ண்

குநள் நநிக்கத

.ஸ்டீதன் ிக்கேல் ாஜ்

சென்னணினினந்து னநப்தட்ட ினவுப் கதனந்ிற்குள் சாொ்ெி ன் ேன் அந்காிின் காள்ொய்ந்து
டிில் தூங்ேிக் சோண்டினந் குந்னின் னனன னடிதடி சபிில் கடிக்னே தார்த்ாள்.
ன்ணசன்று சரிில்னன. இப்சதாழுசல்னாம் அடிக்ேடி ாத்ா ினணிற்கு னேிநார் ார்
டுத்தும் கேட்ோல் அழுது, அடம்திடித்து இகா... ேிாத்ிற்கும் கதாய்க்சோண்டினக்ேிநாசபன்நால் அற்குக்
ோம் அள் ாத்ா அற்னம்ான். சதனக்கேற்ந குனனடாொ்
ஜன்ணறக்கு

சபிக

ேட்டிடங்ேள்

தின்கணாக்ேிச்

சென்று

சோண்டினக்ே

அள்

ினணவுேறம்

தின்கணாக்ேிச் செல்ன ஆம்தித்ண. ங்ேினந்கா தநந்து ந் ண்துேள் ேண்ில் ி, அன இனாோய் ில்
தணிில்

டுத்துப்தார்த்ாள்.

ேண்ன

உறுத்ி

ண்துேள்

னேில்

டுத்தும்,

ணன

உறுத்

ஆம்தித்துிட்டது. தத்து ஆண்டுேறக்கு னன்ன, ாத்ா சென்னணில் ெினாம் ங்ேிினந்கதாது டந்
ெம்தத்ன ினணவூட்டிது ண்துேள்.
“ன் ாத்ா? ப்தப் தார்த்ாறம் அம்ாக்ேிட்ட ‘ஊனக்குத் ினம்திப் கதாய்டுகநன். ேிாத்துக்குப்
கதாேனும்னு

ஆனொினக்கு’ன்

செல்னிட்டினக்ே...

இத்ண

னா

அங்ோகண

இனந்,

உணக்கு

இங்ேினக்ேப் திடிக்ேனனா ாத்ா? ங்ேகபாடினக்ேனும்னு உணக்கு ஆனெகில்னனா ாத்ா? ஊரின
சதரிம்ா டுான்
ீ
உணக்கு திடிச்ெினக்கு கதான....” ேண்ேனங்ேிதடி கேட்ட கதத்ி சர்ெின ாரினத்துக்
சோண்டார் அற்னம்.
“உங்களபோடிருக்குநதுக்கும் எணக்கு ஆதைோன்ோ, ஆணோ....”
“என்ண ோத்ோ ஆணோ, ஆன்ணோன்னு உணக்கு இந் ைிட்டி தனஃப் திடிக்கன, இோளண உண்த”
“ஆாண்டா ேண்ட ன்ணான் ேிபினப் திடிச்சு ங்ேக் கூண்டுக்குள்ப அனடச்ெி னச்ொறம் ேிபிக்கு
கூண்டு கூண்டுாகண, ேிட்டத்ட்ட இப்கதா ன் ினனனனேம் அப்தடிான்ா, ா சதாநந்து பாொ்ந்து, ாழ்ந்
ண் இத்ிணி ாெம் ா திரிஞ்ெினந்கில்ன.. ன் ேனடெி னெச்சு அந் ண்டனான் கதாேடம் இந்
அப்தார்ட்சன்ட்

ாழ்க்னே

ணக்கு

எத்துனா”

தள்பிக்கூடம்

கதாே

அடம்திடிக்கும்

குந்னின்

ிசும்தகனாடு ார்த்னேள் ிழுந்ண.
“அதுக்கு ன் ாத்ா அழுவுந? ேற்ோத்க்குடி கதாய் சோஞ்ெ ண்டுத்துட்டு ந்துடனாம். அ உன்
கூடக ப்தவும் னச்சுக்ே ாத்ா” ன்று சேஞ்ெகனாடு கேட்டதும் ெிரித்து ிட்டார்; அற்னம்.
“அட ேிறுக்கு ேழு... அங்ேினக்குந ண் இங்ே சோண்டாந்துனட்டா ெரிாப் கதாச்ொ? அந் ண்டன
ாழுந ாிரி ஆகுா?”
“ன்ண ாத்ா அப்தினந்து

‘ண்ட ண்ட’னு னனம்திட்டினக்ே... ம் ோல்னேிடந்து ிிதடுந

ண்டன ன்ண ‘சூப்தாொ் தாொ்’ இனக்குது?” ேிண்டனாய்ச் ெிரித்ாள்.
“ண் ொாா ினணக்ோடா குட்டிா, ேடவுள் உனேத்னப் தனடக்குநப்கதா னல்ாள் னல்
கனனா ிண்டனனேனேம் ண்டனனேனேம் தனடச்ொர்னு ீ னததிள்ன தடிச்ெினப்திக... ா ெின்ண னள்னபாய்
இனக்குநப்கதா ண்ட ின்னு ங்ோத்ாேிட்ட அடி ாங்ேினக்கேன். ஆணா அப்த ணக்கு என்னும் ஆணில்ன,
ஆணா இப்தான் னுெங்ே ன்கணாட ணனெப் கதானக ண்னனேம் ஞ்ொக்ேிட்டாங்ே இப்கதா உங்ேப ாிரி
டிகா
ீ
கேம், ஆண்ட்ாய்டு கேம்னாம் ல்ன கனப ங்ே ோனத்துன ேினடாது. ண்டனான் ங்ே

ினபாட்டு ல்னாக. சதாம் செஞ்சு, கூட்டாஞ்கொறு ெனச்சு, ண் குிச்சு அதுன ேல்ற எபிச்சு னச்சு,
கோனி,

ேதடி,

ேில்னினு

ங்ேகபாட

ினபாட்டு

ல்னாம்

ண்டனான்.

ினபாட்டுன

ிழுந்து

ோம்தட்டாறம் ண் ெனிச்சு ோத்துன கதாட்டா அம்னட்டு ெீக்ேித்துன ோம் ஆநிப் கதாிடும். னே
சண்னடனேம் டக்ேி னோிாக்ேி ஆத்து ல்ன தடுத்துநங்குநது ஆத்ா டிின தடுத்துநங்குநது ாிரி
அம்னட்டு சொோினக்கும்... சதாநப்னனனந்து ொவுந னக்கும் ன் செத் தின்ணாடினேம் ம்ப ாங்குந ாய்ா
ண்ட. தஞ்ெ னங்ேள்ன னல்னினக்குந இந் ண் டுத்துான் ேடவுள் னுெனணக தனடச்ொன...
த்னணகா ன்ணாி ன்ணனுங்ே ண்ன ஆறநதுக்கு கதாட்டி கதாடுானு.. ேனடெின சஜிச்சன்ணகா
ண்டான். அவுங்ேறக்கே இந் ினனணா ினகாெடி, ின அதேரிப்ன, ற்சோள்னபனு அட்டூிம்
தண்நங்ேறக்கு ன்ண ினன ோத்ினக்கோ? னுெகணாட அடிப்தனடத் கன உவு, உனட, இனப்திடம்னு
ல்னாக ண்ட க்குக் சோடுத் திச்னெ ண்ட க்கு ேடவுள் சோடுத் சதாக்ேிம். னுெனுக்ோண
அனடாபம்.
தத்துி கம் ாத்ாின் ினணவுேபில் னெழ்ேி கதனந்து ேிாத்ிற்கு ந் திநகுான் சு
ினணிற்கு ந்ாள். கதனந்ினினந்து இநங்ேிதும் காே ாத்ாின் ேல்னனந னன்ன ண்டிிட்டு ண்ன
னத்ிட்டாள்.

ன் ேனண ண்ில் ேிடத்ி ேல்னனந ண்சடுத்து சற்நிில் ெிறனிட்டாள் “ண்-

னுெணின் அனடாபம், இனநன் சோடுத் சதாக்ேிம்” அனபநிால் உடுேள் னடனடத்ண.
குநள்: அகழ்ோதத் ோங்கும் ினம்ளதோனத் ம்த
இகழ்ோர்ப் நதோறுத்ல் தன (151)
நதோருள்:
ம்னத் காண்டுதாொ்ேனபனேம் ாங்ேி ிற்ேின்ந ினத்னப் கதான ம்ன இேழ்ானப்
சதாறுத்துக்சோள்றல் ெிநந்து.

தோழ் எய்தும் உனகம்
சத.குகதந்ின்
தால்சபி ஆோனம்
சதானள்ேள் ன தனடத்து
அற்நில் ாவும்
ேன தடிாத் தூ தண்னனடண
எபிதடா ான்சபிக்கு அப்தாறம்
தாழ் ன்ந என்றுில்னன இக்ேம் உண்டு
எபிதட்டு ினவும் ினத்ிறம்
உிரிணத் துடிப்னம்
சதானள்ேபின் காற்நனம்
இக்ேனண்டு
ாறம் ஆாய்ச்ெி
அநிிகனா னனபத்து பாொ்ேின்நது
னனபக்கும் அநிில்
ினத்ிறம் ேடனிறம்
அடன சடிக்ேச் செய்ேிநது - அது
ிற்றுக்குக் கூழ்ேிட்டாது
ினனம் ீனம் ோற்றும்
ெீர் சேட்டி
உிரிணம் ாவும் தாழ்ினன
ய்துேின்நது.
ினம் ீர் ோற்று
தாழ்டா ினனசதந
தண்னட கபாண் னனநனப்
தின்தற்நி உனத்ிடு
ாணிட ெனெேம் ாண்னசதந
ஆடம் சதண்டம் இனந்து அேினாண
உனேம் எனோல் தாழ்னும்
இல்னா ினன ய்தும்

புத்ோண்டு-2017

னி தாம்

னி ெரித்ிம்

தனடப்கதாம் - இப்னி
னத்ாண்டில்.......

தண்தாட்டு உாொ்ினண
தல்னாிம் கதாொ்
தாரில் அநிந்ிட

ி செய்ிடுகாம் இப்னி
னத்ாண்டில்....

ெனெே எற்றுன

ெத்ில் ினி

ொொ் ெனாம்

தனடத்ிடுகாம் - இப்னி
னத்ாண்டில்....

தனண ேிந்து
னிண கான்நி

னன்ணனே னாொ்ேள்

னத்துக் குறங்ேட்டும் - இப்னி
னத்ாண்டில்...

ணத்
ீ
துனநில்
ாேரிேம் பாொ்ந்து
னிப்தப்தில்

னதுக் ேண்டுதிடிப்னேள்

னட்ெி செய்ட்டும் - இப்னி
னத்ாண்டில்....

அாொ்ம் எிந்து

ாொ்ம் ினனத்காங்ேி
ல்னாட்ெி செய்னேம்
ல் ணிாொ்ேள்

கான்நிடட்டும் - இப்னி
னத்ாண்டில்...

ெினநச்ொனன எிந்து
அநச்ொனனாம்

ேல்ிச் ொனனேள்

சதனேிடட்டும் - இப்னி
னத்ாண்டில்...
ல் ேணவுேள்
ணாேி

இத்கெம்
னட
ீ

கதாடட்டும் - இப்னி
னத்ாண்டில்....

