகத்பதான்று 
உண்ைாகச் பைய்வான் விடன.  (758) 
 
ஆட்டுப்கபார்:  
ஆடனப்கபாடரப்கபாைகவ ஆட்டுக்கைாக்கடள கமாதவிட்டுக் களித்திருக்கின்றனர் 
தமிழ்க்குடியினர். அதற்பகன்கற ஆட்டுக்கைாக்கடளச் ைிைர் வளர்க்கவும் 
பைய்திருக்கின்றனர். இவற்டறப் ’பபாருதகர்’ என்கின்றார் பதய்வப்புைவர். 
 
ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பபாருதகர் 
தாக்கற்குப் கபருந் தடகத்து. (486) 
 
(ஊக்கமுடையவன் (காைம்பார்த்து) ஒடுங்கியிருப்பது, ஆட்டுக்கைா தாக்குவதற்குக் 
காைம்பார்த்து எவ்வாறு பின்வாங்குகமா அதடன ஒக்கும்.) 
 
கைவற்கபார்:  
பறடவயினங்கடளயும் கபாரின்றி இருக்கவிைவில்டைcock fight நம்மகனார். 
ககாழிச்கைவல்கள், காடைகள் கபான்றவற்டறயும் கபாரில் ஈடுபடுத்தி அவற்டற 
ஆர்வத்கதாடு கண்டுகளித்திருக்கின்றனர். கைவல்களின் கால்களில் முள்டளகயா 



 
 

12 

கத்திடயகயா கட்டிச் ைற்றுக்ககாரமாய்ப் கபாரிைச்பைய்திருக்கின்றனர் என்று 
அறிகின்கறாம். 
 
கறுப்புறு மனமும் கண்ணில் ைிவப்புறு சூட்டும் காட்டி 
உறுப்புறு படையின் தாக்கி உறுபடக இன்றிச் ைீறி 
பவறுப்புஇை களிப்பின் பவம்கபார் மதுடகய வரீவாழ்க்டக 
மறுப்பை ஆவி கபணா வாரணம் பபாருத்துவாரும்; 
 
என்று கைவற்கபாரின் தன்டமடயக் கம்பகாவியம் கபசும். 
 
அந்நாளில், கைாழரின் படழயதடைநகரான உடறயூரில் வரீக்ககாழிகள் 
மிகுந்திருந்தடமயால் அதற்குக் ’ககாழியூர்’ என்ற பபயரும், அதடனயாண்ை 
கைாழருக்குக் ’ககாழிச்கைாழர்’ என்றபபயரும் ஏற்பட்ைன. 
 
இவ்வாறு, பபாருதைில்ைா வாழ்க்டக பபாருளற்ற வாழ்க்டக எனும் 
பகாள்டகயுடைகயாராய் வாழ்ந்து, வரீவரைாற்டற வடித்துச்பைன்றிருக்கும் தமிழரின் 
மறம் – அவர்தம் கபார்த்திறம் நம்டம மடைக்கடவக்கின்றது அல்ைவா? 
 
 
நன்றி வல்ைடம: http://www.vallamai.com/?p=65476 
 
 

 

மமகலா இராமமூர்த்தி 
megala.ramamourty@gmail.com 
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4. 
கலித்வதாடக முல்டலக்கலியில் ஏறுதழுவுதல்  
(மாடு பிடித்தல்) 
  

-- முடனவர் கி. காடளராைன் 
 
முல்டைக்கைியில் முதல் ஏழு பாைல்களில் ஏறுதழுவுதல் (மாடு பிடித்தல்) பற்றிய 
குறிப்புகள் எல்ைாம் வருகின்றன. 
 

 
 
இப்பாைடைச் கைாழஅரைன் பாடியுள்ளான். ஆனால் பாண்டிய நாட்டில் நடைபபற்ற 
மஞ்சுவிரட்டு ஏறுதழுவுதல் பற்றிப் பாடுகிறான். ஐவடக நிைங்களில் ஒன்றான 
முல்டைநிைத்தில் ஏறுதழுவுதல் என்பது ஒரு ஒழுக்கம். ஆனால் இதுபற்றிய குறிப்பு, 
ைங்க இைக்கியத்தில் முல்டைக்கைியில் மட்டுகம உள்ளது. 
 
பின்னாளில் இது பற்றிய குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் கைித்பதாடகயில் 
முல்டைக்கைியில் உள்ள ஏழு பாைல்களிலும் இதுபற்றிய குறிப்பு மிகவும் நன்றாக 
இருக்கும்.  விறுவிறுப்பாக ஒரு நாைகம் கபான்று, 
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அகதா அந்தக் காடள வருகிறது. 
பவள்டளக்காடள வருகிறது. 
கருப்புக் காடள வருகிறது. 
காடள பாய்கிறது. 
வரீன் அடத அைக்குகிறான் என்பன பற்றிபயல்ைாம் கைாழமன்னன் பாடியுள்ளான். 
 
இந்த விடளயாட்டு கபால்  இந்தப் பாைலும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும், பாைைில் 
உள்ள வார்த்டதகளும் ைிறுைிறு வார்த்டதகளாககவ இருக்கும்,. 
 
மிகப்பபரிய விடளயாட்டு நடைபபற்றுக் பகாண்டிருக்கும் கபாது வளவளபவன்று 
கபைிக் பகாண்டிருக்க முடியாது.  எனகவ ைிறுைிறு வார்த்டதகளாககவ இந்த 
வர்ணடன அடமந்திருக்கும். 
 
ைல்ைிக்கட்டு, மஞ்சுவிரட்டு, ஏறுதழுவுதல் என்பது பாண்டிய நாட்டில்தான் ைிறப்பாக 
நடைபபற்றுள்ளது. 
 
குறிப்பு: 
காடரக்குடி இராமைாமி தமிழ்க்கல்லூரியின் கமனாள் முதல்வர் முடனவர் நா.வள்ளி 
அவர்கள் பைான்னபடி, கி.காடளராைன் எழுதியது. 
 
 

 

முடைேர் கி.காடளராசன் 

kalairajan26@gmail.com 
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5. 
 பட்டி மநாம்பி 
 

-- பழடமகபைி. 
 
”அை, என்ன பாக்கறஙீ்க? ஊர்ை மடழங்ளா? ஒரு ஒழவு மடழ இருக்குமுங்ளா? 
பபாங்கலூருக்கு வைக்கமின்னா நல்ை மடழயின்னு பபரிய பாப்பாத்தியவிங்க 
ஊட்டுக்காரர், வந்திருந்தவரு பைான்னாரு. இங்க வாைத் பதாளிக்குறதுக்கு மூத்த 
புள்ளியா பரண்டு அடி அடிச்ைிப் கபாட்டு, தாந்து கபாச்சுங்க. எதுக்குமு, இந்த டத 
பபாறந்தா ஒரு வழி பபாறந்துதானுங்க ஆககாணும்?” 
 
”ஆமாங்க மச்ைான். எங்களுக்குமு ஒழவு மடழயல்ைாம் கபயிலீங்ககா. 
காட்டுத்தண்ணிகய காட்டைவுட்டுப் கபாகுலீன்னா பார்த்துகுங்க நீங்ககள?” 
 
“அது பைரீங். டத பபாறந்தாச்ைின்னா, பட்டி பபருககாணும்; பவள்ளாடம 
பவடளகயாணும்; பபாங்கல் பபாங்ககாணும்!! அது மாறாது பாருங்க. அல்ைாம் 
நல்ைாத்தான் ஓடி அடையும். என்ன நாஞ்பைால்றது ைரித்தானுங்கள?” 
 
“ஆமாமாங். இப்பபல்ைாம் ஆருங் முன்ன மாதர டத கநாம்பிபயல்ைாங் 
கும்புடுறாங்க? அல்ைாம் மாறிப் கபாச்சு பாருங்!” 
 
“பநம்ப நல்ைாகவ. இங்க, நாங்க ஒரு நாைஞ்ைி பண்டணயத்துக்காரங்க மட்டும் 
இன்னுமு படழய பமாடறக்கி அல்ைாத்டதயும் பைஞ்ைிட்டுதான் வாறம். நம்ம 
இருக்குற காைத்துக்கும் பைஞ்ைி கபாைைாம். அதுக்கப்பபாறம் என்னகமா ஆயிட்டுப் 
கபாகுது கபாங்க!” 
 
”பபரிய அமுச்ைி இருக்கமுட்டும் நாங்களும் பதாட்டி கட்டி, பட்டி பமரட்டிட்டுதா 
இருந்தமுங்க. அமுச்ைி கபாய்ச் கைந்தவுட்டு, பபரியம்மணிய பபங்களூருக்கு 
கண்ணாைங்கட்டி தாட்டியுட்ைதாச்ைிங்? அதுக்குப் பபாறகு அல்ைாகம பநதானமாய்ப் 
கபாச்சுங்!” 
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”நாம ைின்ன வயசுை இருக்கறப்பபல்ைாம் ஒரு வாரம் பத்து நாளத்து கநாம்பியா 
இருந்துச்சு. இப்பபல்ைாம் ஆரும் மூனு நாள் கநாம்பியாக்ககாைக் கும்புடுறது 
இல்டை?!” 
 
“பகாஞ்ைம் பவவரமாத்தான் பைால்லுங்க பழடமய. ஏன் நிக்கிறஙீ்க? குக்கீட்டுச் 
பைால்லுங்க மச்கை! கவடை பகைக்கட்டும்; எப்பூஞ்பைய்யுற கவடைதான?!” 
 
”அது பைரி. கார்த்திடக மாைம் கைாதி பவச்ை நாள்ை இருந்கத பட்டி கநாம்பிக்கான 
கவடைகளும் பதரக்கா ஆரமிச்ைிரும். கைாதியன்டனக்கு சூந்து விடளயாடுகவாம். 
பவடிய பவடிய ஆடுகவாம். கருது அறுத்து குச்சுக பவச்ைிருக்கும். அந்தக் குச்சுகள்ை 
இருந்து தட்டுக் கத்டதகடள ஒன்னு ஒன்னா எடுத்தாந்து, அகதாை பமாடனயிை 
தீடயப் பத்த பவச்ைி வடளச்ைி வடளச்ைி சுத்துகவாம். 
 
நாலுகபரு அஞ்சு கபருன்னு கூட்ைாச் கைந்துட்டு கபாயி களவாடுகவாம். மாங்கா 
திருடுகவாம். கதங்கா திருடுகவாம்; ஆகாதவன் பகணத்துக்குள்ள எறங்கி 
கமாட்ைாடரக் கழட்டித் தண்ணிக்குள்ள கபாட்டுட்டு வருகவாம். ஊர் பவைடைக 
காயடிக்காத காடளகளுக்கு எடண ஆச்சுகத? ஆனாலும் அதுை ஒரு கநர்டம 
இருக்கும். பபாண்டு புள்டளக கமை டக பவக்க மாட்ைம். ஏடழபாடழகளுக்கு 
ைகாயமா நைந்துக்குவம். 
 
சூந்து ஆடி முடிஞ்சு ஊட்டுக்குப் கபாகும் கபாது பகழக்க பவளுத்துரும். அந்த 
கநரத்துக்கும், ஊட்டுக்குப் கபாயி நாலு அச்சு, அஞ்சு அச்சுன்னு இராகிக் களிகயாை 
சுண்டைக்கா வத்தக்பகாழம்பு, தூதுவடளச் ைாறுன்னு கைந்து கட்டி ஒரு எடுப்பு 
எடுத்துட்டுதா தூங்கப் கபாவம். 
 
அன்னிக்கி பபாழுது பம்பைா அப்படி முடியும். அது முடிஞ்ை பகாஞ்ை நாள்ைகய 
மார்கழி மாைம் பபாறந்திரும். மார்கழி பமாதநாள் அன்னிக்கக வைக்க தங்காத்தா 
ககாயலு, ஊருக்குள்ள விநாயகங்ககாயல்னு எல்ைாக் ககாயல்ையும் அன்னாைப்பூடை 
ஆரமிச்ைிரும். ஒவ்பவாரு ககாயல்ையும் காடையிை அஞ்ைடரயிைிருந்து ஏழு மணி 
வடரக்குமு, ைாயங்காைம் ஆறுை இருந்து ஒம்பது மணி வடரக்குமு பாட்டுப் 
கபாட்டியிை ைாமி பாட்டுக கபாடுவாங்க. பண்ைாரத்தார் ஊட்டு ைம்முகம் பரண்டு 
கவடளயும் பூடை பைய்வான். 
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ஊர்ை இருக்குற நாய்க்கமாருங்க எல்ைாம் பைடன ககாயல்ை காடையிை அஞ்சு 
மணியிைிருந்து பைடன பாடுவாங்க. ஆறு மணிக்கு ைங்கு கைகண்டி ஊதிட்டு 
பாடிட்கை ஊர் சுத்தி வருவாங்க. பபரிய ைிங்கார் நாய்க்கர் ஆர்கமானியப் பபாட்டி, 
சுப்புராயலு நாய்க்கன் மிருதங்கம், நம்ம பாட்டையன் கஞ்ைிரா, நரைிம்ம நாய்க்கரும் 
காகவட்டி நாய்க்கரும் ைால்ரா கபாடுவாங்க. மித்தவிங்க எல்ைாரும் டக தட்டிட்கை 
பைடனக்கு பின்பாட்டு பாடுவாங்க. ககாபால்ைாமி நாய்க்கனும் குழித்கதாட்ைத்து 
பட்டீசுவரக் கவுண்ைனும் நல்ைாப் பாடுவாங்க. அந்த ஆதிகைைா, அனந்த ையனாங்ற 
பாட்டுப் பாடும் கபாது ஊகர முழிச்சுக்கும். அவிங்க பமாத்தம் நுப்பது கபரு. 
இப்பபல்ைாம் எங்க அந்த மாதர பைடன ககாசுடிகய இல்டை கபா. எங்கிகயா 
ககாயமுத்தூருகிட்ை வைவள்ளியிை இருக்குதுன்னு பைால்ைிச் பைால்றாங்க. பளீகமடு 
இரங்கம்மா ககாயல் ககாசுடின்னு பைால்ைிக்கிறாங்க. 
 
கடைைி நாளன்னக்கி திருப்பாடவ முச்சூடும் பாடி, பைடன ககாயல்காரங்க 
ஊருக்குள்ள பமரவடன வருவாங்க. தங்காத்தா ககாயல்ையும், புள்ளார்ககாயல்ையும் 
பூடை பைய்து அவிைாயங் குடுப்பாங்க. பைடன ககாயல்ை மாைம் முப்பது நாளும் 
ைக்கடரத் தளிடகயுமு, கடைைி நாளன்னிக்கு கூைா தட்ைவடையுங் குடுப்பாங்க. 
 
அந்த முப்பது நாளும் ஊருக்குள்ள அல்ைாரும் ைாமி கும்புடுறதும், அறுவடைப் 
பம்படைப் பாக்கறதும், பட்டி கநாம்பிக்கான கவடைகடளப் பார்க்கறதுமா ஒகர 
தைபுைைா இருக்கும். அல்ைாரும் மனசு பநறஞ்ைி தாய் புள்டளயா பந்த பாைமா 
இருக்குறது எப்பன்னு ககட்ைா, இந்த மார்கழி ஆரமிச்ைி டத கநாம்பி முடியுற 
காைத்டதத்தான் பைால்கைாணும். 
 
பட்டி கநாம்பி வாறதுக்கு பத்து நாடளக்கு முன்னாடிகய ைந்டதகளுக்குப் கபாயி 
கவணுங்றடத வாங்கிப் கபாட்ருவாங்க. அல்ைாகம பநல்லு குத்தி அரிைி பபாைச்ைி, 
பபாங்கலுக்குன்னு தனி அரிைி, படைப்புக்குன்னு தனி அரிைி கட்டி பவச்ைிருவாங்க. 
ஊருக்குள்ள அரைாணிக் காய் ஊபரங்கும் பபாழங்கும். அங்கங்க ஊட்டு வாைல்ை 
பூைணிப் பூ பவச்ைிக் ககாைம் கபாடுவாங்க. மார்கழி முப்பதும் பபாம்படளப் 
புள்டளகளுக்குக் ககாைம் கபாடுறதும் ககாயல்களுக்கு மாடை கட்டுறதுதான் 
கவடை. 
 
பபாம்படளப் புள்டளகளுக்கு அந்த கவடைன்னா, ஆம்படளப் பைங்களுக்கு வண்டியப் 
பழுது பார்த்து பவக்கிறது. கீல் கபாட்டு இருசுகடளப் பதனம் பன்றது. ஏர்க்கால், 
பார்ச்ைட்ைம், மூக்காணி அல்ைாத்டதயும் மராமத்து பைய்யுறதுன்னு கவடை முசுவா 
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இருக்கும். எருதுகளுக்கு இைாைம் கபாட்டு பருத்திக் பகாட்டைப் புண்ணாக்கும் நல்ை 
அரிைித் தவிடுமாப் கபாட்டு பாங்காக்குவாங்க. 
 
திமில் இருக்குற காயடிக்காத காடளக் கன்னுகளுக்கு பகாம்புக் கவுறு பூட்டுறதும், 
கழுத்து மணி பூட்டுறதும், பகாம்புச்ைைங்டக பகாழுவுறதும் நைக்கும். இந்த மாதரக் 
காடளகடள பவச்ைிருக்கிற நாங்பகல்ைாம் ஒரு பமாறப்பாத்தான் ஊருக்குள்ள 
திரிகவாம். எங்கடளக் கண்ணு பவக்காத பபாம்படளப் புள்டளக ஊர்ை பகடையாது. 
 
மார்கழி கடைைி நாள் அன்னிக்கி, பைடன ககாயல் ைப்பரம் தூக்கிட்டு வந்து 
ஊருக்குள்ள பைடன பாடி முடிஞ்ைதும் காப்புக்கட்டு ஆரமிச்ைிரும். ஊட்டுை, 
கதாட்ைத்துச் ைாடளயிை இருக்குற பழசு பரட்டை எல்ைாத்டதயும் கழிச்ைிக் கட்டிட்டு 
பைய்யுறதுதான் காப்புக்கட்டு. காப்புக்கட்டுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடிகய ஊடு 
ஒட்ைடை அடிச்ைி பூைி வழிக்கிற கவடை ஆரமிச்ைிருவாங்க. பமாகுடு ஏறிப் பூசுறது, 
அட்ைாைியிை ஏறி சுத்தம் பைய்யுறதுக்குன்னு நாங்க பகாஞ்ைப் கபர்தான் இருப்கபாம். 
எங்கடள எல்ைாரும் வந்து கூப்புடுவாங்க. ஒகர கிராக்கிதான் எங்களுக்கு. பதடன 
மாவும், அரிைி மாவும், டகமுறுக்கும், ஓடைமுறுக்கும், உப்பட்டும்னு எங்கடள 
பநம்ப நல்ைாக் கவனிப்பாங்க. 
 
காப்புக்கட்டு அன்னிக்கு மத்தியானத்துை இருந்கத ஊட்டு வாைல் வழிக்கிறதும், 
களத்து கமட்டுை வழிக்கிறதும்னு பபாம்படளக முசுவா இருப்பாங்க. எளவட்ைப் 
பபாடுசுபகல்ைாம் ஓடி ஓடிக் ககாைம் கபாட்டு ஊகர ஜாககான்னு இருக்கும். அந்த 
தாவணிட் தைப்புை மூஞ்ைியத் பதாைச்ைிக்கிறதும், பாவாடைய கணுக்கால் பதரியுறா 
மாதர ஏத்தியுட்டுச் பைாருகிக்கிறதும், எங்கடளபயல்ைாம் அல்டைை பார்த்துட்கை 
ககாைம் கபாடுறதும் விட்கைத்தியா வக்கடண கபசுறதும்னு அவிக பைய்யுற 
பைால்லு பகாஞ்ை நஞ்ைமல்ை கபாங்க. 
 
பதககாட்டுை இருக்குற டபயான் வடீ்டு ஆளுக ஒவ்பவாரு வடீ்டுக்கும் 
காப்புக்கட்டுக்கு கவண்டியடத எல்ைாம் பகாண்ைாந்து குடுப்பாங்க. காடையிை 
கநரத்துை அவங்க பகாண்ைார்ற மக்கிரியிை, ககாைப்பபாடியும், அரப்புமு இருக்கும். 
அவங்கவங்க பண்டணயத்துை இருந்து மாட்டுச்ைாணம் முந்துன நாகள வந்திடும் 
வாைல் வழிச்சுடுறதுக்கு. வழிச்சுட்ை ஈரம் காயம் கபாறதுக்குள்ளகய அம்மணிகளும் 
பாப்பாத்திகளும் ககாைம் கபாட்டு உட்றுவாங்க. ஊட்டு கார வாைல், திண்டணயிை 
எல்ைாம் அரிைி மாவுக் ககாைம் கபாட்டு உட்றுவாங்க. 
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மஞ்ை பவயில் வர்றதுக்கும் ைித்தங்கூரத்துக்கு முன்னாடி, டபயான் ஊட்டு ஆளுக 
மறுக்காவும் பூடளப்பூவு, புங்கங்பகாழுந்து, கவப்பங்பகாப்பு, மாவிடை, ஆவரம்பூக் 
பகாத்துன்னு ஊட்டு ஊட்டுக்கும் பகாண்ைாந்து குடுத்துட்டு கபாவாங்க. 
கதாட்ைங்காட்டுை இருக்கிறவங்க, அவங்கவங்களுக்கு கவண்டியடத அவிங்ககள 
பபாறிச்ைிக் பகாண்ைாந்துருவாங்க. 
 
எல்ைா தடழகடளயுமு கவணுங்ற அளவுக்கு ஒன்னு கூட்டி, பமாதல் பகாப்டபக் 
பகாண்டு கபாயி புள்ளார் ககாயல்ை பவச்ைிக் கட்டிட்டு வருகவாம். கூைகவ 
பக்கத்துை இருக்குற ஒன்னு பரண்டு ககாயல்ையும் கட்டிட்டு வந்திருகவாம். ஊட்டு 
எறவாரம், மதில்சுவரு, கதாட்ைங்காட்டுை இருக்குற பபாழிக்கல்லுன்னு எல்ைா 
எைத்துையும் பூடளப்பூக் பகாப்புகடள பவச்ைி காப்பு கட்டிட்டு வர இராத்திரி மணி 
ஏபழட்டு ஆயிரும். 
 
ஒவ்பவாரு ஊட்டுையும் பபத்து, பபாறப்பு, ஒறம்படரகன்னு ஒகர பம்பைா இருக்கும். 
ஊட்டுக்கூடு பைகாரம் பணைம் மாத்திக்கிறதும், அங்கங்க உக்காந்து பழடம 
கபசுறதும் நைக்கும். புள்ளார்ககாயல் டமதானத்துை ககாைாட்ைம், ஒயிைாட்ைம், 
பகாட்டுபமாழக்கு எல்ைாமும் நைக்கும். 
 
அடுத்த நாள் பபரிய கநாம்பி. காடையிை பவடியிறதுக்கு முன்னாடிகய எழுந்து 
தடைக்கு வாத்துட்டு, கார வாைலுக்கு அல்ைாரும் வந்துருகவாம். கார வாைல் 
நடுப்புை பபரிய அய்யன் கல்லு பவச்சு அடுப்புக் கூட்டுவாரு. உன்ற அக்கா வழிச்ைி 
உட்டு மஞ்ைத்தூவி ககாைம் கபாட்டு உடுவா. நானும் உன்ற அக்காளும் கரும்பு, காப்பு 
கட்டுனதுை மிச்ைமான கவப்பந்தடழ, ஆவரம்பூவு, மஞ்ைக்பகாப்பு, துளைிச்பைடி, 
துண்ணூர்ப்பத்திரி எல்ைாமும் பவச்ைி கைாைடன பைய்கவாம். ஆத்தாவும் அய்யனும் 
கைந்து பபாங்கல் பவப்பாங்க. உன்ற அக்கா பள்டளயம் கபாடுவா. பபாங்கல் 
பபாங்குனவுட்டு, பகழக்க பவளுத்து வர்ற கதிரவனுக்குப் பபாங்கல் வணக்கமும் 
நாட்ராயனுக்கு பள்டளயமும் படைச்ைி ைாமி கும்புடுகவாம். காடையிை பபாங்கச் 
கைாத்டத உண்டு கபாட்டு, அல்ைாரும் பபாறப்புட்டு ஆண்டியூர் காளியம்மன் 
ககாயலுக்கு கபாயிட்டு வருகவாம். பகாஞ்ை கபரு திலுமூர்த்தி மடைக்குப் கபாயிட்டு 
வருவாங்க. பபரியூட்டு ஆளுக எல்ைாம் பகழக்க பழநிக்குப் கபாயிட்டு வருவாங்க. 
 
பபரிய கநாம்பி அன்னிக்கு இராத்திரி முச்சூடும் ஊர்த்தடைவாைல்ை, 
ஊர்த்தடைவருக்கு பமாடற பைஞ்ைி ஆட்ைபாட்ைம் நைக்கும். ஒரு பக்கம் 
பகாட்டுபமாழக்கு நைக்கும். ஆம்படள ஆளுபகல்ைாம் ஒயிைாட்ைம், ககாயில்மாடு 
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மிரட்டுறது, ைைங்டகயாட்ைம்னு பை கவடிக்டககளும் பைஞ்ைி பராக்கு பார்க்க 
பவப்பாங்க. பபாம்படளயாளுக கும்மியடிச்ைி கந்தபுராணம் பைால்லுவாங்க. 
 
பவடிஞ்ைி எந்திரிச்ைா, பட்டி கநாம்பி! பண்டணயம் பவக்கிறவங்களுக்பகல்ைாம் 
இதான் கநாம்பி நாளு. ஊர்க்குளத்துை அங்கங்க நின்னு பண்ைங்கன்னுகடளக் 
கழுவியுடுவாங்க. நான் பபரிய வாய்க்கால்ை கபாயி மாடு கன்னுகடளக் 
குளிப்பாட்டியுட்டு ஓட்டிட்டு வருவன். பகாம்பு ைீவி பபயிண்ட் அடிச்சுடுகவன். 
பமாட்டை வண்டிக்கும் பபயிண்டி அடிச்சுடுகவன். ைவாரி வண்டிக்கு மழத்தண்ணி 
ஒழுகாதபடிக்குத் தார் பூைியுடுகவாம். கபானகிழடமச் ைந்டதயிை வாங்கிட்டு வந்த 
பமாகடரக்கவுறு, மூக்கணாங்கவுறு, டகக்கவுறு, பகாம்புச்சூடி, கம்பளிக்கவுறு, 
கழுத்துச்ைங்கு அல்ைார்த்டதயும் பகாண்ைாந்து பண்ைங்கன்னுகளுக்குப் 
பூட்டியுடுகவாம். காடளகளுக்கு கழுத்து மணியும் பகாம்புச்சூடியும் 
பபாருத்தியுடுகவாம். இந்த கவடைக ஒரு பக்கம் நைந்திட்டு இருக்கும் கபாது, 
அய்யனும் ஆத்தாவும் களத்து கமட்டுை எல்ைா கவடைகடளயும் பார்த்துகிட்டு 
இருப்பாங்க. 
 
ைாய்ங்காைம் அஞ்சு மணிக்பகல்ைாம், களத்து கமட்டுக்கு கமவறத்தல்டையிை 
இருக்குற வில்வமரத்துக்கடியிை அய்யன் பட்டி கட்டியுடுவாரு. ஆத்தாவும் அக்காவும் 
பாம்புப் புத்துக்கு விளக்கு பவச்ைிக் கும்பிட்டுட்டு வருவாங்க. களத்து கமட்டுை 
இருக்குற கருப்பராயனுக்கு கையத்துை பபாங்கல் பவச்ைிக் கும்பிடுவாங்க. 
கருப்பராயனுக்கும் தாத்டதய்யன் ககாயிலுக்கும் பள்டளயம் பவச்ைி பைப்பும் 
கபாட்டுக் கும்பிடுகவாம். அதுக்குள்ள இருட்ைாயிருந்திருக்கும். 
 
ஒரு எட்டு மணி வாக்குை அல்ைாரும் வில்வமரத்தடிக்கு வந்திருகவாம். 
பண்டணயத்துை கவடை பாக்குற ைித்தாள் ைின்னமுத்தி, பார்வதி, மாட்டுக்காரன் 
ைின்னான், கவடையாளுக கவைன், கந்தன் அல்ைாரும் அவங்கவங்க ஊட்டு 
ஆளுககளாை வந்திருவாங்க. குருவனும் அமுைாவும் தீப்பந்தம் பகாண்ைாந்திருவாங்க. 
பரண்டு தீப்பந்தம் எரியுற பவளிச்ைத்துை வில்வமரகம எரியுற மாதிரி இருக்கும். 
அல்டையிை கதங்கா மட்டைகடள எரிச்சுட்டு தப்பட்டைப் பைடககடள காய்ச்ைிட்கை 
குளிர் காஞ்ைிட்டும் இருப்பாங்க. 
 
அய்யன் டகவாகுை பட்டி தயாரா இருக்கும். களிமண்ணும் மாட்டுச் ைாணியும் 
கைந்து பதப்பக்குளம் கட்டியுட்டு இருப்பாரு. அதுை பநம்ப அழகா ஆவரம்பூவு, 
பமாைக்கத்தான் பூவு, மாவிடை எல்ைாத்டதயும் குத்தியுட்டு, கார்த்திடக 
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விளக்குகடள அங்கங்க பவச்ைிப் பத்த பவச்ைிருப்பாரு. கட்டுன பதப்பக்குளம் பூராவும் 
பைஞ்கைரிமடையிைகயா, திருமூர்த்தி மடையிைிருந்கதா பகாண்டு வந்த தீர்த்தத்டத 
வுட்டு பநப்பியிருப்பாரு. குளத்துச் பைவுத்துை கார்த்திடக விளக்கு எரிபயா, 
குளத்துக்குள்ள இருக்குற பவங்கச்ைாங்கல் ைாமிக அப்படிகய மின்னும். 
 
பதப்பக்குளத்டத ஒட்டி முன்னாடிகய பவங்கச்ைாங்கல்லுை ைாமி பவச்ைி, அதுக்கு 
ைந்தனம், துண்ணூரு, குங்குமம் எல்ைாம் பவச்ைி உட்டிருப்பாரு அய்யன். அந்த 
ைாமிக்கு முன்னாடிதா படையல் படைப்பாங்க. 
 
அந்த படையல்ை, பண்டணயத்து ஆளுக அல்ைார்த்துக்கும் மனசு நிடறஞ்சு, மனம் 
கபாை துணிமணிக பவச்ைிருப்கபாம். ஒவ்பவாரு துணிமணிகளுக்கும் கமை 
பபாங்கப்பணம் ஆயிரம், ஐநூறுன்னு பவச்ைிருப்கபாம். அந்த வருைம் பவடளஞ்ை 
பவடளச்ைடைப் பபாறுத்து, மூணு பபாங்கல், ஆறு பபாங்கல், பன்பனன்டு 
பபாங்கல்னு பவள்ளாடமயப் பபாறுத்து அது மாறும். கறந்த பாடைக் பகாண்ைாந்து 
பட்டிக்கு முன்னாை பவச்ைிறுகவாம். 
 
அய்யன் பைரின்னு பைான்னவுைகன, பண்டணயத்துை இருக்குற ஆளுக எல்ைாரும் 
தப்பட்டை பைடக, பகாட்டு பமாழக்குன்னு வாத்தியம் கபாடுவாங்க. நாங்களும் 
ஒறம்படரகளுமா கைந்து களத்து கமட்டுை கும்பிட்டு வந்து, பபாங்கல் பபாங்கி, 
கதங்கா பழம் உடைச்ைி, பபாரி கைடை எல்ைாம் பவச்ைி ைாமி கும்புடுகவாம். 
 
அய்யன் நாலு கபர்த்டத மின்னாடி வரச் பைால்லுவாரு. ஒருத்தர் டகயிை ஒரு 
தூக்குப் கபாைி நிடறய தண்ணி. பரண்ைாவது ஆளு டகயிையும் ஒரு தூக்குப் கபாைி 
நிடறய தண்ணி. மூனாவது ஆள் டகயிையும் ஒரு தூக்குப் கபாைி நிடறய தண்ணி. 
நாைாவது ஆள் டகயிை வாணாச்ைட்டி பநடறய பபாங்கலும் குடுத்துருவாரு. 
 
இப்ப மூனு கபரும், பண்ைங்கன்னுக கட்டி இருக்குற கட்டுத்தாடறயச் சுத்தியும் 
கபாககாணும். பமாத ஆள் டகயிைிருக்குற மாவிடைய தூக்குப் கபாைியிை உட்டு 
எடுத்து, “டக கழுவு பட்டியார் டக கழுவு”ன்னு பைால்ைிட்கை கபாவாரு. அடுத்த ஆள் 
அகத மாதர, மாவிடைய கபாைிக்குள்ள உட்டு எடுத்து, “வாய் கழுவு பட்டியார் வாய் 
கழுவு”ன்னு பைால்ைிட்கை கபாவாரு. அடுத்து வர்ற ஆளு, ”அரைன்னம் பட்டியார் 
அரைன்னம்”னு பைால்லுவாரு. நாைாவதா வர்ற ஆளு, ஒவ்பவாரு பண்ைங்கன்னுக்கும் 
ஒவ்பவாரு கவளம் பபாங்கச் கைாத்டத ஊட்டியுடுவாரு. இப்படி ஒரு விசுக்காகவா, 
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மூனு விசுக்காகவா, இருக்குற பபாங்கச் கைாத்துக்கு ஏத்தா மாதர மாடு கன்னுகளுக்கு 
பபாங்கச் கைாத்டத ஊட்டியுடுகவாம். 
 
டக, கால் மூஞ்ைிபயல்ைாங் கழுவிட்டு வந்து அல்ைாரும் கட்டியுட்டு இருக்குற பட்டி 
மின்னாடி, தீப்பந்தத்து பவளிச்ைத்துை உக்காந்துக்குகவாம். பண்டணயத்து 
ஆளுபகல்ைாம் தண்ணி வாத்து எடுத்துக் குடுத்த புதுத்துணிகடள உடுத்திட்டு 
வருவாங்க. அவங்களும் எங்களுக்கு எதுத்தாப்பை உக்காந்துக்குவாங்க. அறுவடை 
எல்ைாம் எப்படிப் கபாச்சு, அடுத்த வருைம் பண்டணயத்துக்கு ஆபரல்ைாம் இருக்கப் 
கபாறாங்க, அவங்களுக்கு வருைம் அளக்குறது எவ்வளவு, கூைி எவ்வளவுன்னு 
கபசுவாங்க. கநாம்பி கழிச்ைிப் கபைிக்கைாமுங்கன்னும் பைால்லீருவாங்க. ஆனா, மாடு 
கன்னு பாத்துகுறவங்கடள முன்னாடி வரச் பைால்ைி குத்தம் குடறயிருந்தா 
மன்னிச்சுக்கப்பா; நீ மனசு நிடறஞ்ைாத்தான் பட்டி பநடறயும்; எதுனாலும் பைால்ைிப் 
கபாடுன்னு பைால்ைிக் ககட்டு மனசு நிடறயப் பண்ணுவாங்க. 
 
அது முடிஞ்ைதீமு, பகாட்டு பமாழக்கு ஆரம்பமாயிரும். முைக்கத்தான் பகாடியிை 
பபரிய வைம் பைஞ்ைி, தண்ணி பநறஞ்ைி இருக்குற பட்டிக்கு முன்னாடி பரண்டு 
அல்டையிையும் பரண்டு கபர் அந்த வைத்டத குறுக்க புடிச்ைிட்டு நின்னுக்குவாங்க. 
இடத கன்னுபமரட்டுன்னு பைால்ைிச் பைால்றது. பகாட்டு பமாழக்ககாை, இருக்குற 
தூக்குப்கபாைி, இரும்புச்ைட்டின்னு டகயிக்கு பகடைக்குறடத எல்ைாத்டதயும் டகயிை 
பவச்ைிட்டு அடீஅடீன்னு அடிச்ைி பகாட்டு பமாழக்குவாங்க. அந்த 
பகாட்டுபமாழக்குக்கு நடுப்புை, பபாம்படளயாளுக குலுடவ கபாை, ஆம்படள ஆளுக 
“கைகைகைகை”ன்னு மாட்டுக்கன்டன புடிச்ைாந்து மிரட்டியுட்டு பட்டிய மிதிக்க பவச்ைி 
அழிச்சுடுவாங்க. மாட்டுக்கன்னும் அந்த வாத்தியம் குலுடவ ைத்தத்துக்கு மிரண்டு 
கபாயி ைங்குைங்குன்னு குதி கபாட்டுட்டு ஓடிப் கபாகும். ஒகர பகாண்ைாட்ைமா 
இருக்கும். 
 
ைித்த கநரங்கழிச்சு, வந்திருக்கவங்க அல்ைார்த்துக்கும்  பந்தி உடுவாங்க. பமாதல் 
மரியாடத பண்டணயத்துை கவடை பைய்யுற ஆளுகளுக்குத்தா. அவிகடள உக்கார 
பவச்ைி, இடையிை அரிைி மாவு, திடன மாவுப் பைகாரபமல்ைாம் பவச்ைிப் 
பந்தியுடுவாங்க. அப்புறம் ஒறம்படரபகல்ைாம் கைர்ந்து விருந்து உண்டு கபாட்டு 
ஊட்டுக்குப் கபாக மணி காடையிை பரண்டு மூனுன்னு ஆயிரும். 
 
பவடிஞ்ைா, மூக்கரசு கநாம்பி. பூகநாம்பின்னும் பைால்லுவாங்க. வயசுப் பபாண்ணுங்க 
டபயங்பகல்ைாம், ஊட்டுப் பைகாரத்டத கட்டுச்கைாறா கட்டிகிட்டு ஆண்டியூர் 
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கரட்டுை இருக்குற வழுக்காம் பாடறக்குப் கபாவாங்க. அங்க இருக்குற வழுக்காம் 
பாடறயிை வழுக்கி விடளயாடுறது, பன்னாங்கல் விடளயாடுறது, கூட்ைாஞ்கைாறு 
திங்கறது, ஆைமரத்துை தூரி கட்டி விடளயாடுறதுன்னு விதவிதமா பபாழுதா 
வடரக்கும் விடளயாடிட்டு வருவாங்க. 
 
நாங்பகல்ைாம் கைாமவாரப்பட்டியிை இருக்குற மாைககாயிலுக்குப் கபாவம். அங்க, 
ஆல் பகாண்ை மால் திருக்ககாயில்னு ஒன்னு இருக்கு. சுத்துபத்து நூத்திப்பத்து 
கிராமங்கள்ை இருந்தும் பண்டணயத்துக்காரங்க அங்க வருவாங்க. கூட்ைம்னா 
கூட்ைம், அப்படிபயாரு கூட்ைமா இருக்கும். அல்ைாரும் அவங்கவங்க மாட்டுப் 
பாடைக் பகாண்ைாந்து, ஆல் பகாண்ை திருமாலுக்கு ஊத்திட்டுப் கபாவாங்க. 
அவங்கவங்க காடள மாட்டுக்கு மணி கட்டி, பகாட்டுபமாழக்ககாை ஆட்ைம் 
கபாட்டுட்கை ககாயலுக்கு வந்து ககாயல் திருவமுது ஊட்டு விட்டுக் கூட்டிட்டுப் 
கபாவாங்க. வண்டி கட்டிட்டு பநடறய ைனம் வந்து கபாகும். ககாயல் டமதானத்துை 
ஆட்ைம் பாட்ைம்னு கவடிக்டகக பநம்ப இருக்கும். அதுகடளப் பாக்குறதுக்கும் 
பநடறய ைனம் வந்து கபாகும். 
 
அன்னக்கி ைாயங்காைம், ஊர்க்கிணத்துை பவச்ைி பூகநாம்பி. ஊர்ப் பபாம்படளங்க 
எல்ைாம் வந்து ஒன்னு கூடி கும்மியடிச்ைிப் பாடுவாங்க. பாட்டுப் பாடிட்கை 
ஊர்வழியிை, இட்கைரியிை, ககாயல் கதாட்ைம் துறவுன்னு நாைாபக்கமும் பாட்டுப் 
பாடி, கும்மியடிச்ைி, முடளப்பாரி எடுத்திட்டு கபாவாங்க. ஊர்முச்சூடும் கபாயி 
ஆவரம்பூவு, துளைிச்பைடி, பபான்னரளி, பூவரளின்னு எல்ைாம் பபாறிச்ைிட்டு வந்து 
ைாமிக்கு ைாத்திட்டு இராவு முச்சூடும் பாட்டுப் படிச்ைி, கும்மியடிச்ைி, விளக்குமாவு 
எடுத்து திருவிழாடவ விழாவாக் பகாண்ைாடுவாங்க. பகாட்டு பமாழக்கு, உரிமி 
கமளம், பம்டப கமளம், ைிைம்பாட்ைம், இறகாட்ைம்னு அதுகளும் ஊருக்குள்ள 
நைக்கும். 
 
இப்படியான பூ கநாம்பியிை மனசு மைிஞ்சு காதல் மைர்றதும் உண்டு. அப்படியான 
காதல்ை மனசு மைிஞ்ை காத்தவராயன், அவங்க அம்மாவுக்குப் பாடுற பாட்கைாை 
இந்த பபாங்கல் பத்தின நம்ப பழடமய முடிச்ைிக்கைாமுங்க மச்கை, ைரியா? இந்த 
பைால்றன் ககட்டுகுங்க. 
 
அங்கக கண்கைன் பமய்மறந்கதன் 
அழகான மாடையவடள 
கண்டு வந்த பூகநாம்பிபதாட்டு 
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கண்ணுறக்கம் இல்டையம்மா 
படுத்தா உறக்கமில்ை 
பாய் கபாட்ைாத் தூக்கம் வருகுதில்கை 
பாத்துவந்த வங்கணத்தியவடள 
கைத்துக்கூட்டியார விடை பகாைம்மா 
வாழ்த்தி வரங்குைம்மா 
நானும் கபாயவர்கறனம்மா 
பாடவ வந்தாப் கபாதுமம்மா!!” 
 
மாமனும் மச்ைானும் விடை பபற்றுக் பகாள்கிற கவடளயில் ஒரு கைரச் பைால்ைிக் 
பகாண்ைார்கள், “பபாங்கல் பபாங்ககாணும்! பவள்ளாடம பவடளகயாணும்! பட்டி 
பபருககாணும்!!” 
 

 

பழடமமபசி 
pazamaipesi@gmail.com 
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6. 
 வபாங்கமலா வபாங்கல் !!! 
 

--தமிழ்த்கதன.ீ 
 
கபாகித் திருநாள்:- 
படழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் எனும் பைாற்பறாைருக்கு ஆதாரமான நன் 
நாள்  பபாங்கல் திருநாள் எனக்கு ஒவ்பவாரு வருைமும் கபாகி பபாங்கல் 
திருநாட்களில் நிடனவுக்கு வருபடவ நாம் உண்ணும் உணவில் பிரதான அங்கம் 
வகிக்கும் அரிைி,  அடத விடளவிக்கும் உழவன், ஆககவதான் பபாங்கல் திருநாடள 
உழவர் திருநாளாக பகாண்ைாடுகிகறாம். இதன் பதாைர்ச்ைியாக   இங்கக ஒரு 
பைத்டத இடணக்கிகறன். அதன் விளக்கமும் கூறுகிகறன். 
 

 
 
இந்த வாடழ இடையில் தங்கமும் டவரமும் கைந்த நடககள் பரிமாறப்பட்டு 
இருக்கின்றன. இந்தப் பைத்டதப் பார்த்ததும் ஒருகடத ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ஒரு 
மன்னர் இருந்தார் அவர் உணவு அருந்திக் பகாண்டிருக்கும் கபாது ஒரு 
மரியாடதக்குரிய புைவர் அங்கு வந்தார். அந்தப் புைவருக்கு எப்கபாது 
கவண்டுமானலும் அரைரிைம் வருவதற்கு உரிடம பகாடுக்கப்பட்டு இருந்தது. அந்தப் 
புைவர் மன்னர் ைாப்பிடும் வடர காத்திருந்தார், தன் இடையில் பறிமாறப்பட்ை அரிைி 
உணடவ ருைித்து உண்ை மன்னர் தன் இடையிைிருந்து அரிைி உணவிைிருந்து கீகழ 
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விழுந்த ஒரு பருக்டகடய எடுத்து தன் இடையில் கபாட்டுக்பகாண்டு 
ைாப்பிடுவடதக் கவனித்த புைவர் மன்னா இந்த ராஜ்ஜியகம உன்னுடையது கீகழ 
விழுந்த ஒரு பருக்டக உணடவ மீண்டும் எடுத்துப் கபாட்டு ைாப்பிடுகிறாகய ஏன் 
இவ்வளவு கஞ்ைத்தனம் என்று ககட்ைார். 
 
அதற்கு புன்னடகத்த மன்னர், அது இருக்கட்டும் நீரும் பைியாய் இருப்பரீ் 
டககால்கடள சுத்தம் பைய்து பகாண்டு வாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு, உணவு 
பறிமாறுபவனிைம் புைவருக்குஒரு தடைவாடழ இடைகபாட்டு அதில் என்பனன்பன 
பறிமாற கவண்டும் என்று கூறிவிட்டு வந்தார். அகதகபால் புைவருக்கு தடை வாடழ 
இடைகபாைப்பட்ைது. புைவரும் ஆடைகயாடு பைியாற இடையின் முன் உட்கார்ந்தார். 
வரிடையாக தங்கப் பாத்திரங்களில் எடுத்துக் பகாண்டு வந்து பறிமாறுபவர்கள் 
புைவருடைய இடையில் தங்கம், டவரம், ககாகமதகம் , முத்து, பவழம், டவடூரியம் 
கபான்ற நவரத்தினங்கடளக் பகாண்டு வந்து பரிமாறினர். மன்னர் இப்கபாது 
புைவடரப் பார்த்து ைாப்பிடுங்கள் பைியாயிருப்பரீ்கள் என்றார். ககாபமுற்ற புைவர் 
"மன்னா என்ன என்டன ககைி பைய்கிறாயா...? இடதபயல்ைாம் எப்படி உண்பது." 
என்றார். அதற்கு மன்னர் இப்கபாது புரிகிறதா?  இடவபயல்ைாம் இருந்தாலும் 
அரிைியாக, அல்ைது தானியமாக, மாற்றினால்தான் உண்ணமுடியும். அதனால்தான் 
ஒரு பருக்டகடயயும் வணீடிக்காமல் எடுத்துப் கபாட்டுக் பகாண்டு தான் 
ைாப்பிட்ைடதயும் உடரத்தார் மன்னர். புைவர் பவட்கித் தடை குனிந்தார். 
 
ைிறு வயதில் என்னுடைய அக்கா திரு மாைதி அவர்கள் ஒரு பாட்டு எனக்கு 
பைால்ைிக் பகாடுத்தார்கள். அந்தப் பாட்டில் எத்துடண கருத்து இருக்கிறது அடத 
பாடிப் பார்த்கதன் மனதுக்கு மகிழ்ச்ைியாக இருந்தது. 
 
குருவி குருவ ீபகாஞ்ஜம் நில் 
பகாத்திய பநல்டைக் கீகழ டவ 
காட்டைத்திருத்தி அடமத்தாகயா 
கழனி கட்டி டவத்தாகயா 
மண்டணக் கிளரிப் கபாட்ைாகயா 
மாட்டைக் கட்டி உழுதாகயா 
விடதடய நீதான் விடதத்தாகயா 
நீடர நீதான் இடறத்தாகயா 
ஏடரக் கட்டி உழுதாகயா 
கடளயும் நீதான் எடுத்தாகயா 
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அறிவாள் பகாண்டு அறுத்தாகயா 
அறுத்துக் களத்தில் கபாட்ைாகயா 
அடித்துத் தூத்தி எடுத்தாகயா 
அகயா பாவம் பைிக்கிறதா 
இந்தா தருகவன் புைித்துடுவாய் 
 
இந்தப் பாட்டில் “உடழக்காமல் எந்தப் பபாருளும் கிடைக்காது “, உரிடமபகாண்ைாை 
முடியாது,” “ ஆனால் பைி என்று பைால்லுபவர்களுக்கு இரக்கம் காட்ைகவண்டும்,“அகத 
கபால் ஒரு பநல் மணிடய உருவாக்க எத்துடண கவடைகள் பைய்யகவண்டும் 
கபான்ற மிக நல்ை கருத்துக்கள் மிக எளிய வார்த்டதகளில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
ஒவ்பவாரு உழவரும் இத்துடண கவடைகடளயும் பைய்து தங்களுடைய உடழப்டப 
இட்டு வியர்டவடய ைிந்தி கவடை பைய்து பருவ காைங்களுக்கு ஏற்ப பயிர் பைய்து, 
இயற்டக ைீற்றங்கடள ைமாளித்து பயிடர காத்து, அதன் மூைமாக வரும் 
தானியங்கடள உணவுப் பபாருட்கடள நாம் எந்த உதவியும் பைய்யாவிடினும் 
கருடணகயாடு நமக்களிக்கிறார்கள். 
 
நாம் உண்ணும் உணடவ வணீடிக்காமல் உண்ணகவண்டும் என்று புரிகிறதா....? 
ஒவ்பவாரு பருக்டக உணவும் பைருடைய உடழப்பினால் வரும் 
பநல்மணியிைிருந்து வருவகத அந்த உழவர்களுக்கு நாம் டகம்மாறாக என்ன 
பகாடுக்கிகறாம்? ஒரு நன்றியாவது பைால்ை கவண்டுமல்ைவா? அதற்காகவும் அந்த 
உழவர்கள் தங்களுக்கு விவைாயம் பைய்ய உதவும் , கைப்டப, ஏர், மாடுகள், இன்னும் 
பை துடணக்கருவிகளுக்கு நன்றி பைால்லும் திருவிழாகவ பபாங்கல் திருநாள். 
ஆககவ பபாங்கல் திருநாடள உழவர் திருநாள் என்று பைால்லுதகை ைாைச் ைிறந்தது. 
 
முதல் நாள் கபாகித்திருநாள், விடியற்காடையில் தூக்கம் கடையாத  கபாதிலும் 
எழுந்து அந்தக் குளிரில் படழய பபாருட்கடள கபாட்டு பகாளுத்தி அந்த சூட்டில் 
குளிர் காய்ந்து, டகயில் ஒரு மண்ணாைான கமகை கதால் கபார்த்தப்பட்டு, ஒரு 
வட்ை வடிவ நிைா கபான்ற அடமப்புள்ள தப்பட்டை என்னும் வாத்தியத்தில் ைங்கீதம் 
பதரிந்கதா, பதரியாமகைா நம் இஷ்ைத்துக்கு அடத அடித்து தாளம் கபாட்டு  அடத 
எரியும் பநருப்பின் சூட்டின் பவப்பம் ைற்கற படுமாறு பைய்து, பிறகு அடித்தால் ைத்தம் 
இன்னும் நன்றாக வரும் என்று பைால்லும் பபரிய வயதினர் பைால்லுவடதக் ககட்டு 
அவ்வாகற பைய்து தட்டும் தாளமும், விடியற்காடை கநரத்துக்கக உண்ைான 
மணமும், இனிடமயும், ைிறுவர்கள் கும்பைாக கூடி நின்று கபாடும் கும்மாளமும் 
நிடனவிற்கு வருகிறது. 
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அப்படிகய இந்த சூழடை ரைித்துக் பகாண்டிருக்கும் கபாகத பமல்ைமாக பபாழுது 
விடிந்து பகாண்கை வந்து சூரியனின் கதிர்கள் பட்டு பூமியின் இருட்டு பகாஞ்ைம் 
பகாஞ்ைமாக விைகும் அழடக ரைித்துக் பகாண்கை சூரியன் அழகாக எழுந்து வரும் 
காட்ைிடய கண்ணாரக் கண்டு வியந்து, ஹும்ம்ம்ம்.. பைால்ைிக்பகாண்கை கபாகைாம். 
இயற்டகயின் வர்ணஜாைம் இடறவனின் மாயக் ககாைம் வியந்து ரைிக்கைாம். 
மறுநாள்தான் பபாங்கல் திருநாள் பபாங்கல் திருநாள், தமிழர் திருநாள் என்று 
நிடனக்கும் பபாழுகத, கரும்பின் சுடவயும் பநய் மணக்கும் ைர்க்கடரப் 
(பவல்ைப்)பபாங்கைின் மணமும், இனிய தின்பண்ைங்களின் நிடனவும், 
புத்தாடைகளும் மனதுக்கு இதமான புத்தாண்டு நிடனவுகளும் நம்டமச் ைந்கதாஷப் 
படுத்தும். 
 
சூரியனுடைய சுற்று வட்ைப் பாடதடய இரண்டு விதமாக பிரித்திருக்கிறார்கள், 
ஒன்று ஆடி மாதம் முதற்பகாண்டு ஆவணி, புரட்ைாைி, ஐப்பைி, கார்த்திடக, மார்கழி 
மாதங்கள் சூரியனுடைய சுற்று பதற்கு திடையாக கிழக்கிைிருந்து கமற்கு கநாக்கி 
ைஞ்ஜரிக்கும் காைம். இடத தக்ஷிணாயணம் என்று கூறுவர். 
 
அகதகபால் டதமாதம் முதல்  மாைி, பங்குனி, ைித்திடர, டவகாைி, ஆனிவடர 
சூரியனின் சுற்று வைக்கு திடையாக கிழக்கிைிருந்து கமற்கு கநாக்கி ைஞ்ஜரிக்கும் 
காைம் உத்திராயணம் என்று பைால்வர். இப்படிப் பார்க்கும் கபாது ஆடி மாதக் காற்று, 
புரட்ைாைி, ஆவணி, பவய்யிைின் தூசுகள், ஐப்பைியின் அடை மடழ, கார்த்திடக, 
மார்கழியின் பனி இடவகளால் ஏற்படும் மாசுகள், குளிர் இடவகடளப் கபாக்கிக் 
பகாள்ள அந்த ஆண்டு முழுவதும் உபகயாகித்து படழயதாகிப் கபான பபாருட்கடள 
கழித்துவிட்டுபுதியன வாங்குதல் அவைியமாகிறது. 
 
அந்தப் படழய பபாருட்கடள குப்டபயாக கைர்க்காமல், அடவகடள எரித்துக் குளிர் 
காய்ந்து, அகத ைடமயம், மீண்டும் சுத்தமாக மாறி புது வாழ்வு துவங்க, வடீ்டிைிருந்து 
வாைல் வடர கழுவி கிருமி நாைினி என்று பைால்ைக் கூடிய பசுமாட்டின் 
ைாணத்டதக்பகாண்டு பமழுகி, அரிைி மாவினால் ககாைமிட்டு அடவகடளயும் எறும்பு 
கபான்ற ஜவீராைிகளுக்கு உணவாக அந்த அரிைிமாடவயும் ஆக்கி படழயன கழிதல் 
புதியன புகுதல் என்னும் ஆன்கறார் வாக்குக்கு ஏற்ப பகாண்ைாடும் திருவிழா தான் 
கபாகி என்று பகாண்ைாைப் படுகிறது. 
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பபாங்கல் திருநாள் :- 
பபாங்கல் திருவிழா என்பது இந்தப் பிரபஞ்ைத்திைிலுள்ள அடனத்து உயிர்களும் 
உணடவத்தான் ஆதாரமாக டவத்திருக்கின்றன, அப்படிப்பட்ை உணவுக்கு ஆதாரமான 
பயிர்கடள உருவாக்குவது. இயற்டக அதாவது, பஞ்ை பூதங்கள், நிைம், நீர், பநருப்பு, 
ஆகாயம், வாயு, வளமான மண் என்று எடுத்துக் பகாண்ைால் அந்த மண்டண 
வளமாக்க இயற்டகயாககவ தங்கள் உணவுக்காக வடள கதாண்டும் எைிகள் தங்கள் 
வடளகளில் பகாண்டு வந்து டவக்கும் உணவுப் பபாருட்கடள உண்ண வரும் 
பூச்ைிகள் மண் புழுக்கள், எறும்புகள், வண்டுகள், அத்தடனயும் நாம் பைால்ைாமகை 
மண்டண உழுது சூரிய பவளிச்ைம், நீர், காற்று, ஆகிய இயற்டக ைக்திகடள 
ஊடுருவச் பைய்கின்றன.  அதாவது நமக்கு மடறமுகமாக உதவுகின்றன. கமலும், 
நமக்கு ஆதாரமான உணவுப் பபாருட்கடள உருவாக்குவதற்கு நமக்கு உதவும் காடள 
மாடுகள், பசு, எல்ைாவற்றிற்கும் நாம் நன்றி பைால்ைக் கைடமப் 
பட்டுள்களாம்,வருைம் முழுவதும் நமக்கு உதவும் இடவ அத்தடனக்கும் நாம் நன்றி 
பைால்லும் நாகள புத்தாண்டுப் பபாங்கல்திரு நாள். பபாங்கல் என்பது பண்டிடக 
அல்ை அது திருநாள்,ஆமாம் பண்டிடக என்பது ஒவ்பவாரு மதத்தினரும் அவரவர் 
மதத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் தர்மத்துக்கு ஏற்ப பகாண்ைாடுவது, ஆனால் திருநாள் 
என்பது அடனத்து ஜவீராைிகளுக்கும் பபாதுவான திருநாள், திருவிழா ஆககவ 
பபாங்கல் பண்டிடக என்று பைால்வடத விை பபாங்கல் திருநாள் என்கற 
பைால்லுகவாம். உைகத்தில் அடனத்து மதத்தவரும், அடனத்து பமாழியினரும் 
கவற்றுடம பாராது பகாண்ைாை கவண்டிய ஒகர திருநாள் பபாங்கல் திருநாள். 
ஏபனனில், விவைாயி இல்டைபயனில் உைககமஇல்டை.  
 
அப்படிப்பட்ை விவைாயி எல்ைா நாட்டிலும், எல்ைா மதத்திலும், எல்ைா பமாழியிலும் 
இருக்கிறான். ஆககவ பாரபட்ஷமின்றி விவைாயிக்கும், அவன் விவைாயம் பைய்ய 
உதவும் அத்தடன இதர துடண உதவிகள் என்று அடழக்கப்படுகின்ற அத்துடன 
கபருக்கும் நன்றி பைால்லும் விதமாககவ பபாங்கல் திருநாள் எந்த கவறுபாடுமின்றி 
ஒருமுகமாக அடனத்து ஜவீராைிகளுக்கும் நன்றி பைால்லும் விதமாக ஏற்படுத்தப் 
பட்ைதுதான் பபாங்கல் திருவிழா. அதனால்தான் நாம் முதைில் இயற்டக வழிபாைாக 
சூரியனுக்கு பபாங்கல் டவத்து அவனுடைய கருடணயினால் நாம் விடளவித்த 
அரிைி,மஞ்ைள், பருப்பு,கரும்பு, அதன் விடளவாக ஏற்பட்ை பவல்ைம், பசுக்களின் 
மூைமாக ஏற்பட்ை பால் பநய் கபான்றவற்டறயும் கைந்து பபாங்கி அந்தப் 
பபாங்கடை  பஞ்ை பூதங்களுக்கும் அளித்து, கமலும் நமக்கு உதவியாக இருந்த 
ைாதனங்களாகிய ஏர் ,கைப்டப ,கபான்றடவகளுக்கும் , மாடுகளுக்கும் நன்றி 
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பைால்லும் விதமாக பபாங்கல் திருவிழாடவயும், மாட்டுப் பபாங்கல் என்னும் 
திருவிழாடவயும்  பகாண்ைாடுகிகறாம். 
 
வருைம் முழுவதும் வயைில் உடழத்த விவைாயிகள் தாங்கள் விடளவித்த 
அத்துடணப் பபாருட்கடளயும் பவகு நாட்களாக காணாமைிருந்த 
உறவுக்காரர்கடளயும் காணும் முகமாக காணும் பபாங்கல் என்னும்  
திருவிழாடவயும், அன்று தங்கள் மாடுகடள வண்டியில் பூட்டி அந்த வண்டிகளில் 
அடனத்து  சுற்றத்தாரும் உட்கார்ந்துபகாண்டு, அடுத்து அடுத்து ஊர்களில் வைிக்கும் 
தங்கள் சுற்றத்தாடரக்  கண்டு மகிழும் திருவிழாவாக காணும் பபாங்கல் 
திருவிழாடவயும் பகாண்ைாடுகிறார்கள்.அதுவும் தவிர காணும் பபாங்கடை கன்னுப் 
பபாங்கல் என்று குழந்டதகள், கன்னிப் பபண்கள், திருமணமான பபண்கள், மற்றும் 
வயதானவர்கள் அடனவரும் குளித்து புத்தாடைகள் அணிந்து, மஞ்ைள் என்னும்  
பைடியின் இடைகடளப் பறித்து அடவகளில் அரிைி உணவினால் பைய்யப்பட்ை 
பைவடக உணவுகளளயும் கரும்பு, மஞ்ைள் கபான்றவற்டறயும் அந்த இடைகளில் 
படைத்து சூரியனுக்கும் நன்றி பைால்ைிவிட்டு இயற்டகயாக பைடி மரம் 
கபான்றடவகள் பரவி வளர, பயிர்கள் பைழிக்க, உதவும் கிளி, புறா, காகம்,கபான்ற 
பறடவகள், அணில், எறும்புகள் கபான்றடவகளுக்கு அடவகடள 
உணவாகட்டுபமன்று படைத்துவிட்டு அடவகள் உண்டு பைல்லும் காட்ைிடயப் 
பார்த்து மகிழும், திருவிழாவாகவும் காணும் பபாங்கல் என்னும் திருவிழா கன்னுப் 
பபாங்கல் என்று பகாண்ைாைப்படுகிறது. ஆககவ, நாம் நம்டமப் படைத்த 
இடறவனுக்கும் நமக்கு உதவும் மற்ற இயற்டகக்கும் நன்றி பைால்லும் விதமாக 
உருவாக்கப்பட்ை நாட்ககள கபாகி, பபாங்கல், மாட்டுப் பபாங்கல், காணும் 
பபாங்கபைனும் கன்னுப் பபாங்கல்ஆகியடவ ஆகும். நன்றி பைால்கவாம்- டத 
பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்ககம தங்கம். ஆககவ, உணவுப் பபாருடள 
வணீடிக்காமல், தண்ணடீர வணீடிக்காமல், காற்டற மாசுபடுத்தாமல், சுற்றுப் புற 
சூழடை மாசு படுத்தாமல், நம் நாட்டின் பபாக்கிஷமான விவைாயத்டத பபருக்கும் 
வழிமுடறகள் கண்டு, நாட்டின் தரத்டத உயர்த்தும் வழிகள் கண்டு நாமும் நம் 
சுற்றமும் கநாயில்ைாத வாழ்வு பபற நமக்கு அள்ளிக் பகாடுத்த வளங்களுக்காக 
நன்றி பைால்கவாம். 
 

 

தமிழ்த்மதை ீ

rkc1947@gmail.com 
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7. 
கட்ைாக் காலிகளின் வகாக்கரிப்பு மமய்ச்சல் 
 

--மறவன்புைவு க. ைச்ைிதானந்தன். 
 

 
 
25.10.2015 ஞாயிற்றுக்கிழடம நண்பகல் 
வயல் வரப்புகளில் 30-40 மாடுகள், ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஓடிக்பகாண்டிருந்தன. 
யாகரா கடைத்துக் பகாண்டிருந்தார்கள். 
 
24.09.2015 மறவன்புவில் மடழ தூறத் பதாைங்கிய நாள். காய்ந்த நிைம் ஈரமானது. 
ஆனாலும் உழகவா விடதக்ககவா முடியாத ஈரம். 
 
05.10.2015 வடர தூறைாக வழங்கிய வானம், அடுத்த ைிை நாள்கள் மடழயாகப் 
பபாழிந்து தந்தது. உழவு பதாைங்கியது. பநல் விடதப்பும் பதாைர்ந்தது. 
 
16.10.2015 பதாைக்கம் கால்நடைகடள (ககாழி, ஆடு, மாடு) வயல்களுக்குள் 
விைகவண்ைாம் என்ற ஒைிபபருக்கி அறிவித்தல் பதருபவங்கும் ைந்து பபாந்பதங்கும். 
அடுத்த நாள் வயல்களுள் ஆடுகள் மாடுகள் இல்டை. வடீ்ைருகு வயல்களில் 
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விடதத்த பநல்மணிகடளச் ைிை ககாழிகள் பகாறித்தன. அதுவும் அதற்கடுத்த 
நாள்களுள் கூடுகளுள் முைங்கின. 
 
விட்டு விட்டுத் பதாட்டுத் பதாட்டுப் பபய்த மடழ. உழவுச் ைால்களில் 
நீர்கதங்குவதும் உைகன வற்றுவதுமாக. புழுக்கம் தரும் பவயிைிலும் காயாத வயல் 
தடர. முந்தி விடதத்த வயல்கள் பசுடமத் தடரகளாக. 20.10.2015 அன்று 
மறவன்புைவு பார்க்குமிைபமங்கும் நீக்கமறப் பசுடமத் தடரயானது. மறவன்புைவு 
மட்டுமன்று. கிழக்கக தளங்களப்பு, கமற்கக டகதடி-நாவற்குளி, அப்பால் தச்ைன்கதாப்பு 
வடர. பகாடும் பவயிைில் காய்ந்த வயல்களில் எரிந்த புல்கடளக் கண்டு புடகந்த 
கண்களுக்குப் பசுடம விரித்துக் குளிர்வித்தனள் நிைம் என்னும் நல்ைாள். 
 
