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நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்்தக் ககழிகலாழுகும்நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்்தக் ககழிகலாழுகும்

சீராரும் வ்தனகமனத திகழ்பர்தக் கணடமிதில்சீராரும் வ்தனகமனத திகழ்பர்தக் கணடமிதில்

க்தக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்க்தக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்

்தக்கசிறு பி்றநு்தலும் ்தரித்தநறுந திலகமுமம!்தக்கசிறு பி்றநு்தலும் ்தரித்தநறுந திலகமுமம!

அததிலக வாச்னம்பால் அ்னததுலகும் இன்பமுறஅததிலக வாச்னம்பால் அ்னததுலகும் இன்பமுற

எததி்சயும் புகழமணக்க இருந்தக்பருந ்தமிழணங்மக! ்தமிழணங்மக!எததி்சயும் புகழமணக்க இருந்தக்பருந ்தமிழணங்மக! ்தமிழணங்மக!

உன சீரிள்மத திறம்வியநது கசயல்மறநது வாழததுதுமம!உன சீரிள்மத திறம்வியநது கசயல்மறநது வாழததுதுமம!

வாழததுதுமம! வாழததுதுமம!வாழததுதுமம! வாழததுதுமம!

க்பாருள் க்பாருள் 
நீர் நி்றந்த கடகலனும் ஆ்டயுடுததிய நிலகமனும் நீர் நி்றந்த கடகலனும் ஆ்டயுடுததிய நிலகமனும் 

க்பணணுக்கு, அழகு மிளிரும் சிறப்பு நி்றந்த முகமாகத க்பணணுக்கு, அழகு மிளிரும் சிறப்பு நி்றந்த முகமாகத 
திகழகினற இநதியக் கணடததில், க்தனனாடும் அதில் திகழகினற இநதியக் கணடததில், க்தனனாடும் அதில் 
சிறந்த திராவிடர்களின நல்ல திருநாடும் க்பாருத்தமான சிறந்த திராவிடர்களின நல்ல திருநாடும் க்பாருத்தமான 
பி்றம்பானற கநற்றியாகவும் அதிலிடட மணம் வீசும் பி்றம்பானற கநற்றியாகவும் அதிலிடட மணம் வீசும் 
திலகமாகவும் இருக்கினறன. திலகமாகவும் இருக்கினறன. 

அந்தத திலகததிலிருநது வரும் வாச்னம்பால அந்தத திலகததிலிருநது வரும் வாச்னம்பால 
அ்னததுலகமும் இன்பம்க்பறும் வ்கயில் எல்லாத அ்னததுலகமும் இன்பம்க்பறும் வ்கயில் எல்லாத 
தி்சயிலும் புகழ மணக்கும்்படி இருக்கினற க்பரு்ம தி்சயிலும் புகழ மணக்கும்்படி இருக்கினற க்பரு்ம 
மிக்கத ்தமிழப்க்பணமண! ்தமிழப்க்பணமண! மிக்கத ்தமிழப்க்பணமண! ்தமிழப்க்பணமண! 

இனறும் இள்மயாக இருக்கினற உன சிறப்்பானத இனறும் இள்மயாக இருக்கினற உன சிறப்்பானத 
திற்ம்ய வியநது, எங்கள் கசயல்க்ள மறநது உன்ன திற்ம்ய வியநது, எங்கள் கசயல்க்ள மறநது உன்ன 
வாழததுகினமறாம்! வாழததுகினமறாம்! வாழததுகினமறாம்!வாழததுகினமறாம்! வாழததுகினமறாம்! வாழததுகினமறாம்!

தமிழ்தததாய் 
வதாழ்தது

மமனானமணீயம் மமனானமணீயம் 
க்ப. சுந்தரம் பிள்்ளக்ப. சுந்தரம் பிள்்ள
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கதால்டுவவல் வவள்நம்பிகதால்டுவவல் வவள்நம்பி

வணககம்.வணககம்.
தமிழின் உயிர் ததொல்ொப்பியம். தமிழரின் உயிர் திருக்குறள்.
நயத�ொடு நன்றி புரிநத பயனுடையொர்
பண்புபொ ரொட்டும் உலகு

உள்ளுவ ததலலொம் உயர்வுள்்ளல மறறது
தள்ளினுந தள்்ளொடம நீர்த்து

என்ற ஐயன் வள்ளுவனின் திருக்குறளுக்கு ஏறப இவ்விழொவில 400-க்கும் மமறபட்ை 
அங்த்தி�ர்்ள் 34-ஆம் ஆண்டு விழொ "தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!!" என்ற ஒரு குடையின் 
கீழ் அட�வரும் இடைநது தெயலபட்ை அனுபவங்ட்ள என்�தவன்று தெொலவது! 
ததொறறுக்்ொலத்தில அட�த்து மெொதட�்ட்ளயும் த்ொம்புடைத்து, ெொதட�்்ளொக்கி, விழொ 
நடைதபறவிலடலதயன்றொலும், உடழத்த உள்்ளங்ள் அட�த்தும் ஒவ்தவொன்றும் தமிழ்த்தொயின் 
குழநடத்்ளொ் "தமிழொ விழி, தமிழொ வழி" என்ற அடிப்படையில தெயலபட்ைது நம்முடைய 
சூழலில விழொ மநரில நடைதபறொதது ் வடலயொ் இருநதொலும் 

அறிவி�ொன் ஆகுவது உண்மைொ பிறிதின்மநொய்
தம்மநொய்மபொல மபொறறொக் ் டை

என்ற வள்ளுவரின் வொக்குப்மபொல 
இன்பம் விடழயொன் இடும்டப இயலதபன்பொன்
துன்பம் உறுதல இலன்

என்ற அடிப்படையில நொம் இநதத் துன்பங்ட்ளயும் தொண்டி அட�வரும் தடலமுடற 
தொண்டித் தமிழிட� மநொக்கி நியூ யொர்க் ந்ருக்கு வநதிருப்பது நம்முடைய சூழலில நொம் 
எடுத்துக்த்ொண்ை சூளுடரயொ்வும், உடழத்த உள்்ளங்ள் அட�வரும் தமிழ்த்தொயின் 
குழநடத்்ளொ் தமிழ்ப் பயைத்டதத் ததொைருமவொம். உடழத்த அட�த்து உள்்ளங்ளுக்கும் 
என் உள் ம�திலிருநது நன்றிடய உங்ள் முன் டவக்கிமறன். இநத விழொவினுடைய மலர்க் 
குழுவிறகுத் தனிப் பொரொட்டுக்்ளும், சிறப்பொ� நன்றியும் கூறி விடைதபறுவது.

 உங்ள் அன்பன்

வேரவவ்த தவைவரிடமிருந்து...வேரவவ்த தவைவரிடமிருந்து...
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அட�வருக்கும் வைக்்ம்!

கிட்ைத்தட்ை இரண்டு ஆண்டு்ளுக்கு முன் ததொைஙகிய இநத முயறசி, 
இப்மபொது  முழுடமயடைநதிருப்பது மட்ைறற மகிழ்ச்சிடயத் தருகிறது.

அட்லொண்ைொவில 2020-ஆம் ஆண்டு மபரடவ விழொடவ நைத்துவததன்று 
திட்ைமிட்டுப் பின் த்ொமரொ�ொ தபருநததொறறு ் ொரைமொ் அது இயலொமல 
மபொ� சூழ்நிடலயில, ஏரொ்ளமொ� தன்�ொர்வத் ததொண்ைர்்ள் ஒருஙகிடைநது 
தெய்து வநத பணி்ள் அப்படி அப்படிமய நின்று மபொயி�.

இருப்பினும், மபரடவ நிர்வொ்க் குழுவும், அதனுைன் மெர்நது 
பணியொறறிய அட்லொண்ைொ மொந்ரத் தமிழ்ச் ெங்த்தின் ெொர்பில 
அடமக்்ப்பட்ை பல குழுக்்ளும் ம�ம் த்ளரொது தங்்ளது பணி்ட்ளத் 
ததொைர்நதொர்்ள். திரும்பவும் 2021-ஆம் ஆண்டு திட்ைமிட்டு மும்முரமொ் 
மவடல்ட்ள ஆரம்பித்மதொம். குறிப்பொ்ப் மபரடவயின் மலருக்்ொ� 
மவடல்ட்ளத் ததொைர்நது நைத்திம�ொம். மலர்க்குழு உறுப்பி�ர்்ளும் நமக்கு வநது மெர்நத ஆவைங்ட்ள 
ஆய்வு தெய்து, வட்ப்படுத்திப் பிடழ திருத்தங்ள் தெய்து, அட�த்துப் பணி்ட்ளயும் மி்வும் சிறப்புைன் 
தெய்து வநதொர்்ள். இநத நிடலயில 2021-ஆம் ஆண்டும் மபரடவ விழொடவ மநரில நைத்த இயலொமல 
மபொ�து மீண்டும் ஏமொறறமளித்தது.

2021-ஆம் ஆண்டுக்்ொ� மலடர எப்படி, எநத வட்யில தவளிக் த்ொண்டு வருவது என்பதில நிடறய 
சிக்்ல்ள் இருநத�. இநத ஆவைங்ட்ள, 2022-ஆம் ஆண்டுக்்ொ� மலருைன் மெர்க்்லொமொ என்றும் 
ஆமலொசித்துப், பின் அநத வழிடயக் ட்விட்மைொம். ஆண்டு மதொறும் விழொவின் டமயக் ்ருத்து மொறுகிற 
்ொரைத்தொல, அடவ ெொர்நது தவளிவரும் ் ட்டுடர்ட்ளக் ் லநது தவளியிடுவது ெரியொ் இருக்்ொது. மமலும், 
ஒவ்தவொரு ஆண்டும் அநதநதக் ்ொல்ட்ைத்தில நைக்கும் நி்ழ்வு்ளும், நொம் சிறப்பிக்கும் தடலவர்்ளின் 
பட்டியலும் மவறுபடும் தபொழுது, மலர்்ள் தனித்தனியொ் தவளிவருவதுதொன் ெரியொ் இருக்கும். தவிர, மநரடி 
நி்ழ்வொ் இருக்கிறமதொ இலடலமயொ, மபரடவயின் நறபணி்ட்ள ஒவ்தவொரு ஆண்டும் ஆவைப்படுத்துவது 
மலர்க் குழுவின் ் ைடம்ளில ஒன்றொகும்.

இத்தட� ் ருத்துக்்ட்ளயும் ம�தில த்ொண்டு, மபரடவயின் ஒத்துடழப்புைன் இநதப் பணிடய நிடறவு 
தெய்வதில தபருமிதம் அடைகிமறன்.

பல மொ்ொைங்ளில இருநதும் நம் குழுவில பஙம்றறு, அரிய பங்ளித்து, ஊக்குவித்து வழி நைத்திய 
மலர்க்குழுவி�ர் அட�வருக்கும் என் ம�மொர்நத நன்றிடயத் ததரிவித்துக் த்ொள்கிமறன். அட�வரின் 
அறிமு்மும், நட்பும் கிடைத்தத்தில மகிழ்ச்சியடைகிமறன்.

"தமிழொ விழி, தமிமழ வழி" என்று ஒரு எழுச்சி மிக்் தடலப்டப நமக்கு அளித்த திரு. குமமரென் ஐயொ 
அவர்்ளுக்கு என் ம�மொர்நத நன்றி்ள். இப்படி ஒரு டமயக் ்ருத்டத ம�தில த்ொண்டு, தமிழ் 
வரலொறடறயும், பொரம்பரியத்டதயும் உள்்ளைக்கிய ஒரு தபொலிவு மிக்் சித்திரத்டத வடிவடமத்து நம் மலரின் 
அட்டைடய அலங்ரிக்கும் ஓவியத்டதத் தீட்டி உதவிய ஓவியர் திருமதி. விஷ்ணுப் பிரபொ அவர்்ளுக்கு 
மலர்க்குழுவின் ெொர்பில நன்றிடயத் ததரிவித்துக் த்ொள்கிமறன்.

2021 வேரவவ மைர் 
ஆசிரியரிடமிருந்து
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அட்லொண்ைொ மொந்ரத் தமிழ்ச் ெங்த்தின் ெொர்பில மபரடவ நி்ழ்ச்சியின் ஒருஙகிடைப்புக் குழுவின் 
தடலடம ஏறறுப் பல குழுக்்ட்ளயும் வழிநைத்தி, மலர்க்குழுவிறகுத ததொைர்நது ஆதரவளித்த திரு. எழிலன் 
இரொமரொஜன், திரு. சுவொமிநொதன் அண்ைொமடல, மறறும் திரு. பொலொ பஞெொபம்ென் அட�வருக்கும் 
நன்றி.

2020-ஆம் ஆண்டு துவஙகிய இநதப் பணியின்மபொது அன்டறய மபரடவத் தடலவரொய் இருநத திரு. 
சுநதர் குப்புெொமி ஐயொ அன்டறய வொரொநதிர ெநதிப்பு்ளில தவறொமல ் லநது த்ொண்டு பல வழி்ளிலும் 
நம் மலர்ப் பணி்ளுக்கு உதவி தெய்தொர்்ள். அவர்்ளுக்கு நொன் குறிப்பொ் நன்றி தெொலலக் 
்ைடமப்பட்டிருக்கிமறன். மபரடவயின் தறமபொடதய தடலவர் திரு. ் ொலடுதவல மவள்நம்பி அவர்்ளுக்கும், 
மலர் குறித்த பணி்ளுக்கும் முக்கியமொ� ததொைர்பு்ளுக்கும் பல விதத்திலும் நமக்கு உதவிய திரு. 
சுநதரபொண்டியன் ெபொபதி அவர்்ளுக்கும் மலர்குழுவின் ெொர்பில ம�மொர்நத நன்றிடயத் ததரிவித்துக் 
த்ொள்கிமறன்.

2021-ஆம் ஆண்டு இறுதியில, இநத மலர் மவடல்ள் அப்படிமய நின்று விட்ைமத என்று நொம் 
ததொய்வடைநத சூழ்நிடலயில, இநத மலடர தவளிக் த்ொண்டு வருவதில மிகுநத அக்்டறயும், முட�ப்பும் 
்ொட்டி நம்டம ஊக்குவித்தது மட்டுமலலொமல அதற்ொ� பொடதடயயும் நமக்குக் ்ொட்டி உதவிய திரு. 
நொஞசில பீறறர் ஐயொ அவர்்ளுக்கு நன்றி தெொலலக் ் ைடமப்பட்டிருக்கிமறன்.

எப்மபொதும் மபொல இநத மலடரப் தபொலிவுைன் வடிவடமத்த  திரு. சுைடலமுத்து துடர அவர்்ளுக்கும், 
மலடர அச்சிை உதவிய "Cube Printers" அச்ெ்த்தொருக்கும் அவர்்ளுக்கும் ம�மொர்நத நன்றி்ள்.

மபரடவ மலர் வடிவடமப்புப் பணி்ளில ஈடுபடுவது எ�க்கு இதுமவ முதல முடற. ஆ�ொல, ் ைநத 
பல ஆண்டு்்ளொ் இநதப் பணி்ளில ஈடுபட்டு அவர்்ளின் அனுபவத்டத நமக்கு ஒருஙம் அளித்துப் 
பலவழி்ளிலும் உதவி தெய்த நம் மலக்குழு உறுப்பி�ர்்ள் அட�வருக்கும் நொன் நன்றி தெொலலக் 
்ைடமப்பட்டிருக்கிமறன். குறிப்பொ், முநடதய ஆண்டு்ளின் அனுபவங்ட்ள ஆவைப்படுத்தி, நம்முைன் 
பகிர்நது, பல வழி்ளிலும் நமக்கு உதவி புரிநத திரு. தபொன்முடி ஐயொ அவர்்ளுக்கும், குழுவின் முன் 
அனுபவம் வொய்நத நண்பர்்ள் திருமதி. பி்ளொதரன்ஸ் கிறிஸ்மைொ, திரு. மணிவண்ைன் தபரிய்ருப்பன், 
திரு. ஆரூர் பொஸ்்ர் மறறும் திரு. சிவம் மவலுப்பிள்ட்ள ஐயொ அவர்்ளுக்கும் என் ம�மொர்நத நன்றி்ள்.

2021-ஆம் ஆண்டில நியூயொர்க் ந்ரிலிருநது நம்முைன் புதிதொ் இடைநத திருமதி. பிரபொ பொலொ 
அவர்்ளுைன் 2022-ஆம் ஆண்டின் மலர் மவடல்ளிலும் மெர்நது பணியொறறும் வொய்ப்புக் கிடைத்ததில 
தபரும் மகிழ்ச்சி அடைகிமறன்.

்ைநத பத்து வருைங்ளுக்கும் மமலொ் அட்லொண்ைொ தமிழ்ச் ெங்த்தின் மலர்ப் பணி்ளுக்கு என்னுைன் 
மதொம்ளொடு மதொள் நின்று பணியொறறி வரும் திரு. குமமரென் ஐயொ தமிழ் இலக்கியத்டத ஆழ்நது ் றறவர். 
மறறும் தமிழ் தமொழி மீதும், பண்பொடு, ்லொச்ெொரம் மறறும் ்டல்ளிலும் மிகுநத ஈடுபொடு உடையவர். 
அவருைன் நம் மபரடவ மலர்க்குழுவில இடைநது பணியொறற வொய்ப்புக் கிடைத்தது குறித்து மிக்் 
மகிழ்ச்சியடைகிமறன்.

்ொலம் ்ைநது மலர்நதொலும், தபொலிவும், நறுமைமும், தமிழின் இன்சுடவயும் மொறொது, தமிதழனும் 
அமிழ்தத்டத உள்்ளைக்கிய ் ைநத 2021-ஆம் ஆண்டுக்்ொ� மபரடவ மலர் இன்று அட�வரின் ட்்ளிலும் 
தவழ்வது ம�நிடறடவத் தருகிறது.

அன்புைன்,

ஆதிமு்தது
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வேரவவ மைர்ககுழு

ஆதிமு்தது

ேதாஸகர் 

சிவம் 
வவலுப்பிளவளை

பிரேதா ேதாைதா

சஙகர் தஙகவவலு வேதான்முடி 
இரதாசமதாணிககம்

மணிவணணன் 
வேரியகருப்ேன்

ேதாைதா 
ேஞசதாேவகசன்

்ந. குமவரசன்

பிளைதாரன்ஸ 
கிறிஸவடதா
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2020/2021 வேரவவ விழதா 
ஒருஙகிவணப்ேதாளைரிடமிருந்து

அட�வருக்கும் வைக்்ம்!

நிச்ெயமறற நிடலயில அடுத்தடுத்து  2020 மறறும் 2021 ஆண்டு்ளில 
மபரடவ விழொடவ அட்லொண்ைொ மொந்ரத்தில சிறப்பொ்க் த்ொண்ைொை 
மவண்டும் என்று மி்வும் அயரொது பொடுபட்டு உடழத்த தன்�ொர்வலர் 
ததொண்ைர்்ளுக்கு என் ம�மொர்நத நன்றி்ள். த்ொமரொ�ொ ததொறறுக் 
்ொலத்தில ஒரு தீர்மொ�த்திறகு வர முடியொத சூழலில, இரவு ப்ல 
பொரொமல மி்வும் உறெொ்மொ் உடழத்துப் மபரடவ விழொடவச் சிறப்பொ் 
அட்லொண்ைொ மொந்ரத்தில த்ொண்ைொடுமவொம் என்று உறுதிமயொடு, 
மதொம்ளொடு மதொள் நின்று உடழத்த அட்லொண்ைொ மொந்ரம் மறறும் வை 
அதமரிக்்ொ முழுவதுமொ� தமிழ்ச் தெொநதங்ட்ள என்றும் மறக்் 
இயலொது.

இலக்கு முக்கியம் அலல, பயைம்தொன் முக்கியம் என்ற ம்ொட்பொட்டுைன் 
உடழத்த, தமிழ்ச் தெொநதங்ட்ள ஒருஙகிடைத்து வழி நைத்த 
ஒருஙகிடைப்பொ்ளரொ் என்ட�த் மதர்நததடுத்து நியமித்த அட்லொண்ைொ 
மொந்ரத் தமிழ்ச் ெங்ம்  மறறும் மபரடவக்கும் என் ம�மொர்நத நன்றி்ள். 
குறிப்பொ்ப் மபரடவ ெொர்பொ் 2020-ல சுநதர் ஐயொ மறறும் 2021-ல  
்ொலடுதவல அண்ைொ இருவரின் ஆதரடவயும் என்றும் மறக்் இயலொது. 
அட்லொண்ைொ ெொர்பொ் என்றும் உறுதுடையொ் நின்ற இடை 
ஒருஙகிடைப்பொ்ளர் சுவொமிநொதன் அண்ைொமடல அவர்்ளுக்கும்  என் 
நன்றி.

வழி்ொட்டும் குழு மறறும் நிரல குழுவில பணியொறறிய 
உறுப்பி�ர்்ளுக்கும், எங்ளுைன் பணிபுரிநத எண்ைறற தன்�ொர்வத் 
ததொண்ைர்்ளுக்கும் அட்லொண்ைொ மபரடவ விழொக் குழுவின்  ெொர்பொ் 
மிக்் நன்றி.

நன்றி,

எழிைன் ரதாமரதாஜன்எழிைன் ரதாமரதாஜன்
வேரவவவேரவவ  விழதா ஒருஙகிவணப்ேதாளைர் (2020 & 2021)விழதா ஒருஙகிவணப்ேதாளைர் (2020 & 2021)

இவண வேதாருளைதாளைர்,  வேரவவ இயககுனர் குழு (2022-24)இவண வேதாருளைதாளைர்,  வேரவவ இயககுனர் குழு (2022-24)
தவைவர், இயககுனர் குழு, கிவரடடர் அடைதாணடதா தமிழ சஙகம் (2020-2022)தவைவர், இயககுனர் குழு, கிவரடடர் அடைதாணடதா தமிழ சஙகம் (2020-2022)

வமனதாள தவைவர், அடைதாணடதா மதா்நகர்த தமிழச் சஙகம்வமனதாள தவைவர், அடைதாணடதா மதா்நகர்த தமிழச் சஙகம்
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்ந.குமவரசன்்ந.குமவரசன்

2021 வேரவவ மைர் 
இவணயதாசிரியரிடமிருந்து…

அனைவருக்கும் வணக்்கம்.

்கடந்த இரணடடாணடுக் 
்கடால உனைப்பு இன்று உங் 
்களின் ன்க்களில் இம்்மலரடா்கப் 
பூத்திருக்கின்்றது.இ்தற்கடா்க 
ஒத்துனைத்தும் ஊக்குவித்தும் 
உடன் பயணித்்த 2020,2021 
பபரனவக் குழுவிைருக்கும், 
அடலடாணடடா ்மடாந்கரத் 
்தமிழ்ச்சங்்கக் குழுவிைருக்கும், 
விைடா ஒருங்கினணப்படாளர் 
்களுக்கும் உளங்்கனிந்த நன்றி. 
2021 பபரனவ விைடா ்மலர்க்குழுவின் உறுப்பிைர்்கள் 
அனைவருக்கும் நநஞ்சடார்ந்த நன்றி. ஆசிரியர் திரு.
ஆதிமுத்துவின் நபரும் உனைப்புக்குப் படாரடாடடுக்்கள். 
உறுதுனண புரிந்த அனைவரின் நபயர்்கனளயும் 
ஆதி ்தைது ்மடலில் குறிப்பிடடுவிடடடார். ்மலரின் 
பதிப்பிறகுத் துனணநின்்ற நடாஞசில் பீற்றர் ஐயடாவிறகு 
நனி நன்றி.

2021ல் நடந்த ்தமிழ்ச்சங்்கப் பபரனவயின் 
இனணயவழி ந்மய்நி்கர் நி்கழவில் சி்றப்படா்கப் 
பங்்களித்்த அனைத்துக் ்கனலஞர்்களுக்கும் 
ஏறபடாடடடாளர்்களுக்கும் படாரடாடடுக்்களும் 
வடாழத்துக்்களும்.

விைடாவின் ்கருப்நபடாருளை “்தமிைடா விழி, ்தமிபை 
வழி” என்பது நீணட ்கலநதுனரயடாடலுக்குப்பின்்தடான் 
ப்தர்நந்தடுக்்கப்படடது. 

்தமிழ என்பது நவறும் ந்தடாடர்பு ந்மடாழி்தடாைடா? 
்தமிழ, அதுவும் நவளிநடாடடில் ந்மக்கு்ச ப்சடாறு 
பபடாடு்மடா? ஏன் இன்றும் நடாம் ்சங்்க இலக்கியத்ன்தப் 
பிடித்துக் ந்கடாணடிருக்கின்ப்றடாம்? ந்மடாழித் 
தூய்ன்மக்கும் ஒலிப்புக்கும் ஏன் இவவளவு முகியத்து 
வம்? ்தமிழ, ்தமிைனின் உணன்மயடாை வரலடாறு 
என்ை? இனிநடாம் ந்சய்யபவணடுவை யடானவ? 
இவறறுக்்கடாை சில வினட்கனள இம்்மலரில் நீங்்கள் 
்கடாணலடாம். “இனின்மயும் நீர்ன்மயும் ்தமிநைைல் 

ஆகும்” என்பன்தயும் உணரலடாம்.

 “அறம் நனிசிறக்்  அலலது த்டு் …எ� மவட்மைமம”; 

“நயனும் நண்பும் நொணுநன்கு உடைடமயும்  பயனும் 
பண்பும் பொைறிநது ஒழுகுதலும்”; 
"உள்்ளது சிடதப்மபொர் உ்ளர் எ�ப் பைொஅர்"; 
" ஒன்றன் கூறுடை உடுப்பவமர ஆயினும் ஒன்றி�ொர் 
வொழ்க்ட்மய வொழ்க்ட்" ;
"ஆறறுதல என்பது அலநதவர்க்கு உதவுதல
மபொறறுதல என்பது புைர்நதொடரப் பிரியொடம
பண்பு எ�ப்படுவது பொைறிநது ஒழுகுதல
 அன்பு எ�ப்படுவது தன்கிட்ள தெறொடம
 அறிவு எ�ப்படுவது மபடதயர் தெொல மநொறறல
 தெறிவு எ�ப்படுவது கூறியது மறொஅடம
 நிடற எ�ப்படுவது மடறபிறர் அறியொடம

 முடற எ�ப்படுவது ் ண்மைொைொது உயிர் வவ்வல

 நபடான்ற எைப்படுவது பபடாற்றடானரப் நபடாறுத்்தல்"   
எை எத்்தனை்ச சூத்திரங்்கள் வடாழக்ன்கக்கு?

“எங்்கள் வடாழவும் எங்்கள் வளமும் ்மங்்கடா்த 
்தமிபை” என்்ற படாரதி்தடா்சனின் கூறன்ற நடாம் ்ம்றநது 
விடபடடாம். ஊரடாணடு, நடாடடாணடு, உல்கடாணட 
்தமிைனின் பபரடாணன்ம என்ைவடாயிறறு?

பண்பொட்டில, ் டல்ளில, 
ததொழில நுட்பத்தில, நொ்ரி்த்தில, 
வணி்த்தில சீர்த்ொண்ை தமிழொ,
்ண்மூடி இருநதொல மண்மூடிப் மபொவொய்!
உறக்்ம் ் டல, உயரும் நிடல!
மரபிட� மீட்பொய்!, மொண்பிட�க் ் ொப்பொய்!

்தமிைரடாய் வடாழபவடாம், ்தமிைடால் உயர்பவடாம்!்மனி்தம் 
பபடாறறுபவடாம்!

அன்பும் நன்றியும்.
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1. Alabama Tamil Sangam
2. American Tamil Academy (Associate Member)
3. Arizona Tamil Sangam, AZ, USA
4. Arkansas Tamil Sangam, AR, USA
5. Bay Area Tamil Manram, CA, USA
6. Bharathi Kalai Manram, TX, USA
7.	 Boston	Thamil	Association,	MA,	USA
8. Brampton Tamil Association
9. Canada Tamil Sangam
10. Canadian Tamil Congress, Canada
11. Carolina Tamil Sangam
12. Central Illinois Tamil Sangam
13. Charlotte Tamil Sangam, NC, USA
14. Chicago Tamil Sangam, IL, USA
15. Columbus Tamil Sangam
16. Connecticut Tamil Sangam, CT, USA
17. Dallas Tamil Manram, TX, USA
18. Florida Tamil Mantram
19. Greater Atlanta Tamil Sangam, GA, USA
20. Greater Cincinnati Tamil Sangam
21.	 Greater	Houston	Tamil	Sangam,	TX,	USA
22. Greater Milwaukee Tamil Sangam, USA
23. Greater Portland Tamil Mandram, OR, USA
24. Harrisburg Area Tamil Sangam, PA, USA
25. Ilankai Tamil Sangam, NJ, USA
26. Ilankai Thamil Sangam Florida Chapter Inc
27. Illankai Tamil Sangam of Chicago
28. Iowa Tamil Association,Iowa,USA
29. Jacksonville Tamil Sangam
30. Kansas city Tamil Sangam, KS, USA
31. Kentucky Tamil Sangam (KYTS), KY, USA
32. Metroplex Tamil Sangam (Dallas), TX, USA
33. Mid-south Tamil Sangam
34. Minnesota Tamil Sangam, MN, USA
35. Muthamizh Sangam of Central Florida
36. National Council of Canadian Tamils, Canada

37. New England Tamil Sangam, MA, USA
38. New Jersey Tamil Arts and Cultural Society
39. New Jersey Tamil Peravai
40. New Jersey Tamil Sangam, NJ, USA
41. New York Albany Tamil Sangam, NY, USA
42. New York Tamil Sangam, NY, USA
43. Oklahoma Tamil Sangam, OK, USA
44. Ottawa Tamil Association
45. Panai Nilam Tamil Sangam, SC, USA
46. Pittsburgh Tamil Sangam (PTS)
47. Rhode Island Tamil Sangam
48. Richmond Tamil Sangam
49. Sacramento Tamil Mandram, CA, USA
50. San Antonio Tamil sangam, TX, USA
51.	 Sastha	Tamil	Foundation	(Associate	Member),	

TX,USA
52. Seattle Tamil Sangam, WA, USA
53. South Florida Tamil Sangam, FL, USA
54. Tamil Association of Colorado
55. Tamil Association of Greater Delaware Valley 

(TAGDV), DE, PA, USA
56. Tamil Center of America, CT, USA
57. Tamil Makkal Mandram Inc, NH, USA
58. Tamil Sangam Michigan, MI, USA
59. Tamil Sangam of Greater Washington, Inc, VA, 

MD, USA
60. Tamil Sangam of Missouri, MO, USA
61. Tamil Sangam of Virginia, Inc
62. Tamil Sneham INC, FL, USA
63. Tamils of Northern California
64. Tampa Tamil Association of USA
65. Tennessee Tamil Sangam, TN, USA
66. The Tamil Eelam Society f Canada
67.	 The	Tamils	of	Greater	Rochester,	NY,USA
68. TwinCities Tamil Association, MN, USA
69. Wisconsin Tamil Sangam, WI, USA

FeTNA Member Tamil Sangams
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பழநதமிழ்த்தின் உல்்ளொவிய பண்பொட்டுத் ததொைர்பு்ள் 12
தி. டவ. ெதொசிவ பண்ைொரத்தொர் - தமிழ் வரலொறறு அறிஞர் 18
இலஞெத்தின் வொழ்வுதட� சூது ் வ்வும் 21
தமிழர் வரலொறு ப்ரும் புறநொனுறறில மபொர் உ்ளவியல 22
வள்்ளலொரும் தமிழரின் மறுமலர்ச்சியும்! 28
ஒமர ஒரு பொைல - மதுடர மெொமு நொ. மம்மது 31
தமிழும் மருத்துவமும் 32
தெநதழலில உயிர்த்ததழுநத தெநதமிமழ!!! 35
தமிழரின் தற்ொப்புக் ் டல்ள் 36
இழுப்படற்்ளொ� இலலங்ள் (தமிழரின் ் ட்ைைக்்டல) 38
தமிழிடெ - படறயிடெ 42
திரு. மு. இரொ. தபருமொள் (1910-1989) 44
தண்ணீடரக் ் ொப்மபொம்! 47
திருக்குறளில இயறட் மவ்ளொண்டமயும் மவ்ளொண்டம ததொழிலநுட்பமும் 48
உறக்்வொசி்ள்! 52
தமர்மபொக் நதிக்்டர தமிழ் ெமுதொயம் (நதி்ளும் தமிழ்ச் ெமுதொயமும்) 54
தமிழர் பண்பொட்டில ததொன்டமயொ� இடெக் ் ருவி்ட்ள மீட்தைடுத்தல 58
தமிழரின் அறிவியல பங்ளிப்பு 60
வொழ்வியல வழி்ொட்டி 64
்விடதயில இலக்்ைம் 67
தற்ொலத் தமிழ் 68
ஆன்மொவின் பயணி 71
தமிழ் இலக்கியங்ளில ் லவி 72
தமிழொ விழி தமிமழ வழி 75
இடையத்தில தமிழ் எழுத்துருவும், முட�வர் மு. ஆ�நதகிருஷ்ைனும் 76
தமிழொ விழி தமிமழ வழி 79
தமிழரின் அ்ளவியல முடற்ள் 80
தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!! 83
தமிழொ விழி! தமிமழ வழி! 84

உள்ளே...
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ததருக்கூத்து 88
்ம்பன் ் ண்ை ம்ொெலம் 92
தமிழும் மருத்துவமும் அ்ளவியல முடற்ளும் 94
பண்டைத்தமிழில நுண்ணியம் 97
மண்மதய்த்த பு்ழ் 99
தமிழ்வொனில ஒளிரும் எழிறபரிதி - பரிதிமொற ் டலஞர்! 103
ததொல்ொப்பியர் நொட்ள நொம் ஏன் த்ொண்ைொை மவண்டும்? 106
அரிதொ� பத்திரிக்ட்யொசிரியர் 109 
ததொலலியல பல்டல வித்த்ர் ததொ.பரமசிவன் (ததொ.ப) 110
தமிழொ விழி தமிமழ வழி 115
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்லவிச் சிறநத தமிழ்நொடு 122
கீழடி, தமிழர்  ் ொலடி, தொய்மடி 125
கூத்தர்்ள் பொடு -  அம்மபொ்ப் பகிர்வு -  சிக்்ல்ள் 126
அமயொத்திதொெர் சிநதட�யில ‘திரிபு’ 130
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இம்மலர் வை அதமரிக்்ப் மபரடவயின் தவளீயீடு. இம்மலரில தவளியிைப்படும் பைங்ள், ்ட்டுடர்ள், ஓவியங்ள் மறறும் இன்�பிற 
தபொருண்டமளுக்கு அவ்வவறறின் ஆசிரியர்்ம்ள தபொறுப்பு. இவறறில எஙம்னும், எப்மபொமதனும் எழக்கூடிய பிடழ்ளுக்கு மலர்க்குழுமவொ, வை 
அதமரிக்்ப் மபரடவமயொ, அட்லொண்ைொ மொந்ரத் தமிழ்ச்ெங்மமொ தபொறுப்மபற்ொது.



ேணேதாடடு்த வததாடர்புகள ்நதாகரிக வளைர்ச்சிககு அடிப்ேவடயதாக அவமகின்்றன. தனிமரம் 
வததாப்ேதாகதா. அது வேதாை மனிதர்கள ேைர், சமூகமதாக ஒன்றிவணந்து ஒற்றுவமயுடன் 

வசயல்ேடும்வேதாதுததான் ேணேதாடு வளைர்கின்்றது. ஒவவவதாரு தனிமனிதனும் தனககு்த 
வதவவயதானவற்வ்ற்த ததாவன உற்ே்ததி வசய்ய நிவன்தததால் அ்ததவகயச் வசயல்ேதாடு 
ேணேதாடவட வளைர்கக உதவதாது. ேை ேணேதாடுகள  வ்நருஙகிய வததாடர்புவகதாணடு அவற்றின் 
கரு்ததுககள, வேதாருளகவளைப் ேரிமதாறும்வேதாதுததான் ்நதாகரிகம் வளைர்கின்்றது. இன்வ்றய 
உைகமயமதாககமும் இதன் அடிப்ேவடயில்ததான் இயஙகுகின்்றது. 

உள் நடாடடு்ச ந்சயல்படாடு்கள் பணபடாடடு 
வளர்்சசிக்கு மு்தன்ன்மயடாைனவ. அதுபபடாலக் 
்கடல்்கடந்த ந்தடாடர்பு்கள் உள் நடாடடில் கினடக்்கடா்த 
நபடாருள்்கனள அளிப்பதுடன் புதிய ்கருத்துக்்கள் 
உடபு்கவும் வழிவகுக்கின்்றை. ்தமிை்கத்தின் வரலடாறறு, 
பணபடாடடு வளர்்சசிக்கு அயல்கத் ந்தடாடர்பு்கள் 
மி்க்ச சி்றப்படாை பங்கு வகித்துள்ளை. ்தமிை்கத்தின் 
பணபடாடடுத் ந்தடாடர்பு்கள் குறித்்த சில ்சடான்று்கள் 
ந்தடால்பைங்்கடாலத்திலிருநது ந்மக்குக் கினடக்கின்்றை. 
ஆ ை டா ல்  ்த மி ை ர் ்க ளி ன்  ப ண ப டா ட டு த் 
ந்தடாடர்பு்களுக்்கடாை பரவலடாை ்சடான்று்கள் ்சங்்க 
்கடாலத்திலிருநது்தடான் கினடக்கின்்றை. ்தமிை்கம் 
இநதியப் நபருங்்கடறபகுதியில் நடுநடாய்க்மடாை 
இடத்தில் உள்ளது.  இதுபவ ்தமிை்கம் இநதியப் 
நபருங்்கடறபகுதியின் ்கடல்்சடார் வணி்கத்தில் சி்றநது 
விளங்கிய்தற்கடான் ஒரு ்கடாரணம் எைலடாம்.

்சங்்க இலக்கியங்்களும், ந்தடால்லியல் ்சடான்று்களும், 
எழுத்துப் நபடாறிப்பு்களும் ்தமிைர்்களின் பணபடாடடுத் 
ந்தடாடர்பு்கனளத் ந்தளிவடா்க ந்மக்கு வலியுறுத்து 
கின்்றை. மு்தலில்  நடாம் ்சங்்க இலக்கிய்ச ்சடான்று்கனளக் 
்கடாணலடாம்.

 இைக்கியத்தில் வணிகச் சான்றுகள்

்சங்்க ்கடாலத் ்தமிை்கத்தில், கி.மு. 500 லிருநது, ப்சர, 
ப்சடாை, படாணடிய அரசு்கள் வளர்்சசி நபறறிருந்தை. 
்சங்்க இலக்கியத்தில் வரும் ்சடான்று்கள் ்தமிைர்்களின் 
்கடல்்கடந்த உ்றனவப் புலப்படுத்துகின்்றை.

முசிறியில் ப�ான்பனாடு வந்த யவனர் கைஙகள்

“யவைர் ்தந்த வினை்மடான் நன்்கலம் நபடான்நைடாடு 
வநது ்கறிநயடாடு நபயரும் வளங்ந்கழு முசிறி” 

என்று அ்கநடானூறறுப் படாடல் (149) ப்மனலக் 
்கடற்கனரயில் இருந்த முசிறித் துன்றமு்கத்ன்தப் 
பறறிய்தடாகும். இங்கு யவைர் என்பது ப்மனல 
நடாடடிைனரக் குறிக்கும் ந்சடால். யவைர்்களுனடய 
்கப்பல்்கள் நபடான்னைக் ந்கடாணடு வநது முசிறித் 
துன்றமு்கத்திலிருநது மிளன்க ஏறறி்ச ந்சன்்றை என்று 
கூறுகின்்றது இப்படாடல். மிளகு வணி்கம் அக்்கடாலத்தில் 
சி்றநது விளங்கியது. ப்மறகுத் ந்தடாடர்்சசி ்மனல்களில் 
வினளந்த மிளகும், வடா்சனை திரவியங்்களும்  
்கடல்வழியடா்க ஏறறு்மதி ந்சய்யப்படடை.

பழந்தமிழகத்தின் உலகளாவிய 
பணபாட்டுத் த்தாடர்புகள்

மு்னவர் வீ.கசல்வகுமார் கடல்சார் வரைாறு கடல்சார் ப்தால்லியல் துலை
்தமிழ்ப் �ல்கலைக்கழகம், ்தஞசாவூர் 613010
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கடல்சார் வரைாறு கடல்சார் ப்தால்லியல் துலை
்தமிழ்ப் �ல்கலைக்கழகம், ்தஞசாவூர் 613010

அளந்தறியாப் �ை�ண்டம் வந்த 
காவிரிப்பூம்�ட்டினம்

படடிைப்ப டானல  குறித் ்த  ஒரு  ப டாடல் 
்கடாவிரிப்பூம்படடிைத்தில் நடந்த வணி்கத்ன்தப் பறறி 
மி்க விரிவடா்கப் பபசுகின்்றது.  

“நீரின் வநத நிமிரேரிப் புரவியும்
காலின் வநத கருஙகறி மூலையும்
வைமலைப் பிறநத ஆரமும் அகிலும்
ததன்கைல் முத்தும் குணகைல் துகிரும்
கஙலக வாரியும் காவிரிப் ேயனும்
ஈழத்துணவும் காழகத் தாககமும்
அரியவும் தேரியவும் தெரிய ஈண்டி
வளநதலை மயஙகிய ெனநதலை மறுகு”” 

ேட்டினப்ோலை

்கடியலூர் உருத்திரங்்கணணைடார் ்தைது 
படடிைப்படானலயில் ்கடாவிரிப்பூம்படடிைத்திறகுக் 
்கப்பலில் வந்த குதினர்கள், ்கழுன்த அல்லது 
வணடி்களில்  வந்த மிளகு மூடனட்கள் குறித்து 

அை்கடா்க்ச சுடடுகி்றடார். ப்மலும் வட ்மனலயிலிருநது 
நபடான், ்மணி, குடகு ்மனலயிலிருநது அகில், ஆரம் 
(்சந்தைம்), ந்தன் ்கடல் பகுதியிலிருநது முத்து, 
குண்கடல் அ்தடாவது ந்தன்கிைக்்கடாசியடாவிலிருநது 
துகிர் (பவளம்), ்கடாை்கத்துப் (ந்கடடா, ்மபலசியடா) 
ந ப டாருள்்கள் ,  ஈ ை த்து  உணவு ஆகியனவ 
்கடாவிரிப்பூம்படடிைத்திறகு வந்தை. இப்படாடல் ஒரு 
்சங்்க்கடாலத் துன்றமு்கம் எவவடாறு ந்சயல்படடது 
என்பன்தத் ந்தளிவடா்க விளக்குகின்்றது.    

நாவாயகலளக் கட்டுப்�டுத்திய சசரமன்னன்

ப்மனலக் ்கடற்கனரயில் ஆதிக்்கம் ந்சலுத்திய 
அர்சைடாை ப்சர ்மன்ைன் நபடான்னுடன் வந்த 
நடாவடாய்்கனள்ச (ஒரு வன்க ்கப்பல்) ந்சலுத்தியபபடாது 
பி்ற ்கப்பல்்கனள அந்த வழிபய அனு்மதிக்்கவில்னல 
என்று பு்றநடானூறறின் படாடல் (126) கூறுகின்்றது.

“சினமிகு தாலன வானவன் குைகைல்,
தோைநதரு ொவாய் ஓட்டிய அவ் வழிப்,
பிறகைம் தெல்கைாது”

இப்படாடல் ்சங்்க ்கடால அர்சர்்கள், வணி்க 
வழி்கனளப் படாது்கடாத்்தன்த்ச சுடடுகின்்றது. 

ேழநதமிழகத் துலறமுகஙகள் இநதியப்தேருஙகைல் வணிக வழிகள், ென்றி: வைழமற்கு 
ேல்கலைககழகம், ஐககிய அதமரிகக ொடுகள்
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அக்்கடாலத்தில் ்கடறந்கடாள்னளயர் 
்கள் வணி்கப் நபடாருள்்கனளக் 
்க ப்பல்்களிலிருநது  ்கவர் நது 
ந்சன்்றைர். இன்தத் ்தடுக்்க்ச ப்சர 
அ ர ்ச ன்  இ த் ்த ன ்க ய ந ்த டா ரு 
்கடடுப்படாடனட விதித்திருக்்கலடாம் 
என்று புலைடாகின்்றது.  

ப்தால்லியல் சான்றுகள் 

இ ல க் கி ய ங் ்க ள்  கூ று ம் 
்சடான்று்கனள ந்மய்ப்பிக்கும் 
வணணம் ந்தடால்லியல் ்சடான்று்கள் 
ப ை ந ்த மி ை ்க த் தி ன்  வ ணி ்க 
உ்றவு்கனள்ச சுடடுகின்்றை. பல 
துன்றமு்கங்்கள் பைந்தமிை்கத்தில் 
அ ய ல ்க ப்  ப கு தி ்க ளு ட ன் 
பணபடாடடுத்  ந்தடாடர்பு்கள் 
ந்கடாணடிருந்தை.  அரிக்்கப்மடு, 
ந்கடாறன்க, முசிறி (படடணம்), 
ந்தடாணடி பபடான்்ற துன்றமு்கங்்கள் 
்சநன்த்களடா்கவும், நபடாருளுறபத்தி 
ன்மயங்்களடா்கவும் ந்சயல்படடை. 
இ்தற்கடாை ்சடான்று்கள் அங்கு 
ந்தடால்லியல் அ்கைடாய்வு்களில் 
கினடத்துள்ளை.

்தமிை்கத்திறகு பரடா்மடானிய 
வணி்கத்்தடால் வந்த நபடாற்கடாசு்கள் 
பல இடங்்களில் ்கடாணக்கினடக் 
கின்்றை. இனவ குறிப்படா்கக் ந்கடாங்கு 
ந டா ட டி ல்  அ தி ்க  அ ள வி ல் 
்கணடுபிடிக்்கப் படடுள்ளை.  

ஆம்ச�ாரா சாடிகள்

ஆ ம் பப டா ர டா  எ ன் ப ன வ 
யவைர்்கள் ்மது, ஆலிவ எணநணய், 
்கரும் எைப்படும் மீன்்கருவடாடு 
ஆகியவறன்றக் ்கப்பல் வழியடா்க 
அனுப்புவ்தறகுப் பயன்படுத்திய 
சுடு்மண ்சடாடி்களடாகும். குறிப்படா்க 
கிபரக்்க-பரடா்மடானிய ்மது வன்க்கள் 
்தமிை்கத்தில் இ்றக்கு்மதி ந்சய்யப் 
படடை. யவைர்்களின் ்மது்ச 
்சடாடி்களின் துணடு்கள் ்தமிை்கத் 
துன்றமு்கங்்களில் கினடக்கின்்றை. 
யவைர் ்மதுனவ்ச ்சங்்க இலக்கியங் 
்கள் பின்வரு்மடாறு விளக்குகின்்றை. 

“யவைர், நன்்கலம் ்தந்த ்தண ்க்மழ 
ப்த்றல், நபடான் ந்சய் புனை்கலத்து 
ஏநதி, நடாளும் ஒணந்தடாடி ்ம்களிர் 
்மடுப்ப.' பு்றைடானூறு : 56   

யவைர் ந்கடாணடு வந்த ப்த்றனலப் 
ந ப டான்ைடால்  ந ்சய்யப்படட 
்கலங்்களில் ்ம்களிர் அளித்்த்தடா்க 
இப்படாடல் குறிப்பிடுகின்்றது . 
இத்்தன்கய ்மது்ச ்சடாடி்களின் உனடந்த 
துணடு்கள் வ்சவ்சமுத்திரம், அரிக்்க 
ப்மடு, குடிக்்கடாடு, அை்கன்குளம், 
ந்கடாறன்க, ப்கரளடாவில் படடணம் 
உள்ளிடட பல  ந்த டால்லியல் 
இடங்்களில் கினடத்துள்ளை. 

உயர்வலக பசநநிைப் �ாலனகள்

இத்்தடாலி நடாடடில் ந்சய்யப்படட 
அரிடனடன் அல்லது நடர்ரடா 
சிகிலடாடடடா எைப்படும் மி்கவும் 
நுடப்மடா்க்ச ந்சய்யப்படட ்தடடு்கள், 
கி ண ண ங் ்க ள்  ்த மி ை ்க த் தி ல் 
அரிக்்கப்மடு ,  அை்கன் குளம் , 
ப்கரளடாவில் படடணம் ஆகிய 
இடங்்களில் கினடத்துள்ளை . 
இவறன்ற உணவு உணணவும் , 
படாைங்்கனள  அருந்தவும் ்மக்்கள் 
பயன்படுத்திைர்.

ப�ாருளுற�த்தி லமயஙகள்

்தமிை்கத்தின் நபடாருளுறபத்தி 
ன்மயங்்களில் நபடான், ந்சம்படாலடாை 
நபடாருள்்கள், உயர்வன்க ்மணி்கள், 
ப்மடாதிரங்்கள், துணி்கள், ்சங்கு 
வனளயல்்கள் பபடான்்ற பலவி்த்மடாை 
நபடாருள்்கள் உறபத்தி ந்சய்யப்படடு 
அயல்நடாடு்களுக்கு ஏறறு்மதி ந்சய்யப் 
படடை. இ்தற்கடாை ்சடான்று்கள் 
அரிக்்கப்மடு, ்கடாவிரிப்பூம்படடிைம், 
ந்கடாறன்க, அை்கன்குளம், ந்கடாடு 
்மணல், கீைடி ஆகிய இடங்்களில் 
கினடத்துள்ளை. இவறறில் பல 
இ ட ங் ்க ளி ல்  ந ்ச ங் ்க ற ்க ட டு 
்மடாைங்்களும் கினடத்துள்ளை.

எழுத்துப்ப�ாறிப்புகள் 

்தமிழி எழுத்துப்நபடாறிப்பு்கள் 

ழராமானியக காசு

ஓர ஆம்ழோரா ொடியின் 
ழதாற்றம் 
ென்றி: 

தராேரட்ைா ைாம்ேர
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்சங்்க ்கடாலத்தில் அறிமு்கப்படுத்்தப்படடை. இனவ 
்மதுனர, ந்கடாடு்மணல், அரிக்்கப்மடு பபடான்்ற பல 
இடங்்களில் கினடத்துள்ளை. இந்த எழுத்துப் 
நபடாறிப்பு்கள் ்சங்்க ்கடாலத்தில் ்மக்்கள் எழுத்்தறினவப் 
நபறறிருந்தைர் என்பன்த  ந்மக்கு உணர்த்துகின்்றை. 
குறிப்படா்க இனவ ்கடல்்கடநது அயல்கத்தில் 
கினடப்பது ்தமிைர்்களில் வணி்கத்ந்தடாடர்னப 
விளக்கும் வன்கயில் அன்மநதுள்ளது. 

எகிப்து 

எகிப்து  நடாடு ்தமிை்கத்தின் பரடா்மடானிய வணி்கத் 
ந்தடாடர்பில் சி்றப்படாை பங்ன்க வகிக்கின்்றது. 
்தமிை்கத்திறகும் பரடா்மடானியப் பபரரசிறகும் 
இனடபயயடாை வணி்க வழி எகிப்து வழியடா்க்ச 
ந்சன்்றது. ்தமிை்கத்தில் முசிறியிலிருநது ந்சன்்ற 
வணி்க வழி அரபிக் ்கடனலக் ்கடநது ந்சங்்கடல் 

தமிழகத்தில் அழகன்குளத்தில் கிலைத்த ஆம்ழோரா ொடித் 
துண்டுகள், ென்றி: தமிழக அரசு ததால்லியல் துலற

உயரவலகச் தெநநிறப்ோலனகளின் துண்டுகள், ென்றி: தமிழக அரசு ததால்லியல் துலற

ேட்ைணத்தில் கிலைத்த தெஙகற்கட்டுமானஙகள், 
ென்றி:  பி.தெ.தெரியான் 

ழகராளாவில் ேட்ைணம் துலறமுகத்தில் கிலைத்த தெதுககு 
மணிகள், ென்றி: பி.தெ.தெரியான்
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பகுதியில் உள்ள குப்சர் அல்்கடாதிம், நபரனிப்க ஆகிய 
துன்றமு்கங்்கனள அனடந்தது .  ்கப்பல்்கள் 
முசிறியிலிரு நது  இ த்  துன ்றமு்கங் ்கனள்ச 
ந்சன்்றனடந்தை. பின்ைர் அங்கிருநது எகிப்தின் 
கிைக்குப் படானலவைத்ன்தக் ்கடநது னநல் ஆறறின் 
்கனரயில் உள்ள ்கடாப்படடாஸ் வனர நபடாருள்்கள் 
்கழுன்த்களின் மீது ஏறறி்ச ந்சல்லப்படடை. பின்ைர் 
னநல் ஆறறின் வழியடா்கப் படகு்களின் துனணயுடன் 
வணி்கப் நபடாருள்்கள் அநலக்்சடாணடிரியடானவ்ச 
ந்சன்்றனடந்தை. அங்கிருநது பின்ைர் ்மத்திய 
்தனரக்்கடல் வழியடா்கக் ்கப்பல்்களில்   பரடாம் ந்கருக்கு 
எடுத்து்ச ந்சல்லப்படடை. இந்த வழி்களில் உள்ள 
துன்றமு்கங்்களில் ்தமிைர்்கள் பயணித்்த்தற்கடாை 
ந்தடால்லியல், எழுத்து்ச ்சடான்று்கள் கினடத்துள்ளை. 

குசசர் அல் காதிம்

எகிப்தின் ந்சங்்கடற்கனரயில் உள்ள இத் 
து ன ்ற மு ்க த் தி ல்  ்த மி ழி  ( ்த மி ழ - பி ர டா மி ) 
எழுத்துப்நபடாறிப்புள்ள படானைபயடாடு்கள் 
கினடத்துள்ளை. இனவ ்கணணன், ்சடாத்்தன், பனை 
ஓறி என்்ற ்தமிழப் நபயர்்கனளத் ்தடாங்கியுள்ளை. 
இ்ச்சடான்று்கள் ்தமிைர்்கள் எகிப்து வனர ந்சன்று 
வணி்கம் ந்சய்்தன்மனயப் பன்ற்சடாறறுகின்்றை.  

ப�ரனிசக 

நபரனிப்க எகிப்தின் ந்சங்்கடறபகுதியில் உள்ள 

தகாற்றபூமான் எழுத்துதோறிப்புள்ள ோலன ஓடு ென்றி: 
ஸ்டீவன் லெடுழோத்தம்

தெஙகைற் துலறமுகஙகள்

தேரனிழக என்ற இைத்தில் கிலைத்த மிளகுப் ோலன, ென்றி: 
தராேரட்ைா ைாம்ேர
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துன்றமு்கம் ஆகும். இங்கு “ந்கடாற்றபூ்மடான்” 
என்்ற நபயர் ்தமிழபிரடாமியில் நபடாறித்்த 
படானை ஓடு ஒன்று கினடத்துள்ளது. இங்கு 
ப்தக்கு ்மரத்துணடு, 7.5. கிபலடா எனடயுள்ள 
அளவில் பைங்்கடால மிளகு ,  இநதியப் 
ப டா ன ை ப ய டா டு ்க ள்  ஆ கி ய ன வ யு ம் 
கினடத்துள்ளை. 

ஓமான் சகார் சராரி /சுமுர்ரம் 

ஓ்மடானில் உள்ள ப்கடார் பரடாரி (சுமுரம்) 
என்்ற பைங்்கடாலத் துன்றமு்க ந்கரத்தில் ஒரு 
படானை ஓடடில் “..ணநன்த கீரன்” என்்ற ்தமிழ 
எழுத்துப்நபடாறிப்பு ஒன்று கினடத்துள்ளது. 
இது ஓர் ஆம்பபடாரடா ்சடாடியின் துணடில் 
கினடத்துள்ளது. இவரின் முழுப்நபயர் 
்கணணந்த கீரன் ஆ்க இருக்்கலடாம். இத் 
துன்றமு்கம்  குங்கிலிய வணி்கத்திறகு 
நபயர்நபற்றது.

்தாயைாநது

்தடாய்லடாநது ்தமிை்கத்திறகும் சீைடாவிறகும் 
இனடபயயடாை வணி்க வழியில் உள்ளது. 
்தமிை்கத்தில் இருநது இங்கு ந்சன்்ற வணி்கர்்கள். 
கிரடா நிலத்ந்தடாடரில் இ்றங்கிப் பின்ைர் பி்ற 
பகுதி்களுக்கு்ச ந்சன்றிருக்்கலடாம்.   

குவான் லுக் �ட்

குவடான் லுக் பட என்்ற இடத்தில் ஒரு 
நபடான்னின் உனர்கல் என்று ்கரு்தக்கூடிய ்கல் 
ஒன்று கினடத்துள்ளது. இதில் நபரும்ப்தன் 
்கல் என்்ற எழுத்துப்நபடாறிப்பு ்தமிழி எழுத்தில் 
உள்ளது. இதில் சுடடப்நபறும் நபரும்ப்தன் 
ஒரு நபடாறந்கடால்லரடா்க இருக்்கலடாம். 

முடிவுலர

்சங்்க ்கடாலத் ்தமிை்கத்திலிருநது ப்மனல 
நடாடு்களுக்கும் கீனை நடாடு்களுக்கும்  மிளகு 
உள்ளிடட வடா்சனைப்நபடாருள்்களும், முத்து, 
்மணி்கள் எைப் பலவன்கயடாை நபடாருள்்களும் 
ஏறறு்மதி ந்சய்யப்படடை. ்தமிைர்்கள் 
தினர்கடபலடாடியும் திரவியம் ப்தடு என்்ற 
பைந்மடாழிக்ப்கறப உலகின் பல பகுதி்களுக்கும் 
ந்சன்று வணி்கம் புரிந்தைர் என்பன்த 
ப ்ம ற ்கணட  ்ச டான்று ்கள்  ந ்தளிவ டா ்க 
உணர்த்துகின்்றை.   

ஓமானின் ழகார ழராரி என்ற இைத்தில் கிலைத்த தமிழி 
எழுத்துப்தோறிப்பு 

தேரும்ேதன் கல், ென்றி: பூன்யரித் ொய்சுவான்
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்ச்தடாசிவ பணடடாரத்்தடார்- ந்சந்தமிழப் 
பபரடாசிரியர், சி்றந்த 
நூலடாசிரியர், வரலடாறறு 

ஆய்வடாளர், வரடாலறறுப் பபர 
றிஞர்,்சரித்திரப் புலி,்கல்நவடடுப் 
ப ப ர றிஞ ர் ,  சி ்ற ந ்த  பு ல வ ர் 
என்ந்றல்லடாம் ந்கடாணடடாடப் படட 
பன்மு்க்ச சி்றப்படாளர். வரலடாறறு்ச 
ந்சய்தி்கனள  ஆங்கிலத்தில் 
எழுதுவப்த சி்றப்படாைது என்று 
பலரும் ந்சயல்படடுக் ந்கடாணடிருந்த 
்கடால ்கடடத்தில்,்தமிழில் எழுதிைடால் 
்தடான் ந்சய்தி ்தமிைறிந்த ்மக்்களுக்குப் 
பபடாய்்ச ப்சரும் என்ப்தனை 
நன்குணர்நது பல்பவறு வரலடாறறுத் 
ந்தடாகுப்புக்்கனள ்தமிழில் ஆக்கி 

்கணகூடடா்கப் பயனையும் ்கணட இருப்தடாம் 
நூற்றடாணடவர் இந்த வரலடாறறு 
ஆரடாய்்சசியடாளர்..

வரைாறு

முத்துப் பபரிலக்கியத்துக்கு முைங்கு 
்கடல்  என்று  ந பய ர்  ந ப ற ்ற 
இப்பணடி்தனர ந்மக்கு நபற்றளித்்த 
நபருந்தன்கபயடார் திரு. னவத்திய 
லிங்்கப் பணடடாரத்்தடார் ்மறறும் 
மீைடாடசி அம்ன்மயடார் ஆவர். ்தமிழ 
கூறும் நல்லுல்கம் ந்சய்்த ்தவப்பயைடாய், 
திருப்பு்றம்பயம் என்னும் ஊரில் 
15ஆம் ப்ததி ஆ்கஸ்ட 1892 பி்றந்தடார். 
ந்தடாடக்்கத்தில் டவுன் னையர் 
ந்ச்கன்டரி பள்ளிக் கூடத்தில் 

்தமிழ்நாடு

கசட்றக கற்்றதன் பின்,வதாழந்வததாம் வசன்வ்றதாம் என்றில்ைதாமல் நிற்க அதற்கு்த தக 
என்று வளளுவப் வேருந்தவக அருளியவதாறு,ததாம் மடடும் வமதாழிப் புைவம, 

இைககணம், இைககியம் என்று வமதாழி்த தி்ற்ததில் ேல்வவக்த தி்றன்கவளை வளைர்்ததுக 
வகதாணடவததாடு மடடுமின்றி மற்்றவர்ககும் புரிய வவ்ததுச் வசன்்ற விய்ததகு வி்ததகவர 
இஙகு ்நதாம் கதாணவேதாம். தமிழறிந்த வரைதாற்று ஆய்வதாளைர்களில் ஆரதாய்ச்சிப் வேரறிஞர் 
திரு. தி. வவ. சததாசிவ ேணடதார்தததார் மிக முககியமதானவர் ஆவதார். 

தி. வை. ச்தாசிை தி. வை. ச்தாசிை 
பணடாரத்்தார் பணடாரத்்தார் 

- ்தமிழ் ைரலாற்று அறிஞர்- ்தமிழ் ைரலாற்று அறிஞர்

மு்னவர்.விஐயகலக்ஷமி குமரகுருமு்னவர்.விஐயகலக்ஷமி குமரகுரு
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ஆரம்பக் ்கல்வி படித்்தடார் பின்ைர், இவருக்கு ஆகிய 
பின்ைத்தூர் நடாரடாயண்சடாமி ஐயர் அவர்்கள் 
ஆ்சடாைடா்க. அவர் அளித்்த ்கல்விபய இவருக்கு 
நபரும் ஆக்்க்மடாகியது .  படிப்பினினடபய 
்கல்நவடடுக்்கள் பறறி எப்த்சன்சயடா்கக் ப்கடட 
ந்சய்தி்களடாபலபய  இவருக்கு ்கல்நவடடு 
ஆரடாய்்சசியின் மீது மிகுந்த ஈடுபடாடு உணடடாயிறறு. 
அ்ச்ச்மயம் கினடத்்த “ப்சடாை வமி்ச ்சரித்திர்ச 
சுருக்்கம்” என்னும் நூல்,வரலடாறறு்ச ந்சய்தி்கனளக் 
ப்தடிக் ்கணடு ந்தளிவடா்க எழு்த பவணடும் என்கி்ற 
எணணத்ன்த மு்தன் மு்தலில் அவருள் வின்தத்்தது. 
பதின் வயது்களில் பதிவடாை எணணங்்கள் ந்சழித்து 
22 ஆம் வயது மு்தல் ஆய்வுக் ்கடடுனர்கனள எழுதி 
நவளியிடலடாைடார். 

மு்தல் �லடப்பு

1914 –ல் இவநரழுதிய மு்தல் வரலடாறறுக் 
்கடடுனரயடா்க ‘ப்சடாைன் ்கரி்கடாலன்’-‘ந்சந்தமிழ’ 
இ்தழில் நவளியடாைது. அ்ச்ச்மயம் எழுந்த வரலடாறறு 
ஆரடாய்்சசி ஆர்வம் ஊற்றடா்கத் ந்தடாடங்கி 

்கடாடடடா்றடா்கப் பிரவடாகிக்்க நடாம் பயன் நபறப்றடாம். 
1917மு்தல்1942 வனர குடநன்த வடாணடாதுனர 
உயர்நினலயில் ்தமிைடாசிரியரடா்கப் பணியடாறறிைடார். 
எழுத்துப் பணினயயும் ந்தடாடர்நது ந்சய்து 
ந்கடாணடிருந்தடார்.

படிப்பினிடையே கல்வெட்டுககள் 
ப ற் றி  எ ய ே ச ட சை ே ா க க  ய க ட் ை 
் சை ய் தி க ள ா ய ே ய ே  இ வெ ரு க கு 

கல்வெட்டு ஆராய்சசியின் மீது மிகுநே 
ஈ டு ப ா டு  உ ண ை ா யி ற் று .  அ ச சை ம ே ம் 
கிடைதே “யசைாழ வெமிசை சைரிததிரச சுருககம்” 
என்னும் நூல.
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அடுத்து “மு்தலடாம் குபலடாத்துங்்க ப்சடாைன்”நூனலப் 
பனடத்து 1930ம் ஆணடு நவளியிடடடார். ஓனல்ச 
சுவடி்கள் ஆரடாய்்சசியில் ஈடுபடடு நூலடாக்்கம் ந்சய்து 
ந்கடாணடிருந்த அறிஞர் .உ. பவ. ்சடாமிநடா்தய்யர் 
இநநூனல நவகுவடா்கப் படாரடாடடிைடார்.

நூற �லடப்புகள்:

1942 ல் ஆணணடா்மனலப் பல்்கனலக் ்கை்கத்தில் 
்தமிழ ஆரடாய்்சசித் துன்றயில் விரிவனரயடாளர் ஆ்க 
பணிபயற்றடார். 1942-1960 வனர பணியில் இருந்தவடாப்ற 
்கள ஆரடாய்்சசிப் பணியில் எல்னலயற்ற ஆர்வத்ப்தடாடு 
முழுமூ்ச்சடா்க ஈடுபடடடார். ஏரடாள்மடாை ்கல்நவடடு்ச 
ந்சய்தி்கனள்ச ப்ச்கரித்து நூல்்கனள நவளியிடடடார். 
இனடயில் இவர் எழுதிய “்தமிழ இலக்கிய வரலடாறு” 
நூல் ்மறறும் “மு்தலடாம் குபலடாத்துங்்க ப்சடாைன்” நூல் 
மி்க்ச சி்றப்பு நபற்றது. பல்பவறு ்கல்நவடடு 
ந்சய்தி்கனள ஆய்நது ந்தடாகுத்து “பிற்கடால ப்சடாைர் 
்சரித்திரம்” என்னும் நூனலப் பனடத்்தடார். இநநூல் 
மூன்று ந்தடாகுதி்களடா்க 1949,51,61 ஆணடு்களில் 
நவளியிடப்படடை.

அடுத்து திருக்ப்கடாயில் வரலடாறு்களில் ்மைன்தத் 
திருப்பி ஆய்வு ந்சய்து ்தல வரலடாறு்கள் சில 
வறன்றயும் ஆக்கியருளிைடார். இப் நபரு்ம்கைடார்; 
ஆரடாய்நது நவளியிடட நூல்்கள் எணணற்றை. 
அவறறுள் முக்கிய்மடாை சிலவறன்ற இங்ப்க 
்கடாணலடாம். 

1. மு்தலடாம்; குபலடாத்துங்்க ப்சடாைன்  

2. திருப்பு்றம்பயத்்தல வரலடாறு     

3. ்கடாவிரிப்பூம்படடிைம்   

4. ந்சம்பியன் ்மடாப்தவித் ்தலவரலடாறு  

5. திருக்ப்கடாவிலூர் ்தல வரலடாறு

6. படாணடியர் வரலடாறு   

7. பிற்கடால்ச ப்சடாைர் ்சரித்திரம் பகுதி ஐஇ  ஐஐஇ  
ஐஐஐ

8. ்தமிழ இலக்கிய வரலடாறு -13,14,15 நூற்றடாணடு்கள்

9. ந்தடால்்கடாப்பியரும் படாயிரவுனரயும் ஆகியை.

10. இலக்கிய ஆரடாய்்சசியும் ்கல்நவடடுக்்களும் 

11. ்கல்நவடடுக்்களடால்  அறியப்  நபரும் 
உணன்ம்கள்

பபரறிஞர் ்ச்தடாசிவ பணடடாரத்்தடார் ்தம் வடாழநடாள் 
முழுவதும் இ்தற்கடா்கபவ உனைத்து நூல்்கனளப் 
பனடத்்தடார். அவறறுள்,“இலக்கிய ஆரடாய்்சசியும் ்கல்
நவடடுக்்களும்”,“்கல்நவடடுக்்களடால் அறியப்நபறும் 
உணன்ம்கள்” ஆகிய இரு நூல்்களும் அவரது 
்கடாலத்திறகுப் பின்ைர் அவரது ்ம்கைடார் பபரடாசிரியர் 
்ச. ஞடாை்சம்பந்தம் அவர்்களடால் நவளியிடப்படடது.

“வளம்  நின்றந்த வற்றடா்த இலக்கிய ்மரபும்,புலன்மயும் 
உள்ளவிடத்து அவறன்றக் ்கடாக்கின்்ற பணபும் 
தி்றைடாய்வடாளனுக்குரிய ்கடன்ம்களுள்; ஒன்று” .. 
்கறபபடார்க்குத் ந்தளிவும்,இலக்கிய இன்பமும் 
அளிப்பப்த சி்றந்த தி்றைடாய்வடாளனின் பணி”  
என்படார் டி.எஸ் எலியட.” அவவன்கயில் ந்மது இல
க்கியங்்கனளயும்,்கல்நவடடுக்்கனளயும் ஆய்நது 
நுணணிதின் உணர்நது  ்தல ்மறறும் ஆடசியடாளர்்களின் 
வரலடாறு்கனளத் ந்தரிவித்்த பணடடாரத்்தடார்க்கு நடாம் 
என்றும் ்கடன்மப் படடு இருக்கிப்றடாம். எத்்தனைபயடா 
இலக்கியங்்கள்,்கடாப்பியங்்கள்,திருக் ப்கடாயில்்கள் 
்மறறும் நினைவு்ச சின்ைங்்கள் ஆகியவறன்ற ஆக்கித் 
்தந்த  எணணற்ற ்மடா்மனி்தர்்களின் படாவலர்்களின் 
்கடாலமும் பணியும் இன்ைமும் முழுன்மயடா்க,இன்ைது 
்த டான் என்று தீ ர்வடா ்க  இன்றும் ந்மக்குக் 
கினடக்்கவில்னல. இனி வரும் ஆக்்க பூர்வ்மடாை 
பனடப்படாளி்கபள! ்தமிைடா விழி! இப்தடா ்தமிழில் வழி! 
-்மடா்மனி்தர் பணடடாரத்்தடார் ்தமிழ வழி்கடாடடிய 
அடிநயடாறறி நூல்்களடாலும்,்கல்நவடடுக்்கள் மூலமும் 
்கணடறிநது நபரும் பனடப்பினை,பங்்களிப்பினை 
்தமிழ நல்லுல்கத்திறகு நல்குவீர்்களடா்க! அதுபவ 
அம்்மடா்மனி்தரின் நபருஞ ந்சயலுக்கு. ஓய்வற்ற 
உனைப்பிறகு நடாம் ்கடாடடும் ்மரியடான்தயும் நன்றியும் 
ஆகும்.

  

வெள ம்   நி ட ை ந ே  வெ ற் ை ா ே 
இேககிே மரபும்,புேடமயும் 
உள்ளவிைதது அவெற்டைக 

காககின்ை பணபும் திைனாய்வொளனுககுரிே 
கைடமகளுள்; ஒன்று” .. கற்யபார்ககுத 
்ேளிவும்,இேககிே இன்பமும் அளிப்பயே 
சிைநே திைனாய்வொளனின் பணி”  என்பார் 
டி.எஸ் எலிேட்.



்தஞ்ச ்தர்மராசன மயிைாடுதுலை ்தமிழ்ச்சஙகம்

இலஞசத்தின் ைாழ்வு்தவை 
சூது கவ்வும்

பிச்டெக்கு மறுதபயர்தொன் இலஞெமொகும்—அடதப் 
மபசுதறகு தடலப்பு்்ளொ பஞெமொகும்,பிச்டெயிட�
இச்டெயுைன் தருவதலல இலஞெம் வயிதறரிநது
த்ொச்டெதமொழி,கூறி த்ொடுப்பதுதொன் இலஞெம்.

குடும்பம்நைத்த ம்ொடுமபொடு வரவு குடறநதொலும் 
கூடழக்குடித்து நீ உயிர்வொழு,கூடுமின்பமதிலுண்டு,
இடும்டபதரும் ஆடெத்ொண்டு இழிநததெயலநத                                
இலஞெம்தபறல என்றும் தீது, மவமறதுகூறு. 

உடும்டபப் பிடித்த்டத இலஞெம் உைடமயிடத,
உன்ட�மய நீ ம்ட்டுப்பொரு,ஊழிமிகு இலஞெம் 
குைம்டபதனில உயிர்க்கும் பொம்பு ,த்ொடியநஞசு.
த்ொத்துவதுமபொல நித்தம் உட�க்த்ொலலும். 

வொஙகும்மபொது ம�ம்மகிழும்இலஞெம்,முடறயறறு
வரப்தபறறொல ம�ெொட்சி உறுத்தும்,வரும் --ெொபம் .
ஏஙகிடும்மட�வியின்ஆடெ என்பத�ொலும்இலஞெம்
வொஙகிை நீளும்ட்்ள் வி்ளஙகுதலிலடல பின்�ர்.

இலஞெம்த்ொடுப்பதும்தீது இடதஏறறலஅதனின்தீது,
தநஞெம் நிமிர்த்திநடைமபொட்டு,நிம்மதிமயொடு நீ,வொழு,
அஞசும்பழிமமவும்,இலஞெம் தவிர்த்திடின் -,இன்மறல 
இலஞெத்தின் வொழ்வுதட� சூது ் வ்வும்..   
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தமிழர்களின் வதாழவியல் களை ஆய்வுக கூறுகளில் கல்வவடடுகள, சிற்ேஙகள, 
ஓவியஙகள, புவதநிவைப் வேதாருடகள எனப் ேை நிவைகள உளளைன. எனினும் 

இவவயதாவும் ஒலி ஒளியற்்ற கதாவணதாளிகளைதாகவவ இருந்தன. இவற்றிற்கு ஒரு 
முழுவமப்ேணவே்த தரவல்ை வசய்திகவளை அளிப்ேது எடடு்தவததாவகயுள ஒன்்றதான 
பு்ற்நதானுற்றுப் ேதாடல்கவளை எனைதாம். பு்றம், பு்றம்பு ்நதானூறு, பு்றப்ேதாடடு என அவழககப்ேடும் 
பு்ற்நதானுற்றில் ேதாரதம் ேதாடிய வேருந்வதவனதாரின் கடவுள வதாழ்ததுடன் 400 ேதாடல்கள 
உளளைன.

மு்னவர் மகா.க.கவங்கமடசன

்தமிழர் ைரலாறு பகரும்
புறநானுற்றில் பபார் உளவியல்

பசன்லன

்தமிைனின் வரலடாறறுக் ்களஞசிய்மடா்கவும், 
பைந்தமிழ பவந்தர்்கள், குறுநில ்மன்ைர்்களின் 
வரலடாறன்ற அறிவிக்கும் ஆவண்மடா்கவும் , 
புலவர்்களின் இயல்பு, நடாடடு ்மக்்கள் நினல, இயறன்க 
வளங்்களின் சி்றப்பு எை வரலடாறறு்ச சுவடு்கள் 
நின்றந்த “்தமிைர் ்தம் வரலடாறு“ கூறும் புத்்த்மடா்கவும் 
தி்கழகின்்றது எைலடாம். இத்்தகு சி்றப்பு வடாய்ந்த 
பு்றநடானுறறில் ்தமிைர் பபடார் நினல்களில் ்தம் 
புத்திக்கூர்ன்மனயப் பயன்படுத்திய வி்தம் பறறிப் 
படார்க்கும் பபடாது இன்ன்றய உளவியல் ்சடார் 
கூறு்கனளப் பயன்படுத்தியுள்ளன்ம விளங்குகி்றது. 

‘்மனி்தனின் பு்ற்சந்சயல்்கனள உறறு பநடாக்கி 
முன்றயடா்க ஆரடாய்நது அ்தன் மூலம் அனவ, எங்்ஙைம் 
அ்கத்ப்த நி்கழும் சிந்தனை ஓடடங்்களுடன் ந்தடாடர்பு 
ந்கடாணடுள்ளை என்றும், சுறறு்ச சூைலில் ஏறபடும் 
நி்கழவு்களடால் எவவடாறு படாதிக்்கப்படுகின்்றை 
என்றும் விளக்குவப்த உளவியலடாகும்.’ (்கற்றல் ்மனி்த 
வளர்்சசி ந்தடாடர்படாை உளவியல் – கி.நடா்கரடாஜன்)

ஒரு ்சமு்தடாயத்தில் ஓங்கி விளங்கும் உளவியல் 
்கடாரணி்கள், குறிப்படா்க விடடாய்்களின் (ஆன்ச்கள்-

Needs) ்தன்ன்ம்கள் அ்ச்சமு்தடாயத்தின் வளர்்சசி 
நினலனய நிர்ணயிக்கின்்றை என்பன்தப் பல்பவறு 
உளவியல் ஆய்வு முடிவு்கள் உறுதி ந்சய்கின்்றை. 
இம்முடிவு்கனள ஆ்தடார்மடா்கக் ந்கடாணடு சி்றப்படா்கத் 
்தமிை்க வரலடாறறில் ப்மம்படடிருந்த ்கடால்மடா்கக் 
்கரு்தப்படும் ்சங்்க ்கடாலத்ப்த ப்தடான்றிய பு்றநடானுறறில், 
உயர்நப்தடாங்கிக் ்கடாணப்படட பபடார் உளவியல் 
்கடாரணி்கள் எவவடாறு இருந்தை என்பன்த இவவடாய்வுக் 
்கடடுனர மூலம் ்கடாணலடாம்.

ஒவநவடாரு ்மனி்தனின் உடல், உள்ள நலத்திறகும் 
உநது ்சக்தியடா்கவும் ்மனி்த நடத்ன்தயின் ன்மயக் 
்கடாரணியடா்கவும் அன்மவது ஆன்ச்கள்/்தடா்கம். 
்மனி்தனுக்கு உடல் ்மறறும் உள்ளம் ்சடார்நதும் 
பலவி்த்மடாை ஆன்ச்கள் ப்தடான்றிக் ந்கடாணபட 
யிருகின்்றை. அவவடான்ச்கள் பல்பவறு வழி்களில் 
பூர்த்தியனடநது ்மனி்தனை்ச ்ச்மநினலப் 
படுத்திக்ந்கடாணபடயிருக்கின்்றை. இத்்தன்கய 
ஆன்ச்கனளப் பல அறிஞர்்கள் ‘ஆன்ச்களின் 
படிநினல்கள்’ எை வன்கப்படுத்தியுள்ளைர். முர்பர 
(1938) 20 ஆன்ச்கனள வன்கப்படுத்துகி்றடார். ஆப்ர்கடாம் 
்மடாஸ்பலடா (1954) 6 படிநினல்கனளக் கூறுகின்்றடார். 
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ந்மக்லிபலணட  (1961) 3 வன்க ஆன்ச்கனளபய 
வலியுறுத்துகி்றடார். அடகின்்சன் (1964) ஆன்ச்கனள 2 
வன்கயடாய்ப் பிரித்துக் ்கடாடடுகி்றடார். பு்றநடானுறறுப் 
பபடார் உளவியல் பறறி பநடாக்கும்பபடாது உடல் 
்சடார்ந்த ,  படாது்கடாப்பு ,  அன்பு ,  ்தன்்மதிப்பு , 
்தன்னையுணர்்தல், விஞசிய நினல, வினை ்சடார்ந்த 
ஆன்ச்களின் வழிபய பல உளவியல் கூறு்கள் 
ந்தன்படுவன்தக் ்கடாண முடிகி்றது.

ச�ார் அைம்

்தமிைர் பபடார் புரிவது ்மடடுப்ம வீரம் எைக் 
்கரு்தடார். எைபவ ்தடான் பபடாரில் படாதிக்்கப்படும் (அ) 
பழி்சந்சடால்லுக்கு ஆளடாகும் ந்சயல்்கனளத் ்தனட 
ந்சய்யப் பபடார் அ்றத்ன்தப் பின்பறறிைர் எைலடாம்.

‘ ஆவும் ஆனியல் ோரப்ேன மாககளும்,
தேண்டிரும், பிணியுலை யீரும், ழேணித்
ததன்புை வாழ்ெரககு அருஙகைன் இறுககும்

தோன் ழோல் புதல்வரப் தேறாஅ தீரும்,
எம் அம்பு கடிவிடுதும், நும் அரண் ழெரமின்’ 

(புறம் –9)

இப்படாடல் மூலம் படாது்கடாப்பு்சடார் உளவியல் / 
வினை-எதிர்வினை உளவியனல உணர்நது ந்சயலில் 
ஈடுபடடன்மத் ந்தரிகி்றது.

‘ஆவும்’ பசு ந்சல்வம், ்கறபு, நியடாயம், நூறுபலம். 
பபடாருக்்கடாை மு்தல் ்கடாரணியடா்க இருப்பது ஆநினரக் 
்கவர்்தல்/ஆநினர மீடடல் ்தடான். ஒரு அர்சடாடசியின் 
ஊர் பு்றத்து வநது ந்சல்லும் ஒரு பபடார்க்்கடாரணி 
ஆநினர்கள் ்தடான் எைலடாம்.

ஆநிலரகள் இம்முககியத்துவம் தேறுவதால் தான்
‘புன் ழமய்நது அலெஇப் புணரநதுைன் 
தெல்தகன்னும் 
வின்ழமல் அலெ இயலக தவல்கழைான் – 



2424  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!

தன்ழமற்
கடுவலர நீரிற் கடுத்து வரககண்டும்
தெடுவலர நீழல் நிலற’ (புறப் தோருள் 
தவண்ோமாலை – தவட்சி –9)

பபடார் புரிநது ்கவர்ந்த ஆநினர்கனளப் பன்கவனும் 
படாது்கடாப்படா்கப் பபணிக்்கடாத்்தடான் என்பது ந்தரிகி்றது.

 ‘ஆனியர் படார்ப்படான்’ பசுவினைப் பபடான்று 
அன்மதியும், ்மக்்கள் நலன் விரும்பியு்மடாை நபரிபயடார். 
(படார்ப்படான் – ்சடாதிக் குறிப்பீடடா்க இல்லடா்த ்கடாலம்) 
அ்றம் உனரப்பபடார் என்்ற நினலயில் இவர்்கனள 
இைந்தடால் நடாடடின் ஒழுக்்கநினல்கள் ்மடா்றலடாம் 
என்பன்த அறிநப்த கூறிைர் எைலடாம்.

‘நபணடிரும்’ நபண்களின் அல்றல் ்சத்்தமும், 
்கணணீரும் ்கணட பனடவீரன் ்தன்னினலயில் 
பி்றழநது ப்கடாபம் முறறிப் பபடார்த் ந்தடாழிலின் 
நுணுக்்கம் ்ம்றந்த நினலயில் ப்தடால்வினயத் ்தழுவிட 
ஏதுவடா்கலடாம் என்பன்த உணர்ந்த நினல எைலடாம்.

 ‘பு்தல்வர் நப்றடாப்தடார்’ அர்சன் – ்தனலவன் 
/ ஐ, ஐ – ்தனலவன்/ ்தநன்த/அர்சன், ்தனலவன்-
அணணன்/மூத்ப்தடான் (்கை்கத் ்தமிழ அ்கரடாதி). 
எல்லடா சுற்றமும் என்்ற நினலயில் உள்ள அர்சன் 
பபடாரில் பு்தல்வர் நப்றடாப்தடார்க்கு இன்ைல்/்மரணம் 
ஏறபடின் ்தன் ்கடாத்்தல் ்கடன்மனய ஒழித்்த்தடா்கக் 
்கருதிய நினலயில் கூறியது.

ப்மறகூறியவறன்றப் பின்பற்றடா நினலயில் 
படார்க்கும் பபடாது பு்றம் என்்ற தினணனய நவறுத்்த 
இை்மடா்கத்்தடான் இருநதிருப்பபடாம். ஆண்கள் இ்றநது 
படு்தலில் வீரம் ந்தன்படும். நபண்கள், பசுக்்கள், 
படார்ப்பணர், முதிபயடார், பு்தல்வர் நப்றடாப்தடார் 
இ்றநதுகிடப்பின் அங்கு அவலம் ்தடான் ந்தன்படும். 
ப்மலும் இவவிடத்து வீடு்கள் தீக்கினரயடா்கலடாம், 
வயல்நவளி்கள் அழியலடாம், யடானை்களின் பிளிரல் 
முதிபயடார், பநடாயுறப்றடானரப் படாதிக்்கலடாம் என்பன்த 
உணர்ந்த நினலயில் கூறியது எைடாலம். (எ.்கடா.பு்றம்-
15,16,23)

�லட விருநது:

பு்றப்படாடடில் பபடாருக்கு்ச ந்சல்வ்தறகு முன்ைர் 
்மன்ைன் வழி பனடவிருநது நடக்கும். இவவிருநதின் 
மு்தன்ன்மத் ்தன்ன்ம என்பது ்மதிப்புக் ந்கடாடுத்்தனலக் 
குறிக்கி்றது. இ்தனைபய ்மடாஸ்பலடாவின்படிநினலத் 
ப்தனவ்கள் ப்கடாடபடாடும் (Maslow’s Theory of Hierar-
chical Needs) ந்தளிவு படுத்துகின்்றது. படிநினலத் 
ப்தனவ்கள் ப்கடாடபடாடடின் கூ்றடா்கத் ்தன் ்மதிப்புத் 
ப்தனவ்கள் உள்ளை. ்தன்்மதிப்புத் ப்தனவ்கள் (Self-Es-
teem Needs) இதில் ்தன்ைம்பிக்ன்க, சு்தநதிர உணர்வு, 
பலம் நபறறுத் தி்கை வினை்தல், ப்தர்்சசியும் தி்றனும் 
நபறறுத் தி்கை முயலு்தல் பபடான்்றனவ அடங்கும். 
்தன்்மதிப்புத் ப்தனவ நின்றபவ்றடா்த ்கடாரணத்்தடால் 
்தடாழவு ்மைப்படான்ன்ம ,  ்தன்னைப் பறறிய 
அவநம்பிக்ன்க, பி்றபரடாடு கூடி்ச ந்சயல்பட முடியடா்த 
்தன்ன்ம ஆகியனவ ப்தடான்றுகின்்றை. (்கற்றல் ்மனி்த 
வளர்்சசி ந்தடாடர்படாை உளவியல் – கி.நடா்கரடாஜன்)

புறத்திலணப் தேரு விருநதில்,
“இவற்கு ஈத்து உண்மதி, கள்ழள, சினப்ழோர 
இனககளிற்று யாலன, இயல்ழதரக குருசில்
நுநலத தநலதககு இவன் தநலத தநலத,
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இலமயான்” (புறம்-290)

்மன்ைபை, ்கள்னள இவவீரனுக்குத் ்தநது பின் நீ 
உணபடாயடா்க. ஏநைனில் உன் ்தநன்தயின் ்தநன்தக்கு 
இவன் ்தநன்த ப்மடாதி அழிக்கும் பபடாரில் ்கண்களடால் 
இன்மக்்கடா்மல், ்த்ச்சைடால் ஆர்க்்கடானல்ச ப்சர்த்து 
ஊன்்றப் நபற்ற இடம் பபடாலப் பன்கவர் எறிந்த 
பவல்்கனளத் ்தடாம் ஏறறு நின்று இ்றந்தடான். 
வலின்மயடாை பபடார்த்தி்றம் அன்மந்த வீரைடாகிய 
இவனும் ்மனை நபய்யும் பபடாது அ்தனை ஏறறுக் 
்கடாக்கும் பனை ஓனலக்குனடனயப் பபடான்்ற 
நபரு்ம்கபை! உன் ப்மல் வரும் பவனலத்்தடான் 
இனடபய நின்று ஏறபடான். ப்மலும்,
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“ஈண்ழை ழோை ழவண்டுவன் ஆயின்
வன்முலற வருக என்னான், கம்தமன
எழுதரு தேரும்ேலை விைககி,
ஆண்டு நிற்கும் ஆண்தலக யன்ழன” 

(புறம்-292)

்கள்ளினைத் ்தைக்குரிய முன்றப்படி மு்தலில் 
ந்கடாடுக்்கடா்த வீரனின் சிைம் ்கணடு ப்கடாபம் 
ந்கடாள்ளடாதீர், இவன் ்தைக்குரிய சி்றப்பு வரத் 
்தப்படா்மல் நவடடும் வடானள இங்கு எடுத்்தது பபடாலப் 
பபடார்க்்களத்தும் ்தைக்கு்ச சி்றப்பு வரடடும் என்்ற 
எணணத்ப்தடாடு பனடமுன் ந்சன்று எதிரி்கனளத் 
்தடாக்குவடான்.

மு்தல்படாடல் வழி ஒரு வீரனின் குடிப்நபருன்மனய 
உனரத்து அவனின் ்தன்்மதிப்னபக் கூ்றல், இரணடடாம் 
படாடல் ஒரு வீரனின் ்தனிப்படட நபருன்மனயக் 
கூறித் ்தன்ைம்பிக்ன்க வளர்த்்தல் தி்றம் ந்தரிகி்றது.

இப்படாடல் வழித் ்தனிநபர் உளவளத்துனண (In-
dividual Counselling)்சடார்ந்த கூறு்களில் ஒன்்றடாை 
‘ஊக்குவித்்தல் ்கடாரணி்களும் – ்மனி்த நடத்ன்த்சடார் 
விதி்களும்’ ்தமிைர் பபடாரின் பபடாது பயன்படுத்திைர் 
எைலடாம்.

மருத்துவ உளவியல்

்மருத்துவ உளவியல் ்சடார்நினலனயப் பபடாரின் 
பபடாது பின்பறறியுள்ளைர் என்பன்த ‘உணடடாடடு’ 
வழி அறிய முடிகி்றது. ்மடடு, ்மது, ந்றவு, ப்தரல், ்கள் 
எைப் பலவன்கப் நபயர் நபறறு விளங்கும் குடி 
வன்க்கள் ப்தன், நநல்லரிசி, பைங்்கள், பூவன்க்கள், 
ந்தன்னை, பனை பபடான்்ற ்மரங்்களிலிருநது 
இயறன்கயடாை முன்றயில் ்தயடாரிக்்கப்படடை. 
எைபவ்தடான் இ்தனைத் ப்தக்்கள் ப்த்றல், ப்தடாப்பி்கள், 
நறும்பிழி (நநல்லரிசி்கள்) , நபணனணப்பிழி 
(பைங்்கள்), ந்றவு, பூக்்க்மழ ப்த்றல் என்று பல நபயரில் 
அனைத்்தைர். பனட வீரர்்கள் ்கள்னள விரும்பிக் 
குடிப்ப்தடால் நடாவில் ஏறபடும் புளிப்பு பவடன்கக்குக் 
்களடாப்பைமும், துடரிப்பைமும் உணடைர். 
அப்படியும் நீர் பவடன்க ்தணியடான்மயடால் ்கருநடாவல் 
பைத்ன்தப் பறித்து உணடைர் என்்ற ந்சய்தி 
பு்றநடானூறறுப் படாடல்்கள் வழித் ந்தரிகி்றது. 
்களடாப்பைமும், துடரிப்பைமும், ்கருநடாவறபைமும் 
்தடா்கம் ்தணிப்பது ்மடடுமின்றி உடலுக்கு உர்மடா்கவும், 
உடம்பு வலினயப் பபடாக்கி உடலுக்கு வன்ன்மனய 
அளிப்பை. (்கரு நடாவறபைம் ்கள் அருநதுவ்தடால் 
ஏறபடும் உடல் வ்றடசினயப் பபடாக்கி உடலுக்கு 

உர்மளிக்கும் ்தன்ன்மயுனடயது என்பன்த மூலின்கக் 
குணப்படாடம் வழி அறியலடாம்.)

ஊக்குவித்்தல் ்கடாரணி்களில் ஒன்்றடாை உடல் 
்ச்மன் நினலக் (Homeostasis) கூறு இங்கு பயன்படடன்மத் 
ந்தரிகி்றது. பபடாருக்கு முன்ைர் ்தரும் விருநது என்பது 
பனட வீரர்்களின் ்மைப் பபடாக்கினை ஒருங்கினணக்கும் 
ந்சயல் எைலடாம். உணடடாடடின் பபடாது்தடான் 
வீரர்்களின் ்தனித்தி்றன் கூ்றப்படுகி்றது. எைபவ ஒரு 
்ம்றவனின் தி்றம் ்மற்றவர்க்கும் படாட்மடா்க அன்மயபவ 
சி்றப்பு்கள் எடுத்தியம்பப்படடுள்ளை. இ்தைடால் 
்மடடுமின்றி ்மதுக்்களிப்பில் ஏறறுக் ந்கடாள்ளப்படும் 
்கருத்து ்மைதில் ஆணி பபடால நின்றிடவும் வடாய்ப்பு்கள் 
உள்ளது. ்மற்றவர் பபடால ்தடாமும் எ்தடாவது ்சடாதிப்பது 
என்்ற எணணக்கிளர்்சசியும் ப்மபலடாங்்க வடாய்ப்பு்கள் 
உள்ளது. அவவடாறு ஏறபடும் கிளர்்சசி ்மதுவிைடால் 
ப்சடார்நது விடடாதிருக்்கபவ ்கருநடாவறபைம், ்களடாக்்கடாய், 
துடரிப்பைம் ந்கடாடுக்்கப்படடு உடலுக்கும் 
உள்ளத்திறகும் ஒருங்ப்க வன்ன்ம ப்சர்க்்கப்படடன்ம 
ந்தரிகி்றது.

வடக்கிருத்்தல், நடுகல்

்ம்றவர்குடி ்மன்ைர்்கள் இ்றக்கும் பபடாது 
வீரத்்தழும்பு்கள் ந்கடாணபடடாரடாய் இருந்தைர். அது 
அவர்்களின் அனடயடாளம் ்மடடு்மல்ல வீரத்தினைப் 
பன்ற்சடாறறும் சுவடு என்றும் கூ்றலடாம். எைபவ்தடான் 
குைநன்த இ்றநது பி்றந்தடாலும், ஊன் பிணட்மடா்க 
இருந்தடாலும், வயது முதிர்நது பநடாயில் இ்றந்தடாலும் 
(்தழும்பு்கள் இல்லடா்த ்ம்றவர்) வடாளின் கீ்றல் நபறப்ற 
்மணணுள் ்மன்றந்தைர். (பு்றம் – 74/93)

வீரத்்தழும்பும், புண்களும் மு்கப்புப் படா்கங்்களில் 
என்்றடால் அது வீரம். அப்த புண முதுகுப்பு்றம் 
வந்தடால் அவ்மடாைம் என்்ற நினலயில் ்தன்னைபய 
அழித்துக்ந்கடாள்ளும் ஒரு நி்கழவு ்தடான் வடக்கிருத்்தல். 
(பு்றம் – 65/93)

(i) ்தனி ந�ர் உளவளத்துலை

்மடாஸ்பலடாவின் ்மனி்த ஆளுன்மயின் ஊக்கி்களின் 
(Motivation) வன்க்களும், ்தன்ன்ம்களும் ்தமிைர் 
பயன்படுத்தியன்ம புரிநது ந்கடாள்ளப்படுகி்றது.

்மடாஸ்பலடாவின் ்தனி நபர் உள வளத்துனண்ச 
்சடார்ந்த உளவியலில் ஊக்கி ஒரு முக்கியக்கூறு. 
ஊக்கி்கபள எல்லடாவி்த நவறறி்களின் படிக்்கற்களடாய் 
அன்மநது ்மனி்த நடத்ன்த்கனள வழிநடத்தி்ச 
ந்சன்றுள்ளை எைலடாம்.



2626  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!

ஊக்கிகள்:-

ப்தடால்வி ்தழுவும் பபடாது ஏறபடும் ்மரணம் 
என்பது பனடவீரனுக்குத் ந்தரியடா்த நினலயடாகும். 
அது விடுத்து முதுகில் விழுப்புண படு்தல் / 
ப்தடால்விக்குப் பின் உயிர் வடாழ்தல் என்பனவ 
நடவடா்மல் இருப்ப்தற்கடாை ஊக்கி்களில் ஒன்்றடா்க 
‘வடக்கிருத்்தல்’ இருந்தன்ம ந்தரிகி்றது. ப்மலும் 
வடக்கிருநது வருநதி ்மடாய்வன்த விடப் பபடாரில் ்தன் 
இறுதி மூ்சன்சப் பயன்படுத்திப் நபருன்ம ப்தடவும் 
வடக்கிருத்்தல் ஊக்கியடா்கப் பயன்படடன்ம புரிநது 
ந்கடாள்ளப்படுகி்றது.

நடுகல் (�ார்லவ ஊக்கிகள்)

பபடாரில் இ்றநதுபடட வீரர்்களுக்்கடாை நினைவிடம் 
அல்லது அவர்்கனள வழிபடும் இடம் நடு்கல் 
எைப்படடது. ்தனி்மனி்த உளவளத் துனண்களின் 
‘படார்னவ ஊக்கி்களடா்க’ இருப்பனவ நடு்கற்கபள. 
இ்றப்பிறகுப் பின் ஒரு வடாழவு (அ) ்மரியடான்த ்கலந்த 
வரலடாறு என்பது நடு்கல் வழிபய நினலநடாடடப்படடது. 
எைபவ்தடான் வீரர்்கள் ்தடான் இ்றநது படடடாலும் 
நடு்கல்வழி ்மற்ற வீரர்்களுக்கு வழிப்கடாலடாய் இருக்்க 
விரும்பிைர். இ்தற்கடா்கபவ அவர்்கள் விழுப்புண 
படடுஇ்றக்்கவும், பபடாரில் வீர்மரணம் எய்்தவும் 
ஆன்சப்படடைர். நடு்கல் வழிபய உயர்வு அனட்தல், 
பு்கழ எய்து்தல் என்்ற நினல ்மடடுமின்றிப் பரம்பனர 
்சடார்ந்த ்மரியடான்தயும் இங்கு எதிர்ப்படார்க்்கப் 
படடன்ம ந்தரியவருகி்றது எைலடாம். 

நபண்கள் ்தன் பவணடு்தல் நின்றபவ்ற நடு்கல்னல 
வழிபடு்தல் என்பதும், ்ம்றவர்்களுக்கு நடு்கற்கள் 
ஊக்கியடா்க இருநதுள்ளதும் ந்தரிகி்றது. (பு்றம் –306)

அணிகைன்கள்

்தமிழ ்ம்றவர் ்தம் உடலினை உறுதி ந்சய்்தது 
பபடாலபவ பபடார் அணி்கலன்்கள் ந்கடாணடு 
அவவுறுதிப்படாடடுக்கு ப்மலும் உரம் ப்சர்த்்தைர் 
எைலடாம். (பு்றம் – 398)

உடல் ்சடார்ந்த (அ) ்மருத்துவம் ்சடார்ந்த உளவியல் 
கூறுபடாடு்கள் அவர்்கள் அணிந்த அணி்கலன்்கள் 
வழிபய இருந்தன்ம இக்்கடால ஆய்வின் மூல்மடா்கத் 
ந்தரிய வருகி்றது. உடல் உறுப்பு்களின் தூணடல் 
்சடார் உளவியல் கூறு்கள் அணி்கலன்்கள் வழி 
பயன்படடன்மயும் ந்தரிகி்றது.

“ஒரு ்மனி்தனின் ந்மய் எந்த ஒரு ப்மறபூ்சசின்றி 
(ஆனட, அணி்கலன்்கள், ந்சயறன்க அைப்கற்றல்) 

இரு க்கும்  ்தருவ டாயில்  அவன்  ஆன்ச ்கள் 
அறுந்தவைடா்கபவ இருக்கி்றடான். அன்மதினய நடாடும் 
ஞடானி்களும் ஓரடானட (அ) ஈரடானடயுடபை இருந்தன்ம 
இ்தறகு்ச ்சடான்று எைலடாம்”. (ஆனடபய அணியடா்த 
தி்கம்பர ்ச்மணர்்கள் உடபட) ்கடடுக்குள் அடக்கும் 
பபடாது்தடான் மீ்றல்்கள் ப்தடான்றுகின்்றை அது 
பபடாலத்்தடான் பபடாரின் பபடாது வீறுந்கடாணட ்ம்றவர் 
்தம் ்மடார்புக்குக் ்கவ்சம்,  புஜங்்களுக்கு இறுக்்கம், இரு 
ன்க்களுக்குக் ்கடாப்பு (்மணிக்்கடடில் அணி்தல்), ்கடால் 
்களில் ்கைல் (்மன்ைர், சிற்றர்சர்்கள் நபடான்ைடாலும், 
பி்ற வீரர்்கள் நபடான் (அ) இரும்படால் ந்சய்்த ்கைல் 
அணிந்தைர். ்கைலின் உள்ளீடடா்க மு்தற பபடாரில் 
ப்தடாற்ற எதிரி்களின் ்தனலமுடினயப் பினணநது 
ந்சய்தும் அணிந்தைர்) எை உடல் உறுப்பு்களுக்குத் 
தூணடல் ்தரும் இடங்்களில் பபடார் அணி்கலன்்கனள 
அணிந்தைர்.

இவவிடங்்களில் இறுக்்கம் ந்கடாடுப்ப்தடால் 
உள்ளக்கிளர்்சசி, ்மறறும் புத்துணர்்சசி ஏறபடுகி்றது. 
்ம்றவர் ்தம் உடல் உறுதினய உணரவும் வழி ப்கடாலடாய் 
இருநதிருக்கி்றது. 

வர்்மக்்கனல ்சடார்ந்த நூல்்களில் ்மனி்தன் ்தடான் 
ப யன் படு த் து ம்  அணி்கலன் ்கள்  வழி ப ய 
வர்்மப்புள்ளி்கனள இயக்கியன்தக் (ஆண, நபண 
இருபடாளருக்கும்) கூறுகின்்றை. ப்மலும், வர்்மப் 
புள்ளி்கள் படாது்கடாக்்கப்பட பவணடிய இடங்்களும் 
அவறன்ற அணி்கலன்்களடால் ்கடாக்்கப்படடதும் 
ந்தரிகி்றது. வர்்மப் புள்ளி்கள் ்கடாக்்கப்படட ்தன்ன்ம 
யில் முக்கிய நினல்களில் ்மணிக்்கடடு இறுக்்கம் 
(்மணிக்்கடடில் ப்கடாள்்கள் படடடால் ்மனிபந்த வர்்மம் 
உணடடாகும்), ்கரணனடப் பகுதி படாது்கடாக்்கக் ்கைல் 
அணி்தல் (்கரணனடக் ்கடாலில் ப்கடால்்களடால் 
அடிப்படடடால் ப்கடாண்ச்சன்னி வர்்மம் உணடடாகும்), 
்மடார்புக்கு உபலடா்கக் ்கவ்சம் அணி்தல் (சுளுக்கு 
வர்்மம், எடடுமு்க வர்்மம், கூம்பு வர்்மம், பநர் வர்்மம், 
அடப்பக்்கடால வர்்மம், ப்மல் ்சங்குதிரி வர்்மம், 
முணநடல்லு வர்்மம், ்கடாரீரல் வர்்மம், வலிய அத்தி்ச 
சுருக்கிக் ்கடால வர்்மம் பபடான்்ற வர்்ம இடங்்கள் 
ப்கடால்்களடால் அடிப்படடடால் உணடடாகும்), ந்தடானடப் 
பகுதியில் அணியப்படட ்க்சன்ச (ப்கடாள்்களடால் 
அடிப்படடடால் துணடு வர்்மம் உணடடாகும்) என்று 
இனவ்களடால் உடலில் வர்்மத்  ்த டாக்கு்தல் 
்கடாக்்கப்படடது. (வர்்ம சூத்திரம்)

இ்தன் வழி பநடாக்கின் ்மருத்துவ வினை-எதிர்வினை 
்சடார் உளவியல் கூறு்கள் ்மக்்களடால் பயன்படடன்மத் 
ந்தரிகி்றது.
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ஊக்குவித்்தல் காரணிகளில் எழுச்சி 

(Arousal) நிலை:

்கடாலில் அணிந்த ்கடாலணி்கள் நடக்கும் பபடாது 
ஏறபடுத்தும் ்மரக், ்மரக் ்சத்்தம் (இரும்பு (அ) ப்தடாலில் 
ந்சய்யப்படட ்கடாலணி்கள் பூமியுடன் உரடாயும் 
பபடாது ஏறபடும் ்சத்்தம்) உள்ளக் கிளர்்சசினய 
ஏறபடுத்துவ்தடா்க அன்மந்தை எைலடாம். பபடாருக்கு 
முன் நடந்த ்மன்ைர் ்மரியடான்த்கள், உணடடாடடு, 
்கள் ்மயக்்கம் முறிய உணட ்களடாக்்கடாய், ்கருநடாவறபைம், 
துடரிப்பைம் என்று ஒரு ்ம்றவன் உடல், ்மைம் 
இரணடும் வலின்மப் நபற்ற நினலயில், ்மடார்புக்்கவ்சம், 
்கரணனடக்்கவ்சம், ்க்சன்ச ்மறறும் ்கடாலில் இறுக்்கம் 
ந்கடாணட ்கடாலணி ஏறபடுத்தும் ்சத்்தம் எல்லடாம் 
ப்சர்ந்த நினலயில் எழு்சசி நினல (Arousal) ப்தடான்றி 
எல்லடாத் தூணடல்்களின் துலங்்கள்்கனள (பபடாருக்கு 
வினர்தல்) அவனிடம் ஏறபடுத்துகி்றது.

துணிபு:

உளவியல் என்று கூறும் பபடாப்த எல்பலடாரின் 
நினைவிலும் நவளிநடாடடு அறிஞர்்கள் மு்கங்்களும், 
அவர்்கள் கூறி்சந்சன்்ற உளவியல் ்சடார் ந்கடாள்ன்க்களும் 
்தடான் நினைவுக்கு வரும். அவர்்கள்  முடிவு்கள் யடாவும் 
ஆய்வு ந்சய்து ்கணடறியப்படடு ஏடடில் 
பதிப்பப்படட ்சடான்று்கள். ஆைடால் ்தமிைர் ்தம் 

நுணணறினவ நனடமுன்றயில் பயன்படுத்தி; 
அ்தைடால் ஏறபடும் வினளவு்கனளயும் முன்ைபர 
உணர்நது ந்சயல்படடன்ம சீர் தூக்கிப் படார்க்்கப்பட 
பவணடிய ஒன்று.

அத்்தகு நினலனய பநடாக்கும் பபடாது பு்றநடானூறு 
“்தமிைர் பபடார் உளவியல்” ஆய்வுக்கு மி்கவும் 
துனணபுரிந்தன்ம ்தமிழின் நபருன்மனய நினல 
நடாடடுகி்றது எைலடாம்.

இதுவனர ்கணட இக்்கடடுனரப் பபடாக்கின் வழி 
அறிய முடிவது என்ைநவனில் ்தமிைர் வீரம் 
ந்கடாணடு ்மடடும் பபடார் புரியவில்னல அவவீரத்ன்தப் 
பயன்படுத்தும் பபடாதும் ்தம் அறிவு நினலனயப் 
பயன்படுத்தி ஒரு ந்சயலின் வினை-எதிர்வினை, 
்மைம் ்சடார்ந்த, உடல் உளம் ்சடார்ந்த, ்மருத்துவம், 
்தனிநபர் உளவளத்துனண, ்தனி ்மனி்த கிளர்்சசியின் 
ஊக்கு வித்்தல் ்கடாரணி்கள், தூணடல் துலங்்கள் 
நினல ்சடார்ந்த உளவியல்்கள் ஆகிய அனைத்ன்தயும்  
சிநதித்ப்த ந்சயல்படடைர் என்பது ந்தரிகி்றது.

்தமிைர் வரலடாறறினைக் கூறும் நூல்்கள் அனைத்ன்த 
யும் ஆய்வு ந்சய்யும் பபடாது இது பபடான்்ற உளவியல் 
்சடார் நினல்கனள அவர்்கள் பயன்படுத்தியன்ம 
ந்தரிய வரலடாம். ஆய்வு ்தமிைர்்தம் நபருன்மனயக் 
கூ்றவள்ள்தடாய் ்மடடு்மன்றி புதிய புதிய ஆய்வு 
நினல்கனளயும் ்தர வல்ல்தடா்கவும் அன்மயலடாம்.

M. A. தஙகரதாஜு 
ேதாணடியன்,

மதுவர
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்தமிைர்்தம் நநஞ்சங்்களில் ‘படடும் படடா்மல் 
ந்தடாடடும் ந்தடாடடா்மல்’ என்்ற நினலயில் 
ஒடடிக் ந்கடாணடிருக்கும் வள்ளலடார், 

ஆன்மி்க நநறிக்கு ்மடடுப்ம உரித்்தடாைவர் என்னும் 
நினல ்மடா்றபவணடும்.