ஆ.அனள்ொி

பூித ோ ிடு
ன.ெிசுப்திின்

ானுாொ் ங்ேனப பாொ்த்து
ான் ன சதனக்ேி
னத்ன ாிடு
ொங்ேனப ீக்ேி ிடு
ாசுனணப் கதாக்ேி ிடு
ோங்ேனப ினக்ேி ிடு
ேங்னேனப் தா ிடு
ஆறுனண இனத்து ிடு
அனணனனேம் ா ிடு
இச்னெனண ீக்ேி
தச்னெ னண ீட்டி - னின ா ிடு

ளம் ல்ன ளம்
சத.குகதந்ின்

ினபாடுற்கு கம் எதுக்குங்ேள்
அது னதுனன ிட்டுற்கு!
ெிந்ிப்தற்கு கம் எதுக்குங்ேள்
அது ாழ்க்னேன னன்கணற்றுற்கு!
தடிப்தற்கு கம் எதுக்குங்ேள்
அது இனட்ெித்ன அனடற்கு!
ெிரிப்தற்கு கம் எதுக்குங்ேள்
அது இபனன சனகூட்டுற்கு!
அன்ன செய் கம் எதுக்குங்ேள்
அது சொர்க்ே ாெனன அனடற்கு!
உனப்தற்கு கம் எதுக்குங்ேள்
அது காய்ேனப ிட்டுற்கு!
தண்தாட்டுக்கு கம் எதுக்குங்குள்
ம்ன உனேிற்குக் அனடாபம் ோட்டுற்கு!

இதபஞோா்கபின் அநப்ளதோோட்டத்ோல் ீ ண்ட தண்தோடு
ே.ேனனச்செல்ி
து ாட்டு இண ாடுேபின் அிவு ன்தது இன்று கற்று கான்நில்ன. அற்கு 300
னட ொரித்ிம் இனக்ேிநது.

ஆங்ேிகனாொ் ஆட்ெிின் கதாது இந்ிாவுக்கு ந் இாதாொ்ட் ேினபவ்

ான் து ாட்டு ாடுேபின் அிவுக்கு னன்கணாடிாேத் ிேழ்ேிநார்.

ேி.தி.

1755-ல் இந்ிாவுக்கு

ந் ேினபவ் ிாொ்ேபின் ிொத்னனேம் தல்கறு பம் ினநந் இந்ிானனேம் சதனம்
ண்ிக்னேினாண ாட்டு ாடுேனபனேம் ேண்டு ிப்னம் ினேப்னம் அனடந்ார்.

இம்ாடுேனப

னத்து ந் செனவும் இல்னால் ிொம் செய்னேம் ிணின் தாம்தாரி தண்தாட்டு ிொ
னனந அன உறுத்ிது அடின ாட்டில் ாழும் ின் ப்தடி அனணத்து கனேனபனேம்
அகண னாொ்த்ி செய்து சோள்து ன்ந ெிந்னண இாதாொ்ட் ேினபனத் தூங்ே ிடால் செய்து
சோள்து
அடின க்ேள் ன் ாட்னடச் ொர்ந்து ான் இனக்ே கண்டும் ன்று ினணத் இாதாொ்ட்
ேினபவ்

ிொத்ின் னதுசேறம்தாேவும் ிொத்ிற்கு உறுதுனாேவும் இனந் ாட்டு

ாடுேனப

அிக்ே

கண்டும்

ன்தற்ோே

ேி.தி.1760-ல் என இக்ேம் சாடங்ேிணார்.

ாடு

னழுதும்

தசுனக்

கூடத்ன

அனத்து

அன் னெனம் என ானபக்கு 30,000 ாடுேனப

சோன்று

குித்ார்
ஆணால்

அக

கனபில்

து

ாட்டில் ோனபேனப உனாக்ேிணார்.
ாட்டில்

றக்கு

உாேப்

ாட்டுக்

ோனபேபின்

ித்துக்ேனப

டுத்து

அாொ்ேள்

அந் ாட்டுச் ொத்னனேம் அன் ெிறுீேத்னனேம் ம்

தன்தடுத்ிணார்

இன்

னெனம்

தல்கறு

னத்து

குிக்ே

தனன்ேனபக் ேண்டநிந்ார்.

1907-ஆம் ஆண்டு ாடுனச் ெட்டத்ால் என ானபக்கு னட்ெம் ாடுேனப சோன்று
குித்ார்

இந்

இனக்கும்

ன்தது

ித்ில்

ாடுேள்

சாரிில்னன

அிக்ேப்தட்டால்
து

தாம்

இன்னும்

தரித்னனேம்

த்னண

ஆண்டுேள்

தண்தாட்னடனேம்

ாடுேள்

ீ ட்சடடுக்கும்

ினனில் ான் ாம் அனணனம் இனக்ேிகநாம்.
ாடுேபின் ீ ட்னக்ோண இப்கதாாட்டத்ில் ம் இனபஞாொ்ேள் சற்நிசதற்றுள்பணாொ்
த்ிில் ிிப்னாொ்வு கான்நிகாடு அநப்கதாாட்டம் னாற்நில் னத்ின தித்துள்பது.

க்ேள்

குிப்திோம்:- (பக்குி)
ஆ.ைகுந்னோ

ளதோண நதோருட்கள்:-

1. தச்னெ அரிெி

-

2 ஆாக்கு

2. னழுங்ேல் அரிெி

-

2 ஆாக்கு

3. சந்ம்

-

3 கக்ேண்டி

4. உறந்து

-

200 ேிாம்

5. உப்ன

-

கனக்கேற்த

6. சல்னம்

-

½ ேிகனா (கனக்கேற்த)

7. னம், சுக்கு

-

2

8. ல்சனண்சய்

-

கனக்கேற்த

(ேல்) கக்ேண்டி

நைய்பதந:தச்னெ அரிெி> னழுங்ேல் அரிெி> உறந்து> சந்ம்

இன அனணத்னனேம் என்நாேக் ேனந்து

4

ிகம் ஊனக்ேவும் தின்ன ெிநிபவு ண்h;ீ ஊற்நி னக்ோல் தத்ிற்கு உப்ன கொ;த்து அனத்து
டுத்துக்சோள்ப கண்டும் ானக் ேனக்ே கண்டாம் ாவு சதாங்ேிவுடன் சல்னத்னப் தாகு ோய்ச்ெி
ாவு

ஆநிவுடன் ஊற்ந

கண்டும்

திநகு

கண்டும் திநகு

குிப்திாச்

ெட்டிில்

னம்>

சுக்கு

ிாண

சதாடி

சூட்டில்

செய்து

ாில்

ல்சனண்சய்

கதாட்டு
இட்டு

ன்கு

ேனக்ே

ான

ஊற்நி

சந்வுடன் ினப்தி ிட்டு டுக்ே கண்டும் குிப் திாம் ாh;.
குநிப்பு:சல்னக்ேட்டின
கண்டும்

100ி.னி ண்ர்;ீ ஊற்நி தாகு னநிந்து ிடால் ோய்ச்ெி டுத்துக்சோள்ப

ோங்கபில் ோர்கி

ார்ேி தல்கறு
ான்

ார்ேிாே

ப.நைண்தகள்பி

ேத்தும் ினநந் ாம் ஆகும். ேினஷ்ணாே அரித் சதாழுது ாங்ேபில்

உள்கபன்

ன்றுனப்தது

இன்

ெிநப்னதப்

னனப்தடுத்தும்

ன்று

னடத்ின்

ற்ந

ாட்ேபில் ஆனத்ிற்குச் செல்ன இனார்ேள் இந் ார்ேி ாத்ன ன்கு தன்தடுத்ிக் சோண்டாகன
கதாதும்> னடம் னழுதும் சென்ந தனன் ேிட்டும். இற்ோேக ஆண்டாறம் ாிக்ோெேனம்> ினப்தான>
ினசம்தான தாடி க்கு ிோட்டினேள்பணர்.
ைப்நதோதந ோம் ோர்கி
உனேில் தன ெங்ேள் ோப்தட்டாறம் அற்நின் னல் ொேி இந்து ெத்ில் இனசதனம்
திரிவுேள் உள்பண. அனக னெம்> னம் ஆகும். இவ்ிண்டு ெங்ேபின் ேடவுபாண ெின்>
ினால் இனனனேம் இனடிடாது ங்ேி டுகதற்னந
ீ
அனடற்குரி ாம் இம்ார்ேி ாாகும்.
ட்ெத்ிங்ேள்

27-இல்

ட்ெத்ினக

ின

ினாின ன்ந ெினுக்குரி ட்ெத்ினம்> ினகாம் ன்ந சதனாறக்குரி
ன்ந

அனடசாினேடன்

ோப்தடுேின்நண.

ற்ந

25 ட்ெத்ிங்ேறக்கு இல்னா

இவ்ிண்டு ட்ெத்ிங்ேறக்கும் உரி ெிநப்தினினந்க இன என்நிற்சோன்று இனற்நன> இண்டும்
கறுதாடுேள் ெிநிதுின்நி ொணன ன்தன க்குக் ோட்டுேின்நண. கோில்ேபில் எக கோினில்
ெினணனேம்>

ிஷ்டனனேம்

னத்து

ிதடுது

ெப்சதானந

ஆகும்.

இங்கு

12

ாங்ேபில்

என

ாத்ில் இனசதனம் ேடவுபர்ேபாண ெினுக்கு ஆனத்ா ாpெணனம்> ிஷ்டவுக்கு னகுண்ட ோெி
ன்ந சதனிாவும் இம்ாத்ிகனக னடசதறுேின்நண.
ை பர்ச்ைிில் நதண்கள்
ெனம்

சதௌத்னம்

னத்காங்ேி ிேத்ில்

சதண்ேபால்

ான்

ெ

ாற்நத்ினணக்

சோண்டு னடினேம் ன்று ார்ேி னழுதும் ேப ீன தாடல்ேள் தாடிிதடச் செய்ன் னெனம் னெ
ெம் பனம் ன்தனக் ேனத்ில் சோண்கட ினசம்தானன ாிக்ோெேர் இற்நிணார். ார்ேி
ா தான கான்ன> கான்னேபில் ிேச்ெிநந்து. ினாோ ேன்ணிப்சதண்ேள் ல்ன ேன் ேினடக்ே
கண்டும்

ணவும்>

இனநனண

ாண

கண்டி

சதண்ேள்

இம்னப்தது

ம்

ாறம்

இல்னநம்

க்குனநவுின்நி

ம்திக்னேனேடன்

ிினப்தர்.

ெிநக்ே

கண்டும்

இக்ோனங்ேபில்

ன்றும்
சதண்ேள்

அிோனனில் ழுந்து ீாடி ட்னடச்
ீ
சுத்ம் செய்து கோனிட்டுத் ினப்தான> ினசம்தான தாடி
இனநனணத் துிப்தர். இம்ார்ேி ா ிதாடு இன்றும் சதண்ேபால் ான் ிிாேத் சாடர்ந்து
னேின்நது.
ோர்கி ோபம் அநிிலும்
ார்ேி

ாத்ின்

அிோனனப்

சதாழுாண

திம்

னகூர்த்த்ில்

(4.30

னல்

6.00)

பிண்டனத்ில் தூய்னாண ஏகொன் தடனம் னிக்கு ிேத்ாழ்ாய் இநங்ேி ந்து னில் தடிேின்நது.
ஏகொன்

ன்தது அடர்த்ிாண ஆக்ெிெஜணாகும்.