முடளவிட்ை பநல் வயல்களில் மாடுகள். கமய்ந்து பகாண்டிருந்தன 30-40 மாடுகள். 
என் வயிறு புடகந்தது.டககள் மரத்தன. கால்கள் கைார்ந்தன. கண்கள் பனித்தன. 
பநஞ்ைம் படதத்தது. 
 
நடககள் அடைவில். உயர் வட்டியில் கைன். உந்தால் உழுவிக்க, டககள் விைிற, 
விரல்வழி ைிதறும் பநல்மணிகள் விடதயாக, விடதத்த ஐந்தாம் நாள் உந்தால் உழுது 
மறுக்க, ஒவ்பவாரு பரப்புக்கும் ைிை ஆயிரங்கள் பைைவாக, கண்கடளக் குளிர்வித்த 
பசுந்தடரகய பநஞ்ைில் பாடை வார்த்தது வறுடமக் ககாட்டின் கீழ் வாழ்வாதாரம் 
கதடும் கவளாண் பபருமகனுக்கு. 
 
அந்தப் பசுடமடய, முடளவிட்ை பநல்மணிகடள, மிதித்து, உழக்கி, நுனியில் 
கடித்துக் குதறும் மாடுகடள என் பைய்யைாம்? காைில் கயிறால் கட்டிப் பழக்கமற்ற 
மாடுகள். எனகவ கட்ைாக் காைிகள். எவருக்கும் பைாந்தமில்ைாத மாடுகள். கிட்ைப் 
கபானால் எவடரயும் முட்டித் தள்ளும் மூர்க்க மாடுகள். கடைத்தால் வாடைக் 
கிளப்பி மிரட்டும் நாகுகள், நாம்பன்கள், பசுக்கள், எருதுகள். 
 
1999 மார்கழி பதாைக்கம் 2009 ஆவணி வடர 10 ஆண்டுகள் உயர்பாதுகாப்பு 
வடையமாக மறவன்புைடவ அரசுப் படையினர் மாற்ற, மக்கள் விட்டுச் பைன்ற 
மாடுகள் பல்கிப் பபருகிக் கட்ைாக் காைிகளாக, ைிை ஆண்டுகளுக்குமுன் பை பிடிபை, 
ைிை பிடிபைாமல் உைவுகின்றன அறுகு பவளி பதாைக்கம் தச்ைன்கதாப்பு வடர நீண்ை 
கட்ைற்ற பவளிகளில். 
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மறவன்புைவில் 1250 ஏக்கர் பநற்பைய்டக வயல்கள். தனங்களப்பில் 800-900 ஏக்கர் 
பநற்பைய்டக. டகதடி நாவற்குளியில் 750-800 ஏக்கர் பநற்பைய்டக. யாவும் 
இப்பபாழுது இந்தக் கட்ைாக் காைிகளின் பகாக்கரிப்பு கமய்ச்ைைில். காடையில் பசும் 
பநல்டை கமய்தல், பகைில் குளபமான்றில் நீரருந்துதல், இரவில் கமட்டு நிைத்தில் 
ஓய்வு. எவருக்கும் பைாந்தமில்ைாத எதுவும் நிைப்பரப்பிலும் நிைத்தின் கீழும் 
வானத்தில் இருந்தாலும் அடவ அரசுக்குச் பைாந்தமல்ைவா? இந்தக் கட்ைாக் 
காைிகளும் அரசுக்குச் பைாந்தமானடவகய. 
 
உணவு உற்பத்திடயப் பபருக்ககவண்டும், நாடு உணவு உற்பத்தியில் தன்னிடறவு 
காணகவண்டும், அதற்காகக் கமக்காரடர ஊக்குவிக்ககவண்டும். மானிய விடையில் 
உரம், விடதபநல், கைன் என்பன வழங்ககவண்டும் என்ற பகாள்டக அரசுக்கு. அந்தக் 
பகாள்டகடய முன்பனடுத்துச் பைல்லும் அரகை விடதத்து முடளவிட்ை வயைில் 
கட்ைாக் காைி மாடுகடள கமயவிட்ைால்? 
 
இஃது எங்கள் பணியல்ை, பிரகதைச் பையைகத்திைம் முடறயிடுக என்றார் 
ைாவகச்கைரிக் காவல்நிடையப் பபாறுப்பாளர். கட்ைாக்காைி மாடுகள் பிரகதை 
ைடபயின் பபாறுப்பில் வருவன. பநல் விடதத்தபின் வருவன யாவுக்கும் கமநை 
கைடவத் திடணக்களகம பபாறுப்பு என்றார் பிரகதைச் பையைர். நாங்கள் என்ன 
பைய்யமுடியும் என்றார் பிரகதை ைடபப் பபாறுப்பாளர். பபாறுத்திருங்கள் ஆவன 
பைய்கிகறன் என்றார் கமநைகைடவத் திடணக்களத் துடண ஆடணயர். தளங்களப்புக் 
கமக்காரர் அடமப்புத் தடைவரும் மறவன்புைவுக் கமக்காரர் அடமப்புத் தடைவரும் 
(ஒைிபபருக்கியில் அறிவித்தவர்) ஆற்றாடமயால் டகவிரித்தனர். இன்கற கடிதம் 
பகாடுக்கிகறன் என்றார் அரைின் நிைதாரி. 
 
20.10.2015இல் கட்ைாக் காைி மாடுகடள என் கண்கள் கண்ைது முதைாக என் 
முயற்ைிகளுக்குக் கிடைத்த விடைகள் இடவ. நான் கடிதங்கள் எழுதிகனன். இன்று 
வடர கதாராயமாக 50 ஏக்கர் பநல்வயல்கடள அரைின் கட்ைாக் காைி மாடுகள் 
கமய்ந்து அழித்தன. தடுக்க எவரும் முன்வரவில்டை. கண்ைால் கடைக்கும் ைிை 
கவளாண் பபருமக்கடளத் தவிர. இன்று 25.10.2015வடர மாடுகள் வயல்களுள் 
முடளவிட்ை பநல்டை கமய்கின்றன. 
 
அரை அலுவைர்களுக்கு மாதம் முடிய வங்கியில் ைம்பளத் பதாடக. ஓடித்திரிய 
மகிழுந்து. அடழக்கத் பதாடைப்கபைி. பணிக்குக் குளுரூட்டிய அடறகள். 
கூட்ைங்களுக்குப் கபாயுள்ளார், களத்துக்குப் கபாயுள்ளார் கமல்நிடை அலுவைர் என்ற 
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பைய்தி தரும் கீழ்நிடை அலுவைர். யாவும் குடிமகன் தரும் ஊழியமும் வைதிகளும். 
அவர்கள் ஊழியம் பபற்று வைதியுைன் வாழ்கிறார்கள். உணவு உற்பத்திக்கு ஓயாது 
உடழக்கும் கைன் மிஞ்ைிய கவளாண் பபருமகன் தன்டன மாய்ப்பதற்கு 
முயல்வடதத் தவிர கவறு வழி? 
 
 

 

மறேன்புலவு க.சச்சிதாைந்தன் 

tamilnool@gmail.com 
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8. 
ஆறுகள் எழுதிய ஆற்றுப்படை 
 

-- கவிஞர் ருத்ரா. 
 

 
 
கூவம் என்றாய். 
"நைந்தாய் வாழி கூவம்" 
என்று பாைாவிட்ைாலும் 
பைர்ந்து ஓடும் என் இைம் 
மடறத்தாய். 
மைஜைம் கழித்த 
முகவரி தந்தாய். 
கட் அவுட் டவத்து 
கனவுகள் வளர்த்தும் 
உன் கனைின் தாகம் 
அவிந்து கிைந்தாய். 
 
நீர் எனும் உயிரின் 
அடையாளம் அழிந்த 
அடையாறு அங்கக 
ைாக்கடைச்ைங்கமம். 
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முகம் பார்த்து பூரித்த 
கட்டிைக்காடுகள் 
பிம்பம் காட்டியகதா 
ைமுதாய அழிவின் விளிம்பில் 
நிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் 
கருச்ைிடதவு. 
ஆடை பணமாகி 
கபராடையின் கவதாளமாய் 
பதறிக்க டவத்த 
அைங்ககாைம் 
அழகு காட்டியகத நம் 
பபாருளாதாரம். 
வானம் "ைிப்டபக்கிழித்து" 
ஊழி பிழிந்து 
ஊர்த்துவ தாண்ைவம் 
ஆடுகின்றது. 
ஆறுகள் தன் ஆறுகள் கண்ைன. 
ஏரிகள் தன் கடரகள் கதை 
ஏறி மிதித்தன. 
பவள்ளம் பவள்ளம் பவள்ளம் 
எங்கும் பவள்ளம். 
வங்காள விரிகுைா 
ககட்ைது பைிகைா. 
காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்ைைம் 
தாழ்ந்து தவழ்ந்து 
காதில் ஒைித்தது ககட்டிடைகயா? 
இயற்டககயாடு டக குலுக்கு? 
இயற்டக டக முறிக்கும் 
உன் கபராடையின் 
பமாழிபபயர்ப்கப 
இங்கு கபரிைர் ஆனது. 
இங்கு கபரழிவு ஆனது. 
எத்தடன பவள்ளம் வந்தாலும் 
அடதயும் மூழ்கடிக்க 
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உன்னிைம் உள்ளது அறிவாகயா? 
அதுகவ இங்கு மானிைம் ஆனது. 
குப்டபகள் மூடி 
அழிவு உன்டன ப யமுறுத்திய கபாதும் 
நிவாரணங்கள் குவியும்.. 
மனிதம் எனும் 
நம்பிக்டக இமயங்கள் 
எங்கும் முடளக்கும். 
அச்ைமில்டை அச்ைமில்டை 
அந்த 
உச்ைி எல்ைாம் 
உருகி உருகி வழிந்தாலும் 
அச்ைமில்டை அச்ைமில்டை 
அச்ைம் என்பதில்டைகய! 
பாைம் இதடனக்கற்று விை 
உன் பள்ளிக்கூைங்கள் 
பகாஞ்ைம் மூடிக்கிைந்தாலும் 
கவடையில்டை. 
புதிய ைிகைட்டில் 
புதிதாய் "அகர முதை.." 
எழுதித் பதாைங்கு. 
அ..என்று 
அணில் விடளயாட்டு கபாதும். 
அ..என்பது 
இன்றும் என்றும் 
இனி 
"அறச்ைீற்றம்" மட்டுகம! 
 
 

 

கேிஞர் ருத்ரா இ. பரமசிேன் 

ruthraasivan@gmail.com 
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9. 
மாமடழயும் மாந்தர் பிடழயும்! 
 

- கமகைா இராமமூர்த்தி 
 
தமிழகத்தின் நீராதாரத்திற்கு அடிப்படையான வைகிழக்குப் பருவமடழ (Northeast 
monsoon) இவ்வாண்டு பபாய்யாமல் பபய்துள்ளது. வந்த ஓரிரு நாட்களிகைகய 
விடரவாய் விடைபபற்றுச் பைன்றுவிடும் கைந்த ஆண்டுகளின் மடழகபாைல்ைாது, 
இவ்வருைத்திய மடழ மிக்க வாஞ்டைகயாடு(!) தமிழகத்தில் ஓரிரு வாரங்கள் தங்கிப் 
பபய்திருக்கின்றது. 
 
விடளவு…? பைன்டன, காஞ்ைிபுரம், திருவள்ளூர், கைலூர், புதுடவ, ைிதம்பரம் 
உள்ளிட்ை தமிழகத்தின் பபரும்பாைான வை மாவட்ைங்கள் தண்ணரீில் மிதக்கின்றன; 
மக்ககளா கண்ணரீில் மிதக்கின்றனர். ’அமிழ்தம்’ என்று வள்ளுவரால் வர்ணிக்கப்பட்ை 
பபருடமமிகு மடழக்குச் ைிைநாட்கள்கூைத் தாக்குப்பிடிக்க இயைாமல் தடுமாறும் 
தமிழகத்தின் அவைநிடைடய என்பனன்பது? 
 
மக்களின் அடிப்படைத் கதடவகளில் முதன்டமயான நீடரச் ைரியான முடறயில் 
கதக்கிடவப்பதும், அதடனப் பாதுகாப்பதும் அரைின் தடையாயக் கைனாகும். இதற்காக 
இன்டறய ஆட்ைியாளர்கள் ஒன்றும் கரிகாற்கைாழடனப்கபால் புதிதாய்க் 
’குளம்பதாட்டு வளம்பபருக்க’ கவண்டியதில்டை. ஏற்கனகவ பவட்ைப்பட்டிருக்கும் 
ஏரிகடளயும், ஆறுகடளயும், குளங்கடளயும் ஒழுங்காய்த் தூர்வாரிப் 
பராமரித்திருந்தாகை கபாதும். அவற்றின் நீர்க்பகாள்ளளவு அதிகரித்திருக்கும்; 
கனமடழயின் தாக்கத்தால் அடவ உடைத்துக்பகாள்ளாமல் இருந்திருக்கும். 
அரைாங்கம் இத்தடகய பையல்களில் கபாதிய கவனம் பைலுத்தியதாய்த் 
பதரியவில்டை. 
 
ைங்கைமான இச்சூழைில், நம் பண்டை மன்னர்கடளக் குறித்துப் ’பழம்பபருடம’ 
கபைாதிருக்க முடியவில்டை. அவர்கள் எதில் திறன்வாய்ந்தவர்ககளா இல்டைகயா 
நீர்நிடைகடளத் கதக்கிடவப்பதிலும், நீர்ப்பாைன வைதிகடளப் பபருக்குவதிலும் 
திறன்வாய்ந்தவர்களாககவ திகழ்ந்திருக்கின்றனர். 
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பாண்டியன் தடையாைங்கானத்துச் பைருபவன்ற பநடுஞ்பைழியனுக்கு, அடணகடளக் 
கட்டிடவத்து நீடரத் கதக்கிடவக்க கவண்டியதன் அவைியத்டத வைியுறுத்தவந்த 
குைபுைவியனார் எனும் புைவர்பபருந்தடக, 
 
”கபாரிகை பபருவிருப்பமுடைய பைழியகன! நீ மறுடம இன்பத்டத நுகர 
விரும்பினாலும்ைரி…அல்ைது…இந்நிைவுைகிகைகய நிடைத்த புகடழப் பபற 
விரும்பினாலும் ைரி…நீ பைய்யகவண்டியது என்ன பதரியுமா? 
 
நீர்நிடைகளிபைல்ைாம் நீண்ை கடரபயடுத்து, அந்நீடரத் கதக்கி டவப்பாயாக! 
அப்கபாதுதான் உன்னுடைய புகழ், காைத்டத பவன்று நின்றுவாழும்!” என்கின்றார். 
‘Conservation of water resources’ என்று இப்கபாது நாம் கபைிக்பகாண்டிருக்கிகறாகம, 
இடதத்தான் ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்கப இப்புைவர் பபருமான், பாண்டிய 
பநடுஞ்பைழியனிைம் எடுத்துடரக்கின்றார். 
 
”… வயகவந்கத 
பைல்லு  முைகத்துச்  பைல்வம்  கவண்டினும் 
ஞாைங்  காவைர்  கதாள்வைி  முருக்கி 
ஒருநீ  யாகல்  கவண்டினுஞ்  ைிறந்த 
நல்ைிடை  நிறுத்தல்  கவண்டினு  மற்றதன் 
தகுதி  ககளினி  மிகுதி  யாள 
நீரின்  றடமயா  யாக்டகக்  பகல்ைாம் 
உண்டி  பகாடுத்கதா  ருயிர்பகாடுத்  கதாகர 
[…] 
அடுகபார்ச்  பைழிய  இகழாது  வல்கை 
நிைபனளி  மருங்கின்  நீர்நிடை  பபருகத் 
தட்கைா  ரம்ம  இவண்தட்  கைாகர 
தள்ளா  கதாரிவண்   தள்ளா  கதாகர.” (புறம் – 18)  
 
”பதாழில்நுட்பத்தில் வல்ைவர்கள் யாம்” என்று மார்தட்டிக்பகாள்ளும் 
கமடைநாட்ைாரும்கூை நம்முடைய நீர்ப்பாைன வைதிகடளகடளக் கண்டு 
பிரமித்துநின்ற காைமுண்டு! அடவபயல்ைாம் பபாய்யாய்ப் பழங்கடதயாய்க் 
கனவாய் பமல்ைப் கபாய்விட்ைன இன்று! 
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பைன்டன மாநகராட்ைியில் மட்டும் 124 ஏரிகள், 50 (ககாயில்கடளச் ைார்ந்த) 
திருக்குளங்கள் இருந்தன என்கின்றது பைன்டனயில் இயங்கிவரும் ைி.பி.ராமைாமி 
ஐயர் சூழைியல் கல்விடமயம் (C.P.Ramaswami Aiyar Environmental Educational Center – 
C.P.R.EEC). ’இடறபக்தி’யில் இடணயற்ற நம்மக்கள் பிளாஸ்டிக் டபகடளயும், 
இன்னபிற குப்டபகடளயும் வைீி அந்தத் ’திருக்குளங்கடள’பயல்ைாம் 
பதருக்குளங்கடளவிை கமாைமான நிடைக்குக் பகாண்டுவந்துவிட்ைனர். அவற்றில் 
பை, அழுக்கான நீகராடு துர்நாற்றம் வசீுகின்றன! கமலும் ைிை குப்டபகமடுகளாய்க் 
காட்ைிதருகின்றன! 
 
ஏரிகள் என்னவாயின? அவற்றில் பை பராமரிப்பின்றித் தூர்ந்துகபாயின. தூர்ந்துகபான 
அந்த ஏரிகளிலும், நீரற்றுக் காய்ந்துகபான குளங்களிலும் அடுக்குமாடிக் 
குடியிருப்புக்கள் புதிது புதிதாய் முடளத்தவண்ணமிருக்கின்றன! 
இக்கட்டுமானங்களுக்காக, வறண்டுகபான ஆறுகளிைிருந்து ைாரி ைாரியாய் மணல் 
பகாள்டளயடிக்கப்பட்டு வருகின்றது. என்ன பகாடுடம இது! 
 
’வை மாவட்ைங்களில் கனமடழ பதாைர்ந்து பபய்யும்’ என்று வானிடை 
ஆய்வுடமயம் எச்ைரிக்டக பைய்திருந்தும், மக்களின் உயிர் மற்றும் உடைடமகளுக்கு 
எத்தடகய பாதுகாப்பு நைவடிக்டகடயயும் கமற்பகாள்ளாத அரைாங்கத்தின் 
அைட்ைியப்கபாக்கு வருந்தத்தக்கது. 
 
பபாதுமக்களிைமும் பிடழயில்ைாமல் இல்டை. மனிதவளம் மிகுந்த நம் 
தமிழகத்தில்,  மக்கள் நிடனத்திருந்தால், எதற்பகடுத்தாலும் அரடைச் ைார்ந்திராது, 
மடழநீர்ச் கைகரிப்பு, குளங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள் முதைிய நீர்நிடைகடளத் 
தூர்வாருதல், நகடரத் தூய்டமபைய்தல் கபான்ற எத்தடனகயா பயன்மிகு பணிகளில் 
தாகம ஈடுபட்டுத் தாம்வாழும் பகுதிடயச் ைிறப்பாய்ப் கபணியிருக்கைாம். ஏகனா நம் 
மக்கள் இவற்றிபைல்ைாம் ஆர்வம் காட்டுவதில்டை. 
 
நைந்தடவ நைந்தடவயாக இருக்கட்டும்! ’கண்பகட்ை பின்பு சூரியவணக்கம் பைய்வகத  
தமிழர் வழக்கம்’ எனும் நிடை மாறட்டும்! இனிகயனும் மக்கள் விழிப்கபாடிருந்து 
மடழவளத்டதயும், சுற்றுப்புறத் தூய்டமடயயும் முடறயாய்ப் பாதுகாக்க கவண்டும். 
அரைாங்கமும், (வாக்கு வங்கிடயக் டகப்பற்றுவதற்காக) ’இைவைங்கடள’ 
அள்ளித்தந்து மக்கடளச் கைாம்கபறிகளாக்காமல், ைமூக நற்பணிகளில் அவர்கள் 
முடனப்புைன் ஈடுபை ஊக்கமும், உற்ைாகமும் அளிக்ககவண்டும்; ஏன்…ைிறப்பாய்ப் 
பணியாற்றுகவாருக்குப் பாராட்டும் பதக்கமும்கூை வழங்கி அரசு கவுரவிக்கைாம்! 
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இனிய தமிழ்மக்ககள! 
”வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்டக எரிமுன்னர் 
டவத்தூறு கபாைக் பகடும்” எனும் வள்ளுவரின் வாய்பமாழிடய உள்ளுகவாம்! 
வாழ்டவச் பைம்டமயாக்க முற்படுகவாம்! 
 
நன்றி: வல்ைடம - http://www.vallamai.com/?p=64418 
 
 

 

மமகலா இராமமூர்த்தி 
megala.ramamourty@gmail.com 
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10. 
 நீர் நிடைகடள மீட்பைடுக்கும் முயற்ைியில் பயங்கர 
வன்முடறயில் மடழ! 
 

--கீடழ ஜஹாங்கீர் அரூஸி. 
 
ஒரு காைத்தில் ஏரி,குளம்,கண்மாய் என்று தனது நீர் நிடைகடள கட்ைடமத்து 
ஒவ்பவாரு வருைமும் தனது உடழப்பின் பயடன இத்தடகய நீர் நிடைகளில் 
கைமித்து டவத்து ககாடை காைத்திலும் மக்களுக்கு உதவிய தண்ணரீ் 
பகாடையாளியான மடழ இன்று உக்கிர ககாபத்தில் பகாந்தளித்து வருகிறது. 
 
அதன் ஒரு பகுதியாக பைன்டன கவளச்கைரி பகுதி முழுவடதயும் தனது உக்கிர 
கபாராட்ைத்தால் பவள்ளப்பகுதியாக்கி அங்குள்ள மக்கடள மிரட்டி வருகிறது 
மடழ.அந்த மக்கள் தான் நீர் நிடைப்பகுதிகளில் வடீு,கடைகள் கபான்ற கட்டிைங்கள் 
கட்டி மடழ நீர் ஒதுங்க முடியாத அவைநிடைடய உருவாக்கியுள்ளனர். 
 
தமிழகம் முழுவதும் எத்தடனகயா ஏரி,கண்மாய்,குளங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு 
மக்களின் சுயநை கட்டிைங்கள் உருவாக்கப்பட்ை பின்னர் மடழநீர் ஒதுங்க இைம் 
இல்ைாவிட்ைால்  மடழ நீர்  கவறு எங்கு கபாகும்? 
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கவறு வழியில்ைாமல் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் அதாவது மடழ நீர் தங்கும் பகுதியில் 
கட்ைப்பட்ை வடீுகளுக்குள் தான் மடழ நீர் தங்கும். 
 
அதன் பைய்திகள் தான் தற்கபாடதய ஊைகங்களில் பபரிதாக கபைப்பட்டு வருகின்றன. 
 
தான் ஓய்பவடுக்கும் நீர் நிடைப்பகுதிகடள கபளகீரம் பைய்து விட்ை மனிதர்களின் 
மீதான ககாபத்தில் இதுவடர 113 கபடர தமிழகத்தில் பகான்று விட்ைது மடழ. 
 
இன்னும் எத்தடன கபடர கவண்டுமானாலும் பகால்லுகவன் என்றும் பகாக்கரித்து 
வருகிறது.இந்த மடழயின் வன்முடறடய கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விழி பிதுங்கி 
நிற்கிறது அரசு இயந்திரங்கள். தனது முழு ஆளுடமடய பகாண்டு மடழயின் 
வன்முடறயிைிருந்து மக்கடள ஓரளவு காப்பாற்றி விைைாம் என நிடனக்கும் அரசு 
அடுத்த ஆண்டு மடழயின் தாக்குதடை எப்படி எதிர் பகாள்ள கபாகிறது? 
 
மடழயின் ககாரப்பிடியிைிருந்து மக்கடள முழுடமயாகவும் நிரந்தரமாகவும் 
பாதுகாக்க கவண்டுபமன்று அரசு இயந்திரங்கள் நிடனக்குமானால்...உைனடியாக 
ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள அடனத்து ஏரி,கண்மாய்,குளங்கடள கண்பைடுத்து அடவகடள 
டகயகப்படுத்த கவண்டும். 
 
அவ்வாறு டகயப்படுத்தும் நீர் நிடைப்பகுதிகடள தூர் வாரி,ஆழப்படுத்தி மடழ நீர் 
பைல்வதற்கான வழிகடளயும் ைீர்படுத்தி டவத்தால்...அடுத்த ஆண்டின் மடழ 
மக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் பைய்யாமல் தனது இருப்பிைம் பைன்று அடமதியாய் 
உறங்கும்.  மக்களும் நிம்மதியாய் உறங்குவர்.இடத ைிந்திக்க கவண்டியது அரசு 
மட்டுமல்ை,பபாதுமக்களும் தான். 
 
நன்றி: முதுகுளத்தூர்  ைாட்  காம் 
http://mudukulathur.com/?p=38028 
 

 

கீடழ ஜஹாங்கீர் அரூஸி 
jahangeerh328@gmail.com 
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11. 
எல்லீஸ் சத்திரம் அடண 
 

--ககா.பைங்குட்டுவன்.  
 
எல்லீஸ் ைத்திரம்... 
 
விழுப்புரத்தின் கமற்கக இருக்கக் கூடிய ஒரு பகுதியின் பபயர். விழுப்புரத்தில் 
இருந்து இந்தப் பகுதிக்குப் கபாகும் ைாடைக்கும், எல்லீஸ் ைத்திரம் ைாடை என்கற 
பபயர். இதன் பபயருக்கும் புகழுக்கும் காரணமாக அடமந்திருப்பது இங்குள்ள 
அடணக்கட்டு.  தமிழ் நாட்டில், பதன்பபண்டணயாற்றின் குறுக்கக கட்ைப்பட்டுள்ள 
6ஆவது அடணக் கட்டு, எல்லீஸ் ைத்திரம் அடணக்கட்ைாகும். முதல் 5 அனியாளம், 
கிருஷ்ணகிரி, நடுங்கல், ைாத்தனூர், திருக்ககாவலூர் ஆகியடவ யாகும். 7ஆவதாக 
அடமந்துள்ளது, புதுடவ மாநிைம் அருகக உள்ள பைார்ணாவூர் அடணக்கட்டு. 
  
எல்லீஸ் ைத்திரம் அடணக்கட்டு 1949இல் பதாைங்கப்பட்டு 1950இல் கட்டி முடிக்கப் 
பபற்றது. 1967இல் விரிவாக்கம் பைய்யப்பட்ைது. வினாடிக்கு 2இைட்ைத்து 28ஆயிரம் 
கனஅடி நீர் பவளிகயற்றும் வடகயில் இந்த அடண அடமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 
நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதி 12ஆயிரத்து 481 ைதுர கி.மீ. ஆகும். எல்லீஸ் ைத்திரம் 
அடணக்கட்டின் கமல் 22ஆவது கி.மீ.இல் திருக்ககாவலூர் அடணக்கட்டும், கீகழ 
31ஆவது கி.மீ.இல் பைார்ணாவூர் அடணக்கட்டும் அடமந்துள் ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 
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எல்லீஸ் ைத்திரம் அடணக்கட்டின் வைதுபுறமுள்ள எரளூர் வாய்க்கால் மூைம் 
கபரங்கியூர், அவியனூர், டபத்தாம்பாடி, அழகுபபருமாள் குப்பம் ஆகிய ஏரிகளுக்கும், 
பரட்டி வாய்க்கால் மூைம் ைாத்தனூர், கமைமங்கைம், இருகவல்பட்டு, காரப்பட்டு, 
மணம்தவிழ்ந்த புத்தூர், ஓடரயூர், கைமக்ககாட்டை ஆகிய ஏரிகளுக்கும்,  இைது 
புறமுள்ள ஆழங்கால் வாய்க்கால் மூைம் ைாைாகமடு, ைாைமடை, பகாளத்தூர், 
பானாம்பட்டு, ஆனாங்கூர், அகரம் ைித்கதரி, ஓட்கைரி பாடளயம், ைிறுவந்தாடு, 
வளவனூர் ஏரிகளுக்கும், கண்ைம்பாக்கம் வாய்க்கால் மூைம் கண்ைமானடி, கண்ைம் 
பாக்கம், வழுதபரட்டி ஆகிய ஏரிகளுக்கும் தண்ணரீ் பைன்றடைகிறது. 
 

 
 
எல்லீஸ் ைத்திரம் அடணக்கட்டுக்கு அருகில் நீகரற்று நிடையம் அடமக்கப்பட்டு, 
அங்கிருந்து விழுப்புரம் நகருக்குத் தண்ணரீ் எடுத்து வரப்படுகிறது. 
 
1968இல் இதற்கு அடிககாைிட்ைவர், அப்கபாடதய விழுப்புரம் நகரமன்றத் தடைவராக 
இருந்த ைாக்ைர் தியாகராஜன் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. பபண்டணயாற்றின் 
தண்ணடீரக் குடித்து வளர்ந்தவர்கள் என்று, இன்றும் எங்களால் பபருடமயாகச் 
பைால்ைிக் பகாள்ள முடிகிறது. எல்லீஸ் ைத்திரம் அடணக்கட்டு, விழுப்புரம் 
சுற்றுப்புறங்களில் உள்ளவர்களுக்கு, ைின்னச் சுற்றைாத்தைமாக விளங்குகிறது. 
குறிப்பாக காதைர்க்கு! 
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கைந்த ைிை வாரங்களாகப் பபய்துவந்த பதாைர் மடழ, ைாத்தனூர் அடணயில் இருந்து 
தண்ணரீ் திறப்பு ஆகியவற்றால் நிரம்பி வழிகிறது எல்லீஸ் ைத்திரம் அடண. 
 
நீங்கள் அருகிைிருப்பவர் என்றால் ஒரு நடை கபாய்விட்டு வரைாம், குடும்பத்கதாடு..! 
 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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12.  
 மடறந்து மபாை மயிலாப்பூர் ஏரி... 
 

- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 
பைன்டனயின் பாரிமுடனயில் இருந்கதா மற்ற இைங்களில் இருந்கதா கபருந்துகளில் 
மயிைாப்பூர் பைல்பவர்கள் “மயிைாப்பூர் கைங்க்” என்று டிக்பகட் எடுப்படதப் 
பார்த்திருக்கிகறன். 
 
கபாைிசுவரர் ககாயில் குளத்தின் அருகில் உள்ள நிறுத்தம் இப்படி வழங்கப்படுகிறது. 
உண்டமயில், மயிைாப்பூர் கைங்க், “ஏரி” ஒன்றிருந்தது. அது இருந்த இைம், 
கதனாம்கபட்டை. 
 
இதுபற்றி தமிழ்த் பதன்றல் திரு.வி.க. இப்படிச் பைால்வார்: 
“இராயப்கபட்டை, கதனாம்கபட்டை, ஆழ்வார்கபட்டை, மயிைாப்பூர் முதைிய ஊர்கள் 
ஒரு ைிறு ககாட்ைபமனத் திகழ்ந்தன. இடவகளின் கபரூர் மயிைாப்பூர். இவ்வூர்களின் 
ஒருடமப்பாட்டுக்கு உயிர் நாடியாயிருந்தது ஒரு ைிற்கறரி. அதன் இைம் கதனாம் 
கபட்டை. ஆனால் அது மயிைாப்பூர் ஏரி என்கற வழங்கப்பட்ைது. அவ்கவரி மயிடைக் 
ககாட்ைத்டத ஓம்பியது.” 
 
வன்னியர் கதனாம்கபட்டைக்கும் தியாகராயநகருக்கும் இடைகயயுள்ள ஆைமர்ந்தாள் 
எனப்படும் காளி ககாயில் குறித்து ஆய்வறிஞர் மயிடை ைீனி.கவங்கைைாமி மிகவும் 
ஆய்வு பைய்தார். அவரது ஆய்வின் முடிவு, ஆைமர்ந்தாள் என்பது ஆைமரத்தடியின் 
அமர்ந்தவள் என்பதல்ை, ஆைின் (நீரின்) கடரயின் அமர்ந்தவள் என்பதாக இருந்தது. 
 
இதற்குக் காரணம், அந்தக் ககாயில் மயிைாப்பூர் ஏரிக்கடரயின் மீது அடமந்திருந்தது 
என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.  இந்த ஏரியின் கடரகளில் பைமுடற மயிடையார் 
நைந்திருக்கிறார். “என்னுடைய வாழ்க்டகயிகை நான் கண்ணாரக் கண்ை மயிைாப்பூர் 
ஏரி. மயிைாப்பூடரச் கைர்ந்த நிைபுைங்களுக்கு நீர்ப் பாய்ச்ைிய மயிைாப்பூர் ஏரி” என 
அவர் ைிைாகித்துச் பைால்கிறார். 
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ஆம். பைன்டன நகரின் படழய வடரபைங்களில் இந்த ஏரியின் ஒரு பகுதி “ைாங் 
கைங்க் (LONG TANK)” என்றும் இன்பனாருப் பகுதி “நுங்கம்பாக்கம் ஏரி” என்றும் 
குறிப்பிைப்படுகிறது. 
 
இதன் அடமப்டப “மதராைபட்டினம்” நூைாைிரியர் கக.ஆர்.நரைய்யா பின்வருமாறு 
விவரிப்பார்: 
“இந்தப் பபரிய, நீள ஏரியின் வைக்கில் நுங்கம்பாக்கமும், பதற்கில் டைதாப்கபட்டை 
யும், கிழக்கில் கதனாம்கபட்டையும், கமற்கில் பைங்கல்பட்டு ஜில்ைாவின் ஒரு 
பகுதியும் இருந்தன. இந்த ஏரி ஒரு அடர பிடற வடிடவக் பகாண்ைதாய் இருந்தது. 
இதன் வைகமற்குப் பகுதி நுங்கம்பாக்கம் என்று அடழக்கப்பட்ைது. மவுண்ட் கராடு 
இதடனபயாட்டி வடளந்து டைதாப்கபட்டைடய அடைந்தது.” 
 
1920லும் அதற்குப் பின்னும் பவளியான பைன்டனயின் வடரபைங்களில், ைாங் கைங்க் 
என்றடழக்கப்பட்ை மயிைாப்பூர் ஏரி இைம்பபற்றிருந்தது. 
 
“பின்னர் அது மடறந்தது. மயிடைக் ககாட்ைத்தின் கட்டுங்குடைந்தது” என வருத்தப் 
படுகிறார் திரு.வி.க. “என் வாழ்க்டகக் காைத்திகைகய மாைமாளிடககள் நிடறந்து 
மக்கள் வாழும் நகரமாக மாறிப்கபானடதக் கண்கைன்” என்கிறார் மயிடையார். 
 
என்ன நைந்தது? 
நகரத்தின் வளர்ச்ைி எனும் பபயரில் மயிைாப்பூர் ஏரி மடறக்கப்பட்ைது. 
 
இன்று, பைன்டன வணிகத்தின் இதயமான பிரம்மாண்ைமான நகர் அந்தப் பரந்த 
ஏரியின் மீது விடளந்து, வளர்ந்து, பைழித்து நிற்கிறது! 
 
ஆமாம். இன்டறய தியாகராய நகர்தான் அன்டறய மயிைாப்பூர் ஏரி. 
 
“நீரின்றி அடமயாது உைகு” என எழுதியகதாடு மட்டுமல்ைாமல், மடழ நீரின் 
கபாக்கிடனயும், இவற்டறக் கட்டுப்படுத்தும் நீர் கமைாண்டமக் குறித்தும் நன்கு 
அறிந்தவர்கள் தமிழர்கள். 
 
ஆறுகடளயும் ஏரிகடளயும் குளங்கடளயும் பவட்டினார்கள். பவட்டியகதாடு 
நிற்காமல், “இதடனக் காப்பவர் அடி தன் முடி கமைன” என பணிவுைன் ககட்டுக் 
பகாண்ைனர். 
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அந்த மூத்கதார்ச் பைால் மதிக்கப்பைவில்டை. இதற்கு ஒரு உதாரணமாக மயிைாப்பூர் 
ஏரி காட்ைப்பட்டுள்ளது. 
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மூத்கதார்ச் பைால் மதிக்கப்பைாததன் ஊழ்விடனதாகனா என்னகவா, இன்று பைன்டன 
உள்ளிட்ை நகரங்கள் ஓரிருநாள் மடழக்கக தண்ணாீில் தத்தளிக்கின்றன! 
 
இன்னும் என்பனன்ன இன்னல்கடளச் ைந்திக்கப் கபாகிகறாகமா எதிர்காைத்தில்? 
 
 
 
உதவியடவ: 
ைங்ககாை வரைாற்று ஆய்வுகள் – மயிடை ைீனி.கவங்கைைாமி. 
திரு.வி.க.வின் பவற்றிப் படிகள் – திருவாரூர் வி.கல்யாணசுந்தரனார். 
மதராைபட்டினம் – கக.ஆர்.நரைய்யா. 
 
 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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13. 
 பல்லேர் வேட்டிய படைமடல ஏரி 
 

- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 
ஒவ்பவாரு முடறயும் பைன்டனக்குச் பைல்லும் கபாதும் மாமண்டூரில், பரந்து 
விரிந்து காணப்படும், அந்த ஏரிடயப் பார்த்துப் பபருமூச்சு விடுகவன். 
 
பல்ைவரின் நீர் கமைாண்டமக்குச் ைிறந்த எடுத்துக்காட்ைாகத் திகழும் ஏரி அது. 
 
அப்கபாது என் உள்மனம் பைால்லும், “உன் மாவட்ைத்திலும் பல்ைவர் பவட்டிய ஏரி 
இருக்கிறகத.“ 
 
அப்படியா? எங்கு? படனமடையில்...! 
 
படனமடை ஏரிடயப் பார்க்கும் வாய்ப்பு 2001இல் தான் எனக்குக் கிடைத்தது. 
 

 
“நந்தன் கால்வாய்த் திட்ைம்” பதாைர்பான விவரங்கள் கைகரிப்பதாக, நண்பர் 
அன்னியூர் ைிவா அவர்களின் துடணயுைன் படனமடை கிராமத்துக்குச் பைன்கறன். 
 
குன்றின் அருகக கமற்கில், வாடனயும் நிைத்டதயும் இடணப்பதுப் கபான்று 
பிரம்மாண்ைாகக் காட்ைியளித்தது படனமடை ஏரி. 
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நானும் ைிவாவும் ஏரியில் இறங்கி ைிை அடிகள் நைந்கதாம். பாளம் பாளமாக 
பவடித்திருந்தது. மடழத் துளிடயப் பார்த்து வருைங்கள் பைவாகின்றதாம்! 
 
2011இல் “நந்தன் கால்வாய்” நூலுக்காக மீண்டும் படனமடை ஏரிக்குச் பைன்கறன். 
 
இப்கபாது நிடைடம மாறியிருந்தது. அப்கபாதுதான் மடழ பபய்திருந்ததால் ஏரி 
முழுக்கத் தண்ணரீ் நிரம்பி, கண்களுக்கு விருந்தாகவும், புடகப்பைம் எடுக்கவும் 
அழகாக இருந்தது. 
 
பபாறியாளரும் மூத்த ஆய்வாளருமான காைஞ்பைன்ற பகாடுமுடி ை.ைண்முகன் 
படனமடை ஏரி குறித்து இப்படி விவரிப்பார்: 
 
“80 மில்ைியன் கன அடி பகாள்ளளவு பகாண்ை இந்த ஏரி 30 அடி ஆழம் உள்ளது. 
இதன் பதாழில்நுட்பம் பார்த்து வியக்கத்தகுந்தது. பதாைர்ச்ைியாக பை மடைக் 
கரடுகடள இடணத்து இடையில் ைிறுைிறு நீளத்திற்கு மட்டும் கடர அடமக்கப் 
பட்டுள்ளது. 30 அடி ஆழ மதகும் கால்வாயும் உள்ளன. ஒரு ககாடியில் உள்ள 
பாடறகய கழிங்கைாக அடமக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுமானச் ைிக்கனத்திற்கு இது 
எடுத்துக் காட்டு. இன்டறய கமட்டூர் அடணகயாடு, படனமடை ஏரி பை வடகயில் 
ஒப்பிைத்தகுந்தது.” 
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பல்ைவர் காை கட்ைை, ஓவியக் கடைக்குச் ைான்றாதாரமாக இன்றும் நின்றிருக்கும் 
தாளகிரீசுவரர்க் ககாயில், படனமடை ஏரிக்கு அருகிகைகய குன்றின் மீது 
அடமந்துள்ளது குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
“இந்த ஏரி அடமத்து வளம் பபருகிய பின்னகரா அல்ைது ைமகாைத்திகைா 
தாளகிரீசுவரர் ஆையம் அடமந்திருக்கைாம்” என்பதும் பகாடுமுடியாரின் கருத்தாகும். 
 
திருவண்ணாமடை மாவட்ைம் துரிஞ்ைல் ஆற்றில் இருந்துத் பதாைங்கும் நந்தன் 
கால்வாய், படனமடை ஏரியில் கைர்கிறது. 
 
இந்த ஏரியின் மூைம் 1079.24 ஏக்கர் விடளநிைங்கள் பாைன வைதி பபறுகின்றன. 
 
கமலும் நங்காத்தூர், முட்ைத்தூர், நகர், பிரம்மகதைம், எைாைம், பபருங்கைம்பூண்டி, 
அன்னியூர், பவள்களரிப்பட்டு, வரீமூர், பவங்கந்தூர், ஆரியூர் ஆகிய ஊர்களுக்கான 
ஏரிகளுக்கும் இங்கிருந்து தான் தண்ணரீ் பைல்கிறது என்பதும் குறிப்பிைத்தகுந்ததாகும். 
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படனமடை ஏரியின் கிழக்கில் நந்தன் கால்வாய்த் திட்ைத்தின் கதாநாயகரான, 
மடறந்த அடமச்ைர் ஏ.ககாவிந்தைாமி அவர்களின் ைிடை நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
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பை ஏரி கல்பவட்டுகளில் அடத பவட்டுவித்தவர்கள் “ஏரிடய காப்பவர் அடி என் 
முடி (தடை) கமைன” என்று பைால்ைியிருப்பார்கள். 
 
இந்தச் பைால்டை ைிரகமற் பகாண்ைவர்கள்தான், படனமடை ஏரிடய இன்னமும் 
ஏரியாககவ டவத்திருக்கின்றனர். 
 
இன்று, ஏரிகள் பைவும் கபருந்து நிடையங்களாகவும், பபருந்திட்ை வளாகங்களாகவும்,  
மருத்துவக் கல்லூரிகளாகவும் மாறிவருகின்றன. இன்னும் ைிை ஏரிகடள படழய 
வடரபைங்களில் மட்டுகம பார்க்க முடிகின்றது.மிச்ைம் மீதியிருக்கும் கபாரூர் ஏரி 
கபான்றவற்டறக் காப்பாற்றுவதற்குத் பதாைர்ந்து குரல் பகாடுத்து வருகிகறாம். 
 
இந்தச் சூழைில், வரைாறுப் பண்பாட்டுக் கூறுகளின் எச்ைமாகவும், விவைாயத்துக்கும் 
நிைத்தடி நீராதாரத்திற்கும் நிடைக்களனாகவும் படனமடை ஏரி எஞ்ைி நிற்பது 
மகிழ்ச்ைிடயத் தருகிறது...! 
 
 
படனமடை: 
விழுப்புரம்-பைஞ்ைி ைாடையில் சூரப்பட்டு பைன்று, அங்கிருந்து வைக்கக 7ஆவது 
கி.மீ.இல் அடமந்துள்ளது. பைஞ்ைி-அனந்தபுரம் வழியாகவும் இங்கு வரைாம்.  
 
 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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14. 
கூேம் 
 

- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 
 கூவம் ... 
 
இந்தப் பபயடரக் ககட்ைவுைன் பைன்டனயில் நாற்றபமடுத்து ஓடிக் பகாண்டிருக்கிற 
அந்த ஆறுதான் நிடனவுக்கு வரும். இந்த ஆறு முன்பு நல்ை நிடைடமயில் 
இருந்தது என்பது கவறு விையம். 
 

 
 
கூவம் என்பது ஒரு கிராமத்தின் பபயர். திருவள்ளூர் மாவட்ைம் அரக்ககாணம் 
அருகக உள்ளது இந்த ஊர். திருக்கூவப் புராணம் இயற்றிய துடறமங்கைம் 
ைிவப்பிரகாை சுவாமிகள் பாடுகிறார், 
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“டமந்தடர அன்டனடய மாதடர ஆடவத் 
தந்டதடய அந்தணர் தம்டம வடதத்த 
அந்தம்இல் பாதகர் ஆயினும் எல்டை 
வந்திடின் அந்நகர் வண்கதி நல்கும்” 
 
டமந்தடரயும், தாடயயும் மைந்டதயடரயும் பசுடவயும் தந்டதடய அந்தணடரக் 
பகான்ற எல்டையற்ற பாவம் பைய்தவகர ஆயினும் அவர் கூவம் என்ற பதியின் 
எல்டைடய அடைந்தார் என்றால், அவர்க்கு அப்பகுதி நல்கதிடயத் தரும், என்பது 
ைிவப்பிரகாை சுவாமிகளின் வாக்கு. ைமய இைக்கியங்கள் மற்றும் கல்பவட்டுகளில் 
திருவிற்ககாைம், கூகம், மதுராந்தக நல்லூர், தியாக ைமுத்திரம் கபான்ற பபயர்களால் 
அடழக்கப்படும் இந்த ஊர், இப்கபாது கூவம் என்றடழக்கப்படுகின்றது. 
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இங்கு திரிபுர சுந்தரி ைகமத திரிபுராந்தக சுவாமி திருக்ககாயில் அடமந்துள்ளது. 
இக்ககாயில் குறித்து, 
 
“பதாகுத்தவன் அருமடறயங்கம் ஆகமம் 
வகுத்தவன் வளர்பபாழில் கூககமவினான் 
மிகுத்தவன் மிகுந்தவர் பரங்கள் பவந்தறச் 
பைகுத்தவன் உடறவிைம் திருவிற்ககாைகம” 
என்று பாடுகிறார் திருஞான ைம்பந்தர். 
 
தாருகாட்ைன், கமைாட்ைன், வித்யுன்மாைி ஆகிய மூன்று அசுரர்கள் பபான், பவள்ளி, 
இரும்பாைான ககாட்டைகடளக் கட்டித் கதவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் 
துன்பத்திடன விடளவித்தனர். கதவர்களும் முனிவர்களும் ைிவபபருமானிைம் 
முடறயிை இடறவன் அசுரர்களின் ஆற்றடை ஒடுக்கியகதாடு, அந்த மூன்று 
நகரங்கடளயும் அழித்தக் காரணத்தால் திரிபுராந்தகர் என்றும், கபாருக்குச் 
பைன்றகபாது வில்கைந்திய ககாைத்துைன் பைன்றதால் திருவிற்ககாை நாதர் என்றும் 
அடழக்கப்படுகிறார். இடறவி திரிபுராந்த நாயகி. 
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இடறவடனத் பதாைாமகைகய (தீண்ைாத் திருகமனியர்) இங்கு அபிகஷக 
ஆராதடனகள் நைக்கின்றன. ைிவன் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள்பாைிக்கிறார். 
இப்பகுதியில் மடழ மிகுதியாகப் பபாழியும் என்படதத் தனது பவண்டமயானத் 
திருகமனி மூைமாகவும், மடழக் குடறவு, வன்டம கபான்றவற்டறத் தமது 
பைம்டமயான திருகமனி மூைமாகவும் இடறவன் முன் உணர்த்துதடைச் பைய்கிறார் 
என்பது இப்பகுதி மக்களின் நம்பிக்டக. 
 

 
 
கூவம் உள்ளிட்ை ஐந்து ஊர்கடளச் கைர்ந்த பகாண்ைல்கட்டி கவளாளர் ைமூகக் 
ககாயிைாகவும் திரிபுராந்தகர் ககாயில் உள்ளது. இக்ககாயிைில் 1909இல் நைத்தப்பட்ை 
ஆய்வில் 31 கல்பவட்டுகள் கண்ைறியப்பட்ைன. இரண்ைாம் இராகைந்திரன் 
காைந்பதாைங்கி பல்கவறு காைக்கட்ைங்களில் வழங்கப்பட்ைக் பகாடைகடள 
இக்கல்பவட்டுகள் விளக்குகின்றன. 
 
இந்த ஊடரத் பதாட்டு வருவதால்தான், அந்த ஆற்றுக்கு ‘கூவம் ஆறு‘ எனும் பபயர் 
வழங்கப்படுகிறது.  
 
 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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15. 
 மேதக்கல்லூரி இயங்கிய “எண்ணாயிரம்” 
 

- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 
எண்ணாயிரம் ... 
 
விழுப்புரம் அருகக அடமந்துள்ள ைின்னஞ்ைிறிய கிராமம். வரைாற்றில் நீங்காத 
இைத்டதப் பிடித்த ஒரு ஊர்.  இதற்குக் காரணம் இராகைந்திரச் கைாழன் காைத்தில் 
(கி.பி.1012-1044) இங்கு இயங்கி வந்த வைபமாழி கவதக்கல்லூரியாகும். 
இக்கல்லூரிக்காக கைாழப் கபரரைன் 300 ஏக்கர் நிைத்டத தானமாக 
வழங்கியிருக்கிறான். 
 
இங்கு இளநிடை மாணவர்கள் 270கபரும், முதுநிடை மாணவர்கள் 70 கபரும், 
ஆைிரியர்கள் 14கபரும் இருந்திருக்கின்றனர்.  இளநிடை மாணவர்கள் 270 கபர்களில் 
40 கபர் ரூபாவதார இைக்கணமும், 75 கபர் ரிக் கவதமும், 75 கபர் யஜுர் கவதமும், 
20 கபர் வாஜைகனய ைாமகவதமும், 20 கபர் ைண்கைாக ைாம கவதமும், 10 கபர் 
அதர்வ கவதமும், எஞ்ைிய 10கபர் பபௌதாயன கிருஷ்ய சூத்திரம், கல்ப சூத்திரம், 
ஞான சூத்திரம் ஆகியவற்டறயும் பயின்றுள்ளனர்.  முதுநிடை மாணவர்கள் 70 
கபர்களில் கமம்பட்ை பாைங்களான வியாபரணத்டத 25 கபரும், பிரபாகர 
மீமாம்ைத்டத 35 கபரும், கவதாந்தத்டத 10 கபரும் படித்துள்ளனர்.   
 
இளநிடை மாணவர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் நாள்கதாறும் ஆறு நாழி பநல் 
பகாடுக்கப்பட்ைது. முதுநிடை மாணவர்களுக்கு பத்துநாழி பநல் தினைரி பகாடுக்கப் 
பட்ைது.  மீமாம்ைமும் வியாகரணமும் பைால்ைிக் பகாடுத்த ஆைிரியர்களுக்கு 
ஊதியமாக தினைரி ஒரு கைம் பநல் பகாடுக்கப்பட்ைது. கவதாந்தப் கபராைிரியருக்கு 
கூடுதல் ஊதியமாக ஒன்றடரக் கைம் பநல் வழங்ககப்பட்ைது. மற்ற ஆைிரியர்களுக்கு 
ஒகர அளவு ஊதியமாக முக்கால் கைம் அல்ைது மூன்று குருணி பகாடுக்கப்பட்ைது.  
தானியமாகக் பகாடுக்கப்பட்ை இந்த ஊதியத்டதத் தவிர ஆைிரியர்கள் மற்றும் 
முதுநிடை மாணவர்களுக்குத் தங்கமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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கவதாந்த ஆைிரியருக்கு இந்தத் தங்கம் பகாடுக்கப்பைவில்டை. காரணம், 
கவதாந்தத்டதச் பைால்ைிக் பகாடுத்து பணம் ைம்பாதிப்பது ைட்ைப்படியும், 
வழக்கப்படியும் தடை பைய்யப்பட்டிருந்தது. கவதாந்த ஆைிரியருக்குத் தங்கம் 
பகாடுக்கப்பைாதிருந்ததற்கு இதுகவ காரணமாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்பார் 
“கைாழர்கள்” நூைாைிரியர் கக.ஏ.நீைகண்ை ைாஸ்திரி. 
 
கைாழராட்ைியில் ககாயில்களில் அழகியத் தமிழில் கதவாரம் ஓதப்பட்ைது. அகத 
கநரம் வைபமாழி கவதமும் கற்பிக்கப்பட்ைது குறிப்பிைத்தக்கது.  எண்ணாயிரம் 
கிராமத்தில் இயங்கிய இவ்கவதக் கல்லூரி காைப்கபாக்கில் அழிந்து விட்ைது.  
இதுபற்றிய விவரங்கடளச் பைால்லும் கல்பவட்டுகள் மட்டும், இங்குள்ள அழகிய 
நரைிங்கப் பபருமாள் ககாயிைில் எஞ்ைி நிற்கின்றன. 
 
எண்ணாயிரம் – கவிகாளகமகம் பிறந்த ஊர் என்பதும் கூடுதல் ைிறப்பாகும். 
 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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16. 
கல்வேட்டுகள் உதிர்க்கும் வசய்திகள் 
 

-- து.சுந்தரம் 
 
கபரிைர்கள் நிகழும்கபாது துயர் துடைக்கத் பதாண்டுள்ளங்கள் இடணவடத நாம் 
கண்கூைாகப் பார்த்துவருகிகறாம். அண்டமயில் பவள்ளம் நிகழ்த்திய அழிவுத் 
தாக்கத்தின்கபாதும் அவ்வாறுதான் நைந்தது. களத்தில் கநரடியாக இறங்கி உயிர் 
காத்தும், உணவும் நீரும் அளித்தும் மனிதத்டத மடையளவு உயர்த்தினர். அடுத்து 
அழிவிைிருந்து மீளும் முயற்ைிகளில் டகபகாடுக்க நிதிக் பகாடை பதாைர்கிறது. 
ைமுதாயத்தின் எல்ைா நிடையினரிைமிருந்தும் நிதிக்பகாடை. இவ்வடகயில், 
பணியிலுள்களாரும், பதவியிலுள்களாரும் தங்களது ஊதியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ை 
பகுதிடயக் பகாடையாக அளிப்கபார் பற்றிய பைய்திகடளப் பார்க்கிகறாம். ஒரு மாதம் 
அல்ைது ஒரு நாள் ஊதியம் பகாடையாகச் பைல்கிறது. இவ்வடகச் பைய்திகடள 
நாளிதழில் காண்டகயில், ககாடவ-கபரூர் பட்டீசுவரர் ககாவிைில் உள்ள கல்பவட்டு 
ஒன்று நிடனவுக்கு வந்தது. அதில், ஒரு நாள் ஊதியம் பகாடையாக அளிக்கப்பட்ை 
பைய்தி தற்கபாடதய நிடைடமகயாடு இடயந்து நிற்படதப் பார்க்கிகறாம். 
 
கல்பவட்டு பதாைர் எண் : 122 / 2004 (ககாயம்புத்தூர் மாவட்ைக் கல்பவட்டுகள் 
பதாகுதி-1)          
 
கல்வேட்டுப் பாைம்: 
 
1.  ஸ்ேஸ்திஸ்ரீ ேிக்கிரமமசாழ மதேற்கு யாண்டு 2-ஆேது ஆளுடையார் 
இைங்டக நாயகீஸ்ேரமுடையார் நடுேிற்சமக்கட்மைாமும் அம்மை 
2. க்காறமராமும் மசைாபதிகமளாமும் நாயகஞ்வசய்ோ 
3. ர்கமளாமும் மற்று இத்தந்திரத்தில் வகாற்றுண்ண கைோவரல்லாம் ஆட்வைாரு 
நாடள படி குடுத்மதாம் சந்திராதி 
4. த்தேர் வசல்ேதாக கல்வேட்டிக் குடுத்மதாம் நடுேிற்சமக்கட்மைாம் 
பந்மாமஹஸ்ேர ரக்டஷ 
 



 
 

64 

கல்பவட்டில் வருகின்ற பகாங்குச்கைாழ அரைன் இரண்ைாம் விக்கிரம் கைாழன் 
ஆவான். அவனுடைய இரண்ைாம் ஆட்ைியாண்டில் – கி.பி. 1258-இல் – கல்பவட்டு 
பவட்ைப்பட்டுள்ளது. அவனது படைகளில் ஒன்றான நடுவிற்ைமக்கட்ைார் என்னும் 
படைப்பிரிடவச் கைர்ந்தவர்களும், அம்மனக்காறர் என்னும் பதவியிலுள்களாரும், 
கைனாபதிப் பதவியிலுள்களாரும், படைகளின் நிர்வாக கமற்பார்டவ பைய்யும் நாயகம் 
பைய்வார் என்பவரும், அந்தத் தந்திரத்தில் (படைத்தளத்தில்) பகாற்றுண்ணக்கைவாரும் 
(படைப்பிரிவின் ஊழியர் பதாகுதி) ஆகிய எல்ைாரும் ஆண்டுக்பகாருமுடற 
(ஆட்பைாரு) ஒரு நாள் வருவாடயக் ககாவிலுக்கு அளிப்பதாகக் கல்பவட்டிக் 
பகாடுத்துள்ளார்கள். இக்பகாடைச் பையல் நிைவும் கதிரும் உள்ளவடர 
(ைந்திராதித்தவர் பைல்வதாக) நைக்கட்டும் என உறுதி ஏற்கிறார்கள். இக்பகாடைச் 
பையல் தவறாது நைப்படதப் பந்மாகஹச்வரர் என்னும் அதிகாரிகள் கன்காணித்துக் 
காப்பார்களாக என்னும் காப்புறுதிகயாடு கல்பவட்டு முடிகிறது. 
 
பபரும்பதவிகளில் இருந்த பைர் பகாடையளித்துள்ளது கபாைகவ, அப்படையில் 
ைிற்றாள் பணியில் இருந்த ஊழியர்களும் பகாடையளித்துள்ளது கவறுபாடில்ைா 
ஒற்றுடமடயச் சுட்டி நிற்கிறது.  கல்பவட்டில் நாம் கண்ைது மககைன் பதாண்டு. 
இந்நாளில் நாம் கண்டுபகாண்டிருப்பது மக்கள் பதாண்டு. 
 
 

 

து.சுந்தரம் 

கல்பவட்டு ஆராய்ச்ைியாளர் ககாடவ. 
doraisundaram18@gmail.com 

அடை கபைி : 9444939156 
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17. 
ேட்வைழுத்துகளுைன் 1200 ஆண்டுகள் படழடமயாை 
ஐயைார் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு 
 

-- பதன்பகாங்கு ைதாைிவம். சு. 
 
திருப்பூரில் இயங்கிவரும் வரீராகைந்திரன் பதால்ைியல் மற்றும் வரைாற்று ஆய்வு 
டமயத்டதச் கைர்ந்த சு.கவலுச்ைாமி, க.பபான்னுச்ைாமி, சு.ைதாைிவம் மற்றும் 
பபாறியாளர் சு.ரவிக்குமார் ஆகிகயார் திருப்பூரிைிருந்து 20 கி.மீ பதாடைவில் உள்ள 
பகாடுவாயில் உள்ள நாகீஸ்வரர் ககாவிைில் வட்பைழுத்துகளுைன் 1200 ஆண்டுகள் 
படழடமவாய்ந்த ஐயனார் ைிற்பத்டதக் கண்ைறிந்துள்ளனர். 
 

 



 
 

66 

 
இடதப் பற்றி ஆய்வு டமயத்தின் இயக்குநர் பபாறியாளர் சு.ரவிக்குமார் கமலும் 
கூறியதாவது பண்டைய காைத்தில் தடரவழிப் பயணம் கமற்பகாண்டு வணிகம் 
பைய்தவர் ைாத்துவர் என்றும், கைல் வழிப்பயணம் கமற்பகாண்டு வணிகம் பைய்தவர் 
நாயகர் என்றும் அடழக்கப்பட்ைனர். பண்டைய காைத்தில் வணிகம் பைய்த 
வணிகர்கள் தங்களின் காவல் பதய்வமாக ஐயனாடர வழிபட்ைனர். அவ்வணிகர்கள் 
தாங்கள் பயணம் பைய்து வணிகம் பைய்யும் பபருவழிகளில் இவ்வய்யனார் 
ைிடைகடள அடமத்து வழிபாடு பைய்தனர். அந்த வடகயில் தமிழகத்தின் 
பண்டையப் பபருவழிகளில் முக்கியமானதும் ைங்க காைத்தில் கமடை நாட்ைாரும் 
கைரர் கைற்கடர தடைநகராம் முைிறியில் இருந்து கைாழர் துடறமுகத் தடைநகரான 
பூம்புகார் வடர (முைிறி (பட்ைணம்), கபரூர், பவள்ளலூர், சூலூர், பல்ைைம், 
காங்ககயம், கரூர், உடறயூர் வழியாகப் பூம்புகார் வடர பைன்றது).  பயணம் பைய்து 
வணிகம் பைய்த ைிறப்பு மிக்க பபருவழியான இராைககைரிப் பபருவழியருகக 
இவ்வட்பைழுத்துக்களுைன் கூடிய ஐயனார் ைிற்பம் காணப்படுவது ைிறப்புடையதாகும். 
இச்ைிற்பம் 105பை.மீ உயரமும், 75 பை.மீ அகைமும் உடையதாகும். 
 
ஐயனார் பைீத்தின் மீது வைது காடை மடித்து டவத்த நிடையிலும், இைது காடைக் 
குத்திட்டு டவத்து அதன் மீது இைது டகடய டவத்தபடியும் (ைிடதந்து உள்ளது), 
வைது டகயில் பைண்டு (ஆயுதம்) பிடித்த படியும் மகாராஜ லீைாைனத்தில் உள்ளார். 
தடை ஜைாபாரம் அைங்காரத்தில் உள்ளது. காதில் குதம்டப என்னும் பத்ர 
குண்ைைமும், கழுத்தில் கண்டிடக, ைரப்பளி, வரீச்ைங்கிைி என மூன்று 
அணிகைன்கடளயும் அணிந்துள்ளார். இடுப்பில் உதரபந்தமும், டகயின் 
கமற்பகுதியில் கதாள்வடள, கீழ் பகுதியில் சூைக வடக அணிகைன்களும், இடையில் 
அடரஞான் எனப்படும் கடிசூத்ரம் அணிந்துள்ளார். இடையணியாக அடரப்பட்டிடக 
என்ற அழகிய ஓர் அணிடய அணிந்துள்ளார். இடுப்பில் பகாசுவம் டவத்த நிடையில் 
மரவுரி அல்ைது பஞ்ைாடை அணிந்துள்ளார். காைில் வரீத்திற்கு அடையாளமாக 
மணிபயான்று காட்ைப்பட்டுள்ளது. இதற்க்கு வரீக்கழல் என்று பபயர். பாதத்தில் 
அணியாக அரியகம் எனப்படும் காற்ைதங்டக அணிந்துள்ளார். ைிற்பத்தின் 
கமற்பகுதியில் இரண்டு கைடிப்பபண்கள் ைாமரம் வசீும் நிடையில் உள்ளனர். 
 
இவ்வட்பைழுத்துகடளப் படித்த உைகின் தடை ைிறந்த பதால்ைியல் அறிஞர்களுள் 
ஒருவரும் தமிழகத் பதால்ைியல் துடறயின் முன்னாள் துடண இயக்குநருமான 
முடனவர் ர.பூங்குன்றனார் இரண்டு வரிகளில் உள்ள இவ்பவழுத்துக்கள் 
 



 
 

67 

“ஸ்ரீ முல்டல பதகி நாகமுழு(க்) 
மகா புை கணமா(ன்) ஏற்டற சாத்தன்” 
 
 என்று வருகிறது என்றார். பகாங்கு மண்ைைம் பபரும்பாலும் முல்டை நிைமாக 
உள்ளது அந்த நிைம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது, கணமான் என்பது ஒரு குைத்தின் 
தடைவடனக் குறிக்கைாம். புனம் திடணடயக் குறிக்கும் பைால், ஏற்டற என்பது 
காடளகடளக் குறிக்கைாம் என்றும், ைாத்தன் என்ற பண்டைய தடரவழி வணிகக் 
குழுவின் பபயரில் முடிவது மிகச் ைிறப்பாகும் என்றார். கமலும் எழுத்து அடமப்பு, 
பிற்காை ஐயனார் ைிடைகளில் காணப்படும் இரண்டு மடனவிகள், யாடன, நாய், 
பன்றி கபான்ற விைங்குகள் இல்ைாடமயாலும் இது கி.பி. 8ஆம் நூற்றாண்டைச் 
கைர்ந்ததாகும் என்றார். 
 
 

 

வதால்லியல் முடைமோர்  

திரு. வதன்வகாங்கு சதாசிேம். சு 

thenkongu@gmail.com 
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18. 
குருேித்துடறக் மகாயில் கல்வேட்டுகள் 
 

-- து.சுந்தரம். 
 