உணன்மயில் இவர் ஒரு புரடசியடாளர் ; 
புரடசியடாளர் என்்றதும் ஆயு்தம் ஏநதுவதும் குருதி 
சிநதும் ்களம் ்கடாணபதும்்தடான் என்்ற எணணம் நம் 
்மைத் தினரயில் மின்ைநலைத் ப்தடான்றும்.

ஆைடால், வள்ளலடார் நபருந்தன்கபயடா ்கருத்துப் 
புரடசியடாளடார்; ்தமிழ்ச ்சமூ்கத்தின் ்மறு்மலர்்சசிக்்கடா்க 
விழித்திருந்த பவனளப்தடாறும் பல்வன்கயடாலும் 
படாடடாறறிய இப்நபரு்ம்கைடார், ்ம்த்சசூழ்சசிக்குப் 
பலியடாைது்தடான் பவ்தனைமிக்்கது.

ஆன்மி்க எல்னலயில் நின்று இவர் ந்சடான்ை 
்கருத்து்கள் அதிரடியடாைனவ. ஆைடால், அனவ 
பளி்சந்சை நவளிப்படடா வணணம் எளிய முன்றயில் 
அைகிய நனடயில் பைகு ்தமிழில் படா்மரரும் 
புரிநதுந்கடாள்ளும் வன்கயில் ந்சடால்லப்படடனவ.

‘்கணமூடி வைக்்கந்மல்லடாம் ்மணமூடிப் பபடா்க’ 
என்று ஒறன்ற வரியில் இவர் ந்சடான்ைது மி்க 
எளி்தடா்க இருக்்கலடாம். ஆைடால், இன்த ்தமிழக் குலம் 
எடடுவ்தறகு எத்்தனை ்மடா்மடாங்்க ்கடாலம் 
ப்தனவப்படும். இதுவனர அந்த நினலனய எடட 
முடியவில்னலபய? ்கணமூடி வைக்்கந்மல்லடாம் 
நடாளும் நபருகி ்மணப்மடடாகிக் குன்்றத்்தளவல்லவடா 

இப்பபடாது நபருத்திருக்கி்றது.

ஒருபவனள இன்னும் ந்கடாஞ்ச ்கடாலம் இவர் 
வடாழநதிருந்தடால் ்தமிைரின் வடாழக்ன்கயிலும் ்ச்மயப் 
படான்தயிலும் ்மலிநதிருந்த ்கணமூடி வைக்்கம் 
ஓ ர ள ப வ ணு ம்  ்ம ண மூ ட ப் ப ட டி ரு க் கு ம் . 
அ்தறகுள்்தடான் அவரின் ்கன்தனய முடித்து 
விடடைபர படாவியர்!

வள்ளலடாரின்படால் பறறு ந்கடாணபடடாரும் 
இன்னும் பலரும் அவர் ப்சடாதியில் ஒன்ந்றைக் 
்கலநது விடட்தடா்கக் ்கடடப்படட புனை்கன்தனயயும் 
பு ரடனடயும்  உணன்மநயை இன்்றளவும் 
நம்புகின்்றபர, என் ந்சய்ய?

நடாம் வடாழும் இம்்மணணுலகில் பசிப் பிணி 

           நக்கீரன                     மகாலாலம்பூர்

ைள்ளலாரும் 
்தமிழரின் மறுமலர்ச்சியும்!

இநே உேகில யோன்றிே எலோ 
உ யி ர் க ளு க கு ம்  வெ ா ழு ம் 
உ ரி ட ம  உ ண டு  எ ன் று 

்சைான்ன வெள்ளோர், எேற்காகக காரணயம 
இலோமல, அடனதடேயும் பாதியில 
விட்டுவிட்டு ஓரடைககுள் நுடழநது 
மாேமாக யவெணடும்?
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தீர்ந்தடாவிடடது? பசிநயன்னும் ந்கடாடுபநடாய் 
்மடாந்தனைத் ந்தடாடர்நது வடாடடிைடால், வருத்திைடால் 
அது ்சமூ்க அவலத்திறகு வழிவகுக்கும். ஒரு ்மனி்தன் 
்தடான்நபற்ற குலப் நபருன்ம, ்கற்ற ்கல்வி உள்ளிடட 
பத்துப் பணபு நலனையும் இைக்்கத் ்தயடாரடாவதுடன் 
ஈை்ச ந்சயனலயும் ந்சய்யத் ்தயங்்க்மடாடடடான். 
வயிறு ்கடாயக் ்கடாய, சிந்தனை வரணடுபபடாகும். 

அ்தைடால்்தடான் ,  ்சமு்தடாயத்தில் நன்ன்ம 
அ்கலடாதிருக்்கவும் தீன்ம வினளயடாதிருக்்கவும் 
பசிநயன்னும் பிணி யடானரயும் அணடக்கூடடாது 
என்பதில் ஒருமு்கக் ்கவைம் ந்கடாணடிருந்தடார் 
வள்ளலடார். இருக்்க இடமும் உடுத்்த உனடயும் 
அவசியம்்தடான். இனவ இரணடும் மி்க எளிதில் 
கினடத்்தடாலும் ்மனி்தன் ்தன்னைத் ்த்கவன்மத்துக் 
ந்கடாள்வடான். உடுத்்தக் கீைடானட, ப்மலடானட 
எையிரணடு பபடாதும்; நவள்ளுனடக்ப்கடா்மடான் 
வள்ளலடார்கூட ஒன்ன்றத்்தடான் உடுத்திைடார்.

ஆைடால், பசியுடன் இவவடாந்றல்லடாம் ்ச்மர்சம் 
ந்சய்ய ஆ்கடாப்த. அ்தைடால்்தடான், ்சமு்தடாயத்தின் பசி 
பநடானய அ்கற்ற இவர் அனணயடா அடுப்னபக் 
ந்கடாணடு ்மடப்பள்ளினய உருவடாக்கிைடார் .
இன்ந்றன்ை பசிப் பிணி அ்கன்்றடாவிடடது? உணன்ம 
நினல இவவடாறிருக்்க, கிடப்பது கிடக்்கடடும் நடான் 
பபடாய் வருகிப்றன். ்கடாறப்றடாடு ்கலநதுவிடப் 
பபடாகிப்றன்; ஒளிபயடாடு ஒன்றிவிடப் பபடாகிப்றன் 
என்று அவர் எ்தற்கடா்க முடிநவடுக்்க பவணடும்?.

்மனி்தனின் பசிப்பிணி இருக்்கடடும். வடாடிய 
பயிருக்குக்கூட ்மைமி்றங்கி ,  இவர் ்மைம் 
வடாடியவரடாயிறப்ற! இந்த உலகில் ப்தடான்றிய எல்லடா 
உயிர்்களுக்கும் வடாழும் உரின்ம உணடு என்று 
ந்சடான்ை வள்ளலடார், எ்தற்கடா்கக் ்கடாரணப்ம 
இல்லடா்மல், அனைத்ன்தயும் படாதியில் விடடுவிடடு 
ஓரன்றக்குள் நுனைநது ்மடாய்மடா்க பவணடும்? 
அ்தற்கடாை அவசியந்மன்ை?

பு ர டா ண க்  ்க ன ்த ்க ன ள யு ம்  இ தி ்க டா ்ச ப் 
புனையுனர்கனளயும் துனணந்கடாணடு  ்மனி்தரில் 
ஏற்றத்்தடாழனவப் புகுத்தித் ்தம்ன்ம முன்னினலப்படுத்தி 
வடாழந்தக் கூடடத்திறகு வள்ளலடார் ்தனடயடா்க 
எழுந்தடார்; ்ச்மய ்மறு்மலர்்சசியுடன் ்சமு்தடாய 
்மறு்மலர்்சசினயயும் ஒருப்சர ப்மறந்கடாணடவர் 
வள்ளலடார்.

திருவருடபடானவ இயறறி சீவ்கடாருணய 

ஒழுக்்கத்ன்த முன்நைடுத்்தடாலும் ன்சவ நநறி்தடான் 
வள்ளலடாரின் ்ச்மயக் ந்கடாள்ன்கயடா்க அன்மந்தது. 
பூ்சனையடாலும் இன்றவனுக்்கடாை பனடயல் 
பணடங்்களடாலும் பரம்நபடாருனள ஒருக்்கடாலும் 
வ்சப்படுத்்த இயலடாது. ந்தடாணட்றத்ன்தயும் தூய 
்மைத்ன்தயும் ன்கக்ந்கடாணடிருந்தடால் அந்தப் 
பரம்நபடாருபள நம்ன்ம நடாடிவரும் என்னும் 
ன்சவநநறி்தடான் வள்ளலடாரின் ஆன்மி்கவழி!. 

ப்சடாதி என்னும் ஒளியுடன் நவப்பத்ன்தயும் 
இனடய்றடாது வைங்கும் சூரியன் இல்னலநயனில் 
இந்த ்மணவடாழ உயிரிைங்்கள் அனைத்திறகு 
உய்யும்வழி இல்லடாது பபடாயிருக்கும். அ்தைடால்்தடான் 
ப்ச டாதி  வழிபடாடனட்ச ன்சவநநறி  நின்று 
ப்மறந்கடாணடடார் வள்ளலடார்.

வள்ளலடார் முன்நைடுத்்த இந்த ஆன்மி்க நநறி, 
உலந்கங்கும் விரவியிருக்கும் ்தமிைரினடபய 
பரவியிருந்தடால், நன்நைறியும் ஒழுக்்க ப்மன்ன்மயும் 
அடுத்்தவர் நலம்நடாடும் பணபுநலனும்மிக்்க ஆன்மி்கப் 
ப டா ன ்த  ்த மி ழ ்ச  ்ச மு ்த டா ய  வீ தி யி ல் 
நினலநடாடடப்படடிருக்கும். ந்மடாத்்தத்தில் ்ச்மய 
சிந்தனையில் ஒரு படாரிய ்மறு்மலர்்சசி வினளநதிருக்கும்.

வள்ளலடார், ்தமிைரினடபய ்ச்மய ்மறு்மலர்்சசி, 
்சமு்தடாய ்மறு்மலர்்சசி ஆகிய இரணடனையும் ஒபர 
்கடடத்தில் ஏறபடுத்்த வினைந்தடார்.

“தகாள்லள விலனக கூட்டுறவால்
கூட்டிய ேல்ெமயக கூட்ைமும் அக
கூட்ைத்ழத கூவுகின்ற கலையும்
கள்ளமுறு அககலைகள் ொட்டியேல்
கதியும் காட்சிகளும் காட்சிதரும் கைவுளரும்
எல்ைாம் பிள்லள விலளயாட்ழை"

என்று படாபுனைந்த வள்ளலடார், ்தமிைரினடபய 

           நக்கீரன                     மகாலாலம்பூர்



்சடாதிய பவறுபடாடனடயும் அ்தன்வழி பி்றப்படால் 
ஏற்றத்்தடாழனவயும் உணடுபணணும் ்ச்மயக் 
கூடடத்திைனரக் ந்கடாள்னள வினையர் என்று 
்கடுன்மயடா்க்ச ்சடாடிைடார்.

ப்மலும்,

“இருட் ொதித் தத்துவச் ொத்திரக குப்லே
இருவாய்ப் புன்தெவியில் எருவாககிப் ழோட்டு
மருட்ொதி ெமயஙகள் மதஙக ளாச்சிரம
வழகதகல்ைாம் குழிதகாட்டி மண்மூடிப் ழோட்டு”

என்்ற வள்ளலடார், இன்னும்.. 

“ொதியிழை மதஙகளிழை ெமய தெறிகளிழை
ொத்திரச் ெநதடிகளிழை ழகாத்திரச் ெண்லையிழை
ஆதியிழை அபிமானித் தலைகின்ற உைகீர
அலைநதலைநது வீழணநீர அழிதல் அழகைழவ” 

என்றும் உள்ளம் குமுறுகி்றடார்.

இவர், ஆன்மி்கவடாதியடா்க்மடடும் ்தன்னை 
வனரயறுத்துக் ந்கடாள்ளவில்னல. ்தனலசி்றந்த 
்க ல்வி்ம டாை டா ்க வு ம்  தி ்க ழ ந ்த டா ர் .  ்க வின ்த 
புனைவதில்ஆசு்கவி, ்மதுர ்கவி, சித்திர ்கவி, வித்்தடார 

்கவி, சிநது்கவி என்னும் ஐம்நபரும் ்கவித்தி்றம்நபறறு 
விளங்கிைடார். பல்லடாயிரக்்கணக்்கடாை படாடல்்கனள 
நல்ல ்தமிழில் இயறறிய ்மடா்கவிப்நபரு்ம்கைடாை 
வள்ளலடார் நூலடாசிரியர், பதிப்படாசிரியர், ்மன்்றங்்கனள 
யும் அன்மப்பு்கனளயும் ப்தடாறறுவித்்த இயக்்கவடாதி; 
ஆன்மி்கத் ்தனலவர்; ்சமு்தடாய சீர்திருத்்தவடாதி; ஏற்றத் 
்தடாழவற்ற ்ச்ம்சசீர் ்சமு்தடாயத்ன்தக் ்கடாணவினைந்த 
்சமு்தரு்மவடாதி என்ந்றல்லடாம் எணணிடத்்தக்்கவர்; 
இவனர்ச  சீர்திருத்்தவடாதியடா்கவும் பகுத்்தறிவடாளரடா 
்கவும் ்கரு்தலடாம்.

இத்்தனைனயயும் இவர் எங்கிருநது நபற்றடார்? 
புத்்தனுக்குக்கூட ஒரு பபடாதி்மரம் ப்தனவப்படடது. 
வள்ளலடாபரடா சிந்தனையிலும் ந்சயலடாக்்கத்திலும் 
சுவம்பு வடிவடாை சுயசிந்தனையடாளர்.

்தமிைரினடபய விழிப்புணர்னவ ஏறபடுத்தி 
அவர்்கனள ்மறு்மலர்்சசிப் படான்தக்கு அனைத்து்ச 
ந்சல்ல விரும்பிய அவனரத்  ்தமிைர்்கள் ஆ்தரித்்தைரடா?

“்கனடவிரித்ப்தன்; ந்கடாள்வடாரில்னல” என்று 
அவர் பவ்தனைப்படடு புலம்பும் நினலக்குத்  
்தள்ளியவர்்கள் ்தமிைர்்கள். வள்ளலடார் இயறறிய 
அருடபடாக்்களில் அருட்தன்ன்மயில்னல; அனவ 
்மருடபடா என்்ற ்தநதிரப் பிர்ச்சடாரத்திறகுத் துனணப் 
பபடாைதுடன் அவரின் மீது வைக்குத் ந்தடாடுத்்தவர்்களும் 
்தமிை ர் ்கள் .  நூ ்றவ ்த டானி ( ்ச ்த டா வ ்தனி ) யு ம் 
்தமிழப்மன்தயும்  அறிவுப்நபடட்கமு்மடாை 
ந்சய்குத்்தம்பிப் படாவலர் பபடான்்ற இஸ்லடாமியப் 
நபரு்மக்்கபள வள்ளலடார்பக்்கம் நின்்றநபடாழுது,  
்தங்்களுக்்கடா்க வடாழந்த வள்ளலடானரக் ன்கவிடட 
வர்்களும் அவனர இல்லடா்தடாக்கும் சூழ்சசிக்குத் 
துனண பபடாைவர்்களும் ்தமிைர்்கள்்தடாபை!

ன்சவ நநறிநின்்ற நந்தன், ்தமிைருக்கு திரடாவிட 
நிலம் ்தனித்து பவணடும் என்று குரநலழுப்பிய ்சர் 
ஏ.டி. பன்னீர்ந்சல்வம், ஆதிக்்க ்சடாதியிைரின் 
குறுக்கீடின்றி்ச  சு்தநதிர இநதியடானவ்ச  ்சன்மக்்க 
இருந்த பந்தடாஜி, பவள்வி பூ்சனை்கனளயும், 
பவள்வி்கனள உள்ளிடடவறன்ற ஒதுக்கி ப்சடாதி 
வழிபடாடனட முன்நைடுத்்த வள்ளலடார் சுவடாமி்கள் 
ஆகிபயடாரின் ்மரணங்்களிநலல்லடாம் ்மர்்மங்்கள்  
உணடு. 

எது  எவவ டா ்ற டாயினும்  உள்ளத் ்த டாலும் 
சிந்தனையடாலும் உடலடாலும் தூய வடாழவு வடாழந்த 
வள்ளலடார் இன்னும் ்கடால் நூற்றடாணடு ்கடாலத்திறகு 
வடாழநதிருப்படாபரயடாைடால் ்தமிழக் குலத்தில் 
பன்முனை ்மறு்மலர்்சசி இன்னும் வினளநதிருக்கும் 
என்பது ்மடடும் திணணம்.
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அது 1970-்களின் ்கடால்கடடம்.
புதுக்ப்கடாடனடயில் எைது அரசுப் 
பணி.்மதுனர ப்சடாமு அவர்்களின் 
இன்ச நி்கழ்சசி.நி்கழ்சசி அன்மப்படாளர் 
்களில் சிலர் எைக்குப் பைக்்க்மடாைவர் 
்கள் .  முன் வரின்சயில் இடம் 
கினடத்்தது. ஒரு ்மறபபடார் ்ம்றவன் 
படாணியில் நடநது வநது அ்மர்ந்தடார் 
(அவர் ஒரு ்மல்யுத்்த வீரரும் கூட). 
அன்று உடன் ்தணணுன்ம (மிரு்தங்்கம்) 
வடாசித்்தவர் ்தஞன்ச டி. பி. நடா்கரடா்சன். 
நடாம் ்ம்றநது விடட, ்ம்றக்்கக் கூடடா்த 
்தடாள பவந்தர்.

நி்கழ்சசி ந்தடாடங்கிக் ்கடால்்மணி பநரம் 
ஆகியிருக்கும். ப்சடாமுவுக்கு ஒரு பைக்்கம். யடாரடாவது 
உடன் வடாசிப்பவர் ்சரியடா்க வடாசிக்்கடா விடடடால் 
"்சபடாஷ்" என்று நக்்கலடிப்படார். "நீ படாடடுக்குப் 
படாடய்யடா" என்று ்தை வித்ன்த்ச ந்சருக்்கடால் 
பதிலடி ்தந்தடார் நடா்கரடா்சன்.

அ்தன்பின் நி்கழ்சசி ்கனள்கடடத் ந்தடாடங்கியது. 
நபடாழிநது ்தள்ளத் ந்தடாடங்கிவிடடடார் பபடாடடிக்குப் 
பபடாடடியடா்க நடா்கரடா்சன். உடன் ப்சடாமு அணணன் 
"இத்்தனை வித்ன்த்கனளயும் எங்ப்க ஒளித்து 
னவத்திருந்தடாய் இதுவனர" என்று படாரடாடடிைடார் 
நபரிதும். என்ை ்கவி படாடிைடாலும் பண நீல்மணியில் 
நபடாங்கிப் நபருக்ந்கடுத்்தது. இந்தப் படாடடுக்கும் 
பணணுக்கும் பி்றப்நபடுத்்தவர் ப்சடாமு.

அன்ன்றய நி்கழ்சசியில் சி்றப்படா்கத் ப்தர்வு நபற்ற 
பண பணனடய விளரிப் படானல (ப்தடாடி). பண 
ப்தடாடிக்ந்கன்ப்ற பி்றந்த திருவடாடுதுன்ற டி. என். 
இரடா்சரத்திைம் பிள்னளயின் இன்சக்ப்க ஓர் 
இரங்்கறபடா படாடிைடார் ்கவிஞர் ்கணண்தடா்சன். அது 
நினைவில் நிைலடாடுகி்றது. 

தெவியினில ஓடி, எங்ள்
சிநடதயில ஓடி, இநதப் 
புவிதயலொம் ஓடி, நின்பொல 

ஒயர ஒரு பாைல - மதுடர யசைாமு 
நா. மம்மது

தபொஙகிய மதொடி, மவறிஙகு 
எவரிைம் மபொகும்? ஐய!
இனியடதக் ் ொப்பவர் யொவர்?

பண, ்தடாளம், எடுப்பு (இரடா்கம், ்தடாைம், 
பல்லவி) ப்தடாடியில் அன்று மி்க்ச சி்றப்படா்கப் 
படாடிைடார் .  ப்தடாடியின் ந்மன்ன்ம்ச 
சுரங்்களில் ந்மன்ன்மயடா்க நின்று நின்று 
என்ை குனைவு. அப்பப்படா! இன்னும் 
அந்தத் ப்தடாடி ்கடாதில் ஒலிக்கின்்றது.

திடீநரன்று கூடடத்தில் ்சல்சலப்பு. 
இன்ச ஒருங்கினணப்படாளனர அனைத்து 

என்ை? என்்றடார் ப்சடாமு. நீங்்கள் தினரப்படப் படாடல் 
படாட பவணடும்  கூடடத்திைர் அ்மளி ந்சய்கி்றடார்்கள் 
என்்ற டா ர்  நி ்க ழ ்ச சியின்  ்க டா ரி ய டா க் ்க டா ர ர் . 
அவவளவு்தடான்... '்மரு்த்மனல ்மடா்மணிபய முருன்கயடா" 
என்று படாடத் ந்தடாடங்கிவிடடடார் ப்சடாமு.

அவவளவு்தடான். அந்த ்தர்படாரி ்கைடடாவில் நுசுரத் 
பபட அலி்கடான், பிரபடா ஆத்பர, அசுவினி பிணபட, 
பபட குலடாம் அலி்கடான் எல்பலடாரும் வநது வநது 
பபடாைடார்்கள அைடா்சய்மடா்க ப்சடாமு அணணன் 
குரலில். அன்று ப்சடாமுவின் பண ஆலடாபனை 
அப்படி அன்மந்தது. அந்தக் ்கடாவிரி நவள்ளம் ்கனர 
புரணபடடாடிய பின்பு, “்சத்திய்மடா்க்ச ந்சடால்கிப்றன். 
இந்த ஒரு படாடனடத் ்தவிர பவறு சினி்மடாப்படாடடு 
எதுவும் நடான் படாடியதில்னல; சினி்மடாப் படாடடுக்கு 
வந்தவநைல்லடாம் ஓடிப்பபடாய் விடுங்்கள்”

கூடடம் ்கனலந்தது. ஒரு 50 பபர் ்மடடுப்ம 
இருநப்தடாம். நி்கழ்சசி 2 ்மணி பநரம் ்கடநதிருந்தது. 
ஒவநவடாருவரிடமும் என்ை படாட என்று ப்கடடுக் 
ப்கடடுப் படாடிைடார். அன்று பரவதி பண படாடக் 
ப்கடபடன். அடடடா! என்ை ஓர் பரவதி! அ்தன் 
முழு்ச ந்சடாரூபத்ன்தயும் அன்று்தடான் ப்கடபடன். 
்கணபடன். என் அருன்ம்ச ப்சடாமு அணணடா. நீ 
மீணடும் பி்றநது வடாபயன்.
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உைகில் மனித இனம் என்று வததான்றிற்வ்றதா, அம் மனித இன்ததிற்கதான 
வதவவகளும் அன்வ்ற வததான்றிற்று என்ேது வரைதாறு கணட உணவம. கற்கதாை 

மனிதனுககும் எ்ததவனவயதா வதவவகள இருந்தன. அவன் வதாழவியலின் ஓரம்சமதாக, 
தவிர்கக முடியதாத ஒரு முககிய அஙகமதாகப் ேல்வவறு வதவவகள அன்று கதாணப்ேடடன.  
உணவு, உவட, உவ்றயுள, கருவிகள,ேதாதுகதாப்பு, மரு்ததுவம் என்ேன அ்தவதவவகளில் 
முககிய்ததுவம் வேற்றிருந்தன. கற்கதாை மனிதனின் வதாழவியல் ேககுவமவடந்து, 
இன்வ்றய ்நதாகரிக வளைர்ச்சி நிவைககுப் ேரிணதாமமவடந்து வளைர்ந்து நின்்றது. 

்சவப்புலவர் முரு.மசமகரன

்தமிழும் மருத்துைமும்

Vic Australia

அ்தறகு நி்கரடா்கபவ ்மனி்தனின் ப்தனவ்களும் 
வளர்நது ந்கடாணபட வந்தை. அந்த வன்கயில் 
்மனி்தன் இப்பூவுலகில் ்தன்னைத் ்தக்்க னவத்துக் 
ந்கடாள்ள மி்கமி்க அவசிய்மடாை ப்தனவ்களில்  
“்மருத்துவம்“  என்பதும் ஒன்்றடா்கத் தி்கழந்தது, 
இன்றும் தி்கழநது ந்கடாணபட இருக்கி்றது.

இவவடாறு ்மருத்துவம் ்மனி்த வடாழவியலில் 
முக்கியத்துவம் நபறறுள்ள பின்ைணியில், 
்கல்ப்தடான்றி ்மணப்தடான்்றடாக் ்கடாலத்ப்த முன்ப்தடான்றிய 
மூத்்தகுடியடாம் ்தமிழக்குடியும், அவர்்தம் ந்மடாழியும் 
“்மருத்துவம்“ பறறி மி்க அதி்க்மடா்கபவ சிநதித்து்ச 
ந்சயறபடடிருக்கின்்றை. அவறறில் ்கடாத்திர்மடாை சில 
நவளிப்படாடு்கனளப் பதிவிடு்தபல இக் ்கடடுனரயின் 
பநடாக்்க்மடாகும்.

‘்தமிழும் ்மருத்துவமும்’ என்்ற நபடாருள் பறறிப் 
பபசும் பபடாது, எ்மது மூ்தடான்தயர்்களடாை சித்்தர் 
நபரு்மக்்கபள மு்தலில் நினைவுகூரப்பட 
பவணடியவரடாவர் .  ்மருத்துவக் ்கனலயின் 
அடிமுடி்கனளயும், அ்தன் ஆைப் பிர்மடாணங்்கனளயும் 
ந்தரிநது ந்கடாணடு, ்மருத்துவக் ்கனலக்ப்க ்மகுடஞ 
சூடடியவர்்கள் அவர்்கபள! விஞஞடாைம் என்்ற 
ஆய்வுக்கும் அப்படால், ந்மய்ஞஞடாை ஒளியடால் 
‘ ்தமிழ்மருத்துவம் ’  என்்ற  ஞடாை விளக்கு 
ஏறறியவர்்களும் அவர்்கபள!  அ்கத்தியர் வழிவந்த 

சித்்தர்்களும், பதிநைண்மரும், பலரும் இவவடாறு 
‘்தமிழ ்மருத்துவம்' என்்ற பநடாய் பபடாக்கும் ்கனலக்கு 
வழி்கடாடடியவரடாவர். 

இங்்ஙபை ்மருத்துவம் பறறிய அரியநபரிய 
உணன்ம்கனள அைகு ்தமிழில் அளித்திடட ஞடாைப் 
நபரு்மக்்களின் வரின்சயில், திருவள்ளுவனர ்ம்றநது, 
‘்தமிழும் ்மருத்துவமும்’ என்பது பறறித் ்தமிழுல்கம் 
பப்சபவ முடியடாது.

ந்தய்வப்புலவர் வள்ளுவர் ்தைது முப்படாலின் 
நபடாருடபடாலிபல, ‘்மருநது’ என்்ற அதி்கடாரத்திபல, 
்மருநன்த ஆ்தடார்மடா்கக் ந்கடாணட பிணி்களுக்்கடாை 
்மருத்துவத்ன்த மி்க நுடப்மடா்கபவ கூறியிருக்கி்றடார். 
இவவதி்கடாரத்திறகு உனரந்சய்்த பரிப்மலை்கர், 
“பைவினையடானும் ்கடாரணங்்களடாலும் ்மக்்கடகு 
வடா்தம் மு்தலிய பிணி்கள் வரும். அவறறுள் 
பைவினையடான் வருவை அ்தன் ்கழிவின்்கண 
அல்லது தீரடான்மயின் அனவ ஒழித்து, ஏனைக் 
்கடாரணங்்களடான் வருவைவறன்றத் தீர்க்கும் ்மருநதின் 
தி்றம் கூறுகின்்றடார். ்கடாரணங்்களடாவை உணவு 
ந்சயல்்களது ஒவவடான்மயடா்கலின், பிணி்களும் 
்க டா ரணத் ்த டான்  வருவைவ டாயிை “  என்று 
உனரந்சய்துள்ளடார்.

பநடாய் ஏறபடுவ்தறகு எனவ மூல்கடாரண்மடா்க 
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அன்மகின்்றை என்்ற விைடாவுக்கு வள்ளுவர் 
வினடயளிக்கின்்றடார். 

“மிகினும் குலறயினும் ழொய்தெய்யும் நூழைார
வளிமுதைா எண்ணிய மூன்று“  (941)

உணவும், அ்தன் ந்சயல்்களும் ஒருவனுக்குரிய 
அளவினை மீறி, அதி்க்மடா்கபவனும் குன்றவடா்கபவனும் 
அன்மயு்மடாயின், ஆயுள்பவ்தம் பபடான்்ற ்மருத்துவ 
நூல் ்கறப்றடாரடால் ந்சடால்லப்படட வடா்த, பித்்த, 
சிபலத்்மம் ஆகிய மூன்று பநடாயும் துன்பம் ந்சய்யும் 
என்பது இக்கு்றளின் நபடாருளடாகும். ்மனி்த உடலுக்கு 
ஏ றபடக்கூடிய  எல்லடா  ப ந டா ய் ்க பளடாடும் 
்சம்பந்தப்படட அடிப்பனட பநடாய்்கள் மூன்ன்றயும், 
மிகு்தலும் குன்ற்தலும் என்்ற இரு ்கடாரணி்களுப்ம 
படாதிக்கின்்றை என்னும் அடிப்பனட ்மருத்துவ 
உணன்மனய விளக்கியது வள்ளுவனின் ந்தய்வத் 
்தமிழ அல்லவடா ?

ப்மலும், பணனடத் ்தமிைன் இயறன்கனயபய 
முழுன்மயடா்கத் துனணக் ந்கடாணடு வடாழந்தடாபை 
ஒழிய, எடுத்்த்தறந்கல்லடாம் ்மருநது ்மருநது என்று 

ஓடவில்னல. ்மடா்றடா்க மி்க அறப பநடாவு்களுக்கும் கூட, 
னவத்தியனர நடாடிபயடாடும் இன்ன்றய அவ்சர 
்மனி்தனைப் படார்த்து, “்மருநப்த பவணடடாம்” என்று 
வள்ளுவன் ந்சடால்வன்தக் ப்கட்க வியப்படா்க உள்ளது 
அல்லவடா ? 

“மருநதுஎன ழவண்ைாவாம் யாகலகககு அருநதியது
அற்றது ழோற்றி உணின் “  (942)

ஒருவன் முன்ைடால் உணடது அறறு (ந்சரித்து)ப் 
பபடாய்விடட ்தன்ன்மனய உரிய அனடயடாளங்்களிைடால் 
ந்தளிவடா்க அறிநது ந்கடாணடு, அ்தன் பின்பு அடுத்்த 
உணனவ உணபடாைடாகில், அவைது உடலுக்கு ்மருநது 
என்்ற பவந்றடாரு நபடாருள் ப்தனவயில்னல என்பது 
இக்கு்றளின் நபடாருளடாகும். 

பநடாய் வந்தடாபல அ்தற்கடாை ்மருநது ப்தனவ 
என்பது நவளிப்பனட.  அநபநடானய வரடா்மற பணண 
வழி ந்சடான்ை வள்ளுவர், ‘்மருநந்தை பவணடடாவடாம் 
யடாக்ன்கக்கு ‘என்றுனரத்்த வடாக்கியம், ்மருத்துவத் 
துன்றக்கு அவர் விடுகின்்ற ்சவடால் அல்லவடா?
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அவவடாறு ஒரு ்சவடானல விடடப்தடாடன்மயடா்மல், 
்மனி்தன் ்தடான் ந்கடாணட உடம்னப பநடாய்்களினின்றும் 
்கடாத்து, நீணட நடாள்்களுக்கு எவவடாறு னவத்துக் 
ந்கடாள்ளலடாம் என்ப்தறகு ்மருத்துவத்துன்ற ஏறறுக் 
ந்கடாள்ளக்கூடிய வழினயயும் வள்ளுவர் எ்மக்குக் 
்கடாடடித் ்தருகின்்றடார்.

“ அற்றால் அளவறிநது உண்க அஃதுைம்பு
தேற்றான் தெடிதுய்ககும் ஆறு “   (943)

முன்பு உணட உணவடாைது அறறுப் பபடாைதும், 
பின்ைடால் உணணுமுணனவ அளவறிநது உணணு்க. 
்தன் உடம்பினை அரி்தடா்கப் நபறறுக் ந்கடாணட 
ஒருவன், அ்தனை நநடுங்்கடாலம் ந்கடாணடு 
ந்சலுத்துகின்்ற நநறி அதுபவயடாம் என்பது 
நபடாருளடாகும்.

இ்தைடால் முன்பு உணடது ந்சரித்துப் பபடாைதும், 
உடபை அடுத்்த உணனவ உணணலடாம் என்று 
எணணிவிடலடா்கடாது என்பன்த வலியுறுத்்த நினைத்்த 
வள்ளுவர், நன்்றடா்கப் பசிநயடுத்்த பின்ைபர அடுத்்த 
உணனவ உணண பவணடுந்மன்்ற்தன் மூலம், மி்க்ச 
சி்றந்த,  எளின்மயடாை ்மருத்துவ அறிவுனரனய 
வைங்குகி்றடார்.

“அற்றது அறிநது கலைப்பிடித்து மாறல்ை
துய்கக துவரப் ேசித்து“  (944)

முன்னுணடது அறறுப் பபடாை ்தன்ன்மனய 
அறிநது ந்கடாணடு, அ்தன்பின் மி்க நன்்றடா்கப் 
பசிநயடுத்்ததும், ்மடாறுந்கடாள்ளடா்த, ஏற்ற உணவு்கனளக் 
்கனடப்பிடித்து உணணு்க என்பது நபடாருள். இ்தன் 
மூலம் ‘பசியடா்மற புசிபயடாம்’என்்ற சித்்த்மருத்துவம் 
்தந்த நபடான்ந்மடாழினய வள்ளுவரும் உனரத்்தது 

ப்கட்க, ்தமிழ ்கடாடடும் ்மருத்துவம் எத்துனண 
நபடாருள் நின்றந்தது என்று எம் புருவங்்கனள 
நடாம் உயர்த்தி நிறகிப்றடாம்!

ப்மலும் ்மருத்துவக் குறிப்பு உனரக்்கப் புகுந்த 
்தமிழ ்மருத்துவ்ச சித்்தைடாை வள்ளுவர், குன்றத்து 
உணபப்த இன்பம் ்தருந்மன்றும்,  மிகுதியடா்க 
உணபது அந்த இன்ப்மளவு பநடாய் ்தருந்மன்றும் 
ப்மலும் வலியுறுத்துகி்றடார்.

“இழிவறிந துண்ோன்கண் இன்ேம்ழோல் நிற்கும்
கழிழேர இலரயான்கண் ழொய்“  (946)

அளவிற குன்றந்த உணனவ ‘நன்று‘ என்்றறிநது 
உணபவனிடம் இன்பம் நினலத்து நிறபது பபடால, 
அளவில் மி்கப்நபரிய உணனவ விழுங்குபவன் 
இடத்ப்த பநடாயடாைது நினலத்து நிறகும் என்பது 
நபடாருளடாகும்.

இவவடாற்றடான் பநடாயும், அது வருவழியும், 
்தடுக்கும் முன்ற்களும் என்பை பபடான்்ற ்மருத்துவ 
உணன்ம்கனள்ச ந்சடால்லிவந்த வள்ளுவர், ஒரு 
்மருத்துவன் சிகி்சன்சக்கு முன்பு எவவடாறு 
பரிப்சடா்தனை ந்சய்து பநடானயக் ்கணடறிய பவணடும் 
என்றும் வழி்கடாடடுகி்றடார்.

“ழொய்ொடி ழொய்முதல் ொடி அதுதணிககும்
  வாய்ொடி வாய்ப்ேச் தெயல்“  (948)

்மருத்துவைடாைவன் பநடாயுற்றடானிடம் நி்கழும் 
பநடானய அ்தன் குறி்களடால் ‘பநடாய் இன்ைது‘ என்று 
துணிநது ,  பின்பு அநபநடாய் வருவ்தற்கடாை 
்கடாரணி்கனள ஆரடாய்நது, பின் அ்தனைத் தீர்க்கும் 
உபடாயத்தினை அறிநது ந்கடாணடு, பின்பு அ்தறகுப் 
நபடாருத்்த்மடாை ந்சயனல்ச ந்சய்்தல் பவணடும் 
என்பது நபடாருளடாகும். 

இ்தன் மூலம் ்மருத்துவபை பநடாய் யடாது என்று 
்கணடு பிடிக்்க பவணடும் என்கி்றடார் வள்ளுவர். 
இன்ன்றய உலகியலில் ‘என்ை வருத்்தம்? என்று 
பநடாயடாளினயபய ப்கடறியும் ்மருத்துவர்்களுக்கு 
வள்ளுவன் நல்லடாசிரியைடா்கப் பபடா்தனை 
ந்சய்கி்றடான். 

இது்கடாறும் ‘்தமிழும் ்மருத்துவமும்‘ என்்ற 
நபடாருளில் வள்ளுவன் வழிநின்று சில உணன்ம்கனள்ச 
சிநதித்ப்தடாம். ப்மலும் ்தமிழிற பரவிக் கிடக்கும் 
்மருத்துவ்ச ந்சய்தி்கனளயும், தீர்வு்கனளயும் 
்கணடு்கறபது சி்றந்த்தடாகும் என்்ற ்கருத்ப்தடாடு 
இக்்கடடுனரனய நின்றவு ந்சய்கிப்றன்.

்தமிழ வடாழ்க!
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தெநதழலில உயிர்த்ததழுநத தெநதமிமழ - மதன் 
சுட�யில ஊறிய நற ் வியமுமத!
விநடதமிகு ஆறறல்ளின் பிறப்பிைமம - உட�க் 
்ற்ண்ைொய்ச் சுடவக்்வுள்ம்ளொம் அனுதி�மம!

தனித்தமிமழ! வொன்பு்டழக் த்ொண்ைவ்ளொய் – நனிச்
சிறப்டபப் பொரதனில தபறறவம்ள!
ம�க் குட்யில சீறிதயழும் உைர்தவலலொம் – வன்
தமிமழ நீ விட்ளத்த பயிரன்மறொ!

தமொட்ைவிழும் மலர்க்த்லலொம் புதுப்தபொழுதொய் - ம�ப்
புத்துைர்மவ உடம என்றும் தமொழிட்யிமல!
பூத்துக்குலுஙகும் மலர் மதடும் மதனீமபொல - உன்றன் 
விருநதொளி ஆகிவிட்மைன் தமிழ் பரு்!

அழ்ழ்ொய்ச் சுழன்றுவரும் அடல்ண்மைன் – நன்
சுழித்ொண்ை நும் எழுத்டதமய சிநடதத்ொண்மைன்!
அைைைைொ ம்ொபுரமும் நொன் ் ண்மைன் – துடைக்
்ொலொய்த் மதொன்றிறமற அதன் வொயில!

தபொஙகி எழும் பரிதிடயயும் யொன் ் ண்மைன் – என்
தெொலல தமய்தயழுத்தின் புள்ளிதட�!
வநதட�தொம் யொம் தெய்மவொம் உன்னிைமம – தனிச்
சிறப்பினிமல ் விடதவலம் வருபவம்ள!
ெநத�மும் ெவ்வொதும் ஒன்றுமிலடல - இனி 
நறறமிமழ உம்டமநொன் ் ண்ைபின்மப!

கெ.கார்ததிக் க.இ(்தமிழ) இயக்குநர், ்தமிழியல் மீளாயவு லமயம், கரூர், 
்தமிழ்நாடு ஆசிரியர், பநறகதிர் சிறறி்தழ்

தசந்தழலில் உயிர்த்த்தழுந்த 
தசந்தமிபழ!!!
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தமிழரின் தற்கதாப்புககவை என்்றவுடன் ்நம் 
நிவனவுககு வருவது தற்கதாப்புக கவையில் 

முதலிடம் வேற்்ற  சிைம்ேம்ததான்.

உ.சுந்தர வடிமவலன பசன்லன

ஒரு கம்பு சூத்திரப் ோைல் கூறியது ழோை,
முள் விைககும் முலன அதட்டும்
கனி உதிரககும் கவ்வுொய் காககும்
கள்ளர விரட்டும் ஆற்றின் ஆழம் அளககும்

எைப் பல வன்க்களில்  ்கம்பு ்மனி்தர்்களுக்குப் 
பயன்படுகி்றது.

சிைம்�ம் 

1. ன்க்ச சிலம்பம் 2. அலங்்கடார்ச சிலம்பம் 3. 
பபடார்்ச சிலம்பம் எை மூன்று வன்கப்படும்.

லகச் சிைம்�ம்

ன்க்ச சிலம்பம் என்பது நவறுங் ன்க ந்கடாணடு 
்தற்கடாத்துக் ந்கடாள்ளும் முன்றயடாகும். இது

 அடி முன்ற

 குத்து வரின்ச

 ்மல்யுத்்தம் (அடி ்மல்லு, பிடி ்மல்லு, எறி ்மல்லு 
எைப் பல)

 பூடடுப் பிரிவு (பிடி முன்ற)

 சிர்மம்

 வர்்மம் (வர்்மக் ்கனல)

 சுவடு்கள் (ப்மற்கணட அனைத்திலும் 
பயன்படுத்்தப்படும் ்கடாலடி முன்ற்கள்) எைப் 
பல வன்கப்படும். இனவ ஒவநவடான்றிலும் பல 
உடபிரிவு்கள் உள்ளை.

அைஙகாரச் சிைம்�ம்

இது திருவிைடாக்்கள் ்மறறும் ்கனல நி்கழ்சசி்களில் 
்கடாணபபடானரக் ்கவர்ச ந்சய்யும் சிலம்ப வினளயடாடடு 
முன்ற்கனளக் குறிப்ப்தடாகும்.

வணணக்ந்கடாடி ்கடடிக் ்கம்பு சுறறு்தல், பூப்பநது 
சுறறு்தல், நட்சத்திரப் பபடாத்து, சூரியப் பபடாத்து, 
படாணங்்கள், தீப்பந்தங்்கள் எை இவறறிலும் 
பலவன்க்கள் உணடு.

ச�ார்ச் சிைம்�ம்

பபடார்்ச சிலம்பம் என்பது பபடார்க் ்கருவி்கனளக் 
ந்கடாணடு ்தற்கடாத்துக் ந்கடாள்ளும் முன்றயடாகும். 
இதில் மூன்று வன்கயடாை ஆயு்தங்்கள் உள்ளை.

்தமிழரின் 
்தற்காப்புக் கவலகள்
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1. குறுகிய ஆயு்தங்்கள்

2. நீணட ஆயு்தங்்கள்

3. ந்தடாய்வலடாை ஆயு்தங்்கள்

1. குறுகிய ஆயு்தஙகள்

்கத்தி, ்கடடடாரி, ்க்தடாயு்தம், ப்கடாடடாரி, குத்து வடாள், 
ந்சணடடாயு்தம், அங்கு்சம், ்மடு (்மடான்ந்கடாம்பு), இடி 
்கடனட (வர்்மத் ்தடாக்கு்தல் ஆயு்தம்), இன்ை பி்ற.

2. நீண்ட ஆயு்தஙகள்

நநடுங் ்கம்பு (நடாம் இன்று சிலம்பம் என்று 
ந்சடால்வது), ஈடடி, பவல் ்கம்பு, திரிசூலம், வடாள் 
(்தமிைர்்கள் பைங்்கடாலத்தில் பயன்படுத்திய வடாள் 
ஐநது அடி நீளமுனடயது), ப்மடாக்்கடால், இன்ை பி்ற.

3. ப்தாயவைான ஆயு்தஙகள்

உருமி, சுருள் படடடா, ்சங்கிலி்கள், ்கல் துணடு, 
்கயிறு, பவடடி, இன்ை பி்ற.

இது பபடான்்ற பலவி்த்மடாை ஆயு்தங்்கனளக் 
ந்கடாணடும், நவறும் ன்க (்கரடாத்ப்த) ந்கடாணடும் 
ந்சய்யக்கூடிய ்தற்கடாப்புக் ்கனல்கள் அனைத்தும் 
அடிப்பனடயில் சிலம்பப்ம ஆகும்.

இந்த ்மடாநபரும் ்தற்கடாப்புக் ்கனல்கனளக் ்கற்க 
விரும்புபவடார், ்தங்்கள் ஊரில் மூத்்த ஆ்சடான்்கள் 
இருந்தடால், அவர்்களது படா்தம் பணிநது, அவர்்களிடம் 
இருநது ்கறறுக் ந்கடாள்ளுங்்கள். 

உலகின் மூத்்த குடி்கள் என்று நபருன்ம பபசும் 
நடாம், இனியடாவது ்தமிைர்்களின் ந்தடான்ன்மயடாை 
்கனல்கள் அனைத்ன்தயும் ்கறபதில் ஆர்வம் 
ந்கடாள்பவடாம்; ்தறபபடாது உலகில் நிலவும் ்தவிர்க்்க 
முடியடா்த, வணி்கம் ்சடார்ந்த வடாழக்ன்க முன்றயடால், 
ந்மது ்தற்சடார்பு வடாழக்ன்க முன்றயில் இருநது நடாம் 
விலகி விடபடடாம். இநநினலயில், வினளயடாடடு்கள், 
உடறபயிறசி்கள் மூலம் நடாம் ஓரளவு 
உடல் நலம் ்மடடுப்ம நப்றமுடியும்.

ஆைடால், நடாம்  உடல் நலத்துடன் 
ஒ ழு க் ்க ம் ,  ந ற ப ண பு ்க ள் , 
்தன்ைம்பிக்ன்க ,  ்மைவலின்ம 
எல்லடாம் நபறறு வடாை, ந்மது ்மரபு 
்சடார்ந்த ்தற்கடாப்புக் ்கனல்கனள 
முன்றயடா்கக் ்கறறுக் ந்கடாள்வது 
அவசியம்  ஆகும். அ்தன் மூலப்ம, 
ந ்ம து  ப டா ர ம் ப ரி ய த் தி ன் 
ந ப ரு ன ்ம ன ய ,  அ டு த் ்த 
்தனலமுன்றக்கு நடாம் ந்கடாணடு 
ந்சல்ல முடியும்.
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அர்சன் வடாழும் இல்லம், இன்றவர்க்்கடாை ப்கடாயில் 
பறறிய ந்சய்தி்கள் கினடப்பதுபபடால் ்தனிப்படட 
்மக்்கள் வீடு்கள் பறறிய விவரங்்கள் குன்றவடா்கபவ 
கினடக்கின்்றை. அப்படிக் கினடக்கும் விவரங்்களும் 
்மடாட்மடாளின்க்கள் வணி்கர் குடியிருப்புக்்கள் 
பறறியைவடா்கபவ உள்ளை. 

ஆ்றடாம் நூற்றடாணடுக்குப் பின்ைபர ்தமிழநடாடடில் 
்கற்களடால் ்கடடடங்்கள் ்கடடப்படடை. இக் ்கடட 
டங்்களில் மி்கப் நபரும்படாலடாைனவ ப்கடாயில்்கபள. 
இனவ ்கடடடக்்கனலயின் உயர் ்மரனப்ச ்சடாந்தனவ. 

சகாயில் கலை

ப்கடாயில்்கனளக் ்கடடும் ்கனலயிலும் ்தமிைர்்கள் 
மி்கத் ப்தர்்சசிப் நபறறிருந்தைர். ந்தடாடக்்கக் 
்கடாலத்தில் ்மனல்கனளக் குனடநது குனடவனரக் 
ப்கடாயில்்கள் அன்மக்்கப்படடை. பின்ைர் ்ச்மநவளிப் 
பகுதி்களில் ந்சங்்கல், சுணணடாம்பு, ்மரம் பபடான்்ற 
வறன்றக் ந்கடாணடு ப்கடாயில்்கள் ்கடடப்படடை. 
7ஆம் நூற்றடாணடில் திருநடாவுக்்கர்சர் வடாழந்த 
்கடாலத்தில் இருந்த ப்கடாயில்்களில் நபரும்படாலடாைனவ 
ந்சங்்கல் ப்கடாயில்்கபள ஆகும். 

சி்தம்பரம் நடரடாஜ ப்கடாவில்-சி்தம்பரம், நபரிய 
ப்கடாவில்-்தஞன்ச, மீைடாடசி அம்்மன் ப்கடாவில்-
்மதுனர, ்கல்லனண-திரு்சசி, இன்ச தூண்கள் - 
்மதுனர, நநல்னல, அங்ப்கடார்வடாட ப்கடாவில்-்கம் 
பபடாடியடா, ஐரடாவப்தஸ்வரர் ப்கடாயில்-்தடாரடாசுரம், 
்கங்ன்க ந்கடாணட ப்சடாைபுரம் ப்கடாவில், நவடடுவடான் 
ப்கடாவில்- ்கழுகு்மனல - தூத்துக்குடி, ்மடா்மல்லபுரம் 
- ்கடாஞசிபுரம் பபடான்்றவறன்ற சில உ்தடாரணங்்களடா்கக் 
கூ்றலடாம்.

கருஙகறசகாயில்கள்

பல்லவர் ்கடாலத்தில் ்கடாஞசி ன்கலடா்ச நடா்தர் 
ப்கடாயில் ்கருங்்கல்லடால் ஆை ்கடடு்மடாைக் 
ப்கடாவிலடாகும். பிற்கடால்ச ப்சடாைர் ்கடாலத்தில் ந்சங்்கல் 
ப்கடாயில்்கள் பல ்கருங்்கல் ப்கடாயில்்களடா்க 
்மடாற்றப்படடை. இரடா்சஇரடா்ச ப்சடாைன் ்கடாலத்தில் 
்கடடப்படட ்தஞன்சப் நபரிய ப்கடாயில் 1000 ஆணடு 
்கடாலத்திறகு ப்மலடா்க நிமிர்நது நின்று ்தமிைர் 
்கடடிடக்்கனலயின் சி்றப்னப உணர்த்துகி்றது. 

அலைகள்

புரணபடடாடும் ஆறறின் குறுக்ப்க அனண ்கடடும் 
்கனலனய மு்தன் மு்தலில் ந்சய்்தவன் ்தமிைன். ்கடாவிரி 

தமிழர்கள மிக நீணட கதாைமதாகவவ ஒரு குறிப்பிடட நிைப்ேகுதியில்  நிவையதாக 
வதாழந்துவருேவர்கள. தனி்ததுவம் வதாய்ந்த ஒரு ேணேதாடவடக வகதாணடிருப்ேவர்கள. 

மககள வதாழவதற்கதான இல்ைஙகளும், அரசர்களுககதான மதாளிவககளும், 
வணகக்ததைஙகளும், வேதாதுக கடடடஙகள ேைவும் உருவதாககப் ேடடிருககும். 
இவவவயல்ைதாம் அழிந்துவேதாகககூடிய வேதாருடகளைதால் கடடப்ேடடததால் எதுவும் 
எஞசவில்வை.

ஆரூர் சரவணா திருவாரூர்.

இழுப்பவறகளாை இல்லஙகள்இழுப்பவறகளாை இல்லஙகள்
(்தமிழரின் கட்டடக்கவல)(்தமிழரின் கட்டடக்கவல)
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ஆறறின் குறுக்ப்க மு்தல் நூற்றடாணடில் ்கரி்கடால் 
ப்சடாைைடால் ்கடடப்படட ்கல்லனண எப்படிக் 
்கடடப்படடது என்பன்த ஆரடாய்நது ்கணடுபிடித்து 
அ ந ்த  அடிப்பனடயில்  அனண்கனளயும் 
ஆறறுப்படாலங்்கனளயும் அன்மக்்கத் ந்தடாடங்கிைடார் 
்கள். நீர்த் ப்தக்்கங்்கனள வனளவடா்க அன்மத்்தடால் 
நீரின் வின்சபவ்கம் ்கடடுப்படும் என்கி்ற ந்தடாழில் 
நுடபத்ன்தப் பைந்தமிைர் அறிநதிருந்தைர்.

நடாம் ்கடல் ்தணணீரில் நிறகும்பபடாது அனல நம் 
்கடால்்கனள அனணத்து்ச ந்சல்லும். அப்பபடாது 
படா்தங்்களின் கீபை குறுகுறுநவன்று ்மணல் அரிப்பு 
ஏறபடடு நம் ்கடால்்கள் இன்னும் ்மணணுக்குள்பள 
புன்தயும். இன்தத்்தடான் சூத்திர்மடா்க ்மடாறறிைடார்்கள். 
்கடாவிரி ஆறறின் மீது நபரிய நபரிய படான்ற்கனளக் 
ந்கடாணடுவநது பபடாடடடார்்கள். 

அந்தப் படான்ற்களும் நீர் அரிப்பின் உ்தடாரணங் 
்களடா்கக்  ந்கடாஞ்சம் ந்கடாஞ்ச்மடா்க ்மணணுக்குள் 
பபடாகும். அ்தன் ப்மல் பவந்றடாரு படான்றனய 
னவப்படார்்கள். நடுபவ ்தணணீரில் ்கனரயடா்த ஒருவி்த 
ஒடடும் ்களி ்மணனணப் புதிய படான்ற்களில் 
பூசிவிடுவடார்்கள். இப்பபடாது இரணடும் ஒடடிக் 

ந்கடாள்ளும். இப்படிப் படான்ற்களின் ப்மல் படான்றனயப் 
பபடாடடுப், படுபவ்கத்தில் ந்சல்லும் ்கடாவிரி நீர் மீது 
்கடடிய அனண்தடான் ்கல்லனண.

வீடுகளில் காறசைாட்டம்:

வடானிலிருநது விழுகின்்ற நவப்பம் நவளிபய 
பபடாவ்தறகும், ்கடாறறு இல்லங்்களுக்குள் நுனையவும் 
ஏற்ற வன்கயிலடாை வ்சதி்கனளயும் ந்தடாழில்நுடப 
முன்றயில் வீடு்களில் தி்றந்தநவளி ்மடாடங்்களும், நிலடா 
முற்றங்்களும்  பணனடயத்  ்தமிைர்்களடால் 
்கடடப்படடுள்ளை. இந்தத் தி்றந்த நவளி ்மடாடங்்களில் 
நிலவின் பயனை அனுபவித்து  ்மகிழ நது 
வடாழநதிருக்கி்றடார்்கள் ்தமிைர்்கள்.

்தங்்களது வீடு்களில் நீர் புைக்்கத்திற்கடாை 
வ்சதி்கனள்ச ந்சய்திருந்தைர். இன்று ந்கரப் 
பகுதி்களில் அன்மக்்கப்படடிருப்பது பபடான்்ற 
‘படா்தடாள்ச ்சடாக்்கனட’முன்றன்ம ்தமிழ்ச்சமூ்கத்தில் 
இருநதிருக்கி்றது. மின்்சடாரம் ்கணடறியப்படடா்த 
்க டா ல ்கடடத்தில்  ப ை ந ்தமிை ர்  வ டா ழ க்ன்க 
இயறன்கபயடாடு இனணநப்த இருந்தது. 
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ந்கடாணடைர் ்தமிழ ்மன்ைர்்கள்.

நநடிதுயர்ந்த ்மதில்்களில் படாது்கடாப்புக்்கடாை 
பல்பவறு வன்க வின்சக் ்கருவி்கள் நபடாறி்கள் 
நபடாருத்்தப்படடிருந்தை. ்தடா்மடா்கபவ வனளநது 
வினரவடா்க அம்பு்கனள வீசும் விறநபடாறி்கள், 
்கருங்குரங்ன்கப் பபடான்்ற அன்மப்புனடய வின்சப் 
நபடாறி்கள், ்கற்கனள உமிழவதுபபடால வீசியடிக்கும் 
்கவணநபடாறி்கள், பன்கவர் நநருங்கிவர முயலும்பபடாது 
அவர்மீது ந்கடாதிக்கி்ற எணநணனயக் ்கவிழத்துவிடும் 
நபடாறி்கள் மு்தலடாை பல்பவறு வன்க இயநதிரப் 
நபடாறி்கனள ்மதிலில் ்கடடியிருந்தடார்்கள், நபடாது 
்மக்்களுக்்கடாை நபடாறியியல் அறிவுடன், இரடாணுவப் 
நப டாறியியல் அறினவயும்  பை ந ்தமிைடா் ்கள் 
நபறறிருந்தடார்்கள்.

உயர்ந்த ்மண அனணயிைடால் அன்மக்்கப்படட 
வீரடாணம் என்னும் வீர  ந டா ர டாயணம் ஏரி , 
ந்சம்பரம்படாக்்கம் ஏரி, ்கடாபவரிப்படாக்்கம் ஏரி, 
இரடா்சசிங்்க ்மங்்கலம் ஏரி மு்தலிய ஏரி்களின் மி்கப் 
நபரும் அன்மப்பு நபடாறியியல் வல்லுநர்்கனளபய 
வியப்பில் ஆழத்தியுள்ளது. வரலடாறறுக்கு முறபடட 
இவறன்றப் பபடான்்ற ்மடாநபரும் ஏரித் ப்தக்்க முன்ற 
இதுவனர பவந்றந்த நடாடடிலும் ்கடாணப்படவில்னல.

படா்சைக் ்கடால்வடாய்்கள் ந்தன்னை ஓனலனயப் 
பபடால் அன்மய பவணடும் என்றும் ஒரு குறிப்பு 
உள்ளது. அ்தடாவது ்மத்தியில் உள்ள ்மடனட பபடான்்ற 
நபரிய ்கடால்வடாயும், இருபு்றமும் ஓனல்கள் பிரிவது 
பபடால் கினள வடாய்க்்கடால்்களும் இருக்்க பவணடும் 
என்பது ்கருத்து. 

கட்டிடத்தில் �ாதுகாப்பு:

ப்கடாயில்்கள், அரண்மனை்கள் பபடாலபவ 
படாது்கடாப்புக்்கடாை ப்கடாடனட ந்கடாத்்தளங்்கனளயும் 
அ்கழி, ்மதில் பபடான்்ற அவறறின் உறுப்புக்்கனளயும் 
்தமிைர்்கள் சி்றப்படா்க வகுத்திருக்கின்்றைர். அர்சன் 
இல்லத்திறகு அரண்மனை என்ப்ற நபயர் 
ன வ த் ்த தி ல்  ப டா து ்க டா ப் பு ப்  ந ப டா ரு ளு ம் 
இனணநதுள்ளன்தக் ்கவனிக்்க பவணடும்.  
பபடார்க்்கடாலப் பயன்்களுக்்கடா்கக் ்கரநதுபனட 
என்னும் சுரங்்கப் படான்த்கனளயும் அன்மத்துக் 
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கட்டுமானப் ப�ாருள்கள்:
ஐபரடாப்பியர் வருன்கயின் ்கடாரண்மடா்க ந்மது 

பனைய ்மரபு்சடார் ந்தடாழில்நுடபங்்கள் பலவறன்றயும் 
்ம்றநதுவிடபடடாம் நடாம்! பைங்்கடாலத்தில் சுணணடாம்பு, 
்கடுக்்கடாய், ்கருப்படடி மு்தலியவறன்ற்ச ்சடாந்தடாக்கிக் 
்கடடிடங்்கள் உருவடாக்கிைர், ்தமிைர் ்கடடு்மடாைப் 
நபடாருள்்களில் இன்றியன்மயடா இடம் நபறுவது 
்மணல். இ்தனை அனர்மண பு்றம். பூ்சசு்மண அ்கம் 
என்று குறிப்பிடடிருக்கி்றடார்்கள். ்கடடட பவனலக்கு்ச 
சுணணடாம்பு பயன்படடது.

இன்லைய நிலை

 ப்மபல உள்ள கூனர வீடனட எத்்தனை பபர் 
விரும்புவீர்்கள் என்று ஒருவர் மு்கநூலில் ப்கள்வினய 
ப்கடடிருந்தடார். நின்றயப் பபர் விருப்பம் (likes) 
ந்தரிவித்திருந்தடார்்கள். ஆைடால் சிலர், ்மனையும் 
சூன்றக்்கடாறறும் அடிக்கும்பபடாது இப்படி ஒரு 
வீடடில் இருநது படார்த்்தடால் அந்தக் ந்கடாடுன்ம 
ந்தரியும். இதுபபடான்்ற புன்கப்படங்்களுக்கு னலக் 
ந்கடாடுப்பதுடன் நிறுத்திக் ந்கடாள்வது நல்லது என்று 
்மை வருத்்தத்துடன் பதிவிடடிருந்தடார்்கள்.

இன்று கினடக்்கக்கூடிய நபடாருட்கனள 
னவத்துத்்தடான் வீடு ்கடட முடியும். இது ஒப்புக் 
ந்கடாள்ள பவணடிய ஒன்று்தடான். ஆைடால் எந்த ஒரு 
நபடாருனள னவத்துக் ்கடடிைடாலும் ்கடாறறுக்கும், 
நவளி்ச்சத்துக்கும் ்தனட ந்சடால்லடா்த ்கடடிட்மடா்க 
இருக்்க பவணடும். அது்தடான் ந்மக்கு ஆபரடாக்கிய்மடாை 
வடாழனவத் ்தரும்.

பைங்்கடாலக் ்கடடிடங்்கனள விடடு விடுங்்கள். 
நூறு ஆணடு்களுக்குள் உள்ள பனைய வீடு்கனள 
எடுத்துக் ந்கடாள்ளுங்்கள். கூனர கும்பிடு ந்கடாடடன்க 
என்று ந்சடால்லக்கூடிய வன்கயில் முக்ப்கடாண 
வடிவ்மடா்க இருக்கும். பக்்கவடாடடு்ச சுவர்்களின் மீது 
பநரடியடா்க ்மனைபயடா நவயிபலடா அதி்கம் படடா்தவடாறு 
்தடாழவடாரங்்கள் இ்றக்்கப்படடிருக்கும். 

இன்த ்மைதில் ந்கடாணடடாபல பபடாதும். ்த்கர ஷீட 
கூனர என்்றடாலும், நவப்ப்மடாை ்கடாறறு ப்மபல 
ந்சல்லும் வன்கயில் எதிர்எதிர்த் தின்சயில் 
வடட்மடா்கபவடா ்சதுர்மடா்கபவடா ்சடாளரங்்கள் 
பவணடும். ஒருபு்றம் எக்்சடாஸ்ட பபன் னவத்து விடடு 
இன்நைடாரு பு்ற சுவரில் ்கம்பி வனல னவத்்தடால் 
தீர்ந்தது பிர்ச்சனை.

்சடாளரங்்கனளத் தி்றக்்க முடியடா்த அளவுக்கு 
அல்மடாரி்கள் ,  பீபரடாக்்கள் என்று வீடனட 
நிரப்பக்கூடடாது. ்சடாளரக் ்க்தவு்கனள நவளியில் 
தி்றக்கும் வன்கயில் னவத்து விடடு உள்பு்றம் தி்றக்கும் 
வன்கயில் ந்கடாசுவனலக் ்க்தவு்கனளப் நபடாருத்திக் 
ந்கடாள்ள பவணடியது்தடான். இப்படி 24 ்மணி பநர 
குளிர்்சடா்தை வ்சதி, மின்விளக்கு வ்சதி ப்தனவப்படடா்த 
வன்கயில் திடடமிடடடால் ஆயிரம் வழி கினடக்கும்.

ஆைடால் இந்த அடிப்பனடனய ்ம்றநது விடடு 
ப்மன்சயின் இழுப்பன்றனயப் பபடால் ்கடாறறு, 
நவளி்ச்சம் எதுவும் நுனைநது விடக்கூடடாது என்று 
வீடனடக் ்கடடுவ்தடால்்தடான் வீடு என்பது வடாழும் 
இட்மடா்க (Living Place) இருக்்கடா்மல் நவறும் ந்சடாத்்தடா்க 
்மடடுப்ம இருக்கி்றது.
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பி்ற வடாத்தியக் ்கருவி்கள் ந்சய்ய என்நைன்ை 
விதிமுன்ற்கள் உணபடடா அப்த பபடால் பன்ற 
வடாத்தியக் ்கருவி ந்சய்யவும் விதிமுன்ற்கள் உணடு. 
சினல வடிக்்க  எப்படிக் ்கல்னலத்  ப்தர்நந்தடுப் 
படார்்கபளடா அப்த பபடால் '்மகுடம்' என்்ற பன்ற ந்சய்ய 
முக்கிய்மடாை  நபடாருளடாை ப்தடானலத் ப்தர்வு 
ந்சய்வடார்்கள். வய்தடாகித் ்தடாைடா்க வடக்கு பநடாக்கித் 
்தனலனவத்து இ்றக்கும் பசு்மடாடடின் ப்தடானல 
உரித்துப் ப்தப்படுத்திப் புளியங்ந்கடாடனட, வில்வக் 
்கடாய்்கனள அனரத்து ந்சய்்த  பன்சயடால் முன்ைபர 
ந்சய்து னவத்்த பன்றக்்கடாை ்மரதிம்னபபயடாடு 
ப்சர்த்து ந்மடாழுகி்ச ந்சய்வடார்்கள். ்மகுடப் பன்றனய்ச 
ந்சய்ய ஆரம்பித்து முடிக்கும் வனர அந்தக் ்கனலஞர் 
விர்தமிருப்படார். இந்த ்மகுடம் என்்ற பன்ற வடாத்தியம் 
்கடவுளுக்கும் அர்சனுக்கும் முன்பு ்மடடுப்ம 
வடாசிக்்கப்படும்.

ஐவன்க நிலங்்களுக்கு ந்சடாந்த்மடாை பன்ற்களின் 
நபயர்்கனள ந்தடால்்கடாப்பியம் எடுத்துனரக்கி்றது. 

குறிஞசி --- ந்தடாணட்கப்பன்ற, முருகியப்பன்ற, 
நவறியடாடடுப்பன்ற

முல்னல --- பம்னப, ஏறுப்கடாடபன்ற

்மரு்தம் --- நநல்லரி கினணப்பன்ற, ்மணமுைப்பன்ற

நநய்்தல் --- நடாவடாய் பன்ற, மீன்ப்கடாடபன்ற

இவசயும் ்நடனமும் அறியதாத மககள இனம் உைக வரைதாற்றில் எஙகும் இல்வை. 
ேதாரத்ததில் வததால்கருவிகளின் ஆதிககம் அதிகம். அதிலும் 2500 வருடஙகளுககு 

முன் மனிதனுககு மதம் பிடிககதாத கதாை்ததில் தமிழர்களின் வதாழவில் எல்ைதா வ்நர்ததிலும் 
இடம் பிடி்ததது வததான்வமயதான ேவ்ற என்்ற வததால் இவசககருவி. ேவ்ற என்ேது ஒரு 
குறிபிடட இன்ததின் இவசயல்ை. ேவ்றயிவச என்ேது தமிழர்களின் பி்றப்பிலிருந்து 
இ்றப்பு வவர  மனிதனின் ேகதி, வகதாேம், இன்ேம்,  வசதாகம், ஆறுதல், இழப்பு இப்ேடி 
தமிழர்களின் உயிவரதாடும் வதாழவவதாடும் கைந்தது. மூவவந்தர்களின் அரசவவயிலும் 
ஒலி்ததது  தமிழர்களின் வததான்வமயதான ேவ்றயிவச.

படானல --- ஆ்றனலப்பன்ற, ஆந்றரிப்பன்ற, 
சூன்றப்கடாடபன்ற

இனவ ்தவிர அரிப்பன்ற, உவன்கப்பன்ற, 
ஆகுளிப்பன்ற ,  குரனவப்பன்ற ,  குறும்பன்ற , 
ப்கடாடபன்ற, ந்கடாடுந்கடாடடிப்பன்ற,  நவறுப்பன்ற, 
ஒரு்கணபன்ற, கினணப்பன்ற, ்சடாக்்கடாடடுப்ப,ன்ற 
்சடாப்பன்ற, சிறுபன்ற, ந்சருப்பன்ற, ்தடடாரிப்ப,ன்ற 
்தணபன்ற, துடிப்பன்ற, ந்தடடாரிப்பன்ற,  நி்சடாளப்பன்ற, 
பன்றிப்பன்ற, பூ்ச்றணணுன்ம,  முைவுப்பன்ற , 
ந்மன்பன்ற என்்ற 35 வி்த்மடாை பன்ற்கனளயும் 
்தமிைர்்கள் இன்சத்்தைர்.  விலங்கு்கனளக் ந்கடான்று 
எடுக்கும் ப்தடாலிலிருநது ந்சய்யப்படும் பன்ற்கள் 
கீழ்கணட எல்லடா நி்கழ்சசி்களுக்கும் பயன்படுத்திைர். 
அரண்மனையில் அர்சரின் ந்சய்தி்கனள அறிவிக்்க, 
நடாள்ப்தடாறும் அர்சர் அர்சனவக்கு வருவன்த 
அறிவிக்்க, ்மற்ற நடாடடு அர்சர்்கள் வரும்பபடாது 
வரபவற்க, அரண்மனையில் நடக்கும் விருநதுக் 
ந்கடாணடடாடடங்்களில்  பபடார், பி்றப்பு, திரு்மணம், 
நபடாது இடங்்களில் நனடநபறும் கூத்து , 
நவறியடாடடம், நடாட்கங்்கள், இ்றப்பு இப்படி 
எல்லடாவறறிலும் பன்றயின்ச இருந்தது. 

இன்றும் ப்கரளடாவில்  ்க்த்களி, ப்மடாகினி 
ஆடடத்ன்தப் பபடால்ச சில இடங்்களில் 'பன்றயன் 
துள்ளல் ' என்பது ஆடல் ்மரபு்களில் ஒன்்றடா்க 
உள்ளது . 

மகாமகள் குமு்தாமகாமகள் குமு்தா

்தமிழிவச - பவறயிவச்தமிழிவச - பவறயிவச

வான்கூவர் கனடா
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இன்றபக்தியில் முக்தியனடந்த இன்றயடாபலபய   
" அம்ன்ம"   எை அனைக்்கப்படட ்கடானரக்்கடால் 
அம்ன்ம சுடு்கடாடடில் சிவனின் ஆடலுக்கு பக்்கக் 
்கருவியடா்க பன்ற ஒலித்்தன்த ்தன்னுனடய படாடலில் 
" பன்ற பபடால் விழி்கட பபய் ந்கடாடட" என்று 
இயம்பியிருக்கி்றடார்.  ்சங்்க இலக்கியங்்களடாை 
பு்றநடானூறு, ந்தடால்்கடாப்பியம், சிலம்பு, நன்னூல் 
ஆகியவறறில் பன்றனயயும் பன்றயின்சயின் 
வன்க்கனளயும் குறிப்பிடடுள்ளடார்்கள். இப்படி ஆதி 
மு்தல் அந்தம் வனர இன்சத்்த ்தமிைனின் பன்றயின்ச 
இன்று ்சடாவுக்கு  ்மடடுப்ம இன்சக்்கப்படுவது 
பவ்தனைக்குரிய விடயம் ்தடாபை? 

வரலடாறு நநடியது. முடிவில்லடா்தது. ்தன்னை 
்ம்றந்தவர்்கனளயும் ்மன்றத்்தவர்்கனளயும் ்கடநது 
அது நீளப்பயணம் ந்சய்து ந்கடாணடு ்தடான் இருக்கி்றது. 
பன்ற   என்்ற ்தமிைரின் ந்தடான்ன்மயடாை 
இன்சக்்கருவினய ்மன்றத்து  திரித்து அது ஒரு 
இைத்தின் நபயரடா்க இன்சயடா்க ்மடாறறிைடாலும் 
பன்றயின்ச என் ்மங்்கடா்த ்தமினைப் பபடால் ்கடாலங்்கள் 
பல ்கடநது வடாழும். ஒலிக்கும்.

பணனடய ்சங்்க இலக்கியங்்களிலும் ்கல்நவடடு 
்களிலும் பன்றயின்ச பறறி எழுதி இருக்கி்றடார்்கள்.  
விடியலுக்கு முன்படா்க னவ்கன்ற நபடாழுதில் 
நடத்்தப்படட ஆடடத்திறகு இன்சயன்மக்்க 
்தனலன்மபயறபவர்  ்தனலப்பன்ற  என்று 
அனைக்்கப்படடடார். இவருக்கு கீழ இன்சப்பவர்்கள் 
கீைடாள்்கள் என்்றனைக்்கப்படடைர். இவர்்கள்  
்கரடின்க, ன்கம்்மணி, ்மத்்தளம், ்தடாளம், ்கடாளம், ்சங்கு 
பபடான்்ற இன்சக்்கருவி்கனள பன்றபயடாடு 
ஒ த் தின ்ச த் ்தை ர்  என்று  திருநவண்க டா டு 
சுபவ்தடாரணபயசுவரர் ப்கடாவில் ்கல்நவடடில் 
குறிப்பிடப்படடுள்ளது.

திருவடாலங்்கடாடடு ந்சப்பபடடில்  "ஒலிமிகு 
சிறுபன்ற, ்மணி, எக்்கடாளம் பபடான்்றவறறின் 
வரின்சயடாலும் பபடார்ப்பன்ற, முரசு, பபநரடாலி, 
்சங்்கம் மு்தலியனவ தின்ச்களில் முைங்்க நீரடால் 
பூமியில் ்கலியடால் ப்தடான்றிய அழுக்ன்க நீக்குபவன் 

பபடால அருணந்மடாழி வர்்மன் ்தடாபை 
்மன்ைைடா்க முடிசூடிைடான் "  என்்ற 
குறிப்பிருக்கி்றது. 
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கல்வி

நபரு்மடாள் ஐந்தடாம் படிவத்தில் படிக்கும்பபடாது, 
ஆங்கில எழுத்்தடாளர்  ்சர் வடால்டர் சு்கடாடடின் ்கன்த 
நூல்்கனளயும் உனரநனட நூல்்கனளயும் ்கறறு 
ஆங்கிலம் பப்சவும் எழு்தவும் ஆற்றல் நபற்றடார்.  
்தமிைடாசிரியர் திரு. ்கந்த்சடாமிப் பிள்னள அவர்்களிடம் 
்கறறுத் ்தமிழப் பறன்றயும் ஆற்றனலயும் மிகுத்துக் 
ந்கடாணடடார்.  திரு்சசியில் தூய சூன்சயப்பர் 
்கல்லூரியில் ப்சர்நது அரசியல் படாடத்தில் 1933ல் 
பி.ஏ. ( ஆைரசு) படடம் நபற்றடார்.  அக்்கல்வியில் 
அவர் ்மடாநிலத்திபலபய மு்தன்ன்மயடா்க வந்தன்மயடால் 
அவருக்கு இரடா்சடா ்சர் இரடா்ம்சடாமி மு்தலியடார் ்தங்்கப் 
ப்தக்்கத்ன்த்ச ந்சன்னைப் பல்்கனலக் ்கை்கம் 
வைங்கியது.

ஆசிரியர்ப் �ணி

நபரு்மடாள் அவர்்கள் 1936ல் ன்ச்தடாப்பபடனட 
ஆசிரியர் ்கல்லூரியில் ஆசிரியர்ப் பணிக்குப் படடம் 
(L.T.) நபற்றடார்.  அப்பபடாது அவர் ்தைலக்குமி என்்ற 
நங்ன்கனயத் திரு்மணம் ந்சய்து ந்கடாணடடார்.  

பின்ைர் ப்கடானவ, ந்சன்னை, ஈபரடாடு  ந்கரங்்களில் 
ஆசிரியரடா்க்ச சி்றப்படா்கப்  பணியடாறறிைடார்.  
ஈபரடாடடில் ்தநன்த நபரியடார் அவர்்கனள்ச 
்சநதிப்பன்த வைக்்க்மடா்கக் ந்கடாணடிருந்த அவர் 
நபரியடாரின் மீது பபரன்பும் நபரு்மதிப்பும் 
்கடாடடிைடார்.  

லசல்த ஆசிரியர் கல்லூரிப் �ணி

சி்றந்த ஆசிரியரடாை அவர், 1955லிருநது 1965 வனர 
ன்சன்த ஆசிரியர் ்கல்லூரியின் மு்தல்வரடா்கத் 
தி்றம்படப் பணியடாறறிைடார்.  ஆசிரியர் பயிறசிப் 
படாடங்்கள் (B. Ed. படடத்துக்கு) அனைத்தும் 
ஆங்கிலத்தில் ்கறபிக்்கப்படட அந்தக் ்கடாலத்தில் 
நபரு்மடாள் ,  விருப்பப் படாடங்்கள் ்தமிழில் 
்கறபிக்்கப்படும் என்று 1955 ்மடார்்ச ்மடா்தம் ்கல்லூரி 
நூற்றடாணடு விைடாவன்று அறிவித்து அத்திடடத்ன்த 
நின்றபவறறிைடார் .   உடன் பணியடாறறிய 
ஆசிரியர்்களுடன் ப்சர்நது ்தமிழில் ்கனல்சந்சடாற்கனள 
உருவடாக்கிைடார். அத்துடன், ப்தனவயடாை படாடப் 
புத்்த்கங்்கனள்ச  ன்சன்தக் ்கல்லூரி  ஆசிரியர்்கள் 

வகதாவவ மதா்நகரின் வமற்வகல்வையதாக உளளை வவளளிஙகிரி மவையின் நீழலில் 
அவமந்துளளைது மு்ததிேதாவளையம்  என்னும் சிற்றூர்.   அவவூரில் இரதாமசதாமி, 

வேரியககதாள என்்ற இவணயரின் மூ்தத மகனதாகப் வேருமதாள 1910ம்  ஆணடில் பி்றந்ததார்.  
அவருவடய ஒவர தஙவக எஙகள அன்பு்த தயதார் வேரிய்நதாயகி ேழனிச்சதாமி ஆவதார்.  
அவருவடய தந்வதயதார் இரதாமசதாமி சி்றப்ேதான சிைம்ேதாடட வீரரதானவர்.  மிகவும் கடுவமயதாக 
உவழ்ததுப் வேருமதாவளைப் ேடிகக வவ்தத வேருவம அவருவடய அன்வன வேரியககதாவளைவய 
வசரும்.  

மு. ்ப. ்தனராசு 
மு. ்ப. சரசுவதி முததி்பா்ளயம், மகா்வ
மு. ்ப. க்லசகசல்வி மகா்பாலன, இநதியானா, அகமரிக்கா

திரு. மு. இரா. தபருமாள் 
(1910-1989)
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எழு்த உ்தவிைடார்.  இத்்தன்கய முயறசி்கனளத்  ்தமிை்க 
ஆளுநரும் ்கல்வி அன்ம்ச்சரும் படாரடாடடி, ந்சன்னை 
்மடாநிலத் ்தமிழ்ச ்சங்்கத்தின் ்சடார்பில் ன்சன்தக் 
்கல்லூரிக்கு ஒரு ப்கடயம் வைங்கிைர்.  ப்மலும், 1961ல் 
ந்சன்னைப் பல்்கனலக்  ்கை்கம்  எல்லடாப் 
படாடங்்கனளயும் ்தமிழில்  ்கறபிக்்க ன்சன்தக் 
்கல்லூரிக்கு இன்சனவ அளித்்தது.  இ்தன் பின்ைர் 
நபரு்மடாள் 1965 மு்தல் 1967 வனர புதுவன்க ்கல்லூரிக்கு 
்கல்வி இயக்குநரடாைடார். அ்தன் பி்றகு ன்சன்தக் 
்கல்லூரிக்ப்க 1967ல் மீணடும் வநது ப்சர்ந்தடார்.  
மு்தலன்ம்ச்சர் அணணடாவும் ்கல்வியன்ம்ச்சர் 
நடாவலரும் ்கல்லூரி விைடாவில் நபரு்மடாளின் ்தமிழப் 
பணினயப் நபரிதும் படாரடாடடிைர்.  அணணடா 
அவர்்கள் நபரு்மடாளுக்கு ்தமிழப் நபரும்புலவர் 
என்னும் படடத்ன்தயும் அ்தற்கடாை ப்கடயத்ன்தயும் 
ந்சன்னை ்மடாநிலத் ்தமிழ்ச ்சங்்கத்தின் ்சடார்பில் 
வைங்கிைடார்.  பின்ைர் ்தமிை்க்ச ந்சயல்கத்தில் 
அணணடா மு்தன் மு்தலில் ்தமிழ வளர்்சசி இயக்குைர் 
என்னும் ப்தவினய உணடடாக்கி அ்தறகுப் நபரு்மடானள 
அ்மர்த்திைடார்.  அடுத்து நடந்த இரணடடாம் உல்கத் 
்தமிழ ்மடாநடாடடுக்கு அன்மப்பு்ச ந்சயலடாளரடா்கப் 

நபரு்மடாள் ்தம் பணினயத் ந்தடாடர்நது தி்றம்பட்ச 
ந்சயலடாறறிைடார்.  இது ்தமிை்கக் ்கல்வியின் 
நபடாற்கடால்மடாகும்.

இரணடடாம் உல்கத் ்தமிழ ்மடாநடாடடில் நபரு்மடாள்.  
மு்தலன்ம்ச்சர் அணணடாவும் நடாவலரும் அருகில் 
இருக்கின்்றைர்.

்தமிழ்ப் �ணி

்தமிைறிஞர்்களடாை அவனவ துனர்சடாமிப் பிள்னள, 
இரடா.பி . ப்சதுப்  பிள்னள, ஏ. சி. ந்சடடியடார், மு. 
வ. ்மறறும் படாரதி ்தடா்சன் பபடான்்றவர்்கபளடாடு 
நநருங்கிப் பைகியும், திரு. வி.்க. பபடான்ப்றடாரின் 
பபருனர்கனளக் ப்கடடும் நபரு்மடாள் ்தம் ்தமிழ 
அறினவ வளர்த்திக் ந்கடாணடடார்.  இ்தைடால் 1947ல் 
ப்மடார்லணட, ்சடடர்ஜி ஆகிபயடார் எழுதிய 'A Short 
History of India' என்னும் ஆங்கில நூனலத் ்தமிழில் 
ந்மடாழிநபயர்க்கும் பபடாடடியில் ்கலநது ந்கடாணடடார்.   
அப்பபடாடடியில்  இருந்த 93 பபர்்களில் இவபர 
மு்தன்ன்மயடா்க வநது நூனல ந்மடாழிநபயர்த்்தடார்.
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அத்்ததுடன் மீனு ்ம்சடானியின் Our India (1953), நீல ்கணட 
்சடாத்திரியரின் 1. A History of South India, 2. Foreign Notices of 
South India,  3. Work, Wealth and Wages ஆகிய நூல்்கனளயும் 
்தமிழில் ந்கடாணடு வந்தடார்.  ப்மலும் நூறறுக் ்கணக்்கடாை 
ஆங்கிலக் ்கடடுனர்கனளயும் இரடயர்டு கிப்ளிங் எழுதிய 
ஆங்கிலக் ்கன்த்கனளயும் அவர் யுநைசுக்ப்கடா கூரியர் 
இ்தழுக்்கடா்க ந்மடாழிநபயர்த்ந்தழுதிைடார். 

பவளியிட்ட நூல்கள்

்சங்்க இலக்கியங்்களடாை நறறினண, குறுநந்தடான்க 

நூல்்களின் படாடல்்கனள இனிய எளிய 
ஆசிரியப் படாக்்களடா்க்ச ந்சய்து, 'எளிய 
ந்சடாற்களில் இனிய குறுநந்தடான்க', 'இன்்றய 
ந்சடாற்களில் அன்்றய நறறினண ' என்று 
நூற்களடா்கப் பதிப்பித்்தடார்.  அனைவரும் 
படிக்்க, 'அ்கநடானூறு - நூறறிருபது' என்்ற 
நூனலயும் ்தமிழ உலகுக்கு அளித்்தடார்.

சமலும் ப�றை �ட்டஙகள்

அறிஞர் அணணடாவடால்  ்தமிழப் 
நபரும்புலவர் என்்றனைக்்கப்படட 
நபரு்மடாள் அவர்்களுக்குத் ்தமிை்கப் புலவர் 
குழு அ்தன் நவள்ளி விைடாவன்று '்தமிழ்ச 
்சடான்ப்றடார்' என்னும் படடத்ன்த வைங்கியது.   
அத்துடன், 'ந்சடால்லடாக்்க வல்லுநர்' என்னும்  
படடத்ன்தத் ்தமிழ வளர்்சசித் துன்ற 
அளித்்தது.

வறுன்மயிலும் பநர்ன்ம, உனைப்பு 
இவற்றடால் ப்மன்ன்மயுற்ற திரு. நபரு்மடாள் 
அவர்்கள் 1989 ஆம் ஆணடில் ்தம் 79 ஆம் 
வயதில் இயறன்க எய்திைடார்.  மு. ப. 
்தைரடாசு (முத்திபடானளயம், ப்கடானவ),  மு. 
ப. ்சரசுவதி  (முத்திபடானளயம்,  ப்கடானவ), 
(மு. ப.) ்கனல்சந்சல்வி ப்கடாபடாலன் (்மன்சுடர், 
இநதியடாைடா, அந்மரிக்்கடா)

M. A. தஙகரதாஜு 
ேதாணடியன்,

மதுவர
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்பாவலர்  கரும்லத்தமிழாழன ஒசூர், ்தமிழ்நாடு

்தணணீவரக் காப்பபாம்!
நிலத்தடியில  நீர்நிடறநதி  ருப்ப  தறம்

 நிலம்மீது  தபய்கின்ற  மடழயின் நீடரப்

பலப்பலவொய்  நிடல்ளிமல  நம்மின்  முன்ம�ொர்

 பொது்ொப்பொய்ச் மெமித்மத  டவத்தி  ருநதொர்

நலமொ்  வொழவயல  விட்ளச்ெ  லுக்கும்

 நலலகுடி  நீருக்கும்  பஞெ  மின்றிப்

புலம்தன்ட�  அன்றொண்ை  மன்�  தரலலொம்

 புரிநதநலநிர்  வொ்த்தொல  கிடைக்்ச்  தெய்தொர் !

அரண்மட�டயச் சுறறிப்தபய்த மடழயின் நீடர

 அருடமயொ் வடிவடமத்த ் ொலவொய் மூலம்

அரைொ்க் ம்ொட்டையதன் மதிடலச் சுறறி

 அ்ழ்நதடமத்த அ்ழிதன்னில மெமித் தொர்்ள்!

்ரம்ம்ொர்த்து மக்்த்ளலலொம் வொழ்நத ஊரில

 ்ொலத்மத தபய்தமடழ நீடர தயலலொம்

வரம்படமத்மத ஒருதுளியும் வீைொ ் ொமல

 வடித்தசிடற நீர்நிடலயில மதக்கி டவத்தொர்!

பலவட்யொய்ப் பயன்படுத்தும் நீர்நி டலக்ம்

 பசுநதமிழில இலஞசிதயனும் தபயரும் சூட்டி

நலவட்யொய் நீர்தன்ட�ச் மெமித் தொர்்ள்

 நன்றொ்க் ் ொலநடை்ள் குளிப்ப தறம்

தெொலலொமல குட்டைதயன்று தபயடர டவத்துச்

 தெொகுெொ் அடவ்ளிட� நீநத டவத்தொர்

தெலலொமல பள்்ளத்தில மதஙகி நிறகும்

தெழும்நீடரக் கூவலஎன்மற அடழத்துக் ் ொத்தொர்!

ஊறதறடுத்து வொய்க்்ொடல அடமத்துக் த்ொண்டு

 ஊர்நதுவரும் நீர்தன்ட� ஓடை என்றொர்

ஏறறமுடை தவறபிருநது ் சியும் நீடர

எழிறறமிழில சுடவயொ் சுட�யொம் என்றொர்

்ொறறடிக்கும் ் ைலமைலில குடி்த் மதொண்டிக்

்ட்டிடவத்த கிைறடறஆழ் கிைறு என்றொர்

நொறறிடெயும் ம்ொபுரங்ள் ் ொணும் ம்ொயில

நறறலத்து நீர்நிடலடயக் கு்ளமொம் என்றொர்!

ஏரிதன்ட� ஊர்மதொறும் அடமத்துக் ் ொத்மத

எதிர்்ொலத் தடலமுடறக்ம் விட்டுச் தென்றொர்

ஊரிருநத இவறடறதயலலொம் தன்� லத்தொல

உருவின்றி அழித்திருப்டபக் ் ொலி தெய்மதொம்

மவரிட�மய பிடுஙகிமரம் ெொய்த்தல மபொல

தவறுடமயொக்கிச் ெநததிக்ம் நிலத்டத டவத்மதொம்

யொரிதட� நிட�க்கின்மறொம் ! இயறட் தன்ட�

யொவருக்கும் விழிப்புைர்டவ ஊட்டிக் ் ொப்மபொம் !

(அ்ழி-ஊடரச்சுறறிக் ்ொலவொய்மபொல  தவட்டியிருப்பர். 
2.சிடற- மடழநீரின் ஒரு துளிடயயும்  வீைொக்்ொமல மெமிக்கும் 
நீர்நிடல.3.இலஞசி- பலவட்க்்ொய்ப்  பயன்படுத்தும் 
நீர்நிடல.4.கூவல- பள்்ளத்தில  மதஙகிநிறகும்  நீர்நிடல. ெங் 
இலக்கியங்ளில உள்்ள தபயர்்ள்  இடவ)
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உைவு உற�த்தி

உலகில் உள்ள உயிரிைங்்களில் மி்கவும் 
இன்றியன்மயடா்தது ்மனி்தப் பனடப்படாகும் . 
இம்்மனி்தன் உயிர்வடாழவ்தறகு அடிப்பனடத் 
ப்தனவயடா்க அன்மவது உணவு, உனட, உன்றவிடம் 
ஆகும். இவறறில் உணபவ மு்தன்ன்மயடாைது. 
இவவுணவு்தடான் ்மனி்தனுக்குத் ப்தனவயடாை 
அனைத்து வன்கயடாை ஊடட்ச்சத்துக்்கனளயும், 
ஆற்றல்்கனளயும் வைங்கி பநடாயின்றி வடாை 
வழிவகுக்கின்்றது. இந்த உணனவ உறபத்தி ந்சய்வதில் 
இன்றியன்மயடா்த்தடா்கத் தி்கழவது பவளடாணன்மத் 
ந்தடாழிலடாகும். 

சவளாண்லமத் ச்தாறைம்

்மனி்தன் ஆரம்பக் ்கடாலக்்கடடத்தில் இயறன்கயில் 
கினடத்்த ்கடாய்்கள், ்கனி்கள், கிைங்கு்கள், மிரு்கங்்கள் 
பபடான்்றவறன்ற உணவடா்க உணடு நடாபடடாடியடா்க 
வடாழநது வந்தடான். இ்தன்பின் சிக்கிமுக்கிக் ்கற்கனள 
உரசி நநருப்னபக் ்கணடுபிடித்துக் ்கடாய்்கள், 
கிைங்கு்கள் ்மறறும் பவடனடயடாடும் விலங்கு்கள் 

பபடான்்றவறன்ற்ச ்சன்மத்துணடடான். 

 ்மனி்தன் நினலயடாை வடாழக்ன்கனய ப்மறந்கடாணடு 
உணவுப் நபடாருட்கனள உறபத்தி ந்சய்்த ்கடாலப்ம 
வரலடாறறில் புதிய ்கற்கடாலம் அல்லது நிபயடாலிதிக் 
்கடாலம் (Neolithic Age) ஆகும். இவறன்றப் “பனைய 
்கற்கடாலத்தில் ்மனி்தன் உணனவத்ப்தடி நடாபடடாடியடா்க 
அனலந்தடான். பைங்்கள், ்கடாய்்கள், கிைங்கு்கள் ்மறறும் 
ந்கடாடனட்கனள்ச ப்ச்கரித்து உணடடான். பின் 
மிரு்கங்்கனள பவடனடயடாடிைடான். சிக்கிமுக்கிக் 
்கற்கனள உரசி நநருப்னபக் ்கணடு பிடித்்தடான். 
இனல்களடாலும், ்மரப்படனட்களடாலும், மிரு்கங்்களின் 
ப்தடாலிைடாலும் ்தன் உடனலப் படாது்கடாத்துக் 
ந்கடாணடடான். புதிய ்கற்கடாலத்தில் ்மனி்தன் 
பவளடாணன்மயில் ஈடுபட ஆரம்பித்்தடான் என்பதின் 
மூலம் ந்தளியலடாம்.

இன்லைய உழவின் நிலைலம

உலகிறப்க உணவு ந்கடாடுக்கும் உன்ை்தப் பணி 
ந்சய்பவபை விவ்சடாயி. ்தமிழநடாடடில் நனடநபற்ற 
ஒரு ்சம்பவம் இது. ஆடசிப் பணியில் இருக்கும், 
பநர்ன்மயின் இலக்்கண்மடாை ்ச்கடாயம் என்பவர் ஒரு 

க்லவாணி இளங்மகா சிஙகப்பூர்

தமிழருககு உழவவதாடதான உ்றவு ேை ஆயிரம் ஆணடுகளைதாக்த வததாடர்கி்றது என்்றதால் 
அது மிவகயதாகதாது. வதாழவியல் முவ்றவயயும் அ்றவ்நறி ேற்றியும் கூறும் உைகப் 

வேதாதுமவ்றயதான திருககு்றள, உைகின் முதற்வததாழிைதாகிய வவளைதாணவம வததாழிற்நுடேம் 
(Agricultural Technology in Thirukkural) ேற்றிய கரு்ததுகவளைக கூறுகி்றது. அதற்கு முன்பு 
இன்வ்றய உழவின் நிவைவயச் சற்று அைசி ஆரதாய்ந்துவிடடு உழவின் முககிய்ததுவ்தவத 
உணர்்ததும் உன்னதக கு்றளகவளைப் ேதார்ப்வேதாம்.

திருக்குறளில் இயற்வக திருக்குறளில் இயற்வக 
பைளாணவமயும் பைளாணவம த்தாழில்நுட்பமும்பைளாணவமயும் பைளாணவம த்தாழில்நுட்பமும்
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ப்மனடயில் விவ்சடாயி்கள் பறறி இவவடாறு கூறிைடார், 
“நடான் ஒரு கிரடா்மத்திறகு்ச ந்சன்ப்றன். அங்ப்க 
ப்கடாவணம் ்கடடியிருந்த விவ்சடாயி ஒருவனரப் 
படார்த்து நடான் அவபரடாடு புன்கப்படம் எடுக்்க 
ஆன்சப்படடு அவர் அருகில் ந்சன்ப்றன். 

அவபரடா ‘அய்யடா, நடான் ப்கடாவணம் ்கடடி உங்்க 
கூட நின்்றடால் நன்்றடா்கவடா இருக்கும்’ என்்றடார். 
அவனர அனைத்து நடான் உங்்கபளடாடு புன்கப்படம் 
எடுப்பன்த மி்க ந்கௌரவ்மடா்கவும், நபருன்மயடா்கவும் 
நினைக்கிப்றன் எைக் கூறி அவபரடாடு எடுத்்த 
புன்கப்படத்ன்த, ்தைது அலுவல்க மு்கப்பில் நபரிய 
அளவில் ்மடாடடிைடார். ்கடாரணம் ப்கடட ்ச்க 
அலுவலர்்கனளக் ்கணடு, உலகிறகு ப்சடாறுபபடாடும் 
விவ்சடாயினய ந்கௌரவப்படுத்்தடா்மல், நடான் பவறு 
எவர்்கனள ந்கௌரவப்படுத்்த?” என்்றடார்.

இப்படி விவ்சடாயி்கனள ்மதிக்்கவும் பபடாற்றவும் 
நடாம் ்தவறிவிடபடடா்மடா என்்ற ப்கள்வி பல நடாடு்களில் 
வடாழும் ்மக்்களுக்குள்பள உதித்திருக்கி்றது. உைவு 
என்பது உணர்வு என்பன்த நடாம் உணர பவணடிய 
்கடாலம் இதுபவயடாகும். பூமியில் ்கனடசி விவ்சடாயி 

என்்ற நினலன்மக்கு வருவ்தறகுள் என்ை ்தடான் 
அறிவியல், ந்தடாழில்நுடபத்தில் பல நடாடு்கள் 
ந்கடாடி்கடடிப் ப்றந்தடாலும் உணணும் உணனவ 
இன்னும் எந்த இயநதிரத்்தடாலும் உறபத்தி ந்சய்ய 
முடியவில்னல என்்ற உணன்மனய நம்்மடால் ்மறுக்்கவும் 
முடியடாது, ்மன்றக்்கவும் முடியடாது.

இருப்பினும் சில நடாடு்களில் உைவின் முக்கியத்துவம் 
உணரப்படடுவருகி்றது என்்றடால் அது மின்கயடா்கடாது. 

உழு்தல்

மு்தலடாவ்தடா்க, பவளடாணன்மயின் அடிப்பனடத் 
்தத்துவம் உைவு. உைவில் ்தனலயடாய ந்சயல் ஏர் 
ந்கடாணடு உழு்தல்.

ததாடிப்புழுதி கஃொ உணககின் பிடித்ததருவும்
ழவண்ைாது ொைப் ேடும். – (குறள் 1037)

நபரும் ்கடடி்களடா்க இருக்கின்்ற வயல்்மண 
மி்க்சசிறு ்கடடி்களடா்க உனடயும் வனர உை பவணடும். 
அ்தடாவது புழுதியடாகும் வனர உை பவணடும் 
என்கி்றடார் வள்ளுவர். ஒவநவடாரு ்சடால் உழும் 

தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  4949        



5050  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!

பபடாதும் ஆைம் அதி்க்மடாகிக் ந்கடாணபட ந்சல்லும்.

இவவடாறு நன்கு உழு்த ்மணனண உணக்்க 
(நபடாடிப் நபடாடியடா்க உதிரும் வணணம் நன்கு ்கடாய 
விடு்தல்) பவணடும். அவவடாறு புழுதியடாை ்மண 
்கடாய்வதிைடால் ்கடாறறு உள்பள பு்க ஏதுவடாகும். 
பயிருக்கு நன்ன்ம ந்சய்யும் நுணணுயிரி்கள் இ்தன் 
மூலம் புத்துயிர் நபறும். அதி்க்ச ்சத்துள்ள அடி ்மண 
ப்மல் பநடாக்கி வருவ்தடால் வின்த வின்தத்்த உடன் 
வளரும் .நவப்பத்தின் மூலமும் ப்றனவயிைங்்கள் 
மூலமும் பயிருக்குத் தீங்கு ந்சய்யும் பூ்சசி வன்க்களின் 
முடனட்களும் கூடடுபுழுக்்களும் ்கடடுப்படுத்்தப் 
படுகின்்றை.

உைவுமுன்ற பறறிக் கூறும் திருவள்ளுவர் 
ப்மறகூறியவடாறு உைவு ந்சய்்தடால் ஒரு பிடி 
எருனவக்கூட இட பவணடடாம் என்று கூறுகி்றடார். 
இன்ன்ற ய  இ ர ்ச டா ய டாை  உ ர த் ்த டா ல்  ப ல 
பக்்கவினளவு்கனள்ச ்சநதிக்கும் ்மக்்கள் இக்கு்றனள்ச 
்சறறு ஆழநது படிக்்கலடாம்.

�யிர்ப்�ாதுகாப்பு

அடுத்்த்தடா்க, உைவுத்ந்தடாழிலின் முக்கியக் 
கூறு்கனள வள்ளுவர் பின்வரு்மடாறு விளக்குகி்றடார்.

ஏரினும் ென்றால் எருவிடுதல் கட்ைபின்
நீரினும் ென்றதன் காப்பு. – (குறள் 1038)

உழுவன்தக் ்கடாடடிலும் எருவிடு்தல் ்தனலயடாயது. 
இந்த இரணடும் ந்சய்்தபின் ்கனள நீக்்க பவணடும். 
்கனள நீக்கிய பின்ைர் நீர் படாய்்ச்ச பவணடும். இனவ 
அனைத்ன்தயும் ந்சய்்த பின் எக்்கடாலத்திலும் 
பயினரக் ்கடாப்பது மி்கவும் இன்றியன்மயடா்தது. 

ஒரு மி்கப் நபரிய இலக்ன்க அனடவ்தறகு அன்த்ச 
சிறு இலக்கு்களடா்கப் பிரித்து ஒவநவடாரு சிறு 
இலக்ன்கயும் ந்சம்ன்மயடா்க ப்மறந்கடாணடடால் 
்மனலப்புத் ந்தரியடா்மல் பயணம் எளி்தடா்க இருக்கும். 
அந்த ப்மலடாணன்மத் ்தத்துவத்ன்தபய வள்ளுவர் 
ன்கயடாணடுள்ளடார்.

சவளாண்லமயின் முக்கியத்துவம்

வரலடாறறுக்கும் முநதிய ்கடாலத்தில் ப்தடாற்றம் 
நபற்ற பவளடாணன்மபய ஒரு நடாடடின் வளர்்சசிக்கு 
இன்றியன்மயடா்தக் ்கடாரண்மடாகும். நடாம் ஒரு நடாடடின் 
இயறன்க வளங்்கனள்ச ்சரியடா்கவும், சி்றப்படா்கவும் 
ப ய ன் ப டு த் து வ ்த ன்  மூ ல ப ்ம  ்த னி ்ம னி ்த 
வரு்மடாைத்ன்தயும், நடாடடின் நபடாருளடா்தடாரத்ன்தயும் 
உயர்ந்த நினலக்குக் ந்கடாணடு ந்சல்ல முடியும். 

இவவியறன்க வளங்்கனள நடாம் அதி்கம் பயன்படுத்தி்ச 
ந்சய்யும் ந்தடாழிபல பவளடாணன்மத் ந்தடாழிலடாகும். 
ஏநைனில், சுைன்று ந்கடாணடிருக்கும் இவவறிவியல் 
யு்கத்தில் எத்்தனைபயடா ந்தடாழில்்களும் துன்ற்களும் 
உருப்நபற்றடாலும் அனைத்து ்மக்்களுக்கும் பசியின்றி 
உணவளிப்பது பவளடாணன்மத் துன்றபயயடாகும். 
இ்தனைபய வள்ளுவர்,

 “சுழன்றும்ஏரப் பின்னது உைகம் அதனால்
உழநதும் உழழவ தலை”   (குறள்.1031)

என்கி்றடார்.

இவபவளடாணன்ம ந்சய்யும் உைவர்்கபள 
பு்றத்ந்தடாழில் ந்சய்து பசியடாறும் அனைவருக்கும் 
மு்தன்ன்மயடாைவர், அ்ச்சடாணினயப் பபடான்்றவர். 
இவறன்ற வள்ளுவர்,

“உழுவார உைகத்தாரககு ஆணிஅஃது ஆற்றாது
எழுவாலர எல்ைாம் தோறுத்து”   (குறள்.1032)

என்னும் கு்றள் மூலம் கூறுகி்றடார்.

உலகில் உள்ள நடாடு்களில் நிலவும் பசி, படடினி, 
பஞ்சம், வறுன்ம பபடான்்றவறன்ற பவளடாணன்ம 
மூலப்ம பபடாக்்க முடியும். “1990-இல் ரஷ்யடாவில் ்கடும் 
உணவுப் பஞ்சமும், ்சடட ஒழுங்கு்ச சீர்குனலவும் 
பநரிடடை. இ்தறகு முக்கியக் ்கடாரணம் அங்கு 
நிலவிய விவ்சடாய வீழ்சசிபயயடாகும். ஆ்கபவ ஒரு 
நடாடடில் பஞ்சம், பசி, படடினி, வறுன்ம பபடான்்றனவ 
ஒழிநது, நடாடடின் நபடாருளடா்தடார வளர்்சசிக்கு 
பவளடாணன்மபய இன்றியன்மயடா்த்தடாய்க் ்கடாணப் 
படுகின்்றது.

திருக்குைளில் இயறலக சவளாண்லம

நடாடடின் வளர்்சசியில் இன்றியன்மயடான்மயடா்கக் 
்கரு்தப்படும் பவளடாணன்மனய இரணடடா்கப் 
பகுக்்கலடாம். அனவ, 1.இயறன்க பவளடாணன்ம, 2.பவதி 
பவளடாணன்ம ஆகியைவடாகும். 

இவறறில் இயறன்க பவளடாணன்ம என்பது 
இயறன்கயில் கினடக்்கக்கூடியவறன்ற னவத்து 
்மணவளம், ்மனி்தவளம் ்மறறும் சுறறு்சசூைல் 
பபடான்்றனவ்களுக்கு எந்தவி்தப் படாதிப்பும் இன்றி 
இயறன்க உரங்்கனளப் பயன்படுத்தி பவளடாணன்ம 
ந்சய்்தலடாகும். பவதி பவளடாணன்ம என்பது அதி்க 
வினள்ச்சலுக்்கடா்க ்மணவளம், ்மனி்தவளம் ்மறறும் 
சுறறு்சசூைல் பபடான்்றவறன்றக் ்கருத்தில் ந்கடாள்ளடாது 
இவறறிறகு ஊறுவினளவிக்கும் பவதி உரங்்கனளப் 
பயன்படுத்தி பவளடாணன்ம ந்சய்்தலடாகும்.
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பவளடாணன்மயில் பயன்படுத்்தப்படும் இயறன்க 
உரப்ம பவளடாணன்ம உறபத்திக்கு அடிப்பனடயடாைது. 
உயிரிய உரங்்கள், பசுந்தடாள் உரங்்கள், இயறன்கக் 
்கழிவு்கள், ்மக்கியக் குப்னப்கள், ்மக்கிப்பபடாை 
இனல்தனை்கள், ்கதிர் அறுக்்கப்படட ்தடானியங்்களின் 
எ்ச்சங்்கள், பிரடாணி்கள், ப்றனவ்களின் எலும்பு்கள், 
னவக் ப்க டால் ,  ந ்க டாளிஞசி்சந்சடி ,  எரு க்கு 
மு்தலடாைனவ்கள் இயறன்க உரங்்களடாகும். இனவ்கபள 
்மணவளம், ்மனி்தவளம் ்மறறும் சுறறு்சசூைல் 
பபடான்்றனவ்களுக்கு ஊறு வினளவிக்்கடா்த 
உரங்்களடாகும். இவவியறன்க பவளடாணன்மப் பறறி 
திருவள்ளுவர்,

 “ததடிப்புழுதி கஃொ உணககின் பிடித்துஎருவும்
ழவண்ைாது ொைப் ேடும்”   (குறள்.1037)

என்று கூறுகி்றடார்.

உைவைடாைவன், “ஒரு பலம் புழுதி ்கடால் பலம் 
ஆகும்படி ்தன் நிலத்ன்த உழுது ்கடாயவிடடடால் அதில் 
ஒருபிடி எருவும் இட பவணடடா்மல் அநநிலத்தில் 
பயிர் ந்சழித்து வினளயும்” என்ப்தடாம். இதில் ‘எரு’ 
என்பது “பயிர்்களுக்கு ஊடட்ச்சத்து அளிக்கும் 
்சடாணம், ்மக்கியத் ்தடாவரக்்கழிவு பபடான்்ற இயறன்க 
உரம் ஆகும். ப்மற்கணட உயிரிய உரங்்கள் மு்தல் 
எருக்கு வனரயிலடாை இயறன்க உரங்்கனளத் 
திருவள்ளுவர் 2046 ஆணடு்களுக்கு முன்ைப்ம ‘எரு’ 
என்்ற ந்சடால்லின் மூலம் சுடடி்ச ந்சன்்றன்ம அவரின் 
ஆழந்தப் புலன்மனய விளக்குகி்றது. ஆ்கபவ, ஒரு 
உைவன் ்தன் நிலத்தில் (இயறன்க) உரம் இடடா்மபலபய 
நன்கு உழுது பக்குவப்படுத்திைடால் அநநிலத்தில் 
ந ல்ல  வினள்ச ்சல்  உணடடாகும்  என்பது 
ந்தளிவடாகின்்றது.

ப்மலும்,

“ஏரினும் ென்றால் எருஇடுதல் கட்ைபின்
நீரினும் ென்றுஅதன் காப்பு”   (குறள்.1038)

என்்ற கு்றளில் ,  பவளடாணன்ம ந்சய்யும் 
முன்றயினையும் சுடடுகி்றடார். உைவன் ்தன் நிலத்ன்த 
நன்கு ஏர் விடடு உழுது, பின் எரு இடு்தல் பவணடும். 
இந்த இரணடும் ந்சய்்தபின் ்கனள நீக்்கல் பவணடும். 
்கனள நீக்கியப் பி்றகு நீர்ப்படாய்்சசு்தனலவிட 
அ்தனைக் ்கடாவல் ்கடாக்்க பவணடும் என்று இயறன்க 
பவளடாணன்ம ந்சய்யும் முன்றனயத் திருவள்ளுவர் 
விளக்குகி்றடார். 