அவ்காகொன் ீரிறம்

ேனந்ினப்தால் அிோனனில்

ீாடிணால் உடறக்கும் ல்னது. அன சுாெித்ால் காய் ிர்ப்ன ெக்ினேம்> ஆகாக்ேினம் ேினடப்தால்
உடல் இக்ேம் பிாேிநது. ஆேக அன் தனனணப் சதந சதண்ேனபக் ோனனில் கோனிடவும்> ஆண்ேள்

தெனணப் தாடல்ேனபப் தாடும் கதாது ிநந்சபிில் டாடுனால் ோற்நில் உள்ப ஏகொன் உடனிறம்
தடினேம். ஆனால் ான் இம்ாம் னழுதும் அிோனன கோனிடுதும் இனநனண ங்ேச் செல்தும்
ெிநப்ன ாய்ந்து ண ம் னன்கணார் அநிில் ொர்ந் உண்னன இில் னகுத்ிணர்.
ோர்கி ீோல்ன
ார்ேி ாத்ன ாம் சூன்ாம்> தீனட ாம் ன்சநல்னாம் நாேக் கூநி னேின்கநாம்.
ஆணால் அற்குப் சதானள் அதுல்ன.
சூன்ோம்
சூன்ம் ன்நால் என்றுில்னாது ணப்சதானள். ினனற்ந இந் ாழ்ன அர்த்னள்பாக்ேிக்
சோள்ப கண்டுாணால் ொேி ன்னும் உர் த்துத்னக் ேனடதிடிக்ே கண்டும். ஆனால் ான்
இம்ாத்ன இனநிதாடுேறக்சேன்கந எதுக்ேி னத்ணர்.
தீ தட ோம்
ார்ேி ாம் னழுதும் ிம் இனந்து ிட்டன ிதட்டால்
அணால் ான் இம்ாம்தீடுனட ாம்

செல்ச் செிப்னதப் சதறுர்.

ண அனக்ேப்தட்டது ன்நனக்ேப்தட்டது. இனநிதாட்டால்

சதனன ினநந் ாம் ன்தக இன்சதானள். தீடுனட ாக தின்ணாபில் னி “தீ தட ோம்“
ன்நாணது.
னுர் ோம்
ார்ேி ாத்ில் சூரி தோன் னுசு இாெிில் கான்றுால் இனணத் னுர் ாம் ன்றும்
அனக்ேின்கநாம். னுசு இாெிக்கு அிதி குனதோன். ணினும் குனதோன் ட்டில்
ீ
சூhpன் ார்ேி
ாத்ில் கான்றுால் இம்ாத்னத் னுர் ாம் ன்றும் அனக்ேின்கநாம்.
ளர் ோம்
ார்ேி ாத்னச் னெர்ேள் கர் ாம் ன்று குநிப்திடுர். சணணில் கர்ேறக்கு என ாள்
ன்தது என ஆண்டாகும். அில் ஆறு ாங்ேள் தேல் சதாழுாேவும் ஆறு ாங்ேள் இவுப் சதாழுாேவும்
அனேிநது. இில் ார்ேி ாம் ன்தது னேனநப் சதாழுாே அனேின்நது. இம்ாத்ில் கர்ேள்
னேனநப்

சதாழுில் திம்

னகூர்த்த்ில் னிக்கு

னாே க்ேபிடம்

ோனங்ோனாே ம்திக்னே

ோப்தட்டு னேின்நது. னிக்கு னம் இத்கர்ேனபனேம்> ோசனட்சுினனேம் கற்ேக சதண்ேள்
அிோனனில்

கோனிடுறம்>

தக்ிப்

தாடல்ேனபப்

தாடுதும்

உடம்னதத்

ிடப்தடுத்ிக்

சோள்பவும்

ஆகும்

ண

னெ

ொிேள்

சாpிக்ேின்நணர்.
சுதிகழ்வுகளும் ோர்கியும்
ார்ேி

ாம்

ம்

ஆற்நனனப்

சதனக்ேிச்

கெித்துக்

சோள்பவும்> உடனில் ென்தாட்னடக் சோண்டு வும் ொத்ிாண ோனம் ஆகும். சணணில் ார்ேி ாம்
ணி உடனின் ெக்ி னம் ேீ ினினந்து கல்காக்ேி ஈர்க்ேப்தடுேிநது. னண ோனங்ேபில் னெனாாத்ன
காக்ேி இனக்கும் ஈர்ப்ன ெக்ி னிஈர்ப்ன ினெ ோாே ார்ேிில் னிின் டதாிில் இனக்கும்
க்ேபாண க்கு குனநாேக இனக்கும். இந்ினனில் ினினத்ால் அது ொpாே னனபக்ோது.
உிர்ெக்ி ந்ாினக்கும். இற்னேக்கே இந்ினன ன்நால் ணிணின் ினன ன்ணாகும். ஆனால்

ான் இம்ாத்ில் ினம் கதான்ந சுதிேழ்வுேனப ம் னன்கணார் கற்சோள்பால் இம்ாத்ன
ிதாட்டிற்சேன்கந
இல்னநத்ில்

எதுக்ேி

இனப்கதார்

சோண்டணர்.

ஆனால்

இம்ார்ேி

ாத்ில்

னன்கணற்தாடுேபாண

னத்ணர்.

ேனவுறுற்கு

னனணடக்ேத்ன

ான்
ம்

கற்சோண்டு

தன்ணிசண்டு
னன்கணார்

சதண்தார்த்ல்

ற்ந

ிதாட்டில்

ாங்ேபில்

இதுல்ன.

ேணம்

ணிாே

ிேழ்த்துில்னன.

சுதிேழ்ச்ெிேனப

டத்னாம்

ணகான்

செறத்துன

ிதாடுேறக்சேன்கந

சுதிேழ்ச்ெிேனப

கதான்ந

ெனம்

ண

தாேக்

எதுக்ேப்தட்ட

ணினும்
கொிட

அற்ோண

ல்றணர்ேள்

சாpிக்ேின்நணர்.
ோர்கி ிகழ்வுகள்


ார்ேி

ாத்ில்

னகுண்ட

ோெினேம்>

ஆனத்ா

ரிெணனம்

னது

ட்டுக

சதனம்தான்னாே க்குத் சரினேம். ஆணால் இம்ாத்ில் தன னக்ேி ிேழ்வுேள் ிேழ்ந்துள்பண.


தாற்ேடனில் அனம் ேனடப்தட்ட கதாது னனில் கான்நி ிெத்ன ெின் உண்டு க்ேனபக்
ோத்து.



ோதாப் கதார் னடசதற்நது.



இந்ிணால்

ேல்ாரி

ன

சதாிந்து

க்ேள்

துன்தப்தட்ட

கதாது

கோர்த்ண

னனனக்

ேினஷ்ன் குனடாேப் திடித்து க்ேனபக் ோத்து.


இம்ாம் னழுதும் தான கான்தினந் ஆண்டாள் அங்ேனண அனடந்து.



ெின் ெிம்தத்ில் ந்ணான ஆட்சோண்டது.



ெிறுணாண

ார்க்ேண்கடணின்

தக்ிில்

சய்ெினிர்த்து

அனணக்

சோண்டு

செல்ன

ந்

ர்னணத் ினால் ட்டி உனத்து அனணக் ோத்து.


இா ாத்னக ணது உிர் னெச்ொேக் சோண்டு அனுிணனம் உச்ொpத்து ந் அனுாணாேி
ஆஞ்ெகர் திநந்து.

ளகோனத்ில் பூ தப்தது
ினத்ேர்ேகபா>

ேன் கன>

ேள் கன

ண

ிபம்தப்தடுத் ஊடேங்ேகபா

இல்னா அக்ோனத்ில் ம் ட்டில்
ீ
ின ில் ஆண்> சதண் திள்னபேள் இனப்தன ஊானக்கு
உர்த்

கோனத்ில்

னெிப்ன

னப்தர்.

அவ்ிோனன

கனனில்

ிில்
ீ

தக்ிப்

தாடல்ேனபப்

தாடிக்சோண்டு னம் ஊர் க்ேபின் ேண்ேபில் இப்னப்தட ின துப் திள்னபேள் இனப்தன உறுி
செய்து சோண்டு னதிநந்தும் ினத்னப் கதெி னடித்துிடுார்ேள். ின ில்னா ற்நர்ேள்
ட்டின்
ீ
கோனத்ில் ன னப்தில்னன.
கண்னும்> கண்ோைனும்
ன்தண உர்ந்

கண்ன் கூநிணோன்
ோங்கபில் ‘ோன்’
ோர்கி என்று

நதண்த உர்ந்

கண்ோைனும் கூநிணோன்
ோங்கபில் ‘அள்’
ோர்கி என்று.

இனக்கிச் ைிநப்பு நதற்ந உத்ிளகோைங்தக
.பத்துி
உத்ிகோெங்னேில் ஆண்டுகாறும் ார்ேி ாம் ினாின ாபில் டக்கும் ஆனத்ிா
ாpெணம் ிேவும் ெிநப்தாணாகும்.
உத்ிம் என்தது உதளைம்.
கோெம்

ன்தது

இேெிம்

அாது

தி

ந்ிம்

ன்தது

சதானள்.

ங்னேக்கு

க

உட்சதானட்ேனப உதகெித்ால் உத்ிகோெங்னே ணப்தட்டது.
னன்சணான

ோனத்ில்

ீ ணாட்ெிம்னானக்கு
ீ ணாட்ெிம்ன

ினானாில்

கத்ின்

கப்சதானட்ேனப

உட்சதானட்ேனப
ினப்தம்

ழுந்னபி
உதகெம்

இல்னால்

கொசுந்ர்
செய்து

கேட்டுக்

என

ெம்

சோண்டினந்ார்.

ஆணால்

சோண்டினந்ார்.

இனண

அநிந்

கொசுந்ர் ெிணம் சோண்டு “ேடற்ேனச் கொனனில் ாழும் த ன்ணனுக்கு ேபாய்ப் திநப்தாய்.
அங்கு பர்ந்து னம் ாபிகன ாம் உன்னணத் ினம் னரிந்து சோள்காம்” ண ினாய் னர்ந்ார்.
இனண அநிந் னனேனும்> ிாேனம் இணால் ான் ன்ாய் னகனாேத்ில் திநக்ே கர்ந்து ன்று
கதல்ேள் அனணத்னனேம் ேடனில் நிந்ணர். அனண ேடனில் சுநாடிம் டுத்து ந்ிகர் ாங்ேிக்
சோண்டார். அன்தடி ீ ணாட்ெிம்ன குந்னடிம் சதற்று ேடற்ேனில் என னன்னண  ினிகன
ேிடந்ார்.

தனோனாே

ேப்கதறு

இன்நி

ாடி

த

ன்ணன்

அக்குந்னன

டுத்து

ேபாே

பர்க்ேனாணார். அள் பர்ந்து சதாpபாணாள்.
ேடனில் சுநாடிம் சோண்ட ந்ிின் சால்னன அிோணது. “காிேனபனேம்> தடகுேனபனேம்
திபவுதடுாறு ாக்குேின்ந இந் சுநாீ னண இங்கு ந்து திடிப்தன் கணா> அகண ணது ேறக்கு ற்ந
ேன்”

ன்று த ன்ணன் அநிித்ான். கொசுந்ர் னனஞன் உனத்ாங்ேி ாக செல்காம்

ன்று ினணத்து னனஞன் கடத்ில் ந்து சுநாீ னண னனில் ெிக்ே னத்ார்.
ணம்
செய்து

ேிழ்ந் த

சோடுத்ான்.

