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செங்காந்தள்
குிஞ்ெி ி சதய்யநா பருகின் அலடனாப்பூ
செங்காந்தள்பூ. கார் கடவுா பருகன் ிந்த கார்த்திலக
நாதத்தில்

இதன்

பூ

அகல்யிக்கு

கா

பூப்தால்

கார்த்திலகப்பூ என்ர அலமக்கப்டுகிது. கரும்பு பொெச்
சுடர்பூங் காந்தள் சருந்தண் கண்ணி நிலந்த சென்னன் என்
திருபருகாற்ரப்லட ாடல் யண்டு இங்கள் சநாய்க்காத
ல் நணபலடன, சருப்புப் கான் செந்ிம் நற்ரம்
ஒியுள்

செங்காந்தள்

நாலலன

சூடினயன்

தநிமர்கின்

வீபம்

அலடனாப்டுத்தும்
இவ்ஆய்வுநூல்

பூயாாகின
பருகன்

நற்ரம்

குிர்ச்ெியுலடன

என்ர

யர்ணிக்கிது.

காச்ொப

செங்காந்தள்

நாின்

யாிலெக்குச்

சருலநலன
சனலபகன
சூட்டுயதமில்

அகநகிழ்யலடகிகன்.
செங்காந்தின் அமகின பலக தன் இதழ் யிாியும்
யலப

யண்டுகலக்

யந்தவுடன்

அதல

காத்திருக்க
எதிர்காக்கி

லயக்காநல்
தம்

இதலம

யண்டு
யிாித்து

கதலத் தந்து யண்டில நகிழ்ச்ெிப்டுத்தும். செங்காந்தள்
தன்நள் உள் கதல அடக்கி லயத்திருப்து கான்ர
கல்கதான்ி நண்கதான்ா காந்சதாட்கட தநிழ்சநாமி அாின
இின

செய்திகலத்

தன்நள்

அடக்கி

லயத்துள்து.

கதலப் ருக யண்டுகள் அணியகுப்து கால் தநிழ் ெபகம்
தநிழ்த்கதன் ருக; தநிழ்ப்கபாெிாினர்கள், ஆர்யர்கள் தங்கள்
எழுத்தாற்ல

அர்ப்ணிக்க

ஆர்யர்களுக்காகத்

துிர்யிடும்

ஆனத்தநாயுள்ர்.
இந்நூல்

தநழ்

னணத்திற்குச்

செங்காந்தள் என்ர சனாிட்டது ொப் சாருந்தும்.
பருகன்

என்ால்

அமகன்.

அயன்

கார்த்திலக

நலபச்சூடி கபமகுடன் திகழ்யது கால் தநிமின் ல்யலக
இக்கின

செய்திகல

புதின

ஆய்வு

காக்கத்துடன்

தநிழ்சநாமினில் நாலனாகத் சதாடுத்து சயிக்சகாணர்யதில்
இச்செங்காந்தள் னணம் இிகத நர்கிது.

நதிப்புலப
ாயல்

என்து

யாழ்க்லக

ிகழ்வுககாடு

கற்லகந்து உலபலடனில் எழுதப்டும் ஓர் இக்கின
யடியம்.

இதல

தநிமில்

புதிம்

என்ர

அலமப்ர்.

குிப்ிட்ட இம் ொர்ந்த நக்கின் யாழ்யினல் கூரகல
எடுத்துலபப்தில் வீ இக்கின யலகலநகளுள் ாயல்
இக்கினகந பன் ிற்கிது.
இரும்பு குதிலபகள் நுயலும் சண்ணினம் என்நம்
கட்டுலபனாது
யாழும்

சண்கின்

சூழ்ிலலனயும்,

நிலலனயும்,

சண்தக்கா

அயர்கள்

கதடல்கில்

ஈடுடுயலதயும், சண்ணுக்கா தம் எது என்லதயும்,
சண்ணின்

உாிலநகலயும்,

உணர்த்துயதாக

அலநந்துள்து.

பக்கினத்துயம்

கடலநகலயும்
சண்

சகாடுக்காநல்

குமந்லதகளுக்காகவும்

தக்கு

கணயநக்காகவும்,

யாழ்யலதயும்

கற்பு

என்நம்

ஒழுக்கத்லத ஆணும் சண்ணும் ெநநாகப் ின்ற்ரம் காது
தான் ெபதானம் ெநிலலன காக்கி னணிக்க படியும்
என்லதயும் இக்கட்டுலபச் சுட்டுகின்து.
சண்கின்
கண்கணாட்டத்தில்

ெிக்கல்கலப்
எடுத்துலபக்கும்

சண்
காது

தான்

தது
அதன்

உண்லந தன்லநப் புப்டுயலதயும், சண்கள் நற்யர்கல
எதிர்ார்க்காநல்
கயண்டும்

ிருக்குசகாடுக்கி

என்லதயும்,

அடுத்ததத்திற்கு

சண்கள்

கர்த்தி

இடத்தில்

இருக்க

தங்கல

அடுத்த

தங்கள்

தில

செல்

யர்த்துக்சகாள்யலதயும் இக்கட்டுலப எடுத்துலபக்கின்து.
ஆண்கல
அலநப்ல

எதிாினாக

ெிலதத்துயிடாநல்

ிலக்காநல்
சண்

யிடுதலக்கா

பனற்ெிகல கநற்சகாள் கயண்டும்.
சாரப்ல

ஏற்துகா

குடும்

ஆண்கள் குடும்

சண்களும்

பன்யந்து

சாருாதாபத்லத உனர்த்த ணிக்கு செல்கயண்டும் என்
கான்

சண்ணினக்

கருத்துகல

இவ்யாய்வு கட்டுலப அலநந்துள்து.

பன்லயப்தாக

சண்ணினம் ொர்ந்த

செய்திகல ெிப்ா கருத்துக்கள் பம் இக்கட்டுலபப்
புப்டுத்தியுள்து.
டகர்
ண்ாட்டு

யபார

நபபும்

கூரம்

நாற்பம்

குிஞ்ெித்கதன்
என்நம்

ாயல்

-

கட்டுலபனாது

ீகிாினில் யாழும் நலயாழ் நக்கா டகர் இநக்கின்
யாழ்யினல எடுத்துலபக்கின்து. இனற்லககனாடு இலனந்து
யாமிலக்கும்
நாற்ங்களுடன்

பத்த

தலபலனிருக்கும்

யாமிலக்கும்

இலன

வீ
தல

பலனிருக்கும் இலடகனனா ண்ாட்டு நபபுகலயும்

நாற்ங்கலயும் ெித்தாிக்கிது. காங்காநாக தங்களுலடன
பன்கார்கின் ண்ாட்டு நபபுகலகன ின்ற்ி யாழ்ந்த
இச்ெபகம்

உணவு,

ம்ிக்லக,

உலட,

நருத்துயம்

சதாமில்,

ெடங்குபலகள்,

என்யற்ில்

ண்ாட்டு

நாற்ங்கலஅலடந்துள்து.
பத்ததலபலனிர்
உண்டுள்ர்.

அலெய

லெயஉணவு
உணயில

நட்டுகந
உண்யர்கள்

இமிகுத்தார் என்ர அலமக்கப்ட்டுள்ர். நபபுயமி ட்ட
ெபகத்தில் யியொனப் னிர் உற்த்தியும், ொகுடி பலகளும்
லகயிடப்ட்டு

ணப்னிபா

யியொனத்துக்கு

நாிச்

கதனில,

சென்லத

காப்ி

இக்கட்டுலப

அலடனாப்டுத்துகிது.
குடும்த்தில் உள் ஆண் நற்ரம் சண் இருயருகந
உலமத்த

ிலநாி

கெம்கிதத்தால்

இருயரும்

உலமக்காநல் கூலிக்கு ஆட்கல அநர்த்தும் ிலனிலயும்
இக்கட்டுலபயமி அினபடிகின்து.

தங்களுக்கு ஏற்டும்

காய்க்கு காபணம் குரம்ர்கின் செய்யில என்ர கருதி
அயர்களுக்கு காணிக்லகனாக தாினங்கள் நற்ரம் அணா
(ரூாய்)

சகாடுத்து

கயண்டியுள்ார்கள்.
கானிலப்

செய்யிலலன
குரம்ர்கின்

காக்கபடியும்

என்ர

அகற்ரம்டி

நந்திபத்தால்
ம்ின

தான்

காம்நாி

காலனத் தீர்ப்தற்கு எந்த நருத்துயநல ெிந்தது என்ர
ஆபாயும்

அயிற்கு

இக்கட்டுலபனாது
செய்திகல

ண்ாடு

நாற்ம்

டகர்

கண்பன்க

அலடந்துள்து.

இநக்கின்
சகாண்டு

யாழ்யினல்

யந்தகதாடு

ின்ர

யிடாநல் காத்திற்கு ஏற்நக்கள் ண்ாட்டுத் தங்கில்
யர்ச்ெின

அலடந்தலதயும்

எடுத்துலபக்கின்து.

கா

யர்ச்ெிக்கு ஏற் டகர் இநக்கின் ெபகம் பன்கற்ம்
அலடந்துள்து.

ீகிாினின்

நலயாழ்

நக்கில்

டகர்கின் யாழ்யினல் நாங்கலச் சொல்காயினநாக
இக்கட்டுலப எடுத்துலபத்துள்து.
சான்ினின்
தித்தன்லநகள்

செல்யில்
என்நம்

அருள்சநாமியர்நின்
இவ்யாய்வுப்புத்தகப்குதி

கட்டுலபனாது அருள்சநாமியர்நின் குணங்கள் புகழ்சற்
கபபொின் இனல்ா தித்தன்லநலனக் காட்டிலும் சாிதும்
யினப்ிற்குாினதாக
ஆபாய்ந்திருக்கின்.

அலநந்திருக்கின்
அநபர்

கல்கி

எழுதின

என்லத
யபாற்ரப்

புதிநா சான்ினின் செல்யன் கி.ி. 1000ம் ஆண்டு
ெிப்புற்ர
சகாண்டு
ஆட்ெிலனப்

திகழ்ந்த

கொமப்

கபபலெ

எழுதப்ட்டிருக்கிது.
ற்ி

ொித்திப

அடிப்லடனாகக்

கொமர்கின்

சாற்கா

நூல்கில்

இருந்து

சதாிந்துசகாண்டலதக் காட்டிலும் சான்ினின் செல்யில்

இருந்கத

சரும்ாா

தநிமர்கள்

ஆர்யத்துடன்

கற்ிருக்கிார்கள்.
அாிஞ்ெனருக்கும்

கலினாணிக்கும்

ிந்த

சுந்தப

கொமருக்குக் கலடெினில் ிந்த அருள்சநாமியர்நன் அமகில்,
அன்ில், வீபத்தில் அலயலபயும் யிட
சற்ர

காணப்ட்டுள்ான்.

த்சதான்தாம்

அகலயனில்

தித்தன்லநப்

அருள்சநாமியர்நன்

ஈமப்காருக்குத்

தலலந

யகித்து டத்த, ாக இங்லக சென்ர யருகிகன்! என்ர
கெினது

அயது

வீபச்ெிப்ல

எடுத்துலபக்கிது.

ஈமப்காருக்கு செல் குந்தலயனின் அநநதிலன யிரும்ி
காத்திருந்தலநனில் இருந்து அருள்சநாமியர்நன் குந்தலய நீது
சகாண்ட அன்பு கடந்த நாினாலதலனயும் காட்டுகிது.
குந்தலய

கொமர்

கண்டபாதித்தருக்கும்

செம்ினன்

நாகதயிக்கும் ிந்த ெியப்க்திப் பூண்ட கெந்தன் அழுதன்
அலமத்து யந்து புது நதுபாந்தகல நன்பாக்க பனல்கி
சாழுது ெிங்காெத்தின் நீது அருள்சநாமியர்நநக்கு உள்
ற்ற் ிலலனப் புாிந்து சகாள்படிகிது. இயபெர்
அருள்சநாமியர்நர் தநக்கு அிக்கப்ட்ட இபாஜ்னத்லதத் தம்
ெிின

ெித்தப்ா

நதுபாந்தகருக்கு

அித்துயிட்டார்

என்

யாய்சநாமி செய்தி நக்கிலடகன பயினது. ‘சான்ினின்
செல்யாின் சருங்குணத்துக்கு இது உகந்தகத’ என்ர நக்கள்

கருதினலநயும் இங்கு ிலவுகூபத்தக்கது. இச்ெம்யத்திால்
அருள்சநாமியர்நநக்குக்

கிலடத்த

தினாகெிகப

ட்டபம்

அலயபாலும் ஏற்ரக்சகாள் கூடினதாக இருக்கிது.
ால்நபக்காட்டிிக

யிலும்

பப்ர்

சதாமிார்கின் யாழ்யினல் திவுகள் என்நம் இவ்யாய்வுக்
கட்டுலபனாது ‘ால்நபக்காட்டிிக’ என்நம் ாயல் யமி
நகெினாயில் சயள்லக்காபநக்குச் சொந்தநா யிக்டாி
எஸ்கடட்டில்
யாழ்க்லக

திக்கூலிகாத்
ிலலன

லடக்கப்ட்ட

சதாமிார்கின்

எடுத்துலபக்கிது.

அகிால்

‘ால்நபக்காட்டிிக’

என்நம்

ெபகாயாது 1976-இல் கலநகள் இதமில் நாதந்கதாரம்
இருத்துான்கு

அத்தினானங்காக

திக்கூலிகாத்

சதாமிார்கின் யாழ்க்லக ிலலன சயிகாட்டின ஓர்
சதாடர்கலத.
தநிழ்ாடு,

ககபா,

சகாத்தடிலநகாகக்

நற்ரம்

சகாண்டு

இங்லககிலிருந்து

யபப்ட்ட

நக்கள்

பப்ர்

கதாட்டத்திலும் சயிக்காட்டிலும் கயலச் செய்தர். பப்ர்
கதாட்டத்தில்

கயலார்க்கும்

சதாமிார்கின்

சாருாதாபம் நிகவும் ின்தங்கின ிலனிககன இருந்தது.
கயலக்கு

ஏற்க்கூலி

கிலடக்காது.

தண்டல

கயண்டுசநன்ால்

எதிர்த்து

கிலடக்கும்.

ககட்டால்
இயர்கின்

குமந்லதகள் கல்யினில் நிகவும் ின்தங்கின ிலனிககன
இருந்திருக்கின்ர். எல்ா ாட்களும் சகாத்தடிலநகாக
கயலச் செய்யும் இயர்கின் சாழுதுப்காக்கு நாதத்திற்கு
இருபல திலபப்டம் ார்ப்தாகும்.
பருகநக்கும்
காநாட்ெிக்கும்
செய்திருந்த

திருநணம்
ிலனில்

ககாாம்பூாில்
காதலித்து

பருகின்

தாய்நாநன்

எப்

திருநணபம்

ெின்ச்ொநினின்

சற்கார்கள்

அயன்

யெதினாப்

படிவு

கயலப்

ார்க்கும்

சண்ணா

பாதாலய

செய்துக்

தங்லகனா

நகா

சகாண்டான்.

செல்த்திடம்

டிபஸ்றர்

நாதயன் ஆள்டநாட்டம் இல்ாத யடக்கு கநட்டில் ாலினல்
ாத்காபம் செய்ன பனல்கிான்.
சண்கின்

கற்புக்கு

இவ்யார காதலயும்

ாதுகாப்பு

இல்ாத

ிலலனயுந

ஆெிாினர் தன் ாயல் யமி சுட்டியுள்ார்.
கயம்நாள் கயலார்க்கும் கதாட்டத்தின் க்கத்து
கதாட்டத்தில் காட்டீஸ் சகாடுத்தலத அிந்து கயதல
அலடகிாள். தன் தம்ினின் யாழ்க்லக இி என்யாகும்
என்

யிபக்தினில்

தாங்கள்

சுப்ன்

கங்காணினால்

ஏநாற்ப்ட்டடு நகெினா யந்த துன்த்லதப் பும்புகிாள்.
இந்ாயலின்

யமி

இபண்டாம்

உகப்கார்

செய்திகலயும் அிந்துக் சகாள்படிந்தது.

யபாற்ரச்

கநற்கண்ட
புத்தகப்குதிகளும்

அலத்து
தபநா

ஆய்வுச்

ஆய்வுக்கட்டுலப
ெிந்தலயுடன்

ஆபானப்ட்டு கல்யி ொன்கார்களுக்கு யமங்கப்ட்டுள்.
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Feminism as Evinced in “Irumbukuthiraigal”
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Abstract
All over the world, the male gender is aimed at
empowering women because this is a patriarchal society.
Gender is the male’s own domain that owns the outside work
and subjugates women in the home. Therefore, woman’s
participation and opportunity is given to women is less. From
Sangam literature to the literature of justice of the present day
has laid down many constructions that a woman should
cultivate an attitude like this. Although women have begun to
emerge from the grip of slavery over time, violence and
violence against women continue to this day. Many women
pursue the god of gaining equality, freedom, and value in
family and community, as well as the ability to equally
determine their lives. The novel “Irumbukuthiraigal” (Iron
Horses) discusses the living conditions of women and the
changing attitude.

Keywords: Feminism, “Irumbukuthiraigal” housewife,
chastity.
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ஆய்வு சுயக்கம்
உகம் பழுதும் ல் ரக ன்து ஆண்
சண்ரொ

அோகம்

செய்யும்

ன்ரௐல்

அரந்துள்து. ச்்ல் இது ஆொோக்க ெபகம்
குத்ோது ோன். ல் ரக ன்து ஆண் ோ்க்குௐ
கக ச நரகரயும் சண்ணுக்கு இல்ம்
ன்ரோ

உரௐக்க

ஆட்டுத்துகன்.
குரந்ோது.

ஆோல்

இோற்ககந

அோற்குள்

அர

சண்ொன்

இௐக்கம்

ெங்க

இக்கௐம்,

ௌோ

இக்கௐம் சோங்க இன்று ர சண் இப்டித்ோன்
இயக்க நண்டும் ன்று  கட்டு்ங்கர அடுக்க
ரோதுள்்ர்.
டிௐலியந்து
்நம்

கம்
சண்

இன்ரௐ

செல்ச்

ச

செல்

அடிர

ஆம்த்ோயக்கள்

ககட்த்ோலும்

சண்களுக்கு

ோ் ன்பரகளும் சகடுரகளும் அங்நகக்
சகண்டு ோன் இயக்கன்்.  சண்கள் குடும்ம்,
ெபகம் நன்ற்ல் ெத்தும், டுோர, ோப்பு
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நன்ற்ரப் சற்றுத் ோங்கள் ழ்ரச் ெக
ௌர்ொௐத்துக்

சகள்ளும்

நௌக்ககக்

ஆற்ர

சகண்டு

ர்ப்ரோ

செௐற்றுகன்்ர்.

இயம்புகுோரகள் நம் ௌலிலும் சண்கள் ழும்
சூழ்ௌர

குத்தும்

்ௌரௐல்

ற்ட்டியக்கும்

ற்ம் குத்தும் ோக்கப்டுகது.
கரச்செற்கள்:

சண்ொௐம்,

இயம்புகுோரகள்,

இல்ள், கற்புசௌ.
பன்நர
சண், ஆண் ன் டுட்டிற்கு உௐௐல்
குடும், ொகளும் அடிப்ர. இ்யத்ோ ன்க
உௐௐல் ௌகழ்வுகள் எயர் ற்ரச் ெர்ந்ோயப்து
அெௐகது.

ஆண்,

சண்

ன்ோல்

ெக்கல்

இல்ர. குடும்ம், ௌககம். ோ்யுரர, ெபோௐம்
ன் புோௐ ௌரரகள் நோன்றும் நதுோன் ெக்கல்
யகது. ோயொம் பம் குடும்ம் ன்ோல் ஆண்
சண் இரொயும் நது ஆண் குடும்த்ோர்க
ஆளு்க ௌௐக்கப்டுகன். இ் யத்ோக்கு
துரொக் கொகவும் வீட்டின் நரகள் ட்டும்
செய்ோற்கக சண் ௌர்ொௐக்கப்டுகள். அோன்
சோர்ச்ெௐக ோழ் ண்டும் ஆொோக்க ெந்ோர்
ெக்ோகக

ோபம்

இக்கௐபம்
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கட்ரப்புகர

கட்டிசௐழுப்

அற்ர

சண்

டுத்து

இயக்கன்்.

ோ்க்க்

நோல்கல்

ஈடுடுரோ இந்ௌல் அசுகது. சண்ணுக்க்
ோம் து? அள் ரோ நௌக்க ௐொக்க நண்டும்.
சண்

ோ்க்க்

உரகரயும்

கரகரயும்

உொர்நோடு அரோ பன்ச்டுத்துச் செல் நண்டும்
ன்ரோ உொர்த்துோக இக்கட்டுர அரகது.
இயம்புகுோரகள்
இயம்புகுோரகள்

ௌர

ஆெௐர்

குன் ழுோயுள்ர். போன்ர கோத்ோ்
ஸ்ௌோர் ரௐப்டுத்ோ கரோ ௌகர்கது. இர்
 கம்ச்ௐல் நர செய்கர். ௌன்க கரோ
ழுோக் கூடிௐர். அர் செய்யும் நரரௐ 
கரோௐலும் ெ் ரக்ர் ஆக நண்டும் ன்து
ோன் அர் ஆரெ. இர் ோன் ழ்ல் ெந்ோக்கும்
சண்கர குத்தும் அர்கள் ழ்ல் ெந்ோர்யும்
சண்ொௐ நௌக்கல் ஆௐப்டுகது. ஸ்ௌோ்ன்
ர் ோொ, லிௐல் சோ ெந்ோ, நோ
கௐத் இர்கன் ழ்ௐல் கூறுகள் கூப்டுகது.
இோன்

பம்

சண்கள்

ழ்கன்

ழ்க்ரகௐல்

எவ்சய ோத்ோலும் சண் ோ்க்க் நோ என்ர
குத்துக்

சகண்டு

ழ்கள்.

ெோொ

குடும்ப்

சண்ொன் ்ௌரரௐயும் இன்ரௐ ௌவீ் உக
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சண்ொன் ்ௌரரௐயும் ஆெௐர் ோன் ௌலில்
சோவு டுத்துரத்துள்ர்.
சண்ொௐம்
சண்ொௐம் ன்து சண் டுோரக்க் க
ந்ோ

ெட்கம்.

எடுக்கப்ட்

இச்ெட்கத்ோல் லிௐல்

சண்கள்

ோங்கள்

ோௐக

டுோரக்கக

நற்சகள்ளும் பௐற்ெகளும், அோற்க் இௐக்கங்களும்
அரப்புகளும்

குழுக்களும்

கௐல்

ஆய்வுகளும்

அங்கும். சண்ொன் து இதுர இயந்துந்ோ
புப்ர்ரரௐ உரத்து ௐோர்த்ோத்ரோ, சுௐத்ரோ
பன்ௌறுத்தும் உத்ோ குலுகும். சண்ொௐம் ன்
செல்லுக்கு,
சண்கள்

ெபகத்ோலும்

வீட்டிநள்நயும்

அலுல்கலும்,

ௌசுக்கப்டுரோப்

ப்புொர்ச்ெயும்,
அரக்க

ஆண்களும்

எயர்

புந்து

ற்ௐ

அந்ௌரரௐ

ற்

சண்களும்

எயர

சகண்டு

செௐற்டும்

பௐற்ெகளும் ஆகும். (ெ.பத்துச் ெோம்ம், .2)
நலும்

சண்ொௐம்

ோழ்ௌரரௐ

ன்ோற்கு

ஆய்ந்து

“சண்கன்

அரோ

ற்

நற்சகள்ப்டும் பரகந சண்ொௐம்” ன்று
எய

ரௐரரௐக்

கர்ன்

ன்ர்

சகடுத்ோயக்கர். நலும் புட்ென்,
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ன்து

குட்ல்
சயோத்

சண்கள்

அநக்கும்

லி்
ோ்ப்ட்

துன்ங்கர

ோர்த்து

நற்சகள்ளும் இௐக்கம் ன்கர். (ெ.பத்துச்
ெோம்ம், .3)
ெபகம்ோன்

குடும்த்ோன்

அடித்ோம்

்ந

சண்ொௐம் ன்து குடும்த்ோலியந்து ோன் துங்க
நண்டும். கொன் ர்ரௐ ௌத்தும் ோம் பம்,
ோய் ோன் குந்ரோகர ெறுௐோலியந்நோ லி்
நறுடின் ெத்துக ர்ப்து பபம்ஆண்
சண்

ெத்துத்ரோ

குப்ரௐல்

ௌரபர

டுத்துோன் பபம் ோன் ெத்ோௐக்கப்டும்.
இல்ள்
இல்ள் ன்ோற்கு இல்த்ரோ ஆள்ள் ன்று
சயள்.

இல்கௐ

அகம்

இல்

இன்புறும்.

இல்கௐ ௌல்த்ரோ ௌத்ோ செல்லும் சறுப்பு
ஆரொ



சண்ணுக்நக

சகடுக்கப்டுகது.