உழவுத் ப்தாழில் நுட்�ம்

அடுத்து, ஈரடாயிரம் ஆணடு்களுக்கு முன்பப 
திருவள்ளுவர் உைவுத் ந்தடாழில் நுடபத்ன்தப் பறறி 

விளக்கியுள்ளது ்தமிைரின் உைவு ்சடார்ந்த வடாழவு 
முன்றனயக் ்கடாடடுகி்றது. அந்த ்மரபின் ந்தடாடர்்சசி 
ந்சன்்ற நூற்றடாணடின் முறபகுதிவனர ந்தடாடர்நது 
இருநதிருக்கி்றது. இன்ன்றய ்கடாலக்்கடடத்தில் 
புதுன்ம அறிவியல் ந்தடாழில் நுடபங்்களும், 
வணி்க்மய்மடா்தலின் ்தடாக்்கமும் உைனவப்பின் 
்தள்ளியிருப்பது ்க்சப்படாை உணன்ம ஆ்கடா்மல் 
பவளடாணன்மனய ப்மம்படுத்துபவடாம்.

சிஙகப்பூர் மண்ணில் 
மு்தன்மு்தைாக ஸட்ராப�ர்ரி ்தாவரஙகள்

எநந்தந்த நிலத்திறகு எது சி்றப்படா்க வினளயும் 
என்பன்த மி்க அை்கடா்க விளக்கியுள்ளடார் வள்ளுவர் 
நபருந்தன்க. இப்த பநடாக்கில் நிலப்பற்றடாகுன்ற 
இருந்தடாலும் சிங்்கடார சிங்்கப்பூரில் பவளடாணன்மயும் 
சுறறு்சசூைல் படாது்கடாப்பும் அதி்க்மடா்கபவ பப்சப்படடு 
வருகி்றது. 

சிங்்கப்பூர் ்மணணில் மு்தன்மு்தலடா்க ஸ்டரடாநபர்ரி 
்தடாவரங்்கள் வளர்க்்கப்படடுள்ளை. சிங்்கப்பூர் 
்தடபநவப்பநினலக்கும் இந்த ்மணணுக்கும் ஸ்டரடா 
நபர்ரி ்தடாவரத்ன்த வளர்ப்பது என்பது நினைத்துப் 
படார்க்்க முடியடா்த ஒன்்றடா்க இருந்தது. அது இப்பபடாது 
ந்தடாழில் நுடபத்்தடால் ்சடாத்திய்மடாகியுள்ளது. அந்தத் 
்தடாவரம் ந்சழித்து வளர்வ்தறப்கறப சூைனல 
்மடாறறியன்மத்து ஊடட்ச ்சத்து நீரூறறி வளர்த்துள்ளது 
‘்சஸ்நடனிர் அக்ரி்கல்ட்சர்’ என்னும் நிறுவைம். 

இதில் இரணடு ்சவடால்்கனள எதிர்பநடாக்குகின்்றை. 
அவறறில் ஒன்று எளிதில் பயன்படுத்்தக்கூடிய 
குன்றந்த ந்சலவிலடாை ்தடானியக்்க முன்ற, இரணடடாவது 
உள்ளரங்கு்களில் வளர்க்்கப்படும் ்தவடாரங்்கள் பறறிய 
முழுன்மயடாை அறிவியனல அறிநதுந்கடாள்வ்தடாகும். 
இருந்தடாலும் முயறசி திருவினையடாக்கும்!

இப்படித் திருவள்ளுவரின் பவளடாணன்மத் 
ந்தடாழில்நுடபங்்கள் இன்றும் பயன்படுத்்தப்படடு 
வருகின்்றை என்பன்த நினைக்கும்பபடாது திருக்கு்றள் 
எக்்கடாலத்திறகும் நபடாருநதும் ்மடாநபரும் ்மன்ற 
என்பன்த யடாரடாலும் ்மறுக்்க முடியடாது.

முடிவுலர

உல்க நடாடு்களின் ‘முதுந்கலும்பு’ எைக் ்கரு்தப்படும் 
பவளடாணன்ம, நம் உல்கப் நபடாதுன்மன்றயடாை 
திருக்கு்றளிலும் பப்சப்படடு வநதிருக்கும் ந்சய்தி்கனள 
ஆை்மடா்கப் படிப்பபடாம்; பயனுள்ள ்கருத்து்கனள 
அடுத்்த ்தனலமுன்றயிைருக்கு எடுத்து்ச ந்சல்பவடா்மடா்க!  
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உறக்கைாசிகள்!உறக்கைாசிகள்!

ஆரூர் ்தமிழநாடனஆரூர் ்தமிழநாடன பசன்லன

உல்த் தமிழர்்ம்ள!
உங்ளுக்கு ஒரு 
்டத தெொலகிமறன்;
அதன் 
ஒவ்தவொரு தெொலலிலும்
நீங்ள்...
ஒவ்தவொரு தெொலலொ்வும் 
நீங்ள்!
*
உல்ம் வியக்கும் 
உயர்நத ் டத-இது
உங்ளின் ் டத!
நமது ் டத என்றும்
ஆடிக் ் ளித்து
அடிக்்லொம் படற!
*
தன்ட�த் தொம�
புதுப்பிக்் நிட�த்த 
இயறட்
த�க்குத் மதொதொய்
ஆதொம் ஏவொத்ள�
இரண்டு தபொம்டம்ட்ள
இனிதொய்ச் தெய்தது.

தெய்த தபொம்டம்ள்
சும்மொயிரொமல
இயறட்டய டவத்து
விட்ளயொைத் ததொைஙகி�.
அடவ ் டித்த 
ஈைன் மதொட்ை ஆப்பிளில
்ொதலில சுடவயும்
ஆடெயின் பசியும் 
்ணிெமொய் இருநதது.

அநதக் ் னிக்குள் மட்டும் 

மொயம் மபொல ஒளிநதிருநத�
ம்ரநதம் தபொதிநத
மனித வித்துக்்ள்!

அதிலிருநது 
எழுநதுவரத் ததொைஙகி�ொன்
ஆதித் தமிழன்!-அவன்
எடதயும் மடறக்்ொத
பொதி மனிதன்!
*
பூமி ் ண்ை
முதல ் ொலடி்ள்
 நொம் 
பொட்ைன்  பொட்டிக்்ளின் 
தமிழ்க் ் ொலடி்ள்!

அவறறில இருநது 
பிறநதடவதொன்
எஙத்னும் இருக்கும்
ஏட�ய இ�க்குழுக்்ள்.
*
உல்ம் உயிர்க்்த் ததொைஙகிய
ஓடெ  ம்ட்ைதும் 
தமிழனின் இதயத்திறகுள் 
இடெத் தட்டு்ள் 
இதமொய்ச் சுழன்ற�. 

பொைலும் படறயும்
இதய வியர்டவக்கு
ஒத்தைங த்ொடுக்்
ஊர்வலம் வநத�.

வொழ்தவனும் நதி
தமலலிடெ பொடி 
தமலல ந்ர்நதது.

*
நம் தமிழன் ந்ர ந்ர
கிரொமியம் கிட்ளத்தது
ந்ரியம் உயிர்த்தது
 நொ்ரி்ம் தடழத்தது.
அவறறிறகு 
ஆடெ ஆடெயொய்
வழிவிட்டு நின்ற� 
வ�ங்ள்!. -அவனுக்குப்
படிக்்ட்டு தநத�
பரவெ மடல்ள்!
*
உதடு்ள் இருநதும் தமிழன்
இதயத்தொல மபசி�ொன்; 
அன்டபமய தெொற்்ளொய்
அள்ளி வீசி�ொன்.

அவன் விரல்ளுக்கும்
அறிவின் உதடு்ள்
அழ்ொய் முட்ளத்த�;
உலகின் ் ண்்ள்
்ொது்்ளொயி�!
 
 நம் 
முன்ம�ொர்்ளின் மூட்ளக்கு 
்ருப்டப முட்ளத்தமபொது
அவர்்ளுக்கு
மபறு்ொலத் ததொட்டிலொய்
தமது ஓடல்ட்ளமய
தடலவைஙகித் தொ�ம் த்ொடுத்த�
தநடும் பட�்ள்.

இறுகிய இரும்பும்
இ்ளகிய ம�துைன் 
எழுத்தொணி ஆ�து!
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அவறறில தன்ட�த் தொம�
தொலொட்டிக்த்ொண்டு
வ்ளர்நது எழுநது 
தன் சிறறடி்ட்ளக் 
்ொலதவளியில
பதிக்்த் ததொைஙகி�ொள்
 நம் 
ஆதித் தமிழ்த்தொய்!

அவளுக்குப் பின்தொன்
உல் உருண்டைக்கு 
அங்ஙம்
வொய் முட்ளத்தது.
*
பொட்தைழுதும் பொங்ொலும் 
 நம் முன்ம�ொர்்ள் நமக்குப்
பொட்ைன் பொட்டியர் ஆயி�ர்.

அவர்்ளின் தெொற்ளிைம்
்ற்ளும் ட்மயநதி 
வரலொறு சுமநத�.
அவறறில நம்
ஆதி மு்வரி்ள்
அழுத்தமொய்ப் பதிநத�.

பொடற்ள் மீது
நம் முன்ம�ொர்்ள் 
துயிலத்ொண்ை மபொது, 
அவர்்ளின் ் �வு்ளும்
சிறபங்்ளொய் விழித்ததழுநத�.
அடவ இப்மபொதும்
அவர்்ட்ளமய மபசுகின்ற�.
*
ஈரமும் வீரமும்
 நம் இலக்்ைங்்ளொயி�.
விருநதும் த்ொடையும்
 நம் இலக்கியங்்ளொயி�.

விண்ணியலும் மண்ணியலும்
அன்மற வெப்பை
அண்ைதவளிக் ம்ொள்்ளும்
நம் உள்்ளங ட்்ளில 
உறெொ்மொய் உருண்ை�

*
நம் திட� வயல்ளில
பறடவ்ட்ளக் ் டிமதொச்ெ
தபொன்னும் மணியும் 
முத்தும் பவ்ளமும்
்ற்்ளொய் இடறநத�.

இலலங்ள் மதொறும்
இடெயும் நை�மும்
இன்ப வி்ளக்ம்றறி�.

இதயங்ள் மதொறும் 
்ொதல வசித்தது.
அறுசுடவ உைடவ
ஐம்புலனும் புசித்தது.
*
்ைல வீதி ் ைநதும்
 நம் வணி்ம் நைநதது. 
 நொடு்ள் பலவும்
 நம் வொள் முட�யின் 
்ொலடியிமலமய 
்ட்டுண்டு கிைநத�.

பு்ழுக்குப் பு்ழொய்
திடெ்ள் மதொறும் 
நம் தமிழ்க்த்ொடி பறநதது!
*
ஆறறிடவக் ் ைநதும் 
ஆளுடம தெலுத்திய
நம்டமக் ் விழ்க்் 
இ�க்குழு ஒன்று
இரு்ளொய்ச் சூழ்நதது.
அதறகு
ட்பரும் மபொலனும்
்ொரைம் ஆ�து.

உல்க் ் ொகிதத்தில
முதல ட்தயழுத்திட்ை தமிழன்;
ட் நொட்டுக் கும்பல ் ண்டு
ட்க்கூப்பத் ததொைஙகி�ொன்.
அத�ொல
ஆடுமொடு மமய்த்தவர்்ளிைம்
மயக்்ம் த்ொண்டு
அவம� மநடதயொ�ொன்.

ெ�ொத�த்தின் கும்மிருட்டில
தன்ட�மய ததொடலத்துவிட்டு
இடைக் ் ொலத் தமிழன்
உறக்்வொசி ஆ�ொன்!
அவனுைன் மெர்நது 
அவன் புத்தியும் வொழ்க்ட்யும் 
புரண்டு படுத்துத் தூஙகியது.
*
அப்மபொதுதொன்
அறிவுல்ப் பிர்ளயம் மபொல
எழுநதுவநதது ஒரு
தொடிச்சூரியன்.
தமிழொ விழிதயன்று
தன்மொ�த் தடித்ொண்டு
அது
ெ�ொத�த்தின் தடலயில 
ஓஙகி அடித்தது.

ஈமரொட்டுத் தடியொல
நம்மவரின் 
மூட்ளத் துருக்்ள் 
ஓர்ளவு உதிர்நத�.
மைொலயங்ள் அதறம் 
ஆடிப்மபொய் அதிர்நத�.

இதன்பின்னும் சிலரின் 
உறக்்ம் நீள்கிறது;
மைடமக் கிருமி்ள்
சிறித்ளவு வொழ்கிறது!

இமதொ
தன்ட�த் திறநதுடவத்துக் 
்ொத்திருக்கிறது
ஒரு புதிய விடியல!
தமிழொ விழி;
உ�க்குத் தமிமழ வழி!

அறிவின் இடம்ட்ள
இனிமயனும் திறநதிடு!
புரட்சித் தமிழ�ொய்
புதிதொய் நீ பிறநதிடு!
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கலைச்சொறகள்: ்கடடாரம், பூஜடாங் பள்ளத்்தடாக்கு, 
இரடாபஜநதிர ப்சடாைன், ந்தன்கிைக்்கடாசியடாவில் 
்தமிைர்்கள், ந்தன்னிநதிய வணி்கர்்கள்

முன்னுலர

இைக்குழு ்சமு்தடாய்மடா்க வடாழந்த ்மனி்தன், 
பவடனட ்சமூ்க்மடா்க, பவளடான் குடியடா்க ்மடாறிய 
பின்ைர், அவைது குடியிருப்பு நதிக்்கனரனய 
்சடார்நப்த இருநது வநதிருக்கி்றது. உலகில் உள்ள பல 
நடாடு்களின் நடா்கரீ்க வளர்்சசினய பநடாக்கும் பபடாது, 
அனவ நதிக்்கனரயில் ப்தடான்றிய நடா்கரீ்க்மடா்கபவ 
இருப்பன்த ்கடாணகிப்றடாம். உ்தடாரணத்திறகு, எகிப்தின் 
னநல் நதி, சீைடாவின் ்மஞ்சள் ஆறு, ந்மடா்கஞ்ச்தடாபரடா, 
ைரப்படா நடா்கரீ்கம் வளர்த்்த சிநது நதி, உடன் 
யூப்ரடிஸ், னடகிரிஸ் நதி்களடால் உருவடாை சுப்மரியடா 
நடா்கரீ்கங்்கள் பபடான்்றனவ. அன்்றடாட வடாழவியனலக் 
்கடநது, அயல்க வணி்கத்திறகும் நீர்வழி்தடான் 

பயன்படாடடிலிருநதிருக்கி்றது. 

அந்த வணி்க அடி்சசுவடடில்்தடான் ந்மர்பபடாக் 
நதிக்்கனரபயடாரம் அன்மநதிருக்கும் பூஜடாங் 
பள்ளத்்தடாக்கில் புன்தயுணடிருக்கும் ்தமிழ 
்சமு்தடாயத்தின் ந்தடான்ன்ம வரலடாறும் ஆய்வுக்கு 
உடபடுத்்தப்படடுள்ளது. 

மைாக்காவில் ்தமிழ் வணிகர்கள்

பல்லடாணடு ்கடால்மடா்க ்மலடாயடா வரலடாறறின் 
ஆதி்மணணடா்க ்மலடாக்்கடாபவ பப்சப்படடு வநதுள்ளது. 
இ்தறகு சீை ்கடபலடாடி்கள் எழுதி னவத்்த வரலடாறறுப் 
பதிவு்களும், வடா்சனைத் திரவிய ந்கடாள்மு்தலுக்்கடா்க 
வநது பின்ைர் 1511ஆம் ஆணடு ்மலடாக்்கடானவ 
ன்கப்பறறிய பபடார்த்துக்கீசியர்்களின் வரலடாறறுக் 
குறிப்பு்களும்  ்த க் ்க  ்ச டான்று்களடாகின்்றை . 
(இனணயத்்தளம்). கூடு்தல் ்த்கவலடா்க இநநடாடடிறகு 

தமர்பபாக் நதிக்கவர தமர்பபாக் நதிக்கவர 
்தமிழ் சமு்தாயம்்தமிழ் சமு்தாயம்

க்ப. மங்களககளரிக்ப. மங்களககளரி சிைாஙகூர், மசைசியா

(நதிகளும் ்தமிழ்ச் சமு்தாயமும்)(நதிகளும் ்தமிழ்ச் சமு்தாயமும்)

தமிழ சமுததாய்ததின் பூர்வ தட்ததிவனக வகதாணடிருககும் மவைசியதாவின் பூஜதாங 
ேளளை்தததாககும் ்நதிவழி கைதாச்சதார பூமிவய. அதவன ேதிவு வசய்வவத இந்த ஆய்வின் 

வ்நதாககம்.  இந்த ஆய்வுககதான தகவல்கள நூல்கள வழிவய கணடறியப்ேடடது. 
அணவமயில் (8/9/2018)வகதாைதாைம்பூரில் ்நவடவேற்்ற வதன்கிழககதாசியதாவில் இரதாவஜந்திர 
வசதாழனின் அடிச்சுவடுகள எனும் கரு்ததரஙகின் வழி,  ஆய்வறிஞர்களின் கரு்ததுகளும் 
வகடடறியப்ேடடு,  ேதிவு வசய்யப்ேடடிருககி்றது. பூஜதாங ேளளை்தததாககு ேகுதிககு வசன்று, 
வரைதாற்று்த தரவுகவளை வ்நரடியதாகக  கணடறிந்த அனுேவ பின்னனியிலும் 
எழுதப்ேடடததாகும். 
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ந ்த ன் னி ந தி ய ர் ்க ளி ன்  வ ரு ன ்க  1 5 ஆ ம் 
நூற்றடாணடில்்தடான் ஆரம்பித்்தது என்றும் பதிவு 
ந்சய்துள்ளைர். ஆைடால் ்கடடார ்மணணின் பூஜடாங் 
பள்ளத்்தடாக்கில் மீடநடடுக்்கப்படட இநதுக் 
ப்கடாயில்்களும் நபளத்்த ்சணடி்களும் மு்தலடாம் 
நூற்றடாணடிபலபய ்தமிைரின் ்கடாலடி ்தடம் இங்ப்க 
பதிநதிருப்ப்தற்கடாை ்சடான்று்கனள முன்ந்மடாழிகின்்றை. 
சு்மடார் 172 ்தளங்்களில் ப்மறந்கடாணட அ்கழவின் 
வழி ,  இங் ப்க  ்தமிழ  ந டா ்க ரீ ்க ம்  இரு ந ்தது 
உறுதிபடுத்்தப்படடுள்ளது. (ப்சடாைன் நவன்்ற 
்கடடாரம்-பூஜடாங் பள்ளத்்தடாக்கு). சு்மடார் இரணடடாயிரம் 
ஆணடு்களுக்கு முன்பப இங்ப்க வணி்க ்சமூ்கம் வநது 
ந்சன்்ற்தற்கடாை ்தடங்்களும் அவர்்கள் ்கடடன்மத்்த 
்கலடா்ச்சடாரமும் இருப்பன்தக் ்கடாணகிப்றடாம்.

வணிகம்

்கடடார பூமிக்கு ஸ்வர்ணபூமி என்ந்றடாரு 
அனடயடாளப் நபயர் உணடு. இதிலிருநப்த இங்ப்க 
்தங்்கம் வினளநதிருப்பன்த நடாம் அறிய முடியும். ்தங்்க 
ந்கடாள்மு்தலுக்்கடா்க ்மடடுமின்றி, ஈயம், இரும்பு, 

யடானைத் ்தந்தம் அகில், ்சந்தைம், ்கறபூரம், ந்சம்பு, 
்தடாமிர உபலடா்கம் ்மறறும் சீைப்படடினையும் 
்த மி ை ்க த் தி ற கு  வ ணி ்க  ந ப டா ரு ட ்க ள டா ்க 
அனுப்பியிருக்கும் ந்சய்தியினை நடாம் 1. (நடாவடாய்-
்கடல்்சடார் பக். 28), 

2. (ப்சடாைன் நவன்்ற ்கடடாரம் பூஜடாங்பள்ளத்்தடாக்கு 
பக். 16-17). பபடான்்ற நூல்்களில் ்கடாண முடிகி்றது. 

நாவாய

்சங்்க ்கடாலத்திபலபய மீன்பிடி ந்தடாழிலுக்கு ்கலம் 
ந்சலுத்தும் முன்றனய ்தமிைர்்கள் அறிநது 
னவத்திருந்தன்த படார்க்குமிடத்து, ்கப்பல் ்கடடும் 
ந்தடாழில்முன்ற ்தமிைர்்களுக்கு புதிது அல்ல என்பது 
ஐயத்திறகிடமின்றி  ந்தரிகி்றது.  நடாவடாய்்கனள 
ந்சலுத்தி, உள்நடாடடு்ச ்சரக்கு்கனள  அருகிருக்கும் 
நடாடு்களில்  விறறும் ந்கடாள்மு்தல் ந்சய்தும் 
வநதுள்ளைர். 

அது பபடான்ப்ற பல்லடாயிரம் ன்மல்்கலுக்்கப்படால் 
இருந்த ்சடாவ்கம், ்கடாை்கம், ்கடடாரம் பபடான்்ற 
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நடாடு்களுக்கும் துணிநது ந்சன்றுள்ளன்த வரலடாறறு 
ஆசிரியர்்கள் பதிவு ந்சய்துள்ளைர். ்க. இரடா்சப்கடாபடால் 
்தைது (நடாவடாய் - பக். 28)   நூலில் இப்படிக் கூறுகி்றடார்: 
“ஆசிய நடாடு்களுக்கும் ்தமிை்கத்திறகும் இனடயிலடாை 
வணி்கத்தில் ஈடுபடட ்கலன்்கள் வங்்கக் ்கடலின் 
குறுக்ப்க நநடு பயணம் ப்மறந்கடாள்ளும்பபடாது 
்கடடாரத் துன்றமு்கத்தில் ்தங்கிப் பி்றகு இரு 
்கனர்களுக்கினடபய ்கனர ்சடார்நது பயணிப்பது 
எளி்தடா்க இருந்தது. பூப்கடாள ரீதியடா்க மி்க வ்சதியடா்க 
அன்மந்த இத்துன்றமு்கம் வணி்க ரீதியடா்கவும் மி்கவும் 
பயன்படுத்்தப்படடது.”    

மைாயத் தீ�கற�த்தில் ்தமிழ் கைாச்சாரம்

வணி்கர்்களடா்க ்மலடாய்த் தீப்கறபத்திறகு 
வந்தவர்்கள், மு்தலில் இந்த ்மணணின் ந்மடாழியடாை 
்மலடாய் ந்மடாழினய ்கறறுக்ந்கடாணடுள்ளைர்.   
அநநடாளில், ்கடல் ்கடநது வடாணி்கம் ந்சய்ய 
முறபடுபவடார் நபண்கனள உடன் அனைத்து 
ந்சல்வதில்னல. “முநநீர் வைக்்கம் ்ம்கடூஉபவடாடு 
இல்னல” என்று அ்கத்தினண பபசும்” (அ்கம் – 37). 
ஆ்கபவ நவளிநடாடடு வணி்கர்்கள் உள்நடாடடுப் 
நபண்கனள ்மணமுடித்திருப்ப்தற்கடாை  ்சடான்று்கள் 
ப ல வ ற ன்ற  பூ ஜ டா ங்  ப ள் ள த் ்த டா க் கி ன் 
அ்கழவடாரடாய்்சசியின் வழி அறிகிப்றடாம். 

திருமைத்தின் வழி புதிய கைாச்சாரம்

்தமிழ வணி்கர்்கள் ்மலடாய்நபண்கனள ்கலப்பு 
்மணம் புரிநது ந்கடாணட்தன் வழி மு்தலில், இநது 
்மறறும் நபளத்்த ்ம்தத்தினை இங்ப்க பரவும் வழி 
ந்சய்துள்ளைர். இ்தனை உறுதி படுத்தும் மு்க்மடா்க 
இன்றும் பூஜடாங் பள்ளத்்தடாக்கு அ்கழவடாரடாய்்சசியில்,  
இநது ்மறறும் புத்்த விைடாரங்்களின் அடி படா்கங்்கள் 
்கணநடடுக்்கப்படுகின்்றை. ப்மலும் ்கருங்்கல்லடால் 

ஆை பிள்னளயடார்,  ந்கடாற்றனவ, 
பு த் ்த ர்  சி ன ல ்க ளு ம் 
்கணநடடுக்்கப்படடுள்ளை. 

்மலடாய் ந்மடாழினயக் ்கறறுக் 
ந்கடாணடு இங்கிருநப்தடாரிடம் ்கலநது்ற 
வடாடிைடாலும், ்தமிழ ்மறறும் ்ச்மஸ்கிரு்த 
ந்மடாழி்கனள இங்ப்க ்கடாலூன்்ற 
ந்சய்்ததில் இவவணி்க குழுவிைர் 
நபரும் பங்கு வகித்துள்ளைர் . 
அநநடாளில் வணி்கர்்கள்  வழி இங்ப்க 
பரவிய ்தமிழந்மடாழி ,  இன்றும் 
்மலடாய்ந்மடாழிபயடாடு இரணடர 
்கலநதிருப்பன்த ்மபலசிய ்மக்்கள் 
உணர்நதுள்பளடாம். “்மைடாரடாஜடா”, 

“நபர்்மடாய்சூரி”, “லக்ஸ்்மணடா”, நபர்டடாைடா ்மநதிரி, 
பூமிபுத்ரடா பபடான்்ற ந்சடாற்கள் சிறிய உ்தடாரணங்்கபள. 

வணி்கர்்களடா்க வந்தவர்்கள் மூலம், இநதிய 
படாரம்பரிய உணவு ்தயடாரிக்கும் முன்ற இங்ப்க 
இ்றக்கு்மதி ந்சய்யப்படடது.  ்தடாங்்கள் ்தயடாரிக்கும் 
சுனவயடாை உணவு வன்க்கனள “்தடாய்வழி ்தரவு” 
என்படார்்கள் ்மலடாய்க்்கடார அன்பர்்கள். ஆைடால் அந்த 
்தடாய்வழினய ஆரடாய்ந்தடால், அநநடானளய ந்தன்னிநதிய 
வழிபய அது என்பது ்சநப்த்க்ம்ற நிரூபண்மடாகும். 

வணிகர்களும் சஙகஙகளும்

வரலடாறறு ஆசிரியரும், பூஜடாங் பள்ளத்்தடாக்கு 
குறித்்த மு்தல் ஆய்பவடடினை ்தயடாரித்்தவரு்மடாை 
டத்ப்தடா நடரடாஜடா, ்தைது (ப்சடாைம் நவன்்ற ்கடடாரம் 
நூலின்  ப . 9 4 )  “ பூ ஜ டா ங்  பள்ளத் ்த டா க் கில் 
அ்கழநந்தடுக்்கப்படட பல்லவ எழுத்தில் 
எழு்தப்படட ்ச்மஸ்கிரு்தக் ்கல்நவடடுக்்கள், 
்தமிைர்்கள் ்மலடாய் தீவுக்கூடடத்திறகு அடிக்்கடி 
வநதிருப்பன்தக் ்கடாடடுகின்்றை.” எை பதிவு 
ந்சய்திருக்கி்றடார். அ்தன் ந்தடாடர்பில் பபரடாசிரியர் 
நீல்கணட ்சடாஸ்திரி, “இநதியடாவில் வணி்கர்்கள் 
்சங்்க்மடாை வணிக்கிரடா்மம் இருநதிருப்பன்தக் 
குறித்துள்ளடார்” என்றும் ப்மலும் அவர் கூறுகி்றடார்.  

அரசியல் உைவு

்தமிை்கத்திறகும் ்கடடாரத்துக்குமினடபய நீணட 
்க டா ல ்ம டா ்க  அ ர சி ய ல்  ந ல்லு ்றவு  இரு ந து 
வநதிருப்ப்தற்கடாை ்சடான்று்கள் பல இடங்்களில் 
்கடாணக் கினடக்கின்்றை .  அதில் ஒன்்றடா்க 
ஆனை்மங்்கலம் ந்சப்பபடடில் ‘்கடடாரம்’ என்்ற நடாடு 
மு்தற குறிப்படா்க அனடயடாளப்படுத்்தப்படடுள்ளது. 
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(பக் 100 –நடாவடாய்) ப்மலும் ்கடடாரத்து ்மன்ைன் 
சூளடா்மணிவர்்மனின் ்ம்கன் ஸ்ரீ்மடா்ற விஜபயடாத்துங்்க 
வர்்மன் ்தன் ்தநன்த நபயரில் புத்்த வி்கடாரம் 
ஒன்றினை அன்மக்்க எணணியபபடாது, அ்தறகு 
ஆனை்மங்்கலம் பகுதி நிலங்்கள் வரியின்றி 
்தரப்படடுள்ளை. இ்சந்சய்தியினையும் கூறும் 
ஆனை்மங்்கல ந்சப்பபடடின் வழி, அநநடாளில் 
ப்சடாைரடாஜ்ஜியமும் ்கடடாரமும் ந்கடாணடிருந்த 
நடபு்றனவ ந்தளிவடா்க அறிய முடியும். ரடா்சரடா்சனின் 
பு்கழ படாடும்பபடாது, ்தைது மூவர் உலடா எனும் நூலில், 
“்கங்்கடா நதியும் ்கடடாரமும் ந்கடாணடு சிங்்கடா்தைத்திருந்த 
ந்சம்பியன்” (மூவர் உலடா)  என்று படாடுகி்றடார் 
ஒடடக்கூத்்தர்.  

சில ்கடாலங்்களுக்குப் பின்ைர், ந்தன்கிைக்்கடாசியடா 
வின் ன்கவலுத்்த ரடாஜ்ஜிய்மடாை ஸ்ரீவிஜயடா ்மற்ற 
அரசு்களுக்கு நநருக்்கடி ந்கடாடுத்துக் ந்கடாணடிருந்த்தன் 
வினளவடா்க ரடாபஜநதிர ப்சடாைனின் பனட, ்கடடாரத்தின் 
மீது  பபடார்ந்தடாடுத்து, நவறறிப் நபற்றப் பின்ைரும்,  
உரியவர்்களிடப்ம நடாடனட ஒப்பனடத்து நல்லடாடசி 
புரியும்படி கூறியது நல்லந்தடாரு நடபு்றவுக்கு 
்சடான்்றடாகும்.  

முடிவுலர

ந்மர்பபடாக் நதிக்்கனரயில் ்தமிழநடா்கரீ்கம் வளர்த்்த 
பணனடய ்தமிைர்்களின் வருன்க ்மறறும் வடாழவு 
குறித்து பல விவடா்தங்்கள் இன்று வனர ந்தடாடர்ந்தடாலும், 
அநநதிக்்கனரயில் ்தமிழ ்சமூ்கம் விடடு்ச ந்சன்றிருக்கும் 
நடா்கரீ்கத்தின் மீ்தடாை ப்கள்வி்கள் அர்த்்த்மற்றனவ 
எனும் வன்கயில் அ்கழவடாரடாய்்சசியின்பபடாது 

கினடக்்கப்நபற்ற, ்கரும்பு அனரக்கும் ்கல் இயநதிரம், 
்தடானிய அரனவ இயநதிரம், ்கறபடாத்திரங்்கள் 
பபடான்்றனவ பூஜடாங் பள்ளத்்தடாக்கின் அடிவடாரத்தில் 
்கடாடசிக்கு னவக்்கப்படடுள்ளது. பல்கடால்மடா்க 
ரடா்மடாயண ்கடாவியமும் நவவபவறு ப்கடாணத்தில், 
்கலடா்ச்சடாரத்ன்த பரப்பும் ஒரு வடிவடா்க இங்ப்க 
எடுத்்தடாளப்படடுக் ந்கடாணடு இருக்கி்றது . 
இனவயனைத்தும் இங்ப்க ்தமிைர் ்கலடா்ச்சடாரம் 
ந தி க் ்க ன ர  வழி ப ய  ஊடுருவி ,  ப ல ்ம டா ்க 
பவரூன்றியிருந்தன்த நிரூபிக்கும் விடயங்்களடாகும்.

துலை நூல் �ட்டியல்: 

1) ப்சடாைன் நவன்்ற ்கடடாரம் –  பூஜடாங் 
பள்ளத்்தடாக்கு  – வீ. நடரடாஜன்

2) ்சங்்க ்கடாலஆடசி முன்றயும் ்சமூ்கவடாழவும் –  
 பபரடாசிரியர் ப்க. ஏ. நீல்கணட்சடாஸ்திரி

3) ்க. இரடா்சப்கடாபல் – நடாவடாய் (்கடல்்சடார்  
 வரலடாற்றடாய்வு்கள்

4) இனணயத்்தளம்

5) ந்தன் கிைக்்கடாசியடாவில் இரடாபஜநதிர 
ப்சடாைனின் அடி்சசுவடு்கள் –  ஆய்வு 
்கருத்்தரங்்கம் (9/8/2018 ப்கடாலடாலம்பூர்)

6) பநரடியடா்கவும் பூஜடாங் பள்ளத்்தடாக்கிறகு 
ந்சன்றும் (2017) விவரங்்கனள திரடடியும் 
இக்்கடடுனரயில் இனணக்்கப்படடிருக்கி்றது. 
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அ்கத்தியன் வடாழந்த்தறகும், ்கந்தபுரடாணம் அங்ப்க 
நடந்தது என்ப்தறகும், ்மயன் எனும் ்கடடிடக்்கனல 
வல்லுைர் வடாழந்தடான் என்ப்தறகும் ்சடான்று்கள் 
அதி்கம் உள்ளை. அங்கிருநது்தடான் ஆதி ்தமிைன் 
என்பவன் நடாபடடாடி்களடாய் ஆஸ்திபரலியடா, 
ஆப்பிரிக்்கடா, ந்தன்ைந்மரிக்்கடா என்று பல ஊர்்களில் 
பரநது விரிநது ந்சன்்றைர்.

ப்மலும் அதுகுறித்து ்தறபபடான்தய ்சடான்று்கள் 
அ்தடாவது கீைடியில் உள்ள எழுத்துக்்களும் சிநது 
்ச்மநவளி நடா்கரீ்க ்மக்்கள் எழுதிய எழுத்துக்்களும் 
ஒன்று என்று அ்கழவடாரடாய்்சசி அறிஞர்்களடால் 
அறியப்படடை.

எந்த நடா்கரீ்கத்திலும் இல்லடா்த வன்கயில் ்தமிைர் 
நடா்கரீ்கம், இயற்தமிழ, இன்சத்்தமிழ (்ம) கூத்து ்தமிழ 
என்று அை்கடா்க வர்ணிக்்கப்படுகின்்றது. இதில் 
இயற்றமிைடாைது இலக்கியத்ன்தயும், இலக்்கணத்ன்த 
யும் அை்கடா்க விவரிக்கின்்றது. இன்சத்்தமிைடாைது 
இன்சனயயும் அ்தன் பண்கனளயும் அை்கடா்க 
எடுத்துனரக்கின்்றது. ்மறறும் கூத்து ்தமிைடாைது 
நடாட்கத்ன்தயும், நடைத்ன்தயும் எடுத்துனரக்கின்்றது. 
இதில் இன்சக்கும் நடாட்கத்திறகும், நடைத்திறகும் 
ஒத்துப் பபடாகும் வன்கயில் இன்சக்்கருவி்கனள 
அக்்கடாலத்திபலபய ்மனி்தர்்கள் ன்கயடாணடு 
உள்ளடார்்கள் என்்றடாள் அது மின்கயடா்கடாது.

 இன்சக்்கருவி்கனள னவத்து படாடி ்மகிழந்த 
்மக்்கள், பிள்னள பி்றந்தடால் ்தடாலடாடடு படாடடு, 
்கவனலயுற்றடாள் ஒப்படாரி,  திரு்மணம் பபடான்்ற 
்சடங்கு்களில் நலுங்கு ஊஞ்சல் படாடடு,  நடாறறு 
நடுக்ன்கயில் நடாறறு நடும் படாடடு, ஏற்றம் இ்றக்ன்கயில் 
ஏற்றப்படாடடு, கு்றவர் படாடடு, ஆைந்த ்களிப்பு 
படாடடு, உைவர் படாடடு, கும்மி, ப்கடாலடாடடம், 
வழிபடாடடின்பபடாது ்கடாவடி, நநடாணடி, ந்தருக்கூத்து 
அது்மடடு்மல்லடா்மல் உடுக்ன்க, ஒயில் படாடடு, 
வில்லுப்படாடடு ஆகியை இன்சபயடாடு இனணந்தை.

அப்தபபடால் இன்ச ்கருவி்களடாை குைல், ப்தடால், 
நரம்பு, ்கஞ்சக்்கருவி்கனள இன்சத்துப் படாடி 
்த்மக்ந்கன்று ்தனி அனடயடாள வடாழக்ன்க முன்ற்கனள 
அ்தடாவது இன்சயிலும் வழிபடாடடிலும் ்மறறும் 
்சடங்கு்களிலும் ்கனடப்பிடித்து வந்தைர்.

அக்்கடால இன்சக்்கருவி்களடாை ந்கடாம்பு ்தடானர, 
இது யடானையின் துதிக்ன்க பபடான்்ற அன்மப்னப 
உனடயது, ப்மலும் யடானை பிளிறும் ஓன்சயுனடயது. 
ந்கடாக்்கனர இது ஒருவன்கயடாை இன்சக்்கருவி,  ்மடாடு 
“்மடா” என்று ்கத்தும் ஓன்ச்கனள உனடயது. ்மடாடடுக் 
ந்கடாம்பிைடால் ஆைது.  இ்தனை சிவநபரு்மடானின் 
இடுப்பில் ்கடாணலடாம்.அரிய வன்க இன்சக்்கருவியடாை 
து நதுபி  அல்லது  ்க ர்ணடா  ஆலயங்்களில் 
உபபயடா்கப்படுத்தும் 12 அடி நீளம் உனடய 

்தமிழர் பணபாட்டில் த்தான்வமயாை ்தமிழர் பணபாட்டில் த்தான்வமயாை 
இவசக் கருவிகவள மீட்தடடுத்்தல்இவசக் கருவிகவள மீட்தடடுத்்தல்

்தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 
�ல்கலைக்கழகம்

தமிழர்களைது கவை ேணேதாடு ்நதாகரீகம் என்ேது எல்ைதா ்நதாகரீகஙகளுககும் 
முந்வதயது என்்றதால் அது மிவகயதாகதாது. சுமதார் 3500 வருடஙகளுககு முன் 
வைமூரியதா கணட்ததில் அததாவது குமரிககணடம் எனும் கணட்ததில் தமிழர்கள 

அதிகமதாக வதாழந்தனர் என்ேதற்கு சதான்றுகள அதிகம் உளளைன.

மு்னவர். பு. சிதரா  மற்றும் மு்னவர். பு. சிதரா  மற்றும் 
மு்னவர். ஆ.கச. அருள் லாரனஸ்மு்னவர். ஆ.கச. அருள் லாரனஸ்
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இன்சக்்கருவியடாகும். நநடுந்தடானர இது நீணட 
நநடிய குைல் பபடான்்ற அன்மப்னப உனடயது. . 
நநடுந்தடானரனய பபடாலபவ குடடத்்தடானர இது சிறிய 
நீளமுனடய இன்சக்்கருவியடாகும். நநடுந்தடானர 
்மறறும் குடடத்்தடானர ப்கடாயில்்களில் வடாசிக்்கப்படும் 
இன்சக்்கருவியடாகும். ப்மலும் திரு்சசின்ைம் 
இரடனடக்குைல் இது பணனடய நடாட்களில் 
ப்கடாயில்்களில் ்மறறும் விைடாக்்களில் இது ஊ்தப்படும். 

யடாழ எனும் நரம்பு ்கருவி ்தறபபடாது எங்்கயும் 
்கடாணப்படுவதில்னல, ்மறறும் வடாசிக்்கப்படுவதில்னல. 
இ்தனை தினரயில் ்கடாணபித்து வந்த அந்த ்கருவி, 
்தறபபடாது எவவிடத்திலும் உபபயடா்கப்படுத்துவ 
தில்னல. பிரம்்ம ்தடாளம் என்னும் திருவூடல் அல்லது 
்மறுவூடல் எைப்படும் ்தடாளக் ்கருவி அழிநது 
வருவன்த நடாம் ்கடாணலடாம். ப்மலும் முரசு, ்தமுக்கு 
அல்லது  ந்கடாடடு ப்மளம் எனும் இந்த ்கருவி 
அதி்க்மடா்க ்கடாணப்படுவதில்னல. இந்த ்தமுக்கு 
ரடாஜடாக்்கள் ்கடாலத்தில் ஒரு “்தணபடடாரடா” ந்தருவிறகு 
ந்தரு ந்சய்தி ந்சடால்லி ்தணபடடாரடா பபடாடுபவர் 
என்று அனைக்்கப்படும் ்கருவியடா்க வடாசிக்்கப்படடது. 

பதினைந்தடாம் நூற்றடாணடில் உருவடாக்கிய 
வில்லுப்படாடடு இன்சயுடன் கூடிய ்கன்தனய, 
்கணநணதிபர ்கடாணபதுபபடால் எணணத்ன்த 
நவளிப்படுத்திக் ்கடாடடும் உணர்்சசிப்பூர்வ்மடாை 
நன்க்சசுனவயுடன் நவளிப்படுத்தும் நி்கழ்சசி. 
பவடனடக்கு்ச ந்சல்லும் ஒருவன் ்கல்பலடா, அம்பபடா 
அல்லது பவறு எந்த ஆயு்தத்ன்த எறிந்தடாலும் அ்தன் 

குறியடாைது ்தவறிவிடும். ஆைடால் வில்லிைடால் எய்்த 
அம்பு ்சரியடாை இலக்ன்க பநடாக்கி ந்சல்லும். 
அதுபபடால ந்சடால்ல வந்த ்கருத்ன்த துல்லிய்மடா்க 
ந்சடால்லும் இந்த படாடடிறகு வில் படாடடு, வில்லடி 
படாடடு, வில்லுப்படாடடு என்று அனைப்படார்.

கிணணடாரம் இது பரங்கிக்்கடாயின் படா்கத்திலிருநது 
(்கடாய்்கறி) ந்சய்யப்படட ஒரு வன்க இன்சக்்கருவி, 
இ்தனை ்தம்புரடா என்றும் அனைப்பர். இந்தக் 
்க ருவியினை  இன ்ச த் து  இன ்ற வன்  மீ து 
பஜனைப்படாடல்்கள் படாடுவர். 

சு்மடார் இரணடடாயிரம் ஆணடு்களுக்கு முநன்தய 
நடாடடுப்பு்ற படாடல்்கள் ந்தடால் பைங்குடி ்மக்்களின் 
வடாத்தியக் ்கருவி்கள் வழிபடாடடு முன்ற்கள் 
ஆகியவறன்ற மீடடுருவடாக்்கம் ந்சய்ய பவணடும்.

பனைய ந்தடான்ன்மயடாை இன்சக் ்கருவி்கனளப் 
பறறி நூல்்கள் நவளிவர பவணடும். உல்கம் அறியும் 
நபடாருடடு ்தமிழ ந்மடாழி ்மறறும் பி்ற ந்மடாழியில் 
ந்மடாழி நபயர்ப்பு ந்சய்ய பவணடும். இன்சக் 
்கருவி்கனளப் பறறிய ஆரடாய்்சசி்கள் ப்மறந்கடாள்ளப்பட 
பவணடும்.

அ்தறந்கன்று ்தனிப்பள்ளி, ்கல்லூரி அல்லது 
பல்்கனலக்்கை்கம் நிறுவி இ்தனை எதிர்வரும் 
்தனலமுன்றயிைர் ்கறறு ்தமிைர்்களின் ்கனல 
்கலடா்ச்சடாரம் ்மறறும் பணபடாடு ஆகியவறன்ற 
சி்றப்பிக்்க பவணடும்.
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மின்்சடாரம்  வடாநைடாலி ,  ந்தடானலபபசி , 
ந்தடானலக்்கடாடசி ்கருவி்கள், வடானூர்தி ந்சயறன்கக் 
ப்கடாள்்கள் எல்லடாமும் இயறன்கனய அறிநது 
அ்தனைப் பயன்படுத்து்தலன்றி இயறன்கயில் 
இல்லடா்தன்த உணடடாக்குவது்மல்ல, இயறன்க 
இயல்னப ்மடாறறுவது்மல்ல.

உைகமாவது யாது?

ஆ்க, இந்த உல்க்மடாவது, நிலந்மன்னும் ்மண – 
அ்தடாவது திணன்ம, நீர் என்னும் நநகிழவு, நநருப்பு 
என்னும் நவப்பம், ்கடாறறு என்னும் அன்சவு, வடான் 
என்னும் அணட நவளி என்னும் அயநது்மடாகி்றது 
எைவும், இனவ ஒவநவடான்றிலும் ஏனைய  நடான்கும் 

நவவபவறு விகி்தங்்களில் ்கலநதிருக்கின்்றை எைவும்  
கூறுகின்்றது, இன்ன்றய  அறிவியல். ஆைடால் 
அய்ம்பூ்தங்்களின் ப்சர்க்ன்கபய உல்கம் என்பன்த 
மூவடாயிரம்  ஆணடு்களுக்கு முன்பப விணடுனரத்்த 
மு்தலடாவது அறிவியலடாளர் ந்தடால்்கடாப்பியர் 
என்னும் ்தமிழ இலக்்கண ஆசிரியர். அ்தன் வழி, 
மு்தலடாவது அறிவியல் ந்மடாழி ்தமிழ ந்மடாழி. 

நிைம் தீ நீர்வளி விசும்ச�ாடு அயநதும் 

கைந்த மயக்கம் உைகம் – ப்தால் : 1589

அது ்மடடு்மல்ல, இன்நைடாரு ந்சய்தினயயும் 
்தமிழ ந்மடாழியின் அடிப்பனட ்மரபடா்கக்கூறுகின்்றடார்  
ந்தடால்்கடாப்பியர். ஐம்பூ்த்ச ப்சர்க்ன்கயடாகும் உல்கப் 

அறிவியிைதாவது யதாது? இயற்வகவய அறிதலும் அதவன அவவவகயில்  
ேயன்ேடு்ததுதலுவம அறிவியைதாகின்்றது. வதான்ததில் ஓர் ஒளி வததான்றும்வேதாது 

எல்ைதாமும் கணகளுககு புைனதாதலும், அந்த ஒளி மவ்றயும் வேதாது கணகளுககு எதுவும் 
வதரியதாத நிவையில் ்நடமதாடுதலும், இடர்ப்ேதாடதான கதாை்ததில், சிககி முககிககற்களைதால் 
வ்நருப்வே உணடதாககி, அதன்வழி சருகுகவளை எரி்தது, தீ என்னும் வவளிச்ச்தவத 
உணடதாககி, இருள என்ேவத  மவ்றயச் வசய்தவமவய முதைதாவது அறிவியல் கணடு பிடிப்பு 
என்கிவ்றதாம். திணவம மிகுந்த கல்லில் வவப்ே சகதி உளளைததாலும், அந்த வவப்ேம், 
திணவமயும் நீர்்ததன்வமயும் குவ்றந்த வேதாருவளை அழி்தது, தீ என்னும் ஒளிவய ஏற்ேடு்தத 
வல்ைது என்னும் இயற்வகவய உணர்ந்து அதவன அவவவகயில் ேயன்ேடு்ததியவத 
அறிவியல் கணடு பிடிப்ேதாகின்்றது. 

்தமிழரின் அறிவியல் ்தமிழரின் அறிவியல் 
பஙகளிப்புபஙகளிப்பு

புலவர், சா.்பனனீர் கசல்வம்புலவர், சா.்பனனீர் கசல்வம் �ட்டுக்சகாட்லட
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நபடாருட்கள் அனைத்தும் உயிர் உள்ளை – உயிர் 
இல்லடா்தை எை இருவன்கயடா்தனல எல்லடா 
ந்மடாழி்களும் ஒப்புகின்்றை. ஆைடால்  உயிருள்ளனவ 
என்பவறறின் உயிர்ப் பணபு்கள்  யடானவ? 
அவவன்கயில் உயிர்வன்க்கள் எவவன்கயடாகின்்றை? 
என்பவறன்ற்ச ்சரியடா்கவும் முன்றயடா்கவும் 
வன்கப்படுத்திக்கூறிய மு்தலடாவது அறிவியல் ந்மடாழி, 
்தமிைன்றி  பவறில்னல. ஆசிரியர் ந்தடால்்கடாப்பியர், 
உயிர் உள்ளை என்ப்தறகுரிய உயிர்ப் பணபு்கள் 
யடானவ? அவறறின் வளர்்சசிப் படி நினல்கள் 
யடானவ? அவவடா்றடாகும் வளர்்சசிப் படிநினல்களுக்குரிய 
உயிர் வன்க்கள் யடானவ? என்பவறன்றயும் மி்கத் 
ந்தளிவடா்க விவரிக்கின்்றடார். புல், ்மரம் மு்தலிய 
்தடாவரங்்கள் ந்தடாடுவுணர்சசி ்மடடும் உனடய ஓரறிவு 
உயிர்்கள். நத்ன்த, சிப்பி மு்தலியனவ அ்தனுடன், 
வடாயடால் உணணு்தல் என்னும்  இரணடறிவு 
உனடயை. ்கனரயடான், எறும்பு மு்தலியை அவறறுடன், 
மூக்்கடால் மு்கர்்தல் எை மூவறிவு உனடயை. நணடு, 
தும்பி மு்தலியை அவறறுடன், ்கணணடால் ்கடாணு்தல் 
என்னும் நடான்்கறிவு உனடயை. விலங்கு, ப்றனவ 
என்பை அவறறுடன், ந்சவியடால் ப்கடடல் என்னும் 

ஐந்தறிவு உனடயை. ்மனி்தர் என்பபடார் அவறறுடன்,  
்மைம் என்னும் சிந்தனையுடன் ஆ்றறிவு உனடபயடார் 
எைக் கூறுகின்்றடார்.  ந்தடால் : 1526-1532.

ப்தாடு உைர்ச்சிசய அடிப்�லட

 இ்தன் வழியடா்கத் ்தடாவரங்்களும் உயிர் உள்ளனவ 
என்பன்த மூவடாயிரம் ஆணடு்களுக்கு முன்படா்க 
அ்தடாவது ்சர்.்ச்கதீசு ்சந்தரபபடாசுக்கு முன்படா்கபவ 
அறிவுறுத்திய மு்தலடாவது அறிவியலடாளர் 
ந்தடால்்கடாப்பியர் என்னும் ்தமிழப்புலவர் என்பன்த 
நினைவிற ந்கடாள்ள பவணடும். 

ெகதீசு ெநதிரழோசு, தாவரஙகளும் உயிர உள்ளலவ 
என்ேலத எப்ேடி உறுதிப் ேடுத்தினார?

பவதியல் ்தடாக்்கங்்களுக்கும், நுணணனல்கனளத் 
்தடாவரங்்களின் மீது ந்சலுத்துவ்தன் மூலமும் 
அவறன்றப் பல்பவறு ்தடாக்்கங்்களுக்கு உள்ளடாக்கி, 
அன்த கிரசுப்கடா கிரடாப் என்னும் ்கருவியின் மூலம் 
அளநது, அ்தன் வழி, ்தடாவரங்்களில் ஏறபடும் 
்மடாற்றங்்கனளக் ்கணடறிநது ்தடாவரங்்களிலும் 
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உயிர்த்்தன்ன்ம இருப்பன்த உறுதிப்படுத்திய்தடா்கக் 
கூறுகி்றடார்்கள். அந்த வன்கயில், இத்்தன்கய 
நுணணனல ,  பவதியல் ்தடாக்்கங்்களிைடால் , 
்தடாவரங்்களில் ஏறபடும் ்மடாற்றங்்களுக்கு அடிப்பனட, 
ந்தடாடு உணர்்சசிபய என்ப்தன் வழியடா்க , 
அனைத்துயிர்்களுக்கும் அடிப்பனடயடா்க இருப்பது 
ந்தடாடுவுணர்்சசி என்கி்றடார் ந்தடால்்கடாப்பியர். 

ந்தடால்்கடாப்பியர் கூறும் உற்றறி்தல் என்பது 
ந்தடாடுவுணர்்சசி யன்றி பவ்றல்லபவ? நவம்ன்ம, 
்தணன்ம  வன்ன்ம, ந்மன்ன்ம என்பவறன்ற நடாம் 
வ டா ய டா ல்  உ ண ட றி வ தி ல் னல  மூ க் ்க டா ல் 
மு்கர்ந்தறிவதில்னல. ்கணணடால் ்கணடறிவதில்னல. 
ந்சவியடால் ப்கடடறிவதில்னல .  ்மைத்்தடால் 
சிநதித்்தறிவதில்னல. ந்மய் என்னும் உடலின் 
ந்தடாடுவுணர்்சசியடால் ்தடான் அறிகிப்றடாம். அ்தறப்கறபக் 
கிளர்்சசியும், ்தளர்்சசியும் அனடகிப்றடாம்.

அவவடாப்ற, ்தணணீர், உரம் என்பவறறின் 
ந்தடாடுவுணர்்சசியடால் ்தடாவரங்்களின் உயிரணுக்்கள் 
கிளர்்சசியுறறுப் நபருக்்க்மடா்தனலத் ்தடாவரங்்கள் 
வ ள ர் வ ்த டா ்க வு ம் ,  ந வ ம் ன்ம ந ய ன் னு ம் 
ந்தடாடுவுணர்்சசியடால் அவறறின் உயிரணுக்்கள் 
அழி்தனல,  ்தடாவரம் படடுப்பபடாவ்தடா்கவும் 
கூறுகிப்றடாம். ்தடாவரம் ்மடடு்மல்ல ்மனி்தருடபட  
உயிரிைங்்கள் அனைத்திறகும் வளர்்சசியும்; 
்தளர்்சசியு்மடாவை உயிரணுக்்களின் நபருக்்கமும், 
சுருக்்கமு்மன்றி பவ்றல்லபவ? உயிரணுவடாவது 
அய்ம்பூ்த்ச ப்சர்க்ன்கயின் நுணன்மயன்றி பவ்றல்ல. 
உயிரணுக்்களின் ்தளர்்சசினய பநடாநயன்றும், ்மருநது 
என்ப்தன் ந்தடாடுவுணர்்சசியடால் உயிரணுக்்கள் 
நபறும் சீர்ன்மனய பநடாய் குண்மடாவ்தடா்கவும் 
கூறுகிப்றடாம். உயிரணுக்்கள் எதிர்்மன்றயடாைவறறின் 
ந்தடாடுவுணர்்சசியடால் முறறும் அழி்தனல  அ்தடாவது 
ந்சயலிைத்்தனல ்மரணம் என்கிப்றடாம். ஆ்க, 
உயிரைங்்களின் அனைத்திறகும் அடிப்பனட 
உணர்வ டா வது  ந ்த டா டு வுணர்வு  என்னும் 
அறிவியலுணன்மனய உணர்நதுனரத்்த மு்தலடாவது 
அறிவியலடாளர் ந்தடால்்கடாப்பியர் என்னும் 
்தமிழப்புலவரடாகி்றடார்.

்தடாவரங்்கள் இன்ச ப்கடடு வளர்வ்தடா்கக் 
கூறுகி்றடார்்கள். இன்சனயக் ப்கடப்தற்கடாை 
ந்சவிநயன்னும் உறுப்பு ்தடாவரங்்களுக்கு இருக்கி்ற்தடா? 
இன்சநயன்னும் ஒலியனல்கள் ்தடாவரங்்கனளத் 
்தடாக்கும்  பபடாது அ்தன் ந்தடாடுவுணர்்சசியடால் 
்தடாவரங்்களின் உயிரணுக்்கள் கிளர்்சசியுறறுப் 
நபருக்்க்மடா்தபல ்தடாவரங்்களின் வளர்்சசியடாகி்றது.

ந்தடால்்கடாப்பியர்கூறும் உயிரிப்பணபு்கனளயும், 

அவறறின் வளர்்சசிப்  படிநினல்களடாகும் 
உயிர்வன்க்கனளயும் இன்ன்றய அறிவியல் 
்மறுக்கின்்ற்தடா?

உயர்திலை, அஃறிலை

இது ்மடடு்மல்ல இன்நைடாரு வன்கப் படாடனடயும் 
முன்னவக்கின்்றடார். அ்தடாவது உயிர்வன்க்கள்  
ஆ்றனுள்  உயிர்ப்பணபு்கள் ஆறும் உனடய ்மனி்த 
இைத்ன்த உயர்தினண எைவும், உயிர் உள்ளைவும் 
இல்லைவு்மடாகும்  ஏனைய அனைத்ன்தயும் 
அ ஃ றி ன ண  எ ை வு ்ம டா ்க   இ ரு  ந ப ரு ம்  
பிரிவு்களடாக்குகின்்றடார். தினணயடாவது ஒழுக்்கம். 
ஒழுக்்க்மடாவது ஒழு்கலடாறு, உயர்தினணயடாவது 
உயர்ந்த – உயர்கின்்ற உயரும் ஒழு்கலடாறு. அ்தடாவது 
்கடாலம் ப்தடாறும் இடம் ப்தடாறும் ்மடாறுகின்்ற ஒழு்கலடாறு. 

இவவடா்றடாகும் ்மடாறு்தல்்களில் ஒன்ப்றனும் பி்ற 
உயிரிைங்்களில் உணபடடா? இல்னல என்பப்த 
வினடயடாகின்்றது. ஆ்க ்மனி்த இைத்தின் நபடாதுன்மப் 
பணபு ்மடாறு்தலடாகும் ஒழு்கலடாறு. ்மற்றவறறின் 
நபடாதுன்மப்பணபு ்மடா்றடாத்தி்றம் .  எைபவ 
்மடாறு்தலடாகும் ஒழு்கலடாறன்றயுனடய ்மனி்த  இைத்ன்த 
உயர்தினண எைவும் ்மடாறு்தலற்ற  பி்ற அனைத்ன்தயும் 
அல்தினண, தினணயல்லடா்தது, ்மடாறு்தல் இல்லடா்தது 
எைவும்  இரு நபரும் பிரிவு்களடா்கக் ந்கடாணடைர் 
்தமிழ முன்பைடார். இத்துடன் ்மடாறு்தலடாகும் ்மனி்த 
வடாழனவயும் இரு தி்ற்மடா்கக் ந்கடாணடைர். 
ஒருவனுக்கும் ஒருத்திக்கு்மடாகும் ்கடா்தல், படாலியல் 
ந்தடாடர்படாைனவ பி்றரிடம் விவரிக்்க ்மடாடடடா்தை 
்மடடு்மல்ல விவரிக்்கக் கூடடா்தனவ என்பது ்தமிைர் 
ந்கடாணட படடறிவு ்சடார்ந்த உளவியல் உணன்மயடாகும். 
எைபவ, ்கடா்தல் உ்றவு ந்தடாடர்படாைனவ அ்கவடாழவு 
– அ்கத்தினண எைவும், ்கடா்தல் ்தவிர்த்துப் பி்ற 
வடாழவியில் ந்சயல்்கள் அனைத்தும் பு்ற வடாழவு – 
பு்றத்தினண எைவும் ந்கடாள்ளு்தல் ்தமிழ ்மரபடாயிறறு, 

ந்தடால்்கடாப்பியர் பயன்படுத்தும் ந்சடால்லடாடசி்கள் 
உயர்தினண, அஃறினண என்பை, ்தமிழ ்மரபின்படி 
உயர்தினணயடாவது உயர்ந்த – உயர்கி்ற உயரும் 
தினண என்்றன்றி பவறு நபடாருள் விரிக்்க வழியில்னல.
தினணயடாவது ்மனி்தர்க்கு ்மடடும் உள்ள்தடா்தலும் 
பி்ற அனைத்திறகும் இல்தடா்தலும் என்பதும் 
்மறுக்்க்மடாடடடா்த்தடாகின்்றது. ஒழுக்்கம் ஒழு்கலடாறு 
என்பதுபவ ்கடாலத்திறப்கறபவும் இடத்திறப்கறபவும் 
்மடாறுபடு்தல், ்மனி்தர்க்கு ்மடடும் உள்ள்தடா்தலும், 
்மற்றவறறிறகு இல்ல்தடா்தலும் ப்மபல ்கணபடடாம். 
அன்றியும் அ்கத்தினண, பு்றத்தினண என்பன்த அ்க 
ஒழுக்்கம் – பு்றநவடாழுக்்கம் எைபல அன்மவடாகின்்றது.
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மருத்துவக்குறிப்பு

நபண்களுக்கு ்மடா்தவிலக்்கடாகும் மூன்று நடாட்களும் 
உடறப்சர்க்ன்கக்கு கூடடா்த நடாட்கள் எைவும், 
பன்னிநரணடு -பதி ந டான்்க டாவது  ந டாட்கள் 
்கருத்்தரிப்புக்கு மிகுதியும் வடாய்ப்படாை நடாட்கள் 
எைவும் கூறுகி்றது ்மருத்துவ அறிவியல். இ்சந்சய்தி 
ந ்த டால் ்க டா ப்பியத்தில்  இடம்  நபறுகி்றது . 
நபடாருளதி்கடாரம் – ்கறபியல் என்னும் பகுதியில்,

பூப்பின் புறப்ோடு ஈராறு ொளும்
நீத்தகன்று உலறயார என்மனார புைவர

என்கி்றடார் ஆசிரியர். அ்தடாவது ்தனலவன் 
்மனைவினய விடடுப் பரத்ன்தயர் வீடடில் 
்தங்கியிருக்கும் பபடாதும், ்மடா்தவிலக்கிறகு அடுத்்த 
பன்னிரணடு நடாட்களும் ்மனைவியுடன் ்தங்கு்தல் 
்கடன்மயடாகும் என்பது இ்தன் நபடாருள். இ்தன் 
்கடாரண்மடாவது அக்்கடாலம் ்கருத்்தரிப்ப்தறகுரிய ்கடாலம் 
எை விளக்்க்மளிக்கி்றடார்்கள் உனரயடாளர்்கள்.

சசமச்பசப்பு – 

குளிர்ப்பருவத்தில் பருகு்தற்கடாகும் நவநநீனர்ச 
ப்சமிப்படா்க னவத்திருக்்க F la sk என்பன்தப் 
பயன்படுத்துகிப்றடாம். இத்்தன்கய அறிவியல் ந்தடாழில் 
நுடபம் ்தமிைர்க்குப் புதுவ்தன்று.

 வடானடக்்கடாலத்தில் திரும்பி வருபவன் எை்ச 
ந்ச டால்லிப்பிரிநது ந்சன்்றடான் ்தனலவன் . 
வடானடக்்கடாலம் வநது உடனல நடுக்குகின்்றது. 
்தனலவன் எப்நபடாழுது வருவடான் எைக் ்கணிவனை 
– ப்சடாதிடனைக் ப்கடகும் ்தனலவி , அவவடாறு நீ 
்சரியடா்கக் கூறிைடால், குளிர் நடுக்கும் இப்பருவத்திறகுரிய 
்தடாை ப்ச்ம்சந்சப்பில் உள்ள  நவநநீனரப் நபறுவடாயடா்க 
எைக்கூறுகி்றடாள் ்தனலவி.

ஆசில் ததருவில் ொயில் வியன்கலை
தெநதெல் அமலை தவண்லம தவள்ளிழுது
ஓரில் பிச்லெ ஆர மாநதி
அற்சிர தவய்ய தவப்ேத்தண்ணீர
ழெமச் தெப்பில் தேறீ இயழரா நீழய
மின்னிலை ெடுஙகும் கலைப்தேயல் வாலை
எககால் வருவது என்றி
 அககால் வருவர எம்காத ழவாழர

-குறுநந்தடான்க : 277

இவவடாறு, ந்தடால்்கடாப்பியத்தில் ்கடாணக்கிடக்கும் 

அறிவியல் ந்சய்தி்கனள ஆய்நது, இன்னும் விரிவடா்க 
எழு்தலடாம். 

புலவர் ்சடா. பன்னீர்ந்சல்வம், ்தனலன்மயடாசிரியர் 
(ஓய்வு), 32  C ்கணடியன் ந்தரு, படடுக்ப்கடாடனட 
- 6 1 4 60 1 ,  ்தஞன்ச ்மடாவடடம், ்தமிழநடாடு. 
ந்தடானலபபசி:  04373-237879 அனலபபசி: 
9941864700

கட்டுலரயாளர் குறிப்பு

புலவர் ்சடா. பன்னீர்ந்சல்வம் 1940 இல் ்தறபபடான்தய 
திருவடாரூர் ்மடாவடடம், ்மன்ைடார்குடினய அடுத்்த 
கூப்படா்சசிக்ப்கடாடனட எனும் கிரடா்மத்தில் பி்றந்தவர்.

திருனவயடாறு புலவர் ்கல்லூரியில், ்தமிழில் புலவர் 
படடம் நபறறு முதுநினல ்தமிைடாசிரியரடா்க பல அரசு 
பள்ளி்களில் பணியடாறறி, பின்பு ்தனலன்மயடாசிரியரடா்க 
பணிபுரிநது ஓய்வு நபற்றவர்.

்தமிழப்நபடாழில், ந்சந்தமிழ்சந்சல்வி பபடான்்ற 
்தமிைடாய்வு இ்தழ்களில் எழுதியவர்.

1991இல், படாபவந்தர் நூற்றடாணனடநயடாடடி, 
்தமிை்க அரசு நடத்திய ்கவின்தப் பபடாடடியில் 
பங்குநபறறு, ப்தர்வடாகி, அர்சடால் சி்றப்புமிகு 
்கவிஞரடா்க ,படாரடாடடு ்சடான்றி்தழ நபற்றவர்.

1.  "ந்தடால்்கடாப்பியத்தில் ்சடார்நபழுத்து்கள்",

2.   "்தமிைடாய்வில் சில ்மயக்்கங்்கள்" மு்தலிய 
நூல்்கனள எழுதியுள்ளடார்.

1.  உடம்படு ந்மய்யும், உடம்படடா வடா்தங்்களும் 
- ந்சந்தமிழ இ்தழ 2013

2.  அரங்கு ஆடு்மடா? -

 (வினைத்ந்தடான்க பறறிய ஆய்வுக்்கடடுனர)

 ந்சந்தமிழ இ்தழ 2016

3.  ்தமிழில் ந்சய்வினை, ந்சயப்படாடடு வினை -

 அரி்மடா பநடாக்கு இ்தழ 2019

மு்தலிய ஆய்வுக் ்கடடுனர்கனள எழுதியுள்ளடார்.

ந்தடாடர்நது ந்மடாழியடாய்வு இ்தழ்களிலும், 
நடாளி்தழ்களிலும் ஆய்வுக் ்கடடுனர்கனள எழுதி 
வருபவர்.
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பத்து ்மடா்தம் வயிறறில் சு்மநது ப்சனயப் 
நபறந்றடுத்்தப் பி்றகு படா்சத்்தடால் அந்தத் ்தடாயின் 
்மடார்பில் சுரக்கும் படால் அந்த்ச ப்சய்க்கு எவவளவு 
ஆபரடாக்கிய்மடாைப்தடா அதுபபடாலத் திருக்கு்றள் என்்ற 
நூல் ந்சடால்லும் ்கருத்துக்்கள் ்மனி்தனின் உடனல 
்மடடு்மல்ல உள்ளத்ன்தயும் ஆபரடாக்கியப் படுத்்தக் 
கூடியது.

திருக்குைளின் சிைப்பு

ஒவநவடாரு கு்றளும் ்மனி்தனின் அ்கத்ன்தத் தி்றநது 
அறிநவனும் பபநரடாளினய படாய்்ச்சக் கூடியது. 
்தவறு்கள் பல ந்சய்து ்கடாலம் ்மடாறிவிடடது என்று 
கூறிக் ்கடாலனரத் தூக்கி விடடு அனலபவர்்கனளயும் 
்தனலயில் ்தடடித் திருத்்தக் கூடிய ஒரு அரிய நூல் 
திருக்கு்றள் ஆகும். ்ம்த ்சடார்பறறு உல்கத்துக்ப்க 
நபடாதுவடா்க உள்ள நூல் என்பப்த இ்தன் கூடு்தல் 

ைாழ்வியல் ைாழ்வியல் 
ைழிகாட்டிைழிகாட்டி

கஞசனூர் கவிப்ரியாகஞசனூர் கவிப்ரியா ்தஞலச

சிை நுல்களின் வததாற்்றஙகள அந்தந்த கதாைககடட்ததில் வதாழ நிவைககு ஏற்ே சமூக்ததில் 
சிை்த ததாககஙகவளை ஏற்ேடு்ததும்ஆனதால் திருவளளுவரதால் இயற்்றப்ேடட திருககு்றள 

எனும் நூல் அந்தக கதாைம், இந்தக கதாைம் மடடுமல்ைதாமல் வருகின்்ற கதாைஙகளிலும் மனிதர்கள 
எப்ேடி வமம்ேடட வதாழகவகவய வதாழ வவணடும் என்று வதாழவியல் வ்நறிமுவ்றகவளை அழகதாக, 
அவதசமயம் ஆழமதாக எடு்ததுக கதாடடககூடிய உன்னத நூைதாக விளைஙகுகி்றது அர்்ததம் 
வேதாருந்திய இரணடடி கு்றளகள ஒவவவதான்றும் மனித மனஙகளில் ்நல்ை கரு்ததுககவளை 
ஈடடிவய வவ்தது இ்றககுவது வேதால் இ்றககும் தன்வமக வகதாணடது.

சி்றப்பு.

திருக்குைள் �றறி...

திருக்கு்றள் எைக் குறிப்பிடபடுவது பு்கழநபற்ற 
்த மி ழ  ந ்ம டா ழி இ ல க் கி ய ்ம டா கு ம் .  உ ல ்க ப் 
நபடாது்மன்ற ,நபடாய்யடா  ந்மடாழி ,  வடாயுன்ற 
வடாழத்து,முப்படால்,உத்்தர பவ்தம்,ந்தய்வ நூல் எைப் 
பல நபயர்்களடாலும் திருக்கு்றள் அனைக்்கப்படுகி்றது. 
இன்நூல் கி,மு, 3-ஆம் நூற்றடாணடுக்கும் கி மு 1-ஆம் 
நூற்றடாணடுக்கும் இனடயில் வடாழந்தவரடாை 
திருவள்ளுவரடால் இயற்றப்படடுள்ளது.  

இது அடிப்பனடயில் ஒரு வடாழவியல் நூல் ஆகும். 
்மனி்தர்்கள் ்தங்்களது அ்க வடாழவிலும் சுமூ்க்மடா்கக் 
கூடி வடாைவும்,பு்ற வடாழவிழும் இன்பமுடனும் 
இன்சவுடனும்,நலமுடனும் வடாைவும் ப்தனவயடாை 
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ைாழ்வியல் ைாழ்வியல் 
ைழிகாட்டிைழிகாட்டி

அடிப்பனடப் பணபு்கனள விளக்குகி்றது.

இக்்கடால வடாழநினலயும் திருக்கு்றளும், அறிவியல், 
விஞஞடாைம், ந்தடாழில் எை எல்லடாத் துன்ற்களிலும் 
அதீ்த வளர்்சசினய பநடாக்கி்ச ந்சல்வ்தடா்கக் ்கருதிக் 
ந்கடாணடு ்மை்தளவில் பள்ளத்தில் வீழநது ந்கடாணடி 
ருக்கிப்றடாம். ்மனி்தனுக்கு ்மனி்தன் பன்கன்மக் 
குணத்ன்தப் பறி்மடாறிக் ந்கடாள்கிப்றடாம். 

சில கு்றள்்கனள எடுத்துக் ்கடாடடடாய் எடுத்துக் 
ந்கடாணடு இன்ன்றய சூழ நினலயில்்மக்்களின் வடாழ 
நினலனய்ச சுடடிக்்கடாடடலடா்மடா?

்தறபகாலை...

்தன்னை ்தடான் ்மடாய்த்துக் ந்கடாள்வது பபடால ஒரு 
படாவ்சந்சயல் எதுவுப்ம இல்னல. அ்தறகுப் பதில் 
துன்பத்ன்தப் நபடாறுத்துக் ந்கடாணடு வடாழநது 
விடலடாம். இக்்கடால  இனளஞர்்கள் நபரும்படாலும் 
்மை வலின்ம குன்றந்தவர்்களடா்க இருக்கி்றடார்்கள். 
்கடாலத்திறகு என்தயுப்ம ்மடாற்றக் கூடிய ்சக்தி உணடு 
என்பன்த உணரடா்மல் ்தற்ச்மயம் துன்பத்திலிருநது 
்தப்பித்்தடால் பபடாதும் என்பது பபடால் ்தறந்கடானல 
பபடான்்ற முடினவ ன்கயில் எடுக்கின்்றைர். அது 
அவர்்கனள்ச ப்சர்ந்தவர்்களுக்கு ்கடாலம் முழுவதும் 
வலினயயும் பவ்தனையும் ்தரக் கூடியது என்பன்த 
உணர்நது துன்ப பநரத்தில் துவளடா்மல் இருத்்தல் 

பவணடும்

ஈன்ற தோழுதிற் தேரிதுவககும் தன்மகலனச்
ொன்ழறான் எனகழகட்ை தாய்

்தம் ்மக்்கள் ்சடான்ப்றடாரடா்க ்சமு்தடாயத்தில் வடாழவன்த 
பி்றர் பு்கழநது பபசுவன்தக் ப்கடகும் ்தடாய் அனடயும் 
்மகிழ்சசி அவர்்கனளப் நபற்றபபடாது உற்ற 
இன்பத்ன்தவிடப் நபரி்தடாம் /உங்்கள் நபறப்றடாருக்கு 
அவவன்கயடாை இன்பத்ன்த நபறறு்தடாருங்்கள் 
பிள்னள்கபள!

கைவன், மலனவி

இப்பபடாந்தல்லடாம் ்கணவன், ்மனைவிக்கு்மடாை 
்கருத்து பவறுபடாடு்கள் யடானைக்கும் எறும்புக்கும் 
உள்ள வித்தியடா்சம் பபடால் அதி்கரித்துக் ந்கடாணபடப் 
பபடாகின்்றை/ஏநைன்்றடால் யடானரயும் யடாரும் 
்ச டார் நதிருக்்க  வில்னல என்ப்தடால் / ந டானும் 
்சம்படாதிக்கிப்றன் என்று ்மனைவியும்,.நடானும் 
்சன்மத்துக் ந்கடாள்பவன் என்று ்கணவனும் பபடாடடிப் 
பபடாடடுக் ந்கடாணடு ்தடாம்பத்தியத்தின் உன்ை்தத்ன்த 
து்றநது விடுகின்்றைர்/ம்ைதில் ஒறறுன்மயறறு 
அவவு்றவின் ்மகின்மனய ்கடாலில் பபடாடடு மிதித்து 
விடுகின்்றைர்/்கணவன் ்மனைவி உ்றநவன்பது உனட 
்மடாறறுவது அல்ல பனைய உனடனயக் ்கைறறி எறிவது 
பபடால் எறிவ்தறகு உடலும் உயிரும் ்மடாதிரி  
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இருக்்கனும்/்மை்தளவில் ஒறறுன்ம மி்கவும் 
அவசிய்மடாை ஒன்று

உைம்ோடு இைாதவர வாழ்கலக குைஙகருள்
ோம்ழோடு உைனுலறந தற்று/

்மைத்திைடால்  ஒன்று  பட டா ்தவ ர் ்களின் 
வடாழக்ன்க,ப்சர்நது வடாழந்தடாலும் படாம்புடன் ஓர் 
இடுக்கில் ்தங்கி வடாழவ்தறகு ஒப்படாகும்/ வள்ளுவர் 
எவவளவு நபரிய உணன்மனய சுருங்்க அதுவும் 
்மைதில் உனரயும்,உன்றக்கும் படி எடுத்துனரத்துள்ளடார்/

அன்பு வழிச்பசல்சவாம்

அன்படா? அப்படின்ைடா என்ை? எவவளவு வினல? 
என்று ப்கடகும் அளவுக்கு ்மனி்தர்்களினடபய ்மைம் 
குறுகி பபடாகி்றது/்தன் ்தடாய் ்தநன்த வயன்த ஒத்்தவரடாய் 
இருந்தடாலும் ்மடா்மைடார் ்மடாமியடானர எதிரியடாய் 
படார்க்கும் ்மரு்ம்கள்,்தன் ்ம்கள் ்மடாதிரிபய இருந்தடாலும் 
்மரு்ம்கனள ந்கடாடுன்ம படுத்தும் ்மடா்மைடார் 
்மடாமியடார்,எை அன்பறறு சில உ்றவு்களின் நநறியற்ற 
வடாழவுமுன்ற இன்்றளவும் ந்தடாடர்நது ந்கடாணபட 
்தடான் இருக்கி்றது/குடும்பத்தில் அன்மதியின்ன்ம,கு 
ைப்பம்,. நவறுப்பு ,எை அதி்கரிக்்க ஒருவருக்கு ஒருவர் 
அன்னப பறி்மடாறிக் ந்கடாள்ளடா்த்தடால் அல்லது

உள்ளத்தின் அன்லே தவளிப்ேடுத்தாததால்/
அன்பின் வழியது உயிரநிலைஅஃதிைாரககு
என்புழதால் ழோரத்த உைம்பு/

. . . .அன்பு என்னும் உணர்வுடன் இயங்கும் 
உயிர்ப்பப உடனலக் ்கடாப்பது, அன்பு இல்லடா்த 
உடம்பு,எலும்பு்கனள நரம்பு்களடால் ப்கடார்த்துத் 
ப்தடாலடால் பபடார்த்தித் ்தன்சயில் நிரப்பி ந்மழுகிய 
நபடாம்ன்ம ஆகும். இன்த விட அன்புக்கு விளக்்கம் 
யடாரடால் ந்கடாடுக்்க முடியும்?

துன்�ம் ஏன்?

பி்றருக்கு துன்பம் ந்சய்ய நினைப்பவருக்கு 
நினைத்்தப் நபடாழுதிலிருநப்த துன்பம் வநது  
விடுகின்்றது,பி்றர் வடாழவன்த படார்த்து நபடா்றடான்மக் 
ந்கடாள்வது பி்றருக்கு நி்கழும் தீன்ம்கனளப் படார்த்து 
ரசிப்பது இம்்மைத்துக்கு ந்சடாந்தக் ்கடாரர்்கள் 
நிம்்மதினய இைநது ்தைக்கும் துன்பம் நநருங்குவன்த 
உணரடா்மல் உ்றக்்கம்

ததாலைப்ேர/
பிறரககுஇன்னா முற்ேகல் தெய்யின் 
தமககுஇன்னா

பிற்ேகல் தாழம வரும்/
மற்றவருககு தகடுதல் முற்ேகல் தெய்தால் அதன் 
தாககம் பிற்ேகழை,தாழம ொம்
அறியாமழை ெமககு வரும்/
.....இதில் வள்ளுவரின் அறிவுக கூரலம தமய் 
சிலிரகக லவககிறது
/முற்ேகலுககும் பிற்ேகலுககும் இலைேட்ை ழெரம், 
என்ேது குலறவான ழெரம்
தான் அதுப் ழோை பிறருககு துன்ேம் 
தெய்ேவரகள் குறுகிய காைத்தின் விலன
ேயலனயும் அனுேவிப்ேர/

இது பபடான்று ஒவநவடாரு கு்றளும் நல்லக் 
்கருத்துக்்கனள ன்கக்ப்கடார்த்து அணிவகுக்கி்றது.

இக்்கடாலக் ்கடா்தல் பலரடால் அறிமு்க்மடாகிய ்கடா்தல் 
்கல்யடாணத்தில் ்கன்றபயறுகி்றது பின் ்கணவனிடம் 
சிறு ்மைஸ்்தடாபம் என்்றடாலும் விவடா்கரத்தில் 
ந்கடாணடு பபடாய் விடும் என்பன்த்தடான்

இக்்கடாலத்தில் ்கடா்தல் என்று்சந்சடால்லிக் 
ந்கடாள்கி்றடார்்கள்/

ெனவினால் ெல்கா தவலரக கனவினால்
காண்ைலின் உண்தைன் உயிர,

பநரில் வரடாவிடடடாலும் ்கைவிலடாவது வநது 
ப்தடான்றி என்னை ்மகிழவிக்கின்்றடார்.அ்தைடால் 
இன்னும் உயிபரடாடு இருக்கின்ப்றன்.

ஒரு பவனள அந்த ்கடாலத்தில் ்கடா்தல் இவவளவு 
உயர்வடாய் இருநதிருக்்கலடாம்!

ச்தன் தித்திக்கும்,

ப்தன் என்்றடாபல கூடபவ தித்திப்பும் நினைவுக்கு 
வரும் அதுப் பபடால திருக்கு்றள் என்்றடாபல 
வடாழக்ன்கனய வடாழும் முன்றப் படி வடாை 
வழிக்்கடாடடும் நூல் என்று ்தடான்

நினைவுக்கு வரும்/

''்மனி்தன் ்மனி்தைடா்க வடாழும் முன்றனய ்கறபிப்பது 
திருகு்றள் என்்றடார் கி ஆ நபவிசுவநடா்தன் அவர்்கள், 
்மனி்தனை ்மனி்தைடா்க ்மடடு்மல்ல ந்தய்வ்மடா்க வடாை 
னவக்்கவும் திருக்கு்றள் என்்ற உயரிய ஆ்சடாைடால் 
முடியும்/எல்லடாக் கு்றள்்கனளயும் படித்து ்மைதில் 
அ்தன் நபடாருபளடாடு நிரப்புபவடாம் பன்க ,தீன்ம. 
ஒதுக்குபவடாம்.
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்பாவலர் ்தஞ்ச ்தர்மராசன மயிைாடுதுலை ்தமிழ்ச்சஙகம்

கவிவ்தயில் இலக்கணம்
வநதொன் என்பது முடிநத விட�
வருவொன் என்பது  எதிர்்ொலம்
வருதல  என்பது நி்ழ்வுவிட�
ஒருடம என்பது ஒன்தறன்்
பன்டம என்பது அதன்மமலொம்
ஆ என்பது ஒன்றன்பொல- அநத 
ஆநிடர என்பது பலவின்பொல
மக்்ள் என்பது பலர்பொலொம்
மொநதர்,மதவர் உயர்திடைமய

மயிலும் குயிலும் அஃறிடைமய
இரொமன், மெொமன் ஆண்பொலொம்
இரொடத,சீடத தபண்பொலொம்
படித்து என்பது விட� எச்ெம்
படித்தொன் என்பது விட�முறறு
அன்மப என்பது ் ொதலதமொழி
நண்பொ, என்பது விளிச்தெொலலொம்
பூட்டு என்பது தபொருட்தபயமர- நீ
பூட்டு என்பது  ஏவலவிட�
ெல,ெல என்பது கி்ளர்நதுவரும்
ெரி,ெரி என்பது  அடுக்கிவரும்
்ண்ணும் ் ொதும் உம் விகுதி
எண்ணும் எழுத்தும் ் ண் என்்
தமிழில இலக்்ைம்்றறிைமவ
தம்பி,நீயும் விரும்பிடுவொய்
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முறகொை நிலை: ஆரியர்்களின் சூழ்சசி்களடால் 
்தமிழ ந்மடாழியில் ஏரடாள்மடாை வட ந்சடாற்கள் 
்கடாலப்பபடாக்கில் ்கலநது, 19ஆம் நூற்றடாணடில் 
்தமிழும் ்ச்மறகிரு்தமும் அதி்கம் ்கலந்த ்மணிப்பிரவடாள 
நனட என்ந்றடாரு வைக்கு ்மக்்களினடபய ஓங்கியது. 
அந்த நினல நீடித்திருந்தடால், நம் அருந்தமிழ ந்மடாழி 
முறறிலும் சின்தநது என்ப்றடா ்மனலயடாளம் அல்லது 
ந்தலுங்கு பபடால பவறு ஒரு ந்மடாழியடா்க ்மடாறியிருக்கும்.

ஆைடால், ்தமிழத்்தடாய் ந்சய்்த ்தவப்பயைடாய்க், 
்கடாரிருளில் உதித்்த ்கதிரவைடா்க அப்பபடாது ப்தடான்றிய  
‘்தமிழக்்கடல்’ ்மன்ற்மனலயடி்கள் அவர்்கள் 
‘்தனித்்தமிழ இயக்்கம்’ எை ஓர் இயக்்கம் ந்தடாடங்கி, 
வடந்சடாற்கனள அ்றபவ ்தவிர்த்து, ்தனித்்தமிழ்ச 
ந்சடாற்கனள ்மடடுப்ம எழுது்தறகும், பபசு்தறகும் 
பயன்படுத்்த பவணடும் என்று முைங்கி, ்மயங்கிக் 
கிடந்த ்தமிைர்்களின் ்மருனள நீக்கித் ்தமிழுக்குப் 
புத்துயிர் ஊடடிைடார். ப்தவபநயப் படாவடாணர், 
நபருஞசித்திரைடார், திரு.வி.்க., படாரதி்தடா்சன் பபடான்்ற 
்தமிழ்ச ்சடான்ப்றடார்்கள் அந்த இயக்்கத்தின் 
விழுது்களடா்க விளங்கி, ்மணிப்பிரவடாள நனடனய 
முறறிலும் ஒழித்து, ்தனித்்தமினை மீடநடடுத்்தைர்.

இலைககொை நிலை: பின்பு ்கடாலமும் ்மடாறிக் 
்கடாடசி்களும் ்மடா்ற, 1938, 1960்களில் ஆடசியில் 

இருநப்தடார் இநதி ந்மடாழினய நம்மீது திணிக்்க, ்தநன்த 
நபரியடார், பபரறிஞர் அணணடா, சி.படா.ஆதித்்தைடார், 
்ம.நபடா.சி. பபடான்்ற ்தனலவர்்கள் முன்னின்று இநதி 
எதிர்ப்புப் பபடானர வழிநடத்தி, ்மடாணவர்்களும் 
்மக்்கள் பலரும் ்தம் இன்னுயினர ஈன்க ந்சய்து, 
இநதித் திணிப்னபத் ்தடுத்து நவறறிக்ந்கடாடி 
நடாடடிைர்.

தறகொை நிலை :  இவவளவு படாடுபடடு , 
்கடால்கடால்மடா்கக் ்கடாத்து வந்த நம் ்தடாய்ந்மடாழியில் 
இப்பபடாது ஆங்கிலம் ஆதிக்்கம் ந்சலுத்தி, ்தமினை 
அழிவின் படான்தக்கு ்மறுபடியும் இழுத்து்ச ந்சல்கி்றது. 
்தமிைர்்கள் ்தமினையும் ஆங்கிலத்ன்தயும் ்கலநது 
‘்தமிங்கிலம்’ பபசித் திரிகி்றடார்்கள். இருநூறு ஆணடு்கள் 
நம்ன்ம அடின்ம்களடாக்கி னவத்திருந்தவர்்களின் 
ந்மடாழி, இன்று ந்மது ந்மடாழிக்கு அடின்மத்்தனள 
பூடடி அைகு படார்க்கும் அவலநினலபய இங்கு 
நிலவுகி்றது. 

்தமிழவழிக் ்கல்வி நனடமுன்றயில் இருந்த 
்கடாலத்தில், ்தமிைர்்கள் ஆங்கில ந்மடாழினய நன்கு 
்கறறு, ஆங்கிலத்தில் அை்கடா்கப் பபசும் ஆற்றல் 
நபறறிருந்தடார்்கள். ஆைடால், ‘ந்மடரிகுபல்சன் 
பள்ளி’்களுக்கு என்று அனு்மதி அளித்்தடார்்கபளடா, 
அன்ப்ற ்தமிழின் நலிவும் ஆரம்பித்து விடடது. 

்தற்காலத் ்தமிழ்்தற்காலத் ்தமிழ்
‘கல்வததான்றி மண வததான்்றதாக கதாை்தவத வதாவளைதாடு முன் வததான்றிய மூ்தத குடி’ என்்ற 

வேருவமககுரிய ்நம் இனமும், ‘உைக முதன்வமதாழி’ என்று புகழப்ேடும் ்நம் தமிழ 
வமதாழியும் ேல்ைதாயிரம் ஆணடுகடகு முன்வே சீரும் சி்றப்புமதாக இருந்தன. ஆயினும் 
வததால்கதாப்பியர் கதாை்ததிவைவய தமிழ வமதாழியில் வடவமதாழிக கைப்பு இருந்தது என்ேதற்கு, 
‘வடவசதாற் கிளைவி வடவவழு்தது ஒரீஇ  எழு்தவததாடு புணர்ந்த வசதால்ைதா கும்வம’ என்்ற 
வததால்கதாப்பிய வரிகவளை சதான்று ஆகும். அவவதாறு பி்றவமதாழிக கைப்ேதால் கதாைந்வததாறும் 
தமிழ எவவதாறு ்நலிவுறுகி்றது என்ேவத இககடடுவரயில் கதாணவேதாம்.

து்ர.்தன்பாலன து்ர.்தன்பாலன ்தமிழ்நாடு
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அம்்மடா, அப்படா, அ்றம்ந்சய விரும்பு என்று அை்கடா்க, 
அறிவடா்கப் படித்்த நம் பிள்னள்கள், ‘A ஃபடார் 
ஆப்பிள்’ என்றும், ‘நரய்ன் நரய்ன் ப்கடா அபவ’ 
என்றும் ,  நம்  நில அன்மப்புக்கு ஒவவடா்த 
படாடங்்கனளயும், படாடல்்கனளயும், நபடாருளறியடா்மல், 
இருள் ்மைைம் ந்சய்யத் துவங்கிைடார்்கள். அ்தன் 
வி ன ள வ டா ்க ,  ஆ ங் கி ல வ ழி க்  ்க ல் வி யி ல் 
நபரும்படான்ன்மயடாை ்மடாணவர்்கள் படித்து, 
்தடாய்ந்மடாழியில் ்தவறின்றிப் பப்சத் ந்தரியடா்மல், 
ஆங்கிலத்திலும் அனரகுன்ற அறிபவடாடு ்தடு்மடாறி, 
இரணடுங்ந்கடடடாைடா்க ஒரு ்தனலமுன்றபய இன்று 
உருவடாகியுள்ளது.

ப்மலும், நபரும்படான்ன்மயடாை ்தமிைடாசிரியர்்கபள 
்மடாணவர்்களுக்கு்ச ்சரியடாை ்தமிழ உ்ச்சரிப்புப் 
பயிறசி அளிக்்கடா்மலும், பினையின்றித் ்தமினை  
எழுதும் பயிறசி அளிக்்கடா்மலும் இருக்கி்றடார்்கள். 
இத்்தன்கய சூைலில் ்கல்வி பயிலும் ்மடாணவர்்களின் 
தி்றன் எவவடாறு வளரும்? ஐநதில் வனளயடா்தது 
ஐம்பதில் வனளயு்மடா?

ப்மலும், ்மக்்களுடன் நநருங்கிய ந்தடாடர்பில் 

இருக்கும் ஊட்கங்்களடாை ந்தடானலக்்கடாடசி, 
தினரப்படங்்கள் எல்லடாப்ம ்தமிங்கிலத்ன்தப் 
பரப்புகின்்ற ்தர்மற்ற நினலயிபலபய ந்சயல்படுகின்்றை. 
இவறறின் வினளவடா்க, அனைத்துத் ்தரப்பு ்மக்்களும் 
்தமினைத் ்தவ்றடா்க உ்ச்சரித்துப்  பினையடா்கப் பபசி 
வருகி்றடார்்கள். அவர்்கள் ்தமிழில் எழுதும் படாங்கு 
அ்தனினும் ப்கடடா்க உள்ளது; ஏரடாள்மடாை எழுத்துப் 
பினை்கள், ்சநதிப் பினை்கள், இலக்்கணப் பினை்கள் 
என்று பினை்கள் ்மலிந்த ்தமிழில்்தடான் பலரும் 
எழுதுகி்றடார்்கள். 

நினலன்ம ஒருபு்றம் இவவடாறிருக்்க, ்மறுபு்றம் 
்தமிழந்ம டாழியின் மீது  ப றறுக்  ந ்க டாணட 
்தன்கன்மயடாளர்்கள் ்தமிழப் பபரனவ்களும், 
்சங்்கங்்களும் அன்மத்து எவவடாறு ந்சயல்படுகி்றடார்்கள் 
என்பன்தக் ்கடாணபபடாம். இம்்மடாதிரியடாை அரசியல் 
்கலப்பற்ற ்தமிழ அன்மப்பு்கள் நடாநடங்கும், 
உலந்கங்கும் பரவியிருப்பது ந்மக்கு ்மகிழ்சசி 
அளிக்்கக்கூடிய ந்சய்திபய என்்றடாலும், ஒறறுன்மயின் 
உயர்வினை அவறறின் அன்மப்படாளர்்கள் எந்த 
அளவிறகு உணர்நது ந்சயல்படுகி்றடார்்கள் என்பது 
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ப்கள்விக்குறிபய. உல்கத் ்தமிழ்ச ்சங்்கம் என்்ற 
நபயரிபலபய பல அன்மப்பு்கள் உள்ளை; உல்கத் 
்தமிழ என்று ந்தடாடங்கி, இன்னும் பல நபயர்்களில் 
ஏரடாள்மடாை அன்மப்பு்கள் பரவிக் கிடக்கின்்றை. 
இவர்்கள் அனைவருப்ம ்தனித்்தனியடா்க்ச 
ந்சயல்படுவ்தடால், ஒருமித்்த குரலடா்கத் ்தமிைரின் குரல் 
ஓங்கி ஒலிக்்க இயலடா்மல் பபடாய்விடுகின்்றது என்்ற 
ஆழந்த உணன்மனய, அ்தன் வன்ன்மனய அவர்்கள் 
இன்னும் அறியவில்னல என்பப்த வருந்தறகுரிய 
ந்சய்தியடாகும்.

்தமிழ ந்மடாழினய மீடநடடுத்்தல்: ்தடாழநது வரும் 
்தடாய்ந்மடாழியின் ்தன்கன்மயினைத் ்தடாங்கி நின்று, 
ஓங்குபு்கழ அனடவ்தறகு  ஒன்்றல்ல பல வழி்கள் 
்கடாணபது நம் ்கடைடாகும்; ்கடாணடான்ம ்மட்மடாகும்.

 மு்தலில் ஆங்கிலவழிக் ்கல்வி முன்றனய 
அ்றபவ அ்கறறி விடடு, ்தமிழவழிக் ்கல்வினயத் 
்தமிை்கந்மங்கும் ந்கடாணடுவர பவணடும். 
மு்தலடாம் வகுப்பில் இருநது  ஐந்தடாம் வகுப்பு 
வனர ்தமிழிபலபய அனைத்துப் படாடங்்களும் 
்கறபிக்்கப்பட பவணடும். ஐந்தடாம் வகுப்பில் 
ஆங்கிலம் ஒரு ந்மடாழிப்படாட்மடா்க ்மடடும் 
அறிமு்கப்படுத்்தப்பட பவணடும். (அறிஞர் 
அணணடா மு்தல் அப்துல் ்கலடாம் ஐயடா வனர 
எத்்தனைபயடா ப்மன்த்கள் அவவடாறு படித்து 
வந்தவர்்கள்்தடான்.) அ்தன்பின் ்கல்லூரியில், 
ஆங்கில வழியில் அறிவியல் படாடங்்கனளக் 
்கறபிக்்கலடாம். அதுவுப்ம, அறிவியல் நூல்்கள் 
அத்்தனையும் ்தமிழில் ந்மடாழிநபயர்க்்கப்படும் 
வனரபய. இளங்்கனலப் படடம் வடாங்கும் 
வனர, ்தமிழ ்கடடடாய்மடா்க ஒரு படாட்மடா்க 
இருக்்க பவணடும். இப்பபடாது பபடாலத் ்தமிபை 
படிக்்கடா்மல் எந்த ்மடாணவரும் படடம் 
நப்றலடாம் என்்ற இழிநினல ஒழிக்்கப்பட 
பவணடும்.

 பிநரஞசு ந்மடாழினய அவர்்கள் அர்சடாங்்கப்ம 
பி்றந்மடாழிக் ்கலப்பிலிருநது மீடநடடுத்்தது 
பபடால, நடாமும் மு்தலில் ்தமிழில் ்கலநதுள்ள 
பி்றந்மடாழி்ச ந்சடாற்கனள ப்ச்கரித்து ஒரு 
விரிவடாை படடியல் இட பவணடும். பின்பு 
அவறறிறகு ்மடாற்றடாை, ஈடடாை நற்றமிழ்ச 
ந்சடாற்கனளத் ப்தர்நந்தடுத்து, நனடமுன்றக்குக் 
ந்கடாணடுவர பவணடும். எழு்தப்படும் எல்லடா 
நூல்்கனளயும் ்தனித்்தமிழ ஆய்வுக்குழு ஒன்றின் 
்தணிக்ன்கக்குப் பின்பப அ்சப்சற்ற அனு்மதிக்்க 
பவணடும். அ்தன் பின்னும் பி்றந்மடாழி ்கலநது 
எழுதுபவடார்க்கு ்தணடத் ந்தடான்க விதிக்்க 
பவணடும். 

 ்மக்்கள் ந்தடாடர்பில் உள்ள ஊட்கங்்கள் 
அத்்தனையும் ்தனித்்தமிழத் ்தணிக்ன்கக்கு 
உடபட பவணடும். விதிமுன்ற்கனள மீறுபவடார் 
மீது ்தணடத் ந்தடான்க விதிப்பது உள்ளிடட 
பலவி்த்மடாை நடவடிக்ன்க்கள் எடுக்்கப்பட 
பவணடும்.

 ்தமிழ ஆசிரியர்்களுக்கு்ச சி்றப்புப் பயிறசி்கள் 
அளிக்்கப்பட பவணடும். ஆரம்பப் பள்ளியில் 
இருநப்த ்மடாணவர்்களின் ்தமிழ உ்ச்சரிப்பில் 
்தனிக் ்கவைம் ந்சலுத்்தப்பட பவணடும்.

 உலந்கங்கும் உள்ள ்தமிழ அன்மப்பு்களுக்கு 
இனடபய ஓர் ஒருங்கினணப்பும், ஒரு ்தனலன்ம 
அன்மப்பும் ,  ்தமிழந்மடாழிக்ந்கை ஒரு 
்தனிக்ந்கடாடியும் அன்மத்து, அ்தன் கீழ உல்கத் 
்தமிைர்்கள் அனைவரும் ஒறறுன்மயடா்க்ச 
ந்சயல்பட பவணடும். வடாடி்கன் என்்ற ஊரில் 
இருநது ந்கடாணடு, எப்படிப் பபடாப் ஆணடவர் 
உலகிலுள்ள ்கத்ப்தடாலிக்்கக் கிறித்துவர்்கள் 
அனைவனரயும் வழிநடத்துகி்றடாபரடா , 
அன்தப்பபடால, ்தமிைடாய்ந்த ்சடான்ப்றடார் 
ஒருவரின் ்தனலன்மயில் உல்கத்்தமிைர்்கள் 
அனைவரும் ஒன்றுபட பவணடும். அவவடாறு 
ஒன்றுபடடடால்்தடான் ,  உல்க அளவில் 
்தமிைர்்களின் ஆற்றல் அளப்பரிய்தடாகித் 
்தமிைர்க்கு எதிரடா்க நடக்கும் எல்லடா 
அவலங்்கனளயும் நடாம் ்தடுத்திடலடாம். 
இவறன்றநயல்லடாம் நடாம் சீரு்றத் திடடமிடடு்ச 
ந்சய்து முடிப்பின், நம் ்தமிழந்மடாழியின் பு்கழ 
உலந்கங்கும் ஓங்கி, உல்கப் நபடாது்மன்ற ்கணட 
நம் ந்மடாழி, உல்கப் நபடாதுந்மடாழியடா்க உயர்வு 
நபறும் நினலயும் வரும் என்பது உறுதி. 

ஒ ரு ங் கி ன ண ந து  ந ்ச ய ல் ப டு ப வ டா ம் !                                              
உலன்க நவல்பவடாம்! 

  

ஆங்கிேவெழிக கலவி முடைடே 
அ ை ய வெ  அ க ற் றி  வி ட் டு , 
ே மி ழ வெ ழி க  க ல வி ட ே த 

ேமிழக்மங்கும் ்காணடுவெர யவெணடும். 
முேோம் வெகுப்பில இருநது  ஐநோம் 
வெகுப்பு வெடர ேமிழியேயே அடனததுப் 
பாைங்களும் கற்பிககப்பை யவெணடும்.
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மமனாஹரி பசன்லன

ஆன்மாவின் பயணி
விழி மூடி....

அவ்வப்மபொது ் ண்்ட்ளக் மூடிக்

த்ொள்வதன் தொறபரியம் அறிய

விடழயும் ஒருவனிைம்…

்ண்்ட்ளக் மூடிக் த்ொள்வது

உறக்்ம் என்கிறொன் ் ட்ளத்தவன்

மயக்்ம் என்கிறொன் பசித்தவன்

பிரொத்தட� என்கிறொன் பக்தன்

தியொ�ம் என்கிறொன் மயொகி

்றபட� என்கிறொன் ் விஞன்

்�வு என்கிறொன் இட்ளஞன்

நொைம் என்கிறொள் ் ொதலி

அச்ெம் என்கிறது குழநடத

நிட�வுகூர்தல என்கிறொன் மொைவன்

லயிலபு என்கிறொன் ரசி்ன்

தெொர்க்்ம் என்கிறொன் பித்தன்

விழி மூடிக்த்ொள்ளும் மபொது

இதயத்மதொடு இடெவொகும் நுட்பமொ�  

உைர்வு்ள்...!

சிறு மநர விழிமூைலில சில தூரப்பயைம்...

நிரநதரமொ� ் ண்மூைலில  இன்னும்  ஆழமொய் 

அைர்த்தியொய் தெறிவொய் எலடலத்தொண்டி ததொடலதூரம் 

பிரபஞெவிலடல தீண்ை பயணிக்்ொமதொ...  

ஆன்மொ !

்ண்்ட்ளக் மூடிக்த்ொள்வதற்ொ் 

தெொலலிக் த்ொள்்ள தவவ்மவறு

்ொரைங்ள் இருக்கிறது இவர்்ளுக்கு…

நிரநதரமொ் ் ண்்ட்ளக் மூடிக்த்ொண்ை 

எ�க்கு மட்டும் தொன் இது இறப்பு 

என்று தெொலலத் ததரியவிலடல...!

உறக்்த்திருக்கும் உண்டு மரைத்தின் ெொயல…

இறப்டபப் பறறி என்ட� விை மறறவர்்ள் 

அதி்ம் அறிநது டவத்திருப்பதொமலொ என்�மவொ

என்ட� மட்டும் தட்டி எழுப்பி

ம்ள்வி்ள் எதுவும் ம்ட்்ப்பைவும்

இலடல.!
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்சங்்கத்  ்தமிழ இலக்கியப் படாடல்்களில் 
நபடாதிநதிருக்கும் உடகூறு்களும், மி்க நுடப்மடாை 
ந்சய்தி்களும், அறிவியல், ்மருத்துவ, வடாை ்சடாத்திர 
அறிவுக் ்களஞசியங்்களும், அன்த இயறறிப் படாடிய 
புலவர் நபரு்மக்்கள் மி்கப் நபருங் ்கல்வி பயின்று 
நுடப்மடாை அறிவடாற்றனலப் நபற்றவரடா்கபவ 
தி்கழநதிருக்கின்்றைர் என்பதும் ந்தளிவடா்கப் புரியும்.

ப்மலும், ்சங்்க ்கடாலத் ்தமிழ ்மரபில் ஆண்களுக்கு 
இனணயடா்கப் நபண்களும் ்சரிநி்கர் ்ச்ம்மடா்கக் ்கல்வி 
பயின்று, நபரும் தி்றன் ந்கடாணடு விளங்கிைர் 
என்பன்தப் நபணபடாற புலவர்்களடாை ஒளனவயடார், 
்கடாக்ன்கப் படாடினியடார், நபடான்முடியடார், நவணணிக் 
குயத்தியடார் ,  நபருங்ப்கடாப்நபணடு, ஒக்கூர் 
்மடா்சடாத்தியடார், ்கடாவறநபணடு, கு்ற்ம்கள் இளநவயினி, 
்மடாறபித்தியடார், ்மடாப்றடாக்்கத்து நப்ப்சனலயடார், 
நவறிபடாடிய ்கடா்மக்்கணணியடார் ஆகிபயடாரின் 
்தமிழப் புலன்ம வழியடா்க அறியலடாம். 

்தமிழ ந்மடாழி ்மடடு்மன்றி, எல்லடாத் துன்ற்களிலுப்ம 

்கல்வியில் சி்றநதுக் ப்கடாபலடா்சசிய ்தமிழ்ச 
்சடான்ப்றடார்்கள் பனடத்்த பனடப்பிலக்கியங்்களில் 
்கல்வி குறித்்த ந்சய்திக் குறிப்பு்கள் ந்கடாடடிக் 
கிடக்கின்்றை. அத்்தன்கயக் குறிப்பு்களில் ஒரு 
சிலவறன்றபயனும் ந்தடாகுத்்தளிக்்க முறபடுகிப்றடாம்.

அறியடான்ம  என்னும் ந்க டாடுப ந டானயப் 
பபடாக்்கவல்லது ்கல்வி ஒன்ப்றயடாகும். இ்தனை, 
பதிநைண கீழக்்கணக்கு நூல்்களுள் ஒன்்றடாை 
நடாலடியடார்பின்வரு்மடாறு உனரக்கி்றது.

இம்லம ேயககுமால் ஈயக குலறவின்றால்
தம்லம விளககுமால் தாமுளராக ழகடின்றால்
எம்லம யுைகத்தும் யாஙகாழணம் கல்விழோல்
மம்மர அறுககும் மருநது (ொைடியார 132)

ப்மலும்

குஞ்சி யழகும் தகாடுநதாலனக ழகாட்ைழகும்
மஞ்ெள் அழகும் அழகல்ை - தெஞ்ெத்து
ெல்ைம்யாம் என்னும் ெடுவு நிலைலமயால்
கல்வி அழழக அழகு (ொைடியர 131)

்தமிழ் ்தமிழ் 
இலக்கியஙகளில் கல்விஇலக்கியஙகளில் கல்வி

்தமிழ ் மந்தன - ொன ரிசசர்டு்தமிழ ் மந்தன - ொன ரிசசர்டு பைட்டர்பகன்னி, அயர்ைாநது

   வகடில் விழுச்வசல்வங கல்வி ஒருவற்கு
   மதாடல்ை மற்வ்ற யவவ 

என்ேதார் உைகப் வேதாதுமவ்ற தந்த வதய்வப் புைவர் திருவளளுவர். வளளுவரின் 
வதாககிற்கிணஙக, ஒரு மனிதன் தன் வதாழவில் வே்றவவணடிய வசல்வஙகளில் 
முதன்வமயதானச் வசல்வம் கல்வி ச் வசல்வவம என்ேது தமிழ கூறும் ்நல்வழியதாகும்.
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சீரடா்க வடாரப்படட ்தனலமுடியின் அைகும், 
வனளத்து உடுக்்கப்படும் ஆனடயின் ்கனரயைகும் 
்மஞ்சட பூ்சசின் அைகும் ்மக்்கடகு முடிந்த அைகு்கள் 
அல்ல; நடாம் நல்லவரடாய் ஒழுகுகின்ப்றடாம் என்று ்தம் 
்மைம் அறிய உணன்மயடா்க உணரும் ஒழுக்்கத்ன்தப் 
பயத்்தலடால் ்மக்்கடகுக் ்கல்வியைப்க உயர்ந்த 
அை்கடாகும், என்று விளக்கி ்கல்வியுனடன்மயின் 
சி்றப்னப அை்கடா்க எடுத்து இயம்புகி்றது.

திருக்கு்றள் பனடத்்த நபரு்ம்கைடார், ்தமிழப் 
பபரடா்சடான் வள்ளுவர், ்கல்வியின் சி்றப்னப அதி்கடாரம் 
நடாறபதில் அை்கடா்க விளக்குகி்றடார்.

்கல்வி அதி்கடாரத்தின் மு்தல் கு்றளடா்க அன்மவது,

கற்க கெைறக கற்ேலவ கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக (குறள் 391)

ஒருவர், ்தடாம் ்கறபவறன்றத் ்தவறில்லடா்மல் ்கறறு 
அ்தன்படி ஒழுகி  வடாை  பவணடுந்மன்று 
அறிவுறுத்திக்கூறுகி்றடார். ்கல்வி அதி்கடாரம் ்கல்வியின் 
சி்றப்னப எடுத்துனரக்கி்றது.