டித்னப்

சதற்ந

தின்ணர்

ன்ணன்

னனஞாே ந் ெிசதனானுக்கு ன்

கொசுந்ர்

ந்ினேடனும்>

ன்

ன்

அடிார்

சுடிம்

டுத்து

கூட்டத்காடும்

ேனபத்

உாகினடனும்>

உத்ிகோெங்னே

ினம்

ன்

ன்னும்

தன
னத்ன

அனடந்து> அங்கு உாகினக்கு கத்ின் இேெிப் சதானட்ேனபசல்னாம் உதகெித்னபிணார்.
இனண>

தஞ்கொி

னணிர்

அனபி

ினினபாடல்

னாத்ின்

ம்தத்து

ாது

தடனாண

னனெண
ீ
தடனத்ின் னெனம் அநிந்து சோள்ப னடிேிநது.
“நதண்ிதண துதக் கீ ந் நதருந்துதநச் ளைர்ப்தற்கன்று
ண்ிபி சுந்து ல்கித் ருோல் ிதடளற்ளநோன்நி
ிண்ிதட ின்நோன் நைன்நோன் ளத்ிப் ததடோ ளணோடும்
உண்ிதந ன்த ளோடு பத்ி ளகோை ங்தக”
உத்ிகோெங்னேில்

உள்ப

டாஜர்

ேி.தி.2ம்

தற்நாண்டில்

(ிருிதபோடற்புோ.57:61)
ெண்னே

டிகனர்

ன்தால்

டினத் உனேின் ிேப்சதாp ேக்ேல்னால் (ால்டு ஸ்கடான்) ஆணாகும். ந்ன அடி உம்
சோண்டது. இந் டாஜர் ன் தூக்ேி ினடின> தணிானால் ட்டாே ிற்கும் தாம்தின் னனப்தடத்ில்

னத்ினப்தது கதால் உள்பது. உனேில் கறு ங்கும் இந் ெிற்த அனப்ன இல்னன ணனாம். ார்ேி
ினாின

அன்னநக்கு

னல்

ாள்

ட்டுக

இன்ீ து

னெப்தட்ட

ெந்ணம்

ேனபப்தட்டு
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னே

அதிகெடங்ேள் டத்ப்தடுேிநது. ீ ண்டும் அன்கந னது ெந்ணம் னெப்தட்டு னடம் னழுதும் அக்கோனத்ில்
ான் ோட்ெிபிக்ேிநார். இற்கு இண்டு ோம் உண்டு.

1. த்பம் சோட்டும் ெத்ம் கேட்டால் கூட ேக்ேல் உிர்ந்து ிடும் ன்னது.

2. அக்ோனத்ில் அன்ணிர் தனடசடுப்தில் இனந்து ெினனன தாதுோப்தற்ோே ெந்ணம் னெப்தடுேிநது
ன்று சொல்னப்தடுேிநது. உத்ிகோெங்னே னச்ெிநப்னம்> னெர்த்ி ெிநப்னம் சதற்ந னாகும்.

ததண கிலும் புிண புகுலும்
நன.நதோ.திரிோ
ார்ேி

ாம்

கதாேிப்தண்டினே

ன்தது

னடினடந்து
இந்ின்

ன

திநக்ேிந

னனிகானப்

ாபில்

னெித்து

ான்

கதாேி

கண்டி

சோண்டாடப்தடுேிநது.

ாபாகும்.

தங்ோனத்ில்

கதாேிப்தண்டினே என ம்திக்னே அடிப்தனடில் சோண்டாடப்தட்டது. அாது இந்ினுக்கு கதாேி ன்ந
சதனண்டு. னக்குரி ேடவுபாண இந்ினண ிப்தட்டால் ன சதாிந்து திர்ேள் செிக்கும் ண
க்ேள்

ம்திணர்.

அதுட்டுின்நி

கதாேி

ன்தற்கு

தன

துங்ேனப

அித்துப்

கதாக்குால்

இப்தண்டினேனப் ‘கதாக்ேி’ ன்நணர். ாபனடில் இச்சொல் னேி ‘கதாேி’ ன்நாேிிட்டது. இந்ாபில்
ோக்னே னல் அனணத்து உிரிணங்ேறக்கும் உிடுது க்ோகும்.
தனண ேிறம்> னிண னகுறம் ன்ந காக்ேத்ில் தன்தடுத்ப்தடா தன சதானட்ேள்
ீிட்டு ரிக்ேப்தடும். இணால் ட்டில்
ீ
இனக்கும் ேண் ினஷ்டி ேினேம் ன்தது க்ேபின் ம்திக்னோகும்.
தணிக்ோனாண

ார்ேி

ாம்

னடினேம்

ாபாண

கதாேின்று

அனேில்

அண்டிினக்கும்

னச்ெிேள்>

ிெக்ேினிேள் கதான்நற்னந அிப்தற்ோேத் ான் தனன ரிக்கும் ெடங்னே னடனனநப்தடுத்ிணர்
னன்கணார்.

அத்துடன்

குபிர்ோனத்ில்

ிாிேள்

பிில்

சாற்நிிடும்

அதாத்னத்

ிர்ப்தற்ோே

னெனினேச் செடிேனப hpத்து அில் சபினம் னனேன சுாெித்ணர். கப்தினனக் சோத்துக்ேனப ட்டு
ீ
ாெனில் ேட்டிணர்.
இன்னந

இனப

னனனனநிணர்

கதாேிப்தண்டினேன

கறுிாண

னரிகனாடு

அடகுேின்நணர். ீதாபி ெத்ில் சடிக்ோது கதாண தட்டாசுேனபனேம்> தன சதானட்ேனபனேம் ட்டின்
ீ
அனேிகனக கதாட்டு ரிக்ேின்நணர்.

இினினந்து ‘ஜிங்க்

ஆக்னமட்’

உட்தட

தல்கறு ிாண ச்சு

ானேக்ேள் சபிகறுேின்நண. அன சுற்றுச் சூனனனேம்> ோற்னநனேம்> இற்னேனனேம் ாசுதடுத்துேின்நண.
குந்னேள்> னிகார்ேள் ேர்ப்திிேறக்கு அிே சேடுல் கரிடுேிநது. அனச் சுாெித் ாய் ாய்ப்தால்
சோடுப்தன் னெனம் ச்சு குந்னனனேம் சென்நனடேிநது. ஆஸ்துா காாபிேனப ிேவும் தாிக்கும்
தன சதானட்ேனப ரிப்தன் னெனம் சபிாேின்ந ச்சுக்ோற்னந சுாெிப்தால் தனீல் ிாிேள்
அிேம் உண்டாேிநது. கதாேி ிணத்ன்று னன்கணார்ேள் ம் இல்னத்ிற்கு னாேவும்> அர்ேறக்குப்
திடித் உனப் தனடத்து னனெ செய்ன் னெனம் ீ ண்ங்ேள் ினேி ல்சனண்ம் திநக்கும்
ன்தது கதாேிப்தண்டினேின் ெிநப்தில்தாகும்.

இது நதோன்ணோண ளதப
ந.கிருஷ்ளி
உநக்ேத்ின் திடிில் இனந்
இக்ேம் அனணத்தும்
நத்ின் கர் திடித்து
னக்ேம் செய்ேின்ந கனப……….
ஊடேத்ின் ஊழ்ினணால்
ஊணாய் ின்நினந்கார்
உண்னசனும் உெனில்
ிழுத்சழுேின்ந கனப…………
னேதனில் னேம் னனத்காம்
ாட்ஸ் ஆப்தில் ாழ்ிந்காம்
னெ தாடி ார்ப்னேள் ல்னாம்
ினெ ாநி கனப…….
தாெத்ின் திம்தசல்னாம்
தாானேம் ோட்டிிட்டால்
தாம் தினப்தசங்கே? ண
தாசல்னாம் ண்ம் னெ
தாெத் ிர் ாசண
தாானன தாடுேின்ந கனப……
தண்தனணப் தடித்னும்
தண்தாட்டில் ினனப்தனும்
தி ின்றுிட்டான்
இணி ினம்தி ிக்சேங்கும்
இன்தத் ிகானெ
ஈடினா ானே சதறும் கனப……
ஆம்….
இது சதான்ணாண கனப

றுழுவுல்
கெ.செந்ிழ்ப்தான
ஏறுழுல்:தந்ிாொ்
தந்ிேத்ில்

ாழ்க்னே
னடசதற்ந

ோனனனேம்
ீ

த்னனேம்
ீ

ினபாட்டுேறள்

அடிப்தனடாேக்

சோண்டது.

றுழுவுறம்

என்நாே

இக்ேனத்ிற்கேற்த
அனந்துள்பது.

இவ்ினபாட்னட கற்சோள்றம் ஆடரின் த்னனேம்,
ீ
ோனனனேம் னனப்தடுத்துேிநது.
ேட்டின்நித் ிரினேம் னி ோனபினண என ன்
ீ
அடக்கும் செல் று ழுல் ன்று கூநப்தடுேிநது.
றுிக்ே
ீ
ோனபினண னிடக்ேி அனண அேப்தடுத்துல் ன்னும் ேனத்ில் இனண ‘றுகோடல் ன்றும்
குநிப்திடுேின்நணாொ்.
அடக்குிணால்

ற்நினண அடக்கும் கதாது அணால் ற்தடும் இடாொ்ேறக்கு அஞ்ொது அன் ீ து தாய்ந்கநி
இச்செல்

அணது

த்னப்
ீ

னனப்தடுத்துாே

அனிணால்

‘ழுல்’

ன்னும்

சொல்கனாடு கொொ்த்து றுழுல் ண தந்ிாொ்ேள் குநிப்திடுேின்நணாொ்.
ளோற்நம்:ெினம்தில் று ழுவுல் தற்நி குநிப்னேள் ோக் ேினடப்தால், இவ்ீ ினபாட்டு இண்டாம்
தற்நாண்டு அல்னது அற்கு னன்ணக கான்நிினக்ேனாம் ன்தது ம் ேனத்து.

தாண்டிாொ்ேபின் ஆட்ெிக்

ோனத்ில், அாது னென்நாம் தற்நாண்டினினந்க இந் ஜல்னிக்ேட்டு இனந்து ந்ினக்ேிநது. தாண்டி;ேபின்
ாள்ோட்டிில் இந் ிா தற்நி குநிப்னள்பது. று ழுவுனன கெி ினபாட்டாேக் சோண்ட இசுசதின்
ாட்டில் கூட

15ஆம் தற்நாண்டினினந்ான் “Bull Bitting”

ன்ந சதால் குநிக்ேப்தட்டு இவ்ிா சாடா;ந்து

டத்ப்தடுேிநது ன்தது இவ்ிடத்ில் குநிப்திடத்க்ேது.
கி.பஇண்டோித்ில் ஏறுழுல்:தந்ிழ் இனக்ேிங்ேபிறம் ெிந்துசபி ாேரிேத்ிறம் றுழுல் ிேழ்ந்ற்ோண ொன்றுேள்
உள்பண.

று ழுவுல் (ஞ்சு ிட்டுல்) ன்ந சொல் தந்ிழ் இனக்ேிங்ேபில் ோனபன அடக்கும் ீ

ினபாட்டின் சதாேப் தின்று னேிநது.
‘நகோல்ளனறு

ழுவுல்’

ன்றும்

சோல்னக் கூடி ோனபனத் ழுிப் கதாரிட்டு அடக்குால்

ெிநப்தித்துக்

கூநப்தடுேிநது.

னது

ில்னி கெிக் ேண்ோட்ெிேத்ில்

தாதுோக்ேப்தடுேின்ந ெிந்துசபி ாேரிேம் ொர்ந் னத்ின என்நில் என ோனப உனனம் அன அடக்ே
னறம் ன
ீ
அக்ோனப தூக்ேி நிதும் உிகாட்டாண ித்ில் ெித்ரிக்ேப்தட்டுள்பது. இினினந்து ேி.ன.