இவ்று இல்ம் ௌல்க அரௐ சண் ோௐகம்
செய்கள். இல்ள் இத்ோரகௐ குொௌன்களுள் ோன்
இயக்க நண்டும் ன்று ெபோௐம்  குொங்கர
ோொத்து ரத்துள்து. “கொந் கண்கண் சோய்ம்”
கொநக்கு

ொர

செய்ோற்கக

ெறு

ௐோலியந்நோ வீட்டு நரகர செல்லிச் சகடுத்து
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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இோ்ல்

ெறுௐது

சண்

ள்ரகர வீட்டுநரச் செய்ௐச் செல்கர்கள்.
ஆண்

குந்ரோகளுக்கு

இவ்நரகரப்

க்கப்டுத்துோல்ர.
இக்கௐபம் ெௐபம் ெபோௐபம் சண்கள்
இந்ோ ்ௌரௐல் ோன் இயக்க நண்டும் ன்கது.
சண் ோன் சல்லிௐள். இப்டித்ோன் கட்டுப்ட்டுன்
இயக்க நண்டும். வீட்ரட்டு சநௐச் செல்க்
கூது

ன்று

அக்கயத்துக்கு

கூநௐ
க

ர்க்கப்டும்

சண்

ோன்ர்

நது
ற்க்

சகள்து ஆட்டுத்ோக் சகள்கள்.
ோொ

ோன்

கொன்

யரகக்கக

கத்ோயக்கள். அள் கொர் ௌர்த்து கோலில்
ோரக்கள்.

“புயௗன்

ன்து

ெகநௌத்ோலும்

சண்களுக்குப் நரோௐ்ன் ோன். இங்கு சண்
செத்து ன்து ெௐல்ர. புயௗன் ோன் செத்து
க்க படிௐோ செத்து. சயஞ்செல்ம். ந்நௌபம்
அன் அயநக இயப்துோன் அகு, சுகம், செௌகௐம்
ன்று ஆெௐர் ோடுகர். இவ்று கொர்
ோ நறு ண்ொல்ோகவும் அநக்கு ன்்
டிக்கும், அன் நோர ன்் ன்ரோ சோந்து
பழுநௌ

ொௐக

நர

செய்கர்கள்.

ண்ரௐக் கந் சோட்ந இல்த்ோல் பன் கட்டு
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ஆண்களுக்கும் ன் கட்டு சண்களுக்கு உௐோக
இயந்ோது.
ெரௐல்

சோலுக்ககந

சண்கள்

ந்ோயக்கர்கள் ன்து ன்்க்க படிௐோ
ர்ொெம்

ோத்துகும்.

செயப்பு

ரோப்ோற்ககந எய ெோ ன்தும், துொ
சப்ோற்ககந எய ெோ ன்தும் ௐர்
ௌக்குோற்ககந எய ெோ ன்தும் ப்டி க
சகடுரௐ்

குடு

ன்கநந

அரோப்நந அரோப் ன்ங்கு அோ
நெ்து ோன் ெரௐல் சோலுக்ககந
சண்கள்

இயக்கன்்ர்

ன்ோகும்.

(.ல்.நேந்ோன், .7)
எயநக்கு

அரயும்

இல்த்துரொ

ௌல்க

கொர் அநெத்து ௌக்கும் சண்ொக இயத்ோல்
நண்டும் ன்ோர், „ர்த்ோக்க ண்புரௐள்‟
(குள்.

51)

ன்று

ோயள்ளுர்

ௌலுகன்ர்.

அநோநல் இல்ழ்க்ரகக்கு ற் ௌல் குொங்கள்
உரௐகவும் ோன் கொர் செல்த்ோற்கு எப்
கயதுக எய சண் இயக்க நண்டும் ன்ரோ,
ோற்கத்துக் ோற்சகண்ற் ந்த்ோரக ென்
நெற்கத்துச் நெர்ன் சண் (குள் .56)

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-54-8

செங்கந்ோள் – ௌல் - 1

10

கற்புசௌ ழுது ோன்ர்க் கத்துக் சகண்டு ோன்
கொ்ன் சயரநெ, அர் கப்ந ெந்ோ
சண் ன்கர் ள்ளுர்.
இக்கௐங்கல் அோலும் ௌோ இக்கௐங்கல்
சண்ணுக்கு

ட்டு்

கொப்டுகது.

கற்ோங்கள்

“இப்டித்ோன்

அோோக

இயக்க

நண்டும்

சம் இங்கஷ் டிச்ெலும் இன்த் ோழ் ௌட்டு”
ன்று எய ோரப்ப் ல் கலும் இரோநௐ
உொர்த்ோ

ௌற்கன்்.

கொன்,

சண்ணுக்க்

குந்ரோகள்

வீட்டு

உகம்

நரகள்,

சோரக்கட்ெ சோர்கள் ன்ந ஆகட்து.
இௐற்லும் ஈட்லும் கத்ோலும் கத்ோ குத்ோலும்
ஏர்

ஆொற்க்

கரௐகக்

கயோப்ட்

அநோ

நௌத்ோல், சண் ோற்கத்துத் ோற்சகண்ன் நொ,
ோரகெர்ந்ோ செற்கக்க நண்டி ர்க்கப்ட்ள். ௌோ
நூல்கள் கத்ோல் சண்கள் து

ோொக்கப்சற்

அவுக்கு ௐ கட்டுப்டுகள் கரகள் போ்ர
அர்கர

இல்

ட்த்ோலியந்து

ச

ல்ர. அந்ோச் ெறுட்த்ோலியந்து சகண்டு ோன்
கொர்த் ோன்

ள்ரகரத் ோன்

சுற்த்ோர

கழ்க்க நண்டிௐ கழ்ச்ெப் சயக சண்கள்


நண்டிௐர்க்ர்கள்.
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ௌல்க ௌத்ோ நண்டிௐ சயம் ொௐல் சண்கள்
ோங்கர ட்டுக் சகடுக்க நண்டிௐர்கௐ்ர்.
கற்புசௌ
து கற்பு? ங்கயக்கது? ௐயக்கு கற்புசௌ
நண்டும்? ெங்க கம் சோங்க கற்ற்கு ோ
கற்ோங்கர ென்நர் உயக்க உள்்ர். எய
ஆணும் சண்ணும் ோயொம் ன்நம் ௌகழ்ன் பம்
நெர்ந்து ழும் குடும் ழ்வு ெங்க கத்ோல் கற்பு ்
அரக்கப்ட்து.
கற்பு ்ப்டுது கொசடு புொ
சகற்கு உன் கன் கத்ோரௐ
சகரக்கு

உ

ந்ர்

சகடுப்

சகள்துந” (சோல், சயள். 1)
கற்பு

்ப்டுது

சகள்ோற்குௐ

புரௐ

ோரன் சகடுப்ோற்குௐ புரௐர், ோரரௐ
உௐச்

ெங்குகளுன்

சகடுப்ர்

சகடுக்க

்ப்டுகன்

இல்து

ோரநம்

செய்தும்

கற்பு

சகள்ோகும்.

ோரௐன்

ோரயும்

்ப்டும்

ன்று

சுற்த்ோர்

உன்நக்கு
சோல்கப்ௐர்

கூயுள்ர்.
ௌோ இக்கௐங்கள் நோன்ௐ ககட்த்ோல்
கற்ன் இக்கொம் நக உயௐயந்ோது. அ
இக்கௐத்ோல்,

“கற்புரௐ

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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கற்புரௐ

சண்

கொநக்கு

அர்ோம் நன்ள் ஆகள். கற்புரௐ ர்ரௐ
சறும் நறு என்றும் இல்ர. சண்ொம் கற்பு
ற்ௐ ண்ொம், ் உறுோ ய்க்கப் சற்யப்ன்
ோன்ர்ச்

ெர்ந்ோர

அம்உண்கும்.

்ந

ௌத்தும்

அவு

அப்சண்ரொ



நன்ர சயந்ோௐ சயள் துல்ர ன்கர்.
ோன் கொர் ட்டும் ்ோல் ௌர்த்து அநக்க்
ொரகரச் செய்யும் நது ோன் கற்புரௐள்
்ப்டுகள். கொர்த் ோ நறு ஆர்
ௌர்த்து

ர்க்கல்

சுௐ

எழுக்கத்துன்

ழும்

சண்ரொ கற்புகெ, ோரோ ன்று இக்கௐங்கள்
டுத்துக் கூறுகன்்.
இந்ௌலில்

ஸ்ௌோன்

போன்பரௐக

ெ சோல் செய்யும் சண்ரொக் ெந்ோக்கன்.
அன்

சோர

ௌர்த்துப்

ர்த்து

அள்

செய்தும் எய சோல் ோந் ன் அடிப்ரௐல்
“சௌடுங்கம்  ௐயக்குத்ோன் ஆரெ இல்ர.
உகத்ோன்

ெக

சோல்களும்

ௌல்ழ்க்ரகரௐ,

ரரௐச் அரோரௐ ோர்ர்த்துத் ோந் இோல்
இள் சோல் ன்் ோக்கு” ன்று ்ோநள்
நெக்சகள்கன்.
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ஸ்ௌோன் லிௐல் சோலும் எய சோல்
ன் அடிப்ரௐல் ர்க்கன். லிௐல் சோல்
செய்யும்

சண்கள்

செய்ோல்ர

யம்

இத்சோரச்

ல்நறு

கொங்கல்

இத்சோலுக்குள்

ோள்ப்டுகர்கள்.

இத்சோலுக்குச்

செல்லும்

சண்களுக்கு

இரக்கப்டும் ல்நறு ன்பரகர நறுக்க
நண்டும்.

இோற்கு

லிௐல்

உல்

ஈடுடும்

சண்கரக் குத்து ஆௐ நண்டும். இத்சோலுக்கு
யம் சண்கள் லிௐல் எழுங்ரக றும் சண்கக
சயம்லும்

இம்

ோரகள்,

ௐர்கள்,

குடும்ப்சண்கள், ோயொத்ரோ சறுத்து சுோந்ோம்
லிௐல்

ழ்வு

இர்கர

ௌத்துர்கக

குத்து

இயப்ோல்

ஆௐநண்டும்

ன்று

சண்ொௐர்கள் லியுறுத்துகன்்ர்.
ெந்ோம்

ஸ்ௌோன்

ோன்ர்யும்

அௐல் அோக நௌம் ்ம் ட்டு நசுகன். அள்
க்ரகரௐ இண்டு ரககலும் சல்ப் ற்
சகண்ன்.

உோடு

ோௐ

அள்

புங்ரகௐல்

பத்ோட்ன். ெந்ோ இக்ரகௐல் அன் ோரரௐ
உயட்டி

ட்ள்.

ஸ்ௌோ்ன்
ெந்ோன்

கற்பு
கற்பு
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ெந்ோற்கு

அது

சோல்,

அந்ோரகௐல் கற்பு சௌௐல் அள் ோல்ர.
ஸ்ௌோன்

ோன்

ர்

இயக்கும்

இத்ோல்

ெந்ோர ரத்துள்ன். எய ௌ ோடுற்ந
ஆ்லும்

ஸ்ௌோன்

ோன்

்ோல்

ெந்ோர

ௌர்த்ோ

ௌரௐல்

கற்ர

இந்து

டுன்

ஆகன்ன்.
கற்பு

ன்து

ோ்

்ோ

எழுக்ககும்.

இயயக்கும் ்ோலும் உலும் எயநக்கு
எயத்ோ ன் ௌரப்ட்டில்  நண்டும். இதுந
கற்புசௌ ்ப்டுகது. ஆ்ல் ௌம் ெபோௐத்ோல்
“ஆண் த்ோர் சண்கநடும் பரப்டி லிௐல்
உவு சகண்லும் அோற்கக அநரௐ „சுத்ோம்‟
தும் குரோகக் கயதுது இல்ர”. (க.ம்,
.51) சண்ணுக்கு இத்ோரகௐ ௌர இல்ர. சண்
பரப்டி எயநன் ொக ழ்ோற்கு எய
ெந்ோர்ப்ம்

ோன்

ங்கப்ட்டுள்து.

கொன்

இந்ோன், சோய ஆணுன் பரப்டி ொகப்
லிௐல்

உவு

பூொத்

ோகுோௐற்கப்

ஆக்கப்ட்டியக்கள்.

அோன்ன்

ோத்ோல்

ழ்ர

லிௐல்

குற்வுொர்நடு

ௌத்ோ

சண்

பரௐல்
ரபககக்

நண்டியுள்து.

அல்து

லிௐர அக்கத் துநல்  நண்டியுள்து.
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சண் இவ்று எடுக்கப்டுோற்கு அடிப்ர கொம்
லிௐல் ெர்ந்ோோக அரகது.
ெபோௐத்ோல் இம் ோரப் சண்ணுக்குப்
லிௐல் எழுக்கம் ன்நோ எய ோண்ர்ரௐப் நச்
சுத்ோப்ட்டுள்து. இோற்கு க சௐ ென்று குந்ரோ
ோயொங்கள் ன்ல் ரகௐகது. கற்பு ன்து
இயயக்கு்து. இல் ழ்ல் இயயம் கற்பு
சௌௐல்

எழுக

நண்டும்

ன்ரோ

கவும்

இன்ௐரௐோோகும் ன்று ோ டுத்துரக்கர்.
கற்பு ௌரசௐன்று செல்ந் ோய
கட்ெக் நஃது ரப்நம் (ச..கு .5)
ன்று கூறும் அர் ஆசொல்ம் கற்ர ட்டுத்ோறு
செய்ோல், அப்நது சண்ரயும் கற்ந்ோநோ
ன்று நகட்கர். கற்பு ன்நம் எழுக்கம் ஆண்களுக்கு
உௐ ண்கந அந்ௌல் கயோப்ட்து. ஆ்ல்
ெங்க கத்ோல் கொன் த்ோர நற்சகள்ளுோல்
இௐல்் என்க கயோப்ட்து. ஆ்ல் ர்ன்
ௌரநௐ கொநக்கக கத்ோயத்ோர நற்சகள்
நண்டிௐயந்ோது. அல் ஊல் ட்டுந சகள்
படிகது. கொநம் கற்பு எழுக்கத்ோல் இயக்கும் நது
ோன்

ள்ளுர்

கூௐது

நல்

கச்

ெந்ோ

துரொௐக இயப்ள்.
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ெபோௐம்

சற்யந்ோலும்

இன்றும்

அௐல்

ர்ச்ெ

ழ்ௐல்

சூலில்

சண்ணுக்கு ட்டுந கற்பு சௌ நோக்கப்டுகது.
கற்பு

்ம்

ெர்ந்ோல்ல்

ௌர்ொௐக்கப்டுகது.

உல்

குடும்

ெர்ந்நோ

சகௌத்ரோ

அவ்வீட்டின் சண் து கட்டிௐரக்கன்்ர். ஆணும்
சண்ணும்

ெம்

ௌரபரௐல்

ன்று

வ்வு

இன்றும்

ல்

நெ்லும்
இங்கலும்

ெத்ோௐப்ல்ர ன்ந கூம். கற்பு ன்நம்
எழுக்க

சௌ

இயயக்கு்து

ன்று

ப்நது

பழுரௐக கரடிக்கப்டுகநோ அப்நது ோன்
ெபோௐம் ெௌரரௐ நௌக்க ௐொக்க படியும்.
ௌவீ் சண் ெந்ோர்
இயம்புகுோர
ஆெௐர்

ன்ோற்கு

ோடுகர்.

எவ்சய

சண்ொன்

சூழ்ௌரௐலும்

சண்கரக்

குத்தும்

ஆக்க

ெக்ோ

்

இௐல்புகர

ல்நறு

கூப்ட்டுள்து.

ோக
ோற்கப்

சண்கன் ௌரயும் அர்கன் ண்ொநட்பம்
ோர்கம் குத்தும்  சண்ொௐ ழுத்ோர்கள்
டுத்துக்

கூயுள்்ர்.

சண்கர

அழுத்ோ

ரத்ோயக்கும் ெபக கட்டுப்டுகளும் கயத்துப்நக்கும்
 நண்டும் ன்நம் ண்ொத்நோடு நசுதும்
ழுதுதும் நடுதும் சண்ொன் ொத்ரோ
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ோக்கப்டும்

ச்ன்ல்

இௐக்கத்ோற்கும்

எய

நது

ோன்

ெபோௐத்ோன்

சண்ொன்

ங்கப்பும்

அெௐகது.
ௌெௐர்

சண்ொௐச்

ெந்ோர்கர

ன்ௌவீ்த்தும் பம் சண்ணுக்கு இயந்ோ ோரகர
ௌக்க ோகர்த்சோந்து புோௐ ோத்ரோ உயக்கர்.
கௐத்ோ ோன் ெநகோ துர்க்கம் கூறும் நது
சம்

“உன்ர்

சக்கநட்

ண்ொக்க,

சண்ொப் சந்ோோற்கு சம் ெந்நோெப்.
இன்நம்

ௌரௐ

சம்்ட்டித்ோ்ம்

நணும்ந

ஆரெப் உ்க்கு ௌல் உடுத்ோக்கத் ோன் சோயும்.
உகம்

சோௐதுன்ந

உன்கூ

இயக்கர

சௌர்க்க ரக்க” ன்று ெடுகள். இன்ரௐ
கச் சூலில் சண்கள் அகு ெோ்ப் சயட்களுக்கு
அடிரௐகயுள்்ர். ோன்ர் அகுடுத்ோ யக்கு
ோன்

அரக

செௐலிகரப்
குொௌன்கள்

சயகூட்டுோற்கக

அரநெ

ௐன்டுத்துகன்்ர்.

சண்ொன்

போல்

ண்ொநட்ங்கள்

ல்ம்

ௌல்ரோத் நோடி செல்ல் ோன்ர் அகுடுத்ோக்
சகள்ோநநௐ அோக அல் செடுகன்்ர்.
இந்ோ

அகு

ௌந்ோற்து
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ன்ரோயும்

ௌெௐர்

ஆண்களுக்க்து

இதுரக்கும்

டுத்துரக்கர்.
உகம்
ஆண்கள்

உண்ரகரப்

நகட்டியந்ோ்ர்.

இன்ந

நெப்

சண்கள்

சண்கள்
நசுகன்்ர்.

அர்கள் பு  உண்ரகர டுத்துரக்கன்்ர்.
அர்கள் நசுரோக் நகட்க யக்குப் சறுரயும்
ோன்்க்கபம்

ோன்

நோரௐக

இயக்கது.

சண்கன் ச்ெர்ரௐ சண் கண்நொட்த்ோல்
சண் டுத்துரக்கும் நது ோன்அது உண்ரத்
ோன்ரௐக அரயும்.
கௐத்ோ

ஸ்ௌோ்ம்

்க்கு

உங்கள்

பம் எய குந்ரோ நண்டும் ன்று நகட்கள்.
ஸ்ௌோன் ோடிக்கட்டு ௌ ன்் ரத்ோௐ ன்று
்வுகன்ன்.
ன்ர்யும்

அோற்கு

ங்கு

கௐத்ோ,

நட்டு

“எய

்க்குப்

ஆளுக்கு

சக்கு

குந்ரோயும் ங்கு நட்டு ன்நரௐ புத்ோ சகஞ்ெம்
அந்ோ ஆளுரௐ புத்ோ சகஞ்ெம், அப் எய க்கம்
அம் எய க்கம்ன்ந அரக்கக்குதுக்கு ோ
சத்ோ

ன்

புத்ோரௐ

ஆம்த்நர்ந்து

ன்

இஷ்க குந்ரோக்கு ஊட்டி ர்க்கல்ரௐ?”
ன்று கூறுகள். ஸ்ௌோன் அோற்கு உன்
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றுத்ோலும் இன் ண்ொத்ரோ ௌர்த்து ௐந்து
ௌற்கன்.
ன் ழ்வுஉகம் ்க்கு இட் ச்ரெ இல்ர
ன் நெற்ல் ௐர் சௐயம் ழுோப்ல்ர
ௌன் ேக்க ெோ்ங்கள் நோரௐல்ர
ன்று

கைர்

த்

டியுள்ோல்,

ௌன்

ோ்ப்ட்ள் ௐரயும் ெர்ந்து  நண்டிௐ நோர
்க்கு இல்ர‟ ன்று கூறுோல் சுௐெந்ோர் ற்றும்
சுௐ இௐக்கபரௐ சண்ொன் உொர்வும் சோ்யும்
சண் சௐக சப்ட்டுள்து. (இ.ந
.34)
ெங்ககம் போல் இக்கம் ர எரௐர்
ௌரத்து

ௌற்கர்.

அர்த்து

சண்குத்துக்கும்

பன்ோௐக ோகழ்ந்துள்ர். சண்களும் ஆண்கர
எத்ோ உொர்வுரௐர்கந ங்களுக்கும் கோல் உண்டு;
கம் உண்டுஅரோச் ெபகத்ோற்கு அஞ்ெரத்து 
நண்டிௐ நகரத்ோ்ம் நோரௐற்து ன்று ோம்
ல்கள்  கட்டியுள்ர். ோம் சகண் கோர
சக்கட்டுது இௐல்ன்று ன்து சோல்கப்ௐர்
பு. ௌங்களும் ்ோப் கள் ோன் ஆ்ல் ம்பறு
கம் சப்டுத்துது ோன் இௐல்பு‟ ன் நௌக்கல்
எரௐர், பட்டுநன் சகல், ோக்குநன் சகல்‟
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உரத்ோதுன்

வீட்டில்

ந்து

ஆற்ௐயந்து

சென்

அழுரோ

டுத்து,அன் சென் இத்ோற்நக நோடித் நநன்.
(அகம்.147) ன்று கூறும் ரோௐபம், அர ற்
சண்கயந்து
இவ்று

நறுடுத்ோக்

சண்ொன்

கட்டுகது.

உண்ரௐ்

உொர்வுகள்

ரக்கப்டுரோக்

கட்டிலும்,

அற்ர

சப்டுத்ோ

அள்

துன்த்ரோ

ோர்ப்ோற்க்

பரகர

ஆௐஆொோக்கச்

ெபகம்

பற்

நண்டும். எரௐன் ெங்க அகப்புப் ல்கர
நற்கூௐறு எயங்நக நௌக்கும் நது அர் பு
 ந்ோ சண்ர ன் கயத்ோக்கத்ரோ,நற்து.
ஆணுக்கும்

சண்ணுக்கும்

வீபண்டு,

ஆணுக்க்

ழ்வு

என்று

அர்த்து

ோன்.

உொர்வுகளும்

சண்ணுக்கும் உண்டு ன் ழ்ௐல் உண்ரரௐப்
நெப்

சண்

குத்ோற்நக

சண்ொௐகத்

சயர

ோந்ோ

ோகழ்ந்துள்ர்

போல்
ன்து

சப்டுகது.
ௌெௐர் நலும் ஏர் இத்ோல் கௐத்
பம்

சண்ொன்

அடுத்ோக்கட்

ௐொத்ரோ

டுத்துரக்கர்.

கௐத் கூறுரகௐல்,

இண்டு

இயந்ோலும்

அண்ொ

ௌன்

“்க்கு

நரக்கு

நநன்.” ன்கள். இன்ரௐ க சண்கல்
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ர் நரக்கு நக நண்டும் ோன்ர் ர்த்துக்
சகள் நண்டும் ன்ந கல் கற்கன்்ர். ஆ்ல்
ெர்

எய

ட்ப்டிப்பு

ௌரௐநநௐ

கல்

படித்ோல்நதும்

கற்கன்்ர்.

ன்

சற்நன்

ௌலிலியந்து ன் கொ்ன் ௌலில் ழ்ரக ௌத்ோச்
செல்கன்்ர். இதுந நதும் ன்று ்ௌரௐல்
ழ்ந்து சகண்டியக்கன்்ர்.
சண் புோர்
ஆண்கள்
அந்ோ

இக்கௐங்கரப்

ரக்கர்கள்

இக்கௐங்களுக்குள்ந

ரக்கர்கள்.

சண்கரயும்

அவ்று இக்கௐங்கலுக்குள்ந

ரக்கப் சற் சண்கள் உௐர்் ழ்ர்ப்
சற்ர்ககக்
உண்ரௐல்

கட்ப்

சண்கள்

சற்யப்ர்கள்.

உௐர்்

இத்ரோப்

சற்றுள்ர்க? ன்ல் அந்ோ நகள்க்குப் ோல்
இல்ர.
“ஆண்கல்

ரக்கப்

இக்கௐங்கல்

இம்சறும்

சற்ப்
சண்கள்

உண்ரௐ் சண்கக, உண்ர உொர்ச்ெ
உரௐர்கக

இயப்ோல்ர.

(பர்ர்

ப.்ௐப்ன், க். 27) ன்கர்.
சண்ரொக்
“கயத்ோௐல்

குத்ோ
ோத்ோல்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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நண்டும்.
சண்கள்
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ற்ம்

ல்

ெத்தும்

ெத்ோௐல்ர” (இ. கசு, 147) ன்கர்.
ஆண்கல் ஆண்களுக்கக ட்டுந இவ்வுகம்
கட்டி

உயக்கப்

நூல்களும்

ட்டுள்து.

ஆண்கல்

ல்

ோ

ழுோப்ட்ர.

ர

ஆொன்

்சட்த்ரோப் ோலிப்ரௐகந உள்து.
அதுட்டுன்று ெங்க இக்கௐம் சோங்க இக்கம்
ர

சயம்லும்

ஆண்

ழுத்ோர்கந,

ஆொோக்கம் ண்ட்டுச் சுல்

ஆொன் லிௐல்

நட்ரகளும் நோரயும் ட்டுந இக்கௐப் டுத்ோப்
ட்டுள்். சண்ொன் லிௐல் நட்ரக ௌரபர
ழ்ரகௐல் ட்டுல்; இக்கௐத்ோலும் அநோக்கப்
டுோல்ர.