குருவித்துடறக் ககாவில் கல்பவட்டுப்பைங்கடளப் படித்துப் பார்த்தகபாது கல்பவட்டு 
வரிகள் மூைம் பதரியவந்த ைிை பைய்திகடளயும் அவற்கறாடு பதாைர்புடைய ைிை 
பைய்திகடளயும் இங்கக பகிர்ந்துபகாள்கிகறன். இரண்டு தூண் கல்பவட்டுகள் 
படிக்கப்பட்ைன. 
 

 
 
 முதல் தூண் கல்பவட்டின் பாைம்: 
1         மசாழ குலாந்தகச்ச 
2         (துர்மேதி) மங்கலத்(தி)ல் இ 
3         ன்ைாயைார் சிேநாமத்தா 
4         ல் அனுபேித்து ேருகிற 
5         பாைகம் இருபதாலுள்ள 
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6         பாடிகாேல் ஸ்ரீ ஸுந்தர பா 
7         ண்டிய மதேற்கு யாண்டு 
8         20 ஆேது முதல் இன்ைா 
9         யைாற்கு அமுதுபடியாக 
10        க்குடுத்மதாம் இவ்மோ 
 
குறிப்பு : வரி 6-இல் உள்ள “ஸ்ரீ ஸுந்த”  என்பது கிரந்த எழுத்துகளால் ஆனது. 
 

 
இரண்ைாம் தூண் கல்பவட்டின் பாைம்: 
1         வதன்ைேன் மூமே 
2         ந்த மேளா(ந்) எழுத் 
3         து இந்த சிலா 
4         மல(டக) பண்ணி 
5         மைந் இந்நாயைார் 
6         மகாயில் தச்சாசாரி 
7         யன் (சயீன்) சிேலே 
8         ைாை பாகனூர் கூற்ற 
9         த்து ஆசாரியன் எழு 
10        த்து இந்த சிலா(மல) 
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குறிப்பு : வரிகள் 3,4,10-இல் உள்ள “ைிைாகைடக”  என்பது கிரந்த எழுத்துகளால் 
ஆனது. 
 
 
முதல் கல்பவட்டு மூைம் பபறப்படும் பைய்திகள்: 
கைாழகுைாந்தகச் ைதுர்கவதி மங்கைம் – தற்கபாடதய கைாழவந்தான் ஊரின் 
பழம்பபயர். கைாழவந்தான் பண்டு ைதுர்கவதி மங்கைமாக (பிராமணர்குடிகயற்றம்) 
இருந்தது. ைதுர்கவதிமங்கைங்கள் உருவாக்கப்படும்கபாது அரைன் ஒருவனின் கபராகை 
அடமக்கப்படுவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. அவ்வடகயில் இவ்வூரும் 
”கைாழகுைாந்தகன்” என்னும் அரைனின் ைிறப்புப் பபயராகை அடமந்துள்ளது. 
கைாழகுைாந்தகன் என்னும் ைிறப்புப் பபயர் எந்த அரைனின் பபயர் என்னும் ககள்வி 
எழுகிறது. பாண்டியன் இரண்ைாம் வரகுணனின் தம்பியான ைடையவர்மன் பராந்தக 
பாண்டியனின் கபரனான வரீபாண்டியன் என்னும் அரைனின் ைிறப்புப் பபயகர 
கைாழகுைாந்தகன். அதாவது கைாழகுைத்துக்குக் காைன். இவன் கி.பி. 946 முதல் கி.பி. 
966 வடர ஆட்ைி பைய்தவன். இவடனப்பற்றி ைாக்ைர் கக.கக.பிள்டள தம் “தமிழக 
வரைாறு-மக்களும் பண்பாடும்”  என்னும் நூைில் கீழ்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார். 
 
“இராைைிம்மன் மகன் வரீபாண்டியன் பாண்டி நாட்டுக்கு ஏற்றம் புரிந்தவர்களுள் 
ஒருவனாவான். பராந்தக கைாழன் ஆட்ைியில் கைாழப்கபரரைின் ஆட்ைிக்குட்பட்டிருந்த 
பாண்டி நாட்டுப்பகுதிகடள அவன் மீட்டுக்பகாண்ைான். அவன் ‘கைாழன் 
தடைபகாண்ை ககாவரீபாண்டியன்’ என்று தன்டனப்பாராட்டிக்பகாண்டுள்ளான். அவன் 
பகாண்ைது கைாழ இளவரைர்களுள் ஒருவனது தடைகய கபாலும். முதைாம் 
இராைராைனின் தடமயனாகிய ஆதித்த கரிகாைன் வரீபாண்டியடன பவன்று அவன் 
முடிடயக்பகாண்டிருக்ககவண்டும் என்று கைாழர்களின் கல்பவட்டுகளிைிருந்து 
விளங்குகிறது. வரீபாண்டியன் கி.பி.966-இல் கபாரில் உயிர் துறந்தான்.” 
 
கமற்படி ைதுர்கவதிமங்கைத்து நாயனார் (இடறவன்)  பபயரில் உள்ள இருபது 
பாைகம் அளவுள்ள நிைத்தின் விடளவிைிருந்து பபறப்படும் வரிவருமானம் 
பாடிகாவல் பைைவினங்களுக்குத் தற்கபாது பயன்பட்டு வருகிறது. அவ்வருமானம் ஸ்ரீ 
சுந்தரபாண்டிய கதவரின் இருபதாவது ஆட்ைியாண்டிைிருந்து இக்ககாயில் இடறவற்கு 
அமுதுபடிச் பைைவினங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பைகவண்டும் எனக் கல்பவட்டு 
ஆடண கூறுகிறது. 
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பாைகம் – ஒரு நிை அளவு. 
பாடிகாவல் – ஊர், நாடு முதைியவற்டறக் காத்தல்; அதன்பபாருட்டுத் தண்டும் வரி. 
அமுதுபடி – படையல் கைாறு (டநகவத்தியம்?) 
 
முன்னர் நான் எழுதிய குறிப்பில் இக்கல்பவட்டு அரைனின் கநரடி ஆடணடயக் 
குறிப்பதாகச் பைால்ைியிருந்கதன். அது தவறான குறிப்பு. ைதுர்கவதிமங்கைத்துச் 
ைடபயார் பாடிகாவல் வருமானத்டத அமுதுபடிச் பைைவினங்களுக்கு 
மாற்றிக்பகாடுத்தடதக் கல்பவட்டு பதரிவிக்கிறது. 
 
கல்பவட்டு, சுந்தரபாண்டியன் என்னும் அரைனின் இருபதாம் ஆட்ைியாண்டுக் 
காைத்தது. மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் மற்றும் ைடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 
என இரு அரைர்கள் ைிறப்பானவர்கள் உளர். அவர்களுள் முதைாமவன் கி.பி. 1219 
முதல்  கி.பி. 1239 வடர ஆட்ைியிைிருந்தவன். இரண்ைாமவன் கி.பி. 1251 முதல் கி.பி. 
1268 வடர ஆட்ைியிைிருந்தவன். கல்பவட்டு இருபதாம் ஆட்ைியாண்டைக்குறிப்பதால் 
கல்பவட்டு மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியனின் ஆட்ைிக்காைத்டதச் கைர்ந்தது என்பது 
பபறப்படுகிறது. எனகவ, கல்பவட்டு கி.பி. 1239-ஆம் ஆண்டைச் கைர்ந்தது 
எனக்பகாள்ளைாம். 
 
 
இரண்ைாம் கல்பவட்டு மூைம் பபறப்படும் பைய்திகள்: 
இக்கல்பவட்டு முதல் கல்பவட்டின் இறுதிப்பகுதியா எனத்பதரியவில்டை. கவபறாரு 
கல்பவட்டின் இறுதிப்பகுதியாகவும் இருக்கக்கூடும். எவ்வாபறனினும், இக்கல்பவட்டு 
வரிகள், ஒரு கல்பவட்டின் இறுதிப்பகுதிடயச் கைர்ந்தன. கல்பவட்டின் முடிவில் அரை 
ஆடணடயத் பதரிவித்துச் ைான்றுக் டகபயழுத்து (டகபயாப்பம்) இடுபவர்களின் 
பபயர்கள் விளக்கமாகக் குறிப்பிைப்பபறும். அவ்வாகற, இக்கல்பவட்டிலும் ைான்றுக் 
டகபயழுத்திட்ைவர்களின் பபயர்கள் காணப்படுகின்றன. 
 
1. பதன்னவன் மூகவந்த கவளான் எழுத்து -   அரை அலுவைர்களில் உயர்ந்த பதவி 
வகித்தவர்களின் பட்ைங்களில் “மூகவந்த” என்னும் முன்பனாட்டுபபயர் வருவதுண்டு. 
அவ்வடகயில் கவளான் ஒருவரின் பபயர் இது. பதன்னவன் என்பது பாண்டியடனக் 
குறிக்கும் முன்பனாட்டு. 
 
2. ககாயில் தச்ைாைாரியன் ைிவைவன் எழுத்து -  தச்ைாைாரியன் என்பவர் தற்காைத்து 
வழக்கிலுள்ளதுகபால் மரகவடை பைய்கின்ற தச்ைர் அல்ைர். இவர் கல்தச்ைர். 
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அதாவது ைிற்பி (ஸ்தபதி). ககாயிைில் காணி உரிடம பபற்ற தச்ைராயிருக்ககவண்டும். 
ைான்றுக் டகபயழுத்திட்ைகதாடு, இக்கல்பவட்டைப் பபாறித்தவரும் இவகர. இவர் 
பாகனூர் கூற்றத்டதச் கைர்ந்தவர். (கைாழ நாடு  கூற்றங்கள் என்னும் பை 
நிருவாகப்பிரிவுகடளக் பகாண்டிருந்தது என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று.) இவர் பபயர் 
ைிவைவன் என்பது. ஸ்ரீவல்ைபன் என்னும் இப்பபயர் தமிழ்ப்படுத்தப்பபற்று ஸ்ரீ>ைீ ,   
வல்ைபன் > வல்ைவன் > வைவன் என மருவியது. (நா.ககணைன் அவர்கள், 
ககரளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை தமிழிக் கல்பவட்டு குறித்து “ஸ்ரீ பழமி” என்பது ”ைீ 
பழமி” என எழுதப்பட்டுள்ளது என நிறுவியுள்ளடத நிடனவு கூர்க.) 
 
3. ைிைாகைடக – ைிைா=கல் கைகா (கைடக) = கரகா, கரடக, ககாடு, எழுத்து. (Graph). 
 
 
 
ஆைிரியரின் நன்றி : பைய்திகள் தந்துதவிய பதால்ைியல் துடற அறிஞர் முடனவர் 
பைா.ைாந்தைிங்கம் அவர்களுக்கு. 
 
 

 

து.சுந்தரம் 

கல்பவட்டு ஆராய்ச்ைியாளர் ககாடவ. 
doraisundaram18@gmail.com 

அடை கபைி : 9444939156 
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19. 
ஏரிகளில் கல் ஆேணங்கள் 
 

-- கைைாத்திரி ைிறதீரன்  
 
இரண்டு வருைத்திற்கு கமைாக ஒரு கல்பவட்டை கதடி கிடைக்காமல் இருந்தது. 
ஓமலூர் - தாைைமுத்திரம் ஊர் மக்களிைம் விைாரித்தகபாதும் கிடைக்கவில்டை, 
யாகரா எடுத்து பைன்று விட்ைதாக கூறினார்கள். ஆனால் இன்று நண்பர் மூைம் 
கிடைத்துவிட்ைது. 
 

 
 
கல்பவட்டு வாைகம்:- 
 

"ஸ்ேஸ்தி ஸ்ரீ  இராஜ ராஜ மசாழ மதேற்கு திருவேழுத்திட்டுச் வசல்லா 
நின்ற திருநல்லியாண்டு பதிவநான்றாேது ேைபூோணிய நாட்டு 'கச்சிப் 
பள்ளி காமிண்ைந்' வபாங்கிலந் அமன்தாத் களியும் எந்தம்பி..ம், 

 
"இவ்விருகவ பமங்கள் டகய்யால் மணபைாழிக்கி இவ்கவரி கட்டிகனாம் இந்த அழிவு 
பைாமற் காத்தாந் காபைந் தடை கமபைன". 
காைம்: கி.பி. 996 
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தாை ைமுத்திரம் எரி , கபரரைன் ராைராைனின் பதிபனான்றாம் ஆட்ைி ஆண்டில் இந்த 
ஏரி கட்ைப்பட்ைது . கி.பி .996 ஆம் ஆண்டு அடமக்கப்பட்ை இந்த ஏ ரி தற்கபாது 
ஆயிரம் ஆண்டைக் கைந்து விட்ைது . 
ஏரிடய அடமத்தவர் கச்ைிப் பள்ளி காமிண்ைன் பபங்கிைன் அடமந்தான் களி . 
அவனும் அவன் தம்பியும் கூை இருந்து கவடை பைய்துள்ளனர் . இந்த ஏரிடய 
அழியாமல் காப்பவர்களில் “கால் என் தடைகமல் ” என்கிறான் . இதற்க்கு 
அவர்களும் பாதம் பணிகவன் என்று பபாருள்படும் . 
 
- முடனவர் . பகாடுமுடி ைண்முகன். 
 
உைகத் தமிழாராய்ச்ைி நிறுவனம் பவளியிட்ை “தமிழில் ஆவணங்கள் ” என்ற நூைில் 
முடனவர் .பகாடுமுடி ைண்முகன் அவர்கள் எழுதிய “ஏரிகளில் கல்  ஆவணங்கள் “ 
என்ற கட்டுடரயில் (பக்கம் 37) பவளியிைப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 

மசசாத்திரி சிறதீரன் 

sseshadri69@gmail.com 
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20. 
பட்ைணத்தில் தாய்த்வதய்ேச்சிற்பம் 
 

--து.சுந்தரம். 
  
பநகமத்துக்கு அருகில் அடமந்துள்ளது பட்ைணம் என்னும் ைிற்றூர். இவ்வூரில் 
கிடைத்த ஒகர ஒரு கல்பவட்டு ஆதாரத்டதக்பகாண்டு இவ்வூர் இருநூற்று அறுபது 
ஆண்டுப்பழடம வாய்ந்தது என்றும், அது ஒரு வணிக நகரமாக விளங்கியது என்றும் 
அண்டமயில் ஒரு பைய்தி பவளியிட்டிருந்கதாம். தற்கபாது, அங்கு ஓர் அரிய 
தாய்த்பதய்வ நடுகல் ைிற்பம் கண்ைறியப்பட்டுள்ளது. கதவனாம்பாடளயத்டதச் 
கைர்ந்த, வரைாற்று ஆர்வைர் ருத்திரன் என்பவர் பதரிவித்த தகவைின் 
அடிப்படையில், ககாடவ கல்பவட்டு ஆராய்ச்ைியாளர் து.சுந்தரம் கநரில் பைன்று 
அந்தச் ைிற்பத்டத ஆய்வு பைய்தார். 
 

 
 
பட்ைணத்தில், நல்ைட்டிபாடளயம் பிரிவுச் ைாடைகயாரத்தில் பைடிகளுக்கிடையில் 
காணப்படுகின்ற அந்தச் ைிற்பமானது, பபண்பணாருத்தி தன் வைக்டகயில் 
குழந்டதடய அடணத்துப்பிடித்தவாறு அடமந்துள்ளது. பபண்ணின் இரு புறமும், 
இரு எருதுமாடுகள், தம் தடைகடளக் கீழ்கநாக்கிச் ைாய்த்தபடி,  பகாம்புகடள 
உயர்த்தி அந்தப்பபண்ணின் இடைப்பகுதியில் குத்துவடதப்கபால் காணப்படுகின்றன. 
அப்பபண், தன் கூந்தைில் வைப்புறமாகக் பகாண்டை கபாட்டிருக்கும் கதாற்றம். 
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காதுகளில், காதணிகள் உள்ளன. ஆனால், கழுத்தில் அணிகள் எடவயும் 
காணப்பைவில்டை. டககளில் ஒன்றில் மட்டும் வடளகள் காணப்படுகின்றன.  
 

 
 

 
இடையிைிருந்து கணுக்காலுக்குச் ைற்று கமகை வடர ஆடை, மடிப்புககளாடு 
காணப்படுகிறது.  ைிற்பத்தின் பைீப்பகுதியில் எழுத்துகள் பதரிந்ததால், ைிடைடய 
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நன்கு கதாண்டி நிற்கடவத்துப் பார்த்ததில் மூன்று வரிகளில் கல்பவட்டு எழுத்துகள் 
காணப்பட்ைன.  
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எழுத்துகடளப்படித்த வாைகம் பின்வருமாறு: 
 
    குமறாதி ேருசம் அற்ப்பிடச மீ (மாதம்) 9 உ (மததி) 
    முத்திலிோை வசட்டி உடபயம் 
அதாவது, தமிழ் ஆண்ைான குகராதி வருைத்தில், ஐப்பைி மாதத்தில் ஒன்பதாம் கததி, 
முத்திைிவாை பைட்டி என்பவரால் இச்ைிற்பம் உடபயமாகச் பைய்து தரப்பட்ைது எனக் 
கல்பவட்டுச் பைய்தி கூறுகிறது. எழுத்தடமதிடய டவத்துப் பார்க்கும்கபாது குகராதி 
வருைம், கி.பி. 1724 அல்ைது கி.பி. 1784 ஆண்டுககளாடு பபாருந்தி வருகிறது. ஐப்பைி 
மாதம், பைப்ைம்பர், 1724 அல்ைது அக்கைாபர், 1784 என்னும் காைக்கணக்கீட்டுைன் 
பபாருந்தி வருகிறது. 
 
ஏறத்தாழ, இருநூற்டறம்பது ஆண்டுகள் பழடம பகாண்ை இச்ைிற்பம், 
ககாடவப்பகுதியில் கிடைத்துள்ள அரிய ைிற்பமாககவ கருதப்பைகவண்டும். 
ஏபனனில், எழுத்துப்பபாறிப்புககளாடு உள்ள நடுகல் ைிற்பங்கள் இப்பகுதியில் 
காணக்கிடைப்பது மிகவும் அரிது. கமலும், இறந்துபட்ை வரீகனாடு தானும் 
மாய்ந்துவிட்ை பபண்ணுக்கு எடுக்கப்பட்ை “மாைதிக்கல்”  என்னும் நடுகல் 
ககாடவப்பகுதியில் காணப்பட்ைாலும், குழந்டதகயாடு உள்ள தாய்ப்பபண்ணுக்கு 
எடுக்கப்பட்ை நடுகல் இதுவடர கிடைக்கவில்டை என்கற கதான்றுகிறது. 
 
இவ்வூர் மக்கள், இந்தச் ைிற்பத்டதப்பற்றி ஒரு பைய்தி பைால்கிறார்கள். கருவுற்ற ஒரு 
பபண், மாடு முட்டியதால் இறந்து விட்ைதாகச் பைால்கிறார்கள். இது கபான்ற, 
மக்களிடைகய வழங்கும் கடத மரபும் இச்ைிற்பத்தின் உண்டமப் பின்னணிடயத் 
பதரிந்துபகாள்ள உதவும் ைான்றுகளில் ஒன்று. இந்தச் ைிற்பத்தின் ஒளிப்பைத்டதப் 
பார்த்த பதால்ைியல்  ஆய்வாளரான,  பைன்டன சு.இராைககாபால் அவர்கள், 
இச்ைிற்பம், தாய்த்பதய்வ வழிபாட்டுைன் பதாைர்புடைய ஒன்றாக இருக்கைாம் 
எனக்குறிப்பிடுகிறார். 
 
தாய்த்பதய்வ வழிபாடு தமிழ்நாபைங்கும் வழக்கில் உள்ள ஒன்றுதான். தாய்த்பதய்வ 
வழிபாட்டின் தாயகம் இந்தியா என்னும் கருத்து நிைவுகிறது. ைிந்துபவளியில், 
கருத்தாங்கிய நிடையில் ைிை தாய்த்பதய்வங்களின் வடிவங்கள் கிடைத்துள்ளதாக 
அறிகிகறாம். கருவுற்ற நிடையில் பகால்ைப்பட்ை பபண் ஒருத்தி பபான்னரத்தா 
என்னும் அம்மன் வடிவில் பதய்வமாக, திருபநல்கவைி அருகக கடையம் ஊரில் 
வழிபைப்பபறுகிறாள். குமரி,பநல்டை,தூத்துக்குடி,விருதுநகர்,ைிவகாைி ஆகிய 
மாவட்ைங்களில் கிராம கதவடதயாக கபச்ைியம்மன்(கபய்ச்ைியம்மன்), இைக்கியம்மன் 
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ஆகிய பதய்வங்கள் வணங்கப்படுகின்றன. இவ்வடகக் ககாயில்கள் ைிைவற்றில், 
இத்பதய்வங்கள் டககளில் குழந்டத டவத்திருப்படதக் காணைாம். மதுடர, டவடக 
ஆற்றங்கடரயில் அடமந்துள்ள ககாயிைில், கபச்ைியம்மன் டகயில் குழந்டதயுைன் 
ஆறடி உயரத்தில் இருப்படதக் காணைாம். கபச்ைியம்மனுக்கு மரத்பதாட்டில், 
மரப்பாச்ைி பபாம்டம ஆகியவற்டறக் காணிக்டகயாகக்பகாடுத்து, 
பிள்டளப்கபற்றுக்காக கவண்டிக்பகாள்கிறார்கள். இைக்கி என்பது ‘இயக்கி’ என்பதன் 
திரிபு என்றும், ைமணத் தீர்த்தங்கரர்களின் பரிவாரத்பதய்வங்களுள் ஒன்றான ‘யக்ஷி’ 
யான அம்பிகா என்னும் பதய்வத்டதகய கிராமங்களில் இைக்கியாக வழிபடுகிறார்கள் 
என்னும் கருத்து நிைவினாலும், பகாடையுண்ை அல்ைது தற்பகாடை புரிந்துபகாண்ை 
பபண்கள் இைக்கி என்னும் பதய்வமாகிறார்கள் என்னும் கருத்தும் வலுவாக உள்ளது. 
இைக்கியின் உடறவிைம் கள்ளிமரம் எனக்கூறப்படுகிறது.  நீைி என்று கூறப்படும் 
பபண்பதய்வம் இந்த இைக்கிதான் எனக்கூறப்படுகிறது. 
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பைட்டி நாட்டில், பூமணத்தாள், அக்கினியாத்தாள்,  டைக்கம்டமயாத்தாள்,   
பமய்யம்டமயாத்தாள் ஆகிய பதய்வங்கள்  வணங்கப்படுவதாகவும், அவற்றில் பை 
பதய்வங்கள்  டகயில் குழந்டதயுைன்   காணப்படுவதாகவும் அறிகிகறாம். 
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இத்பதய்வங்களுக்குப் படையல்  இட்டு  வழிபடுவதால், ஒவ்பவாரு ககாயிடையும் 
”பைப்பு”  என்னும் பபயரிகைகய குறிப்பிடுகிறார்கள்.  வழிபைப்படும் தாய் பற்றிய 
கடதகள், அவடள அகாை மரணமடைந்தவளாகச் பைால்கின்றன. கணவனால் 
ஒதுக்கப்பட்டு, கர்ப்பிணியாககவா, குழந்டதயுைகனா தனித்துச் பைன்றகபாது நிகழ்ந்த 
மரணமாக இருக்கைாம். கள்ளர்களாலும், விைங்குகளாலும் மரணம் 
நிகழ்ந்திருக்கைாம். கருவுற்றபபண், கருக்குழந்டதகயாடு இறந்துகபாகும் சூழ் 
நிடையில், வயிற்டறக்கிழித்துக் குழந்டதடய எடுத்து, இரண்டு உைல்கடளயும் 
ஒன்றாகப்புடதத்தபின் அப்பபண்டணத் பதய்வமாக வணங்குகிறார்கள் என்பது குமரி 
மாவட்ைத்தில் நிைவும் கடத. 
 
கமகை கூறப்பட்ை நாட்ைார் வழக்குகள் எல்ைாம், கருவுற்ற நிடையில் அகாை 
மரணம் எய்திய பபண், பதய்வமாக வழிபைப்பபறுகிறாள் என்படத உறுதி 
பைய்வதால், பட்ைணத்தில் நாம் புதிதாகக் கண்ைறிந்த தாய்-குழந்டத ைிற்பமும், ஊர் 
மக்கள் வழங்கும் கடத மரகபாடு கைர்த்து ஆய்வு பைய்யும்கபாது, கருவுற்ற பபண் 
அகாை மரணம் ( இங்கக விைங்கால் மரணம்) அடைந்ததால் நிடனவுக்கல் ( நடுகல் ) 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கருதைாம். 
 
கருவுற்ற  நிடைடயச் ைிற்பத்தில் குறிப்பாகக் காட்ைகவ, டகயில் குழந்டதடயச் 
பைதுக்கியுள்ளார்கள் எனக் கருதுவதில் தவறில்டை. ைிடைடய ஒரு பைட்டி 
உடபயமாக அளித்திருப்பதால், வணிக நகரமாக இருந்த பட்ைணத்தில் வணிகரின் 
குைபதய்வ வழிபாட்டின் எச்ைமாக இச்ைிற்பத்டதக் கருதவாய்ப்புண்டு. இது கபான்ற 
பை வரைாற்று யூகங்களுக்கு இைமளிக்கும் இச்ைிற்பத்டதத் பதால்ைியல் துடறயினர் 
கமலும் ஆய்வு பைய்தால் இன்னும் புதிய பைய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். 
 
ஆைிரியரின் நன்றி : 
தாய்த்பதய்வ வழிபாடு பற்றிய பை பைய்திகள் தந்த திரு சு.இராைககாபால், 
பதால்ைியல் துடற அறிஞர்,  பைன்டன  அவர்களுக்கு.  
 

 

து.சுந்தரம் 

கல்பவட்டு ஆராய்ச்ைியாளர் ககாடவ. 
doraisundaram18@gmail.com 

அடை கபைி : 9444939156 
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21. 
2.9.1953 இல் திறக்கப்பட்ை கல்கி கூைம் 
 

-- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 
50களில் அச்சுக் கடை பதாழிற்கல்விப் பாைமாக தமிழகக் கல்விக் கூைங்களில் 
பைால்ைித் தரப்பட்ைது. குறிப்பாக அவினாைி, வாைாஜாபாத் மற்றும் விழுப்புரம் 
கபான்ற இைங்களில் இப்பாைப் பிரிவுகள் பிரபைம். 
 
விழுப்புரம் மகாத்மா காந்தி பாைைாடையிலும், அதன் நிர்வாகி திரு.இைஷ்மணசுவாமி 
அவர்களது முயற்ைியில் அச்சுக் கருவிப் பபாருத்தப்பட்ைது. 
 
இக்கட்ைைத்திற்குக் கல்கி கூைம் என்று பபயரிைப்பட்ைது. 
 
இப்புதியக் கட்ைத்டத இன்டறக்குச் ைரியாக 62 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2.9.1953இல் 
பைன்டன அரைாங்க கதவஸ்தான அடமச்ைர் கக.பவங்கைைாமி நாயுடு திறந்து 
டவத்தார். 
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இந்நிகழ்ச்ைிக்கு விழுப்புரம் ைட்ைமன்ற உறுப்பினரும், அரசு கதர்வாடணயக் குழு 
உறுப்பினருமான வழக்கறிஞர் வி.ஆர்.நாகராஜன் தடைடம தாங்கினார். 
 
 
 
தகவல் மற்றும் புடகப்பை உதவி: 
திரு.இை.ரவநீ்திரன் அவர்கள், நிர்வாகி, மகாத்மா காந்தி பாைைாடை, விழுப்புரம்.   
 
 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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22. 
ேிழுப்புரத்தில் வதாைங்கப்பட்ை ஆங்கிமலா இந்தியன் 
பள்ளி (1938) 
 

-- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 

 
  
 
கைந்த நூற்றாண்டின் பதாைக்கத்தில் விழுப்புரம் இரயில்கவயில் பபருமளவு– 
ஆங்கிகைா இந்திய – பதாழிைாளர்கள்தான் பணியாற்றினர். இவர்கள் தங்கள் 
குழந்டதகள் பயிலுவதற்கு தனியாக ஒரு பள்ளித்கதடவ எனக் கருதினர். தங்கள் 
எண்ணத்டத அப்கபாடதய புதுச்கைரி மடறமாவட்ைப் கபராயர் ைாக்ைர்.ககாைஸ் 
என்பவரிைம் பவளிப்படுத்தினர். 
 
இதன்கபரில், ககரள மாநிைம் எர்ணாகுளத்தில் கார்கமல் கன்னியர் ைடபயால் 
நைத்தப்பட்டு வந்த பதரைா எனும் கத்கதாைிக்கக் கல்வி நிறுவனத்டத ைாக்ைர். 
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ககாைஸ் அணுகினார். இதடனத் பதாைர்ந்து கமரி, ரீட்ைா ஆகிகயார் தடைடமயில் 
பைர்ைிஸ்பைய்ன், ஹயாைின்த், பபனிகுனா ஆகிகயார் அைங்கிய கார்கமல் கன்னியர் 
ைடபயினர் விழுப்புரம் வந்தனர். 
 
கிழக்குப் பாண்டிகராடில் இரயில் நிடையம் மற்றும் கிறிஸ்து அரைர் 
ஆையத்டதபயாட்டி மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவில் அடமந்திருந்த “ைாகபான்ைா பங்களா” 
பள்ளிக்காகத் கதர்வு பைய்யப்பட்ைது. புதுச்கைரிடய கைர்ந்த ஆங்கிகைா இந்தியக் 
குடும்பத்தினர் அந்த இைத்டத இவர்களுக்கு வழங்கினர். அங்கு, 21.01.1938இல் “கைக்ரட் 
ஹார்ட் கான்பவன்ட்” பதாைங்கப்பட்ைது. 
 
கார்கமல் கன்னியர் ைடபயால் ககரளாவுக்கு பவளிகய பைன்டன மாகாணத்தில் 
பதாைங்கப்பட்ை முதல் கல்வி நிறுவனம், இக்கல்வி நிறுவனம் என்பது 
குறிப்பிைத்தக்கது. பதாைக்கத்தில் இங்குப் பயின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்டக 18. 
கமலும், அன்டறய விழுப்புரத்தில் இரயில்கவ இருபாைர் பள்ளி இயங்கி வந்ததால், 
கைக்ரட் ஹார்ட் கான்பவன்ட் 5,6,7ஆம் வகுப்புகளுைன் பதாைங்கப்பட்ைது என்பதும், 
பின்னர்தான் முதல் மற்றும் இரண்ைாம் வகுப்புகள் பதாைங்கப்பட்ைன என்பதும் 
குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
1947இல் இப்பள்ளி நடுநிடைப்பள்ளியாகவும், 1949இல் உயர்நிடைப்பள்ளியாகவும், 
1978இல் கமனிடைப்பள்ளியாகவும் தரம் உயர்த்தப்பட்ைது. இப்பள்ளியில் பயின்ற 
மாணவர்கள் இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உைகம் முழுவதும் வியாபித்துள்ளனர். 
 
இங்கு உயர்தர இடைப்பயிற்ைி வழங்கப்பட்ைது. இதில் பியாகனா கற்றுக் பகாண்ை 
மாணவர்கள், புகழ்ப்பபற்ற இைண்ைன் டிரினிட்டி இடைக் கல்லூரியில் மிகச்ைிறந்த 
முடறயில் கதர்ச்ைி பபற்றனர் என்பது, விழுப்புரத்துக்குப் பபருடம கைர்க்கும் 
விையமாகும்.     
 

 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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23. 
பள்ளிக்கட்டிை நிதிக்காக நடைவபற்ற பரத நாட்டியம் 
(6.12.1953) 
 

-- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 
1953 நவம்பர் மாத கல்கி இதழில் “விழுப்புரம் மகாத்மா காந்தி பாைைாடை” எனும் 
தடைப்பில் கீழ்க்காணும் பைய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது: 
 
“அபூர்வமான அைக்கத்துைன் அற்புதமான கல்வித் பதாண்டு நைத்திவரும் விழுப்புரம் 
ஸ்ரீைட்சுமண ைாமிடயப் பற்றியும், அவருடைய மகாத்மா காந்தி பாைைாடைடயப் 
பற்றியும் கல்கியில் பவளியான விவரங்கள் கநயர்களுக்கு நிடனவிருக்கும். 
 
சுமார் 750 ைிறுவர் ைிறுமிகள் படிக்கும் பள்ளிக்கூைத்துக்கு ஒரு அடற கபாதாது 
தாகன? கமலும் பதாைர்ந்து கட்டிைப் பணிடயச் பைய்யும் பபாருட்டு, வரும் டிைம்பர் 6 
ஞாயிற்றுக் கிழடம மாடை, பவள்ளித் திடரயிலும் பரதநாட்டியத் துடறயிலும் 
புகழ்பபற்ற குமாரி கமைாவின் உதவி நாட்டியக் கச்கைரி ஏற்பாடு பைய்திருக்கிறார்கள். 
 
அன்று பிற்பகல் விழுப்புரத்தில் நைக்க இருக்கும் ஆரம்பக் கல்வி ஆைிரியர் 
மாநாட்டுக்காக விஜயம் பைய்யும் மந்திரிகள் ஸ்ரீைி.சுப்பிரமணியம் அவர்களும், 
ஸ்ரீமாணிக்ககவல் அவர்களும் இக்கச்கைரியிலும் பிரைந்நமாயிருக்க 
இடைந்திருக்கிறார்கள் என்று அறிகிகறாம். 
 
உட்கார்ந்து நிம்மதியாகப் படிக்க இைமின்றித் திண்ைாடிக் பகாண்டிருக்கும் சுமார் 750 
குழந்டதகளின் நிடையிடன விழுப்புரத்திலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் உள்ளவர்கள் 
மனதிற் பகாண்டு கமற்படி உதவிக் கச்கைரிக்குப் பபருந்திரளாக விஜயம் பைய்ய 
கவண்டுபமன்று ககட்டுக் பகாள்கிகறாம்.” 
 
இதடனத் பதாைர்ந்து “விழுப்புரம் மகாத்மா காந்தி பாைைாடை கட்டிை உதவிக்காக 
நாட்டிய கைாககைரி வழுவூர் ஸ்ரீராடமயாப் பிள்டளயின் ைிஷ்டய குமாரி கமைாவின் 
பரதநாட்டியக் கச்கைரி 6-12-53 மாடை 6-30 மணிக்கு விழுப்புரம் கஜாதி திகயட்ைரில் 
நடைபபறும். கட்ைணம் ரூ.25, 10, 5, 2, 1”  என விளம்பரம் பைய்யப்பட்ைது. 
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இதன்படி குறிப்பிட்ைத் கததியில் குமாரி கமைாவின் பரதநாட்டியக் கச்கைரி 
ைிறப்பாகவும் நைந்கதறியது. 
 
தகவல்(ம)புடகப்பை உதவி: திரு.இை.இரவநீ்திரன், நிர்வாகி, மகாத்மா காந்தி 
பாைைாடை, விழுப்புரம்.      
 

 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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24. 
குறளுக்காக வாழ்ந்த திருக்குறளார் வ.ீமுனிைாமி (1913 - 1994) 
 

-- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 

 
  
 
“ைிரித்து மறக்கப்பைாது. ைிந்திக்க கவண்டும்” - வயிறு குலுங்க ைிரிக்க டவக்கும் தன் 
கபச்ைின் ஊைாக, திருக்குறளார் வ.ீமுனிைாமி அடிக்கடிச் பைால்லும் வார்த்டத இது. 
 
விழுப்புரம் அருகக உள்ள கதாடகப்பாடி கிராமத்தில் 1913ஆம் ஆண்டு பைப்ைம்பர் 
26ஆம் கததி வரீாைாமி பிள்டள – வரீம்மாள் தம்பதிக்கு மகனாகப் பிறந்தார். தங்கள் 
குைபதய்வமான முனஸீ்வரன் பபயடரகய இவரதுப் பபற்கறார் இவருக்குச் சூட்டினர். 
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திருச்ைியில் உயர்நிடைப் பள்ளியில் படிக்கும்கபாகத முனிைாமிக்கு திருக்குறளின் 
மீது ஆழ்ந்த ஈடுபாடு ஏற்பட்ைது. 1,330 குறட்பாக்கடளயும் மனப்பாைம் பைய்திருந்தார். 
 
1935ஆம் ஆண்டில் திருச்ைி மடைக்ககாட்டை நூற்றுக்கால் மண்ைபத்தில் பதாைங்கிய 
குறளாரின் குறள் பரப்பும் பணி அடர நூற்றாண்டையும் கைந்தது. 
 
அக்காைத்தில் புராண இதிகாை நூல்கள் கைாறு, குழம்பு கபாைவும் திருக்குறடள 
ஊறுகாய் கபாைவும் டவத்திருந்தனர். இதடன மாற்ற கவண்டும் என்படத தம் 
அடிப்படை கநாக்கமாகக் பகாண்ை திருக்குறளார், இதில் பவற்றி பபற்றார் என்கற 
பைால்ை கவண்டும். 
 
பல்பபாடி, கண்ணாடி, கடிகாரம் கபால் திருக்குறளும் மக்களின் அன்றாைப் 
பயன்பாட்டில் இருக்க கவண்டும் என விரும்பிய திருக்குறளார், தமிழகத்தின் மூடை 
முடுக்குகளில் பயணம் பைய்து திருக்குறள் பரப்பும் பணியில் ஈடுபட்ைார். 
பாமரர்களும் புரிந்து பகாள்ளும் வடகயில் இவரதுப் கபச்ைில் நடகச்சுடவ 
இடழகயாடியது. 
 
“இந்த உைகத்தில் எல்ைா பைல்வங்களும் அழிந்துவிடும்.” 
 
பராம்ப வருைங்களாக இங்கிருந்த ஆைமரம் புயல் காற்றிகை விழுந்துவிட்ைது. 
இங்கிருந்த பபரிய கட்ைைம் மடழ பபய்து இடிந்துவிட்ைது. அகதா கபாகிறாகர 10 



 
 

91 

வருைங்களுக்கு முன்பு அவர் ைட்ைாதிபதியாக இருந்தார். இப்கபா, எல்ைாம் 
பைைவழித்து ஏடழயாகிவிட்ைார். இது அழியும் பைல்வம்.” 
 
“ஆனால் கல்வி அப்படிப்பட்ைதல்ை. அவர் 10 வருைங்களுக்கு முன்பு எம்.ஏ. பாஸ் 
பைய்திருந்தார். இப்கபாது எல்ைாம் பைைவாகி எஸ்.எஸ்.எல்.ைி. ஆகிவிட்ைார். என்று 
யாரும் பைால்ை மாட்ைார்கள்.” 
 
“ககடில் விழுச்பைல்வம்” எனும் குறளுக்கு, திருக்குறளார் அளித்த எளிய விளக்கம் 
இது. 
 
அகத கபால், “எல்கைாரிைத்திலும் எல்ைாவிதமான ககள்விகளும் ககட்டுவிைக் 
கூைாது. எந்த வருைத்தில் பிறந்தீர்கள் என்று ககட்கைாம். எத்தடன வருைங்கள் 
இருக்கைாம் என்று இருக்கிறரீ்கள் என்று ககட்கக் கூைாது. நீங்க எப்கபாது கபாறதா 
யிருக்கீங்க என்றும் ககட்டுவிைக்கூைாது.” 
 
திருக்குறளாரின் கபச்சு மக்கள் மத்தியில் வரகவற்டப பபற்றது. இைக்கியம், 
இைக்கணம் என்றாகை முகத்டதத் திருப்பிக் பகாண்ைவர்கள் கூை திருக்குறளாரின் 
கபச்ைின் இரைிகரானார்கள். வள்ளுவரின் குறள் மக்களிைம் கவகமாகப் பரவியது. 
 
பபரியார், பாரதிதாைன், ப.ஜவீானந்தம், காமராைர், கடைஞர் மு.கருணாநிதி, மு.வ., 
கி.ஆ.பப.விசுவநாதம், இரா.பி.கைதுப்பிள்டள, ந.மு.கவங்கைைாமி நாட்ைார், நாவைர் 
கைாமசுந்தர பாரதியார், குன்றக்குடி அடிகளார், கவிகயாகி சுத்தானந்த பாரதி, 
உ.கவ.ைா., தண்ைபாணி கதைிகர், சுவாமி ைகஜானந்தா, விபுைானந்த அடிகளார், 
ைர்.பி.டி.இராைன், ைி.பா.ஆதித்தனார், கடைவாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ை 
தமிழறிஞர்களுைன் நட்புறவு பகாண்டிருந்தார் திருக்குறளார். 
 
1941ஆம் ஆண்டு, முதன் முதைாக கைைத்தில் இவர் நைத்திய திருக்குறள் மாநாட்டில் 
கதவகநயப் பாவாணர் உள்ளிட்ை தமிழறிஞர்கள் பங்ககற்றனர். பைன்டன புரடை 
வாக்கத்தில் தங்கி, ைட்ைப் படிப்பிடன கமற்பகாண்டு திருக்குறள் வகுப்பிடனயும் 
நைத்தியகபாது அ.கி.பரந்தாமனார், நகைைனார், வடிகவைனார் ஆகிகயாருைன் 
இடணந்து குறட்பாக்கடள அட்டைகளில் எழுதி பதருக்கள் கதாறும் தமிழ் முழக்கம் 
பைய்யும் பதாண்டிலும் திருக்குறளார் ஈடுபட்ைார். 
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“குறள் மைர்”” (1948-1952) இதழ் மூைம் மக்களிடைகய திருக்குறள் பரவுமாறு பைய்தார். 
1949ஆம் ஆண்டு கைலூரில் கூட்டுறவு முடறயில் திருக்குறள் அச்ைகம் 
பதாைங்கப்பட்டு, அதடனப் பபாறுப்கபற்று நைத்தினார் திருக்குறளார். 
 
தமிழகத்தில் மட்டுமல்ைாது தடைநகர் தில்ைி, மும்டப, கல்கத்தா கபான்ற 
இைங்களிலும், கைல்கைந்து மகைைியா, ைிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளிலும் குறளாரின் 
குறள் பரப்பும் பணி பதாைர்ந்தது. 
 
குறளாரின் பணிடய “குறட் பயன் பகாள்ள நம் திருக்குறள் முனிைாமி பைால் 
பகாள்வது கபாதுகம” என புரட்ைிக் கவிஞர் பாரதிதாைன் (1948) பாராட்டியுள்ளது 
குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
23.1.1951இல் குைந்டத மாநகரில் உடையார்பாடளயம் குறுநிை மன்னர் கச்ைியுவரங்க 
காளாக்க கதாழ உடையாரால் “திருக்குறளார்” பட்ைம் வழங்கப்பட்ைது. 
 
இதடனத் பதாைர்ந்து தமிழ்மடறக் காவைர், திருக்குறள் ககைரி, முப்பால் வித்தகர், 
திருக்குறள் இரத்தினம், நடகச்சுடவ இமயம் என பல்கவறு இைங்களில் ஏராளமானப் 
பட்ைங்கள் இவருக்கு வழங்கப்பட்ைன. ஆனாலும், முதன் முதைில் வழங்கப்பட்ைப் 
பட்ைம்தான் இவரது வாழ்நாள் இறுதி வடர பதாைர்ந்தது. 
 
 
திருக்குறளார் எழுதிய நூல்கள்: 
வள்ளுவனார் உள்ளம், திருக்குறள் மூைம், வள்ளுவர் காட்டிய வழி, அவள் ைிரித்த 
ைிரிப்பு, இன்பத் கதாட்ைம், முருகன் முடறயடீு, இன்பம் தரும் இன்பம், மானத்டத 
விற்காகத, திருக்குறள் இன்பம், இன்பம் இருக்கும் இைம், காதல் கள்வன், கதய்ந்த 
விரல், மயங்கிய பநஞ்ைம், வள்ளுவர் குறளும் ஈ.பவ.ரா. வாழ்க்டகயும், வள்ளுவரும் 
பபரியாரும், திருவள்ளுவரும் திராவிைக் பகாள்டகயும், வைலூரும் ஈகராடும், 
வள்ளுவர் பூங்கா, காதல் உழவன், திருக்குறள் – காமத்துப் பால் – பபாழிப்புடர, 
வள்ளுவடரக் காகணாம், வள்ளுவர் கபைினால், வள்ளுவரும் பரிகமைழகரும், 
வள்ளுவர் ஏன் எழுதினார், திருக்குறளில் நடகச்சுடவ, அகமும் முகமும், வள்ளுவர் 
வகுத்த வாழ்க்டகப் பாடத, வள்ளுவர் வழிப் பயணம், ஏன் இந்த வாழ்வு?, உைகப் 
பபாதுமடற திருக்குறள் உடர விளக்கம், திருக்குறளாரின் ைிந்தடனகள், திருக்குறள் 
காமத்துப் பால், திருக்குறளில் நடகச்சுடவ, வள்ளுவர் காட்டிய வழி, வள்ளுவர் 
காட்டும் வாழ்க்டகப் பாடத, திருக்குறள் அதிகார விளக்கம். 
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அரைியல்: 
பபரியவர் எஸ்.எஸ்.இராமைாமி படையாட்ைியாரால் பதாைங்கப்பட்ை உடழப்பாளர் 
கட்ைியில் தன்டன இடணத்துக் பகாண்ை திருக்குறளார் தீவிரமாக பையல்பட்ைார். 
1952இல் நைந்த முதல் பாராளுமன்றத் கதர்தைில் திண்டிவனம் பதாகுதியில் 
கவட்பாளராகக் களமிறங்கினார். இவடர எதிர்த்து காங்கிரஸ் ைார்பில் 
கபாட்டியிட்ைவர், எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிடக அதிபர் இராம்நாத் ககாயங்கா. கதர்தைில் 
பவற்றிபபற அத்தடன பைங்கடளயும் பிரகயாகித்தார் ககாயங்கா. ஆனால் இறுதி 
பவற்றி, அதுவும் கநருவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக வாக்குகள் வித்தியாைத்தில் 
இமாைய பவற்றி, மண்ணின் டமந்தர் ைாமானியரான திருக்குறளாருக்கக கிடைத்தது. 
 
நாைாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஐந்தாண்டு காைத்டதயும் குறள் பரப்பும் 
பணிக்கக இவர் பயன்படுத்தினார். ைாக்ைர் அம்கபத்கர் கபான்ற தடைவர்களுைன் 
பநருக்கமாக இருந்தார். 
 
பதாைர்ந்து 60களில் ைி.பா.ஆதித்தனார் பதாைங்கிய “நாம் தமிழர்”  இயக்கத்திலும் 
பபாதுச்பையைாளர் பபாறுப்பிடனகயற்று திறம்பை பையைாற்றினார் திருக்குறளார். 
 
1981ஆம் ஆண்டு மதுடரயில் நைந்த உைகத் தமிழ் மாநாட்டில், திருக்குறளுக்காக 
ஒரு நாடள ஒதுக்கிய முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர். அந்த அரங்கிற்கு திருக்குறளாடர 
தடைடமகயற்று நைத்தச் பைய்தார். தமிழக அரசு பதாைங்கிய திருக்குறள் பநறி 
பரப்பு டமயத்திற்கு பதாைர்ந்து நான்குமுடற இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ைார் 
திருக்குறளார். அப்கபாது முதல் தமிழக அரசுப் கபருந்துகளில் திருக்குறள் வைம்வரத் 
பதாைங்கியது. 
 
“அரண்மடனகளில் மட்டுகம மன்னர்கள் முன்னிடையில் தவழ்ந்து பகாண்டிருந்த 
திருக்குறடள ஆை மரத்தடிக்குக் பகாண்டு வந்து பாமர மக்களின் முன்னிடையில் 
நைமாைச் பைய்தவர் திருக்குறளார் ஆவார்” என நாவைர் பநடுஞ்பைழியன் ஒருமுடற 
பாராட்டியிருந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
திருக்குறளார் தன் வாழ்நாளின் பபரும்பகுதிடய கபருந்து மற்றும் இரயில் 
பயணங்களிகைகய கழித்தார். அவரது பயணம் முழுவதும் திருக்குறடள கநாக்கிகய 
இருந்தது. 
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குறளுக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் இயங்கிய திருக்குறளார் எனும் எக்ஸ்பிரஸ் 
4.1.1994இல் பைன்டனயில் தன் இயக்கத்டத நிறுத்திக் பகாண்ைது. 5.1.1994இல் 
விழுப்புரம் கன்னியாகுளம் இடுகாட்டில் திருக்குறளார் உைல் நல்ைைக்கம் 
பைய்யப்பட்ைது. 
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“டவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உடறயும் 
பதய்வத்துள் டவக்கப் படும்.”  (குறள்)  

 

 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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25. 
ேள்ளுேத்தில் காப்பீடுக்வகாள்டக 
 

-- பைா.விடனதீர்த்தான்.  
 

 
 
வள்ளுவம் இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகள் பழடமயானது. இன்சூரன்சு 1800 களில் 
முகிழ்த்த ஒரு பபாருளாதாரக்ககாட்பாடு. வள்ளுவம் படித்த பிறகு “கவபறாருவர் 
வாய்க்ககட்க நூல் உளகவா” என்றும் “எல்ைாக்கருத்தும் இதன்பால் உள” என்றும் 
திருவள்ளுவமாடை கூறுவதால் காப்படீுபகாள்டககடள வள்ளுவத்தில் 
கதடிப்பார்த்ததில் விடளந்தது இப்பதிவு. 
 
காப்படீு: 
காப்படீு ஒரு பபாருளாதார ஏற்பாைாகும். மனிதன் ஒரு பபாருள் ஈட்டுகிற பைாத்து 
(Income generating Asset) எனக்பகாள்ளைாம். அந்த பபாருள் ஈட்டுகிற திறன் ைந்திக்கிற 
இைர்பாடுகள் இரண்டு. அதாவது வாழ்வு ைார்ந்த இரண்டு இைர்களால் ஒருவருடைய 
வருமானம் ஈட்டுகிற திறன் தடைப்பைைாம். 
1.இளடமயில் அகாை இறப்பு. 
2.முதுடமயில் வகயாதிகத்தால் வருமானம் ஈட்டுகிற திறடன இழத்தல். 



 
 

98 

இந்த இரண்டு இைர்பாடுகளிலும் பபாருள் ஈட்டுகிற திறன் பாதிக்கப்படுகிறது. 
அதனால் ஏற்படுகிற பபாருளாதார இழப்பு ஈடுபைய்யப்பைல் அவைியம். அதற்கான 
ஏற்பாகை காப்படீு. 
 
காப்படீு “வாழும்கபாதும் வாழ்க்டகக்குப்பிறகும்” என்பார்கள். வாழும்கபாது 
ஒருவருக்கு எய்த்தகாைத்தில் டவப்பாக, கைமிப்பாக காப்படீு உதவுகிறது. அவரின் 
வாழ்க்டகக்குப்பிறகு அவடரச் ைார்ந்தவர்கள் தவிப்பின்றி வாழ உதவி புரிகிறது. 
எனகவ காப்படீு என்பது வாழ்கிறவர்களுக்கு! இறந்தவர்களுக்கல்ை!! ஒருவர் 
நீண்ைநாள் வாழ்ந்தால் அவருடைய கதடவக்கான அல்ைது இளடமயில் 
அகைாமரணடைந்தால் அவடரச் ைார்ந்தவர்கள் வாழ்வதற்கான பபாருளாதார ஏற்பாடு. 
 
வள்ளுவம்: 
திருக்குறள் இைர் வருமுன்பாகக் காத்துக்பகாள்ள கவண்டியதின் அவைியத்டத 
“வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்டக எரிமுன்னர் 
டவத்தூறு கபாைக்பகடும்.” 
என்று வைியுறுத்தியது. அதாவது முன்ஏற்பாடு இல்ைாதவன் வாழ்வு பநருப்பு முன் 
தூைியாகும். 
 
நிடையாடமடயக் கீழ்க்கண்ை குறள் கபாை வைிடமயாக கவபறவரும் கூறிவிை 
முடியாது. 
“பநருபநல் உளபனாருவன் இன்றில்டை என்னும் 
பபருடம உடைத்திவ் வுைகு” 
கநற்று இருந்த ஒருவன் இன்று? இல்ைாமல் கபானான். அைைா! வந்தவன் எல்ைாம் 
தங்கிவிட்ைால்? ‘ககாடியும் கமலும் கருதும்’ இந்த மாந்தர் “ஒரு பபாழுதும் வாழ்வது 
அறியார்!” என்பது தாகன வள்ளுவம். 
 
இறப்டபத்தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் அதனால் குடும்பத்திற்கு விடளகிற 
பபாருளாதார இழப்டப ஓரளவு ஈடுபைய்யைாம். 
 
பபாருளின் அவைியத்டதப் “பபாருளல்ைவடர பபாருளாகச்பையும்” என்றும், 
“பபாருபளன்னும் பபாய்யா விளக்கம்” என்றும், தீதின்றி வந்த பபாருள் “அறன்ஈனும் 
இன்பமும்ஈனும்” என்றும் அதனால் 
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“பைய்க பபாருடள” என்றும் வள்ளுவம் அறிவுறுத்துகிறது. தர்மம்பைய்து அருள் 
கிடைக்க கவண்டுபமன்றால் கூை “பபாருள் என்னும் பைல்வச்பைவிைியால்” தான் 
வருமாம்! நம்மிைமுள்ள பபாருள் குடறவு. ஆனால் எதிர்பாராத இறப்பினால் நிகழும் 
பபாருளாதார இழப்பு அளப்பரியது. அதடன எவ்வாறு ஈடுபைய்வது? 
 
இழப்டப ஈடுபைய்தல்: 
இழப்டப ஈடுபைய்தகை(INDEMNITY) காப்படீ்டின் கநாக்கம். காப்படீ்ைால் எவரும் 
இைாபம் அடையக்கூைாது என்பது ககாட்பாடு. இைாபமடைந்தால் அது 
சூதாட்ைமாகிவிடும். ஒரு ரூபாய் பைலுத்தி நிகழ்வு நைக்கிறகபாது இைட்ைம் ரூபாய் 
அடைந்தால் அது சூதாட்ைமல்ைவா? ஆனால் இன்சூரன்சு சூதாட்ைமல்ை. ஒரு 
இைருக்கு ஆளாகக்கூடியவர்கள் பைர் ஒன்றுகைர்ந்து தன்னுடைய 
இழப்புக்காளாகக்கூடிய பபாருளுக்குத்தக்கவாறு ஒரு ைிறுபதாடகடய அளிக்கிறார்கள். 
அவ்வாறு எல்கைாரும் எடுத்துடவக்கிற பதாடக பபருந்பதாடகயாகிறது. அப்படிச் 
கைர்ந்த பபருந்பதாடகயிைிருந்து அவர்களில் ஒருவரின் பைாத்திற்கு குறிப்பிட்ை 
இைரால் இழப்பு ஏற்படுகிறகபாது அந்த இழப்பு காப்பைீால் ஈடு பைய்யப்படுகிறது. 
உதாரணமாக 40 வயதுக்காரர்கள் 1,000 கபடரச்கைர்த்து அவர்களிைமிருந்து ஆளுக்கு 20 
ரூபாய் என்று பபற்றுக்பகாண்ைால் 20,000 ரூபாய் கைர்கிறது. அவர்களில் அந்த 
ஆண்டில் இருவர் இறந்தால் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு 10,000 வதீம் வழங்கப்படுகிறது. 
1000 கபரும் இறப்பதில்டை. இருவகர இறக்கின்றனர் என்பகத காப்படீ்டின் சூட்சுமம்! 
இந்தக் காப்பிற்கான பிரிமியப்பங்குைன் கைமிப்பிற்காகத் கதடவக்ககற்ப ஒரு பபரிய 
பங்குபதாடகயும் காப்படீ்டு நிறுவனத்டத நைத்தும் பைைவினத்திற்க்காக ஒரு 
பங்குத்பதாடகயும் கைர்த்து காப்படீு ஈவுத்பதாடகயாக பிரிமியம் என்ற பபயரில் 
வசூைிக்கப்படுகிறது. 
ஆக காப்பு+கைமிப்பு+நிதி பராமரிப்புச்பைைவினம் = பிரிமியம் ஆக உருவாகிறது. 
விடனயால் விடனயாக்கிக் ககாைல் நடனகவுள் 
யாடனயால் யாடனயாத் தற்று 
என்றார் வள்ளுவர். பழகிய ஒரு யாடனயால் மற்பறாரு யாடனடயயும் 
பிடித்தடைப் கபாை ஒருபையடைச்பைய்யும்கபாது மற்பறாரு பையடையும் பைய்து 
முடித்துக்பகாள்ளகவண்டுபமன்றார். உயிர்க்காப்பிற்காக பணம் பைலுத்தும்கபாகத ஒரு 
கூடுதல் பணம் கைமிப்பிற்காகச்கைர்த்து காப்பிடனயும் கைமிப்புத்பதாடகடயயும் 
இைாபப்பங்கீட்டுைன் பபற்றுக்பகாள்ளுதல் வள்ளுவர் கூறும் ஒரு 
பையடைச்பைய்யும்கபாகத மற்பறாரு பையடையும் முடித்துக்பகாள்ளுதலுக்கு 
ஒப்பானதல்ைவா! 
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கமகை விவரித்துள்ளதுகபாை கப்பல் விபத்து காப்படீு என்று உதாரணமாக 
எடுத்துக்பகாண்ைால் ஒகர ைமயத்தில் காப்படீுபைய்துள்ள அடனத்து கப்பல்களுக்கும் 
இைர்பாட்ைால் இழப்பு ஏற்படுவதில்டை. ஏதாவது ஒரு கப்பலுக்கக நிகழ்கிறது. ைிறு 
பதாடகயாகப் பை கப்பல்களிைமிருந்து பபறப்பட்டுப் பபருநிதியாக உருவான 
பதாடகயிைிருந்து இழப்பு பகாடுக்கப்படுகிறது. எனகவ தனிமனித இழப்டப ஒன்று 
கைர்ந்த ைமுதாயம் பகிர்ந்துபகாள்கிறது. ஆதைால் இன்சூரன்ைின் 
அடிப்படைக்பகாள்டக இழப்டப ஈடுபைய்தலும், இழப்டபப் பகிர்ந்து 
பகாள்ளுதலுமாகும்! பகிர்தடைக்குறித்து வள்ளுவம் பகர்வடதக் கீகழ காணைாம். 
 
பகிர்தல்: 
வள்ளுவத்தின் உச்ைக்பகாள்டக பகிர்தகையாகும். “மங்டக மணாளகனாடு ஆடிய 
சுகத்டதச் பைால்பைனில் பைால்லுமாறு எங்ஙகன” என்று ககட்ைது ைமய இைக்கியம். 
ஆனால் வள்ளுவர் அவ்வின்பத்டதக் காட்டுகிறார். 
“தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்ைற்றால்                               
அம்மா அரிடவ முயக்கு” 
அழகிய மாந்தளிர் நிறம்பகாண்ை இவளுடைய தழுவுதல் தம்முடைய வடீ்டிைிருந்து 
தாம் ஈட்டிய பபாருடளப் பகுத்துக்பகாடுத்து உண்ைாற்கபான்றது என்பது 
இக்குறளுக்கான பபாருள். இங்கு உச்ைபட்ை இன்பத்திற்கு அடிப்படை பகிர்தல் ஆகும். 
“ஈத்துவக்கும் இன்பம்” இடணயற்றது. இன்சூரன்ைில் பைரும் இடணந்து ைிறுபபாருள் 
பகிர்ந்து தமக்கு ஏற்பைக்கூடிய கபரிழப்பிற்கு ஈடு பபறுவகதாடு தன்டனபயாத்து 
இழப்புக்கு ஆளாகும் பிறருடைய இழப்டபயும் பகிர்ந்துபகாள்கிறார்கள். 
ஒவ்பவாருவரும் பகாடுக்கிற ைிறுபதாடகயினால் உருவாக்கப்பட்ை 
பபருந்பதாடகயால் இழப்பும் பகிர்ந்துபகாள்ளப்படுகிறது. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ை 
பபருந்பதாடக காப்படீ்டு நிறுவனத்தின் எதிர்காைப்பபாறுப்புக்களான முதிர்வு உரிமம் 
மற்றும் இறப்பு உரிமம் ஏற்படுகிறகபாது பகாடுக்கப்பைகவண்டிய 
டவப்புத்பதாடகயாகும் (LIFE FUND). இந்த டவப்பின் பயன்கள் அளப்பரியடவ. 
 
இன்சூரன்சு நிறுவனத்தின் டவப்பு நிதி (LIFE FUND): 
கமற்கண்ைவடகயில் இந்திய ஆயுள் காப்படீு நிறுவனம் (Life Insurance Corporation of India) 
1956 முதல் இதுவடர கைர்த்துள்ள டவப்புத்பதாடக (Life Fund) ரூ18,24.194 
ககாடிகளாகும்! கற்படனபைய்யவும் கடினமான இந்தப் பல்ைாயிரம் ககாடிப்பணம் 
இந்திய ஆயுள்காப்படீ்டு நிறுவனத்தின் 29 ககாடி பாைிைிதாரர்கள் பகாடுத்த 
பிரிமியத்பதாடகயிைிருந்து உருவானது. அவர்களுடைய பணம். அவர்களது எதிர்காை 
இறப்பு மற்றும் முதிர்வு உரிமம் ஏற்படுகிறகபாது பகாடுக்கப்பைகவண்டிய பதாடக. 
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இத்பதாடக அரைாங்கத்திட்ைங்களிலும், பங்குச்ைந்டதயிலும் பிறவற்றிலும் இன்சூரன்சு 
ைட்ைத்தின்படி முதலீடு பைய்யப்படுகிறது. இந்தப்பபருந்பதாடக ‘மக்கள் பணம் 
மக்களுக்கக – Peoples’ money for Peoples’ welfare’ என்ற பகாள்டகயின்படி மக்களுக்குச் 
ைாடை வைதியாக, மின்ைாரவைதியாக, குடிநீர் கமல்நிடைத்பதாட்டிகளாக, ஐந்தாண்டு 
திட்ைங்களாக மாறி மக்கள் ைமுதாயத்திற்கு கபருதவிபுரிகின்றது. 
“ஊருணி நீர்நிடறந் தற்கற உைகவாம் 
கபரறி வாளன் திரு” 
 
”பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் பைல்வம் 
நயனுடை யான்கண் படின்” 
என்பதிற்கிணங்க பபாதுத்துடற இன்சூரன்சு நிறுவனத்தின் பைாத்து மக்களுக்கக 
பயன்படுகிறது. தனியார் துடற நிறுவனங்களும் குறிப்பிட்ை கணிைமான ைதவிகித 
பதாடகடய மக்களுக்கு உதவும் வடகயில் முதலீடு பைய்யகவண்டும் என்பது 
இந்திய இன்சூரன்சு ைட்ைம். 
 
ஒருவன் பபாருள் பபற்றால் அதடனச் கைர்த்துடவக்கும் இைம் “கடும்பைியுைன் 
இருக்கும் வறியவரின் வயிகற” என்றது குறள்! 
“அற்றார் அழிபைி தீர்த்தல் அஃபதாருவன் 
பபற்றான் பபாருள் டவப்புழி” 
என்ற வள்ளுவத்திற்கிணங்க “மக்கள் பணம் மக்களுக்கக” என்பகத இன்சூரன்சு 
நிறுவனத்தின் பையல்பாடுகளுக்கான கநாக்கம். 
 
இதுகாறும் காட்டியவற்றால் காப்படீுக்பகாள்டககளான பபாருளாதர ஏற்பாடு, 
இைர்கடளதல், இழப்டப ஈடுபைய்தல், பகிர்தல், மக்கள் பணம் மக்களுக்கக 
ஆகியடவயும் வள்ளுவமும் ஒத்திருத்தல் பவள்ளிடைமடை! 
             
குறிப்பு: 
காடரக்குடி அழகப்பா பல்கடைக்கழகமும் கதவககாட்டை கைவுகன் 
அன்ணாமடைக்கல்லூரியும் இடணந்து 7.1.2016,8.1.2016,9.1.2016 கததிகளில் திருக்குறள் 
பன்னாட்டுக்கருத்தரங்டக பவகு ைிறப்பாக நைத்தின. அக்கருத்தரங்கில் 8.1.2016 
பிற்பகல் இடணஅமர்வில் நான் கைந்துபகாண்டு என்னுடைய “வள்ளுவத்தில் 
காப்படீுக்பகாள்டக” என்ற கட்டுடரடய வாைித்தளித்கதன். விழாவில் பவளியிைப்பட்ை 
கட்டுடரகளின் பதாகுப்பு நூைில் இக்கட்டுடர பவகுைிறப்பாக பவளியிைப்பட்டுள்ளது. 
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கருத்தரங்கில் கைந்துபகாண்ை ைான்கறார்கள் வித்தியாைமான கட்டுடரபயன்றும் 
ைிறப்பாகவுள்ளபதன்றும் பாராட்டினர். மகிழ்ச்ைியாக இருந்தது. 
நண்பர்கள் பார்டவக்கும் கனிவான கருத்திற்கும் பகிர்ந்துள்களன். 
 
(பைா.விடனதீர்த்தான், கமனாள் பகுதி கமைாளர், எல்.ஐ.ைி ஆப் இந்தியா,   மனிதவள 
ஆகைாைகர், F10, பமபைச்டிக் பைரசு அடுக்ககம், ைர்ச் ஐந்தாவது வதீி, காடரக்குடி – 
630001  டககபைி:9443446388) 
 

 

 

வசா. ேிடைதரீ்த்தான் 

karuannam@gmail.com 
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26. 
தமிழ்மணம் பரப்பிய குளிர்வதன்றல்! 
 