தவற்றிழவற்லகயில் அதிவீரராம ோண்டியர,
“கற்லக ென்ழற கற்லக ென்ழற பிச்லெ புகினும் 
கற்லக ென்ழற” 

என்று வலியுறுத்திக் கூறுகி்றடார். ்மணணில் ஒருவர் 
இரநது வடாைக்கூடிய ஏழன்ம நினல அனடந்தடாலும், 
்தடான் ்கல்வி ்கறகும் நறந்சயனல நிறுத்தி விடு்தல் 
கூடடாது என்று ந்மக்கு விளக்கிக் கூறுவது ந்தள்நளைப் 
புரியும்.

ந பணப டா ற  பு லவ ர் ்களில்  ஒ ருவ ர டாை 
நபரு்மடாடடியடார் ஒளனவயடார் மூதுனரயில்,

கலவயாகிக தகாம்ோகிக காட்ைகத்ழத நிற்கும்
அலவயல்ை ெல்ை மரஙகள் – ெலே ெடுழவ
நீட்ழைாலை வாசியா நின்றான் குறிப்ேறிய
மாட்ைா தவன்ென் மரம்

்கடாடு்களில் உயர்நது வளர்நதிருக்கும் ்மரங்்கநளல் 
லடாம் ்மரங்்களல்ல. ்மடா்றடா்க நன்குக் ்கற்றறிந்த 
்சனபயின் நடுபவ, ஓனல்ச சுவடியில் எழு்தப் 
நபறறிருக்கும் ந்சய்தினய வடாசிக்்க ்மடாடடடா்தவன், 

ஒளலவயார் காக்லகப் �ாடினியார் பவண்ணிக் குயத்தியார் குைமகள் இளபவயினி
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்மரத்திறகு ஒப்படாைவன் என்று ்கல்லடாப்தடானர 
இடித்துனரக்கி்றடார்.

பதிநைண கீழக்்கணக்கு நூல்்களில் ஒன்்றடாை, 
முன்றுன்ற அனரயைடார் என்்ற புலவர் நபருந்தன்க 
இயறறிய பைந்மடாழி நடானூறில், ்கல்வி ்கற்க பவணடிய 
இளன்மப் பருவத்ன்த

ஆற்றும் இளலமககண் கற்கைான் மூப்பின்கண்
ழோற்றும் எனவும் புணருழமா - ஆற்றச்
சுரம்ழோககி உல்குதகாண்ைார இல்லைழய 
இல்லை
மரம்ழோககிக கூலிதகாண் ைார

என்று எடுத்துனரக்கி்றடார்.

அ்தடாவது, ஒருவர் ்தன் ஓடத்தில் ஏறி ஆறன்றக் 
்கடந்த பின் ஓடத்திற்கடாை கூலினயக் ப்கட்க 
்மடாடடடார். அன்தப் பபடாலபவ ்கல்வினயக் 
்கற்றறகுரிய இளன்மக் ்கடாலத்தில் ்கல்லடா்தவன் 
மு து ன ்ம ய ன ட ந ்த  பி ன்  ்க ற று 
வல்லவைடா்தல் இயலடாது என்று 
எடுத்தியம்புகி்றடார்.

இவவடா்றடா்க, ்கல்வியின் அவசியத் 
ப்தனவனய எடுத்துனரக்கும் ்சங்்கத் 
்தமிழ இலக்கியங்்கள் ்கறப்றடாரின் 
சி ்ற ப்னபயும்  எடு த்து க்  கூ ்ற த் 
்தவறுவதில்னல. 

திருக்கு்றளில்,

“கண்ணுலையர என்ேவர கற்ழறார 

முகத்திரண்டு
புண்ணுலையர கல்ைாதவர” (குறள்-393)

என்று கூறுகி்றடார் திருவள்ளுவர்.

்கற்றவர்க்குக் ்கல்விபய நபரும் அைன்கக் 
ந்கடாடுக்கும். அவர்்கள் பவறு அணி்கலன்்கள் ஏதும் 
அணியபவணடடாம் .  ்க ற ்றவர்்கள் ப்மலும் 
அணி்கலன்்கனள அணிநதுந்கடாணடு ்தம்ன்ம 
அைகுபடுத்்த விரும்புவது நன்கு வடிவன்மத்்த 
அணி்கலனை ப்மலும் அைகுபடுத்துவன்தப் 
பபடான்்றது ஆகும் என்பன்த நீதிநநறி விளக்்கத்தில் 
கு்மரகுருபரர் பின்வரு்மடாறு படாடுகி்றடார்.

கற்ழறாரககுக கல்வி ெைழன கைனல்ைால்
மற்ழறா ரணிகைம் ழவண்ைாவாம் - முற்ற
முழுமணிப் பூணுககுப் பூண்ழவண்ைா யாழர
அழகுக கழகுதெய் வார

இ ன ்த ப்  ப ற றி ய ்ச  சி ந ்த ன ை ன ய ப ய 
நடான்்மணிக்்கடின்க பின்வரு்மடாறு எடுத்துனரக்கி்றது.

“கற்ேக கழிமைம் அஃகும் மைம் அஃகப்
புற்கநதீரத்து இவ்வுைகின் ழகாளுணரும்-
ழகாளுணரநதால்
தத்துவமான தெறிேைரும் அநதெறி
இப்ோல் உைகின் இலெநிறீஇ-உப்ோல்
உயரநத உைகம் புகும்”

இன்தப் பபடான்்ற, ்கல்வியின் அவசியத்ன்த 
எடுத்துனரக்கும் இலக்கியப் படாடல்்கள் ்தமிழ 
ந்மடாழியில் நவள்ளந்மை நின்றநதிருக்கின்்றை. 

இத்்தன்கய அறிவுனர்கபள, நம் முன்பைடானரக் 
்கல்வி ்கற்கத் தூணடியிருக்கின்்றை. ்தமிழப் புலவர் 
நபருந்தன்கபயடாரின் அறிவுனரனய ஏறறுக் ப்கள்வி்ச 
ந்சல்வத்ன்தத் ்தன்படால் புகுத்தி நம் முன்பைடாரும் 
சி்றப்புறறு வடாழநது, ்கல்வியின் விழுது்கனள ந்மக்கு 
விடடு்ச ந்சன்றிருக்கின்்றைர். இத்்தன்கய அறிவிற 
சி்றந்த முன்பைடாரின் வழி வந்த நடாம், ்கல்வியின் 

சி்றப்னப எத்திக்கும் எடுத்துனரத்து, ்கல்வியடால் 
சி ்ற ந து ,  பு ்க ழ  ந ப ற று  வ டா ழ ்த ல் 
அவசிய்மன்ப்றடா?

கற்றது லகம்மண்ணளவு
கல்ைாதது உைகளவு

என்பன்தயுணர்நது நடாள்ப்தடாறும் 
புதியனவ ்கறபபடாம். நடாம் ்கறபன்தப் 
பி்றருக்கும் பகிர்பவடாம்.

வடாழ்க ்தமிழ! வளர்்க ்தமிழக்குடி!!

ஒருவெர் ேன் ஓைததில ஏறி ஆற்டைக 
க ை ந ே  பி ன்  ஓ ை த தி ற் க ா ன 
கூலிடேக யகட்க மாட்ைார். அடேப் 

யபாேயவெ கலவிடேக கற்ைற்குரிே இளடமக 
காேததில கலோேவென் முதுடமேடைநே 
பின் கற்று வெலேவெனாேல இேோது 
என்று எடுததிேம்புகிைார்.

7474  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!



தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  7575        

பு.பிரநி்தா (17 வயது) கிண்லையடி, வாலழச்சசலன, இைஙலக

்தமிழா விழி ்தமிபழ ைழி
பிறப்பிலிருநது தமிழனின் மூச்ெொ்வும் மபச்ெொ்வும்/

தி்ழ்நது ் ரம் த்ொடுத்த தொய் தமொழிமய/

என்றும் தமிழனின் தவறறிக்்ொ� வழி/

நொத�ன்று குரல த்ொடுத்த தமிழழம்/

உடழப்மபொனுக்கு உயிரொ்வும் உடரப்மபொனுக்கு

தமொழியொ்வும்/

ம�தினின்றும் நொவினின்றும் என்றும் நீங்ொது/

அழிதவன்ற தெொலமல அறியொது வொழும்/

உயிர் உைர்வின் ததொன்டம தமொழிமய/

்ொலங்ள் ் ைநதொலும் தமிழிலுள்்ள ஆர்வம்/

குடறயவிலடல அது ஏத�ன்றும் ததரியவிலடல/

தமிழ்ப் பறறொ�து இவ்வுயிர் மண்மைொடு/

மபொகும் வடர இருக்கும் என்றொ�து/

உலகில எத்தட� தமொழி்ள் இருநதொலும்/

தமிழனுக்கு முதல தமொழி தமிழ் தமொழிமய/

உயிரது உலட் விட்டு மடறயும்

தருைம் வடர ட்த்ொடுப்பதும் அம்தமொழிமய/

தமிழுக்்ொ் வீழ்பவனுமுண்டு தமிழுக்்ொ்

வொழ்பவனுமுண்டு/

வீழப் மபொவது நொமொ் இருநதொலும்/

வொழப் மபொவது தமிழொ் இருக்்ட்டுமம/

என்ற எண்ைம் தமிழனுக்கும் இருநதிருக்கும்/

தமொழிக்கு என்றும் முதன்டம ஆகி/

தமிழனின் தவறறிக்கு ஏணிப் படியொகி/

்ொலம் ் ைநதும் வொழப் மபொகும்/

எம்தமிமழ விழி தமிமழ வழி!!

தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  7575        



7676  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!

20 1 0 -ல் இந்த நினலனய ஏறபடுத்தியதில் 
அணன்மயில் நபருநந்தடாற்றடால் ்மன்றந்த பபரடா. மு. 
ஆைந்தகிருஷ்ணனின் ்தனலன்ம முக்கிய்மடா்க 
விளங்கியது. உத்்த்மம் (INFITT) என்னும் உல்களடாவிய 
்கணித்்தமிழ அன்மப்னப உருவடாக்கியதில் மு. 
ஆைந்தகிருஷ்ணன் நநறிப்படுத்தி வழிநடத்திைடார். 
பபரடா . வடா . ந்ச . குைநன்த்சடாமி, பபரடா . மு. 
ஆைந்தகிருஷ்ணன் இருவரும் ந்சய்்த பரிநதுனரனய 
அர்சடாங்்கம் ஏற்றது. அ்தறகு முன்ைர் பலவன்கயடாை 
எழுத்துருத் ்தரப்படாடு்கள் வரலடாம் என்று குைப்பநினல 
்கணினி உலகில் இருந்தது. வனலப்பதிவு உல்கம் 
ப்தடான்றிய பின்ைர்்தடான், யூனிப்கடாட ஒன்று்தடான் 
இநதிய ந்மடாழி்களுக்்கடாை இனணயம் என்்ற நினல 

வந்தது. இது ஐஎஸ்ஓ ஸ்டடாணடர்ட. யூனிப்கடாட 
எழுத்துருனவப் பத்திரின்க உலகில் நபரிய அளவில் 
அறிமு்கம் ந்சய்்தவர் நடாணயவியல் அறிஞர் 
திை்மலர் ரடா. கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆவடார்.

டடாக்டர் மு. ஆைந்தகிருஷ்ணனின் அந்மரிக்்க 
வடாழக்ன்க: கிணடி நபடாறியியல் ்கல்லூரியில் சிவில் 
எஞசினீரிங்  பயின்்ற  ஆைந்தகிருஷ்ணன் 
நநடுஞ்சடானலத் துன்றயில் நபடாறியடாளரடா்க 
விளங்கிைடார். அப்பபடாது, ஈபரடாடு சி. ்சநதிரப்ச்கரன் 
்தனலன்மப் நபடாறியடாளர். அவர் பு்கழநபற்ற 
பிரின்சிடடன் பல்்கனலக்்கை்கத்தில் ஆரடாய்்சசி 
ந்சய்்தவர். அப்பபடாது ஆல்பர்ட ஐன்ஸ்னடன் 
பிரின்சிடடனில் பபரடாசிரியர். அந்மரிக்்கடா வந்த 

இவணயத்தில் ்தமிழ் எழுத்துருவும், இவணயத்தில் ்தமிழ் எழுத்துருவும், 
முவைைர் மு. ஆைந்தகிருஷணனும்முவைைர் மு. ஆைந்தகிருஷணனும்

 டாக்டர் நா. கமணசன, டாக்டர் நா. கமணசன, ஹூஸடன், படக்சாஸஹூஸடன், படக்சாஸ

இன்று இவணய்ததில் தமிழ வமதாவேல் வததாவைவேசிகளில் ்நன்கு இயஙகுகி்றது. 
வகதாரதானதா என்னும் வததாற்றுவ்நதாய்க கதாை்ததில் வதாட்ஸப், ஃஜூம் நிறுவனம் 
தரும் வததாவையதாடல் வசதிகள ேதாரதியதார் கணட கனவவ்த ததாணடி 

உைக்தவதவய வகயளைவதாகச் வசய்துவிடடது. ேல்வவறு வவகயதான கணினிகளில் தமிழ 
எழுதவும் வதாசிககவும் முடிகி்றது என்்றதால் அதற்கு முககியமதான கதாரணம் யூனிவகதாட 
என்னும் தரப்ேடு்ததிய எழு்ததுரு ஆகும்.  2010-ஆம் ஆணடில்  வகதாவவயில் நிகழந்த 
வசம்வமதாழி மதா்நதாடடில் அப்வேதாவதய முதல்வர் கவைஞர் மு. கருணதாநிதி யூனிவகதாட 
எழு்ததுருவவ தமிழக அரசு ஏற்றுகவகதாணடது என அறிவி்தததார். 
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மு்தல் ்தமிைர்்களில் ஒருவர். மின்ைப்சடாடடடாவில் 
ஆய்வு்மடாணவரடா்க்ச ப்சர வடாய்ப்பு கினடக்கும் என்்ற 
நினலயில் ஆைந்தகிருஷ்ணனை ஊக்குவித்்தடார். 
முனைவர் படடம் மின்ைப்சடாடடடாவில் நபறறு, 
நடல்லி ப்தசிய நநடுஞ்சடானல ஆய்வு ன்மயத்தில் 
ப்சர்நது பின்ைர் ்கடான்பூர் ஐஐடியில் பபரடாசிரியர் 
ஆைடார். அந்மரிக்்கடா, ரஷ்யடா, சீைடா பபடாலபவ, 
பிர்த்மர் இநதிரடா்கடாநதி ்தனலன்மயில் திரணட 
விஞஞடானி்களும், நபடாறியடாளர்்களும் ’புன்ைன்கக்கும் 
புத்்தர்’ (Smiling Buddha) என்்ற நபயரில் 1974 ப்ம 
்மடா்தத்தில் இநதியடானவ அணுகுணடு ந்கடாணட 
வல்லர்சடா்க்ச ந்சய்்தைர். வடாஷிங்டன் தூ்தர்கத்ன்த 
நடாடி, ப்கள்வி்கள் ப்கடடுத் துனளத்்த அந்மரிக்்க, 
ஐபரடாப்பிய பத்திரின்கயடாளர்்களுக்கு இநதிய 
அதி்கடாரி்கள் அளித்்த பதில் திருப்தி்கர்மடா்க இல்னல. 
இநதியடாவின் நபயர் ்தடாழ்சசி அனடயும் என்று 
்மத்திய ்மநதிரி்களில் சி. சுப்பிர்மணியம் பபடான்ப்றடார் 
புரிநதுந்கடாணடைர். இநதிரடா ்கடாநதியிடம் மூத்்த 
அதி்கடாரி்கனள விட, ந்தடாழில்நுடபம், விஞஞடாைம், 
ப்மனல நடாடு்களின் ந்சயல்முன்ற்கள் ந்தரிந்தவர்்கள் 

னடம், நயூஸ்வீக், லணடன் னடம்ஸ், பபடான்்ற 
பத்திரின்கயடாளர் ந்தடாடுக்கும் ப்கள்வி்களுக்குப் பதில் 
அளிப்பது அவசியம் என்்ற ஆபலடா்சனை அளித்்தைர். 
அன்த ஏற்ற பிர்த்மர் ’அறிவியல் ஆபலடா்ச்கர்’ என்்ற 
புதிய ப்தவினய வடாஷிங்டனில் இருந்த இநதிய 
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எல லி சி ன்  ஏ ழு  கி ண று க 
கல்வெட்டில உள்ள உயிர், 
்மய் எழுததுககள் ்சைன்டனப் 

ய ப ர க ர ா தி யி ல  ே ற் க ா ே த  ே மி ழி ன் 
யேடவெககாகப் பேன்படுகிைது. இவெற்ைால 
ேமிழ அலோே பிை இநதிே, யமடே நாட்டு 
்மாழிகளின் ் சைாற்கடளயும் சைரிோக எழுே 
முடிகிைது. 
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தூ்தர்கத்தில் ஏறபடுத்திைடார். அ்தறகு சிஎஸ் ்தகுதி 
வடாய்ந்த மு. ஆைந்தகிருஷ்ணன் நபடாருத்்த்மடாைவர் 
என்்றடார். புதிய ப்தவி ஏறறு அந்மரிக்்கடா மீணடும் 
வந்த ஆைந்தகிருஷ்ணன் தி்றன்மயடா்க்ச ந்சயலடாறறிப் 
பின்ைர் ஐ.நடா. ்சனபயில் 1978-ல் விஞஞடாைப் பிரிவில் 
உயர் அதி்கடாரி ஆைடார். சி. சுப்பிர்மணியம் ஆ்தரித்்த 
இநதியடாவின் உயர் அதி்கடாரி்கள் உள்ள ஒளிப்படம் 
இங் ப்க  ்க டாணல டா ம்  ( இடப் பு ்ற த் தில்  மு . 
ஆைந்தகிருஷ்ணன்).

 வடாஷிங்டனில் வடாழந்த 1980-்களில் ்கணினி 
ந்தடாழில்நுடபம் ்மக்்களினடபய நபருகியது. 
அப்பபடாது இணநடர்நநட இல்னல. ்கணினியில் 
்தமினை அ்சசிட முயறசி்கள் ப்மறந்கடாள்ளப்படடை. 
மு்தல் மு்தலடா்க, பலரும் பயன்படுத்திய ்தமிழ 
எழுத்துருனவ ஆப்பிள் லி்சடா ்கணினிக்குப் 

பபரடா. மு. ஆைந்தகிருஷ்ணன் அர்சடாங்்கத்ன்தத் 
தூணடி நபரிய அளவில் நி்கழத்திைர். ்தமிழ 
்தடட்சசு எநதிரத்தில் உள்ள வின்சப்பலன்கக்கு 
்மடாற்றடா்க, ்தமிழின் உயிர், ந்மய் எழுத்து்கள் ்மடாத்திரம் 
ந்கடாணட வின்சப்பலன்க  நவளியடாைது. ஐபபடான், 
ஆணடிரடாய்ட பபடான்்றவறறில் அவவடாப்ற 
வின்சப்பலன்க ்தமிழுக்கு இன்று பயன்படுகி்றது. 

இநதியடாவின் வரலடாறன்ற ஆரடாயப் பயன்படுவது 
ந்மடாழியியல் துன்ற. திரடாவிட ந்மடாழிக்குடும்பம் 
என்்ற இத்துன்றக் ப்கடாடபடாடனட்த 1816-ல் ்தந்தவர் 
எல்லிஸ் என்னும் ந்சன்னை ்கநலக்டர். அவர் 
கு்றனள ஆரடாய்நது ,  ்ச்மணர்்கள் வழிவழி 
வணங்கிவரும் திருவள்ளுவர் உருவத்ன்த ்தங்்கக் 
்கடாசு்களடா்க நவளியிடடவர். எல்லிசின் ஏழு கிணறுக் 
்கல்நவடடில் உள்ள உயிர், ந்மய் எழுத்துக்்கள் 
ந்சன்னைப் பபர்கரடாதியில் ்தற்கடாலத் ்தமிழின் 
ப்தனவக்்கடா்கப் பயன்படுகி்றது. இவற்றடால் ்தமிழ 
அல்லடா்த பி்ற இநதிய, ப்மனல நடாடடு ந்மடாழி்களின் 
ந்சடாற்கனளயும் ்சரியடா்க எழு்த முடிகி்றது. 

உத்்த்மம் ்சடார்பில் யூனிப்கடாட பணிக்குழுத் 
்தனலவரடா்க பணியடாறறும் வடாய்ப்பு எைக்கு 
அன்மந்தது. யூனிப்கடாட நிறுவைம் 2000-ல் ்தந்த 
எழுத்துருனவ ப்மம்படுத்தும் பணி்களில் ஈடுபடடு 
நவறறி நபறப்றடாம். ஐநது தினண்கள் ந்கடாணட 
்தமிழந்மடாழி ஆ்றடாம் தினணயடா்க இனணயத்தில் 
வளர்்சசி நபறறு வருவ்தறகுக் ்கடாரணம் யூனிப்கடாட 
எழுத்துரு ்தடான். 

இ்தைடால் கூகுளில் துைடாவ முடிகி்றது. ்தமிழ 
இனணயப் பல்்கனல வழியடா்க இன்னும் மூன்று 
நடான்கு லட்சம் புத்்த்கங்்கனள வனலபயறறிைடால், 
அனவ ்தடாைடா்க யூனிப்கடாட ஆகிவிடும். உலந்கங்கும் 
்தமிழ ஆரடாய்்சசிப் பீடங்்கள் பல ப்கடாடி ரூபடாயில் 
உருவடாகி வருகின்்றை. ந்சம்ந்மடாழி ஆரடாய்்சசி்கள் 
சி்றக்்க, இனணயப் பல்்கனலயில் பல லட்சம் 
புத்்த்கங்்கனள வருடி பிடிஎப் ப்கடாப்பு்களடா்க ஏறறுவது 
்தமிை்க அர்சடாங்்கம் ்சடாதிக்்க பவணடும். அர்சடாங்்கத் 
துன்ற்கள் எல்லடாவறறிலும் மின்ைடாளுன்க தி்றம்பட்ச 
ந்சயல்பட யூனிப்கடாட எழுத்துரு ்மடடும் பயன்படுத்்த 
பவணடும். நிலம், ந்சடாத்து, ்கல்வி, ்கல்லூரி, மின் 
்கடடணம் ,  வங்கி  ப ப டான்்றைவறறி றகு த் 
வனலத்்தளங்்கள் உருவடா்தல் அவசியம். இனணயப் 
பல்்கனலக்்கை்கத்ன்த இலட்சக்்கணக்்கடாை நூல்்கள் 
ந்கடாணட ்தள்மடா்க உருவடாக்குவது பபரடா . 
குைநன்த்சடாமி, ஆைந்தகிருஷ்ணன் பபடான்ப்றடாருக்கு 
நல்ல அஞ்சலி ஆகும்.
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்சைம் ் ம ா ழி  ஆ ர ா ய் ச சி க ள் 
சி ை க க ,  இ ட ண ே ப் 
பலகடேயில பே ேட்சைம் 

புதேகங்கடள வெருடி பிடிஎப் யகாப்புகளாக 
ஏற்றுவெது ேமிழக அரசைாங்கம் சைாதிகக 
ய வெ ண டு ம் .  அ ர சை ா ங் க த  து ட ை க ள் 
எலோவெற்றிலும் மின்னாளுடக திைம்பைச 
்சைேலபை யூனியகாட் எழுததுரு மட்டும் 
பேன்படுதே யவெணடும்.

நபர்க்கிலியின் ஜடார்ஜ் ைடார்ட உருவடாக்கிைடார். 
அவர் ைடார்வர்ட பல்்கனலயில் ்சங்்க இலக்கியத்ன்த 
ஆை்மடா்க ஆரடாய்ந்தவர். அ்தனைப் நபறறு அணங்கு 
என்னும் அைகிய எழுத்துக்்களடா்க ்மடாறறி புதி்தடா்க 
விறபனைக்கு வந்த ன்மக்பரடா்சடாப்ட ்கணினிக்கு 
வடிவன்மத்்தவர் நப. குப்பு்சடாமி. ‘திருக்கு்றள்’ அை. 
ரடாம்ப்மடா்கன், ‘அணங்கு’ குப்பு்சடாமியுடன் பபரடா. மு. 
ஆ. அவர்்கனள்ச சிலமுன்ற ்சநதித்ப்தன். ்தமிழக் 
்கணின்ம வளர்்சசியில் பபரடார்வத்துடன் ப்கள்வி்கள் 
ப்கடபடார். 1990-ல் அணணடா பல்்கனலக்்கை்கத் 
துனணபவந்தர் ஆைடார். இனணய ்மடாநடாடு 1999-ல் 
ந்சன்னையில் நடத்்த பபரடா. வடா. ந்ச. குைநன்த்சடாமி, 
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கவிஞர்.்ப.கணணனமசகர்
 

கிண்லையடி, வாலழச்சசலன, 
இைஙலக

 பத்தொம் நூறறொண்டில பகிர்நத நலவொணி்ம் 

     டபநதமிழன் தெய்தொர் பொரினில ெொதட� 

வித்த் தமிழன் மவ்ளொண்டம தபருக்கி 

     விட்ளநதிை உடழத்தொர் விடிநதது மவதட� 

ெத்தங்ள் மத்தியில தமிழிடெ வ்ளர்த்து 

     ெரி்ம இடெமயொடு ெஙகீத மபொதட� 

சுத்தமடத ஊருக்கும் தெொலலிய தமிழன்   

     தூய்டமடய பொருக்கு தெொலலியது ெொதட� 

்ட்டிைக் ் டலயினில ் ொட்டி�ொன் திறடம 

     ் ண்ணுறற உல்மம ் னிநதிை பொரொட்டு 

தவட்டிதய� மபெொது மவண்டிய உடழப்பிட� 

      மவததம�க் த்ொண்ைதொல வொஙகி�ொன் சீரொட்டு  

முட்டிடும் ் ொட்ளயடத முத்தமிடும் தமிழனின் 

      முன்ம�ொர்்ள் ் ொட்டிய வீரத்தின் விட்ளயொட்டு

மட்டிலொ மகிழ்மவொடு மலர்நத நலஇலலறம்  

      மட�யொள் ஒருவம்ளொடு மொறொத வொழ்வூறறு 

உல்த்தின் நொதைலொம் உயர்நமத நின்றிடும்  

      ஒப்பிலொ தமிழிடழ உைர்நது நீதெயலபடு 

இலக்கிய ் ொப்பிய இடையிலொ நூல்ளும் 

      எநதமிழ் தமொழியில ஏரொ்ளதம� மபொறறிடு

்தமிழா விழி ்தமிபழ ைழி

பலட்யில எழுதும் பருவத்தின் முதமல 

      பிள்ட்ள்ள் தமிடழ பயின்றிை நீவி்ளக்கிடு 

குலமடத ் ொக்கும் குன்றின் வி்ளக்த்�  

      தமிழொவிழி உ�க்கு என்றும் தமிமழவழி 

      

      

                        -

தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  7979        



8080  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!

ந்மது ்தமிைர்்களின் அறிவுக்கூர்ன்மனயயும் 
தி்றன்மனயயும் ப்மன்ன்மனயயும் எடுத்துனரக்கும் 
்கடாலத்ன்த நவன்று நிறகும் ்சடாடசி்களடா்க விளங்கும் 
ப்கடாயில்்கனளயும் குளங்்கனளயும் ஏரி்கனளயும் 
்கடால்வடாய்்கனளயும் அனண்கடடு்கனளயும் ்கடட 
அவர்்கள் பயன்படுத்திய அளவு முன்ற்கனள நடாம் 
அறிநது ந்கடாள்வதும் உல்க ்மடாந்தர் அனைவரும் 
அறிந்த ந்கடாள்ளவும் ந்மது ்சந்ததி்கள் அறிநது 
ந்கடாள்ளவும் ந்சய்வது ்தமிைர்்களடாை ந்மது 
்கடன்மயல்லவடா?  

அன்த்ச ந்சவவபை ந்சய்ய ந்மக்கு வடாய்ப்பு 
கினடக்கும் நபடாழுது உலப்கடார்க்கு எடுத்தியம்பி  
ஆவண படுத்்த என்ைடால் ஆை முயறசியடா்க இந்த 
்கடடுனரனய ்ச்மர்ப்பிக்கிப்றன்.

 வடாருங்்கள் பைந ்தமிைர்்களின் அளவியல் 

முன்ற்கனள ஒவநவடான்்றடா்க ்கடாணபபடாம்.

1.நிை அளலவகள்

நில அளனவ 

100 ்ச.மீ          - 1 ஏர்ஸ்

100 ஏர்ஸ்     - 1 நைக்படர் 

1 ்ச.மீ         - 10 .764 ்ச அடி

2400 ்ச.அடி     - 1 ்மனை 

24 ்மனை    - 1 ்கடாணி

1 ்கடாணி      - 1 .32 ஏக்்கர் 

144 ்ச.அங்குலம்   - 1 ்சதுர அடி 

்தமிழரின் அளவியல் ்தமிழரின் அளவியல் 
முவறகள்முவறகள்

மகாமகள் குமு்தாமகாமகள் குமு்தா

மூவவந்தர்கள ஆணட தமிழக்ததில்  மககள நிைஙகவளை அளைகக, அரணமவண 
வகதாயில்கள கடட , ேதால், வ்நய், வேதான்்ற திரவப் வேதாருடகள வ்நல்,  ததானியஙகள 
ேயிறு வவககள அளைகக, தஙகம் , வவளளி, வசப்பு வேதான்்ற உவைதாகஙகவளை 

மதிப்பிட , கதாை வ்நர்தவத கணககிட ேைவிதமதான அளைவவ முவ்றகவளை ேயன்ேடு்ததினர். 
அவத ேை கல்வவடடுகளில் வவடடியும்  வசப்பு ேடடயஙகளில் வேதாறி்ததும்  பிற்கதாை 
சந்ததியினர் அறிந்து பின்ேற்்றவும் ஏற்ேதாடுகவளை வசய்திருந்தனர்.  ேழந்தமிழர்கள 
ேயன்ேடு்ததிய ேல்வவறு அளைவு முவ்றகள இககதாை்ததிலும் ்நதாம் உேவயதாகிககிவ்றதாம். சிை 
அளைவீடுகள ்நவடமுவ்றயில் வழகவகதாழிந்து வேதாயின. ஆனதாலும் தற்கதாை்ததில் உளளைது 
வேதான்்ற எந்த வததாழில் நுடே வசதிவயதா இயந்திரஙகவளைதா இல்ைதாமவைவய அவர்கள கடடிய 
வகதாயில்களும் அரணமவணகளும் ஏரிகளும் அவணகடடுகளும் இன்றும் ்நம் கண 
முன்னதால் அற்புதமதான சதாடசியஙகளைதாக கதாடசியளிககின்்றன. 

வான்கூவர் கனடா
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435 .6 ்சதுர அடி / 1000 ்ச.லிங்க்ஸ்     -1ந்சன்ட

100 ந்சன்ட / 1லட்சம் ்ச.லிங்க்ஸ்        - 1  ஏக்்கர் 

2 .47ஏக்கர் -1பஹக்சடர்

1 நைக்படர்   = 2.5 ஏக்்கர் (2.47 ஏக்்கர் ) 

1 ஏக்்கர்     = 4840 குழி (Square Yard) 

100 ந்சன்ட   = 4840 ்சதுர குழி்கள் 

1 ந்சன்ட    = 48.4 ்சதுர குழி்கள்

1 ஏக்்கர்    = 4067.23 ்சதுர மீடடர் 
     (Sq. Meter )
1 ஏக்்கர்   = 43560 ்சதுர அடி 

1 குழி (Square Yard = 0.8361 ்சதுர மீடடர் 

    (Square Meter)

1 ்ச.மீ(Square Mete   = 1.190 குழி

1 குழி         = 9 ்சதுர அடி 

1 ்ச.மீ(Square Meter) = 10.76 ்சதுர அடி 

1 குந்தடா (Guntha)  = 121 குழி = 101.17 ்சதுர மீடடர்

1 குந்தடா (Guntha) = 33 அடி * 33 அடி = 1089  
    ்சதுர அடி

100 குழி         =  ஒரு ்மடா

20 ்மடா          =  ஒரு பவலி

3.5 ்மடா       =  ஒரு ஏக்்கர்

6.17 ஏக்்கர்    =  ஒரு பவலி

16 ்சடாண       =  1 ப்கடால் 

18 ப்கடால்      =  1 குழி

100 குழி        =  1 ்மடா

240 குழி        =  1 படாட்கம்
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2. முகத்்தல் அளலவகள்:

ஒரு ஆைடாக்கு    =  நூறறி அறுபத்திநயடடு
    மில்லி லிடடர்.

ஒரு உைக்கு       = முன்னூறறு முப்பத்தி 

   ஆறு மில்லி லிடடர்.

ஒரு ்கலம்         = அறுபத்து நடாலனர லிடடர்.

ஒரு தூணி        = இருபத்தி ஒன்்றனர லிடடர்.

ஒரு நநய்க் 
்கரணடி           = ப்தக்்கரணடி அளவு.

ஒரு எணநணய்க் 
்கரணடி    = இரு நூறறி நடாறபது
      மில்லி லிடடர்.

ஒரு படாலடானட      = முப்பது மில்லி லிடடர்.

ஒரு குப்பி             = எழுநூறுமில்லி லிடடர்.

ஒரு அவுன்ஸ்     = முப்பத்திநயடாரு கிரடாம்.

முன்னூறறு 
அறுபது நநல்    = ஒரு ப்சடாடு.

ஐநது ப்சடாடு    = ஒரு ஆைடாக்கு.

இரணடு ஆைடாக்கு  = ஒரு உைக்கு.

இரணடு உைக்கு     = ஒரு உரி.

இரணடு உரி   = ஒரு நடாழி.

எடடு நடாழி   = ஒரு குறுணி.

இரணடு குறுணி     = ஒரு ப்தக்கு.

இரணடு ப்தக்கு      = ஒரு தூணி.

மூன்று தூணி        = ஒரு ்கலம்.

3.நிறுத்்தல் அளலவகள்

மூன்ப்ற முக்்கடால் குன்றி ்மணி எனட   = ஒரு 
பணநவனட.

முப்பத்தி நரணடு குன்றி ்மணி எனட   = ஒரு 
விரடா்கன் எனட.

பத்து விரடா்கன் எனட = ஒரு பலம்.

இரணடு குன்றி ்மணி எனட   = ஒரு உளுநது 
எனட.

ஒரு ரூபடாய் எனட  = ஒரு ப்தடாலடா.

மூன்று ப்தடாலடா     = ஒரு பலம்.

எடடு பலம்     = ஒரு ப்சர்.

நடாறபது பலம்   =  ஒரு வீன்ச.

ஐம்பது பலம்    = ஒரு தூக்கு.

இரணடு தூக்கு   = ஒரு துலடாம்.

ஒரு குன்றி எனட   = நூறறி முப்பது 

   மில்லி கிரடாம்.

ஒரு பணநவனட    = நடானூறறி 

   எணபத்ந்தடடு மில்லி கிரடாம்.

ஒருப்தடாலடா   = ப்தடாரடாய்மடா்க பன்னிரணடு கிரடாம் 
(துல்லிய்மடா்க 11.7 கிரடாம்)

ஒரு பலம்             = முப்பத்தி ஐநது கிரடாம்.

ஒரு வீன்ச            = ஆயிரத்தி நடானூறு கிரடாம்.

ஒரு விரடா்கன்         = நடான்கு கிரடாம்.

4. காை அளவுகள்

இருபத்தி நடான்கு நிமிடங்்கள் = ஒரு நடாழின்க.

இநரணடனர நடாழின்க       = ஒரு ்மணி.

மூன்ப்ற முக்்கடால் நடாழின்க = ஒரு முகூர்த்்தம்.

அறுபது நடாழின்க     = ஒரு நடாள்.

ஏைனர நடாழின்க            = ஒரு ்சடா்மம்.

ஒரு ்சடா்மம்    = மூன்று ்மணி.

எடடு ்சடா்மம்   = ஒரு நடாள்.

நடான்கு ்சடா்மம்      = ஒரு நபடாழுது.

நரணடு நபடாழுது   = ஒரு நடாள்.

பதினைநது நடாள்    = ஒரு பட்சம்.

நரணடு பட்சம்       = ஒரு ்மடா்தம்.

ஆறு ்மடா்தம்        = ஒரு அயைம்.

நரணடு அயைம்    = ஒரு ஆணடு.

அறுபது ஆணடு     = ஒரு வடடம்.

்தமிழா விழி! ்தமிபழ ைழி!!
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து்ர.்தன்பாலன கிண்லையடி, வாலழச்சசலன, 
இைஙலக

்தமிழா விழி! ்தமிபழ ைழி!!
ததொன்பு்ழ் மபசித் தூஙகுதல மபொதும்

துடிப்புைன் எழுநது தெயலபை மவண்டும்

அநநிய தமொழிநடம ஆண்ைது மபொதும்

ஆஙகிலம் ் லநது மபசுதல மைடம

தனித்தமிழ் மபசித் தடழத்திை மவண்டும்

தமிழிட�ப் பிடழயற எழுதிை மவண்டும்

்ன்னித் தமிழ்ஆம் ் ணினித் தமிழொய்

அறிவியல தமிழும் தெழித்திை மவண்டும்

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி! தமிழொ விழி! தமிமழ வழி! 

தொய்தமொழிக் ் லவி ஓஙகிை மவண்டும்

அயன்தமொழிப் பித்தம் அ்ன்றிை மவண்டும்

ஆய்வு்ள் பலவும் தமிழினில மவண்டும்

அருங்டலச் தெொற்ள் ஆக்கிைல மவண்டும்

தெய்ததொழில இைத்தும் டபநதமிழ்ப் மபொறறு

மெர்த்திை மவண்ைொம் பிறதமொழிச் தெொற்ள்

டவய்ம் மபொறறிை வொழ்நதிை மவண்டும்

வலலடம த்ொண்டு நலலடவ தெய்மவொம்

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி! தமிழொ விழி! தமிமழ வழி! 

மெய்்ட் த்லலொம் தெநதமிழ்ப் தபயரிடு

வொயினில நுடழயொ வைதமொழிப் தபயர் ஏன்

ட்தயழுத் திைவும் தமிமழ நன்று

ட்யறு நிடலடய மொறறிடு இன்று

தபொய்யுடரச் ெைஙகு்ள் மபொறறிை மவண்ைொம்

தமய்யறி வுைம� மமன்டம யடைமவொம்

அய்யன் குறத்ளொடு இலவிழொ சிறப்பு

அறியொ தமொழியினில மநதிரம் மவண்ைொம்

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி! தமிழொ விழி! தமிமழ வழி! 

எண்ணிய எலலொம் எய்திை மவண்டும்

ஏய்ப்பவர் தம்டம தவன்றிை 
மவண்டும்

நு ண் ணி ய  ் ட ல ப ல 
வ்ளர்த்திை மவண்டும்

நூல்ம் எஙகும் பரப்பிை மவண்டும்

நலிவுைன் நொளும் தமலிநதது மபொதும்

தமிழொ விழி! தமிழொ விழி! தமிழொ விழி!

விழிப்புைன் முயன்று தவறறி்ள் தபறறிைத் 

தமிழொ விழி ! தமிமழ வழி! தமிழொ விழி! 
தமிமழ வழி! 
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பப்சசு என்பது ஒரு வன்கயில் அை்கடாை முன்றயில் 
சுவடாசித்்தல் என்ப்தடா்க இருநதிருக்கி்றது, ஒலி்கனள 
உ ரு வ டா க் கு வ ்த ற ்க டா ்க  ந டா ம்  அ தி ்க ்ம டா ை 
்கடடுப்படாடடுடன் சுவடாசிக்கிப்றடாம்.

பவடனடயடாடி ்மடாமி்சத்ன்த்ச ்சடாப்பிடடுக் 
ந்கடாணடிருந்த, நநருப்னப பயன்படுத்்தத் ந்தடாடங்கிய 
்கடாலத்தில் வடாழந்த ்மனி்தர்்கள் மு்தலில் எப்பபடாது 
பப்சத் ந்தடாடங்கிைடார்்கள்? ்மனி்தர்்கள் ்மடடுப்ம 
ந்மடாழினயப் பயன்படுத்தும் உயிரிை்மடா்க 
இருக்கி்றடார்்கள். விலங்கு்களிடம் இருநது நம்ன்ம 
்தனித்துவ்மடாக்கிக் ்கடாடடுவதும் அது்தடான் என்பது 
இந்த பரிணடா்ம வளர்்சசியில் முக்கிய்மடாை 
நினல்மடாறு்தலடா்கக் ்கரு்தப்படுகி்றது. வடாழக்ன்க 
நினலயில் ்மடாறு்தனல ஏறபடுத்தியதில் ்மற்றவறன்றக் 
்கடாடடிலும், உணன்மயடாை அம்்சம் இது்தடான். 
அ்தைடால்்தடான் ந்மடாழியின் பூர்வீ்கத்ன்தக் 
்கணடறிவதில் ்மக்்கள் ஆர்வ்மடா்க இருக்கி்றடார்்கள். 
எ ப் பப டா து  ந ்ம டா ழி  ப ்த டா ன் றி யி ரு க் கு ம் 
எைஆ்ச்சரியப்படுகி்றடார்்கள். உணன்மயடாை 
ந்தடாடக்்கம் குன்றந்தபட்சம் 50,000 ஆணடு்களுக்கு 

முநன்தய்தடா்க இருக்்கலடாம் என்ப்தற்கடாை சுவடு்கள் 
உள்ளை. ந்மடாழியின் ப்தடாற்றம் அன்தவிடவும் 
பைன்மயடாை்தடா்க இருக்்கலடாம் என்று நபரும்படாலடாை 
ந்மடாழியியல் வல்லுநர்்கள் கூறுகின்்றைர். 

"தொல்லில் உயரவு தமிழ்ச் தொல்ழை - அலதத்
   ததாழுது ேடித்திைடி ோப்ோ"
என்று  குழநலதகளுககும் எடுத்துலரத்தார ோரதி.

“இனிலமத் தமிழ் தமாழி எமது-எமக 
  கின்ேம் தரும்ேடி வாய்த்த ெல் அமுது” 

எை உயினர வடாழவிக்கும் அமு்த்மடா்க ்தமினை 
பபடாறறிைடார் படாரதி்தடா்சன்.

ந்தடாழில்நுடபம் பீடு நனடபபடாடடு வரும் 
இநநவீை ்கடாலக்்கடடத்தில் ்மடாணவர்்களினடபய 
்தமிழக் ்கல்வி அவசிய்மடா? உங்்கள் இன்மக் ்க்தவு்கனள 
மூடி்ச சிந்தனை என்னும் ஜன்ைல்்கனளத் தி்றநது 
படாருங்்கள் பதில் கிடடும். இப்புவியில் பி்றந்த 

்தமிழா விழி! ்தமிழா விழி! 
்தமிபழ ைழி!்தமிபழ ைழி!

மு்னவர் மராகிணிமு்னவர் மராகிணி து�ாய

இன்வ்றககு உைகில் வேசப்ேடும் ேல்வவறு வமதாழிகள ேற்றிய ஆததாரஙகள நிவ்றய 
இருந்ததாலும், இப்வேதாவதய வமதாழிகள அவன்ததுவம வேதாதுவதான ஒரு 
வததான்வமதாழியிலிருந்து உருவதானவவயதாக இருப்ேதற்கதான சதா்ததியககூறுகள 

உளளைன. ்நமது ேரிணதாம வளைர்ச்சியின் உயிரியல், மரபியல் மதாற்்ற்ததின்ேடி 
ஆப்பிரிககதாவில் சிறிய மககள குழுவிடம் இருந்துததான் இந்த வமதாழிகள வததான்றியிருகக 
வவணடும். ்நமது மூததாவதயர்களின் புவதேடிம எச்சஙகவளை ஆய்வு வசய்து ேதார்்தததில் 
அவர்கள எப்வேதாது வேச்த வததாடஙகினதார்கள என்ேதற்கதான சிை அறிகுறிகள வதரிகின்்றன.
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ஒவநவடாரு ்தமிைனும் ்தமிழக் ்கல்வினய அவசியம் 
்கறப்ற தீர பவணடும். வடாழக்ன்கயில் படிப்ப்தறகும் 
அவறன்ற சுனவப்ப்தறகும் ஏரடாள்மடாை புத்்த்கங்்களும் 
அனவ ்சடார்ந்த அனுபவங்்களும் நின்றநது 
கிடக்கின்்றை, இவறன்றப் படித்து உணர்நது முடிக்்க 
ஒரு வடாழநடாள் பபடா்தடாது. 

 ்மனி்த உறுப்பு்களில் ்கண சி்றப்பிடம் நபறுகி்றது. 
அந்தக் ்கணணுக்கு இனணயடா்கக் ்கல்வினய 
ஒளனவயடார் குறிப்பிடடுள்ளடார். 

“எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத்தகும்”

ந்மது மு்கத்தில் இரணடு ்கண்கள் இருக்கின்்றை. 
அந்த இரணடு ்கண்களுக்கு இனணயடா்கக் ்கரு்தத் 
்தக்்கனவ எணணும் எழுத்தும். அப்படி சிறுவயதில் 
ஆசிரியர்்கள் ்மறறும் நபறப்றடார்்கள் வலியுறுத்தி 
ந்தடாடங்்கப்படும் பைக்்கம் வயது ஆ்க ஆ்க இயல்படாை 
ஆர்வத்திைடால் ந்தடாடரபவணடும். ஆைடால் 
நநருக்்கடியடாை ந்மடாழி சூைல் விட அதி்க 
சுவடாரஸ்யங்்கள் ்தரும் ஊட்கங்்கள், ந்தடானலக்்கடாடசி, 
இனணயம், மு்கநூல், படவரி (இன்ஸ்டடாகிரடாம்) 
பபடான்்ற பல ஊட்கம் ்சடார்ந்த வ்சதி்களிைடால் 
நபடாழுது முழுவதும் பபடாய்விடுகி்றது. நவீை்கடால 
இனடயூறு்கனளத் ்தடாணடி படிக்்க முறபடும் 
இனளஞர்்களுக்கு,   படிக்கும் சூைனல உருவடாக்்க 
பவணடும் என்பது ஒரு ்சவடாலடா்கபவ இருக்கி்றது.

்தமிழ அமுது பரு்கப்பரு்கத் தி்கடடடா்த ஒரு ப்தன் 
அமு்தடாகும் என்்றடால் அதில் கிஞசிறறும் ஐயமில்னல. 
்தமினை யடாரும் வளர்க்்கவில்னல, ்தமிைடால்்தடான் நடாம் 
வளர்நதுள்பளடாம், வளர்ந்தவர்்கள் ்ம்றநதிடலடாம், 
்மன்றநதிடலடாம். ஆைடால் வளர்த்துவிடட ்தமிழ 
என்றும் ்மன்றயடாது. எந்த ந்மடாழிக்கும் இல்லடா்த ஒரு 
்தனி்சசி்றப்பு நம் ்தமிழ ந்மடாழிக்கு உணடு. 
அ்தைடால்்தடான், 'அ' என்்றடால் அம்்மடா ‘ஆ’ என்்றடால் 
ஆடு என்று படித்ப்தடாம். ஆைடால் ஆங்கிலத்தில் ஆ 
என்்றடால் ஆப்பிள் என்று படித்ப்தடாம். இதிலிருநப்த 
ந்தளிவடா்கத் ந்தரிகின்்றது அல்லவடா? உணவிலிருநது 
ந்தடாடங்குவது பவறறு ந்மடாழி, உணர்விலிருநது 
ந்தடாடங்குவது்தடான் நம் ்தடாய்ந்மடாழி.

்கல்ப்தடான்றி ்மணப்தடான்்றடா ்கடாலத்திறகு 
முன்ப்தடான்றிய மூத்்த ந்மடாழி நம் ்தடாய்ந்மடாழி.  
ந ்ச ம் ந்ம டா ழி ய டா ்க  அ ங் கீ ்க டா ர ம்  ந ப ற ்ற 
ந்மடாழி்களுக்ந்கல்லடாம் ்தமிழ ந்மடாழி அன்னையடா்கத் 
தி்கழகின்்றது. அப்படிப்படட ந்மடாழினயத் 
்தமிைைடா்கப் பி்றந்த ஒவநவடாருவரும் ்கற்கபவணடும் 
என்்றடால் அது மின்கயடா்கடாது.

உைகிழைழய மூத்த தமாழி,
முத்ததடுத்த முதல் தமாழி,
ழேச்சிழை லேநதமிழாம்,
தெயலிழை தெநதமிழாம்,
ததால்காப்பியத்லதத் ழதாளில் சுமநது,
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இைககணத்லத இலெயில் கைநது,
விலதயாய் முலளத்து, விண்லணத் ததாட்டு,
மண்ணில் வீழாமல் விண்லண முட்டும் 

்தமினைபய ஒவநவடாரு ்தமிைனும் புைங்கு 
ந்மடாழியடா்கக்ந்கடாணடிருக்்க பவணடும்!

 ்த மி ழி ன்  சு ன வ ன ய  ந ன் கு  அ றி ந ்த 
்கவிஞர்படாரதி்தடா்சன்,   

“தமிழுககும் அமுததன்று ழேர - அநதத்
தமிழ் இன்ேத் தமிழ்எஙகள் உயிருககு ழெர”

என்று ்தமினை நம் உயிருக்கு ப்மலடா்கக் ்கருதிப் 
பபடாறறிப் படாடியுள்ளடார். உல்க்ச ந்சம்ந்மடாழி்களில் 
ஒன்்றடா்கத் ்தமிழ ந்மடாழி தி்கழகி்றது. ந்சம்ந்மடாழி 
என்பது ஓர் அனடயடாளம் அல்ல. ்மடா்றடா்க அது ஒரு 
ந்மடாழியின் சீனர ,  சி்றப்னப ,  ந்சம்ன்மனய, 
ந்சழுன்மனய நவளி்ச்சம் பபடாடடுக் ்கடாடட 
உ்தவுகி்றது. ஒவநவடாரு ்மடாணவனும், இன்று உல்க 
அளவில் வலுவடாை வரலடாறறுடன் வடாை, மி்க 
வீரிய்மடாை உயிர்ப்புடன் கூடிய ஒபர ந்மடாழியடா்கத் 
்தமிழ ந்மடாழி ்மடடுப்ம தி்கழகி்றது என்பன்த உணர 
பவணடும்.்சடா்தனையடாளர்்களும்,அருந்தமிழப்புலவ
ர்்களும் ்சடான்ப்றடார்்களும் ந்சய்்த ்சடா்க்சங்்கனளயும் 
்ச டா ்த ன ை ்க ன ள யு ம் ,  ்க டா வி ய ங் ்க ன ள யு ம் , 
நன்நைறி்கனளயும் ஒவநவடாரு ்மனி்தனும் அறிநது 
பின்பறறி வடாழந்தடால் வடாழக்ன்க ந்சம்ன்மயடா்க 
இருக்கும்  என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்னல.

ப்மலும், சிலர் ்தமிழ ந்மடாழியில் பபசிைடால் 
்தம்ன்ம யடாரும் ்மதிக்்க்மடாடடடார்்கள் என்று எணணி 
ஆங்கிலத்தில் பபசுவன்தபய நபருன்மயடா்க 
நினைக்கின்்றைர். அது ்மடடு்மடா? ்தமிழ ந்மடாழியில்  

எவவளபவடா நல்ல நபயர்்கள் உள்ளை, அவறன்றத் 
்தம் பிள்னள்களுக்கு்ச சூடடடா்மல், உ்ச்சரிக்்கக்கூட 
்கடிை்மடா்க இருக்கும் வடந்மடாழி, அயல் ந்மடாழி 
நபயர்்கனளபய சூடடுகின்்றைர். ஒவநவடாரு 
்தமிைனும் ்தன் பிள்னள்களுக்குத் ்தமிழப்நபயர் 
னவத்துத் ்தமிழிபலபய சீரடாடடி ்தமிழ உணர்பவடாடு 
வடாை வழி்கடாடட பவணடும்.

ஒருவன் ்தைது ்தடாய்ந்மடாழியில் ்கல்வி ்கறகும்பபடாது 
எளிதில் படாடங்்கனளப் புரிநது ந்கடாள்ள முடியும், 
பி்ற ந்மடாழி்கனளயும் எளிதில் ்கற்க முடியும், 
்தன்ைம்பிக்ன்கயும் வளரும்.  ப்மலும் அவன் ்கற்ற 
்தமிழக் ்கல்வியடாைது அவனை அ்றநநறியில் ஒழு்க்ச 
ந்சய்யும்.

சி்றப்பு மிக்்க ்தமிழக் ்கல்வினயக் ்கறப்தறகு, சில 
நபறப்றடார் பிள்னள்கனளத் ்தமிழப் பள்ளிக்கு 
அனுப்பத் ்தயங்குவது நபரும் பவ்தனையடா்கபவ 
உள்ளது. நபறப்றடார்்கள் மு்தலில் ்தங்்களுனடய  
பிள்னள்கனளத்  ்தமிழப் பள்ளி்களுக்கு அனுப்ப 
நடாடடம் ந்கடாள்ள பவணடும். ்தமிழக் ்கல்விபய 
எல்லடா வன்கயிலும் சீரடாை  ஒரு குடி்ம்கனை 
உருவடாக்கும் ஆற்றனலக் ந்கடாணடது என்்ற எணணம் 
ப்மபலடாங்்க பவணடும். ்தமிைர்்களிடப்ம ்தமிழில் பப்ச 
நடாணம் ந்கடாள்ளக்கூடடாது. அப்நபடாழுது ்தடான் நம் 
பிள்னள்களும் நம்ன்மப் பின்பறறுவர். அவர்்களுனடய 
நணபர்்களுடன் உனரயடாடும் நபடாழுது, ்தமிழிபலபய 
உனரயடாடுவர். 

ஆ்கபவ ,  ்தமிழ  ்ம டாணவர்்கள்  ்தமிழில் 
உன ர ய டா டுவன ்த  இழிவ டா ்க க்  ்க ரு ்த டா ்ம ல் 
நபருன்மயடா்கபவ ்கரு்த பவணடும். ்தமிழக் ்கல்வி 
அவ்மடாைம் அல்ல அனடயடாளம் என்பன்த 
உணரபவணடும். இன்ன்றய ்மடாணவர்்கபள நடானளய 
்தனலவர்்கள்!

ேமிழக கலவிடேக கற்பேற்கு, சிே 
்பற்யைார் பிள்டளகடளத ேமிழப் 
பள்ளிககு அனுப்பத ேேங்குவெது 

் ப ரு ம்  ய வெ ே ட ன ே ா க ய வெ  உ ள் ள து . 
்பற்யைார்கள் முேலில ேங்களுடைே  
பிள்டளகடளத  ேமிழப் பள்ளிகளுககு 
அனுப்ப நாட்ைம் ் காள்ள யவெணடும்.
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சிவா சினனத்தம்பி கவிஞர், எழுத்்தாளர் 
Mississauga, Canada

்தமிழா விழி ்தமிபழ ைழி
தமிழ் தொம்  எனின் தைங்ள்  பதி!

தமிழ் மொண்பிட�  தடலயொய் மதி

அமிழ்தொம் தமிழ்  அதுமவ  விழி!

அதிமல ் ளி நை�ம் புரி!

தமிமழ விழி தருமம ஒளி!

தரணி வழி  த்டம விரி!

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!

இடெமய தமிழ் இனிதொய் மகிழ்

ஒலி யொய் அதில ஒளியொய் தி்ழ்

உலம் தமிழ் தமொழியொல வ்ள

உயர்வொகி நல அரிதொய் உ்ள

எழுதும் படி எழுவொய் இனி

எழுதொ மடற ததொழுமத விட்ள

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!

உலம் தமிழ் இருக்ட் தரு

உயிர் மநர் தமொழி இயறறும் மடற

அறிஞர் தபொறி இயல்ள் மி்

அரஙம்றி நல தஜ்ம் மநர்மு்

ஒருங்ொ் வல பரமதசி்ள்

அெலதொன் எ� மகிழ்நமதறறுற

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!

தமிமழ ் ைல! ் ைமல தமிழ்!

அதிமல குளி! ஆழம் அறி!

அமிழ்நதொல அதில அறிவொய் அடி!

அடிமய முடி! முடிமய அடி!

அதிமல படி! தமிழ் 'கீழடி'

அ்ழ்நதொல தமிழ் ததொைர்நதொல வழி

ஆய்நதொல ததொல தபொருள் ஊரடி!

அறிநதொல புவி அதிரும் தநொடி!

அதுமவ தமிழ் (மு்)  வரி  மவரடி

அத�ொல தடல நிமிர் வொ�டி!

அடல மபொல தமிழ் மடல மமலுற

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!

அதிலும் புவி  அறியொ தநொடி

அவிழ்வொய் இனி! அறிவொய் பிடி

அறிவொம் "தமி"அழம்ொ தனி!

அடத நீ மதி! அதுமவொ பதி

உலம் இடத எழுதும் இனி!

முதன்டம தமொழி முதுடம உறு

அெமல தமிழ்! அதுதொன் எழில

அதுமவ விழி! இதுமவ வழி!

எ�மவ தமிழ் எதிலும் தமிழ்

எஙம்ொ வொழ்ந   தொலும் ெரி

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!

அமிழ் தொயினி  அடதமய ருசி

அதுமவ ் னி அருகும் பசி!

இதுமவ நிதி!  இனியுன் விதி!

அமர்நதொல முனி! எழுநதொல ரிஷி!

இயன்றொல தநறி!அதுதொன் தபொறி!

எளிதொம் தமிழ்  அறிநமத ததளி!

அதி அறிடவ அளி!  ஏறகும் புவி

இத�ொல பதில தபறு வொய் இனி

முடிவொய் இரு! முடித்தொன் திரு!

தமொழியொல தமிழ் சி்ரம் ததொடு!

இதுமவ உன்   பணியொய் இரு!

தமிழ் தொன் எனின் தைம் நீ பதி!

தமிழொ விழி! தமிமழ வழி!
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்தமிழினம்

நினைவிறகு எடடடா்த பல நூற்றடாணடு்களுக்கு 
முன் இலமூரியடா்க ்கணடம் ்கடறப்கடாள் ந்கடாணட 
பபடாது, ்தமிைர்்கள் பலப்கடாடி பபரடா்க இருநதிருக்்கலடாம்.  
எஞசிய ்தமிைர்்கள்்தடான் இநதியப் நபருநடாடடில் 
எங்்கனும் பரவி வடாழநதிருக்கின்்றைர் என்ப்தறகு 
அரப்படா, ந்மடா்கஞ்சடா்தடாபரடா பபடான்்ற அ்கழவடாரடாய்்சசி 
்கபள ்சடான்்றடாகும். இதிலிருநது ்தமிைர்்களது ்கனல, 
நடா்கரீ்கம், பணபடாடு, ந்மடாழி ்மறறும் இலக்கியம் 
பபடான்்றனவ மி்க ப்மம்படாடுனடயது என்ப்தனை 
நம்்மடால் அறிய முடிகி்றது.

கூத்து

ஆய்கனல்கள் அறுபத்து நடான்கு என்்றடால் 
அக்்கனல்களுக்ந்கல்லடாம் ஒருமித்்த ஒருவடிவடா்க 
நினலநபறறுத்தி்கழவ்தடாலும், ்கனல்களுக்ந்கல்லடாம் 
மூத்்த்கனல, ஆதி்கனல, இன்றவன் ந்கடாடுத்்த ்கனல 
கூத்ப்த என்ப்தனை அறிஞர் நபரு்மக்்கள் 
கூறுகின்்றைர்.

கூத்து இைக்கைம்

அ்கத்தியம் மு்தல் சிலப்பதி்கடாரம் வனர உள்ள 
்கடால்கடடத்ன்த கூத்துக்்கனலயின் மு்தற்கடால்மடா்கவும், 
இக்்கடாலத்தில் அ்கத்தியர் எழுதிய அ்கத்தியம், 
பர்தமுனி எழுதிய நடாடடிய சூத்திரம் எனும் நூலில் 
கூத்திற்கடாை இலக்்கணம் இதுநவன்று வகுத்துள்ளடார்.

இன்தத்்தவிர ந்தடால்்கடாப்பியத்தில், ்கட்கணடு 
என்்ற  பனைய  ந டாட்க  நூல்  இரு ந ்த ்த டா ்க 
நபடாருளதி்கடாரத்தில் குறிப்பிடுகின்்றைர்.

ப்மலும் சிலப்பதி்கடாரம் எழுதிய அடியடார்க்கு 
நல்லடார், கூத்்தநூல் எனும் நூல் கூத்்தைடார் (ஆசிரியர்: 
கூத்தூர் ந்சம்பூட ்சயன் ்சடாத்்தன்), ்கனட்ச்சங்்க 
்கடாலத்தில் எழு்தப்படடந்தன்றும், கூத்திற்கடாை 
மு ன ்ற ய டா ை  இ ல க் ்க ண ம்  இ தி ல் 
ந்சடால்லப்படடிருக்கின்்றது என்றும் கூறுகின்்றடார்.

அயல்நடாடு்களில் உள்ளன்தப்பபடால், ்தமிழில் 
இலக்கியம், ந்மடாழி இலக்்கணம், வரலடாறு, ்ச்மயம், 
அரசியல், நபடாருளியல் பபடான்்ற துன்ற்களில் பபடாதிய 
ந்தளிவடாை வரலடாறறு நூல்்கள் கினடக்்கப் 
ந ப ரு ன ்ம ய டா லு ம்  அ ன ்த ப் பப டா ல ப வ 
நடாட்கத்துன்றயிலும் இருப்ப்தறகு ்மறுப்பதில்னல.

நீணட நநடுங்்கடாலத்திறகு முன்ைர் பல நூல்்கனள 
அறிஞர் நபரு்மக்்கள் எழுதியிருந்தடார்்கள் என்ப்தறகு்ச 
்சடான்று ந்தடால்்கடாப்பியப்ம.  அனவயனைத்தும் 
்கடாலத்்தடாலும் ்கடறப்கடாள்்களடாலும், இயறன்கப் 
பபரிடர்்களிைடாலும் அழிநதிருக்்கலடாம் என்பன்த 
நம்்மடால் உணரமுடிகின்்றது.

கூத்து ப்தயவீகக்கலை

 “ஆடடுவித்்தடால் யடாநரடாருவர் ஆடடா்தடாபர” 
என்்ற ஔனவயின் மூதுனரயின் வடாயிலடா்க 
ஆடற்கனலக்ளுக்ந்கல்லடாம் அர்சனு்மடா்க இன்றவனும் 

இரா. முததுக்குமார், மு்னவர் பு. சிதராஇரா. முததுக்குமார், மு்னவர் பு. சிதரா
உ்தவிப் ம்பராசிரியர், உ்தவிப் ம்பராசிரியர், 

்தமிழநாடு திறந்தநி்லப் ்பல்க்லக்கழகம்்தமிழநாடு திறந்தநி்லப் ்பல்க்லக்கழகம்

உ்தவிப் ச�ராசிரியர், இ்தழியல் (ம) ்தகவல் 
ப்தாடர்பு புைம், ்தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 
�ல்கலைக்கழகம், அண்ைாசாலை

ேை வ்நடுஙகதாைஙகளுககு முன் வேச்த வதரியதாமல் வளைர்ச்சியவடயதாமல் இருந்தவேதாது 
அவன் ஆடடம் ஆடி, அவனுககு்த வதரிந்த வமதாழியில் ஓவச எழுப்பி, க்ததி தன் 
உணர்ச்சிகவளை வவளிப்ேடு்ததி, கதாற்வ்றதாடு கதாற்்றதாய் வவளைந்து இடியுடன் க்ததி, 

மவழயுடன் வவகுளியதாக ஆடிய முதன்முதற் கவைவய கூ்தது ஆகும்.

த்தருக்கூத்துத்தருக்கூத்து
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( ஈ ்சன் ) ,  அவ பை டாடு  இனணநது  ஆடும் 
அரங்்கநடாயகியடாை அம்பின்கனயயும், நடாரடாயணனை 
அரங்்க நடாய்கைடா்கவும், நடான்மு்கனை நடாட்க 
ஆசிரியைடா்கவும், நநதித்ப்தவனை முைவுக்்கனலயில் 
மு்தல்வைடா்கவும் ,  நடார்தமுனிவனர வீனண 
இன்சப்பவரடா்கவும், ்கருடர், கின்ைரர், ்கந்தர்வர்்கனள 
இன்சக்்கனலஞர்்களடா்கவும், வடாணி ப்தவினய 
வீனணயின் அரசியடா்கவும், இரம்ன்ம, ப்மைன்க 
்மறறும் ஊர்வசி, திபலடாத்்தன்ம ஆகிபயடார்்கனள 
கூத்்த ்கனல  வளர்த் ்த  ப ்தவ  ்ம டா ்த ர் ்கனள 
அறிமு்கப்படுத்தும் இதி்கடா்சம் ,  புர டாணம் , 
்ம்தவடாதி்களும் சி்றப்புமிக்்க இந்த “ந்தய்வீ்கக்்கனல” 
்களின் நபருன்ம்கனள பரப்புவ்தறப்க இத்்தன்கய 
்கறபனைக் ்க்தடாபடாத்திரங்்கனளப் புனைந்தைர்.

கூத்தின் வலககள்: ழவத்தியல் – தோதுவியல்

சவத்தியல்

அர்சர்்களுக்ந்கன்று ்தனியிடத்தில் நடித்துக் 
்கடாடடுவது ,  அது்மடடு்மல்லடா்மல் ்தரத்தில் 
உயர்வடா்கவும் ப்மலும் சி்றப்புனடய்தடா்க இருக்கும்.

ப�ாதுவியல்

இவவன்கக் கூத்துக்்கள் நபடாதுவிடங்்களில் 

நடித்துக்்கடாடடப் நபறும், படா்மர, படித்்த ்மறறும் 
படிக்்கடா்த ்மக்்களுக்்கடா்க கிரடா்மங்்களில் இரவு 
பநரங்்களில் நி்கழத்்தப்படும் கூத்ப்த ந்தருக்கூத்து 
ஆகும்.

�ாலவக் கூத்து

 கூத்துக்்கனலனய பல்பவறு வி்த்மடா்கக் 
ன்கயடாணடு ்மக்்கனள ்மகிழவிக்்க்ச ந்சய்்தைர்.  
அனவ: 1. ்மரப்படானவ, 2. ்மணபடானவ, 3. துணிப்படானவ 
்மறறும் 4. ப்தடாறபடானவ ஆகியைவடாகும்.  இவவன்கக் 
கூத்து்களில் இரடா்மடாயணக்்கன்த்கள், ்ம்கடாபடார்தக் 
்கன்த்கள் பபடான்்றனவ்கனள 

நன்க்சசுனவயடா்க்ச ந்சடால்லி நபடாம்ன்ம்கனளக் 
்க்தடாபடாத்திரங்்களடா்க அன்மத்து ்மக்்கனள ்மகிழவிப்பர்.

இல்தத்்தவிர கூத்தின் பிரிவுகளான:

1. ்கர்கடாடடம், 2. ்கடாவடியடாடடம், 3. நபடாய்க்்கடால் 
குதினர, 4. ்தப்படாடடம், 5. ்மடாடு ஆடடம், 6 
்மயிலடாடடம், 7. ்கரடியடாடடம், 8. ்கடாளி நடைம், 9. 
ந்கடாக்்கலி ஆடடம், 10. வீரபத்ர்சடாமியடாடடம், 11. 
படாம்புநடைம், 12. புலிவடம், 13. கு்றவன் கு்றத்தி, 
கும்மி, ப்கடாலடாடடம், ்கணியடான் கூத்து, ந்தருக்கூத்து, 
படானவக்கூத்து, வில்லுப்படாடடு, உடுக்ன்க பபடான்்ற 
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பல பிரிவு்களடாகும்.

கூத்து – ப்தாடக்காை வரைாறு

முன்்கடாலங்்களில் கூத்து நி்கழ்சசி ்கவின்த 
வவில்்தடான் இருந்தை.  இனவ படாரம்பரிய்மடா்க, 
வழிவழிபய ந்சவிவழியடா்கக் ப்கடடு, பப்சசு 

பின்்கடாலங்்களில் அனுபவம் வடாய்ந்த ்கனலஞர்்கள், 
ஆகிரியர்்கள் ்தக்்க உனரநனட எழுதி, நடுத்்தர 
்மக்்கனள ்கவரும் வன்கயில் இன்சபயடாடு படாடி, 
நபடாருள் நின்றந்த ்கன்த்கனள ்கருத்துக்்களுடன் கூறி 
்கற்றவர்்கள் ்மடடு்மல்லடா்மல் ்மற்றவர்்களுக்கும் 
புரியும் வணணம் நடித்துக்்கடாடடிைர்.

இனவயனைத்தும், நி்கழத்்தப்படும் சூைல்்கனள 
நபடாறுத்து நடத்்தப்படும்.  அனவ நி்கழத்்தப்படும் 
சூைல் (ந்தருக்கூத்து, ப்கடாவில்்கள், ்சடாவு ்சடங்கு்கள்) 
பநடாக்்கம் ,  படார்னவயடாளர்்கள் ,  நி்கழவிடம் 
ஆகியவறன்ற ஒத்து அன்மயும்.

கூத்துக்களின் வலககள்

இதுபபடான்று இரடா்மர், ஐயைடார், ்மன்்ம்தன், 
சிறுந்தடாணடர், முரு்கன் இரடா்மர் படடடாபிபே்கம், 
ஐயைடார் ்சரித்திரம், ்மன்்ம்தன் கூத்து, சிறுந்தடாணடர் 
நடாட்கம், வள்ளிக் ்கல்யடாணம் மு்தலடாை கூத்து்கள் 
நனடநபறும்.  இனவயனைத்தும் ப்கடாவில் 
வழிப்படாடடு்ச ்சடங்ப்கடாடு ந்தடாடர்புனடயை.

கூத்துக் ்கடடுபவடார் வயது ்மறறும் எணணிக்ன்க

 கூத்தின் ்தன்ன்மக்குத் ்தக்்கவடாறு கூத்துக் 
்கடடுபவடாரின் எணணிக்ன்க ்மடாறுபடும் சு்மடார் 10 
நபரிலிருநது 20 கூட ஆ்கலடாம்.  ஆடடக்குழுவில் 
பல்பவறு வயதுனடயவர்்கள் இடம் நபறறிருப்பர்.  
படாத்திரங்்களின் ்தன்ன்மக்கு ஏறப இவர்்களுக்கு 
பவடங்்கள் பிரித்துத்்தரப்படும்.  பவடப் நபடாருத்்தமும் 
ஆடும் தி்றன்மயும், குரல் வளம் இருப்பவர்்களுக்கு 
வயது ்தனடயடா்க இருப்பதில்னல.

ப்தருக்கூத்து ஒப்�லன

ந்தருக்கூத்திறகு பயன்படுத்்தப்படும் ஆனட, 
அணி்கலன் ்மறறும் ஒப்பனை ்சடா்தடாரண ்மனி்தனைக் 
்கடாவிய நடாய்கைடா்க அல்லது ந்தய்வ்மடா்க ்மடாறறும் 
்தன்ன்ம வடாய்ந்தனவ.  இ்தைடால் குண்சசித்திரத்ன்தக் 
்கம்பீர்மடா்கக் ்கடாடடுவது மி்கவும் எளி்தடாகி விடுகி்றது.

ந்தருக்கூத்தில் ஆர்ப்மடானிம், ்தடாளம், மிரு்தங்்கம் 
மு்தலியனவ முக்கிய இடம் நபறுகின்்றை.   
இக்்கனலஞர்்கள் கூத்்தடாடும் ்களத்திபலபய பின்பக்்கம் 
அ்மர்நதிருப்பர்.

அரங்்க ப்மனடயில் (வணண ஓவியங்்கள் 
வனரயப்படட) தினர்சசீனல்களின் பின்ைணியில் 
கூத்து நனடநபறும்.

கூத்து வாத்தியார்

கூத்து வடாத்தியடார் படாடத்ன்த ப்தர்நந்தடுக்கும் 
(அ) உருவடாக்கும் நபடாறுப்பினை ஏறறுக்ந்கடாள்கி்றடார்.  
நடி்கர்்கள் அந்தப் படாடத்தினை ்மைப்படாடம் ந்சய்து 
வடாத்தியடார் ந்சடால்லித்்தரும் படாடங்்களன்றி, தி்றன்ம 
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வடாய்ந்த நடி்கர்்கள் புதிய படாடங்்கனள உருவடாக்குவதும் 
உணடு.

கூத்து ப்தாடக்கம் மறறும் நலடமுலை

 கூத்து ந்தடாடங்குமுன் கூத்து ஆரம்பிக்கும் 
அறிகுறியடா்க இன்சக்்கனலஞர்்கள் படாடல்்கள் படாடி 
இன்சக்்கருவி்கனள இன்சப்பர் ,  இ்தறகுக் 
“கூத்துக்்கடடு்தல் அல்லது ்களறி ்கடடு்தல்” என்று 
நபயர்.  இவவடாறு படாடிக்ந்கடாணடிருக்கும் பபடாது, 
அரங்்கத்தில் ஆடு்களத்ன்த ்மன்றத்து இருவர், சிறிய 
தினர்சசீனலனய பிடித்துக் ந்கடாணடிருக்்க , 
்கடடியக்்கடாரன் என்னும் படாத்திரம் ன்கயில் சிறு 
ப்கடாலுடன் தினர்சசீனலனய விலக்கி அரங்்கத்தில் 
ப்தடான்றுவடார்.  இவர்்தடான் அரங்்கத்தில் அறிமு்க்மடாகும் 
மு்தல் நடி்கர்.

 இந்தப்படாத்திரம் பல்பவறு நபடாறுப்பு்கனளக் 
ந்கடாணட்தடா்க இருக்கும்.  நன்கப்பூடடு்தல், அடுத்து 
வரும் ்க்தடாப்படாத்திரங்்கனள அறிமு்கப்படுத்து்தல், 
நடக்்கவிருக்கும் ்கன்தனயக் கூறி முக்கிய படாத்திரங்்கள் 
அறிமு்கப்படுத்துவடார்.  இவரது முக்கிய பணி 
ந்தடாடக்்கத்தில் ்கடவுள் துதிபடாடி, ்சனபக்கு வந்தைம் 
கூறிப்படாடுவடார், சிறு சிறு படாத்திரங்்களுடன் நடித்்தல், 
்ச்ம்கடால நி்கழ்சசி்கனள வி்மர்்சசித்்தல், வடாழக்ன்க 
முன்ற்கனள நன்க்ச சுனவயுடன் வி்மர்்சசித்்தல், ஒரு 
படாத்திரம் வநது ந்சன்்ற பி்றகு அடுத்்த படாத்திரம் 
வருமுன் அல்லது வரத்்தடா்ம்தம் ஆைடாபலடா அந்த்ச 
சூைலில் ்கடடிக்்கடாரன் நன்க்சசுனவக், ்கன்த்கனள 
கூறி, படார்னவயடாளர்்கனள ்மகிழவிப்படார்.  ்கன்த 
முடிந்த பி்றகு ்மங்்களம் படாடி கூத்து நின்றவு நபறும்.

கூத்து நிகழ்ச்சி நிரல்

 கூத்து நி்கழ்சசி நபடாதுவடா்கப் பின்வரு்மடாறு 
ன்கயடாளப்படுகி்றது.  (்கன்த, ்க்தடாபடாத்திரங்்களின் 
எணணிக்ன்க ,  நன்க்சசுனவப் படாத்திரங்்கள் 
பபடான்்றனவ).

1. ்கடவுள் வடாழத்து

2. ்கடடியக்்கடாரன் (்தன்னை அறிமு்கப்படுத்து்தல்)

3. கூத்து அறிமு்கம்

4. நன்க்சசுனவ நி்கழ்சசி

5. ்கன்த நி்கழ்சசி

6. நன்க்சசுனவ நி்கழ்சசி

7. ்கன்தயின் முடிவு.

முடிவுலர

கூத்ன்த மு்தலும் மூல்தை்மடா்கவும் ந்கடாணடு, 
நடாடடியமும், நடாட்கமும் பி்றந்தது.  நடாடடியத்ன்தயும், 
நடாட்கத்ன்தயும் ந்கடாணடு தினரப்படக்்கனலயும், 
குறும்படங்்களும் பி்றந்தை.  மு்தற்கனலயடாம் 
கூத்துக்்கனலனய நடாம் நடாநடங்கும் ந்கடாணடு 
பநர்ப்பபடாம்.  நம்்ம நடாடடின் ்கனல, நடா்கரீ்கம், 
இலக்கியம் ்மறறும் பணபடாடு எத்்தன்கயது என்று 
பன்ற ்சடாறறுபவடாம்.  நம் படாரம்பரியக் ்கனலனய 
நினலநிறுத்துபவடாம்.
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நர நாராயணனநர நாராயணன �ாஸடன், மாசசூபசட்ஸ 

திருவவணவணய்்நல்லூர் சவடயப்ே வளளைல் இல்ை்ததிற்குப்  ேகக்தது ஊரிலிருந்து, 
தமிழில் ஆர்வம் வகதாணட ஒரு முதியவர் வருகி்றதார்; கம்ேவர வ்நரில் கதாண 
விவழகி்றதார்.  சவடயப்ேர் அவவர வரவவற்று, கடம்ேன் என்னும் ஏவைதாளி ஒருவவன 

அனுப்பி, கம்ேவர  அவழ்தது வரும்ேடிச் வசதால்ை, அவனும் சிறிது வ்நர்ததில் வந்து,  அவவரக 
கதாணவில்வை என்று ேதில் உவரககி்றதான். ஒரு வவவளை அவர் வயல் வவளிகளில் 
இயற்வகவயக கணடு களிககச்  வசன்றிருககைதாம் என்று கருதி மீணடும் கடம்ேவன்த 
வததாப்புகளில் வதடச் வசதால்லி அனுப்புகி்றதார் சவடயப்ேர்.  

்கடம்பனும், பரநது விரிநது பூத்திருக்கும் பல 
ப்சடானல்களிலும், வடானை, ்கமுகு, ப்தக்கு பபடான்்ற 
ப்தடாப்பு்களிலும் ப்தடி அனலகி்றடான்.  ்கனடசியடா்க 
ஒரு ந்தன்ைநப்தடாப்பில் ்கம்பர் அயர்நது உ்றங்கிக் 
ந்கடாணடிருப்பன்தக் ்கணடு எழுப்ப ்மைம் வரடா்மல், 
்சனடயப்பரிடம் ்கம்பர்  இருக்கும் இடம் 
ந்தரிவிக்கி்றடான். வந்த விருநதிைருக்கு அறுசுனவ 
உணவளித்து விருநப்தடாம்பிய ்சனடயப்பர், ்தடாங்்கபள 
ந்சன்று ்கம்பனரக் ்கடாணலடாம் எை முடிவு ந்சய்து, 
வந்த முதியவருடன் ஒரு குதினர வணடியில் 
ந்சல்கி்றடார்.  வணடினய ஓடடும் ்கடம்பன், ்தடான் 
முன்பு ்கணட ந்தன்ைநப்தடாப்னப  அனடகி்றடான்.  
அவர்்கள் ்கம்பனர்ச ்சறறு தூரத்திலிருநது ்கடாண 
பநர்ந்த பபடாது, அவர் ஒரு ந்தன்னை ்மரத்தின் 
அடியில் அ்மர்நது, அ்தன் மீது ்சடாய்நது ந்கடாணடு, 
்கண்கனள மூடியபடி பபசிக்ந்கடாணடிருக்கி்றடார்.  
அவனரத் ந்தடாந்தரவு ந்சய்ய விரும்படா்மல் சிறிது 
அருகில் ந்சன்று அன்மதி ்கடாக்கின்்றைர். 

்கம்பபரடா, ப்கடா்சல நடாடடில் உள்ள அன்ைங்்களுடன் 
பபசிக்ந்கடாணடிருக்கி்றடார். படார்க்்கப்  பிரமிப்பு 
ஊடடும் பரந்த வயல் நவளியில், நூறறுக் ்கணக்்கடாை 
அன்ைங்்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்்றடா்க வரப்பின் மீது 
ஒரு தின்சயில் நடநது பபடாவதும், ஒரு குறிப்பிடட 
தூரம் ந்சன்்றதும் வலப்பக்்கம் திரும்பி, ்கடால்வடானயக் 
்கடநது அடுத்்த வயல்  வரப்பில் மீணடும் வலப்பக்்கம் 

திரும்பி ்தன்னை பநடாக்கி வருவன்தயும் ்கடாணகி்றடார். 
சில சுறறு்கள் இப்படி முடிந்த பின் ்கம்பருக்கு ஆவல் 
அதி்க்மடா்க, அன்ைங்்களுடன் பப்சசுக் ந்கடாடுக்கி்றடார்.  

்தனலன்ம ்தடாங்கி நடத்தி வரும் மு்தல் அன்ைத்ன்த 
பநடாக்கி, "அன்ைங்்கபள! என் நபயர் ்கம்பன். எைக்கு 
ஒரு ்சநப்த்கம் அன்தத் தீர்க்்க பவணடும்." என்றுகூ்ற, 

"உங்்கள் நபயர் எங்்களுக்குப் புதி்தடா்க இருக்கி்றது. 
என்்றடாலும் ப்களுங்்கள், பதில் ந்தரிந்தடால் 
ந்சடால்கிப்றடாம்" என்்றது அந்தத் ்தனலன்ம அன்ைம்!

"நடானும் இங்ப்க வந்தது மு்தல் படார்த்துக் ந்கடாணடு                  

இருக்கிப்றன், நீங்்கள் அனைவரும் இங்கிருநது 
அங்ப்க ந்சல்வதும் திரும்பி அங்கிருநது இங்ப்க 
வருவது்மடாய் இருக்கின்றீர்்கபள! அப்படி என்ை்தடான் 
ந்சய்கிறீர்்கள்?"

"அதுவடா... இந்த வயலுக்கு்ச ந்சடாந்தக்்கடாரர் 
வீடடுக்கு உ்றவிைர்்கள் வநதிருக்கின்்றைர் .  
அவர்்களில் சில நபண்கள் பநறறு ்மடானல இந்த 
வயல் நவளியில் நடநது ந்சல்வன்தப் படார்த்ப்தடாம். 
அவர்்கள் அபயடாத்தி ்மடாந்கரிலிருநது வந்தவர்்களடாம்!  
அப்நபண்கள் நடநது பபடாகும் அைகினைக் ்கணட 
பின்பு, எங்்களுக்கு மி்கவும் ்கவனல பி்றநது விடடது."

"அதில் உங்்களுக்கு என்ை ்கவனல?"

கம்பன் கணட பகாசலம்கம்பன் கணட பகாசலம்
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"்கம்பபர! அன்த ஏன்  ப்கடகிறீர்்கள்?  ்கவின்த்கள் 
படாடும் புலவர்்கள் நபடாதுவடா்கப் நபண்களின் 
நனடக்கு எங்்கனளப் பபடான்்ற அன்ைங்்கனளத்்தடாபை 
உவன்மயடா்க ந்சடால்வடார்்கள்?"

"ஆ்மடாம்! உணன்ம்தடான்! அதில் என்ை ்சநப்த்கம்?"

"்சநப்த்க்மடா? அதில் ்தடான் பிர்ச்சனை ்கம்பபர! 
பநறறு அந்த அபயடாத்தி ந்கரப் நபண்களின் 
நனடனயக் ்கணட பி்றகு, இனிப்மல் ்கவி்கள் 
எங்்கனளத் ்தவிர்த்து விடுவடார்்கபளடா என்்ற ்சநப்த்கம் 
வநது விடடது. அ்தைடால், மி்கவும் அ்ச்சமுறறு 
நடாங்்கள் அனைவரும் வினரவில் அவர்்கனளப் 
பபடாலபவ  நடநது பை்க பவணடும்  என்்ற எணணம் 
ந்கடாணபடடாம். அ்தன்படிபய, இன்று இப்படி 
வருவதும் பபடாவது்மடா்க இருக்கிப்றடாம்"

"்சரி... இவவளவு பநரம் நடநது ்கனளப்படாய் 
ந்தரிகின்்ற உங்்களுக்கு அப்நபண்கனள ஒத்்த நனட 
பைகி விடட்தடா?"

" நன்்றடா்கக் ப்கடடீர்்கள்! பைகி விடபடடா்மடா? 
இல்னல... இல்னல...நடாங்்கள் இன்னும் திரிகிப்றடாம்" 
என்று மூ்சசினரக்்க்ச ந்சடால்லிவிடடு, அனவ எதிர்த் 
தின்சயில் நனடனய ப்மறந்கடாணடு ந்சன்று விடடை. 

அனவ்கள் அனைத்தும் நபண அன்ைங்்கள் 
என்று ்கம்பர் ந்தரிநது ந்கடாள்ள, அடுத்்த சுறறு வரும் 
நபடாழுது அனவ்கனள நிறுத்தி மீணடும் பபசுகி்றடார். 

 "அன்ைங்்கபள!" ...

"என்ை ஐயடா, மீணடு்மடா?... இன்னும் இங்ப்க ்தடான் 
இருக்கிறீர்்களடா?"

"ஆம்...எைக்கு ப்மலும் ஒரு ்சநப்த்கம், ்தயவு 
ந்சய்து அன்தப் பபடாக்கி விடடடால், உங்்கனள இனி 
ந்தடாந்தரவு ந்சய்ய ்மடாடபடன்"

"்சரி, என்ைநவன்று ந்சடால்லுங்்கள்"

"ஆ்மடாம் ,  நீ ங் ்கள்  எல்பல டாரும்  நபண 
அன்ைங்்களடா்க இருக்்க, இப்படி இங்ப்க திரிகிறீர்்கபள, 
உங்்களுக்கு  குைநன்த்கள் (குஞசு்கள்) இருக்குப்ம! 
அவறன்ற யடார் ்கவனித்து ந்கடாள்கி்றடார்்கள்?"

"்கம்பபர, ஆம், எங்்கள் குஞசு்களுக்கு ஒரு 
குன்றயும் இல்னல. அப்தடா அங்ப்க படாருங்்கள்... 
உங்்களுக்குத் ்தடாைடா்கப் புரியும்" என்று ந்சடால்லி 

விடடு அனவ ்கட ்கட நவன்று ்தடாங்்கள் நனட 
பயில்வன்தத் ந்தடாடர்ந்தை.   

அன்ைங்்கள் ்கடாடடிய தின்சயில் சிறிது தூரம் 
நடநது ந்சல்கி்றடார் ்கம்பர். வயல்்களில் ்தடா்மனரப் 
பூக்்கள் நின்றநதிருக்கின்்றை. அனவ ஒவநவடான்றின் 
மீதும் அன்ைக்குஞசு ஒன்று அை்கடா்கத் தூங்கிக் 
ந்கடாணடிருக்கி்றது. அதி்சயிக்கும் அ்ச்ச்மயத்தில்,  ஒரு 
எருன்ம அந்த வயலில் புல்னல ப்மய்வ்தறகு (்ச்கதியில்) 
இ்றங்கிவிட, அன்ைக் குஞசு்களுக்கு ஆபத்து 
பநர்நதிடப் பபடாகின்்றப்த என்று ப்தடடமும் 
அ்ச்சமும்  ந்கடாள்கி்றடார் ்கம்பர்.  ஆைடால், அந்த 
எருன்ம ்தடா்மனரப் பூக்்களுக்கு எந்தவி்த ்சலைமும் 
ஏறபடடா்மல் லடாவ்க்மடா்க நடக்கி்றது. அ்தன் ்மைதில் 
்தன் இளம் ்கன்றின் நினைவு வநது விட, அ்தன் 
்மடியில் படால் ்தடாைடா்க்ச சுரநதிட, அப்நபடாழுது, ்சறறு 
முன் விழித்துக் ந்கடாணட ஒரு அன்ைக்குஞசு 
பசியிைடால் வடானயத் தி்றநதிருக்்க, எருன்மயின் ்மடிக் 
்கடாம்பிலிருநது  நபருகும் படால் ்தடா்மனரயில் படுத்து  
இருக்கும் அன்ைக்குஞசுவின் வடாயில் பநரடா்க 
விழுகி்றது... வயிறு நிரம்பிய ்மகிழவில் அன்ைக் 
குஞசு மீணடும் ்மயங்கித் தூங்குவ்தறகு ஏதுவடா்க 
்தவனள்கள் (ப்தனர்கள் ) ்கத்தும் ஒலியடாைது 
்தடாலடாடடடாய்  அன்மநதிடக்  ்கண்கனள மூடி 
அன்ைக்குஞசு ்மறுபடியும் தூங்கி விடுகி்றது. நபண 
அன்ைங்்களின் ்ச்மத்்கடாரம் புரிந்த ்கம்பர் வியக்கி்றடார்; 
்மைம் பூரிக்கி்றடார். 

"ைபலடா... ைபலடா... என்ை இன்னு்மடா தூங்்கறீங்்க? 
்மணி என்ை ந்தரியு்மடா? ்கடானல எடடு ்மணி... ஆபீஸ் 
பபடா்க பவணடடா்மடா?... எழுநது சீக்கிரம் கிளம்புங்்க..."  
திடீநரன்று என் ்மனைவியின் அவ்சரம் ்கலந்த 
வடார்த்ன்த்கனளக் ப்கடடவுடன் திடுக்கிடடு எழுந்த 
எைக்கு, பின்பு ்தடான் புரிந்தது...அட ரடா்மடா!. . .
இனவநயல்லடாம் ்கைவு்தடாைடா! இரவு படுக்கும் முன் 
என்ப்றடா படித்்த ஒரு ்கம்பரடா்மடாயணப் படாடல் 
நினைவுக்கு வநது, அதில் ப்கடா்சல நடாடடின் 
வளன்மனயப்  படம் பிடித்துக் ்கடாடடும் ்கம்பனின் 
அறபு்த்மடாை ்கறபனைனய ரசித்துக் ந்கடாணபட 
தூங்கி விடடதின் வினளவு ்தடான் என்று!

இப்தடா அந்தப் படாடல்:

ழெல்  உண்ை ஒண் கணார இல் திரிகின்ற 
தெஙகால் அன்னம் 
மால் உண்ை ெளினப் ேள்ளி வளரத்திய மழலைப் 
பிள்லள 
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 அஞ்சன்றப் நபடடிக்குள்பள ஆயிர்மடாயிரம் 
்மருநது்கனள ந்சடால்லி ்தந்தது நம் ்தமிழ ்மரபு. பக்்க 
வினளவு்களற்ற ்மருத்துவம் என்ப்தடாபலபய ப்சசிளம் 
குைநன்த்களுக்கு கூட நம் ்மருத்துவத்ன்த பயன்படுத்்த 
முடியும். சின்ை்ச  சின்ை உடல் உபடான்த்களுக்கு 
்மருத்துவரிடம் ஓடடா்மல் நம் நபடாருனளயும் 
பநரத்ன்தயும் மி்ச்சப்படுத்தி  ்கடாலம் ்கடால்மடாய் நம்ன்ம 
்கடாத்து வருகின்்றை  நம்முனடய ஆதி ்கடால ்மருத்துவ 
குறிப்பு்கள். ்கல்வியில் ்கனர ்கணட ஆங்கில 
்மருத்துவர்்களடால் கூட குணப்படுத்்த முடியடாது 
என்று ன்கவிடப்படட பல்பவறு பநடாய்்கனள 
,பள்ளிக்கூட நிைலில் கூட ஒதுங்்கடா்த நம் நடாடடு 
னவத்தியர்்கள்  ்சர்வ ்சடா்தடாரண்மடா்க குணப்படுத்தும் 
அறபு்தமும் நி்கழநது ந்கடாணடு ்தடான் இருக்கி்றது.

்தமிழ எழுத்துக்்கனள அன்மத்்த முன்றயிபலபய 
நம் முன்பைடாரின் ்மருத்துவப் புரி்தல் புலைடாகி்றது.
்கடாறன்றக் ந்கடாணடு உ்ச்சரிக்்கப்படுவ்தடால் 
'உயிநரழுத்துக்்கள்' எைவும் பல், இ்தழ, நடாக்கு, 
அன்ைம்  பபடான்்ற ந்மய் உறுப்பு்கனள வடிவங்்கனள 
ஒத்து அன்மக்்கப்படட்தடால் ந்மய்நயழுத்து்கள் 
எைவும் அனைக்்கப்படுகின்்றை.

அருநது்தல், உணணல், உறிஞசு்தல், குடித்்தல் , 

தின்்றல் , நக்்கல், நுங்்கல் ,துய்த்்தல்,  பரு்கல், ்மடாந்தல 
, ந்மல்லல், விழுங்்கல் என்று  பன்னிரணடு வன்கயடா்க 
உணவு உடந்கடாள்ளும் முன்றனய வன்கப்படுத்துகின் 
்றைர் நம் ்தமிழ ்சடான்ப்றடார்்கள். உலகின் பவறு எந்த 
ந்மடாழியிலும் உணவு உணபன்தக் குறிப்பிடும் 
இத்்தனை ந்சடாற்கள் இருக்கு்மடா என்பது ்சநப்த்கப்ம.

 ்தமிழ ்மருத்துவத்தின் அடிப்பனடனய ந்தரிநது 
ந்கடாள்வ்தறகு ்தனியடா்க படிக்்க பவணடும் என்பது 
இல்னல. சில மூலின்க்கள்  அல்லது உணவு 
நபடாருட்களின்  நபயரின் மூல்மடா்கபவ அது எந்த 
பநடானயனய குணப்படுத்தும் என்பன்த அறிநது 
ந்கடாள்ளலடாம். உ்தடாரண்மடா்க, 

 நபடான்ைடாங்்கணணி - இன்த உணடடால் உடல் 
நபடான் பபடால் பளபளக்கும் என்ப்தடால் இந்தப் 
நபயர் நபற்றது .

 சீர்கம் - உள்ளுறுப்பு்கனள சீரடாக்கும் என்ப்தடால் 
சீர்கம் எைப்நபயர் நபற்றது. 

 முடக்்கற்றடான் - முடக்குவடா்த பநடானய 
அ்கறறும் ்சக்தி ந்கடாணட்தடால் இவவடாறு 
அனைக்்கப்படடது.

எழுத்்தாளர்

வததான்வமயின் அவடயதாளைமதாக விளைஙகும் ்நம் தமிழவமதாழியின்  நீணட 
வ்நடிய ேதாரம்ேரிய்த   தனிச்சி்றப்புகளில்  தமிழ  மரு்ததுவமும் அடஙகும். 
உைகப்புகழ வேற்்ற ்நம் தமிழர்களின் கவை வடிவஙகள வேதாைவவ 

தமிழர்களின் மரு்ததுவ நுணணறிவும், உணவிலிருந்து மருந்வதக கணடுபிடி்தத 
அவர்களின் வேரதாற்்றலும் வேதாற்றுதலுககுரியது.

விஷவசாநதி சரவணகுமார்விஷவசாநதி சரவணகுமார்

்தமிழும் மருத்துைமும் ்தமிழும் மருத்துைமும் 
அளவியல் முவறகளுஅளவியல் முவறகளும்ம்
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 இது பபடான்்ற எளின்மயடாை நபயர் னவக்கும் 
முன்றயிபலபய எணணற்ற ்மருத்துவ விடயங்்கனள 
ப டா ்ம ர ரும்  அறி நது  ந ்க டாள்ள  வழிவன்க 
ந்சய்திருக்கின்்றைர் அறிவிற சி்றந்த ஆன்ப்றடார். இது 
்மடடுமின்றி ்சடா்தடாரண ்மக்்களும்  சுலப்மடா்க புரிநது 
ந்கடாள்ளும் வன்கயில் பல்பவறு பைந்மடாழி்கனளயும் 
ந்சடால்லி்ச ந்சன்றுள்ளைர்.

 "பத்து மிளகிருந்தடால் பன்கவன் வீடடிலும் 
உணணலடாம் " என்கி்ற இந்த பைந்மடாழியின் மூலம் 
மிளகிறகு நஞன்ச முறிக்கும் ஆற்றல் உணநடன்பன்த 
அறியலடாம் .  "இனளத்்தவனுக்கு எள்ளு . .
ந்கடாழுத்்தவனுக்கு ந்கடாள்ளு " - உடல் எனடனய 
கூடடுவ்தறகு எள்ளும், குன்றப்ப்தறகு ந்கடாள்ளுப் 
பயறும் பயன்படுகின்்றை என்பன்தபய  இந்த 
ந்சடாலவனட ந்மக்கு உணர்த்துகி்றது.

 "வல்லடானர இருக்்க ்கல்லடானரக் ்கணடதுணபடடா" 
-நினைவடாற்றல் நபரு்க்ச ந்சய்யும் வல்லடானர கீனர 
நி்கநரதுவும் இல்னல என்பன்தபய இந்த்ச 
ந்சடாலவனட அறிவுறுத்துகி்றது.

்சங்்க இலக்கியங்்களில் ஏரடாள்மடாை ்தமிழ 
்மருத்துவக் குறிப்புக்்கள் ்கடாணக் கினடக்கின்்றை.
்கடாலத்்தடால் முறபடட இலக்கியம் என்று ்கரு்தப்படும் 
ந்தடால்்கடாப்பியத்தில் பநடாய் ,பிணி என்பை பபடான்்ற 
ந்சடாற்கள் ்கடாணப்படுவப்தடாடு உடல், ்மைம் குறித்்த 

பல்பவறு படாடல்்கள் இடம்நபறுகின்்றை ..

 ்சடான்்றடா்க, 

 "பநடாயும் இன்பமும் இருவன்க நிைலில்"  

  "மூப்பப பிணிபய வருத்்தம் ந்மன்ன்மபயடாடு 

 யடாப்பு்ற வந்த இளிவரல் நடான்ப்க" ...

ஆகிய படாடல்்கனள ்கடாணலடாம். மு்தற்சங்்கம் 
்மறறும் இனட்ச்சங்்க ்கடாலங்்களில் வடாழந்த 
இன்றயைடார் , அ்கத்தியர், ்கவு்த்மர் ஆகிபயடார் 
்மருத்துவர்்களடா்க இருநதுள்ளைர். முத்்தமிழ 
இலக்்கண நூனல பனடத்்த அ்கத்திய ்மடாமுனி்கள் 
்மருத்துவ வல்லன்மயும் நபறறு பல சித்்தர்்களுக்கு 
்ம ரு த் துவ ம்  ்க ற று த் ்த ந ்த  ஆ ்ச டாை டா ்க வு ம் 
இருநதிருக்கி்றடார். பதிநைடடு சித்்தர்்களுள் ஒருவரடாை 
பபடா்கர் எழுதி்ச ந்சன்்ற குறிப்பு்கனளபய இன்்றளவும் 
பல சித்்த ்மருத்துவர்்கள் பயன்படுத்தி வருகின்்றைர்.

்கர்ப்ப ்கடாலத்தில் நபண்கள் ்ம்சக்ன்க பநடாய் 
உனடயவர்்களடா்க இருப்படார்்கள். அந்த பநரத்தில் 
புளிப்படாை பணடங்்கள், ்களி்மண உருணனட ஆகிய 
நபடாருட்கனள பி்றர் அறியடாவணணம் விரும்பி 
உணபதுணடு . இந்த ந்சய்தினய எடுத்தியம்பும் 
வணணம் அன்மநதுள்ளது கீழ்கடாணும் பு்றநடானூறறுப் 
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படாடல் ,

 "பிறர மண்ணுன்ணும் தெம்மல் நின்ொட்டு 
வயவுறு மகளிர ழவட்டுணி   னல்ைது 
ேலகவருண்ணா அருமண்ணிலனழயா " 

இப்த ்கருத்ன்தக்  கூறும் குறுநந்தடான்க 
படாடநலடான்றும்  உணடு 

"ேசும்புளி  ழவட்லக கடுஞ் சூழ் மகளிர ழோை நீர 
தகாண்டு " 

என்கி்றது அந்தப் படாடல் . 

"திருத்திய யாகலகயுள் மருத்துவன் ஊட்டிய 
மருநது ழோல் ,மருநதாகி ,மனன் உவப்ேப் 
தேரும் தேயர மீளி "

என்கி்ற ்கலித்ந்தடான்க படாடலின் படி உடல் 
ந்கடடுப்  பபடாை பின்பு பநடாய் வரு்மடாைடால் ்மருநது 
பயன் ்தர நீணட நடாட்கள் ஆகும் என்பது விளங்குகி்றது. 
திரி்கடு்கம் , ஏலடாதி, சிறுபஞ்சமூலம் ஆகிய மூன்றும் 
்தம் நபயரிபலபய ்மருத்துவக் குறிப்பு்கனளக் 
ந்கடாணடு ்தனலசி்றந்த ்தமிழ ்மருத்துவ நூல்்களடா்க 
தி்கழகின்்றை.

இல்லங்்களில் நவறறினல ,  பவப்பினல , 
்கரி்சலடாங்்கணணி, தும்னப, நநடா்சசி பபடான்்ற 
மூலின்க்கனள நடடு வளர்ப்பன்த இன்்றளவும் 
கிரடா்மப்பு்றங்்களில் ்கடாண முடியும். ஒருவனுக்கு 
துன்பம் வரும் உற்ற பநரத்தில் உ்தவும் உ்றவிைர்்கள், 
ந்கடால்னலப்பு்ற ப்சசினல ந்சடி  பபடான்று ்தக்்க 
்ச்மயத்தில் உ்தவும் ்தன்ன்மயுனடயவர்்கள் என்று 
பைந்மடாழி நடானூறு கூறுகி்றது.

 ப்சடாைர் ்கடால ்கல்நவடடு்கள் அக்்கடாலத்தில் 
அறுனவ சிகி்சன்ச முன்ற்கள் இருந்த்தடா்க 
குறிப்பிடுகின்்றை. இந்தல்லடாம் எப்படி ்சடாத்தியம் 
என்று நடாம் ஆ்ச்சரியப்படும் பபடாது, இக்்கருத்ன்த 
ந்மய்ப்பிக்கும் வன்கயில் ,

 "நீரிலுள்ள மீனை ந்கடாத்தும் நபடாருடடு நீரில் 
படாய்நது நவளி எழும் சிரல் ப்றனவனயப் பபடால 
நீணட நவள்ளூசி புணணுக்குள் நுனைநது நவளிபய 
வருகி்றது" என்று பபடாரில் புணபடட வீரர்்களின் 
விழுப்புண்கனள ன்தக்கும் முன்ற பறறி பதிறறுப்பத்து 
குறிப்பிடுகி்றது.

"வாயுலற வாழ்த்த வயஙக ொடின் 
ழவம்பும் கடுகும் ழோை தவஞ்தொல் "

 நபரிபயடார்்களின் வடாய்ந்மடாழி்கள் முன்பு ்க்சநது 
பின்பு நன்ன்ம பயக்கும் ்கடுகும் பவம்பும் பபடான்்றை 
என்று ஒரு ்கருத்ன்த ந்சடால்வப்தடாடு ்கடுகு ்மறறும் 

பவப்பினல ஆகியனவயின் ்மருத்துவத்்தன்ன்ம 
யினையும் குறிப்பிடுகி்றடார் ந்தடால்்கடாப்பியர். இப்த 
்கருத்ன்தநயடாப்ப  "மூத்ப்தடார்  ந்சடால்லும் 
முதுநநல்லியும் முன்பு ்க்சக்கும் பின்பு இனிக்கும் " 
என்படார்்கள்  நம் கிரடா்மப்பு்ற ்மக்்கள்.

 "ஆற்று நீர வாதம் ழோககும் 
அருவிநீர பித்தம் ழோககும் 
ழொற்று நீர இரண்லையும் ழோககும் " 

என்று நீரடா்கடாரத்தின்  ்ம்கத்துவத்ன்த விளக்குகி்றது 
இந்த படாடல். ந்சரி்மடாை ்சக்தினய அதி்கரிப்பப்தடாடு 
'பி' னவடடமின்்கள்  அதி்கம் ந்கடாணட பைங்்கஞசி 
்தடான் அன்ன்றய ்மக்்களின் ்கடாய்கல்பம்.'அ்கத்தியர் 
குண வடா்கடம் '  என்னும் ்மருத்துவ நூலில் 
பைஞப்சடாறறின்  நபருன்ம ந்சடால்லும் ஒரு படாடல் 
இருக்கி்றது. இன்ன்றக்கு இ்தனை படாடடிலில் 
அனடத்து நடா்கரீ்மடாய் நவளிநடாடடு அங்்கடாடி்களில் 
விறபன்தப் படார்க்கும் பபடாது பவடிக்ன்கயடாய் 
இருக்கி்றது.

நடாடடு ்மருத்துவம், நடாடி ்மருத்துவம், சித்்த 
னவத்தியம், ஆயுர்பவ்த னவத்தியம் ,படாடடி 
னவத்தியம், ன்க  னவத்தியம் என்று நபயர்்கள் பல 
ந்கடாணடிருந்தடாலும் அடிப்பனடயில் இனவ 
எல்லடாப்ம இயறன்க ்சடார்ந்த ்மருத்துவ முன்ற்கள் 
்தடாம். ஒரு ்தடாவரத்தின் இனல, ்மலர், பவர், ்தணடு, 
படனட, ந்கடாடி, பிஞசு  என்று  எந்த நபடாருள் எந்த 
பநடாய்க்கு ்மருந்தடாகும் என்பன்த நம் ஆதி ்மக்்கள் 
அனுபவப்பூர்வ்மடா்க அறிநது னவத்திருந்தைர். 
இயறன்கயிலிருநது உருவடாை ்மனி்தனுக்கு 
இயறன்கயிலிருநது நப்றப்படும் ்மருத்துவப் 
நபடாருட்கபள நிவடாரணம் அளிக்்க முடியும் என்பது 
அவர்்களின் நம்பிக்ன்க ்மடடு்மல்ல . நிரூபண்மடாை 
உணன்மயும் கூட. ந்தடாழில்நுடபம் என்னும் 
்மடாயபிம்பம் நம்ன்ம சூழநது ந்கடாணட பபடாதும் கூட, 
்கலப்படமில்லடா்த இயறன்க ்மருநது்கனளயும் , கூந்தல் 
எணநணய்்கனளயும் ்தடான் கூகிளில் ப்தடிக் 
ந்கடாணடிருக்கிப்றடாம்.  ்தடாம் அறிந்தவறன்ற 
நூல்்களடா்கவும், சுவடி்களடாவும், ஏடு்களடா்கவும் எழுதி 
வருங்்கடால  ்சந்ததியிைருக்கும் பயன்பட பவணடும் 
என்று உயர்ந்த பநடாக்்கத்துடன் ந்சயல்படடைர் நம் 
மூத்்த ்தனலமுன்றயிைர். பநடாய்கிருமியடால் உல்கம் 
முடங்கி இருக்கும் இவபவனளயில ,  ்சமூ்க 
வனலத்்தளங்்கள் முழுவதும் ்மஞ்சள், இஞசி, 
நிலபவம்பு குடிநீர், ்கபசுர குடிநீர் என்று நம் படாரம் 
பரிய ்மருத்துவக் குறிப்பு்கனளபய பகிர்நது 
வருகிப்றடாம். 'உணபவ உயிர் வளர்க்கும்' என்கி்ற 
எளிய ்தத்துவத்ன்த உலகுக்கு ந்சடான்ை மு்தறகுடி 
்மக்்கள் நடாம் என்று ்மடார்்தடடி ந்சடால்லிக்ந்கடாள்ளலடாம்.
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ஐங்குறுநூறறில் ஓரம்பபடாகியடார் "பவப்பு நனை 
அன்ை நநடுங்்கண ்களவன்" எை நநல் வயலில் 
வனள ்கடடி வசிக்கும் நணடு பறறி ந்சடால்கி்றடார். 
பவப்பம்பூ ந்மடாடடு பபடான்்ற ்கண்கனள உனடய 
நணடு என்கி்றடார்.  பவப்பம்பூ ந்மடாடடு ்கடாம்பு 
நுனியில் உருணனடயடா்க இருக்கும். அன்தப்பபடாலபவ 
ப்சறறு வயல் நணடின் ்கண்களும் ்தனலயிலிருநது 
உயர்நது ்கடாணப்படும் (படார்க்்க படம்). இன்த 
அவவளவு நுணணிய்மடா்க ்கவனித்து ஒப்பிடடு 
ந்சடால்லியிருப்பது வியப்பு. 