ண்ட்டு ர்ரௐல் சண்கரப்

சத்ோப் துகத்ோ ஆொன் அெௐல் எய ெ சண்
ரர்கல் உரத்சோௐப்ட்டுள்து.
இக்கௐங்கள் ட்டுன்று ோங்கள், ெோகள்,
ன் சௐல் சண்ரொ அக்குகன்்ர். ோங்கள்,
ெௐர்கள், பூெகள் நன்நல் கட்டி கப்ற்
யம்

ெங்குகள்,

ெம்ப்ோௐங்கள்,கங்கள்,ன்று

அர்த்தும் சண்ொன் து ஆோக்கபம் அோகபம்
செலுத்ோ யகன்்ர். இவ்று சண்கர ோங்கள்
ஆோக்கம்

செலுத்துோன்

சோர்ச்ெௐக

சண்கள்

நலி ெௐர்கர ௌம் ோன்ர் இக்கன்்ர்.
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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பௌம்க்ரககல்

ெக்க

பௌம்கரககரசண்கள்

ோக்கன்்ர்.
ௐக

அடுத்ோ

ோரபரக்கும் சகண்டு செல்கன்்ர். இோலியந்து
சண்கள் ச நண்டும்.

இரன் ற்ௐ

புோல்

அப்நது

இயக்க

நண்டும்.

ப்புொர்வுன்

பௌம்க்ரககரக்

ோன்
கரந்து

படியும்.
சண்கள் ோர்சகள்ளும் ெல்கள்
இன்ரௐ
புதுோ்

ெபோௐெ

சூல்

ச்ெர்கரத்

அௐல்

ர்ச்ெௐக

சண்கள்

ப்புொர்வு

சண்களுக்கு
ோயக்கன்து.

அரப்நெ

இயந்ோலும்

குரப்ட்டி்ல்



இன்்ல்களுக்கு ஆகன்்ர். ோ(செல்), டிக்-க்
பம்

புரகப்ம்

ோடுோல்

டுத்து



லிௐல்

ெபக

ோங்கல்

ச்ெர்களுக்கு

உள்கன்்ர். அரகுர ஆரயுன் புரகப்ம்
டுப்து ோற்நது ௌப்பு க்கக (Fashion) ட்து.
நலும் பு்ம் (whatsapp), ரசௐலி

(Youtube),

 (Instagram), அ(We-chat), பகநூல்(Facebook),
கச்ெகம்(Twitter),

ன்று

ௐன்டுத்துகன்்ர்.
ௐன்டுத்துது
இத்ோங்கள்



செௐலிகரயும்

இத்ோரகௐ

ரோங்கரப்

ோல்ர.

ப்புொர்வுன்

ௐன்டுத்துது

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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இல்ரசௐ்ல்

ோ்

நலிௐ்

ஆண்கம்

இன்ரௐ

ெக்க

ககட்த்ோல்

நௌடும்.

ெக்கௐ



சண்கர குத்து செய்ோகள் யகன்்.
சண்கள்
அடுத்ோ

ோர்சகள்ளும்

ச்ெர்

அகௐல்

க

பக்கௐ்

ெர்ந்ோது.

ோன்ர்

அகுப்டுத்ோக் சகள் நண்டும் ன்ோல் சண்கள்
கட்டும்

ஆர்ம்.

ம்ங்கள்
அகக

சயௌறு்ங்கள்

பபம்ோரப்ங்கள் பம்

ோன்

இயக்க

அகுடுத்ோக்

நண்டும்.

ோங்கள்
சண்
ோன்ர்

சகள்ல்ரசௐன்ல்

ோன்்ம்க்ரக இயக்கது, ழ்ல் சேௐக்க படிௐது.
ோயொம் ௌரசது ன் கொக்கல் ோ்து ௌறு்
அகுெோ்ப் சயட்கர ற்ர் செய்கன்்ர்.
இரோநௐ சண்களும் பழுதுக ௌம் ோன்நரௐ
நௌத்ரோயும், ொத்ரோயும் ரௐக்குகன்்ர்.
்

உரச்ெல்

ோயம்

ச்ெர்ௐக,

சோரகட்ெ சோர்கள் அரகன்். சண்கர
இத்சோரக்கட்ெ
ரத்துள்து.

சோர்கள்

இோ்ல்

ோக்கப்டுகன்்ர்.

அடிரப்டுத்ோ

சண்கள்

்ோௐக

சோரக்கட்ெ சோர்கர

ோ்பம் ர்க்க நண்டும் ன்று ோங்களுரௐ நௌத்ரோ
வீொடிக்கன்்ர். ோர்ரௐ் ண்ொங்கரநௐ
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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சோர்கள்
ர்க்கும்

உல்ோௐகவும்

சப்டுத்துகன்்.

சண்கள்

்ோௐகவும்,

ோக்கடுகன்்.

இவ்று

சண்கள் ௌவீ் உகத்ோல் ோங்கர பன்ச்டுத்துச்
செல்ோற்கு

ோக

நற்கூௐ

கொங்கல்

ன்ந்க்கச் சென்று சகண்டியக்கன்்ர்.
கல் என்ந இோற்குத் ோர்வு. சண் ஆணுக்கு
ெம் ன்று கூ்ல் ட்டும் நோது அோற்கக
ோன்ர் ர்த்துக் சகள் நண்டும். ௌம்பரௐ
ண்ொங்களும்

ெந்ோர்களும்

ோன்ர்

ர்ச்ெ

ரோௐல் பன்ந்டுப்ரகக அரௐ நண்டும்.
ஆண்

ட்டும்

நரக்கு

சென்றுகுடும்த்ரோ

ௌத்துோற்கக ந்ோயக்கன்.
சறுப்புகர

சுத்ோட்டு

அள்

சண்

அர் அண்டி ரக்கள்.

ோரௐல்

நெம்நௐக

இோந ோன்்ரவு

அரகள். சண் ோன்ர்ச் ெர்ந்ோ க்கர ர்த்துக்
சகள் நண்டும் சயோ ோௐல்

ோன்ர்

நம்டுத்ோக் சகள்ளும் நது ோன் ெத்தும் குத்து
நெ படியும். சறுப்புகர ற்று ௌத்ோ பன்
நண்டும்.
படிவுர
ஆரொ  சண் எயடி கந ோன் ன்
ண்ொம் இந்ோௐ ஆண்கன் புத்ோௐல் ட்டுல்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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த்ோத்ோலும் ஊப்ந் என்றுோன். க்கௐ ௌடுகள்
சௐட்டுள் புோௐ ஆய்ல் ஆண் சண் ் 90
ெோவீோம்

க்கள்

சண்களுக்கு

ோகந

செௐல்டுகன்் ன் செய்ோ சௐகயுள்து ெறு
ௐோலியந்நோ, சண் வீ்்ள், துகக்கப்
நண்டிௐள் ஆொலியந்து நறுட்ள், ெ்ள்
அல்

ன்

ர்ர

இய

யக்குநரோக்கப்டுகது. இந்ோ ௌர ஆம்
க கட்த்ோநநௐ  நண்டும்.
இய யம் ெம் ன்ரோ குடும்ங்கள் போலில்
பன்ச்டுக்க
கூங்கள்

நண்டும்.

செௐல்டுத்ோ

சோர்ச்ெௐக
நண்டும்.

இோற்கு

ள்க்
போல்

நோரௐக இய யக்கும் ெம்ன் கல் ங்க
நண்டும். ல் துரகலும் கல், நர செய்ௐ
அநோக்க நண்டும். அதுட்டுன்று சண்கன்
ஆரெௐலும் ழ்க்ரக இட்ெௐத்ோலும் ோரக்
புட்ெ ற் நண்டும். ஆண்கள் செய்கன் ல்
நரகளுக்கும் சண்கள் ோங்கரத் ோகுோௐக்கக்
சகள் நண்டும்.

ஆண் ஆோக்கம் ன் கட்டிர்

அறுத்சோந்து சௐல்  நண்டும்.
ஆணும்

சண்ணும்

ெம்

ன்

கயத்ோர்

வ்ோ ோப்பும் இன் செௐல்டுத்ோ ன்் செய்ௐ
நண்டும் ன்று அெ ஆௐ நண்டும். ஆண் ோ
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அல், குடும் அரப்ர ெரோத்து ல் இோற்குள்
சண் டுோரரௐச் ெத்ோௐப் டுத்துது ப்டி ்
ெந்ோக்கல் எய அடி கூ ௌகர்த்ோ படிௐது ன்
புோலுன் சதுக ஆ்ல் உறுோௐக ௌகர்த்ோல்
நரரௐத்

சோர்ந்து

செய்து

சகண்டியக்க

நண்டும். நௌற்ர  இன்று சச்ெம் கூடுோக
இயக்கது ன் சோவுன் ௐொக்கும் நது ஆண்
சண்ெம் ன்து ெத்ோௐகும்.
துறைநூற்ேட்டியல்
[1] குன். இயம்பு குோரகள். ெ
ப்நகௗன்ஸ், சென்ர், 2020.
[2] இம்பூொர் (உரௐெௐர்). சோல்கப்ௐம்

சயோகம், ெோ ோப்கம், சென்ர்.
[3] இ.கசு. ோழ்ச் ெற்ோழ்கன்  உய்

ௌவீ்த்ோ்ய்வுப்

நக்குகள்.

ோழ்ப்

ல்கரக் ககம், ோஞ்ெவூர். 2014.
[3] பர்ர் இ.சேௐல் (உரௐெௐர்).

அகௌநறு. ௌயூ செஞ்சு புக் வுஸ், சென்ர்,
2017.
[4] .ல்.நேந்ோன். சண்கன் சயரகள்.
பூங்சகடி ோப்கம், சென்ர், 1996.
[5] ெற்.சுப்ொௐன் (உரௐெௐர்).

ோயக்குள். ோரப்ோப்கம், சென்ர், 2018.
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Abstract
The “Kurinjiththen” Novel, a creation by
Rajamkrishnan centres on the lifestyle of The Padagas of
Neelagiri. The Novel makes us visualize the Padagas
community who lived and relied completely inbound to
the land and nature on the community who lived in
togetherness and carried forward their cultural legacy.
The inscriptions on the community’s food, clothing,
shelter, relationships, occupation, beliefs, rituals and
festivals are from various ground researches made by
the author on the community. Though the Padagas lived
in alliance with the other communities such as Thodas,
Kothar and Kurumbas, they still preserved their
uniqueness in their legacy. The Padagas respected
women and in the community, women were conceived as
a resemblance to Lakshmi (The goddess of wealth). The
Novel discusses how such a community that praised and
respected women and their motherland later fell for the
technological era, lost its identity and uniqueness and
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ended up gaining hatreds. In addition, this work here
aims to research on the Padagas cultural legacy and
later changes, as per the inscription from
“Kurinjiththen” Novel.
Keywords: Rajamkrishnan, Kurinjithaen Novel,
Padagas, lifestyle, cultural legacy, Changes.
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படகர் வரலாறு கூறும் “குறிஞ்சித்தேன்” நாவல்பண்பாட்டு மரபும் மாற்றமும்
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ஆய்வு சுயக்கம்
ீனகிாிில்

ாழும்

தடகர்

இணத்ாின்

ாழ்ினன னாகக் சகாண்டு ா ம்கியஷ்ன்
அர்கபால்
ண்ன

ழுப்தட்டது
ட்டுஜ

உநவுகஜபாடு
ாழ்ந்

ம்தி

இனந்து,

தடகர்

ால்.

இற்னகஜாடு

என்நி,

தண்தாட்டு

ெபகத்ின்

காட்ெிப்தடுத்துகிநது.

குநிஞ்ெித்ஜன்

புகஜபாடு

னாற்னந

தடகர்கபின்

இந்ால்

உவு,

உனநிடம்,

உநவுினன,

சாில்,

ாழ்ில்

ெடங்குகள்,

ியிாக்கள்

உனட,

ம்திக்னககள்,
பலி

தண்தாட்டு புகள் ானாெிாிால் கபஆய்வு பனம்
ிகவும் ஆாகப் திவு செய்ப்தட்டுள்பண. தடகர்
இண க்கள் ற்ந இணக்கபாண ஜாடர், ஜகாத்ர்,
குறும்தஜாடு

எற்றுனாக

இணத்ாக

ங்கள்

காப்தாகத்

ிகழ்ந்ணர்.

ாழ்ந்ாலும்

ணித்ன்னன
இச்ெபகத்ில்

ணி
ஜதிக்
சதண்

ன்தள் ிப்திற்குாிபாகவும், ஆடயக்கு செல்ம்
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னட்சுிாகவும்

கயப்தட்டு

ந்ாள்.

இவ்ாறு ண்னயும், சதண்னயும் ஜதாற்நி ாழ்ந்
ெபகம்

வீணத்துப்

தனகஜாடு

ஜதாக்கிணால்

டிந்

ாற்நனடந்து

ினனனயும்

இந்ால்

டுத்ிம்புகிநது. தடகர் இணக்கபின் ணித்துாண
தண்தாட்டு

புகனபயும்,

ாற்நங்கனபயும்

குநிஞ்ெித்ஜன் ாலின் ி ஆாய்ாக இவ்ாய்வுக்
கட்டுன அனகிநது.
ிநவுச்சொற்கள்:
ால்,

தடகர்,

ா ம்கியஷ்ன்,
ாழ்ில்,

குநிஞ்ெித்ஜன்

தண்தாட்டுக்

கூறுகள்,

ாற்நங்கள்.
பன்னுன
ணி

ாழ்க்னகனப்

திிதலிக்கும்

இனக்கிங்கள் கானாற்நத்ிற்ஜகற்த அந்ந் கானச்
ெபகத்ன அடிப்தனடாகக் சகாண்டு திநக்கின்நண.
ெங்ககானம் பல் இன்னந வீணகானம் ன ழுந்
இனக்கி

னகனகள்

ாழ்க்னக

ாவும்

பனநனகனபப்

ஆாகஜ

ிகழ்கின்நண.

ணி

இணத்ின்

திவு

செய்யும்

ெகான

இனக்கி

டிங்கபில் என்நாண ால் இனக்கிம் குநிப்திட்ட
இணம்

ொர்ந்

பன்ணிற்கின்நண.

க்கபின்

ாழ்ினனப்

குநிப்திட்ட
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புாிந்து

சகாள்ற்கு

அர்கபின்

ாழ்ஜாடு தின்ணிப் தினந்துள்ப ெபகப் தண்தாட்டுக்
கூறுகனப அநிந்துசகாள்தும் ிக ிக அெிாகிநது.
அந்

னகில்

ா ம்
ால்

„குநிஞ்ெித்ஜன்‟
குடிாண

தடகர்

கூறுஜாடு

கியஷ்ன்
ீனகிாிில்

இண

அர்கபின்

அர்கபின்

உள்ப

க்கபின்

பூர்வீக

ாழ்ினனக்

தண்தாட்டு

புகனபயும்

டுத்ிம்புாக அனந்துள்பது. தடகர் இணக்கள்
கானங்கானாக

கனடதிடித்துயம்

தண்தாட்டு

புகனபயும், அில் வீணத்தும் தனால் ற்தடும்
ாற்நங்கனபயும் டுத்துனக்கும் ஜாக்கில் இவ்ாய்வு
ஜற்சகாள்பதட்டுள்பது.
ா ம்கியஷ்னும் குநிஞ்ெித்ஜன் ாலும்
ீனகிாிில்
ாழ்ன

ாழும்

தடகர்

இண

கயப்சதாயபாகக்

ழுத்ாளுனிக்க
ா ம்கியஷ்ன்

சதண்

க்கபின்
சகாண்டு

ானாெிாிாண

அர்கபால்

ழுப்தட்டது

குநிஞ்ெித்ஜன் ானாகும். 1961-ல் சாடர்கனாக
சபிந்து

தின்ணர்

1963-ல்

புத்காக

சபிிடப்தட்டது இந்ால். கப ஆய்ின் பனம் ான்
சதற்ந

அனுதங்கனப

கனகபாக்குது

ா ம்கியஷ்ணின் ணிச்ெிநப்தாகும். அத்னக கப
ஆய்ின் பனம் தனடக்கப்தடும் ால்கபின் ாினாக
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அனங்கனபயும்

ெிக்கல்கனபயும்

டுத்துக்காட்டி

ிிப்புர்ன

உனகிற்கு

ற்தடுத்ஜ இது ஜாக்காகும். அந்னகில்
ா ம்கியஷ்ன்
ிட்டத்ில்

அர்கள்

அது

திாற்நிஜதாது

குந்ா

கர்
அங்கு

அனக்கட்டுத்
சதாநிாபாகப்

திபுாிந்

தடகர்

குடிியப்புகளுக்குச் சென்று அர்கபது ாழ்ினன
உற்றுஜாக்கியும், அர்களுடன் கனந்து உநாடியும் தன
செய்ிகனபச்

ஜெகாித்து

இந்ானன

உயாக்கியுள்பார். கப ஆய்வு பனம் செய்ிகனபச்
ஜெகாித்து ழுதுில் ா ம்கியஷ்ன் சகாண்டுள்ப
ஈடுதாட்னட,
எய

ால்

அர்ந்து

ன்தது

சகாண்டு

ான்கு

சுர்களுக்குள்

சறும்

கற்தனணில்

புனணப்தடும் ழுத்துக்ஜகானான் ன்தில்
ணக்கு பழுனாண உடன்தாடு கினடாது.
ால்

புனணகனான்.

ஆணால்

ாழ்க்னகின்

தல்ஜறு

ினனகபிலும்,

தித்ிட்ெங்கள்

ணி

திச்ெனணகபிலும்,
ணப்தடும்

உண்ன டிங்கனபத் ாிெித் தின்ணர் அந்
அனுதங்கள்
ீட்டிிட்ட

ணது
கங்கனபக்

இவீனில்
சகாண்டு,

ான்

இனெக்கப்புகும் புி டினஜ ால் ன்று
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த.20)

(ஆ.ெிசுப்திின்,

ன்னும் அது கூற்று புனப்தடுத்துகிநது.
குநிஞ்ெித்ஜன் ாலும் தடகர் ெபகபம்
ா ம்கியஷ்ன்

ீனகிாிில்

ாழுகின்ந

தடகர்கபின் ாழ்க்னக பனநன லிங்னகன், ான்,
காில்னன் ன்னும் பாின் குடும்தங்கள் ாினாக
ெித்ாிக்கின்நார்.

ான்,

லிங்னகன்

இயயம்

ெஜகார்கள். பத்ாண ான் குடும்தத்ின் ீது
அக்கனநில்னாாக
அடினாணாக

குடிப்தக்கத்ிற்கு

இயக்கிநார்.

ம்தி

லிங்னகன்

அண்னுக்கு பற்நிலும் ாநாணாக இனநப்தற்றும்,
கயனயும் அன்பும் ினநந்ாய் ன் குடும்தத்ஜாடு
ணது

ெஜகாாின்

குடும்தத்னயும்

தாதுகாக்கும்

ற்தண்புகனபக் சகாண்டாய் ிகழ்கின்நார். இது
கன்

ஜ ாகியும்

ந்னின்

ல்ன

குங்கனப

சதற்நணாய் பர்கிநான். லிங்னகன் கடுனாக
உனத்ால் அது குடும்தம் சதாயபாாத்ில் ெற்று
ஜம்தட்டு ிபங்கிது. றுனில் ாழ்ந் ாணின்
னணியும் கன் ங்கனும் ஜ ாகிின் குடும்தத்ின்
ீது

சதாநானயும்,

சகாண்டர்கபாய்
சதாிவீட்டு

ாழ்கின்நணர்.

குடும்தாகி

ிர்கானத்னக்

தனகயும்,

கக்கிட்டு
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காில்னர்
கல்ி

உள்ப
குடும்தம்

ாய்ப்புகனபப்
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ாழ்க்னகில்

பன்ஜணநி

பனில் செித்து.
ான், லிங்னகணின் ெஜகாாிின் கள்கள்
தாயவும்,

கிாின யும்

ஆர்.

பனநப்சதண்ாண

தாயன ங்கனும், ஜ ாகியும், காில்னாின் ஜதணாண
கியஷ்னும் ியம்புகின்நணர். தாயஜா கியஷ்ன்
ஜல் கால் ப்தடுகிநாள். சூதும், ாதும் ினநந்
ங்கன்

ீது

ிகுந்

அன்பு

சகாண்ட

லிங்னகன்

பூாஜிாண தாயன அனுக்கு ியம் செய்து
னத்ால்

அன்

ண்ணுகிநார்.
தாயின்

ாழ்வு

பனடயும்

ண

ணஜ ஜ ாகிிடம் கூந அஜணா
ண்ம்

அநிந்ணாக

அள்

கியஷ்னுடஜண ஜெ ஜண்டும் ண ஆனெப்தடுகிநான்.
சதண்

சகாள்ற்காண

உயண்னடக்கல்னன

தூக்கும் ஜதாட்டிில் ங்கன் சற்நிசதந லிங்னகன்
ஜண்டுலுக்கு இங்கி தாய ங்கனண க்கிநாள்.
ஜ ாகிக்கும் தாயின் ங்னக கிாின க்கும் ியம்
டக்கிநது.

கான

ாற்நம்

இம்க்கபிடபம்

தன

ாறுல்கனப உயாக்குகிநது. ஜாிணால் ாக்குண்ட
லிங்னகன்

இநந்துிடுகிநார்.

கல்ிிணால்

பன்ஜணநி கியஷ்ன் ஹட்டிில் தன ாற்நங்கனபக்
சகாண்டு , ஜ ாகிஜா ஊாின் அனி குனனிற்கு
கியஷ்ன் ான் காம் ண நாகப் புாிந்துக்
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சறுக்கிநான்.

ஆங்கிஜனாிடம்

ஜனன தார்த்து ந் ங்கன் யக்ி ன்ந சதண்ன
க்க

தாயின்

சதண்

திள்னபகஜபா

சாற்றுிாிால் ிக்கிநார்கள். இச்சூலில் தன
ஆண்டுகளுக்கு திநகு கயவுற்ந கிாின யும் திெத்ில்
இநந்துிட தாயஜ ஜ ாகிின் குந்னாண ஞ்ெனண
ன் கணாக பர்க்கிநாள்.
ீனகிாி னனில் தன பர்ச்ெித் ிட்டங்கள்
சகாண்டு

ப்தடுகின்நண.

தள்பிக்காகவும்,

அனக்கட்டு ிட்டங்களுக்காகவும் தன ினபினங்கள்
அொல்

னககப்தடுத்ப்

தடுகின்நண.

அவ்ாஜந

ண்ின் ீது ாநா தற்றுக் சகாண்ட ஜ ாகி ற்றும்
தாயின் ினங்களும் டுத்துக் சகாள்பப்தடுகின்நண.
இணால் ணபனடந் இயயம் புதுனன சறுத்து
ஊன ிட்டு ினகி ஞ்ெனுடன் பக்குனன ான்
வீட்டில் ஞ்ெனடகின்நணர். ஜ ாகிின் கன் ஞ்ென்
கியஷ்ணின்
ல்லுாகி
ிட்டத்ில்

உிால்
சொந்

தடித்து

சதாநிில்

ஊாிஜனஜ

அனக்கட்டு

திர்த்ப்தடுகிநான்.

ஹட்டிிலுள்ப

குடும்தங்கள் தனகன நந்து ீண்டும் என்நின
ஜண்டுசண ஆனெப்தட்ட கியஷ்ன் அற்காக ன்
கள் ிற்றுப் ஜதத்ிாண ி ான ஞ்ெனுக்குத்
ியம்

செய்து

னக்க

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ண்ம் ஈஜடறும்தடிாக ஞ்ெனும் ி ான ியம்தி
க்க ண், தனகசகாண்ட ஜ ாகியும், அீ அன்பு
சகாண்ட தாயவும் ிர்க்கின்நணர். ினம் இந்ஜான
என்நினத்து

அனத்ிட்ட

சாினாபயடன்

இனந்து ங்கன் டத்ி ஜதாாட்டத்ில் அன்
குண்டடிதட்டு இநக்க, ங்கணால் ஊாில் பர்ந் தனக
படிவுக்கு யகிநது. இந் ினபினத்ிற்கு ாற்நாக
கியஷ்ணின் கறுப்பு ண் கினடத் கிழ்ச்ெியும், ஞ்ென்
ங்கனப ிட்டு திாிாட்டான் ன்ந ம்திக்னகயும்
ஜ ாகிக்கும், தாயவுக்கும் தனகன நக்க காாக
அனகிநது.

அவ்ாஜந

கியஷ்னும்

ீண்டும்

அக்குடும்தங்கனப

திாிவு

ாதடி

ியதந்த்ால்

இனத்து ிடுகிநார். இயபில் பழ்கி கிடந் க
னன ஹட்டி ின்ிபக்குகபால் திகாெிக்க ால்
ினநனடகிநது.
தண்தாட்டு புகள்
தண்தாடு ன்னும் சொல் ணிஜணாடு ட்டுஜ
சாடர்புனடது.

அனண

தண்தடுத்துது,

தக்குப்தடுத்துது ணவும் சகாள்பனாம். தண்தாடு
ன்தது க்கள் னனபனந னனபனநாக குழுாகச்
ஜெர்ந்து

கற்ந

டத்னபனநகளும்

தக்கங்களும்

புகளும் ஜெர்ந் சாகுிஜ ண ாணிடினாபர்கள்
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தண்தாடு

ன்தற்கு

புகழ்சதற்ந

ாணிடில் அநிஞர் ட்ர்ட் தர்ணட் னடர் அர்கள்,
தண்தாடு ன்தது அநிவு, ம்திக்னக, கனன,
எழுக்கசநிகள்,
பனாணனயும்

ெட்டம்,
ணின்

க்கம்

ெபாத்ில்

ஏர்

உறுப்திணாக இயந்து கற்கும் திந ிநனகளும்,
தக்கங்களும்

அடங்கி

பழுனத்

சாகுிாகும். (தக்த்ென தாி, த.152)
ண

னனந

கூறுகிநார்.