-- கமகைா இராமமூர்த்தி 
 
 

 
 

பவள்டளயர் ஆட்ைியில் தாழ்வுற்று வறுடமமிஞ்ைி விடுதடை தவறிக்பகட்டுப் 
பாழ்பட்டு நின்றது நம் பாரதம். அத்தருணத்தில் மண்விடுதடை பபறுவதற்காகக் 
கண்ணுறக்கமின்றி உடழத்த உத்தமர்தாம் எத்தடன கபர்! அத்தடககயாரில் 
நாட்டுவிடுதடைக்கு மட்டுமல்ைாது, பதாழிைாளர் முன்கனற்றம், பபண்கல்வி, 
பபண்கள் முன்கனற்றம், ைமூகச் ைீர்திருத்தம், பமாழி வளர்ச்ைி, ைமய பநறி எனப் 
பல்துடறகளிலும் பார்டவடயச் பைலுத்திச் ைாதடன படைத்கதார் பவகுைிைகர ஆவர். 
அத்தகு அரிதான மனிதர்களில் ஒருவர்தாம் திருவாரூர் விருத்தாைைக் 
கைியாணசுந்தரனார் என்ற பபயருடைய திரு.வி.க. அத்தமிழ்மகனாடரப் பற்றிச் ைிறிது 
ைிந்திப்கபாம்! 
 
பூர்வகீமாய்த் திருவாரூடரக் பகாண்டிருந்த திரு.வி.க.வின் குடும்பம் அவருடைய 
பாட்ைனார் காைத்திகைகய பைன்டனக்குக் குடிபபயர்ந்துவிட்ைது. 1883-ஆம் ஆண்டு 
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ஆகஸ்டு 26-ஆம் நாள், பைன்டனக்கு அருகிலுள்ள துள்ளம் எனும் கிராமத்தில் 
பிறந்தார் திரு.வி.க. 
 
குடும்பச்சூழல் காரணமாகப் பத்தாம் வகுப்புக்குகமல் படிக்க வழியின்றிப்கபானாலும், 
நாவன்டமயில் ைிறந்தவரும், தமிழ் வைபமாழி ஆகிய இருபமாழிப் புைடம 
பைறிந்தவருமான யாழ்ப்பாணத்துக் கதிடரகவற் பிள்டளயிைமும், மகாவித்வான் 
தணிகாைை முதைியாரிைமும் தமிழ்க் கல்விடயயும் வைபமாழிக் கல்விடயயும், 
டைவைமய நூல்கடளயும் கைைறக் கற்றார் திரு.வி.க. அதுமட்டுமா? கவதாந்தம், 
பிரம்மஞான தத்துவம் கபான்றவற்றிலும்கூைப் புைடமபபற்றிருந்தார் அவர். 
 
பைன்டன ஆயிரம்விளக்கு பகுதியிலுள்ள பவஸ்ைியன் பள்ளியில் ஆைிரியராகப் 
பணியாற்றிய திரு.வி.க., அதடனத் பதாைர்ந்து பவஸ்ைி கல்லூரியிலும் ைிைகாைம் 
பணியாற்றியிருக்கின்றார். 
 
பவள்டளயர் எதிர்ப்பு மிகத்தீவிரமாக இருந்த அக் காைகட்ைத்தில், நாட்டு 
விடுதடையில் நாட்ைங்பகாண்டிருந்த திரு.வி.க.வால் ஆைிரியர் பணியில் 
ஆர்வங்காட்ை இயைவில்டை. ஆடகயால், ஆைிரியப் பணிடயத் துறந்தார்; நாட்டு 
விடுதடைக்கு முழுமூச்ைாய்ப் பாடுபைத் பதாைங்கினார். கதைபக்தன், திராவிைன், 
நவைக்தி கபான்ற பை இதழ்களில் பணிபைய்த அவர், தம் கனல் கக்கும் 
எழுத்துக்களால் இடளஞர்களிைத்து சுதந்திரத் தீடய மூட்டினார்; விடுதடை 
கவட்டகடய ஊட்டினார். அப்கபாது பத்திரிடககளில் அவர் எழுதிய தடையங்கங்கள் 
மக்களிைத்துப் பபரும் வரகவற்டபப் பபற்றன. தம் எண்ணங்கடளத் திறம்பை 
எழுத்தில் பகாணர்வபதப்படி என்படத அறிந்துபகாள்ள இன்டறய 
பத்திரிடகயாளர்களும் அவைியம் படிக்ககவண்டிய எழுத்துக்கள் அடவ! 
 
திரு.வி.க. நவைக்தியில் பணிபுரிந்துபகாண்டிருந்த ைமயத்தில்தான் (1924) தந்டத 
பபரியார் ககரளாவிலுள்ள ‘டவக்கம்’ எனுமிைத்தில் தீண்ைாடமக்கு எதிராகப் 
கபார்புரிந்து ைிடறபைன்றார். பபரியாரின் வரீத்டதப் பாராட்டித் தம்முடைய 
தடையங்கத்தில் ‘டவக்கம் வரீர்’ (Hero of Vikom) என்று அவடர வருணித்திருந்தார் 
திரு.வி.க. அப்பபயர் பபரியாருக்கு இன்றுவடர நிடைத்துவிட்ைடத நாமறிகவாம். 
 
பதாழிைாளர் நைனிலும் பபரிதும் அக்கடறகாட்டிய திரு.வி.க.வின் ைீரிய 
முயற்ைியால் 1918-இல் ைிங்காரச்பைன்டனயில் ’பதாழிற்ைங்கம்’ எனும் அடமப்பு 
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முதன்முதைில் கதாற்றங் கண்ைது. இது தமிழர்களாகிய நாம் பபருமிதம் 
பகாள்ளகவண்டிய ஒன்றாகும்! 
 
அன்டனத் தமிழின் அருடமடய மறந்கதாராய், தனித்தமிழில் எழுதுவகத 
ைாத்தியமற்றது என்று எண்ணிக்பகாண்டு, மணிப்பவள நடைமீது மயல்பகாண்டிருந்த 
அன்டறய தமிழ்ச்ைமுதாயத்தின் மைடமடயப் கபாக்கித் பதள்ளுதமிழ் நடையில் 
எழுதுவகத தமிழரின் கைடம என்று உறுதிபை பமாழிந்த திரு.வி.க., தன் 
ஆற்பறாழுக்கான அழகுத்தமிழ் நடையால் மக்கடளத் பதன்றைாய் வருடினார்; 
அவர்தம் மனங்கடளத் திருடினார். அதனாைன்கறா ’தமிழ்த்பதன்றைாய்’ இன்றும் 
அவர் மக்கள் மனங்களில் உைாவருகின்றார்!  
 
கதைத் தடைவர்களான மகாத்மா காந்தி, திைகர் கபான்கறார் தமிழகம் வந்தகபாது 
அவர்களின் கமடைப்கபச்சுக்கடளத் தமிழில் பமாழிபபயர்க்கும் 
‘பமாழிபபயர்ப்பாளராகவும்’ திரு.வி.க. திகழ்ந்திருக்கின்றார். அண்ணல் காந்தியாரின் 
அகிம்டைக் பகாள்டகயும், அறவாழ்வும் திரு.வி.க.டவப் பபரிதும் ஈர்த்தன. அதனால் 
வாணாள் முழுவதும் காந்தியத்டதப் பின்பற்றுவடதகய தம் கைனாய்க் 
பகாண்டிருந்தார் அவர். 
 
மகாத்மாடவ, ’காந்தியடிகள்’ என்ற பபயரால் முதைில் அடழத்தவரும் திரு.வி.க.கவ 
ஆவார். அதற்கு அவர்தரும் விளக்கம் மனங்பகாளத்தக்கது. ”அறபநறியில் நின்று 
உயர்ந்கதாகர ’அடிகள்’ எனும் பபயருக்கு உரிகயார்; அவ்வடகயில் இளங்ககாவடிகள், 
கவுந்தியடிகள், அறவண அடிகள் கபாைத் தம் வாழ்டவகய அறவாழ்வாக 
மாற்றிக்பகாண்ை மாமனிதர் மகாத்மாடவ நான் காந்தியடிகள் என அடழக்கின்கறன்” 
என்றார் அவர். 
 
’காந்தியடிகளின் வாழ்கவ மனிதவாழ்வுக்கு இைக்கணம்’ எனும் உறுதியான 
பகாள்டகயுடைய திரு.வி.க., ’மனித வாழ்க்டகயும் காந்தியடிகளும்’ எனும் 
அருடமயான நூபைான்டற எழுதியுள்ளார். அதில் மகாத்மாடவயும், அவர்தம் 
வாழ்வியல் முடறகடளயும் வாயூறிப் கபசுகின்றார். (It’s a study of the implications of 
Gandhi’s thought for human conduct). 
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அந்நூைிைிருந்து ைிை கருத்துக்கள்… 
 

”மக்களின் பகாடை புடை பதாடையக் கீடழநாட்டில் கதான்றிய ஞாயிறு 
காந்தியடிகள். அண்ணைின் வாழ்க்டககய ஓர் பபருங்கல்விக் கழகமாகும். 
அதில் நாம் கற்ககவண்டியடவ எண்ணிறந்தடவயாகும். 
தன்டன ஓர் ைனாதன இந்து என்று பைால்ைிக்பகாள்ளும் மகாத்மா, ஒழுங்கீன 
முடறடமயற்ற வருணாைிரம தர்மத்டத நான் நம்புகிகறன் என்றார். 
வருணாைிரம தர்மத்டத ஏற்கும் அகதகவடளயில் அடவ உயர்வு தாழ்வு 
கபசுவடத அவர் ஏற்றுக்பகாண்ைாரில்டை. நால் வருணங்களும் மனிதனின் 
கைடமகடளக் குறிப்பனகவயன்றி உயர்வு தாழ்டவக் குறிப்படவயல்ை 
என்பகத அண்ணைின் எண்ணம். மனித வாழ்வுக்கு இைக்கியமாக வாழும் 
பபரியாரான காந்தியடிகள், அகிம்டை தர்மத்டத அரைியற் கபாரில் முதன்முதல் 
நுடழத்த பபருந்தடகயாளர் ஆவார்.” 

 
இவ்வாபறல்ைாம் மகாத்மாவின் வாழ்வியடைச் பைால்கைாவியங்களாகத் 
தீட்டியுள்ளார் திரு.வி.க. அந்நூைில்!  
 
தமிழிைக்கியத்தில் ஆழ்ந்த புைடமயும் காதலுமுடைய திரு.வி.க., பண்டைத் 
தமிழரின் இயற்டககயாடு இடயந்த இனியவாழ்டவ, காட்ைிக்கினிய ’முருடக’கய 
(முருகு-அழகு) அவர்கள் கைவுளாய்க் பகாண்ை தன்டமடய தம்முடைய ’முருகன் 
அல்ைது அழகு’ (Lord Murugan or Beauty) எனும் நூைில் பின்வருமாறு விவரிக்கின்றார்:  
 
”மடைப்பகுதிகய மாந்தஇனம் முதைில் வாழ்ந்த இைம் என்பது அறிஞர்கள் துணிபு. 
குறிஞ்ைி நிைத்டதச் ைார்ந்த அம்மக்கள் தம் கண்களுக்குப் புைப்பட்ை 
’டகபுடனந்தியற்றா கவின்பபறு வனப்பான’ இயற்டகயழகில் ஈடுபட்டு அதற்கு 
’முருகு’ என்று பபயர் சூட்டினர். காடையும், மாடையும் மடையில் கதான்றும் 
காய்கதிர்ச்பைல்வனின் கண்ணுக்கினிய பைம்டமயழகும், பைக்கர் வானத்தின் 
பைாக்கடவக்கும் கபரழகும் அம்மக்கடளப் பபரிதும் கவர்ந்தன. அச்பைவ்விய 
இயற்டகயழடகச் ’கைய்’ என்று கபாற்றினர் அவர்கள். குன்றாத அழகும், குடறயாத 
இளடமயும், மாறாத மணமும், மடறயாத கைவுள்தன்டமயும் பகாண்ை அந்த 
முருடககய பைம்பபாருளாகக் கருதி அவர்கள் வழிபட்ைனர்” என்று குறிப்பிடுகின்றார். 
அைைா! இயற்டகயில் நிடறந்திருக்கும் இடறயின் கதாற்றத்டதக் கவினுறக் 
காட்ைிப்படுத்தியுள்ள தமிழ்ச்ைான்கறார் திரு.வி.க.வின் புைடமத்திறன் 
கபாற்றத்தக்கதன்கறா?  
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ைிறந்த கமடைப்கபச்ைாளராகவும் புகழ்பபற்றவர் திரு.வி.க. பபண்களின் 
முன்கனற்றத்திற்காகவும் பபண்கல்விக்காகவும் உண்டமயாய் உடழத்தவர் அவர். 
விதடவகள் மறுமணத்டத வைியுறுத்திய முற்கபாக்குச் ைிந்தடனயாளராகவும், 
மனிதாபிமானம் மிக்க மனிதராகவும் அவர் திகழ்ந்தார். பபண்டமயின் ைிறப்டபயும் 
தனித்துவத்டதயும் நவில்வதற்பகன்கற ‘பபண்ணின் பபருடம அல்ைது 
வாழ்க்டகத்துடண’ எனும் ஒப்பற்ற நூடை எழுதினார். பபண்ணுரிடம குறித்து 
அதிகை அவர் கூறியுள்ள கருத்துக்கள் ைிந்திக்கற்பாைன. 
 
”பகுத்தறிவற்ற அஃறிடண உைகில் பபண்ணுரிடமக்குப் பழுதுகநர்ந்ததில்டை. 
அந்கதா! ஆறறிவுள்ள உயர்திடண இனத்திகைகய பபண்ணுரிடமக்குப் பழுது 
கநர்ந்திருக்கின்றது…பவட்கம்! பவட்கம்! இதற்குக்காரணம் ஆண்மகனின் தன்னைகம 
ஆகும். ஆண்மகன், பபண்மகடளத் தனக்குரிய காமப்பபாருளாகவும், பணியாளாகவும் 
பகாண்ை நாள்முதல் அவள்தன் உரிடமடய இழக்கைானாள். ஆனால், ஒரு நாட்டின் 
நாகரிகம் என்பது அந்நாட்டுப் பபண்கள் நிடைடயப் பபாறுத்கதயன்கறா 
அடமகின்றது. பபண்கள் எவ்விதக் கட்டுப்பாடும் இடுக்கணுமின்றி எங்கக தம் 
பிறப்புரிடமடய நுகர்கின்றனகரா அங்குள்ள ஆண்மக்ககள நாகரிக நுட்பம் 
உணர்ந்கதாராவர். அந்நாகை நாகரிகம் பபற்றதாகும்.” என்று முழங்குகின்றார்.  
 
வாய்ச்பைால் வரீராயும், நன்பனறிகடள ஏட்டில் மட்டுகம எழுதிக்குவிக்கும் காகிதப் 
புைியாகவும் திகழ்ந்தவர் அல்ைர் திரு.வி.க. தாம் வைியுறுத்திய வாழ்வியல் பநறிகள் 
அடனத்டதயும் தம் வாழ்வில் தவறாது கடைப்பிடித்தவர். இளவயதிகைகய தம் 
அருடம மடனவிடயப் பறிபகாடுத்தும் பிறிபதாரு பபண்டணச் ைிந்டதயாலும் 
பதாைாத கபராண்டமயாளர் அவர் என்றறியும்கபாது அவருடைய புைனைக்கமும், 
தவபவாழுக்கமும் நம்டமச் ைிைிர்க்க டவக்கின்றன.  
 
பல்துடறப் புைடமயும், அண்ணல் காந்திடயப் கபான்ற எளிடமயும், பைால்லும் 
பையலும் ஒன்கறயான கநர்டமயும், பபண்கடளத் பதய்வமாய்ப் கபாற்றும் நீர்டமயும் 
பகாண்ை அரிதினும் அரிதான மாமனிதர் தமிழ்த்பதன்றல் திரு.வி.க. என்படத எவகர 
மறுப்பர்?  
 
இம்மனிதருள் மாணிக்கத்டதப் பற்றி நூபைழுதியுள்ள கபராைிரியர் திரு. ம.ரா.கபா. 
குருைாமி அவர்கள், “படிப்பால் இமயம், பண்பால் குளிர்பதன்றல், பணியால் 
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நாவுக்கரைர், சுருங்கச் பைால்ைின் தமிழகம் கண்ை ஓர் காந்தி இவர்!” என்று 
திரு.வி.க.டவப் பற்றி வியந்துகபசுவது உண்டம பவறும் புகழ்ச்ைியில்டை! 
 
*** 
 
கட்டுடரக்கு உதவியடவ: 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiru._V._Kalyanasundaram 
2.https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81._%E0%AE%B5%E0%AE%B
F._%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%9A%E0%AF%
81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%
8D 
3. முருகன் அல்ைது அழகு – திரு.வி.க. 
4. பபண்ணின் பபருடம அல்ைது வாழ்க்டகத்துடண – திரு.வி.க. 
5. மனித வாழ்க்டகயும் காந்தியடிகளும் – திரு.வி.க. 
 
 
நன்றி வல்ைடம மின்னிதழ்: 
http://www.vallamai.com/?p=62984 
 
 

 

மமகலா இராமமூர்த்தி 
megala.ramamourty@gmail.com 
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27. 
பாரதி காட்டும் ஒலி அடலகள்! 
 

--டஷைஜா. 
  

 
 
எதிகர விண்டண  முட்டும் ககாபுரம் பதரிகிறது. பதாடைவில் மண்டண முட்டும் 
பதாடுவானம் பதரிகிறது. ைிறகிருந்தால் இந்த ககாபுரத்தின் உச்ைியிைிருந்து  கிளம்பி 
அந்தத்பதாடுவானம்  வடர  ைக்கர வட்ைம் அடிக்கைாம். என்னும் ஆடை எழுகிறது. 
நமக்குச்ைிறகு இல்டை ஆனால் என்ன? வானத்துக்கும் மண்ணுக்குமாய் நாம் ைவாரி 
பைய்வதற்கு ஏற்ற  வாகனம்  ஒன்று  இருக்கிறகத! 
 
பாரதி பாடுகிறார்... 
 
பதன்டனயின் கீற்றுச் ைைைை பவன்றிைச் பைய்துவருங் காற்கற! 
உன்டனக் குதிடர பகாண்கைறித் திரியுகமார் உள்ளம் படைத்து விட்கைாம். 
 
ஆம் காற்றுதான் அந்த வாகனம். அதிகை  ஸ்தூைமாக அதாவது  இயல்பான 
உருவத்துைன் பைல்ைமுடியாதுகபானாலும், சூட்ைமமாக அதாவது  உணர்வினால் 
ைவாரி பைய்யைாம் அத்தடகய உள்ளம்  படைத்திருக்கிகறாம் நாம். 
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’மண்ணுைகத்து நல்கைாடைகள்  காற்பறனும் வானவன் பகாண்டுவந்தான்’. என்கிறார் 
மகாகவி. இந்தக்காற்று நமக்குப்பணிவிடை பைய்கிற தூதுவனாக விளங்கி எத்தடன 
எத்தடன ைப்த ஜாைங்கடள, ஒைி அடைகடள ஏந்தி வருகிறது! அடவ 
எல்ைாவற்டறயும் மண்ணில் இடைத்துப்பாடி மகிழ கவண்டும் என்கிற ஆடை 
எழுகிறதல்ைவா! 
 
ஒரு கவிஞர் பைான்னார் “இடறவா  இந்த உைகத்தில்தான் எத்தடன அன்பு 
நிடறந்திருக்கிறது! அந்த அன்டப எல்ைாம்  
வாரிச்சுருட்டிக்பகாண்டுவிைமுடியுமானால் எத்தடன கபறு அது!” 
 
அன்புக்கு மட்டுமல்ை  ஒைிக்கும் அகத தாபம்தான்.  பாரதியின்  வைனகவிடதயில் 
இதடனக்காணைாம்... 
 
பாரதியின் வைன கவிடத இனிடமபகாண்ைது. எளிடமயானது, கவிடதநயம் மிக்கது,  
உயிர்த்துடிப்பான  ஓட்ைம்பரவியது! 
 
பாம்புப் பிைாரன் பற்றிப் பாரதி தன் வைன கவிடதயில்கூறுவடதப்பார்க்கைாம். 
பாம்பு அவன் இடைக்கு மயங்கி ஆடுகிறது,ஆனால் பாம்புக்கு பைவி இல்டை 
என்கிறார்கள் பிறகு ஏன் அது ஆடுகிறது? பாம்புக்கு பைவி என்று தனி உறுப்பு 
இல்டை ஆனால் தன் உைல் முழுதுகம ஒைி அடைகடள உள்வாங்கி புல்ைரித்து 
நர்த்தனமிடும் அபூர்வ நாத ையம் நிடறந்திருக்கத்தான் கவண்டும்! 
 
இடைடய இப்படி உைல்முழுதும் வாங்கி மகிழும்  பிராணி கவறு ஏதும் உண்ைா 
என்று வியப்பு ஏற்படுகிறது! அதிருக்கட்டும்  பாம்புப்பிைாரன் குழல் ஊதுகிறாகன 
அந்தக்குழைிைா இடை பிறந்தது! குழல் தனியாக  இடை புரியமுடியாகத! 
அப்படியானால் குழைில் உள்ள பதாடளமூைமாக இடை பிறந்ததா? பவறும் 
பதாடளயில் இடை பிறக்கமுடியாகத! அப்படியானால் பாம்புப்பிைாரன் மூச்ைிகை  
பிறந்ததா இந்த இடை? 
 
ககள்வி ைிக்கைாக இருக்கிறது. 
பாரதி பதில் பைால்கிறார்... 
”அவன் உள்ளத்திகை இடை பிறந்தது, குழைிகை பவளிப்பட்ைது!” 
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அவன் உள்ளத்தில் பாடுகிறான். அது குழைின் பதாடளயிகை ககட்கிறது’  என்கிறார் 
தன் வைன கவிடதயில். ஆனால் நமக்குத்திருப்தி பிறக்கவில்டைகய! உள்ளத்திகை 
இடை பிறந்தாலும் உள்ளம் தனிகய எப்படி ஒைிக்கும் என்று ககட்கிகறாம்.  நியாயம் 
தான். 
 
உள்ளம்  குழைில் ஒட்ைாது. ஆனால் உள்ளம் மூச்ைில் ஒட்டும். குழல் கூை எப்படி 
தனிகய ஒைிக்கும்? மூச்சு குழைில் ஒட்டும், குழல் பாடும்! 
 
பபாருந்தாத பபாருள்கடளப்பபாருத்தி டவத்து அதிகை இடை உண்ைாக்குதல்...ைக்தி. 
 
இந்த அபூர்வமான  விளக்கத்டத பாரதியின் வைன கவிடதயில் பார்க்கிகறாம். 
மூச்ைிகை ஒட்டும் உள்ளமும், காற்றிகை ைவாரி பைய்யும் உள்ளமும் அழகும் 
அருளும் நிடறந்த இப்பபரிய உைகின் ரைானுபவங்கடள எல்ைாம் 
நமக்குக்காட்டுகின்றன! 
 
ஒைிமயமானது உைகு! அத்தடன ஒைிகளும் இடைக்கீற்றுகள். அவற்டறக்ககட்டுப் 
பண்ணிடைக்கும் உள்ளபமல்ைாம் பாக்கியம் பைய்தடவ!   எதிகர ககாபுரம் பதரிகிறது 
அது அழகின் வார்ப்பு! பதாடைவில் பதாடுவானம் பதரிகிறது அது அருகள வடிவான 
இடறவன் கருடணயுைன் மண்டணத்பதாட்டு நிற்கும் பூரிப்பு! 
 
பதரியும் பபாருடளக்பகாண்டு பதரியாத பபாருடள எட்டிப்பிடித்துவிை முடியும் 
என்கிற தத்துவம் புரிகிறது! 
 
ஒைி அடைகளும் அகத வித்டதடயத்தான் உணர்த்துகின்றன. அடவ புற உைடக 
மட்டுமல்ைாது அக உைடகயும் நமக்குக்காட்டுகின்றன. அவ்வாறு காண்பதில் பவறும் 
காட்ைி இன்பம் மட்டுமல்ை காட்ைிக்கு அப்பாற்பட்ை இடறயருளின் மாட்ைி இன்பமும் 
நமக்கு வாய்க்கின்றன! 
இது எத்தடன பாக்கியம்! 
 

 

 

டஷலஜா 

shylaja01@gmail.com 
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28. 
மசலம் கேிச்சிங்கம் இராஜரிஷி அர்த்தநாரீச ேர்மா 
 

-- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 

 
 

“மடையாளர், வங்கர், வடுகர், துருக்கர் 
நிடையாகத் தாய்பமாழியில் நிற்கத் – தடையாம் 
தமிழ்மாது பபற்ற தனயர்க்கு மட்டும் 
அமிழ்தகமா இங்கிலீஷ் அடற” 

 
தமிழர்களின் பமாழிப்பற்றுக் குறித்து அர்த்தநாரீை வர்மா அவர்களின் கவிடத வரிகள் 
இடவ. 
 
அர்த்தநாரீை வர்மா பாரதிக்கு முன்பு பிறந்தவர். பாரதிக்கும் பின்பும் இருந்தவர். 
பாரதியின் மடறவுக்கு (அந்தச் ைமயத்தில் - 12.9.1921) இரங்கற்பா பாடிய ஒகர கவி 
எனும் பபருடம படைத்தவர். 
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கைைத்தில் சுகவகனசுவரர்- ைட்சுமி ஆகிகயாரின் மகனாக 27.7.1874இல் பிறந்தவர். 
திருச்பைங்ககாட்டில் உடறயும் அர்த்தநாரீசுவரரின் அருளால் பிறந்ததால் அர்த்தநாரீசு 
வரர் என்கற பபயரிட்ைனர். 
 
இவர் தமிழில் ஈடுபாடும் கதர்ச்ைியும் உடையவர். ைிறுவயதிகைகய கவிபாடும் திறன் 
படைத்தவர். ஆங்கிைத்தில் படழய பமட்ரிகுகைைன் வடர இவர் கதச்ைியுற்றிருக் 
கிறாராம். ைமஸ்கிருத்ததிலும் புைடம வாய்ந்தவராக இருந்திருக்கிறார். 
 
“அர்த்தநாரீைர் பமாத்தத்தில்  தமிழ், ைமஸ்கிருதம், ஆங்கிைம், பதலுங்கு, இடை, 
வானைாஸ்திரம், பூககாளம், வரைாறு, கைாதிைம், மருத்துவம் இன்னும் பை 
நூல்கடளக் கற்று ைகைகைா வல்லுநர் எனப் பபயர் பபற்றிருந்தார்” என்பார் “அர்த்த 
நாரீை வர்மா” நூைாைிரியர் கவிஞர் த.பழமைய். 
 
1912இல் கைைத்தில் இயங்கிவந்த சுகதைாபிமானி அச்சுக்கூைத்தின் கமைாளராக 
இருந்த வர்மா, அச்சுக்கடையில் கதர்ச்ைிப் பபற்றவராவார். பத்திரிடககளுக்கு 
ஓவியங்கடளயும் வடரந்து பகாடுத்திருக்கிறார். 
 
கைரமான் பபருமாள் நாயனார் ைரிதம் (1909), முதைாவது கரிகாற் கைாழன் (1913), 
பராைரஸ்மிருதி–மூைமும் உடரயும் (1923), விதிமதி விளக்கம், வன்னி வம்ை 
ப்ரகாைிடக (1912), ைம்புவராயர் வரைாறு உள்ளிட்ை பை நூல்கடள இவர் 
எழுதியுள்ளார். 
 
க்ஷத்திரியன், க்ஷத்திரிய ைிகாமணி, வரீபாரதி, தமிழ் மன்னன், சூரிகயாதயம் 
உள்ளிட்ை இதழ்கடளயும் நைத்தியிருக்கிறார். 
 
சுகதைியம், சுதந்திரம், பபண்கல்வி, மதுவிைக்கு குறித்து இவர் எழுதியக் கவிடதகள் 
அப்கபாது மிகவும் பிரபைம். எழுச்ைிடய ஊட்டியடவ. 
 
கல்விடயக் கல், கட்ைிபயாழி, கட்குடிடய கவண்ைாகத, பகால்ைாகத, தன்னைத்டதக் 
ககாராகத, நல்கைாடரப் கபாற்று, புடை நீக்கு, புண்ணியஞ் பைய், ஆவினங்காப்பாற்று, 
மரப்பபாழுக்கம் பற்று – ஆகியடவ அர்த்தநாரீை வர்மா அவர்களின் உபகதை 
உடரகளாகும். 
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தமது 90ஆவது வயதில் 7.12.1964இல் திருவண்ணாமடையில் மடறந்தார் அர்த்தநாரீை 
வர்மா. 
 
“சுப்பிரமணிய பாரதியின் பாைல்களும், கைைம் அர்த்தநாரீை வர்மா அவர்களின் 
பாைல்களும் மக்கட்கு கதைபக்தி ஊட்டுவதுகபாைக் கற்டறக் கற்டறயாக அரைியல் 
நூல்கடள ஓதியவரின் பைாற்பபருக்குகளும் அப்பக்திடய ஊட்ைா” – திரு.வி.க. 
 
“வர்மா அவர்கள் நம் இந்திய கதைத்தின் பபாதுச்பைாத்துப் கபான்றவர். இவரது 
கவித்துவம் அபாரமானது. அற்புதமானது. ஆழ்ந்த புைடம நிடறந்தது. கவிடதகள் 
அடனத்தும் பைாற்பைட்ைானடவ. இன்பமளிக்கும் இடைடயப் கபாை இனிடமயா 
னடவ” – திவான் பகதூர் ஆர்.வி.கிருஷ்ணய்யர்) 
 
“அர்த்தநாரீை வர்மா அவர்கள் தம் பபருஞ்பைல்வத்டதத் தரும மார்க்கத்தில் மக்கடள 
உயர்த்துவதற்காகச் பைைவிட்டு மிகப்பபரும்பணி பைய்துவந்தார். தாழ்ந்தவர்கடள 
உயர்த்துவது ைமூகச் ைீர்திருத்தம், உயர்ந்தவர்கடளத் தாழ்த்துவது ைமூகப்பணி அல்ை 
என்படத நன்குணர்ந்தமகான். அைக்கத்டதயும் பதய்வ பக்திடயயும் ைத்திய 
வாழ்க்டகயும் பபரிதாக மதித்த ஒருவர்.” – இராஜாஜி. 
 
கைைம் கவிச்ைிங்கம் இராஜரிஷி அர்த்தநாரீை வர்மா அவர்களின் ைமாதி, திருவண்ணா 
மடையில் கிரிவைப்பாடதயில் ஈைான்ய ைிங்ககசுவரர் ககாயில் அருகக 
அடமந்துள்ளது. 
 
 

 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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29. 
தமிழ்நாட்டை தைி நாைாக்க குரல் வகாடுத்த “ேிழுப்புரம் 
மகாேிந்தராஜுலு நாயுடு காரு” 
 

-- ககா.பைங்குட்டுவன். 
 

 
 
விழுப்புரம் என்.ககாவிந்தராஜுலு நாயுடு காரு  திராவிை இயக்க கவர்களில் ஒருவர். 
 
1922இல் நீதிக்கட்ைிடயச் கைர்ந்த என்.சுப்புராயப் பிள்டளடய தடைவராகக் பகாண்டு 
விழுப்புரத்தின் முதல் நகர மன்றம் அடமந்தது. 
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இதில் இைம்பபற்ற 16 உறுப்பினர்களில் ககாவிந்தராஜுலு நாயுடு காருவும் 
ஒருவராவார். 
 
02.11.1927 - 30.11.1931, 17.04.1941 - 30.03.1947 ஆகிய காைங்களில் விழுப்புரம் நகர 
மன்றத்தின் தடைவராகவும், 20 ஆண்டுகளுக்கும் கமல் நகரமன்ற உறுப்பினராகவும் 
ககாவிந்தராஜுலு நாயுடுகாரு பதவி வகித்துள்ளார். 
 
10.01.1953 அன்று நைந்த விழுப்புரம் நகரமன்றக் கூட்ைத்தில் கபைிய உறுப்பினர் 
ஏ.பக்தவச்ைலு நாயுடு, பைன்டன நகரில் தமக்கு உரிடம பகாண்ைாடி கபராடைக் 
கிளர்ச்ைியில் ஈடுபடும் ஆந்திரத் தடைவர்கடளக் கண்டித்தார். 
 
இதற்கும் ஒருபடி கமகை பைன்ற மூத்த உறுப்பினர் என்.ககாவிந்தராஜுலு நாயுடுகாரு 
“வைக்கக திருப்பதி மடையில் இருந்து பதற்கக கன்னியாகுமரி வடர தமிழ்நாட்டை 
ஒன்றாக்கி தனி நாைாக்க கவண்டும்” என்று பைன்டன முதன் மந்திரிடய 
வைியுறுத்தினார்.    
 
விழுப்புரம் பகுதியில் திராவிை இயக்கத்டதப் பரவச் பைய்த முன்கனாடி ககாவிந்த 
ராஜுலு நாயுடுகாரு. பபரியாரின் அன்பிற்கும் பாைத்திற்கும் உரியவர். 
 
இவர், விழுப்புரம் நகரமன்றத்தின் தடைவர் பதவியிடன வகித்தகபாது, நடிககவள் 
எம்.ஆர்.இராதாவின் நாைகங்கடள, நகராட்ைியின் ைார்பிகைகய நைத்தினார் என்பது 
குறிப்பிைத்தகுந்தது. 
 
என்.எஸ்.கக. மற்றும் தியாகராஜ பாகவதர் ஆகிகயாருக்கு ஆயுள் தண்ைடன 
விதிக்கப்பட்ைகபாது இவர்கடள விடுதடை பைய்ய அரைாங்கத்டத 
வைியுறுத்துவதற்காக,  கீழ்க்காணும் கமிட்டி அடமக்கப்பட்ைது. 
 
ஈ.பவ.ரா.பபரியார், தி.பபா.கவதாைைம் (திருச்ைி வழக்கறிஞர்), முத்தமிழ்க் காவைர் 
கி.ஆ.பப.விசுவநாதம், ராவ்பகதூர் ஏ.ஒய்.அருளானந்தைாமி நாைார் (தஞ்டை நகரைடப 
தடைவர்), டி.ைண்முகம் (தஞ்டை ஜில்ைா கபார்டு தடைவர்), பி.இரத்தினைாமி பிள்டள 
(கைைம் நகரைடப தடைவர்), வி.எஸ்.வரீபத்திரன் (திருப்பத்தூர் நகரைடப தடைவர்), 
கக.எஸ்.பழனிைாமி கவுண்ைர் (திருப்பூர் நகரைடப தடைவர்), ஆர்.கக. பவங்கைைாமி 
(ஈகராடு நகரைடப தடைவர்), கக.முத்துகிருஷ்ண நாயுடு (தாராபுரம் நகரைடப 
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தடைவர்), எஸ்.ைின்னைாமி முதைியார் (கரூர் நகரைடப தடைவர்), ைி.என்.நாராயணன் 
பைட்டியார் (காடரக்குடி நகரைடப தடைவர்), திருவாங்கூர் வி.எஸ்.கிருஷ்ணப்பிள்டள 
எம்.எல்.ஏ., ஆர்.எஸ்.நாயுடு, பார் அட் ைா (மதுடர மீனாட்ைியம்மன் ககாயில் நிர்வாக 
அதிகாரி), எம்.எஸ்.எம்.ராஜன் (இைங்டக) உள்ளிட்கைார் இைம்பபற்றிருந்தனர். 
இக்குழுவில் விழுப்புரம் நகரைடப தடைவர் என்.ககாவிந்தராஜுலு நாயுடுகாருவும் 
இைம்பபற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
விழுப்புரம் (படழய) கபருந்து நிடையத்தில் 01.05.1955 அன்று நகராட்ைி ைார்பில் உந்து 
வண்டி நிடையம் திறக்கப்பட்ைது, நகரமன்றத் தடைவராக எம்.ைண்முகம் இருக்கிறார். 
ஆனாலும் உந்து வண்டி நிடையத்டதத் திறந்து டவத்தவர் முன்னாள் தடைவரான 
எம்.ககாவிந்தராஜுலு நாயுடு என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.  
 
அன்டறய அரைியைில் நாயுடு பபற்றிருந்த முக்கியத்துவத்டத இடவ நமக்கு 
உணர்த்துகின்றன. ககாவிந்தராஜுலு நாயுடுவின் நிடனடவப் கபாற்றும் நிடனவுச் 
ைின்னங்கள் எதுவும் விழுப்புரத்தில் இல்டை. கிழக்குப் பாண்டி கராடில் அவருக்குச் 
பைாந்தமான மிகப்பபரிய பங்களா இருந்தது. “நாயுடு பங்களா” என்றடழக்கப்பட்ை 
அந்த பங்களா, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இடிக்கப்பட்டுவிட்ைது. இப்கபாது அந்த 
இைத்தில் எல்.ஐ.ைி. அலுவைகம் நின்று பகாண்டிருக்கிறது. விழுப்புரம் படழய 
கபருந்து நிடையத்தில் காணப்படும் அடிக்கல் மட்டுகம ககாவிந்தராஜுலு நாயுடு 
காருவின் நிடனவாய் இருந்து பகாண்டிருக்கிறது. 
 

 
 
இந்த அடிக்கல்லும் இன்னும் எத்தடன நாடளக்கு இருக்குகமா யாருக்குத் பதரியும்? 
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துடண நின்றடவ: 
திராவிை இயக்க வரைாறு - நாவைர் பநடுஞ்பைழியன் 
ஏழிடை மன்னர் எம்.கக.டி.பாகவதர் - மாைதி பாைன் 
விழுப்புரம் வரைாற்றுச் சுவடுகள் - ககா.பைங்குட்டுவன் 
விழுப்புரம் நகரமன்ற நைவடிக்டகக் குறிப்புகள் 1919 -2010 
 

 

 

மகா.வசங்குட்டுேன்  

ko.senguttuvan@gmail.com 
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30. 
முடைேர் ந. அரணமுறுேலுக்கு அஞ்சலி 
 

-- ந. பதய்வ சுந்தரம். 
 

 
  

முடைேர் ந. அரணமுறுேல் (20-10-1949) ... (06.11.2015) 
 
தனித்தமிழ்  உணர்வாளர் ... தமிழியக்கத் பதாண்ைர் ... ஈழவிடுதடைப் கபாராட்ைத் 
தீவிர ஆதரவாளர் ... பபாதுவுைடமச் ைிந்தடனயாளர் ... தமிழ்த்கதைியப் கபாராளி... 
இவ்வாறு அடுக்கிக்பகாண்கை பைல்ைைாம். எனக்கு 40 ஆண்டுகாை நண்பர்... கதாழர். 
அண்ணாமடைப் பல்கடைக்கழகத்தில் பிஓஎல்., பட்ைம், பைன்டனப் பச்டையப்பா 
கல்லூரியில் தமிழில் முதுகடைப் பட்ைம், பைன்டனப் பல்கடைக்கழகத்தில் 
தமிழ்பமாழித்துடறயில் எனது வழிகாட்டுதைில் முடனவர் பட்ைம் ஆகியவற்டறப் 
பபற்றவர். 
 
பாவைகரறு பபருஞ்ைித்திரனார் அவர்களின் பதன்பமாழி இதழுக்கு ஆணிகவராகச் 
பையல்பட்ைவர். பதன்பமாழி இதழுக்காககவ கைலூரிைிருந்து பைன்டனடயகநாக்கித் 
தனது வாழ்க்டகடயத் திருப்பினார். சூடளகமட்டில் ஒரு தனியார் உயர்நிடைப் 
பள்ளியில் தனது ஆைிரியப் பணிடயத் பதாைங்கினார். இவரது திருமணத்டதப் 
பாவைகரறு அவர்ககள முன்னின்று 1971 ஆம் ஆண்டு நைத்தினார். அரசுப் 
பள்ளிகளிலும் பணியாற்றிய இவர், பின்னர் பாவாணர் அச்ைகத்டதத் பதாைங்கினார். 
1977 இல் தமிழீழப் கபாராட்ைத்டதபயாட்டி, தமிழகத்தில் தமிழக ஈழ 
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நட்புறவுக்கழகத்டதத் பதாைங்கினார். தமிழீழப் கபாராளிகளின் அடனத்து 
குழுக்களுக்கும் தமிழகத்தில் கதடவயான உதவிகள் அடனத்டதயும் பைய்து 
பகாடுத்தார். குறிப்பாக, கதாழர் பத்மநாபா அவர்களின் உற்ற கதாழராக இருந்தார். 
பபாதுவுைடமச் ைிந்தடனகளால் ஈர்க்கப்பட்ை இவர், தமிழகத்தின் மார்க்ைிய 
இயக்கங்கள் அடனத்துைனும் பதாைர்பு பகாண்டிருந்தார். 
 
பைன்டனயில் தமிழ்பமாழி, தமிழ்த்கதைியம், பபாதுவுைடம இயக்கம், தமிழீழம் 
பதாைர்பான எந்த ஒரு கூட்ைமாகவும் கபரணியாகவும் இருந்தாலும், அவற்றில் 
முதல் பையல்வரீராக முன்னின்றவர் கதாழர் அரணமுறுவல். பைன்டனயில் 
கபராைிரியர் பபாற்ககா, நான், அரணமுறுவல் மூவரும் இடணந்து தமிழ் 
பயிற்றுபமாழிக் கருத்தரங்கம், அடனத்துபமாழிகடளயும் அரசு 
அலுவைகபமாழிகளாக ஆக்ககவண்டும் என்படத வைியுறுத்தும் மாநாடு, 
கணினித்தமிழ் கருத்தரங்கம் கபான்றவற்டற நைத்தியுள்களாம். ைிை காைம் 
தமிழ்நாடு அரைின் தமிழ்வளர்ச்ைித்துடறயில் உதவி இயக்குநராகவும் 
பணியாற்றியுள்ளார். பின்னர் பைம்பமாழித் தமிழ் மத்திய ஆய்வு நிறுவனத்தில் 
ஆய்வறிஞராகப் பணியாற்றினார். தமிழியக்கத்தின் துடணப் பபாதுச்பையைாளராகப் 
பணியாற்றி, 'தமிழியக்கம்' என்ற இதடழயும் பதாைங்கினார். பாவாணரின் 
'முதன்பமாழி' என்ற இதடழ மீண்டும் பதாைர்ந்தார். 
 
ஆங்கிை எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் முன்னணி வரீராகச் பையல்பட்ைார். உைகத்தமிழ்க் 
கழகத்திற்குப் புத்துயிர் ஊட்டினார். மடறந்த கபராைிரியர்கள் க. டகைாைபதி, கபரா. 
ைிவத்தம்பி ஆகிகயாருக்கும் மார்க்ைியப் புரட்ைிகர எழுத்தாளர் திரு. ககணைைிங்கன் 
அவர்களுக்கும் பநருங்கிய நண்பராக இருந்தார். பைம்பமாழித் தமிழ் மத்திய 
ஆய்வுநிறுவனத்தில் பணியாற்றிகபாது, தமிழ்ப் கபரறிஞர் தி.கவ. ககாபாைய்யர் 
அவர்களுைன் இடணந்து, பதால்காப்பியம் பபாருளதிகாரம் -நச்ைினார்க்கினியர், 
இளம்பூரணர் ஆகிகயாரின் உடரகடளப் பதிப்பித்தார். அவருடைய முடனவர் பட்ை 
ஆய்கவடு கபரா. க. டகைாைபதி அவர்களின் ஆய்வுமுடறகள்பற்றிய ஆய்வாகும். 
 
அவரது கதாளில் எப்கபாதும் ஒரு டப பதாங்கும். அதில் தமிழ் இயக்கம், 
பபாதுவுைடம இயக்கம், தமிழீழ இயக்கம் ஆகியடவபற்றிய துண்டுப்பிரசுரங்களும் 
நூல்களும் அைங்கியிருக்கும். அவரில்ைாமல் பைன்டனயில் எந்த ஒரு 
கூட்ைத்டதயும் கருத்தரங்டகயும் கூட்ைத்டதயும் நான் நைத்தியது கிடையாது என்ற 
அளவிற்கு எனக்கு உதவியவர். ைிை மாதங்களுக்கு முன்னர் நான் பநல்டை 
பைன்றிருந்தகபாது, பாடளயில் கணினித்தமிழ்பற்றிய ஒரு கூட்ைத்திற்கு 
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ஏற்பாடுபைய்து, என்டன உடரயாற்றும்படிக் கூறினார். அவர் மடறடவ என்னால் 
இன்னும் நம்பமுடியவில்டை. அவரதுதுடணவியார் பபயர் திருமதி கண்ணம்டம. 
ஒரு மகள் ( திருமதி இடறபமாழி) , ஒரு மகன் ( திரு.அறிவுக்கனல்). எனக்கு 
மட்டுமல்ை.. பைருக்கும் அவரது மடறவு, ஒரு டகடய இழந்ததுகபால், ஒரு 
கபரிழப்பாக இருக்கிறது. 
 
மடறந்த கதாழர் ந. அரணமுறுவலுக்கான இரங்கல்கூட்ைம் அவருடைய பைன்டன 
தாம்பரம் இல்ைத்தில் 07-11-2015 ைனியன்று காடை 11 மணிக்கு நடைபபற்றது. திரு. 
பழ. பநடுமாறன் அவர்கள் தடைடமதாங்கினார். அரணமுறுவைின் நண்பர்கள், 
கதாழர்கள் பைர் இக்கூட்ைத்தில் கபைினர். கதாழர்கள் ஆடனமுத்து, தியாகு, 
மணியரைன், இளவழகன், டி டி எஸ் மணி, .பபாழிைன், கபராைிரியர்கள் பபாற்ககா, 
மணியன், அரகைந்திரன் , கவிஞர் அறிவுமதி, கவிஞர் இன்குைாப், எழுத்தாளர் 
சூரியதீபன், திரு. பிரபா கல்யாணி உட்பை பைர் அரணமுறுவலுைன் தங்களுக்கு 
இருந்த பதாைர்டபயும், அவரது பணிகடளயும்பற்றிப் கபைினர். 
 
தமிழியக்கம், இைதுைாரி இயக்கங்கடளச் கைர்ந்த பைர் பங்ககற்றனர். 
தமிழியக்கத்திற்கு ஒரு பபரிய இழப்பு என்று ஒருமித்த குரைில் அடனவரும் 
கூறினர். இறுதியில் ஒரு நிமிைம் பமௌன அஞ்ைைி பைலுத்தப்பட்ைது . பின்னர் 
அவரது உைல் தாம்பரம் மயானக்கடரக்கு ஊர்வைமாக எடுத்துச்பைல்ைப்பட்ைது. 2 
மணியளவில் மின்தகன கமடைக்கு உைல் எடுத்துச்பைல்ைப்பட்டு, எரியூட்ைப்பட்ைது. 
கதாழர் அரணமுறுவைின் வாழ்க்டகப் பயணம் முடிவடைந்தது. ஆனால் அவரது 
தமிழுணர்வு வரைாற்றில் நம்மிடைகய பதாைரும் என்பதில் ஐயமில்டை. 
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31. 
ஜப்பாைியத் தமிழறிஞர் வநாபுரு கரஷிமாவுக்குப் 
புகழஞ்சலி 
 

--து.சுந்தரம். 
 

 
 
தமிழுக்குத் பதாண்ைாற்றிய அயல்நாட்டுப் பபருமக்கள் பைப்பைர். அத்தடகய 
பபருமக்களுள் ஒருவர், அண்டமயில் 26.11.2015-இல் மடறந்த ஜப்பானிய அறிஞர் 
பநாபுரு கரஷிமா அவர்கள். நம்மில் பைருக்கு அவடரப்பற்றித் பதரியுமா என்பது 
ஐயகம. (கட்டுடர ஆைிரியர் குறிப்பு: கட்டுடர ஆைிரியர் கல்பவட்டியடைக் 
கற்கத்பதாைங்கி தமிழகத்பதால்ைியல் கழகத்தில் கைர்ந்த பின்னகர கரஷிமா என்பவர் 
யார் எனத்பதரிய வந்தது..) தமிழ்க் கல்பவட்டுகடள ஆராயும் முகத்தான் தமிழ் கற்ற 
அப்பபருமகனாருக்குப் புகழஞ்ைைி பைய்யும் நிகழ்வு 5.12.2015 அன்று ககாடவயில் 
”தமிழ்நாடு கடை இைக்கியப்பபருமன்ற”த்தின் ைார்பில் நடைபபற்றது. அதுகபாழ்து, 
பதால்ைியல் அறிஞர் கபராைிரியர் எ.சுப்பராயலு அவர்களும், பதால்ைியல் அறிஞர் 
முடனவர் அர.பூங்குன்றன் அவர்களும் உடர நிகழ்த்தினர். கபராைிரியர் எ.சுப்பராயலு 
அவர்கள், பநாபுரு கரஷிமா அவர்களுைன் இடணந்து பணியாற்றியவர் என்னும் 
கரணியத்தால் அவர் கரஷிமா பற்றி விரிவாகப் கபைினார். அவருடைய உடர 
கரஷிமாடவப்பற்றி நாம் பதளிவாகத் பதரிந்துபகாள்ளப் பபரிதும் துடண பைய்தது. 
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அவருடைய உடரடயச் பைவிமடுத்து உள்வாங்கியவற்டற இங்கக கட்டுடர வடிவில் 
தந்துள்களன். (பிடழகள் சுட்ைப்பட்ைால் திருத்தம் எளிதாகும்.) 
 
1933-ஆம் ஆண்டு பிறந்த கரஷிமா தம் இருபத்டதந்தாவது அகடவயில் 1958-இல் 
கைாக்கிகயா பல்கடையில் வரைாற்றுத்துடறயில் பட்ைப்படிப்டப (Graduation) 
முடித்தார். அது ஒரு முதன்டமயான பட்ைமாகும். அப்கபாகத அவரது 
எதிர்காைப்பணி பதாைங்கியது எனைாம். அப்பட்ைத்துக்கான ஆய்வுக்கட்டுடரயாக 
அவர் பதரிவு பைய்தது கைாழர் வரைாறு. (ஆைிரியர் குறிப்பு; ஜப்பான் பட்ைப்படிப்பில்  
ஒரு ஜப்பானியர் அவரது நாட்டின் வரைாற்றுக்கூறுகளில் ஒன்டறத் பதரிவு 
பைய்யாமல் தமிழக வரைாற்றில் நாட்ைம் பகாண்ைார் என்பது வியப்டபகய 
அளிக்கிறது.) அந்த ஆய்வுக்கட்டுடரடய அவர் எழுதியது ஜப்பானிய பமாழியில்தான். 
அவருக்கு ஆங்கிைம் அவ்வளவாகத் பதரியாது. ஆங்கிைத்தில் கபசுவதும் எழுதுவதும் 
குடறவு. (பின்னாளில் 1980களில் உைகமயமாக்கல் கரணியமாக ஜப்பானில் மற்ற 
பமாழிகளுக்கும் முதன்டம தரப்பட்ைகபாது. அவர் ஆங்கிைத்தில் எழுதினார்.) 
 
அவருடைய காைகட்ைத்தில், கல்விக்கு மதிப்பும் முதன்டமயும் இருந்தன. 
கல்வியாளர்கள் பபரிதும் மதிக்கப்பட்ைார்கள். கல்வித்துடறயில் புதிய திட்ைங்கடளக் 
கல்வித்துடற அறிஞர்கள்தாம் பகாண்டுவந்தனர். அரகைா அல்ைது 
அரைியல்வாதிககளா  தடையிைவில்டை. மற்ற துடறகளுக்கும் இந்த 
நடைமுடறதான். பவளிநாட்டுக்கல்வியும் பகாண்டுவரப்பட்ைது. தாய் பமாழியான 
ஜப்பானிய பமாழியிகைகய கல்வி கற்றதும், அரைியல் தடையைீற்ற 
கல்வித்திட்ைங்கள், பையல்பாடுகள் ஆகியன நடைமுடறயில் இருந்தடமயும் 
கரஷிமாவின் வளர்ச்ைிக்குக் கரணியங்களாக அடமந்தன. கமலும், Study Group என்னும் 
கற்கபார் குழுக்கள் இருந்தடமயும் கரஷிமாவின் வளர்ச்ைிக்குப் பபரிதும் 
துடணபைய்தன. ஆய்வுக்கான பாைங்கடளப் பயில்கவார் ைிைர் ஒன்றுகைர்ந்து மாதம் 
ஒரு முடற இத்தடகய கற்கபார் குழுவாக அடமந்து கூடிப்கபசுவர். கருத்துகடளப் 
பகிர்ந்துபகாள்வர். கூட்ை விவாதங்களின் அடிப்படையில் ஆய்வுக்கருத்துகள் பின்னர் 
நூைாக பவளிவரும். பின்னாளில் இவ்வாறான குழுக்கூட்ைங்களுக்குக் கரஷிமா 
சுப்பராயலுடவ அடழத்துக்பகாண்ைதுண்டு. (சுப்பராயலு அவர்கள் 1973-இல் 
கைாக்கிகயா பல்கடையில் ஆராய்ச்ைி மாணவராகச் கைர்ந்தகபாதுதான் கரஷிமாவுைன் 
முடறயான அறிமுகம் வாய்க்கப்பபற்றார்.) 
 
ஜப்பானில் பிறபமாழிகளுக்கும் இைம் கிடைத்த காைத்தில்தான் கரஷிமா ஆங்கிை 
அறிடவ வளர்த்துக்பகாண்ைார். முதன் முதைில் ஆங்கிைத்தில் எழுதத்பதாைங்கிய 
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ஜப்பானியர் கரஷிமாவாக இருக்க வாய்ப்புண்டு. 1966-இல் முதன் முதைில்  
ககாைாைம்பூரில் நடைபபற்ற தமிழ் மாநாட்டில் தம்முடைய முதல் 
ஆங்கிைக்கட்டுடரடய பவளியிட்ைார். அதற்கு முன்னகர, 1963-இல் ஜப்பான்-இந்தியா 
நாடுகளுக்கிடைகயயான மாணவர் பரிமாற்றத்தில் (Exchange students) வரைாற்று ஆய்வு 
மாணவராகச் பைன்டனப்பல்கடைக்கு வந்தார். அப்கபாது, நடுவணரைின் பதால்ைியல் 
துடறயின் பதன்னிந்திய டமயம் உதடகயில் இயங்கிவந்தது. எனகவ 1963-இல் 
தமிழ்க் கல்பவட்டுகடளப் படிப்பதற்காக கரஷிமா உதடக வந்து ைிை மாதங்கள் 
படித்தார். தமிழ்க்கல்பவட்டுகடளப் படிப்பதற்காககவ தமிழ் கற்றார். 1968-இல் 
இரண்ைாம் உைகத்தமிழ் மாநாட்டில் கைந்துபகாள்ளச் பைன்டன வந்தார். அப்கபாது 
சுப்பராயலு அவர்கள் பைன்டனப் பல்கடையில் ஆராய்ச்ைி மாணவராக இருந்தார். 
கைாழ நாட்டு நாடுகள், ஊர்கள் ஆகியன பற்றிய ஒரு அட்ைவடணடய சுப்பராயலு 
அவர்கள் ஆக்கியிருந்தார். கரஷிமா அடதப் படித்திருக்கிறார். 
 
1968-இல் பைன்டன வந்த கரஷிமா 1968 முதல் 1971 வடர மூன்றாண்டுகள் மீண்டும் 
கல்பவட்டுத்துடறயில் கழித்தார். இந்தக் காைகட்ைத்தில் கரஷிமாவுக்குத் திருமணம் 
ஆகிவிட்டிருந்தது. ஒரு மகன் உண்டு. இப்கபாது கல்பவட்டுத்துடறயின் பதன்னிந்திய 
டமயம் டமசூரில் இயங்கியது. டமசூரில் இரண்ைாவது மகன் பிறப்பு. இந்த 
மூன்றாண்டுகளில் அவர் தமிழ் நன்றாகக் கற்றார். கல்பவட்டுத்தமிடழ நன்றாகப் 
படிக்கக் கற்றுக்பகாண்ைார். ஆனால் கபசுவதற்குத் தயக்கம். ஜப்பானில் அவர் 
தடைடமகயற்ற கற்கபார் குழுவினர்க்குத் தமிடழக் கற்றுவித்தார். இந்நிடையில், 
1967-1974 ஆண்டுகளில் கரஷிமா கைாக்கிகயாவில் ஆைிய ஆப்பிரிக்க பமாழி மற்றும் 
பண்பாட்டு ஆய்வு நிறுவனத்தில் ஆைிரியப்பணிடயயும் கமற்பகாண்டிருந்தார். 1973-
1975 ஆண்டுகளில் சுப்பராயலு அவர்கள் கைாக்கிகயா பைன்றார்; கரஷிமாவுைன் கூட்டு 
ஆராய்ச்ைியில் இடணந்துபகாண்ைார். தடைப்பு “கைாழர் காைக் கல்பவட்டுகளில் 
ஆள்பபயர்கள்”.  இங்கு கரஷிமா அவர்களின் ஆய்வு முடற கருதுதற்குரியது. 
காைமுடறப்படியும் இை முடறப்படியும் ஆய்வு பைய்வதில் அவர் முடனந்தார். 
கல்பவட்டுகடளப் படித்துப் புரிந்துபகாள்வதில் “Contextual meaning” முதன்டமயான 
ஒன்று என அவர் கருதினார். எல்ைாக் கல்பவட்டுகடளயும் பதாகுத்துக் கிடைக்கும் 
ஒருங்குநிடையில் பைாற்களுக்குப் பபாருள்காணகவண்டும் என்பது அவரது ஆய்வு 
பநறிமுடற. புள்ளியியல் முடற(Statistics)கயாடு  இடயந்த ஒன்று. கமற்படி ஆள்பபயர் 
ஆய்வில் 9000 பைாற்கடள பவளியிட்ைனர் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 
 
கரஷிமா அவர்கள் ஒரு ஆய்வாளர் என்ற நிடையில் தமக்கு முன்னர் இருந்த 
வரைாற்று ஆய்வாளர்கடள ஒருகபாதும் மதிக்காமல் இருந்ததில்டை. அவருடைய 
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ஆய்வுக்கட்டுடரகளில் முந்டதய வரைாற்று ஆைிரியர்கடளப் பற்றிய குறிப்புகள் உள. 
ஆனால் அவர் வைியப்கபாய் மற்றவரிைம் வம்பிழுப்பதில்டை. கருத்தியல் (Theoretical) 
ைார்ந்த ஆய்வுமுடறகடள அவர் ஏற்கவில்டை. காட்ைாக மார்க்ைியம் ைார்ந்த 
ஆய்விடன முன்டவத்து அவர் ஆய்வு பைய்யவில்டை. ைார்பின்டம என்பது அவரது 
ஆய்வு பநறிமுடற. கல்பவட்டு ஆய்வுகளிலும் நூல்கள் பதாகுத்தைிலும் அவர் கூட்டு 
முயற்ைிடய ஊக்குவித்தார். முதன்முதைில் அவர் தம் ஆய்வுக்கட்டுடரடய  1980-இல் 
எழுதினார். முதைில் ஜப்பானிய பமாழியில் எழுதி அவகர அடத ஆங்கிைத்தில் 
பமாழிபபயர்த்தார். அந்த ஆய்வுக்காக அவர் எடுத்துக்பகாண்ை பபாருள் கைாழர்காை 
ஊர்களிைிருந்த நிைவுடைடம. கைாழர்களின் 10, 11 –ஆம் நூற்றாண்டைச் ைார்ந்த 
கல்பவட்டுகடளக் பகாண்டு அவர் தம் ஆய்டவ கமற்பகாண்ைார். அதற்காகப் 
பயன்படுத்திய கல்பவட்டுகள் திருச்ைிக்கருகில் அடமந்த அல்லூர் மற்றும் 
ஈைானமங்கைம் ஆகிய ஊர்களின் கல்பவட்டுகள். பபரும்பாைான ஊர்களில் 
நிைவுடைடமயில் கூட்டுடைடம இருந்தது என்பதும், மாறாகப் பிராமண ஊர்களில் 
தனியுடைடம நிைவியது என்பதும் அவர் நிறுவிய கருதுககாள்களாகும். 1980-ஆம் 
ஆண்டில் அவர் விஜய நகர வரைாற்றில் ஆய்வு பைய்தார். முதைில் தமிழ்க் 
கல்பவட்டுகடளப் படித்தும் பின்னர் கன்னைக் கல்பவட்டுகடளப் படித்தும் அவர் 
ஆய்வுபைய்தார். நாயக்கர் என்பது ஒரு பட்ைகம; அது ைாதிப்பபயரல்ை. 
“நாயக்கத்தனம்” என்று தமிழிலுல் “நாயங்க்கரம்” என்று பதலுங்கிலும் நாயக்கர்களின் 
தன்டம மற்றும் நிடைடய விளக்கினார். நாயக்கர் என்பது ைாதியன்று என்பதற்குச் 
ைான்றாக ைாளுவநாயக்கன் என்பான் காஞ்ைிபுரத்திைிருந்த ஒரு பிராமணன் ஆவான் 
என்னும் குறிப்பு ைிறந்த எடுத்துக்காட்டு. 
 
கி.பி. 1350-இைிருந்து விஜயநகர ஆட்ைி பதாைங்குகிறது. விஜயநகர ஆட்ைியில் 
ஆட்ைிக்குட்பட்ை நிைப்பகுதி பை இராஜ்ஜியங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. 
நாற்பதுக்குகமல் இராஜ்ஜியங்கள் இருந்தன. திருச்ைி, தஞ்டை, வழுதைம்பட்டு, 
தாராபுரம், ைணாயக்கன்ககாட்டை ஆகியன அவற்றுள் ஒரு ைிை. இராஜ்ஜியங்களின் 
ஆட்ைிப்பபாறுப்பும் தடைடமயும் பிரதானிகள் என்பாரிைம் ஒப்படைக்கப்பட்ைன. 
இத்தடகய இராஜ்ஜிய-பிரதானி ஆட்ைிமுடற விஜயநகர ஆட்ைியில் 
மூன்றாண்டுக்காைம் நிைவியது. மூன்றாண்டுகளுக்குப்பின்னர், 
படைத்தடைவர்களுக்கு முதன்டமயிைம் அளிக்கப்பட்ைது. விஜயநகரப்கபரரசு 
உருவாக்கத்துக்காக விஜயநகர அரைர்கள் பை கபார்களில் ஈடுபைகவண்டியிருந்தது. 
படைத்தடைவர்கள் பல்கவறு இைங்களில் ஆங்காங்கக நிடை நிற்க (தங்க) 
கவண்டியிருந்தது. அவர்களின் நிடை நிற்றலுக்குத் பதாைர்ச்ைியான பைைவுகளும் 
இருந்தன. அச்பைைவுகடள ஈடுகட்ை அவர்களுக்கு விஜயநகர அரைர்கள் நிைங்கடள 
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ஒதுக்கீடு பைய்தனர். அந்நிைங்களின் வரி வருமானங்களில் ஒரு பகுதி 
படைத்தடைவர்களுக்கும் மிகுந்தபகுதி விஜயநகர அரசுக்கும் பங்கீடு பைய்யப்பட்ைன. 
இடத நாயக்கர்கள் ைற்கற மாற்றினர். விஜயநகர அரசுக்கு முடறயான வரி 
வருமானத்தில் ைிக்கல் ஏற்பட்ைது. கி.பி. 1460-க்கு கமல் குறுநிைத் தடைவர்களின் 
ஆட்ைி கமகைாங்கியது. கி.பி. 1505 முதல் துளுவ அரைர்களின் ஆட்ைி ஏற்பட்ைது. 
கிருஷ்ணகதவராயர் நாயக்கர்கடளக் கட்டுக்குள் பகாண்டுவருவதற்காக 
நாயக்கர்களுைன் ஒப்பந்தம் பைய்கிறார். நாயக்கர்கள் கிருஷ்ணகதவராயருக்குப் 
பணிந்தனர். டமசூர் நஞ்ைராயர்கள் மட்டும் பணியவில்டை. ஆட்ைி அதிகாரம், 
1. அரைன் 
2. நாயக்கர்கள் (பபரிய நாயக்கர்) 
3. ைின்ன நாயக்கர்கள் 
என்னும் படிநிடையில் அடமந்தன. 
 
தஞ்டை, மதுடர, பைஞ்ைி ஆகிய பகுதிகளின் நாயக்கர்கள் பபரிய நாயக்கர் 
வரிடையில் அைங்குவர். 
கரஷிமாவின் நாயக்கர்கள் பற்றிய ஆய்வில் ஏறத்தாழ 150 ஆண்டுகள் காைகட்ைத்தில் 
300 நாயக்கர்கள் குறிக்கப்படுகிறார்கள். நாயக்கர்களின் பதாைர்ச்ைியாகப் 
பாடளயக்காரர்கள் காணப்படுகிறார்கள். 
 