அப்த பபடால, நபரும்படாணடாறறுப்பனடயில் 
்கடியலூர் உருத்திரங் ்கணணைடார் நநல் வயல்்கனள 
உைவர்்கள் நடவுக்கு ்தயடார் ந்சய்வது பறறி "ந்கடால்லன் 
முறி ந்கடாடிறறு அன்ை, ்கனவத்்தடாள் அலவன் 
அளறறு அனள சின்தய". அ்தடாவது ந்கடால்லனின் 
இடுக்கி பபடான்்ற ந்கடாடுக்கு ந்கடாணட நணடு்களின் 
வனள்கள் சின்தய நிலம் ்தயடார் ந்சய்யப்படடது 
என்கி்றடார்.  கு்சசி்களின் கினளப்பகுதினய ்கனவ 
என்று ந்சடால்லக்ப்கடடிருப்பீர்்கள். ்கனவ என்்றடால் 
பிளவுற்ற என்று அர்த்்தம். ்சரி நணனட விடடு 
்மலர்்களுக்கு வருபவடாம். நநடுநல்வடானடயில் 

்மதுனரக் ்கணக்்கடாயைடார் ்ம்கைடார் நக்கீரர் 

"புன் தகாடி முசுண்லைப் தோதிப்புற வான்பூப்
தோன் ழோல் பீரதமாடு புதல் புதல் மைரப்
லேஙகால் தகாககின் தமன்ேலறத் ததாழுதி 
இருஙகளி ேரநத ஈர தவண்மணல்
தெவ்வரி ொலரதயாடு எவ்வாயும் கவரக
கயல் அறல் எதிரக..."

எை இயறன்க அைன்க வர்ணிக்கி்றடார் . 
முசுணனடந்கடாடியின் நவள்னள ்மலர்்களும், 
பீர்க்்கங்ந்கடாடியின் நபடான்னி்ற ்மஞ்சள் ்மலர்்களும் 
ந்கடாணட பு்தர்்கள் என்்ற மு்தல் இருவரி்களில் உள்ள 
விவரிப்னப விட ்கனடசி வரி வியக்்கத்்தக்்கது. 
ஆறறில் ந்கணனட மீன் படார்த்திருக்கிறீர்்களடா? அது 
நிபரடாடடத்துக்கு எதிரடா்க நீநதும் குணம் ந்கடாணடது. 
அன்த நுணணிய்மடா்க ்கவனித்து "்கயல் அ்றல் 
எதிரக்..." (்கயல் மீன்்கள் எதிர் நீ்ச்சல் பபடாட...) எைக் 
குறிப்பிடுகி்றடார். 

நபண்களின் அைன்க வர்ணிக்்க ்மலர்்கனள 
உ்தடாரணம் ந்சடால்வது ்சங்்க ்கடாலத்தி பலபய துவங்கி 

உஙகளுககு ்நணடுககறி பிடிககுமதா? அப்ேடியதானதால், வசற்று ்நணடின் கணகள 
எப்ேடி இருககும் என நிவனவிருககி்றததா? ஐவயதா, ்நதான் மரககறி உணேவன்/
ள என்கிறீர்களைதா? அப்ேடியதானதால், பீர்கவக மைரின் நி்றம் என்னவவன்று 

வதரியுமதா? வகப்வேசியில் வதடிப்ேதார்ககதாமல் விவட வதரிந்திருந்ததால் வக வகதாடுஙகள. 
நீஙகள அவற்வ்ற நுணணியமதாக கவனி்ததிருககிறீர்கள, நிவனவில் வவ்ததிருககிறீர்கள 
என்று அர்்ததம். சஙக இைககிய்ததில் இது வேதாை ேை நுணணிய விவரிப்புகள 
இருககின்்றன என்்றதால் ்நம்ே முடிகி்றததா?

பணவடத்்தமிழில் பணவடத்்தமிழில் 
நுணணியம்நுணணியம்

கசநதில் மணியனகசநதில் மணியன ்தமிழ்நாடு
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விடடது. எனினும், ்சங்்க இலக்கியத்தில் 
உ ள் ள  நு ண ணி ய  ஒ ப் பீ டு ்க ள் 
மி்க்சசி்றப்பு.

 படடிைப்படானலயில் 

"ஓஙகு வலர மருஙகின் நுண் தாது 
உலறககும்
காநதள் அம் துடுப்பின் கவி குலை 
அன்ன,
தெறி ததாடி முன் லக கூப்பிச்..."

எை ன்க நின்றய வனளயல்்கள் அணிந்த 
நபணனண விவரிக்கி்றடார்.  ்மனல அருப்க ப்தன் 
சிநதும் ்கடாந்தள் ்மலர்க்குனல்கள் பபடால அடர்ந்த 
வனளயல்்கள் ந்கடாணட ன்க்கனளக் கூப்பி  என்பது 
மி்க அைகிய வர்ணனை. ்தமிை்கத்தின் அர்ச்மலரடாை 
்கடாந்தளின் இ்தழ்கள் ்மரு்தடாணி பூசிய விரல்்கள் 
பபடாலபவ இருக்கும் .  ந்சடியின் இனல்கள் 
அடுக்்கடுக்்கடா்க அை்கடாய் இருக்கும். அன்த நினைவு 
கூர்நது இனல்கள் வனளயல்்களடாய் இ்தழ்கள் 
விரல்்களடாய் வர்ணிக்கி்றடார்.

ஐங்குறுநூறறில் பபயைடார் வர்ணனை இன்னும் 
சி்றப்பு. ்தன் ்மைதுக்குப் பிடித்்தவனைக் ்கணட 
நபணணின் ்கண்கள் எப்படி ்மடாறுகின்்றை என்பன்த 

"தகான்லறப் 
பூவின் ேெநத உண்கண்,
குன்றக தெடுஞ் சுலனக குவலள ழோைத்
ததால் கவின் தேற்றன "

ந்கடான்ன்ற ்மலர் ்கவிழநது இருக்கும், ஆைடால் 
அல்லி ்மனல ்மலர்நது நிமிர்நது இருக்கும். 
ந்கடான்ன்றப்பூ பபடால ்கவிழநதிருந்த ்கண்கள் 
்மனல்சசுனை அல்லி பபடால மீணடும் பனைய 
அைன்கப் நபற்றை என்பது நபடாருள். இவவடா்றடாை 
ஒப்பீடு்கள் ந்சய்ய ்தன்னை்ச சுறறியுள்ள இயறன்கனய 
மி்க நுணணிய்மடா்க ்கவனித்திருந்தடால் ்மடடுப்ம 
முடியும்.
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‘்தமிழ ந்சம்ந்மடாழி; ஆதி ந்மடாழி; 2500 ஆணடு்கள் 
பைன்மயடாை இலக்கியங்்கள் ந்கடாணடது ’ 
என்ந்றல்லடாம் ந்சடால்வ்தறகு ்தயடாரடா்க இருநப்தன். 
்மருத்துவபரடா ஊசினய தூக்கிப் பிடித்்தபடி என் பின் 
பக்்கத்ன்த படார்த்துக்ந்கடாணடு  நின்்றடார். நடான் 
பப்சன்ச நிறுத்்தபவணடி வந்தது. 

பல வருடங்்களுக்கு முன்ைர் நடான் இருபது 
ஆங்கில எழுத்்தடாளர்்கனள ப்தடித்ப்தடி பநர்்கடாணல் 
ந்சய்து அன்த புத்்த்க்மடா்க நவளியிடடிருநப்தன். 
அலிஸ் ்மன்ப்றடா, ்மடார்கிரட அடவூட, பரடானபயடாஸ் 
வூல்ஃப், படவிட ந்சடடாரிஸ் பபடான்்றவர்்கள் 
எல்லடாம் ்தயங்்கடா்மல் ஒத்துனைத்்தடார்்கள். பநர்்கடாணல் 
முடிந்த பின்ைர் அவர்்களிடம் ்தமிழ ந்மடாழி பறறிக் 
ப்கடபடன். பலருக்கு ந்தரியவில்னல. சிலர் 
ப்கள்விப்படடிருந்தடார்்கள். ஒன்றிரணடு பபர் அ்தன் 
நபருன்மனய ந்தரிநது னவத்திருந்தடார்்கள். அபந்க்மடா்க 
எல்பலடாருக்கும் பநர்்கடாணல் முடிந்த பின்ைர் ஏ.ப்க 
ரடா்மடானுஜனின் Poems of Love and War புத்்த்கத்ன்த 

அனுப்பினவத்ப்தன். சிலர் பதில் அனுப்பிைடார்்கள். 
ஒன்றிரணடு  பபர்  ்தமிழின் பைன்மனயயும், 
ப்மன்ன்மனயயும் உணர்நது ந்ம்சசிைடார்்கள். நடாங்்கள் 
எப்படி ஆங்கில இலக்கியத்ன்த ப்தடி ஆரடாய்நது  
படிக்கிப்றடாப்மடா அப்படி அவர்்கள் பவறறு ந்மடாழி 
இலக்கியங்்கனள ஆர்வத்துடன் படிப்பதில்னல. 
நடாங்்கள் ்தடான் எங்்கள் ந்மடாழினய அவர்்களிடம் 
பரப்பபவணடும். 

 எைக்கு நபடாது இடங்்களில்  ்தமிைர் என்று 
ந்சடால்லத் ்தயக்்கம். ்தமிழ எழுத்்தடாளர் என்று 
அறிமு்கம் ந்சய்ய  இன்னும் கூ்ச்சம். உடபை ப்கள்வி 
வரும். ’்தமிைடா? அது என்ை ந்மடாழி? ஏன் 
எழுதுகிறீர்்கள்?’ ஒரு ்த்சசு பவனலக்்கடாரரிடம் ஏன் 
்த்சசு பவனல ந்சய்கி்றடார் என்று ஒருவரும் 
ப்கடபதில்னல. ்தணணீர் குைடாய் திருத்துைரிடம் 
ஏன் அந்த பவனலனய ந்சய்கிறீர்்கள் என்று யடாரும் 
ப்கடபதில்னல. எழுத்்தடாளரிடம் மு்தல் பவனலயடா்க 
அன்தக் ப்கடபடார்்கள். Epitectus என்்ற கிபரக்்க 

மணப்தயத்்த மணப்தயத்்த 
புகழ்புகழ்

அ.முததுலிங்கம்அ.முததுலிங்கம் எழுத்்தாளர், கனடா

கனடதாவில் மரு்ததுவர்களுககு என் வேயர் பிடிககதாது. என் வேயவர ேல்லிவை சப்பி 
ததாறுமதா்றதாக உச்சரிப்ேதார்கள. என்னுவடய மரு்ததுவருககு  ஒரு்நதாள சரியதான 
உச்சரிப்வே வசதால்லிக வகதாடு்தவதன். அவர் என்வன அவசககும் ஒரு வகளவி 

வகடடதார். ‘உஙகளுவடய வமதாழி எந்த ்நதாடடுககுச் வசதாந்தம்?’ ்நதான் தவைவய குனிந்வதன். 
‘்நதாடு கிவடயதாது. மதாநிைம் இருககி்றது’ என்வ்றன். அவருவடய ்நதாடு ஜமதாய்ககதா, மூன்று 
மில்லியன் மககள வததாவக; அவர்கள வமதாழி ேடவடதாயிஸ என்வ்றல்ைதாம் அவர் ஏற்கனவவ 
எனககு வசதால்லியிருககி்றதார். ்நதான் ்நல்ை குரவை வரவவழ்தது ’80 மில்லியன் மககள 
உைக்ததில் தமிழ வேசுகி்றதார்கள’ என்வ்றன். அவர் வகடடது மதாதிரி வதரியவில்வை. 
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்தத்துவஞடானி  ’நீ எழுத்்தடாளரடா்க வரவிரும்பிைடால், 
எழுது’ என்படார். சிறுவயதிபலபய நடான் எழு்த 
ஆரம்பித்துவிடபடன். வடா்ச்கர்்தடான் கினடயடாது. 
அயலிபல ஒரு படுகிைவி வடாழந்தடார். ன்கயிபல பரன்க 
்மன்றநதுவிடடது.  நூறுவயது இருக்கும். அவருக்கு 
்கன்த ந்சடால்பவன். அவரும் ந்சடால்வடார். ்கனடசியில் 
ஒருநடாள் ‘என்னை ்ம்றநதுவிடடாப்த’ என்்றடார். எைக்கு 
புரியவில்னல. இவனர நினைப்ப்தைடால் அவருக்கு 
என்ை வந்தது? ்மனி்த ்மைம் பு்கழுக்கு ஆன்சப்படுவது 
இயறன்க. உடல் அழிந்தடாலும் நபயர் நினலத்து 
நிற்கபவணடும். ப்சக்ஸ்பியருனடய ைடாம்நலடடில் 
்கனடசி ்கடாடசி. ைடாம்நலட அவனுனடய நணபன் 
நைடாபரசிபயடாவிடம் ந்சடால்வடான், ‘நீ ்தறந்கடானல 
ந்சய்யடாப்த. என்னுனடய ்கன்தனய உல்கத்துக்கு 
ந்சடால்.’

எழுத்்தடாளர்்கள் இன்நைடாருவர் படிக்்கபவணடும் 
என்று்தடான் எழுதுகி்றடார்்கள். ்தடாங்்கள் ்மன்றந்த 
பின்னும் ்தங்்கள் எழுத்து வடாைபவணடும் என்பது்தடான் 
அவர்்கள் விருப்பம்.  பு்கழ ஒன்று்தடான் இலக்கு. 
ஆைடால் இந்தப் பு்கழ என்பது ்தமிழ எழுத்்தடாளர் 
ஒருவருக்கு கிடடடா்த ஒன்று்தடான். உல்கப் பு்கழ 
என்பன்த நினைத்துக்கூடப் படார்க்்க முடியடாது. 
இநதிரசித்து வன்தப் படலத்தில் ரடாவணன் கூறுவடான் 
இரடா்மன் நபயர் நிறகு்மடாயின் ்தன்னுனடய  நபயரும் 
நிறகும் என்று. ’இன்று உளர் நடானள ்மடாள்வர், 
பு்கழுக்கும் இறுதி உணபடடா ’  என்கி்றடான் . 

திருவள்ளுவர் பு்கழ பறறி இப்படி்ச ந்சடால்கி்றடார்.

      ஒன்றா உைகத் துயரநத புகழல்ைால்
      தோன்றாது நிற்ேததான் றில்.

உல்கத்தில் அழியடாது நிறபது பு்கழ ஒன்று்தடான்.

பி்றநடாடடு அறிஞர்்கள்  ்தங்்கள் பனடப்பு்கனளப் 
பரப்ப என்ைநவல்லடாம் ந்சய்கி்றடார்்கள், ்தங்்கள் 
எழுத்ன்த உலகுக்கு அறிமு்கம் ந்சய்ய எத்்தனை 
முயறசி எடுக்கி்றடார்்கள் என்பன்த அவ்தடானித்்தடால் 
பிரமிப்பு ஏறபடும்.  ்கைடடாவில் அந்மரிக்்க எழுத்்தடாள் 
படவிட ந்சடடாரிஸ் ஒரு கூடடத்தில் உனரயடாறறிைடார். 
நுனைவு்ச சீடடு 10 நடடாலர். ஏ்றக்குன்றய 2000 பபர் 
அந்தக் கூடடத்துக்கு வநதிருந்தடார்்கள்.எழுத்்தடாளர் 
உனரயடாற்றவில்னல, ்தடான் எழுதிய புத்்த்கத்திலிருநது 
சில பக்்கங்்கனள வடாசித்்தடார். கூடடம் முடிந்த 
பின்ைர் ்சனபபயடார் அவருனடய புத்்த்கங்்கனள 
வரின்சயில் நின்று வடாங்கிைடார்்கள். அடுத்்த நடாள் 
்கடானல அந்த எழுத்்தடாளர் ந்சடான்ைடார் ்தடான் 
இரணடு ்மணி பநரம் ஒபர இடத்தில் நின்்றபடி 
புத்்த்கங்்களில் ன்கநயழுத்திடட்தடா்க. என்ைடால் 
நம்பமுடியவில்னல. ஓர் ஆங்கில எழுத்்தடாளரில் 
எத்்தனை ்மதிப்பு னவத்திருக்கி்றடார்்கள். ஒரு ்தமிழ 
எழுத்்தடாளருக்கு இப்படியடாை ்மதிப்பு கினடப்ப்தறகு 
ந டாங்்கள் இன்னும் எத்்தனை வருடங்்கள் 
்கடாத்திருக்்கபவணடும் என்்ற எணணம்்தடான் என் 
்மைதில் ஓடியது.
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ப்சக்ஸ்பியருனடய நடாட்கம் ஒன்று  ஒவநவடாரு 
நடாளும் உல்கத்தின் ஏப்தடா ஒரு மூனலயில் 
நடநதுந்கடாணடு்தடான் இருக்கி்றது. ஓர் ஆங்கில 
எழுத்்தடாளர், பிரிடடிஷ் அர்சடாங்்கம் வருடடாவருடம் 
எத்்தனைபயடா ஆயிரம் பவுணடு்கள் ப்சக்ஸ்பியனர 
ந்கடாணடடாடுவ்தற்கடா்க ந்சலவழிக்கி்றது என்று 
ந்சடான்ைடார். முறறிலும் நம்பக்கூடியது்தடான். 400 
வருடங்்களுக்கு முன்ைர் பி்றந்த ஆங்கிலக் ்கவிஞனர 
உல்கம் ்ம்றக்்கக்கூடடாது, அவர் நபருன்மய 
ந்கடாணடடாடபவணடும் என்று பிரிடடிஷ் அரசு 
நினைக்கி்றது. அவர்்கள் ந்மடாழினய ந்தடாடர்நது 
பரப்ப  ஆ்கபவணடிய ந்சயல்படாடு்கனள இன்றும் 
ந்தடாடர்நது ந்சய்கி்றடார்்கள்.

ப ஜ ம்ஸ்  ப ஜ டா ய்ஸ்  என் ்ற 
எழுத்்தடாளர் அயர்லடாநதுக்்கடாரர், 
டப்ளின் ந்கரில் பி்றந்தவர். அவர் 
எழுதிய பிரபல்மடாை நடாவல் 
யூலிசிஸ். அ்தன் ்க்தடாநடாய்கன் நபயர் 
புளூம்.  ்க்தடாநடாய்கனின் ஒரு முழு 
நடானள அந்த நடாவல் வர்ணிக்கி்றது. 
்கடானலயிலிருநது ்மடானல வனர 
அவன் என்ை என்ை ந்சய்்தடான், 
டப்ளின் ந்கரில்  எங்ப்கநயல்லடாம் 
அனலந்தடான் என்பது்தடான் நடாவல். 
அ ந ்த  ஒ ரு  ந டா ள்  யூன்  1 6 . 
அயர்லடாநதிலும், இன்னும் பல 
ந டா டு ்க ளி லு ம்  இ ந ்த  ந டா ள் 
ந்கடாணடடாடப்படுகி்றது. இ்தறகு 
நபயர் Bloom’s Day, அ்தடாவது 
புளூமின் நடாள். பஜம்ஸ் பஜடாய்ஸ் 
நடாள் என்்றடால் கூட பரவடாயில்னல, 
ஆைடால் நடாவலின் ஒரு படாத்திரத்ன்த 

ந்கடாணடடாடுகி்றது. இ்தற்கடா்க அயர்லடாநது பணத்ன்த  
அள்ளி வீசுகி்றது. ஒரு ந்மடாழினயயும், நடாவனலயும், 
ஆசிரியனரயும் ஒரு நடாடு ந்கடாணடடாடுகி்றது. 
எத்்தனை நபருன்மயடாை வி்சயம். ்தமிழில் இப்படி 
ஒரு நடாவனலபயடா, எழுத்்தடாளனரபயடா ந்கடாணடடாடும் 
அரசு  ஒரு நடாள் வரு்மடா?

்தமிழின் நபருன்மனய நவளிநடாடடிைருக்கு  
எடுத்து்ச ந்சடால்லபவணடிய  ்கடன்ம ்தமிைர்்களுக்கு 
உணடு என்று படாரதி நம்பிைடான். ‘்மன்றவடா்க 
ந்மக்குள்பள பைங்்கன்த்கள் ந்சடால்வதிபலடார் ்மகின்ம 
இல்னல. தி்ற்மடாை புலன்ம எனில் நவளிநடாடபடடார் 
அன்த வணக்்கஞ ந்சய்்தல் பவணடும்.’ எங்்கள் 
நபருன்மனய நடாங்்கபள முழுவதும் உணரவில்னல. 
அப்படியிருக்்க  நவளிநடாடபடடார்  எப்படி 
அறிவடார்்கள். ்கடார்த்ந்தல்லடா என்்ற நூல்்தடான் 
ஐபரடாப்படாவுக்கு நவளிபய மு்தல் அ்சசில் ஏறிய ்தமிழ 
புத்்த்கம் என்பது பலருக்கு ந்தரியடாது. மு்தல் அ்சசு 
நூல் இநதி அல்ல, உருது அல்ல, வங்்கடாளம் அல்ல, 
ந்கடாரியன் அல்ல .  அது ்தமிழ நூல் .  இது 
அ்ச்சடிக்்கப்படட பபடாது ப்சக்ஸ்பியர் பி்றக்்கவில்னல; 
நியூடடன் பி்றக்்கவில்னல; பஜடார்ஜ் வடாசிங்டன் 
பி்றக்்கவில்னல. அ்சசுக்்கனலனய பயன் படுத்திய 
மூத்்த ந்மடாழி ்தமிழ என்பது எத்்தனை நபருன்மயடாை 
வி்சயம். 

்தமினை நவளியுல்கத்துக்கு ந்கடாணடுபபடா்க 
பவணடும் என்்ற முயறசி முக்கிய்மடா்க பவறறு 
நடாடடவர்்களடால்்தடான் முன்நைடுக்்கப்படடது. இந்த 
அக்்கன்றயில் படாதினயகூட ்தமிழ அறிஞர்்கள் 

்க டா ட டி ய தி ல் னல .  பீ ட ட ர் 
நபர்சீவல் படாதிரியடார். இவர்்தடான் 
னபபினள ஆறுமு்கநடாவலர் 
உ ்த வி யு ட ன்  ்த மி ழி ல் 
ந்மடாழிநபயர்த்்தவர். அத்துடன் 
்தமிழ ஆங்கிலம் அ்கரடாதினயயும் 
உணடடாக்கிைடார். ஜி.யு. பபடாப் 
திருக்கு்றள், திருவடா்ச்கம் ஆகிய 
நூ ல் ்க ன ள  ஆ ங் கி ல த் தி ல் 
ந ்ம டா ழி ந ப ய ர் த் ்த டா ர் . 
தி ரு வ டா ்ச ்க த் ன்த  ந ்ம டா ழி 
நபயர்த்்த்தற்கடா்க இங்கிலடாநதில் 
வைக்கு பபடாடப்படடது. ஆைடாலும் 
பபடாரடாடி நவன்்றடார் .  ்கமில் 
ஸ் வ ல ந ப ல்  ்க ல் வி ய டா ள ர் . 
்தமினைப்பறறி பி்றநடாடடிைருக்கு 
சி்றப்படாை அறிமு்கம் ந்சய்்தவர். 
ந்கடான்ஸ்டணனடயின் பயடா்சப் 
நபஸ்கி   ்சதுர்கரடாதி ந்சய்்தடார். 

யேம்ஸ் யோய்ஸ் என்ை எழுதோளர் 
அேர்ோநதுககாரர், ைப்ளின் 
ந க ரி ல  பி ை ந ே வெ ர் .  அ வெ ர் 

எழுதிே பிரபேமான நாவெல யூலிசிஸ். 
அ ே ன்  க ே ா ந ா ே க ன்  ் ப ே ர்  பு ளூ ம் .  
கோநாேகனின் ஒரு முழு நாடள அநே 
நாவெல வெர்ணிககிைது. 
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்தமிழ எழுத்தில் பல சீர் திருத்்தங்்கள் 
ந்கடாணடுவந்தடார். வீர்மடாமுனிவர் 
என்று நபயனர ்மடாறறிைடார் . 
ப்தம்படாவணி இவர் எழுதியது்தடான். 
்த மி ன ை  ந வ ளி யு ல த் து க் கு 
எடுத்துப்பபடா்க இவர்்கள் ந்சய்்த 
ப்சனவ்கனள ்ம்றக்்கமுடியடாது. 

்த மி ழி ன்  ப ்ம ன் ன்ம  பி ்ற ர் 
அறியடா்மல் பபடாைது பபடாது்மடாை 
ந்மடாழிநபயர்ப்பு்கள் ்தமிழிலிருநது 
பவறுந்மடாழி்களுக்கு, முக்கிய்மடா்க 
ஆங்கிலத்துக்கு ந்சய்யப்படவில்னல 
எ ன் ப து ்த டா ன் .  அ ப் ப டி ்ச 
ந்சய்திருந்தடாலும் அனவ பபடாது்மடாை 
்கவைத்ன்த ஈர்க்கும் வி்த்மடா்க 
அன்மயவில்னல. உ்மர் ்கய்யடாமுனடய 
படாரசீ்க ந்மடாழியில் எழு்தப்படட 
்கவின்த்கனள  ஆங்கிலத்தில் 
ந ்ம டா ழி ந ப ய ர் த் ்த ப ப டா து 
தீப்பிடித்்ததுபபடால அந்த நூலின் 
பு்கழ பரவியது. உ்மர் ்கய்யடாம் உல்கத்திைரடால் 
உடபைபய அறியப்படடடார். ்தமிழ ந்மடாழிநபயர்ப்பு 
ஒ ன் று ம்  அ ப் ப டி ய டா ்க க்  ்க வ ர வி ல் னல . 
ந்மடாழிநபயர்ப்பின் ்தரம் குன்றவடாை்தடா்க 
இருநதிருக்்கலடாம். ந்மடாழிநபயர்ப்பு என்பது ஒரு 
்சடனடனய உள்பக்்க்மடா்கத் திருப்பி அணிவது 
பபடால. உடம்னப ்மன்றக்கும், அப்த வடிவம்; அப்த 
அளவு; படடன்்கனள பூடடலடாம். ஆைடால் 
்சடனடப்னப உள்பள பபடாய்விடும். அதுபபடால சில 
நுணுக்்கங்்கள் ந்மடாழிநபயர்ப்பில் ்மன்றநதுவிடும். 
முன்றயடாை பயிறசியும், உனைப்பும், ஈடும்படாடும் 
இருந்தடால்்தடான் இன்த்ச ந்சய்ய முடியும். 

்சங்்கப்படாடல்்களில்  பணனடய ்தமிைர்்களின் 
வணி்கம் பறறிய ந்சய்தி்கள் வந்தபடிபய இருக்கும். 
கிபரக்்கத்துக்கும் ்தமிழ நடாடடுக்கும் இனடபய நின்றய 
ந்தடாடர்பு இருந்தது. 1800 வருடங்்களுக்கு முன்ைர் 
்தமிழ நடாடு  வணி்கர் ஒருவருக்கும் எகிப்து நடாடடு 
வணி்கருக்கும் இனடயில் ஏறபடட ஒப்பந்தம் 
வியன்ைடா அருங்்கடாடசிய்கத்தில், படாப்பிரஸ் 
ஏடு்களில் கிபரக்்க ந்மடாழியில் எழு்தப்படடு  இன்றும் 
படாது்கடாக்்கப் படுகி்றது. ்சங்்கப்படாடல் நபருன்ம்களுக்கு 
இதுபவடார் அத்்தடாடசி. இத்்தனை நபருன்மயும் 
பு்கழும் இருந்தடாலும் உல்க ப்மன்சயில் ்தமிழ 
ந்மடாழிக்கு  ஏற்ற  இடம் இல்னல .  ்தமிழ 
நபருந்தன்க்களுக்கும்,  ்கல்வியடாளர்்களுக்கும், 
எழு த் ்த டாள ர் ்களுக்கும்  உ ரி ய  ்ம ரி ய டான ்த 
கினடப்பப்தயில்னல. 

பல நூறு வருடங்்களடா்க ்தமிழ புலவர்்கள், ்சங்்க 
்கடாலத்திலிருநது இன்றுவனர, ்தங்்கள் படாடல்்கனள 
ன்கயில் ஏநதிக்ந்கடாணடு வடாயிலில்்தடான் ்கடாத்து 
நிறகி்றடார்்கள். ஒரு புலவர் ’முடிந்தடால் ந்கடாடுக்கி்றடாய். 
சில ்ச்மயம் ன்க விரிக்கி்றடாய். நடான் திரும்ப என் 
்மனைவியிடம் ந்சல்கிப்றன்’ என்று பபடாய்விடுகி்றடார். 
இன்நைடாரு புலவர் வடாயிலில் நின்று ்கனளத்து 
அலுத்துப்பபடாய் ‘எத்தின்ச்ச ந்சலினும் அத்தின்ச்ச 
ப்சடாப்ற’ என்று வீரடாப்படா்கக் கூறிவிடடு  பு்றப்படுகி்றடார். 
இன்நைடாரு புலவர் ‘நடான் திரும்ப்ச ந்சல்கிப்றன். 
மு்தல்நடாள் பரிசில் கினடத்துவிடடது பபடால 
நம்பிக்ன்க ்தந்தடாய். ஆைடால் கினடக்்கவில்னலபய’ 
என்று வயிறு எரிகி்றடார்.  

இந்த நினலன்ம இன்ன்றக்கும் ்மடா்றவில்னல. 
’்தன்பைரில்லடா்த  ்தமிழ’ என்பப்த ்சரியடாை சித்்தரிப்பு. 
்தமிழின் நபருன்மயும் அந்த ந்மடாழியில் எழுதும் 
பனடப்படாளி்கடாை ்மதிப்பும்  பி்றந்த நடாடடில்  
கினடப்பதில்னல. நவளிநடாடடிலும் ்கவைம் இல்னல. 
ரஸ்ய எழுத்்தடாளர் ந்சக்ப்கடாவுனடய நடாட்கத்தில் 
வரும் மூன்று ்சப்கடா்தரி்கள் ்கடாத்திருப்பதுபபடால 
எழுத்்தடாளர்்களடாகிய நடாமும் நல்ல ்கடாலத்துக்கு 
்கடாத்திருப்பபடாம். என்ை பிர்சசினை?  ஆ்க 
இரணடடாயிரம் வருடங்்கள்்தடாபை ஓடியிருக்கின்்றை!

அறம் ெனி சிறகக
அல்ைது தகடுக.
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ந்தடான்று நி்கழந்த்தனைத்தும் உணர்நதிடும் 
சூழ்கனலவடாணர்்களும் இவள் என்று பி்றந்தவள் 
என்று உணரமுடியடா்த ந்தடான்ன்மயுனடயவள் நம் 
்தமிைன்னை. நநஞன்சயள்ளும் சிலம்பும், ்மைங்்கவரும் 
ப்ம்கனலயும், சிநன்த ்மயக்கும் சிந்தடா்மணியும் 
அன்னையவள் எழினலக் கூடடிை. ப்தவடாரமும் 
திருவடா்ச்கமும் திருவடாய்ந்மடாழியும், இன்ைபி்ற 
பனுவல்்களும் பக்தி்மணம் பரப்பி அவனளப் 
பரவ்ச்மடாக்கிை. ஆைடால் ்கடாலப்பபடாக்கில் நம்்மபைடார் 
்தடாய்த்்தமிழின் சி்றப்னப ்ம்றநது வடந்மடாழிபடால் 
அதி்கபவடன்க ந்கடாள்வடாரடாயிைர்.

வடந்மடாழியும் ்தமிழும் ்கலநது எழுதுவது 
்மணியும் முத்தும் ்கலந்ததுபபடால் அதி்க அைகுனடத்து 
என்ந்றணணியவரடாய், ’்மணிப்பவள நனட’னய 
உருவடாக்கி அதில் எழு்தலடாயிைர். இ்தைடால் 
்தடாய்த்்தமிழின் தூய்ன்ம அழிந்தப்தநயடாழிய அ்தன் 
அைகு சி்றக்்கவில்னல. இ்தனைக் ்கணணுற்ற 
்தமிைறிஞர்  சிலர்  ்மணிப்பவள நனடக்கு 
வினடந்கடாடுத்து, ்மணியடாை ்தமிழநனடயிபலபய 
எழுது்தல் பவணடும் எை்ச சிநதிக்்கத்ந்தடாடங்கிைர். 

இந்தத் ்தனித்்தமிழ்ச சிந்தனைனயத் ்தமிழ்மணணில் 
வின்தத்்த முன்பைடாடி்களில் குறிப்பிடத்்தக்்கவர் 
சூரியநடாரடாயண ்சடாஸ்திரியடார் எனும் இயறநபயர் 
ந்கடாணட பரிதி்மடாற ்கனலஞர்.

்மடாட்மலி கூடலில் பரங்குன்றிறகு அருகிலுள்ள 
விளடா்சப்சரி எனுமிடத்தில் 1870-ஆம் ஆணடு 
சூனலத் திங்்கள் 6ஆம் நடாள் ப்கடாவிந்த சிவைடார் – 
இலடசுமி அம்்மடாள் இனணயருக்கு ்ம்கைடாய்த் 
ப்தடான்றியவர் சூரியநடாரடாயண ்சடாஸ்திரியடார். 
்தநன்தயிடம் ்ச்மஸ்கிரு்தமும், ்மதுனர ்சபடாபதி 
மு்தலியடாரிடம் ்தமிழும் பயின்்ற ்சடாஸ்திரியடார், 
்மதுனர உயர்நினலப்பள்ளியில் ்தம் பள்ளிப்படிப்னப 
நின்றவுந்சய்து, இரடா்மநடா்தபுரம் ்மன்ைர் படாஸ்்கர 
ப்சதுபதியின் உ்தவித்ந்தடான்கயுடன் ந்சன்னை 
கிறித்்தவக் ்கல்லூரியில் இளங்்கனல வகுப்பில் 
்மடாணடாக்்கரடாய்்ச ப்சர்ந்தடார். அதில், ்மடாநிலத்திபலபய 
மு்தல் ்மடாணடாக்்கரடாய்த் ப்தறிய அவருக்கு, அப்த 
்கல்லூரியில் நின்றந்த ஊதியத்துடன் ்தத்துவத்துன்றயில் 
பணிபுரிய வடாய்ப்புக் கினடத்தும் அ்தனை ்மறுத்துக் 
குன்றந்த ஊதியத்தில் ்தமிழத்துன்ற ஆசிரியரடாய்ப் 

்தமிழ்ைானில் ஒளிரும் ்தமிழ்ைானில் ஒளிரும் 
எழிஎழிற்பரிற்பரிதி -தி -  

பரிதிபரிதிமாற் கவலஞர்!மாற் கவலஞர்!

மமகலா இராமமூர்ததிமமகலா இராமமூர்ததி

கனடதாவில் மரு்ததுவர்களுககு என் வேயர் பிடிககதாது. என் வேயவர ேல்லிவை சப்பி 
ததாறுமதா்றதாக உச்சரிப்ேதார்கள. என்னுவடய மரு்ததுவருககு  ஒரு்நதாள சரியதான 
உச்சரிப்வே வசதால்லிக வகதாடு்தவதன். அவர் என்வன அவசககும் ஒரு வகளவி 

வகடடதார். ‘உஙகளுவடய வமதாழி எந்த ்நதாடடுககுச் வசதாந்தம்?’ ்நதான் தவைவய குனிந்வதன். 
‘்நதாடு கிவடயதாது. மதாநிைம் இருககி்றது’ என்வ்றன். அவருவடய ்நதாடு ஜமதாய்ககதா, மூன்று 
மில்லியன் மககள வததாவக; அவர்கள வமதாழி ேடவடதாயிஸ என்வ்றல்ைதாம் அவர் ஏற்கனவவ 
எனககு வசதால்லியிருககி்றதார். ்நதான் ்நல்ை குரவை வரவவழ்தது ’80 மில்லியன் மககள 
உைக்ததில் தமிழ வேசுகி்றதார்கள’ என்வ்றன். அவர் வகடடது மதாதிரி வதரியவில்வை. 
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பணிய்மர்ந்தடார். அப்பபடாது கிறித்்தவக் ்கல்லூரியின் 
மு்தல்வரடாயிருந்த டடாக்டர் வில்லியம் மில்லர் (A 
Scottish Educationalist), ்சடாஸ்திரியடாரின் ்தமிைடார் 
வத்ன்தக் ்கணடு வியநது, பி்றதுன்ற ஆசிரியர்்களுக்கு 
வைங்்கப்படும் அப்த உயர் ஊதியத்ன்த அவருக்கும் 
வைங்கிைடார்.  ்கல்லூரியளவில் ்தமிைடாசிரியர் 
பணினய விரும்பி ஏறறுக்ந்கடாணட மு்தல் படட்தடாரி 
சூரிய நடாரடாயணபர என்பது குறிப்பிடத்்தக்்கது.

இவரது ப்தர்ந்த ்தமிழப்புலன்ம ்கணட 
பதிப்பு்சந்சம்்மல், யடாழப்படாணம் சி.னவ. ்தடாப்மடா்தரம் 
பிள்னளயவர்்கள், சூரியநடாரடாயண ்சடாஸ்திரியடானரத் 
’திர டாவிட ்சடாஸ்திரி ’  எனும் படடம்்தநது 
சி்றப்பித்திருக்கின்்றடார்.

்தமிழ, ஆங்கிலம், ்ச்மஸ்கிரு்தம் எனும் மும்ந்மடாழிப் 
புலன்ம நிரம்பப் நபற்றவர் சூரியநடாரடாயண 
்சடாஸ்திரியடார். ஆயினும், ்தமிழமீது ்தணியடா்த 
்கடா்தல்ந்கடாணட அவவிளம் அறிஞர், வடந்மடாழியில் 
அன்மநதிருந்த ்தம் நபயனரத் ்தனித்்தமிழில் ’பரிதி்மடாற 
்கனலஞர் ’  என்று ்மடா றறிக்ந்க டாணடன்தத் 
’்தனிப்படாசுரத் ந்தடான்க’ எனும் அவருனடய ந்சய்யுள் 
நூல் ந்மக்கு அறியத்்தருகின்்றது. இத்்தனிப்படாசுரத் 
ந்தடான்கயிலுள்ள ந்சய்யுள்்கள் அனைத்தும் 
ஆங்கிலத்திலுள்ள ்சடாைடனடப் பபடால் (Sonnet – a 
poem of 14 lines) ்தமிழில் 14 அடி்களில் அைகு்ற 
இயற்றப்படடிருக்கின்்றை.

இயல், இன்ச, நடாட்கம் எனும் மூன்று துன்ற்கனளக் 

ந்கடாணடிருப்ப்தடால் ்தமினை ’முத்்தமிழ’ என்று 
்தமிைர்்கள் நபருமி்தத்ப்தடாடு ப்கர்வதுணடு. இவறறில் 
மு்தலிரணனடயும் வளர்த்்த அளவிறகு நடாட்கத்்தமினை 
முனைப்புடன் வளர்க்்கத் ்தவறிவிடடைர் நம் 
முன்பைடார். குறறுயிரும் குனல உயிரு்மடா்க அழிவின் 
விளிம்பில் ஊ்சலடாடிக்ந்கடாணடிருந்த நடாட்கத் 
்தமிழுக்குப் புத்துயிர் ஊடடத் ்தனலப்படடைர் 
மூவர். அவர்்கள், ்சங்்கர்தடாஸ் சுவடாமி்கள், பம்்மல் 
்சம்பந்த மு்தலியடார், ்மறறும் பரிதி்மடாற ்கனலஞர் 
ஆகிபயடார். இவர்்கனளத் ’்தமிழ நடாட்க மூவர்’ என்று 
்மக்்கள் அன்பபடாடு அனைக்கின்்றைர்.

நடாட்கக்்கனலக்கு ்மறுவடாழவளித்்தவர்்களில் 
ஒருவரடாய்த் தி்கழும் பரிதி்மடாற ்கனலஞர், ்கலடாவதி, 
ரூபடாவதி அல்லது ்கடாணடா்மறபபடாை ்ம்கள் மு்தலிய 
நடாட்கங்்கனள அைகிய உனரநனடத் ்தமிழில் 
பனடத்்தளித்துள்ளடார் .  அது்மடடு்மல்லடாது , 
நடாட்கங்்கனள எவவடாறு இயற்றபவணடும், அ்தறகுரிய 
இலக்்கணங்்கள் யடானவ என்பவறன்ற விளக்கி 
‘நடாட்கவியல்’ எனும் அரிய நூநலடான்ன்றயும் 
யடாத்துள்ளடார்.

ந்சய்யுள் வடிவில் இவரியறறிய ்மறந்றடாரு 
நடாட்கம் ’்மடாை விஜயம்’ (்மடாைத்தின் நவறறி) 
என்ப்தடாகும். இநநூலில் ப்கடா்சந்சங்்கட ப்சடாைைடால் 
சின்றப்படுத்்தப்படட ்கனணக்்கடால் இரும்நபடான்ற, 
்மடாைப்ம நபரிந்தன்று சின்றயில் உயிர்நீத்்த்தனை 
மி்கவும் உயிபரடாடட்மடாய்க் ்கடாடசிப்படுத்தியுள்ளடார். 

சூரியநாராயை சாஸதிரியார் சி.லவ. ்தாசமா்தரம் பிள்லள சஙகர்தாஸ சுவாமிகள்
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இனவபயயன்றி, ‘்மதிவடாணன்’ எனும் நடாவல், 
`படாவலர் விருநது’ `சித்திர ்கவி விளக்்கம்’ பபடான்்ற 
்கவின்த நூல்்கள், நற்றமிழப் புலபவடாரின் வடாழக்ன்க 
வரலடாறன்ற்ச சுடடும் ’்தமிழப்புலவர் ்சரித்திரம்’ 
எனும் ்கடடுனர நூல் ஆகியனவயும் பரிதி்மடாற 
்கனலஞரின் ன்கவணணத்தில் உருவடாகியுள்ளை.

அவர் இயறறிய நூல்்களிபலபய நபரிதும் 
பபடாற்றப்படுவது ‘்தமிழந்மடாழியின் வரலடாறு’ எனும் 
ஆரடாய்்சசி நூபலயடாகும். அதில், ்தமிழ ஓர் உயர்்தனி்ச 
ந்சம்ந்மடாழியடாவது யடாங்்ஙைம்?’ என்பன்த்ச 
சுனவபட விளக்கியுள்ளடார் அ்ச்சடான்ப்றடார்.

அவ்விளக்கத்ல்த நாமும் அறிநதுபகாள்சவாம்.

” ்த டான் வைங்கும் ந டாடடின்்கண உள்ள 
பலந்மடாழி்களினும் ்தனலன்மயுனடயதும் அவறறினும் 
மிக்்க ்த்கவுனடயது்மடாை ஓர் ந்மடாழிபய உயர்ந்மடாழி 
யடாகும். இவவிலக்்கணங்ந்கடாணடு ஆரடாயுமிடத்து, 
ந்தலுங்கு உள்ளிடட ந்மடாழி்களுக்ந்கல்லடாம் 
்தனலன்மயுனடயதும் அவறறினும் ப்ம்த்கவுனடயது 
்மடாகிய நம்்தமிழ ஓர் உயர்ந்மடாழியடாகும்!

்தடான் வைங்கும் நடாடடில் பயின்றுவரும் 
பி்றந்மடாழி்களின் உ்தவியின்றித் ்தனித்தியங்கும் 
்தன்ன்மயுனடய ந்மடாழிபய ்தனிந்மடாழி எனும் 
்தகுதியுனடத்து. ்தடான் பி்றந்மடாழி்களுக்கு்ச ந்சய்யும் 
உ்தவி மிகுநதும், ்தைக்குப் பி்றந்மடாழி்கள் ந்சய்யும் 
உ்தவி குன்றநதுமிருத்்தபல வைக்்கடாறு. ்தமிழின் 
உ்தவியின்றித் ந்தலுங்கு மு்தலிய ந்மடாழி்கள் 
இயங்்க்மடாடடடா. ஆைடால், அவறறின் உ்தவியின்றித் 
்தமிழ ்தனித்தியங்கும் நபறறியது. ஆ்தலின் ்தமிழ ஓர் 
்தனிந்மடாழிபய!

இனிச் பசம்பமாழியாவது யாது?

’திருநதிய பணபும் சீர்த்்த நடா்கரி்கமும் நபடாருநதிய 
தூய்ந்மடாழி பு்கல் ந்சம்ந்மடாழியடாம்’ என்பது 
இலக்்கணம். இம்ந்மடாழிநூல் இலக்்கணத்திறகு்ச 
்சடாலப் நபடாருத்்தமுனடயது ்தமிழந்மடாழி. பி்றந்மடாழி்ச 
ந ்ச டா ற ்களன்றித்  ்தன்ந்ம டாழி்ச  ந ்ச டா ற ்கள் 
மிகுநதிருத்்தபல தூய்ந்மடாழியடாகும். அவவன்கயில் 
்தமிழ தூய்ந்மடாழியு்மடாகும். அவவடாப்ற ்தமிழில் 
ஆளப்படும் ந்சடாற்கள் நம் ்மக்்களின் பணபடாலும் 
நடா்கரி்கத்்தடாலும் ந்சழுன்மயுற்றனவ. எைபவ 
்தமிழந்மடாழி ’ந்சம்ந்மடாழி’ என்பது திணணம். 
இ்தைடாலன்ப்றடா நந்தமிழ ந்சந்தமிழ என்று நல்லின்சப் 
புலவரடால் ந்தடான்றுந்தடாடடு நவின்ப்றடா்தப்படுகின்்றது. 
ஆ்தலடால், ந்சந்தமிழ நடாடடின்்கண சி்றநந்தடாளிரும் 
அமிழதினுமினிய ்தமிழந்மடாழி எவவடாற்றடான் 

ஆரடாயினும் உயர்்தனி்ச ந்சம்ந்மடாழிபய ஆகும் 
என்று ந்தளி்க!” என்கி்றடார். 

நம்ந்மடாழினய்ச ந்சம்ந்மடாழி என்று மு்தன்மு்தலில் 
்தமிழகூறு நல்லுலகுக்கு ந்மய்ப்பித்துக் ்கடாடடிய 
நபருன்ம பரிதி்மடாற ்கனலஞனரபய ்சடாரும்.  

இத்துனண்ச சி்றப்பு்கள் வடாய்க்்கப்நபற்ற ்தமினை, 
்கல்லூரிப் படாடத்திடடத்திலிருநது வில க்குவ்தறகு்ச 
ந்சன்னைப் பல்்கனலக்்கை்கம் (University of Madras) 
1902-ஆம் ஆணடு முடிநவடுத்்தது. என்பை நம் 
்மக்்களின் பபன்தன்ம! அ்தனையறிந்த பரிதி்மடாற 
்கனலஞர், ்தமிழத்ந்தடாணடர் மு.சி.பூரணலிங்்கம் 
பிள்னளயுடன்  இனணநது  அம்முடினவ 
முறியடித்்தடார். ்கல்லூரிப் படாடத்திடடத்தில் 
்தமிழந்மடாழியும் ந்தடாடர வழிவகுத்்தடார் என்பது 
வரலடாறு ்கடாடடும் உணன்ம.

்தமிழக்குைநன்த்கள் ்தம் ்தடாய்ந்மடாழியடாம் 
்தமிழிபலபய ்கல்வி்கற்க பவணடும் என்று ந்தடாடர்நது 
வலியுறுத்தியவர் இநநல்லறிஞர். ்தமிழ வடாைவும், 
்தமிைர் வடாைவும் ்தம் வடாணடாளின் இறுதிவனர 
உறுதிபயடாடு படாடுபடட பரிதி்மடாற ்கனலஞர், 1903-
ஆம் ஆணடு ்தம் 33-ஆம் அ்கனவயில் நபடான்னுடல் 
நீத்துப் பு்கழுடல் ந்கடாணடடார். இரக்்க்மற்ற 
எலும்புருக்கி பநடாய் (tuberculosis), ்தமிழபவடன்க 
மிகுந்த அவவினளஞனர அ்கடாலத்தில் வடாரி்சந்சன்்றது 
நம் ்தவக்குன்றபவ!

பரிதி்மடாற ்கனலஞரின் ்மன்றனவக் ப்கடட 
கிறித்்தவக் ்கல்லூரி மு்தல்வர் டடாக்டர் மில்லர், ”என் 
புருவம் சுருக்்கப்மறி, ்கண்கனள ்மன்றக்கும் 
முதுன்மயில் வடாடுகின்ப்றன் நடான்; ஆைடால், நடுவயது 
வருவ்தறகு முன்ைபர நற்றமிழப்பரிதி அ்கன்்றடாபை!” 
என்று ன்கயறறுக் ்கலங்கியுள்ளடார்.

”இவர்்மடடும் அதி்க ்கடாலம் வடாழநதிருந்தடால் 
்தமிைன்னைனய அரியடா்சைத்தில், அவளுக்ப்கற்ற 
்சரியடா்சைத்தில் அ்மர்த்தி அைகு படார்த்திருப்படார்” 
என்று இத்்தனித்்தமிழ ்ம்றவருக்குப் பு்கைடாரடாம் 
சூடடியுள்ளடார் ்தமிழத்ந்தன்்றல் திரு.வி.்க.

்தமிழ ந்சம்ந்மடாழியடாய்ப் பபடாற்றப்படல் 
பவணடும் எனும் பரிதி்மடாற ்கனலஞரின் நற்கைவு 
நநடுங்்கடாலத்திறகுப்பின் நைவடாகியிருப்பது அவரது 
அரிய முயறசிக்குக் கினடத்்த நபரிய நவறறிபய!

்தமிநைனும் ன்தயல்நல்லடாள் இத்்தரணியில் 
பீடுநனட பயிலுங் ்கடாலம்வனர, ந்சம்பரிதியடாய்்ச 
சுடர்விடடுப் பு்கழபரப்பிக் ந்கடாணடிருப்படார் 
பரிதி்மடாற ்கனலஞர்! 
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ப்தால்காப்பிய நூலின் சிைப்பு

 ந்மக்குக் கினடத்துள்ள ்தமிழ நூல்்களுள் 
ந்தடான்முது நூலடா்கத் தி்கழும் ந்தடால்்கடாப்பியத்ன்த 
ஓர் இலக்்கண நூலடா்கத்்தடான் பலரும் ்கருதிக் 
ந்கடாணடிருக்கின்்றைர். ஆைடால், அது ்தமிழ 
ந்மடாழியின் எழுத்து, ந்சடால், யடாப்பு, அணி மு்தலடாை 
கூறு்கனள ்மடடு்மன்றிப் பணனடத் ்தமிைர்்தம் 
நபடாருள் நபடாதிந்த, பணபடாடு மிகுந்த, அ்க, பு்ற 
வடாழவியல் கூறு்கனள நவகு சி்றப்படா்க எடுத்துனரக்கும் 
நூலடாகும். 

நபடாருள் இலக்்கணம் என்பது ஆங்கிலத்தில் Po-
etics எைப்படும். ப்மனல நடாடு்களுக்கு எல்லடாம் 
நபடாருள் இலக்்கண நூனல எழுதியவர் கிபரக்்க 

ப்மன்த அரிஸ்டடாடடில் ஆவடார். இநதியடாவிபல 
மு்தலில் வடாழக்ன்கனய அ்கம், பு்றம் எைப் பிரித்து 
அ்தன் தினண, துன்ற்களும், ஆணடின் ஆறு 
பருவங்்களும், சூைலியல் உயிரி்கனளப் பறறிய 
்மரபியலும் ந்கடாணட நபடாருள் இலக்்கணம் 
எழுதியவர் ந்தடால்்கடாப்பியர் ்தடான். எைபவ, 
ந்தடால்்கடாப்பியர் ‘கிைக்கு தின்சயின் அரிஸ்டடாடடில்’ 
என்று பபடாற்றப்படுகி்றடார். திரடாவிட ந்மடாழி்கனள 
ஆரடாயவும், வடந்சடாற்கள் அளவுக்கு மீறித் ்தமிழில் 
பு்கடா்மல் இருக்்கவும், பவர்்சந்சடால் ஆய்வு்களுக்கும், 
திரடாவிட ந்மடாழி்களின் ஒப்பிலக்்கணம் பனடக்்கவும், 
சிநது ்ச்மநவளி ்தமிழ ஆய்வு்களுக்கும் ந்தடால்்கடாப்பியர் 
்தந்த இலக்்கணம் மூல ஊற்றடா்க விளங்குகி்றது. 
்தமிைரின் நபருன்ம்களில் முக்கிய்மடாைது 
ந்தடால்்கடாப்பியம்.

த்தால்காப்பியர் நாவள நாம் த்தால்காப்பியர் நாவள நாம் 
ஏன் தகாணடாட பைணடும்?ஏன் தகாணடாட பைணடும்?

நாஞசில் இ. பீற்றர்நாஞசில் இ. பீற்றர் முன்னாள் ்தலைவர், 
வட அபமரிக்கத் ்தமிழ்ச்சஙகப் ச�ரலவ

தமிழின் வசம்வமதாழி்த தகுதிககு ஆணி வவரதாக இருப்ேது வததால்கதாப்பியம். இதவன 
இயற்றிய வததால்கதாப்பியர் பி்றந்த ்நதாவளை ஆணடுவததாறும் வகதாணடதாட, வட 
அவமரிகக்த தமிழச்சஙகப் வேரவவ ஏப்ரல் 14ஆம் ்நதாவளை வததால்கதாப்பியர் ்நதாளைதாக 

அறிவி்தது, ‘வததால்கதாப்பியர் ்நதாள’ அறிமுக விழதாவவக  கடந்த ஏப்ரல் 10, 2021, சனிககிழவம 
அன்று ்நட்ததியது. வமலும், அவவிழதாவில்,  ஹூஸடன் (Houston), வடதாரன்வடதா (Toronto) 
ஆகிய ேல்கவைககழஙகளில் தமிழ இருகவக அவமவதற்கதான நிதி திரடடல் நிகழச்சியும் 
்நவடந்வதறியது. இவவிழதாவின் சி்றப்பு நிகழச்சியதாக இவசயவமப்ேதாளைர் திரு. வஜம்ஸ 
வசந்தன் அவர்களின் தமிழ ஓவச வசர்ந்திவசக குழு வழஙகிய வததால்கதாப்பியம் மற்றும் 
சஙக இைககியம் சதார்ந்த இவச நிகழச்சியும் ்நவடவேற்்றது. திருவளளுவருககு ்நதாம், வத 
முதல் ்நதாவளைப் பி்றந்த்நதாளைதாகக வகதாணடதாடுவது வேதால், சி்ததிவர முதல் ்நதாவளை, ்நதாம் 
வததால்கதாப்பியர் பி்றந்த்நதாளைதாகக வகதாணடதாடுவது சதாைப்வேதாருந்தும்
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அம்்மடபடடா!  உல்க ந்மடாழியிபலபய, ்தமிழ 
ந்மடாழியில் ்தடான் இலக்கியம் ்கணடு அ்தறகு 
இலக்்கணம் ்கடாணக்கினடக்கி்றது.  இ்தறகு்ச ்சடான்று 
ந்தடால்்கடாப்பியத்தில் ்கடாணப்படும் ‘நபடாருளதி்கடாரம்’ 
ஆகும். இதில் கூ்றப்படடிருக்கும் பைங்்கடால வடாழக்ன்க 
முன்றக் குறிப்பு்கள், ஒழுக்்கம் பறறிய ந்சய்தி்கள் 
பபடான்்றனவ்கள் ந்தடால்்கடாப்பியர் ்கடாலத்திறகு 
முன்ைபர ்தமிழ நிலத்தில் நனடமுன்றயில் இருந்தை. 
ந்தடால்்கடாப்பியம் என்்ற நூல் ்மடடும் ந்மக்குக் 
கினடக்்கடா்மற பபடாயின், நடாம், நம் வரலடாறறு்ச 
சுவடு்களில் பலவறன்ற இைந்தவர்்களடாயிருப்பபடாம்.

ந்தடால்்கடாப்பியப் பூங்்கடாவிலிருநது சில ்மலர்்கள்...

எடடு்சசுனவ ந்கடாடடும் இயல்!

உள்ளத்தில் ஏறபடும் உணர்வு்கள் உடலின் 
வழியடா்க நவளிபடடுத் ப்தடான்றும். அவவடாறு 
உணர்வு்கள் நவளிப்படும் வி்தப்ம ந்மய்ப்படாடு 
எைப்படுகி்றது. ந்மய்ப்படாடு எடடு வன்கப்படும் எை 
்தமிைர்்கள் ்கணடைர். இ்தனைத்்தடான் ந்மது  
ந்தடால்்கடாப்பியம் ந்தளிவு்ற விளக்குகின்்றது. 
பின்ைடாளில் இப்த ந்மய்ப்படாடனட வடநடாடடவர் 
ஒன்ப்தடாக்கிக் ந்கடாணடைர். அ்தனை அவர்்கள் 
நவர்சம் என்று நபயரிடடு அனைத்்தைர்.

 "ெலகழய அழுலக இளிவரல் மருட்லக
 அச்ெம் தேருமிதம் தவகுளி உவலகதயன்று

 அப்ோல் எட்ழை தமய்ப்ோ தைன்ே"     
     (நூற்ோ 577)
 ெலக, ொன்கு!
 "எள்ளல் இளலம ழேலதலம மைதனன்று
 உள்ளப் ேட்ை ெலகொன் தகன்ே"
 அழுலக,  ொன்கு!
 "இழிழவ இழழவ அலெழவ வறுலமதயன
 விளிவில் தகாள்லக அழுலக ொன்ழக."
 தேருமிதம்,  ொன்கு!
 "கல்வி தறுகண் புகழ்லம தகாலைதயனச்
 தொல்ைப் ேட்ை தேருமிதம் ொன்கு."  
 அது மட்டுமன்றி,
 தோருளதிகாரத்தில்  உள்ள 
 “மககள் தாழம ஆறறி வுயிழர
 பிறவும் உளழவ அககிலளப் பிறப்ழே”   
     (நூற்ோ 577)

என்பதின் வடாயிலடா்க ,  ்மனி்தன் ஆ்றறிவு 
ந்கடாணடவன் என்பன்த 3000 ஆணடு்களுக்கு 
முன்பப பதிவு ந்சய்திருக்கி்றடார். அவவடாந்றனில், 
்மனி்தன் அல்லடா்த உயிரிைங்்களின் அறிவு குறித்்தடாை 
வினடக்கு, 

 ஓன்றறி வதுழவ உற்றறி வதுழவ
 இரண்ைறி வதுழவ அதழனாடு ொழவ
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 மூன்றறி வதுழவ அவற்தறாடு மூகழக
 ொன்கறி வதுழவ அவற்ழறாடு கண்ழண
 ஐநதறி வதுழவ அவற்தறாடு தெவிழய
 ஆறறி வதுழவ அவற்தறாடு மனழன
 ழெரிதின் உணரநழதார தெறிப்ேடுத் தினழர” 

ஓரறிவு என்பது  ந்தடாடடு அறிவு. இரணடறி 
நவன்பது ந்தடாடடு அறிவு ்மறறும் நடாவடால் 
அறியப்படும் சுனவ அறிவு. மூன்்றறிநவன்பது ந்தடாடு 
அறிவு, சுனவ அறிவு ்மறறும் மூக்்கடால் அறியப்படும் 
சுவடா்ச அறிவு. நடான்்கறிநவன்பது ந்தடாடு அறிவு, 
சுனவ அறிவு, சுவடா்ச அறிவு ்மறறும் ்கணணடால் 
அறியப்படும் படார்னவ அறிவு. ஐந்தறிநவன்பது 
ந்தடாடு அறிவு, சுனவ அறிவு, சுவடா்ச அறிவு, படார்னவ 
அறிவு ்மறறும் ்கடா்தடால் அறியப்படும் ப்கடடல் அறிவு. 
்மைன்தயும் ப்சர்த்து ஆ்றறிவு என்பன்த அறிநது 
ந்கடாள்ள முடிகி்றது.  

ப்தால்காப்பியர் நாள்

ந்தடால்்கடாப்பியர் கி.மு. ஐந்தடாம் நூற்றடாணடிறகு 
முநதியவர் என்பது ஆய்வடாளர் பலரின் ்கருத்்தடாகும். 
இருப்பினும், ப்கடாவிலூர் திரு்மடமும், ந்சம்ந்மடாழித் 
்தமிைடாய்வு ்மத்திய நிறுவைமும் இனணநது 2010-ல் 
நடத்திய ந்தடால்்கடாப்பியர் ்கடால ஆரடாய்்சசிக் 
்கருத்்தரங்்கத்தில், ந்தடால்்கடாப்பியர் ்கடாலம் கி.மு. 711 
என்றும், சித்தினர முழு்மதி நடாளில் ந்தடால்்கடாப்பியத்ன்த 
அரங்ப்கறறிைடார் என்றும் ,  அநநடானளபய 
ந்தடால்்கடாப்பியர் பி்றந்த நடாளடா்கக் ந்கடாள்ள பவணடும் 
என்றும் ்சடான்ப்றடார்்களடால் முடிநவடுக்்கப்படடது.  
்கடந்த ்மடார்்சசு 2019-ல் ந்தடால்்கடாப்பியர் சினலனய்ச 
ந்சன்னையில் ்தமிழநடாடு  அரசு  அன்மத்்தது ்கணடு 
்தமிழுல்கம் நபருன்ம ந்கடாணடது. சித்தினர முழு்மதி 

நடாளில் ந்சன்னைக் ்கடற்கனர்ச்சடானலயில் உள்ள 
ந்சன்னைப் பல்்கனலக்்கை்க வளடா்கத்திலும் கு்மரி 
்மடாவடடம் ்கடாப்பி(ய)க்்கடாடடிலும் உள்ள ந்தடால்்கடாப் 
பியர் சினல்களுக்கு ்மடானல அணிவித்து ்மலர்்கள் 
தூவி சி்றப்பிக்்க 2019 ல் ்தமிழ நடாடு அரசு ஓர் 
அறிவித்துள்ள்தடா்கத் ந்தரிகி்றது.

வட அந்மரிக்்கத் ்தமிழ்ச்சங்்கப் பபரனவ (FeTNA) 
ஒவபவடார் ஆணடும் அந்மரிக்்க விடு்தனல நடாள் 
வடாரத்தில், அந்மரிக்்கடாவின் நபருந்கரம் ஒன்றில் 
்கடந்த 33 ஆணடு்களடா்கத் ்தமிழுக்கு விைடா எடுத்து 
வருகின்்றைர்.  “்தமிழின் உயிர் ந்தடால்்கடாப்பியம், 
்தமிைரின் உயிர் திருக்கு்றள்” என்்ற நபருவடா்ச்கம் 
பபரனவத் ்தமிழவிைடாக்்களில் முைங்்கப்படுகி்றது.  
சித்தினர மு்தல் நடானளத் ந்தடால்்கடாப்பியர் திருநடாள் 
எை ்தமிழநடாடு அர்சடாங்்கம் அறிவித்துக் ந்கடாணடடாட 
பவணடும் என்று ்தமிை்க மு்தலன்ம்ச்சருக்குப் 
பபரனவ பவணடுப்கடாள் விடுத்துள்ளது.

ந்தடால்்கடாப்பியம் ்தமிழின் மு்தல் நூல், மு்தல் 
இலக்்கணம். ்தமிைர்்களின் அறிவியல் ந்சய்தி்களுக்கும், 
வடாழவியல் விழுமியங்்களுக்கும் வனரயன்ற ்தரும் 
்கலங்்கனர விளக்கு.  திருவள்ளுவர் பபடான்ப்றடார் 
இலக்கியம் பனடக்்கத் ந்தடால்்கடாப்பியரின் இலக்்கணம் 
அ டி ப் ப ன ட  எ ன் ்ற டா ல்  மி ன ்க ய டா ்க து . 
ந்தடால்்கடாப்பியம்்தடான் ்தமிழின் மு்தல் நூல் என்று 
்தமிழ இலக்கியங்்கள் பன்ற்சடாறறுகின்்றை. இநதிய 
ந்மடாழி்களுக்குப் நபடாது இலக்்கணம் வகுத்துத் ்தந்த 
ந்தடால்்கடாப்பியர் நடானளத் ்தவ்றடா்மல் ந்கடாணடடாடுவது 
நம் ்கனடன்மயடாகும். 

சவண்டுசகாள்

ந்தடால்்கடாப்பியம் ந்மடாழியியல், இலக்கியவியல் 
்கருத்து்கபளடாடு இயறபியல், ்மரபியல், உயிரியல்,  
்தடாவிரவியல்  உடலியல்,  பி்றப்பியல்,  ்சமூ்கவியல்,  
எ்ச்சவியல், நூலியல், ந்சய்யுளியல் ்மறறும் பல  
்கருத்து்கள் ்கடாணப்படுவ்தடால் ந்தடால்்கடாப்பியம் 
்தமிழின் மு்தல் அறிவியல் ்களஞசியம் ஆகும் 
என்்றடால் மின்கயடா்கடாது. ்தமிழ ்கறகும் குைநன்த்களுக்கும் 
ந்தடால்்கடாப்பியர் பறறி நினைவூடடத் ந்தடால்்கடாப்பியர்  
திருநடாள் என்றும் நின்று உ்தவும். ஒவநவடாரு ்தமிழ்ச 
்சங்்கமும் சித்தினர திருநடாபளடாடு ந்தடால்்கடாப்பியர் 
பி்றந்தநடானளயும் இனணத்துக் ந்கடாணடடாட 
பவணடும்; அ்தறகு பவணடிய ந்சயல்படாடு்கனள 
பபரனவ முன்நைடுத்து்ச ந்சய்ய பவணடும். ்தம் 
பகுதி்களில் சி்றப்படா்கக் ்தமிழக்்கல்வி பணியடாறறும் 
்தமிழப் பள்ளிளுடன் இனணநது, ந்தடால்்கடாப்பியர் 
பி்றந்தநடாள் விைடா நடத்துவது, இ்தன் ந்தடாடர்்சசிக்கு 
வழிவகுக்கும் என்பதில் ஐயமில்னல.

திருவெள்ளுவெர் யபான்யைார் இேககி 
ேம் படைககத ்ோலகாப்பிேரின் 
இேககணம் அடிப்படை என்ைால 

மிடகோகது.  ்ோலகாப்பிேம்ோன் 
ே மி ழி ன்  மு ே ல  நூ ல  எ ன் று  ே மி ழ 
இேககிேங்கள் படைசைாற்றுகின்ைன.
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்தமிழில் அந்தத் ்தரத்தில் அப்படி ஒரு புத்்த்கத்ன்த 
அதுநடாள் வனர என் வடாழவில் படார்த்்தப்த இல்னல. 
‘நடாமும் எ்தடாவது எழுதி ஒருநடாள் அது புத்்த்க்மடா்க 
வரும் என்்றடால், அது ‘க்ரியடா’வின் நவளியீடடா்கத்்தடான் 
வர பவணடும்’ என்்ற எணணத்ன்த அந்தப் புத்்த்கம் 
உருவடாக்கியது. பிறபடாடு 1991-ல் ‘ப்கடாபவறு ்கழுன்த்கள்’ 
ன்கநயழுத்துப் பிரதிபயடாடு ரடா்மகிருஷ்ணனை்ச 
்சநதித்ப்தன். இந்த முப்பது ஆணடு்களில் விவரிக்்க 
முடியடா்த பினணப்னபக் ந்கடாணட உ்றவடா்க அது 
்மடாறியது. என்னுனடய ஆறு நடாவல்்கள், ஆறு 
சிறு்கன்தத் ந்தடாகுப்பு்கனள நவளியிடட ரடா்ம 
கிருஷ்ணனுக்கும் எைக்கும் இனடயிலடாை உ்றனவ 
நவறும் பதிப்படாளர் – எழுத்்தடாளர் என்று குறுக்கிட 
முடியடாது என்பது ்மடடும் உறுதி.

மி்க அபூர்வ்மடாை ஒரு ந்மடாழியடாளுன்ம 
ரடா்மகிருஷ்ணன். ந்மடாழி என்பது என்ை, ந்மடாழிப் 
பயன்படாடு எந்த இடத்தில் இலக்கிய்மடா்க ்மடாறுகி்றது 
என்பன்தத் துல்லிய்மடா்க உணர்ந்தவர் அவர். ஒரு 
எழுத்்தடாளனுக்கும் ்சமூ்கத்துக்கும் உள்ள உ்றவு 
என்ை, ந்மடாழிக்கும் ்சமூ்கத்துக்கு்மடாை உ்றவு என்ை, 
ந்மடாழிக்கும் பணபடாடடுக் கூறு்களுக்கு்மடாை உ்றவு 
என்ை, ந்மடாழியின் வழியடா்க ்சமூ்க, பணபடாடடுக் 
கூறு்கள், நிலவியல் அனடயடாளங்்கள், வடாழக்ன்க 
நநறிமுன்ற்கள் எவவி்தம் இலக்கியம் வழி 
ஆவண்மடாகின்்றை என்ந்றல்லடாம் ந்சடால்லி எைக்குள் 
ந்மடாழிப் நபடாறுப்புணர்னவ ஊடடியவர் 
ரடா்மகிருஷ்ணன்.

ஒரு பனடப்பில் பபடாகி்றபபடாக்கில் நழுவிவிடக் 
கூடிய மி்க்ச சி்றந்த பகுதினயபயடா, வீணடா்க 
ஆக்கிரமித்துக்ந்கடாணடிருக்கும் பலவீை்மடாை 

பகுதினயபயடா நடாடி பிடிக்்கக்கூடிய அரி்தடாை ஆற்றல் 
ரடா்மகிருஷ்ணனுக்கு இருந்தது. எழுத்்தடாளர்்களுக்கு 
எடிடடர் ப்தனவ என்பது ்தமிழ்ச சூைலில் ந்தடாடர்நது 
்மறு்தலிக்்கப்படடுவரும் நினலயில், அவருனடய 
‘க்ரியடா’ நவளிக்ந்கடாணடுவரும் ந்மடாழிநபயர்ப்பு்களும், 
பநரடி ஆக்்கங்்களும் ந்தடாடர்நது எடிடடிங்கின் 
முக்கியத்துவத்ன்தப் பன்ற்சடாறறிவந்தை. என்னுனடய 
நூல்்களுக்கு ரடா்மகிருஷ்ணனின் எடிடடிங் நபரும் 
உ்தவியடா்க இருநதிருக்கி்றது. ஆைடால், இத்்தனை 
பனடப்பு்களில் ,  ்த டாைடா்க  ஒரு ந்சடால்னல 
ரடா்மகிருஷ்ணன் ப்சர்த்்ததும் இல்னல, நீக்கியதும் 
இல்னல .  இன்னும்  ந ்ச டால்லப் பப டாை டால் , 
எழுத்்தடாளர்்கள் – ந்மடாழிநபயர்ப்படாளர்்களுடன் 
அவர் நடத்தும் உனரயடாடல்்தடான் இந்த எடிடடிங்கின் 
முக்கிய்மடாை அங்்க்மடா்க இருநதிருக்கி்றது. அவர் 
எழுப்புகி்ற ப்கள்வி்கள், ்சநப்த்கங்்கள் பனடப்பின் 
மீது நபருநவளி்ச்சத்ன்தப் படாய்்சசுபனவயடா்க 
இருநதிருக்கின்்றை.

்சல்்மடான் ருஷ்டி ்தன்னுனடய ‘மிடனநட’ஸ் 
சில்டரன்’ நடாவலின் முன்னுனரயில், “இந்த நடாவல் 
இவவளவு சி்றப்படா்க வருவ்தறகு என்னுனடய 
எடிடடபர  ்க டா ரணம் ”  என்று எழுதியது 
நினைவுக்குவருகி்றது. நடானும் அப்படி ஒரு ்கடி்தத்ன்த 
என்னுனடய மு்தல் நடாவல் நவளிவந்தபபடாது 
ரடா்மகிருஷ்ணனுக்கு அனுப்பிபைன் – அது்தடான் 
நடான் அவருக்கு அனுப்பிய ஒபர ்கடி்தமும்கூட. 
அ்தறகு ரடா்மகிருஷ்ணன் பதில் எழுதியிருந்தடார், 
“நீங்்கள் னவரத்ன்தக் ந்கடாணடுவநதீர்்கள். அ்தைடால், 
என்ைடால் படனட தீடட முடிந்தது. நீங்்கள் ஒரு 
்கரிக்்கடனடனயக் ந்கடாணடுவநதிருந்தடால் என்ைடால் 
எதுவும் ந்சய்திருக்்க முடியடாது!”

அரி்தாை பத்திரிக்வகயாசிரியர்அரி்தாை பத்திரிக்வகயாசிரியர்

இ்மயம்                    ்தமிழநாடுஇ்மயம்                    ்தமிழநாடு

அது 1986.  அப்வேதாது எனககு 20 வயது. திருச்சியில் கல்லூரியில் 
ேடி்ததுகவகதாணடிருந்வதன். சிகவரட வதாஙகுவதற்கதாகப் வேடடிககவட 
வசன்்றவேதாது அஙகு வததாஙகிகவகதாணடிருந்த பு்ததகம் என் கவன்தவத 

ஈர்்ததது. ரதாமகிருஷணனின் ‘கரியதா ேதிப்ேகம்’ வவளிகவகதாணடுவந்திருந்த ழதான்-வேதால் 
சதார்்தரின் ‘மீளை முடியுமதா?’ ்நதாடக வமதாழிவேயர்ப்பு அது.
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்தலகசால் ச�ராசிரியர் தியாகராசர் 
கல்லூரி, மதுலர.

தமிழக்ததின் ஆய்வுைகில், எழு்ததுைகில் மதானுடவியல் ேற்றிய சிந்தவனயில் 
தனி்ததனிவய புகழவேற்்ற அறிஞர்கள ேைவர ்நதாம் வியப்வேதாடு வணஙகுகிவ்றதாம்.  
அவர்களின் ேவடப்புகள மூைமதாகப் புதியவததார் உைகில் ேயணிககிவ்றதாம். 

இ்ததுவ்றயில்  தனகவக உரிய தனியதானவததாரு ஆய்வு வ்நறிமுவ்றவய்த வதர்ந்வதடு்தத 
வேருமகனதார் யதார் வதரியுமதா?

்களஆய்வு்ச சிந்தனையடாளரடா்க, ்மடானுடவியல் 
அறிஞரடா்க (An t h r opo l o g i s t )  னவணவத்தில் 
நபரியடாழவடார் ந்தடாடங்கி சுய்மரியடான்தயில் ்தநன்த 
நபரியடார் வனர ஆை்மடாை நுடபத்ப்தடாடு அறிநதும், 
உணர்நதும், எழுதியும், ்கறபித்தும், பபசியும், 
வடாழநதும் வந்த அறிஞர்்தடான் பபரடாசிரியர் முனைவர் 
ந்தடா.பர்மசிவன் அவர்்கள். இவர் அனைவரடாலும் 
ந்தடா.ப. என்ப்ற அன்புடன் அனைக்்கப்படடடார்.

அவர் எப்பபடாது பபசிைடாலும் அவரது பப்சசில் 
நபடாதுவுனடன்மத் ்தத்துவங்்கள், பு்கழமிக்்க 
்சங்்கப்படாடல்்கள், சிலப்பதி்கடாரம், பக்திஇலக்கியங்்கள்,  
சிறறிலக்கியங்்கள், உல்கஇலக்கியங்்கள் ்சடார்ந்த 
ந்சய்தி்கள் அருவியடாய்ப் படாய்நது வநது பயன்நல்கும்.

அவரின் ‘அை்கர் ப்கடாவில்’ புத்்த்கத்ன்த ்மதுனரக் 
்கடா்மரடா்சர் பல்்கனலக்்கை்கப்ம நவளியிடடு 
அவருக்குப் நபருன்ம ப்சர்த்திருக்கி்றது. அவர் 
எழுதிய பல நூல்்களுள் அவனரப் பு்கழின் உ்சசிக்குக் 
ந்கடாணடுந்சன்்ற நூல் ‘பணபடாடடு அன்சவு்கள்’ 
எை்ச ந்சடால்லலடாம். அப்படி என்ை அந்த நூலில் 
இருக்கி்றது? ப்த்சப்சடா்றடா்க ஒரு ந்சய்தி.

 கிரடா்மத்தில் ஒரு துக்்கவீடடில் நடந்த அரிய 
பணபடாடடு நி்கழவு ஒன்ன்ற ்தடான்பநரடியடா்கக் 
்கணட அனுபவத்தின் மூலம் இவவடாறு விளக்குகி்றடார் 
ந்தடா.ப.

‘அந்த வீடடின் ்தனலவைடா்க இருந்த இளம்வயது 
வடாலிபர் ஒருவர் ஏப்தடா ஒரு ்கடாரணத்்தடால் 
அ்கடால்மரணம் அனடநதுவிடடடார். அவரது உடல் 
இன்னும் ்சறறுபநரத்தில் ்மயடாைத்திறகு எடுத்து்ச 
ந்சல்லப்பட இருக்கி்றது. அ்தறகு முன்படா்க வயது 
முதிர்ந்த ஒரு நபண்மணி வீடடிறகுள் இருநது நீர் 
நிரம்பிய படானைபயடாடு நவளியில் வநது அந்த 
இனளஞரின் உடலருப்க அந்தப் படானைனய 
னவக்கி்றடார். கூடடத்தில் இருந்த அனைவரும்

ந்மௌை்மடா்க அன்தப் படார்த்துக் ந்கடாணடி 
ருக்கி்றடார்்கள். அந்தப் நபண ்தன் ்மடியிலிருந்த 
பூக்்களில் ஒன்ன்ற எடுத்து அந்தக் குடத்து நீரில் 
இடடடார். பி்றகு இரணடு மூன்று என்று பூக்்கனள 
இட…. கூடடத்திலிருநப்தடார் ‘ஐபயடா! அடடடா!’ 
என்று வருத்்தத்துடன் ந்சடால்ல, அந்தப்நபண அந்தப் 
படானைனய உள்பள எடுத்து்சந்சல்ல அந்த 
இனளஞரின் உடல் ்மயடாைத்திறகு எடுத்து்ச 

கு.ஞானசம்்பந்தனகு.ஞானசம்்பந்தன

த்தால்லியல் பல்கவல வித்்தகர் த்தால்லியல் பல்கவல வித்்தகர் 
த்தா.பரமசிைன் (த்தா.ப)த்தா.பரமசிைன் (த்தா.ப)
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ந்சல்லப்படுகி்றது.

இந்த  நி்கழவின் மூலம் என்ை ந்சய்தி 
அறிவிக்்கப்படுகி்றது? அ்தடாவது இ்றநதுபபடாை அந்த 
இனளஞன் திரு்மண்மடாைவன் என்றும் இப்நபடாழுது 
அவளின் ்மனைவி ்கருவுறறிருக்கி்றடாள் என்றும் 
மூன்று்மடா்தக் குைநன்த அவள் வயிறறில் வளர்கி்றது 
என்றும்; ஊரடார் அறிநது ந்கடாள்வ்தற்கடா்க இநநி்கழ்சசி 
நடத்்தப்படட்தடாம். 

நின்றகுடம் என்பது அப்நபணணின் ்கருவுற்ற 
வயிறன்றயும், பூக்்களின் எணணிக்ன்க எத்்தனை 
்மடா்தம் என்பன்தயும், எந்த்ச ந்சடாற்கனளயும் 
பயன்படுத்்தடா்மல் ந்மௌைந்மடாழியடால் விளக்குகின்்ற 
்சமூ்கம்்சடார் அரிய நி்கழவு அது. ப்மலும் இன்னும் 
ஏழு்மடா்தங்்கள் ்கழித்து குைநன்த பி்றக்கி்றபபடாது, 
இ்றநதுபபடாைவனை ்ம்றநதுபபடாை ஊர், இந்தக் 
குைநன்த எப்படி வந்தது? என்று ப்கடடுவிடடா்மல் 
இருப்ப்தற்கடா்க இநநி்கழவு நடத்்தப்படுகி்றது 
என்பன்தக் ்களஆய்வில் பநரடியடா்கக் ்கணட ந்தடா.ப. 
்தன்னுனடய பணபடாடடு அன்சவு்களில் இ்தனைப் 
பதிவுந்சய்யும்பபடாது நடாம் அதுவனர இலக்கிய 
உலகில் ்கணடிரடா்த ஓர் அரிய ்கடாடசினயக் ்கணடு 
வியக்கிப்றடாம். நடாடடடார் இலக்கியங்்கள் நம் இலக்கிய 
உலகிறகுத் ்தந்த ந்கடானட்களில் இதுபபடான்்றனவயும் 
உணடு என்கி்றடார் ந்தடா.ப.

இவர் பன்னிநரணடிறகும் ப்மறபடட நூல்்கனள 
எழுதியிருக்கி்றடார். அத்்தனையும் ்களஆய்விலும் 
இலக்கிய ஆழ்கடலிலும் மூழகி எடுக்்கப்படட 
முத்துக்்கள் எைலடாம்.

1986மு்தல் 1998வனர நடான் பயின்்ற பின்ைர் 
பணியடாறறிய ்மதுனரத் தியடா்கரடா்சர் ்கல்லூரியின் 
்தமிழ த்துன ்றயில்  இ ப்நபரு்ம ்கை டா ப ர டா டு 
பணியடாறறுகின்்ற வடாய்ப்பு எைக்குக் கினடத்்தது. 
அப்பன்னிநரணடு ஆணடு்கள் நடான் குருகுலத்தில் 
பயின்்ற  ்ம டாணவன்பப டா ல  அவரிடத்தில் 
ஆர்வத்ப்தடாடும் சிலபநரங்்களில் ப்கடாபத்ப்தடாடும் 
்க ல ந து ன ர ய டா டி ப ய  அ ன ை த் ன்த யு ம் 
்கறறுக்ந்கடாணபடன். (அன்பப சிவம் படத்தில் ்க்மல் 
்மடா்தவன் உனரயடாடல்பபடால என்று ந்சடான்ைடால் 
ந்கடாஞ்சம் மின்கயடா்கத்்தடான் இருக்கும். இருந்தடாலும் 
அனவ உன்ை்த்மடாை உனரயடாடல்்கள்).

திருநநல்பவலி ்மடாவடடம் படானளயங்ப்கடாடனட 
இவரது ந்சடாந்தஊர். இளங்்கனலப் நபடாருளடா்தடாரத்ன்த 
படானளயங்ப்கடாடனடயில் பயின்்ற இவர் முது்கனலத் 
்தமினை அை்கப்படா பல்்கனலக்்கை்கத்தில் வ.சுப.
்மடாணிக்்கைடார், பபரடாசிரியர் ்சடாரங்்கபடாணி 
பபடான்ப்றடாரிடத்திலும் பயின்றிருக்கி்றடார்.

பின்ைர் இனளயடான்குடி ஜடாகீர் உப்சன் 
்கல்லூரியில் ்தமிழத்துன்றயில் பபரடாசிரியரடா்கப் 
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பணியடாறறிய ்கடாலத்திபலபய ்மதுனரக் ்கடா்மரடா்சர் 
பல்்கனலக்்கை்கத்தில் ‘அை்கர்ப்கடாவில்’ பறறிய 
ஆய்வினை்ச ந்சய்து முனைவர் படடமும் 
நபறறிருக்கி்றடார். அ்தன்பின் தியடா்கரடா்சர் ்கல்லூரிக்கு 
வநது  பன்னிநரணடு ஆணடு்கள் இங்ப்க 
பணியடாறறிவிடடு ்மபைடான்்மணீயம் சுந்தரைடார் 
பல்்கனலக்்கை்கத்தில் ்தமிைத்துன்றத் ்தனலவரடா்கப் 
பணிபயறறு, பின்ைர் விருப்பு ஓய்வுநபறறு ்தம் 
ந டா ட ட மி கு  ்க ள ஆ ய் வு ப் ப ணி யி லு ம் , 
எழுத்துப்பணியிலும் ஈடுபடடவர்.

அவரிடத்தில் நடான் உனரயடாடுகி்றபபடாந்தல்லடாம் 
ஒவநவடாருநடாளும் ஒரு புதிய  ந்சய்தினய அறிநது 
ந்கடாள்பவன். என் ்தநன்தயடார் இருந்த ்கடாலத்தில் 
்மடார்்கழி ்மடா்தத்தில் எங்்கள் ஊரடாகிய ப்சடாைவந்தடானில் 
உள்ள திநரௌபதி அம்்மன் ப்கடாவிலில் நடான் 
திருப்படானவ, திருநவம்படானவக்கு உனர ந்சடால்வது 
வைக்்கம். அப்பபடாந்தல்லடாம் என் ்தநன்தயடார்்தடான் 
எைக்குப் பல புதிய விளக்்கங்்கனள எடுத்து்ச 
ந்சடால்லி என்னைப் பபசு்மடாறு தூணடுவடார், என் 
்சநப்த்கங்்களுக்கும் வினடயளிப்படார். அவருக்குப் 
பின் அந்த  நுணணறினவ ந டான் ந்த டா . ப . 
அவர்்களிடம்்தடான் அறிநது ்மகிழநதிருக்கிப்றன்.

னவணவ இலக்கியங்்களில் மிகுந்த ஈடுபடாடு 
ந்கடாணடவர் ந்தடா.ப. அவர் உனரயடாசிரியர்்களின் 
ந்சடாற்கனள வரிபி்றைடா்மல் ந்சடால்லுகின்்ற ஆற்றல் 
நபற்றவர். இத்்தனைக்கும் அவர் நபடாதுவுனடன்ம்ச 
சிந்தனைனயயும், ்கடவுள் ்மறுப்புக் ந்கடாள்ன்கனயயும் 
ந்கடாணடவர்்தடான் .  அப்த ஈடுபடாடு பக்தி 
இலக்கியங்்களின் மீதும் அவருக்கு உணடு 
என்பது்தடான் ஆ்ச்சரியம்.

“ஆயர்்தம் ந்கடாழுநது” என்னும் ந்தடாடருக்கு 
விளக்்க்மடா்க, ‘பவரிபல நவடன்க ்தடடிைடால் 
ந்கடாழுநது வடாடு்மடாப் பபடாபல’ எனும் வரி, 
பக்்தர்்களுக்குத் துயர் ஏறபடடடால் ப்கவடான் 
வடாடிப்பபடாவடான் என்பன்தக் குறிக்கி்றது என்பன்த 
அவர் ந்சடால்ல்ச ந்சடால்ல, நடான் சினலயடா்க 
நின்றிருக்கிப்றன்.

இப்தபபடால் ன்சவஇலக்கியங்்களிலும் அவருக்கு 
ஈடுபடாடு உணடு. எடுத்துக்்கடாடடடா்க ஒன்று, 

சிவநபரு்மடான் திரு்மணத்திற்கடா்க ்மதுனரக்குப் 
பு்றப்படடபபடாது அப்பர் சுவடாமி்கள் (திருநடாவுக்்கர்சர்) 
‘எம்நபரு்மடாபை! ்தடடா்தன்கப் பிரடாடடியடாகிய 
அங்்கயற்கணணினய ்மணம் ந்சய்து ந்கடாள்கி்றபபடாதும் 
்மணப்மனடயில் இப்த புலித்ப்தடால் உனட்தடாைடா? 
அல்லது பவறுஉனடயடா?’ என்று ப்தடாைன்மபயடாடு 
ப்கலிபபசுவன்த ஒரு ப்தவடாரப் படாடல் மூலம் 
எடுத்துனரத்்தப்தடாடு ,  அ்தறகு வினடயடா்கத் 
திருவினளயடாடல் புரடாணத்தில் ‘்சனட்மன்றத்து, 
்சடடா்மகுடம் ்தரித்து ’  எனும் படாடனலயும் 
ந்தடா.ப.அவர்்கள் விைடாவினட முன்றயில் விளக்கி்ச 
ந்சடான்ை அைகு நடான் வகுப்பன்றயில்கூட ப்கடடிரடா்த 
ஒன்று.

இப்தபபடால் ஒருநடாள் எங்்கள் ்கல்லூரிக்கு முன்பை 
இருக்கின்்ற வணடியூர் ந்தப்பக்குளத்தில் 
்மடானலபநரத்தில் எங்்கள் உனரயடாடல் ந்தடாடங்கியது. 
நடான் நபடாதுவுனடன்ம்ச சித்்தடாந்தத்ன்தப் பறறி 
அவரிடத்தில் பப்சத்ந்தடாடங்கிபைன். ‘பூர்ஷ்வடா, 
மு்தலடாளித்துவம், ்கடாரல்்மடார்க்ஸ், ்மடாயக்ப்கடாவிஸ்க்கி, 
்மடாக்சிம் ்கடார்க்கி’ பறறிநயல்லடாம் படிக்்கடா்தவர்்கள் 
்மனி்தர்்கபள இல்னலயடா?’ என்று நடான் அப்படாவியடா்கக் 
ப்கடபடன்.

அவர் பல்மடா்க்ச சிரித்துவிடடு, ‘இப்படி 
உட்கடாருங்்கள்’ என்று அந்தத் ந்தப்பக்குளப் படிக் 
்க ட டி ல்  எ ன் னை  உ ட ்க டா ர ்ச ந்ச டா ல் லி , 
நபடாதுவுனடன்மத் ்தத்துவங்்கனளயும், இயங்கியல் 
விதி்கள் (D i a l i t i c a l  Ma t e r i a l i sm )  குறித்தும் 
ந ்ச டா ல்ல த் ந்த டாடங்கி ,  மி ்க  எளின்மய டா ்க 
விளக்கிவிடடுத், ‘்தம்பி இந்தத் ந்தப்பக்குளம் எப்படி 
உருவடாைது ந்தரியு்மடா? திரு்மனல்மன்ைர் ்தைக்கு 
அரண்மனை ்கடடுவ்தற்கடா்க (திரு்மனலநடாயக்்கர் 
்மைடால் )  இங்கிருநது்தடான் ்மணல் எடுக்்க்ச 
ந்சடான்ைடாரடாம். அப்படி ்மணல் எடுக்்கப்படட 
ந பரு ம்  பள்ள த்ன்த  இ ப் படி க்  குள்ம டா ்க 
்மடாறறிைடார்்களடாம். இந்தக் குளத்தின் வரலடாறு 
இது்தடான், இங்கு்தடான் ன்தப்பூ்சத் திருநடாளில் 
ந்சடாக்்கநடா்தரும், மீைடாடசியும் ந்தப்பபடாற்சவ 

சிவெ்பருமான் திருமணததிற்காக 
மதுடரககுப் புைப்பட்ையபாது அப்பர் 
சுவொமிகள் (திருநாவுககரசைர்) 

‘எம்்பருமாயன! ேைாேடகப் பிராட்டிோகிே 
அங்கேற்கணணிடே மணம் ்சைய்து 
்காள்கிையபாதும் மணயமடையில இயே 
புலிதயோல உடைோனா? 
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விைடாவில் பங்குநப்ற வருவடார்்கள்’ என்று அவர் 
ந்சடான்ைபபடாது ஒரு நூல்கத்தில் அ்மர்நது பல்பவறு 
நூல்்கனளப் படித்்த அனுபவம் எைக்கு அப்பபடாது 
ஏறபடடது.

அவர் பனைய புத்்த்கப்பிரியர் .  புத்்த்க்ச 
ப்ச்கரிப்படாளர், வடாசிப்படாளர், பநசிப்படாளர். நடானும் 
அவரும் ்மதுனர வீதி்களில் பனைய புத்்த்கக் ்கனடக்குப் 
பலமுன்ற ந்சன்றிருக்கிப்றடாம். அப்பபடாது கினடத்்த 
ஓர் அரிய புத்்த்கத்ன்த மிக்்க ்மகிழபவடாடு எைக்குக் 
்கடாடடி, ‘இப்புத்்த்கம் பரனீஸ் படாதிரியடார் என்பவரடால் 
150ஆணடு்களுக்கு முன்பு எழு்தப்படட அறிவியல் 
புத்்த்கம். பூமி ்சடாஸ்திரம் அல்லது பூப்கடாள ்சடாஸ்திரம் 
என்பது இநநூலின் நபயர். அரிய நபடாக்கிேம் 
இன்று கினடத்்தது’ என்று அவர் நபருநிதி கினடத்்த 
வறுன்மயடாளன்பபடால ்மகிழநதுபபடாை ்கடாடசி 
இன்றும் என் நினைவில் இருக்கி்றது.

்கடவுள் குறித்துப் பலமுன்ற நடான் அவரிடத்தில் 
ப்கள்வி ப்மல் ப்கள்வியடா்க ப்கடடுக்ந்கடாணபட 
இருப்பபன். அவரும் அயரடாது எவர் ்மைதும் 
பநடா்கடாது வினட ந்சடால்லிக்ந்கடாணபட இருப்படார்.

ஒருமுன்ற நடானும் அவரும் ்மதுனர ப்மல்மடாசிவீதி 
வழிபய நடநது வரும்பபடாது அங்கிருந்த திணடுக்்கல் 
பரடாடு முரு்கன் ப்கடாவினலப் படார்த்து நடான் 
வணங்குவ்தற்கடா்க உள்பள ந்சன்ப்றன். அவர் 
நவளியில் நின்று ந்கடாணடிருந்தடார்.

நடான் முரு்கனை வழிபடடுவிடடு வந்தவுடன் 
ஆர்வத்துடன் ‘்தம்பி முரு்கனை வழிபடடீர்்களடா? 
இந்த முரு்கனின் உருவஅன்மப்னப னவத்துப் 
படார்க்கி்றபபடாது அவரது இனடயில் ந்சடாரு்கப்படடிருக் 
கும் உனடவடாளின் அன்மப்புப்படி இது நடாயக்்கர் 
்கடாலத்து ப்கடாவிலடா்கத்்தடான் இருக்்கபவணடும், கீபை 
சில  ்கல்நவடடு எழுத்துக்்கள்  இருக்கும் , 
வடாசித்தீர்்களடா?’ என்றும் ப்கடடடார்.

நடான் உடபை ்சறறு ப்கடாபத்துடன் ‘நீங்்கள் 
ந்சடால்வன்த எல்லடாம் நடான் படார்த்துக்ந்கடாணடிருந்தடால் 
்கடவுனள எப்படி வழிபட முடியும்? அப்படி 
என்்றடால், நீங்்கள் என்ை ்கடவுள் இல்னல எை 
ந்சடால்லுகிறீர்்களடா?’ என்று ்சறறுக் ப்கடாபத்ப்தடாடு 
ப்கடபடன். உடபை அவர் ்தன் ன்கயிலிருந்த 
சி்கநரடனட கீபை பபடாடடுவிடடு ‘இல்பலன்னு 
ந்சடால்லனல ்தம்பி, இருந்தடா நல்லது்தடாை’ என்று 
அவர் ந்சடான்ைவுடன், நடான் அதிர்நது பபடாபைன்.

இந்த உனரயடாடனலத்்தடான் என் இனிய நணபர் 
்கனலஞடானி ்க்மல்ைடா்சன் அவர்்களிடத்திபல 
பின்ைடாளில் நடான் ந்சடான்பைன். அவரும் ்மகிழநது 
்தன்னுனடய ்த்சடாவ்தரரம் படத்தில் இ்தனை 
வ்சை்மடா்க னவத்து உலப்கடார் அனைவரும் அறிய்ச 
ந்சய்்தப்தடாடு, இந்த வடார்த்ன்த்கள் ந்தடா.பர்மசிவன் 
அவர்்கள் கூறியது என்று ஒரு பபடடியில் மி்க 
்மகிழபவடாடு கூறியிருப்படார்.

்கல்லூரியில் பணியடாறறும்பபடாது அருகில் 
இருக்கும் உணவு விடுதி ஒன்றுக்கு நடானும் அவரும் 
்மதியஉணவு உணண்ச ந்சல்பவடாம். அப்படி நடாங்்கள் 
ந்தடாடர்நது ந்சல்வன்தப் படார்த்்த ஒருவர், ‘என்ை 
்சடார் நரகுலர் ்கஸ்ட்மரடா?’ என்று எங்்கனளப் 
படார்த்துக் ப்கட்க, உடபை ந்தடா.ப. ்சடநடன்று 

நீங் க ள்  ் சை ா ல வெ ட ே  எ ல ே ா ம் 
நான் பார்ததுக்காணடிருநோல 
கைவுடள எப்படி வெழிபை முடியும்? 

அப்படி என்ைால, நீங்கள் என்ன கைவுள் 
இலடே என ் சைாலலுகிறீர்களா?’ என்று 
சைற்றுக யகாபதயோடு யகட்யைன்.
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‘்கஷ்டம் ்தடான் நரகுலர்’ என்று ந்சடால்ல அந்த 
இடப்ம ்கல்கலப்படாைது. அவரது நன்க்சசுனவ 
உணர்னவ நடான் அறிந்தவனரயில் சிறுபுத்்த்க்மடா்கபவ 
பபடாடலடாம்.

்கல்நவடடு, வரலடாறு, பைந்தமிழ இலக்கியம், 
பக்திஇலக்கியங்்கள், சிறறிலக்கியங்்கள், உனரநனட, 
புதுக்்கவின்த, நடாடடடார் வைக்்கடாறு்கள் எை எல்லடாத் 
துன்ற்களிலும் ்களங்்கணட நபரு்ம்கைடார் அவர். 
அவர் ஒவநவடாருமுன்ற ந்சடால்லுகி்ற புதியந்சய்தியும் 
அதுவனர யடாரும் ந்சடால்லடா்தது அல்லது நடான் 
அறியடா்தது என்்ற வன்கயிபலபய இருக்கும். 

அவவன்கயில் சில ்சடான்று்கள்.

இளங்ப்க டாவடி்கள்்த டான்  மு்தன்மு்தலில் 
நபணணுக்கும் ப்கடாவில் அன்மக்்கலடாம் என்பன்தப் 
பதிவு ந்சய்்தவர் .  ப்சரன் ந்சங்குடடுவன் 
இ்மயத்திலிருநது ்கல்நலடுத்துக் ்கங்ன்கயில் நீரடாடடி 
்கணணகிக்குக் ப்கடாயில் அன்மத்து அக்ப்கடாவிலுக்குக் 
்கணணகிப்கடாடடம் எைப் நபயரிடடடான். அ்தறகு 
முன்ைர் ந்தய்வங்்களுக்கும் அர்சர்்களுக்கும் 
ஆடவருக்கும்்தடான் சினல உணடு, அந்த ்மரனப 
்ம டா ற றி க் ்க டா டடியவ ர்  இளங் ப்க டா வடி ்கள் 
என்ப்தடால்்தடான் படாரதி அவனர மூன்று இடங்்களில் 
ப டா ர டா ட டு கி ்ற டா ர்  எ ன் ப ன ்த  ஒ ரு மு ன ்ற 
சுடடிக்்கடாடடிைடார் ந்தடா.ப.அவர்்கள்.

மீைடாடசிஅம்்மன் படாணடிய்மன்ைனின் ்ம்கள் 
என்்ற நம்பிக்ன்கனய உறுதிந்சய்யும் வணணம், 
இன்ன்றக்கும் படாணடிய்மன்ைர்்களின் பூவடாகிய 

பவப்பம்பூ்மடானல மீைடாடசி படடடாபிப்ச்கத்தின்பபடாது 
அவருக்கு அணிவிக்்கப்படுகி்றது என்பன்தத் ந்தடா.ப. 
்தன் நூல் ஒன்றில் அருன்மயடா்க எடுத்துக்்கடாடடி 
யிருப்படார்.

்கடவுள்்மறுப்னபப் நபரியடார் ்தைது ப்கடாடபடாடடா்க 
நவளிப்படுத்திைடார். ஆைடால் நபரியடானரப் 
படாரடாடடும் ந்தடா.ப.அவர்்கள் ்மக்்களின் சிறுந்தய்வ 
வழிபடாடனட ,  ந டாடடடார்  ந்தய்வங்்கனள , 
குலந்தய்வங்்கனளப் பபடாற்றபவணடும் என்பன்த 
இனடய்றடாது வலியுறுத்திக்ந்கடாணபட இருந்தடார். 
இக்்கருத்ன்த அவர் எழுத்திலும், ந்சடால்லிலும், 
ந்சயலிலும் வலியுறுத்தி வந்தடார் என்பன்த நடான் 
பலமுன்ற ்கணடிருக்கிப்றன்.

்கனலஞடானி ்க்மல்ைடா்சன் அவர்்கள் நநல்னலயில் 
ஒரு படப்பிடிப்புக்கு வந்தபபடாது (பவடனடயடாடு 
வினளயடாடு) நடான் ந்தடா.ப.அவர்்கனள அனைத்து்ச 
ந ்ச ன் று  தி ரு . ்க ்ம ல்  அ வ ர் ்க ளு க் கு 
அறிமு்கப்படுத்திபைன். அன்று அவர்்கள் இரவு 
முழுவதும் பபசிய பப்சசுக்்கள் உணன்மயில் பதிவு 
ந்சய்யப்படடிருக்்க பவணடும் .  குறிப்படா்க 
்மரு்தநடாய்கம் பறறிய இருவரின் உனரயடாடல்்கள் 
மி்க்சசி்றந்த வரலடாறறுப் பதிவு்கள்.

ந்தடா.ப.அவர்்களின் நபருன்மனய நன்குணர்ந்த 
்க ன ல ஞ டா னி  ்க ்ம ல் ை டா ்ச ன்  அ வ ர் ்க ள் 
ந்தடா.ப.அவர்்களின் ்மன்றனவத் ்தடான் பங்ப்கற்ற 
பிக்படாஸ் நி்கழ்சசியில் பதிவுந்சய்்தபபடாது, ‘இந்த்ச 
சிங்்கத்ன்த நடான் பல்பலடாடு படார்த்திருக்கிப்றன்’ 
எைக்கூறி, அவரது நூலடாை அை்கர்ப்கடாவினலயும் 
உல்கறிய்ச ந்சய்்தடார்.

ப்மனடப்பப்சசு்களில் நடான் நவறறியனடய 
ந்தடா.ப.அவர்்களின் ஆ்தரவும் எைக்குப் பின்புல்மடா்க 
இருந்தது. ஒறன்றயடிப் படான்தயடா்க இருந்த என் 
பப்சசுநனடனயத் ப்தசியநநடுஞ்சடானல ஆக்கிய 
நபருன்ம அவனரபய ்சடாரும்.

ப்மனட்களிபலடா , வடாநைடாலி, ந்தடானலக் 
்கடாடசி்களிபலடா ்தன்னை நவளிப்படுத்திக்ந்கடாள்ள 
பவணடுந்மன்று நினைக்்கடா்த பபரறிஞர் ந்தடா.ப. 
அவர் இப்பபடாது நம்மிடத்தில் இல்னல, ஆைடாலும் 
அவரது சிந்தனை வின்த்கள் ்சமு்தடாய்களத்தில் 
வின்தக்்கப்படபவணடுந்மன்்றடால் அவரின் 
பனடப்பு்கள் அரசுனடன்மயடாக்்கப்படுவப்தடாடு, 
்கல்லூரி, பல்்கனலக்்கை்கங்்களிலும் படாடநூல்்களடா்க 
னவக்்கப்பட பவணடும். உல்கத்்தமிழ்ச்சங்்கங்்களில் 
அவரது சிந்தனை ்மலர்்கள் ்மணம்பரப்ப பவணடும்.
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்தமிழா விழி ்தமிபழ ைழி்தமிழா விழி ்தமிபழ ைழி
மஙகு மதிதமொளியில
மயஙகியமதொ ம�க்்ண்்ள்
எஙகிழநதொமயொ  நின்தபருடம
எவர்தெொலல மறநதொமயொ
உன்�ருடம
  
ெஙகு ததொடலநதததன்று
ெமுத்திரம் தவதும்பிடுமொ?
தமிழொ,
இஙகு நீததொடலத்தததன்று
ஈமைறும் நொள்வருமொ?
"தமிழொ விழி தமிமழ  வழி "

வயதறற பழம்தமொழியின்
வழித்மதொன்றிய மனிதொ,
வலலொடம இலலொதிரு
வள்்ளலகுலத் தமிழொ,

ததன்றல மைப்பதிலடல
தவறறுப் பூஞமெொடலயில
வொர்த்டத இனிப்பதிலடல
தமிழறற என்நொவினில

பூமவொடு மெர்நத 
நொரும் மைக்குமொம் 
நொர்கூடிப் மபொ�தைொ
நம் தமிழ்மொடலயில
" தமிழொ விழி தமிமழ வழி "

ஆழிதெரித்தது
குமரிக்்ண்ைத்டத
ஆரியம் தெரிக்கிறது
 அகிலனின் அடையொ்ளத்டத
" தமிழொ விழி தமிமழ வழி "

தமிழ்வ்ளர்க்்ச் 
ெங்மடமத்த மூமவநதப் 
பழநதமிழர்,
ெொதிக்த்ொரு ெங்ம்
டவத்திட்ை நொதியறற
நவீ�த்தமிழர்
"தமிழொ விழி தமிமழ வழி"

உலகுக்ம் உபமதசிக்கும்
இலக்கியங்ளும்,
்ொைொப்பிணி்ளுக்கும்  
டவத்தியதமழுதிய 
சித்தமவொடல்ளும்,
வீரத்டத தவளிக்த்ொைரப்
மபொர்க்்டல்ளும்,
வொ�நததொை ் ட்டிைம் ் ட்டியவனும் 
வொய்பி்ளக்்டவத்த ஆச்ெர்ய 
மண்ைபங்ளும்,
மூத்தகுடிப் மபர்த்ொண்ை 

ஆதி்லொச்ெொரமும்,
அமிழ்நதுதொன் ததொடலயுமைொ
திருைர் கூட்ைத்தி�ொல...
" தமிழொ விழி தமிமழ வழி "
நொவலநதீவில 
நொைடமத்து
நதிக்்டர
நொ்ரீ்ம் ் டைபிடித்து
பண்டையம் பரவிறறத் தமிழ்மதெம்

ம்வலம் மபரொடெப் 
பிறவி்்ளொய்
தறதபருடம மபசித்
தனிப்தபருடம யிழநது 
தொய்மதெத்டத 
சிறுசிறிதொய் தநததொழியப் மபொகிறமதொ 

வநமதரி்ளிைம்???

" தமிழொ இப்மபொமதனும் விழி
இனியுமிலடல மவறு வழி "
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 நபர்படாலடா எைக்ந்கடாரு பவனல ந்கடாடுத்்தடார். 
்தமிழ அ்கரடாதியில் இருக்கி்ற ந்சடாற்கள். pictorial script  
ல ஒரு படம் ்மடாறி ்மடாறி வநதிருக்்கலடாம் . 
எடுத்துக்்கடாடடடா்க ‘்கண’ என்கி்ற ந்சடால் ்கனடசியடா்க 
வநதிருந்தடால். ்தமிழில் ‘்கண’ என்கி்ற ந்சடால் எந்த 
எந்த இடங்்களில் வருகி்றது என்று படார்க்்க பவணடும். 
்தமிழ அ்கரடாதினய அடிப்பனடயடா்க னவத்துக்ந்கடாணடு 
படார்க்்க பவணடும் என்்றடார். அ்தடாவது அ்கரடாதியில் 
நடாம் என்ை ந்சய்கிப்றடாம், அது பவறு ஒருவருக்கு 
எப்படிநயல்லடாம் பயன் படுகி்றது எைப் 
படார்க்்கபவணடும் என்்றடார். ்தமிழ அ்கரடாதினய 
ஒவநவடாரு ந்சடால்லடா்கத் ந்மடாழியடாக்்கம் ந்சய்து 
ந்சடாற்கனளப் பிரித்து ப்கடாடிடடுக் ்கடாடடி 
இருக்கி்றடார்்கள். ‘பல்கனி’ என்று ந்சடான்ைடால் பல 
- ்கனி என்று எழுதி இருப்படார்்கள். அது்மடாதிரிக் 
ப்கடாடிடடுக் ்கடாடடி இருப்படார்்கள். நடான் அங்கு 

ந்சன்்றது 1 9 7 1 .  அப்பபடாது அங்கு ்கணினி 
வநதிருக்கி்றது.. ்கணினியில் எல்லடாவறன்றயும் பதிவு 
ந்சய்வடார்்கள். ஒரு ஜப்படானியப் நபண ்தமிழ 
அ்கரடாதியில் இருந்த அத்்தனை ந்சடாற்கனளயும் 
்கணினியில் பதிவு ந்சய்துவிடடடார். அவர்்களுக்கு 
ந்மய்ப்பு திருத்்தம் ந்சய்ய முடியவில்னல. திருத்்தம்  
ந்சய்்தடால் ்மடடும்்தடான் அதிலிருக்கும் ்தவறு்கனள்ச 
்சரி ந்சய்ய முடியும். என்னுனடய துன்றபய 
்மடாறிப்பபடாைது. இநதியவியல் (இநதிய நடாடனடயும் 
அ்தன் ்மக்்கனளப் பறறியு்மடாை ஆய்வு, Indology) 
நிறுவைம் இருந்தது. அநநிறுவைத்தில் ்தமிழ 
ந்சடால்லித்்தருவ்தடால் நீங்்கள் ந்சடால்லிக் ந்கடாடுக்்கலடாம். 
ப்கடாபனி்கன்-ல்  ஒரு நபரிய ஆர்க்ந்கவஸ். அங்கு 
்தரங்்கம்படாடி ்கடி்தங்்கள் இருந்தை.  அந்தக் 
்கடி்தத்ன்தப் படித்துப்படார்த்து நீங்்கள் ஆங்கிலத்தில் 
ந்கடாடுப்ப்தடா்க இருந்தடாலும் ந்கடாடுங்்கள் என்்றடார்்கள். 