தக்த்ென

தாி

அர்கஜபா,
உனகம் பழுதும் ண்ினடங்கா னககபில்
தி ாழும் ெபாங்கபின் தண்தாட்னடக்
கானப் தாிாங்களுடன் ஆாயும் ாணிடில்
திாிஜ

தண்தாட்டு

ாணிடினாகும்.

(தக்த்ென தாி, த.110)
ணக் கூறுகிநார். தண்தாடு குநித்து கலித்சானகயும்,
“தண்சதணப்தடுது தாடநிந்து எழுகல்” (கலி.சா.133)
ன்று ிபக்கம் கூறுகிநது.
எய குநிப்திட்ட இணக்கபின் ாழ்ினனப்
புாிந்து சகாள்ற்கு அர்கபின் ெபகப் தண்தாடு
புகனப

அநிந்து

அந்னகில்
இணக்கபின்

சகாள்து

குநிஞ்ெித்ஜன்
ாழ்ில்
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ம்திக்னககள், ெடங்குகள் பலி தண்தாட்டு புகனப
சபிக்காட்டுாக அனந்துள்பது.
உவு
தடகர்

இணக்கபின்

தசுிலியந்து

சதநப்தடும்

பக்கி
தால்,

உாக

ிர்,

ஜார்,

சண்சய் ஆகினயும் ொன, ஜகழ்கு, கிங்கு
னககளும்

இயக்கின்நண.

ொனால்

ெனத்

உில் சய் ஊற்நி உண்ணும் க்கம் இர்கபிடம்
உள்பது. அவ்ாஜந ஜகழ்கு கபிக்கு தக்க உாக
சாச்ெப்திஜாடு புபி ஜெர்க்கா கும்தினண ியம்தி
உண்ணுகின்நணர். இனண ாலில் இடம்சதறும்,
ாி ட்டினனக் சகாண்டு ந்து னத்து ொனச்
ஜொறும் க்க க்க சய்யுாக அபது
தனடத்ாள். சாச்னெப் தயப்தின் புபிில்னா
கும்னத

ஊற்நிணாள்.

லிங்னகா

ஜொற்னநக்கனந்து

குந்னகளுக்சகல்னாம்

சகாடுத்ான். (ா ம்கியஷ்ன், த.25)
ன்னும் ாிகபால் அநினாம். ஜலும் னெ உன
ட்டுஜ இர்கள் உட்சகாள்கின்நணர். அனெ உவு
உண்ணும் க்கம் இர்கபிடம் காப்தடில்னன.
அவ்ாறு

அனெ

இிாணர்கபாக
ம்னப்ஜதால்

உவு

கயதும்

ணின்
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ஆடும்

(ா ம்கியஷ்ன்,த.87)

ாடும்

ின்தன்”
ீ

“ஜடய்

ன்ண

ினணத்ாய்?ியட்டுப் தஜன. உன்னண இந்க் னகால்
தால் ஊற்நி பர்த்ஜன். ன்னண ப்தடிடா ஜாெம்
செய்ாய்? துனாாின் ஜனொ துனடக்கிநாய்? ஆடு
ாடு

ின்னும்

சஹானனஜண!

(ெண்டாபர்)

ஜதா,

ஜதாடா, ஜதா” (ா ம்கியஷ்ன், த.98) ஆகி ாலின்
கூற்றுக்கபால் உர்ந்து சகாள்ப படிகிநது.
அனெம் உண்தர்கள் „சஹானனர்‟ ன்னும்
கீழ்

இணத்யடன்

எப்திடப்தடுன

ாலின்

இப்தகுி காட்டுகிநது. அதுட்டுன்று ன் இல்னம்
யம்

ியந்ிணர்களுக்கு

உதொிக்கும்

க்கபம்

ஜார்,

ஜீர்

இர்கபிடம்

சகாடுத்து
இயந்ன

இந்ால் சுட்டுகிநது.
ஆனட அிகனன்கள்
ணின் சதாயபாாத்ில் உர்ந்து ாழ்ந்து
ண

த்னக

ினனில்

இயந்ாலும்

அனுக்கு

உண் உவு, உடுக்க உனட, இயக்க இடம் ஆகி
இம்பன்றும் ிக ிக அடிப்தனடாண என்நாகஜ
இயக்கின்நது. தடகர் இணப் சதண்கள் அிந்ியந்
ஆனட,

அிகனன்கள்

குநித்

செய்ிகள்

ானாெிாிால் ாலில் திவு செய்ப்தட்டுள்பண.
கியஷ்ன் ெிறுில் தார்த் ன் பனநப்சதண்ன
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அபது

ஜாற்நத்ன

கற்தனண

செய்யுிடத்ில்,
அர்கள் க்கப்தடி, ார்புக்கு ஜல் சள்னப
பண்டுத்ான்
ஜதால்

உடுத்ியப்தாள்.

ஜாள்கள்

சாியும்.

னககபில்

உயண்னடாண

சள்பிக்கடகங்களும்,

பிர்ில்கபில்

ஜாிங்களும்

அிந்ியப்தாள்.
சளுப்தாக

இபஜய்கள்

உச்ெந்னனன

அன்

படி,

கட்டிக்சகாண்டியக்கும்

ட்டுக்குக் கீஜ அடங்கா கயங்குற்கற்னந,
ட்ட

ின்ண

பகத்ின்

அகுக்கு

அகு

செய்யும்” (ா ம்கியஷ்ன், த.69)
ன்று தடகர் இணப் சதண்கபின் ஆனட, அிகனன்கள்
தற்நி கல்கள் ாலில் இடம் சதற்நியப்தனக்
கானாம்.
உனநிடம்
ெங்ககானம் பல் வீணகானம் னினாண கான
ாற்நத்ிலும் க்கள் ங்கபது அடிப்தனட ஜனகபில்
என்நாண

இயப்திடத்ன

ாம்

ாழும்

ினத்ின்

ட்தசட்த ினனக்கு ற்தவும், சதாயபாாத்ிற்கு
ற்தவுஜ

அனத்துக்

சகாண்டுள்பணர்.

னனில்

ாழும் க்கள் ங்கள் வீடுகனப னனயுச்ெிிஜனா
அல்னது னனச் ொிிஜனா அனத்ியப்தர். அவ்ாஜந
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-54-8

செங்காந்ள் – ால் - 1

தடகர்

43

இணத்ணாின்

வீடுகளும்

ொிிலும் அனக்கப்தட்டியந்ண.

னனயுச்ெிிலும்,
இர்கள் ாங்கள்

ாழும் கிாத்ன „ஹட்டி‟ ன்று அனக்கின்நணர்.
இற்கு குடிியப்புப் தகுி ன்று சதாயள். ாலில்
யம் தடகர்கள் ாழும் தகுி „கனன ஹட்டி‟
ஆகும். இங்குள்ப வீடுகள் ாழ்ந் குறுகி ாில்கனப
உனடணாகக்

காப்தடுகின்நண.

வீடுகள்

அனணத்தும் என்று ஜதால் ாினொக அனந்துள்பண.
ஜலும், எகனண‟ ன்னும் உட்புநத்னயும், „இனண‟
ன்னும்

சபிப்புநத்னயும்

டினக்கப்தட்டுள்பண.

சகாண்டு

சபினண

பன்புநம்

ெிறுாந்ானக் சகாண்டாகவும், உள்னண பூனெ
அனந,

ீதாடம்,

ெனனந

ஆகிற்னநக்

சகாண்டாகவும் உள்பண.
உள்னணின் டுஜ, ெனனனந ாிலில்
சுர்த்ண்டில் ல்னா இடங்களுக்கும் சபிச்ெம்
சாியும்

ண்ம்

ீதடம்

அனக்கப்சதற்நியக்கும். ஜஜன பங்கில்கபால்
ஆண

ஜெிப்பும்

தண்களும்

உண்டு.”

(ா ம்கியஷ்ன், த.21)
ன்ந ால் ாிகபின் ிாக சாிந்து சகாள்பனாம்.
உநவுினன
ணி உர்வுகள் வ்பவு தட்தாணனஜா
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அஜஜதான்று ணி உநவுகளும் ிக ிக தட்தாணன.
உநவுினன குநித்து தக்த்ென தாி அர்கள், “ணி
குனத்னப் தற்நி ாணிடிலின் கண்டுதிடிப்புகளுள்
ெபாத்ின்
உநவுபனந

கட்டனப்திற்குள்
தற்நி

என்நாகும்”.

ிிகனபக்

செல்பனந,
கண்டுதிடித்தும்

(தக்த்ெனதாி,த.417)

ன்று

குநிப்திடுகிநார். உநவுகள் உர்ின் ஆளுனனக்
சகாண்டன. உநவு ினனகபில் உர்வு ாீிினாண
தூண்டுல்கள் பக்கி இடம் சதறுகின்நண. இணக்குழுச்
ெபா அனப்தில் உநவுபனந ன்தது இல்தாண
என்நாகும். உநவுினனினண குடும்த உநவு, ெபக
உநவு ண இண்டாக னகப்தடுத்னாம். ஏர் ஆணும்,
சதண்ணும் உநில் இனயும் ஜதாது குடும்தஉநவு
ஜான்றுகிநது. இந் குடும்தங்கள் என்நினந்து ாழும்
தகுிில் எஜ இணத்ிற்குள்ஜபஜா அல்னது ஜறுதட்ட
இணத்ிணயக்குள்ஜபஜா ெபக உநவு திநக்கின்நது.
தடகர் இணக்கள் குடும்த உநவுகளுக்கும் ெபக
உநவுகளுக்கும் ிகுந் பக்கித்தும் சகாடுப்தர்கள்
பத் னனபனநிணாண லிங்னகன் ணது கணாண
ஜ ாகினப் ஜதானஜ ன் அண்ன் திள்னபகபிடபம்
ஜற்றுன தார்க்கால் அன்பு செலுத்ிணார். அிலும்
ங்கனண

ணது

பத்

கணாகஜ

தாித்ார்.

றுனில் தாிித் ான் குடும்தத்ிற்கும் ஜெர்த்து
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உனப்தால்

உாினயுண்டு

ந்

ினபச்ெலில்

ன்று

ண்ிணார்.

இத்னக குடும்த உநவுினனினண,
ல்ஜனாயம் சொல்னப் ஜதால் ீங்கள் தாிவு
காட்டுாஜனஜ உங்கள் அண்ன் குடும்தம்
னத்துப் தினக்கால் ஜதாகிநது. ீங்கள் பந்ி
பந்ித்

ாணிாய்

அபக்கிநீர்கள்;தானாய்ச்

ொய்க்கிநீர்கள். (ா ம்கியஷ்ன், த.22)
ன்னும்

ாிின்

கூற்நிலியந்து

உர்ந்து

சகாள்பனாம்.
எவ்சாய இணபம் ங்களுக்குள்ஜபா அல்னது,
திந

இணத்யடஜணா

ஜறுதட்டு

தல்ஜறு

ின்நாலும்

தஞ்ெம்,

காங்கபால்

தட்டிணி,

றுன,

இற்னக ெீற்நங்கள் ஜதான்ந துன்தங்கள் ஜாிடும் ஜதாது
அனணத்து ஜறுதாடுகனபயும் கனபந்து ெபக உநில்
என்நினந்து ிற்தனக் காபடிகிநது. அவ்ாஜந
தடகர் இண க்களும் இயப்தன எயயக்சகாயர்
தாிாநிக் சகாண்டு எயித்து ாழ்ந் செய்ி ாலில்
திவு செய்ப்தட்டுள்பது.
ஜலும்,
ஜகாத்ர்,

ன்

குறும்தர்

இணத்ஜாடு

ஜதான்ந

திந

ட்டுின்நி

இணத்யடனும்

தடகர்கள் ல்லுநவு சகாண்டு ாழ்ந்ன குநிஞ்ெித்ஜன்
ால் இணம் காட்டுகிநது.
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சாில்
ணின் ன் ஜனகனப ினநவு செய் ான்
ாழும் ினத்ிற்ஜகற்நாறு சாினனயும் ிர்ம்
செய்து சகாண்டான். அன்று பல் இன்று னினாண
ணி ாழ்க்னக ினனில் ண் ொர்ந் சாில்
தன்தாட்டு னதஜ காபடிகிநது. னனன ம்தி
ாழும் தடகர்கபின் பக்கித் சாினாக ிொம்
உள்பது. ங்கபது ினபினங்கபில் ொன, ஜகழ்கு,
ஜகாதுன, உயனபக்கிங்கு, பள்பங்கி, பட்னடக்ஜகாஸ்
ஆகிற்னந

அிகாகப்

திாிடுகின்நணர்.

ஆண்,

சதண் தாகுதாடின்நி இயயஜ ினத்ில் தாடுதட்டு
உனக்கின்நணர். அிலும் தாய ண்ன ன் உிாக
ஜெித்ாள்.
ண்னத்

ி

உனகில்

ஜறு

கிழ்ச்ெி

க்கூடி இன்தம் இண்டு க்கள் ாஜ? ண்
உிர் சகாடுக்கிநது, உம் சகாடுக்கிநது, உவு
சகாடுக்கிநது,

எய

ாள்

அந்

ண்ான்

உிர்கனபயும் ன்னுள் அடக்கிக் சகாள்கிநது.”
(ா ம்கியஷ்ன், த.154)
ன்னும் ாலின் ாிகள் ஆண், சதண் இயயஜ
ினத்ில்

உனப்தனயும்,

ண்ன

உிாய்

ஜெிப்தனயும் உர்த்துாக அனகிநது.
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தடகர் இணத்ர் ாங்கள் ினபித்ற்னந
அறுனட

செய்து

சய்த்ிற்கு

தின்ஜத

அனண

பலில்

உண்ணும்

தனடத்

க்கத்ினணக்

சகாண்டியந்ணர்.
ம்திக்னககள்
ஆிகான ணின் ன, சில், இடி, ின்ணல்
ஜதான்ந இற்னக ிகழ்வுகபின் ீது சகாண்ட அச்ெஜ
ணி

ாழ்ில்

ம்திக்னக

இடம்சதந

காாக

அனந்து. இந் ம்திக்னககள் வ்ி ிபக்கபம்,
காபின்நிஜ எவ்சாய இணச் ெபகத்ிலும் ி
ிாக கனடதிடிக்கப்தட்டு யகின்நண. தடகர் இண
க்கள்

ிகுந்

கடவுள்

ம்திக்னக

சகாண்டாக

ிபங்கிணர்.

னனக்

சகாடுப்ததும்,

ண்னக்

காப்ததும்

கடவுள்ான்

ன்னும்

ம்திக்னகக்

சகாண்டர்கபாய் சூாினண ஈெணின் டிாக ண்ி
ங்கிணர்.

இவு

ற்நில்னன

ன்நாஜனா,

ஜதெிணாஜனா

அர்கபது

கநக்காது

ன்ந

ஜத்ில்

வீட்டில்

ிபக்கு

இனநனணப்

தித்துப்

ினம்

ம்திக்னகயும்

ினபாது,

ாடு

இர்கபிடத்ில்

இயந்ன,
இில்

சூாின்

இல்னாஜதாது

வீட்டில்

அர்களுக்கு அந்த் சய்த்ின் ெின்ணாக
ிபங்குது அந் ிபக்கு. வீட்டில் அவ்ிபக்கு
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இல்னாிட்டால், ினம் ினபாது, ாடு டி
சுக்காது ன்தனசல்னாம் ஜ ாகி அநிான்
(ா ம்கியஷ்ன், த.3)
ன்ந ாிகள் ிபக்கிக் காட்டுகின்நண.
தடகர் இண க்கள் சய்த்ின் ீது ிகுந்
ம்திக்னக னத்ியப்தது ஜதானஜ ந்ித்ின் ீதும்
ம்திக்னக

சகாண்டர்கபாக

ங்களுக்கு

யம்

னனலி,

இயக்கின்நணர்.
காய்ச்ெல்

ஜதான்ந

ஜாய்கனப ந்ித்ால் ொிசெய்துிட படியும் ண
ம்புகின்நணர். ஜலும் இத்னக ஜாய்களுக்சகல்னாம்
குறும்தர்கபின்
அர்களுக்கு
ிடுார்கள்
ாலில்

ல்

ான்

காிக்னகக்
ன்றும்

ஜ ாகி

கண்டஜதாது
ஜண்டுசன்று

காம்

சகாடுத்ால்

ம்புகின்நணர்.

ன்

ந்னக்கு

குறும்தர்கனப
ண்ிணாய்

ன்றும்,
ொிசெய்து

குநிஞ்ெித்ஜன்
குபிர்காய்ச்ெல்

சென்று
தக்கத்து

தார்க்க
வீட்டு

சதள்பி சொன்ணன ினணத்துப் தார்க்கிநான். இனண,
அண்னட வீட்டுப் சதள்பி, அன்று ஜ ாகிிடம்,
அம்ாிாிாண

ல் அனுனட அத்ன

கனுக்கு ந்ாகவும், குறும்தர் னனணிடம்
சென்று ஜதெிக் காிக்னககள் னத் திநகு
காய்ச்ெல் ஜதாய் ிட்டாகவும் கூநிியந்ான்”
(ா ம்கியஷ்ன், த.61)
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அநினாம்.

அவ்ாஜந

ந்னின்

காய்ச்ெல் ீ குறும்தர்கனபக் கண்டு ஜண்டுகிநான்.
இவ்ாறு

தடகர்

ந்ித்ின்

இணத்ர்

ீதும்

சய்த்ின்

சகாண்டியந்

ீதும்,

ம்திக்னகன

குநிஞ்ெித்ஜன் ால் சபிக்காட்டுகிநது.
ாழ்ில் ெடங்குகள்
ணிணின்

ம்திக்னக

சபிப்தாட்டிணால்

ிகழ்தனஜ ெடங்கு பனநகபாகும். இன ணிணின்
திநப்பு பல் இநப்பு னாண எவ்சாய சூலிலும்
ிகழ்கின்நண.

தடகர்

இநப்பு

எவ்சாய

ண

பனநகள்

இணத்ில்

திநப்பு,

ிகழ்ிலுஜ

கனடதிடிக்கப்தட்டு

ியம்,
தன

யகின்நண.

ெடங்கு
ாணிட

ாழ்ில் ல்னா செல்ங்கனபிடவும் சதயனிகு
செல்ாகப் ஜதாற்நப்தடுது க்கட் செல்ாகும்.
தடகர்

ெபகத்ில்

குந்னப்

திநந்வுடன்

„ஜெனண

சாடுல்‟ னும் ெடங்கு டத்ப்தடுகிநது. இச்ெடங்கின்
ஜதாது சதாிர்கனப அனத்து குந்னின் ாில்
இணிப்பு கனந் தானனத் சாட்டு னத்து ாழ்த்துது
இர்கள் க்காகும்.
தடகர் இணக்கபின் பக்கிாண ெடங்குகபில்
என்நாக அனது ியச்ெடங்காகும். ியம்
படிந்தும் ப்சதண் கன் வீட்டிற்கு அனத்து
ப்தடுாள். கணின் வீட்டு ாிலில் சதண்ன
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ிற்க னத்து அள் னககபில் பன்று பனந ீர்
ார்க்கப்தடுகின்நது.

தின்ணர்

அனத்துச்

புதுப்தாலுடன்

சென்று

அனப

வீட்டிற்குள்

ொன

ஜொறும்

தாிாறுகின்நணர். அனணத் சாடர்ந்து ஜகாத்ர்கபின்
இனெ

பக்கத்துடன் இச்ெடங்கு

ினநவுசதறுகிநது.

தடகர்கபின் இத்னக ியச் ெடங்கினண தாயின்
ியத்ில் காபடிகிநது.
செம்ண் ீட்டிப் புதுப்தித் னணாிலிஜனஜ
ப்சதண் ந்து ின்நதும், ாி வீட்டின்
பிள், ாி ன்ந ஸ்ாணத்ில் ின்று,
குடத்ிலியந்து எழுகும் ீர் ஜதால் ிி யம்
இந்க்

குடும்த

ற்றுக்சகாள்ாாக!
எப்திப்தஜ

ஜதால்,

பர்ச்ெின
ன்று

ீனக்

அபிடம்

குடத்ிணின்றும்

ப்சதண் னககபில் பம்பனந ார்த்ாள்.
(ா ம்கியஷ்ன், த.130)
களுக்காண ியந்து தனடத்தின் அள்
குடத்துடன் அயிக்குச் சென்று குடம் ிம்த அயி ீன
டுத்துக் சகாண்டு ீண்டும் கன் இல்னம் புகுாள்.
இத்னக ெடங்குபனநகள் ீனப் புணிாகக் கயதும்
இர்கபது தண்தாட்டு தினண சபிக்காட்டுாக
அனகிநது.
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இநப்புச்

ெடங்குபனநகள்

ெடங்கில்

அிகாண

காப்தடுகின்நண.

எயர்

இநந்துிட்டால் அன அடக்கம் செய்யும் ாபன்று
இநந்ாின் உடனன ீாிணால் சுத்ம் செய்து புி
ஆனட

அிிக்கப்தடுகிநது.

இநந்ர்

ியம்தி

உண்கின்ந உவும், அர் தன்தடுத்ி கயிகளும்
அஜாடு

னக்கப்தடுகிநது.

இநந்யக்காண

ஈச்ெடங்குகள்

டத்ப்தடுில்னன.
உநிணர்கபில்
னனாட்டில்

தடகர்

செவ்ாய்க்கின

இநப்புச்

ெடங்கிற்கு

சதாிர்கள்
ின்று

இணத்ில்
யம்

இநந்ாின்

ிடித்து

ங்குதும்,

ெிநிர்கள் கானனத் சாட்டு ங்குதும் க்காக
உள்பது. ஜலும், ஜகாத்ாின் இனெபங்க இநந்ன
ற்நிச்

செல்லும்

த்னச்

சுற்நி

க்கள்

டணாடிக்சகாண்ஜட செல்ர். இத்னக ெடங்குகபில்
திந

இணத்ாண

பலிஜாயம்

சாாிர்,

கனந்து

சகாள்து

ஜகாத்ர்,

குறும்தர்

அர்கபது

ெபக

தண்தாட்னட காட்டுாக அனந்துள்பது.
ியிாக்கள்
க்கள் இனநனுக்கு ன்நி செலுத்வும், ங்கள்
உனப்தின்

ஜொர்ினணப்

ஜதாக்கிக்

சகாள்பவும்,

உநவுகனப என்நினத்து இன்தபநவும் ிாக்கனப
சகாண்டாடுகின்நணர். இவ்ிாக்கள் எய குநிப்திட்ட
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ெபகத்ின்

தண்தாட்டினண

இணங்காணுற்கு ாினாக அனகிநது. தடகர் இணச்
ெபகத்ில் சகண்ட ஹப்தா, சவ் ஹப்தா, ெகனாத்ி
ஹப்தா ஆகி பன்று ிாக்கள் சகாண்டாடப்தடுாக
குநிஞ்ெித்ஜன் ாலில் ஆெிாிர் திவு செய்துள்பார்.
ாெி

“சகண்டஹப்தா‟ன்தது

ாத்ில்

ாலிங்ஜகசுயக்கு சகாண்டாடப்தடும் ிாாகும்.
ண்னயும்,

ீனயும்,

காற்னநயும்

ந்து

ற்நா

பனக்கு ிகாட்டி இனநனணக் சகாண்டாடும்
சதாயட்டு இவ்ிா டத்ப்தடுகிநது. இவ்ிா தற்நி
செய்ி ாலில்,
கங்னகார்ெனடில் ிங்கள் அிந் ங்னக
தாகனண ணத்ியத்ி ஆண்டு ெிநக்க, ண்ில்
இட்ட ின ண்டிப் தன், கன்று காலிகள்
தல்கிப் சதயக, தாலும் ஜனும் தஞ்ெின்நிப்
சதாங்கிப் சதாி, செய்யும் பற்ெிகசபல்னாம்
னககூட
சதயாள்

ஜண்டி,

அர்கள்

அன்று.கீழ்னன

சகாண்டாடும்

ாலிங்ஜகசுர்

ெந்ிிக்குபன் அல் பர்த்து, ஹ ஹ ஹ
ன்ந

ஜகாம்

ிசாலிக்க,

னனபகடுகள்

அடிர்

இநங்கி

ங்கும்

டப்தனக்

கண்டு, ெிந்ன உயகிப் தக்ி தெத்ால் தாடி
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கிழும்

புணி

ாள்

அன்று.

(ா ம்கியஷ்ன், த.131-132)
ன்று குநிப்திடப்தட்டுள்பது. இம்க்கள் ன்நினாடும்
ம்திானண

ட்டுின்நி,

சய்ாண

அர்கபின்

„ஹத்னம்ணின்‟

தத்ிணித்

புகனயும்

தாடி

கீங்கள் அந் னனதிாந்ிம் பழுதும் காற்நில்
ழ்ந்து

எலிதப்திாக

குநிஞ்ெித்ஜன்

ால்

சுட்டுகிநது.
„சவ் ஹப்தா‟ ன்தது ினபந் கிர்கனப
அறுனட செய்து இனநனுக்குப் தனடத்து ன்நி
செலுத்தும்

ிாக

தடகர்கள்

சகாண்டாடும்

ிாாகும். இவ்ிா னகாெி அல்னது ஆணி ாத்ில்
ிங்கட்கினன்று

ஊர்க்கபால்

சகாண்டாடப்

தடுகிநது.
ப்தெி

ாத்ில்

தடகர்கபால்

சகாண்டாடப்தடுது „ெகனாத்ி ஹப்தா‟ ிாாகும்.
இவ்ிா

தியம்,

குடியும்

பாக

இயக்க

ஜண்டுசன்றும்,

ீெக்ிகனப

அனிதடுத்

ஜண்டுசன்றும்

ிகழ்த்ப்தடுகிநது.