அடுத்து, கரஷிமா அவர்களின் ஆய்வு, பதன்னிந்தியாவுக்கும் 
பதன்கிழக்காைியாவுக்கும் இருந்த பதாைர்பு மற்றும் பண்பாட்டுத் தாக்கம் பற்றியது. 
இந்த ஆய்வும் ஜப்பானிய மற்றும் தமிழ் அறிஞர்களின் கூட்டு ஆய்வாக நிகழ்ந்தது. 
அடுத்து கமற்பகாண்ை பதன்னிந்திய வணிகக்குழுக்கள் பற்றிய ஆய்விலும் 
கமற்பைான்னவாறு ஜப்பானிய, தமிழ் அறிஞர்களின் கூட்டு ஆய்வு நடைபபற்றது. 
பதன்னிந்திய வணிகக் குழுக்களில் முதன்டமயானவர்கள் நானாகதைி 
வணிகக்குழுவினர் ஆவர். இவர்களின் பதாைக்கம் கன்னைப்பகுதியிைிருந்து 
காணப்படுகிறது. கி.பி. 9-ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்னகர தமிழகத்தில் இவர்கள் 
குறிக்கப்பபறுகிறார்கள். இவர்களது வணிகத் பதாைர்பு மற்றும் பையல்பாடுகள் 
பல்கவறு அயல் நாடுகளுைன் என்றாலும் இவர்களின் பதாைர்பு பமாழி தமிழாககவ 
இருந்துள்ளது. இதன் கரணியமககவ, நானாகதைிகளின் கல்பவட்டுகள், 
மியான்மர்(பர்மா), மகைைியா, இந்கதாகனஷியா, தாய்ைாந்து, கம்கபாடியா ஆகிய 
நாடுகளில் தமிழ்க்கல்பவட்டுகள் வடிவிகை கிடைக்கின்றன. முதல் 
குகைாத்துங்கனின் தமிழ்க்கல்பவட்பைான்று  இந்கதாகனஷியாவில் உள்ளது. இதில் 
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ஜாவா, தமிழ் ஆகிய இரு பமாழிகளும் காணப்படுகின்றன. ைாகவாஸ் நாட்டில் ஒரு 
மடைமீதுள்ள ைிவன்ககாவிைில் ைமற்கிருதக் கல்பவட்பைான்று காணப்படுகிறது. 
 
கரஷிமா அவர்கள் எட்டு தமிழ் மாநாடுகளில் கைந்துபகாண்டுள்ளார். அவடரப்பற்றித் 
பதரிந்துபகாள்ளும்கபாகத ஜப்பானிய நாட்டுச் சூழ்நிடையும் மக்களின் பண்பும் நமக்கு 
ஒருவாறு விளங்கும். உைகப்கபாரின் தாக்கங்கள், ைிக்கல்கள்(பிரச்ைிடனகள்)  அவர் 
அறிந்திருந்தவர். ஜப்பானியர் அணுைக்தியின் கபரழிடவச் ைந்தித்தவர்களாடகயால் 
அணுைக்திக்கு எதிர்ப்புக் காட்டியவர்கள். இருப்பினும், தற்கபாது, நிடைடம மாறி 
ஆக்கப்பணிகளுக்கு அணுைக்திடய ஏற்றுக்பகாள்கின்றனர். ஜப்பானியர் கல்விடய மிக 
உயர்வாக மதித்தனர். ஜப்பானியப் புத்தாண்ைன்று ஜப்பானியர் முதைில் ைந்தித்து 
மரியாடத பைய்வது தம் ஆைிரியர்கடளத்தான். 
 
கரஷிமா அவர்கள் தம் 72-ஆம் அகடவயில் எழுத்துப்பணிகடள நிறுத்திவிட்டுத் 
தமக்குப்பிடித்த மரச்ைிற்பங்கள் பைய்யும் பணியில் ஈடுபைப்கபாவதாகக் கூறினாலும், 
ஆய்வும் எழுத்துப்பணியும் அவடர விைவில்டை.  இறப்புவடர எழுத்துப்பணி. 
அவருக்குக் கைந்த பத்து ஆண்டுகளாக உைல் நைக்குடறவு இருந்துள்ளது. முன்னர் 
ஒருமுடற மஞ்ைள் காமாடை கநாய் தாக்கியதுண்டு.  எனினும் குருதிப்புற்று கநாய் 
கரணியமாக அவரது மடறவுக்கு ஒரு மாதம் முன்பு அவரது பணி முைங்கியது. 
வருகின்ற 2016 ஜனவரியில் கரஷிமா அவர்கள் தம் மடனவிகயாடு தமிழகம் வந்து 
உதடக, டமசூர், பைன்டன ஆகிய ஊர்களில் பதிடனந்து நாள்கள் கழிக்கத் 
திட்ைஏற்பாடு  டவத்திருந்தார். ஆனால் நிகழ்ந்தது கவறு. 
 
முடிவுடர: கரஷிமா அவர்களின் ஆய்வுகள் இடளஞர்கடள எட்ைகவண்டும். 
தற்கபாதுள்ள சூழ்நிடையில், ஆய்வுப்பட்ைமான முடனவர் பட்ைம் பபற்றவர் 
ஏராளமாக உளர். எளிதில் பட்ைம் பபறும் சூழலும் உள்ளது. 
ஆனால், ஆய்வறிவில் ஆழம் இருப்பதில்டை. முந்டதய ஆய்வறிஞர்களின் 
நூல்கடள எல்ைாம் படித்துள்ளனரா என்பது ஐயகம. குறிப்பாக ஆங்கிைத்தில் 
கிடைக்கின்ற மிகுதியான ஆய்வு நூல்கள் படிக்கப்படுவதில்டை. அடவ தமிழில் 
பமாழியாக்கமும் பைய்யப்படுவதில்டை. இனிவரும் ஆய்வாளர்கள், 
இவற்டறபயல்ைாம் பைய்யகவண்டும். 
 
முடனவர் அர.பூங்குன்றன் அவர்களின் சுருக்கவுடரயிைிருந்து ைிை பைய்திகள்: 
கரஷிமா அவர்கடளச் ைந்தித்ததுண்டு. அவருைன் உடரயாடியதுண்டு. ஆனால் 
அவருடைய நூல்கடளப் படித்துத்தான் அவருடைய ஆய்வுப்பணிடய 



 
 

128 

அறியமுடிந்தது. கைாழ நாட்டில் ஏற்பட்ை மாற்றங்கள் குறித்த நூல்கள் 
குறிப்பிைத்தக்கடவ. அவரது நூல்கள் உறுதியான ைான்றுகள் பகாண்ைடவ. கைாழர் 
காைத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வரிகள் நடைமுடறயில் இருந்தன என்றாலும், 
அடனத்துகம அடனத்துப் பகுதிகளிலுகம நடைமுடறயில் இல்டை. ஏகழ ஏழு 
வரிகள் மட்டிலுகம எல்ைாப்பகுதிகளிலும் வாங்கப்பட்ைன. மற்றவரிகள் யாவும் 
அவ்வப் பகுதிகடளப் பபாறுத்தன. கமலும் பல்கவறு காைங்களில் பல்கவறு வரிகள் 
நடைமுடறயில் இருந்தன. கரஷிமாவின் ஆய்வு புள்ளிவிவரங்கடளக் பகாண்டு 
அடமந்தடவ. அவரது ஆய்வு பநறிமுடற விஞ்ஞான அடிப்படையிைானது. அது பை 
ஆய்வுகளுக்கு உற்ற துடணயாக இருக்கும். 1984-இல் முதல் நூல்; அதுவும் தமிழக 
வரைாற்டறப்பற்றியது. முன்னர் ஆய்வு பைய்த அறிஞர்கடளப்பற்றிய குறிப்புகள் 
அந்நூைில் உண்டு. காட்ைாக, இந்திய ஆய்வறிஞர் திரு. ைாங்ககயின் நூல் பற்றிய 
குறிப்டபச் பைால்ைைாம். அவருக்பகன்று ஒரு பநறிமுடற இருந்தது. ஜப்பானில் 
ஆய்வு நடைபபற்றாலும் ஜப்பான், டமசூர் ஆகிய இரு பகுதிகடளச் கைர்ந்த 
அறிஞர்குழுவினர் ஆய்வு பைய்தனர். இங்கிருந்து பை அறிஞர்கடள அடழத்துச் 
பைன்று ஆய்வுகள நைத்தினார். 
 
ஆய்வுச் பைாற்கடளப் பபாருள்பகாள்வதில் காைமும்,புைமும் (context meaning) 
இன்றியடமயாதன என்றார். அவரது “காணியாட்ைி” பற்றிய ஆய்வு ைிறப்பானது. 
காணியாட்ைி பற்றிய தமிழ்க்கல்பவட்டுகளில் “குடும்பு”  என்னும் பைால் பயில்கிறது. 
அது நிைம் என்னும் பபாருடளயும், ஆங்கிைச் பைால்ைான “ward” என்னும் 
பபாருடளயும் பகாண்ைது. அதுகபால், “கடர”  என்னும் பைால்டையும் நுணுக்கமாக 
ஆய்வு பைய்தவர் அவர். 2013-இல் பவளியான “Concise History of South India” என்னும் 
நூல் மிகச் ைிறந்த ஒன்று. அவரது நூல் ஒன்று இறுதியாக 2014-இல் பவளியானது. 
 
 
உடரயின் கட்டுடர வடிவாக்கம்: து.சுந்தரம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்ைியாளர், ககாடவ. 
அடைகபைி : 9444939156. 
 

 

து.சுந்தரம் 

கல்பவட்டு ஆராய்ச்ைியாளர் ககாடவ. 
doraisundaram18@gmail.com 

அடை கபைி : 9444939156 
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32. 
ஈழத் தமிழர் மடறந்த அறப்மபாராளி மைேிட் 
ஐயாேிற்காை அஞ்சலி 
 

-- இ. பு. ஞானப்பிரகாைன். 
 

 
அறப்கபாராளி தாவதீு (கைவிட்) ஐயாவுக்கு 

நாம் பைலுத்தக்கூடிய உண்டமயான அஞ்ைைி 
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ஈழ விடுதடைப் கபாராட்ைத்டதக் குடற கூறும் எல்கைாரும் ககட்கும் 
முதன்டமயான ககள்விகளுள் ஒன்று, “அவர்கள் என்ன காந்தி கபாை அறவழியிைா 
கபாராடினார்கள்? ஆயுதம் ஏந்தியவர்கள்தாகன!” என்பது. 
 
காைபமல்ைாம் எழுப்பப்பட்டு வந்த, வருகிற இந்தக் ககள்விக்கான வாழும் 
விடையாக நைமாடிக் பகாண்டிருந்த காந்தியம் தாவதீு(கைவிட்) ஐயா கைந்த ஐப்பைி 24 
[௧௧-௧௦-௨௦௧௫ (11.10.2015)] அன்று நம் தமிழுைடக விட்டு மடறந்தார். 
 
ஈழத் தமிழ் மக்களால் ‘கைவிட் ஐயா’ என அன்பபாழுக அடழக்கப்படும் ைாைமன் 
அருளானந்தம் கைவிட் அவர்கள் எழுபதுகளில், அன்டறய ஈழத் தமிழ் மண்ணிகை 
காந்திய வழியில் தமிழர்களுக்காகப் பாடுபட்ைவர். “தமிழர்கள் தங்கடளத் தாங்ககள 
ஆண்டு பகாள்ளத் தகுதியானவர்களாக மாறுவதுதான் ஈழத் தமிழர் ைிக்கலுக்கான 
தீர்வின் முதல் படி” என்று நம்பியவர். விடுதடை, தனி ஈழம் கபான்ற எந்த 
கநாக்கமும் இன்றி பவறுகம கல்வி, கவடைவாய்ப்பு, மருத்துவம், தமிழ் வளர்ச்ைி 
ஆகியவற்டற மட்டுகம ைார்ந்து பையல்பட்ைார். மக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்டத 
கமம்படுத்துவடத மட்டுகம குறிக்ககாளாகக் பகாண்டு தன் நண்பர்கள் மருத்துவர் 
இராைசுந்தரம், அவர்தம் மடனவியார் முதைான ைிைருைன் கைர்ந்து கவளாண் கல்விப் 
பண்டண அடமத்தார்; நைமாடும் மருத்துவமடனகள் பதாைங்கினார்; கல்விக் 
குடில்கள் திறந்தார்; காந்திடயயும் காந்தியத்டதயும் முதன்டமயாகக் பகாண்டு 
பாைத்திட்ைம் வகுத்தார்; பபண்களுக்கும் ைிறாருக்கும் அந்த காந்தியக் கல்விடயப் 
புகட்டினார்; இடளஞர்கடளத் கதர்ந்பதடுத்து கவடைவாய்ப்பும் படிப்பும் அளித்தார்; 
குழந்டதகளுக்குப் பாலும் பால் மாவும் இைவைமாக வழங்கினார்; ஒவ்கவார் ஊரிலும் 
ஒரு பபண்மணிடயத் கதர்ந்பதடுத்துக் கல்வி கற்பித்து அவர்கள் மூைம் அந்தந்த 
ஊர்களில் கல்வி கற்பிக்க ஏற்பாடு பைய்வதன் மூைம் எல்ைா ஊர்களிலும் 
கல்வித்தரத்டத உயர்த்தத் பதாடைகநாக்குத் திட்ைம் தீட்டினார். 
 
ஆனால், இப்படி முழுவதும் மக்கள் பதாண்டிடன மட்டுகம இைக்காகக் பகாண்டு 
இயங்கிய இந்த மாமனிதடர ைிங்கள அரசு, ஈழ விடுதடைப் கபாராளிகடளச் 
ைந்தித்தடத ஒரு ைாக்காக டவத்து வன்பகாடுடமயாளர் (terrorist) முத்திடர குத்திச் 
ைிடறயில் தள்ளியது. ைிடறயில் தானும் மற்ற தமிழர்களும் நைத்தப்பட்ை விதத்டதப் 
பற்றி இவர் கூறுவடதப் படித்தால் தமிழர் அல்ைாதவர்க்கும் கடும் ைீற்றம் பிறக்கும். 
(படிக்க: கைவிட் ஐயா – தமிழ் மக்களின் துயர் தீர்க்க காந்திய வழியில் கபாராடிய 
அறப் கபாராளி). 
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குமுகச் (ைமூகச்) கைடவ பைய்த ஒகர குற்றத்துக்காக கமற்படிபயல்ைாம் 
இழிவுபடுத்தப்பட்ை இந்தப் பபருமனிதர் அன்று இைப்பட்ை அந்த வன்பகாடுடமயாளர் 
எனும் முத்திடர கடைைி வடர மங்காமல் மடறயாமல் ௯௦ (90) அகடவயிலும் 
‘கபரிைர் (அபாயம்) விடளவிப்கபார் பட்டியைிகைகய டவக்கப்பட்டிருந்து, அந்த 
அடையாளம் மாறாமகை இகதா நம்டம விட்டுப் பிரிந்திருக்கிறார். 
 
இந்த மனிதர் பைய்த குற்றம்தான் என்ன? தன் மக்களின் நல்வாழ்வுக்காகப் 
பாடுபட்ைதா? படிக்காத மக்களுக்குக் கல்வியும் கவடைவாய்ப்பும் அளித்ததா? 
காந்தியத்டதப் பரப்ப முயன்றதா? காந்திய வழியில் தன் மக்கடள முன்கனற்ற 
முடியும் என்று நம்பியதா? “ஈழத் தமிழர்கள் என்ன காந்திய வழியிைா 
கபாராடினார்கள்” என்று மீண்டும் மீண்டும் ககட்டு, வயிற்றிைிருந்த தளிர் முதல் 
தடை நடரத்த கிழம் வடர எந்தப் பாகுபாடும் இல்ைாமல் துள்ளத் துடிக்கக் 
பகான்பறாழிக்கப்பட்ை அந்த இனப்படுபகாடையின் குற்றச்ைாட்டை நீர்க்கச் 
முயல்பவர்ககள! இந்தக் ககள்விகளுக்கு உங்கள் பதில் என்ன? இவர் என்ன தனிநாடு 
ககட்ைாரா? தன்னாட்ைி ககாரினாரா? அரசுக்கு எதிராகக் கைகங்கள் தூண்டினாரா? 
புரட்ைி பைய்தாரா? கபார்க்பகாடி தூக்கினாரா? ஒன்றுகம இல்டை! 
 
குற்றம் எனச் பைால்ை கவண்டுமானால், காந்தியரான இவர், கூைகவ ஆயுதப் 
கபாராளிககளாடும் பதாைர்பு பகாண்டிருந்து, அவர்கள் தப்பிச் பைல்ை உதவியடதச் 
பைால்ைைாம். ஆனால், அது கூை மனிதகநயத்தின் அடிப்படையில் அவர் பைய்த ஓர் 
உதவிதாகன தவிர, மற்றபடி ஆயுதப் கபாராளிகடள அவர் தாங்ககவா அவர்கள் 
வழிடயப் பின்பற்றகவா இல்டை. தன்னளவில் அவர் எப்பபாழுதும் காந்தியராககவ 
இருந்தார். ஆனால், அப்படிப்பட்ைவருக்கு இைங்டக-ைிங்கள அரசு அளித்த 
அடையாளம்! இதற்கக இவருக்கு இந்த நிடைடம எனில், இன்னும் காந்திய வழியில் 
விடுதடை கவறு ககட்டுப் கபாராடியிருந்தால் இவர் நிடை என்ன? 
 
மற்றவர்கடளப் பபாறுத்த வடர கவண்டுமானால், தாவதீு(கைவிட்) ஐயா ஈழத் 
தமிழர்களின் காந்திய முகமாக இருக்கைாம். ஆனால் என்டனப் பபாறுத்த வடர, 
அவர் ைிங்களர்களின் ஈவிரக்கமற்ற குணத்துக்கு முன்னால் காந்தியம் எப்கபர்ப்பட்ை 
கதால்விடயத் தழுவும் என்பதற்கான நைமாடிய எடுத்துக்காட்டு! 
 
இப்படி, ஈழத்து காந்தி பைல்வநாயகம் அவர்கள் முதல் காந்தியம் தாவதீு (கைவிட்) 
அவர்கள் வடர இைங்டகயில் தமிழர்களுக்காகக் காந்திய வழியில் கபாராடிய 
தடைவர்கள் அடனவரும் கதால்வியாளர்களாககவ வரைாற்றில் நிடைபபற்றிருக்க, 
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நாம் மறுபடியும் மறுபடியும் விடுதடைப்புைிகளின், ஈழத் தமிழர்களின் கபாராட்ை 
முடறடய “என்ன இருந்தாலும் ஆயுதப் கபாராட்ைம்தாகன?” எனப் கபாகிற கபாக்கில் 
இழிவுபடுத்திப் கபசுவது எந்த வடகயிைான காந்தியம், அறம் என எனக்குப் புரியகவ 
இல்டை. 
 
ஈழப் கபாராட்ைம் பற்றி ஓரளவாவது அறிந்த யாருகம இரண்டு ைிடற நிகழ்வுகடளப் 
பற்றிக் கண்டிப்பாய்க் ககள்விப்பட்டிருப்பார்கள். 
 
முதைாவது, பவைிக்கடைச் ைிடற இனபவறித் தாக்குதல்! 
 
தமிழ் அரைியல் டகதிகள் மீது திட்ைமிட்கை பதாடுக்கப்பட்ை இந்தக் பகாடைபவறித் 
தாக்குதைில்தான் குட்டிமணி, தங்கத்துடர, பைகன் முதைான ஏராளமாகனார் மிகக் 
பகாடுடமயான முடறயில் துடிக்கத் துடிக்கப் படுபகாடை பைய்யப்பட்ைனர். பிறர் 
பைால்ைக் ககட்ைால் கூை உள்ளத்டத நடுங்கச் பைய்யும் இந்தக் பகாடிய நிகழ்வில் 
தானும் பகால்ைப்பை இருந்தபபாழுது கடைைி பநாடியில் நல்ைகவடளயாகத் தப்பிய 
தாவதீு (கைவிட்) ஐயா, அங்கிருந்து மட்ைக்களப்புச் ைிடறக்கு மாற்றப்பட்ைார். 
அப்பபாழுதுதான் நைந்தது, ஈழ வரைாற்றின் அடுத்த முதன்டமச் ைிடற நிகழ்வான 
மட்ைக்களப்புச் ைிடற உடைப்பு! 
 
தமிழர்கள் மீது அன்டறய ைிங்கள இனபவறி அரசு கட்ைவிழ்த்து விட்ை 
இனப்படுபகாடையால் எங்பகங்கும் தமிழரின் உயிர் ஓைம் எதிபராைித்த அந்த 
கநரத்தில், அதுவடர ைிங்களர்கள் அடித்தாலும் மிதித்தாலும் பகான்றாலும் 
பகாளுத்தினாலும் தங்கடளக் காப்பாற்றிக் பகாள்ள மட்டுகம முயன்று வந்த தமிழர் 
கரங்கள் முதன் முடறயாக கவறு வழி இல்ைாமல் திருப்பி அடித்தன! அதன் ஒரு 
பகுதியாக, பவைிக்கடையில் நைந்தது கபாைகவ மட்ைக்களப்பிலும் தமிழர் குருதி 
மீண்டும் பபருக்பகடுக்காதிருக்க அந்தச் ைிடற தமிழ்ப் கபாராளிகளால் தகர்க்கப்பட்டுக் 
டகதிகள் தப்ப டவக்கப்பட்ைனர். அதில் உயிர் பிடழத்தவர்களில் ஐயாவும் ஒருவர். 
 
இவ்வாறு, ஈழ விடுதடைப் கபாராட்ைத்தில் காந்தியத்தின் கதால்வி, இைங்டக 
ஆட்ைியாளர்கள் அந்தக் காைத்திகைகய எப்கபர்ப்பட்ை இனபவறி பகாண்ைவர்களாக 
இருந்தார்கள் என்பதற்குச் ைான்றான பவைிக்கடைச் ைிடறத் தாக்குதல், எப்படிப்பட்ை 
டகயறு நிடையில் கவறு வழிகயயில்ைாமல் ஈழத் தமிழர்கள் ஆயுதப் 
கபாராட்ைத்துக்கு மாறினார்கள் என்பதற்குச் ைான்றான மட்ைக்களப்புச் ைிடறயுடைப்பு 
எனத் தமிழீழ வரைாற்றின் தடையாய மூன்று திருப்புமுடனகளுக்குக் கண்கூைான 
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ைான்றாளராய் நம்மிடைகய இத்தடன ஆண்டுக் காைமாக வாழ்ந்து வந்த 
தாவதீு(கைவிட்) ஐயா, இடவபயல்ைாம் முடறப்படி உைாவப்பட்டு உைகக் 
குமுகாயத்தின் (ைமுதாயத்தின்) முன்னால் உறுதிப்படுத்தப்படும் முன் நம்டம 
விட்டுப் பிரிந்து விட்ைது பபரும் கவதடன! 
 
ஐயா அவர்கடளப் பற்றி நான் முதன் முதைில் அறிந்தது ஆனந்த விகைன் 
மூைமாகத்தான். பைய்தியாளர் அருள் எழிைன் அவர்கள் கமற்பகாண்ை கநர்காணைில் 
ககட்கபார் உளம் உருகும் தன் வரைாற்டற எடுத்துடரத்த ஐயா அவர்கள், நைந்து 
முடிந்த அவற்டறபயல்ைாம் பபாருட்படுத்தாமல், தன்னிைமிருந்த நூல்கடளப் 
பற்றித்தான் கவடையுைன் குறிப்பிட்ைார். ஒன்றில்டை இரண்டில்டை, ஆயிரத்து 
ஐந்நூறு தமிழ் நூல்கடள அவர் பாதுகாத்து வந்தார். 
 
விடுதடை பபற்ற தமிழீழ நூைகத்தில் தன் நூல்கள் கைர்க்கப்பை கவண்டும் என்பதும் 
விடுதடையடைந்த ஈழத் தமிழ் மண்ணில் தன் உைல் அைக்கம் பைய்யப்பை 
கவண்டும் என்பதும்தாம் அவருடைய கடைைி விருப்பங்களாக இருந்தன. ஆனால், 
இகதா வரைாறு காணாத தமிழினப் பபரும்படுபகாடையால் ைிவந்து கபாயிருக்கும் 
இைங்டக மண்ணின் நிறம் மாறும் முன்கப கிளிபநாச்ைியில் அவர் உைல் அைக்கம் 
பைய்யப்பட்டு விட்ைது! மிஞ்ைியிருப்பது தன் நூல்கள் பற்றிய அவருடைய விருப்பம் 
மட்டும்தான். அடதயாவது நாம் நிடறகவற்றி டவக்கைாகம? 
 
தற்பபாழுது தமிழ்நாடு அரைின் ‘தமிழ் இடணயக் கல்விக்கழகம்’ ௨௦௧௬ (2016) – 
பபாங்கல் திருநாளுக்குள் நூறாயிரம் (இைட்ைம்) நூல்கடள மின்னுருவாக்கும் 
அரும்பபரும் பணியில் இறங்கியுள்ளது. இதற்காகத் தமிழ்நாபைங்கும் அரிய 
நூல்கடள எல்கைாரிைமிருந்தும் கதடிச் கைகரிக்கும் பபருமுயற்ைிடய அந்நிறுவனம் 
முடுக்கி விட்டிருப்பதாக அண்டமயில் ‘வடைப்பதிவர் திருவிழா – ௨௦௧௫ (2015)’இல் 
கபைிய அந்நிறுவன உதவி இயக்குநர் முடனவர் மா.தமிழ்ப்பரிதி அறிவித்தார். 
முடறப்படி அரசு அறிவிப்பாகவும் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
தமிழ் நூல்கள் நிடைகபறு அடைய இப்படிபயாரு ைிறப்பான முயற்ைியில் 
இறங்கியிருக்கும் தமிழ் இடணயக் கல்விக்கழகம், ஈழத் தமிழர்களுக்காக 
அறவழியில் பாடுபட்ை காந்தியர் தாவதீு (கைவிட்) ஐயாவின் அரிய நூல்கடளயும் 
தங்கள் திட்ைத்தின் கீழ்ச் கைர்த்துக் பகாண்டு அந்த நூல்கடள அழியாமல் பாதுகாக்க 
முன் வர கவண்டும் என மிகவும் பணிவன்கபாடு கவண்டுகிகறன்! தமிழர் 
வரைாற்றிகைகய மிகப் பபரிய இழப்பாகக் கருதப்படுவது ‘யாழ் நூைக எரிப்பு’. 
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ஈழத்திைிருந்து வந்தவர் என்பதால் ஒருகவடள அந்தப் கபரழிப்பில் நாம் இழந்த 
அரிய நூல்கள் கூை ஐயா அவர்களின் கைகரிப்பில் இருக்கைாம். அப்படி இருந்தால், 
அவற்டற மின்னுருவாக்கம் பைய்வது தமிழ் இடணயக் கல்விக்கழகத்தின் 
வரைாற்றிகைகய ஈடு இடணயற்ற புகழாக இருக்கும். எனகவ, நிறுவனத்தினர் 
உைகன இதற்கான முயற்ைியில் இறங்க முன்வர கவண்டும்! 
 

 
 
அவருடைய இறுதி விருப்பங்கள் இரண்டில் ஒன்டறத்தான் நம்மால் நிடறகவற்ற 
முடியவில்டை. நம்மால் இயன்ற இந்த இன்பனான்டறயாவது நிடறகவற்றைாகம? 
கடைைி விருப்பத்டத நிடறகவற்றி டவப்படத விை ஒரு மனிதருக்கு நாம் 
பைலுத்தக்கூடிய உண்டமயான அஞ்ைைி கவபறன்ன இருக்க முடியும்? எனகவ 
தமிழ்நாடு அரகை! தமிழ் இடணயக் கல்விக்கழகத்தினகர! தமிழ்த் தடைவர்ககள! 
அருள் கூர்ந்து இதற்கு ஆவன பைய்யுங்கள்! 
 
 நன்றி:  அகரமுதை -  
 http://www.akaramuthala.in/modernliterature/katturai/அறப்கபாராளி-கைவிட்-ஐயாவிற/ 
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33. 
தமிழண்ணலின் தமிழ் ோழ்வு (12.08.1928 – 29.12.2015) 
 

-- கி. ைிவா. 
 
 

 
 
 
எண்பத்பதட்ைாம் அகடவவடர வாழ்ந்து தமிழ் பமாழிக்குத் தன்னாைான பை ஆய்வு 
நூல்கடள வழங்கித், தமிழர் பநஞ்ைங்களில் நீங்காத இைம் பிடித்துள்ளார், அறிஞர் 
இராம.பபரியகருப்பன் என்கின்ற தமிழண்ணல். ஆய்வுைகில் ஓர் தமிழரிமாவாகத் 
திகழ்ந்தார். கவிஞர், புதின ஆைிரியர், திறனாய்வாளர், பதிப்பாைிரியர், 
பைாற்பபாழிவாளர் எனப் பை முகங்கடளக் பகாண்டிருந்தவர். தம்முடைய 
திறடமயால் பை படிநிடைகடளக் கைந்தவர். பமாழிப்கபார் வரீர். அஞ்ைா பநஞ்ைினர். 
ஓயா உடழப்பினர். 24.07.2015 அன்று நானும் என் துடணவியாரும் வடீ்டிற்குச் 
பைன்று, கநரில் ைந்தித்தகபாதுகூை, பக்தி இைக்கியம் பதாைர்பான அவருடைய 
ஆய்வுநூடைத் திருத்திக் பகாண்டிருந்தார். “பணியாற்றிய காைத்தில் பதால்காப்பியம், 
ைங்க இைக்கியங்கடள மட்டுகம படித்துக்பகாண்டிருந்கதன். இனிகமைாவது பக்தி 
இைக்கியங்கடளப் படிப்கபாபமன்று நிடனத்து இந்த நூடை எழுதியுள்களன். மீண்டும் 
ைங்க இைக்கியங்கள் முழுடமடயயும் படிக்க கவண்டும் என்று விரும்புகிகறன்” எனத் 
பதரிவித்தார். ஆனால், அவருடைய எண்ணம் நிடறகவறாமகைகய கபாய்விட்ைது. 
 



 
 

136 

2006 – 2009 ஆண்டுகளில் நான் பாரதிதாைன் பல்கடைக்கழகத்தில் இளநிடை ஆய்வு 
பைய்தகபாதும் அங்கககய பணியாற்றியகபாதும் அவருடைய கபச்டைப் பைமுடற 
ககட்டுள்களன். அவடரக் குருவாக மதிக்கும் கபரா. முதுமுடனவர் 
ை.சு.இராமர்இளங்ககா அவர்கள் இவடர அடிக்கடி அடழத்துவருவார். அண்ணலுடைய 
பபாழிவில் நடகச்சுடவ இடழகயாடும். ஜனைக்தியின் நடுப்பக்கத்தில் நான் எழுதிய 
“நடிப்பு சுகதைிகளும் நச்சு உணவுகளும்” (25.06.2015) என்ற கட்டுடரடய அவரிைம் 
பகாடுத்தகபாது (24.07.2015),  அதில் கமற்ககாள் காட்டியிருந்த “கருங்கால் வரகக 
இருங்கதிர்த் திடனகய, ைிறுபகாடிக் பகாள்கள பபாறிகிளர் அவடரபயாடு, இந்நான் 
கல்ைது உணவும் இல்டை” (புறம்.335) என்ற புறநானூற்றுப் பாைடைப் படித்துவிட்டுப், 
“பபாருத்தமான பாைடைத் கதடிப்பிடித்துச் ைரியாக எழுதியிருக்கப்பா” என்று மனதாரப் 
பாராட்டினார். இடளயவர்களுைன் இடணந்து பணியாற்ற எவ்விதத்திலும் தயக்கம் 
காட்ைாதவர். கபரா.இ.முத்டதயாவுைன் இடணந்து தமிழியல் ஆய்வு என்கின்ற 
புத்தகத்டதப் பதித்துள்ளகத இதற்கு நற்ைான்று. 
 
கல்விப்பயணம்:  
கமடைச்ைிவபுரி ககணைர் பைந்தமிழ்க் கல்லூரியிலும் திருடவயாற்று அரைர் 
கல்லூரியிலும் பயின்று வித்துவான் (1948) பட்ைம் பபற்றார். தன் முயற்ைியாகச் 
பைன்டனப் பல்கடையில் இளங்கடைப் பபாருளியல் (1948), முதுகடைத் தமிழ் (1961) 
ஆகிய பட்ைங்கடளப் பபற்றார். பமாழிப்கபார் மறவர் கபராைிரியர் ைி.இைக்குவனார் 
மற்றும் இைக்கணச் பைம்மல் கபாராைிரியர் அ.ைிதம்பரநாதன் பைட்டியார் ஆகிகயாரின் 
வழிகாட்டுதைில் “Tradition and Talent in Cankam Poetry” (1969) என்ற தடைப்பில் 
முடனவர்பட்ை ஆய்டவச் பைய்தார். காடரக்குடியிலுள்ள மீ.சு.உயர்நிடைப் 
பள்ளியில், தன்னுடைய கல்லூரித் கதாழர் கவியரசு முடியரைனாருைன் இடணந்து 13 
ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். இவருடைய ைங்க இைக்கியப் பயிற்ைிடய அறிந்த 
மதுடரக் கருமுத்து தியாகராைர் அவர்கள் தமது தியாகராைர் கல்லூரிக்கு அடழக்க, 
அங்கு 10 ஆண்டுகள் பணிபைய்தார். 1971இல் கபரா.முத்து ைண்முகம்பிள்டளயின் 
விருப்பத்தின் கபரில் காமராைர் பல்கடைக்கழகத்தில் பணியில் கைர்ந்தார். இவர் 
1988இல் காமராைர் பல்கடைக்கழகத் துடறத்தடைவராக இருந்தகபாது, அத்துடற 
பள்ளியாக (School of Tamil Studies) மாறுவதற்குப் பபரிதும் உடழத்தார். மடறந்த 
முன்னாள் அடமச்ைர்கள் மு.தமிழ்க்குடிமகன், கா.காளிமுத்து முதைிய நாற்பதுக்கும் 
கமற்பட்ைவர்களுக்கு ஆய்வு பநறியாளராக இருந்துள்ளார். அபமரிக்கா, இைங்டக, 
ைப்பான், ைிங்கப்பூர் கபான்ற நாடுகளுக்குக் கல்விப் பயணம் கமற்பகாண்டுள்ளார். 
ைிங்கப்பூர் அரைாங்கத்தின் அடழப்பின் கபரில் அங்குள்ள தமிழ் மாணவர்களுக்குப் 
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பாைத்திட்ைம் வகுக்கும் பணியாற்றியுள்ளார். ‘1989இல் மகைைியத் திராவிைர் கழகம் 
நைத்திய விழாவிற்குத் தடைடம தாங்கியுள்ளார்’ (thirutamil.blogspot.in). 
 
பபற்ற விருதுகள் / ைிறப்புகள்:  
திரு.வி.க. விருது (1989), கடைமாமணி விருது (2010), நல்ைாைிரியர் விருது, 
தமிழ்ச்பைம்மல் விருது (1995, காமராைர் பல்கடைக்கழகம்), பதால்காப்பியர் விருது 
(2010-2011, பைம்பமாழித் தமிழாய்வு நிறுவனம்), கபரா.இரா.கமாகன், நிர்மைாகமாகன் 
ஆகிகயார் தமது இைக்கிய இடணயர் அறக்கட்ைடள ைார்பில் வழங்கிய வாழ்நாள் 
ைாதடனயாளர் விருது (2012, ரூபாய் பத்தாயிரம், நாள்: 27.04.2013, eraeravi.blogspot.in), 
எஸ்.ஆர்.எம். பல்கடைக்கழகம் வழங்கிய வாழ்நாள் ைாதடனயாளர் விருது (2013 - 
பாரிகவந்தர் டபந்தமிழ் விருது- 5இைட்ைம்) எனப் பை விருதுகள் இவரின் தகுதிக்கு 
அணிகைர்த்துள்ளன. 1981-82இல் பல்கடைக்கழக மானியக்குழு, இவடரத் கதைியப் 
கபராைிரியராகத் கதர்வு பைய்தது. ைாகித்திய அகாபதமியின் பபாதுக்குழு 
உறுப்பினராகப் பத்து ஆண்டுகள் இருந்துள்ளார். 1985முதல் ஞானபைீ விருதிற்குரிய 
கருத்துடரஞராகப் பல்ைாண்டுகள் இருந்துள்ளார். 1996-2001இல் தமிழக அரைால் குறள் 
பைீத்திற்குத் துடணத் தடைவராக நியமிக்கப்பட்ைார். உைகத் தமிழ்ச் பைம்பமாழி 
மாநாட்டின் ஆய்வரங்கக் குழுவில் ஒருவராக நியமனம் பைய்யப்பட்டிருந்தார். தி.மு.க. 
தடைவர் திரு.மு.கருணாநிதி எழுதிய, பதால்காப்பியப் பூங்கா என்ற நூடை 
பவளியிடும் விழாவிற்குத் தடைடமகயற்றார். 
 
பமாழிப்கபார் வரீர்: 
1992இல் “தமிழ்ச்ைான்கறார் கபரடவ” என்ற அடமப்டபத் திருவாளர் நா.அருணாைைம் 
என்பார் கதாற்றுவித்தார். அவ்வடமப்பில் தமிழண்ணலும் இருந்தார். ஒன்றாம் வகுப்பு 
முதல் ஐந்தாம் வகுப்புவடர அடனத்துப் பள்ளிகளிலும் தமிழ்வழிக் கல்விடய 
நடைமுடறப்படுத்துதல், தமிகழ ஆட்ைிபமாழியாக கவண்டும், ககாவில்களில் 
பைய்யப்படும் அர்ச்ைடனகள், ைைங்குகள், இடையரங்குகள் ஆகியவற்றில் தமிகழ 
இருக்க கவண்டும், பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் நடைமுடற பமாழியாக ஏற்கப்பை 
கவண்டும், தமிழ் படித்தவருக்கு கவடைவாய்ப்பு, எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் 
முதைாய பை ககாரிக்டககடள வைியுறுத்தி, 25.04.1999 அன்று பைன்டன வள்ளுவர் 
ககாட்ைத்தில் 102 தமிழறிஞர்கள் ைாகும்வடர உண்ணாகநான்பிருந்தனர். அந்த 
அறப்கபாராட்ைத்திற்குச் ைிைம்பபாைி பைல்ைப்பன் தடைடமகயற்பதாய் இருந்தது. 
அவர் விைகிக்பகாள்ள, தமிழண்ணல் தடைடமகயற்றார். ககாரிக்டககடளகயற்று 
நடைமுடறப்படுத்துவதாய், அன்டறய தி.மு.க. அரைின் தமிழ் ஆட்ைிபமாழித்துடற 
அடமச்ைர் மு.தமிழ்க்குடிமகன் பதரிவித்தார். அடதயடுத்துப் கபாராட்ைப் பந்தைில் 
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தமிழண்ணல் கபைியதாவது, “என் பநஞ்டை பநகிழடவக்கும் வடகயில் 
உணர்வுப்பூர்வமாக இங்கக திரண்டிருக்கும் தமிழுணர்வாளர்ககள! பட்டினிப் 
கபாராளிககள! உன்னதமான உங்கள் தமிழுணர்வுக்கும் எழுச்ைிமிக்க உங்கள் 
கபாராட்ைத்திற்கும் பவற்றி கிடைத்திருக்கிறது” என்றார் (கீற்று.காம்). அறிவாையம் 
பைன்று தமிழ்க்குடிமகனுைன் கைந்துகபைி நல்ைமுடிவு எட்ை வழிவகுத்தார் (முந்டதய 
நாளில் நடைபபற்ற கபச்சுவார்த்டத கதால்வியில் முடிந்தது). ஆயினும், தன்டன 
முன்னிறுத்தாமல் உங்களுடைய கபாராட்ைத்திற்கு பவற்றிகிடைத்துள்ளது என்று 
கபைியுள்ளதால் தமிழண்ணைின் தூய உள்ளம் பதளிவாகத் பதரிகிறது. அரைாடண 
எண் 117 (3.5.1999)இன்படி, 30.4.1999இல் நீதிபதி கமாகன் தடைடமயில், தமிழண்ணல், 
புைவர் இரா.இளங்குமரன், கபரா.ை.முத்துக்குமரன், கபரா.வா.பை.குழந்டதைாமி 
ஆகிகயார் உறுப்பினர்களாக நியமனம் பைய்யப்பட்ைனர். இவர்களின் வழிகாட்டுதைில் 
பபாதுமக்கள் விரும்பும் வடகயில் கல்விக்பகாள்டக வகுக்கப்படுபமன்று அரசு 
அறிவித்தது. இன்டறக்கும் பை ககாரிக்டககள் கிைப்பில் உள்ளன. ஆககவ, 
தமிழறிஞர்கள் முன்டவத்துப் கபாராடிய ககாரிக்டககள் எத்தடன இன்டறக்கு 
நடைமுடறப் படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று ைிந்தித்து, மீண்டும் கபாராட்ைத்டதக் 
டகயிபைடுக்க கவண்டியவர்களாககவ உள்களாம். 
 
அஞ்ைா பநஞ்ைினர் :  
பபாள்ளாச்ைி மகாைிங்கனார், அறிஞர் இராமைிங்கனார், பகீரதன் முயற்ைியில் 
பதால்காப்பியப் பதிப்பபான்டற பவளியிட்ைார். அப்பதிப்பு, தமிழுக்குக் ககைானது 
என்று துணிந்துபைால்ைிய தீரமிக்கவர். 
 
எழுதிய நூல்கள் (பபாது - 21) 
1.வாழ்வரைி, 2.நச்சுவடளயம் (புதினங்கள்), 3.தாைாட்டு, 4.காதல் வாழ்வு, 
5.பிடறபதாழும் பபண்கள், 6.ஒப்பிைக்கிய அறிமுகம் (மீனாட்ைி, 1973), 7.மாணிக்கக் 
குறள், 8.ஆய்வியல் அறிமுகம் (திரு.இைக்குமணனுைன் இடணந்து), 9.எழுச்ைிதரும் 
எண்ணச் ைிறகுகள் (பமய்., 2008), 10.ஊைகங்களால் ஊடரப் பற்றும் பநருப்பு (பமய்., 
2008), 11.ைிவ வழிபாட்டின் கதாற்றமும் வளர்ச்ைியும், 12.கவதமும் ஆகமமும், 
13.தமிழில் வழிபாடு - குழப்பமும் விளக்கமும், 14.இடறவன் இடறவி பபயர் 
மாற்றம், 15.வைபமாழியின் பைல்வாக்கும் இருக்குகவதத் கதாற்றமும், 16.இருக்கு 
கவத ைாரம், 17.யசூர் ைாம கவத ைாரம், 18.அதர்வ கவத ைாரம், 19.கைக்கிழார் 
திருவுள்ளம் – ைண்டீைர் வரைாறு, 20.கைக்கிழார் திருவுள்ளம் – மனுநீதிச் கைாழன் 
வரைாறு (11-20, தமிழ்க் கல்வி, பண்பாட்டு விழிப்புணர்ணவுப் கபரியக்கம், ஏப். 2011, 
குறுநூல்கள்), 21.உடர விளக்கு (விழிகள், 2011) 
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உடரநூல்கள் (13) 
இைக்கணநூல்கள் (10): 1.பதால்காப்பிய எழுத்ததிகாரம் உடர (மணிவாைர், ஆகத்து 
1999), 2.பைால்ைதிகார உடர (மணி., 15.06.1994), 3.பபாருளதிகாரம் உடர பகுதி-1 
(பைப்.2003), 4.பகுதி-2 (பைப்.2003), 5.பகுதி-3 (பைப்.2003), 6.நன்னூல், 7.அகப்பபாருள் 
இைக்கணம், 8.புறப்பபாருள் பவண்பாமாடை, 9.யாப்பருங்கைக்காரிடக, 
10.தண்டியைங்காரம் 
 
ைங்க இைக்கியங்கள் (2): குறுந்பதாடக (ஏப்.2002, ககாவிலூர் மைாையம்), அகநானூறு 
3ஆம் பகுதி (301-400) (கவிஞர் நா.மீனவனுைன் இடணந்து, பைப்.2004, ககாவிலூர் 
மைாையம்) 
 
திருக்குறள்: திருக்குறள் நுண்ணுடர 
 
ஆய்வு நூல்கள் (23) 
ைங்க இைக்கியம் பதாைர்பானடவ (13): 1.பரிைில் வாழ்க்டக (பாரிநிடையம், அக்.1956), 
2.குறிஞ்ைிப்பாட்டு இைக்கியத் திறனாய்வு (மீனாட்ைி, கம 1961), 3.ைங்க இைக்கிய 
ஒப்படீு (இைக்கியக் பகாள்டககள்) – மீனாட்ைி, அக்.1975, இதன் திருத்திய முதற்பதிப்பு, 
2003இல் ைிந்தாமணிச் பைல்வ பவளியைீாக வந்துள்ளது), 4.ைங்க இைக்கிய ஒப்படீு 
(இைக்கிய வடககள்) – கைாடைநூைகம், மார்ச்சு 1978, 5.ஔடவயார் (ைாகித்திய 
அகாபதமி, 2008), 6.ஒப்பிைக்கியப் பார்டவயில் ைங்க இைக்கிய ஒளிச்சுைர்கள் (பமய்., 
திைம்.2007), 7.ைங்க இைக்கியத் பதான்டமச் ைான்றுகள் (கநாக்கு, நவம்.2008), 
8.பைவ்விைக்கியச் ைிந்தடனகள் (பமய்., 2008), 9.பைம்பமாழிப் படைப்பியல் (மணி., 
2008), 10.ைங்க மரபு (முடனவர்பட்ை ஆய்கவடு, ைிந்தாமணிப் பதிப்பகம், அக்.2009, 
பமா.பப. கபரா.கு.பவ.பாைசுப்பிரமணியன்), 11.பதால்ைியல் துடறஞர் 
இரா.நாகைாமியின் பழுதடைந்த கண்ணாடியும் பார்டவக் ககாளாறுகளும் 
(எஸ்.ஆர்.எம்., 2013), 12.The Tainted Spectacles and Faulty vision of Dr.Nagasamy (The Real Status 
of Tamil and Sanskrit) - S.R.M., 2013, Tr. Dr. K.V.Balasubramaniyan), 13.கபிைர் பாைல்களில் 
காட்ைி உருவகம் (ைிந்தாமணிச் பைல்வ பவளியடீு, ஆ.இ., குறுநூல்) 
 
பதால்காப்பியம் பதாைர்பானடவ (8): 1.பதால்காப்பியரின் இைக்கியக் பகாள்டககள்: 
உள்ளுடற, 2.இடறச்ைி (மீனாட்ைி, ஏப். 1986), 3.பமய்ப்பாடு (மீனாட்ைி, கம 1986), 
4.கநாக்கு, 5.பதால்காப்பியர் (ைாகித்திய அகாபதமி, 1998), 6.பதால்காப்பியரின் 
இைக்கியக் பகாள்டககள் (உள்ளுடற, இடறச்ைி, கநாக்கு, பமய்ப்பாடு நான்கும் 
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இடணந்தது. மணி., 2004), 7.பதால்காப்பிய இைக்கிய இயல் (பமய்யப்பன், 2008), 
8.பதால்காப்பியர் விளக்கும் திருமணப்பபாருத்தம் (எஸ்.ஆர். எம்., 2012) 
திருவள்ளுவம் பதாைர்பானடவ (2): 1.கதைடவக்கும் திருவள்ளுவர் (பமய்., 2008), 
2.வள்ளவர் பநறியில் வாழ்வது எப்கபாது? (பமய்., 2008) 
 
வரைாறுகள் (2): 1.புதிய கநாக்கில் இைக்கிய வரைாறு (மீனாட்ைி, 13ஆம் பதி.1995), 
2.உைகத் தமிழ் இைக்கிய வரைாறு – பதான்டம முதல் கி.பி.500வடர (உைகத் 
தமிழாராய்ச்ைி நிறுவனம், 2004) 
 
தமிழ்பமாழி (15): 1.தமிடழ அறிகவாம்! தமிழராய் வாழ்கவாம்! (பமய்., 2007), 2.தமிழ் 
ஒரு கட்ைடமப்புள்ள பமாழி (பமய்., 2008), 3.இனிய தமிழ் பமாழியின் இருவடக 
வழக்குகள் (பமய்., 2008), 4.தமிழ்வழிக் கல்விச் ைிந்தடனகள் (பமய்., 2008), 5.தமிழில் 
அடிக்கடி கநரும் பிடழகளும் திருத்தமும், 6.கபசுவது கபால் எழுதைாமா?, 7. கபச்சுத் 
தமிடழ இகழாைாமா?, 8.பிடழ திருத்தம் மனப்பழக்கம், 9.தமிழ் உயிருள்ள பமாழி, 
10.தமிழ் கற்பிக்கும் பநறிமுடறகள், 11.தமிழ்த்தவம், 12.உங்கள் தமிடழத் 
பதரிந்துபகாள்ளுங்கள், 13.இனிய தமிழ்பமாழியின் இயல்புகள், 14.தமிழுக்கு 
ஆகமங்கள் தடையாகுமா?, 15.பைால் புதிது சுடவ புதிது. 
 
பதிப்பாைிரியர் (12) 
  -  தமிழியல் ஆய்வு (இ.முத்டதயாவுைன் இடணந்து) – மதுடர காமராைர் 
பல்கடைக்கழகம், 1983 
  -  ைங்க இைக்கியங்கள் (முடனவர் சுப.அண்ணாமடையுைன் இடணந்து) – 
ககாவிலூர் மைாையப் பதிப்பு (11 பதாகுதிகள், 2002– 2004, அகம். 3 பதாகுதிகள்). 
 
இங்கு, பமாத்தம் 74 நூல்களின் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் 11 நூல்கள் 
குறுநூல்கள். பதிப்பாைிரியராயிருந்து 12 நூல்கடளக் பகாணர்ந்துள்ளார். ஆகபமாத்தம் 
86 நூல்கள். (இப்பட்டியல் முழுடமயானதாய் இருக்குபமன்று கதான்றவில்டை.) 
2008இல் மட்டும் 11 நூல்கள் பவளியாகியுள்ளன. ைிந்தாமணிச் பைல்வ பவளியடீு, 
ைிந்தாமணிப் பதிப்பகம், தமிழ்க் கல்வி, பண்பாட்டு விழிப்புணர்ணவுப் கபரியக்கம் 
என்னும் பதிப்பகப் பபயர்கள் அவருடைய பைாந்த பவளியடீுகள். பபாது நூல்களில் 10, 
11ஐ மட்டுகம கநரில் கண்கைன். 13-20வடரயுள்ள நூல்கள் பின்னட்டையில் 
தரப்பட்டுள்ள பட்டியடைப் பார்த்துக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 15.01.1976இல் காடரக்குடி 
இராமைாமி தமிழ்க்கல்லூரி, மடறமடையடிகள் நூற்றாண்டைபயாட்டி (15.06.1976), 
அவர் பபயரில் பிள்டளத்தமிழ் நூபைான்று எழுதும் கபாட்டிடய அறிவித்தது. அதில் 
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பதின்மூவர் பங்பகடுத்தனர். அப்கபாட்டியில், மகைைிய நாட்டுப் பினாங்டகச் கைர்ந்த 
திரு.ைி.அன்பானந்தம் முதல் பரிசு பபற்றார். இதில், தமிழண்ணலும் கைந்துபகாண்டு 
நூல் எழுதினார். அந்நூல் அச்ைாயிற்றா என்பது பதரியவில்டை. (அன்பானந்தம் 
எழுதிய நூடை, அக்கல்லூரிகய பைப்.1978இல் பவளியிட்டுள்ளது.)  
 
“ஆங்கிைத்தில் எழுதும் எழுத்தாளர் அடனவரும் கிகரக்க, இைத்தீன் 
இைக்கியங்கடளப் பயின்ற பிறகக, இைக்கியத்டதப் படைத்துள்ளனர். ஆனால், நமது 
தமிழில், ைிறுகடத, நாவல், கவிடத எழுதுகவார் பைரும் பழந்தமிழ் இைக்கியப் 
பயிற்ைிடய அறகவ புறக்கணித்துவிட்டுத் தம் படைப்புகடள எழுதுகின்றனர். ஆககவ, 
அவர்களது படைப்புகள் ஒளிவைீித் திகழவில்டை. கவடர மறந்து, அடிமரத்டதச் 
பைல்ைரிக்கவிட்ைால் கிடளகள் காய்ந்து ைருகாகுகம தவிர தளிர்க்காது. தமிழராகப் 
பிறந்த அடனவரும் ைங்க இைக்கியத்தில் அறிமுகம் பபற்றாைன்றி, நமது தமிழ் 
வளர்ச்ைிடய கமபைடுத்துச் பைல்ை முடியாது” (ைிங்கப்பூர் தமிழாைிரியர்களுக்கான 
முத்தமிழ் விழாவில், அபமரிக்கன் கல்லூரியில், 10.12.2012 அன்று கபைியது, 
தினமணி.காம்) என்ற அவருடைய கருத்டத நடைமுடறப்படுத்த கவண்டியது 
காைத்தின் கட்ைாயமாகும். 
 
2015ஆம் வருைம் பபருமடழச் கைதத்கதாடு, எழுத்தாளர்கள் பஜயகாந்தன் (8.4.15), 
இடைகமடத எம்.எஸ்.விசுவநாதன் (14.7.15), ஏவுகடண இயைறிஞர் கமதகு கைாம் 
(27.7.15), ைமூகச் ைீர்திருத்தச் பையற்பாட்ைாளர் கபரா.கல்புர்கி (30.8.15), நடிகர் திைகம் 
ஆச்ைி மகனரமா (10.10.15), கடைமாமணி விக்கிரமன் (1.12.15) எனப்பைர் மடறந்தனர். 
அவ்வடகயில், தமிழுக்குத் தமிழண்ணைின் இழப்பு, கபரிழப்பு. அவரின் 
எண்ணங்கடள ஈகைற்றப் பாடுபடுகவாமாக. 
 
நன்றி: www.akaramuthala.in, muelangovan.blogspot.com, ta.m.wikipedia.org, ைங்க இைக்கியக் 
களஞ்ைியம் – கபரா.சு.அமிர்தைிங்கம் 
-- 
நன்றி கீற்று: http://keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/30054-12-08-1928-29-12-
2015  

 

கி. சிோ, 

ஆய்வாளர், காந்திகிராம கிராமியப் பல்கடைக்கழகம் 

பதாடைகபைி:  97517-79791 
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34. 
தமிழர் உரிடம மீட்பரின் எழுத்துப் பயணம் 
 

-- கதபமாழி. 
 

இக்காை இந்தியாவின் அரைியைிலும், ைமூக 
அடமப்பிலும் எண்ணற்ற மாற்றங்கள் எத்தடனகயா 
ஏற்பட்டிருந்தாலும், வரைாற்றிற்கு முற்பட்ை 
காைத்திைிருந்து பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் 
துவக்க காைம் வடரயில், ஒரு மாறுதைற்ற கதக்க 
நிடையில் இந்தியாவின் ைமூக வாழ்வு 
அடமந்திருந்தது என்பதாக கார்ல் மார்க்ஸ் (The British 
Rule in India – Karl Marx) கருதினார். அதுகபான்கற, 
இந்தியாவின் நிடையில், பபாருளாதார 
அடிப்படையில் படிப்படியாக புராதனப் 
பபாதுவுடைடம, அடிடமயுைடம, நிைபிரபுத்துவம், 
முதைாளித்துவம், கைாஷைிைம் எனப் பை 
நிடைகடளச் ைந்தித்ததற்கான வரைாற்றுச் 
ைான்றுகடளக் காட்ை இயைாது என்று மார்க்ைிய 
வரைாற்று ஆைிரியர் டி. டி. ககாைாம்பி கருதினர். 
 

இக்கருத்டதப் பபரியார் தனது ககாணத்தில், நமது நாட்டில் இந்தச் ைாதீய 
அடிப்படையிைான அடிடமத்தனம் ஒவ்பவாரு அரைகுைத்தின் ஆட்ைியிலும், 
கபரரசுகளிலும்மாறாது, காைம் காைமாக ஊறிப்கபாயிருப்பதாகக் குறிப்பார். இருபதாம் 
நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் பவளியிைப்பட்ை இந்திய மக்கள் கணக்பகடுப்பு அறிக்டக 
ஒன்று (1901), பைன்டன மாகாணத்தில் நிைவிய ைாதீயமானது மனிதர் ஒருவரின் 
வாழ்டவ, கவடைடய, இருப்பிைத்டத, ைமூக அந்தஸ்டத, உணடவ,பபயடர, 
உடைடயத் தீர்மானிக்கிறது என்கற குறித்திருந்தது. இவ்வாறு வாழ்வில் 
பிறந்ததிைிருந்து, இறப்பதுவடர பிரிக்கவழியின்றி வாழ்கவாடு கைந்து ஒருவரது 
வாழ்வின் கபாக்டககய தீர்மானிக்கும் நிடையில் புடரகயாடிப் கபாயிருந்த 
பாகுபாட்டையும், ைமத்துவமற்ற கபத நிடைடயயும் அடைத்துப் பார்க்க முற்பட்ைவர் 
தந்டத பபரியார். வரைாற்றுப் கபாக்கில் பபரியார் புரட்ைி பைய்த காைம் ஒரு மிக 
முக்கியமான காைகட்ைம் என்படத யாராலும் மறுக்க இயைாது. ஒரு எழுத்தாளராக 
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… இதழியைாளராக … தனது எழுத்து, உடர ஆகியவற்றால் தமிழக வரைாற்டறப் 
புரட்டிப்கபாட்ை பபரியாடர, அறிஞர் அண்ணா, “பபரியார் ஒரு ைகாப்தம்; 
ஒருகாைகட்ைம்; ஒரு திருப்புமுடன” என்று புகழ்ந்துடரத்தார். அத்தடகய பபரியாரது 
கருத்துப் பரப்பல் முயற்ைிடய மீண்டும் திரும்பிப் பார்க்கும் பபாழுது மடைக்க 
டவக்கிறது. 
 
ஒரு எழுத்தாளராக, இதழியைாளராக கபாராட்ைங்கள் பை ைந்தித்து தனது 
கருத்துகடள, உடரகடள மக்களிைம் தனது பத்திரிக்டககள் மூைம் பகாண்டு கைர்த்த 
பபரியாரின் பணி வியக்கடவப்பது. தமிழகத்தில் பவறும் 7% மக்ககள எழுதப் படிக்கத் 
பதரிந்திருந்த ஒரு காைகட்ைத்தில், அவர்களிலும் 5% பிராமண குை மக்களாகவும் 
இருந்த காைத்தில், இந்துமதத்தின் ஆணிகவடர அடைக்கும் கநாக்கில், ைனாதன தர்ம 
அடமப்டபயும், வர்ண முடறடயயும் தீவிரமாக எதிர்க்கும் கருத்துகள் நிரம்பிய 
ஏடுகடள, வைதியற்ற ஒடுக்கப்பட்ை மக்கள் கூட்ைத்தினர் ஓரணா, ஈரணா என்ற 
விடைடயயும் கூைப் பபாருட்படுத்தாமல் ஆர்வத்துைன் வாங்கிப் படிக்கும் நிடைடய 
உருவாக்கிய பபரியாடர, அதனால் மக்களின் ைிந்தடனயில் பதளிடவ வளர்க்க 
விரும்பிய பபரியாடர எழுத்தாளராக, இதழியைாளராக பாராட்டுவது என்படத அவர் 
வாழ்ந்த காைத்தில் வாழ்ந்தவராலும் கூை ைிறப்பாகச் பைய்ய இயைாது. 
 
பகாள்டக பரப்பகவ பத்திரிக்டக: 
தமிழக காங்கிரஸ் கட்ைியின் தடைவராககவா அல்ைது பையைாளராககவா 
காங்கிரசுைன் பபரியார் இடணந்திருந்த மிகக்குறுகிய ஐந்தாண்டு காைகட்ைத்தில், 1922 
ஆம் ஆண்டு அவர் கள்ளுக்கடை மறியைில் ஈடுபட்ைதால், ககாடவ ைிடறயில் 
பபரியார் அடைக்கப்பட்ைார். பபரியாருைன் அவரது கதாழரான ஈகராடு 
கருங்கல்பாடளயம் வழக்கறிஞர் தங்கபபருமாள் பிள்டளயும் ைிடறயில் 
அடைபட்டிருந்தார்.ைிடறவாழ்க்டகயில் இருவரது ைிந்தடனயில் உதித்தது “குடிஅரசு” 
என்ற இதடழத் துவக்கும் எண்ணம். 
 
ைிடற வாழ்க்டக முடிந்தவுைன் 1923 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 19 இல் ‘குடிஅரசு’ மற்றும் 
‘பகாங்குநாடு’ என்ற பபயர்களில் பத்திரிக்டகக்கான பதிடவத் துவக்குகிறார் பபரியார். 
சுமார் இரண்ைாண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1925 ஆம் கம மாதம் இரண்ைாம் நாள், 
ைனிக்கிழடமயன்று ஈகராட்டில் திருப்பாதிரிப்புைியூர் ஞானியார் அடிகள் 
தடைடமயில் முதல் இதழ் பவளியிைப்பட்டு, ஒவ்பவாரு ஞாயிறு அன்றும் 
‘குடிஅரசு’ வார இதழாக, பபரியார் காங்கிரைில் இருக்கும்பபாழுகத குடியரசு அவர் 
எழுத்தில் வரத்துவங்குகிறது. அதன்பிறகக, ைற்பறாப்ப ஆறு மாதங்கள் கழித்து 
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காங்கிரைின் காஞ்ைிபுரம் மாநிை மாநாட்டில், கதடவயான உறுப்பினர் 
எண்ணிக்டகக்கும் அதிக அளவில் ஒப்புதல் பபற்று அவர் முன்டவத்த “வகுப்புரிடம 
தீர்மானம்” விவாதத்திற்கு ஏற்காமல் நிராகரிக்கப்பட்டு, கட்ைி விதிகளுக்கு புறம்பாகப் 
புறக்கணிக்கப்பட்ைதால், கட்ைி கமைிைத்தின் மீது ைினம் பகாண்டு தனது 
நண்பர்களுைன் பவளிகயறி சுயமரியாடத இயக்கத்டதத் துவக்குகிறார். ஆககவ, 
காங்கிரைில் உறுப்பினராக இருந்த காைத்திகைகய தனது பகாள்டக பரப்பும் 
கருவியாக ‘குடிஅரசு’ வார ஏட்டை பவளியிடும் எழுத்தாளராக, இதழியைாளராக 
பபரியார் இருந்தார். அப்பபாழுகத, “ஒவ்பவாரு வகுப்பும் முன்கனறகவண்டும். இடத 
அறகவ விடுத்து கதைம், கதைம் என்று கூக்குரைிடுவது எமது பத்திரிடகயின் 
கநாக்கமன்று. மக்களுக்குள் தன்மதிப்பும், ைமத்துவமும், ைககாதரத்துவமும் ஓங்கி 
வளர கவண்டும்” என்று காங்கிரைில் இருக்கும்கபாகத முதல் குடிஅரசு இதழில் தனது 
கநாக்கத்டதயும் பபரியார் பதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார். 
 
அடனத்துயிர் ஒன்பறன் பறண்ணி 
அரும்பைி பயவர்க்கு மாற்றி 
மனத்துள்கள கபதா கபதம் 
வஞ்ைகம் பபாய் களவு சூது 
ைினத்டதயும் தவிர்ப்பாயாகில் 
பைய்தவம் கவபறான் றுண்கைா? 
உனக்கிது உறுதியான 
உபகதைம் ஆகுந்தாகன! 
 
என்று திருப்பாதிரிப்புைியூர் ஞானியார் சுவாமிகள் ‘குடி அரடை’ ஆரம்பித்து டவத்த 
கபாது ஆற்றிய உடரபமாழிகள் பதாைர்ந்து (தமிழர் தடைவர் தந்டத பபரியார் 
வாழ்க்டக வரைாற்றுத் பதாைர் – ைாமி.ைிதம்பரனார்), பபரியாரின் ககாணத்டத 
ைாற்றும் விதமாக குடிஅரசு இதழில் பவளிவந்தது. 
 
முதல் இதழின் அட்டைடய பாரதியாரின் “ைாதிகள் இல்டையடி பாப்பா” மற்றும் 
“எல்கைாரும் ஓர் குைம், எல்கைாரும் ஓர் இனம்” ஆகிய வரிகள் அைங்கரித்தன. 
பின்னாளில் கமலும் பை திருக்குறள்களும், பபரியார் காங்கிரடை விட்டு 
பவளிகயறினாலும் ” மகாத்மா காந்தி வாழ்க”, “கதர் வாழ்க” கபான்ற வரிகளும் மாறி 
மாறி இைம் பிடித்தன. சுயமரியாடத இயக்கத்தின் துவக்கமும், குடிஅரசு இதழின் 
துவக்கமும் ஒகர ஆண்டிகைகய அடமந்து பபரியாரின் பகாள்டக மக்களிைம் 
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கைர்வது என்பது ைரியான பாடதயில் பயணிக்கத் துவங்குகிறது. பபரியாரின் புரட்ைிகர 
எழுத்தும் கபச்சும் ைமுதாய மாற்றத்துக்கான கபார்க்கருவிகளாக அடமந்தன. 
 