திரு.பா.ரா.சுப்ரமணியன் திரு.பா.ரா.சுப்ரமணியன் 
அைர்களுடன் ஓர் பநர்காணல்அைர்களுடன் ஓர் பநர்காணல்

ம்பராசிரியர் அழகரசனம்பராசிரியர் அழகரசன
பசன்லனப் �ல்கலைக்கழகம்
முலனவர் வாசு, ஆஙகிை ஆசிரியர், 
பசன்லன

அகரதாதியியல் துவ்றககுள  
நீஙகள வந்தவதப் ேற்றிச் வசதால்கிறீர்களைதா?

எனது ஆய்வு முடியும்  தருவதாயில் வவவை வதடிகவகதாணடு இருந்வதன். அந்வ்நர்ததில் 
வேரதாசிரியர் அஸவகதா வேர்ேதாைதாவுககு தமிழ வதரிந்தவர்கள வவணடுவமன வேரதாசிரியர் 
வ.ஐ.சு விடம் வகடடுளளைதார்.  வசன்வன உைக்ததமிழதாரதாய்ச்சி நிறுவனம் அப்வேதாழுததான் 
உருவதாகிக வகதாணடிருந்தது. அஙகிருந்த ஒருவவர அனுப்புவததாக்த திடடம். உைக்த 
தமிழதாரதாய்ச்சி நிறுவன்ததில் வேரதாசிரியர் வ.ஐ.சு. இருந்தததால் 'நீ  வேதாறியதா' என்று 
என்னிடம் வகடடதார். அது ்நதாடடுப்பு்றவியல் துவ்றயில் இருந்து மதாறுேடடவதன்று ்நதான் 
அறிவவன். ஆனதால் தமிழுககு்தததாவன ேணியதாற்்றப் வேதாகிவ்றதாவமன்று சரிவயன்வ்றன். 
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ஆ்க, எைக்கு மூன்று பவனல்கள் இருந்தை. 
பபரடாசிரியர் அஸ்ப்கடா நபர்படாலடா பவனல, 
இநதியவியலில் ்தமிழ ந்சடால்லித்்தரும் பவனல. 
நவள்ளிக்கிைன்ம ப்தடாறும் ஆர்க்ந்கவஸ் ந்சன்று 
்கடி்தங்்கனள படார்ப்பந்தன்று இருநப்தன். ஏற்கைபவ 
படனிஷ் ந்மடாழிநபயர்ப்பு இருந்தது. எைக்கு 
படனிஷ் ந்தரியடாது. அங்கு ஒரு வருடம் இருநப்தன். 
அப்படி இருக்கும்பபடாது நஜர்்மன் பல்்கனலக்்கை்கத்தில் 
இநதியவியல் நிறுவைத்தில் ஒரு ்தமிழ பபரடாசிரியர் 
பவணடும் என்று என் நணபர் ்தடாப்மடா்தரன் ந்சடால்லி 
இருந்தடார். அப்பபடாது அவர் னைநடல்நபர்க் 
பல்்கனலக்்கை்கத்தில் இருந்தடார் .  நஜர்்மன் 
பல்்கனலக்்கை்கத்தில் இருந்த பபரடாசிரியரின் நபயர் 
யடா்மட. அவர் ்சம்ஸ்கிரு்த வல்லுநர் ஆைடாலும் 
அப்சடா்கர் ்கல்நவடடு்கள் குறித்து ஆரடாய்்சசி 
ந்சய்்தடார். அவர் அந்த பல்்கனலக்்கை்கத்தில் ஒரு 
விதிமுன்ற னவத்திருந்தடார். இநதியவியல் நிறுவைம் 
என்று ந்சடான்ைடால் மூன்றில் இரணடு பகுதி 
்ச்மஸ்கிரு்தம் ஒரு பகுதி ்தமிழ. நவறும் ்ச்மஸ்கிரு்தம் 
்மடடும் ்மடாணவர்்கள் படித்துவிடடுப் பபடா்கக்கூடடாது. 
திரடாவிட ந்மடாழி்களில் ்தமினைக் ்கடடடாயம் படிக்்க 
பவணடும்  என்ப்தற்கடா்க இந்த விதினய னவத்திருந்தடார். 
அ்தைடால் ்தமிழ பயிறறுவிக்்க அங்கு ந்சன்று 12 
வருடங்்கள் பணியடாறறிபைன். அங்கு இருந்தபபடாது 
்தமிழ வினை்ச ந்சடாற்களுக்கு ்மடடும் ஒர் அ்கரடாதினய 

உருவடாக்்க்ச ந்சடான்ைடார். அவரிடம் நல்ல குணமும் 
உணடு, ப்மடா்ச்மடாை குணங்்களும் உணடு. ப்மடா்ச்மடாை 
குணம் என்ைநவன்்றடால் அவர் எல்பலடானரயும் 
ஆதிக்்கம் ந்சய்வடார். அவர் இரணடடாம் உல்கப்பபடாரில் 
பபடார் வீரரடா்க இருந்தவர், நவடி ்சத்்தங்்கள்  
ப்கடட்தடால் அவருக்கு ்சரியடா்கக்  ்கடாது ப்கட்கடாது. 
அங்கிருநது வநது நூல்க அறிவியல் படித்து பி்றகு 
்ச்மஸ்கிரு்தம் படித்து, பபரடாசிரியரடா்க இருநது  இங்கு 
வநது ப்சர்ந்தவர். அவர் ந்சடான்ைபடி்தடான் ப்கட்க 
பவணடும் . ந்மக்கு எந்த்ச சு்தநதிரமும் கினடயடாது. 
அங்கு 12 ஆணடு்கள் பணியடாறறிபைன். என்னுனடய 
்ம்கன் அங்கு பி்றநது ந்தடாடக்்கப் பள்ளினய படிக்்க 
பவணடிய  வயது வநது விடடது. இநதியடாவுக்கு 
வருவ்தடா்க இருந்தடால் அந்த பநரத்தில் வநதுவிட 
ப வணடும் .  அ ்த ற கு  ப ்ம ல்  கு ை ந ன்த ்கள் 
சிர்மப்படுந்மன்று நடானும் என் ்மனைவியும் ப்சர்நது 
முடிநவடுத்து இநதியடா வநப்தடாம்.

* இநதியவியலின் பநடாக்கு நினல ஒவநவடாரு 
நடாடடிறகும் ்மடாறுகி்ற்தடா? நஜர்்மனி, அந்மரிக்்கடா, 
ஸ்ப்கணடிபநவியன் ஆகிய நவவபவறு நடாடு்களில் 
உள்ள இநதியவியல் நிறுவைங்்கள் இப்படிப் 
பல்பவறு நடாடு்களில் உள்ள இநதியவியலின் ்கவைம் 
ஏ ப ்தனும்  ்ம டாறுகி ்ற ்த டா   இ நதியவியலில் 
்சம்ஸ்கிரு்தத்திறகு முக்கியத்துவம் ந்கடாடுத்்த்தற்கடாை 
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வினளவு.  இநதியடானவப் பறறி ந்தரிநது ந்கடாள்ள 
பவணடுந்மன்்றடால் ்ச்மஸ்கிரு்தம்்தடான் ஒபர வடா்சல் 
என்கி்ற நபடாது எணணம் என்ைவடா்க இருக்கி்றது 
அ்தன் வினளவு குறித்தும் ந்சடால்லுங்்கள். 

நடான் நஜர்்மனிக்கு ்மறறும் ஸ்ப்கணடிபநவியன்  
நடாடு்களுக்குப் பபடாைபபடாது அங்கிருந்த இநதியவியல் 
என்பது பவறு. அ்தன் பி்றகு அந்மரிக்்கடாவில் ்தமிழ 
ந்தடாடர்படா்க இருக்ன்க அன்மத்்தபபடாது அங்கு நடந்த 
்தமிழத் ந்தடாடர்படாை ஆய்வு்கள் வித்தியடா்ச்மடாைது. 
நடான் நஜர்்மனிக்குப் பபடாைபபடாது மி்கப் 
பைன்மவடாதி்கள் இருந்தடார்்கள். படால் தீப்மடின் 
என்பவர் இருந்தடார் . அவர் நஜர்்மனில் பவந்றடாரு 
நிறுவைத்தில் இருந்தடார். ்ச்மஸ்கிரு்த ஆய்வடாளர். 
்ச்மஸ்கிருத்்தத்ன்தத் ்தவிர என்தயும்  படார்க்்க்மடாடபடன் 
என்றிருந்தடார் . ்சம்ஸ்கிரு்தம் ்தடான் எல்லடாம் 
என்றிருந்தடார்.  ஒப்படாய்வு கூட இநப்தடா-ஆரிய 
ந்மடாழி்கள்்தடான். திரடாவிட ந்மடாழி்கள் பக்்கப்ம 
திரும்படா்த இநதியவியலடாளர்்கள் ந்சல்வடாக்ப்கடாடு 
இருந்தடார்்கள். அவர்்களிடம் படித்்த பயடாைக் 
பபடான்ப்றடார்்களிடமும் ்மற்றவர்்கனளப் பபடால் 
அல்லடா்மல் ்ச்மஸ்கிரு்த முனைப்பு இருந்தது. 
ஆைடாலும், திரடாவிட ந்மடாழி்கள் பறறித் ந்தரிநது 
ந்கடாள்ளபவணடும் என்கி்ற ஆர்வம் இருந்தது. 
ஸ்க்ந்கணடிபநவிய நடாடு்களில் இநதியவியல்  
பினைக்்கவில்னல. வில்சிங்கில் இல்டரி ஆல்டபடடாை 
என்கி்றவ ர்  இரு ந ்த டா ர் .  அவ ர்  அஸ்ப்க டா 
ந ப ர் ப டா ல டாவுனடய  ஆசிரிய ர் .  அவரும்  
்ச்மஸ்கிரு்தவடாதி்தடான். திரடாவிட ந்மடாழி்கள் பக்்கம் 
திரும்பவில்னல. அஸ்ப்கடா நபர்படாலடா இநதியடாவுக்கு்ச 
ந்சல்வன்தபயடா திரடாவிட ந்மடாழி்கள் குறித்து ஆய்வு 
ந்சய்வன்தபயடா அவர் ்தடுக்்கவில்னல. ஆள்ப்தந்மய் 

இவர்்களுக்ந்கல்லடாம் எதிரடா்கத்்தடான் இருந்தடார். 
ந்மடாைஞ்ச்தடாபரடா ைரப்படா எழுத்துக்்களுக்ந்கல்லடாம் 
திரடாவிடம்்தடான் அடித்்தளம் என்பன்த அவர்்கள் 
ஒப்புக்ந்கடாள்ளவில்னல.அன்த பறறிக் ்கவனலப் 
படடா்மல் நபர்படாலடா ந்தடாடர்நது ஆய்வு ந்சய்்தடார். 
்ச ம்ஸ்கிரு்த்மய்ம டாைவர் ்கள்  இ நதியவுக்கு 
வரும்பபடாந்தல்லடாம் வட  இநதியடாவிபலபய சுறறிக் 
ந்கடாணடிருக்கி்றடார்்கள். ந்தன்னிநதியடா பக்்கம் 
வருவப்த கினடயடாது. வந்தடாலும் ்ச்மஸ்கிரு்தம் 
குறித்து புைடாவில் இருக்கின்்ற நடக்்கடான் ்கல்லூரிக்கு 
வநது ந்சன்று விடுவடார்்கள். நபர்படாலடா அன்த 
உனடத்து ஆறு ்மடா்தம் ந்சன்னையில் இருந்தடார். 
ந்சன்னையிலிருநது எல்லடா ஆய்வு்கனளயும் 
ப்மறந்கடாணடடார். ்கபில் சுவலபில் ்கணபணடாடடமும் 
பவறு ்மடாதிரி இருந்தது. அவர் ்தன்னை இநதியவியல் 
ஆய்வடாளர் என்று ந்சடால்லிக் ந்கடாள்வப்த இல்னல. 
அவர் ்தன்னை திரடாவிட ஆய்வடாளர் என்று 
ந்சடால்லிக் ந்கடாணடடார். திரடாவிட ந்மடாழி்களின் 
ஆய்வுக்்கடா்கபவ ்தன்னை அர்ப்பணித்துக் 
ந்கடாணடவர் ்கபில் சுவலபில். அவரும் திரடாவிட 
ந்மடாழி்கள் குறித்து ்மடடுப்ம அதி்கம் எழுதிைடார். 
நபர்படாலடா, ்கபில் சுவலபில் இவவிருவரடால்்தடான் 
ஐபரடாப்படாவில் திரடாவிட ந்மடாழி்கள் குறித்்த 
விழிப்புணர்வு வந்தது.

* இவ்விருவரகளின் திராவிை வருலகலய ஒட்டி 
ஐழராப்ோவில் உள்ள இநதியவியல் குறித்து ஆய்வு 
தெய்ேவரகளால் ஓரம்கட்ைப்ேட்ைாரகளா?

அவருனடய நடாடடில் அவர்்கள் ஓரம் ்கடடப் 
படவில்னல. அஸ்க்ப்கடாவுக்கு நபரும் ்மதிப்பு உணடு. 
்கபில்சுவலபிலும் பிரடாக்கில் இருந்தவனர நபரும் 
்மதிப்பபடாடு்தடான் இருந்தடார். பிரடாக்கில் நபரும் 
குைப்பம் ஏறபடடு ரஷ்ய பனடநயடுப்பு்கள் 
வந்த்தடால்  நவளியில் வந்தடார்.

 *  இவ்விருவரகளின் ஆய்வு ெமஸ்கிரத 
இநதியவியைாளரகலள  ோதிககழவ இல்லையா. 
அவரகளின் முடிலவ மறு ேரிசீைலனககு எடுத்துக 
தகாள்ள ழவண்டும் என்று அவரகள் எண்ணழவ 
இல்லையா?

மு்தன்மு்தலடா்க திரடாவிட ந்மடாழி்கள் குறித்து 
இவவளவு ப்க டா ர்னவயடா்கவும்  ஆரடாய்்சசி 
பூர்வ்மடா்கவும் எழுதியவர் ்கபில் சுவலபில்.  அவர் 
இலக்கிய வரலடாறு எழுதிைடார் - இந்த ஸ்ன்மல் ஆஃப் 
லிடடபர்ச்சர், ஹிஸ்டரி ஆஃப் ்தமிழ லிடபர்ச்சர். 
அவர் எழுதிய பி்றகு்தடான் இவர்்கள் திரடாவிட 
ந்மடாழி்களின் இலக்கியத்ன்தயும் ந்மடாழினயயும் 
ஒரளவுக்கு ந்தரிநது ந்கடாணடடார்்கள். அ்தைடால 

நான் ்மாழியிேல படிதேவென் 
ே ா ன் .  ம ா ற் ை ம்  எ ன் ப து 
இேலபானது. ்மாழியில 

மாறுேல வெருவெ்ேன்பது இேற்டகோக 
நிகழவெது ோன். ஆனால அயே யநரததில 
இருககிை ்சைாற்கடள நாம் ஏன் விை 
யவெணடும் என்பது ் ேரிேவிலடே.
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படாதிப்பு ஏறபடட சில நிறுவைங்்கள் ்தங்்களின் 
பபடாக்கு்கனள ்மடாறறிக்ந்கடாணடடார்்கள். உ்தடாரண்மடா்க 
னைடில்பர்க் ்தங்்களுனடய நிறுவைத்திறகு 
இநதியவியல் என்று இல்லடா்மல்  ந்தன்னிநதிய 
ஆய்வு நிறுவைம் என்று நபயர் னவத்துக் 
ந்கடாணடடார்்கள்.

* முதலில் நீஙகள் தொல்வது ழோை தற்காை தமிழ் 
அகராதி, லகழயடு பிறகு ஆய்வு திட்ைஙகள் 
கைகழகஷனுககு (COLLOCATION) வநழதாம். 
இநத புது அகராதியிலிருநது கைகழகஷனுககு ஒரு 
மாற்றம் வநதது. இநதக கைழகஷன் அகராதி 
யாருககாக ேயன்ேடும் அதன் அவசியம் என்ன?

 இந்த அ்கரடாதி ்தமிழில் படிப்பவர்்களுக்கு ்மடடும் 
என்று நடான் ந்சடால்ல ்மடாடபடன். ்தமினை 
இரணடடாவது ந்மடாழியடா்க படிப்பவர்்களுக்கு 
முக்கிய்மடாை அ்கரடாதி என்று ந்சடால்லலடாப்ம ்தவிர, 
என்னுனடய ஆடியன்ஸ் அவர்்கள் ்மடடும் என்று 
ந டான்  ந ்ச டால்ல  ்ம டாடபடன் .  ந ம்முனடய 
்மடாணவர்்களுக்கு ்தமிழ நன்்றடா்கத் ந்தரியு்மடா. இன்று 
நம்முனடய ்மடாணவர்்கள் ்தமினை்ச ்சரியடா்க 
எழுதுகி்றடார்்களடா. அவர்்களுக்குக் ்கநலப்கேன் 
ந்தரியு்மடா. ்தறபபடாது எத்்தனை ந்சடாற்கள் ்கடாணடா்மல் 
ப ப டா ய் க்  ந ்க டா ண டி ரு க் கி ன் ்ற ை ?  ந டா ன் 
ஏக்்க்மடா்கநவல்லடாம் ந்சடால்லவில்னல 

நடான் ந்மடாழியியல் படித்்தவன்்தடான். ்மடாற்றம் 
என்பது இயல்படாைது. ந்மடாழியில் ்மடாறு்தல் 
வருவந்தன்பது இயறன்கயடா்க நி்கழவது ்தடான். 
ஆைடால் அப்த பநரத்தில் இருக்கி்ற ந்சடாற்கனள நடாம் 
ஏன் விட பவணடும் என்பது ந்தரியவில்னல. சில 
நபடாதுவடாை வடார்த்ன்த்கள் சி்றப்படாை வடார்த்ன்த்கனள 
நவளிபய ்தள்ளி விடுகி்றது. ்கத்துது என்கி்ற ந்சடால்னல 
எல்லடாவறறுக்கும் பயன்படுத்துகி்றடார்்கள். ்கழுன்த 
்கத்துது. எல்லடாவறன்றயும் ்கத்துது என்கின்்ற 
ந்சடால்லிபலபய அனடயடாளப்படுத்துகி்றடார்்கள். 
்கழுன்த  ்கனைக்கி்றது  என்று  ஏன்  ந டா ம் 
ந்சடால்லக்கூடடாது. அது ஒரு நல்ல ந்சடால். ்கடாக்ன்கயும் 
்கத்துகி்றது என்று ந்சடால்கி்றடார்்கள். ஏன் ்கடா்கம் 
்கனரகி்றது என்று ந்சடால்லக்கூடடாது. நல்ல 
பயன்படாடடிலிருநது ந்சடாற்களும் ்தறபபடாது 
பபடாய்க்ந்கடாணடிருக்கி்றது. ஒரு நபடாதுவடாை 
ந்சடாற்கனளக் ந்கடாணடு வநது ஒவநவடான்றுக்கும் 
உள்ள சி்றப்படாை வடார்த்ன்த்கனள இல்லடா்மலடாக்கி 
விடுகி்றடார்்கள். இன்த ந்தரிநது ந்சய்கி்றடார்்களடா, 
ந்தரியடா்மல் ந்சய்கி்றடார்்களடா என்பது விளங்்கவில்னல. 
எளின்மயடா்க இருக்கி்றது என்பது ஒரு மி்க முக்கிய்மடாை 
்கடாரணம். இருக்கி்ற வடார்த்ன்த்கனள ஏன் விட 

பவணடும் என்பது ஒன்று. ஆங்கிலத்தில் இருநது 
ந டான்  நின ்ற ய  ந ்ம டா ழி ந ப ய ர் க் கி ப ்ற டா ம் . 
ந்மடாழிநபயர்ப்பில் ந்சயறன்கத்்தைம் அதி்க்மடா்க 
இருக்கி்றது என்று நடாம் சில பநரங்்களில் 
நினைக்கிப்றடாம். அந்த ந்சயறன்கத்்தைம் என்பது 
்கலக்ப்கேனில்  இருக்கி்றது. ்தமிழ முன்றப்படி 
்கநலக்ஷன் இருந்தடால் ந்சயறன்கத்்தைம் அவவளவடா்க 
ந்தரியடாது. ஒரு ந்மடாழியிலிருநது இன்நைடாரு 
ந்மடாழிக்கு ந்மடாழிநபயர்க்கும்பபடாது ந்சயறன்கத்்தைம் 
ஓரளவுக்கு இருக்்கத்்தடான் ந்சய்யும்.  ஆைடால் 
வடாக்கிய அன்மப்பு்களிலும் இருக்கி்றது. இந்த 
வடாக்கிய  அன்மப்பு்கனள நடாம் எதுவும் ந்சய்ய 
முடியடாது என்்றடாலும் கூட  அ்கரடாதி அளவிலடாவது 
ஒரு ஓடட்மடா்க ந்சய்து விட முடியும். அந்த 
ஓடடத்திறகு இது உ்தவும் என்று நடான் நம்புகிப்றன். 
்தமிழந டாடடில் இருக்கி்ற  ்தமிழ  படிக்கும் 
்மடாணவர்்களுக்கும் இது பயன்படும். அன்த எவவடாறு 
பயன்படுத்திக் ந்கடாள்கி்றடார்்கள் அவர்்களின் 
படார்னவக்கு எப்படி ந்கடாணடு ந்சல்வது பபடான்்ற 
விேயங்்கள் எல்லடாம் எைக்கு ந்தரியடாது. மு்தலில் 
ந்சடாற்களின் நபடாருனள ந்தரிநது ந்கடாள்ளுங்்கள். 
ஒரு நபடாருளுக்கு பவறு ஒரு அர்த்்தத்ன்தத் ்தரக்கூடிய 
ஒரு வடார்த்ன்த உள்ளது. இரணடுக்கும் (்கநலக்ஷன்?) 
என்பது பவறறுன்மயடாைது. ்தமினை நன்்றடா்க 
உள்வடாங்கியவர்்களுக்கு இயல்படா்க வருகி்றது. 
ந ப ரு ம் ப டா லு ம்  ந ்த டா ன ல க் ்க டா ட சி யி லு ம் 
ஊட்கங்்களிலும் எவவளவு தூரம் ்தமிழ ்மரபுப்படி 
வருகி்றது என்று எைக்கு ந்தரியடாது. இன்தப் 
பயன்படுத்திக் ந்கடாள்வ்தறகு நின்றய வழி இருக்கி்றது. 
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ஆங்கிலத்தில் இருநது ்தமிழுக்கு ந்மடாழிநபயர்க்்க 
நின்றயப் பயன்படும். ்மரபு வழியடா்கத் ்தமினைத் 
ந்தரிநது ந்கடாள்வ்தறகு உ்தவியடா்க இருக்கும். 
நம்முனடய ்மடாணவர்்களுக்கும் இது நி்ச்சயம் 
பயன்படும் என்று நினைக்கிப்றன். நவளிநடாடடு 
்மடாணவர்்களுக்கு இது நி்ச்சய்மடா்கத் ப்தனவப்படும். 
நடான் ்தடா்மஸ் பல்மன், படாவல் ைடான்ஸ் இருவரும் 
இநதியடா வந்தபபடாது என்னிடம் கூறிைடார்்கள். 
நடாங்்கள் ்தறபபடாது ஒவநவடாரு நடாளும் உங்்களுனடய 
ந்சடாறப்சர்க்ன்க அ்கரடாதியில் திைமும் ஒவநவடாரு 
பக்்கத்ன்த ்மைப்படாடம் ந்சய்து வருகிப்றடாம் 
என்்றடார்்கள். எங்்களுனடய ந்சடால்வளத்ன்த 
கூடடுவ்தற்கடா்கவும் இயல்படாை ந்சடாறப்சர்க்ன்கனயப் 
புரிநது ந்கடாள்வ்தற்கடா்கவும் ஒவநவடாரு நடாளும் ஒரு 
ப க் ்க த் ன்த ப்  ப டி க் ்க  ப வ ண டு ம்  எ ன் று 
முடிநவடுத்துள்பளடாம் என்்றடார்்கள். எைக்கு 
அவர்்கனள குறித்து ்கவனலயில்னல. நம்்மடாட்கள் 
குறித்து ்தடான் எைக்கு ்கவனல. 

்சநப்தடாேம் வந்தது என்று னவத்துக்ந்கடாள்பவடாம் 
்மகிழ்சசி/ ்தமிழ. ்சநப்தடாேம்/ ்ச்மஸ்கிர்தம். துனண 
வி ன ை ன ய  ப ்ச ர் க் கு ம்  ப ப டா து  நீ ங் ்க ள் 
்ச ்ம ஸ் கி ரு ்த த் தி ல் ்த டா ன்  ப ்ச ர் க் கி றீ ர் ்க ள் . 
்சநப்தடாேப்படபடன் என்று்தடான் ந்சடால்கி்றடார்்கபள 
்தவிர ்மகிழ்சசி படபடன் என்று ந்சடால்வதில்னல. 
்மகிழ்சசி அனடநப்தன் என்ப்தறகு பவறு 
ந்சடாறப்சர்ப்பு. ்மகிழ்சசி அனடநப்தன் ்மகிழ்சசி 
உறப்றன். ்சநப்தடாேம் வரும்பபடாது உணர்கிப்றடாம் 
இல்னலயடா. ்ச்மஸ்கிரு்தத்தில் படு என்கிப்றடாம். 
்ம கிழ ்சசி  என்கி்ற  ந ்ச டா ல்லுக்கு  படுனவ 
விடடுவிடுகிப்றடாம். இம்்மடாதிரி நீங்்கள் ஒப்பிடடுப் 
படார்த்்தடால் நின்றயக் கினடக்கும்.

 * இரு ந்மடாழி அ்கரடாதி ்தமிழ- ஆங்கிலம். நீங்்கள் 
ஒரு ந்மடாழியில் ந்சய்திருந்தடால் உங்்களுனடய ந்சயல் 
திடடத்ன்த வினரவடா்க முடித்திருக்்கலடாம். இந்த இரு 
ந்மடாழியில் அ்கரடாதித் திடடத்ன்த்ச ந்சய்்தபபடாது 
அந்த்ச சிக்்கல்்கள் என்ை? பிர்ச்சனை என்ை. 
இவவளவு சிர்மப்படடு இரு ந்மடாழியில் அ்கரடாதி 
்தயடாரிக்்க பவணடும் என்ப்தறகுப்பின்ைடால் ஏப்தனும் 
ந்கடாள்ன்க உள்ள்தடா?

 மு்தலில் இருநது படாருங்்கள். ்தமிழில் மிேைரி்களின் 
்கடாலத்திலிருநப்த அ்கரடாதி உருவடாக்குவது என்பது 
(ஒரு ந்மடாழி அ்கரடாதி) மி்கவும் குன்றவு. இரு ந்மடாழி 
அ்கரடாதி இருக்கி்றது. ஒரு ந்மடாழி அ்கரடாதினயப் 
பயன்படுத்துபவர்்கனள விட இரு ந்மடாழி 
அ்கரடாதினயப் பயன்படுத்துபவர்்கள்்தடான் அதி்கம். 
வியடாபடாரத்திற்கடா்கவும் இருக்்கலடாம் அல்லது ்தமினை 
முன்றயடா்கப் படிக்்கடா்தவர்்கள் அவர்்களுக்கு்ச 
்சநப்த்கம் வரும்பபடாது இருந்மடாழி அ்கரடாதி 
பயன்படும். இரு ந்மடாழி அ்கரடாதிக்கு மி்க நீணட 
படாரம்பரியத் ந்தடாடர்்சசி உணடு. நடாங்்களும் அந்த 
ந்தடாடர்்சசினயப் பின்பறறி வருகிப்றடாம். ்தற்கடாலத் 
்தமிழ அ்கரடாதினய ஒபர ஒரு ந்மடாழிபயடாடு நடாங்்கள் 
முடித்திருக்்கலடாம். சிங்்கப்பூரில் உள்ள ்தமிழ ்கறகும் 
்மடாணவர்்கள் வகுப்பன்றக்கு வரும்பபடாது 
அ்கரடாதினயக் ந்கடாணடுவரலடாம். ஆைடால் அது ஒரு 
ந்மடாழி அ்கரடாதியடா்க இருக்்க பவணடும். இருந்மடாழி 
அ்கரடாதியடா்க இருக்்கக் கூடடாது.

* தமிழில் உள்ளது ழோல் இைககிய வளம், 
தமாழிவளம் இருநதால் ஒரு தமாழிககான சிறப்பு 
அகராதிலய உைனடியாகக தகாண்டுவர முடியும் 
என்று புரிநது தகாள்ளைாமா?

ஆம், அப்படி்தடான்நினைக்கிப்றன். இலக்கிய, 
்மரபு , இலக்்கண ்மரபு, நவீை ந்மடாழியியல் 
பகுப்ப டாய்வும்  இருக்கும்பப டாது  அ்க ர டாதி 
உருவடாக்்கத்தில் பயன் நப்றலடாம். உணவுஎன்பன்த 
எப்படி விளக்குவது. உனரயடாசிரியர் உணவுக்கு நல்ல 
விளக்்க்மளிக்கின்்றைர். இலக்கியம், இலக்்கணம், 
உனர்மரபு எல்லடாவறன்றயும் அறிநதிருக்்க பவணடும். 
உனரயடாசிரியர்்கள் ்தமிழில் நபடாருணன்ம பநடாக்கிலும், 
நபடாதுவடா்கவும் பல விளக்்கங்்கனளத் ்தநதுள்ளைர். 
நபடாதுவடாை ந்சடால்லுக்்கடாை நபடாருள்்தடான் அ்கரடாதி 
்தயடாரிப்புக்கு முக்கியம். ந்மடாழிப்புலன்ம, இலக்கிய, 
இலக்்கணப் புலன்ம, ப்தர்்சசி இருந்தடால் அ்கரடாதி 
்தயடாரிக்்கலடாம். 

அைகு, வடாசு: மி்க ஆை்மடாை ்கருத்து்கனள 
எளின்மயடா்கப் பகிர்நது ந்கடாணட்தறகு மிக்்க நன்றி.

மு ேலில இருநது பாருங்கள். 
ே  மி ழி ல  மி ஷ ன ரி க ளி ன் 
காேததிலிருநயே அகராதி 

உருவொககுவெது என்பது (ஒரு ்மாழி 
அகராதி) மிகவும் குடைவு. இரு ்மாழி 
அகராதி இருககிைது. 
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்தமிழின் பரிணாம ைளர்ச்சி்தமிழின் பரிணாம ைளர்ச்சி

திமனஷ கணணபிரானதிமனஷ கணணபிரான

பிரொமி வடிவில 
மதொறறம் தபறறு
ஓடலச்சுவடி ் லலிலும்
தபொறிக்்ப்பட்ை தமிழிமய
ததொன்டம நிடறநத
தமொழிமய நமக்கு
ததொன்று ததொட்ை
வரலொறறுச் சிறப்பு

உயிர்தமய் மெர்நத 
உயிர்தமய்தயழுத்தின் வழிமய
குறில தநடில
குைமது த்ொண்டு
வலலி�ம் தமலலி�ம்
இடையி�ம் ததொடுத்து
இலக்கிய இலக்்ை
மரபின் துடையில

தெநதமிழ் தனித்தமிழ்
நறறமிழ் முத்தமிமழொடு
இடெத்தமிழ் இயறறமிழ்
இயலதமிழ் மெர்நது
ெங்்ொல மமன்டமமய
தனிதயச் தெொலலி
பழநதமிழ் தநத
திருக்குறளினில பதிநது

பக்திெொர்  இலக்கிய
மதொறறல சீர்தபற

நவீ�த்தமிழ் தன்னுள்ம்ள
நுடழநத தருைம்
தமிழது இஙம்
தமலலச் சிடதய
்ொரைம் நொமொம�ொம்
என்பமத உண்டம

அண்ைம் ் ைநமத
ஆறறல த்ொண்ை
எங்ள் தமொழிமய
இன்பத் தமிமழ
எஙகும் அரைொய்
ஓஙகி சிறக்்
நொமும் துடையொமவொம்
வொழ்வின் தநறியொமவொம்

அழியும் தமொழி்ள்
ஆயிரம் ் ண்மைொம்
அட�த்துக்கு முதலொய்
தமிமழ என்மறொம்
அன்ட� தமொழிடய
அழியொது ் ொத்திை
அட�வரும் ஒன்றொ்
உயிர்ப்பில  விழிப்மபொம்

முதன்டமயின் மபரழகு
முத்தொ� தமிழழகு
தரணியில நிடலத்திடும்
தமிமழ தனியழகு

மபரண்ைம்  நிடறநத
தபரும்தமொழிமய
தமிமழ
என்தறன்றும் மபசிை
தமிமழ வழிமய

எண்ைத்தில ஆயிரம்
வண்ைங்ள்  ஆகிமய
ஏறறம் தபறறு
உயர்நதிடும் தமிமழ
எஙகும் எதிலும் 
நிடலதபறறு நிடலத்திை
தமிமழ வழிமய
தமிழொ உைர்வீர்

அறமும் அன்பும்
அறிதவ�க் த்ொண்ை
அநதம் ் ொைொ
நூல்ட்ளக் த்ொண்டு
வொழ்வியல மமன்டமத்
தத்துவம் தநத
தற்ொலத் தமிடழ
உைர்மவொடு  ் ொப்மபொம்!!!

மூர்த்தி. டினு
கிண்டையடி
வொடழச்மெட�
இலங்ட்

்தமிழநாடு்தமிழநாடு
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நம்நடாடடில் பைங்்கடாலத்தில் ்கல்வி ்கற்றவர்்கள் 
மி்கவும் குன்றவு. உயர் குடியிைருக்ப்க நபரும்படாலும் 
்கறகும் வடாய்ப்பு இருந்தது. அப்படிக் ்கல்வி ்கற்ற 
குடும்பங்்களிலும் ந்தடாடர்நது ்கல்வியறிவு நபறறுவந்த 
குடும்பங்்கள் எத்்தனை என்்ற ப்கள்வி எழுப்பிைடால், 
அ்தறகு வினட அளிப்பது அரி்தடா்கபவ உள்ளது. 
ஏநைனில், ந்மது ்சமூ்கத்தில் வரலடாறன்ற்ச சி்றப்படா்கப் 
பபடாறறும் நினல இல்னல. ்தமிழில் ்கல்வியறிவு 
நபறறு, சி்றந்த நூல்்கனள இயறறியவர்்களில் பலரது 
முன்பைடார் பறறிபயடா அல்லது வழியிைர் பறறிபயடா 
அறிய முடியவில்னல. பரம்பனர வரலடாறு்கள் எங்கும் 
நீவுவ்தடா்கத் ந்தரியவில்னல. நூல் இயறறியவர்்கனள 
்மடடுப்ம அந்த நூலின் வழியடா்க அறிய முடிகி்றது. 

அர்சர்்களின் குடிவழி்கள் ்மடடுப்ம, ்கல்நவடடு, 
ந்சப்பபடு்கள் ,  ந்மய்க்கீர்த்தி்கள் மு்தலடாை 
ஆவணங்்களின் வழிபய ந்தரிகி்றது.்ச்மய ்மடங்்களில் 
்தனலவரடா்க இருந்தவர்்கள் பறறி அவர்்களின் 
ஆவணப்பதிவு்கள் வழிபய ந்தரிகி்றது.

்தமிை்கத்தில் நீணட ்கடாலம் ்கல்வியறிவு நபறறிருந்த 
குடும்பங்்கள் பறறியும் அவர்்கள் இயறறிய நூல்்கள் 
பறறியும் கினடக்கும் சில ்த்கவல்்கள் இங்ப்க 

ந்தடாகுத்துத் ்தரப்படுகின்்றை.

சசக்கிழார் - அரஙகநா்தக் கவிராயர்

நபரிய புரடாணத்ன்த இயறறிய ப்சக்கிைடார் 
குன்்றத்தூரில் பி்றந்தவர். ந்தடாணனட ்மணடலம் 
என்று வைங்்கப்படும் ்தமிழநடாடடின் வட பகுதியில், 
ந்சன்னைக்கு அருப்க உள்ளது குன்்றத்தூர். இந்த 
ஊரில் பவளடாள ்மரபில் பி்றந்தவர் ப்சக்கிைடார். 
கிைடார் என்பது பவளடார்்களுக்கு உரிய படடப் 
நபயரடா்க அக்்கடாலத்தில் வைங்கியது. ப்சக்கிைடார் 
இளன்மயிபலபய சி்றந்த ்கல்வியறிவு நபறறுப் 
நபயருடனும் பு்கழுடனும் விளங்கிைடார். ப்சக்கிைடார் 
கி.பி. பன்னிரணடடாம் நூற்றடாணடில் வடாழந்தவர். 
ப்சடாை ்மன்ைர்்களின் ஆ்தரனவப் நபற்றவர், இவரது 
்கல்வியறினவ அறிந்த இரணடடாம் குபலடாத்துங்்க்ச 
ப்சடாைன், இவனரத் ்தைது மு்தலன்ம்ச்சரடா்க 
நியமித்துக்ந்கடாணடடார்.

இவர்  ன்சவ  ்ச்மய  அடியவர்்களடாகிய 
நடாயன்்மடார்்கனளப் பபடாறறி ,  அவர்்களின் 
்கன்த்கனளயும் ன்சவ ்ச்மயப்பறன்றயும் சி்றப்பித்துப் 
நபரிய புரடாணம் என்்ற நூனல இயறறியவர். 

கல்விச் சிறந்தகல்விச் சிறந்த
 ்தமிழ்நாடு ்தமிழ்நாடு

R. சீனிவாசனR. சீனிவாசன

தமிழக்ததின் ஆய்வுைகில், எழு்ததுைகில் மதானுடவியல் ேற்றிய சிந்தவனயில் 
தனி்ததனிவய புகழவேற்்ற அறிஞர்கள ேைவர ்நதாம் வியப்வேதாடு வணஙகுகிவ்றதாம்.  
அவர்களின் ேவடப்புகள மூைமதாகப் புதியவததார் உைகில் ேயணிககிவ்றதாம். 

இ்ததுவ்றயில்  தனகவக உரிய தனியதானவததாரு ஆய்வு வ்நறிமுவ்றவய்த வதர்ந்வதடு்தத 
வேருமகனதார் யதார் வதரியுமதா?
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இவருனடய ்ச்மய ஈடுபடாடனடயும் ்கவியடாற்றனலயும் 
்கணட அர்சபை இவனரப் நபரிய புரடாண நூனல 
இயறறு்மடாறு ப்கடடுக்ந்கடாணடடான்.

ப்சக்கிைடார் ்மரபில், அவருனடய ்கடாலத்திறகு 
ஏ்றத்்தடாை ஐநநூறு ஆணடு்களுக்குப்பின், கி.பி. 
பதிநைடடடாம் நூற்றடாணடில் ப்தடான்றியவர் 
அடடடாவ்தடாைம் அரங்்கநடா்தக் ்கவிரடாயர். இவரது 
நபயருக்கு முன் அன்மநதுள்ள ‘அடடடாவ்தடாைம்’ 
என்்ற அனடந்மடாழிபய இவரது புலன்மனய அறியப் 
பபடாது்மடாை்தடா்க விளங்குகி்றது. இவனர நநல்னல 
நடாடடுக் ப்கடாடடுனர்ச ப்சர்ந்த திரு்மனலபவள் 
என்பவர் ஆ்தரித்்தடார் .  திரு்மனலபவளின் 
விருப்பத்தின்படி அரங்்கநடா்தக் ்கவிரடாயர் படார்தக் 
்கன்தயின் பின்பகுதினயப் படாடியுள்ளடார். 

்தமிழில் படார்தத்ன்தக் கூறும் நூல்்களில் சி்றந்தது 
வில்லிபுத்தூரர் இயறறிய படார்தம். பதிநைடடுப் 
பருவங்்கள் உள்ள படார்தக் ்கன்தயில், அவர் மு்தல் 
பத்துப் பருவங்்கள் வனர ்மடடுப்ம படாடிைடார். 
எைபவ, படார்தம் முறறுப் நப்றடா்த நூலடா்கத் தி்கழந்தது. 
படார்தத்ன்த முறறுவிக்கும் எணணத்துடன் 
அரங்்கநடா்தக் ்கவிரடாயர் படார்தப் பபடாருக்குப்பின் 
உள்ள எடடுப் பருவங்்கனளயும் படாடியுள்ளடார். இந்த 
நூலில் 45 ்சருக்்கங்்களும் 2477 படாடல்்களும் உள்ளை. 
திருவ டாவடுதுன்ற  சிவப்பிர ்க டா ்ச  ப ்தசி ்க ர் 
முன்னினலயில், 1753ஆம் ஆணடில் அரங்ப்கற்றம் 
ந்சய்யப்படடது என்று சி்றப்புப் படாயிரம் கூறுகி்றது. 
ன்சவ ்மரபில் வந்தவர் ஆயினும் திரு்மடானலக் 
குறித்தும் சி்றப்படா்கப் படாடியுள்ளடார். படாடல்்கள் 
அைகிய நனடயில் உள்ளை.

ஏ்றத்்தடாை ஐநநூறு ஆணடு்களடா்கப் புலன்மப் 
படாரம்பரியத்ன்தப் பபடாறறிப் படாது்கடாத்து வந்ததுடன் 
சி்றந்த நூல்்கனளயும் இயறறிய குடியடா்க்ச ப்சக்கிைடார் 
குடி விளங்குகி்றது.

லவத்தியநா்த ச்தசிகர் - சசாமசுந்தர ச்தசிகர்

்மயிலடாடுதுன்றயில் அன்மநதுள்ள ்தரு்மபுர 
ஆதீைம் ஒரு ன்சவ ்மடம் ஆகும். இந்த ்மடம் சில 
நூற்றடாணடு்களடா்க இயங்கிவருகி்றது .  இந்த 
ஆதீைத்ன்த்ச ப்சர்ந்தவர் னவத்தியநடா்த ப்தசி்கர். 
இவர் கி.பி. பதிபைைடாம் நூற்றடாணடில் திருவடாரூரில் 
பி்றந்தவர். அக்்கடாலத்தில் நபரும் புலவரடா்கத் 
தி்கழந்தடார். ்ச்தடாசிவ ப்தசி்கர், படிக்்கடாசுப் புலவர், 
ஒப்பிலடா்மணித் ப்தசி்கர், திருபவங்்கடநடா்தர் 
மு்தலியவர்்கள் இவரிடம் ்கல்வி பயின்்றவர். 

இவர் ்மடாணவர்்களுக்குக் ்கல்வி ்கறபிக்கும்பபடாது 
பனைய இலக்்கண நூல்்களில் உள்ள சிக்்கல்்கனள 
அறிநது, ்தடாம் புதிய்தடா்க ஒரு இலக்்கண நூனல 
இயறறிைடார். ‘இலக்்கண விளக்்கம்’என்பது அந்த 
நூலின் நபயர். இதில் ஐநதிலக்்கணங்்களும் 
கூ ்ற ப் ப ட டு ள் ள ை .  இ ன ்த க்  ‘ கு ட டி த் 
ந்தடால்்கடாப்பியம்’என்றும் கூறுவர். இந்த நூலுக்கு 
இவபர உனரயும் இயறறியுள்ளடார். ப்மலும், இவர் 
நல்லூர்ப் புரடாணம், வடாடபபடாக்கிப் புரடாணம், 
படா்சவன்தப் பரணி, திருவடாரூர்ப் பன்்மணி ்மடானல, 
மு்தலிய பல நூல்்கனளயும் படாடியவர். இவரது ்ம்கன் 
தியடா்கரடா்ச ப்தசி்கர் ‘இலக்்கண விளக்்கப் 
படாடடியல்’இயறறிைடார். அ்தறகு அவருனடய ்ம்கன் 

லவத்தியநா்த ச்தசிகர்கம்�ர்  சிவப்பிரகாச ச்தசிகர் சிவப்பிரகாச ச்தசிகர்
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ஒரு சி்றப்புப் படாயிரம் இயறறியுள்ளடார்.

இவர்்கநளல்லடாம் வடாழந்தது பதிபைைடாம் 
நூற்றடாணடின் பிறபகுதியிலும் பதிநைடடடாம் 
நூற்றடாணடின் முறபகுதியிலு்மடாகும். இவர்்களது 
்மரபில் ப்தடான்றிய ்ச. ப்சடா்மசுந்தர ப்தசி்கர், ந்சன்னைப் 
பல்்கனலக்்கை்கம் நவளியிடட ்தமிழப் பபர்கரடாதித் 
திடடத்தில் ்தமிழப்பணடி்தரடா்கப் பணியடாறறியவர்.

்தமிழ இலக்கிய வரலடாறன்ற நூற்றடாணடு 
வரின்சயில் எழு்த பவணடும் என்்ற எணணத்ப்தடாடு 
மு்தலில் ந்சயல்படடவரும் இவபர. ‘்தமிழப்புலவர் 
வரலடாறு - பதிபைைடாம் நூற்றடாணடு’, ‘்தமிழப்புலவர் 
வரலடாறு - பதிைடா்றடாம் நூற்றணடு’ ஆகிய இரணடு 
நூல்்கனளயும் இவர் இயறறிைடார். பதிபைைடாம் 
நூற்றடாணடுத் ்தமிழ இலக்கியங்்கனளப் பறறி அறிய 
இவரது நூனல விடடடால் பவறு வழியில்னல என்று 
கூறிவிடலடாம். ்தமிழ இலக்கிய வரலடாறன்ற நூற்றடாணடு 
வரின்சயில் எழுதிய மு. அருணடா்சலம் அவர்்களுக்கு 
ப்சடா்மசுந்தர ப்தசி்கரின் நூல்்கபள வழி்கடாடடியடா்கவும் 
தூணடு்தலடா்கவும் விளங்கிை என்று அவபர 
கூறியுள்ளடார்.

கம்�ர் - அம்பிகா�தி

‘்கல்வியில் நபரியவர் ்கம்பர்’ என்று ஒரு 
ந்சடாலவனட வைங்குகி்றது. அந்த அளவுக்குக் ்கம்பர் 
்கல்வியில் சி்றந்தவரடா்க விளங்கிைடார். ்கம்பர் 
இயறறிய நூல் பறறியும் அ்தன் சி்றப்பு்கனளப் 
பறறியும் ந்சடால்ல பவணடியப்த இல்னல. அந்த 
அளவுக்குக் ்கம்பர் சி்றந்த ்கவிஞரடா்கத் ்தமிழ 
உல்கத்தில் அறியப்படடுள்ளடார். பத்்தடாயிரத்திறகும் 
ப்மறபடட படாடல்்களில் இரடா்மடாயணத்ன்த என்றும் 
இனிக்கும் நூலடா்க இயறறிவர் ்கம்பர். இனிய 
்சந்தங்்களும் அரிய ந்சடால்லடாடசியும் ந்கடாணட இந்த 
நூல் எக்்கடாலத்திலும் ்கற்றவர்்களடால் பபடாற்றப்படடு 
வருகி்றது.

்கம்பரின் ்ம்கன் நபயர் அம்பி்கடாபதி என்றும் 
அவன் ப்சடாை அர்சன் ்ம்களிடம் ்கடா்தல் ந்கடாணடு 
அ்தைடால் இ்றந்தடான் என்றும் ஒரு ்கன்த வைங்குகி்றது. 
இந்தக் ்கன்த எந்த அளவுக்கு உணன்ம என்று அறிய 
இயலவில்னல. ஆைடால், அம்பி்கடாபதி புலன்ம 
நின்றந்தவர் என்றும் நூல் இயறறும் ஆற்றல் 
ந்கடாணடவர் என்றும் ந்தரிகி்றது. இவர் இயறறிய்தடா்க 
ஒரு ப்கடானவ நூல் உள்ளது. அம்பி்கடாபதி ப்கடானவ 
என்பது அ்தன் நபயர். இந்த நூலும் சி்றப்படாை்தடா்க 
விளங்குகி்றது. 

வில்லிபுத்தூரர் - வரந்தருவார்

்தமிழில் படார்தத்ன்த இயறறிய ஆசிரியர்்களில் 
முக்கிய்மடாைவர் வில்லிபுத்தூரர். இவர் இயறறிய 
படார்தப்ம இன்றுவனர சி்றப்படாை்தடா்கக் ்கரு்தப்படடுப் 
பயிலப்படடு வருகி்றது. ஆைடால், இவர் படார்தத்ன்த 
முழுன்மயடா்கப் படாடடா்மல் படார்தப் பபடார் வனரயுள்ள 
பகுதினய ்மடடுப்ம படாடியுள்ளடார். எைபவ, இந்த 
நூனல முழுன்ம ந்சய்யும் பநடாக்கில் நல்லடாப்பிள்னள 
படார்தம், ஆதிபருவத்்தடாதி பருவம், அரங்்கநடா்தக் 
்கவிரடாயர் படார்தம் மு்தலியனவ எழுந்தை. இவர் 
சி்றந்த ்கவிஞரடா்க விளங்கிைடார். இனிய ்சந்தங்்கள் 
பலவறன்றக் ன்கயடாணடுள்ளடார்.

வில்லிபடார்தத்திறகு இவர் ்ம்கன் வரந்தருவடார் 
என்பவர் சி்றப்புப் படாயிரம் படாடியுள்ளடார். 23 
ந்சய்யுள்்களில் அன்மநதுள்ள இ்சசி்றப்புப் 
படாயிரத்தின் மூலம் வில்லிபுத்தூரரின் சி்றப்பு்கள், 
வரலடாறு மு்தலியை ஓரளவு ந்தரிகின்்றை. சி்றந்த 
்தமிழத்்தடாய் வடாழத்்தடா்க விளங்கும் ‘நபடாருப்பிபல 
பி்றநது’என்்ற ந்சய்யுள் வரந்தருவடாரின் சி்றப்புப் 
படாயிரத்தில் உள்ள படாடபல.

ப�ாயயாபமாழிப்புைவர் - பசாக்கப்� நாவைர்

்தமிழ இலக்கிய வரலடாறறில் சி்றந்த ்கவிஞர்்களில் 
ஒருவரடா்கக் ்கரு்தப்படுபவர் நபடாய்யடாந்மடாழிப் 
புலவர். ்தமிழ நடாவலர் ்சரின்த, புலவர் புரடாணம் 
மு்தலிய நூல்்களில் இவரது சி்றப்புப் பபடாற்றப்படுகி்றது. 
இவர் படாடிய்தடா்க வைங்கும் பல ்தனிப்படாடல்்கள் 
சி்றந்த சுனவயுனடயை. எனினும், இவர் இயறறிய 
்தஞன்சவடாணன் ப்கடானவ என்்ற நூபல இவரது 
சி்றப்னபக் ்கடாடடுகி்றது. ப்கடானவ நூல் வரின்சயில் 
சி்றந்த்தடா்க விளங்குவது ்தஞன்சவடாணன் ப்கடானவ 
யடாகும். இந்த நூல் ‘நம்பிய்க ப்நபடாருள்’இலக்்கண 
நூலில் எடுத்துக்்கடாடடடா்கக் ்கடாடடப்படுகி்றது. இவர் 
வடாழந்த ்கடாலம் கி.பி. பன்னிரணடடாம் நூற்றடாணடு 
ஆகும்.

இவரது ்மரபில் கி.பி. பதிபைைடாம் நூற்றடாணடில் 
ப்தடான்றியவர் ந்சடாக்்கப்ப நடாவலர். இவரும் நபரும் 
புலவரடா்கத் தி்கழந்தவர். ்த்மது முன்பைடாரடாை 
நபடாய்யடாந்மடாழிப் புலவர் இயறறிய ்தஞன்சவடாணன் 
ப்கடானவக்கு்ச ந்சடாக்்கப்ப நடாவலர் சி்றந்த உனர 
இயறறியுள்ளடார். ஐநநூறு ஆணடு்களடா்க ஒரு 
புலன்மப் படாரம்பரியத்ன்தக்்கடடிக்்கடாத்்த நபருன்ம 
இவர்்களுக்கு உணடு.

்கவிஞர்்களின் வரலடாறு்கள் ந்மடாத்்த்மடா்க இன்ன்றய 
இலக்கிய வரலடாறு பபடால ந்தடாகுத்தும் வகுத்தும் 
இயற்றப்படடிருந்தடால் குடி வழிப் புலன்ம ்மரபு்கனள 
அறிவ்தறகு வடாய்ப்படா்க இருநதிருக்கும்.
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கீழடி,தமிழர்்ொலடி , நம்தொய்மடியொம் அது
பொழடைநது மடறநதிட்ை புடதயலடியொய்
 தநத பதிவு்ள் தமிழருக்குதனிச்சிறப்பு,
 அநத்ொலத்தின் அழகிய சுவடு்ள். 

மமடலநொட்ைவரும் நம்மமன்டம அறிநதிை
மெொடலவ�ம் இநத சுநதரத்திருநொடுகூறும்
ந்ரநொ்ரி்ம் நம்தமிழ் நொதைன்றறிநது-நலல 
அ்ர வரிடெயில முன் நிறகும் தமிழ்நொடு 

 தநதசீப்பு்ள் ,தொயக்்ட்டை்ள்,என்று பல
எநதநொட்ைவரும் வியக்கும் எழிலமிகு கீழடி, 
சுடுமண் பொட�்ள்,சூதுபவ்ளம் ,இன்னும் 
அடுமைல பதிவு்ள், ஆழ்நிடலக்கு்ளங்ள் 

ததன்�்த்தில வரலொறடறத் மதடிைலொம் ,
முன்டவத்த வரலொறடற மூடிய கீழடியொம்
தத��நமதொப்பு்ட்ளத் மதொண்டியதில 
சின்�ங்ள் பல சீர்மிகு சிடதவுப்படிவங்ள்

ததொலதமிழிக்்லதவட்டு, ததொடலமநொக்கில
நலவிதமொய்க்்ொட்டும் நொ்ரி் வரலொறு--நலல 
சிநதுச்ெமதவளியும் சிநதிக்்டவத்திடும் அடத
தெொநதம் த்ொண்ைொடும் சுடுமண் வரலொறு 

்பாவலர் ்தஞ்ச ்தர்மராசன்பாவலர் ்தஞ்ச ்தர்மராசன
 B,Lit,M.A BEd  BALLWIN, St,Louis B,Lit,M.A BEd  BALLWIN, St,Louis

 கீழடி, ்தமிழர்  காலடி, ்தாயமடி கீழடி, ்தமிழர்  காலடி, ்தாயமடி
டவட்நதிக்்டர வொய்த்தவிைதமலலொம்  -பல
தெய்ட்ப்புடதவிைங்ள் தெழித்தக்கீழடிமய ,
மண்ைடுக்குப் படிவங்ளில மடறநத கீழடி
்ண்தைடுத்துப்பொர்க்்டவத்த ் ொலடிமய

்ொலக்்ணிதக்்ண்ைொடி, உள்்ளஙட் தநலலி
ஞொலத்தில முதல நொ்ரி்ம் மதொன்றிய வரலொறு 
தமிழும் மதுடரயும் தனித்தனி உறவலல-உலகில
தமிழிக்்லதவட்மை கீழடித்தமிழர்்ள் வரலொறு. 
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பின்ைவர்்களுக்கு ்மணடபங்்கள், கும்பலடா்கத் 
்தங்குவ்தறப்கற்ற நபரிய அன்ற்கள்) இருவன்கக்  
்கனலஞர்்களுக்கும் அளிக்்கப்படும் ்மரியடான்தயும் 
்கவனிக்்கப்பட பவணடியது. ்தமிை்கத்தின் வட 
்மடாவடடங்்களில் நி்கழத்்தப்படடு வரும் ஒரு முழுன்ம 
அரங்்க வடிவ்மடா்க (Total Theatre) ந்தருக்கூத்து 
அனடயடாளம் ்கடாணப்படுகி்றது. அன்த உள்நடாடடு, 
நவளிநடாடடு ஆய்வடாளர்்கள் மு்தன்ன்மப் 
நபடாருளடா்கக் ந்கடாணடு ஆய்வு ந்சய்துள்ளைர்; 
ந்சய்து வருகின்்றைர்.

ந ்த ரு க் கூ த் ப்த டா டு  மி ்க  ந ந ரு க் ்க ்ம டா ை 
ந்தடாடர்புந்கடாணட ்சமூ்கங்்களடா்க; வணணடார், 
கு்றவர், அருந்ததியர், பன்றயர், நடாவி்தர், வன்னியர், 
்தம்பிரடான் பபடான்்றவறன்றக் குறிப்பிடலடாம். ப்சலம், 

்தரு்மபுரி, ஈபரடாடு பபடான்்ற பகுதி்களில் கு்றவர் 
்சமூ்கத்திைர் கூத்்தர்்களடா்க உள்ளைர். பி்ற பகுதி்களில் 
இ்ச்சமூ்கத்திைர் நபருவைக்கில் ்கடாணப்படவில்னல. 
ப்மலும் மு்தலியடார், உனடயடார், ்கணக்்கர் பபடான்்ற 
்சமூ்கத்ன்த்ச ப்சர்ந்தவர்்களும் கூத்தில் ஈடுபடடு 
வருகின்்றைர். கூத்து நி்கழத்து நவளி ்சடார்நது 
நி்கழத்துநர்்கள் எதிர்ந்கடாள்ளும் சிக்்கல்்கனள 
இக்்கடடுனர ்கவைத்தில் ந்கடாள்கி்றது.

ந்தருக்கூத்து நி்கழத்துநர்்கனள இரு பிரிவடா்கப் 
பிரிக்்கலடாம்.

1.கூத்்தர் 2.இலசஞர்   

இந்த இரு பிரிவிைனரயும் உள்ளடக்கியப்த ஒரு 
கூத்துக்குழு. ஒவநவடாரு குழுவிலும் ஒன்றுக்கும் 

மு்னவர் மகா.்பழனிமு்னவர் மகா.்பழனி ்தமிழ் இைக்கியத்துலை,  
பசன்லனப் �ல்கலைக்கழகம்

மககள கவை  வடிவஙகவளை அல்ைது மககள கவைஞர்கவளைப் ேற்றிச் வசதால்ை 
வரும்வேதாது அது சதார்ந்த அல்ைது அவர்கள சதார்ந்த மற்்றது இயல்ேதாகவவ தளளி  
வவககப்ேடடுவிடுகி்றது. மதா்றதாக, வசவவியல் கவை வடிவஙகளுககு இந்நிவை 

இல்வை. சிைப்ேதிகதாரக கதாைந்வததாடஙகி இன்று வவர இது வததாடர்கி்றது. வசவவியல் கவை, 
நிகழ்தது்நர் சதார்ந்தும் அவர்கள நிகழ்ததும் கவை வடிவஙகள சதார்ந்தும் ஒப்பீடடளைவில் 
விரிவதான ேதிவுகள வசய்யப்ேடுகின்்றன. இந்த வவறுேதாடுகள எதன் அடிப்ேவடயிைதானவவ 
என்ேது எணணிப் ேதார்ககப்ேட வவணடும். ஊடகஙகளில் அரசு சதார்ந்த விழதாககளில் 
நிகழ்ததப்ேடும் வசவவியல் மற்றும் ்நதாடடதார் நிகழ்தது கவைகளுககு வழஙகப்ேடும் ஊதியமும் 
கவனிககப்ேடவவணடியது. (வசவவியல்  நிகழ்தது‚ கவைஞருககு ரூ. 1,000 என்்றதால் ்நதாடடதார் 
நிகழ்தது கவைஞருககு ரூ. 250.  முன்னவருககதான தஙகும் வசதிகள வவறு.

கூத்்தர்கள் பாடு -  அம்பபாகப் கூத்்தர்கள் பாடு -  அம்பபாகப் 
பகிர்வு -  சிக்கல்கள்பகிர்வு -  சிக்கல்கள்
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ப்மறபடட ்சடாதினய்ச  ப்சர்ந்தவர்்கள் இருக்கி்றடார்்கள். 
ப்மனடயில் படாத்திரங்்களடா்கத் ப்தடான்றும் கூத்்தர்்கள் 
்தனிப்படட ஒரு ்சடாதினய்ச ப்சர்ந்தவர்்களடா்க 
இருந்தடாலும் இன்சஞர்்கள் பி்ற ்சமூ்கத்ன்த்ச 
்சடார்ந்தவர்்களடா்க இருக்கின்்றைர். இன்த கூத்து 
வடாத்தியடார்்களடால் ்தவிர்க்்க முடிவதில்னல.

ந்தருக்கூத்தில் உள்ள முப்நபரும் படாணி்களில் 
்கடாஞசிபுரத்ன்த ன்மய்மடா்கக்  ந்கடாணட வடக்்கத்திப் 
படாணியிைர் மு்கவீனண, நபடல் ைடார்ப்மடானியம், 
மிரு்தங்்கம், படடாலக் பபடான்்ற இன்சக் ்கருவி்கனளப் 
பயன்படுத்துகின்்றைர். இந்த இன்சக் ்கருவி்கனள 
இயக்கும் குழுவிைர் நவவபவறு ்சடாதியிைரடா்க 
இருக்கின்்றைர். மு்கவீனண, -  நடா்கசுவரத்தின் 
குறுக்்க்மடாை வடிவம் - இன்த வடாசிப்பவர்்கள் 
நபரும்படாலும் நடாவி்தர் ்சமூ்கத்ன்த்ச ்சடார்ந்தவர்்களடா்க 
உள்ளைர். மிரு்தங்்கம், படடாலக் இன்சப்பவர்்கள் 
நபரும்படாலும் பன்றயர், வணணடார் ்மறறும் நடாவி்தர் 
்சமூ்கத்திைரடா்க உள்ளைர். ‘நபடல் ைடார்ப்மடானியம்’ 
மி்கவும் பிற்கடாலத்தில் ந்மக்கு கினடத்்த இன்சக்்கருவி. 
இன்த ஒரு ்சமூ்கத்ப்தடாடு ்மடடும் இனணத்துப் 
படார்க்்க முடியவில்னல.

ந்தற்கத்தி படாணியில் மு்கவீனணபயடா, நபடல் 
ைடார்ப்மடானியப்மடா இல்னல. ைடார்ப்மடானியம் 
சுருதிப் நபடடியடா்கப் பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. 
ப்மற்கத்தி படாணியில் சில பகுதி்களில் ந்தற்கத்தி 

படாணிபபடால் மிரு்தங்்கம், படடாலடாக், சுருதிப்நபடடி, 
்தடாளம் ஆகியனவ ்மடடும் பயன்படுத்்தப்படுகின்்றை. 
ஒரு சில பகுதி்களில் வட்கத்தி படாணி பபடால் 
குறுங்குைல் அ்தடாவது மு்கவீனணயும் பயன்படுத்்தப் 
படுகி்றது. கூத்்தர்்கனளத் ந்தடாழில் முன்ற, பயில் 
முன்ற, இைமுன்ற (அறிவுநம்பி; 1986:184) என்று 
பகுப்பர். இதில் ந்தடாழில் முன்ற, பயில்முன்ற 
குழுக்்களுக்குள் ஒன்றுக்கு ப்மறபடட ்சடாதியிைர் 
்கலநதிருக்கின்்றைர். இைமுன்றக் கூத்்தர் பிரிவில் 
ஒரு குறிப்பிடட ்சமூ்கத்ன்த்ச ப்சர்ந்தவர்்கபள 
கூத்்தர்்களடா்க இருக்கின்்றைர்; என்்றடாலும் ப்மறசுடடி 
யது பபடால இன்சஞர்்களடா்கப் பி்ற ்சமூ்கத்திைரும் 
உள்ளைர் என்பது நினைவில் ந்கடாள்ளத்்தக்்கது. ஆ்க, 
ஏப்தடா ஒரு வன்கயில் ஒன்றுக்கு ப்மறபடட 
்சமூ்கத்திைர் ஒன்றினணநப்த ஒரு கூத்ன்த நி்கழத்்த 
முடிகி்றது.

ந்தருக்கூத்துக்  குழுக்்கள் ்தறநபடாழுது ஏரடாள்மடா்கப் 
நபருகி யுள்ளை. அ்தற்கடாை ்சமூ்கக் ்கடாரணங்்கனள  
ஆரடாய்வது அவசியம். பவந்றடாரு ்சந்தர்ப்பத்தில்  
இது ்கணக்கில் எடுத்துக் ந்கடாள்ளப்படும். 

ஒரு ்தனிக்கூத்து நி்கழத்துவ்தறகு ஒரு குழுவிைர் 
‘அம்பபடா்கம்’ (ஊதியம்) ரூ.4000 -  ரூ. 6000 வனர 
நபறுகின்்றைர். சில குழுக்்கள் ரூ. 3000-த்திறகும் 
நி்கழத்துகின்்றை. படார்தக் கூத்துக்்களுக்கு அ்தடாவது 
பத்துநடாள் கூத்திறகு ரூ.15,000 - ரூ. 30,000 வனரயிலும் 
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நபறுகின்்றைர். ஒவநவடாரு ந்தடாழில்முன்றக் குழுவும் 
ஓர் ஆணடில் குன்றந்தது 75 மு்தல் அதி்கப்பட்ச்மடா்க 
250 நடாட்களுக்கு ந்தருக்கூத்து நி்கழத்துகின்்றை.

ஒரு குழுவில் இன்சக் ்கனலஞர்்கபளடாடு ப்சர்த்து 
்சரடா்சரியடா்க 15 ்கனலஞர்்கள் இருக்கின்்றைர்.  இரவு 
முழுவதும் கூத்்தடாடிவிடடு கினடக்கின்்ற ந்தடான்கனய 
அவரவர்்களின் ‘்தகுதி’க்ப்கறப பங்கு பிரித்துக் 
ந்கடாள்வது என்பது ந்தருக்கூத்துக் குழுக்்களினடபய 
உள்ள நபடாதுவடாை நியதி.

அ்தடாவது, இன்சஞர்்களுக்கும் குழுவின் வடாத்தியடார் 
்மறறும் குறிப்பிடத்்தகுந்த ்தனலன்மப் படாத்திரங்்கள் 
ஏறகும் தி்றன்மயடாை கூத்்தர்்கள் சிலருக்கும் 1.5    
பங்கும் இனணப் படாத்திரங்்கள் ஏறகும் கூத்்தர்்களுக்கு 
1 பங்கும் ப்மனட அலங்்கரிப்பவருக்கு .5 பங்கும் 
அரி்தடாரம் பபடான்்ற ஒப்பனைப் நபடாருட்களுக்கு .5 
பங்கும் சித்்தடாள் என்று ந்சடால்லப்படுகின்்ற எடுபிடி 
பவனல ந்சய்பவருக்கு . 5  பங்கும் என்று 
பகுக்்கப்படுகி்றது.

ந்தருக்கூத்திற்கடாை அம்பபடாகியம் ்மறறும் 
அன்றிரவு கூத்தில் கினடக்கும் நன்ந்கடானட்கள்  
அனைத்ன்தயும் ப்சர்த்துக் குழு உறுப்பிைர் 
அனைவருக்கும் ்சரி்ச்ம்மடா்கப் பிரித்்தடால் வரும் 
ந்தடான்க ஒரு பங்கு என்று ந்கடாள்ளப்படுகி்றது. இந்தத் 
ந்தடான்கனய ப்மறசுடடிய பங்கு விகி்தத்தில் 
பகுத்துக்ந்கடாள்கின்்றைர். ஆைடால்,  குழு நிர்வடாகி 
புரவலர்்களிடம் எவவளவு பபசுகி்றடார் என்பன்தக் 
குழுவிைருக்கு்ச ந்சடால்லடா்மல் ‘ஒரு இரவு கூத்திறகு 
உைக்கு இவவளவு்தடான்’ என்று ்சம்பளம் ந்கடாடுக்கும் 
குழுக்்களும் உணடு. ப்மறசுடடிய பங்குமுன்ற 

இத்்தன்கய குழுக்்களுக்குப் நபடாருந்தடாது.

ஒரு ந்தடாழில்முன்ற ந்தருக்கூத்துக்குழுனவ 
உருவடாக்்க சில ஆணடு்களுக்கு முன் ஆயிரக்்கணக்்கடாை 
ரூபடாய் ப்தனவப்படடது. ்தறபபடாது லட்சக்்கணக்்கடாை 
ரூபடாய்  ப்தனவப்படுவ்தடா்கக் கூறுகின்்றைர். ஒரு 
குழுனவக் ்கடடுபவர், உருவடாக்குபவர் கூத்்தரடா்க 
இருக்்க பவணடும் என்்ற அவசியம் இல்னல. அவர் 
மு்தலடாளியடா்க இருந்தடால் பபடாதும். ஒரு கூத்துக் 
குழுனவக் ்கடடுவ்தறகு ஏன் இவவளவு பணம்? 
குழுவின் நிர்வடாகி - மு்தலடாளி நல்ல ்கனலஞன் என்று 
நினைப்பவனரத் ்தன் குழுபவடாடு இனணக்்க 
ஒப்பந்தம் ந்சய்துந்கடாள்கி்றடார். இது ஓர் ஆணடிற்கடாை 
ஒப்பந்தம். ஒப்பந்தத்தின்பபடாது ்கனலஞனின் 
்தகுதிக்கு ஏறப  அவர்்களுக்கு முன்பணம் 
வைங்்கப்படுகி்றது. ரூபடாய் 20,000 மு்தல் ஒரு 
லட்சத்திறகுக்  கூடு்தலடா்கவும்  முன்பணம் 
வைங்்கப்படுகி்றது. (எ.்கடா. ைடார்ப்மடானிய ்கனலஞரடாை 
ப்சடா்மநடா்தபுரி  ்மணி (வணணடார்)  1.5  லட்சம் 
முன்பணம் நபறறுள்ளடார். வைங்கியுள்ள குழு ந்சல்வ 
விநடாய்கர் நடாட்க ்மன்்றம், ்கடாஞசிபுரம்). இவவடாறு 
முன்பணம் நபறறுக்ந்கடாணடவர் ஒப்பந்த ்கடாலம் 
முடியும் வனர அக்குழுனவ விடடு்ச ந்சல்ல 
முடியடாது. குழுனவவிடடு நவளிபய்ற விரும்புபவர் 
்தடான் நபற்ற மு்தனல (பணத்ன்த) வடடிபயடாடு 
்கடடிவிடடு்ச ந்சல்லலடாம் .  நபரும்படாலும் 
அத்ந்தடான்கனயத் ்தடான் பபடா்க விரும்பும்  அல்லது 
்த ன் னை  அ ன ை க் கு ம்  கு ழு வி ட மி ரு ந து 
முன்ந்தடான்கயடா்கப் நபறறு  ந்சலுத்துவர். வடடினய, 
ஒவநவடாரு நடாள் கூத்தில் கினடக்கும் வரு்மடாைத்தில் 
இருநது ஒரு பகுதினயக் ந்கடாடுத்துக் ்கழிக்கின்்றைர். 
ஒரு நடாள் கூத்திறகு 200 ரூபடாய் கினடக்கி்றது என்்றடால் 
1 0 0  ரூ ப டா ய்  கு ழு  உ ரி ன ்ம ய டா ள ர டா ல் 
்கழித்துக்ந்கடாள்ளப்படுகி்றது. இதில் ஒரு ‘அ்றம்’ 
பின்பற்றப்படுவ்தடா்கவும் ந்சடால்லப்படுகி்றது. 
அ்தடாவது ்கனலஞன் நவறுங்ன்கபயடாடு வீடு 
பபடா்கக்கூடடா்தடாம். அ்தைடால் அந்தக் ்கனலஞர் 
எவவளவு முன்பணம் நபறறிருந்தடாலும் குறிப்பிடடத் 
ந்தடான்கக்கு ப்மல் அவரது வரு்மடாைத்திலிருநது 
பிடிப்பதில்னல என்கின்்றைர். ‘இந்தக் குழுனவ 
விடடு எப்படியடாவது நவளிபயறிவிட பவணடும்’ 
என்று நினைக்கும் சிலர் ்தடாங்்களடா்கபவ முன்வநது 
‘கூடு்தலடா்கப் பிடித்துக்ந்கடாள்’ என்று கூறுகின்்றைர்.

ந்தருக்கூத்துக் குழுக்்களுக்கும் புரவலர்்களுக்கும் 
இனடயில் ஒப்பந்தக்்கடாரர் என்கி்ற இன்நைடாரு 
நபரும் ந்சயல்படாடடில் இருப்பன்த  அறியமுடிகி்றது. 
்கடாஞசிபுரம், திணடிவைம், வந்தவடாசி, ந்சய்யடாறு, 
ஆரணி,  திருவணணடா்மனல பபடான்்ற ந்கரங்்களின் 

காஞ்சிபுரம், திணடிவெனம், 
வெ ந ே வெ ா சி , 
் சை ய் ே ா று ,  ஆ ர ணி ,  

திருவெணணாமடே யபான்ை நகரங்களின் 
யபருநது நிடேேங் களில அலேது 
அேற்கு அருகில இவெர்களின் ஒப்பநே 
அலுவெேகங்கள் இேங்குகின்ைன. 
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பபருநது நினலயங் ்களில் அல்லது அ்தறகு அருகில் 
இவர்்களின் ஒப்பந்த அலுவல்கங்்கள் இயங்குகின்்றை. 
இவர்்கள் ந்தருக்கூத்துக்கு ்மடடும் ஒப்பந்த்கடாரர்்கள் 
அல்லர். பல்பவறு ்கனல்களுக்கும் ஒப்பந்தம் 
ந்சய்பவர்்கள்.

ந்தருக்கூத்துக் குழுவிைர், இந்த ஒப்பந்தக்்கடாரர் 
்களிடம் ்தங்்களுக்்கடாை வடாய்ப்னபப் நபறறுத் 
்தரும்படி ப்கடடுக்ந்கடாள்கின்்றைர். பபருநது 
நினலயங்்களுக்கு அருகில் ஒப்பந்தக்்கடாரர்்களின் 
அலுவலங்்கள் இருப்ப்தடால் புரவலர்்கள் பநரடியடா்கக் 
்கனலஞர்்களிடம் ந்சல்லடா்மல் ஒப்பந்தக்்கடாரர்்கனள 
நடாடும் வைக்்கம் அதி்கரித்துள்ளது .  ‘ நல்ல 
ஆடடக்்கடாரங்்களப் படார்த்து ந்சடால்லுங்்க’ என்று 
ப்கட்க  ஒவநவடாரு குழுவிறகும் ்தடாங்்கள் 
நிர்ணயித்துள்ள ந்தடான்கனய  ஒப்பந்தக்்கடாரர் 
புரவலர்்களிடம் கூறுவடார். ்தங்்களுக்குத் ப்தனவயடாை 
குழுனவ அல்லது ்தங்்களுக்கு பவணடிய குழுனவத் 
ப்தர்வு ந்சய்து முன்பணம் ந்கடாடுத்து விடடு்ச 
ந்சல்கின்்றைர் .   ஒப்பந்தக்்கடாரர் குழுவின் 
வடாத்தியடானர அனைத்து, ‘இன்ை ப்ததிக்கு இந்த 
ஊரில் கூத்து இவவளவு அம்பபடாகியம்’ என்பன்த்ச 
ந்சடால்லி அனுப்புகி்றடார். கூத்்தர்்கள் அந்த ஊருக்கு்ச 
ந்சன்று கூத்்தடாடிவிடடு ஒப்பந்தம் ந்சய்்த அல்லது 
ஒப்பந்தக் ்கடாரர் ந்சடான்ை ந்தடான்கனயப் 
நபறறுக்ந்கடாணடு திரும்புகின்்றைர்.

இதில் ஒப்பந்தக்்கடாரருக்கு என்ை பங்கு? என்று 
ப்கட்கலடாம். ஒப்பந்தம் ந்சய்யப்படட ஒவநவடாரு 
குழுவும் ஒரு நடாள் கூத்திறகு குன்றந்தது நூறு ரூபடாய் 
ஒப்பந்தக்்கடாரருக்கு ்கடடண்மடா்க்ச ந்சலுத்து 
கின்்றைர். இதுவல்லடா்மல் கூத்துக் குழுனவத் 
ப்தடிவரும் புரவலர்்களிடம் ஒப்பந்தக்்கடாரர் ஒரு நடாள் 
கூத்திறகு உள்ளபடிபய எவவளவு பபசிைடார், 
முன்பண்மடா்க  எவவளவு நபறறுக்ந்கடாணடடார்  
என்பது கூத்துக் குழுவிைருக்கு ்மன்றநபடாருள்.

ஒப்பந்தக்்கடாரர் ஒரு நடாள் கூத்திறகு ரூபடாய் 5,000 
என்று பபசிவிடடு ரூபடாய் 1000த்ன்த முன்பண்மடா்கப் 
நபறறுக்ந்கடாள்வதும் உணடு. ‘மீதி 4,000த்ன்த‚ கூத்து 
ஆடி முடி்ச்சதும் கூத்்தடாடிங்்ககிடடக் குடுத்துடுங்்க’ 
என்்ற ந்சடால்லி அனுப்புவடார்்கள். கூத்துக் குழுவிைர் 
நபறறுக்ந்கடாள்ளும் ரூபடாய் 4 , 000 ்மடடுப்ம 
அவர்்களுக்கு ஒரு நடாள் கூத்திற்கடாை அம்பபடாகிய்மடா்க 
்மடாறிப் பபடா்கலடாம். இது பபடான்று பல்பவறு 
குழுக்்களிடமிருநதும் ஒப்பந்தக்்கடாரர்்களுக்குக் 
கினடக்கின்்றை என்பது ்கணகூடு. கூத்திறகும் 
நி்கழத்து்தலுக்கும் எந்த  வன்கயிலும் பநரடியடா்கத் 
ந்தடாடர்பில்லடா்த கூத்துக் குழுவின் நிர்வடாகி - 
ஒப்பந்தக்்கடாரர்  பபடான்்ற மு்தலடாளி்களின் 

ன்க்களில்்தடான் இன்று நபரும்படாலடாை கூத்்தர்்களின், 
நி்கழத்துநர்்களின்  வடாழக்ன்க உள்ளது. இவவிரு 
மு்தலடாளி்கனளயும் ்தடாணடி நி்கழத்துநர்்களின் 
ன்க்களில் கினடக்கும் மி்க ந்சடாறப்மடாை ந்தடான்கபய 
அவர்்களது குடும்ப வடாழக்ன்கக்்கடாை்தடாகி்றது.

இரவு  சு்மடார் 10 ்மணிக்குத் ந்தடாடங்கி ்மறுநடாள் 
்கடானல 6 -  7 ்மணி வனர ்கடுன்மயடா்க உனைக்கும்  
கூத்துக் ்கனலஞர்்களுக்கு ்கனடசியில் ‘ன்கக்கும் 
வடாய்க்கும்’ எடடடா்த ந்சடாறப்மடாை வரு்மடாைப்ம 
கினடக்கி்றது .  அது பபடாைடால் பபடாகி்றது ; 
அங்கீ்கடார்மடாவது கினடக்கி்ற்தடா என்்றடால் நவகு 
சிலனரத்  ்தவிர  ்மற்றவர்்களுக்கு அதுவும் 
கினடப்பதில்னல .  ‘அங்கீ்கடாரமும் இல்னல 
எனும்பபடாது ஏன் கூத்ன்தப் பிடித்துக்ந்கடாணடு 
அல்லடாடுகிறீர்்கள்?’ என்று ப்கடடடால், 

“என்ன தெய்யறது
அத்தவுட்ைா கதியில்ை
ழவறழோவ வழியில்ை”   

என்பது்தடான் ்கனலஞர்்களின் பதிலடா்க உள்ளது.

உறபத்திபயடாடு எந்த வன்கயிலும் ந்தடாடர்பப 
இல்லடா்த, அ்தன் ‘வடா்சனை’ கூடத்  ந்தரியடா்த, 
ந்கடாஞ்சம் பணத்ன்த ்மடடும் னவத்துக்ந்கடாணடிருக்கும் 
பலர் ,  “இனடத்்தர்கர்  –  ஒப்பந்தக்்கடாரர் ” 
நபடாருளீடடுகின்்றைர். ஏனை எளிய ்மக்்கள் ்தங்்கள் 
்கனல ்தடா்கத்திற்கடா்கபவடா வயிறறுப் பினைப்பிற்கடா்கபவடா 
ந்சய்துந்கடாணடு வரும் ்மரபுக்்கனலத் ந்தடாழிலிலும் 
இநநினல. இன்னும் பவளடாண நபடாருட்கனள, 
்மக்்கள் பயன்படாடடுப் நபடாருட்கள் ஆகியவறறில் 
உறபத்தியடாளருக்கும் நு்கர்பவடாருக்கும் இனடயில் 
இ ரு க் கு ம்  இ ன ட த் ்த ர ்க ர் ்க ளி ன்  ந ்ச சு ்ச 
ந்சயல்படாடு்களடால் உறபத்தியடாளர், நு்கர்பவடார் 
ப டாதிக்்கப்பட மு்தலீடு கூட ந்சய்யடா்மல் 
ன்க்மடாறறிவிடும் ‘்தர்கர்்கள்’ நபருத்்த லடாபத்ன்த ஈடடி 
வருவது ்கணகூடு.

இந்த்ச  சிறு பரி்மடாற்றத்ன்த இப்படிப் படார்க்்க 
பவணடு்மடா? என்்ற ப்கள்வி எைலடாம். எல்லடாப்ம 
வியடாபடார்மடாகிப்பபடாை இந்த்ச சூைலில் ்கனலத் 
ந்தடாழிலிலும் ‘பநடா்கடா்மல் நுங்கு தின்னும்’ சிலர் 
(இனடத்்தர்கர்்கள்) இருக்கி்றடார்்கள் என்பன்த 
உணர்நது நு்கர்பவடார்்களடாகிய நடாம் விழிப்பபடாடு 
இருக்்க பவணடடா்மடா? யடார் ்கணடது இன்னும்  
ந்கடாஞ்ச  ்கடாலத்திறகுப் பி்றகு, ஏ்தடாவது ஒரு 
பன்ைடாடடு நிறுவைப்மடா  நபரு மு்தலடாளி்கபளடா 
்கனல்கனளக்  ன்கயில்  எடுத்துக்ந்க டாணடு 
நி்கழத்து்தல்்களுக்கு வினல நிர்ணயித்்தடாலும்  
ஆ்ச்சரியப்படுவ்தறகு இல்னல.
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ப்சலம் ப்கடாடனடப்மடு பகுதியில் ்தனலநவடடி 
முனீஸ்வரன் ப்கடாயில் உள்ளது. ்மக்்கனளப் 
நபடாறுத்்தவனரயில் அது ப்கடாயில்;ந்தய்வத்தின் 
நபயர்  முனீஸ்வரன். முனீஸ்வரனுக்கு உரிய்தடா்க்ச 
ந்சடால்லப்படடிருக்கும் ்கண்கள், மீன்ச இருக்கி்றது.
்மக்்கள் வழிபடடுவிடடு்ச ந்சல்கி்றடார்்கள். அன்தத் 
்த டாணடி அ்சசினலனய  ப றறி  பவந ்ற ந ்த 
பயடா்சனை்களும் அவர்்களிடம்இருக்்க நியடாமில்னல. 
ஏநைனில் அது ்சடாமி, புனி்த்மடாைது. நதி மூலம் ரிஷி 
மூலம் படார்க்்கக்கூடடாது (ப்கட்கவும்்தடான்) என்னும் 
பைந்மடாழியும் இருக்கி்றது. அந்த ்சடாமினய எந்த 
்ச்மயம் என்று ்மக்்களிடம் ப்கடடடால் (ப்கடடடால் 
்மடடும்்தடான்) இநது ்ச்மயம் என்று ந்சடால்லிவிடடுப் 
பபடாவடார்்கள். அக்ப்கடாயில் இப்பபடாது இநது்ச்மய 
அ்றநினலயத்துன்ற ்கடடுப்படாடடின் கீழ பவறு 
இருக்கி்றது. இனவ ்தடான் ்சமீபநினல.

ஆைடால் அக்ப்கடாயிலில் சினலயடா்க  இருப்பது 
புத்்தர். ஒரு ்கடாலம் வனரயிலும்  அ்சசினல 
அப்பகுதியிபலடா பவந்றங்ப்கடா வணங்்கப்படடிருக்்க 
பவணடும். நபௌத்்த ்மரபு “வீழ்சசியுற்ற ்கடாலத்தில் 
”எதிரடாைவர்்களடால் உனடக்்கப்படடிருக்கி்றது.
இவவடாறு ்தனல உனடக்்கப்படட புத்்தர் சினல்கள் 
பல இடங்்களில் கினடத்திருக்கின்்றை. புத்்தர் 
சினல்களின் ்தனலனயபயடா மூக்ன்கபயடா சின்தப்பது 
ஒரு நனடமுன்றயடா்க இருநதுள்ளது.பின்பு  ்தனலயிைந்த 
புத்்தர் சினலயில் ்மக்்களடால் வணங்்கப்படட 
பவந்றப்தடா ந்தய்வத்தின் ்தனலனய நபடாருத்தி 
வணங்்க ஆரம்பித்திருக்கி்றடார்்கள். நடாளனடவில் 
முநன்தய புத்்தர் என்பது ்மன்றநது பின்ைடாளில்  
நபடாருத்்தப்படட ்தனலனயக் ந்கடாணட ந்தய்வத்தின் 
உ ரு வ ்ம டா ்க ப வ  / ந ப ய ர டா ்க ப வ   அ து 
்மடாறிப்பபடாயிருக்கி்றது. அ்தறப்கறப புத்்தனரக் 

அபயாத்தி்தாசர் அபயாத்தி்தாசர் 
சிந்தவையில் ‘திரிபு’சிந்தவையில் ‘திரிபு’

மு்னவர். ஸ்டாலின ராொங்கம்மு்னவர். ஸ்டாலின ராொங்கம் ்தமிழ்த் துலைப் ச�ராசிரியர், 
அபமரிக்கன் கல்லூரி, மதுலர

மககள கவை  வடிவஙகவளை அல்ைது மககள கவைஞர்கவளைப் ேற்றிச் வசதால்ை 
வரும்வேதாது அது சதார்ந்த அல்ைது அவர்கள சதார்ந்த மற்்றது இயல்ேதாகவவ தளளி  
வவககப்ேடடுவிடுகி்றது. மதா்றதாக, வசவவியல் கவை வடிவஙகளுககு இந்நிவை 

இல்வை. சிைப்ேதிகதாரக கதாைந்வததாடஙகி இன்று வவர இது வததாடர்கி்றது. வசவவியல் கவை, 
நிகழ்தது்நர் சதார்ந்தும் அவர்கள நிகழ்ததும் கவை வடிவஙகள சதார்ந்தும் ஒப்பீடடளைவில் 
விரிவதான ேதிவுகள வசய்யப்ேடுகின்்றன. இந்த வவறுேதாடுகள எதன் அடிப்ேவடயிைதானவவ 
என்ேது எணணிப் ேதார்ககப்ேட வவணடும். ஊடகஙகளில் அரசு சதார்ந்த விழதாககளில் 
நிகழ்ததப்ேடும் வசவவியல் மற்றும் ்நதாடடதார் நிகழ்தது கவைகளுககு வழஙகப்ேடும் ஊதியமும் 
கவனிககப்ேடவவணடியது. (வசவவியல்  நிகழ்தது‚ கவைஞருககு ரூ. 1,000 என்்றதால் ்நதாடடதார் 
நிகழ்தது கவைஞருககு ரூ. 250.  முன்னவருககதான தஙகும் வசதிகள வவறு.
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குறிக்கும் நபயர்்களில் ஒன்்றடா்க இருந்த முனி என்்ற 
நபயரும்(்சடான்று:்தமிழப் பபர்கரடாதி) பவறு ஒடடு்கள் 
ப்சர்க்்கப்படடு புத்்தரல்லடா்த ந்தய்வங்்களுக்்கடாை 
நபயர்்களடா்க ்மடாற்றப்படடை. ந்மடாத்்தத்தில் 
அ்சசினலயும் நபயரும் புத்்தனரக் குறிக்கும் என்பப்த 
்ம்றநதுபபடாய் இநது ந்தய்வங்்களில் ஒன்்றடா்க ்மக்்கள் 
நினைவு்களில் இப்பபடாது பதிநது கிடக்கி்றது.
ப்சலத்ன்த பபடாலபவ   ்மதுனர படாணடி ப்கடாயிலும் 
புத்்தர் சினல படாணடி முனி என்று வைங்்கப்படுகி்றது.

மூன்று மாறைஙகள்:

கிரடா்மப்பு்றங்்களில்  “ஒன்ன்ற மூணடா்க திரித்து 
விடடடான்” என்்ற வைக்கு உணடு.இதில்  நபடாய் என்்ற  
அர்த்்தம் இல்னல. ஏற்கைபவ ந்சடால்லப்படடிருப்பன்த  
கூடடி்ச ந்சடால்லப்படடந்தன்ப்ற கூ்றப்படுகி்றது. 
அ்தடாவது அங்கு  மூன்்றடா்க்ச(மின்கப்படுத்தி)
ந்சடால்லிவிடடது ்தடான் பிர்சசினை.இது்தடான் 
ஒன்ன்ற மூன்்றடாக்குவது.நடாம்  திரிபு என்்ற ந்சடால்னலக் 
ப்கள்விப்படடிருப்பபடாம்.ந்தடால்்கடாப்பியத்திபலபய   
ப்தடான்்றல் திரி்தல் ந்கடு்தல் என்்ற மூன்று ்மடாற்றங்்கள் 
குறிப்பிடப்படுகி்றது. ப்தடான்்றல் என்பது புதி்தடா்க 
உருவடாவன்தயும் ந்கடு்தல் என்பது  முறறிலும் 
இல்லடா்மல் பபடாவன்தயும் குறிக்கி்றது. திரி்தல் 
இ ரணடுக்கும்  இனடப்படடது .  புதி ்த டா ்க 
ப்தடான்றுவதுமில்னல. முறறிலும் அழிவதுமில்னல.  
ப்தடான்றிய நினலயிலும் இல்லடா்மல் அழியும் 
நினலயிலும் இல்லடா்மல் பவந்றடாரு வடிவில் 
இருக்கி்றது.்மடாறிய வடினவ ்மன்றத்துவிடடு  ஆதியில்  
ப்தடான்றிய நினலபய இது்தடான் என்று  ப்தடாற்றம் 
்கடாடடுவ்தன் நபயர்்தடான் திரிபு.

திரிபு என்்ற  இ்சந்சடால்லின் பணனப ஒர் 
அணுகுமுன்றயடா்க, ்சமூ்க அரசியல் பணபடாடனடப் 
புரிநதுந்கடாள்வ்தற்கடாை ்சடட்மடா்கக் ந்கடாணடடால் 
ந்மக்குக் கினடக்கும் புரி்தல்்கள் எப்படிப்படட்தடா்க 
இருக்்கமுடியும்? திரிபு என்பன்த ஒரு ்சடட்க்மடா்க 
ஆக்கி படார்த்்தப்தடாடு  வரலடாறு முழுக்்க அன்தநயடாரு 
நினலபடாடடா்க விளங்கி வந்தன்தயும் ்தம் எழுத்து 
முழுவதும் ந்சடால்லியிருக்கி்றடார் அபயடாத்தி்தடா்சர் 
(1845-1914)என்னும் ்தமிழ்ச சிந்தனையடாளர்.அவர்  
திரிபு என்பன்த்ச ந்சடால்லும்பபடாது இனட்சந்சரு்கல் 
என்கி்ற ்தமிழில் பரவலடா்க ன்கயடாளப்படடு வருகி்ற 
வடார்த்ன்தயும் நினைவில் வருகி்றது. ஆைடால் 
அபயடாத்தி்தடா்சர் திரிபு என்்ற ந்சடால்னலபய 
ன்கயடாணடிருக்கி்றடார். 

பூர்வமும் சமீ�மும்:

அபயடாத்தி்தடா்சர் ்ச்மயம், ்தத்துவம், பணபடாடடு 
நனடமுன்ற்கள் ஆகியவறன்ற வடாசிப்ப்தறகு சில 
எடுப்கடாள்்கனளத் ்தருகி்றடார். அவறறுள் முக்கிய்மடாைது 
பூர்வம் ்சமீபம் என்கி்ற எதிர்்மன்ற (Binary). பூர்வத்தில் 
இங்கு நபௌத்்தம் இருந்தது என்பது அவர் ்கருத்து. 
நவவபவறு வரலடாறறு ஆசிரியர்்களும் நபௌத்்தம் 
்தற்கடால இநதியடாவில் அழிநதுவிடடடாலும் ஒரு 
்க டா ல த் தி ல்  ந ்ச ழி த் தி ரு ந ்த து  எ ன் ப ன ்த 
வி்மர்்சைங்்களூடடா்கபவனும் பபசியிருக்கி்றடார்்கள்.
ஆைடால்  இவர்்கள்  எல்பல டாரிடமிருநதும் 
அபயடாத்தி்தடா்சர் ஒரு வி்சயத்தில் பவறுபடுகி்றடார். 
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அவர்்கள் ந்சடால்வன்தப்பபடால நபௌத்்தம் 
்மன்றயவில்னல. ்மடா்றடா்க வடாழகி்றது என்்றடார். பவறு 
நபயர்்களில் அது வைங்்கப்படடுத்்தடான் வருகி்றது 
என்்றடார்.இவறன்ற விளக்கும் பபடாது ்தடான் அவர், 
பூர்வம் ்சமீபம் என்பன்தக் ன்கயடாள்கி்றடார்.நபௌத்்தம் 
பூர்வ ்கடாலத்தில் இருந்தது; ்சமீப்கடாலத்திலும் 
இருக்கி்றது; ஆைடால் ்சமீப்கடாலத்தில் அது பூர்வ 
்கடாலத்தில் இருந்தது பபடாலில்லடா்மல் பவறுநபயர்்களில் 
வைங்்கப்படுகி்றது என்்றடார்.

பூர்வத்திறகும் ்சமீபத்திறகும் இனடயிபலபய ்தடான் 
அவரடால்  திரிபு  என்னும் இநநினலப்படாடு 
நபடாருத்்தப்படுகி்றது. நபௌத்்தம்  திரிக்்கப்படடது 
என்பப்த அவரின் முடிபு. நவீை வரலடாறறு 
ஆசிரியர்்கள் யடாரும் திரிபு என்்ற நினலப்படாடனட்ச 
ந ்ச டான்ைதில்னல . னவ தீ ்க  இ ந து  ்ச ்ம ய ம் 
நபௌத்்த த்திடமிருநது  சில  வி்சயங்்கனள 
எடுத்துக்ந்கடாணடு அன்த அழித்துவிடடது 
என்று்தடான் ்கருதி இருக்கி்றடார்்கள். அபயடாத்தி்தடா்சரின் 
இப்படார்னவக்கு வரலடாறன்ற  பு்றவயப்படட 
்கடாரணியடா்க பநடாக்்கடா்தப்த ்கடாரணம்.பணபடாடடுக் 
குள்ளிருநது அவர் உருவடாக்கிக்ந்கடாணடபடார்னவபய  
இத்்தனித்துவத்திற்கடாை ்கடாரணம்.

 ்ச்மயம் என்பது ்தத்துவம், நநறிமுன்ற்கள், 
குரு்மடார்்கள் ்மடடு்மல்ல. ்மடா்றடா்க ்மக்்களினடபய 
புைங்கும் பணபடாடடு வடிவங்்களும்்தடான்.்மக்்களுக்கு 
இப்பணபடாடடு நனடமுன்ற்கபள  ்ச்மயம்/வழிபடாடு 
என்ப்தற்கடாை அர்த்்தங்்களடா்க இருக்கின்்றை. 
ப்கடாயில், வழிபடாடு, திருவிைடா, ்கன்த்கள், நம்பிக்ன்க்கள் 
என்பப்த  அநநனடமுன்ற்கள் .அவர்்களின் 
அன்்றடாடத்ப்தடாடு ந்தடாடர்புனடயனவ இனவபய.

ஒரு ்ச்மயம் என்்ற முன்றயில்  நபௌத்்தமும் 
்மக்்களினடபய இத்்தன்கய நனடமுன்ற்கள் 
வழியடா்கபவ புைங்கியிருநதிருக்கும்.இவவடாறு 
்கணணுக்குப் புலப்படடா்மல் ்மக்்களினடபய புைங்கும் 
பணபடாடடு அம்்சங்்கபள  ்ச்மய நனடமுன்ற்களடா்க 
இருப்பன்த அபயடாத்தி்தடா்சர்   அதி்க்மடா்க 
எழுதியிருக்கி்றடார்.

பின்ைடாளில்  நபௌத்்தத்திறகு எதிரடாை 
ந்சயறபடாடு்களின்பபடாது சினல்கள், ப்கடாயில்்கள், 
நூல்்கள், ்மனி்தர்்கள் அழிக்்கப்படடிருக்்கலடாம். 
அல்லது ்மடாற்றப்படடிருக்்கலடாம். ஏநைனில் அனவ 
புலப்படும் வடிவில் இருக்கின்்றை. ஆைடால் 
இவறப்றடாடு ந்தடாடர்புனடய பணபடாடடு 
நனடமுன்ற்கனள அழிக்்க முடியவில்னல. ஏநைனில் 
அனவ புலப்படடா்த வடிவத்தில் இருநதிருக்கின்்றை 
. அது ்மடடு்மல்லடா்மல் அனவ ்மக்்களினடபய 
நீணட்கடாலம் புைங்கி வநதிருப்ப்தடால்  அவறன்ற 
அழிக்்கமுடியவில்னல .  ்மற்ற வடிவங்்கனள 
அழித்துவிடடடாலும் அ்தன் நினைவு்கனளப் 
பணபடாடடிலிருநது விலக்்க முடியவில்னல. 
இநநினலயில் ்தடான் திரிபு என்்ற ந்சயல்படாடு 
ந்தடாடங்குகி்றது. பனையவறன்ற உடபை அழிக்்க 
முடியடா்த நினலயில் அவறன்ற  ்தங்்களுக்ப்கற்ற 
வன்கயில் திரித்து ்தங்்களனவ ஆக்கிைர் என்்றடார். 
அ்தன்வழி ்தங்்களின்  ஆதிக்்கத்ன்தக் ்கடடன்மத்்தைர். 
இ ்த ன் மூ ல ம்  ஏ ற ்க ை ப வ  இ ரு ப் ப ன ்த 
அழிக்்கபவணடியதில்னல.  ்மடா்றடா்க  அவறறின் 
வடிவத்ன்த ்மடடும் னவத்துக்ந்கடாணடு ந்மல்ல 
ந்மல்ல உள்ளீடனட ்மடடும் ்மடாறறிைர். அ்தன்மூலம் 
முன்ைர் இருநது பின்பறறி வந்த வைக்்கம்்தடான் இது 
என்று ்கடாடடிமுடிந்தது .பி்றகு  ்தங்்களின் திரிபு 
ஏற்கப்படடா்மல் பபடாய்விடக்கூடடாது என்ப்தற்கடா்க 
்கன்த்கள், படாடல்்கள், வைக்்கடாறு்கள் மூலம் அவறன்ற 
பவறுபவறு வழி்களில் பரப்பி நடாளனடவில் பனைய 
நினைவிலிருநது ்மடாறறி ்மக்்கனள ்தக்்கனவத்்தைர் 
என்கி்றடார்.

இப்பபடாது இந்த ்கடடுனரயின் ந்தடாடக்்கத்தில் 
ந்சடால்லப்படட ்தனலநவடடி முனீஸ்வரன் ப்கடாயில் 
பறறிய விவரத்திறகு திரும்புபவடாம்.அபயடாத்தி்தடா்சர் 
ந்சடால்லும் திரிபு என்பன்த புரிநதுந்கடாள்வ்தற்கடாை 
சி்றந்த உ்தடாரணம் அது. ந்தடாடக்்க்கடாலத்தில் அது 
புத்்தர் சினலயடா்கபவ இருந்தது. முனி என்கி்ற 
நபயரும் ்சநப்த்கப்ம இல்லடா்மல் புத்்தனரபய 
குறித்்தது. ஒரு்கடடத்தில் அ்தன் எதிரி்களடால் 
அ்சசினல ்த்கர்க்்கப்படடது. ஆைடால் அ்சசினலக்கு  
்மக்்களிடமிருந்த ந்தய்வ்மதிப்பு ்கடாரண்மடா்க 

்ோை ர் ந து  சை மூ க த தி ல 
புழங்கி வெரும் பலயவெறு  
நி க ழ வு க ளி ன்  பூ ர் வெ 

அர்தேங்கள் திரிககப்பட்டு சைமீபததில 
ய வெ று  அ ர் த ே ங் க ள்   ் சை ா ல ே ப் ப ட் டு 
நிடேததுவிட்ைடே விரிவொக எழுதினார். 
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ஏப்தடாநவடாரு வி்தத்தில் வழிபடாடடு 
நினலனய ்தக்்கனவக்்க பவணடியிருந்தது.
ஏநைனில் ்மக்்களிடம் புைங்கிக் கிடக்கும் 
புலப்படடா்த நம்பிக்ன்கனய அழித்துவிட 
முடியடாது. இநநினலயில் பவறுவழிபய 
இல்லடா்மல் அந்த்ச சினலனய (வடிவத்ன்த) 
எடுத்துவநது ்கடாவல்ந்தய்வம் ஒன்றின் 
்தனலனயப் நபடாருத்தித் ்தக்்கனவத்்தைர். 
அ்தறப்கறப முனி என்கி்ற நபயரும் 
ந்கடாடூர்மடாை்தற்கடாை குறியீடடா்க 
ஆக்்கப்படடு மீன்சயும் உருணட 
்கண்களும் ந்கடாணட ்கடாவல் ந்தய்வ 
உருவத்திற்கடாை நபயரடாக்்கப்படடது. 
அப்நபயபரடாடு பவறு ஒடடு்களும் 
ப்சர்க்்கப்படடை. நடாளனடவில் முனி 
என்்ற புத்்தர் ்ம்றநது  முனீஸ்வரன் 
என்கி்ற  ந்தய்வ்மடாக்்கப்படுகி்றது. இதில்  
முனி என்பது பூர்வநினல. முனீஸ்வரன் 
என்பது ்சமீபநினல. புத்்தர் சினலயின் 
்தனல  திரு்கப்படடு ்கடாவல்ந்தய்வத்தின் ்தனல 
நபடாருத்்தப்படடிருப்பது இனடயில் நடந்த திரிபு. 

இநதிய வரலடாறன்றயும் பணபடாடனடயும் 
அபயடாத்தி்தடா்சர் புரிநது ந்கடாணடிருந்தன்மக்்கடாை 
உ்தடாரண்மடா்க இ்தனைக் ந்கடாள்ளலடாம். இன்ன்றய 
பணபடாடடு நனடமுன்ற்கள்  ஒடடனவக்்கப்படடி 
ருக்கும் நினலனயப் பபடான்்றது. ்தனல நவடடப்படடா்த 
புத்்தர் சினல பூர்வநினல. அ்தடாவது நபௌத்்தம் 
ந்சழித்திருந்த பணனடய இநதியடா. ்தனல ்மடாற்றப்படடு 
இன்நைடான்்றடா்க வணங்்கப்படும் முனீஸ்வரன் ்தடான் 
்சமீபநினல. பூர்வ ்கடாலத்திறகும் ்சமீப ்கடாலத்திறகும் 
இனடயிபல நடநதிருப்பது்தடான் திரிபு. இ்தன்படி 
இன்ன்றக்கிருக்கும் பணபடாடடு நனடமுன்ற்கள் 
பலவும்  திரிபு்கபள.இந்த ்மடாற்றங்்கள் திரிபு்களடால் 
்சடாத்திய்மடாகியிருக்கி்றது.

அ்தடாவது  ஒரு வி்சயம் அ்தன்  இயறன்க 
பணபிலிருநது திரிக்்கப்படடுவிடடது. இநதியடாவின் 
இய றன்க ய டாை  நினல  ந பௌ த் ்த ம் .  அது 
திரிக்்கப்படட்தைடால் உருவடாைப்த இன்ன்றய னவதீ்க 
்ம்தம். ஆைடால் திரிக்்கப்படட ்சமீப ்ம்தப்ம 
இநதியடாவின் பூர்வநினலயடா்கக் ்கரு்தப்படுகி்றது. அது 
நபடாய்யடாைது என்பன்தக் கூ்றபவ திரிபு என்்ற 
நினலபடாடனடக் ன்கயடாணடு அவர் எழுதி  வந்தடார். 
ந்தடாடர்நது ்சமூ்கத்தில் புைங்கி வரும் பல்பவறு  
நி்கழவு்களின் பூர்வ அர்த்்தங்்கள் திரிக்்கப்படடு 
்சமீபத்தில் பவறு அர்த்்தங்்கள்  ந்சடால்லப்படடு 
நினலத்துவிடடன்த விரிவடா்க எழுதிைடார். சிறுசிறு 
நம்பிக்ன்க்கள் ்சடங்கு்கள் பபடான்்ற உள்ளூரின் 

அன்்றடாடங்்கனள இந்தவன்கயில் அவர் விளக்கிைடார். 
அவவி்சயத்தில் அவர் பணபடாடடு நி்கழவு்களுக்்கடாை 
உனரயடாசிரியர்பபடால விளங்கிைடார். குறிப்படா்க இந்த 
வன்கயில் அவரடால் அதி்கம் விளக்்கப்படடது 
்சடாவு்ச்சடங்கு்களும் பணடின்க்களும் ்தடான்.  

பணடின்க்கனளப் நபடாறுத்்தவனரயில் தீபடாவளி, 
்கடார்த்ன்த தீபம், ்த்சரடா ஆகியவறறிறகு நிலவும் 
்கன்த்கனளப் நபடாய் என்று்ச ந்சடால்லி ந்மய்யடாை 
்கன்த என்று ்தன்னுனடய ்மடாறறுக் ்கருத்்தடாடல்்கனள 
முன்னவத்்தடார். அந்த ்மடாறறு ்கன்தயடாடல்்கனள 
பணடின்க்களுக்கு ்கடடப்படட நபயர்்கனளத் 
துலக்குவதிலிருநது்தடான் ஆரம்பிக்கி்றடார். அ்தடாவது 
அப்நபயர்்களின்  பூர்வநபயனரக் கூறுகி்றடார். பி்றகு 
பூர்வநபயனரப் பிரித்து அதிலிருநது ்கன்தக்்கடாை 
்கடாரணத்ன்த விரிக்கி்றடார். ்கடார்த்தின்கத் தீபம் 
என்பன்த திரிநபன்று கூறிப் பூர்வநபயரடா்க 
்கடார்த்்தலதீபம் என்்ற நபயனரக் ்கடாடடுகி்றடார். 
்கடார்+துலக்கும்+ஒளி(தீபம்) என்று பிரிக்கி்றடார். 
இருடனட விரடடிய ஒளி என்்ற நபடாருளிலிருநது 
விளக்கு ்கணடுபிடிக்்கப்படட ்கன்தக்கு ந்கருகி்றடார்.
இவறன்றபய இன்ன்றக்கு ்மடாறறு பணபடாடடு 
வரலடாறு என்கிப்றடாம். 