ிாிற்காக

தடகர் இணப்சதண்கள் வீடுகனப சழுகிப் புதுப்தித்து,
ானன ஜத்ில் வீட்டின் பற்நத்ில் ஜகானங்கனப
னந்து

அகுதடுத்துர்.

தின்ணர்

ஜகாதுன

ஜானென சுட்டு அடுக்கி னத்து அன் டுில்
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ிாின

சகாளுத்ி

ிதாடு

செய்கின்நணர். இவ்ிதாடு ல்சபிகபில் னத்து
னடசதறுகிநது.
தண்தாட்டு ாற்நங்கள்
இன்னந வீணகானம், உனகின் அனணத்துப்
தண்தாடுகளுஜ

ினந்து

ாற்நம்

சதற்று

யம்

கானாகும். ாற்நத்ிற்கு உட்தடா தண்தாஜட இல்னன
ணனாம். “தண்தாடு ன்தது ீஜாட்டம் ஜதான்நஜ.
இன்

இக்கத்ில்

சாடர்ச்ெிாண

ாற்நங்கள்

ிகழ்கின்நண. கற்றுர்ந் டத்ன பனநின் (Learned
behavior) சாகுப்தாகப் தண்தாடு ிகழ்ால் க்கள்
புிணற்னநக்
அர்கபின்

கற்றுக்

சகாள்ளும்

ஜதாசல்னாம்

ாற்நம்

சதறுகிநது”.

ண

தண்தாட்டு

தண்தாடும்

(தக்த்ெனதாி,

த.570)

ாற்நத்ிற்காண

காத்ன

ிபக்குகிநார்

தக்த்ெனதாி அர்கள். தடகர் இணச்ெபகத்ிலும்
இனப

னனபனநில்

அர்கள்

கற்ந

கல்ியும்,

அணால் ற்தட்ட அநிவு பர்ச்ெியும், ஆங்கிஜனர்
ஆட்ெியும் தன தண்தாட்டு ாற்நங்கள் ற்தட காாக
அனகிநது.
தடகர்கள் ினத்ில் ொன, ஜகாதுன, ஜகழ்கு,
கிங்கு ஆகிற்னந திாிட்டு ாழ்ந் கானம் ாநி
ஜினனப் திர் செய்யும் பனந அநிபகாண தின்பு
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ஜினனனயும்,

காதினயும்

திாிடஜ க்கள் ஆனெப்தட்டணர்.
ொனயும் ாகியும் கிங்கும் ி, ண்ில்
ினபித்துப் தத்ின் யெி அநிந்ிா ஹட்டி
க்கபில் தனயம், ஜினன ஜதாட ஜண்டும்,
தம்

குிக்க

ஜண்டும்

இனட்ெித்துக்காகஜ

ண்ில்

ன்ந
உனக்கத்

சாடங்கி ிட்டணர். (ா ம்கியஷ்ன்,த.142)
இவ்ாறு

ஜினனப்

திாிட்டு

சதாயபாாம்

பர்ந்தும் „ன் ண்ில் ாஜண தாடுதடுது‟ ன்ந
தண்தாடு ாநி சொந் ண்ில் கூலிக்கு ஜனன
செய்யும் சாினாபர்கனப னத்து உனத் ினனயும்
காில்னாின்

குடும்தம்

ாினாக

ாலில்

சுட்டிக்காட்டப்தட்டுள்பது.
கல்ியும்,
ஆனட,

ாகாிக

பர்ச்ெியும்

அிகனன்கபிலும்

தன

இம்க்கபின்
ாறுல்கனப

ற்தடுத்ியுள்பனக் காபடிகிநது. தடகர் இண க்கள்
கல்ி, சதாயபாாம், ாகாிகத்ில் பர்ச்ெி கண்டதின்
அர்கபது

உவு,

உனட,

ெடங்குகள்

பலி

தண்தாட்டு

ாற்நங்கள்

ற்தட்டன

சாில்,

ம்திக்னக,

புகபில்

குநிஞ்ெித்ஜன்

தன
ால்

சபிாகப் தடம்திடித்துக் காட்டுகிநது.
படிவுன
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அனகின்நண.

சகாண்ட

வ்னக

ன்னண

சவ்ஜறு
இனக்கிாக

இயந்ாலும் அன் அடி ாாக அனது ெபகஜ
ஆகும்.

அிலும்

ாழ்ினன

குநிப்திட்ட

ால்

இணக்குழுச்

ொர்ந்

இனக்கிஜ அிகாக திவு

செய்கிநது. குநிஞ்ெித்ஜன் ால் காட்டும் தடகர் ெபகம்
ீனகாிில் ாழும் பூர்வீகக் குடிகபில் வீணக்கல்ி
சதற்று, சதாயபாாத்ிலும் அெிலிலும் பன்ஜணநி
குடிகபாகக்

காட்ெிபிக்கின்நணர்.

இந்ாலில்

தடகர்கபின் தக்கக்கங்கள், ிதாடு, ம்திக்னககள்,
ெடங்குகள் பலி தண்தாட்டுக் கூறுகனப ட்டுின்நி
குந்ா அனக்கட்டு உயாக்கத்ால் அம்க்களுக்கு
ற்தடும்

தாிப்புகனபயும்

ானாெிாிர்.ெபக
ஆட்தடுத்ிக்

திவு

ாறுல்களுக்குத்

சகாள்பாியந்தடகர்

உயாக்கத்ால்

ெபக

செய்ியக்கிநார்
ம்ன

ெபகம்

ாறுல்களுக்கு

ர்கக

உள்பாண

ினனனயும் இந்ால் ிாக அநிந்து சகாள்ப
படிகிநது.
துலைநூற்பட்டியல்
[1] ெக்ிஜல்.சு. ாட்டுப்புநில், ிாெகர்
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Individuality of Arulmozhivarman in
“Ponniyin Selvan”
Dr D. Maheswari, Editor, IJTLLS, Virudhunagar, Tamil Nadu, India.
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-4187-0120
DOI: 10.5281/zenodo.5533993

Abstract
“Ponniyin Selvan” is one of the very famous
classics in Tamil Literature. It portrays the life and
success of Arulmozhivarman, later called Raja Raja
Cholan in Tamil history. He is the epitome of many
virtuous qualities. He is brave, romantic, fit for the
throne but not zealous or jealous in nature. He is a
poised young man with lots of aspirations and deals with
every aspect of life in a very careful and intellectual
manner. All people admire him and the enemies even
respect him and praise him for his chivalric quality on
the enemy’s land. All of the first his sagacious nature
and decisions stumble everyone with wonder and
becomes an inspiration to all. Hence, the chapter
discusses the individualistic quality of Arulmozhivarman.
Keywords: “Ponniyin Selvan” Arulmozhivarman,
Valour and love, Throne, Sagaciousness
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சதான்ணிின் செல்ணில்
அபைள்சாிர்ணின் ணித்ன்மகள்
பமணர் .ககஸ்ாி, திப்தாெிாிர், தமிழ்சாி ற்றும்
இனக்கி தன்ணாட்டு ஆய்ிழ், ிபைதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்ிா.
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-4187-0120
DOI: 10.5281/zenodo.5533993

ஆய்வு சுபைக்கம்
"சதான்ணிின் செல்ன்" ிழ் இனக்கித்ில்
ிகவும் திதனாண னாற்றுப் புிணாகும். இது ிழ்
னாற்நில் இாஜாஜ கொன் ன்று அமக்கப்தடும்
அபைள்சாிர்ணின் ாழ்க்மக ற்றும் சற்நிம
ெித்ாிக்கிநது.

அர்

டுத்துக்காட்டு.

தன

சபிாண

அர்

ிமநந்ர்,

குங்கபின்

மாிாணர்,

ெிம்ாெணத்ிற்கு

சதாநாமற்நர்.
கணத்துடனும்

திச்ெிமணகமபபெம்

ற்நர்,

ாழ்க்மகில்

அநிார்ந்

கால்
ிகுந்

பமநிலும்

ிர்சகாள்ளும்

அமணத்து
ஆர்பள்ப

இமபஞர். ல்னா க்களும் அமப் கதாற்றுகிநார்கள்,
ிாிகள்

கூட

அம

தாாட்டுகிநார்கள்.

ிக்கிநார்கள்;

அபைமட

வீத்மப்

புத்ிொலித்ணாண

இல்பும் படிவுகளும் அமணமபெம் ஆச்ொித்ில்
டுாநச்

செய்து

அமணபைக்கும்
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அபைள்சாிர்ணின்

ணித்துத்ம

ஆாய்க இப்புத்கப்தகுிின் ஆய்வு காக்காகும்.
கமனச்சொற்கள்:

சதான்ணிின்

அபைள்சாிர்ன்,

வீபம்

செல்ன்,

அன்பும்,

ெிங்காெணம்,

ிாகெிகம்,
பன்னும

சதான்ணிின் செல்ன் அர் கல்கி ளி
புகழ் சதற்ந ிழ் னாற்றுப் புிணாகும். 1950 - 1955
ஆண்டு ம கல்கி ா இில் சாடர்கமாக
சபிிடப்தட்டது. இப்புிணத்துக்குக் கிமடத் க்கள்
ஆவு

காாகத்

சாடர்ந்து,

தல்கறு

கானகட்டங்கபில் சதான்ணிின் செல்ன் புிணத்மக்
கல்கி இழ் சாடாக சபிிட்டது. சதான்ணிின்
செல்ன்

ணி

நூனாகவும்

சபிிடப்தட்டுப்

தன

திப்புக்கமபக் கண்டுள்பது.
கி.தி. 1000ம் ஆண்டு ெிநப்புற்று ிகழ்ந் கொப்
கதமெ அடிப்தமடாகக் சகாண்டு இந் னாற்றுப்
புிணம் ளப்தட்டிபைக்கிநது. கொர்கபின் சதாற்கான
ஆட்ெிமப்

தற்நி

ொித்ி

நூல்கபில்

சாிந்துசகாண்டமக்

காட்டிலும்

செல்ணில்

சதபைம்தானாண

ஆர்த்துடன்

இபைந்க

கற்நிபைக்கிநார்கள்.
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உிகாடும் உர்வுககபாடும் என்நிக் கனந்துிட்டது

சதான்ணிின்

செல்ன்.

காதாத்ிங்களும்

இப்புிணத்ின்
ொித்ிம்

எவ்சாபை

தமடத்ம.

அவ்மகில் ெிநப்புடன் ிகளம் அபைள்சாிர்ணின்
ணித்ன்மகமப

ஆாய்க

இப்புத்கப்தகுிின்

ஆய்வு காக்காகும்.
கல்கி ா. கிபைஷ்பர்த்ி
கல்கி புகழ் சதற்ந ிழ் ளத்ாபர் ஆார். இர்
இற்சதர் ா.கிபைஷ்பர்த்ி. இர் 1899-ஆம் ஆண்டு
செப்டம்தர் ாம் 9-ம் கி ஞ்ொவூர் ாட்டத்ிலுள்ப
புட்டங்கனம்

ன்னும்

குடும்தத்ில்

ஊாில்

திநந்ார்.

எபை

திாக்

புட்டங்கனத்ில்

ஆம்தப்தள்பிப் தடிப்மத படித் திநகு ிபைச்ெிில்
உள்ப கெி உர்ிமனப் தள்பிில் கெர்ந்து தடித்ார்.
1921-ல்

காத்ா

காந்ிடிகள்

எத்துமாம

இக்கத்மத் துங்கி கதாது, அது கபைத்துக்கபால்
ஈர்க்கப்தட்டு ணது தள்பிப்தடிப்மதப் தாிில் துநந்து
இந்ி கெி காங்கிஸ் கட்ெிில் கெர்ந்து, 1922-ல்
சுந்ிப் கதாாட்டத்ில் தங்கு சதற்நற்காக ஏாண்டு
ெிமநத் ண்டமணப் சதற்நர் கல்கி. தின்பு 1923-ல்
ெக்ி

ன்னும்

தத்ிாிக்மகின்

தும

ஆெிாிாகவும் திாற்நிபெள்பார்.
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பல்

தின்பு

தமடப்பு

ொெிம்

சுப்புனட்சுிபெடன்

ற்றும்

இமந்து

1927-ல்
ம்.

ஸ்.

ிிமெ

பர்ச்ெிக்காகவும் தாடுதட்டுள்பார். ிகச் ெிநந் ெபக
ற்றும்

னாற்றுப்

தக்கட்டுமகள்

புிணங்கள்,

ற்றும்

கட்டுமகள்,

ாழ்க்மக

னாற்று

நூல்கமபபெம் ளிபெள்பார்.
கல்கி ளி சதான்ணிின் செல்ன் புிணம்
ிகப்புகழ் சதற்நாகும். ன் தமடப்புகள் பனம் இந்ி
கெி ிடுமன கதாாட்டத்ிலும் தங்கு கித்துள்பார்.
இது

ிாகபூி

டுக்கப்தட்டுள்பது.

புிணம்
இர்

ிமப்தடாகவும்

5-12-1954ல்

து

55ம்

அகமிகனக இற்மக ய்ி ிட்டார். „கல்கி‟ின்
தமடப்புகள்
அபைமட

ாட்டுமடம
தமடப்புகள்

ஆகிிட்டமால்,

அமணத்தும்

அமணபைம்

தன்தடுத்தும் மகில் இமத்ில் திகற்நம்
செய்ப்தட்டுள்பது.
கல்கிின் தமடப்புகள்
புிணங்கள்

கள்ணின்

காலி,

அதமனின்

கண்ீர்,

அமனஏமெ,

ககிின்
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புன்மணணத்துப்புலி,

அாா

ணப்தன புிணங்கமபப் தமடத்துள்பார்.
னாற்றுப் புிணங்கள்

தார்த்ிதன்
சதான்ணிின்

கணவு,

செல்ன்

ெிகாிின்
கதான்நம

ெதம்,

னாற்றுப்

புிணங்கபாகும்.
ெிறுகமகள்

சுதத்ிமின்

ெககான்,

எற்மந

காஜா,

ீப்திடித் குடிமெகள், புது ஏர்ெிர், ஸ்ாது கணு,
அ ாழ்வு, சுண்டுின் ெந்ிாெம், ிபைடன் கன்
ிபைடன், இமன ங்கள் மன, சதாங்குாங்கடல்,
ாஸ்டர்

சதுமட,

புஷ்தப்

தல்னக்கு,

திதன

ட்ெத்ிம், தித்மப எட்டிாம், அபைாெனத்ின்
அலுல், தாிெல் துமந, முெீனா ம்.., கனாின்
கல்ாம், ற்சகாமன, ஸ். ஸ். கணகா, ொமின்
ந்ிம், கர்ணர் ிஜம், ம்தர், என்தது குி ினம்,
புன்மணணத்துப் புலி, ிபைளந்தூர் ெிக்சகாளந்து,
ஜீன்ார் கன், ிமனக் காமப, ங்கதுர்க்கம் ாஜா,
இடிந்

ககாட்மட,

ில்ிி

ான்,

"ப்திலி

கப்", கமாிின் கணவு,

ாார்,

காந்ிிின் கானன்,

ஸ்ரீகாந்ன்

புணர்ஜன்ம்,

ாடகக்காாி,
ககாாிின்

ெிஞ்ெீிக்

தாமடந்

கம,

தங்கபா,

ெந்ிி, கதாலீஸ் ிபைந்து, மகிின் திார்த்மண,
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காாிபைபில் எபை ின்ணல், ந்மபெம் கனும், தாணி, தி.
, தி. ல், கடிபம் கண்ீபைம், ம காிம், வீம
தாணி, தூக்குத் ண்டமண, ன் சய்ம், ஜாண
ிசுாெம், இது ன்ண சொர்க்கம், மகனாெய்ர் காதா,
னஞ்ெம் ாங்கான், வணிாக் கம, ங்கள் ஊர்
ெங்கீப் கதாட்டி, ங்கூன் ாப்திள்மப, ககிின்
கன், தான கஜாெிர், ாடத்கன் சுமண, காநாக்
கள்பன், ானிின் ந்ம, வீடு கடும் தடனம், ீண்ட
பகவும,

தாங்கர்

ிாகாவ்,

சய்ாமண,

ககாிந்னும் வீப்தனும், ெின்ணத்ம்திபெம் ிபைடர்களும்,
ிதூகன் ெின்னுபலி, அசூர் தஞ்ொத்து, கர்ணர்
ண்டி, ண்டமண ாபைக்கு?, சுனம், புலிாஜா, ி
ந்ிம் கதான்ந ெிறுகமகள் அமணத்தும் கல்கிின்
ளத்ாற்நமன டுத்ிம்பும்.
ிபைதுகள்
1948ல் இர் ளி அமனஏமெக்காக 1956ல்
ொகித்ி அகாி ிபைது சதற்றுள்பார். 1953ம் ஆண்டு
ெங்கீ கனாெிகாி ிபைதும் சதற்றுள்பார்.
அஞ்ெல் மன
1999ல் இந்ி அசு கல்கி இா. கிபைஷ்பர்த்ி
அர்கபின் அஞ்ெல் மனம சபிிட்டுள்பது.

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-54-8

செங்காந்ள் – ால் - 1

66

1. கல்கி அஞ்ெல் மன (சதான்ணிின் செல்ன்)
அபைள்சாி ர்ன்
அபைள்சாிர்ன் ன்ந இாொெ கொணின்
ெிமன

ஞ்ொவூாில்

அமந்துள்பது.

அபைள்

சாிர்னுக்கு, சதான்ணிின் செல்ன், இாொெ
கொன்,

பம்படிச்கொன்,

ெிதாகெகன்,

கொ

ாான், ககபாந்கன், ெிங்கபாந்கன், தாண்டி
குனெணி, அகி கொன், செங்சகாண்டான், ிபைபமந
கண்ட கொன், சலிங்கு குனகானன்

கதான்ந தன

சதர்களுண்டு.

2. இாொெ கொன்
980 ஆண்டுகளுக்கு பன்ணால் சன்ணாட்டில்
இமில்னா

ெக்கர்த்ிாக

ிபங்கி

ந்

ககாஇாெககொி ர்ர் தாந்க சுந் கொ ன்ணாின்;
கமடக்குட்டிச் செல்ப் புல்ன் அபைள்சாிர்ன்.
ஸ்ரீ

சுந்கொ

ன்ணர்
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அபைமட

ந்ம

கொகுனத்துக்கு ிாிகபாக இபைந்

அாிஞ்ெர்.
மதும்தார்

ம்ெத்துப் சதண்ாகி கலிாிம அளுமட
கணி அமகக் கண்டு காகித்து ந்து சகாண்டார்.
அாிஞ்ெபைக்கும் கலிாிக்கும் திநந் சுந்
கொபைக்குப் சதற்கநார்கள் மத் சதர் தாந்கர்.
அபைமட காற்நத்ின் ணப்மதக் கண்டு ாட்டாபைம்
கத்ாபைம் „சுந் கொர்‟ ன்று அம அமத்து
ந்ார்கள்.

அதுக

அமணபைம்

ங்கும்

சதாிற்று. அத்மகபைக்குப் திநந் குந்மகள்
ல்னாபைக
கமடெிில்

அகில்
திநந்

அமணமபெம்

ிக்கர்கள்ான்.
அபைள்

சாிர்ன்

ிஞ்ெிிட்டான்.

ஆணால்
அகில்

தமாமந

அண்மணகபில் ாழ்ந் இாிார்களுக்சகல்னாம்
செல்னக்குந்ம. அன் குந்மாக இபைந்கதாது
கொ ம்ெத்து இாிார்கள் பத்ிட்டு பத்ிட்டுக்
கன்ணம் கணிச் செய்து ிடுார்கள்.
…மனகணிந்
ப பறு தசுந்கநல் அசும்பு ாநத் சய்
பபைகு

ாறுஞ்

செங்கணிாய்

பத்ந்

பைக

பத்க
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ிழ்கர்

கந்புாி

பபைகா

பத்ந்

பைகக. (ஸ்ரீகுகுபைதர். பத்துக்குா சுாி
திள்மபத்ிழ். பத்ப்தபைம், தா-5.1)
அபைள்சாிர்ணின் அகில் ங்கி கொ
இாிார்கள் பத்ிடும் காட்ெி பத்க்குாசுாி
திள்மபத்ிழ்

பத்ப்தபைத்ில்

உள்ப

பபைகணின்

பத்ப் தபைக காட்ெிகள் அமணத்மபெம் ிஞ்ெிிடும்
அபிற்கு உள்பது. அபைள்சாி ீது அபவுகடந்
அன்மத

அமணபைம்

சகாண்டிபைந்ணர்

ன்தது

புனப்தடுகிநது.
அபைள்சாிர்ன் – சதான்ணிின் செல்ன்
எபைாள் அண்மணப் தடகில் ெக்கர்த்ிபெம்
இாிகளும் குந்மகளும் உட்கார்ந்து காகாிில்
உல்னாெப்

திாம்

செய்துசகாண்டிபைந்கதாது,

ிடீசன்று, குந்ம ங்கக? குந்ம அபைள்சாி
ங்கக? ன்று குந்ம குல் ளப்திணாள். அப்சதாளது
அபைள்சாிர்னுக்கு அகம ந்து. குந்மக்கு
அகம ள. அள்ான் அண்மணில் கண்ினும்
இணி

செல்னக்குந்மாகத்

அபைள்சாிர்ன்

தடகில்

ிகழ்ந்

இல்னாமக்

கண்டு

பலில் குந்மமக் காகாம் ன்று கத்ிணாள்.
குந்ம ங்கக? குந்ம அபைள்சாி ங்கக? ண
கூச்ெலிட்டாள்;

கநிணாள்.
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கடிணார்கள்.

அிகாகத்

குந்மபெம்,
இாிகள்
துடிதுடித்து

கதாணார்கள்.
ஆணால்

கடுற்கு

ஆித்னும்
புனம்திணார்கள்.
அனநிணார்கள்.

தடகில்

அண்மணப்
இடம்

கநி

ங்கக?

அனநிணார்கள்.

காிார்கள்
தடககாட்டிகள்

ணம்
காகாி

சள்பத்ில் குித்துத் கடிணார்கள்.
சுந் கொபைம் குித்துத் கட ஆம்தித்ார்.
இபைப்தினும் ங்கக ன்று கடுது? ஆற்றுசள்பம்
அபைள்சாிர்மண

வ்பவு

தூம்

அடித்துக்

சகாண்டு கதாிபைக்கும் ன்று ார் கண்டது? குந்ம
ப்கதாது சள்பத்ில் ிளந்து ன்தது ாபைக்கும்
சாிாது.

காக்கம்,

குநிக்ககாள்

ன்தது

என்றுில்னால் காகாிில் குித்ர்கள் ானாபுநபம்
தாய்ந்து துாிணார்கள். தடகில் இபைந் ாிகள் காிார்கபில்

ெினர்

பர்ச்மெப்

கதாட்டு

ிளந்துிட்டார்கள். அமணபைம் கடித்கடி ஏய்ந்து
கதாண சூலில் ிர்தாா ஏர் ிகழ்வு டந்து.
ஏர் அற்புக் காட்ெி சன்தட்டது. தடகுக்குச்
ெற்றுத் தூத்ில் ஆற்று சள்பத்ின் த்ிில்
அது சாிந்து. சதண் உபைம் என்று இண்டு
மககபிலும்

குந்மமத்

தூக்கிப்

திடித்துக்சகாண்டு ின்நது. அந் ங்மகின்
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மில்

ண்ீாில்

மநந்ிபைந்து. அப்சதண்ின் சதான் பகபம்,
ார்தகபம், தூக்கி கங்களும் ட்டுக ககன
சாிந்ண.

அற்நிலும்

சதபைம்

தகுிமக்

குந்ம மநத்துக் சகாண்டிபைந்து. (சதான்.
சு. த.167)
ல்கனாபைம்

அக்காட்ெிமப்

தார்த்ணர்.

சுந்கொர் உடகண தாய்ந்து ீந்ி அந்த் ிமெம
காக்கிச் சென்று மககமப ீட்டிக் குந்மம ாங்கிக்
சகாண்டு தடகு அபைகில் சென்நார். தடகிலிபைந்ர்கள்
குந்மமச் சுந் கொாிடிபைந்து ாங்கிக்சகாண்டு
ெக்கர்த்ிமபெம்

மகமப்

திடித்து

தடகில்

ற்நிணார்கள்.
ெக்கர்த்ி
ிளந்துிட்டார்.
கணிப்தில்

தடகில்

நிதும்

அமபெம்,
அமணபைம்

ிமணற்று

குந்மமபெம்

ங்கள்

துன்தத்ம

நந்துள்பணர். இச்சூலில் குந்மமக் காப்தாற்நிக்
சகாடுத்

சதண்

ன்ணாணாள்?

ன்று

ாபைம்

கணிக்கில்மன. அளுமட உபைம் ப்தடிிபைந்து?
ன்று

அமடாபம்

கணித்துப்

சொல்லும்தடி

தார்க்கில்மன.