ஆரம்ப நாட்களிகைகய தங்கபபருமாள் பிள்டள உைல்நைக் குடறவு காரணமாக 
ஆைிரியர் பபாறுப்பில் இருந்து விைகிவிடுகிறார். 1925 ஆம் ஆண்டு கம மாதம் முதல் 
1949 நவம்பர் முடிய பவளிவந்த குடி அரசு வார ஏட்டின் ஆரம்ப நாட்களில், வார 
இதழின் 12 பக்கங்கடளயும் பபரியாகர எழுதி வந்ததாய் பபரியார் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
பின்னர் பகுத்தறிவுப் பாடதயில் அவருைன் பயணித்த திராவிைக் கழக 
உறுப்பினர்கள், ஆதரவாளர்கள் ம.ைிங்கார கவைர், ைாமி.ைிதம்பரனார், 
டகவல்யைாமியார், மயிடை.ைீனி.கவங்கைைாமி, பாரதிதாைன், ஜவீானந்தம் எனப் 
பைரும் எழுதியுள்ளனர். 
 
பபரியார் வரைாற்டறத் தமிழர்களுக்கு படைத்தளித்த ைாமி. ைிதம்பரனார் பபரியார் 
பற்றிக் கூறும்கபாது … 
 
இவர் எடதப்பற்றியும் அஞ்ைாமல் எழுதுவார். இவருக்கு இைக்கணம் பதரியாது. 
எழுதுவதில் எழுத்துப் பிடழகளும் மைிந்திருக்கும். பைாற் பிடழகள் நிடறந்திருக்கும். 
ஒருவாக்கியம் எப்படி இருக்ககவண்டும் என்பகத இவருக்குத் பதரியாது. இவர் 
எழுதுவதில் காற்புள்ளி, அடரப்புள்ளி, முற்றுப்புள்ளிக்கு கவடையில்டை. ‘கிணர்’ 
‘வயிர்’ ‘சுவற்றில்’ ‘ஆஷி’ ‘சூஷி’ ‘ஆருதல்’ ‘பபாருடம’ கபான்ற பிடழகள் தாராளமாகக் 
காணப்படும். ைாதாரணமாகப் கபசுந் தமிழில்தான் எழுதுவார். அதிலும் 
எழுவாபயங்ககயிருக்கிறது, பயனிடை எங்ககயிருக்கிறது என்று கதடினாலும் ைிை 
பைாற்பறாைர்களில் அகப்பைா. ஒரு வாக்கியம் நான்கு முழம் ஐந்து முழம் 
நீண்டிருக்கும். இவ்வளவுபிடழகள் மைிந்திருந்தாலும் படிப்கபாடர தன்வைமாக்கும் 
ைக்தி இவர் எழுத்துக்கு மட்டும் தனியாக அடமந்துள்ளது. அது என்ன ைக்தி என்று 
நம்மாற் பைால்ைமுடியாது.” (‘தமிழர் தடைவர்’ .ப.169) என்கிறார். 
 
இதடனப் பபரியாரும் ஒருநாளும் மறுத்ததில்டை. அவர் ைிைகவடள ஒகர பத்தியில் 
அனுகூைம் – அநுகூைம், அன்னியர் – அந்நியர், கட்ைி – கஷி, சூழ்ச்ைி – சூஷி, முஸ்லீம் 
– முஸ்ைிம், கதைீய – கதைிய என்று மாற்றி மாற்றித் பதாைர்ந்து எழுதியும், கபச்சுத் 
தமிழிலும் எழுதியடத அவகர அறிந்திருந்தாலும், இதற்காக இைக்கணம் 
கற்கப்கபாவதில்டை என்று கூறி தான் பைால்ை நிடனத்த கருத்துக்கு மட்டுகம 
முக்கியத்துவம் அளித்தார். 
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பபரியார் பல்கவறு புடனப் பபயர்களில் கட்டுடரகடள எழுதியுள்ளார். இவற்றில், 
“ைித்திரபுத்திரன்’, ‘படழய கருப்பன்’ என்படவ நன்கு அறியப்பட்ை 
புடனப்பபயர்களாகும். இடதத் தவிர கதைீயத்துகராகி, ஒரு பதாழிைாளி, சுடமதாங்கி, 
யார் எழுதினாபைன்ன, எவர் எழுதினாபைன்ன, ஒருநிருபர், நமதுஅரைியல் நிருபர், 
பபாதுநைப்பிரியன், குறும்பன், உண்டம காண்கபான், நம்பிக்டகயிழந்தவன், 
பார்ப்பனரல்ைாதான், உண்டம விளம்பி, வம்பளப்கபான், படழய காங்கிரஸ்காரன், 
வம்பன் என்ற புடனப் பபயர்களிலும் இவர் எழுதியிருக்கைாம் என்ற பபரியாரியைில் 
ஆர்வம் பகாண்கைார், அவர் எழுதும் முடறடய நன்கறிந்த வாைகர்கள் 
கருதுவதுண்டு. 
 
ஆண்டு, மாதம்,கததி ஆகியவற்டறக் குறிக்க முடறகய ௵, ௴, ௳ என்ற 
குறியடீுகளும், கமற்படி என்படதக் குறிக்க ௸ என்ற குறியடீும் , ரூபாய், அணா, 
டபைா எனும் அன்டறய நாணயமுடறக் கணக்குகடளயும் அப்படிகய 
பயன்படுத்தினார். பபரியார் முதல் முதைாக எழுத்துச் ைீர்திருத்தத்டத குடி அரைில் 
அறிமுகப்படுத்த எண்ணி இருந்தாலும், எழுத்துச் ைீர்திருத்தத்டத அறிமுகப்படுத்தியது 
1935 ஆண்டு ஜனவரி 6 ஆம் நாள் பவளிவந்த அவரது மற்பறாரு பத்திரிக்டகயான 
“பகுத்தறிவு” வார இதழில்தான். எழுத்துச் ைீர்திருத்தத்டத அறிமுகப்படுத்தும் 
திட்ைத்டத, இதற்கு முதல் வார (30.12.1934) “பகுத்தறிவு” இதழின் துடணத் 
தடையங்கத்தில் கீழ்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்… 
 
__________ “இன்னமும் தமிழ் பாடஷ எழுத்துகளில் அகனக மாறுதல்கள் 
பைய்யகவண்டி இருந்தாலும் இப்கபாடதக்கு இந்த ைிறுமாறுதடை அனுபவத்திற்குக் 
பகாண்டு வரைாம் என்று கருதி அந்தப்படிகய எழுத்துக்கடள உபகயாகித்து 
அடுத்தாப்கபால் பிரசுரிக்கப்கபாகும் ‘குடிஅரசு’ பத்திரிடகடயப்பிரசுரிக்கைாம் என்று 
இருக்கிகறாம்” __________ (பகுத்தறிவு 30.12.1934, ப.12) 
 
ைமூக ைீர்திருத்தம் மட்டுகம பத்திரிக்டகயின் குறிக்ககாள்: 
ஒவ்பவாரு வாரமும் 10,000 ‘குடிஅரசு’ பத்திரிடககடள அச்கைற்றினாலும், வருவாய் 
கிடைக்கக் கூடிய விளம்பரங்கடள அதிகம் பவளியிை பபரியார் அதிக ஆர்வம் 
காட்டியதில்டை. விளம்பரங்களுக்கு அதிக பக்கங்கடள ஒதுக்கினால் கருத்துகடள 
அதிகம் பைால்ை இயைாது கபாகிறது என்பது பபரியாரின் கருத்து. அதிக பக்கங்கடள 
விளம்பரத்திற்கு ஒதுக்க இயைாது என்ற தனது நிடைடய வாைகர்களுக்கும், 
விளம்பரதாரர்களுக்கும் பவளிப்படையாககவ பத்திரிக்டக வாயிைாகக் குறித்து 
கீழ்வருமாறு அறிவிப்புச் பைய்தி அனுப்புகிறார். __________“பகாஞ்ைநாடளக்கு ‘குடிஅரசு’ 
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16 பக்கத்துைகன பவளிப்படுத்த கவண்டிய அவைியம் ஏற்பட்டுவிட்ைது. என்றாலும் 
இதனால் வாைகர்களுக்கு அதிகமான குடற ஏற்பைாதிருக்கும் பபாருட்டு இப்கபாது 
விளம்பரத்திற்காக உபகயாகப்படுத்தி வரும் சுமார் 7, 8 பக்கங்கடள இனி 3 அல்ைது 4 
பக்கங்களுக்கு அதிகப்பைாமல் பைய்துவிட்டு, ைற்கறறக்குடறய 12 அல்ைது 13 
பக்கங்களுக்கு குடறயாத விஷயங்கள் பவளியாக்க உத்கதைித்திருக்கின்கறாம். 
இதனால் ஒரு ைமயம் விளம்பர வியாபாரிகளுக்கு ைற்று அதிருப்தி இருக்கைாம்” 
__________ (குடி அரசு -23.12.1928), என்று தன்நிடை விளக்கம் அளித்துள்ளார். 
 
“ைமதர்ம அறிக்டக”(Communist Manifesto)யின் முதல்பாகம் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு, 1931 
ஆண்டு, அக்கைாபர் 4 ஆம் நாள் குடிஅரைில் பதாைங்கி, அந்த ஆண்டு நவம்பர் 1 ஆம் 
நாள்வடர பதாைர்ந்து 5 இதழ்களில் பவளிவந்துள்ளது. இது கபான்கற ‘ஜாதிபயாழிய 
கவண்டும்’ என்ற தடைப்பில் அறிஞர் அம்கபத்கர் கட்டுடர பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு 
பவளிவந்துள்ளது. ‘ைமதர்ம அறிக்டக’, ‘ஜாதிபயாழிய கவண்டும்’ இடவயிரண்டும் 
இந்தியபமாழிகளில் தமிழிலும், ஏடுகளில் ‘குடிஅரைி’லும் தான் முதைில் பவளிவந்தன 
என்பது குறிப்பிைத்தக்கதாகும். 
 
‘ஒன்கற குைம்’ என்படத வைியுறுத்த குடிஅரசு இதடழத் துவக்கிய பபரியாரிைம், 
நீதிக்கட்ைி நைத்தி வந்த ‘திராவிைன்’ நாகளட்டை அவர்களால் நைத்த முடியாத நிடை 
ஏற்பட்ை பபாழுது ‘திராவிைன்’ நாகளட்டை நைத்தும் பபாறுப்பும் பபரியாரிைம் வந்து 
கைர்ந்தது.   பகாள்டககளின் படி ‘குடிஅரசு’ பத்திரிக்டக கபாைத்தான் அகத 
பகாள்டகயுைன் ‘திராவிைன்’ நாகளட்டையும் நைத்துகவன், ஒப்புக்பகாள்ளாவிட்ைால் 
ஒத்துடழக்காமல் விைகிவிடுகவன் என உறுதியாக அறிவித்துவிட்டுப் பபாறுப்டப 
ஏற்றுக் பகாண்ைார் பபரியார். 
 
நீதிக்கட்ைி, தங்கள் கட்ைியில் பார்ப்பனர்கடளயும் கைர்த்துக்பகாள்ளும் முடிடவ 
எடுத்த பபாழுது அடத அவர்களது திராவிைன் நாகளட்டிகைகய கண்டித்து எழுதத் 
துவங்கினார் பபரியார். அதிர்ச்ைி அடைந்த நீதிக்கட்ைி, ‘திராவிைன்’ நாகளட்டை 
அவரிைம் இருந்து திரும்பப்பபற்றது. அைர்கமலுமங்டகத்தாயார் எனும் அம்டமயாடர 
ஆைிரியராக அமர்த்தி, ‘திராவிைன்’ நாகளட்டை நீதிக்கட்ைி தனது ைார்பில் மீண்டும் 
பவளிக்பகாண்டு வந்தபபாழுது, “திராவிைன் மதகவறுபாடு, வகுப்புகவறுபாடு 
காட்ைாமல் இனி பவளியிைப்படும்” என்ற அறிவிப்டப பவளியிட்டு, பபரியாரிைம் 
இருந்து திராவிைன் நாகளடு திரும்பப் பபறப்பட்ைதன் கநாக்கத்டத பவளிப்படுத்தியது. 
திராவிைன் நாகளட்டுைன் பகாண்ை பதாைர்பில் பபரியாருக்கு பபாருளிழப்பு 
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ஏற்பட்டும், தனது பகாள்டகக்குப் புறம்பாக இருந்தால் விைகிவிடுகவன் என்று 
பைால்ைியது கபாைகவ, ‘திராவிைன்’ ஏட்டின் பபாறுப்பிைிருந்து விைகினார் பபரியார். 
 
கபாராட்ைங்களுக்குள்ளான பத்திரிக்டக எழுத்துப்பணி: 
பபரியாரின் பத்திரிக்டககள், பகுத்தறிவு பாைடறகள் மட்டுமல்ை, தமிழக வரைாற்றுப் 
கபாக்டகயும், அக்காை இந்திய வரைாற்றுப் கபாக்டகயும் பைம் பிடித்துக் காட்டுவன. 
பபரியார் துவக்கிய சுயமரியாடத இயக்கம் என்னும் ைமூகப்புரட்ைிடய, அதகனாடு 
பதாைர்புள்ள பபரியாரின் பபாதுவாழ்வுப் பயணத்டத, அவர் தமிழகத்தில் 
பகாண்டுவந்த ைிந்தடன மாற்றத்டதச் ைிறந்த முடறயில் பதிவு பைய்துள்ள 
ஆவணங்களாகவும் விளங்குகின்றன. 
 
குடிஅரசு :- 
குடிஅரசு பதாைங்கிய எட்டு ஆண்டுகளில், “இன்டறய ஆட்ைி ஏன் ஒழியகவண்டும்?” 
என்ற தடைப்பில் பபரியார் எழுதிய தடையங்கத்துக்காக பிரிட்டிஷ் அரசு 
பபரியார்மீது ‘அரசு துகராகக் குற்றச்ைாட்டு’களின் கீழ் வழக்கு பதாைர்ந்து, 1933 ஆம் 
ஆண்டில் ரூ.300 அபராதமும் விதித்து, 9 மாதங்கள் ைிடறயிலும் அடைத்தது. 
பபரியாரின் மடனவி நாகம்மாளின் மடறவிற்குப் பிறகு, குடிஅரைின் பதிப்பாளராகப் 
பபாறுப்கபற்ற பபரியாரின் தங்டக கண்ணம்மாளுக்கும்   ரூ.100 அபராதமும், 6 மாத 
ைிடறத் தண்ைடனக்கு விதிக்கப்பட்ைது. குடியரசு முைக்கப்பைைாம் என எதிர்பார்த்த 
பபரியார் கவடை பகாண்ைதாகத் பதரியவில்டை. குடியரசு தடைப்பட்ைால் 
அகதநாளில் கவறு பத்திரிக்டக வரும் என குடிஅரைில் அறிவிக்கிறார். 
அறிவித்ததுகபாைகவ, குடிஅரசு வரகவண்டிய அகதநாளில் ‘புரட்ைி’ என்ற 
பத்திரிக்டகடய தடைபைாது பவளியிட்டு விட்டு, அதில், “குடிஅரடை” ஒழிக்கச்பைய்த 
முயற்ைியால் “புரட்ைி” கதான்ற கவண்டியதாயிற்று. கண்டிப்பாகப் புரட்ைி 
கதான்றிகயதான் ஆககவண்டும்” என்று காரணமும் குறிப்பிடுகிறார். 
 
பபரியாரின் ‘குடியரசு’ இதழ் அரைின் அைக்குமுடறகடள எதிர்பகாள்வதும் 
பதாைர்கடதயானது. பபரியார் ைிடறயிைிருந்த 1933 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19 ைிருந்து 
‘குடிஅரசு’ தற்காைிகமாக நிறுத்தப்பட்டு மீண்டும் 1935 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 13 
ைிருந்து பவளிவரத்பதாைங்கியது. பிறகு மீண்டும் 1940 ஆம் ஆண்டு டிைம்பர் 29 இல் 
நிறுத்தப்பட்டு, மீண்டும்   1943 ஆம் ஆண்டு அக்கைாபர் 16 ைிருந்து 
பவளிவரத்பதாைங்கி, மீண்டும் 1949ஆம் ஆண்டில் அரைின் ஒடுக்கு முடறக்கு 
உள்ளானது. கமலும் அரசு ரூ.3000 ஜாமீன் பதாடக ககட்ககவ, குடி அரசு பதாைராமல் 
கபாகும் நிடைக்குத் தள்ளப்பட்ைது. ஆனாலும் 1925 ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1949 ஆம் 
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ஆண்டுவடர ‘குடி அரசு’ தமிழகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் தடைமுடறகள் கைந்து 
இன்னமும் பதாைர்ந்து பகாண்டுதான் உள்ளது. 
 
புரட்ைி:- 
குடியரசு ஏடு மட்டுமல்ை, பதாைர்ந்து வந்த “புரட்ைி”யும் அைக்கு முடறக்கு 
உள்ளானது, ஆைிரியர் பபயர் பத்திரிக்டகயில் குறிப்பிைப்பைவில்டை என்று கூறி 
மீண்டும் பவளியிட்ைாளர் கண்ணம்மாள் மீது வழக்கு பதாைரப்பட்டு ரூ 1,000 ரூபாய் 
அபராதம் விதிக்கப்பட்ைது. ஒகர ஆண்டில் அடுக்கடுக்காக மூன்று வழக்குகள், 
ஆயிரக்கணக்கில் அபராதங்களுக்கு கமல் அபராதங்கள் எனத் பதாைர்ந்து தீட்ைப்பட்டு, 
சுமார் ரூ. 5,000 க்கும் கமல் பபாருளிழப்பில் “புரட்ைி” இதழும் பவளிவரமுடியாத 
நிடைடய எட்டியது. 
 
பகுத்தறிவு :- 
“புரட்ைி’ ஏடு பவளிவரும்கபாகத ‘பகுத்தறிவு’ எனும் நாளிதடழத்பதாைக்கிய பபாழுது 
அதுவும் இரண்டு மாதங்கள் என்ற குறுகியகாைத்தில் முைங்கிப் கபானது. ஆனால் 
அகத பகுத்தறிடவ பதாைர்ந்து வார ஏைாகவும், பிறகு மாத ஏைாகவும்   ஏறத்தாழ 
ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் நைத்தியுள்ளார் பபரியார். பகுத்தறிவு வார இதழுக்கும், அதன் 
உண்டம விளக்கம் அச்ைகத்துக்கும் இரண்ைாயிரம் ரூபாய் பிடணயத் பதாடக 
கட்ைகவண்டும் என்று 1935 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 29 இல் அரசு ஆடண பிறப்பித்தது. 
தடைபட்ை ‘பகுத்தறிவு’ இதழ் பிறகு மீண்டும் 1935 ஆம் ஆண்டு பதாழிைாளர் 
தினமான கம முதல் நாளிைிருந்து பகுத்தறிவு நூற்பதிப்புக் கழகத்தின் ைார்பில், 
பகுத்தறிவு மாத இதழாக பவளிவரத்பதாைங்கியது. 
 
விடுதடை :- 
‘குடி அரசு’ம் வார இதழாக பவளிவந்து பகாண்டிருந்த காைத்தில், நீதிக்கட்ைியின் 
ைார்பில் பவளிவந்து நின்று கபாயிருந்த ‘விடுதடை’ இதழும் ஜூன் 1, 1935 ஆம் 
ஆண்டு முதல் வாரம் இருமுடற இதழாக பவளிவரத் பதாைங்கியது. பிறகு 1937 
ஆண்டுமுதல் ‘விடுதடை’ வாரம் இருமுடற பதிப்பு என்பது நிறுத்தப்பட்டு, 
‘விடுதடை’ நாகளைாக பவளிவருகிறது 
 
ரிகவால்ட்:- 
இவற்கறாடு பபரியார் ஆங்கிை இதழும் பவளியிட்டுள்ளார். கைாவியத் புரட்ைி நாளான 
நவம்பர் 7 ஆம் நாடளத் கதர்ந்பதடுத்து 1928 ஆம் ஆண்டில், ரிகவால்ட் (Revolt) என்ற 
ஆங்கிை வார ஏட்டைத் பதாைங்கி 55 இதழ்கள் வடரயும் பவளியிட்டுள்ளார். 
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‘குடிஅரசு’ இதடழயும், சுயமரியாடத இயக்கத்டதயும் 1925 ஆம் ஆண்டில் துவக்கி, 
அவற்றின் உதவியுைன் தனது ‘பகுத்தறிவு பகாள்டக’ பரப்பும் இயக்கப் பயணத்டதத் 
பதாைங்கிய பபரியாரின் எழுத்தும், கபச்சும் 1938 ஆம் ஆண்டு காைம் வடர 
முழுடமயான வசீ்கைாடு தமிழகத்தில் மாறுதல்கள் பைவற்டறக் பகாண்டு வந்தன.   
அவற்றின் விடளவுகளால் அவரது கருத்துப் கபார்க்களங்களான ‘குடிஅரசு’, ‘புரட்ைி’, 
‘பகுத்தறிவு’, ‘விடுதடை’ பத்திரிக்டககள் பதாைர்ந்து ைந்தித்த அரைின் 
அைக்குமுடறகளும், இழப்டப ஏற்படுத்தி பத்திரிக்டகடய முைக்கும் கநாக்கில் 
ஆயிரக்கணக்கில் தீட்ைப்பட்ை அபராதத் பதாடககளும், பிடணப் பணம் கட்ைச் 
பைால்ைி தடை பைய்த அரைின் பகடுபிடிகளும் பபரியாடர அடைக்க முடியாமல், 
அவரது கபாராட்ைத்டத தீவிரப்படுத்த மட்டுகம பைய்தன. 
 
அைக்குமுடறகள் பை எதிர்பகாண்ைாலும், பத்திரிக்டக நைத்துவடத ஒரு வருவாய் 
வரும் வாய்ப்பு என்கற கருதாமல், பகுத்தறிவு கருத்துக்கடள மக்களுக்கு எடுத்துச் 
பைல்லும் கருவியாகவும் கருதியவர் பபரியார். இதனால் அவர் என்றும் 
எழுத்துக்காகப் பபறும் ைிடறத் தண்ைடனகடளயும், அபராதங்கடளயும் துச்ைமாக 
மதித்திருந்தார். தனது பகாள்டககளில் இருந்து பிறழாமலும், விளம்பரங்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்காமலும் இதழ் நைத்திய பபரியார் பத்திரிக்டக துடறயில் 
ஒரு முற்றிலும் மாறுபட்ை ஒரு வியத்தகு மனிதர்தான். 
 
பபரியார் ைந்கதகமற உணர்ந்திருந்தது… எவ்வாறாயினும் தமிழக மக்கடள ைிந்திக்கத் 
தூண்டி, அவர்கடளப் பகுத்தறிவு ைிந்தடனப்பாடதயில்   திருப்பிவிட்ைால், அவர்கள் 
மீண்டும் தங்கள் தன்மதிப்புக்கு இழுக்கு தரும் பாடதயில் திரும்பிச் பைல்ைகவ 
வாய்ப்பிருக்காது என்ற எதிர்பார்ப்பும் நம்பிக்டகயும் மட்டுகம. தமிழர் உரிடம 
மீட்பராகப் பபரியார் இதடன அவரது ‘பகுத்தறிவு’ இதழின் தடையங்கத்திலும் 
குறிப்பிடுகிறார்… 
 
“முடிவாய்க் கூறுமிைத்து. பகுத்தறிவு மனித ஜவீாபிமானத்துக்கு மக்கடள 
வழிநைத்திச் பைல்லுகமபயாழிய எக்காரணம் பகாண்டும் மக்கள் பின் நைந்து 
பைல்லும்படியான அடிடம வாழ்வில் உயிர் வாழாது என்பகதயாகும்” (பகுத்தறிவு-
தடையங்கம்-26.8.1934) 
 

ோழ்க வபரியாரின் சிந்தடையும் நல்முயற்சியும். 
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நன்றி: 
ைிறகு: http://siragu.com/?p=18458 
ைிறகு: http://siragu.com/?p=18518 
____________________________________________________ 
கட்டுடரக்கு உதவிய நூல்: 
குடிஅரசு 1925, பபரியாரின் எழுத்தும் கபச்சும், பதாகுதி 1 (இரண்ைாம் பதிப்பு – 2008) 
 
பார்க்க: 
பபரியாரின் குடி அரசு மின்னூல்கள் 
http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/03/blog-post_6.html 
 
தமஅ பவளியடீு # 221 முதல்  தமஅ பவளியடீு # 244    வடர 
அறிமுகம் & பதாகுதி 1 --- 23 
____________________________________________________ 
 
பைம் உதவி: சுபாஷிணி டிரம்மல் 
 

 

மதவமாழி 
themozhi@yahoo.com 
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35. 
வபரியாடரத் மதாற்கடிக்க முடியாது: வதா.பரமசிேன் 
மநர்காணல் 
 

 -- என்.பகௌரி.  

 
தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வுக்களத்தில், கபராைிரியர் பதா. பரமைிவன் தவிர்க்க முடியாத 
பபயர். பவகுமக்கள் வழக்காறுகள் மற்றும் நம்பிக்டககள், ைைங்குகள் ைார்ந்தடவ 
இவரது ஆய்வுகள். ‘அழகர் ககாயில்’, ‘பண்பாட்டு அடைவுகள்’ கபான்ற இவரது 
நூல்கள் பரவைான கவனத்டதப் பபற்றடவ. மகனான்மணியம் சுந்தரனார் 
பல்கடைக்கழகத்தில் தமிழ்த்துடறத் தடைவராக இருந்து ஓய்வுப் பபற்றவர். 
அவரிைம் உடரயாடியதிைிருந்து... 
 
உங்களுடைய ஆய்வுகடளக் கல்பவட்டுகள், ஓடைச்சுவடு கடளத் தாண்டி நாட்ைார் 
வழக்காறுகள் வழி அடமத்துக் பகாண்டிருக்கிறரீ்கள். அடதப் பற்றி கூறவும். 
நாட்ைார் என்கிற பைால்ைால் நம்டம மாதிரி நகர்புறத்துக் காரங்க யாடர 
அர்த்தப்படுத்துகிகறாம்? பபரும்பாலும் ‘அவுட்காஸ்ட்’ எனப்படும் ஊருக்கு பவளிகய 
இருக்கிறவர்கள், கல்வியறிவு இல்ைாதவர்கள், ஏடழ மக்கள் இவர்கடளத்தான் 
நிடனக்கிகறாம். நாட்ைார் என்று பைான்னவுைன், ஏகதா கவடிக்டக பபாருள்மாதிரி, 
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பபரிய மீடை டவத்துக்பகாண்டு, தடையில் துண்டுப் கபாட்டுக்பகாண்டு ைாமி 
ஆடுகிற கூட்ைம் மாதிரிதான் நாம் நிடனக்கிகறாம். ஆனால், அப்படியில்டை. 
அவர்கடளப் படிக்கிறதுதான் உண்டமயாககவ கதைத்டதப் படிப்பதாகும். 
அவர்களுடைய வாழ்க்டக அடைவுகள் அர்த்தமுடையடவ. இன்னும் 
பைால்ைப்கபானால், நாட்ைார் என்று நாம் அடையாளங்காட்டும் ஒவ்பவாருவடரயும் 
'படிக்கப்பை கவண்டிய புத்தகங்கள்’ என்று பைால்ைைாம். அந்தப் புத்தகங்கடளத்தான் 
நான் பராம்ப விரும்பிப் படிக்கிகறன். அவர்களிைம் இருக்கும் இயல்பான ஞானம், 
நம்ம நகர்ப்புறத்துக்காரங்கக்கிட்ை இல்டைங்கிறதுதான் கைாகமான விஷயம். 
 
நாட்ைார் வழக்காற்றியல், நாட்ைார் பண்பாடு குறித்த ஆய்வுகளுக்கு ஒரு ைித்தாந்தம் 
ைார்ந்த அணுகுமுடற அவைியமா? 
என்னுடைய ஆய்வுகள் மற்றவர்கடளக் கவர்கிற இைகம, பபரியாரியத்டதயும், 
நாட்ைாரியடையும் நான் இடணத்துப் பார்ப்பதால்தான். இந்த வியப்பு, 
மார்க்ைியவாதிகளிைமும் இருந்தது. ைாதாரணமாகச் பைான்னால், நாட்ைார் 
வழக்காற்றியல் மீது நமது கவனத்டதக் குவித்தது இைதுைாரிகள்தான். எங்கள் 
ஊடரச் கைர்ந்த என் பக்கத்துத் பதருடவச் கைர்ந்த நா. வானமாமாடை 
கபான்றவர்கள்தான் இந்தத் துடறயின் முன்கனாடிகள் . மார்க்ைிய பவளிச்ைத்தில் 
நாட்ைார் மரடப அணுகுகிற கபாக்கு இந்தியாவிகைகய தமிழகத்தில்தான் தடைப்பைத் 
பதாைங்கியது. 
 
உங்களுக்கு முன்னர் நா.வானமாமாடை, கபராைிரியர் லூர்து கபான்றவர்களும் 
ைமகாைத்தில் நீங்கள், நா. முத்துகமாகன் கபான்றவர்கள் இத்தடகய ஆய்வுகளில் 
கவனம் பைலுத்தி வருகிறரீ்கள். இன்று இத்துடறயில் நம்பிக்டகயளிக்கும் ஆய்வு 
கடள யார் பைய்து வருகிறார்கள்? 
அப்படி நம்பிக்டகயளிக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்டை. நாங்கள் நம்பிக்டகயிழந்து 
கபாயிருக்கிகறாம் என்பதுதான் இப்கபாடதய கைாகம். நீங்கள் பைால்வது கபால், 
வானமாமாடை, லூர்து கபான்றவர்கள் முதல் தடை முடறயினர். எங்கடளப் 
கபான்றவர்கள் அவர்களுக்கு அடுத்தத் தடைமுடற. மூன்றாவது தடைமுடறக்கு 
இப்கபாது ஆள் இல்டைபயன்பதுதான் உண்டம. என்டனவிை, முத்துகமாகனுக்கு 
ைித்தாந்தத் பதளிவு நிடறய இருக்கிறது. அவருடைய ‘ஏகம், அகநகம், ைாதியம்’ என்ற 
புத்தகத்துக்கு நான் முன்னுடர எழுதியிருக்கிகறன். என்னுடைய ‘பதய்வங் களும் 
ைமூகமரபுகளும்’ என்ற புத்தகத்துக்கு அவர் முன்னுடர பகாடுத்திருக்கிறார். நாங்கள் 
இருவரும் ஒகர பைகில் பயணிப்பவர்கள். 
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நீங்கள் பாண்டியர்களுடைய வரைாற்றில் கவனம் பைலுத்தப் கபாவதாகக் 
குறிப்பிட்டிருக்கிறரீ்கள். இன்னும் பைய்ய கவண்டியடவ எடவ? 
களம் திறந்துகிைக்கிறது. ஆய்வாளர்கடளத்தான் காண வில்டை. பைய்ய கவண்டிய 
கவடைகள் நிடறய இருக்கின்றன. ஆட்களும், கருவிகளும், நிறுவன வைதியும்தான் 
இல்டை. மீனாட்ைியம்மன், பாண்டியர்ககளாடு பநருங்கிய பதாைர்புடைய பதய்வம் 
என்பகதாடு படழய வரைாற்றாைிரியர்கள் நிறுத்திக்பகாள்வார்கள். நான் கூடுதைாக 
ஒரு தகவடைத் தருகிகறன். அந்தத் தகவடை அவர்கள் கண்டுபகாள்ளவும் இல்டை. 
கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளவும் இல்டை. மதுடர மீனாட்ைியம்மனுக்கு நவராத்திரி 
திருவிழாவில் ஒரு நாள் ‘கவப்பம்பூ மாடை’ அணிவிக்கப்படுகிறது. பாண்டியர்கடள 
அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு மாடைடய ஒரு பதய்வம் அணிகிறது. அடதப் பற்றி 
எந்த வரைாற்றாைிரியர்களும் இதுவடர ஆய்வுபைய்யவில்டை. 
 
அதிகரித்து வரும் டவதீக மரபின் தாக்கத்தினால் ைிறு பதய்வ மரபுகள் 
அழிந்துவிடுமா? 
உக்கிரம் பபாருந்திய டகயில் ஆயுதகமந்திய, அக்னி மகுைம் சூடிய தாய்த் 
பதய்வங்கடள டவதீக மரபால் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாது. மீனாட்ைியம்மடனப் கபாை 
ைாந்தபைாரூபியாய் இருக்கும் பதய்வங்கடளத்தான் அவர்களால் ஏற்றுக் பகாள்ள 
முடியும். இடத ஒரு ‘டமக்கரா பாைிடிக்ஸ்’ என்றுகூைச் பைால்ைைாம். எல்ைாப் 
பபருந்பதய்வங்களின் ககாயில்களிலும் ைிறுபதய்வங்கடளக்பகாண்டுவந்து 
குடியமர்த்துவதனா கைகய ைிறுபதய்வங்கடள பபருந்பதய்வங்கள் தின்று விடும் 
என்று அச்ைப்பைத் கதடவயில்டை. 
 
ைமீபகாைமாக, தமிழகத்தில் ைாதி அடமப்புகள் வலுவடைந்து வருகின்றன. மதவாத 
ைக்திகளும் இவற்டற ஊக்கப்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிடையில், அடர 
நூற்றாண்டுக்கு கமைாக ைாதி ஒழிப்பு கபாராட்ைத்டத முன்பனடுத்த பபரியாரின் 
முயற்ைிகள் கதால்வியடைந்துவிட்ைதாக விமர்ைனங்கள் எழுகின்றனகவ? 
பபரியார் கதாற்றுப்கபாகவில்டை என்பது மட்டுமல்ை, பபரியாடரத் கதாற்கடிக்க 
முடியாது. ஏபனன்றால், அவர் வாக்கு வங்கி அரைியகைாடு துளிக்கூை பதாைர்பு 
இல்ைாதவர். அவர் மனிதகுைத்தின் விடுதடைக்கு இந்தியாவின் பதன்பகுதியில் 
முதல் நிபந்தடனயாக முன்டவத்தது ைாதி ஒழிப்பு என்படதத்தான். எனகவ, அவடர 
மனித குைத்தின் விடுதடைடயத் கதடியவர் என்று பைால்ைமுடியுகம தவிர, 
தமிழர்களின் விடுதடைடயத் கதடியவர் என்றுகூை பைால்ைமுடியாது. அந்த 
விடுதடைக்கான வழியாக அவர் ைாதி ஒழிப்டப முன்டவத்தார். கைவுள் ஒழிப்பு, மத 
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ஒழிப்பு அல்ை, ைாதி ஒழிப்புதான். ைாதி புகல்கிற ககாயில்கள், ைாதி புகல்கிற 
இைக்கியங்கள், ைாதி புகல்கிற பமாழி என்று அவர் அடத முன்டவத்தார். 
 
ைாதிக்கு அங்கீகாரம் தருகிற எல்ைாவற்றுக்கும் அவர் அங்கீகாரம் தர மறுத்தார். 
பபரியாடரப் பற்றி எதிர்மடற விமர்ைனங்கள் வருவதற்குக் காரணம் நம் 
கல்வியறிவின் வக்கிரங்கள்தான். நாைாளுமன்ற ஜனநாயகத்டத 
ஏற்றுக்பகாண்ைதால்தான் பபரியாடர அடுத்தத்தடைமுடறக்கு எடுத்துச் பைல்ை 
முடியவில்டை. ஊழல், அரைியல் ஒழுக்கமின்டம காரணமாக, பபரியாடர திராவிைக் 
கட்ைிகளால் முன்டவக்க முடியவில்டை. பபரியாடர, ைமூகத்திைம் 
பகாண்டுபைல்வதற்கான திறடன அவர்கள் இழந்துவிட்ைார்கள். 
 
பாடளயங்ககாட்டை வரைாற்டறப் பற்றி எழுதிவருவதாகத் பதரிவித்திருக்கிறரீ்கள். 
அந்தப் பணி முடிந்துவிட்ைதா? 
அந்தப் புத்தகப் பணி கிட்ைத்தட்ை நிடறவடைந்துவிட்ைது. பாடளயங்ககாட்டை, 
கிறிஸ்தவ ைமய மரபுகடள உள் வாங்கிக்பகாண்ை ஊர். ைமய ைகிப்புத்தன்டம என்பது 
அந்த ஊடரப் பபாறுத்தவடர பகட்ைவார்த்டத. ஏபனன்றால், அது அங்கக 
இயல்பாககவ இருக்கிறது. நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாககவ 
பார்டவயில்ைாதவர்களுக்கும், பைவித்திறனில்ைாதவர்களுக்கும் பள்ளிக்கூைங்கடளக் 
கட்டிய ஊர் அது. அந்த முயற்ைியில் நிடறய ஐகராப்பியர்களும் இருந்தார்கள். 
அதனால்தான், கால்டுபவல் கபான்ற அறிஞர்கள் பநல்டை மாவட்ைத்தில் இருந்து 
வந்தவர்கள். பஹன்றி பவர் என்று ஒருவர் இருந்தார். கால்டுபவல்லுக்கு 
ைமகாைத்தவர். பபரியார் எல்ைாம் பிறப்பதற்கு முன்னாகைகய ஐகராப்பிய ைமூகம் 
அவடர ‘திராவிை இயல் அறிஞர்’ என்றுதான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறது. 
அவருடைய கல்ைடறயில் ‘எமிபனன்ட் டிராவிடியன் ஸ்காைர்’(Eminent Dravidian 
Scholar)என்றுதான் எழுதிடவத்திருக்கின்றனர். பாடளயங்ககாட்டை கதவாையங்களில் 
இப்கபாது ககட்ைாலும் பஹன்றி பவரின் கவதாகம பமாழிப்பபயர்ப்டபத்தான் 
வாைிக்கிகறாம் என்று பைால்வார்கள். 
 
முதல் அறிவியல் தமிழ் நூல் என்று பைால்ைப்படுகின்ற ‘பூமிைாஸ்திரத்டத’ எழுதிய 
‘ைார்ைஸ் திகயாபைஸ் இகரனியஸ்’ என்ற அறிஞரும் பத்பதான்பது ஆண்டுகள் 
பாடளயங்ககாட்டையில் வாழ்ந்திருக்கிறார். 
 
பாடளயங்ககாட்டைடயப் பற்றிய இதுகபான்ற நிடறய நுணுக்கமான ைான்றுகள் 
அழிந்துவிட்ைன. அதற்குப் பிறகுதான் நான் என் ஆய்வுகடளத் பதாைங்கிகனன். 
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பஹன்றி பவரின் நூல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்டை. ஒரு வியப்பான பைய்தி 
என்னபவன்றால், பஹன்றி பவர் ைிந்தாமணிக்கு ஒரு உடர எழுதியிருக்கிறார். 
ைிந்தாமணிடயப் பாைம் பைால்வதற்கு தமிழ் ஆைிரியர்கள் இப்கபாதும் 
பயப்படுவார்கள். ஆனால், பஹன்றி பவர் 1865-கைகய ‘நாமகள் இைம்பகம்’ பகுதிக்கு 
உ.கவ.ைாவிற்கு முன்னர் உடர எழுதியிருக்கிறார். ஆனால், உ.கவ.ைா அடதச் 
பைால்ைகவயில்டை. 
 
நன்றி: தி இந்து 
http://tamil.thehindu.com/general/literature/பபரியாடரத்-கதாற்கடிக்க-முடியாது-பதாபரமைிவன்-
கநர்காணல்/article7214606.ece 
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36.  
கவுதம் சன்ைாவுைன் ஓர் மநர்காணல் (வதாைர் ...) 
 

-- பைல்வன்.  
 

ககள்வி: 1990ல் மக்கள் அம்கபத்கர் நூற்றாண்டு 
விழாடவ பகாண்ைாடினார்கள். அந்த காைகட்ைத்தில் 
அம்கபத்கரின் பகாள்டககளும், தைித் எனும் 
பைால்ைாைலும் தமிழகபமங்கும் பரவைாக 
அறியப்பட்ைன. அந்த காைகட்ைத்தில் இருந்து 
தமிழகத்தில் இயங்கிவரும் இயக்கங்கள் குறித்து கூற 
முடியுமா? அப்கபாதுதான் டி.பி.ஐ (விடுதடை ைிறுத்டத 
இயக்கம்) மற்றும் புதிய தமிழகம் இயக்கம் ஆகியடவ 
உருவாகின. அகதகபாை பை அடமப்புகளும் 
அக்காைகட்ைம் முதல் மக்கடள குறிப்பிட்ை அளவில் 
தம் அடமப்பில் திரட்டியும் வருகின்றன 

 
பதில்:  பை எழுத்தாளர்களும், ைிந்தடனயாளர்களும் தைித் மக்களின் ஒருங்கிடணப்பு 
அம்கபத்கர் நூற்றாண்டு விழாவின் கபாதுதான் துவங்கியது என கூறிவந்தாலும் நான் 
ஆரம்பம் முதகை இதற்கு மாறான கருத்டதகய நான் பகாண்டுவந்துள்களன். 
 
ககள்வி: அப்கபாதுதான் இது பரவைாக அறியபட்ைது 
 
பதில்: இருக்கைாம், ஆனால் நான் அந்த கருத்தாக்கத்டதகய மறுக்கிகறன். தைித் 
இயக்கங்கள் எப்கபாதுகம கபாராடிகய வந்துள்ளன. பபாதுவாக ஒரு இயக்கத்தால் 
முப்பது வருைம் மாத்திரகம தீவிரமாக கபாராைமுடியும். முப்பது வருைம் கழித்து 
இயக்க முன்கனாடிகள் பைருக்கும் வயதாகிவிடும்- வயது நிச்ையமாக இதில் பங்கு 
வகிக்கிறது- அவர்கள் துணிச்ைல் குடறயும், அடுத்த தடைமுடற புதிதான ஒரு 
துவக்கத்டத எதிர்பகாள்ளும். உைபகங்கும் உள்ள ைமூக இயக்கங்களின் ட்பரண்கை 
இதுதான். தமிழக வரைாற்டறகய எடுத்துக்பகாண்ைால் 1880களில் துவங்கிய தைித் 
இயக்கம் 1914ல் அகயாத்திதாைர் மடறவுக்குப்பின் ைிறிது தடுமாறியது. அவருக்குபின் 
1919ல் அவ்வியக்கம் மீண்டும் வலுப்பபற்றது. 1920களில் திராவிை இயக்கம் கதான்றி 
அடத நீர்த்துகபாகச்கையும்வடர தைித் இயக்கம் வலுவாககவ இருந்தது. அதன்பின் 
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அம்கபத்கரின் காைகட்ைத்தில் 1932 முதல் 1956 வடர தைித் இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் 
வலுவாககவ இருந்தது. 1956ல் அம்கபத்கரின் மரணத்துக்குபின்  பிராந்திய 
அளவிைான தைித் தடைவர்கள் கதான்றும் வடர அதில் ைிறிது பதாய்வு ஏற்பட்ைது.  
அதன்பின் 1960 முதல் 1980 வடர மாநிைபமங்கும் ைிறிய அளவில் பைல்வாக்கு 
பகாண்ை ஏராளமான பிராந்திய தடைவர்கள் உருவானார்கள். இவர்கள் அதிக 
அளவில் கபைபட்ைவர்களாக இருந்தாலும் இவர்கள் அங்கீகாரம் பபறவில்டை. நீங்கள் 
எத்தடன கபாராட்ைம் நைத்தியிருந்தாலும், அங்கீகாரம் பபற்றிருந்தால் தான் நீங்கள் 
தடைவராக ஏற்கபடுவரீ்கள் அல்ைவா? 1990களுக்கு முன்பு பபரிய அளவில் 
கமாதல்கல் நிகழ்ந்துள்ளன. மீனாட்ைிபுரத்தில் நிகழ்ந்த கைவரம் குறித்து கமாதல் 
ககள்விபட்டிருப்பரீ்கள். ஆனால் இம்கமாதல்கடள பதிவு பைய்ய அக்காைகட்ைத்தில் 
வாய்ப்பு கிடைக்கவில்டை. 
 
ககள்வி: இவ்விடைக்காைத்தில் உதித்த தடைவர்கள் யார்? 
 
பதில்: டவ. பாைசுந்தரம், கைப்பன், இடளயபபருமாள், ைக்திதாைன் என ஒரு பபரிய 
பட்டியகை இருக்கிறது. ஆனால் அக்காைகட்ைத்தில் அவர்கடள அங்கீகரிப்பவர்கள் 
இல்டை. அவர்கள் இயக்கமாக இருந்தார்ககள ஒழிய அரைியைில் அவர்களால் 
நுடழய முடியவில்டை. 1990க்கு முந்டதய காைகட்ைத்தில் இன்பனாரு ைிக்கலும் 
இருந்தது. 1990க்கு முன் இன்டறய தைித் ைிந்தடனயாளர்களும், தைித்-அல்ைாத 
ைிந்தடனயாளர்களும் 1990க்கு முற்பட்ை தைித் இயக்கத்டத பகாள்டகயால் உந்தபட்ை 
இயக்கமாக கருதவில்டை. அவர்கள் அம்கபத்கடரகய ைாதிகட்ைி தடைவராக தான் 
பார்த்தார்கள். அவர்கள் மனதில் பபரிய தத்துவஞானிகள் என்றால் அவர்கள் பைனின், 
மார்க்ஸ், மாகவா, ஸ்ைாைின் என்ற எண்ணகம இருந்தது. இக்கண்கணாட்ைம் 
பகாண்ை அவர்கள் தைித் இயக்கங்கடள நிைம், பபாருளாதாரம் ைம்பந்தபட்ை 
பபாருளியல் ரீதியான கபாராட்ைங்களாககவ கருதினார்கள். அவர்கள் அம்கபத்கடர 
ஒரு ஜனநாயகவாதியாக அல்ைது முற்கபாக்குவாத எண்ணம் பகாண்ை ஒரு 
முதைாளித்துவ ைக்தியாககவ கருதினார்கள். அப்படித்தான் அவர்களால் அவர் 
வடரயடற பைய்யபட்ைார். இதன் விடளவாக தைித் இயக்கங்களின் பின்புைம், 
ைித்தாந்தம் மற்றும் மக்கடள திரட்டுதல் ஆகியவற்றுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் 
அளிக்க தவறினார்கள். 
 
அவர்கள் ைிந்தடனயில் மாற்றம் எப்கபாது வந்தது என ககட்ைால் 1988 முதல் 1991 
வடர ரஷ்யாவில் பபருத்த மாற்றம் ஒன்று நிகழ்ந்தது. ககார்பகைவ் ரஷ்யாவில் 
பபரஸ்ட்ராய்டிகாடவ அறிமுகபடுத்துகிறார். ஆனால் அது கதால்வியடைகிறது. அது 
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கதால்வியடைந்தபின் கைாவியத்யூனியன் வழீ்ச்ைியடைகிறது. கைாவியத் யூனியனின் 
குடியரசுகள் விடுதடையடைந்து முதைாளித்துவ, ஜனநாயக அடமப்டப 
உருவாக்குகின்றன. கம்யூனிைத்தால் உந்தப்பட்ை ைிந்தடனயாளர்கள் பைரும் 
ரஷ்யாவிகைகய தம் கவனத்டத பைலுத்தி வந்ததால் உள்ளூரில் உருவான 
இயக்கங்கடள படிக்க தவறிவிட்ைார்கள். கைாவியத்யூனியனின் வழீ்ச்ைிக்கு பின்னகர 
அவர்கள் ஆய்வுகளில் மாற்றம் உருவானது.  கைாவியத் யூனியனின் வழீ்ச்ைிக்கு 
பின்னர் தான் அவர்கள் அங்கக நைப்படத பற்றி கபசுவதில் எப்பைனும் இல்டை 
எனும் முடிவுக்கு வருகிறார்கள். ைீனாவிலும் அகத ைமயம் முதைாளித்துவம் 
அறிமுகமாகிறது. இம்மாற்றங்களால் அவர்கள் ைிந்தடனயில் மாற்றம் நிகழ்ந்த 
ைமயத்தில் தான் அம்கபத்கர் நூற்றாண்டு உதயமாகிறது. இதன்பின்னர்தான் இந்த 
ைிந்தடனயாளர்கள் அம்கபத்கடர படிக்ககவ பதாைங்குகிறார்கள். அம்கபத்கடர 
படித்தபின் தான் அவர் ஒரு தடைைிறந்த ைிந்தடனயாளர் என்படத அறிந்து அவடர 
அங்கீகரிக்க துவங்குகிறார்கள். இவர்கள் அடைந்த மனமாற்றத்டத ஏகதா ைமூககம 
மாறியதாக கருதி எழுதினார்கள். இந்த கண்கணாட்ைத்தில் தான் அவர்கள் அம்கபத்கர் 
நூற்றாண்டுக்கு பின்னகர தைித் இயக்க எழுச்ைி உருவானதாக கருதுகிறார்கள். 
முந்டதய கபாராட்ைங்கடளயும், இயக்கங்கடளயும் யாரும் கருத்தில் 
பகாள்ளவில்டை. 
 
ககள்வி: நீங்கள் பைால்வது உண்டமகய. அவர்கடள நாம் மறந்துவிைக்கூைாது 
 
பதில்: ஆம், அவர்கடள நாம் மறக்ககூைாது, ஆனால் அவர்கள் 
மறக்கபட்டுவிட்ைார்கள் 1990களுக்கு முந்டதய காைகட்ைத்தில் கணக்கற்ற தைித் 
இதழ்கள் பவளிவந்தன. ஆனால் இவர்கள் அவற்டற படிக்கும் எண்ணம் கூை 
பகாண்டிருக்கவில்டை. இவர்கள் என்ன பைய்தார்கள் என்றால் 1990க்குபின் அவர்கள் 
இந்த இதழ்கடள படிக்க துவங்கினாலும், தாம் அவற்டற படிக்க துவங்கியடதகய 
தைித் இயக்க எழுச்ைியின் காரணமாக கூறிவருகிறார்கள். தைித்-அல்ைாத 
ைிந்தடனயாளர்களிைம் தான் தைித்துகளுக்கு முன்பு இல்ைாத ைித்தாந்த அறிவு 
இருப்பதாக இவர்கள் கருதுகிறார்கள். களம் எதுவாக இருப்பினும் 30 ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுடற புதிய இயக்கங்கள் எழும். அகதகபாை அம்கபத்கர் 
நூற்ராண்டுவிழாவின்கபாது புதிய தைித் இயக்கங்கள் எழுச்ைி பபற்றன. தைித் 
ைிறுத்டதகள் இயக்கம் அப்கபாது மறுமைர்ச்ைி பபற்றாலும், அது 1990க்கு முன்கப 
உருவாகிவிட்ைது. ஆனால் திருமாவளவன் தடைடமகயற்ற பின்னகர இந்த தைித்-
அல்ைாத ைிந்தடனயாளர்கள் அவடர ஆதரித்கு உைன் வர ஒத்துடழக்கிறார்கள். 
அன்று இருந்த இயக்கம் இதுமட்டுமல்ை. புதிய தமிழகமும் இருந்தது, அருந்ததியினர் 
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இயக்கங்கள் இருந்தன, பை ைிறு இயக்கங்களும் ஜாதி ஒழிப்பு இயக்கங்களும், 
முண்ணனிகளும் இருந்தன. இந்த எழுச்ைியின் ஒரு காரணமாக அம்கபத்கர் 
நூற்றாண்டை குறிப்பிைைாகம ஒழிய- தைித் இயக்கம் உருவாககவ இதுதான் காரணி 
என கூறமுடியாது. ஏபனனில் (அது உண்டமபயனில்) அம்கபத்கரின் ைிந்தடனகடள 
இத்தடன ஆண்டுகளாக அழியாமல் பாதுகாத்து வந்தவர்கள் யார்? 
 
*** 
  
கபரா. யூககா: ஆனால் 1987/1988/1989 காைகட்ைத்தில் தாகன அவர்கள் அம்கபத்கரின் 
படைப்புகடள தமிழில் பமாழிபபயர்த்தார்கள்? 
 
ைன்னா: அவர்கள் பமாழிபபயர்த்தது உண்டமகய. ஆனால் அதற்கும் முன்கப பை 
குறுபவளியடீுகளில் அவரது படைப்புகள் பவளிவந்தன. ைரி, இடதகூை விடுங்கள், 
உங்கடள இன்பனாரு ககள்வி ககட்கிகறன். அந்த காைகட்ைத்துக்கு முன்பு 
தமிழ்நாட்டில் அம்கபத்கரின் ைிடைகள் இருக்கவில்டையா? 
 
கபரா யூககா: இருந்தன. ஆனால் இந்த அளவு எண்ணிக்டகயில் இருக்கவில்டை 
 
ைன்னா: அம்கபத்கடர பபாறுத்தவடர மக்கள் அவரது கருத்துக்கடள படித்தபின் 
கபாராட்ைத்தில் இறங்கவில்டை. மக்கடள பபாறுத்தவடர அவர் பபரும்பாலும் ஒரு 
குறியடீு மட்டுகம. அவர் நமக்காக உடழத்தார், நமக்காக கபாராடினார், அதனால் 
அவர் நம் ரட்ைகர் என்கற மக்கள் கருதுகிறார்கள். அதனால் கிராமம் கிராமமாக 
அம்கபத்கரின் ைிடைகடள எழுப்பி கபாராடும் உணர்டவ அதன்மூைம் வளர்த்தார்கள். 
பபாதுமக்கள் கபாராை பகாள்டக, தத்துவம் கபான்றடவ அவைியமில்டை. தைித் 
அல்ைாத ைிந்தடனயாளர்கள் கருதியது என்னபவனில் கபாராை ஒரு தத்துவ 
அடித்தளம் கவண்டும் என கருதியகத. அப்படி கருதியதால் தான் இந்த இடைப்பட்ை 
காைத்டத அவர்கள் முற்றிலும் தவறாக புரிந்து பகாண்ைார்கள். ஆக நாம் 1990 
அம்கபத்கர் நூற்றாண்டுவிழாடவ தைித் அல்ைாகதாருக்கான விழிப்புணர்வுகாைம் 
என புரிந்துபகாள்ளைாகம ஒழிய, அது தைித்துகடள பபாறுத்தவடர ஒரு நல்ை 
வாய்ப்பு மட்டுகம. இந்த ககாணம் பைராலும் புரிந்துபகாள்ளபைவில்டை என்கற 
கருதுகிகறன் 
 
கபரா யூககா: நல்ை பாயிண்ட், பவகு ைிைகர இடதப்பற்றி கபசுகிறார்கள். 
கபராைிரியர்கள் நூைகங்களில் அமர்ந்தபடி அகயாத்திதாைடரப்பற்றியும் தைித் 
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இயக்கங்களின் பதாைர்வரைாறு குறித்தும் கபசுவார்கள். இயக்கங்கள் ஓரிரவில் 
அல்ைது ஒகர நாளில் எழமுடியாது என்பதும் பதளிவு. புரட்ைிக்கான விடதகள் 
முதற்கண் ஊன்றபைல் அவைியம். நாமும் இயக்கங்களின் முந்டதய வரைாற்டற 
ஆராய்வதும் அவைியம். நான் இதுவடர கபைியவர்களின் உங்கடளகபாை பதளிவாக 
இடத கபைியவர்கள் யாருகம இல்டை. ஆனால் இதுவடரயிலும் யாருகம 1957 
முதல் 1990 வடர வாழ்ந்த தைித் தடைவர்கடளப்பற்றி எழுதியதில்டை 
 
ைன்னா: அவர்கள் அத்தடைவர்கடளபற்றி பகாஞ்ைமும் அக்கடற காட்டியதில்டை 
 
கபரா யூககா: ஆம். இவர்கள் அத்தடைவர்கடள புறக்கணித்தது மட்டுமின்றி 
அவர்கடளப்பற்றி எழுதவும் இல்டை 
 
ைன்னா: ஆமாம். ைிவராஜ் (குடியரசு கட்ைி தடைவர்) ஒரு முக்கியமான தடைவர். 
அவர் அம்கபத்கருக்கு அடுத்த நிடையில் அவருைன் இருந்தவர். ஆனால் 
அவடரப்பற்றி யாருக்கு என்ன அக்கடற பைால்லுங்கள்? அவர் அம்கபத்கடர விை 
ஒரு வருைம் மட்டுகம மூத்தவர், ஆனால் அவடரப்பற்றி எழுதுபவர்கள் யாருகம 
இல்டை. அம்கபத்கரின் மடறவுக்கு பின் அவர் அடமக்க விரும்பிய குடியரசுக் 
கட்ைிடய என் ைிவராஜ் அடமத்தார். அம்கபத்கர் இந்திய குடியரசு கட்ைிடய அடமக்க 
விரும்பி அதற்கான விதிகடளயும், பகாள்டககடளயும் எழுதினார். ஆனால் அக்கனவு 
நனவாகும் முன்னகர மடறந்தார்.  குடியரசுகட்ைிடய உருவாக்கி அகிை இந்திய 
அளவில் பகாண்டு பைன்றதில் பபரும்பங்கு என். ைிவராஜுக்கு உண்டு. அப்கபாது 
அதிகம் புகழ் பபற்ற தடைவர்கள் தமிழகத்தில் பைர் இருந்தார்கள். அம்கபத்கர் 1956ல் 
இறந்தார். குடியரசுக்கட்ைி 1957ல் உதயமாகிறது. 1962 கதர்தைில் திமுக குடியரசுக் 
கட்ைியுைன் கூட்ைணி கைர்கிறது. கூட்ைணி உருவாகும் ைமயத்தில் தமிழகத்தில் 
இருந்த முக்கிய தைித் தடைவர் ஆர்ய ைங்கரன் ஆவார். அவருக்கு பின் 
பள்ளிபகாண்ைா எம். கிருஷ்ணைாமி, ஜி.மூர்த்தி, ைக்திதாைன், கைப்பன், எல். 
இடளயபபருமாள், டவ.பாைசுந்தரம் மற்றும் பை தடைவர்களும் பிற்காைத்தில் வந்த 
இயக்கங்களுக்கு வழிககாைினார்கள். இந்த தடைவர்கடள யாருகம 
அங்கீகரிக்கவில்டை. திமுகவுைன் கூட்டு கைரும் அளவுக்கு அக்காைகட்ைத்தில் 
குடியரசுக்கட்ைி வலுவானதாக இருந்தது. என்.ைிவராஜ் கவலூரில் கபாட்டியிட்டு 
இரண்ைாமிைத்டத பிடித்தார். (அவர் இதற்குமுன் 1957ல் பைங்கல்பட்டு நாைாளுமன்ற 
பதாகுதியில் கபாட்டியிட்டு பவன்றிருந்தார்). ைிவராஜ் கவலூர் எம்பி பதாகுதியில் 
கபாட்டியிட்ைார். அகத ைமயம் கவலூரில் இருந்த ஆறு பதாகுதியிலும் திமுக 
கவட்பாளர்கள் கபாட்டியிட்ைார்கள். இரு கட்ைியினரும் ஒகர கூட்ைணி என்பதால் 
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இருவரும் பவன்றிருக்க கவண்டும். திமுக ஆறு பதாகுதியிலும் பவன்றிருந்தால் 
குடியரசு கட்ைியும் எம்பி கதர்தைில் பவன்றிருக்க கவண்டும். ஆனால் 
அதிர்ச்ைியளிக்கும் முடறயில் ஆறு திமுக கவட்பாளர்களும் பவற்றிபபற்றும், 
குடியரசு கட்ைி கவலூர் எம்பி கதர்தைில் கதாற்கடிக்கபட்ைார். இது யார் குற்றம்? 
திமுகவினர் அவருக்கு ஓட்டு கபாட்டிருக்ககவண்டும் இல்டையா? கூட்ைணிகட்ைிக்கு 
துகராகம் பைய்த திமுக தைித்களின் உரிடமக்கும்,அடையாளத்துக்கும் கபாரிடுவதாக 
எப்படிக்கூற முடியும்? 
 
திராவிை கட்ைிகள் மற்றும் திராவிை இயக்கங்களின் இயல்கப இதுதான். தைித் 
தடைவர்களின் குரடை ஒைிக்க அனுமதிக்கபைாததால் தைித் இயக்ககம இல்டை 
என நாம் முடிவுகட்ை முடியாது. ஆக, அம்கபத்கர் மடறந்து 1990 வடரயிைான 30 
ஆண்டு காைகட்ைத்தில் குறிப்பிைதக்க இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டிலும், இந்திய 
அளவிலும் இயங்கிகய வந்துள்ளன. அவற்டற ஏற்றுபகாள்ள மனமில்ைாத 
நிடையாகைபய இவ்வடக விவாதங்கள் கதான்றுகின்றன. 1990ல் கைாவியத் 
யூனியனின் வழீ்ச்ைிக்கு பின்னகர தைித அல்ைாத ைிந்தடனயாளர்கள் கண்ணில் தைித் 
பையல்பாடுகள் பதரிய துவங்கின 
 
கபரா யூககா: குடியரசுகட்ைி கபான்ற கட்ைிகள் தம் பைாந்த ைின்னத்தில் 
கபாட்டியிைவில்டை என்பதும் திமுக அல்ைது அதிமுக கபான்ற கட்ைிகளின் 
ைின்னத்திகைகய கபாட்டியிட்ைன என்பதும் ைரியான தகவல் தாகன? 
 
ைன்னா: ஆம். துவக்க நிடையில் (1952 மற்றும் 1957 கதர்தல்களில்) குடியரசுக்கட்ைி 
பைாந்தமாக யாடன ைின்னத்தில் நின்றது. ைட்ைைடப கதர்தைில் காமன்வலீ் 
கட்ைியுைன் உதயசூரியன் ைின்னத்தில் (இடத பின்பு திமுக சுவிகாரம் எடுத்தது) 
நின்றது. அதன்பின் தைித் கட்ைிகள் தனித்துகபாட்டியிடும் அளவு ஓட்டுவங்கிடய 
திரட்ை முடியாததால் அவர்களால் பைாந்த கட்ைி ைின்னத்தில் நிற்க முடியவில்டை. 
அவர்களுக்கு பகாடுக்கபட்ை பதாகுதிகள் 1 அல்ைது 2 எனும் அளவிகைகய 
இருந்ததால் திமுகவுைன் கூட்ைணி டவத்தால் உதயசூரியன் என்றும் அதிமுகவுைன் 
கூட்ைணி டவத்தால் இரட்டை இடை என்ற நிடையிகைகய அவர்கள் கபாட்டியிை 
கநர்ந்தது. இப்படித்தான் அவர்களின் இயக்கங்கள் ஒடுக்கபட்ைன. 
 
*** 
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கபரா. யூககா: இதனால் தான் 1990க்கு பிறகு உருவான இயக்கங்கள் கதர்தடை 
புறக்கணித்தும், மக்கடள ஒரு புரட்ைிகரமான முடறடய டகயாண்டும் திரட்ை 
முற்பட்ைனவா? 
 
ைன்னா: ஆம். கதர்தைில் என்ன நைக்கிறது என பார்த்கதாமானால் தைித்துகளால் 
தங்களுக்கு உரிய பங்டக பபறமுடியாத சூழகை நிைவுகிறது. இதற்கு இரு 
காரணங்கள் உள்ளன. ஒன்று 1932ல் வந்த அரசு உத்தரவால் 1935 முதல் அவர்களால் 
இரட்டை பதாகுதிகடள பபற முடியவில்டை. இரட்டை பதாகுதிமுடறக்கு பதில் 
ரிைர்வ் பதாகுதிகடள பபற்றார்கள். இதன் விடளவு என்னபவனில் இத்பதாகுதிகளின் 
பிரதிநிதி தைித்தாக இருக்ககவண்டும் என ஆனாலும், அடனத்து கட்ைிகளும் 
இத்பதாகுதிகளில் நிறுத்தும் தைித் கவட்பாளர் கட்ைி பிரதிதிநியாக பையல்படுகிறாகர 
ஒழிய இனப்பிரதிநிதியாக பையல்படுவதில்டை. ஆக தைித்துகளுக்கு கிடைத்த இந்த 
அரைியல் உரிடம தைித் அல்ைாதவருக்கக முதன்டமயாக பயன்படும் சூழல் 
இதனால் உருவாகிறது. இந்த அரைியல்முடற கமல் தைித்துகளுக்கு இருந்த 
நம்பிக்டகடய குடறத்து தைித்களின் வைிடமடய கவறு வழிகளில் 
அதிகரிக்ககவண்டும் என்ற ைிந்தடனடய உருவாக்கியது. அடிப்படையில் தைித் 
மக்கள் கதர்தல்களில் பதாைர்ந்து மனகைார்டவயும், ஏமாற்றத்டதயுகம கண்டு 
வருகிறார்கள். குறிப்பாக இது தைித் இடளஞர்களிடைகய எந்த கட்ைியும் 
தங்களுக்கான பிரதிநிதியாக இல்டை என்றும் எக்கட்ைியுகம அவர்களின் குரைாக 
ஒைிக்கவில்டை என்ற எண்ணத்டதயுகம கமகைாங்க டவத்தது. இந்த சூழைில் 
கதர்தல் புறக்கணிப்டப விடுதடை ைிறுத்டதகள் முன்டவத்தகபாது அது பபருத்த 
உற்ைாகத்துைனும், புரட்ைியாகவும் பதன்மாவட்ைங்களில் குறிப்பாக மதுடர மற்றும் 
சுற்றுப்புற மாவட்ைங்களிலும் கருதப்பட்டு தமிழகத்தின் அடனத்து பகுதிகளுக்கும் 
பரவியது. கதர்தல் புறக்கணிப்பு தமிழகத்தில் இன்றும் கூை ஒரு உணர்ச்ைிகரமான 
விஷயமாககவ பதாைர்ந்து வருகிறது. 
 