அபயடாத்தி்தடா்சர் ந்சடான்ை திரிபு என்னும் 
அ ணு கு மு ன ்ற ன ய ப்   ப ண ப டா ட னட ப் 
புரிநதுந்கடாள்வ்தற்கடாை ்சடட்க்மடா்க ்மடாறறிப் 
படார்ப்பபடா்மடாைடால் பணபடாடடு வரலடாறறின்  
இன்்றளவிலடாை  புதிய தி்றப்பு்கனளக் ்கடாணலடாம்.
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இரடா்மடாயணம், ்ம்கடாபடார்தம், புரடாணம், உள்ளூர் 
வரலடாறு்கள் மு்தலடாைவறன்றக் ந்கடாணடு 
ந்தருக்கூத்துப் பனுவல்்கனள உருவடாக்்கப்படுகின்்றை. 
. ந ்தருக்கூத்துப்  பனுவல்்கள்  உருவடா க் ்க த் 
ந்தடான்ன்மனயயும், பனுவல் ஆசிரியர்்களின் 
வரலடாறு்கனளயும் ்களஆய்வு மூலம் ்கடாணும்நபடாழுது 
சு்மடார் 500 ஆணடு்களுக்கும் ப்மலடாை ந்தடான்ன்மனய 
உனடய பனுவல்்கனளயும், இயறறும் ஆசிரியர்்கனளப் 
பறறியக் குறிப்பு்கனளயும் ்கடாண முடிகி்றது. 
ந்தருக்கூத்துக் ்கனலனய நி்கழத்்தக்கூடிய சூைல்்களில் 
இன்று மு்தன்ன்மயடா்க இருப்பது, ்தமிை்கத்தின் வட 
்ம டா வ ட ட ங் ்க ளி ல்  6 0 0 க் கு ம்  ப ்ம ல டா ்க 
அன்மநதிருக்்கக்கூடிய திநரௌபதியம்்மன் 
ப்கடாயில்்களில் (மூன்று நடாட்கள் மு்தல் 90 நடாட்கள் 
வனர நடத்்தப்நபறும் தீமிதி விைடா) நி்கழத்்தக்கூடிய 
விைடாவடா்க இது உள்ளது. இவவிைடாவில் மூன்று 
நடாட்கள் மு்தல் இருபத்திபயடாரு நடாட்கள் வனர 

ந்தருக்கூத்துக் ்கனல நி்கழத்்தப்படுகி்றது. இத்்தன்கய 
விைடா்ச சூைலில் இரடா்மடாயணம், ்ம்கடாபடார்தம், 
புரடாணம் உள்ளிடட ்கன்த்களில் ஒரு குறிப்பிடட 
ப கு தி ன ய  ்ம ட டு ம்  எ டு த் து க் ந்க டா ண டு 
நி்கைத்து்தலுக்குரிய பனுவலடா்க உருவடாக்கி இரவு 
1 0 . 0 0  ்மணிமு்தல் ்கனல 6 . 0 0  ்மணிவனர 
நி்கழத்்தக்கூடியது ந்தருக்கூத்துக் ்கனலயின் சி்றப்பு.

திநரௌபதியம்்மன் விைடா்சசூைல் ்மடடுமின்றி 
்மக்்களின் குடும்ப ந்தய்வம், குல ந்தய்வம், ஊர்த் 
ந்தய்வம் உள்ளிடட பி்ற ந்தய்வங்்களுக்்கடாை 
வ ழி ப டா ட டி லு ம்  ந ்த ரு க் கூ த் து க்  ்க ன ல 
நி்கழத்்தப்படுகி்றது. இவறப்றடாடு, நம்பிக்ன்கனய்ச 
்சடார்நது திரு்மணம், குைநன்தப் பி்றப்பு, இ்றப்பு 
மு்தலடாை வடாழக்ன்கவடட்ச ்சடங்கு்ச சூைல்்களும் 
ந்தருக்கூத்துக் ்கனல நி்கழத்து்தலுக்்கடாை சூைல்்களடா்க 
உள்ளை.

தமிழக்ததில் நிகழ்ததககூடிய கவைகளில் இவச, ஒப்ேவன, ேதாடல், வசனம், ஆடல் 
என ஒரு கவைககுரிய அவன்ததுக கூறுகவளையும் ஒருஙவக வேற்று நிகழ்ததககூடிய 
கவை வதருககூ்ததுக கவை. இவவதாறு முழு அரஙக வடிவ்தவதக வகதாணடு 

தமிழக்ததின் வேரும் நிைப்ேரப்பில் நிகழ்ததும் கவையதாக்த வதருககூ்ததுக கவை 
விளைஙகுவததால் தமிழக்ததின் அவடயதாளைமதாகவும் வதருககூ்ததுக கவை உளளைது. 
தமிழக்தவதப் வேதாறு்ததவவரயில் இன்வ்றய கதாைச் சூழலில் கடலூர், விழுப்புரம், 
வசஙகல்ேடடு, கதாஞசிபுரம், வவலூர், திருவணணதாமவை, திருவளளூர், இரதாணிப்வேடவட, 
திருப்ே்ததூர், கிருஷணகிரி, தருமபுரி, ஈவரதாடு, ்நதாமககல் உளளிடட ேதிமூன்று மதாவடடஙகளில் 
நிகழ்ததககூடிய கவையதாக வதருககூ்ததுக கவை உளளைது குறிப்பிட்ததககது.

உ்தவிப் ச�ராசிரியர், ்தமிழ்த்துலை, 
துவாரக்தாஸ சகாவர்்தன்்தாஸ லவைவக் 
கல்லூரி, அரும்�ாக்கம், பசன்லன

மு்னவர் மு. ஏழும்லமு்னவர் மு. ஏழும்ல

த்தருக்கூத்துக் கவலயின் த்தருக்கூத்துக் கவலயின் 
இன்வறய நிவலஇன்வறய நிவல



தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  135135        

இன்ன்றய நினலயில் 500க்கும் ப்மறபடட 
ந்தருக்கூத்துக் குழுக்்கள் உள்ளை. ஒரு குழுவில் 
குன்றந்தபட்சம் 20 ்கனலஞர்்கள் என்்ற நினலயில் 
பத்்தடாயிரத்திறகும் ப்மறபடட ்கனலஞர்்கள் உள்ளைர். 
ந்தருக்கூத்துக் ்கனலனய ்கடாணும் படார்னவயடாளர்்களடா்க 
மூன்று ப்கடாடிக்கும் ப்மறபுடடவர்்கள் இருப்பது 
ந்தருக்கூத்துக் ்கனலயின் இருப்பிறகும் வளர்்சசிக்கும் 
குறிப்பிடத்்தக்்கக் ்கடாரணம். இன்றும் இளம் 
ந ்தரு க்கூ த்து க்  ்கனலஞர் ்கள்  உருவ டா கி க் 
ந்கடாணடிருக்கி்றடார்்கள், ந்தருக்கூத்துக் ்கனலஞர்்களின் 
உருவடாக்்கத்திைடால் புதிய ந்தருக்கூத்துக் குழுக்்கள் 
உருவடாகின்்றை.  இளம் படார்னவயடாளர்்கள் 
உருவடாகின்்றைர் .  இவவடாறு ந்தருக்கூத்துக் 
்கனல்சடார்நது புதிய ்கனலஞர்்கள், குழுக்்கள், 
படார்னவயடாளர்்கள், ்கடாலத்திறப்கற்ற பனுவல்்கள், 
சிறுசிறு ்மடாற்றங்்களுடைடாை நி்கழத்து்தல் வடிவங்்கள் 
எை  ந ்தருக்கூத்துக்  ்கனலனய்ச  ்ச டா ர் ந ்த 
ந்தடாடர்்சசியடாை ந்சயல்படாடு்கள் ்மக்்களின் 
வடாழவிலும் வழிபடாடடிலும் ்தவிர்க்்க முடியடா்த 
நி்கழத்துக் ்கனலயடா்கத் ந்தருக்கூத்துக் ்கனல 
இருப்பு்தறகுக் ்கடாரண்மடாகி்றது.

வட்டாரம் சார்ந்த ்தனித்்தன்லம

 ்தமிை ்க த்தில்  ந ்தரு க்கூத்துக்  ்கனல 
புத்துயிர்ப்பபடாடு விளங்குவ்தறகுக் ்கடாரணம், 
வடடடாரம் ்சடார்ந்த ்மக்்களின் நம்பிக்ன்க்கபளடாடும், 

நம்பிக்ன்கனய்ச ்சடார்ந்த ்சடங்கு்கபளடாடும் 
இனணநதிருப்பதும் ஆகும். ்கடலூர், விழுப்புரம் 
ஆகிய ்மடாவடடங்்களில் உள்ள நடாடடுப்பு்ற 
ந்தய்வங்்களின் வழிபடாடடில் ்கடாத்்தவரடாயன் 
்கழு்மரம் ஏறும் ்சடங்கு மு்தன்ன்மயடாைது. இ்ச்சடங்கு 
ப்கல் நபடாழுதில் நி்கழும், இரவுப் நபடாழுதில் 
்கடாத்்தவரடாயன் ஆரிய்மடாலடா திரு்மணம் என்னும் 
கூத்து நி்கழத்்த பவணடியது ்கடடடாய்மடாகி்றது. 
இக்்கனல நி்கழத்து்தல் அந்தக் குறிப்பிடட ்மக்்களின் 
வழிபடாடடு நினலயிலடாை உணர்னவ நின்றவு 
ந ்ச ய் ய க்  கூடி யது .  தி ரு வணணடா ்மனல , 
பவலூர் ,இரடாணிப்பபடனட ,  திருப்பத்தூர் , 
திருவள்ளூர் உள்ளிடட ்மடாவடடங்்களில் 
்ம டா ரியம்்மன் ,  ந ்சல்லியம்்மன்  மு்தல டாை 
ந்தய்வங்்களுக்்கடாை ‘ஜடாத்தினர’ என்னும் வழிபடாடடு 
விைடாவில் ந்தருக்கூத்துக் ்கனல நி்கழத்து்தல் 
இன்றியன்மயடா்தது .  இக்்கனல நி்கழத்து்தல் 
ந ்தய்வங் ்க பள டாடும்  அத்ந்தய்வங் ்களுக்கு 
நி்கழத்்தப்படுகின்்ற ்சடங்கு்கபளடாடும் இனணநதிருப் 
பது ்கனல நி்கழத்து்தலின் இன்றியன்மயடான்மக்கு 
்கடாரண்மடாகி்றது. இரடாணிப்பபடனட ்மடாவடடம், 
்கரிக்்கல் என்னும் கிரடா்மத்தில் ்களஆய்வு 
ப்மறந்கடாணடநபடாழுது ஊர் நபரு்தைக்்கடாரர் 
நவங்்கபட்சன் அவர்்கள் கூறும்பபடாது, எங்்கள் 
ஊரில் கிருஷ்ண நஜயநதி விைடாவிறகு டிரடா்மடா 
என்னும் ப்மனட நடாட்கமும், நபடான்னியம்்மன் 
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ஜடாத்தினர விைடாவிறகு ந்தருக்கூத்தும் நி்கழத்தும் 
வைக்்கம் நீணட ்கடால்மடா்க உள்ளது என்கி்றடார். 
இ்தறகுக் ்கடாரணத்ன்தக் ப்கடடநபடாழுது , 
“இவவிைடாவில் பரணு்கடாம்படாள் ்சம்ைடாரம், ்கரு்மடாரி 
அம்்மன் பி்றப்பு, ்மடாரியம்்மன் பி்றப்பு, அரவடான் 
்களபலி மு்தலடாை கூத்து்கள் அம்்மனுக்்கடாை 
விைடாபவடாடு ந்தடாடர்புனடய கூத்து்களடா்க உள்ளது. 
இந்தக் கூத்து்கள்்தடான் இந்த விைடாவிறகு நபரும்படாலும் 
நி்கழத்்த்ச ந்சடால்லுபவடாம்”. இது்மடடுமில்லடா்மல், 
பபடாபலறு அம்்மனை ஊர் எல்னலயில் னவத்து 
ஏசுவ்தறகு ந்தருக்கூத்துக் ்கனலஞர்்கள் பவணடும். 
அ்தைடாலும் ந்தருக்கூத்துக் ்கனலனய இந்த விைடாவிறகு 
நி ்க ழ த் து வ ன ்த  ந டா ங் ்க ள்  வ ை க் ்க ்ம டா ்க க் 
ந்கடாணடிருக்கிப்றடாம். என்கி்றடார். இவவடாறு, 
ந்தருக்கூத்துக் ்கனல அந்த ்மக்்களின் நம்பிக்ன்கபயடாடு 
ஒன்றியிருப் பது ,  இ க் ்கனல  நி ்க ழ த்து ்த ல் 
இன்றியன்மயடா்த்தடா்க இருப்ப்தறகுக் ்கடாரண்மடாகி்றது.

திருவணணடா்மனல ்மடாவடடத்தில் வன்னிய 
புரடாணக் கூத்து நி்கழத்து்தல், நடா்மக்்கல் ்மடாவடடத்தில் 
்மதுனர வீரன் கூத்து நி்கழத்து்தல் எை ஒவநவடாரு 
வடடடாரம் ்சடார்ந்த ்மக்்களின் இை உணர்வு ்சடார்ந்த 
வழிபடாடபடடாடும் ,  இை வரலடாறப்ற டாடும் 
ந்தருக்கூத்துக் ்கனல ஒன்றியிருப்பது, ந்தருக்கூத்துக் 
்கனல நி்கழத்து்தனலக் ்கடாடடடாய்மடாக்குகி்றது.

�ண்�ாட்டுப் ப�ாருளா்தாரச் பசைவு   

்தமிை்கத்தின் வட ்மடாவடடங்்களின் நபரும் 
நிலப்பரப்பில் நி்கழத்்தப்படுகின்்ற ந்தருக்கூத்துக் 
்கனல, ்மக்்களின் வழிபடாடடிலும், வடாழக்ன்கவடட்ச 
்சடங்கு்களிலும் இன்றியன்மயடா்த நி்கழத்து்தலடா்க 
உள்ள நினலயில், இக்்கனல நி்கழத்து்தலுக்்கடாை 
ந்சலவு குறித்தும், அ்சந்சலனவ ்மக்்கள் எவவடாறு 
்கடாணகி்றடார்்கள் என்பதும் நுடப்மடா்க பநடாக்்க 
பவணடும்.

்தமிை்க வட ்மடாவடடங்்கனளப் நபடாறுத்்தவனரயில் 
்தமிழ ்மடா்த்மடாை ன்த ்மடா்தம் ந்தடாடங்கி புரடடடாசி 
்மடா்தம் வனரயில் திநரௌபதியம்்மன், ்மடாரியம்்மன், 
ந்சல்லியம்்மன், நபடான்னியம்்மன், அங்்கடாளம்்மன், 
முனிஷ்வரன் மு்தலடாை ந்தய்வங்்களுக்்கடாை விைடாக் 
்கடால்மடாகும். இந்த ந்தய்வங்்களுக்குரிய விைடாவுக்்கடாை 
ந்சலவு்கனள குடும்பப் பிரிவு (்தனல்கடடு அல்லது 
்தடாலி்கடடு பிரிவு), ஊர் நபடாது்சந்சடாத்து, ஏழு ஊர் 
நபடாது்சந்சடாத்து ஆகியவறறிலிருநது நப்றப்படுகி்றன்்ற 
வருவடாய் மூலம் நின்றவு ந்சய்கி்றடார்்கள். இவவடாறு 
ஒரு ந்தய்வத்திற்கடாை விைடாவுக்்கடா்க்ச ந்சய்யப்படும் 
ந்சலவில் ்கனல நி்கழத்து்தலுக்்கடா்க அ்தடாவது 

ந்தருக்கூத்து நி்கழத்து்தலுக்்கடா்க நபரும் ந்தடான்க 
ந்சலவு்ச ந்சய்யப்படுவது குறிப்பிடத்்தக்்கது. 
வழிபடாடடு்ச சூைலில் ்மடடுமின்றி, வடாழக்ன்கவடட்ச 
்சடங்கு்கள் ்சடார்நதும் ்கனல நி்கழத்்தப்படுகி்றது. 
திரு்மண்ச ்சடங்கு்ச ்சடார்நது வில்வனளப்பு, 
சுபத்தினரத் திரு்மணம் மு்தலடாை கூத்து்களும், 
இ்றப்னப்ச ்சடார்நது ரடாஜசூயயடா்கம், ்கர்ணப்மடாட்சம், 
வடாலிப்மடாட்சம் மு்தலடாை கூத்து்கள் நி்கழத்்தப்படுகி்றது. 
இக்்கனல நி்கழத்து்தல்்களுக்்கடாை ந்சலவுத் 
ந்தடான்கபயடாடு, ்மக்்கள் ந்சய்யும் ்சடங்கிற்கடாை 
ந்சலவுத் ந்தடான்கனய ஒப்புபநடாக்கிைடால் நபரும் 
ந்சலவடா்க ்கனல நி்கழத்து்தலுக்கு்ச ந்சய்யும் ந்சலவு 
இருப்பது குறிப்பிடத்்தக்்கது. ்மக்்கள் ்கனல 
நி்கழத்து்தலுக்்கடா்க  ந்சய்யப்படும் ந்சலவு 
பணபடாடடுப் நபடாருளடா்தடார்ச  ந்சலவடா்க 
்கருதுகி்றடார்்கள்.

இத்்தன்கய நபரும் ந்சலவு ந்சய்து ஏன் ந்தருக்கூத்து 
நி்கழத்து்தலுக்கு ஏறபடாடு ந்சய்ய பவணடும்? என்்ற 
விைடானவ ந்தருக்கூத்துக் ்கனல நி்கழத்து்தலுக்கு 
ஏறபடாடு ந்சய்யும் ்மக்்களிடம் எழுப்பிைடால், 
ந்தடாருக்கூத்துக் ்கனல நி்கழத்்தப்படும் இடம், ஊர் 
்மக்்களும், விைடானவக் ்கடாண வநதிருக்கின்்ற 
உ்றவிைர்்களும் கூடுவ்தற்கடாை ஒரு இட்மடா்க 
விளங்குகி்றது. கூத்தில் பப்சப்படும் ந்மடாழி 
்மக்்களுனடய ந்மடாழியடா்க இருக்கி்றது. ்கனலஞர்்கள் 
பபசும் உனரயடாடல்்கள் ்மக்்களின் வைக்்கங்்கனள 
நவளிப்படுத்்தக் கூடிய்தடா்க உள்ளது எை ்மக்்களும் 
்கனலயும்  ஒன்றும்  பல்பவறு  சூைல்்கனள 
நவளிப்படுத்தும் ்கடாரணத்ன்தக் கூறும் நினலயில் 
வினட உள்ளது. 

இவவடாறு, ந்தருக்கூத்துக் ்கனல ்மக்்களின் 
சிந்தனைபயடாடும் உணர்பவடாடும் ஒன்றியிருக்கும் 
நினலயில், ந்தருக்கூத்துக் ்கனலனய ்கடாணடா்தவர்்களு்ம, 
ந்தருக்கூத்து ்கனலக் குறித்்த ்களஆய்வில் 
ஈடுபடடா்தவர்்களும் ந்தருக்கூத்துக்  ்கனல 
அழிநதுந்கடாணடிருக்கி்றது என்்ற ்கருத்ன்தப் 
பன்ற்சடாறறிக் ந்கடாணடிருக்கி்றடார்்கள். ஆைடால் 
்களஆய்வு மூலம் இன்ன்றய ந்தருக்கூத்துக் ்கனலயின் 
நினலனய ஆரடாய்ந்தடால் நபரும் பரப்பில் 
நி்கழத்்தப்படுகின்்ற, ்மக்்களின் வடாழவியபலடாடு 
இனணந்த இயங்கியனல நவளிப்படுத்்தக்கூடிய்தடா்க 
ந்தருக்கூத்துக் ்கனல  உள்ளது.

முனைவர் மு. ஏழு்மனல, உ்தவிப் பபரடாசிரியர், 
்தமிழத்துன்ற, துவடார்க்தடாஸ் ப்கடாவர்்தன்்தடாஸ் 
னவணவக் ்கல்லூரி, அரும்படாக்்கம், ந்சன்னை. 
9962082440. Elumalai.m81@gmail.com
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வடாழக்ன்கயில்1947-இல் திரு்மதி ்சபரடாஜடானவ 
இணயரடா்க ஏறறுக்ந்கடாணடடார்.

இவர் இனணயர் திருக்்கடாவூர் வித்துவடான் 
குருநடா்தபிள்னள என்பவரின் பபத்தியும் ்சக்திபவல் 
பிள்னளயின் ்ம்களும் ஆவடார். இவருக்கு 5 குைநன்த்கள், 
்சணமு்கம், அர்கரசுர்தன், ரடா்சரடாப்சசுவரி , 
முரளி்தரன்,இரடா்மசுப்பிர்மணியன்.

இவர் ்கருநடாட்க இன்சப் பயிறசினய ப்ச்சடா 
படா்கவ்தர், பிரடாம் ்சடா்சதிரி, சித்தூர் சுப்பிர்மணியம் 
பிள்னள ஆகிபயடாரிடம் நபற்றடார். ந்சன்னை 
புரன்சவடாக்்கம் வல்லம் பங்்கடாரு்ச ந்சடடி ந்தருவில் 
வசித்துவந்தடார். அவரது வீடடிபலபய 14 ஆணடு்கள் 
்தங்கி இன்சப்பயிறசி நபற்றடார். இவர் 1934 ஆம் 
ஆணடு திரு்சந்சநதூரில் மு்தல் ்க்சப்சரி ஆரம்பித்்தடார். 
இவர் வடாய்ப்படாடடு ்மடடு்மன்றி இன்சக்்கருவி்கள் 
மிரு்தங்்கம் ்கஞசிரடா பபடான்்றவறறிலும் சி்றந்த பயிறசி 
உனடயவர்.

1979-ஆம் ஆணடில்  திருவடாடுதுனர ஆதீைம் 
வித்துவடாைடா்கவும், ்கடாஞசி ்கடா்மப்கடாடி பீடத்தின் 
ஆஸ்்தடாை வித்துவடாைடா்கவும், ்தமிை்க அரசின் 
அர்சனவக் ்கவிஞரடா்கவும் நியமிக்்கப்படடடார் . 
்மடாதுலி்கடா, ஓம்்கடாளி, வசீ்கரி, ப்சடாம்ப்பிரியடா ஆகிய 
இரடா்கங்்கனள இவர் உருவடாக்கியுள்ளடார்.

1972-ஆம் ஆணடில் நவளிவந்த “ந்தய்வம்” 
தினரப்படத்தில் “்மரு்த்மனல ்மடா்மணிபய முருன்கயடா” 
என்்ற படாடனலப்படாடி ்தமிழ உல்கப் பு்கழ நபற்றடார். 
பவறு சில தினரப்படங்்களிலும் படாடியுள்ளடார்.

மதுவர பசாமு  மதுவர பசாமு  
(ச. பசாமசுந்தரன்)(ச. பசாமசுந்தரன்)

சமரா இளங்மகாவனசமரா இளங்மகாவன சிகாசகா

இவசவதாணர் வசதாமு ஐயதா தஞசதாவூரில் வேப்ரவரி 9,1919 அன்று கவைகுடும்ேம் ஒன்றில் 
பி்றந்ததார்.அவர் வேற்வ்றதார் கமைதாம்ேதாள, சச்சிததானந்தம் பிளவளை அவர்களுககு 
ே்தததாவது பிளவளையதாக பி்றந்ததார். இவருவடய ேதாடடனதார் சுந்தர்ரதாசப்பிளவளை, 

ேதாடடியதார் ்நதாகர்ததினம் அம்மதாள. வேற்வ்றதார் இவவர ேரமசிவம் என்று அவழ்ததனர்

1946-இல் ரஞசி்த ்கடாை்மணி படடம், ஆசிரியர் 
சித்தூர் சுப்பிர்மணியம் பிள்னளயிைடால் வைங்்கப் 
நபற்றடார். 1958ல் திருவடாடுதுன்ற ஆதிைம் ்சங்கீ்த 
்சக்்கரவர்த்தி என்று சி்றப்பு நபயர் வைங்கி நபருன்ம 
ப்சர்த்்தது.

 1969-இல் ்கடாஞசி ்மடத்திைர் ்கடாந்தர் ்கடாை்மணி 
படடத்ன்த வைங்கிைர்.

 1988ல் ந்தய்வயடாை இன்சக்்கடல் என்்ற 
படடத்ன்த ந்சன்னை ந்தய்வத்்தமிழ ்மன்்றம் 
வைங்கியது.

 பல விருது்கள் இவனர ப்தடி வந்தை.

 1971-இன்சப்பபரறிஞர் விருது, ந்சன்னை ்தமிழ 
இன்ச்ச்சங்்கம் வைங்கியது.

 1976- பத்்ம்சசிரி விருது, இநதிய அரசு

 1978- ்சங்கீ்த நடாட்க அ்கடாடமி விருது,

 1983- ்சங்கீ்த ்கலடாசி்கடா்மணி விருது, தி இநதியன் 
பய்ன் ஆர்ட்ச ந்சடான்சடடி

 அணணடா்மனல பல்்கனல்கை்கம் முனைவர் 
படடம் ந்கடாடுத்து சி்றப்பு ந்சய்்தது.

இ த் ்தனை  நபருன்ம்கனளயும்  இன்ச த் 
தி்றன்ம்கனளயும் அடக்்கத்ப்தடாடு ஏநதி வந்த ஐயடா 
டி்சம்பர் 1989-இல் இயறன்கனய எய்திைடார்.
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பபராசிரியர் பபராசிரியர் 
சத்தியசீலன்- அஞசலிசத்தியசீலன்- அஞசலி

நடராென முருகானந்தம்நடராென முருகானந்தம் நியூ பெர்சி

வேரதாசிரியர் ச்ததியசீைன் (1933-2021) அவர்கள 2021-ஆம் ஆணடு ஜூவை மதாதம் 
9-ஆம் வததி அன்று  இயற்வக எய்திய வசய்தி வகடடு மிகவும் வரு்ததமவடந்வதன். 
நிவ்றவதாழவு வதாழந்தவர். ேை ஆணடுகளுககு முன் அவரது வசதாற்வேதாழிவிவனக 

வகடடு மிகவும் ேயனவடந்தவன் என்்ற முவ்றயில் இந்த அஞசலிவயச் சமர்ப்பிககிவ்றன்.

நடக்்சடாஸ் ்மடாநிலத்தில் ஐந்தடாணடு்களிருந்த நடான், 
நியூ நஜர்சியில் பவனல கினடத்து, குடும்பத்துடன் 
ஹில்ஸ்பபரடா ந்கருக்கு 1987-இல்  குடிநபயர்நப்தன். 
நியூ யடார்க் ந்கனர ஒடடி உள்ள நியூ நஜர்சியில் ்தமிழ 
நி்கழ்சசி்கள் நின்றய நடக்கும் என்று எதிர்படார்த்ப்தன்.  
அவவளவடாய் நடக்்கவில்னல. அ்தறகு அன்று  ஒரு 
்தமிழ்ச ்சங்்கம் இல்லடா்தது ஒரு ்கடாரண்மடாய் 
இருநதிருக்்கலடாம். ஆயினும், டடாக்டர் சுந்தரம் 
அவர்்கள் ்தைது ந்சடாந்த முன்றயில் ்தமிழ 
அறிஞர்்கனளக் கூடடிவநது ்தமிழ நி்கழ்சசி்கனள 
நடத்திக்ந்கடாணடிருந்தடார். 1988-இல் பபரடாசிரியர் 
்சத்தியசீலன் அவர்்கனள வரவனைத்து, பல 
ந்சடாறநபடாழிவு்கனள ஏறபடாடு ந்சய்்தடார். அதில் 
ஒன்று நபரிய புரடாண்ச ந்சடாறநபடாழிவு. இது ்தடான் 
நடான் மு்தன்மு்தலடாய்க் ப்கடட ்சத்தியசீலன் 
ந்சடாறநபடாழிவு. நபரிய புரடாணம் என்்ற ்தனலப்னபக் 
ப்கடடதும் இது ்ம்த ்சம்பந்த்மடாை ்தனலப்பு. 
பக்தி்மடாைடாயிருந்தடால் ஒழிய இன்த ரசிக்்கமுடியடாது. 
இருந்தடாலும் ்தனலனயக்்கடாடடி வருபவடாம் என்று 
ந்சன்்றவனுக்கு ஆ்ச்சரியம் ்கடாத்திருந்தது. பக்தி 
இலக்கியத்தில் ஒருவர் நம்ன்ம இவவளவு தூரம் 
சிரிக்்க னவக்்கமுடியு்மடா? இவவளவு சுனவயடா்கப் 
பப்சமுடியு்மடா என்்ற ப்கள்வி்கள் என் ்மைத்தில் 
எழுந்தை. இ்தன் வினளவு-, அவர் இன்நைடாரு முன்ற 

ந்சடாறநபடாழிவடாறறுவடார் என்்ற ந்சய்தி ப்கடடதும்,  
அது எந்தத் ்தனலப்படாய் இருந்தடாலும் ்தயங்்கடா்மல் 
ந்சன்று ப்கட்கபவணடும் என்று முடிவு ந்சய்ப்தன். 
ஜூன் 4 ஆம் நடாள் வந்தது. லிவிங்ஸ்டன் ந்கரில் 
அவரது ”இன்நைடாரு ந்சடாறநபடாழிவு” நி்கழந்தது. 
திருமூலர் வழியில் நடந்த ்கம்பர் என்்ற ்தனலப்பில் 
்சத்தியசீலன் பபசிைடார்.

அன்று திருமூலர் யடார் என்று அறியடா்தவர்்களில் 
நடானும் ஒருவன். என் ்கடசியிைனரத்  ்தன்பக்்கம் 
ந்கடாணடு வரப் பபரடாசிரியர் ஒரு யுக்தி ந்சய்்தடார். 
மு்தலில் ஒரு ப்கள்வி ப்கடடடார். ”ஓன்ப்ற குலம் 
ஒருவபை ப்தவன்” என்று ந்சடான்ைவர் யடார்?.
அறிஞர் அணணடா என்று நினைத்ப்தன்.  அவரும் 
அப்படித்்தடான் பலரும் நினைப்ப்தடாய்்ச ந்சடான்ைடார். 
அது ்தவறு.அன்த்ச ந்சடான்ைவர் நம் திருமூலர் ்தடான். 
அதுவும் பல நூற்றடாணடு்களுக்கு முன்ைபர ந்சடால்லி்ச 
ந்சன்றுவிடடடார். ப்மறப்கடாள் ்கடாடடியவர்்களும் 
மூலத்ன்த்ச ந்சடான்ைதில்னல. ப்கடடவர்்களும் 
ஆரடாயவில்னல. ்கன்த இது ்தடான் என்று அவர் 
விளக்கியது எைக்கு ஆ்ச்சரியத்ன்தக் ந்கடாடுத்்தது. 
திருமூலர் ப்மல் ்மதிப்பினை உணடுபணணியது.
இ்தறகுப் பின்ைர் அவரது பப்சன்ச மி்கவும் 
்கவை்மடாய்க் ப்கட்க ஆரம்பித்ப்தன்.
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அடுத்து அவர் ந்மது உடம்னபப்பறறிப் பபசிைடார். 
இந்த உடல் நினலயற்றது. இந்த உடல் இழிவடாைது 
என்று ஆன்மீ்கவடாதி்கள் உடபட பலரும் 
ந்சடால்கி்றடார்்கள். திருமூலர் இ்தறகு முறறிலும் 
்மடாறுபடடவர். இப்தடா அவர் படாடடு-

உைம்பிலன முன்னம் இழுகதகன் றிருநழதன்
உைம்பினுக குள்ழள உறுதோருள் கண்ழைன்
உைம்புழள உத்தமன் ழகாயில்தகாண் ைான்என்று
உைம்பிலன யானிருந ழதாம்புகின் ழறழன

உடம்பினுள்பள உறுநபடாருள் உள்ளது , 
உடம்பினுள்பள உத்்த்மன் குடிந்கடாணடுள்ளடான். 
உடம்பு ்ம்கத்துவம் வடாய்ந்தது என்கி்றடார் திருமூலர். 
ப்மலும் அவர் ந்சடான்ைடார்.

உள்ளம் தேருஙழகாயில் ஊனுைம் ோையம்
வள்ளற் பிரானாரககு வாய்ழகா புரவாெல்
ததள்ளத் ததளிநதாரககுச் சீவன் சிவலிஙகம்
கள்ளப் புைலனநதும் காளா மணிவிளகழக

ந்மது உடம்பினுள் உறுநபடாருள் இருப்ப்தடால் அது 

ஆலயம். அந்த ஆலயத்தில் வடாய் ப்கடாபுர வடா்சல், 
உள்ளம் நபருங்ப்கடாயில், ஜீவன் சிவலிங்்கம்,  
்கள்ளப்புலன்்கள் கூட ்கடாளடா்மணி விளக்கு்கபள, 
என்று ப்கடடதும் உடம்பின் ்ம்கத்துவம் ்மடடு்மல்ல,  
திருமூலரின் ்ம்கத்துவமும் ந்தரிந்தது.

இ்தன் பின்ைர் திருமூலர் விசுவ ரூபம் 
எடுக்்கலடாைடார்.

அன்பும் சிவமும் இரண்தைன்ேர அறிவிைார
அன்ழே சிவமாவ தாரும் அறிகிைார
அன்ழே சிவமாவ தாரும் அறிநதபின்
அன்ழே சிவமாய் அமரநதிருந தாழர 

்கடவுள் அன்பு ்மய்மடாைவர் என்று ந்சடால்வன்த 
்மடாறறி, அன்பப ்கடவுள் என்று ந்சடான்ைடார் 
திருமூலர். ்மனி்தன் என்பவன் எப்படி ந்தய்வ்மடா்கலடாம் 
என்்ற ப்கள்விக்கு பதில் ந்சடால்லியிருக்கி்றடார்.  இது 
பக்தி இலக்கியத்தில் நடந்த புரடசி. இன்தக் 
்கவி்ச்சக்ரவர்த்தி ்கம்பன் கூட ஏறறுக் ந்கடாணடு, 
அன்பப வடிவடாை ஆஞ்சபநயனை, ஸ்ரீரடா்மபை 
ந்தய்வம் என்று கூ்ற னவத்்தடார். திருமூலர் வழியில் 
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்கம்பர் நடந்தடார் என்்றடார் ்சத்தியசீலன்.

அடுத்து ்சரியடாை குருவினைத் ப்தர்நந்தடுக்்கடாவிடில் 
வினளயும் விபரீ்தங்்கனள ஜைரஞ்ச்க்மடாை 
உ்தடாரணங்்கனளக்ந்கடாணடு விளக்கிைடார். முடடடாள் 
குருனவத் ப்தர்நந்தடுத்்தடால், முடடடாள் சிஷ்யனும், 
மு ட ட டா ள்  கு ரு வு ம்   கு ரு ட ட டா ட ட ம் 
ஆடபவணடியிருக்கும். குருடடடாடடம் ஆடிஆடி 
அவர்்கள் இருவரும்  குழியில் விைபவணடியிருக்கும் 
என்று திருமூலர் எ்ச்சரிக்கின்்றடார் எைக்கூறி 
அ்தற்கடாை படாடனல்ச ந்சடான்ைடார்.

குருட்டிலன நீககும் குருவிலனக தகாள்ளார
குருட்டிலன நீககாக குருவிலனக தகாள்வார
குருடுங குருடும் குருட்ைாட்ைம் ஆடிக
குருடுங குருடும் குழிவிழு மாழற .

ந்தடாடர்நது ்கம்பனையும் திருமூலனரயும் 
ஒப்பிடடடார் ்சத்தியசீலன்,  கும்ப்கர்ணன் 
இரடாவணபைடாடு ப்சர்நதிருந்தது ந்சய்நன்றிக்்கடா்க. 
விபீடணன் ஸ்ரீரடா்மபைடாடு ப்சர்நதிருந்தது நடுவு 
நினலன்மக்்கடா்க. திருமூலர் படாடனட அறிந்த்தடாபலடா 
்கம்பன் அவவடாறு அன்மத்்தடான்?  என்று ப்கடடு,  
அந்தப் படாடனட்ச ந்சடான்ைடார்.

ெடுவுநின் றாரககன்றி ஞானமும் இல்லை
ெடுவுநின் றாரககு ெரகமும் இல்லை
ெடுவுநின் றாரெல்ை ழதவரு மாவர
ெடுவுநின் றாரவழி ொனும்நின் ழறழன 

இறுதியில் அவர் இன்றவன் எவவடாந்றல்லடாம் 
நம்ன்ம ஆடந்கடாள்வடார் என்ப்தறகு ஒரு ப்மறப்கடாள் 
்கடாடடிைடார்-

இருட்ைலற மூலை யிருநத கிழவி
குருட்டுக கிழவலனக கூைல் குறித்துக
குருட்டிலன நீககிக குணம்ேை காட்டி
மருட்டி அவலன மணம்புணரந தாழள

இன்றவபைடாடு இனணயத் ்தயங்கும் ஆன்்மடானவ, 
மி ர டடி க்கூட  இனணயனவ க் கு ம்  உ த் தி 
ஆணடவனுக்கு உணடு .  இன்தக்  ்கம்பன்  
்கனடபிடித்்த்தடாலன்ப்றடா, சுக்ரீவனை இரடா்மபிரடான் 
அம்படால் மிரடடித் ்தன்பக்்கம் ப்சரனவத்்தடார் என்்ற 
உ்தடாரணத்ன்தக் கூறிைடார். இப்படிப் பல இடங்்களில் 
்கம்பர் திருமூலர் வழியில் நடந்தடார் என்று ந்சடால்லி 
்தன் உனரனய நின்றவு ந்சய்்தடார் பபரடாசிரியர் 
்சத்தியசீலன்.

இப்பப்சசிறகுப்பின் ஓய்வு  கினடக்கும் 
பபடாந்தல்லடாம் ,  திரு்மநதிரத்தில் ்கவைம் 
ந்சலுத்்தலடாபைன். ஆங்கிலத்தில் டடாக்டர் நடரடாஜன் 

எழுதி ரடா்மகிருஷ்ணடா ்மடம் நவளியிடட திரு்மநதிரப் 
புத்்த்கம் முழுவன்தயும் படித்ப்தன். ்கன்னி முயறசியடா்க 
நடானும் 25 திரு்மநதிரங்்கனள எளிய முன்றயில் 
ஆங்கிலத்தில்  எைது  குை நன்த ்களுக் ்க டா ்க   
ந்மடாழிநபயர்த்ப்தன். பின்ைர் படாபடாஜி கிரியடானவ்ச 
ப்சர்ந்த ்மடார்ேல் ப்கடாவிந்தன் ்தயடாரித்து பபரடாசிரியர். 
T.N. ்கணபதி ந்தடாகுத்து நவளியிடட திரு்மநதிரம், 
பத்து ந்தடாகுதி்கனளயும் படித்து முடித்ப்தன். அ்மரர் 
்கணபதியுடன் ந்தடாடர்பு ந்கடாணடு, சித்்தர் இலக்கியம் 
பறறி ந்சன்னை ந்சல்லும் பபடாந்தல்லடாம் 
உனரயடாடிபைன். திருமூலர் ந்சடான்ை ்கடாய்கல்பம், 
குணடலினி பயிறசிக்்கடா்க பவ்தடாத்திரி ்ம்கரிஷி 
அவர்்களின் ஆசிர்மம் நடத்திய வகுப்பு்களில் 
ப்சர்நது ஒருசில பயடா்க நுணுக்்கங்்கனள அறிநப்தன். 
ந்தடாடர்நது திரு்மநதிர ஆய்வும், நணபர்்கபளடாடு 
்கருத்துப்பரி்மடாற்றமும் ந்சய்து வருகிப்றன். 
இ்தறந்கல்லடாம் ஆணிபவரடாய் அன்மந்தது 33 
ஆணடு்களுக்கு முன் பபரடாசிரியர் ்சத்திய சீலன் 
வைங்கிய ந்சடாறநபடாழிபவ! என்பபடால் பலனரயும் 
்தைது பப்சசுக்்களின் மூலம், அவர் ஆன்மீ்கத்திறகு 
அனைத்து்சந்சன்று அவர்்களது ஓய்வு பவனளனய 
்சடாநதி ்தரும் பவனளயடாய் ்மடாறறியிருப்படார் என்பதில் 
எைக்கு்ச ்சநப்த்கம் ஏதுமில்னல. அவர் திருநடா்மம் 
வடாழ்க!

ப்மறந்சடான்ை 1988 ஆம் ஆணடு  பப்சசு 
முழுவன்தயும், கீழக்்கணட YouTub Link--இல் 
்கடாணவும்.

https://www.youtube.com/watch?v=lTkhU7-upGM

நன்றி: இக்்கடடுனரனய எழு்தத் தூணடியவர் 
நணபர் டடாக்டர். சுந்தரம். இவர் பபரடாசிரியர் 
்சத்தியசீலன் அவர்்களின் குடும்ப நணபர். 1988-இல்  
இப்பப்சன்ச நியூநஜர்சியில் ஏறபடாடு ந்சய்்தவர்.. 
இப்பப்சசின் VHS tape- ஐ இது்கடாறும் படாது்கடாத்்தவர். 
இன்த MP4 format-இல் ்மடாறறிக் ந்கடாடுத்்தவர்  நணபர் 
டடாக்டர். மீைடாடசி சுந்தரம். இவர்்கள் இருவரும் 
YouTube-இல் இப்பப்சசு வர நபரிதும் உ்தவிைர்.

140140  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!



தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!தமிழா விழி! தமிழழ வழி!!  |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |    |  சூலை 2021: ழேரலவயின் 34-ஆம் தமிழ்விழா  |  141141        

சிறுைர் பாடல்: சிறுைர் பாடல்: 
த்தால்ைணிகம்த்தால்ைணிகம்

ச்பா. அருள்சுப்பிரமணியம்ச்பா. அருள்சுப்பிரமணியம்

ததொலவணி ் த்தில நம்முன்ம�ொர்
துணிநது இறஙகிப் பிறநொட்டில 
பலதபொருள் வொஙகி விறறொர்்ள்;
பலரும் மபொறறிை வொழ்நதொர்்ள்.  1

மமழிச் தெலவம் பலவறடற
விடலமதிப் பிலலொப் பிறதபொருட்ள
ஆழியிற ் ப்பல நொவொயில
அன்று ஏறறு மதிதெய்தொர்  2

்மழ்தபொருள் விட்ளதபொருள் கூலவட்
ட்விட�ப் தபொருட்்ள் மணிவட்்ள்
எமதூர் யொட� மருப்தபலலொம்
ஏறறி வணி்ஞ தெய்தொர்்ள்  3

படழயநம் வரலொற டறப்படிப்மபொம்!
படழயடத மீட்்த் துணிவுத்ொள்மவொம்!!
இட்ளயவர் ம�தில உறுதித்ொண்ைொல
எலலொம் ஒருநொட் ட்கூடும்…!  4

தபொறுடம தயொடுநொம் தெயறபடுமவொம்!
பூர்வீ்ம் தன்ட� மீட்தைடுப்மபொம்!!
சிறுவர் ம�ங்ளில முடியுதமன்ற
சிநதட� தன்ட� வ்ளர்த்ததடுப்மபொம்! 5

்ப்பல ஓட்டிய தபருடம்ட்ளக்
்ைல்ைந தொட்சி தெய்த்டத
தெப்பிடும் எங்ள் வரலொறடறச்
மெர்நமத மீ்ளப் படைத்திடுமவொம்!  6

்ொலத் மதொடு ஒட்டியதொய்க்
்ைநத ் ொல வரலொறடறப்
பொலர்க் த்டுத்து உைர்த்திடுமவொம்!
படைப்மபொம் புதுவர லொதறொன்டற!! 7

வ்ளரும் ெநததி எங்்ளது
வரலொற றுண்டமடயக் ் றபத�ொல
இட்ளமயொர் முதிமயொர் இடைநததொன்றொய்
எதிர்்ொ லத்டதப் படைத்திைலொம்! 8
 .

 

   

   

கனடாகனடா
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சி்கடாப்கடா உல்கத் ்தமிழ ்மடாநடாடடின் பநடாக்்க்மடாைது, 
்தமிழிைம், ்தமிழ ந்மடாழி, இலக்கியம், பணபடாடு, 
நடா்கரி்கம் ஆகியவறறின் ந்தடான்ன்மனய, புது 
வ ர ல டா ற றி ய ல்  ப ந டா க் கி லு ம்  அ றி வி ய ல் 
அடிப்பனடயிலும், ஒப்பியல் முன்றயிலும் ஆய்வு 
ந்சய்்தல் என்ப்தடாகும்.  ந்சவவிலக்கியங்்கள் (்சங்்க 
இலக்கியங்்கள்); ்தமிைரின் பைங்்கடால நடா்கரி்கம்;  
ந்தடால்்கடாப்பியம்; திருக்கு்றள்; அறிஞர் நபரு்மக்்கனளப் 
பறறிய ஆய்வு;  ்தமிழ இன்சயும் ்கனல்களும்; 
்தற்கடாலத் ்தமிழ இலக்கியங்்கள்; ்மறறும் ்தமிழ 
ந்மடாழியும் ந்மடாழியியலும் என்்ற பிரிவு்களில்  
ஆரடாய்்சசிக் ்கடடுனர்கள் ்ச்மர்ப்பிக்்கப்படடு, 
அறிஞர்்களின் ஆய்வுக்கு (Academic Committee) 
உடபடுத்்தப்படடு, ்மடாநடாடடில் வடாசிக்்க ்கடடுனர்கள் 
ப்தர்வு்ச ந்சய்யப்படடது. 1964-ல்  ்தனிநடாய்கம் 
அடி்களடார் எனும் ்தமிைறிஞரின் ்தனலன்மயில் புது 
தில்லியில் ந்தடாடங்்கப்படட, IATR ்மன்்றத்தின் 
பநடாக்்கம்  ்தமினை ஆய்வு ந்சய்வ்தடா்கவும்,  உல்கலடாவிய 
அளவில் ்தமிழந்மடாழிக்குக் ்கவைம் நபறறுத் 
்தருவ்தடா்கபவ ஆகும். 

்தமிை்க அரசின் ்சடார்படா்க, ்தமிழ ஆடசி ந்மடாழி 

்மறறும் ்தமிழப்பணபடாடுத்துன்ற அன்ம்ச்சர் திரு. 
்மடாஃபடா. ப்க. படாணடியரடாஜன் அவர்்கள் ஒரு 
குழுவுடன் ்மடாநடாடடுக்கு வநது சி்றப்பித்்தடார்.  
ந்மடாரிசீயஸ் நடாடடின் அதிபர் ்மடாணபுமிகு பர்மசிவம் 
னவயடாபுரி, ்மறறும் ஐக்கியநடாடு்கள் ்சனப ்மனி்த 
உரின்ம ஆனணயத்தின் முன்ைடாள் ஆனணயர் 
முனைவர் நவநீ்தம் பிள்னள அவர்்களும் ்மடாநடாடு 
ந்தடாடக்்க விைடா நி்கழ்சசியில் ்கலநது சி்றப்பித்்தடார்்கள்.

உல்கத் ்தமிைடாரடாய்்சசி ்மடாநடாடனட வடாழத்தி 
இநதியத் ்தனலன்மஅன்ம்ச்சர் ்மடாணபுமிகு நபரநதிர 
ப்மடாதி அவர்்கள், “ இநதியடா பல்பவறு ந்மடாழி்கனளத் 
்தன்ை்கத்ப்த ந்கடாணட சி்றப்புக்குரியது. ஒவநவடாரு 
ந்மடாழியும் ்தனித்துவமும் நபருன்மயும் வடாய்ந்தது. 
பல்பவறு ்சமூ்கத்ன்த்ச  ப ்ச ர் ந ்த  ்மக் ்கனள 
ஒன்றினணக்கும் வின்சயடா்க இம்ந்மடாழி்கபள 
தி்கழகின்்றை…. இந்த உல்கத் ்தமிழ ்மடாநடாடு 
நபருநவறறி நப்றடடும்! ்தமிழந்மடாழி புதிய 
உ்ச்சங்்கனளத் ந்தடாட அது உ்தவடடும்!” என்று 
வடாழத்தி ந்சய்தி அனுப்பியது  ந்மக்கு நபருன்ம. 
்மடாணபுமிகு ்தமிை்க மு்தல்வர் திரு.எடப்படாடி K. 
பைனி்சடாமிஅவர்்களும் வடாழத்து்ச ந்சய்தி அனுப்பி 

10-ஆம் 10-ஆம் 
உலகத் ்தமிழ் ஆராயச்சி மாநாடு உலகத் ்தமிழ் ஆராயச்சி மாநாடு 

2019,  சிகாபகா2019,  சிகாபகா

நாஞசில் பீற்றர்நாஞசில் பீற்றர் நியூ பெர்சி

வட அவமரிகக்த தமிழசஙகப் வேரவவ (FeTNA), உைக்ததமிழ ஆரதாய்ச்சி மன்்றம்(IATR), 
சிககதாவகதா தமிழ சஙகம் (CTS) ஆகியவவ வசர்ந்து ்நட்ததிய 10 ஆம்  உைக தமிழ 
ஆரதாய்ச்சி மதா்நதாடு ஒரு வரைதாற்று நிகழவதாக 2019, ஜீவை மதாதம் 6, 7 வததிகளில் 

்நடந்து முடிந்தது. ஏ்ற்தததாழ ஐயதாயிர்ததிற்கும் வமல் தமிழர்கள கைந்து வகதாணடதார்கள.  
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்தந்தது ்மகிழ்சசி.

்மடாநடாடடில் வடாசிக்்கப்படட ்கடடுனர்களின் 
்தனலப்பு்களுடன் அ்தன் பனடப்படாளி்கனளயும் கீபை 
ந்கடாடுக்்கப்படடுள்ளது:

I.  Ancient Tamil Civilization - Genet-
ic & Genographic Studies, Kumari Coast 
& Kumari Coast Civilization (மரபியல் (Ge-
netics), மரபியல் வழிமுலை (Genographics) 
அடிப்�லடயில் ்தமிழர் நாகரிகமும், குமரிக் கண்ட 
நாகரிகமும்} 

1.  Dr. Pitchappan Ramaswamy - Tamils, A Living 
Civilization of Yester-years, Genomic evidences 
from The Genographic

2.  Dr. Siva Thiagarajah - Genetic origins of the 
Tamil speaking people

3.  Dr. Francis Muthu - Kumari Coast and the Kumari 
Coast Civilization

4.  Dr. P.Marudanayagam - Ancient Tamil Culture: It’s 
Uniqueness

5.  Dr. SM. Ramasamy -  Kumarikandam: Citations in 
Tamil literature and the geological perspective

6.  K. Sachithananthan - Tamil based Script Reform 
for the Aboriginal languages

7.  P.Pushparatnam - இலங்ன்கத் ்தமிைரின் பூர்வீ்க 
வ ர ல டா ற ன்ற யு ம் ,  ப ண ப டா ட னட யு ம் 
அனடயடாளப்படுத்திக் ்கடாடடும் ்கடடுக்்கனரத் 
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ந்தடால்லியல் அ்கழவடாய்வு்கள்.

II.  Ancient Tamil Civilization - Ar-
chaeological Discoveries (்தமிழரின் �ழஙகாை 
நாகரிகம் -  ப்தால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள்)

1.  Dr. K. Rajan - Evolution of the Tamil Script: An 
Archaeological Perspective

2.  Dr. R. Madhivanan - New methodology and key to 
decipher the Indus script with verification of cor-
rect reading

3.  Dr. Nagamanickam Ganesan - Ox-Cart and Wheel: 
Technological Vocabulary from the Bronze Age 
India

III.  Ancient Tamil Civilization - Archaeological Dis-
coveries, Indus Valley Civilization / Tamil Music 
(்தமிைரின் பைங்்கடால நடா்கரி்கம் , சிநதுநவளி 
நடா்கரி்கம் , ்தமிழின்ச ஆகியை குறித்து  
ந்தடால்லியல் துன்றயின்  புதிய ்கணடுபிடுப்பு்கள்.)

1.  Dr.M.Bavani - ்சங்்கத் ்தமிைர் பணபடாடனடப் 
பன்ற்சடாறறும் படானைபயடாடு்களின் முத்துப் 
நபடாறிப்பு்களும் ்கடாலமும் (அணன்மக்்கடால 
அ்கைடாய்வு்களின் வழி)

2.  Dr. G. Balaji - ப்கடாடடு வடிவ மீன் குறியீடு்களும் 
சிநதுநவளி பநடாக்கிய படாணடியர்்களின் 
புலம்நபயர்வும்

3.  Dr. Siva Ilango - சிநதுநவளி - அவிழும் 
முடி்சசு்கள்

4.  Dr. Amutha Pandian - Cenk‚tti yazh and the Ca-
kota yazh

IV. Tamil Classical Literature (்தமிழ் 
இைக்கியம்)

1.  Dr.M.Muthuvelu  - Principles of modern law and 
classical Tamil literature

2.  Prof. K. Nedunchezhian - ஆசீவ்கம் என்னும் 
அறிவியல்

3.  Dr. A. Manavazhahan - ்சங்்கத் ்தமிைரின் 
உளபநடாய் ்மருத்துவ ப்மலடாணன்ம 

4.  Mr. C. Mahendran - ்தமிைரின், ந்தடான்ன்மயடாை 
அறிவுக்ப்கடாடபடாடு

5.  Dr. V.Kavitha - ஓரடாவன் நடாடடடார் ்கன்தப் 
படாடல்்களும் ்சங்்க அ்க்மரபு்களும் ஓர் ஒப்பீடு

6.  Mrs. Selvampika - அ்கநடானூறு - ்மன்பயடாசுப் 
படாடல்்களில் அ்க்மடாந்தர் கூறறுக்்கள் - ஓர் 
ஒப்படாய்வு

7.  M.Balasubramaniam -்தமிழத் தினணயியல் 
என்றும்  உல்க  எதிர் ்க டால த்திற ்க டாை 
அ்றக்ப்கடாடபடாடு

8.  Mr.Narainsamy Tiroumalechetty - The Core Ideas 
of Management in Ancient Literature with Special 
Reference to Thirukurral

 V. Tolkappiyam (ப்தால்காப்பியம்)

1.  Dr. V. Murugan Tolkappiyam – A futuristic World 
Classic

2.  Dr. V. Ramasamy - Tholkapiar and Anandavardanar 
as exponents of suggestion in poetry

3.  Prof. Nirmal Selvamony - A view od porul through 
the window of tolkappiyam

4.  Dr. M. Kumaresan - A Study of parallels in the 
works of Tolkappiyar and Bernouli

5.  Dr. R. Gurunathan - ந்தடால்்கடாப்பியக் ்கவின்தயியல் 
,்ச்மஸ்கிரு்தம், கிபரக்்கம் - ஓர் ஒப்பு

 Man ju Bash in i ,  Kann iamma l ,  Madan - 
பகுப்படாய்வி்களுக்்கடாை ந்தடால்்கடாப்பிய 
விதி்களின் சீர்க்ப்கடானவ்கள்

6.  Mr . T . Se thupandian - வீலடாதில்கத்தில் 
ந்தடால்்கடாப்பியத்தின் ்தடாக்்கம்

7.  Dr. S. Alagesan -  ந்தடால்்கடாப்பியம் - டடாக்டர் 
நைர்்மன் குணடர்ட எழுதிய '்மனலயடாள 
|ந்மடாழி இலக்்கணம்' - நூல்்கள் ஒப்பீடு

VI. Tirukural (திருக்குைள்)

1.  Dr. Ulaganayagi Palani - திருக்கு்றளும் வடாழும் 
வழிமுன்ற்களும் (The art of living)

2.  Dr. Kalanidhi Bala, Sivakadadcham - வள்ளுவர் 
்கடாலத்து ்மருத்துவ்மரபு

3.  Dr. R. Santhanakrishanan - திருக்கு்றளில் 
்சடடவியல் கூறு்கள்
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4.  Dr. Kartheges Ponniah - ்மலடாய்ந்மடாழி பநதூன் 
்கவின்த்களில்   

VII. திருக்குைள் கருத்துகள் Tirukural / An-
cient Tamil Civilization (திருக்குைள்/ 
�ழந்தமிழரின் நாகரிகம்)

1.  Dr. T.  Murugarathanam - வள்ளுவர் முப்படாலில் 
'எழுபி்றப்பு' எழுப்பும் குைப்பம்

2.  Mr. Ponmuthu Shanmugam - வள்ளுவமும் 
ஆசீவ்கமும் (்மடாந்தர் அ்றநூல், பணபடாடடுக் 
்கருவூலம், வடாழக்ன்க நநறி, வழி்கடாடடி)

3.   Dr. V. G Santhosam - திருக்கு்றளும் வடாழும் வழி 
முன்ற்களும்

4.  Mr. R. R. Srinivasan - ஆதி்ச்சநல்லூர் ்தடாமிரபரணி 
நடா்கரி்கம் - ்கணடுபிடிக்்கப்படட அ்கழவடாய்வு்ச 
்சடான்று்களும் பைங்்கடாலத் ்தமிைர் நடா்கரி்கமும்.

VIII. Ancient Tamil Civilization - Indus 
Valley Civilization (�ழந்தமிழரின் நாகரிகம்/ 
சிநதுபவளி நாகரிகம்)

1.  Dr. S. Vasanthi -The study of antiquities from the 
excavations of Sangam age sites - special refer-
ences to the territory of minor chieftans

2.  Dr. S.  Rajavelu - Who were the authors of Tam-
il-Brahmi inscriptions- the earliest script of the 
Tamils?

3.  Dr. Mrs. S. Sridas - ந்தன்னிநதியடாவில் உள்ள 
ஆதி்ச்சநல்லூர், நபடாருந்தல், கீைடி ஆகிய 
இ ட ங் ்க ளி ல்  ்க ண டு பி டி க் ்க ப் ப ட ட 
அ்கழவடாய்வு்ச ்சடான்று்களும் பைங்்கடாலத் 
்தமிைர் நடா்கரி்கமும்

IX. Contribution of Scholars / Modern Lit-
erature (்தமிழறிஞர்களின் �ஙகளிப்பு/ ்தறகாை 
இைக்கியம்)

1.  Dr, Mrs. S.Kesavan - சுவடாமி விபுலடாநந்தரின் 
யடாழநூலில் அறிவியல் நவளிப்படாடு்கள்

2.  Rev. Fr. Ruban Mariampillai - ்தனிநடாய்கம் 
அடி்களடாரின் பத்திரின்கப்பணி வழி 
்தமிழப்பணி

3.  Rev. Fr. Pavilu Christhu Nesaratnam - ்தமிழியல் 
ஆய்வில் ்கமில் சுவலபில் அவர்்களின் 

்தனித்துவ்மடாை பங்்களிப்பு

4.  Dr. Sarada Nambi Arooran -்தனித்்தமிழ 
இயக்்கத்தின் ப்தடாற்றமும், வளர்்சசியும்

X. Tamil Music / Performing Arts (்தமிழிலச 
/ கலை நிகழ்ச்சியும்)

1.  Dr. B. Raja -  பர்தம் - ்தமிைர் ்கனலபய

2.  Dr.S. Karpagam - நடாடடியப் படார்னவயில் 
சிலப்பதி்கடாரம்

3.  Dr. Sathiyavathi. S - குடுமியடான்்மனல ்தமிழின்சக் 
்கல்நவடடு|

4.  Dr. P. K. Ponnusamy -ஞடாை்சம்பந்தரில் 
படாடல்்களில் ்தடாள இன்சக்கூறு்கள்

XI. Tamil Classical Literature / Modern 
Literature (்தமிழ் இைக்கியம் / ்தறகாை 
இைக்கியம்)

1.  Dr. G. Arasenthiran - Contributions of Tamil to 
Nostratic Studies (From the vantage of Tamil ety-
mons advancing the hypothesis of Caldwell 
Gnanaprakasar and Devaneyan)

2.  Mr. Kumaran Subramanian - ்மணிப்ம்கனல 
உணர்த்தும் ்மனி்தபநயம்

3.  Dr. V. Sabapathy - ்மபலசியத் ்தமிைர்்களின் 
நடாடடுப்பு்றப் படாடல்்கள்

4.  Dr .  Ra j e swa r i  Ka runaka ran - ்தமிழ்ச 
ந்சவவிலக்கியங்்கள் ்கடாடடும் பைங்்கடாலக் 
்கல்வி நினல

5.  Mrs. Manju Bashini, Kanniammal, Madan - 
ந்தடால்்கடாப்பிய விதி்களின்படி ்கணினியில் 
கூடடு்சந்ச டா ற ்கள்  -  பிரிப்ப்த ற ்க டாை 
சீர்க்ப்கடானவ்கள்

7.  Dr.Saraspedee Tiroumalechetty - Seminar on Tam-
il Studies on Modern Tamil Literature, Computer 
Technology and its contribution to Tamil Studies 
(A Mauritian Perspective)

8.  Mr. Mohana Dass Ramasamy - A Phonological 
Study of Tamil loanwords found in an Old Malay 
Historical Annals, the Sejarah Melayu 

9.  Ms. Zhang Qi (Niraimathi)-Tamil Teaching in Chi-
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na: Challenges and Strategies

10.  Rev. Dr. Amudhan Adigal - ்தமிழில் அ்சப்சறிய 
மு்தல் அ்கரமு்தலி

11.  Mrs. Saraswathy Vijayakumar - ்தமிைர் ்கனல்களில் 
ஒ ப் ப ன ை க் ்க ன ல  ( ஒ ப் ப ன ை 
வடிவன்மப்படாளரின் வடாழவியல் அனுபவக் 
்கடடுனர)

12.  Dr. K. Chellappan - The Tragiwesrc Ethos and 
Aesthetics in lanko and Aeschylus: A Comparison

13.  Peter Yeronimuse - ்தனலவி ்தனலவநைடாடு 
ந்சல்லு்தல் எளிந்தை நினைத்்தடாபளடா? 
கு று ந ந்த டா ன ்க ப்  ப டா ட ல் ்க ன ள  ஒ ரு 
்கன்த்சந்சடால்லும் படாணியில் வரின்சப் 
படுத்தியன்மத்்த ஒரு ்கடா்தல் புனைவு

XII. Tamil Classical Literature (்தமிழ் 
இைக்கியம்)

1.  Prof. Dr. Shri Lakshmi - ்சங்்க இலக்கியங்்களில் 
ந்கடாணடி ்ம்களிர்

2.  Dr. Govindaswamy Rajagopal - Parattai: The oth-
er woman in the Sangam Tinai Poetry

3.  Dr. A. Sanmugadas - படாணபடாடடு - ஒரு ்மதிப்பீடு

4.  Dr. P. Vellaichamy - ்சங்்க இலக்கியங்்களும் 
பவளணன்மயில் நீர் ப்மலடாணன்மயும்

XIII. Tamil Linguistics / Tolkaappiyam / 
Moden Literature  (்தமிழ் இைக்கியம் / 
ப்தால்காப்பியம் / ்தறகாை இைக்கியம்)

1 . Dr. K. Subhashini - ஐபரடாப்பிய ஆவணப் 
படாது்கடாப்ப்கங்்களில் உள்ள அரிய ்தமிழ

2.  K. Kavimani - பைந்தமிைர் பணபடாடடில் ப்தடால் 
ஓவியத்தின் பயன்படாடு

3. Dr. A. Krishnan - அணன்மக்்கடால ்மபலசியத் 
்தமிழ இலக்கியப் பனடப்புல்கப் பபடாக்கு்கள்

4.  Prof. lla. Sundaram - ்தற்கடாலத்தில் ந்தடால்்கடாப்பியத் 
்தமிழிலக்்கணக் கூறு்களின் பயன்படாடும் 
வளர்்சசியும்

5.  Dr. Manonmani Sanmugadas -  பு்றநடானூறறுப் 
படாடல்்களும் யப்படானிய ்மன்பயடாசுப் 

பு்றப்படாடல்்களும் - ஓர் ஒப்படாய்வு

6.  Prof. Dr. Shri Lakshmi - ஆறறுப்பனட ்மரபும் 
– பன்மு்கபநடாக்கு

7.  Dr. SM. Ramasamy - Unfurling the mysteries behind 
ancient port city Poompuhar (India) and under-
standing the socio-cultural evolution of the Tam-
ils

8.  Dr. K. Thilagavathi -  ந்தடால்்கடாப்பியத்தில் 
்கனலக்கூறு்கள்

 XIV . Tolkaappiyam / Modern Li terature 
(ந்தடால்்கடாப்பியம் / ்தற்கடால இலக்கியம்)

1.  Mr. I. Susai - ந்தடால்்கடாப்பிய இலக்்கணக் 
்கனல்சந்சடால் ந்மடாழிநினல

2.  Dr. Mu. Ilangovan -  அடியடார்க்கு நல்லடாரின் 
ந்தடால்்கடாப்பியப் புலன்ம

3.  Dr. S. Narendran - அறிவியல் ்தமிழவளர்்சசிக்கு 
ப்மனலநடாடடுக் கிறித்துவப் படாதிரியடார்்களின் 
புதிய நூலடாக்்கமுன்ற்கள்

4.  Prof. V. Chockalingam - ்தமிழ இலக்கியத்தில் 
்மருத்து

Dr. K. Rajan , Dr. N. Ganesan,  Dr.P. Marudanayagam,  
Dr.K.Nedunchezhian, Dr.M.Muthu Velu,   Prof. E. Sunda-
ramoorthy,   Dr. V. Murugan,  Dr. T. Murugarathanam, 
Justice Dr. M. Chockalingam, Dr. Sunil Amrith,   Dr. G. 
John Samuel,  Fr. Amudhan Adigal, Mr. A. R.Venkatacha-
lapathy  Dr.Amutha Pandian,  Dr.Vasu Renganathan, Dr. 
E. Annamalai,  Dr.V. Jeyadevan, Prof. Dr. Thomas Lehmann, 
Dr. David Buck,  Prof. Dr. Ulrike Niklas, Prof. K.V Bal-
asubramaniam,  Dr. M. Muthu Velu, Dr. Jonas Buchholz, 
and Dr. E. Sundaramoorthy  ஆகிய அறிஞர் நபரும் 
்மக்்கள் ்மடாநடாடடின் ்கடடுனர வடாசித்்தல் நி்கழவு்கனள 
நநறிப்படுத்தி சி்றப்படா்க நடத்தி ந்கடாடுத்்தடார்்கள். 
்கடடுனர்கள் முழுன்மயடா்க, ஒரு நூல் ந்தடாகுப்படா்க 
நவளியிடப்பட உள்ளது. ப்மலும் வினரவில் IATR 
இனணயத் ்தளத்தில் ்கடடுனர்கள் நவளியிடப் 
படுவ்தடா்க ந்தரிகி்றது. அடுத்்த  உல்கத் ்தமிழ 
ஆரடாய்்சசி ்மடாநடாடு 2021-ஆம் ஆணடு அணணடா்மனல 
பல்்கனலக்்கை்கம், சி்தம்பரத்தில் நனடநப்ற உள்ள்தடா்க 
அறிவிக்்கப்படடது.

(10th International Conference- Seminar on Tamil 
Studies): நி்கழ்சசி குறிப்பு்களுடன்  வடாசிக்்கப்படட 
்கடடுனர்களின் மு்கப்பு.
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்தமிழா விழி..!்தமிழா விழி..!

ஆரூர்புதியவனஆரூர்புதியவன ்தமிழ்த்துலைத் ்தலைவர்,
காயிச்தமில்ைத் ஆடவர் கல்லூரி, பசன்லன

அநத்ொர இருளுக்குள் உறக்்தமன்�..?
அ�ல்க்கும் விழி்ட்ள நீ திறநது பொர்ப்பொய்..!
தெொநத மண்ணில நநதமிழ்த்தொய் தநொநது, தவநது
சுமக்கின்றத் துயரங்ள் பொர்த்தொயொ நீ..?
அநதமிலொப் பு்ழுடைய அன்ட�க்கிஙம்
அட�த்திலுமம புறக்்ணிப்பு அவமதிப்பு..!
அநத்ரொய் இருப்மபொமமொ? தமிழொ உன்றன்
ஆத்திரத்டத அரியடையொய் மொறறிக் ் ொட்டு..!
        ***
்ைல்ளவு ் வியுண்டு ் டல் ளுண்டு
்லவியிமலொ தமிழுக்குக் ் தவ டைப்பு...
தைம்பதித்தொர் தமிழ்மன்�ர் தரணி எஙகும்
தமிழுக்கு ஆட்சிதமொழித் தகுதி எஙம்..?
புைம்மபொட்ைத் தங்தம� நீதி தெொன்�
பூநதமிழ்க்கு நீதிமன்றப் புறக்்ணிப்பு
குைம்மபொட்ை வி்ளக்்ொ் ஆக்் லொமொ?

ம்ொடி்திர் வீசும் தமிழ்க் ் திடர நொமும்?
  ******
உல்மய மொக்்ம் எனும் தத்து வத்தின்
ஊறறுக்்ண் தமிழன்மறொ, மொநத மநயம்..
நிலவுல்ம் முழுடமக்கும் உரிய ததன்ற
தநறிவ்ளர்நதமத ெங் இலக்கியத்தொல...
்ல்மயம் ஆ்ொமல உல்ம் ் ொக்கும்
்டல்ட்ளயும் ் வி்ட்ளயும் தமிமழ ஆக்கும்
உல் ‘டமயம்’ அன்தபன்மற ஓது கின்ற
ஒளிர்தமிடழ எநநொடும் நொடும், பொடும்..
       *****
‘யொதும் ஊ மர’ என்று தவறி அவித்மதொம்

‘யொவரும் ம்ளிர்’ என்று அரவடைத்மதொம்
தீதும் நன்றும் பிறரொல இலடல என்மறொம்
தீடம்ளின் ் தவடைத்மதொம் அறம் வ்ளர்த்மதொம்
ஆதம் அவ்வொ என்னும் தபறமறொர் தொம�
அகிலத்தொர் அட�வருக்கும் மூலம் என்ற
மெதமிலொ மவததநறிக் ் ொதொரத்டத
தெம்டமயுறத் தரும்தமிடழ உயிமர என்மறொம்...
   ******
இடர குைலில விழுநதொமல மபொதும் என்ற

ஈ எறும்பு வொழ்விட�யொ தமிழர் வொழ்நதொர்

திடர்ைலில ஆளுடமடயக் ் ொட்டி, எட்டு
திடெ்ளிலும் தமிழ்ப்பு்டழத் தவழச் தெய்தொர்
வடரயடறமய இலலொத வொ�ம்மபொல
வ்ளமொ�க் ் ருத்தியலும், உலகில எநதத்
துடறயினிலும் நுட்பமுைன் ெொதிக்கின்ற
துடிப்புள்்ளக் ் டலஞொ�ம் தமிழர்க்்ன்மறொ?
        ******

அகிலதமலலொம் ஆண்ைஇ�ம் ஊர்ஊரொ்
அடிவொஙகி நிறகின்ற அவலம் ஏம�ொ?
அ்ம் வ்ளர்த்தத் தமிழ்ச்தெலவம் தட� மறநது
அலட்சியமொய்ப் புறக்்ணித்த நிடலயொல தொம�ொ?
அ்ம்பொவத்தொல தமிடழ அவமதித்தொர்
ஐம்புலனும் தெத்தவரொய்ப் பொர்த்திருநமதொம்..
நு்த்தடி்ள் உடைத்ததறிமவொம்
தமிடழ உச்ெ
நுனி மீது இருத்திம�ம் மகிழ்நதிருப்மபொம்..!
          *******
(பொ வட்: எண்சீர் விருத்தம்)
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நபர்லின் சுவர் ்த்கர்க்்கப்பட பவணடும் என்று 
முைங்கிய அந்மரிக்்க அதிபர் ரீ்கன் வடாழந்த 
நவள்னள ்மடாளின்கயில் ்கடாடசி்கள் ்மடாறி ந்மக்ஸிப்கடா 
சுவர் எப்படாடு படபடனும் எழுப்பப்பட பவணடும் 
என்்ற குரல் ஒலிக்கி்றது.

்மடாயவரத்திலிருநது ்தைது பதின்பருவத்தில் 
ந்சன்னைக்கு இடம்நபயர்ந்த ஓர் இனளஞன், ்தைது 
24ஆவது வயதில் ஒரு ்மடா்த ்கடாலத்தில் எழுதி முடித்்த 
நடாவல் ்சடாயடாவைம். அந்த இனளஞன் ஆணடுக்கு 
ஒருமுன்ற ்தைது நடாவலுக்கு ந்மருகூடடி மூன்று 
ஆணடு்கனள ந்சலவிடடடான். அந்த நடாவல் 1969ஆம் 
ஆணடு ந்சன்னையில் சி்றந்த நவளியீடடு 
நிறுவை்மடா்க இயங்கி வந்த லடசுமி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் 
வடா்ச்கர் வடடம் மூலம் நவளியிடப்படடது.

அந்த இனளஞன்்தடான் 1996இல் ்சடாகித்திய 

அ்கடாந்தமி விருது நபற்ற எழுத்்தடாளர் ்சடா.்கந்த்சடாமி. 
அவரது மு்தல் நடாவல் ்சடாயடாவைம்.

்கடால் நூற்றடாணடு வடாழவனுபவம் கூட ்கடாணடா்த 
்சடா.்கந்த்சடாமி ்தடான் பி்றநது வளர்ந்த ்மயிலடாடு 
துன்றனயபயடா ்தடான் குடிநபயர்ந்த ந்சன்னைனயபயடா 
்தைது நடாவலின் ்கன்தக்்களைடா்கக்  ந்கடாள்ளவில்னல. 
்மடா்றடா்க ்தைது ்தடாயின் ஊரடாகிய ்கடாவிரிப்பூம்படடிைத்து 
்சமூ்க வடாழனவ ்தைது பனடப்படாக்கியிருக்கி்றடார். 
இ தி ல்  ்க டா ல  ்ம டா ற ்ற த் தி ன்  வி ன ள வு ்க ள் 
உணர்த்்தப்படடுள்ளை; எதிர்்கடாலம் ்தரப்பபடாகி்ற 
அதிர்வு்களும் அதிர்்சசி்களும் இநநடாவலில் 
்கணிக்்கப்படடுள்ளை.

்சடாயடாவைம் என்பது பூம்பு்கடார் ்கடற்கனரயிலிருநது 
ப்மறகில் 5 கி.மி. ந்தடானலவில் உள்ள ஒரு கிரடா்மம். 
்சடாயடாவைமும் பல்லவைமும் ஒரு கிபலடா மீடடர் 

எல்வைக வகதாடுகள அற்்ற உைவகக கனவு கதாணுமதாறு ்நமககு அவழப்பு விடுககி்றதார் 
ஆகஸவேதார்டு ேல்கவைக கழக்ததின் புைம்வேயர்வு ேற்றிய ஆய்வதாளைர் பிரிடஜட 
அணடர்சன். எல்வை விதிகவளை அகற்றினதால் மனித சமூகம் வமம்ேடும் என்ேது 

அணடர்சனின் கணிப்பு. அப்வேதாது சமன்குவையதாத சமூகம் கடடவமககப்ேடடு ஒரு 
வசயல்ேடு்ததககூடிய உைக அரசியல் உருவதாகும் என்று வதரிவிககி்றதார். அகிைவமஙகும் 
மககள அவதியுற்றும் அகதிகளைதாயும் கணடம் விடடுக கணடம் ேதாய்ந்து வசல்கி்றதார்கள. 
புைம்வேயர்வு என்ேது வதாழகவகயின் ஒரு வழி்ததடமதாக மதாறிவிடடது. புைம்வேயர்வு என்கி்ற 
கரு்தததாககம் மதானுட்ததின் பிரேஞச உரிவம என்று அறிவிகக வவணடிய கதாைககடட்ததில் 
்நதாம் வதாழகிவ்றதாம். ஆனதால் வல்ைரசுகள மனித்தவத குவை்தது எல்வைகளில் சுற்றுச் 
சுவர்கவளை, கதாப்ேரணகவளைக கடடுவதிவை மும்மரமதாகச் வசயல்ேடுகின்்றன. 

சாயாைைம்சாயாைைம்
சரிந்த குடும்பத்தின் சரிந்த குடும்பத்தின் 

புபுலம்தபயர்வில் எரிந்தைலம்தபயர்வில் எரிந்தைைம்ைம்

சநதியா நடராெனசநதியா நடராென
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இனடநவளியில் உள்ள இரு கிரடா்மங்்கள் . 
்சடாயடாவைமும் பல்லவைமும் சிவத்்தலங்்கள். 
பல்லவனீசுவரம் திருக்ப்கடாயிலில் ஆடி ்மடா்தம் பத்து 
நடாட்களுக்கு படடிைத்்தடார் திருவிைடா நனடநபறும். 
நவளிநடாடடு வடாணி்கத்தில் நபரும்நபடாருள் ஈடட 
்கடறபயணம் ப்மறந்கடாணட ்ம்கன், ந்கடாணடு வந்த 
‘்கடா்தற்ற ஊசியும் வடாரடாது ்கடாண ்கனடவழிக்ப்க’ 
என்று ந்தடாடங்கும் நறுக்கு ஓனலனய ்கணட 
வணி்கன் து்றவியடாை ்கன்த பி்றந்த இடம் இந்த ஊர். 
பூம்பு்கடானர ஒடடி ஏழு வைங்்கள் இருந்த்தடா்கவும் 
ஆழிப்பபரனல எழுந்தபபடாது ஐநது வைங்்கனள 
்கடல்ந்கடாணட்தடா்கவும் ந்சவிவழி்ச ந்சய்தி்கள் 
உலவும் ஊர் இது.

ஏ்றக்குன்றய 1800 ஆணடு்களுக்கு முன்பப 
வணி்கத்திற்கடா்க இடம்நபயர்நது வநதிருந்த 
யவைர்்கள் உலவிய பூமி இது. பல்பவறு நடாடடிைர், 

பல்பவறு ந்மடாழியிைர் பூம்பு்கடார் ்கடற்கனரயில் 
வநதி்றங்கி உள்ளூர் ்மக்்களுடன் ்கலநது உ்றவடாடி 
அ்க்மகிழநது வடாழந்தைர் என்று பதிவு ந்சய்கி்றது 
படடிைப்படானல .  ‘ புலம் நபயர் ்மடாக்்கள் 
்கலநதினிதுன்றயும் முடடடா்ச சி்றப்பின் படடிைம்‘ 
என்று பு்கடார் ந்கரம் சி்றப்பிக்்கப்படுகி்றது. புலம் 
நபயர்வு வடாழக்ன்க குறித்துப் பபசிய பைந்தமிழ 
பனடப்பு்களில் சிலப்பதி்கடாரமும் படடிைப்படானலயும் 
குறிப்பிடத்்தக்்கனவ.

பூம்பு்கடார் ந்கரத்து ்மக்்கள் அந்த ந்கரத்ன்த விடடு 
பவறறிடங்்களுக்கு்ச ந்சல்வதில்னல என்று 
ந்சடால்கி்றது சிலப்பதி்கடாரம்.

ேதிதயழு யறியாப் ேழஙகுடி தழீஇய
தோதுவறு சிறப்பிற் புகார       
   (சிைப்ேதிகாரம்: 1:15/16)
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என்பது ்கடவுள் வடாழத்துக்குப் பி்றகு வரும் 
பு்கடார்க் ்கடாணடத்தின் ந்தடாடக்்க வரி்கள்; எல்லடா 
வ்சதி்களும் நபற்ற குடி்ம்கன்்களடா்க அவர்்கள் 
வடாழநதிருக்்கலடாம். இல்னலநயன்்றடால் நபௌத்்தமும் 
்ச்மணமும் குடிந்கடாணடிருந்த அவவூரில் ்மக்்கள் 
எளின்மயடாை ்மைநின்றவு ந்கடாணட வடாழவியனல 
ஏறறு நடநதிருக்்கலடாம். ஆைடால் சிலம்பின் நடாய்கன் 
நபரும் வணி்கக் குடும்பத்ன்த்ச ்சடார்ந்தவைடா்க 
இருப்பினும் அவைது ்சமூ்க நினல ப்கள்விக்குள்ளடாை 
பபடாது பு்கடானர விடடு ்மதுனரக்குப் புலம் 
நபயர்கி்றடான் என்கி்ற உணன்ம சிலம்பில் ஒரு 
நன்கமுரண. பதி எழு அறியடா ந்கரில் ப்கடாவலன் 
எல்னல ்தடாணடியது ஏன் என்்ற விைடாவுக்கு ்சடா.
்கந்த்சடாமியின் ்சடாயடாவைம் வினடயளிக்கி்றது.

பூம்பு்கடார் என்்றடாலும் ்சடாயடாவைம் என்்றடாலும் 
பவறு பவ்றல்ல; பூம்பு்கடார் ்கடற்கனர ந்கரம். 
்சடாயடாவைம் பக்்கத்து கிரடா்மம்.

ப்கடாவலனின் இடப்நபயர்வும் ்சடாயடாவைம் 
நடாவலின் பிர்த்ம நடாய்கன் சி்தம்பரத்தின் 
புலப்நபயர்வும் அடிப்பனடயில் ஒன்ப்றயன்றி 
பவ்றல்ல.

ப்சடாை நடாடடில் ்கடாவிரிக்்கனர ்மக்்களின் 
வடாழவியலும் பணபடாடும் ்சமூ்க அன்மப்பும் ்கடந்த 
ஐம்பது ஆணடு்களுக்கு முன் வனர ஒபர சீரடா்க 
நபரிய ்மடாற்றங்்கள் இன்றி அன்மநதிருந்தை.

பு்கடார் ந்கரத்து ்மக்்கள் ஊர் எல்னலனயத் 
்தடாணடடா்தவர்்கள் என்று எப்படி சிலம்பு நபருன்ம 
பபசியப்தடா ஏ்றக்குன்றய அப்த நினல்தடான் ்சடாயடாவைம் 
நடாவலின் ்கன்த்மடாந்தர்்களுக்கும் இருநதிருக்கும். 

1940இல் பி்றந்த ்சடா.்க. ்கைடடா வனரயில் ந்சன்று 
வநதுள்ளடார். உல்கத்தின் அட்சபரன்க்கள் அவருக்கு 
அத்துப்படி. ஆைடால் அவரது முன்பைடார்்கள் 
அதி்கபட்ச்மடா்க ஆருத்ரடா ்தரி்சைத்திறகு 40 கி.மி. 
ந்தடானலவில் இருக்கும் சி்தம்பரத்துக்கு ந்சன்றிருந்தடால் 
அது நபரிய விேயம். அவர்்கள் ந்சன்னைக்கு்ச 
ந்சன்றிருந்தடால் அது ஏப்தடா சி்கடாப்கடாவுக்கு்ச ந்சன்று 
வந்ததுபபடால் வீடடுத் திணனணயில் ்ச்கடாக்்களுடன் 
்கன்ததிரித்துப் பபசிக் ந்கடாணடிருநதிருப்படார்்கள்.

்சடாயடாவைத்து பூமி விவ்சடாய பூமி. இங்கு 
பிள்னள்மடார், மு்தலியடார், ந்சடடியடார் பிர்தடாை்மடா்க 
நிலவுனடன்ம ்சமூ்கத்திைரடா்க இருந்தைர் . 
வன்னியர்்களும் ப்தவர்்களும் விவ்சடாயம் ்மறறும் 
பி்றந்தடாழில் ்சடார்ந்தவர்்களடா்கவும் இருந்தைர். 
பணனண முன்ற அந்தக் ்கடாலக்்கடடத்தில் 
கிரடா்மத்தின் நிர்வடா்க முன்றயடா்க இருந்தது. பணனண 
ஆட்கள் ஒடுக்்கப்படட ்சமூ்கத்திைரடா்க இருந்தைர். 
எல்லடா கிரடா்மங்்களிலும் பள்ளிக் கூடங்்கள் 
இருந்ததில்னல. விளிம்புநினல ்மக்்களிடம் அரசியல் 
அறிவும் அரசியல் ஈடுபடாடும் மி்கக் குன்றவடா்கபவ 
்கடாணப்படடை. ்கர்ணமும் படடடா்மணியர் என்்ற 
கிரடா்ம அதி்கடாரியும் அரசின் ந்சயல் அதி்கடாரி்களடா்க 
இருந்தைர். ்தறந்கடானல ்மரணங்்களுக்கு ்மடடுப்ம 
்கடாவல்துன்ற ்தனல்கடாடடும். கிரடா்மத்தின் நபரிய 
்மனி்தர்்கபள இந்த பூமியின் இயங்கு வின்சயடா்க 
ந்சயல்படடு வந்த ்கடாலம் அது.

‘்சடாயடாவைம்’ இந்த வரலடாறறுப் பின்புலத்தில் 
உருவடாக்்கப்படட நடாவல்.

இன்த நிறுவ நீ ஏ்தடாவது ்களஆய்வு ந்சய்திருக்கி்றடாயடா 
என்்ற ப்கள்வி எைலடாம். அ்தறகுப் பதில் ந்சடால்ல 
இந்தக் ்கடடுனரயடாளருக்கு அவசியம் எதுவுமில்னல. 
ஏநைனில் இவன் ்சடா.்க.வின் ்சடாயடாவைத்தில் ்தைது 
பிள்னளப் பிரடாயத்தில் சுறறித் திரிந்தவன். ்சடாயடாவைம் 
நடாவலில் ்கடாடடின் இனடபய ந்சல்லும் ஆறறின் 
்மறு்கனரயில் உள்ள கிரடா்மத்தில் வளர்ந்தவன். 
்சடாயடாவைம் சிவன் ப்கடாயிலின் அ்றங்்கடாவலர் 
இக்்கடடுனரயடாளரின் ்தடாயின் ்தநன்த. எைபவ 
இக்்கடடுனரயடாளபர ்சடாயடாவை நடாவலின் ்சமூ்க 
குறுக்கு நவடடுத் ப்தடாற்றத்ன்த ்சரி என்று 
ந்சடால்லக்கூடிய இரத்்தமும் ்சன்தயு்மடாை ்சடாடசி. 
இக்்கடடுனரயடாளரின் அறுப்தடாணடு அனுபவத்ன்த 
்கணக்கில் ந்கடாணடடால் ்சடாயடாவைம் நடாவல், 
்சடாயடாவைத்து ்மக்்கனளயும் சூழநினலனயயும் 
துல்லிய்மடா்க்ச ந்சடான்ை நடாவல் என்று தீர்ப்பு எழு்த 
்தகுதி வடாய்ந்த நீதிபதியும் இவபர.

சிேம்பரததின் அம்மா  காயவெரி 
வெ ா ழ ந ே  ஊ ர்  தி ட் ை க கு டி . 
சைாோவெனம் சிவெனாணடித யேவெர் 

அவெளுககு அணணன் முடை உைவு. 
காயவெரியின் கணவென் திடீ்ரன்று ஒருநாள் 
வீட்டை விட்டு ஓடிவிட்ைான். சைாமிோராகிப் 
யபாய்விட்ைான். நிடேகுடேநோள் 
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இது்கடாறும் ‘்சடாயடாவைம்’ நடாவனல ்தமிழில் 
சூைலியல் பறறி எழு்தப்படட மு்தல் நடாவல் என்று 
நவீை ்தமிழ இலக்கிய வடா்ச்கர்்கள் ந்கடாணடடாடி 
வருகி்றடார்்கள். ்தப்பபதும் இல்னல. நடாமும் ்சரநவடி 
நவடிப்பபடாம்.

ஆைடால்  ்ச டாய டாவைத்தின் ஆன்்மடாவில் 
புலம்நபயர்வு இலக்கியத்தின் சில கூறு்கள் 
ந்தன்படுவன்த இதுவனர யடாரும் பபசிய்தடா்கத் 
ந்தரியவில்னல. இந்த நடாவலில் புலம்நபயர்வு 
என்கி்ற ்கருத்்தடாக்்கம் ஒரு ்மருத்துவரின் ரணசிகி்சன்ச 
்கத்தி பநடாயடாளியின் உடலில் இடடு்ச ந்சல்லும் 
வடுனவப் பபடால நுணன்மயடாை்தடா்கத் ந்தன்படுகி்றது.

ந்சன்்ற நூற்றடாணடின் ந்தடாடக்்கத்தில் நி்கழும் 
இக்்கன்த ,  அந்தக் ்கடாலக்்கடடத்தின் ்சமூ்க 
அன்மப்னபயும் ்சமூ்க உ்றவு்கனளயும் துல்லிய்மடா்கப் 
பபசுகி்றது. இந்த நடாவலில் புலப்நபயர்வு பறறி 
பயடாசித்திருப்பதும் பதிவு ந்சய்திருப்பதும் 
பனடப்படாளியின் ந்தடானலபநடாக்குப் படார்னவயடா்க்ச 
ந்சடால்லத் ப்தடான்றுகி்றது.

இலங்ன்கயில் பி்றநது வளர்நது சிங்்கப்பூர் ந்சன்று 
்தைது ்மடா்மன் ஊரடாை ்சடாயடாவைத்துக்குத் திரும்பும் 
சி்தம்பரம் என்்ற இனளஞனின் வருன்கயிலிருநது 
ஆரம்பிக்கி்றது நடாவல்.

சி்தம்பரத்தின் அம்்மடா ்கடாபவரி வடாழந்த ஊர் 
திடடக்குடி. ்சடாயடாவைம் சிவைடாணடித் ப்தவர் 
அவளுக்கு அணணன் முன்ற உ்றவு. ்கடாபவரியின் 
்கணவன் திடீநரன்று ஒருநடாள் வீடனட விடடு 
ஓடிவிடடடான். ்சடாமியடாரடாகிப் பபடாய்விடடடான். 
நினலகுனலந்தடாள் ்கடாபவரி. சிவைடாணடி ்தன் 
வீடடுக்கு வநது ்தங்கியிருக்்க அனைப்பு விடுத்்தடார். 
அவரது அனைப்னபயும் நிரடா்கரித்்தடாள் ்கடாபவரி.

ஓடிப்பபடாைவனைப் பறறி ஊரின் ஏ்சசும் பப்சசும் 
அவள் ்கடாதில் விைடா்மல் பபடாகு்மடா? சின்ை கிரடா்மத்தில் 
கிளம்பும் அவதூறு்களுக்கு அளபவ கினடயடாது. 
ஆளடாளுக்கு அளநதுவிடும் ்கறபனைக் ்கன்த்களில் 
்கடாபவரி நீநதிக் ்கனரபய்ற முடியு்மடா? நநஞசுரம் 
மிக்்கவள் அவள். இத்்தன்கய சூழநினலயில் அரளி 
வின்த்கனள அனரத்துக் குடித்து ஆயுனள முடித்துக் 
ந்கடாள்வடார்்கள் அந்தக் ்கடாலத்து அப்படாவிப் 
நபண்கள். அவள் புலம்பவில்னல. புலம் நபயர்ந்தடாள். 
பபடாரும் ்கல்கமும் பபடாரடாடடமும் ்ம்தவடா்தமும் 
்மனி்தர்்கனள எப்படிப் புலம்நபயர்ச ந்சய்கின்்றைபவடா 
அப்படித்்தடான் அவலமும் அவதூறும் ்மனி்தர்்கனள 
அவ ர் ்கள்  நினல ந ப ற ்ற  இட த் திலிரு ந து 

விரடடியடிக்கி்றது பவறிடங்்களுக்கு. இதுபபடாலத்்தடான் 
ந்சன்்ற நூற்றடாணடின் மு்தல் பத்்தடாணடு்களில் 
ப்கரளடாவில் நனடநபற்ற ்தடாத்திரிக்குடடியின் 
ஸ்்மடார்த்்த வி்சடாரத்தில் ்தணடிக்்கப்படட ஆண்களும் 
ப்கரளடானவ விடடுப் புலம்நபயர்ந்தடார்்கள். 
்தடாத்ரிக்குடடியுடன் 64 ஆண்கள் ந்தடாடர்பு 
ந்கடாணடிருந்தடார்்கள். அவர்்களில் ்சடாதி நீக்்கம் 
ந்சய்யப்படட ப்மைன் ஒருவர், ஊரின் பப்சசுக்கும் 
பழிக்கும் அஞசி இலங்ன்கக்குப் பயண்மடாகி 
அங்ப்கபய இ்றநது பபடாைடார். அவரது ்ம்கன்்கள் 
பிற்கடாலத்தில் ்தமிை்கத்தின் நபருன்மக்குரிய 
பிரபலங்்கள் ஆைடார்்கள். ஊர்ப்பழி என்பது 
ஒருவனரப் நபயர்த்ந்தடுத்து அநநிய ்மணணில் 
ஊன்றி விடும்.

்சடாயடாவைத்து ்மக்்கள் பழிக்கு அஞசியவர்்கள். 
ஊர்ந்சடால்லுக்கு ்கடடுப்படடவர்்கள். ந்சன்்ற 
நூற்றடாணடில் நவளிநடாடு்களில் நபடாருளீடடக் ்கடல் 
்கடந்த டா ர் ்கள் .  ்ச டாதியப்  பணனண முன்ற 
்தனள்களிலிருநது ்தப்பவும் ்தனலநிமிர்நது நடக்்கவும் 
்தயடாரடாைது அடித்்தள குலமும் இனடநினலக் 
குலமும். இந்த்ச ்சமூ்க அதிர்வு்தடான் அல்லது 
அதிர்வின் ஆரம்பம் ்தடான் ்கடாபவரி என்கி்ற 
படாத்திரத்தின் புலப்நபயர்வு.

்க டா பவரி  ன ்க க்குை நன்தயுடன் ்தனித்து 
விடப் படடவள் .  அவள்  இலங்ன்க க் கு க் 
்கப்பபலறியபபடாது சி்தம்பரம் இரணடனர வயது 
ன்கக்குைநன்த. யடானரயும் அணடி வடாை விரும்படா்த 
ந்கௌரவமிக்்க  ந்மடாடடடாணி வம்்சத்ன்த்ச ப்சர்ந்த 
்கடாபவரி ஓடிப்பபடாைவனின் ்மனைவி என்்ற 
அவ்மடாைத்துடன் வடாை விரும்பவில்னல. 

ஓடிப்யபானவெடனப் பற்றி ஊரின் 
ஏசசும் யபசசும் அவெள் காதில 
வி ழ ா ம ல  ய ப ா கு ம ா ?  சி ன் ன 

கிராமததில கிளம்பும் அவெதூறுகளுககு 
அ ள ய வெ  கி ட ை ே ா து .  ஆ ள ா ளு க கு 
அளநதுவிடும் கற்படனக கடேகளில 
காயவெரி நீநதிக கடரயேை முடியுமா? 
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அவளின் புலம்நபயர்வுக்கு அவதூறும் 
அவ்மடாைமும் ்கடாரணங்்களடாகின்்றை. இந்தக் 
்கடாரணி்கள் புலம்நபயர்வு இலக்கியத்தில் அதி்கம் 
பப்சப்படடா்தனவ; நுடப்மடாைனவ; ந்சன்்ற 
நூற்றடாணடின் ஆரம்ப ்கடாலத்தில் பணனண முன்ற 
கிரடா்ம பரிபடாலைங்்களில் சிக்கிக் கிடந்த ்மக்்களின் 
எழு்சசினயயும் அவர்்தம் அயல்நடாடு்கனள பநடாக்கிய 
ந்கர்னவயும் ஒரு சிறு படாத்திரம் மூலம் ்சடா.்க.வின் 
்சடாயடாவைம் முன் னவக்கி்றது. 

புலம்நபயர்வின் பணபடாடடு அதிர்்சசி்கனளயும் 
ஓரிரு வரி்களில் உணர னவக்கி்றடார் ்சடா.்க.

்கடாபவரி இலங்ன்கயில் ப்தயினலத் ப்தடாடடங்்களில் 
படாடுபடுகி்றடாள். சின்ைப் னபயைடா்க சி்தம்பரம் 
அன்னையின் துயனர பங்குபபடாடடுக் ந்கடாள்கி்றடான். 
அம்ன்ம பநடாய் ்கணடு ்கடாபவரி இ்றநது பபடாகி்றடாள். 
்கடாபவரிக்்கனர உ்றவு்கள் யடாரும் ்க்தறி அழுவ்தற்கடாை 

பாதிரிோரால ஒரு வீட்டில 
சி ே ம் ப ர ம்  ய வெ ட ே க கு 
அமர்தேப்படுகிைான். அநே 

வீட்டிலிருநது பதது ரூபாய் பணம் திருடிக 
்காணடு மடேேகததிலிருநது ்காழும்பு 
்சைலகிைான். அங்யக யேவொேேததில ஒரு 
காேல மேர்கிைது.

சூழநினலயின்றி அநநிய்மணணில் ்சடாம்பலடாைடாள். 
சின்ைப் னபயன் சி்தம்பரத்ன்த ்கறுப்பு கிறித்துவப் 
படாதிரியடார் ்ம்தம் ்மடாறறி ஞடாைஸ்நடாைம் ந்சய்வித்து 
படவிட சி்தம்பர்மடா்க ்மடாறறி விடுகி்றடார். ப்தவடாலயப் 
பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து வருகி்றடான். 

படாதிரியடாரடால் ஒரு வீடடில் சி்தம்பரம் பவனலக்கு 
அ்மர்த்்தப்படுகி்றடான். அந்த வீடடிலிருநது பத்து 
ரூபடாய் பணம் திருடிக் ந்கடாணடு ்மனலய்கத்திலிருநது 
ந்கடாழும்பு ந்சல்கி்றடான். அங்ப்க ப்தவடாலயத்தில் ஒரு 
்க டா ்தல்  ்மலர்கி்றது .  இவனுனடய ்க டா ்தலி 
்கல்யடாண்மடாைவர். அவளுக்கு ஒரு ன்கக்குைநன்தயும் 
இருந்தது. அவளுடன் பை்க ஆரம்பித்து ஒன்பது 
்மடா்தங்்கள் ்கடந்த நினலயில் சி்தம்பரத்ன்த 
நிரடா்கரிக்கி்றடாள் அவைது ்கடா்தலி. சிவ்சணமு்கம் 
என்கி்ற இநதுவின் படாத்திரக் ்கனடயில் பவனலக்கு்ச 
ப்சர்கி்றடான். சிவ்சணமு்கம் படவிட சி்தம்பரத்ன்த 
நவறும் சி்தம்பர்மடா்க ்மடாறறுகி்றடார். அவன் நநறறியில் 
திருநீறு ஏறுகி்றது. மு்தலடாளியுடன் ்கதிர்்கடா்மம் 
ந்சன்று வருகி்றடான். 

்கடவுள் பக்தி என்பது சி்தம்பரத்திறகு 
ப்கள்விக்குள்ளடாகி விடுகி்றது. ப்கடாயில்்கள் அவனை 
நபடாறுத்்தவனரயில் ்தன் மீது ்மடாறுபடட 
அலங்்கடாரங்்கனள்ச ந்சய்து படார்த்்த அைகு 
நினலயங்்கள். அவன் ்கடவுள் என்கி்ற ்கருத்்தடாக்்கத்தின் 
மீது ்கரி்சை்மற்றவைடா்க ்கவனலயற்றவைடா்க 
்ம டா றி வி டு கி ்ற டா ன் .  ்க ன ட சி ய டா ்க  கி ர டா ப் 
னவத்துக்ந்கடாணட சி்தம்பர்மடா்க ்சடாயடாவைம் 
சிவைடாணடித் ப்தவர் வீடடுக்கு வந்தனடகி்றடான்.

நவீை யு்கத்தில் அயல்கத்தில் சி்தம்பரம் நபற்ற 
அறினவக் ந்கடாணடு பூர்வி்க ்மணணில் வைத்ன்த 
அழித்து ஆனல அன்மக்கி்றடான். 256 பக்்கங்்கள் 
ந்கடாணட இந்த நடாவலில் ்கடாவிரியின் புலம்நபயர்வும் 
அநநிய ்மணணில் ஆளடாை சி்தம்பரத்தின் வருன்கயும் 
ஓரிரு பக்்கங்்களில் முடிநது விடுகின்்றை. இவவிரு 
பக்்கங்்கள் ந்சடால்லடா்மல் ந்சடால்பனவ ்தடான் 
்சடாயடாவைம் என்்ற நடாவலின் புலம்நபயர்வு பறறிய 
அதிர்வு்கள். சி்தம்பரத்திறகு நி்கழந்த ்ம்த்மடாற்றங்்களும் 
்கலடா்ச்சடார ்மடாற்றங்்களும் ்மை்மடாற்றங்்களும்்தடான் 
உல்கம் முழுதும் நி்கழநது ந்கடாணடிருக்கின்்ற 
புலம்நபயர்வின் வினளவு்கள். அந்த வி்தத்தில் நி்கைப் 
பபடாகி்ற ்சமூ்க ்மடாற்றத்ன்தயும் அ்தன் உடன்நி்கழவடாை 
புலப்நபயர்னவயும் ்சடாயடாவைத்தில் பதிவு ந்சய்துள்ள 
இளவயது ்சடா.்கனவ எணபது வயன்த எடடிக் 
ந்கடாணடிருக்கும் இந்த பவனளயில் படாரடாடடலடாம். 

்சடாயடாவைம், ்சரிந்த குடும்பத்தின் புலப்நபயர்வில் 
எரிந்த வைம்.
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்தமிழா விழி ்தமிபழ ைழி்தமிழா விழி ்தமிபழ ைழி

்பாரதி கணணம்மா்பாரதி கணணம்மா

தங்த் தமிழி�மம தமிழீநத தனியி�மம
வங்க் ் ைமலொடெ வட்யொ் பு்ழ்ப்பொடும்
சிங்தம� உலகில சீரியநடை மபொட்டு
பங்மிலலொ வொழ்டவப் பொருக்ம் பரிெளிப்பீர்.

பகுத்துண்டு   வொழ்நதயி�ம் பொதரலலொம் வொழுமி�ம்
 வகுத்த வொழ்விட�மய டவயத்துக்குத் தநதயி�ம்
ததொகுத்த நூலவழிமய ததொலலுலட் ஆண்ையி�ம்
பகுத்தறிவொ� இ�ம் டபநதமிழர் இ�மொமம!

தமிழுக்குத் தொழ்வு வநதொல தமிழி�ம் தொழும்.
தமிழனுக்குத் தொழ்வு வநதொல தமிழ்நொடு தொழும்.
தமிழ்நொடு தொழ்வடைநதொல தரணிமய தொழும்.
தமிழம� விழித்திடு் தொழ்விட� வீழ்த்திடு்!

அறிவொல சுைர் பரப்பி அகிலத்தில மவர்விட்டு 
தநறியொ� வொழ்விட� நித்தமும் வொழ்நதிடும்
தெறிவொ� தமிழி�மம சீர்க்த்ட்டு பொழ்பட்டு
வறிய வொழ்விட�மய வொழ்நதிை தெய்குடவமயொ?

தெமுடம நிடறவொழ்வு தெம்மொர்நத பீடுநடை
வழடம தமிழனிடல தொழ்நது விழலொமமொ?
படழடம முடறமறநமத பழக்்ம் தட� மறநமத
தமிழன் வொழலொமமொ?தன்னிடல தொழலொமமொ?

நொைொண்ை மபொதும் தமிழன் வீைொண்ைமபொதும்
நலலி�ம் தொன்மதடி  நறறமிழன் வொழ்நதமபொதும்
நூலொண்ை தமிழ்ப்புலவர் நூறொண்டு வொழும் விதம்
பொரொளும் தமிழனுக்குப் படிப்பித்துச் தென்றொமர!

பண்டைத் தமிழ் மரபு மண்ணிலதொன் துளிர்த்து
விண்ணில மதவர்க்கும் வொழும் தநறிதருமமொ?
மண்ணில நம்தமிழன் வகுத்த தநறிதயலலொம்
்ண்ணின் ் ருவிழியொய் ் ொக்் மறக்்லொமமொ?

தமிழொ விழித்ததழு!தொய்த் தமிமழ உன் வழி!
தடல நிமிர்நத வொழ்தவலலொம் த�தொக்கி
வொழ்நத நிடலயறிநது வொழ்தல முடறயொமம!
வொழும் நொத்ளலலொம் வீழும் நொ்ளொமமொ?

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி உயர்த்தமிழர் மரபு
்ருவினிமல ் ருத்தினிமல த்ொள்ட்யொய் த்ொண்ைவம�!
தருமின்பப் தபொருள்மதடி பிறநொடு தென்றவர்தொம்
தருமமிலொ இலவொழ்டவ  வொழ்நதொலது வொழ்வொமமொ?

நின்றதநறி  மறநதொர் வொழ்வுதட� இழநதொர்.
தமய்ம்டமதநறி இ்ழ்நதொர் துன்பவழிச் தென்றொர்
அழியும் வொழ்நொளில அழியொப் பு்ழ்தபறமறொர்
அறத்டதச் ெொர்நமதொமர அவனியடத அறியும்.

தெொன்�தெொல ் ொத்து தெொலலரிய தெயல்ொத்து
தபன்�ம் தபரியவ�ொய் தபருநதிறல த்ொண்ைவ�ொய்
தன்ம�ரி லொதவ�ொய் தகுதிக்கு உரியவ�ொய்
தரணியொ்ள பிறநதவம� வொழி தமிழொவொழி!

திண்டிரள்  மதொள்வன்டம தி்ட்ைொத அழ்ொண்டம!
த்ொண்ைவம� நறறமிழொ! குலத்திட�க் ் ொத்திடுவொய்
வண்டிரள் ம்ொடதயணி மொததரலொம் பு்ழ்நமதத்த
வரும்நொளில உல்ொ்ள விழித்ததழுவொய் தெநதமிழொ! 

வீரத்தின் விட்ளநிலம் விண்ைொளும் தநஞசுரம்
சூரத்த� தமலலொம் தெொலலொமல வநதுநிறகும்
வீரத்திருவுருடவ வஞெத்தொல வீழ்த்தியடத நம்
விழி்ள் மறநதிடுமமொ வீைடர வீழ்த்திடுமமொ ?
அமிழ்டதப் பழிக்கும்தமிழ் வழியில நம்வொழ்வு
்னிவின் வடிவிலும் ் ருடை ம�திலும்
்லநமத வொழ்வதொல ் தியொகி ் ண்ைொ�ொய்!
தமிழொவிழி!வொழ்வின் தவறறிமய உன்வழி!

வநமதொருக்கு விருநதளித்து வொழ்வளித்த தமிழன்

மயிலாடுது்றமயிலாடுது்ற
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வயல திருத்தி பயிரிட்டு உைவளித்த தமிழன்
சீர்க்த்ட்டு மபர்க்த்ட்டு சிறுடம அடையலொமமொ?
சி�நததழுவொய் விழித்ததழுவொய் வீறுடைத் தமிழொ!

மநொயுறறு வீழ்நததொ் நூமலொர் தெொன்�திலடல.
தொழ்வுறறு ெரிநததொ் ெரித்திரம் மபெவிலடல.
வொழ்வளித்து வநமதொர்க்கு வரிடெதயலொம் தொ�ளித்த
தங்த்தமிழம� விழி!வநதவழி நீயறி!

்றபுநிடலச் தெொன்�ொல இருபொலரின் தபொதுடம
்றபுநிடல ் லங்தெய்தொல ஆண்டமக்ம் இழிவு
்றபணி மொததரலொம் ் ண்ணீர் விட்ைழுதொல
்றபி�ொல உலத்ரியும் மக்்ம்ள மறவொதீர்.!

மனிதரில மிரு்மிஙகு நம்மிடை வொழும்
ம�ம் படதக்கும் இழிதெயடல
கூெொமல தெய்யும்
தனிமனித ஒழுக்்மிஙகு தகுதியொக்கி�ொல
தரணியில ஒரு சிலமர வொழ தகுதியொவொர்.

தபறறப் தபண்டைமய மபரம் மபசுவொர்
்றறவழி நிலலொர் ் டியவழி தெலவொர்
நறறமிழ் நொட்டினிமல நலமொ் வொழ்கிறொர்.
்றறவம� நறறமிழொ!்ட்ளதயடுக்் புறப்படு!

அரசியல பிடழத்தலிஙகு அனுதி�மும் ் ண்மைொம்
அறமவர்க்கு கூறறொகும் நொத்ளன்று அறிமயொம்.
அறதநறி திறம்பி�ொல அநதைரும் ஓதொர்.
மறதநறி மண்்வ்வும் மொதர்நிடல ் லஙகும்.

வ்ளம்குன்றி வறுடம மெரும்  நொட்டிமல
நலஙகுன்றி வொடுவமத வொழ்க்ட் யொ�ொல?
  ் ்ளம் ் ண்ை வீரர்க்கூட்ைம்்ொைொமல மபொமமொ?
நலம்தபற மவண்டுதமனில நொம் விழிக்் மவண்டும்.

என்று என்திரு நொட்டில வ்ளதமலலொம் தபருகும்?
என்று எம்நொட்ைவர் ஒழுக்்தநறி வொழ்வர்.
என்று எம்மக்்ளின் வ்ளவொழ்வு திரும்பும்?
என்று எம்மி�ம் நொட்டை நலமொக்கும்?

்ட்ளதயடுத்தலில சிலபல பயிரழியும்.
்ொலத்தின் மொறறம் ் ட்ைொயம் மவண்டும்.
்ொலத்டத தவன்றவம� ் ொலமொய் நிறபொன்.
்ொலத்டத தவன்றிைமவ ஓரணியில திரள்வீர்!

தமிழ்நூலொர் வகுத்தவழி நம்வொழ்வு அடமநதொல

த்ளர்விலலொ நலம் மெரும் வ்ளமும் ் ொண்பொர்.
தரமறமறொர் ் ட்ளயபட்ைொல தமிமழ ஆளும்.
தமிழொளும் நொள்வநதொல தரணி வொழும்.

நொடுநலம் தபறறொல வீடும்நலம்தபறும்.
்ொைொகி மபொ�தொல நொளும்மிரு் மவட்டை.
்ொடுநொைொ் ் ள்்ளமறற தமிழர்க் கூட்ைம்
பொடுபடும் திறத்மதொடு திக்த்லலொம் எழுநதிடு்!