கூட

பைம்

குந்மமக்

காப்தாற்நிள் ான்! ன்று தாிசு ககட்தற்குக்கூட
அந் ில்மன.
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ிாகி

சய்ந்ான்

அபைள்சாிர்மக்

இபெர்
காப்தாற்நிக்

சகாடுத்ிபைக்க கண்டும் ன்று அமணபைம் எபை
பகாக படிவு கட்டிணார்கள். ஆண்டுகாறும்
அந் ாபில் சதான்ணி ிக்குப் பூமஜ கதாடவும்
ற்தாடாிற்று.

அதும

செல்ணாிபைந்

அபைள்சாிர்ன்

பல்

'சதான்ணிின்

அண்மணச்

செல்ன்"

அன்று
ஆணான்.

(கனது. த.167)
இத்மக
அமணபைம்

ிமனில்

„சதான்ணிின்

அெ

குடும்தத்ார்

செல்ன்‟

ன்கந

அபைள்சாிர்மண அமத்து ந்ார்கள்.
அபைள்சாிர்ன் வீச்ெிநப்பு
சுந் கொபைக்கும், வீதாண்டிபைக்கும் டந்
கதார்கபில் ஈத்ிலிபைந்து கிந்ன் னும் அெணின்
தமடகள் வீதாண்டிபைக்குப் சதபைம் உிகள் புாிந்ண.
ஆித் காிகானன் வீதாண்டிம சற்நி சகாண்ட
தின்பு, கொ தமடகள் என்மந இனங்மகக்கு அனுப்திச்
ெிங்கப ன்ணர்களுக்குப் தாடம் கற்திக்க ண்ிணார்.
சகாடும்தாளூர்ச்
தாந்கன்,

ெிற்நெர்

ெிநி

கபான்

குடும்தத்மச்
ன்னும்

கெர்ந்

பதிின்

மனமில் தமடமச் ெிங்கபத்துக்கு அனுப்திணார்.
கிந்ாஜனுமட

பதி

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

கமணா

ன்தணின்

Isbn Number: 978-93-91115-54-8

செங்காந்ள் – ால் - 1

72

மனமில் ெிங்கபப்தமட ிர்தாா ித்ில் ந்து
கொப் தமடபெடன் கதார் டத், ாக்குலில் தாந்கன்
ெிநி கபான் ன் வீப்புகம ிமனிறுத்ிிட்டு
இன்னுிமத் துநந்து ிடுகிநான்!.
ஈண்டனப்
செல்னச்

தமடக்குத்

கொாட்டின்

சதபைம்கதாட்டி

மனம

ற்நத்

கித்துச்

பதிகளுக்குள்கப

ற்தட்டு

கதாட்டிிலிபைந்து

சதாநாமபெம் புநங்கூநலும் ளந்துிடுகிநது. இந்ப்
கதாட்டிம அடிகாடு ீக்க ன்ணாின் இபம் புல்ன்
அபைள்சாிர்ன் பன்ந்ான்.
அப்தா

தமாமந

அத்மகளுக்கும்
இத்மண ாள்

அண்மணில்

தாட்டிகளுக்குிமடில்
ான்

செல்னப்

திள்மபாக

பர்ந்து கதாதும், ஈப்கதாபைக்குத் மனம
கித்து

டத்

ாகண

பைகிகநன்!

இனங்மக

ன்நார்

சென்று
இபங்ககா

அபைள்சாிர்ர் (சதான்.புது.த.42)
அபைள்சாிர்ன்

ன்

தத்சான்தாம்

அகமில் இவ்ாறு கதெிது அணது வீச்ெிநப்மத
டுத்துமக்கிநது.
அபைள்சாிர்ன் - குந்ம அன்பு
அபைள்சாிர்ன் ீது ல்கனாாிலும் அிகாக
அன்தற்நிபைந்ள்
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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அபைள்சாிர்னுக்கு இண்டு திாந்ான் பத்ள்.
ம்திம பர்க்கும் சதாறுப்மதத் ன் மன ககனக
சுந்ிபைப்தாக

ிமணப்தள்

குந்மப்

குந்மிடம்

அபைள்சாிபெம்

திாட்டி.

அற்கிமாண

ாஞ்மெ மத்ிபைந்ான். க்மக இட்ட ககாட்மடத்
ம்தி ாண்டுது கிமடாது.
இமப திாட்டி எபை ார்த்ம சொல்லிிட்டால்
கதாதும். அற்கு ாநாகப் திம்ாவும், ிஷ்ணுவும்,
ெினும்

கெர்ந்து

ந்து

அபைள்சாிர்ன்
க்மகின்

சொன்ணாலும்

சதாபைட்தடுத்

ாக்கக

ம்திக்குத்

ாட்டான்.
சய்த்ின்

ாக்காகும்.
அநத்ிற்கக அன்புொர் சதன்த அநிார்
நத்ிற்கும் அஃக தும. (குநள் - 76)
அநத்ிற்கக
சொல்தர்

அன்பு

துமாகும்

அநிார்.

ன்று

ஆாய்ந்ால்

நச்செய்மககளுக்கும் அன்கத துமிபைக்கும் ன்தக
உண்ம. ள்ளுப் சதபைந்மகின் இவ்ாக்கிற்கு
ற்ந உமாக அபைள்சாிர்மணக் கூநனாம்.
குந்மப்

திாட்டி

ஏாது

ெிந்ித்து

கமடெிாக,

இனங்மகக்குத் பதிாகப் கதாது அபைள்சாிான்
ன்ந படிவுக்கு ந்ாள்.
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அபைள்சாி!

உன்மண

எபை

கம்

திாிந்ிபைப்தசன்நாலும் ணக்கு த்மணகா
கஷ்டாகத்ாணிபைக்கிநது.
உன்மணப்

கதாகச்

ந்துிட்டது.

ஆினும்

ாகண

சொல்னகண்டி
இனங்மகப்

ெம்

தமடின்

மனணாக „ீான் கதாககண்டும்!‟ ன்நாள்.
இபெர் குதூகனத்துடன் இற்குச் ெம்ித்ார்.
அண்மண

ாழ்ிலிபைந்தும்

அந்ப்பு

ாெிகபின் அமப்திலிபைந்தும் ப்கதாது
ப்புகாம் ன்று அபைள்சாிர்ாின் உள்பம்
துடித்துக் சகாண்டிபைந்து. அபைமத் க்மகக
இப்கதாது கதாகச் சொல்லி ிட்டாள்! இணி
ன்ண மட? (சதான்.புது.த.42)
குந்மக

அனுி

அபித்வுடன்

அபைள்சாிர்ணின் உள்பத்ில் கலும் தன டங்கு
ஆற்நல்

கூடி

ிட்டது.

குந்ம

மத்துிட்டால்

கொ

காாிம்

கிமடாது

துவும்

அபைள்சாிர்ன்.
பகத்துக்கு

ொம்ாஜ்த்ில்
ன்று

அபைமத்

அனுப்புற்குக்

தமாமநின்

திாண

கி

ணம்

டக்கா

ிமணப்தன்

ம்திமப்

கதார்

குந்ம

கி

ாபிமகில்

ங்கப

ிகழ்ச்ெிகமப ற்தாடு செய்து, அண்மண பற்நத்ில்
சற்நி பசுகள் பங்க மத்து, ெிறுதமநகள் எலிக்க
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ககாங்கள் ஆகாத்ம ிபச்

செய்

சதபைம் ஆாத்துடன் அனுப்தி மத்ாள். கொ
குனத்துத் ாய்ார்கள் அமணபைம் அண்மணின்
செல்னக் குந்மக்கு ஆெி கூநி, சற்நிில் ந்ிாித்
ிபைீற்மந

இட்டு,

ிபைஷ்டி

கித்து

ி

அனுப்தி

மத்ார்கள்.
இபங்ககா

அபைள்சாிர்ன்

சன்ிமெச்

கொப்தகுிக்கு ாண்ட ாகணாகி, இனங்மக ீது
ெின கானம் கதார் டத்ிணான். ஆணால், கதார் பிில்
படிில்மன.

அபைள்சாிர்ன்

கதார்

டத்ி

பமநக்கும் ற்நர்கபின் கதார் பமநக்கும் ித்ிாெம்
இபைந்து. ாய் ாட்டிலிபைந்து கதார்கபைிகள் ந்து
கொணால்

எபை

பமந

ாய்

ாட்டுக்கு

ந்து

ந்மிடம் சொல்லித் ம் ிபைப்தத்ின்தடி ல்னா
ற்தாடுகமபபெம் செய்து சகாண்டு றுதடிபெம் ஈத்ின்
ீது கதார் சாடுக்கனாணான்.
ஈத்ிற்கு

சென்ந

அபைள்சாிர்ன்,

கிந்மண சதபைம் இடங்கபில் சற்நி சகாண்டு ெின
இடங்கமபக் மகப்தற்நிணான். அன் புி பமநகமப
மகாண்டான்.

கொ

கெத்ிலிபைந்க

கொ

வீர்களுக்கு உவுகள் அனுப்ததட்டது. கதாாிணால்
ெினமடந்

புத்

ொிசெய்ப்தட்டது.
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;
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ட்டுக

சநிபமநகளுடன்
க்கபின்

76
கொகதார்வீர்கள்

ெண்மடிட்டணர்.

ாழ்ில்

அபைள்சாிர்ன்

வ்ி

கதார்
ஈத்ில்

இமடபேபைம்

கற்சகாண்ட

கதாாிணால்

ற்தடில்மன.
தலிசதறு ன்ணகபைம் தள்பிிடனும்
எலிசகள ான்மநகார் இல்லும்லிசாாீஇப்
புல்னா; இாிப் சதாபைர் பமண சகடுத்
ில்னார்க்கு அபைள் சுந்ான் கந்து
(புநப்சதாபைள் சண்தாாமன. துமந-கதாண்
ஞ்ெி, தா.1)
கதார் டக்கும் ாட்டில் நர்கள், ககாில்,
தள்பிிடம், கம் ஏதும் அந்ர் இல்னம் ஆகிண
அிவுக்குள்பாகாதடி கதார்

அநசநிப்தடி கதாாிட

கண்டும். இதுக அெில் அநாகும். கதாாிமணக்
மகிட்டு,

ன்

ணப்சதறும்.

ாடு

ிபைம்புலும் கதாண்

புநப்சதாபைள்

ஞ்ெி

சண்தாாமன

டுத்துமத் கதார் அநசநிப்தடி அபைள்சாிர்ன்
கதார் புாிந்துள்பான். இது அணின் வீச்ெிநப்மதக்
காட்டுகாடு ட்டுில்னால் க்கள் த்ிில் ெிநந்
ன்ணணாக

ிகக்கூடின்

ன்தமபெம்

திிதலிக்கிநது.
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ெிங்காெணம் றுல்
செம்தின் ாகி குந்ம திநந் சதாளது
இநந்து காட்ெி அபித்மால் ன்ணர் அத்துன்தத்மத்
ாங்கி

சகாள்பாட்டார்

கூறுகிநாள்.

அச்ெம்

ன்று

அிபைத்ாிடம்

காட்டத்ில்

உள்ப

ஊமப்சதண்ிற்கு ஏர் ஆண் கவும் ஏர் சதண் கவும்
திநந்ம அநிந்து ஆண் கம ாற்நி ிடுகிநார்
அிபைத்ர். ஊமப்சதண்ிடம் குந்ம சென்நதும்
உிர் திமத்து ிட்டது. செம்தின் ாகி கன்
கெந்ன் அபணாக பர்கிநான்.
ஊமப்

சதண்ின்

துாந்கணாக

கன்

அண்மணில்

பர்கிநான்.

க்களுக்கும்

துாந்கமண ிட அபைள்சாிர்கண திாிாண
இபொகக்

காட்ெி

அபித்ிபைக்கிநான்.

சுந்கொபைக்குப் திநகு துாந்கன் ாட்மட ஆளும்
சூல் ந்துிட்டது. அபைள்சாிர்னும் ெித்ப்தாக
ாட்மட ஆப கண்டும் ன்று கூநிிடுகிநான்.
ன்

ெிநி

கப்தணாாகி

துாந்கத்

கர்ான் கொ ெிங்காெணத்ில் வீற்நிபைக்க
கண்டிர்.

அர்

ங்களுமட

சொந்

கமணக் காட்டிலும் ஆிம் டங்கு ஆவுடன்
பர்க்கப்தட்டர்.
சள்பத்ில்

ன்மணக்

பழ்கால்
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தின்ணபைம் தன பமந உிர் திமப்தற்கு உி
செய்

ந்ாகிணி

கி

ிற்நில்

திநந்

புல்ர். ஆமகால், ப்தடிப் தார்த்ாலும் கொ
ெிங்காெணத்ில்
அபைமட

ந

உாிம

உாிமில்

உள்பர்.

கனும்

ெந்ககம்

இபைந்ால், ான் அமத் ீர்த்து மப்கதன்!
கொ

ெிங்கா

ெணத்ில்

தாத்ிமமத்

ங்கள்

ணக்குள்ப

தா

ாமகபின்

ஆமாகத் ிாகம் செய்கன். ஆமகால்,
ாங்கள் துாந்கத் கர் ங்கள் புல்ர்
அல்னசன்று

சொல்ன

அெிபில்மன.
ெிங்கெணத்மத்

கண்டி

துாந்கர்
ிாகம்

கொ

செய்

கண்டி

அெிபம் இல்மன! (சதான். ிாக. த.637)
இவ்ாறு
திில்

சதான்ணிின்

அபைக்கு

உள்ப

செல்ர்

தற்நற்ந

கூநிது

ிமனமக்

காட்டுகிநது. இபைப்தினும் செம்தின் ாகி கொ குன
ாாிகெ

ாட்மட

துாந்கணிடம்
கூநிிடுகிநாள்.

ஆபகண்டும்

ன்

திள்மப

துாந்கன்

ீ

ன்று

கபைி

இல்மன

ன்று

அபைள்சாிர்ன்

ங்கள் இபைமபெம் அவ்ாறு கதெ மக்கிநான் ன்று
கூநி றுத்து, ான் ன்ணணாக ிபைம்புகிகநன் ன்றும்
கூறுகிநான்.

அப்சதாளது
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இபகெ!
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ாங்கள்

அபைள்சாிமக்

குமநகூந கண்டாம் ஈங்சகாண்ட அவ்வீர் இந்,
ஞ்மெக்

ககாட்மடமச்

வீர்கபிடத்ிலும்
ாங்ககப

க்கபிடத்ிலும்

ன்ணணாக

ல்னார்த்ம

சூழ்ந்துள்ப

ொாணப்தடுத்ி

சென்று

கண்டும்

சொல்லி

தமட
ன்று

அர்கமபச்

பைகிநார்.

அபைமட

ெித்ப்தாாகி ாங்கள் உிகாடிபைக்கும்கதாது
ாம் ெிங்காணம் றுது ர்ம் அல்னசன்றும்,
அம்ாிாி

வீர்களும்

ககாக்கூடாசன்றும்

க்களும்

சொல்லி

அர்கள்

ணத்ம ாற்நிச் ொிப்தடுத் பன்று பைகிநார்
(சதான். ிாக. த.634)
ன்று

கூறுகிநார்.

ாகிபெம்

ன்திள்மபிட

அிகாண தாெம் மத்ிபைப்தினும் கொ குன ாாிகெ
ாட்மட

ஆபகண்டும்

ன்திள்மப

இல்மன

கூநிிடுாக

ன்ந

காத்ிணால்

ன்ந

உண்மமக்

ிட்டுகிநாள்.

அபைள்சாிர்கண

ன்ணணாக

துாந்கனும்
கண்டும்

ன்று

கூநிிடுகிநான். இச்சூலில் கந்ாநன் ந்ித்கன்
ீது சகாண்ட தமகால் அமணக் சகால்ன கல் வீெ
அது

கல்

ிர்

ன்ந
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கண்படித்ிநக்கும்
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கத்ில்

துாந்கன்

கதாில்

தாய்ந்து. (சதான். ிாக. த.675)
ாபமடில்

குந்ம

கொர்

கண்டாித்பைக்கும் செம்தின் ாகிக்கும் திநந்
ெிப்தக்ிப்

பூண்ட

கெந்ன்

அளன்

ான்

உண்மாண கன் ன்று கூநி அமத்து ந்து புது
துாந்கமண

ன்ணாக்க

பல்கிநாள்.

அகணா

றுத்து அபைள்சாிர்ன் ான் ன்ணாக கண்டும்
ன்று உறுிபெடன் கூநிிடுகிநான்.
ிாக ெிகம்
அபைள்சாிர்னுக்குத்
டக்கிபைப்தம

ண்ி

ிமத்ிபைந்ணர்.

செம்தின்

ிபைபடிசூட்டுிா
க்கள்

கிழ்ச்ெிில்

ாகி,

குந்ம,

பூங்குலி, ாணி, ாணாகி கதான்ந அண்மணப்
சதண்ிகள்
கண்கபில்

அமணபைம்
தும்தப்

அபில்னா

ஆர்ம்

சதான்ணிின்செல்மக

தார்த்துக் சகாண்டிபைந்ார்கள்.
கொாட்டின்
காிகர்கள்,

ஆண்கள்,
குந்மகள்,

சதண்கள்,
காந்ர்கள்,

கிாாெிகள், ர்த்கர்கள், உர்கள் அமணபைம்
எபைபகாகப் சதான்ணிின்செல்பைக்கு படிசூட்டும
கற்நார்கள்.

க்கள்

அபைள்சாிர்ன்

குடிக்கபிடம் கனந்து தகிம ண்ிபெம் ற்கதாது
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படிசூட்டுிாிமண
அபைள்சாிர்ன்
தட்டாதிகக

ண்ிபெம்

இன்புற்நிபைந்ணர்.

படிசூட்டுிா

ிகழ்வு

காப்தட்டுள்பது.

81

கதான்று

இாணின்
குதூகனாகக்

துபிர்ந்

சதண்ிகள்

ல்னாபைம் ககாெமனமப் கதான்றும், இபம்சதண்கள்
ெீாகி அமடந் ஆணந்த்மத் ாங்களும் அமடந்து,
த்ம்

கன்ார்களுக்கக

படிசூட்டப்கதாாகக்

கபைித் ங்கமப ஆமட ஆதங்கபால் அனங்காித்துக்
சகாண்டும் காப்தட்டுள்பணர்.
அகாத்ி ாகத்ில் ாழ்ந் பி திாத்து
ஆண்க்கள் ல்னாபைம் ெமணப் கதால் ங்கமப
ண்ி

சகாண்டார்கள்.

குடாதிககம்
கிழ்ந்ணர்.

டக்கப்

இாபைக்குப்

புல்ர்கள்

ங்களுக்கக

கதாாக

ண்ிபெம்

தட்டாதிககம்

செய்து

மக்கத் ெர் படிவு செய்ம அநிந் அகாத்ி
க்கள் ல்னாபைம் வ்பவு கிழ்ச்ெி அமடந்ார்கள்
ன்தம
ார்கள் ின்ிக் கார் ககாெமன ணத்ம
எத் ார்;
கிர் ெிட்டன்எத் ார்; கறுப கபிர் ல்
னாம்
ெீமம எத்ார்; அன்ணாள் ிபைிமண எத்ாள்;
அவ்வூர்
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ொண ாந்ர்ல் னாம் ன் ன்மணஎத் ார்
(இெிகி டி.கக.ெி இாகாம அகாத்ி
மகககெி சூழ்ிமண தா.10)
ன்று இாகாம ன்கு ர்ிக்கிநது. அகாத்ி
க்கபின்

இன்திமனமக்

கம்தர்

அற்புாகச்

ெித்ாித்ள்பார். அகாத்ி க்கமபபெம் ிஞ்ெிிட்டணர்
கொாட்டு க்கள்.
உனகில்

செற்காி

வீச்செல்கபாலும்

தகாதகாச் செல்கபாலும் ெினர் க்கபின் ணமக்
கர்ந்து

ிடுகின்நணர்.

சாிர்னும்

அவ்மகில்

கொாட்டு

க்கபின்

அபைள்

உள்பத்ில்

இடம்திடித்ிபைக்கின்நான். அபைள்சாிர்ன் இற்மக
அன்மணின்

அபைபிற்குப்

தாத்ிாணன்.

அனுமட காற்நக தார்ப்தர்கள் அமணமபெம்
ெீகாித்துிடும். இணி கதச்சும் கணிாண தண்பும்
அமணாின்
ஈாட்டுப்

அன்மதபெம்

சதற்நிடச்

செய்ண.

கதார்கபத்ில்

வீீச்

செல்கள்

அிகாகப் புாி ாய்ப்புகள் கிமடக்காிட்டாலும்,
அாின் வீச்செல்கள் ொர்ந் கற்தமணச் செய்ிகள்
க்கபிமடக திிட்டண. க்கள் அபைள்சாிர்ன்
ீது

சகாண்ட

அன்திணால்

ிமகாகவும்

ண்ி

சகாண்டணர்.
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ெமதில்
புாண

ாங்கிக்

அபைள்சாிர்ன்

ிகுடத்மத்
சகாண்டும்,

து

ந்மக!

ிஜானகொர் பல் ம் பன்கணார்கள் அிந்து
ந் இந் ி குடத்மத் ாங்கள் ணக்கு அபிக்க
பன்ந்துள்பீர்கள்.

ஆமகால்,

இந்க்கிாீடம்

ன்

உமடம ஆகிிட்டது ன்று கூநி, ிடீசன்று எபை
ிப்திற்குாி செமனப் புாிந்துிட்டான்.
ன்மணிட

இந்க்

கிாீடத்ம

அித்

குந்ர் இங்கக எபைர் இபைக்கிநார். அர்
ன்மண ிட திாத்ில் பத்ர். இந்ச் கொ
இாஜ்த்துக்கு

ன்மணிட

அிக

உாிம

அபைக்கு ிச்ொக இபைந் கதாிலும் அர்
அமக்

ககா

ில்மன.

ான்

படிசூட்டிக்

சகாண்டு ெிங்காணத்ில் அர்மப் தார்த்து
கிச் ெித்ாக இங்கு ந்ிபைக்கிநார். அர் ன்
உிம எபை டம காப்தாற்நிணார். இந்ச்
கொ குனத்துக்கு கர்ற்கு இபைந் சதபைம்
ிதத்து

காிடால்

டுத்ார்.

இப்தடிப்தட்ட

ெிநப்தாண காாிம் துவும் ான் இதுமில்
இந்ாட்டுக்குச்

செய்கணில்மன.

ஆமகால்

இந் ிகுடத்ம கான் கண்டாித்ாின்
குாபைம், ன் ெிநி ந்மபொண துாந்கத்
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காின் மனில் சூட்டுகிகநன்!" இவ்ிம்
சதான்ணிின் செல்ர் சொல்லிக் சகாண்கட
ெக்கர்த்ிின்

றுதக்கத்ில்

வீற்பைந்

துாந்காின் அபைகிகன சென்று அர் ெிவல்
கிாீடத்ம மத்ார். (சதான். ிாக. த.735)
அமணபைம்

ிப்தில்

ஆழ்ந்துிட்டணர்.

துாந்கர் சய்நந்து தித்துப் திடித்ர் கதான்று
இபைந்ார். ிகுடத்மச் சூட்டிதும் சதான்ணிின்
செல்ர்,

„ககாப்

தககொி

துாந்க

உத்ச்

கொகர் ாழ்க!‟ ன்று பங்கிணார்.
„கொ ொம்ாஜ் ெக்கர்த்ி உத்ச் கொர்
ாழ்க!‟

ன்று

ந்ித்கன்

சதபைங்குலில்

கூிணான். சுந்கொ உர்ச்ெி ிகுிால் கதசும்
ெக்ிம இந்து ம் கங்கபில் இபைந் னர்கமப
துாந்கர் ீது தூி ாழ்த்ிபெள்பார். துாந்கர்
செம்தின்

ாகிம ங்க,

அர்

கண்கபில்

இபைந்து கண்ீர் அபைி கதால் சொாிந்து.
இபெர்
அபிக்கப்தட்ட

அபைள்சாிர்ர்

இாஜ்த்மத் ம்

துாந்கபைக்கு அபித்துிட்டார்
செய்ி

க்கபிமடக

ெிநி

ன்ந

திது.

க்கு
ெித்ப்தா

ாய்சாி

„சதான்ணிின்

செல்ாின் சதபைங்குத்துக்கு இது உகந்க‟ ன்று
க்கள் கபைிமபெம் இங்கு ிமணவுகூத்க்கது.
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கமக்கபை – ஆெிாிர்கூற்று
சுந்கொனுக்குப் தின்ணர் அனுமட கன்
அபைள்சாிர்கண கொ ெிங்காணம் நி
அொப கண்டும் ன்று கொ ாட்டு க்கள்
சதாிதும் ிபைம்திணார்கள் ஆினும் அபைள்சாி
ர்ன்

ன்

சதாி

தாட்டணாகி

கண்டாித்னுமட புல்னும், பக்குச் ெிநி
கப்தன்

பமநிலிபைந்னுாண

உத்கொனுமட
அனுக்கு

உாிமம

படிசூட்டி

ித்து

மத்ான்

ன்று

ிபைானங் காட்டுச் செப்கதடுகள் அறுிிட்டு
உறுி கூறுகின்நண. (சதான். ிாக. த.751)
இந்

ிகழ்ச்ெிம

தன

செப்கதடுகளும்,

கல்சட்டுக்களும், அந்க்கானத்ில் அநிஞர்கள் தனால்
ளப்தட்ட நூல்களும் உறுிப்தடுத்துகின்நண.
அகொக ெக்கர்த்ி கலிங்காட்டுப் கதாாில்
கத்ாண சற்நி
கண்டாம்

அமடந்

ன்று

திநகு,

படிவு

அபைள்சாிர்ணின்

இணி

பெத்க

செய்மத்ான்,

ிாகத்துக்கு

இமாகக்

கூநனாம் ன்றும் சதான்ணிின் செல்ன் கமில்
ெிகாண

ெம்தம்

அபைள்சாிர்ணின்

எப்தற்ந

ிாககாகும் ன்றும் அணாகனக இக்கமின்
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ன்று

„ிாகெிகம்‟

சதர்

ப்தட்டது ன்றும் ஆெிாிக கூநிபெள்பார்.
படிவும
ிழ் கனாச்ொத்ின், ெங்க தாம்தாித்ின் தடி
வீபம்

அன்பும்

ெபகத்ின்

அபைள்சாிர்ணின்

இபை

கண்கள்.