இரண்ைாவது காரணம் ஜாதி ஒடுக்குமுடறகள் ஆகும். 1990ல் பஜயைைிதா ஆட்ைிக்கு 
வந்து பபருமளவில் முக்குைத்கதார் ைமுதாயவர்க்கு முன்னுரிடம வழங்கினார். இது 
கதவர் ைமுதாய மக்களிடைகய ஆண்ை பரம்படர என்ற எண்ணத்டதயும், தமக்கு 
தைித்துகடள அைக்கி ஆள உரிடம உண்டு என்ற எண்ணத்டதயும் வளர்த்தது. 
தைித்துகள் இடத ஏற்க மறுத்ததால் பபருமளவில் ஜாதி கமாதல்கள் நிகழ்ந்தன. 
இச்சூழைிலும் ரிைர்வ் பதாகுதி தைித் எம்.எல்.ஏக்கள் கபைாமடைந்டதகளாக 
ைட்ைைடபயில் அமர்ந்திருந்தார்ககள அன்றி ஜாதிரீதியான அைக்குமுடறக்கு எதிராக 
குரல் பகாடுக்கவில்டை. தைித் மக்களிடைகய, குறிப்பாக தைித் இடளஞர்களிடைகய 
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இது பபருத்த மனச்கைார்டவ ஏற்படுத்தி தற்கபாடதய கதர்தல் முடற தங்கடள 
காப்பாற்றாது எனும் எண்ணத்டதயுகம உருவாக்கியது. ஆக அவர்கள் இயல்பாககவ 
கதர்தல் புறக்கணிப்பாலும், தைித் ைிறுத்டதகள் முன்டவத்த புரட்ைிகர 
மனப்பான்டமயாலும் கவரப்பட்ைார்கள். இதுகவ இதன் ைமூக பின்புைன் ஆகும் 
 
கபரா யூககா: ஜாதி முடறயின் தீய விடளவுகள் இப்கபாது குடறந்து, ைாதி 
இந்துக்களின் அைக்குமுடறகள் குடறந்துவிட்ைனவா? 
 
ைன்னா: இல்டை. இது ைாத்தியமில்டை. இவ்வைக்குமுடற இன்னமும் உயிருைன் 
தான் உள்ளது. இப்கபாதும் தினமும் பை அைக்குமுடறைம்பவங்கள் 
நிகழ்ந்தவண்ணகம உள்ளன. 
 
கபரா யூககா: கல்வியால் தீண்ைாடமடய ஒழிக்க இயலுமா? அதிகரிக்கும் 
கல்வியால் ஜாதி அடையாளத்டத பாதுகாக்கும் எண்ணமும், தீண்ைாடமடய 
பின்பற்றுவதும் குடறயுமா? கல்வி இடத ஒழிக்க உதவும் என நம்புகிகறன் 
 
ைன்னா: இல்டை. நான் அப்படி நிடனக்கவில்டை. ஏபனனில் ைாதி இந்துக்கள் 
இப்கபாது படித்த ைாதி-இந்துக்களாககவ இருக்கிறார்கள். ஜாதிமுடறயால் தங்களுக்கு 
கிடைத்த ைலுடககடள இழக்க அவர்கள் எப்படி முடனவார்கள்? தம்முடைய 
அடையாளத்டத பாதுகாக்ககவ அவர்கள் தீண்ைாடமடய வைியுறுத்துகிறார்கள். 
அத்துைன் இருவிதமான தீண்ைாடமகள் நிைவுகின்றன. ஒன்று பவளிப்படையான 
தீண்ைாடம, இரண்ைாவது நுட்பமான பவளிப்படையாக பதரியாத மடறமுகமான 
தீண்ைாடம. 
 
கபரா யூககா: இதன் பபாருள் என்ன? 
 
ைன்னா: எதிர்காைத்தில் இருக்கும் பபரிய ைவாகை நுட்பமான, மடறமுக 
தீண்ைாடமயின் பவளிப்பாடுகடள கண்ைறிவகத. இத்தடகய தீண்ைாடம நகரங்களில் 
நிைவுகிறது.  இத்தடகய மடறமுகமான தீண்ைாடமடய கண்ைறிந்து அரைியல் 
சூழைில் இது உருவாக்கும் காரணிகடளயும், தாக்கங்கடளயும் ஆராய்ந்து 
கண்டுபிடிக்க கல்வியாளர்களுக்கு நான் அடழப்பு விடுக்கிகறன் 
 
கபரா யூககா: இது இருப்பகத கூை நமக்கு பதரியாமல் இருக்கைாம் 
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ைன்னா: ஆமாம். ஜாதி ஒழிப்டப பற்றி கபைினால் இடத கண்ைறிந்துவிைைாம். ஜாதி 
ஒழிப்டப பற்றி கபைினால் உைகன அவர்கள் "இகதா பாருங்கள். நான் (ஜாதியால்) 
பபரியவன். படழய எண்ணங்கடள துறந்து தைித்துகளுைன் அமர்ந்து உண்ணவும், டீ 
குடிக்கவும் பைய்கிகறன்" என்பார்கள். இப்படி பைால்லுவகத ஒருவித ஜாதிய உயர்வு 
மனப்பான்டம ஆகும். இப்படித்தான் எல்ைா ைமயங்களிலும் நைக்கிறது. அதன்பின் 
நீங்கள் பைன்டனக்கு வருவரீ்கள். வந்து அங்கிருக்கும் அடுக்குமாடி கட்டிைங்களில் 
குடியிருப்பரீ்கள். அதன்பின் நான் தைித் உரிடமடயப்பற்றி கபசுகவன் என்பரீ்கள். 
ஆனால் உங்கள் வடீ்டுக்கு அருகக குடிடைகள் இருக்கும். அவர்கடள பற்றி வாடய 
திறக்க கூை மாட்டீர்கள். ககட்ைால் "அவர்கள் கமாைமானவர்கள்" என்பரீ்கள். இது 
மாதிரியான உள்பளான்று டவத்து புறபமான்று கபசும் மனப்பான்டமகய 
அறிவுஜவீிகளிைம் நிைவுகிறது 
கபரா யூககா: இதுமட்டுமல்ை. தைித்துகளின் வரைாற்டற புறக்கணிக்கும் 
மனப்பான்டமயும் காணப்படுகிறது. உதாரண்மாக - ைபால்ைர்ன் ஸ்ைடிஸ் எனும் 
பபயரில் ஒடுக்கபட்ை மக்கைின் வரைாற்டற ஆராயும் உைகப்புகழ் பபற்ற 
வரைாற்றுத்துடற ஆைிரியர்கள் கூை தைித்கடளப்பற்றி கபைியதில்டை 
 
ைன்னா: ஆம். அவர்கள் கபைவில்டை 
 
கபரா யூககா: ஆனால் தைித்துகள் தாகன ஒடுக்கப்பட்ை மக்களில் 
முக்கியமானவர்கள்? 
 
ைன்னா: நிச்ையமாக. இம்மாதிரி குற்றைாட்டுக்கடள அவர்கள் கமல் நாம் 
சுமத்தியபின்னகர அவர்கள் அடமதியாகி, விைகினார்கள். ைிை காைம் கழித்து 
அவர்கள் மனதில் "என்டன இப்படி இவர்கள் திட்டுடகயில் இவர்களது பிரச்ைடனடய 
நான் ஏன் கபைகவண்டும்?" என்ற எண்ணகம வந்தது. இதன் காரணமாக தான் 
அறிவுைார் வட்ைங்களில் தைித் அல்ைாத ைிந்தடனயாளர்கள் அடமதியாக 
இருக்கிறார்கள். இல்டைபயனில் அவர்கள் இந்கநரம் தங்கள் குரடை எழுப்பி இருக்க 
கவண்டும் அல்ைவா? 
 
கபரா யூககா: வி. கீதா கபான்ற பைரும் தைித் இயக்கங்கடள பற்றி எழுதிக்பகாண்டு 
வருகிறார்கள் அல்ைவா? 
 
ைன்னா: இது நாங்கள் எழுப்பும் குற்றைாட்டுகடள எதிர்பகாள்ள அவர்கள் 
கடைபிடிக்கும் பாதுகாப்பு உத்தியாகும். ஆக ஓரிரவில் 1990ல் தைித் இயக்கம் 
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எழுந்தது என பைால்வடத விை  நீண்ை-காை கநாக்கில் மக்கடள திரட்டும் 
முயற்ைிகய நிகழ்ந்தது என கூறைாம். 1990களில் அம்முயற்ைிக்கு வழியும், ஆற்றலும் 
கிடைத்தபின்னர் தைித் அரைியல் வறீுபகாண்டு எழுந்தது. அரைிைம் இது எத்தடகய 
அச்ைத்டத உருவாக்கியது என ககட்ைால், அப்கபாது இத்தடகய புரட்ைிகர 
அடமப்புகள் கதர்தடை புறக்கணித்தும், தைித் மக்கடள ஒருங்கிடணத்தும் வந்தன. 
அடவ நக்ைல்பாரி இயக்கங்களாக ஆகைாம் எனும் அச்ைம் அப்கபாது அரைிைம் 
நிைவியது. தம் இருப்புக்கு இத்தடகய கைாதடன வந்தடத உணர்ந்த திராவிை 
அரைியல் கட்ைிகள் ஒன்றிடணந்து தைித் இயக்கங்களுக்கு பநருக்கடி பகாடுத்தன. 
தைித் மக்கள் கமல் அவர்கள் வழக்குகடள பதாைர்ந்தும், கைவரங்கடள தூண்டியும் 
அழுத்தம் பகாடுத்து பாராளுமன்ற அரைியலுக்கு பகாண்டுவர முயன்றார்கள். அகத 
ைமயம் நாம் 1990 முதல் 1998 வடர கதர்தல் புறக்கணிப்பு பைய்ததால் விடளந்த 
விடளவுகள் என்ன என ககட்க கவண்டும். இதனால் இவர்களால் மக்கடள திரட்ை 
முடிந்தது. அவர்களின் துயரங்களுக்கு ஒரு வடிவத்டத பகாடுக்க முடிந்தது. 
தாக்கபடுடகயில் திருப்பி அடிக்கவும் முடிந்தது. ஆனால் இது மட்டுகம ஒரு 
அரைியல் கட்ைியின்முழுடமயான பணியாக இருக்க முடியாது. 
 
*** 
 
கபரா: ஹ்யூககா: ஆனால் விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்த அடவ உதவின அல்ைவா? 
 
ைன்னா: ஆமாம், ராஜதந்திர ரீதியில் மக்களுக்கு அரைியல் விழிப்புணர்டவ ஊட்ை 
அடவ உதவின. இதற்கு அடுத்தகட்ைம் தைித்துகடள அரைியல் ரீதியாக 
அதிகாரத்டத அடையவிைாமல் தடுப்பவர்கள் யாகரா அவர்களிைமிருந்து 
அதிகாரத்டத டகப்பற்றுவகத ஆகும். அரைியல் வளர்ச்ைியின் இயல்பான பரிணாமகம 
இது. கதர்தடை புறக்கணித்து வந்த தைித் கட்ைிகள் அதிகாரத்டத தாகம டகயில் 
எடுப்பது அல்ைது அதிகாரம் உள்ளவர்களிைமிருந்து அதிகாரத்டத பறிப்பது எனும் 
கதர்வுகளில் ஒன்டற கதர்ந்பதடுக்கும் நிடைக்கு ஆளாகின. விடுதடை ைிறுத்டதகள் 
அடமப்பில் இடணந்தவர்களின் அரைியல் வலு குடறவடத இது தடுக்கும் என்ற 
கநாக்கில் அடவ கதர்தைில் பங்பகடுக்க முன்வந்தன. இப்படி முடிபவடுத்ததும் 
அரைியல் கூட்ைணிகள், கதர்தல் கவடைகள் கபான்றவற்டற பைய்யும் அவைியம் 
உருவானது. அனால் நான் முன்கப பைான்னதுகபான்ற 30 வருை காைசுழற்ைிடய 
அடவ மிக ைிறப்பாக பயன்படுத்தி மக்கடளத்திரட்டி கபாரிை தயார் பைய்தன 
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கபரா ஹ்யூககா: ைரி 1999 வடர நீங்கள் "கதர்தல் பாடத திருைர் பாடத" எனவும் 
"அரைியல் ஒரு ைாக்கடை" என்றும் கூறவீந்தீர்கள். இப்கபாது ைாக்கடையில் புதிய 
தமிழகம், விடுதடை ைிறுத்டதகள் உள்ளிட்ை கட்ைிகள் இறங்கிவிட்ைன. இதன்பின் 
தைித் அரைியடை எப்படி முன்பனடுக்கிறரீ்கள்? 
 
ைன்னா: கதர்தைில் இறங்கியபின் தமிழ்மாநிை காங்கிரஸ் தடைவர் மூப்பனாருைன் 
டகககார்த்து மூன்றாவது அணிடய அடமத்கதாம். இதன் கநாக்கம் திமுக, அதிமுக 
அல்ைாத புதிய தமிழகம், விடுதடை ைிறுத்டதகள் கட்ைிகடள உள்ளிட்ை இடைநிடை 
ைாதிகளின் அடமப்டப உருவாக்குவகத. ஆனால் மூப்பனார் இதற்கு இணங்காமல் 
1999க்கு பிறகு அதிமுகவுைன் கூட்ைணி அடமத்தார். அதன்பின் 2001, 2011, 2006 என 
அடனத்து கதர்தல்களிலும் திராவிை கட்ைிகள் இல்ைாத மாற்று அடமப்டப 
உருவாக்குவகத விடுதடை ைிறுத்டதகளின் கநாக்கமாக இருந்தது. இடத 
நிடறகவற்ற இக்கட்ைி கடுடமயாக முயன்றாலும் பவற்றி கிட்ைவில்டை. இது 
அரைியல் நிடையில் மாற்றம் வருவதற்கான ைிறந்த வாய்ப்பாகும். விடுதடை 
ைிறுத்டதகளுக்கு மாற்றம் கவண்டும் எனும் ஆர்வம் இருந்தாலும் மற்ற கட்ைிகளின் 
மனதில் அப்படிப்பட்ை விருப்பம் இல்டை. உதாரணமாக மருத்துவர் ராமதாடஸ 
எடுத்துக்பகாள்கவாம். ராமதாஸ் எளியவர்கடள ஒருங்கிடணக்க முயன்றார். 
மீனவர்கள், முஸ்ைிம்கள் முதைாகனாடர இடைநிடை ைாதியினருைன் 
ஒருங்கிடணக்க முயன்றார். அவர் எங்களுைன் கைர்ந்து தமிழ் பாதுகாப்பு அடமப்டப 
துவக்கி ஈழம் முதைான கபாராட்ைங்களில் பங்பகடுத்தாலும் இதுவடர மூன்றாம் 
அணியாக எங்களுைன் இடணந்து கதர்தடை ைந்திக்க அவர் முன்வரவில்டை. 2009ல் 
மூன்றாவது அணிடய அடமக்க முயன்கறாம். எங்கள் தடைவர் பதால். 
திருமாவளவன் மாற்று அணிடய அடமக்க மிகுந்த முன்கனற்பாட்டுைன் 
முயற்ைிகடள எடுத்தார். அகத ைமயம் 2007ல் ஒரு தைித் ைித்தாந்தம் உருவானது. 
இதன்படி தமிழகத்தில் தைித்துகள், கிறிஸ்துவர்கள், மீனவர்கள், முஸ்ைிம்கள், 
ஆதிவாைிகள் மற்றும் பிற ைிறுபான்டம ைமூகத்தினர் ஆகிகயார் பாமகவுைன் 
இடணந்தால் அது தமிழக அரைியைில் பபரிய மாற்றத்டத ஏற்படுத்தும் என 
நம்பிகனாம். அரைியல்ரீதியாக இத்தடகய அடமப்பு திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய 
கட்ைிகளுக்கு ைமமான மாற்று அடமப்பாக இருக்கும். 1996 கதர்தைில் இது ஒரு 
புரட்ைிகர மாற்று ைித்தாந்தமாக முன்டவக்கபட்ைது. 1996 கதர்தைில் இடத ஓரளவு 
நிடறகவற்ற முயன்றார்கள். தைித்துகள் இடத பைய்ததும் உைகன தைித் அல்ைாத 
ைாதிகளும் அரைியல் கட்ைிகடள உருவாக்கினார்கள். உருவாக்கி திமுகவுைன் 
கூட்ைணி கைர்ந்தார்கள். கூட்ைணி கைர்ந்ததும் பபரும்கதால்விடய அடைந்தார்கள். 
இந்த அனுபவத்திற்கு பின் ைாதிகட்ைிகளுைன் கூட்ைணி அடமக்க 1996க்கு பிறகு 
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திமுக முன்வரவில்டை. ஆக அச்ைமயத்தில் மாற்று அடமப்டப உருவாக்க 
இச்ைாதிகட்ைிகள் முயன்றாலும் திமுக அடத தன் அரைியல் ஆதாயத்திற்கு 
பயன்படுத்திக்பகாண்ைது. 
 
இது நிகழ்ந்தபின் ைிறுகட்ைிகளின் கமைான மக்களின் நம்பகதன்டம குடறந்து 
மூன்றாவது அணிக்கான வாய்ப்பு மங்கியது. இச்ையமத்தில் தான் புதிய தமிழகம் 
அரைியைில் நுடழந்தது, விடுதடை ைிறுத்டதகள் அடமப்பும் தன் அரைியல் 
நிடைப்பாட்டை மறுபரிைீைடன பைய்தது.அதன்பின் 1999, 2001 கதர்தல்களில் 
ஜாதிகட்ைிகளுைன் கைரமாட்கைாம் என அறிவித்த திமுக ஜாதிகட்ைிகள் என தங்கடள 
பவளிப்படையாக அறிவிக்காத கட்ைிகளுைன் கூட்ைணி கைர்ந்தது. இதனால் 
விடுதடை ைிறுத்டதகளுக்கு அதில் கைர வாய்ப்பு கிடைக்காமல் அதிமுகவுைன் 
கைரும் நிடை உருவானது. ஆனால் மாற்று அணி என அந்த ைமயம் உருவான 
திட்ைம் விடுதடை ைிறுத்டதகள் கட்ைியின் முக்கிய பையல்திட்ைமாககவ இருந்து 
வருகிறது. அன்றிைிருந்து 2011 வடர அத்தடகய அணிடய உருவாக்ககவ முடனந்து 
பையல்பட்டு வருகிகறாம். ஆனால் அந்த முயற்ைிகள் எல்ைாகம கதால்விடயகய 
ைந்தித்துள்ளன.ஆக இதன் அடிப்படை உண்டம என்னபவனில் விடுதடை 
ைிறுத்டதகள் கட்ைி அரைியைில் நுடழந்தாலும் தன் பகாள்டகயில் உறுதியாககவ 
இருந்து வருகிறது. ஆனால் அடத நிடறகவற்றுவதில் அவர்கள் பவற்றி 
பபறவில்டை 
 
கபரா ஹ்யூககா: ைரி, இப்கபாது திராவிை கட்ைிகளுைன் இடணந்து 
பையல்பைகவண்டியது அவைியம் ஆகிவிட்ைது. அவர்கள் தங்கள் கூட்ைணியில் 
உங்களுக்கான அங்கீகாரத்டத வழங்குகிறார்களா? கதர்தல் ைமயம் களத்தில் இறங்கி 
உங்களுக்காக அடிமட்ை அளவில் பணியாற்றுகிறார்களா? உங்களுக்கு ஓட்டு 
கபாடுகிறார்களா? உங்கள் தடைவருக்கு கமடையில் மரியாடத பகாடுக்கிறார்களா? 
கூட்ைணியில் உங்கள் நிடை என்ன? 
 
ைன்னா: இரு கட்ைிகடளயும் பார்த்தால் அதிமுக இப்கபாது ஒரு கதவர் கட்ைியாக- 
அதாவது முக்குைத்கதார் கட்ைியாக மாறிவிட்ைது. பஜயைைிதா என்று ைைிகைாவுைன் 
கைர்ந்தாகரா அன்கற அது முக்குைத்கதார் கட்ைியாக மாறிவிட்ைது. வைக்கக 
வன்னியர் ஓட்டுக்கள் பாமக, திமுக என இரண்ைாக பிரிந்துள்ளன. அதிமுகடவ 
பபாறுத்தவடர அவர்களின் வன்னியர் வாக்குவங்கி மிக ைிறியகத. அதிமுகவுைன் 
விடுதடை ைிறுத்டதகள் கட்ைி கைர்ந்தால் வைக்கக விடுதடை ைிறுத்டதககள 
அதிமுகடவ தாண்டி ஆதிக்கம் பைலுத்தும். ஆனால் பை அடித்தட்டுமக்கள் 
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அதிமுகவில் இருக்கிறார்கள் என்படதயும் குறிப்பிைகவண்டும். இதனால் 
அதிமுகவில் விடுதடை ைிறுத்டதகளுக்கு நல்ை மரியாடத கிடைத்தது. திமுகடவ 
பபாறுத்தவடர கமடையில் எங்கள் தடைவர்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கீகாரம் 
அடிமட்ை அளவில் கிடைப்பதில்டை. திமுக கமடைகளில் எங்கள் தடைவர்கள் 
கருணாநிதிக்கு ைமமாக கமடையில் அமராைம். அவர்கள் கட்ைிதடைவர்கள் எங்கள் 
கட்ைி கமடைகளுக்கு வருவார்கள். ஆனால் கமடையில் கிடைக்கும் மரியாடத 
அடிமட்ை அளவில் கிடைப்பதில்டை. அதிமுகடவ பபாறூத்தவடர அவர்கள் 
பதன்மாவட்ைங்களில் முக்குைத்கதார் கட்ைியாக இருப்பதால் அங்கக அவர்கள் 
எங்கடள மதிப்பதில்டை. இந்த ைமூகத்தில் நாங்கள் எந்த கமடைகளில் எங்கடள 
ஏற்றுபகாள்கிறார்கள் என்படத மட்டுகம பார்க்கும் சூழகை நிைவுகிறது. 
 
அரைியல் ைாக்கடையில் இறங்கியபின்னர் திமுக மற்றும் அதிமுகவுக்கு 
இடைகயயான வித்தியாைம் இதுகவ என ஆகிவிட்ைது. இம்மாதிரி பார்த்தால் 
அவர்கள் எங்களுக்கு பகாடுத்த பங்கு மிக ைிறிது என்பதுைன் எக்கட்ைியிலும் 
எங்களுக்கு முழுடமயான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்டை. அவர்கள் எங்கடள "தைித் 
கட்ைி" என்ற கண்கணாட்ைத்தில் மட்டுகம பார்க்கிறார்கள். இக்க்கண்கணாட்ைம் மாற 
ைிறிது காைம் ஆகைாம். 
 
*** 
 
கபரா யூககா: அவர்களது ஓட்டு விடுதடை ைிறுத்டதகளுக்கு விழுகிறதா? கைந்த 
கதர்தடை எடுத்துக்பகாள்கவாம். 2011ல் விடுதடை ைிறுத்டதகள், திமுக, புதிய 
தமிழகம் எல்ைாகம ஓரணியில் இருந்தன. வை மாவட்ைங்களில் வன்னியர்கள் 
ஒன்று திமுகவில் இருக்கிறார்கள் அல்ைது பாமகவில் இருக்கிறார்கள், தைித்துகள் 
விடுதடை ைிறுத்டதகளில் இருக்கிறார்கள். மூன்று கட்ைிகடள கைர்ந்தவர்களும் இதன் 
அடிப்படையில் வாக்களித்திருந்தால் நீங்கள் குடறந்தது 2 அல்ைது 3 
பதாகுதியிைாவது பவற்றி பபற்றிருக்க கவண்டுமல்ைவா? 
 
ைன்னா: ஆம் 
 
கபரா யூககா: ஆனால் நீங்கள் ஒரு பதாகுதியில் கூை பஜயிக்கவில்டை 
 
ைன்னா: ஓட்டு வங்கிகடள பற்றி கபைினால், குறிப்பாக 2011 என எடுத்துக்பகாண்ைால் 
பைரும் நிடனப்பது என்னபவனில் பாமக ஒட்டுபமாத்தமாக வன்னியர் கட்ைி என 
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நிடனக்கிறார்கள். ஆனால் வன்னியர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுடமயாக இருந்து 
பாமகடவ ஆதரிக்கவில்டை. இது முக்கியம். வன்னியரில் இருவடக உண்டு. ஒன்று 
தமிழ் கபசும் வன்னியர். இன்பனான்று பதலுங்கு கபசும் வன்னியர். தமிழ் 
வன்னியர்க்ள் ராமதாசுைன் இருக்கிறார்கள். பதலுங்கு கபசும் வன்னியர்கள் தனியான 
அரைியல் ைக்தியாக இருக்கிறார்கள். பதலுங்கு கபசும் அக்கினி குை வன்னியர்கள்- 
நாயுடுகள், பரட்டியார்கள் இதர பதலுங்கு கபசும் ைாதிகளுைன் இடணகிறார்ககள 
ஒழிய ராமதாைின் தடைடமடய ஏற்கவில்டை. இது ஒன்று. அடுத்து திமுகவில் 
உள்ள பதலுங்கு கபசும் வன்னியர்க்டள எடுத்துக்பகாண்ைால், அதிகாரம் பதலுங்கு 
கபசும் வைதியான வன்னியர் கவட்பாளர்களிடைகய உள்ளது. அதனால் தான் 
அவர்கள் அக்கட்ைியில் இருக்கிறார்கள். 2011ல் கதமுதிக திமுகவின் பதலுங்கு 
வன்னியர் ஓட்டை பிரித்தது. அத்துைன் பாமகவின் வன்னியர் ஓட்டும் குன்றியது. 
இந்த சூழைில் பதலுங்கு கபச்ம் வன்னியர் விடுதடை ைிறுத்டதகளுைன் 
கைரகவண்டும் என்ற அவைியம் இல்டைகய? கமலும் பாமகவில் உள்ள தமிழ் கபசும் 
வன்னியரும் விடுதடை ைிறுத்டதகடள முழுடமயாக ஆதரிக்கும் வாய்ப்பு குடறகவ. 
கநற்றுவடர அவர்கடள எதிர்த்த ஒருவர் இன்று அவர்களுக்கு எதிராக நிற்டகயில், 
அவடர அவர்களுக்கு ைமமாக பார்க்கமுடியாமல் அவர்கள் தம் ஆதரடவ 
அளிப்பதில்டை. 
 
தைித்துகடள எடுத்துக்பகாண்ைால் ஓட்டுகபாடுவது தம் கைடம என கருதுகிரார்ககள 
ஒழிய தம் இனத்டத கைர்ந்த இன்பனாரு தைித்துக்கு ஓட்டுகபாடுவகத கநர்டம என 
அவர்கள் கருதுவதில்டை. அதனால் அவர்களது ஓட்டு பை கட்ைியினரிடைகய 
பிரிகிறது. தைித் ஓட்டு தைித் அல்ைாதாருக்கு விழுகிறது. ஆனால் தைித் அல்ைாதார் 
ஓட்டு தைித்துகளுக்கு விழுவதில்டை. இந்த பிண்ணனியிகைகய விடுதடை 
ைிறுத்டதக்ள் பத்து பதாகுதிகளில் அடைந்த கதால்விடய புரிந்து பகாள்ள கவண்டும். 
வன்னியர் ஓட்டும், இடைநிடை ைாதி ஓட்டும் விடுதடை ைிறுத்டதகளுக்கு 
விழவில்டை. என்ன நைந்திருக்ககவன்டுபமனில் அக்கட்ைி தடைவர்கள் தம் 
பதாண்ைர்களுக்கு ைரியான பயிற்ைி பகாடுத்திருக்ககவண்டும் என்பகத. அப்படி 
நைந்திருந்தால் திமுக கூட்ைணியின் கதால்வி தவிர்க்கபட்டிருக்கைாம் 
கபரா யூககா: நான் இதிலுள்ள உண்டமடய ஒப்புபகாள்கிகறன். ஆனால் அகத 
கபான்ற பயிற்ைிடய விடுதடை ைிறுத்டதகளும் பகாடுக்ககவண்டும் என 
கருதுகிகறன். ஏபனனில்.. 
 
ைன்னா: உண்டம. அம்மாதிரி பயிற்ைிகள் கதடவபடுகின்றன 
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யூககா: உதாரணத்துக்கு கைாழவந்தான் பதாகுதியில், கள அளவில் விடுதடை 
ைிறுத்டதகள் கட்ைித் பதாண்ைர்கள் அதிமுகவுக்காக பணியாற்றினார்கள். காரணம் 
ககட்ைதற்கு அத்பதாகுதியின் பாமக கவட்பாளர் பள்ளர் என்றும் அதிமுக கவட்பாளர் 
படறயர் என்பதால் தம் பதாகுதியில் படறயருக்கு வாய்ப்பளிக்ககவண்டும் எனக் 
கருதுவதாகவும் கூறினார்கள். பைர் தம் கூட்ைணி கவட்பாளடர ஆதரித்தாலும் 
மற்றவர்கள் எதிர்கட்ைியான அதிமுகடவகய ஆதரித்தார்கள் 
 
ைன்னா: நீங்கள் பைான்னதுகபாை விடுதடை ைிறுத்டதகள் கட்ைி பதாண்ைர்களுக்கும் 
அப்பயிற்ைி அவைியமாகிறது. ைாதிய உணர்வு தடைதூக்குடகயில் அடனத்து 
இைங்களிலும் இம்மாதிரி பிரச்ைடனகள் எழுகின்றன. உள்ளூர் அரைியடையும் நாம் 
புரிந்துபகாள்ள கவண்டும். உள்ளூர் அரைியல் பிரச்ைடனகள் இருக்டகயில் கட்ைி 
பதாண்ைர்கள் எதிரணி கவட்பாளருக்கு ைாதகமாக கவடைபார்க்கும் வாய்ப்புகள் 
அதிகம். நாம் இம்மாதிரி பயிற்ைிடய வருங்காைத்தில் பகாடுக்ககவண்டும் 
என்படதயும், நம்மிைம் அப்பகுதியில் குடறகள் உள்ளன என்படதயும் மறக்க கூைாது. 
விடுதடை ைிறுத்டதகளில் ஜாதி இல்டை என நாம் கூற முடியாது. அம்மாதிரி 
எதிர்பார்க்கவும் முடியாது என்பதால் விடுதடை ைிறுத்டதகளிைமும் இவ்விஷயத்தில் 
மாற்றம் வரகவண்டும் 
 
கபரா யூககா: ைரி..உங்கள் கட்ைி இப்கபாது ஒரு அரைியல் கட்ைியாகிவிட்ைது. தைித் 
ஓட்டுக்கடள மட்டுகம டவத்து எந்த தைித் கட்ைியும் கதர்தைில் பவற்றி பபற 
முடியாது அல்ைவா? 
 
ைன்னா: நிச்ையமாக முடியாது என உறுதியாக கூறைாம் 
 
(திரு. ைன்னா அவர்களின் கநர்காணல் பதாைரும்..) 
 

 

 

வசல்ேன் 

holyape@gmail.com 
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37. 
ேடீண 
 

-- கவிஞர் ருத்ரா. 
 

 
 
நரம்புகள் 
காஷ்மீரிைிருந்து குமரிவடர 
பின்னல் இட்ைதில் 
ஒரு வடீண பைய்து 
மீட்டுகின்கறாம். 
பை பமாழி 
பை இனம் 
பை மதம் 
பை ராகங்கள் முழங்கினாலும் 
நமக்கு ககட்பது 
ஒகர வர்ண பமட்டு. 
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கல்வி எனும் ஆதார சுருதி 
எங்ககா ஒரு மூடையில் இருக்கும் 
மண்ணாங்கட்டிடயயும் 
மாணிக்கக் கதிர் வைீச்பைய்யும். 
ஒரு எருடம மாட்டை பகால்வதற்கா 
அந்த பவற்றித்திருமகள் 
பவனி வந்தாள்? 
பள்ளிக்கூைங்கள் 
வறுடமயின் பவறும் 
எலும்புகூடுகளாய் 
இற்று விைாதிருக்க 
இங்கக ைீற்றம் பகாண்ைாள். 
ைஞ்ைமும் ஊழலும் தான் 
அந்த எருடம மாட்டின் இரு பகாம்புகள் 
என்று அவள் புரிந்து பகாண்ைாள். 
இந்த 
சுதந்திர கதவி ைீற்றம் பகாள்ளட்டும். 
ககவைம் சுண்ைல் பபாரி கூை 
ஓட்டின் மின்னணு பபாறிகடள 
விடைக்கு வாங்கி விடும் 
அவைங்கள் மீது 
அவள் சூைம் 
ைீற்றம் பகாள்ளட்டும். 
ஆம்! 
ைீற்றம் பகாள்ளட்டும். 
 

 

 

கேிஞர் ருத்ரா இ. பரமசிேன் 

ruthraasivan@gmail.com 



 
 

174 

38. 
தபீாேளி ோழ்த்து 
 

-- கவிஞர் ருத்ரா. 
 

 
 
எல்கைாரும் வாழ கவண்டும் 
எல்ைாமும் பபற்று வாழகவண்டும். 
இதற்காக 
இனிப்பு புத்தாடை பட்ைாசுககளாடு 
வாழ்த்துகவாம். 
எந்த பண்டிடக என்றால் என்ன? 
எந்த கைவுள் என்றால் என்ன? 
மகிழ்ச்ைியின் திடளப்டப 
களிப்பின் உள் மைர்ச்ைிடய 
எப்படி நுள்ளிப்பார்த்தாலும் 
எப்படி கிள்ளிப்பார்த்தாலும் 
ஒன்றாய் தாகன இருக்ககவண்டும். 
மகிழ்ச்ைிடயக்பகாண்ைாடுகவாம். 
மகிழ்ச்ைிகய இல்ைாத மூடைகள் 
எங்கக இருந்தாலும் 
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ஒரு துளி மகிழ்ச்ைியாவது 
அங்கக பட்டு 
நடனய கவண்டும். 
இதில் தனித்தனி வாய்க்கால்கள் பவட்டும் 
அருளுடரகள் கூை 
பமாத்தக்கைைின் திவடைகளாக பதறிக்கட்டும். 
பள்ளிவாைல் 
கதவாையம் 
ககாவில் 
எல்ைாம் பவறும் இைங்கள். 
மகிழ்ச்ைி கவண்டி மண்டியிடும் 
மனங்ககள 
இங்கு எல்ைாம். 
நாம் பகாண்ைாடுகவாம் 
எல்ைா பண்டிடககடளயும். 
ஒருவர் பண்டிடக 
மற்றவருக்கு பவறும் விடுமுடறயாய் 
கழிந்து கபாகும் 
கபாைித்தன்டமகள் 
கழன்று கபாகும் நாகள 
பபான்னான நாள். 
எல்ைாமதங்களும்  
ஒகர மதமாய் ஆகும்கபாது 
அப்கபாது தான்  
நாம் அறிகிகறாம் 
மதங்கள் உரிந்து கபான 
மன பவளிடய. 
அந்த மகிழ்ச்ைிக்கு 
கைல்கள் துச்ைம். 
கவடைகளுக்கும் அச்ைம் 
பநருங்குவதற்கு. 
மகிழ்ச்ைிடய 
எல்ைா மண் பதாட்டிகளிலும் 
பதியம் இடுகவாம். 
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அந்த பூக்களுக்கு 
அதன் மகரந்தங்களுக்கு 
சுவர்கள் இல்டை. 
கூடரகள் இல்டை. 
அந்த மகிழ்ச்ைிகய மீண்டும் மீண்டும் 
அந்த மானிைத்து ஒளியின் 
மகரந்த கைர்க்டகயாய் 
மத்தாப்பூக்கள் சுைர்ந்திைட்டும் 
 

 

 

கேிஞர் ருத்ரா இ. பரமசிேன் 

ruthraasivan@gmail.com 
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39. 
அப்பாேின் பட்டுமேஷ்டி 
 

-- டஷைஜா. 
 

 
 
அப்பாவின் பட்டுகவஷ்டிமீது 
அண்ணனுக்கு ஒருகண் 
தம்பிக்கு இரண்டு கண் 
பபண்ணானஎனக்கும் 
அதன் மீதான 
பார்டவடயக்கண்டு 
அம்மா  ைிரிப்பாள் 
 
அகைஜரிடக கடரயிட்டு 
ைற்கற பழுப்புநிறமானாலும் 
பளபளக்கும் பட்டுகவஷ்டிடய 
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தாவணியாய் அணிந்துபகாள்ள 
தணியாத ஆடை இருந்தது 
சுபநாட்களில் 
கல்யாணப்பந்தைில் 
அப்பாவின் பட்டுகவஷ்டி 
அவரது கமனியில் 
அமர்க்களமாய் பஜாைிக்கும் 
திருபுவனம்பட்ைாம் 
திருமணத்தில் மாமனார் ைீராம் 
அருடமயாய் அடதப்கபணுவார் 
’ஆளழகா துப்படிக்காரா என்பதுகபாை 
பைல்வநிடை அதிகமில்ைாத என்டன 
பட்டுகவஷ்டி பணக்காரனாக்குகிறது’ 
என்று பைால்ைி ைிரித்துக்பகாள்வார் 
கூட்ைங்களில் அப்பாவின் கம்பரீத்டத 
ைட்பைன அடையாளம்காட்டும் 
 
அப்பாவால் கவஷ்டி அழகாகிறதா 
கவஷ்டியால்அப்பா அழகாயிருக்கிறாரா 
பட்டிமன்றக்ககள்விகள் 
பட்டுகவஷ்டிடயச்சுற்றிகய 
வந்துபகாண்டிருக்கும் 
ஒருநாளும் அடத 
யார் பதாைவும் அனுமதித்ததில்டை 
பபாக்கிஷமாய்ப்கபணி 
பபட்டிக்குள் பத்திரப்படுத்துவார் 
ைந்தன கைாப்பிட்டு 
கவஷ்டிக்கு கநாகாமல்  துடவத்து 
பவய்யில்மடறந்ததும் 
நிழைில்காயடவத்து 
கநைமுைன் பாதுகாப்பார் 
பட்டுகவஷ்டிடய 
பத்துமாதக்குழந்டதகபாைத்தான் 
பபட்டியினின்றும் எடுப்பார் 
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மடித்த இைம் கத்தியின் கூர்டமயாய் 
வாளின்பளபளப்பாய் 
முப்பதுவருஷமானாலும் 
 அழகாய் பஜாைிக்கும் 
நாள்பை இருக்ககவண்டுபமன 
நான்கு வைம்புத்துண்ைங்கடள 
பட்டுகவஷ்டிக்குப் 
பக்கதில்கபாட்டிருப்பார் 
எதிர்பாரா அப்பாவின் மரணத்தில் 
நிடைகுடைந்து கபாய்விைவும் 
பட்டுகவஷ்டிடயப்பற்றிபயல்ைாம் 
பைநாட்கள் நிடனக்ககவ இல்டை 
அன்றுஅப்பாவின் 
பபட்டிடயத்திறந்தபபாழுது 
அதில் அந்த பட்டுகவஷ்டி இல்டை. 
 
ைின்னக்கவர் ஒன்று பதன்பைவும் 
’திறந்துபார்த்கதாம் 
அதில்பட்டுகவஷ்டிடய 
விடைக்குகபாட்ை ரைீதும் 
இரண்ைாயிரம் ரூபாயும் ைில்ைடறயும் 
‘எனது மரண காரிய பைைவுக்கு..’ 
என்ற அப்பாவின் டகபயழுத்திட்ை 
கடிதமும்இருந்தது. 
 

 

 

டஷலஜா 

shylaja01@gmail.com 
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40. 
மதன் மின்ைல் 
 

-- கவிஞர் ருத்ரா. 
 
 

 
 
நான் பார்க்கும் கபாது 
பைாபரன்று ைாத்துகிறாய். 
நான் விைகி நின்று 
மீண்டும் உற்று பார்த்தகபாதும் 
கதவு ைாத்திகய கிைக்கிறது. 
நானும் பவகு கநரம் 
நின்று பார்த்து 
மீண்டும் பார்த்தாலும் 
ைாத்திகய கிைக்கிறது. 
எப்கபாது திறப்பாய்? 
 
வானத்தின் 
இந்தக்ககாடியிைிருந்து 
அந்தக்ககாடி வடரக்கும் 
யாகரா "ஸிப்" டவத்து 
டதத்து விட்ைார்கள் கபாலும். 
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பகாஞ்ைம் ைிரிகயன் 
அப்கபாதாவது 
வானம் வாய்திறந்து 
அந்த பல்ைாங்குழி கைாவிகடள 
பகாட்டிக் கை கைக்குகம! 
 
பமாட்டை மாடியில் 
நீங்கள் காயப்கபாட்ை 
வைாம் பூராவற்டறயும் 
காக்காய் பகாத்திக்பகாண்டிருக்கிறகத 
அடத விரட்ைக்கூை 
பமாட்டை மாடிக்கு 
வரமாட்ைாயா? 
ஏபனனில் 
காக்காய் பகாத்திக்பகாண்டிருப்பது 
என் இதயத்டத! 
அடத கந்தைாக்கைாமா 
கண்கண? 
 
ஏண்டி! 
ைன்னடைச்ைாத்தி ைாத்தி 
டவக்கிறாய்? 
மூச்சு முட்டுகிறது? 
ைரிம்மா. 
 
இது தான் ைமயம். 
ைன்னலுக்கு ஓடுகிகறன். 
என்ன பைய்வது? 
அங்கக 
அவள் அம்மா 
மஞ்ைள் கிழங்காய் 
குங்குமப்பபாட்ைாய் 
ைன்னல் பூராவும் 
ைிவப்பாய் சுட்டுக்பகாண்டிருந்தாள். 
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ைட்! 
என்ன பைய்வது 
ைைிப்புைன் விைகிகனன். 
"க்ளுக்பகன்று" 
ைிரிப்பபாைி. 
குறும்புக்காரி! 
ைன்னைின் கநர் கமைாய் 
பமாட்டை மாடியின் 
விளிம்பிைிருந்து 
எங்கள் ைன்னடைப்பார்த்து 
குமுக்குச் ைிரிப்டப 
ைிந்திக்பகாண்டிருந்தாள். 
ஆகா! 
மறுபடியும் பாய்ந்கதன் 
எங்கள் பமாட்டை மாடிக்கு. 
அங்கக மாடி 
சுத்தமாய் திருப்பதிக்கு கவண்டி 
பமாட்டை அடிக்கப்பட்டிருந்தது. 
மீண்டும் ைன்னலுக்கு வந்தால் 
அது ைிறிது திறந்த நிடையில் 
முக்கால் வாைிக்கும் கமல் 
மூடியிருந்தது. 
இடுக்கு வழிகய 
கண்களும் 
புன்னடகயுமாய் அவள்! 
ைன்னல் முழுதும் திறந்து 
அந்த கதன் மின்னல் 
எப்கபாது ஒழுகும்? 
 

 

 

கேிஞர் ருத்ரா இ. பரமசிேன் 

ruthraasivan@gmail.com 
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41. 
மண்டிக்கிைக்கும் நிடைவுப்புதர்கள் 
 
கண்ை கனவுகள் 
பகாண்ை நிடனவுகள் 
மண்டிக்கிைக்கும் நிகழ்வுப்புதர்கள் 
மனபமனும் காட்டிைத்கத!        {மைர்விழி} 
 
மனப்புழுக்கத்துக்கு 
உைல் வியர்க்கிறது 
உைல் புழக்கத்துக்கு 
மனம்  அயர்கிறது 
இரண்டையும்  குடழத்கத 
கட்டிய  கட்டிைம்                {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
கட்டிய கட்டிைம் 
பூட்டிய அடறகள் 
புழங்காத உறவுகள் 
படியாத கபரங்கள் 
உரிடமச் ைாளரங்கள் 
உண்டம உணரா 
உன்னதப் பாழ்பவளி            {மைர்விழி} 
 
பாழ்பவளியின் சூழ்பவளிகளால் 
ஊழ்வைியின் சூழ் வைிகளால் 
ஆழியும் புகுந்கத பாழ்பட்கை கபானது 
ககாழிகமடும் குப்டபகமடும்        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
குப்டபகமடும் ககாபுரமும் 
தப்டபத் தானுணர்ந்து 
நட்ைாத்தில் கபானகடத நாைறிய 
ஒப்புகமா நட் (ஷ்) ைக்கணக்கு        {மைர்விழி} 
 



 
 

184 

கணக்பகல்ைாம் எழுதினாலும் 
பிணக்குதான் தீரவில்டை 
மக்களுக்கும்  அரசுக்கும் 
எக்கணக்கும் இல்டை கநர்டமயாய்     {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
கநர்டமயாய் கநரியதாய் 
தார்மீகமாய் பைய்யாதடத 
பார்மீது காட்டிைகவ மண்மீது 
பிராண்டியகதா கபய்மடழகய!?        {மைர்விழி} 
 
கபய் மடழயும் கபரிைராய் 
ஆனதற்கு காரணகம 
பாய்முதல் படுக்டக வடர 
சுருட்டியதன் காரணகம 
பைத்துப்  கபான  மனிதத்துக்கு 
பைாத்து கைர்க்ககவ            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
பைாத்துச்கைர்க்ககவதான் 
பவத்துகவட்டுகடளக்கூட்டிகிட்டு 
பமாத்துபமாத்தாய் பமாைாபமாைாவாய் 
பகாத்துக்பகாத்தாய் பகாள்டளக்கூட்ைமாய் 
ஏத்திவச்ைிவிடனதாகன அரைியல் கட்ைிகளால் 
ஆனதுகவ ஆனதுகவ கபளகீரம்!?        {மைர்விழி} 
 
கபளகீரம் பைய்தபதல்ைாம் கபாதாதா 
கைல் வழிகய சுனாமியாய் 
பூமிக்குள்ளிருந்து பூகம்பமாய் 
இன்னும் பதாைர்கிறரீ் நடிப்பின் உச்ைம் 
அடுத்து  ஆட்ைிடயப் பிடிக்க        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
அடுத்து ஆட்ைிடயப் பிடிக்க 
அரைியல்வாதிகள் கபாடுவர் திட்ைம் 
இவரது குட்டை அவர் உடைக்க 
அவரது முகத்திடரடய இவர் கிழிக்க 
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குப்டபடயக் கிளறி கிளறி 
தாங்கவியைாத முடை நாற்றம் 
கிடைப்பபதன்னகவா மக்களுக்கு 
நிரந்தரமாக என்றுகம பட்டை நாமம்     {கதபமாழி} 
 
பட்டையும் நாமமும் பநற்றியில் மட்டுகம 
பமாத்த உைலும் மனமும் குப்டபதான் 
ைட்டை பைய்யாத  மனிதரிவர் 
குட்டையும்  குளமும் ஆக்ரமித்தாலும் 
வாக்கு கவட்டை மட்டுகம குறி 
முடை நாறாமல் என்ன பைய்யும்        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
என்ன பைய்யும் எப்படிச்பைய்யும் 
இன்னபிறயாரரிவார் காைமகள் 
தின்னமாய் பதிலுடரப்பாள் அவருந்தான் 
திருந்துவகரா மனதுள்ளும் மனிதராய்?     {மைர்விழி} 
 
மனிதராய்ப் பிறக்ககவ 
மாதவம் பைய்கதாபமன்றார் 
மனிதராய் வாழ்ந்திை 
மா மாதவம் கவண்டுமன்கறா!        {அன்பு பஜயா} 
 
மா மாதவத்டத மன்படதயில் ஈண்டு 
மாமாதவம் என்கற மாறியுணர்ந்தார் 
மாமாகவடைக்குப் பைர்வந்ததாகை 
மா மாதவத்கதார் மடறத்தனர் பநாந்து     {மைர்விழி} 
 
பநாந்து கபான மக்களுக்கு ஆதரவாய் 
மா  மா   பபரும்  கைடவக்கு 
மனிதம்  துடண வந்ததால் 
கபரிைர் மா மதயாடனயும் 
மடறந்கத   பநாந்தகத            {தமிழ்த்கதன}ீ 
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பநாந்தகத என்று தளர்பவருக்கும் 
வந்திடும் ஓர் நாள் புது வாழ்வு 
கைந்தடத எண்ணிக் கைங்காது 
இழந்தடத எண்ணிப் புைம்பாது 
வருவடத எதிர்பகாள்கவாருக்கு 
வாழ்வில் என்றுகம தாழ்வில்டை         {கதபமாழி} 
 
தாழ்வில்டை என்கற உணர்ந்து 
தளராது முயல்கவாகர 
தரமான  தருணம் இது 
தடைதூக்கி எழுந்து வாரும் 
மனிதம்  தடை தூக்கினால் 
மற்றடவ   தடை கவிழும்            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
கவிழும் தடை காைினியில் நிமிர்ந்திைகவ 
கங்கணம் கட்டி வந்திடும் உள்ளங்கள் 
கணக்கின்றி உள்ளனகவ காண்கபாம், 
கண்குளிர்கவாம், கவடை அகற்றிடுகவாம் {அன்பு பஜயா} 
 
அகற்றிடுகவாம் குப்டப நிடனவுகடள 
கூைகவ   குப்டப  மடைகடளகடளயும் 
நாடு பைழிக்கட்டும்  நாற்றம் ஒழியட்டும் 
படீு நடைகபாடுகவாம்     காைினியிகை    {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
காைினியிகை கரங்கள் பைவுண்டு 
மாைில்ைா மனங்பகாண்டு பநகிழ்ந்து 
பாைிபடியா பளிங்கு உணர்வதுபகாண்டு 
வாைமைராய் வந்தாகர உதவிக்கரங்களாய் {மைர்விழி} 
 
உதவிக் கரங்களாய் நிதமும் வாழ்ந்திடுவரீ் 
மதமான கபய்தடனகய மன்படதயில் நீக்கிடுவரீ் 
இதமான இன்பைாற்கள் என்றும் கபைிடுவரீ் 
எதுவுமில்டை இவ்வாறு வாழ்வதற்கு ஈடு! {கமகைா} 
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ஈடு இடணயற்ற மானுைப் பிறவியிகை 
கதடு நல்கைாரின் நட்பிடனகய நீஎன்றும் 
கூடு அறகவார்கள் அடவக்களம் தன்னிகை 
ஓைாகதா தீடம உடனவிட்டு பவகுதூரம்?! {கமகைா} 
 
பவகுதூரம் பைன்றாலும் அருகினிகை நின்றாலும் 
மிகுந்த அன்பிடனகய நம்மீது பபாழிந்துநிற்கும் 
அன்டன அவள்தாகன நமக்பகல்ைாம் ஆதாரம் 
என்றும் அவடளநாம் கபாற்றிடுகவாம் பபான்கபாகை! {கமகைா} 
 
பபான்கபாகை  மனமிருக்க கபராடை 
பைம்பு கைந்து   கனமாக ஆக்கி 
விற்று பபாருளடீ்டி கைர்த்து டவத்தால் 
மண்ணாகும்  கைைில் கைந்து        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
கைந்து மகிழகவ கண்பகாண்டு கபாற்றகவ 
பநாந்து நூைானார் காரணிகளானாகர 
பவந்த மனகவக்காடுகள் பவருண்கைாடியகத 
வைந்தபமனவந்தாடரவருடிநிற்கபாம்வாஞ்டையாய் {மைர்விழி} 
 
வாஞ்டையாய் வருடி நிற்க 
நாம் தயார்  வருைடை 
பூஞ்டையாய்  மனம் பகாண்கைார் 
ஏற்பகரா  வாஞ்டைபயன்கற         {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
வாஞ்டைபயன்கற எண்ணி ஏமாறாதீர் 
பகாஞ்ைகமனும் கருடணயற்ற பிள்டள 
பநஞ்ைமதில் அன்பின்றி துரத்தியதால்   
பஞ்டைப் பராரியாய் அடையும் பபற்கறாகர 
நஞ்சு கதாய்த்து அவர் உதிர்க்கும் இன்பமாழிடய  
வாஞ்டைபயன்கற எண்ணி ஏமாறாதீர்     {கதபமாழி} 
 
ஏமாறாதீர்  வஞ்ைப் புகழ்ச்ைியிடன 
அள்ளித் பதளிப்கபாரிைம் ஏமாறாதீர் 
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அழ அழச் பைால்கவார்  தமர் 
அதிகமாய்ப் புகழ்கவார்  அளிக்கும் 
விஷப் கபாடத தடைக்ககறும் 
ஆயினும்  உயிர்  குடிக்கும்        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
உயிர் குடிக்கும் துணிவு பபற்றது 
கபாைி மதவாதிகளின் கூட்ைம் 
கைவுள் எமக்கக உடைடம என்கற 
கூைாது பபாய்யுடரத்து கபாராட்ைம் 
மாந்தர் யாவரும் ைமம் என்றாகைா 
ைகித்திைாது பைய்வர் ஆர்ப்பாட்ைம் 
உண்டமடய மடறத்து பழியுடரத்து 
நன்கற நைத்திடுவர் பித்தைாட்ைம்        {கதபமாழி} 
 
பித்தைாட்ைம் பைய்கின்ற 
எத்தருக்கக   பித்தைாட்ைம் 
நன்கு வரும் மாந்தபரல்ைாம் 
ைமம் என்கற வாய் வசீ்சு 
அதிகம்  வரும்  கமடைப் 
கபச்சு வரீர்கள் கீகழ இறங்கினால்  
கைவுளுக்கும்   மனிதனுக்கும் 
பணம்தாகன  ைமம் 
எல்ைாகம  பணம்            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
எல்ைாகம பணம் எல்ைாகம பணம் 
பிச்ைாண்டிடய மதிப்பவருண்கைா 
பபருடமமிகு பபரியககாவிைில் 
பைாக்கரும் மீனாளின் கருடண கவண்டி 
ைிறப்பு தரிைனம் பைய்யச் பைன்றால் 
பைாக்கருக்கும் கவண்டுமந்த பணம் 
காசு பணம் துட்டு மணி மணி        {கதபமாழி} 
 
மணிமணியாய் பிள்டளகள் 
பிணியற்ற பபருஞ்பைல்வம் 
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துணிவான மனச்பைல்வம் 
கனிவான வாழ்க்டகத் துடண 
அத்துடணயும் துடணயிருந்தால் 
பணம் என்னைா பணம் பணம் 
குணம்தானைா நிரந்தரம்            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
நிரந்தரம் ஏபதனத்கதடித்கதடிகய 
பம்பரமாய்ச் சுற்றிகய வந்திடினும் 
தம்புராக்பகாண்கை மீட்டிகய அடைந்தாலும் 
தம்பிரானருள் கதடிவரும் நல்ைான்மாவிைத்கத {மைர்விழி} 
 
மாவிைத்கத டகக்பகாள்ளினும் 
பூநாகமாயினும் பூவிைத்கத 
உள் பகாள்ளினும் ஆவிைத்கத 
பகாள்கின்ற பாைாயினும் 
திரியும் தீகயார் கண்பட்ைால்        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
கண்பட்ைால் வருந்தீங்டகக் காட்டிலுகம பிறர்மனந்தான் 
புண்பட்ைால் பபருந்தீங்கு வந்திைகவ காண்கின்கறாம் 
பண்பாட்ைால் நற்பண்டபப் பாங்ககாடு காத்துநின்றால் 
மண்வந்த பயடனத்தான் மானுைமும் எய்தாகதா? {கமகைா} 
 
எய்தாகதா  மானுைம் உய்யும் 
இைக்கு  தீயடவ கண்ைால் 
விைக்கி மானுைம் பவன்றிைகவ 
மனடத   இளக்கி மனிதம் 
கபாற்றினால் மண் வந்த பயன்        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
பயடன நாைாது பதாண்டு பையும் உள்ளத்தார் 
தயவு பூமிக்குத் தாராளமாய்க் கிடைத்தால் 
உைகம் உய்வடையும் மக்களும் உயர்வடைவர் 
கைகம் ஒழிந்கததான் குவையமும் ைிறந்கதாங்கும்! {கமகைா} 
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ைிறந்கதாங்கும் என்பறண்ணி 
ைீர்டமப்படுத்தும் கபாபதல்ைாம் 
அறந்தாங்கி ஆன்மபைம்  பபற்கற 
பிறந்கதாங்கி நிற்கும்  மனிதம்        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
மனிதம் மைர்ந்திைகவ மதபவறியும் ஒழிந்திைகவ 
புனிதம் அடைந்துவிடும் நம்புவியும் ஓர்நாளில் 
கனிகபால் நல்ைடவகள் நம்முன் குவிந்திருக்க 
இனியும் அல்ைடவயாம் காய்கவர்வ பததற்காக? {கமகைா} 
 
கவர் பததற்காக  பாடுபட்டு 
உடழத்து கைர்த்த  அடுத்தவர் 
பைல்வத்டத ஈடில்ைா உயிடரயும் 
கபாக்கி  ககடு விடளவிக்கும் 
தீச்பையைாம்  இழிவான பாவங்கள் 
கைர்த்து   மனைாட்ைியிடயயும் 
கைர்த்கத அழித்து நீதியின் முன்னால் 
பதுங்கவா மாட்டியபின் கயவராய்க் 
கூண்டில்  நின்று தடைகுனிந்து 
குற்றம்  இடழத்தவராய் 
பவதும்பவா   மன்னிப்பு ககட்டு        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
மன்னிப்பு ககட்பவன் மனிதபனன்றால் 
மன்னிப்பவன் மாநிைத்தில் மாமனிதன் 
எண்ணிப் பார்த்தால் இப்புவியல் 
கண்டிைைாம் மனவடமதி மாந்தர்ககள     {அன்பு பஜயா} 
 
மாந்தர்ககள தவறிடழப்பார் 
மன்னித்தால் மககைனாகிறார் 
கண்ணி டவக்கும்  குணத்கதாகர 
எண்ணிக்  குடமந்து  மந்தராகிறார்     {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
எண்ணிக்  குடமந்து  மந்தராகியவரும் 
பண்பினில் ைிறந்தால் மாந்தராகிடுவார் 
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அன்பில் திடளத்துப் புனிதராகிகய 
மன்படத காத்திடும் தன் மனச்பைல்வம்    {கதபமாழி} 
 
மனச்பைல்வகம மிகுபபருடம என்றும் 
தனச்பைல்வகம பைருக்குடைத்து ஞான்றும் 
தினஞ்பைல்லுகம ஊைைாட்ைமாய்த் கதான்றும் 
கனம்விைகுகம மாடயத்திடர         {மைர்விழி} 
 
மாயத்திடர விைகினாகை 
மாயவடன அடைந்திைகவ 
மங்கைமாய் வழிபிறக்கும் 
ைங்கமமா குமான்மாகவ             {அன்பு பஜயா} 
 
ஆன்மாகவ ஆனந்தங்காணும் 
ஆன்மத்கதைடை ஆரம்பித்துடவக்கும் 
ஆன்மநிகவதனமாய் ஆராய்ந்துணரும் 
ஆன்மாகவ தானாய் ஆடியைங்கும்    {மைர்விழி} 
 
ஆடியைங்கும் ஆன்மாதான் 
அவனடிடயச் கைர்ந்தபின்கன 
நாடிகய அனுபவிக்கும் 
நாதனின் அருடளத்தான்            {அன்பு பஜயா} 
 
அருடளத்தான் கதடிகய அவன்தாள் 
பணிந்கதார்க்கு  அவன் கருடண 
முழுவதுமாய் கிடைத்கத தீரும் 
அவநம்பிக்டக தவிர்            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
தவிர்ப்பன தள்ளி நாமும் 
ஏற்பன ஏற்கபாம் எப்கபாதும் 
கைர்ப்பன கைர்ப்கபாம் நிதமும் 
பார்ப்பனபவல்ைாம் பண்புைனாகட்டும்    {மைர்விழி} 
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பண்புைனாகட்டும் என்று முடிபவடுத்து 
நல்ைன கைர்த்து அல்ைடவ தவிர்த்தாகை 
பண்புைன்  ஆகும் முடிவிகை  
நிச்ையம் அறம் பபருகும்            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
பபருகும் தண்ணடீரத் தக்கவண்ணம் காத்திட்ைால் 
கருகும் பயிர்காத்து கவளாண்டம பைய்திைைாம் 
விரும்பி இப்பணிடய அரசுந்தான் ஏற்றிட்ைால் 
அருகிடுகம பஞ்ைமும் பைிப்பிணியும் மாநிைத்கத!    {கமகைா} 
 
பைிப்பிணியும் மாநிைத்கத ஒழிந்திடுக  
பல்லுயிரும் இன்புறகவ நல்ைறம் ஓங்கிடுக 
பாபரல்ைாம் அன்புபநறி தடழத்திடுக 
பாங்குைகன ைிறந்பதன்றும் வாழ்ந்திடுக     {கதபமாழி} 
 
வாழ்ககவ வளர்ககவ மனிதகநயம் 
வாழ்வாங்கு நம்மினம் வாழ்ந்திைகவ 
தாழ்ககவ தருக்கரின் சூழ்ச்ைிகள் 
வாழ்ககவ தமிபழன்றும் நைமுைகன        {அன்பு பஜயா} 
 
நைமுைகன மாந்தபரைாம் வாழ்தல் கவண்டும் 
பைகடைகள் பாரினிகை பைழிக்க கவண்டும் 
கைகங்கள் இல்ைாத டவயம் கவண்டும் 
திைகமாய்த் தமிழதிகை திகழ கவண்டும்!        {கமகைா} 
 
கவண்டும் என்கற கவண்டிக் ககட்கபார்க்கு 
விருப்பமானடத அளித்திைகவ அவர் தகுதி 
ஆராய்ந்து அதற்ககற்ப  அளிப்பவள்தான் ைக்தி 
ஆககவ பபண்கபளல்ைாம் ைக்தி வடிகவ        {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
ைக்தி வடிபவன்கற பாைபைழுதுவார் ஒரு ைிைர் 
மடறப்கபாடைப் பாைபைழுதுவார் மறு ைிைர் 
பபண்ணுக்குப் பரிந்து பாைபைழுதினார் 
இது பபால்ைாத உைகம் புள்ள 
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இத புரியாட்ைா வாழ்கவ இல்ை 
அடி அம்மாடி ைின்ன பபாண்ணு 
நா பைால்லுறத ககளு நின்னு 
என்றார் பைால்வித்தகர் தந்டத அன்று 
பபண்டண அவமதிக்கும் பாைபைழுதுகிறார்  
அவர் வளர்த்த அருடம மகனார் இன்று 
பபீ் பபீபீ்  ... பபீ்  பபீபீ் ... பபீ்  பபீபீ் ... 
இது பபால்ைாத உைகம் புள்ள 
இத புரியாட்ைா வாழ்கவ இல்ை 
அடி அம்மாடி ைின்ன பபாண்ணு 
நா பைால்லுறத ககளு நின்னு 
பபீ் பபீபீ்  ... பபீ்  பபீபீ் ... பபீ்  பபீபீ் ...             {கதபமாழி} 
 
பபீ்ப ீ என்கற நாதஸ்வரம் ஒைிக்க 
ககாப்பிகை டகபயழுத்திட்டு  
உறுதி பைய்த திருமணம் 
பதிவு அலுவைகத்துக்கு பக்கத்தில் ககாயிைாம்    {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
ககாயிைில்ைா ஊரில் குடியிருந்தால் 
ககாைாகை மாய்மண முடிக்க 
வாயிகைது பதிவு இல்டைகயல் 
வாழ்நாளில் மனபமாத்தல் கபாதுகம!        {அன்பு பஜயா} 
 
கபாதுகம என்று நிடனத்தாகை 
பபான்னாகும் வாழ்க்டக மீறுகவார் 
வழீுவார் வஞ்ைகர் வடையிகை 
ஆழுவார் எப்கபாதும் துயரிகை            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
துயரிகை உறுதியிழப்பார் நட்பாம் 
பயிரிகை பைழித்து எழுவார் 
கயறிகை பதாங்கிமாய நிடனத்தாரும் 
அயர்வினின்றும் மீள்வர் எழுந்து            {மைர்விழி} 
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எழுந்து நைக்கும் குழந்டத கீகழயும் 
விழும் விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுந்து 
ஓடும் இைறினாலும் எழும் திறடம 
பபறும் அதுதாகன  பவற்றி            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
பவற்றி பகாண்ைாலும் கதால்விகய கண்ைாலும் 
ைற்றும் தங்குணத்தில் மாறாது நின்றிைகை 
கற்கறார்க்கு அழகாகும் கவின்மிகு பண்பாகும் 
சுற்றமாய் அவர்தம்டம இப்புவியும் சுற்றிநிற்கும்!     {கமகைா} 
 
நிற்கும்  என்றும் நிற்கும் நிரந்தரமாய் 
பவற்றி எப்கபாதும்  நம்முைகன 
கற்கும்  கல்வியினால் பபறும் 
வித்டதயினால் நிற்கும் பவற்றி            {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
பவற்றிடய அடழத்துவரும் அரிய முயற்ைியிடனப் 
பற்றிக் பகாண்ைவர்தாம் பாரிகை உயர்ந்திடுவார் 
புகழும் பதவியுகம அவர்வாைல் வந்துநிற்கும் 
ைகமும் அவர்பைால்டைத் தட்ைாமல் ககட்டுநிற்கும் {கமகைா} 
 
நிற்கும் கபாட்டியில் அடனவரும் 
பஜயித்தால் அபதன்ன கபாட்டியா  
அதற்பகாரு கபட்டியா  ஊைகம் 
நிடனத்தால் நிற்காததும் நிற்கும்             {தமிழ்த்கதன}ீ 
 
நிற்கும்  தானாய் நிற்கும் என்கற 
அநியாயங்கடளக் கண்டும் காணாமலும் 
கபானதால்  வந்த  விடன 
அறம் பாடினால் நிச்ையம்  நிற்கும்              {தமிழ்த்கதன}ீ 
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42. 
மசேலும் ஒரு துறேியும் 
 

-பைல்வன். 
 