ென்மொர்க்்ம் ெொநதம் நொட்டில மவண்டும்.
ெத்தியமம மொர்க்்மொய் தி்ழ மவண்டும்.
பைத்திறகு பலியொகி நொட்டை சுரண்டும்
பொத்டர உறுதியொ் வீழ்த்த எழுவொய்!

பைமிலலொ மருத்துவம் நொட்டில தபறமவ
பஞெமிலலொ வொழ்விட�மய நொளும் தரமவ
தஞெதமன்று வநமதொடர தொஙகி நிற்
தநஞசிலநிடற தீநதமிழொ விழித்மத எழு்!

தடலவதரலொம் ததொண்ைரொய் மொறமவண்டும் . 
தடலடமக்குத் தனித்தமிழன் வருதல மவண்டும்.
வ்ளதமலலொம் எலமலொர்க்கும் வழஙகி நிறகும்
வழக்்த்டதக் தமிழன் தொன் வ்ளர்க்் மவண்டும்.

நஞெொ� தீமயொடர ஒறுத்து  நீக்கி
நட்பொ் பிறநொட்டைச் மெர்க்் மவண்டும்
நலிவுறற நலமலொடர ் ொக்் மவண்டும்.
நொதமலலொம் நலமலொரொய் மொற மவண்டும்.

இடமமபொல இட்ளமயொடர ் ொத்து நின்றொல
விழியொ் முதிமயொடர மபொறறி வொழ்வர்.
வித்தொ் நறத்ொள்ட் விடதத்து விட்ைொல 
தெொத்தொகும் தமிழி�மம புரிநது த்ொள்வீர்.

ஒழுக்்த்தின் மமன்டமடய உல்ம் உைர
ஒழுக்்மொய் வொழ்வமத வொழ்தவன்று ததளிய 
ஊடரமய ஆட்டி டவக்் வநததுதொன்
உயிடரமய பறித்துவொழும் த்ொமரொ�ொ என்மபன்.

தொயினும் இனிய தமிழ்ச் ெொன்மறொர் தெொன்�
தரமொ� வழக்்த்டத பழக்்மொய் ஏறறு
தரணியில வொழ்மவொர்க்கு அச்ெம் இலடல.
தமிழன்தொன் பண்பொட்டின் ஆணி மவரொ�ொன்.

உலம் உன்விடல என்�?வொஙகுமவன் 
ஓஙகி உடரத்தவ தரலலொம் ஒடுஙகிவிட்ைொர்
தன்ட�  மறநதவர்  தறிக்த்ட்டு நின்றவர்
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உண்டமடய குழித்மதொண்டி புடதத்து வொழ்நதவர்
தவளிமய வரவழியிலடல மவடலத்தர வொய்ப்பிலடல.

பைத்டதத் தின்�மவொ பொஙகுைன் ெடமக்்மவொ
்ொடெ மைமைக்் ் றியொக்கி உண்ைமவொ 
்ற்ொத மனிதயி�ம் ் தி்லஙகி நிறகுடதயொ!

நின்றொல நைநதொல நிமிர்நதொல அமர்நதொல
என்� தெய்தொலும் வொய்திறநதொல தபொய்
வொழ்நது பழகியவன் வட்யின்றி நிறகிறொன்.
உைன்பிறப்பு பொெம் ஓடிஒளிய ் ண்மைொம்

உறவுக்கூட்ைம் எலலொம் திக்கிமலமய ் ொைவிலடல
வொஙகும் ெம்ப்ளத்திறகு மவடல தெய்மவொரும்
வரவிலடல என்கிறொர் ் ொரைம் ம்ட்ைொல
த்ொமரொ�ொ என்கிறொர் த்ொடுத்தததலலொம் மறநமத!

த்ொடியமநொய் நொட்டிலஅழிநதிை மவண்டும்
த்ொடுடமதயலலொம் நம்டம விட்டு ஓடிைமவண்டும்.
தரமொ� மருநதி�ொல தரணிடய ் ொத்திைமவண்டும் 
தமிழன்தொன் அச்தெயடல தெய்திைவும் மவண்டும்.

நின்ற தநடுநதமிழ் நீங்ொ பு்ழுைம�
தவன்ற தபருநதமிழர் தென்ற இைத்தினிமல
மவரூன்றி நிடலத்ததி�ொல தன்ட� தன்னி�த்டத
மபரூன்ற தெய்திைமவ விழித்திடு தமிழொ!

பொர்க்கும் இைதமலலொம் படதபடதக்் டவத்திடும்
சீர்ப்படுத்த திைறிடும் மவதட�யில உல்ம்
மநர்ப்படுத்த ் றறவம�! மநர்நத துயரத்டத
பொரினிமல இலலொமல பறநமதொை தெய்திடுவொய்!

உலம்ொர் எழுதறியொ ் ொலத்மத ஏறறமுைன்
இலக்்ை இலக்கியம் ் ண்ைவம� எழு்!
வ்ளத்டத தமதொக்கி வொழ்டவ நலமொக்கி
வொழ வநதவம�  விழித்ததழு தமிழொ!

இடறவனிைம் தமிழன் ம்ட்ை. வரத்தினிமல
மநொயறற வொழ்டவமய  அரு்ளொய் ம்ட்ைொன்.
மடறயொ� தமிழ்வழியில மொண்புடை தமிழம�ொ
வடறயின்றி மொரியொய்  .நலத்டதமய வழஙகி�ொன்.
மறறவர் வொழ்வினிமல மருநமத உைவுதமிழ்க்
்றறவர் வொழ்வினிமல உைமவ மருநது
தவறறிப் தபறறிடு தமிழொ உலட்மய
தவறறிப் தபற தயண்ணும்  மநொதயொழித்மத!

தமிழ் வநத்ொலம் முதல வொழ்மவொடு
டவத்தியம் வொ�நூல வட்யொ� ் ணிதம்
வரலொறு படைத்த ததலலொம்  மனிதகுலம்
வொழ்த்தி வரமவறறு வொழ்நதடத அறிமவொம்!

அச்ெம் ஒன்றறிமயொம் அடிடம நிடலயறிமயொம்
துச்ெதம� தீடம்ட்ளத் துறத்தி வொழ்நதிட்மைொம்
நத்தி வநதவடர நமரொ் ஏறறிட்மைொம
தமத்தபு்ழ் தபறறவம� வொழ்் பலலொண்டு!

சிக்் தலன்றொல  தீர்க்கும் திறமொ� தபருமன்�ர்
தக்்வர் துடைமயொடு
தரணிடய ஆண்ைதி�ொல
மிக்் பு்மழொடும் மிகுநத நலத்மதொடும்
அவனியிமல வொழ்நத ் டதஅறிவீமரொ உலம்ொமர!

வறறொத ் ஙட்மபொல வ்ளமொ� ம�ம்
சுறறொடர சுறறடவக்கும்  நிடலயொ� தமிழ்
தபறறொம� தமிழ்ம்ம� தபருடம தபற
்லவிவழி   உறறொடர உலம்ொடரக் ் ொத்திடு்!

த்ொடிய மநொதயன்றொலும் த்ொமரொ�ொடவ வொழ்த்திடு்.
தநடியநொள் ் ழித்து இலலிமல எலமலொரும்.
்ொறறு மொசிலடல நீரும் மொசிலடல.
மவறறுலகில வொழ்வதுமபொல விரும்பி வொழ்கிமறொம்.

்ைவன் மட�வி ் ளித்து வொழ்கின்றொர்.
குழநடத குடும்பம் த்ொண்ைொடி மகிழ்கின்றொர்.
இருப்படத உண்கிறொர் ஏக்்ம் எதுவுமிலடல.
மறுப்பதறகிலடல இதுமபொல நொம் வொழ்நது.

தன்தபண்டு தன்பிள்ட்ள தன்வீடு என்று  
தனித்மத வொழ்கின்றொர் தனிடமயில இருப்பத�ொல
மநொயின் ் டுடமடய ் ொைொமல தெய்கின்றொர்
தொயினிய தமிழ்மறவர் தரணிடய ் ொத்திைமவ!

இதுவும் ் ைநதுமபொம் இனிடம மதடிவரும்.
எதுவநதொலுமம தனித்மத தவன்றிடுமவொம்.
மதடவக்ம் மு்க்்வெம் மதடி அணிநதிடுமவொம்.
மதனினிய தமிழ்நலலொர் பொடதயில தென்றிடுமவொம்.
  . 
தங்த்தமிழி�மம!தமிழீநத நலலி�மம!
வங்க் ் ைமலொடெ வட்யொய் பு்ழ்ப்பொடும்.
சிங்தம� உலகில சீரியநடை மபொட்டு
பங்மிலலொ வொழ்டவ பொருக்ம் பரிெளிப்பீர்!
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பசன்லன

அன்று ேளளி விடுமுவ்ற என்ேததால் துலுககனூர் ஏரிப்ேககம் வேதாகைதாம் என்று 
முடிவவடு்ததிருந்ததார் வி்தயதா டீச்சர்.  ஆ்ததூரில் உளளை ்நகரதாடசி 
்நடுநிவைப்ேளளியின் அறிவியல் ஆசிரிவயததான் வி்தயதா. ேடி்தது முடி்தததும் 

உடவன ஆசிரியப் ேணிககு வந்தவர் என்ேததாலும், மதாணவர்களுககு எவதயும் புரியும் 
வவகயில், எளிவமயதான முவ்றயில், யததார்்ததமதாய் ேதாடம் ்நட்ததுவததாலும் எடடதாம் வகுப்பு 
மதாணவர்களுககுப் பிடி்தத ஆசிரிவயயதாகிப் வேதானதார்.

அது நவம்பர் ்மடா்தம் என்ப்தடால் அனட்மனை 
நபய்திருந்தது. இ்தைடால் பல ஆணடு்களடா்க 
வ்றணடுபபடாய்க் கிடந்த துலுக்்கனூர் ஏரி, ்கடல் 
பபடால் நிரம்பி இருந்தது. இன்தப் படார்க்்க ்மக்்கள் 
கூடடம் கூடட்மடா்க்ச ந்சல்கி்றடார்்கள் என்று 
ப்கள்விப்படடிருந்தடார் வித்யடா.

துலுக்்கனூர் ஏரி நிரம்பி இருந்த்தடால் ஆத்தூருக்குத் 
்தணணீர் பஞ்சம் இருக்்கடாது. கிடடத்்தடட 50 ஏக்்கர் 
அளவில் பரநது விரிநதிருந்தது இந்த ஏரி. 

வீடடிலிருநது ்தைது ஸ்கூடடியில் கிளம்பியவர், 
ஆத்தூரிலிருநது நபரம்பலூர் ந்சல்லும் ்சடானலயில் 
்தைது வணடினய ஓடடிைடார். அனர கிபலடா மீடடர் 
தூரத்தில் துலுக்்கனூர் ஏரி ்கணணுக்குத் ந்தன்படடது.

தூரத்திலிருநது படார்க்கும்பபடாப்த… ஏரியில் 
நிரம்பியிருந்த நீர்… ’வடாங்்க… வடாங்்க…’ என்று 
அனலக்்கரங்்களடால் அவனர வரபவறபது பபடால் 
இருந்தது.

ஏரியின் ்கனர ப்மல் உள்ள வழித்்தடத்தில், 
வணடினய ஏறறியவர் ஒன்்றனர கிபலடா மீடடர் 
ந்தடானலவில் உள்ள ஏரியின் ்ம்தகு்கள் இருக்கும் 
பக்்கம் நி்தடாை்மடா்க ஓடடி்ச ந்சன்்றடார்.

்கடந்த சில நடாட்களடா்க ஆர்ப்பரித்துக் ந்கடாடடிய 

்மனை, ஏரிக்்கனரயின் இடது பு்றம், ந்சநநீர் நின்றநது, 
்கடல்பபடால் ்கடாடசி அளித்்தது. அ்தன் ்கனரபயடாரத்தில் 
வ்றடசியில் இருந்த ்கள்ளி்சந்சடி்கள் எல்லடாம், 
புதுநீனரக் ்கணடதும் ்மஞ்சள் நி்றப் பூக்்கனளயும், 
சில ்கள்ளி்சந்சடி்கள் சிவப்பு நி்றப் பைங்்கனளயும் 
நவளிக்்கடாடடி சிரித்்தை.

வலதுபு்றம் படார்த்்தடார், ்கரிய நபரும் யடானையின் 
்கடால்்கனளப் பபடால், வரின்ச ்கடடிக்ந்கடாணடு நின்்ற 
னவரம் படாய்ந்த பனை்மரங்்களும் ,  அ்தன் 
பின்ைணியில் புது்மனைனயக் ்கணட நநல்வயல்்களும், 
்கரும்புத்   ப்த டாடடங்்களும் பசுன்மனயப் 
பபடார்த்திக்ந்கடாணடிருந்த அைகு ்கணணுக்கு 
ந்தரிந்தது.

நீரில்னல என்்றடால் எதிலுப்ம உயிர் இருக்்கடாது. 
’நீரின்றி அன்மயடாது உலகு’ என்று வள்ளுவர் 
ந்சடான்ைது எவவளவு உணன்ம என்று நினைத்்தபடி 
வணடினய ஓடடிக்ந்கடாணடிருந்தவர், தூரத்தில் 
இரணடு சிறுவர்்கள் இருப்பன்தப் படார்த்்தடார்.

அவர்்களில் ஒருவன் உணடிவில்னல (்கவண) 
ந ்க டாணடு ,  ந ்சடி்களில்  உட்க டா ர் நதிரு ந ்த 
சிடடுக்குருவி்கனளக் குறிபடார்த்து அடிக்்க முயறசித்துக் 
ந்கடாணடிருந்தடான்.

்ம ற ந்ற டா ரு வ னி ன்  ன ்க யி ல்  இ ர ண டு 

ைாழ்க்வகப் பாடம் ைாழ்க்வகப் பாடம் 

மமா. கமணசனமமா. கமணசன
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நநடாள்ள்மனடயடான் குருவி்கள், வடாயில் இரத்்தம் 
சிநதியபடி ந்தடாங்கிக்ந்கடாணடிருந்தை. அவன் 
வடாயிலும் இரத்்த்சசிவப்பு..

அருகில் ந்சன்று படார்த்்ததும் அ்சசிறுவர்்கனள 
அனடயடாளம் ்கணடுந்கடாணடடார். குருவி்கனளக் 
ன்கயில் பிடித்துக்ந்கடாணடிருந்தவன் ந்சநதில். 
உணடிவில்லடால் குருவினய அடிக்்க நின்்றவன் 
்மணி்கணடன். 

்சறறு தூரத்தில் ’படய் ்மணி…’ என்று குரல் வந்தது. 
குரல் வந்த தின்சனயத் திரும்பிப்படார்த்்தடார். அங்ப்க 
்சசிகு்மடார் ன்கயில் உள்ள ்சணல் ்கயிற்றடால் ஓணடானை 
சு ரு க் கு ப்  ப ப டா டடு  பிடி த்து க் ந்க டாணபட 
வநதுந்கடாணடிருந்தடான்.

“ஏன்டடா ஓணடானைப் பிடி்சசிகிடடு வர…” என்று 
்மணி்கணடன் ப்கடடதும்… “படய்… ரடா்மரு ்தணணி 
பவணும்னு ப்கடடப்ப இந்த ஓணடான் ்தரலயடாம். 
அணிலு்தடான் ்தநது்ச்சடாம். அ்தடான் எங்்க படாத்்தடாலும் 
இந்த ஓணடானை புடி்சசி ந்கடால்லுப்றன்” என்்றடான் 
்சசிகு்மடார்.

“அது்சரி… உங்்க வடாயில என்ைடடா ரத்்தம்… 
குருவிங்்க ந்கடாத்திடு்ச்சடா…” என்்றடான் ்சசிகு்மடார்.

“இல்லடடா… நரடாம்ப பசி்சசுது. அ்தடான் 
்கள்ளிப்பைம் பறி்சசி ்சடாப்பிடபடடாம். இப்ப அடிக்்க்ற 

குருவி எல்லடாம் ்மத்தியடாை ்சடாப்படாடடுக்கு…” 
என்்றடான் ்மணி்கணடன்.

இவர்்கள் மூவருப்ம வித்யடா டீ்ச்சரின் வகுப்பில் 
படிக்கும் ்மடாணவர்்கள். அவர்்களது அரு்கடான்மயில் 
வந்ததும் வணடினய நிறுத்திைடார். “ந்சநதில், 
்மணி்கணடன், ்சசி… வடாங்்க இங்்க…” என்று 
கூப்பிடடடார்.

“படய்… யடாபரடா நம்்மனள கூப்பட்றடாங்்கடடா…” 
என்று ந்சடால்லிய ந்சநதில், குரல் வந்த தின்சனயப் 
படார்த்்தவன், வித்யடா டீ்ச்சனரப் படார்த்்ததும் 
“ஐய்யய்பயடா… நம்்ம வித்யடா டீ்ச்சர்டடா… ஓடுங்்கடடா” 
என்்றபடி ஓட ஆரம்பித்்தடான். ்மற்ற இரணடு பபரும் 
அவன் பின்ைடாபலபய ்தனலந்தறிக்்க ஓடிைடார்்கள்.

“படய்… படய்… நில்லுங்்கடடா…” என்று வித்யடா 
டீ்ச்சர்  கூப்பிடடது அவர்்களின் ்க டாதில் 
விழுந்தபபடாதும், நநல்வயலின் வரப்புப் பகுதி 
வழிபய புகுநது , நவகுபவ்க்மடா்க வீடடிறகு 
ஓடிப்பபடாைடார்்கள்.

்மறுநடாள் பள்ளிக்கு வந்தடார் வித்யடா. ்சமூ்க 
அறிவியல் ஆசிரினயயடாை புனி்தடாவும் வர, “என்ை 
வித்யடா? பநத்து உன் வீடடுக்கு பபடான் பணணிபைபை. 
நீ நவளிய பபடாயிருக்கி்ற்தடா ந்சடான்ைடாங்்க?’” என்்றடார்

“ஆ்மடாம் புனி்தடா… நரடாம்ப வருேம் ்கழி்சசு நம்்ம 
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துலுக்்கனூர்  ஏரி  நி ரம்பி  இருக்குதுன்னு 
ந்சடான்ைடாங்்க… அ்தடான் படாக்்கலடாமுன்னு பபடாயிடடு 
வநப்தன்… அப்பபடா்தடான் நீ பபடான் பணணியிருக்்க… 
ஏன் எ்தடா்சசும் முக்கிய்மடாை விேய்மடா..?”

“அந்தல்லடாம் ஒணணுமில்ல… சும்்மடா்தடான் 
கூப்பிடபடன். ்சரி… எைக்கு ஏைடாம் வகுப்பு கிளடாஸ் 
இருக்கு, பபடாயிடடு வபரன்.” என்்றபடி புனி்தடா 
கிளம்பிப் பபடாைடார்.

்தன்னுனடய வகுப்பிறகுள் நுனைந்தடார் வித்யடா. 
எல்லடா ்மடாணவர்்களும் எழுநது நின்று “குட்மடார்னிங் 
டீ்ச்சர்” என்்றைர்.

” கு ட ்ம டா ர்னிங்  ஸ் டூடணடஸ் ”  என்று 
ந்சடால்லிவிடடு,  வருன்கப்பதிவு  எடுத்்தடார். 

வகுப்பில் ந்மடாத்்தம் 42 ்மடாணவர்்கள். எல்பலடார் 
நபயனரயும் கூப்பிடடடார். ந்சநதில், ்மணி்கணடன், 
்சசிகு்மடானரத் ்தவிர ்மற்ற அனைவரும் வகுப்புக்கு 
வநதிருந்தைர்.

“ந்சநதில், ்மணி்கணடன், ்சசிகு்மடார்… ஏன் இந்த 
மூணு பபரும் வரல… ரப்மஷ்.. இவங்்க மூணு பபரும் 
உன்பைடாடு வீடடுக்கு பக்்கத்து வீடு்கள்்தடாபை…” 
என்று ஒரு ்மடாணவனைப் படார்த்துக் ப்கடடடார். 

”மூணு பபரும் ஸ்கூலுக்கு்தடான் டீ்ச்சர் வந்தடாங்்க… 
ஆைடா ஏன் இன்னும் கிளடாஸ்க்கு வரலன்னு ந்தரியல 
டீ்ச்சர்” என்்றடான் ரப்மஷ்.

”்சரி… வரும்பபடாது வரடடும்… படாத்துக்்கலடாம். 
நவள்ளிக்கிைன்ம என்ை படாடம் படி்சப்சடாம்.” 
என்்றடார்

”உயிர்்ச்ச்மநினலயும் உணவு்ச்சங்கிலியும் டீ்ச்சர்” 
என்்றடான் ்கபணஷ். அ்தறகு ”ஆ்மடாம் டீ்ச்சர்” 
என்்றடாள் அஸ்மி்தடா.

“்சரி… இன்னைக்கு அ்தபைடாட ந்தடாடர்்சசினயயும் 
அப்படிபய ்தடாவரங்்கள்… விலங்கு்கள் பத்தியும் 
படாக்்கலடாம்” என்்றபடி, எடடடாம் வகுப்பு அறிவியல் 
புத்்த்கத்ன்த விரித்துனவத்்தபடி படாடம் நடத்்த 
ஆரம்பித்்தடார்.

பத்து நிமிடம் ்கழித்்ததும், வகுப்பன்றயில் வடா்சலில் 
நிைலடாடியது. திரும்பிப் படார்த்்தடார். 

ந்சநதில், ்மணி்கணடன், ்சசிகு்மடார் மூவரும் 
்தனலனயத் ந்தடாங்்கப்பபடாடடுக்ந்கடாணடு, “உள்பள 
வ ர ல டா ்ம டா  டீ ்ச ்ச ர் … ”  என்று  கூடட டா ்க 
இரடா்கமிழுத்்தடார்்கள்.

“வடாங்்க மும்மூர்த்தி்கபள… எங்்க பபடாயிருநதீங்்க… 
ஏன் அடுத்்த பீரியடுக்கு வரபவணடியது்தடாை…” 
என்்றடார்

வகுப்பப  ‘ந்கடால்நலை’ சிரித்்தது.

“பபடாங்்க… பபடாய் உட்கடாருங்்க… கிளடாஸ் 
முடிஞ்சதும் ்கவனி்சசுக்்கப்றன்…” என்்றடார் வித்யடா.

மூவரும் அவர்்கள் இடத்தில் அ்மர்ந்ததும், 
படாடத்ன்தத் ந்தடாடங்கிைடார்.

“நடா்ம சுவடாசிக்்க என்ை பவணும்?”

”மூக்கு பவணும் டீ்ச்சர்” என்்றடான் ந்சநதில்.

மீணடும் சிரிப்நபடாலி.

“ஆக்சிஜன் டீ்ச்சர்” என்்றடாள் ்ம்கடாலடசுமி?

”நவரிகுட ்ம்கடாலடசுமி… ்சரி. ஆக்சிஜன் ந்மக்கு 
எப்படி கினடக்குது?”

”்மரங்்கள் உள்ளிடட ்தடாவரங்்களில் இருநது 
டீ்ச்சர்” என்்றடான் ்கபணஷ்.

’ ’ ்சரி… ்தடாவரங்்கள் எப்படி முனளக்குது 
ந்சடால்லுங்்க” என்்றடார் வித்யடா.

”வின்த நடடு னவக்்க்ற்தடால முனளக்குதுங்்க 
டீ்ச்சர்” என்்றடாள் அஸ்மி்தடா

”்சரி… வீடடுப்பக்்கத்துல, கிரடா்மங்்கள்ல, ந்கரத்துல 
எல்லடாம் நடா்ம நடடு னவக்்கப்றடாம். ்கடாடு்கள், 
்மனல்களில் எல்லடாம் எப்படி அவபளடா ்மரங்்கள், 
ந்சடி்கள், ந்கடாடி்கள்… யடார் நடடு னவ்ச்சடா..?”

பழுதது இருககும் பழங்கடள குருவி, 
கிளி, காகம் யபான்ை பைடவெகள் 
விடேகயளாடு உணணுகின்ைன. 

்வெளிச்சைலலும் இைங்களில எசசைங்கடள 
இடும்யபாது, உணணும் கனிகளின் 
வி ட ே க ள் ,  ம ண ணி ல  பு ட ே ந து 
்சைடிகளாக, மரங்களாக வெளருகின்ைன.
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எ ல் பல டா ரு ம்  வி ன ட  ந ்த ரி ய டா ்ம ல் 
முழித்துக்ந்கடாணடிருக்்க… “்கபணஷ் பபடாய் நடடு 
வ்சசிடடு வநதிருப்படான் டீ்ச்சர்… அவன்்தடான் 
எப்பவும் ந்சடியும் ன்கயு்மடா இருப்படான்…” என்்றடான் 
ேபி.

“ஏய் ேபி.. சும்்மடா இரு… என்ை ந்தரியனலயடா..?” 
என்று ்மடாணவர்்கனளப் படார்த்துக் ப்கடடடார் வித்யடா.

அனைவரும் ஒருமித்்தக் குரலில் “ந்தரியனலங்்க 
டீ்ச்சர்”  என்்றைர்.

்தடாவரங்்களடாைது ்கடாறறு, ்தணணீர், விலங்கு்கள், 
்மனி்தர்்கள் மூல்மடா்க பரவுது. ்மனு்சங்்களடால்தடான் 
்ம ர ங் ்க ள்  அ தி ்க ்ம டா  ப ர வு து ன் னு 
நினை்சசிகிடடிருப்பபடாம். ஆைடால், ்மனு்சங்னள விட 
ப்றனவ்கள் ்மறறும் விலங்கு்கள் மூல்மடா்தடான் 
்தடாவரங்்கள் அதி்க்மடா பரவுது.” 

வகுப்பில் ஒரு குணடூசி விழும் ்சத்்தம் கூட 
ப்கட்கவில்னல. அனைவரும் வித்யடாவின் மு்கத்ன்தபய 
படார்த்துக் ந்கடாணடிருந்தைர்.

“பழுத்து இருக்கும் பைங்்கனள குருவி, கிளி, ்கடா்கம் 
பபடான்்ற ப்றனவ்கள் வின்த்கபளடாடு உணணுகின்்றை. 
நவளி்சந்சல்லும் இடங்்களில் எ்ச்சங்்கனள 
இடும்பபடாது, உணணும் ்கனி்களின் வின்த்கள், 
்மணணில் புன்தநது ந்சடி்களடா்க, ்மரங்்களடா்க 
வளருகின்்றை. இ்தைடால்்தடான் ்கடாடு்கள், ்மனல்கள் 
பபடான்்ற இடங்்களில் ்தடாவரங்்கள் வளருது. 
்தடாவரங்்கள் இருந்தடால்்தடான் ்மனி்தர்்களடாை நடா்ம 
வடாைமுடியும். ்தடாவரங்்கள் இருக்்கணும்ைடா 
ப்றனவ்களும் இருக்்கணும். அணில், குரங்கு பபடான்்ற 
விலங்கு்களடாலும் வின்த்கள் ்மணணில் பரவுகின்்றை. 
அப்படிப்படட ப்றனவ்கனள நம்மில் சிலர் 
உணவுக்்கடா்கவும், நபடாழுதுபபடாக்கிற்கடா்கவும் அடி்சசி 
்சடா்கடி்சசிடு்றடாங்்க. ந்மக்கும் குடும்பம் இருக்்க்றது 
பபடால, அந்த ப்றனவ்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கும். 
அப்படா ப்றனவ, அம்்மடா ப்றனவ, குஞசுப்ப்றனவன்னு 
இருக்கும். அ்தபைடாட இைப்னப யடார் ஈடு ந்சய்வடா..? 
இந்தல்லடாம் அவங்்களுக்கு ந்தரிஞசிருந்தடா அப்படி 
ந்சய்ய்மடாடடடாங்்க… என்ை ந்சநதில், ்மணி்கணடன்… 
நடான் ந்சடால்்றது ்சரி்தடாபை…” என்்றடார்.

“ஆ்மடா.. ஆ்மடாம்… டீ்ச்சர்…” என்று ்தடு்மடாறியபடிபய 
இரணடு பபரும் பதில் ந்சடான்ைடார்்கள்.

“்மனைக்  ்கடாலம் வநதுடடடாபல… ந்கடாசுக்்கள் 
பனடநயடுக்்க ஆரம்பி்சசிடும். அந்த ந்கடாசுக்்கனள 
எல்லடாம் ஓணடான், பல்லி பபடான்்ற சிறு ஊர்வை 
பிரடாணி்கள் ்சடாப்பிடடுடும். 

ஆைடா.. சிலர் என்ைடடான்ைடா… ரடா்மர் ்கன்தனய 
ந்சடால்லி அன்த ்சடா்கடிக்்க்றடாங்்க. அந்த பிரடாணியடால 
்மனி்தர் குலத்திறகு நின்றய நன்ன்ம்கள் இருக்குங்்க்றது 
ந்தரிய்மடாடபடங்குது…” அப்படித்்தடாபை ்சசிகு்மடார் 
என்்றடார்.

”ஆ்மடாங்… டீ்ச்ச…..” என்று வடார்த்ன்த்கனள 
ந்மன்று விழுங்கிைடான் ்சசிகு்மடார்.

“அணில்்கள், குருவி்கள், ஓணடான்்கள் பபடான்்ற 
உயிரிைங்்கள் இல்னல என்்றடால் ,  பூமியில் 
உயிர்்ச்ச்மநினல ந்கடடு, பூமியில் உள்ள உயிரிைங்்கள் 
எல்லடாம் அழிஞசி பபடாயிடும். இயறன்கனய 
படாது்கடாப்பது ந்மது ்கடன்ம. உயிரிைங்்கனள 
படாது்கடாப்பதும் ந்மது ்கடன்ம. படாடம் புரிஞசு்தடா…” 
என்்றடார் வித்யடா.

்மடாணவர்்கள் அனைவருக்கும் வித்யடா டீ்ச்சர் 
ந்சடான்ை அறிவியல் படாடம் ்மடடும் புரிந்தது. 
குறிப்பிடட மூன்று பபருக்கும் அ்தனுள் இருக்கும் 
வடாழக்ன்கப் படாடமும் புரிந்தது.
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மாலா உத்தணடராமனமாலா உத்தணடராமன

முழு நிைவு வவளிச்ச்ததில், பூவன்குப்ேம் கிரதாம்தது மககள ேஞசதாய்தது வமவட 
அருகில் கூடினர்.பூவன்குப்ேம் ! வேயருககு ஏற்்றேடிவய பூ்ததுக குலுஙகும், ேசுவம  
நிவ்றந்த அழகிய கிரதாமம். ேதிவனந்து வதருககள; ்நதானூறு குடும்ேஙகள; 

ஏ்றககுவ்றய மூவதாயிரம் வேர் வதாசம். விவசதாயம் அவர் களுககு உயிர் மூச்சு! ஊர் மிரதாசும் 
சிை எடுபிடிகளும் திடடம் தீடடி ஊவரக கூடடியிருககி்றதார்கள என்ேது ேைருககு வதரியதாது.
மிரதாசு முதலில் வேச்வச துவககினதார்.

“எல்லடாருக்கும் வணக்்கம். நம்்ம கிரடா்மத்ன்த 
இன்னும் ந்சழிப்படாை்தடா  ்ம டாத்்தணும்கி்ற 
பநடாக்்கத்ப்தடாட நம்்ம வயல் பகுதியில் ்கடாஸ்டிக் 
ப்சடாடடா ஆனல நிறுவ ஒரு ்தனியடார் நிறுவைம் முன் 
வநதிருக்கு.கிடடத்்தடட நூறு ஏக்்கர் நிலம் 
ப்தனவப்படுது.்மடார்க்ந்கடவினலனயவிடகூடு்தல்ப
ணம்ந்கடாடுத்து வடாங்்க ்தயடாரடா்க இருக்்கடாங்்க.. நடானும் 
இன்னும் சில பபரும் நிலம் விற்க முடிவு 
பணணிடபடடாம்.. நீங்்களும் அதுக்கு ்சம்்மதிப்பீங்்கன்னு 
நம்பப்றன்..” பநரடியடா்க விேயத்ன்தக் கூறிைடார்.

இந்த துருப்பு்சசீடடு,்மநதிரவடார்த்ன்த பலபபரின் 
உள்ளத்தில் சுறுசுறுப்படா்க  பவனலந்சய்ய 
ஆரம்பித்்தது.

“ஒரு ஏக்்கருக்கு என்ைவினல? லடாபம் எவவளவு.?” 
ஆளடாளுக்கு ்சநப்த்கம் எழுப்பிைர்.

ஒவநவடாரு ப்கள்விக்கும் விவர்மடா்க வினட 
அளித்்தடார் மிரடாசு. 

“ இனிப்மல்  விவ்ச டா ய த்ன்த  ந ம்பிைடால் 

நடுத்ந்தருவில் நிக்்க  பவணடியது ்தடான் . ! 
வடாைம்நபடாழியனல..்கடால்வடாய்வ்றணடிரு்சசு..
நீரடா்தடாரம்இல்னல .்கணி்ச்மடா்க ஒருந்தடான்க 
கினட்சசு,அன்த பபங்கில் பபடாடடடால் வடடிப்பணம் 
வரும். அன்த வ்சசி ்ச்மடாளிக்்கலடாம்..” வடானைப்பைத்தில் 
ஊசிஏறறுவது பபடால அவர்்கள் ்மடடுப்ம  
ப பசிைடார் ்கள் .    ஏ ற ்கைபவ -  ்தனியடா ர் 
நிறுவைத்திைரிடம்  பபரம் பபசி, வடாக்குறுதி ்தநது 
விடடுவந்தவர்்கள்அல்லவடா?

கூடடத்தில்  ்ம க் ்களினடபய  சிறு  சிறு 
முணுமுணுப்பு்கள். “ஊகூம்.. முடியடாது” எை சிலரும், 
“இது நல்ல திடடம் ்தடான்” எை சிலரும் ்தங்்களுக்குள் 
சிலடாகித்்தைர்.

“விவ்சடாயம் ந்சய்வது ந்மது பரம்பனர ந்தடாழில்.
அதுக்கு ்மடாற்றடா்க ஆனல வருதுன்னு ந்சடால்றீங்்க..
பிள்னள்களுக்கு பவனலயும் அன்ம்சசு ந்கடாடுத்்தடால் 
நல்லது..” ்தனலனய்ச ந்சடாறிந்தடார் ஒரு முதியவர்.

“அதுக்கும் ஏறபடாடு ந்சய்திடலடாம்..”உறுதி 

உழவுக்கு உழவுக்கு 
உயிர் தகாடு!  உயிர் தகாடு!  

்தமிழநாடு்தமிழநாடு
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உழவுக்கு உழவுக்கு 
உயிர் தகாடு!  உயிர் தகாடு!  

அளித்்தடார் எடுபிடி.

“நம்்மடால்ஓடி,ஆடிஇனிப்மல்வயக்்கடாடடிபலபவ
ன ல  ப டா ர் க் கி ்ற து  ்க ஷ் ட ம் . . து ட டு 
்த ர் ப்ற ன் னு ந ்ச டா ல் ்ற டா ங் ்க .
புதுமுயறசிக்கு்சரின்னுந்சடால்வதில் ்தப்பில்னலன்னு 
்தடான் ப்தடாணுது..”கிைவர் பயடா்சனையில் ்தடு்மடாறிைடார்.

“அப்பபடாஎல்பலடாருக்கும் ்சம்்ம்தம் ்தடாபை..?”எை 
கூறியவடாறு, மிரடாசு பஞ்சடாயத்ன்த முடிக்கும் 
்தருணத்தில்-

“்சம்்மதிக்்க முடியடாது! ”என்று ்சத்்த்மடா்கக் 
கூறியவடாறு அங்ப்க வந்தைர்  சில இனளஞர்்கள்.

ந்கரில் ்கல்லூரி வகுப்பு ்மடானலயில் முடிந்ததும், 
பஸ் பிடித்து  ஊருக்கு ஏழு ்மணி அளவில் வந்த 
்மடாணவ்சந்சல்வங்்கள். இளங்்கனல ்மறறும் முது்கனல 
படட்தடாரி்கள்!

“என்ை மிரடாசு இது நியடாய்மடா? எங்்களுக்கு ஒரு 
்த்கவலும் ந்சடால்லடா்மல், வய்தடாை நபரியவர்்களிடம் 
ஒப்பு்தல் ப்கடகிறீங்்கபள.. அவங்்க இப்ப இருக்கி்ற 
நினலயில் ்தனலனய ஆடடி ்சம்்மதிப்படாங்்க்தடான்..
அன்த ஏறறுக் ந்கடாள்ள பவணடடாம். எங்்கள் நிலத்ன்த 
ந்கடாடுக்்க முடியடாது..!” என்்றடான் முரளி.

“அடபட.இளசு்களடா..உங்்கனள நபத்்தவங்்க 

முடிவு எடுக்்க்றடாங்்க.சின்ை வயசு ப்சங்்க நீங்்க..நபரிய 
விேயத்தில் உங்்களுக்கு என்ை  பவனல இருக்கு 
?வீணடா எதுக்கு ்தனட பபடாடறீங்்க? பபடாய் படிக்கி்ற 
பவனலனயப் படாருங்்க..” நக்்கலடா்க சிரித்்தடார் மிரடாசு.

“்கடாஸ்டிக் ப்சடாடடா ஃபபக்டரி வந்தடால் நின்றய 
பிர்ச ்சனை்கள் உருவடாகும்கி்றது  ்சயின்ஸ்  
படி்சசிடடிருக்கி்ற எங்்களுக்குத் ்தடான் நல்லடா 
ந்தரியும்..”

“அந்தல்லடாம் ்கம்நபனி்கடாரங்்க நபடாறுப்பு. 
பிர்சசினை எதுவும் வரடாது என்று வடாக்கு 
ந்கடாடுக்கி்றடாங்்கபள பி்றந்கன்ை? ”  மிரடாசு 
எரி்ச்சலனடந்தடார். 

“ அவங்்களுக்கு வினள்ச்சல்நிலம் ்தடான் பவணு்மடா..? 
ஊனரத் ்தடாணடி,பு்றம் பபடாக்கு இடத்தில் ஆனல 
்கடடிக்்க பவணடியது ்தடாபை?  நல்ல பவனள..எங்்க 
அப்படா அம்்மடா பபடான் பணணி உடபை வர்ச 
ந்சடான்ைடாங்்க.. விருப்பம் இல்னலங்கி்ற்தடால அவங்்க 
இந்த  கூடடத்துக்கு வரனல ஆ்கபவ, எங்்க நிலத்ன்த 
கிரயம் பணண ஒப்பு்தல் ்தர முடியடாது..!”்கரடா்றடாய் 
ந்சடான்ைடான் முரளி.

“ஆ்மடாம் . . எங்்களுக்கும்இஷ்டமில்னல . . ” 
அப்சடாக்,்சங்்கரன்,இஸ்்மடாயில், பீடடர், வடிபவலு..
எைஒவநவடாருவரும் ்தங்்களின் எதிர்ப்னப 
நவளிப்படுத்திைர்.
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“ஆ்மடாம்..ஆ்மடாம்..” என்று வழிந்மடாழிந்தவடாறு, 
அவர்்களின் நபறப்றடார்்களும் அங்ப்க குழுமி,்தங்்களின் 
ஆடப்சபத்ன்த ஒருமித்்த குரலில் ந்சடான்ைடார்்கள்.

்கடுப்பனடந்த மிரடாசு ்தன் ன்கபபசி மூலம் 
்கம்நபனி்கடாரரிடம் உனரயடாடிைடார்.

“்சரிப்படா..ஏற்கைபவமுன்பணம்வடாங்கிைவங்்களு
ம்இப்பஒப்பு்தல் ்தந்தவங் ்களும் நிலம் ந்கடாடுத்்தடா 
பபடாதும்.. அதிர்ஷ்டவ்ச்மடா்க ஒபர பக்்கத்தில் அம்பது 
்ச்தவீ்தம் அந்தநிலங்்கள் அன்மநதிருக்கு.அதிபல 
ஆனலனய நிறுவப் பபடா்றடாங்்களடாம்..சுறறு்சசுவர் 
எழுப்பி ்மத்்தவங்்களுக்கு ந்தடாந்தரவு இல்லடா்மல் 
்கடடிப்படாங்்களடாம்..இதுக்கும் ்தனட பவணடாப்ம..” 
ந்கஞசிைடார்.

“ஏற்கைபவ,அவ்சர்கதியில் பபசி முடிநவடுத்்த 
பி்றகு, நடாங்்க இப்ப எதுவும்   ந்சடால்ல முடியடா்த 
சூழநினல. . பின் வினளனவ பபடா்கப் பபடா்க 
ந்தரிஞசிப்பீங்்க.” அனர்மைப்தடாடு கூறிவிடடு, 
நபறப்றடாரனர அனைத்து ந்கடாணடு, அங்கிருநது 
அ்கன்்றைர் இனளஞர்்கள்.

அடுத்்த ்மடா்தப்ம ஆனல நிறுவுவ்தற்கடாை பணி்கள் 
ந்தடாடங்கிை.

்கடால்வடானய ஒடடி- ்கனர நநடுகிலும் ஓங்கி 
உயர்நது வளர்நதிருந்த பவம்பு, பூவரசு, ்மடா,அர்ச 
்மரங்்கள் அடிபயடாடு நவடடி ்சடாய்க்்கப்படடை. 
ஏறந்கைபவ ்தயடார் ந்சய்யப்படட நரடிப்மட 
(பிரிஃபபப்ரிப்கடடடு) ்கடாம்பவுணடு சுவர் எழும்பி, 
ஆனலனயயும் ்மற்ற நிலங்்கனளயும் பிரித்்தது. 
ஆனலக்்கடாை புன்கபபடாக்கி ப்கடாபுரம் பபடால உயர்நது 
நின்்றது. இடப்பற்றடாக்குன்றயடால் உள்பு்ற ்கடடிடங்்கள் 
நநருக்கியடித்து உருவடாக்்கப்படடிருந்தை . 
கிடுகிடுநவை சில ்மடா்தங்்களில் ஆனலயின்மு்தலடாவது 
யூனிட – பிரிஃபபப்ரிப்கடடடு சிந்மணடு  ்சடா்தைங் 
்களடால் ்கடடப்படடு, உறபத்தியும் துவங்கி விடடது.

அவவளவு்தடான்! 

ஒபரவடாரத்தில்-ந்மல்ல,ந்மல்ல அக்கிரடா்மத்தின் 
ஆபரடாக்கிய்கடாறறு ்மணட லத்தில்  ்மடாசு வடாயு ்கலநது, 
படர ஆரம்பித்்தது.

அடுத்்த்தடா்க- ்கடால்வடாயில் குளித்்த சிறுவர்்கள் 
மூக்ன்கப் பிடித்து ந்கடாணடு வீடடுக்கு ஓடி வந்தைர்.

“அப்படா.. ்மடா்மடா..அம்்மடா… !  வடாய்க்்கடால் ்தணணி 
நடாத்்தம் அடிக்குது..மீன்்கள் ந்சத்து மி்தக்குது..
உவபவ..!வடாநதி வர ்மடாதிரி இருக்கு! ”மு்கம் சுளித்து 
்கத்திைடார்்கள்.

“இதுக்கு்கடாரணம்..?ஆனலக்்கழிவு்தணணியில்்கல
ப்ப்தடால்்தடான்!” அணணன் ்மடார்்கள் வருநதிைடார்்கள்.

“ஆ்மடாணடடா ்ம்கபை..்கடானலயில் நடான் குளி்ச்சப்ப 
உடம்பு ந்மந்மன்னு அரி்சசுது..நரடாம்ப பய்மடாயிருக்கு” 
நடுத்்தரவயது ்தநன்த நடுங்கிைடார். பிள்னள்கள், 
நபரிபயடார்்கள் இரு்மல், ்கடாய்்ச்சல், ்சளிஉபடான்தயடால் 
்மருத்துவ்மனைக்கு திைமும் ந்சல்ல பவணடிய 
அவசியம் வந்தது.

அடுத்்தநடாள்-இன்நைடாரு அதிர்்சசி ்சம்பவம் 
நி்கழந்தது. ்தணணீர் குடித்்த பசு ்மறறும் ்கடானள 
்மடாடு்கள் பநடாய்்கணடு திணறிை; ்கடானள்கள்   வணடி 
இழுக்்க முரணடு பிடித்்தை; பசு ்மடாடு்கள் படால் ்தரத் 
்தயங்கிை.

ஊர் ்மக்்கள் இப்பபடாது ்கடாரணம் புரிநது ்கவனல 
மிகுதியடால்  ்தவித்்தைர்.

“எல்லடாம் ந்சசுப்நபடாருள் ்கலநது தூய்ன்மந்கடட 
வடாய்க்்கடால்நீரடால் வந்த வினை. ்கடால்வடாய்நீனரப் 
பருகிய ்கடால்நனட்கள் நனடபிண்மடா்க-நிஜபிண்மடா்க 
உரு்மடாறிக் ந்கடாணடிருந்தை.

ஆனலநவளிபயறறும்ர்சடாயை்கழிவு நீர், நிலத்்தடி 
நீரின் உணன்மத்்தன்ன்மனய ்மடாசு படுத்தி 
்கலங்்கடித்்தது. அன்த உறிஞசிக் குடித்்த பயிரும், 
்தடாவரமும் வளமிைநது  நபடாசுங்்க ஆரம்பித்்தை. 
பூவன்குப்பம் இப்பபடாது பசுன்ம இைநது, வ்றணடு,  
பரி்தடாப்மடா்க ்கடாடசி அளித்்தது.தூய்ன்ம ந்கடடு-
்கடாறறு ்மடா்சனடநது-்மரங்்கள் அழிநது-குடிநீர் 
்கலங்கிப் பபடாய்-சு்கடா்தடாரம் அ்றபவ ்மன்றந்த 
நினலக்கு ்தள்ளப் படடு விடடது.

நிலம் ந்கடாடுத்து படாதிக்்கப்படட ்மக்்கள், 
வி ழி ப் பு ண ர் வு  ந ்க டா ண டு ,    தி ர ள டா ்க 
பு்றப்படடு,மிரடாசு்தடாரரிடம் முன்றயிடடைர்.

்கண ந்கடட பி்றகு சூரிய ந்மஸ்்கடாரம் !

“ன்கநீடடி ்கத்ன்த, ்கத்ன்தயடா்க பணம் வடாங்கிடடு, 
இப்ப இங்ப்க புலம்ப வநதிடடீயடா? பபடாயடா 
நவளிபய..!’ன்னு முன்ற்சசி விரடடிடடடான்யடா 
்கம்நபனி ்கடாரன்” நவடகி ்தனல குனிந்தடார் மிரடாசு.

ஆைடால்-பத்து நடாட்கள் ்கடந்த பின்-எதிர்படார்த 
இனிய அதிர்்சசி நி்கைலடாயிறறு.

்கடாஸ்டிக் ப்சடாடடா ஆனல இழுத்து மூடப்படடது. 
வியநது முழித்்தடார்்கள் கிரடா்ம ்மக்்கள்.

எதிர்ப்பு ந்தரிவித்து, உனைத்து பினைத்து, வடாழநது 
்கடாடடிய அந்த இனளஞர் ்களிடம் “இது எப்படி 
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்தம்பிங்்களடா.. ? ஆனலனய மூடிடடடாங்்கபள.! 
ஆ்ச்சரிய்மடா இருக்கு. நம்பபவ முடியல.” மிகுந்த 
ஆைந்தம் நபடாங்்க விைவிைடார்்கள் ்மக்்கள்.

“ஒபர வடாரத்தில் ‘ப்சடா்தனை ஓடடத்திபல’பய 
்கம்நபனி்கடாரரின் வணடவடாளம் ்தணடவடாளம் 
ஏறிடு்சசு..! அடுத்்தடுத்து நம்்ம ஊர் ்மக்்களுக்கு 
உணடடாை படாதிப்புக்கு ்கடாரணம் புது்சடா பி்றந்த அந்த  
ஆனல்தடான். ந்தடாடர்நது நடந்த  ந்கடாடுன்ம 
்சம்பவங்்கனள ந்தடாகுத்து எழுதி-ஃபபக்டரி 
இன்ஸ்நபக்டருக்கும், ்மடாசு்கடடுப்படாடடு அலுவலருக் 
கும் பு்கடார்்மனு அளித்ப்தடாம். நபடாய்்ச ்சடான்றி்தழ 
்கடாடடி-நம்பவ்சசி ்கம்நபனி்கடாரர் ஏ்மடாத்தியிருப்பன்த 
்கணடுபிடி்ச்சடாங்்க.. உடபை சீல்வ்சசி, பூடடும் 
பபடாடடுடடடாங்்க..” விவர்மடா்க ந்தரிவித்்தடார்்கள்.

“அப்படியடா..?எதுவுப்ம எங்்களுக்கு ந்தரியடாப்த..” 
புதிரடா்க பநடாக்கிைர்.

“ஐயடா..நீங்்க எல்பலடாரும் பனைய ்தனலமுன்ற.. 
நவளுத்்தந்தல்லடாம் படால்னு நம்பி ஏ்மடாநது 
நிக்்க்றவங்்க .  ந டாங்்க  இனளய்தனலமுன்ற . 
எதுவடாைடாலும் தீவிர்மடா்க ஆரடாய்நது நன்ன்ம-தீன்ம 
்கணடறிநது அ்தறப்கறப முடிவு எடுப்பவர்்கள்.ஆர
ம்பத்தில்நடாங்்க்தடுத்்தப்ப,எங்்கள்பப்சன்ச ்மதிக்்கனல..
சின்ை ப்சங்்கன்னுஒதுக்கினீங்்க..கிள்ளுகீனரயடா்க 
நினை்சசீங்்க. அ்தைடால்்தடான் ந்கடாஞ்ச ்கடால்மடா்க 
யடாருக்கும் ந்தரியடா்மல் படிப்படியடா்க நடவடிக்ன்கயில் 
இ்றங்கிபைடாம். ‘ன்சலணட ஆபபரேன்’ நடத்திபைடாம். 
அன்மதியடாை முன்றயில் ்சதுரங்்கக் ்கடாய்்கனள  
ஒவநவடான்்றடா்க ந்கர்த்திபைடாம். இறுதியில் நவறறி 

கினடத்்தது.. “என்னிடம் நூறு இனளஞர்்கனளத் 
்தடாருங்்கள்.நடான் இந்த ்சமு்தடாயத்ன்த, ‘்சடா்தனை்சமு
்தடாய்மடா்க’்மடாறறிக்்கடாடடுகிப்றன்!’என்்றவிபவ்கடாைந
்தர்வீர- ்சப்தத்ன்த     நடாங்்களும் எடுத்ப்தடாம்.. 
‘்மடாணவன் நினைத்்தடால் நல்ல ்கடாரியத்ன்த 
நவறறி்கர்மடா்க நடத்தி ்கடாடடுவடான்!’ என்பன்த 
நிரூபித்து விடபடடாம்.  இப்பபடாது ்மை ்மகிழ்சசி 
்மைநின்றவு ” உணர்்சசி்கர்மடா்க  விவரித்்தைர் 
இனளஞர்்கள்.

“நரடாம்ப நன்றி ்தம்பிங்்களடா “ கும்பிடடடார்்கள் 
்மக்்கள்.

அடுத்்த வடாரத்தில்-நரடிப்மடு ்கடாம்பவுணடு சுவர்- 
்மறறும்  பிரிஃபபப்ரிப்கடடடு ்சடா்தைங்்கனளக் 
்கைடடி எடுத்துக் ந்கடாணடு-   அந்த ்கடாஸ்டிக் ப்சடாடடா 
ஆனல ்கம்நபனி்கடாரர்்கள்   நவளிபயறிைடார்்கள்.

 படாதிக்்கப்படபடடாரின்நிலங்்கள்மீணடும்பசுன்ம
வயல்்களடா்கஉயிர்த்்தை. ்கடால்வடாயில் சுத்்த்மடாை நீர் 
ஓடலடாயிறறு. ்கடால்நனட்கள் ந்தம்பனடந்தை.

“்மரம்வளர்ப்பபடாம்...

உைவுக்குஉயிர்ந்கடாடுப்பபடாம்..!”

ஊபரஉறுதிநயடுத்்தது.

 பூவன் குப்பம் இப்பபடாது-  பசுன்ம மிக்்க அைகு 
கிரடா்ம்மடா்க பூத்துக் குலுங்்க துவங்கியது! 

(முறறும்)
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மூ ்தறிஞர், ந்சம்்மல் வ. சுப. ்மடாணிக்்கைடார் 
்தமிைடாரடாய்்சசித் துன்றயில் குறிப்பிடத் 

்தகுந்த நபரு்ம்கைடார் ஆவடார். இவர் இயறறிய ்தமிழக் 
்கடா்தல், வள்ளுவம் உள்ளிடட நூல்்கள் ்தமிழுக்கு 
என்றும் வளம் ப்சர்ப்பை. வ. சுப. ்மடாணிக்்கைடார்  
்தமிைடாயிரம் என்னும் நபயரில்  ஆயிரம் கு்றடபடானவ 
நவளியிட எணணியிருந்தடார் .  ஆயின் 5 0 6 
கு்றடபடாக்்களுடன் அந்த நூல் இனட நின்்றது.  ்தமிழ 
எைத் ந்தடாடங்கி, ்தமிழ எை முடி்தல் பவணடும் 
என்பது இவர்்தம் நூல் ந்கடாள்ன்கயடா்க இருந்தது. 
இந்த நூல் ்மடாணிக்்கக் கு்றள் என்னும் நபயரில் 
நவளிவநதுள்ளது. இந்த நூலினையும் நூல் 
நுவல்நபடாருனளயும் இக்்கடடுனர அறிமு்கம் 
ந்சய்கின்்றது.

வ.சுப. ்மடாணிக்்கைடார் ்தம் ்கல்லூரி,  பல்்கனலக்்கை்கப் 
பணி்களுக்கு இனடயில் ்தமிழவழிக் ்கல்வினய 
வலியுறுத்தி ்மக்்கள் நடுபவ முைங்கியவர். ஒருந்மடாழிக் 
ந்கடாள்ன்க உயிர்க்ந்கடாள்ன்க எை வலியுறுத்தியவர். 
்கன்னித் ்தமிழ வளர்்சசிக்கு ்ம்கைடா்க இருக்்கபவணடும்; 
்மடா்றடா்க எ்மைடா்க இருக்்கடாப்த என்று இடித்துனரத்்தவர் 
(144) . தில்னல்ச சிற்றம்பலத்தில் திருமுன்ற்கள் 
அரங்ப்க்றப் பபடாரடாடியவர். வ.சுப. ்மடாணிக்்கைடார் 
்கடாநதிய நநறியில் எளிய வடாழவு வடாழந்தவர். 
அ்றநநறி்கனள வலியுறுத்தியவர். திருவடா்ச்கத் ்தமிழில் 
தினளத்்தவர். ந்தடால்்கடாப்பியத் ்தமிழில் ப்தடாய்ந்தவர். 
கு்றள்நநறினயக் குறிக்ப்கடாள் வடாழக்ன்கக்கு அரணடா்க 
அன்மத்துக்ந்கடாணடவர். ்தம் வடாழக்ன்கனய ஒரு 
எடுத்துக்்கடாடடு வடாழவுக்குரிய வன்கயில் வடாழந்தவர். 
்தமிழ எழுத்துத் திருத்்தத்ன்த எதிர்த்்தவர்(156) . 

்தமிழின் நபருன்மனய நினலநிறுத்்த பபடாரடாடடப்ம 
நின்றவடாை வழி என்று நம்பிப், “பபடாரடாடடம் 
இன்றிப் நபடாருவில் ்தமிழுக்குத் ப்தபரடாடடம் 
இல்னல ந்தளி (163) என்று  எழுதியவர்.

வ.சுப. ்மடாணிக்்கைடார் நீதி நநறி்கனள்ச ந்சடால்லும் 
நூலடா்க ்தம் நூனல அன்மக்்கவில்னல. ்மடா்றடா்கத் ்தமிழ 
வரலடாறு ந்சடால்லவும், ்தமிழ்ச ்சமூ்கத்தில் புனரபயடாடிக் 
கிடக்கும் கீழன்ம்கனள்ச சுடடிக்்கடாடடவும் 

     மு்னவர் மு. இளங்மகாவன                     புதுசமசரி

மைஙகைரும் 
மாணிக்கக் குறள்கள்
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பனடத்துள்ளடார். உயர்ந்த ்கருத்து்கனளக் கு்றள் 
நவணபடா யடாப்பில் படாடுவது எல்பலடார்க்கும் 
வடாய்க்்கடாது. உள்ளத் ந்தளிவும் சி்றந்த யடாப்பியல் 
பயிறசியும் உனடயவர்க்ப்க வடாய்க்கும். அவவன்கயில் 
்தடாம் கூறும் ்கருத்து்கனள நுடப்மடா்கவும், திடப்மடா்கவும் 
்மடாணிக்்கைடார் இந்த நூலில் பதிநதுள்ளடார். 

்மடாணிக்்கக் கு்றளில் ்தமிழின் ்மடாணபினைப் 
பலவடாறு பு்கழநதுனரக்கும் வ.சுப.்மடாணிக்்கைடார் 
நபடாதிய்மனலயில் பி்றந்த ்தமிழ எைவும், வட 
இநதியடாவின் அரப்படா ந்கர் வனர பரவியிருந்தது 
எைவும், மு்ச்சங்்கம் னவத்து ்மன்ைர்்களடால் 
வளர்க்்கப்படடது எைவும், கு்மரிக்்கணடத்தில் 
ந்சழித்திருந்தது எைவும் குறிப்பிடுகின்்றடார். “்தமிழிற 
சி்றந்தப்தடார் ்தடாய்ந்மடாழி இல்னல இமிழ்கடல் ஞடாலத் 
ந்த்மக்கு” ( 1 )  என்று ்தமிழின் ப்மன்ன்மனயப் 
பபடாறறுகின்்றடார். ்சப்படான் ந்மடாழியிலும் படாலி 
ந்மடாழியிலும் ்தமிழ்ச ந்சடாற்கள் பரவியுள்ளன்மனய 
நினைவூடடுகின்்றடார். ்தமிழ ந்மடாழி ப்தடான்றிய 
்கடாலத்தில் உலகில் பி்றந்மடாழி்கள் ப்தடான்்றவில்னல 
என்று ்தமிழுக்கு ஏற்றம் ப்சர்க்கின்்றடார். ்தமிழந்மடாழி 
்கறப்தறகு எளின்மயடாை ந்மடாழி. அ்தனை வலிநது 
திணிக்்கபவணடிய ப்தனவ இல்னல என்பன்தத் 
”திணிக்கும் ந்மடாழியன்று தீந்தமிழ நநஞன்சப் 
பிணிக்கும் ந்மடாழி்கடாண நபரிது”(115) என்று படாடு 
கின்்றடார். ஓரன்ச்ச ந்சடாற்கள் பலவறன்றக் ந்கடாணட 
ந்மடாழி நம் ்தடாய்ந்மடாழி. இ்தனைப் பள்ளி மு்தல் 
பயிறறுந்மடாழியடாக்்க பவணடும் என்பன்த, “பநரன்ச 
ந்கடாணட நநடுந்தமினைப் பள்ளியில் பவரன்சவின்றி 
வின்த(120) என்னும் கு்றடபடா வழி அறியலடாம். 
்சத்துணவு ந்கடாடுத்துத் ்தமினைப் பயிறறுவிக்்க 
பவணடும்(129) எைவும், ்மலிவுப்பதிப்பில் ்தமிழ 
நூல்்கனளப் பதிப்பிக்்கபவணடும்(128) எைவும் ்தமிழ 
வளர்்சசிக்குரிய வழி்கனள ்மடாணிக்்கைடார் இந்த 
நூலில் குறிப்பிடடுள்ளடார்

்தமிழில் பலதுன்ற நூல்்கள் இருந்தை எைவும் 
்தமிைர்்களின் அறியடான்மயடாலும் அக்்கன்ற 
யின்ன்மயடாலும் பல நூல்்கள் ்மன்றநதுபபடாயிை 
எைவும் அடுத்்த ்தனலமுன்றக்கு அறிவிப்பு்ச 
ந்சய்துள்ளடார். உலகின் மு்தல் ்தடாய்ந்மடாழி ்தமிழ 
என்று ந்மடாழிஞடாயிறு படாவடாணர் குறிப்பிடடன்மனய 
ந்மய்ப்பிக்கும் வன்கயில் இன்று அ்கைடாய்வு்ச 
்சடான்று்கள் நவளிப்படடு வருகின்்றை. இ்தனைத், 
“்தமிழமு்தற ்றடாநயன்்ற படாவடாணர் ்தஞந்சடால் 

அ்கழவிலும் ்சடான்்றடாம் அறி”(3) என்று குறிப்பிடு 
கின்்றடார். இயல், இன்ச, நடாட்கப் பிரிவுடன் விளங்கும் 
்தமிழின் நபருன்மனயப் பல கு்றடபடாக்்களில் 
பபடாறறியுனரத்துள்ளடார். ்தமிழ வளர்்சசிக்கு அனை 
வரும் படாடுபடபவணடும் என்று, “இரப்பபன் 
்தமிைனர இன்ப்றனும் ்தடானயப் புரப்பீர் புரப்பீர் 
புரிநது”(79) என்று படாடுவதிலிருநது ்மடாணிக்்கைடாரின் 
உள்ளம் ந்மக்குப் புலப்படும். ்தமிழவழிக் ்கல்வி 
்கற்றடால் ந்மக்கு பவனலவடாய்ப்பும் உணவும் உனடயும், 
உன்றயுளும் உணடு என்பன்த, ”உன்றயுள் உணவுனட 
நயல்லடாம் ்தமிைடால் நின்றயக் கினடக்கும் நினை”(100) 
என்று படாடியுள்ளடார்.

்தமிழின் மு்தல் நூலடா்க அன்மயும் ந்தடால்்கடாப் 
பியத்ன்த அனைவரும் ்கற்க பவணடும் என்பது 
வ.சுப. ்மடாணிக்்கைடாரின் பவணடுப்கடாளடாகும். ந்தடால் 
்கடாப்பியம் குறிப்பிடும் அ்கத்தினண நுடபங்்கனள 
அறி்தல் பவணடும் என்கின்்றடார். ந்தடால்்கடாப்பியம் 
்கறப்தடால் பயனில்னல என்பபடானரப் படாவி 
என்கின்்றடார். ”பயனினல என்படாபைடார் படாவிக்கு 
மூனள வயமினல கீழப்படாக்்கம் வடா” (405) எைவும், 
“ந்தடால்மு்தற ்கடாப்பியம் ந்தடாடடுத் ந்தடாைடா்தவன் 
பல்முதிர்நது என்பைடா பயன்?”(404 ) எைவும் 
குறிப்பிடுகின்்றடார்.  ்சங்்க இலக்கியங்்கனளக் ்கற்றடால் 
“கிைம் பபடாகும்! கீழன்மயும் பபடாகும்” என்கின்்றடார்(461). 
திருவடா்ச்கத்து்ச சி்றப்னபயும், ஆழவடார் படாசுரங்்களின் 
அருன்மனயயும் ்தம் ்மடாணிக்்கக் கு்றள்்களில் 
நபடாதிநதுனவத்துள்ளடார். நல்ல ்மடாந்தப் பி்றப்பு 
வடாய்த்துள்ள இப்பி்றப்பில் ஒன்ப்றடா, பலபவடா ்தமிழ 
நூல்்கனளக் ்கற்க பவணடும் என்பது இவரின் அவடா.

வ.சுப. ்மடாணிக்்கைடார் ்தம் இளன்மப் பருவத்தில் 
திருக்கு்றள் முழுவன்தயும் ்கறறு ்மைப்படாடம் ந்சய்து, 
அ்தன் வழி ஒழுகியவர். வள்ளுவம் என்னும் ஒப்பற்ற 
பனுவனல வைங்கியவர். ்மடாணிக்்கக் கு்றள் நூலில் 
பல இடங்்களில் திருக்கு்றனளப் பபடாறறியுள்ளடார். 
திருக்கு்றள் ்கருத்து்கனள எடுத்்தடாணடுள்ளடார். 
வள்ளுவத்ன்தத் ்தடாய்ந்மடாழியில் ்கற்கடா்தவன் விலங்கு 
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என்கின்்றடார். திருக்கு்றனள ்மைப்படாடம் ந்சய்ய 
பவணடும் எைவும், ஓரிரு கு்றனளபயனும் படித்து, 
அ்தன் வழி ஒழு்கபவணடும் எைவும் வறபுறுத்திக் 
கூறியுள்ளடார். திருக்கு்றள் ்கறபவர் பல்வன்கத் 
தி்றன்மயுனடயவர்்களடா்க ்மடா்றமுடியும் என்று 
குறிப்பிடுகின்்றடார். ்தமிழ நூல்்கனள வரி வரியடா்கக் 
்கற்றடால் ்மைவுனடன்ம ஆகும் என்கின்்றடார். ்தமிழ 
நூல்்கள் ்கடுன்மயடாை நனடயில் உள்ளை என்று 
்கவனலயுறு்தல் பவணடடாம். சில படாடல்்கனளபயனும் 
்மைப்படாடம் ந்சய்து, பைம்புலவர்்களின் உள்ளம் 
உணர்்தல் பவணடும் என்று குறிப்பிடுகின்்றடார்.

்மடாணிக்்கைடார் ்தம் ்மடாணிக்்கக் கு்றள் நூலில் 
்தமிைறிஞர்்கள், ்தமிழத் ந்தடாணடர்்கனள நன்றியுடன் 
பபடாறறியுள்ளடார். படாவடாணரின் உல்கத் ்தடாய்ந்மடாழி 

்தமிழ  என்்ற  ஒப்பரிய 
ந்கடாள்ன்கனய வடாழத்தி வர 
பவறறுள்ளடார். அவவன்கயில் 
உ.பவ.்சடாமிநடான்தயர், படாரதி, 
ப டா ர தி ்த டா ்சன் ,  ப ப டா ப் 
அடி்களடார் சி்றப்பு்கனள 
இந்த நூலில் பதிவு ந்சய்துள் 
ளடார். ்கம்பனின் நபருன்மனய 
யும் ்தம் நூலில் பதிநதுள்ளடார். 
ஆ று மு ்க  ந டா வ ல ர் , 
்த டா ப்ம டா ்த ரம்  பிள்னள , 
ப வ டாை ந ்த ம்  பிள்னள , 
பின்ைத்தூர் நடாரடாயண்சடாமி 
ஐ ய ர்  உ ள் ளி ட ட 
ப தி ப் ப டா சி ரி ய ர் ்க ன ள 
்ம டா ணி க் ்க க்  கு ்ற ளி ல் 
நினைவுகூர்நதுள்ளடார் . 
வ ட ந ்ம டா ழி யி லி ரு ந து 
்தமிழுக்கு  நூல்்கனளப் 

நபயர்த்து வைங்கிய ்மன்ற்மனலயடி்களடார் 
(்சடாகுந்தலம்), பணடி்த்மணி ்கதிபர்சன் ந்சடடியடார் 
(நபடாருள்நூல்), சித்பவடாைந்தர் (்தமிழில் கீன்த) 
உள்ளிடட நபரு்மக்்களின் ்தமிழப்பணி்கனளத் ்தம் 
நூலில் குறிப்பிடடுள்ளடார்.

்மடாணிக்்கைடார் ்கறபனை வடாழக்ன்கனய நடாடுபவர் 
அல்லர். ்மக்்களின் இயல்புநினல ந்தரிந்தவர். 
்மக்்களின் அவலங்்களுக்கு விடிவு கினடக்்க பவணடும் 
என்று சிநதித்்தவர். ்தம் பனடப்பு்களில் முறபபடாக்்கடாை 
்கருத்து்கனள முன்னவப்பதில் மு்தன்ன்மயடாைவர். 
நடாடடில் உள்ள ்மக்்களின் முன்பைற்றத்திறகுப் 
நபரும் பின்ைனடனவத் ்தருவது குடிப்பைக்்கமும், 
புன்கப்பைக்்கமும் ஆகும் .  நபடாருளடா்தடாரத் 
்தடாழனவயும், உடல்நல்ச சீர்ப்கடனடயும் இந்தப் 
பைக்்கங்்கள் உணடடாக்கி, ்மக்்களின் முன்பைற்றத்ன்தப் 
நபரு்மளவு படாைடாக்குகின்்றை. இ்தனைக் ்கணடித்துப் 
பல கு்றடபடாக்்கனள ்மடாணிக்்கைடார் எழுதியுள்ளடார். 

இன்ன்றய அரசின் வருவடாய்க்கு உரிய வணி்க்மடா்க 
்மதுக்்கனட்கனள அரசு ்தமிை்கத்தில் தி்றநதுள்ளது. 
அரசு இக்்கனட்கனளத் தி்றப்ப்தறகு முன்படா்கபவ ்தம் 
்மடாணிக்்கக் கு்றளில் இ்தனைக் ்கடிநது,  “வரிநயன்ைடாள் 
்கள்வருவடாய் வடாய்நடாறு ்தணணீர் ்சரிநயன்ைடாள் 
படார்தத் ்தடாய்” (442) என்று ்சடாடியுள்ளடார்.  ்கள், ்மது, 
்சடாரடாயம் ஆகியனவ ்மனி்த உடலுக்குத் தீங்கினைப்பை. 
இ்தனை உடந்கடாள்பவர்்கள் உடல்நலம் இைப்பதுடன் 
ன்கப்நபடாருனளயும் இைப்பர். ்சமூ்கத்தின் ஏ்சசுக்கும் 
பப்சசுக்கும் ஆளடா்க பநரிடும். எைபவ குடிப்பைக்்கம் 

மாணிககனார் கற்படன 
வொழகடகடே நாடுபவெர் 
அ ல ே ர் .  ம க க ளி ன் 

இேலபு நிடே ்ேரிநேவெர். மககளின் 
அ வெ ே ங் க ளு க கு  வி டி வு  கி ட ை க க 
ய வெ ண டு ம்  எ ன் று  சி ந தி த ே வெ ர் .  ே ம் 
படைப்புகளில முற்யபாககான கருததுகடள 
முன்டவெப்பதில முேன்டமோனவெர். 
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உள்ளவனரப் படார்த்து, “பரிநதிரப்பன் 
்சடாரடாயப் படானலப் பருகி, எரிநதி்றக்்க 
பவணடடாப்ம  என்று ”  ( 2 3 8 )  என்று 
ப டா டு வ திலிரு ந து  ்மனி ்த ர் ்க ள்  மீ து 
்மடாணிக்்கைடார்க்கு இருக்கும் பறறு விளங்கும்.

உடல்்தடான் ஒருவருக்கு மு்தன்ன்மயடாை 
ஒன்்றடா்க இருப்பது. அ்தனைப் பபடாறறி 
வளர்ப்பன்தத் திருமூலர் உள்ளிடட நம் 
முன்பைடார்்கள் படாடியுள்ளைர். அவவுடல் 
ந்கடுவ்தறகுக் ்கடாரண்மடாை ்மதுனவ 
உடந்கடாள்ளக்கூடடாது என்பன்த, “உடபல 
சி்றந்த உனடன்ம ்மதுவின் குட்மடா்தல் அன்புக் 
ந்கடானல” (453) என்று படாடியுள்ளடார்.

்சடாரடாயம் குடிப்பவர்்கள் சிறுமூனள படாதிப்புறறு, 
்சடானல்களில் கிடநது புரள்வன்த நடாளும் ்கணகூடடா்கக் 
்கடாணகின்ப்றடாம் .  இ்தனைக் ்கணட வ .சுப . 
்மடாணிக்்கைடார் குடியர்்கனளப், “பபடாரிற புரணடடால் 
பு்கழுணடு; ்சடாரடாய நீரில் புரணடடால் நினை”(446) 
என்று சிநதிக்்க்ச ந்சய்கின்்றடார்.

்கள்ளுணணு்தலின் தீன்மனய வள்ளுவர் பலவடாறு 
இழித்துக் குறிப்பிடுவடார். “ஈன்்றடாள் மு்கத்ப்தயும் 
இன்ைடா்தடால் என்்மறறு்ச ்சடான்ப்றடார் மு்கத்துக் ்களி” 
(திருக்கு்றள், 923) என்று ்கள்ளின் தீன்மனயத் 
திருக்கு்றள் குறிப்பிடும். திருக்கு்றள் பயில்வுனடய 
்மடாணிக்்கைடார் வள்ளுவர் வழி நின்று குடிப்பைக்்கத்தின் 
தீன்மனயத் ்தம் நூலில் பதிநதுள்ளடார். இன்ன்றயத் 
்தமிை்க்ச சீரழிவுக்கு அரசின் ்மதுபடாைக் ்கனட்கள் 
நபரும் ்கடாரண்மடா்க விளங்குகின்்றை. இத்தீய ந்சயல் 
ந்தடாடங்குவ்தறகு முன்படா்கபவ ்மடாணிக்்கைடார் 
குடியின் தீன்மனயக் குறித்து எழுதியுள்ளன்ம 
சிநதிக்்கத்்தக்்கது.

உ டலு க் கு ப்  ந ப ரு ந தீ ங் கு  ந ்ச ய் வ தி ல் 
புன்கப்பைக்்கமும் ஒன்்றடாகும். புன்கபிடிப்பவருக்குத் 
தீ ங்கு  ்த ருவதுடன்  அருகிருப் பவரு க்கும் 
தீங்கினைத்துவிடும். எைபவ புன்கப்பைக்்கத்ன்தயும் 
்தம் ்மடாணிக்்கக் கு்றளில் ்கடிநது எழுதியுள்ளடார் 
்மடாணிக்்கைடார். “புறறு வளர்க்கும் புன்கப்பிடிப்பு 
விடடக்்கடால் வறறுப்ம நநஞசு வலி”(449) எைவும், 
“்ம்றநந்தடாழி்க நவணசுருள் வடாய்நடாற்றம் பநடாய்்தடான் 
ப்றநந்தடாழி்க நநஞசிற பதிநது”(237 ) எைவும் 
படாடியுள்ளன்ம ்மைங்ந்கடாள்ளத்்தக்்கது.

்மடாந்தருள் சிலர் மூக்குப்நபடாடி பபடாடுவன்த 
வைக்்க்மடா்கக் ந்கடாணடிருப்பர். புறறுபநடாய்க்கும், 
மூ்சசுபநடாய்க்கும் வழிவகுக்கும் இ்தனையும் 
்மடாணிக்்கைடார் ்கடிநது, ”்கணடபடி ஊதிக் ்கரித்தூள் 

உறிஞ்சற்க உணடபடி ்மடாறும் உடல்” (452) என்று 
படாடியுள்ளடார். 

திருவள்ளுவர் ்கடாலத்தில் ்சமூ்கத்தில் இல்லடா்த 
புன்கப்பைக்்கம், நபடாடி உறிஞசும் பைக்்கம் ்மடாணிக்்கக் 
கு்றளில் பதிவடாகியுள்ளன்ம இவண ்கவைத்தில் 
ந்கடாள்ளத்்தக்்கது. வருவடாய்க்குத் ்தக்்க ந்சலவு 
ந்சய்்தல் குறித்தும், ்சடாதி ்ம்தம் படார்த்்தல் கூடடாது 
எைவும் பபடாலிக் ்கவர்்சசி குறித்தும் ்தம் கு்றள் நூலில் 
்மடாணிக்்கைடார் குறிப்பிடுவது இவர்்தம் ்சமூ்க 
ப்மம்படாடடு்ச சிந்தனைக்கு்ச ்சடான்்றடாகும். “படார்க்்கடாப்த 
்சடாதி ்ம்தம்” (20) என்கின்்றடார். ்தமிைர்்களிடம் 
இல்லடாதிருந்த ்சடாதிபடார்க்கும் வைக்்கம் வடவர் 
வழியடா்க வந்தது எைவும் இ்தைடால் நடாம் 
்தடாழநதுள்பளடாம் எைவும் நினைநது, “்சடாய வருணம் 
்தழுவித் ்தமிழிைம் ்மடாயுப்ம வீம்பில் ்ம்றநது” (209), 
எைவும், “ப்மபலடார்்தம் ்சடாதித் ்தடிப்பப ்சைக்கு”(326)  
எைவும் படாடியுள்ளடார்.

்மக்்களடால், ்மக்்களுக்கு, ்மக்்கபள நடத்தும் ஆடசி 
எை ்மக்்களடாடசிக்கு இலக்்கணம் கூறும் இன்ன்றயத் 
ப்தர்்தல் நனடமுன்ற்களில் நனடநபறும் பல்பவறு 
தில்லுமுல்லு்கனள உளங்ந்கடாணட வ .சுப . 
்மடாணிக்்கைடார் இத்ப்தர்்தல் முன்றயினை நவறுத்து 
எழுதியுள்ளடார். “பணவடாய் விரியுப்மல் படார்தத் 
ப்தர்்தல் பிணவடாய் ்மணக்கும் பிளநது” (213) என்று 
குறிப்பிடுவதிலிருநது இன்ன்றயத் ப்தர்்தலில் 
பணத்தின் ந்சல்வடாக்்கடால் உணன்மயடாை ்மக்்கள் 
ந்தடாணடர்்கள் நடாடடுக்குக் கினடப்பதில்னல 
என்பன்த ஆை்மடா்கப் பதிவுந்சய்துள்ளடார்.

படிப்ப்தறகும் பயன்படுத்துவ்தறகும் எளி்தடா்க 
அன்மயும் கு்றடபடாக்்கனள வடாய்ப்பு பநரும் 
இடங்்களிநலல்லடாம் பயன்படுத்திைடால் ்மடாணிக்்கக் 
கு்றள் நம் ்மைங்்கவரும் கு்றள்்களடா்க உல்கம் 
முழுவதும் வலம் வரும்.

புகழ் விருப்பம் தவறன்று 
எனினும் அதற்குறிய 
செயல் விருப்பம் 
வவண்டும்.

-வ.சு்ப. மாணிககனார்
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இந்த ்கடடுனரனயத் ்தமிழ வடாழத்துடன் 
ந்தடாடங்குகிப்றன்

உைதகைாம் “உணரநது ஓதற்கு அரியவன். 
நிைவுைாவிய நீரமலி ழவணியன்
அைகில் ழொதியன் அம்ேைத்தாடுவான்
மைர சிைம்ேடி வாழ்த்தி வணஙகுழவாம்” 

இதில் ்தமிழின் பைன்மனயப் பறறியும் ்தமிழ 
வளர்ந்த வி்தத்ன்தப் பறறியும் ்தமிழின் சி்றப்னப்ச 
சிறி்தளவும், நம் முன்பைடார்்கள் ்தமிழ வளர்த்்த 
வி்தத்ன்தப் பறறியும் எதிர்்கடாலத்தில் எப்படி ்தமிழ 
வளரும் என்பன்தயும் இனி ந டாம்  என்ை 
ந ்ச ய் ய ப வணடும்  என் பன ்த ப்  ப ற றி யு ம் 
எைக்குத்ந்தரிந்த நனடயில் சிறி்தடா்க எழுதியுள்பளன். 

்தமிழின் �ழலம:

உலகில் உள்ள ந்மடாழி்களில் ்தமிழ மு்தன்ன்மயடாைது 
என்பது நடாம் அனைவரும் அறிந்தது ்தடான் .ஆைடால் 
இ்தறகு என்ை ்சடான்று ,இன்த எப்படி நிறுவுவது? 
இன்தத் ்தமிழ ஆரடாய்்சசி அறிஞர்்களும், ்கவிஞர்்களும் 
எப்படி நிரூபிக்கி்றடார்்கள் என்பன்தக் கீபை 
படார்ப்பபடாம்.

ழ  மி  ்த

 சிநது்ச ்ச்மநவளி நடா்கரி்கம் கிமு 9 ஆயிரம் 
ஆணடு முன்ைபர ந்தடாடங்கியது. பூரண்ச ்சநதிர 
ஜீவடா, இவர் ஒரு எழுத்தியல் ஆரடாய்்சசியடாளர் 
முக்கிய்மடா்க இவர் சிநதுநவளி எழுத்துக்்கனள 
ஆரடாய்்சசி ந்சய்துள்ளடார். ஆரடாய்்சசியின் மூலம் 

   மா்தங்கி ்தங்கமவலு                      மா்தங்கி ்தங்கமவலு                   கடக்சாஸ்கடக்சாஸ்

்தமிழின் 
பழவமயும் சிறப்பும் 
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சிநது எழுத்துக்்கள் ்தமிழ எழுத்துக்்கபள என்று 
நிறுவுகி்றடார் .  சிநது எழுத்துக்்கனளப் பட 
எழுத்துக்்களடா்கவும் ஒலி எழுத்துக்்களடா்கவும் 
பிரித்துத் ்தற்கடாலத் ்தமிழ எழுத்துக்்களில் ்மடாற்றம் 
ந்சய்து விளக்கியிருக்கி்றடார். 

்தைது  ஆ ர டா ய் ்ச சியின்  மூலம்  ப ்ம ப ல 
ந்கடாடுக்்கப்படடிருக்கும் மூன்று எழுத்துக்்களும் 
்தமிழ என்்ற வடார்த்ன்தனயக் குறிக்கி்றது என்று 
கூறுகி்றடார். இன்த இடமிருநது வல்மடா்கப் படிக்்க 
பவணடும். 

‘்தமி’ என்்றடால் சி்றப்பு. ‘்தமிை’ என்்றடால சி்றப்படாை 
ை்கரம் என்று நபடாருள்.

இது சிநதுநவளி நடா்கரி்க ்கடாலத்தில் அ்தடாவது 9 
ஆயிரம் வருடங்்களுக்கு முன்ைபர ்தமிழ எழுத்்தடா்க 
இருந்தது என்பன்த நிரூபிக்கி்றது.

்கவிக்ப்கடா அப்துல் ரகு்மடாை ஓரு இலக்கிய்ச 
்சடான்று ந்கடாடுக்கி்றடார். னபபிள், குரடான் என்று 
அனைத்து ்ம்த நூல்்களிலும் அடிப்பனடயடா்கக் கூறும் 
ஒரு விடயம் உல்கம் ்கடல்ப்கடாளடால் அழிந்தது, பி்றகு 
மீணடு எழுந்தது என்பது ்தடான்.  ்சங்்க்கடாலத் ்தமிழ 
இலக்கியத்தில் ஒரு படாடலில் உல்கம் ்கடல்ப்கடாளடால் 
அழிந்த விடயத்ன்த இவவடாறு பதிவு ந்சய்கி்றடார்்கள்.

தோய் அகை, ொளும் புகழ் விலளத்தல் என் 
வியப்ோம்?
லவயகம் ழோரத்த, வயஙகு ஒலி நீர - லகயகைக

கல் ழதான்றி மண் ழதான்றாக காைத்ழத, 
வாழளாடு
முன் ழதான்றி மூத்த குடி! 

நடாம் எப்நபடாழுதுப்ம ்கனடசி இரணடு வரி்கனள 
்மடடுப்ம ப்கடடிருப்பபடாம். 

இந்தப் படாடலுக்கு முழுன்மயடா்க அர்த்்தம் ந்தரிய 
பவணடும் என்்றடால்  மு்தல் இரணடு வரி்கள் ்தடான் 
மி்கவும் முக்கிய்மடாைனவ. 

இப்படாடலுக்கு என்ை அர்த்்தம் என்்றடால். ்தமிழ 
்தமிைர் என்்றடாபல பு்கழ மிக்்கவர்்கள்்தடான் 
ஏநைன்்றடால் இவவுல்கம் முழுவதும் ்கடல்நீர் 
ஆடந்கடாணட பி்றகு நீர் வில்க மு்தலில் ப்தடான்றியது 
்கல் அ்தடாவது ்மனல. அந்த ்மனலயில் மு்தலில்  
நடாவடாயில் வடாபளடாடு வநது இ்றங்கியது ்தமிைர்்கள். 
பி்றகு்தடான் ப்மலும் நீர் விலகி ்மண ந்தன்படடது. 
இ்தன் பின்ைர்்தடான் சிநதுநவளி நடா்கரி்கம் 
ப்தடான்றியது. 

இன்த்ச ்சரியடா்கப் புரிநது ந்கடாள்ளடா்மல் இது 
எப்படி்ச ்சடாத்தியம் ்கல் ப்தடான்றி விடடது ்மண 
இன்னும் ப்தடான்்றவில்னல அ்தறகு முன்ைபர 
எப்படித் ்தமிைர்்கள் வடாபளடாட வநது இ்றங்கிைடார்்கள் 
என்று சிலர் னநயடாணடியும் ந்சய்கி்றடார்்கள்.

இந்தப் படாடலின் மூலம் ்கவிஞர் ்தமிைர்்கபள இந்த 
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உலகில் மு்தலில் ப்தடான்றிைடார்்கள் அ்தைடால் ்தமிபை 
மு்தல் ந்மடாழி என்று விளக்குகி்றடார்

்மடா ப்சடா விக்டர் இவரும் ஒரு எழுத்தியல் பவர் 
ந்சடால்ஆய்வடாளர். ்தைது வடாழநடாள் முழுவதும் பல 
ந்மடாழி்கனள ஆரடாய்நது ந்மடாழி்களில் மூல 
வடார்த்ன்த்களின் பவறு ந்சடால் எங்கிருநது வந்தது 
என்பன்த ஆரடாய்நதிருக்கி்றடார். இவர் சுப்மரியம், 
எகிப்தியம் , கிபரக்்கம், அபரபியம் எைப் பல 
ந்மடாழி்கனள ஆரடாய்்சசி ந்சய்து அந்த ந்மடாழியில் 
இருக்கும் ்தமிழ வடார்த்ன்த்களுக்கு பவர்்ச ந்சடால் 
்தமிழில் ்தடான் இருக்கி்றது என்பன்த விளக்கிப்  பல 
புத்்த்கங்்கனள எழுதியுள்ளடார். 

இவர் ஆரடாய்்சசியின் முடிவு என்ைநவன்்றடால் 
எந்த ந்மடாழியின் பவர்்ச ந்சடால் அந்த ந்மடாழியிபலபய 
இருக்கி்றப்தடா அந்த ந்மடாழிபய உலகின் மு்தல் ந்மடாழி 
என்பது்தடான். ்தமிழில் ்மடடும்்தடான் ஒவநவடாரு 
வடார்த்ன்தக்கும் பவர்்ச ந்சடால் ்தமிழிபலபய இருக்கி்றது 
அ்தைடால் ்தமிபை உலகின் மு்தல் ந்மடாழி என்று ்தைது 
ஆரடாய்்சசியின் மூலம் நிரூபித்்தடார்.

சவர்ச் பசால் என்ைால் என்ன என்�ல்த விளக்க 
ஒரு சிை உ்தாரைஙகள். 

்க ்தமிழின் மு்தல் உயிர்ந்மய் எழுத்து. ்க ்கட 
்கடவுள் என்று ஆைது. ்க என்்ற எழுத்து ்கடவுள் 
என்்ற வடார்த்ன்தக்கு பவர்்ச ந்சடால். ்க என்்ற எழுத்து 
சிநது எழுத்திலும் பின்ைர் வந்த வடட எழுத்திலும் 

பின்ைர் வந்த ்தமிை பிரடாமி எழுத்திலும்  கூடடல் 
குறி ்வடிவத்தில் இருந்தது. இன்த ஓனல்சசுவடி்களிலும் 
்கல்நவடடு்களிலும் இன்றும் நடாம் படார்க்்கலடாம். இந்த 
கூடடல் குறி என்பப்த சிநதுநவளியில் ்தமிழ ்கடவுள் 
முரு்கனைக் குறிக்கி்றது இதுபவ பின்ைர் 
கிருத்துவத்தில் இபயசுனவக் குறிக்கி்றது. 

யடா என்்ற பவர்்ச ந்சடால் பறறியும் ்மடா ப்சடா விக்டர் 
அவர்்கள் விளக்கியுள்ளடார்

‘வடநவங்்கடம் ந்தன்கு்மரி யடாவினட ்தமிழகூறும் 
நல்லுல்கம்’ இதுபவ ்தமிை்க எல்னல என்று 
ந்தடால்்கடாப்பியம் ந்சடால்கி்றது. 

நடாம் புரிநது ந்கடாணடுள்ள அர்த்்தம் வடக்கில் 
நவங்்கடமும் ந்தறகில் கு்மரியும் ்தமிழநடாடடின் 
எல்னல  என்பது .  இவரின் விளக்்கவுனர 
என்ைநவன்்றடால், ந்தடால்்கடாப்பியர் ்கடாலத்தில் 
பவங்்கடம் கினடயடாது. இன்த நவண்கடம் என்று 
படிக்்க பவணடும் .  நவண்கடம் என்்றடால் 
நவணன்மயடாை இடம் அ்தடாவது இ்மயம் என்று 
நபடாருள்.  

யடா என்பது ்தமிழில் பவர் ந்சடால். யடா என்்றடால் 
்கடல் என்பது நபடாருள் இப்நபடாழுது வடக்கில் 
நவண்கடம் ந்தறகில் கு்மரி இரணடு பக்்கமும் ்கடல் 
சூை இருப்பது ்தமிழநடாடடின் எல்னல என்்றடாகி்றது

்தமிழ இலக்கியத்தில் அர்த்்தத்ன்த மி்க எளி்தடா்க்ச 
சிலர் திரித்து விடுகி்றடார்்கள். அ்தறகு ஓர் உ்தடாரணம் 
நவண்கடம் என்பன்த நவங்்கடம் என்று திரித்து 
எப்படித் ்தமிழநடாடடின் எல்னலனய்ச சுருக்கிைடார்்கள் 
என்பன்த இந்தப் படாடல் வரி்கள் எடுத்துக் 
்கடாடடுகின்்றை.

ப்சய் என்னும் ந்சடால்லிறகு 23 நபடாருள்்கள் 
இருக்கின்்றை. அவறறில் ஒரு நபடாருள் ்தடான் ்ம்கன் 
என்பது அ்தைடால்்தடான் முரு்கனைபய ப்சபயடான் 
என்று கூறுகி்றடார்்கள். இது ்ச்மஸ்கிரு்தத்தில் சிசு 
என்று வருகி்றது, ஆரியர்்களின் மூல ந்மடாழியடாை 
அைத்ப்தடானியடாவில் ந்சஸ் என்று வருகி்றது, 
எகிப்திய ந்மடாழியில் ப்சஸ் ரடாம்ப்சஸ் என்று 
வருகி்றது, கிபரக்்கத்தில் சிஸ் என்று வருகி்றது அதுபவ 
பின்ைர் ஆங்கிலத்தில் ்சன் என்று ்மடாறுகி்றது. 
பவர்்சந்சடால் என்்றடால் என்ை என்ப்தறகு இது ஒரு 
சி்றந்த எடுத்துக்்கடாடடு. 

்தமிழின் சிைப்பு:

இதுவனர ்தமிபை சி்றப்பு என்று ந்சடால்லிவிடபடடாம் 
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இப்பபடாது ்தமிழில் உள்ள ஒரு சில சி்றப்படாை 
பனடப்பு்கனளப் பறறி ்கடாணபபடாம்.

திருக்குைள்:

்தமிழில் பனடக்்கப் நபற்ற மு்தல் சி்றப்பு  திருக்கு்றள் 
அந்தத்  திருக்கு்றளில் மு்தல் கு்றளில் வள்ளுவர் 
கூறியது 

'அகர முதை எழுத்ததல்ைாம்
ஆதி ேகவன் முதற்ழற உைகு'

்தமிழ எழுத்துக்்களில் மு்தல் எழுத்து  ‘அ’ என்்ற 
அ்கரம் அது்தடான் ்தமிழ ந்மடாழிக்கு இன்றவன் (ஆதி 
ப்கவன் ) எை வள்ளுவர்  கூறுகின்்றடார்.

ந டா ம்  இன்று  ்த டான்  ்சமூ ்க நீ தி  ப ப சி க் 
ந்கடாணடிருக்கிப்றடாம்  வள்ளுவன் அன்று ்தடான் 
எழுதிய அனைத்துக் கு்றள்்களிலும் நடுநினலபயடாடு 
இருநது எழுதியிருக்கி்றடார். ்தடான் எழுதிய கு்றள்்கள் 
எதிலும் ்சடாதி ்ம்தம் அரசியல் இல்லடா்மல் 
நன்நைறி்கனள ்மடடுப்ம ந்சடால்லியிருக்கி்றடார் 
அ்தைடால் ்தடான் திருக்கு்றள் உல்கப் நபடாது்மன்ற 
அனைவருக்கும் நபடாருநதும். திருக்கு்றள் ஒரு 
்மனி்தன் எவவடாறு வடாை பவணடும் என்ப்தற்கடாை 
இலக்்கணம் இது ஒரு ்ம்த நூல் இல்னல. திருக்கு்றனளப் 
பின்பறறிைடால் உல்கத்தில்  நன்நைறி்கள் வளரும் 
தீன்ம குன்றயும் அன்மதி உருவடாகும். 

"வள்ளுவன் ்தன்னை உலகினுக்ப்க ்தநது வடான்பு்கழ 
ந்கடாணட ்தமிழநடாடு"

'யடா்மறிந்த புலவரிபல ்கம்பனைப்பபடால்,

 வள்ளுவனைப் பபடால் இளங்ப்கடானவப் பபடால்

 பூமி்தனில் யடாங்்கணுப்ம பி்றந்ததில்னல,

என்று படாரதியடார் படாடுகின்்றடார் .

்கம்பனுக்கும் இளங்ப்கடாவடி்களும் இனடயில் 
வள்ளுவனரக் குறிப்பிடுகின்்றடார். அ்தடாவது ்தரடாசு 
பபடால் அன்மநது வள்ளுவனர,’ ்கம்பன் வள்ளுவன் 
இளங்ப்கடா’ என்று வள்ளுவனர நடுவில் னவத்துப் 
படாடுகின்்றடார்.

்தமிழும் சமயமும்:

பிற்கடாலத்தில் ்மனி்தர்்கள் புத்்தம் ்ச்மணம் 
ஆசீவ்கம் என்று பல ்ச்மயங்்களடா்கப் பிரிந்தடார்்கள். 
இந்த்ச சூைலில் ்தமிைர்்களுக்கு என்று ஓர் ஒருன்மயும், 
அனடயடாளமும், அரசியலும் ப்தனவப்படட்தடால் 

்தமிைர்்கள் ்தனியடா்க னவணவ ்ச்மயங்்கனள 
வளர்த்்தடார்்கள் ஆைடாலும் அந்த்ச ்ச்மயத்தின் 
மூல்மடா்கவும் ்தமினைபய வளர்த்்தடார்்கள். ்ச்மயம் 
மூல்மடா்கத் ்தமிழ வளர்த்்த ஒரு சிலனரப் பறறியும் 
அவர்்கள் எழுதிய ஒரு சில பனடப்பு்கனளயும் கீபை 
படார்ப்பபடாம் 

இன்றவனின் பு்கனை ்தமிழப் படாடல்்கள் மூலம் 
்மக்்கள் ்மைதில் புகுத்திய நடால்வர் அப்பர் ,சுந்தரர் 
,்சம்பந்தர், ்மடாணிக்்கவடா்ச்கர்.

‘மாசில் வீலணயும் மாலை மதியமும்
  வீசு ததன்றலும் வீஙகிள ழவனிலும்
மூசு வண்ைலற  தோய்லகயும் ழோன்றழத
   ஈென் எநலத   இலணயடி நீழழை.’ 

என்று திருநடாவுக்்கர்சர் இன்றவன் அருனளப் 
நபறறுத் துன்பங்்களிலிருநது விடு்தனல நபற்றடார். 
இளம் வயதிபலபய திருஞடாை்சம்பந்தருக்கு 
படார்வதிப்தவி ஞடாைப்படால் புகுத்தி அ்தன் மூலம் 
அவர் ்தமினையும் ஞடாைத்ன்தயும் நபற்றடார். 
அ்தன்மூலம் ்தமிழ வளர்க்்கப்படடது. அவர் 
படாடல்்கள் ன்சவத்ன்தயும் வளர்த்்தது. எவவி்தத்  
துன்பங்்கனளயும் ்தடுத்து நிறுத்்தத் திருஞடாை்சம்பந்தர் 
படாடிய 'ப்கடாளறு திருப்பதி்கம்' ்தமிைர்்களுக்கு 
வர்மடாய் அன்மந்தது.

இன்றவன் சுந்தரருக்கு "பித்்தடா "  என்று 
அடிநயடுத்துக் ந்கடாடுத்துப் படாட னவத்்தது ்தமிழின் 
நபருன்மனயப் பன்ற்சடாறறுகின்்றது.குடும்ப 
வடாழக்ன்கயில் இருந்த சுந்தரனரத் ்தமிழில் படாட 
னவத்்த இன்றவன் ்தமிழுக்ப்க நபருன்ம ப்சர்த்்தடார். 

 "்மடாணிக்்கவடா்ச்க" என்்றனைத்து இன்றவபை 
திருவடா்ச்கத்ன்தப் படாடிைடார்.

 ‘திருவடா்ச்கத்திறகு உரு்கடார்

 ஒரு  வடா்ச்கத்திறகும் உரு்கடார்’   

்தமிழுக்குப் நபருன்ம ப்சர்த்்த திருவடா்ச்கம்

ஒருமுன்ற ்மடாணிக்்கவடா்ச்கர் "நரி ்தன்னைப் 
பரியடாக்கி" என்று அன்ம்ச்சரனவயில் படாடி 
இன்றவனின் அருனளப் நபற்றடார். 

்தமிழ் கடவுள் :

்தமிழ ்கடவுள் முரு்கனை பறறி அவனவயடார் 
,கிருபடாைந்தவடாரியடார் ்மறறும் பல படாடி உள்ளைர். 
முரு்கனின் ்மயினலயும் பவனலயும் பறறிய ்தமிழப் 
படாடல்்களும் ்கன்த்களும் அதி்கம்.
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'சின்னஞ்சிறு பிள்லள
 பூழைாகம் புகழும் பிள்லள '

என்று படிக்்கடாசுப் புலவர் முரு்கனைப் பறறிப் 
படாடியுள்ளடார்

�ாரதியார்:

படாரதியின் படாடல்்கள் ்தமிழுக்குப் நபருன்ம 
ப்சர்த்்த்தடால்  இவர் ‘்ம்கடா்கவி’ எை அனைக்்கப்படடடார். 
்மக்்கள் ்மைதில் நடாடு சு்தநதிரம் நப்ற பவணடும் 
என்்ற எணணத்ன்த எழு்சசிமிக்்க படாடல்்களடால் 
அவர் ்மக்்களுக்கு உணர்த்திைடார் .

மனிதனுககு என்ன ழவண்டும் என்று எழுதுகிறார
 'மனதில் உறுதி ழவண்டும்
     வாககினிழை இனிலம ழவண்டும் ;
நிலனவு ெல்ைது ழவண்டும், 
     தெருஙகின தோருள் லகப்ேை ழவண்டும் ;
கனவு தமய்ப்ேை ழவண்டும், 
    லகவெமாவது விலரவில் ழவண்டும்;
 தனமும் இன்ேமும் ழவண்டும், 
    தரணியிழை தேருலம ழவண்டும்;
 கண் திறநதிை ழவண்டும்,
     காரியத்தில் உறுதி ழவண்டும்:
 தேண் விடுதலை ழவண்டும்,
    தேரிய கைவுள் காகக ழவண்டும்;
மண் ேயனுற ழவண்டும் ,
 வானகமிஙகு ததன்ேை ழவண்டும்;
 உண்லம நின்றிை ழவண்டும்;
 ஓம் ஓம் ஓம் ஓம்

்தமிழ இனி...

 ஒரு ்சமூ்கம் நபடாருளடா்தடாரத்திலும் வடாழக்ன்கயிலும் 
எவவளவு ்தன்னின்றவு நபறறு இருந்தடால் 
ந்மடாழினயயும் ்கனலனயயும் வடாழக்ன்க நநறினயயும் 
பறறி்ச சிநதித்து ஒவநவடான்றுக்கும் இலக்்கணம் 
எழுதி இருப்படார்்கள். பவர்்சந்சடால் னவத்து 
ந்மடாழினய்ச ்சரியடா்க உருவடாக்கிய நடாம் இன்று 
ந்மடாழியடாக்்கம் ந்சய்து ந்கடாணடிருக்கிப்றடாம். 
உ்தடாரணத்திறகு ஓபன் யூனிவர்சிடடி என்பன்தத் 
ந்தடானலதூரக் ்கல்வி என்று ந்சடால்கிப்றடாம். ந்தடானலவு 
என்்றடாலும் தூரம் என்்றடாலும் ஒன்று்தடாபை! 
அப்தபபடால்்தடான் வடாடடர் படால்ஸ் என்பன்த நீர் 
வீழ்சசி என்று ந்சடால்லிக்ந்கடாணடிருக்கிப்றடாம் 
ந்மக்்கடாை வடார்த்ன்த அருவி என்று இருக்கும்பபடாது. 

்தமிழில் ஒவநவடாரு எழுத்திறகும் நபடாருள் உணடு 
இன்தப் புரிநது ந்கடாணடு இ்தன்படி ந்தடாடர்ந்தடால்்தடான் 
்தமிழ ்சரியடா்க வளரும். பள்ளிக்கூடங்்களில் ்தமிழ 
எழுத்துக்்கள் ந்சடால்லிக் ந்கடாடுக்கும் நபடாழுப்த 
பவர்்ச ந்சடால்லும் ப்சர்த்ப்த ந்சடால்லிக் ந்கடாடுக்்க 
பவணடும் அப்பபடாது்தடான் அனைவரும் புது 
வடார்த்ன்த்கனள்ச ்சரியடா்க உருவடாக்குவடார்்கள். 

நடாம் இன்று ்தமிழ வளர்க்கும் ்கடாலத்தில் இல்னல 
்தமினை அழியடா்மல் ்கடாப்படாற்ற பவணடிய ்கடடடாய 
்கடாலத்தில் இருக்கின்ப்றடாம். அ்தைடால்  ந்மக்குத் ்தமிழ 
ப்மல் இருக்கும் ஈர்ப்பு குன்றந்த்தடா்க நடான் 
எணணவில்னல. ்தன் பிள்னள்களுக்குத் ்தமிழ நபயர் 
னவக்்க பவணடும் என்்ற ப்தடலும் துடிப்பும் 
அனைவருக்கும் இருக்கி்றது ஆைடால் ஒரு ்சரியடாை 
்தமிழப் நபயர் எது என்று ந்தரியடா்த  குைப்பத்தில் 
நடாம் சிக்கி இருக்கிப்றடாம். 

இ்தறகு என்ை தீர்வு இ்தறகு நடாம் என்ை ந்சய்யப் 
பபடாகிப்றடாம்? நம் பிள்னள்களுக்குத் ்தமிழில் நபயர் 
னவப்ப்தைடால் ்மடடுப்ம நம் ்கடன்ம முடிநது 
விடட்தடா்க எணணக் கூடடாது. நடாம் அனைவரும் 
்தமினை திைமும் படிக்்க பவணடும் ப்கட்க பவணடும் 
ரசிக்்க பவணடும் புலன்மனய வளர்க்்க பவணடும். 
ந்மக்ப்க ்தமிழ சி்றப்படா்கத் ந்தரிந்தடால்்தடான் ஒரு 
்கவிஞன் நம்ன்ம விட்ச சி்றப்படா்கத் ்தமிழில் ்கவின்த 
எழுதுவடான். இன்ன்றய வனலத்்தள ்கடாலத்தில் 
இந்தல்லடாம் எளி்தடாை ்கடாரியம்்தடான். 

நம்ன்மப் படார்த்து நம் பிள்னள்களும் ்தமிழில் ஒரு 
ஈர்ப்புக் ந்கடாள்வடார்்கள். அப்பபடாது்தடான் ்தமிழ 
வடாழும் வளரும்! 

வடாழ்க வளமுடன்.
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Committees
Steering Committee (2020/2021)

Program Commitee (2020/2021)

Accounting  & Budget Control Committee

Convention Secretary Committee

Agreements & Contracts Committee

Volunteer Management Committee

Program Managers Committee

Facilities and Auditorium Committee

Registration & Hotel Reservation Committee

Transport Service Committee

Marketing

Social Media Committee

Public Relations Committee

Publicity Materials Design Committee

Convention Web Committee

Fund Raising Committee

Fund raising US Sponsors

Booth Committee

Programs Selection Committee

Tamil Sangams Programs Committee

Programs Staging Committee

Visa & Ticket Committee

Light & Sound Technical Committee

Sangangalin Sangamam Committee

Short Films Committee

Continuing Medical Education

Committee [CME]

Tamil Theni/ Tamil Thoothar committee

Kural Theni / Tamil Thoothar committee

National Super Singer Committee

National Super Dancer Committee

Star Night Committee

Ilakkiya Vinaadi Vinaa Committee

Awards and Souvenirs Committee

Celebrity Logistics Committee

World Art Competition Committee

Entrepreneur Forum TEFCon

Food Committee

Souvenir Committee (Malar)

Video & Photography Committee

Youth Committee

Reception & Hospitality Committee

Festivity & Decoration Committee

Purchasing / Sourcing Committee

Parallel Sessions Coordination Committee

Emergency Medical Care Committee

Committee Members
Sundar kuppusamy (2020)

 Pushparani Williams (2020)

 Caldwell Velnambi (2021)

  Bala Swaminathan (2021)

 Ezhilan Ramarajan (2020/21)

 Chand Kuppusamy (2020/21)

 Karthik Kanagaraj (2020/21)

 Palani Veerappan (2020)

 Sundarapandian (2020/21)

 Bala Panchapakesan (2020/21)
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2020-2021 தன்னதார்வ்த 
வததாணடர்களின் ேடடியல்
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 Vijay (2020), Manoharan (2020) 
Thillai Kumaran (2021) 
Kumaresh (2021)
Sundar kuppusamy (2020)
 [2021] Caldwell Velnambi
 Ezhilan Ramarajan (2020/21)
Madhavi Gunasekaran (2020/21)
 Elangovan (2020/21)
 Kingsley (2021) 
Ramki (2020/21)
 Ranga (2021)
Sukumar
Murali
 Gomesh 
Baskar Innasi
 Peter Aiya
Sivam Aiya
Aarthi Ramkumar, Deepa Sivakumar & Team
Basker Masilamani, Somu Jeganathan & Team
Balki & Team
Madhavi Rao, Padma, Shyam Krishnamoorthy
Senthil Karpanna, Muthu & Team
Palani, Mohan Ramasamy & Team
Siva Kumaran & Team
Saravanan Ysa, Saravana Kumar (Chicago)
Arasu, Aruna, Jayasree, Veera (NJ), Nandu
Arasu, Abhay, Nandu, Gopal, Kumaresh
Ramya Bala, Mangala, Olivia, Veera (NJ)
Gopal Palanisamy, Kumaresh & Team
Ari Shankar, Ram Prasad
Soorya, Arun Samuel & Team
Kanappan, Nandu, Shan Chinnathambi
Ravi Muthusamy, Muthu Ramasamy
Soorya, Arun Samuel & Team
Shanker, Mohan Thangavelu & Team
Madhavi, Elangovan

Anitha Balu, Vidhya, Nithiya, Sangeetha
Sudhaker, Krithika & Team
Ashokan & Team
Aravind Jasti, Prabhu Mettur & Team
Ramki, Maruthu & Team
Sankar Balakrishnan, Ramu Ilango & Team
Kalai Chellam, Chandra & Team
Jeya Maran, Mohan & Team
Anbu Ramaiyan, Raji Perumal & Team
Siva Shanmugham, Padman, Jose & Team
Pavithra, Padma, Divya & Team
Kayal, Padma, Sridevi & Team
Mangala Iyer, Akila & Team
Mohan Govindaraj, Suresh & Team
Gomesh, Karthik Kanagaraj & Team
Shanker, Ashrafi & Team
Veera Venugopal, Ganesh, Siva M, Arul Murugan
 Ezhilan Ramarajan, Arun Balasubramanian
 Ravikumar, Vijay Gandapodi, Wordsworth
 Swaminathan, Shan & Team
Annadurai, Sudharsen & Team
Athimuthu, Kumaresan, Prabha Bala
 Bala Panchapakesan, Arur Basker
 Florence Christo, Sivam Velupillai
 Sankar Thangavelu
Manivannan Periakaruppan
Ponmudi Rajamanikkam
Mahendran, Soorya & Team
Kavitha Ramki, Poongodi  & Team
Bala Ramasamy, Krish Ramachandran  & Team
Raji, Rajkumar  & Team
Senthil Karpanna & Team
Chand Kuppuswamy, Krithika, Vasumathi, 

Ananth, Ravi Muthusamy, Dr. Saravanan

Dr. Kalai, Dr. Nithi, Dr. Saravanan
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