2000 ஆண்டு அபிகனக றுழுல் க்ேத்ில் இனந்து ன்று ாம் ோகன் கதான்ந சால்னில்
அநிஞாொ்ேள் ேனத்துத் சரிித்துள்பணாொ்.
க்கபின் நதோதுப்தண்தோடு:அக்ோனத்ில் ண் அனொ சொத்து, செல்ம் ண சதாொ் சதற்ந ‘ாடு’ அனெனேம் சொத்து, ிரிின் இடத்ில்
னகுந்து ாட்டு

ந்னன (ஆின) ேர்க ம்னக்ேிழுக்கும் னேத் ந்ிம், ஆின ேர்கானம் அன

ீ ட்கதானம் ோனபன அடக்ே கண்டிது ேட்டாம் ன்தால் ஆநனனக் ேள்ாொ்ேறம் அண்னண ர்ேபாண
ீ
நாொ்ேறம் அக்ேனனில் கர்ச்ெி சதற்நினந்ணாொ். னல்னன ினத்ன ி கறு ந் ினத்னம் று
ழுிாே ந் செய்ினேம் இனக்ேித்ில் இல்னன ன்நாறம் இது ிாொ்ேபின் சதாதுப்தண்தாடாேக
அநிப்தட்டுள்பது.

ைல்னி-ஜல்னி-ஏறுழுவுல்:இசுசதின் உள்பிட்ட உனேின் ெின ாடுேபில் னது அடக்கும் ிாக்ேள் டக்ேின்நண.
ினபாட்டாேக டக்ேிநது.

ேனாச்ொத்ின் அல்னது

ஆணால் அன

ாழ்ினின் சபிப்தாடாே ிபங்ேில்னன.

னற்ோனத்ில் ாட்டின் ேழுத்ில் னபிம் ிபானந சுற்நிினப்தார்ேள். இன ெல்னி ன்தாொ், திற்ோனத்ில்
ாட்டின் சோம்னேபில் தரிசுக்ோே ோசுக்ேனப ேட்டிினப்தர். இன ஜல்னி ன்தாொ். ேழுத்ில் ேட்டி ிேனப
னத்கா, சோம்னேபில் ேட்டி தரிசுப்தத்ன னத்கா ெல்னிக்ேட்டு அல்னது ஜல்னிக்ேட்டு ண திற்ோனத்ில்
சதர் சதற்நாறம் று ழுவுல், ஞ்சு ிட்டு, னதுப்திடி கதான்நனக இந் ினபாட்டின் னந்ன
சதாொ்ேள்.
ைல்னிக்கட்டு:இன்னந ாட்ேபில் றுழுல் ன்தது, சதாங்ேல் ினானப அடுத்து ாட்டுப் சதாங்ேல் சோண்டாடி
தின்ணாொ் சதாதுாேக்ோனபேறக்குப் தரிசுப் சதானள்ேள் ேட்டி ஊர்ப் சதாதுிடங்ேபில் இனபஞர் திடிக்குாறு
ிடும் என ிாாே னடசதறுேிநது.

று ழுல் இக்ோனத்ில் ஞ்சுிட்டு, ெல்னிக்ேட்டு ன்னும்

சதர்ேபில் ங்ேினேின்நது.
ெல்னி ன்தது ிாின் கதாது ாட்டின் ேழுத்ில் ேட்டப்தடுேிந னபத்ினணக் குநிக்கும். னபிங்
சோம்திணால் னபம் செய்து ோனபின் ேழுத்ில் அினேம் க்ேம் ற்கதாதும் க்ேத்ில் உள்பது. கறம்

50 ஆண்டுேறக்கு னன்ன தக்ேத்ில் இனந் ‘ெல்னிக் ோசு’ ன்னும் இந்ி ாங்ேனப துிில் னத்து
ாட்டின் சோம்னேபில் ேட்டிிடப்தடும் தக்ேம் இனந்து. ாட்னட அனனேம் னக்கு
ீ
அந் தனடிப்ன
சொந்ாகும். இந்ப் தக்ேம் திற்ோனத்ில்

‘ெல்னிேட்டு’ ன்று ாநிது.

கதச்சு க்ேில் அது ிரிந்து

‘ஜல்னிக்ேட்டு’ ன்று ஆணது ன்றும் கூநப்தடுேிநது.
ிாொ்ேபின் ீ ினபாட்டுேபில் ெல்னிக்ேட்டு ிேவும் னேழ்சதற்நது. சதாங்ேல் தண்டினேனசாட்டி
துனப் தகுிில் ெல்னிக்ேட்டு ிேழ்ச்ெி சகு ெிநப்தாே டத்ப்தட்டுனேிநது. இில் அனங்ோல்றர் தானகடு
ெல்னிக்ேட்டு உனேப்னேழ் சதற்நாகும். துன அனகே

அணிானத்ில் ான் னனில் அாது சதாங்ேல்

அன்கந ெல்னிக்ேட்டு டத்ப்தடுேிநது. ெிேங்னே ாட்டத்ில் ெிால் ினச்ெி ாட்டத்ில் கூத்னப்தான்,
ஞ்னெ ாட்டத்ில் ாாக்கோட்னட, னதுக்கோட்னட ாட்டத்ில் த்ன்குரிெி, கதான்ந ஊர்ேபில் ிேழும்
ெல்னிக்ேட்டுேள் குநிப்திடத்க்ேண.
பைதநந்து நரிித்ல்:று ழுல் ஏர் ஊர்ிாகதால் னடசதறுேிநது று ழுனனத் சாடங்கு னன் தனநேனப அடித்து
னங்ேிப் கதசானி ழுப்னேின்நணாொ்.

தனநனநந்தும் இந் ிேழ்ச்ெிக்கு அனப்ன ிடுத்ணாொ்.

ெல்னிக்ேட்டு

னடசதறும் ாபினண எனிசதனக்ேிின் னெனனம் சுசாட்டிேள் னெனனம் ிபம்தம் செய்ேின்நணர்.

சதனம்

ிாாே னடசதறும் இந்ிேழ்ச்ெிில் தல்கறு ஊர்ேனபச் கொொ்ந் இனபஞாொ்ேள் கதாட்டிாபாேக் ேனந்து
சோள்ேின்நணாொ்.
ஏறு ழுலுக்கு பன்:அக்ோனத்ில் று ழுவும் ிேழ்ச்ெிக்கு னந்ன ாள் ானனிகனா, திந்ன ாள் ானனிகனா
குன கூத்து டக்கும். இில் ஆர்

குன ஆண்ேறம், சதண்ேறம் இனந்து ஆடுாொ். ஆர் ேன்ணிர் தாடும்

தாடல் று ழுப்கதாகும் ன் ோனனண உசுப்னது கதானகா, று ழுி சன்நனண னேழ்து கதானகா
அனந்ினக்கும்.
ைிநப்தோண கோதபகள்:ெல்னிக்ேட்டிற்சேன்கந ிேவும் கர்த்ிாே

பர்த் ோனபேள் ெந்ாங்ேி, தானகடு, அணிானம்,

ெந்ிப்தட்டி, ினப்தங்குன்நம், ேீ ழ்ச் ெின்ணம்தட்டி, ஏனடப்தட்டி, ிண்டுக்ேல், கறர், ினச்ெி, கோட்டுர் உள்பிட்ட
தல்கறு தகுிேபில் இனந்து னக்ேப்தடுேின்நண. னனிக்குபம் ன்னும் ஊர் ெிேங்னே ாட்டத்ில்
உள்பது. ஜல்னிேட்டுக்கு ன்று தித்கோே பர்க்ேப்தடும் ோனபிணம் னனிக்குபம்.

இது ோங்கேம்

ோனபேனப ிட ிேவும் ஆக்காொணது. னனிக்குபம் ோனபேனப தாம்தரி ோல்னட பாொ்ப்தாபர்ேபாண
கோணார்ேகப (ஆாொ்) பாொ்த்து னேின்நணாொ். உனேபில் இந்ி ாட்டின் தசுக்ேபின் தாகன அிே காய் ிர்ப்ன

ெக்ி சோண்டுள்பாே அநிப்தட்டுள்பது.

அிறம் னனிக்குபம் இண தசுக்ேபின் தாகன ெிநந்து ன்று

ிஞ்ஞாணிேபால் ினதிக்ேப்தட்டுள்பது.
கோதபகதப அடக்கும் பதந:சோம்னதப் திடித்து அழுத்ல், ேழுத்னப் திடித்துக்சோண்டு ோனபில் ார்தில் சாங்ேல், ேழுத்னத்
ினேல், ிில் ன்னும் சோட்கடநினத் ழுல், காபில் நல், சனக்ேிப் திடித்ல் னனாணன ோனபன
அடக்ேப் சதாதுர் னோண்ட உத்ிேள் ஆகும்.
அ) ஏறுழுனின் ளதோது ஆடரின் நைல்கள்:திடம்ன, செங்ோந்ள்ன, ோாம்ன உள்பிட்ட னர்ேனப அிந் ஆர்ேள் ம் ோனபேனப
அடக்குதர்ேறக்குத் ம் ேனபத் னாே உறுிபித்து ெிசதனாணின் குந்ானிப்தனட கதான்று ாட்டின்
சோம்னேனபக் கூர்னாேச் ெீிணர். அவ்னதுேள் இடிஎனி கதான னக்ே ிட்டுத் சாழுவுக்கு ந்ண. அந்
னதுேனபத் ழுினக்கு அபிப்தாேச் சொன்ண ேபிர்

ரினொேய் ிற்தாொ்.

ஈடுதடும் இனபஞர்ேள்

ீ;த்துனநேபிறம், ஆனத்ின் ேீ ழும், ாத்ின் ேீ ழும் உள்ப சய்ங்ேனப ங்ேி னனநப்தடித் சாழுில்
தாய்ந்து ோனபேனப அடக்குாொ் அவ்ாறு அடக்ே னற்தடுதணின் ார்னதக் ோனபேள் குத்ிக்ேிிப்தது உண்டு
தன னே ோனப ாடுேள் ஏரிடத்ில் (தட்டி) அனடக்ேப்தட்டு, தின்ன ாடுதிடிக்ே ிடப்தடும்,
அவ்ாறு அனடக்ேப்தட்டினந் தன ாடுேபின் ோட்ெி என குனேில் ெிங்ேம், குின, ஆண் ானண, னனன
னிற்னந எக இடத்ில் அனடத்ால் ற்தடும் ினனகதான தட்டிில் இனந்து ணச் ெங்ே இனக்ேிப் னனன்
நிப்திட்டுள்பான் னனிக்குபம் ோனப .
ஆ)கோதபச்ைண்தட:
று ழுனன எத் ிேழ்ச்ெிேள் ோனபச் ெண்னட ன்னும் சதரில் இக்ோனத்ில் இசுசதின்
கதான் திந ாடுேபில் இன்றும் சதரி அபில் ிாாேவும் சாில் னனநாேவும் னடசதற்று னேின்நண.
அந்ாடுேபில்

னடசதனம்

ோப்தட்டாறம்

செல்ேள்

ிேத்ில்

தங்ோனத்ில்

னடசதற்ந

றுழுனனப்

கதானக்

இண்டிற்கும் அடிப்தனடாண கறுதாடுள்பது இண்டிடங்ேபிறம் ோனபேபால் ர்ேள்
ீ

ாக்குன்டாதும் உிர்துநத்றம் ிேழ்ல் கூடும் ஆணால் கனன ாட்டு ிேழ்ச்ெிில் சன்ந ன்
ீ
ன் சற்நிக்
குநிாே சன்ந ற்நினணக் சோன்றுிடுது ன ஆகும். ிேத்து றுழுனில் அன்றும் இன்றும் சன்ந
ன்
ீ
அடக்ேி ற்நினணக் சோல்றசன்தது இனனன ன்தது ெிநப்னனடாகும்.
ஜல்னிக்கட்டு - தககள்:ஜல்னிேட்டில் இண்டு னேேள் உள்பண.

ாடிாெல், சபிிட்டு ன்தண அவ்ிண்டு னேேள்.