பபர்னான்கைா கைாபஸ்: உைகின் முதல் ராபின்ைன் க்ருகைா 
 
இந்த வரைாறு இந்தியாவில் துவங்குகிறது. 
 
கிபி 1512ம் ஆண்டு. கபார்ச்சுகீைியர் இந்தியாவில் நுடழந்து பகாச்ைிடய தம் 
கட்டுபாட்டில் பகாண்டு வந்திருந்தாலும் ஒகர துடறமுகத்டத நம்பியிருக்க முடியாது 
என பைால்ைி மராட்டிய மண்ணில் ஆதிக்கம் பைலுத்தி வந்த பிஜபூர் சுல்தான் 
ஆதிக்கத்தில் இருந்த ககாவா எனும் ஊடர பிடித்தார்கள். 
 
இதனால் ககாபம் அடைந்த சுல்தான் அதில்ஷா பவுலூத் கான் எனும் தளபதி 
தடைடமயில் ஒரு படைடய அனுப்பினார். பவுலூத் கானும் ககாவா தடைநகர் 
பனாஜி அருகக உள்ள பனஸ்ைாரிம் எனும் ைிற்றூடர பிடித்து ககாட்டைடய 
கட்டினார். அதன்பின் "இத்தடன கஷ்ைபட்டு ககாட்டைடய கட்டிவிட்டு கபார் எதுக்கு? 
நாம் இந்த ஊருக்கு ராஜாவாகிைைாம்" என பைால்ைி அங்கககய உட்கார்ந்துவிட்ைார். 
 
இதனால் கமலும் ககாபமடைந்த சுல்தான் அதில்ஷா ரசூல்கான் எனும் தளபதி 
தடைடமயில் இன்பனாரு படைடய அனுப்பினார். ரசூல்கான் "துகராகிடய விை 
எதிரிகய கமல்" என பைால்ைி கபார்ச்சுகிைிரியரிைம் "எங்களுக்கு பனஸ்ைாரிடம 
பிடிக்க உதவுங்கள். உங்களுக்கு ககாவாடவ டவத்துபகாள்ள அனுமதிக்கிகறாம்" என 
கபரம் கபைி கபார்ச்சுகீைியர் உதவியுைன் பவுலூத்காடன அடித்துவிரட்டி 
பனஸ்ைாரிடம பிடித்தார். 
 
அதன்பின் உதவிக்கு வந்த கபார்ச்சுகிைிய தளபதி பபர்னார்ன்கைா லூபாஸ் 
தடைடமயிைான படை பனஸ்ைாரிமில் தங்கியது. எதிர்பாராவிதமாக பபர்னார்கைா 
லூபாஸ் இஸ்ைாடம தழுவ அதன்பின் கபார்ச்சுகிைிய படை முழுக்க ரசூல்கான் 
தடைடமயில் கைர்ந்து உள்ளூர் முஸ்ைிம் பபண்கடள மணந்து அதில் பைர் மதம் 
மாறியும் விட்ைார்கள். இதன்பின் பபர்னார்கைா லூபஸ் உதவியுைன் ரசூல்கான் 
ககாவா கமல் படை எடுத்தார். ககாவாவில் படைககள சுத்தமாக இல்டை எனும் 
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நிடையில், ககாவா ககாட்டை தடுமாறிக்பகாண்டிருந்தது. உணவு ைப்டள 
துண்டிக்கபட்டு ககாட்டை கடும் முற்றுடகக்கு ஆளானது. 
 
இந்த சூழைில் பகாச்ைினில் இருந்த கபார்ச்சுகிைிய தளபதி அல்பான்கைா 
ஆல்பர்கிகிக்கு தகவல் பறக்க அவர் கப்பகைறி ககாவா வந்தார். அவரிைம் 30 
காைாட்படை வரீர்ககள இருந்தார்கள். ஆனால் ஏகதா மிகப்பபரும் படை வருகிறது 
என அஞ்ைி ரசூல்கான் முற்றுடகடய டகவிட்டுவிட்டு பனஸ்ைாரிம் ககாட்டைக்கு 
ஓடினார். மீதமிருந்த ககாவா படைகடள அடழத்துபகாண்டு பனஸ்ைாரிம் 
ககாட்டைடய முற்றுடக இட்ைார் அல்பான்கைா. ஆனால் ககாட்டைடய டகப்பற்றும் 
அளவு அவரிைம் படைபைம் இல்டை. "ைரி நாடள காடை ககாவாவுக்கு 
கபாய்விைைாம்" என அவர்கள் முடிபவடுக்டகயில் பவள்டளக்பகாடிடய ஏந்தி 
ைரணடைய தூதனுப்பினார் ரசூல்கான். அவரிைம் மங்களூரில் இருந்து மிகப்பபரும் 
கபார்ச்சுகிைிய படை வருவதாக தவறான தகவல் கபாயிருந்தது. சுல்தான் 
அதில்ஷாவிைன் உதவி ககட்டு அனுப்பியிருந்தகபாதும் அது குறித்து எத்தகவலும் 
இல்டை. அதனால் ைரண்டைய முடிபவடுத்தார் ரசூல்கான். 
 
"ககாட்டைடய ஒப்படைத்துவிட்டு, உங்களுக்கு உதவிய கபார்ச்சுகிைிய துகராகிகடள 
ஒப்படைத்தால் ரசூல்கான் மற்றும் படைகடள எதுவும் பைய்வதில்டை" என்றார் 
அல்பான்கைா 
 
"அவர்கள் எங்கடள நம்பி வந்தவர்கள். அவர்கடள பகால்ைமாட்கைாம் என 
ஆடணயிடுங்கள்" என்றார் ரசூல்கான் 
 
"ைரி" என வாக்குறுதி பகாடுத்தார் அல்பான்கைா 
 
ககாட்டை, ஆயுதம், பரீங்கிகடள எல்ைாம் ஒப்படைத்துவிட்டு ரசூல்கான் பவளிகயறி 
பஜீாபூர் கநாக்கி கபாடகயில் வழிகய சுல்தான் அதில்ஷா அனுப்பிய மிகப்பபரும் 
படை வந்தது. ஆனால் இனி என்ன பைன்? ைரணடைந்த பைய்திடய அறிந்து ககாபம் 
பகான்ை பஜீாபூர் படை ரசூல்காடன பிடித்து பிஜாபூருக்கு இழுத்து பைன்றது 
 
அதன்பின் ககாட்டையில் துகராகம் பைய்த பபர்னார்கைா லூபடஸயும் பிற 
கபார்ச்சுகிைியடரயும் பிடித்து வந்து விைாரடண பைய்தார்கள். பகால்ைதாகன 
மாட்கைாம்?ைித்தரவடத பைய்யைாம் அல்ைவா என பைால்ைி மிக, மிக கடுடமயான 
ைித்ரவடதகள் அவர்களுக்கு நிகழ்த்தாப்ட்ைது. பபர்னார்கைா கைாபடஸ கட்டி டவத்து 
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மூக்கு, காது, ஒரு விரடை விட்டு இன்பனாரு விரல் என பவட்டினார்கள். தடைமுடி 
மற்றும் தாடிடய கைல் ைிப்பிகடள டவத்து உரித்து எடுத்தார்கள். ைித்ரவடத 
தாங்கமுடியாத கபார்ச்சுகிைியர் பைரும் "எங்கடள பகால்லுங்கள்" என ககட்டு 
உயிடர விட்ைார்கள். 
 
ஆனால் பபர்னார்கைா கைாபஸ் எப்படிகயா ைிதரவடதக்கு பின்னரும் உயிருைன் 
இருந்தார். வாக்குறுதிக்கு ஏற்ப அவர் பகால்ைபைவில்டை. இதன்பின் கபார்ச்சுகிைிய 
கப்பல் ஒன்றில் ஏறி கபார்ச்சுக்கல் கநாக்கி பைன்றார் கைாபஸ். 
 
நடுகவ அட்ைாண்டிக் கைைில் ஆப்பிரிக்காவுக்கு கமற்கக  உள்ள பையின்ட் 
பஹபைனா (300 ஆண்டுகள் கழித்து பநப்கபாைியன் டகதியாக டவக்கபட்டு இருந்த 
இைம்) எனும் தீவில் கப்பல் நின்றது. அப்கபாது அந்த தீவில் யாருகம 
இருக்கவில்டை. 1502ம் ஆண்டுதான் அந்த தீவு கண்டுபிடிக்கபட்டு இருந்தது. 
 

கபார்ச்சுக்கல் கபாக விரும்பாத 
பபர்னார்கைா கைாபஸ் பையின்ட் 
பஹபைனா தீவில் இறங்கி வாழத் 
துவங்கினார். அத்தீவில் அவர் மட்டுகம 10 
ஆண்டுகளுக்கும் கமைாக ராபின்ைன் 
க்ருகைா கபாை வாழ்ந்தார். ஊனமுற்ற 
டககடள டவத்து எப்படி 
கவட்டையாடினார், வடீு கட்டினார் என்பகத 
பபரும் வியப்புகுரிய விஷயம். அவருக்கு 
துடணயாக அந்த 10 ஆண்டுகளும் கப்பைில் 
இருந்து அவருைன் வந்த ஒரு கைவல் 
மட்டுகம இருந்தது. 
 
இதனிடைகய தீவில் அடிக்கடி வந்து கபான 
கப்பல்களில் இருந்தவர்கள் பபர்னார்கைா 
கைாபடஸ ஒரு ைாமியார் எனக் 
கருதினார்கள். இத்தடன துன்பத்துக்கு 

ஆளாகியும் ஒரு மனிதன் கபாராடி வாழமுடியும் என்பதற்கு அவர் உதாரணமாக 
கருதபட்ைார். வயது ஆக, ஆக பபர்னார்கைா கைாபஸுக்கு இப்கபாது கபாப்பிைம் 
மதம் மாறியதற்கு பாவமன்னிப்பு ககட்ககவண்டும் என்ற கடைைி ஆடை மட்டுகம 
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மீதமிருந்தது. அக்காைத்தில் மதம் மாறுவது பபரும்பாவமாக கருதபட்டு அடத 
மன்னிக்கும் அதிகாரம் கபாப்பிைம் மட்டுகம இருந்தது. கபாப்பும் அப்பாவத்டத 
ஈஸ்ைர் திருநாள் அன்றுமட்டுகம மன்னிப்பார். 
 
அதனால் பயணிகள் ைிைர் கைாபடஸ கராமுக்கு அடழத்து பைன்றார்கள். அவரது 
கடதடய ககட்டு மனம் இறங்கிய கபாப் ஈஸ்ைர் திருநாள் அன்று பபாது இைத்தில் 
டவத்து பகிரங்கமாக அவரது பாவங்கள் அடனத்தும் மன்னிக்கப்பட்ைன என 
அறிவித்தார். அதன்பின் கபார்ச்சுக்கல் மன்னருக்கு அத்தகவடை பைால்ைி அனுப்பி 
அவடர கதைதுகராக குற்றத்துக்கு தண்டிக்ககவண்ைாம் எனவும் கைாபஸின் கடைைி 
ஆடைப்படி அவடர பையிண்ட் பஹபைனா தீவில் வாழ அனுமதிக்கும்படியும் கடிதம் 
அனுப்பினார் கபாப். 
 
அதன்பின் பையிண்ட் பஹபைனா பைன்ற கைாபஸ் அங்கக தனியாக 20 ஆண்டுகள் 
வைித்து உயிர்துறந்தார். அவர் இப்கபாது அத்தீவின் புனித துறவியாக கருதப்படுகிறார். 
அவர் நிடனவிைம் சுற்றுைாதளமாகியுள்ளது. 
 
பைம்: கைவலுைன் பையின் பஹபைனா தீவில் மூக்கு, டகவிரல்கள் இல்ைாத 
பபர்னார்கைா கைாபஸ்...... தபால் தடை 
 

 

 

வசல்ேன் 

holyape@gmail.com 
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43. 
நாளும் மகாயிலும் (சிறுகடத) 
 

-- நிர்மைா ராகவன். 
 

ஒனக்கு இப்கபா `நாள்,’ இல்கை?” தாயாரின் 
குரைில் கவடை பதானித்தது. 
 
மகள் அைட்ைியமாகக் டகடய வைீினாள். “இப்கபா 
என்ன அதுக்கு?” 
 
“இல்கை, ஹம்ைா. நாடளக்குக் ககாயில்ை 
ஆைப்கபாறிகய..,” மீதிடயச் பைால்ைாமல் 
விட்ைாள். “ஆமா, எந்தக் ககாயில்கைன்னு 
பைான்கன?”“எங்க கிளாஸ் நைக்கிற 
ககாயில்ைதான்!” 

 
“காமாட்ைி அம்மன் ககாயில்!” என்று பைால்ைிக்பகாண்ைாள் தாய், தனக்குள். 
 
ஹம்ைா கமகை எதுவும் கபைவில்டை. கபைப் பிடிக்கவில்டை. ஒரு பாட்டை 
மனதிற்குள் பாடியபடி அங்கிருந்து நகர்ந்தாள். டக, தன்டனயுமறியாமல், அபிநயம் 
பிடித்தது. 
 
அப்கபாடதக்கு அம்மாவிைமிருந்து தப்பித்துப்கபானால் கபாதும் என்றிருந்தது 
அவளுக்கு. மாடியிைிருந்த தனது அடறடய கநாக்கிப்கபானாள். 
 
அதுவடர அைக்கி டவத்திருந்த ஆத்திரம் கமபைழுந்தது. 
 
`தீட்டு’என்று இன்னும் எத்தடன காைத்திற்குத்தான் பபண்கடள மட்ைமாககவ 
நைத்தப்கபாகிறார்கள்? 
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ஆதிமனிதன் குடகயில் வைித்த காைத்தில், காட்டு விைங்குகள் ரத்த வாடைடய 
முகர்ந்து குடகக்குள் வந்துவிடுகம என்று பயந்து, அக்காைங்களில் பபண்கடளத் 
தனிகயவிைக்கிடவத்திருக்கைாம். இப்கபாது என்ன வந்தது! 
 
பள்ளிக்ககா, அல்ைது கவடைக்ககா பவளிகய கபாகும் பபண்கள் வடீ்டில் தனித்து 
விைக்கி டவக்கப்படுவது பவகுவாகக் குடறந்துவிட்ைது. ஆனால், ககாயில்களில் 
மட்டும் படழயவிதிமுடறகடள மாற்றாமல், பகட்டியாகப் பிடித்துக் 
பகாண்டிருக்கிறார்கள்! 
 
ைிை ககாயில்களில், `இவர்கபளல்ைாம் ககாயிலுக்குள் நுடழயக்கூைாது!’ என்று ஒரு 
பபரிய பட்டியல் தயாரித்து, பவளியிகைகய எழுதி டவத்திருக்கிறார்கள்! மாத 
விைக்கு வந்த பபண்களும்,பபருகநாய் வந்தவர்களும் ஒன்றா? டகயில்ைாத ரவிக்டக 
அணிபவர்களுக்கு மட்டும் பக்தி இருக்கக்கூைாதா? 
 
அவளுடைய ஆத்திரத்திற்கு முட்டுக்கட்டை கபாைகவகபால் பதாடைகபைி 
அடழத்தது. 
 
ஹம்ைாவுக்குச் ைட்பைன்று ைிரிப்பு வந்தது. யாராவது ஒரு மாணவி, `டீச்ைர்! இன்னிக்கு 
பரத்நாட்யம் க்ளாஸ் இருக்கா?’ என்று ககட்பாள்! முதைில் வரகவ 
கயாைித்தவர்களுக்கு இப்கபாதுதான்எத்தடன ஆர்வம்! நிடனத்துப்பார்க்ககவ 
பபருடமயாக இருந்தது அவளுக்கு. 
 
பரதநாட்டியம் வைதிபடைத்தவர்களுக்கு மட்டுகம எட்ைக்கூடிய ஓர் உயரம் என்ற 
எழுதப்பைாத விதிமுடறடய எதிர்த்து, ஹம்ைா அந்த வகுப்டப ஆரம்பித்திருந்தாள். 
 
பபரிதாக இைம் எடுத்து நைத்த வழில்டை. குடிடைகளுக்குப் பதிைாக்க கட்ைப்பட்ை  
அடுக்குமாடி வடீுகள் நிடறந்த அவ்விைத்தில் அவர்களுக்பகன இருந்த ஒரு ைிறு 
ககாயில் பிரகாரம்தான்நாட்டிய வகுப்பு -- பூடஜ இல்ைாத கநரங்களில். 
 
அக்கம்பக்கத்திைிருந்த குடும்பங்களிைிருந்து மாணவிகள் வந்தார்கள் -- இைவைம் 
என்படதக் ககள்விப்பட்டு. ஆனால், எதிலும் அவர்களுக்கு துடிப்கபா, புதியதாக 
ஒன்டறக் கற்கும் ஆர்வகமாஇருக்கவில்டை. எப்கபாதும் வாயில் விரல். நிமிர்ந்து 
நிற்கக்கூை பதம்கபா, உத்கவககமா இல்ைாதவர்களாக இருந்தார்கள். எட்டு 
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வயதிகைகய கூனைா! இவர்கடள எப்படி வழிக்குக்பகாண்டுவருவது என்று அயர்ந்கத 
கபானாள் ஹம்ைா. 
 
எப்கபாகதா அம்மா பைான்ன ஒன்று நிடனவுக்கு வந்தது: `ைின்னப்பிள்டளங்களுக்குத் 
தாகமா இருந்தாகைா, பைியா இருந்தாகைா பைால்ைத் பதரியாது. வாயிகை விரல் 
கபாட்டுப்பாங்க!’ 
 
தன்னுடைய கதாழிகள் ைிைருைன் கைந்தாகைாைித்து, அவர்களுக்குச் ைாப்பிை 
எடதயாவது பகாடுக்க ஏற்பாடு பண்ணினாள். 
 
`நாட்டியம் கற்றுக் பகாள்கிறார்ககளா, இல்டைகயா, வயிறாரச் ைாப்பிட்டுவிட்ைாவது 
கபாகட்டுகம!’ தான் பைிகய அறியாது வளர்ந்திருந்ததில் ைிறிது குற்ற உணர்வுகூை 
ஏற்பட்ைது. 
 
பவளியில் எங்கும் கிடைக்காத கதாழடமயும், ைிரிப்பும், அறிவும் அங்கு கிடைப்படத 
உணர்ந்தவர்களுக்குச் ைிை மாதங்களிகைகய உணவில் ஆர்வம் குடறந்துகபாயிற்று. 
 
ஆரம்பத்தில் எடதயும், `எனக்கு? எனக்கு?’ என்று பிடுங்கியவர்கள்கூை, `நீங்களும் 
ைாப்பிடுங்க, டீச்ைர்,’ என்று உபைாரம் பைய்யக் கற்றுக்பகாண்ைார்கள். 
 
ைிை நாட்கள், ஓரிரு பபண்கள் வகுப்புக்கு வராததன் காரணத்டத (`அக்கா 
சுத்தமில்கை!’) யார்மூைமாவது பைால்ைி அனுப்பியகபாதுதான் அந்த கயாைடன 
எழுந்தது ஹம்ைாவுக்கு. 
 
ஒங்க ஒைம்டபப்பத்தி ஒங்களுக்குத் பதரிஞ்ைிருக்கணும். நீங்க தீட்டுன்னு 
நிடனக்கிறது தப்பான உணவாகைகயா, ஆகராக்கியக் குடறவாகைகயா கிடையாது”. 
 
ஒரு பபண் கர்ப்பம் தரிக்கத் தயாராக இருக்கிறாள் என்படதத்தான் உணர்த்துகிறது 
மாதாந்திர உதிரப்கபாக்கு. இயற்டகயான ஒரு பையல்! அதற்கு ஆயிரம் தப்பு 
கண்டுபிடித்து.., என்பறல்ைாம் பபண்கள் மருத்துவரான சுந்தரவல்ைி அந்த வகுப்புக்கு 
வந்து விளக்கினாள். 
 
நம்ப உைம்டப, உயிடர, கைவுள் குடுத்ததுன்னு ஏத்துக்ககறாம். இல்ைியா? அவகராை 
பையகை தப்புங்கிறமாதிரி, இயற்டகயா நைக்கிற இதுக்குக்காக பயந்துக்கிட்டு, 
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ககாயிலுக்கு வராமஇருந்துைாதீங்க. எவ்வளவு கஷைப்பட்டு ஒங்களுக்கு ைான்ஸ் 
கத்துக்குடுக்க வராங்க டீச்ைர், பதரியுமா?” என்று ைந்தடி ைாக்கில், ஹம்ைா 
படும்பாட்டையும் குறிப்பிட்ைாள் சுந்தரவல்ைி. தன்கதாழிடயப்பார்த்துக் 
கண்ண்டித்தாள். 
 
அப்பபண்களின் முகம் பதளிந்தது. தமக்காகப் பாடுபடும் இரு பபண்மணிகடளயும் 
பார்த்து நட்புைன் ைிரித்தார்கள். 
 
ஏன் இப்படி கூனிக்கிட்டு நைக்கறஙீ்க?” உரிடமயுைன் அதட்டினாள் சுந்தரவல்ைி. 
 
ஒரு துணிச்ைைான பபண் தங்கள் தர்மைங்கைமான நிடைடமடய 
பவளிப்படுத்தினாள்: “எல்ைாரும் எங்க ஒைம்டபகய பமாடறச்சுப் பாக்கறாங்க, 
ைாக்ைர்! பவக்கமா இருக்கு!” குரல்அழுடகயாக வந்தது. 
 
பிற மாணவிகளும் தடைடய ஆட்டினார்கள். உதடுகள் பிதுங்கின 
 
அைட்ைியமாக் டகடய வைீினாள், அந்த ைிறப்பு விருந்தினர். “அதுக்பகன்ன பண்றது? 
ைாமி நமக்கு அப்படி அழகான ஒைம்டப நமக்குக் குடுத்திருக்கு!” என்று புன்ைிரிப்புைன் 
கூறியவள், தன்இருகரங்களால் மூன்று வடளவுகடளக் காட்டினாள். 
 
எல்ைாரும் நிம்மதியும், பவட்கமுமாகச் ைிரிக்க, ஒரு பபண், “இரண்டுதாகன, ைாக்ைர்?” 
என்று ைிரிப்புைன் வினவ, ைாக்ைர் கயாைிப்படதப்கபால் பாவடன காட்டினாள். “நீ 
பைால்றது ைரி. இரண்டுவடளவுகள்தான்!” 
 
ைிரிப்பு பைத்தது. இப்கபாது எல்ைாரும் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார்கள். 
 
ைிை ைமயம் ஆை முடியகை. வைிக்குது,” என்று ஒரு பபண் சுட்டினாள். 
 
ஒங்கம்மாடவ கருஞ்ைீரகத்டத வறுத்துப் பபாடி பண்ணி, கமாரிகை கைக்கிக் குடுக்கச் 
பைால்லு. தினமும் குடிச்ைா, கருப்டப வலுவாகும்”. 
 
பைால்ைக்கூைாத அந்த வார்த்டதடயக் ககட்ைதும் எல்ைாரும் பவட்கத்துைன் 
ைிரித்தார்கள். 
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அறிவுடர பதாைர்ந்தது: “பராம்ப வைிச்ைா, பவந்நீர் ஒத்தைம் குடுக்கச்பைால்லு. 
இந்தமாதிரி ைமயங்களிகை சுருண்டு படுக்காம, எக்ைர்டைஸ் பண்ணணும். அது 
பராம்ப முக்கியம்!” 
 
அதன்பின், வடீ்டில் பாட்டிகயா, அம்மாகவா ஆட்கைபித்தடதயும் மீறிக்பகாண்டு, எந்த 
நாட்களிலும் ககாயிலுக்கு வந்து நாட்டியம் கற்றுக்பகாள்ளத் துணிந்தார்கள் 
அப்பபண்கள். 
 
நான்கு கபர் பார்க்க நாட்டியமாடும் தகுதி அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்படத 
உறுதிப்படுத்திக்பகாண்ை ஹம்ைா, ைரஸ்வதி பூடஜயன்று (அன்று தான்ைாக்ைர் 
சுந்தரவல்ைியின் உபயம்)அவர்கள் ஆை ஏற்பாடு பைய்திருந்தாள். மாணவிகளுைன், 
அவளும் ஆைகவண்டும் என்று ககாயில் குருக்கள் விண்ணப்பித்திருந்தார். 
 
இப்கபாது அம்மா அவள் மனத்டதக் கடைத்துவிட்ைாள்! 
 
பதாடைகபைியில் ரஞ்ைனி கபைினாள், தயங்கித் தயங்கி. “டீச்ைர்! எனக்கு இப்கபா 
பரீியட். நான் ஆைைாமா?” 
 
“தாராளமா! ஆனா, யார்கிட்கையும் இடதப்பத்தி பைால்ைிக்கிட்டிருக்க கவண்ைாம், 
என்ன?” 
 
ஒவ்பவாரு வகுப்புக்கும் தவறாது வந்து, பபருமுயற்ைியுைன் கற்ற கடை! இப்கபாது  
பை கபர் பார்க்க தன் திறடமடய பவளிப்படுத்த ஒரு தருணம் வந்திருக்கிறது. அது 
நழுவி விடுகமாஎன்ற கவடை இனி இல்டை! 
 
“ைரி, டீச்ைர்!” என்ற ைிறுமியின் குரைில் அைாதி நிம்மதி. “பராம்ப 
பயந்துக்கிட்டிருந்கதன், டீச்ைர் -- டீச்ைர் என்ன பைால்வஙீ்ககளான்னு!” 
 
ஹம்ைா ைிரித்துக்பகாண்ைாள். “குளிச்சுட்டு வந்தா கபாதும். காமாட்ைி புரிஞ்சுக்குவா!” 
 
“யாரு, டீச்ைர்?” 
 
“காமாட்ைி அம்மன்!” 
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“ஓ!” அப்பபண் புரிந்தவளாகச் ைிரித்தாள். 
 
“டதரியமா ஆடு. அதான் முக்கியம். ஏதாவது மாத்தி, தப்பா ஆடினாலும் 
பரவாயில்கை. அடிச்சு விட்டுைணும். என்டனத் தவிர, யாருக்கும் அது 
பதரியப்கபாறதில்கை!” என்று, பை முடற வகுப்பில் பைான்னடதகய திரும்பச் 
பைான்னாள் ஹம்ைா. “காமாட்ைி அம்மனும் நம்படளமாதிரி ஒரு பபாண்ணுதாகன! 
ககாவிச்சுக்க மாட்ைா!” தனக்கக டதரியம்அளித்துக்பகாள்வடதப்கபால் இருந்தது .  
 
கணினியில் பதிவு பைய்திருந்த பாட்டை ஒைிக்கவிட்ைாள். 
 
முகத்தில் புன்னடக  பைர, புைடவத்தடைப்டப இழுத்துச் பைாருகிக்பகாண்ைாள். 
தடரடயத் பதாட்டுக் கும்பிட்டுவிட்டு, பயிற்ைியில் இறங்கினாள் ஹம்ைா. உைல் 
கைைானதுகபால் இருந்தது.  
 
 

 

 

நிர்மலா ராகேன் 

nirurag@gmail.com 
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44. 
 தாம்பத்யம் (சிறுகடத) 
 

-- பஜயகாந்தன். 
 

 
தடைச்சுடமக்கார மருதமுத்துவுக்கும் ரஞ்ைிதத்துக்கும் 
அவர்கள் தடைவிதிப்படி அன்று மாடை கைியாணம் 
நைந்கதறியது. அதாவது அடரயணா கதம்பம், ஓரணா 
மஞ்ைள் கயிறு, காைணா மஞ்ைள், மூணு ரூபாய்க்கு 
ஒரு புைடவ, இரண்ைணாவுக்கு வடளயல்-ஆக ஐந்து 
ரூபாய் பைைவில் ரிக்க்ஷாக்கார-கூைிக்கார ஏடழக் 
கைவுளின் ைந்நிதானத்தில் ரஞ்ைிதத்டத மருதமுத்து 
கண்ணாைம் கட்டிக் பகாண்ைான். 
 

அந்த ஐந்து ருபாடயச் கைர்ப்பதற்கு அவன் ஒரு மாதம் முழுவதும் ைிரமப்பை 
கவண்டியிருந்தது. தனக்குக் கிடைக்கும் கூைிக் காைில் தினந்கதாறும் இரண்ைணா 
மூன்றணாவாகச் கைர்த்தான். தன் டகயிைிருந்தால் பைைவாகி விடும் என்று பயந்து 
மூடைக்கடை ைாயபுவிைம் பகாடுத்துச் கைமித்தான். அதற்குள்தான் அந்த 
ரஞ்ைிதத்துக்கு என்ன அவைரம். முதைில் மருதமுத்து கைியாணத்துக்கு ஒப்புக் 
பகாள்ளவில்டை. அது அவைியம் இல்டைபயன்று கருதினான். அங்கு 
வாழ்ந்தவர்களின் வளமுடற-பூர்வகீமாககவ அல்ை - தற்காைிகமாக ைந்தர்ப்பவைமாக 
அப்படித்தான் 
 
ஆனால் அதற்குப் பட்டிக்காட்டுப் பபண்ணான ரஞ்ைிதம் ஒப்பவில்டை. கமளதாளம் 
இல்ைாட்டியும், கூடறயும் தாைியுமாவது கட்டிக்க கவணாமா? ைாமி முன்னாகை 
நின்று ைத்தியம் பைஞ்சுக்குகவாம். இதுகூை இல்ைாட்டி கட்டிக்கறத்துக்கும் 
'கைத்துபவச்ைிக்கிறதுக்கும்' என்னாமச்ைான் வித்தியாைம்? என்று தர்க்கம் புரிய 
ஆரம்பித்தாள். மருதமுத்துவுக்கும் அவள் பைால்வது ைரிபயன்று பைகவ ஒப்புக் 
பகாண்ைான். ரஞ்ைிதத்துக்குத் தன் மச்ைான் ஒப்புக் பகாண்ைதில் பரம ைந்கதாஷம். 
பாவம், அவளும்தான் யாருமற்ற அனாடதயாக எத்தடன காைம் இருப்பது? 
 



 
 

206 

அவள் பட்ைணத்துக்கு அனாடதயாகவா வந்தாள்? அவள் அப்பன் பட்ைணத்தில் டக 
வண்டி இழுத்துப் பிடழத்துக் பகாண்டிருந்தபபாழுது அவள்திண்டிவனத்டத அடுத்த 
முண்டியம்பாக்கத்தில் தன் தாயுைன் பயிர் கவடை பைய்து பகாண்டிருந்தாள். அவள் 
தாய் இறந்த பைய்தி ககட்டுப் பட்ைணத்திைிருந்து ஒரு வாரத்துக்குப் பின் வந்த அவள் 
தகப்பன் திரும்பிப் கபாகும்கபாது ரஞ்ைிதத்டதயும் தன்னுைன் அடழத்துச் பைன்றான். 
பட்ைணத்தில் தகப்பனும் மகளும் வாழ்க்டக நைத்த இருக்ககவ இருந்தது 
பிளாட்பாரம். கந்தல் பாய், மண் ைட்டிகள். டக வண்டி ஓை ஓை வாழ்க்டகயும் 
நகர்ந்தது. ஒருநாள் அவனால் நகர முடியவில்டை. 
 
அவன் நகராவிட்ைால் நகரம் நகராமைா இருந்துவிடும்?. அது நகர்ந்தது 
 
பிளாட்பாரத்தில் கிைக்கும் கூைிக்காரனின் ைவத்டதத் திரும்பிக் கூைப் பார்க்காமல் 
அதுநகர்ந்தது. 
 
நாகரிகம் பநளிந்துநகர்ந்துபகாண்டிருந்த அந்த விதியில் நாலு கபர் கதாள் மீது 
கடைைிப் பிரயாணத்டதத் பதாைங்கி விட்ை அப்பனின் பிரிடவச் ைகிக்க முடியாத 
அனாடத ரஞ்ைிதம் புைம்பிப் புரண்டு கதறிக்பகாண்டிருந்தாள் 
 
"நான் அனாடத ஆயிட்கைகன" என்று கதறிக்பகாண்டிருந்த ரஞ்ைிதத்தின் பைவிகளில் 
"அழாகத, நான் இருக்கிகறன்" என்ற கனிவுமிக்க ஒரு குரல் ஒைித்தது. ரஞ்ைிதம் 
திடகத்தாள். திரும்பிப் பார்த்தபபாழுது தன் மச்ைான் மருதமுத்துநிற்படதக் 
கண்ைவுைன் ககாபவன்று கதறினாள். அவன் அவடளத் கதற்றினான். 
 
வரவர அவள் தன் அப்படன நிடனத்து அழுவடதகய நிறுத்தி விட்ைாள். 
அதற்குத்தான் அவன் அவைியம் இல்ைாதபடி பைய்து விட்ைாகன. அப்படி என்ன 
பைய்தான்? ஒரு வார்த்டததான் பைான்னான். 
 
'நீ எதுக்கும் கவடைப்பைாகத. நான் உன்டனக் கண்ணாைம் கட்டிக்கிகறன். வணீா 
அழாகத," என்று அவன் ஆறுதல் பைான்னதும் அழுதுபகாண்டிருந்த அவள் அவடன 
ஏறிட்டு கநாக்கினாள். கைங்கிய விழிகள் பரவைத்தால் பைபைத்தன. என் கண்ணான 
உன்டன நான் கண்ணாைம் கட்டிக்குகவன் என்று கூறி அவன் கைைாகச் ைிரித்தான். 
அவள் உதடுகளில் மகிழ்ச்ைி துடிதுடிக்க நாணத்தால் தடை குனிந்தாள். 
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அதன் பிறகு தினந்கதாறும் அவள்தான் அவனுக்குச் கைாறு பபாங்கிப் பரிமாறினாள். 
அவளும் அவனும் கண்ணாைம் கட்டிக் பகாள்ளப் கபாகிறார்கள் என்று அடுத்த 
அடுப்புக்காரிகபளல்ைாம் (அடுத்த வடீ்டுக்காரர்கள் என்று பைான்னால் ைரிவராது. 
பிளாட்பார வாைிகளின் குடும்பங்கடளப் பிரித்துக் காட்டுவது அடுப்புகள்தான்), கபைிக் 
பகாண்ைார்கள்.  
 
மருதமுத்து பகாத்தவால் ைாவடியில் தடைச்சுடமக் கூைி தினைரி கிடைக்கும் 
ஆறணா எட்ைணா வருமானத்தில் இரண்ைனா ஓரணா எப்படிகயா மீதம் 
பிடித்துக்பகாண்டு மிகுதிடய ரஞ்ைிதத்திைம் பகாடுத்துவிடுவான். பகபைல்ைாம் கூைி 
கவடை. மாடை கநரங்களில் அவளிைம் ைிரித்துச் ைிரித்துப் கபசுவதன் விடளவாய் 
இரவு கநரங்களில் அவன் மனம் அவடள எண்ணித் தவியாய்த் தவிக்கும் எதிர்காை 
இன்பத்திற்காக நிகழ் காைத்திகைகய துடியாய்த் துடிக்கும். ஆனால் ரஞ்ைிதம் 
அதற்பகல்ைாம் மைிபவள் அல்ை; ஏபனன்றால் அவள் பட்ைணத்திற்கு வந்து அதிக 
நாளாகிவிைவில்டை; இன்னும் பட்டிக்காட்டுத்தனம் இருந்தது. 
 
‘ைாமி முன்னாடி நின்னு ைத்தியம் பண்ணித் தாைி கட்டினாத்தான்" என்று 
கண்டிப்பாகச் பைால்ைி விட்ைாள். கடைைியில் எப்படிகயா காசு கைர்ந்துவிட்ைது. 
 
கைாறு விற்கும் கிழவி ஒருத்தி மருதமுத்துடவயும் ரஞ்ைிதத்டதயும் பார்த்து 
மவராைியா வாழணும். என்று ஆைிர்வதித்தாள். 
 
என்ன மச்ைான், கண்ணாைச் ைாப்பாடு எப்கபா?..." என்று பரிகாைம் கபைி மகிழ்ந்தான் 
அவன் ைகாக்களில் ஒருவன். ைிறுவர்கள் ைிைர் அவனிைம் பவகுமானம் ககட்ைனர். 
 
அவனும் ைிரித்துக் பகாண்கை இரண்டு மூன்று காைணாக்கடள பவகுமானம் 
அளித்தான். 
 
கைான்ஸ்குயர்பார்க்கின் கம்பி கவைியின் ஓரமாக எழுந்தருளியிருக்கும் 
பிள்டளயாரின் புறாக் கூண்டு கபான்ற மகா ைன்னிதானத்தில் அவன் ஏற்றி டவத்த 
தரும விளக்கு கஜாதியாய், சுைராய், ஒளியாய், மஹா கஹாமமாய் 
எரிந்துபகாண்டிருந்தது. 
 
ஓரணாகைடை எண்பணய் அல்ைவா ஊற்றியிருக்கிறான். 
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பார்க்குக்கு எதிகர மாதாககாயில் சுவர் ஒரமாகக் கட்டை வண்டி டகவண்டி, குப்டபத் 
பதாட்டி முதைியவற்றின் இடணபிரியா ஒட்டுறவுைன்நிடைத்துவிட்ை அடுப்பில் மீன் 
குழம்புபகாதித்துக் பகாண்டிருந்தது. கஞ்ைி பமாைபமாைக்கும் புதுப்புைடவயின் 
விடறப்கபாடு கூடிய பகாசுவத்டத மைக்கிக் கால்களுக்கிடைகய பைருகிக் பகாண்டு 
குனிந்துநின்று குழம்டபத் துழாவிக் பகாண்டிருந்த ரஞ்ைிதத்தின் டககளில் 
கைகைக்கும் கண்ணாடி வடளயல்களிலும், கழுத்தில் பதாங்கிய மஞ்ைள் ைரட்டிலும், 
மஞ்ைள் பூைிய கன்னக் கதுப்பிலும், பநற்றியில் பஜாைித்த குங்குமப் பபாட்டின் 
ஜிகினாத் துளிலும் அடுப்பில் கனன்ற தீ  ஜூவாடை - நாற்புறமும் சுழன்று பநளிந்து 
குழம்புச் ைட்டியின் அடிப்பாகத்டத நக்கி நிமிர்ந்த தீ நாக்குகளின் பைவ்பவாளி-
பைர்ந்துபட்டுப் பிரகாைித்தது. 
 
அவள் அடுப்டப, கனன்று எரியும் கங்குகடளப் பார்த்தவண்ணம் நின்றிருந்தாள். 
அவள் கண்களில் கங்குகளின் பிம்பம் பிரதிபைித்தது. அவள் முகத்தில் புதிய, 
இதுவடர அவன் காணாத அனுபவிக்காத ஒரு அழகு, ஒரு கதஜஸ், ஒரு மயக்கம், 
ஒரு ைாகிரி என்னகவா கதான்றியது. அவள் முகத்டதகய பார்த்துக் பகாண்டு 
அவளருகக குத்துக் காைிட்டு உட்கார்ந்திருந்தான் மருடத. அவன் இதழ்க்கடையில் 
ைிரிப்பு சுழித்தது. கீழுதட்டை அமுக்கிப் பற்களால் கடித்தவாறு, புருவங்கடள 
உயர்த்தி, முகத்டதச் ைாய்த்து ஒரு ககாணல் பார்டவகயாடு பபருமூச்பைறிந்தான். 
 
"ஏ குட்டி பகாஞ்ைம் பநருப்பு எடு, ஒரு படீிடய எடுத்து வாயில் டவத்துக்பகாண்டு 
ககட்ைான். 
 
'ஐய. கூப்பிைறடதப் பாரு. குட்டியாமில்கை, குட்டி என்று முனகிக் பகாண்கை தீ 
பற்றிய சுள்ளி ஒன்டற எடுத்து அவனிைம் நீட்டினாள். சுள்ளிடய வாங்கும்கபாது 
அவள் டகடயயும் கைர்த்துப் பற்றிக்பகாண்ை மருதமுத்து, அவள்கரங்களில் 
அடுக்கியிருந்த கண்ணாடி வடளயல்ககளாடு விடளயாடிக் பகாண்கை பகாஞ்சுகின்ற 
குரைில், "கண்ணாைம் கண்ணாைமின்னு கண்ணாைம் கட்டியாச்சு, இப்ப என்ன 
பைால்லுவியாம்," என்று குரடைத் தாழ்த்தி அவள் காதருகக குனிந்து ரகைியமாக 
என்னகவா கூறினான். அடதத் பதாைர்ந்து கண்ணாடி வடளயல்ககளாடு அவள் 
ைிரிப்பும் கைர்ந்து கைகைக்க, "டகடய வுடு மச்ைான். அடுப்பிகை பகாழம்புபகாதிக்குது." 
என்று ைிணுங்கிக் பகாண்கை அவன் பிடியிைிருந்து டககடள விடுவித்துக் பகாண்கை 
ரஞ்ைிதம் முன்றாடனயால் முகத்டத மூடி உள்ளுரச் ைிரித்துக் பகாண்ைாள். அப்படி 
அவன் என்னதான் ககட்ைாகனா? அவடள பவட்கம் பிடுங்கித் தின்றது. 
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"ஊஹூம், பைான்னாத்தான்." 
 
"இனிகம என்டன என்னா ககக்கறது?" என்று பைால்ைிவிட்டு மறுபுறம் திரும்பி 
அடுப்டபக் கவனிக்க முடனந்தாள் ரஞ்ைிதம். அவள் முதுகில் என்னகமாநடமத்தது. 
உைல் முழுவதும் ைிைிர்த்தது. கைாறு ைடமத்துக் குழம்பு காய்ச்ைிப் புருஷனுக்கு 
விருந்து படைத்துவிட்டுத் தானும் ைாப்பிை உட்கார்ந்தாள்- எல்ைாம் 
நடுத்பதருவில்தான்! ரஞ்ைி, நான் பார்க்கிகை அந்த மூடை பபஞ்ைியிகை 
படுத்திருக்ககன்," என்று மற்றவர்கள் காதில் விழாதபடி பைால்ைிவிட்டுச் பைன்றான் 
மருதமுத்து 
 
கைாறும் குழம்பும் நன்றாகத்தான் இருந்தது என்றாலும் ரஞ்ைிதத்திற்கு கைாறு 
பகாள்ளவில்டை. 
 
மணி பத்துக்கு கமைாகிவிட்ைது. பார்க்கிலுள்ள மூடை பபஞ்ைில் மருதமுத்து 
புரண்டுப் புரண்டு படுத்துக் பகாண்டிருந்தான். பபஞ்சுக்குக் கீகழ கிழிந்த பாயும் 
படழய கபார்டவயும் கிைந்தன. அவன் விரல்களுக்கிடைகய படீி பநருப்பு 
கனிந்துபகாண்டிருந்தது. இன்னும் பதருவில் ைந்தடி அைங்கவில்டை.  
 
ரஞ்ைிதம் தயங்கித் தயங்கி பமள்ள பமள்ள அடைந்து பார்க்குக்குள் நுடழந்தாள். 
அவனருகக தடைமாட்டில் அவனுக்குத் பதரியாமல் வந்துநின்றாள். தன் பின்னால் 
அவள் வந்துநிற்படத அறிந்தும் அறியாதவன் கபால் கண்கடள மூடிக்பகாண்டு 
படுத்திருந்தான் மருதமுத்து தான் துங்கிவிட்ைதாக அவள் எண்ணிக் பகாள்ளட்டும் 
என்று கைைாகக் குறட்டை விட்ைான். ஆனால் அவன் டகயில் புடகந்துபகாண்டிருந்த 
படீித்துண்டு அவடன அவளுக்குக் காட்டிக் பகாடுத்துவிட்ைது. அவளுக்குச் ைிரிப்பு 
வந்தது. ைிரிப்டப அைக்கிக் பகாண்டு பமளனமாய் நின்றிருந்தாள். அவளுக்குக் 
கழுத்து நரம்புகளில் உள்ளுர என்னகவா உரைிக்கிளுகிளுத்து ஓடி உைல் முழுவதும் 
பரவுவதுகபால் இருந்தது. அவனுக்கும் அங்கு நிைவிய பமளனம் ைிரிப்டப மூட்டியது. 
அவன் அைக்கிப் பார்த்தான். அவன் முகத்தில் ைிரிப்பின் கரடககள் ஓடிப் 
பாய்ந்துகளுக்பகன்று குரலும் பவடித்துவிட்ைது. அவளும் ைிரித்தாள். இருவரும் 
ஒருவடரப் பார்த்து ஒருவர் காரணமின்றிகயா காரணத்கதாகைா விழுந்து விழுந்து 
ைிரித்தனர். ைிரித்து ஓய்ந்த பின் ரஞ்ைிதம் பபஞ்ைின் மறுககாடியில் நாணிக்ககாணி 
உட்கார்ந்தாள்.  
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"ரஞ்ைி, பவத்தடை பாக்கு பவச்ைிருக்கியா? குடு" அவள் பவற்றிடை மடித்துக் 
பகாடுத்தாள். மருதமுத்து பவற்றிடைடயச் சுவாரஸ்யமாக பமன்று பகாண்கை 
அவளருகில் உட்கார்ந்துபகாண்ைான். 
 
நல்ை நிைவு. 
 
நிைாபவளிச்ைம் அந்தக் காதைர்களுக்கு இன்பமளிக்க வில்டை; இடைஞ்ைைாய் 
இருந்தது. 
 
பபஞ்ைின்மீது அமர்ந்திருந்த ரஞ்ைிதத்தின் முகத்தில் ஓங்கி வளர்ந்த அரைமரக் 
கிடளகளின் ஊகை பாய்ந்து வந்த நிைவின் ஒளிக் கதிர்கள் விழுந்துபகாண்டிருந்தன. 
அந்த ஒளியில் அவள் விழிகள் மின்னின. பவற்றிடைக் காவி படிந்த உதடுகளில் 
ஊறிப் பைர்ந்த பவற்றிடைச் ைாற்றின் மினுமினுப்புமருதமுத்துவின் உதடுகடள 
என்னகவா பைய்தது. அவன் உதட்டைக் கடித்துக்பகாண்டு அவடளகய பார்த்தான். 
அவள் கழுத்திகை கிைந்த கருவ மணியும் மஞ்ைள் கயிறும் முறுக்கிக் பகாண்டு 
மார்பின் நடுகவ தடுமாறி பநகிழ்ந்து கிைந்தது. நழுவிப் கபான கமைாக்கினுகை, 
ரவிக்டகயில்ைாத கருங்காைிக் கடைைல் கபான்ற கதகத்தின் வனப்பு மடறந்தும் 
மடறயாமலும் மருதமுத்துடவ மயக்கிற்று. 
 
ரஞ்ைி!  
 
அவள் பபருமூச்சு விட்ைாள். 
 
விம்மி கமபைழுந்து அவள் பநஞ்ைம் புடைத்ததனால் நிடை குடைந்த மருதமுத்து 
அவடள, அவளுடைய பவற்றுைடை மார்புறத் தழுவிக் பகாண்ைான். 
 
"வுடு மச்ைான்," என்று திமிறிக் பகாண்டு தன்டனச் ைரி பைய்துபகாண்டு நகர்ந்து 
உட்கார்ந்தாள் ரஞ்ைி. 
 
எதிரிைிருக்கும் முஸ்ைிம் பரஸ்ைாரண்ட் இன்னும் மூைப்பைாதடத அப்பபாழுதுதான் 
கவனித்தான் மருதமுத்து. 
 
"ைீச்ைி. இந்தப் பார்க்பராம்ப நாஸ்டியாப் கபாச்சு," என்று ஒரு பவள்டள 
கவஷ்டிக்காரன் இவர்கடளப் பார்த்தவாகற தம்மருகில் வந்தவரிைம் பைால்ைிக் 
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பகாண்கை நைந்தான். மருதமுத்துவின் உைல் நாணிக் கூைியது, ரஞ்ைிதம் 
பரிதாபகரமாக விழித்தாள். 
 
"நம்ம ஊரிகைகய கண்ணாைம் கட்டிக்கிட்டிருந்தா? என்று பைால்ை வந்தடத முடிக்க 
முடியாமல் ரஞ்ைியின் குரல் அடைத்தது. 
 
அவனும் பபருமூச்சு விட்ைான். 
 
"கஞ்ைியில்ைாட்டியும் நமக்குன்னு ஒரு குடிடையாச்சும் இருக்குமில்கை. பட்டினிகயாை 
ஒருத்தருக்கும் பதரியாம கவுரவமா படுத்துக்பகைக்கைாமில்கை. ைீச்ைி இது என்ன 
பபாடழப்பு? பதருவிகை கண்ணாைம் கட்டிக்கினு பதருவிகை புள்டள பபத்துக்கினு 
பதருவிகை பைத்தும் கபாறது," என்று ைைிப்புைன், பவறுப்புைன், துயரத்துைன், 
ஏமாற்றத்துைன், ஏக்கத்துைன் முனகிக் பகாண்ைாள் ரஞ்ைி.  
 
அவன் பமளனமாய் இருந்தான். ைற்று கநரம் கழித்து ஒரு பபருமூச்சுைன் 
பைான்னான். 
 
"என்னாபண்றது ரஞ்ைி?... அவுங்க அவுங்க தடைபயழுத்துப்படிதா நைக்கும். ஊர்கை 
ஒைகத்திகை எவ்வளகவா கபரு கண்ணாைம் கட்டிக்கிறாங்க. பங்களா என்னா! காரு 
என்னா! அதிைாட்டிப் கபானாலும் ஒரு ைின்ன வடீு, ஒரு பஞ்சு பமத்டத - அதாவது 
இருக்கும். எல்ைாத்துக்கும் குடுத்து டவக்கணும்  நம்ம விதி இப்படி," என்று 
வருத்தத்கதாடு புைம்பினான்.  
"என்னாமச்ைான், இதுக்கா நீ கவடைப்பைகற? நீ இருக்கிற வடரக்கும் எனக்கு ஒரு 
குடறயும் இல்கை, காரும் பங்களாவும் பவச்ைிருக்கிறவங்க கடதபயல்ைாம் 
பதரியாதுகபாைிருக்கு. ஆம்படையான் பபண்ைாட்டி விையம் கச்கைரி வடரக்கும் 
ைிரிக்குகத. நம்ம மாதிரி அவுங்களுக்கு ஒருத்தர் கமகை ஒருத்தருக்கு 
ஆடையிருக்குமா..?" 
 
'இனிக்கும் இன்ப இரகவ நீ வாவா...' என்று கஹாட்ைல் கரடிகயா விரகத்தால் உருகிக் 
பகாண்டிருந்தது. ஜன ைந்தடி அைங்கிவிட்ைது. கஹாட்ைைில்கூை ஆள்நைமாட்ைம் 
அதிகம் இல்டை. 
 
மணி பன்னிரண்டு அடித்தது. 
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பிளாட்பாரத்தில் வாழும் மனிதர்கபளல்ைாம் உறங்கிக் பகாண்டிருந்தனர். பனி 
மூட்ைம் அவர்களின் மீது கவிந்து பகாண்டிருந்தது. விடறக்கும் குளிரில் அழுக்குக் 
கந்தல்களினுள் அந்த ஜவீன்கள் முைங்கிக் கிைந்தன. பச்டைக் குழந்டதகள் தாயின் 
மார்பினுள்கள மண்டிக் காந்தும் பவப்ப சுகத்தில் பம்மிக் பகாண்ைன. அவர்கள் 
தடைமாட்டில் பைாறி நாய்களும், கிழட்டு மாடுகளும் அடரத் தூக்கத்துைன் காவல் 
காத்தன. 
 
பார்க்கில் நிைப்தம் நிைவியது. மருதமுத்து பபஞ்ைியிைிருந்து எழுந்து பைடி மடறவில் 
விரித்திருந்த பழம்பாயில் படுத்துப் புரண்டு பகாண்டிருந்த ரஞ்ைிதத்தின் அருகக 
பைன்று அமர்ந்தான். ரஞ்ைி. தூங்கிட்டியா?" 
 
'இல்கை..." 
 
ஒனக்குக் குளிருதா? 
 
'உம்' 
 
இருவரும் பமாைபமாைக்கும் அவளுடைய புதிய ைிவப்புப் புைடவயால் கபார்த்திக் 
பகாண்ைார்கள். கபார்த்தியிருந்த புைடவ பமள்ளபமள்ள அடைந்தது. "மச்ைான்...."  
அழுவதுகபால் திணறியவாகற முனகினாள் ரஞ்ைிதம். 
 
திடீபரன அந்தத் பதருவிைிருந்து ஒகர பவளிச்ைம் அவர்கள்மீது பாய்ந்தது 
 
"ஐகயா..." என்று பதறினாள் ரஞ்ைி. 
 
"காருதான். கபாயிடும்." அவன் கதாளில் தன் முகத்டதப் புடதத்துக் பகாண்ைாள் 
ரஞ்ைிதம் கார்பைன்ற பிறகு, உைகத்டதகய, தங்கடளகய மறந்திருந்த அவர்களின் 
அருகக காைடி ஓடைகளும் கபச்சுக் குரலும், ைிரிப்பபாைியும் ககட்ைன. 
 
மினர்வா திகயட்ைரில் இரண்ைாவது காட்ைி முடிவடைந்து கும்பல் வதீியில் பபருகி 
வந்துபகாண்டிருந்தது. 
 
மருதமுத்து எழுந்து பைன்று பபஞ்ைின் கமல் படுத்துக் பகாண்ைான். ரஞ்ைிதத்திற்கு 
அழுடககய வந்துவிட்ைது. 
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மருதமுத்துவுக்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமாக வந்தது யார்மீது ஆத்திரப்படுவது? 
 
கும்பைில் ஒரு பகுதி முஸ்ைிம் பரஸ்ைாரண்டிற்குள் படைபயடுத்தது. பவகுகநரம் 
வடர ைந்தடி அைங்கவில்டை. 
 
மணி ஒன்று அடித்தது.  
 
முஸ்ைிம் பரஸ்ைாபரண்டில் ஆளரவகம இல்டை. பார்க் அருகக ஒரு ரிக்க்ஷாக்காரன் 
நின்றிருந்தான். அவனருகக ஒரு மஸ்ைின் ஜிப்பாக்காரன். அப்புறம் என்ன பைால்கற?" 
 
வா, ைாமி. நல்ை ஸ்டூைன்ஸீங்கதான் பிராமின்ஸ் ைார். வண்டியிகை ஏறு ைார். 
கபாவும்கபாது கபைிக்குகவாம்." 
 
மஸ்ைின் ஜிப்பாக்காரடன ஏற்றிக் பகாண்டு நகர்ந்து பிராட்கவயிைிருந்து பிரியும் ஒரு 
ைிறிய ைந்தில் நுடழந்து விடரந்து மடறந்தது ரிக்க்ஷா . 
 
தூ... இதுவும் ஒரு பிடழப்பா? கஸ்ைப்பட்டு வண்டி வைிக்கிற அந்தக் கயிடதக்கு ஏன் 
இந்தப் கபமானிப் புத்தி? என்று காறி உமிழ்ந்தான் மருதமுத்து. 
 
"என்ன மச்ைான் திட்ைகற?" 
 
'ஊரும் ஒைகமும் இருக்கறடதப் பார்த்தா திட்ைாபம எப்படி இருக்கிறது? இன்னம் 
ஒனக்குத் துக்கம் வரல்ைியா. உம். எப்படி வரும்" என்று தனக்குத் தாகன கபைிக் 
பகாண்ைான் மருதமுத்து. 
 
நிைவுகமகத்தில் மடறந்தது. 
 
ஒளி மிக்க அந்த பூர்ணிடம இரவும் இருண்ைது. முஸ்ைிம் பரஸ்ைாபரண்டும் 
மூைப்பட்ைது. மனித ைந்தடிகய அற்றுப் கபாயிற்று. 
 
ஒகர அடமதி. 
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பார்க்கினுள் பநடிது வளர்ந்திருந்த அரைமரக் கிடளகளில் காகங்கள் ைைைைத்தன 
விடிந்துவிட்ைதுகபான்ற பிரடம கபாலும். ைிை காகங்கள் கடரந்தன. பவளிறிய 
இருளின் பிடிப்பில் ஊடமத்தனம் கபால் நட்ைத்திர ஒளி ஜாடை காட்டிற்று. நாய் 
ஒன்று எழுந்துநின்று உைடை வடளத்து முறித்துச் ைைைைத்து உதறிக்பகாண்டு 
அலுப்புத் தீர்ந்ததுகபால் எங்ககா கநாக்கி கவகமாக ஓடியது.  
 
மணி இரண்டு அடித்தது. 
 
ரஞ்ைி. 
 
............ 
 
ரஞ்ைி. 
 
'உம்." 
 
பபஞ்சு காைியாயிருந்தது. பைடி மடறவில் இடைகயா இருகளா அடைந்தது.  
"ைக். ைக. ைக்" 
 
முதைில் அந்த ஓடைடய அவர்கள் பபாருட்படுத்தவில்டை. 
 
"ைக் ைக். ைக் ைக்." ஓடை அவர்கடளச் ைமீபிக்ககவ அவர்கள் ைைனமின்றி ஒன்றிக் 
கிைந்தனர். 
 
'ஏய், யாரது? எழுந்து வாம்கம' என்ற கபாலீஸ்காரனின் முரட்டுக் குரல், 
வலுக்கட்ைாயமாக-மிருகத்தனமான-மனித உணர்ச்ைிகளிைிருந்து மனித நாகரிகத்தின் 
புடத குழிக்குஅவளிைமிருந்து அவடனப் பிய்த்பதறிந்தது.  
 
அவன் உைல் படத படதக்க உதடுகள் துடிதுடிக்க எழுந்து வந்தான். அவள் பைடி 
மடறவில் நின்று தனது புைடவடயச் சுற்றிக் பகாண்ைாள். 
 
'பவளிகய வாம்கம' என்று கபாலீஸ்காரன் அசூடயயுைன் உறுமினான். 
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"பயம்மா இருக்கக மச்ைான்." என்று அந்தப் பட்டிக்காட்டு யுவதி பரிதாபகரமாகத் தன் 
டகபிடித்த கணவனிைம் குழறினாள். அவள் கண்களில் கண்ணரீ் துளிர்த்தது. 
 
"பயப்பைாகத வா, ரஞ்ைி"  என்று அவள்டகடயப் பிடித்து இழுத்துக்பகாண்டு பார்க்கின் 
இரும்புக் கிராதிடயத் தாண்டிக் குதித்து பவளிகய வந்தான் மருதமுத்து விளக்குக் 
கம்பத்தடியில் கபாலீஸ்காரன்நின்றிருந்தான். 
 
"யார்ரா நீ?" என்று ைிகபரட் புடகடய அவன் முகத்தில் ஊதிவிட்ைான் கபாலீஸ்காரன். 
 
"வந்து .. வந்து கூடைக்காரன், ைாமி." 
 
'ஏய், இப்படி பவளிச்ைத்துக்கு வாம்கம'  என்று அவடளக் கூப்பிட்ைான் 
கபாலீஸ்காரன். அவள் பயந்து நடுங்கிய வண்ணம் விளக்கு பவளிச்ைத்தில் 
வந்துநின்றாள். பநற்றித் திைகம் கடைந்து, கூந்தல் அவிழ்ந்து ைிடகயில் சூடிய 
கதம்பம் ைிடதந்து ைிதறிக் கிைந்தது.  
 
"ஏம்கம. இங்கதான் இைமா? ஒம் கபரு என்னாம்கம?" என்று பாக்பகட்டிைிருந்த ைிறு 
கநாட்டுப் புத்தகத்டதயும், பபன்ைிடையும் டகயிபைடுத்தான் கபாலீஸ்காரன்.  
 
அவள் ஒன்றும் புரியாமல் குழப்பத்துைன், "ரஞ்ைிதம், ைாமி" என்றாள்.  
 
"ைார். ைார்." என்று ஏகதா பைால்ை வாபயடுத்தான் மருதமுத்து. 
 
"நீ ஒண்னும் பயப்பைாகத, இவதான் என்டனக் கூப்பிட்ைான்னு ஸ்கைஷனுக்கு வந்து 
ரிப்கபார்ட்டு குடுத்துடு. ஒன்கன விட்டுடுகவாம்," என்றான் கபாலீஸ்காரன். 
 
ரஞ்ைிதத்திற்கு விஷயம் விளங்கி விட்ைது. 
 
"நாங்கபுருஷன், பபஞ்ைாதி ைாமி." என்று பதறினாள் ரஞ்ைிதம் . 
கபாலீஸ்காரன் ைிரித்தான். அவள் பைான்னடத அவன் நம்பவில்டை. 
 
"ைத்தியமாத்தான் ைாமி. இந்தப் புள்டளயார் ைாட்ைியா நாங்க புருஷன் பபஞ்ைாதிங்க 
ைாமி. இகதா பாருங்க" என்று அவள் கழுத்தில் கிைந்த கயிற்டற பவளிகய இழுத்துக் 
காண்பித்தான் மருடத. 
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ைட்ைத்தின் கவைிக்குள் நிற்கும் அந்தப் கபாலீஸ்காரனால் தடைடய நிமிர்த்தி அந்த 
மஞ்ைள் கயிற்டறக் காண முடியவில்டை. அவன் ைட்ைம் இருட்டைத் துருவி 
திருட்டைக் கண்டுபிடி என்றுதான் கற்றுக்பகாடுத்திருக்கிறது. மனடைத் துருவி 
உணர்ச்ைிடயப் பார் என்று பைால்ைிக் பகாடுக்கவில்டை. 
 
அவன் கண்டுபிடித்தது குற்றம். குற்றவாளிடயக் டகதுபைய்ய கவண்டியது ைட்ைம். 
ைட்ைத்தின் வாரிசு கபாலீஸ்காரன். அவன் ஒழுக்கத்தின் பிரதிநிதிகயா உண்டமயின் 
தூதுவகனா அல்ை. 
 
'உம், நை நை'. அபதல்ைாம் ஸ்கைஷனிகை கபைிக்கைாம் என்று அவடளத் 
தள்ளினான். 
 
"ஐயா. ஐயா...' என்ற அந்தக் காதல் 'குற்றவாளி' ரஞ்ைிதம் பகஞ்ைினாள். தன் 
கணவனின் முகத்டத ஏக்கத்கதாடு பார்த்தாள். அவன் தடைடயக் குனிந்த வண்ணம் 
கபாலீஸ்காரனுைன் நைந்து பகாண்டிருந்தான். அவளும் அவர்கடளத் பதாைர்ந்தாள். 
 
ஊகர அைங்கிய அந்த அடமதியான இரவில் அந்த நகரத்தின் பபரிய வதீியில் 
ைட்ைத்தின் ஹிருதயத் துடிப்புகபால் ஜவீனுைன் கம்பரீமாக கபாலீஸ்காரனின் 
பூட்ஸ்களின் ைப்தம் ைக் ைக் என்று ஒைித்தது.  
ரஞ்ைிதத்திற்குத் தன் ஹிருதயத்தில் யாகரா மிதிப்பதுகபால் பக் பக் என்று பநஞ்சு 
துடித்தது. 
 
எதன் மீகதா மிதித்து நசுக்கி நைந்துபைல்லும் ைட்ைத்தின் காைடிகயாடை. 
 
அகத, ைக். ைாக். ைாக். ைக். 
 

****** 
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தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடளயின் மின்ைாக்க வேளியீடுகள் 
 
 

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள - ேிழியப் பதிவுகள்:  
மண்ணின் குரல்: அக்கைாபர் 2015: இைங்டக தமிழ் நாட்டுக் கூத்து  
 
மண்ணின் குரல்: அக்கைாபர் 2015: திருநணா - பவானி ைங்ககமஸ்வரர் ஆையம் 
 
ககாைாட்ைம் - தமிழர் பாரம்பரிய நைனம் - பாரீஸ் 2015  
 
ைீகன்பால்கின் தமிழ் ஆவணங்கள் - ைாக்ைர். கைனியல் பஜயராஜ்  
 
தமிழகத்திைிருந்து மகைைியா வடர...  
 
*** 

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள - மின்னூல்கள் வேளியீடுகள்: 
சுப்பிரமணிய ைிவாவின் கட்டுடரகள்  
 
திருக்குைந்டதத் தை வரைாறு  
 
யதி ஆச்ைாரம் - ஓடைச்சுவடி பவளியடீு  
 
*** 

தமிழ் மரபு அறக்கட்ைடள - நாைார்குல மித்திரன் வேளியீடுகள்: 
நாைார்குை மித்திரன் - 1923 - மார்ச் மாதத்தின் 1 வது இதழ் 
 
நாைார்குை மித்திரன் - 1923 - மார்ச் மாதத்தின் 2 வது இதழ் 
 
நாைார்குை மித்திரன் - 1923 - மார்ச் மாதத்தின் 3 வது இதழ் 
 
நாைார்குை மித்திரன் - 1923 - ஏப்ரல் மாதத்தின் 1 வது இதழ்
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http://www.subaonline.net/thfebooks/THF_SubramaniaShivaGnanabanu.pdf
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http://thfreferencelibrary.blogspot.com/2015/11/1923-1.html
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