தாத்ித்ில்

இது

ிநம்தடக்

காட்டப்தட்டுள்பது. அபைள்சாிர்ணின் குங்கள்
புகழ்சதற்ந கதொின் இல்தாண ணித்ன்மமக்
காட்டுகின்நண.
துமநூற் தட்டில்
[1] இெிகி டி.கக.ெி. இாகாம. அகாத்ி
மகககெி சூழ்ிமண, http://surl.li/afaew
12.22 pm.

8.9.2021,

[2] கல்கி. சதான்ணிின் செல்ன். ஸ்ரீ இந்து
தப்பிககன்ஸ், சென்மண-05.
[3] ஸ்ரீகுகுபைதர். பத்துக்குா சுாி திள்மபத்ிழ்.
பத்ப்தபைம், சாரதா பதிப்பகம், சசன்னை.
[4] ி.கானட்சுி (க.ஆ), ொ.கிபைட்டிபர்த்ி (த.ஆ).

இக்கான

உனகிற்குத்

ிபைக்குநள்

சாகுி-3.

உனகத் ிாாய்ச்ெி ிறுணம், சென்மண, 2004.
[5] ா. . சள்மப ாம். புநப்சதாபைள்
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சண்தாாமன. ிபைப்தணந்ாள் ட சபிபடு,
ஞ்ொவூர், 1967.
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Portrayal of the Rubber Workers Life in
Paalmarakkattinile
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S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil nadu, India.
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Abstract
“Paalmarakkattinile” is a social novel by
Akilan. The locale of the novel is the British-owned
victory rubber estate in Malaysia. This novel brings out
the hardships of indentured labourers who were tricked
and brought from Tamil Nadu, Kerala and Sri Lanka.
The novelist also brings out the love that blossoms
among these indentured labourers. The livelihood of
these labourers, who live in houses without electricity
and have Tamil medium education until the sixth
standard, is well brought out by the novelist. The novel
portrays the life of the rubber workers in detail. Hence,
the chapter delves deep to bring out the pain, agony,
turmoils faced by the workers for their livelihood in a
remote place full of wilderness.
Keywords: Portrayal, Rubber Workers, Life,
Paalmarakkattinile
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ால்நபக்காட்டிில யிலும் பப்ர்
சதாமிார்கின் யாழ்யினல் திவுகள்
பனயர் ா. ந. செனகா, உதயிப்லபாெிாினர், தநிழ்த்துன,
சத.தி.இந்துக்கல்லூாி, தமிழ்நாடு, இந்தினா.
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-0736-0047
DOI: 10.5281/zenodo.5534049

ஆய்வுச்சுருக்கம்
‘ால்நபக்காட்டிில’

ன்து

அகிால்

னைக்கப்ட்ை எரு ெபகாயாகும். நலெினாயில்
சயள்னக்காபர்கலக்கு

சொந்தநா

யிக்ைாி

ஸ்லைட்பப்ர் நபக்காடு தான் கனத ிகழும் இைநாகும்.
இங்கு கங்காணிகால் தநிழ்ாடு, லகபா, இங்னக
லான் இைங்கிலிருந்து நாற்ி சகாண்டுயபப்ட்ை
நக்கள்

சகாத்தடினநகாகப்

அனுயித்துள்ர்.
நக்கள்

பப்ர்

சரும்

துன்ங்கன

இங்கு யாழும் சரும்ாா

லதாட்ைங்கிலும்,

லயன செய்துள்ர்.

சயிக்காட்டிலும்

பப்ர் நபக்காட்டில் யாழும்

சதாமிார்கின் வீட்னை ‘னன்கள்’ ன்ர். நின்ொப
யெதினில்ாததால்

ெிம்ியிக்கு,

யிக்குகனப் னன்டுத்தியுள்ர்.

அாிக்கன்
இங்கு ஆாம்

யகுப்பு யனப உள் தநிழ்யமிக்கல்யிச்ொன உள்து.
இந்ாயலில்

எப்ந்தக்கூலிகாக
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91
காதனயும்

எப்ந்த

ஆெிாினர்

கூலிகா

பப்ர்

சதாமிார்கின் யாழ்யாதாபத்னத இந்ாயல் நக்கு
டுத்துனபக்கின்து.
திவுச்சொற்கள்: ெித்தாிப்பு, பப்ர் நபக்காடு கூலிகள்,
யாழ்க்னக, ால்நபக்காட்டிில.
பன்னுனப
„ால்நபக்காட்டிில‟
கனநகள்

1976-இல்

இருத்துான்கு
சதாைர்கனத.

ன்னும்

இதமில்

ாயாது
நாதந்லதாறும்

அத்தினானங்காக

சயியந்த

நலெினாயில், சயள்னக்காபனுக்குச்

சொந்தநா யிக்ைாி ஸ்லைட்டில் திக்கூலிகாத்
சதாமிார்கின்
டுத்துனபக்கிது.
தநிழ்ாடு,
எப்ந்தக்

யாழ்க்னக
திக்கூலித்

இங்னக,

லகபா

ினனன
சதாமிார்கள்

குதிகில்

கூலிகாகக்

இருந்து

சகாண்டுயபப்ட்டு

சகாத்தடினநகாக ஆக்கப்ட்ைர்.
ாயல்
உகின் ெிந்த இக்கின யடியநாக ாயல்
யிக்குகிது. சதாைக்க காத்தில் தநிமில் இதன
சநாமிப்சனர்த்து „ாயல்‟  அனமத்தர். தற்லாது
„புதிம்‟ ன்று அனமக்கிலாம்.
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“ாயல்
செனல்கள்
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உணர்வுகள்,

ஆகினயற்ன

உனபனைனில்

அனநந்த

ண்ணங்கள்,

யிக்கிக்

காட்டும்

ீண்ைகனத



சயப்ஸ்லைர்ஸ் அகபாதி யிக்கம் தரும். ாயல்
ன்து

உனபனைனில்

புதின

பனனில்

சொல்ப்டும் ீண்ை கனத. இந்த இக்கின
யடியத்திற்கு

உள்

சகிழ்ச்ெித்தன்னந

ந்த

இக்கின யனக சதான்ல யனபனறுக்க
படிந்ததாகும் ன்ார் இபா. தண்ைாயுதம். ாயல்
ன்து

ினத்து

ிற்கக்

கூடின

எருகனத.

யபாற்று உண்னந அல். ஆால் யபாற்று
உண்னநனாக இருக்ககூடும்.” (ஸ். ஸ்ரீகுநார் :
433, 434).
ாயலுக்கு உள் ஆற்லும் செல்யாக்கும் நிகுதி. நக்கள்
சரும்ாலர் டித்து உணபக் கூடின இக்கினநாக
இருப்தால், அது ெபதானத்தின் லாக்னகலன திருத்த
யல்தாகவும் நாற்ினனநக்கக் கூடினதாகவும் உள்து.
இங்கிாந்தில்
அனநத்தலில்

ெபதான
டிக்கன்ஸ்

யாழ்க்னகனன
பதாயர்கள்

நாற்ி
இனற்ின

ாயல்கலக்குப் சரும் ங்கு உண்டு ன்ர். அந்ாட்டு
ஆபாய்ச்ெினார்,

அவ்யால

ைாஸ்ட்ைாசயஸ்கி,

செக்லகா, ைால்ஸ்ைாய் பதாயர்கின் கற்னகள்
பஷ்ன ாட்டின் நாறுதலுக்குப் சாின காபணம் ன்ர்.
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இத்தாலி பதா ாட்டு

ஆபாய்தயர்கலம்

யபாறுகன

அவ்யால

ாயல்கின்

செல்யாக்னக நதிப்ிடுயர் (ப. யபதபாென் : 115). நித
ெபதானத்தில்

ிகழ்ந்த

ிகழ்ச்ெிகனக்

சகாண்டு

கற்னகள்

கருயாகக்

கந்து

ாயல்

ாயலின்

ஆெிாினர்

னைக்கப்டுகிது.
அகின்
„ால்நபக்காட்டிில‟

அகின் ன்று அனமக்கப்டும் அகிாண்ைம், ள்ிப்
ருயத்தில் „ெக்தி யாலிர் ெங்கம்‟ன் அனநப்ன
உருயாக்கி,

கள்லக்கனை

நினல்,

அந்ினத்துணி

புக்கணிப்பு லான் லாபாட்ைங்கில் ஈடுட்ைார்.
பதன் பதலில் இயர் 1938-இல் „அயன் னம‟ன்
கனதனனப்

ள்ினின்

ழுதிார்.

இயருனைன

காாண்டு

ெஞ்ெினகக்காக

சநாமினைனனப்

ார்த்து

ஆெிாினலப ஆச்ொினப்ட்டுள்ார். இயர் 18 ாயல்கள்,
16 ெிறுகனத சதாகுப்புகள், 6 கட்டுனப சதாகுப்புகள், 2
ெிறுயர் நூல்கள், 1 ாைகம், 3 சநாமிசனர்ப்பு நூல்கள்
னைத்துள்ார்.
சதய்யம்
இனற்னகனின் அச்ெபட்டும் ிகழ்வுகள் னாவும்
நிதனக் இனயமிாட்டிற்கு சகாண்டு சென்தாக
நாிையினார்கள் கருதுகின்ர். சதய்ய யமிாடு
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ன்து ம் யாழ்யினலாடு ின்ிினணந்துள்து.
தங்கள்

யாழ்யினல்

சூழ்ினக்கு

ற்யாறு

சதய்யங்கன யமிடுகிலாம். யிக்ைாி ஸ்லைட் பப்ர்
லதாட்ைத்தின்

சயிலன

லதாட்ைத்துக்குத்லதாட்ைம்

லநட்டுப்ானதனில்

நாாினம்நன்,

பினாண்டி

லகாயில்கள் உள். பப்ர் லதாட்ைத்தில் னைப்சறும்
சரும்ாா திருநணங்கள் நாாினம்நன் லகாயிலில்
தான் னைப்சறும். இக்லகாயில் ெின்ஞ்ெிறு லகாயில்.
லகாபுபத்தின் கீழ் கருயன அனநக்கப்ட்டிருக்கிது.
அதன்

திலப

ீண்ை

கூைபம்

காணப்டுகின்.
கண்ணநாவும்

யானில்

பகப்பும்

இக்லகனிலில்,

தங்கள்

ானும்

திருநணம்

ந்தயிதத்

தைங்கலுநின்ி னைச லயண்டிக்சகாள்கின்ர்.
வீட்டின் அனநப்பு
ாம் உனிர் யாம உணவு, உனை, உனயிைம்
நிகவும் இன்ினனநனாத. ாம் இன்று ம்பனைன
சாருாதாப

யெதிக்லகற்

வீட்டின

யாழ்ந்துக்

சகாண்டு

இருகின்லாம்.

திக்கூலி

நக்கின்

குடினிருப்புகன

ன்கின்ர்.

ாங்லகார்த்

கைற்கனபனில்

நீயர்கள்

அனநந்திருந்தர்.

பண்

தீவுக்கு
தங்கள்

அனநத்து
இந்ாயலில்
„னன்கள்‟

திாில்

இருந்த

இருப்ிைத்னத

அனநப்ில்

வீடுகட்ைப்

ட்டிருந்தது. தனபனில் வீடு அனநத்தால் நனமீர் நற்றும்
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காட்டு நிருகங்கால் துன்ம் லாிடும்  ண்ணி
னககால்

பண்

அனநத்து

வீடுகள்

கட்ைட்டிருந்த. ணிடிகள் பம் தான் வீட்டிற்குள்
செல்

படியும்.

இவ்யாறு

ாதுகாப்ாக

அனநந்திருந்தர்.
சதாமில்
எருயர்

செய்யும்

சாருாதாபத்னத

சதாமிாது

ிர்ணனிக்கிது.

அயாின்

சதாமில்தான்

ஆண்கலக்கு உனிர் ன்னத „யினலன ஆையர்க்கு
உனிலப‟ (குறுந் : 135)  குறுந்சதானக சுட்டுகிது.
நிதயாழ்க்னகக்குப் சாருாதாபம் நிகவும் அயெினம்.
இந்ாயலில்

தநிழ்ாடு,

இங்னககிலிருந்து
யபப்ட்ை

லகபா,

நற்றும்

சகாத்தடினநகாகக்

நக்கள்

பப்ர்லதாட்ைத்திலும்,

சகாண்டு

சரும்ாாயர்கள்

சயிக்காட்டிலும்

லயனச்

செய்தர்.

ெிர் ஆெிாினபாகவும், கிபாணிகாகவும்

இருந்தர்.

லயனக்குச் செல்யர்கள் 5.30 நணிக்கு

வீட்டிலிருந்து

செல்

லயனார்க்கும்
யருனகனனப்

லயண்டும்.

அலுயகத்தில்

திவுச்

யருனகனன நாஸ்ைர்

செய்யது
கத்துக்குச்

இன்று

ாம்

சென்வுைன்
லா
சென்றுப்

அன்றும்
திவுச்

செய்துள்ர். அதன் ிலக அயபயருக்கு எதுக்கட்ை
இைங்கில்

சென்று
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சதாைங்கலயண்டும். பப்ர் நபத்னத கீி அதிலிருந்து
யரும் ானச் லெகாித்துக் சகாள்யார்கள். சயிக்காட்டு
லயனக்குச் செல்யர்கள் புதர்கன சயட்டியும் காைாய்
நண்டும் ாான்புல் லான்யற்ன அமிப்தற்கு நருந்து
சதிப்தும் அயர்கது லயனனாக இருந்தது.
ால்லெகாித்தல்
ஆறுநணிக்சகல்ாம்
யிடுயார்கள்

நபக்காட்டில்

அயபயருக்கு

எதுக்கட்ை

யந்து
நபங்கன

ாடிச்சென்று,
கீப்ட்ை

குதிகின்

ட்னைகனச்

ெீயிக்

கிண்ணங்கில் ால் யடினச் செய்ன லயண்டும்.
எவ்சயாரு நபநாக இப்டி பதலில் ெீயி யிட்டுக்
சகாண்லை யபலயண்டும். இதற்குள் கான த்து
த்தனப

நணினாகியிடும்.

நபக்காட்டில்

கான

ொப்ிட்ைவுைன்

நீண்டும்

ிகு

அங்லகலன

ஆகாபம்

ைக்கும்.

ானச்

லெகாிக்க

லயண்டும். கிண்ணத்துப் ால் ெிறு யாிக்கு யந்த
ின்ர்
அங்கிருந்து

சாின

யாிக்கு

அனதக்

நாற்ப்டும்.

சகாண்டு

ிறுத்துக்கணக்குக் சகாடுப்ார்கள்.

லாய்

அவுக்குத்

தக்கடி ாள்லதாறும் கூலி தியாகும். திக்கூலி
தான் நாதச்ெம்ம் இல்ன. (அகின்: 15)
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ான அவீடு செய்யதில்  நாற்று லயனகனக்
னகனாலயார்கள்.

சதாமிார்கள்

இதன

லகட்தில்ன. லகட்ைால் தண்ைன தான் கினைக்கும்
ினானம் கினைப்தில்
சதாமிற்கருயிகள்
ாம்
அதற்கா
கருயிகனப்
சதாமின

செய்யும்

எவ்சயாரு

கருயிகனப்

னன்டுத்துகின்லாம்.

னன்டுத்துயதன்
சயகு

சதாமிலுக்கும்

யினபயில்

பம்

செய்ன

ிதாக

படிகின்து.

இவ்யாறு சதாமிலுக்காகப் னன்டுத்தும் கருயிகன
சதாமிற்கருயிகள் ன்கின்லாம். பப்ர் லதாட்ைத்தில்
லயனச் செய்யர்கள் ால்சயட்டும் கத்தி, உர்ந்த
பப்னபச் லெகாிக்கும் பங்கிற்குைனய, ால் லெகாிக்கும்
யாி

லான்னயகனப்

னன்டுத்தி

தங்கள்

சதாமில்கனச் செய்துள்ர்.
கிபாணிகள் யாழ்க்னக ின
கிபாணிகள் ன்யர் லயனச் செய்யர்கனக்
கண்காணிப்யர்காக

இருந்தர்.

கிபாணிகில்

தனனநக்கிபாணி. சாினகிபாணி, ெிின கிபாணி, ால்
ிறுக்கும் கிபாணி, நாஸ்ைர் கிபாணி ப் யனகனிர்
உண்டு. கிபாணிகள்,
இங்னகத்
யந்தயர்கள்,

தநிமர்கள்,

லகபத்திலிருந்து

தநிழ்ாட்டிலிருந்து
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கந்திருந்தார்கள்.

அிவுப்

ஏபவு

னைத்தயர்கள்.

ால்நபக்காட்டில்

இயர்கள்;

னைசறும்

லயனகனயும்

கல்யி

லநற்ார்னயச்

ல்லயறு
செய்தார்கள்.

நபத்திலிருந்து யடியும் ால் பப்ர் தகடுகாக
சயிலனறும் யனப கத்து லயனகள் இயர்கள்
கண்ணகாணிப்ில் னைசறும்” (அகின்: 151).
டுத்தபயர்க் கத்தினபப் லான்று யாழ்க்னக யெதியுைன்
யாழ்ந்து

யந்தார்கள்.

கார்கள்,

லநாட்ைார்னெக்கிள்,

ஸ்கூட்ைர் பதலின யாகங்கனப் னன்டுத்துலயாரும்
உண்டு.

இயர்கலனைன

லநல்ினனில்

இருக்கும்

எட்ைபடியதில்ன,

கீழ்

யாழ்க்னகனாது,

சயள்னத்துனபலனாடும்
ினனில்

இருக்கும்

சதாமிார் கலாடும் எட்ை யிரும்புயதில்ன.
கங்காணிகள்
சதாமிார்கன

அைக்கி

தங்கள்

கட்டுப்ாட்டில் னயத்தயர்கள் கங்காணிகள். திாறு
லர் சகாண்ை காங்கிற்கு சாறுப்பு எரு கங்காணி.
கங்காணினின் தனனந கிபாணி ஆயார். கங்காணிகள்
கணக்குகன கிபாணிகிைம் எப்னைக்க லயண்டும்.
கங்காணிகள் லதாட்ை லயனக்கு ஆட்கனக் சகாண்டு
லெர்ப்ார்கள்.

உைல்

க்குனயால்

லயனக்கு

யபாதயர்கின் இைத்துக்கு அங்கு ின்று சகாண்டிருந்த
gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-54-8

செங்காந்தள் – ாயல் - 1

தில்

ஆட்கன

99

அனுப்ினயப்ார்கள்.

யாழ்க்னகனன

கங்காணிகள்

இத்தனகன
யாழ்ந்துக்

சகாண்டிருந்தார்கள்.
ஆெிாினர்ணி
“ழுத்தியித்தயன்

இனயன்”

கல்யினின

கற்றுத் தருகின்யர்கள் நாினானதக்குாினயர்கள். நாதா,
ிதா, குரு, சதய்யம் ன்ார்கள். இதில் தாய் தந்னதக்கு
அடுத்த ினனில் இருப்யர்கள் ஆெிாினர்கள். இயர்கள்
யாழ்க்னகனில்

கல்யி

ஞாத்னதக்

சகாடுப்யர்கள்.

ான் லதாட்ைத்தில் தநிழ்ப் ள்ிக் கூைத்தின் ஆெிாினர்
தனனந ஆெிாினர் ெண்பகம் ஆயார். ான் லதாட்ைத்
சதாமிார்கின் குமந்னதகள் ன்ாக கல்யி கற்று
பன்னுக்கு யப லயண்டும்  ண்ணி  பனற்ெிகன
லநற்சகாண்ையன். ெிறுயர்கின் உனர் கல்யிக்காகப்
லாபாடினயன்.

புிதநா

ஆெிாினர்

ணினின

லர்னநனாக செய்தயன்.
லதீர் அருந்துதல்
கானனில் ழுந்ததும் காித்தூனப் னன்டுத்தி
ல்னயிக்கிக்

சகாள்யார்கள்.

ின்பு

ல்லாரும்

அலுநிினத் தம்ர்கில் லதீர் ருகுயார்கள். லதீர்
அருந்துதல் அயர்கலக்கு உற்ொகத்னதக் சகாடுத்தது.
லதீர் அருந்தினதும் லயனக்குச் செல்யார்கள். இதன்
பம்

லதீர்

அருந்தும்
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இபண்ைக்

வீபப்ன்

கந்துள்னத

லயம்நாள்

அின

தம்தினாின்

ட்ைாயது குமந்னதனா பாொவுக்கு சயந்ீாில் ால்
தூனயும், ெர்க்கனபயும் கந்துக் சகாடுத்தர். இன்றும்
சரும்ாாலார்
ருகுயதும்

கானனில்

குமந்னதகலக்கு

ழுந்ததும்
ால்

லதீர்

வுைனபக்

கந்துக்சகாடுப்தும் யமக்கத்தில் இருக்கின்.
உணவு
எருயர்

உனிர்

யாம

உணவு

நிகவும்

இன்ினனநனாதது. “ெி ன்து ஏர் உனிாினல் ிகழ்வு.
இது ஏபணு உனிாினா அநீா பதல் டிநயர்ச்ெினின்
உச்ெ ினனில் இருக்கும் நிதன் யனப அனத்து
உனிாிங்கிலும்

ிகழ்கிது.

உனிாிங்கள்

உைல்

ஆதாபங்கனச் செயிட்டு இனங்குனகனில் குிப்ிட்ை
காத்திற்குப் ின் அவ்யாதாபங்கின் இருப்பு ின
நிகவும் குனயும்லாது அது ெி ன்னும் உணர்யாக
சயிப்டுகிது.
உண்னநனில்
இனக்கத்தின்லாது

ெி
அடிப்னை

ன்து

உைலினல்

ாிசாருள்

எரு

குிப்ிட்ை அவுக்குக் கீழ் குனயனதச் சுட்டிக்காட்டும்
ஏர் உனிாினல் அவு நாினாகும். இந்த இனற்னக ிகழ்வு
ற்டும் லாது எவ்லயார் உனிாிபம் அதற்கு ற்
ாிசாருன (உணவு) உட்சகாள் லயண்டினிருக்கிது
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(க்தயத்ெ ாபதி:461). ால் நபகாட்டிில ாயலில்
லதாட்ை சதாமிார்கள் சுடுலொற்ில் குமம்ன யிட்டுக்
கிி

அலுநிின

டின்

ாத்திபங்கில்

னயத்துக்

சகாண்டு செல்யனத ஆெிாினர் சுட்டியுள்ார். இயர்கள்
யனகனா கூட்டு, சாாினல், குமம்பு  உண்ண
யெதினற்யர்கள். ஆால் யெதினா யாழ்க்னக யாழும்
பருகன், பாதா, ாின் ண்ன் அெுஸ் இயர்கனப்
லான்யர்கள் யிதயிதநா உணவு உண்னத ாந இந்
ாயலின் யமி அின படிகின்து.
கல்யி
கல்யி எரு நிதின் அடிப்னைத் லதனயகலள்
என்ாகும். இக்கல்யினாது எருயாின் அினானநனன
அகற்றுகிது. திநித எழுக்கத்னத இக்கல்யினாது
யர்க்கிது. யாழ்யில் பன்லவும், அலபாக்கினத்னதப்
லணவும் இக்கல்யினாது நிகவும் துனணப்புாிகிது.
கற்யலப கண் உனைனயர். கல்ாதயர்கள் பகத்தில்
இபண்டு புண் உனைனயர் ன்னத,
கண்ணுனைனர் ன்யர் கற்லார் பகத்திபண்டு
புண்ணுனைனர் கல்ா தயர் (குள்: 393)
இக்குள் சுட்டுகின்து.

பப்ர்

லதாட்ைத்து ள்ிக்

கூைத்தில் ஆாம் யகுப்பு யனப உள்து. தனனந
ஆெிாினபாக ெண்பகம் உள்ார். அந்த ள்ிக்கூைத்தில்

gRikச் #oy; NgZNthk; ghh;jidf; fhg;Nghk;

Isbn Number: 978-93-91115-54-8

செங்காந்தள் – ாயல் - 1

102

தான் ான் ஆெிாினபாக லயனப்ார்கிான். தநிழ்யமி
கல்யி அங்கு ைத்தப்டுகிது.
நூறு குமந்னதக்கு லநல் லெர்ந்திருந்தார்கள்.
ஆால்,

குமந்னதகில் கால்யாெிப்

லருக்கு

லநல் பனனாகப் ள்ிக்கு யருயதில்ன. ெிர்
ாதினிலலன

ின்று

யிடுயார்கள்.