னன்ணில் ாடுேள் என்நன்தின் என்நாே ாடிாெல் ிாே ிநந்துிடப்தடுேின்நண. தின்ணது சபிிட்டு
ணப்தடும் ிநந் சபிில் ாடுேள் அிழ்த்துிடப்தடுது.

தின்ணில் ாடு ந்ப் தக்ேம் இனந்து னம்,

ானத் தூக்கும் ன்று சரிாது. அந் இடம் னேத்ேபத்ன எத்ினக்கும்.
ெிால், தனான்குடி, ினப்தத்தூர்

கந்ன்தட்டி, ஆத்ங்குடி, சறவூர் ன்று துன ெிேங்னே

னதுக்கோட்னட தகுிேபில் னடசதறும் ஜல்னிக்ேட்டுேள் சபிிட்டு னேனச் கொொ்ந்ன.
ஜல்னிக் கட்டு என்ண எப்தடி?
இந் ஜல்னிக்ேட்டுக்கு ோனபேனப ார்தடுத்துக என ணிக்ேனன ணனாம். இந் ோனபேள் ந்
கனனனேம் செய்ில்னன.

இற்நிற்கு தச்ெரிெி ாவும், ாணிங்ேறம் உண்க் சோடுக்ேப்தடுேின்நண.

கறம், இந்க் ோனபேள் ெற்கநநக் குனந பாொ்ப்தரின் குத்னக் சோண்டினக்கும்.

இந் ஜல்னிக்ேட்டுக்

ோனபேள் ினபாட்டு கம் ி ற்ந கங்ேபில் ொதுாேக இனக்ேின்நண. அாது, இற்நிற்கு இது
ினபாட்டு ன்தது சரிந்க இனக்ேிநது.
இனக்கிங்கபில் ஏறுழுல்:தந்ிழ்

தனாண

ேனித்சானேின் னல்னனக்ேனிில் இடம்சதறும்

ெிநப்தாேக் குநிப்திடப்தட்டுள்பது.

றுழுவுல்

னனதடுேடாம் தனிறம் தட்டிணப்தானனிறம், ெினப்திோத்ிறம் று

ழுவுல் தற்நி தன குநிப்னேள் உள்பண.
பல்தன ினபம், ஏறு ழுலும்:-

தாடல்ேபில்

று ழுவுல் றுனட
ீ
று னல்னன ினத்ில் பாண னல்றண்டு. அனண ிநா கய்ந்து ாடுேள்
அேி கணி சதற்று ிபங்கும். அந்ினத்ில் ாழும் ஆர்க்கு அனேகப அனம்சதனஞ் செல்ம். ாடுேபில்
ஆண்னனேனடது னது அனண று ன்றும் ோனப ன்றும் கூறுாொ். றுனட
ீ
றுேள் ேடும் னனினனேம் கர்
ின்று ாக்கும்.

னி சோம்னேபால் அன் உடனனக் ேீ நிக் சோல்றம், இத்ன்ன ாய்ந் னதுேனபக்

“சோல்கனறு“ ன்றும். “ ாக்ோனப“ ன்றும் ிழ் ாட்டார் கதாற்றுர்.
ஏறு ழுனின் ளதோது ஆண்கபின் ிதன:ஞ்செணத் ிண்ட கணி ாய்ந் ாக்ோனபேனபக் ேண்டு ஆர்குனத்து இனபஞாொ் அஞ்சுில்னன
அற்நின் சோட்டத்ன அடக்ே ார்ட்டி ிற்தாொ் றுகோள் ன்தது அாொ்க்குேந் ீ ினபாட்டு அக்ோட்ெி
ிேழும் ேபத்னச் சுற்நி ஆடனம் சதண்டினம் ஆர்த்காடு ிற்தாொ்.

செல்ச் ெிறுர் உாொ்ந் தண்ேபில்

அாொ்ந்ினப்தாொ் றுேறடன் கதாாடுற்கு ிடுக்குனட இனபஞாொ்ேள் ஆனடன இறுக்ேிக் ேட்டி னறுக்ோே
ிற்தாொ் அப்கதாது னசு அினம் தம்னத னங்கும் சோழுனனேற்ந ோனபேள் சாழுினினந்து எவ்சான்நாே
சபிப்தடும் ேபத்ிறள்ப கூட்டத்னக் ேண்டு ேனணத்து ஏடினம் என ோனப ேனனந்து தானேம் என ோனப; னன
ிிர்ந்து, ிில் அனெத்து, ிரிின் வு காக்ேி ிற்கும் என ோனப; அற்நின்ீ து ண்டுர் ஆர்குன னந்ாொ்.
சோம்திகன உள்பது ோனபின் சம்ன ன்நநிந்து அனணக குநிக்சோண்டு செல்ர் ொேப் திடி ேினடத்ால்
ோனபின் ினெடங்கும்; று
ீ எடுங்கும் று கொர்ந்து ிழும்.
கனித்நோதகில் ஏறுழுல்:ிாொ் ினாபாம் சதாங்ேனனசாட்டி தன ஊர்ேபில் இவ்ினபாட்டு டத்ப்தடுேின்நது. இனக்ோ
சபி ாினங்ேபினினந்தும், சபி ாடுேபினினந்தும் ாபாகணார்

ிேத்ிற்கு னனே னேின்நணாொ்.

கறு ெங்ே தல்ேபில் ோப்சதாநா றுழுனனக் ேனித்சானே ட்டுக குநிப்திடுேின்நது.

னல்னனக்

ேனிில் உள்ப திகணழு தாடல்ேபில், னல் ழு தாடல்ேள் றுழுனனப் தற்நிக் கூறுேின்நண.
ேனித்சானேின் னல்னனக்ேனிின் இடசதறும் தகுிில் ாடுேபின் ிநம்,

ாடுேபின்

னே,

ாடுேபின் ம்,
ீ
அனண அடக்கும் இனபஞாொ்ேபின் செல், தண்ீ து அாொ்ந்து று ழுவு னனப் தார்க்கும்
சதண்ேபின் கதச்சுேள், சதண்ேனபப் சதற்ந சதற்கநார்ேபின் இல்ன ாவும் ெிநப்தாேக் ோட்டப்தட்டுள்பண.
ஈாிம் ஆண்டுேறக்கு னன்கத என எழுங்கு னனநக்குள் ந்து ிட்ட இவ்கறுழுவுல் ிேழ்ச்ெி அற்கும் தன
ஆிம் ஆண்டுேறக்கு னன்கத காற்நம் சதற்நினக்ேகண்டும்.
று ழுவும் ஆண்ேனப தண்னடக் ோனப் சதண்டிர் ினம்தி ந்ணாம். ஆர்குனப் சதண்டிர் சனில்
தால் ற்றும் தால் சதானட்ேபினண ிற்கும் திினண அந்ாபில் கற்சோண்டினந்ணாொ். அவ்ாறு சனில்
அப்சதண் டந்து செல்றம்கதாது, இபின் ேன் றுழுி ன்
ீ
ண அநிந்து ற்ந ஆண்ேசபல்னாம்
அப்சதண்ிடம் ரிானனேடகண டந்துசோள்ாம். அந்ாட்ேபில் ினம் னடிப்தற்கு என ஆடன் று
ழுிினக்ே கண்டுசன்தது னக்ேித் குிாகும் இவ்ாநாே னல்னனக் ேனி டுத்ிம்னேிநது.
றுழுனால் ிேக்கூடி துன்தங்ேறக்கு அஞ்ெிப் தின்ாங்கும் இனபஞனணக் ோனித்றம் ற்ே
றுப்தாள் ன்தனண,து
நகோல்ளனற்றுக் ளகோடஞ்சுோதண
றுதயும் புல்னோளப ஆய்கள்
ண

னம்

இனக்ேிப்தகுி

உாொ்த்துேிநது

(கனித்.103 (63-64))
இணால்

ஆர்குனப்

சதண்ின்

ோறம்

ப்தண்தினணப்
ீ

தின்ணிாேக் சோண்டு ிபங்குனண உாொ்ல் கூடும்.
ஏறுழுி நன்நன்:று ழுி னண
ீ
ந் ஏர் ஆேள் சய்கார் னனி தால் சதானட்ேனப ிற்றுச்
செல்றங்ோல் இள் ேன் று ழுி சன்நன் ன்று ற்நர்ேள் கதசும் சொற்ேனபக் கேட்டு ேிழ்ந்து
அப்னேனனினணத் ாம்சதறும் ெிநந் செல்சணப் கதாற்றுேிநாள்.
“கழுநோடு சுடுததட சுருக்கி ளோற்கண்
ிிிதை ண்தட யுநிநோடு தூக்கி”

(கனித்:106(1-2))

ணத் சாடங்கும் ேனித்சானேப்தாடல் (106) ி றுழுனனப் தண்னடத் ிழ்ச் ெனாத்ின் என தகுிிணர்
த்னனேம்
ீ

ோனனனேம்

எனங்கே

கதி

அற்னநத்

ம்

ாழ்க்னேின்

அடிப்தனட

ினனக்ேபாேக்

சோண்டினந்ன னனப்தடுேிநது.
தனதடுகடோம்:னல்னன ின க்ேறம் ங்ேள் ினங்ேபில் உள்ப னின ாய்ந் னதுேனப என்றுடன் என்று
சதானதும்தடிாேச் செய்து ஆாம் செய்ாொ்.

இவ்சனதுேபின் சற்நினத் ங்ேள் சற்நிாே ண்ி

ேிழ்ர். இனண,
“இணத்ிற் நீர்ந் துபங்ேிி ணல்கனறு
னனத்னன ந் னான் ேழ்ினட
ாநா னந்ன் ஊறுதடத்ாக்ேிக்
கோனாொ் குநகா சடானங்ேினந் ார்ப்த
ள்பிழ்க் குபினேங் குநிஞ்ெினேங் குன
ல்கனறு சதானொஉம் ேல்சனன் ேம்தனன

(தன. 330-335)

ைினப்திகோம்:பனனட இனப ோனபன அடக்ேினக்கு நினக்கு உரிள் இம் னல்னன னன
அிந்துள்ப சன்ணனாண கூந்னனனேனடள் ண ஆய்ச்ெிர்ேள் ஆடிப்தாடுனச் ெினப்திோம்
‘ல்னல் ினட ஊர்ந்ாற்கு உரிள் இம் னல்னனம் னங்குல் ான் (ெினம்ன. ஆய்ச்ெி.சோற.8) ன்று
குநிப்திடும்.
கோதபிதண அடக்குல்:ர்ேள்
ீ
றுேனப அடக்ே னற்தடுேின்நணா; ெின ோனபேள் ம்னத் ழு னற்தடும் ர்ேனபத்
ீ
ம்
கோட்டால்

குத்ிக்

குடர்சொரிச்

செய்துிடுதுனண்டு

னின்

ெிணத்னப்

சதானட்தடுத்ாது

தாய்ந்

சதாதுனண அவ் னது ொடி சோம்தின் தணிால் குத்ிக் குனனப்தனண,
“ளற்தோட்டு உனண்டின் ிநன் ஒக்கும் புன்குருக்கன்
ளோக்கு அஞ்ைோன் தோய்ந் நதோதுதணச் ைோக்குத்ி
ளகோட்டிதடக் நகோண்டு குதனப்தன் ளோற்நம் கோண்“

(கனித்.101 (15-17))

ன்று அத்னே ோட்ெிினணத் காி னனிக்குக் ோட்டுேிநாள் ோனபேறக்கும் ர்ேறக்கும்
ீ
டந் று
ழுல் று ழுல் னடிவுற்ந ேபக்ோட்ெி
“எழுந்து துகள் ஏற்நணோா் ோர்பு கிழ்ந்ண ருப்பு
ஏற்நணர் ோர்பு கிழ்ந்ண ருப்பு கனங்கிணர் தனோா்“

(ேனித் 102. (21-24)

ன்று அகுந னிக்ேப்தட்டுள்பது. னனிால் ோனிக்ேப் சதற்ந ன்
ீ
ங்ேள் ோனபேனப அடக்ே
னற்தடும் ச்
ீ செனனத் ணி இடங்ேபினினந்து னனிாொ், காினடன் ேண்டுேிழ்ேின்நணாொ்
ஏறுழுலுக்குபன் (குதக் கூத்து)
அக்ோனத்ில் று ழுவும் ிேழ்ச்ெிக்கு னந்ன ாள் ானனிகனா, திந்ன ாள் ானனிகனா
குன கூத்து டக்கும் இில் ஆர் குன ஆண்ேறம், சதண்ேறம் இனந்து ஆடுாொ், ஆர் ேன்ணிர் தாடும் தாடல்
று ழுப்கதாகும் ன் ோனனண உசுப்னது கதானகா, று ழுி சன்நனண னேழ்து கதானகா
அனந்ினக்கும். றுழுல் னடிந் தின்ணர்ப் சதண்ேறம் ஆண்ேறம் குனக் கூத்ாடுேின்நணாொ்.

நூல்ிப்புத

செம்சாிச் ெிந்னணேள் …
..னத்துி

தனாெிரிர்
னனணர்.கெ.செந்ிழ்ப்தான
சபிீடு
தல்னி திப்தேம்
194, ேண்ா ிே போேம்
2-து பம்,
கட்டூர் ொனன, ஈகாடு – 638011.
சானனகதெி : 0424 – 2263197, 94422 51549
இனபம்

:

www.pallavinetworks.in

ின்ணஞ்ெல் : pavaisentamizh17@gmail.com
தக்ேம் : 112 ினன : னொ. 75ஃ-

தனாெிரிர் ெங்ே இனக்ேித்ின் திணாறு னத்துக்ேனபக் கோர்த்து செம்சாிச் ெிந்னணேள் ன்ந
ானனனத் ந்ினக்ேிநார். இது காக்ேம் ஆய்ாபர்ேள் ஆாய்ச்ெிில் ஈடுதடுணால் ட்டும் உனேம்
தன் சதநாது அர்ேறனட ஆய்வு ற்நர்ேறக்குப் கதாய்ச் கெர்ந்ால் ான் ஆய்வுச் ெிந்னணாணது
தவும் ன்தாகும் ணக ான் ணது திணாறு ஆய்வுக்ேட்டுனேனபத் சாகுத்து தனாக்ேம் செய்துள்பார்.

ஆின கய்க்கும் ன் ந்னின் தசு என்று தின கய்ந்ால், அரின் ேண்னப் திடுங்ேித்
ண்டனண சோடுத் கோென, அன்ணிிஞினி ன்ந சதண் உவு உண்ால், தூ உனட உடுத்ால்
ன்ணணாே

இனந்

கதாிறம்

ஞ்ெிணம்

கூநி

னடிக்ேிநாள்.

சதண்ால்

னனேம்

ொிக்ே

னடினேம்

ன்தனனேம், சதண்ேள் ன் உரினக்ோே சகுண்சடழுார்ேள் ன்தனனேம், ெங்ே ேபிரின் ன்னுரினக்
குல்ேள் ன்ந ேட்டுன ிபக்குேிநது. அன்ணிிஞினின ிசௌதிின் னன்கணாடி ன்று சொல்ில்
ில்னன.
ன் ேள் சூடிக் சோள்ற்ோேப் னத்சாடுத்துக் சோடுத் ந்ன, ன் ேனபப் சதண் கேட்டு
ந்ன் ன்ணணாே இனந் கதாதும் னம் குன்நிினப்தால் அனுக்கு சோடுக்ே றுக்கும் ந்ன ண
ந்ன-ேள் ீ து அபவுேடந் அன்ன சோண்டினந்னன, ெங்ேப்தாடல்ேபில் செினிக னனிிடம்
ிேவும் அன்ன சோண்டள் ன்ந ினனனனேம் ாண்டி தனாெிரிர் திவு செய்துள்பார். சால்ோப்திர்
சுட்டா ிடுகதறு கோட்தாடு சுர்க்ேம் ன்றும், “னத்கள் ாடு“ ன்றும் ெங்ே இனக்ேித்ில் காற்நம்
சதற்றுள்பது.

டுகதற்னந
ீ
உடம்கதாடு அனடது என ினன, உடம்தினண ிடுத்து அனடது ற்சநான

ினன. ம்செய்ால் உடம்கதாடு டுகதறு
ீ
அனடனாம் கதான்ந செய்ிேனப னத்கள் ாடு ன்ந ேட்டுன
ிபக்குேிநது.
ெங்ே அேப்தாடல்ேபில் ோப்தடும் அரி கூற்நாண கெட்தனட ன்தது னனின அனடது பிது
ன்று

ினணத்து

கூறுது

ஆகும்.

ந்

னனணது

ினணன

இது

சால்ோப்தித்ிகனா,

அது
ெங்ே

அத்துனண

பின்று

இனக்ேித்ிகனா

ன்று

இடம்

கான்றும்தடி

சதநில்னன.

காி

ற்நின,

ங்குதறூறு, அோனூறு ஆேி தல்ேபில் ட்டுக இடம் சதற்றுள்பனன கெட்தனட ேட்டுன திவு
செய்துள்பது.

சால்ோப்தித்ினணனேம்,

ெங்ே

இனக்ேித்ினணனேம்

ன்கு

உள்ாங்ேிர்ேள்

ட்டுக

இம்னடிினணக் சோடுக்ே னடினேம்.
சதாதுாே உினிட ாணம் சதரிது ன்தற்கு உாாே எனிர் உிர்ந்து கதாணாறம்
உினிடும் உிரிணம் ோொ்ான் ன்று உாம் கூறுார்ேள். இனண ஆெிரிர் ேரி ன்தது ாணா?
ன்னும் ேட்டுனில் ேரி ன்தது இனனில் தணி சூழ்ந் இடங்ேபில் ாழும் ஏர்ினங்கு, இது
ாணின் என னே அல்ன. குபிர்தகுிில் ாழும் அவ்ினங்குிர் ீப்தின் உிர்ா இனாது ன்தது
ேனிக ினள்றர் இவ்ாறுகூறுேிநார் ன்று ங்ேச் ன்றுடன் ிபக்ேினேள்பார்.
இந்தனாெிரிர் ெங்ே இனக்ேித்ில் அரி ேல்ேள் அடங்ேிேட்டுனேனபத் சாகுத்து தனாே
சபிிட்டுள்பார்.
தாிாென்

இந்தல்

தல்ேனனக்ேே

கதான்நதனடப்னேள்

இன்னும்

இனப்னக்ேல்றரிில்

இந்தனன எனதாடாே னத்துள்பது தாாட்டுகுரிது.

சபிகண்டும்.இந்தனின்

இபங்ேனன

னென்நாம்

ஆண்டு

ெிநப்னக்

ேனி

ார்ேறக்கு

னனேபில் ெிக்ேின
1.

Twittev Bitz

திள்னபேறக்கு எழுக்ேத்ன ேற்தித்துிட்டு தின் ேடவுனப ேற்தினேங்ேள்.

@JKASa

2. twitter.com/thoatta: பாொ்க்கு ாய்ேள் சடங்கும்
ீ
சுற்நி னேின்நண. கனனக்ோம்ாின் குந்ன தின்
ாெறக்கு சபிக உட்ோர்ந்து ொப்திடுேிநது.
3. facebook.com/Rajan Leaks: குப்தடுத்க னடிா ிாிேறக்கு “குங்ேள்” ன்று சதாொ்!
4. twitter.com/Goundar Roturns: ம்திக்னே ாகண ல்னாம் - னேக்ேனட ிபம்தம் அப்னநம் ேனட ாெல்ன
செக்னைரிட்டி துக்கு
5. twitter.com/vandaraalam ந்த் ண் ீாொ்டாங்ேனம் எழுோல் தார்த்து இல்னன ந் சதட்கால் டாங்ேனம்
எழுேிப் தார்த்து இல்னன. சண்டும் எக ாட்டுனான்
6. twitter.com/im_sme: ற்றுக் சோள்ப னடிா “ாற்நங்ேகப“ ாற்நங்ேள்
7.twitter.com/deepishtalks: எனோனத்ில் ல்னா ஆங்ேினம் கதெநங்ேப ிந்து தார்த் ா இப்த ல்னா ிழ்
கதசுநங்ேப ிந்து தார்க்ேந ினனனக்கு ஆபாேிட்கடாம்
face book
1.னேினினந்து செனிக்கும்கதாது ”உனப்தாேவும்” ”ேடன் அட்னடேபில்“ இனந்து செனவு செய்னேம் கதாது
“ாேரிோேவும்“ சரிேிநது இந்ப் “தம்“

Heartkillersasi

2. ீ த்கன் ிட்டத்ன த்து செய் அசு ஆத்ில் னேசழுத்ிட்டது ாாே கண்டுாணாறம்
இனக்ேனாம்.

ஆணால் உள்ப இனக்ேிந “ன“ ிச்ெிம் ம்ாழ்ானனடது! Iniyaraipalgirrai.com

3. குந்னன னத்துக் சோண்டு ஞாணத்ன கடுதாொ்ேறக்கு ட்டாக்ேணி “ஞாணினன“
Arunprasanna@arunprasanna83

ிோிம் அிகோம் -1
ினச்ெி

ாட்டம்

ினபாொ்

குடிிறள்ப

ினள்றாொ்

சபிிட்டுள்பது. ிழ் ன்தது தன சதானள் எனசொல்.

இந்தனன

ச்ொனன

ெணரி

2013

இல்

அது ிழ்சாி, ிழ் இணம், ிழ்ாடு, ிாொ்

தண்தாடு, ிாொ் ாேரிேம், ிாொ் ேனனேள் ிாொ் கதார் னனந, ிாொ் அசு, ிாொ் அேம் னநாம்
ாழ்ில் ஆேி அனணத்தும் சுட்டும் அிழ்ச் சொல்.

ிில் னற்தா சண்தா சண்தாில் னற்தா

குறுசண்தாட்டு ணப்தடும் குநட்தா
2. ஆற்நல் ொல் தல் தல்ேனப ழுினேம், சாகுத்தும், ிழ் உனேிற்கு அபித் இா.இபங்குணார் அர்ேள்
குநள்

சண்தா

கதான்ந

அனப்தில்

ினப்

தற்நி

சதானண்னேனபக்

சோண்ட

து

ஆிம்

குநட்தாக்ேனப ிாிம் ன்னும் னனப்தினாண தனில் ழுினேள்பார்.
3. அந்தனில் இனந்து னல் அிோாண ‘ிழ்ப் தன’
இன.
ிழ்ப்தன
1. ேிர்ப்திநப்னக் ோட்டும் ேனனத்ினக் ேண்கதால்
ிக்கும் ிக ி.
2. ிகாடு சன்நல் ேிழ்ந்து குனக்
குித்க ண்டிழ் கூறு
3. கூறும் னனகான்நிக் கூடாக் ோடுழ்
கதறுனடாள் கதட ிழ்.
4. ிசன்ண ண்கல்; ணிான் சதாிந்
அிழ்சன்ண ன்நாய் அநி!
5. அநிந்ால்ான் “ேற்கநான்நி ண்கான்நாக் ோனக்
குநிப்தநிகாம்” சோண்டிடுகாம் கோள்.
6. கோபிக்கு னன்ணாொ்க் குரித்ாய் சதற்நிழ்
ாசபன்கந ல்றனே ாடு.
7. ாசடல்னாம் ேல்னாேக் ோடாேக் ோட்ெிந்
தீடு ாள் அன்னண திநப்ன.
8. திநப்தள் உற்நாள் த்ாய் திநந்ாள்
ெிநப்தால் னற்நாாள் ெீர்
9. ெீர்த் சாிேள் செிக்ேப் திநந்கப
கொொ்த் சோனடாம் சபி.
10. சபிந்ால் ிழ்ப்தன காொ்ாய்! ேபிப்தாய்!
சபிாய் னழுாே ீ!