சற்லாருக்குத் துனணனாகப் ால் கிண்ணம்
துனைப்து,
பப்ர்த்

நபப்ட்னைனில்

துணுக்னகச்

உர்ந்திருக்கும்

லெகாிப்து,

வீட்டில்

குமந்னதகனப் ார்த்துக் சகாள்யது பதலின
லயனகனச் செய்யதற்காகப் சற்லார் ெிர்
தாங்காகலய

குமந்னதகன

சகாள்யதுண்டு.

லயறு

ெி

ிறுத்திக்
யனது

யந்த

ிள்னகலா ள்ிக்குச் செல்யதாகப் லாக்குக்
காட்டியிட்டு லயறு ங்காயது சுற்ித் திாியார்கள்
(அகின்:144-145).
இவ்யாறு தான் பப்ர் சதாமிார்கின் குமந்னதகின்
கல்யி

ின

இருந்தது.

எரு

ெி

குமந்னதகள்

லநற்டிப்புக்காக ெிபம்ானுக்குச் செல்கின்ர்.
தநிழ்
யகுப்ிற்கு

யமி
ிகு

டித்த

ெிறுயர்கலக்கு

ஆங்கிப்ள்ினில்

ஆாம்

லெர்ந்தால்

என்றுலந புாினாநல் கண்னணக் கட்டி காட்டில யிட்ைது
லால்

இருந்தது.

இந்தப்
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டித்தயர்கலக்கும் ஆங்கி கல்யினால் நிகவும் துன்
நனைந்தார்கள்.

இதால்

சதாைபபடினாநல்

யிட்டு

ர்

டிப்ன

யிட்ைர்.

ெிறுயர்கின்

திகாத்னத ண்ணி ான் ந்தாம், ஆாம் யகுப்பு
ெிறுயர்கலக்கு யகுப்பு லபம் படிந்தவுைன் எரு நணி
லபம் எதுக்கி ாைம் சொல்லி சகாடுக்க ண்ணிான்.
இந்த ல் செனலுக்கு தனனந ஆெிாினர் ெண்பகம்
தனாபாக இருந்தார். ான் சற்லார் ெங்கம் அனநத்து
கல்யினின் இன்ினனநனானநனனப் சற்லார்கலக்கும்
புாின னயக்க லயண்டும் ன்ான். உைல தனனந
ஆெிாினர்,
இசதல்ாம்

லதாட்ைப்

தனயருனைன

ள்ி

கயத்துக்கு

ிர்யாகத்

பதலில

ாந

சகாண்டு லாகணும். அயர் தனை சொல்துக்கு
இதில எண்ணும் இல்ல, ிர்யாகக் குழுயில
ாணும் ஏர் உறுப்ின் தான். சாின கிபாணி
தான் இதுக்சகல்ாம் தனயர். அயர்கிட்ை எரு
யார்த்னத

சொல்லியிட்டுப்

ிகு

ாந

லயனனனத் சதாைங்காம் (அகின்:150)
ன்ார்.

ானும் லகட்டு செய்யது தான் பன

ன்ான். ஆால் ிர்யாக அனுநதிக் சகாடுக்கயில்ன.
பப்ர்

லதாட்ைத்

சதாமிார்கின்

குமந்னதகள்

கல்யினில் நிகவும் ின்தங்கிலன இருந்தர்.
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உனை
நித

லதனயகலள்

என்று

உனைனாகும்.

கண்ணம்நா, “லநல யண்ணச் ெட்னைனனயும் இடுப்ில்
னகலி லான் ொபங் ஆனைனனயும்,அயள் உடுத்திக்
சகாண்டு

இருந்தாள்.

சண்னண
ஆெிாினர்

சனாத்த

ாட்டுப்புத்துக்
லதாற்ம்”

இந்ாயலில்

சண்கின்

லகபத்துப்


(அகின்:19)

சுட்டியுள்ார்.

ஆனைபனனின

இதன்

பம்

அிந்துக்சகாள்

படிகிது.
சாழுதுப்லாக்கு
நக்கின் யாழ்க்னக பனனில் எவ்சயாரு ாலம்
ெிிது லபம் நகிழ்ச்ெினாகப் சாழுனதக்கிப்து நிக
அயெினநாகும்.
தினபப்ைம்,

இன்று

ாம்

யினனாட்டு,

சதானக்காட்ெி,

சுற்றுா

தங்கள்



யனககில் நதிற்கு ெிிது லபம் நகிழ்ச்ெினனக்
சகாடுக்கின்லாம்.

இச்செனல்

நிகவும்

அயெினநா

என்ாகும்.
எப்ந்த
ாட்கலம்

கூலிகாக

இங்கு

சகாத்தடினநகாக

யந்து

லயனச்

ல்ா
செய்யும்

இயர்கின் சாழுதுப்லாக்கு நாதத்திற்கு இருபன
தினபப்ைம் ார்ப்தாகும்.
நான

தநிழ்த்

காட்ைப்டுயதாக
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சாட்ைன

லாக்கி

நக்கள்

கூட்ைம் யந்து இைம் ிடித்த யண்ணம் இருந்தது.
நாதம் இபண்டு பன அங்லக தினபப்ைங்கன
யபயனமத்துப் லாட்டுக் காட்டுயார்கள்.

அது

தயிப, ப்லாதாயது அக்கம்க்கத்து கபங்கில்
தநிழ்ப்

ைங்கள்

கானக்

ஞானிற்றுக்கிமனநகில்

காட்ெிகாக

ஏடுயதுண்டு.

சரும்ாா லதாட்ைத் சதாமிார்கலக்குத்
தநிழ்த்

தினபப்ைம்

எரு

பக்கினநா

சாழுதுப்லாக்கு (அகின்:152) ஆகும்.
சண்கள்

ெிர்

ல்ாங்குமிலனா

ிற்கலில்

தானக்கட்ைலநா,

யினனாடுயார்கள்.

உனமத்து

உருக்குனயும் நக்கலக்கு இப்சாழுதுப் லாக்கால்
நம்

ெிிது

நகிழ்ச்ெினனையும்.

சரும்ாலாருக்கு

இதற்சகல்ாம் லபம் கினைப்தில்ன. பப்ர் காட்டில்
லயனனன படித்து யந்தால் இபவு தூங்கப்லாகும் யனப
வீட்டில் லயன இருக்கும்.
புமங்குப்சாருட்கள்
புமங்குப்சாருள் ன்து நக்கள் ாள்லதாறும்
னன்டுத்தின

சாருட்காகும்.

இப்சாருட்கள்

அயர்கின் ண்ாட்னை அனைனாப்டுத்துகின்.
பப்ர்லதாட்ைத்தில்

லயனச்

செய்யும்

எப்ந்தக்

கூலிகின் யாழ்க்னகலனாடு அலுநிினப் ாத்திபங்கள்,
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ெிம்ியிக்கு,

யிகு

அடுப்பு,

ால்சயட்டும் கத்தி, பங்கிற் குைனய, யாி, சஞ்சு,
தகபத்சதாட்டி,

காித்தூள்,

கந்துள்.

அலுநிினப்

ெனநப்தற்கும்,

உணவு

ன்இபண்ைக்
ாத்திபங்கனச்

உண்தற்கும்,

தண்ணீர்

குடிப்தற்கும், உணவுகன லயனச் செல்லும் லாது
டுத்துச் செல்வும் னன்டுத்தியுள்ர்.
நின்ொபயெதி

இல்ாததால்,

ெிம்நிி

நற்றும்

அாிக்கன் யிக்குகனப் னன்டுத்தியுள்ர். யிகு
அடுப்ினப்

னன்டுத்தி

ெனநத்துள்ர்.

ால்

சயட்டுயதற்கு சகன்று கத்தி, உர்ந்த பப்ர் ான
லெகாிக்க பங்கிற் குைனய, ாலின ஊற் சாின யாி
 இனயகன சதாமில் செய்ன னன்டுத்தியுள்ர்.
தகபத்

சதாட்டிகில்

தண்ணீனபச்

லெகாித்துப்

னன்டுத்தியுள்ர்.
காதல்
இரு நங்கில் ெங்கநநா காதல் ஆபம்காம்
பதல்

தற்காம்

யனப

ம்

ெபகத்தில்

நக்கின்

யாழ்க்னகலனாடு ின்ிினணந்துள்து. ாின் காதல்
னககூடுகிது

ெிாின்

காதல்

னககூடுயதில்ன.

இக்காதல் பப்ர் நபக்காட்டிலும் ெங்கநித்தது.

ான்,

கண்ணம்நா இயர்கின் திருநணத்னத ெிறுயதிலலன
சற்லார்கள் படிவுசெய்தர்.
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நகள் கண்ணம்நா. இருயரும் யப யப இயர்கலைன்
காதலும் யர்ந்தது. சதாமிற்ெங்கத்தின் கட்டுப்ட்ைால்
இயர்கால் திருநணம் செய்து யாம படினயில்ன.
ாின்

ண்ா

கலணெனும்,

ெின்ொநினின் தங்னகனா செல்பம் காதலித்தர்.
இயர்கின்

காதலுக்கு

ெின்ொநியும்

அயது

நனயினா பினம்நாலம் திர்ப்புத் சதாியித்தர்.
ெின்ொநி எரு குடிகாபன் செல்த்னத திருநணம் செய்து
சகாடுக்க

யிரும்யில்ன

லநலும்

பினம்நா

வீட்டுலயனகனச் செய்னவும், தன் குமந்னதகனப்
ார்த்துக்

சகாள்வும்

னயத்திருக்க

இயன

யிரும்ிாள்.

தன்

வீட்டிலலன

த்துன்ங்கன

அனுயித்த ின்பு ாின் பனற்ெினால் கலணென்,
செல்த்னத திருநணம் செய்து சகாண்ைாள்.
வீபப்ின்
லகாாம்பூாில்

பத்த
ஆங்கிப்

நகா
ள்ி

ணினாற்ிக்

சகாண்டிருந்தான்.

பருகனுக்கும்,

பருகின்

பருகன்

ஆெிாினபாகப்
ெிறுயதில்

தாய்நாநன்

நகா

காநாட்ெிக்கும் திருநணம் ப் சற்லார்கள் படிவு
செய்துனயத்திருந்தர். ஆால் பருகன் தான் லயனப்
ார்க்கும் லகாாம்பூாில் யெதினாப் சண்ணா
பாதானய காதலித்து திருநணபம் செய்துக் சகாண்ைான்.
பப்ர்

லதாட்ைத்

சதாமிாிகின்
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ெிகடித்த காதன ஆெிாினர் ம் கண்பன் சகாண்டு
யந்துள்ார்.
திருநணம்
திருநணம்

எரு

ெபக

ெட்ை

உவுபன

அனநப்ாகும். ஆணும் சண்ணும் இனணந்து இல்ம்
ைத்த லநற்சகாள்லம் எரு யாழ்க்னக எப்ந்தநாகும்.
திருநணம்

நித

யனபனறுக்கப்ட்ை

ெபதான
எரு

னுக்காக

எழுங்கு

பனனாகும்.

திருநணத்திற்கு நகத்துயம் தாலி கட்டுயது இப்மக்கம்
சதான்று

சதாட்டு

இருந்லத

யமக்கத்தில்

இருக்கும்

ெைங்குபனனாகும். கவு சயிப்ட்ை ின் ர் அின
திருநணம்

ைத்தும்

யமக்கம்

லதான்ினனத

சதால்காப்ினம்,
சாய்யும் யழுவும் லதான்ின ின்ர்
னர் னாத்தர் கபணம் ன் (சதால். கற்: 143)
இந்நூற்ா

யமி

திருநணம்

சரும்ாலும்

னைப்சறும்.

யிக்குகிது.
ான்,

பப்ர்

லதாட்ைத்து

நாாினம்நன்

லகாயிலில்

கண்ணம்நா

திருநணத்னத

ிர்யாகம் தடுத்ததால் கண்ணம்நா நதயில் நிகவும்
ாதிப்னைந்து யிட்ைாள். கண்ணம்நாயிற்கு உைம்பு
ொினில்ாத

காபணத்தால்

அன்று

லயனக்குச்

செல்யில்ன. அயனப் ார்க்க யந்த ாிைம்,
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ிநிரத்திலலன,

நக்கு

கல்னாணம் ைக்கணும்னு தான் ஆனெப்ைலன்.
ானக்குப் சாழுது யிடிஞ்ொ ங்லக ன்
ைக்குலநா சதாினாது. ீங்க சொன் நாதிாி
புதுப் சண்ணா ான் உங்கலக்குக் கழுத்னத
ீட்ைக்

காத்திருக்கிலன்.

இப்லய

இந்த

இைத்தலலன ீங்க க்குத் தாலி கட்ைாம்
(அகின்:96)
ன்ாள். கண்ணம்நா சயற்ின, ாக்கு, பூ, நஞ்ெள்
நற்றும் நஞ்ெள் துண்டு கட்ைப்ட்ை நஞ்ெள் கனிறு
ன் னயக்கப்ட்ை தட்னை ாின் பன்ால்
சகாண்டு யந்தாள். ான் ன் லெலயண்டும் ன்து
அினாநல் ின்ான். அயலனைனிடியாதம் அயனத்
திணச் செய்தது. அயள் நதயில் ாதிப்னைந்தனதப்
புாிந்து சகாண்ை ான், லதாட்ைத்தில் குடினிருக்கும்
நாாினம்நன ினத்துப் ிபர்த்தன செய்த ின்பு
கண்ணம்நாயின்

கழுத்தில்

நஞ்ெள்

கனிற்னக்

கட்டிான். இவ்யாாக திருநணத்தில் சயற்ின, பூ,
நஞ்ெின் பக்கினத்துயத்னத அினபடிகின்து.
ஆனாக்சகாட்ைனக
இன்று லயனக்குச் செல்லும் தாய்நார்கள் தங்கள்
குமந்னதகன கானனில் குமந்னதகள் ர்ொினில்யிட்டு
யிட்டு லயனபடிந்த ின்பு குமந்னதகன வீட்டிற்கு
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அனமத்து யருயார்கள். அது லா பப்ர் லதாட்ைத்தில்
லயனக்கு

செல்லும்

தாய்நார்கின்

ச்ெிம்

குமந்னதகன கயிக்க ஆனாக்சகாட்ைனகனில் யிடுயர்.
ீண்ை

ெதுபநா

சகாட்ைனக,

ஆனாக்

சகாட்ைனக லநல தகபம் லயய்ந்திருந்தார்கள்.
சுற்ிலும் பன்டி உனபத்துக்குப் னகனால்
சுயர்

லால்

சகாட்ைனகக்குள்

அனைந்திருந்தார்கள்.
ெி

துணித்

சதாட்டில்கள்

சதாங்கி. குமந்னதகனக் கயித்துக் சகாள்
இரு

ஆனாக்கள்

இருந்தர்.

லயனக்குச்

செல்லும் தாய்நார்கள், தங்கள் லயன லபத்தில்
குமந்னதகன யிட்டுச் செல்யதற்கா கூைம்
அந்த ஆனாக்சகாட்ைனக.

னகக்குமந்னதகனத்

தயிப பன்று, ான்கு யனதுச் ெிறுயர் ெிறுநினரும்
கூை அங்லக காணப்ட்ைார்கள் (அகின்: 14,15).
இதன் பம் ஆனாக் சகாட்ைனக இருந்தனத அிந்துக்
சகாள் படிந்தது.
லயன ீக்கம்
சதாமிார்கன

லயன

ீக்கம்

செய்தால்

சதாமிார்கள் தங்கள் ெங்கங்கள் யமினாக லாபாடி
உாினநகனப்
இந்ாயலில்
ஆெிாினர்

சறுகின்ர்.
ந்த

தயறும்

ணினிலிருந்து
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ிர்யாகத்திைம் பனனிடுயனத காணபடிகிது. ஆால்
நீண்டும் ானுக்கு பப்ர் லதாட்ைத்தில் ஆெிாினர் ணி
சகாடுக்க நறுத்து யிட்ைர். ழுச்ெினின் சதாைக்கநாகக்
ெின்

அயில்

எரு

சதாமிார்

லாபாட்ைம்

காட்ைப்டுகிது.
சாருாதாப ின
பப்ர்

லதாட்ைத்தில்

லயனார்க்கும்

சதாமிார்கின் சாருாதாபம் நிகவும் ின்தங்கின
ினனிலலன

இருந்தது.

லயனக்கு

ற்க்

கூலி

கினைப்தில்ன. பப்ர் ான ொினாக அந்து ஊதினம்
சகாடுப்தில்ன.

திர்த்து

தண்ைனதான்
யருநாம்

கினைத்தது.

கினைக்காத

யாழ்க்னகனன
நினகக்கனை
சகாடுப்யர்.

லகட்ை

அயர்கலக்கு

காபணத்தால்

யாழ்ந்துக்
இஸ்நானில்
ந்நூறு

பத்துயிற்கு
லாதின

யறுனநனில்

சகாண்டிருந்தர்.
ெின்ொநிக்கு

சயள்ிக்கு

கைன்

இஸ்நானிலிைம்

ச்ெீட்டுப் லாடுயான் ெின்ொநி, லாட்ை ெீட்னை
இபண்ைாயது நாதலந

இருநூற்னம்து சயள்ிக்கு

ம் டுப்ான். இஸ்நானில் கனைனில் நினகச்ொநான்
யாங்கின கைனுக்காக நூற்னம்லதா, நூலா யபவு
னயத்துக்சகாண்டு
சகாடுப்ான்.

நீதபள்னத

ெின்ொநினிைம்

இந்த ணத்னத வீட்டுச் செவுகலக்கு

சகாடுக்க நாட்ைான்.

கள்லத்தண்ணி, ெம்சுத்தண்ணி,
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ெிபம்ாில் உள் ெிிநாக் சகாட்ைனக, சபஸ்ைாபண்டு,
ன்யற்ிற்கு

ணம்

தண்ணீர்

லாப்ாயும்.

சாருாதாப சருக்கடினில் யாழ்ந்தாலும் ணத்னத
லதனயனில்ாநல் செவு செய்துள்ர்.
மசநாமி
பதியிலிருந்து லதான்ின சநாமி மசநாமி.
இதன பதுனப, பதுசொல், பதுசநாமி, மஞ்சொல்




சனர்கில் அனமக்கின்ர்.

மசநாமினாது

பப்ர்

இத்தனகன

சதாமிார்கின்

யாழ்யினலாடு இபண்ை கந்துள்னத இந்ாயல் யமி
அினபடிகிது.
தநிழ்ப்

ள்ிக்கூைத்தில

ஆாம்

யகுப்புப்

டிச்ெிட்டுப் ிகு ஆங்கிப் ள்ிக்கும் லாகி
குமந்னதகலக்கு
புாினதில்ன.
அங்லக

அங்கு

எண்ணுலந

„ாிலநாவ்‟யகுப்புக்குப் லாா,

அயங்கலக்குக்

காட்டில

யிட்ைாப்ல

டிச்ெ

குமந்னதங்க

கண்னணக்

கட்டிக்

இருக்குஇங்லகல்ா
கூை,

அங்லக

கஷ்ைப்ைாங்க (அகின்: 148)
என்றும்

புாினயில்ன

ன்

கருத்னதச்

சொல்

இப்மசநாமினனப் னன்டுத்தியுள்ார்.
துனபச்ெிங்கத்திைம் ானும், தனனந ஆெிாினர்
ெண்பகபம்

குமந்னதகின்
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லெிக்சகாண்டிருக்கும் லாது அங்கு டிபஸ்றர் நாதயன்
யந்து இயர்கின் பனற்ெினன வீண்ணடித்து யிட்ைான்.
இதால் லகாம் சகாண்ை தனனநனாெிாினர் சயிலன
யந்தவுைன், “சயண்னண திபண்டு யா லபம் ார்த்து
இந்த

ெகுிப்

னல்

புகுந்துயிட்ைான்தாமினன
தக்குள்

நாதயன்

குறுக்லக

உனைச்சுட்ைான்”

பனுபணுத்துக்

சகாண்ைார்.

ன்று
தங்கள்

யாழ்லயாடு இபண்ை கந்த மசநாமிகனயும் ாம்
ாயலில் காணபடிகிது.
லதிவு
ம்

ெபதானத்தில்

திருநணநா

புதுநண

தம்தினர் இருயரும் புதின இைத்திற்கு லதியிற்கு
செல்யனத ம்நால் இன்று ார்க்க படிகிது. யாலி
புதிதாக

திருநணநா

ாங்லகார்த்தீயில்

பருகன்,

பாதா

லதியிற்குச்

இருயரும்
சென்னத

இந்ாயலில் ஆெிாினர் சுட்டியுள்ார். ெபதான ிகழ்வுகள்
ைம்ிடித்து காட்ைப்ட்டுள்.
இபண்ைாம் உகப்லார்
இபண்ைாம்
செய்தினின

உகப்லார்

இந்ாயலில்

யபாற்றுச்

ஆெிாினர்

சுட்டியுள்ார்.

வீபப்ன் குடும்த்தார் இங்கு யந்த ெிிது காத்திலலன
இபண்ைாம் உகப்லார் சதாைங்கினது. லதாட்ைத்தின்
லநல ெப்ாின யிநாங்கள் ந்து குண்டுகன
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துப்ாக்கி

நாட்டின

ாலு

ெப்ாின

க்கங்கிலிருந்தும்

லதாட்ைக்காடுகலக்குப் புகுந்தார்கள்.  துனபநார்கள்
தப்ி ஏடியிட்ைார்கள். ெப்ாினர் ஆட்ெி காத்தில்
லபென்

அாிெி

ொினாக

கினைக்காநலும்,

நாத்னத

நனக்க ொக்குத்துணினனப் னன்டுத்தியும் யாழ்ந்து
யந்துள்ர். தநிழ் ாட்டிலிருந்து யந்த ட்ெம் லருக்கு
லநல் அயன் லாட்ை ெனாம் நபண சபனில்லயனில
இந்து யிட்ைார்கள். மி, ெப்ான் காபர்கலக்கு
திபா சகாாில்ாப் னைனில் லெர்ந்து ெிிது காம்
காட்டுக்குள் நனந்து யாழ்ந்தான். வீபப்ன் லதாெினின்
இந்தின லதெின இபாணுயத்தில் லெர்ந்து ர்நாவுக்குப்
லாய் யந்தான்.

ால் நபக்காட்டிில எரு ெபக

ாயாகும். இந்ாயலின் யமி இபண்ைாம் உகப்லார்
யபாற்றுச் செய்திகனயும் அிந்துக் சகாள்படிந்தது.
ாலினல் யன்பன
யறுனநனால் லயனக்கு செல்லும் சண்கன
ெி

ஆண்கள்

ாத்காபம்

செய்து

அப்சண்கின்

யாழ்க்னகனன ெீபமிப்னத ாம் ாள்லதாறும் ஊைகங்கள்
யானாக அிந்துக் சகாண்டு தான் இருக்கின்லாம்.
இத்தனகன
ைந்லதினது.
செல்த்திைம்

யன்பன

யிக்ைாி

ஸ்லைட்டிலும்

ெின்ச்ொநினின்

தங்னகனா

டிபஸ்றர்
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இல்ாத் யைக்கு லநட்டில் ாலினல் ாத்காபம் செய்ன
பனல்கிான்.

பத்து

அயிைநிருந்து

அங்கு

யந்து

காப்ாற்றுகிான்.

செல்த்னத
சண்கின்

கற்புக்கு ாதுகாப்பு இல்ாத ினனன ஆெிாினர் தன்
ாயல் யமி சுட்டியுள்ார்.
ின்லாக்குஉத்தி
லயம்நாள்

லயனார்க்கும்

லதாட்ைத்தின்

க்கத்து லதாட்ைத்தில் லாட்டீஸ் சகாடுத்தனத அிந்து
லயதன அனைகிாள். தன் தம்ினின் யாழ்க்னக இி
ன்

யாகும்

கங்காணினால்

ன்

யிபக்தினில்

நாற்ப்ட்ைடு

தாங்கள்
நலெினா

சுப்ன்
யந்த

துன்த்னதப் பும்புகிாள். இந்த இைத்தில் ஆெிாினர்
ின்லாக்கு உத்தினனப் னன்டுத்தியுள்ார்.
படிவுனப
எப்ந்த
இந்ாயல்

கூலிகின்

யமி

ஆெிாினர்

இந்தினாயிலிருந்து

சென்

யாழ்க்னக

அயத்னத

டுத்துனபத்துள்ார்.
தநிமர்கள்



தனபனகாக நலெினாயில் யாழ்ந்தாலும் தங்கள்
மக்கயமக்கங்கனப்

ின்ற்ி

சகாண்டு

தான்

யாழ்ந்துள்ர். வீபப்ன் லயனக்குச் செல்லும் லாது
திருீறு பூெிக் சகாண்டு செல்யது இனம்ிக்னகனன
நக்கு டுத்துனபக்கிது. திருநணத்தில் நஞ்ெள் கனிறும்
நஞ்ெள்துண்டும் னன்டுத்தினனந ம் ண்ாட்னை
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னொற்றுகின். தன்நற் ான் ஸ்லைட்டில்
யாழும்

நக்கலக்காக

தன்

யாழ்க்னகனன

அர்ப்ணித்தான். தர்நத்னத அடிப்னைனாக சகாண்டு
காந்தினின் சினில் புபட்ெி செய்து லகாாிக்னககன
சதாமிார்கலக்குப் சற்றுக் சகாடுத்தயன்.
துனணநூற்ட்டினல்
[1] அகின். ால்நபக்காட்டிில. தாகம், சென்ன-17,
2017.
[2] இம்பூபணார், (உ.ஆ). சதால்காப்ினம்
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