ன்னும் னனப்தில் அனந் குநட்தாக்ேள்

கல்ிச்சுற்றுனோ
ிழ்ப்தண்தாட்டு

னனம்,

னாற்றுத்துனநனேம்

இனந்து

24.12.2016

அன்று

ிழ்ப்தண்தாட்டு

ன இக்குாொ் னனணாொ்.கெ.செந்ிழ்ப்தான அாொ்ேபின் னனனில் னதுக்கோட்னட ற்றும் அனச்
சுற்நினேள்ப

சுற்றுனாத்பங்ேறக்குச் சென்கநாம்.

னனில் ிாொ்ம்

ஏிக்ேனனின் ெிநப்னதக் கூறும் ெித்ன்ண ாெல், ேட்டடக்ேனன ற்றும்

இனெக்ேனனின் சதனனன

அநிச்

செய்னேம்

குடுிான்னன

கதான்நற்னநக்

ேண்டு

ேபித்காம்.

இவ்ஏிங்ேறம் ெிற்தங்ேறம் 1300 ஆண்டுேறக்கு னன் ாழ்ந் ம் னன்கணாரின் அநிவுத்ிநத்ன ன்கு
னனப்தடுத்ிண. இனணடுத்துத்
கதார்க்ேனிேள்
ேிழ்ந்காம்

இன்

கோட்னடனனேம்
அநிந்காம்.

னல்

ினக்கோர்ம் அசு அனங்ோட்ெிேத்ில் ம் னன்கணார் தன்தடுத்ி

ீாொ்த்ங்ேர்ேள்

தின்

கோட்னட

கதானக்குப்

ெினனேள்
ேட்டி

தன்தட்ட

ன

ாழ்ந்

அன்

ோட்ெிப்தடுத்ப்தட்டுள்ப

ிாொ்ம்

அனப்ன

னனந,

ாழ்ினன

ித்னக்
ிபக்கும்

ெிநப்தில்னேள்

ேண்டு

ினம்

கதான்நற்னநனேம்

எக ாபில் ிாொ்ேபின் ஏாிப்தட்ட ெிநப்னேனப அநி னடிந்ில் இக்ேல்ிச்சுற்றுனா

தனுள்ப சுற்றுனாாே இனந்ன குநிப்திடத்க்ேது

எபி தனடத் ேண்ிணாய்.... உறுி சோண்ட சஞ்ெிணாய்..
அன்திற்கிணிோா்களுக்கு,
இணி ல்க்கம்
ோனக்குடி

அேப்தா

தல்ேனனக்ேேத்ின்

ிழ்ப்தண்தாட்டு

ன

ஆய்ாபாொ்ேள்

ாங்ேள்

ிக்சேட்டும் னங்ேட்டும் கதுத் ிகானெ ன்னும் சதாநிக்கோகபாடு கதும் ன்னும் ின்ணின
இத்னத்ிங்ேபில் துங்ேினேள்கபாம்.
னெட்டிினப்தது

என

ெிறுசதாநி

தண்தாட்டு

ட்டுக..

ிழுிங்ேனபப்

இச்ெிறுசதாநி

ிழ்ப்

தனாக்கும்

தண்தாட்னட

கள்ிில்

ாங்ேள்

இனபகாரிடம்

டுத்துச்

செல்றம் சதன சநிாய் அனனேம் ன்தது ிண்ம். “னதிநந்ால் ிதிநக்கும்“ ன்ந

சொனனட

ீண்ட சடுங்ோனாய் ம் கதச்சு க்ேினினக்ேிநது. னிேகபாடு ட்டுக உடன்தடிக்னே செய்து
க்கு இந் “ன“ ில் னி தான
ீக்ேக்

கோரி

இனப ெனாத்ால் ிநக்ேப்தட்டினக்ேிநது.

ெனெேனனத்பங்ேபின்

ன்சணழுச்ெிப்

கதாாட்டம்

உனேம்

னெனம்
னழுக்ே

ககனாங்ே சதாதுச்சொத்துேறக்கு கெம்
சதாதுக்ேறக்கு

இனடனைநின்நி

என்நினந்
ேண

ஈாொ்ப்னதப்

ினபிக்கும்

இாடக்

ல்னாத் பங்ேபிறம் கூட்டம் கூட்டாய்,

ெல்னிக்ேட்டு னடன

ாாொ்ேள்

சதற்றுள்பது.

-

இனபஞாொ்ேபின்

சதாதுாே,

உாொ்ச்ெிேள்

கதாாட்டங்ேபினினந்து ாறுதட்டு,

அநிில்

ேட்டுக்கோப்கதாடு

ல்கனாது னனத்னனேம் உாொ்த் னத்துள்பது.

ிே

சோண்ட

னடசதற்ந

இனபஞாொ்ேபின்

கதாாட்டம்

ணக ான் ேிாங்ேள், ேங்ேள், சதனேங்ேள் ண

குடும்தம் குடும்தங்ேபாய், னேக்குந்னேள் னல் னேத்டி

ஊன்றும் னிகார் ன கதாாட்டத்ில் தங்கேற்நணாொ். அதுவும் உாொ்ச்ெி கேத்ில் கூடிக் ேனனேின்ந
கும்தல்ேபாய் அல்னால் சாி-இண உாொ்காடு எனித் குசனழுப்தி, சோள்னேில் உறுிகாடு ின்று
அனண

சன்சநடுக்கும்

னினனேள்ப

கூட்டாய்

என்நினந்து,

ேட்ெி

கதாாட்டத்னனன

இற்னநசல்னாம் னநந்ள்பி கதாாடி சற்நினேம் சதற்றுள்பார்ேள்.
கதாாட்டத்ின்
தண்தாட்டு

சதாது

அனடாபங்ேனப

காக்ேம்
-

ெல்னிக்ேட்டுத்

தாம்தரிக்

னடன

ேனனேனப

ீக்ே

கண்டுசன்தாே

ீ ட்சடடுத்ல்,

னரினன

ினனாட்டல், அந்ிப் சதானட்ேனப - ிறுணங்ேனப னநக்ேித்ல், உனனேம்
தாதுோத்ல்

கதான்ந

ிொத்ினினந்து,
ிழ்ப்தண்தாட்டு
சதற்நினக்ேிநது.

தனிப்
தண்தாட்டு

ிழுிங்ேள்

சதானண்னில்

உரின

அனடாபங்ேபினினந்து
காக்ேி

னடாற்நம்

னக்ேங்ேனபக்

அந்ிப்தட்டினந்
செய்

-

இனந்ாறம்

இணவுாொ்ன

- உாொ்ேனபனேம்
கேட்ே

னடிந்து.

ாே

ாாொ்ேனப-

சதனனனனேம்

இப்கதாாட்டம்

தண்தாட்னட ீ ட்ே தட்டாபாய் சாி- இண உாொ்காடு ிண்டினக்ேிந இனபகானக்

ோடனேில் தாிின் தாடல் ன்சணழுச்ெிாய் செிேபில் ஏங்ேி எனிக்ேிநது.
“ஒபிததடத் கண்ிணோய் ோ.. ோ..

உறுிநகோண்ட நஞ்ைிணோய் ோ.. ோ...“
ிழ்ப்தண்தாட்னட

ோக்கும்

இனபகாரின்

உரின

னக்ேத்ில்,

ங்ேள்

கதுத்

ிகானெனேம்

ெங்ேிப்தில் கதனனே சோள்ேிகநாம்..
கானனேடன்,
ஆெிரிாொ் குழு.

ளதும் - ின்ணிழ்
ஆைிரிோா்
.ஸ்டீதன் ிக்கேல் ாஜ்

இதோைிரிோா்
ச.ேினஷ்கி

துதோைிரிோா்
ன.செண்தேள்பி

ஆைிரிோா்குழு
ஆ.அனள்ொி
ோ.சுதா
சத.குகதந்ின்
ஆ.ெகுந்னா
. ீ ணாட்ெி

கிணிட்டச்சு
த.சனட்சுி

நோடோா்புபகரி
ிழ்ப்தண்தாட்டு னம்
அேப்தா தல்ேனனக்ேேம்
ோனக்குடி-3

கெிக்ேனத்ங்ேம் - 2016
ிழ்ப்தண்தாட்டு னம் ற்றும் தண்ேனனத்துனந ொர்தில் “ிழ்ப்தண்தாட்டில் ேனனேபின் தங்கு”
ன்னும்
இக்குாொ்

னனப்தில்

16.12.2016

அன்று

கதா.கெ.செந்ிழ்ப்தான

கதா.சொ.சுப்னதா

அாொ்ேள்

கெிக்ேனத்ங்ேம்
அாொ்ேள்

னனனில்

கற்னன
ேனனாி

ிேழ்த்ப்சதற்நது.
ிேழ்த்ிணார்.
டி.ஆர்

ிழ்ப்தண்தாட்டு

ாண்தன

ோனிங்ேம்

ன

துனகந்ாொ்

அாொ்ேபின்

னல்ி

டி.ஆர்.ம்.ொித்ரிோனட்சுி அர்ேள் “இனெத்ிழ் ாழ்ில் இணின னம் ிழ்” ன்னும் னனப்தில்
ெிநப்னன

ஆற்நிணார்.

சதற்றுக்சோண்டாொ்.

ேனத்ங்ே

ஆய்வுக்கோனனச்

தண்ேனனத்துனந

இக்குாொ்

ன்நினேனாற்நிணார். தற்றுக்கும் கற்தட்ட

ெிநப்ன

ினந்ிணாொ்

ேனனாி

சபிிட

னனணாொ்

ிாில்

னனணாொ்

ோ.ோன்

உறுப்திணாொ்

அாொ்ேள்

ஆய்ாபாொ்ேள் ஆய்வுக்ேட்டுனேள் ங்ேிணாொ். இன் தின்

ெப்தானணச் ொர்ந் “சகோகுகாோ” ன்தாரின் தனந இனெ ிேழ்வு ின்ினில்
ினநவு

துனகந்ாொ்

ா.சுத.ெபா

அாொ்ேள்

ாானெர்த்ி

தல்ேனனக்ேேப்

அாொ்ேள்

ஆட்ெிக்குழு

கதா.ா.ள்பி

(கணாள் னல்ாொ் இாொி ிழ்க் ேல்றரி) அாொ்ேள் ேனத்ங்ே ிப்னன ங்ே
ன்நி கூந ிா இணிக ினநவு சதற்நது.

ெிநப்னன

திாபாொ்

னனனகற்ே

னனணாொ் ன.சு.ேணோா அாொ்ேள்

னனணாொ்

கற்ே,

ங்ேப்சதற்நது.
ஆற்நிணார்ேள்.

ிழ்ப்தண்தாட்டுனம் ொர்தில் சோண்டாடப்தட்ட சதாங்ேல் ினாபில் அேப்தா தல்ேனனக்ேே திாபர்
கதா.ி.தானச்ெந்ின் அாொ்ேள் ெிநப்ன ினந்ிணாேப் தங்கேற்நார்

